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 سياسة النشر في مجلة السبط: 
مجلة السبط مجلة فصلية محّكمة، تصدر عن مركز كربالء  للدراسات والبحوث في العتبة 
احلسينية املقدسة، احلائز على األعتماد الدولي من منظمة الثقافة والعلوم )اليونسكو - 
برنامج الذاكرة العاملية( وتستقبل البحوث والدراسات في مختلف االختصاصات اإلنسانية 
)اللغة العربية وآدابها، التاريخ، اجلغرافيا، االجتماع، االقتصاد، السياحة، علم النفس وبقية 
العلوم االجتماعية( التي تبحث في اإلرث احلضاري والثقافي ملدينة كربالء املقدسة املقدسة 
لتكون مرجعاً علمياً حلفظ تراث املدينة وهويتها الدينية. تدعو اجمللة جميع الباحثني في 
مختلف االختصاصات اإلنسانية للكتابة والتحقيق في إرث هذه املدينة العريقة وحضارتها، 
ببحوث ذات قيمة علمية ضمن إطار موضوعي بعيداً عن التحّيز وامليول لتحقيق الفائدة 

العامة جملتمعنا. 

جميع االآراء الواردة يف املجلة تعرب عن اآراء كاتبيها ولي�ص بال�سرورة اأن تعك�ص 
وجهة نظر املجلة.

مالحظات عامة:
يخضع ترتيب البحوث في اجمللة العتبارات فنية تتعلق بهوية اجمللة.	 
تسليم 	  تأريخ  شهرمن  أقصاها  مدة  خالل  بحثه  بقبول  الباحث  إشعار 

البحث.
اليجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة التحرير 	 

التحرير ويتم ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه  بها هيأة  تقتنع  إال  ألسباب 
للنشر.

ال تعاد البحوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.	 



تعليمات النشر في اجمللة:
بنشر  وتقوم  العراق وخارجه  الباحثني من داخل  السادة  بنتاجات  السبط  ترحب مجلة 

بحوثهم عبر االختصاصات اإلنسانية اخملتلفة وفقاً للقواعد اآلتية:

إن البحوث كلها تخضع للتقومي العلمي من قبل هيأة التحرير وجمع كبير من األساتذة . 1
في مختلف االختصاصات العلمية.

املنهج . 2 املراد نشره متميزاً وجديداً في موضوعه ومستوفياً  لشروط  البحث  أن يكون 
العلمي املعتمدة.

من . 3 أو مقتبساً  أو مستاًل  العراق وخارجه  البحث منشوراً في مجلة داخل  أن ال يكون 
كتاب أو أطروحة أو  رسالة جامعية أو  منقوالً من شبكة املعلومات الدولية )االنترنت( 

على أن يقدم الباحث تعهداً خطيا بذلك يرفق مع البحث. 

األسلوب . 4 في  الدقة  مراعاة  مع  والنحوية  اللغوية  األخطاء  من  البحث سليماً  يكون  أن 
بشكل صحيح.

الترتيب . 5 حيث  من  العلمية  البحوث  كتابة  في  املتبعة  العلمية  بالشروط  الباحث  يلتزم 
وتنظيم البحث مبصادره وهوامشه في نهاية البحث، كما يجب مراعاة وضع اخلرائط 

والصور واجلداول في مكانها أينما وردت في منت البحث.

يسلَّم البحث إلى هيأة التحرير مطبوعاً على نظام )word(  ورق )A4( مع قرص مدمج . 6
)CD( يتضمن مادة البحث ومنط اخلط )Times new roman( وحجم اخلط )14( للبحوث 

العربية و )12( للغة االنكليزية على أن ال  تزيد صفحات البحث عن )25( صفحة وما 
زاد على ذلك يتحمل الباحث دفع مستحقاته املالية.

يجب وضع الهوامش واملصادر في نهاية البحث على أن يتبع في ترتيبها الطرق املتعارف . 7
عليها في كتابة املصادر العلمية، اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم احملقق )إذا كان الكتاب 

محققا(، رقم الطبعة، اسم املطبعة، مكان النشر، سنة النشر.

على الباحث أن يرفق مع بحثه نبذة مختصرة عن سيرته العلمية.  . 8
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أفتتاحية العدد

ِحيِم  ْحَِن الرَّ بِْسِم  اهللِ الرَّ

احلمد هلل وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين، وبعد...

التأريخ والوجدان االسالمي ملا حوته من مآثر وبطوالت  مثلت كربالء نقطة حتول كبرية يف 
يومنا  إىل  املسلمني  عموم  هبا  حيتفي  التي  العليا  واملبادئ  القيم  بمختلف  مجعاء  اإلنسانية  مدت 
هذا، مما زادهتا رفعة وشموخًا عىل الدوام، ومن هنا إنصبت جهود العتبة احلسينية املقدسة ممثلة 
املقدسة، والبحث عنه  املدينة  تأريخ هذه  اللثام عن  بمركز كربالء للدراسات والبحوث إلماطة 
يف املخطوطات والوثائق واملدونات العربية واالجنبية خاصة، وإن مركزنا سبق وإن أعتمد لدى 
برنامج الذاكرة العاملية يف منظمة اليونسكو بكل ما خيص تأريخ وتدوين األحداث هلذه احلارضة 
املقدسة، فباألمس أقمنا مؤمترًا علميًا للمجدد العالمة الوحيد البهبهاين الذي يعد من أبرز علامء 
املوسوعة  أكثر من مخسة عرش جزءًا من  أكتامل  الثاين عرش اهلجري، فضاًل عن  القرن  كربالء يف 
احلضارية لتاريخ مدينة كربالء املقدسة والذي يقوم املركز بكتابتها واإلرشاف عليها، وهو جزء 
حزيران  يف  السبط  جملة  من  االول  العدد  أصدرنا  وبعدها   ،الشهداء سيد  ملدينة  الوفاء  من 
عن  فضاًل  الوضاء،  وتأرخيها  كربالء  تسمية  أصل  عن  ابحاثه  تضمنت  الذي  2015م  العام  من 
بحوث النهضة احلسينية املباركة، بوصفها االساس يف تأريخ هذه املدينة، وكذلك أهتم جانبًا من 
البحوث باحلركة العلمية يف املدينة ومدارسها الدينية وبعض أسامء علامئها فيام ذهب جانب آخر 
من أهتاممات املجلة بجوانبها اجلغرافية والسياحية والذي القى قبول واسع يف األوساط العلمية 
والثقافية داخل العراق وخارجه، واليوم نقدم للسادة القراء الكرام العدد الثاين من جملتنا الذي 
إنصبت أبحاثه عن تتبع اإلرث احلضاري والديني ملدينة كربالء الذي كتب بأقالم اكاديمية يشار 
هلا بالبنان، آملني أن حتىض حمتويات هذا العدد باستحسان القراء واملتابعني واملختصني والباحثني 
الكرام، وأن تكون هذه املجلة حاضنة جلميع منتجاهتم العلمية والفكرية خدمة منا للتأريخ احلافل 

هلذه املدينة، واهلل من وراء القصد.

رئيس التحرير





15

التأرخيية املوروثة يف كورة كربالء املقدسة 

حتى واقعة الطف 61هـ

االأ�ستاذ الدكتور املتمر�ص

عبد احل�سني مهدي الرحيم

مركز كربالء للدرا�سات والبحوث



16

التأرخيية املوروثة يف كورة كربالء املقدسة حتى واقعة الطف

Inherited Historicity of Kora of holly karbala

 till AL-Tuff incident 61Higri

Dr. Abd Al-Husaayn Mahdy Al-Raheem

Karbala center for studies and research

Abstract

The Historicity of an event refers to an event that makes change in history. It is an act of a free man 

who has the ability to make change, regardless the nature of this change, positive or negative.

The kora of karbala has been described as historical for reasons related to changes lived by higher 

)Bahkabth( in which kora of karbala, Tosouge AL-Nahrean and village of karbala are located.

The village of karbala was inhabited by Arab tribes since 6th century B.C simultaneously with the 

foundation of Hira and AL-Anbar by the efforts of the Chaldean king Nabuchadnezzar, Arab came to 

live in this place for the first time after they defeated the Armenias and Urdiwanian.

 Accordingly, the tribes of Esad Bin Wabra, Muaad Bin Adnan, and Iaad came to an agreement to 

help And support each other. Being one hand, aftar their meeting in Bahrain.

In Islamic era, the importance of the historical role of the place has been renewed. The Islamic 

armies under the leadership of Kalid bin AL-Waleed entered the village of karbala in 633 A.d/12 

Higri, who came to the place unintentionally but to rest for few days with his army. Then they left it, 

especially the place was full of flys. After that they chose kofa.

In 635A.d/ 12 Higri the Muslim armies lead by kalid bin Arfata entered karbala as conquerors and 

the administration of Tosouge AL-Nahrean became the share of Bashir Bin AL-kasasia. After that the 

place has been controlled by kalid Bin AL-Waleed`s soldiers, the soldiers were in upper, middle, and 

lower areas.

However, Tosouge AL-Nahrain had seen different events in which its people had lived the incident 

of killing the prisoners by Kalid Bin AL-Waleed in Olis battle. Also AL-Tosouge was a target of 

Muslims raids or attacks for its large number of agricultural crop to provide them with food. However, 
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they had taken AL-Qadisiyah as a place of confrontation with Persians for its deface immunity and Al 

Kofa as a new estate.

Where as Higher Bahkabth from which Tosouge AL-Nahrain and village of karbala became under 

the conquest of Muslims, the other lands, middle and lower lands had not been treated the same, but 

they came to an agreement with muslims to pay the )jezia( only.

Historicity of Karbala has been again renewed with the coming of Ail`s army )peace upon him( and 

found water in this desert area, there was a monastery for Christian people in the place.

Then it became more important in 680 AD/61 Higri, the day of Ashore when AL-Hussein )peace 

upon him( declared his immortal principles to confront the injustice, dictatorship, and corruption of 

Umayyads, inviting people to reformation and promotion of virtue and preventing of vice.

AL-Hussain )peace upon him( came to Karbala to help people of kofa who sent him letters to come. 

Moreover, AL-Hussain himself had dreamt of his grandfather, Prophet Mohammed )peace upon him( 

inviting him, to fight against tyrants.  

Some of AL-Hussain followers tried to restrain him from his confrontation with tyrants, but he 

refused and insisted to fulfill his Islamic project.

Although some of shia left Imam AL-Hussain and joined Umayyads, running after their rewards, 

Al-Hussain had never stopped his eloquent speeches that invited people to follow the religion of 

Mohammad and Ali Bin Abi Talib )peace upon them(. He called for the genuine values and principles 

of Islam, by which the state of Umayyads had been destroyed.

AL thought AL-Hussain had lost the battle, he is still alive as symbol of freedom, justice, and 

reformation to became an example to all those who want to rebel against tyranny and oppression. 
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التارخيية املوروثة يف كورة كربالء املقدسة 

حتى واقعة الطف 61هـ

االأ�ستاذ الدكتور املتمر�ص
عبد احل�سني مهدي الرحيم

مركز كربالء للدرا�سات والبحوث

امللخص
احلرية  فيه  يمتلك  معني  زمن  يف  لإلنسان  حي  فعل  ألهنا  التاريخ،  صفحات  من  مميزة  صفحة  التارخيية 
من  اخلروج  لتحقيق  السلب،  أو  باإلجياب  ونتائجه  التغيري  هذا  طبيعة  عن  النظر  بغض  للتغيري،  واحلركة 

النمطية املستمرة بتأثري حرية الفعل اإلنساين.

لقد وصفُت كورة كربالء بالتارخيية ألسباب تتعلق باملتغريات التي عاشها البيهقباذ األعىل، ومنه كورة 
األرض  من  الواسعة  املساحة  فهذه  كربالء.  قرية  اليه  تعود  الذي  النهرين  طسوج  عىل  املشتملة  كربالء، 
منذ  العربية  القبائل  سكنتها  كربالء  فقرية  واقعها،  من  غريت  أحداثًا  عاشت  الثالثة  اإلدارية  للمكونات 
القرن السادس قبل امليالد بمعية تأسيس احلرية واألنبار بجهود امللك الكلداين نبوخذنرص عىل األرجح. 
وكان سكنى العرب هبذه اجلهات أول سكنى هلم يف السواد ومنه قرية كربالء، بعد أن دحروا األرمانيني 
)وهم نبط السواد سكان العراق القدماء(، واالردوانيني )وهم ملوك الطوائف 138ق.م ــ 227م(، وكانت 
قبائل قضاعة ومنهم اسد بن وبرة، وقبائل معد بن عدنان، وقبائل إياد قد حتالفوا عىل التنوخ )وهو املقام(، 
وتعاهدوا عىل التنارص والتآزر وصاروا يدًا واحدة عىل الناس بعد اجتامعهم بالبحرين، وظهر من فيض هذا 
احللف ان سكن بعض بنوا أسد وقبائل أخرى كورة كربالء وقراها، وزها بنو أسد يف جزئية من واقعة الطف 

بدفن األجساد الطاهرة. 

سنة  اإلسالمية  اجليوش  دخلت  فقد  مكوناهتا،  بكل  املنطقة  تارخيية  جتددت  اإلسالمي  العرص  ويف 
12هـ/633م قرية كربالء بقيادة خالد بن الوليد، ومل تكن مقصودة، وإنام كانت حمطة يف طريق الفاحتني، 

ومكثوا فيها أيامًا ثم غادروها لكثرة الذباب فيها، حتى اختاروا الكوفة. 
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عرفطة  بن  خالد  بقيادة  عنوة  بالفتح  ثانيًة  كربالء  اإلسالمية  اجليوش  دخلت  14هـ/635م  سنة  ويف 
يف  عامله  الوليد  بن  خالد  وزع  أن  بعد  اخلصاصية  بن  بشري  حصة  من  النهرين  طسوج  إدارة  وأصبحت 
البيهقباذات الثالثة، األعىل، واالوسط، واألسفل، وامتلك الفاحتون األرايض بكربالء. أما طسوج النهرين 
فقد شهد احداثًا من نوع اخر حيث عاش أهله حادثة قتل األرسى من قبل خالد بن الوليد بعد أن حقق 
النهرين هدفًا  كان طسوج  املسلمني. كذلك  مع  أهلها يف صلح  ُأليس، ودخل  معركة  النرص يف  املسلمون 
لغارات اجليش اإلسالمي من قبل امراء الثغور للتزود باملحاصيل واملوايش، وإنام كان هدفًا هلم خلصوصيته 

الزراعية والرعوية ومتتعه بوفرة اإلنتاج.

واملحاصيل  املؤون  يف  كربالء  قرية  ومنه  النهرين،  طسوج  قرى  عىل  اعتمدوا  قد  املسلمون  كان  وإذا 
الكوفة  واختذوا  الفرس يف حرهبم،  ملواجهة  مكانًا  الدفاعية  القادسية حلصانتها  من  اختذوا  فإهنم  الزراعية، 
مرصًا جديدًا هلم. فيام كان البيهقباذ األعىل الذي منه طسوج النهرين وقرية كربالء قد فتح عنوة وأصبح فيئًا 
للمسلمني، كان البيهقباذ األوسط واألسفل قد صولح سكاهنام وارتبطا بمعاهدة صلح تقررت فيها اجلزية 

عليهام، بينام مل يدخل البيهقباذ األعىل هبذه األحكام وبقي فيئًا للمسلمني.

ثم جتددت تارخيية كربالء بمرور اإلمام عيل هبا وهو يف طريقه إىل الشام، وعىل مسافة منها كانت 
له معجزة وكرامة العثور عىل املاء يف منطقة صحراوية، حتى وطدت هذه احلادثة قياًم عقائدية عند املسلمني 
تارخيية كربالء جتذرت وشمخت يف مأساة  املاء. لكن  قريبًا من مكان استخراج  وراهب دير نرصاين كان 
كربالء يوم عاشوراء من سنة 61هـ/680م يوم استشهد اإلمام احلسني فكان رمزًا هلذه التارخيية اخلالدة 
بإعالن مبادئ  ثورته عىل الظلم والطغيان والفساد األموي، ودعوته إىل اإلصالح واالمر باملعروف والنهي 

عن املنكر، حينام رأى أن احلق واملعروف ال يعمل به، وأن الباطل واملنكر ال يتناهى عنه. 

كان احلسني قد استجاب الستغاثة املسلمني من أهل الكوفة املتمثلة بكتبهم ورسلهم اليه، مقرونة 
برؤياه جلده رسول اهلل الذي دعاه للثورة عىل الطغاة. ومل تستوقف احلسني حماوالت البعض ملنعه 
من تنفيذ مرشوعه اإلصالحي، بالرغم من ختاذل االتباع والشيعة يف الكوفة بأساليب الرتغيب والرتهيب 
األموية، لكن احلسني أكثر من خطبه البليغة التي ثبت فيها القيم واملثل واملبادئ الساموية التي جاء هبا 
اإلسالم، وحرص عليها جده رسول اهلل وأبوه أمري املؤمنني عيل ابن ايب طالب فكانت هذه املثل 

والقيم واملبادئ هي املعاول التي هدمت أركان دولة الظاملني األمويني.

ولئن خرس احلسني املعركة، فقد ربح خلود الرمزية للحرية والعدالة واألصالح الذي إئتم به الثائرون 
عىل الطغيان من بعده يف كل مكان وزمان.
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التارخيية املوروثة يف كورة كربالء املقدسة 
حتى واقعة الطف

 )Historicity( التارخيية  بأن  املتخصصون  يعرف 
هي)1(: القول بأن لوقائع التجربة احلية زمانًا خاصًا، 
وأهنا تتسم بيشء من املرونة والطالقة، وقد قال هبا 
الوجوديون)2( معارضني هبا نظرية حتمية)3( التاريخ 

املاركسية.

من  مميزة  صفحة  احلدود  هذه  عىل  فالتارخيية 
زمن  يف  لإلنسان  حي  فعل  ألهنا   ،History التاريخ 
معني يمتلك فيه احلرية واحلركة للتغيري بغض النظر 
عن طبيعة هذا التغيري ونتائجه باإلجياب او السلب 
حيوية  بتأثري  املستقرة  النمطية  من  اخلروج  لتحقيق 

الفعل اإلنساين.

التعريف  اإلصطالح)4(:  يف  التاريخ  أن  وحيث 
به األحوال، وهو فن يبحث  الذي تضبط  بالوقت 
فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيني والتوقيت، 

بل عام كان يف العامل.

األحوال  ))مجلة  بأنه:  املحدثون)5(  ويعرفه 
وتصدق  ما،  كائن  هبا  يمر  التي  واألحداث 
الظواهر  عىل  تصدق  كام  واملجتمع،  الفرد  عىل 
األحوال  هلذه  تسجيل  وهو  واإلنسانية،  الطبيعية 

واالحداث((.

التاريخ   وانطالقا من هذه الشمولية يف تعريف 
تصبح التارخيية، كام نوهنا عنها أنفًا جزئية من هذا 

الكل الذي يبسط جناحيه عىل اإلنسان والطبيعة.

أوسع  لتارخيية  نواة  كربالء  تارخيية  أن  ونعتقد 

وأن  األعىل)6(،  والبيهقباذ  النهرين  بطسوج  تتمثل 
من  الواسعة  املساحة  هذه  يف  متثلت  التارخيية  هذه 
ريف  يف  النازلة  العربية  القبائل  باستقرار  األرايض 
ببناء املدن، أو أهنا سكنت الضواحي،  العراق، إما 
اإلدارية  التقسيامت  هلذه  املشرتك  القاسم  كان  فيام 
تكن  ومل  اإلسالمي  العرص  يف  عنوة  فتحت  أهنا 
ضمن عهود الصلح التي متتع هبا البيهقباذ األوسط 

واألسفل.

بداية  أن  نعتقد  وبالعودة إىل كربالء وتارخييتها، 
يتصل  العرب  سكنها  كقرية  وظهورها  نشوئها 
بظهور احلرية واألنبار، وأن زمان نشأهتام يعود إىل 
عهد امللك الكلداين نبوخذنرص الثاين )562-604 
ق.م( عىل األرجح)7( لشهرته العسكرية والعمرانية.

وبنائه  نبوخذنرص  بشأن  األثري)8(  ابن  يقول 
للحرية وسامحه للقبائل العربية ببناء األنبار:

))فابتدأ بمن يف بالده من جتار العرب فأخذهم 
وبنى هلم حريًا بالنجف، وحبسهم فيه ووكل هبم، 
طوائف  اليه  فخرجت  العرب،  يف  اخلرب  وأنترش 
منهم مستأمنني، فقبلهم وعفا عنهم فأنزهلم السواد 
فابتنوا األنبار، وخىل عن أهل احلرية فاختذوها منزالً 
حياة نبوخذنرص، فلام مات انضموا إىل أهل األنبار، 
وهذا أول سكنى العرب السواد باحلرية واألنبار((.

بنشوء كربالء  اليه  ويمكن استخالص ما ذهبنا 
القرية يف عهد نبوخذنرص من هذا النص الذي ذكره 
للتجار  احلري  نبوخذنرص  بنى  ان  فبعد  األثري،  ابن 
السكنى  والزمهم  بالنجف،  بالده  يف  املوجودين 
القبائل  بني  اخلرب  وانترش  واملراقبة،  باحلراسة 
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األمان  طالبني  أخرى  قبائل  له  توجهت  العربية، 
األنبار  بالعفو والقبول، وأسكنهم  منه، فأستقبلهم 
فجاوروا بذلك سكنى إخواهنم من القبائل العربية 
بني  األرض  امتداد  يتصل  حيث  النجف،  حري  يف 
تكون  واحدة،  تضاريسية  بطبيعة  واالنبار  النجف 

كربالء جزًء من هذا االمتداد الطبيعي لألرض.

وقد ذكر النص انه بعد وفاة نبوخذنرص التحقت 
قبائل احلرية بإخواهنم من القبائل العربية الساكنة يف 
االنبار. والراجح ان هذا التحرك السكاين الكيل قد 
وسع انتشار القبائل العربية يف قرية كربالء ومنطقتها 

وهي يف طريقها إىل االنبار.

غاية  يف  هي  النص،  يف  وردت  إشارة  وهناك 
السكن  ظاهرة  ان  االثري  ابن  أكد  حينام  األمهية 
يف  كان  السواد،  منطقة  يف  العربية  للقبائل  األول 
احلرية واالنبار، وال ريب ان قرية كربالء ومنطقتها 
مشمولة هبذه األولوية بواقع االمتداد التضارييس، 
وموقعها الوسطي بني االنبار شامالً واحلرية جنوبًا، 
بالسكن  االنتشار  يف  العربية  القبائل  رغبة  بل 
املساحات  عىل  فينبسطوا  الرعوية،  بطبيعتهم 
واالنبار  احلرية  بني  املمتدة  األرض  من  الواسعة 

ومنها قرية ومنطقة كربالء.

القبائل  هجرات  توالت)9(  الوقت  وبمرور 
العربية إىل ريف العراق بعد ان استثمروا النزاع بني 
االرمانيني )وهم نبط السواد سكان العراق القدماء( 
 - 138ق.م  الطوائف  ملوك  )وهم  واالردوانيني 
227م وكان األرمانيون )النبط( قد بسطوا نفوذهم 
املنطقة  اإلردوانيون  حكم  فيام  واملوصل،  بابل  بني 

املحصورة بني نفر)10( إىل االبلة()11(.

الطرفني   دفع  من  العربية  القبائل  متكنت 
العراق  ارض  عند  واإلردوانيني(  )اإلرمانيني 
ونزلت تنوخ بزعامة مالك وعمرو ابني فهم بن تيم 
التحق هبم من  ثم  نبوخذنرص،  بناه  الذي  اهلل احلري 
ختلف من اجليش تبع )اسعد أبو كرب بن مليكرب( 
وفيهم من كل القبائل من بني حليان، ومنهم جعفي 
األنبار  تنوخ  من  كثري  ونزل  ومتيم،  وطي، وكلب، 
وغربيه  الفرات  طف  إىل  احلرية  بني  وما  واحلرية، 
املضال واألخبية،  االنبار، وما واالها يف  ناحية  إىل 
أهلها  مع  جيتمعون  وال  املدر،  بيوت  يسكنون  وال 
فيها، واتصلت مجاعتهم بني االنبار واحلرية، وكانوا 

يسمون )عرب الضاحية()12(.

أرشنا  التي  واحلموي  الطربي  رواية  تأملنا  ولو 
قد  تنوخ  قبائل  من  بعضهًا  ان  لنا  لتبني  أنفًا  اليها 
اهنا  يعني  وهذا  واالنبار،  احلرية  بني  انترشت 
ومنطقتها،  كربالء  قرية  سكنت  قد  هذا  بانتشارها 
االنبار  تنوخ  من  كثري  ))ونزل  نصه:  ما  وجاء 
واحلرية، وما بني احلرية إىل طف الفرات)13( وغربيه 

إىل ناحية االنبار(()14(.

منطقة  يعني  الفرات  طف  منطقة  يف  فالنزول   
القبائل  استقرينا  واذا  اخلصوص،  عىل  كربالء 
التي تكون منها حتالف تنوخ يتبني اهنا من قضاعة 
الذين  ))فكان  احلموي)15(:  قال  واياد،  وعدنان 
إبنا فهم  العرب مالك وعمرو  اقبلوا من هتامة من 
حلوان  بن  تغلب  بن  وبرة  بن  أسد  بن  اهلل  تيم  بن 
بن عمران بن احلاف بن قضاعة، ومالك بن الزمري 
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يف  وبرة  بن  أسد  بن  اهلل  تيم  بن  فهم  بن  عمرو  بن 
مجاعة من قومهم، واحليقان بن احليوة بن عمري بن 
قنص بن معد  بن عدنان يف قنص كلها، ثم حلق هبم 
غطفان بن عمرو بن طمثان بن عوذ مناة بن يقدم 
بالبحرين  فاجتمعوا  اياد،  بن  دعمى  بن  افىص  بن 
عىل  وتعاقدوا  املقام،  وهو  التنوخ،  عىل  وحتالفوا 
التنارص والتوازر، فصاروا يدًا عىل الناس، وضمهم 
التنوخ، وكانوا بذلك االسم كأهنم عامرة من  اسم 

العامئر وقبيلة من القبائل((.

التحالف يظهر أن بني اسد بن  ومن فيض هذا 
وبرة قد نالوا قصب السبق من بني قبائل أخرى يف 
بعض  نزلت  فقد  وجوارها،  كربالء  منطقة  سكنى 
الكوفة بعد متصريها)16(، ولعل  قبائل أسد أطراف 

هذه األطراف منها منطقة كربالء.

الكوفة  أطراف  سكنى  اليعقويب)17(  أكد  وقد 
فسكنوا  واسد  وبكر  متيم  ))وجاءت  بقوله:  ايضًا 

األطراف((.

ويف هذا النص تعزيز لسكنى هذه القبائل أطراف 
الكوفة، ولعل من بني هذه األطراف منطقة كربالء

أكثر  املؤرخني  من  وآخرون  الطربي)18(  وكان   
منطقة  يف  أسد  بني  سكنى  يف  وختصيصًا  وضوحًا 

كربالء فقال: ))أهل الغارضية)19( من بني أسد((.

نشوئها  برزت يف  قد  كربالء  تارخيية  كانت  واذا 
حينام  اإلسالم  قبل  فيها  العربية  القبائل  وسكنى 
نزلوا ريف العراق وسكنوا السواد، بوصفها جتارب 
حية ويف زمن معني، فإن تارخييتها جتددت يف العرص 

اإلسالمي بعدد من التجارب ندرجها بااليت:

كربالء يف حركة الفتوح واالمتداد اإلسالمي

يف  فقال  كربالء  موقع  إىل  احلموي)20(  أشار   
كربالء  منها  بابل  بأرض  ))كورة  نينوى:  تعريف 
التي قتل هبا احلسني بن عيل ((، وقال يف مكان 
منها  نينوى  هلا  يقال  ناحية  الكوفة  ))وبسواد  آخر: 

.)) كربالء التي قتل هبا احلسني

وبخصوص أرض بابل، فإن سواد الكوفة جزء 
من امتدادها السيايس يف عصورها املزدهرة.

السواد،  هذا  امتداد  من  جزءًا  كربالء  وكانت 
بوصفها من مكونات منطقة نينوى وتقع يف طرف 
السواد  نينوى  فإن  وعليه  للكوفة.  املتجهة  الربية 
كانت جزءًا من بابل، ألن هذه كانت متتد بمساكنها 
أسفل  إىل  دجلة  من  فبلغت  والفرات،  بدجلة 
كسكر)21(، ومن الفرات إىل ما وراء الكوفة فكانت 

السواد بأمجعه)22(.

وعن االصمعي انه قال: السواد سوادان: سواد 
واألهواز)24(وفارس)25(،  دستميسان)23(  البرصة 
وسواد الكوفة من كسكر إىل الزاب)26( طوالً، ومن 

حلوان إىل القادسية عرضًا)27(.

الوليد)28(  بن  أنجز خالد  يف سنة 12هـ/633م 
مدن  اهم  وكانت  واحلرية  السواد  بقرى  فتوحه)29( 
السواد، ويف حديث دار بني خالد بن الوليد وعمرو 
سأله  حني  احلرية  اهل  مقدم  املسيح)30(  عبد  بن 
القرى  ))رأيت  قال:  رأيت؟  ما  اعجب  فام  خالد، 
منظومة ما بني دمشق واحلرية، خترج املرأة من احلرية 

فال تزود اال رغيفا(( )31(.
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ومن هذا النص يمكن استنتاج احلالة االقتصادية 
ألن  كربالء،  قرية  بضمنها  القرى  هلذه  املزدهرة 
انتظام القرى يشري إىل القدرات الزراعية والرفاهية 
املعيشية التي تتمتع هبا املنطقة حتى تستغني املسافرة 
من النساء عن استصحاب الطعام معها معتمدة عىل 
ضيافة أهل القرى هلا بتوفريه من جهة، وصفة الكرم 
التي متيز سكان املناطق وما يسودها من األمن من 

جهة اخرى.

األوىل  السنوات  يف  كربالء  تارخيية  متثلت 
سنة  اليها  املسلمني  جيوش  بدخول  لإلسالم 
تكن  ومل  الوليد  بن  خالد  بقيادة  12هـ/633م 
بعينها مقصودة، وإنام كانت حمطة يف طريق اجليش 
اإلسالمي فلم تفتح عنوة، يقول الطربي يف حوادث 
عياض)32(  عمل  يف  خالد  ))خرج  12هـ/633م: 
ليقيض ما بينه وبينه، وإلغاثته فسلك الفلوجة حتى 
نزل بكربالء وعىل مسلحتها عاصم بن عمرو)33(، 
وأقام   ... حابس)34(  بن  األقرع  خالد  مقدمة  وعىل 
خالد عىل كربالء ايامًا، وشكا اليه عبد اهلل بن وثيمة 
اريد  إنام  فأين  أصرب  خالد...  له  فقال  الذباب)35(، 
فنسكنها  عياض  هبا  مر  التي  املسالح  استفرغ  ان 
العرب، فتأمن جنود املسلمني ان يأتوا من خلفهم 
أمرنا  وبذلك  متعتعة  وغري  امنة  العرب   وجتيئنا 

اخلليفة(()36(.

وقال رجل من أشجع فيام حكى ابن وثيمة:

مطيتي كـــربـــالء  يف  حــبــســت  ــقــد  ل
سمينها غــثــًا  عــاد  حتى  الــعــني  ويف 

له  رجــعــت  مـــرك  ــن  م رحــلــت  اذا 
ــا ــه ــن ــي ــي أله ــ ــن ــ ــا ان ــهـ ــيـ لـــعـــمـــر أبـ

ــل رشيــعــة ــاء كـ ــ ــن م ــعــهــا مـ ــمــن وي
عيوهنا)37( زرق  الذبان  من  رفــاق 
وكانت املامليك واألقاليم الساسانية تنقسم اداريًا 
إىل أقسام تسمى األستانات)38( )وسامها املسلمون 
طساسيج،  إىل  تنقسم  وهذه  كورة)39((  مجع  الكور 
والرستاق  رساتيق)41(،  إىل  ينقسم  والطسوج)40( 
يتألف من القرى والضياع، وعندما فتح املسلمون 
أهنم  سوى  األنظمة  تلك  يغريوا  مل  وايران  العراق 

صاروا يسمون االستان بالكورة)42(.

لثالث كور  اساًم  كانت  فقد  البيهقباذات)43(  أما 
الفرات منسوبة إىل قباذ بن  ببغداد من اعامل سقي 
فريوز والد انو رشوان بن فباذ العادل وهي )األعىل، 
واألوسط، واألسفل(، وهي اليوم أرايض حمافظات 

االنبار وكربالء وبابل والقادسية والنجف.

وجتددت تارخيية هذه االقسام االدارية بفعل ما 
شهدت من األحداث واخلصوصية 

سنة  ظاهرة  كربالء  قرية  تارخيية  كانت  فقد 
اإلسالمي  اجليش  احتلها  حينام  14هـ/635م 
عنوة، يقول احلموي بذلك: ))ملا فرغ سعد بن أيب 
وقاص)44( من وقعة رستم بالقادسية وضمن أرباب 
القرى ما عليهم بعث من أحصاهم ومل يسمهم حتى 
ناصحوا  الدهاقني)45(  وكان  رأيه،  فيهم  عمر  يرى 
وأهدوا هلم  فارس  عورات  عىل  ودلوهم  املسلمني 
املدائن  نحو  سعد  توجه  ثم  األسواق،  هلم  وأقاموا 
إىل يزدجرد، وقدم خالد بن عرفطة)46( حليف بني 
فتح  حتى  سعد  عليه  يقدر  فلم  كالب،  بن  زهرة 
فلم  املدائن  إىل  توجه  ثم  املدائن)47(،  ساباط  خالد 
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الصيادين  قرية  عند  خماضة  عىل  فدلوه  معابر  جيد 
أسفل املدائن فأخاضوها اخليل حتى عربوا، وهرب 
عنوة  كربالء  خالد  فأخذ  اصطخر،  إىل  يزدجرد 
ونزل كل  بني أصحابه  فقسمها سعد  أهلها  وسبى 
قوم يف الناحية التي خرج هبا سهمه فأحيوها(()48(.

كربالء،  تارخيية  يؤكد  استنتاج  النص  هذا  ويف 
الدولة  عاصمة  بعد  فتحها  بأمهية  جاءت  انه  ذلك 
غنيمة  جعلها  عنوة  وفتحها  املدائن،  الفارسية 
أيب  بن  سعد  فقسمها  وأرضها،  أهلها  يف  للفاحتني 
يف  هؤالء  ونزل  الفاحتني،  أصحابه  بني  وقاص 
أسهمهم من األرض التي وزعت عليهم فأحيوها 

باالستزراع والعمل هبا.

كذلك نستنتج من هذا النص ان سكان كربالء 
بالفتوح  هنضت  التي  األصيلة  العربية  القبائل  من 
لكن  األخرى  والساحات  العراق  يف  اإلسالمية 
أيب  بن  سعد  عىل  أشار  اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة 
كربالء  من  القبائل  هذه  سكنى  ينقل  ان  وقاص 
ان  إال  ابن عمر)50(،  او كويفة  إىل سوق حكمة)49( 
منها  حرصًا  التوجيه،  هلذا  تستجب  مل  القبائل  هذه 
عمر  ان  غري  كربالء،  يف  األرض  من  مغنمهم  عىل 
ثانية لسعد بن ايب وقاص قائاًل:  بن اخلطاب كتب 
يف  والشاة  البعري  يصلح  حيث  إال  تصلح  ال  ))أنه 
فأرتد  البحر،  فأنظر فالًة يف جنب  العشب،  منابت 
به  ما كتب  ان  للمسلمني هبا منزالً(()51(. والظاهر 
عمر بن اخلطاب إىل سعد بن ايب وقاص يف اختيار 
املكان الذي يصلح للبعري والشاة جاء بعد ان ايقن 
مل يكن موفقًا يف )سوق حكمة(  اختياره األول  ان 

و)كويفة ابن عمر(.

عىل  اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة  إرصار  عىل  وبناء 
عليه  يصح  أخر  مكان  إىل  كربالء  منطقة  مغادرة 
إختار  وقاص  أيب  بن  لسعد  الذكر  األنف  وصفه 
البرصة،  بعد  اجلديد  مرصهم  لتكون  الكوفة)52( 
الروايات)53(  به  تعددت  قد  الكوفة  اختيار  وكان 
اخفق  ان  بعد  اليها،  الدليل  كان  فيمن  واختلف 
سعد  بن  عمرو  كويفة  بنزوله  وقاص  ايب  بن  سعد 
لكثرة الذباب واحلمى)54( فيها، فكان هذا ومهًا آخر 
من سعد بن ايب وقاص يضاف إىل وهم اخلليفة عمر 
اجلديد، كذلك  املرص  اختيار مكان  بن اخلطاب يف 
املسلمني  املقاتلة  بمغادرة كل  الدليل  لدينا  يتوفر  مل 
منهم  بعضًا  ان  نرجح  كنا  وان  الكوفة،  إىل  كربالء 
استقر يف كربالء بعد أن امتلك فيها األرض ومارس 
الزراعة إىل جانب امتالكه أموال أخرى من الغنائم.

التي  املساحة  النهرين، وهي  تارخيية طسوج  أما 
كربالء،  قرية  بينها  من  القرى  من  جمموعة  تضم 
كل  من  ذلك  ))مقدار  فيقول:  الطربي)55(  وحيدده 

جانب أليس(()56(.

فتوحاته  الوليد  بن  خالد  انجز  ان  فبعد 
سنة  واألعىل  واألوسط  األسفل  للبيهقباذات 
12هـ/633م بعث عامله هلذه املناطق، ومنهم بشري 
بن اخلصاصية)57( عىل طسوج النهرين فنزل الكويفة 
ببانبورا)58(، فيام بعث بأمراء الثغور إىل املسالح)59(. 
بحامية  تتلخص  عسكرية  هؤالء  مهمة  وكانت 
واالمتداد  للتوسع  األعداء  اغوار  وسرب  احلدود 

بالظروف املناسبة.

الوليد يبعث ببشري  ومن املفارقات ان خالد بن 
جلباية  النهرين  طسوج  عىل  عاماًل  اخلصاصية  بن 
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اخلراج، ومل يبعثه كأحد أمراء الثغور، ذلك ان ابن 
اخلصاصية يقول عن نفسه: )اين رجل جبان()60(، 
فإن كان كذلك أمل يكن عند خالد من تزينه مؤهالته 
ابن  من  بدالً  للخراج  عاماًل  ليكون  وشجاعته 
اخلصاصية، أم أن خلالد ما يدفعه لتنفيذ ذلك ونحن 
ال نعلمه، وإن كان توجيهه للخراج مبنيًا عىل معرفة 

خالد بجبن ابن اخلصاصية عىل األرجح.

وشهد طسوج النهرين قتل االرسى من الفرس 
بعد   - كعادته   - الوليد  بن  خالد  أمنهم  ان  بعد 
معركة )ُأليس( سنة 12هـ/633م، وكان قد أقسم 
أال  أكتافهم  منحتنا  ان  عيلَّ  لك  ان  )اللهم  بقوله: 
استبقي منهم احدًا فذرنا عليه  حتى أجري  هنرهم  

بدمائهم(()61(.

وملا رضب أعناقهم قال له القعقاع)62(وآخرون، 
لو أنك قتلت أهل األرض مل جتر دماؤهم، فأرسل 
عليها املاء ترب بيمينك، وكان قد قطع املاء عن النهر 
لذلك  الدم  هنر  فسمي  عبيطًا  دمًا  فجرى  فأعاده، 

الشأن.

أن  يؤرش  الطربي  أورده  الذي  النص  وهذا 
إىل جانب  قتالية  النهرين كان يشهد وقائع  طسوج 
هذه  ولعل  واإلنتاج،  اخلصب  بخصوصية  متتعه 
اخلصوصية كانت من أسباب احلرب بني األطراف 

للتمتع هبا.

طسوج  تارخيية  جتذر  التي  الثانية  املسألة  اما 
من  وسواده  منطقته  عىل  اإلغارة  فهي  النهرين 
الطربي)63(:  قال  املسلمني،  ثغور  أمراء  جانب 
وراء  ما  فمخروا  واإلحلاح  بالغارة  خالد  ))أمرهم 

الغارات  ان  يعني  وهذا  دجلة((،  شاطئ  إىل  ذلك 
عند املسلمني كانت من العوامل املحققة إلمتدادهم 

عىل املناطق املجاورة حتى وصلوا شاطئ دجلة.

كان  14هـ/635م  القادسية  معركة  ويف 
املسلمني  املقاتلني  لغارات  هدفًا  النهرين  طسوج 
بن  النهرين عمرو  الطربي)64(: ))وأغار عىل  يقول 
موايش  ثوراء)66(  باب  عىل  فوجدوا  احلارث)65(، 
كثرية، فسلكوا أرض شيىل)67( وهي اليوم هنر زياد 
العسكر.  هبا  أتوا  حتى  أيامه(،  يف  الطربي  )يقصد 
يومئذ إال هنران(()68( ولعل  وقال عمرو: ليس هبا 
مصطلح  يف  السبب  كان  النهرين  هذين  وجود 

الطسوج.

طسوج  عىل  أخرى  غارة  الطربي)69(  وذكر 
النهرين فقال: ))خرج سواد)70( ومحيضة)71( يف مائة 
مائة، فأغاروا عىل النهرين، وقد كان سعد هنامها أن 
وبلغ  خياًل،  اليهم  فأرسل  رستم)72(،  وبلغ  ُيمِعنا، 
سعدًا ان خيله قد وغلت، فدعا عاصم بن عمرو)73( 
وجابر االسدي)74(، فأرسلهام يف آثارهم يقتصاهنا، 
قتال  مجعكم  ان  لعاصم:  وقال  طريقهام،  وسلكا 
فأنت عليهم فلقيهم بني النهرين واصطيميا، وخيل 
بني  ما  ختلص  يريدون  حمتوشتهم،  فارس  أهل 
أيدهيم، وقد قال سواد حلميضة: اخرت، اما أن تقيم 
الغنيمة.  أقيم هلم وتستاق  او  الغنيمة،  هلم وأستاق 
قال: أقم هلم وهننههم عني، وانا ابلُع لك الغنيمة، 
فأقام هلم سواد، وانجذب محيضة فلقيه عاصم بن 
أخرى،  لألعاجم  خيل  أهنا  محيضة  فظن  عمرو، 
ومىض  ساقها،  تعارفوا  فلام  منحرفًا،  عنها  وصد 
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تنقذوا  فارس  أهل  كان  وقد   – سواد  إىل  عاصم 
وتنقذ  هربوا،  عاصاًم  األعاجم  رأت  فلام   – بعضها 
بالفتح والغنائم  سواد ما كانوا ارجتعوا فأتوا سعدًا 

والسالمة((.

التي  الغارة  العسقالين)75(  حجر  ابن  وشخص 
غارته عىل طسوج  غنم يف  انه  فذكر  هبا سواد،  قام 
هبا  واتى  سمنًا،  قرها  أو  دابة  ثالثامئة  النهرين 

فقسمت بني املسلمني.

ثراء  يف  الكالم  عن  يغني  ما  الرواية  هذه  ويف 
أستبعد  كنت  وان  خرياته،  ووفرة  النهرين  طسوج 
السمن  ومقدار  الغنيمة  يف  الدواب  من  العدد  هذا 

الذي عادوا به إىل معسكرهم.

وبام ان طسوج النهرين يتميز هبذه اخلصوصية، 
ومصدرًا  املسلمني  للفاحتني  هدفًا  أصبح  فقد 
إىل  يشري  ما  وهو  القادسية،  معركة  قبل  ملؤونتهم 
البالد  عليهم  تدر  ما  عىل  الفاحتني  املسلمني  اعتامد 
وهذا  الغنائم،  من  جينونه  فيام  املؤون  من  املفتوحة 
يف  مؤونتهم  يستصحبوا  يكونوا  مل  أهنم  يرجح 
فتوحهم األوىل، ولعل مرد ذلك إىل طريقة حرهبم 
الكر  بأسلوب  جزيرهتم  يف  عليهم  اعتادوا  التي 
املؤونة،  استصحاب  يستدعي  ال  ما  وهو  والفر، 
ألن أسلوب احلرب هذا ال يقتيض لزوم االستقرار 

الذي عرفوه يف الفتوح اإلسالمية التالية.

خصوبة  يف  االقتصادية  املقومات  كانت  وإذا 
األرض ووفرة املياه من خصائص طسوج النهرين 
وإمتداداته، وهي من األمور التي تتقصاها اجليوش 
استقرار  نفرس  فكيف  العسكرية،  حركاهتا  يف 

عن  بعيدًا  القادسية  منطقة  يف  اإلسالمية  اجليوش 
كربالء؟.

بالقول: إن موقع  من املمكن اإلجابة عىل ذلك 
بني  فهو  عسكرية  بحصانة  يمتاز  كان  القادسية)76( 
يف  أخرض  بحر  يسارها  وعن  والعتيق،  اخلندق 
ينتهي إىل احلرية بطريقني احدامها عىل ظهر  جوف 
األرض، وثانيهام عىل شاطئ هنر احلضوض ينتهي 
اخلورنق)77(  بني  املحصورة  املنطقة  يف  يسلكه  بمن 
املياه، وإذا  القادسية فيض من  واحلرية، وعن يمني 
كان اجلانب األيرس واأليمن حمميني بموانع طبيعية، 
كانت اجلهات الشاملية واجلنوبية منها حمصورة بني 
اخلندق والعتيق، فأكتسبت – واحلالة هذه – حصانة 
عسكرية جعلت اجليش اإلسالمي يفضل املكوث 

فيها ملواجهة الفرس.

الدفاعية  أن احلالة  املسلمون  املقاتلون  تيقن  وملا 
والعسكرية مؤمنة – وهو األهم – يف احلرب إلتقاء 
املقاتلة  عىل  واملحافظة  الفاريس  اجليش  خماطر 
يرفدهم  ما  إىل  احلاجة  لدهيم  ظهرت  املسلمني، 
دفع  رضورة  جاءت  هنا  من  واملؤون،  بالطعام 
حيتاجون  بام  للتزود  النهرين  طسوج  بإجتاه  الرسايا 

من الطعام واملؤونة.

من  القادسية  موقع  به  امتاز  ما  جانب  واىل 
احلصانة العسكرية، فإن بعض قرى ومدن طسوج 
وكان  الذباب)78(  فيها  يكثر  كربالء  ومنه  النهرين 
املسلمني  باملقاتلة  دفعت  التي  األسباب  أحد  هذا 
ملغادرة هذه املنطقة والتحرك جنوبًا بإجتاه القادسية، 
بني  مستقرة  كانت  الطبيعي  التوازن  حالة  وكأن 



27

أ. د. عبد احلسني مهدي الرحيم

غني  كربالء  قرية  ومنه  النهرين  فطسوج  املنطقتني 
لكثرة  للمقاتلة  منفرة  لكنه  االقتصادية،  بقدراته 
اقتصادية  وفرة  أقل  القادسية  ومناطق  الذباب، 
لكنها حصينة عسكريًا وقليلة الذباب، ولعل وجود 
والرشوط  بالتضاريس  صلة  ذات  طبيعية  بواعث 
يف  السبب  كانت  النهرين  بطسوج  اخلاصة  املناخية 
إىل هذه  أشار  فيه ومنه كربالء، حتى  الذباب  كثرة 
ما  وهو  أشجع،  من  الشعراء  أحد  فيها  الظاهرة 

ذكرنا آنفًا من الشعر هبذه املناسبة. 

الذبابية سببًا يف هجرة   ربام كانت هذه الظاهرة 
بلدة  فوق  الواقعة  كرابلة  إىل  كربالء  من  البعض 
عانة )واملعروفة اليوم ناحية كربول(، وال أعلم هل 
شامل  يف  األنبار  يف  كربول  ناحية  سكان  بعض  أن 
الفرات يقرون بأصوهلم الكربالئية ام تنكروا هلا؟!. 

اختالف وجهات  كانت سببًا يف  كرابلة  ان  عىل 
واملؤرخ  )موسيل()79(  اجليكي  املؤرخ  بني  النظر 
االيطايل )كيتاين( ففي الوقت الذي يطابق كيتاين بني 
كرابلة والكواثل، واالخرية منهام  هي موقع)80( يف 
اطراف الشام مرة به خالد بن الوليد ملا قصد الشام  
واقر  الرأي  هذا  موسيل  رفض  فيام  العراق،  من 
التطابق بني الكواثل والكواتل وعرف هذه االخرية 
اهنا حمطة مهمة ومعروفة لدى املؤلفني العرب عىل 
الطريق من القباجب إىل الرحبة وهي تقع غريب بلدة 
امليادين احلديثة وحتمل اسم )اجلواثل( او )عاقوال(، 
بينام يقول عن كرابلة  اهنا ليست عىل الضفة اليمنى 
من  مهاجرون  سكنها  جزيرة  هي  وانام  للفرات 

كربالء والذين يدعون بكرابلة. 

سكان  كانوا  املهاجرون  هؤالء  لعل  واقول 
باسم  اليها  هاجروا  التي  املنطقة  فسمو  كربلة  قرية 
القبائل  عليه  اعتادت  ما  وهو  االول  موطنهم 
العربية يف هجرهتا ولعل كربلة هذه هي التي اشار 
الشهرستاين)81( باهنا من قرى بابل إىل جانب نينوى، 
والنواويس  بابل،  وعقر  وكربالء،  والغاظرية، 
ظهور  لتاخر  احلائر  او  احلري  متومها  اليها  واضاف 

هذه التسمية.

وبعد ان تناولنا قرية كربالء ثم طسوج النهرين 
بوصفها جزءًا منه، فإن مسار البحث يقتيض ان نأيت 
عىل البيهقباذ األعىل الذي يضم طسوج النهرين بل 
فتحة  بطبيعة  خيتلف  كان  والذي  مكوناته،  من  هو 
عنوة فأصبح فيئًا للمسلمني، فيام كان فتح البيهقباذ 
املصاحلة  بعهود  فارتبطا  صلحًا  واألسفل  األوسط 
مع املسلمني الفاحتني، ونحن هبذا املسار ننتقل من 
اجلزء إىل الكل يف التارخيية ثم نعود إىل جزئية كربالء 

فهي عمود البحث ونواته.

تقول الروايات ان خالد بن الوليد صالح صلوبا 
بن نسطونا صاحب قس الناطف)82( وزاذ بن هبيش، 
األسفل واألوسط،  البيهقباذ  له جزية  وقد ضمنوا 

وكتب هلم كتابًا سنة 12هـ/633م جاء فيه: 

الرحيم هذا كتاب من خالد  الرمحن  اهلل  ))بسم 
بن الوليد لزاذ بن هبيش وصلوبا بن نسطونا، لكم 
نقبتم  ملن  ضامنون  وانتم  اجلزية،  وعليكم  الذمة، 

عليه من اهل البيهقباذ األسفل واألوسط(()83(.

الوليد  بن  منحه خالد  الذي  العهد  كتاب  وكان 
األسفل  البيهقباذ  أهل  يشمل  الناطف  قس  ألهل 
املشتمل عىل  البيهقباذ األعىل  واألوسط ومل يشمل 

طسوج النهرين حيث تقع كربالء. 
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قال البالذري)84(: ))ليس ألهل السواد عهد اال 
احلرية)85( وأليس وبانيقيا(()86 (.

وبالعودة إىل قرية كربالء وتارخييتها املتنامية مع 
37هـ/657م  سنة  هبا  العهد  جتدد  حيث  األعوام 
وهو   طالب ايب  بن  عيل  األمام  هبا  مر  حينام 
فيام  فيها  له وقفة  متوجه إىل حرب صفني، وكانت 
ذكر املنقري)87( برواية عن ايب سعيد التيمي)88( جاء 
فيها: ))كنا مع عيل يف مسريه إىل الشام، حتى 
اذا كنا بظهر الكوفة من جانب هذا السواد - قال: 
فأنطلق  املاء،  إىل  واحتاجوا  الناس  بعض  عطش 
من  رِضس  صخرة  عىل  بنا  أتى  حتى   عيل بنا 
فأقتلعناها فخرج  فأمرنا  عنز،  ربضة  كأهنا  األرض 
امرنا  ثم  قال:  منه وارتووا.  الناس  ماء، فرشب  لنا 
فأكفأناها عليه- قال: وسار الناس حتى اذا مضينا 
هذا  مكان  يعلم  أحد  منكم   :عيل قال  قلياًل 
املاء الذي رشبتم منه؟ قالوا: نعم يا أمري املؤمنني. 
رجال  منا  فأنطلق  قال:   ،اليه فانطلقوا  قال: 
انتهينا  حتى  اليه  الطريق  فأقتصصنا  ومشاة  ركبانًا 
إىل املكان الذي نرى أنه فيه. قال: فطلبناه فلم نقدر 
عىل يشء، حتى اذا عيل علينا انطلقنا إىل دير قريب 
قالوا:  عندكم؟  هو  الذي  املاء  اين  فسألناهم:  منا 
أنتم  قالوا:  منه.  رشبنا  إنا  بىل،  قالوا:  ماء.  قربنا  ما 
بني  ما  الدير  صاحب  قال  نعم،  قلنا  منه؟!  رشبتم 
هذا الدير إال بذلك املاء، وما استخرجه إال نبي أو 

ويص نبي((.

ذكر املنقري ان توقف األمام عيل وأصحابه 
ان  دون  صفني،  حرب  يف  الشام  إىل  معه  الذاهبني 
حيدد املكان، فيام جاءت الرواية عند الشيخ املفيد)89( 
واخلطيب البغدادي)90( بمجملها متوافقة مع رواية 

 عيل األمام  نزول  أن  خصصا  لكنهام  املنقري، 
قد  اخلطيب  كان  وان  كربالء،  يف  كان  وأصحابه 
معركة  من   عيل االمام  عودة  يف  احلادثة  جعل 

صفني قاصدًا الكوفة.

مكانة  إىل  يشري  األول  جانبان،  الرواية  هذه  يف 
 حممد الكريم  الرسول  من   عيل اإلمام 
املعجز،  هو  الثاين  واجلانب  باحلق،  وصيه  هو  وأنه 
هلذا  وختليدًا   ،عيل لإلمام  تكرياًم  املاء  بخروج 
الظاملني  دائرة  مركز  سيكون  الذي  احليايت  العنرص 
سنة  من  عاشوراء  يوم   احلسني مع  حرهبم  يف 
الشاعر  احلادثة  هذه  خلد  وقد  61هـ/680م 

إسامعيل بن حممد احلمريي)91(جاء فيها:
ليلًة يــســر  فــيــام  رسى  ــد  ــق ول

موكب يف  بــكــربــال  ــعــشــاء  ال بــعــد 
تقلبوا  إن  إنــكــم  اقلبوها  ــال  ق

ُتقلِب مل  إن  ــروون  ــ ت وال  ــرووا  ــ ت
متسلساًل حتتها  مــن  فسقاهم 

ــذِب ــِذ األعـ ــ ــىل األل ــُد ع ــزي ــًا ي ــذب ع
ــا رده مجــيــعــًا  ــوا  رشبـ اذا  حــتــى 

يقرِب)92( مل  مكاهنا  َفِخلَت  ومىض 
سنة  من  عاشوراء  يوم  كربالء  تارخيية  ورتاج 
61هـ/10 ترشين أول من سنة 680م، ففي واقعة 
القبائل  سكنتها  أن  منذ  تارخيها  أختزل  كربالء، 
بمئات  امليالد  قبل  العراق  ريف  إىل  النازلة  العربية 
السنني، لكنه تضاعف باجتاه جديد بناء واصالحي 
جتذر فيه احلق والعدل واإلصالح واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر الجتثاث الباطل والظلم والفساد 
عىل  نزوهم  منذ  األمويون  به  تعامل  الذي  واملنكر 

دست اخلالفة.
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خلص احلسني أسباب ثورته اخلالدة بوصيته 
أخرج  مل  إين  فيها:  قال  احلنفية  بن  حممد  ألخيه 
وإنام خرجُت  بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا،  أرشًا وال 
أن  أريد   ،حممد جدي  أمة  يف  اإلصالح  أطلب 
آمر باملعروف وأهنى عن املنكر، وأسر بسرة جدي 
حممد، وسرة أيب عيل ابن أيب طالب، وسرة اخللفاء 

.)93(الراشدين

رسول  جده  من  سمعه  ملا  مصداقًا  ذلك  وكان 
أيب سفيان  ال  اخلالفة حمرمة عىل  قال:  أنه   اهلل

.)94(الطلقاء وأبناء الطلقاء

أصحابه  يبن    للحسني  أخرى  خطبة  ويف 
بعد أن التقى احلر بن يزيد الرياحي القائد األموي، 
وقد أشار اليه بأن يأخذ طريقًا ال يدخله الكوفة وال 
يوصله إىل املدينة، فتيارس احلسني  حتى وصل 
عذيب اهلجانات)95(، لكن احلر عاد ثانية إىل مضايقة 
احلسني  يف مسريه بناء عىل أوامر جاءته من عبيد 
 ،بالتضييق عىل احلسني اهلل بن زياد يأمره فيها 
فقام احلسني خطيبًا بني أصحابه فقال: أنه قد 
نزل بنا من األمر ما قد ترون، وأن الدنيا قد تنكرت 
وتغرت وأدبر معروفها، واستمرت جذاء، ومل يبق 
كاملرعى  عيش  وخسيس  اإلناء،  صبابة  إال  منها 
الوبيل، أال ترون إىل احلق ال يعمل به، واىل الباطل 
ال يتناهى عنه، لرغب املؤمن يف لقاء ربه حمقًا، فأين 
إال  الظاملني  مع  واحلياة  سعادة،  إال  املوت  أرى  ال 

.)96(برما

قال  كربالء،  كورة   احلسني وصل  وملا 
قالوا:   أسم هذه األرض؟ ما  قوم  يا  ألصحابه: 

 هذا؟ غر  اسم  هلا  فهل  قال:  الغارضية،  أرض 
 أهل هلا اسم غر هذا؟ :قالوا: تسمى نينوا، قال
غر  أسم  هلا  أهل  قال:  الفرات،  شاطئ  قالوا: 
كرب  ارض  قال:  كربالء،  تسمى  قالوا:   هذا؟
ههنا  ركابنا،  مناخ  ههنا  انزلوا  قال:  ثم   ،وبالء
تسفك دماؤنا، ههنا واهلل هتتك حريمنا، ههنا واهلل 
واهلل  ههنا  أطفالنا،  تذبح  واهلل  ههنا  رجالنا،  تقتل 
رسول  جدي  وعدين  الرتبة  وهبذه  قبورنا،  تزار 
اهلل وال خلف لقوله، ثم نزل عن فرسه. وروي 
انه استبدل فرسه سبع مرات، ويف كل مرة مل تغادر 
احداهن املكان فأيقن أنه املكان الذي وعده به جده 

رسول اهلل وهو مكان استشهاده)97(.

وبمضمون ذلك ينسب تفسري اسم كربالء وما 
منعطفًا  شكلت  مهمة   - احداث  من  فيها  جرى 
رواية  يف   عيل االمام  إىل   - تارخييتها  يف  مهاًم 
انه قال : مصعب ابن سالم قال:  نرص ابن مزاحم 
حدثني االجلح ابن عبد اهلل الكندي عن ايب جحيفة 
قال: جاء عروة البارقي إىل سعيد ابن وهب، فسأله 
بن  عيل  عن  حدثتنيه  حديث  فقال:  اسمع  وانا 
سليم  بن  خمنث  بعثني  نعم،  قال:   طالب ايب 
بيديه  يشري  فوجدته  بكربالء  فاتيته   ،عيل إىل 
ها هنا هاهنا، فقال له رجل: وما ذلك  ويقول: 
هاهنا  ينزل  حممد  آلل  ثقل  قال:  املؤمنني؟  ياأمري 
فويل هلم منكم، وويل لكم منهم، فقال له الرجل 
ويل  قال:  املؤمنني؟  أمري  يا  الكالم  هذا  معنى  ما 
اهلل  يدخلكم  منهم  لكم  تقتلوهنم، وويل  منكم  هلم 

.)98(بقتلهم إىل النار
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عن  العبيس  حكيم  ابن  سعيد  عن  رواية  ويف 
كربالء  اتى   عليًا ان  ابيه  عن  كثري  بن  احلسن 
فوقف هبا، فقيل يا امري املؤمنني هذه كربالء، قال: 
ذات كرب وبالء، ثم اومأ بيده إىل مكان، فقال: 
هاهنا موضع رحاهلم ومناخ ركاهبم، واومأ بيده 
.)99(ها هنا مهراق دمائهم :إىل موضع آخر فقال

عثامن  رواه  ما  املفيد  الشيخ)100(  عن  رواية  ويف 
بن عيسى العامري عن جابر ابن احلر عن جويرية 
املؤمنني  امري  مع  توجهنا  قال:  العبدي  مسهر  ابن 
عيل بن ايب طالب إىل صفني فبلغنا طفوف كربالء، 
وقف ناحية من العسكر، ثم نظر يمينًا وشامالً 
قوم  فيها  يقتل  كربالء  هذه  قال:  ثم  واستعرب 

يدخلون اجلنة بغر حساب، ثم سار.

حتى  قال  ما  تأويل  يعرفون  ال  الناس  فكان 
 علي بن  الحسين  الله  عبد  ابي  امر  من  كان 
واصحابه بالطف ما كان، فعرف حين اذن من سمع 

مقاله مصداق الخبر فيما انبأهم به.

إىل  آخر  كتابًا    احلسني  كتب  كربالء  ومن 
فيه:  جاء  رأيه  عىل  أهنم  يظن  ممن  الكوفة  أرشاف 
يف  قال  قد   اهلل رسول  ان  علمتم  فقد  بعد  أما 
اهلل،  حلرم  مستحاًل  جائرًا،  سلطان  رأى  من  حياته 
يف  يعمل  اهلل،  رسول  لسنة  خمالفًا  اهلل،  لعهد  ناكثًا 
عباد اهلل باإلثم والعدوان، ثم مل يغر بقول وال فعل، 
يدخله مدخله، وقد علمتم  أن  اهلل  كان حقيقًا عىل 
أن هؤالء القوم قد لزموا طاعة الشيطان، وتولوا عن 
طاعة الرحن، وأظهروا يف األرض الفساد، وعطلوا 
احلدود واألحكام، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام 
لقرابتي  األمر  هبذا  أحق  وأين  حالله،  وحرموا  اهلل، 

عيلَّ  وقدمت  كتبكم،  أتتني  اهللوقد  رسول  من 
.)101(...رسلكم ببيعتكم

 ثورة احلسني ان أسباب  القول  إىل  نخلص 
بعثها  التي  وكتبه  خطبه،  بعض  يف  وضحها  التي 
إليهم،  رسله  بتواصل  مقرونة  الكوفة،  أهل  إىل 
أزرهم  شد  يف  نجحت  حتى  مهمهم  إلستنهاض 
واملنكر  والفساد  والباطل  الظلم  ملقاومة  ووحدهتم 
للتغيري والتزام  انعطافًا جديدًا يف حياهتم  وشكلت 
 النبي بعرتة  املتجسد  احلقيقي  اإلسالم  هنج 

.وأمامهم احلسني بن عيل

املشورة  وقدم  الرأي  عرض  من  فإن  هنا  من 
الظاملني  ملقاومة  اخلروج  بعدم   احلسني لإلمام 
وقع بالوهم واإلثم بعد أن أعلم البعض منهم إنام 
كان خروجه ملقاومة الظاملني برىض من جده رسول 
ما  وهو  الرؤيا،  عامل  يف  منه  وبتوجيه)102(   اهلل
إِْن  الَْهَوى 3  َينِْطُق َعِن  َوَما  يصله بأمره تعاىل: 

ُهَو إِّلَا وَْحٌى يُوَحى4 النجم: 4-3.
واذا كان بعض االفراد)103( قد عرضوا املشورة 
عىل احلسني، ومل يأخذ بام أشاروا عليه، فإن مرد 
ذلك ملا ورد عن جده رسول اهلل من جهة، وبام 
عاش املسلمون من املنكر والظلم والباطل وإمهال 
احلق، فتكاملت لديه أسباب الثورة ومقارعة الظلم 
بإصالح  جده  إمة  يف  اإلصالح  وقصد  والظاملني 
النهج اإلسالمي، لذلك مل يلتفت آلراء املتخاذلني 
واملستكينني فيام هم فيه من سياسة احلكم اإلموي 

اجلائر.

تلك  عىل  قىض  الذي  املرتد  االنعطاف  لكن 
حل  ما  وهو  الكوفة،  أهل  عاشها  التي  الصحوة 
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عقيل،  بن  مسلم  وهم   ،احلسني برسل)104( 
بن  وقيس  بالرضاعة  أخيه  يقطر  بن  اهلل  وعبد 
وحدة  عرى  تفكك  عن  فضاًل  الصيداوي،  مسهر 
اخلداع)105(  بأساليب   ،احلسني بنرصة  اإليامن 
أمية  بني  حكام  مارسها  التي  والقسوة  والتضليل 
بالرشا،  القبائل  زعامء  معظم  فاستاملوا  وأعواهنم، 
جيش  بوصول  الشائعة  باألكاذيب  العامة  وأرهبوا 
الشام، إىل جانب أساليب القتل والسجن والتهديد 
بأزواجهن  النساء  عواطف  واستثارة)106(  باألرس، 
معه  العامة  قلوب  فأصبحت  وعوائلهن،  وأبنائهن 
وصمتت  السالح،  تكلم  وقت  يف  عليه  وسيوفهم 

القلوب.

اجلامهري  بني  خطبه  من   احلسني اكثر  وقد 
وأصحابه لبيان طريق احلق ورصاط الدين احلنيف، 
عن  فضاًل  الظاملني،  مقاومه  يف  ثورته  ومرشوعية 
معرفته وعلمه علم اليقني أنه وأصحابه سيخرسون 
املعركة بعد أن انفض األتباع واملؤيدون واألنصار 
ثورته  يف  ثبََّت  لكنه  والرتهيب،  الرتغيب  بأساليب 
واهلل  بقوله:  الظاملني  بوجه  الصمود  مبادئ 
فرار  أفر  وال  الذليل،  إعطاء  بيدي  اعطيهم  ال 
التضحية  روح  أذهاهنم  يف  رسخ  كام   ،)107(العبيد
والفداء من أجل مبادئ اإلسالم فقال: خط املوت 
عىل ولد آدم خمط القالدة عىل جيد الفتاة، وما أوهلني 
يوسف  إىل  يعقوب  اشتياق  اساليف،  اشتياق  إىل 
تقطعها  بأوصايل  كأن  القيه،  أنا  مرصع  يل  وخر 
ذئاب الفلوات بني النواويس)108( وكربالء، فيمألن 
عن  حميص  وال  سغبًا،  وأجرية  جوفا،  أكراشًا  مني 
يوم خط بالقلم رىض اهلل رضانا اهل البيت، نصر 

.)109(عىل بالئه ويوفينا أجور الصابرين

يف  متسلطًا  وال  مرغاًم  يكن  مل  ذلك  لكل 
رفقته  يف  اخليار  هلم  ترك  وإنام  شيعته  استصحاب 
وتفانيهم  اخالصهم  أمتدح  وقد  هنايتها،  املرسومة 
الظاملني والتفاين  من اجل اإلصالح والثورة بوجه 
املحمدي  اإلسالم  رشيعة  إحياء  أجل  من  والفداء 
فقال يف خطبة   ،اإلمام احلسني بثورة  املتجسد 
ألصحابه: إين ال أعلم أصحابا أصلح منكم، وال 
أعلم أهل بيت أبر وال أوصل وال أفضل من أهل 
بيتي، فجزاكم اهلل مجيعًا عني خرًا. إن هؤالء القوم 
وقدروا  أصابوين  قد  ولو  غري،  أحدًا  يطلبون  ما 
غشيكم  قد  الليل  وهذا  أبدًا،  طلبوكم  ملا  قتيل  عىل 
منكم  رجل  كل  وليأخذ  مجاًل،  واختذوه  فقوموا 
الليل،  وتفرقوا يف سواد هذا  اخويت،  بيد رجل من 

 .)110(وذروين وهؤالء القوم

واقسموا  واحد،  بلسان  واصحابه  اخوته  فهب 
بأنفسهم، ويردون  يفدونه  يفارقوه، وأهنم  لن  أهنم 
مورده، وأن ال خري يف عيش من بعده، وقد صدقوا 
وعدهم، فكانوا درعه احلصني للدفاع عنه وعن آل 

بيته حتى سقطوا رصعى بسيوف الظاملني.

التحقوا  الذين  وكان للحسني موقف سابق من 
انه  بقوله:  أخربهم  حينام  )زبالة()111(  يف  بركبه 
اتانا خر فظيع قتل مسلم بن عقيل، وهانئ بن  قد 
عروة، وعبد اهلل بن يقطر، وقد خذلنا)112( شيعتنا، 
عليه  ليس  حرج  غر  االنرصاف  منكم  أحب  فمن 

.)113(ذمام

حتى  وشامالً،  يمينًا  واخذوا  عنه  الناس  فتفرق 
بقي يف أصحابه الذين جاءوا معه من املدينة، ونفر 
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والبرصة  احلجاز  اهل  من  له  استجابوا  ممن  يسري 
واماكن اخرى)114(، وانام فعل ذلك ألنه علم 
يظنون  وهم  اتبعوه  انام  اتبعوه  الذين  االعراب  ان 
ان  فكره  أهله،  طاعة  له  استقامت  قد  بلدًا  يأيت  انه 

يسريوا معه اال وهم يعلمون عىل ما يقدمون.

هذا هو احلسني يف رصاحته وصدقه وحسن 
عىل  شيعته  تكون  وان  واحلقيقة،  بالوضوح  تعامله 
التعامل  صدق  يتعلموا  حتى  امرهم  من  بصرية 

وقول احلق.

بعدد  جيش  سعد  بن  عمر  لدى  جتمع  وحني 
أصحاب  وكان  مقاتل)115(،  ألف  وعرشين  اثنني 
راجاًل  واربعني  فارسًا  وثالثني  اثنني   احلسني
وبمجموع اثنني وسبعني مقاتاًل)116(، كانت النتيجة 
الطرف  املعركة  يكسب  ان  والطبيعية  احلتمية 
االستعداد  يف  املعقول  غري  الفرق  بواقع  االموي 

ألليات املعركة بني اجلانبني.

الدنيوي  الكسب  يف   احلسني يفكر  ومل 
يشكل  ان  خروجه  من  هدفه  كان  وانام  للمعركة، 
انعطافًا تارخييًا للتغيري وان تستديم روح اإلصالح 
يف حياته ومن بعده، وان يسلك املسلمون وحكامهم 
طريق اإلسالم الصحيح املبني عىل العدالة واحلرية 
لكل ذلك مل يفكر احلسني بمنفعة شخصية وال 

بكسب دنيوي.

توفرت  قد  انه  باالهتامم  جديرة  مسالة  وثمة 
أوالمها  بنفسه  للنجاة  فرصتان   للحسني
دعاه  حينام  اجلعفي  احلر  بن  اهلل  عبيد  عليه  عرضها 
فأعتذر عن ذلك بحجة عدم  احلسني لنرصته 
عىل  عرض  لكنه  بالكوفة،  واالنصار  الشيعة  توفر 

احلسني ان هيبه فرسه )امللحقة( الرسيعة اجلري 
وسيفه، فرفض احلسني قائاًل:

انام  وسيفك،  لفرسك  نأتك  مل  إنا  احلر  ابن  يا 
يف  علينا  بخلت  كنت  فإن  النرصة،  نسألك  أتيناك 

.)117(نفسك فال حاجة لنا يف يشء من مالك

عدي  بن  الطرماح)118(  وفرها  الثانية  والفرصة 
الطائي، حينام قال للحسني: ))الرأي ان تركب 
الصباح  قبل  الليلة  بك  ابلغ  فإين  مجازة)119(  معي 
يديك  بني  وأقيم  أمورك،  لك  أحياء طي، وأسوي 

مخسة االف مقاتل يقاتلون عنك.

أن  االنسان  مروءة  أِمَن   :احلسني له  فقال 
 وأصحابه؟ وإخوته  اهله  وهيلك  بنفسه،  ينجو 
فقال له أصحابه !! إن هؤالء القوم إذا مل جيدوك مل 
يفعلوا شيئًا، فلم يلتفت إىل قوهلم، وجزى الطرماح 

خريًا(()120(. 

قد  غيبية(  رواية  )يف  اإلهلية  الرعاية  وكانت 
عليه  وعرضت   احلسني الستغاثة  استجابت 
النرص باملدد اإلهلي، لكنه مل يرغب يف هذه الوسيلة 
التي ال جتعله ندًا ألعدائه يف البرشية وفضل قتاهلم 
واملدد،  النارص  قلة  عىل  القتال  ألية  من  له  أتيح  بام 
السامء  رمحة  ادركته  قد  قبل  من   جده كان  وان 

بالعون يف بدر وحنني.

قال ابن طاووس)121( يف توضيح ذلك:

))أومأ بيده نحو السامء، ففتحت أبواب السامء، 
فنزلت املالئكة عددًا ال حيصيهم اال اهلل عز وجل((.

وحضور  األشياء  تقارب  لوال   :فقال
االجل لقاتلتهم هبؤالء، ولكني اعلم يقينًا ان هناك 
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مرصعي وهناك مصارع أصحايب، ال ينجو منهم اال 
.ولدي عيل

واإلخالص  والفداء  التضحية  كانت  هكذا 
للمبادئ اإلسالمية احلقة عند احلسني فورد ما 
ورد أصحابه واهل بيته من القتل والسلب والتمثيل 
يف املعركة والسبي آلل بيته، ولكنه ان كان قد خرس 
عند  الثورة  روح  زرع  فقد  الظاملني  مع  املعركة 
املسلمني ملقاومة الظلم حتى تداعت دولة بني أمية 
الدنيا   احلسني وربح  واالخرة  الدنيا  فخرسوا 
إىل  والعدالة،  للحرية  املباركة  والرمزية  باخللود 
جانب جنات االخرة ونعيمها مع جده وابيه وأمه 

وأخيه وصحابته وبنيه سالم اهلل عليهم امجعني.

 باحلسني امية  بني  فعلة  املربد)122(  وصف 
يف  ووحشيتهم  اإلسالمي  الدين  من  ومكانتها 

أسلوب قتله وقتل أهل بيته وصحابته فقال:

كربالء...  يوم  بالدين  حرب  بنو  ))ضحى 
طالب  ايب  بن  عيل  بن  احلسني  يوم  كربالء  فيوم 

وأصحابه((.

املربد  لكن  كله،  الدين   احلسني كان  فقد 
ان  عليهم  كان  فقد  التعبري  حسن  فاهتم  واالخرين 
اإلسالمي  الدين  من  امية  بني  خروج  بني  يفرقوا 
الذي انتسبوا اليه زورًا وكذبًا وهبتانا، يف فعلتهم هذه 
وفضحوا رياءهم الذي كان يمثل دعواهم بانتساهبم 
املنافقني  و  اجلهلة  العوام  فيه  وخدعوا  لإلسالم 
بعقائده  اإلسالمي  الدين  كان  فيام  املنتفعني،  و 
املحمدية والتي مثلتها ثورة االمام احلسني قد 
جتذر وبدأ االنعطاف احلقيقي لألصالح وترسخت 
قيم السامء باملثل واملبادئ والعقائد التي برش هبا النبي 

يف دعوته فبعثت احلياة الصاحلة يف اإلسالم وهبا 
تقوضت اركان احلكم االموي اجلائر واخلارج عىل 

تعاليم السامء واملزيف حلقيقة اإلسالم.

حفظت  كربالء  واقعة  ان  القول  إىل  ونخلص 
وكانت  قرية،  كربالء  كانت  حينام  املنطقة  تاريخ 
بمرور  مقدسة  مدينة  إىل  حتوهلا  يف  املبارش  السبب 
الوقت وأهنا أصبحت قبلة الشيعة واالتباع عىل مر 
العصور، وتوجهت اليها األنظار وتضاعف االهتامم 
سلم  فتسلقت  النسيان،  زوايا  يف  كانت  ان  بعد  هبا 
االقتصادية  احلياة  فيها  فأزدهرت  املدن  بني  املجد 
واالجتامعية العقائدية والعلمية يف القرون الوسطى 
التي  االحداث  يف  السياسية  مكانتها  احتلت  ثم 
عصفت يف تاريخ العراق احلديث، كل ذلك بفعل 
العامة أال  املتغريات  آثار واقعة كربالء، وإزاء هذه 
تاريخ  جددت  القضية  هذه  ان  نقول  ان  لنا  حيق 

كربالء العام وأسست بحق لتارخييتها املعارصة.   
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الفرات، منسوبة إىل قباذ بن فريوز والد أنورشوان بن 

قباذ العادل، منها:

بيهقباذ األعىل: سقية من الفرات، وهو ستة طساسيح: 
التمر،  عني  وطسوج  النهرين،  وطسوج  خطرنية،  طسوج 

والفلوجتان العليا والسفىل، وطسوج بابل.

بيهقباذ األوسط: وهو أربعة طساسيج: طسوج سورا، 
هنر  وطسوج  والبداة،  اجلبة  وطسوج  باروسام،  وطسوج 

امللك.

بيهقباذ األسفل: وهو مخسة طساسيج، طسوج الكوفة، 
احلرية،  وطسوج  والسيلحني،  بادقيل  فرات  وطسوج 

وطسوج نسرت، وطسوج هرمزجرد.

احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت ابن عبد اللة 
الرومي البغدادي، معجم البلدان، ط8، بريوت، 2010م، 

ح1 ص516.

تعددت اآلراء بشأن بناء احلرية واالنبار، فقد أرجع ( 7)
بعضها بناء احلرية إىل ملك اليمن تبع األكرب، او إىل 
احد زعامء قضاعه وهو مالك بن زهري بن عمرو بن 
فهم بن تيم اهلل بن أسد بن ويرة...، أو إىل االردوان 
الكلداين،  بابل  ملك  نبوخذنرص  إىل  أو  النبط،  ملك 
إىل  أو  النبط)بابا(  ملك  إىل  االنبار  بناء  نسب  فيام 
إىل  النازلة  العربية  القبائل  اعان  الذي  نبوخذنرص 
ريف العراق عىل بنائها، أو إىل امللك الفاريس سابور 
معجم  ياقوت،  احلموي،  االكتاف(،  هرمز)ذي  بن 

البلدان، ح1ص257، ح2ص329.     

بن )8(  حممد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  الدين  عز   
يف  الكامل  الشيباين،  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد 
1965م،  1385هـ/  صادر،  دار  بريوت،  التاريخ، 

ح1ص272-271.

الرسل ( 9) تاريخ  جرير،  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي، 
وامللوك، تقديم ومراجعة صدقي مجيل العطار، ط1، 
بريوت، دار الفكر 1418هـ/1998م، ج2 ص31.

نفر: قرية من سواد العراق، الطربي، تاريخ الرسل ( 10)
ذكرها  عنها:  احلموي  وقال  ج2ص31،  وامللوك، 
من  الفرس  هنر  عىل  قرية  فقال:  البغدادي  اخلطيب 



35

أ. د. عبد احلسني مهدي الرحيم

من  انه  عني  كان  فان  احلموي:  يقول  الفرس،  بالد 
نواحي  من  فهو  االن  فأما  جاز  قديام  الفرس  بالد 
ج5  البلدان،  معجم  ياقوت،  الكوفة.  بأرض  بابل 

ص295.

يف ( 11) العظمى  البرصة  دجلة  شاطئ  عىل  بلدة  األُبلة: 
وهي  البرصة،  مدينة  إىل  يدخل  الذي  اخلليج  زاوية 
عمر  أيام  يف  مرصت  البرصة  الن  البرصة  من  أقدم 
بن اخلطاب، وكانت االبلة حينئذ مدينة فيها مسالح 
معجم  ياقوت،  احلموي،  كرسى،  قبل  من  وقائد 

البلدان، ح1 ص77.

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج2 ص 32-31، ( 12)
احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج2 ص330.

من ( 13) أرض  والطف:  الشواطئ،  أي  الفرات  طف 
ضاحية الكوفة يف طريق الربية فيام كان مقتل احلسني 
بن عيل، وهي أرض بادية قريبة من الريف فيها 
معجم  ياقوت،  احلموي،  جارية،  ماء  عيون  عدة 

البلدان، ح4ص36.

ص32، ( 14) ج2  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 
احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج2 ص330

ياقوت، معجم البلدان، ج2 ص330-329( 15)

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج4 ص225( 16)

الكاتب، ( 17) واضح  بن  يعقوب  أيب  بن  أمحد 
العريب،  الرتاث  احياء  دار  بريوت،  ط1،  البلدان، 

1408هـ/1988م، ص75.

تاريخ الرسل وامللوك، ج6 ص247، وانظر كذلك ( 18)
أسد،  بني  من  الغارضية  اهل  أن  عىل  التأكيد  يف 
املسعودي، أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل اهلذيل، 
له  وقدم  حققه  اجلوهر،  ومعادن  الذهب  مروج 
مصطفى السيد أبن ليىل، القاهرة، املكتبة التوفيقية، 

الغارضية  ))أهل  قال:  ص64،  ج3  2003م، 
الطربيس،   ،)) أسد  بني  من  غارض  بني  من  وهم 
بأعالم  الورى  إعالم  احلسن،  بن  الفضل  عيل  أبو 
الغفاري،  أكرب  عيل  عليه  وعلق  صححه  اهلدى، 
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  منشورات  ط1، 
1424هـ/2004م، ص255، قال: ))قوم من بني 
أسد كانوا نزوالً بالغارضية((، ابن األثري، الكامل يف 
تاريخ، ج4 ص80، قال: ))قوم الغارضية من بني 

اسد((. 

وهي ( 19) أسد:  بني  من  غارضة  إىل  منسوبة  الغارضية: 
قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربالء، احلموي، 

ياقوت، معجم البلدان، ج4 ص183.

ياقوت، معجم البلدان، ج5 ص339.( 20)

ينسب ( 21) واسعة  كورة  احلموي:  ياقوت  قال  كسكر. 
واسط  اليوم  قصبتها  الكسكرية،  الفراريج  اليها 
التي بني  ايام ياقوت احلموي( القصبة  )املقصود يف 
يمرص  ان  قبل  قصبتها  وكانت  والبرصة،  الكوفة 
كور  حد  ان  ويقال  خرسوسابور،  واسطًا  احلجاج 
النهروان  سقي  اخر  يف  الرشقي  اجلانب  من  كسكر 
إىل ان تصب دجلة يف البحر كله من كسكر، فتدخل 
البلدان،  معجم  ونواحيها،  البرصة  هذا  عىل  فيه 

ج4ص461.

ج1ص309، ( 22) البلدان،  معجم  ياقوت،  احلموي، 
ج3ص273.

والبرصة ( 23) واسط  بني  جليلة  كورة  دستميسان: 
واألهواز، وهي إىل األهواز أقرب، قصبتها بسامتي 
وقبل دستميسان  متصلة هبا،  لكنها  ميسان  وليست 
كورة قصبتها األُبلة، فتكون البرصة من هذه الكورة، 

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج2ص455.

كثر ( 24) فلام  حوز،  وأصله  هوز،  مجع  وهي  األهواز: 
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أذهبت  حتى  غريهتا  اللفظة  هلذه  الفرس  استعامل 
الفرس حاء مهملة،  أصلها مجلة ألنه ليس يف كالم 
يف  به  سمي  عربيًا  إساًم  األهواز  يكون  هذا  وعىل 
االسالم وكان اسمها يف ايام الفرس خوزستان، وقال 
صاحب كتاب العني: األهواز سبع كور بني البرصة 
وفارس لكل كورة منها اسم وجيمعهن األهواز وال 
معجم  ياقوت،  احلموي،  هبوز،  منها  الواحد  يفرد 

البلدان، ج1ص284-285 تفاصيل. 

فارس: والية واسعة واقليم فسيح أول حدودها من ( 25)
السريجان  كرمان  جهة  ومن  أرجان،  العراق  جهة 
جهة  ومن  سرياف،  اهلند  بحر  ساحل  جهة  ومن 
فأوسعها  مخسة  املشهورة  وكورها  مكران،  السند 
كورة اصطخر ثم اردشريخُره ثم كورة دار أبجرد، 
ياقوت،  احلموي،  خُره،  قباب  ثم  سابور  كورة  ثم 

معجم البلدان، ج4 ص226.

الزاب زابان األعىل واألسفل واملقصود هنا يف حدود ( 26)
جبال  من  وخمرجه  األسفل،  الزاب  الكوفة  سواد 
السلق ما بني شهرزور وأذربيجان ثم يمر إىل ما بني 
داقوق وأربل وبينه وبني الزاب األعىل مسرية يومني 
السن،  عند  دجلة  يف  يفيض  حتى  يمتد  ثم  ثالثة  أو 

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج3ص124.

ج3ص272-( 27) البلدان،  معجم  ياقوت،  احلموي، 
273 يف بيان حدود السواد.

خالد بن الوليد: بن املغرية بن عبد اهلل بن عمري بن ( 28)
أسلم  سليامن،  أبا  ويكنى  ت21هـ/641م،  خمزوم 
بن  وعمرو  طلحة  بن  عثامن  مع  8هـ/629م  سنة 
كتاب  الزهري،  منيع  بن  حممد  سعد،  ابن  العاص، 
ط1،  عمر،  حممد  عيل  د.  حتقيق  الكبري،  الطبقات 
1421هـ/2004م،  للطباعة،  الدولية  الرشكة 
ابو  الرب،  عبد  ابن  تفاصيل،  ج5ص48-26 

معرفة  يف  االستيعاب  اهلل،  عبد  بن  يوسف  عمر 
األصحاب، حتقيق وتعليق عيل حممد معوض، عادل 
أمحد عبد املوجود، قدم له وقرظه د.حممد عبد املنعم 
دار  بريوت،  ط2،  النجار،  طاهر  د.مجعة  الربي، 
الكتب العلمية، 1422هـ/2002م، ج2 ص11-

.14

ملزيد من التفاصيل عن الفتوح انظر: الطربي، تاريخ ( 29)
الرسل وامللوك، ج4 ص26-47، يف صلح احلرية، 
ووقعة املذار، ووقعة الوجلة، وخرب ُأليس عىل صلب 
املقروفم  يوم  وحديث  امغيشيا،  وحديث  الفرات، 
فرات بادقيل، وخرب ما بعد احلرية بانيقيا وبسام، وما 
بني الفالليج إىل هرمزجرد، وحديث األنبار، وهي 
ذات العيون، وذكر كل واٍد، واخريًا خرب عني التمر.

احلارث ( 30) بن  بن حيان  قيس  بن  املسيح  بن عبد  عمر 
بقيلة،  ويسمى  احلرية  يف  النصارى  زعامء  من  وهو 
بردين  يف  قومه  عىل  خرج  النه  بقيلة  سمية  وإنام 
خرضاء.  بقيلة  انت  ما  حار  يا  فقالو:  اخرضين، 

الطربي، تاريخ الرسل وامللوج، ج4 ص73.

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج4 ص38.( 31)

القريش، ( 32) زهري...  بن  غنم  بن  عياض 
ت20هـ/640م، اسلم قبل احلديبية، وشهد اخلندق 
واحلديبية، وملا حرضت الوفاة ابا عبيدة اجلراح واله 
افتتاح اجلزيرة  عمله وأقره عمر بن اخلطاب، وكان 
والرها وحران والرقة عىل يديه سنة 18هـ/639 م، 
بالكرم والعطاء واملحافظة عىل مال  وكان موصوفًا 
املسلمني، وهو أول من أجاز الدرب يف قول الزبري 
فإذا  الناس زاده،  الراكب( يطعم  وكان يسمى )زاد 
نفذ نحر هلم مجله، ابن سعد، حممد بن منيع الزهري، 
ج9   ،97- ص94  ج5  الكبري،  الطبقات  كتاب 
بن  أبو احلسن عيل  الدين  ابن االثري، عز  ص402، 
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حممد، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، حتقيق وتعليق 
عيل حممد معوض، عادل امحد عبد املوجود، قدم له 
وقرظه، د.حممد عبد املنعم الربي، د.عبد الفتاح ابو 
سنة، د.مجعة طاهر النجار، ط3، بريوت، دار الكتب 
العلمية، 1429هـ/2008م، ج4 ص315 -317 

تفاصيل.

الفرسان، ( 33) الشعراء  احد  التميمي:  عمرو  بن  عاصم 
هو اخو القعقاع بن عمرو، وكان له وألخيه القعقاع 
العسقالين،  حجر  ابن  بالقادسية،  حممودة  مقامات 
دراسة  الصحابة،  متييز  يف  األصابة  عيل،  بن  أمحد 
وحتقيق وتعليق، عادل امحد عبد املوجود، عيل حممد 
معوض، قدم له وقرضه، د. حممد عبد املنعم الربي، 
د. عبد الفتاح ابو سنة، د. مجعة طاهر النجار، ط3، 
1426هـ/2005م،  العلمية،  الكتب  دار  بريوت، 

ج3 ص465.

متيم... ( 34) بن  بن حممد...  بن عقال  بن حابس  االقرع 
قدم عىل النبي مع عطارد بن حاجب بن زرارة، 
والزبرقان بن بدر... شهد مع الرسول  فتح مكة 
وحنينًا... وشهد مع خالد بن الوليد حرب العراق 
وفتح االنبار وهو عىل مقدمة خالد، ابن االثري، اسد 

الغابة، ج1 ص267-264.

خالد ( 35) عامل  أحد  وهو  النرصي:  وثيمة  بن  اهلل  عبد 
سنة  فيه  الفتوح  إنجاز  بعد  العراق  يف  الوليد  بن 
12هـ/633م، وهو من شكا إىل خالد كثرة الذباب 
مناسبة  وكانت  فيها،  نزوهلم  حني  كربالء  منطقة  يف 
هبذه  الشعر  من  أبياتًا  لينظم  )أشجع(  من  لرجل 
املناسبة، كام كان األمر فرصة للتفكري يف ارتياد مدينة 
به  ما سعى  مقرًا هلم وهو  لتكون  للمسلمني  أخرى 
بن  وحذيفة  املحمدي  سلامن  اجلليالن  الصحابيان 
سنة  األرجح  عىل  الكوفة  موضع  اختيار  يف  اليامن 
وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  17هـ/638م. 

ج4ص44، ص224.

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج4ص44.( 36)

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج4ص44.( 37)

يقول ابن خرداذبة: السواد إثنتا عرشة كورة كل كورة ( 38)
االستان  إستان وطساسيجه ستون طسوجًا وترمجة 
القاسم عبيد اهلل  ابو  ناحية،  الطسوج  إحازة وترمجة 
املسالك واملاملك، ليدن، مطبعة بريل،  بن عبد اهلل، 
األُستان  آبادي:  الفريوز  وقال  ص6-5،  1889م، 
وأوسط،  وأعىل،  عال،  ببغداد،  كور  أربع  بالضم 
القاموس  يعقوب،  بن  حممد  الدين  جمد  وأسفل، 
املحيط، حتقيق عبد اخلالق السيد عبد اخلالق، ط1، 
2009م،  1430هـ/  اإليامن،  مكتبة  املنصورة، 

ص1028. 

إستان، ( 39) هي  الفرس  بلغة  الكورة  املسعودي:  يقول 
ابو احلسن عيل بن احلسني، التنبيه واالرشاف، عني 
الصاوي،  اسامعيل  اهلل  عبد  ومراجعته  بتصحيحه 
والتأليف،  والنرش  للطبع  الصاوي  دار  القاهرة، 
عند  وجاء  ص37-36،  1357هـ/1938م، 
ابن  وعن  والصقع،  املدينة  الكورة:  منظور:  ابن 
القرية  وهي  املخالف،  البالد  من  الكورة  سيدة: 
قال: ال أحسبه  انه  دريد  ابن  اليمن، وعن  من قرى 
بن  مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  الفضل  أبو  عربيًا، 
احلديث،  دار  القاهرة،  العرب،  لسان  عيل املرصي، 
كور،  مادة  ص761،  ج7  1423هـ/2002م، 
حممد  بن  امحد  الفيومي،  انظر،  التعريف  وبنفس 
الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح  املقرئ،  عيل  بن 
الكبري للرافعي، ط1، بريوت، دار الكتب العلمية، 
كار،  مادة  ص543  ج2  /1994م،  1414هـ 
مادة  ص407  املحيط،  القاموس  ابادي،  الفريوز 

الكور.



38

التأرخيية املوروثة يف كورة كربالء املقدسة حتى واقعة الطف

غري  بأهنا  ويقطع  القرية  الكورة  يقول:  اخلفاجي  لكن   
الدين امحد بن حممد بن عمر، شفاء  عربية حمضة، شهاب 
الغليل فيام يف كالم العرب من الدخيل، قدم له وصححه 
العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  ط1،  كشاش،  حممد  د. 

1418هـ/1998م، ص255.

طساسيج ( 40) من  واحد  والطسوج  الناحية،  الطسوج: 
ص602  ج5  العرب،  لسان  منظور،  ابن  السواد، 
املحيط،  القاموس  الفريوزآبادي،  طسج،  مادة 
ص180، وقيل الطسوج: الناحية وهو مركب من تا 
أي إىل ومن سواي بمعنى جانب، شري، آدي األلفاظ 
الكاثوليكية،  املطبعة  بريوت،  املعربة،  الفارسية 

1908م، ص112. 

اللحياين: ( 41) )رستق(  منظور:  ابن  يقول  الرستاق: 
احلقوه  معرب،  فاريس  واحد،  والرستاق  الرزتاق 
بقرطاس. ويقال: رزادق ورستاق واجلمع الرساتيق 

وهي السواد، وقال ابن ميادة:                       

تقول َخود ذات طرف براق

هال اشرتيت حنطة بالرستاق 

سمراء مما درس ابن خمراق

وقال ابن السكيت: رسداق ورزداق، وال تقل رستاق.

النخل  مجاعة  السواد:  تعريف  يف  منظور  ابن  وقال 
ألن  ذلك  إنام  وقيل:  واسوداده،  خلرضته  والشجر 
حول  ما  كورة  يشء  كل  وسواد  السواد.  تقارب  اخلرضة 
القرى  من  الكوفة  حوايل  ما  والسواد:  والرساتيق.  القرى 
لسان  قرامها.  والبرصة  الكوفة  والرساتيق...وسواد 

العرب، ج4 ص137 مادة رستق ص738 مادة سود.

تعريب  والقرى  السواد  والرستاق:  الرزداق  ان  وجاء 
النخل  من  والسطر  الناس  من  الصف  والرزدق:  روستا، 
املعربة،  الفارسية  األلفاظ  ادي،  شري،  رسته،  معرب 

ص71.  

وص32 ( 42) ص31،  الكوفة،  خطط  لويس،  ماسنيون 
اهلوامش يف تعريف الرستاق، والطسوج، واالستان 

)الكورة( والبيهقباذ.

ياقوت، معجم البلدان، ج1 ص516.( 43)

بن ( 44) مالك  وقاص  ايب  واسم  وقاص،  ايب  بن  سعد 
بن  زهره  بن  مناف  عبد  بن  اهيب  وقيل  وهيب، 
انظر،  التفاصيل  من  ملزيد  ت55هـ/674م،  كالب 
بعدها،  ما  و  ص127  ج3  الطبقات،  سعد:  ابن 
معرفة  يف  االستيعاب  الرب:  عبد  ابن  ص135،  ج8 
االثري:  ابن  بعدها،  وما  ص171  ج2  االصحاب، 

اسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج2 ص452.

الدهاقنة ( 45) وهم  معرب  فاريس  التاجر،  الدهقان 
والدهاقني قال: 

اذا شئت غنتني دهاقني قرية 

 وصناجة جتذو عىل كل منسم

ابن منظور، لسان العرب، ج3 ص435، وقال الفيومي: 
الدهقان معرب يطلق عىل رئيس القرية وعىل التاجر وعىل 
من له رأس مال وعقار. ودهقن الرجل وتدهقن كثر ماله، 
املصباح املنري، ج1 ص201، وقيل يف تعريفه ايضا: القوي 
عىل الترصف وزعيم فالحي العجم اي رئيس القرية، شري، 

أدي، األلفاظ الفارسية املعربة، ص68. 

خالد بن عرفطة: بن ابرهة من بني عذرة من قضاعة ( 46)
بن  زهرة  لبني  حليف  وهو  ت61هـ/680م، 
سعد  وكان  عنه،  وروى   النبي صحب  كالب، 
بن ايب وقاص واله القتال يوم القادسية، وهو الذي 
قتل اخلوارج يوم النخيلة، نزل الكوفة وبنى هبا دارًا، 
ص143؛  ج8  ج5ص273،  الطبقات،  سعد،  ابن 

ابن األثري الكامل يف التاريخ، ج4 ص101.

موضع ( 47) باملدائن  كرسى  ساباط  املدائن:  ساباط 
ابو املنذر: انام سمي ساباط الذي  معروف... وقال 
به، وهو  فسمي  ينزله  كان  باطا  بن  بساباط  باملدائن 
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مجع  يف  العرب  لقي  الذي  باطا  بن  النخريجان  أخو 
البلدان،  من أهل املدائن، احلموي، ياقوت، معجم 

ج3 ص166.

ياقوت، معجم البلدان، ج4ص491.( 48)

سوق حكمة: موضع بنواحي الكوفة، قال أمحد بن ( 49)
حييى بن جابر البالذري: نسبة إىل حكمة بن حذيفة 
بن بدر وكان قد نزل عنده، قال: وأن حكمة هي أم 
قرفة التي كانت تؤلب عىل رسول اهلل فقتلها زيد 
بن حارثة يف بيتها، وقال أبو اليقظان: نسب إىل رجل 
من ولد حكمة يقال له حكم، واهلل اعلم. احلموي، 

ياقوت، معجم البلدان، ج3ص283.

كويفة ابن عمر: تصغري الكوفة، منسوبة إىل عبد اهلل ( 50)
بن عمر بن اخلطاب نزهلا حني قتلت بنت ايب لؤلؤة 
بزيقيا،  بقرب  وهي  العبادي،  وجفينة  واهلرمزان 
الكوفة،  اعامل  من  مزيد  بني  حلة  قرب  قرية  وهذه 
ص499،  ج4  البلدان،  معجم  ياقوت،  احلموي، 
وهم  ورد  وقد  بزيقيا.  بخصوص  ص412،  وج1 
يف كتاب معجم البلدان، وأظنه بفعل عمل النساخ، 
عمر  بن  اهلل  عبد  واالخرين  اهلرمزان  قتل  الذي  ان 
سعد،  ابن  انظر:  عمر(  بن  اهلل  عبيد  )والصحيح 
فلعل   ،330- ص329  ص324،  ج3  الطبقات، 

الكويفة منسوبة إىل عبيد اهلل بن عمر.

الطربي، تأريخ الرسل وامللوك، ج4، ص172.( 51)

الكوفة: بالضم املرص املشهور بأرض بابل من سواد ( 52)
بكر  ابو  قال  العذراء(،  )خد  قوم  ويسميها  العراق، 
آخذًا  إلستدارهتا  الكوفة  سميت  القاسم:  بن  حممد 
من قول العرب: رأيت ُكوفانًا گوفانًا و بضم الكاف 
الكوفة  سميت  وقيل:  املستديرة،  للرميلة  وفتحها 
تكوف  قد  قوهلم:  من  هبا  الناس  إلجتامع  كوفة 
يقال:  الكوفان،  من  الكوفة  اخذت  ويقال:  الرمل. 
هم يف كوفان اي يف بالء ورش، وقيل: سميت كوفة 

القوم  يقال:  قطرب:  وقال  البالد.  من  قطعة  ألهنا 
قد  القاسم:  أبو  قال  جيمعهم.  امر  يف  اي  كوفان  يف 
من  بموضعها  كوفة  سميت  أهنا  إىل  مجاعة  ذهبت 
األرض وذلك أن كل رملة خيالطها حصباء تسمى 
كوفة، وقال اخرون: سميت كوفة ألن جبل سنيدما 
حييط هبا كالكاف عليها، وقال ابن الكلبي: سميت 
وعليه  كوفان  له  يقال  كان  وسطها  يف  صغري  بجبل 
مرتفعًا  اجلبل  هذا  وكان  موضعها،  مهرة  اختطت 
عليها فسميت به، وقد اختطها سعد بن ايب وقاص 
يف املحرم من سنة 17هـ/638م وقد سامها عبد بن 

الطيب )كوفة اجلند( فقال: 
مهاجرًة  بيتًا  وضعت  ــذي  ال ان 

غول ودها  غالت  اجلند  بكوفة 

معجم  ياقوت،  احلموي،  انظر،  التفاصيل  من  ملزيد 
البلدان، ج4 ص490-494، وقد ذكر سنوات تأسيسها 
الرسل  تاريخ  17هـ،  الطربي  ويوثقها  19هـ،   ،18  ،17

وامللوك، ج4 ص225.

الروايات ( 53) جمموعة  إىل  اشري  ان  الرضورة  من  رأيت 
نفر  ان  بعد  الكوفة  موقع  اختيار  تناولت  التي 

املسلمون من غريها.

قال الطربي: ))دهلم عليها ابن بقيلة، قال لسعد: أدلك عىل 
ارض ارتفعت عن البق، وانحدرت عن الغالة، فدهلم عىل 
 موقع الكوفة اليوم((. تاريخ الرسل وامللوك، ج4 ص184.
من  رجاًل  سعد  ))بعث  اخرى:  رواية  يف  الطربي  وقال 
بن  عثامن  بل  ويقال  سلمة،  بن  احلارث  له  يقال  االنصار 
حنيف أخا بني عمرو بن عوف، فأرتاد هلم موضع الكوفة 

اليوم((، م.ن، ج4 ص172.

بن  عامر  إىل  الكوفة  موضع  اختيار  نسبت  رواية  ويف 
يارس، عن احلصني بن عبد الرمحن قال: ))يوم هزم الناس 
خرج  عامر  قدم  فلام  بالناس،  سعد  ورجع  جلوالء  يوم 
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بالناس إىل املدائن فأجتووها )كرهوا املقام هبا( قال عامر: 
هل تصلح هبا االبل؟ قالوا: ال، ان هبا البعوض، قال: قال 
عمر: ان العرب ال تصلح بأرض ال تصلح هبا االبل. قال: 
تاريخ  الطربي،  الكوفة((.  نزل  حتى  بالناس  عامر  فخرج 

الرسل وامللوك، ج4 ص225.

بمساعدة  لكوفة  اختيار  ان  اخرى  رواية  اشارت  فيام 
اجتوى  ))ملا  فقال:  ثور،  بن  النسري  روى  العرب،  وجوه 
والغبار،  الذباب  وآذاهم  نزلناها  بعدما  املدائن  املسلمون 
وكتب إىل سعد يف بعثه روادًا يرتادون منزالً بريًا وبحريًا، 
البعري  أصلح  ما  إال  البلدان  من  يصلحها  ال  العرب  فان 
فأشار  بينهم،  فيام  الصفة  هذه  عن  قبله  من  سأل  والشاة، 
وظهر  باللسان،  العرب  وجوه  من  العراق  رأى  من  عليه 
العني،  إىل  النهرين  بني  فيام  وهو  اللسان،  له  يقال  الكوفة 
يف  لسانه  الرب  أدلع  تقول:  العرب  كانت  احلذاء،  بني  عني 
ييل  كان  وما  امللطاط،  فهو  منه  الفرات  ييل  كان  فام  الريف 
العني منه النُجاف، فكتب إىل سعد يأمره به، فارحتل سعد 
بالناس من املدائن حتى عسكر بالكوفة يف املحرم سنة سبع 

عرشة((. الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج4 ص225.

النمريني  من  اطاعهم  ومن  التغلبيني  ان  رواية  ويف 
بن  سعد  إىل  املدائن  إىل  هاجروا  قد  واحلصنني  واالياديني 
أهل  التغلبيون من  الكوفة، وكان  ايب وقاص وخطوا معه 
تكريت واحلصنني قد عاهدوا عمر بن اخلطاب عىل اجلزية 
هبيأة الصدقة لئال هيربون ويصريون عجاًم واشرتط عليهم 
ذلك.  لك  فقالو  آبائهم  اسلم  ممن  وليدًا  ينرصوا  ال  ان 

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج4 ص224.

اختيار  نسبت  التي  تلك  قبوالً  الروايات  اكثر  ولعل 
اليامن  بن  )الفاريس( وحذيفة  املحمدي  إىل سلامن  الكوفة 
به  يتمتع  كان  عام  فضاًل  امليداين،  التتبع  عىل  بنيت  ألهنا 
الصحابيان اجلليالن من املهارة واخلربة، قال الطربي: كتب 
عمر إىل سعد: ))ابعث سلامن رائدًا وحذيفة، وكانا رائدي 
بريًا بحريًا، ليس بيني وبينكم بحر  اجليش، فلريتادا منزالً 

وال جرس، ومل يكن بقي من امر اجليش يشء إال وقد اسنده 
إىل رجل، فبعث سعد حذيفة وسلامن، فخرج سلامن حتى 
يأيت األنبار، فسار يف غريب الفرات ال يرىض شيئًا، حتى أتى 
شيئًا  يرىض  ال  الفرات  رشقي  يف  حذيفة  وخرج  الكوفة، 
حتى أتى الكوفة، والكوفة عىل حصباء، وكل رملة محراء 
فهو  خمتلطني  هكذا  ورمل  حصباء  وكل  سهل،  هلا  يقال 
ام  كوفة، فأتيا عليها وفيها ديرات ثالثة، دير حرقة، ودير 
فأعجبتهام  ذلك،  خالل  وخصائص  سلسلة  ودير  عمرو، 
رب  اللهم  منهام:  واحد  كل  وقال  فصليا  فنزال  البقعة 
لنا يف  السامء وما اظلت ورب االرض وما اقلت... بارك 
هذه الكوفة واجعلها منزل ثبات، وُكتَِب إىل سعد باخلرب(( 

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج4 ص225-224.

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج4ص172.( 54)

تاريخ الرسل وامللوك، ج4ص35.( 55)

ُأليس: بوزن ُسّكْيت: املوضع الذي كانت فيه الوقعة ( 56)
سنة  العراق  أرض  أول  يف  والفرس  املسلمني  بني 
12هـ/633م من ناحية البادية، ويف كتاب الفتوح: 
ُأليس قرية من قرى األنبار، احلموي، ياقوت، معجم 
البلدان، ج1 ص248، وعن املعركة انظر: الطربي، 

تاريخ الرسل وامللوك، ج4 ص33.

بشري بن اخلصاصية السدويس، وهو بشري بن معبد ( 57)
بن رشاحيل بن سبع بن ضباري بن سدوس...  كان 
اسمه زمخًا وسامه رسول اهلل بشريًا، واخلصاصية 
انظر:   ،النبي أمه أو أم جده ضباري، روى عن 
الرب،  عبد  ابن  ص173؛  ج8  الطبقات،  سعد،  ابن 
ص253،  ج1  األصحاب،  معرفة  يف  االستيعاب 
حجر  ابن  ص396،  ج1  الغابة،  أسد  االثري،  ابن 
العسقالين، امحد بن عيل، اإلصابة يف متييز الصحابة، 

ج1ص444.

صالح ( 58) العراق،  ارض  من  باحلرية  ناحية  بانبورا: 
عليها خالد بن الوليد سنة 12هـ/633م، احلموي، 
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ياقوت، معجم البلدان، ج1ص331.

ج4ص42، ( 59) وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 
احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج1ص331.

تاريخ ( 60) عيل،  بن  امحد  بكر  أبو  البغدادي،  اخلطيب 
مصطفى  وحتقيق  دراسة  السالم،  مدينة  او  بغداد 
عبد القادر عطا، ط2، بريوت، دار الكتب العلمية، 

1425هـ/2004م، ج1ص209.

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج4، ص35-34.( 61)

وفاة ( 62) شهدت  قال  التميمي:  عمرو  بن  القعقاع 
النبي، وله أثر عظيم يف قتال الفرس يف القادسية 
بالء،  وأعظمهم  الناس  أشجع  من  وكان  وغريها، 
شهد مع االمام عيل اجلمل وغريها من حروبه، 
حسن،  بكالم  فكلمهام  والزبري،  طلحة  إىل  وأرسله 
ابن  الكوفة،  وسكن  الصلح،  إىل  به  الناس  تقارب 

االثري، اسد الغابة، ج4 ص390.

تاريخ الرسل وامللوك، ح4ص42.( 63)

تاريخ الرسل وامللوك، ج4ص124.( 64)

القريش، قديم اإلسالم ( 65) عمرو بن احلارث بن زهري 
إىل  نافع، هاجر  ابا  اسمه عامر ويكنى  وقيل  بمكة، 
يف  عقبة  بن  وموسى  إسحاق  ابن  وذكره  احلبشة 

البدريني، ابن االثري، أسد الغابة، ج4ص197. 

ثوراء: مل اعثر عىل ترمجة هلا، لعلها من قرى طسوج ( 66)
النهرين.

شيىل: ناحية من نواحي الكوفة، وهلا هنر يعرف بنهر ( 67)
بنهر  يعرف  اليوم  والنهر  الفتوح،  يف  ذكر  هلا  شييل، 
ياقوت،  احلموي،  أبيه،  بن  زياد  إىل  ينسب  زياد، 

معجم البلدان، ج3ص386.

تاريخ الرسل وامللوك، ج4ص129.( 68)

تاريخ الرسل وامللوك، ج4 ص129.( 69)

امره سعد عىل أول رسية ( 70) التميمي:  سواد بن مالك 
ابن  الطالئع،  عىل  أخرى  مرة  وامره  له،  خرجت 
ج3  الصحابة،  متييز  يف  األصابة  العسقالين،  حجر 

ص183.

محيضة بن النعامن بن محيضة البارقي، أمره عمر بن ( 71)
اخلطاب عىل الرساة، وأنفذه مع سعد بن ايب وقاص 
يؤمرون  ال  وكان  عرشة،  أربع  سنة  اول  العراق  إىل 
ج2  األصابة،  العسقالين،  حجر  ابن  الصحابة،  إال 

ص113.

أبرز ( 72) من  األرمني،  الفرخزاذ  بن  رستم  هو  رستم: 
راغبًا  يكن  ومل  كاهنًا  منجاًم  وكان  الفرس  القادة 
القادسية  معركة  يف  املسلمني  العرب  قتال  يف 
عدم  ولعل  امللك،  قبل  من  ذلك  عىل  أرغم  ولكنه 
القادسية  يف  قتل  بالنجوم  علمه  من  جاءته  رغبته 
14هـ/635م، الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج4 

ص125-124.

عمرو ( 73) بن  القعقاع  أخو  التميمي:  عمرو  بن  عاصم 
انه من  أحد الشعراء الفرسان، قال سيف بن عمر: 
الصحابة، فيام أنكر ذلك ابن عبد الرب بقوله: ال يصح 
لعاصم وألخيه القعقاع عند أهل احلديث صحبة وال 
لقاء وال رواية، وكان له وألخيه بالقادسية مقامات 
ج2ص334،  األستيعاب،  حسن.  وبالء  حممودة 

ابن حجر العسقالين، األصابة، ج3 ص465.

ان ( 74) الفتوح  يف  عمر  بن  سيف  ذكره  األسدي:  جابر 
سعد بن ايب وقاص امره عىل بعض الرسايا يف قتال 
القادسية، وكانوا ال يؤمرون اال الصحابة، ابن حجر 

العسقالين، األصابة، ج1ص552.

االصابة يف متييز الصحابة، ج3ص183.( 75)

ج4ص118، ( 76) وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 
احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج4ص292.

يف ( 77) اختلفوا  وقد  احلرية،  بظهر  كان  قرص  اخلورنق: 
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القيس  امرئ  بن  النعامن  ان  قال:  من  فمنهم  بانيه، 
من  ومنهم  بالسائح(  )امللقب  عدي  بن  عمرو  بن 
قال انه النعامن بن املنذر، للتفاصيل، انظر، احلموي، 

ياقوت، معجم البلدان، ج2 ص403-401. 

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج4 ص44.( 78)

ودراسات ( 79) وصفية  رحلة  االوسط،  الفرات  الوا،   
تارخيية، ترمجة د. صدقي محدي و عبد املطلب عبد 
د.  العيل،  امحد  صالح  د.  مراجعة  داوود،  الرمحن 
املعجع  مطبوعات  بغداد،  بغداد،  املياح،  حممد  عيل 
ص477- 1411هـ/1990م،  العراقي،  العلمي 

.478

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج4  ص486.( 80)

عيل ( 81) له  قدم  احلسني،  هنظة  عيل،  حممد  الدين  هبة 
االسالمي،  النرش  رابطة  منشورات  ط5،  اخلاقاين، 
كربالء، مطبعة دار التضامن، 1389هـ/ 1969م، 

ص99.

عىل ( 82) الكوفة  من  قريب  موضع  وهو  الناطف:  قس 
عىل  موضع  واملروحة:  الرشقي،  الفرات  شاطئ 
الفرس  بني  وقعة  به  كانت  الغريب  الفرات  شاطئ 
عمر  خالفة  يف  13هـ/634م  سنة  يف  واملسلمني 
مسعود  بن  عبيد  ابو  املسلمني  وأمري  اخلطاب،  بن 
اليوم  هذا  ويعرف  املختار،  والد  الثقفي،  عمرو  بن 
املسلمون  أبو عبيد وخرس  فيه  قتل  بيوم اجلرس وقد 

املعركة.

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج4 ص42. 

ايضًا  وتسمى  باروسام  عن  بعيدة  غري  الناطف  وقس 
الوا،  موسيل،  )باقسياثاء(،  او  )باقسياثا(  او  )قسياثا( 
الفرات االوسط، رحله وصفية ودراسات تارخيية، ترمجة 
د.صدقي محدي، عبد املطلب عبد الرمحن داود، مراجعة، 
د.صالح امحد العيل، د.عيل حممد املياح، مطبوعات املجمع 
املؤرخ  عن  نقاًل  ص485   ،1990 العراقي،  العلمي 

 ،2 املجلد  1905م  لسنة  حولياته  يف  كيتاين،  اإليطايل 
ص1228.

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج4 ص42.( 83)

البلدان، ( 84) فتوح  جابر،  بن  حييى  بن  امحد  احلسن  أبو 
بريوت، دار اهلالل، 1988، ص242. 

مدينة كانت عىل ثالثة اميال من الكوفة عىل موضع ( 85)
يتصل  كان  فارس  بحر  أن  النجف، زعموا  له  يقال 
به، وباحلرية اخلورنق بقرب منها مما ييل الرشق عىل 
بينها وبني  التي  الربية  نحو ميل، والسدير يف وسط 
الشام. كانت احلرية مسكن ملوك العرب يف اجلاهلية 
هلا  ويقال  وآبائه،  النعامن  ثم من خلم  من زمن نرص 
احلرية الروحاء، والبيضاء حلسن عامرهتا، احلموي، 
ج3ص328- تفاصيل،  البلدان،  معجم  ياقوت، 

.331

النبي ( 86) نزهلا  الكوفة،  نواحي  من  ناحية  بانيقيا: 
شاطئ  عىل  وهي  مكة،  إىل  سفرة  يف   إبراهيم
سنة  صاحبها  الوليد  بن  خالد  صالح  الفرات، 
كتابًا  له  بن يصبهرى وكتب  12هـ/633م، صلوبا 
بذلك أمنة وقريته بانقيا وسيام عىل ان يدفع اجلزية، 

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج1ص331.

حتقيق ( 87) صفني،  وقعة  مزاحم،  بن  نرص  الفضل،  ابو 
طبع  قم،  ط3،  هارون،  حممد  السالم  عبد  ورشح 

هبمن، 1418هـ، ص145. 

قيل ان اسمه دينار ولقبه عقيص، اخلطيب البغدادي، ( 88)
اخلطيب  أهتمه  وقد  ص301  ج12  بغداد،  تأريخ 
العقيدة،  يف  له  املخالفني  عىل  التعصب  يف  كعادته 
معتمدًا  ثقة،  وغري  احلديث  مرتوك  انه  عنه  وقال 
الدارقطني  احلسن  وايب  معني  بن  حييى  عىل  بذلك 
اعتمد  ومن  اخلطيب  ان  وأقول  ص302،  وغريمها 
لذا  لعقيدته  كلهم  التيمي خمالفون  عليهم يف جتريح 
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اقتىض التنويه. 

حممد بن حممد النعامن العكربي البغدادي، اإلرشاد ( 89)
ال  مؤسسة  حتقيق  العباد،  عىل  اهلل  حجج  معرفة  يف 
بريوت  ط2،  املفيد،  دار  الرتاث،  لتحقيق  البيت 
ق1ص338-334  ج11  1993م،  1414هـ/ 

)من حديث الراهب بأرض كربالء والصخرة(.

تاريخ بغداد، ج12 ص302-301.( 90)

مفرغ، ( 91) بن  ربيعة  بن  يزيد  بن  حممد  بن  إسامعيل 
متقدم،  امامي  شاعر  عامر،  أبو  أو  هاشم  أبو 
خري  الزركيل،  للتفاصيل،  ت173هـ/789م، 
الدين، االعالم، ط15، بريوت، دار العلم للماليني 

2002م، ج1 ص322.

لالطالع عىل القصيدة انظر: الشيخ املفيد، االرشاد، ( 92)
ج11 ق1 ص338-337.

اخلوارزمي، أبو املؤيد املوقن بن أمحد املكي أخطب ( 93)
خوارزم، مقتل احلسني، حتقيق العالمة الشيخ حممد 
دار  اهلدى،  أنوار  دار  تصحيح  ط2،  السحلوي، 

احلوراء، 1430هـ/2009م، ج1 ص273.

اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج1ص268( 94)

القادسية ( 95) بني  ماء  وهو  العذيب  اهلجانات:  عذيب 
وقيل:  الكوفة،  حاج  منازل  من  وهو  واملغيثة... 
وكتب  للفرس،  مسلحة  وكان  السواد...  حد  هو 
ارحتل  وقاص:  أيب  بن  سعد  إىل  اخلطاب  بن  عمر 
بالناس حتى تنزل فيام بني عذيب اهلجانات وعذيب 
القوادس ورشق بالناس وغرب هبم، وهلذا دليل عىل 
ان هناك عذيبني، احلموي، ياقوت، معجم البلدان، 

ج4 ص92. 

ابن طاووس، ريض الدين أبو القاسم عيل بن موسى ( 96)
بن جعفر، امللهوف عىل قتىل الطفوف، حتقيق وتقديم 
الشيخ فارس تربيزيان احلسون، طهران، دار األسوة 

للطباعة، 1422هـ/2001م، ص138.

دار ( 97) احلسني،  مقتل  حييى،  بن  لوط  خمنف،  أبو 
اخلوارزمي،  ص51،  1428هـ،  إيران،  الزهراء، 

مقتل احلسني، ج1ص337.

املنقري، واقعة صفني، ص142-141.( 98)

املنقري، واقعة صفني، ص 142.( 99)

االرشاد، ج 11، ق1، ص323.( 100)

اخلوارزمي، مقتل االمام احلسني، ج1 ص335( 101)

(102 ) ذكر ابن طاووس احلوار الذي دار بني احلسني
واخية حممد بن احلنفية حينام سأله األخري عن أسباب 
رسول  أتاين   :احلسني قال  عاجاًل،  خروجه 
اهلل بعدما فارقتك، فقال: يا حسني، أخرج، فإن 

.اهلل قد شاء أن يراك قتيال

فقال حممد بن احلنفية: إنا هلل وانا اليه راجعون، فام معنى 
محلك هؤالء النساء معك وانت خترج عىل مثل هذا احلال؟

 .قد قال يل: إن اهلل قد شاء أن يراهن سبايا :فقال له
وسلم علية ومىض. امللهوف، ص128.

(103 ) ذكرت الروايات أن بعضًا من أخوة احلسني
قد  وحساده  ومنافسيه  ومريديه  عمومته  وأبناء 
حكم  مساملة  له  ورجحوا  خروجه  عارضوا 
الظاملني األمويني وأعواهنم. ومن الناصحني له من 
مقتل  خمنف،  ابو  يراجع  احلنفية(  بن  )حممد  أخوته 
بن  امحد  حنيفة  ابو  الدينوري،  ص42؛  احلسني 
احلميد  عبد  مطبعة  مرص،  الطوال،  االخبار  داود، 
الرسل  تاريخ  الطربي،  ص209؛  د.ت،  امحد، 
اإلرشاد،  املفيد،  الشيخ  ج6ص176؛  وامللوك، 
احلسني،  مقتل  اخلوارزمي،  ص74؛  ق2  ج11 
امللهوف،  طاووس،  ابن  بعدها؛  ص271وما  ج1 

ص128-127.

ومنهم عبد اهلل بن جعفر، يراجع الطربي، تاريخ الرسل 
وامللوك، ج6 ص205؛ الشيخ املفيد، االرشاد، ج11 ق2 
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ج1ص311- احلسني،  مقتل  اخلوارزمي،  ص68-69؛ 
312؛ الطربيس، إعالم الورى بأعالم اهلدى، ص236.

مقتل  خمنف،  ابو  يراجع  العباس،  بن  اهلل  عبد  ومنهم 
الطوال،  األخبار  الدينوري،  ص42-43؛  احلسني، 
الطربي،  مرتني؛   احلسني قابل  وقد  ص221-220، 
مقتل  اخلوارزمي،  ج6ص177؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ 
هناه  أنه  وذكر   ،311-309 ج1ص281-278،  احلسني 

مرتني عن اخلروج إىل العراق. 

ومنهم عبد اهلل بن مطيع العدوي، الدينوري، االخبار 
وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  ص209؛  الطوال، 
ج6ص182؛ الشيخ املفيد، االرشاد، ج11 ق2 ص71-
72؛ اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج1ص274، ص310، 
وقد قابله ثانية بمكة بعد أن كانت املقابلة األوىل بني املدينة 

ومكة.

 ومنهم برش بن غالب األسدي وقد التقى احلسني
وهو  العراق  أهل  مهل  بأهنا  هذه  وتعرف  عرق(،  )بذات 
احلد بني نجد وهتامة، وقيل عرق جل بطريق مكه ومنه ذات 
البالد، ح4ص107- ياقوت، معجم  عرق...، احلموي، 
ج1ص318،  احلسني،  مقتل  اخلوارزمي،   ،108
التقى  أنه  روي  وقد  غالب،  بن  الفرزدق  الشاعر  ومنهم 
)بالصفاح(، وتعرف هذه، موضع بني حنني   احلسني
مشاش،  من  مكة  إىل  الداخل  ميرسة  عىل  احلرم  وأنصاب 
 ،قال احلموي: »وهناك لقي الفرزدق احلسني بن عيل

ملا عزم عىل قصد العراق، قال:

)لقيت احلسني بأرض الصفاح عليه اليالمق والدرق(.

ياقوت، معجم البلدان، ح4، ص412، أو )بالشقوق( 
منزل  الناحية:  وهو  ِشق  أو  َشق  مجع  بأهنا  هذه،  وتعرف 
بطريق مكة بعد واقصة من الكوفة وأبعدها تلقاء مكة بطان 
احلموي،  أسد،  بني  من  سالمة  لبني  وهو  العبادي،  وقرب 

ياقوت، معجم البلدان، ح3ص356.

فلام سأله احلسني : ))من أين أقبلت يا أبا فراس؟(( 
))فكيف  قال:  اهلل)ص(!  رسول  بن  يا  الكوفة  من  فقال: 
خلفت أهل الكوفة؟(( قال: خلفت قلوب الناس معك، 
وسيوفهم مع بني أمية، والقضاء ينزل من السامء، واهلل يفعل 
وبررت((.  ))صدقت  احلسني  له  فقال  يشاء،  ما  خلقه  يف 
ص321،  ج1ص319،  احلسني،  مقتل  اخلوارزمي، 
الطوال،  االخبار  الدينوري،  املقابلة،  يف  املعنى  وبنفس 
الرسل وامللوك، ج6ص204.  تاريخ  الطربي،  ص222؛ 
ومنهم أبو هرة األزدي، يراجع اخلوارزمي، مقتل احلسني، 

ج1ص324؛ ابن طاووس، امللهوف، ص132. 

يف  أو  الصفاح  يف  الفرزدق  الشاعر  لقاء  مكان  لعل 
قصد  أجله  من  الذي  احلج  هدف  مع  ينسجم  ال  الشقوق 
الشاعر الفرزدق مكة املكرمة برفقة أمه، وكل املكانني يبعد 
حيقق  أن  الفرزدق  يستطيع  فكيف  عدة،  بأميال  مكة  عن 
السالم من  فريضة احلج وقد بدأت بخروج احلسني عليه 

مكة، إذا كان لقاؤه يف الصفاح أو الشقوق؟.

والراجح أن الرواية التي ذكرها الشيخ املفيد هي أكثر 
يف  الفرزدق  للشاعر   احلسني لقاء  يف  قبوالً  الروايات 

مكة.

– رمحة  املفيد: كان خروج مسلم بن عقيل  الشيخ  قال 
ذي  من  مضني  لثامن  الثالثاء  يوم  بالكوفة    - عليهام  اهلل 
احلجة سنة ستني، وقتلُه يوم األربعاء لتسع خلون منه يوم 
عرفة، وكان توجه احلسني من مكة إىل العراق يف يوم 
مقامه  بعد   - الرتوية  يوم  وهو   - بالكوفة  مسلم  خروج 
من  مضني  لثالث  اجلمعة  ليلة  مبدؤه  شعبان)  بقية  بمكة 
وشوال  رمضان  وشهر  مكة(،  دخوله  يوم  وهو  شعبان، 
وذي القعدة وثامين ليال خلون من ذي احلجة سنة ستني، 
وكان قد اجتمع اليه مدة مقامه بمكة نفر من أهل احلجاز 

ونفر من أهل البرصة، انضافوا إىل أهل بيته ومواليه.

أنه  الشاعر  الفرزدق  عن  »روي  آخر:  مكان  يف  وقال 
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بعريها  أنا أسوق  فبينا  بأمي يف سنة ستني،  قال: حججت 
حني دخلت احلرم إذ لقيت احلسني بن عيل عليهام السالم 
االرشاد،  واتراسه....«  أسيافه  معه  مكة  من  خارجًا 

ج11ق2ص67-66.

اهنام  روي  خلج  بن  وزرارة  الواقدي  حممد  ابو  ومنهم 
يف  أيام  بثالثة  العراق  إىل  خيرج  ان  قبل   احلسني لقيا 
معك  قلوهبم  وأن  بالكوفة،  الناس  بضعف  فأخرباه  مكة 

وسيوفهم عليك، ابن طاووس، امللهوف، ص125. 

ومنهم رجل من بني أسد، التقى احلسني بعد أن غادر 
واخلزيمية  الثعلبية  بني  رمال  أهنا  هذه:  وتعرف  )زرود( 
البلدان،  معجم  ياقوت،  احلموي  مكة،  من  احلاج  بطريق 
ح3ص139، وقيل مل يلتقيه وإنام اخرب عبد اهلل بن سليامن 
واملنذر بن املشعل األسديني، حينام سأاله ما اخلرب؟ فقال: 
بن  وهاين  عقيل  بن  مسلم  قتل  حتى  الكوفة  من  أخرج  مل 
عروة، ورأيت الصبيان جيروهنام بأرجلهام يف السوق، وقد 
وتعرف  )الثعلبية(  يف   احلسني االسديان  هذان  أخرب 
الشقوق  بعد  الكوفة  منازل طريق مكة من  بأهنا من  هذه، 
ياقوت،  احلموي،  الطريق،  ثلثا  وهي  اخلزيمية،  وقبل 
معجم البلدان، ح2ص78 باحلادث، فقال: انا هلل وإنا اليه 
راجعون، عند اهلل نحتسب أنفسنا، فقاال: نناشدك اهلل يا بن 
رسول اهلل يف نفسك وأهل بيتك إال انرصفت من مكانك 
نتخوف  بل  بالكوفة نارص وال شيعة،  فإنه ليس لك  هذا، 
الطوال،  االخبار  الدينوري،  عليك،  يكونوا  أن  منهم 
ص223؛ اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج1ص328-327.

قال  وقد  عكرمة،  بني  من  لوذان  بن  عمرو  ومنهم 
للحسني: ))بنفيس أنت فو اهلل ما تسري إال إىل األسنة 
اولئك  اليك، فإن  الذين كتبوا  والسيوف، وال تتكلن عىل 
أول الناس مبادرة إىل حربك((، فقال احلسني: ))قد 
األخبار  الدينوري،  خريًا((،  فجزيت  وبالغت  ناصحت 
الطوال، ص223، وبنفس املعنى، الشيخ املفيد، االرشاد، 

)ببطن   للحسني لقاءه  أن  وذكر  ج11ق2ص76، 
العقبة(، الطربيس، إعالم الورى بأعالم اهلدى، ص237.

هشام  بن  احلرث  بن  الرمحن  عبد  بن  عمر  ومنهم 
خترج  ال  عم  بن  ))يا   :للحسني قال  اذ  املخزومي، 
أبيك...  فإهنم من قد عرفت، وهم أصحاب  العراق،  إىل 
اليك  كتب  من  يقاتلك  أن  آمن  وال  املال،  عبيد  والناس 
يستقدمك«، الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج6ص201؛ 

اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج1ص309.

مفارقته،  يف  ورغب   احلسني بمنافسة  شعر  وممن 
وادعى حرصه عليه وهو كاذب، وهم:

احلسني،  مقتل  خمنف،  ابو  يراجع  الزبري،  بن  اهلل  عبد 
ج6ص182،  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  ص43، 
وكانت حقيقة مشاعر ابن الزبري ضد احلسني يقول الطربي 
عن ذلك: ))وهو اشد خلق اهلل عىل أبن الزبري، قد عرف أن 
أهل احلجاز ال يبايعونه أبدًا ما دام حسني بالبلد((، وذكر 
ابو خمنف أن ابن عباس مر بابن الزبري حينام خرج احلسني 
بخروج  الزبري  يابن  عينك  قرت  ))قد  له:  فقال  مكة  من 
مقتل  احلجاز((،  لك  ليخلو  العراق  إىل  احلسني  سيدك 
احلسني ص43، اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج1ص277، 

.314 ،311

ومنهم عبد اهلل بن عمر، يراجع الطربي، تاريخ الرسل 
احلسني،  مقتل  اخلوارزمي،  ج6ص177،  وامللوك، 

ج1ص278 وما بعدها. 

التقى  احلكم  بن  مروان  أن  العجاب  العجب  ومن 
احلسني  فقال: ))يا أبا عبد اهلل إين لك ناصح فأطعني 
حتى  قل  ذاك؟،  وما   : احلسني  فقال  ترشد((. 
املؤمنني،  أمري  يزيد  ببيعة  آمرك  إين  مروان.  فقال   ،أسمع
فإنه خري لك يف دينك ودنياك. فقال احلسني :إنا هلل 
وإنا اليه راجعون، وعىل اإلسالم السالم، إذ قد بليت األمه 
براع مثل يزيد، ولقد سمعت جدي رسول اهلل يقول: 
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اخلالفة حمرمة عىل آل أيب سفيان، ابن طاووس، امللهوف، 
ص99-98.

ج6ص183 ( 104) وامللوك  الرسل  تاريخ  الطربي، 
اإلرشاد،  املفيد،  الشيخ  عقيل،  بن  مسلم  بعث  يف 
ج11ق2 يف بعث مسلم بن عقيل، ص70 يف بعث 
قيس بن مسهر الصيداوي وأخيه بالرضاعة عبد اهلل 
ج1ص284  احلسني،  مقتل  اخلوارزمي،  يقطر،  بن 

وما بعدها يف بعثه لقيس بن مسهر الصيداوي.

الدنيوي، ( 105) ص48،  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 
واالخبار الطوال ص217، الطربي، تاريخ الرسل 
املفيد  الشيخ   ،216 ص194،  ج6  وامللوك، 

اإلرشاد، ج11 ق2 ص53.

اهل ( 106) من  الرجل  ))كان  ذلك:  يف  الدينوري  قال 
الكوفة يأيت ابنه واخاه وابن عمه فيقول: ))انرصف 
وزوجها  ابنها  إىل  املرأة  وجتئ  يكفونك،  الناس  فان 
الطوال  االخبار  يرجع((  حتى  به  فتتعلق  واخيها 
الناس  ))انرصف  الطربي:  وقال  ص217، 
يكفونك، وجييئ الرجل إىل ابنه او اخية فيقول: غدًا 
يأتيك اهل الشام فام تصنع باحلرب والرش! انرصف 
فيذهب به فام زالوا يتفرقون وتصدعون حتى امسى 
الرسل  تاريخ  انسان((.  معه  ليس  عقيل...  ابن 

وامللوك، ج6 ص194. 

اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج1 ص358.( 107)

والقرب ( 108) الناووس  احلموي:  يقول  النواويس: 
واحد، معجم البلدان، ح5 ص254.

لسان  النصارى،  مقابر  النواويس  املنظور:  ابن  وقال 
العرب، ج8 ص 739، مادة نوس.

النصارى،  مقربة  فاعول  الناووس  الفيومي:  وقال 
املصباح املنري، ج2 ص630.

ويقول االستاذ طه باقر، الناووس وهو التابوت امللكي 

انسان  الفينيقيون، حيث كان يصنع هبيئة  فيه  اشتهر  الذي 
الثالث  القرن السادس إىل  يمثل امللك، ويرتاوح زمنه من 
قبل امليالد، وقد اعتادوا كتابة بعض النصوص عىل غطاء 
الناووس لضامن عدم العبث باجلثة، وهذا التعريف يستبعد 
خصوصية الناووس النرصانية. مقدمة يف تاريخ احلضارات 
ج2  2011م،  للنرش،  الوراق  رشكة  بريوت،  القديمة، 

ص297.

ابن طاووس، امللهوف ص126( 109)

اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج1 ص350-349، ( 110)
ابن طاؤوس، امللهوف، ص151.

اوله، منزل معروف بطريق مكة من ( 111) زبالة: بضم 
واقصة  بني  اسواق  هبا  عامرة  قرية  وهي  الكوفة، 
والثعلبية، وقال ابو عبيد السكوين: زبالة بعد القاع 
لبني  فيها حصن وجامع  الشقوق  الكوفة وقبل  من 

غارضة من بني اسد.

ويوم زبالة: من ايام العرب قالوا: سميت بزبالة بزبلها 
املاء اي بظبطها له واخذها منه ... وقال ابن الكلبي سميت 
نزلتها.  العاملقة  من  امرأة  مسعر  بنت  زبالة  باسم  زبالة 

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج3، ص 129.

بلغ عدد املبايعني للحسني فيام اخربه مسلم)18( ( 112)
الفًا، الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج6 ص193-
197، اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج1ص297، ابن 
االعداد  هذه  ولكن  ص108،  امللهوف،  طاووس، 
باخلذالن  انتهت  للحسني  مسلم  هبا  كتب  التي 
االرشاد،  املفيد،  الشيخ  احد،  معه  يبق  مل  حتى 

ج11ق2ص54.

ج11ق2ص76-75، ( 113) االرشاد،  املفيد،  الشيخ 
91، اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج1ص328، قال 

:ابن طاووس فيمن ترك احلسني

أهله  معه  وبقي  واإلرتياب،  األطامع  اهل  عنه  ))فتفرق 
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وخيار األصحاب((، امللهوف، ص134.

يف ( 114)  113 ص110-  امللهوف،  طاووس،  ابن 
تفصيل االحداث يف محاسة اهل البرصة وقبائلها يف 

.نرصة احليسن

وذكر ( 115) ج1ص344،  احلسني،  مقتل  اخلوارزمي، 
احلسني،  مقتل  الفًا،   )80( بـ  خمنف  أبو  عددهم 
الفًا، امللهوف  ص54، وذكرهم ابن طاووس)20( 

ص145.

ح11ق2ص95، ( 116) االرشاد،  املفيد،  الشيخ 
من  مكون  كان  احلسني  جيش  ان  املسعودي  وذكر 
)500( فارس ونحو)100( راجل، ولعل ذلك من 
والبرصة،  احلجاز  من  اليه  انضموا  الذين  االعراب 
ثم فارقوه. أبو احلسن عيل بن احلسني مروج الذهب 
السيد  مصطفى  له  وقدم  حققه  اجلوهر،  ومعادن 
2003م،  التوفيقية،  املكتبة  القاهرة،  ليىل،  أيب  بن 
البرصة  كتابًا ألهل   ج3 ص62، كتب احلسني
طاووس،  ابن  له،  فاستجابوا  لنرصته  فيه  يدعوهم 

امللهوف، ص110-113 يف تفصيل األحداث.

 الباقر االمام  عن   احلسني جيش  عدد  وذكر 
 .راجل ومئة  فارسًا  وأربعني  مخسة  كانوا  فقال:أهنم 
االعداد  ان  والظاهر  ص158،  امللهوف  طاووس،  ابن 
للجيشني املتقابلني كانت فيها اراء خمتلفة يف اعدادها، لكن 

احلصيلة أهنا مل تكن متكافئة.

اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج1ص326.( 117)

حكيم ( 118) بن  الطرماح  هو  الصفهاين  قال  الطرماح: 
ت   ، طئ  ابن  الغوث  ابن   ... نفر  بن  احلكم  بن 
الطرماح  اخلوارزمي  ذكره  فيام  743م  125هـ/ 
وابى  نفر  ابى  يكنى  ضبينة  وابى  نفر  ابى  عدي  بن 
يلقب  كان  وقيل  القامة،  الطويل  والطرماح  ظبينة 
الطرماح لطوله وهو من فحول الشعراء االسالميني 

وفصحائهم، ومنشؤه بالشام وانتقل إىل الكوفة بعد 
الشام واعتقد  ذلك مع من وردها من جيوش اهل 
مذهب الرشات )اخلوارج( االزارقة وكان معارصًا 
فقيل  متينة،  صداقة  وتربطهام  زيد  ابن  للكميت 
وبني  بينك  صفاء  من  اعجب  يشء  ))ال  للكميت: 
الطرماح عىل تباعد ما جيمعكام من النسب واملنذهب 
كويف  وانت  شاري،  قحطاين  شامي  هو  والبلد، 
نزاري شيعي، فكيف اتفقتام مع تباين املذهب وشدة 
العصبية((، فقال: ))اتفقنا عىل بغض العامة((. ابو 
الفرج، االغاين، ج12 ، ص 28، الزركيل، االعالم، 

ج3، ص225.

الطرماح  انتساب  بني  نوفق  كيف  تساؤول  ويل 
 ،احلسني االمام  مع  وتعاطفه  االزارقة  للخوارج 
كفروا  وقد  وقسوة  تطرفًا  اخلوارج  فرق  اشد  واالزارقة 
مجيع الفرق االسالمية وكان اخلوارج يف نشأهتم قد كفروا 
اعداء  فعل  من  هي  اجلزئية  هذه  فلعل   ،وابناءه عيل 

الطرماح وحساده.

مجزًا ( 119) جيمز  والدابة  والبعري  االنسان  مجز  مجازة: 
وفوق  الشديد  احلُظر  دون  عدٌو  وهو  ومجزى 
البعري  الَعنَْق، وهو اجلمز، وبعرٌي مجاٌز منه. واجلامز: 
رسيع-  وثاب  مجزى:  ومحار  امُلجّمز.  يركبه  الذي 
الكسائي- الناقة تعدو اجلمزى وكذلك الفرس. ابن 

منظور، لسان العرب، ج2، ص158، مادة مجز.

اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج1ص339.( 120)

امللهوف، ص126.( 121)

اللغة ( 122) يف  الكامل  يزيد،  بن  حممد  العباس،  أبو 
واالدب، املكتبة التجارية الكربى بمرص، دار العهد 
اجلديد للطباعة، د.ت، ج2ص257، وذكرها بنفس 
اللفظ كل من االصفهاين، أبو الفرج عيل بن احلسني، 
الشيخ،  غريد  البقاعي،  يوسف  د.  حتقيق،  األغاين، 
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للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  بريوت،  ط1، 
أبو  خلكان،  ابن  ص20،  ج9  1420هـ/2000م، 
بكر،  ايب  بن  حممد  بن  امحد  الدين  شمس  العباس 
وفيات االعيان وانباء أبناء الزمان، حققه، د. احسان 
عباس، بريوت، دار صادر، 1968م، ج6ص308. 

املصادر

بن حممد . 1 أبو احلسن عيل  الدين  األثري، عز  ابن 
الشيباين،  اجلزري  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد 

ت630هـ/1232م.
صادر، 	  دار  بريوت،  التاريخ،  يف  الكامل 

1385هـ/1965م
حتقيق 	  الصحابة،  معرفة  يف  الغابة  أسد 

عبد  أمحد  عادل  معوض،  حممد  عيل  وتعليق 
املنعم  عبد  حممد  د.  وقرظه،  له  قدم  املوجود، 
طاهر  مجعه  د.  سنة،  أبو  الفتاح  عبد  د.  الربي، 
العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  ط3،  النجار، 

1429هـ/2008م.

عيل  بن  امحد  العسقالين،  حجر  ابن   .2
ت852هـ/1448م.

وحتقيق 	  دراسة  الصحابة،  متييز  يف  اإلصابة 
حممد  عيل  املوجود،  عبد  امحد  عادل  وتعليق، 
املنعم  عبد  حممد  وقرظه،  له  قدم  معرض، 
طاهر  مجعه  د.  سنة،  أبو  الفتاح  عبد  د.  الربي، 
العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  ط3،  النجار، 

1426هـ/2005م.

اهلل  عبد  بن  اهلل  عبيد  القاسم  أبو  خرداذبة،  ابن   .3
ت300هـ/912م.

املسالك واملاملك، ليدن، مطبعة بريل، 1889م.	 

امحد  الدين  شمس  العباس  ابو  خلكان،  ابن   .4
هـ/1282م،  ت681  بكر،  ايب  بن  حممد  بن 
د.  حققه  الزمان،  أبناء  وأنباء  االعيان  وفيات 
احسان عباس، بريوت، دار صادر، 1968م.

الزهري،  منيع  بن  حممد  سعد،  ابن   .5
ت230هـ/844م.

عيل 	  د.  حتقيق  الكبري،  الطبقات  كتاب 
للطباعة،  الدولية  الرشكة  ط1،  عمر،  حممد 

1421هـ/2001م.

بن  عيل  القاسم  أبو  الدين  ريض  طاووس،  ابن   .6
موسى بن جعفر، ت664هـ/1265م.

وتقديم 	  حتقيق  الطفوف،  قتىل  عىل  امللهوف 
إيران،  ط4،  احلسون،  تربيزيان  فارس  الشيخ 

دار األسوة، 1425هـ.

اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  الرب،  عبد  ابن   .7
القرطبي، ت463هـ/1070م.

حتقيق 	  األصحاب،  معرفة  يف  االستيعاب 
عبد  امحد  عادل  معرض،  حممد  عيل  وتعليق، 
املنعم  عبد  حممد  د.  وقرظه،  له  قدم  املوجود، 
بريوت،  ط2،  النجار،  طاهر  مجعة  د.  الربي، 

1422هـ/2002م.

بن  حممد  الدين  مجال  الفضل  أبو  منظور،  ابن   .8
مكرم بن عيل املرصي ت711هـ/1311م.

احلديث، 	  دار  القاهرة،  العرب،  لسان 
1423هـ/2002م.

خمنف  بن  سعيد  بن  حييى  بن  لوط  خمنف،  أبو   .9
األزدي الغامدي، ت157هـ/774م.

مقتل احلسني، ايران، دار الزهراء، 1428هـ.	 

احلسني،  بن  عيل  الفرج  أبو  االصفهاين،   .10
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ت356هـ/966م.
غريد 	  البقاعي،  يوسف  د.  حتقيق،  األغاين، 

األعلمي  مؤسسة  بريوت،  ط1،  الشيخ، 
للمطبوعات، 1420هـ/2000م.

11. باقر، طه.
بريوت، 	  القديمة،  احلضارات  تاريخ  يف  مقدمة 

رشكة الوراق للنرش، 2011م.

جابر،  بن  حييى  امحد  احلسن  أبو  البالذري،   .12
ت279هـ/892م.

فتوح البلدان، بريوت، دار اهلالل، 1988م.	 

13. احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن 
عبد اهلل الرومي البغدادي، ت622هـ/1225م.

صادر، 	  دار  بريوت،  ط8،  البلدان،  معجم 
2010م.

عيل،  بن  امحد  بكر  أبو  البغدادي،  اخلطيب   .14
ت463هـ/1070م.

وحتقيق 	  دراسة  السالم،  مدينة  او  بغداد  تاريخ 
دار  ط2،بريوت،  عطا،  القادر  عبد  مصطفى 

الكتب العلمية، 1425هـ/2004م.

بن حممد عمر،  امحد  الدين  اخلفاجي، شهاب   .15
ت1069هـ/1658م.

الدخيل، 	  العرب من  فيام يف كالم  الغليل  شفاء 
قدم له وصححه د. حممد كشاش، ط1، بريوت، 

دار الكتب العلمية، 1418هـ/1998م.

املكي  امحد  بن  املوفق  مؤيد  أبو  اخلوارزمي،   .16
أخطب خوارزم، ت568هـ/1172م.

حممد 	  الشيخ  العالمة  حتقيق  احلسني،  مقتل 
دار  اهلدى،  أنوار  دار  الساموي، ط2، تصحيح 
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 Hoseini Holy shrine boarders and the method of visiting

 in Imam Sadgh )A.S( commandment

Ahmad Mohalhel Moklef Al-Asadi

M.A – Karbala studies and research center

Abstract

This research has included a set of commandments recommended by Imam Sadiq )peace be upon 

him( ) 148- 80 H( for visitors to the tomb of Imam Abu Abdullah Al-Hussein )peace be upon him(. It 

has been making use of those commandments after being studied and analyzed to show the effect of 

Ha’ir Husseini in Imam Sadiq’s life  as well as possible to take advantage of them to direct the visitors 

in the right ways  politely. 

The research  has been divided into two sections the first was entitled )Ha›ir Husseini in the descrip-

tion of Imam Sadiq  )PBUH( and it has been stated evidences of visiting the Imam Sadiq tomb-Sharif، 

describing the landmarks، Ha›ir Al Husseini، and the sacred shrine.

 The second is entitled )approach of visit as perceived by Imam Sadiq )PBUH( of the politeness of  

visit  from the visitor was out of his house until he arrived at the tomb-Sharif. Then the reference to 

the reality of the visit at the time of Imam Sadiq )PBUH( and the facing of risk the visitors had been 

suffered.
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امللخص

)80-148هـ( زّوار   َن هذا البحث جمموعة من الوصايا التي أوىص هبا اإلمام الصادق لقد ُضمِّ
قرب اإلمام أيب عبد اهلل احلسني، وقد متت اإلفادة من تلك الوصايا بعد دراستها وحتليلها يف تبيان معامل 
احلائر احلسيني)1( يف حياة اإلمام الصادق، وكذلك أمكَن اإلفادة منها يف تسليط البحث عىل املنهج الذي 

وضعه اإلمام الصادق للزائرين حول آداب الزيارة.

 ،وقد تم تقسيم هذا البحث عىل مبحثني، األول جاء بعنوان: )احلائر احلسيني يف وصف اإلمام الصادق
وفيه تم ذكر أدلة عىل زيارة اإلمام الصادق( للقرب الرشيف، ثم تبيان كيفية وْصفه ملعامل احلائر. واملرقد 

س.  املقدَّ

اإلمام  الذي وضعُه  املنهج  إىل  التعّرض  تم  الصادق(، وفيه  اإلمام  يراه  الزيارة كام  والثاين: )منهج 
الصادق للزائرين حول آداب الزيارة، ويبدأ من خروج الزائر من بيته حتى وصوله إىل القرب الرشيف، 

ثم اإلشارة إىل واقع الزيارة يف زمن اإلمام الصادق وما كان يواجهه الزائرون من خماطر.
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املقدِّمة
حممد  بن  جعفر  اهلل  عبد  أبو  اإلمام  ُيعد 
ثًا عن  دُّ الصادق من أكثر أئّمة أهل البيت حَتَ
القضية احلسينية، سيام يف ما يتعلق بزيارة قرب اإلمام 
احلسني إذ أوالها أمهية كربى، عىل الرغم من 
آنذاك،  الزائرون  التي كان يتعّرض هلا  كلِّ املخاطر 
كاحلبس والقتل بأيدي أتباع الدولة األُموية )40-
املؤدي  الطريق  كانت تضعهم عىل  الذين  132هـ( 
وكأنه  الزيارة،  مراسم  أداء  من  ملنعهم  كربالء  إىل 
أراد أن يبنّي للناس ِعَظم وأمهية ذلك القرب الرشيف 
القرب  وأن يرّسخ يف قلوهبم عقيدة مفادها أن ذلك 
ليس فقط بقعة من األرض قد ضّمت جسدًا طاهرًا 
معاٍن  عىل  احتوت  إهنا  بل  زكي،  بدٍم  وامتزجت 
الطاهر وجاهد  القرب  إنسانية سامية محلها صاحب 
يف سبيلها الظاملني رغم قلة النارص والتضحية بأعز 
يف  هلم  مثيل  فيه  ليس  دهٍر  يف  وأصحابه  بيته  أهل 
أجل  من  ذلك  كل  اليد،  وبراءة  والتقوى  اإليامن 
عليه  األمويون  سريَّ  الذي  اخلاطئ  املسار  تغيري 
 احلسني اإلمام  لقرب  الزائر  فإن  وهلذا  الناس، 
جيب أن يستلهم هذه الدروس التي أعطاها اإلمام 
تلك  أمية،  بني  ضد طغاة  خروجه  احلسني يف 
أهنا   الصادق اإلمام  فيها  رأى  التي  الدروس 
تستحق بذل كل غاٍل ورخيص من أجل املحافظة 
عليها وعدم العودة مّرة أخرى للمسار الذي خطَّه 
باالستمساك  يتحقق  إنام  ذلك  وكل  األمويون، 

بأهداف هنضة صاحب املرقد الرشيف.

إن هذه املعاين الكبرية التي حيتضنها قرب أيب عبد 
من  ُيكثِر   الصادق اإلمام  من  جعلت   اهلل

عىل  بشدة  وحيّثهم  املقّدس،  القرب  لزائري  وصاياه 
الرتدد عليه وعدم جفاِئه ملِا فيه من الفضل عند اهلل 
وقد  األمة،  هذه  عىل  احلق  من  لصاحبه  وملِا  تعاىل 
علمية  مادة  القول  سبق  كام  الوصايا  تلك  نت  ُضمِّ
مهمة، باإلمكان اإلستفادة منها يف تبيان معامل احلائر 
احلسيني يف زمن اإلمام الصادق، وكذلك بيان 
املنهج الذي وضعه هذا اإلمام للزائرين حول آداب 

الزيارة.

 

احلائر احلسيين يف وصف اإلمام 
الصادق )عليه السالم(

قبل البدء يف ذكر معامل احلائر احلسيني عىل ما كان 
إثبات  الصادق، البد من  عليه يف زمن اإلمام 
زيارة هذا اإلمام لقرب سيد الشهداء، واطالعه 
الشخيص عىل تفاصيل احلائر، وذلك حتى نتعّرف 
عىل أمٍر مهٍم جيعلنا ُنجيب عىل السؤال اآليت، وهو: 
احلائر  وصف   الصادق لإلمام  تسنّى  كيف 
تضمنتها  التي  الدقيقة  األوصاف  بتلك  احلسيني 
من   ،احلسني اهلل  عبد  أيب  قرب  لزّوار  وصاياه 
املطّهر،  احلسيني  للحائر  الرشقي  الباب  ذكره  قبيل 
والسقيفة، والقبة، ثم حتديده ملوضع قبور الشهداء 
من  ذلك  وغري   ،احلسني اإلمام  قرب  حيث  من 

التفاصيل؟.

 يظهر من بعض الروايات أن اإلمام الصادق
قد قصد العراق ونزَل يف بعض ُمدنِه، وكان ذلك يف 
جميُئه  تكّرر  وقد  العباس)132هـ(  بني  دولة  بداية 
ألكثر من مرة، فمرة جاء يف أيام أيب العباس السفاح 
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أيب  أيام  يف  به  جيَء  أخرى  و  )132-136هـ()2(، 
من  ذ  اختَّ وقد  املنصور)136-158هـ()3(،  جعفر 

احلرية)4( سكنًا له)5( مدة من الزمن.

التي  املدة  هذه  يف   الصادق اإلمام  وكان 
مهمة علمية كربى، نرش  أدى  قد  احلرية  قضاها يف 
فيها كثريًا من العلوم، وكان ُيلقي دروسه يف مسجد 
ترك  أنه  حتى  كثري،  خلٌق  منه  انتفع  وقد  الكوفة، 
يقول:  كٌل  شيخ  تسعامئة  املذكور  املسجد  يف  خلفه 

حدثني جعفر بن حممد)6(.

احلرية  يف  ونزوله  العراق  أرض  إىل  فبمجيئِه  إذًا 
أصبح من السهل - من حيث القرب - عىل اإلمام 
 ،احلسني اإلمام  جده  قرب  زيارة   الصادق
وقد وجد اإلمام يف جميئه هذا فرصة ال تعّوض يف 
قد   الصادق اإلمام  أن  الرشيف.  القرب  زيارة 
وهو  كذلك  يكون  ال  وكيف  مّرة،  من  ألكثر  زاره 
القائل حِلّسان بن مهران اجلاّمل)7( - بخصوص زيارة 
قرب اإلمامني عيل واحلسني :فلو يكونون منا 

.)8(كموضعهم منكم الختذناهم هجرة

اإلمام  زيارة  عىل  أّكدت  قد  روايات  وهناك   
الصادق للقرب الرشيف، فمنها تلك التي تقول 
بأنه مّلا حّل باحلرية ذاع خربه، وصار الشيعة يتمنون 
اإلمام،  بمقدم  سمع  قد  شيخ  منهم  فكان  لقاءه، 
مواضع  من  موضع  يف  جيلس  بأن  غالمه  فأوىص 
باخلرب  إليه  ويرجع  اإلمام،  يسلكه  الذي  الطريق 
إذا رآه، فلام كان الصباح جاء الغالم وأخرب الشيخ 
اإلمام  لنزول  مكانًا  الشيخ  فهيأ  اإلمام،  بمقدم 
عنده، فلام رأى الشيخ اإلمام الصادق استقبله 

به  فرّحب  عنده،  النزول  منه  وطلب  عليه  وسّلم 
ثم  له،  قّدمه  رطب  من  وأكل  عنده  ونزل  اإلمام 
هذا  وأمي  أنت  بأيب  فداك  ))جعلُت  الشيخ:  سأله 
القرب الذي أقبلت منه قرب احلسني؟ قال: أي واهلل يا 

شيخ حقًا، ولو أّنه عندنا حلججنا إليه)9(((.

عىل  هبا  ُيستدل  التي  األخرى  الروايات  ومن 
 ،لقرب اإلمام احلسني زيارة اإلمام الصادق
ما روَي عن صفوان اجلامل)10(، إذ روى أن اإلمام 
الصادق ملا حلَّ باحلرية قال له :هل لك 
يف قر احلسني؟ فقال له صفوان: وتزوره جعلت 
فداك؟، فقال له اإلمام :وكيف ال أزوره واهلل 
يزوره يف كل ليلة مجعة هيبط مع املالئكة إليه واألنبياء 
واألوصياء، وحممد  أفضل األنبياء ونحن أفضل 
فداك  جعلت  لإلمام:  صفوان  فقال   ،األوصياء
الّرب؟  زيارة  ندرك  حتى  مجعة  ليلة  كل  يف  فنزوره 
لك  ُتكَتب  ذلك  الزم  صفوان  يا  نعم،   :قال

.)11(وذلك تفضيل زيارة قر احلسني

الثابت  من  يصبح  وغريمها  الروايتني  هاتني  من 
اإلمام  جده  لقرب   الصادق اإلمام  زيارة 
وامُلشاهدة  الزيارة  وهذه  كربالء،  يف   احلسني
 اإلمام وّظفها  قد  احلسيني  احلائر  ملعامل  احلّية 
اإلمام  قرب  زيارة  كيفية  معرفة  أراد  ملن  وصاياه  يف 
أن  يمكن  التي  الوصايا  تلك   ،احلسني
نستخلص منها وصفًا ملعامل احلائر احلسيني يف حياة 

.اإلمام الصادق
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أنه  األوىل،  الوصية  ولِتُكن   ، وصاياه  فمن 
قال: إذا أتيت أبا عبد اهلل  فاغتسل عىل شاطئ 
الفرات والبس ثيابك الطاهرة ثم امِش حافيًا، فإنك 
يف حرم من حرم اهلل وحرم رسوله، وعليك بالتكبر 
والصالة  كثرًا،  هلل  والتعظيم  والتمجيد  والتهليل 
بيته حتى تصر إىل باب احلائر ثم  عىل حممد وأهل 

.)12(...تقول

ويف وصية أخرى، ولِتُكن الوصية الثانية، ُيعطي 
اإلمام الصادق للزائر تفاصيل أكثر عن كيفية 
فإذا  فيقول:   احلسني اإلمام  جده  قرب  زيارة 
الفرات  الفرات فقل قبل أن تعره...ثم اعر  أتيت 
وُقل  احلائر  ادخل  وقل...ثم  قلياًل  تدنو  وقل...ثم 
بحذاء  وتقف  السقيفة  من  خترج  تدخل...ثم  حني 

 .)13(...قبور الشهداء...ثم ُدر يف احلائر

الوصيتني  هاتني  يف  يتدّبر  الذي  الباحث  إن 
يستطيع أن يستخلص منهام بعض األمور، منها أن 
الفرات  هنر  ليس  هو  فيهام،  املذكور  بالفرات  املراد 
الكبري نفسه كام يعتقد أحد الباحثني)14(، بل هو هنر 
والذي  احلسيني،  احلائر  من  القريب  العلقمي)15( 
 ،عيل بن  العباس  الفضل  أيب  قرب  اآلن  عليه 
الفرات  بشاطئ   الصادق اإلمام  عنه  عرّبَ  وقد 
كام يف قوله أليب محزة الثاميل)16(: ))إذا أردَت زيارة 
الفرات   وهو عىل شاطئ  بن عيل  العباس  قرب 
السقيفة، وقل: سالم  بحذاء احلائر فقف عىل باب 
كالم  فهذا  املقربني...)17(((.  مالئكته  وسالم  اهلل 
هنر  هو  هنا  الفرات  بشاطئ  املقصود  أن  يف  واضح 
العلقمي، وذلك ألسباب، منها وقوع قرب أيب الفضل 

العباس عليه وليس عىل هنر الفرات املعروف، 
هذا من جهة. ولِداللة ))بحذاء احلائر((، أي احلائر 
احلسيني القريب من مرقد أيب الفضل من جهة 

أخرى.

ثم جاء يف بعض الزيارات ِذْكر اسم هنر العلقمي 
يف  )ت413هـ(  املفيد  الشيخ  ذكر  فقد  رصاحًة، 
منها  النزول  وموضع  املقدسة  كربالء  ورود  »باب 
أرض  اهلل  شاء  إن  وردت  ))فإذا  قائاًل:  والغسل« 
اخلع  ثم  العلقمي،  بشاطئ  منها  فانزل  كربالء 
الزيارة...(()18(.  غسل  منه  واغتسل  سفرك،  ثياب 
اإلمام  لزيارة  املندوب  الغسل  أن  عىل  يدلُّ  وهذا 
من  لُقربِه  العلقمي  هنر  ماء  من  كان   احلسني
البعيد  الفرات  هنر  من  وليس  احلسيني،  احلائر 

عنه)19(.

الطويس  الشيخ  أن  أيضًا،  ذلك  ُيثبت  ومما 
)ت460هـ( ملا ذكَر قول اإلمام الصادق :فإذا 
ًا ملعنى الفرات: ))أي  أتيت الفرات...، قال ُمفرسِّ
املكان  أي  بالعلقمي(()20(،   الصادق رشيعة 
الذي كان يغتسل منه اإلمام الصادق للزيارة، 
أدّلة زيارته لقرب  لنا دلياًل آخر من  وهذا ما يضيف 

.جّده اإلمام احلسني

اإلمام  تسمية  يف  يل  يتضح  كام  والسبب 
الصادق لنهر العلقمي بشط الفرات الذي تقع 
إىل الغرب منه كربالء)21(، هو أن هنر العلقمي فرع 

من الفرات)22(.    

احلائر كان  أن  الوصية األوىل  يتضح من  كذلك 
 احلسني اإلمام  بقرب  حييط  سور  عن  عبارة 
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والشهداء الذين معه، وإال كيف صار له باب يدخل 
منه الزائر؟ بل ُيفهم من رواية أخرى أن احلائر كان له 
أكثر من باب، وأن الباب املذكور الذي كان يدخل 
بعد االغتسال  احلائر احلسيني  إىل داخل  الزائر  منه 
الباب الرشقي، وقد جاء هذا  العلقمي هو  من هنر 
يقول   الصادق لإلمام  أخرى  وصية  يف  املعنى 
فيها: فإذا أتيت الباب الذي ييل املرشق فقف عىل 
للحائر  كان  فلو   ،)23(احلائر ادخل  ثم  الباب... 
بكلمة  الباب  حتديد  إىل  احتاج  ملا  فقط  واحد  باب 

)املرشق(.

سيد  قرب  أن  الثانية  الوصية  من  ويتضح 
الشهداء كان مبنيًا عليه سقيفة، وهذه السقيفة 
تعلوها قبة، كام هو واضح من إحدى وصايا اإلمام 
إىل  هت  توجَّ فإذا  فيها:  جاء  التي   الصادق
القّبة  خارج  فقف  الباب  أتيت  فقل...فإذا  احلائر 

.)24(وارِم بطرفك نحو القر

فيكون هذا البناء وهبذا الشكل قد ألَّف مسجدًا 
وإىل   ،احلسني لإلمام  الرشيف  القرب  يتوسطه 
كانت  قبورهم  أن  ويظهر  الشهداء،  قبور  جانبه 
خارج السقيفة ذات القبة التي كانت مبنّية عىل قرب 
اإلمام احلسني، وهذا واضح مما سبق ذكره يف 
الوصية الثانية لإلمام الصادق وهي قوله: ثم 

 .خترج من السقيفة وتقف بحذاء قبور الشهداء

بالطواف  الزيارة  الزائرون يؤّدون مراسم  وكان 
املعنى  وهذا  اليوم،  نفعل  كام  الرشيف  القرب  حول 
يف  ُدر  ثم   الصادق اإلمام  كالم  من  يؤَخذ 

احلائر الذي سبق ذكره.

احلسيني،  احلائر  مساحة  حتديد  قضية  عن  وأّما 
اإلمام  عن  روايتان  توجد  الصدد  هذا  ففي 
عرشون  مساحته  أن  إحدامها  تقول   ،الصادق
من   اإلمام أوضحه  كام  املسح  ويكون  ذراعًا، 
تقول  بينام  الرشيف،  القرب  جوانب  من  جانب  كل 
الرواية األخرى أن مساحته مخسة وعرشون ذراعًا، 

ويكون املسح كام يف الرواية األوىل)25(.

يدل  احلسيني  احلائر  ملساحة  التحديد  هذا  إنَّ   
لإلمام  الرشيف  بالقرب  حييط  سور  وجود  عىل 
استشهدوا  الذين  قبور  وأغلب   احلسني
ده  أكَّ ما  وهذا   ،الصادق اإلمام  زمن  يف  معه، 
إدريس  ابن  وتبعه  املفيد)ت413هـ()26(  الشيخ 

احليّل)598هـ()27(.

 منهج الزيارة كما يراه اإلمام 
الصادق )عليه السالم(

َوَضَع اإلمام الصادق لزيارة قرب اإلمام أيب 
من  يبدأ  متكاماًل،  منهاجًا    احلسني  اهلل  عبد 
املرقد  إىل  وصوله  حني  إىل  بيته  من  الزائر  خروج 
الطاهر، وبام أن الزائرين كانت حتّفهم خماطر كثرية 
نظرًا لكون الزيارة حمظورة من قبل السلطة آنذاك، 
الزيارة،  أداء  كيفية  عىل  املنهج  ذلك  يقترص  مل  لذا 
بل كان أوسع من ذلك، فقد اشتمل عىل مجلة من 
الوصايا التي أوىص هبا اإلمام الصادق الزّوار 
يف سبيل حّثهم عىل أداء مراسم الزيارة يف الظروف 

كلها.
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منهج  تضمنها  التي  واألحاديث  الوصايا  إن 
فيها  بنّي  التي  األحاديث  تلك  فمن  كثرية،  الزيارة 
عند  الثواب  من  للزائر  ما   الصادق اإلمام 
خروجه من بيته لزيارة قرب سيد الشهداء قوله: إنَّ 
إذا خرج  فله   ، إىل قر احلسني  ليخرج  الرجل 
يزل  مل  ثم  ذنوبه،  من  مغفرة  خطوة  بأول  أهله  من 
اهلل  ناجاه  أتاه  فإذا  يأتيه،  حتى  خطوة  بكل  يقدس 
اطلب  أجبك،  ادعني  أعطك،  سلني  عبدي  فقال: 
مني أعطك، سلني حاجتك أقِضها لك، ثم يقول 
ما  يعطي  أن  اهلل  عىل  وحق   :الصادق اإلمام 

.)28(بذل

فإذا خرج الزائر من بيته فعليه مراعاة جمموعة من 
القرب الرشيف، فمن  اآلداب وهو يف طريقه لزيارة 
تلك اآلداب التي أوىص هبا اإلمام الصادق هو 
ُحْسن الصحبة ملن يصحبه الزائر معه للزيارة، وعليه 
بقلة الكالم إال إذا كان يف أمور اخلري، مع كثرة ذكر 
اهلل تعاىل، وكذلك البد من نظافة الثياب والُغسل، 
وأن يكون الزائر يف حالة خشوع ووقار، وأن ُيْكثِر 
يرتك  وأن   ،حممد وآل  حممد  عىل  الصالة  من 
اخلصومة  ويتجنب  برصه،  يغض  وأن  له،  ليس  ما 
وذلك  إليها)29(،  احتاج  إن  بالتقّية  وعليه  والَقَسم، 
خطورة  ولدفع  النفس،  سالمة  عىل  للمحافظة 
الطريق املؤدي إىل قرب اإلمام احلسني يف كربالء 

املقدسة.

وعىل الزائر كذلك إذا توّجه إىل زيارة قرب اإلمام 
الشهيد املظلوم أن يكون متجّردًا ِمْن محل األطعمة 
 الصادق اإلمام  يكن  فلم  واملتنوعة،  الفاخرة 
زيارهتم  يف  الشيعة  بعض  يصنعه  كان  بام  يرىض 

للطعام  تطييبهم  قبيل  من   احلسني اإلمام  لقرب 
عن  للرتفيه  َسَفر  يف  خارجون  وكأهنم  وتنويعه، 
زّوار  من  الكثريون  اليوم  يفعله  كالذي  أنفسهم، 
 الصادق اإلمام  رفض  فقد  املقدسة،  املراقد 
زاروا  إذا  قومًا  أن  بلغني  وقال:  الظاهرة  هذه 
احلالوة  فيها  السفر،  معهم  حلوا   احلسني
قبور أحبائهم  واألخبصة)30( وأشباهها، ولو زاروا 
مع  ثًا  ُمتحدِّ كذلك  وقال   .)31(هذا معهم  حلوا  ما 
تزورون خٌر من أن ال تزوروا وال  بعض شيعته: 
تزورون خٌر من أن تزوروا)32(. ويف هذا إشارة إىل 
األطعمة  من  معهم  الزائرون  حيمله  كان  ما  رفضه 
الفاخرة واملتنوعة، وعدَّ عدم زيارهتم خريًا هلم من 

زيارهتم عىل تلك احلال.

 الصادق لإلمام  األخرى  الوصايا  ومن 
إذا  الزائر  أن  هو  الزيارة  منهج  عليها  اشتمل  التي 
احلُزن،  ُيظهر  أن  عليه  احلسيني  احلائر  من  اقرتب 
شعث  حزين،  كئيب  وهو  ُقتَِل  احلسني  اإلمام  فإن 
، جائع عطشان)33(، ثم يؤدي مجلة من األفعال  ُمغرَبّ
واألقوال التي بّينها اإلمام الصادق ليونس بن 
ظبيان)34( وغريه، بعد أن طلب يونس من اإلمام أن 
له:  فقال   ،احلسني اإلمام  زيارة  كيفية  له  يبنّي 
))جعلت فداك إذا أردت زيارة احلسني كيف أصنع 
عبد  أبا  أتيت  إذا   :له فقال  أقول((؟  وكيف 
ثيابك  والبس  الفرات  فاغتسل عىل شاطئ   اهلل
الطاهرة ثم امِش حافيًا، فإنك يف حرم من حرم اهلل 
وحرم رسوله، وعليك بالتكبر والتهليل والتمجيد 
بيته  وأهل  حممد  عىل  والصالة  كثرًا،  هلل  والتعظيم 

.)35(...حتى تصر إىل باب احلائر
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فإذا دخل الزائر للحائر احلسيني من بابه الرشقي 
-كام أوىص اإلمام الصادق-)36( سيجد نفسه 
سيد  بقرب  حييط  الذي  البسيط  البناء  ذلك  أمام 
الشهداء، فيؤدي تلك  الشهداء، وحتاذيه قبور 
التي  األلفاظ  تلك  بذكر  لسانه  ويلهج  األعامل 

وضعها اإلمام الصادق كمنهج للزيارة.

 احلسني اإلمام  قرب  بزيارة  أوالً  الزائر  فيبدأ 
بأن يأتيه من ِقَبل وجهه، فيكون وجه الزائر مقابل 
أتمَّ  فإذا  كتفيه،  بني  القبلة  اإلمام وجيعل  وجه 
 زيارته يقوم متوجهًا إىل زيارة عيل بن احلسني
الراقد حتت رجيل أبيه احلسني، فلام ينتهي من 
فيزروهم،  الشهداء  إىل  بيده  ويومئ  يتوجه  زيارته 

فلام فرغ من ذلك كله يصيل صالة الزيارة)37(.

والنساء  الرجال  من  الزائرين  بعض  يكتِف  ومل 
 - العظيمة  املناسبات  يف  سيام   - يؤدونه  كانوا  بام 
بل  الرشيف،  القرب  زيارة  املسنونة عند  األعامل  من 
اإلمام  رضا  نالت  قد  أخرى  أعامالً  يؤدون  كانوا 
تلك  كانت  وقد  األعداء،  وأغاظت   الصادق
األعامل تصل أخبارها إىل اإلمام  فترّسه كثريًا، 
جاء يف رواية أن اإلمام الصادق قال: بلغني 
أن قومًا يأتونه - يعني قرب اإلمام احلسني - من 
يندبنه،  ونساء  غرهم،  من  وناسًا  الكوفة  نواحي 
وذلك يف النصف من شعبان)38(، فام بني قارئ يقرأ، 
 ،وقاص يقص، ونادب يندب، وقائل يقول املراثي
ثم إن اإلمام الصادق حيمد اهلل عىل هذه النعمة 
َيِفد  َمن  الناس  يف  جعل  الذي  هلل  احلمد  فيقول: 
يطعن  َمن  عدونا  وجعل  لنا،  ويرثي  ويمدحنا  إلينا 

عليهم ِمن قرابتنا وغرهم، هيدروهنم ويقّبحون ما 
.)39(يصنعون

العباسيون  يفعله  كان  ما  يف  رصيح  كالم  وهذا 
سيد  قرب  زائري  قتل  من  األمويون  وقبلهم 
الشهداء والسخرية منهم بسبب أدائهم مراسم 
زال  ما  السيئ  النهج  وهذا  الرشيف،  للقرب  الزيارة 
وحمبيهم   ،البيت أهل  منهج  أعداء  عليه  يسري 
أرسى  التي  املقدسة  الشعائر  تلك  ستبقى  ولكن 
األئمة  وبقّية   الصادق اهلل  عبد  أبو  قواعدها 

املعصومني يف عني اهلل تعاىل.

احلائر  إىل  الزائر  يصل  أن  فبعد  حال،  أي  وعىل 
أهنى  قد  يكون  الزيارة  مراسم  ويؤدي  احلسيني 
خماطر  تكتنفها  كانت  التي  اإليامنية،  الرحلة  هذه 
الدولة  حلقتها  ثم  األموية  الدولة  كانت  فقد  مّجة، 
جتّمع  أي  من  ختشى  العباسية)132-656هـ( 
سواء  البيت،  أهل  أئمة  من  إمام  أي  حول  شيعي 
 حيًا أم ميتًا، فقد كانت زيارة قرب اإلمام احلسني
آنذاك  الزائر  يصل  يكاد  وما  الشيعة،  عىل  حمظورة 
فقد  بشّق األنفس، ومع هذا  إال  القرب الرشيف  إىل 
كان اإلمام الصادق - وكجزء من ذلك.. سيد 
للزيارة  املوضوع  باملنهج  يويص   -  الشهداء
ويويص شيعته كثريًا بزيارة القرب الرشيف، وحيّثهم 
آبه وال حمتاٍط مما كان حييط  عليها أشّد احلّث، غري 
يف  السائد  األمني  الوضع  خطورة  من  وبشيعتِه  به 
العباسيني،  دولة  وبداية  األمويني  دولة  ايام  آخر 
أصحابه  ألحد  يقول   الصادق اإلمام  فكان 
وهو معاوية بن وهب) :)40يا معاوية ال تدع زيارة 
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من  رأى  تركه  ِمن  فإن  خلوٍف،   احلسني قر 
أن  حتب  أما  عنده،   كان  قره  أن  يتمنى  ما  احلرسة 
رسول  له  يدعو  فيمن  وسوادك  شخصك  اهلل  يرى 
أن  حتب  أما  واألئمة؟  وفاطمة  وعيل   اهلل
تكون ممن ينقلب باملغفرة ملا مىض، ويغفر له ذنوب 
سبعني سنة؟ أما حتب أن تكون ممن خيرج من الدنيا 
وليس عليه ذنب يتبع به؟ أما حتب أن تكون غدًا ممن 

.)41(يصافحه رسول اهلل

إن اخلوف املشار إليه يف هذه الرواية كان متحققًا 
فعاًل يف زمن اإلمام الصادق وليس ختمينًا منه 
عىل  تارخيية  نظرة  فإلقاء  املستقبل،  يف  حيصل  قد  ملا 
واقع الزيارة آنذاك تؤكد هذا املعنى، فمن الروايات 
التي تدل عىل ذلك، ما جاء عن ابن بكري)42( الذي 
خماطر  من  خوفه   الصادق لإلمام  اشتكى 
الطريق إىل كربالء املقدسة حينام كان يريد زيارة قرب 
اإلمام احلسني، إذ كان الطريق مشحونًا بنقاط 
التفتيش )املسالح( التابعة لبني أمية ملنع زائري القرب 
الرشيف من أداء مراسم الزيارة، وقد عرّب ابن بكري 
أنزل  ))إين  بقوله:   الصادق لإلمام  خوفه  عن 
فإذا  أبيك،  قرب  إىل  ينازعني  وقلبي  األّرجان)43( 
َوِجُل ُمشفٌق حتى أرجع خوفًا من  خرجُت فقلبي 
 :السلطان والسعاة وأصحاب املسالح((، فقال
يا بن بكر أما حتب أن يراك اهلل فينا خائفًا، أما تعلم 
أنه من خاف خلوفنا أظله اهلل يف ظل عرشه، وكان 
حمدثه احلسني حتت العرش، وآمنه اهلل من أفزاع 
يوم القيامة، يفزع الناس وال يفزع، فإن فزَع وقرته 

.)44(املالئكة وسكنت قلبه بالبشارة

به  حتّدث  الذي  اخلوف  أن  لو  األمر  حقيقة  يف 
اإلمام  قرب  زيارة  سبب  غري  سببه  كان  بكري  ابن 
ألوصاه  مثاًل  احلَجِّ  إىل  كالذهاب   احلسني
السبب  ذهاب  حلني  برتكِه    الصادق اإلمام 
ولكن  حياته،  عىل  حفاظًا  اخلوف  ذلك  إىل  املؤدي 
القرب  صاحب  وحق  عظياًم  كان  سببه  أن  َلطاملا 
املقصود للزيارة أعظم، وأن يف زيارته إحياًء للدين 
اإلمام  أجلها  ناضل من  التي  السامية  للقيم  وتثبيتًا 
يشدد   الصادق اإلمام  كان  لذلك   السبط
كان  ما  كل  من  بالرغم  الطاهر  املرقد  زيارة  عىل 
موفق  عالج  وهذا  خماطر،  من  الزائرين  يكتنف 
اختذه إمام رشيد يف كرس هاجس اخلوف من السلطة 

.املانعة لزيارة قرب سيد الشهداء

أيب  بنت  ابن  ونقرأ يف رواية أخرى عن احلسني 
عىل  ُيرّصون  الزائرون  كان  كيف  الثاميل)45(،  محزة 
أهل  من  املسّلحني  وجود  مع  الرشيف  القرب  زيارة 
التابعني لدولة بني أمية، الذين كانوا يؤّدون  الشام 
- عىل طريق كربالء املقدسة - مهمة منع الناس من 
أداء مراسم زيارة قرب أيب عبد اهلل ، ولو تطلََّب 
األمر حبس الزائرين أو قتلهم، فروَي عن احلسني 
املذكور أنه قال: ))خرجُت يف آخر زمان بني مروان 
إىل زيارة قرب احلسني مستخفيًا من أهل الشام 
حتى انتهيُت إىل كربال املقدسة، فاختفيت يف ناحية 
نحو  أقبلت  نصفه  الليل  من  إذا ذهب  القرية حتى 
يل:  فقال  رجل  نحوي  أقبَل  منه  دنوُت  فلام  القرب، 
انرصف مأجورًا فإنك ال تصل إليه، فرجعت َفِزعًا 
إذا  حتى  نحوه  أقبلت  الفجر  يطلع  كان  إذا  حتى 
إنك  هذا  يا  يل:  فقال  الرجل،  إيلَّ  خرج  منه  دنوُت 
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ال تصل إليه، فقلت له: عافاك اهلل ومِلَ ال أصل إليه 
بيني  أريد زيارته؟ فال حُتل  الكوفة  أقبلت من  وقد 
إن  الشام  أهل  فيقتلني  أصبح  أن  أخاف  وأنا  وبينه 
فان  قلياًل  اصرب  يل:  فقال  قال:  هاهنا،  أدركوين 
موسى بن عمران سأل اهلل أن يأذن له يف زيارة 
له، فهبط من السامء  فأِذَن   قرب احلسني بن عيل
يف سبعني ألف َمَلك، فهم بحرضته من أول الليل 
ينتظرون طلوع الفجر ثم يعرجون إىل السامء. قال: 
فقلت له: فمن أنت عافاك اهلل؟ قال: أنا من املالئكة 
واالستغفار   احلسني قرب  بحرس  ُأمروا  الذين 
لزّواره، فانرصفُت وقد كاد أن يطري عقيل ملا سمعت 
منه. قال: فأقبلت حتى إذا طلع الفجر أقبلت نحوه 
فلم حيل بيني وبينه أحد، فدنوت من القرب وسلَّمت 
عليه ودعوت اهلل عىل قتلتِه وصليت الصبح وأقبلت 

ُمرسعًا خمافة أهل الشام(()46(.
 الصادق اإلمام  وصايا  تصنع  كانت  هكذا 
اإلمام  قرب  يقصدون  زالوا  وما  فكانوا  بشيعته، 
احلسني مع علمهم باخلطر الذي هيدد حياهتم، 
من  الشديد  واحلث  الوصايا  تلك  بفضل  ولكن 
قبل اإلمام وبفضل ما كان يذكره لشيعته من فضل 
الثواب،  وجزيل  األجر  عظيم  من  هلم  وما  الزيارة 
يف  ويبذلون  حال،  كل  عىل  الزيارة  يؤدون  صاروا 
بعد  ورخيص،  غاٍل  كلَّ  القرب  إىل  الوصول  سبيل 
أن سمعوا من إمامهم أن ما يبذلونه يف سبيل زيارة 
قرب اإلمام احلسني سوف يضاعفه اهلل تعاىل هلم 
املعنى يف حديٍث لإلمام  أضعافًا كثرية، ونجد هذا 
يف  أنفَق  َمْن  أجر  أن  فيه  بنّي  الذي   ،الصادق
احلج،  يف  أنفق  ممن  أكثر   احلسني اإلمام  زيارة 

حتى  وألف  ألف  بالدرهم  له  ُيسب  قال:  إذ 
ورضا  مثلها،  الدرجات  من  له  وُيرَفع  عرشًة،  عدَّ 
املؤمنني  أمر  ودعاء    حممد  ودعاء  له،  خٌر  اهلل 

.)47(واألئمة خر له

الطريق  خماطر  وهتوين  شيعته  حّث  سبيل  ويف   
بأن  حيّدثهم   الصادق اإلمام  كان  عليهم، 
سيد  قرب  زيارة  يف  الزائرون  يقضيها  التي  األيام 
من  ُتَعد  وال  أعامرهم  من  حُتَسب  ال   الشهداء
آجاهلم)48(، أي لو أن الزائر قد بقَي من حياته شهران 
 ،فقط وقىض شهرًا يف زيارة قرب اإلمام احلسني
مل  ينقص منهام يوم، بل ورَد عن اإلمام أيب عبد اهلل 
الصادق أن زيارة اإلمام احلسني تزيد يف العمر 

والرزق، وأن َتْرَكها تنقصهام)49(.

شيعته  عىل  هيّون   الصادق اإلمام  وكان 
وال  الرشيف،  القرب  زيارة  يف  ترغيبًا  الطريق  خماطر 
حائلني  يكونا  أن  املوت  أو  للخوف  أبدًا  يسمح 
بن  اهلل  عبد  فعن   ،الشهداء سيد  زيارة  دون 
النجار)50( قال:))قال يل أبو عبد اهلل :تزورون 
نعم،  فقلُت:   السفن؟ وتركبون   احلسني
قال :أما علمت أهنا إذا انكفت بكم نوديتم: 

.)51(أال طبتم وطابت لكم اجلنة

ومل يقترص ترغيب اإلمام الصادق يف زيارة 
قرب اإلمام احلسني عىل الرجال، بل كان يويص 
سعيد  أم  ذكرت  ايضًا،  زيارته  عىل  النساء  وحيّث 
هلا:  قال   الصادق اهلل  عبد  أبا  أن  األمحسية)52( 
قلت:  قالت:   احلسني؟ قر  تزورين  سعيد  أم  يا 
زيارته واجبة عىل  فإن  زوريه  فقال يل:  نعم، 

.)53(الرجال والنساء
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يظهر من هذه الرواية أن أم سعيد صارت عارفة 
زيارته  وبفضل   احلسني اإلمام  قرب  بموضع 
الرواية  من  سيظهر  كام   - كانت  أن  بعد  وأجرها 
 ،القادمة - غري عارفة بموضع قرب سيد الشهداء
الشهداء، فقد روت  َمْن يكون سيد  وال حتى 
اإلمام  فيها  شدد  روايًة  نفسها،  األمحسية  سعيد  أم 
 احلسني اإلمام  قرب  بزيارة  عليها   الصادق
ورّغبها يف ذلك، فقالت أم سعيد: ))دخلت املدينة 
قالت:  الشهداء،  قبور  عليه  ألدور  البغل  فاكرتيت 
 ،قلت: ما أحد أحق أن أبدأ به من جعفر بن حممد
املكاري:  فأبطأت، فصاح يب  قالت: فدخلت عليه 
حبستينا عافاك اهلل، فقال يل أبو عبد اهلل :كأن 
إنسانًا يستعجلك يا أم سعيد، قلت: نعم جعلت 
الشهداء  قبور  عليه  ألدور  بغاًل  اكرتيت  إين  فداك 
 ،فقلت: ما آيت أحدًا أحق من جعفر بن حممد
أن  من  يمنعك  فام  سعيد  أم  يا   :فقال قالت: 
ني  تأيت قر سيد الشهداء؟ قالت: فطمعُت أن يُدلَّ
أنت  بأيب  فقلُت:   ،طالب أيب  بن  عيل  قرب  عىل 
بن  احلسني  قال:  الشهداء؟  سيد  وَمن  وأمي 
فاطمة، يا أم سعيد، َمن أتاه ببصرة ورغبة فيه 
الفضل  من  له  له حجة وعمرة مرورة، وكان  كان 

.)54(هكذا وهكذا

اجتامع  يستغل   الصادق اإلمام  وكان 
الناس حوله بتحديثهم عن فضل زيارة قرب اإلمام 
احلسني، وأن َمن فاته احلَّج بمكة وحرض عند 
القرب الرشيف للزيارة مل يُفته يشء، ذلك ألن اإلمام 
حرمته،  اهلل  لبيت  حفظ  الذي  هو   احلسني
حقًا  كان  لذلك  الطاهر،  بدمه  القّيم  الدين  وأقام 

عىل اهلل تعاىل أن جيعل يف زيارة قربه الرشيف أجرًا 
رواية  يف  قراءته  يمكن  ما  وهذا  عظيمني،  وثوابًا 
أبا  ))سمعت  قائاًل:  روى  إذ  الدهان)55(،  بشري 
عبد اهلل يقول وهو نازل باحلرية وعنده مجاعة 
يا بشر   :إيلَّ بوجهه فقال فأقبل  الشيعة،  من 
ولكن  ال  فداك  جعلت  قلت:   ،العام؟ أَحَجّجَت 
يا   :فقال  ،احلسني قرب  بالقرب  فُت  عرَّ
مكة  ألصحاب  كان  مما  يشء  فاتك  ما  واهلل  بشر 
يل.  فرّسه  عرفات  فيه  فداك  جعلت  قلت:   ،بمكة
ليغتسل عىل  منكم  الرجل  إن  يا بشر   :فقال
شاطئ الفرات ثم يأيت قر احلسني عارفًا بحقه 
حجة  مائة  يضعها  أو  يرفعها  قدم  بكل  اهلل  فيعطيه 
نبي  مع  غزوة  ومائة  مرورة  عمرة  ومائة  مقبولة 
مرسل إىل أعداء اهلل وأعداء رسوله، يا بشر اسمع 
يوم   احلسني زار  َمن  قلبه،  احتمل  َمن  وأْبلِغ 

.)56(عرفة كان كمن زار اهلل يف عرشه

ورد  الذي   الصادق اإلمام  كالم  من  ُيفهم 
للحصول  مهاًم  رشطًا  هناك  أن  الرواية،  هذه  يف 
زيارة قرب  اجلزيل عند  والثواب  العظيم  األجر  عىل 
اإلمام احلسني، أال وهو أن يكون الزائر عارفًا 
بحق هذا اإلمام العظيم، بأنه اإلمام الوارث لعلوم 
وأهدافهم  وعبادهتم  وزهدهم  وأخالقهم  األنبياء 
يف  هلل  أخلص  الذي  املعصوم  اإلمام  وأنه  السامية، 
كل يشء، حينام ضّحى بكل ما َمَلَك من أجل إقامة 
الدين، فإن عرف الزائر ذلك، وسار عىل هنج اإلمام 
احلسني، فال شّك يف أنه سيحصد ثواب الزيارة 

كاماًل.
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وبام أن زائري قرب سيد الشهداء كانوا ينفقون 
وكانوا  الرشيف،  القرب  زيارة  سبيل  يف  أمواهلم  من 
يتعرضون ألنواع من املضايقات، بل احلبس والقتل 
عىل أيدي أصحاب املسالح من أتباع بني أمية وبني 
ما كان يف خروجهم نحو كربالء من  العباس، مع 
أو  َنَصٍب وبرد  فيه من مشاق من  العدو وما  َمعابة 
أن يضّمن   الصادق ينَس اإلمام  مل  حر، لذلك 
الدعاء   احلسني اإلمام  قرب  زيارة  يف  منهجه 
ألولئك الزّوار ليشملهم بربكات دعائه امُلستجاب، 
للزائرين  يدعو    الصادق  اإلمام  فكان 
سمعه  الذي  الدعاء  هبذا  وألوالدهم  وألهليهم 
بيته  منه حينام دخل عليه يف  بن وهب  معاوية 
فوجده يناجي ربه وهو يقول: اللهم يا َمن خّصنا 
بالوصية،  وخصنا  بالشفاعة،  ووعدنا  بالكرامة، 
أفئدة  وجعل  َبِقَي،  ما  وعلم  َمىض  ما  علم  وأعطانا 
وزواِر  وإلخواين،  يل  اغفر  إلينا،  هتوي  الناس  من 
أمواهَلم،  انفقوا  الذين  احلسني،  اهلل  عبد  أيب  قر 
وأشخصوا أبداهَنم، رغبًة يف بِّرنا، ورجاًء ملا عندك 
يف ِصلتِنا، ورسورًا أدخلوُه عىل نبيِك، وإجابًة منهم 
بذلك  أرادوا  عدِونا،  عىل  أدخلوُه  وغيظًا  ألمِرنا، 
رضواَنك. فكافِهْم عنا بالرضواِن، واكألُهم بالليِل 
الذين  وأوالِدهم  أهاليهم  عىل  واخُلف  والنهار، 
رَش  واكِفهم  واصحبهم،  اخَلَلف،  بأحسِن  خلفوا 
كِل جباٍر عنيٍد، وكِل ضعيٍف من خلِقك وشديٍد، 
ما  أفضَل  وأعطِهم  واجلِن،  اإلنِس  شياطنِي  ورَش 
بِه  آثرونا  وما  أوطاهِنم،  عن  ُغربتِهم  يف  منك  أّملُوا 

عىل أبنائِهم وأهاليِهم وقراباهتِم.

فلْم  بخروجِهم،  علْيِهم  عاُبوا  أعداءنا  إن  اللهم 
ينَهُهم ذلك عن الُشخوِص إلينا ِخالفًا منُهْم عىل َمن 
الشمُس،  التي غَرهتا  الوجوَه  تلك  فارَحْم  خاَلَفنا، 
وارحْم تلَك اخلدوَد التي تتقلُب عىل ُحفرِة أيب عبد 
التي جرْت  األعنَي  تلَك  وارحْم   ، احلسنِي  اهلل 
دموُعها رحًة لنا، َوارحْم تلَك القلوب التي َجِزَعْت 
واحرتَقْت لنا، وارَحم تلك الرصخَة التي كانت لنا. 
األنفَس،  وتلك  األبداَن  تلك  َأستودُعك  إين  اللهمَّ 

.حتى ُتوافِيُهم من احلوض يوَم العطش

اإلمام  من  سمع  مما  متعّجبًا  وهب  ابن  قال   
ومتمنيًا زيارة قرب اإلمام احلسني بدالً من ذهابه 
الدعاء،  هبذا  ساجد  وهو  يدعو  زال  فام   : احلَجِّ إىل 
فلام انرصف قلت: جعلت فداك لو أن هذا الدعاء 
الذي سمعُت منك كان ملن ال يعرف اهلل عز وجل 
لقد  واهلل  أبدًا،  شيئًا  منه  تطعم  ال  النار  أن  لظننُت 
 :متنيُت أين كنت زرُته ومل أحج، فقال له اإلمام
ما أقربك منه فام الذي يمنعك من زيارته؟، ثم 
قال :يا معاوية ومِلَ َتَدع ذلك؟ قلت: جعلت 
فداك مل أدِر أن األمر يبلغ هذا كّله، فقال :يا 
معاوية َمن يدعو لزواره يف السامء أكثر مِمَّن يدعو هلم 

.)57(يف األرض

املنهج  تضمنه  مما  الكثري  وغريها  الوصايا  هبذه 
الذي وضعه اإلمام الصادق يف زيارة قرب سيد 
زيارة  ُحب  شيعته  قلوب  يف  عّمَق   ،الشهداء
القرب الرشيف، وصاروا يؤّدوهنا عىل أي حال وهم 

يأتون إليها من كلِّ فجٍّ عميق يف الرساء والرّضاء.
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اخلامتة

)احلائر  بـ  املوسوم  البحث  هذا  متّخض  لقد 
اإلمام  وصايا  يف  الزيارة  ومنهج  احلسيني 

الصادق عن مجلة من النتائج، وهي:
أهل . 1 أئمة  أكثر  من   الصادق اإلمام  كان 

هلا  وإحياًء  احلسينية  القضية  عن  حتّدثًا  البيت 
وتشجيعًا عليها ووصاية هبا.

اإلمام . 2 جده  لقرب   الصادق اإلمام  زيارة 
وقد  العباسية،  الدولة  بداية  يف   احلسني
 تكررت أكثر من مّرة، ومن هنا متكن اإلمام
من تضمني وصاياه وصفًا ملعامل احلائر احلسيني 
بعد اطالعه الشخيص عليه يف أيام زيارته للقرب 

الرشيف.
اإلمام . 3 زمن  يف  احلسيني  احلائر  بناء  إن 

بقرب  حييط  سور  من  يتكون  كان   الصادق
ذلك  وتعلو  باب،  من  أكثر  وله  الشهداء،  سيد 
قد  الشكل  وهذا  قبة،  عليها  مبنية  سقيفة  القرب 
ألف مسجدًا عىل القرب الرشيف، وخارج تلك 
السقيفة بمحاذاة قرب اإلمام احلسني كانت قبور 

.الشهداء
يظهر أن اإلمام الصادق كان يطلق تسمية . 4

األخري  لكون  العلقمي،  هنر  عىل  الفرات  شط 
ماء  يكون  وعليه  الفرات،  شط  من  يتفرع  كان 

هنر العلقمي مأخوذًا منه.
منهجًا . 5  احلسني اإلمام  قرب  لزيارة  إن 

يبدأ   ،الصادق اإلمام  وضعه  قد  متكاماًل 
إىل  إىل حني وصوله  بيته  من  الزائر  خروج  من 

القرب الرشيف.

6 . الصادق اإلمام  ِقَبل  من  الشديد  احلّث 
من  بالرغم   الشهداء سيد  قرب  زيارة  عىل 
الدولتان  مارستها  التي  القمعية  املامرسات  كل 
ممارسة  يف  ملا  الشيعة،  ضد  والعباسية  األموية 
للقيم  وتثبيٍت  للدين  إحياء  من  الشعرية  تلك 
اإلنسانية السامية التي ضّحى من أجلها اإلمام 

.احلسني
الرتغيب . 7 أسلوب   الصادق اإلمام  اعتامد 

فضل  ببيان   ،احلسني اإلمام  قرب  زيارة  يف 
هبدف  وذلك  حُيىص،  ال  الذي  وأجرها  الزيارة 
أدائها،  يف  االستمرار  عىل  املؤمنني  تشجيع 
وعدم تركها بسبب ما كانوا يالقونه من حبس 
األموية  السلطتني  قبل  من  ذلك  وغري  وقتل 

والعباسية.
اإلمام . 8 رفض  عىل  البحث  هذا  يؤّكد 

الصادق ملِا كان – وما زال - يقوم به بعض 
زّوار قرب اإلمام احلسني من جلب األطعمة 
مع  يتناىف  هذا  لكون  معهم،  واملتنوعة  الفاخرة 
كئيب  وهو  ُقتَِل  الذي  إلمامهم  املواساة  أدب 
حني  يف  عطشان،  جائع  ُمْغرَب،  شعث  حزين، 
نالت رضا اإلمام  كانت هناك أعامل حسنة قد 
الصادق ومنها هي قراءة القرآن عند القرب 

.الرشيف، والدعاء، ورثاء اإلمام احلسني

اهلوامش

املطمئن  املكان  هو  اللغة  يف  احلائر  احلسيني:  احلائر   )1(
مصطلح  احلسيني  واحلائر  اجلُرُوف،  املرتفع  الوسط 
 يطلق عىل السور الذي حييط بقرب اإلمام احلسني
وقبور الذين استشهدوا معه يف واقعة كربالء املقدسة، 
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فإنه   العباس بن عيل الفضل  ماعدا قرب أخيه أيب 
هذا  ظهور  كان  وقد  السور،  ذلك  حدود  عن  خارج 
تاريخ  عىل  قرن  نصف  من  أكثر  ُميض  بعد  املصطلح 
استشهاد اإلمام احلسني يف عام )61هـ(، أي بعد 
عام )114هـ(، وهو عام وفاة اإلمام أيب جعفر حممد 
مصطلح  بدأ  وهلذا   ،الصادق اإلمام  والد  الباقر 
 احلائر يكثر استعامله يف أحاديث اإلمام الصادق
 .ووصاياه يف خصوص زيارة قرب اإلمام احلسني
هتذيب  أمحد)ت370هـ(،  بن  حممد  األزهري،  ينظر: 
إحياء  دار  ط1،  مرعب،  عوض  حممد  حتقيق:  اللغة، 
ص149؛  ج5،  2001م،  بريوت،  العريب،  الرتاث 
املفيد، حممد بن حممد )ت413هـ(، اإلرشاد يف معرفة 
 حجج اهلل عىل العباد، حتقيق: مؤسسة آل البيت
1993م،  بريوت،  املفيد،  دار  ط2،  الرتاث،  لتحقيق 
أمحد  احليل،  إدريس  ابن  ص125-126؛  ج2، 
لتحرير  احلاوي  الرسائر  )ت598هـ(،  منصور  بن 
النرش  مؤسسة  ط2،  التحقيق،  جلنة  حتقيق:  الفتاوي، 
الصفدي،  ص342؛  1410هـ،  قم،  اإلسالمي، 
خليل بن أيبك)ت764هـ(، الوايف بالوفيات، حتقيق: 
إحياء  دار  ط1،  مصطفى،  وتركي  االرناؤوط  أمحد 

الرتاث العريب، بريوت، 2000م، ج4، ص77.

عرشة،  الستة  األصول  الرواة)ق2هـ(،  من  نخبة   )2(
1405هـ،  قم،  للمطبوعات،  الشبسرتي  دار  ط2، 

ص131.

املنصور هو  أبا جعفر  به(( وذلك ألن  قلنا: )) جيء   )3(
الذي أرسل ِرَزام موىل خالد بن عبد اهلل القرسي إىل 
املدينة الستقدام اإلمام الصادق إىل احلرية حيث 
موقف  األخري  يعرف  لكي  وذلك  املنصور،  يسكن 
ابني  وإبراهيم  حممد  خروج  من   الصادق اإلمام 
استطاع  وقد  املنصور،  احلسن عىل حكم  بن  اهلل  عبد 

اإلمام أن يتخلص من ضغط املنصور بعد أن تال عليه 
َوَلِئْن  َمَعُهْم  خَيُْرُجوَن  اَل  ُأْخِرُجوا  َلِئْن  تعاىل:  قوله 
اأْلَْدَباَر  نَّ  َلُيَولُّ وُهْم  َنرَصُ َوَلِئْن  وهَنُْم  َينرُْصُ اَل  ُقوتُِلوا 
وَن  احلرش: 21. ينظر: ابن عدي، عبد  ُثمَّ اَل ُينرَْصُ
اهلل بن عدي)ت365هـ(، الكامل يف ضعفاء الرجال، 
حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض، 
مج2،  1997م،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط1، 
هبة اهلل)ت475هـ(،  بن  ماكوال، عيل  ابن  ص358؛ 
يف  واملختلف  املؤتلف  عن  االرتياب  رفع  يف  اإلكامل 
األسامء والكنى واألنساب، ط1، دار الكتب العلمية، 
ابن شهر آشوب،  بريوت، 1990م، مج7، ص93؛ 
طالب،  أيب  آل  مناقب  عيل)ت588هـ(،  بن  حممد 
احليدرية،  النجف األرشف،  أساتذة  من  حتقيق: جلنة 
النجف، 1956م، ج3، ص378؛ ابن منظور، حممد 
بن مكرم )ت711هـ(، خمترص تاريخ دمشق، حتقيق: 
بريوت،  الفكر،  دار  ط1،  وآخران،  النحاس  روحية 

1984م، ج8، ص322-321.

)4( احلرية: مدينة جاهلية، كانت يف القديم عاصمة لدولة 
انتقال أهلها إىل مدينة الكوفة  املناذرة ثم خربت بعد 
ينظر: احلمريي،  أميال منها.  ُبعد ثالثة  التي تقع عىل 
حممد بن حممد )ت900هـ(، الروض املعطار يف خرب 
األقطار، حتقيق: إحسان عباس، ط2، مؤسسة نارص 

للثقافة، بريوت، 1980م، ص208-207.

)5( العسكري، مرتىض، اإلمام الصادق حُميي السنة 
 الصادق اإلمام  مؤمتر  إىل:  قدم  بحث  النبوية، 
اإليرانية،  الثقافية  املستشارية  وأبحاث،  دراسات 

دمشق، 1991م، ص301.

النجايش،  أمحد بن عيل)ت450هـ(، فهرست أسامء   )6(
موسى  حتقيق:  النجايش(،  )رجال  الشيعة  مصنفي 
اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  ط6،  الزنجاين،  الشبريي 

قم، 1418هـ، ص40.
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من  كاهل  بني  موىل  كويف،  اجلامل:  مهران  بن  حّسان   )7(
بني أسد، وقيل موىل لغني، وهو أخو صفوان اجلاّمل 
عن  روى  ثقة،  ثقة،  فهو  وأوجه،  منُه  أصّح  لكنّه 
أمحد  النجايش،   .والكاظم الصادق  اإلمامني 
الشيعة  مصنفي  أسامء  فهرست  عيل)ت450هـ(،  بن 
)رجال النجايش(، حتقيق: موسى الشبريي الزنجاين، 
1418هـ،  قم،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  ط6، 

ص147.

أمحد)ت693هـ(،  بن  الكريم  عبد  طاووس،  ابن   )8(
 ،عيل املؤمنني  أمري  قرب  تعيني  يف  الغري  فرحة 
حتقيق: حتسني آل شبيب املوسوي، ط1، مركز الغدير 
للدراسات اإلسالمية، قم، 1998، ص107-106.

)9( ابن عقدة الكويف، أمحد بن حممد)ت332هـ( فضائل 
الرزاق  له: عبد  املؤمنني، مجعه ورّتبه وقّدم  أمري 
حممد حسني، ط1، نكارش، قم، 1424هـ، ص140؛ 

ابن طاووس، فرحة الغري، ص90-89.

أبو  اجلامل،  مهران  بن  صفوان  هو  اجلامل:  صفوان   )10(
من  ُيعد  كويف.  موالهم  الكاهيل،  األسدي  حممد 
أصحاب اإلمام الصادق، وله قال اإلمام موسى 
حسن  منك  يشء  كل  صفوان  ))يا   :الكاظم
مجيل ما خال شيئًا واحدًا(( وهو إكراء صفوان  مجاله 
ينظر:  السبب مجاله كلها.  فباع هلذا  العبايس،  هلارون 
الطويس، حممد بن احلسن)ت460هـ(، اختيار معرفة 
الرجال، حتقيق: جواد القيومي، ط1، مؤسسة النرش 
اإلسالمي، قم، 1427هـ، ص368؛ الطويس، رجال 
النرش  مؤسسة  القيومي،  جواد  حتقيق:  الطويس، 

اإلسالمي، قم، )د.ت(، ص227.

كامل  حممد)ت368هـ(،  بن  جعفر  قولويه،  ابن   )11(
مؤسسة  القيومي،ط1،  جواد  حتقيق:  الزيارات، 
ص222-223؛  1417هـ،  قم،  اإلسالمي،  النرش 

األنوار  بحار  باقر)ت1111هـ(،  حممد  املجليس، 
حممد  حتقيق:  األطهار،  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة 
مهدي السيد حسن املوسوي اخلرسان وآخران، ط2، 

مؤسسة الوفاء، بريوت، 1983م، ج98، ص60.

ص397-396،  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن   )12(
.422 ،420 ،402-401

)13( ابن قولويه، كامل الزيارات، ص422.

)14( أعني بذلك عبد اجلواد الكليدار آل طعمة، إذ يعتقد 
بأن هنر الفرات كان يف زمن اإلمام الصادق أقرب 
احلارض.  الوقت  يف  عليه  هو  مما  احلسيني  احلائر  إىل 
قم،  أمري،   ،احلسني وحائر  كربالء  تأريخ  ينظر: 

1418هـ، ص76.

اليمنى   الفرات  ضفة  من  يتفرع  هنر  العلقمي:  هنر   )15(  
جمرى  اجتاه  يف  يسري  احلالية،  املسيب  مدينة  جنوب 
شط اهلندية احلايل، وهو جمرى جاف مهمته ترصيف 
سّمَي  وقد  الفيضان.  وقت  الفرات  عن  الزائدة  املياه 
بأكثر  البابليني  زمن  إىل  تارخيه  يرجع  الذي  العلقمي 
وسمي  بالوكات،  هؤالء  زمن  يف  فمنها  أسم،  من 
باالكوباس يف زمن االسكندر، ويف العهد اإلسالمي 
الغزايل،  ينظر:  العلقمي.  أو  الكوفة  بنهر  سمي 
التارخيية واجلغرافية يف  املتغريات  أثر  جاسم شعالن، 
جملة  بابل،  إقليم  يف  االستيطان  مراكز  وتوزيع  نشأة 
متوز  العدد8،  بابل،  جامعة  األساسية،  الرتبية  كلية 

2012م، ص274.

أيب  واسم  أيب صفية،  بن  ثابت  الثاميل:هو  أبو محزة   )16( 
صفية دينار، موىل، كويف، ثقة، كان من ثقات اإلمامية 
ومعتمدهيم يف الرواية واحلديث، وكان يف زمانه مثل 
النجايش،  )150هـ(.  عام  يف  تويف  زمانه،  يف  سلامن 

رجال النجايش، ص115.

)17( ابن قولويه، كامل الزيارات، ص440. 

حتقيق:  املزار،  413هـ(،  حممد)ت  بن  حممد  املفيد،   )18(
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بريوت،  املفيد،  دار  ط2،  األبطحي،  باقر  حممد 
1993م، ص99.

هنر  وبني  احلسني  اإلمام  مرقد  بني  املسافة  ُتقّدر   )19(
الفرات حاليًا بحوايل )29( كيلو مرت، وفق إحداثيات 

برنامج كوكل إيرث، بدرجة )52. 21(.

مصباح  )ت460هـ(،  احلسن  بن  حممد  الطويس،   )20(
املتهجد، ط1، مؤسسة فقه الشيعة، بريوت، 1991م، 

ص718.

346هـ(،  حممد)ت  بن  إبراهيم  األصطخري،   )21(
مسالك املاملك، بريل، ليدن، 1927م، ص85.

التنبيه  احلسني)ت346هـ(،  بن  عيل  املسعودي،   )22(
إسامعيل  اهلل  عبد  ومراجعة:  تصحيح  واإلرشاف، 

الصاوي، دار الصاوي، القاهرة، 1938م، ص47.

)23( ابن قولويه، كامل الزيارات، ص400، 402.

املزار  594هـ(،  جعفر)ت  بن  حممد  املشهدي،  ابن   )24(
النرش  مؤسسة  ط1،  القيومي،  جواد  حتقيق:  الكبري، 

اإلسالمي، قم، 1419هـ، ص429.

مساحة  بأن  تقول  التي  األوىل  بالرواية  أخذنا  إذا   )25(
جانب  كل  من  املسح  ويكون  ذراعًا،  عرشون  احلائر 
احلائر  مساحة  فستكون  الرشيف،  القرب  جوانب  من 
احلسيني يف زمن اإلمام الصادق )400 م2(،بينام 
التي جتعل مساحة احلائر  بالرواية األخرى  إذا أخذنا 
الرواية  يف  كام  املسح  ويكون  ذراعًا،  وعرشين  مخسة 
األوىل، فستكون مساحته وفق هذه الرواية )625م2(، 
وذلك إذا جعلنا الذراع يساوي)50سم(، أي نصف 
مرت. علاًم أن مقدار الذراع باملقاييس العرصية احلديثة 
سم(   46  ،2( بـ  يقّدره  من  فمنهم  عليه،  متفق  غري 
بكثري،  أو  بقليل  الـ)50سم(  فوق  جيعله  من  ومنهم 
ينظر:  املقادير.  تلك  من  وسطًا  مقدارًا  اختذنا  لذلك 
ص457-458؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

املتهجد، ص731-732؛ هنتس،  الطويس، مصباح 
يف  يعادهلا  وما  اإلسالمية  واألوزان  املكاييل  فالرت، 
منشورات  العسيل،  كامل  ترمجة:  املرتي،  النظام 
اجلامعة األردنية، عامن، املجلد امللحق1-الكراس1، 
1970م، ص83-93؛ حسن حالق، حممد صبحي، 
اإليضاحات العرصية للمقاييس واملكاييل واألوزان 
صنعاء،  اجلديد،  اجليل  دار  ط1،  الرشعية،  والنقود 

2007، ص57.

)26( املفيد، اإلرشاد، ج2، ص126.

)27( ابن إدريس احليل، الرسائر، ج1، ص342.

ص253-254؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن   )28(
األعامل  ثواب  عيل)ت368هـ(،  بن  حممد  الصدوق، 
حسن  السيد  مهدي  حممد  تقديم:  األعامل،  وعقاب 
اخلرسان، ط2، أمري، قم، 1368هـ، ص91؛ املفيد، 

املزار، ص31.

)29( ابن قولويه، كامل الزيارات، ص251.

)30( األخبصة: مفردها خبيص: وهو احللواء املعمولة من 
التمر والسمن. ينظر: الزبيدي، مرتىض، تاج العروس 
من جواهر القاموس، حتقيق: عيل شريي، دار الفكر، 

بريوت، 1994م، مج9، ص265.

ص248-249؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن   )31(
يسرية  زيادة  )مع  ص89  األعامل،  ثواب  الصدوق، 

يف النص(.

ابن  ص250؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن   )32(
املشهدي، املزار، ص369.

)33( املصدر نفسه، ص252؛ املصدر نفسه، ص369.

اهلل  عبد  أيب  عن  روى  كويف،  ظبيان:  بن  يونس   )34(
وّضاع  كّذاب،  غال،  عنه:  قيل   ،الصادق
للحديث. ينظر:ابن الغضائري، أمحد بن احلسني )ت 
رضا  حممد  حتقيق:  الغضائري،  ابن  رجال  ق5هـ(، 
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اجلاليل، ط1، دار احلديث، قم، 1422هـ، ص101.

هتذيب  )ت460هـ(،  احلسن  بن  حممد  الطويس،   )35(
األحكام، حتقيق: حسن املوسوي اخلرسان، ط4، دار 

الكتب اإلسالمية، طهران، 1365هـ،ج6، ص54.

املجليس،  ص367؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن   )36(
بحار األنوار، ج98، ص157.

)37( ابن قولويه، كامل الزيارات، ص367-364.

أئمة أهل  الثاين عرش من  )38( وهي مناسبة مولد اإلمام 
احلسن  بن  املنتظر حممد  املهدي  احلجة  اإلمام  البيت، 
من  شعبان  من  النصف  ليلة  يف  املولود  العسكري، 
استحباب  عىل  الروايات  أكدت  وقد  عام)255هـ(، 
من  هي  بل  الليلة،  هذه  يف   احلسني اإلمام  زيارة 
أفضل أعامهلا. ينظر: املفيد، اإلرشاد، ج2، ص339؛ 
الطويس،  ص49؛  ج6،  األحكام،  هتذيب  الطويس، 
الوايف  الصفدي،  ص829؛  املتهجد،  مصباح 

بالوفيات، ج2، ص250-49.

املجليس،  ص539؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن   )39(
بحار األنوار، ج98، ص74.

)40( معاوية بن وهب: البجيل، أبو احلسن، عريب صميمي، 
 الصادق اهلل  عبد  أيب  اإلمامني  عن  روى  ثقة، 
وأيب احلسن موسى الكاظم.له كتب منها كتاب 
ينظر:  ذكرًا.  وفاته  لتاريخ  نجد  مل  احلج.   فضائل 

النجايش، رجال النجايش، ص412.

الطويس،  ص230؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن   )41(
هتذيب األحكام، ج6، ص47.

اهلل،  عبد  واسمه  بكر،  ابن  وقيل:  بكري:  ابن   )42(
الذين   الفطحية  فقهاء  من  كان  باألرجاين،  ويلّقب 
جعفر  اإلمام  ابن  األفطح  اهلل  عبد  بإمامة  اعتقدوا 
الصادق، و مع ذلك فهو ثقة مقبول الرواية وكان 
أصحابه.  من  وهو   الصادق اإلمام  عن  يروي 

ينظر: الطويس، اختيار معرفة الرجال، ص316؛ ابن 
احليل،  ص75؛  الغضائري،  ابن  رجال  الغضائري، 
احلسن بن يوسف)ت 726هـ(، خالصة األقوال يف 
معرفة الرجال، حتقيق: جواد القيومي، ط1، مؤسسة 

النرش اإلسالمي، قم، 1417هـ، ص195.

بأهنا  امتازت  )43( األّرجان: كورة من كور بالد فارس، 
والتني  النخيل  كثرية  وكانت  بحرية،  جبلية  سهلية 
نحو  أمحد)ت  بن  حممد  املقديس،  ينظر:  والزيتون. 
دار  األقاليم،  معرفة  يف  التقاسيم  أحسن  380هـ(، 

صادر، بريوت، 1991م، ص421.

املجليس،  ص243؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن   )44(
بحار األنوار، ج98، ص11.

)45( احلسني ابن بنت أيب محزة الثاميل: هو احلسني بن محزة 
ه ثابت بن دينار  الليثي، من أهل الكوفة، ثقة، كان جدَّ
املكنى بأيب محزة وامللّقب بالثاميل وقد مّر ذكره. ينظر: 

النجايش، رجال النجايش، ص54.

املجليس،  ص222؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن   )46(
حسني،  االنوري،  ص45؛  ج98،  األنوار،  بحار 
مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، حتقيق: مؤسسة 
آل  مؤسسة  ط2،   الرتاث،  إلحياء    البيت  آل 
ج10،   ،1988 بريوت،  الرتاث،  إلحياء   البيت

ص406.

املجليس،  ص247؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن   )47(
بحار األنوار، ج98، ص50.

يف  1437هـ  العام  هذا  يف  التضحيات  هذه  وجتلت 
جتاوز  حيث   احلسني لالمام  االربعني  زياالة 
السبعة  املقدسة  كربالء  إىل  الوافدين  الزائرين  عدد 
بقتل  االعداء  هتديد  رغم  زائر،  مليون  والعرشين 

الزاءرين وتفجريهم، ويأبى اهلل إاىل ان يتم نوره.
)48( ابن قولويه، كامل الزيارات، ص260؛ املفيد، املزار، 
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ص 32. وليس فيه: )ال حتسب من أعامرهم(.

)49( ابن قولويه، كامل الزيارات، ص284.

)50( عبد اهلل بن النّجار: حُمّدث ليس له ذكر يف أكثر كتب 
احلسني،  عبد  الشبسرتي،  ينظر:  والرتاجم.  الرجال 
 ،الصادق اإلمام  وأصحاب  رواة  يف  الفائق 
ط1، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 1418هـ، ج2، 

ص314.

ص257-258؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن   )51(
تفصيل  احلسن)ت1104هـ(،  بن  العاميل،حممد  احلر 
حتقيق:  الرشيعة،  مسائل  حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل 
مؤسسة آل البيت  لتحقيق الرتاث، ط2، مؤسسة 
آل البيت  لتحقيق الرتاث، قم، 1414هـ، ج14،  

ص459؛ املجليس، بحار األنوار، ج98، ص25.

فاضلة،  عاملة  إمامية،  حُمّدثة  األمحسية:  سعيد  أم   )52(
 الصادق اإلمام  عن  رواياهتا  إحدى  من  ويظهر 
أهنا من أهل العراق، عندما قال هلا: ))ما أعجبكم يا 
اإلمام  روته عن  مما  يبدو  العراق...((، وكذلك  أهل 
أيب  قرب  زيارة  عىل  مواظبة  صارت  أهنا   الصادق
عبد اهلل احلسني بعد أن كانت غري عارفة بفضل 
املنورة  املدينة  إىل  تذهب  كانت  أهنا  بحيث  زيارته، 
وهي  الشهداء،  قبور  عىل  به  لتطوف  احلامر  وتكرتي 
ينظر:  منها.  القريب   احلسني اإلمام  قرب  تُزر  مل 
ص218-217،  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 
اإلمام  وأصحاب  رواة  يف  الفائق  الشبسرتي،  237؛ 

الصادق، ج3، ص476.

)53( ابن قولويه، كامل الزيارات، ص237؛ احلر العاميل، 
وسائل الشيعة، ج14، ص437.

ص219-220؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن   )54(
املجليس، بحار األنوار، ج98، ص72-71.

اإلمام  أصحاب  من  كويف،  الدهان:  بشري   )55(
الصادق، وله قال : ))قد عرفتم يف ُمنِكرين 
إنام  وأنكم  كثريا،...،  ُمْبغِضني  يف  وأحببتم  كثريا، 
أحببتمونا يف اهلل((. فهذا قوٌل رصيح يف حسن حال 
بن  حممد  العيايش،  ينظر:  ووثاقته.  الدهان  بشري 
هاشم  حتقيق:  العيايش،  تفسري  مسعود)ت320هـ(، 
الرسويل،  املكتبة العلمية اإلسالمية، طهران، )د.ت(، 

ج1، ص167؛ الطويس، رجال الطويس، ص169.

املجليس،  ص320؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن   )56(
بحار األنوار، ج98، ص87.

ص228-229؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن   )57(
الصدوق، ثواب األعامل، ص95.

املصادر واملراجع

ابن إدريس احليل، أمحد بن منصور )ت598هـ(، . 1
جلنة  حتقيق:  الفتاوي،  لتحرير  احلاوي  الرسائر 
النرش اإلسالمي، قم،  التحقيق، ط2، مؤسسة 

1410هـ.
هتذيب . 2 أمحد)ت370هـ(،  بن  حممد  األزهري، 

دار  ط1،  مرعب،  عوض  حممد  حتقيق:  اللغة، 
إحياء الرتاث العريب، بريوت، 2001م.

إبراهيم بن حممد )ت 346هـ(، . 3 األصطخري، 
مسالك املاملك، بريل، ليدن، 1927م.

احلسن)ت1104هـ(، . 4 بن  حممد  العاميل،  احلر 
مسائل  حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل  تفصيل 
 البيت آل  مؤسسة  حتقيق:  الرشيعة، 
 البيت آل  مؤسسة  ط2،  الرتاث،  لتحقيق 

لتحقيق الرتاث، قم، 1414هـ. 
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اإليضاحات . 5 صبحي،  حممد  حالق،  حسن 
العرصية للمقاييس واملكاييل واألوزان والنقود 
صنعاء،  اجلديد،  اجليل  دار  ط1،  الرشعية، 

2007م.
احليل، احلسن بن يوسف )ت726هـ(، خالصة . 6

جواد  حتقيق:  الرجال،  معرفة  يف  األقوال 
قم،  النرش اإلسالمي،  القيومي، ط1، مؤسسة 

1417هـ.
احلمريي، حممد بن حممد )ت900هـ(، الروض . 7

املعطار يف خرب األقطار، حتقيق: إحسان عباس، 
ط2، مؤسسة نارص للثقافة، بريوت، 1980م.

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل )ت463هـ(، . 8
تاريخ بغداد، حتقيق: بشار عواد معروف، ط1، 

دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 2002م.
تاريخ . 9 أمحد)ت748هـ(،  بن  حممد  الذهبي، 

حتقيق:  واألعالم،  املشاهري  ووفيات  اإلسالم 
الغرب  دار  ط1،  معروف،  عواد  بشار 

اإلسالمي، بريوت، 2003م.
جواهر . 10 من  العروس  تاج  مرتىض،  الزبيدي، 

الفكر،  دار  شريي،  عيل  حتقيق:  القاموس، 
بريوت، 1994.

رواة . 11 يف  الفائق  احلسني،  عبد  الشبسرتي، 
وأصحاب اإلمام الصادق، ط1، مؤسسة 

النرش اإلسالمي، قم، 1418هـ.
شبكة االنرتنت )كوكل أيرث(.. 12
عيل)ت588هـ(، . 13 بن  حممد  آشوب،  شهر  ابن 

مناقب آل أيب طالب، حتقيق: جلنة من أساتذة 
النجف األرشف، احليدرية، النجف، 1956.

ثواب . 14 عيل)ت368هـ(،  بن  حممد  الصدوق، 
حممد  تقديم:  األعامل،  وعقاب  األعامل 
مهدي السيد حسن اخلرسان، ط2، أمري، قم، 

1368هـ.
)ت764هـ(، . 15 أيبك  بن  خليل  الصفدي، 

األرناؤوط  أمحد  حتقيق:  بالوفيات،  الوايف 
الرتاث، بريوت،  وتركي مصطفى، دار إحياء 

2000م.
ابن طاووس، عبد الكريم بن أمحد)ت693هـ(، . 16

املؤمنني  أمري  قرب  تعيني  يف  الغري  فرحة 
عيل، حتقيق: حتسني آل شبيب املوسوي، 
ط1، مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، قم، 

1998م.
آل طعمة، عبد اجلواد الكليدار، تأريخ كربالء . 17

وحائر احلسني، أمري، قم، 1418هـ.
الطويس، حممد بن احلسن)ت460هـ(، اختيار . 18

ط1،  القيومي،  جواد  حتقيق:  الرجال،  معرفة 
مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 1427هـ.

حسن . 19 حتقيق:  األحكام،  هتذيب  الطويس، 
الكتب  دار  ط4،  اخلرسان،  املوسوي 

اإلسالمية، طهران، 1365هـ.
جواد . 20 حتقيق:  الطويس،  رجال  الطويس، 

قم،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  القيومي، 
)د.ت(.

فقه . 21 املتهجد، ط1، مؤسسة  الطويس، مصباح 
الشيعة، بريوت، 1991م.

عدي)ت365هـ(، . 22 بن  اهلل  عبد  عدي،  ابن 
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الكامل يف ضعفاء الرجال، حتقيق: عادل أمحد 
دار  ط1،  معوض،  حممد  وعيل  املوجود  عبد 

الكتب العلمية، بريوت، 1997م.
العسكري، مرتىض، اإلمام الصادق حُميي . 23

اإلمام  مؤمتر  إىل:  قدم  بحث  النبوية،  السنة 
املستشارية  وأبحاث،  دراسات   الصادق

الثقافية اإليرانية، دمشق، 1991م.
حممد)ت332هـ( . 24 بن  أمحد  الكويف،  عقدة  ابن 

وقّدم  ورّتبه  مجعه   ،املؤمنني أمري  فضائل 
نكارش،  ط1،  حسني،  حممد  الرزاق  عبد  له: 

قم، 1424هـ.
العيايش، حممد بن مسعود)ت320هـ(، تفسري . 25

املكتبة  الرسويل،  هاشم  حتقيق:  العيايش، 
العلمية اإلسالمية، طهران، )د.ت(.

الغزايل، جاسم شعالن، أثر املتغريات التارخيية . 26
االستيطان  مراكز  وتوزيع  نشأة  واجلغرافية يف 
األساسية،  الرتبية  كلية  جملة  بابل،  إقليم  يف 

جامعة بابل، العدد 8، متوز 2012م.
الغضائري، أمحد بن احلسني)ت ق5هـ(، . 27 ابن 

رضا  حممد  حتقيق:  الغضائري،  ابن  رجال 
اجلاليل، ط1، دار احلديث، قم، 1422هـ.

حممد)ت368هـ(، . 28 بن  جعفر  قولويه،  ابن 
كامل الزيارات، حتقيق: جواد القيومي، ط1، 

مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 1417هـ.
اهلل)ت475هـ(، . 29 هبة  بن  عيل  ماكوال،  ابن 

املؤتلف  عن  االرتياب  رفع  يف  اإلكامل 
واألنساب،  والكنى  األسامء  يف  واملختلف 

ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1990م.
بحار . 30 باقر)ت1111هـ(،  حممد  املجليس، 

األطهار،  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار 
املوسوي  حسن  السيد  مهدي  حممد  حتقيق: 
الوفاء،  مؤسسة  ط2،  وآخران،  اخلرسان 

بريوت، 1983م.
احلسني)ت346هـ(، . 31 بن  عيل  املسعودي، 

عبد  ومراجعة:  تصحيح  واإلرشاف،  التنبيه 
اهلل إسامعيل الصاوي، دار الصاوي، القاهرة، 

1938م.
594هـ(، . 32 جعفر)ت  بن  حممد  املشهدي،  ابن 

ط1،  القيومي،  جواد  حتقيق:  الكبري،  املزار 
مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 1419هـ.

املفيد، حممد بن حممد )ت413هـ(، اإلرشاد يف . 33
مؤسسة  حتقيق:  العباد،  عىل  اهلل  حجج  معرفة 
دار  ط2،  الرتاث،  لتحقيق   البيت آل 

املفيد، بريوت، 1993م.
األبطحي، . 34 باقر  حممد  حتقيق:  املزار،  املفيد، 

ط2، دار املفيد، بريوت، 1993م.
380هـ(، . 35 نحو  أمحد)ت  بن  حممد  املقديس، 

أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، دار صادر، 
بريوت، 1991م.

مكرم)ت711هـ(، . 36 بن  حممد  منظور،  ابن 
خمترص تاريخ دمشق، حتقيق: روحية النحاس 

وآخران، ط1، دار الفكر، بريوت، 1984م.
النجايش، أمحد بن عيل)ت450هـ(، فهرست . 37

النجايش(،  )رجال  الشيعة  مصنفي  أسامء 
ط6،  الزنجاين،  الشبريي  موسى  حتقيق: 
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The Contents of The Battle of Al-Taff Portrayed in English on YouTube

)acontent analysis(

Instructor

 Hussein Ismail Haddad

University of Thiqar - collage of mass media

Abstract 
This paper deals with the thematic contents related to Al taf battle or battle of Karbala as filed in 

English language on YouTube for the purpose of identifying the types of contents, representation 

patterns, and its sources within the environment of user generated content )UGC(,  as well as identifying 

user trends in using or generating related videos of the battle.

 100 video clip were analyzed as chosen through five keywords reflecting the content of the study 

and in accordance with two standards: number of views and preferences which both are offered by the 

You Tube site.

 The study used the analysis tool tubekit on the Firefox browser, which provides the possibility of 

collecting the elements of each video and statistics related to it, whereas the first 20 result Search for 

each keyword were selected as a research sample. As for the unit of analysis it was based on the subject 

of the video and the prevailing idea that represents its content.

 The study found that the topics that related to the  review of events of the battle had the more 

frequency of content on YouTube, and that this category also came as the most frequent category of the 

categories of form presentation. 
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مضامني موضوعات واقعة الطف باللغة االنكليزية على موقع يوتيوب 

)دراسة حتليلية(

املدر�ص 

ح�سني اإ�سماعيل حداد

جامعة ذي قار - كلية االإعالم

امللخص 

يتناول البحث مضامني املوضوعات اخلاصة بواقعة الطف املرفوعة عىل موقع يوتيوب باللغة االنكليزية 
لغرض التعرف عىل أنواع مضامينها وأنامط عرضها ومصادرها ضمن بيئة إنتاج املحتوى من قبل املستخدم 
تلك  خالل  من  االهتامم  مؤرشات  عىل  الوقوف  عن  فضال  أشكاهلا،  أبرز  أحد  يوتيوب  موقع  يمثل  الذي 

املضامني اخلاصة هبذا احلدث اجللل يف تاريخ األمة اإلسالمية.

وتم دراسة 100 مقطع صوري  )فيديو( اختريت من خالل مخس كلامت مفتاحية تعرب عن املضمون 
ووفق معيار عدد مرات املشاهدة والتفضيل التي يتيحها املوقع وباستخدام أداة التحليل tubekit عىل مستعرض 
الفايرفوكس الذي يوفر إمكانية مجع العنارص اخلاصة بكل مقطع فديو واإلحصاءات التي تتعلق به، فيام تم 
اختيار أول 20 نتيجة بحث لكل كلمة مفتاحية كعينة خاضعة للدراسة. وجرى حتليل املقاطع الفديوية بناء 
عىل وحدة التحليل اخلاصة بموضوع الفيديو والفكرة السائدة التي متثل مضمونه، ومن ثم اآليت تصنيفه عىل 

الفئات التي يتضمنها. 

وقد توصلت الدراسة إىل أن املضامني اخلاصة باستعراض أحداث واقعة الطف ووقائع املعركة كانت 
أكثر املضامني عرضا عىل موقع يوتيوب، كام أن هذه الفئة جاءت أيضا أكثر األساليب يف عرض املضمون 

وفق أسلوب املحاكاة التمثيلية أو ما يطلق عليه )تشابيه(. 
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املقدمة

جمال  يف  املتالحقة  التطورات  أن  الشك 
مفاهيم  أوجدت  واملعلومات  االتصال  تكنولوجيا 
االتصالية،  والعملية  االتصال  بنية  يف  جديدة 
املرِسل  الرئيسني:  بطرفيها  يتعلق  ما  أبرزها  ولعل 
اجلديدة  االلكرتونية  البيئة  فرضت  إذ  واملتلقي، 
قوانينها وطابعها يف قلب هذه املعادلة ليصبح إنتاج 
قوامها  عملية  إطار  يف  ويتم  االتصايل  املضمون 
اجلديد تبادل األدوار وتنامي ظاهرة إنتاج املحتوى 
أنامطا  شهدت  بيئة  ظل  يف  املستخدم،  قبل  من 
االجتامعي  التواصل  يف  مسبوقة  غري  واجتاهات 
واإلعالمي والثقايف عرب أدوات تزامنية وال تزامنية 
وآليات متطورة من التفاعلية التي أصبحت السمة 

األبرز لواقع االتصال واإلعالم الراهن. 

أفرزته  الرقمية وعرب ما  البيئة  ويف ظل مثل هذا 
العابر  اإلنساين  االتصال  يف  جديدة  أنامط  من 
وسائل  قليلة  سنني  منذ  برزت  والقارات  للحدود 
عرب  الرقمي  التواصل  مستويات  مجيع  حتتضن 
أال  التفاعلية،  تطبيقاهتا  خالل  من  االنرتنت  شبكة 
يطلق  ما  أو  االجتامعي،  التواصل  شبكات  وهي 
ما  ظهور  بعد  والسيام  املجتمعي،  اإلعالم  عليه 
يطلق عليه بالويب 2 الذي يتيح إمكانات التفاعلية 
حيث  املستخدمني،  قبل  من  املضامني  وصناعة 
جعلت هذه التطورات الناس بمثابة املنصة الرقمية 
اإلعالمية  واملواد  املضامني  أنامط  منها  تنطلق  التي 
به يف  يقوم  الذي  الدور  وتوسع  والثقافية وغريها، 
هذا اإلطار املنتج والتشاركي إىل حدود بعيدة متتد 

وتتسع مع ما تصل إليه االبتكارات والتطورات يف 
تقانة االتصال واملعلومات. 

ويمثل موقع يوتيوب الذي أسس عام 2005م 
جتذب  التي  االجتامعي  التواصل  مواقع  أبرز  أحد 
املقاطع  رفع  جانب  إىل  يوميا  املشاهدين  ماليني 
الفديوية بشكل جمان، فضال عن خصائص املشاركة 
وإبداء الرأي وغريها، وهو مثال لـ »ظاهرة« إنتاج 
املحتوى أو صناعة املضمون من قبل املستخدم التي 
تتيح التقنيات والتطبيقات التفاعلية احلديثة يف ظل 
مما  وانتشارها  استخدامها  إمكانيات  االنرتنت  بيئة 
املستخدم رشيكا ومصدرا إلنتاج املضمون.  جيعل 
ولذلك وملا يشكله موقع يوتيوب من أمهية إعالمية 
هلذا  يتوقع  من  هناك  أن  لدرجة  وثقافية  وتواصلية 
دراسة  تم  املستقبل،  تلفزيون  يكون  أن  املوقع 
احلسينية  الثورة  الطف:  بواقعة  اخلاص  املضمون 
ومن  النبيلة،  وقيمها  اإلنسانية  ملعاين  أسست  التي 
املعربة عن هذا احلدث اإلسالمي  املضامني  خالل 
باللغة االنكليزية كأداة لنرشها عىل املستوى العاملي، 
وجوانب  االهتامم  مؤرشات  عىل  التعرف  لغرض 

التغطية هلذا املوضوع. 

اختص  مباحث،  ثالثة  يف  الدراسة  وجاءت 
األول منها بإطار منهجية البحث وأدواته، واملبحث 
الدراسة  مفاهيم  عىل  الضوء  ليسلط  جاء  الثاين 
الدراسة  موضوع  تناولت  التي  واجلوانب  النظرية 
يوتيوب،  موقع  أم  الطف  بواقعة  التعريف  سواء 
أما املبحث األخري فشمل نتائج الدراسة التحليلية 
إضافة  إليها،  توصلت  التي  االستنتاجات  وأبرز 
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األخذ  إمكانية  الباحث  رأى  التي  التوصيات  إىل 
موضوع  مستوى  عىل  أو  مستقبلية  دراسات  يف  هبا 
نتائج  أبرز  كان  العام  اإلطار  هذا  ويف  الدراسة. 
فيديو  مقاطع  من  يعرض  ما  أنه  إىل  اشري  الدراسة 
املضمون  نوع  مستوى  عىل  الطف  بواقعة  خاصة 
العرض  طريقة  مستوى  عىل  وكذلك  موضوعه  أو 
باملرتبة  ووقائعها  املعركة  أحداث  عىل  يركز  كان 
األوىل، فضال عن حتقيق نسب مشاهدة عليا مقارنة 
بباقي الفئات الفرعية التي تضمنتها الفئات الرئيسة 

للدراسة. 

 

)واقعة الطف( قيم الشهادة واإلنسانية  

 شهد التاريخ اإلسالمي يف كربالء املقدسة واقعة 
تعد من أكرب الوقائع واألحداث التي شهدها العامل 
اإلسالمي، أال وهي واقعة الطف التي وقعت بني 
قوى اخلري والرشعية املتمثلة باإلمام احلسني بن عيل 
بن أيب طالب  وأهل بيته وأصحابه املعدودين، 
وبني يزيد بن معاوية بن أيب سفيان وجيشه الكبري يف 

شهر حمرم احلرام سنة 61هـ )680م(. 

عىل  عام  ألف  من  أكثر  مرور  من  الرغم  وعىل 
ما  وهو  متجددة،  القضية  هذه  ظلت  حدوثها، 
املأساة  هذه  تناولت  التي  الكتابات  مجيع  تؤكده 
اإلنسانية سواء يف تعاطيها معها من الزاوية التارخيية 
أم اإلنسانية أم األخالقية أم األدبية أم غري ذلك من 
إىل  الطف  واقعة  يف  الظاهرة  هذه  تعود  إذ  الزوايا، 
واملؤرخون  الباحثون  فيها  أسهب  عدة  أسباب 
احلدث  بشاعة  مقدمتها  يف  تأيت  والكتاب، 

من  للعديد  الواقعة  هذه  وشمولية  ومأساويته، 
األبعاد احلياتية، وقيام احلالة الثورية عىل واقع الظلم 
بطبيعة  وغريها  األسباب  هذه  ولعل  والطغيان، 
اهتامم  مثار  الطف  واقعة  من  جعلت  ما  هي  احلال 
والعقائدية،  الفكرية  واالنتامءات  الرشائح  خمتلف 
فتحدث فيها املسلم واملسيحي واليهودي وغريهم، 
كام حتدث فيها املؤرخ واملفكر والرتبوي والباحث 

وعامل الدين وغريهم)1(.

ومل تكن واقعة الطف جمرد ثورة سياسية يف حياة 
األمة، ذلك أهنا انطوت عىل تأسيس مفاهيم وقيم 

إنسانية شمولية، مما جعلها
اإلنسان  رصخة  عن  لتعرب  العصور  عرب  متتد   
الظالم  قوى  ضد  املستمر  رصاعه  يف  واحتجاجه 

والقهر.

تقع  التي  املدينة  املقدسة،  تاريخ كربالء  وارتبط 
جنوب غريب العراق وشهدت صحراؤها قبل أكثر 
سميت  التي  الطف  واقعة  أحداث  عام  ألف  من 
اسم  الطف-  -أي  وهو  وقائعها،  جرت  بحيث 
موضع بناحية الكوفة )2(، ارتبط هذا التاريخ باسم 
  اإلمام احلسني  حفيد نبي اإلسالم والرمحة
لقربه من أشهر  باحتضاهنا  فصار عنواهنا وصارت 
املدن يف العامل اإلسالمي حيث يؤمها ماليني الزوار 
بيته  وآل  قربه  لزيارة  العامل اإلسالمي  بقاع  من كل 

وصحابته من الذين رافقوه يف مسرية الشهادة.  

ولد اإلمام احلسني  الذي يكنى )أبا عبد اهلل( 
يف الثالث من شهر شعبان سنة 4هـ )626م(، وأبوه 
وهو    طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  املؤمنني  أمري 
 وأمه فاطمة الزهراء ، ابن عم النبي حممد
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بنت النبي حممد  وقد أنجبت إىل جانب اإلمام 
احلسني  اإلمام احلسن  والسقط حمسن من 
الذكور، وزينب الكربى وأم كلثوم الكربى من 
اإلناث. ثم تزوج اإلمام عيل بعد وفاة السيدة 
يرجع  التي  حزام  بنت  البنني  أم  من   فاطمة
 ،العباس منه  فأنجبت  كالب  بني  إىل  نسبها 
وقد   ،وعثامن  ،اهلل وعبد   ،وجعفرًا
واقعة  يف   احلسني اإلمام  مع  مجيعًا  استشهدوا 

الطف )3(. 

عرض  يف  اإلجياز  يف  بحثنا  مقتضيات  وألجل 
اإلشارة  فان  الطف،  بواقعة  املرتبطة  األحداث 
تسلسلها  تبني  التي  الرئيسة  الوقائع  يف  ستنحرص 
دون إغفال مدلوالهتا وما تعكسه من حقائق تارخيية 
وفكرية ودينية وإنسانية تتجىل يف كل املواقف التي 
اإلذعان  الظلم وعدم   يف رفض  اإلمام  تبناها 

لقوى الرش مهام كانت التضحيات الدنيوية. 

سنة  سفيان  أيب  بن  معاوية  تويف  بعدما  وعليه، 
60هـ، وخلََّف ابنه يزيد؛ بعث يزيد إىل واليه باملدينة 
ألخذ البيعة من اإلمام احلسني  الذي رفض أن 
يبايع يزيد كام رفض- من قبل- تعيينه وليا للعهد يف 

خالفة أبيه معاوية. 

أيب  بن  عيل  بن  احلسني  اإلمام  امتناع  يكن  ومل   
طالب عن بيعة يزيد بن معاوية أمرا مرده إىل 
إن ذلك  بل  أو عداء شخيص،  دنيوية  طلب سلطة 
االمتناع كان يقع يف صميم العقيدة واملبادئ الساموية 
التي جاء هبا جده النبي حممد ، فاحلسني هو 
  املمثل الرشعي واالمتداد الطبيعي لنبي الرمحة

الذي قال فيه ويف أخيه اإلمام احلسن :احلسن 
يف    وقال   )4(اجلنة أهل  شباب  سيدا  واحلسني 
وان  قاما  إن  إمامان  هذان  ابناي  آخر:  حديث 
الرشيفة  النبوية  األحاديث  من  وغريها   )5(قعدا
تكريمهام  الكريم يف  القران  به  ما جاء  التي عززت 

وتبيان مكانتهام الرشيفة)6(.

اإلمام  رفض  كان  املعطيات  هذه  عىل  وبناء 
احلسني  لبيعة يزيد بن معاوية، إذ صدح بذلك 
 وقال يزيد  شخصية  مزايا  بني  أن  بعد  جهارا 
  7( وأراد(إن مثيل ال يبايع مثله قوله املشهور
بذلك تطبيق أحد أهم مبادئ اإلسالم املتمثل باألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، والسيام أن يزيدًا كان 
معروفا بخصاله السيئة ومل يكن خليقا بقيادة األمة 
أبيه  بن  زياد  أن  الصدد  نرى يف هذا  إذ  اإلسالمية، 
يزيد  البنه  البيعة  بأخذ  أمره  عندما  معاوية  خاطب 
قائال: ))ما يقول الناس إذا دعوناهم إىل بيعة يزيد، 
باملصبغات  ويميش  والقردة  بالكالب  يلعب  وهو 
الدفوف....(()8(.  عىل  ويميش  الرشاب  ويدمن 
ما  يزيد  شخصية  بخصوص  كثري  ابن  عند  وجاء 
اخلمور،  ورشب  باملعازف  ))اشتهر  يزيد:  أن  نصه 
والغناء والصيد، واختاذ القيان والكالب، والنطاح 
بني األحابيش والقرود، وما من يوم إال ويصبح فيه 

خممورا...(()9(.

كل هذه األمور فضال عن التحول اخلطري الذي 
إليه  آل  وما  السلطة  اعتالئهم  بعد  أمية  بنو  أوجده 
عن  وابتعاد  انحالل  من  اإلسالمية  األمة  مصري 
اإلمام  رفض  إىل  أدى  السمحاء،  الرشيعة  مبادئ 
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احلسني  مبايعة يزيد بن معاوية ومن ثم إعالنه 
هنضته املباركة واستشهاده يف كربالء املقدسة، حيث 
بني سبب رفضه لتلك البيعة والقيام باألمر منذ أيام 
وال  أرشا  أخرج  مل   :قال إذ  األوىل،  النهضة 
لطلب  خرجت  وإنام  ظاملا،  وال  مفسدا  وال  بطرا، 
آمر  أن  أريد   ، حممد  جدي  أمة  يف  اإلصالح 
باملعروف وأهنى عن املنكر وأسر بسرة جدي وأيب 

.)10(عيل بن أيب طالب

األساسية  املبادئ  املباركة  اخلطبة  هذه  ومثلت 
الرشيفة  بمحاولته  متثلت  التي  النهضة  إلعالن 
 ،حممد النبي  جده  امة  أمر  من  فسد  ما  إصالح 
فعزم اإلمام احلسني   بعد ذلك عىل التوجه من 
املدينة املنورة إىل مكة املكرمة لينطلق منها إىل العراق 
رجاالت  من  عدد  قبل  من  مراسلته  متت  أن  بعد 
الكوفة الذين أرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل 
له هناك، وكان مسلم  ليمهد األمور  بن أيب طالب 
قد استشهد فيام بعد عىل يد وايل يزيد بن معاوية عىل 
الكوفة بعد أن خذله أهلها وتقاعسوا عن نرصته إال 

النزر اليسري منهم )11(. 

إىل  مكة  يف  كتب  قد    احلسني  اإلمام  وكان 
معه  ومن    طالب  أيب  بن  عيل  بن  حممد  أخيه 
فإن من حَلق يب  بعد،  أما  ما نصه:  بني هاشم  من 
وبذلك   .)12(الفتح يدرك  مل  ختلف  ومن  استشهد 
أمهية  من  النهضة  هلذه  ملا    احلسني  اإلمام  بني 
بصورة  واإلنسانية  واملسلمني،  اإلسالم  تاريخ  يف 
  املباركة  املشاركة يف هنضته   أن  إذ عرب  عامة، 
احلق  بني  الفاصل  احلد  متثل  فيها  املشاركة  وعدم 

معه  ومن  الرشيفة  هنايته  أن  مسبقا  وبني  والباطل، 
األمة  إيقاظ  شهادته   يف  أن  رأى  ألنه  الشهادة  هي 
التي سلبت إرادهتا فكانت بحاجة إىل صدمة قوية 

تفيق هذه األمة من سباهتا.

اعرتضهم  الكوفة  إىل  اإلمام  مسري  أثناء  وهكذا 
اجليش األموي يف صحراء كانت تسمى )الطف(، 
واجته نحو اإلمام احلسني جيش قوامه ثالثون 
  احلسني  اإلمام  قوات  وكانت  مقاتل  ألف 
حسب الروايات تتألف من 32 فارسا و40 راجال 
العباس بن عيل، وقبل أن  أخاه  رايته  وأعطى 
عن  املاء  منع  إىل  زياد  ابن  جيش  جلأ  املعركة  تبدأ 

احلسني وصحبه، فلبثوا أيامًا يعانون العطش.

وبدأ اجليش األموي يمطرون احلسني وأصحابه 
أصحابه  من  الكثري  فأصيب  السهام،  من  بوابل 
وأحدة  ساعة  سوى  املعركة  تستمر  بيته، ومل  وأهل 
بن  عيل  بن  العباس  أخيه  باستشهاد  انتهت  حيث 
  احلسني  فبقي  اللواء،  حامل    طالب  أيب 
وحيدا يف امليدان ليكون استشهاده عىل يد شمر بن 
ذي جوشن الذي قام بفصل رأس احلسني الطاهر 
عن جسده برضبة سيف وكان ذلك يف العارش من 
حمرم سنة 61 من اهلجرة وله من العمر 56 سنة بعد 
ينج  ومل  وأصحابه  بيته  أهل  من  معه  ومن  قاتل  أن 
من القتل إال عيل بن احلسني، فحفظ نسل أبيه 

من بعده)13(.

وبعد استشهاد اإلمام احلسني  مع أهل بيته 
وأصحابه  أمر عمر بن سعد قائد جيش يزيد 
  احلسني  بن  عيل  العابدين  زين  اإلمام  بأرس 
واألطفال  النساء  وسبي  حينها  مريضا  كان  الذي 
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بيته  ومحل رأس اإلمام احلسني ورؤوس أهل 
إىل  املقدسة  كربالء  من  السبايا  مع   وأصحابه
يف  مسريهم  يف  عديدة  بمنازل  مروا  وقد  الشام. 
مشهد مأساوي مكمل ملأساة ودموية املجزرة التي 

شهدهتا واقعة الطف. 

 

اإلطار املنهجي للبحث

هلذه  البحثية  املشكلة  تنطلق  البحث:  مشكلة 
التواصل  مواقع  ألمهية  الباحث  رؤية  من  الدراسة 
عام  بشكل  احلسيني  اخلطاب  نرش  يف  االجتامعي 
والواقعة التارخيية الستشهاد اإلمام احلسني  يف 
منطقة الطف التي متثل أحد مقومات هذا اخلطاب 
للموضوعات  بالنسبة  والسيام  خاص،  بشكل 
واقعة  حول  االنكليزية  باللغة  املقدمة  الفديوية 
أبرز  أحد  يعد  الذي  يوتيوب  موقع  عىل  الطف 
املحتوى  بيئة  ضمن  االجتامعي  التواصل  مواقع 
أن طبيعة وحجم  املستخدم، والشك  ينتجه  الذي 
اإلسالمي   احلدث  هلذا  العربية  غري  بلغة  التناول 
مستوى  عىل  االهتامم  مؤرشات  حتدد  أن  يمكن 
املشاهدة بواقعة الطف وأبعاد انتشارها إعالميا عىل 

هذا املستوى.  

االستفادة  مدى  عىل  التعرف  حماولة  فإن  لذلك 
التي يمكن أن تطيحها مواقع التواصل االجتامعي 
العامل  وتعريف  نرش  يف  يوتيوب  موقع  خالل  من 
اإلمام  قضية  مثل  وعظيم  كبري  إسالمي  بحدث 
الطف والتي متثل  املتمثلة يف واقعة    احلسني 
يمكن  والتي  البحث هذا  األساس ملشكلة  املنطلق 

صياغتها من خالل التساؤالت اآلتية:

تناولتها  « التي  املوضوعات  وأنامط  مضامني  ما 
موقع  عىل  االنكليزية  باللغة  الفديوية  املقاطع 

يوتيوب واخلاصة بواقعة الطف؟
ما القيم التي حتملها مضامني تلك املوضوعات  «

الطف  واقعة  أبعاد  تعكس  أن  شاهنا  من  التي 
ونرشها عامليا؟

أهداف البحث 

هيدف البحث إىل حتقيق ما يأيت:

للموضوعات  املضامني  أنواع  عىل  التعرف 
موقع  عىل  املرفوعة  الفديوية  املقاطع  تناولتها  التي 
نصية،  ترمجة  أو  نطقا  االنكليزية،  باللغة  يوتيوب 

والتي تعكس واقعة الطف.

اخلاصة  للموضوعات  العرض  أنامط  حتديد 
بواقعة الطف.

التعرف عىل مؤرشات االهتامم باملقاطع الفديوية 
اخلصائص  خالل  من  الطف  بواقعة  اخلاصة 
املشاهدة/عدد  حجم  )مثل:  املوقع  حيتوهيا  التي 

التعليقات/التفضيل. الخ(. 

اخلاصة  الفديوية  املقاطع  مصادر  عىل  التعرف 
بواقعة الطف املرفوعة من قبل املستخدمني.

أهمية البحث 

تناول  الضوء عىل طبيعة  احلالية  الدراسة  تسلط 
من  االنكليزية  هي  العربية  غري  بلغة  الطف  واقعة 
هذا  وأبعاد  يوتيوب،  موقع  عرب  املستخدمني  قبل 
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األجنبي  املتلقي  يعرف  الذي  النحو  عىل  التناول 
هبذا احلدث اإلسالمي ويعكس أنامط التعامل معه، 

لذلك فان أمهية البحث تكمن يف ناحيتني: 

هذا . 1 تناول  وكيفية  مدى  عىل  الضوء  تسلط 
اليوتيوب  موقع  عىل  العربية  غري  بلغة  احلدث 
االتصالية  التكنولوجيا  توظيف  وأمهية 
اإلسالمية  باألحداث  التعريف  يف  والتفاعلية 

الكربى. 
إهنا تعطينا مؤرشات تقييمية تدفع باجتاه رضورة . 2

استثامر  يف  واملخططة  القصوى  االستفادة 
االلكرتونية  االجتامعي  التواصل  خدمات 
قضية  نرش  لغرض  االنرتنت  بيئة  تتيحها  التي 
الطف  واقعة  تشكل  التي    احلسني  اإلمام 
آلية  إجياد  عرب  وذلك  الرئيسة،  مقوماهتا  أحد 
وفرق عمل الكرتونية هلذا الغرض تشرتك فيها 

مؤسسات دينية وإعالمية خمتلفة.
األول  يعد  الباحث  بحدود علم  البحث  أن  كام 
من نوعه الذي يتناول قضية واقعة الطف عىل موقع 

يوتيوب. 

الدراسات السابقة

بحدود ما استطاع الباحث من إجياده من بحوث 
يوتيوب، سواء من خالل  بدراسة موقع  هلا عالقة 
خالل  من  أم  االنرتنت،  عىل  غوغل  البحث  حمرك 
اآلتية  الدراسات  فإن  مكتبية،  مراجع  يف  البحث 
متثل مقاربات علمية خلصائص استخدام املوقع من 
زوايا خمتلفة، مع اإلشارة إىل عدم وجود دراسات 
موقع  حول   - الباحث  علم  حسب   - عراقية 

مبارش.  بشكل  البحث  موضوع  حول  أو  يوتيوب 
وهناك دراسات حول واقعة الطف كانت أقرهبا إىل 
موضوعها  جانبي  أحد  ناحية  من  احلالية  الدراسة 
أياد  للباحث  دراسة  هي  الطف،  بواقعة  املتعلق 
طارق عيل من جامعة بابل بعنوان )مشاهد الطف 
يف الرسوم الشعبية الدينية(، منشورة يف جملة تراث 
الطف  متثالت  دراسة  إىل  سعت  حيث  كربالء، 
الكشف  أجل  من  الدينية  الرسوم الشعبية  يف 
إذ  مجالياهتا،  عىل  والتعرف  الطف  متثالت  عن 
استعرضت مشكلة البحث وظائف الرسوم الشعبية 
وآليات التعبري عن الواقعة، وتم حتليل مخسة نامذج 
الدراسة  نتائج  أبرز  الشعبية، وكان  الرسومات  من 
الرسام الشعبي بمرجعيات واقعة الطف  أثر  بينت 
وعرب  ودروس  مبادئ  من  حوته   وما  احلسينية 
اخلاصة  الشعبية  الرسوم  عن  فضال  كبرية،  إنسانية 
بالواقعة مثلت املرسح الشعبي )التشابيه( يف تناول 

وعرض أحداثها. 

الدراسات العربية 

وعنواهنا 	  2009م،  أمني  رضا  دراسة 
يوتيوب  ملوقع  اجلامعي  الشباب  »استخدامات 
إىل  الدراسة  وهدفت  اإلنرتنت«.  شبكة  عىل 
يوتيوب  موقع  مستخدمي  خصائص  معرفة 
ومعرفة  اجلامعي،  الشباب  من  االنرتنت  عىل 
بني  انتشاره  ومدى  وأسسه  االستخدام  أنامط 
إنتاج  يف  وإسهامهم  املهمة،  العمرية  الفئة  هذه 
الرسائل اإلعالمية التي تبث من خالل املوقع، 
 )122( من  مكونة  عينة  عىل  بالتطبيق  وذلك 



مضامني موضوعات واقعة الطف باللغة االنكليزية على موقع يوتيوب

82

مملكة  جامعات  يف  الدارسني  الطلبة  من  مفردة 
توصلت  وقد  واخلاصة.  العامة  البحرين 
مملكة  يف  اجلامعي  الشباب  أن  إىل  الدراسة 
البحرين، يستخدمون االنرتنت بشكل كثيف، 
الدراسة  عينة  من  اجلامعي  الشباب  كل  وأن 
تسمح  التي  املواقع  تلك  يعرفون  البحرين  يف 
الفيديو  مقاطع  وإرفاق  مشاهدة  ملستخدميها 
وتبادل مشاهدهتا عىل االنرتنت والذي يأيت يف 

مقدمتها موقع )يوتيوب(. 
2013م، 	  أمحد  مجال  اهلل  هبة  للباحثة  دراسة 

تشكيل  يف  اليوتيوب  موقع  »دور  بعنوان 
القضايا  حول  املرصي  للشباب  العام  املجال 
وهي   - وميدانية  حتليلية  دراسة   - االجتامعية 
بجامعة  اآلداب  كلية  يف  ماجستري  رسالة 
املنصورة يف مرص، استهدفت التعرف عىل دور 
موقع يوتيوب يف تشكيل احلياة العامة للشباب 
القضايا االجتامعية ومنها  املرصي بشأن بعض 
أبرز  وكان  واالحتجاجات.  والتحرش  الفقر 
العموم  يف  يوتيوب  موقع  أن  الدراسة  نتائج 
يف  العام  املجال  تشكيل  عىل  كبرية  قدرة  لديه 
القضايا االجتامعية للشباب املرصي من خالل 
والنيص  )الفيديو(  البرصي  السمعي  إنتاج 
الغالبية يفضلون استخدامه  )التعليقات(، وإن 
كام  إنتاجه،  من  بدال  املعلومات  لتلقي  كوسيلة 
تفضل  املستخدمني  من  العظمى  الغالبية  أن 
إعادة نرش ما تم نرشة بالفعل من قبل اآلخرين 

عن املوضوع املراد النرش عنه.
دراسة للباحثة سامء مسعد عبد املجيد)2011(، 	 

مضامني  عىل  املرصي  الشباب  »اعتامد  بعنوان 

متابعة  يف  االنرتنت  عىل  الفيديو  ملفات 
وهي  مسحية”  دراسة  املحلية:  األحداث 
رسالة ماجستري يف جامعة حلوان كلية اآلداب 
املرصي  الشباب  اعتامد  مدى  رصد  إىل  هتدف 
يف  االنرتنت  عىل  الفيديو  ملفات  مضامني  عىل 
متابعة األحداث املحلية والتأثريات الناجتة عن 
أن  الدراسة  نتائج  أهم  وكانت  االعتامد.  هذا 
موقع يوتيوب حصل عىل الريادة يف تفضيالت 
موقع  تاله  الفيديو،  ملفات  ملتابعة  اجلمهور 
غوغل ثم الياهو يف املرتبة الثالثة، وهذه النتيجة 
هو  يوتيوب  موقع  أن  اعتبار  عىل  متوقعه  شبه 
كبري  عدد  احتواء  يف  العامل  مستوى  عىل  األكرب 

من ملفات الفيديو غري املتخصصة.
ملوقع 	  املراهقني  »استخدامات  بعنوان  دراسة 

منها،  املتحققة  واالشباعات  اليوتيوب 
بكر )2012م(، وهي  أيب  امحد  للباحث صابر 
معهد  شمس  عني  جامعة  يف  ماجستري  رسالة 
التعرف  استهدفت  للطفولة،  العليا  الدراسات 
الفيديو  مللفات  املراهقني  استخدام  أنامط  عىل 
هلا  التعرض  حيث  من  اليوتيوب  موقع  عىل 
اآلخرين  مشاركه  ومدى  التعرض  وأماكن 
عن  الكشف  عىل  التعرض.فضاًل  يف  هلم 
عرب  املراهقني  بني  تداوال  األكثر  املضامني 
أهم  أن  الدراسة  نتائج  أهم  وكان  املوقع.  هذا 
األخبار  معرفه  هو  اليوتيوب  استخدام  دوافع 
مشاهدة  وبعده  املصورة،  اجلارية  واألحداث 
عرب  مشاهدهتا  من  امليحوثون  يتمكن  مل  برامج 

التليفزيون.
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الدراسات األجنبية 

مشيغان 	  جامعة  من  باحثني  ملجموعة  دراسة 
مضمون  )حتليل  بعنوان  )2009م(  األمريكية 
عىل  للتدخني  املناهضة  الفديوية  املقاطع 
اليوتيوب وما حتمله من قيم اإلثارة واالستاملة 
 content( املشاهدين(  باستجابات  وعالقتها 
 analysis of antismoking videos on youtube;

 message sensation value message appeal and

 ،)their relationship with their viewer response

املقاطع  مضامني  حتليل  عىل  الدراسة  وركزت 
مناهضة  موضوعات  حتمل  التي  الفديوية 
فيديو،  مقطع   934 خالل  من  للتدخني 
االجتامعية  املضامني  بمعرفة  أهدافها  وحتددت 
الغرض،  هلذا  تنتهجها  التي  اإلقناع  ووسائل 
وتم  حتملها.  التي  القيم  عىل  التعرف  وكذلك 
معايري  خالل  من  املشاهدين  استجابات  قياس 
وخلصت  املقاطع.  لتلك  وتفضيلهم  املشاهدة 
الدراسة إىل أن الرسائل املضادة للتدخني شائعة 
عىل موقع يوتيوب من ناحية بيان املخاطر عىل 
حياة اإلنسان، وأن خصائص الرسائل اإلقناعية 
املستخدمني  بتفضيل  ترتبط  املخاطر  بتلك 
االتصال  معايري  وفق  معه  تفاعلهم  ومدى 

التفاعيل عرب موقع يوتيوب. 
أريزونا 	  جامعة  من  باحثني  ملجموعة  دراسة 

مقاطع  مضمون  حتليل   ( بعنوان  األمريكية 
اإلرهابية(  باجلامعات  اخلاصة  اليوتيوب 
وهي   ،)content analysis of Jihadi extremist groups’ videos(

اجلهادية  للمجموعات  استكشافية  دراسة 

الفديوات  أنواع  عىل  التعرف  لغرض  املتطرفة 
وخصائص إنتاجها من الناحية الفنية وخلصت 
أن  إىل  منها  فديوًا   40 لعينة  التحليل  نتائج 
املقاطع الفيدوية حتمل رسائل احرتافية يف إقناع 
الدينية  العواطف  إثارة  ويف  ومريدهيا  اآلخر 
وقدرهتا عىل جتنيد أعضاء جدد هلا باالعتامد عىل 
وقد  املستخدمني  قبل  من  االستخدام  معايري 
بأكمله  الفيديوي  املقطع  الدراسة  استخدمت 

كوحدة للتحليل. 
rauf arif، رسالة ماجستري 	  لـ رؤف عارف  دراسة 

احلركات  بعنوان:  األمريكية،  ايوا  جامعة  يف 
السياسية  والفاعلية  اليوتيوب  االجتامعية، 
مقارنة  حتليلية  دراسة  االستبدادية:  الدول  يف 

للتغري السيايس يف باكستان ومرص وتونس. 
)social movements, youtube and political activism 
in authoritarian countries: a comparative study of 
political change in Pakistan, Egypt and Tunisia.( 

وحاولت استكشاف الدور السيايس ملوقع يوتيوب 
يف عمليات التغيري يف باكستان ومرص وتونس التي 
األخرية،  السنني  خالل  سياسية  تغريات  شهدت 
وتم  البلدان،  تلك  يف  السياسية  األزمات  وخالل 
موقع  بث عىل  فيديويًا  مقطعًا  من 60  عينة  اختيار 
التعرف  هبدف  فئة   51 إىل  تصنيفها  وتم  يوتيوب 
السياسية  وتأثرياهتا  الفيديوات  تلك  أنامط  عىل 
التي اعتمدهتا، فضال عن  واالجتامعية واألساليب 
عكست  التي  واملوضوعات  حتملها  التي  املضامني 
واقع األزمات السياسية التي شهدهتا تلك البلدان. 
نتائجها أن موقع يوتيوب كان أكثر من  وكان أبرز 
إىل  املنطقة  تلك  شعوب  صوت  نقلت  قناة  كونه 
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العام  الرأي  عىل  التأثري  يف  دور  له  كان  إذ  العامل، 
الفديوات  تلك  مع  التفاعالت  خالل  من  العاملي 
التي اعتمد الباحث معيار اللغة االنكليزية يف اختيار 
أن  إىل  الباحث  خلص  كام  لدراسته،  البحث  عينة 
املوضوع الديني غلب عىل حتركات املعارضني من 
اجلمهور يف حشد الرأي العام عرب مواقع اليوتيوب. 

روهانا 	  روتليج  األمريكي  للباحث  دراسة 
اجلامعات  استخدام  بعنوان:  )2009م(، 
كأداة  يوتيوب  ملوقع  العراق  يف  املسلحة 
 Iraqi Insurgents’ Use( لالتصال  اسرتاتيجية 
 of YouTube as a Strategic Communication

Tool(، وهي دراسة استكشافية باستخدام طريقة 

حتليل املضمون ملا وصفهم الباحث باملتمردين 
يف  اسرتاتيجية  كأداة  يوتيوب  ملوقع  العراق  يف 
االتصال، وقد استخدمت أداة حتليل املضمون 
خالل  املوقع  عىل  املرفوعة  الفديوية  للمقاطع 
عام  من  األول  وكانون  الثاين  ترشين  شهري 
 Iraqi املفتاحية  الكلامت  باستخدام  2008م 
تم  حيث  العراقية،  املقاومة  أي   resistance

دراسة املوضوعات واألطر التي جاءت ضمنها 
النظرية،  املداخل  من  االستفادة  خالل  من 
السيام نظرية الغرس الثقايف cultivation واألطر 
االجتامعية  واهلوية    media framing اإلعالمية 
األفكار  انتشار  ونظرية   social identity

لغرض   diffusion of Innovation املستحدثة  
فهم الظاهرة املدروسة. وخلصت إىل أن معظم 
وثائقية  أشكال  ذات  كانت  الفيديوية  املقاطع 
خمتلفة  مسلحة  جماميع  منظورات  وتعكس 
ملجتمعاهتا  ممثلة  أهنا  نفسها  تبني  أن  حاولت 

والرأي العام، وكذلك خلصت إىل أنه ال توجد 
فوارق كبرية يف نوعية املحتوى اإلعالمي التي 
تبثه تلك املجاميع من ناحية إثارة الكراهية ضد 

األمريكان والتحشيد اإلعالمي ضدها.

املتعلقة  السابقة  الدراسات  مراجعة  أن  شك  ال 
املنهجي  املسار  يغني  العلمي  البحث  بموضوع 
األمر  يتعلق  ما  وقدر  علمية.  دراسة  ألية  واملعريف 
وبحدود   - الباحث  فان  احلالية  دراستنا  بموضوع 
علمه- مل جيد ما له عالقة مبارشة بموضوع البحث؛ 
يوتيوب،  موقع  تتناول  التي  الدراسات  لقلة  نظرا 
ينفي  ال  ذلك  ولكن  العربية،  الدراسات  والسيام 
الدراسات  معرض  يف  ذكرها  تم  دراسات  وجود 
العربية واألجنبية يف مواضيع أخرى مثلت مرجعية 
أدبية للدراسة احلالية واستفادت منها بالقدر الذي 
يغني أبعادها العلمية. لذلك يتضح لنا أن الدراسات 
السابقة كانت يف معظمها تركز عىل جوانب استخدام 
موقع يوتيوب من قبل املستخدم للتعرف عىل أنامط 
مع  التعامل  عملية  يف  وأبعاده  االجتامعي  التفاعل 
وسائل التواصل االجتامعي، ماعدا دراستني تناولتا 
فديوية،  مقاطع  من  يتضمنه  وما  يوتيوب  موقع 
حيث تم دراستها يف ضوء اخلصائص التي حتملها، 
وكذلك  روهانا(  األمريكي)رونيلج  دراسة  ومها 
دراسة )عارف ورؤف( املبينتان سابقا، ومها يلتقيان 
البحثية.  املنهج والعينة  آلية  مع دراستنا احلالية من 
احلالية تشرتك يف  دراستنا  أن  إىل  اإلشارة  كام جتدر 
الباحث  دراسة  إليه  ذهبت  ما  مع  نتائجها  إحدى 
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الشعبي  املرسح  تبني  )أياد طارق عيل( يف  العراقي 
)التشابيه( كأحد املشاهد التي متثل الرسوم الشعبية 

لواقعة الطف. 

احلالية  الدراسة  أن  أيضًا  ذكره  الالزم  ومن 
دراسة  جمال  يف  السابقة  الدراسات  من  استفادت 
املقاطع الفيديوية عىل موقع يوتيوب من ناحية آلية 
تستخدم  التي  الربجمية  والتطبيقات  البيانات  مجع 
هلذا الغرض، مثل برنامج tubekit وغريه من األدوات 
املهمة يف عملية استخراج البيانات املتعلقة بالبحث 
التصنيفات  من  االستفادة  عن  فضال  العلمي، 
موقع  عىل  الفيديوية  املقاطع  بمضامني  املتعلقة 

يوتيوب. 

منهجية البحث وأدواته

نوع منهج البحث: تصنف هذه الدراسة ضمن 
نوعية البحوث الوصفية »التي هتتم بدراسة الظاهرة 
اإلعالمية يف وضعها الراهن، وال تقف عند حدود 
الوصف والتشخيص، بل تتجاوز ذلك إىل وصف 
احلقائق  اكتشاف  ألغراض  السببية  العالقات 

املرتبطة هبا وتعميمها«)14(.

ملالءمة  املسحي  املنهج  الباحث  واستخدم     
املسح وأحدا من  منهج  يعد  املشكلة، حيث  طبيعة 

املناهج األساسية يف البحوث الوصفية. 

اجلارية.  واحلقائق  البيانات  جتميع  عىل  ويعتمد 
حتليل  أداة  الباحث  استخدم  املنهج  هذا  إطار  ويف 
ودقيق  منظم  »وصف  عىل  تقوم  التي  املحتوى 
ملحتوى نصوص مكتوبة أو مسموعة أو مرئية. من 

خالل حتديد موضوع الدراسة، وهدفها، وتعريف 
جمتمع الدراسة الذي سيتم اختيار احلاالت اخلاصة 

منه لدراسة مضموهنا وحتليله«)15(.

فيها  يتم  التي  الوحدات  التحليل: هي  وحدات 
الدراسة  القياس والعد مبارشة. ولتحقيق أغراض 
جلأ الباحث إىل استخدام وحدة املوضوع أو الفكرة 
عام  للكشف  استخداما  األكثر  الفئات  حتديد  يف 
الفديوي  املقطع  هنا  متثل  وهي  املحتوى،  يقوله 
املوضوعات  طبيعة  عىل  للتعرف  وذلك  بكامله 
التي محلتها مضامني املقاطع الفديوية عينة الدراسة 
اعتامد  وتم  مقطع.  كل  متيز  التي  السائدة  والفكرة 

التكرار كمقياس لوحدة التحليل.

التي  التصنيفات  هي  الفئات  التحليل:  فئات 
يضعها الباحث استنادًا إىل طبيعة املوضوع ومشكلة 
البحث، كوسيلة يعتمد عليها يف حساب تكرارات 
بصورة  حمدودة  الفئات  كانت  وكلام  املعاين، 
واضحة  أيضا  البحث  نتائج  كانت  كلام  واضحة، 
املقاطع  بمشاهدة  الباحث  قيام  وبعد   .)16( وحمددة 
االنكليزية  باللغة  الطف  واقعة  متثل  التي  الفديوية 
موضوع الدراسة عىل موقع يوتيوب، قام بتصنيفها 

بام خيدم أهداف الدراسة إىل الفئات اآلتية:

واقعة  تناولت  التي  املوضوعات  أنامط  فئة  أوال: 
تتضمن  وهي  يوتيوب،  موقع  عىل  الطف 
الشكل الفني الذي ظهرت عليه مضامني تلك 

املقاطع وتضمنت )12( فئة.
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التعريف اإلجرائيفئات شكل عرض املادة/الفيديوت

املشاهد املقتطعة من أفالم سينامئية دينيةمشاهد من أفالم 1

إلقاء مبارش من قبل شخص أمام مجع من الناسحمارضات دينية2

أفالم كارتونية متحركة أو بتقنية ثالثية األبعادرسوم متحركة 3

املشاهد املقتطعة من مسلسالت تلفزيونية دينيةمشاهد من مسلسالت دينية 4

متثيل العامة لواقعة الطف بشكل مرسحيحماكاة متثيلية )تشابيه( 5

مقاطع صوتية6
عبارة عن تعليق باللغة االنكليزية عىل صور ثابتة متثل معلام دينيا 

يتعلق بواقعة الطف

نشيد ديني مرتجم7
أناشيد دينية حول واقعة الطف واإلمام احلسني مرتمجة نصا 

وليست مدبلجة أو باللغة االنكليزية

التقارير التي تعدها قنوات انكليزية حول الواقعةتقارير تلفزيونية 8

اخلطب التي يلقيها رجال الدين عىل املنابر يف الغربخطب دينية 9

لقاءات ومقابالت مأخوذة من برامج مع شخصيات أجنبيةلقاءات تلفزيونية10

مقاطع فيديوية 11
واللقطات  الكرافيك  تقنيات  فيها  تستخدم  مركبة  مقاطع  وهي 

املركبة مع رشوحات باللغة االنكليزية حول واقعة الطف

أخرى12
عن  معاجلات  مثل:  اشكاال  وتتضمن  أعاله  الفئات  ماعدا  وهي 
أو  الفديوية  والساليدات  بوربوينت،  عروض  احلاسوب،  طريق 

نصوص مرئية صامتة باللغة االنكليزية وغريها.

مشاهدة  تم  الفئة  هذه  ضمن  املضامني:  فئة  ثانيا: 
الطف  واقعة  تتناول  التي  الفديوية  املقاطع 
مرة  من  وألكثر  مقطع،   )12( عددها  والبالغ 
فضال  بدقة،  الرئيسة  مضامينها  حتديد  هبدف 
املقاطع  تصاحب  التي  الرشوحات  قراءة  عن 
عن  ونتج  املقطع،  أسفل  يف  موجودة  وهي 

القيم  متثل  )9( موضوعات  إىل  تصنيفها  ذلك 
الوقوف عىل  أدناه، حيث تم  املبينة يف اجلدول 
املوضوع الرئيس لكل مقطع بناء عىل مضمونه، 
فضال عن الرشوحات التي ترافقه أسفل رشيط 

املقطع عىل واجهة املوقع. 
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التعريف اإلجرائي فئة مضمون املادة/الفيديو ت

1. تناول سريته/نشأته/حياته/ نسبه/ وكل ما يتعلق بذلكالتعريف بسرية اإلمام احلسني

استعراض وقائع األحداث يف املعركةاستعراض أحداث واقعة الطف2

3تناول مواقف صحابة اإلمام أثناء املعركة وبعدهاإظهار مواقف صحابة اإلمام احلسني

استلهام الدروس من واقعة الطف4
القيم التي تتعلمها األجيال من واقعة الطف تارخييا وإنسانيا 

ودينيا

إبراز فكرة احلق ضد الباطل من خالل واقعة الطف5
جتسيد فكرة احلق متمثلة باإلمام احلسني وفكرة الباطل 

متمثلة بأعدائه وقتلته.

6 تناول مسرية السبايا الذين اقتادهم أتباع يزيد بعد املعركةإظهار مأساة سبايا أهل بيت اإلمام احلسني

7
وأهل   اإلمام شخص  يف  الشجاعة  قيم  إبراز 

بيته

لإلمام  الشخصية  والشجاعة  القوة  فضائل  عىل  الرتكيز 
يف  وشجاعته  القتال  يف  القيادية  صفاته  احلسني/إبراز 

املواجهة.

طقوس عاشوراء املعربة عن واقعة الطف8
تناول مراسم زيارة عاشوراء وطقوسها التي تعرب عن واقعة 

الطف

إظهار مواقف املذاهب األخرى من واقعة الطف9
تتناول  مرتمجة  نصية  رشوحات  أو  لقاءات  أو  حمارضات 

مواقف املذاهب اإلسالمية األخرى من واقعة الطف.

يوتيوب:  عىل  الفديوية  املقاطع  مصادر  فئة  ثالثا: 
رصدها  وتم  اآلتية  الفرعية  الفئات  وشملت 
إنتاج  مصادر  ومتابعة  حتليل  عملية  خالل 

املقاطع الفديوية عينة البحث. 

رابعا: الفئات الزمنية: وشملت املدة التي يستغرقها 
املقطع الفديوي وحتديد ذلك يف نطاقات زمنية، 
وتم اعتامد الوحدة الزمنية )دقيقة( لقياس املدة 

الزمنية هلا. 
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التعريف اإلجرائي فئة املصدر ت

1
األفراد الذين لدهيم تسجيل يف موقع يوتيوب ويقومون بنرش موادهممستخدم

2
قناة يوتيوب

رغم أن كل مستخدم تنشأ له قناة خاصة بمجرد التسجيل، لكن املراد هنا هو 
القنوات التي رفعت موادها نتيجة املشاركة لتكون بذلك مصدرا لرفع املادة 

وليس املستخدم الذي شارك بملفها املرفوع عىل يوتيوب.
3

املؤسسات واملراكز الدينية التي لدهيا تسجيل يف اليوتيوبمركز أو مؤسسة دينية

4
قناة تلفزيونية عىل اليوتيوب

القنوات التلفزيونية االنكليزية التي تشرتك يف بث موادها عىل اليوتيوب من 
خالل قنواهتا عىل املوقع.

هذه  يف  العينة  جمتمع  يمثل  العينة:  جمتمع 
عىل  املرفوعة  الفديوية  املقاطع  مجيع  الدراسة 
تتناول  التي  االنكليزية  باللغة  يوتيوب  موقع 
العينة  حتديد  تم  فيام  الطف،  واقعة  موضوعاهتا 
الختيار  الزمني  النطاق  متثل  التي  الزمنية 

عينة البحث بالسنة األخرية )2014( كوهنا مكتملة 
واألقرب إىل سنة البحث. وتم اختيار عينةالبحث 
فديو  مقطع   )100( من  مكونة  للدراسة  اخلاضعة 

خاص بواقعة الطف عىل موقع يوتيوب.  

أسلوب اختيار العينة: تم أخذ العينة من خالل 
وتم  فديو،  مقطع   )100( بواقع  يوتيوب  موقع 
حتديدها عرب املوقع ذاته كون املقاطع الفديوية التي 
تنرش فيه متثل نسبة مشاركة 43% من سوق الفديوات 
اليكسا  موقع  تصنيف  وبحسب  االلكرتونية)17(. 
فهو ثالث أكثر موقع للمشاهدة عىل االنرتنت)18(.  

املفتاحية  الكلامت  استخدام  إىل  الباحث  عمد  وقد 
 imam Hussein, Imam Hussain,( وهي  اآلتية 
 battle of   Karbala, Ashra, Hussein bin Ali,  Altaf

استخدام  وتم    )battle, and The martyr Hussein

فايرفوكس  البحث  عىل مستعرض   tubekit برنامج 
ملا  نظرا  النتائج  استخالص  عملية  يف    Firefox

وإحصاءات  تصنيفات  من  الربنامج  هذا  يتيحه 
تتعلق بخصائص املقاطع الفديوية من حيث نسب 
املشاهدة والتفضيل والتعليقات وغريها من خالل 
إنشاء مسارات تتبعيه للمواد املرفوعة عىل املوقع بناء 
عىل مفردات البحث)19(، حيث تم اختيار الكلامت 
الطف بوصفها  آنفا بشأن واقعة  املذكورة  املفتاحية 
الطف.  واقعة  عن  للتعبري  شيوعا  الكلامت  أكثر 
استبعاد  تم  مفتاحية  كلمة  كل  عن  البحث  وبعد 
التي  اللغة  وهي  باإلنكليزية،  الناطقة  غري  املقاطع 

حددت معيارًا الختيار العينة. 

مخس  اختيار  تم  املفتاحية  الكلامت  جتربة  وبعد 
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منها كوهنا أكثر مالئمة وأكثر نسبة اسرتجاع، حيث 
Hussein bin Ali, and Altaf bat-  ,( استبعاد  تم 
عدم  وكذلك  اسرتجاع  نسبة  أقل  ألهنام  نظرا   )tle
ملوضوع  غالب  بشكل  املسرتجعة  النتائج  مالئمة 
أولويات  حتديد  تم  ثم  املطلوبة،  املفتاحية  الكلمة 
النتائج التي سيتم اعتامدها يف التحليل، وهناك أربع 
طرق لتحديد أولويات عمليات البحث عىل موقع 

اليوتيوب)20( وهي: 

وتعني مدى عالقة الكلمة املفتاحية   :Relevance

بكلمة البحث، وهي تستخدم كإعداد أويل. 

Upload date/default: وقت التحميل.

View count: عدد مرات املشاهدة . 

Rating:  درجة تقييم أو تفضيل املستخدم. 

والتحليل،  البحث  لغرض  معيارين  اعتامد  وتم 
بموضوع  الكلمة  عالقة  أو  مالءمة  مدى  ومها 
معظم  ألن  وذلك   ،)relevance( املفتاحية  الكلمة 
األولية  اإلعدادات  عادة  يغريون  ال  املستخدمني 
مرات  عدد  هو  الثاين  واملعيار  البحث.  عملية  يف 
املشاهدة )view count(، هبدف التعرف عىل شعبية 
ورواج الفديوات التي تم مشاهدهتا بتكرار متزايد. 

وتم مجع نتائج أول صفحتني من النتائج اخلاصة 
بكل كلمة مفتاحية )20 مقطعًا فديويًا(. 

عادة  يميل  املستخدم  أن  إىل  باحثون  ويعزو 
كل  من  مسرتجعة  نتائج  عرش  أول  اختيار  إىل 
الكلامت  معنى  إىل  األقرب  كوهنا  بحث،  عملية 
التي  الفديوات  استبعاد  تم  أنه  علام  املفتاحية)21(،  

عالقة  هلا  ليست  التي  أو  االنكليزية  باللغة  ليست 
تم  حيث  مكررة،  جاءت  التي  تلك  أو  باملوضوع 
هذه  يف  الفديوات  هذه  ييل  الذي  املقطع  اختيار 
عىل  للوقوف  املفردات  حتليل  معيار  أما  احلالة. 
أنامطها ومؤرشات رواجها، فقد تم اعتامد معياري 
عدد مرات املشاهدة view count ومعيار التفضيل أو 
بشكل   favorites or likes إبداء عالمات اإلعجاب
املقاطع  استخدام  دالالت  عىل  للوقوف  رئيس 
الفئات  حسب  الطف  بواقعة  اخلاصة  الفديوية 
املصنفة هلا، وكذلك تم اعتامد الفئات الزمنية وفئات 

املصادر هلذا الغرض. 

أسلوب  الباحث  استخدم  الصدق  لقياس 
خالل  من  وذلك   ،)Face Validity( الظاهري  الصدق 
جمال  يف  املختصني  من  عدد  عىل  االستامرة  عرض 
التعديالت  بعض  إىل  أشاروا  الذين  اإلعالم 
بعض  دمج  تم  حيث  بإجرائها،  الباحث  قام  التي 
الفئات  بعض  حتديد  أو  باملضامني  اخلاصة  الفئات 
بمقاطع  اخلاصة  املقاييس  يف  اعتامدا  األكثر  الزمنية 
يف  الواردة  البيانات  ثبات  ولقياس  الفديو)22(. 
استامرة حتليل املضمون من فئات وقيم مستخلصة 
استخدم  الدراسة،  عينة  الفديو  مقاطع  حتليل  من 
Test-( االختبار  وإعادة  االختبار  أسلوب  الباحث 
من   )%10( مقدارها  عشوائية  عينة  عىل   ،)Retest

إمجايل حجم العينة األصلية بواقع) 10( مفردة بعد 
أسبوعني من االختبار األول، وبلغت قيمة معامل 
قيمة  وهي  هلوستي)0.88(،  معادلة  حسب  الثبات 

عالية تشري إىل ثبات املقياس.
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اإلطار النظري للبحث

االتصالية،  األدوار  وتبادل  اجلديد  اإلعالم 
االتصالية  البنية  يف  احلاصل  التطور  أن  الشك 
عىل  جديدا  طابعا  فرض  اجلديد  اإلعالم  لوسائل 
الرسالة اإلعالمية واجتاهات التعامل معها يف إطار 
استنادا  اجلمهور،  مع  االتصالية  العالقة  متغريات 

عىل إفرازات هذا التطور الذي نشهده يوميا.

الطرق  إىل  اجلديد  اإلعالم  مفهوم  ويشري 
يسمح  بام  الرقمية،  البيئة  يف  االتصال  يف  اجلديدة 
بإمكانية االلتقاء  الناس  للمجموعات األصغر من 
والتجمع عىل االنرتنت وتبادل املنافع واملعلومات، 
بإسامع  واملجموعات  لألفراد  تسمح  بيئة  وهي 

صوهتم وصوت جمتمعاهتم إىل العامل أمجع)23(.

وشهد العرص احلايل رسعة فائقة يف صناعة وسائل 
تكنولوجيا  جمال  يف  وخاصة  وتطويرها  االتصال 
ثورة  وجتسدت  االلكرتونية،  واملعلومات  اإلعالم 
تفجر  ظاهرة  وتزأوج  اندماج  خالل  من  االتصال 
املزج  تم  أنه  بمعنى  أساليبها،  وتعدد  املعلومات 
من  أكثر  متتلكها  اتصالية  تكنولوجيا  من  أكثر  بني 
وسيلة لتحقيق اهلدف النهائي وهو توصيل الرسالة 
»التكنولوجيا  عليها  أطلق  ما  وهي  االتصالية، 
التفاعلية«، إذ فرض هذا التطور التقني اهلائل الذي 
يف  واملعلومات  االتصال  تكنولوجيا  قطاع  شهده 
االنرتنت،  انتشار  مع  خاصة  األخريين،  العقدين 
الناس يتالمحون  العامل، جعلت  حقائق جديدة عىل 
شيئا  تتحكم  إفرازاته  فتئت  ما  افرتايض  عامل  يف 

واالجتامعي  والسيايس  اإلنساين  الواقع  يف  فشيئا 
إفرازات  أهم  من  ولعل  األرضية،  الكرة  لسكان 
هذا العامل هو ما يعرف بالشبكات االجتامعية التي 
اهتامماته  حسب  كل  الناس  ماليني  عربها  يشرتك 

وميوله)24(. 

العامل  يشهدها  التي  االتصالية  الثورة  ظل  ويف 
اآلن، طرحت مداخل جديدة يف فاعلية اجلمهور، 
يعد  مل  حيث  الصدى،  ورجع  املضمون،  وطبيعة 
تفاعلية،  عملية  بل  االجتاه  أحادية  عملية  االتصال 
ومل يعد املستقبل متلقيا سلبيا، بل يلعب دورا إجيابيا 
استخدام  ووسع  االتصايل)25(.  الفعل  يف  ومؤثرا 
االتصال  مفهوم  اإلنساين  االتصال  يف  االنرتنت 
عرب  التباديل  اإلنساين  االتصال  ليشمل  التقليدي 
أجهزة الكمبيوتر، فلم يعد االتصال احلديث موقفا 
هبدف  مستقبل  إىل  رسالة  مصدر  فيه  ينقل  سلوكيا 

التأثري فيه، وإنام أصبح موقفا تبادليا)26(.

ختطي  عىل  احلديثة  الوسائل  وجود   ساعد  لقد 
عرب  خمتلفة  ثقافات  وبث  واملكان  الزمان  حواجز 
ما  بكل  االنرتنت،  وشبكة  الفضائية  القنوات 
استقباهلا  وسهولة  وصور  وقيم  أفكار  من  حتمله 
التطور  هذا  صاحب  وقد  كافة.  الشعوب  من  
دولية  متغريات  االتصال  جمال  يف  التكنولوجي 
العامل، مع ظهور كيانات  إعادة تشكيل  سامهت يف 
جماالت  يف  أشواطًا  قطعت  واقتصادية  سياسية 
السلع  أمام  احلدود  وفتحت  املختلفة  التعاون 

واملنتجات بام فيها املنتج الثقايف واإلعالمي.
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ووسائل  االتصاالت  تكنولوجيا  واستطاعت 
االجتامعي  التواصل  مواقع  مثل  اجلديدة،  اإلعالم 
و»يوتيوب«  و»تويرت«  بوك«  »فيس  الشهرية 
وغريها، أن تصبح منابر إعالمية جديدة، ألحداث 
من  الكثري  يف  كثرية  جذرية  وحتوالت  تغيريات 
حاليا  تعد  حيث  العامل،  حول  والدول  املجتمعات 
خللق  ونموا،  تطورا  االتصال  وسائل  أرسع  من 
وتشكيل تواصل فعال بني الكثري من األفراد حول 
االتصالية  األدوار  تبادل  مفهوم  فيه  يتجسد  العامل، 
اإلعالم  مواقع  ورشعت  أشكاله)27(.  أقوى  يف 
املنسوجة عىل هيئة يوتيوب يف االستيالء عىل اهتامم 
بوصفه  الغرب  يف  خصوصا  الشباب  من  اجلمهور 
مكانا لفن إعالمي يصنع أخيلة للعامل املعارص الذي 
الكمبيوتر  وشاشات  الشبكات  أثر  حتت  يعيش 
تأثريا  اإلعالم  لوسائل  أن  والسيام  واخلليوي)28(، 
كبريا عىل املعرفة االجتامعية والسلوك ومن ثم عىل 
هبا،   املرتبطة  واألفعال  واالجتاهات  القيم  ترتيب 
االجتامعية   أبعادها  هلا  قوة  اليوم  اإلعالم  وأصبح 
وثقافية،  واقتصادية  سياسية  قوة  من  ماهلا  بمقدار 
املعلومات واآلراء  هلا  تنقل  اليوم  فوسائل اإلعالم 
واألفكار واالجتاهات ومن خالل نشاطها االتصايل 
يتم نقل العادات والتقاليد ويتم تعزيز القيم السائدة 
قيم  وخلق  قيم  هبدم  أيضا  تقوم  وقد  املجتمع  يف 
يف  احلديثة  التكنولوجيا  تعمل  حيث  جديدة)29(، 
أنامط  بناء  وإعادة  تشكيل  إعادة  عىل  هذا  عرصنا 
التوافق االجتامعي وكل جوانب احلياة، فهي جتربنا 
ولكل  فكرة  لكل  التقييم  وإعادة  النظر  إعادة  عىل 

عمل)30(.

أهم  من  والعاملية  التفاعلية  النواحي  وتعد 
األسباب التي جعلت االنرتنت أداة  اتصال تسويقية 
باملقارنة  والفكرية  املادية  األنامط  لشتى  ضخمة 
الشبكة  وهذه  األخرى)31(،  التقليدية  بالوسائل 
التواصل اجلامهريي من  التفاعلية أحدثت ثورة يف 
النرش  واحتكار  الدورية  والصفة  االنتشار  حيث 
زيادة  إىل  فأدت  التعبريية)32(  والوسائط  واملضامني 
بشكل  للوسائل  املتلقي  الشخص  مشاركة  حجم 
إجيايب يف عملية اختيار الرسائل وانتقائها فضاًل عن 
الرسالة اإلعالمية  وبناء  زيادة مشاركته يف تصميم 
يف بعض األحيان، وغريها من السامت املهمة التي 
ال  كام  اإلعالمية)33(  للرسالة  الشبكة  هذه  توفرها 
خيفى أن التطورات التي يشهدها قطاع االتصاالت 
وتقنية املعلومات متهد السبيل أمام أعداد كبرية من 
للحصول  االلكرتونية  البيئة  إىل  ليتحولوا  الناس 
جديدا  اتصاليا  نمطا  وأفرزت  املعلومات)34(  عىل 
بسامت  يتسم  الذي  الوسطي  االتصال  نمط  وهو 
واالتصال  واملواجهي  الشخيص  االتصال  من  كل 
االتصايل  النمط  هذا  يتضمن  حيث  اجلامهريي، 

داخله االتصاالت بأنامطها املتعددة )35(.

وسائل التواصل االجتامعي وصناعة املضامني.. 
اليوتيوب مثاال.  

إن التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال، 
االجتامعي،  التواصل  شبكات  جمال  يف  والسيام 
العامل  وأغرقت  املعلومايت  التدفق  عوملة  يرست 
بالصوت والصورة ومن أدنى العامل إىل أقصاه الغية 
ويشهد  والثقافية)36(.  الوطنية  واحلدود  احلواجز 
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اخرتعها  التي  التقنيات  يف  ثورة  املعارص  العامل 
االتصال  عىل  قدراته  من  يطور  لكي  اإلنسان 
باآلخرين من أجل توصيل املعلومات إليهم والتأثري 
فيهم)37(، حتى أن هناك من يصف الرصاع اليوم 
السمعي  االتصال  تكنولوجيا  أنظمة  تطور  ظل  يف 

واملرئي واملقروء بأنه رصاع ثقايف يف االتصال)38(. 

بأهنا  االجتامعي،  التواصل  شبكات  وتعرف 
رشكات  قبل  من  وبرجمتها  إنشاؤها  يتم  خدمات 
كربى جلمع أكرب عدد من املستخدمني واألصدقاء 
عن  وللبحث  واالهتاممات،  األنشطة  ومشاركة 
وأنشطة  اهتاممات  عن  والبحث  صداقات  تكوين 
بأحد  معهم  يتشاركون  آخرين  أشخاص  لدى 
هذه  وتوفر  غريها،  أو  الفكرية  االشرتاكات 
والرتاسل  الفورية  املحادثة  مثل  ميزات  اخلدمات 
من  املتعددة  الوسائط  ومشاركة  واخلاص  العام 
استقطبت  وقد  وامللفات،  وفيديو  وصورة  صوت 
بالد  شتى  من  املستخدمني   ماليني  اخلدمات  هذه 

العامل.

املستوى االجتامعي والثقايف فقد سامهت  وعىل 
خالل  من  واملعلومات  االتصال  تكنولوجيات 
توفري عدد كبري من قواعد البيانات وبنوك املعطيات 
الويب  وتقنيات  االتصال  العديد من شبكات  عرب 
والتعريف  اخلارجية  الثقافات  عىل  االنفتاح  يف 
بالثقافات املحلية، فضال عن التعريف باخلاصيات 
ثورة  البلدان)39(. ومع  الثقافية واحلضارية ملختلف 
انتقل  االلكرتوين  االتصال  وسيطرة  املعلومات 
املجتمع العاملي من جمتمع صناعي إىل جمتمع تواصل 
االنرتنت  شبكة  وضعت  حيث  معلومات  وجمتمع 

العامل  يف  مكان  أي  مع  مبارش  اتصال  عىل  األفراد 
املعلومات  تبادل  من  حتىص  ال  بكمية  وسمحت 

ونقلها)40(.

إن التطبيقات االجتامعية عىل االنرتنت هي أهم 
أصبح  والذي   web.2 أو  الويب2  ثورة  خصائص 
فاعلية  تتيح  التي  اخلصائص  إىل  يشري  مصطلحا 
كالتصميامت  بينهم،  وتفاعلية  للمستخدمني  أكرب 
هلم  تتيح  والتي  املستخدمني  الختيارات  اخلاضعة 
اإلرسال ال جمرد االستقبال، وتكوين شبكات من 

األصدقاء واملعارف والتواصل بينهم)41(. 

واليوتيوب هو أحد املواقع االجتامعية الشهرية، 
تأسيسه  منذ  قصرية  زمنية  بمدة  استطاع  والذي 
ضمن  متقدمة  مكانة  عىل  احلصول  2005م  عام 
دوره  يف  وخصوصًا  االجتامعي،  التواصل  مواقع 
ووقعت  جرت  التي  األخرية  األحداث  يف  املتميز 
الطبيعية  الكوارث  العامل منها:  أنحاء خمتلفة من  يف 
والثورات  اجلامهريية  واالنتفاضات  والتحركات 
الشعبية. وهو يسمح للمستخدمني برفع ومشاهدة 
ومشاركة ملفات الفيديو، أي إمكانية التحميل عليه 
أو منه لعدد هائل من مقاطع الفيديو وبشكل جماٍن. 

املحتوى  إنتاج  خلاصية  مثاال  اليوتيوب  ويعد 
من قبل املستخدم، حيث تتعدد املضامني الفديوية 
التي  املاليني  مئات  من  يوميا  املوقع  يشهدها  التي 
التي  املضامني  ومفهوم  اهتامماهتم.  عن  تعرب 
 User Generated Content UGC املستخدم ينتجها 
اجلديد.  باإلعالم  املرتبطة  املفاهيم  أحدث  من 
شغلت  سابقة  ملفاهيم  تطورًا  يعد  مفهوم  وهو 
املاضية  القليلة  السنوات  يف  الصحفية  الدراسات 
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وصحافة   ،)Interactivity( التفاعلية  مفهوم  مثل 
املشاركة  )Citizen Journalism(. وصحافة  املواطن 
عوامل  دفعت  وقد   ،)Participatory Journalism(

تصاعد  بينها:  من  املفهوم،  هذا  انتشار  باجتاه  عدة 
التي  السامت  من  بالعديد  لتمتعها  االنرتنت  أمهية 
بأنفسهم  مضامينهم  إنتاج  من  املستخدمني  متكن 
املتزايد  االعتامد  وكذلك  وسهولة،  بيرس  ونرشها 
عىل الرقمنة يف العمل اإلعالمي، وسهولة التواصل 
إنتاج  يف  املستخدمة  األجهزة  بني  واالندماج 
يف  املستخدمني  مسامهات  وانتشار  املضامني  هذه 
واملواقع  واملدونات  االنرتنت  ومنتديات  ساحات 
املختلفة، وعرب الوسائل التفاعلية املتنوعة، وتصاعد 
أكثر  لرشاء  اإلعالمية  املؤسسات  بني  التنافس 
حدث  كام  املستخدمني  ملضامني  استضافة  املواقع 
أن  املتوقع  يوتيوب. وهي مسامهات من  مع موقع 
العديد  توفر  بتطور web 2.0، وهو مظلة  تتضاعف 
للمستخدمني  تسمح  التي  التفاعلية  األشكال  من 
بتقاسم وتشارك املعلومات مع بعضهم البعض)42(.

إن اجليل الثاين لالنرتنت )web 2.0( يتيح إمكانية 
القيام بعملية النرش االلكرتوين والبث بشكل مستقل 
عن املؤسسات، أي أن األفراد املستعملني العاديني 
)عرب  االلكرتوين  والنرش  بالكتابة  القيام  بإمكاهنم 
املنتديات  االلكرتونية،  كاملدونات  عديدة  تقنيات 
االجتامعية،  الشبكة  مواقع  للمحادثة،  االلكرتونية 
القيام  وكذلك  وغريها  الشخصية  الصفحات 
فاملستعمل  برصية،  سمعية  فيديو  تسجيالت  ببث 
أصبحت لديه إمكانية ليس فقط للمشاركة اجلامعية 
اإلنتاج  حتى  لكن  و  املحتوى،  خللق  تقنيات  يف 

بثها  يف  و  فيها  التحكم  و  املضامني  هلذه  الفردي 
بصفة فردية)43(.

إن مفهوم إنتاج املحتوى من قبل املستخدم بات 
االجتامعي،  التواصل  بوسائل  أبعاده  بكل  مقرتنا 
وغريها  بوك  والفيس  اليوتيوب  مثل  فمواقع 
أفالم  مع  املستخدمني  لتفاعل  تالٍق  نقطة  متثل 
تقدم  ومجيعها  امللفات،  ومشاركة  والصور  الفيديو 
يتيح مشاركتها عىل نطاق  بام  بشكل مبسط وسهل 
االجتامعي  التواصل  شبكات  تتيح  وفيام  واسع، 
املحتوى  أنامط  مجيع  يف  يشاركوا  أن  للمستخدمني 
إىل  وبالنسبة  البعض)44(.  بعضهم  مع  تقريبا 
قبل  من  املحتوى  صناعة  جمال  يف  اليوتيوب  أمهية 
عديدة  بحثية  دراسات  أجريت  فقد  املستخدم، 
تناول هذا املوقع من نواح خمتلفة لغرض استكشاف 
عرب  االجتامعي  التواصل  شبكات  استخدام  آلية 
معه،  والتفاعل  استخدامه  خصائص  عىل  التعرف 
عىل  الناس  فيها  يبحث  التي  األنامط  عىل  وركزت 
عن  فضال  املوقع،  عىل  املرفوعة  الفديوية  املقاطع 
متثل  التي  واملعلومات  للبيانات  كمصدر  أمهيته 
موردا يف الدراسات االجتامعية)45(. ويرى باحثون 
أن الطبيعة الديمقراطية التي يتمتع هبا املستخدم يف 
وآليات  الرسمية  الرقابة  وغياب  املضمون  صناعة 
ديناميكية  تنامي  عىل  شجعت  بالشهرة  تتعلق 
والسيام  يوتيوب،  موقع  عىل  االجتامعي  التفاعل 
خيارات  من  املوقع  عىل  املتاحة  اخلصائص  ظل  يف 
يتمتع  جعله  مما  التعقيد  عن  بعيدة  ومرونة  متنوعة 
بميزة ينفرد هبا يف هذا املجال عن باقي أنامط إنتاج 

املحتوى من قبل املستخدم)46(.
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نتائج الدراسة التحليلية

تم حتليل 100 مقطع فيديو عىل موقع يوتيوب 
ألغراض الدراسة احلالية تم مجعها من خالل مخس 
برنامج  وباستخدام  املوقع  من  مفتاحية  كلامت 
tubekit عىل املستعرض Firefox وبواقع 20 فيديوًا 

عىل  اإلجابة  لغرض  وذلك  مفتاحية،  كلمة  لكل 
تساؤالت البحث وأغراضه، وكانت نتائج الدراسة 

وفق املحاور اآلتية: 

بواقعة  اخلاصة  املوضوعات  مضامني  أوالً: 
الطف عىل موقع يوتيوب.

البحث  بموضوع  اخلاصة  املضامني  تم تصنيف 
والرسائل أو القيم التي حتملها إىل تسع فئات رئيسة 
لغرض التعرف عىل هذه املضامني وأهيا أكثر تكرارًا 
مقاطع  هناك  أن  إىل  اإلشارة  مع  البحث،  عينة  يف 
فئة لتشكل تكرارات بلغت  فيدوية حتمل أكثر من 
اجلدول  يف  مبني  وكام  العام،  املجموع  يف   )159(

رقم )1(. 

من خالل معطيات اجلدول رقم )1(، نجد أن فئة 
موضوع )استعراض أحداث واقعة الطف( جاءت 
املقاطع  يف  التكرار  كثرة  حيث  من  األوىل  باملرتبة 
 ،)%25.78( وبنسبة  البحث،  عينة  الفيديوية 
 )احلسني اإلمام  بسرية  )التعريف  فئة  تليها 
فكرة احلق ضد  )إبراز  فئة  ثم  بنسبة )%18.86(، 
الباطل من خالل واقعة الطف( بنسبة )%13.83( 
يف  الشجاعة  قيم  )إبراز  فئة  تليها  الثالثة،  املرتبة  يف 

يف   )بيته وأهل   احلسني اإلمام  شخص 
املرتبة الرابعة بنسبة )11.94%(، وتأيت خامسا فئة 
)استلهام الدروس والعرب من واقعة الطف( بنسبة 
عاشوراء  )طقوس  فئة  سادسا  ثم   ،)%10.06(
املعربة عن واقعة الطف( بنسبة )8.80%(، وسابعا 
 )تأيت فئة )إظهار مواقف صحابة اإلمام احلسني
)إظهار  فئة  جاءت  وثامنا   ،)%4.40( بنسبة 
بنسبة   )احلسني اإلمام  بيت  أهل  سبايا  مأساة 
)3.77(، ويف املرتبة التاسعة واألخرية جاءت فئة 
)إظهار مواقف املذاهب األخرى من واقعة الطف( 

بنسبة )%2.51(.

مواضيع  أكثر  أن  النتائج  يتضح من خالل هذه 
املضامني اخلاصة بواقعة الطف تتعلق بوقائع معركة 

الطف وتسلسل األحداث فيها.

وظيفة  عىل  ينطوي  ذلك  أن  الباحث  ويرى   
إعالمية هتدف إىل التعريف بطبيعة أحداث املعركة 
وأطرافها، ويأيت أيضا يف إطار نفس الغرض اإلعالمي 
التي   احلسني اإلمام  بسرية  التعريف  فئة  هذا 
جاءت ثانيا، ولعل هذا البعد اإلعالمي من خالل 
التارخيية  بالواقعة  التعريف  يسهم يف  الفئتني  هاتني 
شخوصها  وطبيعة   احلسني اإلمام  الستشهاد 
األمر،  هذا  عىل  مصادرها  حرص  عن  ويكشف 
والسيام أن الفئة التي جاءت بعدمها تتحدث عن قيم 
التي  والرش  الباطل  مقابل  اإلمام  يمثلها  التي  احلق 
يمثلها أعداؤه من إتباع يزيد، تليها أيضا الفئة التي 
وتتحدث  اإلمام  شخص  يف  الشجاعة  قيم  تصف 
لتضيف  والدينية،  واإلنسانية  القيادية  صفاته  عن 
إبراز  التأكيد عىل  مجيعا مؤرشا يعزز هذا االجتاه يف 
وشخوصها.  الطف  بواقعة  اخلاصة  اجلوانب  مجيع 
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جدول رقم ) 1( يبني توزيع الفئات اخلاصة مبضمون املقاطع الفديوية

النسبة%التكرارالفئةت

1 3018.86التعريف بسرية اإلمام احلسني

4125.78استعراض أحداث واقعة الطف2

3 74.40إظهار مواقف صحابة اإلمام احلسني

1610.06استلهام الدروس من واقعة الطف4

2213.83إبراز فكرة احلق ضد الباطل من خالل واقعة الطف5

6 63.77إظهار مأساة سبايا أهل بيت اإلمام احلسني

1911.94إبراز قيم الشجاعة يف شخص اإلمام  وأهل بيته7

148.80طقوس عاشوراء املعربة عن واقعة الطف8

42.51إظهار مواقف املذاهب األخرى من واقعة الطف9

100%159املجموع

متفاوتة  بنسب  جاءت  فقد  الفئات  باقي  أما 
الطف  بواقعة  اخلاص  املضمون  تنوع  عىل  لتدلل 
مصادر  لدى  االهتامم  أولويات  وعىل  جهة،  من 
فمثال  أخرى،  جهة  من  الفديوية  املقاطع  إنتاج 
 – األخرى  املذاهب  مواقف  استعراض  أن  نجد 
من  وغريها  الفكرية  والشخصيات  الشيعية-  غري 
واقعة الطف شكل نسبة قليلة )2.51%(، وكذلك 
فئة إظهار  بالواقعة مثل  املرتبطة  بالنسبة لألحداث 

مأساة السبايا التي جاءت بنسب متدنية أيضا.  

اخلاصة  للموضوعات  العرض  أنامط  ثانيًا: 
بواقعة الطف.

للتعرف عىل األشكال التي عرضت من خالهلا 
تم  الطف،  بواقعة  اخلاصة  املوضوعات  مضامني 
كافة  مشاهدة  بعد  الغرض  هلذا  فئة   )12( حتديد 
اجلدول  يف  مبني  وكام  البحث،  عينة  الفيديوهات 

رقم )2(.
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جدول رقم )2( يبني توزيع الفئات اخلاصة بشكل عرض 

مضامني املقاطع الفيديوية

%التكرارشكل عرض املادةت

11%11مشاهد من أفالم 1

13%13حمارضات دينية2

3%3رسوم متحركة 3

10%10مشاهد من مسلسالت دينية 4

15%15حماكاة متثيلية )تشابيه( 5

4%4مقاطع صوتية6

11%11نشيد ديني مرتجم7

8%8تقارير تلفزيونية 8

6%6خطب دينية 9

3%3لقاءات تلفزيونية10

9%9مقاطع فيديوية 11

12

اخرى 

)عروض بوربوينت، 
نصوص مرئية صامتة(

7%7

100%100املجموع

  ويتضح من اجلدول أعاله أن فئة شكل العرض 
)حماكاة متثيلية( أو كام يطلق عليها بـ»التشابيه« التي 
  احلسني  اإلمام  استشهاد  أحداث  تستعرض 
يف واقعة الطف جاءت باملرتبة األوىل بنسبة %15، 
تليها فئة حمارضات دينية بنسبة 13%، ثم فئة مشاهد 
فلمية واألناشيد الدينية باملرتبة الثالثة بنسبة %11، 
دينية  مسلسالت  من  مشاهد  فئة  ثم  منهام،  لكل 

فديوية  مقاطع  تليها  الرابعة،  باملرتبة   ،%10 بنسبة 
تلفزيونية سادسا  تقارير  فئة  ثم  بنسبة %9،  خامسا 
وفئة   ،%7 بنسبة  سابعا  )أخرى(  وفئة   ،%8 بنسبة 
خطب دينية باملرتبة الثامنة بنسبة 6%، وفئة مقاطع 
صوتية بنسبة 4%، باملرتبة التاسعة، فيام جاءت كل 
باملرتبة  تلفزيونية  ولقاءات  متحركة  رسوم  فئة  من 

األخرية بنسبة %3. 

أعاله  اجلدول  التي تضمنها  البيانات  وبناء عىل 
عرض  يف  الشعبي  األسلوب  أن  استنتاج  يمكن 
الواقعة طغى عىل اهتاممات مصادر إنتاج املحتوى 
املحاكاة  فئة  جاءت  إذ  الطف،  بواقعة  اخلاص 
مصطلح  العراقيون  عليه  يطلق  ما  أو  التمثيلية 
)التشابيه( باملرتبة األوىل يف أسلوب أو نمط عرض 
املحتوى اخلاص هبا وبنسبة 15%، ولعل ذلك ناتج 
تقليدًا دائاًم ال ينقطع عىل مر  انتشارها بصفتها  عن 
السنني، فضال عن كوهنا متثل رسدًا مرئيًا لألحداث 
ويف  والواقعية.  والوضوح  بالبساطة  تتسم  التي 
الدينية  املحارضات  أسلوب  أن  نجد  ذلك  مقابل 
جاء يف املرتبة الثانية، وهو ما يمثل- بنظرنا- وسيلة 
علمية مهمة ملخاطبة اآلخر، ورسالة ثقافية وفكرية 
احلسينية  القضية  مدلوالت  تعكس  أن  شأهنا  من 

وأبعادها الفكرية واإلنسانية عىل املستوى العاملي.

اخلاص  العرض  نمط  الثالثة  املرتبة  يف  وجاء 
واقعة  حول  مرتمجة  أفالم  من  املقتطعة  باملشاهد 
إىل  تم ترمجتها  إيرانية  الطف، وأغلب هذه األفالم 
االنكليزية سواء أكانت الرتمجة موجودة أصال عىل 
برتمجتها  قام  الفديوي  املقطع  مصدر  أن  أم  الفلم 
املقطع  أسفل  تعليق  ضمن  لذلك  ينوه  ما  حسب 
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خاص برشح مضمون املقطع الفديوي. ثم تأيت بعد 
مسلسالت  من  املأخوذة  املقاطع  الرتتيب  يف  ذلك 
السياق،  نفس  ووفق  لإلنكليزية  مرتمجة  دينية 
للعرض  األشكال  هذه  استخدام  أن  والشك 
يعكس أيضا التنوع يف تناول واقعة الطف وكذلك 
خالل  من  إعالميا  هبا  التعريف  يف  أمهيتها  يعكس 
الوسائل،  هذه  عرب  مضامينها  من  جانب  عكس 
املستخدمني يف ظل  تتطلب جهدا من  وهي هنا ال 
عليها  احلصول  سهولة  تتيح  تقنية  تطبيقات  وجود 
التواصل  وسائل  عىل  وحتميلها  فنيا  ومعاجلتها 
االجتامعي، ومنها موقع يوتيوب، ولكنه من جانب 
آخر، السيام يف فئة املقاطع الفديوية والصوتية نرى 
حيث  من  املادة  إعداد  يف  التقنية  الفردية  اجلهود 
من  ذلك  وغري  والصوت  والصور  املقاطع  تركيب 
الفنية والتقنية، ونرى رضورة أن  املعاجلة  عمليات 
يتم دراسة هذه العوامل التي تتعلق بجوانب إعداد 
املادة فنيا وتقنيا من قبل املستخدمني والعنارص التي 
إعالميا  توظيفها  وجوانب  الفني  بناءها  تعكس 

ودعائيا.

فئة  وجود  هو  أيضا  به  االهتامم  يستحق  وما 
اخلاصة  العرض  أنامط  كأحد  املتحركة  الرسوم 
ندرته،  رغم  مهم،  أسلوب  وهو  الطف،  بواقعة 
سواء خاطبت رشائح معينة، أم كانت يف إطار تعدد 
بعضها  وان  السيام  بالعرض،  اخلاصة  األساليب 

جاء بتقنية األبعاد الثالثية.

وجاءت فئة التقارير التلفزيونية برتتيب ال بأس 
به )سادسا(، وهو يعكس اهتامم مصادر رفع املقاطع 

االنكليزية  اإلعالم  وسائل  عىل  يبث  بام  الفديوية 
وقد  الطف،  واقعة  عن  إعالمية  تقارير  تعمل  التي 
يدعونا ذلك إىل حث القنوات الفضائية الدينية عىل 
حدث  أي  أو  الطف  واقعة  حول  تقاريرها  ترمجة 
احلال  وكذلك  اليوتيوب،  وبثها عىل  مهم  إسالمي 
بالنسبة إىل اللقاءات التلفزيونية الذي جاء عارشا، 
وهي رغم قلتها، لكنها مهمة أيضًا بحيث تدعو إىل 
إعالمية يف شكل  االهتامم هبا وصنع مواد  رضورة 
لقاءات مع شخصيات أجنبية مهمة وبثها عىل موقع 
الثورة  أفكار  ونرش  هبا  التعريف  لغرض  يوتيوب 

احلسينية.

فئة  ضمن  أنامطا  هناك  أن  االنتباه  يلفت  كام 
األساليب  تنوع  عىل  لتدلل  جاءت  )أخرى( 
واألنامط يف عرض املحتوى اخلاص بواقعة الطف، 
وهو مؤرش إجيايب، وهي تشمل عروض البوربوينت 
التي تدور موضوعاهتا حول  PowerPoint والفالشات 

واقعة الطف. 

بواقعة  اخلاصة  الفديوية  املقاطع  مصادر  ثالثًا: 
املحور  هذا  ضمن  املصادر  وشملت  الطف. 
أربع فئات رئيسة وكام مبني يف اجلدول رقم)3(.
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 جدول رقم )3( يبني توزيع الفئات اخلاصة مبصدر املقاطع 
الفديوية

%التكراراملصدرت

52%52مستخدم1

28%28قناة يوتيوب2

8%8مركز أو مؤسسة دينية3

12%12قناة تلفزيونية4

100%100املجموع
 

نصف  عىل  ينيف  ما  أن  أعاله  اجلدول  يبني  كام 
بواقعة  اخلاصة  يوتيوب  موقع  عىل  املرفوعة  املواد 
 ،%52 وبنسبة  أفرادا  مستخدمون  حيملها  الطف 
إذ  األخرى،  بالفئات  مقارنة  عالية  نسبة  وهي 
بنسبة  ثانيا  يوتيوب  عىل  املوجودة  القنوات  جاءت 
ثم   ،%12 بنسبة  ثالثا  التلفزيونية  والقنوات   ،%28
األخرية  باملرتبة  رابعا  الدينية  واملؤسسات  املراكز 

بنسبة %8. 

ما  خالل  من  أعاله  البيانات  تفسري  يمكن 
استخدام  جمال  يف  الفردية  اجلهود  أمهية  من  يتضح 
حتققه  أن  يمكن  الذي  الدور  وحجم  اليوتيوب 
اجلديد  اإلعالم  وسائل  إطار  يف  ودينيا  إعالميا 
التي أصبح الفرد أحد أركاهنا األساس، ومن جهة 
الدور  تواضع  عىل  مؤرشا  ذلك  لنا  يقدم  أخرى، 
الذي تقوم به املؤسسات واملراكز الدينية يف عملية 
دينية  قضية  خدمة  يف  وتوظيفه  اليوتيوب  استثامر 
أن  فنجد   ، احلسني  اإلمام  ثورة  مثل  وإنسانية 
نسبة 8%، التي حصلت عليها تعد مؤرشا سلبيا ال 
يعكس واقع وظيفتها وواجباهتا يف ظل تنامي الفكر 

اآلخر املعادي لنهج اإلسالم احلق وحماوالته تشويه 
السيايس  املستوى  عىل  ونتائجها  احلسينية  الثورة 
واالجتامعي والديني واإلنساين، واملقصود باملراكز 
القضية  هبذه  املعنية  تلك  هنا   الدينية  واملنظامت 

-قضية اإلمام احلسني- والتي طرحها. 

خاصة  قنوات  هناك  أن  أيضا  النتائج  وكشفت 
مشرتكني  جمموعة  أو  أفراد  يديرها  اليوتيوب  عىل 
لرفع  كمصدر  الثانية  باملرتبة   %28 نسبة  شكلت 
ملفات الفديو اخلاصة بواقعة الطف، ويعكس ذلك 
أمهية مثل هذه القنوات يف نرش ثقافة واقعة الطف 
السيام وأن الكثري من القنوات عىل اليوتيوب لدهيا 
ويمكن  كافة  العامل  دول  من  ومشرتكون  ألبومات 
طريق  عن  ونرشه  أيضا  حمتواها  من  االستفادة 
مواقع  مع  هبا  املرتبطة  الروابط  وتفعيل  املشاركة 
تواصل اجتامعي أخرى مثل التويرت والفيس بوك. 
كام يلفت إىل أن هناك قنوات انكليزية هلا موقع عىل 
بنرش  قامت    Euro news يورونيوز  مثل  اليوتيوب 

تقارير تلفزيونية عن واقعة الطف. 

رابعا: مؤرشات االهتامم باملقاطع الفديوية اخلاصة 
بواقعة الطف.

من  االهتامم  مؤرشات  عىل  االستدالل  يمكن 
ولعل  يوتيوب،  موقع  يتيحها  عدة  معايري  خالل 
  view countأبرزها هو ما يتعلق بعدد مرات املشاهدة
 favorites or likes اإلعجاب  إبداء  أو  والتفضيل 
التي يعطيها املستخدم ملقطع الفيديو الذي يشاهده، 
فضال عن عنارص أخرى تدخل ضمن هذه املعايري 
  duration الزمنية  واملدة   comments التعليقات  مثل 
والتقييم التدرجي rating وغري ذلك، لكن املعيارين 
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األكثر  يعدان  واملشاهدة،  التفضيل  أي  املذكورين، 
من  كثريا  العتامدمها  نظرا  الغرض،  هلذا  استخداما 
أو رواج  االستدالل عىل شعبية  بغية  الباحثني  قبل 

popularity   مقاطع الفيديو عىل اليوتيوب)47(.

2014م  السنة  احلالية  الدراسة  حددت  وقد 
اخلاصة  الفديوية  املقاطع  السرتجاع  زمني  كمعيار 
بواقعة الطف، وألجل التعرف عىل املؤرشات التي 
املستخدمني  لدى  االهتامم  اجتاهات  عن  تكشف 
باملواضيع اخلاصة بواقعة الطف عىل موقع يوتيوب، 
فان اجلداول اآلتية اعتمدت يف بياناهتا عىل معياري 
مؤرشات  عن  فضال  والتفضيل،  املشاهدة  نسب 
الفئات الزمنية من ناحية املدد الزمنية ضمن نطاقات 

معينة تم وضعها لكل فئة. 

املشاهدة والتفضيل: 
حتليل  يف  كمعيار  اعتمدت  التي  الفئات  وهي 
االهتامم.  مؤرشات  عن  للكشف  الفيديو  مقاطع 
ناحية  من  املؤرشات  هذه   )4( رقم  اجلدول  ويبني 
البحث  عينة  جمموع  من  املئوية  ونسبها  أعدادها 
حظيت  الفئات  أي  ملعرفة  وذلك  فئة  كل  وحسب 
تفوق  تفضيل  عالمات  أو  أكثر  مشاهدة  بنسبة 
فان   ،)4( رقم  اجلدول  من  يتضح  وكام  غريها. 
اجتاهات التقييم لدى املستخدمني من ناحية نسب 
املشاهدة والتفضيل تكشف تفاوتا لكل فئة وتبادال 
للمراكز بني كل فئة وأخرى وكام مبني يف أدناه وفق 

تسلسل الفئات وترتيبها: 

النسبة %عدد التفضيالتالنسبة%عدد املشاهداتالفئةت

1 1.344.98214.821.689.11731.19التعريف بسرية اإلمام احلسني

3.400.23637.48900.35117.01استعراض أحداث واقعة الطف2

3 425.5134.69301.3505.69إظهار مواقف صحابة اإلمام احلسني

421.7284.642014513.80استلهام الدروس من واقعة الطف4

197.5952.172210114.17إبراز فكرة احلق ضد الباطل من خالل واقعة الطف5

6 309.8763.43491.3159.28إظهار مأساة سبايا أهل بيت اإلمام احلسني

71.741.58219.19721.52213.63إبراز قيم الشجاعة يف شخص اإلمام وأهل بيته

1.223.0533.41445.0848.21طقوس عاشوراء املعربة عن واقعة الطف8

69900.07321.0506.06إظهار مواقف املذاهب األخرى من واقعة الطف9

100%1005.292.251%9.071.555املجموع

جدول رقم )4( يبني توزيع الفئات اخلاصة مبضمون املقاطع الفديوية حسب نسب املشاهدة والتفضيل
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لفئة 	  التفضيل  نسبة  حسب  الرتتيب  جاء 
باملرتبة   )احلسني اإلمام  بسرية  )التعريف 
األوىل )31.19%( فيام جاءت نفس الفئة وفق 
بنسبة  الثالث  بالرتتيب  املشاهدة  نسب  معيار 

 .)%14.82(
الطف( 	  واقعة  أحداث  )استعراض  فئة  جاءت 

باملرتبة األوىل يف نسب املشاهدة )%37.48(، 
وهو   ،)%17.01( التفضيل  نسبة  يف  وثانيا 
يعكس حجم املشاهدة التي استحوذ عليها هذا 
املضمون، فضال عن نسبة التفضيل العالية التي 

حصلت عليها هذه الفئة.
اإلمام 	  صحابة  مواقف  )إظهار  فئة  جاءت 

املشاهدة  نسب  يف  خامسا   )احلسني
التفضيل  نسب  يف  وسابعا   ،)%4.69(

 .)%5.69(
جاءت فئة )استلهام الدروس والعرب من واقعة 	 

 )%4.64( املشاهدة  حجم  يف  سادسا  الطف( 
وتاسعا يف نسب التفضيل )%3.80(.

جاءت فئة )إبراز قيم احلق ضد الباطل..( ثامنا 	 
باملرتبة  وكذلك   ،)%2.17( املشاهدة  نسبة  يف 

ذاهتا يف نسب التفضيل )%4.17(.
بيت 	  أهل  سبايا  مأساة  )إظهار  فئة  جاءت 

املشاهدة  نسب  يف  سابعا   )احلسني اإلمام 
التفضيل  نسب  يف  وخامسا   )%3.41(

.)%9.28(
شخص 	  يف  الشجاعة  قيم  )إبراز  فئة  جاءت 

املشاهدة  نسب  يف  ثانيا   )احلسني اإلمام 
التفضيل  نسب  يف  وثالثا   ،)%19.19(

.)%13.63(

عن 	  املعربة  عاشوراء  )طقوس  فئة  جاءت 
املرتبة  بنفس  املعيارين  وفق  الطف(  واقعة 
بنسبة  جاءت  املشاهدة  معيار  فوفق  الرابعة، 
بنسبة  جاءت  التفضيل  ووفق   ،)%13.48(

.)%8.21(
املذاهب 	  مواقف  )إظهار  فئة  جاءت  وأخريا 

 )%0.07( بنسبة  الطف(  واقعة  من  األخرى 
وفق معيار املشاهدة، وبنسبة )6.06%(، وفق 
احلالتني جاءت هذه  كلتا  التفضيل، ويف  معيار 

الفئة باملرتبة األخرية. 
وحسب املعطيات اخلاصة باجلدول أعاله والتي 
تكشف عن التفاوت يف نسب التفضيل واملشاهدة 
اخلاصة  الفديو  مقاطع  تضمنتها  التي  للفئات 
نلمس  أن  يوتيوب يمكن  الطف عىل موقع  بواقعة 
يرتاوح  التي  الفئات  لبعض  جيدا  مؤرشا  هناك  أن 
حجم ونطاق مشاهدهتا بني أرقام مقبولة وبعضها 
وبعضها  ألف  اخلمسامئة  أو  ألف  املائة  عتبة  جتاوز 
حجم  متثل  التي  النسبة  هذه  أن  علام  املليون،  عتبة 
املشاهدة ال تعكس أرقاما منفردة لكل مقطع فيديو، 
تلك  إليها  تنتمي  التي  الفئة  ضمن  حرصها  تم  إنام 
املقاطع، ولكن ذلك ال ينفي أمهيتها جمتمعة ضمن 
فئة من الفئات لالستدالل هبا عىل حجم مشاهدهتا 
أيضا  ذلك  وينسحب  هلا،  اجلمهور  وتفضيالت 
املقاطع  عليها  حصلت  التي  التفضيالت  عدد  عىل 
تساعد  الكلية  فمؤرشاهتا  فئة،  كل  ضمن  الفديوية 
لدى  والتفضيل  االهتامم  اجتاهات  تأشري  يف  أيضا 

املستخدمني. 

وبناء عىل البيانات أعاله، فإنه يمكن االستدالل 
عىل أن املستخدمني أو تفضيالت املتلقي عىل موقع 
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بواقعة  اخلاصة  املضامني  تصفح  إىل  متيل  يوتيوب 
يف  )األوىل  أحداثها  استعراض  ناحية  من  الطف 
ومن  التفضيل(،  نسب  يف  والثانية  املشاهدة  نسب 
 )األوىل  التعريف بسرية اإلمام احلسني  ناحية 
ناحية  ومن  املشاهدة(،  يف  والثالثة  التفضيل  يف 
 احلسني اإلمام  حيملها  التي  والصفات  القيم 
كشخص قائد وثوري يف خدمة قيم اإلسالم )الثانية 
يف نسب املشاهدة والثالثة يف نسب التفضيل(. وكام 
هو واضح أن تلك الفئات احتلت مراتب متقدمة 
باملحتوى  املعايري قياسا الهتامم اجلمهور  أكثر  وفق 
االلكرتوين لقضية واقعة الطف، ويمكن أن نلمس 
أن هذه الفئات معظمها يتعلق بالصفات الشخصية 
وقيم  السرية  فئتا  تبينه  ما  وفق   احلسني لإلمام 

الشجاعة. 

الفئات الزمنية: يبني اجلدول رقم )5( تصنيف 
الزمنية  املدة  بمعرفة  تتعلق  ناحية  من  الزمن  فئات 
الدراسة  عينة  الفديوية  املقاطع  استغرقتها  التي 

ووضعها ضمن فئات ذات نطاق زمني معني. 

جدول رقم )5( يبني توزيع الفئات الزمنية للمقاطع الفديوية

النسبةالتكراراملدة الزمنية
7%7اقل من دقيقتني
21%21من 4.59-2
24%24من 9.59-5

18%18من 14.59-10
3%3من 15 - 19.59
10%10من 20 - 29.59

17%17من 30 - فاكثر

100%100املجموع

وقسمت فئات اجلدول ضمن نطاق حمدد ضمن 
سبع فئات زمنية، وكام يتضح أن الفئة الزمنية ذات 
الذي يرتاوح بني 5-9.59 دقيقة احتلت  النطاق 
املرتبة األوىل بنسبة 24%، فيام احتلت املقاطع التي 
الثانية،  املرتبة  دقيقة  الزمنية بني 4.59-2  أطواهلا 
بنسبة  ثالثا  دقيقة   14.59-10 من  املدة  وجاءت 
دقيقة  الزمنية ألكثر من 30  املدة  فيام جاءت   %18
رابعا بنسبة 17%، ومن 20-29.59 دقيقة باملرتبة 
اخلامسة بنسبة 10%، وفئة أقل من دقيقتني سادسا 
بنسبة 7%، وأخريا من 15-19.59 باملرتبة األخرية 
الزمن  تفضيالت  أن  الباحث  ويرى   .%3 بنسبة 
لدى املستخدمني تشكل عوامل مهمة يف دراسات 
اجلمهور، ويف دراسات التسويق واالنتشار، لذلك 

فان اختيار املدد الزمنية ينعكس عىل جانبني: 

اجلمهور  استغراق  بمدى  يتعلق  األول  اجلانب 
املشاهدة،  ملواصلة  واستعداده  اإلعالمية  املادة  مع 
والسيام مع املواد ذات املدد الطويلة. وقد ينعكس 
والسيام  معها،  بالتواصل  املشاهد  اهتامم  عىل  ذلك 
يف ظل تنوع وتنامي الثورة املعلوماتية عىل االنرتنت 

ومصادرها.

ناحية  من  ذاته  املحتوى  عىل  ينعكس  الثاين 
طريقة  عىل  حمددات  يضع  قد  الزمني  التحديد  أن 
أن  يمكن  التي  املعلومات  وحجم  املوضوع  تناول 

يتضمنها. 

وبحسب معطيات النتائج فان املدة الزمنية التي 
متثل  كانت  الفيديوهات  بني  نسبة  أعىل  حققت 
و)4.59-2(   )9.59-5( الوسطي  املستوى 
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)10-14.59( دقيقة، وهي مدد مناسبة من ناحية 
مراعاة وقت املستخدم واإلمكانات التقنية. ويذكر 
هنا أن نتائج الدراسة أشارت إىل أن املقاطع الطويلة 
احتلت مرتبة متوسطة وملدة أكثر من نصف ساعة، 
وهذا املؤرش يفرس اهتامم مصادر عينة الدراسة ببث 
أحداثا  تغطي  قد  والتي  أزماهنا  يف  الطويلة  املواد 

مهمة من واقعة الطف. 

االستنتاجات
عرب  نتائج  من  إليه  التوصل  تم  ما  خالل  من 
حتليل املقاطع الفديوية عينة الدراسة للوقوف عىل 
ومصادرها  الطف  بواقعة  اخلاصة  املضامني  نوع 
توصل  يوتيوب،  موقع  عىل  عرضها  وأساليب 

الباحث إىل االستنتاجات اآلتية: 

بواقعة . 1 اخلاصة  املضامني  مواضيع  أكثر  كان 
واستعراض  املعركة  بوقائع  يتعلق  الطف 
من   )%25.78( بنسبة  جاءت  إذ  أحداثها، 
التي  األخرى  الفرعية  الفئات  تكرار  حجم 
نسب  يف  بالكبرية  ليست  بفوارق  جاءت 

تكراراهتا. 
الفرعية . 2 الفئات  تكرار  بني  التفاوت  قلة  إن 

تعكس  املضمون  أو  املوضوع  بنوع  اخلاصة 
التنوع وتقارب أولويات االهتامم باملضامني من 

قبل مصادر إنتاج املحتوى. 
موضوعات . 3 عرض  يف  الشعبي  الشكل  طغيان 

واقعة الطف عىل أشكال العرض األخرى، إذ 
جاءت الفئة الفرعية اخلاصة بالشكل: )املحاكاة 
بنسبة  )تشابيه(  عليه  يطلق  ما  أو  التمثيلية( 
ويقودنا  املادة،  عرض  شكل  فئة  ضمن   %15

األسلوب  هذا  انتشار  بأن  االستنتاج  إىل  ذلك 
الواقعي الشعبي البسيط ألحداث الواقعة عائد 
الشعبية  الدراما  عنارص  وتضمنه  انتشاره  إىل 

والواقعية واملؤثرات العاطفية. 
بتقنيات . 4 هناك وجود ال بأس به لنمط العرض 

التعبري  املتحركة، وهو مؤرش إجيايب يف  الرسوم 
وفق  والسيام  األسلوب،  هذا  عرب  احلدث  عن 
املادة بشكل  تقدم  التي  الثالثية  األبعاد  تقنيات 
احرتايف، والبد أن ذلك مهم من ناحية خماطبة 
االنكليزية  باللغة  األجانب  األطفال  رشحية 

لنرش قيم الثورة احلسينية. 
يؤديه . 5 الذي  الدور  أمهية  الدراسة  نتائج  تربز 

استخدام  جمال  يف  كأفراد  املستخدمون 
األوىل  املرتبة  الفئة  هذه  احتلت  إذ  اليوتيوب، 
اليوتيوب  عىل  ورفعها  املادة  إنتاج  مصادر  يف 
وبنسبة 52%، مما يؤكد دورهم وأمهية االعتامد 

عىل اجلمهور يف نرش القضية احلسينية.
غياب دور املؤسسات واملراكز الدينية يف النشاط . 6

جاءت  إذ  الطف،  بواقعة  اخلاص  اإلعالمي 
وهو  األخرية،  املرتبة  واحتلت  متدنية  بنسبة 
األمر الذي ال يعكس واقع إمكاناهتا وواجباهتا 
يف  االلكرتوين  اإلعالم  مستوى  عىل  السيام 

خماطبة الناطقني بلغات أخرى. 
معيار . 7 خالل  اجلمهور من  اهتامم  ارتفاع مؤرش 

الفرعية  الفئة  حتمل  التي  للمضامني  املشاهدة 
الطف،  واقعة  أحداث  باستعراض  اخلاصة 
بنوع  اخلاصة  الفرعية  الفئة  مع  يتطابق  ما  وهو 
املضامني، مما يعطي مؤرشا قويا يف أمهية الرتكيز 

عىل هذه الفئة.
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وجود . 8 يعكس  التحليل  لنتائج  العام  املؤرش 
من  الطف  واقعة  طرح  يف  متنوعة  مقاربات 
عرض  وأساليب  أشكال  ووفق  خمتلفة  زوايا 
إعداد  فئة  يف  فردية  جهود  وهناك  متنوعة، 
املادة والسيام يف الفئة الفرعية اخلاصة باملقاطع 
األفراد  التي تعكس جهود  الفديوية والصوتية 

املستخدمني. 

التوصيات

التسويق . 1 يف  وأمهيته  يوتيوب  موقع  دراسة 
االتصال  بيئة  يف  جديد  كمفهوم  الديني 
خالل  من  الطف  لواقعة  الرقمي  واإلعالم 
مقاربات خمتلفة مثل دراسة األساليب اإلقناعية 

والدعائية املعتمدة يف مضامني واقعة الطف. 
العتبتني . 2 مثل  الدينية  اجلهات  تويل  رضورة 

واقعة  مضامني  ترمجة  يف  مهام  دورا  املقدستني 
لغة  من  وبأكثر  عامليا  ونرشها  وأبعادها  الطف 
من خالل تسخري جانب من إمكاناهتا البرشية 

واملادية وإنشاء فرق عمل هلذا الغرض. 
ينتجها . 3 التي  اليوتيوب  موضوعات  دراسة 

املستخدمون باللغة االنكليزية عن قضايا األمة 
من  واالستفادة  خمتلفة  زوايا  من  اإلسالمية 
مزايا املوقع يف نرشها عامليا، وكذلك الربجميات 
الدورات  وإقامة  املوقع  بتحليل  اخلاصة 
من  معها  التعامل  حلداثة  نظرا  حوهلا  التدريبية 

قبل الباحثني.  
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Historical study of Towerig consolation

Abd Al-Amir Al-Ghoreishi

Islamic scholar 

Karbala studies and research center 

Dr. Thamer Maki Ali

 Al-Mustansiriya University

faculty of Arts 

Abstract

Many of us do not know the history of consolation Touirij Do dates back immediately after the in-

cident or what? Does it presented condolences to the ban by the ruling authorities? And why?

So we decided to find out the historical roots of this event the millions, and how immortalized over 

the years, although the authorities have to prevent the ruling, as it represents a real threat to their sur-

vival, as well as adherence to Al_husin Covenant and loyalty to them.

Consolation Touirij remains procession spontaneously and very influential, where different strata 

of society with the participation of the diversity of social, scientific, cultural, economic and political 

persuasions, the cleric and the worker and professor and doctor, teacher and politician, and the poor 

and the rich, which indicates the depth of their loyalty without manufactures, and Karbala have seen 

in the past Last broad participation by Muslims in Asia, Africa and Europe and America, as he shared 

some of the non-Muslims of Christ, to remember Imam Hussein in the tournament and the values   of 

sacrifice.
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امللخص 

ماذا؟ وهل  ام  الطف مبارشة  بعد واقعة  تارخيه  يعود  تاريخ عزاء ركضة طويريج هل  يعلم  منا ال  كثري 
تعرض ذلك العزاء إىل املنع من قبل السلطات احلاكمة؟ وملاذا؟

لذلك ارتأينا معرفة اجلذور التارخيية هلذه التظاهرة املليونية، وكيف ُخلدت عىل مر السنني، عىل الرغم 
من منع السلطات احلاكمة هلا، ملا متثله من هتديد حقيقي لبقائها، الن االمام احلسني قدوة لكل العاملني 
عىل إقامة حكم احلق والعدل واحلرية، فضاًل عن متسك احلسينيون بالعهد والوالء إلمامهم. ومن اهم طرق 
بقاء الثورة احلسينية هو إقامة الشعائر كام وردت عن االئمة بشكل يتناسب مع ظروف العرص الذي 
تقام فيه، بشكل ال يؤدي إىل هتك حرمة مذهب اهل البيت او تشويه مبادي الثورة احلسينية. يبقى عزاء 
ركضة طويريج موكبًا عفويًا ومؤثرًا جدًا، حيث يشارك فيه خمتلف طبقات املجتمع بفئاته االجتامعية كافة  
منها والعلمية والثقافية واالقتصادية والسياسية، فإن يشارك فيه رجل الدين والعامل، واألستاذ والطبيب، 
واملعلم والسيايس، والفقري والغني، مما يؤرش عىل عمق والئهم من دون تصنع، وشهدت كربالء يف األعوام 
األخرية مشاركة واسعة من قبل مسلمي آسيا وافريقيا واوربا وأمريكا، كام شاركهم بعض من غري املسلمني 
من مسيح وصابئة، ليتذكروا يف االمام احلسني قيم البطولة والتضحية، لذلك يمكن القول إن الثورة 
احلسينية فريدة يف ابجدياهتا ومؤثرة يف انعكاساهتا، وإهنا قد أحدثت انقالبًا فكريًا ثوريًا نضاليًا مدويًا عىل 
مر العصور، ومل يقترص تأثريها عىل املسلمني من رجال الفكر والثقافة واالدب والسياسة فحسب بل تعداه 
إىل ذوي الديانات األخرى كاملسيحية واليهودية والبوذية وهذا يدل عىل عظمة الثورة التي ُقدر هلا اخللود. 
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املقدمة
بني  مصرييا  تالزما  هناك  أن  فيه  خالف  ال  مما 
اإلسالم املحمدي األصيل وبني احلسني حتى 
الدعوة إىل اإلمام  الدعوة إىل اإلسالم هي  صارت 
أفكار  أضحت  وبالعكس  عينها،   احلسني
القضية  مواجهة  هي  لإلسالم  واملواجهة  العداء 
بقاء  وأصبح  وبالعكس،  ومعاداهتا  عينها  احلسينية 
ارتباطًا  مرتبطًا  كربالء  بعد  وديموميته  اإلسالم 
النهج  رضب  لقد   ،احلسني بعاشوراء  مصرييًا 
فتسيد  األعامق  يف  جذوره  عاشوراء  بعد  احلسيني 
واملكان  الزمان  مساحة  عىل  نفوذه  وبسط  املوقف 
قدوة   احلسني غدا  لقد  الساعة،  قيام  إىل  كاًل 
هنضة  وكل  للحرية،  والناشدين  باحلق  للثائرين 
 إسالمية حقة جتد نفسها امتدادا لثورة احلسني
إال  ما هي  املرتقبة   احلجة اإلمام  أن هنضة  حتى 
االمتداد  هذا  وتؤكد   احلسني لنهضة  امتداد 

.)بشعار )يا لثارات احلسني

السامية  ومكانته   احلسني اإلمام  قداسة  إن 
هي  األمة  ووجدان  ضمري  يف  مكاهنا  احتلت  التي 
التي أسبغت عىل عاشوراء كل هذه القداسة وهذه 
التي  يوم عاشوراء(، وهي  الزمان )كل  الرمزية يف 
خالدا  أبديا  عنوانا  ارض  كل  عىل  كربالء  نرشت 
مليدان انتصار الدم عىل السيف فأنتجت )كل ارض 
كربالء( ولواله وبطلة كربالء عقيلة الطالبيني 
لكانت واقعة الطف بكل ما غصت به من املصائب 
واآلالم مأساة يذكرها الذاكر فيأسف هلا كام يأسف 

لكثري من وقائع التأريخ املفجعة.

من  الفريدة  بعظمتها  املقدسة  كربالء  واقعة  إن 
كل نواحيها ولكل أبطاهلا وبطوالهتا إنام استمدت 
واحتواها  هبا  متيز  التي  اخلصائص  من  خصائصها 
عبد  أبو  الثوار  وأبو  الشهداء  سيد  ملحمتها  صانع 
ال  الذي  التأرخيي  احلدث  فكان   احلسني اهلل 
تأثريه، وغدا  آخر يف مستوى  إليه أي حدث  يرقى 
جيد  عاشوراء  بعد  اإلسالم  أعداء  من  طاغية  كل 
خوفا  يرجتف  فهو   ،احلسني مواجهة  يف  نفسه 
قرب  ذكر  من  أنفاسه  تنقبض  بل   ،احلسني من 
املقدس  القرب  هذا  يزال  وال  كان  وقد   احلسني
الطمس  وحماوالت  اهلجامت  ألرشس  يتعرض 
وما  وشموخا  علوا  إال  يزداد  فال  الطغاة،  قبل  من 
لالرتباط  األمة  حيثون   األطهار األئمة  انفك 
يوم  أحزان  وهتيج  عليه  والبكاء   باحلسني
عىل  رصحية  واضحة  تأكيدات  ويؤكدون  الطفوف 
زيارة احلسني حتى مع التيقن من خطر انتقام 
مفرتضة  واجبة  زيارته  وعّدوا  الظاملة  السلطات 
كذلك  وبينوا  للخوف  ترتك  ال  وأهنا  هبا  مأمورًا 
األجر  مقدار  والسالم،  الصالة  أفضل  عليهم 

.والثواب الذي يناله زائر احلسن

قر  أتى  من   :الصادق االمام  قال 
يرفعها  قدم  بكل  له  اهلل  كتب  ماشيا   احلسني
وقال   .)1(إسامعيل ولد  من  رقبة  عتق  ويضعها 
زائري  أيام  إن  ايضًا:   الصادق االمام 
من  تعد  وال  أعامرهم  من  حتسب  ال   احلسني
آجاهلم )2(، وقال االمام الصادق ايضًا: من 
بات عند قر احلسني ليلة عاشوراء لقي اهلل يوم 
 .)3(عرصته يف  معه  قتل  كأنام  بدمه  ملطخا  القيامة 
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وجبت   احلسني زار  من  ايضًا:   وقال
قر  زار  من  ايضًا:   وقال  .)4(اجلنة له 
بدمه  يوم عاشوراء كان كمن تشحط   احلسني

.بني يديه

زيارة  يف  ما  الناس  يعلم  لو  ايضًا:   وقال
وتقطعت  شوقا  ملاتوا  الفضل  من   احلسني
 :أنفاسهم عليه حرسات، قلت: وما فيها، قال
من أتاه تشوقا كتب اهلل له ألف حجة متقبلة وألف 
عمرة مرورة واجر ألف شهيد من شهداء بدر واجر 
ألف صائم، وثواب ألف صدقة مقبولة وثواب ألف 
نسمة أريد هبا وجه اهلل، ومل يزل حمفوظًا سنته من كل 
آفة أهوهنا الشيطان، ووكل به ملك كريم يفظه من 
بني يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شامله، ومن 

فوق رأسه ومن حتت قدمه.

الرحة يرضون  فان مات سنته حرضته مالئكة 
قره  إىل  ويشيعونه  له،  واالستغفار  واكفانه  غسله 
باالستغفار له، ويفسح له يف قره مد برصه، ويؤمنه 
القر ومن منكر ونكر ان يروعانه،  اهلل من ضغطة 
بيمينه،  كتابه  ويعطى  اجلنة،  إىل  باب  له  ويفتح 
ويعطى له يوم القيامة نورًا ييضء لنوره ما بني املرشق 
واملغرب، وينادي مناد: هذا من زوار احلسني شوقا 
إليه، فال يبقى احد يوم القيامة اال متنى يومئذ انه كان 

.)5(من زوار احلسني

الضمري  يف  دخلت  قد  كربالء  فاجعة  فإن  ))لذا 
اإلسالمي  املجتمع  هبا  وانفعل  آنذاك،  اإلسالمي 
بصفة عامة انفعاال عميقا، ولقد كان هذا كفيال بأن 
كرامتها،  عن  الدفاع  إىل  يدفعها  ما  النفس  يف  يبث 

وان يبعث يف الروح النضالية اهلامدة جذوة جديدة، 
ْلِو َهزًة حيييه(()6(. وان يرسل يف الضمري الشُّ

املسيحي بولس سالمة( يف اإلمام  الشاعر  يقول 
ألقمنا  كحسينكم  حسنٌي  لنا  كان  )لو   احلسني
يف كل شرٍب مأمتًا)7()8(، وبام أن املأتم يمثل البعد احلي 
أعىل  إىل  هبم  وينطلق  الناس  مهوم  يعايش  الذي 
النفس  بناء  خالل  من  اإلنساين  الرقي  مستويات 
حتدها  ال  إنساين  عطاء  ونقطة  الزكية  اإلنسانية 
حدود، إضافة إىل جتسيد البعد العاطفي من خالل 
التأثر بشخصية إسالمية فريدة ضحت بكل ما متلك 
مبادئ  إرساء  اجل  من  والروح،  والبنني  املال  من 
احلق التي جاء هبا النبي األكرم حممد ومن اجل 
تثبيت العدالة التي جاء هبا القرآن الكريم وجسدها 
اإلمام احلسني يف يوم عاشوراء بروحه الطاهرة 
ودمه الزاكي من اجل أن ختلد القيم اإلنسانية مدى 
بأسامء  التي أطاحت  الدنيا وزخرفها  أمام  العصور 
الفانية  الدنيا  مللذات  الستسالمها  ومؤثرة  كبرية 
العنوان  هي  اخلري  إرادة  لتبقى  الشيطان،  وإرادة 
احلقيقي لرتتفع بصاحبها إىل مراتب الرفعة والسمو 
نرى ذكرهم  لذا  الطف،  ملحمة  ما جتسد يف  وهذا 
خّلد عىل مر العصور ومراقدهم حتولت إىل مصدر 
باهلل  آمن  ملن  آمن  ومالٍذ  وحضاري  فكري  إشعاع 
واليوم اآلخر ومدرسة يرتشف من  عذب نمريها 
روحه  وينعش  احلقة  املبادئ  يتعلم  أن  يريد  من 
وينشط قلبه املرهق بآهات احلياة الدنيا ليبتعد بذلك 
من أمراض الذات واألنا ويطرد األفكار الظالمية 
أمام   أمام احلسني نفسه  املرء  ليجد  من صدره 
نموذج رباين متألق ومتدفق ومعطاء لكل اإلنسانية 
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مع كل يوم جديد مع كل تطور جديد حيث يولد 
جديد  من  ويضحي  جديد  من  ويعطي  جديد  من 
احلسينية  الشعائر  ها هي  اهلل من جديد.  مع  وخيلد 
املقدسة، تبقى تبعث التجديد والتجدد يف كل عرص 

وزمان. 

تم تقسيم البحث إىل ثالثة مباحث، تناول املبحث 
األول االمتداد التارخيي لعزاء ركضة طويريج، من 
حيث أصل التسمية، والتأسيس وتتبع مسري العزاء 
اما  هنايته،  حتى  السالم  قنطرة  من  خروجه  من 
عزاء  حوادث  لبحث  خصص  فقد  الثاين  املبحث 
1911م(   – هـ   1330( العام  من  طويريج  ركضة 
حتى ثامنينات القرن العرشين، حيث تعرض عزاء 
ركضة طويريج إىل مجلة من احلوادث املفجعة منها 
عام  وحادثة  1910م(،   - )1328هـ  عام  حادثة 
االحتالل  سلطات  مع   ) 1917م   - )1336هـ 
الربيطاين، كام بحث فشل حماوالت ياسني اهلاشمي 
منع نزول العزاء خالل توليه منصب رئاسة الوزارة 
العراقية عام )1354هـ - 1935م(، وفاجعة عام 
)1386هـ - 1966م ( التي ذهب ضحيتها أكثر من 
)33( شخصًا وجرح أكثر من )55( شخصًا، بينام 
احلقبة  خالل  طويريج  عزاء  الثالث  املبحث  درس 
1424هـ-2004م(،  )1400هـ-1980/  من 
العزاء  نزول  ملنع  الصدامية  املحاوالت  وناقش  
املؤمنة،  اجلامهري  التعسفية جتاه  إجراءاته  من خالل 
الشعائر  ملنع  استخدمها  التي  البطش  وأساليب 
احلسينية، ومتكن النظام البعثي بقوة سالحه من منع 
العزاء من املشاركة  بعد االنتفاضة الشعبانية املباركة 
إىل  املنع  هذا  ليستمر  )1411هـ-1991م(،  عام 

أوائل عام 2003م حيث حتدت اجلامهري احلسينية 
لتعلن  للشارع  ونزلت  احلكومية  السلطات  ظلم 
إقامة العزاء من جديد، اال ان خوف النظام املقبور 
التي  الوالئية  وهتافاهتا  اجلامهري  تلك  أصوات  من 
يفقدون  النظام  أزالم  جعل  مما  ضمري،  كل  هزت 
صواهبم فقاموا بتوجيه نريان أسلحتهم إىل صدور 
بني  العرشات   فسقط   احلسني اإلمام  حمبي 

شهيد وجريح واعتقل املئات.

وبعد سقوط النظام املقبور يف نيسان 1423هـ/ 
2003م حاول تنظيم القاعدة إكامل ما بدأه ياسني 
اهلاشمي وصدام املقبور يف منع مشاركة املؤمنني يف 
عزاء ركضة طويريج، عرب تسخري أعواهنم لتفجري 
أنفسهم القذرة عىل الزوار واملعزين فشهدت ظهرية 
عاشوراء يف العام  2004م أكثر من تفجري انتحاري 
عىل املواكب احلسينية، وذهب ضحية ذلك عرشات 
خمتلف  ومن  ومفقود،  وجريح  شهيد  بني  املؤمنني 
الدول  إىل  العزاء  انتشار  بحث  تم  كام  اجلنسيات. 
والبحرين  وسوريا  كإيران  املجاورة  االسالمية 

وغريها. 

االمتداد التارخيي لعزاء طويريج

أوالً: أصل التسمية
إىل  نسبة  طويريج  ركضة  عزاء  تسمية  جاءت 
احد  اهلندية  قضاء  وهو  منها،  انطلق  التي  املدينة 
أقضية حمافظة كربالء املقدسة، ويبعد عنها عرشون 

كم تقريبًا رشقًا)9(.
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ثانيًا: التأسيس 
العزاء،  هذا  لتأسيس  واضحًا  تأرخيًا  نجد  مل 
الرشيف  عهد  عىل  أسس  العزاء  إن  يقول:  فقائل 
الريض، ويف حدود اطالعنا مل نجد سندًا لذلك، 
إال ان الكربايس يف موسوعة دائرة املعارف احلسينية 
يقول: إن الرشيف الريض)10( ويف عاشوراء سنة 
عىل  ووقف  كربالء  إىل  عادته  عىل  توجه  هـ،   386
املحتشدة  اجلامهري  وشاهد   احلسني جده  قرب 
عىل  واألسى  واحلزن  الوجد  ساورها  وقد  عنده 
مهروالً،  إليها  فهرع   الشهداء سيد  مصاب 

وارجتل مقصورته:
ــت كــربــًا وبــال ــ كــربــالء الزل

املصطفى آل  عــنــدك  لقي  ــا  م
ــك ملـــا رصعـــوا ــرب كـــم عـــىل ت

 من دم سال ومن دمج جرى)11(
أنشد  بأنه  يرى  من  هناك  بالقول:  يذهب  ثم 
القصيدة يف عرفة سنة 405 هـ )12(، أما يف ديوانه فلم 
باحلائر  ))كان  بالقول:  واكتفى  النظم  تاريخ  يذكر 

.)13())احلسيني يرثي جده سيد الشهداء

وكل هذا اليمكن اعتباره دلياًل عىل أن الرشيف 
الريض هو الذي أسس عزاء طويريج لعدم وضوح 
احلق  داعي  عيل  حممد  الشيخ  العالمة  أما  الشاهد، 
طويريج،  أهايل  من  كبرية  ثلة  إن  فيقول:  القرييش 
كانوا ينظمون عزاءًا مواساة منهم إلمامهم الشهيد، 
عىل  مشيًا  الباكر  الصباح  يف  مكاهنم  من  خيرجون 
ما  وهم  الظهر.  وقت  كربالء  ويصلون  األقدام، 
بني نادب، وصارخ، ومعول وباٍك، ومناد والطم، 
صدورهم،  عىل  يلطمون  وثاكل،  ومفجوع، 

حسني(  يا  حسني  )يا  ويرصخون  ورؤوسهم، 
القلوب  جذبت  واملحتشدة  الغفرية  اجلامهري  تلك 
الح  أن  فام  وفجرهتا  الدموع  وأسبلت  وأحرقتها، 
منهم سواد، وإذا بأهايل مدينة كربالء تعلو أصواهتم 
صدورهم  عىل  ويلطمون  حسني،  يا  حسني  يا 
ورؤوسهم، يشاركوهنم املصاب واخلطب اجلسيم، 
والرزء الذي بكت له احلور يف اجلنان، واحليتان يف 
البحار، والطري يف السامء، أجل حتى الصخر تفجر 

بكاًء، تفجر دمًا عىل هذه الرزية )14(.

دمــا عليك  تبكي  ال  املــحــاجــر  أي 
احلــجــر)15( حمجر  حتى  واهلل  أبكيت 

ويؤكد الشيخ داعي احلق عىل: )سري هذا العزاء 
منذ أكثر من مائتي سنة حيث كان أهايل تلك املنطقة 
من األعراب وأصحاب اخليام يشكلون هذا العزاء 
من املحل املتوسط بني كربالء واحللة ويأتون هبذه 
طويريج(  ركضة  )عزاء  اسم  كان  وان  الصورة 

متأخرًا عن أصل املوكب()16(.

 )17(العلوم بحر  مهدي  السيد  أن  ويروى 
منه  تشجيعا  البداية،  منذ  معه  ويسري  فيه  يشرتك 
بأي  املقدسة  احلسينية  الشعائر  لتعظيم  للجمهور 
شكل، وأي شكل أفضل من أن يفقد اإلنسان كل 
القدمني مكشوف  مظاهره الشخصية وخيرج حايف 
الرأس، يلطم عىل صدره ووجهه، وينادي يا حسني 

يا حسني؟! 

إنه أفضل طريق إلبراز الوالء واملحبة، ال يشوبه 
رياء أو عجب، فسأل البعض من السيد عن سبب 

اشرتاكه معهم؟ 
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مع   املهدي احلجة  اإلمام  رأيت  )إين  فقال: 
هذا العزاء()18(.

ومثل ذلك ما قد حدث لبعض الثقات األحياء 
من أهايل كربالء املقدسة عن املرحوم اخلطيب احلاج 
العزاء،  هذا  يف  يشرتك  كان  انه   هاشم الشيخ 
ويقول إن املرحوم العامل الكبري احلاج زين العابدين 
املازندراين)19( كان يشرتك مع هذا العزاء، فسئل 

عن السبب؟

وإنه  العلوم،  بحر  السيد  جواب  بمثل  فأجاب   
رأى اإلمام املهدي يشرتك معهم)20(.

شكل  عىل  احلسيني  العزاء  هذا  تطور  لذلك، 
املوكب  هلذا  ينظم  وأخذ  اجلري،  رسيعة  هرولة 
الناس حتى  من  )عزاء طويريج( اآلالف  احلسيني 
أصبح عدد املشرتكني هبذا العزاء يناهز )املائة( ألف 
هذا  إن  قال:  وآخر  واخلمسني()21(  )املائة  أو  منهم 
حدود  اآلن  عليه  هو  ما  عىل  انطلق  الشهري  العزاء 
عام ) 1300هـ -1882م (مؤسسه العالمة السيد 
القزويني  الكبري  مهدي  السيد  بن  صالح)22(  مرزة 

املتوىف عام 1304هـ - 1886م )23(. 

نقل يل املفضال احلاج عالء الكتبي)24( أن السيد 
اليوم  صباح  يف  كان  أعاله  املذكور   القزويني
مأمتا  داره  يف  يقيم  عام  كل  من  املحرم  من  العارش 
ويقرأ  الصبح  بعد صالة  بنفسه  املنرب  كبريا ويرتقي 
عن  املروية   احلسني الشهداء  سيد  مقتل  قصة 
كتابه  يف  664هـ  سنة  املتوىف  طاووس  ابن  السيد 
املجلس  وكان  الطفوف”)25(  قتىل  عىل  ”امللهوف 
العرشة  عىل  عددهم  يزيد  الذين  باملعزين  يزدحم 

آالف ويف إحدى السنوات وعندما وصل السيد يف 
ضج   ،احلسني اإلمام  مقتل  حادثة  إىل  القراءة 
السيطرة  املعزون  وفقد  والعويل  بالبكاء  املجلس 
جرى  وما  وعظمها  املصيبة  هلول  أنفسهم  عىل 
ال  بشكل   اهلل عبد  أيب  عىل  وحمن  مصائب  من 
التوجه  اهلل  رمحه  السيد  من  طلبوا  عندها  إرادي. 
وتقديم  األقدام  عىل  مشيا  املقدسة  كربالء  إىل 
املقدس.  رضحيه  يف   الشهداء لسيد  التعازي 
جواده   القزويني السيد  وامتطى  بفرس  فجيء 
املقدسة،  كربالء  إىل  املعزين  من  معه  ومن  وانطلق 
السالم)26(  قنطرة  منطقة  إىل  املوكب  وصول  وعند 
املوكب  ومعه  السيد  فتوقف  الظهر،  آذان  ُرفِع 
املعزون  رفع  بعدها  والعرص،  الظهر  صالة  وأدوا 
وتوجهوا  األكتاف  عىل   القزويني صالح  السيد 
به صوب اإلمام احلسني خماطبني إياه مقدمني 
انطلق  عندها  النرصة)27(،  عن  والتأخر  االعتذار 

.السيد القزويني نحو مرقد سيد الشهداء

دار  بالتجمع يف  املعزون  أخذ  الثانية  السنة   ويف 
ينطلق  عندها  الليل  منتصف  منذ  القزويني  السيد 
مدينة  أهايل  وخلفه  جواده  صهوة  ممتطيًا  السيد 
مشيًا   احلسني كربالء  صوب  متجهني  اهلندية 
حتى  سنويا  تقليدا  املسري  هذا  واختذ  األقدام  عىل 
عزاء،  شكل  عىل  املوكب  هذا  تطور  هذا،  يومنا 
الزوار  من  والكثري  املقدسة  كربالء  أهل  قام  حيث 
الوافدين إىل قرب اإلمام احلسني باستقبال عزاء 
حيث  السالم  قنطرة  عند  طويريج  اهايل  ركضة 
يتحدون معهم يف عزاء واحد حتى يصلوا إىل املرقد 
بحامس  احلسينية  الشعارات  مرددين  الرشيف، 
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يزداد  وبدأ  هادرة،  بجموع  ومهرولني  راكضني 
املوكب عظمة وحشودًا إىل ان أصبح تظاهرة تقدر 
بمئات اآلالف واليوم اصبح باملاليني وخالل هذا 
املشاركني  تعداد  وصل  -2015م  1437هـ  العام 

بالعزاء بحدود مخسة ماليني.

نجله  العزاء  قيادة  يف  صالح  السيد  خلف  وقد 
العالمة السيد هادي القزويني )1279هـ/1862م 
- 1347هـ/1928م(، وبعد وفاة السيد هادي قاد 
املوكب نجله السيد جواد املتوىف 1358هـ، وبعده 
1366هـ،  عام  املتوىف  مهدي  السيد  املرحوم  أخوه 
السيد  ضياء  حممد  السيد  العالمة  دور  بعده  وجاء 
عام  املتوىف  القزويني  صالح  مرزا  السيد  حسن 
رضا  السيد  العالمة  أخوه  بعده  ومن  1375هـ، 
اجلليل  العالمة  فضيلة  بعده  ومن  حسن،  السيد 
القزويني  هادي  السيد  نجل  حسني  حممد  السيد 
املتوىف عام 1393هـ، ثم استقل قيادة العزاء السيد 
عبد العزيز القزويني، واليوم آلت قيادة هذا العزاء 

املهيب إىل السيد ثامر القزويني. 

بني  يرتاوح  العزاء  عمر  أن  نرجح  جانبنا  من 
أن  يعني  مما  وأربعني،  مائة  إىل  سنة  وثالثني  مائة 
مالحظة  مع  العزاء  هلذا  املؤسس  هو  صالح  السيد 
مل  ولكن  عصور  منذ  ُأِسس  قد  العزاء  أن  احتاملية 
يكن هبذه الطريقة املألوفة اليوم، اذ إن مجيع املعزين 
القادمني إىل كربالء املقدسة من املنطقة اجلنوبية من 
جهة النجف أو احللة ال جيدون منفذا يوصلهم إىل 
كربالء املقدسة إال طريق قضاء اهلندية )طويريج(، 
تم  عهد،  حديث  هو  احلايل  النجف  طريق  وان 

افتتاحه  عام 1960م)28(.

وكان الزوار يقدمون إىل كربالء يف اليوم العارش 
األقدام  عىل  مشيا  زرافات  شكل  عىل  املحرم  من 
اليوم  عليه  متعارف  هو  كام  اهلرولة  بطريقة  وليس 
وهذا  احلسينية،  واهلتافات  األناشيد  ويرددون 
يدفعنا بدرجة كبرية إىل االعتقاد بأن العزاء بوضعه 
العامل  القزويني واهلل  احلايل قد ُأسس عىل يد السيد 

بحقائق االمور.

ثالثًا: مسر العزاء
والعرص  الظهر  صالة  بعد  العزاء  ينطلق  كان 
متجهًا  السالم  قنطرة  عند  كربالء  مشارف  من 
لشارع  املوازي  )الشارع  احلمزة)29(  ابن  مرقد  نحو 
الصفارين)30(  بسوق  مرورا  احلايل(  اجلمهورية 
ويدخل يف سوق العالوي وسوق التجار ثم يدخل 
احلاجات  قايض  باب  طريق  عن  احلسينية  العتبة 
باجتاه   العباس سيدنا  صحن  إىل  منها  وخيرج 
الكبري  التجار  سوق  ثم  القيرصيات)31(  سوق 
سوق  يف  فيدخل   عيل اإلمام  شارع  ويقطع 
العباس )سوق الصاغة( حتى يصل إىل صحن 
 احلسن اإلمام  باب  من  ويدخل   العباس
باب  من  العزاء  خيرج  وعندها  للسوق،  املواجهة 
باجتاه  ويستدير  القبلة  شارع  يف  سائرًا  العباس  قبلة 
إىل  يصل  حتى  )البلوش(   عيل اإلمام  ساحة 
الرمزية  اخليام  إحراق  هناك  ويتم  احلسيني،  املخيم 
املنصوبة متثياًل للواقعة، ويف هذا املوضع تكون هناية 

عزاء الركضة. 

1387هـ/1967م  عام  املسار  هذا  استبدل  ثم 
الراحل  آنذاك  الطائفة  مرجع  سامحة  من  بأمر 
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السيد حمسن احلكيم  العلمية املرحوم  زعيم احلوزة 
الطباطبائي)32( بسبب احلادثة املؤملة التي وقعت 
نجله  أرسل  حيث  1966م  املوافق  1386هـ  عام 
ليتقدم   احلكيم مهدي  السيد  الشهيد  األكرب 
سلك  حيث  اجلديد،  املسار  يسلكون  وهم  املعزين 
 الزهراء بساحة  مارا  اجلمهورية  شارع  العزاء 
 .امليدان القديم()33( فشارع قبلة اإلمام احلسني(

املقدس  احلسيني  الصحن  إىل  العزاء  يدخل  ثم 
من باب القبلة ثم خيرج من باب الشهداء، متوجها 
عيل  شارع  طريق  عن   العباس مرقد  إىل 
باب  من    الصحن  إىل  يدخل  ثم   األكرب
العباسية  العتبة  أبوب  احد   ،احلسن اإلمام 
قبلة  العزاء عند اخلروج من باب  إذ هناية  املقدسة، 
 .وحتديدًا يف شارع العباس اإلمام العباس

وبعد إجراء التطوير وإزالة األبنية وفتح الشوارع 
املايض   القرن  بعدها من  الثامنينات وما  خالل فرتة 
سلك العزاء طريق بني احلرمني حيث خيرج من باب 
الشهداء )العتبة احلسينية املقدسة( ويدخل إىل العتبة 
 العباسية املقدسة من خالل باب اإلمام احلسني
العزاء  خيرج  ثم   ،الزمان صاحب  اإلمام  وباب 
من صحن العباس إىل املخيم احلسيني سالكا 
اجلمهورية  فشارع   العباس قبلة  شارع  طريق 
فشارع املخيم، فيشتد العزاء محاسا ويتذكر املعزون 
لتحرق  الباغي  األموي  احلقد  نريان  شبت  كيف 
الوحي  بنات  وفرار   احلسني اهلل  عبد  أيب  خميم 

والرسالة.

حيث تنصب يف الساحة املقابلة للمخيم احلسيني 

ويتقدم   احلسني خليام  مشاهبة  رمزية  خيام 
املوكب قبيل وصوله إىل هذا املكان مجاعة من راكبي 
اخليول وعليهم مالبس محر وصفر وعىل رؤوسهم 
وبأيدهيم  الدروع  صدورهم  وعىل  الطرابيش 
البغي  جيش  بذلك  يمثلون  واهلراوات  السيوف 
تشبيها  ويرضموهنا  الزيت  عليها  فيصبون  األموي 
للنريان الالهبة التي أرضمتها جيوش )آل زياد وآل 
رمادا  وجعلتها   احلسني خيام  يف  سفيان(  أيب 
تذروه الرياح العاصفة يف الفضاء الواسع العريض. 
وبعد أن تنتهي عملية حرق اخليام وسط آالف من 
املشاهدين عىل السطوح والرشفات يدخل املوكب 

إىل املخيم احلسيني حيث خامتة املطاف.

حوادث عزاء ركضة طويريج
 1911م - 1980م

تعرضت ركضة عزاء طويريج إىل حوادث عدة 
منذ تأسيسه حتى وقتنا هذا منها:

 

حادثة  )1330هـ(  عام  حوايل  يف  وقعت 
اصطدام وذلك أثناء ورود عزاء الركضة إىل مدخل 
بعزاء  اصطدم  حيث  الرشيف  احلسيني  الصحن 
الصحن  من  اخلروج  يريد  كان  الذي  )السقاية( 
من  النارية،  العيارات  بعض  وأطلقت  الرشيف 
دون ان ُيصاَب أحد من كال الطرفني وتالشى عزاء 
حتى  )طويريج(  ركضة  عزاء  واستمر  )السقاية( 

النهاية.
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املحلية  السلطة  تدبري  من  احلادث  ذلك  وكان 
بالتواجد  السقاية  لعزاء  بالسامح  قامت  آنذاك ألهنا 
عزاء  مع  بالتزامن  الرشيف  احلسيني  الصحن  يف 
ركضة طويريج يف مسريته حماولًة امخاد هذه الشعلة 

املتوهجة وهيهات ذلك)34(.

 :

كانت هذه احلادثة ذات أمهية كبرية إذ جتىل فيها 
أّيام  احلق  فيه  وانترص  والباطل  احلق  بني  الرصاع 
كانت  األول 1917م  االحتالل  عام  ففي  انتصار. 
مهيبا  عزاًء  أن  بلغها  قد  الغاشمة  املحتلة  السلطة 
وعظيام يعرف )عزاء ركضة طويريج( خيرج بمسريته 
من  املحرم  من  العارش  اليوم  يف  املعهودة  املشهورة 
عند  املحتلة  الربيطانية  السلطة  فأخذت  عام  كل 
املحافظة عىل  العسكرية ظاهرها  االحتياطات  ذاك 

األمن وباطنها اإلخالل بمسرية العزاء وأهانته.

حكومة  بعثتها  التي  العسكرية  القوة  وكانت 
أي  )لويب(  املائتني  عىل  تربو  الربيطاين  االحتالل 
رقيب  برتبة  وكان  ضباطها  احد  بقيادة  )رشطي( 

اول )سارجني ميجر(.

وعند نزول عزاء الركضة كالتيار اجلارف ظهرت 
العسكرية  القوة  من  العدوانية  الترصفات  بعض 
العزاء من أهايل  أفراد  أنظار بعض  لفتت  املوجودة 
من  وكانا  وارخيص(  )يونس  منهم  وكان  اهلندية 
املدربني يف اجليش فهجموا عىل الضابط االنجليزي 
العزاء  به بعيدا عن خط مسرية  واحتضنوه وذهبوا 
أن  دون  وبأسياده  به  تليق  كبرية  اهانة  وأهانوه 
ومعنويته  كرامته  يمس  يشء  ألي  العزاء  يتعرض 

وقدسيته)35(.

 

وقعت هذه احلادثة يف عام 1346هـ - 1927م 
عشرية  وموكب  جباس(  )آل  عشرية  موكب  بني 
إذ  حسن(  بني  )عشائر  من  واألثنان  مجيل(  )آل 
كانوا يلطمون يف فناء صحن املخيم احلسيني ظهر 
يوم عاشوراء وبالوقت نفسه صادف ورود موكب 
بعد  احلسيني  املخيم  إىل  طويريج  ركضة  أهايل 
انتهائه من حرق اخليام مما أدى إىل اصطدام موكبي 
املخيم  داخل  بالبعض  بعضهم  حسن  بني  عشائر 
من  شخصني  بمقتل  تسبب  مما  الرشيف  احلسيني 
املعزين  بعض  وجرح  املذكورتني  العشريتني  أفراد 

بجروح طفيفة، ثم كانت العاقبة خريا)36(.

   

إىل  العصور  مر  عىل  احلسينية  الشعائر  تعرضت 
ما  الطغاة، بسبب  قبل احلكام  مضايقات ومنع من 
ضد  وثورية  جهادية  روح  من  الشعائر  هذه  حتمل 
الظلم والظاملني، ومن هذا املنطلق سعى الكثري من 
إلغائها  أو  الشعائر  هذه  وقف  إىل  املستبدين  البغاة 
أساليب  شتى  ذلك  اجل  من  يستخدمون  فراحوا 

البطش واإلرهاب.

ومن هذا النموذج األهوج املستبد املقبور ياسني 
اهلاشمي رئيس وزراء العراق يف عهد امللك غازي 
اإلسالمية  لألنظمة  بمعارضته  عنه  عرف  الذي 
بمنع  أوامره  الناصبي  هذا  أصدر  )38( إذ  واحلجاب 
مجيع املواكب احلسينية يف أنحاء العراق من اخلروج 
من حمالهتا والسري يف الشوارع، والتنقل إىل املراقد 
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باعتبارها  املقدسة وركز عىل عزيات مدينة كربالء 
االحاسيس  ويلهب  املشاعر  حيرك  الذي  الوهج 
الفاشلة  جهوده  وكرس  الشديد  اهتاممه  وصب 
عىل حماربة عزاء ركضة طويريج بالذات. ألنه كان 
من  ومواليهم  البيت  آلل  الشديد  العداء  ينصب 
الطائفة الشيعية ويرضب املثل بعدائه وحقده حتى 
حتت  يرزحون  أيامه  يف  الناس  كان  وقد  اآلن)39(، 
يف  احلسينية  واملواكب  املآتم  وباتت  ثقيل  كابوس 

كبت واضطهاد شديدين.

إال إن عزاء ركضة )طويريج( هو الذي قد حتدى 
األوامر العدوانية اجلائرة عام 1935م يومئذ فتحرك 
السلطات  فيها  باغت  شديدة  رسية  يف  ليال  العزاء 
وظهر  املقدسة  كربالء  بساتني  يف  واختفى  املحلية 
العزاء فجأة يف ظهر يوم عاشوراء كعادته يف مسريته 
الرسمية  األوساط  يف  كربى  ضجة  أحدثت  التي 
وبذلك  آنذاك  القمعية  األجهزة  وخاصة  احلكومية 
زال كابوس الشقاء وانحرس ظل ذلك املد العدواين 
الالحقة  احلكومات  لدى  األسود وأصبح واضحا 
من  شكل  بأي  منعها  يمكن  ال  احلسينية  املآتم  إن 
ووالء  وإيامن  وعقيدة  مبدأ  قضية  ألهنا  اإلشكال. 
حسيني خالص يموج يف أعامق النفوس ثم ينفجر 
كالربكان يف العرشة األوىل من املحرم ويستمر حتى 

ذكرى األربعني املقدسة )40(.

 

أ- األسباب واألحداث:
الشهيد  املرحوم  نقلها  كام  احلادثة  هذه  نروي 
السيد صادق آل طعمه واملرحوم احلاج جاسم آل 

الكلكاوي حيث جاء:

العزاء برتله اجلرار يدخل الصحن  أثناء ما كان 
احلسيني املطهر اعرتضته فجأة امرأة – بحكم القدر 
املحتوم – وكان من الطبيعي أن ترتطم بني األرجل 
القوة  من  أويت  مهام  إنسان  أي  عىل  يستحيل  إذ 
والبأس أن يشق تيار هذا العزاء أو يعرتض طريقه 
بسبب االزدحام الشديد وضيق الدخول يف املسافة 
وقد  الرشيف،  الصحن  وباحة  الباب  بني  الواقعة 
سببت هذه املرأة تساقط عدد هائل من أفراد عزاء 
الصحن  مدخل  يف  بعضا  بعضهم  يسحق  الركضة 
احلاجات(،  )قايض  باب  من  املقدس  احلسيني 
بينهم  شخصا   )33( استشهاد  إىل  ذلك  أدى  وقد 
17 شهيدًا من مدينة كربالء والبقية رمحهم اهلل من 
وسحق،  خنق  بني  وبغداد  والنجف  واحللة  اهلندية 
يقول  والبعض  أكثر  أو  جرحيًا   )150( إىل  فضاًل 
إن اجلرحى الذين نقلوا إىل املستشفى كان عددهم 
بني  ما  دورهم  إىل  مضوا  والباقون  شخصا   )49(
الظهر،  حمني  العضد،  خمدوش  األضالع،  منكرس 
مرضوض العظام، وكلهم يلجون - بلسان واحد- 

نحن فداء للحسني )41(.

)أبو  املوسوي  حسن  حممد  عدنان  السيد  حدثنا 
املذكور  احلادث  بعيني  شاهدت  قال:  حيث  حلية( 
املرحوم  السيد عيل بن  املرحوم  انتباهي أن  وجلب 
السيد امحد الفايل كان له الدور الكبري يف إنقاذ الكثري 
معلام  وكان  لواله،  تزهق  كادت  التي  األرواح  من 
لنا يف مدرسة اإلمام الصادق األهلية، شاهدته 
يسحب األشخاص من العزاء وهم يف الرمق األخري 
اهلل  أيضا جزاه  يقع هو  بان  يبايل  اهلل ال  وكان رمحه 

خريا، ولألمانة التارخيية ذكرت هذا والسالم)42(.
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عىل  املشاهدين  من  كبري  قسم  وقف  أن  ولوال 
تيار  أمام  املرصوص  كالبنيان  وهم  الطريق  جانبي 
هادرة  رصخات  يف  أصواهتم  تعالت  وقد  العزاء 
املئات  تبلغ  الضحايا  لكانت  كهرباء(  )كهرباء... 
عزاء  استدار  هؤالء  قبل  من  احلسن  التدبري  فبهذا 
قبلة  باب  نحو  بالغة  بصعوبة  منعطفا  الركضة 
الروضة الرشيفة. وعند ذلك أغلق هذا الباب ونقل 
وانترشت  احلسيني  املستشفى  إىل  واجلرحى  املوتى 
واألحزان  عوائلهم  إليهم  فهرعت  البلد  يف  األنباء 

متوج يف قلوهبم املفجوعة )43(.

فيه  تراءت  احلقيقة  يف  مؤملا،  املنظر  كان 
الفضاء  يف  خيمت  سوداء  سحب  وكأهنا  الفاجعة 
وجعلت  العيون.  يف  ظالم  إىل  النور  وأحالت 
وهتز  القلوب  تعترص  األليم  والتفجع  احلزن  لوعة 
وهم  بالناس  املستشفى  جوانب  واكتظت  الكيان 
متجمهرون حول جثث هامدة مطروح بعضها إىل 
جانب البعض اآلخر تظللها أرواحها لتقيها حرارة 
كان  اجلرحى  من  أخرى  جمموعة  وهناك  الشمس. 
منهم من ينازع سكرات املوت ومنهم من يستغيث 
الكسور  آالم  من  الرقيق  وأنينه  املتقطع  بصوته 
الشديدة  اإلغامءة  أفقدته  من  ومنهم  واجلروح، 

إحساسه وشعوره. 

احلسني  عبد  الشيخ  الوجيه  لألستاذ  كان  وقد 
أن  وجد  عندما  مشكور  موقف  )44(حينذاك  كمونة 
جراء  من  وتالقي  ضحيتها  عن  تبحث  عائلة  كل 
ذلك املصاعب بني الزحام الشديد من الناس عمل 
داخل  املخيم  مغتسل  إىل  املوتى  جثث  نقل  عىل 

موتاهم  تفقد  أصحاهبا  عىل  يسهل  حتى  املدينة 
القيام بإسعاف  ولكي يتسنى لألطباء يف املستشفى 

اجلرحى.

فإىل أرواح الشهداء الكرام الذين كانوا عىل موعد 
اليوم العظيم يوم الذكرى  مع الشهادة يف مثل هذا 
املقدسة فنالوا رشف االستشهاد واخللود ألف حتية 
وحتية، وحقا كانت خامتة حلياة رشيفة وهناية سعيدة 
ال يناهلا إال ذو حظ عظيم... وفيام يأيت أسامء شهداء 

الواقعة مع مواليدهم وأسامء حمافظاهتم)45(:

املوسوي . 1 طحني  أبو  حسني  السيد  عيل  السيد 
)1896(... كربالء املقدسة املقدسة

السيد جواد السيد عزيز آل تاجر )1925(... . 2
كربالء املقدسة

3 . ...)1928( طعمه  آل  امحد  السيد  عيل  السيد 
كربالء املقدسة

هاين حمجر )1910(...كربالء املقدسة. 4
مهدي احلاج عبد الرصاف )1924(... كربالء . 5

املقدسة 
كربالء . 6  ...)1905( اجلبوري  نارص  هادي 

املقدسة
كربالء . 7  ...)1936  ( مسافر  هادي  صاحب 

املقدسة
احلاج عبد احلسني كجي املعروف باحلاج عبادة . 8

)1905(... كربالء املقدسة
احلاج صالح رضا الفحام )1930(... كربالء . 9

املقدسة
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عبيد السلطان )1925(...  كربالء املقدسة. 10
كربالء . 11  ...)1923  ( اجلبوري  رايض  حممد 

املقدسة 
محودي الساري ) 1948(... كربالء املقدسة. 12
كربالء . 13  ...)1915  ( احلسناوي  نايف  جبار 

املقدسة
طراد الساموي )1916(... كربالء املقدسة. 14

محود عبد العبطان )1930(... كربالء املقدسة. 15

لفته زبالة ) 1931(... كربالء املقدسة. 16

الكريطي ) 1896(... كربالء . 17 حسني رشمخ 
املقدسة

وتوت . 18 رايض  عيل  السيد  جواد  السيد 
)1935(... احللة

19 . ...)1925( الرسيرايت  هالل  فخري  احلاج 
احللة

عبد األمري موسى املبارك )1910(... احللة. 20

احلاج نجم عبود تقي )1896(... احللة. 21

املعروف . 22  )1937( النجار  رسول  األمري  عبد 
باحلاج أموري... اهلندية

23 . ...)1942( الصياد  حبيب  سعيد  عدنان 
اهلندية

اهلندية. 24 امحد شنون دبس )1900(... 

حسني مريزا العجييل )1905(... اهلندية. 25

حسني عبد زيد آل عباس )1917(... اهلندية. 26

جبار عيل الربكيل )1912(... اهلندية. 27

عبد احلسني احلاج حسن احلامدي )1940(... . 28
اهلندية

حممد عيل نارص املهناوي )1920(... . 29
كربالء املقدسة/احلسينية

حممد عيل السمناوي ) 1926(... اهلندية . 30

احلاج گناد العودة ) ولد عام 1890( انتقل إىل . 31
رمحة ربه يف اليوم السادس عرش    من املحرم 

متأثرا بجراحه.. اهلندية.

عبد الستار البغدادي )1936(...بغداد. 32
عبد الصالح حممد دعيبل )1915(... النجف. 33

هذا وأقيمت جمالس الفاحتة يف حينها عىل أرواح 
الشهداء يف مدينة كربالء املقدسة والنجف االرشف 
العراقية فضاًل  املحافظات  واحللة واهلندية واغلب 
الثامنني  عددها  جاوز  حتى  اإلسالمية  الدول  عن 
املقدسة  كربالء  مدينة  يف  فاحتة  جملس  أول  واقيم 
مرجع  سامحة  قبل  من  مبارشة  األليم  احلادث  بعد 
السيد  اإلمام  آنذاك  العلمية  احلوزة  زعيم  الطائفة 
حمسن احلكيم وتوافدت عىل كربالء وفود كثرية 
من أنحاء العراق كافة عىل شكل مواكب وهيئات 
بصفته  الفاجعة  هذه  يف   احلكيم اإلمام  تعزي 

األب الروحي للمسلمني)46(.

ويذكر الشيخ حممد عيل داعي احلق: )هذا وقد 
فيه  جتىل  مناما  عاشوراء  ليلة  الشهداء  بعض  رأى 
ومجاعة  )أنت  له:  قائال  الشهيد  السبط  اإلمام  له 
بعض  إىل  فمىض  عندنا(،  ضيوف  غدا  املحبني  من 
ال  اهلل  شاء  إن  فأجابه  الرؤيا،  له  وذكر  أصدقائه 
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يكون إال اخلري... وبعدما حدثت هذه الكارثة ظهر 
يوم عاشوراء، ظهر تفسري رؤياه)47(.  

أجل! إن الشهداء ضيوف كرام، ضيوف أعزاء 
ويكرمهم  يغدقهم  وهو   احلسني سيدهم  عند 
ذنب  من  ثمة  هناك  كان  فان  وإحسانه.  بلطفه 
اإلمام  هلم  فسيشفع  وعصيان  خطأ  أو  إجرام  أو 
احلسني عند اهلل. ومتحى عنهم األوزار واآلثام.

سعادهتم  السعادة  فنعم  هلم  هنيئا  ثم  هلم  فهنيئا 
فسيح  أسكنهم  اللهم  شهادهتم.  الشهادة  ونعمت 
مقاما  هلم  وارفع  عدن،  جنات  وأدخلهم  جنانك، 

حممودا(. 

ب- احلادثة يف الصحافة:
كام إن الصحف أخذت دورها يف هذه الفاجعة 
اإلذاعة  ودار  الصحف  ملعظم  كان  حيث  األليمة. 
أقول   وال  بخري  يذكر  موقف  ببغداد  العراقية 
بـ)الشكر( إذ ال شكر عىل الواجب، واخص بالذكر 
األستاذ  ومندوهبا  البلد  الغراء:  الصحف  هذه  من 
الفجر  يشء،  كل  اجلمهورية،  النعيمي،  هاشم 

اجلديد، فتى العرب )املوصلية(.

حادث  حقيقة  بنرش  كبريا  اهتامما  أبدت  فقد 
الفاجعة مع تقديسها لبطل اإلسالم العظيم وشهيد 
عزاء  وإكبارها   احلسني اإلمام  واملبدأ  احلق 
ركضة طويريج حيث أدت الواجب خدمة للحقيقة 
والتاريخ، بعكس ما كان جلريدة )املنار( يف عددها 
3374 الصادر يف يوم االثنني الثاين عرش من حمرم 
الفاجعة مع  احلرام 1386هـ، من موقف شاذ جتاه 
األسف...! إذ وصفت عزاء احلسني باهلرج واملرج 

إىل  وأطفال  نساء  وموت  جدار  واهنيار  والذعر 
أثارت هذه األحرف  األباطيل، وقد  غري ذلك من 
عليها  الشديد  السخط  اجلوفاء  والكلامت  املسطرة 
بالذات  كربالء  يف  هنا  وخاصة  كافة،  األوساط  يف 
من  شديدة  ضجة  )املنار(  جريدة  ضد  وجهت  اذ 
الدينية  الطبقات  خمتلف  بني  واالستياء  االستنكار 

العلامئية واملثقفة واملواكب احلسينية)48(.

األوهام  هذه  من  واحلقيقة  الواقع  أين  ترى... 
 والسفسطة والتطاول عىل قدسية عزاء احلسني
عىل  جتول  حسينية  دينية  تظاهرة  أعظم  يعترب  الذي 
ارض طاهرة وتطوف حول مراقد من أقدس املراقد 
التي تفوح من ثراها شذا العقيدة واإليامن وتسطع 
بتقبيل  تترشف  والتي  واخللود  املجد  أنوار  منها 
أعتاهبا املقدسة املاليني من مجيع األصقاع خالل كل 
عام تفانيا ملبادئ احلرية اإلنسانية واملثل العليا التي 
استشهد من اجلها أعاظم أبطال اإلسالم الراقدون 
وأخوه  احلسني  الشهداء  أبو  كربالء  يف  ومنهم  فيها 
شهداء  من   وأنصاره وإخوته  وأبناؤه  العباس 

احلق والعقيدة والفضيلة.

اجلريدة  عىل  العراقية(  )اإلذاعة  ردت  ولقد 
غالبية  فعلت  وكذلك  حينه  يف  وكذبتها  املذكورة 
الصحف املذكورة وخاصة جريدة )الفجر اجلديد( 

الغراء إيضاحا للحادث وإظهارا للحقيقة)49(.

أن  يروقه  ال  أو  يستطيع  ال  الذي  إن  وأخريا... 
يف  الواقع  مع  يسري  أو  احلق  يكتب  أو  احلق  يقول 
مجيع األمور فالسكوت أوىل له من التهريج وحتدي 
العقيدة  ختص  قضايا  يف  خاصة  اجلامهري  شعور 

واملبدأ كهذه القضية.
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ج- الشعراء والفاجعة:
كان للشعراء حضورهم يف املناسبة األليمة   
حيث ألقيت بعض القصائد الرثائية يف حمافل التأبني 
صدر  السيد  قصيدة  القصائد  هذه  ومن  والعزاء، 
)يوم  عنوان  محلت  الشهرستاين)50(،  احلكيم  الدين 

عاشوراء(:

لــــواءا الـــدنـــيـــا  عــــامل  ارفـــعـــي يف 

عـــنـــاءا ختـــشـــى  ال  الــــقــــرآن  ــة  ــ امـ

ــدة ــ ــاع ــ ق ذا  اجلـــــبـــــار  ديــــنــــك 

ــالق الــعــقــل مــنــصــورا يـــراءى ــط الن

سممت ــد  قـ ــن  مـ ــار  ــكـ أفـ عــاجلــي 

ــداءا ــت ــرشك اع ــ بــســمــوم الــكــفــر وال

يــســتــفــحــل أن  ــبـــل  قـ عـــاجلـــيـــهـــا 

دواءا فـــاق  ــقــد  ف ــن  ــدي ــال ب الـــــداء 

ــوا ــد رضج ــن ق ــيل الــقــدوة م ــع واج

الـــفـــداءا ــانـــوا  كـ إذ  ــدل  ــع ــل ل ــدم  ــ ب

الــتــي ــط  ــب ــس ال تــضــحــيــة  وادريس 

ــاءا ــن ــم ب ــل ــظ هــدمــت مـــن دولــــة ال

ــزة ــ ع يف  كــــربــــال  يف  ــا  ــ ــن ــ ــاه ــ ه

ــاءا ــ ــا االب ــي ــدن عــلــم الــســبــط بــنــي ال

ــدي يـ ــي  ــ ــط ــ أع ال  واهلل  ــال  ــ ــائ ــ ق

ــق دمــــــاءا ــحـ ــلـ لـــيـــد هتــــريــــق لـ

ــم رامــــــــوا قــتــلــه ــيـ ــضـ وأبـــــــى الـ

ــامءا ــظ ــو فــيــام بــيــنــهــم يــشــكــو ال وهـ

ــا وانـــتـــهـــبـــوا ــشـ ــطـ ــوه عـ ــ ــل ــ ــت ــ ق

ــه اخلـــبـــاءا ــن ــل احـــرقـــوا م ــقــلــه بـ ث

ــا ــرت وهلـ ــ ــ وبــــنــــات الــــوحــــي ف

ــداءا ــع ال تشكو  جمــدهــا  قــتــىل  نــحــو 

ــوالت وعـــىل ــ ــعـ ــ صـــــارخـــــات مـ

ــاءا ــك ــب ــضــاعــفــن ال ــق ي ــ ــقــذ احل مــن

ــم ــأت ــار هـــــذا م ــ ــهـ ــ يــــا أبـــــا األطـ

ــوالءا ــ ــدي ال ــب ــكــي ن ــاه ل ــن ــم قـــد أق

ــا مــعــرش ــ ــأن ــ ــا ب ــ ــي ــ ــدن ــ ونـــــــري ال

ــا الـــدمـــاءا ــن ــص ــراك أرخ ــ ــعــىل ذكـ ل

يــنــســى فتى ــل  ــ ــاك وه ــس ــن ن ــف  ــي ك

ــاءا ــ ــن ــ ــاء وس ــ ــي ــ مــــأل الـــدنـــيـــا ض

ــرم ــقـــذت الـــــورى مـــن جم ــت أنـ ــ أن

ــاءا ــنـ وفـ انـــقـــضـــاء  ــلــخــلــق  ل رام 

ملحد مــن  الــــورى  أنــقــذت  ــت  أنـ

ــاءا ــي ــب أنــكــر الــــرب وعـــــادى االن

مــن مدمن الــــورى  أنــقــذت  ــت  أنـ

ــذ غــبــاءا ــدوم الــنــهــى ش ــع اخلــمــر م

أنــــت شـــيـــدت لـــديـــن املــصــطــفــى

ــالءا ــاق ع ــذي فـ ــ ــايل ال ــع ــه ال رصحـ
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األوىل الــعــهــر  بــنــي  حطمت  أنـــت 

ــغــاءا ــب ــعــفــة وابـــتـــاعـــوا ال بـــذلـــوا ال

ــز اهلـــدى ــ ــا رم ــاك يـ ــس ــن ــن ال ن ــح ن

ــالءا ــت اع ــد  ــج امل إىل  نــســمــو  ــم  ــك وب

ــه ــع ــج ــا أف ــ ــ ــوم عـــــاشـــــورا وم ــ ــ ي

داءا أوجــــد  قـــد  اخلــلــق  فــــؤاد  يف 

مهجة حــســني  ضــحــى  قـــد  فــيــه 

ــالءا ــ ــزا وغـ ــ ــ ــدرا وع ــ ــ ــت ق ــم ــظ ع

مــوقــفــه يف  الـــــديـــــن  وأشـــــــــاد 

والـــشـــقـــاءا ــه  ــن ع ــر  ــف ــك ال وأزال 

فــــيــــه آفــــــــــاق لــــنــــا مــســلــمــة

ــا الـــعـــالءا ــن ــل ــدى ن ــ ــا اهلـ ــن ــل ــه ن ــ وب

ــىل ــا بــــــــاق ع ــ ــنـ ــ ــالمـ ــ وبــــــــه إسـ

البالءا الــديــن  ــم مــن جــروا عــىل  رغ

ففي ــا  ــن ــت م وان  ــا  ــي ــح ن بــاســمــه 

ــنــا الـــنـــداءا ــي ــر نـــدعـــوه يــلــب ــقـ الـ

ــط يف ــب ــس ــني ال ــس أنـــقـــذ الــدنــيــا ح

ــوم عـــاشـــورا ونــــال الــكــريــاءا ــ ي

ــه ــاب ب ــد رصعــــــوا يف  ــ ق ــن  ــ م ــاز  ــ فـ

ــوا اجلــــزاءا ــالـ نـ ــه  ــم ــاس ب يف عــــزاه 

ــاال هلــم ــ ــفـ ــ ــوا األهــــــل وأطـ ــ ــرك ــ ت

ــاءا ــض ــف ال ــذا  ــ ــوا ه ــئ ــل م يف عــويــل 

أحــشــائــهــم يف  ــل  ــكـ والـ هـــرولـــوا 

ــزن أهلــبــت فــيــهــا الـــعـــزاءا ــ ــار ح ــ ن

ــه الــثــرى ــى عــىل وجـ فــهــووا رصعـ

ــفــخــر فـــــازوا شــهــداءا شـــهـــداء ال

* * *

وللسيد سلامن هادي آل طعمة األبيات اآلتية يف 
ضحايا يوم عاشوراء:

ــوار ــثـ قـــف بــالــطــفــوف حمــجــة الـ

ــرار ــ ــورة قـــائـــد األحـ ــ واســـتـــوح ثـ

جحافال ــود  ــق ي ــطــل  ب مـــن  أفـــديـــه 

ــار ــن ــال ــا ك ــه ــزم غـــــراء يـــومـــض ع

ــه ــائ ــدم ــرضج ب ــ ــني مـ ــذا احلـــسـ ــ هـ

ظـــمـــآن يــشــكــو قـــلـــة األنـــصـــار

ينتابه ال  الــغــاب  كــلــيــث  ــوى  ــ وه

الـــثـــار بـــيـــوم  جـــــزع  وال  خـــــور 

حرائر القلوب  صــدعــى  ــوارس  وحـ

ــامر ــضـ املـ يف  ــن  ــالهـ ــتـ قـ يـــبـــكـــني 

بساحة ــت  ــزل ن مـــا  ــدة  ــعــقــي ال ــا  ــ أأب

وار زنــــــــد  كــــــــل  لتقـــــــدح  إال 

ملوحا احلــنــيــف  بــالــديــن  وهنــضــت 

ــار ــج ــف كـــفـــا تـــقـــض مـــضـــاجـــع ال
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لديننا ــام  ــق ــت اس مـــا  ــاؤك  ــ دمـ لـــوال 

ــار عــمــد ويــســخــر مــنــه كـــل شــن

ــد عال ــدا قـ ــ ــالم جم ــإسـ شـــيـــدت لـ

ــار ــت ــب ــفــك ال ــســي فــــوق الـــســـامك ب

النهى فيض  يا  الغمرات  ياخائض 

يـــا ســبــط احــــد فـــــارس املــضــامر

االوىل والغطارفة  اهلــواشــم  ــن  اب يــا 

الــكــرار األب  ــدرة  ــي ح صــلــب  ــن  م

ــا ــامل ظ تـــبـــايـــع  ومل  ــني  ــك ــت ــس ت ال 

األرشار إىل  ــن  ــذعـ تـ ومل  أرشا 

ــاب أمــيــة ــ ــرت ســيــفــك الهتـ ــهـ وشـ

ــار ــن ــعــة وش ــي ــت كـــل شــن ــق ــح وس

لــوعــة ــؤادي  ــ ــ ف ويف  ــول  ــ أقـ ــاذا  ــ مـ

ــدار ــ ــ ــة األق ــي ــح ــد ض ــق ــف ــرى ل ــ حـ

ــورى ال وانــتــاب  احــر وجــه األرض 

ــار جــــزع ولــــف األفـــــق نــقــع غــب

استشهدوا يــوم  ــرار  ــ األب للصفوة 

ــزوار ــ ال يف الــزحــف بــني مــواكــب 

وكلهم احلــســني  بــأعــتــاب  ســقــطــوا 

حـــــرق تــــــوايس ســـيـــد األحــــــرار

ــرضج ــني مـ ــ ــ مــــا بــــني خمـــتـــنـــق وب

بجــــــــدار معرص  وآخـــــــر  بــــدم 

حتفهم ــوا  والق رصعــى  قضوا  حتى 

ــغــار ــني ب ــل ــكــل ــد م ــي ــع ــص فــــوق ال

ــىل ــع ــارم وال ــكـ ــرش املـ ــ ــوؤا ع ــبـ وتـ

ــوار ــنـ فـــتـــألـــقـــوا كـــالـــكـــوكـــب الـ

ــا ــن ــوب ــل ــزة وق ــ ــزي ــ ــر ع ــ ذكــــــرى مت

ــار ــيـ ــة األخـ ــخــب ــن ــل ــا ل ــ ــي دمـ ــك ــب ت

حممــــــــد آل  لركب  الفداء  روحي 

واألبــــرار الشهــــــــــــداء  ولصفوة 

* * *

)شهداء إيامن( 

للسيد صادق ال طعمة )51(:

األرزاء ــم  ــك ــل وت ــاب  ــص ــم ــل ل ــا  يـ

الشهداء  استشهد  حيث  بــاألمــس 

حممد لــســبــط  بــأنــفــســهــم  ضـــحـــوا 

ــداء ــ ــع ــ س إهنـــــــم  ــا  ــ ــق ــ ح واهلل 

شـــهـــداء إيـــــامن وصـــــدق عــقــيــدة

ــاء ــق ب ــود  ــ ــل ــ اخل إذ  ــود  ــ ــل ــ اخل ــم  ــ هل

رؤوســهــم يلطمون  بــحــرسة  كــانــوا 

ــداء ــ ومـــهـــرولـــني لـــصـــوهتـــم أصـ

ــوي األلــــوف ويــالــه ــب يـ ــوك يف م
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ــاء ــ رضـ فـــيـــه  هلل  ــب  ــ ــوك ــ م ــن  ــ مـ

ــردى ــال ــم ب ــزت ــداء ف ــه ــش يـــا أهيـــا ال

األرزاء ــه  بـ عــظــمــت  مــوكــب  يف 

ــتــكــم رحــة ــادة قـــد أت ــه ــش ــذي ال هـ

ــواء ــ ــدار اخلـــالـــديـــن ث ــ ــ ــم ب ــكـ ولـ

بــروحــه ــني  ــس احل ــدي  ــف ي ــذي  ــ ال إن 

ــزاء ــ ــان ج ــ ــن ــ فـــلـــه فــــراديــــس اجل

ــم قــلــوبــنــا ــي ــم إنــــا نـــــردد مـــن ص

ــني فـــداء ــس أرواحــــنــــا لـــك يـــا ح

* * *

وللعالمة الكبري الشيخ عبد الغفار األنصاري)52(  
من أهايل العامرة األبيات اآلتية:

شــــــــــهــــــــــداء كــــــــــل فـــــــرد

ــه ــ ــان ــ ــك ــ اختـــــــــــذ اخلـــــــلـــــــد م

حـــســـني ــد  ــ ــعـ ــ بـ رأوا  إذ 

ــه ــ ــان ــ ــه ــ هــــــــــذه الــــــدنــــــيــــــا م

ــر قـ دون  فــــــــتــــــــهــــــــاووا 

عـــــظـــــم اخلــــــــالــــــــق شــــانــــه

ابـــــــتـــــــشـــــــارا اهلل  هبــــــــــم 

اســــــعــــــد اخلــــــلــــــد وزانــــــــــه

بــــــــــدل الــــــدنــــــيــــــا فــــــــأرخ

ــه( ــ ــان ــ ــن ــ )هلـــــــــم اخـــــــتـــــــار ج

مرتىض  السيد  املرحوم  كربالء  لشاعر  وكان 
من  أيضا  الفاجعة  هذه  يف  حضوره   )53( الوهاب 

خالل األبيات اآلتية:

رسخت رسومًا  العليا  للُمثل  جددوا 

نسخت كفر  آيــات  هبــا  ــارات  ــع وش

موتة مثىل بوجه الظلم جهرا رصخت

أرخــت املــعــايل  أم  مرصعهم  ــدى  ول

)شهداء بعزا العارش طافوا بالطفوف(

* * *
)ت  القزويني)54(  محيد  امحد  السيد  وللمرحوم 
شهداء  هبا  يذكر  قصيدة  1992م(  1412هـ/ 

الواقعة ومنها:

فتيٌة بــبـــــابــك  ــا  ــن ل ــول  ــت ــب ال ــن  ــاب ي

فُخلدوا ــاك  ح يف  الــشــهــادة  ــالــوا  ن

نارص مــن  أال  يعلو  الــنــدا  سمعوا 

ــزَّ املـــــنــجــُد ــ ــذُب غـــــــداة َع ــ ــا ي عــن

عىل هتـــــفو  هلـم  أرواُح  فأتـــتك 

تسجُد بابك  وعند  الــرضيــح  ذاك 

إنــام بــبــاٍك  ــن  َمـ أدرك  ــوت  ــ امل مــا 

مــوُت الشــهيد بيــوم رزئك مولــُد)55(
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عزاء طويريج خالل )1980 - 2004م(

أوالً: عزاء طويريج يف ثامنينات القرن العرشين:

نزوله  العزاء  واصل  الثامنينات  مدة  وخالل 
متحديا السلطة احلاكمة بالرغم من كل اإلجراءات 
التعسفية التي اختذهتا األجهزة األمنية يف حماولة منها 
ملنع العزاء من النزول حيث قامت السلطات بمنع 
الشعائر احلسينية كافة من زنجري ولطم ووصل هبا 
احلد إىل منع سامع القصائد والردات واملآتم احلسينية 
التي تذاع من خالل أجهزة التسجيل )املسجالت(. 
من  األمنية  األجهزة  فشل  لتربير  بائسة  حماولة  ويف 
منع عزاء طويريج من املشاركة عمدوا إىل رفع صور 
املقبور املجرم صدام اهلدام وشعارات العفالقة من 

خالل كتابتها عىل اليافطات.

وعندما أقدم النظام الطاغويت عىل إعدام املفكر 
اإلسالمي الكبري السيد حممد باقر الصدر، حتول 
تظاهرة  إىل  1980م  عام  يف  طويريج  ركضة  عزاء 
مجاهريية كربى ضد النظام وعند وصول العزاء إىل 
هتافات  تصاعدت   احلسني اإلمام  قبلة  باب 
والدين  الصدر  عاش  عاش.  )عاش.  املشرتكني 
صداها،  اهلتافات  هذه  وأخذت  منترص(  دومة 
وذعر األمن الصدامي من هذه املفاجأة وعىل أثرها 
ألطاف  ومن  املشرتكني  من  العرشات  اعتقال  تم 
يقظة  عىل  كان  املعزين  أحد  أن  وجل  عز  الباري 
ونباهة بحيث اخذ بنا إىل جهة باب السلطانية وهبذه 

الطريقة نجونا من االعتقال الصدامي)56(.

ويف السنوات اآلتية، حاول الصداميون التقليل 
إلغاء  طريق  عن  العزاء  يف  املشاركني  إعداد  من 
عاشوراء  ليوم  احلكومية  للدوائر  الرسمية  العطلة 
املدارس  ودعا إىل رضورة مبارشة املوظفني وطلبة 
الدولة  دوائر  يف  والعاملني  والكليات  واملعاهد 
يف  والتواجد  بالدوام  كافة  االشرتاكي  والقطاع 
دوائرهم خشية مشاركة هؤالء يف العزاء فضاًل عن 
يدخل  لئال  كافة  كربالء  إىل  املؤدية  املنافذ  اغالق 
وهبذه  كربالء  مدينة  إىل  العراقية  املحافظات  أبناء 
املدينة  وبدت  كربالء  إىل  وصوهلم  منعوا  الطريقة 
يف  آخر  أسلوبا  استخدم  ثم  اشباح.  مدينة  وكأهنا 
أساليب  بابتكار  العزاء  يف  املشاركة  اجلامهري  قمع 
أكثر بطشا وقوة بحيث كان كل عنرص من عنارص 
النظام حيمل معه علبة صبغ رشاش ويقوم بالرش 
وعند  العزاء  يف  املشاركني  مالبس  عىل  اخللف  من 
املخيم  أو  العباسية  أو  احلسينية  العتبة  إىل  وصوهلم 
العزاء يتم  انتهاء  القبض عليهم وبعد  يتم  احلسيني 
مصابون  أهنم  عىل  اإلسعاف  سيارات  يف  وضعهم 

فيتم نقلهم إىل دائرة األمن.

كانت  التي  العشوائية  االعتقاالت  عن  فضاًل 
جتري بني صفوف املعزين، كام عمد النظام الطاغويت 
املقبور إىل جعل كربالء خالل أيام عاشوراء خاصة 
يوم العارش من املحرم ثكنة عسكرية وكأهنا ساحة 
بصنوفه  اجليش  قطعات  فيها  تنترش  حيث  حرب 
كافة، فضاًل عن باقي األجهزة القمعية بشكل خميف 
ومريب يف حماولة منها للتأثري عىل املعزين وبث روح 
اخلوف والرعب فيهم ملنعهم من املشاركة يف العزاء.
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بيد أن اإليامن الراسخ الذي حيمله عشاق وحمبو 
الصعاب  حتدي  إىل  دفعهم   الشهداء سيد 
إىل  ويقني  ثقة  بكل  فأرصوا  واخلوف  واملخاطر 
احلضور واملشاركة يف عزاء  ركضة طويريج بالرغم 
من علمهم املسبق بأن مصريهم االعتقال واإلعدام 
عىل يد السلطات الغاشمة، واستمر العزاء يف نشاطه 
اإلمام  إىل ساحة  حتى عام 1989م وعند وصوله 
إال  ويل  )ماكو  املعزون  هتف  )البلوش(   عيل
السنوات  شاكلة  وعىل  جعفري(،  قائد  ونريد  عيل 
السابقة تم اعتقال العرشات من املشاركني، ويف عام 
منع  املباركة  الشعبانية  االنتفاضة  بعد  أي  1991م 
العزاء من النزول بقوة السالح الصدامي اإلرهايب 

حتى حمرم عام 1424هـ 2003م)57(. 

ثانيًا: عزاء طويريج ُقبيل سقوط نظام صدام 
حسني املقبور:

كربالء  يف  الصدامي  النظام  اجهزة  تعرضت 
عدة،  أمنية  خروقات  إىل  عهده  أواخر  املقدسة 
احلاكمة  السلطات  قبل  من  ومرونة  تراٍخ  صاحبها 
والعسكرية يف املحافظة ألسباب عدة منها الضغط 
املسؤولني  عىل  الكربالئية  اجلامهري  مارسته  الذي 
املجال  افساح  اجل  من  املقدسة  كربالء  االمنني يف 
ملزاولة نشاطاهتا الدينية ولو بشكل حمدود، كالطبخ 
أيام  والزيارة  املياه  وتوزيع  عاشوراء،  ايام  يف 
كانت  التي  الدينية  املحارضات  وسامع  عاشوراء، 
إىل  الرتاخي  مرد هذا  باتًا، كذلك كان  منعًا  ممنوعة 
مسؤلو  هلا  تعرض  التي  والتهديدات  االغتياالت 
كمحاولة  العليا،  والقيادات  املقبور  البعثي  احلزب 
فضاًل  1998/1/22م،  يف  الدوري  عزة  اغتيال 

الدوري)58(  اتبعها صابر  التي  االنفتاح  عن سياسة 
حمافظ كربالء املقدسة آنذاك والتي سمح بموجبها 
ألهايل املدينة بمامرسة بعض طقوسهم الدينية  بعد 
جتاوز  بعدم  كربالء  وجهاء  من  تعهدات  اخذ  أن 
لعاداهتم  املدينة  اهايل  مزاولة  يف  احلمراء  اخلطوط 
كانت  اذ  طوياًل  تستمر  مل  وهذه  الدينية  وتقاليدهم 

ملدة سنة واحدة.

ويف حمرم عام 1424هـ -2003م ونتيجة اهنيار 
هتديدات  بسبب  املقبور  النظام  أزالم  معنويات 
أن  بعد  السلطة  بإزاحتهم عن  األمريكان  أسيادهم 
العراقي  الشعب  جاءوا هبم وسلطوهم عىل رقاب 
ألكثر من 35 عاما أيقنت اجلامهري املؤمنة بأن النظام 
الصدامي قد سقط يف اهلاوية وأن أسياده نبذوه وأن 

التغيري واقع ال حمال. 

اليقني اإليامين والعشق احلسيني وبعد  أمام هذا 
لإلمام  السامية  املآذن  عىل  من  الظهر  أذان  ُرفِع  أن 
)يا  منادية  الوالئية  باألصوات  وإذا   احلسني
كل  هز  بشكل  حسني(  يا   - حسني  يا   - حسني 
ضمري حي رشيف فام كان من أزالم النظام املقبور 
ووجهت  قامت  أن  إال  املنهارة  األمنية  وأجهزته 
موقفا  وكان  املعزين،  صدور  إىل  أسلحتها  نريان 
الصادق  واليقني  احلقة  اإلرادة  فيه  جتسدت  رهيبا 
أصوات  بقيت  اإلجرامية  األعامل  هذه  كل  رغم 
عنان  إىل  تصل  حسني  يا  وصيحات  تتصاعد  احلق 
تلو  الواحد  يتساقطون  واجلرحى  والشهداء  السامء 
احد  وال  الرشيف  احلسيني  الصحن  أمام  اآلخر 
صمود  األذهان  إىل  معيدين  مكانه  من  يتزحزح 
اثر  وعىل   احلسني أنصار  من  البسالء  أولئك 
املشاركني وتم مالحقة  املئات من  اعتقال  تم  ذلك 
السالم  قنطرة  من  لالنطالق  متهيئني  كانوا  آخرين 
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أزالم  وقام   ،احلسني اإلمام  قبلة  باب  حتى 
النظام بنصب السيطرات يف الشوارع العامة واالزقة 
الفرعية عىل الفور اذ تم عىل اثرها اعتقال املئات من 
أنصار وأحباب سيد الشهداء خاصة يف احلائر 
مناطق  وبعض  الرشيف  الصحن  وداخل  احلسيني 
منطقة  وخاصة  املقدسة  كربالء  مدينة  وحمالت 

العباسية الرشقية)59(.

ثالثًا: فاجعة الثالثاء الثاين من آذار عام 2004م 
عىل يد القاعدة :

حاول  -2004م  1425هـ  عام  عاشوراء  ويف 
إلغاء  املجرمني  التكفرييني  من  املقبور  صدام  أيتام 
أعواهنم  بعض  دفع  عرب  كاملة  الزيارة  مراسيم 
لتفجري انفسهم يف مدينة كربالء املقدسة بواسطة شد 
االحزمة الناسفة عىل أجسادهم القذرة ففي حدود 
الساعة العارشة والنصف من صباح يوم عاشوراء 
انفسهم  بتفجري  األوباش  التكفرييون  هؤالء  قام 
قرب   العباس مرقد  خلف  املعزين  مجوع  بني 
مثل  املقدسة  كربالء  مناطق  وبعض  القمر  فندق 
عىل  وسقط  السالملة  باب  وحملة   العباس حي 
اثر هذه احلوادث االجرامية العرشات من اجلرحى 
من اجلنسيات املختلفة وسقط عىل اثر هذه احلوادث 
اإلجرامية العرشات من الشهداء واجلرحى من أبناء 
واغلبهم من  املختلفة  اجلنسيات  كربالء فضاًل عن 
عىل  عددهم  زاد  واإليرانيني)60(،  العراقيني  الزوار 
115 شهيدا وعدد من اجلرحى بلغ أكثر من 300 

جريح، ومعظم احلاالت كانت حروقًا شديدة)61(.

يف  احلسيني  املستشفى  يف  كيسًا   11 وجد  كام 
حصلنا  وقد  معروفة،  غري  أشالء  حتوي  كربالء 

القارئ  الشهداء نضعها بني يدي  عىل بعض أسامء 
الكريم:

مهام حممد حسني حسن . 1
حسنني حيدر مسلم    . 2

  سمرية إبراهيم حسني  3. 
محزة حممد يوسف. 4
حممد سلامن حسني  . 5
زهراء فرجي فرج اهلل. 6
عيل حسن عبد األمري . 7
حممد حسني نور حممدي. 8
منصور غالم رضا. 9

أمري قاسمي حممد ربيع . 10
سجاد منصور كريمي     . 11
بتول عبدي عبدي عزيز. 12
امحد عباس حسون  . 13
غفران بدير امحد كاظم. 14
مرتىض ماجد محيد  . 15
حممد عيل عبد اهلل. 16
سليم اسامعيل رايض . 17
صباح كاظم عبيد. 18
امحد حسن عبيد    . 19
حاتم عبد سعد. 20
عيل اصغر نعمة   . 21
عباس فاضل حسني    . 22
عقيل كريم عباس  . 23
رشيد عباس كاظم  . 24
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كطان محدان ضيدان  . 25
ميثم رحيم عاجل. 26
حممد رزج جودة   . 27
هناد عيل جواد. 28
عيل قاسم مطر     . 29
كامل عبود علوان. 30
عبد زيد عبد السادة  . 31
عباس فاضل خضري. 32
فرحان عباس طارش. 33
كامل علوان سعيد. 34
إحسان عبد نور    . 35
حممد باقر عزت. 36
حسني جبار ناجي  . 37
جعفر هادي جرب. 38
نرصة حسني زاوه  . 39
حمسن إحسان تعهاين . 40
إحسان حمسن رجب. 41
فرات عيل حسني. 42
سعيد عبادي باثي  . 43
ستار جبار محد اهلل. 44
رسونات صربي الوار . 45
فاطمة أغا خان مؤمن. 46
مطهرة عيل غالمي  . 47
حممد خان حممد حممدي. 48
فاطمة عبد الرمحن حسيني. 49
فاطمة حسني غالمي. 50

سياة موغياث رحيمي  . 51
سلامن لطيف ويل بتة. 52
زيد حممد حميسن  . 53
عبد الكريم جسام حممد    . 54
كريمة عبد الزهرة عبد . 55
ميثم حمسن حسن. 56
أزهر منهل جرب . 57
كاظم عبيد إبراهيم   . 58
مهدي حسني صالح. 59
عيل عباس مطلك . 60
عبد الكاظم حممد كيطان   . 61
ملياء إبراهيم محزة. 62
جاسم غالم شمس . 63
هاشم غالم شمس   . 64
رضا أستاين أمريي  . 65
سامي عيل مشهد . 66
رسونان صربي الباري   . 67
عيل أصغر خامتي . 68
زيني جراغي منسب . 69
نارص منصوري. 70
كربالئي عطا رضواين  . 71
محيد رحياين. 72
منصور دلرامي    . 73
حمسن كيمن جاين. 74
ميثم لباليب . 75
شهاب الدين عيل. 76
أكرب عباسني  . 77



عزاء طويريج )دراسة تأرخيية(

130

سلامن ويل نيا. 78
عبد اهلل سفيدي  . 79
رمحن. 80
تقي ساال راكي  . 81
جمهول اهلوية. 82
أجمد كريم عبد الرضا. 83
سلامن داخل عبيد. 84
حممد مانع محادي  . 85
دفرتي حسن عكايب. 86
مجال عباس رسحان. 87

 عيل حسني عباس88. 
مها عبد اهلادي خزعل  . 89
حمسن خضري عباس. 90
مجيل مخيس سعيد  . 91
نور بانو ساين تال. 92
صفورا حممد حسني    . 93
تقي حسني سااليل)62(.. 94

الكاظمية  مماثلة يف مدينة  انفجارات  كام حدثت 
العظمى  اهلل  آية  وقد أصدر مكتب سامحة  املقدسة 
السيد عيل السيستاين – دام ظله الوارف- بيانا هبذه 

الفاجعة األليمة جاء فيه)63(:

بسم اهلل الرحن الرحيم

ُكنُْتْم  إِْن  ْعلَْوَن 
َ
اْل نُْتُم 

َ
َوأ َتَْزنُوا  َوَل  تَِهُنوا  َوَل 

. ُمْؤِمننَِي
السالم عليك يا أبا عبد اهلل وعىل االرواح التي 

حلت بفنائك.

احلرام  حمرم  من  العارش  احلزين  اليوم  هذا  يف 
ذكرى استشهاد مجوع املعزين والزائرين يف مدينتي 
ما  جمازر  وارتكبت  املقدستني  والكاظمية  كربالء 
ابشعها وافضعها خلفت مئات الضحايا بني شهيد 
وجريح وبينهم عدد كبري من النساء واالطفال من 

العراقيني وغريهم.

للبالء  حماًل  كربالء  تكون  ان  تعاىل  اهلل  قدر  لقد 
القرون  مر  عىل  قائمة  ومدرسة  للفداء  ورمزًا 
واألجيال ويستمد منها ابناء اإلسالم اروع دروس 
الصرب وأصدق آيات االيامن وأعظم مثل التضحية 
يف سبيل املبدأ دون ادنى حرص عىل احلياة والبقاء.

وانضمت  اليوم  املقدسة  كربالء  كانت  وهكذا 
ثرامها  عىل  توزعت  حيث  املقدسة  الكاظمية  اليها 
الطاهر اشالء املئات من حمبي ائمة اهل البيت عليهم 
السالم املتمسكني بخطهم السائرين عىل هنجهم يف 

حتدي الطغاة واإلنكار عىل الظاملني واملنحرفني.

إن الكلامت لتقرص عن إدانة هذه اجلرائم النكراء 
واملبادئ  القيم  كل  من  جتردوا  من  بآثامها  بآء  التي 
ويف  احلرام  الشهر  يف  احلرام  الدم  فسفكوا  السامية 
أرشف البقاع وأقدسها حرم األئمة األطهار  عليهم 

الصالة والسالم.

االحتالل  قوات  نحمل  الذي  الوقت  يف  وإننا 
يف  واملامطلة  التسويف  من  يالحظ  ما  مسؤولية 
تعزيز  وعدم  املتسللني  ومنع  العراق  حدود  ضبط 
من  ومتكينها  األمن  بتوفري  املكلفة  الوطنية  القوات 
االجهزة  من  حاجاهتا  وتأمني  الكفوءة  العنارص 
ابناء  مجيع  ندعو  بمهامها  للقيام  الالزمة  واملعدات 
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والتنبه  احلذر  مزيد من  إىل  العزيز  العراقي  الشعب 
ملكائد األعداء والطامعني ونحثهم عىل العمل اجلاد 
لرص الصفوف وتوحيد الكلمة يف سبيل اإلرساع  
واستقالله  سيادته  اجلريح  الوطن  استعادة  يف 

واستقراره.

نسأل اهلل العيل القدير ان يتقبل الضحايا الكرام 
عليه  احلسني  اإلمام  مع  وحيرشهم  الشهداء  يف 
واألجر  اجلميل  بالصرب  ذوهيم  عىل  ويمن  السالم 
العاجل  بالشفاء  واملصابني  اجلرحى  وعىل  اجلزيل 

انه سميٌع جميب.

10 حمرم احلرام 1425هـ
مكتب السيد عيل السيستاين

النجف االرشف

زوار  طالت  التي  التفجريات  من  الرغم  عىل 
االمام احلسني، مل يكن موقف املرجعية انفعايل، 
وانام كان موقفها تفاعيل مع االحداث، تسيطر عليه 
احلكمة والروية يف إصدار املواقف، فهي مل حترض 
كانت  وانام  امللتهبة  االجواء  تلك  يف  االنتقام  عىل 
وراء  االنسياق  وعدم  واحلكمة،  الصرب  عىل  حتث 
يف  االمريكي  املحتل  يرومها  كان  التي  االهداف 
أمد  واطالة  االهلية،  احلرب  إىل  باالنجرار  العراق 

بقائه يف العراق، والتحكم بمقدراته وخرياته.

آية  الكبري  الديني  املرجع  مكتب  وأصدر  كام 
ظله  دام   - احلكيم  سعيد  حممد  السيد  العظمى  اهلل 
الوارف - بيانا هبذه املناسبة األليمة، ووجه سامحته 
مجاعي  بشكل  الشهداء  تشييع  يكون  أن  برضورة 
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لتبقى شاهدة عىل اجلريمة  وتفرد هلم مقربة خاصة 
الدينية  املرجعيات  مكاتب  قامت  كام  النكراء 
وخارجه  العراق  داخل  يف  العلامئية  والشخصيات 
احلادثة،  هبذه  والتنديد  االستنكار  بيانات  بإصدار 
وقد أرخ الشاعر تيسري سعيد االسدي هذه الفاجعة 

باألبيات اآلتية:

جـــريـــمـــة ذمـــيـــمـــة األصــــــــداء

ــداء ــ ــ ــن األع ــ ــاين م ــ ــ ــد اجل ــ تـــبـــت ي

بميت قـــىض  الـــــذي  حتــســبــوا  ال 

ــاء ــار بــعــد املـــوت يف األحــي ــد صـ ق

ــفــدا ال درب  يف  حــســني  يـــا  لــبــيــك 

ــاء ــن ــث ــت ــا بــــال اس ــن ــع ــي ــمـــيض مج يـ

ــارخيــه ت الـــديـــن يف  ــت دمــــوع  ــال س

ــداء شـــهـــر عـــــاشـــــوراء ــ ــه ــ ــش ــ ل

الذي  املشحون  اإلرهايب  اجلو  من  الرغم  وعىل 
حاول التكفرييون من خالله زرع اخلوف واهللع يف 
نفوس أحباب احلسني وعشاقه، لكن هيهات أن يتم 
أقوى  بأهنم   احلسني أبناء  برهن  وقد  ذلك  هلم 
وما  اخلبيثة  وأساليبهم  مؤامراهتم  كل  من  واصلب 
الغفرية  الظهر حتى ظهرت اجلموع  أذان  ارتفع  إن 
وهي تنادي يا حسني وكان بحق عزاًء مهيبا شاركت 
فيه األلوف من املعزين ال يكاد أحد أن يصدقها بعد 
املدينة صمت مطبق وعمها جو من احلزن  أن ساد 
واألمل نتيجة هذا الفعل اجلبان، ويف ذلك قال خادم 

احلسني الشاعر الكربالئي األستاذ عيل الصفار:

ــروج حــســنِي ــ خـــرجـــت كـــربـــال خـ

ــا ــاي ــن ــوي امل ــلـ ــاملـــني تـ تـــــردع الـــظـ

ــاه ــاء ســن ــ ــدم ــ ــٌر مـــن ال ــجـ فــهــي فـ

ــة لـــلـــرايـــا ــعـ ــلـ ــر وقـ ــكـ ــي فـ ــ ــ وه

رابعًا: عزاء ركضة طوريج يف العامل:

العراقيون  نظم  الطاغويت  النظام  أيام  خالل 
يف  املقيمني  واملهجرين  النظام  بطش  من  اهلاربني 
طويريج  ركضة  لعزاء  مشابه  عزاء  اول  سوريا 
العزاء  ينتقل  كان  إذ   زينب السيدة  مرقد  عند 
االمري وحارة  اهايل حي  فيه مجع من  الذي يشرتك 
زين العابدين وجورة من حسينية الواحدي وخيتم 
عند مرقد السيدة زينب ثم اخذ عزاء الركضة 
بالتوسع واالنتشار يف دول أخرى مثل ايران فكان 
تنطلق  اذ كانت  املقدسة  ينطلق يف مدينة قم  العزاء 
شهدا(  )گلزار  الشهداء  تقاطع  حملة  من  الركضة 

 .وحتى حرم السيدة فاطمة املعصومة

عن  فضاًل  عام  كل  الغفري  اجلمع  فيها  فيشارك 
اذ كان  إيرانية أخرى مثل )العاصمة طهران(  مدن 
وال زال ينطلق من بداية شارع القدس حتى هنايته 
فإهنا  يف البحرين.  أقيمت  وكذلك  قدس(  )بلوار 
وأشهرها  ومدهنا.  قراها  من  الكثري  يف  موجودة 
العاصمة املنامة  يف  تقام  التي  تلك  ومشاركة  نطاقا 
بني مجرة  وكرانة واهلملة وكرزكان وزنبور  وقرى 
وجزيرة  والدراز  وجدحفص  وزوين  واملعامري 

سرتة. وهلا انتشار يف أماكن أخرى)64(.
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جانب من عزاء طويريج يف شارع قبلة العباس يف سبعينات القرن العرشين

جانب من عزاء طويريج يف الساحة الوسطية ملا بني احلرمني الرشيفني وتبدو خلفه ألسنة 
اللهب املتصاعدة نتيجة حرق اخليام
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مع األمل، بريوت، جملة اجليش، العدد 235، كانون الثاين، 
2005م.

علياء عيل، »مأساة كربالء يف وجدان الشاعر املسيحي ( 8)
العدد  املنامة،  صحيفة،  »الوسط«  سالمة«،  بولس 
واملوافق  1428هـ  حمرم  الثامن  السبت   ،1604

1/27/ 2007م.

عباس عبيد محادي وفالح حممود خرض، مدينة اهلندية ( 9)
واالجتامعي  العمراين  تطورها  يف  دراسة  )طويريج( 
األساسية،  الرتبية  كلية  جملة  بابل،   ،1985-1871

العدد اخلامس، متوز 2011م، ص2. 

موسى، ( 10) بن  احلسني  بن  حممد  احلسن  أبو 
ولد  وفقيه،  شاعر  الريض،  امللقب بالرشيف 
يف)309هـ/ 969م( يف بغداد، يعد الرشيف الريض 
من فحول الشعراء، وله شعر كثري يف الغزل العذري 
البالغة( وهو  )هنج  أعامله  أهم  من  واالجتامعيات، 
كتاب مجع فيه اخلطب واحلكم القصار وكتب اإلمام 
نقيبًا  كان  األرض،  أنحاء  شتى  يف  عيل لعامله 
1015م(.  عام)406هـ/  يف  وفاته  للطالبني حتى 

للمزيد ينظر:

وضبطه  عليه  وعلق  رشحه  الريض،  الرشيف  ديوان 
األرقم  دار  بريوت،  احلالوي،  مصطفى  حممود  له:  وقدم 

ابن أيب األرقم، 1999م، ص55-10.  

588هـ(، ( 11) )ت  آشوب  شهر  بن  عيل  بن  جعفر  أبو 
البقاعي،  يوسف  د.  حتقيق:  طالب،  أيب  أل  مناقب 
ط2، بريوت، دار األضواء، ج4، ص132؛ ديوان 
امحد  أيب  بن  حممد  الرشيف  للسيد  اهلاشميني  اشعر 
احلسني امللقب بالريض، رشح وتعليق: امحد عباس 
1305هـ،  األدبية،  مطبعة  بريوت،  األزهري، 

ص33.

اهلوامش

)ت368هـ(، ( 1) قولويه  ابن  حممد  بن  جعفر  القاسم  ابو 
قم،  الفيومي،  جواد  الشيخ  حتقيق:  الزيارات،  كامل 

مؤسسة النرش االسالمي، 1417هـ، ص259. 

االنوار ( 2) بحار  1111هـ(،  )ت  املجليس  باقر  حممد 
وتعليق:  حتقيق  االطهار،  االئمة  اخبار  لدرر  اجلامعة 
التعارف  دار  بريوت،  درياب،  حممود  الشيخ 
للمطبوعات، 2001م، ج 101، ص66؛ ابن قولويه، 

املصدر السابق، ص260.

ابن قولويه، املصدر السابق، ص323.( 3)

املصدر نفسه، ص324( 4)

حممد باقر املجليس، املصدر السابق، ج 101، ص47.( 5)

ط4، ( 6)  ،احلسني ثورة  الدين،  شمس  مهدي  حممد 
د.ت،  اإلسالمي،  الكتاب  دار  مؤسسة  بريوت، 

ص44.

يف ( 7) احلقوق  درس  1902م،  عام  ولد  لبناين  أديب 
اجلامعة اليسوعية، عمل قاضيًا عام 1928م، يعد من 
أشهر الشعراء الذين وقفوا جزءًا مهاًم من شعرهم عىل 
ذكر أهل البيت، فتنوعت قصائده فيهم متضمنة 
وغريمها،  ورثاء  مديح  من  الشعر  من  عدة  أبوابًا 
الغدير«،  »عيد  ديوانه  تضمنها  القصائد  هذه  ومعظم 
ترك الشاعر باإلضافة إىل هذا الديوان كتبًا عدة يف النثر 
منها »عىل واحلسني« و»ملحمة عيد الغدير« و»رصاع 
وغريها،  وملح«  و»خبز  عمر«  و»حكاية  الوجود«  يف 
وهي تتناول أهم نواحي التاريخ اإلسالمي، تويف عام 

1979م. للمزيد ينظر: 

مكتبة  بريوت،  ط2،  جريح،  مذكرات  سالمة،  بولس 
ورحلة  سالمة  بولس  غريزي،  مفيق  1957م؛  األندلس، 
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حممد صادق الكربايس، تاريخ املراقد )دائرة املعارف ( 12)
احلسيني  املركز  إصدارات  من  لندن،  احلسينية(، 

للدراسات، 1998، ج3، ص27.

بريوت، ( 13) الريض،  الرشيف  ديوان  الريض،  الرشيف 
كام  والقصة  ص33.  ج1،  االعلمي،  مؤسسة 
استنكر  الريض  الرشيف  أن  املصادر:  بعض  تروهيا 
حفاة  يمشون  وهم  األعراب  من  الزائرين  بعض 
برضيح  يطوفون  وهم  أقدامهم  تغلف  واألطيان 
اإلمام احلسني، ويف الليلة نفسها رأى منامًا أن 
وأحبائي  زواري  هؤالء  »إن  له:  يقول   األمام
الريض  الرشيف  وجاء  خريا«.  إال  فيهم  تقل  فال 
الزوار وهو  أولئك  الثاين واخذ هيرول مع  اليوم  يف 
ينشد قصيدته: كربال ال زلت كربًا وبال.... إىل أخر 
ممن  واملحدثني  القدماء  بعض  شكك  بل  القصيدة. 
مجع ديوان الرشيف الريض، أو درس شعره يف صحة 
وذكر  منحولة،  إهنا  وقال  اليه،  القصيدة  هذه  نسب 
أسبابًا عدة لذلك منها: إهنا ال توجد يف ديوانه، وإهنا 
لينة ال تشبه شعره، وان فيها من العقائد ما ال توائم 
احللو،  الفتاح  عبد  ينظر:  للمزيد  الرشيف.  نفس 
القاهرة،  شعره،  يف  ودراسة  حياته  الريض  الرشيف 
هجر للطباعة والنرش، 1986م، ج2، ص 16 و25.

عزاء ( 14) ضحايا  احلق،  داعي  عيل  حممد  الشيخ 
اآلداب،  مطبعة  االرشف،  النجف   ،احلسني

1966م، ص 26.

هذا البيت الشعري للشيخ كاظم االزري )1143-( 15)
الطف  أدب  ُشرب،  جواد  ينظر:  للمزيد  1201هـ(. 
األول  القرن  )من  السالم  عليه  احلسني  شعراء  او 
دار  بريوت،  عرش(،  الرابع  القرن  حتى  اهلجري 

املرتىض، 1393هـ، ج6، ص36.

السابق، ( 16) املصدر  احلق،  داعي  عيل  حممد  الشيخ 
ص26.

السيد مرتىض بن حممد بحر ( 17) السيد حممد مهدي بن 
املثنى  احلسن  إىل  نسبه  وينتهي  الطباطبائي،  العلوم 
 ،عيل اإلمام  بن  املجتبى  احلسن  اإلمام  ابن 
1155هـ  سنة  شوال  من  األول  يف  كربالء  يف  ولد 
 البهبهاين الوحيد  أساتذته  ومن  1742م،   -
أساطني  من  وغريمها  البحراين  يوسف  والشيخ 
العلامء، ومن تالمذته الشيخ حسني نجف، والشيخ 
اشتهر  الغطاء،  والشيخ جعفر كاشف  النراقي  امحد 
لقبه  هذا  فكان  الباهرة،  الكرامات  صاحب  بأنه 
االرشف  النجف  يف   تويف حياته،  أيام  املعروف 
مسجد  يف  ودفن  -1797م(  رجب)1212هـ  يف 
أعيان  األمني،  حمسن  ينظر:  للمزيد  الطويس. 
األمني،  حسن  عليه  وعلق  وأخرجه  حققه  الشيعة، 
ج8، بريوت، دار التعارف للمطبوعات، 1983م، 

ص164؛ جواد شرب، املصدر السابق، ص151. 

صادق احلسيني الشريازي، نفحات اهلداية، كربالء ( 18)
2005م،  والنرش،  للطباعة  صادق  دار  املقدسة، 

ص114.

البارفرويش ( 19) مسلم  بن  العابدين  زين  الشيخ  هو 
املازندراين احلائري، ولد يف بارفروش يف مازندران 
رجب  يف  العراق  إىل  هاجر  1227هـ،  يف  بإيران 
1250هـ ونزل كربالء املقدسة، من أساتذته الشيخ 
والسيد  العلامء،  بسعيد  امللقب  املازندراين  حممد 
الضوابط،  صاحب  القزويني  الطباطبائي  إبراهيم 
رسالته  الكربى،  )رسالته  منها  عدة  مؤلفات  وله 
الذخرية  يف  وكتاب  األصول  يف  كتاب  الصغرى، 
كربالء  يف  تويف  القيمة(،  املؤلفات  من  وغريها 
ذي  من  عرش  السادس  املوافق  األحد  يوم  املقدسة 
ودفن  سنة(،   82( ناهز  عمر  عن  1309هـ  القعدة 
يف باب الصحن احلسيني اخلارج إىل سوق البزازين 
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العرب املسامة بباب قايض احلاجات. للمزيد ينظر: 
ص167- السابق،  املصدر  ج7،  األمني،  حسن 
جممع  قم،  الرجال،  تراجم  احلسيني،  امحد  177؛ 

الذخائر اإلسالمية، د.ت، ص228-227.

السابق، ( 20) املصدر  احلق،  داعي  عيل  حممد  الشيخ   
ص26.

املصدر نفسه، ص30-26.( 21)

احلسيني ( 22) مهدي  السيد  االمام  أنجال  ثاين  هو 
سنة  اوائل  باحللة  صالح  السيد  ولد  القزويني، 
زيد  بن  حممد  إىل  نسبه  يرجع  1257هـ/1841م، 
عبد  عيل بن أيب  العابدين  زين  ابن االمام  الشهيد 
 .اهلل احلسني ان أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب
وأمه هي بنت العالمة الشيخ عيل ابن الشيخ جعفر 
وبأخيه  به  اقرتن  )املرزة(  ولقب  كاشف الغطاء. 
األكرب السيد جعفر دون أخوهيام. وأطلق هذا اللقب 
عليهام من قبل احلكومة العثامنية. فقد كانت الكتب 
حصل  هنا  ومن  املذكور.  اللقب  حاملة  اليهام  تأيت 
وجه الشهرة به. ونشأ باحللة فدرس بعض املقدمات 
فيها، ثم عزم عىل النجف االرشف حيث حرض عىل 
الفقه  يف  األنصاري  مرتىض  الشيخ  الطائفة  شيخ 
واالصول، وأجيز باالجتهاد من والده الفقيه السيد 
1300هـ/1883م  سنة  ابيه  وفاة  وبعد  مهدي. 
العائدة  املقربة  بناية  يف  والتدريس  للبحث  تصدى 
غرفها  وتضيق  ساحتها  تكتظ  فكانت  ألرسته 
النهضة  اقطاب  أحد  وكان  واملشتغلني،  بالطالب 
القرن  الشطر األخري من  باحللة يف  العلمية واالدبية 
الثالث عرش اهلجري. تويف يف سنة 1304هـ. للمزيد 
بريوت،  طويريج،  عزاء  القزويني،  جودت  ينظر: 

اخلزائن إلحياء الرتاث، 2014م. 

حتقيق: ( 23)  ،املؤمنني أمري  مقتل  القزويني،  صالح 
جودت القزويني، بريوت، 2006 م، ص15.

من وجهاء قضاء اهلندية كاتب واديب عضو سابق يف ( 24)
جملس حمافظة كربالء.  والده الوجيه املرحوم احلاج 
 احلسني االمام  خدمة  من  الكتبي  حسن  حممد 
دارهم كانت وال زالت مأوى للشخصيات العلامئية 

والدينية واألدبية. 

 رىض الدين ابو القاسم عيل بن موسى بن جعفر ابن ( 25)
فارس  الشيخ  وتقديم:  حتقيق  )664هـ(،  طاووس 
للطباعة  االسوة  دار  قم،  ط4،  احلسون،  تربيزيان 

والنرش، 1425هـ.

تبعد 4كم تقريبا عن مركز املدينة من اجلهة الرشقية.( 26)

يعزى امر عزاء طوريج ووصول املعزين إىل كربالء ( 27)
 احلسني االمام  إىل  التعازي  وتقديم  املقدسة 
استجابًة لنداء االمام )أال من نارص ينرصنا..اال من 

مغيث يغيثنا (.

سلامن هادي آل طعمة، كربالء يف الذاكرة، بريوت، ( 28)
مؤسسة االعلمي، 1986م، ص61.

هو الشيخ الفقيه املتكلم أبو جعفر الرابع عامد الدين ( 29)
املشهور  املشهدي  الطويس  حممد  بن  عيل  بن  حممد 
بالعامد الطويس واملكنى بابن احلمزة املدفون بوادي 
عزيز  األمري  عبد  ينظر:  اخلان(.  باب  أيمن)حملة 
املقدسة،  كربالء  يف  واملقامات  املراقد  القرييش، 
الفكرية  الشؤون  قسم  منشورات  من  بريوت، 
2008م،  املقدسة،  العباسية  العتبة  يف  والثقافية 

ص80-66.

ازيل هذا الشارع متامًا ضمن اعامل التوسعة اخلاصة ( 30)
بمركز املدينة.

ثامنينات ( 31) التوسعة يف  اعامل  السوق خالل  ازيل هذا 
القرن املايض وكذلك سوق الصاغة.
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احلسن ( 32) إىل  نسبه  ينتهي  صالح  مهدي  بن  حمسن  هو 
ايب  ابن  عيل  اإلمام  بن  املجتبى  احلسن  بن  املثنى 
طالب، ولد النجف يف شوال 1306هـ، تتلمذ 
اخلراساين  كاظم  وحممد  اليزدي  كاظم  حممد  عىل 
العلامء،  من  وغريهم  االصفهاين  الرشيعة  وشيخ 
تسنم املرجعية العامة للشيعة بعد وفاة السيد حسني 
اجلليلة  السياسية  بمواقفه  عرف  الربوجردي، 
االرشف  النجف  يف  العلمية  احلوزة  يف  وبدوره 
وحركة النهضة اإلسالمية يف إيران وحماربته األفكار 
الشيوعية يف العراق، له مؤلفات عدة منها )مستمك 
األصول،  حقائق  الفقاهة،  هنج  الوثقى،  العروة 
القيمة(،  املؤلفات  من  وغريها  الصاحلني  ومنهاج 
تويف يف 27 ربيع األول 1390هـ عن عمر ناهز )84 

سنة(. للمزيد ينظر: 

حممد  ص56؛   ،9 مج  السابق،  املصدر  األمني،  حمسن 
واألدباء،  العلامء  تراجم  يف  الرجال  معارف  الدين،  حرز 
قم، 1422هـ، ج2، ص87؛ امحد احلسيني، اإلمام احلكيم 

السيد حمسن احلكيم، النجف، 1995م.

بعد ( 33) فيام  القديم )سوق اهلرج( والذي سمي  امليدان 
كبري  ماء  خزان  فيه  منصوبًا  كان  الزهراء  بساحة 
يغذي املدينة ازيل يف سبعينات القرن املايض واليوم 

هو عبارة عن جممع الكوثر التجاري. 

الكلكاوي، ( 34) جاسم  واحلاج  طعمة  آل  صادق  السيد 
البيت،  اهل  مطبعة  كربالء،  طويريج،  عزاء  فاجعة 

1966م، ص34. بترصف.

املصدر نفسه ص34. بترصف.( 35)

املصدر نفسه.( 36)

هو ياسني حلمي سلامن، ولد يف بغداد عام 1884م، ( 37)
العسكرية  املدرسة  من  وخترج  اسطنبول  يف  درس 
ضابطًا يف عام 1902م، ثم خترج من كلية االركان 

العراق،  يف  الرتكي  باجليش  والتحق  1905م،  عام 
أصبح  حتى  احلكومية  السياسية  املناصب  يف  تدرج 
عام  يف  العراقية  احلكومة  يف  للمواصالت  وزيرًا 
1922م، وشكل حكومته االوىل يف عام 1924م، 
والثانية يف عام 1935م، ومتت اإلطاحة هبا يف عام 
إىل  فر  صدقي،  بكر  انقالب  طريق  عن  1936م 
سوريا، وبقي هناك إىل ان وافاه االجل عام 1937م، 
للمزيد  األيويب.  الدين  صالح  بجانب  هناك  ودفن 
اهلاشمي  ياسني  القييس،  احلافظ  عبد  سامي  ينظر: 
1975م،  بغداد،  العراقية،  السياسة  يف  ودوره 

بجزأين. 

العراق ( 38) تاريخ  من  صفحات  احلمداين،  حامد 
احلديث، ط2، بغداد، 2008م، ص129.

الثانية من )17/ 3/ ( 39) اتبعت وزارة ياسني اهلاشمي 
قمعية  إىل )29/ 10/ 1936م( سياسة  1935م( 
وقاسية وشديدة ضد الطائفة الشيعية، حني طالبت 
االسايس،  القانون  هلا  كفلها  التي  حقوقها  ببعض 
بالوثائق  معززة  الوقائع  تلك  من  واحدة  وسنذكر 
خرجت  1935م  آذار  من  والعرشين  الثالث  ففي 
تظاهرة يف مدينة الكاظمية احتجاجًا عىل تشييد دائرة 
الربق والربيد عىل مقربة  للمسلمني الشيعة يف مدينة 
دامية بني  إىل معركة  التظاهرة  فأدت هذه  الكاظمية 
الرشطة واملتظاهرين، اذ اطلقت الرشطة الرصاص 
 )30( يقارب  ما  قتل  إىل  ادى  مما  املتظاهرين،  عىل 

شخصًا وجرح نحو )80( اخرين.

فقد  النفوس،  يف  االليم  الوقع  الكاظمية  حلادثة  كان 
فجعت عائالت، وترملت نساء واستشهد ابرياء، واوقف 
وسجن بسببها بعض االرشاف عىل الرغم من ان احلادثة ال 
تستوجب من السلطة اختاذ كل تلك االجراءات القاسية، 
هذا وقد قدم عدد من رؤساء العشائر احتجاجًا إىل امللك 
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غازي عىل ما اصاب اهايل الكاظمية من تعسف الوزارة. 
الوزارات  تاريخ  احلسني،  الرزاق  عبد  ينظر:  للمزيد 
العراقية، ط4، بريوت، 1987م، ج4، ص99؛ عبد االمري 
من  الثانية  اهلاشمي  ياسني  وزارة  موقف  العكام،  هادي 
إىل )29 ترشين االول 1936م( من  آذار 1935م(   17(
الثاين،  العدد  الرتبية،  كلية  جملة  واسط،  الشيعة،  مطالب 

ترشين الثاين، 2007، ص23.

الكلكاوي، ( 40) جاسم  واحلاج  طعمه  آل  صادق  السيد 
املصدر السابق، ص36.

املصدر نفسه، ص39.( 41)

مقابلة شخصية للباحث مع السيد عدنان املوسوي ( 42)
ايب حلية.

السابق، ( 43) املصدر  احلق،  داعي  عيل  حممد  الشيخ 
ص42.

عبد احلسني كّمونة هو ابن الشيخ هادي بن الشيخ ( 44)
احلسينية  الروضة  سادن  حسن  املريزا  بن  حممد 
الشيخ  بن  حممد  الشيخ  ابن  )1272-1292هـ( 
عيسى كمونة، نال شهادة املحاماة، شخصية كربالئية 
مثقفة ينحدر من عشرية بني أسد، وكانت ترجع إليه 
العشرية يف أمورهـا وحـّل مشاكلها وكذلك العشائر 
والفطنة  والدراية  باحلزم  يّتصف  وكان  األخرى، 
سياسيون  أعالم  األرسة  هلذه  كان  كام  والكياسة. 
الربيطاين  االحتالل  إبان  العراق  تاريخ  يف  برزوا 
أمثال األخوين الشيخ فخرالدين والشيخ حممد عيل 
املترّصف  وطردا  عام1333هـ  حوادث  قادا  الّلذين 
الوالية  إىل  جاء  الذي  املدينة  من  بك  محزة  العثامين 
محزة  بحادثة  مشهورة  احلادثة  وهذه  1331هـ ،  عام 
باعتبارها  اخلليج  يف  جزيرة)هنجام(  إىل  وُنفيا  بك، 
عام  الدين  فخر  الشيخ  وتوفـى  لإلنجليز،  معسكرًا 
الشيخ عيل  مع  للباحث  شخصية  مقابلة  1355هـ . 

عبد احلسني كمونة بتاريخ 15/ 7/ 2015م.

الكلكاوي، ( 45) جاسم  واحلاج  طعمه  آل  صادق  السيد 
عيل  حممد  الشيخ  ص62-44،  السابق،  املصدر 
داعي احلق، املصدر السابق، ص38-45 مع تباين 

بسيط ببعض املعلومات.

السابق، ( 46) املصدر  احلق،  داعي  عيل  حممد  الشيخ 
ص39.

السابق، ( 47) املصدر  احلق،  داعي  عيل  حممد  الشيخ 
ص66-65.

الكلكاوي، ( 48) جاسم  واحلاج  طعمه  آل  صادق  السيد 
املصدر السابق،ص66-65.

املصدر نفسه ص66.( 49)

احلكيم ( 50) حسن  حممد  بن  الدين  صدر  عيل  حممد  هو 
مدينة  يف  1929م  عام  يف  ولد  مهدي،  السيد  ابن 
وفيها قىض حياته، خطيبًا ومعلاًم وشاعرًا،  كربالء، 
الطب  بصناعة  الختصاصه  باحلكيم  والده  لقب 
اليوناين عىل الطريقة القديمة. درس القرآن الكريم، 
وتعلم مبادئ القراءة والكتابة يف الكّتاب، ثم تتلمذ 
عىل الشيخ حممد اخلطيب مؤسس املدرسة الرسمية 
علوم  عليه  فدرس  املقدسة،  كربالء  يف  الدينية 
التخرج  شهادة  وحاز  واألصول،  والفقه  العربية 
عام 1954م. كام تتلمذ عىل الشيخ حمسن أيب احلب 
مدرًسا  اشتغل  اخلطابة.  فن  عنه  وأخذ  الصغري، 
رئيًسا  وكان  اخلطابة،  جانب  إىل  االبتدائي  بالتعليم 
)1965م(  كربالء  يف  اإلسالمية  اخلريية  للجمعية 
حضور  له  كان  الشـرق«،  »رسالة  جملة  وأصدر 
خاصة  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  واضح  شعري 
للمزيد   .1984 عام  يف  تويف  الدينية.  احتفاالهتا  يف 

ينظر:

توفيق حسن العطار، الوطنية يف شعر كربالء املقدسة، 
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النجف، مطبعة النعامن، 1968م، ص43؛ حيدر املرجاين، 
القضاء، 1977م،  النجف، مطبعة  املنرب احلسيني،  خطباء 
يف  املعارصة  األدبية  احلركة  طعمة،  آل  صادق  ص176؛ 
للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة  بريوت،  ط2،  كربالء، 
ج1،  والبحوث،  للدراسات  كربالء  مركز  منشورات 

ص251-224.

هو السيد صادق حممد رضا آل طعمة، ولد يف كربالء ( 51)
يف  العلمي  تعليمه  أكمل  1928م،  عام  يف  املقدسة 
الدينية عام 1948م، وتم  العالمة اخلطيب  مدرسة 
تعينه معلاًم يف عني التمر عام 1960م، اولع يف اخلط 
عن  فضاًل  به،  واجاد  فيه  فربز  اظفاره  نعومة  منذ 
الشعرية  اثاره  ومن  والقائه،  الشعر  كتابة  يف  اجادته 
العقيدة واحلركة االدبية املعارصة يف كربالء  ملحات 
ابراهيم  موسى  ينظر:  للمزيد  بجزأين.  املقدسة 
الكربايس، البيوتات األدبية يف كربالء )دراسة ادبية 
املقدسة  كربالء  يف  االدبية  احلركة  ألعالم  حتليلية 
كربالء  1387هـ،  1100هـ/  قرون  ثالثة  خالل 
املقدسة، مطبعة دار الكفيل، منشورات مركز كربالء 

للدراسات والبحوث، 2015، ص437 -444.

عبد الغفار بن الشيخ حممد مهدي بن أية اهلل العظمى ( 52)
الشيخ امحد امللقب ب)الشيخ أغا( بن الشيخ مبارك، 
العلمية  األوساط  يف  معروفة  علمية  أرسة  من  وهو 
من  عرش  الثامن  يف  األحد  يوم  يف  ولد  والثقافية، 
ترشين الثاين 1917م يف مدينة العامرة، وقرأ العلوم 
فيها عىل والده وعىل الشيخ جعفر النقدي، والشيخ 
العلمية يف  باحلوزة  التحق  ثم  زاير دهام،  باقر  حممد 
العلوم  يف  أساتذهتا  عىل  وخترج  األرشف،  النجف 
وسائر  واألدب  واخلطابة  العربية  واللغة  اإلسالمية 
والثقافية  العلمية  شخصيته  كونت  التي  الدراسات 
بام عرف به بعد ذلك يف األوساط، ويعد الشيخ عبد 
منها: يف  أثار كثرية  وله  الالمعني  األدباء  الغفار من 

التاريخ و تبرصة الصائمني. تويف يف السادس  أدب 
الثامنني،  عمره  جتاوز  أن  بعد  2002م  أيلول  من 
ودفن يف النجف االرشف. للمزيد ينظر: حممد حرز 

الدين، املصدر السابق، ج3، ص23.    

املوسوي، ( 53) الوهاب  حسني  بن  حممد  بن  مرتىض  هو 
أكمل  عام1916م.  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  ولد 
عن  انقطع  ثم  فيها،  واملتوسطة  االبتدائية،  دراسته 
العيش.  يقاسيه من شظف  كان  ملا  دراسته  مواصلة 
الشعر يف بواكري حياته، وأخذ ينرشه  وكان قد نظم 
يف الصحف واملجالت العراقية.عرف عنه نبوغه يف 
عرصه  صحف  له  ونرشت  الشعري،  التأريخ  كتابة 
اللبنانية )املجلد  العرفان  القصائد كمجلة  عدًدا من 
جريدة  يف  قصائد  له  ونرشت  1959م،  آذار   )46
وجملة  الكربالئيتني،  »املجتمع«  وجريدة  »القدوة« 
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كربالء كما رمسها املطراقي زاده

City of Karbala as has been painted by Metraghi zadeh

Dr. Emad Abd Al-Salam Raoof

Facualty of Arts / Salah Al-Din University/ Arbil

Abstract

Represent images painted by the Ottoman traveler matrakçı nasuh Nickname Mtraca Zadeh scene 

Husseini al-Sharif and the city of Karbala in the year 941 AH / 1535 AD, especially in track history 

importance, they represent the first recording format, font and color of these timeless monuments. These 

two are characterized Accurate adult and they include many details Express what reached the Islamic 

Art of decoration scene of adult development, taste and slender, especially after the Safavid architecture 

in the tenth century for Migration )XVI AD(. On the other hand, the inscriptions magnificent scenery 

and motifs that appeared in these decorations, and most of them carried out on the brick glazed )tiles( 

indicate the amazing progress that has reached this art in that era, and that the amount of brick user 

of this kind show that the industry was taking place in the site construction itself, ie, in Karbala, which 

indicates the great importance it reached this city in the field of industry and colored bricks since that 

date, which is known in these times to become the industry coupled with its name.

That it is regrettable that most of those works of art rare disappear, because of the work of 

reconstruction and renewal and continuous change made to the scene in these times, especially in 

the Qajari Covenant and beyond it was removing most of the bricks glazed and plant engineering 

Trappings colorful that they represent the main element in decorating,and replace it with a layer of 

brick deaf doctrine, as well as the replacement of the historic magnificent decorations in Sharif shrine 

inside the building, of late, with a layer of pieces of mirrors called )sample(, and do not keep any 

models, which were removed from those decorations. Then that it continues to expand and increases 

the many in the building and the area, especially those carried out in the last century, all was not going 

according to archaeological experience take into account the importance of the place of historical and 

artistic aspects, and documenting what being removed, it led to the disappearance of much of what 

remains of the verses of the art, architecture and history,and it could have been a scene, if it takes into 

account or in part, a museum and rarely unique to the development of Islamic Arts as well as a high 

spiritual significance in the hearts of Muslims.
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امللخص
حتتل الصورتان اللتان رسمهام الرحالة العثامين نصوح السالحي الشهري بمطراقي زاده للمشهد احلسيني 
الرشيف وملدينة كربالء، يف سنة 941هـ/1535م، أمهية خاصة يف تارخيهام احلافل، فهام متثالن أول تسجيل 
بالشكل واخلط واللون هلذه املعامل اخلالدة. وتتميز هاتان الصورتان بدقتهام البالغة واحتوائهام عىل تفاصيل 
بعد  سيام  ال  مرهف،  وذوق  بالغ،  تطور  من  املشهد  زينة  يف  املتمثل  اإلسالمي  الفن  بلغة  عنها  تعربِّ  كثرية 
العامرة الصفوية يف القرن العارش للهجرة )السادس عرش للميالد(. ومن ناحية أخرى فإن النقوش البديعة 
التقدم  تدل عىل  )القاشاين(  املزجج  اآلجر  نفذ عىل  وأغلبها  الزينة،  بدت يف هذه  التي  اخلالبة  والزخارف 
املدهش الذي بلغه هذا الفن يف ذلك العرص، كام أن كمية اآلجر املستعمل من هذا النوع تدل عىل أن صناعته 
كانت جتري يف موقع البناء نفسه، أي يف كربالء املقدسة، األمر الذي يدل عىل األمهية الكبرية التي بلغتها هذه 
املدينة يف جمال صناعة اآلجر وتلوينه منذ ذلك التاريخ، وهو ما اشتهرت به يف العصور التالية حتى باتت هذه 

الصناعة مقرونة باسمها.  

عىل أن من املؤسف أن يزول معظم تلك األعامل الفنية النادرة، بسبب أعامل التعمري والتجديد والتغيري 
املستمرة التي أجريت عىل املشهد يف العصور املتأخرة، ال سيام يف العهد القاجاري وما بعده إذ جرى إزالة 
معظم اآلجر املزجج بزخارفه النباتية واهلندسية امللونة الذي كان يمثل العنرص األساس يف تزيينه، وإبداله 
ب، فضال عن إبدال الزينات التارخيية البديعة يف داخل مبنى الرضيح الرشيف،  بطبقة صامء من اآلجر امُلذهَّ
يف وقت متأخر، بطبقة من ِقطع املرايا املسامة )العينة(، وعدم االحتفاظ بأية نامذج مما أزيل من تلك الزينات. 
املايض،  القرن  يف  أجريت  التي  سيام  ال  واملساحة،  البناء  يف  الكثرية  والزيادات  املستمرة  عات  التوسُّ إن  ثم 
ومجيعها مل يكن جيري وفق خربة آثارية تراعي أمهية املكان من النواحي التارخيية والفنية، وال يوثق ما جتري 
ازالته، أدت إىل اختفاء الكثري مما تبقى من آيات الفن والعامرة والتاريخ، وكان يمكن أن يكون املشهد، لو 
يف  الفائقة  الروحية  أمهيته  عن  فضال  اإلسالمية  الفنون  لتطور  وفريدًا  نادرًا  متحفًا  بعضه،  أو  ذلك  ُروعي 

قلوب املسلمني.
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كربالء 
كما رمسها مطراقي زاده

ُكوز  َقَره  اهلل  عبد  بن  الحي  السِّ أفندي  وح  نصُّ
وريايض  ورّحالة  مؤرخ  زاده،  بِمطراقي  الشهري 
جزءًا  كانت  يوم  الُبوسنة  والية  من  أصله  ورسام، 

من الدولة العثامنية. 

فنون  يف  وَمَهر  العسكرية،  الوظائف  يف  تقّدم 
اكتسب  حتى  األسلحة،  ألعاب  ويف  الفروسية، 
الذي  باجِللد  امُلغلَّف  الدرع  وهو  )املطراقي(،  لقبه 
الساحة  ألعاب  ويف  قتاهلم،  يف  الفرسان  يستخدمه 

وامليدان أيضًا. 

وثقافته  واحلساب،  الكتاب  فنون  يف  وملهارته 
اخلدمة  إىل  ُضم  فقد  الواسعة،  التارخيية واجلغرافية 
األول  سليم  السلطان  وصاَحَب  الديوان،  يف 
سنة  والشام  مرص  يف  املامليك  دولة  عىل  محلته  يف 
صاَحب  كام  926-927هـ/1516-1517م، 
السلطان سليامن القانوين يف معظم محالته العسكرية، 
إيران، ومحلته  الصفوية يف  الدولة  ومنها محلته عىل 

عىل الُبغدان )رومانيا(، ومحالت أخرى. 

قد  والرسم  التأليف  يف  براعته  أمر  أن  ويظهر 
وقائع  تسجيل  بمهمة  ُكلِّف  حتى  ذاك  عهد  اشتهر 
وتزيينها  فيها،  شارك  التي  العسكرية  احلمالت 
التي مر  التي متثل املدن والقصبات  امللونة  بالصور 

هبا اجليش أو التي فتحها. 

تنوعت  أفندي  نصوح  مواهب  فإن  الواقع  ويف 

ماهر،  وفارس  ُمتقن،  مؤرخ  فهو  مدهشًا،  تنوعًا 
ومرتجم  بليغ،  وشاعر  املعرفة،  واسع  وجغرايف 
ضليع، ومهندس عسكري بارع، وريايض ُمصنِّف، 
ومن غري املحدد تاريخ وفاته، ولكن من املؤكد أنه 

كان حيًا سنة 968هـ/1560م)1(. 

ولعل أهم مؤلفاته)2(، وأعالها قيمة، من الناحية 
للسلطان  العراَقنْي  )منازل  الذي سامه  كتابه  الفنية، 
محلة  لوقائع  مفصاًل  سجاًل  ليكون  خان(،  سليامن 
خالل  يف  إيران  عىل  القانوين  سليامن  السلطان 
فقد  1535م،  و942هـ/1534-   941 السنني 
وصف بتدقيق مدهش منازل، أو مراحل، الطريق 
الذي سلكته احلملة بدءًا من مغادرهتا أسكودار يف 
وصوهلا  وحتى  القسطنطينية،  من  االسيوية  اجلهة 
العرص،  الصفوية يف ذلك  إيران  إىل تربيز، عاصمة 
ومنها سلك طريقه إىل بغداد مارًا هبمدان فخانقني. 

احللة  مدن  زار  بغداد  قي  حكمه  وطد  أن  وبعد 
انطلق إىل  ثم  املقدسة والنجف االرشف،  وكربالء 
ثانية،  أسكودار  إىل  وصوالً  بكر،  ديار  ثم  حلب، 
فقدم بذلك تفاصيل جديدة عن طرق املواصالت 
الرئيسة يف بالد املرشق  املدن  التي كانت تربط بني 
اإلسالمي، وعني أسامء عرشات القصبات والقرى 
واجلبال  واألهنار  والقناطر  واجلسور  والقالع 

والتالل والصحاري الواقعة عىل تلك الطرق. 

أن  كبري،  حد  إىل  الرحلة  أمهية  يف  زاد  ومما 
ولوهنا  بريشته  رسمها  صورًا  إليها  ضم  مؤلفها 
بفرشاته لعدد كبري من املدن والقصبات واحلصون 
واخلرائب واألرضحة، مما جعلها متثل وثيقة عالية 
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القيمة ال غنى عنها يف دراسة العامرة اإلسالمية يف 
ذلك العرص)3(.

فن  يف  العثامنية  املدرسة  قواعد  املطراقي  اتبع 
سليامن  السلطان  عرص  يف  تبلورت  كام  التصوير، 
بالفنون  املدرسة  هذه  فنانو  تأثر  وقد  القانوين، 
من  الفنانني  من  كثري  هجرة  بعد  سيام  ال  اإليرانية، 
املزخرفني واملصورين اإليرانيني إىل البالط العثامين 
تأسيس  رافقت  التي  السياسية  االضطرابات  إثر 

الدولة الصفوية. 

خصوصية  العثامنية  للمدرسة  تبقى  أنه  إال 
اهتاممها باألشكال اهلندسية ال سيام يف رسم صور 
املدن والعامئر املهمة، وهو ما جتىل عىل نحو واضح 

يف صور مطراقي زاده. 

هذه  تراعي  ال  اإلسالمي  الفن  لتقاليد  واتباعا 
به  مطراقي  ألزم  ما  وهو  املنظور،  قواعد  املدرسة 
بداية  نلمح  أن  يمكن  أننا  إالّ  تصاويره،  يف  نفسه 
الفن،  هذا  تقاليد  رصامة  عن  للخروج  متواضعة 
لدى مطراقي، حيث رسم بعض املوضوعات عىل 
يشء من مراعاة قواعد املنظور، كام سنلحظ ذلك يف 

مطاوي البحث. 

التصوير،  يف  البالغة  بالدقة  املطراقي  ويتميز 
املعامرية  التفاصيل  أكثر  رسم  عىل  والقدرة 
وفرشاة  كثيفة  ألوانًا  مستعمال  صغرًا،  والزخرفية 

رسم دقيقة.

لزيارة  متجهَا  بغداد  سليامن  السلطان  غادر 
املنيفة( يف 9 رمضان  )املقامات الرشيفة واملزارات 

آذار سنة 1535م فزار مدن  من سنة 941هـ/13 
وكان  االرشف،  والنجف  املقدسة  وكربالء  احللة 
خيص  أن  من  هذا  فتمكن  زاده،  مطراقي  بمعيته 

مدينة كربالء املقدسة بصورتني: 

واألخرى   ،احلسني اإلمام  ملشهد  األوىل 
للمدينة نفسها، وذلك عىل النحو اآليت:

اواًل: مشهد االمام احلسني )عليه السالم(

َصّور املطراقي زاده املشهد احلسيني عىل صفحة 
كاملة من صفحات خمطوطته، مما منحه فرصة جيدة 
ومن  والتفصيل،  الدقة  من  حقه  املوضوع  العطاء 
الواضح أنه نجح يف حتقيق هذه الغاية إىل حد بعيد، 
فرسم تفاصيل بالغة الدقة. ويمكن تناول املوضوع 

عىل وفق املحاور اآلتية: 

وتظهر  الصحن،  وسط  الرضيح  مبنى  حيتل 
من  يرسمه  أن  اختار  أنه  بسبب  كاملة،  واجهته 
جهة الداخل إىل الصحن من بوابة املشهد الرئيسة، 
وتتألف واجهة املبنى من بوابة عالية كبرية معقودة 
قبة  تعلوها  مرتفعة  طارمة  تتقدمها  األعىل،  من 
مستقلة حمززة طوليًا، ومنخفضة ال رأس هلا، تقف 
يظهر  الطولية  النوافذ  من  عدد  هلا  بيضاء  رقبة  عىل 
مغطاة  القبة  هذه  تكون  أن  يبعد  وال  مخس،  منها 
اخلارج  من  بالباب  وحييط  الرصاص،  أو  بالذهب 
رشيط عريض ملون باألخرض، يمكن أن يكون من 
اآلجر املزجج، وُيدلف من هذا الباب إىل باب داخيل 

له عقد مفصص بثالثة فصوص، )الشكل1(.
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الشكل )1(

عليها  مستطيلة  نوافذ  من  صف  بالباب  وحييط 
يمني  عن  إثنان  متقاطعة،  قضبان  من  شبابيك 
موازية  عقود  أربعة  وتعلوها  شامل،  عن  ومثلها 
شامل  عن  ومثلها  يمني  عن  اثنان  بأفاريز  ومؤطرة 
تزينها  نافذة  غري  ُصم  عقود  أهنا  والغالب  أيضًا، 
الوسط، يف  بينام يوجد يف  ُمذهبة،  لوحات زخرفية 
عىل  عريض  عقد  املذكورة،  الباب  قبة  يعلو  مكان 
الطراز  هلذا  الوحيد  النموذج  وهو  اهلندي،  الطراز 
يف هذه الصورة. أما املستوى الذي ييل هذا الصف 
من النوافذ، وهو املستوى األدنى إىل األرض، فثمة 
أربع نوافذ مستطيلة عموديًا، وبني مستوى النوافذ 

اآلجرية  الزخارف  من  يوجد رشيط عريض  هذه، 
أفقيان  صفان  الزخارف  هذه  وقوام  املزججة، 
الباب  يمني  عن  مخسة  متامثلة،  مربعات  عرشة  من 
جناحيه  فارد  طري  مربع  كل  يف  شامله،  عن  ومثلها 
أرضية  املربعات  هذه  بني  وتفصل  أبيض،  بلون 

بلون بنفسجي، )الشكل 2(.

ويف أعىل هذه الواجهة، يوجد رشيط أفقي ملون 
من  سلسلة  شكل  عىل  واألزرق  األبيض  باللونني 
أنصاف دوائر مرتاصة، يظهر أنه من األجر املزجج، 

)الشكل 3( .

ويعلوه رشيط آخر بلون أصفر المع، وييل ذلك 
طارمة بارزة، زينت بزخرفة عىل شكل خط ملتوي 
يتكون من أشكال معقوفة متقاطعة تشكل سلسلة 

متداخلة احللقات، )الشكل 4(.
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من  تتألف  بزخرفة  زينت  حافة  الطارمة  وهلذه   
يشكل  والبنفسجي  األبيض  باللونني  ملونة  قطع 

تكرارها أشكاال مربعة، )الشكل 5(.

الطارمة،  وبضمنها  املذكورة،  بالواجهة  وحتيط 
من اجلانبني قاعدتان عريضتان، وتتألف كل قاعدة 
من ثالثة أقسام، أدناها إىل األرض عريض مزخرف 
بزخرفة نباتية تشكل أوراق عنب ملونة باللون البني 
مكسو  آخر  قسم  القسم  هذا  ويعلو   ،)6 )الشكل 
بلون أخرض، ويرتجح أن تكون من اآلجر املزجج، 
القسمني مستطيل مؤطر  ويف وسط كل من هذين 
بحافة خرضاء غامقة، أما أرضيته فبلون بني فاتح، 
والغالب أنه باب يتكون من مرصاعني، وفوق كل 

باب لوحة أفقية حتتوي عىل رشيط كتايب. 

أما القسم الثالث فمربع مزين بكساء من اآلجر 
املزجج املزخرف بزخارف دقيقة باللونني األخرض 
سداسية  هندسية  أشكاالً  متثل  الفاتح  والبني 

مرصوصة، عىل هيئة بيوت النحل، )الشكل 7(.

مكسو  جدار  إليها  أرشنا  التي  الطارمة  ويعلو 
بدقة،  املزخرف  املزجج  اآلجر  من  آخر  بكساء 
اجلدار  هذا  عىل  ويوجد  فاتح.  أخرض  بلون  ولكن 
ثالث لوحات مستطيلة عمودية، ملونة بلون أصفر 
يمكن أن يكون مذهبًا، وبينها دائرتان باللون نفسه، 
وداخل هذه اللوحات زخارف غري واضحة، ولكن 
الواجهة  الباب ووسط  موقع هذه األلواح يف أعىل 
جيعلنا نرجح أهنا كانت حتمل كتابات تذكارية تشري 

إىل تاريخ العامرة واسم من قام هبا.

وبالتحديد  كلها،  الواجهة  هذه  كتفي  وعىل 
نصف  قبتان  توجد  املذكورتني،  القاعدتني  فوق 
اللون،  األخرض  املزجج  باآلجر  مكسوتان  كروية، 
املزخرف باللون البني، بزخارف تبدو بالغة اجلامل 
والدقة. ولكل قبة رقبة بنية اللون تستند إليها، وهي 
الضيق يف  نحو  العليا واجتاهها  فتحتها  بسعة  تتميز 
عليه  ثبتت  معدين  ميل  القبتني  أعىل  ويف  األسفل. 
عدد من الكرات الالمعة املتدرجة احلجم مما يوضع 

يف قمم القباب.
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املطراقي  رسم  الواجهة  هذه  يعلو  مكان  ويف 
هذه  مكان  أن  مع  الرشيف،  املرقد  حجرة  صورة 
أن  أراد  ولكنه  بالطبع،  البناء  داخل  يف  هو  اجلجرة 
أوهلام كي ال حيرم  لسببني،  يرفعها يف مكان علوي 
جدار  حيجبه  الذي  بشكلها  التمتع  من  الشاهد 
النصف  وسط  يف  جيعلها  لكي  والثاين  الواجهة، 
تأكيدًا عىل مركزيتها وأمهيتها  الصورة  العلوي من 

االستثنائية. 

حيث  كامل،  مربع  شكل  القرب  حجرة  وتأخذ 
يوجد القربالرشيف، وهو الوحيد يف الصورة الذي 
رسمه املطراقي بأبعاد ثالثة، ويظهر ُملّونًا باألصفر، 
باألبيض داللة عىل طهارة  ن فضاء احلجرة  لوِّ بينام 
املكان ونقائه، ولكي يتميز عن األلوان التي لونت 
من  صندوق  القرب  عىل  ويوجد  كلها.  الصورة  هبا 

اخلشب غري مزخرف.

مشكاة  القرب  فوق  احلجرة  سقف  من  وتتدىل 
اسطوانيا  شكال  تأخذ  رفيعة،  بسالسل  مشدودة 
السفيل يأخذ شكال كرويًا، وتتصل  تقريبًا فقسمها 
به من األعىل رقبة عالية، وتتدىل من أسفلها سلسلة، 

)الشكل 8(.

مثبتان  حجاًم  أصغر  مشكاوتان  توجد  بينام   
رقبتيهام،  بقرص  يتميزان  وقدميه،  القرب  رأس  فوق 

)الشكل 9(.

تأخذ  أربع  القرب مشكاوات  أركان  وثبتت عىل   
ينتهي  الفوهة  إناء عريض واسع  كل مشكاة شكل 
بُعنق طويل يزداد ضيقًا كلام زاد ارتفاعًا. والراجح 
أن هذه املشكاوات كانت من آثار العامرة الصفوية 
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األوىل التي قام هبا الشاه إسامعيل الصفوي إذ حاء 
يف تاريخ حبيب الِسرَي ملري خواندمري أن الشاه زين 
اخلالص،  الذهب  من  قنديال  عرش  بإثني  احلجرة 

)الشكل10(.

نصف  شكل  عىل  خرضاء)5(  قبة  احلجرة  وتعلو 
كرة تستند إىل قاعدة مربعة، وهذه تستند عىل عنق 
له نوافذ كبرية معقودة تظهر منها واحدة، يف قمتها 
برج دائري صغري له نوافذ ضيقة طولية، وتغطيه قبة 

صغرية أخرى تعلوها ُكرة )11(.

القبة توجد مئذنتان، ملونتان  وعىل جانبي هذه 
نباتية،  زخارف  وعليهام  الغامق،  األخرض  باللون 
املئذنة  بدن  من  العلوي  القسم  الرسام  اختزل  وقد 
فبدا حوضها امَلغطى وقد كاد أن يتصل بقمتها، وهذه 
رة  ُمكوَّ قبة  حتتضن  بيضاء  زهرة  شكل  عىل  القمة 
بيضاء اللون، والذي نراه أنه أراد هبذا االختزال أن 
الرشيف  املرقد  حجرة  فوق  مكانًا  للمئذنتني  يضع 
يف  الرشيف  املرقد  حجرة  رسم  إىل  اضطر  أن  بعد 
وتشري  نفسه.  الرضيح  مبنى  يعلو  افرتايض  مكان 
بن  أمحد  اجلالئري  السلطان  أن  إىل  آثارية  دالئل 
أويس هو الذي أمر ببنائهام سنة 786هـ/1384م. 
لوحان  اخلارج  من  الغرفة  جداري  عند  يوجد  كام 

مفرغان بزخرفة نباتية، )الشكل12(.

باتصال  املشهد،  بناية  يمني  عىل  يقع  بناء  وثمة 
جدار الصحن، املحيط به، وهو يتالف من طابقني 
يف األول منهام نافذتان مستطيلتان عليهام شباكان، 
أعىل  ويف  معقودتان،  كبريتان  نافذتان  العلوي  ويف 
اليمنى  السطح  حافة  عند  تعلوه  بارز،  إفريز  البناء 
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قاعدة عريضة نسبيًا تقف عليها مئذنة نحيفة عالية، 
يصعد إليها من خالل باب يف سطح تلك القاعدة، 
وهلا يف ثلثها األعىل حوض مغطى، يستند إىل قاعدة 
قبة  قمتها  ويف  آجرية،  )مشكاوات(  داليات  ذات 
املئذنة  الرأس. وبدن  منتفخة من وسطها، مستدقة 
مزين بزخرفة نباتية ملونة من اآلجر امُلزّجج، وزين 
القسم العلوي منها بزخرفة متثل زهرة كبرية طويلة 
املبنى من  الطابق األسفل من هذا  الساق. ويقرب 
مبنى الرضيح وربام اتصل به من خالل عقد عريض 

عاٍل من اآلجر،  )الشكل 13(.

يتخذ  النحو  هذا  عىل  املئذنة  رسم  أن  ونعتقد 
نجد  الشكل  فهذا  األوىل،  بالدرجة  شكليًا  معنى 
كام  تغيري،  دونام  مآذن  من  رسمه  ما  مجيع  قي  مثله 
يف  يؤيدها يشء  ال  املئذنة  لبدن  املفرطة  النحافة  أن 
الواقع، وإنام اهلدف منها هو أن ال يكون هذا الَبَدن، 
إذا ما رسم هبيئته احلقيقية سببًا يف حجب ما يقف 

وراء املئذنة من مبان.

وعىل هذا األساس فمن املحتمل جدًا أن تكون 

بن  مرجان  اخلواجة  شيدها  التي  هي  املئذنة  هذه 
عبد اهلل اجلالئري )يف مدة حكمه األوىل من 758 
ياسم  واملعروفة  1356-1363م(  -765هـ/ 

)منارة العبد()7(.

عال  برج  صورة  املشهد  مبنى  يسار  عىل  وتظهر 
نحيف له باب معقود ونافذتان صغريتان علويتان، 
وتعلوه قبة عالية مبنية مقرنسة خمروطية عىل الطراز 
السلجوقي املقرنس الذي شاع يف العراق يف أواخر 
القبة  ارتفاع هذه  ويبلغ  بعده،  وما  العبايس  العرص 
نحو ضعف طول الربج. وثمة فتحتان يف أدنى هذه 
الربج،  داخل  إىل  الضوء  بدخول  تسمحان  القبة 

ولذلك لوهنام باألبيض.

تتقدم واجهة بناية الرضيح أو طارمة مكشوفة، 
مرتفعة عن مستوى سطح الصحن، وقد كيس اجلدار 
اخلارجي للطارمة بكساء حيتوي عىل زخارف نباتية 
بلون أخرض قاتم عىل أرضية خرضاء فاحتة اللون، 
)الشكل 14( يصعد إليها بواسطة دكة مرتفعة حييط 
هبا رشيط مزخرف بزخرفة هندسية )الشكل 15(. 
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فيه نخالت  املشهد صحن واسع،  ببناية  وحييط 
يمني  عن  وواحدة  املدخل،  حواىل  أربعة  عدة، 
توجد  وكام  اخللف.  يف  واثنتان  األمامية،  الطارمة 
تكون  أن  يمكن  املدخل  نخالت  بني  شجريات 
بساتني  ظالل  يف  عادة  يزرع  مما  فاكهة  أشجار 
وبشكل  منفردًا  النخل  املطراقي  ويرسم  النخيل. 
التمر  من  كبرية  عذوقًا  حيمل  وهو  دائاًم،  واحد 
اللون  ذهبية  بدت  الصحن  أرضية  أن  ويالحظ 
والمعة عىل نحو خيتلف عن سائر ألوان الصورة مما 

دل عىل أهنا طليت بطالء كثيف ذهبي اللون. 

يطل عىل الصحن من جهاته األربع صفوف من 
داخلية  حجرات  إىل  منها  يدلف  العالية،  األواوين 
من خالل أبواب لكل منها مرصاعان، وهي ذوات 
اسكفات علوية مقوسة تعلوها نوافذ علوية صغرية، 
وتعلو كل حجرة قبة نصف كروية، كسيت باآلجر 
املزجج، باللون األخرض، املزين بدوائر ملونة بلون 
أصفر أو بني فاتح )الشكل 16(، ويف أعالها ميل 

ملون باألبيض. 

ويبلغ عدد هذه األواوين ستة عرش إيوانًا، اثنان 
يمينه  عن  واحد  للمشهد،  الرئيس  الباب  جهة  يف 
احلجم  بضخامة  يتميزان  ومها  شامله،  عن  ومثله 
األواوين  إىل  بالقياس  تعلوها  التي  القبة  وارتفاع 
اجلهة  يف  وتوجد  القباب.  تعلوها  التي  األخرى 
املقابلة، عند الباب اخللفي للصحن، قبتان باحلجم 
وال  املذكور،  الباب  بينهام  يفصل  نفسه،  واالرتفاع 
كل  رأس  يف  مرتفعة،  بنية  بوجود  إال  عنها  ختتلف 
منها عىل هيئة برج صغري، مكون من ثالث طبقات 

مقببة، أصغرها يف أعالها. 

من  صفان  وشامله  املشهد  يمني  عىل  ويوجد 
أواوين،  األواوين أصغر حجاًم، يف كل صف ستة 
عن  ومثلها  األيمن،  الباب  يمني  عن  ثالثة  منها 
يساره، وتوجد يف اجلهة املقابلة ستة أواوين بقباب 
الباب  عىل الرتتيب واحلجم نفسه، ثالثة عن يمني 

األيمن، ومثلها عن يساره. 

أركان  يف  كبرية  مربعة  حجرات  أربع  وثمة 
الصحن األربعة، ال قباب عليها وال تظهر هلا أبواب 
أن تكون  إال  لذلك  تفسري  الصحن، وال  تطل عىل 

الشكل )16(
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وراء  توجدان  اللتني  احلجرتني  بإحدى  متصلة 
اإليوانني املجاورين.

بزخارف  مزخرفة  األربع  احلجرات  وجدران 
من  وهي  احلصري،  شكل  عىل  متكررة  هندسية 
لونت  بينام   ،)17 )الشكل  املزجج  األخرض  األجر 
األواوين مجيعها بلون أخرض فاتح، وزينت القباب 
بزخارف ملونة باللون األخرض الغامق، تظهر أهنا 

طبقة من اآلجر املزجج. 

وتستند كل قبة عىل رقبة ملونة بلون بني، لكنها 
مزخرفة بزخارف خمتلفة، فالقبتان الكبريتان اللتان 
عىل  تستندان  آخره،  يف  واللتان  الصحن  مقدمة  يف 
نباتية متثل ُغصنًا مورقًا  رقبة رسمت عليها زخرفة 
ممتدًا أفقيًا، وهو بلون أخرض أكثر كثافة، عىل أرضية 
بلونة بني فاتح، أما القباب التي عن يمني الصحن 
خمتلفة  نباتية  بزخرفة  مزينة  رقاب  فلها  وعن شامله 
متثل غصنا ملتفًا عىل شكل ضفرية باأللوان نفسها. 
يعلو  باألصفر،  ملون  أفقي  عريض  رشيط  وثمة 

األربعة،  األبواب  عدا  املذكورة  األواوين  صفوف 
حييط به من أعاله ومن أسفله رشيطان أو إفريزان 
هذا  يكون  أن  املحتمل  ومن  باألبيض،  ملونان 
الرشيط حيتوي عىل آي من القرآن الكريم كام جرت 

العادة يف مثله من املباين الدينية.

للصحن أربعة أبواب عالية متامثلة حجاًم وزينة 
من جهاته األربع، وكل واحد من هذه األبواب له 
أو  عقد  ويعلوه  أبيض،  رشيط  به  حييط  مرصاعان، 
إيوان عال يف وسطه نافذة أو فتحة صغرية، وواجهة 
اإليوان من الداخل خرضاء يغلب أن تكون مكسوة 
ُمزين  بارزة إىل اخلارج،  بآجر مزجج، وتعلوه ظلة 
سطحها الداخيل بزخارف نباتية خرضاء عىل أرضية 
صفراء، بينام لونت واجهتها، أي حافتها اخلارجية، 
سنبالت  سبع  يمثل  املزجج  اآلجر  من  بكساء 
إثنتبن  كل  بني  اللون،  بيضاء  أرضية  عىل  ُمفتحات 
منها نبتة صغرية لغرض ملء الفراغ الكائن بينهام، 
وهي ملونة بلون أخرض غامق عدا السنبالت نفسها 

فبلون بني مصفر )الشكل18(.

هناية  يف  يقع  الذي  وهو  األخري،  الباب  ويتميز 
مستطيلة  بلوحة  الرضيح،  مبنى  خلف  الصحن، 
وضعت عىل نحو عمودي فوق الباب كتبت عليها 

كتابة ما.

الشكل )17(

الشكل )18(
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من  خالية  أرضًا  يمثل  فراغ  باملشهد  حييط 
العمران، باستثناء مبنى يف أعىل الزاوية اليرسى من 
الصورة، ويمثل هذا املبنى برجًا له باب، ونافذتان 
صغريتان علويتان، وتغطيه قبة خمروطية عىل الطراز 
زائد  بطول  تتميز  قبل،  من  إليه  املشار  السلجوقي 
يبلغ ضعفي ارتفاع الربج نفسه، وهي بلون أبيض، 

يدل عىل أهنا مطلية بطبقة من اجلص.

 ويتوزع يف البيئة املحيطة عدد من أشجار النخيل 
يبلغ ثامين نخالت، وثمة أشواك هنا وهناك، وهناك 
أسد يف أعىل الزاوية اليمنى فاغر فاه يف حالة زئري، 
وهو العنرص احلي الوحيد يف الصورة كلها، وتوجد 
عن  تعرب  املشهد،  بأبواب  تتصل  بيض  خطوط 
السبب  فهم  ويصعب  ذاك.  عهد  الطرق  اجتاهات 
يقف  وكأنه  املشهد  يرسم  املطراقي  جعل  الذي 
البيوت  من  خالية  صحراوية  أرض  وسط  وحده 
نجده  أننا  مع  املفرتسة،  احليوانات  فيها  وتعيش 
يرسمه يف الصورة التي خصصها ملدينة كربالء حيتل 
موقعه وسط املدينة متامًا، حتيط به دورها ومؤسساهتا 
ما  كل  باختزاله  أراد  أنه  نرجحه  والذي  األخرى، 
تفرده  عىل  يؤكد  أن  مبان،  من  باملشهد  حييط  كان 
ل يف رسم هذه املباين يف  باألمهية، ال سيام وأنه فصَّ

صورة مدينة كربالء املقدسة اآلتية:

حيتل  وهو  متامًا،  الصورة  وسط  املشهد  يتوسط 
به بلون  الفضاء املحيط  معظم مساحتها، وقد لون 

واحد هو بني فاتح داللة عىل لون األرض اخلالية.

املشهد كام فعل يف معظم  املطراقي، رسم  وألن 
رسم  عىل  حريصًا  كان  فقد  إثنني،  ببعدين  صوره، 
لذا  واجهاته،  من  واحد  جانب  من  املبنى  تفاصيل 

فإنه اختار مثال أن يرسم األواوين املحيطة بصحنه 
املشهد  جدران  رسم  أغفل  بينام  الداخل،  من 
فعاًل  رسمها  ألنه  ذلك  فعل  أنه  ونعتقد  اخلارجية، 
ملدينة  العامة  الصورة  ضمن  للمشهد  تصويره  يف 

كربالء املقدسة.

بيضوي  إطار  وسط  مساحة  الصورة  أعىل  ويف 
غامق  بني  بإطار  ومؤطر  األبيض،  باللون  ُمفّرغ 
من  إثنان  مثلثات،  تكون  أن  تشبه  بروزات  تزينه 
جهتيه األفقيتني وإثنان من أعاله ومن أسفله، ويف 
وسطه عبارة )إمام ُحسني(، ووضع اسم املكان يف 
أعىل الصورة يدل عىل أمهيته الروحية، فقد الحظنا 
متثل  التي  الصور  يف  إال  املكان  اسم  يضع  ال  أنه 

روحانية عالية وشهرة ذائعة.

إن األلوان الغالب استعامهلا يف هذه الصورة هي 
اشتهرت  الذي  املزجج  اآلجر  لون  األخرض، وهو 
بصناعته املدينة حتى اقرتن هبا، والبني الفاتح الذي 
به  لونت  الذي  الغامق  والبني  األرض،  به  لونت 
مثل  ذلك  يف  مثله  املطراقي  يميل  وال  غالبًا.  املباين 
األلوان،  مزج  إىل  عرصه  يف  العثامنيني  املصورين 
اآلخر  عن  لون  كل  استقالل  عىل  حيافظ  هو  وإنام 
بوضع  يوضحه  دقيق،  بتامس  ولكن  امتزاج،  دون 
خطوط دقيقة باألسود تفصل بني املساحات امللونة.  

ثانيًا:  مدينة كربالء املقدسة

رسمه  يف  يقترص  مل  أنه  للمطراقي  حيسب  ومما 
عىل املشهد احلسيني فحسب، وإنام خصص صورة 

أخرى، باملقياس نفسه، ملدينة كربالء املقدسة.

املطراقي  أن  الصورة  األولية يف هذه  واملالحظة 
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وسورها  ودروهبا  بأزقتها  ذاهتا،  املدينة  يرسم  مل 
اخلارجي ومرافقها األخرى، وإنام حرص عىل رسم 
دورها السكنية وبعض منشآهتا املهمة فحسب عىل 
هيئة سبعة صفوف أفقية متوازية من املباين املرتاصة 
عمق  صوب  الصفوف  هذه  وترتاجع  غالبًا، 
املنظور  لقواعد  مبكرة  مراعاة  يمثل  وهو  الصورة، 
أيضًا.  ويتوسط هذه الصفوف، يف وسط الصورة، 
املشهد احلسيني الذي رسمه بحجم أكرب من سائر 
مباين املدينة، وقد أتاحت له هذه الصورة أن يرسم 
تفاصيل جديدة مل تتسع هلا الصورة السابقة اخلاصة 

باملشهد وحده، وأبرز هذه التفاصيل اآليت:

ويشغل  املشهد،  مبنى  مقدمة  قي  واضحًا  يظهر 
هي  التي  املباين  صفوف  من  الثالث  الصف  معظم 
إىل دكة  يستند  الصورة، وهو جدار عال،  موضوع 
بني  بلون  نة  ُملوَّ األرض،  مستوى  عن  مرتفعة 
يستند  نفسه 16 عقدًا أصم،  اجلدار  ويزين  غامق، 
كل عقد عىل عمودين هلام تاج مشرتك قصري، عىل 
شكل مثلث مقلوب. وثمة رشيط طويل يعلو هذه 
من  يكون  أن  ويمكن  باألخرض،  ملون  العقود، 
الرشيط  يعلو هذا  بارز  افريز  وثمة  املزجج.  اآلجر 

مبارشة، )الشكل 19(.

وتظهر من وراء اجلدار ست قباب نصف كروية، 
كل ثالث منها يف جمموعة متجاورة تستند إىل برج 
عريض تظهر فيه ثالث نوافذ هلا شبابيك عىل هيئة 
قضبان متفاطعة. وثمة ثالث نخالت تبدو من وراء 

اجلدار، وواضح أن جذوعها متتد من الصحن.  

يف  خمتلفة  الصورة  هذه  يف  املشهد  واجهة  تبدو 
ويظهر  السابقة،  الصورة  يف  عنها  التفاصيل  بعض 
بعض  الرسام  اختزال  بسبب  االختالف  هذا  أن 
زادها  أو  الصورة  تلك  يف  رسمها  التي  التفاصيل 
مرصاعان،  له  عاليًا  الصحن  باب  ويظهر  عليها. 
كان  مفصص  عقد  من  وراءه  ما  أخفى  فإنه  ولذا 

ظاهرًا يف الصورة السابقة.

أزرق  بلون  ن  ُملوَّ عريض  رشيط  بالباب  حييط 
غامق،  أزرق  السابقة  الصورة  يف  لونه  بينام  فاتح، 
وتعلوه قبة منخفضة الرأس تطابق ما رسمه يف تلك 
الصورة إالّ يف اختزال بعض التفاصيل. ويوجد يف 
منهام مرصاعان  النوافذ يف كل  الواجهة صفان من 
كبريان حييطان بالباب. وهنا اختزل الرسام صورة 
وشامل،  يمني  من  باجلدار  حييطان  اللذين  الربجني 

الشكل )19(
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التي  القصرية  الطارمة  لكنه كان حريصًا عىل رسم 
تظلل املدخل بام عليها من زخارف نباتية مرسومة 
أما  خرضاء.غامقة.  أرضية  عىل  غامق  بني  بلون 
املبنى  جانبي  عىل  تقعان  اللتان  العاليتان  القبتان 
الصورة  هذه  يف  ملا  مقاربة  بصورة  رسمهام  فقد 
أيضًا، باستثناء أهنام يستندان هنا عىل رقبتني عاليتني 
القبة  تظهر يف كل منهام نافذتان، ويف أعالمها دون 
مبارشة رشيط يلتف حوهلام، ومن الراجح أنه كان 
حيتوي عىل كتابة مل تظهر بسبب ضيق املكان، والقبة 
ملونة بلون أخرض غامق يغلب أن يكون من اآلجر 
أعىل  يف  اللذان  املعدنيان  امليالن  ويظهر  املزجج، 

القبتني أكثر وضوحًا.

ووسط القبتني، أي فوق حجرة املرقد الرشيف 
برج  عىل  تستند  وهي  الرئيسة  القبة  ترتفع  مبارشة 
تليهام  هلام،  شبابيك  ال  ُعلويتان  نافذتان  فيه  عاٍل 
متعامدة.  بقضبان  شبابيك  هلام  سعة  أكرب  نافذتان 
متدرجة  دكة  أو  مسطبة  بوجود  الربج  ويتميز 
ارتفاعًا، تقوم عليها رقبة ملونة بلون أصفر، وتستند 
إىل هذه الرقبة القبة التي تغطي حجرة املرقد، وهي 
ملونة باللون األخرض، وقد ثبت يف رأس هذه القبة 
أو نحاسيتني، وقد شاع  ينتظم كرتني ذهبيتني  ميل 
هذا النوع من الرؤوس يف مساجد العراق ومشاهده 

املتأخرة )الشكل 20(.

مع  القبة،  عند  النحيفتني  للمئذنتني  وجود  وال 
أهنام تظهران يف الصورة السابقة.

التي  السامقة  النحيفة  املئذنة  الصورة  وتظهر يف 
تلك  يف  بدت  أهنا  إالّ  السابقة،  الصورة  يف  رسمها 
مبنى  عن  مستقلة  قاعدة  عىل  مستندة  الصورة 

أما  كبري،  عقد  طريق  عن  به  ارتبطت  وإن  املشهد، 
املبنى نفسه،  فإهنا تستند عىل ركن  الصورة  يف هذه 
اإلختالف  هذا  سبب  أن  ونعتقد  منه،  جزء  وكأهنا 
قدر  املنظور  بقواعد  مهتاًم  يكن  مل  املطراقي  أن  هو 
ملا  والزخرفية  البنائية  التفاصيل  بإبراز  اهتاممه 
يرسمه، ومن هتا فإنه أبرز املئذنة يف الصورة السابقة 
عىل نحو يظهر عامرة قاعدهتا حتى لو خالف فيها ما 
كانت تبدو عليه للناظر وهو يقف يف نقطة تتعامد 

عىل مدخل املشهد متامًا. 

وضع  حيث  هنا  أخطأ  املطراقي  أن  والغريب 
املئذنة يف اجلهة اليرسى ملبنى الرضيح مع أنه وضعها 
يف الصورة السابقة يف اجلهة اليمنى منه، وهو خطأ مل 
نجد له مربرًا فنيًا إذ أن مساحة الصورة كانت تتسع 
للمئذنة أينام وضعها يف أي من اجلهتني، بل أن هذه 
مساحة سمحت له برسم النخلتني السامقتني اللتني 

تقفان وراء املبنى وحتيطان بقبته الرئيسة. 

الشكل )20(
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الصورة بنوع  هذه  يف  تبدو  كام  املئذنة  وختتلف 
برشيط  مزينة  هنا  فهي  بَبدهنا،  حتيط  التي  الزحرفة 
حلزوين،  نحو  عىل  حوهلا  يدور  اللون  أخرض 
)الشكل 21( بينام ال تظهر زخارف عىل حوضها، 
ويف  العلوي  بدهنا  عىل  أخرض  لون  يوحد  ولكن 

قاعدة حوضها ويف القمة التي تعلوها. 

من  عددًا  يضم  ميل  بوجود  القمة  هذه  وتتميز 

الكرات املعدنية )الشكل 22(.

جناح  صورة  املطراقي  رسم  املشهد  يمني  وعىل 
مطابق  وهو  اخلارجي،  صحنه  جدار  من  آخر 
للجناح السابق إالَّ أنه خاٍل من القباب التي تعلوه، 
وبدالً من ذلك تبدو من ورائه دور عادية، وبالطبع 
فإن هذه الدور ال تظهر للعيان إذا نظر إليها الرائي 
من خارج الصحن نفسه ولكنها تظهر يف حالة أن 

أنه  ونعتقد  الصحن،  داخل  من  النظر  زاوية  تكون 
كان خيتار زوايا النظر بحسب ما يريد أن يظهره ال 
بحسب ما هو ظاهر للرائي الذي يمد برصه إليه من 

زاوية حمددة.

وال يظهر املشهد متصاًل اتصاالً مبارشًا بأي من 
به من كل جوانبه،  فراغ حييط  ثمة  بل  املدينة،  دور 
إال  سببًا  لذلك  نرى  وال  الدور،  تلك  عن  يفصله 
تأكيدا  املكان  تفرد  عىل  التأكيد  -كعادته-  أراد  أنه 

ألمهيته االستثنائية يف الصورة.

الربج  الصورة  من  اليرسى  الزاوية  يف  ويظهر 
السابقة،  الصورة  من  نفسه  املكان  يف  بدا  الذي 
فهو ذو قبة خمروطية طويلة عىل الطراز السلجوقي 
امُلقرنس الذي وصفناه يف تلك الصورة، واالختالف 
منفردُا  يقف  األوىل  يف  أنه  الصورتني،  بني  الوحيد 
وكأنه وسط أرض خالية، بينام نجده يف الثانية وسط 
يظهر  مبان  وتتقدمه  به  حتيط  حيث  متامًا،  العمران 

أهنا دور سكنية. 

األبيض،  باللون  ملون  األوىل  الصورة  يف  وهو 
بينام هو يف الثانية باللون األخرض، وثمة عىل مقربة 
تقوم  منخفضة  خرضاء  قبة  اليمنى  اجلهة  من  منه، 
عىل ثالثة عقود يف األقل، تستند إىل مسطبة مرتفعة 
أهنا  قليال عن مستوى األرض بدرجتني، والظاهر 

تضم قربًا مشهورًا ُمزارًا هناك.

الشكل )22( الشكل )21(
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حتتل الدور السكنية معظم الصفوف السبعة من 
مرتاصة  كتل  هيئة  عىل  رسمها  وقد  املدينة،  مباين 
حمدودة  بفراغات  الكتل  هذه  بني  وَفَصل  غالبًا، 
أحيانًا. وبوجه عام فإن أكثرها يتألف من طابقني، 
الطابق األول هو الذي يتقدم اآلخر، وفيه باب كبري 
صغريتان  علويتان  ونافذتان  غالبًا،  مرصاعان  له 
يتدرج  عريض  إفريز  ويعلوه  الطريق،  عىل  تطالن 
قاعدة  يكون  أن  يشبه  وهو  اخلارج،  إىل  انحنائه  يف 
ما يعرف بـ )الشناشسل( يف الدور العراقية الرتاثية 
حتى اليوم، وتتألف هذه القاعدة من َرص عدد من 

ألواح اخلشب بعضها إىل بعض. 

أما الطابق العلوي فيتميز بوجود نوافذ أكرب سعة، 
طويلة  عمودية  نوافذ  هلا  عريضة  أبراج  توجد  كام 
متقاربة تشبه أن تكون مالقف للهواء )بادكري( من 
مدن  يف  السكنية  الدور  يف  بناؤه  يكثر  الذي  النوع 

رشقي اجلزيرة العربية وإيران، )الشكل 23(.

حتجب  أسوار  الدور  هذه  من  ألي  وليس 
دواخلها، إالّ يف دار كبرية يف الزاوية العليا من اجلهة 
اليمنى، ففيها يظهر ثمة سور فيه باب، وخلفه تظهر 

ملقف  مع  طوابق  ثالثة  من  وتتألف  الدار  مباين 
ملفتة  الدار  وسعة  ذكرنا.  الذي  النوع  من  للهواء 
للنظر فهي تتألف من ثالثة مبان تتلوها ثالثة مثلها 

وغرفتان يف طابق ثالث إحدامها ملقف للهواء. 

وثمة دار أخرى، أو جمموعة مرتاصة من الدور، 
يف يمني الصف السادس، أي يف أدنى الدار السابقة، 
باب،  وسطه  يف  طويل،  خارجي  سور  ذات  وهي 
وتبدو وراءه مبان لدار واضحة املعامل كثرية الغرف، 
أو جمموعة من الدور املرتاصة، من طابق أو اثنني، 
الدار  السعة، وهذه  متباينة  أبواب ونوافذ كبرية  هلا 
األبعاد،  ثالثي  بمنظور  رسمها  التي  الوحيدة  هي 
وهلا سطح ظاهر ملن يقف عىل سطح أعىل، مع أن 
من املفروض أن اليظهر هذا السطح عماًل بقواعد 
سائر  عليه  الذي  للسياق  واتباعًا  نفسه،  املنظور 

الدور. 

كام توجد دار تقع منفصلة عام سواها تتألف من 
طابق أول له باب عريض معقود، يليه طابق علوي 
وشامل،  يمني  عن  ونافذتان  وسطه،  يف  باب  له 
ويعلوه طابق ثالث، يتألف من غرفة كبرية هلا ثالث 
نوافذ  ذات  تعلوه  رابعة  غرفة  وثمة  كبرية،  نوافذ 
طوالنية يظهر أهنا ملقف للهواء. وواضح أن هذه 
الدور كانت ملورسين من أهل املدينة خالفا للدور 
أكثرها  التي تكون عىل هيئة كتل مرتاصة  األخرى 
مبارشة  تطل  ألهنا  هلا،  أسوار  وال  واحد  طابق  من 

عىل الزقاق والدرب فال حتتاج إىل مثله. 

الثاين من األسفل، من  ويوجد يف يمني الصف 
للنظر،  ملفت  مبنى  السكنية،  املدينة  دور  صفوف 
فهو مبني من اآلجر، ال باب له وال نوافذ، وتعلوه  الشكل )23(
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يف  إثنتان  االرتفاع،  متدرجة  بيض  قباب  ثالث 
واحدة  قبة  تكون  أن  أو  وراءمها،  والثالثة  املقدمة 
وهي  ببعضها،  ُمدجَمات  قباب  ثالث  من  مؤلفة 
أن  ويمكن  الزجاج.  من  كأهنا  المعة  بقطع  مزينة 

يكون املبنى خاصًا برضيح مل حتدد هويته.

يف رسمه  شديدًا  لونيًا  تنوعًا  الرسام  اختار  وقد 
ن كل دار، أو قساًم منها، بلون  لدور املدينة، فهو ُيلوِّ
أبيض، وسامئي  خمتلف، وترتاوح هذه األلوان بني 
وأخرض،  فاتح،  وبرتقايل  غامق،  وبني  فاتح، 
وبنفسحي فاتح، وقد أتقن املطراقي العالقة بني هذه 
األلوان مما خلق نوعًا من االنسجام اللوين املدهش 
يف الصورة، وال نظن أن هذه األلوان كانت حتاكي 
ألوان الواقع، فلم يكن معروفًا يف ذلك العرص صبغ 
الدور العادية باألصباغ امللونة، فضال عن أن تكون 

عىل هذا التنوع البالغ.

الدور  هذه  بني  تظهر  باسقة  نخيل  أشجار  ثمة 
عىل  رسمها  عالية  ونخالت  ورائها،  من  تطل  أو 
إىل  يرمز هبا  أن  أراد  باملدينة ربام  نحو مستقل حتيط 
البيئة املحيطة  ما كان حييط هبا من بساتني، عىل أن 
بني  املكون من  امُلغرَب  الرتبة  فلون  ظلت صحراوية 
املتفرقات،  النخالت  هذه  من  إالّ  وخلوها  فاتح، 
ووجود كثبان فيها أشواك قليلة، كل ذلك يدل عىل 
طبيعة تلك البيئة القفر. ويمكن أن نالحظ خطوطًا 
األزقة  عىل  داللة  الدور  صفوف  بني  تتلوى  بيض 
عىل  املطراقي  حرص  وقد  تتخللها.  كانت  التي 
رسم بعض احليوانات حول املدينة، أسد يف الزاوية 
السفىل،  اليمنى  الزاوية  يف  ومثله  العليا،  البمنى 

وغزال يف الزاوية العليا اليرسى، بينام خلت املدينة 
من أي عنرص برشي.

إطار  وسط  مساحة  الصورة  أعىل  يف  وتوجد 
بيضوي مفرغ باللون األبيض، يشبه ما وجدناه يف 
الصورة السابقة، يف وسطه عبارة نصفها مطموس 

يمكن أن تكون )شهرإمام حسني(. 

العثامين  الرحالة  اللتان رسمهام  الصورتان  حتتل 
للمشهد  زاده  بمطراقي  الشهري  السالحي  نصوح 
سنة  يف  املقدسة،  كربالء  وملدينة  الرشيف  احلسيني 
941هـ/1535م، أمهية خاصة يف تارخيهام احلافل، 
واللون  واخلط  بالشكل  تسجيل  أول  متثالن  فهام 
هلذه املعامل اخلالدة. وتتميز هاتان الصورتان بدقتهام 
بلغه  عام  تفاصيل كثرية تعربِّ البالغة واحتوائهام عىل 
تطور  من  املشهد  زينة  يف  املتمثل  اإلسالمي  الفن 
الصفوية  العامرة  بعد  بالغ، وذوق مرهف، ال سيام 
يف القرن العارش للهجرة )السادس عرش للميالد(. 
ومن ناحية أخرى فإن النقوش البديعة والزخارف 
نفذ عىل  الزينة، وأغلبها  التي بدت يف هذه  اخلالبة 
اآلجر املزجج )القاشاين( تدل عىل التقدم املدهش 
كمية  أن  كام  العرص،  ذلك  يف  الفن  هذا  بلغه  الذي 
اآلجر املستعمل من هذا النوع تدل عىل أن صناعته 
كربالء،  يف  أي  نفسه،  البناء  موقع  يف  جتري  كانت 
بلغتها  التي  الكبرية  األمهية  عىل  يدل  الذي  األمر 
هذه املدينة يف جمال صناعة اآلجر وتلوينه منذ ذلك 
التاريخ، وهو ما اشتهرت به يف العصور التالية حتى 

باتت هذه الصناعة مقرونة باسمها.  

عىل أن من املؤسف أن يزول معظم تلك األعامل 
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والتجديد  التعمري  أعامل  بسبب  النادرة،  الفنية 
يف  املشهد  عىل  أجريت  التي  املستمرة  والتغيري 
وما  القاجاري  العهد  يف  سيام  ال  التالية،  العصور 
بزخارفه  املزجج  اآلجر  إزالة معظم  إذ جرى  بعده 
العنرص  متثل  كانت  التي  امللونة  واهلندسية  النباتية 
من  صامء  بطبقة  وإبداله  تزيينه)8(،  يف  األساس 
التارخيية  الزينات  إبدال  ب، فضال عن  امُلذهَّ اآلجر 
البديعة يف داخل مبنى الرضيح الرشيف، يف وقت 
متأخر، بطبقة من ِقطع املرايا املسامة )العينة(، وعدم 
االحتفاظ بأية نامذج مما أزيل من تلك الزينات. ثم 
عات املستمرة والزيادات الكثرية يف البناء  إن التوسُّ
املايض،  القرن  يف  أجريت  التي  سيام  ال  واملساحة، 
ومجيعها مل يكن جيري وفق خربة آثارية تراعي أمهية 
املكان من النواحي التارخيية والفنية)9(، وال يوثق ما 
تبقى  مما  الكثري  اختفاء  إىل  أدت  ازالته حيث  جتري 
أن  والتاريخ، وكان يمكن  الفن والعامرة  آيات  من 
يكون املشهد، لو ُروعي ذلك أو بعضه، متحفًا نادرًا 
أمهيته  عن  فضال  اإلسالمية  الفنون  لتطور  وفريدًا 

الروحية الفائقة يف قلوب املسلمني.

اهلوامش واملصادر
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ينظر كشف  احلساب.  الكتاب وكامل  احلساب 6- مجالل 
إليها  املشار  ومقدمتنا  و1602   1196  ،594 الظنون 

ص7-6. 

 من الرحلة نسخة فريدة حمفوظة يف مكتبة قرص يلدز )3( 
حسني  الدكتور  بالتصوير  نرشها  وقد  بإستانبول، 
الرحلة  كتابة  أعاد  كام   )1976 )أنقره  بوردايدن 
الصديق  وكان  احلديثة،  الالتينية  باحلروف  نفسها 
1996/6/26م،  يف  إياها  أهداين  قد  الكاظمي  فؤاد 
فطلبنا من صديقتا الدكتور صبحي ناظم أن ينقل هذه 
الرحلة إىل العربية ففعل، وقمنا بتحقيقها والتقديم هلا 
والتعريف بأعالمها اجلغرافية والتارخيية، وتوىل املجمع 

الثقايف يف أبو ظبي طبعها سنة 2003، 194ص.

وحائر ( 4) كربالء  تاريخ  طعمة:  آل  الكليدار  اجلواد  عبد 
 ،1368 املعارف  مط  بغداد،  السالم،  عليه  احلسني 

ص246.

توه املطراقي هبذه القبة يف طريفه إىل كربالء ووصفها ( 5)
باخلرضاء. ص95 من طبعتنا العربية.

جمايل )6(  عن  نقال  ص181  السابق  املصدر  طعمة:  آل   
اللطف للساموي، وكان الكليدار قد ذكر أن تاريخ هذا 
صحن  يف  مريم  نخلة  يسمى  موضع  يف  وجد  التعمري 
أمحد  األمري  أن  الساموي  وذكر  احلسينية،  الروضة 
اجلالئري ذهب هاتني املئذتني سنة 786هـ/ 1384م 
وأورد نص العبارة التي تؤرخ ذلك، بحساب اجلمل، 
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بأن  ص257،  آخر،  موضع  يف  نوه،  لكنه  ص179 
تذهيب املآذن فضال عن القبة جرى العرص القاجاري 

سنة 1207و1232هـ، 1792 و1816م. 

نقضت هذه املئذنة سنة 1354هـ/ 1935م.( 7)

قال آل طعمة الكليدار أن )القبة السامية واملآذن كانت ( 8)
سابق  مصدر  القديم(،  األثري  بالكاشاين  مكسوة 

ص262.

املسامة ( 9) مرجان  حواجه  األمري  مئذنة  مثال:  ذلك  من 
منارة العبد، وجامع راس احلسني ومقامه وماذن 

مقابر البوهييني وغري ذلك كثري.
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Irrigation in karbala

  AL-Hussianiyya River Project: according to Al-Zawra newspaper

prof. Dr. Tariq. N. al-Hamdani

University Baghdad - college of Education Ibn Rushd

Abstract

Karbala never witnessed the boon of water during many centuries of its history. Since 
the foundation of the city, and the ”Martyrdom” of Imam al-Hussain, and its people, how 
usually depended on wells.

Although some project were done for digging and bringing water to karbala, since the 
14th to 19th centuries, but this efforts never ended the problem.

 Therefore, the Ottoman government was obliged to resolve this problem, and bringing 
water to karbalam at the end of the 19th century.

The sources of this subject is so rare, therefore, we depended of al-zawra, newspaper, 
which was the most important historical item, after Ottoman documents, that it composed 
the main material for this study.
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الّري واالرواء يف كربالء 

مشروع نهر احلسينية - ُأمنوذجًا - طبقًا جلريدة الزوراء العراقية

االأ�ستاذ املتمر�ص الدكتور

طارق نافع احلمداين

جامعة بغداد - كلية الرتبية ابن ر�سد للعلوم االن�سانية

امللخص

 مل تَر كربالء نعمة املاء طوال قرون عديدة يف تارخيها، فمنذ أن نشأت املدينة، واستشهَد اإلمام احلسني
فيها، كان املاء مشكلة هلا، اذ مل تنعم به اال قلياًل، ثم يقل املاء عن االنسان والنبات، ليلجأ الناس إىل وسائل 
بسيطة يف حفر اآلبار، لسد حاجاهتم يف الّري واالرواء. عىل ان بعض املشاريع التي وضعت لتجاوز هذه 
احلالة قد وصفت ما بني حقبة وأخرى، ولكن الرتسبات والفيضانات رسعان ما حتول تلك املشاريع إىل 
نقمة ال نعمة. فمرشوع )النهر الفازاين( يف القرن الرابع عرش رسعان ما اندرس، لتبدأ كربالء املقدسة يف 
القرون املذكورة  اعاله،  العراق ما بني  التي حكمت  املاء، ومل يدر بخلد احلكومات االجنبية  معاناهتا من 
والعقد الثالث من القرن السادس عرش امليالدي، أن تشق مرشوعًا جديدًا الرواء كربالء املقدسة، اال زمن 
)بنهر  عرف  الذي  السليامين(،  بـ)النهر  يسمى  ما  شق  حيث   ،)1566-1520( القانوين  سليامن  السلطان 
احلسينية( فيام بعد، وحتى وقتنا احلارض. ومع ما يف هذا املرشوع من فوائد كبرية لكربالء املقدسة، اال انه 
بمرور الزمن تعرض هذا املرشوع لكثري من عوامل الرتسبات، منذ إنشائه يف القرن السادس عرش وحتى 

اواخر القرن التاسع عرش، حيث بدأ العمل اجلّدي بإحياء هذا املرشوع احليوي وتطهريه.

إن مصادر هذا املرشوع قليلة ما بني القرن 16 -19، إال أن جريدة )الزوراء( العراقية كانت خري معني 
لنا، لكوهنا قد غطت العمليات املصاحبة للبدء هبذا املرشوع وحتى افتتاحه، وهي معلومات ال نجدها يف أي 

ل يف بناء هذا املوضوع بالدرجة األوىل. مصدر تارخيي أخر، وعليها كان املعوَّ



170

الّري واالرواء يف كربالء )مشروع نهر احلسينية(

أواًل: جريدة الزوراء وثيقة تارخيية مهمة 

لتأريخ العراق
عن  دائاًم  املتخصصون  الباحثون  يتحرى 
التي  املعلومات  إىل  للوصول  اجلديدة  املصادر 
التي  القضايا  السيام  تلك،  أو  القضية  هذه  ختص 
يتعمقوا  أن  الباحثون بصورة سطحية دون  عاجلها 
أّي  القضايا  هذه  إىل  يضيفوا  مل  وبذا  مصادرها،  يف 

جديد.

عىل  اهتاممنا  وقع  املصادر  يف  نبحث  ونحن 
جديدًا  مصدرًا  لتكون  العراقية،  الزوراء«  »جريدة 
لدراسة »مرشوع هنر احلسينية«، الذي مل نجد له االّ 
ذكرًا قلياًل يف املصادر املعروفة عن كربالء املقدسة، 
قلقًا  يسبب  كان  احليوي  املرشوع  هذا  وأن  السيام 
حالتي  يف  وذلك  املقدسة،  كربالء  ملدينة  متزايدًا 
مدينة  سكان  جيعل  ما  وهذا  والفيضان،  اجلفاف 
كربالء حيارى يف حائرها بني املحل والطغيان، فكام 

يقول لونكريك:

الربيع يغمر الوهاد  الفائض يف  الربيع  ))إذ كان 
منه  تسلم  أن  دون  من  بأمجعها  املدينة  حول  التي 
عرشات  كان  النهر  هبوط  وعند  نفسها.  العتبات 
آبار  من  الّري  عىل  يعتمدون  الزوار  من  األلوف 

قذرة شحيحة(()1(.

وال تقل مأساوية هذه احلالة، عام نقله لنا مؤلف 
آخر زار كربالء عام1911م، إذ قال:

))وهنر احلسينية ماؤه عذب فرات ومنه يرشب 
فتحرج  القيظ  يف  ينضب  ماءه  ان  اال  السكان، 
الصدور، وتضيق النفوس ويغلو ثمن املاء، فيضطر 

دون  مياهها، وهي  اآلبار ورشب  إىل حفر  أغلبهم 
ماء احلسينية عذوبة، فتتولد األمراض وتفشو بينهم 

فشوا ذريعًا كاحلميات واألدواء الوافدة(()2(.

 وعليه، كان مرشوع هنر احلسينية مما يثري القلق 
الناس  يف كربالء املقدسة عىل مّر العصور، ويدعو 
مياهه  وحفظ  النهر  حفر  يف  عليه  القائمني  ملناداة 

طول السنة.

ومع أن جريدة الزوراء حتوي بني طياهتا الكثري 
من املعلومات السياسية واالقتصادية واالجتامعية، 
هذه  ذكرته  ما  عىل  ركزنا  قد  هذا  بحثنا  يف  أننا  إال 
من  سواء  احلسينية«،  هنر  »مرشوع  عن  اجلريدة 
حيث األحداث املتعلقة هبذا املرشوع، أو من حيث 
مياهه  ومحاية  حلفره  بذلت  التي  واجلهود  تطويره، 

من الفيضانات يف بعض املواسم.

النظر  وجهة  متثل  قد  الزوراء  جريدة  أن  ومع 
العثامنية يف أخبارها وبياناهتا، إال أن ما يميزها أهنا 
كانت تستمد مادهتا من التقارير العديدة التي تصل 
املنترشين يف  الصحفيني  مراسليها  اجلريدة، من  إىل 
احلوادث  حترير  عليهم  كان  الذين  الرئيسة،  املدن 
والوقائع التي حتصل يف أماكن وجودهم، وهو عمل 

كان يتوقف عليه نجاح اجلريدة واستمرارها)3(.

اجلرائد األخرى،  أن شأهنا شأن  الزوراء،  بينت 
هلا مراسلون يف األماكن التي ترى هبا لزومًا،  حيث 
أن مراسيلها هم مدراء التحرير يف األلوية وكتاهبا يف 
وأوضحت  للوالية)4(،  التابعة  والنواحي  األقضية 
بتحرير  مكلفون  املراسلني  هؤالء  ))أن  اجلريدة: 
سمعوه  يشء  كل  حيرروا  أن  ال  املهمة  األخبار 
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حسب  معني  شخص  ذم  أو  مدح  من  ختيلوه  أو 
التي  احلوادث  بإفراغ  مكلفني  وليسوا  أهوائهم، 
حتدث يف أماكن تواجدهم يف صيغ بالغية متنوعة، 
ويلزمهم عدم حشو أوراقهم وكتاباهتم بام ليس فيه 

نفع أو فائدة(()5(.

وهكذا نجد أن إدارة اجلريدة كانت تلزم حمررهيا 
وفقًا  للجريدة  حتريره  جيب  ما  بتحرير  الصحفيني 
من  بعضًا  أن  ننسى  وال  وضعتها.  التي  للصيغ 
ففي  اجلريدة،  هذه  يف  حمررين  عملوا  قد  العراقيني 
مجيل  الشاعر  تعيني  تم  1890م  عام  نيسان   14
وحمررًا  الوالية  ملطبعة  مديرًا  الزهاوي  صدقي 
للجريدة بقسميها العريب والرتكي ولغاية متوز سنة 
1901م حيث جرى تعيني الكاتب الصحفي فهمي 
عبد الرمحن املدرس رئيسًا للتحرير. أما يف 7 شباط 
سنة 1905م فتوىل رئاسة حتريرها الشاعر املعروف 

معروف الرصايف)6(.

يوم  يف  الزوراء  جريدة  من  األول  العدد  ظهر 
1286هـ/1869م،  سنة  حزيران   15 الثالثاء 
تصدر  واستمرت  والرتكية،  العربية  وباللغتني 
بانتظام ملدة تسع وأربعني عامًا حتى عام 1917م، 
وسبعة  وستامئة  ألفان  منها  صدر  ما  جمموع  فكان 

أعداد)7(.

التي  التارخيية  املادة  حجم  لنا  يظهر  وهكذا 
تضمها )جريدة الزوراء( عن العراق بصورة عامة، 
وعن كربالء بصفة خاصة، وهذا ما سيتم تناوله يف 

هذا البحث.

ثانيًا: مشروع نهر احلسينية 

)إنشاؤه والعقبات اليت واجهته ما بني القرن   16 - 20 

ميالدي(

تعرضه  منذ  قلياًل  العراق  واجههه  ما  يكن  مل 
عىل  بغداد  سقوط  بعد  األجنبية  األقوام  لغزوات 
من  تسلم  ومل  656هـ/1258م،  عام  املغول  يد 
تلك الغزوات حتى مشاريع الّري واإلرواء، حيدثنا 

لونكريك)8( عن ذلك فيقول:

))وكانت أعظم األعامل التهديمية التي ارتكبها 
واألهنار  السدود  يف  املتقن  التخريب  هو  هوالكو 
منذ  املحكم  تشييدها  كان  التي  االسقاء  ونواظم 
تعذر  وقد  البالد.  يف  للثروة  الوحيد  املنبع  القدم 
استمرار  بسبب  التخريبات  تلك  بإصالح  القيام 
ممن  العمل  روح  وفقدان  البالد  يف  االضطراب 
املذابح  تلك  بعد  القليلني  السكان  من  أحياءًا  بقوا 
إىل  أدى  الذي  األمر  وهو  اهلائلة،  والتخريبات 
برتاكم  جمارهيا  يف  احلالة  وتردي  األهنار  إمهال 
الغرين وتكاثر الطمي بحيث غدت األهنر مطمورة 
عند  ضبطها  يمكن  وال  الكايف  املاء  تستوعب  ال 

الطغيان((.

سابق  إىل  احلالة  تستعاد  ان  املمكن  من  يكن  مل 
ضخمة  بمشاريع  القيام  اال  البالد  يف  عهدها 
بعامة  العراق  هبا  مّر  التي  املضطربة  األمور  لتنظيم 
وكربالء بخاصة، يف القرون التالية. ولعل مما يبرش 
اجلوانب  بعض  إىل  اإلصالح  يد  امتدت  أن  باخلري 
بن  غازان  السلطان  وكان  املقدسة.  البلدة  هذه  يف 
أرغون اإليلخاين أول من أمر بحفر هنر عظيم من 
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فرات احللة، عىل بعد 11 كم شامل مدينة املسيب، 
ودفع املاء به إىل سهل كربالء املُقفر، وسمي بالنهر 

)الغازاين األعىل(، وذلك عام 1327م)9(.

وجيب أن ال ننسى ان املؤرخ العراقي الغياثي)10( 
يعد أول من أورد ذكرًا هلذا النهر فقال:

))ومن آثاره )أي غازان( هنر أخرجه من الفرات 
ما بني دجلة وبغداد، وعمل عليها كثريًا من العامرة 
وسمي )بالنهر الغازاين( وشق من الفرات النهر إىل 

مشهد الشيخ أيب الوفاء(()11(.

وكانت كربالء قبل مّد هذا النهر صحراءًا قاحلة 
يف  يوجد  ال  أنه  حتى  فيها،  والرضع  للزرع  أثر  ال 
املاء  فصار  للرشب،  حلو  ماء  كله  احلائري  املشهد 

احللو يفيض بخرياته عىل العباد والبالد)12(.

الرمال  تراكمت  ثم  قرونًا  هذه  احلالة  بقيت 
والرتسبات، فقلت كمية املاء وعادت مشكلة الظمأ 
أن  الناس  صيفًا والفيضانات ربيعًا، ولذا كان عىل 
يعتمدوا عىل الّري من آبار شحيحة مرة أخرى)13(؛ 
-1520( القانوين  سليامن  للسلطان  قدر  وقد 
القناة وتعميقها، بقصد  1566م(، أن يعيد توسيع 
وسقي  املقدسة  كربالء  مدينة  إىل  املاء  إيصال 
فيها  متدفقًا  املاء  جيعل  بشكل  وتنظيمها  أراضيها، 

بصورة مستمرة)14(.

مل تكن األعامل اإلصالحية التي قام هبا السلطان 
سليامن بعيدة عن روح الرصاع العثامين- الصفوي. 
فلطاملا قام الصفويون من قبله بأعامل إصالحية يف 
يتواَن  مل  لذا  بالذات،  املقدسة  املدن  ويف  العراق، 
السلطان سليامن عن زيارة تلك املدن يف بغداد ويف 

احلكام  فعله  مما  أكثر  يفعل  وان  وكربالء،  النجف 
الصفويون من قبله،  فكان أن حظيت مدينة كربالء 
باسمه)15(.  عرف  الذي  السليامين«،  »النهر  بشق 
وعرف بعده بـ)هنر احلسينية(، الذي ما يزال يروي 
أرايض كربالء املقدسة إىل يومنا هذا)16(. ويف سياق 
ذكرها إىل هذا املرشوع أشارت جريدة الزوراء إليه 

بالقول:

آثار  مجلة  من  وهو  هنا  مشهور  النهر  ))وهذا 
من  ويعد  سليم،  السلطان  بن  سليامن  السلطان 
الواقعة  السليامنية  الرشيفة  نسبة  ذلك  عىل  األدلة 

فوقه وتسميتها اجلليلة(()17(.

كربالء  مدينة  أطراف  كانت  اآلونة  تلك  ويف 
املقدسة تتعرض لفيضانات هنر الفرات املتكررة يف 
يف  املياه  مستوى  انخفاض  يؤدي  بينام  الربيع  فصل 
املدينة يلجأون إىل مياه اآلبار  النهر إىل جعل أهايل 
لري حماصيلهم، إىل أن ُنِفَذ عىل يد السلطان سليامن 
لوقاية  السليامنية(  »سدة«  )روف  برفع  أمر  أنه  إذ 
املدينة من الفيضان، وهو يمتد إىل شامل غريب قرية 
كربالء،   - طويريج  طريق  عىل  الواقعة  السليامنية، 
كربالء.  رشقي  من  كيلومرتات  ثامنية  بعد  عىل 
فقد   - لونكريك  يقول  كام   - ذلك،  عىل  وعالوة 
باملاء  تأيت  لكي  عمقها  يف  وزاد  الرتعة  هذه  وسع 
باستمرار، وألجل أن جتعل األرايض اخلالية املغربة 
الرتعة  حوهلا بساتني وحقول قمح، وصارت هذه 
تنساب يف أرض كان اجلميع يظنوهنا أعىل من النهر 

األصيل، فاستبرش اجلميع للمعجزة)18(.

نظر  وجهة  بني  كبريًا  كان  التفاوت  أن  عىل 
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مثاًل،  فلونكريك  املرشوع.  هذا  حول  املؤرخني 
أفندي،  مرتىض  عىل  أعاله  معلوماته  يف  اعتمد 
الذي  خلفا«،  »كلشن  باسم  املعروف  القيم  وكتابه 
معظم  ذلك  يف  وتابعه  بـ)املعجزة(،  املرشوع  عّد 

املؤرخني املحدثني. وهذا ما ذكره مرتىض أفندي:

ومما ذكره املؤرخون أن املهندسني وذوي اخلربة 
قصبة  إىل  املاء  إيصال  إمكان  بعدم  قرروا  قد  كانوا 
كربالء من هنر الفرات، ولكن بكرامة اإلمام اهلامم، 
ويمن إقبال السلطان، جرى النهر، وانكشف كذب 

أقوال أولئك الذين قرروا استحالة ذلك)19(.

مرتىض  جارى  الذي  لونكريك،  أن  غرابة  فال 
بعدًا  احلادثة  هلذه  أعطى  قد  معلوماته،  يف  أفندي 
للمعجزة  اجلميع  فاستبرش  فقال:  أيضًا،  دينيًا 
مجيع  الرتكي  والسلطان  الشهيد  احلسني  واقتسم 

الثناء واإلعجاب)20(.

عباس  األستاذ  وقف  فقد  أمر،  من  يكن  ومهام 
مرتىض  ذكره  ما  عىل  طويلة  وقفة  العزاوي)21( 
السلطان  اهتامم  عىل  دلياًل  ذكره  ما  واعترب  أفندي، 
جيعلني  ما  وهو  له.  وانجازه  املرشوع  هبذا  سليامن 

أميل كل امليل إىل قول العزاوي:

))واعتقد ان السلطان ]سليامن[ كان يملك أكابر 
عىل  املرشوع  وتم  العمل.  من  فتمكن  املهندسني 
يده. ويقال ان هندسته كانت فائقة تدل عىل خربة 
شك  وال  املهندسني،  من  أحرضهم  ممن  ومقدرة 
وهو  املهندسني  أعاظم  الستخدام  أقرب  كان  انه 
األعامل  يوضح  ما  لدينا  وليس  امللوك،  أعظم  من 
التي  واخلطط  املرشوع  خطورة  ووصف  اهلندسية 

املهندسني،  هؤالء  من  علمنا  وال  رجاله  هبا  قام 
والنهر  وحده،  السلطان  إىل  تنسب  األعامل  أن  إال 

بوضعه شاهد العظمة(()22(.

وعىل هذا كله، فقد كان للسلطان سليامن فضل 
خدمة  به  أسدى  الذي  املرشوع،  هذا  شق  يف  كبري 
النهر  هذا  سقى  إذ  املقدسة،  كربالء  ملدينة  جليلة 
العطاشى من سكاهنا، ووصلت مياهه إىل األرايض 
املجدبة يف كربالء وما حوهلا من بقاع، فكان بحق 

من املشاريع اإلصالحية آنذاك.

عىل  املؤرخون  أثنى  فقد  فحسب،  هذا  وليس 
مرشوع هنر احلسينية )السليامين(، بل إنه كان دافعًا 

ملشاريع أخرى مماثلة. فمرتىض أفندي مثاًل يقول:

سنة  األوىل  مجادى  من  والعرشين  الثامن  ))ويف 
941هـ ]1534م[ سافر السلطان سليامن إىل كربالء 
باملثول بني يدي حرضة  والنجف األرشف وَحيِضَ 
الفرات  من  كبري  هنر  بشق  وأمر  الشهداء،  سيد 
وأوصله إىل كربالء وجعلها كالفردوس، األمر الذي 
زاد من حمصوالهتا وأثامر أشجارها وانعم عىل اخلدمة 

والسكان(()23(.

ويف عريضة لوايل بغداد سنان باشا )نصب واليًا 
سنة 995هـ/ 1586م(، مرفوعة إىل السلطان مراد 
الثالث املتوىف يف سنة 1003هـ/1594م، أشار فيها 
احلسينية  لنهر  حفره  يف  سليامن  السلطان  مأثرة  إىل 
الذي أوصله إىل كربالء فأحياها به، وأحيى األرايض 
التي اجتاز هبا النهر، وشكا إليه ما يقاسيه أهل النجف 
من قلة ماء الرشب ورشائهم احلملة منة بخمس أو 
عن  اجلالء  إىل  يضطرون  جعلهم  ما  بارات،  ست 

مدينتهم)24(.
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الزوراء،  جريدة  لنا  أوردت  نفسه،  السياق  ويف 
أمهية مرشوع هنر احلسينية بقوهلا: 

احلدائق   من   النهر   هذا   يسقيه   ما  ))وأما  
عطشى  إرواؤه  والسيام  جدًا،  كثرية  فهي  واملزارع 

كربالء(()25(.

مدينة  ويروي  قائاًم  احلسينية  هنر  مرشوع  ظل 
معلومات  أي  ترد  ومل  الزراعية،  وأراضيها  كربالء 
إنشائه  تاريخ  عن عقبات اعرتضت مسريته ما بني 
القرن  ومطلع  عرش  السادس  القرن  ثالثينات  يف 

التاسع عرش.

إال أنه من الواضح أن عاديات الزمن قد فعلت 
أدت  إذ  الكبري،  االروائي  املرشوع  هذا  يف  فعلتها 
الرتسبات والطمى إىل خلق مشكلة يف مرشوع هنر 
احلسينية، بحيث إنه يف عام 1217هـ/1805م شق 
جيري  أحدمها  فرعني  إىل  احللة(  )فرع  الفرات  هنر 
جمراه  ل  ُبدِّ والثاين  اهلندية(،  بـ)هنر  وسمي  مستقياًم 
إىل  سليامن  السلطان  هنر  باجتاه  املسيب  جنوب  من 
يومنا  يف  هو  كام  احلسينية(،  بـ)هنر  وعرف  كربالء، 

هذا)26(.

طالب  أبو  ذكره  فيام  احلالة  هذه  رصد  ويمكن 
عندما  إذ  )1218هـ/1806م(،  عام  برحلته  خان 
أراد أن يقيس عرض شط اهلندية وهو يف طريقه من 

كربالء إىل احللة ليقصد النجف األرشف قال: 

بكربالء  زياريت  واجبات  أمتمت  ))وعندما 
فوصلت  احللة،  طريق  عىل  النجف  إىل  سافرت 
التي  األخرية  املدينة  هذه  ويف  بعينه،  اليوم  يف  إليها 

هي عىل مسافة ستة عرش فرسخًا رأيت يف طريقي 
ى النهر احلسيني )هنر احلسينية(،  قناتني، األوىل ُتسمَّ
وكان السلطان سليامن)27( أمر بحفرها ألجراء املاء 
ى )هنر اهلندية()28(  الفرات إىل كربالء، والثانية ُتسمَّ

أو اآلصفي... وهو أعرض من النهر احلسيني)29(.

ويف رحلة أيب طالب خان، الرتمجة الفارسية نجد 
معلومات أخرى عن هنر احلسينية، إذ جاء فيها:

احلسينية-  هنر  غرار  عىل  اهلندية(  هنر  )أي  ))هو 
االسم الذي يعرف به اليوم مع ما طرأ عىل عدوتيه 
من تغيري وتبديل، وهو اليوم عني النهر املوجود يروي 
احلسينية.  هنر  باسم  كربالء  وبساتني  كربالء  ضياع 
كان منفذه الرئييس ينتهي إىل هور السليامنية الواقع 
يف القسم الرشقي من البالد، عىل مسافة بضعة أميال، 
والفرع الذي اختص إلرواء السكنة واملجاورين كان 
الشامل  حيث  جهات)30(،  ثالث  من  املدينة  يطوق 
والغرب ثم ينعطف نحو اجلنوب ويتجه رشقًا حتى 

يصل منفذه الرئيس يف هور السليامنية(()31(.

ال تتوفر لدينا معلومات عن وضع هنر احلسينية 
عن  متفرقة  إشارات  هناك  أن  إال  طويلة،  لعقود 
كريه  عدم  بسبب  النهر  جمرى  واجهت  صعوبات 
بصورة مستمرة وتراكم الطني والغرين والصريورة 

إىل جفافه، وجلوء الناس إىل رشب مياه اآلبار)32(.

اهلولندي  الرحالة  زار  أن  أثناء ذلك  وحدث يف 
الرتسبات  فوجد  1867م،  عام  املنطقة  آينهولت 
فيضان  حدوث  إىل  أدى  مما  املندرسة،  واألفرع 

عندئذ. فيقول:
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بسفرة  كربالء  إىل  الكوفة  من  مغادريت  ))وعند 
والغدران  املندرسة  الرتع  بقايا  وجدت  مائية، 
والبحريات الصغرية التي حتفظ مياه الفرات الفائضة 
بني احلني واحلني... ولكن يف شهر نيسان 1867م 
بلغ يف فيضان النهر اهلائل أن غدا السهل الواقع عىل 
اجلانب األيمن قطعة عظيمة من املاء يغمر األرض 

والقنوات واألهنر والبحريات واملستنقعات(()33(.

ولكن الوضع كان عىل شاكلة أخرى عند زيارة 
نارص الدين شاه للعراق عام 1870م، إذ يقول:

جرس  وقطعنا  كربالء،  إىل  املسيب  من  ))حتركنا 
فيه  وكان  كربالء،  يف  يصب  الذي  احلسينية  هنر 
شقه  وقد  الفرات،  هنر  من  يتفرع  وهو  وافر،  ماء 

السلطان الرومي سليامن(()34(.

ويف موضع آخر يقول:

وعربنا  كربالء،  بساتني  بداية  إىل  ))ووصلنا 
البيضة  )الكنطرة  األبيض  باجلرس  املعروف  اجلرس 

حاليًا( املوضوع عىل هنر احلسينية.

يقع  هنر  احلسينية  عىل اليمني،  وعىل نحو مسافة 
مخسني قدمًا من هنر احلسينية رافد يسقي الزروع من  
النخيل  وغريها  املوجودة  عىل  جهة  اليسار(()35(.

ومع ذلك كله، فإن هذا ال يعني أن هنر احلسينية مل 
يكن بعيدًا عن االنقطاعات، أو الفيضانات، بدليل 
عرش  التاسع  القرن  من  األخري  الربع  منذ  نرى  أننا 
انقطع  حاالت  عدة  األوىل،  العاملية  احلرب  وحتى 
فيها جمرى هنر احلسينية، أو فاضت مياهه)36(، وهذا 
العراق،  يف  العثامنيني  الوالة  لتدخل  مدعاة  كان  ما 

وفقًا  ندرسه  الذي  املوضوع  أصل  كان  ما  وهو 
جلريدة الزوراء العراقية.

ثالثًا: حفر نهر احلسينية وفقًا جلريدة الزوراء 

العراقية
تابعت جريدة الزوراء أخبار مرشوع هنر احلسينية 
أو  رسمية،  أخبار  من  سمعته  مما  سواء  بأول،  أوالً 
املرقم  عددها  ففي  املراسلون،  به  يزودها  كان  مما 
من  الصادر  التلغراف  الزوراء  لنا  نقلت   )793(
مترصفية كربالء إىل والية بغداد، بشأن انقطاع هنر 
احلسينية منذ شهرين، مما اضطر األهايل عىل رشب 
ماء اآلبار، فأخذت احلكومة بعض التدابري إليصال 

املاء إىل كربالء)37(.

وتعقيبًا عىل التلغراف السابق، فقد ورد تلغراف 
هنر  انقطاع  بشأن  احلكومة  إجراءات  ملتابعة  الحق 
هنر  حفريات  أن  كتبنا  ))كنا  فيه:  جاء  إذ  احلسينية، 
من  وانتظرنا  االهتامم،  يف  جتري  صارت  احلسينية 
العمليات  عىل  دائرة  معلومات  كربالء  يف  خمربنا 
احلفرية وسائر األخبار. ومل ُتعَط إىل اآلن من املخرب 
من  عرف  بأنه  سمعنا  لكن  معلومات،  إليه  املومى 
النهر  بأن حفر  اجلليلة  الوالية  إىل  مترصفية كربالء 

املذكور بلغ حد اخلتام(()38(.

السهل،  باألمر  احلسينية  هنر  انقطاع  يكن  مل 
للبساتني  يسببه  الذي  الكبري  الرضر  إىل  فباإلضافة 
واملزروعات واملوايش، إال أن احلالة ال تطاق عندما 
الزوار،  فيهم  بمن  كربالء،  مدينة  سكان  جيد  ال 
خمرب  وصفها  التي  هي  احلالة  وهذه  لرشهبم،  املاء 
ماء  بمثابة  هذا  احلسينية  هنر  ))ان  بقوله:  الزوراء 
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احلياة )كذا( لكثري من عباد اهلل، عىل أنه ليس هلؤالء 
أيضًا  واملوايش  احليوانات  تضم  أن  يلزم  وإنام  فقط 
التي  املوجودة،  الكثرية  النفوس  مع  احلساب  عىل 
تزيد عىل اخلمسني أو الستني ألفًا، عالوة عىل كثرة 
والعدد  هؤالء  يسقي  فالذي  واملرتددين،  الزوار 
هذه  يف  املوجودة  والبساتني  املزارع  من  الكثري 
ويكفل  مجيعهم  يريب  الذي  أي  ويروهيا  األطراف 
ماؤه  كان  وأن  وهو  النهر.  هذا  هو  حياهتم  حمافظة 
كام يف  بالكلية  ييبس  لكنه ال  الصيهود  أوقات  يقل 

هذه السنة )1300هـ/1882م(.

حمرومة  كربالء  فجعل  بالكلية  انقطع  ماءه  فإن 
هو  الذي  متوز  ابتداء  منذ  الفرات  اللذيذ  املاء  من 
الذي  اآلبار  ماء  وأما  الصيف.  حرارة  زمان  أشد 
أجاج،  ملح  فهو  رشبه  عىل  جمبورين  األهايل  صار 
من  واألعظم  احلرارة.  شدة  احلال  هذا  وصادف 
فوق  بصورة  هنا  إىل  هتامجوا  أيضًا  الزوار  أن  ذلك 
السابقة  السنني  من  سنة  كم  يف  أمثاهلا  تر  مل  العادة 
فكان  العادة،  عىل  وقحطًا  ندرًة  صار  املاء  فكسب 
اخللق  اضطراب  شددت  التي  األسباب  من  ذلك 
بحيث  الكثرة  من  درجة  عىل  النفوس  وكانت 
بالناس  وأسواقها  ودورها  كربالء  خانات  امتألت 
والدواب، وكان التطواف يف داخل القصبة حيصل 
يف  التي  البساتني  مجيع  أن  حتى  عظيمة  بمشقة 
أطراف القصبة كسبت حال اخلانات ألجل الزوار. 
املاء  أجل  من  األيام  تلك  يف  قوسيت  التي  فاملشقة 
ماء  من  القربة  قيمة  فرتقت  أخرى  صورة  أحدثت 
اآلبار التي ذكرت أهنا ُمّرة ماحلة إىل أربعة أو مخسة 
قروش. وما عدا ذلك فإن لون املاء أيضًا انتقل إىل 

حال آخر فصار يظن نوعًا من سائر املواد املايعة وال 
يعرف من أول نظرة أنه ماء. ويرى أن أكثر الناس 

ينالون هذا بمشكالت.

وملا كان حال القصبة يف هذا املركز أن البساتني 
يبق حاهلا  املزينة بكل نوع من األشجار واألثامر مل 
عىل  الدقة  أجراء  عند  جرم  وال  هذا.  عن  منحطًا 
كان  احلسينية  حافتي  عىل  التي  البساتني  أحوال 
يظن ان كل غصن من األشجار املتدلية وكل ورقة 
مصيبة  أجل  من  احلال  بلسان  املحزونية  تبني  منها 
املشحون  حلاهلا  باالفهام  وتبادر  هذه،  احلسينية  هنر 
ندائها  إليصال  وتسعى  العطش  شدة  من  باخالل 
الناظرين،  مسامع  إىل  واعطشاه  فيه  تقول  التي 
قحط  من  واآلالم  املرارات  قاسى  الذي  فاإلنسان 
عىل  يشاهد  إذ  املاحلة،  الكدرة  اآلبار  ومياه  املاء 
بالدرجة  البالغة  العمومية  احلال  تأثري  الوجه  هذا 
املرشوحة... ومع ما يف هذا فأن إقدامات احلكومة 
اجلدية وعلو مهتها االستثنائية هي التي انقذت هذه 

البلدة من احتياج عظيم كاملاء(()39(.

أحد  طريق  عن  الزوراء  لنا  نقلت  الصورة  هبذه 
عاشتها  التي  الصعبة  احلالة  »خمربهيا«  مراسليها 
حالة  حدثت  فكيف  عنها،  املاء  بانقطاع  كربالء 

االنقطاع هذه، وما دور احلكومة يف ذلك.

يف التلغراف الصادر من مترصفية كربالء إىل وايل 
 ،1881/1299 شوال  من  عرش  الرابع  يف  بغداد 
يومًا،  أربعني  ملدة  احلسينية  هنر  انقطاع  إىل  إشارة 
اآلبار،  ماء  رشب  عىل  مضطرين  األهايل  فصار 
فحصلت أنواع األمراض، وتضيف الزوراء قوهلا:
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))وبناء عىل هذا رؤى حفر النهر املذكور وتطهريه 
الذي أعطاه  املاء. وبموجب دفرت الكشف  وجلب 
ساحة  إىل  يأيت  هذا  أن  فهم  املهندس  أفندي  موزل 
الوجود بأربعة مائة ألف ومخسة عرش ألف فحصل 
وقسمت  كربالء،  إىل  اهلندية  من  الكرة  هبذه  العود 
شكلت  التي  اجلمعية  بمعرفة  املذكورة  املصارف 
باحلفريات  وبورش  واألرايض  البساتني  عموم  عىل 
اهلندية  عشائر  تعهدت  املجراة  التشويقات  وهبذه 
وأهاليها بأن يعاونوا يف هذا الشغل مدة مخسة عرش 
جمانًا،  اليوم  يف  احلفر  عملية  شخص  بألف  يومًا 

وأبرزوا الغرية واحلمية يف هذا اخلصوص...«)40(.

األمر  أمام  آنذاك  املسؤولة  السلطات  أصبحت 
مهندس  من  جلنة  بغداد  وايل  شكل  فقد  الواقع، 
عملية  ومقرتحات  مفصلة  دراسة  لوضع  الري 
الدراسة  لتلك  وكان  احلسينية،  هنر  انقطاع  ملعاجلة 
واستمر  والتطهري،  احلفر  بأعامل  بورش  إذ  نتيجتها، 
جريدة  فكتبت  أشهر،  ثالثة  من  تقرب  مدة  ذلك 

الزوراء اآليت:

اخلتام  حفرياته  فبلوغ  جسيم  هنر  ))واحلسينية 
اهلمة  أن  عىل  دليل  أشهر  ثالثة  أو  شهرين  بمدة 
رصفت بحقها يف ترسيع العمليات، وان ما دل عىل 
ما  قدر  بأي  الغرية  من  املدة  هبذه  احلفريات  ختام 
يكون موجبًا للممنونية. فإن فتح الصدر من اآلن 
وأجراء املاء جالب للمرسة بذلك القدر ألن جميء 

املاء هكذا يستلزم املنفعة بجهتني:

الذين  واخللق  كربالء  قصبة  أهايل  إن  فأوالً 
من  والتجارة  الزيارة  ألجل  هناك  إىل  يرتددون 

األجانب وغريهم كانوا باضطراب شديد من أجل 
املاء منذ انقطاع املاء من احلسينية، وكان االضطراب 
يف حال بحيث ان العطش الذي قاساه شهداء كربالء 
جتدد يف اخلواطر بالفعل، وصارت كربالء بمناسبة 
قحط املاء اللذيذ )كربا وبالء( حقيقة، واملاء الذي 
كان يؤتى به من اهلور يف أيام قليلة وهو حائز السم 
املاء احللو صعدت قيمة القربة منه إىل البيشلك)41(، 
ثم أن ذاك أيضًا نفذ فال تسل عن األذى الذي حتمل 
الفرات  ماء  ان  للمالحظة  حمتاج  فغري  الوقت  ذاك 
األحوال  هذه  بعد  من  يأيت  الذي  الفرات  اللذيذ، 

كيف يكون ذات قيمة.

وثانيًا إن هذا الوقت هو زمان املبارشة بالزراعة 
عىل  التي  اجلداول  تسقيها  التي  الزروع  فأن  بالتامم 
احلسينية ومعموريتها أيضًا معلومة، وبناء عىل ذلك 
أنه ملستدعي من الطاف اإلهلية ان تكون حاصالت 
املأمول  أهنار احلسينية يف هذا املوسم آنت بل فوق 
أفراد  وسائر  البساتني  وأصحاب  للزارع  فينبغي 
مل  التي  اهلمة  قدر  يعرفوا  أن  والساكنني  األهايل 
الضائقة  من  نوع  كل  رفع  يف  تؤثرها  احلكومة  تزل 

وقيمتها(()42(.

هنر  ماء  إلطالق  الزوراء  مراسلو  استبرش 
شهور،  أربعة  أو  ثالثة  دام  انقطاع  بعد  احلسينية، 
الذين  األهايل،  نفوس  يف  كبري  أثر  إلطالقه  فكان 
اصطفوا عىل ضفاف النهر ملشاهدة جريانه، فكتب 
له  حصل  قد  احلسينية  حفر  ))أن  اآليت:  أحدهم 
مائها، فصار جيري عىل  اخلتام، ولذلك خىل سبيل 
أو  الثالثة  املطلوب، وان اخللق يف مدة هذه  الوجه 
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األربعة أشهر التي انقطع فيها املاء عن هذا الطرف 
الزوار  ورود  أيضًا  وصادف  اآلبار.  مياه  من  تأذوا 
املاء بعد، وأن  الكثرة فشدد مضايقة  هبذه السنة مع 
كل أحد كان ينتظر ورود املاء الفرات بعني احلرسة، 
وهلذه اجلهة قد حصل لدى مجيع األهايل فرح عظيم 
املذكور،  النهر  بناء عىل جريان  األكرب  العيد  بمرتبة 
واجتمع كل منهم الكبار والصغار عىل النهر ألجل 

التفرج بالنظر إىل املاء(()43(.

إن هذه الصورة املأساوية التي شهدهتا كربالء قد 
وصفها لنا مراسل آخر بقوله:

فإنه حري واليق واهلل وأيضًا يلزم الوصف لزينة 
اليوم الذي أطلق فيه املاء فوصل القصبة، وذلك أنه 
التفرج  ألجل  الناس  مجيع  فيه  هرع  الذي  اليوم  يف 
وخرجوا إىل خارج البلدة قائلني هذه ماء احلسينية. 
وال استطيع تعريف قدر اخللق الذين اجتمعوا عىل 
املاء  وكان  والصبيان،  والرجال  النساء  من  النهر 
املجتمعة  الكثرية  النفوس  وكذلك  بالتامم،  جاريًا 
كانوا منترشين يطوفون يف كل جهة للتلذذ والفرح 
العظيم الذي حصل هلم بالنظر إىل املاء، وان املترصف 
حرضة الباشا أيضًا سار ألجل النظر إىل املاء، الذي 
هو النتيجة النافعة والثمرة الباهرة ملوفقيته، التي هي 
بمثابة الباعث إلحياء هكذا بلدة.. ورأيت أصحاب 
املعرفة هنا قد انشدوا قصائد وتواريخ كثرة، ألجل 

فتح النهر املذكور)44(.

عىل أن إنجاز حفر هنر احلسينية وتطهريه مل يكن 
ثمرة جلهود مترصف كربالء فحسب بل كان ألهل 
البلدة دورهم يف ذلك، إذ قالت الزوراء: ))والواقع 

اجلميلة  املساعي  أن  عن  عبارة  املسألة  أصل  ان 
التي رصفتها احلكومة بحق صارت بادية لتحريك 
األهايل وتشويقهم، إال أن فتوة األهايل يف هذا الباب 
مع هذا هي ليست من األحوال القابلة لإلنكار. إال 
أعاظم  من  هو  يشء  هكذا  يف  الفتوة  إبرازهم  وأن 
لتسوية  كان  وأن  واحلياتية،  االحتياطية  األسباب 
صنوف  اخللق  صنوف  يف  يوجد  كيف  احتياجهم 
اخلصوصية  احتياجاهتم  تسوية  يف  حتى  يتعللون 
فضاًل عن يشء عائد إىل العموم، والتعبري األوضح 

إهنم جيعلون كل أحد يصدق بعدم مباالهتم.

القسم  هذا  يوضع  أن  ينبغي  ذلك  عىل  فبناء 
أبرزه  ما  قدر  ليكون  العني  جتاه  الناس  من  اآلخر 
منهل  عىل  الواردة  اآلثار  من  املذكورين  األهايل 
الفتوة وقيمته قد زاد. واحلاصل أهنم يف هذا املسلك 
اخلريي الذي التزمته احلكومة أعطوا ما يقتيض من 
عن  يمتنعوا  ومل  السهولة  مع  احلفرية  املصاريف 
املعاونة. هذا ومل يقض أن واحدًا يف استحضار كل 
املساعي يف احلفر والتطهري ملدة  رضب من أسباب 
أحدى عرشة أو اثنتي عرشة ساعة من صدر النهر 
املذكور إىل بزايزه، فبناء عىل ذلك ان تزيني نتيجتها 
دون  من  الوجه  هذا  عىل  الشهود  لساحة  النافعة 

ميض شهر ونصف كيف ما يعد موفقية كبرية(()45(.

وهبذه الصورة نقلت لنا الزوراء، صورة حية عن 
معاناة أهل كربالء بانقطاع هنر احلسينية، وباجلهود 
التي بذلت حلفره وتطهريه حكومة كانت أم أهلية 
تلك  إىل  واحلياة  النشاط  ليعيد  املاء  جرى  حتى 

املنطقة.
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وهنا جيب بنا أن نتذكر بأن عملية حفر هنر الفرات 
وتطهريه، كان يصاحبها يف بعض األحيان، عملية 

فيضان النهر وجفافه، ويف ذلك تقول الزوراء:

احلسينية  هنر  إىل  املاء  وجاء  الفرات  هنر  ))تزايد 
أحد  كل  وصار  ذراع  نصف  ارتفاع  فيه  فجرى 
الفرات،  هنر  ونزل  ونشف  قل  أنه  إال  به،  مرسورًا 

فعادت عىل اخللق حرارة التلهف والتأسف(()46(.

إنام  الزوراء  نقلتها  التي  كهذه  معلومات  إن 
مراسلو  وهم  عيان  لشهود  توثيقية  معلومات  هي 
جريدة الزوراء التي كانت وما تزال واحدة من أبرز 
مصادرنا عن تاريخ العراق احلديث بصورة عامة، 

وكربالء وغريها من املدن العراقية بصورة خاصة.

نصوص  فيه  كتبت  الذي  األسلوب  أن  ومع 
جريدة الزوراء كانت ركيكًا يف الكثري من األحيان، 
إال أن املادة التي محلتها متثل مادة وثائقية ال نجد ما 

يامثلها يف مصادرنا العربية.
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 The influence of the religious schools in holy Karbala city on

distributing the Husseini culture in the world

Fatima Azadi manesh

MA. Of  Islamic philosophy

Islamic Republic of Iran

Abstract

There are lots of holy cities which has an ancient civilization and great originality caused by the 

Islamic culture such as Qom and Najaf Al-Ashraf, but the holy city of Karbala has been specialized 

like no other cities and that is because of the lord of martyrs Imam Al-Hussein )peace be upon him( 

which gave this city the colour of struggling revolution against the tyrants by his Islamic movement.

Thus the city of Karbala contains great religious schools all following Husseini thought with suitable 

facilities according to the era of founding and help people to reach the success in the both worlds.

The city of Karbala had been and is the source of Husseini culture and makes the others to under-

stand the religion of Islam and apply it in the real world through these religious schools which has been 

built on the land of Imam Al-Hussein peace be upon him,
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امللخص

كثرية هی املدن املقّدسة ذات احلضارة العريقة و األصالة العظيمة املنتجة للثقافة اإلسالمية كمدينة قم 
املقّدسة و النجف األرشف ، لكن مدينة كربالء املقدسة متّيزت بخصوصية ال نظري هلا و هي وجود مقام 
سيدالشهداء اإلمام احلسني فتعطرت برائحة الثورة النضالية يف وجه الطغاة للقيام بالنهضة اإلسالمّية 

احلّقة. 

و احتوت كربالء املقدسة مدارس دينية عظيمة اشاعت الفكر احلسيني للعامل بطرق و وسائل متناسبة مع 
مقتضيات الزمان و بلغة  العرص علی ُبنی عقائدية متينة و ألهداف إهلّية سامية حتّقق للفرد ما يطمح له ِمن 

سعادة الدارين.

الدين  فهم  العقول يف  توظيف  العامل عرب  إلی  لتصل  احلسينية  للثقافة  منطلقًا  مازالت  و  فكانت كربالء 
.اإلسالمي و تطبيقه علی أرض الواقع ِمن خالل املدارس الدينية العامرة علی أرض اإلمام احلسني
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املقدمة
ة وحازت الكثري  فتح العامل برصه علی ثقافات عدَّ
من  االهتامم إال أنَّ الثقافة احلسينية كان هلا إرشاقة 
ملكوتية علی أرض فاح عبري الثورة و النضال من 
أرجائها. و أصبحت أرض كربالء املقدسة مقصدًا 
د من السرية احلسينية و اكتساء  التزوَّ لكل َمن أراد 
حلل املعارف اإلسالمية عرب ارتياد املدارس الدينية 

واملؤسسات العلمية فيها.

األنبياء  أقدام  وطأهتا  أرٌض  هي  و  عجب،  فال 
وجرت عليها دموع األولياء وَروى قصصها أرشف 

اخللق حممد وسيد األصفياء.

فيها  الزاد  روحية   لرحلة  حمطة  املقدسة  كربالء 
قضية  احلسني واهلدف منها الوصول إلی أعلی 
مراتب العشق اإلهلي و الذوبان يف العبودية هلل جلَّ 

وعال.

تتمركز أمهية البحث حول معرفة دور املدارس 
احلسينية  الثقافة  نرش  يف  املقدسة  كربالء  يف  الدينية 
اإلسالمي  الدين  فهم  يف  أهدافها  حتقيق  كيفية  و 
متينة  عقائدية  أسس  علی  مبتني  معريف  منطلق  ِمن 
وجود  رضورة  ولفهم  محيدة  أخالقية  وركيزة 
والسعي  اإلسالمي  جمتمعنا  يف  الدينية  املدارس 
ممايعود  واملعنوية  املادية  اإلمكانات  بكل  لدعمها 

عىل أفراد جمتمعنا بالرقي عىل املستويات كافة.

أبرز  ومواقع  أسامء  البحث  هذا  يف  أتناول 
ومواصفات  املقدسة  كربالء  يف  الدينية  املدارس 
وجودها  من  واألهداف  وأمهيتها  الدينية  املدارس 

ونشاطاهتا.

يف  املقدسة  كربالء  يف  الدينية  املدارس  ودور 
الفكري  اإلرهاب  ومواجهة  احلسينية،  الثقافة  نرش 
املدارس  وأساليب  وطرق  املضللة  والدعوات 
احلسينية يف  الثقافة  لنرش  املقدسة  الدينية يف كربالء 

العامل.

إن معرفة هذه املدارس الدينية يف كربالء  املقدسة 
بناء  يف  مسؤولية  من  تتحمله  فيام  العميق  والنظر 
عقول األفراد ليكونوا مبّلغني حسينيني بام يستحّق 
ر  ذلك إلقاء الضوء علی البحث ليكون انطالقة ليحُّ
يف  فاعليتها  ومدی  املؤسسات  هذه  مكتنزات  يف 
الدين  خلدمة  كله  العامل  يف  احلسينية  احلركة  تنشيط 
اإلسالمي؛ الذی من أجله و إلعالء كلمة احلّق قام 
سيدالشهداء بثورته التارخيية اخلالدة، و ِمن هنا 
استّحقت كربالء املقدسة أن تكون خالدة الحتواء 

َد قبل أن خُيَلَّد. تراهبا جثامن َمن ُخلِّ

أمساء ومواقع أبرز املدارس الدينية يف كربالء 
املباركة  احلسينية  السرية  تاريخ  يدرس  َمن  إن 
ال ُبدَّ له من الوصول يف تتّبعه التارخيي لزمن نشوء 
كربالء  الطاهرة  األرض  علی  الدينية  املدارس 

املقدسة.

من  بالعديد  النضالية  املدينة  زخرت  حيث 
حصيلة  كانت  التی  الدينية  املؤسسات  و  املدارس 
جهود أكابر العلامء و املشايخ األفاضل لبث العلوم 
اإلهلية وأهم املدارس الدينية يف كربالء املقدسة هي:
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1. مدرسة الرسدار حسن خان:
1180هـ  سنة  العلمية  املدرسة  هذه  أنشئت 
يف  دينية  علمية  أكربمؤسسة  حينها  يف  وكانت 
كبار  من  النخبة  جيل  منها  خترج  املقدسة،  كربالء 
اإلسالمي  املصلح  ومنهم:  الثقاة  والفقهاء  العلامء 
العلامء  رشيف  والفقيه  آبادي  األسد  الدين  مجال 

املازندراين.

2. مدرسة املجاهد:
بنيت  أهنا  إىل  املدرسة  هلذه  الوقف  وثيقة  تشري 
مأهولة  حينها  يف  وكانت  1270هـ  سنة  بحدود 
برواد العلم ورجال الدين والفكر اإلسالمي خترج 
منها عدد من العلامء أمثال كالعالمة السيد حممد باقر 

الطباطبائي والعالمة السيد مرتىض الطباطبائي.

3. مدرسة صدر األعظم النوري:
يف  الرئيسة  الدينية  العلمية  املعاهد  من  كانت 
كربالء املقدسة لكن يد اهلدم والتخريب طالتها يف 
مرشوع شارع احلائر من أشهر أساتذهتا العامل الفقيه 

السيد أبو القاسم اخلوئي.

4. مدرسة الزينبية:
سميت هذه املدرسة هبذا االسم لقرهبا من باب 
الزينبية وكانت توليتها بيدالعالمة املريزا الشيخ عبد 

احلسني الشريازي.

5. مدرسة اهلندية:
وهي من أهم املدارس يف الوقت احلارض أنشئت 
يف أواخر القرن الثالث عرش اهلجري  وكانت تصدر 
األسبوعية  الدينية  والكراسات  املنشورات  عنها 

والدورية ومن أمهها جملة أجوبة املسائل الدينية. 

6. مدرسة البادكوبه )الرتك(:
املقدسة  كربالء  يف  املعروفة  املدارس  من  وهي 
البادكويب  احلاج  مؤسسها  سنة1270هـ  وشيدت 
حممد  الشيخ  فيها  التدريس  مهمة  يتوىل  كان 
منشورات  عنها  تصدر  وكانت  الشاهرودي  

إسالمية ثقافية منها:منابع الثقافة اإلسالمية .

7. مدرسة اإلمام احلسني الدينية:
تقع هذه املدرسة يف اجلانب الرشقي من صحن 
النظام  زوال  بعد  تشييدها  تم   ،احلسني اإلمام 
السيد  العظمى  اهلل  آية  برعاية  البائدسنة1424هـ 
املدرسة  إدارة  أسندت  السيستاين.  احلسيني  عيل 
الصايف   الرضا  عبد  أمحد  اجلليل  الديني  العامل  إىل 
وهي اليوم حافلة بطالب العلم ويدرس فيها الفقه 
والتفسري  واملنطق  والرصف  والنحو  واألصول 
واألخالق وتقام فيها الشعائر الدينية واالحتفاالت 
من  األوىل  العرشة  مثل  الدينية  باملناسبات  اخلاصة 

شهر حمرم احلرام. 

8. مدرسة مرزا كريم الشرازي
9. مدرسة البقعة

10. مدرسة السليمية 
11. مدرسة املهدية

12. مدرسة اهلندية الصغری
13. مدرسة ابن فهد احليل

14. مدرسة رشيف العلامء
15. مدرسة الروجردي
16. مدرسة اإلمام الباقر

17. مدرسة احلسنية



188

أثر املدارس الدينية يف كربالء املقدسة يف نشر الثقافة احلسينية للعامل

املذكورة  الدينية  املدارس  هذه  من  ولكل 
أهل  علوم  نرش  يف  الثقافية  العلمية  نشاطاهتا 
نرش  بغية  ومتطورة  معروفة  وبوسائل   البيت

الثقافة احلسينية يف العامل.

كانت مدرسة الرسدار حسن خان من أبرز معامل 
املعارف،  حقل  يف  الدينية  املقدسة  كربالء  مدينة 
ج  خَترَّ  ،.... كربالء  يف  دينية  مؤسسة  أعظم  ]فهي 
منها فحول العلامء قدياًم و حديثًا[)1(. ومن اخلرجيني 
الدين  مجال  اإلسالمي  املصلح  املدرسة  هذه  من 

األفغاين.

سة أهمية املدارس الدينية يف كربالء املقدَّ

للمدارس الدينية يف كربالء املقدسة أمهية كربی 
بل و هلا مركزية يف املجتمع اإلسالمي ال تضاهيها 
إنسانية،  و  تارخيية  مكانة  من  هلا  ملا  املدن  بقية   فيها 
فاألرض -التي كانت مرسحا شهد العامل فيه أروع 
املحّبة  صور  وأسمی  التضحية  و  الفداء  مشاهد 
واملودة- باتت مقدسة لكّل َمن متّسك بقضية  اإلمام 

احلسني  وجعلها مّهًا حيمله حتی مماته. 

الدينية  املدارس  عليها  بنيت  التی  األرض  هذه 
ثقايف  بحارض  املايض  صور  تعكس  أصبحت 
علامئها  ونشاط  حركة  أهداف  يف  وباستغراق 

األفاضل.

واستغالل الروحية املحاطة باملنطقة ُيساعد علی 
من  املطلوب  املستوی  إلی  الدينية  املدارس  إيصال 
وجودها. و هدفها رسم خريطة حسينية عاملية تضم 
أفرادًا حسينيون ينتجون فكرًا حسينيًا متهيدًا للدولة 

.ة حتت راية  موالنا اإلمام املهدي اإلسالمّية احلقَّ

فام أروع طلب العلم الديني علی أرٍض باركها 
األئّمة  أحاديث  يف  ُذِكَرَت  و  األولياء  و  األنبياء 

:األطهار

عن  اإلسناد  قرب  يف  احلمريي  وروی 
الّصادق أنَّه قال: مرَّ عيل بكربالء يف اثنني 
ِمن أصحابه، قال:  فلاّم مّر هبا ترقرقت عيناه للبكاء، 
هذا مناخ ركاهبم، و هذا ملقی رحاهلم،  ثم قال: 
عليك  تربة  ِمن  لك  طوبی  دماؤهم،  هتراق  وهاهنا 

.)2(هتراق دماء األحبَّة

الرافدين  بالد  علی  أضفت  عاشوراء  واقعة 
الفكري   العمل  آفاق  وبزغت  نورانية  روحانية 
عاشوراء  واقعة  من  قوته  الفكري  العمل  ويستمد 
األليمة و يكون نبضًا حلركة إسالمية واسعة النطاق 

تشمل العامل.

طرق و أساليب املدارس الدينية يف كربالء 
املقدسة لنشر الثقافة احلسينية للعامل

و  العلوم  نرش  يف  األساليب  و  الطرق  عت  تنوَّ
لكن لغة العرص هی احلاكمة يف وقتنا احلايل وصار 
احلسينية  القضية  ه  مهَّ جعل  َمن  كل  علی   - لزامًا 
يتعّرف علی  أن   - األرض  بقاع  إحياءها يف كل  و 
أحدث الطرق و أهم األساليب وأرسعها يف حتقيق 
املراد من احلركة الفكرية يف املدارس الدينية، وجعل 
حّيز  ويف  الواقع  أرض  علی  الدينية  العلمية  احلياة  
و  واألذهان  الكتب  حبيسة  تكون  ال  حتى  التنفيذ 
املاضية؛  املقدسة  كربالء  بوقائع  الذاكرة  إنعاش 
لتكون حارضة كدروس عملية نستفيد منها  كأفراد 

حسينيون.
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من الطرق التقليدية لكافة املدارس هی:

1. عملية التدريس: بإلقاء املعارف الدينية من ِقبل 
األستاذ ورشحها للطالب.

2. نرش الكتب و املنشورات و املجالت.
3. إقامة املحافل و املناسبات الدينية هبدف تعميق 
املذكورة  املناسبة  بني  و  احلضور  بني  الرابطة 
التأّثر  حالة  خلق  و  املطلوبة  األجواء  إلشاعة 
ممّا  للطلبة  الروحي  االنسجام  و  العاطفي 
يساعد علی اكتساب العلوم الدينّية ورسوخها 

وجتسيدها سلوكيا.
ْم  ُيَعّظِ َوَمْن  ذلَِك  العزيز:  كتابة  تعالی يف  قال 

.)3(فَإِّنََها ِمْن َتْقَوى الُْقلُوِب ِ َشَعائَِر الّلَ

  

  

يف  الدينية  للمدارس  املّتبعة  احلديثة   الطرق  من 
فهم  يف  بليغ  بشكل  ُتسِهم  والتي  املقدسة  كربالء 

القضية احلسينية و نرشها هي:

التكنولوجية  العرصية  الوسائل  استخدام   .1
املدجمة  األقراص  علی  والنسخ  كاالنرتنت 
التواصل  مواقع  علی  صفحات  وإنشاء 

االجتامعي.
أخذ  و  االفرتايض  العامل  يف  جامعات  إنشاء   .2

دروس دينية عن طريق االنرتنت.
تبّث  متخصّصة  إلكرتونية  مواقع  إنشاء   .3

املدارس الدينية يف كربالء من خالهلا ما يتعّلق 
علی  وترد  متعلقاهتا  و  أهدافها  بمقتضيات 
الشبهات املثارة حول املذهب الشيعي مثل جملة 

اهلدى اإللكرتونية وجملة الفرات اإللكرتونية.
4 . و حماولة ترسيخ الفكر احلسيني ِمن خالل السبل 
الربامج  الفضائية و  املتاحة يف زمننا كالقنوات 
اإللكرتونية و تنزيلها علی اهلواتف الذكية مثل 
خدمة اإلجابة عىل األسئلة الرشعية من خالل 

برنامج )الواتس آب(.
5. إقامة احللقات الدراسية.

6. إنشاء ورشات عمل هادفة لبناء شخصية الطلبة.
7. إقامة الندوات واملؤمترات واملناظرات مثل مؤمتر 

العالمة البهباين.
الدينية  املدارس  حتاول  اإلمكانيات  هذه  وكل 
عقول  إلی  للوصول  توظيفها  املقدسة  كربالء  يف 
العقائدية  الثغرات  وسد  العقبات  وإزالة  األفراد 
بدورها  التی  احلسينية  الثقافة  برتسيخ  واألخالقية 
العاملني  رب  قال  األصيلة،  اإلسالمّية  الثقافة  متّثل 
ٍة  وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ ِعدُّ

َ
يف كتابه املبني: َوأ

ِ وََعُدوَُّكْم  َوِمْن رَِباِط اْلَيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدوَّ اللَّ
ُ َيْعلَُمُهْم َوَما  َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم َل َتْعلَُموَنُهْم اللَّ
نُْتْم 

َ
ِ يُوَفَّ إَِلُْكْم َوأ تُنفُِقوا ِمْن َشْ ٍء ِف َسبِيِل اللَّ

َل ُتْظلَُموَن )األنفال:60(.
و استخدام هذه الوسائل والطرق جيب أن يكون 
مدروسة  مسبقة  وخطط  عميقة  دراسة  علی  مبنيًا 
لتحقيق الغاية من االستفادة منها و هذا يعتمد علی 
املسؤولني و املعلمني و املتخصصني يف جمال التبليغ 

الديني.
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يعد  مل  يومنا  يف  التبليغ  أن  بالذكر  اجلدير  وِمن 
مقترصًا علی ذوي الشهادات األكاديمية يف العلوم 
اإلسالمية بل أصبح نطاقه واسعًا ليشمل اخلرباء يف 
جمال اهلندسة اإللكرتونية  و اإلعالميني و الصحيفني 
يف  واملهندسني  والرسامني  واملمثلني  والفنانني 
املدرسة  ألنَّ  ذلك  واملؤلفني؛  والكّتاب  الديكور 
الدينية أصبحت تقيم دورات تدريسية لطلبة العلوم 
الدينية  ليدخلوا جمال النرش الثقايف من أوسع أبوابه 
و لكي يستغلوا مجيع الطاقات و اإلمكانات املتاحة 

لنقل الصورة الصحيحة الواقعية للمتلقي.

)وحاجة احلركة اإلسالمية املعارصة إلی تطوير 
احلاجات  نحو  نوعيًا،  به  والعطف  الفكري  العمل 
واملطالب ذات األولوية... مما جيعلها - أی احلركة 
الشاملة   العاملي  التطّور  حركة  كوكبة   - اإلسالمية 

واملتجددة...()4(.

    
 

إنَّ كّل حركة فكرية حتتاج إلی عوامل تساعدها 
يف  الدينية  واملدارس  املنشودة  الغاية  نحو  لتدفعها 
لتخطي  عديدة  عوامل  ساعدهتا  املقدسة  كربالء 
عقبات وحواجز مجَّة، و ختتلف طبيعة هذه العوامل، 

ومن هذه العوامل املؤّثرة تأثريًا قوّيًا هی:

أ- العامل البيئي:
و جود املدارس الدينية يف أرض تقّدس تراهبا بدم 
أرجائها،  يف  أنواره  وانعكست   احلسني اإلمام 
كان هلذا العامل دور قويي يف تبليغ الرسالة اإلهلية 
احلّقة التی حتمل املدارس الدينية مسؤولية إيصاهلا 

إلی العامل هذه املراكز الدينية.

األليمة  الطف  لواقعة  الروحانية   فأحاطت 
التارخيية  الثورة   الذاكرة بوقائع  انتفاض  للمنطقة و 
الرشيف  املقام  صحن  يف  العلامء  أقدام  خطت  كلام 
كان هلذا دافع روحاين حمّرك لإلرادة احلّرة لدی كل 
قضيةاإلمام  ويعشق   احلسني اإلمام  حيّب  فرد 

احلسني امللكوتّية.

قال حذيفة  بن اليامن: رأيت النبي آخذًا بيد 
احلسني بن عيّل و هو يقول: يا أهّيا النّاس هذا 
احلسني بن عيل  فاعرفوه، فواّلذي نفيس بيده إنَّه لفي 

.)5(اجلنّة و ان حمّبيه يف اجلنّة و حمبِّي حمّبيه يف اجلنّة

تؤمنَّها  تي  الَّ الروحيَّة  التغذية  أن  القول  نستطيع 
مدينة كربالء املباركة باإلضافة إلی التغذية الفكرية 
العلمية التي تطرح يف املدارس الدينية تشكل مزجيًا 
وترسم  بل  للعامل،  احلسينية  الثقافة  إلنتاج  مثاليًا 

مالمح مستقبل مرشق بأنوار املحبة اإلهلّية.

ب- الزيارة:
لإلمام  قبلة العاشقني  باعتبارها  املقدسة  كربالء 
احلسني ولنهجه القويم و حمط رحال زوار َمن 
النبي األكرم و حمبته هي  كان رضاه ِمن رضی 
جلَّ  حمبة اهلل  هي  بالتايل  و   األعظم النبيي  حمبة 

وعال.

قبته  نور  إلی  لنظرة  متلهفون  الزائرين  أن  بام  و 
الثقافة  نقل  يف  مهاًم  عامال  الزيارة  كانت  الوّضاء 
أرض  يف  الدينية  املدارس  أصبحت  و  احلسينية، 
يف  خصوصا  الزائرين  وفود  تستقطب  الطفوف 
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يف   الشهيد للحسني  الباكية  القلوب  عزاء  أيام 
موسم  العزاء  موسم  فأصبح  وصفر  حمرم  شهري 
الفرصة  هذه  واستغالل  احلسيني  للفكر  العطاء 

إلعطاء الدروس الدينية املمتثلة بالثقافة احلسينية.

و للشيخ الكفعمي قصيدة يويص فيها أهله بدفنه 
يف احلائر املقّدس بأرض تسمی عقريًا فيقول:

سألتكم باهلل أن تدفنونی
إذا مت يف قر بأرض عقر

فإّنی به جار الشهيد بكربالء 
سليل رسول اهلل خر جمر)6(

ج- حاجة املجتمع إلی الثقافة احلسينية:
األداء  الدينية  املدارس  علی  حيتم  احلايل  الوقت 
التي  احلّقة  اإلسالمية  العقيدة  عن  املدافع  بدور 
يعاين  اليوم  جمتمعنا  و  احلسينية،  الثقافة  ركيزة   هي 
الغربية  واألفكار  التكفريية  التيارات  وجود  ِمن 
املراكز  حركة  لتفعيل  حمفزًا  هذا  فكان  االنحرافية 
اإلسالمية يف كربالء املقدسة إلحياء الثقافة احلسينية 

وإعادة األمور إلی نصاهبا.  

لكن  جديد  من  إلينا  تعود  عاشوراء  فهاهي 
فّعال  الدينية  املدارس  دور  و  اختلفت  األشخاص 
الثقافة  لنرش  االسالمي  املجتمع  حاجات  سّد  يف 
الثورية يف التصدي لالنحراف بكاّفة أشكاله. ففي 
التفتازاين  الغنيمي  الوفاء  أبو  الدكتور  ألقاها  كلمة 
جامعة  اآلداب  بكلية  اإلسالمية  الفلسفة  )مدّرس 
القاهرة(: كان من بني العوامل التي أدَّت إلی عدم 
أراد  الغريب  االستعامر  أّن  أيضًا  الشيعة  إنصاف 

السنّة  بني  اخلالف  فوهة  يوّسع  أن  هذا  عرصنا  يف 
بداء  اإلسالمية  األمة  تصاب  بذلک  و  الشيعة،  و 

الفرقةو االنقسام...)7(.

ما  ملعرفة  ماّسة  حاجٍة  يف  اإلسالمي  فاملجتمع 
الغزو  مواجهة  وكيفية  مكائد  ِمن  الغرب  له  خُيطط 

االستعامري.

املقدسة  كربالء  يف  اإلسالمية  املدارس  فوظيفة 
ووعي  و  الناس  حياة  يف  املّطردة  التغريات  )إدراك 
أقرب  اختيار  علی  والعمل  اآلنية  حاجاهتم 

األساليب العملية إلی نفوسهم و أذهاهنم...)8(.

أدوار و وظائف املدارس الدينية يف كربالء املقدسة 
لنشر الثقافة احلسينية

الراهن  الوضع  ويف  اليوم  اإلسالمية  تنا  أمَّ متُرُّ 
العدوان  أيدي  تكالبت  فقد  عصيبة،  بمرحلة 
الوهايب وداعش علی املجتمع اإلسالمي، وأدخلت 
مقبولة  الذّلة  املسلمني يف مرحلة مفصلية حيث ال 
يف  الدينية  املدارس  نور  سطع  وهنا  اإلهانة،  وال 
ة يف كربالء املقدسة إلبراز  البالد اإلسالمية وخاصَّ
وظائفها الرشعية وحّقها يف الدفاع عن ثقافة املذهب 

والدين وعن املقّدسات.

من أهم أدوار املدارس الدينية يف كربالء املقدسة:

املقدسة  كربالء  يف  الدينية  املدارس  تتحلی 
تتمتع هبا،  التي  الرتبوية  بسمة خاّصة وهي احلركة 
بت مفاهيم العطاء  وباعتبار تواجدها يف مدينة ترشَّ
أرقی  إلی  فوصلت  املرؤة  و  اإليثار  و  والتضحية 
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واملروءة   املقدسة  كربالء   كانت  إذ  الرتبية ،  صور 
مرسحًا يكشف الواقع األخالقی املتجّسد  بمفاهيم 
املدارس  واستفادت  السامية،  اإلسالم  ومبادئ 
لألفراد  املربية  لتكون  الوجود  هذا  من  الدينية 
األزيل   اإلهلي  احلُّب  ذاك  فيهم  وتغرس  هلا  املنتمني 
من خالل املناهج الدراسية العلمية الرتبوية الدينية 
املتمثلة بتفسري القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة 
وفقه األخالق فالرتبية هي: )توجيه و إدارة جمری 
للحياة  النشطة  واملراقبة  لإلنسان  التكامل  و  الرقي 
النامية، و تشمل دائرهتا األبعاد الوجودية لإلنسان، 

وهذا األمر يامرسه املرّبی()9(.

و ضامن تربية املنتمی للمدارس الدينية هو ضامن 
لرتويج كوادر مربّية لباقي أفراد املجتمع علی أسس 
الثقافة احلسينية األصيلة، قال ربُّ اجلاللة يف كتابه 
ِمنُْهْم  ّمِّينَِي رَُسوًل 

ُ
اْل َبَعَث ِف  ِي  ُهَو الَّ العزيز: 

الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهْم  َوُيَزّكِيِهْم  آيَاتِهِ  َعلَيِْهْم  َيتْلُو 
.)10(َواْلِْكَمَة ِإَوْن َكنُوا ِمْن َقبُْل لَِف َضَلٍل ُمبنٍِي

قامت املدارس الدينية يف كربالء بوضع خططها 
علی أسس التغذية الفكرية وترميم العقول بمّدها 
بالعلم اإلهلي املطلوب يف كل حركاتنا و سكناتنا، 
ويتوقف رقي املجتمع اإلسالمي علی إخراج أفراد 
ساحات  إلی  ظلامت   وال  اجلهل  قوقعة  من  األّمة 
نفوس  يف  العلمية  األجواء  خلق  وحماولة  اهلداية  
جهودًا  تتطّلب  اإلسالمية  املراكز  هلذه  املرتادين 
الديني  التبليغ  جمال  يف  املسؤولني  قبل  من  حثيثة 
القويم،  اإلسالم  عن  صحيحة  تصورات  خللق 

ليحيي ضامئر  الكريم  القرآن  القدير يف  العلّيي  قال 

.)11(ُهْم َمْسُئولُوَن املسؤولني: َوقُِفوُهْم إِنَّ

األنبياء  ألجلها  جاء  التي  التعليم  وظيفة 
ومسري  احلاكم  هو  العقل  يكون  كي  واملرسلون 

اإلنسان للطريق الصحيح.

)غري أن ثورة األنبياء متّيزت من غريها أهنا ثورة 
اجتامعية أخری يف التأريخ متميزة متّيزًا نوعيًا؛ ألهّنا 
يف  الكون  رت  وحرَّ الداخل  من  اإلنسان  حّررت 

اخلارج يف وقت واحد()12(.

والتحرير ال يكون فقط بإلقاء التعاليم بل  بتبديل 
ما تعّلمه اإلنسان من أخطاء إلی أمور تفيده و جتعل 
النور بني عينيه، و املدارس الدينية يف كربالء املقدسة 
احلسينية  الثقافة  طلبتها  تعليم  أساس  علی  تعمل 
واإلرث العلمي يف سبيل مواجهة الشبهات والرد 
اإلسالمي،  الّدين  أركان  زعزعة  حياول  َمن  علی 
وصناعة أفراد مثقفني وفق منظومة الثورة احلسينية 
عىل  تساعد  العقلية  والرباهني  باألدلة  متسلحني 
أمجع  العامل  يف  املطلوبة  العلمية  الشخصية  تكسبهم 
احلسينية  السرية  لُيبلغوا  البقاع  كل  يف  انتشارهم  و 
بتواجد هؤآلء  متواجدة  اخلريطة احلسينية  و تكون 
الطلبة الكرام يف كل منطقة و يف كل دولة و حيملون 
العاشورائية  بالثقافة  جمتمعهاهتم  تثقيف  مسؤولية 

سة. املقدَّ

و اسرتاتيجية تعليم الطلبة  تقوم علی أساسني:

طريق  عن  يتم  ذلك  و  النظری:  التعلُّم  األول: 
تلّقي الدروس العلمية يف املراكز الدينية  و مباحثتها، 
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احلسينية،  بالثقافة  املختّصة  املواضيع  وتداول 
التي  املخاطر  وفهم  احلايل  الواقع  و حتليل  ودراسة 
لفك  املتاحة  احللول  ملعرفة  والسعي  تواجهنا، 

مشكالت جمتمعنا اإلسالمي وحّلها.

ثّلة  اخّتذ   :القائم اإلمام  حوزة  مدير  يقول 
يف   األعظم مدرسة  الرسول  خرجيي  من 
قرارًا  املدريس  املرجع  تالمذة  وبعض  الكويت 
تارخييًا برضورة البدء بنهضة علمية كربی يف العامل 
يعيشها  كان  التي  التخلُّف  حلالة  نظرًا  الشيعي؛ 
احلوزة  تكون  أن  و  عام  بشكل  اإلسالمي  املجتمع 
العمل،  وبني  و  العلم  مابني  جتمع  جديدة.  بسامت 

التقليد واحلداثة واملعارصة)13(.

املتناسبة  الدراسية  املناهج  ومن الرضوري هتيئة 
لضامن  التدريس  عملية  من  املرجوة  األهداف  مع 

النتائج املطلوبة.

الثاين: التعّلم العميل: املرحلة  األخری من مراحل 
التعليم الرضورية وهي املرحلة العملية التطبيقية ملا 
تلقاه الطلبة يف املرحلة النظرية، و هذه املرحلة تعترب 
يف  الدينية  املدرسة  عصب  لتفعيل  مهمة  انطالقة 
من  للمجتمع  السليم  العلم  ومنح  املقدسة  كربالء 
ك الطلبة ضمن إطار فعاليات ونشاطات  خالل حترُّ

املدارس الدينية يف كربالء املقدسة.

ٍة  مَّ
ُ
أ َخْيَ  احلكيم:ُكنُْتْم  كتابه  يف  تعالی  قال 

َوَتنَْهْوَن َعْن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
تَأ لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ

.)14( ِ الُْمنَكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِاللَّ
الدينية يف كربالء   املدارس  تتابع  أن  املهم  ِمن  و 

املقدسة خرجييها و تضع هلم خططًا و برامج منّظمة 
لإليصال بعلمهم إلی املستوی العميل، عن رسول 
اهلل :طلب العلم فريضة علی كل مسلم... به 
ُيطاع الرب و يعبد، و به توصل األرحام، و يعرف 
احلالل من احلرام، العلم إمام العمل و العمل تابعه، 

.)15(يلهم به السعداء، و يرمه األشقياء

كربالء  يف  الدينية  املدارس  تطبيقات  تتمّثل  و 
املقدسة بـ:

لتتغذى  العامل  كافة  مناطق  إلی  املبّلغني  إرسال   .1
بالثقافة احلسينية.

2. إعداد برامج تأهيلية خلرجييها.
يف  الطلبة   لدی  واملواهب  اخلربات  توظيف   .3

العمل الثقايف.
4. متابعة اخلرجّيني والتواصل الدائم معهم للنظر يف 
الدينية يف كربالء   املدارس  أهداف  مدی حتّقق 

املقدسة  لنرش الثقافة احلسينية.
الروحية  الناحية  من  للطلبة  املستمر  اإلرشاد   .5
بأرض  متصّلة  الطالب  روح  لتبقی  والعملية ؛ 

الفداء كربالء من خالل املدارس الدينية فيها.

ة اإلسالم اآلن صعب جدًا،  الزمن الذي تعيشه أمَّ
الطغاة علی الضعفاء وعاثت  أيدي  حيث تكالبت 
بزرع  قاموا  و  شبابنا،  لتخّرب  الغرب  شياطني 
الفتن و صار للمدرسة الدينية كلمة جيب أن تلقيها 
لكن ليس بلغة القلم بل بلغة  الرصاص، و احلركة 
بدأ األعداء هتديداهتم  بزوغها مذ  أعلنت  اجلهادية 
ملقدساتنا و حماولة طمس معامل ديننا احلنيف و إرثنا 
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ودافعية  الروحية  بالقوة  يمّدنا  الذي  العزيز  الثقايف 
النفس للسري يف احلياة بخطی واثقة وعلی التأّهب 

للتصدي لكل معتٍد أثيم.

املقدسة،  كربالء  يف  الدينية  املدارس  هي  هذه 
ليست مربية  ومعّلمة فحسب و إّنام موّلدة للنضال 
الّدين  مرتكزات  عن  والدفاع  والتصميم  وللحزم 
وبكل اإلمكانات املتاحة مع املدد املعنوي املستوحی 
من عبري أرض كربالء أرض احلسني واألنصار 
تَُكوَن  َل  َحتَّ  َوقَاتِلُوُهْم  تعالی:  األبطال، قال 
ِ فَإِْن انَتَهْوا فََل ُعْدَواَن إِلَّ  فِتَْنٌة َوَيُكوَن ادّلِيُن لِلَّ

.)17(الِِمنَي َعَ الظَّ
يف  آخر  معنى  والشجاعة  والبطولة   وللبسالة 
كتائب الدفاع عن مقّدسات كربالء، فهي نتاج مزيج 
والرتبية  العلمية  والرتبية  الروحّية  الرتبية  من  مثايل 
السياسية ذات التاريخ املعروف يف صفحات تاريخ 

العراق.

مفهوم الرتبية السياسية

الطاقات  استصالح  تعني  السياسية  الرتبية  إّن 
إضافة  الفرد،  ذات  يف  الكامنة  والسياسية  اإلدارية 
ذاته،  يف  العامة  والقواعد  الدينية  القيم  تنمية  إلی 
املسؤولية  يستشعرون  مواطنني  إعداد  هبدف 
اخلربة  ذات  الكوادر  إعداد  و  الواجب،  ويدركون 

والكفاءة يف إدارة شؤون املجتمع)18(.

هتدف املدارس الدينية إىل ترسيخ العلم والعقيدة 
عقائدية  قوة   من  انطالقًا  للدفاع  الطالب  نفس  يف 
احلّق  هنج  علی  سائر  أّنه  علی  كامل  يقني  و  متينة 

واحلقيقة.

يف  الدين  لرجال  اجلهادية  املواقف  أبرز  ِمن 
كربالء املقّدسة: )عام 1914م حني كان االحتالل 
أبنائه،  الربيطاين يسعی ألخذ العراق وافرتاسه من 
املدن  مقدمة  يف  املقدسة  كربالء  مدينة  كانت  لقد 
قادها  التي  اجلهاد  حلركة  استجابت  التي  العراقية 
يف  عقد  كبريًا  اجتامعًا  إن  حيث  األعالم  العلامء 
مقدمتهم  يف  كان  الدين  رجال  كبار  حرضه  املدينة 
إلی  باحلارضين  سار  الذي  الصدر  إسامعيل  السيد 

.)19()صحن اإلمام احلسني

حاول بعض هؤالء الباحثني إغفال دور مراجع 
و علامء  الدين من غري العرب، الذين أفتوا باجلهاد 
وشاركوا يف القتال، إما بصورة مبارشة أو عن طريق 
حممدتقي  واملريزا  اليزدي  كاظم  كالسيد  ممثليهم 

الشريازی...)20(.

 ِ اللَّ نُوَر  ِلُْطفُِئوا  يُرِيُدوَن  تعالی:  اهلل  قال 
.)20(ُمتِمُّ نُورِهِ َولَْو َكرِهَ الَْكفُِروَن ُ فَْواهِِهْم َواللَّ

َ
بِأ

تغيري ومنهجا  تكون عملية   أن  الدعوة جيب  إن 
جديد  من  أمة  هيكل  بناء  تستهدف  جديدة  حلياة 

القتالع جذور اجلاهلية و رواسبها.

و من أبرز العلامء املجاهدين: الشيخ حممدرضا 
الذي  الشريازي  حممدتقي  املريزا  نجل  الشريازي 
كربالء    يف  اإلسالمية  باجلمعية  يسمی  ما  أسس 
املقدسة بأواخر عام 1918م وضّمنت يف عضويتها 
والسيد  الشهرستاين  الدين  هبة  حممدعيل  السيد 
الوهاب  عبدالوهاب  والسيد  القزويني  حسني 
الكريم  وعبد  أبواملحاسن  حسن  حممد  والشيخ 
اجلواد وعمر العلوان وعبد املهدي القمرب وغريهم،  
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األمر  والفعالية  باجلرأة  متتاز  اجلمعية  هذه  كانت 
الذي دفع االنكليز إلی اعتقال عدد ِمن أعضائها يف 

امتوز 1919م)21(.

دور املدارس الدينية يف كربالء املقدسة يف 

مواجهة االرهاب و نشر الثقافة احلسينية 

حتاول  مكان  كل  يف  الغدر  أيدي  انترشت 
ختريب الدين بشتى الوسائل املتاحة، و تواجه أمتنا 
وعقائدية  نفسية  وحرب  فكرية  قرصنة  االسالمية 
اإلرهاب  صور  أبرز  و  باإلنسانية،  تفتك  ضارسة 

حاليا : أ- اإلرهاب الفكري. 
ب- اإلرهاب الدموي. 

من  الغرب  حياول  حيث  الفكري:  اإلرهاب 
فكرة  وزرع  املسلمني  بأفكار  اللعب  الستار  وراء 
التمدن عىل طريقتهم املطروحة من خالل ما يبثوه 
اإلجتامعي  التواصل  ومواقع  التلفزة  شاشات  عىل 
التجارية،  واإلعالنات  اإللكرتونية  والربامج 
أصبح تسميم عقول املسلمني وآذاهنم وأعينهم هو 
اهلدف األساس للغرب؛ فأنشأوا فرق تكفريية ختدم 
بالنفع يف خلق  الشخصية وتعود عليهم  مصاحلهم 
املسلمني،  صفوف  يف  والتشتت  التفرقة  من  جو 
ملجتمعنا  التسلل  يستطيعون  اجلو  هذا  خالل  ومن 
بمقدرات  ويتحكموا  األرض  ليسودوا  بإمكاناهتم 
األمة اإلسالمية ومصريها،  قال تعاىل :َواْعَتِصُموا 
 ِ الّلَ نِْعَمَة  َواذُْكُروا  َتَفّرَقُوا  َولَا  َجِميًعا   ِ الّلَ بَِحبِْل 
قُلُوبُِكْم  َبيَْن  ّلََف 

َ
فَأ ْعَداًء 

َ
أ ُكنُْتْم  إِذْ  َعلَيُْكْم 

ُحْفَرٍة  َشَفا  َعلَى  َوُكنُْتْم  إِْخَوانًا  بِنِْعَمتِهِ  ْصَبْحُتْم 
َ
فَأ

ُ لَُكْم  نَْقَذُكْم ِمنَْها َكَذلَِك يُبَّيُِن الّلَ
َ
ِمَن الّنَارِ فَأ

.)22(آَيَاتِهِ لََعّلَُكْم َتْهَتُدوَن
كربالء  يف  الدينية  املدارس  دور  يأيت  وهنا 
املقدسة للتصدي ملحاوالت الغرب والتكفرييني يف 
زعزعة أركان الدين وذلك يتم بواسطة نرش الثقافة 
احلسينية وهي الثقافة اإلسالمية احلَقة املتمثلة باألمر 
العقائد  عن  والدفاع  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
خمالب  من  األمان  بر  إىل  املسلمني  حلمل  اإلهلية 

وحش عرصنا أال وهو الفكر التكفريي اإلرهايب .

ففي كلمة لألستاذ عبد الفتاح عبد املقصود: إن 
يف عقيديت أن الشيعة هم واجهة اإلسالم الصحيحة، 
ومرآته الصافية،ومن أراد أن ينظر إىل اإلسالم عليه 
أن ينظر إليه من خالل أعامهلم، والتاريخ خري شاهد 
عىل ما قدمه الشيعة من اخلدمات الكبرية يف ميادين 

الدفاع عن العقيدة اإلسالمية)23(.

هانئا  مالذا  الفساد  فيه  بات  الذي  الوقت  يف 
ومستقرا للعقول اجلاهلة الفارغة من العلم اإلهلي 
واملرياث النبوي الرشيف املتمثل بالتمسك بالقرآن 
والسالم  الصالة  عليهم  البيت  أهل  وخط  الكريم 
صار لزاما عىل طلبة املعارف اإلسالمية يف املدارس 
الدينية جماهبة التكفري بأشكاله كافة، قال أمري الكالم 
وسلطان الفصحاء اإلمام عيل جلابر بن عبد اهلل 
بأربعة:  والدنيا  الدين  قوام  يا جابر،    األنصاري: 
عامل مستعمل لعلمه، و جاهل ال يستنكف أن يتعلم 
آخرته  يبيع  ال  فقر  و  بمعروفه  يبخل  ال  جواد  و 
بدنياه، فإذا ضيع العامل علمه واستنكف اجلاهل أن 
يتعلم و إذا بخل الغني بمعروفه وباع الفقر آخرته 

.)24(بدنياه
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طرق خرجيي املدارس الدينية يف كربالء املقدسة يف 
مواجهة االرهاب الفكري :

كربالء  يف  اإلسالمية  املعارف  طلبة  تسلح 
اإلباء  و  العز  ثقافة  احلسينية  بالثقافة  املقدسة 
والرشف والكرامة فصاحب القضية الوالئية اإلمام 
احلسني سيد الشهداء رفع راية احلق اإلهلي يف 
وجه الطغاة و بقيت رسالته حية يف رشيان اإلسالم 
العلوم  طلبة  يسعى  ما  هذا  و  ينمو  هلل  كان  ما  ألن 
التيارات  إرهاب  مواجهة  يف  لنرشه  اإلسالمية 

التكفريية.

ومن طرق مواجهة اإلرهاب الفكري :

احلقائق 	  لبيان  العلمية  واملجالت  الكتب  نرش 
عىل  االعتامد  مع  التكفرييني  خمططات  وكشف 

مصادر موثقة و مشهورة.
إلقاء املحارضات التي تتضمن مواضيع حماربة 	 

الغريب  الغزو  دحر  وأساليب  التكفريي  الفكر 
ما  و  اإلسالمي  للعامل  يروجونه  ما  خالل  من 

يصدرونه.
بث قنوات فضائية يقام فيها برامج حوارية شبابية 	 

الفكري، و  التعصب  إزالة  بأمور  توعوية تعنى 
االعتدال، و هتدف خللق  و  الوسطية  إىل  تدعو 
للدين  املشاهدين  لدى  اندفاع  و  رغبة  و  حب 

اإلسالمي والدفاع عن املذهب الشيعي .
إنشاء مؤسسات يرتأسها كبار العلامء من خرجيي 	 

واجتامعات  جلسات  لتقيم  الدينية،  املدارس 
لرسم اسرتاتيجية مستقبلية طويلة املدى اهلدف 
حيوية  برامج  وفق  التكفريي،  املد  حماربة  منها 

تعتمد األساليب احلديثة املعارصة .
توجيه اهتامم املدارس الدينية يف كربالء املقدسة 	 

تسليحهن  و  توعيتهن  و  املؤمنات  لألمهات 
براعم اإلسالم  تنشئة  و  لرتبية  املطلوب  بالعلم 

عىل العقائد الصحيحة.
الغربية  األنظمة  تعد  مل  الدموي:  اإلرهاب 
اإلسالمي  الدين  ضد  الفكرية  باحلروب  مكتفية 
بل أصبحت متعطشة لتنظم محالت إرهاب دموية 
القتل  بآثام  لتتلوث  باإلسالم  الفتك  آلة  وحتريك 
البرش  حقوق  وجعل  األعراض،  وهتك  والترشيد 
أهنار  وفاضت  الدم،  لغة  سادته  زمن  يف  منسية 
تعاىل  اهلل  عباد  لينشغل  اإلسالمية  البالد  يف  الّدم 
باملعارك الدموية عن ما يدور يف خاطر أعداء الدين 

اإلسالمي .

املقدسة  كربالء  يف  الدينية  املدارس  ووظيفة 
عن  للدفاع  مؤهلة  جهادية  كتائب  وترتيب  تنظيم 
كلمة احلق و جتعلها العليا و حتبط الباطل و متحوه .

يمثل  اإلسالمية  احلركة  يف  السيايس  اجلانب  إن 
واجهة احلركة ورأسها و آليات الفعل.

واحليوي  الساخن  اجلانب  فهو  أخرى  جهة  من 
عالقة  ويف  الواقع.......  ساحة  عىل  املتحرك 
اسرتاتيجية  هي  السياسة  إن  بالفكر،  السياسة 
من  الفكر  تنزل  التي  والقدرة  للفكر،  التطبيق 

النظرية إىل التطبيق)25(.

املدارس  و  املؤسسات  نظمت  هذا  أجل  من  و 
حلامية  الطلبة  من  كتائب  املقدسة  كربالء  يف  الدينية 
منيعا  فكريا  حصنًأ  وتشكل  املدينة،  مقدسات 
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مقتدين  اآليت،  اإلرهاب  ألشكال  قويا  ومقاوما 
بموالهم سيد الشهداء اإلمام احلسني وأنصاره 

 : العظامء، قال اإلمام احلسني

فإن تكـــــن الدنـــــــيا تعد نفيسًة                  
فدار ثواب اهلل أعىل و أنبُل 

و إن تكن األبداُن للموت أنشئت        
فقتُل امرٍء بالسيِف يف اهلل أفضُل)26(

مواصفات املدارس الدينية يف كربالء املقدسة 
لنشر الثقافة احلسينية 

من  املقدسة  كربالء  يف  الدينية  املدارس  تعترب 
فعاليات  و  أدوار  من  هلا  ملا  جدا  املهمة  املؤسسات 

عىل مجيع األصعدة .

تعد املدارس الدينية مصدر بناء ألفراد املنطقة و 
منبعا روحيا زاخرا لطلبة العلوم الدينية الوافدين إىل 
.كربالء املقدسة والزائرين حلرم اإلمام احلسني

يف  الدينية  املدارس  هبا  تتمتع  التي  واملواصفات 
اجلهادي  احلامس  بث  عىل  قدرهتا  املقدسة:  كربالء 
يف  التظاهرة  خروج  فقبل  ومقدساته.  الدين  حلامية 
اجتامع وطني يف جامع  املقدسة عقد  مدينة كربالء 
الكلامت والقصائد احلامسية  به  ألقيت  الكبري  احللة 

و التي عمقت الشعور الوطني)27(.

الروحية  واملكانة  اجلغرافية  للموقعية  استغالهلا 
للمنطقة املقدسة، و أخذ املدد الروحي من احلرمني 
احلسيني والعبايس الرشيفني، كل هذا جعلها أهال 
عاتقها  عىل  وأخذت  الطلبة  كتائب  قيادة  لتسلم 

مسؤولية توعيتهم .

واجلهاد  النضال  مسرية  إكامل  عىل  حرصها 
ويتجىل هذا يف املواقف املشهودة هلا، عدا عن نرش 
املذهب  أحقية  عن  املدافعة  واملطبوعات  الكتب 

ونرصته .

املطروحة  األساليب  يف  واحلداثة  األصالة 
واألدوات؛ لتغذية الطلبة فكريا وثقافيا، واستخدام 
أفهام  إىل  برسعة  الوصول  لقدرة  العرصية  اللغة 

املخاطبني .

 

من  و  ربيعها  و  األمة  عصب  الشباب  فئة  تعد 
الفاعلة  احلركة  وإن  بل  املجتمع،  فئات  أنشط 
وعيهم  و  الشباب  حركة  عىل  تعتمد  للمجتمع 

وتثقيفهم.

التعلم،  و  العلم  من  حقها  الفئة  هذه  وإعطاء 
رغباهتم  حتقيق  أمام  واملصاعب  العقبات  وتذليل 
مرشق،  غد  ورؤية  واقعهم  إصالح  يف  املنشودة 
اإلهلي  اهلدف  إىل  للوصول  مثالية  وسيلة  وجعلهم 

السامي.

فالشباب - و ما لدهيم من قدرات كامنة  وطاقات 
هم  العرص-  ملتطلبات  ووعي  وطموح  متفجرة 
السيف القاطع احلامي للمذهب، فالبد من تربيتهم 
الرتبية اإلسالمية املبتنية عىل العقيدة الراسخة وعىل 

مباين و مرتكزات القضية احلسينية النضالية .

بناء الشباب كفكر ورغبة وحركة وهدف حيتاج 
ملتخصصني تستعني هبم املدارس الدينية  يف كربالء 
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املقدسة؛ لفهم فئة الشباب وطريقة تفكريهم، و من 
يريدونه  وما  الشباب  عن  كامل  تصور  خلق  بعد 
التعليمية  الرتبوية  اخلطط  تنفيذ  عملية  تبدأ  حينها 
كربالء،  ملقدسات  منيعة  قلعة  وجعلهم  للشباب 
اإلمام  أنصار  حتاكي  نموذجية  كوكبة  إصدار  بغية 
وبأفكارها  وسكناهتا،  بحركاهتا   احلسني
لنيل  وغاياهتا  وبأهدافها  وسياستها،  وتطبيقاهتا 
سعادة الدارين، ورسم رحلة العشق اإلهلي مبدؤها 
وأهل   املصطفى حممد  والنبي  تعاىل  اهلل  حب 
املباركة  الرحلة  هذه  يف  الشباب  وزاد   البيت
القضية  لتفعيلها  والوقود  اإلسالمية  املعارف 
يف  الباطل  عىل  احلق  ثورة  نريان  وتأجيج  احلسينية 
ختدم  وعواطفهم  الشباب  عقول  فبالتايل  قلوهبم 

اخلريطة احلسينية  املراد نرشها يف كل صوب .

أهداف املدارس الدينية يف كربالء املقدسة لنشر 

الثقافة احلسينية يف العامل 

كان  كربالء  يف  الدينية  املدارس  وجود  إن 
دماء  ثارت  و  ألجله،  اإلسالم  جاء  هدف  و  لغاية 
له أال   وتفجرت نفوس االنصار احلسني
و هو حب اهلل تعاىل و إعالء كلمة احلق و دحض 

الباطل. 

نَّ  اْلِ َخلَْقُت  َوَما   : كتابه  تعاىل يف حمكم  قال 
.)28(نَْس إِلَّ ِلَْعُبُدوِن َواْلِ

وشهواهتا،  للدنيا  ال  تعاىل  هلل  العبادة  لتكون 
الكامل،  درجات  أرقى  اإلسالمية  األمة  ولرتقى 
وترتفع يف سامء املعرفة وتستمد قواها من نبع املودة 
واملحبة ألرشف اخللق  حممد و آله األطهار صلوات 

اهلل عليه و عليهم أمجعني .

إقامة الدين اإلسالمي الصحيح من خالل نرش 
الثقافة احلسينية .

للقتل،  تأهب  متوالية  سنني  يف   احلسني إن 
جدا،  عال  مطلب  إىل  الرشيف  نظره  مطمح  وكان 
تشييد  ألجل  قام  غريه  أحدا  أن  التاريخ  يف  وليس 
دين جده الرسول األعظم ابن عبد هلل قد بذل 

نفسه عاملا عامدا )29(.

الغريب،  والغزو  التكفريية  التيارات  حماربة 
والرتاث  االسالمي   الدين  مقدسات  عن  والدفاع 

اإلهلي األصيل .

:يَا  احلكيم  العزيز  كتابه  يف  اجلاللة  رب  قال 
ارِ  ِيَن يَلُونَُكْم ِمَن الُْكفَّ ِيَن آََمُنوا قَاتِلُوا الَّ َها الَّ يُّ

َ
أ

َمَع   َ اللَّ نَّ 
َ
أ َواْعلَُموا  ِغلَْظًة  فِيُكْم  َوْلَِجُدوا 

.)30(الُْمتَّقِنَي
يف  اإلسالمية  املعارف  لطلبة  السعادة  ضامن  إن 
يبلغوها  و  تعاىل  اهلل  حدود  يقيموا  بأن  الدنيا  دار 
واألولياء  لألنبياء  املقتدين  نعم  ويكونوا  للناس 
والصاحلني، و يف دار اآلخرة ينولون منزلة الشهداء 

والصديقني.

عن اإلمام الصادق : من تعلم  هلل و عمل 
عظيام،  السموات  ملكوت  يف  دعي  هلل  علم  و  هلل 

.)31(فقيل: تعلم هلل، و عمل هلل، و علم هلل
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نتائج البحث

يف  الدينية  املدارس  موضوع  خالل  من  نستنتج 
كربالء املقدسة ودورها يف نرش الثقافة احلسينية أهّنا:

إلی  املقدسة  كربالء  يف  الدينية  املدارس  هتدف   .1
وروحيًا  فكريًا  بناًء  إليها  املنتمني  األفراد  بناء 
ممتازة  وأرضية  مثاليًا  انسجامًا  يشاكالن 
الدينية  التعاليم  لنرش  مؤهلَّة  كوادر  ألعداد 

اإلسالميةاحلقة.
الطلبة  خالل  من  وإصالحه  املجتمع  تغيري   .2

اخلّرجيني.
3. سد الثغرات و حاجات املجتمع العلمية.

بني  من   احلسني اإلمام  شخصية  نقل   .4
املخاطبني  عقول  إلی  التارخيية  الصفحات 

وفهمها و التأسی هبا.
واالنحرافات  الفكرية  التحديات  مواجهة   .5
املذهبية و التيارات التكفريية  واألفكار الغربية.
توّزع  ِمن خالل  العامل  6. رسم خريطة حسينية يف 
أفراد املدارس الدينية يف البالد و تواصلهم مع 
هذه املراكز اإلسالمية للتأّكد ِمن وضوح اخلطة 

املّتبعة يف نقل الصورة  احلسينية و تنفيذها.
7. إن اإلعداد الذی تسعی إليه هذه املدارس الدينية 
يف كربالء إّنام هو خطوة يف سبيل التمهيد لدولة 
الدينية  املدارس  وتسعی   املنتظر اإلمام 
أنصار  اجياد  احلسينية  الثقافة  نرش  خالل  من 
هبم  نفخر  الفكر  و  باإليامن  متسلحني  مثقفني 
ويصنعون التاريخ املرشق املرتقب - بعيدًا عن 
علی  سائرين   - مكالبها  و  التكفريية  التيارات 

هنج سيدالشهداء اإلمام احلسني حتت راية  
 ِ َولِلَّ تعالی:  قال   ،احلّجة اإلمام  موالنا 

.)22(الْعِزَّةُ َولِرَُسوِلِ َولِلُْمْؤِمننَِي

اهلوامش 
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Abstract

The value of tolerance and tourism has a mutual influence, which worth to be scientifically exam-

ined through some proper tools. The scientific stage of this value is meant to have reliable facts that 

can be used in understanding the direction of the relationship between tolerance and tourism, on one 

hand, and how it affects the process .

The problem of the present study is represented by showing the mutual influence between the value 

of tolerance and tourism activity which identifies the nature of the relationship between tolerance and 

tourism as a target for the scientific interest.

The study assumes that the research begins with the facts determined by making a general scientific 

observation. Through such an observation, a positive mutual influence of the relationship, between 

tolerance and tourism, can be attained.

Finished searching to prove the hypothesis that there is a positive relationship reciprocal and strong 

between the value of tolerance and tourist activity, and by analyzing relations theory and model selec-

tion in the sample application, and through the perception that being a research emphasis is on build-

ing skills tolerance of tourism service providers, as well as emphasis on important factors in building 

development and show the value of tolerance through the development role of relevant institutions.



205

 أ. د. هاشم مرزوك الشمري؛ أ. م. د. طالب حسني فارس

العالقة بني قيمة التسامح و السياحة الدينية يف االقتصاد االسالمي والوضعي

) تأصيل نظري مفاهيمي يف ضوء االقتصاد االسالمي و دراسة تطبيقية على عينة من السائحني يف حمافظة كربالء 

املقدسة 2015 (

االأ�ستاذ الدكتور 

ها�سم مرزوك ال�سمري

جامعة كربالء / كلية االدارة واالقت�ساد

اال�ستاذ امل�ساعد الدكتور 

طالب ح�سني فار�ش

جامعة كربالء / كلية االدارة واالقت�ساد

                                      
امللخص 

يمثل التأثري املتبادل بني قيمة التسامح والسياحة، مسألة تستحق التدقيق العلمي عرب االدوات املناسبة، 
للتوصل إىل حقائق يمكن االستناد اليها يف فهم اجتاه العالقة وآلية تأثريها، يف ضوء التحليل االقتصادي 
االسالمي،  وبالتايل امكانية تقرير ما يتناسب مع االهتامم املطلوب من زاوية النظر التي تتيحها تلك املعاينة 

التدقيقية للعالقة.

يف هذا االطار جاء هذا البحث للمسامهة يف التوصل إىل جمموعة من احلقائق العلمية النظرية والتجريبية، 
استقراء  االولية من  العلمية  املالحظة  االقتصاد االسالمي، وتبنى عىل  مناسبة يف ضوء  مقاربة علمية  عرب 
و  النظرية  املقاربة  مقررات  وفق  التحليلية  ودالالهتا  املبحوثة   العالقة  يف  االساسية  املتغريات  بني  العالقة 
التسامح عىل  لقيمة  السياق وبعد اعامل املالحظة االولية لآلثار االقتصادية  املختارة، ووفق هذا  التطبيقية 
لبناء منظور نظري للعالقة املفرتضة جيري تصوره تأسيسيا يف ضوء مباين  الدينية توفرت ارضية  السياحة 
الفكر االقتصادي االسالمي، وحماولة اجراء معاينة تطبيقية للعالقة النظرية املتصورة،  ثم امكانية توظيف 
االقتصادية  التنمية  افضل يف  إىل مسامهة  للوصول  الدينية  والسياحة  التسامح  قيمة  بني  العالقة  نتائج هذه 

واالجتامعية.
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مشكلة البحث 

العلمي  التساؤل  يف  البحث  مشكلة  تتمثل 
عىل  التسامح  قيمة  متارسه  الذي  التأثري  طبيعة  عن 
ابعاد وطبيعة وآلية هذه  النشاط السياحي مما جيعل 
الفاعلني  سلوك  يف  اساس  كمحدد  تعمل  العالقة 

االقتصاديني يف هذا النشاط السياحي.

فرضية البحث  
تتمثل فرضية البحث يف ان املوقف من التساؤل 
التسامح  لقيمة  االقتصادية  اآلثار  عن  املطروح 
التسامح  قيمة  أن  يف  يتمثل  الدينية،  السياحة  عىل 
الفاعلني  بني  املطلوبة  للعالقة  رضوريا  رشطا  متثل 
االقتصاديني يف النشاط السياحي  لتحقيق استجابة 
فعالة لعنارص اجلذب السياحي بالنسبة للسائحني و 
كفاءة عالية يف توظيف هذه العنارص بالنسبة ملقدمي 

اخلدمة يف هذا القطاع. 

هدف البحث 

ويتمثل باملسامهة التأسيسية ملقاربة نظرية جديدة 
من  الدينية  السياحة  ملفاهيم  التطبيق  حماولة  مع 
التنمية  بقيم  االسالمي،وعالقتها  االقتصاد  منظور 
االساسية و باألخص قيمة التسامح لصلتها املبارش 
هذا  يف  االقتصاديني  للفاعلني  اجيايب  مناخ  بتكوين 
نظرية  صياغة  إىل  هذا   يف  االقتصادي.  النشاط 
من  الدينية  والسياحة  التسامح  قيمة  بني  للعالقة 
الواقع  يف  العالقة  هذه  اختبار  ثم  اسالمي  منظور 

التطبيقي وبام يثبت او ينفي فرضية البحث.

منهجية البحث

     وللوصول إىل أهداف البحث تم االعتامد عىل 
منهجية تعتمد عىل التوليف بني أسلويب االستنباط 
االحصائي  التحليل  استخدام  مع  واالستقراء 
الكمي، اذ تم استخالص املفردات النظرية الداخلة 
يف تكوين املوقف يف املفاهيم  املبحوثة والعالقات 
املتصورة بينها، وفق سياق الرتكيب النظري املوافق 
لالجتاه العام ألسلوب الرتكيب النظري يف املذهب 

االقتصادي اإلسالمي.

مفهوم التسامح بني املذهب االقتصادي االسالمي 

والفكر يف املنجز االنساني العام 

تنتجها  التي  التصورية  املعطيات  املفاهيم  متثل 
املفردات  من  نوعًا  بوصفها  االعتقادية  االجتاهات 
النظرية  املواقف  صياغة  عملية  تتطلبها  التي 
والعملية، لذا فأن ثمة تنوع يف صورة املفهوم الذي 
يتعلق بحقيقة واحدة، ذلك لتعدد آليات إنتاجه يف 

املنظومات االعتقادية.

انصب  وموضوع،  قضية  بوصفه  والتسامح   
لدن شتى االجتاهات  املفاهيمي من  االهتامم  حوله 
ومن  املفاهيمية،  ساحته  اغنيت  حتى  االعتقادية 
سيكون  الرتكيز  فأن  البحث  هذا  اهتامم  زاوية 
إىل  االشارة  مع  املفهوم  هلذا  اإلسالمي  املنجز  عىل 

مسامهات اخرى كمداخل للعرض.
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اواًل:  مفهوم التسامح يف املنجز اإلنساني العام

التسامح  مفهوم  حدد  )وبسرت(  قاموس  يف 
الدينية  اآلراء  بوجود  السامح  بأنه   )Toleration(
املعتقد  مع  املختلفة  أو  املناقضة  العبادة  وأشكال 
املرء  استعداد  فيعني   )Tolerance( لفظ  اما  السائد، 
عام  ختتلف  وعادات  وممارسات  معتقدات  لتحمل 

يعتقد به)1(.
مؤمترها  يف  اليونسكو  تبنته  الذي  املفهوم  ويف 
العام يف 1995/11/16م فقد نصت املادة األوىل 
يعني  التسامح  أن  املؤمتر؛  عن  الصادر  البيان  من 
االحرتام و القبول والتقدير الرشعي لثقافات عاملنا 
وهو  لدينا  االنسانية  وللصفات  التعبري  وألشكال 
التمتع  يف  اآلخرين  بحق  اقرار  فيه  اجيايب  موقف 
بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية املعرتف هبا يف 

عاملنا.
ويف معجم املصطلحات للعلوم االجتامعية  جاء 
يف  يتجىل  اجيايب  )موقف  انه  عىل  التسامح  مفهوم 
االستعداد لتقبل وجهات النظر املختلفة فيام يتعلق 

باختالف السلوك والرأي دون املوافقة علية ()2(.
من خالل الصور الثالث اعاله ملفهوم التسامح 
تتضح أبعاد موضوعه يف االهتامم النظري والعميل 

فهي تتمثل بعدة أبعاد ابرزها:
الُبعد أالعتقادي: فالظهور العميل للمفهوم بني . 1

عىل رشط اجلذر أالعتقادي له.
اإلرادة: بام أن التسامح موقف سلوكي نابع من . 2

السلوك  يف  متثله  يف  متوقف  فهو  اجيايب  اعتقاد 
عىل االرادة.

العالقات . 3 هو  التسامح  ميدان  كان  ملا  الرقابة: 
املستوى  تضمن  رقابة  إىل  حيتاج  فهو  العامة 
قيمة  بحدود  االجتامعي  االلتزام  من  الكايف 

التسامح.
نظمية . 4 مفردة  التسامح  كان  ملا  املحركة:  القوة 

فأن  والعرقي  الفكري  التنوع  حقيقة  تفرضها 
بوظائف  تقوم  حمركة  قوة  إىل  ماسة  حاجة  ثمة 
العوامل  تدفع  فهي  واحلث  والرفع  الدفع 
السلبية  القيم  وترفع  التسامح  لقيمة  املضعفة 
املانعة لقيم التسامح وحتث حركة قوى التسامح 

يف املجتمع.
التسامح  موضوع  حدود  متثل  اعاله  األبعاد  إن 
التي سنستبني مالحمها يف املنجز اإلسالمي يف الفقرة 

الالحقة.

ثانيًا: مفهوم التسامح يف التصور اإلسالمي

لقيمة  االعتقادي  للجذر  اإلسالمية  الرؤية  يف 
التسامح فإن هناك عدة اسس يمكن االستناد اليها 

امهها يف هذا املورد اآليت:

إِنَّا . 1 الّنَاُس  َها  ّيُ
َ
أ يَا  األعراق  يف  التنوع  فطرية 

وََجَعلَْناُكْم  نَْثى 
ُ
َوأ َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقَناُكْم 

ْكَرَمُكْم 
َ
أ إِّنَ  لَِتَعاَرفُوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا 

 َخبِيٌر َعلِيٌم   َ الّلَ إِّنَ  تَْقاُكْم 
َ
أ  ِ الّلَ ِعنَْد 

]احلجرات:13[، فالتنوع يف األعراق هو حركة 
واألنثى  الذكر  وهو  الواحد  اجلذر  من  تطورية 
ثم اجلامعة اإلنسانية الواحدة التي تنظم طريقة 
الغاية  واحدية  ضوء  يف  فروعها  بني  التعايش 

العليا وهي اهلل تعاىل.
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احلقيقية . 2 القيمة  هو  لإلنسان  الداخيل  املحتوى 
َجاءُكُم  قَْد  انلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ يَا  تعاىل:  يقول 

لَُّكْم  ّبُِكْم فَآِمُنواْ َخْياً  الرَُّسوُل بِاْلَّقِ ِمن رَّ
رِْض 

َ
َماَواِت َوال ِ َما ِف السَّ ِإَون تَْكُفُرواْ فَإِنَّ لِلَّ

]النساء:170[،   ًَحِكيما َعلِيماً  اللُّ  َوَكَن 
القيمة  هو  الواعي  احلر  االعتقاد  وهو  اإليامن 
لإلنسان  الداخيل  املحتوى  جيعل  ألنه  احلقيقية 
الكافية  اإلرادة  حيرر  مما  األعىل  باملثل  مرتبطًا 
إلنجاز الفعل احليايت املجسد هلذا اإليامن وهو 
العمل الصالح أي الذي يصلح أن يكون جمسدا 
ِيَن  الَّ إِنَّ  تعاىل:  يقول  يمثله،  الذي  للفكر 
ابِئنَِي َمْن  َوانلََّصاَرى َوالصَّ ِيَن َهاُدواْ  َوالَّ آَمُنواْ 
فَلَُهْم  َصاِلاً  وََعِمَل  اآلِخرِ  َواْلَوِْم   ِ بِاللَّ آَمَن 
ُهْم  َوَل  َعلَيِْهْم  َوَل َخوٌْف  َرّبِِهْم  ِعنَد  ْجُرُهْم 

َ
أ

َيَْزنُوَن ]البقرة:62[.
منهج احلركة نحو املثل األعىل: أن منهج احلركة . 3

نحو املثل األعىل يف اإلسالم يعتمد مبدأ التطور 
التكاملية  القوة  حتصيل  يعني  والذي  التكاميل 
وحتويلها إىل فعل انساين اكمل يف مجيع األبعاد 
هو  املنهج  هذا  مبادئ  اهم  ومن  الوجودية، 
من  اإلنساين  للمنجز  املرتاكم  الرصيد  توظيف 
الفعل التكاميل و التعامل مع الواقع املوضوعي 
للمنجز اإلنساين عىل انه معطى أساس يف البيئة 

املراد تطويرها تكامليا )3(.
التصور  تكوين  يمكن  املعطيات  هذه  ضوء  يف 
الرؤية  يف  التسامح  مفهوم  أبعاد  عن  املطلوب 

اإلسالمية ووفق السياق اآليت:

االعتقادي أ.  البناء  ان  االعتقادي:  البعد 
التكوين  مبدأ  عىل  يقوم  للفرد  اإلسالمي 
عميل  سلوك  إلنتاج  والكايف  الواضح  الفكري 
يأخذ طابع احلركة التطورية، واملفاهيم بوصفها 
تأخذ  االعتقادي  الفكري  التكوين  يف  مفردة 
والتعبري  والتصديق  االقرار  من  حقها  كامل 
السلوكي، والتسامح بصفته قيمة رضورية)4( يف 
التكاملية سيأخذ موقعه املناسب  منهج احلركة 

يف املنظومة املفاهيمية االعتقادية.

تتحرر اسالميا من ب.  االرادة  أن  بام  االرادة: 
االعتقاد املفهومي الواضح واملصدق فإن االرادة 
وقدرة  دافعة  كقوة  ستتحقق  التسامح  لفعل 

منجزة مع توفر احلاجة واملرب املوضوعي.

    الرقابة: يف النظام اإلسالمي للرقابة االعتقادية ج. 
الناجتة  الرقابة  مها  للرقابة  مصدرين  هناك  فإن 
اهلل  وهو  األعىل  باملثل  االرتباط  استشعار  من 
تعاىل واملصدر الثاين هو جهة التنظيم املؤسيس 
التسامح يف االسالم  يف املجتمع، لذا فإن قيمة 

حتظى بدائرة تكاملية من الرقابة الفعالة.

النظام  يف  قوى  عدة  هناك  املحركة:  القوة 
لعنارص  املحركة  القوى  بدور  تقوم  اإلسالمي 
مجلتها  ومن  املفاهيم  ومنها  االعتقادية  املنظومة 
قوة  هي  القوى  هذه  ومن  التسامح،  مفهوم 
التي يامرسها االستشعار الذايت  التلقائي  التصحيح 
بالتقوى  اسالميا  عنه  يعرب  ما  وهو  األعىل  للمثل 
َواتَُّقواْ اللَّ إِنَّ اللَّ َشِديُد الْعَِقاِب ]جزء من 
املحركة  القوى  من  اآلخر  والنوع   ،]2 املائدة:  آية 
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َوَل  َواتلَّْقَوى  الرّْبِ  َعَ  ََتَعاَونُواْ  التعاون  هو 
َتَعاَونُواْ َعَ اِلثِْم َوالُْعْدَواِن ]جزء من آية املائدة: 
والنهي  االمر  وظيفة  هو  آخر  نوع  ويضاف   ،]2
َبْعٍض  ْوِلَاء 

َ
أ َبْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت  َوالُْمْؤِمُنوَن 

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ َوُيقِيُموَن 
ْ
يَأ

َورَُسوَلُ  اللَّ  َوُيِطيُعوَن  َكةَ  الزَّ َوُيْؤتُوَن  َلةَ  الصَّ
 َحِكيٌم َعزِيٌز  اللَّ  إِنَّ  اللُّ  َسَيَْحُُهُم  ْولَـئَِك 

ُ
أ

الدولة  دور  سبق  ما  إىل  ويضاف   ،]71 ]التوبة: 
الرقابة  يف  املجتمع  إلرادة  العام  العنوان  بوصفها 

املوضوعية )5(.

الرؤية  يف  التسامح  مفهوم  أن  نجد  سبق  مما 
برضورة  العميل  )االعتقاد  بـ  يتلخص  اإلسالمية 
للتنوع  املوضوعية  املعطيات  مع  التكاميل  التفاعل 
الفكري والسلوكي والعرقي وبام ينتج رابطة إنسانية 
املحتوى  من،  املختلفة  االنواع  بني  للتواصل  تتيح 
الداخيل، والرصيد املعريف؛ والتجارب التكاملية،أن 
الالزمة  التكاملية  البيئة  صناعة  يف  مداها  تأخذ 

للوصول للغايات االنسانية العليا املشرتكة(. 

يف  للتسامح  املفهومي  املضمون  خالل  ومن 
اإلسالم تظهر جوهرية موقعه يف املنظومة املفاهيمية 
للمفهوم  الرحبة  االنسانية  األبعاد  تظهر  وكذلك 
التزاحم  دون  حقه  اإلنساين  للمشرتك  تعطي  التي 

بني االعتقادات املتباينة يف التعبري عنه.

ثالثًا: الركائز احملورية للتسامح يف النظام القيمي 

للمذهب اإلقتصادي اإلسالمي

هناك ركائز حمورية عدة تستند اليها قيمة التسامح 
االجتامعي  القيمي  النظام  بنية  يف  وظائفها  اداء  يف 
والعلمية، وكام هو مطروح يف  النظرية  الناحية  من 

الرؤية االسالمية.

ويف ادناه صياغة ألهم هذه الركائز املحورية.

االخوة اإلنسانية)6(: يقرر االسالم ان االساس . 1
االخوة  هو  البرش  بني  بني  للعالقة  االول 
التقدير  يف  الثانية  القيمة  متثل  والتي  االنسانية، 
املجتمع االسالمي،  الفرد يف  االجتامعي ملكانة 
االنساين  النوع  افراد  بني  االنساين  فاملشرتك 
تعاىل:  يقول  الكريمة،  اآلية  اليه  تشري  ما  هو 

َذَكٍر  ّمِن  َخلَْقَناُكم  إِنَّا  انلَّاُس  َها  يُّ
َ
أ يَا 

تِلََعاَرفُوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوباً  وََجَعلَْناُكْم  نَث 
ُ
َوأ

 َ اللَّ إِنَّ  تَْقاُكْم 
َ
أ  ِ اللَّ ِعنَد  ْكَرَمُكْم 

َ
أ إِنَّ 

بني  فالعالقة   ]13 ]احلجرات:   َخبٌِي َعلِيٌم 
افراد النوع االنساين التي تؤكدها اآلية مؤسسة 
الذي  والتامثل  اإلخاء  هي  مشرتكة  قيمة  عىل 
للمجتمع  األوىل  األشكال  فطرية  بعالقة  كون 

اإلنساين.
فاالجتامع االنساين تدرج من النامذج االوىل إىل 
لعالقة  تنظيمي  تطور  يف  للهويات  الفرعية  النامذج 
املشرتك  حقيقة  عىل  مأسسة  مماكنة  كانت  االنتامء، 
الفطري املتمثل باألخوة اإلنسانية النابعة من التامثل 

يف اخللق والكينونة ومسار احلركة التطورية.
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البعد الفطري للتنظيم املدين للمجتمع)7(: متثل . 2
االنسان  يدركها  التي  االولية  املعارف  الفطرة 
ابعاد  وتنضج  ذاته  وعي  يستكمل  عندما 
املضمون  الفطرة  يعد  واالسالم  وارداته  فكرة 
االنساين االصيل والثابت يف الطبيعة االنسانية، 
الفطري  االدراك  حقائق  من  ينتج  ما  اهم  وان 
والتنظيم  للمدينة  الفطري  االنساين  النزوع  هو 
ينطلق  النزوع  وهذا  االجتامعية،  للحياة  املدين 
إىل  االنسان  حاجة  امهها،  عدة  حقائق  من 
افراد جنسه، للتبلور الفطري هلذه  التعاون بني 
َبْعُضُهْم  ِلَتَِّخَذ  تعاىل:  يقول  وكام  احلاجة 
َبْعًضا ُسْخرِيًّا ]الزخرف من اآلية 23[ ، ويف 
اْلرِبِّ  َعىَل  َوَتَعاَوُنوا  تعاىل  يقول  آخر  موضع 

َوالتَّْقَوى]المائدة من اآلية 2[.
فالتعاون هو القانون الذي يتم بموجبه اجتامعيا 

تسخري القدرات إلشباع احلاجات املتبادلة.

ويف بعد فطري آخر متصل بجهة املدينة بوصفها 
نظامًا اجتامعيًا يأيت العدل االجتامعي لتنظيم احلركة 
االنسانية املدنية يف املخطط االجتامعي للوصول إىل 

االهداف التي يؤمن افراد املجتمع بقيمة تعليتها.

األفراد . 3 بني  التفاضل  مكتسب:  التفاضل 
الشعور  حترك  التي  القضايا  من  واجلامعات 
يقرره  وما  التسامح،  لقيمة  العام  واالدراك 
االسالم يف اطار هذه املسألة من حتديد حلقيقتها 
وضبط حلدودها يمثل املوقف النظمي لدورها 
يف تشغيل قيمة التسامح، وهنا يقرر االسالم بأن 
وحقيقة  اصياًل،  وليس  مكتسب  امر  التفاضل 

وارادة  فكر  ارتباط  مدى  يف  هي  االكتساب 
االنسان بغايته، اي مدى احلركة التطورية التي 
النتيجة  تظهر  وهنا  اجلامعة،  او  الفرد  حيققها 
االساسية هلذا التقرير والتي تتمثل يف ان نتائج 
التطور االنساين هو مكسب عام ورصيد مجعي 
لكل افراد النوع االنساين، ذلك الن نتائج هذه 
احلركة تولدت يف رحم املجتمع االنساين العام، 

وهي متجهة يف النهاية صوب غاياته العليا )8(.
اخلالف واالختالف: متثل مسألة اخلالف حول . 4

الرؤى  يف  واالختالفات  واالهتاممات  القضايا 
كل  واجلمعية،  الفردية  والقواعد  والقناعات 
ذلك يمثل شواغل اساسية يف البنية املوضوعية 
االسالمي  التقدير  زاوية  ويف  التسامح،  لقيمة 
االسالم  يقدم  واالختالف  اخلالف  ملوضوعية 
االديب  النظر  يف  متساوين  الناس  تعد  رؤية 
واخلالف  االختالف  وان  االصيل  والوضع 
االجتامع  يف  التطور  حركة  بفعل  حياء  بينهم 
االنساين والتي ولدت حتدد يف نوعية النتائج يف 
املواقف بتعدد مستويات وطبيعة وآليات تراكم 
تستند  الرؤية  هذه  اجلزئية،  التطورية  احلركات 
ًة َواِحَدةً  ّمَ

ُ
إىل قوله تعاىل: َوَما َكاَن الّنَاُس إِّلَا أ

فَاْخَتلَُفوا ]يونس من اآلية 19[.
ظهرت  حياتيا  واقعا  االختالف  اصبح  وعندما 
احلاجة إىل التنظيم والنظم لضبط حدود االختالف 
االنسانية،  املصالح  عىل  احلفاظ  لضامن  واخلالف 
وهذا ما يشري اليه قوله تعاىل ِلَْحُكَم َبنْيَ انلَّاِس 

فِيَما اْخَتلَُفوا فِيهِ ]البقرة من اآلية 213[.
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طبيعية  ظاهرة  االسالم  رؤية  يف  فاالختالف 
هذا  مع  التعايش  صيغة  وان  االنسانية  احلياة  يف 
حدود  يف  االنساين  االجتامع  حيفظ  بام  االختالف 
ان  العامة،  غاياته  وليحقق  احلقوق،  يف  التوازن 

صيغة التعايش املالئمة هي نتاج تفاعل عاملني)9(:

االول: الغاية العليا الواحدة: 
يستهدف  عندما  االنساين  االجتامع  نظام  ان 
غاية عليا واحدة تكون الرؤية الفردية واملجموعية 
تنوع  فهو  خالف،  وليس  تنوع  انه  عىل  لالختالف 
يف الصيغ املالئمة لبلوغ الغاية العليا الواحدة يقول 
نَا َرّبُُكْم 

َ
ًة َواِحَدةً َوأ ّمَ

ُ
ُتُكْم أ ّمَ

ُ
تعاىل: ِإَوّنَ َهِذهِ أ

فَاّتَُقوِن ]املؤمنون:52[.
تتألف  التي  اآلية  هلا  تشري  التي  االنتامء  ووحدة 
هي  الرابطة  هذه  لالمة  االنتامء  رابطة  اساسها  عىل 
السامي  االعىل  املثل  وهي  الواحدة  العليا  الغاية 
تتكون  االسالم  رؤية  ويف  تعاىل،  اهلل  وهو  املتعايل 
التطوري  التدرج  من  الغاية  هذه  جتاه  احلركة 
التقدير  هذا  لوجوده،  املختلفة  االبعاد  يف  لإلنسان 
يعطي للمسامهات االنسانية املختلفة قيمة اجيابية يف 
رصيد احلركة بغض النظر عىل حمددات االختالف 

واخلالف.

الثاين: االسس املوحدة للنظام االجتامعي: 
املعريف والترشيعي  بأن االساس  يعتقد االسالم 
املصاغ عىل ضوء الغاية العليا الواحدة وهي التكامل 
مع  واحدا  يكون  ان  البد  االساس  هذا  االنساين، 
امكان تعدد نامذج االبنية العلوية املقامة عليه والتي 

لكل  االنساين  االجتامع  ومستوى  ونوع  تتناسب 
ُ انلَّبِّينَِي  جمتمع ويف ذلك يقول تعاىل: َفَبَعَث اللَّ
بِاْلَّقِ  الِْكَتاَب  َمَعُهُم  نَْزَل 

َ
َوأ َوُمنِْذرِيَن  ِيَن  ُمبَّشِ

.ِِلَْحُكَم َبنْيَ انلَّاِس فِيَما اْخَتلَُفوا فِيه
االسس  هييئ  الدين  يقدمه  الذي  العام  فالنظام 
الترشيعية واملعرفية الكافية لرفع االختالف بني بني 
انساين مبني عىل اساس  إىل اجتامع  االنسان ويقود 
حيقق  وبام  التنظيمية  االسس  ووحدة  الغاية  وحدة 

اجتامع بمستوى عايل من التعايش والتكامل.

مسألة . 5 تأيت  االديان)10(:  بني  االختالف 
املسائل  مهامت  يف  االديان  بني  االختالف 
لقيمة  املحورية  املرتكزات  وظيفة  متارس  التي 
النظر  يعد  االسالمية  الرؤية  ويف  التسامح، 
لالختالف بني االديان عىل انه تعبري عن حركة 
املجتمع،  يف  الدين  ظاهرة  تطور  يف  التكامل 
فاألنبياء مجيعا كانوا يؤدون وظيفة واحدة وهي 
االعىل  املثل  مع  الغائي  االرتباط  إىل  الدعوة 
تعاىل:  يقول  تعاىل،  اهلل  وهو  املتعايل  املطلق 
َوُمنِْذرِيَن  ِيَن  ُمبَّشِ انلَّبِّينَِي   ُ اللَّ َفَبَعَث 
َبنْيَ  ِلَْحُكَم  بِاْلَّقِ  الِْكَتاَب  َمَعُهُم  نَْزَل 

َ
َوأ

يف  فاالختالفات   ِفِيه اْخَتلَُفوا  فِيَما  انلَّاِس 
الفهم  انحراف  نتيجة  جاءت  االديان  مضامني 
االجتامعي للصيغة التي قدمها النبي للعالقة مع 
قُوا  املثل االعىل، ويف ذلك يقول تعاىل َوَما َتَفرَّ
 بَيَْنُهْم َبْغًيا  الْعِلُْم  َجاَءُهُم  َما  َبْعِد  ِمْن  إِلَّ 
الرشد  خيالف  ما  هو  والبغي  ]الشورى:214[ 
ويؤكد  السامء،  ألطروحة  السديد  الفهم  وهو 
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ِيَن  إِلَّ الَّ ذلك قوله تعاىل: َوَما اْخَتلََف فِيهِ 
.وتُوهُ ِمْن َبْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلَّيَِناُت َبْغًيا

ُ
أ

االساس  إىل  النظر  هو  االختالف  عالج  ان 
تشد  حقيقية  رابطة  انه  عىل  االديان  بني  املشرتك 
اساس  إىل  املختلف  الديني  االنتامء  ذات  اجلامعات 
االساس  يف  الوحدة  هذه  واحد،  وهدف  واحد 
يف  وانتاجها  التسامح  قيمة  بتنمية  تسمح  واهلدف 
الواحد  باألساس  لالعتقاد  حتمية  نتيجة  صيغة 
اآلية  اكدت  احلقيقة  هذه  وعىل  الواحد  واهلدف 
َقْد  يِن  الدِّ يِف  إِْكَراَه  اَل  تعاىل:   قوله  يف  الكريمة 
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن  َ الرُّ َتَبنيَّ
 بِاهللَِّ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل اْنِفَصاَم هَلَا

]البقرة:257[.

احلقيقة  هلذه  السليم  بالفهم  املتمثل  فالرشد 
االحرتام  من  اساس  عىل  مجيعا  الناس  سيوحد 
والقبول لالختالف يف املعتقد، وهنا يكون االكراه 
فعال طاغوتيا الن االعتقاد احلق عندما يتوفر اساسه 
السليم وهو االيامن باهلل جيب ان يرتك لينمو بصورة 
واالرادة،  الفكر  وهي  االصيلة  مساحته  يف  طبيعية 
وظيفة  اي  واالكراه  للقرس  يكون  ان  يمكن  وال 
ضوء  ويف  لإلنسان  الداخيل  املحتوى  صناعة  يف 
كافة  احرتام  معتنقيه  عىل  االسالم  اوجب  ذلك 
قاعدة  عىل  معها  والتعايش  املختلفة  االعتقادات 

االساس املشرتك)11(.

العالقة بني السياحة والتسامح يف منظور 
االقتصاد االسالمي و االقتصاد الوضعي

تتداخل يف نشاط السياحة املؤثرات االقتصادية 
وغريها  والقانونية  والشخصية  واالجتامعية 
بجذورها  االجتامعية  القيم  ان  اال  االبعاد،  من 
االقتصادي واالنساين  النشاط  واثرها يف  العقائدية 
ومنها  العالقة  يف  حاسم  تأثري  هلا  يكون  العام)12(، 
القيم أيام تأثر،  التسامح، فالسياحة تتأثر هبذه  قيمة 
ما  متبادلة، وهو  تفاعلية  بعالقة  فيها  تؤثر  وكذلك 

سيتضح يف النقاط اآلتية:

أواًل: مفهوم السياحة يف االقتصاد االسالمي

النظري  والتأصيل  املفاهيم  بناء  عملية  تعد 
االقتصادي،  الفكر  يف  املتجددة  الشواغل  من  هلا 
هبدف إغناء الرصيد النظري املؤدي لوظيفة اإلطار 
املختلفة،  االقتصادية  الظواهر  لتحليل  النظري 
حلالة  تقديرا  املجال  هذا  يف  العلمية  املسامهة  ومتثل 
عىل  قدرته  ناحية  من  املتاح،  املفاهيمي  اجلهاز 
للظواهر  العلمي  للفهم  املطلوبة  املساحات  إضاءة 

املدروسة، منظورا هلا من زاوية منهج حتلييل حمدد.

حيويًا  اقتصاديًا  نشاطًا  بوصفها  والسياحة 
يقابلها  و  مستمر،  باضطراد  العملية  أمهية  تتعاظم 
تنامي الرصيد العلمي من احلقائق النظرية واملفاهيم 
إجابات  إىل  للوصول  كافية  حتليل  ألدوات  املنتجة 

علمية وافية عن ظواهر هذا النشاط.
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الفكر  يف  مذهبي  اجتاه  كل  خلصوصية  ووفقا 
نتاج مفاهيمي متنوع  االقتصادي؛ يمكن الوصول 
لذات املوضوع، وبام يسمح بمقاربة أكثر موضوعية 
للنشاط حمل  تغري اإلطار االجتامعي  للمفهوم عند 
تناول مفهوم  البحث، وهذه هي زاوية االهتامم يف 
اإلسالمي،  االقتصادي  املذهب  ظل  يف  السياحة 
الظواهر  وفهم  حتليل  يف  مميزًا  منهجًا  يمثل  الذي 
والذي  اخلاص،  املفاهيمي  جهازه  له  االقتصادية، 
مازالت  فيه  أساسية  مفردة  السياحة  مفهوم  يمثل 

احلاجة ماسة لتقديم تصور نظري وفيام حوله.

ملفهوم  نظري  تأصيل  حماولة  من  البد  لذلك 
اإلسالمي،  املذهبي  االجتاه  عن  املعرب  السياحة 
للمسامهة يف إغناء الرصيد املعريف للفكر االقتصادي 
يف جمال السياحة، وتوفري رؤية مفهوميه ختدم الفهم 
االجتامعي  إطاره  يف  السياحي  للنشاط  العلمي 

اإلسالمي. 

املفهومي  التصور  عن  املعريف  التساؤل  يف  و 
اإلسالمي  االقتصادي  املذهب  ضوء  يف  للسياحة 
التحليل  التي يمكن تقديمها يف إطار صياغة رؤية 
وتوصيف  السياحة  لظاهرة  اإلسالمي  االقتصادي 
إىل  للوصول  املذهب  آليات جتسيدها السرتاتيجية 

غاياته العليا. 

نجد ان مفهوم السياحة مفردة أساسية يف اجلهاز 
من  اإلسالمي  االقتصادي  للمذهب  املفاهيمي 

خالل االبعاد اآلتية)13(: 

األول: التطور التكاميل اإلنساين يف املجال املفتوح 
يتخذ  الذي  التكاميل  اإلنساين  التطور  مسار  أن 
مقاربة صورة  باجتاه  للتطور  اإلنسان موضوعًا  من 
تكاملية الهنائية التشكل، من خالل عنارص أساسية 
هي )الــحــيويــات، الــقــدرات( جتري بينها عملية 
توظيفها  يتم  تكاميل،  رفع  قوة  عنها  ينتج  تفاعل، 
بنمو  احلركة  هذه  تتمثل  تكاملية،  حركة  لتحرير 
تقارب صورة  اإلنساين، وفق صيغة  الوجود  أبعاد 
مسارها  العملية  هذه  تأخذ  وهكذا  أعىل  تكاملية 

املضطرد صعودًا.

الثاين: البعد املعريف والثقايف 
املعرفة  نظم  امهية  تظهر  املعريف  اجلانب  يف 
وصيغ  املعرفية  واملنتجات  وبنائها  تكوينها  وآليات 
استخدامها وتبادهلا، ويف اجلانب الثقايف تربز امهية 
السلوك  وقواعد  والعادات،  واألعراف  القيم 
واملعريف  املذهبي  اإلدراك  ومستويات  الرشيد 
التكاملية  البيئية   الرشوط  مع  النفيس  التوافق  و 

الداخلية واخلارجية.

الثالث: اجلاميل 
واالتساق  والتوازن  االنسجام  حالة  يف  ويتمثل 
الغائي بني وحدات الفاعلية يف النشاط االقتصادي 
أو غريه من االنشطة، بوصفها إطارًا تنظيميًا جيمع 
الطبيعية  القدرات  من  وانواعًا  إنسانية  قدرات 
الذي  لالختيار  املذهبي  االجتاه  حيكمها  واملصنعة، 
حيدد اهداف النشاط التي يتوقف حتقيقها عىل نوع 
خطوط  وأن   التنظيمي،  اإلطار  لعنارص  االرتباط 
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باالعتامد  تتحدد  هي  واخللفي  األمامي  التفاعل 
اخلارجية  بالبيئة  التنظيم  عنارص  ارتباط  كفاءة  عىل 
اخلارجي  التأثري  وكفاءة  الداخيل،  التنظيم  وكفاءة 

للبيئة التكاملية.

البناء  منهجية  فإن  الثالثة  االبعاد  هذه  ضوء  يف 
تعد  االسالمي   االقتصادي  للمذهب  املفاهيمي 
السياحة نشاطًا أنسانيًا يعرب عن البعد اجلاميل املعريف 
يف منهج التطور التكاميل اإلنساين يف املجال املفتوح، 
املوارد  لتخصيص  كموضوع  بقبوله  يسمح  مما 
إلنتاج وتوزيع وتبادل واستهالك متطلباته وصوال 

إىل األثر التكاميل املطلوب مذهبيا من خالله. 

ثانيًا: مفهوم السياحة يف االقتصاد الوضعي

ينرصف مفهوم السياحة يف االدبيات االقتصادية 
انساين  )نشاط  اهنا  إىل  الوضعي  االجتاه  يف 
التفضيل  عنرص  يتضمن  للسائح،  وسيكولوجي 
وما جيول بالنفس، بني التنقل واألسفار لفرتة زمنية 
]هبدف[ ترويح عن النفس داخل االقليم او خارجه 
مع رضورة محايته خالل تلك الفرتة القصرية رشيطة 

ان يكون قادرا عىل حتمل تبعات اقامته )14(.

النشاط  السلوكي يف  البعد  يظهر  التعريف  ومن 
جانب  ويف  النشاط،  الدوافع  جانبي  يف  السياحي 
اخلدمات  عىل  فالطلب  النشاط،  اهداف  حتقق 
السياحية يتأثر بحالة البيئة االجتامعية واالقتصادية 
االجتامعية  البيئة  عنارص  من  القيم  متثل  والتي 
كأحد  وظائفها  متارس  التي  اهلامة  االقتصادية 
الدويل  السياحي  للطلب  واملحددات  العوامل 

واملحيل )15(.

ثالثًا: العالقة بني التسامح و السياحة
بوصف ان التسامح يف الرؤية اإلسالمية وكام تم 
توصيفه آنفا هو )االعتقاد العميل برضورة التفاعل 
الفكري  للتنوع  املوضوعية  املعطيات  مع  التكاميل 
تتيح  إنسانية  رابطة  ينتج  وبام  والعرقي  والسلوكي 
للتواصل بني االنواع املختلفة من املحتوى الداخيل، 
تأخذ  أن  التكاملية،  والتجارب  املعريف؛  والرصيد 
للوصول  الالزمة  التكاملية  البيئة  صناعة  يف  مداها 

للغايات االنسانية العليا املشرتكة(. 

يف  للتسامح  املفهومي  املضمون  خالل  ومن 
اإلسالم يظهر جوهرية موقعه يف املنظومة املفاهيمية  
للمفهوم  الرحبة  االنسانية  األبعاد  تظهر  وكذلك 
التزاحم  دون  حقه  اإلنساين  للمشرتك  تعطي  التي 
بني االعتقادات املتباينة يف التعبري عنه واحد من اهم 
القيم التي حتدد شكل العالقة املتصورة بني السياح 
جمموعة  ظل  يف  تنشأ  التي  العالقة  لتلك  واملقيمني 
معطيات حتدد طبيعتها وحاهلا وبالتايل تتحدد آثارها 

إىل جانبي العالقة. 

االجانب  جتاه  املقيمون  يعيشه  الذي  فالشعور 
املؤسسية  العنارص  ونوع  طبيعة  بحسب  يتحدد 
والدينية،  االجتامعية  العادات  املوروثة،  )القيم 
من  وغريها  احلزبية(  او  القومية  او  الدينية  العقيدة 
مضافا  االجتامعية،  البيئة  يف  املؤسسية  العنارص 
الطبيعة  ذات  املؤسسية  العنارص  بعض  تأثري  إىل 
االقتصادية مثل التنافس عىل اخلدمات، العائد من 
السياحة، اثر السياحة عىل املستوى املعايش وغريها 
الثقافية  االبعاد  ذات  االخرى  العوامل  إىل  مضافا 

واالمنية. 
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بعدها  يف  االقتصادية  االجتامعية  البيئة  حالة  ان 
القيمي، حتدد شعور املقيمني جتاه السياح يف ثالث 

صور هي )16(:

يف . 1 يبعث  الذي  الشعور  وهو  االجيايب:  الشعور 
حركة  جتاه  واالطمئنان  االرتياح  املقيم  نفس 
لتفاعل  ويمهد  البلد،  او  االقليم  يف  السواح 
لتحقق  مواتية  اجتامعية  بيئة  حيقق  سلوكي 

عنارص السياحة وتلبية متطلباهتا.
القيمي . 2 للبناء  يكون  وهنا  السلبي:  الشعور 

بالسياح  االختالط  ضد  سلبيا  تأثريا  للمقيمني 
وتكون  االقاليم،  يف  املقيمني  من  او  االجانب 
تكون  البلد  او  االقليم  داخل  السياح  حتركات 
يعرقل  مما  االطمئنان  وعدم  باحلذر  مصحوبة 
لدهيم  وخيفض  لألجانب  السياحي  النشاط 
يرتاجع  بالنتيجة  السياحي  النشاط  يف  الرغبة 
الطلب عىل اخلدمات السياحية ومن ثم يتدنى 

العائد من السياحة.
باحلياد . 3 املقيمون  يشعر  قد  املحايد:  الشعور 

السلوك  عليهم  ويبدو  االجانب  السياح  جتاه 
هذا  ان  من  وبالرغم  االجانب،  جتاه  االنعزايل 
اال  سلبيا،  تأثريا  اليامرس  السلوك  من  اللون 
النشاط السياحي يف ان  انه يفوت الفرصة عىل 
املقيمني  بني  االجيايب  التفاعل  مزايا  من  يستفيد 
الطلب  يف  النمو  يشجع  لن  بالنتيجة  والسياح، 
السياح  بني  العالقة  ان  ويالحظ  السياحي 
اساسية  كقيمة  التسامح  فيها  يشرتط  واملقيمني 
من قيم النشاط، اي ان التسامح من زاوية النظر 

يعد  الرضوري  السياحي  النشاط  بقيم  اخلاصة 
ركنا اساسيا يف هذا البعد، وهذا ما جعل املواثيق 
العاملية املنظمة للسياحة يف العامل تؤكد عىل هذا 
حرية  عىل  اكد  الذي  ماتيال  اعالن  مثل  البعد 
احرتامها،  ورضورة  االنسان  وحركة  االنتقال 
وكذلك اعالن الهاي الذي عد التسامح بعدا 
يف البيئة العامة للسياحة وميزة من املميزات التي 
تدخل يف جودة اخلدمات السياحية كذلك جاء 
يف وثيقة ميثاق السائح الدولية، امهية التسامح 

ورضورة بناء وعي شعبي وسياحي حوله)17(. 

رابعًا: دور السياحة يف تنمية قيمة التسامح 

السياحة كنشاط انساين تفاعيل، حيقق العديد من 
املزايا يف التنمية االقتصادية واالجتامعية، ومن هذه 
بصورة  للمجتمع  االساسية  القيم  تنمية  هي  املزايا 
عامة وملجتمع الفاعلني يف النشاط السياحي بصورة 

خاصة.

وعند تسليط الضوء عىل دور السياحة يف تنمية 
ملفهوم  االجتامعي  الوعي  ان  نجد  التسامح،  قيمة 
املفهوم  هلذا  املجسدة  املهارات  وتنمية  التسامح 
صناعة  يف  للتسامح  املحورية  املرتكزات  ووظائف 
النشاط التساحمي كل هذا االبعاد يف مسألة التسامح 
حتقق عالقتها التفاعلية التأثرية بالسياحة من خالل 
املزايا  مسار  التكوين،  )مسار  اآلتية:  املسارات 

والعوائد، مسار املراجعة النقدية(.

آثارا . 1 حيقق  السياحي  للنشاط  التكوين:  مسار 
التكوين  منها  عديدة  ابعاد  ويف  مهمة،  تكوينية 
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املهارايت والتكوين السلوكي والتكوين النفيس 
من  التكوين  آثار  وتتحقق  املعريف  والتكوين 
يف  ادخاهلا  جيري  التي  التغريات  مجلة  خالل 
البيئة االقتصادية واالجتامعية والقانونية هبدف 
او  االقليم  يف  السياحي  الطلب  مناخ  حتسني 
اشكاال  تأخذ  قد  التغريات  وهذه  البلد)18(، 
مهارات  عىل  والتدريب  بالتعليم  تتعلق  خمتلفة 
وثقافة اخلدمة السياحية وهنا سيحظى التسامح 
املحورية يف  القيمة  بوصفها  االساس  باالهتامم 
الرؤية التقييمية للتعامل مع السياح، كام تتعلق 
مناخ  لتحسني  بالتهيئة  الصلة  ذات  التغريات 
متارسها  التي  الوظائف  بمجموعة  السياحة، 
املؤسسات االجتامعية لنرش ثقافة السياحة ثقافة 
واخلدمة السياحة هذه الثقافة التي هتيء اجلمهور 
لتكوين قناعات و رؤى متهد لتحويله إىل فاعلني 
ما  إىل  ويضاف  السياحي،  النشاط  يف  اجيابيني 
القانونية واالمنية  البيئة  التغريات يف  سبق مجلة 
تكوين  يف  مجيعها  تصب  التي  والسياسية، 
االطمئنان  للسواح  يعطي  الذي  العام  الظرف 
تتمتع  للسياحة  مواتية  بيئة   وجود  عىل  الكايف 
ثامر  فأن  وهكذا  التسامح،  وهي  املزايا  بأهم 
دافعا  مثلت  والتنموية  االقتصادية  السياحة 
يف  التسامح  لقيمة  التكوين  مسارات  ملجموعة 

الشخصية العامة للمقيمني)19(.

مسار . 2 يف  ظهر  ان  بعد  والعوائد:  مزايا  مسار 
التكوين جمموعة االثار التي ترتكها السياحة يف 
املحتوى الداخيل لإلنسان واملجتمع وبام يصب 
يف بناء قيمة التسامح تتقدم خطوة ملتابعة مسار 

اآلثار عن طريق وصف الثامر التي تتحقق من 
وما  التكويني  بعدها  يف  البيئة  يف  التغري  هذا 
يرتتب عليه من ابعاد اجرائية، فهناك عدة مزايا 
التسامح  بناء قيمة  وعوائد عدة حتقق نصيبًا يف 

من امهها: 

تكوين القدرات االجتامعية للجذب السياحي أ. 
االجيابية  االجواء  اشاعة  خالل  ومن  الفعال، 
االداء  فنون  يف  املقيمني  ومعرفة  للسياحة، 
اجلاذب يف نشاطهم االقتصادي املوجه للسياح، 
وطبقا لنظرية التوقع كلام كانت عوامل اجلذب 
اكرب،  السياحي  الطلب  يف  النمو  كان  كلام  اكثر 
املتولد  وهكذا يكون االثر االقتصادي للدخل 

من النشاط السياحي اكرب)20(.
املعرفة ب.  نمو  يتمثل  السياحية:  املعرفة  نمو 

بالسياحة،  االجتامعي  االهتامم  بثمرة  السياحية 
الرسمية  املتخصصة  املؤسسات  هتتم  فعندما 
بالنشاط  املهتمة  او  السياحية  الرسمية  وغري 
املناسب  املناخ  خيلق  هتتم  عندما  السياحي، 
للسياحة فأهنا تقوم بنرش املعرفة السياحية التي 
السياحية  باإلمكانات  اجلمهور  بتعريف  تتمثل 
التعامل  عىل  اجلمهور  وحث  البلد  او  لإلقليم 
السياحة  تطور  عىل  آثاره  وبيان  املتسامح  مع 
وكيفية امتداد ثامرها إىل حياة اجلمهور، وكذلك 
بيان الفرص التي تتاح للعمل واالستثامر ونرش 
الثقافة االساسية والفرعية للمجتمع، باإلضافة 
السياحة  مهنة  يف  االنخراط  تشجيع  إىل 
املؤسسات  وتكوين  هبا،  العلمي  والتخصص 
واملستوعبة  للسياحة  الداعمة  والروابط 
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الباحثة عن ميدان مناسب لالهتامم،  للقدرات 
وهكذا تكون املعرفة السياحية قد حققت نموا 

مضطربا ونمى معها تلقائيا ثقافة التسامح)21(.
من ج.  الفقر:  ومواجهة  املعيشة  مستويات  حتسني 

اهم ثامر السياحة هو كوهنا نشاطا ذا اثر تنموي 
اذ تلعب دورا مهاًم يف رفع دورة االنتاج والتوزيع 
وتساهم يف دورة السلع و دورة النقود، ويمثل 
متناميًا  تطويرا  السياحة  والتشغيل يف  االستثامر 

يف احد اهم عنارص اهليكل االقتصادي )22(.
ميزان  عىل  للسياحة  االجيايب  االثر  خالل  ومن 
املدفوعات، والتشغيل، والقيمة املضافة، واالستثامر 
سيحقق  االقتصادي  النمو  فأن  واملحيل،  االجنبي 
وبالتايل  اآلثار،  تلك  حلجم  املوافقة  الزيادات 
سريتفع نصيب الفرد من الدخل القومي، باإلضافة 
الدخول  توزيع  اعادة  يف  مهمة  آثارا  السياحة  إىل 
من خالل تنمية املناطق واالقاليم التي تشهد معامل 
سياحية، كام ويامرس قانون املضاعف دوره يف رفع 
وترية الدخل عن طريق الرتاكم الرأساميل وبالنتيجة 
وحتسني  التشغيل  من  اعىل  مستويات  ستظهر 

الدخول)23(. 

ثامر  فإن  العمل،  كثيف  نشاط  السياحة  وألن 
السياحة  صناعة  نطاق  اتساع  من  املتأتية  السياحة 
مزيد  خلق  بالرضورة  تعني  السياحي،  والعرض 
فهي  السكان،  من  املختلفة  للفئات  الدخول  من 
واملهارات  التعليم  من  الدنيا  املستويات  تستوعب 

بدرجة اكرب من باقي القطاعات )24(.

يف  سيجدون  السكان  من  كبرية  أعدادا  فأن 
السياحة مصدرا للدخل يسمح هلم بمواجهة الفقر، 

ويف ذات الوقت يسمح هلم بتعلم مهارات التسامح 
يف  اخلدمات  جودة  يف  االساس  العنرص  متثل  التي 
هذا القطاع، مضافا إىل ذلك فان الطلب عىل السلع 
واخلدمات غري املبارشة التي حيتاجها قطاع السياحة 
كثيفة  الصناعات  صالح  يف  يصب  الغالب  يف  هو 
الدخول  عىل  االجيابية  آثاره  يامرس  ونتيجة  العمل 

ومستويات املعيشة.

نطاق  اتساع  بني  العالقة  توضحت  وهكذا 
العاملة يف القطاع السياحي واثره الطردي عىل قيمة 
يف  التحسن  تأثري  إىل  مضافا  املجتمع،  يف  التسامح 
ومنه  العام  الوعي  حتسني  عىل  املعيشة  مستويات 

الوعي السياحي وقيم التسامح.

ويضاف إىل ما سبق: ان حتسن مستويات املعيشة 
يقلل من دوافع النظرة السلبية من املقيمني للسياح 
عوامل  ترتكها  التي  السلبية  اآلثار  تقليل  بسبب 
وحتدي  واخلدمات،  والسلع  املوارد  عىل  املنافسة 

القيم والعادات.

احلديثة . 3 التنموية  الرؤية  يف  النقدية:  املراجعة 
تفهم  كام  والقيم  للذات  النقدية  املراجعة  متثل 
القضية  هذه  متثل  االجتامعي،  االدراك  يف 
للعدالة  االجتامعي  الفهم  مهام يف جتديد  عامال 
والذي يعد ذلك االساس االجتامعي لالختيار 
التنموي، والسياحة بام تقدمه من حوار مبارش 
مشغالت  تعظم  الثقافات،  بني  مبارش  غر  او 
امِلراجعة النقدية للقيم ومنها قيمة التسامح التي 
النقدية  املراجعة  ملحصلة  اجلامع  العنرص  متثل 

العامة)25(.
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اجلانب التطبيقي للعالقة بني قيمة 
التسامح والنشاط السياحي 

)دراسة تطبيقية على عينة من السائحني يف حمافظة 

كربالء املقدسة 2015(

موجز  عرض  إىل  سنتعرض  املحور  هذا  يف 
النشاط السياحي يف مدينة كربالء ثم يتم  ملقومات 
وصف العينة  ومتغريات الدراسة التي تم اختيارها 
التسامح  قيم  بني  للعالقة  التطبيقية  املعاينة  ألجراء 
والسياحة، وكذلك عرض وحتليل البيانات التي تم 
املعدة  احلصول عليها من خالل استامرة االستبيان 

هلذا الغرض )امللحق1(.

اواًل: نبذة عن السياحة يف مدينة كربالء)26(

كربالء او )كار بيال( كام ورد يف سفر دانيال الثالث 
او )كور بابل( كام ذكرت املخطوطات البابلية، هي 
اخذت  التي  املدينة  عىل  اطلقت  التي  االسامء  اهم 
ودينيٍة  وحضاريٍة  جغرافيٍة  عدة  مزايا  من  مكانتها 
اعطت للمدينة شخصيتها بني املدن االسالمية بعد 
ان دخلت املدينة التاريخ االسالمي عندما شهدت 
اكتنزت  ومنها   ،61 عام  الشهرية  الطف(  )واقعة 
 حممد النبي  سبط  جسد  احضاهنا  يف  املدينة 
والتابعني، وهكذا صارت من  ونخبة من اصحابه 
احلوارض الدينية التي تتميز باملعامل الدينية املهمة من 

احرتمه واماكن عبادة ومدارس دينية.

كام وتتميز كربالء بكوهنا من مدن السهل الرسويب 
ذات االرض اخلصبة مما جعلها مدينة زراعية مهمة 
إىل  التمور واحلمضيات، مضافا  بمحاصيل  تشتهر 

غرب املدينة الذي يمتد ألجزاء من اهلضبة الغربية 
الرزازة  وبحرية  اجلافة،  الصحراوية  االرض  ذات 

الشهرية.

املناخ  نوع  من  يصنف  فهو  املدينة  مناخ  اما 
الصحراوي اجلاف، والتاريخ العمراين للمدينة مر 
بمراحل خمتلفة ابتداء من العصور االسالمية وحتى 
العرص احلديث شهدت املدينة خالهلا فرتات ازدهار 
متفاوتة، وسكانيا فأن عدد سكان املدينة يربو عىل 
مليون ومئة الف نسمة ونسمة يقطن اكثر من %65 
الريف وللمدينة مكانة  منهم يف احلرض والباقي يف 
من  اكثر  املدينة  يؤم  اذ  املسلمني  لدى  كبرية  دينية 
ويتجاوز  العراق  مليون سائح سنويا من خارج   3
العدد إىل 30 مليون زائر سنويا من داخل العراق. 

واهم املعامل السياحية يف املدينة هي املراقد الدينية 
واآلثار االسالمية واآلثار البابلية القديمة وكذلك 
املعامل الطبيعية مثل بحرية الرزازة والعيون الطبيعية 

باإلضافة إىل املدارس الدينية القديمة واحلديثة.

وتضم كربالء جامعتني االوىل حكومية والثانية 
اهلية كام تضم العديد من الكليات واملعاهد االهلية 

واحلكومية.

 

املعاينة التطبيقية )العينة والبيانات والتحليل(

يف هذا املحور يتم وصف العينة التي تم اختيارها 
التسامح  قيم  بني  للعالقة  التطبيقية  املعاينة  ألجراء 
والسياحة، وكذلك عرض وحتليل البيانات التي تم 
املعدة  احلصول عليها من خالل استامرة االستبيان 

هلذا الغرض )امللحق1(.
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اواًل: وصف العينة واملتغريات 

عدة  بلدان  من  السياح  من  عينة  اختيار  تم 
وبواقع  البسيطة،  العشوائية  العينة  وبأسلوب 
)100( سائح من كال اجلنسني وقدمت هلم اسئلة 
حول قيم التسامح وعالقتها بقيمة السفرة السياحية 

وكانت االسئلة كاآليت:

قيم  أبعاد  الكشف عن  اسئلة  االوىل:  املجموعة 
إىل   )1( من  االسئلة  وهي  السائح  لدى  التسامح 

)8( يف استامرة االستبيان كام يف امللحق 1.

قيمة  حول  اساسية  ابعاد  االسئلة  تناولت  وقد 
التسامح لدى السائح وهي: الرغبة يف التعرف عىل 
ثقافة اآلخر )س1(، ومسامهة السياحة يف التعرف 
الثقافية  اهلوية  نقل  )س2(،  املغايرة  الثقافة  عىل 
لآلخر ) س3 (، اكتشاف االبعاد االجيابية يف الثقافة 
اآلخر  مع  التفاهم  لغة  تكوين  )س4(،  املغايرة 
)س6(،  االنسانية  األخوة  بمبدأ  االيامن  )س5(، 
)س7(  املعتقد  يف  واخلالف  لالختالف  النظرة 

و)س8(.

أبعادًا قيم  الثانية: اسئلة الكشف عن  املجموعة 
التسامح لدى مقدمي اخلدمة للسائح وهي االسئلة 
استامرة  يف   )19  ،18  ،17،15  ،14  ،10  ،9(

االستبيان كام يف امللحق 1.

قيمة  حول  اساسية  ابعاد  االسئلة  تناولت  وقد 
التسامح لدى مقدمي اخلدمة للسائح وهي:

السائح  وجهها  التي  التساحميه  غري  املامرسات 
السائح  وجهها  التي  املتساحمة  املامرسات  )س9(، 

التسامح  بداعي  السعر  ختفيض  )س10(، 
التسامح  لثقافة  استجابة  الزيارة  متديد  )س14(، 
التسامح )س17(،  بداعي  تقديم هدايا  )س15(، 
)س18(،  التسامح  بداعي  اخلدمة  مصدر  تفضيل 

توقع اخالقيات التسامح )س19(.

املجموعة الثالثة: اسئلة الكشف عن ابعاد تقيم 
السفرة لدى السائح وهي االسئلة )11، 12، 13، 

16، 20( يف استامرة االستبيان كام يف امللحق 1.

ابعاد اساسية حول تقيم    وقد تناولت االسئلة 
االضافية  املصاريف  وهي:  السائح  لدى  السفرة 
برنامج  تغري  )س11(،  التسامح  عدم  بداعي 
مصاعب  )س12(،  التسامح  عدم  بداعي  السفرة 
بأجواء  االستمتاع  )س13(،  بالسفرة  االستمتاع 
بداعي  االنفاق  بزيادة  الرغبة  )س16(،  التسامح 

التسامح )س20(.

ثانيًا: البيانات والتحليل 

تم استخدام املقياس الثالثي يف االستامرة )ابدا، 
عىل   )3  ،2  ،1( االوزان  تعطى  اذ  دائام(  احيانا، 
عام  وتشخيص  وصف   )1( اجلدول  ويف  التوايل، 

إلجابات افراد العينة.
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جدول )1( وصف وتشخيص آراء عينة الدراسة حول العالقة بني قيم التسامح والنشاط السياحي

االوزان

االسئلة
املجموعابدااحيانادائام

الوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

t قيمة
املحسوبة 

االمهية 
النسبية %

15137121002.395.6179.6

2405371002.335.4577.67

32068121002.081.4296.33

4257141002.214.2173.67

5574301002.5711.4685.67

692621002.924.8496.67

71754291001.881.79-62،67

8937541001.556.85-51.67

9736571001.57.97-50،00

1083981002.7512.6691.67

11427691001.3511.66-45.00

12223751001.2714.92-42.33

1313265981.3612.73-45.33

14359381001.656.49-55.00

152234441001.782.8-59.33

16831251002.7814.8992.67

17153648991.664.55-55.56

181048421001.684.93-56.00

19137891002.040.8568.00

203042281002.020.2667.33

58480760819974.000.53466.258املجموع

املصدر: من اعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج احلاسبة االلكرتونية.



221

 أ. د. هاشم مرزوك الشمري؛ أ. م. د. طالب حسني فارس

اعاله  اجلدول  يف  الظاهرة  النتائج  خالل  ومن 

يمكن التوصل إىل النقاط اآلتية:

وهو . 1  )4( الكيل  املوزون  احلسايب  الوسط  بلغ 
وان   )2( البالغ  الفريض  الوسط  من  اكرب 
وهذا   )0.534( الكيل  املعياري  االنحراف 

يدل عىل جتانس البيانات. 
وان النسب املئوية ملعامل االمهية النسبية بلغت 
اعطت  العينة  اراء  ان  يدل  وهذا   )%66.258(

اهتامما ألسئلة الدراسة.

ان )79.6 %( من افراد العينة يرغبون بتعريف . 2
ثقافتهم للمجتمع الذي زاروه.  

تفهم  عىل  السفرة  ساعدهتم   )  %  77.67( و 
العادات والتقاليد املغايرة يف املجتمع الذي زاروه. 

االفكار  بعض  لدهيم  تبددت   )  %  73،67( و 
اليه  السلبية بخصوص ثقافة املجتمع الذي تعرفوا 

من خالل السياحة.

تفاهم  لغة  تكوين  استطاعوا   )%  85،67(  
مشرتك مع املجتمع الذي عايشوه خالل السفرة. 

)96،67%( يؤمنون بمبدأ األخوة االنسانية.

يف  االختالف  ان  يعتقدون   )%62،67(  
املعتقدات يقيد ممارستهم للنشاط السياحي. 

مربرا  الرأي  يف  اخلالف  يف  جيدون   )%51،67(
لالمتناع عن زيارة بعض البلدان.

لدى  التسامح  اخالقيات  ملسوا   )%91.67(  
افراد  النتائج توضح تقدير  مقدمي اخلدمات، هذه 

يف  التسامح  ثقافة  ألمهية  والعايل  االجيايب  العينة 
املجتمع الذي يزورونه.

مرصوفات . 3 حتملوا  من  فقط   )%45.00( ان 
اضافية بسبب مشاكل تتعلق بالتسامح.

  )42.3%( اجروا تغيريات يف برنامج السفرة 
بسبب مشاكل تتعلق بالتسامح. 

االستمتاع  يف  مصاعب  وجدوا   )%45.33(
هذه  بالتسامح،  تتعلق  مشاكل  بسبب  بالسفرة 
النتائج تؤكد امهية التسامح يف حتقيق اهداف السفرة 

السياحية، فيام قيم اجيابا. 

)92.67%( من افراد العينة أبرزوا قدرهتم  عىل 
االستمتاع بأجواء التسامح يف السفرة. 

افراد  من   )%63.33( لدى  تولدت  وكذلك 
االجواء  بداعي  االضايف  االنفاق  يف  الرغبة  العينة 

املؤاتية للتمتع باإلنفاق بداعي التسامح.

ان النتائج السابقة تؤكد العالقة االجيابية القوية 
االبعاد  خالل  من  والسياحة  التسامح  قيم  بني 

االساسية للمتغريات املختارة وخصائص العينة.

ومن خالل اختبار املؤرشات االحصائية للعالقة 
بني متغريات الدراسة كانت النتائج كاآليت:
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dfSSMSFSignificance F

Regression2117.481158.7405440.193831.93E-13

Residual97141.75891.461432

Total99259.24

ANOVA )2( جدول

املصدر: من اعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج احلاسبة االلكرتونية.

تفوق  والتي  املحسوبة   )F( قيمة  خالل  من 
قيمة )F( اجلدولية والبالغة )1.5( نجد بأن نتائج 
العالقة معنوية وهي دالة عىل رفض فرضية العدم 
وجود  عىل  تنص  التي  البديلة  الفرضية  وقبول 

العالقة بني املتغريات.

جدول )3( نتائج العالقة بني املتغريات الفرعية واملتغري الرئيس

املصدر: من اعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج احلاسبة االلكرتونية.

coeffi-

cients

 Stander
Error

t statp-value
Lower
95%

Upper
95%

Lower
95.0%

Upper
95.0%

intercept4.73770.6036197.8488265.61E-123.5396835.9357163.5396835.935716

X1-0.014910.00343-4.346423.41E-05-0.02171-0.0081-0.02171-0.0081

X20.2107830.0429544.9071693.73E-060.1255310.2960350.1255310.296035

جدول )4(عالقات االرتباط بني املتغريات

Regression  statistics

Multiple R0.673183

R Square0.453175

Adjusted R Square0.4419

Standard error1.208897

Observations100

احلاسبة  نتائج  عىل  باالعتامد  الباحث  اعداد  من  املصدر: 
االلكرتونية.

ان معامل  نجد  من خالل اجلدولني )3( و)4( 
االرتباط البسيط املوجب البالغ )0.67( واملعنوي 
قيمتها  تفوق  والتي  املحسوبة   )t( قيمة  بداللة 
اجلدولية البالغة )1.6( عند مستوى معنوية )%5( 
النتائج  هذه  خالل  من   ،)%95( ثقة  بدرجة  اي 
تتأكد العالقة املوجبة التأثريية بني املتغريات ورفض 

فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة.

االستنتاجات

من خالل النتائج التي توصل اليها البحث يمكن 

تقديم جمموعة من التوصيات من امهها التايل:

 من خالل مفهوم السياحة والتسامح يف املنظور 1. 
كل  بني  التالزم  يظهر  والوضعي  االسالمي 
منهام بوصفه ارتباطًا مفاهيميًا ناجتًا من األساس 

املوحد للتصور.
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يتميز التوصيف املفاهيمي االسالمي للتسامح . 2
وفقا  مفرداته  بني  العالقة  بتكاملية  والسياحة 
ملنهج التطور التكاميل الذي يستند اليه املذهب 

االقتصادي االسالمي.
االكثر . 3 السياحي  النشاط  الدينية  السياحة  تعد 

يف  التسامح  قيمة  حمتوى  رضورة  عن  تعبريا 
سلوك الفاعلني االقتصاديني يف هذا النشاط. 

التسامح . 4 وقيمة  السياحة  بني  العالقة  ترتبط 
جمال  يف  االقتصاديني  الفاعلني  قدرة  بمستوى 
حمتوى  ذي  اداء  تقديم  عىل  السياحي  النشاط 
قيمي اعىل وفقا ملستوى بناء املهارات يف جانب 

االداء القيمي.
هناك اثر اجيايب بني ابعاد قيمة التسامح عىل حركة . 5

النشاط السياحي يف مدينة كربالء، ويتضح هذا 
االثر بمستوى اشد يف ابعاد التكاليف واالنفاق 
السياحة  المهية  العام  والتقدير  الطلب  وشدة 

وتعزيز القيم االجتامعية بني املجتمعات.

التوصيات

يف ضوء االستنتاجات التي توصل اليها البحث 

يمكن ايراد التوصيات اآلتية:

رضورة اعتامد املضمون املفاهيمي االسالمي يف . 1
التحليل االقتصادي عند تفسري سلوك الفاعلني 
انه  بوصف  السياحي  النشاط  يف  االقتصاديني 
القيمي  للنظام  االسالمية  الرؤية  إىل  مستند 

احليايت والنشاط االقتصادي.
وقيمة . 2 السياحة  بني  بالعالقة  االهتامم  من  البد 

القطاع،  التنموي يف هذا  التخطيط  التسامح يف 
البناء  يف  رضوريًا  حمتوى  التسامح  قيمة  وعد 

القيمي للعاملني يف قطاع السياحة. 

  

) استمارة استبيان (

بعد التحية.. يروم الباحثون عرب هذا االستبيان 
ملدينة  الزائرين  السياح  من  عينة  آراء  استقصاء 
دراسة  تتيح  بيانات  إىل  للوصول  املقدسة  كربالء 
العالقة بني التسامح بوصفه قيمة اجتامعية وباعث 
سلوكي والسياحة كنشاط  اقتصادي، راجني تقديم 

االجابات خدمة للبحث العلمي. 

املعلومات العامة :
الدولة التي تنتمي اليها: ............................

الديانة او املعتقد:.................................

التحصيل الدرايس: ..............................

عدد املواقع التي زرهتا:............................

العمر: ......................................

عدد السفرات التي حققتها: ......................

مدة االقامة: .........................

الدخل الشهري )بالدوالر(:.....................
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دائاماحياناابدااالسئلـــــــــــــــــــــــــــــــــةرقم

هل ترغب يف التعرف عىل ثقافة البلد الذي تزوره ؟1

2
هل ساعدت السفرات السياحية عىل تفهم العادات والتقاليد املغايرة ملا 

اعتدت عليه ؟

هل نجحت يف تعريف ثقافتك للمجتمعات التي زرهتا ؟3

4
هل تبددت بعض االفكار السلبية لديك بخصوص ثقافة املجتمعات التي 

زرهتا ؟

هل تكونت لديك لغة تفاهم مشرتك مع من تعرفت عليهم ؟5

هل تؤمن بمبدأ االخوة اإلنسانية الذي يعد الناس اخوة متساوين متضامنني؟6

هل تعتقد ان االختالف يف املعتقدات يقيد ممارستك للنشاط السياحي ؟7

هل جتد يف االختالف يف الرأي مربرا لالمتناع عن زيارة بعض البلدان ؟8

9
هل واجهت ممارسات ال تتفق مع التسامح بسبب املعتقد او الرأي اثناء 

زيارتك السياحية ملدينة كربالء أ. م. د. طالب حسني فارس؟

هل وجدت اخالقيات التسامح مع من تعاملت معهم يف املدينة ؟10

هل حتملت اية مرصوفات اضافية لتفادي مشاكل تتعلق بعدم التسامح ؟11

هل اضطررت إىل تغيري برنامج زيارتك بسبب مشاكل تتعلق بعدم التسامح ؟12

13
هل وجدت مصاعب يف حتقيق االستمتاع الكامل بزيارتك بسبب مشاكل 

تتعلق بالتسامح ؟

هل قدمت لك خدمات جمانية او بأسعار منخفضة بداعي التسامح ؟14

هل رغبت بتمديد زيارتك بسبب اجواء التسامح التي وجدهتا يف املدينة ؟15

هل نجحت يف احرتام اخلصوصيات الدينية واالجتامعية ملجتمع املدينة ؟16
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17
هل قدمت مكافئات او هدايا ملقدمي اخلدمات او من تعرفت عليهم تقديرا ملا 

ابدوه من اخالقيات التسامح ؟

18
هل كانت اخالقيات التسامح معيارا يف اختيارك ملصدر احلصول عىل 

اخلدمات ؟

هل نجحت يف توقع اخالقيات التسامح لدى من تعاملت معهم ؟19

هل تزداد رغبتك باإلنفاق يف ظل اجواء التسامح ؟20
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Abstract

Cities have been developed and are growing by several reasons such as economic, social, cultural 

and religious and regulatory reasons as well as laws and Legislation reasons. All these reasons have 

caused cities to face new problems and made different new tempers and tendencies for planning the 

cities to solve these problems and issues.

The city of Karbala is one of the religious cities of Iraq which has been developed because of the 

religious reason which has played an important role in the development of its urban buildings as well 

as planning, and this effect has been obviously reflected in land utilizing systems and the way land is 

related to the religious reason and even its population has been affected by this religious reason.

So regarding the characteristics which this city has, we see it is important to study this city and its 

history by focusing on the most important factors in its basis planning, in this regard there are 3 stud-

ies for this city which has been carried out:

The first is: historical establishment of this city and the basis planning stages.

The second is: some problems in the basis planning of the present Karbala city which need to be 

noticed on and repair that by new planning.

The third is: geographical rating for the basis planning which has been suggested for Karbala city 

on 2013. Here comes the question which is caused by the problem.



231

أ. د. قيس جميد علوش، م. م. ضياء بهيج البريماني

تقييم جغرايف حملاور التصميم األساس املقرتح ملدينة كربالء )2013(  

)رؤية وحتليل(
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جامعة بابل / كلية الرتبية
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جامعة بابل / كلية الرتبية

امللخص

وتنظيمية  دينية  وعوامل  ثقافية،  اجتامعية،  اقتصادية،  منها،  عدة:  عوامل  بفعل  ونمت  املدن  تطورت 
وقوانني وترشيعات، كلها أمور أدت إىل ظهور مشاكل صاحبت املدن، إذ ظهرت اجتاهات حديثة يف ختطيط 

املدن)1(.

ُتعد مدينة كربالء من املدن العراقية الدينية التي نشأت بتأثري العامل الديني الذي مارس دورًا كبريًا يف 
استعامالت  نظم  يف  واضٍح  بشكل  انعكس  ما  وهذا  التخطيطية،  وحتى  والسكانية  العمرانية  بنيتها  تطوير 
األرض فيها وطريقة تفاعلها مع املكان بكل ظروفه املوضوعية وتأثر سكاهنا بذلك وخططها العمرانية)2(. 

وملا تتمتع به هذه املدينة من خصائص كان الُبد من دراستها وتسليط الضوء عىل أهم مفاصلها واملتمثل 
بالتصميم األساس هلا، لذا تم دراسة املدينة من خالل ثالثة مباحث ركز املبحث االول عىل النشأة التأرخيية 
للمدينة ومراحل التصاميم األساس التي وُضعت هلا، يف حني ركز املبحث الثاين عىل بعض مشاكل التصميم 
األساس احلايل ملدينة كربالء والتي بحاجة إىل الوقوف عليها ومعاجلتها وفقًا للتصميم احلديث، أما املبحث 
الثالث فتمثل بالتقييم اجلغرايف ملحاور التصميم األساس املقرتح ملدينة كربالء لسنة 2013م، وهنا يتبادر 

السؤال واملتمثل باملشكلة. 
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مشكلة البحث 
)2013م(،  املقرتح  األسايس  التصميم  إن  هل 
متطلبات  مع  يتالءم  املقدسة  كربالء  ملدينة 

واحتياجات املدينة لسنة اهلدف 2030م. 

فرضية البحث
أثبت البحث أن هنالك جمموعة من املشاكل يف 
من  الُبد  املقدسة  كربالء  ملدينة  احلديث  التصميم 

اإلشارة إليها ويف جوانب عدة.

حدود البحث 
يشتمل البحث عىل حدود مكانية متمثلة باحلدود 
كربالء  ملدينة  املقرتح  األساس  للتصميم  اإلدارية 
املقدسة، وبحدود زمانية متمثلة سنة 2013م، علام 
أن هنالك بعض اإلحصاءات قد تغريت يف الوقت 

الراهن.

 

مراحل التصميم األساس ملدينة كربالء 

املخططات األساسية )التعريف واملفهوم(:
مدينة  لكل  عمرانية  خمططات  وضع  من  البد 
لتضبط  احلرضية،  رتبتها  انخفضت  أو  كرُبت  مهام 
عمليات نموها وحتكم مراحل تطورها ويعرف هذا 
اليوم بالتصميم األساس، والذي ُيعرفه املختصون 
بأنه إطار عمٍل يتعامل مع متغريي املكان والزمان)3(.

تعاريف  جمموعة  األساس  للمخطط 
واصطالحات بحسب فهم املختص، ومن أبرزها؛ 

التخطيط  العمراين،  التخطيط  األساس،  املخطط 
استعامالت  وخمطط  األساس،  التصميم  املكاين، 
األرض ضمن ختطيط املدن. وُيمكن تعريفه عىل أنه 
األبنية  ونوع  األرض  استعامالت  تنظيم  وعلم  فن 
بشكل  والنقل  املواصالت  وطرق  صفاهتا  وحتديد 
والراحة  االقتصاد  من  عملية  درجة  أعىل  يضمن 

واجلامل.

السياسات  عن  تعبري  أنه  عىل  أيضًا  ف  وُعرِّ
وعليه  للمدينة،  الطبيعية  التنمية  توجه  التي  العامة 
املخطط  تعكس  األساس  املخطط  خارطة  فإن 
الشامل الذي يوضح اجتاه نمو املدينة وتطورها عىل 
املكانية  التوزيعات  حتدد  التي  وهي  البعيد،  املدى 
هذا  طبيعة  وُتبني  املدينة  داخل  األرض  الستعامل 

االستعامل وكثافته. 

إن املخطط األسايس ُيعد ملدة ترتاوح من 20-
25 سنة وهي أطول مدة يمكن للمخطط أن يبني 

فيها تصوره ملراحل التطور املستقبلية يف أية مدينة.

التصميم  قانون  من  الرابعة  الفقرة  يف  وجاء 
األساس ملدينة بغداد لعام 1972م »ُيعد التصميم 
تتضمنه  فيام  ُملزمًا  األساس(  )املخطط  األساس 
النواحي املادية واملعنوية كام يف الدوائر واملؤسسات 

واملصالح الرسمية وشبه الرسمية« )4(.

بالظهور حول  للمدينة  النواة األوىل  وقد بدأت 
من  السكان  من  العديد  الستقطابه  الرشيف  القرب 
وخاصة  الوقت  بمرور  املوضع  توسع  ثم  حمبيه، 
بعد أن أواله الكثري من احلكام والوالة عىل خمتلف 
عنايتهم  العراق  عىل  املتعاقبة  االسالمية  العصور 
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العمرانية  احلالة  عىل  انعكس  ما  وهذا  اخلاصة، 
للمدينة وتوسعها، وعىل عاميل الدين والتجارة عىل 
طول حقب نمو املدينة العمراين)5(. ويف هذا االجتاه 
العمراين  التخطيط  مالمح  أهم  استعراض  ُيمكن 

احلديث للمدينة:

اخلطة األوىل: خطة مدحت باشا )1868م(:

يف  كربالء  ملدينة  عمرانية  خطة  أول  وُضعت 
مدحت  العثامين  الوايل  يد  عىل  احلديث  تأرخيها 
أبعد  املدينة  اتسعت  أن  بعد  1868م،  سنة  باشا 
من  سمة  ُتعد  والتي  هبا  حُتيط  التي  أسوارها  من 

يمثل  السور  ألن  آنذاك؛  اإلسالمية  املدينة  سامت 
باشا  مدحت  خطة  امتازت  لقد  هلا.  املادي  الكيان 
فأمر  للمدينة)6(،  اجلنوبية  اجلهة  نحو  باالتساع 
هبدم جزء من السور املحيط هبا وحتديدا من جهتها 
بظهور  تسمح  لكي  الغربية؛  واجلنوبية  اجلنوبية 
الرشقية  العباسية  كمحلة  جديدة  عمرانية  حمالت 
الكثافة  شدة  من  للتخفيف  الغربية،  والعباسية 
املدينة يف  تشهده  الذي كانت  العمرانية واالزدحام 

تلك الفرتة)7(، خارطة)1(.

 

 
 

  م۱۸٦۸القسم الجدید الذي ُشید في زمن مدحت باشا . سنة  المدینة القدیمة

خارطة )1( خمطط مدينة كربالء سنة 1918 م
Sours:http://www.holykarbala.net/books/aam/karbala/07.html
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اخلطة الثانية: املؤسسة اليونانية دوكسيادس 
عام )1958م(:

عىل  حافظت  كربالء  مدينة  أن  من  الرغم  عىل 
كياهنا وبنيتها احلرضية إىل وقت قريب إال أن املدينة 
احلرضية  بنيتها  تغيري  بمراحل  مرت  قد  ذلك  بعد 
يف  وتوسيعها  املستقيمة  الشوارع  شق  خالل  من 
إىل  احلضارية  بنيتها  جتزئة  إىل  أدى  ثم  ومن  املدينة 
أجزاء متفرقة، لذا مل جتر أية حماولٍة جدية ومتكاملة 
علمية  دراسة  وفق  عىل  املدينة  لتطوير  ومتطورة 
جملس  عهد  حيث  1956م،  سنة  حتى  صحيحة 
بإعداد)8(،خمطط   )Doxiadis( مؤسسة  إىل  اإلعامر 
خرجت  متكاملة  دراسة  فُأعدت  للمدينة  أساس 

بمجموعٍة من التوصيات ومنها:- 

حتسني الرصيد السكني.. 1
إزالة املناطق املتهرئة.. 2
حتسني املنطقة املحيطة باملرقدين الرشيفني.. 3
توفري مستلزمات اخلدمات الالزمة للزوار.. 4

أما مقرتح الدراسة فقد كان يتضمن حتويل املدينة 
والثقافية  الدينية  االستعامالت  إىل  تدرجييًا  القديمة 
ومساعدة  اخلاصة  امللكيات  كل  وإلغاء  فقط 
السكنية  األحياء  إىل  لالنتقال  هناك  الساكنة  األرس 

اجلديدة)9(، خارطة ) 2(.

اخلطة الثالثة: املخططات التي صممتها وزارة 
التخطيط:

خمططًا  العمراين  للتطوير  العامة  اهليئة  أعدت 
من  السبعينات  يف  املقدسة  كربالء  ملدينة  عمرانيًا 
مقرتحات  عىل  حتوير  فيه  ُأجرَي  املايض  القرن 
 )Doxiadis( املخطط األساس الذي أعدته مؤسسة
املخطط  سنة 1958م، خارطة )3(، وتضمن هذا 
حتديد اجتاه توسع مدينة كربالء باجتاهني أساسني، 
 – كربالء  طريق   ( الرشقي  اجلنوب  باجتاه  األول 
)طريق  الغريب  الشامل  باجتاه  والثاين   ،) النجف 
جديدة  أحياء  بإنشاء  أوىص  كام  الرزازة(،  بحرية 
وشق طرق نقٍل رسيعٍة تصل مركز املدينة باألحياء 
السكنية، وإن اجتاه هذه التوسعات احلديثة حدثت 

يف اجلانب الشاميل الغريب من املدينة، خارطة )3(.

سنة  يف  واهلندسة  التخطيط  دائرة  أجرت  كام 
والسكني  العمراين  التطور  عن  دراسة  1978م، 
كربالء  )مدينة  بعنوان  املقدسة  كربالء  ملدينة 
هذه  وأكدت  احلال(،  لواقع  حتليلية  ميدانية  دراسة 
باجتاه  للمدينة  العام  املخطط  جعل  عىل  الدراسة 
أفضل حماور  الرزازة كوهنام  النجف وطريق  طريق 
نتائج هذه  اعتمد عىل  العمراين، وقد  التوسع  لنمو 
يف  املايض  القرن  من  الثامنينات  مدة  طيلة  الدراسة 
توجيه النمو العمراين ملدينة كربالء املقدسة، مما نتج 
عنه ظهور ما يقارب 40 حيًا سكنيًا جديدًا معظمها 
للتطور  اجلديد  املحور  ُيعد  الذي  اجلزيرة  قطاع  يف 

احلرضي)10(. 
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خارطة رقم )2( التصميم األساس الذي أعدته مؤسسة دوكسيادس عام 1958 ملدينة كربالء املقدسة
املصدر: دائرة التخطيط العمراين )مدينة كربالء(
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خارطة رقم )3( التعديل أعدته اهليئة العامة للتخطيط العمراين عىل خمطط رشكة دوكسيادس ملدينة كربالء املقدسة يف 
السبعينات ، املصدر: دائرة التخطيط العمراين يف مدينة كربالء
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بعض مشكالت واقع احلال يف مدينة 
كربالء

قبل  من  أعدت  التي  التقارير  عىل  االطالع  بعد 
وزارة البلديات واألشغال العامة حول التعديالت 
كربالء  ملدينة  األساس  التصميم  عىل  ُأجريت  التي 
املقدسة، نجد أن السبب الرئيس  هو زيادة سكان 
املدينة واملهاجرين إليها، إذ كان يقتيض توسعة الرقعة 
السكانية للمدينة لذا كان ال ُبد من حتديث املخطط 
التعديالت  األساس يف سنة 1990م، وتظهر هذه 
الغربية  اجلنوبية  اجلهة  إىل  السكنية  املنطقة  توسع 
الشاملية  اجلهة  من  بدالً  الصحراء(،  للمدينة )جهة 
الغربية، وذلك بسبب املعارضة الشديدة واإلرصار 
من قبل وزارة الزراعة آنذاك بعدم املساس بمنطقة 
البساتني أو املناطق الزراعية خلصوبتها ووفرة املياه 
ووجود املبازل فيها)11(، وهو من جهة نظر الباحثني 
قرار صائٌب، ذلك ملا كانت تشهده البالد وقتها من 
حصار اقتصادي واحتياج العراق إىل أي مصدر من 

املصادر التي ُتعيد إنعاش سلة الغذاء فيه.

عىل  حيتوي  أيضا  األخري  التعديل  هذا  وأن  كام 
مجلة من النواقص يمكن إمجاهلا بااليت)12(:-

عدم وجود طريق يربط مابني كربالء - نجف، . 1
الزخم  زيادة  إىل  يودي  مما  بغداد،   - وكربالء 

املروري داخل املدينة.
إفتقار التصميم إىل مركز جتاري. . 2
ضمن . 3 املوجودة  الصناعية  املعامل  نقل  عدم 

حيث  املدينة،  خارج  صناعية  منطقة  إىل  املدينة 

منطقتي  يف  امللوثة  الصناعات  بعض  هنالك 
التصميم  أن  من  بالرغم  واملعملجي،  التعليب 
قد أقرها ومل ينقلها إىل املنطقة الصناعية خارج 

املدينة.
عنه . 4 نتج  مما  تصميام،  البساتني  منطقة  إمهال 

األرض  استعامل  حتويل  أمهها  كثرية  خمالفات 
من زراعي إىل سكني.

للمدينة، . 5 كثرية  ملتطلبات  أماكن  ختصيص  عدم 
وصناعي  جتاري  ومعرض  باملجزرة  متمثاًل 

وغريها.
الواقع الريايض: ختلو مدينة كربالء املقدسة من . 6

إىل  يتسع  الذي  امللعب  عدا  الرياضية  األماكن 
)4000( شخص ومركز شباب الوحدة الذي 
بالنسبة  أما  ومسبح،  مغلقة  قاعة  عىل  حيتوي 
لألماكن القريبة فلم نالحظ أي موقع ُيذكر)13(.

كربالء . 7 مدينة  إىل  يتوافد  السياحي:  الواقع 
طابعها  بسبب  سنويًا؛  الزوار  ماليني  املقدسة 
اإلمامني  مرقدي  وجود  حدده  الذي  الديني 
توفري  يتطلب  مما   ،العباس وأخيه  احلسني 
فنادق  من  الدينية  السياحة  نجاح  مقومات 
تتسم بخدمات تصل إىل خدمة اخلمس نجوم 
فضاًل عن شق الطرق واالهتامم بوسائط النقل 
تركز  املالحظ  الزائرين. من  ُتسهل حركة  التي 
هذه  أن  من  بالرغم  املدينة،  مركز  يف  الفنادق 
وخدماهتا  مساحتها  بمحدودية  متتاز  الفنادق 
كربالء  مدينة  ملكانة  ترتقي  ال  التي  السياحية 

املقدسة الدينية)14(.
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من . 8 العديد  يتوافد  الصحية:  املؤسسات  واقع 
الزوار إىل مدينة كربالء سنويًا كام أسلفنا، فضاًل 
عن عدد سكان مدينة كربالء البالغ قرابة املليون 
نسمة، ويوجد يف املحافظة سبعة مستشفيات)15(، 
إال أن املدينة تضم مخسة مستشفيات فقط وهي 
النسائية  مستشفى  العام،  احلسني  )مستشفى 
مستشفى  العام،  اهلندية  مستشفى  والتوليد، 
وهذا  التمر(،  عني  مستشفى  لألطفال،  كربالء 
يوضح مدى الزخم الذي تشهده املدينة، حيث 
بلغ عدد األطباء االختصاص 185 طبيبًا، وبلغ 
طبيبا،   302 االختصاص  غري  األطباء  عدد 
وأطباء االسنان 142 طبيبًا، أي بمعدل طبيب 

لكل 1160 فرد)16(.  
املؤسسات . 9 أغلب  تركز  نالحظ  التعليم:  واقع 

بالنسبة  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  التعليمية 
بلغ  حيث   ،)1( اجلدول  يف  كام  املحافظة،  إىل 

االبتدائية  واملدارس  األطفال   )رياض  عدد 
املهنية ومعهد  الثانوية واألعداديات  واملدارس 
 ،10( كربالء  مدينة  يف  واجلامعات(  املعلمني  

95، 57، 2، 2، 1()17( عىل التوايل. 
بلغ عددها يف حمافظة كربالء )18، 457،  بينام 

188، 9، 5،  1() 18(عىل التوايل.

حيث نالحظ من اجلدول السابق أن )50%( من 
عدد رياض األطفال املوجودة يف املحافظة توجد يف 
املدينة، يف حني شغلت املدارس االبتدائية والثانوية 
ما نسبته )20.78 و30.31%(، أما اإلعداديات 
أن  علاًم  نسبته )%22.22(،  ما  فقد شغلت  املهنية 
كربالء  مدينة  يف  املوجودة  املهنية  اإلعداديات  هذه 
هي إعداديات الصناعة فقط، يف حني شغلت نسبة 
نسبة  وشغلت   ،)%40( مقداره  ما  املعلمني  معهد 

اجلامعات )%100(. 

النسبة املئوية لعدد املؤسسات يف حمافظة كربالءمدينة كربالء اسم املؤسسةت
املدينة بالنسبة للمحافظة

101850رياض االطفال 1

9545720.78املدارس االبتدائية2

5718830.31املدارس الثانوية3

2922.22االعداديات املهنية4

2540معهد املعلمني5

11100اجلامعات6

جدول ) 1 ( أعداد املؤسسات التعليمية يف حمافظة كربالء ومدينتها

املصدر: من إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات دائرة إحصاء كربالء ومديرية تربية كربالء واملجموعة اإلحصائية لسنة 
2010 – 2011م.
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التوسع  إىل  الفعلية  احلاجة  يعكس  بدوره  وهذا 
يف املراكز واملؤسسات التعليمية.

املقدسة  كربالء  مدينة  ُتعد  الصناعي:  الواقع   .10
غري صناعية بالتخصص بل إن احلرف الصناعية 
الصناعات  أن  إال  فيها،  مهام  استعامال  متثل 
عمومًا حتتاج إىل الكثري من رأس املال الذي ال 

يتوفر لدى مستثمري كربالء)19(. 

بيد إن نسبة استعامالت األرض الصناعية داخل 
وهي   )%2.67( نسبته  ما  ُتشكل  التصميم  حدود 
نسبة قليلة جدا، إال أن هلا جانبًا إجيابيًا من الناحية 
الصناعات  نشاط  من  املدينة  تلوث  لعدم  البيئية 
املختلفة، لذا جيب إجياد مساحات مناسبة بعيدة عن 
الصناعات  فمثاًل  صناعية،  مناطق  ألنشاء  املدينة 
امللوثة من املمكن أن تكون باالجتاه اجلنويب الغريب 
بالقرب من معمل اسمنت كربالء، أما الصناعات 
غري امللوثة فيمكن أن ُتقام عىل طريق النجف قرب 

الطريق املؤدي إىل املطار)20 (.

 

التصميم األساس املقرتح واملناقشة 
يف  ومعوقات  مشاكل  من  عرضه  تم  ما  بعد 
احلاجة  اقتضت  كربالء  ملدينة  األساسية  التصاميم 
إىل إجياد تصميم حديث يتناول تلك املشكالت أو 

املعوقات التي طرأت عليها وإجياد احللول هلا.

وجملس  العامة  األشغال  وزارة  صادقت  وقد 
فيها  البلديات  ومديرية  املقدسة  كربالء  حمافظة 
لندن  جامعة  أعدته  الذي  األساس  التصميم  عىل 
الفنية،  لألبحاث  العاملي  املركز  مع  بالتعاون 

كربالء  ملدينة  احلديث  األساس  التصميم  عىل 
املقدسة)21(، خارطة)4(.

املناقشة

1. مشكلة اجتاهات التوسع: 
ُيظهر املخطط األساس أن هنالك ثالثة اجتاهات أ. 

لتوسع مدينة كربالء املقدسة هي: االجتاه األول 
جنوب غرب – واالجتاه الثاين شامل رشق – أما 

االجتاه الثالث فهو شامل غرب.
للتوسع ب.  بلوك  عرش  اثني  هنالك  أن  يظهر 

أن  حني  يف  كربالء،  مدينة  رشق  شامل  باجتاه 
بلوكات  ستة  عىل  حيتوي  غرب  شامل  االجتاه 
فقط، واالجتاه جنوب غرب حيتوي عىل عرشة 

بلوكات.
الشاميل ج.  االجتاه  التوسع يف  أن  التخطيط  يوضح 

الرشقي هو األكرب، وهذه من نواقص التصميم 
من  كان  األكرب  التوسع  ألن  وذلك  اجلديد؛ 
ومها  اآلخرين  باالجتاهني  حيدث  أن  األفضل 
وذلك  غرب،  والشامل   – غرب  اجلنوب 
ببساتينها  واملتمثلة  املدينة  رئة  عىل  للمحافظة 
الرافد  كربالء  مدينة  ظهري  ُتعد  التي  الزراعية، 
هلا بالغالت الزراعية وهو األمر الذي عارضته 
يف  كربالء  زراعة  مديرية   - سابقًا  أرشنا  كام   -
األساس  التصميم  عىل  ُأجري  الذي  التعديل 

سنة 1990م. 
أما االجتاهان الشاميل الغريب واجلنويب الغريب فهام 
يعدان أرايض غري زراعية، مما يضفي عليهام إمكانية 
عن  العبء  خيفف  بشكل  فيهام  والتوسع  االمتداد 

مدينة كربالء املقدسة.
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خارطة رقم )4( التصميم األساس احلديث ملدينة كربالء املقدسة

املصدر: دائرة التخطيط العمراين - حمافظة كربالء املقدسة
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2. مشكلة النقل: 
ُيظهر التصميم أن نسبة النقل يف التوسع اجلديد أ. 

العراقي  املعيار  أن  حني  يف  فقط،   %13 تشغل 
الدويل  املعيار  أما   ،%16 حدد  النقل  لنسبة 
أن  يوضح  وهذا   ،)22(  %18 نسبته  ما  فيحدد 
هنالك عجزًا وعدم مطابقة كبري عن املعيارين 

املعتمدين سواء اكان دوليًا أم عراقيًا.
هو ب.  واجتاهاهتا  الشوارع  شكل  أن  نالحظ   

امتداد لشوارع التصميم األساس القديم دون 
األمر  وهو  عليها،  جوهرية  تغيريات  حدوث 
اإلشكاالت  لتفادي  احلال  واقع  يتطلبه  الذي 

السابقة.
مل يتم حساب ما تشهده مدينة كربالء املقدسة يف ج. 

أوقات الزيارات الدينية من توافد أعداد كبرية 
من  للتخفيف  الشوارع  تصميم  يف  للزائرين، 
ذلك الزخم عىل شوارع مدينة كربالء املقدسة.

كربالء د.  مدينة  داخل  االزدحام  كثرة  نالحظ   
التوسع  مناطق  ربط  يتطلب  لذا  املقدسة 
كربالء   – حلة  كشارع  اخلارجية  بالشوارع 
األمر  كربالء،   – ونجف  كربالء   – وبغداد 
الذي يؤدي إىل ختفيف حده النقل عىل املدينة، 
إذ يظهر أن الوصول إىل هذه املناطق ال ُبد من 

الدخول يف املدينة أوالً.

3. مشكلة الصحة: 
مع أ.  يتناسب  ال  الصحية  املؤسسات  حجم 

تشهدها  التي  املرىض  من  الغفرية  األعداد 

أوقات  يف  وباألخص  املقدسة،  كربالء  مدينة 
الزيارات.

 جيب توفري مساحات ُمالئمة لبناء مستشفيات ب. 
ذات سعة كبرية، من شأهنا تقليل الزخم الذي 
تشهده مدينة كربالء املقدسة بسبب املراجعات 

الصحية.
إمكانات ج.  ذات  متخصصة  صحية  مراكز  توفري 

نواة  لتكون  احلديث،  التصميم  يف  متطورة، 
اجلذب بعيدا عن املدينة القديمة.

املركزية  لألعامل  منطقة  فتح  التخطيط  يراع  مل   .4
يف  عرضية  شوارع  فتح  من  الُبد  لذا   ،)CBD(

هيئة  ذات  تكون  أن  عىل  التوسع  حماور  داخل 
كام  للتسوق،  جذب  عامل  لتكون  معارصة، 
من  اجلملة(  )بيع  التجارية  املراكز  نقل  يفضل 
مساحات  وختصيص  املقدسة  كربالء  مدينة 

مناسبة له يف التصميم اجلديد.
5. بناء وحدات رياضية للرتفيه عن ُسكان حمافظة 
مغلقة،  ومسابح  كمالعب  املقدسة  كربالء 
الرتفيهية،  املظاهر  هذه  من  املدينة  ختلو  حيث 
كمدن  للعوائل  منتزهات  إنشاء  عن  فضاًل 
الكشفي،  املعسكر  مرشوع  وتفعيل  األلعاب، 

واقامة نواٍد ترفيهية وتثقيفية للشباب.
اجلودة  من  عالية  درجة  ذات  فنادق  بناء   .6
واخلدمة الفندقية لتصبح عامل جذب سياحي 
أبناء  من  العاملة  األيدي  وتشغيل  واقتصادي 

املحافظة.
أطفال  ورياض  وثانوية  ابتدائية  مدارس  إنشاء   .7
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وبشكل  السكانية  الكثافة  مع  يتالءم  بام 
والكادر  الصفوف  عدد  حيث  من  نموذجي 
كام  األخرى،  التعليمية  اخلدمات  و  التعليمي 
أن املحافظة بحاجة إىل افتتاح عدد من املعاهد 
االختصاصات  ذات  املهنية  واإلعداديات 
املختلفة خصوصا وأن مدينة كربالء ال حتتوي 
إال عىل إعدادية مهنية عدد )2( وكالمها صناعة 
وختلو من اإلعداديات الزراعية والتجارية، كام 
ذات  أخرى  جامعة  افتتاح  إىل  املحافظة  حتتاج 
الطلبة  أعداد  مع  لتتالءم  خمتلفة  اختصاصات 
اختصاصات  املدينة من  وما حتتاجه  الدارسني 

علمية.
8. ُيفضل فسح املجال أمام االستثامرات اخلارجية 
يف جمال الصناعة لنهوض املحافظة من الناحية 
الصناعية، حيث إن نسبة الصناعة داخل مدينة 
كربالء ) 2.67%(، ويف حمافظة كربالء املقدسة 
منخفضة  نسبة  وهي   ،)23(  )  %4.4  ( عمومًا 
وما  املقدسة  كربالء  مدينة  مكانة  إىل  بالنسبة 
يؤمها من أعداد برشية، لذا الُبد من النهوض 
التصميم  يف  إغفاله  وعدم  الصناعي  بالواقع 
من  صناعات  إقامة  فيه  يذكر  مل  الذي  اجلديد 

شاهنا الرقي بمستوى املحافظة الصناعي.
الداخيل  النقل  ملرائب  مناسبة  مواقع  اِختيار   .9
كربالء  مدينة  الفتقار  وذلك  واخلارجي، 
أن  كام  الطوابق،  متعددة  املرائب  إىل  املقدسة 
حمطات  عن  فضاًل  معبدة،  غري  مرائبها  أغلب 

التزود بالوقود.
حيث  للمقابر،  مساحات  حساب  يتم  مل   .10

يتم  أن  دون  القديم  التصميم  ضمن  مازالت 
االلتفات إليها وإشغال مساحات جديدة.

لنقل  احلديث  التصميم  يف  مساحات  إجياد   .11
املدينة  خارج  احلكومية  املؤسسات  بعض 
القديمة مما يسهل مراجعتها ويقلل الزخم عن 
املحافظة  املدينة، كاملصارف احلكومية وجملس 

وغريمها.
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Abstract

The current research aims to: To identify the reasons for the low level of achievement for students 
of primary and secondary schools in the province of  Karbala from the standpoint of educational 
Mlakathm, According to areas: psychological and social and school field. Included limits Search 
Teaching staff in primary and secondary schools in the province of Karbala, the second semester 
2014-2015. Find follow in the current survey descriptive method because it is appropriate to identify 
the problems and issues that are meant to detect. Find all the annexation of the school community 
to the Directorate General of education Karbala. The research sample included )152( of the Angels 
Altaamah They have been chosen at random from schools of the province. And was a research tool is 
a questionnaire of open type and include a question about the causes of underachievement in the pre-
university stage and within two areas: 1. Psychosocial, 2. semester, was extracted validity and reliability 
of the questionnaire, I have been used in a number of statistical research methods, including Pearson 
correlation coefficient to calculate the fields in a way re-testing, as well as the weighted average does 
not Ejad paragraphs arranged in descending order and know the most accurate  , Several of which 
results have emerged:

1. anchar mobile phone and other means of entertainment.
2. busy student matters and emotional problems.
3. negative for some teachers to deal with students.
The study recommended a number of recommendations, including: 1. Follow-up to a preliminary 

things for students, especially in Mai_khas their social life and not make many relationships with 
friends and also use a lot of mobile phone may reduce it, 2. to try to organize the student inside 
the house at the time and this comes from the correct distribution and follow-up time correctly. 
Researchers 1.increasing number of visits by parents to the school to follow their children and find 
out how they study and meet with teachers 2.cooperation with educational and social supervisor at 
the school curb the emotional things that pass by the student at this sensitive stage in his life so as 
not to affect his school. At the end of a set of research studies which suggested measuring academic 
achievement motivation among students and its relationship with a range of demographic variables.
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امللخص
هيدف البحث اىل: التعرف عىل تدين مستوى التحصيل الدرايس لطلبة املرحلة االعدادية يف حمافظة كربالء 

املقدسة )من وجهة نظر املدرسني واملدرسات( وفق املجالني: النفيس واالجتامعي،  واملجال املدريس.

وشملت حدود البحث املدرسني واملدرسات يف املرحلة االعدادية يف حمافظة كربالء، الفصل الدرايس 
الثاين 2014 – 2015م، اُتبع يف البحث احلايل املنهج الوصفي املسحي ألنه مناسب يف التعرف عىل املشكالت 
والقضايا التي يراد الكشف عنها. ضم جمتمع البحث مجيع املدارس التابعة إىل املديرية العامة لرتبية كربالء 
مدارس  من  عشوائي  بشكل  اختريوا  وقد  التعليمية  املالكات  من  البحث )152(  عينة  وضمت  املقدسة، 
املحافظة. وكانت أداة البحث هي استبانة من النوع املفتوح وتتضمن سؤاالً حول أسباب تدين التحصيل يف 

املرحلة االعدادية وضمن جمالني مها:

1. النفيس واالجتامعي.
 2. الدرايس. 

* البحث مقرتح من قبل مركز كربالء للدراسات والبحوث وادرج ضمن خطته العلمية السنوية لسنة 2015م وتم تكليف االساتذة 

الباحثني النجازه.
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وتم استخراج الصدق والثبات لالستبانة وقد استعملت يف البحث جمموعة من الوسائل االحصائية منها 
معامل ارتباط بريسون حلساب املجالني بطريقة اعادة االختبار وكذلك الوسط املرجح ال جياد الفقرات من 

أجل ترتيبها تنازليا ومعرفة أكثرها دقة.

 وقد ظهرت نتائج عدة منها: 

انتشار اهلاتف املحمول ووسائل اللهو االخرى . 1
انشغال الطالب باألمور واملشاكل العاطفية . 2
التعامل السلبي لبعض املدرسني مع الطلبة . 3

وقد أوصت الدراسة بجملة توصيات منها:

متابعة أولياء االمور للطلبة وخاصة يف ما خيص حياهتم االجتامعية 	 
عدم اجراء عالقات كثرية مع االصدقاء 	 
التقليل من استخدامهم الكثري للهاتف النقال.	 
 حماولة تنظيم وقت الطالب داخل البيت وهذا يأيت من متابعته املستمرة وتوزيع الوقت بصورة صحيحة.	 
زيادة عدد الزيارات من قبل اولياء االمور إىل املدرسة ملتابعة ابنائهم ومعرفة احواهلم الدراسية وااللتقاء 	 

مع املدرسني والتعاون مع املرشف الرتبوي واالجتامعي داخل املدرسة للحد من االمور العاطفية التي 
يمر هبا الطالب يف هذه املرحلة احلساسة من حياته كي ال تؤثر عىل سريته الدراسية.

الطلبة    لدى  الدرايس  االنجاز  دافعية  قياس  منها  الدراسات  من  جمموعة  اقرتحنا   البحث  ختام  ويف   
وعالقته بمجموعة من املتغريات الديموغرافية.
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مشكلة البحث 
قبل  الدرايس  التحصيل  تدين  مشكلة  تعد 
املرحلة اجلامعية بشكل عام من أصعب املشكالت 
أسباهبا  ألن  وعالجًا؛  وتشخيصًا  فهاًم  الرتبوية 
متعددة ومتشابكة وهلا جمموعة من األبعاد الرتبوية 
تدين  ويعترب  والنفسية،  واالجتامعية  واالقتصادية 
إىل  الدخول  قبل  أي  املرحلة  هذه  يف  التحصيل 
الذي  الرتبوي  اهلدر  عوامل  أهم  من  اجلامعة 
يعني  وذلك  اجلامعي  التعليم  عىل  سلبًا  تنعكس 
من  أطول  ملدة  اإلعدادية  املرحلة  يف  الطلبة  بقاء 
ينعكس  وهذا  الدراسة،  ترك  أو  الطبيعي  الوضع 
هبا  يفرتض  والتي  التعليمية  العملية  خمرجات  عىل 
أن تكون متناسقة مع املدخالت التي هتدف إىل بناء 
البلد  يقود  كي  واملعرفة  بالعلم  متسلٍح  واٍع  جيل 
وحيقق األهداف املرجوة يف مجيع املجاالت املعرفية 

والوجدانية  واملهارية. 

املدرسني  من  جمموعة  مع  مناقشتنا  خالل  ومن 
عىل  للوقوف  االعدادية  املرحلة  يف  واملدرسات 
أبعاد هذه املشكلة ملا هلا من أثر سلبي عىل الطالب، 
واملدرسات  املدرسني  هؤالء  إىل  استبانة  توجيه  تم 
قبل  التدين وجماالته  أبعاد هذا  ان حيددوا  من أجل 
املرحلة اجلامعية، علاًم أنه تم مراعاة خربة املدرسني 
لإلفادة  األختيار،  عليهم  وقع  الذين  واملدرسات 
من جتارهبم وخرباهتم يف هذا املجال، فضاًل عن أن 
وتأثر  املهمة  الرشحية  املعنية هبذه  الرتبية هي  وزارة 
مدارسها من هذا االنخفاض والتدين يف التحصيل 

الدرايس، وهلذا يمكن صياغة املشكلة كاآليت:

الدرايس  التحصيل  مستوى  تدين  اسباب  ما 
املقدسة  االعدادية يف حمافظة كربالء  املرحلة  لطلبة 

من وجهة نظر املدرسني واملدرسات؟

أهمية البحث

عملية  أهنا  بمعنى  هادفة،  عملية  هي  الرتبية: 
مقصودة إلحداث تغيريات مرغوب فيها وما تشري 
التغيريات املراد  إليه األهداف الرتبوية فهي تشمل 
إحداثها لدى املتعلمني مما يمكن أن يعرفه املتعلمون 
والنشاطات  الرتبوية  الربامج  ان  كذلك  وتعلموه 
التعليمية مل توضع من أجل عرضها وتدريسها فقط 
لتحقيق  الرتكيز عىل حمتوياهتا وأساليبها  من خالل 

األهداف املنشودة)1(.    

ان فهم طبيعة العلم حموٌر أسايٌس ضمن جماالت 
الرتبية العلمية، سواء اكان بالنسبة لفلسفة وغايات 
الرتبية، أم ملحتوى الكتب املدرسية واسرتاتيجيات 
التدريس وإعداد املعلم وخصائصه أو تقييم نتائج 
عىل  املعلمني  العلم  طبيعة  فهم  يساعد  إذ  التعليم، 

بناء االسرتاتيجيات املناسبة)2(.

ومع تطور العلوم النفسية والرتبوية التي اكدت 
عىل رضورة االهتامم باملتعلم، وجعله حمور العملية 
املتكاملة  شخصيته  تنمية  عىل  والعمل  التعليمية، 
جسميًا وعقليًا وانفعاليًا واجتامعيًا، إذ مل يعد كافيًا 
باستمرار  تتغري  التي  العلمية  املادة  املعلم  يتقن  أن 
ليقوم بعمله بفاعلية ونجاح، ومل يعد ملقنًا للمعرفة 
املنسق  هو  أصبح  بل  التقليدية،  املدرسة  يف  كام 
أصبح  حيث  يتعلموا  لكي  هلم  واملحفز  واملشجع 
متكاملة  متمتعًا بشخصية  أن يكون  من الرضوري 
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املتعلمني  احتياجات  فهم  عىل  وقادرًا  ومنفتحة، 
وخصائص نموهم وجتديد معلوماته باستمرار لكي 
يقلل من املشكالت التي يعاين منها الطلبة بام خيتص 

ومستوى حتصيلهم واستيعاهبم للامدة العلمية)3(.

تربوية  مؤسسة  املدرسة  أصبحت  وهلذا 
واجتامعية متثل جزءًا مهاًم من املجتمع، إذ تؤثر فيه 
فيها  تثبت  شخصيات  إعداد  يف  وتسهم  به  وتتأثر 
للوصول  اإلنسانية  العالقات  وبناء  التعاون  روح 
والتوجيه  التخطيط  ظل  يف  املتوخاة  األهداف  إىل 

والكشف والتنظيم)4(.

تطورًا  احلديثة  املدرسة  أهداف  تطورت  ولقد 
أهدافها  كانت  التي  القديمة  املدارس  بعكس  كبريًا 
حمددة وقارصة عىل تعلم املهارات األساسية كالقراءة 
أهدافها وأصبحت  تنوعت  إذ  والكتابة واحلساب، 
جزءًا يف املجتمع وال بد هلا من االهتامم بمشكالته، 
الفرد الشاملة واكتسابه  كام أخذت تركز عىل تنمية 
تبني  وهلذا  الالزمة.  واملهارات  واالجتاهات  القيم 
الكبري  األثر  الثانوية  املرحلة  يف  للمدرسة  أن  لنا 
والفاعل يف حتقيق اهداف الرتبية يف هذه املرحلة من 
حياة الطالب؛ لكونه من الركائز املهمة واألساسية 

يف تطوير العملية الرتبوية)5(.   

الفرد  تنمية  هو  الرتبية  من  األساس  واهلدف 
جسديا  متوازنًا  ليكون  وتكامليا  شموليا  املتعلم 
باملعارف  تزويده  ضوء  يف  واخالقيا  واجتامعيا 
والقيم واملهارات الشخصية التي جتعل منه شخصًا 
قادرًا عىل اإلسهام اإلجيايب يف  تفاعليًا مثمرًا  إجيابيًا 

حل مشكالته ومشكالت جمتمعه)6(.

يف  األساسية  العنارص  من  املدرسية  الرتبية  وإن 
تتضمن  التي  املنظمة  العملية  فهي  البرشية،  تقدم 
األفعال واإلجراءات التي حتدث بالتبادل بني املعلم 
بشكل  حتدث  ال  مقصودة  عملية  وهي  واملتعلم، 
عشوائي، بل حتتاج إىل ختطيط علمي منظم، ويكون 
هذا التخطيط يف أعىل أشكال التنظيم يف املؤسسات 
التعليمية والرتبوية؛ ألن هدف الرتبية أوالً وأخريًا 
هو إحداث التغيري املرغوب يف سلوك املتعلمني)7(.

املجتمع  لتطوير  ريادية  مؤسسة  املدرسة  وألن 
املحيل بأساليب تتامشى مع ما طرأ عىل املجتمع من 
املدرسة  صفات  من  إن  أذ  ومستجدات،  تغريات 
تستوعب  أن  احلارض  الوقت  يف  إقامتها  املطلوب 
حركة التعليم والنشاط املصاحب هلا ومتتاز بالقابلية 

للتطور تبعًا لتطور العملية الرتبوية)8(.

له  يسبق  مل  تغريًا  اليوم  تشهد  املعارصة  فاحلياة 
يشهد  إذ  ورسعته  ونوعيته  نسبه  حيث  من  مثيل 
العامل تطورًا صناعيًا وتقنيًا يصاحبه انفجار سكاين 
وانفجار معريف وتغري يف نواحي احلياة االقتصادية 

واالجتامعية)9(. 

طبيعة  يتفهموا  أن  املربني  عاتق  عىل  يبقى  وهلذا 
العلم وأن يعملوا عىل تسليح الطلبة بالعلم ويبثوا 
من  البرش  وإسعاد  املجتمع  خدمة  روح  فيهم 
جيل  إلعداد  واملهارات  باملعارف  تزويدهم  خالل 
وطريقته،  العلم  يمتلك  املستقبل  يف  العلامء  من 
أسباب  عىل  التعرف  يف  البحث  أمهية  تكمن  وهلذا 
من  اجلامعة  مرحلة  قبل  الدرايس  التحصيل  تدين 
وجهة نظر املدرسني واملدرسات يف حمافظة كربالء 

املقدسة.
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السؤال  عىل  االجابة  يف  البحث  أمهية  وتكمن 
الدرايس  التحصيل  تدين مستوى  أسباب  ما  اآليت: 
املقدسة  االعدادية يف حمافظة كربالء  املرحلة  لطلبة 

)من وجهة نظر املدرسني واملدرسات(؟

هدف البحث

تدين  أسباب  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هتدف   
مستوى التحصيل الدرايس لطلبة املرحلة اإلعدادية  
يف حمافظة كربالء املقدسة )من وجهة نظر املدرسني 

واملدرسات( عىل وفق املجاالت اآلتية:

املجال النفيس واالجتامعي.. 1
املجال املدريس.. 2

حدود البحث

مدرسو ومدرسات املرحلة االعدادية يف حمافظة 	 
كربالء املقدسة.

املدارس احلكومية يف حمافظة كربالء املقدسة.	 
الفصل الدرايس الثاين 2013 – 2014م.	 

حتديد مصطلحات الدراسة

خربات  يف  الطلبة  استيعاب  مدى  بأنه  يعّرف: 
معينة من خالل مقررات دراسية، ويقاس بالدرجة 
التي حيصل عليها الطلبة يف االختبارات التحصيلية 

املعدة هلا)10(.   

معرفية  خربات  من  الطلبة  استيعاب  »مدى 
مقررات  خالل  من  معينة  ووجدانية  ومهارية 
دراسية، ويقاس بالدرجة التي حيصل عليها الطلبة 

يف االختبارات التحصيلية املعدة هلا«.

هو حالة تأخر، ونقص يف مستوى الطلبة نتيجة 
عوامل عديدة عقلية او جسمية او اجتامعية بحيث 
تنخفض دون املتوسط العادي يف حدوث انحراف 

معيارين سالبني.

)تدين  الدرايس  التأخر  التحصيل:  تدين 
التي  التحريرية  الدرجات  أساس  عىل  التحصيل( 
مجيع  يف  االختبارات  مجيع  يف  الطلبة  عليها  حيصل 

املواد.

الدراسات السابقة 

دراسة الفهداوي 1988م:
مشكالت  عىل  التعرف  هو  الدراسة  هدف 
بغداد  ملدينة  املتوسطة  املدارس  يف  الفيزياء  تدريس 
الرتبويني  واالخصائيني  مدرسيها  نظر  وجهة  من 
 )145( من  الدراسة  عملية  وتكونت  الفيزياء.  يف 
 )85( و  مدرسًا   )60( وبواقع  ومدرسة،  مدرسًا 
مدّرسة يف املدارس املتوسطة و)8( من املتخصصني 

الرتبويني وشملت الدراسة املجاالت اآلتية:
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الفيزياء/ كتاب  الفيزياء/  تدريس  أهداف 
التقويم/  التدريس/  طرائق  التعليمية/  الوسائل 

االدارة املدرسية. 

املتمثلة  اإلحصائية  الوسائل  الباحث  واستخدم 
بالنسبة املئوية ومربع كاي والوسط املرجح لتحليل 

النتائج.

وتوصلت النتائج إىل:

قلة الوسائل التعليمية والتجهيزات املختربية.. 1
قلة الوقت املخصص إلنجاز مفردات كتاب . 2

الفيزياء.
كثرة تغيب الطلبة.. 3
عدم إنجاز الواجبات البيتية.. 4
قلة اهتامم إدارة املدارس باملختربات . 5

املدرسية)11(.

دراسة )gazeley & dunnc( 2008م:
البيئة  تأثري  عىل  التعرف  هو  الدراسة  هدف   
حيث  الطلبة،  لدى  التحصيل  تدين  يف  الصفية 
يف  إجيابيًا  أثرًا  الصفي  للتفاعل  أن  النتائج  أظهرت 
يف  املعلم  نجح  كلام  وانه  الطلبة،  حتصيل  مستوى 
اجتامعية  عالقات  وبنى  فاعل  صفي  جو  توفري 

صفية فاعلة، كلام ارتفع مستوى حتصيل الطلبة.

دراسة )grass( 2009م:
هدف دراسة )ross، 2009م( هو الكشف عن 
التحصيل  مستوى  تدين  وراء  تقف  التي  األسباب 
لدى طلبة املرحلة االساسية وقد توصلت الدراسة 

إىل وجود مجلة من األسباب كان من أمهها:

الطلبة،  لدى  الالزمة  االستعدادات  توفر  عدم 
املشوقة  لألساليب  املعلمني  استخدام  وعدم 
السلبية  االجتاهات  التدريس، وكذلك  واجلذابة يف 

للتعلم، وصعوبة املفاهيم العلمية.

خلفية نظرية

والتعليم،  بالتعلم  اهتمت  عدة  نظريات  هناك 
وهذا ينعكس عىل كيفية حصول املعرفة لدى املتعلم 

وحتصيله منها، ومن هذه النظريات

1.  النظرية البنائية:

إن عقل االنسان ليس صفحة بيضاء نكتب هبا ما 
نشاء بل لديه جمموعة من احلواس التي يستقبل هبا  
اخلربات  هذه  وكل  اخلارجية،  واخلربات  املثريات 
للتعلم،  كافية  غري  الناظرين  بعض  نظر  وجهة  من 
باعتامد  املعرفة  يكتسب  ان  يمكنه  ال  املتعلم  وإن 
حواسه هذه فحسب بل إن املوقف التعليمي جيب 
أن يتضمن إحاطة املتعلم بمواقف معينة يضع عن 
بنفسه  عنها  لإلجابة  وخططًا  تساؤالت  طريقها 
نتائج،  اليه هو وزمالؤه من  ويقارن بني ما توصل 
طريق  معرفة  ليبنّي  مساعدته  يف  املعلم  دور  ويأيت 

توجيه خرباته وزمالؤ ه)12(.

يف  النفس  وعلم  بالرتبية  املهتمون  استند  ولقد 
حماوالهتم هذه عىل املدرسة البنائية )النظرية البنائية، 
التي حولت االنتباه إىل العوامل الداخلية للمتعلم 

بدال من العوامل اخلارجية)13(. 
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بمعناها  البنائية  النظرية  أن  من  الرغم  وعىل 
إىل  متتد  قديمة  تأرخيية  جذور  هلا  اآلن  املعروف 
احلالية عىل  تبلورت يف صيغتها  أهنا  إال  )سقراط(  
املعارصين  املنظرين  من  كثري  وأفكار  نظري  ضوء 
واوزبل  وفكيوتسكي  وبرونر  بياجيه  أمثال 

وغريهم)14(.

العنارص  من  جمموعة  من  النظرية  هذه  وتتكون 
خالل  من  يشكو  املتعلم  جتعل  أن  شأهنا  من  التي 
إليه  تطمح  ما  وهذا  املكونات،  هذه  بني  التفاعل 
الرتبية، أي أن يكون املتعلم مركز العملية التعليمية. 

وهذه العنارص هي:

 	.pre-knowledge   املعرفة السابقة
املواقف التعليمية )educational( التي يتعرض 	 

هلا املتعلم أثناء التعليم.
 	.social context البيئة االجتامعية للمتعلم 

خالل  من  اجلديدة  املعرفة  ببناء  يقوم  فالفرد 
اخلربة املعرفية التي تكون موجودة لديه عن طريق 
العقل  استخدام  ويف  اآلخرين  خالل  من  استقباهلا 
لتشكل املعاين املعرفية لديه نتيجة تفاعل حواسه مع 
البيئة اخلارجية. وان الوظيفة االساسية للمعرفة هي 
يتفاعل  التي  اخلارجية  البيئة  متطلبات  مع  التكيف 

معها املتعلم.

لذا فإن بناء الرتاكيب واملخططات املعرفية تكون 
بمثابة عملية موائمة بني الرتاكيب املعرفية والدافع 

وليست عملية تناظر أحادية اذا تطابق بينها.

تفرضها  التي  االفرتاضات  من  جمموعة  وهناك 
النظرية البنائية وهي: 

التعليم عملية بنائية نشطة ومستمرة. «

يواجه  « عندما  الظروف  أفضل  للمتعلم  تتهيأ 
مشكلة أو مهمة حقيقية واقعية.

تتضمن عملية التعلم إعادة بناء الفرد ملعرفته من  «
خالل عملية تفاوض اجتامعية مع اآلخرين.

ذي  « تعلم  لبناء  أساس  رشط  السابقة  املعرفة 
معنى.

اهلدف اجلوهري من عملية التعلم هو إحداث  «
تكيفات تتالئم مع الضغوط املعرفية واملامرسة 

عىل خربة الفرد املتعلم)15(. 

أما مبادئ النظرية البنائية فهي:

إن املعنى ُيبنى من قبل اجلهاز املعريف للمتعلم إذ 
يتم نقله جاهزا من املعلم إىل املتعلم.

ديناميكية  نفسية  املتعلم  لدى  املعنى  تشكيل  إن 
نشطة حتتاج إىل قدر من اجلهد الذايت العقيل وهذه 
العملية تنعكس عىل شخصية املتعلم إما االرتياد أو 

عدم االتزان.

تقاوم  املتعلم  لدى  املتكونة  املعرفية  البيئة  إن 
املتعلم  يتمسك  إذ  كبري،  بشكل  التغيري  أو  التعديل 
ألهنا  خاطئة  كانت  وإن  حتى  خربات  من  لديه  بام 
تقدم تفسريات تبدو مقنعة له مما يتوجب عىل املعلم 
يف مثل هذه الظروف اختيار مزيد من األنشطة التي 
تؤكد صحة معطيات اخلربة اجلديدة وتبني املفاهيم 

اخلاطئة لديه)16(.   

ويركز التعليم البنائي عىل التعلم بوصفه عملية 
إليه  ينظر  حيث  املتعلم  استغاللية  عىل  تشجع 
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ككائن حي له إرادة وغرض وهناية وكذلك تشجع 
االستقصاء والتحري لتأدية الدور األساس املتمثل 
يف تيسري وتسهيل املعرفة وتشجيع الطلبة املتعلمني 

عىل بنائها)17(. 

البنائية  وللمتعلم أدوار متعددة بحسب النظرية 
هي:

ويصنع  يناقش  الذي  هو  النشط:  املتعلم 
ويستكشفها  املعلومات  ويستقيص  الفرضيات 
ويأخذ وجهات النظر املختلفة، إذ إن املعرفة والفهم 

يكتسبان بمامرسة األنشطة.

ببناء  يقوم  الذي  وهو  االجتامعي:  املتعلم 
مع  احلوار  طريق  عن  اجتامعي  بشكل  املعرفة 

اآلخرين والتفاعل معهم واالستامع إىل آرائهم.

بشكل  املعرفة  يبني  الذي  وهو  املبدع:  املتعلم 
ابداعي ويطور مهارته االبتكارية كالعالقة واملرونة 

واألصالة)18(. 

أما دور املعلم بحسب هذه النظرية فيتلخص:

الراجعة . 1 والتغذية  والتفسريات  األنشطة  يقدم 
للمعلمني.

وحيدد . 2 وتفاعلهم  املتعلمني  أداء  يالحظ 
استجاباهتم ومعرفتهم السابقة. 

يطرح األسئلة ويثري املشكالت وهييئ املواقف . 3
املحرية إلثارة حب االستطالع لدى املتعلمني.

تساعد . 4 التي  التعليمية  ــ  التعليمية  البيئة  ينظم 
عىل تفاعل املتعلم وبناء املعرفة لديه.

االجتامعي . 5 والتفاعل  التعاوين  العمل  يشجع 
وتطوير عمليات العلم لدى املتعلمني)19(. 

هذه  خالل  من  الباحثون  أيضا  أكده  ما  وهذه 
عىل  املدرسني  وتدريب  عليها  باالعتامد  النظرية 
اسرتاتيجيتها وهذا بدوره يساعد عىل رفع املستوى 
التي  املختلفة  األنشطة  خالل  من  للطلبة  العلمي 

يامرسوهنا.

والنظرية الثانية التي تفرس التعلم وكيفية حدوثه 
والتي اهتمت بالتعلم والتعليم هي:

املدرسة السلوكية:
السلوك  تغيري  عىل  النظرية  هذه  اصحاب  يؤكد 
الظاهري للمتعلم وامهال البنى املعرفية وحيث تركز 
عىل دراسة العالقة بني املثري اخلارجي واالستجابة 
لعملية  تفسريها  عند  التعليمية  البيئة  يف  املالحظة 
مثريات  عىل  التعرف  عىل  ساعدت  والتي  التعلم 
املتعلم يف  تساعد  بطريقة  وتنظيمها  التعليمية  البيئة 
اظهار االستجابات املرغوبة التي تعرب يف جمموعها 

عن حدوث عملية التعلم.

إىل  نصل  ان  املمكن  من  انه  ذلك  يؤكد  ومما 
الدرايس  التحصيل  صعق  إىل  تؤدي  التي  العوامل 
بدراسة  هتتم  ال  التعليم  عملية  لكون  الطلبة  لدى 
التعلم  احدث  عىل  كحافز  تعمل  التي  املصريات 
بمختلف انواعها والتي من املمكن ان تعزز عملية 
التعلم واحلصول عىل السلوك املطلوب ألي حتصيل 

للطلبة.

ويعد العامل skinner  من ابرز السلوكيني يف علم 
جمال  يف  العلم   هذا  مبادئ  طبق  من  واول  النفس 
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وذلك  االجرائي  الرشط  نظرية  خالل  من  التعلم 
مثريات  او  عملية  خطوات  يف  التعليم  بتحديد 
جزئية وحتديد استجابة كل خطوة قابلة للمالحظة 

والقياس)20(.

يتم  ان  جيب  التعلم  ان  1974م  جانبية  وتشري 
التعلم  عملية  تتم  ان  جيب  كذلك  هرمية،  بطريقة 
بطريقة تتفق مع عملية التعليم وان املهامت البسيطة 
جيب تعلمها قبل املهامت املعقدة، ومن هنا جاءت 
فكرة املتطلبات السابقة يف عملية التعلم وهلذا اشار 
فيها  يتم  بطريقة  التعليمية  البيئة  تقسيم  امهية  إىل 
)حتديد( االهداف التعليمية املراد حتقيقها مسبقا كام 
اضاف اليها حتديد العنارص التعليمية بطريقة هرمية 
وتنظيمها فضال عن ذلك فقد حدد اجيابة االهداف 
التعليمية بأنامط ثامنية هي: التعليم االشاري، وتعلم 
التسلسل  وتعلم  واالستجابة،  املثري  بني  الربط 
هي  ثامنية  بأنامط  اللفظي  التداعي  وتعلم  احلركي، 
والقوانني  املبادئ  وتعلم  املفاهيم  تعليم  املتعدد 

وتعلم املشكالت)21(.

وذكرت )دردزة( 1986م ان هناك جمموعة من 
ارشادية  كخطوات  تستعمل  التعليمية  االجراءات 
التعليمية،  الربامج  تصميم  بعملية  القيام  لدى 
املعلومات  خريطة  باسم  تعرف  اخلطوات  وهذه 
وتتكون من نظام متكامل من املبادئ واالجراءات 
لتطبيق املهامت التعليمية وتبويبها وربطها وترتيبها 

وعرضها بطريقة تصويرية)22(. 

يتضح مما يتقدم ان النظريات السلوكية اسهمت 
بام  التعليمية  الربامج  بناء  يف  بأخرى  او  بطريقة 
تقدمه من اسرتاتيجيات تعليمية إذ يتم فيها هندسة 

التعليمية  البيئة  يف  وتنظيمها  اخلارجية  املثريات 
بشكل يساعد املتعلم عىل التعلم بحيث يركز انتباهه 
املتغريات  واكتشاف  الظاهري  املتعلم  سلوك  عىل 
اخلارجية التي تؤثر يف سلوكه وهذه احدى االمور 
املهمة واالسباب املهمة التي تؤثر يف حتصيل الطلبة 
أن  املمكن  من  والتي  املختلفة  اخلربات  واكتساهبم 
التحصيل  انخفاض  او  التحصيل  رفع  عىل  تعمل 
حسب نوع املثريات التي تؤثر يف هذه العملية والتي 

تؤدي إىل حتصيل عاٍل او منخفض.

املدرسة املعرفية:
التحول  نتيجة  املعرفية  النظريات  ظهرت  لقد 
السلوك  دراسة  من  النفس  علامء  قبل  من  املالحظ 
العقلية  العمليات  دراسة  إىل  للمتعلم  املالحظ 
هذه  النظر  لوجهة  وطبقا  هبا  تقوم  التي  واملعرفية 
املعرفية  للبنى  بناء  اعادة  عملية  التعلم  بشكل 
للمعارف  تراكمي  جتميع  جمرد  وليس  املتوافرة 

واملهارات)23(. 

يف  النظر  اعادة  خالل  من  اليوم  نراه  ما  وهذا 
املناهج وتنظيم معلوماهتا. وارتباطها مع بعضها يف 
باملعلومات  املنهج  ازدحام  فقط  وليس  مرحلة  كل 
واملفاهيم وهذا ينعكس عىل حتصيل الطلبة، وجيب 
االخذ بذلك واالهتامم به من خالل بناء املنهج عىل 
املعلومات  تسلسل  تراعي  صحيحة  علمية  اسس 

وترابطها يف البنى املعرفية للطالب.

الذي  النفس  أوائل علامء  )24( من   Bruner ويعد 
بنّي نقال عن  أن أهم املتغريات احلرجة التي جيب ان 

تتضمنها نظرية التعلم هي:
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حتديد طريقة تنظيم اخلربات التي جيب ان يمر . 1
هبا الفرد يف جمال التعلم.

حتديد طريقة تنظيم املادة التعليمية بشكل منظم.. 2

حتديد طريقة تعلم املادة التعليمية بشكل منظم.. 3

اثناء . 4 والتعزيز  العقاب  استقبال  طريقة  حتديد 
عملية التعلم بشكل فعال)25(.

منهج البحث واجراءاته

اتبع البحث احلايل املنهج الوصفي املسحي ألنه 
التي  والقضايا  املشكالت  عىل  التعرف  يف  مناسب 

يراد الكشف عنها.

جمتمع البحث
املقدسة  كربالء  لرتبية  العامة  املديرية  يف  يوجد 
عدد من املدارس املتوسطة واالعدادية واختري من 

املدرسني فيها )152( مدرسًا ومدرسة.  

جدول )1( عدد املدارس حبسب املدينة واملرحلة الدراسية يف 

حمافظة كربالء املقدسة

اعداديمتوسطابتدائياملوقعت
1654430مركز املدينة1
79187ناحية احلسينية2
107175ناحية احلر3
54115اهلندية4
5884ناحية اجلدول الغريب5
3281ناحية اخلريات6
1300عني التمر7

50810652املجموع

بشكل  البحث  عينة  اختريت  البحث:  عملية 
عشوائي من مدارس املحافظة وفق جدول )2(.

جدول )2( عينة البحث موزعة حسب املرحلة واجلنس

اجلنس
التعليم الثانوي 

العلمي
التعليم الثانوي 

االديب

3019ذكور

6142اناث

9161املجموع

اداة البحث
نظرا لعدم وجود  اداة مالئمة جلمع املعلومات 
الباحثون  قام  البحث  ألغراض  املناسبة  والبيانات 
الدراسات  عىل  االطالع  خالل  من  االداة   بأعداد 
واالدبيات السابقة ذات العالقة، اذ وجد ان اغلبها 
مستعملة االستبيان كأداة جلمع املعلومات ولكون 
أبرز  من  وهي  للبحث  رئيسة  كأداة  االستبانة 
يف  والبيانات  املعلومات  جلمع  الشائعة  الوسائل 
اجلهد  يف  باالقتصاد  متتاز  لكوهنا  الرتبوية  البحوث 
كثرية  بيانات  مجع  من  الباحث  يمّكن  بام  والوقت 
من عينة كبرية يف مدة زمنية مناسبة خاصة اذا كان 
اضافة  واسعة  جغرافية  رقعة  عىل  منترشًا  املجتمع 
نتائجها وتفسري  وترتيب  اسئلتها  إىل سهولة وضع 

بياناهتا)26(.

اخلطوات  وفق  الالزم  االستبيان  اعداد  تم  وقد 
االتية:
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اعداد االستبيان املفتوح:
االدبيات  عىل  الباحثني  اطالع  خالل  من 
املجاالت  بعض  حتديد  تم  السابقة  والدراسات 
مستوى  تدين  اسباب  حتتها  تندرج  أن  يمكن  التي 
التحصيل وهذه االستبانة موجهة إىل عينة املالكات 
التعليمية يف حمافظة كربالء املقدسة، تتضمن سؤاالً 
املرحلة  قبل  التحصيل  مستوى  تدين  اسباب  حول 

اجلامعية ويف الوقت نفسه تضم جمالني مها:-

املجال النفيس واالجتامعي.. 1
املجال الدرايس.. 2

اعداد االستبيان بصورته النهائية:
من  االولية  البيانات  عىل  احلصول  تم  ان  بعد 
وتبويبها  البيانات  تفريغ  تم   املفتوحة  االستبانة 
توصل  وقد  املفتوح،  لالستبيان  جماالهتا  بحسب 
موزعة  االولية  بصيغتها  فقرة   )27( إىل  الباحثون 

عىل املجالني.

صدق االستبانة:
تقرير  يف  كأسلوب  الظاهري  الصدق  اعتمد  
البحث  ألغراض  وحتقيقها  االداء  صالحية  مدى 
اخلرباء  من  االداة عىل جمموعة  تم عرض  اذ  احلايل 
واملختصني يف جمال الرتبية وطرائق التدريس وعلم 
عدم  او  الفقرات   صالحية  مدى  اقرار  يف  النفس 
صالحيتها يف قياس ما ُأعدت لقياسه حيث بلغ عدد 
اخلرباء )8( وقد ابدى اخلرباء آراءهم ومقرتحاهتم 
حذف  مع  منها  املتشاهبة  ودمج  الفقرات  بعض  يف 
بعض الكلامت ليكتمل بناء الفقرة، وبذلك اصبح 

عدد الفقرات يف املجالني )50( فقرة وتم االخذ يف 
الفقرات التي حصلت عىل نسبة اتفاق  )80%( من 

اخلرباء معيارًا عىل صالحية الفقرة.

م/ استبانة اسباب تدين مستوى التحصيل 
الدرايس

عزيزي املدرس.........

عزيزيت املدرسة.........
حتية طيبة

ويف  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  الباحثون  يروم 
البحث  اجراء  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز 
يف  الدرايس  التحصيل  مستوى  )تدين  املوسوم 
املدرسني  نظر  وجهة  من  اجلامعية  قبل  املرحلة 
لذا  البحث  عينة  اختيارك  تم  انه  وبام  واملدرسات( 
نرجو منك االجابة عىل مجيع فقرات االستبانة بدقة 
ورصاحة وعدم ترك اي فقرة منها دون اجابة عن 
يالئم  الذي  املكان  يف  )صح(  عالمة  وضع  طريق 
استجاباتكم، وكام مبني يف الشكل علاًم انه ال داعي 

لذكر االسم، فقط اذكر! 
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املدرسةانثىذكراجلنس

مثال:
غري موافقموافقموافق جداالفقراتت

امهال حتضري الطلبة الواجبات املدرسية

شاكرين تعاونكم خدمة للبحث العلمي

اسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي
اوالً: املجال االجتامعي النفيس

غرموافقموافقموافق جدًاالفقراتت

عدم توفر اجلو املناسب للدراسة يف البيت1 

ضعف املستوى االقتصادي للطالب واالرسة2

انتشار اهلاتف املحمول ووسائل اللهو االخرى3

انخفاض مستوى دافعية الطلبة نحو التعلم4

انشغال الطلبة بالعمل من اجل توفري املال5

االجتاهات السلبية نحو التعلم6

انشغال الطالب باألمور  واملشاكل العاطفية 7

اثر االوضاع السياسية واالقتصادية عىل نفسية الطالب8

ضعف اهتامم اولياء االمور بمتابعة مستوى ابنائهم9

كثرة مشتتات االنتباه حول الطالب10

النزاعات العائلية املستمرة11

التفكري السلبي جلامعة االقران12

االمراض التي يعاين منها الطالب13

اخلوف واخلجل الذي يمنع الطالب من املشاركة14

ظاهرة ترسب وهروب الطالب من املدرسة 15

ضعف الرتكيز ورسعة النسيان 16
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عدم تنظيم الطالب لوقته17

شعور الطالب باالحباط والعجز والفشل18

احلاجة للدعم النفيس والتشجيع والتعزيز19

اخلوف وعدم القدرة عىل التعامل مع املدرس20

ضعف املستوى الثقايف ألولياء امور الطلبة21

عدم تعاون املدرس مع املرشد الرتبوي ملعاجلة مشاكل الطلبة22

رسحان الطالب والعزلة اثناء رشح الدرس داخل غرفة الصف23

التأخر عن الدوام املدريس24

عدم وجود حمفزات ألثارة ذكاء الطلبة25

ثانيًا: املجال املدريس

غر موافقموافقموافق جدًاالفقراتت

ضعف اعداد التلميذ يف املرحلة االبتدائية1

ازدحام جدول الدروس اليومي باملواد الدراسية2

التعامل السلبي لبعض املدرسني مع الطلبة3

كثرة عدد الطلبة يف الصف4

ضعف االعداد العلمي والرتبوي للمدرسني 5

كره الطلبة للمواد الدراسية 6

امهال حتضري الطلبة للواجبات املدرسية7

قلة حماسبة الطلبة الضعاف من قبل املدرسني 8

انتشار الدروس اخلصوصية9

عدم تفعيل الثواب والعقاب10

كثرة غياب الطالب11

كثرة مشاكل الطالب مع اقرانه ومدرسيه او االدارة12

صعوبة املنهاج الدرايس وتعقده13

عدم جدية بعض املدرسني يف عملهم14
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نجاح الطالب من صف آلخر دون جهد منه 15

عدم توفر وسائل االيضاح واملعينات التعليمية16

تغيري مدرس املادة بني فرتة واخرى 17

تدريس املواد من قبل مدرسني من اختصاص اخر18

االزواج املدريس وقرص وقت الدرس 19

كره النظام املدريس واملدرسني20

عدم مشاركة الطالب مع املدرس اثناء رشح الدرس21

الغش يف االمتحانات وخمالفة تعليامت وانظمة املدارس22

ضعف قنوات االتصال بني االدارة املدرسية واملدرسني من 23
جهة وبني الطلبة من جهة اخرى

اثارة الشغب من قبل الطالب داخل غرفة الصف24

البيانات واحلصول عىل  اتساق  إىل  الثبات  يشري 
االجابات نفسها يف حال اعادة تطبيق هذه االداة يف 

ظروف مماثلة عىل العينة نفسها)27(. 

ولغرض التأكد من ثبات االداة اعتمد الباحثون 
اعادة االختبار مرتني عىل عينة مكونة من  اسلوب 
عرشة مدرسني وكانت الفرتة الزمنية بني التطبيقني 
تتجاوز  ال  ان  يفضل  اذ  )اسبوعني(  والثاين  االول 
إلجياد  اسبوعني  والثاين  االول  التطبيق  بني  املدة 
)بريسون(.  ارتباط  معامل  استخدم  ثبات  معامل 
وقد ظهرت معامل الثبات بام يساوي )85،.( ويعد 

االختصاصيون هذه النسبة مقبولة)28(.

التطبيق النهائي لالستبانة

طبق االستبيان النهائي عىل افراد العينة االساسية 
وقد  التعليمية  املالكات  من  بالدراسة  املشمولة 
حرص الباحثون عىل أن يلتقي قدر االمكان بالعديد 

من افراد العينة وعىل الرغم من توزيعها عىل رقعة 
أن  إذ  البحث  امهية  هلم  موضحًا  واسعة  جغرافية 
وموضوعية  دقة  مدى  عىل  تتوقف  البحث  نتائج 

االجابة.

الوسائل االحصائية
معامل ارتباط بريسون حلساب معامل املجالني . 1

بطريقة إعادة االختبار

                          ن جمـ ص - )جمـ س( )جمـ ص(
 

�⦘ن مجـ س2- )مجـ س(2⦗⦘ن مجـ ص2- )مجـ ص(2 ⦗
ر= 

معامل ارتباط بريسون حلساب معامل املجالني 
بطريقة اعادة االختبار 

حيث إن:  
ر = معامل ارتباط بريسون

ن = عدد االفراد
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س = قيمة املتغري االول
ص = قيمة املتغري الثاين

اجل  من  الفقرات  حدة  إلجياد  املرجح  الوسط   .2
باستعامل  دقة  اكثرها  ومعرفة  تنازليا  ترتيبها 

املعادلة االتية:
  ت 1×3 +ت 2×2 +ت3 ×1 

مج ت الوسط املرجح= 

حيث ان:
ت1 = تكرار اجابات ) موافق جدا(

ت2 = تكرار اجابات ) موافق(
ت3 = تكرار اجابات ) غري موافق (

1 -  أمهية النسبة=                

 

عرض النتائج وتفسريها

استخدم  البحث  اهداف  من  التحقيق  اجل  من 
الوسط املرجح والوزن املئوي يف معاجلة البيانات، 
مرجح  وسط  عىل  حتصل  التي  الفقرات  واعتبار 
اقل من )1( ووزن مئوي اقل )50،.( فقرات غري 

متحققة، ويف ما ييل عرض لذلك:

واملتعلق  االول  اهلدف  بخصوص  اوالً: 
لطلبة  الدرايس   التحصيل  )تدين  عىل  بالتعرف  
وجهة  من  كربالء  حمافظة  يف  االعدادية  املرحلة 
املجال  خيص  ما  ويف  واملدرسات   املدرسني  نظر 
املبينة  للنتائج  التوصل  تم  اذ  االجتامعي،  النفيس 

باجلدول)4(.
                         العدد الكلي       × 100 )29(العدد الجزئي

اجلدول )4( الوسط املرجح والوزن املئوي لفقرات اجملال االجتماعي النفسي  من وجهة نظر املدرسني واملدرسات

الوزن املئويالوسط املرجحالفقراتتاملرتبة

1،7388انتشار اهلاتف املحمول ووسائل اللهو االخرى13

1،7286انشغال الطالب باألمور  واملشاكل العاطفية27

1،5577عدم تنظيم الطالب لوقته317

1،4572انخفاض مستوى دافعية الطلبة نحو التعلم44

1،4572اثر االوضاع السياسية واالقتصادية عىل نفسية الطالب58

1،3970رسحان الطالب والعزلة اثناء رشح الدرس داخل غرفة الصف623

1،3869احلاجة للدعم النفيس والتشجيع والتعزيز719

1،3668ضعف املستوى الثقايف ألولياء امور الطلبة821

1،3366ضعف الرتكيز ورسعة النسيان916
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ومن اجلدول السابق يتبني ان الفقرات املتحققة 
اعىل  بالتسلسل من  فقرة هي  املجال )16(  يف هذا 

إىل اقل فقرة:

انتشار اهلاتف املحمول ووسائل اللهو 
االخرى

الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
املتحققة اذ حصلت عىل وسط مرجح بلغ )1،73( 

ووزن مئوي بلغ )%88(.

انشغال الطالب باألمور  واملشاكل العاطفية
حصلت  اذ  الثانية  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،72( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%86(

عدم تنظيم الطالب لوقته
حصلت  اذ  الثالثة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،55( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%77(

1،9160االجتاهات السلبية نحو التعلم106

1،260التفكري السلبي جلامعة االقران1112

1،1457عدم توفر اجلو املناسب للدراسة يف البيت121

955.،1عدم وجود حمفزات ألثارة ذكاء الطلبة1325

1،854ضعف اهتامم اولياء االمور بمتابعة مستوى ابنائهم149

452.،1انشغال الطلبة بالعمل من اجل توفري املال155

251.،1شعور الطالب باالحباط والعجز والفشل1618

9246،.ضعف املستوى االقتصادي للطالب واالرسة172

9246،.ظاهرة ترسب وهروب الطالب من املدرسة1815

9246،.عدم تعاون املدرس مع املرشد الرتبوي ملعاجلة مشاكل الطلبة1922

9246،.التأخر عن الدوام املدريس2024

8342،.االمراض التي يعاين منها الطالب2113

7839،.اخلوف وعدم القدرة عىل التعامل مع املدرس2220

6633،.كثرة مشتتات االنتباه حول الطالب2310

6432،.اخلوف واخلجل الذي يمنع الطالب من املشاركة2414

8529،.النزاعات العائلية املستمرة2511
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انخفاض مستوى دافعية الطلبة نحو التعلم
حصلت  اذ  الرابعة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،45( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%72(

اثر االوضاع السياسية واالقتصادية عىل 
نفسية الطالب

حصلت  اذ  اخلامسة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،45( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%72(

الدرس  رشح  اثناء  والعزلة  الطالب  رسحان 
داخل غرفة الصف

اذ حصلت  السادسة  باملرتبة  الفقرة  جاءت هذه 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،39( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%70(

احلاجة للدعم النفيس والتشجيع والتعزي
حصلت  اذ  السابعة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،38( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%69(

ضعف املستوى الثقايف ألولياء امور الطلبة
حصلت  اذ  الثامنة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،36( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%68(

ضعف الرتكيز ورسعة النسيان
حصلت  اذ  التاسعة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،33( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%66(

االجتاهات السلبية نحو التعلم
جاءت هذه الفقرة باملرتبة العارشة من الفقرات 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)1،91( ووزن مئوي بلغ )%60(.

التفكر السلبي جلامعة االقران
من  عرشة  احلادية  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
الفقرات غري املتحققة اذ حصلت عىل وسط مرجح 

بلغ )1،2( ووزن مئوي بلغ )%60(.

عدم توفر اجلو املناسب للدراسة يف البيت
من  عرشة  الثانية  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
الفقرات غري املتحققة اذ حصلت عىل وسط مرجح 

بلغ )1،14( ووزن مئوي بلغ )%57(.

عدم وجود حمفزات ألثارة ذكاء الطلبة
من  عرشة  الثالثة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
الفقرات غري املتحققة اذ حصلت عىل وسط مرجح 

بلغ )9.،1( ووزن مئوي بلغ )%55(.

مستوى  بمتابعة  االمور  اولياء  اهتامم  ضعف 
ابنائهم

من  عرشة  الرابعة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
الفقرات غري املتحققة اذ حصلت عىل وسط مرجح 

بلغ )1،8( ووزن مئوي بلغ )%54(.

انشغال الطلبة بالعمل من اجل توفر املال
من  عرشة  اخلامسة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
الفقرات غري املتحققة اذ حصلت عىل وسط مرجح 

بلغ )4.،1( ووزن مئوي بلغ )%52(.
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شعور الطالب بال00إحباط والعجز والفشل
من  عرشة  السادسة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
الفقرات غري املتحققة اذ حصلت عىل وسط مرجح 

بلغ )2.،1( ووزن مئوي بلغ )%51(.

فقد كان عددها )9(  املتحققة  الفقرات غري  اما 
وهي:

ضعف املستوى االقتصادي للطالب واالرسة
من  عرشة  السابعة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
الفقرات غري املتحققة اذ حصلت عىل وسط مرجح 

بلغ )92،.( ووزن مئوي بلغ )%46(.

ظاهرة ترسب وهروب الطالب من املدرسة
من  عرشة  الثامنة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
الفقرات غري املتحققة اذ حصلت عىل وسط مرجح 

بلغ )92،.( ووزن مئوي بلغ )%46(.

عدم تعاون املدرس مع املرشد الرتبوي ملعاجلة 
مشاكل الطلبة

من  عرشة  التاسعة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
الفقرات غري املتحققة اذ حصلت عىل وسط مرجح 

بلغ )92،.( ووزن مئوي بلغ )%46(.

التأخر عن الدوام املدريس
جاءت هذه الفقرة باملرتبة العرشين من الفقرات 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)92،.( ووزن مئوي بلغ )%46(.

االمراض التي يعاين منها الطالب
جاءت هذه الفقرة باملرتبة احلادية والعرشين من 

الفقرات غري املتحققة اذ حصلت عىل وسط مرجح 
بلغ )83،.( ووزن مئوي بلغ )%42(.

اخلوف وعدم القدرة عىل التعامل مع املدرس
جاءت هذه الفقرة باملرتبة الثانية والعرشين من 
الفقرات غري املتحققة اذ حصلت عىل وسط مرجح 

بلغ )78،.( ووزن مئوي بلغ )%39(.

كثرة مشتتات االنتباه حول الطالب
جاءت هذه الفقرة باملرتبة الثالثة والعرشين من 
الفقرات غري املتحققة اذ حصلت عىل وسط مرجح 

بلغ )66،.( ووزن مئوي بلغ )%33(.

من  الطالب  يمنع  الذي  واخلجل  اخلوف 
املشاركة

جاءت هذه الفقرة باملرتبة الرابعة والعرشين من 
الفقرات غري املتحققة اذ حصلت عىل وسط مرجح 

بلغ )64،.( ووزن مئوي بلغ )%32(.

النزاعات العائلية املستمرة
والعرشين  اخلامسة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري  الفقرات  من 

مرجح بلغ )85،.( ووزن مئوي بلغ )%29(.

واملتعلق  االول  اهلدف  بخصوص  ثانيًا: 
بالتعرف عىل )التعرف عىل اسباب تدين التحصيل 
لطلبة املرحلة االعدادية يف حمافظة كربالء من وجهة 
ما  ويف  االعدادية  املرحلة  ومدرسات  مدريس  نظر 
خيص املجال املدريس(، اذ تم التوصل للنتائج املبينة 

باجلدول )5(.
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اجلدول )2( الوسط املرجح والوزن املئوي لفقرات اجملال املدرسي  من وجهة نظر املدرسني واملدرسات

الوسط املئويالوسط املرجحالفقراتتاملرتبة
86%1،72التعامل السلبي لبعض املدرسني مع الطلبة13
84%1،67عدم مشاركة الطالب مع املدرس اثناء رشح الدرس221
81%1،63كره الطلبة للمواد الدراسية36
78%1،56امهال حتضري الطلبة للواجبات املدرسية47
78%1،56انتشار الدروس اخلصوصية59
70%1،41عدم تفعيل الثواب والعقاب610
70%1،41كره النظام املدريس واملدرسني720
63%1،25نجاح الطالب من صف آلخر دون جهد منه815
63%1،25تدريس املواد من قبل مدرسني من اختصاص اخر918

59%1،18اثارة الشغب من قبل الطالب داخل غرفة الصف1024
58%1،16عدم جدية بعض املدرسني يف عملهم1114
57%1،14عدم توفر وسائل االيضاح واملعينات التعليمية1216
53%6.،1ضعف االعداد العلمي والرتبوي للمدرسني135
53%6.،1تغيري مدرس املادة بني فرتة واخرى1417
52%1،3كثرة غياب الطالب1511
51%3.،1قلة حماسبة الطلبة الضعاف من قبل املدرسني168

1723
من  واملدرسني  املدرسية  االدارة  بني  االتصال  قنوات  ضعف 

جهة وبني الطلبة من جهة اخرى
.،98%49

48%97،.ضعف اعداد التلميذ يف املرحلة االبتدائية181
46%92،.كثرة عدد الطلبة يف الصف194
43%86،.الغش يف االمتحانات وخمالفة تعليامت وانظمة املدارس2022
40%8،.صعوبة املنهاج الدرايس وتعقده2113
39%77،.ازدحام جدول الدروس اليومي باملواد الدراسية222
38%77،.االزواج املدريس وقرص وقت الدرس2319
36%71،.عدم تنظيم اوقات االستذكار2425

34%69،.كثرة مشاكل الطالب مع اقرانه ومدرسيه او االدارة2512
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ومن اجلدول السابق يتبني ان الفقرات املتحققة 
يف هذا املجال )16( فقرة هي بالتسلسل من األعىل 

إىل األقل نسبة:

التعامل السلبي لبعض املدرسني مع الطلبة:
الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
املتحققة اذ حصلت عىل وسط مرجح بلغ )1،72( 

ووزن مئوي بلغ )%86(.

اثناء رشح  املدرس  الطالب مع  عدم مشاركة 
الدرس

حصلت  اذ  الثانية  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،76( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%84(

كره الطلبة للمواد الدراسية
حصلت  اذ  الثالثة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،63( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%83(

امهال حتضر الطلبة للواجبات املدرسية
حصلت  اذ  الرابعة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،56( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%78(

انتشار الدروس اخلصوصية
حصلت  اذ  اخلامسة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،56( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%78(

عدم تفعيل الثواب والعقاب
اذ حصلت  السادسة  باملرتبة  الفقرة  جاءت هذه 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،41( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%70(

كره النظام املدريس واملدرسني
حصلت  اذ  السابعة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،41( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%70(

نجاح الطالب من صف آلخر دون جهد منه
حصلت  اذ  الثامنة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،25( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%63(

تدريس املواد من قبل مدرسني من اختصاص 
آخر

حصلت  اذ  التاسعة  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مئوي  ووزن   )1،25( بلغ  مرجح  وسط  عىل 

.)%63(

اثارة الشغب من قبل الطالب داخل غرفة 
الصف

الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)1،25( ووزن مئوي بلغ )%63(.

عدم جدية بعض املدرسني يف عملهم
الفقرات  باملرتبة االوىل من  الفقرة   جاءت هذه 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)1،16( ووزن مئوي بلغ )%58(.
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عدم توفر وسائل االيضاح واملعينات التعليمية
الفقرات  باملرتبة االوىل من  الفقرة   جاءت هذه 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)1،14( ووزن مئوي بلغ )%57(.

ضعف االعداد العلمي والرتبوي للمدرسني
الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)6.،1( ووزن مئوي بلغ )%53(.

تغير مدرس املادة بني فرتة واخرى
الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)6.،1( ووزن مئوي بلغ )%53(.

كثرة غياب الطالب
الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)1،3( ووزن مئوي بلغ )%52(.

قلة حماسبة الطلبة الضعاف من قبل املدرسني
الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)3.،1( ووزن مئوي بلغ )%51(.

اما الفقرات غري املتحققة فقد كان عددها )16( 
وهي:

ضعف قنوات االتصال بني االدارة املدرسية 
واملدرسني مهمة وبني الطلبة من جهة 

اخرى

الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)98،.( ووزن مئوي بلغ )%49(.

ضعف اعداد التلميذ يف املرحلة االبتدائية
الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)97،.( ووزن مئوي بلغ )%48(.

كثرة عدد الطلبة يف الصف
الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)92،.( ووزن مئوي بلغ )%46(.

الغش يف االمتحانات وخمالفة تعليامت 
وانظمة املدارس

الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)92،.( ووزن مئوي بلغ )%46(.

صعوبة املنهاج الدرايس وتعقده
الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)8،.( ووزن مئوي بلغ )%40(.

باملواد  اليومي  الدروس  جدول  ازدحام 
الدراسية

الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)77،.( ووزن مئوي بلغ )%39(.
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اإلزواج املدريس وقرص وقت الدرس
الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)77،.( ووزن مئوي بلغ )%36(.

عدم تنظيم اوقات االستذكار
الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)71،.( ووزن مئوي بلغ )%36(.

او  ومدرسيه  اقرانه  مع  الطالب  مشاكل  كثرة 
االدارة

الفقرات  من  االوىل  باملرتبة  الفقرة  هذه  جاءت 
بلغ  مرجح  وسط  عىل  حصلت  اذ  املتحققة  غري 

)69،.( ووزن مئوي بلغ )%34(.

تفسري النتائج املتعلقة باجملال االول 
االجتماعي والنفسي من وجه نظر املدرسني 

واملدرسات املرحلة االعدادية

يتضمن هذا املجال )25( فقرة موضحة بجدول 
اوساطها  حسب  تنازليا  ترتيبا  رتبت  وقد   )1(
افراد  استجابات  عىل  بناء  املئوية  واوزاهنا  املرجحة 

عينة البحث وكام يأيت:

انتشار  تنص عىل  والتي  الفقرة )3(  ان  يظهر  اذ 
االخرى  اللهو  ووسائل  واالنرتنيت  النقال  اهلاتف 
ووزن   )1،73( مرجح  بوسط  االول  بالرتتيب 
مئوي )88%( وقد اكد ذلك املدرسون واملدرسات 
اوقات  ويف  الدرس  اثناء  للطلبة  مالحظاهتم  من 

من  خروجهم  بعد  وحتى  الدرس  خارج  الفرصة  
وانتشار ذلك  االمور  اولياء  اكده  ما  املدرسة وهذا 
عىل  ينعكس  الذي  االمر  املجتمع  افراد  مجيع  بني 
انخفاض  نتيجة  يأيت  ايضًا  وهذا  الطلبة  حتصيل 
حمالت  وانتشار  االلكرتونية  االجهزة  اسعار 

االنرتنيت وبدون رقابة حكومية.

جاءت الفقرة )7( التي تنص عىل انشغال الطلبة 
باألمور العاطفية وهذا نتيجة ايضا استخدام اجهزة 
النقال واالنرتنيت وخاصة يف هذه املرحلة العمرية.

عدم  عىل  تنص  والتي   )17( الفقرة  وجاءت 
تنظيم الطالب لوقته بالرتتيب الثالث بوسط مرجح 
يرتبط  ايضا  وهذا   )%77( مئوية  ونسبة   )1،55(

بالفقرة )7( و)3(.

انخفاض  عىل  تنص  التي   )4( الفقرة  جاءت 
الرابع  بالرتتيب  التعلم  نحو  الطلبة  دافعية  نسبة 
وسط مرجح )1،72( ووزن مئوي )77%( ويرى 
الباحثون ان هذه الفقرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بفقرة 
)1( والفقرة )2( كام ان ما يمر به البلد من احداث 
هلم  ان  ويسبب  الطلبة  دافعية  عىل  يؤثران  وعنف 
قلقًا نفسيًا فضاًل عن  قناعتهم بعدم وجود وظائف 
حيصلون عليها بعد االنتهاء من الدراسة او صعوبة 

التحاقهم باجلامعة بسبب الظروف املادية.

تنص  والتي  اخلامس  بالرتتيب  الفقرة  جاءت 
عىل اثر االوضاع السياسية واالقتصادية عىل نفسية 
الطالب وهذا ما اكدته الفقرة السابقة ونالحظ  ان 
ووزن   )1،40( مرجح  بوسط  وكانت  عالقة  هلا 

مئوي )%72(.
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اهلدف الثاني ) اجملال التدريسي ( 

موضح  وكام  فقرة   )25( املجال  هذا  يتضمن 
حسب  تنازليا  ترتيبا  رتبت  وقد   )2( اجلدول  يف 
عىل  بناء  املئوية  واوزاهنا  املرجحة  اوساطها 

استجابات افراد عينه البحث وكام يأيت:

التعامل  تنص عىل  التي  الفقرة )3(  ان  يظهر  اذ 
السلبي لبعض املدرسني مع الطلبة بالرتتيب االول 

بوسط مرجح )1،72( ووزن مئوي )%86(.

الطلبة  مع  التعاون  ابداء  ان  املدرسني  مجيع  اكد 
وهذا  الدراسية،  باألمور  االلتزام  لعدم  يدفعهم 
يؤدي إىل انخفاض مستوى التحصيل لدهيم خاصة 
كافية  خدمة  لدية  وليس  صغريًا  املدرس  كان  إذ 
النفس  علم  ختص  معلومات  عىل  بعد  حيصل  ومل 

الرتبوي.

عدم  عىل  تنص  والتي   )21( الفقرة  جاءت   
الدرس  رشح  اثناء  املدرس  مع  الطالب  مشاركة 
 )%84( مئوية  وبنسبة   )1،67( مرجح  بوسط 
املدرسني  مجيع  يعانيه  ما  وهذا  الثاين  بالرتتيب 
واملدرسات من اهتامم الطالب وتركيزه عىل االمور 

العاطفية او االمور التي تتعلق بحياته العامة.

وايضا كام ذكرنا سابقا نتيجة استخدامه اهلاتف 
وجود  وعدم  االخرى  باألمور  وانشغاله  املحمول 
وسائل تعليمية تشد من انتباهه او عدم وجود تعزيز 

ومتابعة من قبل املدرس.

)كره  وتنص  ثالثا  ترتيبها  فجاء   )6( الفقرة  اما 
 )1،63( مرجح  بوسط  الدراسية(  للمواد  الطلبة 
التعامل  نتيجة  جاء  وهذا   )%81( مئوي  ووزن 

السلبي لبعض املدرسني وعدم مشاركته يف الدرس 
وهذا ما جيعل الطالب يف هذه املرحلة غري متفاعل 
مع والربامج واالساليب التدريسية الصحيحة التي 

تعتمد عىل املحارضة فقط.

الطلبة  )امهال  تنص  والتي   )7( الفقرة  اما 
للواجبات املدرسية( وكان الوسط املرجح  )1،56( 
ووزن مئوي )80%( كان ترتيبها الراجح قد يكون 
بسبب انشغاله باألمور التي ذكرت يف املجال االول 

وانعكس ذلك عىل واجباته املدرسية.

اخلاص  بالرتتيب  جاءت  فقد   )9( الفقرة  اما 
اخلصوصية(  الدروس  )انتشار  عىل  تنص  والتي 
ووزن   )1،56( مرجح  وسط  عىل  حصلت  حيث 
مئوي )78%( وهذا ايضا ما ذكره املدرسون حيث 
جيدا  الدرس  يفهمون  ال  اهنم  يعتقدون  الطلبة  ان 
هلذا  اخرى  امور  او  الوقت  لضيق  املدرسة  داخل 
أصبح عليه ان يأخذ دروسا خصوصية لكون مجيع 
الطلبة وبمختلف مستوياهتم يتعاملون يف مسريهتم 
املدرسية هبذا االسلوب الذي أصبح منترشا بصورة 
هبذه  القيام  عىل  يضطر  االحيان  بعض  ويف  كبرية 
الدروس لعدم تقييمه او حصوله عىل تقييم علمي 

مناسب يف دراسته.

ومن االمور املهمة التي جيب االخذ هبا هو زج 
املدرسني واملدرسات بدورات تطويرية مستمرة هلا 
عالقة مع اسرتاتيجيات ونامذج التدريس التي تنبثق 
لكي  والسلوكية  والبنائية  املعرفية  النظريات  من 
وتوظيف  للطلبة  العلمي  املستوى  رفع  عىل  تعمل 
تعزيز  عىل  لتعمل  خالهلا  من  املختلفة  االنشطة 

الطالب وزيادة استيعابه املادة العلمية.
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التوصيات

إىل . 1 اولياء االمور  قبل  الزيارات من  زيادة عدد 
املدرسة ملتابعة ابنائهم ومعرفة احواهلم املدرسية 

وااللتقاء مع املدرسني.
التعاون مع املرشف الرتبوي االجتامعي داخل . 2

املدرسة للحد من االمور العاطفية التي يمر هبا 
املرحلة احلساسة يف حياته كي  الطالب يف هذه 

ال تؤثر عىل سريته الدراسية.
حث املالكات التعليمية  عىل استخدام الوسائل . 3

التعليمية املختلفة لشد انتباه الطلبة إىل الدرس.
بمختلف . 4 التعزيز  باستخدام  املدرسني  تشجيع 

لكي  اللفظي  وغري  اللفظي  كالتعزيز  انواعه 
مستواه  من  وحيسن  العلمية  املادة  مع  يتفاعل 

العلمي.
خالل . 5 من  مستمرة  بصورة  الطلبة  توجيه 

ذكر  خالل  من  العلم  بأمهية  اليومية  الدروس 
اآليات القرآنية التي تؤكد عىل ذلك فضاًل عن 
العلمية  املعلومات  إىل  بالتوصل  العلامء  أمهية 
املهمة يف حياة االنسان واآليات التي تؤكد عىل 
االخالق وهذا ينعكس عىل تقدير عظمة اخلالق 

سبحانه وتعاىل من قبل املجتمع االسالمي.

املقرتحات 

املجال النفيس واالجتامعي:
احلد من انتشار اهلاتف النقال وعدم استخدامه . 1

يف اثناء الدوام الرسمي.
الطلبة . 2 تزويد  عدم  عىل  واألمهات  اآلباء  حث 

باهلاتف النقال ومتابعة استخدامه.
ما . 3 يف  وخاصة  لطلبتهم  االمور  اولياء  متابعة 

خيص حياهتم االجتامعية وعدم اجراء عالقات 
الكثري  استخدامهم  وايضا  كثرية مع االصدقاء 

للهاتف النقال قد يقلل من ذلك.
البيت . 4 داخل  يف  الطالب  وقت  تنظيم  حماولة 

وهذا يأيت من متابعته الصحيحة وتوزيع الوقت 
بصورة صحيحة.

السياسية . 5 لألوضاع  الكثري  انتباه  عدم  حماولة 
التي قد تؤثر عىل نسبة الطالب مما ينعكس عىل 

حتصيله العلمي.

املجال املدريس:
مع . 1 التعامل  عدم  املدريس  باملجال  يتعلق  ما 

وحماولة  اجيابية  بصورة  وانام  سلبيا  الطالب 
وطالب  طالب  كل  بني  الفردية  الفروق  معرفة 
بحسب مستواه العلمي وتعزيز االجياب له دائام 

وعدم التقليل من مستواه العلمي امام الطلبة.
اعطاء فرصة جلميع الطلبة للمشاركة يف الدرس . 2

جلميع  االسئلة  توجيه  خالل  من  حيصل  وهذا 
الطلبة وعدم االختصار عىل الطلبة املتفوقني.

متابعة الطلبة دائام من خالل استخدام السجل . 3
ملتابعة نشاطاهتم وحتضريهم املدريس.

للطلبة . 4 اخلصوصية  الدروس  من  التقليل 
يف  تدريسها  يتم  التي  الدروس  عىل  واالعتامد 

املدرسة.
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