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ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم بِْسِم الّلَ

اإفتتاحية العدد

احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة واتم التسليم عىل سيدنا رسول اهلل حممد واله الطيبني الطاهرين...

من  به  تعنى  ملا  كافة،  العلمية  املجاالت  يف  واملعرفة  الفكر  روافد  من  مهام  رافدا  العلمية  الدوريات  متثل 
ختصص او تفرد يف طرح املواضيع العلمية عىل طاولة البحث العلمي لتخاطب جمتمع العلامء واملختصني بام 
ينسجم واهتامماهتم العلمية والبحثية ومن هنا نحاول يف ارسة حترير جملة )السبط( ان هنتم بنرش العديد من 
البحوث والدراسات التي تعنى بجوانب خمتلفة من حقول العلم واملعرفة التي ختص مدينة كربالء املقدسة بام 
حتتويه هذه احلارضة اإلسالمية من جوانب مرشقة متثلت بتفاعل انساين كبري وحضاري عميق سجلت من 
خالله املدينة متيزا كبريا عىل مستويات عدة فكلام توغلنا يف دراسة جانبًا من حضارهتا كلام قادنا اىل جوانب 

اعمق واخصب وارحب يف تاريخ هذه املدينة وارثها اإلنساين.

عدة  مواضيع  عاجلت  التي  العلمية  البحوث  من  جمموعة  العدد  هذا  يف  الكريم  للقارئ  نقدم  ان  ويرسنا 
وتراثية  تارخيية  وأخرى  للغوية  مباحث  اىل  العدد  بحوث  قسمت  فقد  واهتامماهتا  املجلة  أبواب  وبحسب 
 احلسني االمام  اربعينية  بزيارة  هتتم  وبحوث  كربالء  علامء  سري  ختص  وموضوعات  جغرافية  وبحوث 

مجيعها اخذت مادهتا من كربالء وحضارتنا املتنوعة ونأمل أن تنال اهتامم الباحثني يف هذا الشأن.

واحلمد هلل أوالً وآخرًا...

رئيس التحرير

13
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من تراث كربالء اللغوي والأدبي

-قب�شات ونماذج-

األستاذ املتمرس الدكتور

حممد كريم إبراهيم الشمري

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية - جامعة بابل
Mohammedkihn60@gmail.com
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من تراث كربالء اللغوي واألدبي - قبسات ونماذج -

الملخ�ض

كربالء اسم قديم يف التاريخ يرجع اىل العهد البابيل، إذ كانت تضم قرى بابلية عدة يطلق عليها كور بابل.

عرض البحث آراء عدة ووجهات نظر من لدن اللغويني من املعاجم واملصادر وتعني بالرخاوة التي أطلق 
من  مشتقة  إهّنا  وقيل  والدغل،  احلىص  من  نقية  أرضها  فكانت  احلمض،  نبات  اسم  والكربل  الكربلة  عليها: 
الَكْرِب، وهو احلزن والغم، وهذا املعنى ينطبق عىل حاهلا بعد وصول االمام احلسني بن عيل اىل ارضها 
اسم  وهو  موضع  اسم  كربالء  أن  اىل  اللغويني  بعض  أشار  وقد  وبالء  كرب  ارض  إهّنا  فقال:  عنها،  وسؤاله 

اعجمي معرب، وليس اساًم عربيًا حمضًا.

وقد أبرز البحث اهتامم الشعراء بتوثيق اسم كربالء وختليدها، بعد واقعة الطف األليمة التي استشهد فيها 
االمام احلسني وأوالده وأخوته وبني عمومته وصحابته يف اليوم العارش من شهر حمرم احلرام )عاشوراء( 
أشعارهم  وتوثيق  الشعراء  هلؤالء  الشعرية  الدواوين  من  بعدد  البحث  تدعيم  تم  وقد  61هـــ/680م،  سنة 
بخصوص كربالء وواقعة الطف األليمة، فضاًل عن االستعانة بعدد من املصادر األدبية لتوثيق ما تضمنته من 

أشعار هبذا اخلصوص.

الكلامت املفتاحية: كربالء، تراث، قبسات، نامذج.
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أ. د. املتمرس. حممد كريم الشمري

Karbala Linguistic and Literary Heritage

-Examples and Models-

Professor Dr. 

Mohammed Kareem Ibrahim Al-Shummary

College of Education for Humanities -University of Babil

Abstract
'Karbala' is an ancient name in history dating back to the Babylonian era as there are several 

Babylonian villages called 'Core of Babylon'.

This research presents several opinions and viewpoints of linguists collected from dictio-
naries and resources. 'Karbala' means laxity which was called alkarbala. Karbal is the name of 
the acid plant. Its land was pure of gravel and dung. It was said to be derived from distress and 
grief. When Imam Al-Hussein (peace be upon them) arrived there, he said: "It is a land of pain 
and affliction". Some linguists have pointed out that 'Karbala' is a name of a place, a Persian 
not a purely Arab name.

This research highlights the interest of the poets in documenting the name of Karbala and its 
perpetuation after the painful incident of Imam Al-Hussein (peace be upon him), when his sons, 
brothers, cousins   and companions were murdered on the 10th of Muharram (Ashura) in 61 AH/  
681 AD. The research is supported by a number of poems written by poets who documented 
that battle and it reviews a number of literary resources in order to document the contents of the 
poems in this regard.

Keywords: Karbala, Heritage, Linguistic, Examples.



18

من تراث كربالء اللغوي واألدبي - قبسات ونماذج -

المقدمة

يف  مرموقة  ومنزلة  بمكانة  كربالء  مدينة  حظيت 
الرتاث العريب االسالمي، بمختلف ألوانه وأطيافه، 
بعدما أصبحت مدينة مقدسة لدى العرب واملسلمني 
ثراها  بن عيل عىل  اإلمام احلسني  استشهاد  منذ 
الطاهر، مع كوكبة من الشهداء األبرار من أهل بيته 
وصحابته، إثر واقعة الطف الشهرية التي وقعت يف 

العارش من شهر حمرم احلرام سنة )61هـ/680 م(.

كل  يف  )الِقَدم(  األول  الصدر  منذ  كربالء  ُنِعتت 
ورد  خمتلفة،  عديدة  بأسامء  واالخبار  التاريخ  من 
ونينوى  والغارضية  كربالء  بأسامء:  احلديث  منها يف 
وعمورا وشاطئ الفرات وشط الفرات، كام ورد منها 
يف الرواية والتاريخ ايضًا: مارية والنواويس والطف 
وطف الفرات ومشهد احلسني واحلائر واحلري، 
اىل غري ذلك من األسامء املختلفة الكثرية، لكن أهم 
هذه االسامء من الناحية الدينية، هو اسم: احلائر، ملا 
ُأنيط به  احيط هبذا االسم من احلُرمة والتقديس، أو 
هذا،  يومنا  اىل  والفقه  الرواية  يف  وأحكام  أعامل  من 
نظر  يف  واخلطورة  األمهية  من  االســم  هلذا  ما  ومع 
الدين، إال أن تسميته مل ُتعاَلج ُمعاجلة وافية من ناحية 

التاريخ واللغة، وال من ناحية الفقه واحلديث.

خطة البحث: 

تضمنت خطة البحث: ملخصًا ومقدمة ومبحثني 
وخامتة مع قائمة باملصادر واملراجع.

الــرتاث  يف  كربالء  بعنوان  األول  املبحث  كــان 

نظر  ووجهات  آراء  ــة  دراس فيه  تناولنا  اللغوي، 
ألشهر  اللغوية  واملــصــادر  املعاجم  من  اللغويني 
واجلوهري  االزدي  دريد  ابن  وأبرزهم:  اللغويني 
واجلواليقي وابن منظور واخلفاجي والَزبيدي، فضاًل 

عن مؤلفات ومصادر لغوية أخرى.

من  قبسات  عنوانه:  فجعلنا  الثاين  املبحث  اما 
كربالء يف الرتاث األديب/ نامذج خمتارة، اخرتنا قصائد 
ومقطوعات شعرية لعدد من الشعراء أبرزهم: معن 
دهبل  وأبــو  والفرزدق  َعــّزة  وُكَثري  املــزين  أوس  بن 
احلسني  الكامل  والوزير  احلمريي  والسيد  اجلمحي 
بن عيل املغريب، حول كربالء وواقعة الطف األليمة 
التي وقعت عىل ثراها الطاهر، ووثقنا أشعارهم وفق 

تسلسل سنوات وفياهتم.  

المبحث الأول:

كربالء في التراث اللغوي

البد لنا من وقفة عند موضوع اشتقاق كربالء، من 
اإلسالمية،  العربية  اللغوية  واملصادر  املعاجم  بطون 
إذ يمكن تقسيم الكلمة إىل مقطعني: كرب، و: بالء.

الكرب عىل وزن الرضب جمزوم، ويعني: احلزن 
وكربه  كروب.  ومجعه:  بالنفس،  يأخذ  الذي  والغم 
مكروب  فهو  عليه،  اشتد  كربًا:  يكربه  والغم  األمر 
النفس.  ملكروب  وانه  الكربة،  واالســم:  وكريب، 
والكريب: املكروب. وأمر كارب، واكرتب لذلك، 
كريبة،  الواحدة:  الشدائد،  والكرائب:  اغتم.  أي: 

وكربت واألرض: قلبتها للحرث.

له، أي:  ُكِرَب  الوحي  أتاه  إذا  ويف احلديث: كان 
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أصابه الكرب، فهو مكروب، والذي كربه: كارب. 

َكَربت  يقال:  دنا،  كروبًا:  يكرب  األمر  وكرب 
دنا:  يشء  وكل  انطفاؤها،  قــُرب  أي:  النار،  حياة 
الشمس  وكربت  يكون،  أْن  كرب  وقد  كرب،  فقد 

للمغيب: دنت، وكربت الشمس: دنت للغروب.

وَقــُرَب.  ذلك  من  دنا  أي  كرب،  عبيد:  أبو  قال 
وكل داٍن قريب فهو كارب.

هي  الغالظ  السعف  أصــول  األصمعي:  وقــال 
تيبس  التي  والعريضة  كرنافة،  واحدهتا:  الكرانيف، 
ابن األعرايب:  الكربة، وقال  الكتف هي  فتصري مثل 
وَكَرَب  عنه،  إْسُتغني  ألنه  كربًا  النخل  كرب  سمي 
أصول  النخل:  وكــرب  ذلــك.  من  ــا  ودن ُيقطع  ان 

السعف)1(.

الكرب،  من  جــاء  كربالء  اســم  اشتقاق  ولعل 
واالسم:  املكان  عىل  ينطبق  وهذا  والغم،  احلزن  أي 
بن  احلسني  اإلمـــام  أّن  ــة)2(  ــ رواي ففي  ــالء(،  ــرب )ك
عيل سأل عن املوضع)كربالء( حني نزله، فقيل: 
تشاءم  لذلك  وبــالء،  كرب  أرض  فقال:  كربالء، 

اإلمام احلسني من هذا االسم.

كربالء،  السم  االشتقاق  من  اآلخر  )اجلزء(  أما 
فقد جاء من الكربلة، روى ابن دريد)3( عن الكربلة، 
ببعض،  بعضه  خلطت  إذا  الــيء:  كربلت  يقال: 
ماء.  يف  اخلوض  أو  طني،  يف  املي  تعني  والكربلة 
يمي  جاء  يقال:  القدمني،  يف  رخاوة  ايضًا:  وتعني 
مكرباًل، أي كأنه يمي يف طني، وعن هذا االشتقاق 
قال احلموي)4( ما نصه: ))فيجوز عىل هذا أْن تكون 
ونحن  بذلك((،  فسميت  رخوة  املوضع  هذا  أرض 

نرّجح ما ذكره احلموي من أن اسم كربالء مشتق من 
وصفت  التي  أرضها  طبيعة  اىل  تشري  التي  الكربلة، 
مثل  اللغويون  وسبقه  احلموي  ساق  وقد  بالرخوة، 
للتدليل  عديدة  أمثلة  واجلوهري  األزدي  دريد  ابن 
هززهتا  إذا  احلنطة،  كربلُت  فقيل:  املعنى،  هذا  عىل 
ونقيتها أي هذبتُها مثل غربلُتها، قال الشاعر يف صفة 

احلنطة: ]رجز[. 

ــًا لــلــثــقــل ــ ــوبـ ــ حيـــمـــلـــن محـــــــراء رسـ

القصل)5( مــن  وُكــربِــلــْت  ُغــربـِـلــْت  قــد 

منتقاة  األرض  هذه  تكون  أن  هذا  عىل  وجيــوز 
والكربل:  بذلك،  فسميت  والــدغــل،  احلــىص  من 
يصف  السعدي  وجزة  أبو  قال  احلُامض،  نبات  اسم 

اهلودج: ] الوافر[.

وتـــــامـــــر كــــربــــل وعـــمـــيـــم دفـــىل    
ــور)6( ــمـ ــط يـ ــب ــدى س ــ ــن ــ ــا، وال ــه ــي ــل ع

نبته  تكثر  النبات  من  الصنف  هذا  أّن  ونرجح 
هناك، فسمي املوضع به، أي: موضع كربالء.

أمحر  ر)ضــوء(  ــوَّ َن له  نبت  الكربل  إّن  وقــيــل)7( 
ُمرشق، حكاه ابو حنيفة، وأنشد: ]الطويل[.

ــا ــذوره كـــأن جــنــي الـــدفـــىل يــغــي ح

ــل ــوار ضــــاِح مـــن خـــزامـــى وكــرب ــ ونـ

والكربال: املندف الذي ُيندف به القطن، وأنشد 
الكسائي: ] البسيط [. 

ــًا ــرع ــا ق ــاهت ــام ــام عـــىل ه ــغ ــل تــرمــي ال
ــيــل)8( ــكــراب ال رضب  ه  ــريَّ ــ َط ــرس  ــال ك
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منظور)9(  ابــن  ونسب  كرابيل،  كــربــال:  ومجــع 
مع  )الشيباين(،  اىل  أعاله  الشعر  بيت  والزبيدي)10( 

االختالف يف بعض كلامت البيت.

وهنالك اشتقاقات عديدة ملادة: كربل، والكربلة، 
يمكن العودة اىل املصادر املتنوعة)11( لالطالع عليها 
اسم  اشتقاق  أّن  نستنتج  وهكذا  منها،  واإلفـــادة 
كربالء ارتبط بطبيعة أرضها ومواصفاهتا، فضاًل عن 
االشتقاق من الكرب والبالء الذي اقرتن باستشهاد 
الشهداء  بيته وصحبه من  اإلمام احلسني وأهل 
األبرار يف واقعة الطف األليمة سنة )61هـ/ 680م(.

فيه  استشهد  الذي  املوضع  كربالء،  وبخصوص 
من  اللغة  ملصادر  كان   ،عيل بن  احلسني  اإلمام 
املعاجم اللغوية اسهاٌم يف االشارة اىل هذا االسم، وما 
قيل عنه من أحاديث وروايات وحكايات وأشعار، 
سنوردها استكامالً للبحث واستزادًة بالفائدة واملعرفة 

العلمية لإلحاطة هبذا االسم ودالالته واشتقاقه.

ذكر ابن دريد)12( عن كربالء أّنه: موضع، قائاًل: 
“موضٌع ال أحسبه عربيًا حمضًا” وقال)13(:  “وكربالء 

اجلواليقي)14(  ــرر  وك ب”،  ــعــرَّ ُم أعجمي  موضع 
وهو  ُمعّرب  أعجمي  “كربالء،  قائاًل:  الكالم،  هذا 
عيل  بن  احلسني  فيه  ]استشهد[  ُقتل  الذي  املوضع 
اسم  اخلفاجي)15(:  “كربال  وقال  عنهام”  اهلل  ريض 

موضع ُمعّرب”.

قرب  وهبا  موضع،  اجلوهري)16(:  “وكربالء:  قال 
نص  من  ويتضح  عنهام”.  اهلل  ريض  عيل  بن  احلسني 
موقع  أين  لنا  حيدد  فلم  مقتضب  نص  أنه  اجلوهري 
يف  روايــات  أو  تفاصيل  يذكر  ومل  بالضبط،  كربالء 

فيه،   عيل بن  احلسني  اإلمام  قرب  وجود  أسباب 
لكونه لغويًا ال راوية وال مؤرخًا، لكن هذه املعلومة 
املقتضبة التي أوردها ال ختلو من فائدة وأمهية علمية، 
بوجود  كربالء  مكان  أي:  موضع،  اسم  اقــرتن  اذ 
يقرتن  ما  وهذا  فيه،   عيل بن  احلسني  اإلمام  قرب 
التي  األليمة  الشهرية  الطف  واقعة  عن  باإلخبار 
بيته  فيها اإلمام احلسني بن عيل وأهل  استشهد 
وصحابته يف اليوم العارش من شهر حمرم احلرام سنة 
واهل   احلسني اإلمام  فدفن  680م(،  )61هـ/ 
األبرار يف أرض كربالء  الشهداء  بيته وصحابته من 
الداين  إليه  يشري  وَعَلاًم  التي صارت عنوانًا  املقدسة، 

والقايص بعد تلك الفاجعة األليمة إىل يومنا هذا.

أما ابن منظور)17( فلم ختتلف معلوماته عام أورده 
اجلوهري عن كربالء، سوى زيادة بيت شعر للشاعر 
ة)18(، قائاًل:  “وكربالء: اسم موضع وهبا قرب  ُكَثري َعزَّ

احلسني بن عيل“ ، قال ُكَثري: ] الوافر[. 
ــُط إيــــــامٍن َوبِـــــــــٍر)19( ــ ــْب ــ ــُط ِس ــبـ ــِسـ َفـ

ــالء ــ ــربـ ــ وِســــــبــــــُط َغــــيَّــــبــــتــــُه َكـ

تقرتن  عــزة  لُكثري  الشعر  بيت  يف  االضافة  إّن 
ثرى  عىل   عيل بن  احلسني  ــام  اإلم باستشهاد 
البيت  َعــَجــز  مــن  ــح  واض ــذا  وه الطاهر،  كــربــالء 

الشعري أعاله:  “وسبط غيبته كربالء”.

املقصود بالسبط: احلفيد من جهة األم، فاإلمامان 
احلسن واحلسني مها سبطا رسول اهلل من جهة أمهام 
السيدة فاطمة الزهراء، بنت الرسول، وورد 
واملقصود  َوبٍِر“،  إيامن  “فسبط  الشعر  بيت  صدر  يف 
به: اإلمام احلسن بن عيل، سبط )حفيد( رسول 
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الزهراء، ويف عجز  فاطمة  أمه  اهلل من جهة 
غيبته  ــذي  ال السبط  بـــ:  املقصود  أن  نفسه  البيت 
الذي  أي   ،عيل بن  احلسني  اإلمام  هو  كربالء، 

استشهد عىل ثرى كربالء الطاهرة.

مخسة  عزة  كثري  للشاعر  األصفهاين)20(  وذكــر 
أبيات من قصيدة له)21(، منها: ] الوافر[.

ــش ــريـ قـ ــن  ــ ــ م ــة  ــ ــ ــم ــ ــ االئ ان  أال 

ســــــواء أربــــــعــــــة  احلــــــــق  والة 

ــه ــي ــن ــًا والـــــثـــــالثـــــة مــــــن ب ــ ــي ــ ــل ــ ع

ــاء ــف ــم خ ــ ــم األســــبــــاط لـــيـــس هب ــ ه

ــر ــ ــط إيـــــــــــامن وبـ ــ ــبـ ــ فــــســــبــــط سـ

وســــــبــــــط غــــيــــبــــتــــه كـــــربـــــالء

ــى حــت الــــعــــني  تــــــــراه  ال  وســــبــــط 

ــواء ــ ــل ــ ــل يـــقـــدمـــه ال ــ ــي ــ ــود اخل ــ ــق ــ ي

زمـــانـــًا عــنــهــم  يـــــرى  ال  َتــغــيــيــب 

ــوى عــــنــــده عـــســـل ومـــــاء بـــــرضـــ

هي  كربالء،  عن  املعلومات  يف  الــزيــادة  ولعل 
اسم  أن  فذكر  الــَزبــيــدي)22(،  السيد  أوردهــا  التي 
كربالء، )ممدودًا( يف العراق، قائاًل: “به ُقتِل احلسني 
عىل  ُدفَِن  وهناك  قاتِلُه،  ولَعَن  عنه،  تعاىل  اهلل  ريض 
ومنه  الشام)23(،  اىل  الرشيف  رأسُه  وُنِقل  الصحيح 
املشهد  عليه  وُبنَي  مرص،  اىل  ثم  عسقالن)24(،  اىل 
الرشيف،  َجَسدِه  اىل  ُأعيد  أنه  ويقال  العظيم)25(، 
املوَضع  هذا  عن  سأل  احلسني[  ]اإلمام  أنه  ويروى 
]كربالء[ ملا نزله، فقيل: كربالء فقال: َكرٌب وَبالء، 
فتشاَءَم هبذا االسم“، ثم اورد الَزبيدي، قول الشاعر 

كثري: ] الوافر[. 

ــر ــ ــط إيـــــــــــامن وبـ ــ ــبـ ــ فــــســــبــــط سـ

وســــــبــــــط غــــيــــبــــتــــه كـــــربـــــالء

وليس  لغوي  وهو  الَزبيدي،  ذكــره  مما  نستنتج 
األمهية  يف  غاية  معلومات  عىل  اطالعه  مــؤرخــًا، 
احلسني  اإلمام  واستشهاد  كربالء،  عن  حديثه  عند 
ثراها  عىل  األبرار  وصحابته  بيته  واهل   عيل بن 
تؤكد  ُمتداَولة  روايــات  لنا  نقل  هو  وكذا  الطاهر، 
استشهاد اإلمام احلسني يف كربالء ودفنه فيها، ثم 
نقل لنا روايات متباينة حول نقل رأسه الرشيف اىل 
بالد الشام. أي اىل دمشق عاصمة االستبداد والظلم 
االموي، ومنها اىل مدينة عسقالن يف فلسطني ببالد 
مشهد  اليوم  يوجد  حيث  مرص،  اىل  ومنها  الشام، 
عظيم يف القاهرة يعتقد املرصيون وغريهم أّن اإلمام 

احلسني ُدفَِن فيه)26(. 

  أخريًا روى الَزبيدي أّن رأس اإلمام احلسني
مع  كربالء  يف  دفن  أي  الرشيف،  جسده  إىل  ُأعيَد 
الرواية ألهّنا األقرب  جسده الرشيف، ونرجح هذه 
لنا  نقل  الزبيدي  السيد  أن  يعني  الصواب، وهذا  اىل 
معلومات مهمة تنوعت فيها الروايات حول اإلمام 
نقل مع رؤوس  الذي  الرشيف  احلسني ورأسه 
أرض  من  الرماح  رؤوس  عىل  معه  األبرار  الشهداء 
كربالء اىل بالد الشام يف دمشق، حيث يقيم الطاغية 
يزيد بن معاوية فيها حاكاًم جائرًا ظاملًا مستبدًا، وأورد 
الزبيدي بيت الشعر الذي قاله ُكّثرِي، الذي أشار فيه 
اىل سبطي )حفيدي( رسول اهلل من ابنته الطاهرة 
البتول فاطمة الزهراء، ومها احلسن  الذي 
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الذي   واحلسني ــٍر،  َوبِ إيامن  سبط  بأنه:  وصفه 
استشهاده عىل ثرى كربالء  اىل  إشارة  غيبته كربالء، 
)61هــ/  سنة  األليمة   الطف  واقعة  يف  الطاهرة 

680م(. 

المبحث الثاني:

قب�شات من كربالء في الُتراث الأدبي

 - نماذج مختارة-

يف هذا املبحث نوثق ذكر كربالء من خالل مصادر 
الرتاث األديب املختلفة، ومنها كتب األدب ودواوين 
بعض الشعراء املتقدمني يف العصور األوىل بعد واقعة 
األشعار  هذه  ذكر  اىل  اإلشــارة  مع  األليمة،  الطف 
يف  اختالفات  ووجود  للمقارنة،  أخرى  مؤلفات  يف 
بعض الكلامت عىل وفق الروايات املتعددة واملتباينة 

هلذه األشعار وقائليها.

قال معن بن أوس املزين)27( أبياتًا، منها: ]الطويل[

ــًا ــحـ ــًا بـــاملـــعـــر واضـ ــ ــع ــ ــت رب ــومهـ تـ

ــا ــراوحـ تـ إال  الـــيـــوم  ــاه  ــ ــرت ــ ُق أَبـــــت 

حــرمــيــة رادة  ــه  ــيـ ــلـ عـ أربــــــــت 

ــز كــــــأن فـــيـــه املـــصـــابـــحـــا ــ ــرجتـ ــ ومـ

فــلــعــلــعــا ــالء  ــ ــرب ــ ك حـــلـــت  ــي  ــ ه إذا 

ــا فــالــنــوابــحــا ــ ــب دوهن ــذي ــُع ــوَز ال ــُجـ َفـ

ــت ــاوع ــواك وط ــ وبــانــت نــواهــا مــن ن

الكواشحا)28( الشامتات  الشانئني  مع 

بعد  الثالثة  األئمة  يف  رأيه  مبديًا  عزة  كثري  وقال 
اإلمام عيل: ]الوافر[ 

ــش ــريـ قـ ــن  ــ ــ م ــة  ــ ــ ــم ــ ــ األئ إن  أال 

ســــــواء أربــــــعــــــة  احلــــــــق  والة 

عـــــــي والــــــثــــــالثــــــة مـــــــن بـــنـــيـــه

ــم خـــفـــاُء ــ ــم األســــبــــاط لـــيـــس هب ــ ه

ــر ــ ــط إيـــــــــــامن وبـ ــ ــبـ ــ فــــســــبــــط سـ

وســــــبــــــط غــــيــــبــــتــــه كـــــربـــــالء

حــتــى الــــَعــــني  تــــــــراُه  ال  وِســــبــــط 

ــواء ــلـ ــا الـ ــهـ ــَدمـ ــُقـ ــَل يـ ــ ــي ــ ــوُد اخل ــ ــق ــ ي

ــَب الُيـــــــرى عــنــهــم زمـــانـــًا ــ ــيَّ ــ ــَغ ــ َت

ــل ومـــــــاُء)29( ــس بـــِرضـــوى عـــنـــده ع

من  قصيدة  احلمريي)30(  السيد  ديوان  يف  وورد 
والثاين  األول  االبيات:  تضمني  فيها  بيتًا،   )12(
الرابع أعاله، مع اختالف يف بعض  والثالث وعجز 
كلامت تلك االبيات واضافة ابيات أخرى اليها، لكن 
اىل  االبيات  الدكتور احسان عباس حقق نسبة تلك 

كثري عزة: وأدناه قصيدة السيد احلمريي: ]الوافر[. 

 
ــي ــ ــنـ ــ ــَعـ ــ امُلـ اجلـــــــــــدل  أهيـــــــــا  أال 

ــاُء ــ ــن ــ ــَع ــ ــا نـــحـــن وحيـــــك وال ــ ــا م ــنـ لـ

ــول وانـــــــت كــهــل ــ ــق ــ ــر مــــا ن ــ ــب ــ أت

ِرداُء ورع  مــــن  عـــلـــيـــك  ــراك  ــ ــ تـ

ــش ــريـ قـ ــن  ــ ــ م ــة  ــ ــ ــم ــ ــ االئ إن  أال 

َســـــــــواُء ــة  ــ ــ ــع ــ ــ أرب احلـــــــق  والة 

عـــــــي والــــــثــــــالثــــــة مـــــــن بـــنـــيـــه

هـــــم أســــبــــاطــــه واألَوصــــــــيــــــــاُء
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ــم ــهـ ــيـ إلـ وصــــيــــتــــه  يف  فــــــأّنــــــى 

يــــكــــون الــــشــــك مـــنـــا واملِـــــــــــراُء

ــم ودعــــــــا الــيــهــم ــ ــ ــاه ــ ــ هبـــــم أوص

ــَع الـــدعـــاُء ــ ــِم ــ ــع اخَلـــلـــق لـــو ُس ــي مج

ــٍم ــ ــل ــ ــط إيـــــــــامن وح ــ ــب ــ فـــســـبـــط س

ــالُء ــ ــ ــرب ــ ــ ــُه َك ــ ــت ــ ــب ــ ــي ــ وِســــــبــــــُط َغ

ــًا تـــضـــمـــنـــه ُمـــلِـــث ــ ــدثـ ــ ســـقـــى جـ

ِرواُء مـــرجتـــز  الــــرعــــد  ــوُف  ــ ــتـ ــ َهـ

ــا َعـــــــــزَاٍل ــهـ ــنـ ــًة مـ ــ ــل ــ ــظ ــ َتــــظــــل ُم

عـــلـــيـــه وتـــغـــتـــدي أخـــــــرى ِمـــــالُء

حــتــى املـــــــوَت  يـــــــذوُق  ال  ــٌط  ــ ــب ــ وس

ــا الـــلـــواُء ــهـ ــدُمـ ــْقـ يـــقـــوُد اخَلـــيـــل َيـ

َساٍة يف  املـــحـــجـــب  ــبـــيـــت  الـ ــن  ــ م

اإِلخـــــــــاُء بـــيـــنـــهـــم  لــــــفَّ  ُشاٍة 

أجـــىل ــر  ــ أغـ دون  لـــيـــس  عـــصـــائـــب 

ــم انــــتــــهــــاُء)31( ــ ــٍم هل ــ ــائ ــ بــمــكــة ق

بعينها  االبيات  »وهــذه  االصــفــهــاين)32(:  وقــال 
هذه  نسبت  روايتان  وردتنا  وهكذا  لكثري«،  تروى 
سبب  ولعل  احلمريي،  وللسيد  عزة  لكثري  االشعار 

ذلك اختالف الروايات يف نسبتها لكال الشاعرين.

سابقًا  ذكرناها  التي  اخلمسة  األبيات  ان  ونوكد 
التي  له  املرجحة  هي  عــزة(  كثري  ديــوان  عن  )نقاًل 
السيد  ولعل  ديوانه،  يف  عباس  إحسان  د.  حققها 
اكثر،  او  )70سنة(  عقود  سبعة  بعد  كتب  احلمريي 
نها أبياتًا عدة من شعر كثري عزة اعتزازًا  قصيدة َضمَّ

  باألئمة األطهار من آل بيت الرسول الكريم حممد
وذريته الطيبة.

العقر)34( وهو  ذكر  الفرزدق)33( ورد  ديوان    يف 
موضع من مواضع كربالء. 

أبياهتا )25( مخسًة وعرشين  بلغ عدد  يف قصيدة 
بيتًا، مطلعها: ]الطويل[ 

ــذي الـ اجلـــبـــل  اىل  ــيــهــا  ــن ــي ــَع ب ــُل  ــ ــَظ ــ َت

ــِق ــائِ ــن ــَب ــج بِــيــُض ال ــل ــث عــلــيــه ُمــــالُء اَل

ومنها:

ــر بــابــل حـــني أقــبــلــوا ــق ــوم ع ــ لــقــوا ي

ــارِق)35( املــف مُجــجــامت  ُتَشّظي  سيوفًا 

ــام  االم رثــوا  الــذيــن  املجيدين  الــشــعــراء  ــن  وم
وصحابته  أهله  من  معه  استشهد  ومن   احلسني
الطاهر،  كربالء  ثرى  عىل  األليمة  الطف  واقعة  يف 
الشاعر أبو دهبل اجلمحي)36( من قصيدة له يف مخسة 

عرش بيتًا، مطلعها: ]الطويل[)37(

حمــمــد آل  أبــــيــــات  عــــىل  مـــــــررت 

ــلـــم أرهــــــا أمـــثـــاهلـــا يـــــوم حــلــت فـ

ــا ــه ــل وأه الــــديــــار  اهلل  ُيـــبـــعـــد  ــال  ــ ف

ختلت بــرغــمــي  منهم  أصــبــحــت  وإْن 

هــاشــم آل  ــن  مـ الـــطـــف  ــيــل  ــت ق وإّن 

ــت ــذل ف قـــريـــش  ــن  ــ م رقــــابــــًا  أذل 

ومنها:

ــة ــوا رزيـ ــم أضـــحـ وكـــانـــوا ِغـــيـــاثـــًا ثـ

وجلت ــا  الـــرزايـ تــلــك  عظمت  لــقــد   
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ــُد بــرأســِه ــع ــارس األَشــقــني َب ــاء فـ وجـ

ــاح وعــلــت ــ ــرم ــ ــه ال ــن ــت م ــل ــد هن ــ  وق

مريضة ــت  ــح أض األرض  أن  تــر  أمل 

ــالد اقــشــعــرت ــ ــب ــ ــني وال ــس ــفــقــد ح  ل

ــا ــن دمــائــن ــ وعـــنـــد يـــزيـــد قـــطـــرة م

يـــومـــًا هبـــا حــيــث حلت  ســنــجــزهيــم 

وختامها:

فــاحــشــًا يـــك  مل  اهلل  ــول  ــ رسـ حــبــيــب 

وجــلــت)38( األنـــوف  مصيبتك  أبــانــت 

وله قصيدة أخرى يف واحد وأربعني بيتًا، انشدها 
فيها:  وقــال   ،عيل بن  احلسني  ــام  االم ــاء  رث يف 

]الطويل[

صبابة الــشــجــي  ــب  ــص ال أخـــا  ــك  ــي إل

مهومها اجلـــامـــدات  الــصــخــور  تــذيــب 

ــان عــجــائــب ــ ــزم ــ ــت وأيــــــام ال ــب ــج ع

عظيمها ــات  ــب ــج ــع امل ــني  بـ ــر  ــه ــظ وي

نــومــًا ــة  أمــي ــن  م ــشــاوى  ــن ال تبيت 
ــام محــيــمــهــا ــنـ ــا يـ ــ ــالـــطـــف قـــتـــىل م وبـ

هاشم ــة  ذؤابـ مــن  كــرام  وتضحى 
ــاًم ــي ــئ ــاء ل ــ ــ ــف ش ــيـ ــم فـــيـــهـــا كـ ــكـ حيـ

ومنها:

عــصــابــة إال  اإلســــــالم  ــَع  ــ ــيَّ ــ َض ومــــا 

نــعــيــمــهــا ودام  نـــوكـــاهـــا  تـــأمـــر   

ــاة الـــديـــن يف كـــف ظــامل ــن فـــصـــارت ق

يقيمها ال  جـــانـــب  ــهــا  عــن ــال  ــ م إذا 

عصابة مــنــهــا  ــف  ــط ال ألهـــل  ــهــا  ــت رم

لــومــهــا ــارم  ــ ــك ــ امل ــدم  ــ ه اىل  ــا  ــداهـ حـ

حمــمــد آل  اهلل  آل  أولــــــئــــــك 

ــا كــريــمــهــا ــداهـ ــاحـ كـــــرام حتــــدت مـ

ــًة ــعـ ــارم رفـ ــ ــكـ ــ أكــــــــارم أولـــــــني املـ

ذميمها)39( ُعالهم  لــوال  الُعىل  فحمد 

 وورد ذكر كربالء يف مادة )املقطم()40(، يف أثناء 
بن  احلسني  القاسم  أيب  الكامل  للوزير  شعر  أبيات 
ـــ/1027م(،  )418هـ سنة  املتوىف  املــغــريب)41(،  عيل 
بأمر اهلل  الذين قتلهم اخلليفة احلاكم  يرثي فيها أهله 
الفاطمي، معربًا عن اللوعة واألسى واحلزن لقتلهم، 
بن  احلسني  لإلمام  حدث  بام  وحاهلم  نكبتهم  ُمشبِهًا 

عيل يف واقعة الطف بكربالء، قائاًل: ] الطويل[

تائقًا ــِف  ــط ال إىل  ُمــشــتــاقــًا  ــَت  ــن ُك إذا 

امُلــقــطــم ــراض  ــ ِعـ ــر  ــظ ــاُن ف َكـــربـــال  إىل 

ــة ــصــاب ــريب ِع ــغـ ــن رجـــــال املـ ــرى مـ ــ ت

ُمــَرجــة األوســــاط والـــَصـــدر بــالــدم

وقال أيضًا يرثيهم: ]الطويل[ 

ــزًة ــ ــىل رغـــمـــي كـــرامـــًا أع تـــركـــت عـ

املقطم بــســفــح  كـــانـــوا  وإْن  بــقــلــبــي 

دروا ــد  ــ وق ظــاملــني  ــم  ــاهـ دمـ أراقــــــوا 

ــرم ــك ــت ــوا غـــري الـــُعـــال وال ــل ــت ومــــا ق

ــاًل ــط ــَع ُم آٍي  ــراب  ــ حمـ ــوا  ــركـ تـ ــم  ــك ف

ــمــم ــَت ُت ــمــة مل  ــن خــت ــوا مـ ــركـ تـ ــم  ــ وك
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وردت ثالثة أبيات شعرية للوزير املغريب بصيغة 
بإضافة  األولني،  البيتني  عن  اختالف  فيها  أخرى، 

بيت ثالث: ]الطويل[ 

تائقًا الــَطــِف  إىل  ُمــشــتــاقــًا  كــنــَت  إذا 

امُلقطم ِعــــراص  فــأنــظــر  كـــَربـــالء  إىل 

ــًة ــاب ــص ــريب ِع ــ ــغ ــ ــال امَل ــ ــ ــن ِرج ــد مـ جتـ

بـــالـــدِم ــر  ــطِ ــق ت األوداج  ــة  ــ ج َ ــرَّ ــ ُم

ــاًل ــَط ــّع ُم آٍي  ــراَب  ــ حمـ ــوا  ــف ــلَّ َخ فــكــم 

ــتــمــِم)42( ــُوا مــن َخــتــمــٍة مل ُت ــرك ــم ت وك

إىل  جلأ  وقــد  املغريب،  عيل  بن  احلسني  وللوزير 
شعرية،  أبياتًا   عيل بن  احلسني  ــام  اإلم مشهد 

قائاًل)43(: ]الطويل[

ــِه ــ ــدو وآلـ ــ ــع ــ ــن كـــيـــد ال ــ ــت م ــن ــص حت

حمــمــِد آل  ــب  ــ ــ ُح مــــن  بـــمـــجـــنـــبـــٍة 

تــنــالــنــي أن  ــن  مـ ــار  ــبـ اجلـ ــد  يـ ودون 

ــا بــالــَتــهــجــِد ــه ــُت ــن ــن أمــــٍن ُص ــواِشـ جـ

ــام ــأن ــم ك ــ ــري ــ ألـــــــحَّ َعـــــــيَّ مـــــــوىًل ك

ــدِد)44( ــن ــل ــي ــم ال ــري ــَغ ــال ــاكــُر مــنــي ب ــب ي

أنـــا جـــارُه أن  ــِد  ــع ب مـــن  ــي  ــن ــَم ــســل أَي

ــْت إحـــدى حــبــائــلــُه يــدي ــَق ــل وقـــد  َع

يف هذه األبيات أوضَح الوزير املغريب بجالء مكانة 
إىل  التجأ  بن عيل، وذلك عندما  اإلمام احلسني 
مشهده الرشيف، ونظرًا هلذه املكانة السامية عند اهلل 
عز وجل وعند سائر حمبي أهل البيت الطيبني لإلمام 
بحامية  يتكفل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فان   ،احلسني
إىل مرقد اإلمام احلسني بن  يلجأ  وأمن وسالمة من 

ألن  ومكروه  وسوء  رش  كل  من  ليجنبه   ،عيل
اإلمام احلسني أصبح ملجَأ للمظلومني امُلطاَردين من 

السلطة اجلائرة أموية كانت أم عباسية.

اىل  جثامنه  حُيَمل  ان  املغريب  الوزير  أوىص  وقد 
حتت  وُيــدَفــن   ،عيل بن  احلسني  ــام  اإلم مشهد 
ِرجيَل األمام احلسني، وأن ُيكَتب عند رأسه َبيَتي ِشعر 

له، مها: ]جمزوء الكامل[ 

األزيل اإللــــــــــــــــــه  ســـــــقـــــــى 

اهلــــطــــي الــــــســــــحــــــاب  مــــــــن   

ــي ــ قــــــــــر احلــــــــســــــــني بــــــــــن ع

عــــنــــد احلـــــســـــني بــــــن عـــــــــي)45(

البيت:  آل  يف  املغريب  عيل  بن  احلسني  وللوزير 
]الطويل[ 

ــة ــب ــي ــداد وطــــــوس وط ــغـ ــبـ ــوَر بـ ــ ــب ــ ق

وكــربــال والـــغـــري  رأى  مــن  س  ويف 

بــحــقــوقــهــا عــــــاُرف  أتـــاهـــا  مـــا  إذا 

ــال)46( ــ أِمـ ــان  كـ ــذي  ــال ب عنها  جـــل  َتـــرَّ

أشار الوزير املغريب إىل مراقد أهل البيت الطيبني 
اإلمامني:  مرقدي  ومها  بغداد  يف   ،الطاهرين
الكاظمية،  يف   اجلواد وحممد  الكاظم  موسى 
ومرقد اإلمام عيل بن موسى الرضا يف طوس، 
أئمة  ومراقد  بإيران،  مدينة مشهد يف خراسان  وهي 
احلسني  بن  وعيل  امُلجتبى  احلسن   :البيت أهل 
بن  وجعفر  )الباقر(  عــيل   بن  وحممد  )السجاد( 
املنورة،  املدينة  طيبة، وهي  )الصادق( يف  حممد 
واحلسن  اهلــادي  عيل  اإلمامني:  مرقدا  سامراء  ويف 
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مرقد  )الــنــجــف(  ــغــري  ال ويف   ،العسكري
مرقد  كربالء  ويف   ،طالب أيب  بن  عيل  اإلمــام 
األكرب  عيل  وولديه:   عيل بن  احلسني  ــام:  اإلم
الفضل  الرضيع، فضاًل عن مرقد أخيه أيب  وعبداهلل 
العباس، ومراقد شهداء معركة الطف األليمة، 

الذين استشهدوا عىل ثرى كربالء املقدسة.

أوَضَح الوزير املغريب يف البيت الثاين، أن من يزور 
هذه املراقد املقدسة، ويطلب احلاجة منها، ُيستجاب 
عز  اهلل  عند  األطهار  األئمة  ومنزلة  بكرامة  طلبه 
بحقوقهم،  صادقًا  إيامنًا  يؤمن  من  خصوصًا  وجل، 
ضد  اجلهادي  ودفاعهم  ومكانتهم  بمنزلتهم  أي 
اإلسالم  مبادئ  عىل  وثباهتم  واالستبداد،  الظلم 
الظاملني  اجلبابرة  احلكام  من  أعدائه  وجهاد  اخلالدة 

اجلائرين من األمويني والعباسيني.

الخاتمة 

العرب  اللغويني  آلراء  دراســتــنــا  ــالل  خ مــن 
توصلنا  كربالء،  وتسمية  اشتقاق  حول  واملسلمني، 
وأحواهلا  أرضها  طبيعة  وصف  من  اختذوا  أهنم  اىل 
الطبيعية والبيئية، ُمرِبرًا إلطالق التسمية عليها، وهذا 
األمر سبق أن شمَل عددًا من املدن يف العراق، بدءًا 
وقد  وغريمها.  العراق  يف  والكوفة  البرصة  بمدينتي 
اوضحنا هذا األمر من خالل دراسة تفسري وتوضيح 
أرض  وصف  عن  فضاًل  والكربلة،  الكربل  معنى: 
الطف  واقعة  بعد  وبالء،  كرب  أرض  أهنا:  كربالء، 

األليمة عىل وجه اخلصوص.

اللغويني،  من جهة أخرى أوضحنا أن عددًا من 

توصلوا اىل أن إسم كربالء هو: إسم موضع أعجمي 
معرب، وليس إساًم عربيًا حمضًا.                                                                    

ذكر  خلدوا  شعراء  من  نامذج  عىل  اختيارنا  وقع 
كربالء وواقعة الطف األليمة، لعل اقدمهم الشاعر: 
املتوىف سنة )64هـــ/684م(؛  املزين،  اؤس  بن  معن 
شاعر  وآِخـــر  الــطــف،  لواقعة  مــعــارصًا  كــان  ــه  ألن
اخرتناه، هو: الوزير الكامل احلسني بن عيل املغريب، 
اخرتنا  وبذلك  1027م(،  ـــ/  )418ه سنة  املتوىف 
نامذج من شعراء عاشوا بني القرنني األول واخلامس 

اهلجريني/ السابع واحلادي عرش امليالديني.

ال  اذ  الشعراء،  من  املزيد  اختيار  يف  نتوسع  مل 
زيادة  شأنه  من  وهــذا  لذلك،  البحث  جمال  يتسع 
املوضوع  وهــذا  وحجمه،  البحث  صفحات  عدد 
أطروحة  او  ماجستري،  رسالة  يف  يدرس  ان  يمكن 
من  دراسة،  هكذا  مثل  مظان  اىل  بالرجوع  دكتوراه، 
الشعراء  ــن  ودواوي الكثرية  األدبية  املصادر  خالل 
تلك  وثقت  التي  املعارف  ودوائــر  واملوسوعات 

األشعار اخلاصة بذكر كربالء وواقعة الطف.

 الهوام�ض 
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)كربل(.

مجهرة اللغة، 557/2.( 3)
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مصادر ( 5) من  الشعري  البيت  هذا  ختريج  يف  نوفق  مل 
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أخرى؛ لعدم ذكر اسم الشاعر، والن ياقوت احلموي 
انفرد بذكره دون ان ينسبه اىل الشاعر  )وهو جغرايف( 

الذي قاله.

معجم ( 6) احلموي،   ،93-92/5 الصحاح  اجلوهري. 
البلدان 445/4، ابن منظور. لسان العرب 462/7، 

الزبيدي. تاج العروس 326-325/30.
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العرب  لسان  منظور.  ابن   ،445/4 البلدان  معجم 

462/7، الزبيدي. تاج العروس 326-325/30.

مجهرة اللغة 557/2. ( 12)

املصدر نفسه 691/2.( 13)

املعرب من الكالم األعجمي ص 339.( 14)

شفاء الغليل ص 256.( 15)

الصحاح 92/5، مادة: )كربل(.( 16)

لسان العرب 462/7.( 17)

عامر ( 18) بن  األسود  بن  الرمحن  عبد  بن  كثري  الشاعر 
أحد  املدينة،  أهل  من  اخلزاعي،  خملد  بن  عويمر  بن 
بنت  ة  َعزَّ به، وهو صاحب  املشهورين  العرب  ُعشاق 
أكثر  مشهور،  متيم  شاعر  اياس،  بن  حفص  بن  مجيل 
الِقرَص دمياًم، يف نفسه شمم  إقامته بمرص، كان مفرط 
وَترُفع، ويف املؤرخني من ذكر أنه من ُغالة الشيعة، كان 
بن  امللك  عبد  عارص  اإلسالم،  يف  احلجاز  أهل  شاعر 
مروان وأنشدُه الِشعر، تويف كثري سنة 105هـ/723م. 

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

يف ديوان كثري، حتقيق: د. إحسان عباس، ص: 521، ( 19)
وردت كلمة: )وحلم(، يف حني وردت الكلمة: )وبِر( 
يف املصادر األخرى. يراجع: ابن منظور. لسان العرب 

462/7، الَزبيدي. تاج العروس 326/30.

الثاين ( 20) القرن  ديوان  الكربايس.   ،20/9 األغاين 
ص26-25. 

السيد ( 21) أّن االصفهاين ذكر يف ترمجة  اىل  وجتدر اإلشارة 
احلمريي قصيدة من )12( بيتًا، مطلعها: ]الوافر[

املـــعـــنـــي  اجَلــــــــــــــدل  أهيـــــــــا  اال 
ــاء ــنـ ــعـ ــن وحيــــــك والـ ــحـ ــا نـ ــ ــا مـ ــنـ  لـ

ومنها:

ــط ســــبــــط ايــــــــــامن وحـــلـــم ــ ــب ــ ــس ــ ف
وســـــــبـــــــط غــــيــــبــــتــــه كــــــربــــــالء

حــتــى املـــــــوت  يـــــــذوق  ال  ــط  ــ ــب ــ وس
ــواء ــ ــل ــ ــا ال ــهـ ــدمـ ــقـ ــل يـ ــ ــي ــ ــود اخل ــ ــق ــ ي

لكثري«.  تروى  بعينها  االبيات  »وهذه  االصفهاين:  وقال 
وهكذا وردتنا روايتان عن هذه االشعار لكثري عزة وللسيد 
احلمريي، ولعل سبب ذلك يعود اىل اختالف الروايات يف 
الديوان  احلمريي.  السيد  يراجع:  الشاعرين.  لكال  نسبتها 
ص20. األصفهاين. األغاين 265/7 -266، الكربايس. 

ديوان القرن الثاين ص29-28.

الَزبيدي. تاج العروس326/30.( 22)

الطاغية ( 23) عاصمة  وهي  الشام،  ببالد  دمشق  إىل  أي 
اليسء(،  عهده  )يف  معاوية  بن  يزيد  املستبد  اجلائر 
وأهل   عيل بن  احلسني  اإلمام  استشهد  الذي 
الطف  )واقعة  عاشوراء  يوم  األبرار،  وصحابته  بيته 

األليمة( سنة 61هــ/680م.

كانت ( 24) فان  الرأس،  أعىل  العسقالن  إّن  قيل  َعْسَقالن: 
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هذه الكلمة عربية، فاهنا تعني أهنا يف أعىل بالد الشام، 
عىل  تقع  الشام،  ببالد  فلسطني  أعامل  من  مدينة  وهي 
ويقال  جربين،  وبيت  غزة  بني  املتوسط  البحر  ساحل 
وقد  أيضًا،  لدمشق  يقال  وكذلك  الشام،  عروس  هلا: 
خلق  هبا  ث  وَحدَّ والتابعني  الصحابة  من  مجاعة  نزهلا 

كثري. احلموي. معجم البلدان جملد 122/4.

القاهرة، ( 25) يف   احلسني اإلمام  مسجد  به  املقصود 
ويقع بجوار جامعة األزهر، وهو من األماكن املقدسة 
يف القاهرة، فيه رضيح لإلمام احلسني ومسجد للصالة 

وزيارة املحبني املؤمنني جزاهم اهلل باإلحسان.

(26 ) يعتقد كثري من املرصيني أن اإلمام احلسني بن عيل 
مدفون يف هذا املكان املقدس، وقد  زرت هذا املكان 
للقاهرة  األوىل  زياريت  عند  األوىل  كانت  عدة،  مرات 
التي امتدت بني 10/29-1975/11/27م، عندما 
كنت طالبًا يف مرحلة املاجستري للحصول عىل معلومات 
العربية  الدول  بجامعة  العربية  املخطوطات  معهد  من 
ودار الكتب املرصية، كام زرت هذا املكان املقدس آخر 
الدويل  املؤمتر  يف  للمشاركة  مرص  إىل  زياريت  عند  مرة 
العصور((،  عرب  والرتك  ))العرب  املعنون:  اخلامس، 
قسم  اإلنسانية/  والعلوم  اآلداب  كلية  أقامته  الذي 
بمحافظة  السويس  قناة  بجامعة  واحلضارة  التاريخ 
مقام  زرت  وملا  4-2013/3/6م،  بني  اإلسامعيلية 
سيدنا احلسني بن عيل يوم السبت 2013/3/9م 
من  عددًا  التقيت  والصالة،  الزيارة  وأديت  عرصًا، 
املرصيني بعضهم من الذين عملوا يف العراق، وكانت 
معه  األبرار  والشهداء   احلسني اإلمام  أن  آراؤهم 
من أهل بيته وصحابته األطهار قد دفنوا يف هذا املكان، 
ومل ُأفلح يف إقناعهم أن اإلمام احلسني والشهداء دفنوا 
يف كربالء املقدسة يف العراق، ودعوهتم إىل زيارة العراق 
 خالل شهر حمرم احلرام وأربعينية اإلمام احلسني
يف كربالء ملشاهدة حشود الزائرين املليونية من داخل 

عن  املرصيون  االخوة  عرب  وقد  وخارجه،  العراق 
فرحتهم بتحقيق هذه األمنية إذا سنحت هلم الفرصة!

معن بن اوس بن نرص بن زياد املزين، نسبة اىل مزينة، ( 27)
وهي امرأة اسمها: مزينة بنت كلب بن وبرة، وابوهم: 
من  فحل  جميد  شاعر  ومعن  طابخة،  بن  أد  بن  عمرو 
خمرضمي اجلاهلية واإلسالم، تويف سنة 64هـ/684م. 

االصفهاين. األغاين 80-69/12.  

ديوان معن بن أوس ص 102-103، ووردت أبيات ( 28)
الكلامت.  يف  االختالف  بعض  مع  القصيدة  هذه  من 
احلموي.   ،80/12 األغاين  األصفهاين.  يراجع: 
املعارف  دائرة  األمني.   ،154/5 البلدان  معجم 

اإلسالمية الشيعية جملد 430/18.

عباس ( 29) احسان  د.  حتقيق:  عزة،  بن  كثري  ديوان 
هناية  يف  ))وبر((  كلمة:  ووردت  ص522-521، 
رشح  عزة،  كثري  ديوان  يراجع:  الثالث،  البيت  صدر 
 ،20/9 األغاين  االصفهاين.   ،37 ص  مايو،  قدري 
البكري. معجم ما استعجم 15/4، ابن منظور. لسان 

العرب 462/7، الزبيدي. تاج العروس 326/30.

ي، ( 30) إسامعيل بن حممد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ احِلْمريَّ
من  إمرأة  وأمه  هاشم،  أبا  ويكنى:  لقبه،  والسيد: 
بني احلُّدان، وجده يزيد بن ربيعة شاعر  األزد ثم من 

معروف.

كان السيد احلمريي شاعرًا متقدمًا، ويقال: أن أكثر الناس 
العتاهية  وأبو  بشار  ثالثة:  واإلسالم،  اجلاهلية  يف  شعرًا 
والسيد احلمريي، تويف السيد سنة 173هـ/ 789م، وقيل 
األغاين  االصفهاين.  انظر:  178هـ/794م.  سنة  تويف 
رشح  احلمريي.  السيد  ديوان  بعد،  فام   249-248/7
)مقدمة  ص5  االعلمي  حسني  ضياء  وتقديم:  وضبط 
اجلراح.  نواف  تقديم:  احلمريي  السيد  ديوان  الديوان(، 

مقدمة الديوان.   
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ورشح ( 31) وحتقيق  مجع  احلمريي،  السيد  ديوان  يراجع:   
الديوان:  ص51-50،  شكر،  هادي  شاكر  وتعليق: 
ص  األعلمي،  حسني  ضياء  وتقديم:  وضبط  رشح 
ص16-15،  اجلراح  نواف  تقديم:  الديوان.   ،20
الكربايس.   ،266-265/7 األغاين  االصفهاين. 

ديوان القرن الثاين ص29-25.

األغاين 266/7.( 32)

أبو فراس مهام بن غالب بن صعصعة بن ناجية... بن ( 33)
والفرزدق  الدارمي،  التميمي  متيم  بن  دارم  بن  جماشع 
الذي  الضخم،  الرغيف  وتفسريه:  عليه،  غلب  لقب 
جيففه النساء للفتوت، تويف ببادية البرصة، وقد قارب 
110هـ/728م.  سنة  تويف  كثرية،  واخباره  سنة،  املئة 
الزركي.   ،390-278/21 األغاين  االصفهاين. 

االعالم 114/5، 93/8.

عقر بابل، من املواضع ذات الصلة بكربالء ومن أعامهلا ( 34)
مهملة،  راء  بعده  ثانيِه  وسكون  اولِه  بفتح  )توابعها(، 
ويقع عقر بابل بني واسط وبغداد. البكري، معجم ما 
استعجم 211/3، احلموي. معجم البلدان 136/4.

أخرى: ( 35) بصيغة  )للفرزدق(  هذا  الشعر  بيت  ورد 
]الطويل[

ــل حــني أقــبــلــوا ــاب ــري ب ــق ــوم ع ــوا يـ ــق ل
ــات املـــفـــارِق ــع ــام ــًا ُتـــَشـــّظـــي ج ــوف ــي س

البكري، معجم ما استعجم 211/3.

وهب بن زمعة بن ُأسيد بن ُأحيحة بن خلف بن وهب ( 36)
بن حذافة بن مجح، كان رجاًل مجياًل شاعرًا، من أرشاف 
أحد  وهو  قريش،  من  غالب  بن  لؤي  بن  مجح  بني 
واخباره  مكة،  اهل  من  املشهورين  العشاق  الشعراء 
كثرية مع عمرة اجلمحية وعاتكة بنت معاوية، له ديوان 
شعر مطبوع، كان عفيفًا قال الشعر يف آخر خالفة االمام 
عيل، ومدح معاوية وعبد اهلل بن الزبري، واله ابن 

اليمن، تويف سنة 126هـ/744م،  اعامل  الزبري بعض 
اليمن(.  هتامة  أعامل  )من  ُعليب  يف  يدفن  أْن  وأوىص 
 ،161-145،130-129/7 األغاين  األصفهاين. 
دهبل  ايب  ديوان  مقدمة   ،125/8 األعالم  الزركيل. 

ص 30-29.  

الكربايس. ( 37)  ،63-60 ص  اجلمحي  دهبل  أيب  ديوان 
ديوان القرن الثاين ص55-52.

القصيدة-مع ( 38) هذه  من  االبيات  بعض  حول  يراجع 
يف  ورد  ما  مع  )مقارنة  الكلامت  بعض  يف  االختالف 
 ،154/7 األغاين  االصفهاين.  دهبل(:  ايب  ديوان 
ديوان  الكربايس.   ،36/4 البلدان  معجم  احلموي. 

القرن الثاين ص 54-53. 

)والقصيدة ( 39) ص90-86  اجلمحي.  دهبل  ايب  ديوان   
يف )41( بيتًا(، يراجع عن بعض أبياهتا مع االختالف 
الديوان(:  يف  ورد  ما  مع  )مقارنة  الكلامت،  بعض  يف 
معجم  احلموي.   ،154/7 األغاين  االصفهاين. 

البلدان 36/4. 

املهملة ( 40) الطاء  وتشديد  ثانيِه،  وفتح  أوله  بضم  امُلقطَّْم: 
القرافة  عىل  امُلرشف  اجلبل  وهو  وميم،  وفتحها، 
أسوان  من  امتداده  والقاهرة،  مرص  فسطاط  مقربة 
يكون  حتى  الرشقي،  النيل  شاطئ  عىل  احلبشة  وبالد 
باسم،  القاهرة، ويسمى يف كل موضع  ُمنقطعُه طرف 
تنز  صغرية  عني  باستثناء  واملاء  النبات  من  خاٍل  وهو 
وصوامع  مساجد  وعليه  بالصعيد،  للنصارى  دير  يف 
الزبرجد.  جبل  هو  املقطم  أّن  قوم  وذكر  للنصارى، 

احلموي. معجم البلدان 177-176/5 

الوزير ( 41) حممد،  بن  عيل  بن  احلسني  بن  عيل  بن  احلسني 
نشأ  370هـ/981م،  سنة  حلب  يف  ولد  املغريب، 
من  ألكثر  مرة،  من  أكثر  الوزارة  ويل  فيها،  وترعرع 
له  بكر،  وديار  الشام  وبالد  مرص  بني  وتنقل  إمارة، 
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ُتويف  نثرية،  وقطع  ورسائل  وأشعار  عديدة  مؤلفات 
سنة 418هـ/1027م يف مدينة ميافارفني عاصمة ديار 
اإلمام  وُدفِن يف مشهد  الكوفة،  إىل  وُنِقل جثامنه  بكر، 
عيل بن أيب طالب. للمزيد يراجع: الشمري. بنو 

املغريب ص191-180، 288-284.

ص47، ( 42) الوزارة  نال  من  إىل  اإلشارة  الصرييف.  ابن 
 ،58 ص  الزاهرة  النجوم  ومجاعته.  املغريب  سعيد  ابن 
أعيان  العاميل.   ،177/5 البلدان  معجم  احلموي. 
املغريب  الوزير  عباس.  إحسان  د.  ج21/27،  الشيعة 
ص336- الكامل  الوزير  معدل.  خالد  ص154، 

337، الشمري. بنو املغريب ص235.

تقي الدين املقريزي. كتاب املقفى الكبري، ج3/ 313، ( 43)
ص128-127،  املغريب  الوزير  عباس.  إحسان  د. 
الشمري.  ص312،  الكامل  الوزير  معدل.  خالد 
كلامت  بعض  يف  االختالف  مع  ص439،  املغريب  بنو 

األبيات.

الشديد اخلصومة.( 44)

األعيان، ( 45) تاريخ  يف  الزمان  مرآة  اجلوزي.  ابن  سبط 
ج116/12.

بنو ( 46) الشمري.  ج258/28،  اإلسالم  تاريخ  الذهبي. 
املغريب ص438، مع االختالف يف بعض الكلامت.

الم�شادر والمراجع

اوالً/املصادر األولية:

احلسني، 	  بن  عيل  الفرج  أبو  األصفهاين، 
)ت:356هـ/967م(.

هوامشه: . 1 وكتب  رشحه  ج21،12،9،7،  األغاين، 
األستاذ عربا. عيل مهنا، دار الكتب العلمية، ط5، 

)بريوت، 1429هـ/2008م(.

اجلواليقي، أبو منصور موهوب بن أمحد بن حممد،  •
)ت: 540هـ / 1146م(. 

امُلعرب من الكالم األعجمي عىل حروف املعجم، . 2
دار  مطبعة  ط2،  شاكر،  حممد  أمحد  ورشح:  حتقيق 

الكتب، )القاهرة، 1389هـ/1969م(. 

)ت:   • محاد،  بن  إسامعيل  نرص  أبو  اجلوهري، 
393هـ/1003م(.

حتقيق: . 3 العربية،  وِصحاح  اللغة  تاج  الِصحاح، 
طريفي،  نبيل  حممد  د.  و  يعقوب  بديع  أميل  د. 
)بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،   ،5 ج1، 

1420هـ/1999م(.

ياقوت بن عبد  • أبو عبداهلل  الدين  احلموي، شهاب 
اهلل، )ت: 626هـ/1228م(.

دار . 4 منشورات  ط8،  ج5-1،  البلدان،  معجم 
صادر، )بريوت، 2010م(.

عمر،  • بن  حممد  بن  أمحد  الدين  شهاب  اخلفاجي، 
)ت: 1069هـ/1659م(.

الدخيل، . 5 من  العرب  كالم  يف  فيام  الغليل  شفاء 
املنعم  عبد  حممد  أ.د.  ومراجعة:  وتعليق  تصحيح 
خفاجي، منشورات املكتبة االزهرية للرتاث، ط1، 

دار السعادة للطباعة، )القاهرة، د.ت(.

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد  •
بن أيب بكر،)ت: 681هـ/1282م(.

تقديم: . 6 ج2،  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات 
مكتب  هبا:  اعتنى  املرعشيل،  الرمحن  عبد  حممد 
عبد  عبداهلل  رياض  فهارسها:  أعد  التحقيق، 
)بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  ط2،  اهلادي، 

1430هـ/2009م(.
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)ت:  • احلسن،  بن  حممد  بكر  أبو  دريد،  ابن 
321هـ/933م(.

حواشيه . 7 ووضع  عليه  ج2،علق  اللغة،  مجهرة 
وفهارسه: إبراهيم شمس الدين، ط1، دار الكتب 

العلمية،)بريوت،1426هـ/2005م(.

عثامن،  • بن  أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  الذهبي، 
)ت: 748هـ/1347م(.

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، ج28، . 8
املكتبة  ومجاعته،  حممود  يوسف  سعد  حتقيق: 

التوفيقية،)القاهرة، د.ت(.

)ت:  • احلسيني،  مرتىض  حممد  السيد  الَزبيدي، 
1205هـ/1790م(.

تاج العروس من جواهر القاموس، ج30، حتقيق: . 9
عمر  خمتار  أمحد  راجعُه:  حجازي،  مصطفى 
وضاحي عبد الباقي و د. خالد عبد الكريم مجعة، 

)الكويت، 1419هـ/1998م(.

سبط ابن اجلوزي، شمس الدين أبو املظفر يوسف  •
بن قزُأوغيل بن عبد اهلل، )ت: 654هـ/ 1256م(.

حتقيق: . 10 ج12،  األعيان،  تاريخ  يف  الزمان  مرآة 
الكتب  دار  ط1،  اجلبوري،  سلامن  كامل  الدكتور 

العلمية، بريوت، 1434هـ/2013م.

موسى،  • بن  امللك  عبد  املغريب،  سعيد  ابن 
)ت:562هـ/1166م(، ومجاعته.

حتقيق: . 11 القاهرة،  حرضة  ُحىل  يف  الزاهرة  النجوم 
)القاهرة،  الكتب،  دار  مطبعة  نصار،  حسني  د. 

1970م(.

)ت:  • سليامن،  بن  منجب  بن  عيل  الصرييف،  ابن 
542هـ/1147م(.

اإلشارة إىل َمن نال الوزارة، حتقيق: عبد اهلل خملص، . 12
)القاهرة، 1924م(.

ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،  •
)ت: 711هـ/ 1311م(.

عبد . 13 حممد  أمني  باعتناء:   ،7 ج2،  العرب،  لسان   
إحياء  دار  ط1،  العبيدي،  الصادق  الوهاب-حممد 

الرتاث العريب، )بريوت، 1431هـ/2010م(.

ثانيًا/الدواوين الشعرية:

ديوان أيب دهبل اجلمحي، وهب بن زمعة بن أسيد، . 1
الشيباين،  عمرو  ايب  رواية  )ت126هـ/744م(، 
املحسن،ط1،مطبعة  عبد  العظيم  عبد  حتقيق: 

القضاء، )النجف، 1392هـ/1972م(.

ديوان السيد احلمريي، إسامعيل بن حممد بن يزيد، . 2
)ت:178هـ/794م(، مجعه وحققه ورشحه وعلق 
له  قدم  شكر،  هادي  شاكر  فهارسه:  وعمل  عليه 
العالمة السيد حممد تقي احلكيم، منشورات املكتبة 

احليدرية، مطبعة رشيعت، )قم، 1432-1389(.

األعلمي،  • حسني  ضياء  له:  وقدم  وضبطه  رشحه 
ط1،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  منشورات 

)بريوت، 1420هـ/1999م(.

)بريوت،  • ط1،  صادر،  دار  اجلراح،  نواف  تقديم: 
1999م(.

بن . 3 غالب  بن  مهام  فراس  أبو  الفرزدق،  ديوان 
وضبطه  رشحه  )ت:110هـ/728م(،  صعصعة، 
منشورات  خريس،  عيل  األستاذ  له:  وقدم 
)بريوت،  ط1،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة 

1416هـ/1996م(.
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اخلزاعي، . 4 الرمحن  عبد  بن  كثري  ة،  َعزَّ ُكَثري  ديوان 
إحسان  د.  ورشح:  مجع  )ت:105هـ/723م(، 

عباس، )بريوت، 1391هـ/1971م(.

)بريوت،  • ط1،  اجليل،  دار  مايو،  قدري  رشح: 
1416هـ/1995م(.

املزين، . 5 نرص  بن  أوس  بن  معن  ديوان 
محودي  نوري  د  صنعة:  )ت:64هـ/684م(. 
دار  مطبعة  ط1،  الضامن،  صالح  حاتم  و:  القييس 

اجلاحظ، )بغداد،1977م(.

ثالثًا/املراجع احلديثة:

د. إحسان عباس. •

)العامل . 1 عيل  بن  احلسني  القاسم  أبو  املغريب  الوزير 
الشاعر الناثر الثائر(، منشورات دار الرشوق، ط1، 

)َعاّمن،1988م(.

األمني، السيد حسن. •

2 . ،)18( جملد  الشيعية،  اإلسالمية  املعارف  دائرة 
)بريوت،  ط6،  للمطبوعات،  التعارف  دار 

1422هـ/2002م(.

خالد معدل. •

املغريب، . 3 عيل  بن  احلسني  القاسم  أبو  الكامل  الوزير 
دار الروضة، ط1، )بريوت، 1418هـ/1997م(.

الزركيل، خري الدين. •

والنساء . 4 الرجال  ألشهر  تراجم  األعالم/قاموس 
ج8،5،2،  واملسترشقني،  واملستعربني  العرب  من 

ط17، دار العلم للماليني، )بريوت،2007م(.

الشمري، أ.د. حممد كريم إبراهيم. •

خالل . 5 واإلداري  السيايس  ودورهم  املغريب  بنو 
مطبعة  ط1،  اهلجريني،  اخلامس  الرابع  القرنني 

املصادر، )بغداد،1430هـ/2009م(.

العاميل، السيد حمسن بن عبد الكريم. •

االتقان، . 6 مطبعة  ط1،  ج27،  الشيعة،  أعيان 
)دمشق،1948م(.

الكربايس، حممد صادق حممد. •

احلسينية، . 7 املعارف  دائرة  الثاين،  القرن  ديوان 
)لندن،  ط1،  للدراسات،  احلسيني  املركز 

1416هـ/1996م(.
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الملخ�ض

تراث  ملا هلا من  الباحثني والكتاب  باهتامم  التي حظيت  املدن االسالمية  تعد مدينةكربالء واحدة من أهم 
عرب  نتاجاهتم  برزت  الذين  ومفكرهيا  أعالمها  سري  بتناول  الباحثون  اهتم  فقد  سواء.  حد  عىل  وديني  فكري 

االزمان املختلفة بغية التعرف عىل مكانتها العلمية وتراثها الفكري.

وقد ترك هؤالء االعالم جمموعة كبرية من املؤلفات، طبع بعضها وال يزال البعض االخر ينتظر التحقيق 
واالهتامم. ومتيزت املدينة بام احتوته من مكتبات كثرية ضمت ذلك الرتاث الثر والتي اندثر بعضها وال يزال 

البعض اآلخر قائام اىل يومنا هذا.

اهتم  والتي  املاضية  القرون  التي شيدت يف  واخلاصة  العامة  املكتبات  أهم  الضوء عىل  البحث  هذا  يسلط 
مؤسسوها بلملمة الكثري من املخطوطات واملطبوعات والوثائق التي تشكل جزءا من الرتاث الفكري للمدينة.

الكلامت املفتاحية: كربالء، خزائن الكتب، القديمة.

Old Book Stores in Karbala

A Researcher

Salman Hadi Al-Tuma

Karbala is considered one of the most important Islamic cities which has attracted the inter-
est of scholars and writers due to its intellectual and religious heritage. The researchers were 
interested in dealing with the progress of the theorists and thinkers whose products emerged 
over different times in order to identify Karbala’s scientific status and intellectual heritage. 
Those authors had left a large collection of writings, some of which have been printed and others 
are still awaiting for investigation and attention. The city was characterized by many libraries that 
included that rich heritage, some of which disappeared and some still exist till the present time. 
This research sheds light on the most important public and private libraries built in the past 
centuries by founders who were interested in collecting many manuscripts, publications and 
documents that represent the city’s intellectual heritage.

Keywords: Karbala, Stores, old.
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المقدمة

ان تاريح كربالء العلمي يبدأ خالل القرن الثاين 
معروفة  علمية  شخصيات  بــربوز  وذلــك  اهلجري 
اليها  قدموا  الذين  والــرواة  الرجال  كبار  من  وعدد 
وجماورة  حبا  املقدسة  الرتبة  هذه  يف  السكنى  وآثروا 
وباقي   العباس وأخــيــه  اخلسني  االمـــام  لقرب 
املشاهد املرشفة. وكانت حتيط باملرقدين جمموعة قرى 
صغرية مرّصت فيام بعد فأختذت مأوى وملجأ لفئات 
البيان  وأقطاب  العلم  أرباب  واختذها  منهم  عديدة 
مكانا للمذاكرة والتحصيل عرب قرون من الزمان إىل 
يومنا هذا فنتج عن ذلك نشوء احلركة العلمية. ولقد 
ظهر يف هذه الفرتة أعني هبا القرن الثالث أعالم كان 
 هلم دزر يف رواية احلديث عن أءمة أهل البيت
الطالب  من  لفيف  عىل  التدريس  بمهام  استطاعوا 
كالفقه  املهمة  العلوم  كتدريس  االوقات  خمتلف  يف 
واالصول والتفسري وبعض العلوم الرياضية واللغة 
والتاريخ، وكان من بينهم عثامن بن عيسى ومحيد بن 
عباس  بن  وحممد  الغارضي  وعباس  النينوي  زياد 
يف  كعبهم  علو  عىل  املؤرخون  أمجع  وقد  الغارضي، 
العلم والعمل. فقد ذكر النجايش يف رجاله والطويس 
يف رجاله واملامقاين يف تنقيح املقال مجلة من مصنفاهتم 

القيمة)1(.

كام ظهرت شخصيات علمية عىل عهد السلطان 
اهلجري  الــرابــع  القرن  يف  البوهيي  الــدولــة  عضد 
فتقدمت معامل كربالء وأينعت علومها وآداهبا فدبت 
يف جسمها روح احلياة والنشاط، فتحرج يف مدارسها 
ازدهار  يف  أسهموا  جميدون  وشعراء  فطاحل  علامء 

مركزها املرموق)2(.

قاسية  ظــروف  من  كربالء  انتاب  مما  وبالرغم 
شملها  ومتزيق  تشتيت  إىل  أدت  سياسية  وحــوادث 
السيام الكتب و املخطوطات، أال أن فيها من الكتب 
النادرة واالعالق النفيسة ما هو كثري وكامن، وفيها 
املطبوعات  من  الكثري  حتوت  التي  اخلزائن  بعض 

واملخطوطات الفريدة)3(.

سنة  كربالء  زار  الذي  بطوطة  ابن  الرحالة  يقول 
كريمة)4(،  وزاويــة  عظيمة  مدرسة  وفيها  726هـــ: 
خزانة  مدرسة  لكل  أن  الــقــارئ  عىل  خــاف  وغــري 
للمطالعة  العلم  ورجال  الطالب  اليها  يرجع  كتب 
واالستنساخ من كتبها. كام وأن لكل عامل من علامء 
من  حيتاجه  ما  فيها  جيمع  به  خاصة  مكتبة  الشيعة 
لذلك  اضافة  ودراسته.  بحوثه  عىل  تعينه  مصادر 
بغداد  يف  والبيوت  املساجد  بعض  احتفظت  فقد 
احلــوارض  وبعض  والسليامنية  والنجف  وكربالء 
العلمية االخرى عىل بعض املخطوطات املهمة والتي 
امكن العناية هبا خالل أجيال طويلة)5(، وقد ترسب 
ورعايتها  عليها  املراقبة  ففرتت  بعضها  اىل  االمهال 
منذ أواخر القرن الثالث عرش اهلجري فامتدت اليها 

االيدي بالرسقة وعاثت االرضة بكتبها.

وقلعة  واالدب  العلم  حارضة  كربالء  كانت  وملا 
للمعارف وأهل الفضل طيلة عرشة قرون فانترشت 
املساجد،  الدرس يف  وحلقات  الدينية  املدارس  فيها 
حيث كانت املدارس الدينية يف حوزة كربالء العلمية 
ثرا  للعلامء والباحثني وحمفال علميا  واملساجد موئال 
يتزود منه الطالب والباحثون يف جمال العلم واملعرفة 

بام يعينهم عىل درسهم.



36

خزائن الكتب القديمة في كربالء

الناس  أيــدي  يف  وتداوهلا  الكتب  لندرة  ونظرا 
الفرتة،  تلك  يف  الطباعة  انتشار  لعدم  واملختصني 
املتعلمة  الفئات  بني  اخلطية  الكتب  جتارة  انترشت 
من خالل ببيعها أو استبداهلا لغرض القراءة تارة أو 
ومدن  كربالء  ماشهدته  وهذا  أخرى،  تارة  املتاجرة 

أخرى كالنجف حيث كانت تباع بصورة منتظمة.

باملزاد  يعرف  الكتب  لبيع  وكان يف كربالء سوق 
أو )اهلرج(، كانت بداية نشوءه يف الصحن احلسيني 
اجلانب  يف  أي  اجلنويب  جزءه  يف  وبالذات  الرشيف 
اخلطية  الكتب  فيه  تباع  البكتاشية  تكية  من  االيمن 
باثامن خمتلفة تعتمد عىل أمور كثرية منها نوع الكتاب 
ومؤلفه  كتابته  وتاريخ  منه  املصنوع  والورق  وخطه 
وغري ذلك، ثم انترش بيع الكتب يف أطراف الصحن 
مبارشة  الكتب  فيها  تباع  االخرى. وكانت  احلسيني 

أو عن طريق املزاد العلني.

من  اجلمهور  أمام  السلعة  تعرض  أن  هو  واملزاد 
حتى  معينا  ثمنا  احلارضون  هلا  حيدد  فيدفع  الناس، 
وهذه  أعىل،  ثمنا  يدفع  من  عىل  البيع  عملية  ترسو 
السلع  معظم  يف  متداولة  والــرشاء  بالبيع  الطريقة 

والبضائع.

وكانت الكتب هلا رواج يف تلك االسواق وذلك 
لوجود عدد غفري من العلامء واالدباء يف هذه املدينة 
سوق  عرفت  فقد  أسلفنا،  كنا  والتارخيية  العلمية 
الكتب هذا النوع من البيع اال أنه تالشى يف عرصنا 
طباعته  عــربة  كبري  بشكل  الكتاب  النتشار  هــذا 
اىل  انتقل  علم  طالب  أو  عامل  ينتقل  وقد  وتسويقه. 
اىل عرض مكتبته يف سوق  اخللد فتضطر ارسته  دار 
املزاد أو يضطر أحد الطلبة وأهل العلم واملعرفة اىل 

فينزلون  لعياله  العيش  لقمة  توفري  لغرض  كتبه  بيع 
وكان  بــاملــزاد.  لعرضها  الكتب  بيع  ســوق  اىل  هبا 
يوم اجلمعة من كل اسبوع نظرا  يفتح عادة يف  املزاد 
لتعطل الدراسة يف احلوزة العلمية يف ذلك اليوم فيبدأ 
الفضيلة  وأصحاب  العلم  طالب  قبل  من  باملزايدة 
الفقهية واالصولية  الكتب  فيها مجلة من  تباع  حيث 
الكتب  تلك  بني  يوجد  وقد  ذلك،  وغري  والتارخيية 
يعرف  ومل  بثمن.  تقدر  ال  التي  املخطوطات  نفائس 
عىل وجه الدقة الزمن الذي بدأت فيه جتارة الكتب، 
اال أهنا بدأت بأكثر من ثالثة قرون حيث وجد عىل 
الروضة  خزانة  يف  املحفوظة  املخطوطات  احد  ظهر 
من  اشرتيت  اهنا  اىل  تشري  متلك  عبارات  احلسينية 
الكتب  اشرتيته من هرج  )قد  بينها عبارة  املزاد، من 
حممد  بن  الغافر  باهلل  الواثق  أبيض..  قــران  بأربعة 

حسني حممد باقر رجب 1132هـ()6(.

وقد حفظ لنا التاريخ اسم رجل استهوته الكتب 
وعرف قيمتها فأقام هلا سوقا خاصا لبيعها يف عرص 
اجلمعة من كل اسبوع، ذلك هو املرحوم السيد عبد 
املجيد الكتبي، فقد ذكره صاحب الذريعة بقوله: هو 
السيد عبد املجيد بن رضا احلسيني، ونسب له كتابًا 
طبع سنة 1345هـ بعنوان )ذخرية الدارين فيام يتعلق 
بفرتة  املزاد  انقطع ذلك  باحلسني وأصحابه( وبموته 
وجيزة عىل حد تعبري صاحب الذريعة)7(. ومما حيسن 
ذكره يف هذا املقام أن كربالء عرفت عددا كبريا من 
باعة الكتب والوراقني كالشيخ رضا الكتبي والشيخ 
عيل  وحممد  الريس  مهدي  والشيخ  الكتبي  مهدي 
الكتبي وولده عباس والسيد حسني الصحاف الذي 
الصحن  يف  الزينبية  باب  مدخل  عند  له  مقرا  اختذ 
مقرا  اختذ  الذي  الكتبي  اهلل  عبد  وكذلك  احلسيني 
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الصحن  من  القبلة  بــاب  مدخل  عند  مقربة  يف  له 
احلسيني)8(. 

رضا  األغــا  أن  املحاليت  اهلل  ذبيح  الشيخ  ذكــر 
احلائري املعروف بـ)كتاب فروش( كان من الفضالء 
األعالم ترشف اىل سامراء سنني مستفيدا من بحث 
سيدنا املريزا الكبري اىل أن تويف يف سامراء يف سنة نيف 
وثالثامئة بعد االلف ودفن يف زاوية الصحن الرشيف 
وابنه  املقدس،  الــرسداب  كان  الذي  الشباك  قرب 
السيد عبد املجيد تويف يف كربالء وهو صاحب كتاب 
 )احلسني أصحاب  ترمجة  يف  الدارين  )ذخــرية 

طبع يف النجف)9(.

التي لعبت دورًا  ُاّمهات املدن  وتعترب كربالء من 
الفكري منذ عّدة  التطّور احلضاري والتقّدم  مهاّمً يف 
قرون. وبالرغم من عبث احلوادث الدامية يف تشتيت 
الكتب يف خزائن كربالء ومكتباهتا؛ فقد كثرت فيها 
هذه  ختلو  وال  القيمة،  والذخائر  القديمة  الكتب 
والنفيس  النادر  فيها  خمطوطة  جماميع  من  اخلزائن 

والقديم وهي جديرة بالتحقيق والنرش.

وكانت يف كربالء خزائن كتب كبرية حتتوي عىل 
املخطوطات  اىل  اضافة  واملعارف  العلوم  خمتلف 
يومنا  اىل  هبا  احلال  واستمر  بعضها  فربزت  النادرة، 
هذا، واندثرت اخرى واصبحت أثرا بعد عني، وقد 
ذكر املؤرخون بعضا منها يف مصنفاهتم كمكتبة عبد 
احلسني الطباطبائي وحممد صالح الرباغاين وآل طعمة 

وحممد باقر الطباطبائي ووداي العطية وغريهم)10(.

القديمة  الكتب  ونحن هنا ندّون تسجيل خزائن 
واحلارضة، لكي يّطلع القارئ اللبيب عىل املعلومات 

الواردة فيها:

اأوًل: خزائن الكتب الأولى

القديمة  الكتب  بعضا من خزائن  هنا نرسد  واننا 
النسيان  طي  يف  وأصبحت  بعضها،  تالشى  التي 
الكامن وحفظ ما  املدينة  حرصا منا إىل احياء تراث 

تناولته أيدي العلامء من االندثار.

خزانة ومخطوطات الرو�شة الح�شينّية 

وهي من املكتبات املهمة ملا تضم من كنوز اآلثار 
املصاحف  السيام  اخلطية  الكتب  ــوادر  ون العلمية 
اآلثــار  وشتى  بالذهب،  مزينة  اخلطاطني  الشهر 
بخطوط  حمفوظة  كانت  والتي  العلوم  خمتلف  يف 
خمطوط  وفيها  ثمني،  ورق  عىل  وبعضها  مصنفيها، 
املستعصمي  ياقوت  بخط  السابع  القرن  اىل  يعود 
وغري ذلك من النفائس التي ليس هلا نظري مهداة من 
وهي  العصور  خمتلف  يف  ووزرائها  الشيعة  سالطني 

تعترب آية يف االبداع والزخرفة واجلامل. 

غاية  ومصاحف  خمطوطات  عىل  حتتوي  كانت 
السنني  مّر  عىل  فيها  تراكمت  والقدم،  النفاسة  يف 
من هدايا السالطني واألمراء والعلامء، وكانت هذه 
املكتبة قبل غارة الوهابيِّني سنة 1216هـ حتتوي عىل 

مصاحف قديمة اخلّط ويف غاية النفاسة)11(. 

غارة  إثر  عىل  الثمينة  املصاحف  هذه  هُنبت  وقد   
من  يبَق  مل  إّنــه  والظاهر  ـــ.  1216ه سنة  الوهابيِّني 
اليوم  يوجد  ما  كل  إذ  اليوم؛  شيئ  املصاحف  هذه 
ثمينة عددها )272( خمطوطة عربّية،  من مصاحف 

وكّلها مصاحف فيها القديم والنفيس يف خّطه)12(. 
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ــم  ــر احلكي ــن آي الذك ــات م ــه كتاب ــص وعلي ــب اخلال ــن الذه ــرآن م ــد ق جل
حمفــوظ يف مكتبــة الروضــة احلســينية املقدســة.

بخــط  هجريــة   693 اىل  يرقــى  الكــويف  خطــي  قــرآن 
ياقــوت املســتعصمي حمفــوظ يف مكتبــة الروضــة احلســينية 

املقدســة.

ومنها مصحف رشيف بخّط اإلمام 
عىل  كوفية  كتابته   ،العابدين زين 
مذّهب  آخر  ومصحف  الغزال،  رق 
بنقش أبيض عىل قرطاس ثرمة بالقطع 
لئاّل  غــزال  رق  أوراقــه  وبــني  الكبري، 
يأيت خلل عىل صفحاته، ومها نفيستان 
نحو  تساوي  قيمتهام  إّن  ُيقال:  للغاية، 

ألف لرية)13(، وهلا ثبت مل ُيطبع. 

نسخة  العراقي  املتحف  مكتبة  ويف 
من هذا الثبت مكتوبة باآللة الطابعة. 

خزانة ومخطوطات الرو�شة العبا�شّية 

ثمينة  كتبًا  حتوي  مهمة  خزانة  القديم  يف  كانت 
ونادرة بخطوط مصنفيها اضافة اىل بعض املصاحف 

من بينها مصحف نادر وثمني كتب باخلط الكويف.

ــري  ــب الم ــويف ينس ــط الك ــوب باخل ــرف مكت ــرآن مزخ ق
املؤمنــني عــي  حمفــظ يف مكتبــة الروضــة العباســية 

املقدســة.

مصاحف،  وكّلها  خمطوطة،   109 عددها  وكان 
الروضة  خمطوطات  ونفاسة  ــدم  ق عــن  ــر  ُذك ــا  وم
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احلسينّية يصح أن ُيقال عن خمطوطات هذه الروضة، 
املتحف  مكتبة  يف  نسخة  ومنه  ُيطبع،  مل  ثبت  وهلا 
االُستاذ  نّوه  وقد  الطابعة،  باآللة  مكتوبة  العراقي 
املصاحف  من  قديمة  قطع  بثالث  النقشبندي  نارص 

املكتوبة باخلط الكويف، حترزها هذه احلرضة )14(.

ثانياً: المكتبات العامة

من  املثقفون  يرتادها  ثقافية  مؤسسات  كربالء  يف 
أبناء البلد وغريهم لالنتفاع منها يف أوقات فراغهم، 
وحتتل معظمها بنايات خاصة هبا، واختذت االُخرى 
غرفًا يف اجلوامع الكبرية، ومن هذه املكتبات الشهرية: 

المكتبة المركزية . 1

وهي من أشهر املكتبات يف كربالء، أسست عام 
ألف   )15( من  أكثر  كتبها  جمموع  بلغ  م،   1944
ندوة  مكتبة  منها  كثرية  جماميع  إليها  أودعت  كتاب، 

الشباب العريب. 

وقد بذلت مديرية معارف لواء كربالء يف حينها 
جهودًا مشكورة بإمدادها بالكتب واملجاّلت، وكان 
ثورة  وإبان  العاّمة(،  املعارف  )مكتبة  السابق  اسمها 
متوز 1958م بّدل اسمها إىل )املكتبة املركزية(، وهي 

اليوم تابعة لإلدارة املحّلية. 

يف  ُطبعت  التي  احلديثة  الكتب  إىل  املكتبة  تفتقر 
ُاعدت  قوائم  هناك  أّن  علمنا  وقد  األخرية،  اآلونة 
أن  نأمل  أّننا  إالّ  حمــرتم  بمبلغ  الكتب  هــذه  لــرشاء 
ُتشرتى يف أقرب وقت ممكن، وكذلك تفتقر إىل املواد 
يف  توّفرها  جيب  التي  والبرصية(  )السمعية  املشّوقة 

مكتبات  بعض  تزويد  تّم  وفعاًل  احلديثة،  املكتبات 
األلوية هبذه الوسائل. أّما موقع املكتبة فهو يف ساحة 

.اإلمام عيل

مكتبة الرو�شة الح�شينّية . 2

أسست سنة 1399 هـ/ 1979 م من قبل وزارة 
األوقاف، ومقّرها اىل جوار الروضة احلسينّية، وفيها 
إىل  باإلضافة  مطبوع،  كتاب  ألف  عرش  مخسة  زهاء 
ذلك فقد ُجلبت إليها جمموعة من الكتب املخطوطة 
القديمة  اىل املخطوطات  الدينية اضافة  املدارس  من 
التي بقيت منذ عصور سابقة من املكتبة القديمة التي 

أرشنا اليها سابقا.

جانب من مكتبة الروضة احلسينية املقدسة

مكتبة اأبي الف�شل العبا�ض )عليه ال�ّشالم(. 3

يوميًا  يؤّمها  املدينة،  مكتبات  أشهر  من  وهي 
والفضيلة،  العلم  ورّواد  والطالب  املثقفني  عرشات 
ويرتادها الزائرون والوفود من كّل حدب وصوب. 
باهلّمة  وذلــك  1963م،  1382هــــ/  سنة  أسست 
املشكورة التي بذهلا سيادة السيد بدر الدين آل ضياء 

الدين سادن الروضة العباسّية.



40

خزائن الكتب القديمة في كربالء

جانب من مكتبة أيب الفضل العباس

كربالء  أهــايل  مــن  بــه  ُيستهان  ال  عــدد  وتـــرّبع 
كتبها  عدد  بلغ  وقد  القّيمة،  واملخطوطات  بالكتب 
ندوة  فيها  وتشّكلت  كام  كتابًا،  آالف(  )أربعة  اليوم 
علمية لغرض تشجيع احلركة العلمّية يف البلد ورفع 
قبلة  باب  مدخل  عند  املكتبة  وتقع  الثقايف.  املستوى 

 .سيدنا العباس

المكتبة الجعفرية . 4

إّن هذه املكتبة حتوي ما يقرب من )أربعة آالف( 
1372هـ  سنة  تأسست  ومطبوع.  خمطوط  بني  كتابًا 
بجهود جلنة علمية يف كربالء؛ وذلك حفظًا للرتاث 
اآلثار  لتلك  وصيانة  الضياع،  من  واألديب  العلمي 
االسم  هبــذا  سّميت  وقــد  ــدراس؛  االنـ من  القّيمة 
برئيس مذهب اإلمامية اإلمام جعفر بن حمّمد  تيّمنًا 

الصادق. وموقعها يف مدرسة اهلندّية. 

مكتبة النه�شة الإ�شالمّية . 5

بالكتب  ــرة  زاخ وهــي  1380هـــ  عــام  تأسست 
آالف  ثالثة  عىل  كتبها  عدد  ويربو  املختلفة،  الثقافية 

من  كبرية  وجمموعة  الثقافية،  الفنون  خمتلف  يف  كتابًا 
املجاّلت، كام احتوت عىل كتب خّطية ثمينة. موقعها 
وال  الصايف،  بــاب  مقابل  الشهرستاين  مسجد  يف 
بني  يربط  الذي  الشارع  فتح  بسبب  اليوم  هلا  وجود 

الروضتني. 

مكتبة العاّلمة الحائري . 6

أسسها الشيخ مريزا عيل ابن احلاج مريزا موسى 
احلائري  األسكوئي  سليم  حمّمد  بن  باقر  حمّمد  بن 
املتوىّف 25 رمضان سنة 1386هـ. موقعها يف حسينّية 
احلائري عند مدخل طاق الداماد، وهي من املكتبات 
التي يستفيد منها كّل طالب ومثقف، وال وجود هلا 

اليوم. 

مكتبة ال�شيدة زينب الكبرى العامة . 7

السيد  أمحــد  السيد  اخلطيب  كربالء  يف  أنشأها 
هادي احلسيني املرعي الشهرستاين سنة 1386هـ- 
الزينبّية،  لباب  املقابل  الزقاق  يف  موقعها  1966م. 
فنون  شتى  يف  كتابًا   )1600( عىل  احتوت  وقــد 

املعرفة، وقد ُاغلقت أخريًا. 

مكتبة القراآن الحكيم العامة . 8

تأسست سنة 1387هـ-1967م، ومقّرها خلف 
املخّيم احلسيني يف بناية خاصة هلا عىل حساب واقفها. 
عدد  ويربو  يوم،  كّل  للمطالعني  أبواهبا  فتحت  وقد 
ألفًا يف مواضيع شتى، وال وجود هلا  كتبها عىل 70 

اليوم)15(. 
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مكتبة مدر�شة البادكوبة . 9

بمدرسة  املعروفة  البادكوبة  مدرسة  يف  موقعها 
الداماد،  زقــاق  يف  البيت  أهــل  مدرسة  أو  ــرتك،  ال
عليها  يتوافد  التي  القديمة  املكتبات  من  تعّد  وهي 
اللغة  يف  حسنة  مراجع  وفيها  والثقافة،  العلم  رجال 
العربّية  يف  والدين  والرتاجم،  والتاريخ  واألدب، 

والفارسّية، وال وجود هلا اليوم. 

عليه . 10 اهلل  )�شّلى  الأعظم  الر�شول  مكتبة 

واآله و�شلم(
موقعها  الكربالئي،  الشباب  من  فريق  أسسها 
حاليًا يف مدرسة العاّلمة ابن فهد احليّل، وهي حافلة 
عىل  موضوعاهتا  تــدور  القّيمة،  الكتب  بمختلف 
وأدب،  ولغة  وتاريخ  وفقه،  تفسري  من  الدين  علوم 

وال وجود هلا اليوم. 

مكتبة غرفة تجارة كربالء . 11

ثم  بغداد،  شــارع  يف  الواقعة  بنايتها  يف  مقّرها 
التأميم. حتوي عىل )4000( كتابًا  انتقلت إىل عامرة 

يف األدب والتاريخ، واالقتصاد والعلوم االُخرى. 

مكتبة دور الثقافة الجماهيرية . 12

دور  بمديرية  الغربّية  العباسّية  حمّلة  يف  مقّرها 
الثقافة اجلامهريية. وتّم إنشاؤها سنة 1974م، وفيها 

أكثر من 1000 كتابًا يف شتى فنون املعرفة. 

)عليه . 13 الح�شين  ال�شهداء  �شيد  مكتبة 

ال�ّشالم(

ُانشئت سنة 1376 هـ، ويبلغ عدد كتبها )7500( 
وإّن معظم  يوم،  كّل  املطالعون مساء  كتابًا ويرتادها 
كتبها قّيمة، وقد ُاهديت إليها جماميع نادرة من خمتلف 
اجلهات الرسمية وغري الرسمية، ال سيام من جامعة 
طهران، ووزارة اإلرشاد العراقّية، ومديريات الرتبية 

والتعليم يف العراق، ومن اهلند. 

وفيها أكثر من مخسمئة كتاب خمطوط، يظهر بينها 
نسخ نادرة الوجود، وُتلقى فيها كّل أسبوع حمارضات 
دينية، حيرضها النشء اجلديد من الشباب املتحّمس 
وقد  اإلسالمي.  الرتاث  إلعادة  اإلسالمّية  للقضايا 
الدين  نور  السيد  سامحة  املكتبة  هذه  بإنشاء  سعى 
نجل آية اهلل السيد هادي امليالين. كان موقعها يف حمّلة 

العباسّية الغربّية، وال وجود هلا اليوم)16(.

مكتبة ندوة ال�شباب العربي. 14

)مجعية  بناية  يف  موقعها  وكان  عامة  مكتبة  وهي 
ندوة الشباب العريب( عىل شارع العباس مقابل دائرة 
الكتب  عىل  واحتوت  1940م  سنة  أسست  الربيد. 
االدبية والتارخيية والسياسية، وكانت آنذاك مفتوحة 
من  تدار  القراء.  من  واملثقفني  للمطالعني  االبواب 

قبل أعضاء اجلمعية وكان متيلها منهم)17(.

ثالثاً: خزائن الكتب المدر�شية 

يتبنّي للقارئ أّن كّل مدرسة من مدارس كربالء 
جرد  أردنا  إن  ونحن  مكتبة،  فيها  ُانشئت  الرسمية 
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حمتويات املكتبات املدرسية يف املحافظة وما فيها من 
جهد  إىل  الحتجنا  املدرسية  باملناهج  املتصلة  الكتب 

جهيد. 

كربالء  تربية  ملديرية  األخرية  اإلحصائية  وتدّل 
عامرة  مدرسية  مكتبة  ثالثني  من  أكثر  وجــود  إىل 
بالكتب واملجاّلت، يفد إليها عدد كبري من الطالب 
واملراجع  املصادر  لدهيم  تتوّفر  ال  الذين  والطالبات 
بحوثهم  واستكامل  املعلومات  لتدوين  الكافية 

ودراساهتم. 

يف  هبا  خاصة  غرف  هلا  املكتبات  هذه  من  وقسم 
بغية  وأدبّية  علمية  بمراجع  تزويدها  وتّم  املدارس، 
االستفادة منها، وقد ُصنّفت الكتب حسب تقسيامت 

ديوي العرشية للعلوم. 

عّدة آالف  إىل  فقد يصل  مكتبة  كّل  أّما حمتويات 
املجاّلت  عــىل  ــالوة  ع اللغات،  خمتلف  يف  كتاب 
والصحف، وطبيعي أّن عدد الكتب يف هذه املكتبات 
ينمو باّطراد، واستكامالً للبحث نرى من الواجب أن 

نجمل التعريف بأهّم هذه املكتبات، وهي: 

1 ـ مكتبة اإعدادية كربالء للبنين 

واملجاميع  الكتب  بُاّمهات  حافلة  مكتبة  وهي 
تــدور  كتابًا،   4688 عــىل  يربو  مــا  وفيها  اهلــامــة، 
موضوعاهتا عىل كتب الدين والفلسفة، والرياضيات 
ُيدهش  ما  وفيها  واللغة وغريها،  والتاريخ  والشعر، 
واسعة  غرفة  يف  تقع  باهبا.  يف  نادرة  آثار  من  املتأّمل 

األرجاء حسنة التنظيم. 

2 ـ المكتبة المهنية 

بناية  ذات  اليوم،  العامرة  املكتبات  من  وهــي 
يقبل  كــربــالء،  تربية  مديرية  مقابل  تقع  خاصة، 
التعليمية وطالب  أفراد االرُسة  عليها عدد كبري من 
مناهل  من  واالنتهال  للتزود  ــدارس  امل وطالبات 
كتبها  تعداد  ويبلغ  اخلارجية.  واالستعارة  املعرفة 
3050 كتابًا يف شتى العلوم، وقد ُضّمت إليها مكتبة 

دار املعّلمني ودار املعّلامت. 

3 ـ مكتبة اإعدادية كربالء للبنات 

يبلغ جمموعها  نفيسة جيدة  املكتبة كتب  ويف هذه 
1938 كتابًا يف خمتلف العلوم والفنون، وهي ضمن 

بناية إعدادية البنات. 

4 ـ مكتبة مدر�شة ال�شبط البتدائّية للبنين 

احتوت ما ينيف عىل 1987 كتابًا يف سائر الفنون، 
واحلديثة  القديمة  واملصنّفات  الكتب  فيها  مجعت 
كّل  منها  يستفيد  اآلن،  عليه  هي  كام  أصبحت  حّتى 
الطريقة  عىل  صنّفت  فهارس  وهلا  ومثقف،  طالب 

احلديثة)18(.  

5 ـ مكتبة متو�شطة الثورة للبنين 

املهّمة  الكتب  من  لكثري  جامعة  مكتبة  وهــي 
حوايل  حمتوياهتا  تضّم  حديثًا،  واملخطوطة  املطبوعة 
1638 كتابًا يف سائر الفنون، ينتهل منها رواد العلم 

واآلداب من الدارسني والطالب. 
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ال�ّشالم(  )عليه  الح�شين  مدر�شة  مكتبة  ـ   6

البتدائّية للبنين 
عدد  يبلغ  املهّمة،  العامرة  املكتبات  من  وهــي 
الكتب  نفائس  املطالع  فيها  جيد  كتابًا،   1325 كتبها 

ونوادرها يف شتى العلوم والفنون. 

7 ـ مكتبة ثانوية النجاح للبنات

وفيها طائفة حسنة من الكتب احلديثة، يبلغ عدد 
كتبها اليوم زهاء 1275 كتابًا. 

8 ـ مكتبة متو�شطة القد�ض للبنين 

وهي مكتبة يف غاية اجلودة، وكّلها كتب حديثة، 
العلوم  سائر  يف  كتابًا   1050 عىل  ينيف  ما  احتوت 

واللغات. 

9 ـ مكتبة مدر�شة العّزة البتدائّية للبنين 

من  كثري  وفيها  املثقفني،  تفيد  مهّمة  مكتبة  وهي 
الكتب األدبّية والتارخيّية املطبوعة، ويبلغ عدد كتبها 

1120 كتابًا يف شتى العلوم. 

10 ـ مكتبة ثانوية حي الح�شين للبنين 

املطبوعة  الكتب  من  لكثري  جامعة  مكتبة  وهي 
النادرة، يبلغ جمموعها 1075 كتابًا. 

11 ـ مكتبة متو�شطة الوحدة للبنين 

شملت  هبا،  ُيستهان  ال  ما  األسفار  نفائس  وفيها 
حمتوياهتا 1050 كتابًا يف سائر الفنون. 

12 ـ مكتبة اإعدادية الزراعة 

حديثًا،  أنشاؤها  تــّم  التي  املكتبات  من  وهــي 
ُجّهزت بمجموعة من أنفس الكتب املختلفة، ففيها 

ما يربو عىل 900 كتابًا يف فنون خمتلفة)19(.

هذا وللقارئ رسد عام بأسامء املكتبات االُخرى 
وعدد حمتوياهتا:

عدد الكتب اسم املدرسة
650 العلقمي 
725 العباس
530 الطّف
500 ثانوية احلسينّية
625 املخّيم
620 النظامية
825 اهلاشمية
610 االعتامد
590 الفنون
500 ُاّم سلمة
630 خدجية الكرى
 350 املفاخر
 270 التوجيه
450 قرطبة 

 700 الكرامة
750 متوسطة املعارف
325 الزرقاء
380 الفرزدق
450 ثانوية الزهراء
560 متوسطة رفح

وال شك، لقد بقيت مكتبات ُاخرى مل أسّجلها؛ 
وذلك لقّلة حمتوياهتا، أو تعّرضها للزيادة والنقصان. 
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رابعًا: المكتبات الخا�شة 

وهي املكتبات التي انشأها اناس مهتمون بالعلم 
واملعرفة يف دورهم، وقد احتوت عىل كتب ومصادر 
لغات  يف  وبعضها  املختلفة،  العلوم  يف  ومراجع 
من  عدد  عن  فضال  أصحاهبا  منها  يستفيد  متعددة، 
البحث  لغرض  يرتادوها  الذين  وطلبة  الباحثني 

واملطالعة.

مكتبة ال�شيد ن�شر اهلل الحائري 

كانت للسيد نرص اهلل بن احلسني الفائزي احلائري 
احلائر  يف  خزانة  1158هـ  سنة  باسطنبول  املستشهد 
املكتبات  املجلدات وهي من  الرشيف حوت آالف 
من  اشــرتى  بأصفهان  مر  حني  إنه  وقيل  القديمة، 
أصفهان وحدها أكثر من ألف كتاب)20( ويف كتاب 
)شهداء الفضيلة( نقاًل عن كتاب )اإلجازة الكبرية( 
اجلزائري.  اهلل  نعمة  السيد  حفيد  اهلل  عبد  للسيد 
ورأيت عنده من الكتب الغريبة ما مل أر عند غريه من 
مجلتها متام جملدات )بحار األنوار( ثم إن هذه الكتب 
اهلل)21(  نرص  السيد  ورثة  عند  خمزونة  بقيت  النفيسة 
يف  اخلونساري  باقر  حممد  السيد  الــرأي  هذا  ويؤيد 

موسوعته )روضات اجلنات()22(.

مكتبة ال�شيد ميرزا محّمد مهدي ال�شهر�شتاني 

أسسها يف داره الكائنة بمحّلة آل عيسى، وكانت 
يف وقتها عامرة باملصادر املهّمة واملخطوطات القّيمة، 
ومنها مؤلفاته، ثّم انتقلت بعد وفاته إىل نجله السيد 
سنة  املــتــوىّف  املــوســوي  الشهرستاين  حسني  حمّمد 

الوهابيِّني  غزوة  إثر  حمتوياهتا  هُنبت  وقد  1247هـ، 
عام  احلجة  ذي  من  عرش  الثامن  ليلة  كربالء  مدينة 
إّن صاحبها كان قد تويف يف 12 صفر  إذ  1216هـ؛ 
بعض  ســوى  اليوم  منها  يبَق  ومل  نفسه،  العام  من 
السيد  البّحاثة  حفيده  هبا  حيتفظ  التي  املخطوطات 

صالح الشهرستاين نزيل طهران.

مكتبة ال�شيد كاظم الر�شتي 

احلسيني  قاسم  السيد  ابن  كاظم  السيد  أسسها 
يف  وكانت  1259هـــ،  عام  املتوىّف  احلائري  الرشتي 
بلغت  وقد  العراقّية،  املكتبات  أضخم  من  وقتها 
قيمتها الكربى يف عهد نجله العامل الشاعر السيد أمحد 
الرشتي املقتول سنة 1295هـ يف كربالء، وكان هذا 
يبّجل الشعراء واألدباء والكّتاب ويغدق عليهم من 

أمواله الطائلة، وكانت داره ندوة ملنتجعي األدب. 

وقد حّدثني أحد األصدقاء فقال: رأيت أطالهلا 
عىل  يعطفون  وال  األدب  يقّدرون  ال  ُاناس  بيت  يف 
تراث األجداد. ومن بني هذه األطالل تظهر جمموعة 
ضخمة جّدًا من دواوين قدامى الشعراء، كّلها خّطية 

وكّلها أوراق متناثرة. 

وُيقال: إّن املكتبة تناهبها كثري من املوظفني الكبار 
يف كربالء وغريهم، ومنهم حمام جليل يف بغداد. 

مكتبة المولى عبد الحميد الفراهاني 

وهي من املكتبات املندرسة أيضًا، أسسها اآلخوند 
الفراهاين  الوهاب  عبد  املوىل  ابن  احلميد  عبد  املاّل 

العراقي )اآلراكي( املتوىّف حوايل عام1311هـ. 
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وقد هاجر من مدينة شرياز وهبط سامراء وتلمذ 
املجّدد،  الشريازي  حسن  حمّمد  السيد  العاّلمة  عىل 
ومنها رحل إىل كربالء حيث استقر به املقام فأسس 
يبَق من  فيها وذلك عام 1276هـ، ومل  نفيسة  مكتبة 
عند  خمطوطًا  جملدًا   300 سوى  وفاته  بعد  حمتوياهتا 
السيد عيل أكرب اليزدي بمدرسة الرسدار حسن خان، 

ثّم تفّرقت أخريًا.

مكتبة ال�شيخ عبد الح�شين الطهراني 

أسسها الشيخ عبد احلسني بن عيل الطهراين املكنّى 
بشيخ العراقني، املتوىّف عام 1285هـ، عىل أن يكون 
الواقف عليها ولداه الشيخ عيل والشيخ مهدي، وقد 
تفّرقت يف زمنه أيدي سبأ. ومن نفائسها كتاب نادر 
العاّلمة  ترمجه  العامل،  يف  الوحيدة  النسخة  هو  ثمني، 
)نصري الدين الطويس( ألحد كّتاب اليونان، ابتاعها 
ذخائره  من  وهي  الربيطاين  املتحف  ملتوية  بطرق 

اليوم. 

وقد حّدثني أحد أصدقائي فقال: إهّنا اشرُتيت من 
كربالء بستة آنات، وكانت تضّم من بني خمطوطاهتا 
النفيسة كتاب )العني( للخليل بن أمحد الفراهيدي، 

وكتاب )املحيط( للصاحب بن عّباد. 

لقد ُبعثرت هذه اخلزانة، وانتقلت جّل خمطوطاهتا 
اليوم،  بكربالء  اهلندّية  بمدرسة  اجلعفرية  املكتبة  إىل 
الشيخ  ابن  أمحد  الشيخ  املرحوم  لدى  منها  وقسم 
حسني املازندراين، كام وتوجد بعض نفائسها اليوم يف 

بعض بيوت كربالء والنجف)23(.

مكتبة ال�شيخ زين العابدين المازندراني 

اجلهبذ  العامل  أسسها  أيضًا  قديمة  مكتبة  وهي 
الشيخ زين العابدين البار فرويش املازندراين احلائري 
يف  املربز  كربالء  علامء  أحد  1309هـــ،  عام  املتوىّف 
وقته، انتقلت حيازهتا إىل نجله الشيخ حسني املتوىّف 
عام 1339هـ - 1921م، ثّم إىل حفيده الشيخ أمحد 
املوافق  1376هـ  عام  األوىل  مجادى   29 يوم  املتوىّف 

1/ 1 / 1957م. 

يف  تبحث  التي  الكتب  ُاّمهات  فيها  مجعت  وقد 
كتاب  نفائسها  ومن  خمطوطة.  وأغلبها  العلوم  سائر 
نسخة  وإّن  الفراهيدي،  أمحد  بن  للخليل  )العني( 

العاّلمة الشيخ حمّمد الساموي منقولة عنها)24(. 

مكتبة ال�شيد عبد الح�شين الكليدار اآل طعمة 

ابن  عيل  السيد  ابن  احلسني  عبد  السيد  أسسها 
سادن  املوسوي  طعمة  آل  الكليدار  جــواد  السيد 
1299هـ  سنة  كربالء  يف  املولود  احلسينّية،  الروضة 
واملتوىّف هبا سنة 1380هـ، ُعّدت يف طليعة املكتبات 
جرجي  منهم  املؤّرخني،  من  كثري  ذكرها  العراقّية، 
بعض  وذكر  العربّية(،  اللغة  )آداب  كتابه  يف  زيدان 
موسوعته  يف  الطهراين  بزرك  آقا  الشيخ  تصانيفها 

)الذريعة(.

نفائس  من  حتويه  كانت  ملِا  جليلة  خزانة  وهي 
املطبوعات، وذخائر املخطوطات التي مل يأل املؤسس 
جهدًا يف سبيل التنقيب عنها ومجعها، فتمكن من مجع 
جمموعة نادرة من املخطوطات، حّتى إّن صديقًا له يف 
إنكلرتا واسمه )حممود بلشة( كان يبعث له مصّورات 
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نادرة ملخطوطات مكتبة لندن، فال غرو بعد ذلك أن 
األدباء والعلامء، وكان  منتدى  املكتبة هذه  أصبحت 

قّلام يمّر بكربالء أديب أو باحث ال حيظى بزيارهتا. 

هــذه  ــن  م ــر  وافـ نصيب  للمسترشقني  ــان  وكـ
الكبري  الفرنيس  املسترشق  زاره  فمّمن  الزيارات، 
بيل)25(  املس  اإلنكليزية  واملسترشقة  ماسينيون، 
والرحالة األديب حممد عيل احلوماين وغريهم، ولكن 
ُاسوة بمثيالهتا من املكتبات الكربى التي مل يتسنَّ هلا 
البقاء فقد احرتقت وُاتلفت إثر حادثة محزة بيك سنة 
الرتاث  هذا  بفقد  كربالء  خسارة  فكانت  1333هـ، 

العريب اإلسالمي القّيم خسارة ال تعّوض. 

سوى  حمتوياهتا  عن  يفصح  ما  اليوم  لدينا  وليس 
الفهرست الذي وضعه لنا املؤسس، ومن مطالعاتنا 
النادرة  املطبوعات  لنا ما أحرزته من  بان  للفهرست 
مثل  خزانة  تضّم  أن  يندر  ما  الثمينة  واملخطوطات 

هذه الكتب. 

مكتبة ال�شيد اإبراهيم القزويني 

السيد  ابن  إبراهيم  السيد  الفاضل  العامل  أسسها 
حمّمد باقر ابن السيد عبد الكريم القزويني املوسوي 
سنة  املتوىّف  الضوابط  بصاحب  الشهري  احلائري، 
احلديث  كتب  لسائر  حاوية  وكانت  ـــ،  1262هـ
من  وفيها  واللغة،  والتاريخ  والتفسري  والفقه، 
عىل  عددها  يزيد  التي  النادرة  النفيسة  املخطوطات 
200 خمطوطة، وقد انتقلت بعد وفاته إىل نجله السيد 
باقر، ومنه إىل العاّلمة السيد حسني القزويني حفيد 

صاحب الضوابط آنف الذكر. 

ومن املؤسف أّن املكتبة احرتقت سنة 1330هـ، 
ومل يسلم منها سوى بعض الكتب. ومن أهم نفائسها 
اليوم كتاب )املحيط( للصاحب بن عباد، و )مناسك 

الشاهوردية(، و )نتائج األفكار(.

مكتبة ال�شيخ اأبي القا�شم الخوئي 

أيب  للشيخ  العائدة  البائدة  املكتبات  من  وهي 
يف  املــدّرس  اخلوئي،  اهلل  عبد  الشيخ  ابــن  القاسم 
صفر   14 املتوىّف  النوري،  األعظم  صدر  مدرسة 
نفيسة  كتب  عــىل  اشتملت  وقــد  1364هــــ،  سنة 
يف  الثمينة  الــنــادرة  واملطبوعات  املخطوطات  من 
باملزاد  صاحبها  وفاة  بعد  وبيعت  الصدر،  مدرسة 
احلسن  أبو  السيد  منها  قساًم  أقتنى  وتفّرقت.  العلني 
األصفهاين املوسوي، وُعثر عىل قسم من خمطوطاهتا 

يف مكتبة اإلمام الرضا يف مشهد. 

كتاب  هبا  حتتفظ  كانت  التي  املخطوطات  ومن 
املوسوي  باقر  بن  كاظم  للسيد  الصالة(  )تعقيبات 
االُصول  يف  )احلسينّية  وكتاب  احلدبييل،  الكشمريي 
الدينّية والفروع العبادية( للموىل عّز الدين جعفر بن 
كربالي  در  )شاهان  وكتاب  اآلميل،  الدين  شمس 
يف  يقع  املؤّلف  جمهول  فاريس  خمطوط  وهو  معىّل(، 

نحو من 70 ورقة، وتاريخ كتابته حوايل 1128هـ.

ــة  )إزال منها  خمطوطة،  ــار  آث املكتبة  ولصاحب 
األوهام عاّم اشتهر يف األسامء واألعالم(، نسخة عند 
ابن أخيه الشيخ جابر الفاضل يف مدينة خوي شامل 

إيران. 
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مكتبة ال�شيد علي البغدادي 

كانت مكتبة حاوية ألكثر الكتب القديمة، حّدثني 
السيد  عيل  السيد  املرحوم  كان  فقال:  بشأهنا  والدي 
األفاضل،  املعّمرين  الرجال  من  البغدادي  مهدي 
واملطبوعة  اخلّطية  الكتب  من  كثريًا  حياته  يف  اقتنى 
وبيع  ورثته  بني  وفاته  بعد  تفّرقت  أهّنا  إالّ  ومجعها، 

أغلبها. 

مرتىض  السيد  الــعــاّلمــة  ســامحــة  حــّدثــنــي  كــام 
الطباطبائي فقال: كان املرحوم السيد عيل من تالمذة 
منه  وله  الشهرستاين،  املرعي  حسني  حمّمد  السيد 
إجازة يف االجتهاد، ومن مؤّلفاته املطبوعة )رسالة يف 

الكر(.

كتب ال�شيد طالب ال�شيد عا�شور 

الكتب،  هذه  عن  كافية  معلومات  لدينا  ليست 
باستنساخ  مولعًا  كان  طالب  السيد  أّن  والظاهر 
عبد  السيد  العاّلمة  لنا  ذكر  فقد  ومجعها؛  الكتب 
النظيم(  )الدّر  كتاب  أّن  طعمة  آل  الكليدار  احلسني 
جلامل الدين الشامي توجد منه نسخة عند ورثة السيد 
مكتبة  نسخة  عىل  مستكتبة  عاشور  السيد  طالب 
الشيخ عبد احلسني الطهراين. وكان املومى إليه سيدًا 
جليل الشان من أصدقاء السيد الكليدار املخلصني، 

وهو جّد السادة آل ماجد يف كربالء اليوم. 

مكتبة ال�شيخ مح�شن اأبو الحّب 

ابن  حمسن  الشيخ  اخلطيب  اخلزانة  هذه  صاحب 
واملتوىّف سنة  املولود سنة 1235هـ  احلّب،  أبو  حممد 

1305 هـ. اشتملت عىل ُاّمهات كتب الفقه والتاريخ، 
بالطبع احلجري،  واألدب والشعر، معظمها مطبوع 
وهي غنية بام تشتمل عليه من ذخائر فريدة، ونفائس 
جليلة من املخطوطات، وبعد وفاته انتقلت إىل نجله 
اخلطيب الشيخ حمّمد حسن أبو احلّب ثم انتقلت بعد 
وفاته اىل ولده الشيخ حمسن املتوىف يف سنة 1369هـ، 
ضياء  الدكتور  من  كل  توارثها  األخري  وفاة  وبعد 
وقد  احلــّب،  أبو  جليل  والدكتور  احلب  أبو  الدين 
لقيت منهام عناية فائقة؛ وذلك بلّم شتاهتا من التلف.

مكتبة ال�شيد علي اأكبر الحائري 

عيل  السيد  الفاضل  للعامل  العائدة  اخلزانة  وهي 
قال  احلائري.  القزويني  حسني  مري  السيد  ابن  أكرب 
عنها صاحب الذريعة: كان من أهل الفضل واملعرفة 
يف كربالء، وكانت لديه مكتبة نفيسة وقف كثريًا منها 
عىل املنتفعني، وجعل التولية للسيد هاشم القزويني 
تلك  من  مجلة  رأيت  1327هـ.  سنة  بكربالء  املتوىّف 
وكانت  بكربالء،  اهلندي  مدرسة  مكتبة  يف  الكتب 

وفاة املرتجم له بعد سنة 1300هـ )26(.



48

خزائن الكتب القديمة في كربالء

مكتبة ال�شيد محّمد باقر الحجة الطباطبائي 

من اخلزائن القديمة الثمينة يف حينها، تشتمل عىل 
املخطوطات)27( واملطبوعات التي ترتاوح عىل 300 
كتاب، مُجعت منذ عهد السيد عيل صاحب الرياض، 
باقر  السيد حمّمد  إىل  بالتناوب حّتى وصلت  انتقلت 
املتوىّف عام1331هـ، ثّم إىل نجله السيد حمّمد صادق 
املتوىّف سنة 1337 هـ، وبعد وفاته قّسمت كتبها إىل 
ولده السيد باقر وابن عّمه السيد عبد احلسني احلجة، 
املجاهد  مدرسة  يف  مــوجــودًا  منها  قسم  يــزال  وال 

الدينّية.

مكتبة ال�شيد عبد الح�شين الحجة الطباطبائي 

بني  كتابًا   1200 عىل  حوت  قّيمة  مكتبة  وهي 
السيد عبد احلسني  اعتنى هبا  خمطوط ومطبوع، وقد 
ابن السيد عيل احلجة املتوىّف يف 24 حمّرم عام 1363 
هـ، وأضاف إليها كثريًا من ُاّمهات الكتب، وقد بيعت 
مهدي  حمّمد  السيد  وهو  أقربائه  أحد  إىل  وفاته  بعد 
نسخة  املكتبة  هذه  نفائس  ومن  الطباطبائي،  احلجة 
خطية نادرة من كتاب )عمدة الطالب يف أنساب آل 

أيب طالب( للسيد أمحد بن مهنا الداودي. 

ثمينة من كتاب )مغني  اليوم نسخة  إّن هناك  كام 
الدين عبد اهلل بن يوسف  اللبيب( البن هشام مجال 
بن أمحد بن عبد اهلل األنصاري، املولود بالقاهرة سنة 
النحو  يف  ويبحث  761هـــ،  سنة  واملتوىّف  هـ   708

والرصف. 

يعنون  الــذيــن  املــرصيــني  مــن  فريق  أقبل  ــد  وق
فامتنع  وطبعها،  النسخة  هذه  لرشاء  باملخطوطات 

آثار  تزال  وال  وفاته،  بعد  وبيعت  املكتبة،  صاحب 
كتب من كتبها باقية يف العامرة امللحقة بمدرسة حسن 
املتويّل السيد عّباس نجل السيد حمّمد  خان بإرشاف 

مهدي احلجة املذكور. 

مكتبة ال�شيد محّمد ح�شين ال�شهر�شتاني 

أسسها السيد مريزا حمّمد حسني املرعي احلسيني 
الشهرستاين املتوىّف عام 1315هـ، وقد اشتملت عىل 
نحو  وفيها  الكبري،  عيل  مريزا  احلاج  والده  مؤّلفات 
التي  مؤّلفاته  عىل  أيضًا  واشتملت  جملدًا،   20 من 
الفقه  يف  تبحث  تقريبًا،  جملد  مئة  نحو  تعدادها  بلغ 
الدين  وُاصــول  والــدرايــة،  واحلديث  ــول،  واالُصـ
اخلطية هو  الكتب  أثمن هذه  ومن  املكنونة,  والعلوم 

)زوائد املوائد(، وحيتوي عىل مجيع العلوم.

العاّلمة  نجله  مؤّلفات  أيضًا  مكتبته  وتتضّمن 
من  يقرب  ما  وتضّم  الشهرستاين،  عيل  مريزا  السيد 
مخسني جملدًا، ذكر بعض تصانيفها شيخنا العاّلمة آقا 

بزرك الطهراين يف أجزاء )الذريعة(. 

من  جزء  من  خطية  نسخة  مكتبته  يف  كانت  وقد 
رشح  وقد  واآلخر،  األول  ناقص  )القانون(  كتاب 
الشهرستاين  حسني  حمّمد  السيد  املــرحــوم  عليها 
الفيلسوف  سينا  ابن  عيل  أيب  مؤّلفها  بخّط  هي  بأهّنا 

اإلسالمي الشهري.

الشهرستاين  صالح  السيد  البّحاثة  حّدثني  وقد 
تلك  يف  الفريدة  النسخة  هذه  عىل  اّطلعت  فقال: 

املكتبة قبل 40 عامًا، وال يعلم أين هي اآلن)28(.
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 مكتبة ال�شيد مرت�شى الكليدار اآل �شياء الدين 

السيد  نجل  مرتىض  السيد  املرحوم  سعى  لقد 
العباسّية  الروضة  سادن  الدين  ضياء  آل  مصطفى 
تضّم  وكانت  العباسّية،  الروضة  مدخل  يف  بإنشائها 
املخطوطات  ونفائس  الفكر،  ذخائر  من  الكثري 
النادرة التي كانت منتدى أدبيًا يؤّمه بعض الفضالء 
ولكن  األدب،  وشؤون  الفكر  بقضايا  يعنون  الذين 
أيدي الزمن اجلائرة قد امتدت إليها فبعثرهتا ومل يبَق 

منها اليوم يشء يذكر. 

قصيدة  العلوي  حسني  السيد  الشاعر  أنشد  وقد 
عام  احلجة  يوم 19 ذي  افتتاحها وذلك يف  بمناسبة 

1359هـ، وأّوهلا: 

ــًا ــرب ــل ط ــرًا وق ــخ ــف ف ــِد ق ــج ــِع امل ــأرب ب

طلبا ــلــمــرتــى   ــى ل ــب ــد املــجــت ــد أّي ـــ ق

صغٍر ــاِء مــن   ــي ــعــل ــَة ال ــّم ــدٌب ســام ق ـــ ن

ــال  رضبــا ــع ــل ــد ل ــُت جم ــي ــا  ب ــه ــوق ـــ وف

ــِده ــ ــاَد  لـــــلــعــلــِم رصحــًا بــعــد  وال وشـــ

نصبا ــد   ــّف ق ــط ــال ــاًم ب ــل ـــ ــا ع ــوف ـــ ــل ول

ضحًى ــبــشــرُي   ــِه نــادى ال ــذا بــســاحــت ـــ ل

ــا  االُدبـــا ــوا أهّي ــنــي الــفــضــِل هــّب ــا  ب هــّي

مكتبٍة ــد  ُاســســت يــالــقــومــي خــرُي   قـــ

كتبا لِـــــام حــوت شفــًا لــلــمــرتــى  

لــطــالــبــي الــعــلــَم والــوّفــاد قــد فــتــحــْت

كتبا أبــواهَبــا وعــلــيــهــا الــوحــي قــد  

مكتبة المولوي ح�شن يو�شف الأخباري 

كانت مكتبة حاوية ملطبوعات نادرة، وخمطوطات 

العلمّية  الكتب  من  ضخمة  وجمموعات  ثمينة، 
والدينّية والرسائل، وبعد وفاته انتقلت إىل ابن أخيه 
بقي  الــذي  اإلخــبــاري  مهدي  عيل  بن  جــواد  حمّمد 
عليها  فاستوىل  األجل  وافــاه  أن  إىل  عليها  حريصًا 
يف  منها  قساًم  فابتاع  اإلخباري،  صالح  حمّمد  شقيقه 
بغداد، وأهدى القسم اآلخر إىل السيد مريزا عّباس 

آل مجال الدين املوجود حاليًا يف البرص. 

وهكذا تفّرقت أجزاء املكتبة، وقد تناول تعريف 
قسم من خمطوطاهتا العاّلمة الشيخ آقا بزرك الطهراين 

يف أجزاء الذريعة)29(.     

مكتبة ال�شيخ علي اليزدي الحائري 

عيل  الشيخ  الفاضل  للعامل  العائدة  املكتبة  وهي 
ابن الشيخ زين العابدين البارجيني اليزدي احلائري 
املعروف بـ )شهرنوى( املتوىّف باحلائر سنة 1333هـ، 
وهو مؤّلف عّدة تصانيف، أمهها )إلزام الناصب يف 
يقع يف جزئني، صدرت  الذي  الغائب  إثبات احلجة 
عام  أكرب  عيل  الشيخ  نجله  بــإرشاف  األوىل  الطبعة 
1352هـ، وصدرت الطبعة الثانية يف سنة 1383هـ-
األخبار  ذكر  يف  السعادة  )روح  وكتاب  1963م، 
ـــ،  1330ه سنة  يف  املطبوع  الــســادة(  عن  املنقولة 
وصدرت الطبعة الثانية يف سنة 1383هـ وغريها من 

املؤّلفات القّيمة.

وكان من أئّمة اجلامعة يف مسجد يقع بالقرب من 
داره يف حمّلة العباسّية الرشقّية، وكانت مكتبته حاوية 
عىل نوادر املخطوطات ونفائس املطبوعات، كام كان 
النادرة، ومل يعرف  النفيسة  يقوم بطبع بعض الكتب 
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آقا  العاّلمة  بعد، وقد ذكر شيخنا  فيام  كتبه  آلت  أين 
أجزاء  يف  مكتبته  تصانيف  بعض  الطهراين  بــزرك 

الذريعة. 

مكتبة ال�شيد ها�شم القزويني 

أسسها العاّلمة السيد هاشم ابن السيد حمّمد عيل 
القزويني احلائري املتوىّف سنة 1327هـ، وحتتوي عىل 
ومعظم  واحلديث،  والكالم  واالُصول،  الفقه  كتب 
كتبها خّطية، ومن أهم خمطوطاهتا كتاب نادر الوجود 

باسم )إحقاق احلّق(. 

وقد تفّرقت املكتبة بعد وفاته، وُاهدي قسم منها 
حفيده  بحيازة  اآلخر  والقسم  اجلعفرية،  املكتبة  إىل 
اخلطيب السيد حمّمد كاظم نجل العاّلمة السيد حمّمد 
وقد  البالغة(،  مؤّلف )رشح هنج  القزويني  إبراهيم 
بزرك  آقا  شيخنا  املكتبة  هذه  تصانيف  بعض  ذكر 

الطهراين يف )الذريعة(.

مكتبة ال�شيد محّمد الكا�شاني الحائري 

حسني  السيد  ابن  حمّمد  السيد  العاّلمة  أسسها 
1270هـ  سنة  املولود  احلسيني،  احلائري  الكاشاين 
اخلزائن  من  مكتبته  كانت  1353هـــ.  سنة  واملتوىّف 
الزاخرة  القديمة  الكتب  من  عــددًا  حــوت  التي 
وقد  األثرية،  القيمة  ذات  اخلّطية  والنفائس  بالنوادر 
آلت كتبها بعد وفاته إىل نجله سامحة العاّلمة السيد 

زين العابدين الكاشاين املتوىّف عام 1375هـ. 

أّن  شفهيًا  الطهراين  بــزرك  آقا  الشيخ  يل  وذكــر 
لعلم  كتاب  مكتبته  يف  رآها  التي  اخلّطية  الكتب  من 

فيه  مجــع  الــكــاشــاين،  الفيض  املحّقق  ابــن  ــدى  اهل
رسائل األئّمة، منها الرسالة التي نقل فيها عن 
الشيخ الكليني واسمها )معادن احلكمة يف مكاتيب 

األئّمة()30(. 

الح�شيني  تقي  محّمد  الميرزا  ال�شيد  مكتبة 

ال�شهر�شتاني المرع�شي

احلسيني  تــقــي  حمــّمــد  ــريزا  ــ امل الــســيــد  أســســهــا 
حافلة  مكتبته  وكانت  املــرعــي)31(،  الشهرستاين 
بشتى الكتب األثرية؛ من خمطوطة ومطبوعة، انتقلت 
بعد وفاته سنة 1307هـ إىل أكرب أنجاله وهو السيد 
بني  حينها  يف  تفّرقت  ثّم  املرعي،  احلسيني  آقا  عيل 

ورثته. 

ومن مجلة املخطوطات التي كانت حتتوهيا مؤّلفاته 
القّيمة جمموعة ضخمة من األدعية واملأثورات التي 
كان قد مجعها ونسخها بخّطه، وهي اآلن لدى حفيده 
الشهرستاين  احلسيني  املرعي  أمحد  السيد  العاّلمة 

نزيل طهران اليوم. 

مكتبة ال�شيخ محّمد علي القمي الحائري 

آثارها،  ُدرست  التي  البائدة  املكتبات  من  وهي 
وكانت فيها مجلة من نفائس الكتب ونوادرها يف شتى 
حمتوياهتا  ومن  ومطبوعة.  خمطوطة  والفنون؛  العلوم 
من  وهي  الفقيه(،  حيرضه  ال  )َمْن  كتاب  من  نسخة 
وقد  متعّددة)32(.  إجازات  وعليها  الثمينة  األعالق 
وللشيخ  الذريعة،  أجزاء  يف  تصانيفها  بعض  ذكرت 
حمّمد عيل القّمي كتاب مطبوع باسم )كفر الوهابية(. 
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مكتبة ال�شيد ح�شن اآقا مير القزويني 

آقا  حسن  حمّمد  للسيد  العائدة  اخلــزانــة  وهــي 
سنة  رجب   26 يوم  املتوىّف  املوسوي  القزويني  مري 
1380هـ، وبالرغم ممّا بيع منها بعد وفاته فهي اليوم 
وكانت  املدينة،  يف  املهّمة  اخلزائن  عداد  يف  تزال  ال 
خمطوطات  وفيها  اخلمسة،  املذاهب  لكتب  حاوية 
تقع  واحلديث،  والتاريخ  واالُصــول  الفقه  يف  قّيمة 

مكتبته يف داره بمحلة باب النجف . 

مكتبة ال�شيد محّمد مهدي الحجة الطباطبائي 

كتب  من  طريف  كّل  حوت  ثمينة  خزانة  وهي 
حمّمد  للسيد  عائدة  واحلــديــث،  واألدب  الرتاجم 
مهدي احلجة ابن السيد أيب القاسم احلجة الطباطبائي 
نجله  حيازة  يف  اليوم  وهي  1342هـــ،  سنة  املتوىّف 
السيد عّباس احلجة، تقع مكتبته يف داره بمحلة باب 

النجف.

مكتبة ال�شيد محّمد هادي الخرا�شاني 

وهي اخلزانة العائدة للسيد حمّمد هادي ابن السيد 
عيل اخلراساين املتوىّف 12 ربيع األول سنة 1368هـ، 
اشتملت  والعربّية،  بالفارسّية  الشعر  حسن  وكان 
خزانته عىل نسخ خّطية نادرة، منها بعض املصاحف 
هذه  وعّدة  صباه،  منذ  وصنّفها  مجعها  التي  النفيسة 
بمحلة  داره  تقع مكتبته يف  كتاب،  اخلزانة )2000( 

باب الطاق.  

مكتبة ال�شيخ محّمد مهدي المازندراني 

الشيخ  ابــن  مهدي  حمّمد  الشيخ  املرحوم  كــان 

سنة  القعدة  ذي   14 املتوىّف  املازندراين  اهلادي  عبد 
1385هـ واعظًا جليل القدر، تضّم خزانته كثريًا من 
كتب الفقه واالُصول، ونفائس املخطوطات األثرية 
من  خاص  جناح  يف  حمفوظة  اليوم  وهي  القديمة، 
مدرسته التي تقع خلف مقام املخيم احلسيني بمحلة 

املخيم.  

مكتبة ال�شيخ محّمد علي ال�شنقري 

احلائري  عيل  حمّمد  الشيخ  اخلزانة  هذه  صاحب 
سنة  ــّرم  حم  6 ــوم  ي املــتــوىّف  بالسنقري)33(  الشهري 
1378هـ، حوت خزانته جملدات ضخمة يف الفلسفة 
واالُصــول،  والفقه  واليونانية،  اإلهلية  واحلكمة 
رضا  حمّمد  السيد  العاّلمة  دار  إىل  وفاته  بعد  انتقلت 

الطبيس يف زقاق األخباري بمحلة باب النجف. 

مكتبة ال�شيد محّمد طاهر البحراني 

بن  طاهر  حمّمد  للسيد  العائدة  اخلــزانــة  وهــي 
صفر   6 املتوىّف  املوسوي  البحراين  حمسن  بن  حمّمد 
الفقه واألنساب  احتوت عىل كتب  هـ،  سنة 1384 
الدينّية، ومن بني نفائسها كتاب )النفحات  والعلوم 
أيب  السيد  تأليف  الربية(،  خري  أنساب  من  العنربية 
فضل حمّمد الكاظم بن أيب الفتوح األوسط احلسيني، 
نسخ سنة 891 هـ، ونسخة نفيسة من القرآن الكريم 
ُينسب إىل اإلمام حسن العسكري، تقع مكتبته 

يف داره الواقعة بمحلة املخيم.  

مكتبة ال�شيخ محّمد �شالح البرغاني 

والفقه  واحلديث،  التفسري  كتب  عىل  اشتملت 
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اليوم  خمطوطاهتا  نــوادر  ومن  والفلسفة،  والتاريخ 
اللمعة  )رشح  و  الفقيه(،  حيــرضه  ال  ــْن  )َم كتاب 
الدمشقية(، و )خمزن األبرار(، و )معتصم الشيعة(، 
و )النخبة(، و )عيون االُصول( وغريها. وقد امتدت 
تقع  خمطوطاهتا،  خرية  فتناهبت  العابثني  أيدي  إليها 
مكتبته يف داره الواقعة يف زقاق املائية بمحلة املخيم. 

مكتبة ال�شيد مهدي �شم�ض الفقهاء 

صاحب هذه اخلزانة السيد مهدي ابن السيد عيل 
ابن السيد حسني ابن السيد يونس ابن السيد إسامعيل 
الشهري بشمس الفقهاء املوسوي املتوىّف يف رجب سنة 
وكربالء،  واحلّلة  منديل  يف  القضاء  توىّل  1381هـــ، 
املطبوعني  األدباء  من  كان  اجلعفرية.  بنائب  ولّقب 
والشعراء املرموقني، مجع خزانة كتب ثمينة اشتملت 
القّيمة يف خمتلف  املخطوطات  عىل طائفة حسنة من 
زقاق  يف  الواقعة  داره  يف  مكتبته  تقع  املعرفة،  ألوان 

رشيف العلامء بمحلة املخيم. 

مكتبة المرحوم ال�شيد يو�شف الأ�شيقر 

أغلبها  احلديثة  للكتب  حــاويــة  مكتبة  كانت 
وجــوهــري،  كطنطاوي  الكريم؛  الــقــرآن  تفاسري 
عن  فضاًل  والــزخمــرشي،  قطب  وسيد  والــطــربيس 
معظم الصحاح، وكتب تارخيّية ودينية ملختلف امللل 
والنحل اإلسالمّية، وباإلضافة إىل ذلك كتب حديثة 
وسيد  حسني،  وطه  العّقاد،  كتب  كغالبية  عرصية؛ 

قطب، والغزايل، ونوفل، وأمحد أمني، وأيب زهرة. 

ولدى وفاة صاحبها عام 1944م انتقلت غالبيتها 

إىل نجله األكرب املحامي السيد عبد الصاحب األشيقر 
مؤسس جريدة )شعلة األهايل( الكربالئّية، والقسم 
اآلخر منها إىل نجله اآلخر املحامي احلاج حمّمد عيل 
الزمن  بمرور  كتبها  عدد  تضاعف  وقد  األشيقر، 
حّتى بلغت اليوم أربعة آالف كتابًا يف شتى األبواب 
يف  الواقعة  داره  يف  مكتبته  تقع  املواضيع،  وخمتلف 

حارة آل األشيقر بمحلة العباسية الغربية . 

مكتبة المرحوم ال�شيد عبد الرزاق الوهاب اآل 

طعمة 

عليها  أطلعني  التي  النادرة  املخطوطات  ومن 
بالفارسّية  ألف  كتاب  املتواضعة  مكتبته  يف  الفقيد 
باسم )كاشف اإلعجاز(، ملؤّلفه العامل الفاضل حمّمد 
الكربالئي  اهلمداين األصل،  بن حمّمد كريم  إبراهيم 
حادثة  يف  ويبحث  1244هــــ،  سنة  كتبه  املسكن، 
املذكور  ــرزاق  ال عبد  السيد  ترجم  وقد  املناخور، 
القسم األوفر منه إىل العربّية حرفيًا، ومن املؤسف أّن 

الظروف مل متهله إلكامل ترمجته. 

وباإلضافة إىل ذلك توجد لديه كتب خّطية نادرة، 
منها )نزهة األخوان يف وقعة بلد املقتول العطشان(، 
املثمرة(  والفواكه  الزاهرة  )اجلواهر  كتاب  ومنها 
أهل  )نزهة  وكتاب  الرباقي،  حسون  السيد  ملؤلفه 
الصدر،  حسن  للسيد  املشهدين(  عامرة  يف  احلرمني 
ومصنّفه )كربالء يف التاريخ( بجزئيه األول والثاين، 
الرئيس  الوهاب  عبد  السيد  زقــاق  يف  مكتبته  تقع 

بمحلة باب النجف. 
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مكتبة ال�شيد مح�شن الجاللي الك�شميري 

احلسيني  عيل  السيد  ابن  حمسن  السيد  صاحبها 
سنة  صفر   20 يوم  فجر  املتوىّف  الكشمريي  اجلاليل 
1396هـ، كان فاضاًل جلياًل ورعًا، أحرز خزانة كتب 
قّيمة حافلة باملخطوطات والنفائس يف شتى العلوم، 

تقع مكتبته يف داره الواقعة بمحلة باب الطاق . 

مكتبة ال�شيد مهدي الحكيم ال�شهر�شتاني 

السيد  مهدي  للسيد  عائدة  جليلة  خزانة  وهي 
املتوىّف  بالشهرستاين  الشهري  املوسوي  احلكيم  خليل 
الطاق،  باب  بمحّلة  داره  يف  أسسها  1318هـ،  سنة 
حمّمد  السيد  الطبيب  نجله  إىل  وفاته  بعد  انتقلت 
السيد  الشاعر  حسن، ومنه آلت إىل حفيده اخلطيب 
عىل  املكتبة  موضوعات  تدور  احلكيم.  الدين  صدر 
فروع الثقافة القديمة من لغة ودين، وفيها طائفة قّيمة 

من املخطوطات الطبية)34(.

مكتبة ال�شيد مجيد ال�شيد �شلمان اآل طعمة 

وهي اخلزانة العائدة للسيد جميد ابن السيد سلامن 
 8 املتوىّف  طعمة  آل  الوهاب  عيل  حمّمد  السيد  ابن 
حمرم سنة 1393هـ. كان فاضاًل كثري املطالعة، حيفظ 
التاريخ  يف  طويل  باع  له  هبا،  ويستشهد  األشعار 

اإلسالمي. 

من  فضاًل  املخطوطات  ببعض  خزانته  حتفل 
الباقي  )عبد  ديوان  نوادرها  ومن  املطبوعة،  الكتب 
العمري(، كتبه عبد اهلل ثابت العمري املوصيل يف 10 
الفالح(  )مفتاح  وكتاب  1270هـ،  سنة  احلجة  ذي 

يف  مكتبته  تقع  وغريها،  العاميل  الدين  هباء  للشيخ 
داره الواقعة بمحلة باب النجف. 

مكتبة ال�شيخ محّمد ح�شين الأعلمي 

بن  حسني  حمّمد  الشيخ  اخلــزانــة  هــذه  صاحب 
1394هـــ،  سنة  املتوىّف  احلائري  األعلمي  سليامن 
كان يف كربالء من رجال العلم األتقياء، مجع خزانة 
خمتلف  يف  وتليد  ــارف  ط كــّل  حــوت  ثمينة  كتب 
كتاب،  ألفي  عىل  عددها  يربو  اإلسالمّية،  العلوم 
ومعجم  البلدان،  كمعجم  النادرة؛  املطبوعات  فيها 
وتاج  التهذيب،  وهتذيب  امليزان،  ولسان  ــاء،  األدب
ــرة  )دائ ــدر  ــه أص أّن الــعــروس وغــريهــا، فضاًل عن 
جملدًا  ثالثني  يف  كبرية  موسوعة  وهــي  املــعــارف( 
بمحلة  السدرة  بشارع  داره  يف  مكتبته  تقع  مطبوعًا، 

باب السالملة . 

مكتبة ال�شيخ جا�شم الن�شار الإخباري 

اإلخباري  حسن  الشيخ  جاسم  الشيخ  أنشأها 
وهي  1334هـــ،  سنة  احلجة  ذي   9 املتوىّف  احلائري 
قّيمة يف  الباحثني، وقد حوت كتبًا  تفيد  خزانة ثمينة 
حفيده  يتوالّها  واللغة،  والتفسري  واالُصول،  الفقه 
يف  مكتبته  تقع  النصار،  حسن  حمّمد  ضياء  األديب 
داره الواقعة يف زقاق السيد يوسف آل طعمة بمحلة 

املخيم . 

مكتبة الراجة محمود اآباد 

املعروف  خان  أمحد  حمّمد  األمــري  سمو  أسسها 
كتبها  معظم  قّيمة  مكتبة  وهي  آباد،  حممود  بالراجة 
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الدين،  الفقه واحلديث وُاصول  تبحث يف  مطبوعة، 
وفيها من نفائس الكتب والدراسات واملراجع املهّمة، 
إدارهتا  توىّل  وقد  البلد،  رجــاالت  معظم  يقصدها 
مدير مدرسة احلسني  األديب  االُستاذ حمّمد احلسني 
آباد  الراجة حممود  االبتدائّية، تقع مكتبته يف حسينية 

يف شارع اإلمام عيل بمحلة العباسية الغربية.

مكتبة ال�شيد محّمد �شعيد اآل ثابت 

تقع يف الديوان العائد للسادة آل ثابت الكائن يف 
حملة باب الطاق.تضّم هذه املكتبة جمموعة من الكتب 
القّيمة، وأغلبها يف تاريخ العراق والبالد العربّية، كام 
حتوي بعض املخطوطات العربّية والفارسّية الثمينة، 

وهي يف داره الواقعة بمحّلة باب الطاق)35(.  

مكتبة ال�شيد مرت�شى الطباطبائي 

السيد  بن  مرتىض  السيد  بالرمحة  املتغمد  أسسها 
مهدي الطباطبائي املتوىّف 7 رجب 1389هـ، وآلت 
اهلندّية  مدرسة  يف  مقّرها  حمّمد،  السيد  نجله  إىل 
الصغرى، وفيها ما يربو عىل )1200( كتابًا يف التاريخ 
ثم  واالُصــول،  والفقه  واألدب،  واللغة  والتفسري، 
بمحلة  املنظفني  زقاق  يف  الواقعة  داره  اىل  انتقلت 

املخيم.

مكتبة الخطيب ال�شيخ عبد الزهراء الكعبي 

واشتهر  قّيمة،  كتب  خزانة  الرجل  هذا  أحــرز 
بوقوفه احلسن عىل العلوم املختلفة؛ كالفقه واألدب 
ثمينة  بكتب  خزانته  وحتفل  والنحو،  والتاريخ 

وقد  واملصادر.  املراجع  ُاّمهات  من  كبرية  وجمموعة 
بتاريخ يوم اخلميس 14 مجادى األوىل  وافاه األجل 
بمحلة  الواقعة  داره  يف  مكتبته  تقع  1394هـــ،  سنة 

العباسية الرشقية. 

مكتبة الدكتور ال�شيد عبد الجواد الكليدار اآل 

طعمة 

وتضّم  1928م،  سنة  بكربالء  داره  يف  أسسها 
الكتب  نفائس  من  وفيها  ونيف،  كتابًا   )2000(
مبّوبة  وهي  العربية،  املخطوطات  ــوادر  ون اخلطية 
أّما  قديمة.  وجرائد  جمالت  تضّم  كام  حسنًا،  تبويبًا 
تقع  وغريها،  واالجــتــامع  التاريخ  يف  موضوعاهتا 
 احلسني قبلة  بشارع  الواقعة  داره  يف  مكتبته 

بمحلة العباسية الغربية. 

مكتبة الأديب محمد �شادق الوكيل 

عىل  موضوعاهتا  تــدور  م   1922 سنة  أسست 
من  حسنة  طائفة  وفيها  والشعر  واألدب  التاريخ 
الصحف  بعض  عــن  فضاًل  الشعرية  ــن  ــدواوي ال
كتابًا   )2000( وتضم  القديمة،  العراقية  واملجالت 
يف  مكتبته  تقع  ومنسقة،  مبوبة  فهارس  وهلا  ونيف، 

داره الواقعة بالعكيسة بمحلة باب السالملة. 

مكتبة ال�شيد اأحمد ال�شيد �شالح اآل طعمة 

السيد  صالح  السيد  أمحد  السيد  املرحوم  كان 
سنة  حمــّرم   9 األحــد  يوم  املتوىّف  طعمة  أل  سليامن 
العرب،  بأخبار  عارفًا  لألشعار،  حافظًا  1388هـــ 
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ومجع  التارخيّية،  ــوادث  احل من  لكثري  ــة  راوي وكــان 
للشيخ  األزري(  )ديــوان  منها  املخطوطات  بعض 
املتوىّف  1143هـ  سنة  ببغداد  املولود  األزري،  كاظم 
سنة 1211هـ، و )مفتاح الفالح(  للشيخ هباء الدين 
عرشينيات  يف  املكتبة  هذه  اسس  وغريها.  العاميل 
باب  بمحلة  الواقعة  داره  يف  وتقع  املــايض  القرن 

الطاق)36(.

الخاتمة

العامة  املكتبات  أهم  عىل  الضوء  البحث  سلط 
يف  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  شيدت  التي  واخلاصة 
ومؤسسوها  اصحاهبا  أهتم  والتي  املاضية،  العهود 
والوثائق  واملخطوطات  املصادر  من  الكثري  بجمع 
الرتاث  من  جزء  اليوم  تشكل  والتي  واملطبوعات 

الفكري للمدينة.

من  كبريًا  ــددًا  ع املقدسة  كربالء  مدينة  عرفت 
وخمطوطات  خزائن  أمهها  األوىل  الكتب  خزائن 
من  وكثريًا  املقدستني  والعباسية  احلسينية  الروضتني 
واملكتبة  املركزية  كاملكتبة  واخلاصة  العامة  املكتبات 
ومكتبة  احلائري،  اهلل  نرص  السيد  ومكتبة  اجلعفرية 
السيد كاظم الرشتي، وغريها، والتي ادت دورًا كبريًا 

يف حفظ الكثري من النفائس واالسفار.

فيام تعرضت الكثري من هذه املكتبات اىل التخريب 
وتدهور  هجامت  من  املدينة  له  تعرضت  ما  أثر  عىل 
اىل  اآلخر  اجلزء  تعرض  بينام  السياسية،  أوضاعها 

االمهال أو البيع.

الهوام�ض

أبو العباس أمحد بن عيل الكويف النجايش )ت450هـ(، ( 1)
التابعة  االسالمي  النرش  مؤسسة  النجايش،  رجال 

جلامعة املدرسني، قم، 1418هـ، ص 339.

عبد اجلواد الكليدار آل طعمة،تاريخ كربالء، النجف، ( 2)
1967م، ص  162.

جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، دار ومكتبة ( 3)
احلياة، 1983م ج4، ص.

املعروف ( 4) الطنجي  اللوايت  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد 
املكتبة  بريوت،  بطوطة،  ابن  بطبوطة،رحلة  بابن 

العرصية،1997م، ص 139.

اقدم ( 5) منذ  العراق  يف  املكتبات  قزنجي،  يوسف  فؤاد 
الشؤون  دار  بغداد،  احلارض،  الوقت  حتى  العصور 

الثقافية العامة. 2000، ص 54.

سلامن هادي آل طعمة، خمطوطات الروضة احلسينية، ( 6)
2000م،  بريوت،  األول،   العدد  الذخائر،  جملة 

ص10.

آغا بزرك الطهراين، نقباء البرش يف القرن الرابع عرش، ( 7)
ايران، 1354هـ، ج 10، ص15.

سلامن هادي ال طعمة، حكايات من كربالء، بريوت، ( 8)
2006، ص 35.

الشيخ ذبيح اهلل املحاليت،مآثر الكرباء يف تاريخ سامراء، ( 9)
ايران، املكتبة االسالمي، 1338هـ، ج 2، ص331.

حضارة ( 10) املكتبات،ضمن:  رؤوف،  السالم  عبد  عامد 
ج13،  د.ت،  بغداد.  الباحثني،  من  نخبة  العراق: 

ص281.

كتابه ( 11) يف  الكويف  عبود  الشيخ  ابن  حمّمد  الشيخ  ذكر 
)نزهة الغري / 52( ما هذا نّصه: أقول: ومّلا كنت يف 
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جبل حايل، وهو جبل ابن رشيد... ورأيت قرآنًا عند 
كربالء.  من  هُنبت  التي  القرائني  من  السبهان  سالمة 
مّلا غزونا كربالء مع اإلمام  ويقول - أي )سالمة( -: 
احلسينّية،  احلرضة  من  القرآن  هذا  أصبت  سعود  ابن 
وكان يعرضه علينا، فإذا هو قرآن كبري خمطوط جمدول 

بالذهب، وهو من أعىل اخلطوط. 

كوركيس عواد، فهارس املخطوطات يف العراق، جملة ( 12)
القايض،  منري  ص38؛    ،47 العدد    ،2 ج  املعارف، 
خزانة الروضة احلسينية املقدسة، جملة املجمع العلمي 

العراقي، ج6، بغداد، 1959م، ص37-19.

عّباس العزاوي،تاريخ العراق بني احتاللني، بريوت، ( 13)
 ،8 اجلزء  2004م،  للموسوعات،  العربية  الدار 
العتبات  موسوعة  وآخرون،  اخللييل  جعفر  ص72؛ 
االعلمي  مؤسسة  بريوت،  كربالء،  قسم   - املقدسة 

للمطبوعات، 1987م، اجلزء1، ص 133- 134. 

العدد47، ( 14)  ،2 ج  السابق،  املصدر  عواد،  كوركيس 
ص38. 

طهران، ( 15) كربالء،  تراث  طعمة،  ال  هادي  سلامن 
1393هـ، ش، ص456.

ج13، ( 16) السابق،  املصدر  رؤوف،  السالم  عبد  عامد   
ص281.

سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، ص 456.( 17)

املصدر نفسه، ص457.( 18)

املصدر نفسه، ص458.( 19)

قسم ( 20) السابق،  املصدر  واخرون،  اخللييل  جعفر 

الكاظمني، ج3، ص75. 

الشيخ عبد احلسني األميني،شهداء الفضيلة، بريوت، ( 21)

مؤسسة الوفاء، 1983م،ص236. 

يف ( 22) اجلنات  روضات  اخلونساري،  املوسوي  باقر  حممد 

أحوال العلامء والسادات،  حتقيق: اسد اهلل اسامعيليان، 

قم،   د. ت، ج8، ص146.

جرجي زيدان، املصدر السابق، اجلزء 4، ص128.( 23)

املصدر نفسه.( 24)

جعفر ( 25) بيل،ترمجة:  املس  رسائل  يف  العراق  بيل،  املس 

اخلياط، بغداد، 1977م، ص151. 

(26 ) ،3 اجلزء  السابق،  املصدر  الطهراين،  بزرك  آغا 

ص159. 

باقر ( 27) حممد  السيد  طعمة،خمطوطات  أل  هادي  سلامن 

الطباطبائي يف كربالء، الكويت،  1985م. 

سلامن هادي ال طعمة، تراث كربالء، ص 456.( 28)

املصدر نفسه، ص456.( 29)

املصدر نفسه، ص457.( 30)

كان من زمرة العلامء الذين حظوا بلقاء السلطان نارص ( 31)

الدين شاه القاجاري الذي زار العراق سنة 1287هـ. 

وحارضها، ( 32) النجف  حمبوبة،مايض  باقر  جعفر  الشيخ 

النجف، مطبعة االداب، 1958م، ج2،ص 462. 

من مشاهري علامء كربالء تويف يوم 6 حمّرم احلرام عام ( 33)

)املشاهد  منها:  قّيمة،  مؤّلفات  عّدة  وترك  1378هـ، 

املرّشفة والوهابيون( املطبوع عام 1345 هـ، و)الرسالة 

سبطه  بإرشاف  1379هـ  عام  املطبوع  العاصمية( 

مؤّلفات  وله  اهلل،  نرص  آل  أمني  السيد  هاشم  السيد 
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ينظر: ( 36) خمطوطات.  من  املكتبتان  هذه  ماحتويه  حول 



57

األستاذ الباحث: سلمان هادي آل طعمة

سلامن هادي ال طعمة، املخطوطات العربية يف خزائن 

كربالء، جملة معهد املخطوطات العربية، بغداد، املجلد 

)27(، كانون األول، 1983.
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الملّخ�ض

شكلت الدراسات احلجاجية حتوالً كبريًا يف معرفة تفاصيل هذا املصطلح السيام يف اخلطابة التي استهدفت 
استاملة عقل املتلقي، والتأثري يف سلوكه، وهلذا ُعدَّ احلجاج سمة يف اخلطاب ووظيفة له، بل هو وسيلة لتحقيق 
إطار  يف  املتلقي  واستاملة  اقناع  خالله  من  ينبغي  الذي  املوقف  لبيان  باحلجاج  االهتامم  جاء  هنا  ومن  هدفه، 
جمتمعي أو سيايس بام يريده اخلطيب يف مقاصد معينة، بعد أن يتعرف عىل طبيعة العقول للبحث عن أحسن 

السبل وأقرصها ملحاورهتا وحماولة التأثري فيها.

ومن هنا كانت فكرة البحث الذي اعتمد مصطلح )التناص احلجاجي( الذي بنّي أثر التعالقات النّصية يف 
حجية اخلطاب ومرجعيات هذا التناص التي حتتل جزءًا مهاّمً من تكوين الصورة الذهنية للمدلول عند املتلقي.

الدينية والتارخيية  ومتن هذا البحث )خطب اإلمام احلسني  يف مسريه اىل كربالء( يزخر باملرجيعات 
عزم  بعد  السيام  السياسية  األحداث  من  جمموعة  شهدت  مرحلة  متثل  لكوهنا  املصطلح  ضمها  التي  واألدبية 
اإلمام التوّجه نحو العراق يف مسرية خالدة مثلت لنا سجاًل حافاًل بمضامني ثورته واجتاهاهتا، التي جتلت 

يف خطبه وأحاديثه، السيام التي جرت يف العراق، والتي هي مدار هذا  البحث.

الكلامت املفتاحية: التناص، احلجاج، خطب.
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Resources of Argumentative Texts in Imam Al-Hussein’s Speeches )peace 

be upon him( During his March to Karbala

Prof. Dr.

 Hasan Habeeb Azar Al-Kreity

College of Education for Humanitarian Sciences / University of Karbala

Abstract 

The studies of argumentative speech lead to a major shift in the knowledge of the details of 
this term, especially in its rhetoric that aims to entice the mind of the recipient and influence 
its behavior. This is why argument is a characteristic and a function of any speech. It is a 
means to achieve specific goals. Accordingly, argument has been given a lot of concern to 
explain the way how to convince the recipient within a community or political framework of the 
author’s purposes, after recognizing the nature of the minds to decide the best and short ways 
of influence on those minds.

The aim of   this research is to explain the effect of textual relations of the authoritative 
discourse and the references of this style, which occupies an important part, on the formation of 
the mental image of the meaning to the recipient.

Imam Al-Hussein’s speech on his way to Karbala is full of religious, historical and literary 
references that are included in the text as it represents a period that witnessed a series of political 
events, especially after his intention to come to Iraq in an immortal march, with rich content of 
his revolutionary trends, which were reflected in his speeches and conversations (peace be upon 
him), especially in Iraq; which constitutes the subject of this research.

Keywords: Argumentative,Speeches, March.
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المقّدمة

احلمد هلل رب العاملني الذي بنعمته تتم الصاحلات، 
واهلفوات،  السيئات  من  الكريم  وجهه  بنور  ونعوذ 
حممد  نبينا  املخلوقات  أكمل  عىل  والسالم  والصالة 
ما  بمداد  الطاهرين  الطيبني  آله  وعىل  عليه  اهلل  صىل 

خّطه القلم من كلامت.

أما بعد... 

فقد شكلت الدراسات احلجاجية حتوالً كبريًا يف 
اخلطابة،  يف  والسيام  املصطلح  هذا  تفاصيل  معرفة 
يف  والتأثري  املتلقي،  عقل  استاملة  استهدفت  التي 
سلوكه، وهلذا ُعدَّ احلجاج سمة يف اخلطاب ووظيفة 
جاء  هنا  ومــن  هدفه،  لتحقيق  وسيلة  هو  بل  لــه، 
من  ينبغي  الــذي  املوقف  لبيان  باحلجاج  االهتامم 
أو  جمتمعي  إطاٍر  يف  واستاملته،  املتلقي  اقناع  خالله 
سيايس بام يريده اخلطيب عرب مقاصد معينة، بعد أن 
يتعرف عىل طبيعة العقول للبحث عن أحسن السبل 

وأقرصها ملحاورهتا وحماولة التأثري فيها.

اعتمد  ــذي  ال البحث  فكرة  ــاءت  ج هنا  ومــن 
التعالقات  أثر  ليبنّي  احلجاجي(  )التناص  مصطلح 
هذا  ومرجعيات  اخلــطــاب،  حجاجية  يف  النّصية 
الصورة  تكوين  من  مهاّمً  جــزءًا  تنال  التي  التناص 

الذهنية للمدلول عند املتلقي.

  احلسني اإلمــام  )خطب  البحث  هذا  ومتن 
الدينية  باملرجيعات  يزخر  كربالء(  اىل  مسريه  يف 
والتارخيية واألدبية التي ضّمها املصطلح، لكوهنا متثل 

مرحلة شهدت جمموعة من األحداث السياسية  بعد 
عزم اإلمام التوّجه نحو العراق يف مسرية خالدة، 
واجتاهاهتا،  ثورته  بمضامني  حافاًل  سجاًل  لنا  مثلت 
التي  والسيام   ،وأحاديثه خطبه  يف  جتلت  التي 

جرت يف العراق، وهي مدار هذا  البحث.

البحث عىل ثالثة حماور، كان األول منها  انقسم 
الكريم  القرآن  اعتمدت  التي  الدينية  املرجعية  عن 
تقوية  يف  األثــر  بالغ  له  مرجعًا  فكانت  هلا،  أساسًا 
الثاين  أما املحور  حجاجية اخلطاب، وبيان تناصاته، 
أمثال  فيها من  باملرجعية األدبية، وما جاء  اهتّم  فقد 
اخلطاب  دعــم  يف  للعيان  واضــحــة  أمهية  شكلت 
الثالث  وتأثريه املبارش يف املخاطب، فيام كان املحور 
األحــداث  اعتمدت  التي  التارخيية،  املرجعية  عن 
هلا يف رسم صورة  والقريبة مرجعًا  البعيدة  التارخيية 
فيها  بّينا  التي  اخلامتة  ثم جاءت  احلجاجي،  اخلطاب 

أهم النتائج التي توّصل إليها البحث. 

وختامًا نسأل اهلل سبحانه وتعاىل املوفقية والسداد 
يف القول والفعل، واحلمد هلل أوالً وآخرًا.

مرجعيات التنا�ض الحجاجي

متثل  احلجاجي  التناص  مرجعيات  أن  يف  الشك 
اجلديد  اللفظ  منها  يستمد  التي  األوىل  الشفرات 
ألن  احلجاجي؛  النص  صــورة  لنا  ليشكل  تكوينه 
الصورة  تكوين  مهاًم من  تنال جزءًا  املرجعيات  هذه 
اخلزين  من  متخذة  املتلقي،  عند  للمدلول  الذهنية 

الثقايف طريقًا هلا. 
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أو  نثريًا  أو  شعريّا  نّصًا  الثقافة  هذه  تكون  وقد 
النصوص،  من  كاملة  جمموعة  أو  نص،  من  جــزءًا 
الثقافة  عالقة  حتدث  التي  الشيفرة  بحسب  وذلك 

بالنص وعالقة النص بالثقافة)1(.

وتزخر خطب اإلمام احلسني التي ألقاها يف 
بالعديد من  الطف  معركة  وأثناء  اىل كربالء،  مسريه 
املرجعيات الدينية واألدبية والتارخيية، التي احتضنها 
حافلة  كانت  املرحلة  تلك  ان  والسيام  املصطلح 
باألحداث السياسية املضطربة ليس يف العراق منطلق 

الثورة فحسب، وإنام يف املدينة ومكة أيضًا.

ترنو  كانت   احلسني اإلمــام  أنظار  ولكن 
لفتح  له  متّهد  اقليمية  وحدة  بوصفه  العراق  صوب 
له  وتــوفــر  ــوي)2(،  ــ األم احلكم  ضــد  عيضة  جبهة 

األرضية املناسبة إلعالن ثورته.

خطب  يف  احلجاجية  الفكرة  أن  نجد  وهلـــذا 
حارضة  كانت  الزمنية  املدة  هذه  خالل   اإلمام
لتحمل  وتقويتها  األفكار  تعضيد  خالل  من  وبقوة 
بعدًا تداوليًا دالليًا يتمتع بسلطة حجاجية تفيض اىل 

ثبات الصورة يف ذهن املتلقي.

وبعد قراءة متفحصة خلطب اإلمام يف مسريه 
التناص  مرجعيات  تقسيم  لنا  يمكن  كربالء  اىل 

احلجاجي عىل النحو اآليت:

املرجعية الدينية . 1
املرجعية األدبية. 2
املرجعية التارخيية . 3

المرجعية الدينية:

يعد الرافد الديني من أهم الروافد التي استقى منها 
الكريم، واألحاديث  القرآن  مادهتم، السيام  اخلطباء 
من  للدين  ما  أحد  عىل  خيفى  وال  الرشيفة،  النبوية 
))هو  الديني  فاملوروث  اإلنسان،  حياة  يف  كبرٍي  أثٍر 
دينية،  مرجعيات  من  الدين  إطار  يف  يدخل  ما  كل 
الروح  يعالج  وبام  الفكرية،  األنساق  من  يتبعها  وما 
يرتبط  وما  العظيم،  برهبا  صلتها  ويوّثق  اإلنسانية، 
الكريم  بالقرآن  املتمثلة  اإلسالمية  العقيدة  بمعايري 
وقصصه وباألحاديث النبوية الرشيفة(()3(، فالقرآن 
الكريم من أهم اللوازم الثقافية للخطيب ملا فيه من 
إعجاز ولفظ وأسلوب، بل هو ))أعظم كتاب أديب 
عرفته اللغة العربية اىل جانب اشتامله عىل نظام دقيق 
متكامل(()4(، قال تعاىل: ﴿قُل لَّئِِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس 
تُوَن 

ْ
يَأ اَل  الُْقْرآِن  َهـَذا  بِِمثِْل  تُواْ 

ْ
يَأ ن 

َ
أ َعَ  نُّ  َواْلِ

ولذلك  َظِهرياً﴾)5(  ِلَْعٍض  َبْعُضُهْم  َكَن  َولَْو  بِِمثْلِهِ 
مجيعًا  العرب  أذهلت  معجزة  القرآن  ــزول  ن كــان 
))ألهنم وجدوا فيه بيانًا رائعًا ما عهدوه يف أساليبهم 
ونصوصهم األدبية، ووجدوا فيه روعة تأخذ ألباهبم 

وتسحر قلوهبم(()6(.

كربالء  اىل   احلسني اإلمــام  مسري  ــالل  وخ
للقائد  كانت خطبه وأحاديثه متثل األنموذج األمثل 
املباركة  ثورته  طريق  خارطة  فيها  رسم  إذ  الناجح؛ 
ومن  وعدالً.  حجًة  املرسومة  أحداثها  إىل  ليوصلها 
ذلك ما قاله يف منطقة )البيضة(: ))وإن هؤالء 
الرمحن،  طاعة  وتركوا  الشيطان،  طاعة  لزموا  قد 
واستأثروا  احلـــدود،  وعطلوا  الفساد،  وأظــهــروا 

بالفيء، وأحّلوا حرام اهلل، وحرموا حالله(()7(.
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ــام  ــص بــتــوجــيــه اخلــطــاب مــن اإلمـ ــن ــدأ ال ــب ي
احلسني لقومه مشريًا اىل حكام بني أمية وتبيان 
ان  تعني  ــارات  إشـ وهــي  وسلوكياهتم،  صفاهتم 
اخلالق  طاعة  من  عندهم  أوىل  الشيطانية  أعامهلم 
أوالً،  الشيطان  طاعة  لزومهم  قدم  ولذلك  العزيز، 
املركزية،  العلل  من  بمجموعة  جاء   فاإلمام
يف  مضمرة  داللية  علقة  طياهتا  يف  واحدة  كل  حتمل 
اخلطاب، فلزوم طاعة الشيطان حتيلنا اىل قوله تعاىل: 
 ِ اللَّ ذِْكَر  نَساُهْم 

َ
فَأ يَْطاُن  الشَّ َعلَيِْهُم  ﴿اْسَتْحَوَذ 

ُهُم  يَْطاِن  الشَّ إِنَّ ِحزَْب  اَل 
َ
أ يَْطاِن  الشَّ ْولَئَِك ِحزُْب 

ُ
أ

َيتَِّخِذ  ﴿َوَمن  تعاىل:  قوله  وكذلك  وَن﴾)8(،  اْلَاِسُ
اناً  ُخْسَ َخِسَ  َفَقْد  الّلِ  ُدوِن  ّمِن  َوِلّاً  يَْطاَن  الشَّ
بتمكن  يوحي  املباركتني  اآليتني  وسياق  بِيناً﴾)9(،  مُّ
أنساهم  حتى  عليهم،  والسيطرة  القوم  من  الشيطان 
ذكر اهلل، فرتكوا العمل بطاعته واالنقياد ألوامره)10(، 
أما الفقرة الثانية من اخلطبة، وهي )ترك طاعة الرمحن( 
َورَُسوَلُ   َ اللَّ يُِطِع  ﴿َوَمن  تعاىل:  قوله  فمرجعيتها 

ْولَئَِك ُهُم الَْفائُِزوَن﴾)11(.
ُ
َ َوَيتَّْقهِ فَأ َوَيْخَش اللَّ

ويستمر اإلمام احلسني يف خطبته مستعرضًا 
سلوك بني أمية، ذاكرًا أهم صفاهتم وأحواهلم، وهي 
من  عدة  موارد  يف  القرآنية  مرجعيتها  نجد  إشارات 
أحوال  بّينت  التي  اآليات  والسيام  الكريم،  القرآن 
رقاب  عىل  السلطة  يتولون  ممن  واملارقني  املرتدين 
املسلمني ظلاًم وجورًا، كقوله تعاىل: ﴿ِإَوَذا تََولَّ َسَع 
َوالنَّْسَل  اْلَرَْث  َوُيْهلَِك  فِيَِها  ِلُْفِسَد  رِْض 

َ
األ ِف 

بمجمله  واخلطاب  الَفَساَد﴾)12(،  ُيِبُّ  اَل  َواللُّ 
جاء  وما  القرآنية  اآلية  وسياق  املسلمني،  اىل  موّجه 
بِاإِلثِْم  ةُ  الْعِزَّ َخَذتُْه 

َ
أ اللَّ  اتَِّق  َلُ  قِيَل  بعدها ﴿ِإَوَذا 

لنا  يكشف  الِْمَهاُد﴾)13(،  َوَلِئَْس  َجَهنَُّم  فََحْسُبُه 
املسلمني،  ــاب  رق عــىل  املتسلطني  ــؤالء  ه سلوك 
يف  عاثوا  حتى  السلطة  مقاليد  تسّلموا  أن  ما  الذين 
بتقوى اهلل،  ينادهيم  األرض فسادًا، ال يسمعون ملن 
األمور  خامتة  يف  ليالقوا  باألثم،  العّزة  تأخذهم  بل 

مثواهم جهنم وساء ما صنعت أيدهيم.

احلجاج،  هذا  يف  التنايص  الفعل  أثر  هنا  ونلحظ 
خطابه،  يف  املبارش  املتلقي  يعني  ال   اإلمام ألن 
رجال  من  يتحكم  من  سلوك  له  يبني  أن  أراد  وإنام 
هؤالء  ملواجهة  خرج  ما  انه  هلم  ليكشف  السلطة 
املارقني إاّل لفضح زيف حكمهم وبطالن ادعاءاهتم، 
ما  فيها  بني  رشعية  مسؤولية  أمــام  فهو  شك  وال 
ما  وهذا  وترشيعات،  عبادات  من  ألصحابه  يلزم 
عهدناه لدى اخلطباء يف ذلك العرص، إذ كانوا يبثون 
واحلــرام،  احلــالل  معامل  وإقامة  احلــدود  خطبهم  يف 
هني  أو  بمعروف  أمر  من  فيه  بام  واإلرشاد  والوعظ 

عن منكر)14(.

وقد يتمثل احلضور املرجعي يف بعض اخلطب يف 
اظهار الغاية من اخلطبة بحسب املقام والسياق الذي 
بأدوات  ينامز  لفظٌي  فعٌل  ذلك  عن  لينتج  فيه،  ترد 
نتمكن من معرفة  التي من خالهلا  التداولية  السلطة 
مقاصد اخلطيب، ومن ذلك ما جاء يف خطبة اإلمام 
التقى  حني  حسم()15(  )ذو  موضع  يف   احلسني
باحلر بن يزيد الرياحي؛ اذ بنّي يف هذه اخلطبة سبب 
والثناء  باحلمد  افتتحت  فاخلطبة  العراق،  اىل  قدومه 
اخلطب  عليه  كانت  ما  وهذا  وتعاىل،  تبارك  اهلل  عىل 
انتباههم،  وجذب  روحيًا  املستمعني  لتهيئة  وقتذاك 



65

أ. د. حسن حبيب الكريطي

وفقها  عىل  تدار  التي  احلجاجية  املبادئ  ترسخ  ألهنا 
التي  اخلطبة  يسمون  فامزالوا  اخلطابية)16(،  العملية 
بالبرتاء)17(،   بالتمجيد  وتستفتح  بالتحميد  تبتدئ  مل 
بقولِه:  اخلطاب   اإلمام بتوجيه  اخلطبة  تبدأ  ثم 
إين  وإليكم،  اهلل عز وجل  معذرة  إهنا  الناس،  ))أهيا 
مل آتكم حتى أأتتني كتبكم، وقدمت عيلَّ رسلكم أن 
اقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام، لعل اهلل جيمعنا بك عىل 
اهلدى، فإن كنتم عىل ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوين 
ما اطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم ِمرصكم، 
وإن مل تفعلوا وكنتم ملقدمي كارهني، انرصفت عنكم 

اىل املكان الذي أقبلت منه إليكم(()18(.

وينبغي لنا قبل الرشوع يف تبيان أثر سلطة الفعل 
التنايص يف اإلنجاز احلجاجي وفاعليته يف هذا املقطع 
فيها،  القرآنية  املرجعية  حضور  نبنّي  أن  اخلطبة  من 
البالغة  صاحب   احلسني اإلمام  هو  فاخلطيب 
التي  اخلطاب  أساليب  صياغة  يف  والتفّرد  البيان  و 
أهداف  اىل  بل  فقط،  السامعني  القناع  هبا  يكتفي  ال 
))النموذج  متثل  وهي  وروحية  وتربوية  سلوكية 
تلك  يقود  أن  استطاع  الذي  الناجح  للقائد  الرائع 
الثورة العظيمة ويوصلها اىل أهدافها املرسومة(()19(.

فاإلمام أراد أن يبني ألهل الكوفة إنه جاء ليلقي 
احلجة عليهم بعد أن وصلته كتبهم ومواثيقهم، فإن 
عنهم.  مغادر  فهو  به،  أنفسهم  ألزموا  بام  يلتزموا  مل 
كام  ــور  األم يــزن  واٍع  قائٍد  موقف  عىل  يــدل  وهــذا 
بعد  إاّل  الكوفة  اىل  الذهاب  يف  يستعجل  فلم  هي، 
أن قرأ الرسائل واستمع اىل الرسل، وما دار يف فلك 
واملواثيق  العهود  احرتام  عن  يتحدث  اخلطبة  هذه 
معرض  يف  النحل  ســورة  من  القرآنية  ومرجعيتها 

األيامن  نقض  وعــدم  بالعهد  االلتزام  عن  احلديث 
َواَل  َعَهدتُّْم  إَِذا  الّلِ  بَِعْهِد  ْوفُواْ 

َ
﴿َوأ تعاىل  قوله  يف 

اللَّ  َجَعلُْتُم  َوقَْد  تَْوكِيِدَها  َبْعَد  ْيَماَن 
َ
األ تَنُقُضواْ 

َتْفَعلُوَن﴾)20(،  َما  َيْعلَُم  اللَّ  إِنَّ  َكفِياًل  َعلَيُْكْم 
االلتزام بكل عهد  ليؤّكد عىل  اآلية هنا جاء  وسياق 
واحللف،  باإليامن  نقضه  وعدم  الناس  عليه  تعاهد 

فإن اهلل سبحانه وتعاىل ال خيفى عليه يشء.

الكوفة  أهل  أراد تذكري  إنام   واإلمام احلسني
التي  كتبهم  تضمنتها  التي  وعهودهم  بمواثيقهم 
تنكروا  ثم  عليهم  األقــدام  يف  وطالبوه  إليه  بعثوها 
خطاب  إليه  هيــدف  كــان  ما  لنا  يبني  وهنا  لذلك، 
يريد  كان  ما  تكشف  داللية  مقاصد  من   اإلمام

ايصاله اىل أهل الكوفة يف أيام رحلته األوىل.

يف  تنوع   احلسني ــام  اإلم خطب  رافــق  وقــد 
األساليب القولية احلجاجية، وكيفية أدائها املرجعي 
الذي يستمد معينه من القرآن الكريم، ومن ذلك ما 
جاء يف خطبته يوم عاشوراء التي قال فيها: ))يا عباد 
اهلل، اتقوا اهلل، وكونوا من الدنيا عىل حذر، فإن الدنيا 
لو بقيت عىل أحد، أو بقي عليها أحد، لكانت األنبياء 
بالقضاء،  وأرىض  بالرضاء،  وأوىل  بالبقاء،  أحق 
باٍل،  فجديدها  للفناء،  الدنيا  خلق  تعاىل  اهلل  أن  غري 
ونعيمها ُمضَمحل، وسحرها مكفهر، واملنزلة تلعة، 
والدار قلعة، فتزودوا فإن خري الزاد التقوى، واتقوا 

اله لعلكم ُتفلحون(()21(.

التي  املوضوعية  بوحدهتا  اخلطبة  هــذه  حتفل 
الوجهة  اغــنــاء  يف  أسهم  ممــا  بـ)الدنيا(  اختصت 
الوصايا  من  بمجموعة  هتتم  ألهنا  فيها،  احلجاجية 
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والتحذيرات من الدنيا )كونوا من الدنيا عىل حذر، 
بال،  للفناء، جديدها  ُخلقت  أحٍد عليها،  يبَق من  مل 
تأيت  ثم  مكفهر(،  رسورهــا  مضمحمل،  نعيمها 
يف   اإلمام هبا  استشهد  التي  القرآنية  ــة  اآلي
اتلَّْقَوى﴾)22(،  ادِ  الزَّ َخرْيَ  فَإِنَّ  ُدواْ  ﴿َوتََزوَّ خطابه 
يتزودوا  بــأن  املسلمني  اىل  موجه  خطاب  وهــذا 
التزود احليس، والتزود املعنوي من األعامل الصاحلة 
فيه  إذ  هلــم،  خري  ذلــك  وإن  واملــعــروف،  الــرب  ببذل 
املنهيات،  باجتناب  اهلل  يسخط  ما  مجيع  من  التوفيق 
اهلل،  عند  الناس  فأكرم  بالتقوى  الكرامة  كانت  وإذا 
اهلل  اختارها  التي  والغاية  البغية  ))وهــذه  اتقاهم، 
بني  تدافع  وال  فيها  تزاحم  ال  للناس  غاية  بعمله 
التي  والكرامات  الغايات  خالف  عىل  هبا  املتلبسني 
هنا  ويبدو  أوهامهم(()23(،  بحسب  الناس  يتخذها 
التنايص يف اخلطبة أعطى للنص سلطته  ان احلضور 
احلجاجية املستمدة من املعني القرآين الثر الذي حث 
عال  مهام  للمسلم  بالتقوى  التزود  من  االنتفاع  عىل 

شأنه وكرب.

تناص آخر يف قوله )واتقوا اهلل لعلكم  فيام هناك 
ِيَن  َها الَّ يُّ

َ
أ تعلمون(، فقد تناص مع قوله تعاىل ﴿يَا 

واْ َوَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ َواتَُّقواْ اللَّ لََعلَُّكْم  آَمُنواْ اْصِبُ
ُتْفلُِحوَن﴾)24(، وسياق اآلية هنا فيه تذكرة للمؤمنني 
بأن يصربوا عىل دينهم وطاعة اهلل، ويصابروا أعداء 
وأن  منهم،  صــربًا  أقــل  يكونوا  فال  اجلهاد،  يف  اهلل 
أوقاهتا)25(،  يف  الصالة  بــأداء  اهلل  سبيل  يف  يرابطوا 
واإلمام احلسني إنام أراد من أصحابه أن يصابروا 
لقتال جيش بني أمية يف معركتهم القادمة ألهنا دفاع 
 عن الدين وأحقية اخلالفة، فمثلام قاد رسول اهلل

ها  اإلســالم،  ليثبت  قريش  ملواجهة  املسلمني  وآله 
أمية  بني  ضد  أصحابه  يقود   احلسني اإلمام  هو 

.وأحياء دين جده رسول اهلل

ويف خطبة أخرى لإلمام احلسني حتمل ذات 
من  دنا  وقد  فيها،  قال  السابقة  احلجاجية  القدرات 
القوم، فنادى بأعىل صوته: ))يا أهيا الناس: اسمعوا 
قويل، وال تعجلوين حتى أعظكم، بام حِلَقٍّ لكم عيّل، 
قبلتم  فإن  عليكم  مقدمي  من  اليكم  اعتذر  وحتى 
النصف، كنتم  عذري، وصدقتم قويل، واعطيتموين 
بذلك أسعد، ومل يكن لكم عيلَّ سبيل، وإن مل تقبلوا 
مني العذر، ومل تعطوا النصف من أنفسكم، فامجعوا 
ًة،  ُغمَّ عليكم  أمركم  َيكن  ثم ال  أمركم ورُشكاءكم، 
ل  نزَّ والذي  اهللُ  ويلَّ  إن  ُتنظرون  وال  إيلَّ  اقضوا  ثم 

الكتاب وهو يتوىل الصاحلني(()29(.

يوم  وهو  عصيب  وقت  يف  جــاءت  اخلطبة  هذه 
بني  القتال  اشتّد  وقــد  ـــ،  61ه سنة  من  عــاشــوراء 
أصحاب اإلمام احلسني وجيش االمويني بقيادة 
عمر بن سعد، اذ سقط بعض أصحاب اإلمام شهداء 
األعداُء،  معسكره   من  دنا  وقد  اآلخر،  تلو  واحدًا 
يسمع  أن  القتال  شدة  من  الرغم  وعىل  اإلمام  فأراد 
أعداؤه خطابًا لعلهم يعودون اىل رشدهم كونه امامًا 
مفرتض الطاعة، ومن حق هؤالء أن يسمعوا قوله، 

وال يقدموا عىل ما اتفقوا عليه.

القوم  هلؤالء  مبارٍش  نداٍء  بتوجيه  اخلطاب  ابتدأ 
فقال )يا أهيا الناس( ثم قّدم هلم العذر من مقدمه اىل 
العراق، وقد بنى هذه الفقرة من خطابه عىل أسلوب 
الرشط الذي يرتبط فيه طرف اخلطاب، قبول العذر 
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الرشط  أسلوب  خالل  من  ))ويبدو  قبوله،  عدم  أو 
الذي بنى عليه اإلمام هذه الفقرة من خطابه انه قدم 
أهلها،  البلد وقبول دعوة  اىل هذا  قدومه  العذر عن 
فإن قبلوا ذلك منه كانوا أسعد يف دنياهم وآخرهتم، 
عن  والدفاع  للقتال  مستعد  فهو  ذلك  يقبلوا  مل  وإن 

أهدافه(()27(.

ثم جاء التناص القرآين يف اخلطبة وهو من سورة 
إِذْ  نُوٍح   

َ
َنَبأ َعلَيِْهْم  ﴿َواتُْل  تعاىل:  قوله  يف  يونس 

َقاِم  مَّ َعلَيُْكم  َكُبَ  َكَن  إِن  قَوِْم  يَا  لَِقوِْمهِ  قَاَل 
ْجُِعواْ 

َ
فَأ ُْت  تََوكَّ الّلِ  َفَعَل  الّلِ  بِآيَاِت  َوتَْذكرِيِي 

ْمرُُكْم َعلَيُْكْم 
َ
َكءُكْم ُثمَّ اَل يَُكْن أ ْمَرُكْم َوُشَ

َ
أ

فاخلطاب  تُنِظُروِن﴾)28(،  َواَل  إَِلَّ  اقُْضواْ  ُثمَّ  ًة  ُغمَّ
القرآين موّجه عىل لسان نوح اىل قومه حني قال 
وتذكريي  فيكم  مقامي  عليكم  عظم  كان  إِن  هلم: 
وهو  اعتامدي  اهلل  فعىل  وبراهينه  اهلل  بحجج  إياكم 
عىل  واتل  لنبّيه؛  تعاىل  يقول  القرآن  فالسياق  ثقتي، 
لقومه  دعوته  يف  العظيم  وخربه  نوح(  )نبأ  قومك 
حني دعاهم اىل اهلل مدة طويلة فمكث فيهم ألف سنة 
إاّل مخسني عامًا فلم يزدهم دعاؤه إياهم إال طغيانًا، 
استعداد  وعىل  دعوهتم؛  يف  متكاسل  غري   وهو
هلم  يقول  وهو  به،  ُيراد  رش  كل  بدفع  مواجهتهم  يف 
اهنم  تزعمون  والذين  ورشكاؤهم  انتم  اجتمعوا 
ينرصوكم يف الشدائد، وأبدوا كل ما تقدرون عليه، 
فأوقعوا يب إن قدرتم عىل ذلك، فلم يقدروا عىل يشء 

من ذلك)29(.

األمويني  جليش  املوّجه   اإلمام خطاب  أما 
فإنه أراد القاء احلجة عليهم، وهو يعرف اهنم ال 
يقبلون منه ذلك ألن األمر ليس يف أيدهيم إنام هم أداة 

تنفيذ ال أكثر، فالتناص مع اآلية الكريمة انطلق من 
اثبات احلجة  به  ُأريد  التجربة والتداول، لكن  منطق 
حجة  هو   اإلمام أن  السيام  املخاطبني،  عىل 

السلطة، وحجة النصح عىل هؤالء القوم.

القرآنية  املرجعية  إن  القول  يمكننا  تقّدم  ومما 
أفرزت لنا شكاًل تناصيًا غنيًا بالقول احلجاجي رفدت 
فإن  تداولية واسعة، ولذلك  النص اخلطايب، بسلطة 
حماججة الصورة الكامنة يف خطاب اإلمام   تنبع 
من تناص املواد املكونة هلا مع أخرى مستمدة أساسًا 

من النصوص القرآنية وما حتمله من قدسية مباركة.

المرجعية الأدبية:

غنّيًا  ومرجعًا  مهاًم  رافدًا  األديب  املوروث  شّكل 
للخطباء عىل مدى عصورهم املختلفة ملا تضمنه من 
ومتجددًا  خالدًا  أثرًا  بوصفه  وأيام  وأعراف  تقاليد 
ابداعهم  نتاجهم األديب، فكان ))أداة من أدوات  يف 
ليبعث  اخلطيب  منه  ينهل  خصبًا   وحقاًل  ومتيزهم، 
احلياة يف خطابه نحو دوال ومقاصد تكسب اخلطاب 

طاقات حجاجية تدعم طروحات اخلطيب(()30(.

وهلذا أمجع النقاد والدارسون عىل أمهية هذا املصدر 
يف اغناء املثل النثري يف األدب العريب الحتوائه عىل 
ومكاهنا  زماهنا  بطبيعة  خضعت  عّدة  فنّية  جتارب 
إذ  والتحويل)31(؛  التشكيل  عوامل  من  ملجموعة 
داعمة  األديب  املرجع  مع  التناص  خطبة  أضحت 

رشيقة للفكرة احلجاجية التي يقوم عليها اخلطاب.

مسريته  يف   احلسني اإلمــام  خلطب  واملتتبع 
ــود رصاعـــات فكرية  مــع وج كــربــالء  اىل  اخلــالــدة 
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يف  ملحوظًا  تنوعًا  جيد  املرحلة،  تلك  اّبان  وعقائدية 
رفد  اىل   اإلمام سعى  وهلذا  اخلطاب،  مرجعية 
يف  تنوعًا  فيها  فكان  خمتلفة،  أدبية  بأجناس  خطبه 
سواء  القديم  العريب  الــرتاث  عىل  املشكلة  الرموز 
أكان ذلك باأللفاظ أم العبارات، كاملثل ملا حيمله من 
أبعاد حجاجية وفكرية، تسهم يف توجيه مسار املعنى 

لتحقيق سلطة اقناعية تأثريية لدى املتلقي.

المثل:

املثل،  مفهوم  اللغوية  املعاجم  أصحاب  ذكــر 
مقدرًا  مثاالً  جعل  ما  ))املثل  العرب  لسان  يف  فجاء 
تفسري  عىل  اللغويني  عند  اإلمجاع  عليه  حيذى  لغريه 
)امليم،  اللغة  مقاييس  يف  فجاء  بالشبه(()33(.  املثل 
اليء  مناظرة  عىل  يدل  صحيح  أصل  الالم(  الثاء، 
خيالف  ))لفظ  فهو  االصطالح  يف  أما  باليء)34(، 
شّبهوه  اللفظ  ذلك  معناه  ويوافق  له  املرضوب  لفظ 
مفهومه  يكاد  فال  عليه(()35(.  يعمل  الذي  باملثال 

االصطالحي يبتعد كثريًا عن معناه اللغوي. 

ألهنا  الرتاث  أركان  من  مهاًم  ركنًا  األمثال  ومتثل 
اللغة  أو  املجتمع  يريد دراسة  ينضب ملن  ))معني ال 
أو العادات الشعبية عند أمة من األمم(()36(، ملا فيها 
))صــورة  متثل  اهنا  إذ  ومتنوعة،  كثرية  قصص  من 
حّية ماثلة ملشهد واقعي أو متخيل مرسومة بكلامت 
معربة موجزة يؤتى هبا لتقريب ما يقرب له من طريق 
التشبيه(()37(. فقد ))جيتمع  الكناية أو  االستعارة أو 
إجياز  الكالم،  من  غريه  يف  جتتمع  ال  أربعة  املثل  يف 
وجــودة  التشبيه،  وحسن  املعنى،  اللفظ،واصابة 
الكناية، فهو هناية البالغة(()38(، وهذه وسائل تفيض 

اىل جعل املثل حجة مثالية ُيستدل هبا، وجنس قويل 
تتجىل فيه املقاصد الداللية واحلجاجية.

وهلذا عدت األمثال معينًا ثّرًا وموردًا ثقافيًا، يلجأ 
إليها اخلطيب لرفد نصوصه باألبعاد احلجاجية التي 

متنحها بعدًا فكريًا.

التناصات  هذه  توظيف  أساليب  تنوعت  وقد 
ودالالهتا نتيجة األحداث والرصاعات الفكرية التي 
إليضاح  اخلطاب  يف  والربهان  احلجة  تعتمد  كانت 
اإلمام  هبا  نادى  التي  الثورة  ومبادئ  أهداف  أحقية 
  وخرج من أجلها، وهلذا أراد اإلمام احلسني
من األمثال التي وّظفها يف خطبه أن متثل قوة احيائية 
تيضء قصد كالمه، ومن ذلك خطبته يف أصحابه ليلة 
عاشوراء التي أذن فيها هلم بالتفرق عنه، فابتدأ بالثناء 
عىل اهلل سبحانه وتعاىل، ومحده عىل الرساء والرضاء، 
ثم قال: ))أما بعد فإين ال أعلم أصحابًا أوىل وال خريًا 
من أصحايب، وال أهل بيت أكرب وال أوَصَل من أهل 
أظن  وإين  أال  خريًا،  مجيعًا  عني  اهلل  فجزاكم  بيتي، 
يومنا من هؤالء األعداء كذا، أال وإين قد رأيت لكم، 
، ليس عليكم ذمام، هذا الليل  فانطلقوا مجيعًا يف حلٍّ

قد غشيكم فاختذوه مجال(()39(.

ونلحظ إن اإلمام بعد أن حتدث عن أصحابه 
وأهل بيته وأفضليتهم عنده، وجزاهم باخلري، أراد أن 
اخلطبة،  الفقرة من  عليهم يف هناية هذه  يلقي حجته 
الذي  مجــال()40(  الليل  )اختذ  السائد  باملثل  فختمها 
فيقال:  احلاجة،  طلب  يف  جيدُّ  الذي  للرجل  ُيرضب 
ركب  معناه  آخرون:  وقال  لياًل،  وأدرَع  لياًل،  شّمَر 

الليل يف حاجته ومل ينم حتى ناهلا)41(.
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 املثل يف هذه اخلطبة إن اإلمام وتتجىل أمهية 
وهي  املعامل،  واضحة  مشرتكة  بحجة  يأيت  أن  أراد 
يشعر  لئال  لياًل،  تركه  يف  ألصحابه  العنان  اطالق 
يطلبونه  القوم  أن  السيام  النهار،  يف  باحلرج  أحدهم 
هو، وهلذا نجد أن أصحابه تسابقوا يف جوابه، فكانوا 
البقاء معه والشهادة بني  اشد حرصًا وارصارًا، عىل 

يديه.

ويبدو أن اإلمام أراد أن يعّرفهم، بأّن املعركة 
الوحيد هلم،  اخليار  مل يكن  ُتفرض عليهم واملوت  مل 

لذلك أعطى هلم اخليار لرتك ساحة املعركة.

منطقية  داللية  ببنية  متتع  املثل  هذا  أن  هنا  ونرى 
منحت اخلطاب حجة قوية متامسكة، وهذا ينعكس 

إجيابًا عىل شخصية اخلطيب نفسه.

القرآين(  )املثل   احلسني اإلمــام  وّظــف  كام   
وظيفة  يقدم  املثل  هذا  ان  من  الرغم  عىل  خطبه،  يف 
عنه  تفرتق  إهنا  إاّل  املثل  لوظيفة  متشاهبة  تعبريية 
جمرى  جيري  )ما  عليه  اصطلح  ولذلك  املفهوم  يف 

األمثال()42(.

ومن ذلك ما قاله اإلمام ألصحابه وأصحاب 
عيل،  بن  احلسني  وأنا   ...(( البيضة  منطقة  يف  احلر 
وابن فاطمة بنت رسول اهلل، نفيس مع أنفسكم، 
تفعلوا  مل  وإن  أســوة،  يفَّ  فلكم  أهليكم،  مع  وأهيل 
أعناقكم،  من  بيعتي  وخلعتم  عهدكم،  نقضتم  أو 
فلعمري ما هي لكم بنكر، لقد فعلتموها بأيب وأخي 
وابن عمي مسلم، واملعذور من اغرت بكم، فحّطكم 
ينكث  فإنام  أخطأتم، ونصيبكم ضيعتم، ومن نكث 
عىل نفسه، وسيغني اهلل عنكم والسالم عليكم ورمحة 

اهلل وبركاته(()43(. 

﴿َواَل  تعاىل:  قوله  مع  اخلطبة  تعالق  هنا  ونلحظ 
اللَّ  َجَعلُْتُم  َوقَْد  تَْوكِيِدَها  َبْعَد  ْيَماَن 

َ
األ تَنُقُضواْ 

َتْفَعلُوَن﴾)44(.  َما  َيْعلَُم  اللَّ  إِنَّ  َكفِياًل  َعلَيُْكْم 
ومع نص قرآين آخر من سورة الفتح يف قوله تعاىل: 
 ِ اللَّ يَُد   َ اللَّ ُيَبايُِعوَن  َما  إِنَّ ُيَبايُِعونََك  ِيَن  الَّ ﴿إِنَّ 
َنْفِسهِ  َعَ  يَنُكُث  فَإِنََّما  نََّكَث  َفَمن  يِْديِهْم 

َ
أ فَْوَق 

ْجراً 
َ
أ فََسُيْؤتِيهِ   َ اللَّ َعلَيُْه  َعَهَد  بَِما  ْوَف 

َ
أ َوَمْن 

اهلل  عهد  عن  تتحّدث  األوىل  فاآلية  َعِظيماً﴾)45(. 
بعد  القوم،  هؤالء  قبل  من  به  اإليفاء  يتم  مل  الذي 
نبوته،   بصدق  علموا  حينام   حممد للنبي  انكارهم 
وتكذيبهم للرسل والكتب، أما اآلية الثانية فتتحدث 
عن ناكثي البيعة، فالناكث الناقض لبيعة اهلل، ال يرضُّ 

إاّل نفسه؛ ألنَّ اهللَ غنيٌّ عن العاملني)47(.

ويبدو إن التعالق ما بني اخلطبة والنصني السابقني 
وعدم  بالعهد  االلتزام  أمهية  معنى  عن  لنا  يكشف 
ان  أراد  ما  وهــذا  األسباب،  من  سبب  الي  نقضه 
طلبوا  من  ألن  خطابه  يف   احلسني االمام  يؤكده 
قطعوه  الذي  عهدهم  نكثوا  العراق  اىل  القدوم  منه 

عىل أنفسهم.

المرجعية التاريخية:

لقد شّكل التاريخ رافدًا مهاًم من الروافد الثقافية 
مهاّمً  مرجعًا  عّد  لذلك  واخلطباء،  والشعراء  لألدباء 
تعتمد  سلطة  من  يملكه  بام  احلجاجي  للخطاب 
تنضيد  عىل  املعتمدة  باإلسناد،  املوصوفة  الوثائق 
ضمنه  من  فالرتاث  بأمهيته)48(.  معرتف  وثائقي 
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التاريخ هو اجلذر الذي يمتد يف القدم، بوصفه منجزًا 
حضاريًا وروحيًا وابداعيًا يف داخله)49(. ولذلك فإن 
االستعانة هبذا التاريخ وحوادثه تضفي للنص األديب 
تارخيية  أحداث  عىل  انفتاحه  خالل  من  مجالية  قيمة 
سياق  داخل  النص  فتضع  والقصد،  بالداللة  مليئة 
يسهم يف فتح مغاليق النص اإلشاري، ويمنح ذلك 

النظام اإلشاري وعالقاته املكّونة له معناها)50(.

ــام  اإلم مسري  انــطــالق  ــاريــخ  ت اىل  عــدنــا  وإذا 
مليئًا  تارخيًا  كان  أنه  نجد  كربالء  اىل   احلسني
واالنشقاقات  واملنازعات،  التارخيية،  باألحداث 
طبيعة  عىل  بظالهلا  ألقت  التي  والسياسية  الفكرية، 
املعامل  واضــح  سجاًل  ذلك  فكان  املوجه،  اخلطاب 

لوقائع تارخيية مهمة.

 احلسني اإلمــام  خطب  معظم  كانت  وهلــذا 
التي  االقناعية  والطرق  بالوسائل  تعج  مسريته  يف 
اجيابًا  انعكس  مما  األفكار،  يف  األثر  عميق  هلا  كان 
التارخيية  املرجعية  أن  بيد  وحّجاجّيته.  اخلطاب  عىل 
أضفت عىل اخلطاب دالالت عدة أبانت لنا احلدث 

التارخيي بشكٍل واضٍح.

 قاله اإلمام احلسني النصوص ما   ومن هذه 
يف خطبته يوم عاشوراء أمام األعداء بعد أن وعظهم 
يف خطبة سابقة)51(، قام خطيبًا فيهم بعد أن محد اهلل 
 ،وأثنى عليه، وذكره بام هو أهله، وصىل عىل حممد
بعد:  ))أما  قال:  ثم  أنبيائه،   وعىل  مالئكته،  وعىل 
أنفسكم  اىل  ارجعوا  ثم  أنا؟  من  فانظروا  فانسبوين 
وانتهاك  قتيل،  لكم  حيل  هل  فانظروا  وعاتبوها، 
حرمتي؟ الست ابن بنت نبيكم وابن وصّيه، وابن 
ق لرسوله بام جاء  عمه! وأول املؤمنني باهلل، واملصدِّ

به من عند اهلل؟ أو ليس محزة سيد الشهداء عم أيب؟ 
عمي؟  اجلناحني  ذو  الطيار  الشهيد  جعفر  ليس  أو 
 يبلغكم قول مستفيض فيكم أن رسول اهلل أو مل 
فإن  اجلنة؟  أهل  قال يل وألخي: هذان سيدا شباب 
تعمدُت  ما  واهلل  احلق-  -وهو  أقول  بام  صدقتموين 
كذبًا مذ علمت أن اهلل يمقت عليه أهله ويرضبه من 
اختلقه، وإن كذبتموين فإن فيكم من إن سألتموه عن 
ذلك اخربكم، سلوا جابر بن عبد اهلل األنصاري، أو 
أو  الساعدي،  سعيد  بن  سهل  أو  اخلدري  سعيد  أبا 
زيد بن أرقم أو أنس بن مالك، خيربوكم أهنم سمعوا 
هذا  يف  أفام  وألخــي،  يل   رسول من  املقالة  هذه 

حاجٌز لكم عن سفك دمي؟(()52(.

ابن  بنسبه، فهو  التعريف   بدأ اإلمام احلسني
بنت النبي  املصطفى وابن أمري املؤمنني، أول 
القربى  أوائل الصحابة وصلة  املؤمنني باهلل، ثم ذكر 
التي تربطه هبم، فهذا احلمزة سيد الشهداء عم أبيه، 
أراد   الطيار عمه. ويبدو أن االمام وذاك جعفر 
التعريف بنسبه هنا ليسقط عن أعدائه كل حججهم 
جيدا  يعلمون  ألهنم  املأل،  أمام  ويعّرهيم  الواهية، 
الشيطان،  من هو احلسني، ولكنهم قوم ركبهم 

وأرصوا عىل قتله، وانتهاك حرمته. 

  ثم أنه وضعهم أمام حديث تارخيي وديني 
فيه:  قال  الذي   )النبي حديث  فيه، وهو  لبس  ال 
اجلنة(()54(،  أهل  شباب  سيدا  واحلسني  ))احلسن 
واألولني.  الصحابة  عند  عليه  متفق  احلديث  وهذا 
احلسن  اإلمامني  إن  أكد  الرسول  أن  هنا  ونلحظ 
واحلسني مها أفضل األولني واآلخرين من أمة النبي 
وأما  عليها،  ومن  األرض  اهلل  يرث  أن  اىل   حممد
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وصف  فهو  اجلنة  أهل  شباب  بسيدي  هلام  وصفه 
كلهم  اجلنة  أهل  ألن  غالبا،  اجلنة  أهل  عىل  يطلق 
واحلسني  احلسن  إن  ثبت  ولذلك  الشباب،  عمر  يف 
سيدان لعامة أهل اجلنة سواء أكانوا شبابا أم كهوال 

أم شيوخًا.

وقد يستعني اخلطيب يف بعض األحيان لإلشارة 
صحة  عىل  هبا  لالستدالل  قريبة  تارخيية  أحداث  اىل 
خطاب  ذلك  ومن  وأهدافه،  منهجه  وحسن  دعواه 
االمام احلسني اىل األشعث بن قيس مذكرا اياه 
العراق وابن عمه مسلم بن  بحادثة مقتل سفريه اىل 
قتله  الكوفة، وكان  زياد يف  ابن  يد جيش  عقيل عىل 
لثامنية مضني من ذي احلجة سنة 60هـ)55(؛ إذ وّجه 
االمام خطابه لألشعث قائال: ))أتريد أن يطلبك بنو 
هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ ال واهلل ال أعطيهم 
بيدي اعطاء الذليل، وال أفّر فرار العبيد(()56(. فاإلمام 
ال  ثم  ومن  األشعث،  ابن  بخديعة  اليقني  علم  يعلم 
أعطى  حممدًا  أخاه  ان  سبق  اذ  يصدقه،  أن  له  يمكن 
به)57(، وقد أضافت  األمان ملسلم بن عقيل ومل يِف 
هذه احلادثة التارخيية بعدًا حجاجيًا للنص ويف إيراد 

الفكرة منه، ملا فيها من قوة احيائية.

املرجعي،  أمهية احلضور  لنا مدى  يتبنّي  هنا  ومن 
التي  احلجاجية  العالقات  مكونات  احدى  بوصفه 
يفك  أن  استطاع  الذي  املوّجه،  اخلطاب  عليها  ُبني 
القيمة  إجيــاد  يف  أسهمت  التي  اللغوية  العالمات 
مرجعية  بعالقات  ائتالفها  بعد  للنصوص  احلقيقية 
مصداقًا  التنايص  املرجع  فكان  اخلطاب،  خارج  من 

من مكونات انجازها.

الخاتمة

مرجعيات  البحث  هذا  يف  تناولنا  أن  بعد  لنا  آن 
ــام  ــرية اإلمـ ــس ــنــاص احلــجــاجــي يف خــطــب م ــت ال
احلسني اىل كربالء، أن نجمع شتات ما توصلنا 

اهلل من نتائج وهي اآليت:

اعتامد اإلمام احلسني يف خطبه عىل حجاجية  •
رضوريات  تفرضه  بام  للمخاطبني  االقناع 
املنطق  اىل   اإلمام احتكم  فقد  اخلطاب، 
التي  اخلطب  مجيع  يف  خصومه  مع  التحاجج  يف 

ألقاها يف مسريته.
من  • بروزًا  أكثر  القرآنية  املرجعية  كانت 

يف  احلجاجية  التناصات  يف  األخرى  املرجعيات 
خطب اإلمام إلثبات حّجية خطابه نتيجة ملا 
تتمتع به هذه املرجعية من تأثري حجاجي وسلطة 
تداولية قوية، كوهنا تعتمد القرآن الكريم وما فيه 

من قدسية ال يشق هلا غبار.
خلطب  • ثّرًا  معينًا  األدبية  املرجعية  شكلت 

اإلمام، فقد أفاد من توظيف األمثال العربية 
احلجاجي،  خطابه  لدعم  األذهان  يف  الراسخة 
سواء أكانت هذه األمثال من القرآن الكريم، أم 

من األمثال السائرة األخرى.
التارخيية فقد اختذت من األحداث  • أما املرجعية 

األحداث  هذه  أكانت  سواء  هلا،  مادة  التارخيية 
بعيدة عن زمن تاريخ مسرية اإلمام أم قريبة، 
فكانت حجة بالغة عىل املخاطبني لتذكريهم هبا 

واالتعاظ  بأحداثها.
متثلت  • التي  خطبه  مجيع  يف   اإلمام سعى 

يف  واالحالة  االسهاب  اىل  السابقة  باملرجعيات 
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بسط احلجج وزج الدالئل والرباهني، ألن ذلك 
قد يفرض عىل املتلقي قدرة يف الرتكيز واالنتباه 
اىل مجيع حلقات احلجاج، والسيام أن مسريهتم مل 
تستقر يف مكان واحد، األمر الذي مل يكن متاحًا 
أما يف  األحيان، ألهنم  أغلب  املخاطبني يف  أمام 
املسري أو يف ساحة القتال، فال سبيل هلم ملراجعة 

النص وتدبره يف ظل تلك األجواء.
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الملخ�ض

بحقِّ  والتذكرِي  واهلدايِة  اإلرشاِد  بقصِد  وصُفه  كاَن  مهام  لآلخِر  توجيهّيًا  خطابًا  بوصِفه  احلسيني  اخلطاُب 
اهللِ عىل عباِده، وحقِّ رسولِه عىل املسلمنَي بام وضَعه اهلل عىل لِسانه يف آية املوّدِة، يبقى خطابًا تواصلّيًا من 
خالِل اعتامِده مجيَع وسائِل التواصِل اللغوي املمكنِة بقصِد إيصاِل الرسالِة وإفهاِم املتلّقي، ومن ثمَّ نجُد يف هذا 
اخلطاِب الكثرَي من الظواهِر اللغويِة التي ال تنسجُم عنَد النظرِة األوىل وقياسيَة اللغِة ومعايرَيها النحويَة، فهي 
ُتَصنَُّف تارًة بحسِب التصنيِف عنَد علامِء اللغِة والنحِو ضمَن مقولِة االضطراِر، فال تسوُغ إال عنَد َمن ذهَب 
وأبعُد شيوعًا،  أكثُر  املنظوِم  ولكنَّها يف  أيضًا،  املنثوِر  الكالِم  بل هي يف  الشعِر  تقترُص عىل  الرضورَة ال  أنَّ  إىل 
وُتَصنَّف تارًة ثانيًة يف الشائِع من االستعامالِت اللهجيِة املنترشِة يف أنحاِء اجلزيرِة العربيِة، أو تكوُن ضمَن ما ورَد 
من ظواهَر لغويٍة ونحويٍة يف القراءِة الثانيِة املعتمدِة للنصِّ القرآين والتي استعاَن هبا النحويوَن يف توجيِه كثرِي 
من االستعامالِت اللغويِة التي رأوا فيها خروجًا عىل القياِس الذي وضعوُه، واملعايرِي النحويِة التي أسسوا هلا، 
والبحث ينظُر يف التغيرياِت التي حصلْت عىل الرتكيباِت الرشطية، والتي تكمُن فيها القيمُة اإلبالغيُة لعمليِة 
التواصِل اخلطايب التي تتمثُل يف التأثرِي واإلقناِع وإثارِة املتلّقي؛ ألنَّه هو املقصوُد باخلطاِب، وبذلَك تربُز الوظيفُة 

اإلفهامّيِة للخطاِب عامًة وهلذِه الرتكيباِت خاّصًة.

الكلامت املفتاحية: اإلمام احلسني، الرشط، اخلطاب، التواصل اخلطايب.
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 Variables of the Conditional Structures and their Effect on Rhetorical

Communication Research in Imam Al-Hussein’ Speech

Assist. Prof. Dr.
Abdul-Hameed Hamoudi Al-Shimmary 

Open Educational College - University of Babylon

Abstract

Al-Husseini speech is a letter of guidance for people. It is described as a means of guidance, 
a reminder of God’s right on his creatures, and the right of His Messenger (PBUH) on the 
Muslims as it is cited in the Quran verse of (Mawada). It remains a communicative speech by 
adopting all means of possible linguistic communication. In this speech, we find many linguistic 
phenomena that may not be consistent with the standard language and grammatical rules. It is 
sometimes classified by the linguists and grammarians as speech of necessity. Necessity is not 
limited to poetry, but is also expressed in the spoken language, and in its system it appears more 
common. It is also classified as the common language of the Arabian Peninsula, or be among 
the manifestations of the linguistic and grammatical phenomena of the alternative reading of 
the Qur’an texts, which was used by grammarians in directing many of the linguistic uses in 
which they saw an outgrowth of the standards that they had established. 

The research explains the changes that appear in terms of the conditional structures where 
the value of the process of reporting rhetorical obligations of communication are formed for the 
purpose of influencing, persuading and provoking the recipient.

Keywords: Imam Al-Hussein, the condition, speech, communicative speech.
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المقدمة

األوىل  العصوِر  إىل  احلسيني  اخلطاِب  لغُة  تنتمي 
للفصاحِة العربيِة، تلَك العصوُر التي اعتمَدها علامُء 
العربيِة  ألفاِظ  لضبِط  واستقراًء؛  مجعًا  والنحِو  اللغِة 
وتقعيِد قواعِدها، وألنه قريشُّ املنبِت هاشميُّ املحتّد 
بالصفاِء  لغُته  ــامزْت  ان النشأِة  نبويُّ  املولِِد  علويُّ 
العرِب  لغاِت  يف  مُجَعْت  التي  العاليِة  والفصاحِة 
إىل  تنتمي  جعَلها  تواصليًا  مسلكًا  ذت  فاختَّ قاطبًة، 
مجيِع لغاِت العرِب املنترشِة يف اجلزيرِة العربيِة، وكذا 
تصبُّ فيها مجيُع هذِه اللغاِت، وهو ما منَحها القدرَة 
عىل أْن تستوعَب مجيَع األفكاِر والتصوراِت اللغويِة، 
مستِمعًا،  أو  سامعًا  أو  خماَطبًا  املتلّقي  إىل  تنقَلها  وأْن 
وأْن توصَل إليه حمتوى الرسالِة، واملراَد منها بحسِب 
والسياسيِة  واالجتامعيِة  الثقافيِة  األحواِل  مقتضياِت 
التي حتيُط هبا، فضاًل عن املعارِف املشرتكِة بني املنشِئ 

واملتلّقي.

واخلطاُب احلسيني بوصِفه خطابًا توجيهّيًا لآلخِر 
مهام كاَن وصُفه بقصِد اإلرشاِد واهلدايِة والتذكرِي بحقِّ 
اهللِ عىل عباِده، وحقِّ رسولِه عىل املسلمنَي بام وضَعه 
لُُكْم َعلَيْهِ 

َ
ْسأ

َ
أ اهلل عىل لِسانه يف قولِه: ﴿قُل الَّ 

ةَ ِف الُْقْرَب﴾ ]سورة الشورى/ 23[  ْجراً إاِلَّ الَْمَودَّ
َ
أ

يبقى خطابًا تواصلّيًا من خالِل اعتامِده مجيَع وسائِل 
الرسالِة  إيصاِل  بقصِد  املمكنِة  اللغوي  التواصِل 
كثريًا  اخلطاِب  هذا  يف  نجُد  ثمَّ  ومن  املتلّقي،  وإفهاِم 
من الظواهِر اللغويِة التي ال تنسجُم من النظرِة األوىل 
وقياسيَة اللغِة ومعايرَيها النحويَة، فهي ُتَصنَُّف تارًة 

خارجًة  والنحِو  اللغِة  علامِء  عنَد  التصنيِف  بحسِب 
االضطراِر،  مقولِة  ضمَن  تقُع  ــا  ألهَنَّ القياِس  عن 
إىل  ذهَب  َمن  عنَد  إال  تسوُغ  فال  نظاًم،  ليسْت  وهي 
أنَّ الرضورَة ال تقترُص عىل الشعِر بل هي يف الكالِم 
وأبعُد شيوًعا،  أكثُر  املنظوِم  ولكنَّها يف  أيضًا،  املنثوِر 
االستعامالِت  من  الشائِع  يف  ثانيًة  ــارًة  ت وُتَصنَّف 
أو تكوَن  العربيِة،  أنحاِء اجلزيرِة  املنترشِة يف  اللهجيِة 
القراءِة  يف  ونحويٍة  لغويٍة  ظواهَر  من  ورَد  ما  ضمَن 
هبا  استعاَن  والتي  القرآين  للنصِّ  املعتمدِة  الثانيِة 
اللغويِة  االستعامالِت  من  كثرٍي  توجيِه  يف  النحويوَن 
وضعوُه،  الذي  القياِس  عىل  خروجًا  فيها  رأوا  التي 

واملعايرِي النحويِة التي أسسوا هلا.

من  )ملعة  كتاِب  عىل  البحث  هذا  يف  اعتمدُت 
بالغة احلسني ( للسيِد آية اهلل مصطفى املوسوي 
النصِّ  نقِل  يف  بِه  أكتِف  ومل  ــدس(،  )ق االعتامد  آل 
توثيِق  لغرِض  أخرى  مصنفاٍت  عىل  اعتمدُت  بل 
البحث  مــادة  جــاءْت  ثمَّ  ومن  تاّمًا،  توثيقًا  النصِّ 
بالغة  من  )ملعة  كتاب  يف  وروِدهــا  بحسِب  مرتبًة 
كالَم  أذكُر  املسألة  عنواِن  ذكِر  فبعَد   ،)احلسني
َثمَّ  ومن  مصادِره،  من  موّثقًا   احلسني ــاِم  اإلم
يكون بحُث املسألة تأصياًل ودرسًا وذلَك بالربِط بني 
الدرس  التقليدي ومعطياِت  النحوي  البحِث  طبيعِة 
عىل  فيها  ورَد  ما  تفسرِي  لغرِض  احلديث؛  اللساين 
التواصِل  ومعايري  احلديثِة  اللسانياِت  معطيات  وفِق 
ُبعدًا  الظواهِر  هذِه  طبيعَة  أعطى  ما  وهو  اخلطايب، 
الوظيفَة  أنَّ  من  معروٌف  هو  وما  ينسجُم  تواصلّيًا 
عداها  وما  التواصِل،  هي  الطبيعيِة  للغاِت  األصَل 
مستقلٌة  الطبيعيَة  بنيَتها  وأنَّ  فرعيٌة،  وظائُف  فهي 
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تربُط  تبعيٍة  ثمَة عالقَة  وأنَّ  التواصليِة،  عن وظيفتِها 
حُتدُد  التواصليِة  ووظيفتِها  الطبيعيِة  اللغاِت  بنيِة  بنَي 

الوظيفُة عىل وفِقها خصائَص البنيِة وطبيعَتها)1(.

له،  عرضُت  فيام  ــقــُت  ُوفِّ قد  ــوَن  أك أْن  ــو  وأرج
هللِ  احلمُد  أِن  دعوانا  وآخــُر  ــاهللِ،  ب إالّ  توفيقي  وما 
الطيبنَي  وآلِه  حممٍد  عىل  اللهمَّ  وصلِّ  العاملنَي،  ربِّ 

الطَّاهرين. 

المرجعية اللغوية واأثرها في بنية الخطاب

والثقايف  الفكري  مستواه  كاَن  مهام  املتكلَِّم  إن 
تكوَن  أْن  البدَّ  إليها  ينتمي  التي  االجتامعيُة  والبيئُة 
خطابِه،  تأسيِس  يف  منها  ينطلُق  لغويٌة  مرجعيٌة  له 
كان  سواء  اللغوي  أداِئه  بطريقِة  تتحكُم  التي  وهي 
ذلَك عىل مستوى املفرداِت التي ينتقيها يف خطابِه أم 
عىل املستوى الرتكيبي هلذا اخلطاِب، وهذِه املرجعيُة 
من  ا  خاصًّ نوًعا  يستعمَل  أْن  عليِه  تفرُض  اللغويُة 
أو  بقصٍد  تكشُف  جيعلها  ترتيًبا  وترتيبها  املفرداِت 
الثقايف، وطريقِة تفكرِيه،  من دوِن قصٍد عن مستواه 
عن  فضاًل  إليها،  ينتمي  التي  االجتامعيِة  والبيئِة 
وصوالً  وذلَك  منها،  جزٌء  هو  التي  اللغويِة  اجلامعِة 
إىل الفهِم واإلفهاِم عن طريِق إيصاِل الرسالِة بالوجه 
واختلفْت،  القوِل  سياقاُت  تعددْت  مهام  الصحيِح 
فيه  ز  ُيركَّ املختلفِة  السياقاِت  يف  اللغوي  فاالستعامُل 
أكثر عىل عالقِة املعنى بالعمِل املنجِز من القوِل تبعًا 
املعارِف  بحسِب  ُع  تتنوَّ التي  واملقاصِد  لألغراِض 
اخلطاِب  متداويل  وبحسِب  جهٍة،  من  واالعتقاداِت 
التأويِل  من  ُن  متكِّ التي  هي  فهذِه  أخرى،  جهٍة  من 

الصحيِح للعباراِت اللغويِة.

النطِق  جمّرِد  عىل  الكالِم  حقيقُة  تقوُم  ال  َثمَّ  ومن 
وإنَّام  دٍة،  حمــدَّ مدلوالٍت  مقتىض  عىل  بٍة  مرتَّ بألفاٍظ 
تنبني هذِه احلقيقُة عىل قصديِن اثننِي، أحُدمها يتعلَُّق 
ِه إىل اآلخر، والثاين يتَِّصُل بإفهاِم هذا اآلخر،  بالتوجُّ
إنَّ مقتىض القصِد األوِل أنَّ املنطوَق به ال يكوُن كالًما 
حّقًا حتى حتصَل من الناطِق إرادٌة توجيهيٌَّة إىل غرِيه، 
وما مل حتصْل منه هذِه اإلرادُة فال يمكُن أْن ُيعدَّ متكلِّاًم 
حقًا، وإْن صادَف ما نطَق بِه استامعًا؛ ألنَّ املسَتِمَع ال 
ًا حتى يكوَن ما ألقَي إليه مقصودًا  يكوُن مسَتِمعًا حقًّ
هو بمضمونِه أو مقصودًا به غرُيه بوصِفه واسطًة فيه، 
فهو عبارة عن املستمِع الذي قصَده املتكلُِّم بخطابِه، 
حّقًا  كالًما  به  املنطوُق  يكوُن  فال  الثاين  القصُد  ا  وأمَّ
وما  اآلخــر،  إفهاِم  إرادُة  الناطِق  من  حتصَل  حّتى 
متكلِّاًم  يعدَّ  أن  يمكُن  فال  اإلرادة  هذه  منه  حتصْل  مل 
املَخاَطِب؛ ألنَّ  فهاًم من  به  لفظ  ما  حّقًا ولو صادف 
ًا حتى يكوَن قد ُافِهَم  املخاَطَب ال يكون مستمعًا حقًّ
أم خالَفه،  اإلفهاَم  أوافَق  إليه، سواٌء  إيصاُله  ُأريد  ما 
قصَده  الذي  امللتقُط  هو  إنَّام  املخاَطُب،  أو  امُع  فالسَّ

امُلفِهُم بفعِل إفَهاِمه)2(. 

يف  والتأثرِي  رسالتِه،  إيصاِل  أجِل  من  واملتكلُِّم 
اللغويِة،  األدواِر  من  جمموعٍة  اختاِذ  إىل  يعمُد  املتلقي 
مستندًا  اخلاصِة  اللغويِة  كفايتِه  من  ينطلُق  مرًة  فهو 
يستعرُي  ــرى  أخ ومـــرًة  اخلـــاص،  معجِمه  إىل  فيها 
األوِل  املتكلِِّم  بني  الوساطَة  فيه  دوُره  يكوُن  خطابًا 
قاصدًا  عليه،  مبتنياتِه  راســاًم   ، ــارِضِ احل واملخاطِب 
متمثِّاًل  الثالثِة  املــرِة  يف  ويكوُن  املتلقي،  يف  التأثري 
املوقَف الكالمي، ومعتِمدًا متظهراتِه، حتى يظهَر كأنَّه 
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هو صانُع املوقِف، وذلَك للذهاِب بعيدًا يف التأثرِي يف 
تربُز  هنا  ومن  املوقِف،  يف  يتامهى  وجعِله  املتلقي، 
ُة للكالِم، وعليه فإنَّ ما يؤمُن الطابَع  القوُة اإلنجازيَّ
املعرفية  املرجعية  إنَّام هي  اللغوي،  للفعِل  اإلنجازي 
املتداَولُة يف البيئِة اللغويِة املعيَّنِة ذات الطابِع الواقعي، 
ُد فيها احلمولُة املعرفيُة التي يبتغيها املتكلُِّم،  إذ تتحدَّ
الفعِل  أغراِض  حتديَد  املتلقي  يستطيُع  طريِقها  وعن 
ُد وظيَفُتها إالَّ  اللغوي ومقاصَده، فاملفرداُت ال تتحدَّ
ُع هذِه املرجعيَُّة بحسِب السياِق  من مرجعيَّتِها، وتتنوَّ
جهٍة  من  للخطاِب  املتداولنَي  وبحسِب  جهٍة،  من 

أخرى)3(.

وتبقى وظيفُة اللغِة األساسيَُّة تتمحوُر حوَل نقِل 
عمليُة  بذلَك  لتتمَّ  امِع،  السَّ إىل  املتكلِّم  يقصُده  ما 
اللساين  احلدُث  أيًضا  ويبقى  الطرفنِي،  بني  التواصِل 
أو االتصاُل اللغوي من أهم الوسائِل لتحقيِق ذلَك، 
ذلَك أنَّ الرموَز اللفظيَة بام متتلُكه من قدراٍت تعبرييٍة 
مرتبطٍة بكثرٍي من العوامٍل ُتعدُّ أنجَع الوسائِل للتعبرِي 
عن املراِد، وبذلَك ال تتوقُف العمليُة عىل ما يمتلكُه 
التواصِل  ــداِث  إح من  متّكنه  ــدراٍت  ق من  املتكلُم 
يكوَن من  أن  ُيفرتُض  ما  تعتمُد عىل  بل  املتلّقي،  مَع 
الرسالِة،  فهِم  من  نُه  مُتكِّ املتلّقي  ذهِن  يف  معلوماٍت 
ذلَك  إىل  اجلرجاين)471هـ(  القاهِر  عبد  أشاَر  وقد 
بقولِه: ))وكان ممّا ُيعلم ببداِئه املعقوِل َأنَّ الناَس إنَّام 
املتكلِِّم  غرَض  السامُع  لِيعرَف  بعضًا  بعُضهم  ُيكلِّم 
ِمن  امُلخرِبِ  مقصوِد  إىل  ينظَر  َأْن  فينبغي  ومقصوَدُه، 
القدرة  عىل  األمر  مداُر  فيكون  هو؟(()4(،  َما  َخرِبه، 
عىل الفهِم واإلفهاِم، هذِه القدرُة التي تتيُح للمتكلِِّم 
لتحقيِقها،  اللغِة  يف  املمكنِة  الوسائِل  شتى  اختــاِذ 

من  متّكنُه  التي  البياِن  درجِة  إىل  بخطابِه  والوصوِل 
جامٌع  اسٌم  )البياُن  اجلاحُظ:  يقوُل  مقاصِده،  حتقيِق 
احلجاَب  وهتَك  املعنى،  ِقناَع  لَك  كشَف  يشٍء  لكلِّ 
امُع إىل حقيقتِه، وهيجَم  دوَن الضمرِي، حّتى ُيفيِضَ السَّ
عىل حمصولِه كائنًا ما كاَن ذلَك البياُن، ومن أيِّ جنٍس 
كاَن الدليُل ألنَّ مداَر األمِر والغايَة التي إليها جيري 
الفهُم واإلفهاُم؛ فبأيِّ يشٍء  إِنَّام هي  امُع  القائُل والسَّ
هو  فذلَك  املعنى،  عِن  وأوضحَت  اإلفهاَم  بلغَت 

البياُن يف ذلَك املوضُع()5(.

التي  اللغوية  الظواهَر  نفهَم  أْن  يمكُن  هنا  ومن 
وردْت يف اخلطاِب احلسيني مهام كاَن املستوى الذي 
وكأهنا  تبدو  هلا  األوىل  النظرِة  عند  فهي  فيه،  وردت 
خروٌج عىل اللغِة القياسيِة، أو القواعِد العرفيِة الشائعِة 
إليه  ُيضَطرُّ  ما  يف  ُتــدرَج  أن  يمكُن  تارًة  فهي  للغِة، 
املنشُئ يف النظِم اللغوي، وتكوُن تارًة أخرى ضمَن ما 
ُعِرف من هلجاٍت عربيٍة فصيحٍة لكنَّها مل تشِع الشيوَع 
علامَء  أن  األقــِل  يف  أو  اإلتباِع،  ممكنَة  جيعُلها  الذي 
وها كذلك، وتارًة ثالثًة نجُدها يف ما شاَع  العربيِة عدُّ
التي  الثانيِة  القرآنيِة  القراءِة  من استعامالِت لغويٍة يف 
ُقرَئ هبا النصُّ القرآين، وهي عىل الّرغِم من كوهِنا من 
هذا أو ذاَك أو ذلَك ال تبتعُد عن الفصاحِة يف يشٍء، 
وبعيًدا عن كوهنا شائعًة  اللغويُة  االستعامالُت  فهذِه 
دائرِة  ضمَن  تقُع  استعامالٌت  هي  إنَّام  شائعٍة  غرَي  أو 
األكثر  أو  واألدنــى،  األعىل  أو  واألفصِح،  الفصيِح 
اللغِة ال بحسِب ما  واألقل بحسِب تصنيفاِت علامِء 
هي عليه، وهو ما أشاَر إليه أبو عمرو بن العالِء حني 
يَته عربيًة، يدخُل  قيَل له: )خرّبين عاّم وَضعَت ممَّا سمَّ
فيه كالُم العرِب كلُّه؟ فقال: ال، فقلُت: فكيَف تصنُع 
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فيام خالفتَك فيه العرُب وهو حّجٌة؟ قال: أعمُل عىل 
أنَّ  والسّيام  لغات()6(،  خالفني  ما  وأسّمي  األكثِر، 
لغويٍة  مادٍة  عىل  قامت  قد  الفصيحِة  العربيِة  مباحَث 
الذين  العرِب  من  اللغِة  أهُل  مصدُرها  طبيعّيٍة  حيٍة 
وسليَقَتهم  سجاياهم  توافُق  بَمَلَكٍة  يتكلموَن  كانوا 
من طريِق  اللغِة  علامُء  عنهم  أخَذها  أْن  بعَد  الفطريَة 
برشيٍة  بضوابَط  املحكوِم  املبارِش  امِع  السَّ أو  املشافهِة 

وزمنيٍة وجغرافيٍة صارمٍة)7(.

وإْن ُأدِرَجت هذِه الظواهُر ضمَن ما هَو متعارٌف 
عليِه من الرضوراِت الشعريِة، وإْن كانْت ليسْت مما 
يمكُن أْن تقَع حتَت هذا التوصيِف، إذ هي مل ترْد يف 
النظِم الشعري، بل وردْت يف سياِق الكالِم اخلطايب 
روِحها  يف  تبقى  الــرضورَة  أنَّ  فذلَك  التوجيهي، 
كل  باستعامِل  للناظِِم  اللغويِة  اجلامعِة  من  ترخيًصا 
يريُد  الذي  املعنى  إيصاِل  سبيِل  يف  له  متاٌح  هو  ما 
باألوضاِع  حمكومًا  ذلــَك  يكوَن  أن  عىل  إيصاَله، 
اجلامعِة  أفراِد  وبني  بينه  املشرتكِة  واللغويِة  الثقافيِة 
اللغوي عرفًا  التي جتعُل من هذا االستعامِل  اللغويِة 
مواضعاٌت  حتميه  نصٌّ  فهو  آخر  وبمعنى  مقبوالً، 
اخلروُج  هذا  لكاَن  ولوالها  وترعاُه،  معّينٌة  ثقافيٌة 
منكرًا، وممّا يبدو من هذا االستعامِل املخصوِص أّنه مل 
ا مقبوالً إالَّ ألَنَّ هناَك معايرَي من خارِج اللغِة  ُيَعدَّ نصًّ
تِها وفصاحتِها  التي وقَع االتفاُق عليها وُحِكَم بأكثريَّ
طائفٌة  تكوَن  أْن  ورّجحْت  القبوِل،  بذلَك  حكمْت 
االتفاِق مقبولًة،  من االستعامالِت اخلارجِة عن هذا 
وهكذا فإنَّ االستعامالِت اللغويَة اجلاريَة عىل النظاِم 
استعامالً  الثقايف  العرِف  مع  ُتؤلُِّف  املألوِف  اللغويِّ 
خارجًة  تبدو  التي  االستعامالُت  أّما  مألوفًا،  لغويًا 

بالعرِف  مقرتنًة  تؤلُِّف  فهي  املألوِف  النظاِم  هذا  عن 
كاَن  وإْن  أيضًا  مقبوالً  لغويًا  استعامالً  السائِد  الثقايف 
استعامالً  صارْت  ذلَك  عن  دْت  ُجــرِّ فإْن  خمصوصًا، 
املألوِف  اللغوي  النظاِم  عن  خلروِجها  مرفوضًا 
أن  يمكُن  هنا  ومن  معًا)8(،  ائِد  السَّ الثقايف  والعرِف 
وجْدَت  )فمتى  )316هـــ(:  الرساِج  ابن  قوَل  نفهَم 
حرفًا خمالِفًا ال شكَّ يف خـالفِِه هلذِه األصـوِل، فاعلم 
، فإْن كاَن ُسِمَع ممن ُترىض عربيـُته، فال بدَّ من  أّنُه شاذٌّ
أْن يكوَن قد حاوَل به مذهبًا ونحـا نحوًا من الوجـوِه، 
اذُّ عىل ثالثِة أرضب: منُه  أو استهواه أمٌر غّلَطـه، والشَّ
ما شذَّ عن بابِه وقياِسه، ومل يشذَّ يف استعامِل العرِب 
العرُب  واستعملْته  األصِل  عىل  جاَء  ولكنّه  لــه،... 
عن  يشذَّ  ومل  االستعامِل،  عن  شذَّ  ما  ومنُه  كذلَك، 
عِن  شذَّ  ما  ومنه  حُتَفُظ،  أشياُء  وهــذِه  القياِس،... 
ُج  ُيعرَّ وال  ُيطَّرُح  الذي  فهذا  واالستعامِل،  القياِس 
ا حقيقًة  يكوُن شاذًّ إنَّام  فالشاّذ  آخر  بمعنى  عليه()9(، 
حنَي يكوُن خمالًفا للعرِف اللغوي املستعمِل والشائِع 
يكوُن  نفِسه  الوقِت  ويف  اللغويِة،  اجلامعِة  بحسِب 
خمالًفا للقياِس النحوي أو اللغوي الذي وضَعه علامُء 

اللغِة أو النحِو إثراًء للغِة واستعامالهِتا.  

ومن َثمَّ يمكُن لنا أْن ندرَك طبيعَة املتغرياِت اللغويِة 
يف اخلطاِب احلسيني، وأنَّ هذِه املتغرياِت التي ُتعد يف 
وجٍه من وجوِهها خروجًا عىل العرِف اللغوي الذي 
اللغِة  أصيلٌة يف  استعامالٌت  إنَّام هي  اللغة  علامُء  سنَُّه 
وإْن كانْت غرَي سائدٍة فيها، ذلَك أنَّ اخلطاَب احلسيني 
يمتدُّ عمُقه التارخيي إىل تلَك العصوِر التي اعتمَدها 
علامُء اللغِة يف تأصيِل العربيِة، وتأسيِس قواعِدها التي 
املتغرياِت  أنَّ هذِه  بعد، فضال عن  فيام  ستقوُم عليها 
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إليها  يلجُأ  التي  االقناعيِة  األساليِب  ضمَن  تندرج 
الفكري  التوافِق  من  مستوًى  إىل  للوصوِل  املتكّلُم 
والعقيل لدى املخاطِب يف سبيِل إيصاِل الرسالِة التي 
التاّم  علِمه  مَع  وأكمِلها،  الوجوِه  بأتمِّ  إيصاهَلا  يروُم 
هذِه  واحلاُل  فالبدَّ  تفكرِيه،  وآلية  املخاَطِب  بطبيعِة 
من اصطناِع معامِل التأثرِي فيه بشّتى الوسائِل اللغويِة 
املمكنِة، طاملا أنَّ هذِه الوسائَل ال تنكُرها اللغُة، كام ال 
يمكُن أن ُتعدَّ عيًبا يف لغِة املتكّلِم، ما دامْت تعضُدها 
هبا  وجرْت  واملعتمدِة،  املعتربِة  بقراءاتِه  القرآِن  لغُة 
الرشيِف،  النبوي  احلديِث  من  واملوثوِق  املأثوِر  لغُة 
القدِم،  يف  أوغلْت  التي  الشعريُة  النصوُص  َدهتا  وأيَّ
علامُء  اعتمدها  التي  االستشهاِد  عصوِر  يف  وتنامْت 
اللغِة زمانًا ومكانًا ومجاعاٍت لغوّيًة، وكيَف ال تكوُن 
لغُته كذلك )وقد أويَت مَلَكة اخلطابِة من طالقِة لساٍن، 

وُحسِن بياٍن، وغنَِّة صوٍت، ومجاِل إيامٍء()10(.

الدللة الحملية وتغير الوظيفة في رفع 

فعل ال�شرط وجوابه 

يوم  عرَص  له  دعاء  من   احلَُسنُي اإلمــاُم  قال 
الَ  ِمنَِحَك  َوَكَراِئَم  َوِمنَنََك  نَِعَمَك  َأُعدُّ  )َوإِْن  عرفة: 

ُأْحِصيَها َيا َمْوالََي()11(.

( َوَورَد َجواُب  ط )َأُعدُّ يِف قولِه َورد َفعل الرشَّ
رٌة  ط )الَ ُأْحِصيَها( َمرُفوَعنِي َمع َأن اجلُملَة ُمَصدَّ الرشَّ
تعمِل  مل  )إِْن(  إِنَّ  أي  )إِْن(،  اجلازِم  ط  الرشَّ بِحرِف 
ليَس  وَهــذا  َجوابه،  يِف  وال  ط،  الــرشَّ فعِل  يِف  اجلــزَم 
غريبًا يف كالِم العرِب، فقد ذكر ابُن مالك )672هـ( 
 :أنَّ )إِْن( َقد هُتَمل محاًل عىل )لو()12(، كام يف قولِه

اهللَ  َتْعُبَد  َأن  قاَل:  ما اإلحساُن؟  اهللِ  يا رسوَل  )قال: 
َوكاَن  َيَراَك()13(،  فإِنَّه  َتراُه  ال  إِْن  َفإِنََّك  َتراُه،  َكَأنََّك 
ال  هنا  )إِْن(  ألنَّ  ــراُه(؛  )َت يف  األلف  حذف  الوجُه 
طية، وهَي  حَتتمُل من وجوِه )إِْن( املكسورة إالَّ الرشَّ

جازمٌة)14(.

لغُة  أهنــا  إىل  ــَر  آخ رأٍي  يف  مالك  ابــن  وأشـــاَر 
قراءة  ختريج  هذا  وفق  عىل  كان  َثمَّ  ومن  قوٍم)15(، 
يف  اخلفيفة،  النون  وفتح  الياء،  بسكون  )َتَرْيَن()16( 
َحًدا﴾ ]سورة 

َ
ا تََريِنَّ ِمَن الْبََشِ أ قوله تعاىل: ﴿فَإِمَّ

ــا  )وَأمَّ هـ(:  جني)392  ابن  وقال   ،]26 مريم/ 
ا  إهنَّ أقوُل  ولسُت  فشاذٌة،  َتَرْيَن(  ا  )َفإِمَّ طلحة  قراءة 
اجلزم،  النون يف حال  الرفِع، وهو  علِم  لثباِت  حلٌن؛ 
النون يف اجلزم، وأنشد  تثبت هذه  لكن تلك لغة أن 

أبو احلسن)17(:

ــم ــ ــٍس وُأَسهِتِـ ــي ــوارُس ِمـــن َق ــ ــوالَ َفـ ــ َل

ــاِر ــاجَل ب ــوَن  ــوُفـ ُيـ مَل  ــاِء  ــَف ــي ــل الــصُّ ــوَم  ــ ُي

بالنون()18(. يف حني يذهب  كذا أنشده )ُيوُفوَن( 
ابن مالك يف رأي له إىل أن رفع الفعل املضارع بعدها 

إنَّام يعوُد إىل إلغائها محال عىل )ال( النافية)19(.

بشذوذه،  حيكم  آخر  موضع  يف  جنّي  ابن  ولكّن 
فيقول:  النون،  عىل  يتكلم  حني  لغًة،  كونه  وليس 
)وتلحق علام للرفع يف مخسة أفعال، وهي: تقومان، 
ونحوه،  وتقومني،  ويقومون،  وتقومون،  ويقومان، 
وال حُتذف هذه النون إال جلزم أو نصب، وال تثبت 

ا ما أنشده أبو احلسن من قوِل الشاعر: إالّ لرفع، فأمَّ

ــم ــ ــٍس وُأَسهِتِـ ــي ــوارُس ِمـــن َق ــ ــوالَ َفـ ــ َل

ــاِر ــاجَل ب ــوَن  ــوُفـ ُيـ مَل  ــاِء  ــَف ــي ــل الــصُّ ــوَم  ــ ُي
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فشاٌذ، وإنام جاز عىل تشبيه )مل( بـ )ال(()20(.

يِف حني ذهب ابن عصفور إىل أن ذلك رضورة، 
قائاًل: )فُحِكَم لــ )مل( بدال من حكمها بحكِم )ما(؛ 
كام  بعدها  املضارُع  فُرفَِع  مثلها،  نافية  )ما(  كانت  مّلا 

ُيرفُع بعد )ما(()21(.

الفعِل  َم يمكُن أن يكوَن رفُع  واستنادًا إىل ما تقدَّ
بـ )إِْن(،  النصِّ قد جاَء عىل وفِق لغِة من ال جيزُم  يف 
َثمَّ  ومن  )َلـْو(،  عىل  هلا  محاًل  ُأمِهلْت  قد  )إِْن(  َأنَّ  أو 
مل حيصْل جزُم فعِل الرشِط بعَدها، وال جزُم جوابِه، 
 ولكن الذي يبدو أنَّ املتكلَِّم وهو اإلماُم احلسنُي
قد ذهَب يف توصيِل رسالتِه إىل أبعد من أن يستعمَل 
اللِة  لغًة من لغاِت العرِب، وإْن كاَن هذا حمتماًل للدَّ
وتصاريِفها  دقائِقها  ومعرفِة  باللغِة،  اإلحاطِة  عىل 
اخليَِّة، ومعرفِة متغرياهِتا واستعامالهِتا اخلارجّيــِة،  الدَّ
العاليِة  الفصاحِة  من  النابُع  احلسيني  فاخلطاُب 
النبوِي  للخطاِب  امتدادًا  بوصِفِه  ِة  الَفذَّ والبالغِة 
َمن  أفصُح  ))أنا  )وآلـه(:  بقولِه:  املتمثِِّل  الرشيِف 
َنَطَق بالّضاِد بيَد َأيّن من ُقريش(()22(، ال يمّثُل براعَة 
املعاين  عِن  تعبرِيها  ودقــَة  نظِمها،  وحسَن  اللغِة، 
فَحْسب،  اختالفِها  عىل  الكالميِة  للمواقِف  املناسبِة 
ًة تعرّبُ عن عمِق  بل هَو يمثُِّل بمجموِعه منظوَمًة لغويَّ
الدالالِت  بنَي  الدائرِة  األلفاِظ  من  املرتّشحِة  املعاين 
تتامسُّ  تكاُد  والتي  القطعيِة،  والدالالِت  االحتامليِة 
تعاىل:  قولِه  يف  املبدَع  القرآين  والنصَّ  خاّلقًا  متاّسًا 
ُتُْصوها﴾]سورة  اَل  الّلِ  نِْعَمَت  واْ  َتُعدُّ ﴿ِإَون 
أخالِقيًَّة  منظومًة  كوهِنا  عن  فضاًل   ]34 إبراهيم/ 
ًة تستجيل أدَب اخلطاِب، وتوّجه املتلقي إىل  وإرشاِديَّ
كيف يكوُن الكالُم يف حرضِة اخلالِق املنعِم سبحاَنه، 

بوصِفها  مهّمًة  مكانًة  اخلطاِب  آلياُت  تتبوُأ  هنا  ومن 
يكمُن  وهبا  اخلطاِب،  توصُل مضموَن  التي  الطرائَق 
ا كانْت هذِه الظروُف،  توافُقه والظروَف املحيطَة به أيًّ
تربُز  ذلَك  خالِل  ومن  ومعناه،  بنيتِه  يف  ذلَك  وأثر 

مهارُة املتكّلِم وكفاءُته)23(. 

قد  احلُسيني  اخلطاَب  َأنَّ  عُم  الزَّ ُيمكُن  هنَا  ومن 
استعاَن بآليَِّة احلَْمِل، ولكن ليَس بمعناه الضّيق الذي 
ذكَره النحويون بَأّنه محُل اليِء عىل اليِء وإحلاُقُه بِه 
يف حكِمِه، أو هـو نسبُة أمٍر إىل آخَر إجيابًا أو سلبًا)24(، 
)إِْن(  فُتحمُل  النَّحوي،  العمِل  عىل  قرُصُه  َثمَّ  ومن 
يف  )إِْن(  عىل  )َلــْو(  حُتمُل  كام  اإلمهــاِل،  يف  )َلو(  عىل 
فكاَن  املعنى،  إىل  العمَل  فيها  جتاوَز  بل  ــزِم)25(،  اجل
اللفُظ من  به  ما يوحي  )إِْن( حفاظًا عىل  لفَظ  اللفُظ 
)َلْو(،  معنى  واملعنى  ي،  املتلقِّ ذهِن  يف  متبادٍر  معنى 
تستلِزُم  وال  يشٍء،  تعليَق  تقتيض  طيَُّة  الرشَّ ـــ)إِن(  ف
َق وقوِعه وإِمكاَنه، بل قد يكوُن ذلَك يف املستحيِل  حتقُّ
عقاًل، واملستحيل عادًة)26(، فاألول كام يف قوله تعاىل: 
الَْعابِِديَن﴾  ُل  وَّ

َ
أ نَا 

َ
فَأ َوَلٌ  لِلرَّْحَِن  َكَن  إِن  ﴿قُْل 

تعاىل:  قوله  يف  كام  والثاين   ،]81 الزخرف/  ]سورة 
﴿ َفإِِن اْسَتَطْعَت َأن َتْبَتِغَي َنَفقًا يِف األَْرِض﴾ ]سورة 
األنعام/ 35[، فهي ال تستعمُل إالَّ يف امَلعايِن املحتملِة 
املستقبلِة  باألفعاِل  كانْت  لذلك  كوهِنا،  يف  املشكوِك 
أليَق؛ ألنَّ هذِه األفعال قد توجُد وربَّام ال توجُد)27(.

المتناِع  ُء  الــيَّ هبا  يمتنُع  حرٌف  فهي  )َلــو(  ا  أمَّ
غرِيه، كقولَِك: لو جاَء زيٌد ألَكرْمُتُه، معناُه: امتنعِت 
ْت )َلو( األصَل  ُعدَّ لِذا  اإلكراُم المتناِع املجيِء)28(، 
وال  بوقوِعه،  جزَم  ال  ملِا  ا  ألهَنَّ املحاالِت؛  فرِض  يف 
كان  ومّلا  وقوِعه)29(،  بال  مقطوٌع  وامُلحاُل  وقوِعه، 
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َأْن تكوَن مجلَتاها  لِزَم  االمتناُع هبا عىل سبيِل القطِع، 
املضارُع  الفعُل  ولَيها  فإِن  ماٍض،  والفعُل  فِعليتنِي، 
نَاكُِسو  الُْمْجرُِموَن  إِذِ  تََرى  ﴿َولَْو  تعاىل:  قولِه  نحَو 
 ]12 السجدة/  ــورة  ]س َرّبِِهْم﴾  ِعنَد  ُرُؤوِسِهْم 
منزلَة  به  املقطوِع  سلِك  يف  له  نظاًم  املستقبِل  فلتنزيِل 
املايض املعلوم يف نحو: لو رأيَت، ومن َثمَّ يستلزُم يف 
 ) إيلَّ )حُتسُن  بـ  القصُد  لشكْرت،  إيلَّ  َلو حُتسُن  نحو: 
وقتًا  مىض  فيام  االمتناِع  مستمرُّ  إِحساَنه  َأنَّ  تصويُر 
ّمَِن  َكثرٍِي  ِف  يُِطيُعُكْم  ﴿لَْو  تعاىل:  وقوُله  فوقًتا، 
عىل  وارٌد   ]7 احلجرات/  ]سورة  لََعنِتُّْم﴾  ْمرِ 

َ
اأْل

هذا، أْي: يمنُع عليِه السالُم عنَتكم باستمراِر امتناِعِه 
عن طاعتكم)30(.

)َوإِْن  يف  احلسيني  اخلطاُب  جاء  هذا  وفِق  وعىل 
ُأْحِصيَها(،  الَ  ِمنَِحَك  َوَكَراِئَم  َوِمنَنََك  نَِعَمَك  َأُعــدُّ 
يرافُقــه  وما  فاللفُظ  )َلــو(،  واملعنى  )إِْن(،  فاللفُظ 
يف  كِّ  والشَّ االحتامل  معاين  من  هِن  الذِّ إىل  تبادٍر  من 
يف  الشكَّ  يفيُد  ما  وهو  ووقوِعه،  مدخوهِلا  حصوِل 
املِنَِح وحقيقِة  واملِنَِن وكراِئِم  النَِّعِم  فعِل عدِّ  حصوِل 
إِحصاِئها  عىل  القدرِة  حصوِل  عن  فضاًل  وقوِعِه 
وجيعُل  االمتناع،  داللِة  إىِل  وُيزحُيه  املعنى،  يرّقي  ممَّا 
حصوَله حماالً، وهو ما يوحي حقيقًة إىل تلبُِّس )إِْن( 
معنى )َلو(، وانزياِحها عن أصِلها، ولعلَّ جميَء الفعِل 
املضارِع بعَدها من غرِي أْن يكوَن هلَا أثٌر فيِه من حيُث 
اجلزِم  بِه عن حالِة  ويبتعُد  املعنى،  ي هذا  ُيَقوِّ العمل 
َأْن يقوَم  التي هي صيَغٌة احتاملِيَّــٌة تدلُّ عىل افرتاِض 
ــِة التي  الفاعُل بالفعِل، وينتقُل بِه إىل الصيغِة اإِلخباريَّ
ُد احتامٍل  تفيُد البياَن بَأنَّ الفعَل حقيقٌة موضوعّيٌة ال جُمرَّ
يف ذهِن املتكلِِّم)31(، ولِكوِن الفعِل املضارِع داالًّ عىل 

َد حدوِث العدِّ  ِد)32( اقتىض ذلَك جتدُّ احلدوِث والتجدُّ
ِد امتناِع احلصوِل واستمراِره،  من الفاعِل املقرِتَن بتجدُّ
امتناِع عدِم  َد  انتفاِء اإلحصاِء، وجتدُّ َد  كام يقتيض جتدُّ
املعنى  ضمَن  كالَمه  بذلَك   ليسلَك اإلحصاِء، 
﴿ِإَون  تعاىل:  لقولِه   منه واستجالًء  القرآين، 
نِْعَمَت الّلِ اَل ُتُْصوَها﴾ ]سورة إبراهيم/  واْ  َتُعــدُّ
34[، واإلماُم احلسنُي يرّصُح يف غرِي مناسبٍة هبذا 
ُأحِص  إهَلي  َيا  نَعِمَك  )فَأيَّ  يقوُل:   املعنى، فهو
َوِهَي  ُشْكرًا،  هِبَا  َأُقوُم  َعَطاَياَك  َأيَّ  َأْم  َوِذْكرًا،  َعَددًا 
ِعْلاًم  َيْبُلَغ  َأْو  وَن،  الَعادُّ حُيِْصيَها  َأْن  ِمْن  َأْكَثُر  َربِّ  َيا 
مناسبٍة  يف  يقوُل   نجُده كاَم  احلَافُِظوَن()33(،  هِبَا 
َأْن  َأَناِمَك  ِمْن  وَن  والَعادُّ َأَنا  َحَرْصُت  )َوَلْو  أخرى: 
َناُه َعَددًا،  ُنْحِصَ َمَدى إِْنَعاِمَك َسالِِفِه وآنِِفِه، َما َحرَصْ
َوالَ َأْحَصْينَاُه َأَمدًا، َهْيَهاَت َأنَّى َذلَِك! وَأْنَت امُلْخرِبُ يِف 
واْ نِْعَمَت  اِدِق ﴿ِإَون َتُعــدُّ ِكَتابَِك النَّاطِِق، والنََّبأِ الصَّ
َصَدَق   ]34 إبراهيم/  ]ســورة  ُتُْصوَها﴾  اَل  الّلِ 

ِكَتاُبَك الّلُهمَّ َوإِْنَباُؤَك()34(.

الثبات والتجدد في التركيب ال�شرطي

وَأصحاَبه:  احلُرَّ  خماطًبا   احلسني اإلمام  قال 
الَ  ــُكــْم  َأنَّ بَِبْيَعتُِكْم  ُرُسُلُكم  ــيَلَّ  َع ــْت  ــِدَم َوَق  ،...(
َّْمُتْم َعيَلَّ َبْيَعَتُكْم ُتِصيُبوا  ُتْسِلُمويِن َوالَ خَتُْذُلويِن، َفإِْن مَت

ُرْشَدُكْم،...()35(.

َوَأَنــا   ...( البرصِة:  أهل  إىل  كتابِه  يف   وقال
َأْدُعــوُكْم إىَِل ِكَتاِب اهللِ ِوُســنَِّة َنبِيِّــِه، َفإِْن َسِمْعُتْم َقْويِل 

َشاِد()36(. َبْعُتْم َأْمِري َأْهِدُكْم إىَِل َسبِيِل الرَّ َواتَّ

َوذلَك  فعلنِي،  جيزُم  رشٍط  حرُف  )إِْن(  احلــرُف 
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واجلــزاَء  الــرشَط  جتــزُم  َمَعك،  ــْم  َأُق َتُقْم  إْن  قوُلك: 
حروف  أمَّ  أو  ط،  الرشَّ َأدواِت  أم  وُتَعـدُّ  مجيعًا)37(، 
َأْن  اقتىض  فِعلّيًا  سياقًا  ُط  الرشَّ كاَن  ومّلا  ط)38(،  الــرشَّ
ِط، َوبعَده فعٌل َأو َما  َييَل )إْن( فعٌل ُيسمى فعَل الرشَّ
الرشُط  كاَن  فإْن  وجزاًء،  جوابًا  ُيسمى  َمقاَمه  يقوُم 

واجلواُب فعلني فهام عىل النحو اآليت:

* مضـارعان، نحـو قوله تعاىل: ﴿ِإَون ُتبْـُدواْ َما 
ْو ُتُْفوهُ ُيَاِسبُْكم بِهِ الل﴾ ]سورة 

َ
نُفِسُكْم أ

َ
ِف أ

البقرة/ 284[.

ُعدتُّْم  ﴿ِإَوْن  تعاىل:  قوله  نحو  ماضيان،  أو   *
]سورة  َحِصرياً﴾  لِلَْكفِرِيَن  َجَهنََّم  وََجَعلَْنا  ُعْدنَا 

اإلرساء/ 8[.

* أو مضارٌع َفاَمٍض، كقوِل الشاعِر)39(:

َفــرحــًا ــا  هِب ــاُروا  ــ ط ــًة  ــب ِري َيــســَمــُعــوا  إِْن 

ــوا ــنُ َدَف صــالــٍح  ــن  ِم َيْسمُعوا  ــا  وَم ِمــنّــي 

ون هـذا  النَّحـوينَي خَيصُّ أكثَر  َأنَّ  ابُن مالك  وذكَر 
غم ِمن َأنَّه َقـد جاَء  عريِة َعىل الرَّ ـرورِة الشِّ الَوجَه بالضَّ

عِر)40(. يف غرِي الشِّ

* أو ماٍض فمضارع، كام يف قول الفرزدق)41(:

َقـــَدُروا  ــوَم إْن  ــَق ال بــأنَّ  ــْت رســـوالً  دّسـ

َتوِغيـِر َذاَت  ُصـــدوًرا  َيْشفوا  َعليَك 

ظهَر  ُمضارَعنِي  كانا  إْن  واجلــزاِء  ِط  الــرشَّ وفِعال 
اجلزُم فِيهام، وإْن كانا َماِضينِي َفهام َمبنيَّاِن َعىل حاهِلام، 
ِط جَتزُم امَلايض  ٌر؛ ألَنَّ َأدوات الرشَّ واجلَزُم فِيهام ُمقدَّ
َتقديرًا يف ِحني جتزُم امُلضارَع لفظًا، َما مل يصحْبُه نوُن 

التوكيِد َأو نوُن مجِع اإِلناِث)42(.

من   احلسني اإلمــام  كــالم  يف  ورَد  والــذي 
األول  النص  يف  الــرشط  ففعل  ــرية،  األخ الصورة 
فعٌل  وهو  )َسِمْعُتْم(،  الثاين  النصِّ  ويف  َّْمُتْم(،  )مَت
النصِّ  يف  ــرشِط  ال ــواُب  وج تقديرًا،  ــزوٌم  جم مــاٍض 
فعٌل  )َأْهِدُكْم(،  الثاين  النصِّ  ويف  )ُتِصيُبوا(،  ِل  األوَّ
عدِم  من  االنتقاِل  هذا  ويف  باللفِظ،  جمزوٌم  مضارٌع 
عِف إىل القّوِة، ومن  انتقاٌل من الضَّ اجلزِم إىل اجلزِم، 
أْن  األحسن  كان  لذا  التأثرِي)43(؛  إىل  التأثرِي  عــدِم 
األحسَن  أنَّ  كام  مثَله،  ماضيًا  املايض  جواُب  يكوَن 
للمضارِع أن يكوَن مضارعًا مثَله، وإْن جاَز العكُس 
الواقِع  املضارِع  يف  جاَز  َثمَّ  ومن  ضعٍف)44(،  عىل 
ا الرفُع فألنَّ  جوابًا للرشِط املايض الرفُع واجلزُم، فأمَّ
الرشِط  يف  اجلزُم  يظهِر  مل  فلامَّ  للرشِط،  تابٌع  اجلواَب 
فبحمِلِه  اجلزُم  ا  وَأمَّ اجلواُب،  جُيَزِم  مل  ماضيًا،  لكونِه 
عىل حملِّ فعِل الرشِط)45(، وقد جاء يف الشعِر مرفوعًا، 

وهو قوُل زهري بن أيب ُسلمى)46(:

َمـــســـَأَلـــٍة َيـــــوَم  َخــلــيــٌل  َأتــــــاُه  َوإِن 

َحــــِرُم َوال  مـــايل  ــٌب  ــائِـ غـ ال  ــوُل  ــقـ َيـ

تأثري  الرشِط  ألداة  يظهْر  مل  ملَّا  بأنَّه  الرفُع  وُعلَِّل 
العمل يف  يف فعِل الرشِط لكونِه ماضًيا ضعفْت عن 
اجلزاء، أي إنَّ الفعل املرفوع جواُب الرشِط، وإنَّ أداَة 
 ،)47( الرشِط ليس هلا فيه عمٌل يف اللفِظ وال يف املحلِّ
التقديم  عىل  الــرضورة  قبيل  من  سيبويه  ه  عــدَّ وقد 
والتأخري، والتقدير: َيقوُل... إِن َأتاُه َخليٌل)48(، وهو 
ما جعل ابن مالك يقول: )وبعَد ماٍض رفُعَك اجلزا 

حَسن()49(. 

جــواِب  ــزَم  ج  احلسنُي اإلمـــاُم  اختار  وقــد 
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ِط عىل الرغِم من أنَّ الرفَع أقوى منه، ألنَّه أدلُّ  الرشَّ
من اجلزِم عىل إمضاِء الفعِل، فأصُل الكالِم يف الرفِع 
ِر، وأنَّه قد ُبنَي عىل إمضاِء احلدِث،  عىل تقديِم املتأخِّ
ا  أمَّ به)50(،  فجاَء  رًا،  متأخِّ َط  الرشَّ املتكلُِّم  أدرَك  ثمَّ 
ابتداًء،  الرشِط  ُبنَِي عىل  قد  فيه  الكالُم  فيكون  اجلزُم 
ًة له ينبغي  وذلَك َأنَّ ُكلَّ يشٍء يكوُن سبًبا ليٍء أو علَّ
َم فيه العلَُّة عىل املعلوِل، فإن قلَت: إْن تعِص  أْن ُتقدَّ
النَّاِر، وبه  النَّاَر، فالعصياُن سبٌب لدخوِل  اهللَ تدخِل 
 :قوُله فجاَء  تقديمه)51(،  ينبغي  لذا  يستوجُبها، 
 :َّْمُتْم َعيَلَّ َبْيَعَتُكْم ُتِصيُبوا ُرْشَدُكْم(، وقوُله )َفإِْن مَت
َسبِيِل  إىَِل  َأْهِدُكْم  َأْمِري  َبْعُتْم  َواتَّ َقْويِل  َسِمْعُتْم  )َفإِْن 
علًة  الرشُط  ليكوَن  الرشِط؛  جواِب  بجزِم  َشاِد(،  الرَّ
إىل  وهدايَتهم  شَد،  الرُّ إصابَتهم  يستوجُب  وسببًا 
سبيِل الرَشاِد؛ إذ ال يمكُن هلم أْن ُيصيبوا ُرشَدهم ما 
موا بيَعَتهم له، كام ال ُيمكُن هلم أْن هيتدوا  مل يتمِّ
يتَّبعوا  ومل  قوَله،  يسمُعوا  مل  إِْن  شاِد،  الرَّ سبيِل  إىل 
أمَره؛ فَمن غرُيه يمكُن له أْن هيدهَيم سبيَل 
شَد معه، فكاَن الوصوُل إىل  شاِد، أو أْن يصيُبوا الرُّ الرَّ
هذِه الغايِة يستوجُب منهم حتقيَق الرشِط، وإحداَث 
العّلِة والسبِب لذلك، فضاًل عن ذلك فكوُن اجلواِب 
جاَء بالفعل املضارِع؛ ملِا يف املضارِع من داللِة تكراِر 
أن  عىل  موضوُعه  الفعَل  أنَّ  ذلَك  ِده،  وجتــدُّ احلدِث 
َد املعنى املثبِت به شيئًا بعَد يشٍء)52(، فدلَّ  يقتيض جتدُّ
سامِعهم  حال  يف  وجتدِدها  اهلدايِة  مزاولِة  عىل  ذلك 
الرشَد  إصابتِهم  ِد  وجتــدُّ ــاه،  إيَّ باِعهم  واتِّ  قوَله

وتكرارِه إِن متَّموا عليه بيعَتهم.

ومن جهٍة أخرى فقد جاَء الرشُط بالفعِل املايض، 
من  والقصُد  االستقبال،  يفيد  الــرشِط  يف  واملــايض 

ابن  قاَل  الواقِع،  منزلَة  الواقِع  غرِي  إنزاُل  به  اإلتياِن 
َفيجيُء  ُقمُت،  ُقمَت  إِْن  قوهُلم :   )وكذلَك  جني: 
بلفِظ امَلايض َواملعنى َمعنى امُلـضــارعِ ، َوذلَك َأنَّه َأراَد 
االحتياَط للَمعنى َفجاَء بِمعنى امُلضارِع امَلشكوِك يف 
هذا  كَأنَّ  حتَّى  بِكونِِه؛  املقطوِع  املايِض  بلفِظ  وقوِعه 
ُمرَتقٌَّب()53(، وقال يف  ٌع  ُمتوقَّ َأنَّه  َقد وقَع واستقرَّ ال 
فيه  جئَت  قمُت،  قمَت  إْن  نحو:  )يف  آخر:  موضٍع 
أي  له،  وتثبيتًا  لألمر،  الواجِب؛ حتقيقًا  املايض  بلفِظ 
إنَّ هذا وعٌد َمْويِفّ بِه ال حمالَة، كام أنَّ املايض واجٌب 

ثابٌت ال حمالَة()54(.

بالرشِط  اإلتياِن  من  مقصودٌة  دالالٌت  ـَة  وَثمَّ
املتكلِِّم  تفاؤُل  الـــدالالِت  هــذه  ومــن  مــاضــيــًا)55(، 
األمُر  يكوَن  حتى  ذلك،  يف  رغبتِه  وإظهاُر  بوقوِعه، 
كأنَّه حاصٌل)56(، فضاًل عن أنَّ التعبرَي بالفعِل املايض 
وأنَّه  واحدًة،  مرًة  احلدِث  حصوِل  افرتاض  يفيُد  قد 
يكوُن بتامِمه)57(، ويبدو أنَّ اإلماَم احلسنَي حينام 
منه  ذلَك  كاَن  للرشِط  فعاًل  املايض  الفعَل  استعمل 
اه، ولزوِم أمِره، ورغبًة منه أْن  تفاؤالً بطاعتِهم إيَّ
مَع واإلّتباَع وإمتاَم البيعِة، وأن يكوَن ذلَك  حُيدثوا السَّ
ًة واحدًة بتامِمه وكاملِه؛ وهَو ما كاَن يكفيه  كلُّه منهم مرَّ
شَد، وهدايتِهم  الرُّ بإصابتِهم  منه  ِط  الرشَّ بإمتاِم  منهم 
إىل سبيِل الرشاِد، وجعَل اجلواَب فعاًل مضارعًا 
ُر  سيتكرَّ ذلَك  وأنَّ  والتجدِد  احلدوِث  عىل  للداللِة 
إّياه، وطاعتهم له، وقد أشاَر  إتباُعهم  هلم طاملا ثبَت 
الرازي إىل مثل هذا املعنى يف تعليِقه عىل قولِه تعاىل: 
َما يَْشُكُر ِلَْفِسهِ َوَمن َكَفَر فَإِنَّ  ﴿َوَمن يَْشُكْر فَإِنَّ
َ َغِنٌّ َحِيٌد﴾ ]سورة لقامن/ 12[ قال: )قاَل يف  اللَّ
الكفراِن  ويف  املستقبِل،  بصيغِة  يشكر  ومن  الشكِر 
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ومن كفَر فإنَّ اهلل غنيٌّ محيد، وإن كاَن الرشُط جيعُل 
املايض واملستقبَل يف معنى واحد،... فنقوُل فيِه إشارٌة 
إىل معنى، وإرشاٌد إىل أمٍر، وهو أنَّ الشكَر ينبغي أن 
ينبغي  فَمن شكر  النعمِة،  لتكّرِر  يتكّرَر يف كلِّ وقٍت 
ينبغي  ينقطَع، فمن كفَر  أن  ينبغي  أن يكرَر، والكفُر 
بل  بكاملِه،  يقُع  ال  الشكَر  وألنَّ  الكفراَن،  يرتَك  أْن 
أبًدا يكوُن منه يشٌء يف العدِم يريُد الّشاكُر إدخاَله يف 
الوجوِد... فأشاَر إليه بصيغِة املستقبِل؛ تنبيًها عىل أّن 
الكفراُن فكلُّ جزٍء منه  ا  الشكَر بكاملِه مل يوجد، وأمَّ

، فقاَل بصيغِة املايض()58(. تامٌّ

ال�شتغناء عن الرابط اللفظي في جواب 

ال�شرط

قال اإلماُم احلُـَسنُي من خطبٍة له يف االحتجاِج 
 ِعىل أهِل الكوفِة: )َأَومَلْ َيْبُلْغُكْم َما َقاَل َرُسوُل اهلل
َفإِْن  اجلَنَِّة؟  َأْهــِل  َشَباِب  َسيَِّدا  ــَذاِن  َه ــي:  وألَِخ يِل 
ْدُت َكِذبًا  ، واهللِ َما َتَعمَّ ْقُتُمويِن باَِم َأُقوُل َوُهَو احلَقُّ َصدَّ

ُمنُْذ َعِلْمُت َأنَّ اهللَ َيْمُقُت َعَلْيِه َأْهَلُه()59(.

وقد  ــرشِط  ال ــواُب  ج ورَد   اإلمام ــوِل  ق يف 
ُحذَف منه فاُء اجلواِب، وكاَن الوجُه أن يكوَن مقرتنًا 
ْقُتُمويِن باَِم  بالفاِء؛ ألّنه مجلٌة قسمية)60(، أي: َفإِْن َصدَّ
َعِلْمُت  ُمنُْذ  َكِذًبا  ْدُت  َتَعمَّ َما  ، َفواهللِ  َوُهَو احلَقُّ َأُقوُل 
أنَّ  النحويوَن  ذكَر  وقد  َأْهَلُه،  َعَلْيِه  َيْمُقُت  اهللَ  َأنَّ 
سيبويه  قال  رضورًة،  الشعِر  يف  إال  يكوُن  ال  ذلك 
كريٌم،  أنا  تأتِنِي  إْن  قولِه:  عن  )وسألُته  )180هـــ(: 
فقاَل: ال يكوُن هذا إالّ أْن يضَطرَّ شاعٌر، من ِقَبِل أنَّ 
)َأنا كريٌم( يكوُن كالًما مبتدًأ، والفاُء وإذا ال يكوناِن 

يكوَن هذا جوابًا  أْن  فكرُهوا  قبَلهام،  بام  معلَّقَتني  إالّ 
ذلَك  عىل  الشواهِد  ومن  الفاء()61(،  ُيشبِه  مل  حيُث 

أيضًا قول الشاعر)62(:

َيشُكُرها اهللَُ  ــاِت  ــن ــَس احَل ــفــَعــِل  َي َمــن 

ِمثــالِن اهللَِ  ِعــنــــــــَد  ــالـــرَشِّ  بِـ َوالـــــرَشُّ 

قوُل  )وأّما  املرّبد:  قال  يشكرها،  فاهلل  والتقدير: 
عبد الرمحن بن حسان... فال اختالف بنَي النحوينَي 
يف أنَّه عىل إرادة الفاِء؛ ألنَّ التقديم فيه ال يصلُح()63(، 

ومن ذلَك أيضًا قوُل احلاميس: 

بِخــــالٍد ولــيــَس  َتبَعــــــْد  ال  ُأيَبُّ  َأ 

ــُد ــعــي ــوُن َب ــ ــن ــ ــن ُتـــِصـــِب امَل ــ ــيٌّ وَمـ ــ ح

فـ )قوُله: وَمن ُتِصِب امَلنوُن، جزٌم بَِمن، ومل يأِت 
قال:  كأنَّه  الفاء،  إرادِة  عىل  وهذا  باجلواِب،  للرشِط 
أيب  قوُل  وكذلَك  بعيد()64(،  فهَو  امَلنوُن  ُتِصِب  وَمن 

ذؤيب اهلذيل)65(:

ــا إهِنَّ َطوِقـــَك  ــوَق  َفـ ـــل  مَّ حَتَ َفــقــيــَل 

ــا ــرُيه ــض َي َيـــأهِتـــا ال  ــن  ــ َم ــٌة  ــَعـ ــبَّـ ــَطـ ُمـ

يريُد: فال يضرُيها، أي: فهو ال يضرُيها)66(، ومن 
ذلَك أيضًا قوُل ذي الرّمة)67(:

ــذي الَّ ــِب  اجلــانِ َعــىل  ُأِشف  َمتى  َوَأيّن 

ــُر ــاظِ ــن َبـــنِي اجَلـــوانِـــِب ن ــِت ِمـ ــ بِـــِه َأن

تقديِم  عىل  سيبويه  عنَد  )هو  ــرّساج:  ال ابن  قال 
يكوَن عىل  أْن  وأجاَز  متى أرشف،  ناظٌر  وإيّن  اخلرِب، 
إضامِر الفاِء)68(، والذي عنَد أيب العباِس)69( وعندي 
فيه ويف مثالِه َأنَّه عىل إضامِر الفاِء ال غري؛ ألنَّ اجلواَب 
إذا  موضِعه  غرَي  به  تنوَي  أْن  جيوُز  فال  موضِعه،  يف 
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ُوِجد له تأويٌل()70(، وقد جعَل ابن يعيش)643هـ( 
هذا احلذَف مَن الرضوراِت املستقبحِة يف الشعر)71(.

عىل  الرشِط  جواِب  من  الفاء  حذُف  يقترُص  وال 
عِر فحسب، فقد وقَع يف الكالِم املنثور؛ إذ أشاَر  الشِّ
لَك،  تشاُء  ا  َأهيُّ )وتقوُل:  قولِه:  يف  ذلك  إىل  سيبويه 
َلَك عىل  بنْيَت  ا حتَّى َكمل اساًم، ثمَّ  َفتَشاُء صلٌة ألهَيُّ
أضمرَت  وإْن  لَك،  َتشاُء  الذي  قلَت:  كأنََّك  ــا،  َأهيُّ
ا، وإْن أدخلَت  الفاء جاَز وجَزمَت تشأ، ونصبَت أهيَّ
إليه  ذهَب  ما  وهو  فَلَك()72(،  َتشْأ  ا  أهيَّ قلَت:  الفاَء 
ا  ﴿فَلَمَّ تعاىل:  قولِه  يف  فقال  أيضا،  الفّراء)207هـ( 
ْحُر إِنَّ اللَّ َسُيبِْطلُُه  لَْقواْ قَاَل ُموَس َما ِجئُْتم بِهِ الّسِ

َ
أ

إِنَّ اللَّ اَل يُْصلُِح َعَمَل الُْمْفِسِديَن﴾ ]سورة يونس/ 
ْحُر( جتعُل السحَر  81[: )وقد يكوُن )َما ِجْئُتم بِِه السِّ
منصوبًا... ثمَّ جتعُل )ما( يف معنى جزاٍء، و)ِجئُتم( يف 
)إِنَّ  قولِه  يف  الفاء  وتضمر  نصْبَت،  إذا  جزٍم  موضِع 
وكذلَك  للجزاِء()73(،  جواًبا  فيكوُن  َسُيْبطُِلُه(  اهللَّ 
خّرَج األخفُش)215هـ( قوَله تعاىل: ﴿إِن تََرَك َخرْياً 
يِْن َواألقَْربنَِي﴾ ]سورة البقرة/ 180[  الْوَِصيَُّة لِلَْواِلَ
إِن  وتقديره:  الرشِط،  جواِب  من  الفاِء  حذِف  عىل 

َتَرَك َخرْيًا فاْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواألْقَربنَِي)74(.

أّما ابُن مالٍك فقد رفَض أن يكوَن حذُف فاِء اجلزاِء 
الشعِر  يف  استعامُله  يكثُر  أنَّه  ويرى  بالشعر،  خمتّصًا 
ويقلُّ يف غرِيه، ففي تعليِقه عىل قولِه قوُله: )إِنََّك 
عالًة( تَذَرُهم  َأْن  مْن  خرٌي  َأغنياَء  َورثَتَك  َتركَت  إِْن 
مًعا  واملبتدأ  الفاِء  حذِف  عىل  احلديَث  أنَّ  ذكّر   ،)75(

من جواِب الرشِط، واألصل فيه: إِْن َتركَت َورثَتَك 
احلذَف  هذا  خصَّ  ))وَمن  وقال:  خرٌي،  فهو  َأغنياَء 
التحقيِق، وضيََّق حيُث ال تضييَق،  بالشعِر حاَد عِن 

وإذا  كثرٌي...  فيه  وهو  قليٌل،  الشعِر  غرِي  يف  هو  بل 
بالشعِر،  ذلك  خيص  ومل  معًا،  واملبتدأ  الفاُء  ُحِذفت 
خيصَّ  ال  وأن  باجلواِز  أوىل  وحَدها  الفاِء  فحذُف 
بالشعِر، فلو قيَل يف الكالِم: إِِن استعنَْت أنَت ُمعاٌن، 
مل أمنْعه، إال أّنه مل أجْده مستعَمال واملبتدُأ مذكوٌر إالّ 
يف الشعِر((، واستدلَّ عىل جواِز ذلَك يف غري الشعِر 
))اْلَبيِّنََة   :بقولِه آنفًا  املذكوِر  احلديِث  عن  فضاًل 
َجاَء  ))َفــإِْن   :وبقولِه َظْهِرَك(()76(،  ىِف  َحدٌّ  َوإاِلَّ 
َصاِحُبَها، َوإاِلَّ اْسَتْمتِْع هِبَا(()77(، فاألصُل يف احلديِث 
األوِل: َأحرِضِ البيَّنَة وإْن ال حُترْضها فجزاُؤَك حدٌّ يف 
واملبتدأ، واألصُل يف  اجلزاِء  فاُء  منه  فُحِذَف  َظهِرَك، 
ال  وإِْن  َأخَذها،  صاحُبها  جاَء  َفإِْن  الثاين:  احلديِث 
جِيْئ فاستمتِْع هِبا، بحذِف فاء اجلزاِء واجلملُة طلبيٌة، 
ثمَّ قاَل: ))والنحويوَن ال يعرتفوَن بمثِل هذا احلذِف 
كاَن  إذا  ــواِب  اجل فــاِء  حــذَف  أعني  الشعِر،  غرِي  يف 
ثبَت ذلَك يف هذيِن  مجلًة اسميًة أو مجلًة طلبيًة، وقد 
به  الّشعَر  لكّن  بالشعِر،  ختصيُصه  فبطَل  احلديثنِي، 

أوىل(()78(.

هي  إنَّام  النحويوَن  ذكَر  كام  الفاِء  هذِه  وظيفَة  إنَّ 
الرشِط،  فعِل  ومجلِة  الرشِط  جواِب  مجلِة  بني  الربُط 
مجلًة  اجلملُة  تكوَن  أْن  يصلُح  ال  حنَي  يكوُن  وذلَك 
للجواِب، قاَل الريض: )إذا كاَن اجلزاُء ممّا يصلُح أْن 
الرشِط؛  وبنَي  بينَه  رابطٍة  إىل  حاجَة  فال  رشطًا،  يقَع 
وقوِعه  صالحية  حيُث  من  لفظيًة  مناسبًة  بينهام  ألنَّ 
موِقعه، وإْن مل يصلْح له فال بدَّ من رابٍط بينهام، وأْوىل 
األشياِء به: الفاء؛ ملناسبتِه للجزاِء معنى؛ ألنَّ معناها: 
التعقيب بال فصل، واجلزاُء متعقبٌّ للرشِط كذلَك، 
تِها لفظًا()79(، وهو تعليٌل يقوُم عىل ثالثِة  هذا إىل خفَّ
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قائمٌة  واللفُظ، وهذِه  والوظيفُة  العمُل  معايري، هي: 
، إذ ال بدَّ ألداِة اجلزِم حرًفا أو اساًم  عىل أساٍس تعليميٍّ
اللفِظ، وهذا األثر هو الذي  أثٌر يف  أْن يكوَن هلا  من 
امتنَع  ومّلا  وجوابِه،  الرشِط  بني  الربِط  عمليَة  جيّسُد 
ظهوُر هذا األثر ألسباٍب تركيبيٍة تعرتي مجلَة اجلواب 
صاَر املآُل إىل رابٍط يربُط بينهام، فكانِت الفاُء بسبِب 
وظيفتِها وداللتِها من الناحيِة الرتكيبيِة عىل التعقيِب 
بنيتِها  بسبِب  خلّفتِها  اختياُرها  كاَن  وإنَّام  والتسبيِب، 
إىل  املخزومي  مهدي  الدكتور  التفَت  وقد  اللفظِيِة، 
ذلَك  الرشط،  جواب  يف  الفاِء  ملجيء  داليل  جانٍب 
أن الرشَط واجلواَب مّلا كانا غري متحققي الوقوِع بل 
فيدلُّ  لذلَك،  خمالفًا  يأيت  اجلواُب  كاَن  ومّلا  متوقعاِن، 
ٌع، كانِت احلاجُة هلذِه  عىل أنَّه متحقُق الوقوِع ال متَوقَّ
اجلواباِت  أنَّ  آخر  وبمعنى  ذلَك،  عىل  للداللِة  الفاِء 
التي تأيت مقرتنًة بالفاِء إنَّام هي متعارضٌة مع ما عليه 
مجلُة جواِب الرشِط حنَي تكوُن غرَي مقرتنٍة بالفاء)80(.

الربَط  ليسِت  الفاِء  وظيفُة  تكوُن  هذا  وفِق  وعىل 
بعَدها  سيقُع  ما  بأنَّ  املخاطِب  إشعاُر  بل  فحسُب، 
كونِه  من  املعهوِد  الــرشِط  جــواِب  منواِل  عىل  ليس 
متوّقًعا،  الرشُط  كاَن  وإْن  متحّقٌق  هو  بل  عًا،  متوقَّ
ولعلَّ يف هذا االختالِف بنَي داللِة الرشِط وجوابِه ما 
جيعُل مجلَة اجلواِب مجلًة مستقلًة ذاَت داللٍة ثابتٍة غرِي 
ابن جني  أشاَر  الرشِط، وقد  متوقفٍة عىل داللِة مجلِة 
إىل ذلَك بقولِه: )ومن ذلَك قوُلك: إْن يُقْم فارضْبه، 
إْن  أمرّيٌة، وكذلَك:  التي هي: ارضْبه، مجلٌة  فاجلملُة 
يقعْد فال ترضْبه، فقولك: ال ترضْبه، مجلٌة هنييٌة، وكلُّ 
واحدة منهام جيوُز أْن ُيبَتدَأ هِبا، فنقوُل: ارضْب زيدًا، 
يصحُّ  ممّا  هِبام  االبتداُء  كاَن  فلاّم  عمرًا،  ترضْب  وال 

أنَّ  عىل  ليدّلوا  الفاِء  إىل  احتاجوا  الكالِم،  يف  وقوُعه 
مثايْل األمِر والنهي بعدها ليسا عىل ما ُيعهُد يف الكالِم 
من وجوِدمها مبتدأين غرَي معقوديِن بام قبلهام، ومن 
مع  الــرشِط  جــواِب  يف  الفاِء  إىل  احتاجوا  أيضًا  هنا 
أوالً  يقَع  أْن  جيوُز  ممّا  االبتداَء  ألنَّ  واخلرِب؛  االبتداِء 
قبَله()81(، وهكذا يف كل رابٍط يمكُن  بام  غرَي مرتبٍط 
أن تتلمَس له وظيفًة أخرى يقوُم هِبا فضال عن داللتِه 

عىل الربط)82(.

عىل  الفاِء  وظيفِة  قرُص  يمكن  ذلك  من  وبالرغِم 
املخاطِب  إشعاِر  وظيفُة  أّما  اجلملتنِي،  بني  الربِط 
جواِب  منواِل  عىل  ليس  بعَدها  ما  أنَّ  عىل  وتنبيِهه 
هذِه  يغفَل  أن  للمتكّلِم  فيمكُن  املعهوِد،  الــرشِط 
شأهِنا  من  أخرى  تعبرييٍة  بوسائَل  ويستعنَي  الوظيفَة 
الفاِء يف تأديِة مثِل هذِه الوظيفِة، وهو  أْن تقوَم مقاَم 
ويكوُن  كلّيًا،  الفاِء  عن  االستغناَء  للمتكلِم  يتيُح  ما 
عن  الكشِف  يف  البنّيُ  األثُر  التعبرِي  وطرائِق  للمقاِم 
منشِئ  بني  املشرتكِة  املعارِف  التعويِل عىل  مع  املراِد، 
الذي  )النرُب(  الوسائِل  هذِه  ومن  ومتلّقيه،  اخلطاِب 
املقصوِد، ففي  البياِن والكشِف عن  لُه وظيفُة  يكوُن 
النرِب عىل  إيقاُع  يمكُن  أنا صاحُبَك،  تأتِني  إْن  حالِة: 
)أنا( بعَد سكتٍة خفيفِة عىل آخِر الكالِم الذي قبَلها، 
تأتِني جتْديِن مستعّدًا)83(، وبذلك  إْن  املعنى:  ويكون 
بذاهِتا،  مستقلٌة  مجلٌة  صاحُبك(  )أنا  مجلة  أن  يّتضح 
قبلها،  التي  اجلملِة  ضمَن  منسلكًة  مجلًة  وليسْت 
باَِم  ْقُتُمويِن  َصدَّ )َفــإِْن   :قولِه يف  النرَب  أنَّ  بمعنى 
ْدُت َكِذًبا ُمنُْذ َعِلْمُت َأنَّ  ، واهللِ َما َتَعمَّ َأُقوُل َوُهَو احلَقُّ
اهللَ َيْمُقُت َعَلْيِه َأْهَلُه( يكوُن واقعًا عىل القسِم )واهللِ( 
( يف مجلِة الرشِط، ممّا  مع سكتٍة خفيفٍة عىل لفظِة )احلقُّ
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الرابطِة جلواِب الرشِط، فيشِعُر ذلَك  الفاِء  ُيغني عن 
ْدُت َكِذبًا...(  املتَلّقي للخطاِب أنَّ مجلَة )واهللِ َما َتَعمَّ
باَِم  ْقُتُمويِن  َصدَّ )َفإِْن  الرشِط  مجلِة  عن  مستقلٌة  مجلٌة 

َأُقوُل...(. 

الرشِط حنَي  أنَّ جواَب  ُف  يتكشَّ تقّدَم  فيام  ولعلَّ 
وإنَّام  حقيقًة،  اجلواَب  هو  ليَس  بالفاِء  مقرتنًا  يكوُن 
يكوُن اجلواُب حمذوًفا، وما هو موجوٌد قد حلَّ حملَّه؛ 
إذ ال بدَّ جلملِة الرشِط من أْن تكوَن مكتملَة األركاِن 
النيابِة،  سبيِل  عىل  ولو  الــرشِط  جــواُب  حيُث  من 
ِعَباُدَك  ُهْم  فَإِنَّ بُْهْم  ُتَعّذِ ﴿إِن  تعاىل:  قولِه  مثِل  ففي 
نَت الَْعزِيُز اْلَِكيُم﴾ ]سورة 

َ
ِإَون َتْغفِْر لَُهْم فَإِنََّك أ

أنَّ  اللفِظ  ظاهِر  بحسِب  نالحُظ   ،]118 املائدة/ 
هْبُْم(،  ُْم ِعَباُدَك( جواٌب للرشط يف )إِن ُتَعذِّ مجلة )َفإهِنَّ
ومجلة )َفإِنََّك َأنَت اْلَعِزيُز احْلَِكيُم( جواٌب للرشط يف 
أي  بنَي  العالقَة  أنَّ  علمنا  إذا  ولكن  هَلُْم(،  َتْغِفْر  )إِن 
األصِل  ا يف  بأهنَّ يمكُن وصُفها  رشٍط وجوابِه عالقٌة 
ينتُج  الــرشِط  جــواَب  إنَّ  حيُث  من  منطقيٌة  عالقٌة 
تاليًا  ويكوُن  الرشِط،  وقوِع  عن  الواقِع  إىل  استنادًا 
وقوَع  أنَّ  يعني  وهذا  الواقعي،  التحقِق  زمِن  يف  له 
الرشِط يفيض إىل وقوِع اجلواِب)84(، أقوُل إذا علمنا 
ذلَك وجْدنا أنَّ اجلواَب يف النصِّ املذكوِر آنفًا خيالُف 
مرتَِّب  غرُي  فيها  جــواٍب  كلِّ  فوقوُع  احلقيقَة،  هذِه 
تعذيبِه  ينتْج عن  مل  عىل وقوِع رشطِه، فكوهُنم عباَده 
اهم، فُهم عباُده سواٌء أ وقَع عذاُبه عليهم أم مل يقْع،  إيَّ
العزيَز  فكوُنه سبحاَنه  الثاين،  الرشِط  احلاُل يف  وكذا 
َتْغِفْر هَلُْم(، ألنَّ ذلك ثابٌت  احلكيَم مل يفِض إليه )إِن 
املغفرِة،  ينتْج عن وقوِع  مل  فهو  وبعَدها،  املغفرِة  قبَل 
ليرتتَب عليِه كام يرتتبُّ اجلواُب عىل الرشِط، بحسِب 

إنَّ  القوُل  يمكُن  هنا  ومن  لذلك،  املنطقيِة  القاعدِة 
اجلواُب  يكوُن  بل  احلقيقِة،  عىل  اجلــواَب  ليس  هذا 
وأنَّ  األوِل،  عىل  الثاين  ترّتِب  من  بالرشِط،  يليُق  بام 
دليٌل عىل اجلواِب ال اجلواُب، وأنَّ اجلواَب  املذكوَر 
)1195هـــ(،  القونوي  إليه  أشاَر  ما  وهو  حمــذوٌف، 
من أنَّ اجلواَب حمذوٌف، وأنَّ يف الكالِم حذَف إجياٍز 
بأكثر من مجلٍة، وأنَّ املذكوَر علٌة للجواِب)85(، وكأنَّ 
اجلواَب - واهللُ أعلُم - يمكُن أن يكوَن: إْن تعّذهْبم 
م عباُدك، وإْن تغفْر هلم تغفْر ألنََّك أنَت  تعّذهْبم ألهنَّ
العزيُز احلكيُم، وكوُن اجلواِب حمذوفًا هنا، واملذكوِر 
دلياًل عليه، قد ورَد يف غرِي موضٍع من القرآِن الكريِم، 
قولِه  ففي  ذلــك)86(،  من  طرفًا  هشام  ابن  ذكَر  وقد 
ِ َلٍت  َجَل اللَّ

َ
ِ فَإِنَّ أ تعاىل: ﴿َمن َكَن يَرُْجو لَِقاء اللَّ

ِميُع الَْعلِيُم﴾ ]سورة العنكبوت/ 5[ األصُل  َوُهَو السَّ
فليبادْر بالعمِل، ألنَّ أجَل اهللِ آٍت سواء أُوجَد الرجاُء 
أم مل يوجْد، ويف قولِه تعاىل: ﴿ِإَون َتَْهْر بِالَْقْوِل فَإِنَُّه 
ْخَف﴾ ]سورة طه/ 7[، أي: فاعلْم فإنَّه 

َ
َّ َوأ َيْعلَُم الّسِ

بُوَك  يَُكّذِ تعاىل: ﴿ِإَون  قولِه  غنيٌّ عن جهِرك، ويف 
 ]4 فاطر/  ]سورة  َقبْلَِك﴾  ّمِن  رُُسٌل  بَْت  ُكّذِ َفَقْد 
بت رسٌل  اجلواُب حمذوٌف، والتقدير: فتصرّب فقد ُكذِّ
قَْرٌح  َيْمَسْسُكْم  ﴿إِن  تعاىل:  قولِه  ويف  قبِلك،  من 
عمران/  آل  ]سورة  ّمِثْلُُه﴾  قَْرٌح  الَْقوَْم  َمسَّ  َفَقْد 
ْثُلُه، ويف  140[، أي: فاصربوا َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مِّ
آَمُنواْ  ِيَن  َوالَّ َورَُسوَلُ  اللَّ  َيَتَولَّ  تعاىل: ﴿َوَمن  قولِه 
فَإِنَّ ِحزَْب الّلِ ُهُم الَْغاِلُوَن﴾ ]سورة املائدة/ 56[ 
ُهُم  الّلِ  ِحزَْب  تقدير اجلواب: يغلْب، بدليل ﴿فَإِنَّ 
الَْغاِلُوَن﴾، وبمعنى آخر فإّن املذكوَر ليَس اجلواَب، 
نًا له،  بل له عالقٌة وثيقٌة باجلواِب، فقد يكوُن متضمِّ
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أو مقتضيًا لَه، أو الزمًا له.

ومّلا كاَن اجلواُب املذكوُر ليَس اجلواَب حقيقًة وإنَّام 
هو من مقتضياِت الرتكيِب الرشطي، كاَن حذُف الفاِء 
فإْن  بالفاِء،  لرُيَبَط  اجلواَب  هو  ليس  إذ  غًا؛  مسوَّ منه 
ليَس  اجلواَب  أنَّ  عىل  للداللِة  فهي  فيِه  الفاُء  وردِت 
وناجتًا  عليه  بًا  كونِه مرتتِّ الرشِط يف  نسِق جواِب  عىل 
ْدُت َكِذبًا  عنه، وبذلَك يكوُن قوُله )واهللِ َما َتَعمَّ
للجواِب  علًة  َأْهَلُه(  َعَلْيِه  َيْمُقُت  اهللَ  َأنَّ  َعِلْمُت  ُمنُْذ 
ْقُتُمويِن  َصدَّ َفــإِْن  الكالِم:  تقديُر  ويكون  له،  وسببًا 
لكم  حيلُّ  ال  إذ  أذهب،  فدُعوين  احلَقُّ  َوُهَو  َأُقوُل  باَِم 
ْدُت َكِذبًا ُمنُْذ َعِلْمُت َأنَّ  سفُك دمي؛ أليَّن واهللِ َما َتَعمَّ
اهللَ َيْمُقُت َعَلْيِه َأْهَلُه، والدليُل عىل ذلَك ما جاَء بعد 
ْبُتُمويِن َفإِنَّ فِيُكم  هذا الكالِم، يف قولِه: )وإْن َكذَّ
ْبَن  َجابَِر  َسُلوا  ُكم،  َأْخرَبَ ذلَِك  عْن  سأْلُتُموُه  إْن  َمْن 
ْبَن  َوَسْهَل   ، اخِلْدِريِّ َسِعيٍد  وَأَبا  األَْنَصاِري،  اهللِ  َعْبِد 
َمالِِك،  اْبَن  َوَاَنَس  َأْرَقَم،  ْبَن  َوَزْيَد   ، اِعِديِّ السَّ َسِعيٍد 
ُم َسِمُعوا َهِذِه امَلَقاَلَة ِمن َرُسوِل اهللِ صىّل  وُكم َأهنَّ خُيْرِبُ
َحاِجٌز  َهَذا  يِف  َأَما  َوألَِخي،  يِل  َم  وَسلَّ وآلِِه  عليِه  اهللُ 
فاسأُلوا  كّذْبتُموين  إْن  أي:  َدِمي؟(،  َسْفِك  َعْن  َلُكم 
ويف   ،ِاهلل رسوِل  من  َسِمُعوا  ما  خيرُبوكم  هؤالِء 
ليس  فيِه  الرشِط  جواَب  أنَّ  نلحُظ  أيضًا  القوِل  هذا 

هو اجلواَب احلقيقي، بل هو دالٌّ عليه وُمَتَضّمٌن له.

الخاتمة

تغريْت  ومهام  بنيُتها،  كانْت  مهام  اللغُة  تبقى 
عمليِة  طريف  بنَي  تواصلّيٍة  وظيفٍة  ذاَت  تراكيُبها، 
املتلقي،  و  واملَخاَطب  املرسِل،  أو  املتكّلم  التواصِل؛ 
فاملتكّلُم يأيت بالكالِم لإلفادِة، ولغرٍض يريُد إيصاَله، 

متاَم  فيه  يتوّخى  تركيبًا  أو  ترتيبًا  كالَمه  فــريّتــُب 
اخلطاُب  يكوُن  حنَي  والسّيام  اللبِس،  ومنَع  الفائدِة 
شفهيًا، فهو يعتمُد بشكٍل رئيٍس عىل السياِق واملقاِم 
من  الكثرِي  إىل  ــؤّدي  ت األفعاِل  ــردوُد  ف التخاطبي؛ 
اللغِة،  قواعِد  من  الكثرِي  عن  والعدوِل  التغيرياِت، 
عن  عدوٍل  من  احلسيني  اخلطاِب  يف  ورَد  ما  ولعلَّ 
أقلُّ  هو  ما  إىل  واللجوء  النحويِة،  املعايرِي  بعِض 
املنحى، فاخلطاُب  أو شيوعًا يصبُّ يف هذا  استعامالً 
إرشادّيًا، وخطابًا حجاجيًا،  بوصِفه خطابًا  احلسيني 
نَي عىل اختالِف مستوياهِتم  يسعى إىل التأثرِي يف املتلقِّ
الذاتيِة،  ودوافِعهم  االجتامعيِة،  وانتامءاهِتم  الثقافيِة، 
من  بــدَّ  ال  فكاَن  هبــم،  املحيِط  السيايس  ــرِف  والــظَّ
بالوسائِل املختلفِة لتحقيِق اهلدِف والغايِة  االستعانِة 
من اخلطاِب، وقد متّثل ذلَك يف الكثرِي من اجلوانِب يف 
إنَّام هو  املرّكب الرشطي  اخلطاِب احلسيني، وجانُب 

واحٌد منها.

الرتكيباِت  عــىل  حصلْت  الــتــي  فالتغيرياُت 
لذلَك  استحقاِقه  مع  الفعِل  جــزِم  بــرتِك  الرشطية، 
لوجوِد اجلازِم، أو املخالفِة بني فعِل الرشِط وجوابِه 
من حيُث الصيغُة سعيًا وراَء الداللِة لغرِض إيصاِل 
الرسالِة إىل امُلَخاَطِب عىل أكمِل وجٍه ممكٍن، أو برتِك 
إلشعاِر  وجوابِه،  الرشِط  فعِل  بني  اللفظي  الرابِط 
املتلّقي أنَّ ما ورَد دليٌل عىل اجلواِب ال اجلواُب، وهو 

َغ هذا احلذَف. ما سوَّ

عمليِة  يف  اإلبالغيُة  القيمُة  تكمُن  كلِّه  هذا  ويف 
واإلقناِع  التأثرِي  يف  تتمثُل  التي  اخلطايب  التواصِل 
وبذلَك  باخلطاِب،  املقصوُد  هو  ألنَّه  املتلّقي؛  وإثارِة 
تربُز الوظيفُة اإلفهامّيُة للغِة عامًة وللخطاِب خاصًة.
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البيان والتبيني 1/ 76.( 5)
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ينظر: إعراب احلديث النبوي: 327.( 14)

ينظر: رشح التسهيل البن مالك 1/ 28.( 15)

وهي قراءة طلحة، ينظر: املحتسب 2/ 42.( 16)
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ينظر: رشح التسهيل البن مالك 4/ 66.( 19)
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ديوان ذي الرّمة: 116.( 67)

ينظر: الكتاب 3/ 68.( 68)

ينظر: املقتضب 2/ 71.( 69)

األصول يف النحو 3/ 462.( 70)

ينظر: رشح املفصل 1/ 13.( 71)

الكتاب 2/ 398.( 72)
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الملخ�ض

كان أول طرح لفكرة إلنشاء سكة حديد تصل بني بغداد وخانقني وكربالء املقدسة جرى عىل يدي وايل 
بغداد مدحت باشا سنة 1869، إال أن هذه الفكرة مل يكتب هلا أن خترج اىل الوجود لعدم توفر التمويل الكايف 
فيام يظهر، ويف سنة 1878 اتفق عدد من كبار جتار بغداد عىل إحياء هذا املرشوع نظرا ملا سيؤدي اليه من فوائد 
اقتصادية مهمة تتمثل يف تنشيط نقل املحاصيل الزراعية التي تزرع يف وسط العراق، ال سيام احلبوب، إىل بغداد 
وغريها من املدن، بعد أن كان جانب من هذه املواد يتعرسَّ نقله من مناطق إنتاجه مبارشة، فضال عن تيسري نقل 

اجلثامني والزوار من إيران إىل كربالء املقدسة ومدن العتبات األخرى.

وقد وافقت احلكومة العثامنية عىل طلبهم، وجرى توقيع االمتياز يف 17 شعبان 1297هـ/1880م، وعهد 
تتألف  عامة،  أي مجعية  هلا جملس عمومي،  منتخبني  وجعل  أعضاء  مؤلفة من مخسة  اىل جلنة  املرشوع  بإدارة 
النافعة )دائرة  من سائر األعضاء املسامهني بينام جعل  للحكومة حق اإلرشاف عىل املرشوع من خالل إدارة 
األشغال(. ومتثل املفاوضات التي جرت بني جلنة إدارة املرشوع واحلكومة أنموذجًا لألسلوب البريوقراطي 
التالية إلحيائه،  التام، ومل جتدي املحاوالت  انتهت املفاوضات بالتوقف  البطيء يف مثل هكذا مشاريع، حتى 
وحينام اتفقت احلكومة العثامنية مع احلكومة األملانية  عىل إنشاء خط حديد بني خيرتق العراق طوال حتى يصل 
إىل البرصة جنوبًا، وكان مقررًا ان يمر هذا اخلط بكربالء، توقف العمل قبل أن متتد السكة اىل جنوب العراق، 

وذلك  بسبب اندالع احلرب العاملية األوىل. 

الكلامت املفتاحية: سكة، حديد، كربالء.
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Karbala Railway Project
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Abstract

The first proposal of establishing a railway net that links Baghdad with Khaneqeen and the 
holy city of Karbala was submitted by the governor of Baghdad; Midhat Pasha in 1869, but this 
project didn’t come into existence because of the lack of sufficient funding. In 1878, he made 
a deal with the supreme traders in Baghdad to revive this project due to its important economic 
benefits of activating the transfer of crops grown in central Iraq, especially grain, to be distrib-
uted in Baghdad and other cities when these materials could not be transferred from the areas 
of production directly. Besides, the trains could facilitate carrying the coffins and visitors from 
Iran to Karbala and to the other holy cities. 

The Ottoman authority agreed and thus the concession was signed on the 17 of Shaaban 
1297 AH / 1880 AD. The project was entrusted to a committee of five elected members with 
a general assembly, composed of all other contributing members, while the government was 
given the right to supervise the project through Beneficiary Department (Labor Department). 
The negotiations between the project management committee and the government represented 
a model of the slow bureaucratic style that led the negotiations to a complete halt. The next 
attempts to revive the project were all unsuccessful. When the Ottoman government signed an 
agreement with the German government to establish a railway in Iraq, it was scheduled to go 
through Karbala toward the south, but unfortunately the work was seized when the First World 
War broke out. 

Keywords: Railway, Project, Karbala.
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مقدمة

يعد القرن التاسع عرش عرص السكك احلديدية يف 
العامل، فقد شهد مطلع هذا القرن أول االخرتاعات 
من  سكك  إلنشاء  سابقة  حمــاوالت  تطوير  جمال  يف 
احلديد يمكن أن تسري عليها  املركبات، بعد أن كانت 
التطوير  هذا  وفر  وقد  مبارشة،  األرض  عىل  تسري 
كثريًا من الوقت واألمان الذي كانت تلك املركبات 
بدائية غري  املدن عىل طرق  بني  انتقاهلا  إليه يف  حتتاج 
معبدة. عىل أن املركبات نفسها ظلت قريبة مما كانت 
يف  اخليل  قوة  عىل  تعتمد  كانت  أهنا  حيث  من  عليه 
املستمر  التطوير  أن  بيد  السكك،  تلك  عىل  سحبها 
الذي شهدته سكك احلديد أدى بالتبعية إىل التفكري 
بتطوير املرجل البخاري الذي مل تكن قد مضت عىل 
اخرتاعه إال عقود قليلة ليكون مصدر الطاقة اجلديد 
الذي حيل حمل طاقة اخليل السابقة. وبذلك بدأ عرص 
القطار البخاري إذ سار أول قطار من هذا النوع سنة 
1825 لغرض نقل األمحال، وخالل مخس سنوات 

أخرى جرى تطويره لنقل الركاب)1(.

تأخر دخول سكك احلديد اىل املمتلكات العثامنية 
مرشوع  وأول  تقدير،  أقل  يف  قرن  نصف  من  نحوًا 
إلنشاء خط سكة حديد يف الدولة العثامنية بدأ حينام 
الثاين )1876- 1909(  السلطان عبد احلميد  منح 
 1886 سنة  األناضول  حديد  سكك  إنشاء  إمتياز 
)أركــان  من  حكومي  جملس  إرشاف  حتت  لتكون 
إنشاء  تم  بسنتني  ذلك  وبعد  السنية()2(،  السلطنة 

القدس  اىل  يافا  من  فلسطني  يف  للحديد  سكة  أول 
الدولة  أن دخول  إال  إليها،  األوربيني  لنقل احلجاج 
العثامنية اىل عامل سكك احلديد أخذ خطوات أوسع 
حينام أمر السلطان بإنشاء سكة حديد تصل اىل املدينة 
مناسك حجهم، وكان  أداء احلجيج  لتسهيل  املنورة 
ضخمة  ــواالَ  أم استلزم  ومهاًم  كبريًا  مرشوعًا  هذا 
جاء جانٌب غري يسري منها من خالل التربعات التي 
عىل  فيه  واعتمد  اإلسالمي،  العامل  من  عليه  اهنالت 
إنشاؤه  استغرق  وقد  وحدها،  املحلية  اإلمكانات 
القيام  ونبَّه   .)1908 اىل   1900 )من  سنوات  ثامن 
يف  حديد  سكك  بإنشاء  التوسع  اىل  املــرشوع  هبذا 
أنحاء أخرى من الدولة، وكان السلطان عبد احلميد 
الثاين قد منح إحدى الرشكات األملانية إمتيازا إلنشاء 
سكة حديد متتد من برلني إىل بغداد سنة 1899)3( ثم 
إمتيازًا آخر لرشكة بريطانية ملد السكة من البرصة اىل 

الكويت.

سكة حديد احلجاز 1908
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العراق  اىل  احلديد  سكك  مشاريع  أوىل  دخلت 
سنة  باشا  مدحت  املصلح  بغداد  وايل  دعــا  حينام 
عدد  فيها  يساهم  أهلية  رشكة  تأسيس  1869اىل 
لتقوم  البغداديني)4(،  من  وكلهم  املــورسيــن،  من 
العراق،  بل  بغداد،  تكن  مل  جديد  مــرشوع  بإنشاء 
الكرخ  بني  حديد  سكة  بمد  يتمثل  قبل،  من  تعرفه 
يف  وعرف  للركاب،   عربات  عليه  تسري  والكاظمية 
عىل  املرشوع  هذا  وكان  الرتامواي)5(،  باسم  يومها 
أوهلا  وجه،  من  أكثر  من  مهمة  جتربة  يمثل  تواضعه 
أهنا علمت العراقيني قيمة اختزال الوقت عن طريق 
حتسني طرق املواصالت، وثانيها أهنا كانت التجربة 
رشكات  إنشاء  طريق  عن  االستثامر  جمال  يف  االوىل 
خاصة ذات نفع عام كالتي تولت إنشاء وادارة خط 
الرتامواي املذكور، وذلك بعد صدور قانون التجارة 
1286هـــ/21  سنة   رمضان   18 يف  العثامين  الربية 
وثالثها أهنا نجحت يف االستفادة  أيلول 1886م)6(  
من جتارب دول أخرى تقدمت يف هذا املجال، وذلك 
عرباته،  العديدة،  بتفاصيله  املرشوع  إدارة  طريقة  يف 
حمطاته، ومظهره، وتذاكره، وُجباته، وموظفيه، وغري 
مل  إذ  املطلقة،  ته  ِجدَّ املرشوع  أمهية  من  وزاد  ذلك. 
تعرف البالد وسيلة برية لالنتقال، حتى ذلك الوقت 
جترها  التي  العربة  حتى  بل  ــدواب،  ال ركــوب  غري 
الدواب  مل تكن مستعملة - فيام يظهر- إال يف نطاق 
يفكر  مل  مِلَ  االن  لنا  واضح  غري  ولسبب  ــدود)7(،  حم
القائمون عىل املرشوع باستعامل املاكنة البخارية جلر 
للقيام  اخليل  استعامل  مفضلني  الرتامواي،  مركبات 
هبذه املهمة، هذا مع ان استعامل هذه املاكنة جرى يف 
أنحاء أخرى من العامل قبل عدة عقود من السنني من 

ِقرَص  يكمن يف  ذلك  أن سبب  ونعتقد  التاريخ،  هذا 
املسافة التي أريد أن تقطعها تلك املركبات، والكلفة 
املرتفعة التي سيكلفها املرشوع يف حال استعامل طاقة 

البخار بديال للطاقة احليوانية)8(.

ترامواي الكاظمية

ِعالته-  عــىل  املـــرشوع-  أثبت  حــال  أيــة  وعــىل 
واألهم  برسعة،  خدماته  اىل  احلاجة  ه  وَسدِّ كفاءته، 
ربحًا  وَدرِّ  بل  كلفته،  تسديد  عىل  قدرته  أثبت  أنه 
مشجعًا عىل املسامهني يف تأسيسه)9(، فأدى ذلك إىل 
السنني  يف  مشاهبة  أخرى  مشاريع  بتأسيس  التفكري 
بغداد  من  حديد  سكة  مد  يف  التفكري  منها  الالحقة. 
عقدة  األخــرية  تكون  أن  هبدف  وتكريت  راوة  إىل 
اتــصــال بــني ألــويــة املــوصــل وشــهــرزور )ومــركــزه 
تكريت  قصبة  )لوقوع  وذلك  والسليامنية،  كركوك( 
ثم  الثالثة(  األمكنة  هذه  إىل  بالنسبة  ة  الــرُسَّ بمقام 
املــرشوع  كلفة  ارتفاع  بسبب  الفكرة  هــذه  تركت 
بني  والربط  هنرية،  بطرق  عنه  االستعاضة  وإمكانية 
النهرين بقناة أو هنر، ليكون وسيلة نقل بني هذه مدن 
جرى  فقد  وبالفعل  حلب.  إىل  وصوالً  اإلقليم  هذا 
سميت  قناة  شق  طريق  عن  بالفرات  دجلة  توصيل 
طرقًا  لتكون  املسافات  بعض  ومهدت  )الكنعانية( 

بديلة لذلك املرشوع)10(.  
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نارص  الشاه  قصد  أن  العام،  ذلك  يف  وصــادف 
العتبات  زيــارة  أجل  من  بغداد،  القاجاري  الدين 
املقدسة، فاستقبل بحفاوة كبرية، وشيد إلقامته قرص 
كبري يف بستان واسع يقع خارج أسوار بغداد، سمي 
اليوم(،  الطب  مدينة  تقع  )حيث  النارصي  بالقرص 
وأقيمت االحتفاالت واالستعراضات العسكرية يف 
ساحته هلذا الغرض، وقد انتهز مدحت باشا املناسبة، 
فعرض عىل ضيفه مرشوعًا طموحًا يقيض بمد سكة 
اىل  ومنها  بغداد،  اىل  احلدود  عىل  خانقني  من  حديد 
بيع  قيمة  من  إنشائها  عىل  ينفق  والنجف،  كربالء 
بعض املوجودات النفيسة التي حتتفظ هبا خزانة مرقد 
ولسبب  االرشف)11(،  النجف  يف   عيل اإلمــام 
ثم  ومــن  كربالء  ــرشوع  امل هــذا  يلق  مل  غريمعروف 
رسعان ما نيس املقرتح كله ومل يعد موضوعًا حلديث، 

ال سيام بعد انتهاء مدة حكم مدحت باشا نفسه.

عىل أن فكرة املرشوع مل متت، فقد جرى إحياؤها 
بعد سنوات قليلة، ففي آخر سنة 1295هـ/1878م، 
منذ  تداوهلا  جيري  فكرة  عن  الزوراء  جريدة  أعلنت 
مدة بني عدد من كبار التجار يف بغداد  إلنشاء سكة 
إىل  ومنها  كربالء،  إىل  وتصل  بغداد  من  تبدأ  حديد 
وبذا  خانقني،  إىل  اآلخر  الطرف  من  ومتتد  النجف، 
احلديد.  خطوط  من  بشبكة  الــعــراق  وســط  يربط 
الشبكة  هذه  إنشاء  أهــداف  من  أن  الواضح  ومن 
يف  املقدسة  العتبات  إىل  الوافدين   زيارة  تيسري  كان 
يف  لدفنها  اجلثامني  ونقل  والنجف،  كربالء  مدينتي 
النجف، سواء من إيران أو من بغداد واملدن األخرى 
وبني  وكربالء،  بغداد  بني  السكة  تلك  هبا  متر  التي 
شأن  من  فأن  أخرى  ناحية  ومن  وخانقني،  األخرية 

هذه الشبكة احلديثة من الطرق أن تؤدي إىل تنشيط 
جتارة املحاصيل الزراعية التي تزرع يف وسط العراق، 
بعد  املدن،  من  وغريها  بغداد  إىل  احلبوب،  سيام  ال 
أن كان جانب من هذه املواد يتعرسَّ نقله من مناطق 

إنتاجه مبارشة)12(.

السنني  إىل  يرقى  الفكرة  تاريخ  أن  املعقول  ومن 
تــرامــواي  حديد  سكة  مــرشوع  فيها  أثبت  التي 
سنة  وبالتحديد  أرباحه،  ونمو  نجاحه،  الكاظمية 
خط  »متديد  فكرة  طرحت  أذ  ـــ/1870م  1287هـ

الرتامواي  من نفس بغداد إىل قصبة كربالء«)13(.

ورسعان ما حتولت الفكرة اىل مرشوع من خالل 
عىل  تعمل  بغداد،  يف  التجار  كبار  من  رشكة  تكوين 

تأسيسه، وهؤالء التجار هم:

احلاج عبدالرمحن سليم الباجه جي. 1
احلاج أمحد سليم الباجه جي. 2
احللج حممود سليم الباجه جي. 3
احلاج مصطفى كبة. 4
السيد حسن كبة. 5
السيد حسن السيد حييى. 6
يوسف عزره قوجي. 7
مناحيم سلامن دانيال. 8

وقد وافقت احلكومة العثامنية عىل طلبهم، وجرى 
ـــ/1880م،  1297ه شعبان   17 يف  االمتياز  توقيع 
النافعة  ــر(  )وزي ناظر  احلكومة  طــرف  من  ووقعه 
الثاين  الطرف  أما  أفندي،  فهمي  حسن  )األشغال( 

فجميع التجار التقدمني بالطلب)14(.
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جريدة  يف  نرشته  هلا  مقال  يف  الرشكة،  وذكــرت 
الزوراء، أن تشكيلها  كان أمرًا غري مسبوق يف معظم 
يف  حتى  يسبق  )مل  أنه  فقالت  العثامنية،  املمتلكات 
من  القبيل  هذا  بأمثال  السلطنة  ملركز  القريبة  املحال 
الرشكات، عىل أن يكون أهلها من التبعة العلية )أي 
العثامنية( ألجل إنشاء مثل سكة احلديد هذه التي هي 
أهنا  ونعتقد  قدرها()15(،  عىل  )سابقة(  مسافة  ذات 
القريبة ملركز السلطنة( ت حديثها عىل )املحال  قرَصَ
سنة  منذ  احلديد  سكك  ُعرفت  التي  مرص،  لتستثني 
1853 وهو وقت مبكر، سبقت فيه أكثر دول العامل، 

ومنها الدولة العثامنية نفسها)16(.

ويفهم مما ورد يف الزوراء أن عمدت إىل تشجيع 
يف  أمواهلم  استثامر  عىل  املال  أصحاب  من  اجلمهور 
 رشاء ما سيطرح من حصص. اذ جاء يف املادة 28 -
قــد نــص عىل  العثامين  الــرشكــات  قــانــون  وملــا كــان 
اإلذن  يعطى  ان  )بــعــد  املــســامة  غــري  الــرشكــة  أن 
فــرمــان  بــمــوجــب  وتنظيمها  عــقــدهــا  يف  أوالً 
يرتتب ــذي  ــ ال ــة  ــاول ــق امل ســنــد  ــدم  ــق ي ان   ينبغي 
أرادة  يــصــدر  مل  )مـــا  ــه   ــ وأن ــاء()17(  ــ ــرشك ــ ال ــني  ب
جيوز فــال  الــرشكــة  تلك  ــراء  ــإج ب سلطانية   سنية 
بأهنا  الرشكة   رصحت  لذا  وإجــراؤهــا(.  تنظيمها 
الالزم،  السلطاين  )الفرمان(  صدور  منتظرة  تعمل 
املفاوضات( جتري مع حكومة  )اي  املخابرات  وأن 
الباب العايل من أن )جيتهد من طرف أيضًا بتشكيل 
الرشكة بصورة ذات أساس( وهي عبارة قد توحي 
بأهنا أرادت، او اشرتطت، تشكيل الرشكة او تعديل 
نظامها يف أقل تقدير لتالئم )الصورة املبحوث عنها 
اىل  الـــزوراء  وتشري  الــتــأخــري()18(.  سبب  هي  التي 

أي  احلكومة(  لدى  الواقعة  )التشويقات  بتأثري  أنه 
تشجيعها )كانت رشكة من أهل بلدنا التجار القاطنني 
فيها، ومن تبعة الدولة العلية، قد تعهدت بخصوص 
وإخراج  كربالء،  إىل  بغداد  من  احلديد  سكة  إنشاء 
إىل  واألخــرى  النجف،  إىل  إحدامها  ومد  شعبتني، 
سيكون  بوصفه  للمرشوع  جــت  وَروَّ خانقني()19(، 
)يمحو  أن  شأنه  من  ألن  البالد،  لنهضة  رئيسًا  سببًا 
عن  متقهقرة  لبقائها  الباعثة  األسباب  سائر  أيضًا 
وإذا  احلديد،  طريق  هو  إنام  جهة  كل  من  الرتقيات 
يمدد وينشأ هكذا ُطرق حديد فإن عدد الفوائد املدنية 
التي حتصل يف مملكتنا حالئذ مادة ومعنى وإحصائها 
ُمشكل، ولكن نستطيع أن نقول هذا القدر، وهو أنه 
املحصول  سوق  أن  الطريق  هذا  يصنع  أن  بعد  من 
الــزراع  ويكتسب  سهولة،  يكسب  طــرف  كل  إىل 
الرغبات  حتصل  اجلهة  فالذي  هذا،  من  لذة  األهايل 
فشيئًا  شيئًا  املحصول  من  نوع  كل  لرتبية  العمومية 
درجة  إىل  العراق  يف  املطلولة  املعمورية  وحتصل 
أيضًا،  اهلند  جتارة  تنحرص  الواسطة  وهبذه  الكامل.. 
َجــَوالن  موضع  وكذلك  الطريق،  هذا  إىل  وتنتقل 
فالعشائر  التأمني،  حتت   يدخلون  والعربان  العشاير 
البدوية  حال  يف  يعيشون  اآلن  هم  الذين  والقبائل 
دائرة  يف  ويدخلون  الزراعة  إىل  يذهبون  )البداوة( 
الطريق  مثل  تسهيالت  ولوجود  بالتدريج..  املدنية 
هذا  كذلك،  أيضًا  والصنايع  احلرف  ترتقى  املذكور 
أزيد  اجلليلة  اخلزانة  ستأخذها  التي  الواردات  وَدع 

من وارداهتا اآلن.. الخ()20(.  

لفكرة  الرسمي  التشجيع  مــن  الــرغــم  ــىل  وع
املفاوضات  فأن  وفوائده،  دواعيه  وتفّهم  املرشوع، 
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حصل  )قد  بل  كاماًل،  عامًا  استغرق  تعثرًا  شهدت 
هلا سكتة!( عىل حد تعبري الزوراء، )حلصول ختالف 
املقاولة()21(، ومل توضح  نقاط رقيم  أفكار يف بعض 
الزوراء طبيعة تلك النقاط، ولكن من الواضح أهنا مل 
تكن متثل اختالفات جوهرية، ألهنا رسعان ما جرى 
تذليلها بتدخل وايل بغداد يومذاك،وهو قدري باشا 
1295هـــ/  احلجة  ذي   17  –  1295 اآلخر  )ربيع 
اذار 1878- ترشين الثاين من السنة نفسها( بوصف 
)ُمسلَّم  وأهنا  الوالية(  عمران  أسباب  )من  املرشوع 
للمعمورية(،  سبب  أول  وهي  للعموم،  منافعها 
مصالح  بني  يوفق  أن  املذكور  الــوايل  استطاع  وقد 
وتذليل  املركزية،  الدولة  نظر  وجهة  وبني  املؤسسني 
أضحى  النهاية  ويف  لالختالف،  املوجبة  )النقاط 
موفقًا لتنحية اإلختالف احلاصل وإزالته إىل طرف، 
بظل احلرضة امللوكية املستظلة به املعمورية(.  ثم أهنا 
أضافت ))وقد علم بالنظر إىل مسموعاتنا املوثوق هبا 
أن املقاولة املرسلة من دار السعادة )يقصد استانبول( 
من  القبول  هلام  حصل  النظام  الئحة(  )يريد:  ورقيم 
وجرى  للغاية،  جزئية  بتعديالت  املؤسسني  طرف 
إىل كربالء مليض  الطريق  بمندرجاهتام ومتديد  التعهد 
سنتني اعتبارًا من  تاريخ فرمان اإلمتياز العايل، الذي 
بسنتني،  ذلك  بعد  النجف  وإىل  بالرشف،  يصدر 
هذا  عىل  ذلــك  بعد  ما  إىل  خانقني  شعبة  وتعليق 
واإلشعار  العرض  حصل  هذا  عىل  وجاء  السياق، 
من جانب مالذ الوالية اجلليل إىل طرف الباب العايل 
األرشف بترسيع اإلرسال لفرمان االمتياز العايل((. 
دون  من  أي  نيم(  )أنو  تزل  ملا  أهنا  الرشكة  وتذكر 

تسمية، ووعدت باختيار اسم هلا يف املستقبل)22(.

والحظت الرشكة انه بموجب رشوط عقدها مع 
احلكومة سيتوجب أن يكون عرض هذه السكة مرتَا 
)أو 44 سنتمرتا(،  واحدا ومخسة وأربعني سنتيمرتًا 
يف  املتبع  القيايس  الُعرض  من  قريب  ُعــرض  وهو 
ذلك العرص، وهو مرت ومخسة وثالثني سنتمرتًا، بينام 
ثامنني  بعرض  احلديد  أن تكون سكة  الرشكة  طلبت 
ان حيقق هلا  يمكن  للكلفة، مما  تقليال  فقط،  سانتمرت 
ما  إذا  خسارة  من  اليه  ستتعرض  ما  بخالف  ربحًا 
فإهنا  أخرى  ناحية  ومن  السابق)23(.  الُعرض  اعتمد 
احلكومة  وضعتها  التي  الرشوط  أن  رصاحة  أعلنت 
يف  توجد  كلية  مصاريف  »إىل  احلاجة  إىل  ستؤدي 
خارج اقتدار الرشكة املحلية«، بام يفهم منه  التلويح 
باضطرارها إىل االستعانة بأموال غري حملية، وقدرت 
لــرية،، قسمت  ـــ)200،000(  بـ ــرشوع   امل تكاليف 
لرية،    )50( سهم  كل  وقيمة  سهم،   )4000( عىل 
وترك  األسهم،  ربع  العثامنية  احلكومة  اشرتت  بينام 
سائر  اىل  األخــرى  الثالثة  األربــاع  تبيع  أن  للرشكة 
من  يكونوا  أن  عن  النظر  بغض  رشائها  يف  الراغبني 
أمر  إطالق  من  وواضح  ال)24(،  أم  العثامنية  التبعة 
رشاء األسهم ليشمل غري ذوي التبعية العثامنية كان 
يراد به اإلرساع يف عملية مجع األموال الالزمة لتغطية 

رأسامهلا املذكور.

مخسة  من  مؤلفة  جلنة  اىل  املــرشوع  بــإدارة  وعهد 
يف  أسهم  بعرشة  املسامهني  مــن  منتخبني  أعــضــاء 
عامة،  أي مجعية  هلا جملس عمومي،  األقل،  وجعل 
تتألف من سائر األعضاء املسامهني بمثل ذلك العدد 
من األسهم، وهو أمر الفت للنظر ألنه ال يبق مزية 
بينام جعل   العامة،  اللجنة عىل أعضاء اهليئة  ألعضاء 
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خالل  من  ــرشوع  امل عىل  اإلرشاف  حق  للحكومة 
أن  هذه   فأعلنت  األشغال(،  )دائــرة  النافعة  إدارة 
الذين يرغبون يف رشاء األسهم أن جيتمعوا يف مدهنم 
به  حتتفظ  خاص  سجل  يف  أسهمهم  عدد  ويسجلوا 

تلك اإلدارة)25(.

وحددت مدة االمتياز بـ 99 سنة، تؤول ممتلكات 
مقابل.  دونام  العثامنية  احلكومة  اىل  بعدها   الرشكة 
واحــد  مــرت  السكة   عــرض  يكون  أن  واشــرتطــت 
االمتياز  أصحاب  اعرتاض  أثار  ما  وهذا  و44سم، 
كام تقدم بنا، كام رشطت عىل أصحاب االمتياز تقديم  
الئحة الكشف واخلرائط اخلاصة بالطرق التي ستقام 
النحو  عليها سكك احلديد، ومواعيد انجازها، عىل 

اآليت

خط بغداد - كربالء املقدسة خالل سنة واحدة أ. 
)يمر باملحمودية فاملسيب(.

خالل ب.  األرشف  النجف   - املقدسة  كربالء  خط 
3 سنوات. 

)يمر ج.  سنوات   4 خالل  خانقني   - بغداد  خط 
بشهربان فخان بني سعد(.

عىل أن تقوم أدارة النافعة بتدقيق الالئحة املذكورة 
تقديم  تاريخ  من  شهور   3 خالل  املرفقة  واخلرائط 
الطلب، ومن ثم تصادق عليها. وأن يقوم أصحاب 
االمتياز بتنفيذ املرشوع خالل سنتني من تاريخ البدء 
الواضح  التفاوت  ذلك  للنظر  امللفت  بالعمل. ومن 
يف املدد املقدرة النجاز هذه اللوائح واخلرائط، )عىل 
الرغم من تقارب املسافات وتشابه البيئات اجلغرافية 
كاملة،  سنوات  ثامين  نحو  وتبلغ  نفسها(،  للطرق 

بانجاز  االمتياز  أصحاب  هبا  ألزمت  التي  املدة  وأما 
املرشوع كله، فهي ال تتجاوز السنتني فقط، أي ربع 
الناحية  من  املــرشوع  لدراسة  خصصت  التي  املدة 
النظرية البحتة، وهو أمر غري متوازن زمنيا ومل نفهم 

له تفسريًا مقنعًا.

لصالح  دعائية  بحملة  ثم  من  الرشكة  وقامت 
من  إلنقاذه  فيها  تدعو  مقاالت  ونرشت  مرشوعها 
اىل  ذاك،  عهد  بغداد  بــوايل  أدى  مما  املبكرة،  كبوته 
اىل  فوقف  حجج،  من  ذكرته  ما  بوجاهة  االقتناع 
جانب مساندة املرشوع وفتح باب املذاكرة مع حكومة 
العايل من جهة و »املخابرة مع مؤسسيه« من  الباب 
جهة أخرى، بشأن العمل عىل إزالة ما يف طريقه من 
معوقات، فضال عن »استحصال لوازم املعمورية«، 

أي العمران، هبدف »اإلتيان به إىل الوجود«.

الرشكة يف  تلكؤ  ثم  املفاوضات، ومن  تلكؤ  دفع 
لدهيم  ما  بيع  إىل  املسامهني  ببعض  مرشوعها،  تنفيذ 
سوميخ  أرسة  من  هيودي  تاجر  منهم  أسهمها،  من 
اشرتى  قد  كان  ــاروخ،  ب يدعى  بغداد  يف  املعروفة 
عرشين حصة، وهي املرقامت 724 إىل 743، وثالث 
 ،2509 إىل   2507 من  مرقامت  أخــرى  حصص 
فيكون جمموع حصصه 23 حصة، ويفهم مما أوردته 
جريدة الزوراء أن عدد ما طرحته الرشكة من أسهم 
باروخ  أن  و  تأكيد،  بكل  األخري  العدد  يتجاوز  كان 
الرشكة  أعطته  أن  فكان  هذه  أسهمه  أضاع  املذكور 
23 حصة بدهلا، وباألرقام نفسها، فام كان منه إال أن 
باع هذه األسهم إىل  عبد القادر باشا بن حممد باشا 
مترصف العامرة آنذاك ألف روبية َعينًا، واعترب البيع 
من ابتداء شهر )مايس- آذار( من سنة 1295رومية 
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ذلك  »بموجب  أنه  اجلريدة  وذكــرت  ـــ(.  )1296ه
املومى  باسم  الــالزم  وقوجاهنا)26(  قيدها  يصحح 
املذكورة  الثالثة والعرشون  إليه، فسندات احلصص 
الضائعة إذا تظهر يف املستقبل بيد كل من كان فإهنا ال 

تقبل وال تعترب«)27(.

الــرتويــج  الــرشكــة يف  ذلـــك، مضت  كــل  ــع  وم
رة بمزاياه الكثرية، من حيث  ملرشوعها الطموح ُمذكِّ
أنه يؤدي إىل رفع مستوى اإلنتاج يف العراق ليعود كام 
كان يف عصوره الزاهرة  حينام كان يف مستوى حتسده 
االنخفاض  ذلك  سبب  ان  ورأت  العامل،  أمم  عليه 
يكمن يف قلة منافذ التصدير، وفقدان وسائل النقل، 
آثار عمرانه يف  كانت  الذي  العراق  إن   ...« فقالت: 
هي  التي  مناسبته  كانت  بينام  البلدان  مغبوطة  وقته 
يف املوقع بدرجة ال تكاد تقبل قياسًا لنقطة من نقاط 
االستطاعة  لعدم  مضطر  وهو  به  إذا  األرض،  كرة 
التأثري ال شبهة  الطبيعي، وهذا  عىل رصف حمصوله 
املخرج  كعدم  املخصوصة  النقائص  من  حيصل  فإنه 

وفقدان الوسائط النقلية...«.

مرة  فنبهت  التجارة،  عن  احلديث  اىل  وانتقلت 
أخرى إىل أمهية وجود طرق نقل صاحلة لنقل البضائع 
اإلشــارة  أرادت  وربــام  غرهبا،  إىل  البالد  رشق  من 
والبحر  العريب  اخلليج  بني  الرابط  العراق  موقع  اىل 
االقتصادية  النشاطات  خمتلف  املتوسط،وتشجيع 
»فأما  فقالت:  خاصة،  التجاري  بالتبادل  املتمثلة 
املائة  بدرجة  ترتقى  وقتئذ  أهنا  يف  يشك  فال  التجارة 
يف الواحد ألن هذه الطريق يف ذاك الوقت يستحصل 
وسائل اإلكامل كإيصال املحصوالت من الرشق إىل 
الغرب يف مخسة عرش يومًا وتسهيل االختالط الذي 
املعامالت  الوقوف عىل  به اخللق  يستطيع أن حيصل 

التجارية وأسباب الرتقي واحلاصل أن حتري حد تام 
ألجل تعريف خريه ومنافعه... فإن شاء اهلل تعاىل أن 
العايل  التشبث  بوجه  وجودًا  جيد  هذا  كربالء  طريق 

وذلك الوقت تسلم إجابة إفاداتنا هذه«.

وأشارت إىل ما سيدره مثل هذا املرشوع من أرباح 
سيزيد  االستثامر  عىل  اإلقبال  وإن  املستثمرين،  عىل 
عىل  وإنام  فحسب،  عليهم  ليس  املتدفقة،  الثروة  من 
البالد بوجه عام، وهذا ما ترغب به الدولة وتشجعه، 
الثروة  تعميم  هو  هذا  من  املقصد  وإن  »أال  فقالت: 
التي حتصلها الرشكة التي تشكل هذا الطريق، وذلك 
أيضا يستطيع أن حيصل بأخذ احلصص، وهذه الطرق 
به  كانت  ملكًا  وإن  أال  وتشكيلها،  تأسيسها  تسهل 
الرشكات كثرية فإن املنفعة العمومية توجد وحتصل 
القاعدة  منها يف غريه، وهذه  املوضع أرسع  يف ذلك 
هي من أحكام فن الثروة وهي مثبت بأثاره الباهرة، 
بأي  الرشكة  يركبون هذه  الذين  فإن ذوي احلصص 
القدر،  بذاك  تتعمم  املنفعة  فإن  قدر يكونون كثريين 
حتصل  الدرجة  فبتلك  قليلني  يصريون  ما  قدر  أي 
لدى  مرجحة  العموم  منفعة  وإن  أال  انحصارًا)28(، 

احلكومة عىل اخلصوص«)29(.

وعىل الرغم من احلملة اإلعالمية التي قامت هبا 
الرشكة من أجل الرتويج ملرشوعها الرائد، واملساعي 
التي اضطلعت هبا من أجل إنجاحه، من مد سكك 
احلديد، ومتهيد الطرق، إال أن املرشوع نفسه مل ير النور 
فعاًل، فقد قررت نظارة النافعة )وزارة األشغال( يف 
النظام  عىل  املصادقة  رفض  1880م  سنة  استانبول 
الداخيل للرشكة دفعة واحدة، بحجة اعرتاضها عىل 
أصحاب  أيدي  يف  فأسقط  النظام،  هذا  مواد  بعض 
االمتياز، وكانوا قد أنفقوا األموال الكثرية عليه، ومل 
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احلكومة  إقناع  يف  شيئًا  وعرائضهم  التامساهتم  جُتد 
من  حتصل  أن  يمكن  التي  واملنافع  حتقيقه،  بجدوى 
ورائه، إال أن وزارة النافعة مل حَتد عن رأهيا يف رفضه 
بصفة قاطعة، ومن الصعب معرفة األسباب احلقيقية 
من وراء هذا الرفض، إال أن تكون أسبابًا سياسية مل 
يرد املسؤولون اإلفصاح عنها يف حينه، ألنه لو كانت 
هذه األسباب فنية او مالية ألمكن معاجلتها بإدخال 

التعديالت عىل النظام الداخيل)30(.

اىل  الرشكة  اضطرت  املــرشوع  إنقاذ  اجل  ومن 
احلديد  السكك  من  االفادة  هو  بديل  مقرتح  تقديم 
التي تم نصبها عن طريق حتويلها اىل خطوط ترامواي 
حتصل  فلم  للقطار،  خطوطًا  تكون  ان  من  بــدال 
املوافقة عىل هذه أيضًا، كام جرت حماولة اخرى تقدم 
هلم  بالسامح  املسؤولني  إلقناع  التجار،   بعض  هبا 
بتنفيذها، إال ان هذه املحاوالت فشلت مجيعًا ومات 
تنفيذه، وشكوكها  املرشوع ضحية تردد احلكومة يف 
يف تداعياته، والبريوقراطية التي أدت إىل اختناقه، ومل 

نعد نسمع عنه شيئًا بعد ذلك شيئًا.

من  حمرم  يف  الزوراء  فيام نرشته  نقرأ  فإننا  وهكذا 
سنة  1304 هـ/ ايلول 1884م أن وايل بغداد أجرى 
بإصالح  وقام  كربالء،  إىل  احللة  من  الطريق  تعديل 
منها  واحدة  »فجعل يف كل  املعابر ورصف ضياعها 
طريق )شوسة()31(، وشغل من بغداد إىل كربالء عىل 
الطريق التي سعى بتعديلها عربات أمحال عادية وما 
يتطرق  ومل  املشكورة«)32(،  املساعي  وبذل  أشبهها، 
اخلرب اىل سكك حديد تقوم هبذه املهام، وغريها، كام 
كان مأموالً من قبل، مما دل عىل أن املرشوع الطموح 

طوي يف مدارج النسيان.

الدولة  التي ربطت بني  القوية  ونتيجة للعالقات 
الثاين  ترشين  هناية  يف  صدرت  فقد  واملانيا،  العثامنية 
مد  امتياز  بموجبها  منح  سلطانية  ارادة   1899 سنة 
البرصة،  سكة احلديد من قونية اىل بغداد، ومنها اىل 
اىل رشكة سكة حديد االناضول األملانية  عىل أن يمر 
قريبًا، من مدينتي كربالء والنجف، وذلك ادراكًا من 
احلكومة العثامنية للقيمة السرتاتيجية السياسية لربط 
رسيع للمركز مع اقىص احلدود الرشقية للدولة)33(.
غري ان هذا املرشوع مل يكتمل بسبب نشوب احلرب 
العاملية األوىل)34(. وبذا انتهى اخر أمال أهايل كربالء 
يف  متر  املنشودة  احلديد  سكة  يــرون  أن  يف  املقدسة 

أرضهم حتى انتهاء عهد الدولة العثامنية يف العراق.

بغــداد  واليتــي  يف  احلديــد  الســكك  ملــرشوع  خارطــة 
للدراســات  كربــالء  )مركــز   .1893 ســنة  والبــرة 
الوثائــق  احلضاريــة،  كربــالء  موســوعة  والبحــوث: 
يف  العثــامين  األرشــيف  عــن  ص111،  ج8  العثامنيــة، 

اســتانبول(.
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ــي بغــداد والبــرة ســنة  ــد يف واليت خارطــة ســكك احلدي
ــة،  ــق العثامني ــة، الوثائ ــالء احلضاري 1895)موســوعة كرب

ــتانبول(. ــامين يف اس ــيف العث ــن األرش ج8 ص112، ع

 خارطــة لســكك احلديــد يف الدولــة العثامنيــة ســنة 1878 
موســوعة  والبحــوث:  للدراســات  كربــالء  )مركــز 
كربــالء احلضاريــة، الوثائــق العثامنيــة، ج8 ص110، عــن 

األرشــيف العثــامين يف اســتانبول(.

خاتمة

مدينة  يصل  حــديــد  سكة  انــشــاء  مـــرشوع  مــر 
مدينتي  من  وبكل  بغداد،  بمدينة  املقدسة  كربالء 
التطورات  من  بجملة  االرشف،  والنجف  خانقني، 
ستينات  من  املمتدة  احلقبة  شغلت  واإلحباطات 
القرن التاسع عرش وحتى هناية عهد الدولة العثامنية 
يف العراق، وكان مدحت باشا قد طرح فكرة املرشوع 
عىل الشاه نارص الدين القاجاري عند زيارته للعراق 
يف  املطلوبة  االستجابة  تلق  مل  اهنا  اال   ،1869 سنة 
أعيد  حتى  واحــد  عقد  اال  يمض  مل  ولكن  حينه، 
جتار  من  عدد  شكل  حني  املــرشوع،  باحياء  التفكري 
بغداد رشكة مسامهة هلذا الغرض، وطرحت أسهمها 
باحلملة  متأثرا  رشائها  عىل  أقبل  الذي  اجلمهور  عىل 
االعالمية التي روجت له، اال ان املرشوع دخل من 
مع  املطولة  املفاوضات  من  مظلم  نفق  يف  ذلك  بعد 
احلكومة العثامنية أدت اىل توقفه، وأخريا منحت هذه 
احلكومة موافقتها عىل امتياز سكة حديد أملانية تربط 
االناضول بساحل اخلليج العريب فجرى وضع املدينة 
حمطاته  من  واحــدة  لتكون  اخلط  هذا  عىل  املقدسة 
بسبب  أخــرى  مرة  توقف  املــرشوع  أن  إال  املهمة، 

اندالع احلرب العاملية االوىل.

 الهوام�ض 

البد من اإلشارة هنا إىل أننا اعتمدنا بصفة رئيسة، فبي ( 1)
يف  البغدادية،  الزوراء  جريدة  عىل  البحث،  هذا  كتابة 

اعدادها الصادرة من سنة 1869 إىل 1915.

الزوراء، العدد 1396 يف 15 مجادى اآلخرة 1304.( 2)

هبا ( 3) قام  التي  الزيارة  اثر  حتقق  قد  االتفاق  ذلك  كان 
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امرباطور املانيا فريدريك وليم الثاين اىل الدولة العثامنية 
الرؤوف  عبد  ينظر:   .1898 سنة  األول  ترشين  يف 
الثاين إىل الرشقي يف  أملانيا وليم  سنو، رحلة امرباطور 
العرب  تاريخ  املعارصة،  جملة   العربية  الصحافة  مرآة 

والعامل،   بريوت، 1999، 180.

قيمتها ( 4) تبلغ  سهاًم،   9000 الرشكة  أسهم  عدد  بلغ   
وكانت  بغداديون،  جتار  مجيعا  اشرتاها  لريه،   15000
قيمة السهم الواحد 250 قرشًا، وبلغت كلفة املرشوع 
 40 الرشكة  عربات  جمموع  بلغ  بينام  جنيه،   18000
عربة، كل منها بطابقني، وتستوعب كل منها 50 راكبًا،  
واختذت هذه الرشكة من خان الربزليل مقرًا هلا )حيث 
شيدت عامرة الدامرجي فيام بعد(، ومن أبرز من توىل 
 1221 )ولد  االسرتابادي  عبداهلادي  التاجر  رئاستها 
ينظر:  1898م(.  1316هـ/1806-  سنة  وتويف  هـ 
كامل حتاتة: مذكرات مدحت باشا، بريوت، 2002، 
العراق  تاريخ  نوار:  سليامن  العزيز  وعبد  ص234 

احلديث، القاهرة 1968، ص381.

من الفرنسية Train، وتعني القطار، والقطار لغة االبل ( 5)
اذا سارت عىل نسق واحد واستعريت لتعني مركبات 

سكك احلديد.

يف 8 حمرم سنة 1334 هـ/ 1916م صدر قانون خاص ( 6)
بالغاء املواد من 40 اىل 51من هذا  القانون.

وُعربت ( 7) )عجلة(،  بالعربية  وهي  )أَربه(  الرتكية  من   
ويف  بـ)عربانه(  العراق  عامية  يف  وُعرفت  بـ)عربة( 
مرص )عربية(، وعرفتها الزوراء بأهنا »آلة من اخلشب 
جترها الدواب وهي تتدحرج« )العدد 3 يف 19 ربيع2، 
عىل  )عربة(  اسم  اجلريدة  أطلقت  عام  وبعد   )1286
هادن  جون  أن  فذكرت  بالسيارة،  بعد  فيام  عرف  ما 
االنكليزي  قد اخرتع هبذه االثناء عربة يف حلب وتلك 
األرض  سطح  عن  مرتفعة  النارية  بالقوة  تسري  العربة 

 15 يف   200 العدد  )الزوراء،  واحد«  مرت  بمقدار 
رمضان 1288(.

احد ( 8) الشابندر،  جلبي  حممود  حصل   1914 سنة  يف 
يف  كهربائي  ترام  إلنشاء  امتياز  عىل  بغداد،  جتار  كبار 
هندسة  لعرض  بريطانيني  مهندسني  واستقدم  بغداد، 
الشارع الذي يسري فيه الرتام املذكور، وكان من املتفق 
عليه ان جيتاز الرتام هنر دجلة عىل جرس حديدي حيل 
مكانه  يف  شيد  )الذي  انذاك  القائم  العتيق  اجلرس  حمل 
ان  اال  بعد(  فيام  الشهداء  املسمى جرس  املأمون،  جرس 
تنفيذ  دون  حال  آنذاك  االوىل  العاملية  احلرب  نشوب 
هذا املرشوع. جريدة صدى بابل، العدد 247 يف 21 

شعبان 1332 هـ/15 متوز 1914م.

مصدر ( 9) نوار:   .%20 إىل   %18 الرشكة   أرباح  بلغت 
سابق ص 381.

الزوراء، العدد 48 يف 23 صفر 1287 وكامل حتاتة: ( 10)
مذكرات مدحت باشا، ص231.

ترمجه ( 11) العثامين،  االرشيف  يف  كربالء  ديلك،   قايا، 
بريوت،  زهران،  ومصطفى  سعيد  حازم  الرتكية  عن 

2008،  ص249.

األوىل ( 12) مجادى   30 يف   762 العدد  الزوراء،  جريدة 
.1296

الزوراء، العدد98 يف 2 رمضان 1287.( 13)

العثامين ( 14) التلعفري، النجف يف األرشيف   حسن ويس 
الدار  بريوت،  )1286-1334هـ(،  حتليلية  دراسة 

العربية للموسوعات، 2016م،   ص288.

الزوراء العدد   865 يف 20 شوال 1296.( 15)

موقع سكك حديد مرص، اطلع عليه يف 8/8/ 2018.( 16)

املادة 25 من القانون.( 17)

الزوراء، العدد 762 يف 30 مجادى األوىل 1296.( 18)
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الزوراء، العدد 815 يف 20 شوال 1296.( 19)

الزوراء، العدد 775، يف 18 شعبان 1295.( 20)

الزوراء، العدد نفسه.( 21)

بموجب قانون التجارة الربية العثامين، يف املادة 20  فإن ( 22)
االنونيم اسم للرشكات الواقعة عىل األسهم من دون 

ان يذكر فيها اسم أحد من أصحاب احلصص اصاًل.

الزوراء، العدد 762، مجادى االخرة 1295.( 23)

الزوراء، العدد155، 5 ربيع االخر 1288.( 24)

التلعفري:  النجف يف االرشيف العثامين، ص289.( 25)
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الملخ�ض 

الدولة،  لتلك  اخلارجية  السياسة  منظومة  أساسيًا يف  العامل حمورًا  الدبلوماسية ألي دولة يف  العالقات  ُتعد 
الدولة  مكانة  يعزز من  فإنَّ عقدها  العالقات،  تلك  مهاًم من  واالتفاقيات تشكل جزءًا  املعاهدات  كانت  وملا 
دبلوماسيًا وحيافظ عىل حقوقها، خاصة إن كانت معقودة بني دولتني متجاورتني، األمر الذي يعزز عالقات 
حسن اجلوار بني الطرفني، بسبب حرص كل منهام للحفاظ عىل استقرار االوضاع عند حدودمها املشرتكة من 

جهة، ومحاية حقوق أفرادمها املقيمني عند الطرف االخر. 

وتأسيسًا عىل ذلك فقد مرت العالقات بني الدولة العثامنية واالنظمة التي تعاقبت عىل احلكم يف بالد فارس 
)الصفويون والقاجاريون وغريهم(، بمراحل من التشنج والقطيعة وصوالً اىل حد النزاع املسلح، وبني الصلح 
والسالم واهلدوء، األمر الذي انعكس سلبًا أو إجيابًا حسب طبيعة العالقة بني البلدين، عىل أوضاع أفراد كّل 

منهام لدى الطرف اآلخر. 

يركز البحث عىل أوضاع اجلالية الفارسية املوجودة لدى الدولة العثامنية السيام تلك املستقرة يف املدن التي 
يسافرون  الذين  الفارسية  الدولة  أفراد  أو  والنجف  كربالء  مقدمتها  ويف  العراق  يف  املقدسة  العتبات  حتتضن 
بقصد الزيارة إما اىل تلك املدن أو عربها اىل احلجاز بقصد احلج، من خالل تأثري بنود املعاهدات واالتفاقيات 
التي ُابرمت بني الدولة العثامنية وأنظمة احلكم يف بالد فارس خالل مدة أربعة قرون، عىل اوضاع هؤالء االفراد 

من بالد فارس. 

الكلامت املفتاحية: العالقات الدبلوماسية، العثامنيني، فارس.
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The Effect of Treaties and Agreements between the Ottoman and Persian 

States on the Persian Community in the Holy Cities of Iraq )1501-1875(

Assist. Prof. Dr. 

Hayder Abdul Jaleel Abdul Hussein Juawyid Al-Harbiya

College of Humanitarian Sciences - University of Thi Qar

Abstract

The diplomatic relations of any country in the world represent its foreign policy. Since treaties 
and agreements form an important part of these relations, their contract strengthens the state’s 
status diplomatically and preserves its rights, especially if they are agreed upon between two 
neighboring countries. They reflect their keenness to maintain stable security at their borders on 
one hand, and on the other hand they protect the rights of the citizens who live in the other state.

However, the relations between the Ottoman Empire and the regimes that had been ruling 
Persia (Safavids, Qajaris and others) had witnessed stages of strife and estrangement to the 
point of either armed conflict, peace or tranquility. They resulted in effects of either negative or 
positive impact, depending on the nature of the relations between the two countries, on the life 
conditions of their citizens who were living in the other state.

This research sheds light on the life conditions of the Persian community during the reign of 
the Ottoman Empire, especially those living in the Iraqi cities which embrace the holy shrines; 
Karbala and Najaf, and those citizens who travel from these cities to Hijaz to perform the rituals 
of Hajj with reference to the effects of the treaties signed between the Ottoman Empire and the 
Persian regimes on the life conditions of the Persian individuals for four centuries.

Keywords: Treaties, Agreements, Ottomans, Persia.



118

أثر االتفاقيات واملعاهدات بني الدولتني العثمانية والفارسية على اجلالية الفارسية يف املدن...

مدخل

     ارتبط املذهب الشيعي منذ بدايته ارتباطًا وثيقًا 
للتاريخ  املكّونة  األحداث  من  العديد  ألن  بالعراق، 
استشهد  )661م(،  عام  ففي  هناك.  وقعت  الشيعي 
االمام عيل بن أيب طالب اغتياالً يف أحد مساجد 
الكوفة، وهو كان اخلليفة الرابع واإلمام األول لدى 
الشيعة، أعقب ذلك استشهاد االمام احلسني بن عيل،  
م.   680 عام  بكربالء  وقعت  معركة  يف  صحبه  مع 
االثني عرش، شطرًا  الشيعة  أئمة  العديد من  وأمىض 
العراق  ويف  العراق.  يف  حياهتم  من   - األقل  عىل   -
قدسية،  األكثر  األربع  الشيعية  العتبات  مدن  توجد 
ومنذ  وسامراء،  والكاظمية  وكربالء  النجف  وهي 
من  الكثري  كان  اإلسالمي،  للتاريخ  املبكرة  املراحل 
العراق  الشيعي يامرس يف مراكز  النشاط األكاديمي 

مثل الكوفة واحللة وبغداد والنجف وكربالء)1(.

مي  )اثيل  السيدة  الربيطانية  الكاتبة  ذكرت  وكام 
النجف  كانت  »اذا   :)Ethel May Stefana استيفانا 
متثل رأس مركز الفكر الشيعي فان كربالء تعد قلب 
الفكر الشيعي، الن احلب واحلامس الشيعي ينبع من 

كربالء باسم احلسني«)2(.  

)1501م(  يف  الصفوية  الدولة  ظهور  وتزامن 
رسميًا  مذهبًا  الشيعي  املذهب  من  اختــذت  والتي 
يف  املقدسة  العتبات  عــىل  السيطرة  وأرادت  هلــا 
التي ادعت  العثامنية  الدولة  العراق مع توطد أركان 
العامل  امتدادها اىل اخلالفة االسالمية وأرادت تزعم 
-1512( االول  سليم  حمــاوالت  ثم  االســالمــي 

)1520م-1566(  القانوين  وسليامن  1520م( 
واقعًا  لبناء دولتهام كإمرباطورية عاملية. واوجد هذا 
جديدًا يف العراق إذ أصبح ساحة حرب بني القوتني 

املتنافستني)3(.  

ومع اندالع الرصاعات يف القرنني السادس عرش 
كل  أخذ  والصفويني،  العثامنيني  بني  عرش  والسابع 
نفسه  يسمي  الصفوي  والشاه  العثامين  السلطان  من 
)عاهل االسالم( واحتدمت السجاالت بني اجلانبني 

عىل تزعم العامل االسالمي، والسيام العراق)4(. 

عثامنية  والية  أصبح  العراق  أنَّ  من  الرغم  وعىل 
احلكم  فــانَّ   1533 ــر  أواخ يف  بغداد  احتالل  بعد 
حكاًم  عرش  التاسع  القرن  حتى  كان  للبالد  العثامين 
اسميًا وناقصًا يف غالب األحيان، بسبب نأي العراق 
الفارسية  والضغوط  اسطنبول  السلطة يف  مركز  عن 
عىل البالد، التي اشتملت عىل مرحلتني من السيطرة 

)1508م-1533( و)1623م-1638م(.

واشتدت هذه الضغوط وطأة بادعاء الصفويني، 
هناية  يف  -1925م(   1796( القاجاريني  ثم  ومن 
حيمي  من  وحده  يكون  ان  ينبغي  الشاه  بان  املطاف 
مصالح الشيعة يف العراق، والتي كان يف اجلوهر منها 
والكاظمية  وكربالء  النجف  املقدسة،  العتبات  مدن 
عام  العراق  يف  امللكي  النظام  قيام  وحتى  وسامراء. 
)1921 -1958( استمر الرصاع العثامين - الفاريس 
والذي أحال العراق اىل منطقة حدودية مؤثرًا بذلك 
عىل تركيبة املجتمع العراقي وال سيام الشيعة منه)5(.  
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المبحث الول: 

المعاهدات بين الدولة ال�شفوية والعثمانية 

واأثرها على المدن المقد�شة في العراق

خاضت الدولتان الصفوية والعثامنية  سلسلة من 
تنافست  حيث  عدة  لقرون  العسكرية  الرصاعات 
من  عــدد  عىل  للسيطرة  عسكريًا  اإلمرباطوريتان 
اسامعيل  الشاه  وكان  العراق.  مقدمتها  يف  املناطق 
الصفوي هو السباق يف االستيالء عىل العراق وحتديدًا 

عىل كل من كربالء والنجف يف عام )1508()6(.  

وأعقب تلك احلروب توقيع عدد من املعاهدات 
التي تناولت يف بعض جوانبها القضايا الدينية ورعايا 
معاهدة  أول  ففي  البعض.  بعضهام  لدى  الدولتني 
اماسيه  معاهدة  وهي   الطرفني  بني  ُابرمت  رسمية 
)AMASYA( يف يوم 8 رجب 962 املوافق 29 ايار 
الدولة  اىل  العراق  اثرها ضم  تم عىل  عام)1555م( 
الصفوية  الدولة  حلجاج  السامح  مقابل  العثامنية، 
اىل  فريضة احلج)7(،  املكرمة ألداء  اىل مكة  بالذهاب 
جانب تأمني سالمة زوار الدولة الصفوية اىل العتبات 

املقدسة يف العراق السيام كربالء والنجف)8(. 

ويف ظل اهتامات الدولة الصفوية للجانب العثامين 
معاملة سيئة،  بابتزاز حجاجها وزوارها ومعاملتهم 
سقف  انَّ  إال  االتفاقية،  هذه  ابرام  من  الرغم  وعىل 
بمطالبة  وذلك  ارتفع  ما  رسعان  الصفوية  املطالب 
الشاه الصفوي طهامسب األول )1514-1560م( 
بعثة  خالل  من  القانوين  سليامن  العثامين  للسلطان 
ارسلها اىل اسطنبول عام )968هـ/ 1560م( بوضع 

لكن  املبارشة  ادارته  حتت  والنجف  كربالء  من  كل 
طلبه جوبه بالرفض القاطع من قبل السلطان)9(.  

بني  العسكري  ــزاع  ــن ال ــدد  جت ــك  ذل ــر  إث ــىل  وع
 -1588( الكبري  عباس  شــاه  بقيادة  الصفويني 
مراد  السلطان  حكم  ــان  اب والعثامنيني  1629م( 
باحلرب  ــرف  ع فيام   )1595-1574( الــثــالــث 
الثالثة )1578-1590( والتي  العثامنية - الصفوية 
معاهدة  بعقد  وانتهت  للعثامنيني  الغلبة  فيها  كانت 
معاهدة  )او   )Istanbul( استانبول  القسطنطينية/ 
1590م)10(،  ايار   21 يف    )Farhat( باشا(  فرهاد 
الصفوية  الدولة  بنودها اعرتاف  اهم  والتي كان من 

باخلضوع للقيادة الدينية للدولة العثامنية)11(.   

االعرتاف  ذلك  من  أرادوا  الصفويني  أنَّ  ويبدو 
اتباع  جتــاه  العثامنيني  سياسة  حــدة  من  التخفيف 
رعايا  مقدمتهم  ويف  دولتهم  داخل  الشيعي  املذهب 
املقدسة  العتبات  يف  املتواجدين  الصفوية  الدولة 
توتر  أي  إنَّ  هلم  ظهر  فقد  وذلــك  كربالء؛  السيام 
سلبًا  ينعكس  العثامنيني  وبني  بينهم  بالعالقة  حيدث 

عىل رعاياهم يف الدولة العثامنية. 

ورغبة  الدولتني  بني  املصالح  اختالف  أنَّ  غري 
أدى  قد  االخرى  حساب  عىل  التوسع  يف  منهام  كل 
احلرب جمددًا عام )1603()12(، يف عهد  اندالع  اىل 
وانتهت  )1603-1610م(  االول  امحد  السلطان 
 20 يف   )13()Nasouh( باشا  نصوح  معاهدة  بعقد 
ترشين الثاين عام)1612( الذي كان يشغل منصب 
ما  أهم  ولعل  االول()14(  )الوزير  االعظم  الصدر 
تضمنته هذه املعاهدة هو إقدام الشاه الصفوي عباس 
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الكبري عىل املوافقة عىل حتويل خط احلج إليران ليمر 
بسوريا بدالً من العراق)15(.

تغيري  ان  من  بالرغم  ــه  أنَّ االمــر  هذا  من  ويظهر 
خط احلج سوف يؤثر عىل واقع الزوار االيرانيني  يف 
العتبات املقدسة يف العراق كوهنا تشكل حمطة مهمة يف 
طريق ارحتال قوافل احلج االيرانية اىل الديار املقدسة 
عىل  الكبرية  االقتصادية  بالفائدة  يعود  الذي  األمر 
العتبات ويف مقدمتها  رعايا الدولة الصفوية يف هذه 
كربالء من خالل تزود قوافل احلج هذه بام حتتاجه من 
مؤن يف طريق ذهاهبا اىل احلج، فضاًل عن قيام حجاج 
ينشط من  الذي  املقدسة األمر  العتبات  بزيارة  ايران 
من  وأقراهنم  احلجاج  بني  التجاري  التبادل  حجم 
لكن  كربالء،  يف  املتواجدين  الصفوية  الدولة  رعايا 
إقدام الشاه عباس الكبري عىل إجراء هذا التغيري كان 
لغرض احلد من حماوالت االبتزاز التي كان يتعرض 
العراقية،  باألرايض  مرورهم  عند  بالده  حجاج  هلا 
فضاًل عن رغبته باستخدام قوافل احلجاج  كوسيلة 
لبث توجهات الدولة الصفوية يف بالد الشام هبدف 
كسب قواعد شعبية هلا هناك ونرش الدعاية الصفوية 

بني سكان بالد الشام)16(.

يف  املنعقدة   )Sarav( رساف  معاهدة  ختتلف  ومل 
26 ايلول 1618)17(، بني الطرفني عن سابقاهتا من 
االيراين  اجلانب  حرص  عىل  التأكيد  يف  املعاهدات 
عىل رضورة ختفيف الضغوط عن حجاجها وزائرهيا 

لالماكن املقدسة يف احلجاز والعراق)18(.     

لكن االمور مل تستمر عىل هذا املنوال فرسعان ما 
فأقدم  الكبري  عباس  الصفوي  الشاه  سياسة  تغريت 
احكام  ذلك  من  مستهدفًا  العثامنيني  مهامجة  عىل 

كربالء  مدينتي  عىل  السيام  العراق  عىل  سيطرته 
العثامين  السلطان  حكم  أبان  ذلك  وكان  والنجف 
مراد الرابع )1623 -1640( وذلك عام )1626(، 
املدينتني عام  ما اسرتجعوا  العثامنيني رسعان  ان  بيد 

  .)19()1629(

 )Zuhab( ابرام معاهدة زهاب اىل  وقد مهد هذا 
حمرم   14( يف   )Qasr-i Shirin( شريين  قرص  أو 
مصطفى  بحضور    .)20()1639 ايار   17 1049هـ 
قيل  وحممد  وصاروخان  العثامنية  الدولة  ممثل  باشا 
هلذه  وكــانــت  الصفوية،  الــدولــة  عــن  ممثلني  خــان 
املعاهدة تبعات سياسية واجتامعية واقتصادية خاّصة 
وقد َخَرَجت  العثامين.  ألهّنا تصّب يف منفعة اجلانب 
املدن املقّدسة يف العراق من سلطة ايران، لذلك واجه 
التّجار والزّوار مشاكل يف الذهاب واإلياب والتنّقل 
والتجارة يف هذه املناطق. وبذلك تعد معاهدة زهاب 
أهّم ميثاق للصلح بني الدولتني فقد صارت ُمستنَدًا 
هذه  َضِمنـَت  وقد  بعدها،  وقعت  التي  للُمعاهدات 
قرٍن  ملّدة  البلدين  بني  واالستقرار  الصلح  املعاهدة 
هناك  صار  حتى  الصلح  حركة  واستمّرت  كامل. 
بني  السفراء  تبادل  وتّم  حمّبة  وإظهار  متبادل  تفاهم 

الطرفني)21(.

المبحث الثاني:

 واقع المدن المقد�شة العراقية في ظل 

العالقات القاجارية-العثمانية

ساد  الذكر  اآلنفة  ــاب  زه معاهدة  اعقاب  يف 
العالقات االيرانية - العثامنية اهلدوء بسبب انشغال 
الطرفني بشؤونه اخلاصة، فقد كانت الدولة العثامنية 
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منرصفة يف تلك املرحلة ملواجهة الدول االوربية التي 
بعد  والسيام  عليها  لالنقضاض  هبا  ترتبص  كانت 
السابع  القرن  االقوياء )هناية  السالطني  انتهاء عرص 
الوقت  يف  الداخلية.  اوضاعها  واضطراب  عرش(، 
الذي شارفت به االرسة الصفوية عىل انتهاء حكمها 
عىل يد نادر الدين شاه االفشاري )1736 -1747( 
الذي أخذ عىل عاتقه مواجهة الدولة العثامنية يف أكثر 
من موقعة اعتبارًا من عام )1731(، عىل الرغم من 
عقد اجلانبني ملعاهدات تنهي حالة احلرب بينهام، كام 
اسطنبول  واتفاقية   )1732( عام  معاهدة  يف  حدث 
املربمة يف رجب من عام )1149هـ/ ترشين االول 
1736( والتي رسعان ما نقضها نادر شاه لرغبته عىل 
محل الدولة العثامنية عىل االعرتاف باملذهب الشيعي 
مذهبًا خامسًا بعد أن أبدت حتفظها بسبب معارضة 
وعدم  االستانة  يف  اآلخرين  والعلامء  االسالم  شيخ 
موافقتهم عىل ذلك، رغم انه قد اختط منهجًا معتدالً 

من مذهب االمامية االثني عرشية)22(.    

املتشدد مع احلكومة  تغيري هنجه  نادر شاه  حاول 
الفينة  بــني  رســائــل  ــال  ارسـ ــالل  خ مــن  العثامنية 
بني  ــوار  اجل وحسن  السالم  عىل  تبعث  واألخــرى 
البلدين، ففي أحد بنود رسائل السالم التي أرسلها 
احلّجاج  ))إن  العثامين:  السلطان  إىل  شاه  نادر  أكد 
إىل  الشام  طريق  عن  عام  كل  يسافرون  االيرانيني 
بيت اهلل احلرام، وهو طريق طويل، وإن املسؤولني يف 
العثامنية( يضعون  للدولة  )اخلاضعتني  والشام  مرص 
ف العارفني بالطريق لكي يوصلوا  اجِلامل حتت ترصُّ

حجاجهم اىل الكعبة املرشفة برسعة(()23(.         

الدين شاه  نادر  يثن  مل  فان هذا االمر  ومع  ذلك 

العثامنية عىل  االفشاري عن مسعاه يف محل احلكومة 
فقد  عــرشي،  االثني  االمامي  باملذهب  ــرتاف  االع
سفارة  ارســال  عىل   )1741( عام  يف  األخــري  أقــدم 
باالعرتاف  املطالبة  هبدف  استانبول  اىل  دبلوماسية 
ضمن  مــن  خامس  كمذهب  اجلعفري  باملذهب 
جوبه  طلبه  ان  بيد  األربــعــة،  االسالمية  املذاهب 

بالرفض مرة اخرى)24(.    

وعقب ذلك اندلعت حرب بني الطرفني اسفرت 
ايلول عام )1746( عرفت   4 معاهدة يف  ابرام  عن 
او معاهدة نادر شاه،   )25()Kordan( بمعاهدة كردن
ــرتاف  واالع والنجف  كربالء  بتبعية  فيها  طالب 
عىل  استانبول  حتفظت  وقــد  اجلعفري  باملذهب 

ذلك)26(.  

يف الواقع يعتقد عدد من الباحثني إن أحد العوامل 
املهمة يف العالقات االجتامعية والثقافية بني البلَدْين 
اجلاَرْين هو هجرة مجاعات من الناس بني الدولتني، 
الدولتني يعيشون ضمن  حيث كان مهاجرو إحدى 
أنَّ  لويس  برنارد  يعتقد  اذ  ــر،  اآلخ البلد  أرايض 
ايران،  بالد  من  املهاجرين  عىل  اتكؤوا  قد  العثامنيني 
ال  العثامنيني،  بعدهم  ومن  السالجقة،   ...(( قائاًل: 
أمور  إدارة  يف  الرشق  ملذهب  وتالميذ  تابعني  زالوا 
الدولة واملؤسسات، يف الفقه والكالم، ويف األدبيات 
والفن، وكذلك اعتمدوا كثريًا عىل املهاجرين الذين 
مؤسسات  يديرون  كانوا  حيث  الرشق،  من  جاءوا 
الدولة((. كام أشار بعض املحققني إىل الثروة الكبرية 
سببًا  كانت  ))إهنا  وقالوا:  العثامنيون،  يمتلكها  التي 
والعلامء  االجتامعية  اجلامعات  بعض  هجرة  يف  آخر 
واألدباء إىل ذلك البلد((. وكتب أبو الفضل عابديني 
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)العالقات  وعثامين(  فارس  )روابــط  كتاب  مؤلِّف 
الواسعة  الثروة  ــاًل:))...  ــائ ق العثامنية(  الفارسية 
واسعة  مناطق  عىل  وتسلطهم  العثامنيني،  للسالطني 
مركزًا  بالطهم  جعل  اإلسالمية،  الــدول  من  جــدًا 
الجتامع الكثري من العلامء الالمعني واألدباء من شتى 
قد  العلامء  أولئك  من  كبرية  وجمموعة  العامل.  أنحاء 
هاجروا من فارس منذ العهد الصفوي وما بعده...، 
وبقوا يف أزمنة خمتلفة يف الدولة العثامنية، وأّلفوا هناك 
الكثري من الكتب باللغة العربية والفارسية((. الواقع 
إن العالقات االجتامعية بني فارس والعثامنيني كانت 
بعض  ورغم  خاّصة،  بأمهية  وحتظى  االمد،  طويلة 
آلخر  حني  من  البلدين  بني  حتصل  التي  التوترات 
فإن العالقات مل تنقطع بينهام بشكل كيل أبدًا. ويعد 
هو  اإلسالمي  الدين  أن  املعارصين  املحققني  بعض 
أحد العوامل املهمة يف االرتباط الوثيق بني الشعبني 
ثقافيًا واجتامعيًا، صحيح أن هناك عالقات اجتامعية 
وثقافية بني الشعبني ترجع إىل قرون متامدية يف الِقَدم، 
املشرتك  االعتقاد  هو  ذلك  يف  األصيل  العامل  لكن 
يبدو  تأثريه  إن  حيث  اإلسالم،  بتعاليم  الشعبني  بني 
واضحًا يف االعراف والعادات االجتامعية والتقليدية 

لدى الشعبني)27(.   

-1796( القاجارية  الــدولــة  حكم  اثناء  ويف 
يف  خطرية  ــداث  اح وقعت  ــران  اي بــالد  1925)يف 
باخلطر  متثلت  املقدسة  العتبات  والسيام  العراق 
وسعي  واحلجاز  نجد  أرايض  من  القادم  الوهايب 
ما  وهذا  وتدمريها  العتبات  عىل  للهجوم  الوهابيني 
حتقق بالفعل يف عام )1802( عىل مدينة كربالء)28( 
بالغ،  باهتامم  كربالء  واقعة  فارس  بالد  تلقت  وقد 

واصفة إياها بأهنا اعتداءات صارخة عىل املقدسات  
ومعلنة اهنا تركت وقعًا مؤملًا يف نفوس املسلمني مجيعًا، 
وأمر حاكمها فتح عيل شاه )1797-1834( بإعالن 
احلداد العام يف أرجاء بالده وإقامة املآتم، واألهم من 
هذا انه أرسل اىل الوايل سليامن باشا املعروف بالكبري 
)1780 -1802( احتجاجًا شديد اللهجة ملقيًا تبعة 
ما حصل عىل عاتق الدولة العثامنية، ومبديًا استعداد 
بالده لـ»سحق« آل سعود »الوهابيني« حسب تعبريه، 
بقواٍت تعرب االرايض العراقية اذا ما استمر الوايل عىل 
موقفه »املتخاذل« عن توفري احلامية للعتبات املقدسة، 
رعاياه  بعض  عن  كبرية  مالية  بتعويضات  ومطالبًا 
الذين قتلوا أو أرسوا، وعام هنب من العتبات املقدسة 
من الكنوز الثمينة التي قدمها أسالفه هلا، وعام ادعاه 

من اخلسائر املالية التي تعرض هلا التجار الفرس.

اجلانب  هتــديــد  بــشــأن  شــك  أي  هــنــاك  يكن  مل 
الــعــراق،  يف  العثامين  للوجود  املــوجــه  الــقــاجــاري 
الدافع  تكن  مل  السامية  ومكانتها  كربالء  فقدسية 
طاملا  الذين  االخــري،  القاجاريني  لتحرك  األســايس 
العراق،  شؤون  يف  التدخل  اىل   باستمرار  تطلعوا 
فيه.   العثامنيني  نفوذ  لزعزعة  ذريعة  أية  عن  وبحثوا 
منع  عىل  باشا  سليامن  الوايل  عمل  ذلك  من  وخشية 
 - ورفض  احلادثة،  استغالل  من  القاجارية  الدولة 
حكومة  ان  موضحًا  احلملة،  ارسال  طلبها   - بلباقة 
بغداد وحدها من ستقوم بمهمة محاية حدود العراق. 
الثمينة  التدخل  أفقده فرصة  الشاه خربًا آخر  وتلقى 
اهلجوم  وهو  أال  هتديده،  تنفيذ  من  يمكنه  ومل  هذه، 
الرويس عىل حدود ايران الشاملية عام )1804()29(.  

والدولة  العثامنية  الدولة  بني  العالقات  حتسنت 



123

أ. م. د. حيدر عبد اجلليل احلربية

حممود  العثامين  السلطان  اصدار  اثر  عىل  القاجارية 
/9( باشا  إلبراهيم  أمره   )1839  -  1808( الثاين 
اذار1789-10/ترشين الثاين 1848( بن حممد عيل 
الدولة  امري  بإعدام  1848( حاكم مرص   –  1805(
 )1818  -  1814( سعود  بن  اهلل  عبد  الوهابية 
واحتالل  الوهابيني  عىل  ابراهيم  انتصار  عقب 
عاصمتهم الدرعية وأرسه امريهم عبد اهلل بن سعود 
القاجارية  الدولة  استبرشت  وقد  ــام)1818(،  عـ
مدينتي  يف  يعيشون  رعاياها  من  الكثري  الن  بذلك، 
كربالء والنجف)30(، وقد ذهب الكثري منهم ضحايا 
عىل ايدي الوهابيني يف اثناء هجومهم عىل كربالء)13(.   

بني  اخلالف  مسائل  من  حيل  مل  االمر  هذا  انَّ  بيد 
ما  يف  والسيام  العثامنية،  والدولة  القاجارية  الدولة 
الباشوات  قبل  من  املستمرة  باالعتداءات  يتعلق 
للعتبات  الفرس  ــزوار  وال احلجاج  عىل  العثامنيني 
عام  ــا  ذروهتـ بلغت  والــتــي  ــراق  ــع ال يف  املــقــدســة 

 .)32()1821(

المبحث الثالث: 

اتفاقات اأر�شروم واأثرها على المراقد 

الدينية في العراق

مرحلة  الفارسية   - العثامنية  العالقات  شهدت 
بعد عقد  والتفاهم  اهلدوء  أجواء من  جديدة سادهتا 
 28 يف  املربمة   )Erzurum( االوىل  اررضوم  معاهدة 
متوز عام 1823 بني الطرفني)33(، والتي نصت املادة 
القاجارية يف احلج  الدولة  اتباع  الثانية منها عىل حق 
العتبات  اىل  العبور  وحرية  املنورة،  واملدينة  مكة  اىل 

اخلالفات  بعض  أنَّ  إال  ــراق)34(.  ــع ال يف  املقدسة 
واجلانب  العثامنيني  بــني  تظهر  ــدأت  ب واملشاكل 
تلك  عقد  عىل  سنوات  بضع  مرور  بعد  القاجاري 
املعاهدة. وكان من أهم تلك املشاكل شكوى الفرس 
من قيام داود باشا وايل بغداد )1816 - 1831()35( 
الزائرين الفرس للعتبات  بفرض رسوم جديدة عىل 
يؤتى هبا  التي  املوتى  العراق وعىل جثث  املقدسة يف 

من بالد فارس لتدفن يف هذه العتبات)36(.  

وقد تفاقمت تلك اخلالفات بتعيني حممد نجيب 
والذي   )1849  -  1842( بغداد  إليالة  واليًا  باشا 
حصل يف منتصف عام )1842(، ووصلت االمور 
إيالة  إدارة  تشددت  فقد  الطرفني،  بني  احلرب  شفري 
بغداد يف عهده يف اجراءاهتا االدارية وجباية الرسوم 
مع جتار وزائري الدولة القاجارية للعتبات املقدسة يف 
العراق، واملارين منهم يف طريقهم اىل الديار املقدسة 
يف احلجاز تشددًا بالغًا، وكانت من تلك االجراءات 
املتشددة التي وضعها حممد نجيب باشا »هو السامح 
بسوء املعاملة اليهم«، من قبل املوظفني القائمني عىل 
استانبول  يف  املركزية  للحكومة  يكن  مل  مما  تطبيقها، 
جديدة  مشاكل  اي  ألثارة  جتنبًا  حدوثها  يف  الرغبة 
مع الدولة القاجارية مما أدى اىل بلوغ اخلالفات بني 
عام )1842(، وكان كل  أواخر  ذروهتا يف  الطرفني 
منهام حيمل الئحة من االهتامات لآلخر بخرق بنود 
آخرها  وكان  بينهام،  وقعت  التي  السابقة  املعاهدات 
معاهدة اررضوم االوىل عام )1823( االنفة الذكر، 
والئحة من الشكاوى ويف مقدمتها تذمر اتباع الدولة 
من  مواطنيهم  معاملة  سوء  من  املزمن  القاجارية 
السلطات  قبل  من  املقدسة  العتبات  وزائري  التجار 
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العثامنية يف العراق. واشتدت حدة اخلالفات لتصل 
قوات  اقتحمت  ان  بعد  للحرب  التأهب  حالة  اىل 
الثاين  كانون  باشا مدينة كربالء يف 15  حممد نجيب 

عام )1843()37(.

أثارت سياسة الشدة التي اتبعتها احلكومة العثامنية 
ممثلة بإدارة حممد نجيب باشا يف كربالء عام)1843( 
استانبول، واحتجاجها  الفارسية يف  السفارة  حفيظة 
عىل تلك السياسة االمر الذي أثَّر كثريًا عىل العالقات 
عىل  كانتا  وأهنام  السيام  الدولتني)38(،  بني  السياسية 
احلدود  اجراء مفاوضات هبدف حل مشاكل  طريق 
القائمة بينهام من خالل عقد معاهدة اررضوم الثانية 
التي باتت قضية عقدها مرتبطة بحل اخلالف حول 
اتباع الدولة القاجارية يف كربالء، االمر الذي ادى اىل 
عدم عقدها يف املوعد املقرر الستياء الدولة القاجارية 
الشديد من سياسة حممد نجيب باشا يف كربالء نظرًا 
لقدسية املدينة ومكانتها الروحية السامية يف نفوسهم 
ولوجود جالية كبرية كانت تقيم فيها آنذاك والتي بلغ 
القنصل  تقدير  بحسب  مواطن  آالف  عرشة  عددها 

القاجاري يف بغداد املال عبد العزيز خان)39(.    

عىل  أّثرت  التي  األحداث  تلك  من  الرغم  وعىل 
أنَّ  إال  الطرفني،  بني  الدبلوماسية  العالقات  سري 
القيرصية  وروسيا  بربيطانيا  متمثلة  الدولية  اجلهود 
كان هلا الدور يف تقريب وجهات النظر بني الطرفني 
القاجاري والعثامين االمر الذي مهد اىل عقد معاهدة 
عـــام)1847()40(،  من  آيار   31 يف  الثانية  اررضوم 
من  خخفت  التي  البنود  من  عــددًا  تضمنت  والتي 
فيام  العثامنية  للدولة  القاجارية  الدولة  اهتامات  حدة 
نصت  فقد  االستانة،  لدى  ورعاياها  بالتجار  يتعلق 

املادة السادسة من املعاهدة عىل جتار الدولة القاجارية 
أو  عينًا  بضائعهم  عىل  الكمركية  الرسوم  يدفعوا  أْن 
نقدًا حسب قيمة تلك البضائع اجلارية احلالية وعىل 
املنوال املرشوح يف املادة املتعلقة باملتاجرة يف معاهدة 
املنعقدة عام )1823(، وال يستوىف  اررضوم األوىل 
يشء إضايف ماعدا العالوة عىل املقادير املعينة يف تلك 
املعاهدة  من  السابعة  املادة  نصت  حني  يف  املعاهدة. 
االمتيازات  بمنح  العثامنية  احلكومة  تتعهد  ان  عىل 
وفق  عىل  القاجارية  الدولة  زوار  لتمكني  املقتضية 
املعاهدات السابقة من زيارة االماكن املقدسة التابعة 
التعرض هلم  تامة ومن غري  العثامنية بسالمة  للدولة 
كانت  ملا  وكذلك  كانت،  مهام  مزعجة  بمعامالت 
احلكومة العثامنية راغبة يف تقوية وتوثيق عرى الصداقة 
والتفاهم الواجب بقاؤمها بني الدولتني االسالميتني 
وبني رعايامها فإهنا تتعهد باختاذ أنسب الوسائل التي 
من شأهنا أن تؤمن أمور التمتع باالمتيازات املذكورة 
يف اراضيها، ليس للزوار فحسب بل جلميع الرعايا، 
وذلك بصورة حتميهم من كل ظلم أو خشونة سواء 
أمر  بأي  أم  التجارية  بأعامهلم  يتعلق  فيام  ذلك  أكان 
باالعرتاف  أيضًا  تتعهد  ذلك  عن  وفضاًل  آخــر؟، 
يف  القاجارية  احلكومة  تعينهم  قد  الذين  بالقناصل 
املدن الواقعة يف أراضيها، والذين يتطلب وجودهم 
وسائر  التجار  حلامية  أو  التجارية  املصالح  بداعي 
مكة  ذلك  من  وتستثني  القاجارية،  الدولة  رعايا 
القناصل  فيام خيص  وتتعهد  املنورة،  واملدينة  املكرمة 
هلم  التي  االمتيازات  مجيع  حترتم  بأن  إليهم  املوىص 
واملمنوحة  الرسمية  بناء عىل صفتهم  التمتع هبا  حق 
املقابل  ويف  األخـــرى،  املتحاربة  ــدول  ال لقناصل 
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بتطبيق أصول  القاجارية فيام خيصها  تتعهد احلكومة 
القناصل  بحق  الوجوه  مجيع  من  املتبادلة  املعاملة 
االيرانية،  املدن  يف  العثامنية  احلكومة  تعينهم  الذين 
عىل  املذكورة  املعاملة  أصول  بتطبيق  تتعهد  وكذلك 
التجار العثامنيني، وعىل سائر الرعايا العثامنيني الذين 

يزورون بالد فارس)41(.                

يف  ظهرت  التي  العراق  يف  االيرانية  اجلالية  تعد 
)القرن التاسع عرش( أشد املكونات نشاطًا ونفوذًا بني 
سكان مدن العتبات املقدسة. وكان هؤالء الذين قدر 
عددهم يف العراق بثامنني الف فرد يف عام 1919م او 
لربام حتى اكثر من ذلك اذا ما أخذ املرء يف االعتبار 
رعايا  بوضع  يتمتعون  املختلطة  الزجيات  من  الكثري 
القنصليون  املوظفون  كان  الذين  القاجارية  الدولة 
األرايض  خارج  عليهم  القانونية  السلطة  يامرسون 
عام  يف  رسميًا  امتيازاهتم  تأكيد  بعد  حتى  القاجارية 
بوضع  اعرتف  الدولتني  بني  اتفاقًا  فان   .)1875(
للدولة  التابعني  القنصليني  والرتمجانيني  القناصل 
يشتمل  انه  عىل  العثامنية  االمرباطورية  يف  القاجارية 
نظراؤهم  هبا  يتمتع  التي  نفسها  االمتيازات  عىل 
اتفاقية )1875( علئ سلطة  أكدت  كام  االوربيون. 
بلدهم  القاجارية وحدهم عىل رعايا  الدولة  قناصل 
ويف  ــرياث،  وامل واجلنائي،  املدين  القانون  قضايا  يف 
املدنية  القضايا  يف  وكذلك  القانون  خرق  حاالت 
حيث  من  معينة  سلطات  فان  املختلطة  والتجارية 
قد  القانونية  ــراءات  االج يف  واحلامية  املعونة  توفري 
ثبتت  كام  القاجاريني.  القنصليني  للممثلني  حفظت 
االتفاقية اعفاء رعايا الدولة القاجارية من الرضائب 
التي خيضع هلا الرعايا العثامنيون. وبالرغم من النص 

الدولة  برعايا  املتعلقة  االحكام  كل  ))ان  القائل: 
تطبق  ان  ينبغي  العثامنية  االمرباطورية  يف  القاجارية 
بالتساوي عىل الرعايا العثامنيني يف بالد فارس(( فان 
القاجاريني كانوا املستفيدين الرئيسيني من االتفاقية، 
يف  القاجارية  اجلالية  ملنح  العثامنيني  استعداد  وكان 
سيطرة  يعكس  الفريد،  الوضع  هذا  مثل  العراق 
جتنب  وحماولتها  الــبــالد،  عىل  الناقصة  اسطنبول 
قضية  حول  فــارس  بالد  مع  حمتملة  حرب  انــدالع 
فارس  بالد  ان  واحلقيقة  العراق.  يف  جاليتهم  وضع 
تشكيل  عىل  قادرة  تكن  مل  عرش(  التاسع  )القرن  يف 
شاهات  فإن  العثامنية  للدولة  مبارش  عسكري  هتديد 
االقليمي  املستوى  عىل  كافية  سطوة  مارسوا  قاجار 
منح  العراق. كام كان  لرعاياهم يف  تنازالت  النتزاع 
االمتيازات لرعاياها يعكس حماولة اسطنبول لتهدئة 
التوسعية  عيل  حممد  سياسة  ازاء  العراق  يف  الشيعة 
ابنه لسوريا)1831  من مرص، كام عرب عنها احتالل 
- 1839(، يف مواجهة التغلغل االوريب املتعاظم يف 
العراق ابان القرن التاسع عرش. وكان وضع اجلالية 
الغفرية  وأعدادها  النسبية  وأمهيتها  املمتاز  القاجارية 
بني سكان العتبات املقدسة قد أعطاهم األفضلية)42(.

الخاتمة

فارس  بالد  يف  احلكام  حرص  ان  تقدم  مما  يظهر 
من  كان  العراق  يف  املقدسة  العتبات  عىل  السيطرة 
اجل منحهم املسوغ الرشعي لفرض اهليمنة عىل اتباع 
املذهب الشيعي يف العراق ويف غريه من البلدان التي 
املذهب والتي تقع حتت حكم  اتباع هذا  فيها  يوجد 
الدولة العثامنية والسعي الستخدام هذا االمر كورقة 
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ضغط عىل الدولة العثامنية هبدف تغيري سياستها جتاه 
السلطات احلاكمة يف بالد فارس. 

وعىل الرغم من كل تلك املحاوالت التي قامت 
تداولت  خمتلفة  انظمة  وعرب  الفارسية  الدولة  هبا 
محل  يف  تنجح  مل  السياسة  تلك  ان  اال  فيها  احلكم 
الدولة العثامنية عىل تغيري هنجها مع الدولة الفارسية 
ألهنا كانت تدرك جيدًا أنَّ أية تنازالت من قبلها جتاه 
االماكن سوف  تلك  يف  خاصة  افضلية  الفرس  منح 
الداخلية  الشؤون  يف  للتدخل  احلجة  الفرس  متنح 
للدولة العثامنية بذريعة محاية تلك العتبات وقاطنيها 

وزوارها.   

عالوة عىل ما تقدم فقد ظهر انَّ القوة التي كانت 
تتمتع هبا الدولة العثامنية يف عهد سالطينها االقوياء 
ضعفاء  سالطني  وصــول  بعد  انكفأت  ما  رسعــان 
سلبًا  ــَر  أثَّ الــذي  االمــر  االستانة  يف  احلكم  دفــة  اىل 
املطالب  مع  التعامل  يف  العثامنية  الدولة  موقف  عىل 
العراق  يف  املقدسة  العتبات  ملف  ادارة  يف  الفارسية 
ان  الفارسية  الدولة  مكنت  بصورة  ادارهتــا  وطرق 
خالل  من  القضية  هذه  يف  مطالبها  من  بعضًا  حتقق 
ملوظفيها  الدبلوماسية  احلصانة  منح  قضية  استغالل 
من السلك الدبلومايس من قناصل وغريهم، السيام 
بصورة  العراقية  املقدسة  املدن  يف  العاملني  أولئك 
املدن  تلك  الوصاية عىل  نوع من  مكنتهم من فرض 
الزوار  او  الفارسية  اجلالية  من  قاطنيها  محاية  بحجة 
الفرس القادمني هلا هبدف الزيارة او احلجاج الفرس 
املارين بطريق احلج وهذا ما ظهر من خالل معاهدة 

عام 1875. 
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مدرسة كربالء وأثُرها العلمي يف تطور مدرسة النجف )1169 - 1281 هـ/ 1756 - 1864 م(

الملخ�ض

يتناول البحث مدرسة كربالء وأثُرها العلمي يف تطور مدرسة النجف حتى عام )1169-1281هـ/1864-
1756م(.

 مبّينّا فيه البدايات التأسيسية األوىل للحركة العلمية يف مدينة كربالء املقدسة والنجف األرشف واألثر العلمي 
إعداد  خالل  من  اخلربات  ونقل  الطاقات،  ورفد  اخلربات  تبادل  مستوى  عىل  املدرستني  بني  املعريف  والتبادل 
الطلبة واملجتهدين، ثم سّلطنا الضوء عىل نشاط مدرسة كربالء الفقهي واألصويل يف مرحلة الرصاع الفكري 
اإلخباري األصويل وأثر ذلك عىل مدرسة النجف، وقد متت دراسة هذا املوضوع من عام )1169هـ/1756 
م(عند جميء الشيخ البحراين اىل كربالء الذي مّثل االجتاه اإلخباري باملقابل كان هناك اجتاه أصويل مّثله الشيخ 
الوحيد البهبهاين ومن بعده طلبته وقد أدى هذا الرصاع اىل تطور مدرسة كربالء التي كان هلا التأثري الكبري عىل 

مدرسة النجف األرشف ال سيام بعد ظهور املجدد األنصاري.

الكلامت املفتاحية: احلركة العلمية، النجف، اإلخبارية، االصولية.
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 The School of Karbala and its Scientific Influence on the Development of

the School of Al-Najaf

)AH/ 1756-1864 AD 1169-1281(

Instructor Dr.
Arkan Mehdi Abdullah Al-Seidy 

General Directorate of Education – Thi Qar

Abstract

This research explains the scientific influence of the School of Karbala on the Development 
of the School of Al-Najaf from (1169 AH / 1756 AD) to (1281 AH / 1864 AD). It detects its 
first foundation initiatives during the scientific movement in the holy cities of Karbala and 
Najaf, the scientific impact and exchange of knowledge between those two schools and the 
preparation of students and devotees. 

Then, the researcher highlights the activity of the school of Karbala in jurisprudence and 
fundamentalism during the period of the ideological and fundamentalist conflict and its impact 
on the school of Al-Najaf. The research also focuses on the period (1169 AH - 1756 AD) when  
Sheikh Bahrani came to Karbala representing the narrative trend. In contrast, Sheikh Bahbhani 
was representing the fundamentalist trend. This conflict led to the development of the school of 
Karbala which had a great influence on the school of Al-Najaf, especially after the emergence 
of the Al-Ansari.

Keywords: scientific, Development, Najaf, School, Influence.
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المقدمة

جزء  هو  الدينية  املدارس  بني  العلمية  الصلة  إنَّ 
من تنوع حضاري قام من أجل خدمة البرشية ورفد 
بام  والفنون،  العلوم  بمختلف  اإلنسانية  مسريهتا 
اإلهلية  املعايري  وفق  العبادية  رسالتها  ألداء  يؤهلها 
خامتتها  كانت  التي  النبوية  الرساالت  صاغتها  التي 
أهل  أئمة  مسريهتا  أكمل  التي  املحمدية  الرسالة 

البيت ومن بعدهم العلامء العاملون.

لقد كان ملدرسة كربالء ومدرسة النجف أثٌر كبرٌي 
يف خدمة املسرية العلمية التي انطلقت تعلم األجيال 
ومل  املعرفية،  اجلوانب  خمتلف  يف   حممد آل  علوم 
ونتاج  فكري  عطاء  من  املدرستان  تقدمه  ما  يكن 
علمي بمعزل عن تأثر بعضهام البعض يف جمال تبادل 
اخلربات، بل ان وجود العوامل الفكرية واملكانية قد 
إمكانيات  كل  إجياد  يف  الصاحلة  الفكرية  البيئة  وّفر 
نلمس  أْن  ويمكن  املدرستني،  بني  والتفاعل  التأثري 
هذا التأثر بام تناولناه  يف هذا البحث من دراسة يف أثر 
مدرسة كربالء العلمي عىل مدرسة النجف االرشف.

نظرًا  املوضوع  هــذا  ــة  دراس الباحث  عمد  لقد 
ألمهيته املتأتية من اعتبارات متعددة لعل من أبرزها 
فهو يكشف عن  العلمية واحلضارية  املوضوع  أمهية 
أبرز  بني  املتبادل  العلمي  والتأثري  الفكري  التطور 
العامل االسالمي والوقوف عىل  دينيتني يف  مدرستني 
بتجربة  اإلنسانية  زّود  معريف  تراكم  من  أنتجتاه  ما 
حضارية وعلمية فريدة من نوعها يمكن االفادة منها. 

يف  ترتيبها  تم  عــدة  مواضيع  اىل  البحث  ُقّسم 
العلمية  املدرسة  األول  املبحث  تناول  مباحث  ثالثة 
التأسيس  مرحلتي  يف  ــراءة  ق والنجف  كربالء  يف 

العلمية  للحركة  األوىل  البدايات  فيه  مبينًا  والريادة، 
يف مدينة كربالء املقدسة وكيف أنَّ هذه احلركة التي 
ضمن  تتطور  أخذت   الصادق اإلمام  هلا  أسس 
ونتاجاهتا  العلمية  قدراهتا  عن  كشف  تارخيي  سياق 
الفكرية التي كان هلا األثر الكبري يف بناء مدرسة دينية 
ملختلف  كبرية  علمية  حاضنة  أصبحت  كربالء  يف 
واألصولية  الفقهية  كافة  املــجــاالت  ويف  العلامء 
والرجالية السيام وان مدينة كربالء متيزت بمكانتها 
أفئدة  مهوى  فأصبحت  العالية  والروحية  الدينية 

العارفني واملحبني.

موضوع  مع  التعامل  صعوبة  الباحث  ــه  واج
العلمي والتبادل املعريف  التأثري  الدراسة؛ ألن طبيعة 
يشمل  وهــو  الــدائــرة  ــع  واس الدينية  املـــدارس  بني 
اجتاهات فقهية وأصولية متعددة يتعني عىل الباحث 
أن يقف عليها ملعرفة مدى تأثريها املتبادل يف إطارها 
التارخيي، وهذا  استدعى من الباحث أن يعتمد عىل 
ُيدرس  املوضوع  لكون  الوصفي  التارخيي  املنهج 
اإلحاطة  من  البد  وبالتايل  معينة  تارخيية  مرحلة  يف 
بتطورات هذه املرحلة وبمقدار ما يتعلق األمر ببيان 
النجف  مدرسة  عىل  العلمي  كربالء  مدرسة  تأثري 
األرشف مع حتليل بعض التوجهات العلمية ومدى 

تأثريها العلمي بني املدرستني.

واىل جانب مدرسة كربالء كانت مدرسة النجف 
عام  الطويس  الشيخ  جميء  بعد  معاملها  برزت  التي 
له  كانت  والــذي  النجف  إىل  ـــ/1056م(  ــ )448ه
عن  تعرب  والفقه  األصــول  علم  يف  كبرية  مسامهات 
تطور جديد يف التفكري الفقهي واألصويل، من جانب 
آخر إن مدرسة كربالء املقدسة درس فيها كبار العلامء 
والفقهاء، وما بني كربالء املقدسة والنجف األرشف 
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وكذلك احللة أخذ العلامء وطالب العلم يتنقلون بني 
هذه احلوارض لينهلوا من علومها.

العلمي  األثر  دراسة  فتمت  الثاين  املبحث  يف  أما 
املقدسة  كــربــالء  مدرستي  بــني  املــعــريف  والــتــبــادل 

والنجف االرشف.

هي  املــدارس  هذه  بني  والتأثري  التأثر  عملية  انَّ 
النجف وكربالء  بني مدرستي  طبيعية السيام  مسألة 
عرش  الثاين  القرن  فبعد  وروحيًا،  مكانيًا  املتقاربتني 
اهلجري أصبحت مدرسة كربالء أكثر تأثريًا بمدرسة 
النجف نتيجة ملا متتلكه كربالء من إبداع علمي ونتاج 
فكري جاء به األستاذ األصويل الوحيد البهبهاين يف 
بطرحها  متيزت  التي  واألصولية  الفقهية  أبحاثه 
طالب  بانتقال  التأثري  هذا  متثل  والعميق،  الناضج 
كتاباهتم  يف  نتاج  من  قّدموه  وما  النجف  إىل  الوحيد 
النجف  مدرسة  عىل  ذلك  أثَّر  واألصولية  الفقهية 

وجعلها تعيش عرص الكامل العلمي.

نشاط  عىل  الضوء  سلط  فقد  الثالث  املبحث  أما 
عىل  ــره  وأثـ ــويل  ــ واألص الفقهي  كــربــالء  مــدرســة 
من  املوضوع  هذا  دراسة  متت  وقد  النجف  مدرسة 
الشيخ  جميء  سنة  وهي  )1169هــــ/1756م(  عام 
الفكري  الـــرصاع  وظــهــور  كــربــالء  اىل  الــبــحــراين 
مدرسة  عىل  العلمي  وتأثريه  األصــويل  اإلخباري 
بروز عرص أصويل جديد متثل بمجيء  كربالء حتى 
)1281هــــ/1864م(  عام  اىل  االنصاري  املجدد 
املدرسة  يف  الفكرية  العملية  تطوير  يف  الكبري  الدور 
الكربالئية، فاحلركة اإلخبارية التي ظهرت يف أوائل 
القرن احلادي عرش واستفحل أمرها أواخر هذا القرن 
وبداية القرن الثاين عرش قد صدمت االجتاه االصويل 

ابتكارات  انتج  العلمي  احلراك  من  حاالً  وأحدثت 
علمية عىل مستوى التأليف الفقهي واالصويل وعىل 
الدور  هلؤالء  كان  العلامء  من  جمموعة  تربية  مستوى 

الكبري يف تطوير مدرسة النجف.

اعتمد البحث عىل جمموعة من املصادر واملراجع 
والبحوث التي حتدثت عن تاريخ احلوزات العلمية 
يف كربالء والنجف مثل كتاب تاريخ الفقه اإلسالمي 
املراحل  الكتاب  هذا  رسم  وقد  للسبحاين،  وأدواره 
العلمية التي مرت هبا مدرسة كربالء والنجف، ويف 
هذا املجال تم االعتامد عىل بعض االبحاث العلمية 
كربالء  مدينة  حوزة  عن  بحث  ومنها:  االكاديمية، 
حاتم  لعدي  التارخيية  أدوارهـــا  يف  ــراءة  ق املقدسة 
املفرجي، كذلك تم االعتامد عىل كتب الرتاجم التي 
أفادتنا يف ترمجة بعض الشخصيات ككتاب روضات 
الشيعة لالميني  أعيان  للخوانساري وكتاب  اجلنات 
الطهراين،  بزرك  آلغا  الشيعة  تصانيف  يف  والذريعة 
العلامء  من  مؤلفيها  كون  املعتربة  الكتب  من  وهذه 

البارعني واملحققني.

المبحث الأول:

المدر�شة العلمية في كربالء والنجف 

)قراءة في مرحلتي التاأ�شي�ض والريادة(

الصاحلة  البيئة  خلق  يف  كبريًا  دورًا  للمكان  ان 
املعرفية،  والرتاكامت  اإلنسانية  احلضارات  لنشوء 
عالية  ورشفية  قدسية  ذا  املكان  هذا  كان  إذا  السيام 
مثل كربالء املقدسة التي اكتسبت قدسيتها ورشفيتها 
من اجلسد الطاهر الذي ضمته أليب عبد اهلل احلسني 
املدينة  هذه  فأجواء   العباس الفضل  أيب  وأخيه 
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وما فيها من الصفاء النفيس والنقاء الروحي املمتلئ 
بيئة علمية أعطت  بمعاين الصدق واخللوص، خلق 
احلوافز والدوافع للدراسة والبحث والتفكري لتصبح 
العلامء وطلبة  أفئدة  كربالء مدينة دينية كبرية مهوى 
العلم الذين جاءوها من كل حدٍب وصوٍب لينهلوا 

من علومها.

مطلع  كربالء يف  والعلمي يف  الديني  النشاط  بدأ 
القرن الثاين حينام حل اإلمام جعفر الصادق مع 
مجاعة من أصحابه من أهل احلجاز يف كربالء، فُينقل 
اإلمام  وصول  انَّ  البحار  يف  املجليس  العاّلمة  عن 
الصادق إىل كربالء كان سنة )144هـ/761م( 
بن  جعفر  الصادق  جاء  144هـــ  سنة  ))ويف  بقوله: 
أدى  فلام   املؤمنني أمري  جده  لزيارة   حممد
كــربــالء(()1(،  شامل  وسكن  خرج  الزيارة  مراسيم 
 وأينام حيل اإلمام حيل العلم واملعرفة، حيث بدأ
بتأسيس أول مدرسة دينية ُعدت نواة احلوزة العلمية 
الدينية  الـــدروس  فيها  يلقي  أخــذ  إذ  كــربــالء،  يف 
طالب  من  حوله  من  اجتمع  من  كل  عىل  واملعرفية 
اإلمام  بـ))مقام  يف  حاليًا  املعروف  مكانه  يف  العلم 

.)2())الصادق

أخذت بعد ذلك مدرسة كربالء الدينية تتطور بعد 
 ،الكاظم اإلمام  ذرية  من  العلويون  سكنها  ان 
فيذكر إن أول من سكن احلائر احلسيني هو إبراهيم 
املجاب بن حممد العابد بن اإلمام الكاظم الذي جاء 
إىل كربالء يف العقد األول من القرن الثالث اهلجري 
الكثري من  إليها  زائرًا ثم اختذها وطننًا)3(، كام ارحتل 
طالب العلم من األمصار املختلفة وأخذت كربالء 
الكبري واملحّدث  العامل  نبوغ  اثر  تربز حارضة علمية 

النجايش  ذكره  النينوي)4(،  زيــادة  بن  مُحَْيد  الشهري 
وهي  نينوى  سكن  وثقة  وجيه  رجل  بأنه  رجاله  يف 
العلمي  أثره  متثل  وقد  العلقمي،  جانب  عىل  قرية 
أنــواع  يف  اجلامع  منها:  الكثرية  للكتب  بتصنيفه 
عن  روى  َمْن  الرجال،  الدعاء،  اخلمس،  الرشائع، 
خالف  من  ذّم  الدالئل،  الفرائض،   ،الصادق
احلّق وأهله، فضل العلم والعلامء، الثالث واألَربع، 
يديه  عىل  العلامء  من  قرأ  من  هناك  أن  كام  والنوادر، 
بن  احلسني  أمثال  منهم  الكثري  أيضًا  وأجاز  الكتب 
عيل بن سفيان)5( الذي قرأ عنده كتاب الدعاء، وأبو 
احلسن عيل بن حاتم)6( الذي سمع منه كتابه الرجال 
قراءة وأجازه أي أنه قرأه عليه وأجاز له رواية ذلك 

ومجيع كتبه عنه)7(.

تزدهر  كربالء  أخذت  اهلجري  الرابع  القرن  ويف 
بعد جميء البوهييني السيام بعد زيارة عضد الدولة)8( 
هلا عام )371هـ/982م( الذي وفر كل مستلزمات 
وتشييد  املدينة  إىل  املــاء  إيصال  من  للمدينة  احلياة 
وشيَّد  القبة  ر  عمَّ كام  الرشيف  املشهد  حول  األبنية 
باألسوار  املدينة  وعصم  األســواق  ر  وعمَّ األروقــة 
ق األموال بني ساكنيها، وقد انعكس ذلك  العالية وفرَّ
عىل حراكها العلمي حينام أخذ طالب العلم يشّدون 
مدينة  تكون  وبذلك  ويستوطنوهنا،  اليها  الرحال 
مركزها  وتفّوق  الدينية،  معاملها  تقدمت  قد  كربالء 

الديني املرموق فتخرج منها العلامء واألدباء)9(.

اهلجري  اخلامس  القرن  من  األول  النصف  ويف 
حينام  األرشف  النجف  يف  الدينّية  احلركة  بــرزت 
احلسن  بن  حمّمد  جعفر  أبو  الشيخ  بغداد  من  جاءها 
ضعفت  أن  فبعد   - ـــ(  )443هـ سنة  ــطــويس)10(  ال
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بك)11(  طغرل  ودخل  البوهييني  سلطة  واضمحلت 
ـــ/1055م(  ــ احلــاكــم الــرتكــي بــغــداد عــام )447هـ
يف  دورًا  وأحــرق  الطائفتني  بني  الفتنة  نار  وأشعل 
فيها  ما  الطويس وأخذ  الشيخ  دار  الكرخ، كام قصد 
الكالم،  كريس  وأحرق  وأحرقها  وكتب  دفاتر  من 
فأسس  األرشف  النجف  إىل  الشيخ  هاجر  حينها 
العلم  وطالب  الفقهاء  أخذ  ثم  فيها،  علمية  حوزة 
يتقاطرون عليها من كل حدب وصوب حتى صارت 

مدرسة النجف بدياًل عن مدرسة بغداد)12(.

املركز  الطويس  الشيخ  زمن  يف  النجف  أصبحت 
أن  ــر  ُذك وقــد  األمامية،  للشيعة  الرئيس  العلمي 
جتاوز  درسه  جملس  من  خترجوا  الذين  الفقهاء  عدد 
الثالثامئة فقيه)13(، كام أن مسامهاته يف علم األصول 
والفقه كانت تعرب عن تطور جديد يف التفكري الفقهي 
اجلانب  عن  تفسريًا  كان  ))العّدة((  فكتابه  والعلمي 
األصويل من التطور بينام كان كتاب ))املبسوط(( يف 
الفقهي  البحث  يف  العظيم  التطور  عن  تفسريًا  الفقه 
التطور  يوازي  الذي  بالشكل  التطبيقي  الصعيد  عىل 

األصويل عىل صعيد النظريات)14(.

وإن  الدينية  الزعامة  فــأن  كربالء  مدرسة  أمــا 
انتقلت منها إىل مدرسة النجف إال أن بريق علمها ال 
النجف  الطويس يف  الشيخ  زال متوهجًا، ففي زمان 
احلائري)15(  إلياس  بن  هشام  الشيخ  كربالء  يف  برز 
أحد  كان  احلسيني،  احلائر  إىل  نسبة  باحلائري  لقب 
بشتى  إحاطة  له  اهلجري  اخلامس  القرن  ــالم  أع
ومن  هـ،   490 سنة  حدود  املتوىّف  والفنون،  العلوم 
وقد  احلائرية()16(،  )املسائل  مصنّفه  الفكرية  آثاره 
قوله:  يف  اآلمل(  )أمل  يف  العاميل  احلر  الشيخ  ذكره 

))الشيخ الياس بن هشام احلائري عامل فاضل جليل 
يروي عن الشيخ أيب عيل بن الشيخ هشام أيب جعفر 
يف  األميني  حمسن  السيد  وأطــراه  الــطــويس(()17(، 
أبو حممد  الشيخ  فقيه وثقة عني وهو  بأنه  موسوعته 
الفاضل  العامل  احلائري  هشام  بن  حممد  بن  الياس 
مسافر  بن  عريب  حممد  أبو  الشيخ  عنه  يروي  اجلليل 
احلسن  أيب  الشيخ  عن  أيضًا  ويروي  احليّل  العبادي 
بن شيخ الطائفة أيب جعفر حممد الطويس وعن السيد 
عن  العلوي  السليقي  مهدي  بن  طالب  أيب  املوفق 

الشيخ أيب جعفر الطويس)18(.

)460هـــ/  عام  الطويس  الشيخ  تويف  أن  وبعد 
الركود  من  نوعا  النجف  مدرسة  أصاب  1068م( 
من  الطويس  الشيخ  به  حظي  ما  إىل  ذلك  ويعزى 
تقدير عظيم يف نفوس تالمذته رفعه يف أنظارهم عن 
مستوى النقد وجعل من آرائه ونظرياته شيئًا مقدسًا ال 
يمكن أن ينال باعرتاض وخيضع لتمحيص إىل درجة 
خدرت  مكانتها  لعظم  واحلديث  الفقه  يف  كتبه  أن 
قرابة  نقدها  التفكري يف  منافذ  العقول وسدت عليها 
الثاين)20(  الشهيد  بن  الشيخ حسن  ان  قرن)19( حتى 
نقل يف معامل الدين عن أبيه ))أن أكثر الفقهاء الذين 
له  تقليدًا  الفتوى  يتبعونه يف  كانوا  الشيخ  بعد  نشأوا 
وروي  به(()21(،  ظنهم  وحسن  فيه  اعتقادهم  لكثرة 
عارصه  ممن  وهو  الرازي  احلمص  الدين  سديد  عن 
عىل  مفٍت  لإلمامية  يبَق  ))مل  قال:  أنه  املدة  تلك  يف 

التحقيق، بل كلهم حاٍك(()22(.

الصدر  باقر  حممد  السيد  يذكر  تقدم  عام  وفضاًل 
أنشأها  التي  احلوزة  ان  وهو  الركود  هلذا  آخر  سببًا 
جديدة  حــوزة  كانت  النجف  يف  الطويس  الشيخ 
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بغداد  أنشأها يف  التي  منفصلة عن احلوزة األساسية 
إىل  الشيخ  هجرة  عند  حيّدثنا  مل  التاريخ  أن  حتى 
النجف انه كان معه أحد من تالمذته، وبذلك يكون 
الشيخ قد أنشأ حوزة جديدة مل تكن ترقى إىل مستوى 
التفاعل املبدع مع التطور الذي أنجزه الشيخ يف الفكر 
فيها  يعّمر  مل  التي  العلمي بسبب حداثة هذه احلوزة 
)448هـ-460هـ(،  عام  عرش  اثني  من  أكثر  الشيخ 
وعىل هذا األساس كان عىل حوزة النجف أْن تبقى 
اإلبداع  مع  وتتفاعل  ليشتد ساعدها  الزمن  من  مدة 
الذي طرحه الشيخ يف أوساطها ولذلك سادت فرتة 
عام  مائة  قرابة  ينتظر  ان  العلم  كّلفت  التي  الركود 
للشيخ  العلمية  الوراثة  أعباء  بعدها  احلوزة  لتتحمل 

الطويس)23(.

عليه  كانت  ما  قارّنا  ما  إذا  تقدم  ما  خالل  ومن 
مدرسة النجف من بداية جتربتها مع العلم واإلبداع 
التجربة  هــذه  واستثامر  وهضم  والتطور  الفقهي 
أسبق  هي  التي  كربالء  مدرسة  مع  اجلديدة  العلمية 
علميًا من مدرسة النجف يكون الفرق واضحًا وهو 
إبداعها  يف  كربالء  مدرسة  توقف  وعدم  استمرار 
إليها قبل ظهور  العلم  بريق هذا  العلمي وانسحاب 

مدرسة احللة بامئة عام.

المبحث الثاني:

الأثر العلمي والتبادل المعرفي بين مدر�شتي 

كربالء المقد�شة والنجف ال�شرف

مدة  يف  املقدسة  كربالء  مدرسة  إىل  رجعنا  ما  إذا 
الركود العلمي الذي انتاب مدرسة النجف نجد أهنا 

أمهها  ومن  ُاّلفت  التي  الفقهية  املتون  بعض  أنتجت 
كتاب ))الوسيلة إىل نيل الفضيلة(( أليب جعفر حممد 
بن عيل الطويس املعروف بـ )ابن محزة( وبـ )أيب جعفر 
املتأخر( أو الثاين لتأخره عن شيخ الطائفة ايب جعفر 
الوسيلة  كتاب  ويشتمل  460هـــ،  املتوىف  الطويس 
باالستدالل  مقرونًا  الفقهية  األبـــواب  مجيع  عىل 
عنه  ونقل  اإلمامية  علامء  عليه  اعتمد  وقد  املوجز، 
كل من تأخر عن عرص مؤلفه، وهو ارفع مستوى من 
املفيد والنهاية للشيخ  السابقة كاملقنعة للشيخ  املتون 
الطويس)24(، وقد كان الكتاب هو الرائج بني الشيعة 
يف ذلك الوقت ويظهر هذا األمر واضحًا من الكتاب 
التي  الفتنة  حصول  بعد  العلقمي  الوزير  كتبه  الذي 
حصلت يف بغداد واالعتداء عىل الشيعة إىل تاج الدين 
بن صاليا)25( وفيه يقول: ))فكان جوايب بعد خطايب 
ال بد من الشنيعة بعد قتل مجيع الشيعة، ومن إحراق 

كتاب الوسيلة والذريعة(()26(.

ان الشيخ أبا جعفر حممد بن عيل الطويس كان من 
أبرز علامء كربالء يف القرن اخلامس امليالدي والذي 
تويف بعد عام 560هـ، وجاء يف ترمجته هو عامد الدين 
احلمزة،  بابن  املكنى  الطويس  بن محزة  بن عيل  حممد 
اهلجري  اخلامس  القرن  يف  اإلمامية  ــالم  أع أحــد 
املدفون يف وادي أيمن  بكربالء وقربه مزار معروف، 
جعفر  أيب  الشيخ  تالمذة  من  فاضاًل  عاملًا  فقيهًا  كان 
احلسني  بن  حممد  والشيخ  الطويس  احلسن  بن  حممد 
الشوهاين، روى عن جمموعة كبرية من الرواة بشكل 
مبارش وغري مبارش، أما دوره العلمي فقد كان كبريًا 
متثل يف مصنفاته املتنوعة بني الفقه والرواية واملناقب، 
عن  يتحدث  الذي  الفضيلة  نيل  إىل  الوسيلة  منها: 
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الذي وصفه  الواسطة  وكتاب  العبادات واألحكام، 
املعول  الفقهية  املتون  أجّل  بأنه  الذريعة  الطهراين يف 
الرشائع  يف  الرائع  الوسيلة،وكتاب  كأخته  عليها 
يتناول فيه جوانب فقهية متنوعة،  وهو كتاب فقهي 
وكتاب  الثاقب يف املناقب وهو كتاب جامع لفضائل 
وفاطمة  عيل  ــام  واإلم  للنبي كثرية  ومعجزات 

واألئمة عليهم مجيعًا سالم اهلل)27(. 

طلبة  من  املئات  عىل  الدين  عامد  الشيخ  أرشَف 
خمتلف  من  يتوافدون  كانوا  الذين  الدينية  العلوم 
كربالء  يف  الدينية  احلــوزة  عىل  اإلسالمية  البلدان 
جالل  السيد  عنه  يروون  الذين  تالميذه  أبرز  ومن 
الدين عبد احلميد بن فخار، وحممد بن إدريس احليل 
ه اخلوانساري يف الروضات  وحممد بن حييى)28( وعدَّ
الديلمي  العزيز  عبد  بن  سالر  من  منزلة  أعىل  بأنه 
وأيب الصالح اللذين كانا من كبار فقهاء زمن شيخنا 

الطويس رمحه اهلل)29(.

يف  أسهم  قــد  محــزة  ابــن  الشيخ  يكون  وبــذلــك 
إىل  النسبي  التوقف  دور  من  الشيعي  الفكر  خروج 
دور احلراك الفكري يف جمال التصنيف إىل أن برزت 
مدرسة احللة لتدخل الفقه الشيعي يف طور جتديدي 
الفقيه ابن إدريس، وبذلك تكون  العامل  آخر عىل يد 
عملية اإلبداع العلمي والفقهي ترتدد ما بني مدرس 

كربالء ومدرسة احللة.

بن  امحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املبدع  الفقيه  يعد 
العلامء  من  العجيل)543هـ-598هـ(  احليل  إدريس 
بأن   اآلمــل(  )أمل  كتابه  يف  العاميل  ذكره  البارزين 
رواه  ما  عىل  واعتمدوا  عليه،  أثنوا  املتأخرين  العلامء 

خاله  عن  يروي  فهو  وأصوهلم  املتقدمني  كتب  من 
جّده  وعن  واسطة  وغري  بواسطة  الطويس  عيل  أيب 
الُمه أيب جعفر الطويس، وأما أمه بنت املسعود ورام 
)الرسائر  مصنفاته  ومن  صاحلة)30(،  فاضلة  وكانت 
وهي  و)التعليقات(  الفتاوي(  لتحرير  احلــاوي 
الطويس)31(،  للشيخ  التبيان  عىل  وإيرادات  حوايش 
كان  بأنه  اجلنات  روضــات  يف  اخلوانساري  وصفه 
باب  فتح  من  أول  وهو  رصفًا،  وأصوليًا  بحتًا  فقيهًا 
الطعن عىل الشيخ الطويس وإال فأن كل من كان يف 
عرص الشيخ أو من بعده إنام كان حيذو حذوه غالبًا إىل 

ان انتهت النوبة إليه)32(.

كان الشيخ قد جتاوزت شهرته حدود مدينته احللة 
بينهم  وتبادل  عرصه  يف  الفريقني  علامء  بني  وعرف 
عاملٌ  فهو  ومناقشتها  بحثها  بشأن  الفقهية  الرسائل 
متبحٌر بالفقه، حمقق ناقد متقد الذهن ذو باع طويل يف 
االستدالل الفقهي والبحث األصويل)33(، وقد ظهر 
ذلك يف كتابه الرسائر والذي يعد فتحًا فقهيًا كبريًا إذ 
بث يف الفقه روح التجديد ليكرس طوق اجلمود الذي 
الطويس  الشيخ  رحيل  بعد  النجف  مدرسة  انتاب 
العرص  هذا  أهل  زهد  رأيــت  ملا  القائل))إين  وهو 
اإلسالمية،  واألحكام  املحمدية  الرشيعة  علم  يف 
ملا  ملا جيهلون وتضييعهم  وتثاقلهم طلبها وعداوهتم 
يعلمون، رأيت ذا السّن من أهل دهرنا هذا - لغلبة 
مقرصًا  األيام،  استودعته  ملا  مضيعًا   - عليه  الغباوة 
يف البحث عام جيب عليه علمه، حتى كأنه ابن يومه 
االمتهان،  يد  يف  عنانه  العلم  ورأيت  ساعته.  ونتيج 
الذماء  منه  تداركت  الرهان  منه  عطل  قد  وميدانه 

الباقي، وتالفيت نفسًا بلغت الرتاقي(()34(.
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الطالب  من  جمموعة  إدريس  ابن  يد  عىل  تتلمذ 
فخار  عيل  أبو  الدين  شمس  اإلمام  أبرزهم  من  كان 
بن  املجاب  إبراهيم  بن  أمحد  بن  فخار  بن  معد  بن 
حممد العابد بن اإلمام موسى الكاظم، وهو من علامء 
وراويًا  ونّسابة  رجاليًا  فقيهًا  وكان  كربالء،  مدرسة 
وأديبًا وشاعرًا، كام ذكره الرجاليون والنّسابون وكان 
أسانيد  منه سند من  زمانه  بحيث مل خيل  من عظامء 

علامئنا وحمّدثينا، وتويف سنة 630هـ/1230م)35(.

إدريس احليل  ابن  أبو عىل فخار عن  السيد  روى 
وعن شاذان بن جربائيل القمي ويروي عنه مجع من 
اإلعالم، منهم ولده اجلليل السيد جالل الدين عبد 
احلميد بن فخار، واملحقق احليل - صاحب الرشايع- 
والسيد مجال الدين أمحد بن طاووس، وأخوه ريض 
الزاهد  السيد  ووالدمها  ــاووس،  ط بن  عيل  الدين 
سعد الدين موسى بن طاووس، والشيخ يوسف بن 
والشيخ  احليل-  العالمة  -والد  احليل  املطهر  بن  عيل 
شمس الدين حممد بن أمحد القسيني، والسيد اجلليل 
والنارص  البغدادي،  العلوي  حممد  الدين  صفي 
املتوىف  املستنجد  بن  املستضئ  بن  أمحــد  اهلل  لدين 
التتبع ممن  يد  إليه  ما وصلت  622هــ /1225م هذا 
روى عنه، من كتبه ))احلجة عىل املذاهب إىل تكفري 

أيب طالب(()36(.

األدباء  بـ))إمام  بإجازاته  الثاين  الشهيد  وصفه 
جعفر  الشيخ  ه  ــدَّ وع والــفــقــهــاء(()37(،  والنساب 
السبحاين يف تاريخ الفقه اإلسالمي من فقهاء الدور 
للحياة  التجديدي  الشيعي  الفقه  أدوار  من  الرابع 

الفقهية بعد العاّلمة ابن إدريس احليل)38(.

ومن خالل ما تمَّ استعراضه من األدوار الفقهية 
التجديدية التي مرت هبا احلوزات العلمية وتنّقل نور 
أنَّ  نجد  احللة  ومدرسة  النجف  مدرسة  بني  العلم 
مدرسة كربالء مل خيُب فيها هذا النور، حتى يف فرتة 
الركود التي عاشتها مدرسة النجف بعد رحيل عاملها 
الكبري ))أيب جعفر الطويس((، وإذا شّخصنا أسباب 
ازدهار هذه املدارس ومن بينها مدرسة كربالء نجد 
ان ذلك راجع اىل األثر العلمي والتبادل املعريف بني 
الفقهاء ويمكن ان نلمس ذلك بوضوح، فمثاًل نجد 
انَّ حممد بن إدريس احليل كان طالبًا عند عامل كربالء 
عامد الدين ايب جعفر حممد بن عيل الطويس املعروف 
بـ )ابن محزة(، وكذلك أبو عيل الطويس ثم أصبح ابن 
الدين أيب عيل فخار  الطالب أستاذًا لشمس  إدريس 

بن معد وهو من علامء كربالء.

بقي التفاعل العلمي والنشاط الفكري يتطور يف 
مدرسة احللة عىل يد الشيخ ابن إدريس ليتطور أكثر 
يف القرن السابع اهلجري زمن املحقق احليل والعالمة 
بانتقال  إيذانًا  يعد  إدريس  ابن  كان عهد  وإذا  احليل، 
احلركة العلمية إىل احللة، ففي عهد املحقق احليل انتقل 
املركز العلمي إىل احللة متامًا وأصبح جملس املحقق كام 
وصفته املصادر يضم أربعامئة جمتهد، واستمر التطور 
امحد  العباس  ايب  الدين  مجال  جميء  إىل  هذا  العلمي 
فهد احليل)757هـ- 841هـ/1356- بن  بن حممد 
الثامن اهلجري وانتقاله إىل  1437م( يف هناية القرن 

كربالء لتنتقل بذلك معه احلركة العلمية)39(.

ُوصف الشيخ ابن فهد يف أمل اآلمل بأنه))فاضل 
عامل ثقة صالح زاهد عابد ورع جليل القدر(()40(، كام 
بالفضل  االشتهار  من  له  بأن  املامقاين  العالّمة  ذكره 
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يغنينا  ما  فاق  والتقوى واألخالق  والعرفان والزهد 
والفروع  واملنقول  املعقول  بني  مجع  وقد  البيان،  عن 
واألصول واللفظ واملعنى واحلديث والفقه والظاهر 
من  جيــمــع)41(،  كــان  ما  بأحسن  والعمل  والباطن 
مصنفاته يف الفقه: ))املهذب البارع إىل رشح النافع، 
املحرر،  احلــاوي،  املوجز  االرشــاد،  رشح  املقترص، 
املهتدي، رشح  املبتدي وهداية  فقه الصالة، مصباح 
مسائل  يف  املحتاج  كفاية  النية،  يف  اللمعة  األلفية، 
التعقيبات،  يف  رسالة  احلــج،  نية  منافيات  احلــاج، 
الــدر  الــبــحــريــات،  املسائل  الــشــامــيــات،  املسائل 

النضيد(()42(.

احللة  مدرسة  يف  احلــيل  فهد  ابــن  الشيخ  درس 
عىل يد عاملها املقداد بن عبد اهلل السيوري احليل)ت 
طالب  من  كــان  أيضًا  انــه  إال  ـــ/1423م(  ــ 826ه
شمس  بــن  احلسن  بــن  عــيل  العاّلمة  كــربــالء  عــامل 
ــازه يف احلائر  أجـ الـــذي  ــري  احلــائ ــازن  اخلـ الــديــن 

عام791هـ/1389م)43(.

كربالء  يف  العلمية  احلركة  احليل  فهد  ابن  تبنى 
عهده  يف  مدرستها  ــرت  وازده إليها  هاجر  أن  بعد 
والعلم  واألدب  الفكر  رجال  يرتادها  أخذ  حيث 
واكتظت   احلسني اإلمــام  مدينة  هبم  فزخرت 
اإلسالمية  رسالتها  بــأداء  استمرت  التي  مدارسها 
املؤرخون  ذكر  وقد   ،البيت أهل  علوم  ونرش 
واملقامات  احلسيني  احلائر  بأن  الفوطي  ابن  ومنهم 
الوافدين  الدارسني  تعجب  كانت  واملساجد  الدينية 
عىل كربالء من البالد اإلسالمية ملا فيها من الفقهاء 
القرنني  يف  العلامء  أهــم  ومــن  البارزين،  والعلامء 
عيل  بن  إبراهيم  الدين  تقي  الشيخ  والعارش  التاسع 

كثرية  تصانيف  له  الكفعمي)44(  العاميل  احلارثي 
أشهرها كتاب املصباح، ومن العلامء اآلخرين السيد 
حسني بن مساعد احلائري)45( والسيد ويل احلسيني 
احلائري)46( )املتويف عام981هـ/1573م( وغريهم 

من العلامء الذين ذكرهتم كتب الرتاجم)47(.

المبحث الثالث:

ن�شاط مدر�شة كربالء الفقهي 

والأ�شولي واأثره على مدر�شة النجف  

)1169هـ/1756م-1281هـ/1864م(

العلمي  اإلبداع  مركز  كربالء  مدرسة  أصبحت 
واإلنتاج الفكري نتيجة النضج والتعمق يف األبحاث 
البهبهاين  الوحيد  ــويل  األص األســتــاذ  قدمها  التي 
كذلك  1706-1792م(،  ـــ/  ــ )1118-1206ه
يوسف  الشيخ  العالمة  قدمه  الذي  الفقهي  النتاج 
1696-1772م(  )1107-1186هــــ/  البحراين 
عدة  يف  يقع  ــذي  وال احلدائق  كتابه  يف  ظهر  الــذي 
عرصًا  أسست  قد  الوحيد  مدرسة  أن  غري  جملدات، 
جديدًا يف تاريخ العلم عاشت يف ظله مدرسة كربالء 
ما يقارب عرشين عامًا لتفتح فيام بعد آفاقًا علمية عىل 

مدرسة النجف)48(.

كان لعملية الرصاع الفكري اإلخباري األصويل 
املدرسة  يف  الفكرية  العملية  تطوير  يف  الكبري  الدور 
الكربالئية، فاحلركة اإلخبارية التي ظهرت يف أوائل 
القرن احلادي عرش واستفحل أمرها أواخر هذا القرن 
وبداية القرن الثاين عرش، قد صدمت علم األصول 
وعارضت نموه وحاولت إهناءه بشكل تام، ورجوعًا 
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إىل بواعث هذه احلركة نجد أن رائدها املحّدث حممد 
أمني االسرتابادي)49( حاول أن يرجع هذه احلركة إىل 
عرص األئمة ويثبت هلا جذورًا عميقة يف تاريخ الفقه 
اإلمامي لكي تكتسب طابعًا من الرشعية واالحرتام، 
السائد بني  يّدعي أن االجتاه اإلخباري كان هو  فهو 
الفقهاء اإلمامية إىل عرص الكليني والصدوق وامتد 
الرابع  القرن  أواخر  يف  إال  يتزعزع  ومل  االجتاه  هذا 
وبعد حني بدأ مجاعة من علامء اإلمامية ينحرفون عن 
العقل يف استنباط  االجتاه اإلخباري ويعتمدون عىل 
الفقهي يف علم  البحث  الرشعية ويربطون  األحكام 
األصول تأثرًا بالطريقة السنية يف االستنباط ثم أخذ 
هذا االنحراف بالتوسع واالنتشار)50(. ولسنا هنا يف 
هذا البحث بصدد ذكر اخلالف اإلخباري األصويل 
وحجية كل طرف فإن ذلك مسطور يف الكتب الفقهية 
واألصولية)51(، وإنام نريد أن ندرس هذا الطور من 
عىل  لنتعرف  التارخيي  سياقه  يف  الفكري  الــرصاع 
نتاجاته الفكرية وخمرجاته العلمية ودورها يف تطوير 
مدرسة كربالء عىل مستوى البحث والكتابة وتربية 
فيام  الكبري  الدور  هلم  كان  العلامء  من  جيل  وختريج 

بعد يف نقل هذا التطور إىل مدرسة النجف.

التطور  هــذا  مقدمات  عىل  نتعرف  أن  ويمكن 
بلحاظ وجود العلامء والفقهاء الذين كان هلم الدور 
عىل  كربالء  يف  الفكرية  احلركة  تدشني  يف  الكبري 
املستوى الفقهي واألصويل، ومن أبرز هؤالء العلامء 
أمحد  الشيخ  العالمة  نجل  البحراين  يوسف  الشيخ 
بن عصفور  أمحد  بن  بن صالح  أمحد  بن  إبراهيم  بن 
يف  حوز(  )ما  بقرية  مولده  كان  البحراين،  الــدرازي 
البحرين درس عند علامء عرصه وبعد أن أصبح عاملًا 

كبريًا عصفت به األيام ليحط رحله بجوار أيب عبد اهلل 
ـــ/1756م( وأكبَّ عىل  احلسني عام )1169ه
تتلمذ  وقد  واإلفتاء  والتدريس  والكتابة  التصنيف 
الشهري  الرجايل  منهم:  العلامء  من  يديه جمموعة  عىل 
منتهى  مؤلف  إسامعيل  بن  حممد  احلائري  عيل  أبو 
صاحب  القاسم  أبو  مريزا  القمي  واملحقق  املقال، 
القوانني )ت1231هـ/1816م(، والشيخ حممد عيل 
الشهري بـ)ابن السلطان(، والسيد مهدي بحر العلوم 
حممد  النراقي  واملحقق  ـــ/1797م(،  ــ )ت1212ه
مؤلف  ـــ/1794م(  ــ )ت1209ه الكاشاين  مهدي 
هداية  بن  مهدي  مريزا  والسيد  الشيعة(،  )معتمد 
ـــ/1801م(  )ت1216ه اخلراساين  األصفهاين  اهلل 
الفلسفة، وغريهم من جهابذة  العلوم يف  استاذ بحر 

العلم)52(.

وصفها  التي  التصانيف  من  الفقيه  هــذا  أنتج 
))الفاخرة  بالتصانيف  الروضات  يف  اخلوانساري 
والباهرة التي تلذ بمطالعتها النفس وتلذ بمالحظتها 
النارضة  احلدائق  كتاب  أمهها  ومن  ــعــني(()53(،  ال
مل  ))بأنه  مؤلفه:  عنه  يقول  جملدًا  وعرشين  مخسة  بـ 
يعمل مثله يف كتب األصحاب، ومل يسبق إليه سابق، 
مسألة  بكل  املتعلقة  النصوص  مجيع  عىل  الشتامله 
ومجيع األقوال ومجلة الفروع التي ترتبط بكل مسألة 
ان يقول  النظر، إىل  البرص وحاد عنه  إال ما زاغ عنه 
حيتاج  ال  فيه  الناظر  أن  إىل  فيه  قصدنا  فإن  وباجلملة 
االستدالل  األخبار وال كتب  من  إىل مراجعة غريه 
باللؤلؤ  الزاخر  كالبحر  واسعًا  كبريًا  صار  وهلــذا 

الفاخر(()54(.

أصحاب  مــن  البحراين  يوسف  لشيخ  ا  كــان 
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نقطة  كربالء  من  اختــذت  التي  اإلخبارية  املدرسة 
يف  جديدة  أخرى  مدرسة  عارصهتا  وقد  هلا  ارتكاز 
الفقه واألصول نشأت يف كربالء أيضًا عىل يد رائدها 
املجدد الكبري حممد باقر البهبهاين، قال عنه صاحب 
بأنه العامل العالمة والفاهم الفهامة  الفوائد الرضوية 
ركن الطائفة وعامدها وأورع نساكها وعبادها أستاذ 
الثالثة  املائة  رأس  يف  البرش  سيد  ملة  ومــروج  أكرب 
الذي  الدقيق  والذهن  العميق  الفكر  صاحب  عرش 
عجز البلغاء عن عد مدائحه ورشح فضله وأخالقه 
وعبادته املحقق الثالث والعالمة الثاين شيخ املشايخ 

الوحيد البهبهاين)55(.

   كان الشيخ الوحيد من طالب مدرسة النجف 
بعد جميئه من إيران، درس عند عاملي النجف اجلليلني 
الربوجردي  الطباطبائي  الكريم  عبد  حممد  السيد 
)ت1155هـ - 1742م(، والسيد صدر الدين حممد 
وملا  1750م(،   - )ت1165هـ  النجفي  القمي  باقر 
التي  إىل هببهان  انتقل  النجف  تزود من معني حوزة 
الزمان،  ذلك  يف  اإلخباريني  معاقل  من  تعد  كانت 
ومكث هناك ما يربو من ثالثني سنة أدى فيها دورًا 
يف التعليم والرتبية والتأليف والتصنيف، بعدها رأى 
أنه لو هاجر إىل األماكن املقدسة لبذل عطاء ضخم، 
ومل  األرشف  النجف  إىل  أخرى  مرة  هاجر  وبالفعل 
التي كانت تعج  انتقل إىل كربالء  يلبث إال قلياًل ثم 

باإلخباريني)56(.

مصنفًا  ستني  يقارب  ما  البهبهاين  الوحيد  صنَّف 
مجلة منها يف الرد عىل اإلخبارية مثل كتاب االجتهاد 
شبهات  عىل  والــرد  احلائرية،  والفوائد  واإلخبار، 
عىل  والتعليقة  الرشائع،  مفاتيح  ورشح  اإلخباريني، 

الرجال وغريها، كام استطاع ان يبني مدرسة أصولية 
ذكره  مما  يظهر  والــذي  اإلخبارية،  احلركة  ملقاومة 
املؤرخون عن هذا الرصاع ان الوحيد البهبهاين ألقى 
بكل ثقله يف املعركة، وصمم بكل عزيمة وإرصار عىل 
إهناء احلركة اإلخبارية حتى يقال أنه ارتقى منرب درس 
ثالثة  مدة  تالمذته  وباحثه  البحراين،  يوسف  الشيخ 

أيام، فعدل ثلثا التالميذ إىل املذهب األصويل)57(.

الوحيد  املحقق  بذهلا  وعلمية  فكرية  وبجهود 
يف  األصولية  املـــدرس  أركـــان  ُيثبت  أن  استطاع 
كربالء وأن يرتقي هبا إىل مستوى أعىل ليهزم االجتاه 
هذه  ظهور  بأن  القول  يمكن  وبذلك  اإلخباري، 
البهبهاين  بذهلا  التي  املتظافرة  وجهودها  املدرسة 
حدًا  كــان  قد  الكبار  املحققون  مدرسته  وتالمذة 
فاصاًل بني عرصين من تاريخ الفكر العلمي يف الفقه 

واألصول)58(.

كان للدور االجيايب الذي قامت به مدرسة كربالء 
نلمس  أن  ويمكن  النجف  مدرسة  عىل  الكبري  األثر 
الفكري  الرصاع  عامل  عن  نتج  ما  خالل  من  ذلك 
الذي وجد بني احلركة اإلخبارية واألصولية والذي 
عامل  وأن  السيام  النجف  مدرسة  عىل  بظالله  ألقى 
البهبهاين  الوحيد  فمدرسة  ذلك  يف  دور  له  املكان 
املكاين  فالقرب  النجف  مركز  من  مقربة  عىل  نشأت 
تتأثر  إحــدامهــا  جعل  املدرستني  لكال  واملعنوي 
والعلامء  التالميذ  يمنع  ما  هناك  يكن  فلم  باألخرى 
أن يرتددوا بني املدرستني وأن ينقلوا ما اكتسبوه من 
فال  للمدرستني  خدمة  علمية  وأفكار  دينية  معارف 
يبقى إبداع علمي دون أن ينتقل إىل املدرسة األخرى، 
وعليه فإن كل ما حصل يف كربالء من تطور وإبداع 



146

مدرسة كربالء وأثُرها العلمي يف تطور مدرسة النجف )1169 - 1281 هـ/ 1756 - 1864 م(

كال  وأن  السيام  النجف،  إىل  ينتقل  أن  البد  أصويل 
املدرستني هي احلاضنة جلميع طالب العلم.

يف  كانت  األرشف  النجف  مدرسة  أن  فنجد 
العلمي  نشاطها  الثاين عرش حمافظة عىل  القرن  بداية 
االصويل، فهي حتتضن كبار الفقهاء االصوليني أمثال 
الشيخ  أستاذ  النجفي  القمي  باقر  الدين حممد  صدر 
الوحيد البهبهاين، وهو من أعاظم حمققي زمانه وهو 
كتاب  رشح  مؤلفاته  من  واملنقول  املعقول  يف  عامل 

وافية األصول)59(.

مزدهرة  املقدسة  كربالء  مدرسة  كانت  وحينام 
الدائر  العلمي  الــرصاع  نتيجة  والتحقيق  بالبحث 
النجف  مدرسة  كانت  واألصوليني  اإلخباريني  بني 
الفقهية  حركتها  يف  تتوقف  ومل  مستمرة  األرشف 
واألصوليني  الفقهاء  كبار  وتضم  واألصــولــيــة، 
النجفي  ــي  ــدروقـ الـ تــقــي  حمــمــد  الــشــيــخ  ــال  ــث أم
)ت1186هـ/1772م( وهو عامل فقيه برع يف العلوم 
وتصّدر  والفروع،  االصول  وحقق  والنقلية  العقلية 
أخذ  والفتيا،  التقليد  مرجعية  له  وصارت  للتدريس 
بحر  مهدي  حممد  السيد  ابن  العاملان  الفقيهان  عنه 
كاشف  والشيخ  1797م(،   / )ت1212هـ  العلوم 

الغطاء )ت1228هـ -  1813م()60(.

ومع ان السيد بحر العلوم وهو كربالئي الوالدة 
يد  عىل  ذلك  قبل  كربالء  يف  درس  قد  ـــ(  )1155ه
أن  بعد  انه  إال  الوحيد  أستاذه  أبرزهم  ومن  علامئها 
أخصب ذهنه الوقاد وتفجر بالعلوم العقلية والنقلية، 
استأثرت جامعة النجف األرشف بشخصيته الفذة، 
يف  الباقية  أشواطه  ليكمل  هبا،  أيضًا  هو  واستأثر 

إىل  كربالء  من  فانتقل  الفكريني،  واالجتهاد  اجلهاد 
موفور  ــ /1756م(  )1169ه سنة  األرشف  النجف 
البنان،  ومشار  األلسن،  مالك  امليزان  ثقيل  العلم، 
الدورقي)61(،  تقي  حممد  الشيخ  عند  بينّا  كام  فحرض 
الشيخ  أمثال  اآلخرين  النجف  علامء  عند  كذلك 
مهدي الفتوين)62( املتوىف سنة )1183ه /1769م(، 
من  وغريهم  جريبي)63(  اهلــزار  باقر  حممد  والشيخ 

احلجج واإلعالم)64(.

أما الشيخ كاشف الغطاء فأنه ولد يف مدينة النجف 
األرشف مثوى إمام األئمة وعاصمة العلم والفضيلة 
عام )1156هـــ/1743م(، ونشأ يف بيت علٍم رفيع 
تربيته،  أحسن  الذي  خرض  الشيخ  والده  كنف  ويف 
درس  أيضًا  وهو  الدينية،  العلوم  مقدمات  وألقمه 
يف كال املدرستني مدرسة كربالء عند أستاذه الوحيد 
الدورقي  تقي  حممد  الشيخ  عند  النجف  ومدرسة 
والشيخ حممد مهدي الفتوين العاميل، والسيد صادق 

الفحام الفقيه الشاعر)65(.

املعريف  الرتابط  عمق  يتبني  تقدم  ما  خالل  ومن 
والعلمي بني املدرستني وكيف أن كل مدرسة داعمة 
العلامء،  من  الكفاءات  إعــداد  خالل  من  لألخرى 
فنجد أن الشيخ الوحيد البهبهاين قد درس يف مدرسة 
النجف األرشف وتعلم عىل يد علامئها وحينام انتقل 
من  جياًل  فيها  ربى  أصولية  مدرسة  فتح  كربالء  اىل 
الغطاء  وكاشف  العلوم  بحر  السيد  أمثال  العلامء 
وهؤالء ايضًا هم ممن سبق وأن درسوا عىل يد علامء 
النجفي،  الدورقي  تقي  حممد  الشيخ  أمثال  النجف 
إال أهنم رجعوا هلا ليفتحوا عرصًا جديدًا يف مدرسة 
النجف هناية القرن الثاين عرش اهلجري وبداية القرن 
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الثالث عرش. 

)1206هـــ/  عام  البهبهاين  الوحيد  وفاة  وبعد 
انتقل  واملرجعي  العلمي  الثقل  أن  نجد  1792م( 
إىل النجف عىل يد أبرز طلبته وهم السيد حممد بحر 
أبو  واملــريزا  الغطاء  كاشف  جعفر  والشيخ  العلوم 
القمي )ت1231هـ/1816م( والسيد عيل  القاسم 
أسد  والشيخ  )ت1231هـــ/1816م(  الطباطبائي 
الكبري  الدور  العلامء  هلؤالء  فكان  التسرتي)66(  اهلل 
العلمي كمركز  ميداهنا  إىل  النجف  إعادة مدرسة  يف 
بتأثريات  تتفاعل  وهي  زمانًا  عاشت  أن  بعد  رئيس 
إىل  هؤالء  عودة  وبعد  كربالء،  يف  الفكرية  املدرسة 
تنظيم  عىل  فعملوا  بيدهم  احلوزة  أصبحت  النجف 
فيام  القيادية  املسؤوليات  وتوزيع  العلمية  أمورها 
الغطاء  كاشف  جعفر  الشيخ  أصبح  حيث  بينهم، 
مهدي  السيد  أن  حتى  والفتوى  للتقليد  مرجعًا 
التقليد  يف  الرجوع  وذويه  ألهله  أجاز  العلوم  بحر 
حسني  الشيخ  عني  كام  الغطاء،  كاشف  الشيخ  إىل 
للجامعة فكان  إمامًا  نجف )ت1251هـ/1835م( 
بطبقاهتم  الناس  اهلندي ويؤم  يقيم اجلامعة يف جامع 
القضاء  يف  أما  العلوم،  بحر  السيد  من  بإرشاد  كافة 
واخلصومات فخصص هلا الشيخ رشيف حمي الدين 
فاضطلع  العلوم  بحر  السيد  أما  القضاء،  يف  ملهارته 
شؤوهنا  وإدارة  الكربى  والزعامة  التدريس  بأعباء 

العامة واخلاصة)67(.

طلبة  من  األعالم  هؤالء  فأن  تقدم  ما  إىل  إضافة 
العالمة الوحيد كان هلم املؤلفات الفقهية واألصولية 
ما جعل مدرسة النجف تعيش مرحلة من االزدهار 
بحر  للسيد  أن  فنجد  األصــويل،  والتكامل  الفقهي 

العلوم عنده من الكتب الغنية باطروحاهتا األصولية 
األصولية،  الفوائد  كتاب  أمثال  والرجالية  والفقهية 
األصولية،  املسائل  بعض  نظم  يف  البهية  والـــدّرة 
والفوائد الرجالية الذي حيتوي عىل كثري من الفوائد 
عدد  تراجم  وعىل  القيمة،  الرجالية  والتحقيقات 
كبري من رجال احلديث والرواية من أصحاب النبي 
واألئمة عليهم الصالة والسالم، وقد بلغ من الشهرة 
إىل درجة كبرية قلَّ أن يبلغها أي كتاب مطبوع غريه، 
مؤلفه،  عرص  منذ  كافة  احلديث  رجال  تناقله  فلقد 
بتحقيق  ضخام  جملدات  ثالثة  يف  وهو  اليوم  حتى 
يف  املصابيح   كتاب  إىل  إضافة  مجيل  ــراج  وإخ قّيم 
النجفية  ــدّرة  وال الفقه،  من  واملعامالت  العبادات 
الفقه  من  والصالة  الطهارة   بايب  يف  منظومة  وهي 
اهلداية،  األلفني، وكتاب مشكاة  أبياهتا  يتجاوز عدد 
تقريرات   - منها  كثرية،  فهي  تالميذه،  تقريرات  أما 
تلميذه اجلليل احلجة صاحب مفتاح الكرامة يف الفقه 
اآلغا حممد  املحقق  تلميذه اآلخر  تقريرات  ومنها - 

عيل النجفي ابن اآلغا حممد باقر اهلزار جريبي)68(.

هي  الغطاء  كاشف  جعفر  الشيخ  مؤلفات  أما 
أيضًا من الكتب التي شكلت األساس املتني يف الفقه 
الشيعي ومن أمهها كتاب العقائد اجلعفرية يف أصول 
الدين، وغاية املأمول يف علم األصول، واحلق املبني 
ومنهج  اإلخباريني،  وختطئة  املجتهدين  تصويب  يف 
معرفة  يف  الطالب  وبغية  السداد،  أراد  ملن  إرشــاد 
خفيات  عن  الغطاء  وكشف  والواجب،  املفروض 

مبهامت الرشيعة الغراء)69(.

الفقهية  كتبه  أهم  من  الغطاء  كشف  كتاب  ويعد 
بقوله:  املستدرك  خامتة  يف  النوري  املريزا  ذكره  فقد 
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))فإن نظرت إىل علمه فكتابه كشف الغطاء - الذي 
ألفه يف سفره - ينبئك عن أمر عظيم، ومقام عيلٍّ يف 
وكان  وفروعًا((،  أصــوالً   الدينية،  العلوم  مراتب 
القواعد  أتقن  من  يقول  األنصاري  األعظم  الشيخ 
الشيخ يف كشفه، فهو عندي  أودعها  التي  األصولية 
ألستاذه  قال  أنه  الكاظمي  الشيخ  ويذكر  جمتهد، 
رشح  عن  أعرضَت  ))مِلَ  الكالم:  جواهر  صاحب 
شيخك  وهو  صاحبه  حق  تؤد  ومل  الغطاء،  كشف 
وأستاذك، ويف كتابه من املطالب العويصة والعبارات 
املشكلة ما ال حيىص؟ فقال: يا ولدي أنا عجزان من 
أوات الشيخ، أي ال أقدر عىل استنباط مدارك الفروع 

املذكورة فيه بقوله: أو كذا أو كذا(()70(. 

وصلْت  ما  اىل  وصلْت  األعالم  هؤالء  وبفضل 
عرصها  أن  حتى  تطور  من  النجف  مدرسة  إليه 
الذي  العرص  هذا  العلمي،  الكامل  بعرص  وصف 
يد  عىل  عرش  الثاين  القرن  أواخــر  يف  الظهور  يف  بدأ 
الذين  مدرسته  وأقطاب  البهبهاين  الوحيد  األستاذ 
حتى  قــرن  نصف  حــوايل  أستاذهم  عمل  واصلوا 
ووصل  العامة  خصائصه  الثالث  العرص  استكمل 
كربالء  مدرسة  كانت  نفسه  الوقت  يف  القمة،  إىل 
الرياسة  املقدسة ال زال ضياء نورها مل خيُب وكانت 
فيها للسيد حممد بن سيد عيل الطباطبائي الكربالئي 
العلامء  رشيف  وللشيخ  )ت1242هــــ-1872م(، 
احلــائــري  ــدراين  ــازنـ املـ بــن حــســن  ــف  حممد رشي

)ت1245ه ـ/1829م()71(.

مدرسة  بقاء  يف  كبري  دوٌر  العاملني  هلذين  كــان 
السيد  وفاة  فبعد  الريادة،  صاحبة  املقدسة  كربالء 
عيل صاحب الرياض- تلميذ الشيخ الوحيد- خلفه 

ولده السيد حممد الطباطبائي امللقب باملجاهد جلهاده 
رئاسة  إليه  انتهت  ــذي  وال ــروس  ال ضد  ــران  اي يف 
الطائفة االمامية، حضـر السيد حممد املجاهد دروس 
العالمة بحر العلوم، والشيخ جعفر كاشف الغطاء، 
وحضـر أبحاث والده يف الفقه، أّلف عدة كتب قيمة 
منها: مفاتيح األصول، الوسائل يف األصول، مناهل 
الرجال،  أحــوال  حتقيق  يف  املقال  عمدة  األحكام، 
رسالة حجية الظن، رسالة يف االستصحاب، حاشية 
من  وغريها  الشهرة،  حجية  يف  ورسالة  املعامل  عىل 

الكتب)72(.

فهو  احلائري  املازندراين  رشيف  حممد  الشيخ  أما 
صاحب  عيل  والسيد  املجاهد  حممد  السيد  تلميذ 
التنكابني  ووصفه  العلامء  برشيف  لقب  الرياض، 
الفضالء،  وأسوة  الفقهاء  بقدوة  العلامء  قصص  يف 
اجتذبت  الفحول،  وأستاذ  االصول،  علم  مؤسس 
بل  املئات  واألصولية  الفقهية  وتقريراته  أبحاثه 
اآلالف من الفضالء إىل كربالء، إذ كان حيرض حتت 
 منرب درسه ألٌف من الطلبة فيهم العلامء واألفاضل، 
وقد كان بحق مربيًا ومعلاًم للفقهاء، جامعًا للمعقول 
تبوأ مكانة  الزمان،  الدهر وأعجوبة  نادرة  واملنقول، 
سامية يف ميادين العلم والفضيلة وذاع صيته وحفلت 

حياته بجالئل األعامل ونوادر األفعال)73(.

العلامء  رشيــف  الشيخ  الكبري  العامل  ــاة  وف بعد 
املركزية،  تلك  كربالء  مدينة  فقدت  املــازنــدراين، 
األرشف  النجف  مدينة  صــوب  األنظار  واجتهت 
لوجود  النجف  اىل  كربالء  من  ــوزة  احل وانتقلت 
بالشيخ  ــعــروف  امل النجفي  حسن  حممد  الشيخ 
إليه  فاجتذب  )ت1266هـــ/1850مـــ(  اجلواهري 
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طاّلب العلم، بفضل براعته البيانية وحسن تدريسه، 
ال، وبحثه الدؤوب،  وغزارة علمه، وثاقب فكره اجلوَّ
وانكبابه عىل التدريس والتأليف، وكان جملس بحثه 
يضم أكثر من ستني جمتهدًا، أنتج عدة مؤلفات فقهية 
وأصولية من أمهها املوسوعة الفقهية جواهر الكالم 
األُصول  كتاب  أيضًا  وله  اإلسالم،  رشائع  رشح  يف 
من  الناسكني  وهداية  املعاد،  يوم  يف  العباد  ونجاة 

احلّجاج واملعتمرين)74(.

مرجعية  آلت  اجلواهر  صاحب  الشيخ  وفاة  بعد 
االنصاري    مرتىض  الشيخ  تلميذه  اىل  الشيعة  عموم 
أبرز  من  أيضًا  وهو  )ت1281هــــــ/1864م()75( 
العلامء  رشيف  والشيخ  املجاهد  حممد  السيد  تالمذة 
مدرسة  نتاجات  من  يكون  وبذلك  ــدراين،  ــازن امل
النجف  العلمية عىل مدرسة  آثارها  كربالء وأثر من 
روضــات  يف  اخلــوانــســاري  وصفه  االرشف)76(، 
وصار  زمانه،  يف  االمامية  رئاسة  إليه  انتهت  اجلنات 
ورشاقة  شأنه  وجاللة  فضله  كامل  يف  للكل  اًم  مسلَّ
مجيع ما كتبه يف الفقه واالصول)77(، وقال عنه حرز 
بأنه فقيه أصويل متبحر يف  الرجال  الدين يف معارف 
الشيعة  رئيس  بمثله، صار  الدهر  يسمح  مل  االصول 
زهده  يف  زمانه  أهل  املثل  به  يرضب  وكان  االمامية 

وتقواه وعبادته وقداسته)78(.

  أّلف الشيخ العديد من الكتب الفقهية واالصولية 
تربو عىل األربعني مؤلف من بينها: املكاسب املحّرمة 
فرائد  جمّلدات(،   5( الطهارة  كتاب  جمّلدات(،   6(
كتاب  جمّلدات(،   4( بالرسائل  املعروف  األُصــول 
السنن،  أدّلة  يف  التسامح  إثبات  )جمّلدان(،  الصالة 
القضاء  والتقليد،  االجتهاد  واألعلم،  املّيت  تقليد 

رضر،  ال  قاعدة  واملواريث،  الوصايا  والشهادات، 
الغصب،  الرضاعية،  الفقه،  ُأصول  اجلامعة،  صالة 
كتاب  احلج،  كتاب  الزكاة،  كتاب  اخلمس،  كتاب 
التقية، احلاشية عىل  العدالة،  النكاح،  الصوم، كتاب 
النراقي،  عوائد  عىل  احلاشية  القوانني،  استصحاب 
احلاشية عىل نجاة العباد، أحكام اخللل يف الصالة)79(.

الفقه  علم  يف  متبحرًا  االنــصــاري  الشيخ  كــان 
اتسمت بحوثه  لتدريسهام، وقد  واالصول وتصدى 
باالبتكار والعمق، فأظهر كفاءة ومقدرة عالية ملا كان 
علم،  وغــزارة  نظر،  ودقة  رفيع،  ذوق  من  به  يتمتع 
بأعبائها  هنض  الطائفة  رئاسة  اليه  انتهت  ما  وبعد 
وإقامة  واإلفتاء  والتأليف  للتدريس  جهوده  وكرس 
رائــدًا  صار  حتى  احلديثة  العلمية  النهضة  دعائم 
ألرقى مرحلة من مراحلها وهي املرحلة التي يتمثل 
يزال  مئة سنة، وال  أكثر من  منذ  العلمي  الفكر  فيها 
احلوزات  يف  السائد  العلمي  والفكر  األصول  علم 
الذي  املرتىض  الشيخ  عرص  يعيش  االمامية  العلمية 
افتتحته مدرسة كربالء عىل يد األستاذ الشيخ الوحيد 
لينتهي  العلامء  من  ــرى  األخ واألجــيــال  البهبهاين 

بالشيخ املرتىض عليه الرمحة والرضوان)80(.

الخاتمة

العلمي  وأثرها  كربالء  ))مدرسة  موضوع  بحثنا 
عامي   بني  املمتدة  املدة  يف  النجف  مدرسة  تطور  يف 
ـــ/1864م((، وتم  ــ ـــ/1756م1281ه ــ )1169ه

اخلروج بعدة نتائج توصل إليها الباحث هي: 

ان ما متتلكه مدينتا كربالء والنجف من خصائص . 1
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بوجود األرضحة   متثلت  ومعنوية مشرتكة  دينية 
 عيل لإلمام  السامية  واملقامات  الطاهرة 
اهتامم  من  به  حظيا  وما   احلسني واإلمام 
حارضتني  منهام  جعل   البيت أهل  أئمة 
علميتني هتفو هلام القلوب وتشد هلام الرحال من 
طالب احلق واحلقيقة املحمدية، فأينام وجد أهل 

البيت حل العلم والفضيلة.
مشرتكه . 2 خصائص  من  املدرستان  متتلكه  ما  إن 

الدينية  الوظيفة  أداء  يف  ترابطًا  أكثر  جعلهام 
النجف  املكاين بني  القرب  والعلمية السيام وان 
وكربالء جعل تنقل الطلبة والعلامء أكثر سهولة 

بني املدرستني.
تطور . 3 هو  الشيعي  الديني  الفكر  تطور  ان 

مجيع  جهود  تضافر  نتيجة  جاء  تعاضدي 
من  نلحظه  ما  وهذا  العامل  يف  الشيعية  املدارس 
دراستهم  يقترصوا يف  مل  التشيع  علامء  أغلب  أن 
أو تدريسهم عىل مدرسة دينية معينة وإنام كثريًا 
الشيعية،  املدارس  خمتلف  بني  يتنقلون  كانوا  ما 
من  كربالء  مدرسة  كانت  شك  وبال  أنه  إال 
املحطات األساسية التي تتجمع فيها اإلبداعات 
ونظريات  بأطروحات  للخروج  والطاقات 
جديدة عىل املستوى الفقهي واألصويل حتى إذا 
كانت هنا قفزة يف الفكر الشيعي كام حصل ذلك 
يف القرن الثاين عرش اهلجري فأن انطالقتها تكون 
مدرسة كربالء لتتأثر هبا مدرسة النجف وغريها 

من املدارس.
أن ما حصل يف كربالء من رصاع إخباري أصويل . 4

الفكر  لتطور  التارخيي  السياق  ضمن  من  يعّد 
نتج  اجيابيًا  كان  العلمي  جانبه  يف  ألنه  الشيعي 

عنه إعداد موسوعات حديثيه وفقهية ومؤلفات 
أصولية  طورت الفكر الشيعي، كام ان ما قام به 
الشيخ يوسف البحراين من إبداع فقهي والوحيد 
إىل  ذلك  بعد  انتقل  أصويل  إبداع  من  البهبهاين 
بحر  السيد  أمثال  طالهبم  عرب  النجف  مدرسة 
جياًل  ليؤسسوا  الغطاء  كاشف  والشيخ  العلوم 
الذي  الشيخ األنصاري  أبرزهم  علامئيًا كان من 
يعد رائدًا ألرقى مرحلة علمية وصل إليها الفكر 

األصويل الشيعي.
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النجايش، ( 7) رجال  النجايش،  عيل  بن  امحد  العباس  أبو 
 ،1997 املقدسة،  قم  اإلسالمية،  النرش  مؤسسة 

ص132.

عضد ( 8) -983هـ(:هو  )936هـ  بويه  بن  الدولة  عضد 

الدولة أبو شجاع فنا خرسو بن ركن الدولة، ثاين ملوك 
بني بويه، حكم من 951 – 983، كان ملكًا عىل بالد 
فتح  بأصفهان،  ولد  األطراف،  من  حوهلا  وما  شرياز 
بالعراق  وظفر  واسط،  يف  الرتك  هزم  وعامن،  قرمان 
جرجان  غزا  955م،  سنة  بغداد  عىل  استيالئه  بعد 
عىل  وإحسانه  للعلامء  برعايته  عرف  وطربستان، 
بابك  ابن  منهم  الشعراء  من  كثري  عليه  وفد  الفقراء، 
وذا  فطنا  ملكا  الدولة  كان عضد  املتنبي.  الطيب  وأبو 
بأن  أمر  أنه  وامللك  اخلالفة  مجع  يف  تدابريه  من  تدبري، 
يقع بينه وبني أبو بكر عبد الكريم الطائع باهلل اخلليفة 
https:// املعرفة،  موقع  الكربى.  بابنته  وصلة  العباسية 
www.marefa.org/%D8%B9%D8%B6%D8%AF_
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8

8%D9%8A%D9%87%D9%8A

وحائر ( 9) كربالء  تاريخ  الكليدار،  اجلواد  عبد 
 ،1967 النجف،  نعامن،  مطبعة   ،احلسني
فرحة  طاووس،  بن  الكريم  ص171-ص172؛عبد 
وتقديم  حتقيق  املؤمنني،  أمري  قرب  تعيني  يف  الغري 
النجف  املقدسة،  العلوية  العتبة  نجف،  مهدي  حممد 

االرشف، 2010، ص292.

الشيخ الطويس )385 -460 هـ(: هو حممد بن احلسن ( 10)
والشيخ  الطائفة  بشيخ  املعروف  احلسن  بن  عيل  بن 
واملفرسين  واملحّدثني  املتكلمني  كبار  من  الطويس، 
والفقهاء الشيعة، قدم إىل العراق من خراسان يف سن 
الثالثة والعرشين وتتلمذ عىل يد العلامء هناك كالشيخ 
العبايس  اخلليفة  إليه  أسند  املرتىض،  والسيد  املفيد 
كريس كالم بغداد، وعندما احرتقت مكتبة شابور إثر 
النجف فأسس  إىل  للهجرة  بيك اضطر  هجوم طغرل 
العلمية هناك، تسلم املرجعية وزعامة املذهب  احلوزة 
العامل  خدم  وقد  املرتىض  السيد  وفاة  بعد  اجلعفري 
جليلة  خدمات  اإلمامية  مذهب  سيام  ال  اإلسالمي 
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وتأليف  والطالب  التالميذ  آالف  تربية  خالل  من 
يزال  ال  التي  اخلالدة  العلمية  الكتب  من  العرشات 
وهتذيب  االستبصار  كتبه  أهم  من  املشهود،  أثرها  هلا 
األحكام والتبيان يف تفسري القرآن. أبو جعفر حممد بن 
احلسن الطويس، االستبصار فيام اختلف من االخبار، 
دار  اخلرسان،  املوسوي  حسن  وتعليق  حتقيق  ج1، 

الكتب االسالمية، قم املقدسة، ص10.

طغرلبك )385-455ه ـ/ 995-1063م(: هوحممد ( 11)
بن ميكائيل بن سلجوق، أبو طالب،امللقب ركنا لدين 
حليام  كان  السلجوقية،  الدولة  ملوك  أول  طغرلبك، 
ضابطا ملا يتواله دينًا، وهوالذي رد ملك بني العباس 
العراق  من  دعوهتم  وزالت  اضمحل  كان  أن  بعد 
وخطب لبني عبيد )الفاطميني( ملا استوىل البساسريي 
أعاد  حتى  يعمل  الرتمجة  صاحب  فامزال  بغداد،  عىل 
اخلطبة  وأرجع  بغداد،  إىل  اهلل(  بأمر  )القائم  اخلليفة 
البساسريي،وأزال ملك )بني بويه( من  باسمه، وقتل 
قاموس  األعالم  الزركيل،  الدين  خري  وغريه.  العراق 
بريوت،  للماليني،  العلم  دار  ط5،   ،7 ج  تراجم، 

1980، ص120- ص121.

وأدواره، ( 12) اإلسالمي  الفقه  تاريخ  السبحاين،  جعفر 
 ،2008 املقدسة،  قم  الصادق،  اإلمام  مؤسسة  ط2، 

ص289.

اإلسالمي، ( 13) الترشيع  تاريخ  الفضيل،  اهلادي  عبد 
مؤسسة دار الكتاب اإلسالمية، قم املقدسة، 2006، 

ص334.

مركز ( 14) لألصول،  اجلديدة  املعامل  الصدر،  باقر  حممد 
األبحاث والدراسات، قم املقدسة، 2000، ص75.

هشام بن إلياس احلائري:  هو هشام بن الياس احلائري ( 15)
ولقب باحلائري نسبة اىل احلائر احلسيني،ُعدَّ أحد علامء 
كربالء يف القرن اخلامس اهلجري، الذين ذكرهتم كتب 

الرتاجم لكن ليس بالتفصيل انام ذكرت أنه كان، عاملًا، 
له  عنّي   ثقة  وانه  فقيه،  بأنه  وصف  كام  تقيًا   فاضاًل 
عيل  أيب  الشيخ  عن  يروي  كان  انه  إذ  الرواية،  يف  دور 
عنه  روى  فيام  الطويس،  جعفر  أيب  هشام  الشيخ  ابن 
اما  احليل،  العبادي  مسافر  بن  عريب  حممد  أبو  الشيخ 
له  الوحيد  املؤلف  وهو  احلائرية  املسائل  فهي  مؤلفاته 
ذكره الطهراين يف الذريعة، تويف فيام يقارب سنة 490 
للرتاث  املعارف  شبكة  احلسيني،  احلائر  يف  ودفن  هـ 
http://www.mk.iq/ كربالء.  تراث  مركز  االسالمي، 

 view.php?id=179&ids=1

عبد اهلل االفندي، رياض العلامء، حتقيق امحد احلسيني، ( 16)
ج5، املكتبة املرعشية، قم املقدسة، 1982، ص731.

امحد ( 17) حتقيق  اآلمل،  أمل  العاميل،  احلسن  بن  حممد 
املقدسة،  قم  اإلسالمي،  الكتاب  دار  ج2،  احلسيني، 

)د-ت(، ص344.

حمسن األمني، أعيان الشيعة، ج3، ص473.( 18)

عبد اهلادي الفضيل، املصدر السابق، ص334.( 19)

املعروف ( 20) العاميل  اجلبعي  الدين  زين  بن  حسن  الشيخ 
بابن الشهيد الثاين، ولد يف العرشين من شهر رمضان 
لبنان،  يف  عامل  جبل  قرى  من  ُجَبع  بقرية  959هـ 
وبعدما أكمل دراسته االبتدائية واملقّدمات الالزمة يف 
بالده ومسقط رأسه توّجه إىل العراق، وأقام يف النجف 
واألُصول،  الفقه  دراسة  يف  هناك  واشتغل  األرشف 
احلارثي  الصمد  عبد  بن  حسني  الشيخ  أساتذته  من 
والد الشيخ البهائي، املقّدس األردبييل، السّيد عيل بن 
الشيخ  العاميل،  احلّر  تالمذته  العاميل، من  الدين  فخر 
السّيد  بن  الدين  نجم  السّيد  العاميل،  حمّمد  بن  عيل 
من  األسرتآبادي،  أمني  حمّمد  الشيخ  احلسيني،  حمّمد 
مؤّلفاته منتقى اجلامن يف األحاديث الصحاح واحلسان 
)3 جمّلدات(، معامل الدين ومالذ املجتهدين )جمّلدان(، 
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االجتهاد  معنى  حتقيق  يف  السديد  القول  مشكاة 
الرجالية،  الفوائد  الطاوويس،  التحرير  والتقليد، 
النفحة القدسية إليقاظ الربية، رشح عىل ألفية الشهيد، 
الرسالة االثنا عرشية، الفصول األنيقة، مناسك احلج، 
ديوان شعر، ُتويّف )قدس رسه( يف شهر حمّرم 1011ه 
الشهيد  الدين احلسن نجل  لبنان. مجال  ُجبع يف  بقرية 
النرش  مؤسسة  املجتهدين،  ومالذ  الدين  معامل  الثاين، 
http://arabic. ،االسالمي، إيران، ص2؛موقع الشيعة
al-shia.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8

A%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%86

مجال الدين احلسن، ج1، املصدر السابق، ص176.( 21)

ريض الدين ابن طاووس، كشف املحجة لثمرة املهجة، ( 22)
ط2، حتقيق حممد احلسون، مكتب اإلعالم اإلسالمي، 

قم املقدسة، 1996، ص185.

املعامل اجلديدة لألصول، ص85 - ص86.( 23)

تاريخ الفقه اإلسالمي وأدواره، ص312؛ اجلنة العليا ( 24)
ملؤسسة االمام الصادق، املصدر السابق، ص285.

صاليا ( 25) بن  نرص  بن  حممد  هو  صاليا:  بن  الدين  تاج 
اربل  نائب  املكارم  ابو  الدين  تاج  الصاحب  حييى  بن 
الشيعي، كان نائب اخلليفة يف اربل وكان من رجاالت 
العلم رأيًا وعقاًل وحزمًا ورصامة، قتل عىل يد هوالكو 
خليل  الدين  صالح  656هـ.  سنة  توريز  من  بالقرب 
حتقيق  ج5،  بالوفيات،  الوايف  الصفدي،  بيك  بن 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  االرناؤوط،  امحد 

2000، ص86.   

الشافعية ( 26) طبقات  الوهاب،  عبد  نرص  لبي  الدين  تاج 
وحممود  احللو  حممد  الفتاح  عبد  حتقيق  ط6،  الكربى، 
حممد الطائي، ج8، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

ص265.

الشيعة، ( 27) تصانيف  اىل  الذريعة  الطهراين،  بزرك  اغا 

دار األضواء، بريوت، 1983، ص11؛  ج25، ط3، 
نيل  اىل  الوسيلة  الطويس،  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو 
قم  اخليام،  مطبعة  حسون،  حممد  حتقيق  الفضيلة، 

املقدسة، 1986، ص17 - ص21.

السابق، ( 28) املصدر  الطويس،  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو 
ص17- ص21.

الدار ( 29) ج6،  اجلنان،  روضات  اخلونساري،  باقر  حممد 
اإلسالمية، بريوت، 1991، ص266.

ج2، ( 30) السابق،  املصدر  العاميل،  احلسن  بن  حممد 
ص243.

رياض العلامء، ص32.( 31)

السابق، ( 32) الصدر  اخلوانساري،  املوسوي  باقر  حممد 
مص259 - ص260.

تاريخ الفقه اإلسالمي وأدواره، ص249-ص250.( 33)

ابو عبد اهلل حممد بن امحد بن ادريس، الرسائر احلاوي ( 34)
اخلرساين،  مهدي  حممد  حتقيق  ج1،  الفتاوي،  لتحرير 
منشورات دليل ما، ايران، 2008، ص99 - ص100.

فخار بن معد املوسوي، احلجة عىل املذاهب اىل تكفري ( 35)
انتشارات سيد  العلوم،  بحر  ايب طالب، حتقيق، حممد 
الشهداء، قم املقدسة، 1989، ص7؛يوسف بن امحد 
بحر  صادق  حممد  حققه  البحرين،  لؤلؤة  البحراين، 
العلوم، مكتبة فخراوي، البحرين، 2008، ص268- 

ص269. 

احلجة عىل املذاهب اىل تكفري ايب طالب، ص17؛ أمل ( 36)
تكملة  الصدر،  الثاين، ص214؛حسن  القسم  اآلمل، 
دار  وآخرون،  حمفوظ  حسني  عيل  حتقيق  اآلمل،  أمل 
املؤرخ العريب، بريوت، )د-ت(، ص202-ص203.

الرشع ( 37) بيان  يف  املسائل  رياض  الطباطبائي،  عيل 
بالدالئل، ج2، مؤسسة النرش اإلسالمية، قم املقدسة، 
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1991، ص69.

تاريخ الفقه اإلسالمي وأدواره، ص319.( 38)

جعفر اخللييل، موسوعة العتبات املقدسة قسم النجف، ( 39)
بريوت،  للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة  ط2،  ج7، 

1987ص73.

أمل اآلمل، ج2، ص21.( 40)

ج1، ( 41) الرجال،  علم  يف  املقال  تنقيح  املامقاين،  اهلل  عبد 
مؤسسة أهل البيت، قم املقدسة، )د - ت(، ص92.

الساعي، ( 42) ونجاح  الداعي  عدة  احليل،  فهد  بن  امحد 
اإلسالمي،  الكتاب  دار  القمي،  املوحدي  امحد  حتقيق 

قم املقدسة، 1987، ص9.

الثقافة، ( 43) تراث كربالء، وزارة  ال طعمة،  سلامن هادي 
بغداد، 2013، ص254-ص255.

الكفعمي ( 44) العاميل  احلارثي  احلسن  بن  عيل  بن  إبراهيم 
فضالء  من  1436-1500م(:  ه ـ/   905-840(
الشقيف،  بناحية  عيام(  )كفر  قرية  إىل  نسبته  االمامية، 
بجبل عامل، ومولده ووفاته فيها، أقام مدة يف كربالء، 
له نظم ونثر، وصنف 49 كتابًا ورسالة، بينها خمترصات 
لبعض كتب املتقدمني، من تأليفه:  اجلنة الواقية يعرف 
بمصباح الكفعمي، وحياة األرواح ومشكاة املصباح، 
العرب  أمثال  يف  اإلرب  هناية  و  ومواعظ،  وأدب 
عىل  الرغائب،  وموضوع  الغرائب  وجمموع  جملدان، 
الدين  خري  العلامء.  وفيات  وتاريخ  الكشكول،  نمط 
العلم للماليني، بريوت،  الزركيل، االعالم، ج1، دار 

1980، ص53.

السيد حسني بن مساعد احلائري:هو السيد عز الدين ( 45)
حسني بن مساعد بن احلسن بن خمزوم بن أيب القاسم 
احلسيني  عيسى  بن  حممد  بن  احلسني  اهلل  عبد  أيب  بن 
تعرف  قديمة  علوية  ساللة  من  ينحدر  وهو  احلائري، 
بـ )آل طوغان( احلسينيني، كان عاملًا فذًا وأديبًا ضليعًا 

طويل  باع  له  تقي  ورع  االطالع،  واسع  احلجة  قوي 
النسب، وقد عمل عدة مشجرات بخط يده ألرس  يف 
)حتفة  مصنفه  آثاره  ومن  القديمة،  العلوية  كربالء 
األبرار يف مناقب أيب األئمة األطهار(، تويف سنة 910 
http://www.holykarbala.net/ كربالء  تراث  هـ.موقع 

books/tarikh/turath-karbala/16.html

ويل احلسيني احلائري: عامل فاضل، عارص والد الشيخ ( 46)
كان  اهلجري،  العارش  القرن  أعالم  من  وهو  البهائي، 
من أهل كربالء، له عدة مؤلفات منها: أنوار االرسار 
ذكر  يف  النفس،  حماسبة  امللوك،  حتفة  الزائر،  ومصباح 
املوت، يف قبح الظلم، منهاج احلق واليقني يف تفضيل 
اهلل  نعمة  بن  ويل  اخرى.  وكتب  املؤمنني،  امري  عيل 
أمري  عيل  تفضيل  يف  واليقني  احلق  منهاج  احلسيني، 
الشؤون  قسم  املظفر،  صالح  مشتاق  حتقيق  املؤمنني، 

الفكرية، كربالء املقدسة، 2013، ص10.

حاتم ( 47) عدي  ص263؛   - ص254  كربالء،  تراث 
املفرجي، حوزة مدينة كربالء املقدسة قراءة يف أدوارها 
تراث  جملة  سنة)305-1205هـ(،  من  التارخيية 
العدد1، 2017،  الرابع،  الرابعة، جملد  السنة  كربالء، 

ص277.

موسوعة العتبات املقدسة قسم النجف، ج7، ص74.( 48)

)ت1033هـ-1624م(: ( 49) االسرتابادي  أمني  حممد 
وتويف  مكة  جاور  متحدث،  فقيه  متكلم  حمقق  فاضل 
رشح  املدنية،  الفوائد  منها:  مصنفات  عدة  له  فيها، 
هتذيب احلديث، ورشح االستبصار، رسالة يف البداء. 

احلر العاميل، املصدر السابق، ج2، ص246.

املعامل اجلديدة يف علم األصول، ص65.( 50)

ملعرفة تفاصيل هذا الرصاع وما هي أوجه االختالف ( 51)
حممد  راجع:  األصويل  واالجتاه  اإلخباري  االجتاه  بني 
جعفر احلكيم، تاريخ تطور الفقه واألصول  يف حوزة 
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الملخ�ض

العلوم،  معارف  بسعة االطالع عىل شتى  املجتهدين، ومتيز   العلامء  كبار  البحراين من  يوسف  الشيخ  يعد 
وخدماته املتميزة ألهل العلم إذ ترَك أثر طيب يف قلب من عارصه من االعالم وممن قرأ له  بعدهم،خاصة بعد 
أن استقر يف مدينة كربالء وجعلها مقرًا إلنتاجه الفكري  إذ عد ممن نرشوا العلم والفقه يف طول البالد وعرضها 
ذلك،   عىل  كايف  دليل  الطاهرة«  العرتة  أحكام  يف  النارضة  »احلدائق  وكتابه  به  وكتبوا  الفقه  بعلم  أهتموا  ومن 
وتتلمذ عىل يد خرية العلامء الذين كانوا يفدون اليها من خمتلف أصقاع العامل اإلسالمي مدة عرشون عامًا حتى 

وفاته تاركًا ما يزيد عىل العرشين مؤلفًا ألفت أغلبها يف كربالء.

 وبناءًا عىل ما تقدم تألف البحث من أربعة حماور ضم األول السرية الذاتية للشيخ يوسف البحراين، حيث 
تضمن اسمه ونسبه ووالدته ونشأته ومكانته العلمية واقوال العلامء واملؤرخني فيه فضال عن وفاته، اما املحور 
الثاين فقد تناول شيوخه وتالميذه، وافرد املحور الثالث للحديث عن الثروة العلمية للشيخ يوسف، كام تطرق 

املحور الرابع اىل موقف الشيخ البحراين من الرصاع االصويل االخباري. 

الكلامت املفتاحية: يوسف البحراين، سرية، فكر.

Sheikh Yusuf Al-Bahrani

His Biography and Intellectual Activities )1107-1186 H.(

Assist. Instructor
Jinan Mohammed Salman

Karbala Centre for Studies and Research

Abstract
This research deals with the biography and intellectual activities of Sheikh Yusuf Al-

Bahrani (1107-1186 AH). It consists of four sections; the first section introduces a biography of 
Sheikh Yusuf Al-Bahrani including his name, birth date, growth, scientific status and what the 
scholars and historians said about him in addition to his death. The second section deals with 
his follower sheikhs and students whereas the third section identifies the scientific heritage of 
Sheikh Yusuf. Lastly, the fourth section discusses the position of Sheikh Al-Bahrani regarding 
the fundamentalist-narrative conflict.

Keywords: Yousef Al-Bahrani, Biography, Activities.
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الفكرة االخبارية وتغلبت عىل مجيع املدارس الفكرية 
البحراين   يوسف  الشيخ  ان  إال  كربالء،  يف  العلمية 
كان  ان  بعد  لألخبارين  تصدى  من  مجله  من  كان 
االصول  علم  لبحوث  الربيق  واعاد  منهم،  واحدًا 
لتلك  احلــوزوي  التدريس  حلقات  عن  غابت  التي 

احلقبة.

من  االخبارين  البحراين  يوسف  الشيخ  حارب 
النارضة  احلدائق  أبرزها  كان  التي  مؤلفاته  خالل 
والدرر النجفية التي اقر فيها باستدالالت االصوليني 
ووجه النقد من خالهلا ملنهج االخباريني معلن برأته 

من تعاملهم مع االصوليني.    

إطار  يف  العلمي  اخلــالف  يوسف  الشيخ  جعل 
التدريس فقط مبتعدًا عن املطامع الشخصية والتخيل 
عن الدوافع الذاتية من خالل اشادته باملنزلة العلمية 
العلمية  احلوزة  رصح  شيد  الذي  البهبهاين  للوحيد 
مكنت  التي  اخالقه  بفضل  االجتهاد  عىل  القائمة 

الوحيد من النجاح يف دحض االخباريني.  

له  كان  الفاضل  الشيخ  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
الدور الفعال والبارز يف إنقاذ مدينة كربالء من فتنة 
حتيل  خالل  من  االمامي  باملذهب  تعصف  كــادت 
الشيخ بأخالق االئمة يف التعامل مع خصومهم 
بأجالل  التي ذكرته  التارخيية  املصادر  أثبتته  ما  وهذا 
الدائر  الفكري  الرصاع  من  النبيل  موقفه  موضحة 

آنذاك.

البحث  تقسيم  اىل  الدراسة  حاجة  اقتضت  وقد 
اىل مقدمة  واربع نقاط وخامتة تضمنت النتائج التي 
توصل اليها الباحث، وقائمة بأهم املصادر، اختصت 

المقدمة

ملكانتها  املقدسة  املــدن  من  كربالء  مدينة  تعُد 
تظم  لكوهنا  املسلمني  عموم  عند  والدينية  الروحية 
مرقدي اإلمام احلسني وأخيه العباس وتستقبل 
مئات اآلالف من الزائرين والوافدين من مجيع أنحاء 
علمي  أثــر  وهلــا  هبــام،  األرض  هــذه  الرتباط  العامل 
يف  االثر  هذا  بان  وقد  االسالمي،  العامل  عىل  واضح 
االسالمية  البالد  جابوا  الذين  وعلامؤها  فقهائها 
الذين  العلم  وبطلبة  والتعليم،  بالتدريس  منهمكني 
أم  نفسها  كربالء  يف  ذلك  أكان  سواء  عنهم  أخذوا 
خارجها، و بمؤلفاهتم التي انترشت يف مكتبات املدن 

االسالمية. 

الذين  العلامء  من  البحراين  يوسف  الشيخ  يعد 
قاعدة  فيها  واسسوا  املقدسة  كربالء  مدينة  زاروا 
يف  نشأته  له  اتاحت  فقد  واسعة،  ومجاهريه  علمية 
علامء  عىل  هبا  تفوق  عالية  مرتبه  العلمية،  األوساط 
عرصه آنذاك، وقد استطاع من خالل رحالته واقامته 
يف كربالء ان يقابل عددًا كبريًا من العلامء، وكان ملام 
املتداولة يف عرصه ويظهر هذا واضحًا  بأكثر العلوم 

من خالل مؤلفاته املتنّوعة يف العلم واملعرفة.

السائد  االجتــاه  هي  االخبارية،  املدرسة  كانت 
والتحقيقات  الدروس  وكانت  املقدسة،  املدينة  يف  
هذه  وانــتــرشت  املــنــوال،  هــذا  عىل  جتــري  العلمية 
الفكرة يف كربالء وعمت اذهان العامة عىل يد الشيخ 
خمتلفة  أشكاال  فأخذت  واتباعه،  البحراين  يوسف 
الناس من  عامة  تناقلها  عندما  مفاهيمها والسيام  يف 
سادت  الزمن  من  قصرية  مــدة  خــالل  او  البسطاء 
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النقطة االوىل: السرية الذاتية للشيخ يوسف البحراين، 
ومكانته  ونشأته  ووالدتــه  ونسبه  اسمه  وتضمنت 
وفاته،  حتى  فيه  واملؤرخني  العلامء  واقوال  العلمية 
وتالميذه،  شيوخه  تناولت  فقد  الثانية:  النقطة  اما 
وافردت الثالثة، للحديث عن الثروة العلمية للشيخ 
يوسف، واختتمنا النقطة الرابعة باحلديث عن موقف 
الشيخ البحراين من الرصاع االصويل االخباري، اما 
اخلامتة فقد جاءت لعرض كل ما توصل اليه البحث 

من نتائج. 

اوًل: ال�شيرة الذاتية لل�شيخ يو�شف البحراني 

ا�شمه ون�شبه: •
نجل  يوسف  الشيخ  الكبري  واملحدث  الفقيه  هو 
العالمة الكبري احلجة األوحد الشيخ أمحد بن إبراهيم 
بن أمحد بن صالح بن أمحد بن عصفور بن أمحد بن 
عبد احلسني بن عطية بن شيبة الدرازي البحراين)1(. 

القديمة  العربية  االرس  من  عصفور  ال  وارسة 
الثاين  القرن  مطلع  يف  كربالء  مدينة  استوطنت  التي 
من  عصفور  ال  بيت  عليهم  ويطلق  للهجرة،  عرش 
اسم جدهم عصفور بن أمحد بن عبد احلسني و هلم 
مكانتهم يف مدينة كربالء والزال أبناؤهم واحفادهم 

يف كربالء، وعرفت بيوهتم يف حملة باب بغداد)2(.  

ولدته ون�شاأته:  •

الشيخ يوسف عام )1107هـ/ 1695م()3(  ولد 
بقرية املاحوز)4( كان والده يسكن فيها وحيرض دروسه 
1121هـــ/  )ت:  املــاحــوزي  سليامن  الشيخ  عند 

1709م()5(.

نشأ الشيخ يوسف يف حجر جده فاحرض له معلاًم 
يف البيت يعلمه القران الكريم والقراءة والكتابة حتى 
النحو  اتقنهام، اكمل بعدها دراسته عىل يد والده يف 
والرصف، ثم انتقلت عائلته إىل القطيف بعد تغلَّب 
اخلوارج عىل موطنه، وبقي الشيخ يوسف يف املاحوز 
البحرين  يف  الوالد  »تركني  يذكرها:  أسباب  جلملة 
ان  حيث  الشاخورة)6(  قرية  يف  لنا  الذي  البيت  يف 
بعض  عىل  فيها  املربوطة  اخلزائن  بعض  البيت  يف 
األسباب من كتب وصفر وثياب... وابقى بعضها يف 
البيت مربوطا علية يف أماكن خفية«)7(، وبعد سنوات 
إىل  هناك  وبقي  القطيف  يف  والده  بزيارة  قام  عديدة 
بنحو  ـــ/1718م(  بعد وفاة والده عام )1131ه ما 
حسني  الشيخ  يد  عىل  الدروس  فيها  تلقى  سنتني)8( 
املاحوزي )ت: 1181هـ/ 1767م()9(، ثم عاد اىل 
اهلل  عبد  بن  أمحد  شيخ  من  الدرس  واخذ  البحرين 
البالدي )1148هـ/ 1735م()10( ثم صادف وقوع 
اضطرابات فيها بعد مقتل السلطان حسني الصفوي 
بالد  إىل  فبارحها  /1727م()11(،  )1139هـــ  عام 
شرياز،  إىل  رحل  ثّم  كرمان،  يف  برهة  وحّل  فارس، 
فأكرمه حاكمها حممد تقي خان)12(، وأجازه جمموعة 
نحو  متوجها  مّدة  شرياز  يف  ومكث  العلامء)13(،  من 
اجلمعة  وإقــامــة  والــتــدريــس،  والتصنيف  البحث 

واجلامعة، واإلجابة عن شتى املسائل فيها)14(. 

شـــرياز)15(،  مدينة  مــن  يوسف  الشيخ  انتقل 
مشتغال  مّدة  فيها  فلبث  فسا)16(،  قصبة  واستوطن 
اجربتُه  مشكالت  واجهته  ثّم  والتصنيف،  باملطالعة 
وهي  االصطهبانات  إىل  فانتقل  مــغــادرهتــا،  عــىل 
عام  العراق  إىل  ارحتل  ثّم  لشرياز)17(،  تابعة  ناحية 
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آنذاك  وهي  كربالء  يف  فأقام  )1169هـــ/1756م( 
التدريس  عىل  وأنكفأ  الكبرية،  العلمية  املراكز  من 
ولدان  وللمؤّلف  فيها)18(،  واإلفتاء  والتصنيف 
كانت  حمّمد  والشيخ  فاضاًل  عاملًا  كان  حسن  الشيخ 
أمه كرمانية تزّوج هبا والده عند نزوحه إىل كرمان)19( 
كرمان  ضواحي  إحدى  يف  مرجعا  عاملا  حممد  وكان 

وبقي هناك حتى وفاته)20(.    

مكانته العلمية:  •

وصفت لنا املصادر التارخيية منزلة الشيخ يوسف 
البحراين العلمية، وصفا كافيا اذ أتاحت له نشأته يف 
يف  حاز  وقد  املبكر،  التعلم  فرص  العلمية  األوساط 
رحالته  خالل  من  استطاع  وقد  عالية،  مرتبه  ذلك  
العلامء،و  من  كبريًا  عددًا  يرى  ان  كربالء  يف  واقامته 
يؤّيد ذلك  املتداولة يف عرصه  العلوم  بأكثر  ملام  كان 

مؤلفاته املتنّوعة يف العلم واملعرفة.

كان الشيخ يوسف البحراين احد اقطاب وزعامء 
املدرسة االخبارية يف طريقة استنباط احلكم الرشعي، 
املدارس  أوســاط  يف  املعروفة  الطريقة  هي  وكانت 
االمر  بداية  يف  كــان  اذ  اإلمامية،  للشيعة  الفقهية 
الوسطى)21(،  الطريقة  إىل  رجع  ثّم  رصفا  إخباريا 
عىل  جرى  اذ  االخباريني  عىل  الطعن  كثري  واصبح 
ماال  يقولون  الذين  هم  »اإلخباريون  قول:  لسانه 
يفعلون، ويقلدون من حيث ال يشعرون«)22( وكان 
سبب حتوله عن اإلخبارية هو و هكذا اشتهر الشيخ 
البحراين يف هذا املجال)23(، وأصبح من أعالم عرصه 
العلوم)24(،  يف  والتضلع  العلم،  بغزارة  املعروفني 
والتبّحر يف الفقه واحلديث)25(، ومتيز الشيخ يوسف 

العلوم،  معارف  شتى  عىل  االطالع  بسعة  البحراين 
يف  طيب  أثر  ترَك  إذ  العلم  ألهل  املتميزة  وخدماته 
بعدهم،  له   قرأ  وممن  االعالم  من  عارصه  من  قلب 
فرتاءينا  الكلامت،  بأنقى  الذي دعاهم لوصفه  االمر 

نقل اقوال بعضهم، منهم:

منتهى  كتاب  مؤلف  احلائري)26(  أبو عيل  تلميذه 
الشيخ  ترمجة  يف  قال  عيل  أيب  برجال  املشهور  املقال 
البحراين)27( »عامل فاضل متبحر ماهر متتبع  يوسف 
مشاخينا  أجلة  من  ديــن  صــدوق  عابد  ورع  حمــدث 
وأفاضل علامئنا املتبحرين«. كام قال عنه الشيخ عيل 
علامء  تراجم  يف  البدرين  أنوار  مؤلف  البحراين)28( 
األحساء والقطيف والبحرين »العامل العامل اجلليل، 
الفاضل الكامل النبيل، عديم النظري واملثيل، العالمة 
يوسف.  الشيخ  األجــل  الشيخ،  الرباين  املصنف 
املصنفات  من  ــريه  وغ الــنــارضة  احلــدائــق  صاحب 
العري  والبحرين،  العراق  مشايخ  شيخ  الفاخرة، 
النوري)29(   العالمة  وذكره   وشني«  وصمة  كل  من 
الفقيه  الكامل  املحدث  »العامل  مستدركه  خامتة  يف 
احلدائق)30(    كتاب  مقدمة   يف  مرتمجة  وقال  الرباين« 
وممن رصف خلدمة هذا العلم )الفقه( أيامه، واشتغل 
زند  يف  قدح  ممن  وكان  وأعوامه،  شهوره  بتحقيقه 
فأوعى،  العلم  نكات  من  ومجــع  ــاورى،  ف الفضل 
ووحيد  عرصه  فريد  النبيل  واحلــرب  اجلليل  الشيخ 
والرافع  والدراية،  الرواية  رتبتي  بني  اجلامع  دهره، 
الفاضل  املحقق  ــة،  راي ــع  ارف الفضائل  ألوية  من 
املدقق، وحمدث الزمان وراوية األوان، املستخرج من 
تيار أنواع العلوم غوايل اللئايل، الشيخ يوسف. فإنه 
رمحه اهلل ممن حاز يف هذه االعرص األواخر قصبات 



166

الشيخ يوسف البحراني - سيرته ونشاطه الفكري - )1107 - 1186 هـ/1695 - 1772 م(

السبق يف مضامر التحقيق، واستنزل عصم املشكالت 
من معاقلها فأخذ منها املسك الفتيق، وغاص بحار 
االخبار فاستخرج ما يزري باللؤلؤ الثمني، وال غرو 
األمني   السّيد  عنه  قال  كام  بحرين.  من  فإنه  ذلك  يف 
معتدل  الذهن،  املتأّخرين، جّيد  علامئنا  أفاضل  »من 

السليقة، بارع يف الفقه واحلديث«)31(.

وفاته: •

كربالء  بمدينة  االول  ربيع  من  الرابع  يف  تويف 
ثامنني  يناهز  عمر  عن  1772م،  1186هــــ/  عــام 
باقر  حممد  أغــا  الوحيد  الشيخ  عليه  وصــىل  عاما، 
البهبهاين)32(، واجتمع خلف جنازته مجع كثري وجم 
غفري مع خلو املدينة من أهلها حلادثة نزلت هبم قيل 
يف  العام  تلك  يف  كان  الذي  العظيم  الطاعون  وهي 
 العراق)33( ودفن اىل جوار مرقد االمام احلسني
رجيل  املطهرة،عند  الروضة  من  الرشيف  الرواق  يف 

.)34(سيد الشهداء

و رثاه السيد حممد الشهري بالزيني)35( مؤرخا عام 
وفاته من قصيدة مطلعها)36(:

ــذرف ــ ت ــا ال  ــدمـ ــالـ بـ ــني  ــ ــذر ع ــ ــا عـ ــ م

تتلف ال  األســــى  بــلــظــى  ــة  ــاش ــش وح

العلم الــعــامل  ــام  االمـ اودى  قــد  ــوم  ــي وال

يوســــــــــــــــف املفاخر  أبــو  التقي 

درســــت مـــــدارس فــضــلــه ولــكــم هبا

تعـــــــرف ــد  امح ــن  دي مــعــارف  كانت 

ــح ــاف ط ــم  ــلـ عـ ــر  ــحـ بـ اال  أنـــــت  مــــا 

ــرف ــغ ــامء مـــنـــه ت ــلـ ــعـ ــد كـــانـــت الـ ــ ق

وذكره الشيخ حممد طاهر الساموي)37( فقال: 

مـــصـــنـــف احلــــــدائــــــق املـــشـــهـــور

ــن امحــــــد الـــعـــصـــفـــور ــ يــــوســــف بـ

يـــوســـف( الــــثــــواب  )متـــلـــك  أرخ 
ــراق يـــوســـف)38( ــ ــ ــا وف ــقــي يـــونـــس ل

ثانيًا: �شيوخه وتالمذته

�شيوخه: •

العلامء  من  العديد  البحراين  يوسف  الشيخ  الزم 
العلمية  شخصيته  بناء  يف  ــر  األث هلــم  كــان  الــذيــن 
الشيخ من  أثر يف جمرى حياة  ما  اهم  واألدبية. ومن 

حيث التخصص. 

قائاًل  الــدراســيــة  مسريته  عــن  الشيخ  ويــذكــر 
»الزمت الدرس عند الوالد  االّ أّنه مل يكن يل يومئذ 
الوالد  عىل  وقرأت  الصبا،  جهالة  لغلبة  تاّمة  رغبة 
كتاب قطر الندى، وأكثر ابن الناظم، وأكثر النّظام يف 
اللغة  يف  كتب  وكلها  القطبي«)39(  وأّول  الترصيف، 
يد  بعد ذلك عىل  العلم  تلقى  ثم  واالدب والبالغة، 
العامل الشيخ حسني املاحوزي وهو عمدة مشاخيه يف 
البالدي    اهلل  عبد  الشيخ  وعىل  واحلديث)40(،  الفقه 
علامء  من  وغريمها  ــازة،   االج يف  مشاخيه  من  وكان 

البحرين)41(.

الدين  رفيع  حمّمد  يد  عىل  ذلك  بعد  العلم  تلقى 
بن فرج اجليالين الرشتي الشهري باملوىل رفيعا  املتوىف 
يف  أسانيده  أعىل  وهو  1664م(  ـــ/  )1085ه عام 
الرواية)42(، وهو من مشايخ اجازاته ايضًا)43(، وعىل 

غريه من العلامء)44(. 
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تالميذه:  •

العلامء  كبار  من  البحراين  يوسف  الشيخ  يعد 
العلامء  من  كثري  مجع  عليه  خترج  وقد  املجتهدين، 
سافر  قد  له  املرتجم  أن  سابقًا  ارشنا  وكام  االعــالم 
اىل عدة مدن نارشا علمه وكان أينام حيل ينهال عليه 

طالب العلم ويستقون منه، ومن ابرزهم: 

1215هـ/ . 1 )ت:  احلائري  عيل  أبو  الشيخ 
1800م( صاحب منتهى املقال)45(.

بن . 2 القاسم  ابو  املريزا  ابن  مهدي  حممد  السيد 
الدين  صدر  بن  عيل  الدين  جالل  بن  اهلل  روح 
)1130هـ/  عام  ولد  املوسوي،  الشهرستاين 
ثم  فارس  بالد  يف  أصفهان  بمدينة  1717م( 
)1188هـ/1774م(  عام  كربالء  اىل  هاجر 
وتلقى دروسه فيها وقد واصبح من كبار العلامء 

املقلدين تويف عام )1216هـ/1801م()46(.
الشيخ يوسف . 3 ابن أخي  الشيخ أمحد بن حممد    

كام  مدقق   حمقق  فقيه  فاضل  عامل  هو  البحراين، 
البالد  مفتي  وكان  عرصه،  علامء  كبار  من  إنه 

وقاضيها، له مؤلفات وقصائد)47(. 
بن مري حممد حسني . 4 الباقي  عبد  السيد  واألمري   

اخلواتون آبادي سبط العالمة املجليس)48(.
حممد . 5 السيد  بن  مرتىض  السيد  بن  مهدي  السيد 

نسل  من  النجفي  الطباطبائي  احلسيني  احلسني 
احلسن  ذرية  من  )طباطبا(  ب  امللقَّ إبراهيم 
عام  كربالء  يف  ولد  الشيعة،  مشايخ  شيخ  املثنى 
االعالم،  العلامء  سيد  1742م،  1155هـ/ 
من  مجاعة  عىل  درس  بارا،  تقيا  ورعا  عاملا  كان 
املشايخ منهم  يوسف البحراين،  وهو من اشهر 

النجف  مقياًم يف  منه)49( وكان  املجاز  و  تالمذته 
االرشف،،وتتلمذ عىل مجاعة من فضالئها، تويف 
عام1212هـ/1797م، ونقل إىل مثواه يف جامع 

الشيخ الطويس يف مدينة النجف األرشف)50(.  
من . 6 النراقي   ذر  أيب  بن  مهدي  حممد  بن  امحد 

أصويل،  فقيه،  الغفاري،الكاشاين،  ذر  ايب  ذرية 
رئاسة  انتهت  العلوم،  أنواع   مجيع  يف  مشارك 
نراق، ونشأ وتويف هبا عام  اليه،  ولد يف  كاشان 
فدفن  النجف  إىل  ومحل  1244هـ/1828م، 
فيه.من تصانيفه: أساس االحكام يف تنقيح عمد 
مسائل األصول باألحكام، تنقيح الفصول رشح 

جتريد األصول وغريها)51(.  
املريزا حممد  . 7 الشهيد  والفيلسوف  الكبري  العالمة 

ولد  االصفهاين   املوسوي  اهلل  هداية  بن  مهدي 
عام 1152هـ/ 1739م، نزيل املشهد الرضوي 
والفقه  والنقلية  العقلية  دراسته  املقدس،اكمل 
والنجف  املقّدسة  كربالء  مدينتي  يف  واألُصول 
والعمل،  العلم  درجات  أعىل  مرتقيًا  األرشف 
هبا  فأقام   الرضا االمام  مشهد  إىل  عاد  ثم 
وُدفن  ـ   1218ه/1802م  عام  وتويف  سنني 
مشهد  بمدينة   الرضا اإلمام  مرقد  بجوار 

املقّدسة)52(.  

ثالثًا: الثروة العلمية لل�شيخ يو�شف البحراني

يوسف  الشيخ  يمتلكها  التي  العلمية  الثروة  ان 
ومطالعته  بالعلم  ولعه  شدة  ثمرة   كانت  البحراين 
للكتب مما جعله مؤلفا بصريًا وحمققًا، ونرى بصامته 
فائدة  ذات  تعد  التي  ملؤلفاته  الكبري  بالعدد  واضحة 
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وقيمة عظيمة  فقد تنوعت مؤلفاته يف شتى الفنون مما 
يدلنا عىل موسوعيته واطالعه الواسع يف شتى العلوم 
وألمهيتها  معارصوه،  بذلك  له  ويشهد  واملجاالت 
فقد اعتمد الكثري منها كمصادر لغريها من املؤلفات، 
ومطبوعة،  حمققة  مؤلفاته  أغلب  ان  بالذكر  واجلدير 
ويبلغ عددها تقريبًا )30( ُمؤلف، و مل يتوقف الشيخ 
انام  والتاريخ  الفقه  حــدود  عند  كتاباته  يف  يوسف 
واالدب  باللغة  برع  فقد  أخرى  جوانب  اىل  تعدى 
ومجع احيانًا فنونًا متعددة يف مؤلف واحد من أشهر 
أثاره العلمية والتي ألف أغلبها خالل مدة تواجده يف 

كربالء وحتى وفاته:

احلدائق . 1 واجلليلة  القيمة  الفقهية  املوسوعة 
الفقه  يف  الطاهرة  العرتة  احكام  اىل  النارضة 
الشيخ  ذكرُه  وقد  للشيخ)53(  مؤلف  أول  وهو 
مثله  يعمل  مل  هذا  »وكتابنا  البحراين  يوسف 
يف  سابق  إليه  يسبق  ومل  األصحاب،  كتب  يف 
بكّل  النصوص  الباب، الشتامله عىل مجيع  هذا 
التي  الفروع  ومجيع  األقوال،  ومجيع  مسألة، 
ترتبط بكّل مسألة االّ ما زاغ عنه البرص وحرس 
الناظر فيه ال  أّن  النظر، فاّن قصدنا فيه إىل  عنه 
كتب  وال  األخبار  من  غريه  مراجعة  إىل  حيتاج 
واسعًا،  كبريًا  كتابًا  صار  وهلذا  االستدالل، 
الفاخر«)54( وقد صنفه  باللؤلؤ  الزاخر  كالبحر 
الوقت  يف  األغسال  باب  اىل  فسا  قصبة  يف 
الذي كان منشغال فيه بالزراعة ألجل املعيشة، 
الطهارة  وقد أمته يف كربالء  فأخرج منه كتاب 
يف  الصالة  وكتاب  جملدين  عىل  يشتمل  الذي 
الصوم  وكتاب  الزكاة  وكتاب  إيضًا  جملدين 
أشتمل  ويعد  جملد،  يف  احلج  وكتاب  جملد  يف 

النصوص  مجيع  عىل  النارضة  احلدائق  كتاب 
ومجيع  األقوال  ومجيع  مسألة  بكل  املتعلقة 
التي ترتبط بكل مسألة فقهية)55(، وقد  الفروع 
طبعه  استوعب  سنة  ستني  قبل  مرة  ألول  طبع 
سنة  من  )تربيز(  يف  بطبعه  بورش  سنني،  أربع 
يف  1318هـ/1900م(  )1897/1315م- 
كان بعض دوراته يف مخسة  ستة جملدات وربام 
كتاب  إىل  الطهارة  كتاب  من  وهو  جملدات، 
الشيخ  أخيه  وابن  تلميذه  متمه  ثم  الظهار، 
حروفية  طباعة  وطبع  قم،  يف  طبع  حسني)56(، 
جديدة وبتصحيح الدكتور يوسف البقاعي من 
منشورات دار األضواء يف مخسة وعرشين جملدا 

يف بريوت سنة )1413هـ/ 1993 م()57(.
ويبدو . 2 اليوسفية،  امللتقطات  من  النجفية  الدرر 

أنه كتبه يف مدينة النجف خالل زياراته هلا، وهو 
تارخيي أخالقي  فقهي  كشكول كالمي أصويل 
عامل،  إىل  عامل  من  به  يتنقل  رجايل،   تفسريي 
ومن فن إىل فن)58(، طبع طبعة حجرية يف سنة 
حسني  حممد  خط  عن  1889م(  )1307هـ/ 
البيت  الكلپايگاين، وأعيد طبعه يف مؤسسة آل 

يف قم بدون تاريخ، وطبع الحقًا حمقق)59(. 
املرياث . 3 احكام  يف  املحمدية  الرسالة  كتاب 

ثم  اخلاقاين،  طاهر  حممد  بتعليق  طبع  االبدية، 
طبع يف بريوت بدون تعليقات اخلاقاين.

سالسل احلديد يف تقييد ابن أيب احلديد، الذي . 4
الذي  البالغة   هنج  لكتاب  رشحه  يف  عليه  رد 
املعتزلة وأصوهلم  رأي  أن يرشحه عىل  فيه  رام 
مقدمة  له  وضع  وقد  وقواعدهم،  ومذاهبهم 
شافية يف األمامة تصلح أن تكون كتابًا مستقاًل 



169

م. م. جنان حممد سلمان

ثم نقل الشيخ البحراين من كالم أبن أيب حديد 
وأحوال  باألمامة  يتعلق  ما  املذكور  الرشح  يف 
ويدخل  ذلك  يناسب  ومما  والصحابة  اخللفاء 
حتته وبني ما فيه من خلل ومفاسد وأخرج منه 
جملد، ومن املجلد الثاين ما يقرب من ثلث جملد 
امتامه،  عن  احلدائق  بكتاب  األشتغال  وعاق 
آل  عيسى  حممد  حققه  خمطوط  هو  وحاليًا 
البحرين سنة  العصمة  يف  مكباس وطبعته دار 

.2007
الشهاب الثاقب يف بيان معنى الناصب، حتقيق: . 5

حممد الرجائي، مطبعة أمري يف قم  سنة 1998.
املسمى . 6 احلارض  وجليس  املسافر  أنيس 

بالكشكول طبع يف سنة )1291هـ/ 1874م(، 
وأعيد طبعه يف ثالث جملدات يف مطبعة النجف 
ضمن منشورات مؤسسة األعلمي كربالء سنة 

1381هـ/ 1961م)60(. 
رجال . 7 وتراجم  االجازات  يف  البحرين  لؤلؤة 

سنة  النجف  يف  الكتاب  هذا  طبع  احلديث، 
1981م  وطبع يف بريوت يف دار ومكتبة  اهلالل 

سنة 1986م)61(.
ولد . 8 بني  للجامعني  القاصمة  الصوارم 

اجلمع  حتريم  حتقيق  عىل  مشتملة   فاطمة
بني الفاطميتني.

املسائل . 9 اجوبة  يف  النورانية  اجلواهر  عقد 
البحرانية، خمطوط.

القليل، رد . 10 املاء  القيل والقال يف نجاسة  قاطعة 
القول  أختار  إذ  الكاشاين  املحدث  عىل  فيها 
ممن  مجيع  عليه  وتبعه  عيل  ومسجل  بالطهارة 

تأخر عنه ومال اليه.

كشف القناع عن رصيح الدليل يف الرد عىل من . 11
أبحاثًا  تضمن  وقد  بالتنزيل،  الرضاع  يف  قال 
شافية مع املول العامد املري حممد باقر الداماد إذ 
أنه أختار القول بالتنزيل وكتب فيه رسالة نقل 
مجلة من كالمه وبني فيه مما يكشف عنه ضعفه 
باطنه وخافيه حسب رأي الشيخ، وهو خمطوط.

رسالة الكنوز املودعة يف امتام الصالة يف احلرم . 12
االربعة.

رسالة مناسك احلج.. 13
مع . 14 طبعت  ورشحا  متنا  الصلواتية  الرسالة 

)ت/  البحراين  حسني  الشيخ  تعليقات 
العلوم  مكتبة  منشورات  ضمن  1216هـ( 
1409هـ  سنة  البحرين،   - املنامة  يف  العامة 

1989م.
معراج النبيه يف رشح من ال حيرضه الفقيه للشيخ . 15

الصدوق، خرج منه قليل من أوله ومل يتمه)62(.
أجوبة املسائل البهبهانية الواردة من السيد عبد . 16

ببهبهان  القاطن  البحراين  السيد علوي  أبن  اهلل 
حيًا وميتًا.

أجوبة املسائل الشريازية.. 17
الشيخ . 18 من  الواردة  الكازرونية  املسائل  أجوبة 

أبراهيم أبن الشيخ عبد النبي البحراين.
أبن . 19 اهلل  عبد  للسيد  الشاخورية  املسائل  أجوبة 

السيد حسني الشاخوري.
أجوبة املسائل اخلشتتية الواردة من املال إبراهيم . 20

اخلشتي)63(.
أبن . 21 أمحد  الشيخ  األجمد  الشيخ  مسائل  أجوبة 

املقدس الشيخ حسن الدامستاين البحراين.
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أجوبة املسائل النعيمية.. 22
كتاب األنوار احلريية واألقامر البدرية يف أجوبة . 23

بذلك  الكتاب  سمي  قد  األمحدية  املسائل 
وإمام  الشهداء  سيد  جوار  يف  األجوبة  لوقوع 
السعداء فنسبت اىل احلائر الرشيف املسمى 
من  قريبًا  تبلغ  وهي  باملحري  أيضًا  األخبار  يف 
يقرب من مخس  ما  منها  اآلن  مئة مسألة خرج 
ومخسني مسألة وأجوبة مسائل الشيخ حممد أبن 

الشيخ عيل بن حيدر النعيمي وغري ذلك.
األربعون حديثا.. 24
إعالم القاصدين إىل أصول الدين.. 25
كتاب كبري يف خطب اجلمعات واألعياد يضم . 26

القارئ  تدل  عظام،  ومواعظ  بليغة  خطبا   فيه 
عىل مدى تضلعه يف األدب وفنونه، وله رسائل 

بليغة ومساجالت أدبية)64(.
يوسف . 27 للشيخ  والصالة   الطهارة  يف  رسالة 

البحراين ألفها يف كربالء )1173هـ/ 1759م( 
يف  التسرتي  عيل  ابن  عيل  الشيخ  تلميذه  بخط 
الشيخ  رسائل  من  جمموعة  ضمن  1183هـ 

يوسف)65(.
كتاب النفحات امللكوتية  يف الرد عىل الصوفية.. 28
كتاب تدارك املدارك.. 29
كتاب أعالم القاصدين اىل مناهج أصول الدين، . 30

خرج الباب األول منه يف التوحيد األ أنه أتلف 
يف احلوادث التي شهدهتا قصبة فسا)66(.

وشعره  للشعر،  كاتبًا  يوسف  الشيخ   ــان   وك
مثبوت يف بعض كتبه وأغلبه يف مديح ورثاء األئّمة 
جانب  لغلبة  بشعره  يشتهر  ومل   ،األطهار

والبحث  العلم  بطابع  حياته  وانطباع  عليه  الفقاهة 
 املؤمنني أمري  مدح  يف  شعره  ومن  واالستدالل 

قصيدة مؤلفة من )31( بيتا مطلعها:

ــودي ــ ــ ــري املـــؤمـــنـــني وف ــ ــ ــك أم ــ ــي ــ إل
قــصــودي)67( مجيع  مــن  منائي  فــأنــت 

رابعًا: موقف ال�شيخ البحراني من ال�شراع 

ال�شولي الخباري

العامل  عــىل  واضـــح  علمي  ــر  أث كــربــالء  ملدينة 
الذي  فقهائها  يف  االثــر  هــذا  بــان  وقــد  االســالمــي، 
التدريس  بمهمة  وتضلعوا  االسالمية  البالد  جابوا 
سواء  عنهم  أخذوا  الذين  العلم  وبطلبة  والتعليم، 
أكان ذلك يف كربالء نفسها أم خارجها، وبمؤلفاهتم 

التي انترش بعضها يف مكتبات املدن االسالمية.

تواصلت مسرية العلم والعلامء يف  كربالء طوال 
املسرية  هــذه  ان  غري  الــزمــان،  من  قرنًا  عرش  أحــد 
يمكن  خمتلفة  فــرتات  يف  نوعية  نقالت  شهدت 
اعتبارها منعطفات تارخيية هامة، وبعبارة أخرى إن 
حركة العلم والفضيلة يف حوزة كربالء، بالرغم من 
استمراريتها وتواصلها خالل هذه القرون كانت تفرت 
تارة وتنشط تارة أخرى، وان مرد هذا الفتور يرجع 
خللو ساحتها العلمية، من الرموز الالمعة أو من هم 
وازدهارها  نشاطها  مثلام  املتفوقة،  األوىل  الطبقة  يف 
يرجع لظهور مثل هذه الرموز املتميزة واملتألقة، وهو 
امر طبيعي جدًا ألن لألشخاص دورهم احليوي يف 

صنع التاريخ)68(.

وقبل اخلوض يف موقف الشيخ يوسف البحراين 
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ــويل)69( االخـــبـــاري)70(،  نلقي  ــ ــرصاع االص من ال
املدرستني  بني  االختالف  عىل  خمترصة  تارخيية  نظرة 

األصولية واالخبارية.

تتمثل بداية االخبارية يف العراق بظهور املحدث 
األسرتابادي)71( يف النجف االرشف  الذي  وصفته 
من  أول  صلبًا وهو  أخباريًا  كان  بأنه  املصادر  بعض 
الشيخ  يذكر  إذ  املجتهدين  عىل  الطعن  بــاب  فتح 
من  أول  هو  ــادي  ــرتاب األس بــأن  البحراين  يوسف 
أكثر  وقد  وأخبارية)72(.  أصولية  إىل  اإلمامية  قّسم 
التشنيع  من  املدنية«  »الفوائد  كتابه  يف  األسرتابادي 

عليهم وقد نسب إليهم ختريب الدين)73(.

يربز  أن  حاول  االسرتبادي  ان  من   الرغم  وعىل 
الشيخ  عرص  اىل  يمتد  تارخييًا  عمقًا  ــاه  االجت هلــذا 
الطويس  والشيخ  1022م(،  413هـــ/  )ت:  املفيد 
بعدهم   اتــى  ومــن  1067م()74(،  460هـــ/  )ت: 
الواضح  من  ولكن  الصدوقني)76(،  و  كالكليني)75( 
الذي  وقواعده  وخصائصه  بأبعاده  االجتاه  هذا  ان 
يذكره االسرتبادي يف كتابه الفوائد املدنية اجتاه جديد 

يف االجتهاد عند الشيعة)77(. 

يف  صدعًا  حُيــدث  اجلديد  ــاه  اإلجت هذا  كاد  وقد 
التي كانت  اخللفية  ان  ويبدو  الشيعة،  االجتهاد عند 
من  التخوف  هي  املــدرســة  هــذه  ظهور  وراء  من 
االجتهاد  يف  العقيل  العنرص  اعتامد  يف  االستغراق 
ذلك  هبم  ادى  حتى  الرشعي،  النص  عن  واالبتعاد 
اىل موقف سلبي من العقل، والتشكيك يف االحكام 

العقلية)78(. 

احلدائق  كتابه  مقدمات  يف  البحراين  الشيخ  ذكر 

جهات  عــن  الطاهرة  الــعــرتة  احــكــام  يف  الــنــارضة 
االختالف بني املدرستني.  نذكر بعض منها:

حرمة االجتهاد:. 1

ويستدل   االجتهاد)79(  بحرمة  األخباريون  يعتقد 
الفوائد  كتابه  يف  االجتهاد  حرمة  عىل  األسرتابادي 
املدنية)80(، حيث عّلق فيه بأّن طريقة االجتهاد ليست 
طريقة احتذى هبا العلامء السابقني، ولكن األصوليون 
يروون ذلك  واجب »االجتهاد يف مقابلة النصوص، 
بناء  ذكروه  ما  توجه  عنها  وأعرضوا  أطرحوها  وأن 
العقلية«)81(  التعليالت  عىل  البناء  يف  قواعدهم  عىل 
البحراين)82( عىل االمر بقوله »وكيف  ويعلق الشيخ 
بعض  يف  املجتهدين  بعض  خروج  فرض  فمع  كان 
جزئّيات األحكام عن األخذ بالكتاب والعام والعمل 
باالستنباطات الظنّية املحضة، فهو ال يوجب طعنا يف 

أصل االجتهاد باملعنى الذي ذكرناه«.

انحصار األدّلة بالكتاب والعام:. 2

الرشعية  ــة  األدل بانحصار  األخباريون  يعتقد 
بالكتاب والعام، ومل يعتقدوا بحجية اإلمجاع والعقل، 

وهذا خالفًا ملا يعتقد هبا األصوليون )83(. 

خالفات أخرى:. 3
األخباريون  • يمنع  الّظن:  حتصيل  من  املنع 

الرشعية،  األحكام  إلثبات  الظن  حتصيل  من 
ويعتربون أن العلم هو الطريق الوحيد للوصول 

إىل احلكم الرشعي، بخالف املجتهدين)84(.
طريقة تقسيم االحاديث: تنقسم األحاديث عند  •

والضعيف.  الصحيح  صنفني؛  إىل  األخباري 
إىل  املجتهدين  عند  الروايات  تنقسم  لكن 
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واحلسن  واملوثق  الصحيح  أصناف؛  أربع 
والضعيف)85(.

التقليد من غري املعصوم: يقسم األصوليون  •
واملقّلدين،  املجتهدين  قسمني:  إىل  الناس  عامة 
غري  تقليد  جييزون  ال  األخباريون  لكن 

.)86(املعصوم
األصوليون  • يعتقد  الكتاب:  بظواهر  األخذ 

ظاهر  ُيقدم  كام  الكريم  القرآن  ظاهر  بحجية 
األخباريون  لكن  اخلرب،  ظاهر  عىل  الكتاب 
من  تفسري  يأيت  حينام  القرآن  بظاهر  يتمسكون 

املعصوم يف خصوص اآلية)87(.
األخباريون  • يعرتف  العقليني:  والقبح  احلسن 

احلجة  يرون  ال  لكن  العقليني،  والقبح  باحلسن 
يراه  ما  بخالف  املستقلة  العقلية  لألحكام 

األصوليون)88(.

يرى  • القياس)89(:  أنواع  ببعض  العمل  حتريم 
القياس  أنواع  بعض  اعتبار  بعدم  األخباريون 
األصوليون،  به  يعمل  والذي  األولوية  كقياس 
كام يعّدون هذه األنواع من املنهي عنها يف األخبار 

وأهنا باطلة. وغريها من االختالفات)90(.

هذه ابرز االختالفات بني املدرستني التي حاول 
الشيخ يوسف البحراين ان خيترصها ويوضح هذا من 
خالل قوله: »إالَّ إّن الذي ظهر يل بعد إعطاء التأّمل 
التي  الفروق  تلك  يف  النظر  وإمعان  املقام،  يف  حقه 
وإرخاء  الباب  هذا  سّد  هو  األعالم  أولئك  ذكرها 
وجوه  يف  ذكــروه  ما  ألن  واحلجاب...  دونه  السرت 
الطائفتني  بني  مائزا  وجعلوه  الفرقتني،  بني  الفرق 
وجتنب  اإلنصاف  بعني  التأّمل  عند  كلَّه  بل  جلَّه 

عىل  فرقا  يوجب  ال  واالعتساف  التعّصب  جانب 
لنا  يتبني  السابق   النص  خالل  ومن  التحقيق«)91(. 

سبب حتول الشيخ يوسف البحراين عن اإلخبارية.

التي  النجف   مدينة  اىل   االخبارية  جذور  ومتتد 
تعترب املدينة الوحيدة التي غرست فيها البذرة االوىل 
لالخبارية عىل يد مؤسسها حممد االسرتبادي، اال ان 
هذه الفكرة انترشت يف كربالء وعمت اذهان العامة 
فأخذت  واتباعه،  البحراين  يوسف  الشيخ  يد  عىل 
تناقلها  عندما  سيام  مفاهيمها  يف  خمتلفة  أشكاال 
وأصبحت  املتدينني  وسواد  الناس  عامة  من  السذج 
من  العامة  سواد  اذهــان  يف  راسخة  مذهبيه  عقيدة 
سادت  الزمن  من  قصرية  فرتة  خالل  ويف  البسطاء 
الفكرة االخبارية وتغلبت عىل مجيع املدارس الفكرية 

العلمية يف كربالء آنذاك)92(. 

الفرتة  كبار يف هذه  الرغم من ظهور علامء  وعىل 
من  )النجف-كربالء-اصفهان(  وايران  العراق  يف 
امثال الفاضل التوين)93(، واملحقق اخلوانساري)94(، 
يف  ومتحركًا  ونافذًا  قويًا  بقي  االخباري  االجتاه  فان 
الرصاع  هذا  استمر  وقد  الشيعية،  الفقهية  االوساط 
قائام خالل هذه الفرتة يف حوارض الفقه االمامي)95(.

كانت  االخبارية،  املدرسة  ان  ذكر،  مما  لنا  يتضح 
وكانت  املقدسة،  املدينة  يف  السائد  االجتـــاه  هــي 
الدروس والتحقيقات العلمية جتري عىل هذا املنوال 
آنذاك مما أدى اىل احتدام الرصاع الفكري يف كربالء 
بني اثنني من ابرز فقهاء هاتني املدرستني،مها املحقق 

البحراين والوحيد البهبهاين.

هببهان  مدينة  يف  يومذاك  البهبهاين  الوحيد  كان 
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املنزوية  املدينة  هذه  تعزله  خوزستان)96(  نواحي  من 
هاتني  بني  الدائر  الــرصاع  يف  الفعالة  املشاركة  عن 
املدرستني، وكان يشعر بفداحة اخلسارة لو ان الفكر 
إدارة  يف  دوره  وفقد  الساحة  عن  انــزوى  االصــويل 
االجتهاد واالستنباط، فهاجر اىل كربالء، وانتقل اىل 

هذا اجلو احلافل بالرصاع)97(.

ويذكر الشيخ وحيد البهبهاين سبب رصاعة ضد 
  األئمة عن  العهد  بعد  »ملا  بقوله:  االخبارين 
وخفيت أمارات الفقه واألدلة عىل ما كان املقرر عند 
الفقهاء، واملعهود بينهم بال خفاء، بانقراضهم، وخلو 
أكثرهم كام كانت طريقة  أن طمس  إىل  الديار عنهم 
األمم السابقة والعادة اجلارية يف الرشائع املاضية، أنه 
كلام يبعد العهد عن صاحب الرشيعة ختفى أمارات 
قديمة، وحتدث خياالت جديدة إىل أن تضمحل تلك 
الرشيعة، توّهم متوّهم أن شيخنا املفيد ومن بعده من 
فقهائنا إىل اآلن كانوا جمتمعني عىل الضاللة مبدعني 
بدعًا كثرية... خمالفني لطريقة األئمة، مع غاية قرهبم 
ومعارفهم  وعدالتهم  جاللتهم،  وهناية  األئمة  لعهد 
يف الفقه، واحلديث، وتبحرهم وزهدهم وورعهم... 
أصاًل  له  اطالع  ال  من  كل  اجرتأ  التوّهم  هذا  فمن، 
بمباين أدلة الفقه وقواعده حتى أدخل نفسه يف الفقه 
إن  تركيبة مقدمتني:  فقهًا جديدًا من  لنفسه  وحّصل 
كل من ظن من جهة األحاديث حكاًم، وفهم يف نفسه 
منها أمرًا يكون ذلك حجة له، وال جيوز له تقليد غريه 
ألنه فقيه«)98(، وبذلك قدر للشيخ للوحيد البهبهاين 

ان يلعب دورًا مهاًم  يف هذا الرصاع. 

ان الفرتة الطويلة التي قضاها الوحيد البهبهاين  يف 
مدينة هببهان وتردد اهل العلم عليه وتربيته جليل من 

التالمذة وتأليفه لكتب قيمة)99( أدت اىل بلوغ  صيته  
وهذا  وكــربــالء)100(.  االرشف  النجف  اىل  وصوال 
قطع  يف  البهبهاين  الشيخ  ساعد  احلال  بطبيعة  االمر 

شوطًا كبريًا يف هذا الرصاع الذي كان قائاًم آنذاك.  

يوسف  الشيخ  درس  االمـــر  بـــادئ  يف  حــرض 
البحراين لعدد من االيام، ثم ابدى رغبة يف ان يقوم 
ملدة وجيزة بإلقاء الدروس واملحارضات حمل الشيخ 
ثلثي  يقنع  أن  ايام  ثالثة  خالل  واستطاع  البحراين، 
االخباري  املنهج  عن  بالرجوع  البحراين  تالمذة 
بعزل  باالجتهاد  حتيق  التي  االخطار  من  وحذرهم 

علم االصول عن احلوزات العلمية)101(.

ومن املالحظ ان بعد اقامة هذين العاملني يف كربالء 
اصبحت املدينة ساحة رصاع فكري ولكن يف الوقت 
نفسه رصاع نزيه بني شيخني فاضلني قدموا خدمات 

جليلة للمذهب بعيدًا عن املطامع الشخصية. 

الوحيد  عديدة،كان  حماورات  يف  الشيخني  دخل 
الفكريني،  خصومه  مــن  فيها  يتمكن  البهبهاين 
ويدحض شبهاهتم ويكرس االجتاه االصويل ويعمقه، 
التدريس، وحفل درسه  البهبهاين يف  الوحيد  ونشط 
بفضالء الطلبة وعلامء كربالء، وبرز يف جملس درسه 
ممن  واملجتهدين  املحققني  العلامء  من  كبري  عــدد 

خترجوا عليه)102(. 

ومثلام كان للوحيد البهبهاين دور كبري يف دحض 
البحراين   يوسف  للشيخ  كان  باملقابل  االخبارين 
يف  الشيخ  سرية  تتبعنا  فعند  الدور  من  نفسه  القدر 
يف  الطوىل  اليد  للبحراين  ان  نجد  التارخيية  املصادر 
الفكري  االنقالب  هذا  يف  البهبهاين  الشيخ  مساعدة 
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ملا كان يتصف به من صفات خلقية من اجل خدمة 
املذهب. 

وتذكر املصادر ان الوحيد البهبهاين أصدر فتوى 
تشري اىل بطالن الصالة خلف الشيخ البحراين لكن 
الشيخ يوسف قابل هذه الفتوى بصدر رحب فأفتى 
عن  البهبهاين،فضاًل  الوحيد  خلف  الصالة  بصحة 
ذلك كان الوحيد حيظر عىل تالميذه حضور دروس 
يسمح  كان  املقابل  يف  الشيخ  ولكن  يوسف،  الشيخ 
»كل  يقول  وكان  الوحيد،  درس  بحضور  لتالميذه 
ذلك  يف  الوحيد  ويعذر  تكليفه«  بموجب  يعمل 
والتقوى  الصدر  سعة  نامذج  من  رائع  نموذج   وهو 
يف فقهائنا االعالم)103(. وبذلك مكن الشيخ يوسف 
للمسرية  اإلصالحية  حركته  يف  البهبهاين  الوحيد 

العلمية.

البحراين  الشيخ يوسف  قدم  وبشكل غري مبارش 
وتسامي  اإلخبارية  أسس  اضعاف  يف  قيمة  مساعدة 
العلمية  باملنزلة   اشادته  مدرسة االجتهاد من خالل 
للوحيد والتمهيد لنرش نفوذه االجتامعي، وكان حيّذر 
وشتمهم  الــالذع  النقد  من  اإلخباري  اخلط  انصار 
بالرشخ  يتسبب  ــذي  وال ــويل،  األص ــاه  االجت انصار 
األخباريني  علامء  بني  والشجار  الشيعة  صفوف  بني 

واألصويل)104(.

ــبــحــراين يف مــقــدمــة احلــدائــق  ــر الــشــيــخ ال واقـ
ووجه  االصوليني  استدالالت  ببعض  النارضة)105( 
من  ًبراءهتم  معلنا  االخباريني  ملناهج  النقد  اصابع 
الشيخ  ونسب  االصوليني،  مع  الوقح  تعاملهم 
يوسف أّن لـمحمد تقي املجليس)106(  منهجًا وسطيًا 

يف التعامل مع األخباري واألصويل وهو ترك بعض 
ما يقوله االخباريون من أهنم ال يعملون اال بالقطع 

وان االخبار قطعية وغري ذلك من األمور)107(. 

يوسف  الشيخ  بفضل  الرياض  صاحب  ويقر 
»إن  فيقول:  االخبارية  عىل  القضاء  يف  البحراين 
تقوى الشيخ وخلوصه وصدقه وابتغاءه للحق كان 
الذي جرى  الفكري  من أهم عوامل هذا االنقالب 
عىل يد الوحيد البهبهاين يف كربالء، ولو كان الشيخ 
يوسف من موقعه العلمي واالجتامعي يريد أن جيادل 
الوحيد ويظهر عليه لطالت حمنة هذه املدرسة الفقهية 
واتسعت مساحة اخلالف فيها وتعمق فيها اخلالف، 
يؤثر رضا اهلل واحلق عىل  الشيخ يوسف كان  ولكن 

أي شئ آخر«)108(. 

وهبذه اجلهود املبذولة من الشيخ يوسف البحراين 
تضاءلت املدرسة االخبارية وهزمت عىل يديه، حُموالً 
االجتاه الفكري اىل املدرسة االصولية برئاسة الشيخ 
وحيد البهبهاين  وخري دليل عىل ذلك وصية الشيخ 
البحراين بصالة الوحيد البهبهاين عىل جثامنه وبذلك 
باملذهب  تعصف  كادت  التي  الفتنة  هذه  دحضت 

الشيعي. 

الخاتمة

يوسف  لشيخ  الذاتية  السرية  استعرضنا  ان  بعد 
تأمل  وقفة  من  فالبد  الفكري  ونشاطه  البحراين 
واستذكار ملا توصل إليه البحث من نتائج والوقوف 

عىل أبرز االستنتاجات، أمهها:

عىل الرغم من الظروف السيئة التي مر هبا الشيخ  •
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الظروف  بسبب  هجرات  من  البحراين  يوسف 
التي املت ببالده، فقد متكن بإرصار من ان يشق 
التعليم  من  وافرًا  قسطًا  وينال  احلياة  يف  طريقه 

مكنه من ان يتقلد الزعامة الدينية.
إىل  • رجع  ثّم  رصفا  إخباريا  االمر  بداية  يف  كان 

عىل  الطعن  كثري  واصبح  الوسطى،  الطريقة 
االخباريني.

يف  • البحراين  يوسف  الشيخ  اىل  الفضل  يعود 
الوحيد  يد  عىل  جرى  الذي  الفكري  االنقالب 
البحراين  الشيخ  كان  ولو  كربالء،  يف  البهبهاين 
اخلالف  مساحة  التسعت  للرأي  املتعصبني  من 
املذهب حفاظًا  داخل  النزاع  بينهام ولكنه جتنب 
يف  البهبهاين  الوحيد  ومكن  الصف  وحدة  عىل 

حركته العلمية االصالحية.
ُأسس  • البحراين  يوسف  الشيخ  أضعف 

ابرزها  كان  التي  مؤلفاته  خالل  من  االخبارين 
فيها  اقر  التي  النجفية  الدرر  و  النارضة  احلدائق 
باستدالالت االصوليني ووجه النقد من خالهلا 
ملنهج االخباريني معلن برأته من تعاملهم الوقح 

مع االصوللني. 
مكانته  • يوسف  الشيخ  حيتل  ان  طبيعيًا  امٌر  كان 

وبقي  وعارصه،  معه  عاش  من  يقدرها  التي 
هذا  مآثر  وان  االعالم،  العلامء  بني  من  واحدًا 
الرجل ربام بقيت يف وقاره وصربه واخالقه التي 
يشري إليها كل من كتب عن الشيخ، وكان فوق 
ذلك متواضعًا، وكانت وصيته بعد مماته ان يصيل 
قطع كل  الترصف  وهبذا  البهبهاين  الوحيد  عليه 

امل للمتطرفني بشق صف املذهب الواحد.
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بالوحيد البهبهاين، ينتهي نسبه اىل الشيخ املفيد، شيخ 
عام  أصفهان  يف  ولد  واالصولية،  االمامية  الطائفة 
العربية  الّلغة  مبادئ  ودرس  )1118هـ/1607م( 
انتقل  ثم  هببهان  مدينة  يف  والنقلية  العقلية  والعلوم 
البحراين  يوسف  الشيخ  رئاسة   عهد  يف  كربالء  اىل 
1205هـ/1790م  عام  فيها  وتويف  العلم  فيها  ونرش 
الطهراين،مصفى   .احلسني اإلمام  رواق  يف  ودفن 
صادق  حممد  العلوم،  بحر  ص66-88؛  املقال، 
تراجم  يف  البهية  الدرر  1399هـ/1978م(،  )ت: 
يف  التحقيق  وحدة  حتقيق:  ط1،  االمامية،  علامء 
االعلمي،  مؤسسة  املقدسة،  العباسية  العتبة  مكتبة 

بريوت،1434هـ/ 2013م، ج2،689.

اعيان الشيعة، ج10، ص 317.( 33)

هدو، ( 34) ص399؛  املنري،  العقد  املازندراين،  احلسيني 
محيد جميد، وكاظم، سامي جواد، دفناء العتبة احلسينية 
بريوت،  والنرش،  للطباعة  برس  ديمو  ط1،  املقدسة، 

د.ت، ص52.

هو حممد ابن زين الدين احلسني احلسيني من مشاهري ( 35)
علامء النجف االرشف وُأدباءها، له مؤلفات يف تفسري 
1216هـ/  عام  تويف  والبيان،  واملعاين  واللغة  القران 
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1801م. بحر العلوم، الدرر البهية، ج2، ص 846. 

األمني، عيان الشيعة، ج10، ص318.( 36)

الشهري ( 37) الفضيل  حسني  بن  حبيب  بن  طاهر  بن  حممد 
معروف  واديب  شهري  وشاعر  جليل  بالساموي،عامل 
عام  وتويف  1292هـ/1875م  عام  بالساموة  ولد 
1370هـ/ 1951م ودفن يف النجف االرشف. راجع: 
الذريعة، ج1، ص 466؛ الساموي، ابصار  الطهراين، 
جعفر  حممد  الشيخ  حتقيق:  احلسني،  انصار  يف  العني 
الطبيس، ط1، مركز الدراسات اإلسالمية، 1419هـ، 
املؤلفني،  معجم  رضا،  عمر  كحالة،  كحالة؛  ص15؛ 

مؤسسة الرسالة، بريوت، 1993م، ج10، ص97.

الطف، رشح: عالء ( 38) اللطف يف ارض  الساموي، جمايل 
بريوت،  االعلمي،  مؤسسة  ط1  الزبيدي،  النبي  عبد 

1432هـ/ 2011م، ص 515. 

البحراين،  لؤلؤة البحرين، ص 443. ( 39)

ص26؛ ( 40) ج1،  النجفية،  الدرر  البحراين،  راجع: 
البحراين، أعالم البدرين، ص 181.

البحراين ( 41) يوسف  مشايخ  باقي  حول  اكثر  لالطالع 
امللتقطات  من  النجفية  الدرر  البحراين،  البحرين.  يف 
اليوسفية، ج1، ص26؛  األمني، اعيان الشيعة، ج10، 

ص317.

األمني، اعيان الشيعة، ج10، ص317. ( 42)

السبحاين، موسوعة طبقات الفقهاء، ج12، ص437.( 43)

لالطالع اكثر عىل مشايخ املرتجم له. راجع: البحراين، ( 44)
الدرر النجفية من امللتقطات اليوسفية، ج1، ص26؛  

األمني، اعيان الشيعة، ج10، ص317. 

متت ترمجته يف الصفحات السابقة. ( 45)

الوحيد البهبهاين، حممد باقر )ت: 1205هـ/1790م( ( 46)
احلاشية عىل مدارك االحكام، ط1، حتقيق: مؤسسة ال 

البيت إلحياء الرتاث، مطبعة ستارة، قم،  1419هـ/ 
الكنى  عباس،  القمي  13؛  ص  ج1،  1998م، 
منشورات  االميني،  هادي  حممد  تقديم:  وااللقاب، 

مكتبة الصدر، طهران، 1960، ج2، ص374 

البحراين،  الدرر النجفية من امللتقطات اليوسفية، ج1، ( 47)
ص26؛ البحراين، انوار البدرين، ص204.

البحراين،  الدرر النجفية من امللتقطات اليوسفية، ج1، ( 48)
ص26.

نص اجازة الشيخ يوسف البحراين لسيد حممد مهدي ( 49)
مجيع  له  »أجزت  وقال  فيها  عليه  اثنى  العلوم   بحر 
ذلك، فلريِو عني كيف شاء واحب ملن اراد وطلب...« 

راجع: بحر العلوم، الدرر البهية، ج2، ص 592. 

السيد ( 50) رجال  الطباطبائي،  مهدي  حمّمد  العلوم،  بحر 
صادق  حمّمد  حتقيق:  الرجالية(،  )الفوائد  العلوم  بحر 
األرشف،  النجف  اآلداب،  مطبعة  العلوم،  بحر 
1385هـ/ 1965م، ج1، ص12-23؛  بحر العلوم، 

الدرر البهية، ج2، ص 525-518. 

كحالة، ( 51) 555؛  ص  ج1،  البهية،  الدرر  العلوم،  بحر 
عمر رضا، معجم املؤلفني، ج2، ص162؛ البحراين، 

انوار البدرين، ص202. 

األمني، ( 52) 601؛  ص  ج2،  البهية،  الدرر  العلوم،  بحر 
اعيان الشيعة، ج9، ص192. 

البحراين، لؤلؤة البحرين، ص429.( 53)

البحراين، لؤلؤة البحرين، ص 446، البحراين، الدرر ( 54)
النجفية، ج1، ص15.

العلامء، ( 55) قصص  سليامن،  أبن  حممد  املريزا  التنكابني، 
ترمجة الشيخ مالك الذهبي، ط1، دار املحجة البيضاء، 

بريوت، 1992، ص 291. 

البحراين، احلدائق النارضة، ج1، ص25.( 56)
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اجلاليل، فهرس الرتاث، ج2، ص77.( 57)

البحراين، الدرر النجفية، ج1، ص 61. ( 58)

اجلاليل، فهرس الرتاث، ج2، ص77.( 59)

املصدر نفسه.( 60)

اجلاليل، فهرس الرتاث، ج2، ص77.( 61)

البغدادي، هدية العارفني، ج2، ص569؛ الطباطبائي، ( 62)
موسوعة  السبحاين،  ص95؛  املسائل،ج1،  رياض 

طبقات الفقهاء،ج12، ص436.

البحراين، لؤلؤ البحرين، ص 446؛ احلدائق النارضة، ( 63)
ص228- ج1،  النجفية،  الدرر  28-29؛  ص  ج1، 
30؛ األمني، اعيان الشيعة، ج10، ص 317-318؛ 
سليم  مري  بن  أمني  حممد  بن  إسامعيل  البغدادي، 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  العارفني ،  هدية  الباباين، 
املسائل،  الطباطبائي، رياض  بريوت، ج2، ص569؛ 
الفقهاء،  طبقات  موسوعة  السبحاين،  ص95؛  ج1، 

ج12، ص436.

البحراين، لؤلؤ البحرين، ص 449.( 64)

آغا بزرك، الذريعة، ج15،ص 193.( 65)

اعيان ( 66) األمني،  446؛  ص  البحرين،  لؤلؤ  البحراين، 
الشيعة، ج10، ص 318. 

البحراين، الشهاب الثاقب، ص43. ( 67)

يف ( 68) العلمية  احلركة  تاريخ  الدين،  نور  الشاهرودي، 
كربالء، ط1، دار العلوم للتحقيق والطباعة، بريوت، 

1990م. ص 116. 

االجتهادية ( 69) الطرق  عىل  األصولية  املدرسة  تعتمد 
احلكم  الستباط  الفقه  أصول  علم  عىل  واالتكال 
علم  يف  دروس  باقر،  الصدر،حممد  راجع:  الرشعي. 
العاملي  للمؤمتر  التابعة  التحقيق  حتقيق:جلنة  االصول، 
للشهيد الصدر، ط7، مطبعة رشيعت، قم، 1434هـ/ 

2013م، ص45.  

(70 ) تعتمد املدرسة االخبارية عىل أحاديث أئمة الشيعة
كمصدر وحيد للفقه واستنباط احلكم الرشعي، دون 
املعروفة.  واألصولية  العقلية  بالقواعد  االستعانة 
راجع: املظفر، حممد رضا )ت: 1383هـ/ 1963م(، 
أصول الفقه،  مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة 

املدرسني، قم، ج1، ص 16.

شيعي ( 71) فقيه  االسرتابادي  رشيف  حممد  بن  امني  حممد 
الطعون عىل األصوليني  اول من شن  االخباري وهو 
1033هـ/  عام  تويف  املدنية،  الفوائد  كتاب  صاحب 
ج8،  الشيعة،  أعيان  األمني،  راجع:  1623م. 

ص287؛ الطهراين، الذريعة، ج21، ص138.

الدرر النجفية، ج1، ص33.( 72)

الرمحتي ( 73) اهلل  رمحة  الشيخ  حتقيق:  املدنية،  الفوائد 
قم،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  ط1،  األراكي، 

1424هـ/ 2004م، ص 28. 

جواد ( 74) حتقيق:  الفهرست،  احلسن،  بن  حممد  الطويس، 
1417هـ/  قم،  الفقاهة،  نرش  مؤسسة  القيومي، 
1995م، ص238؛ بحر العلوم، حممد مهدي، الفوائد 

الرجالية، ج3، ص228.

كبار ( 75) من  الكليني  إسحاق  بن  يعقوب  بن  حممد  هو 
اهم  من  يعد  الذي  الكايف  كتاب  مؤلف  املحدثني، 
329هـ/940م.  عام  تويف  األربعة،  احلديثية  مصادر 
النجايش، امحد بن عيل )ت:450هـ/1058م(، رجال 
ص377؛  قم،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  النجايش، 

اخلوانساري، روضات اجلنات، ج6، ص108.

الشيخ أبو احلسن، عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه ( 76)
عام  تويّف  األول  بالصدوق  وعرف  القّمي  الصدوق 
329 هـ/ 329م، ودفن يف مدينة قم، وهو والد الشيخ 
الصدوق صاحب من ال حيرضه الفقيه وهو من الكتب 
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األربعة املعتمدة  وعيون أخبار الرضا، تويف 381هـ/ 
تصحيح:  األخبار،  معاين  الصدوق،  الشيخ  991م 
عيل أكرب غفاري، قم، انتشارات اسالمي، 1361هـ/ 
النجايش،  رجال  لنجايش،  ص40؛  1942م، 

ص392-389.

اآلصفي، حممد مهدي، رائد املدرسة األصولية الوحيد ( 77)
موسوعة  ضمن  نرش  االنصاري،  والشيخ  البهبهاين 
االصولية(،  املقاالت  )جمموعة  البهبهاين  الوحيد 
2016،ج3،  1438هـ/  كربالء،  الكفيل،  دار  ط1، 

ص101.

املصدر نفسه، ج3، ص 17. ( 78)

تطور ( 79) يف  البههاين  الوحيد  إسهامات  حممد،  اسدي، 
البهبهاين  الوحيد  علم االصول، نرش ضمن موسوعة 
الكفيل،  دار  ط1،  االصولية(،  املقاالت  )جمموعة 

كربالء، 1436هـ/2014م، ص 166. 

االسرتابادي، ص 91. ( 80)

لبحراين، احلدائق النارضة،  ج 17، 231. ( 81)

البحراين، الدرر النجفية، ج2، 23-18. ( 82)

البحراين، احلدائق النارضة،ج1، ص 92-91. ( 83)

اآلصفي، رائد املدرسة األصولية، ج3، ص 81. ( 84)

الكليدار، مدينة احلسني، ج3، ص 101. ( 85)

يف ( 86) البهبهاين  الوحيد  اسهامات  اهلل،  روح  ملكيان، 
الذب عن حجية ظواهر القران، نرش ضمن موسوعة 
االصولية(،  املقاالت  )جمموعة  البهبهاين  الوحيد 
ج1،  1436هـ/2014م،  كربالء،  الكفيل،  دار  ط1، 

ص417-416. 

املصدر نفسه. ( 87)

االسدي، ( 88) حسن  حيدر  و  زاهد  كاظم  األمري  عبد 
نرش  والتقبيح،  التحسني  إشكالية  اىل  البهبهاين  رؤية 

الرسائل  )جمموعة  البهبهاين  الوحيد  موسوعة  ضمن 
كربالء،  الكفيل،  دار  ط1،  الكالمية(،  واملقاالت 

1436هـ/2014م، ص 507.  

اصطالحًا ( 89) أما  واملساواة  التقدير  هو  اللغة   يف  القياس 
النظر  سبيل  عىل  جامع  باصل  فرع  إحلاق  »فهو 
)ت:  محاد  بن  إسامعيل  اجلواهري،  واالجتهاد«. 
وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  1002م(،  393هـ/ 
دار  ط4،  عطار،  الغفور  عبد  امحد  حتقيق:  العربية، 
ج3،  1987م،  القاهرة،1408هـ/  للماليني،  العلم 
باقر،الرسائل  حممد  البهبهاين،  الوحيد  968؛  ص 
املجدد  العالمة  األصولية، ط1،حتقيق ونرش: مؤسسة 
الوحيد البهبهاين، قم، 1416هـ/ 1995م، ص313.  

رؤيه ( 90) يف  البهبهاين  الوحيد  العالمة  حتسني،  البدري، 
الوحيد  موسوعة  ضمن  نرش  القياس،  جتاه  املعتدلة 
دار  ط1،  االصولية(،  املقاالت  )جمموعة  البهبهاين 

الكفيل، كربالء، 1436ه/2014م، ص 15. 

الدرر ( 91) ص167؛  النارضة،ج1،  احلدائق  البحراين، 
النجفية، ج 3، ص233. 

الكليدار، مدينة احلسني،ج3، ص 103.  ( 92)

هو عبد اهلل بن حممد التوين البرشوي اخلراساين،املولود ( 93)
أحد  الرضوي،  باملشهد  والساكن  اصفهان  بمدينة 
الفقه،  أصول  يف  الوافية  رسالة  صنف  االمامية،  أكابر 
السبحاين،  1660م.  1071هـ/  عام  بكرمنشاه  تويف 

موسوعة طبقات الفقهاء، ج1، ص438.

حسني بن مجال الدين اخلوانساري، املعروف باملحقق ( 94)
اخلوانساري، من العلامء والفقهاء والفالسفة اإلمامية 
العقلية  العلوم  يف  متبحرًا  كان  الصفوي.،  العهد  يف 
منه  وأخذ  املجليس،  تقي  حممد  عند  درس  والنقلية، 
إجازة الرواية، تويف بأصفهان يف آخر عام 1099هـ/ 
ج2،   اجلنات،  روضات  اخلوانساري،  1687م. 
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ص352. 

اآلصفي،  رائد املدرسة األصولية، ج3، ص 26. ( 95)

فارس ( 96) بني  االهواز  بالد  جلميع  اسم  وهو  خوزستان: 
ألصبهان.  املجاورة  اللور  وجبال  وواسط  والبرصة 
ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج2، 404.                                            

اآلصفي،  رائد املدرسة األصولية، ج3، ص29.( 97)

الفوائد احلائرية، قم، 1415 هـ، ص 86-85. ( 98)

البهبهاين. ( 99) الوحيد  الشيخ  مولفات  عىل  اكثر  لالطالع 
مدارك  عىل  احلاشية  البهبهاين،  الوحيد  راجع: 
األحكام، ط1، حتقيق: مؤسسة آل البيت إلحياء 

الرتاث، قم، 1419هـ/ 1998م، ج1، ص22.

اسدي، إسهامات الوحيد البههاين، ج3، ص157.( 100)

املازندراين، منتهى املقال، ج 2، ص 285.( 101)

الوحيد ( 102) العالمة  يد  عىل  تتلمذ  من  ابرز  من 
مهدي  واملريزا  العلوم  بحر  مهدي  العالمة  البهبهاين 
وجواد  الغطاء  كاشف  جعفر  والشيخ  الشهرستاين 
العاميل والسيد حممد تقي االصفهاين ومهدي النراقي 
واسد اهلل الكاظمي. راجع:  بحر العلوم، الدرر البهية، 
ج9،  الشيعة،  اعيان  األمني،  ص689-690؛  ج2، 

ص182؛ املازندراين، مصفى املقال، ص86. 

ص44؛ ( 103) احلائرية،  الفوائد  البهبهاين،  الوحيد 
الطباطبائي، ج1، ص101. 

اسدي، إسهامات الوحيد البههاين، ج3، ص159. ( 104)

البحراين، ج1، ص 167.( 105)

هو حممد باقر بن حممد تقي بن مقصود عيل الشهري ( 106)
مدينة  يف  1662م  1037هـ/  عام  ولد  باملجليس، 
اهنى  الشيعة  علامء  مفاخر  من  والده  وكان  أصفهان 
طلب  عىل  عكف  أصفهان،  حوزة  يف  الدينية  دراسته 
العلم منذ نعومة أظفاره، فتتلمذ عىل والده العامل اجلليل 

وعىل اعالم عرصه  وأنكّب يف عنفوان شبابه عىل طلب 
العلوم بأنواعها، ثّم رصف مّهته إىل تتبع كتب احلديث، 
والبحث عن أخبار وآثار أئّمة أهل البيت ومجعها 
املصنفات  الكثري من  بتأليف  قام  وتدوينها ودراستها، 
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الملخ�ض

ُيعد موضوع الغزو الوهايب لكربالء عام 1802م من أهم املواضيع التي جيب الرتكيز عليها والوقوف عند 
وترتب  وأشمل،  أوسع  بصورة  االحداث  جمريات  تطور  اىل  الواقعة  تلك  أدت  فقد  فيها،  والبحث  معطياهتا 
عليها نتائج أثرت بشكل مبارش عىل تاريخ العراق احلديث خالل تلك املدة، فقد تم اهلجوم عىل املدينة املقدسة 
بتارخيه اىل ما بعد حادثة الطف األليمة  البارز الذي يعود  وتم تدمري مرقد االمام احلسني، ذلك الرصح 
عام )61هـ-680م(، وإيقاع  القتل حوله، فقد التفت الوهابيون اىل النهب والسلب، وهذا ما اعتادوا عليه يف 
غزواهتم السابقة للمدن االخرى،اذ كان املرقد الرشيف حيتوي عىل عدد كبري من النفائس والكنوز املهداة من 

شخصيات كبرية ومهمة يف العامل االسالمي.

إنَّ اهلجوم الوهايب عىل العراق وعىل وجه اخلصوص كربالء بالذات له ابعاد متعددة من امهها العقائد التي 
يرون فيها خمالفة للسنة والقرآن وهذا اليء خاطئ لدهيم، فكان سببًا آخر ليشنوا هجومهم الغاشم عىل املدن 

اآلمنة.

وقد مثلت الغزوات الوهابية عىل العراق نقطة مفصلية وحاسمة يف ذاكرة سكانه آنذاك ملا سببته من معاناة 
وما تركته من تضحيات كبرية وما رافقتها من تطورات وأحداث جسيمة هددت أمن البلد وسالمة أراضيه 

السيام املدن املقدسة فيه.

الكلامت املفتاحية: الغزو الوهايب، منهوبات، احلرم احلسيني.
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Abstract 
The Wahhabi invasion of Karbala in (1802 AD) is one of the most important topics that 

must be focused on in studies and researches. It had led to successive incidents and events that 
then developed broadly and comprehensively resulting in consequences that directly affected 
the history of modern Iraq during that period. The holy city of Karbala was attacked and the 
holy shrine of Imam Al-Hussein (peace be upon him) was destroyed. This shrine is a prominent 
construction that dates back to the painful incident in (61 AH - 680 AD). The Wahhabis stole, as 
they used to do in all their previous invasions of other cities, a large amount of treasure (donated 
by famous and important persons in the Islamic world) that the holy shrine contains. 

The Wahhabi attack on Iraq, especially Karbala, had many dimensions, the most important 
of which is that they, according to their beliefs, regard it contrary to the Sunni and Qur’an. This 
belief is absolutely wrong, but they considered it a reason for attacking the cities.

The Wahhabi invasions of Iraq represented a decisive and harmful point in the memory 
of its population at that time because of the suffering and great sacrifices it had incurred and 
the accompanying developments and major events that threatened the country’s security and 
territorial integrity, especially its holy cities.

Keywords: Wahhabi invasion, Stolen, Haram al-Husseini.
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المقدمة

إن اآلراء والعقائد املنحرفة التي تبناها الوهابيون 
بالسالح  تطبيقها  حاولوا  املسلمني  باقي  هبا  وكّفروا 
والبطش والدماء، وارتكبوا من أجل حتقيقها املجازر 
التي يندى هلا جبني البرشية، ومل يرضخوا ملنطق احلوار 
حوهلا، ورفضوا أية دعوة للنقاش، بل استباحوا دماء 
الغزوات  املسلمني. وقد مثلت  كل من خالفهم من 
النجدية عىل العراق نقطة مفصلية وحاسمة يف ذاكرة 
سكانه آنذاك، ملا سببته هلم من معاناة وما تطلبته من 

تضحيات كبرية.

ــدراســة اعــطــاء وصف  إن مــن أهـــداف هــذه ال
احلسيني  املرقد  داخل  من  رسقت  التي  للمنهوبات 
املطهر، وذلك ألن ما رسقه الوهابيون مل يكن ُمسجاًل 

ومل خيضع ألي عملية احصاء قبل تلك احلادثة. 

مقدمة  اىل  تقسيمه  البحث  طبيعة  اقتضت 
عنوان  األول  املبحث  محل  وقد  وخامتة،  ومبحثني 
احلسيني  احلــرم  منهوبات  ألهــم  تقريبي  )وصــف 
املرقد  تاريخ  من  بسيطة  نبذة  عىل  فاحتوى  املطهر(، 
الرشيف وتم وصفه عن طريق ما نقله بعض الرحالة 
عن املوجودات التي يف داخله حيث كان الغرض من 
ذلك معرفة ماهية حمتويات املرقد الرشيف من نفائس 
وكنوز قبل الغزو وبعده، أما املبحث الثاين فقد كان 
حتت عنوان )نتائج هنب احلرم احلسيني وغزو كربالء 
عام 1802م(  اذ ترتبت عىل تلك الغزوة نتائج مهمة 
كان هلا أثرها اخلاص عىل مدينة كربالء، منها اهتامم 
وحتصينها؛  املدينة  تسوير  بمسألة  العثامنية  الدولة 
ألهنا كانت تفتقر اىل احلامية الكافية، وكذلك انتعاش 
من  هنبوه  ما  بسبب  اقتصاديًا  ودولتهم  النجديني 

االمري  اغتيال  اىل  الغزوة  تلك  أدت  كام  املدينة  تلك 
السعودي عبد العزيز بن سعود.

املصادر  من  عدد  عىل  طياتِه  يف  البحث  اعتمد 
املهمة العربية واالجنبية يأيت يف مقدمتها كتاب أربعة 
ستيفن  الربيطاين  لكاتبه  العراق  تاريخ  من  قــرون 
عبد  النجدي  املــؤرخ  كتاب  أما  لونكريك،  مهسيل 
زود  فقد  نجد(  تاريخ  يف  املجد  )عنوان  برش  بن  اهلل 
كان  ــؤرخ  امل كــون  املعلومات  من  بالكثري  البحث 
معارصًا لتلك االحداث،  وكتاب اليكيس فاسيليف 
)تاريخ العربية السعودية يف القرن الثامن عرش حتى 
القرن التاسع عرش(. وأدت الرسائل اجلامعية دورًا يف 
إغناء البحث بامدة علمية رصينة،  وكان منها رسالة 
باسم االسدي )كربالء من 1749- الباحث: أمحد 
واالقتصادية  السياسية  االحوال  يف  دراسة  1869م 
عبد  إنتصار  الباحثة  رسالة  وكذلك  واالجتامعية( 
كربالء  مدينة  يف  االجتامعية  )احلياة  السعدي  عون 
فقد  1869-1914م(  االخــري  العثامين  العهد  يف 
التي  اجلوانب  من  مهاًم  الباحثة جانبًا  فيها  اوضحت 
اهم  واضــح  بشكل  وصــورت  املدينة  بتاريخ  هتتم 
التطورات التي حصلت يف املدينة بعد عام 1802 م، 
حيث تم تسوير املدينة واصبحت هلا عدة أبواب من 

أجل احلامية من الغارات. 

بامدة  البحث  أغنت  التي  األجنبية  املصادر  ومن 
جيدة وأعطت وصفًا ملا هنب هو كتاب:

Zwemar F.R.G.S.,  Arabia: The Cradel of Islam,  
1900.

صاموئيل زويمر )اجلزيرة العربية مهد اإلسالم(، 
واحتوى  امريكيًا،  بروتستانتيًا  مبرشًا  زويمر  كان  إذ 
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اجلزيرة  تاريخ  عن  مفصلة  معلومات  عىل  كتابه 
التطورات  بعض  وكــذلــك  وجغرافيتها  العربية 

السياسية خالل القرن التاسع عرش.

وكذلك كتاب:
Hamid ALGar, Wahhabismacritial Eassay, 1st. 
ed,  Islamic publication international,  2002.

محيد الكار، مقالة عن الوهابية. 

وهو استاذ بريطاين من أصل فاريس اهتم بدراسة 
العامل االسالمي، ويف  الفارسية مع  العالقات  تاريخ 
وبني  الوهابية  احلركة  بني  مقارنة  عقد  الكتاب  هذا 

الطوائف االسالمية االخرى.

يمكن  فال  املنشورة  والــدراســات  البحوث  اما 
االستغناء عنها مثل البحث املوسوم )غارات القبائل 
عرش(  التاسع  القرن  مطلع  يف  العراق  عىل  النجدية 
الذي  الفياض  احلسن  عبد  مقدام  الدكتور  لالستاذ 
وغطى  لألحداث  وشاملة  واسعة  صــورة  أعطى 
املدة  الكثري من االسئلة حول ما حدث خالل تلك 
وخصوصًا فيام يتعلق بالغزوات الوهابية عىل كربالء 

عام 1802 م.

المبحث الول: 

و�شف تقريبي لأهم منهوبات الحرم 

الح�شيني المطهر

مدة  بعد   احلسني االمــام  مرقد  تاريخ  يبدأ 
يف  حدثت  التي  االليمة  الطف  واقعة  من  طويلة 
اهم  أحد  ويعد  ـــ-680م(،  )61ه حمرم  من  العارش 

متتاز  اذ  االسالمي،  والعامل  العراق  يف  الدينية  املعامل 
املعامري  وطرازها  بفخامتها  احلسينية(  )الروضة 
بمراحل  ت  مــرَّ وقد  والفريد،  االصيل  االسالمي 
عمرانية خمتلفة منذ تشييد أول بناء عىل املرقد، حيث 
تم تذهيب القبة يف عام 1793م)1( عىل يد القاجاريني 
العثامين  العهد  مدة  وخالل  خان،  حممد  اغا  زمن  يف 
منتظم  غري  مرتفع  ضخم  سور  باملرقد  حييط  كان 
التخطيط، وزواياه ليست  قائمة ففيه عرشة  مداخل، 
ثالثة يف اجلهة الرشقية والعدد نفسه يف اجلهة الغربية، 
بني  بالتساوي  موزعة  فهي  االربعة  املداخل  أمــا 
فسيح  صحن  وللمرقد  والشاميل،  اجلنويب  الضلعني 
األواويــن)2(.  من  جمموعة  به  حتيط  الشكل  مستطيل 
وقد وصف ابن بطوطة الذي زار املرقد الرشيف يف 

عام 1326م)3(، فيقول:

»الروضة املقدسة داخلها وعليها مدرسة عظيمة 
وعىل  والصادر،  للوارد  الطعام  فيها  كريمة،  وزاوية 
الرضيح قناديل من الذهب والفضة، وعىل االبواب 

أستار احلرير«)4(.

وقد وصف املرقد بوصٍف آخر عىل أنه:

اخلشب  من  مصطبة  عن  عبارة  احلسني  »رضيح 
مشبكان،  يعلوها  الفاخر،  بالعاج  املرصع  الصاج 
واآلخر  الداخيل،  وهو  الثمني  الفوالذ  من  أحدمها 
وفوقه  اخلارجي،  وهو  البياض  الناصعة  الفضة  من 
أواٍن ذهبية مرصعة باالحجار الكريمة، ويف كل ركن  
يبلغ قطرها قرابة نصف  رمانة من االبريز اخلالص، 

مرت«)5(.

وقد أشار الرحالة العباس بن نور الدين املوسوي 
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املكي)6( املرقد عىل أنه: 

»وأما رضيح سيدي احلسني، فيه مجلة من الفضة 
والذهب ما ُيبهت العني، ومن أنواع اجلواهر الثمينة 
ما يساوي خراج مدينة، وعىل رأسه الرشيف قنديل 
من الذهب االمحر يبلغ وزنه منني)7( بل أكثر...«)8(. 
املطعم  اخلشب  مــن  صــنــدوق  القرب  يغطي  ــان  وك
بالعاج ثم يليه شباك من الفوالذ الثمني حييط بالقرب 
الرشيف، وحييط هبذا الشباك شباك آخر مصنوع من 

الفضة اخلالصة)9(.

وألسباب دينية واقتصادية وسياسية قام سعود بن 
عبد العزيز يف العام نفسه بقيادة محلة عسكرية باجتاه 
االرايض العراقية،  فدخل أرايض املنتفك معتديًا عىل 
هبدف  كربالء  وصل  حتى  بزحفِه  واستمر  قبائلها،  
الذي   )10(احلسني االمام  مرقد  وتدمري  غزوها 
يف  الشيعة  لدى  املقدسة  املراقد  أهم  من  واحدًا  ُيعد 
قد  سعود  بن  العزيز  عبد  قوات  كانت  حيث  العامل. 
استقرت خارج املدينة بعد أن قسمها اىل ثالث فرق 
الرئيسة)12(  بوابتها  للهجوم عرب  متهيدًا  صغرية)11(،  
اذ مل تكن هناك غري حامية واحدة ضعيفة للدفاع عن 

.مرقد االمام احلسني

التي  املــروعــة  املــجــزرة  بعد  الوهابيون  حصل 
كبرِية)13(،   غنائم  عىل  كربالء  مدينة  داخل  هبا  قاموا 
اإلمام  قرب  عىل  املوضوعة  القبة  من  أجزاء  وهدموا 
الرشيف  الــقــرب  ــول  ح مــا  وأخـــذوا   ،احلسني
املقدس،   الرضيح  عىل  املشيدة  النصيبة)14(  واقتلعوا 
والياقوت،  وأخذوا مجيع  بالزمرد  وكانت مرصوفة 
ما استطاعوا من االموال والسالح واللباس والفرش 

ذلك  وغري  الثمينة،   واملصاحف  والفضة  والذهب 
والسجاد  املزهريات  من  حـــرصُه)15(  يصعب  ما 
من  مذهبة  صفيحة  مخسامئة  وحــوايل  واملجوهرات 
القبة وثالثامئة ومخسني ألف قطعة من العملة الفضية 

املحلية واألجنبية)16(.

الــوهــابــيــون أيــضــًا عــىل بعض اهلــدايــا  اســتــوىل 
العامل، واستولوا أيضًا عىل  والتحف ما قل نظريُه يف 
خزائن مليئة بأموال املتربعني من الزائرين)17(، ومن 
هُنب  ملا  ودقيق  كامل  وصف  إعطاء  جدًا  الصعب 
رسمية  جهات  أو  دقيقة  إحصائيات  وجــود  لعدم 
املطهر  للحرم  اجلرد  عمليات  عىل  أرشفت  خمتصة 
قبل ذلك)18(. ولكن أعطى عدد من املصادر وصفًا 

اضافيًا ملا هُنب من احلرم املطهر وهي كاآليت: 

اربعامئة شال كشمريي.. 1
اربعامئة ألف أوقية هولندية.. 2
مائة وستون ألف سكة عثامنية.. 3
مخسة وعرشون ألفًا من العملة االسبانية.. 4
ستون ألف تومان فاريس.. 5
أربعة آالف روبية هندية.. 6
الذين كانوا خيدمون يف . 7 عدد كبري من األحباش 

اخذوا كأرسى  األثرياء  بعض  لدى  أو  الرضيح 
حرب)19(.

نسخ نفيسة من القرآن الكريم املذهبة ال ُيعرف . 8
عددها)20(.

الفان من السيوف العادية.. 9
الفان ومخسامئة بندقية.. 10
وحيل . 11 النفيسة  املعادن  من  وفوانيس  مزهريات 
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ذهبية ُملبسة عىل اجلدران)21(.
بالذهب . 12 املغطاة  املقدس  احلرم  ابواب 

والفضة)22(.
سبائك وحتف ذهبية ُمهداة من عدد من حكام . 13

الرشق.
أباطرة . 14 من  اهديت  وفضية  ذهبية  شمعدانات 

اهلند)23(.

قناديل ذهبية وحتف ال يعرف عددها)24(.. 15

إن ما هنب من الروضة احلسينية من خالل وثيقة 
التحقيق مع عبد  أثناء  الباحثني  أوردها أحد  تارخيية 
مصريها،  وسؤاله عن  إعدامه)25(  قبل  بن سعود  اهلل 
ما ذكره  االشياء،  سوى  تلك  نفى علمُه عن مصري 
الرشيف غالب حاكم  اىل  بيع  قد  منها  بعضًا  أن  عن 
سلطنة عامن والبعض اآلخر قد بيع اىل جتار من اهلند،  
من  عدد  عىل  سعود  والــده  وزعــه  قد  منها  وبعضًا 
األعيان وكذلك أعطى قساًم منها اىل إحدى شقيقاته،  
وذكر عبد اهلل  أن ال علم له بالتفاصيل األخرى ألن 
والده مل يطلع أحدًا سوى بعض املقربني منه،  وبعد 
صندوق  معه  كــان  إسطنبول  اىل  اهلل  عبد  وصــول 
وسأل عن  املسلوبة  النفائس  من  جزًء  صغري حيتوي 
اهنا ال تتناسب مع ما كان موجودًا،  فذكر ان هذا ما 
نصيب  من  الصندوق  كان  إعدامه  وبعد  فقط.  لديه 

حكومة إسطنبول)26(.

واشار يوليوس أوتينج)27( أثناء رحلتِه اىل اجلزيرة 
العربية إنُه عندما وصل اىل إحدى قراها ذكر قائاًل: 
كان  منها  واحدة  القرية،   »نصبت عدة خيام خارج 
رواقها عبارة عن بساط إيراين كبري، ال شك أنُه كان 

تنتمي اىل كربالء  التي ربام  التحف  فيام مىض إحدى 
جاء مع احلملة الوهابية عام 1802م،  وعىل الرغم 

من حالتِه الرثة إال إن ألوانُه ال تزال زاهية«)26(.

بينام يذكر احد املصادر رواية قد أورد فيها مصري 
بعض مما هنب من مرقد االمام احلسني وهي: 

قد  وكــان  طبيبًا  مـــريزا)27(،  حسن  الشيخ  »كــان 
حج اىل مكة يف عهد إمارة آل الرشيد يف السنني التي 
جزيرة  مناطق  من  كثري  عىل  سعود  آل  فيها  استوىل 
بالقصيم  يمر  آنذاك  العراقيني  حج  وطريق  العرب، 
يف  هل  القافلة  يف  القصيم  أهــل  من  رجــل  فنادى 
م الشيخ حسن نفسه  احلجاج طبيب، فقيل نعم وقدَّ
ملعاجلة مريض هلم من أهل الشأن، وبعد ذلك تعززت 
الشيخ لدهيم فصار مقربًا منهم وطلب منهم  عالقة 
الدخول اىل خزائن الكتب والنفائس فأذن له، فرأى 
 ،احلسني حرم  منهوبات  من  عــددًا  اخلزانة  يف 
والكثري من املصاحف والكتب املخطوطة وقساًم من 
املعّلقات الذهبية حلرم االمام احلسني والسيوف 
احلرمني،  يف  الوقف  آثار  عليها  والسجاد،  والتحف 
وقد سمحوا له بأخذ يشء من الكتب املخطوطة، وملا 
عاد اىل العراق قام بإرجاع عدة نسخ التي عليها ختم 

إمارة الوقف يف احلرمني«)28(.

فيام خيص مصري منهوبات احلرم  ومما جيدر ذكره 
قيمة  فيه معلومات  ُتذكر  املصادر  أن أحد  احلسيني، 
الساحلية  الُعامنية  املدينة  عن حترك محلة وهابية نحو 
من   انطلق  اسطول  بواسطة  ــار)29(،  ــح ُص املهمة 
التي  الغنائم  بعض  ارشعتِه  عىل  جاعاًل  البحرين 
أصاهبا الغزاة يف كربالء سابقًا، وترفرف فوقها قطعة 



192

منهوبات الحرم الحسيني المطهر أثناء الغزو الوهابي لكربالء )1802(م ونتائجها

 من الكسوة التي نزعوها عن قرب االمام احلسني
ويذكر شاهد عيان من البحارة الربيطانيني الذين رأوا 
احلالة أن تلك الستائر احلسينية ألواهنا ما تزال زاهية 
الرتاثية  االسلحة  من  عددًا  القواسم  قبيلة  ونرشت 
عرب  وقد  أيضًا  لكربالء  تعود  سفنهم  جوانب  عىل 
واالسلحة  املنهوبات  تلك  بأن  شعوره  عن  الشاهد 
واخلــوف  الــرعــب  مــن  حالة  نــرش  يف  أسهمت  قــد 
العاصمة  يف  سيام  ال  العامنية،  السواحل  سكان  لدى 
حد  عىل  عظيٌم«  »رعــٌب  سادها  التي  )مسقط()30( 
وصفِه)31(. ومن الواضح جدًا إن الغرض من وضع 
الوهابيني ملصدر السابق، مأ هلذه القطعة هو إيصال 
رسالة لكل من مل يدخل يف طاعتهم بأهنم استطاعوا 
وجعله  حمتوياته  وهنب  مكان  اقــدس  اىل  الوصول 
يرسم صورة  بدوره  غنائم احلرب، وهذا  غنيمة من 
فيام  هلم  الطاعة  عدم  وأظهر  من خالفهم  لكل  خميفة 
يشكل من جهة اخرى زرع اخلوف يف نفوسهم، ألن 
من  السفن جاءت  التي وضعت عىل رشاع  الكسوة 
انطباعًا  باإلحرتام واحلامية وهذا يعطي  مكان حيظى 
لدى االخرين يف أن آل سعود مل تقف بوجههم أي 
يريدونه، وحتى  ما  قوة أخرى،  وأهنم ماضون عىل 

سلطة الدولة العثامنية مل تكن قادرة عىل ايقافهم. 

المبحث الثاني: 

نتائج نهب الحرم الح�شيني عام 1802م 

انتشار  نتائج،  منها  ترتب عىل ذلك اهلجوم عدة 
الفزع والرعب يف معظم قرى العراق ومدنه وخاصة 
تنشط يف  العثامنية  السلطات  منها، مما جعل  اجلنوبية 

عن  للتعويض  اهلجامت  لصد  املــدن  بعض  تسوير 
السعودية  الغزوات  من  محايتها  عن  السابق  عجزها 
بغداد  يف  الوايل  اىل  االحكام  صدرت  لذا  املتكررة، 
ملدن  واحلــصــون  القالع  برتميم  ــاشــا)32(  ب سليامن 
النجف األرشف والزبري، كام تضمنت هذِه األوامر 
واردات  ــوار  واالس القالع  هذه  نفقات  تكون  بأن 
السناجق العراقية؛  ألن خزينة الدولة كانت تعاين من 
أعباء مالية ثقيلة)33(. وتنفيذًا لتلك األوامر فقد بورش 
ثلثُه  ببناء سور ملدينة بغداد يف عام 1802م، إذ كان 
حمفورًا والثلثان اآلخران بغري خندق وراء االسوار،  
واليء نفسُه بالنسبة لبقية املدن فقد اهتمت احلكومة 

بسور احللة واشرتك يف بنائه االهايل)34(.

السيد  تكلف  احلادثة  فبعد  كربالء،  مدينة  أما 
سور  ببناء  باالهتامم  بنفسه  الطباطبائي)35(  عيل 
للمدينة، وفعاًل أرسلت الدولة القاجارية)36(، كمية 
تربعاهتم   الرجال  بعض  أرسل  وكذلك  الذهب  من 
الذهب  الطباطبائي،  ووصل  السيد   بناًء عىل طلب 
الشريواين  خان  حسني  حممد  الرسدار  بإمرة  االيراين 
البلوش)37(،   قبائل  من  )200شخص(  وبصحبتِه 
ليقوموا ببناء السور وذلك خلربهتم املشهورة يف بناء 
االسوار ولقوهتم وبأسهم،  وبعد مدة استقر اكثرهم 

يف املدينة واختلطوا مع االهايل بمرور الزمن)38(. 

عىل  االرشاف  مهمة  الطباطبائي  السيد  تــوىل 
1802م،  عام  بِه  العمل  وبدأ  وبنائه،  السور  ترميم 
وتم اهناؤه بشكل رسيع وبجودة عالية من احلصانة 
 30-20 بني  ما  السور  ارتفاع  بلغ  حيث  واملناعة، 
قدمًا)39(،  وبناًء عىل ذلك فقد قسمت أبواب السور 
أبواب  ستة  اىل  تقريبًا  دائرة  شكل  عىل  كانت  والتي 
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وهي  منها  القريبة  املحالت  باسم  سميت  رئيسة،  
أما االبواب  فائز، آل زحّيك، آل عيسى(،  آل  )حملة 

الست فهي: 

املدينة . 1 من  الرشقي  اجلانب  اىل  يقع  اخلان:  باب 
خانات  ثالث  لوجود  نسبة  االسم  هبذا  سميت 

كبرية حماذية لباب السور)40(. 
املدينة، . 2 الغريب من  اجلنوب  يقع يف  املخيم:  باب 

سميت هبذا االسم نسبة اىل قرهبا من املكان الذي 
استقر فيه االمام احلسني يف معركة الطف، 

واملكان الذي نزل فيه أصحابُه وعائلتُه)41(.
املدينة، . 3 من  الرشقي  الشامل  يف  يقع  بغداد:  باب 

سميت هبذا االسم ألهنا املدخل الرئيس للزوار 
الوافدين من مدينة بغداد)42(.

املدينة، . 4 من  الغريب  اجلانب  يف  يقع  الطاق:  باب 
وسميت هبذا اإلسم نسبة لوجود أطواق متعددة 
أحد  الزعفراين،  ابراهيم  السيد  طاق  ابرزها 
الذي  الزعفران  رجاالت كربالء وتقع يف زقاق 
قدم   450 بحوايل  احلسينية  الروضة  عن  يبعد 

تقريبًا)44(.

سميت . 5 املدينة)45(،  شامل  يف  يقع  السالملة:  باب 
هبذا االسم نسبة اىل عشرية السالملة)46(.

باب النجف: تقع هذه املحلة وسط املدينة )بني . 6
وهو  العباسية(،   والروضة  احلسينية  الروضة 
مدينة  واىل  من  املسافرون  منه  يمر  الذي  الباب 

النجف)47(.

أن  اهلجوم،   لذلك  االخــرى  النتائج  من  وكــان 
آنــذاك  العراق  وايل  بسمعة  احلمالت  هــذِه  هــوت 
والقاجارية،   العثامنية  احلكومتني  لدى  باشا  سليامن 

املقدسة  األماكن  محاية  عن  العاجز  بمظهر  وأظهرتُه 
االسالمية)48(. وتركت واقعة كربالء آثار سلبية عليه، 
حيث أدت تطورات تلك االحداث اىل تدمري نفسيتِه 
وأصابتُه بحالة من النكد واجلزع استمرت معه حتى 
وفاتِه يف 7 آب 1802م، بعدما حكم العراق اثنتني 
وعرشين سنة،  وأصبح الكيخيا عيل باشا )1802-

1807م( واليًا عىل العراق خلفًا لُه)49(.

كربالء  غزوة  أن  من  بالرغم  أخرى،  ناحية  ومن 
ُعدت قليلة األمهية من الناحية االقتصادية للوهابيني 
الوفرية  االمــوال  إن  إال  املــؤرخــني،  بعض  نظر  يف 
وقٍت  يف  أصبحت  غنموها  التي  الثمينة  والنفائس 
ت عزيمتهم ومنحتهم  الحق مصدر قوة هلم حيث شدَّ
درجة عالية من الزهو والشهرة والثقة بالنفس، وقد 
الكثري من  باهضة،  وشجعت  بأثامن  النفائس  بيعت 
القبائل البدوية املتعطشة للغزو لالنضامم اىل صفوفهم 

للحصول عىل غنائم ضخمة وغري اعتيادية)50(.

كام أدت نكبة كربالء اىل اغتيال األمري السعودي 
عبد العزيز بن حممد عىل يد رجل انطلق من العراق 
وإختلفت  1803م()51(،   الثاين  ترشين   7( يوم  يف 
ففي  ــه،  ــع ودواف الــرجــل  هوية  حتديد  يف  املــصــادر 
بعض املصادر ُذكر عىل أنُه من ابناء كربالء الراغبني 
باإلنتقام مما حدث يف مدينتهم وما حلق هبا من دمار، 
وذكرت أخرى عىل أنُه فاريس أو أفغاين درس العلوم 
الدينية يف بغداد وصادف أن زارت زوجتُه وأطفالُه 
ما  بطريقة  الوهابيني، فرحل  يد  فُذبحوا عىل  كربالء 
بينام  السلفي.  املذهب  اعتناقُه  وادعى  الدرعية  اىل 
ذهبت مصادر أخرى عىل أنه من أكراد العراق يسكن 
بلدة العامدية قرب دهوك، يف حني أعطى صاحب ملع 
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أسمتُه  بينام  البغدادي«  »عيل  وهو  لُه  اساًم  الشهاب 
مصادر أخرى »مال عثامن« وأن عيل باشا أرسلُه هبذِه 
املهمة)52(. يف حني ذكرت احدى املصادر االجنبية أنه 
فاريس وأن الدولة القاجارية جندتُه هلذِه املهمة وكان 
القاجاريون  اعتاد  حيث  الــقــادر«)53(،  »عبد  يدعى 
ضد  السياسية  االغتياالت  اسلوب  استخدام  عىل 
خصومهم، وبالرغم من ذلك االختالف فإن اجلميع 
اتفق عىل إن مكان إنطالقة الرجل كانت من العراق، 
اهلل  عبد  أخيه  عىل  هوى  العزيز  عبد  طعن  أن  وبعد 
ليطعنُه اثناء تأديتهم صالة اجلامعة يف جامع الطريف 

بالدرعية، لكن الناس جتمعوا عليه وقتلوه)54(. 

غزو  عىل  ترتبت  التي  االخــرى  النتائج  ومــن 
يف  ُترابط  عسكرية  قوة  إرسال  لكربالء،  الوهابيني 
عليهام  للمحافظة  النجف،  يف  ومثلها  كربالء  مدينة 
حاكاًم  آغا)55(،  أمني  وتعيني  الوهابيني،  هجامت  من 
بتولية  قرار  إصدار  وكذلك  كربالء،  ملدينة  جديدًا 
آل  كاظم  بن  جواد  للسيد  احلسينية  الروضة  سدانة 

نرص اهلل)56(. 

الخاتمة

البحث والدراسة ملوضوع )منهوبات  من خالل 
 1802 كربالء  غــزوة  أثناء  املطهر  احلسيني  احلــرم 
وأهم نتائجها(، يمكن أن نلحظ بعض االستنتاجات 

املهمة واملتعلقة باملوضوع: 

مل هتتم احلكومة املحلية يف كربالء بصورة خاصة، . 1
ملوضوع  اسطنبول  أو  بغداد  يف  العليا  والسلطة 
خزائن العتبات املقدسة ومل ختضعها جلرد سنوي 
أو حتى الوقوف عىل أهم حمتوياهتا بل امهلتها اىل 

ما بعد احلادثة.
صورة . 2 اعطى  كربالء  مدينة  عىل  اهلجوم  أنَّ 

حقد  من  الوهابيون  يضمره  ما  عن  واضحة 
والدليل  ومتعصب  كبري  طائفي  واختالف 
 احلسني االمام  قبة  حطموا  أهنم  ذلك  عىل 

والشباك املوضوع عليها.
أدى هنب الوهابيني للنفائس والكنوز يف رضيح . 3

النجدية  القبائل  انتعاش  اىل   احلسني االمام 
اقتصاديًا فيام بعد، وهذا أدى بدوره اىل بناء دولة 

قوية.
أدى االعتداء عىل كربالء املقدسة اىل ضياع قسم . 4

كبري من الكنوز واالشياء الثمينة يف املرقد املطهر 
من خالل اعطائها كهدايا أو بيعها، وهذا سوف 
ُيعقد مسألة حق املطالبة هبا ويصّعب املهمة عىل 
املسؤولني، ألن مصريها أصبح جمهوالً، لكنه ال 

يقطع األمل كليًا.
األمهية، وهي . 5 غاية  نتيجة يف  اىل  البحث  توصل 

ان بعض املنهوبات قد وجدت يف اسطنبول ومل 
موضوع  يف  أمهية  أية  آنذاك  العثامنية  الدولة  تعر 
احلقيقي  مكاهنا  اىل  أمانة  بوصفها  ارجاعها 
واألويل بل تسرتت عىل وجود البعض منها لدهيا 

وغري بعيد أن تكون ما زالت باقية هناك.
عام . 6 كربالء  هبجوم  املتعلقة  األحداث  ادت 

1802 اىل االهتامم بتسوير املدينة بعد إن كانت 
تفتقد اىل ابسط وسائل احلامية.
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ترجمة الوثيقة في ال�شفحة القادمة)2(
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أرسلته متضمنًا توجيه آدم أفندي إىل حيث يوجد ابن 

سعود الستكشاف نواياه.

إىل صاحب املرمحة

التي  االعتداءات  بعد  أنه  املبني  كتابكم  تبلغت 
إىل  تعرض هلا مشهد اإلمام احلسني وإرسايل رسالة 
اإليرانيني لتهدئتهم وبيان أن الدولة عازمة عىل إصالح 
ما خرب وضامن أمن الزوار، وان هذه املبادرة غريت 
ما كان ينويه اإليرانيون، كانت مبعثا للرضا لديكم، 
وأنكم أرسلتم آدم أفندي وهو أحد كبار العلامء إىل 
ابن سعود الستكشاف نواياه واملطالبة بإعادة ما سلبه 

الوهابيني، وثيقة  املقدسة، ملفة  تراث كربالء، كربالء  )2( مركز 
حمفوظة حتت الرقم )10(.

من املشهد، وأن الدولة عازمة عىل إجراء ما يلزم، مما 
كان ذلك مصدرا لفخري واعتزازي ودعائي لدولتنا 
والظاهر  البدهيي  فمن  والنرص.  العز  بدوام  العلية 
الوفاق  وأن  اإليرانيني،  وبني  بيننا  الدينية  املغايرة 
العداء يف كل  أمر مؤقت وأهنم سيظهرون  والصلح 
الظروف ذلك. وقد أوضحنا ذلك  وقت تسنح هلم 
يف تقريرنا الذي رفعناه إىل السدة العالية. وملا كان من 
غري اجلائز الركون إىل جانب هؤالء، فإننا سنحرص 
عىل كل ما من شأنه املصافاة، مع اختاذ احليطة وعدم 
تؤكد عىل  وصلتنا  التي  التقارير  وان  الغفلة. خاصة 
عازمون  فإهنم  سعود،  ابن  ضد  بعمل  نقم  مل  ما  أنه 
بالسهر  نقوم  إذ  ونحن  بأنفسهم،  بذلك  القيام  عىل 
من  التي  التدابري  اختاذ  نواصل  احلدود،  حراسة  عىل 
اخلارجي  فيها  يظهر  قد  التي  األماكن  محاية  شاهنا 
املرشفة،  واملشاهد  واحللة  البرصة  مثل  بغتة  املذكور 
وهذا يعني جتنيد أعداد إضافية من العساكر وحتمل 
مصاريف ال قبل لنا هبا، مما يعني أننا بحاجة ماسة إىل 
دعم موالنا السلطان، رجاء أن حييطنا بعني العطف 

والرعاية. واألمر حلرضة سيدي ويل األمر.
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اخلدمات الصحية يف مدينة كربالء املقدسة يف أواخر العهد العثماني

الملخ�ض

شهدت مدينة كربالء خالل العهد العثامين انتشار االمراض واالوبئة التي أودت بحياة الكثري من سكاهنا، 
اذ أدت عوامل كثرية اىل انتشار األوبئة واالمراض يف مدينة كربالء اذ كان للبيئة دورًا كبريًا يف التأثري يف املستوى 
االمراض،ومن  من  العديد  انتشار  يف  سببًا  كانت  التي  واملستنقعات  الربك  املدينة  يف  انترشت  حيث  الصحي 
دفن  كربالء ظاهرة  مدينة  األمراض يف  ونقل  الصحية  األوضاع  تردي  التي ساعدت عىل  األخرى  األسباب 
املوتى التي أدت اىل تلوث البيئة سواء كانت تلك اجلثث من داخل العراق او خارجه، مما اضطر السلطة العثامنية 
اىل االهتامم باجلوانب الصحية يف املدينة من خالل تأسيس املؤسسات الصحية وفتحها لتأمني اخلدمات الصحية 

للمواطنني، وكان أبرز تلك املؤسسات فتح دوائر احلجر الصحي وتأسيس اول مستشفى يف مدينة كربالء.

الكلامت املفتاحية: اخلدمات، االمراض، األوبئة، املستشفيات.

Health Services in the City of Karbala In the Ottoman Era

 Assist. Instructor
 Bashair Abboud Obeid

Karbala Center for Studies and Research

Abstract

During the Ottoman era, the city of Karbala witnessed spread of diseases and epidemics 
which killed many of its inhabitants, forcing the Ottoman authority to pay attention to the health 
services of the city through the establishment of health institutions for providing health services 
to citizens. The most prominent institutions were the quarantine departments and the establish-
ment of the first hospital in the city of Karbala.

Keywords: services, Health, Ottoman, Karbala.
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المقـدمة

نفوس  يف  متميزة  مكانة  كربالء  مدينة  احتلت 
العريقة واصبحت مقصدًا آلالف  ملكانتها  املسلمني 
أو  العراق  داخــل  من  كــان  ســواء  سنويًا  الزائرين 
الصحية  أوضاعها  عىل  االمر  هذا  وانعكس  خارجه 
حيث كان لكثرة الوافدون اليها سنويًا اثٌر عىل حياة 
يمثلون  احيانًا  الوافدون  كان  فقد  املدينة  السكان يف 
ض  عرَّ الذي  االمر  واالمراض  االوبئة  نقل  يف  سببًا 
أعداد  ضحيتها  ذهب  الكوارث  من  ملوجات  املدينة 

كبرية من سكاهنا.

البحث دراسة ألوضاع مدينة كربالء  تناول هذا 
هذا  ألمهية  وذلك  العثامين؛  العهد  خالل  الصحية 
اجلانب يف املجتمع الكربالئي، وقد ُقّسَم البحث عىل 
ثالثة نقاط أساسية، اهتمت االوىل بدراسة االوضاع 
الصحية يف مدينة كربالء طيلة العهد العثامين، وجاءت 
التي  واالوبئة  االمراض  عىل  الضوء  لتسليط  الثانية 
ابرزها  وكان  العثامين  العهد  يف  املدينة  يف  انترشت 
أعدادًا  اهلكت  التي  )الكولريا(  واهليضة  الطاعون 
فقد  واالخرية  الثالثة  النقطة  اما  السكان،  من  كبرية 
شهدهتا  التي  الصحية  اخلدمات  لدراسة  خصصت 
مدينة كربالء ومتثلت يف اقامة دوائر احلجر الصحي 
مستشفًى  كربالء  نصيب  وكان  املستشفيات  وتشييد 
اخلدمات  لتامني  متواضعة  بإمكانيات  اقيم  واحدًا 

الصحية للمواطنني. 

التي  املصادر  من  جمموعة  عىل  الباحثة  اعتمدت 

»تاريخ  كتاب  ابرزها  كربالء  مدينة  تاريخ  تناولت 
العراق بني احتاللني« ملؤلفه عباس العزاوي وكتاب  
»مدينة احلسني« ملؤلفه حممد حسن الكليدار، وكتاب 
موسى  جلميل   « بغداد  والية  يف  العثامنية  »االدارة 
ملؤلفه  كربالء«  يف  الطب  »تاريخ  وكتاب  النجار 
اجلامعية  الرسائل  عن  فضاًل  االويس،  مرتضـى 
وامهها الرسالة املوسومة »االوضاع الصحية يف لواء 
عباس  ياسني  للباحث   »)1921-1958( كربالء 

محد االسدي.

كربالء  في  ال�شحية  الو�شاع  عن  لمحة  اوًل: 

في العهد العثماني 

ترتبط الصحة العامة ألبناء املجتمع عىل اختالف 
مستوياهتم االقتصادية وفئاهتم االجتامعية باألوضاع 
االقتصادية واالجتامعية والسياسية الداخلية للدولة 
ارتباطًا وثيقًا)1(، فعندما تتوفر املستلزمات الرضورية 
الصاحلة  واملياه  املناسب  والغذاء  املالئم  املسكن  من 
ذا  املجتمع  يكون  عندها  العامة  والنظافة  للرشب 

صحة سليمة)2(.

قبل التطرق إىل جهود السلطات العثامنية يف إقامة 
من  البد  العراقية،  الواليات  يف  الصحية  املؤسسات 
اعطاء ملحة رسيعة عن الواقع الصحي املرتدي الذي 
دورًا  البيئة  أدت  حيث  العراقية،  الواليات  عاشته 
كانت  فكلام  الصحي  املستوى  يف  التأثري  يف  كبريًا 
املدينة نظيفة قلَّ انتشار األمراض، إذ اتسمت الغالبية 
العظمى من املدن العراقية بقلة نظافتها، ناهيك عن 
السلطات  تبذل  مل  التي  واملستنقعات  الــربك  كثرة 
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العثامنية أية جهود ملموسة يف ردمها)3(.

بمدينة  حتيط  التي  واملستنقعات  للربك  كان 
تردي  البعوض سبب يف  فيها  يكثر  التي  كربالء، 
البعوض  إذ يعد  املدينة،  الوضع الصحي لسكان 
عانى  كام  املعدية،  االمــراض  لنقل  مبارشًا  سببًا 
سكان كربالء من ارتفاع درجات احلرارة الشديدة 
يف فصل الصيف االمر الذي دفعهم اىل االنتقال 
من  هــربــًا  االرض  سطح  حتــت  الــرساديــب  اىل 
حرارة الصيف الشديدة)4(، لكن تلك الرساديب 
اذا ما  الذي يؤثر عىل صحة االنسان  رطبة االمر 
لإلصابة  عرضة  جتعله  اذ  طويلة  مدة  فيها  بقي 

باألمراض املختلفة)5(.

لنظام  العراقية  الــواليــات  الفتقار  كــان  كام 
اجلراثيم  انــتــشــار  يف  كبري  ــر  اث املــيــاه  تــرصيــف 
واالمراض الزهرية، حيث عانت مدينة كربالء من 
ندرة مشاريع الرصف الصحي وان وجدت  فهي 
بدائية)6(، لذا غالبًا ما كنت ترصف مياه الرصف 
الصحي اىل الشارع مبارشة، ذلك االمر يؤدي اىل 
تكوين الربك القذرة لتصبح مكانا لتجمع الذباب 
ويف  الكرهية)7(،  للروائح  ومصدرًا  والبعوض، 
مع  خمتلطة  النهر  مياه  إىل  تترسب  االحيان  بعض 
يرشبون  املدينة  سكان  كان  حيث  الرشب،  مياه 
القريبة  والسواقي  االهنــار  من  ينقل  الــذي  املــاء 
صاحلة  وغري  ملوثة  مياهها  اغلب  كانت  والتي 

للرشب)8(. 

تعداها  بل  فقط  البيوت  عىل  االمر  يقترص  ومل 
فضاًل  واحلاممات،  كاخلانات  العامة  االماكن  إىل 

الذبح  وحمالت  االهنار  قرب  املنترشة  املدابغ  عن 
واملقابر املوجودة داخل املدن فكانت سببًا اضافيًا 
وسامهت  ــراض)9(،  ــ االم من  الكثري  انتشار  يف 
األمراض  انتشار  يف  النظافة  وقلة  النفايات  كثرة 

واألوبئة الفتاكة مثل وباء اهليضة)الكولريا()10(. 

عىل  ساعدت  التي  األخــرى  األســبــاب  من 
تردي األوضاع الصحية ونقل األمراض يف مدينة 
تلوث  اىل  أدت  التي  املوتى  دفن  ظاهرة  كربالء 
العراق  البيئة سواء كانت تلك اجلثث من داخل 
ملسافات  تنقل  اجلثث  كانت  اذ  خــارجــه)11(،  او 
االسالمية  البالد  من  وغريها  ايــران  من  طويلة 
يف  تتعفن  فكانت  كربالء،  مدينة  يف  تدفن  لكي 
يف  سببًا  كانت  ما  وكثريًا  املسافة  لطول  الطريق 
انتشار ونقل االوبئة واالمراض اىل العراق، فضاًل 
عن ذلك كانت هذه اجلنائز تبقى مدة من الزمن يف 
مرورها  لتأمني  الرسمية  املعامالت  إنجاز  انتظار 

اىل داخل العراق)12(.

اسهمت عوامل اخرى يف تدين املستوى الصحي 
يف مدينة كربالء أال وهي تدهور العملية التعليمية،اذ 
كان التعليم يف العراق يعانى من التخلف هو اآلخر 
واملساجد  الكتاتيب  يف  يتم  ديني  تعليم  ومعظمه 
العربية  اللغة  وقواعد  الدينية  العلوم  عىل  ويقترص 
كانت  السكان  بني  األمية  نسبة  أن  نالحظ  لذلك 
قوانني  اهتامم  من  الرغم  عىل  كبري  حد  إىل  مرتفعة 
واالهتامم  وتوسيعه  التعليم  بشؤون  العثامنية  الدولة 
التعليم  لقانون  وفقًا  انواعها  عىل  ــدارس  امل بفتح 
التعليم  الصادر عام 1869م الذي نص عىل تقسيم 
اىل ثالث مراحل، االبتدائية ومدة الدراسة فيها اربع 
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سنوات،  ثالث  مدهتا  املتوسطة  واملرحلة  سنوات، 
والثانوية اربع سنوات)13(. لكن هذا القانون مل يطبق 
يف العراق إالّ بصورة حمدودة جدًا، بسبب عدم جدية 
الدولة العثامنية يف نرش التعليم يف والياهتا، فضاًل عن 
وكانت  الالزمة)14(.  لإلمكانيات  وافتقارها  عجزها 
يف  عليه  هي  مما  أعىل  الريفية  املناطق  يف  األمية  نسبة 
املناطق احلضـرية، وذلك ال يعود فقط إىل قلة االهتامم 
بتلك املناطق من قبل احلكومة وسوء األحوال العامة 
التي يعانيها أهايل الريف، بل سببه أيضًا إىل العادات 
االجتامعية املوجودة لدى بعض سكان تلك املناطق 
الزراعة  يف  معهم  أبنائهم  عمل  أن  يعتقدون  فهم 
كام  بالتعليم،  انشغاهلم  من  أفضل  املــوايش  وتربية 
كانت التقاليد االجتامعية السائدة يف العراق ال حتبذ 
األعامل  ألداء  املنزل  يف  بقاءها  وتفّضل  املرأة  تعليم 
أعىل  اإلناث  لدى  األمية  نسبة  نجد  لذلك  املنزلية، 
ذلك  خالل  ومن  الذكور.  لدى  عليه  هي  مما  بكثري 
كان  العثامين  العهد  يف  العراق  يف  التعليم  أنَّ  نالحظ 
جهة  من  احلكومة  بسبب سياسة  التخلف  من  يعاين 

وطبيعة حياة املجتمع من جهة أخرى)15(. 

الذي  الطبية  الكفاءات  يف  واضحًا  النقص  كان 
الصحية  املؤسسات  كفاءة  يف  سلبيًا  تأثريًا  أظهر 
يف  طبيب  من  اكثر  هناك  يكون  ان  فيندر  وأعدادها، 
املؤسسات عاجزة عن  تلك  مركز كل والية فجعل 

أداء وظيفتها يف حتسني املستوى الصحي)16(.

نتيجة لقلة املؤسسات الصحية يف كربالء ظهر يف 
القديم،  الطب  يامرسون  باحلكامء،  يسمى  ما  املدينة 
ويعاجلون خمتلف األمراض وكان للعطارين أثر كبري 
يف معاجلة األمراض بفعل املامرسة الطويلة والتعامل 

يف  خربة  اكتسبوا  إذ  آنذاك  السائدة  العطارية  باملواد 
بعض  ملعاجلة  ومجعها  الشعبية  األدوية  مواد  وصف 
الشيوخ بعمل األطباء،  األمراض)17(. ويقوم بعض 
يف قراءة )األدعية واآليات القرآنية الكريمة()18(. كام 
واخلتان  االسنان  قلع  مهمة  احلالقني  بعض  مارس 

واحلجامة وما اىل ذلك)19(.

املراقد  إىل  املــرىض  من  الكثري  جلأ  فقد  ــريًا  واخ
اإلصابة  وكثرة  ــراض،  األم لكثرة  نتيجة  املقدسة، 
الشايف،،  والعالج  الدقيق  التشخيص  وغياب  هبا 
فاملريض ال يرجتي الشفاء وختفيف اآلالم إال بزيارة 
 احلسني االمام  رضيح  فعند  املقدسة،  العتبات 
علته،  ويشكو  أمله  املريض  يبث   العباس وأخيه 

وينذر هلل النذر لكي يساعده عىل الشفاء)20(.

في  انت�شرت  التي  والوبئة  المرا�ض  ثانيًا: 

كربالء في العهد العثماني

انترشت يف كربالء العديد من االوبئة واالمراض 
التي كانت غالبًا ما تؤدي اىل هالك الكثري من السكان 
الصحية  االوضـــاع  تدهور  اىل  يعود  ــذي  ال ــر  االم
قبل  من  االهتامم  وقلة  العثامين  العهد  يف  العراق  يف 
األمراض  هذه  فمن  اجلانب،  هبذا  العثامنية  احلكومة 
والــدزنــرتي،  الصفراء،  واحلمى  املــالريــا،  كانت 
واالنكلستوما  والكولريا،  واجلــدري،  والتيفوئيد، 
االوبئة  تلك  أخطر  من  وكان  التناسلية   واألمراض 

واالمراض هو وباء الطاعون)21(.

وباء الطاعون: •

ــعــهــد الــعــثــامين  ــعــرضــت كـــربـــالء خـــالل ال ت
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الــطــاعــون، ففي عام  وبـــاء  مــن  ملــوجــات عــديــدة 
)963هـ/1555م( انترش مرض الطاعون يف كربالء 
وتويف  املدينة  سكان  من  كبري  عدد  ضحيته  وذهب 
عام  اوائــل  ويف  البغدادي)22(،  فضويل  الشاعر  فيه 
يف  الطاعون  مــرض  تفشى  )1101هـــــ/1689م( 
بالناس مدة  يفتك  العراق وشمل كربالء)23(، وظل 
اواسط  يف  اخرى  مرة  وظهر  أشهر.  ستة  عىل  تزيد 
سنة )1102هـ/1690م( فكان أشد فتكًا ورضاوة، 
يف  النفوس  يف  نقصًا  فوّلد  اشهر  ثالثة  مدة  واستمر 
القرى والقصبات. كام تفشى هذا املرض اخلبيث مرة 

اخرى يف كربالء يف عام )1152هـ/1739م()24(. 

ويف شهر شعبان من عام )1186هـــ/1772م( 
العراق  مدن  اىل  استانبول  من  الطاعون  مرض  وفد 
قرية  او  اي مدينة  تنُج  ذريعًا، ومل  فتكًا  بأهلها  ففتك 
العراق  وصــار  اشهر،  ستة  حــوايل  ودام  ــاره،  آث من 
)1187هـ  االعوام  خالل  الطاعون  وطأة  حتت  يئن 
الوباء  انَّ  بحيث  -1774م(  ـــ/1773م  -1188ه
)1187هـــ/1773م(  عام  العراق  له  تعرض  الذي 
قد تسبب يف هالك العديد من سكان املدن والقرى 

والقصبات)25(. 

ـــ/  )1246ه سنة  الطاعون  مرض  العراق  عم 
1830م( ورسى هذا املرض اىل كربالء، ودام حتى 
)1247هـــــ/1831م(  عــام  رمضان  شهر  ــر  أواخ
وانتاب الناس اهللع واخلوف من هذا املرض الفتاك 
الذي ذهب ضحيته الكثري من الناس حتى بلغ عدد 
ضحاياه يوميًا اكثر من مئتني ومخسني شخصًا، وقد 
السيد  من  كل  الوباء  بذلك  كربالء  أعالم  من  تويف 
وكان  كربالء  نقيب  دراج  آل  مرتىض  السيد  حسني 

احلسينية)26(،  الروضة  سدانة  منصب  يشغل  يومئذ 
والعامل النبيل واملجتهد اجلليل حممد رشيف بن املوىل 
العلامء()27(،  بـ)رشيف  املشهور  املــازنــدراين  حسن 
احلسيني  اسامعيل  حممد  بن  الغفور  عبد  والسيد 
حل  وبــاء  افظع  الطاعون  هذا  وكــان  ــزدي)28(.  ــي ال

بالعراق عرب تارخيه الطويل)29(.

يف عام )1261هـ/ 1844م( انترش الطاعون يف 
العراق ووصل اىل كربالء ودام فيها عامًا كاماًل، وزال 
يف أواخر عام )1262هـ/ 1845م( وقد تويف الكثري 
السيد  العالمة  أبرزهم  واعالمها  كربالء  اهايل  من 
والسيد  الضوابط)30(  صاحب  القزويني  إبراهيم 
وهاب الكبري آل طعمة سادن احلرمني ومتويل قصبة 

كربالء)31(. 

اما يف عام )1284هـ/1867م( فقد عم الطاعون 
اهلندية  هنر  من  الغريب  اجلانب  عىل  الواقعة  املناطق 
واستمر يف تقدمه حتى عم مدينتي كربالء والنجف 

حتى حصَد الكثري من األرواح)32(. 

ــرى يف عــام  عـــاد الــطــاعــون لــلــعــراق مـــرة أخـ
كربالء  مدينتي  اىل  وامتد  1880م(  )1298هــــ/ 
والنجف واهلندية وباقي مدن العراق)33(، وهو الوباء 
الوباء  هذا  كان  وقد  )مرغزان()34(.  بقوهلم  املؤرخ 
الفرار وترك بيوهتم،  شديدًا حتى اضطر سكاهنا اىل 
وأغلقت  املوتى،  كثرة  بسبب  كفن  أو  طعام  يبق  ومل 

األسواق النعدام التجارة فيها)35(. 

ويف اخلامس عرش من ربيع األول عام )1320هـ/ 
والنجف مما  الطاعون كربالء  وباء  اجتاح  1902م( 
البلدة من  اىل خارج  أهلها  من  الكثري  نفور  اىل  أدى 
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اجل محاية انفسهم من اإلصابة هبذا الوباء اخلطري)36(.

الطاعون للظهور مرة أخرى فاجتاح  عاد مرض 
1904م(،  )1322هــــ/  سنة  يف  والنجف  كربالء 
العامة أوامرها بعدم محل  فأصدرت مديرية الصحة 
اهل  منع  حتى  االرشف،  النجف  اىل  املوتى  جثث 
العلوي،  الصحن  داخل  الدفن  من  انفسهم  النجف 
املدينة  داخــل  احلــرس  من  نطاقًا  الصحة  ورضبــت 

وخارجها)37(. 

    نالحظ انه ومع هناية القرن التاسع عرش أخذت 
وطأة الوباء تقل شيئًا فشيئًا من خالل اإلصالحات 
التي بدأهتا الدولة العثامنية يف النصف الثاين من القرن 
اجلانب  ختص  وقوانني  ترشيعات  من  عرش  التاسع 
وتقليل  الوباء  آثــار  من  احلد  يف  ساعدت  الصحي 
اىل  التعليم  حتصن  عن  فضاًل  السكان،  عىل  اخطاره 
حد ما الذي أدى دورًا مهاًم يف توعية الناس اىل خطورة 

االمراض ومعرفة أسباهبا وطرق عالجها)38(. 

اهليضة )الكولريا(: •

الوايل  عهد  يف  العراق  يف  الكولريا  مرض  انترش  
بغداد  يف   )1831  -1816( باشا  داود  اململوكي 
عام 1820م، وقد انتقل املرض املذكور من اهلند مع 
املسافرين القادمني اىل مدينة البرصة ومنها انترش إىل 
باقي املدن العراقية، وقد فتك املرض بسكان البرصة 
اجلثث  ان  حتى  املدينة،  اهايل  مجيع  عىل  يقيض  وكاد 
مل  الذين  معظم  وهرب  واألزقة  الطرق  يف  انترشت 

يصابوا باملرض إىل البادية)39(.

مدن  نحو  بالزحف  املــرض  هــذا  أخــذ  ثم  ومــن 
ثم  واحللة  كربالء  اىل  وصل  حتى  األخرى  العراق 

اىل بغداد، بعد ان ترك وراءه الكثري من الضحايا)40(. 
املرض  هبذا  املنية  وافتهم  الذين  كربالء  اعالم  ومن 
امللقب  شفيع  حممد  بن  كاظم  حممد  املــوىل  العالمة 

باهلزار)41(.

كربالء  يف  اخرى  مرة  الكولريا  مرض  ظهر  كام 
كانون   29 ـــ/  )1274ه عام  األوىل  مجادى   13 يف 
االول 1857م( مرة أخرى وانترش يف بعض املناطق 
ومل تسجل حاالت وفاة بحسب التقرير الذي رفعته 

السلطات العسكرية يف كربالء)42(.

آخر  يف  ــرى  أخ مــرة  اهليضة  مــرض  انترش  وقــد 
الثاين  ترشين  )1282هـــ/  عام  الثانية  مجادى  شهر 
من  الكثري  ضحيته  فذهب  كربالء  يف  1865م()43(، 
سكان كربالء وأعالمها منهم الشاعر االديب احلاج 

حممد عيل بن الشيخ حممد املشهور بابن كمونة)44(. 

ـــ-  ــ )1299ه ــوام  ــ االع بــني  الــكــولــريا  تفشت 
هذا  ضحية  وراح  1889م(   - 1881م  1307هـ/ 
من   خمتلفة  مدن  يف  السكان  من  كبري  عدد  املــرض 

العراق)45(.  

األعوام  بني  أخرى  مرة  للظهور  اهليضة  عادت 
)1311هـ - 1317هـ /1893- 1899م(، وذهب 
القرى  السكان يف  من  كبري  املرض عدد  هذا  ضحية 

واالرياف يف عموم مدن العراق)46(. 

يف عام )1321هـ / 1904م( وقع يف كربالء وباء 
اهليضة واشتد يف شهر رمضان وقد بلغ عدد الوفيات 
يف اليوم الواحد تسعامئة شخص، ومن االعالم الذين 
وافاهم االجل هبذا املرض العالمة السيد عيل القطب 
الذين كانوا يقطنون كربالء)47(،  أحد كبار املتصوفة 



212

اخلدمات الصحية يف مدينة كربالء املقدسة يف أواخر العهد العثماني

امحد  بغداد  بوايل  املتمثلة  العثامنية  وعمدت احلكومة 
مكان  ختصيص  اىل   )1915-1839( باشا  فييض 
اإليرانيني  الزوار  حلجز  املسيب  يف  الفرات  هنر  عىل 
من  ومنعهم  كربالء  اىل  الكاظمية  من  القادمني 

الدخول اىل املدينة ملنع انتشار املرض)48(. 

ثالثًا: الموؤ�ش�شات ال�شحية في كربالء في العهد 

العثماني

مراكز احلجر الصحي  •

شهد العراق ومدنه عدم اهتامم السلطات العثامنية 
االمــراض  انتشار  اىل  ادى  مما  الصحية  بالشؤون 
عدة  مرات  حدوثها  تكرر  أوبئة  بينها  من  املختلفة 
قرون،  اربعة  زهاء  دام  الذي  العثامين،  احلكم  زمن 
واخذت تلك االوبئة تفتك بالسكان فتكًا ذريعًا  مما 
دفع  وقد  العراق)49(،  يف  السكان  نمو  عىل  سلبًا  أثَّر 
سوء االوضاع الصحية بالسلطات العثامنية اىل حماولة 
النهوض بواقع تلك االوضاع يف السنوات االخرية 

من عهدها)50(.

بدأت الدولة العثامنية باالهتامم بالشؤون الصحية 
يف والياهتا، اذ عمدت يف عام 1838 اىل تطبيق نظام 
احلجر الصحي، واصدرت عام 1840 نظامًا خاصًا 
به عرف بـ)نظام الكرنتينة()51(، واوجب هذا النظام 
عىل كل بلدية من بلديات املدن يف الواليات أن تعنّي 
الواليات،  مدن  من  مدينة  كل  يف  له  ومعاونًا  طبيبًا 
الدوائر  من  العديد  تشكلت  النظام  هذا  وبموجب 
وحماسب  ومفتش  طبيب  من  دائرة  كل  كادر  تألف 

االدارة  نظام  صدر   1871 عام  ويف  كّتاب،  وثالثة 
تفتح  أن  املــدن  بلدية  عىل  اوجــب  الــذي  الصحية 
جمانًا)52(،  باألدوية  الفقراء  املرىض  لتزويد  صيدلية 
الصحية  املراكز  موظفي  رواتــب  البلديات  وتدفع 
املركز  هذا  عاتق  عىل  ويقع  اخلاصة،  ميزانيتها  من 
مسؤولية الصحة العامة يف املدينة وهو مرتبط بإدارة 
صدور  مع  اسطنبول  يف  انشأت  التي  الطبية  االمور 

هذا النظام)53(.

حتى  املفعول  ساري  )الكرنتينة(  نظام  بقي  وقد 
بعض  ان  اال   ،1917 عــام  العثامين  احلكم  انتهاء 
التغيريات قد طرأت عىل هذا النظام فقد تغري اسمه 
من  بــدالً  االلوية(  صحة  )مفتشية  اىل   1886 عام 
ذلك  منذ  املفتش  واصبح  الصحي،  احلجر  ــرة  دائ
وكانت  الطبيب)54(.  من  بدال  ادارهتا  يتوىل  التاريخ 

هذه الدوائر تتألف من:

ادارة كرنتينة خانقني. وفيها طبيب مهمته فحص . 1
جنائز املوتى قبل دخوهلا للوالية.

مأمورية كرنتينة يف مركز سنجق كربالء.. 2

عمل وايل بغداد مدحت باشا )1869 - 1872( 
الوالية  يف  الصحي  احلجر  دوائر  من  عدد  فتح  عىل 
املدن  بعض  ويف  املقدسة،  العتبات  مدن  يف  وخاصة 
للعتبات  اإليرانيني  الزائرين  طريق  عىل  الواقعة 
من  باحلج  الراغبني  اإليرانيني  منع  انه  كام  املقدسة، 
املرور بالعراق إىل مكة املكرمة ما مل يتزودوا بشهادة 
السالمة الصحية من دوائر احلجر الصحي املوجودة 
عىل املناطق احلدودية بني العراق وايران)55(، وكانت 
احلــدود  عىل  الواقعة  السيام  الــدوائــر  هــذه  بعض 
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العراقية وبخاصة يف مدينتي خانقني ومنديل الواقعتني 
واختاذ  فحص  بمهمة  تقوم  االيرانية  احلــدود  عىل 
لزيارة  القادمني  الزوار  حلجر  القانونية  االجــراءات 
أيام  العتبات املقدسة يف كربالء والنجف ملدة عرشة 
انتقال  للحد من  بالدخول وذلك  الترصيح هلم  قبل 
االمراض واالوبئة، وتتقاىض هذه الدوائر رساًم من 
تلك  تتقاىض  كام  قــروش)56(،  عرشة  مقداره  الزوار 
قرشًا   )50( مقداره  رساًم  املقدسة  املدن  يف  الدوائر 

عن كل جنازة تدفن يف النجف وكربالء)57(.

التاسع  القرن  منتصف  يف  كربالء  مدينة  شهدت 
التي  )كرنتينة(  الصحي  احلجر  دائرة  تأسيس  عرش 
واحد،  وكاتب  صحي  موظف  قبل  من  تدار  كانت 
الصحي  املوظف  من  تدار  كانت  1883م  عام  ويف 
عام  ويف  افــنــدي،  حممد  والكاتب  افــنــدي  لوبيج 
1892م كانت تدار من قبل موظف واحد هو صالح 
تضم  )الكرنتينة(  اصبحت   1909 عام  ويف  بيك، 
عددًا من املوظفني، اذ تكونت )كرنتينة( مدينة كربالء 
من موظفني اثنني هم حسني مجيل افندي وحممد امني 
خصصت  كام  )غارديان()58(.  الـ  من  ومخسة  افندي 
احلكومة العثامنية مبلغًا قدره )300( قرش بدالً من 

)600( قرش إلجيار دائرة احلجر الصحي)59(. 

مل تكن دوائر احلجر الصحي يف مستوى املسؤولية 
بناياهتا  يف  املتمثلة  والفنية،  املادية  امكانياهتا  لضعف 
والتي هي  الصحية  للرشوط  املستوفية  املتداعية غري 
ارض رطبة  فوق  أقيمت  عبارة عن خيام ورصائف 
ين ال من حيث رطوبتها فحسب  يالقي نزالؤها األمرَّ
بل ملا يقدم فيها من الطعام الرديء واملاء العكر لدرجة 
ان بعض االصحاء كانوا يقعون رصعى املرض حتت 

ادارة  طريقة  اما  السيئة)60(،  املناخية  الظروف  رمحة 
كان  اذ  الكفاءة  بعدم  تتصف  فكانت  املحاجر  تلك 
ومن  مرتشني  الصحي  احلجر  دوائر  موظفي  اغلب 
السهل رشوهتم من قبل الزائرين والوافدين من اجل 
اىل  للدخول  الصحية  السالمة  بطاقة  عىل  احلصول 
االحيان  بعض  يف  ساعد  الذي  االمر  العراقية  املدن 
االمــراض  انتشار  من  احلد  عىل  قدرهتم  عدم  عىل 
املحاجر  اجــراءات  ان  البعض  ويرى  واالوبئة)61(، 
كانت   العثامنية  الدولة  فيها  بالغت  التي  الصحية 
تأخذ طابعًا سياسيًا مبنيًا عىل اساس عالقة احلكومة 

العثامنية باحلكومات االجنبية)62(.

ترسل  العثامنية  الدولة  كانت  نفسه  اجلانب  ويف 
منطقة  يف  ما  ــاء  وب انتشار  عند  األحــيــان  بعض  يف 
بطبيب  مصحوبة  عسكرية  قوة  العراق  مناطق  من 
ومن  املرىض  الناس  وحجر  عزل  مهمتها  وممرضني 
عشريتني  عند  الوباء  انتشار  عند  ذلك  عىل  االمثلة 
ـــ/1865م(  ــام)1282ه ع يف  واهلندية  كربالء  بني 
قوات  بإرسال  اوامرها  العثامنية  احلكومة  اصدرت 
من  مكون  فريق  مع  عسكرية  قوة  ترافقها  طــوارئ 

عدد من االطباء واملمرضني)63(.

ما  وباء  انتشار  عند  العثامنية  السلطات  كانت 
تعمد اىل فرض منع تام عىل دخول الزوار القادمني 
الوباء  انتشار  ايران للحد من  العراق السيام من  اىل 
-1891( بــاشــا  حسن  بــغــداد  وايل  أصــدر  فقد 
االيرانيني  الزائرين  دخول  بمنع  أمرًا  1896م()64( 
حزيران   10 مــن  اعــتــبــارًا  املقدسة  العتبات  اىل 
1893م، وقد استمر قرار املنع هذا مدة )17( شهرًا 
الثاين 1894م  وسمح للزوار  أي لغاية 16 ترشين 
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االرايض  بدخول  االيرانية  والبضائع  االيرانيني 
العراقية ولكن ليس دفعة واحدة بل تم حتديد العدد 
املسموح به للدخول كل يوم بعد ان يتم الفحص يف 
دوائر احلجر الصحي املقامة عىل املناطق احلدودية مع 

ايران)65(.

املستشفيات  •

1844م  عام  يف  العراق  يف  مستشفى  اول  ُشيد 
باشا  حممد  املوصل  وايل  قبل  من  املوصل  مدينة  يف 
البريقدار )1835 - 1844( الذي تعرض لإلمهال 
بعد ذلك، وظل العراق خيلو من املؤسسات الصحية 
شيد  عندما   1872 عام  حتى  باملستشفيات  املتمثلة 
الوايل مدحت باشا مستشفى الغرباء يف جانب الكرخ 
رسيرًا)67(،اما  مخسني  يسع  وكان  دجلة)66(  هنر  عىل 
اللجنة املسؤولة عن االرشاف عىل املستشفى فكانت 
بذل  وقد  واوربيني،  واتراك  عرب  اطباء  من  خليطًا 
الوايل مدحت باشا جهودًا ملموسة يف سبيل تطوير 
بناء  تكاليف  ومجعت  العراق،  يف  الصحية  اخلدمات 
االغنياء  من  املدينة  اهــايل  تربعات  من  املستشفى 
هذا  يف  ــوايل  ال جانب  اىل  وقفوا  الذين  والوجهاء 
عند  املستشفى  هذا  يلَق  ومل  االنساين)68(،  املرشوع 
الطرق  تفضيلهم  بسبب  الناس  من  اقباالً  افتتاحه 
املستشفى  واغلق  العالج)69(،  يف  القديمة  التقليدية 
انشاء  الوايل نامق باشا الصغري بسبب  هنائيًا من قبل 
مستشفًى آخر حيمل اسمه يف اجلانب الرشقي من هنر 
قبل  من  افتتاحه  اعيد  1891م)70(.لكن  عام  دجلة 
الوايل نجم الدين منال واستمر العمل فيه حتى هناية 

العهد العثامين عام 1917م)71(. 

فيام خيص مدينة كربالء فإهنا خلت من وجود أي 
مؤسسات صحية حتى العام 1908م حينام اسست 
مستشفى  وتعني  يس(  )خستخانة  باسم  مستشفى 
 ،عيل االمـــام  ــارع  ش هناية  يف  وتقع  الــغــربــاء، 
حيث  الغرف  من  العديد  املستشفى  بناية  وضمت 
لرئيس  وغرف  العمليات  إلجراء  غرفة  هناك  كانت 
الفوري،  واملضمد  واالطباء  واملحاسب  الصحة 
فضاًل عن وجود ستة محامات ومطبخ يقع يف خلف 
وجيزة  مدة  بعد  االوامــر  وصدرت  املستشفى)72(، 
)املستشفى  اىل  املستشفى  اســم  بتغيري  بنائها  من 
وتغري  الثاين  احلميد  عبد  للسلطان  نسبة  احلميدي( 
اسمها اىل املستشفى احلسيني يف عام 1914بعد خلع 
السلطان املذكور)73(، اوكلت باملستشفى مهام اجراء 
تنترش  كانت  التي  املعدية  االمراض  التلقيحات ضد 
اخلاصة  الشعب  وعرفت  آلخر   حني  من  املدينة  يف 
مالكها  وتألف  التلقيح)74(،  بشعب  املهمة  هبــذه 
الوظيفي من مدير وطبيب وجراح، فضاًل عن عدد 
من موظفي اخلدمة وكانت طاقته االستيعابية )30( 
اليه غرف اضافية استوعبت  رسيرًا)75(، ثم أضيفت 

)54( رسيرًا)76(.

عام  يف  كربالء  ملدينة  الزائرين  أحد  أشــار  وقد 
1911م إىل وجود مستشفى عسكري يف املدينة)77(. 

بالنسبة للصيدليات فقد كانت هناك صيدلية  أما 
واحدة يف قضاء كربالء عام 1911م)78(. 

اللواء  الطبي يف قضاء كربالء مركز  املالك  وكان 
يتألف من اآليت: 
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المالك الوظيفي ال�شحي في مركز لواء كربالء 1891-

1915م

السنة

مالك دائرة 
الصحة

املالك الطبي التابع ملجلس 
البلدية

املدير
عدد

احلراس
ملقح اجلراحالطبيب

اجلدري

صالح 1891م
-بك

خالص 
عاصم 
أفندي

حممد 
-أفندي

 -1892
حممود =-=1893م

-أفندي

1895م

عبد 
العزيز 
نرت 
أفندي

حممود -2
-أفندي

أمني ==1897م
نوري =أفندي

أفندي

 -1898
==1899م

نظام 
الدين 
بك 

-=

توفيق ==1900م
=أفندي

خالص ==1901م
--أفندي

1905م
عي 
ياور 
أفندي

أمني =
-أفندي

يوسف 
ضياء 
أفندي

 -1906
1907م

حممد 
حسني 
أفندي

=
ثريا 

حكمت 
أفندي

-=

حسني 1911م
رفقي =أفندي

عي رضا -بك
أفندي

امحد --1915م
--أفندي 

الخاتمة

العديد من االمراض  انتشار  العراق ومدنه  شهد 
ونالت  السكان  من  الكثريين  بحياة  اودت  واالوبئة 
عدد  هبالك  االوبئة  تلك  من  حصتها  كربالء  مدينة 

كبري من سكاهنا.

حلول  بإجياد  العثامنية  احلكومة  اهتامم  عدم  ادى 
تفي  استمرار  اىل  االوبئة  انتشار  من  للحد  جدية 
االمراض واالوبئة يف مدينة كربالء. فضاًل عن عدم 
قدرهتا عىل مواجهة املرض بالوسائل الطبية احلديثة.

الصحي  الوعي  لقلة  نتيجة  كربالء  يف  ظهرت 
الطبابة  مهنة  يامرسون  كانوا  الذين  احلكامء  ظاهرة 
رغم عدم امتالكهم للمعرفة الوافية عن االمراض او 
بدائية يف عالج  طرق عالجها واعتامدهم عىل طرق 

املرىض. 

احلجر  دوائــر  هبا  اتصفت  التي  السلبيات  رغم 
الصحي اال اهنا ساعدت يف احلد من انتشار االوبئة 
االجراءات  خالل  من  كربالء  مدينة  يف  واالمراض 
التي اختذهتا يف اوقات تفي تلك االوبئة واالمراض 

وبالتايل تقليل حجم اخلسائر بني السكان.

االهتامم  بقلة  متيز  العثامين  العهد  ان  القول  يمكن 
باجلانب الصحي ويتضح ذلك من النقص الواضح 
يف عدد املستشفيات املوجودة يف مدينة كربالء فضاًل 
لتلك  الالزمة  الطبية  الكوادر  توفري  عدم  ذلك  عن 
املستشفيات وعدم كفاية خمصصاهتا املالية كام كانت 
اغلب تلك املستشفيات ترتكز يف مراكز املدن وبقيت 

القرى واالرياف بعيدة عن الرعاية الصحية.



216

اخلدمات الصحية يف مدينة كربالء املقدسة يف أواخر العهد العثماني

ال  قدرًا  هناك  بأن  ذكره  سبق  ما  كل  من  نستنتج 
مدينة  يف  الصحية  باخلدمات  االهتامم  من  به  بأس 
املدينة  لتتناسب مع متطلبات  اهنا مل تكن  كربالء اال 

واحلاجة املاسة لتطوير أوضاعها الصحية.
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املظاهر الثقافية واالجتماعية ألهالي مدينة كربالء )1979 - 1968 م(

الملخ�ض
امتازت مدينة كربالء املقدسة بنشاطها االديب والثقايف الذي اعتمد عىل ما جتود  به قرائح الشعراء واالدباء يف 
النظم والنثر وبرزت العديد من االرس العلمية التي ملع اسمها يف هذا املجال  اذ سجل تاريخ كربالء خالل املدة 
)1979-1968( انشطه أدبيه واسعه ومميزه متثلت يف احدى جنباهتا املجالس والبيوتات األدبية، واهتم اهايل 
مدينة كربالء أيضًا باملناسبات الدينية واالعياد وذلك الرتباطهم بدينهم احلنيف، كام شكل املجتمع الكربالئي 
عن  عرب  معني  زي  بارتدائهم  فيه  رشحيه  كل  أبناء  اتصاف  يالحظ  لذلك  رشائحه  بمختلف  متجانسًا  تنوعًا 
شخصية تلك الرشحية التي انتام اليها. فضال عن ذلك برز املرسح الكربالئي خالل مدة البحث بشكل ملحوظ 
نسبة اىل نشاط احلركة املرسحية التمثيلية التي كانت تشهدها املدينة خالل ذلك الوقت من خالل جتسيد واقعة 

الطف وظهور انواع اخرى من املسارح مثل املرسح االجتامعي والغنائي.  

الكلامت املفتاحية: املظاهر، الثقافية، االجتامعية.

The Cultural and Social Manifestations of the People of Karbala

)1979 – 1968( 
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Uday Hatem Abdul-Zahra MafrajiZahra Ramzi Saheb
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Abstract

The holy city of Karbala was distinguished by its literary and cultural activity, which was 
based on what the poets and writers in the prose and prose systems enjoyed. Many of the 
scientific families have distinguished themselves in this field. The history of Karbala during 
the period (1968-1979) also recorded literary activities; The Karbala community is concerned 
about the religious events and festivals because of their association with their true religion. The 
Karbala society also represents a homogeneous diversity in all its sections, so it is noticed that 
each segment has its own children in a specific uniform that expresses the personality of the 
group to which it belongs. Length for (1968-1979) significantly in that the reason is due to the 
activity of theatrical movement representative through the embodiment of the battle of Al-Tuff 
and the emergence of other types of theaters, such as social and musical theater.

Keywords: People, cultural, social.
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المقدمة

تناول هذا البحث دراسة مظاهر احلياة االجتامعية 
 1979-1968 عامي  بني  للمدة  كربالء  مدينة  يف 
ارتبطت  اجتامعية  بصفات  متيز  اذ  سامته،  ــراز  وإب
الشائعة  االجتامعية  واالنشطة  والتقاليد  باالعراف 
يف املدينة يف حينها. ولكوهنا مقصد االالف الزائرين 
سنويًا سواء أكان من داخل العراق او خارجه فأهنا 
مكانتها  تبوأت  حتى  املسلمني  انظار  حمط  اصبحت 

الرفيعة ومنزلتها السامية.

تناول  املقدمة ومبحثني وخامتة،  البحث اىل  قسم 
مدينة  ألهــايل  الثقافية  املظاهر  منه  األول  املبحث 
كربالء املتمثلة باملجالس العلمية واملناسبات الدينية 
بينام تطرق  الكربالئي،  الكربالئية واملرسح  واالزياء 
املبحث الثاين اىل العادات والتقاليد االجتامعية واملرأة 
االجتامعية  احلياة  يف  ودورهــا  وشؤوهنا  الكربالئية 
املتمثلة باالطعمة  الغذائية  املجتمع  ثقافة  عالوة عىل 
واملرشوبات اخلاصة باملجتمع الكربالئي واملعتقدات 

املوروثة.  

اعتمد الباحث عىل العديد من الرسائل واألطاريح 
اجلامعية والدوريات والكتب العربية التي تناولت يف 
امهها  واالجتامعي  الثقايف  كربالء  تاريخ  مواضيعها 
يف  املجالس  و«حماسن  الذاكرة«  يف  »كربالء  كتاب 
كربالء« للمؤلف سلامن هادي ال طعمه ومل يقل عنه 
احلركة  »تاريخ  الشاهرودي  الدين  نور  كتاب  امهية 
العلمية يف كربالء«. كام كانت للمقابالت الشخصية 
تلك  خالل  لألحداث  املعارصين  األشخاص  مع 
مهاًم  سندًا  فيها،  بارزا  دورًا  هلم  كان  الذين  او  املدة، 

استخدام  تم  كام  الدراسة.   مفاصل  الكثري من  دعم 
العديد من املقابالت الشخصية ألشخاص عارصوا 

االحداث او كان هلم دورًا بارزًا فيه.

المبحث الأول: 

المظاهر الثقافية لأهالي مدينة كربالء

اوالً: املجالس العلمية 

بأمهية  عام  بشكل  والثقايف  االديب  النشاط  أمتاز 
عىل  يعتمد  ال  كونه  الكربالئي  املجتمع  يف  كبرية 
به  جتود  ما  عىل  اعتمد  بل  بعينها،  حكومية  مؤسسة 
قرائح الشعراء واألدباء يف النظم والنثر، وبرزت يف 
هذا املجال ارس علمية ذات عالمة واضحة يف سامء 
اواخر  كربالء  تاريخ  سجل  فقد  واألدب،  الفكر 
ومميزة  واسعة  ادبية  انشطة  العرشين  القرن  منتصف 
متثلت يف احدى جنباهتا املجالس والبيوتات االدبية، 
وقد تباينت مقاييس وحجم هذه املجالس من حيث 
املجلس  صاحب  نفوذ  بسبب  وحمبيها،  ــا  روادهـ
العشائرية،  وأحيانا  واالجتامعية،  الثقافية  ومكانته 
املجلس  صاحب  كان  فكلام  كربالء،  مدينة  داخل 
املجلس،  رواد  ازداد  عال،  وثقايف  اجتامعي  وزن  ذا 
للحرص،  ال  املــثــال  سبيل  عــىل  بينها،  مــن  ولــعــل 
جملس)1( آل الشهرستاين)2(، وآل الطباطبائي)3(، وآل 
وآل  طعمة)6(،  آل  و  الرشتي)5(،  وآل  الشريازي)4(. 

البحراين)7(، وآل النقيب)8(، وآل اخلطيب.....)9(. 

لذا برز يف هذه املجالس كبار رجال العلم واألدب 
الطبيعة  يف  علمية  مواهب  من  يملكونه  بام  للتباري 
وكان  والشعر،  واألدبية  الفقهية  والعلوم  والفلك 
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ملا جيري يف ندواهتا من احلوارات والنقاشات لشتى 
املعريف  البناء  يف  ملموس  أثر  والقضايا  املوضوعات 
اجلديد  النشء  السيام  كربالء  مدينة  ألبناء  والثقايف 
تقدح  األمة  وقضايا  اجلديدة  األفكار  أخذت  الذي 
اهتامماهتم،  من  الفاعل  حيزها  وتأخذ  ذهنهم،  يف 
املجتمع  ما حيتاجه  إزاء  بوادر وعيهم األوىل  مشكلًة 
من  البالد  يمكن  بام  وجتديد  وإصــالح  هنوض  من 
العامل  يف  املدين  والتطور  احلضاري  الركب  مسايرة 
كانت  اهنــا  حيث  ــذاك)10(،  ــ آن واإلســالمــي  العريب 
الدينية  االمــاين  عن  للتعبري  الوحيد  املتنفس  متثل 
األصيل  العريب  الرتاث  وإحياء  للشعوب،  والقومية 
بصياغة منطلقات جديدة للتخلص من واقع الفساد 
املزري)11(. وحتولت هذه املجالس فيام بعد اىل اشبه 
ما تكون بمدارس فكرية أسهمت يف تطوير االفكار 
سياسية  تكن  مل  اغراضها  ان  حيث  االذهــان  وتنبيه 

فقط بل كانت اغراض شاملة)12(.

املجالس  هــذه  ان  اىل  هنا  ــارة  االشـ مــن  ــد  والب
واإلصالحيني  املحافظني  بني  رصاعــا  شهدت  قد 
يف  ــرأة  امل حقوق  اىل  االخريين  ــوات  دع خــالل  من 
وتأسيس  احلوزوية  الــدراســات  وإصــالح  التعليم 
كانت  فهي  العلامين،  التعليم  ونرش  خريية  مجعيات 
كربالء  مدينة  يف  االجتامعي  النظام  اركان  احد  متثل 
التي اسهمت سهامًا كبريًا يف بروز كثري من االفكار 

واالجتاهات الفكرية والسياسية)13(.

اجتامعي  عــرف  ضمن  تعقد  املجالس  وكانت 
أعيان  بيوت  يف  االوىل  بالدرجة  تقام  فكانت  منظم 
القهوة  للضيوف  تقدم  حيث  ووجهائها،  كربالء 
والشاي، وتراعى آداب معينة للتعامل فيها)14(، وال 

الرسمية  السياسية  الشخصيات  حضور  عند  سيام 
املحافظة  من  يمثله  من  او  االدارية  الوحدة  كرئيس 
كانت  املجالس  اغلب  ان  ويالحظ  املجلس،  اىل 
تعقد يف بيوتات العوائل الثرية التي تستطيع ان تؤمن 

مستلزمات انعقاد املجلس)15(.

املجالس خمتلف أطياف  وقد شملت شخصيات 
الدين  اساس  عىل  التمييز  دون  الكربالئي  املجتمع 
كانت  التي  والطروحات  املقاصد  وتعدد  العرق  او 
اساس احلوار يف تلك املجالس، اذ متيز بعضها باجلمع 
القدرة  متتلك  التي  الفئة  وتلك  واهلزل،  اجلد  بني  ما 
عىل طرح اجلوانب اهلزلية بشكل خاص تعرف عند 
أهايل كربالء باسم »فاكهة املجالس« وذلك لدورهم 
النكات  خالل  من  واملرح  الدعابة  اجواء  اضفاء  يف 

والتسلية )16(.

بام  كربالء  مدينة  يف  املجالس  مواضيع  وتنوعت 
يتناسب مع الشخصيات واألعيان الذين يعقدوهنا، 
فبالنسبة ملجلس آل طعمة)17(، كان جيتمع يف جملسه 
والشعراء  االدباء  من  ومثقفوها  كربالء  شخصيات 
وهم يتبادلون األحاديث التارخيية واالدبية ويناقشون 

أساليب الشعر واغراضه واجتاهاته)18(. 

ــون احلــســن  ــسـ ــس طــلــيــفــح احلـ ــل ــاك جم ــنـ وهـ
النرصاوي)19(، الذي يرجع تاريخ إنشاؤه لعرشينيات 
القرن العرشين، كان يف حملة باب السالملة وبعد ذلك 
يرتاد  وكــان   )20(عيل ــام  االم ساحة  اىل  انتقل 
وكان  كربالء  وأعيان  الوجهاء  من  العديد  جملسه 
جملسه هذا اشبه باملالجئ للمظلومني وجمامع ألهل 
البلد  شؤون  فيه  يتحدثون  للساسة  وحمافل  الفضل 
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واصالحاته واألمور الزراعية والتجارية وغريها أي 
االجتامعية،  احلياة  جوانب  خمتلف  احلضور  يتناول 
طلفيح،  الشيخ  الواحد  عبد  ابنه  خلفه  تــويف  وملــا 
وبقى مستمر انعقاده حتى أوائل التسعينيات)21(. اما 
طويريج،  اهلنديه،  مدينة  يف  القزويني  السادة  جملس 
فكانت تعقد فيه مسابقات شعرية وخطابية ويرتاده 
وكربالء  واحللة  االرشف  النجف  من  وشعراء  ادباء 
وبغداد، وان الكثري من االدباء كانوا حيرضون جملس 
ال القزويني لالطالع عىل الرتاث الكبري لألرسة وما 
انعقاد  نادره، واستمر  تضم مكتبتهم من خمطوطات 

هذا املجلس حتى أواخر التسعينيات)22(.

تقوم  والثقافية  االدبية  املجالس  اغلب  كانت 
االجتامعية  االنطباعات  مفادها  التي  احلوارات  عىل 
تلك  حيرض  كان  اذ  واالدبية،  العلمية  اجلوانب  يف 
وكان  وادبــاء،  وشعراء  وقضاة  دين  علامء  املجالس 
والثقافية  العلمية  واالفكار  احلــوار  لتبادل  ميدانًا 
واكتساب املعرفة العامة وتوثيق العالقات االجتامعية 

بني ابناء املدينة)23(. 

وكان جملس حسن عبد األمري أبو دكه)24( يعد من 
بني اهم املجالس ذات الطابع الثقايف االديب، الواقع 
يف خان باب النجف واملعروف اليوم بـ»سوق املهدي 
العلم  وطــالب  ــاء  االدب يستقطب  كان  اذ  حاليًا«، 
والثقافية  األدبية  بالشؤون  املهتمني  من  وغريهم 
واملحامني  ــاء  االدب من  املجلس  هذا  مجع  وكذلك 
الذين  االدباء  بني  من  وكان  والشعراء،  واملدرسني 
احلرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  املجلس،  هذا  يرتادون 
الشاعر واالديب صالح جواد ال طعمة)25( واالديب 
ــرصاف)27(.  ال زكي  واالديــب  الرشبتي)26(،  هادي 

يعقد هذا املجلس عادة يوميًا من العرص حتى تنحدر 
املغرب  صالة  فريضة  اداء  بعد  مغرهبا  اىل  الشمس 
بقية  عن  له  متيزًا  املجلس  هذا  سمي  كام  والعشاء، 
املجالس باسم »أبو دكه«، وذلك لتأصيل جذور هذا 

املجلس بالعائلة أبو دكه التي انشأته)28(. 

بالتميز،  اتصف  املجلس  هذا  ان  للباحثة،  ويبدو 
الوطنية  املسائل والقضايا  يتناول يف حواراته  اذ كان 
خالل  من  جليًا  ذلــك  ويتضح  كربالء،  مدينة  يف 
األصوات،  فيها  ترتفع  التي  وجلساهتم  قصائدهم 
هبدف مناقشة الوقائع السياسية التي كانت سائدة يف 
العراق واالمة العربية عموما، ويف هذا الصدد يشار 
الشعراء  أكثر  من  كان  صالح  زكي  االديــب  ان  اىل 
من  ذلك  ونالحظ  الوطنية  للقضايا  ومتابعة  حتمسا 
خالل اعامله مجيعا كان »العراق« عشقه الكبري، وقد 
بقي حيلم بالعودة اىل وطنه)29(، وكان للشعر والشعراء 
رضا  حممد  السيد  جملس  ومنها  املعروفة،  جمالسهم 
حممد صالح القزويني)30( الذي كان يستقطب اعدادا 
لذلك  االساس  املوضوع  وكان  كربالء،  مثقفي  من 
وآداب  الشعرية  املطارحات  حول  يــدور  املجلس 
من  ونبغ  االسالمية،  الرشيعة  وعلوم  العربية  اللغة 
هذا املجلس السيد مرتىض القزويني)31( وحسن بن 
حممد بن داود اخلطيب)32(، اذ يعدان من أعيان مدينة 

كربالء يف جمال االدب والتأليف)33(. 

ثانيًا: األعياد واملناسبات الدينية 

يف  االحتفاالت  اقامة  عىل  كربالء  أهايل  حرص 
بدينهم  االهايل  الرتباط  وذلك  الدينية،  املناسبات 
رمضان  شهر  احلرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  احلنيف، 
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املبارك من املناسبات الدينية التي حيتفي الكربالئيني 
بصيامه وقيامه ابتداًء من استقباله بالصوم ونرش معامل 
االبتهاج والفرح التي تتناسب مع حرمة هذا الشهر 
املبارك)34(، وكان معظم أهايل كربالء حيرصون عىل 
لالستامع  املبارك  الشهر  هذا  يف  الدين  علامء  جمالسة 
النصح  عن  فضال  والرتبوية  الدينية  املواعظ  اىل 
االفطار  اذان  وعند  االجتامعي،  والتوجيه  واالرشاد 
تتجمع العوائل حول املوائد يف بيوهتا، ثم تقوم بأداء 
الصلوات املفروضة، والبعض ينطلق بعدها وال سيام 
من الرجال الرتياد املقاهي الشعبية للتسلية وممارسة 
بعض االلعاب الشعبية الشائعة يف شهر رمضان)35(. 

ويعد االحتفال بحلول عيد الفطر وعيد االضحى 
املباركني من املناسبات االيامنية التي حرص االهايل 
عىل احيائها، فقبل عيد الفطر املبارك يبادر معظم اهايل 
كربالء اىل توزيع الصدقات عىل الفقراء واملحتاجني 
باسم  رشعا  تعرف  والتي  السكان  من  واملعوزين 
»زكاة الفطرة«)36( ومل يقترص االمر عىل ذلك اذ يبادر 
اثرياء كربالء ووجهاؤها بتوزيع االموال النقدية عىل 
وذلك  الكربالئي)37(،  املجتمع  يف  الفقرية  الفئات 
ولذلك  والتعاون،  واملحبة  االلفة  جسور  مد  هبدف 
اليتامى  تتفقد  الثرية  الكربالئية  العوائل  كانت 
واالرامل يف املقام االول ثم تقوم بتوزيع الصدقات 

واهلبات عىل بقية فقراء املدينة)38(. 

أهــايل  هيــرع  العيد  مــن  االول  الــيــوم  فجر  ويف 
ورضيح  واحلسينيات  اجلوامع  يف  للصالة  كربالء 
التهاين  بعدها  يتبادلون  حيث   ،احلسني االمام 
والتربيكات بمناسبة عيد الفطر، ثم يتوجهون ألداء 
عىل  الفاحتة  سور  لقراءة  موتاهم  قبور  زيارة  مراسم 

كانوا  كام   حممد اهلل  رسول  لسنة  تبعا  أرواحهم 
لدهيم  يتيرس  ما  توزيع  لغرض  الزيارة  يستثمرون 
بعدها  ليعودوا  القبور،  عند  واخلريات  االموال  من 
خالل  من  اخرى  اجتامعية  فعالية  لتبدأ  بيوهتم،  اىل 
يذهب  الوقت  ذات  بينهم، ويف  فيام  الزيارات  تبادل 
االطفال اىل االماكن لأللعاب الشعبية املخصصة هلم 
للتسلية، والتي تتمثل بألعاب املراجيح، والتي كانت 

تقع يف اماكن معينة يف مدينة كربالء)39(. 

بيته  وال  حممد  اهلل  لرسول  حبهم  عن  وتعبريًا 
الطاهرين، فقد كان أهايل كربالء وما يزالون حيتفلون 
شهر  من  عرش  السابع   يف  الرشيف  النبوي  باملولد 
ربيع االول اهلجري؛ وعيد الغدير »غدير خم«)40(، 
واملولد االمام عيل بن ايب طالب يف يوم الثالث 
 احلسني االمــام  ومولود  رجب  شهر  من  عرش 
 املنتظر ــام  االم ومولد  الشعبان  من  الثالث  يف 
واظهار  عام،  كل  من  شعبان  من  عرش  اخلامس  يف 
حيث  الشعبية  واملحالت  االســواق  يف  الزينة  معامل 
العطرة  الوالدات  هبذه  ابتهاجا  املدينة،  اهايل  يسهم 
اهايل  ينشط  الديني)41(،  االحتفاء  مستوى  وعىل 
كربالء يف اقامة حلقات الذكر بعد صالة العشاء اىل 
جانب القصائد الفرح التي تقام يف عدد من جوامع 
احلسيني  واجلامع  الرتك،  جامع  ومنها  كربالء)42(، 
فعالة  مشاركة  الدين  علامء  كبار  ويشارك  وغريها، 
اذ   ،املنتظر لألمام  الرشيف  باملولد  االحتفال  يف 
يعمدون اىل رشاء الذبائح ألجل توزيع حلومها عىل 
الفقراء واملساكني)43(، ويمكن القول ان مناسبة مولد 
االمام املنتظر كانت متثل مناسبة دينية جتمع شمل 
خمتلف رشائح املجتمع العراقي والعريب واالسالمي 
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يف حبهم اىل للنبي االكرم حممد واهل بيته، وعىل 
عىل  املدينة  هذه  تتوقف  مل  كربالء  مدينة  تاريخ  مر 
الثورات  رغم  املناسبة  هبذه  والرسور  الفرح  اظهار 

واالحداث السياسية املتعاقبة عىل البالد)44(.    

وحتظى الشعائر احلسينية بشكل عام بأمهية معرفية 
يف  ترسي  فهي  الكربالئي،  املجتمع  عند  وعملية 
وجدان املجتمع الكربالئي بطريقة يصعب انفكاكها 
يف  أساسيا  ركنًا  تشكل  اذ  حلظاته  من  حلظٍة  يف  عنه 
كانوا  كربالء  مدينة  فأهايل  الكربالئي،  الفرد  حياة 
االمام  الستشهاد  املؤملة  الذكرى  سنويًا  يستذكرون 
عام  حمرم  شهر  من  العارش  يف   عيل بن  احلسني 
دينية  طقوس  يقام  يف  كربالء  أهايل  وينشط  61هـ، 
متنوعة عىل سبيل املثال ال احلرص مثل تقديم الطعام 
واحلسينيات  املساجد  يف  التعزية)45(  جمالس  واقامة 
وبيوت العوائل الكربالئية، والرضب عىل الصدور، 
وصفر  حمــرم  شهري  يف  واالســـى  ــزن  احل واظــهــار 
من  عدد  جتمع  من  املجالس  هذه  تقام  عام،  كل  من 
بيوت  احد  يف  او  احلسينيات  او  املساجد  يف  االفراد 
املجالس  هذه  مثل  ويف  كربالء،  أهايل  من  الوجهاء 
فيها  يتحدث  الطف  قصة  بقراءة  اخلطيب)46(  يقرئ 
التي وقعت يف كربالء وما يرتبط  الدامية  عن مأساة 
هبا من تضحيات يف سبيل اهلل، وكذلك ما حل بأهل 
هذه  يف  وترشيد  وسبي  قتل  من   النبوة البيت 
والئم  املجالس  هذه  يف  وتقام  اخلالدة)47(،  املعركة 
العائلة  امكانية  وحسب  البيوت  معظم  يف  الطعام 
االوىل من شهر حمرم، ويف  العرش  املادية وخاصة يف 
هذه االيام تطبخ بكميات كبرية من الطعام وخاصة 

»التمن والقيمة«)48(.

تتم  بأنه  احلــق)49(  داعي  عيل  حممد  الشيخ  وذكر 
االرض  تفرش  عامة  اماكن  يف  التعزية  جمالس  إقامة 
وتعلق  ــود  اس بقامش  اجلـــدران  وتغلف  بالسجاد 
ــراء)52( مثلام  ــرضاء)51( ومحـ ــوداء)50( وخـ اعــالم سـ
الدينية  الشعارات  بعض  عليها  كتبت  الفتات  تعلق 
شعرية  ابيات  او   )53(احلسني االمــام  اقــوال  او 
وبعض اآليات القرآنية، وغالبًا ما يوضع يف واجهة 
وعىل  بالسواد،  مكسو  منرب)54(  احلسينية  او  املسجد 
مقاعد  احيانًا  تصف  وسطها  يف  او  احلسينية  جانبي 
أهايل  ــرص  وح املستمعني)55(.  جللوس  ــراس  وك
بذكرى  إقامة مواكب عزاء شعبية  أيضا عىل  كربالء 
استشهاد االمام احلسني وفق تقاليدهم وعاداهتم 

موروثة)56(. 

القديمة  كربالء  حمالت  يف  تقام  ان  املعتاد  ومن 
اخلان،  باب  الرشقية،  العباسية  الغربية،  )العباسية 
وباب  املخيم،  حملة  النجف،  باب  السالملة،  باب 
هبا)57(،  خاص  عزاء  مواكب  الطاق(  وباب  بغداد، 
ولكل موكب من مواكب العزاء رئيس ومساعدون 
املوكب  شــؤون  وتنظيم  ادارة  مهمتهم  متطوعون 
يكون  ما  وغالبًا  بالشعائر،  للقيام  االفــراد  واعــداد 
يف  والوجهاء  املحالت  رؤساء  هم  املواكب  رؤساء 

املحالت)58(.

من  عــده  ــواع  وأن اشكال  هناك  القول  ويمكن 
استشهاد  ذكــرى  خالل  تقام  التي  العزاء  مواكب 
االمام احلسني يف مدينة كربالء، منها عىل سبيل 
يمثل  وكان  »اللطامة«)59(  مواكب  احلرص،  ال  املثال 
مجهور  وموكب  الطاق)60(  باب  طرف  املوكب  هذا 
الذي  »الزناجيل«)62(  اما موكب  العباسية)61(  طرف 
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كان يمثله آنذاك موكب عزاء طرف باب بغداد)63(. 
بينام كانت مواكب »التطبري«)64( التي كان يمثلها هيأة 

طرف باب اخلان)65(. 

جديدًا  عهدًا  الستينات  هناية  يف  العراق  وشهد 
واداره  السلطة  عىل  البعثيون  هيمنة  اثر  تارخيه،  من 
بني  تتأرجح  كــربــالء  مدينة  وكــانــت  الــبــالد)66(، 
للسلطة  املناوئ  التحرك  وبني  واالستقرار  اهلــدوء 
أداة  ــاب  واإلره العنف  سياسة  معها  فاستخدمت 
لفرض سلطة وفق سياسة طائفية مقيتة، فاصطدمت 
واالعتقال  التسفري  عىل  ــدام  واق الدينية،  بالقيادة 
واالعدام ومنع إقامة الشعائر احلسينية)67(، اذ اخذت 
الشعائر  مضايقة  عىل  قائمة  سياسة  البعث  سلطة 
اخــذوا  علنيه  1971وبــصــوره  عــام  ففي  احلسينية 
يف  االمن  عنارص  طريق  عن  عليها  املقيمني  بمراقبة 
املساجد واحلسينيات واملرقد املقدس االمام احلسني 

.)68(واخية أبا الفضل العباس

وزادت السلطة من ضغوطها عىل الشعائر احلسينية 
من  املواكب  منعت  حيث   1974 عام  بعد  السيام 
وضع مكربات الصوت خارج املساجد واحلسينيات 
حزب  وأعضاء  واالمن  املخابرات  عنارص  ونرشت 
ازقة وشوارع مدينة كربالء خالل  املنحل يف  البعث 
شهري حمرم وصفر)69( ويف هناية عام 1977 قامت 
سلطة البعث املستبدة بتنفيذ سياستها بمنع كل مظهر 

من مظاهر الشعائر احلسينية يف حمافظات العراق.

ولكن أهايل كربالء املقدسة استنكروا هذه األوامر 
ومل يلتزموا هبا)70(، كام ان جملس قيادة الثورة قد أصدر 
الصحة  وزير  برئاسة  خاصة  حمكمة  بتشكيل  قــرارًا 

عزت مصطفى، وفليح حسن اجلاسم وزير الصناعة 
وأصــدرت  التجارة،  وزيــر  عيل  وحسن  واملعادن، 
أحكامًا باإلعدام عىل عدد غري قليل من املشرتكني يف 
االخر  البعض  عىل  املؤبد  والسجن  املظاهرات  تلك 
بموجب القرار رقم )215( يف 23 شباط1977)71(، 
ويف عام 1979 استطاعت السلطة)72(  منع الشعائر 
احلسينية بالقوة السيام بعد عزل الرئيس امحد حسن 
يف  السلطة  حسني)74(  صــدام  واستالم  البكر)73(، 
بإقامة  السلطة  17 متوز 1979)75(، ولكن سمحت 
مشددة  مراقبة  هناك  وكانت  فقط  التعزية  جمالس 
عليها من قبل افراد االمن والبعث)76(، أينام تتم اقامة 
املجالس،  تلك  ابرز  بني  من  وكان  التعزية،  جمالس 
االجازة  اخذ  بعد  املخيم  حملة  يف  بيت كمونه  جملس 
عن  اإلبالغ  مع  كربالء  يف  العامة  االمن  مديرية  من 
واملخابرات  ــن  االم ــال  رج ــان  وك اخلطيب.  اســم 
من  قسم  جعل  الذي  االمر  املجالس  بتلك  حييطون 
الناس تركها وعدم ممارسه الشعائر الدينية خوفًا من 
العالقات  تدهور  بعد  سيام  وال  لالعتقال  التعرض 
االسالمية  إيران  ومجهورية  العراقية  اجلمهورية  بني 
الذي  االمر  فيها،  اإلسالمية  الثورة  نجاح  اثر  عىل 
العراق بشكل  الشيعية يف  الطائفة  انعكس سلبًا عىل 

عام ومدينة كربالء بشكل خاص)77(.

يبدو للباحثة وبتواضع، امتياز املجتمع الكربالئي 
مع  إجيابية  بميزات   )1968-1979( ــدة  امل يف 
ديمومتها  استمدت  التي  الكربالئية،  الشخصية 
السمحاء  االسالمية  الرشيعة  خــالل  من  احلياتية 
للديانات  والتقاليد  الــعــادات  جلميع  واحرتامها 
االجتامعية  الفعاليات  مستوى  عىل  أما  ــرى.  األخ
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أرسية  بعالقات  الكربالئي،  املجتمع  أتسم  فقد 
بام  االسالمية  الرشيعة  اخالقيات  حتكمها  حمافظة 
العادات  وفق  االرسة  مكانة  واحــرتام  تقدير  يعزز 
والتقاليد واألعراف ومظاهر املعيشية، كام ان الرصاع 
الكربالئي  واملجتمع  احلاكمة  السياسية  السلطة  بني 
عندما حاولت السلطة القضاء عىل الشعائر احلسينية، 
مما يدل عىل طبيعة السلطة من حيث طائفيتها واتباع 
كربالء،  أهــايل  ضــد  ــاب  ــ واإلره البطش  سياسة 
فامرست ذلك باإلعدامات التي تنفذها، هبدف اجبار 
املجتمع الكربالئي عىل االعرتاف باألمر الواقع)78(. 

ثالثا: املالبس واالزياء الكربالئية

متجانسا  تنوعا  الكربالئي  املجتمع  شكل 
رشحية  كل  أن  يالحظ  ولذلك  رشائحه،  بمختلف 
شخصية  عن  تعرب  معينة  بــأزيــاء  ابناؤها  اتصف 
االزياء  فان  ولذلك  اليها،  ينتمي  التي  الرشحية  تلك 
تعطي  زاهية  ألوان  جمموعة  وكأهنا  تبدو  الكربالئية 
صورة مجالية ربام يمتاز هبا الكربالئيون دون غريهم 
املجتمع  ان  كام  االخرى،  العراقية  املدن  سكان  من 
من  للشخص  االحــرتام  من  بنوع  ينظر  الكربالئي 
الكربالئيون  الن  اخلارجي،  ومظهره  هندامه  خالل 
بطبيعتهم يدركون ان مظهر الشخص ينبئ إىل حد ما 

عن طبيعة تفكريه وسلوكه)79(. 

السلم  يف  االول  املوقع  يف  الدين  علامء  وكــان 
ملكانتهم  وذلك  آنذاك  كربالء  مدينة  يف  االجتامعي 
التي اعتمدت عىل كوهنم يمثلون مراجع دينية يف جمال 
فاهنم  ولذلك  واالفتاء،  والوعظ  واالرشاد  التوجيه 
متيزوا بزي معني خيتلف عن أزياء الفئات االجتامعية 

االخرى، فقد كانوا يرتدون عاممتهم السوداء، فهي 
تلك التي تشري برأهيم إىل علامء الدين، ممن ينتسبون 
إىل اإلمام عيل بن أيب طالب، كام يرتدي العلامء 
غري املنتمني إىل نسب عيل بن أيب طالب، عاممة 
تغطيه  األحيان  اغلب  يف  أبيض  وقميصًا  بيضاء، 
اجلبة)80( او الصاية)81( وعليها عباءٌة سوداء أو داكنة 
خاص  زي  التجار  يرتدي  حني  يف  العموم)82(،  عىل 
البد  الذي  املنضبط  الرسمي  الطابع  من  بقدر  اتسم 
جاكيت  من  العمل  زي  تألف  اذ  عليه،  احلرص  من 
سوداء  البدلة  تكون  أن  ويمكن  وقميص،  وبنطلون 

اللون مع استخدام ربطة العنق)83(. 

ولعل االختالف األكثر وضوحا يف جمال األزياء 
وسكان  املدينة  سكان  ازياء  بني  ما  التباين  يف  يتمثل 
اجتامعية  فئات  بوصفهم  والريفيون  فالبدو  الريف، 
عىل  يرتدون  كانوا  الكربالئي  املجتمع  يف  دور  هلا 
اللون  ذا  الطويل)84(  الفضفاض  الثوب  العموم 
بـ  كربالئيا  يعرف  ومــا  العريب  والعقال  االبيض، 
الغرتة أو الشامغ)85( فضال عن ارتداء العباءة العربية 
حني  يف  الرجال)86(  أكتاف  عىل  توضع  كانت  التي 
تتألف ازياء النساء الريفيات من القمصان العريضة 
عباءة  بارتداء  بزهيا  املرأة  وحتتشم  االكامم،  الواسعة 
بالقدمني، فضال عن  الرأس وتنتهي  تبدأ من  طويلة 
منديل »احلجاب« مصنوع من القطن تضعه املرأة عىل 
رأسها زيادة يف التحصني واالحتشام وبعض النساء 
جانب  إىل  واجلالجيل  االساور  بارتداء  يتحلني  كن 

حلقات ذهبية يضعنها يف أنوفهن)87(. 

فتكون  املدينة  الكربالئية يف داخل  املرأة  اما رداء 
تعقده  طويل  وازار  والفوطة)89(،  العصابة)88(،  من 
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عىل  تكون  أسود  قامش  قطعة  أي  وسطها،  يف  املرأة 
مجيلة،  بزخارف  سميكة  نقاط  فيها  شفافة  األغلب 
كاملآتم،  احلزن  مواسم  يف  الثياب  فوق  املرأة  ترتدهيا 
غطاء  رأسها  عىل  تعتمر  حني  يف  فضفاضة،  وتكون 
وجهها  عىل  الكربالئية  املرأة  تضع  كام  زهيا،  يكمل 

قطعة من القامش الذي يعرف باسم »البويش«)90(.

خامسًا: املرسح الكربالئي

مدينة  يف  باملرسح  االهــتــامم  ــوادر  ب اوىل  نشأت 
كربالء منذ أوائل القرن العرشين انطالقا من الفرقة 
خالهلا  قدمت  متواضع  وبتنظيم  الشعبية  التمثيلية 
متواصلة  االعــامل  ظلت  ومتنوعة،  كثرية  ــامل  اع
وبداية  العرشينيات  هنايات  خالل  مستمر  وبشكل 
فقد  واخلمسينيات  االربعينيات  يف  اما  الثالثينيات. 
تقدم  االعامل  اخذت  حيث  كبري  تطور  فيها  حدث 
الفنية كاإلنارة  فيه بعض الرشوط  تتوفر  عىل مرسح 
ان  بعد  االكسسوارات،  وبعض  الواقعي  والديكور 
وخالل  البيوت  داخل  تقدم  السابقة  االعامل  كانت 

املناسبات االجتامعية والدينية)91(.

املرسحية  احلركة  لنشاط  االساس  العامل  ان  اال 
التمثيلية يف مدينة كربالء تعود يف جتسيد واقعة الطف 
األجيال  وذائقة  العرص  تطورات  يواكب  جتسيدًا 
امللحمة  هــذه  ــداث  أح تبقى  أن  أجــل  من  القادمة 
التي اظهرت  املشاهد  أو  ي  املتلقِّ متالصقة مع ذهنية 
كانت  ما  فكثريا  دينية،  رؤية  ضمن  باملرسح  اهتامما 
يمكن  وبذلك  املرسحيات  تقدم  احلسينية  املواكب 
كربالء  مدينة  يف  املرسحي  النشاط  بوادر  ان  القول 
وألهداف  احلسينية  املواكب  أصحاب  يد  عىل  كان 

دينية، القصد نرش النهضة احلسينية عرب املرسح)92(. 

ومن أعالم املرسح يف مدينة كربالء يف السبعينيات 
من القرن العرشين الكاتب املرسحي حممد زمان، اذ 
قدم يف سنة 1977م مرسحية عىل قاعة مرسح قاعد 
اإلدارة املحلية يف مدينة كربالء تضمنت القاء جمموعه 
اشعار للشاعر الفلسطيني »حممود درويش«)93(، كان 
حزيران  من  اخلامس  نكسة  يف  جرى  ما  مضموهنا 
»كفر  جمــزرة  ــداث  أح عىل  ركــزت  اذ   ،1967 عــام 
ايذاء  بعدم  أخالقي  مضمون  اىل  اضافة  قاسم«)94(، 

اآلخرين)95(. 

ونشط نوع آخر من املسارح يف مدينة كربالء خالل 
املرسحي  ويعد  الغنائي،  املرسح  وهو  البحث،  مده 
اذ  املجال،  هذا  يف  رائــدا  شــاميس)96(  جاسم  مهدي 
الغنائي  الطابع  ذات  املرسحيات  من  العديد  قدم 
الكربالئي وهو ما يعرف حاليًا بتسمية االوبريت)97(، 
اذ كانت تستخدم يف هذه املرسحيات الغنائية اللهجة 
مضمون  ايصال  هبدف  وذلــك  العامية  الكربالئية 

املرسحية الغنائية اىل أهايل كربالء)98(.   

املجتمع  نمطًا خياطب  الكربالئي  وتناول املرسح 
االجتامعي،  باملرسح  تسميته  ويمكن  الكربالئي، 
ملدينة  االجتامعية  اجلــوانــب  بعض  يعرض  ــه  ألن
كربالء بأسلوب كوميدي وساخر، ومنها: مرسحية 
الصعود اىل قمة اجلبل التي مثلت يف سنة )1977-
1976( عىل مرسح قاعة اإلدارة املحلية يف كربالء، 
اليه يف  البعد االجتامعي الذي يمكن ان يشار  ولعل 
يعيشها  التي  املؤملة  احلالة  هو  املرسحية،  مضمون 
الناس حتت ظل األصوليني والذين حياولون بشكل 
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اكتاف  يتقربوا ألسيادهم بصعودهم عىل  ان  او اخر 
تسلط  جراء  تقيس  فتاة  وجود  عن  فضال  االخرين 
مضمون  كان  ولذلك  حياهتا،  مقدرات  عىل  زوجها 
املرسحية بأسلوب ساخرا وينتقد ذلك ألنه ال يتفق 

مع اعراف العائلة الكربالئية)99(. 

 ،)1972-1977( ــوام  االع بني  املــدة  وخــالل 
قررت املديرية العامة الدور الثقافة اجلامهرية يف وزارة 
العاملة،  املرسحية  الفرق  نتاجات  تبني  ــاد،  االرش
وتتحاور  املرسحية،  الفرق  برؤساء  تلتقي  وأخذت 
الفرق  منها  تعاين  التي  املشاكل  أهم  حول  معهم 
عرض  دون  حائاًل  تقف  التي  واملعوقات  املرسحية 
نتاجاهتم املرسحية، وقد تبني للمسؤولني يف مصلحة 
املشاكل  أهم  أن  كربالء  مدينة  يف  واملــرسح  السينام 
التي كان يعاين منها املرسحيون هي أوال: عدم توفر 
اإلمكانات املادية، ثانيا: عدم وجود قاعات خمصصة 
الروتينية  :اإلجـــراءات  ثالثا  املــرسحــي،  للعرض 

والشكلية التي تتطلبها إجازة عرض املرسحية)100(.

اجلامهرية  الثقافة  الــدور  العامة  املديرية  قررت 
منها  يعاين  كان  التي  املشاكل  هذه  معظم  معاجلة 
الدعم  تقديم  وقررت  كربالء،  يف  العراقي  املرسح 
أثمرت  وقد  اإلنتاج،  بمسألة  يتعلق  ما  لكل  املايل 
هذه اجلهود عن عرض العديد من املرسحيات خالل 
املرسحية  منها   ،)1979-1974( االعوام  بني  املدة 
التي قدمتها فرقة مرسح التأميم »يف اخلمس اخلامس 
املرسحي  للكاتب  هذا«  حيدث  العرشين  القرن  من 
عاجلت  زنكنة«)101(،  الدين  »حمي  الراحل  العراقي 
املرسحية أسلوب املواجهة اجلريئة ألمراض األجهزة 
عىل  وانعكاساهتا  النامية  ــدول  ال يف  البريوقراطية 

العالقات االجتامعية.  

وإن أهم ما ميز احلركة املرسحية يف كربالء خالل 
هو   )1979-1968( الــرابــع  اجلمهوري  العهد 
ارتباطها الوثيق باحلياة االجتامعية التي كانت تتطلع 
إىل الرقي والتقدم، كام أهنا أولت اهتاممًا خاصًا بنضال 
ذلك  اىل  أضف  حينذاك  القائمة  للسلطة  السيايس 
بعض  أيدي  املرسحيون عىل  منها  عانى  التي  املعاناة 
املتزمتني ومن بعض تقاليد املجتمع الرافضة لعملية 
التطور والتحديث وإىل حرمة التمثيل املرسحي)102(.

الخاتمة 

متثل املجالس الدينية والثقافية مراكز أو مدارس . 1
اجتامعية مؤثرة يف املجتمع الكربالئي، وذلك من 
االجتامعي  واإلرشاد  التوعية  يف  دورها  خالل 
والديني واالخالقي الرتبوي، فضاًل عن دورها 
الكبري يف زيادة الوعي الثقايف من خالل كثري من 

املناسبات الدينية واالجتامعية 
حرص أهايل مدينة كربالء عىل اقامة العديد من . 2

املناسبات الدينية عىل مدار العام وخاصًة يف شهر 
املناسبات  رمضان وشعبان وحمرم وصفر لكثرة 
كربالء  مدينة  أن  وبام  األشهر  هذه  يف  الدينية 
بيت  آل  من  مقدسني  مرقدين  تضم  املقدسة 
الرسول الكريم حممد فقد كانت هلذه املكانة 
فتلقى  املدينة،  أهايل  نفوس  يف  الديني  عمقها 
املحارضات الدينية، وتقام املجالس الثقافية التي 
يستمع فيها األهايل إىل املوعظة الدينية والتوجيه 

الرتبوي اإلسالمي خالل هذه املناسبات. 
وذلك . 3 بالتنوع  الكربالئية  االزياء  امتازت 
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متجانسا  تنوعا  شكل  الكربالئي  املجتمع  ألن 
بمختلف رشائحه، ولذلك يالحظ أن كل رشحية 
شخصية  عن  تعرب  معينة  بأزياء  ابناؤها  اتصف 

تلك الرشحية التي ينتمي اليها.
البحث . 4 مدة  خالل  الكربالئي  املرسح  تطور 

بشكل ملحوظ ويعود السبب يف ذلك اىل نشاط 
كربالء  مدينة  يف  التمثيلية  املرسحية  احلركة 
يواكب  جتسيدًا  الطف  واقعة  جسدت  التي 
تطورات العرص وذائقة األجيال القادمة وتناول 
املجتمع  خياطب  نمطًا  ايضًا  الكربالئي  املرسح 
الكربالئي، ويمكن تسميته باملرسح االجتامعي. 
هذه  يف  تستخدم  كانت  اذ  الغنائي  املرسح  وبرز 
العامية  الكربالئية  اللهجة  الغنائية  املرسحيات 
الغنائية  املرسحية  ايصال مضمون  وذلك هبدف 

اىل أهايل كربالء.
امهية . 5 كربالء  مدينة  احتلت  القول  وخالصة 

الثقافية  ملكانتها  املؤمنني  نفوس  يف  خاصة 
االجتامعية  وعاداهتا  املتوارثة  وتقاليدها  العريقة 
انحاء  الزائرين من مجيع  لتوافد  فأصبحت حمطة 
العامل االسالمي االمر الذي انعكس عىل واقعها 

االجتامعي والثقايف. 

الهوام�ض
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احلركة الفكرية والسياسية يف العراق 1932-1908، 
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الكربايس،  موسى  ينظر:  التفاصيل  من  للمزيد  عدة 
البيت،  اهل  مطبعة  كربالء،  يف  األدبية  البيوتات 

1968، ص474.

وباحث ( 25) أديب ومؤلف وشاعر  الطعمة:  صالح جواد 
ينتمي   1929 عام  كربالء  يف  ولد  عراقي،  أكاديمي 
مدينة  يف  املعروفة  األرس  من  وهي  طعمة  آل  أرسة  اىل 
الثقافة  يف  سامهوا  الذين  األدباء  من  ويعد  كربالء، 
العربية، وأشتهر بالتأليف والبحث العلمي للمزيد من 
التفاصيل ينظر. سلامن هادي آل طعمة، امتام النعمة يف 

أحوال آل طعمة...، خمطوطه، ورقه 107-105. 

الرشبتي )1994-1931م(: ولد يف ( 26) واالديب هادي 
ثم  الكتاتيب،  يف  األوىل  علومه  تلقى  كربالء،  مدينة 
دراسته  وأكمل  احلكومية،  االبتدائية  باملدرسة  التحق 
اإلعدادية عام 1954، ثم التحق باجلامعة املستنرصية، 
القانون والسياسة حتى خترج  القانون يف كلية  ودرس 
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الفلكلور  الثقايف، فنرش بحوًثا يف  العمل  فيها.نشط يف 
واملأثورات الشعبية، وترجم رباعيات الشاعر الفاريس 
ينظر.  التفاصيل  من  العامية.للمزيد  إىل  طاهر(  )بابا 
سلامن هادي آل طعمة، شعراء كربالء، مطبعة الكفيل، 

كربالء، 2017، ج6، ص183.

عبد ( 27) زكي  ولد   :)1932-1996( الرصاف  زكي 
احلسني بن مهدي األسدي الشهري بالرّصاف. يف مدينة 
يف  اجلامعي  قبل  تعليمه  تلقى  لندن،  يف  وتويف  كربالء 
جامعة  يف  اآلداب  بكلية  التحق  ثم  كربالء،  مدارس 
بغداد، ونال إجازهتا العلمية. قىض حياته العملية بني 
الثانوي، ودفعه  التعليم  بغداد ولندن، عني مدرًسا يف 
عىل  فحصل  العليا  الدراسة  استكامل  إىل  طموحه 
املاجستري ثم الدكتوراه، وغدا مدرًسا يف كلية اآلداب 
بجامعة بغداد، عمل يف الصحافة، فكان حمرًرا يف جملة 
وله  اللبنانية،  »اآلداب«  ملجلة  ومراساًل  »اهلاتف«، 
مقاالت ومقابالت يف هذا املجال للمزيد من التفاصيل 
يف  العراقيني  املؤلفني  معجم  عواد،  كوركيس  ينظر، 
اإلرشاد،  مطبعة  والعرشين،  عرش  التاسع  القرنني 

بغداد، 1969، ص 128.

بتاريخ ( 28) كربالء،  زميزم،  رشيد  سعيد  شخصية:  مقابلة 
23 حزيران2017.   

بتاريخ 12 ( 29)  مقابلة شخصية: سلامن هادي آل طعمة، 
حزيران 2018.

القزويني)1940-2016(: ( 30) صالح  حممد  رضا  حممد 
صالح  حممد  رضا  حممد  الكاتب  االديب  الشاعر  ولد 
دراسته  أكمل  هبا،  ونشأ  كربالء  مدينة  يف  القزويني 
بغداد  اىل  انتقل  ثم  واالعدادية  واملتوسطة  االبتدائية 
االقتصاد  كلية  فدخل  املستنرصية  جامعة  يف  للدراسة 
مرصف  يف  املرصيف  العمل  مارس  السياسية،  والعلوم 
الرافدين بكربالء، ثم انتقل اىل الكويت، غري ان عملة 

الوظيفي مل يمنعه من ارتياد اندية اهل الفضل واالدب 
وله  عمره  من  الثاين  العقد  يف  وهو  الشعر  نظم  فقد 
قصائد كثرية كتبها يف املناسبات ونرشت يف الصحف 
اىل  ينظر  التفاصيل  من  للمزيد  العربية.  واملجالت 
ج5،   ،... كربالء  شعراء  طعمة،  ال  هادي  سلامن 

ص333-325. 

السيد مرتىض القزويني: هو اخلطيب السيد مرتىض بن ( 31)
السيد حممد رضا بن السيد هاشم القزويني املوسوي، 
علم  بيت  يف  نشأ   ،1930 عام  كربالء  مدينة  يف  ولد 
عرصه،  وعلامء  ابيه  عن  الدينية  العلوم  أخذ  وادب، 
درس املقدمات يف النحو واملنطق والبالغة واالصول، 
وادارة  االهلية،  الصادق  االمام  مدرسة  ادارة  توىل 
احلسيني  املنرب  شغل  بعدها  الدينية،  العلوم  مدرسة 
خطيبًا مدة ستة عرش عامًا واعظًا ومرشدًا. للمزيد من 
التفاصيل ينظر، حيدر املرجاين، خطباء املنرب احلسيني، 

ج5، مطبعة القضاء، النجف، 1969، ص154.

حسن بن حممد بن داود اخلطيب )1920-...(: ولد ( 32)
يف مدينة كربالء عام 1920، مارس املحاماة ثم ذهب 
اىل باريس لدراسة القانون. حصل عىل الدكتوراه وعاد 
ببغداد  العدل  وزارة  يف  عني   ،1956 عام  العراق  اىل 
وتنقل قاضيًا يف املدن العراقية ثم أصبح فيام بعد عضوًا 
يف حمكمة التمييز، احيل بعدها اىل التقاعد عام 1986، 
له العديد من املؤلفات منها »االقطاع وقانون االصالح 
»االوراق  و  القانون«  اصول  »مبادئ  و  الزراعي« 
آل  سلامن  ينظر.  التفاصيل  من  للمزيد  التجارية«. 
طعمة، معجم رجال الفكر واالدب يف كربالء، مصدر 

سابق، ص54.

مقابلة شخصية: مرتىض القزويني، باحث وعامل دين، ( 33)
مدينة كربالء، بتاريخ 25 حزيران 2017.

كربالء ( 34) الذاكرة،  يف  كربالء  طعمة،  آل  هادي  سلامن 
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ص254؛   ،1988 بغداد،  العاين،  مطبعة  الذاكرة،  يف 
حسن داخل عطية، االوضاع االجتامعية واالقتصادية 
تارخيية،  دراسة   )1921-1939( كربالء  مدينة  يف 
اجلامعة  األساسية،  الرتبية  كلية  ماجستري،  رسالة 

املستنرصية، 2013، ص81.

مطبعة ( 35) كربالء،  تراث  من  قبسات  الكاميل،  جمبل  فائق 
الكفيل، كربالء، 2016، ص31-17.

الفقراء ( 36) لصالح  الفطرة  زكاة  َجّل(َ  و  )َعزَّ  اهلل  فرض 
واملساكني و إدخال الفرح و الرسور إىل قلوهبم يف يوم 
العيد و من أجل تقوية أوارص املحبة بني أفراد املجتمع 
اإلسالمي، جيب عىل كل مكلٍف إخراجه من ماله ليلة 
ى  ُتسمَّ و  يعوهلم،  نفسه و عن كل من  الفطر عن  عيد 
بزكاة الفطرة، كام و ُتسّمى أيضًا )بزكاة األبدان( ألهنا 
اإلمام  عن  ُرِوَي  ُتطّهر،  و  املوت  من  صاحبها  حتفظ 
ُه َقاَل يِف َقْوِل اهللَِّ ﴿ َقْد  جعفر بن حممد الصادق َأنَّ
ى ﴾ َقاَل: »َأدَّى َزَكاَة اْلِفْطَرِة« للمزيد من  َأْفَلَح َمن َتَزكَّ
وسائل  مستدرك  الطربي،  النوري  حسني  التفاصيل 
ج7،  1408هـ،  قم،  البيت،  آل  مؤسسة  الشيعة، 

ص137.

حسن داخل عطية، املصدر السابق، ص82.( 37)

عيل الرشقي، موسوعة االحالم، القسم الثالث، بغداد: ( 38)
1991، ص207؛ حممد جواد مغنية، الشيعة وامليزان، 
بريوت: د. ت، ص 147؛ فائق جمبل الكاميل، املصدر 
السابق، ص30-31؛ »مقابلة شخصية«، سلامن هادي 

ال طعمة، كربالء ، بتاريخ 28 ترشين الثاين 2017.

عاداهتا ( 39) األرشاف  النجف  الرشقي،  عيل  طالب 
األرشاف،  النجف  اآلداب،  مطبعة  وتقاليدها، 
جولة  الزنجاين،  املوسوي  ابراهيم  ص75؛   ،1977
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  املقدسة،  االماكن  يف 
يف  الغري  زهرة  الكويف،  عبود  حممد  بريوت،1985؛ 

النجف، مطبعة الغري، النجف، د. ت، ص85.

انه عىل ( 40) واملدينة ويذكر  ُخم: هو مكان بني مكة  غدير 
اميال من املحقة وقبل عىل بعد ميل واحد،  بعد ثالثة 
 النبي للنبي حممد. وقد روى عن  هناك مسجد 
نزله يف غدير خم بعد العودة من حجة الوداع وخطب 
يف الناس ثم خلف عليهم االمام عيل بقوله )من 
كنت مواله فهذا عىل مواله...( للمزيد من التفاصيل 
عن هذا اليوم العظيم، ينظر: حسني االميني، الغدير، 
عبد  ت؛  د.  احلديثة،  الغري  مطبعة  ج10،   –  1 ج 
املؤمن البغدادي، مراصد لالطالع عىل اسامء االمكنة 
والبقاع، ج1، دار املعرفة، بريوت، 1954، ص 482.

حممد ( 41) ص83؛  السابق،  املصدر  عطية،  داخل  حسن 
مؤسسة  ط3،  كربالء،  يف  عشت  الشريازي،  مهدي 
عبد  ص56-57؛  بريوت،2003،  العاملية،  التبليغ 
الصاحب نارص ال نرص اهلل، كربالء يف ادب الرحالت، 

ط1، بريوت، مؤسسة البالغ، 2013، ص105.

واحلارض، ( 42) املايض  بني  الدينية  االحتفاالت  باقر،  عيل 
العدد )5(، كربالء 2008، ص  الغد«، )جملة(،  »بناة 

.22-20

طارق أمني اخلفاجي ونوفل اخلفاجي، حمافظة كربالء ( 43)
د.  كربالء  اجلمهورية،  مطبعة  واملعارص،  الرتاث  بني 

ت، ص 105.

أدم متز، احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري، ( 44)
بريوت  ط4،  رويدة،  ابو  اهلادي  عبد  حممد  ترمجة 

1967، ص137.

يف ( 45) »املشاركة  العربية  اللغة  يف  الكلمة  معنى  التعزية: 
احلزن«، وكانت تطلق عىل جممل الشعائر التي تؤدي يف 
عاشوراء، ولكن حتول معناها قليال يف إيران وأصبحت 
متثل شعائر التعبري عن األمل والندم، بينام تعني يف اهلند: 
العزاء. للمزيد  التي حتمل يف مواكب  النعوش  جمموع 
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احلسيني«،)جملة(،  »اإلصالح  ينظر:  التفاصيل  من 
 ،2016 الرابعة  السنة  العدد13،  االرشف،  النجف 

ص133 .

ومن ( 46) املنرب  القارئ  الكربالئيون  ويسمون  اخلطيب: 
التارخيية  املادة  وفرة  فيه  تتوفر  ان  جيب  التي  الرشوط 

واالدبية وان يكون من أحسن الناس صوتًا. 

النجف، ( 47) احلسينية،  املآتم  تاريخ  الكتبي،  رضا  حممد 
1371هـ، ص17.  

االصالة ( 48) بني  العزاء  جمالس  اليارسي،  رضا  حممد 
لسنة  األول،  العدد  )جملة(،  »شبابنا«،  والتجديد، 
2016، ص 25؛ عيل الرشقي، االحالم، رشكة الطبع 

والنرش االهلية، بغداد ،1963، ص74. 

حممد عيل داعي احلق من مواليد كربالء عام 1940م، ( 49)
أشهر  من  ويعد  وشعرائها،  ومدرسيها  فضالئها  من 
درس  الرشيف،  املصحف  بخط  قام  حيث  اخلطاطني 
يف كلية الرشيعة له من املؤلفات عدة منها ضحايا عزاء 
ترشين  بتاريخ15  املقابلة  اجريت  وغريها،  طويريج 

األول 2017، حي التعاون.

األعالم السوداء: هي رمزًا للحزن واملوت.( 50)

واالطمئنان ( 51) للرجاء  رمزًا  تعد  اخلرضاء:  األعالم 
النفيس وتشري اىل اهل اجلنة فقد ورد لفظ اخلرضة يف 

وصف حال اهل اجلنة.

األعالم احلمراء: كان العرب قدياًم عندما يقتل شخصًا ( 52)
يرفع  وال  امحر  علاًم  قبة  عىل  يضعون  بثأره  يؤخذ  وال 

العلم اال بعد اخذ الثأر.

داعي ( 53) عيل  حممد  الشيخ  العالمة  شخصية«،  »مقابلة 
احلق، بتاريخ 18 شباط 2018. 

امام ( 54) من  اخلطيب  عليها  يصعد  مرقاة  منصة،  املنرب: 
وغريه ليسمعه ويراه الناس.

سيكولوجيا ( 55)  - كربالء  تراجيديا  احليدري،  ابراهيم 
اخلطاب الشيعي، مطبعة دار الساقي، بريوت، 1999، 

ص98.

االئمة ( 56) احوال  يف  االحزان  مثري  اجلواهري،  رشيف 
االثني عرش، النجف: 1966م، ص84-83. 

أهم وأقدم املواكب يف مدينة كربالء والتي تعرف عند ( 57)
أهايل كربالء بمواكب األطراف السبعة القديمة وهي 
الطاق،  باب  طرف  موكب  العباسية،  طرف  )مجهور 
باب  طرف  وموكب  السالملة،  باب  طرف  وموكب 
طرف  وموكب  اخلان،  باب  طرف  وموكب  النجف، 

باب بغداد، وموكب طرف باب املخيم.

واملظاهر ( 58) اآلثار  السعدي،  حمسن  عون  عبد  انتصار 
تراث  كربالء،  يف  احلسيني  العزاء  ملراسيم  االجتامعية 
الثانية،  السنة  الثاين،  العدد  كربالء،  »جملة«،  كربالء، 
عبد  شخصيه«،  »مقابلة  ص214؛   ،2016 حزيران 
للدراسات  كربالء  مركز  مدير  القريي،  عزيز  األمري 
البلدية،  حي   - كربالء  احلسينية،  العتبة  يف  والبحوث 

بتاريخ 12 كانون األول 2017.

صدورها ( 59) بلطم  تقوم  الرجال  من  جمموعة  من  يتكون 
يف  وشعبية  انتشارًا  اكثر  املواكب  هذه  وتعد  باأليدي، 
كربالء ومن املعتاد ان تنطلق مواكب اللطم بعد صالة 
من  االوىل  العرشة  االيام  خالل  يوم  كل  من  العشاء 
»جوكات«  تدعى  صغرية  جمموعات  ويف  حمرم  شهر 
ايقاعية وتطوف شوارع وازقة كربالء  تسري بخطوات 
الفضل  أيب  واخية  احلسني  االمام  مرقد  نحو  متجهة 
العباس، وخالل مسريهتا تقوم كل جمموعة مقطع 
التي  االوىل  املجموعة  من  شعبية  قصيدة  مقاطع  من 
املواكب  من  االخرية  املجموعة  حتى  املسرية  تتصدر 
ورثاء  مدح  االغلب،  عىل  فهي  القصائد  ومضامني 
تتضمن  وقد   ،البيت واهل  النبي  ملناقب  وتعداد 
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اجتامعية  وانتقادات  سياسية  شعارات  القصائد  بعض 
ختدم بعض االهداف الدينية والوطنية.

التعزية ( 60) مواكب  أقّدم  الطاق:  باب  طرف  موكب 
)1834م(  عام  أُسس  املقدسة،  كربالء  يف  احلُسينية 
بني  من  السيام  الطاق  باب  أهايل  من  جمموعة  يد  عىل 
القّدامى  املؤسسني  أبرز  من  وكان  زناگه،  وبني  سعد 
هو املرحوم احلاج إبراهيم زنكي، ونعمة العبد، وعبد 
الشاله، وهويدي السعدي، اما شعراء املوكب القّدامى 
كان من أبرزهم املرحوم عبد األمري الرتمجان، واحلاج 
من  للمزيد  البيايت،  وسليم  اخلفاجي،  ضايع  كاظم 
بيوتات  اهلل،  نصـر  آل  الصاحب  عبد  ينظر:  التفاصيل 
والنرش،  للطباعة  البالغ  مؤسسة  القديمة،  كربالء 
جواد  شخصية:  مقابلة  ص414؛   ،2011 بريوت، 
الطاق،  باب  طرف  وخمتار  املوكب  كفيل  اخلطيب، 
مقابلة  2017؛  األول  كانون   22 بتاريخ  كربالء، 
املوكب،  كفيل  األسدي،  زنكي  ياسني  شخصية: 
كربالء- باب الطاق بتاريخ 22 كانون األول 2017.

املقدسة، ( 61) كربالء  مدينة  يف  القديمة  املواكب  من  يعد 
أُسسًّ عام 1888 عىل يد املال عيل املختار واملال حيدر 
املختار، وكان املعزون آنذاك يعقدون املجالس احلُسينية 
يف بيوهتم، ويف عام 1919 تم بناء أول تكية للموكب 
يف شارع قبلة العباس مقابل بيت الراجة- مقهى 
شارع  إىل   1968 عام  يف  انتقل  ثم  حاليًا،  الزوراء 
اجلمهورية يف ملك سعد قندي. مقابلة شخصية: حامد 
بتاريخ  كربالء،  املوكب،  كفيل  الوزين،  العبيس  كاظم 

27كانون األول 2017.

من ( 62) جمموعة  من  تتكون  التي  الشعبية  املواكب  هي 
الرجال الذين يرضبون بالسالسل احلديدية عىل الظهر 
والكتفني ويتكون الزنجيل من جمموعة من السالسل 
احلديدية الصغرية املربوطة من االسفل بمقبض خشبي 

او حديدي كشعائر عزائية من اهدافه تقديم املواساة يف 
شهر حمرم من كل عام.

املواكب ( 63) أقّدم  من  بغداد  باب  طرف  موكب  يعد 
احلُسينية، أُسسَّ عام 1886عىل يد جمموعة من اخلريين 
الشعائر  إلحياء  بغداد،  باب  حملة  أهايل  من  والوجهاء 
 ،احلُسينية وتوفري اخلدمات لزائري اإلمام احلُسني
من  الباحثة  تتمكن  مل  الشديد  األسف  مع  ولكن 
اال  املوكب  بتأسيس  ساهم  من  بعض  عىل  احلصول 
آل  هم  البحث  مدة  خالل  املوكب  اداره  توىل  قد  انه 
سبيل  عىل  املعروفة  الكربالئية  البيوتات  من  عواد 
العواد، وخلفه عباس عبد  النبي  عبد  املثال ال احلرص 
النبي العواد، مقابلة شخصية: حممد مهدي حممد رضا 
الشيباين، كفيل املوكب، كربالء - باب بغداد،  بتاريخ 

30 كانون األول 2017.

التطبري: هو جرح الرؤوس احلليقة بالقامات برضبات ( 64)
املشاركة  عن  تعرب  شعبية  طقوس  وهي  عميقة  ليست 
احلسني)عليه  لألمام  مواساة  واجلسد  النفس  ايذاء  يف 
السالم( الذي استشهد مثخنًا باجلراح يف معركة الطف 
قبل  عاشوراء  يوم  صبيحة  يف  ذلك  ويكون  بكربالء 
رشوق الشمس تبدأ مواكب املتطربين بالقامات بأداء 
طقوسها يف الصحن احلسيني والعبايس وبعد االنتهاء 
الشعبية  احلاممات  اىل  املتطربون  يذهب  التطبري  من 
جروحهم  تعالج  حيث  واالستحامم  لالستشفاء 

وتطبب من قبل احلالقني وبطرق شعبية تقليدية.

أٌسست عام 1942 عىل يد جمموعة من اخلريين وخدمة ( 65)
اإلمام احلُسني من أهايل باب اخلان، وكانت تسمى 
شباب الفاضلية، ويف عام 1959 ُسّمَيت شباب باب 
اخلان، ويف عام 1969 ُسّمَيت هبيأة طرف باب اخلان 
يف أول تأسيسها كانت تقع جماور باب العلقمي ملرقد 
أيب الفضل العباس حتى عام 1979، توىّل إدارة 
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 ،احلُسني اإلمام  خّدمة  من  عّدد  وكفالته  املوكب 
احلمريي،  محودي  سعيد  احلاج  أبرزهم  من  وكان 
هناية  إىل  أستمر  الذي  احلمريي  عيل  حممد  أصبح  ثم 
شخصية:  مقابلة  العشـرين،  القرن  من  للسبعينيات 
 3 بتاريخ  كربالء،  املوكب،  كفيل  احلمريي،  عبود 

كانون الثاين 2018.

البعث ( 66) حزب  دفعت  التي  االسباب  واهم  أحد  كانت 
عىل  املهيمنة  العسكرية  النخبة  مع  للتعاون  )املنحل( 
لتغيري  للمبادرة  العراق  يف  العسكرية  القوة  مفاصل 
اتصفت  ما  اىل  يعود  السلطة،  وتسلم  السيايس  النظام 
ضعف،  من  عارف  حممد  الرمحن  عبد  حكومة  به 
نجح  وفعال  احلكم،  هيبة  فرض  عىل  القدرة  وعدم 
القادة حزب البعث يف كسب ود ابراهيم الداود وعبد 
الرزاق النايف بالتحرك باجتاه تدبري انقالب عسكري 
 ،1968 متوز   17 يوم  صبيحة  االنقالبني  حترك  اذ 
عارف  حممد  الرمحن  عبد  الرئيس  بحكومة  وأطيح 
للمزيد  أخرى.  مرة  البعث  حزب  اىل  السلطة  وإعادة 
االسدي،  عبد  رمضان  جعفر  ينظر:  التفاصيل  من 
العراق  يف  والسيايس  االقتصادي  وأثره  هاشم  جواد 
حتى عام 1982، رسالة ماجستري، كلية الرتبية للعلوم 

اإلنسانية، جامعة كربالء، 2016، ص154.

إبراهيم احليدري، املصدر السابق، ص75. ( 67)

صالح نغامش الكرعاوي، خواطر وذكريات من تاريخ ( 68)
االرشف،  النجف  املارد،  مطبعة  االرشف،  النجف 
مقابلة شخصية: عبد  2004، ج1، ص137-139؛ 
يف  والدراسات  البحوث  مركز  مدير  القريي،  األمري 
العتبة احلسينية، كربالء، بتاريخ 5 كانون الثاين 2018.

إبراهيم احليدري، املصدر السابق، ص 77-75.( 69)

باملظاهرات ( 70) القيام  اىل  ادت  التي  االسباب  احد  كان 
عرفت  والتي  االرشف  والنجف  كربالء  مدينتي  يف 

املوافق  1397هـ  صفر  بانتفاضه  التارخيية  املصادر  يف 
منتصف شباط 1977، هو ارصار السلطة البعث عىل 
احلسينية،  الشعائر  وإحياء  اقامه  بمنع  اوامرها  اصدار 
الكربالئي  املجتمع  قبل  من  رفض  اىل  ذلك  ادى  مما 
رفضت  التي  الدينية  املؤسسة  عن  فضال  والنجفي، 
ذلك مما دفعت السلطة بنرش قواهتا من اجليش املجهز 
نجف-  الطريق  طول  عىل  واملصفحات  بالدبابات 
متمردين  اهنم  عىل  الزائرين  مع  وتعاملت  كربالء، 
عىل النظام ، مما دفع السلطات القيام بحملة كبرية من 
التفاصيل  من  للمزيد  الزائرين  ومالحقة  االعتقاالت 
يف  اإلسالمية  صفر  انتفاضة  اخلرسان،  رعد  ينظر: 
العراق، ط2،  مطبعه امري املؤمنني، قم، 1982، 
النظام  الشاله،  جعفر  حمي  غالب  امحد  ص57-58؛ 
ماجستري،  رسالة   ،2003-1968 العراق  يف  احلزيب 
 ،2005 بغداد،  جامعة  السياسية،  العلوم  كليه 
ص113؛ امحد عبد اهلادي السعدون، املرجعية الدينية 
دراسة يف فكرها السيايس وموقفها السيايس يف العراق، 
رسالة ماجستري، كليه العلوم السياسية، جامعه بغداد، 
2007؛ عبد اهلادي الركايب، وثائق ال متوت صفحات 
بغداد،  الشهداء،  مؤسسة  البعث،  حزب  تاريخ  من 
االسدي،  عبد  رمضان  جعفر  ص31؛  ج1،   ،2009
العراق  يف  والسيايس  االقتصادي  وأثره  هاشم  جواد 

حتى عام 1982، ص182.

بتاريخ ( 71)  ،2890 العدد  بغداد،  »جريدة«،  اجلمهورية، 
24 شباط 1977؛ جعفر رمضان عبد االسدي، جواد 
هاشم وأثره االقتصادي والسيايس يف العراق حتى عام 

1982...، ص183.

املحكومني ( 72) بالسجن  املعتقلني  رساح  السلطة  أطلقت 
املرقم  االعفاء  قرار  صدور  بعد  السجن  من  باملؤبد 
بالعفو عن  بتاريخ 16 متوز 1978 والقايض   )958(
من  للمزيد  حمكوميتهم.  مدة  من  تبقى  مما  السجناء 
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التفاصيل ينظر: »الوقائع العراقية«، »جريدة«، بغداد، 
العدد 2665، بتاريخ 24 متوز 1978.

تكريت ( 73) يف  ولد   :)1914-1982( البكر  حسن  أمحد 
عام 1914، التحق بمدرسة دار املعلمني وخترج منها 
 ،1938 عام  العسكرية  بالكلية  التحق   ،1932 عام 
شارك يف ثورة 14 متوز 1958 كام شارك يف انقالب 8 
شباط 1963، توىل رئاسة الوزراء بعد نجاح االنقالب 
وعني نائب رئيس اجلمهورية، وابعد عن نيابة الرئاسة 
اخلارجية  وزارة  يف  سفريا  بوصفه  وعمل  ذلك،  بعد 
عام 1964،شارك يف انقالب 17- متوز 1968، توىل 
رئاسة اجلمهورية منذ ذلك الوقت حتى عام 1979، 
تويف يف ترشين االول 1982، محيد املطبعي، موسوعة 
الشؤون  دار  العرشين،ج1،  القرن  يف  العراق  اعالم 

الثقافية العامة، بغداد، 1995، ص 11- 12.

صدام حسني )2007-1937(: ولد يف قرية العوجه ( 74)
انتقل  يف حمافظة صالح الدين، يف 28 نيسان 1937، 
اىل بغداد عام 1955، ويف عام 1957 انتمى اىل حزب 
اغتيال  املشاركني يف حماولة  احد  املنحل و كان  البعث 
املحاولة  فشل  وبعد   ،1959 عام  قاسم  الكريم  عبد 
هرب اىل سوريا ومنها اىل القاهرة و اكمل هناك دراسة 
البعث  انقالب  بعد   1963 العراق  اىل  عاد  الثانوية، 
الفالحي للحزب، ثم شارك  االول ليعمل يف املكتب 
جملس  لرئيس  نائبا  وأصبح   ،1968 متوز  انقالب  يف 
قياده الثورة حتى متوز 1979 حيث توىل منصب رئيس 
باحلروب  عهده  وامتاز   2003 نيسان  حتى  مجهوريه 
جواد   : اىل  ينظر  التفاصيل  من  للمزيد   ، واالستبداد 
الساقي،  دار  وصدام،  البكر  مع  عراقي  وزير  هاشم، 

بريوت،2003، ص 41.

قدم امحد حسن البكر استقالته بتاريخ 10 متوز1979، ( 75)
جلمهورية  رئيسا  املجيد  حسني  صدام  حملة  وحل 

الثورة  قيادة  جملس  قراري  بموجب  العراق، 
و)895(   ،1979 متوز  بتاريخ10  املرقمني)894( 
ينظر:  التفاصيل  من  للمزيد  بتاريخ 16 متوز 1979، 
 ،2721 العدد  بغداد،  )جريدة(،  العراقية«،  »الوقائع 

بتاريخ 16 متوز 1979.

مقابلة شخصية: العالمة الشيخ حممد عيل داعي احلق، ( 76)
بتاريخ 27 كانون األول 2017. 

حي ( 77) كمونة-  احلسني  عبد  عيل  شخصية:  مقابلة 
املوظفني، بتاريخ 21 كانون الثاين 2018.

قد عثرت الباحثة عىل كتاب صادره من القيادة القطرية ( 78)
عن  احلزب  مالحظات  تتضمن  املنحل  البعث  حلزب 
عىل  واحلث  معها  التعامل  وكيفية  احلسينية  الشعائر 
اندثارها خاصة يف مدينتي كربالء والنجف املقدستني، 
عىل الرغم  تارخيها خارج املدة الزمنية للبحث ولكن 
وتبني  الكتاب  ذلك  توظف  ان  شديد  وبتواضع  ترى 
للقارئ الكريم ادراك حزب السلطة ان ممارسة الشعائر 
احلسينية متثل خطر عىل وجوده يف السلطة ملا حتمله من 
اريد  اذا ما  مضامني فكرية وعلمية واجتامعية وبالتايل 
بسلطه بغداد فرض سيطرهتا عىل الوسط العراق البد 
من امر جيب حتقيقه اال هو القضاء عىل الشعائر احلسينية 
مدى اتباع السياسة املستبدة والطائفية من رجال االمن 
التعامل مع  الكتاب عىل رضورة  البعثي، وعليه يوكد 
لغرض  العسكرية  املظاهر  وضغط  بروية  املناسبة  هذه 
هذه  استغالل  حياولون  الذين  عىل  الفرصة  تفويت 
املناسبة، كام اكد عىل التنسيق التام بني األجهزة األمنية 
سيطرات  وضع  عن  فضال   ، احلزبية  األجهزة  وبني 
شهر  خالل  كربالء  مدينة  مداخل  عىل  مشرتكة 
مؤسسه  »أرشيف  ينظر:  التفاصيل  من  للمزيد  حمرم 
تنظيم  مكتب   ، القطرية  القيادة  من  كتاب  الشهداء«، 
ترشين   9 بتاريخ   )243/1( املرقم  الرسي،  الفرات 
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املوضوع  القطر،  رس  امانة  مكتب  اىل   ،1982 الثاين 
)مقرتحات ومالحظات عن زيارة العارش من حمرم(، 

ملحق رقم )2(. 

باحث ( 79) الكاظم،  عبد  الرزاق  عبد  الشخصية:  مقابلة 
بتاريخ  العراقي يف كربالء، كربالء،  وخمرج يف املرسح 

12 أيار 2018.  

ثوبا ( 80) اي  املالبس،  فوق  ملا  االكسية  من  نوع  اجلبة: 
فوق  أحيانا  وتلبس  باجلسم،  حييط  وخميطا  مفصال 
تشمل  الثياب  مقطعات  من  نوع  اهنا  وذكر  القميص 
العراق،  فيها، واجلبة االكثر شيوعا يف  اجلسم وجتمعه 
واسعة  وهي  واألكامم«.  اجليب  »املكفوفة  اجلبة  هي 
فيها  االشياء  من  كثري  حلمل  أداة  وغدت  وفضفاضة 
حممود  وليد  سواء،  حد  عىل  والنساء  للرجال  بالنسبة 
اجلادر، األزياء الشعبية يف العراق، بغداد، 1979، ص 

  .78-77

اهنا ( 81) غري  الزبون،  تشبه  األكسية  من  نوع  هي  الصايه: 
وختلو  الشتاء،  يف  اكامم  هلا  وتكون  بطانة  بدون  تكون 
وان  والصاية  خمتلفة.  منها  وتصنع  الصيف،  يف  منها 
النساء  فان  الرجال،  يرتدهيا  التي  االزياء  من  كانت 
الصيف  فصل  يف  سيام  وال  ايضا  يلبسنها  االعرابيات 
االزياء  عىل  ملحة  السامرائي،  رشيد  عامر  سابقا؛ 

الشعبية، بغداد، 1970، ص 42.

االمام ( 82) مدرسة  مدير  الصايف،  امحد  شخصية:  مقابلة 
 22 بتاريخ  املقدسة،  احلسينية  العتبة  الدينية،  احلسني 

نيسان 2018.

عامر رشيد السامرائي، املصدر السابق، ص 19-18.   ( 83)

املصدر نفسه، ص 20-19.  ( 84)

الغرتة: نوع من أغطية الرأس وتكون عادة من القطن، ( 85)
والعراقيون من أهل البادية يسمون الكوفية »احلاللية«، 
وتثبت عىل الرأس. واصلها الكلمة من الغرتاء ومعناه 

وملا  ونحومها  والقطائف  االكسية  من  زئربه  كثر  ما 
كانت الكوفية تتخذ عند العرب من االنسجة الكثرية 
املصدر  اجلادر،  حممود  وليد  باسمها؛  سميت  الزئرب 

السابق، ص101.

العربية دراسة ( 86) البالد  والبدو يف  البداوة  مكي اجلميل، 
ألحواهلم االجتامعية واالقتصادية ووسائل توطينهم، 

رسس الليان، 1962، ص 51. 

العراق، ( 87) يف  الرحالة  والقبائل  البدو  اجلميل،  مكي 
بغداد، 1956، ص 92.  

العصابة: راية من احلرير مزركشة بالذهب حتمل خلف ( 88)
السلطان تعلوها خصلة من الشعر.

به ( 89) تلف  أسود  قامش  وهي  الشيلة،  وتسمى  الفوطة: 
املرأة رأسها حتت العصابة رشيطة أن يظهر الوجه.

احلرير ( 90) من  مكونة  مستطيلة  سوداء  قطعة  البوشية: 
األسود، تغطي املرأة وجهها لدى خروجها من البيت، 
حيول  ببوشيتني،  وجهها  تغطي  النساء  من  والبعض 
دون اطالع الرجال الغرباء عىل وجه املرأة وهذا يدخل 
يف باب احلشمة االجتامعية واقرار حلرمة املرأة وال تزال 
متارس املرأة ارتدائها حتى يومنا هذا. مصطفى جواد، 
العدد  الشعبية،  العرب  أزياء  الشعبي، »جملة«،  الرتاث 

8 لسنة 1964، ص8. 

العراقي يف ( 91) الكريم، موسوعة املرسع  الرزاق عبد  عبد 
كربالء، خمطوطه، ورقة 25.

العدد ( 92) االرشف،  النجف  »جريدة«،  االدبية،  النجف 
40، السنة الثانية، شوال لسنة 1344.  

الشعراء ( 93) أهم  أحد  حممود درويش )1941-2008(: 
بشعر  اسمهم  ارتبط  الذين  والعرب  الفلسطينيني 
ساهم  من  أبرز  أحد  درويش  يعترب  والوطن.  الثورة 
بتطوير الشعر العريب احلديث وإدخال الرمزية فيه، وله 
دواوين شعرية مليئة باملضامني احلداثية، يف قرية الربوة 
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التي تقع يف اجلليل قرب ساحل عكا، خرجت األرسته 
برفقة الالجئني الفلسطينيني يف العام 1948 إىل لبنان، 
حممود  بدران،  مجال  ينظر،  التفاصيل  من  للمزيد 
املرصية،  الدار  واملقاومة،  الصمود  شاعر  درويش 

القاهرة، 1999، ص100-9. 

ارتكبتها ( 94) مذبحة  قاسم«  كفر  جمزرة  قاسم:  كفر  جمزرة 
قوات االحتالل اإلرسائيلية بحق العرشات من سكان 
كوهنا  ورغم   ،1956 عام  بفلسطني  قاسم  كفر  بلدة 
إحدى املجازر اإلرسائيلية الكثرية فإهنا اكتسبت بعدا 

خاصا لتزامنها مع واقعة العدوان الثالثي عىل مرص.

عبد الرزاق عبد الكريم، املصدر السابق، اجلزء الرابع، ( 95)
ورقة 32.  

اديبا ( 96) مهدي جاسم شاميس: ولد يف مدينة كربالء كان 
وشاعرا وعضوا يف حلقة اآلداب التابعة اىل مجعية ندوة 
 ،1930 عام  كربالء  يف  تأسست  التي  العريب  الشباب 
للمزيد من التفاصيل ينظر: املصدر نفسه، ص352-

 .353

عىل ( 97) عادة  تشتمل  قصرية  غنائية  مرسحية  األوبريت: 
مواقف  عىل  حتتوي  كام  سعيدة  هنايتها  عاطفية  حبكة 

احلوار امللفوظ والرقص التعبريي أو االستعرايض . 

العراقي، ج1، مطبعة ( 98) الغناء  إبراهيم الوردي،  محودي 
أسعد، بغداد، د.ت، ص91. 

ورقة ( 99) ج4،  السابق،  املصدر  الكريم،  عبد  الرزاق  عبد 
  .149-148

اإلذاعة والتلفزيون، »جملة«، العدد 115، 3 ترشين ( 100)
األول 1976.

ارسة ( 101) من  ولد  مرسحي  كاتب  زنكنة:  الدين  حمي 
يف  وهو  الكتابة  بدأ  1940م  عام  كركوك  يف  كردية 
واوىل  مرسحي  ككاتب  اشتهر  عمره  من  عرش  الرابع 
بن  صفوان  الطبيب  »حكاية  أو  »السؤال«  مرسحياته 

لبيب وما جرى له من العجيب والغريب« له العرشات 
من املرسحيات كتبها طيلة حياته وعرضت بعضها يف 
ولبنان  واملغرب  وتونس  واخلرطوم  والقاهرة  برلني 
للمزيد   . 2010م  عام  تويف  اخلليج  دول  بعض  ويف 
من التفاصيل ينظر اىل: صباح األنباري، هذا هو حمي 

الدين زنكنة، جريدة العراق، بغداد، 1993/7/21 

الكريم، كاتب، ( 102) الرزاق عبد  مقابلة شخصية: عبد 
كربالء، بتاريخ 22 ترشين األول 2017.  

الم�شادر والمراجع

اوالً / االطاريح والرسائل اجلامعية:

يف . 1 احلزيب  النظام  الشاله،  جعفر  حمي  غالب  امحد 
كليه  ماجستري،  رسالة   ،2003-1968 العراق 

العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2005.

امحد عبد اهلادي السعدون، املرجعية الدينية دراسة . 2
العراق،  يف  السيايس  وموقفها  السيايس  فكرها  يف 
جامعه  السياسية،  العلوم  كليه  ماجستري،  رسالة 

بغداد، 2007.

االجتامعية . 3 االوضاع  عطية،  داخل  حسن 
 )1939-1921( كربالء  مدينة  يف  واالقتصادية 
الرتبية  كلية  ماجستري،  رسالة  تارخيية،  دراسة 

األساسية، اجلامعة املستنرصية، 2013.

وأثره . 4 هاشم  جواد  االسدي،  عبد  رمضان  جعفر 
االقتصادي والسيايس يف العراق حتى عام 1982، 
اإلنسانية،  للعلوم  الرتبية  كلية  ماجستري،  رسالة 

جامعة كربالء، 2016.

عبد الرزاق امحد النصريي، دور املجددين يف احلركة . 5
 ،1932-1908 العراق  يف  والسياسية  الفكرية 
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كلية  بغداد،  جامعة  اىل  مقدمة  دكتوراه  أطروحة 
اآلداب، 1990.

ثانيًا / الكتب العربية:

الرابع . 1 القرن  يف  اإلسالمية  احلضارة  متز،  أدم 
ط4،  رويدة،  ابو  اهلادي  عبد  حممد  ترمجة  اهلجري، 

بريوت، 1967.

سيكولوجيا . 2  - كربالء  تراجيديا  احليدري،  ابراهيم 
بريوت،  الساقي،  دار  مطبعة  الشيعي،  اخلطاب 

.1999

البيوتات . 3 احلائري،  القزويني  الدين  شمس  ابراهيم 
العلوية يف كربالء، مطبعة كربالء، كربالء، 1963.

االماكن . 4 يف  جولة  الزنجاين،  املوسوي  ابراهيم 
بريوت،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  املقدسة، 

. 1985

دار . 5 وصدام،  البكر  مع  عراقي  وزير  هاشم،  جواد 
الساقي، بريوت،2003 .

الصمود . 6 شاعر  درويش  حممود  بدران،  مجال 
واملقاومة، الدار املرصية، القاهرة، 1999.

العراقي، ج1، . 7 الغناء  الوردي،  إبراهيم  7- محودي 
مطبعة أسعد، بغداد، د.ت، 

القرن . 8 يف  العراق  اعالم  موسوعة  املطبعي،  محيد 
العرشين، ج1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

 .1995

املنرب احلسيني، ج5، مطبعة . 9 املرجاين، خطباء  حيدر 
القضاء، النجف، 1969.

الشيعة، . 10 النوري الطربي، مستدرك وسائل  حسني 
ج7، مؤسسة آل البيت، قم، 1408هـ.

مطبعة . 11 ج10،   -  1 ج  الغدير،  االميني،  حسني 

الغري احلديثة، د ت.

وقائع . 12 احلضاري،  ودورها  كربالء  حول  دراسات 
الندوة العلمية التي عقدت يف لندن، دار الصفوة، 

لندن، 1996.

رعد اخلرسان، انتفاضة صفر اإلسالمية يف العراق، . 13
ط2، مطبعه امري املؤمنني، قم، 1982.

سلامن هادي ال طعمه، حماسن املجالس يف كربالء، . 14
كربالء،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الكفيل  دار 

.2015

سعيد رشيد زميزم، كربالء قدياًم وحديثُا، ط1، دار . 15
القارئ، 2010.

كربالء، . 16 من  حكايات  طعمة،  ال  هادي  سلامن 
مكتبة اجلوادين، بريوت، 2006.

آل . 17 النعمة يف أحوال  امتام  سلامن هادي آل طعمة، 
طعمة، خمطوطه، ورقه 18-9. 

وارسها، . 18 كربالء  عشائر  طعمه،  ال  هادي  سلامن 
ج1، دار املحجة البيضاء، بريوت، 1998.

آل . 19 النعمة يف أحوال  امتام  سلامن هادي آل طعمة، 
طعمة، خمطوطه، ورقه 107-105. 

سلامن هادي آل طعمة، شعراء كربالء، ج6، مطبعة . 20
الكفيل، كربالء، 2017

الفكر . 21 رجال  معجم  طعمة،  آلـ  هادي  سلامن 
واألدب، دار املحجة البيضاء، بريوت، 1999.

سلامن هادي آل طعمة، كربالء يف الذاكرة، كربالء . 22
يف الذاكرة، مطبعة العاين، بغداد، 1988.

رشيف اجلواهري، مثري االحزان يف احوال االئمة . 23
االثني عرش، النجف، 1966م.

وذكريات . 24 خواطر  الكرعاوي،  نغامش  صالح 
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املارد،  مطبعة  ج1،  االرشف،  النجف  تاريخ  من 
النجف االرشف، 2004.

حمافظة . 25 اخلفاجي،  ونوفل  اخلفاجي  أمني  طارق 
اجلمهورية،  مطبعة  واملعارص،  الرتاث  بني  كربالء 

كربالء د.ت.

عاداهتا . 26 األرشاف  النجف  الرشقي،  عيل  طالب 
األرشاف،  النجف  اآلداب،  مطبعة  وتقاليدها، 

.1977

كربالء . 27 بيوتات  اهلل،  نصـر  آل  الصاحب  عبد 
القديمة، مؤسسة البالغ للطباعة والنرش، بريوت، 

.2011

صفحات . 28 متوت  ال  وثائق  الركايب،  اهلادي  عبد 
الشهداء،  مؤسسة  البعث،ج1،  حزب  تاريخ  من 

بغداد، 2009. 

عبد االمري عوز، صور كربالء املنسية، بريوت، دار . 29
املحجة البيضاء، 1999.

عىل . 30 لالطالع  مراصد  البغدادي،  املؤمن  عبد 
املعرفة، بريوت،  دار  والبقاع، ج1،  اسامء االمكنة 

 .1954

عبد الصاحب نارص ال نرص اهلل، كربالء يف ادب . 31
الرحالت، مؤسسة البالغ، بريوت ، 2011.

عبد الرزاق عبد الكريم، موسوعة املرسع العراقي . 32
يف كربالء، خمطوطه، 2013.

عيل عباس علوان، تطور الشعر العريب احلديث يف . 33
العراق، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1975 

والنرش . 34 الطبع  رشكة  االحالم،  الرشقي،  34-عيل 
االهلية، بغداد ،1963.

الثالث، . 35 القسم  االحالم،  موسوعة  الرشقي،  عيل 

بغداد، 1991.

عامر رشيد السامرائي، ملحة عىل االزياء الشعبية، . 36
بغداد، 1970.

فائق جمبل الكاميل، قبسات من تراث كربالء، مطبعة . 37
الكفيل، كربالء، 2016.

يف . 38 العراقيني  املؤلفني  معجم  عواد،  كوركيس 
اإلرشاد،  مطبعة  والعرشين،  عرش  التاسع  القرنني 

بغداد، 1969.

حممد حرز الدين، معارف الرجال يف تراجم العلامء . 39
البيضاء، بريوت،  واالدب يف كربالء، دار املحجة 

.1994

يف . 40 العلمية  احلركة  تاريخ  الشاهرودي،  الدين  نور 
كربالء، دار العلوم، بريوت، 1990.

حممد صادق الشبيبي، ديوان حممد الشبيبي، مجعية . 41
الرابطة األدبية، القاهرة،1940.

حممد جواد مغنية، الشيعة يف امليزان، بريوت، د.ت. . 42

حممد عبود الكويف، زهرة الغري يف النجف، مطبعة . 43
الغري، النجف، د. ت. 

ط3، . 44 كربالء،  يف  عشت  الشريازي،  مهدي  حممد 
مؤسسة التبليغ العاملية، بريوت،2003.

حممد رضا الكتبي، تاريخ املآتم احلسينية، النجف، . 45
1371هـ.

العربية . 46 البالد  يف  والبدو  البداوة  اجلميل،  مكي 
دراسة ألحواهلم االجتامعية واالقتصادية ووسائل 

توطينهم، رسس الليان، 1962 .

العراق، . 47 يف  الرحالة  والقبائل  البدو  اجلميل،  مكي 
بغداد، 1956 . 

الثورة . 48 يف  الناصعة  احلقائق  فرعون،  آل  مزهر 
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بغداد،  النجاح،  مطبعة   ،1920 سنة  العراقية 
.1952

كربالء، . 49 يف  األدبية  البيوتات  الكربايس،  موسى 
مطبعة أهل البيت، كربالء، 1968.

العراق، . 50 يف  الشعبية  األزياء  اجلادر،  حممود  وليد 
بغداد، 1979.

القيادة . 51 من  كتاب  الشهداء«،  مؤسسه  »أرشيف 
املرقم  الرسي،  الفرات  تنظيم  مكتب  القطرية، 
اىل   ،1982 الثاين  ترشين   9 بتاريخ   )243/1(
)مقرتحات  املوضوع  القطر،  رس  امانة  مكتب 
ملحق  حمرم(،  من  العارش  زيارة  عن  ومالحظات 

رقم )2(.

  ثالثًا / اجلرائد:

االرشف، . 1 النجف  »جملة«،  احلسيني،  اإلصالح 
العدد13، السنة الرابعة 2016، ص133.

اجلمهورية، »جريدة«، بغداد، العدد 2890، بتاريخ . 2
24 شباط 1977.

3 . ،2665 العدد  بغداد،  »جريدة«،  العراقية،  الوقائع 
بتاريخ 24 متوز 1978.

رابعًا/ البحوث املنشورة: 

وأثرها . 1 العلمية  املجالس  عبد،  رمضان  جعفر 
»اهلدى«،  االجتامعي عىل مدينة كربالء، )جريدة(، 

كربالء، العدد 31، لسنة 2016. - 

عيل باقر، االحتفاالت الدينية بني املايض واحلارض، . 2
»بناة الغد«، )جملة(، العدد )5(، كربالء 2008. 

االصالة . 3 بني  العزاء  جمالس  اليارسي،  رضا  حممد 
لسنة  األول،  العدد  )جملة(،  »شبابنا«،  والتجديد، 

.2016

خامسًا / املقابالت الشخصية

السيد . 1 هو  طعمه  ال  هادي  سلامن  شخصية:  مقابلة 
بن  مهدي  حممد  السيد  بن  هادي  السيد  بن  سلامن 
بن  امحد  السيد  بن  مصطفى  السيد  بن  سليامن  سيد 
السيد حييى آل طعمة من آل فائز املوسوي احلائري، 
1353هـ  القعدة،  ذي   /13 يوم  كربالء  يف  ولد 
ايلول   19 بتاريخ  أجريت  1935م،  لسنة  املوافق 

2017، حي املعلمني.

النقيب وهو . 2 السيد كاظم  العالمة  مقابلة شخصية: 
والرشف  الشهرة  يف  العريقة  العلوية  األرس  من 
التي تعرف يف كربالء، ولدة سنة 1934هـ، له آثار 
وعوامل  جمتمعنا  والعقبات،  الدعوة  منها  مطبوعة 
اهلدم والبناء، نحن واليهود، وغريهم، حي النقيب، 

اجريت بتاريخ 12 كانون الثاين 2018.

باحث . 3 وهو  احلب،  أبو  عدنان  شخصية:  مقابلة 
للدراسات  كربالء  مركز  يف  ومستشار  إسالمي 
 10 بتاريخ  املقابلة  أجريت  كربالء،  والبحوث، 

كانون الثاين 2018.

باحث . 4 زميزم،  رشيد  سعيد  شخصية«؛  »مقابلة 
ومؤلف، كربالء، اجريت املقابلة بتاريخ 16 كانون 

الثاين 2008، العتبة احلسينية املقدسة.

مقابلة شخصية: سلامن هادي ال طعمة، بتاريخ 15 . 5
كانون الثاين 2018.

مقابلة شخصية: حممد النرصاوي، عشرية النرصاوة، . 6
اجريت املقابلة بتاريخ 15 نيسان 2018، كربالء.

باحث . 7 الكتبي،  حسن  حممد  عالء  شخصية:  مقابله 
نيسان   10 بتاريخ  طويريج،   - كربالء  ومؤلف، 

.2018
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مقابلة شخصية: سعيد رشيد زميزم، كربالء، بتاريخ . 8
23 حزيران2017.   

مقابلة شخصية: سلامن هادي آل طعمة، بتاريخ 12 . 9
حزيران 2018.

»مقابلة شخصية«، سلامن هادي ال طعمة، كربالء، . 10
بتاريخ 28 ترشين الثاين 2017.

»مقابلة شخصية«، العالمة الشيخ حممد عيل داعي . 11
احلق، بتاريخ 18 شباط 2018. 

القريي، . 12 عزيز  األمري  عبد  شخصيه«،  »مقابلة 
مدير مركز كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة 
احلسينية، كربالء - حي البلدية، بتاريخ 12 كانون 

األول 2017.

املوكب . 13 كفيل  اخلطيب،  جواد  شخصية:  مقابلة 
 22 بتاريخ  كربالء،  الطاق،  باب  طرف  وخمتار 

كانون األول 2017.

كفيل . 14 األسدي،  زنكي  ياسني  شخصية:  مقابلة 
كانون   22 بتاريخ  الطاق  باب  كربالء-  املوكب، 

األول 2017.

مقابلة شخصية: حامد كاظم العبيس الوزين، كفيل . 15
املوكب، كربالء، بتاريخ 27كانون األول 2017.

مقابلة شخصية: حممد مهدي حممد رضا الشيباين، . 16
 30 بتاريخ  بغداد،  باب   - كربالء  املوكب،  كفيل 

كانون األول 2017.

املوكب، . 17 كفيل  احلمريي،  عبود  شخصية:  مقابلة 
كربالء، بتاريخ 3 كانون الثاين 2018.

القريي، مدير مركز . 18 مقابلة شخصية: عبد األمري 
كربالء،  احلسينية،  العتبة  يف  والدراسات  البحوث 
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الملخ�ض

استطاعت مدينة كربالء املقدسة بفضل مكانتها الدينية العظيمة يف نفوس العراقيني بطوائفهم كافة لضمها 
العامل  مستوى  عىل  بل  فقط  املحيل  املستوى  عىل  ال  واالدبــاء  العلامء  انجاب  من   االطهار االئمة  مراقد 

االسالمي أمجع.

ما بني عامي )1359-1390هـــ/  املدة  التاريخ، وتعد  إبراز مكانة كربالء وأمهيتها يف  إىل  البحث  هيدف 
مدينة  وتاريخ  واملعارصعامة  احلديث  العراق  تاريخ  يف  املميزة  التارخيية  الفرتات  اهم  من  1940-1970م( 
احلكم  ومرحلة  امللكي  احلكم  مرحلة  وهي  مميزتني  بمرحلتني  البالد  ملرور  خاصة  بصورة  املقدسة  كربالء 
نشاطًا  شهدت  اهنا  اال  ومؤثرة  مهمة  تارخيية  أحداث  من  كربالء  مدينة  شهدته  مما  الرغم  وعىل  اجلمهوري، 
التي  واملهام  االدوار  من  العديد  املقدسة  املدينة  هلذه  كانت  إذ  والعلمية،  االدبية  املجاالت  مجيع  يف   ً ملحوظا 
وقعت عىل عاتقها وحتملت مسؤوليتها وباألخص خالل القرن العرشين فهي من جهة كانت واحدة من املدن 
العراقية التي تصدت لكل من حاول املساس بالعراق وهويته العربية وتراثه العريب من خالل حوزته العلمية 
التي اخذت عىل عاتقها اقامة املعاهد العلمية واألدبية وختريج رجاالت علمية أدبية كان هلا دورًا بارزًا وفعال 
يف النهضة االدبية والفكرية العراقية، من جهة اخرى فقد كانت مدينة كربالء املقدسة تسطع كالشمس يف سامء 
العراق حارقة كل من حياول املساس هبويته وقد انتجت نوادر اعالم العلم واالدب من ابنائها الذين استطاعوا 
بعزيمتهم وارصارهم ومنجزاهتم العلمية واألدبية املحافظة عىل تأرخيهم ولغتهم العربية وتغذية الشارع العراقي 

هبذه املشاعر وخري دليل عىل ذلك اشعاهلم لنار الثورة العراقية الكربى عام )1339هـ/ 1920م(.

الكلامت املفتاحية: احلركة األدبية، كربالء، االرس.
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Abstract

The holy city of Karbala was able to achieve its remarkable heritage because of its great 
religious status in the hearts of the Iraqis with their denominations, as well as it embraces the 
graves of the faithful Imams (peace be upon them). For thousands of years, it has introduced 
scientists and writers not only locally but also throughout the Muslim world.

This research highlights the status of Karbala and its historical significance during the period 
between (1359-1390 AH / 1940-1970 AD) which is considered one of the most important 
historical periods in the history of modern and contemporary Iraq in general and the history of 
the holy city of Karbala in particular when the country passed two distinct stages; the kingdom 
and the republic governments. Despite the significant historical events that took place in 
Karbala city, it witnessed remarkable activities in all literary and scientific fields. The holy 
city has many roles and tasks which reflects its responsibility especially during the twentieth 
century. Karbala is one of the Iraqi cities that confronted all those who tried to undermine 
Iraq and its Arabic identity and heritage and its scientific possession, which took upon itself 
the establishment of scientific and literary institutes and graduate scientific literary men who 
had prominent and effective roles in the literary and intellectual renaissance of Iraq. Karbala 
is shining like the sun in the sky of Iraq preventing anyone who tries to violate its identity and 
it has produced a number of figures ins cience and literature who were able to stabilize their 
determination and scientific and literary achievements to preserve their history and the Arabic 
language feeding Iraqis with those feelings and The best evidence of this is the ignition of the 
Great Iraqi Revolution in (1339 AH-1920 AD).

Keywords: Literary movement, Karbala.
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المقدمة

ان احلديث عن تاريخ مدينة كربالء األديب له أمهية 
كبرية، إذ ان مدينة كربالء اصبحت بعد واقعة الطف 
االسالمي،  للمجد  عنوانًا  )61هـــ/680م(  األليمة 
اال إن التاريخ مل ينصف ابناء مدينة كربالء املقدسة، 
هذه  ابناء  كل  به  يترشف  تاريخ  هلم  اصبح  الذين 
ارتأينا  لذا  بعدهم،  اجلميع من  به  يترشف  بل  املدينة 
ان نستعرض هذه النشاطات وما يتعلق هبا من خالل 
»احلركة  عنوان:  حتت  جــاءت  التي  الدراسة  هذه 
ـــ/1940- ــ )1359-1390هـ كربالء  يف  األدبية 

1970م(«.

وقد ُقّسم البحث عىل ثالثة مباحث استعرضنا يف 
االول: اجلذور التارخيية لألدب الكربالئي خالل املدة 
والدور  1900-1940م(،  )1318-1359هــــ/ 
والعلم،  االدب  جماالت  يف  الكربالئيون  لعبه  الذي 

وماهي املقومات التي ساعدت عىل هنوضها.

عاملني  أهم  فيه  ذكرنا  فقد  الثاين:  املبحث  اما 
االول:  كربالء،  يف  االدبية  احلركة  تطور  يف  ساعدا 
مهاًم  دورًا  لعبت  التي  االدبية  الشخصيات  جسدت 
طبيعة  الثاين:  العامل  اما  املــدة،  هذه  خالل  ومميزًا 
احلامس  نار  إلشعال  رشارة  متثل  كانت  التي  البالد 
ما  أفضل  تقديم  أجل  من  الكربالئيني  االدباء  لدى 

عندهم.

ويف املبحث الثالث: تطرقنا ألبرز مظاهر احلركة 
االدبية التي عكست تطور احلياة االدبية والعلمية يف 

هذه املدينة املقدسة.

من  املصادر  من  العديد  عىل  البحث  اعتمد  وقد 

االبرار  من  الطاهرة  املدينة  هذه  ابناء  انتجه  ما  أمهها 
تراث  كتابه  يف  طعمة  آل  هادي  سلامن  السيد  امثال 
اراد  ما  اذا  عنه  باحث  ألي  غنى  ال  الــذي  كربالء 
ان  نرى  حيث  املقدسة  كربالء  مدينة  عن  الكتابة 
املؤلف قد بذل جهودًا كبرية يف ايراد كل ما متكن من 
ايراده عن هذه املدينة مستعرضًا شخصياهتا وارسها 
واخلاصة  العامة  املكتبات  وكذلك  واالدبية  العلمية 
األدبية  البيوتات  كتاب  وكذلك  هبا   يتعلق  ما  وكل 
الذي  الكربايس   ابراهيم  موسى  ملؤلفه  كربالء  يف 
االديب  باجلانب  لإلملام  الكتاب  هذا  خصص فصول 
وشخصياته وارسه ودواوينه، ومن اجلدير بالذكر انا 
قد استفدنا كثريًا من كتاب احلركة العلمية يف كربالء 
ملؤلفه نور الدين الشاهرودي الذي استعرض املؤلف 
من خالل صفحاته القيمة، الدور واملكتبات العلمية 
الكربالئية،  االدبية  الشخصيات  وكذلك   واالدبية، 
خالل  أدبية  تطورات  من  املدينة  هذه  به  مرت  وما 

تارخيها املعارص.

المبحث الول:

الجذور التاريخية لالأدب الكربالئي وتطوره 

)1318-1359هـ/1900-1940م(

نبذة تارخيية:

مصادر  من  مصدرًا  املقدسة  كربالء  مدينة  تعد 
ســواء،  حد  عىل  والدين  واألدب  واملعرفة  العلم 
فعالة تستحق  العصور مسامهة  فقد سامهت عىل مر 
االدبية  احلركة  تطور  يف  كله  والتقدير  ــالل  االج
الكثري  حناياها  يف  واحتضنت  العراق  يف  والفكرية 
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من خرية الشعراء واألدباء واملفكرين كانوا شموسًا 
وقد  واملعرفة،  واالدب  العلم  ســامء  يف  متوهجة 
سايروا التيارات األدبية املختلفة من خالل الندوات 
واالمسيات الشعرية واملهرجانات، وكل ذلك ساعد 
الالزمة  الرشوط  فيه كل  تتوفر  أديب  مناخ  عىل خلق 

لنمو االدب)1(. 

اىل  املاضية  القرون  خالل  العراق  تعرض  لقد 
أشدها  كان  العربية  هويته  لطمس  رشسة  هجامت 
خطورة اهلجمة الرتكية املتمثلة )بسياسة الترتيك()2( 
العثامين)3(  احلكم  أواخر  العراق يف  هلا  تعرض  التي 
املرجوة  غايتها  حتقق  أن  اهلجمة  هذه  واستطاعت 
يف بعض املدن العراقية السيام يف بغداد التي اهتزت 
الثقافية حينذاك، ولوال تصدي بعض اهايل  مكانتها 
وحوزاهتا  والنجف  بكربالء  املتمثلة  الباسلة  املدن 
العلمية واالدبية آنذاك لطمست هويتنا العربية متامًا، 
عىل  الشاخمة  العلمية  القامات  هذه  اخــذت  حيث 
عاتقها توعية الشارع العراقي وتثقيفه من خالل رفده 
باألعامل االدبية القيمة وختريج جيل مثقف متكن من 
التصدي هلذه السياسة اهلدامة، وعمل هؤالء الرجال 
شموعًا  انفسهم  فأوقدوا  العراقي  الفكر  توعية  عىل 

مضيئة يف دروب العلم واالدب)4(.

االدوار  من  العديد  املقدسة  املدينة  هلذه  كانت 
واملهام التي وقعت عىل عاتقها وحتملت مسؤوليتها 
جهة  من  فهي  العرشين  القرن  خــالل  وباألخص 
كانت واحدة من املدن العراقية التي تصدت لكل من 
حاول املساس بالعراق وهويته العربية وتراثه العريب 
عاتقها  عىل  اخذت  التي  العلمية  حوزهتا  خالل  من 
رجاالت  وختريج  واالدبية  العلمية  املعاهد  اقامة 

النهضة  يف  وفعال  بــارزًا  دورًا  هلا  كان  ادبية  علمية 
فقد  اخــرى  جهة  من  العراقية،  والفكرية  االدبية 
كانت مدينة كربالء املقدسة تسطع كالشمس يف سامء 

العراق حارقة كل من حياول املساس هبويته.

حتقيق  املقدسة  كربالء  مدينة  استطاعت  لقد 
نفوس  يف  العظيمة  الدينية  مكانتها  بفضل  ذلك  كل 
االئمة  مراقد  لضمها  كافة  بطوائفهم  العراقيني 
من  متكنت  ونيف  عام  الف  فخالل   ،االطهار
فقط  املحيل  املستوى  العلامء واالدباء ال عىل  انجاب 

بل عىل مستوى العامل االسالمي أمجع)5(.

وشاخمة  صامدة  املقدسة  كربالء  مدينة  بقيت 
باألخص  خالل  و  مريرة  تعرضها حلوادث  بالرغم 
الوهابية  اهلجامت  مثل  االخري  العثامين  العهد  فرتة 
ـــ/1801- ــ )1216-1222هـ االئمة  مراقد  عىل 
باشا  داود  قادها  التي  املناخور  وحادثة  1807م( 
عام )1241هـ/1825م(عىل مدينة كربالء املقدسة  
)1244هــــ/  ــام  ع حتى  املدينة  حصار  واستمر 
محزة  واقعة  وكذلك  باشا  نجيب  وواقعة  1828م(، 
بيك وحادثة خان احلامد وغريها من االحداث املؤملة 

التي مرت هبا هذه املدينة املقدسة)6(.

مقومات الحركة الدبية للمدة 

)1318-1359هـ/1900-1940م(

بالرغم مما تعرضت له كربالء من نكبات وفواجع 
االديب  بواقعها  تنهض  ان  استطاعت  اهنا  اال  ومأيس 
هنضة علمية ادبية فريدة ومميزة)7( حتى ان املؤرخني 
يتفقون بان مدينة كربالء استطاعت ان جتعل القرن 
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نتيجة  ذلك  كل  جاء  وقد  هلا  ذهبيًا  قرنًا  العرشين 
عوامل متعددة امهها:

والعلمية . 1 االدبية  البيوتات  من  العديد  بروز 
الشارع  رفدت  التي  املدة  هذه  خالل  الشهرية 
سامهت  قيمة  ادبية  وثامر  بنتاجات  الكربالئي 
او  ارتادها  من  كل  لدى  األديب  الوعي  تطور  يف 

احتك هبا)8(.
الشعراء . 2 لكبار  واالدبية  الشعرية  املحافل  انعقاد 

فيها  يتبارزون  كانوا  الذين  الكربالئيني  واالدباء 
ذلك  وكان  االدبية،  مواهبهم  فيها  مستعرضني 
الثقافة االدبية بني مجهرة  الكبري يف نرش  له االثر 

احلضور.
هلا . 3 تعرضت  التي  واحلوادث  الظروف  طبيعة 

اخلصوص  وجه  عىل  وكربالء  عمومًا  البالد 
خالل هذه املدة التي مثلت بالنسبة لرجاالهتا من 
االدباء والشعراء صورًا اثارت قرحيتهم الفكرية 

واالدبية)9(.
بسادات . 4 اخلاصة  الدواوين  ظهور عدد كبري من 

كانت متثل  التي  وزعامء ورؤساء عشائر كربالء 
بنتاجاهتم  زاخرًا  ومنبعًا  واالدباء  العلامء  ملتقى 
عىل االصعدة كافة الثقافية والدينية واالدبية منها 

وكان من ابرز هذه الدواوين)10(:
ديوان املريزا امحد النواب. •
ديوان آل كمونه. •
ديوان آل النقيب. •
ديوان آل الوهاب. •
ديوان جمد العلامء. •
ديوان السيد عبد الوهاب آل طعمة. •

 ديوان آل حافظ)11(. •
ديوان السيد جواد الصايف. •
ديوان آل الشهرستاين. •
ديوان الشيخ حممد رشيد الصايف. •
ديوان احلاج حسن الشهيب. •
الشيخ  • رئيسه  وكان  النصاروة  عشرية  ديوان 

طليفح احلسون أحد قادة ثورة العرشين.
الدور الكبري الذي لعبته بعض االرس الكربالئية . 5

العريقة التي كان هلا باع طويل يف االدب وجماالته 
ان   حتى  النثرية  ام  منها  الشعرية  سواء  املتعددة 
بـ)سوق  كربالء  مدينة  وصف  املؤرخني  بعض 
عكاظ()12(، نتيجة ملا  كانت تقام فيها من املحافل 
وسنعرج  الرائعة   واالدبية  الشعرية  واملبارزات 
عىل بعض هذه االرس ملا هلا من دور فعال وبارز 
بالشعراء  رفدها  خالل  من  االدبية  النهضة  يف 
الغنية  املؤلفات  واخلطباء واالدباء، والعديد من 

يف جمال العلوم واالدب)13( ومنها:
العربية أ.  االرس  من  وهي  احلب:  ايب  آل  أرسة 

املقدسة  كربالء  يف  استوطنت  املعروفة  الكعبية 
بعد هجرهتا من منطقة احلويزة وانجبت العديد 
الشاعر  ابرزهم  من  كان  واالدباء  العلامء  من 
ديوان  صاحب  احلب  ابو  حممد  حمسن  اخلطيب 
الشيخ  ديوان  باسم  املعروف  )احلائريات()14( 
حمسن ابو احلب. ولد عام )1235هـ/ 1819م( 
ناهز  وتويف عام )1305هـ/1887م( عن عمر 

السبعني عامًا. 

االدبية  للحركة  املعارصين  ابنائها  ــرز  اب ومــن 
الكربالئية هم الدكتور ضياء حمسن ابو احلب املولود 
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)1401هـ/  عام  وتويف  1913م(  )1332هـ/  عام 
وكذلك  خمــطــوط،  شعري  ديـــوان  ــه  ول 1981م( 
املولود  احلب  ابو  حمسن  جواد  كريم  جليل  الدكتور 
عام  بغداد  يف  واملتوىف  1927م(  ـــ/  )1346ه عام 

)1432هـ/ 2010م()15(. 

أرسة آل بدقة: وهي من االرس االدبية التي ذاع ب. 
ابرز  ومن  اسد،  بني  من  وهم  كربالء  يف  صيتها 
االسدي  مشكور  االديب  املعارصين  ابنائها 
صاحب كتاب )مذكرات يف افغانستان( وكتاب 
أيضًا  املعروفني  ابنائها  ومن  قلمية(،  )صورة 
الرصاف  مهدي  احلسني  عبد  زكي  الدكتور 
يف  الفاريس  لألدب  مدرسًا  عمل  االسدي 
مطبوعة  اعامل  وله  بغداد  بجامعة  اآلداب  كلية 
شعرية  جمموعة  وهي  الشباب(  )ليايل  منها  عدة 
املعارص(  الفاريس  االدب  يف  و)املقالة  مطبوعة 

وكذلك )االعامل الشعرية()16(.
آل العلوي: واحدة من االرسة العلوية الرشيفة ج. 

 .التي يعود نسبها اىل االمام موسى الكاظم
الروضتني  خدمة  يف  االرسة  هذه  عملت 
الرشيفتني بعد ان قطنت كربالء يف اواخر القرن 
رجاالهتا  وابرز  أهم  ومن  اهلجري  عرش  الثالث 
املعارصين السيد حسني بن السيد حممد عيل بن 
السيد جواد بن السيد مهدي املوسوي الذي ولد 
يف مدينة كربالء عام )1364هـ/ 1944م( وكان 
ذا موهبة أدبية كبرية حيث نظم الشعر باللهجتني 
القصائد  من  العديد  ونظم  والعامية  الفصحى 

الشعرية يف شتى املجاالت واملناسبات)17(.

مبسطًا  رشحــًا  ــا  اوردن قد  باننا  ننوه  أن  وحــرٌي 

التوضيح  باب  اختريت من  التي  لبعض هذه االرس 
االرس  من  العديد  وهناك  األديب  ــا  ودوره بأعامهلا 
العلمية  واألدبية االخرى التي ملعت اسامءها يف سامء 

مدينة كربالء املقدسة وهي:

ارسة آل طعمة . 1
ارسة النقيب . 2
ارسة الفتوين . 3
ارسة البحراين . 4
ارسة آل عصفور . 5
ارسة الشهرستاين. 6
ارسة الطباطبائي. 7
ارسة آل سلطان . 8

ارسة القزويني)18( . 9
ارسة املرعي الشهرستاين . 10
ارسة آل زيني . 11
ارسة الشيخ خلف . 12
ارسة االمري السيد عيل الكبري . 13
ارسة احلكيم . 14
ارسة كدا عيل »ال صالح«. 15
ارسة الربغاين . 16
ارسة آل اهلر . 17
ارسة خري الدين . 18
ارسة املازندراين » اهلزار جريبي« . 19
ارسة االسرتابادي . 20
ارسة الكشمريي . 21
ارسة الرشتي »الرشدي«. 22
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ارسة آل الداماد . 23
ارسة املازندراين »البارفرويش«. 24
ارسة البهبهاين . 25
ارسة اخلطيب . 26
ارسة السيبويه . 27
ارسة الزعيم الشريازي . 28
ارسة السيد الشريازي . 29
ارسة السيد القمي . 30
ارسة االسكوئي احلائري . 31
ارسة الشاهرودي »الكالموئي« . 32

ارسة النخجواين)19( . 33

اأبرز مجالت الحركة الدبية في كربالء 

مل يقترص االدب الكربالئي عىل جانب معني فقد 
تعدد أدباؤه بتعدد جماالت االدب وتنوعه فظهر لدينا 
أدباء يف جمال الشعر وغريهم من ختصص يف جمال املقالة 
ومنهم من كان له نصيب يف جماالت النقد واخلطابة 
وغريها ومنهم من تعددت مواهبه االدبية فكانت له 
حظوة يف اكثر من جمال وختصص وسنستعرض ابرز 
ما  الواقعة  املدة  برزت خالل  التي  االدبية  املجاالت 

بني عامي )1940هـ-1970م(.

اولً: ال�شعر

مشبعة  احاسيس  الكربالئيون  الشعراء  عاش 
بالروح الدينية والقومية التي انعكست لنا من خالل 
ليقرض  املشاعر  صادقة  شعرية  صورًا  تلك  بيئتهم 
لشؤون  معاجلًا  نفسه  يف  خيتلج  ما  فيضمنه  الشعر 

العرص وأوضاعه، لذا فقد كانت نتاجاهتم  الشعرية 
تتميز بالصدق واالصالة والواقعية، وقد ملعت أسامء 
العديد منهم خالل القرن العرشين كان من ابرزهم 
الشاعر حممد حسن ابو املحاسن)20(، ومهدي جاسم 
طعمة  آل  جواد  صالح  الدكتور  وكذلك  الشاميس، 
وغريهم من الشعراء وقد تأثر بعضهم بموجة الشعر 
احلديث التي كان روادها االوائل بدر شاكر السياب 
هبؤالء  تأثر  وقد  ــرون،  وآخ البيايت  الوهاب  وعبد 
الذين  الشباب  الشعراء  من  اجلديد  اجليل  الكبار 
متأثرين  العرص  بالكتابة اجلادة استجابة لروح  بدأوا 
يف  واجــادوا  فابدعوا  املعارصة  الشعرية  باحلركات 
جماالت الشعر كافة وأنواعه الفصيح منه او الشعبي 

والعمودي او احلر)21(.

ثانيًا: الق�شة

لكل  الن  الشعر   عن  امهية  تقل  ال  القصة  إنَّ 
قصة هدفًا واجتاهًا حياول كاتبها عربها الوصول اىل 
من  للتعبري  انفتاحًا  اكثر  شاسعه  وفضاءات  عوامل 
يف  واقعية  صورًا  لنا  تنقل  فالقصة  خميلته،  مكنونات 
ما  وتعكس  االجتامعية  الظواهر  عن  االحيان  بعض 
القرن  شهد  وقد  اليومية،  حياته  عرب  االنسان  يعانيه 
جمال  يف  املبدعني   االدبــاء  من  فئة  هنوض  العرشون 
ينرش  بدأ  الذي  اخلزرجي  غالب  عيل  امثال  القصة 
كتاب  يف  أصدرها  ثم  املحلية  املجالت  يف  قصصه 
ـــ/1369م(  )1949ه عام  الظلمتني  مصباح  باسم 
من  بعض  نرش  يف  ساهم  الذي  االســدي  ومشكور 
ومهدي  اهلاتف،  وصحيفة  الرسالة  جملة  يف  قصصه 
باسم  قصصية  جمموعة  له  صــدرت  الــذي  جاسم 
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)العمة اللؤلؤة( فضاًل عن فائق جمبل الذي صدرت 
له جمموعته بعنوان )ألوان احلياة( وغريهم)22(.

ثالثًا: النقد الأدبي

فهو  املعروفة  االدب  ألــوان  من  لونًا  النقد  يعد 
عن  والكشف  األدبية  ــامل  االع تقويم  عىل  يعمل 
االعامل  دراســة  خالل  من  القبح  او  اجلامل  مواطن 
وموازنتها  وحتليلها  وتفسريها  والفنون  االدبــيــة 
قيمتها  وبيان  والضعف  القوة  عن  والكشف  بغريها 
ونصيب  حظوة  كربالء  ألدباء  وكان  ودرجتها)23(، 
ظهرت  التي  االسامء  أملع  فمن  االديب  النقد  جمال  يف 
خالل تلك املدة السيد هبة الدين احلسيني ومشكور 
االسدي والدكتور صالح آل طعمة والدكتور حممد 
الفتال  وعيل  عباس  نور  وحممد  )دعبل(  رضا  جواد 
قيمة  اسهامات  املجال  وغريهم ممن أسهموا يف هذا 
يف  واظهاره  الكربالئي  االدب  تقويم  يف  ساعدت 

امجل وافضل صوره)24(.

رابعًا: المقالة

املقالة كام هو معروف عنها باهنا قطعة نثرية قصرية 
والعامة  اخلاصة  القضايا  بعض  تعالج  متوسطة  او 
خاصًا  رأيــًا  أو  ذاتيًا  انطباعًا  تعطي  رسيعة  معاجلة 
ويربز فيها العنرص الذايت يف اغلب االحيان)25(، وقد 
يف  االدبية  قدراهتم  يوظفوا  ان  كربالء  أدباء  استطاع 
هذا املجال توظيفًا رائعًا فأبرزوا من خالهلا ابداعاهتم 
األدبية معاجلني القضايا كافة املعارصة هلم، ومن ابرز 
االسامء التي ملعت يف هذا املجال االديب هم الدكتور 
احلسيني،  الدين  هبة  والسيد  الكليدار،  اجلواد  عبد 

الصالح  علوان  وعباس  الـــرصاف،  حامد  وامحــد 
وغريهم من االدباء الكربالئيني)26(.

المبحث الثاني:

عوامل تطور الحركة الدبية في كربالء 

)1359-1390هـ/1940-1970م(

كانت للحركة االدبية يف مدينة كربالء خالل املدة 
الواقعة ما بني عامي )1359-1390هـ/ 1940 - 
احلركة  تطور  يف  سامهت  عديدة  مقومات  1970م( 
مل  احلركة  هذه  نشاط  فان  احلقبة  هذه  خالل  األدبية 
التي  العوامل  نتيجة  لبعض  العدم بل جاء  يأِت من 
قام  التي  اجلبارة  اجلهود  منها  تطورها  عىل  ساعدت 
السياسية  األحــداث  عن  فضاًل  رجاالهتا  بعض  هبا 
والتي  املدة  هذه  خالل  املدينة  شهدهتا  التي  وغريها 
الكربالئيني  من  ابنائها  مشاعر  ايقاد  عىل   ساعدت 
تأسست  التي  واملطابع  الصحف  دور  اليه  مضافًا 
خالل هذه الفرتة والتي كان هلا الباع الطويل يف رفد 
واملطبوعات  املقاالت  من  بالعديد  االدبية  احلركة 
املكتبات  من  العديد  فتح  وكذلك  القّيمة  االدبية 
اخلاصة والعامة التي كانت مرتعًا علميًا ادبيًا للنخبة 
املثقفة من الكربالئيني، وسنكتفي باستعراض نامذج 
احلركة  نشاط  يف  الفعال  دورهــا  الستبيان  معدودة 

االدبية يف هذه املدينة.

اوًل: ال�شخ�شيات الدبية 

من  العديد  األدبية  كربالء  مدينة  سامء  يف  ملعت 
أديب  نتاج  هلا  وكان  املدة  هذه  خالل  املهمة  االسامء 
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مثمر يف دعم احلركة األدبية)27( وسنورد ذكر بعضهم  
من خالل باب مستقل يف هذا املبحث، مستعرضني 
بارزة  شخصيات  لثالث  التفصيل  من  مبسط  بيء 

منهم:

عباس ابو الطوس: . 1

هو عباس مهدي محادي حسني املولود يف مدينة 
فقرية  لعائلة  1929م(  ـــ/  )1348هـ عــام  كربالء 
معروفة باسم )بيت ابو الطوس( الشتغال والده يف 
مهنة نقش الطوس )االواين( نشأ وترعرع يف املدينة 
املقدسة وتعلم اصول القراءة والكتابة عىل يد الشاعر 
الشعبي الكبري )عبد الكريم الكربالئي( ومن خالل 
حبه للعلم واالدب وحب االطالع والدراسة وحفظ 
عباس  متكن   البيت ألهل  واخلطب  االشعار 
األدباء  بني  مرموقة  مكانة  يأخذ  أن  من  الطوس  أبو 
الكبار  الشعراء  من  واحدًا  اصبح  حتى  الكربالئيني 
األدبية  الكربالئية  النهضة  مهام يف  دورًا  لعبوا  الذين 
ومل يقترص دوره يف اجلانب الشعري فقط، وانام كان له 
دوٌر بارٌز يف اجلانب السيايس والتصدي للحكومات 
والسجون  لالعتقاالت  عرضة  جعلهم  مما  الظاملة 
وبقي  القلب  يف  )الروماتزم(  بمرض  اصيب  حتى 
يعاين منه لسنني عديدة ادى اىل وفاته )يوم15/مجادى 
وقد  1958/12/27م(  املوافق  اآلخرة/1378هـ 
متيز اسلوبه الشعري بجامل التنسيق وبديع الوصف 

مع حسن الرتكيبة وحداثة الصورة)28(.

السيد سلامن هادي آل طعمة:. 2

هو السيد سلامن بن السيد هادي بن السيد حممد 
يف  املولود  احلائري  املوسوي  فائز  آل  من  طعمة  آل 

اكمل  أن  بعد  )1353هـــــ/1935م(  عام  كربالء 
دخل  1951م(  )1370هـ/  عام  االبتدائية  دراسته 
)1378هـــ/  عام  منه  وخترج  املعلمني  اعداد  معهد 
ثم  املــدارس  من  العديد  يف  معلاًم  وعمل  1959م( 
الرتبية  بكلية  1967م(  )1388هـــ/  عام  يف  التحق 
ليتخرج  النفس-  الرتبية وعلم  فرع  بغداد -  جامعة 
مرشدًا  تعيينه  وتم  1970م(  )1390هـ/  عام  منها 
تربويًا يف متوسطة املكاسب يف كربالء ثم احال نفسه 

عىل التقاعد عام )1405هـ/ 1985م()29(.

شهادة  منها  فخرية  شهادات  عــدة  عىل  حصل 
املاجستري من جامعة احلضارة اإلسالمية يف بريوت 
املرقد  )تــاريــخ  كتابه  عــن  اإلســالمــي  التاريخ  يف 
عام  ذاهتــا  اجلامعة  منحته  كام  والعبايس(  احلسيني 
االختصاص  يف  الدكتوراه  2009م(  ـــ/  )1430ه
نفسه عن كتابه تراث كربالء)30( وحصل عىل شهادة 
ـــ/  )1431ه عام  االسالمية  العلوم  يف  املاجستري 
عن   وظيفته  او  دراسته  تشغله  ومل  ايضًا،  2010م( 
وكاتبًا  شاعرًا  اصبح  حتى  والتأليف  الشعر  كتابة 
وأديبًا، فقد نشأ وترعرع يف أكناف ارسة علمية كبرية 
من  العديد  تأليف  عىل  فعمل  واالدب  للعلم  حمبة 
الكتب القّيمة وخاصة يف جمال تاريخ مدينته املقدسة، 
كام متيز ادبه بوضوح العبارة ومجال الرتكيب، اما  فيام 
خيص شعره فقد اتصف بالتقليدية وِرّقة العبارة وقد 
املقاالت  من  املئات  ونرش  عديدة  جماالت  يف  كتب 

والبحوث يف الصحف واملجالت)31(.

 ومن ابرز آثاره االدبية هي: 

)جمموعة شعرية بعنوان االمل الضائع(  •
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)شاعرات العراق املعارصات(  •
 )ديوان حسني الكربالئي - مجع وتعليق(  •
 )العشق واحلرية - شعر حر(   •
)اآلمال الضائعة - شعر مطبوع(  •
كتاب بعنوان )تراث كربالء(  •
ديوان الشيخ حمسن أيب احلب الصغري  •
شعراء من كربالء •
رياض من الذكريات )مطبوع( •
كربالء قبلة االنظار )خمطوط( •
أشعار واحالم )خمطوط( •
ديوان الشيخ حمسن أيب احلب الكبري )مطبوع(  •
مقاالت االدب واحلياة )خمطوط(  •

والشعرية  األدبية  املؤلفات  من  العرشات  وله 
لفيف  مع  اسس  كام  ايضًا،  األخرى  واملخطوطات 
من ادباء كربالء يف عام )1379هـ/ 1959م( مجعية 
االوسط كام عمل  الفرات  رابطة  باسم  أدبية عرفت 
ـــ/  )1387ه عام  داره  يف  ادبية  نــدوة  تأسيس  عىل 
1967م( عرفت باسم ندوة اخلميس ومل تكن كتاباته 
التاريخ وانام كان مفهوم  تقترص عىل يشء معني من 
تارخيًا  ان لكل يشء  يرى  لديه واسعًا حيث  التاريخ 

البد من كتابته)32(.

السيد عبد احلسني نوري احلكيم:. 3

وهو السيد عبد احلسني بن السيد نوري بن السيد 
االمام  اىل  نسبه  يعود  الذي  حسن  السيد  بن  مهدي 

زين العابدين. 

ــام  ع يف  ــة  ــدس ــق امل كـــربـــالء  ــة  ــن ــدي م يف  ــد  ــ ول
)1357هـ/1938م(، واكمل دراسته االولية فيها، 

ثم التحق بالبعثة العلمية إلحدى جامعات برلني يف 
امليكانيكية،  اهلندسة  الغربية وختصص يف جمال  املانيا 
الشعر  جمايل  يف  شغفه  من  يمنعه  مل  ذلك  كل  ان  اال 
واالدب وقراءهتام واالطالع عليهام حتى اخذ مكانة 

مرموقة بني ادباء وشعراء كربالء)33(.

الصورية  باحلذاقة  السيد عبد احلسني  اتسم شعر 
الشعري وله ملسة من  او االسلوب  الفكرة  سواء يف 
ملسات التطور واخلروج البسيط عن التقليد املعروف 
عنده وقد كان له نصيب يف جمال النثر وكتابة القصص 

واملرسحيات واملقاالت السياسية أيضًا)34(.

وله العديد من االنجازات منها:

مقاالت سياسية بعنوان: ذكريات عربية. •
مرسحية مرتمجة بعنوان: خارج االبواب. •
نثر بعنوان: انغام كئيبة. •
كتب مذكراته الشخصية بعنوان: حياة األملان ملا  •

رأيتها)35(.

 ثانيًا: طبيعة الو�شاع ال�شيا�شية التي �شهدتها 

البالد

الفرتة )1359-1390هـــ/  خالل  العراق  شهد 
1940-1970م( تطورات سياسية غاية يف االمهية 
العهد  وبداية  امللكي  العهد  انتهاء  متثل  واهنا  السيام 
العراق  شهد  املرحلتني  هاتني  بني  وما  اجلمهوري، 
والبارز  املهم  الــدور  هلا  كان  مهمة  تارخيية  احداثًا 
عمومًا  العراقيني  والشعراء  االدباء  قرحية  تفجري  يف 
أبناؤها  قدمه  ملا  اخلصوص  وجه  عىل  والكربالئيني 
سبيل  يف  وكبرية  فعالة  ومسامهات  تضحيات  من 
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وفق  االحـــداث  هــذه  بالبحث  وسنتناول  الوطن 
للتسلسل الزمني)36(:

احداث عام )1360هـ/1941 م(:. 1

شهد عام )1360هـ/ 1941م( قيام )رشيد عايل 
ضباط  كبار  مع  وطنية  حكومة  بتشكيل  الكيالين( 
حكومة  عىل  منه  انقالب  كمحاولة  العراقي  اجليش 
الويص )عبد االله( اال ان تدخل احلكومة الربيطانية 
الربيطانية  الطائرات  قامت  فقد  ذلــك،  دون  حال 
يف  العراقيون  فخرج  العراقية  املعسكرات  بقصف 
وكانت  كافة)37(  العراقية  املدن  يف  كبرية  تظاهرات 
االعــتــداء  هــذا  الــتــي  رفضت  املــدن  اول  كــربــالء 
بني  شديدة  صدامات  حدوث  اىل  ادى  مما  الغاشم 
العرشات  ضحيتها  راح  الرشطة  وقوات  املتظاهرين 
االنتفاضة  انتهاء هذه  وبعد  واجلرحى،  الشهداء  من 
مارست قوات الرشطة العديد من االعتقاالت بحق 
من سامهوا فيها وقد ادى هذا االمر اىل اثارة حفيظة 
من  هذا  غضبهم  فجروا  الذين  الكربالئيني  االدباء 

خالل نتاجاهتم االدبية والشعرية)38(.

وثبة كانون )1368هـ/ 1948م(:. 2

)بورتسموث()39(  ملعاهدة  جرب  صالح  توقيع  بعد 
بعد  العراقي  الشعب  ثار  1948م(  )1368هــــ/ 
بنود جائرة كانت متثل  فيها من  ما جاء  اطالعه عىل 
البلد كافة)40(  بريطانيا عىل مقدرات  بوضوح هيمنة 
وكان الكربالئيون يف طليعة الرافضني هلذه املعاهدة 
عارمة  انتفاضة  اىل  املظاهرات  حتولت  ما  ورسعان 

كان نتيجتها استقالة حكومة صالح جرب)41(.

 انتفاضة ترشين الثاين )1372هـ/ 1952م(:

رئيس  اعلن  1952م(  ـــ/  ــ )1372ه ــام  ع يف 
ــور الــديــن حمــمــود األحــكــام  ــوزراء الــعــراقــي ن الــ
يف  باخلروج  الكربالئيون  فقام  البالد)42(  يف  العرفية 
خمرتقة  كربالء  ثانوية  من  انطلقت  غضب  تظاهرات 
حتى  هناك  اىل  وصلت  أن  وما   العباس شارع 
التي  اجليش  لعنارص  ــورود  ال بتوزيع  الطالب  قام 
اجليش  عنارص  فقام  املكان  ذلك  يف  متواجدة  كانت 
دفع  مما  املتظاهرين  مع  تضامنهم  واعلنوا  بمعانقتهم 
بدالً  الرشطة  وارســال  اجليش  سحب  اىل  احلكومة 
العديد  فيها  دامية سقط  فدخلوا يف رصاعات  عنهم 
املتظاهرين  من  الــعــرشات  واعتقل  اجلرحى  من 

واودعوا السجن)43(.

كربالء يف العهد اجلمهوري:. 3

عام  ــراق  ــع ال يف  امللكي  احلــكــم  ســقــوط  بعد 
االحرار  الضباط  أيدي  عىل  1958م(  )1378هـ/ 
مل  السالم عارف)44(  قاسم وعبد  الكريم  عبد  بقيادة 
تشهد مدينة كربالء اي اهتامم مميز اال يف زمن الزعيم 
عبد  تويل  فبعد  العكس  عىل  بل  قاسم  الكريم  عبد 
الذي  القومي  احلرس  اخذ  السلطة  عارف  السالم 
اعتقاالت  محالت  بشن  البعث  ازالم  يد  عىل  انيء 
الشباب  من  كربالء  اهــايل  بحق  شديدة  وتعذيب 
للثورة  مواالهتم  عدم  بحجة  والوجهاء  والشيوخ 
االمام  شــارع  يف  الكائن  اجلهاز  هذا  مقر  واصبح 
االبرياء  فيه  يودع  رهيب  سجن  عن  عبارة   عيل
وقد  االسباب  واتفه  ألبسط  املخلصون  والوطنيون 
ما  اذا  الشديد  الظلم  من  الكثري  كربالء  اهايل  القى 
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قورن بني اجيابيات وسلبيات هذا العرص)45(.

كان هلذه االحداث واملواقف الصعبة التي عاشها 
االدباء  قرحية  تفجري  يف  البارز  الــدور  الكربالئيون 
والشعراء واخلطباء وغريهم من الطبقة املثقفة حيث 
جسدت  ادبية  اعامل  ظهور  هو  مردوداهتا  من  كان 
غضبهم  عن  لتعرب  ــارصوه  ع ــذي  ال املرير  الــواقــع 
احلبيس اوالً وعن رأي الشارع الكربالئي الرافض ملا 
متر به البالد ثانيًا فقدموا افضل ما لدهيم من الروائع 

االدبية املجسدة هلذه القضايا.

المبحث الثالث:

مظاهر الحركة الدبية في كربالء 

)1359-1370هـ/1940-1970م(

يف  ونشاطها  األدبية  احلركة  مظاهر  أهم  من  ان 
القرن  اربعينيات  فرتة  خالل  وابرزها  كربالء  مدينة 
املطابع  من  العديد  ظهور  هو  تالها  وما  العرشين 
عدد  افتتاح  اليها  مضافًا  واملــجــالت  والصحف 
هلا  كان  التي  واالدبية  الثقافية  االندية  من  به  البأس 
اروقة كربالء  الثقافة االدبية يف  البارز يف نرش  الدور 
العامة  املكتبات  فتح  وكذلك  وشوارعها،  املقدسة 
واخلاصة الغنية بالكتب واملخطوطات املهمة، والتي 
متثل  ألهنا  املبحث  هذا  خالل  تباعًا  سنستعرضها 
مجيعها انعكاسًا  للتطور والنشاط األديب الذي حصل 

يف مدينة كربالء املقدسة خالل هذه املدة.

اوًل: المطابع الكربالئية

القرن  هناية  يف  املقدسة  كربالء  مدينة  شهدت 

التاسع عرش ومطلع القرن العرشين ظهور عدد كبري 
شهدها  حجرية()46(  )مطبعة  اول  وان  املطابع  من 
هذه  يف  كانت  1856م(  ـــ/  )1273ه عام  العراق 
املدينة املقدسة التي طبع فيها كتاب االلويس وكتاب 
خالصة االخبار للسيد حممد مهدي)47(، ثم تتالت 
1940م()48(  )1359هـــ/  عام  حتى  تباعًا  املطابع 

فكانت ابرز هذه املطابع هي:

عام . 1 املطبعة  هذه  تأسست  الثقافة:  مطبعة 
طبع  ما  ابرز  من  وكان  1940م(  )1359هـ/ 
االستاذ  لصاحبها  االخيرض  رسالة  كتاب  فيها 
جريدة  اعداد  وبعض  الصالح  علوان  عباس 
الندوة الكربالئية وكان صاحب هذه املطبعة هو 

حمسن عبد الرضا.
مطبعة الطف: اسست عام )1360هـ/1941م( . 2

لصاحبها الشيخ املرحوم  ابراهيم  الكتبي وفيها 
سبيل  )يف  باسم  املعروفة  االدبية  الرواية  طبعت 
العفة( لعبد اجلليل مصطفى البيايت وكان يقترص 

عملها عىل املطبوعات التجارية.
البيت: لصاحبها احلاج جاسم . 3 مطبعة اهل 

)1372هـ/  عام  اسسها  الذي  الكلكاوي 
1956م( وفيها طبع كتاب منهج الشيعة للعالمة 
يف  ادبية  دراسات  وكتاب  احلائري  عيل  الشيخ 
ادباء كربالء املعارصين اجلزء الثاين منه لألستاذ 

غالب الناهي.
)1381هـ/ . 4 عام  تأسست  كربالء:  مطبعة 

املوسوي  كاظم  جواد  السيد  يد  عىل  1962م( 
ابو املحاسن لسلامن هادي ال  وفيها طبع كتاب 

طعمة وغريها من الكتب القيمة.
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مطبعة متوز: تأسست عام )1390هـ/ 1970م( . 5
كتاب  طبع  وفيها  العامر  حمسن  املحامي  يد  عىل 

مدينة احلسني)49(.

ثانيًا: ال�شحف والمجالت 

من دالالت تطور احلركة االدبية يف مدينة كربالء 
واملجالت  الصحف  من   العديد  املقدسة هو ظهور 
بالبحث  االمــر  تعلق  قدر  وعىل  املــدة،  هذه  خالل 
سنذكر املتخصصة يف املجال االديب التي لعبت دورًا 
مهاًم وبارزًا يف مضامر احلياة االدبية والفكرية فقد كان 
هلا نشاط ملموس يف التطور الثقايف واالزدهار االديب 
واملجالت  الصحف  هذه  ابرز  ومن  كربالء)50(  يف 

االدبية هي: 

االدبية . 1 اجلمعية  يد  تأسست عىل  الندوة:  جريدة 
عام  العرب(  شباب  )ندوة  باسم  املعروفة 
املحامي  مديرها  كان  1941م(  )1360هـ/ 
السيد حممد مهدي الوهاب آل طعمة وساهم يف 
حتريرها الشيخ حمسن أبو احلب ونخبة اخرى من 

املثقفني الكربالئيني)51(.
علوان . 2 عباس  لصاحبها  االسبوع:  جريدة 

)1362هـ/  عام  تأسيسها  عىل  عمل  الصالح 
االسبوعية  االدبية  اجلرائد  من  وهي  1943م( 
والرتاث  االدبية  بالبحوث  ختتص  كانت  التي 
العلمي، وبعد اصدارها العدد السادس انتقلت 

اىل مدينة بغداد)52(. 
)1370هـ/ . 3 عام  صدرت  القدوة:  جريدة 

جريدة  وهي  خضري  رحيم  لصاحبها  1951م( 
كبار  بمقاالت  تزخر  وكانت  اسبوعية  ادبية 

طعمة  آل  جواد  صالح  امثال  والباحثني  االدباء 
وعباس  اخلزرجي  وحسني  االمري  عبد  وحسن 

ابو الطوس وغريهم)53(.
صدر . 4 السيد  لصاحبها  الرشق:  رسالة  جملة 

عام  صدرت  والتي  الشهرستاين  احلكيم  الدين 
شهرية  ادبية  جملة  وهي  )1373هـ/1953م( 
يف  املسامهني  ومن  واحد  عام  ملدة  استمرت 
وسلامن  الكليدار  اجلواد  عبد  الدكتور  حتريرها 
وقد  وغريهم  القريي  وحممد  طعمة  ال  هادي 
الحقًا  طباعتها  الرشيفة  احلسينية  العتبة  اعادت 

بعد ان تم اغالقها سابقًا)54(.
سياسية . 5 ادبية  جريدة  وهي  املجتمع:  جريدة 

وقد  الكلكاوي  جاسم  لصاحبها  اسبوعية 
صدرت عام )1382هـ/ 1963م( وكان مدير 
حتريرها االستاذ جواد الظاهر واوقفت طباعتها 

بصورة هنائية عام )1392هـ/ 1972م()55(.
 جملة الرائد: وهي جملة ادبية علمية اصدرهتا نقابة . 6

املعلمني يف عام )1388هـ/ 1968م( وتوقفت 
ان صدرت ستة  بعد  عام )1390هـ/1970م( 

اعداد منها.

ومن الصحف واملجالت االخرى ذات الثقافات 
نذكر  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  والصادرة  املتنوعة 

ايضًا:

االخالق واآلداب )1376هـ/ 1957م( •
شعلة االهايل )1379هـ/ 1960م( •
 االقتصاد )1379هـ/ 1960م(. •
شباب التوحيد )1382هـ/ 1963م(. •
ذكريات املعصومني )1383هـ/ 1964م(. •
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نداء االسالم )1387هـ/ 1967م(. •
مبادئ االسالم )1387هـ/1968م(. •
احلرف )1389هـ/ 1969م(. •

صوت االسالم )1392هـ/ 1972م()56(. •

ثالثًا: الجمعيات والندوات الدبية الكربالئية

كان  مميزة  ادبية  مجعيات  املدة  هذه  خالل  برزت 
االدبية  احلركة  دعم  يف  فعال  ودور  كبري  نصيب  هلا 
اهم  ومن  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  الثقايف  والشارع 
عامي  بني  ما  الواقعة  املــدة  خــالل  منها  تأسس  ما 

)1359-1390هـ/ 1940-1970م( هي: 

كربالء . 1 يف  تأسست  العريب:  الشباب  ندوة  مجعية 
املقدسة عام )1360هـ/ 1941م( ومن اعضائها 
الدين  رشف  الدين  صدر  السيد  املؤسسني: 
واحلاج صالح الصايف والسيد حممد عيل السعيد 
والسيد  اخلطيب  الوهاب  عبد  كامل  واملحامي 
اجلمعية  هلذه  طعمة.  آل  الوهاب  مهدي  حممد 
االوساط  بني  معروفة  بارزة  وعلمية  ادبية  آثار 
االساسية  غايتها  كانت  حيث  آنذاك  الكربالئية 
هي مكافحة االمية ورفع املستوى االديب الثقايف 
ونرشه بني الناس وكان هلا صحيفة ادبية معروفة 
باسم الندوة مع اقامة احلفالت العلمية واالدبية 

وانشاء مكتبة عامة تابعة للجمعية)57(.
ادبية . 2 مجعية  وهي  االوسط:  الفرات  رابطة 

وكان  )1376هـ/1956م(  عام  يف  تأسست 
طعمة،  آل  وهاب  الرزاق  عبد  املرحوم  رئيسها 
ابو  عباس  املؤسسني:  اعضائها  ابرز  ومن 
الطوس، واملحامي مهدي الشيخ عباس، والسيد 

الوهاب،  مرتىض  والسيد  رضا،  حممد  صادق 
والسيد سلامن هادي آل طعمة، وكان مقرها يف 
السيد  ايضًا  اليها  انتسبوا  بغداد، وممن  باب  حملة 
القزويني،  مرتىض  والسيد  الشريازي،  حسن 
الدين  صدر  والسيد  اخلزرجي،  فهمي  وحسني 
الشهرستاين، وعبد املجيد السامل وسعت الرابطة 
السلف  آثار  ونرش  القديمة،  اآلثار  احياء  اىل 
الصالح ونرش مؤلفات العلامء واالدباء، وكانت 
واملذاكرة  للمحارضات  ثقافية  اجتامعات  تقيم 
العامة واآلراء  الثقافية  احلركات  يتجدد من  فيام 

العلمية واالدبية)58(. 
السيد . 3 يد  عىل  تأسست  االدبية:  اخلميس  ندوة 

عام  بكربالء  داره  يف  طعمة  آل  هادي  سلامن 
نرش  اهدافها  من  وكان  1967م(  )1387هـ/ 
الثقافة واغناء احلركة الفكرية يف املدينة من خالل 
لقاءاهتا مساء كل يوم مخيس وقد حرضها رعيل 
املستوى  عىل  املعروفني  العراقيني  االدباء  من 

العام واخلاص بني اهايل مدينة كربالء املقدسة.

ومن اجلمعيات االخرى التي ادت ادوارًا متنوعة 
خالل نفس املدة ايضًا هي: 

مجعية محاية الطفل )1360هـ/ 1941م(. •
مجعية خدمة القرآن )1361هـ/ 1942م(. •
مجعية املحاربني القدامى )1371هـ/ 1951م(. •
اجلمعية اخلريية االسالمية  )1377هـ/1957م(. •
مجعية الرعاية االجتامعية )1387هـ/ 1967م(.  •
مجعية النهوض االسالمي )1388هـ/ 1968م(. •
مجعية الثقافة الوطنية )1390هـ/ 1970م(. •
مجعية النهضة االسالمية )1390هـ/ 1970م(. •
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رابعاً: المكتبات الكربالئية 

البارزة يف دعم وتطور نشاط احلركة  املظاهر  من 
من  العديد  افتتاح  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  االدبية 
والتي  ســواء  حد  عىل  واالدبــيــة  العلمية  املكتبات 
شهدت اقباالً رائعًا ومميزًا من قبل الشباب الكربالئي 
وادبية  علمية  نفائس  من  حتتويه  كانت  ملا  ورجاالته 
زيادة  ادبية عالية سامهت يف  قيمة  نادرة ومميزة ذات 
ونخص  الكربالئي  املجتمع  لدى  الثقايف  الوعي 
املدة  خالل  افتتحت  التي  املكتبات  هذه  من  بالذكر 

)1359-1390هـ/ 1940-1970م( وهي: 

حممد . 1 الشيخ  يد  عىل  تأسست  اخلطيب:  مكتبة 
مجع  وقد  )1380هـ/1960م(  عام  اخلطيب 
فيها أعدادًا كبرية من الكتب الفقهية واالصولية 
اىل  اضافة  الدراسية  الدينية  والكتب  والتارخيية 
انتقلت  وقد  القيمة  املخطوطات  من  عرشات 
الشيخ  نجله  اىل  صاحبها  وفاة  بعد  املكتبة  هذه 
مدرسة  يدير  كان  الذي  اخلطيب  احلسني  عبد 
تعود  كانت  ذاته  الوقت  يف  اخلطيب  باسم  دينية 

لوالده املرحوم)59(.
يد . 2 عىل  املكتبة  هذه  تأسست  البحراين:  مكتبة 

املوسوي  حمسن  بن  حممد  بن  طاهر  حممد  السيد 
املتويف عام )1384هـ/1964م( وهو  البحراين 
كربالء  يف  اجلامعة  وأئمة  العلامء  مشاهري  من 
املصنفات  من  العديد  احتوت  وقد  املقدسة، 
العديد  مع  والرتاجم  والعلوم  والفقهية  الدينية 
من نفائس الكتب النادرة مثل كتاب )النفحات 
أيب  السيد  ملؤلفه  الربية(  انساب خري  العنربية يف 
نفيس  مصحف  وكذلك  الكاظم  حممد  الفضل 

.)60(ينسب خطه اىل االمام احلسن العسكري
تأسست . 3 طعمة:  آل  هادي  سلامن  السيد  مكتبة 

داره  يف  طعمة  آل  هادي  سلامن  السيد  يد  عىل 
اضاف  وقد  )1372هـ/1952م(  عام  بكربالء 
إليها جماميع من الكتب القديمة واحلديثة بمرور 
الزمن حتى أصبح عدد كتبها ما يزيد عىل ثالثة 
آالف كتاب بينها العرشات من املخطوطات التي 
تعنى باألدب والشعر والتاريخ والرتاجم وسرية 
ارشيف  عىل  احتواؤها  ذلك  اىل  يضاف  العلامء 
القديمة  العربية  واملجالت  الصحف  من  زاخر 

كذلك دواوين الشعر القديم واحلديث)61(.
املكتبة املركزية: وهي واحدة من اشهر املكتبات . 4

البداية  يف  تأسست  التي  كربالء  يف  العامة 
)1365هـ/  عام   عيل االمام  ساحة  قرب 
عام  احلالية  بنايتها  اىل  انتقلت  ثم  1945م( 
من  اكثر  عىل  وحتتوي  1970م(  )1390هـ/ 
)مخسة عرش الف جملد/ كتاب( بينها العديد من 
التي اودعت فيها من جانب اصحاب  املجاميع 
فيام  تعرف  وكانت  والعامة  اخلاصة  املكتبات 

مىض باسم )مكتبة املعارف العامة()62(.

كام ظهر العديد من املكتبات التي تعنى باجلانب 
االديب والعلمي كان ابرزها:

مكتبة الشيخ حممد مهدي املازندرآين . 1
مكتبة السيد حممد الطباطبائي . 2
مكتبة السيد حمسن الكشمريي . 3
مكتبة الشيخ عبد الزهرة . 4
مكتبة القرآن احلكيم . 5
مكتبة السيدة زينب الكربى . 6
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املكتبة اجلعفرية . 7

مكتبة النهضة االسالمية)63(. 8

الخاتمة

اهلل  من  وبعون  هــذه،  دراستنا  من  االنتهاء  بعد 
وتوفيقه خرجنا بجملة من النتائج وهي:

أوالً: ان ما قدمناه  من صور عن االلوان األدبية 
وعوامل  واصحاهبا  وبيوتاهتا  املتنوعة  الكربالئية 
من  املتنوعة  وجماالهتا  ومظاهرها  تطورها  واسباب 
خالل هذه الدراسة انام يكشف لنا امهية هذه املدينة 
الثقافة  تنمية روح  البارز واملميز يف  العلمية ودورها 

االدبية  خالل املدة املذكورة.

ثانيًا: كشفت لنا الدراسة ان مدينة كربالء كانت 
الكثري  التي احتضنت  التارخيية  العراق  من بني مدن 
من  الكثري  لنا  وانتجت  والثقافة،  العلم  مراكز  من 
تطور  يف  كبري  بشكل  سامهت  التي  االدبية  املؤلفات 
الكربالئي  واالدب  عــام  بشكل  العراقي  االدب 

بشكل خاص.

مدينة  يف  ــاء  االدب ان  الدراسة  من  اتضح  ثالثًا: 
الذي  العراقي  الرتاث  عىل  حافظوا  املقدسة  كربالء 

انعكس عىل الرتاث الكربالئي.

رابعًا: رضورة االهتامم بأبناء هذه املدينة املقدسة 
وتوجيه الدراسات نحو االدب الكربالئي، ملا يصدح 

به من قيم عليا ومبادى سامية حفظت لنا تراثنا.
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التباين المكاني لخدمات النقل في زيارة األربعين لسنة 2017 م وعالقته بكثافة الزائرين

الملخ�ض       

جاء بحث » التباين املكاين خلدمات النقل يف زيارة األربعني لسنة 2017م وعالقته بكثافة الزائرين« ملعرفة 
خدمات النقل املقدمة يف زيارة األربعني لسنة الدراسة، إذ متثلت املشكلة البحثية بـ»نظرًا لتزايد أعداد الزائرين 
سنويًا برزت العديد من املشاكل يف اخلدمات املقدمة أبرزها خدمات النقل يف املحاور الرئيسة حلركة الزائرين 

وعدم كفاءهتا وتباينها بني حمور وآخر«. 

الزائرين  التي متثل حماور أساسية حلركة  البحث ملعرفة شبكة الطرق يف حمافظة كربالء خاصة تلك  هيدف 
وكفاءة خدمات النقل املقدمة عىل هذه املحاور وهل هناك تباين يف هذه اخلدمات؟ وما عالقتها بكثافة الزائرين؟.

النقل  خدمات  وكفاءة  حلركة  الرئيسة  املحاور  وحتليل  وصف  يف  التحلييل  الوصفي  املنهَج  البحُث  اعتمد 
وتباين كثافة الزائرين، وتوصل البحث اىل تقليدية ُخطط النقل وعدم استدامتها، واعتامدها احللول اآلنية يف 
كل زيارة وبالتايل تواجه مشاكل عدم قدرهتا عىل تلبية حاجة سكان املدينة والزائرين فضاًل عن وجود تباين يف 
كفاءة هذه اخلدمات يف املحاور الرئيسة ومل يأِت وفقا لكثافة الزائرين خاصة يف حموري كربالء - بابل وكربالء - 
نجف فضاًل عن عدم وجود مواقف سيارات خمططة تضم خدمات متكاملة وتستوعب أعداد السيارات لتقدم 

خدماهتا بمرونة عالية أثناء فرتة الزيارة ناهيك عن انتشار خدمات النقل األخرى بشكل عشوائي.

ويويص الباحث برضورة تنفيذ خطة نقل شاملة ومستدامة تعتمد عىل معايري ختطيطية وتصميمية تأخذ بنظر 
االعتبار اجلوانب االقتصادية واالجتامعية والبيئية فضاًل عن خصوصية مدينة كربالء من ناحية استقباهلا ملاليني 

الزائرين سنويًا.

الكلامت املفتاحية: زيارة، األربعني، خدمات، نقل.
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Abstract

The purpose of the study of the “spatial variation of transport services in the 40th visit 
of 2017 and its relationship with the density of visitors” is to survey the transport services 
provided during that visit. The problem of the research is expressed as follows; “Due to the 
increasing number of visitors per year, many problems emerged in the services provided, most 
notably the transport services in the main roads that the visitors take, and the inefficiency and 
service variation contrast from one road to another. The aim of this research is to identify the 
roads network map in Karbala Governorate, especially those that represent the main entrances 
of visitor traffic, and the efficiency of transport services provided on these entrances. Is there a 
variation in these services? What is its relationship with the number of visitors?

The researcher adopts a descriptive analytical method to describe and analyze the main 
directions of the movement, the efficiency of transport services and the density of visitors. The 
research found out that traditional transport plans are being adopted and that those means of 
transport are unmaintained, adopting immediate solutions at each visit and thus facing problems 
of their inability to satisfy the needs of the city’s residents and visitors as well. There is also some 
contrast between the services provided in the main roads as they do not come in accordance 
with the density of visitors, especially in the entrances of Karbala - Babel and Karbala - Najaf, 
and there are no enough car parking spaces of full services that can help in providing services 
with high flexibility during the visit period, other transportation services are randomly used.

The researcher recommends the need to implement a comprehensive and sustainable 
transport plans based on efficient criteria which take into account the economic, social and 
environmental conditions as well as the private prestige of the city of Karbala which receives 
millions of visitors every year. 

Keywords: the 40th Visit, Density, Visitors, transport.
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المقدمة

ــؤرشات  امل من  املختلفة  بخدماتِه  النقل  َيُعد 
التنمية،  التطور والتقدم وحتقيق  الدالة عىل  واملعايري 
فيها  النقل  وسائل  بتقدم  الدول  تقدم  قياس  يتم  اذ 
والرسيعة  الدولية  الطرق  شبكة  وحداثة  وتطور 
واإلقليمية ومدى كفاءهتا يف تقديم اخلدمات املرتتبة 

عليها)1(.

ونظرًا ملا تستقبلُه مدينة كربالء سنويًا من ماليني 
مرقدي  اىل  األقــدام  عىل  سريًا  املتوجهني  الزائرين 
 العباس الفضل  أيب  وأخــيــه  احلسني  االمـــام 
فأن  صفر،  من  العرشين  يف  أربعينيتِه  ذكرى  إلحياء 
إمكانات وجهودًا كبرية  يتطلب  مليونيًا كهذا  جتمعًا 
النقل  خدمات  السيام  كافة  املختلفة  اخلدمات  من 
كعدم  كبرية  مشاكل  فيها  برزت  التي  واملواصالت 
بيئي،  تلوث  من  ختلفه  وما  املركبات  حركة  انسيابية 
غري  وسائل  واستخدام  الزائرين  وصول  وصعوبة 
مناسبة يف عملية نقل الزائرين فضاًل عن جتاوز قدرة 
املدينة عىل استيعاب هكذا أعداد، لذا فاالهتامم هبذا 
الزيادة  ملواكبة  اساسيًا  مطلبًا  يعد  وتطويره  القطاع 
أن  عن  فضاًل  الزائرين  ألعــداد  املتسارعة  السنوية 
اخلُطط  لنجاح  معيارًا مهام  يعد  اخلدمات  تطور هذه 

اخلدمية يف الزيارة املليونية. 

ما  كل  مكانيًا  لُيحلل  البحث  هذا  جاء  هنا  من 
يتعلق هبذا القطاع اعتامدًا عىل البيانات واالحصائيات 

املتوفرة.

م�شكلة البحث: 

العديد  برزت  سنويًا  الزائرين  أعداد  لتزايد  نظرا 
خدمات  أبرزها  املقدمة  اخلدمات  يف  املشاكل  من 
بالتساؤالت  البحث  مشكلة  ِصيغت  لــذا  النقل، 

اآلتية:

كفوءة . 1 تعد  املقدمة  النقل  خدمات  أن  هل 
ومستوعبة للزيادة يف أعداد الزائرين؟

يف . 2 املقدمة  النقل  خدمات  يف  تباين  هناك  هل 
بتباين  عالقتها  وما  للدراسة  الرئيسة  املحاور 

كثافة الزائرين؟

فر�شية البحث:

الزيارة . 1 يف  للزائرين  املقدمة  النقل  خدمات  إنَّ 
األعداد  تستوعب  وال  كفوءة  غري  األربعينية 

املتزايدة للزائرين سنويًا. 
هناك تباين يف خدمات النقل وكثافة الزائرين يف . 2

حماور احلركة اىل مدينة كربالء.

هدف البحث:

هيدف البحث للتعرف عىل:

شبكة الطرق يف حمافظة كربالء خاصة تلك التي . 1
متثل حماور أساسية حلركة الزائرين.

من . 2 حمور  كل  عىل  املقدمة  النقل  خدمات  كفاءة 
حماور الدراسة.

بكثافة . 3 وعالقته  النقل  خلدمات  املكاين  التباين 
الزائرين.
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منهجية البحث:

اعتمد البحث املنهج الوصفي - التحلييل، فضاًل 
عن الدراسة امليدانية ملحاور )كربالء - بابل، كربالء-  

نجف، كربالء - بغداد، كربالء - حسينية(.

اأوًل: الأ�ش�ض النظرية:

مفهوم النقل وأنواُعه. 1

Concept of Transport and Types 

يعد قطاع النقل من أهم قطاعات البنية األساسية 
االجتامعية  احلياة  يف  وكبري  مهم  دور  له  ملا  املدن  يف 
واالقتصادية، فهو نشاط ُيزيل عامل املسافة وُيسهل 
حركة االفراد والبضائع والسلع من مكان اىل آخر، 
والصناعة  التجارة  نشاطات  لدعم  مهم  عامٌل  وهو 

والزراعة لنقل املواد االولية واملنتجات والعامل)1(. 

واملرافق  والسلع  الناس  حركة  هو  أخرى  بعبارة 
أحد  كــونــُه  كبرية  أمهية  ولــُه  ــك)2(،  ــذل ل الــالزمــة 
نجاح  عليها  يعتمد  التي  التحتية  البنى  مرتكزات 
هذه  نجاح  أن  بل  اجتامعي  أو  اقتصادي  نشاط  أي 
النشاطات يتوقف عىل مدى كفاءة منظومة النقل)3(، 

وله ثالثة أبعاد نوضحها يف الشكل)1(.

نقل  يف  تتمثل  ورئيسة  مهمة  وظائف  وللنقل 
املسافرين ونقل البضائع والشحن، أما عنارصه فهي 
املحركة، وحدة احلمولة،  القوة  أربعة هي )الطريق، 
هناية الطريق()4( كام أن لُه أنواعًا وتصنيفات متعددة 

وخمتلفة توضح يف الشكل)2(. 

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل: 
وزارة الشؤون البلدية والقروية، دليل ختطيط النقل يف املدن السعودية، الرياض، 1436هـ، ص2.

 �شكل )1( اأبعاد النقل
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لسنة . 2 الزائرين  وأعداد  »املفهوم  األربعني  زيارة 
2017م«

أيب  بــن  عــيل  بــن  احلسني  ــام  االمـ أربعينية  هــي 
طالب الذي استشهد يف العارش من حمرم احلرام 
األنصاري  جابر  التقى  اليوم  هذا  ويف  61هــ،  سنة 
بعد   احلسني وعيال  العابدين  زيــن  بــاإلمــام 
اليوم  ذلك  ومنذ  كربالء  اىل  الشام  من  رجوعهم 
بدأت زيارة األربعني واستمرت يف كل عام)5(. ُتعد 
هذه الزيارة يف السنوات األخرية بعد العام 2003م، 
حدثًا مليونيًا عامليًا مهاًم ال يمكن للباحثني واملهتمني 
من  عليه  يرتتب  ملا  جتاهلُه  العالقة  ذات  واجلهات 
زيادة عدد الزائرين وسعة املشاركة واحلضور املليوين 
للمسلمني وغري املسلمني من شتى دول العامل وبقاعه 
كام موضح يف اجلدول )1( الذي ُيبني عدد الزائرين 
الدولة  اسم  بحسب  واألجانب  والعرب  املحليني 

والقارة.

جدول )1( اأعداد الزائرين المحليين والعرب والأجانب

اسم القارة
عدد الزائرينالدولة

النسبة 
املئوية

 من دول 
القارة

النسبة املئوية
من جمموع الدول

ـــا
ـــــ

ـــــ
ـــــ

سيـ
ا

1280484081.383،35العراق
23845141515،49إيران

693300،40،45باكستان
372540،230،24البحرين

340940،210،22لبنان
192580،120،125الكويت

110640،070،066اهلند
3810،0020،0024قطر

2660،00190،00172إندونيسيا
2460،00180،00159ماليزيا

جمموع 
15741884100القارة

ث اعتامدًا عىل: 
صدر: الباح

1امل
 .

ص16-15.
ب اجلامعية، بدون طبعة، 1985م، 

حممد توفيق سامل، هندسة النقل واملرور، دار الرات
2

 .
ري واإلقليمــي - جامعــة 

ت اجلافــة يف العــراق، أطروحــة دكتــوراه )غــري منشــورة( مقدمــة اىل مركــز التخطيــط احلــ
ف النقــل بالقنــوا

ت املكانيــة لكلــ
نــدى حممــد احليــايل، التأثــريا
ص7-6.

بغــداد، 2013م، 
3

 .
.https:// w

w
w

.alm
adapaper.net صادي

ث االقت
صادية واالجتامعية، مقالة منشورة يف احلد

حيدر عبد الرزاق كمونة، أمهية النقل واملرور يف التنمية االقت

( اأنواع النقل وت�شنيفاتِه �شكل )2
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ـــا
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

بـــ
ور

ا

10300560،066أذربيجان
اململكة 
املتحدة

3541190،023

150280،0097تركيا
111660،0061املانيا

335200،0021روسيا
29820،0019جورجيا
29720،00193السويد
2891،50،00187فرنسا

2411،30،00156بلجيكا
19610،00127النرويج
1830،90،00118الدنامرك
170،090،00011اليونان
110،060،00000072فلندا

جمموع 
القارة

18326100

ـــا
ـــــ

يقي
افر

1371840،0089كينيا
194120،00126نيجرييا
جنوب 
افريقيا

7340،00047

جمموع 
القارة

1638100

لية
شام

ا ال
يك

مر
2060730،0133امريكاأ

780270،005كندا
جمموع 
القارة

2840100

اليا
سرت

9491000،0061اسرتالياا
جمموع 
القارة

949100

15385000100املجموع

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل:
شــعبة الدراســات التخصصيــة يف زيــارة األربعــني- مركــز 
اإلحصائيــة  النــرشة  والبحــوث،  للدراســات  كربــالء 
لســنة   احلســني االمــام  أربعينيــة  لزيــارة  الســنوية 

ص16-15.  1439هــــ،  2017م- 

يتضح من خالل اجلدول السابق أن هكذا أعداد 
كبرية من الزائرين تأيت اىل مدينة كربالء من شتى بقاع 
االمام احلسني ويف  أربعينية  زيارة  العامل إلحياء 
يف  كبرية  جهود  اىل  حتتاج  فأهنا  أيام،  عرشة  غضون 
تقديم خمتلف أنواع اخلدمات ال سيام خدمات النقل 
من  اآلتية  الفقرات  يف  مفصل  بشكل  ستدرس  التي 

البحث.

ثانيًا: �شبكة الطرق الإقليمية ومحاور الحركة 

الى مدينة كربالء
شبكة  تصنيفات  أن  التعريف  من  البد  البدء  يف 
الطرق يف حمافظة كربالء ختضع للتصنيفات العراقية 
االعــامر  وزارة  قبل  مــن  وُصنفت  ُوضــعــت  التي 
واالسكان - اهليأة العامة للطرق واجلسور - شبكة 
طرق السيارات وفقًا لسعة الطريق ووظيفته وطريقة 

رصفه واستقامتِه وهذه التصنيفات هي)6(:

لكل . 1 ممرين  من  ويتكون  الرسيع،  املرور  طريق 
 )36-33( بعرض  مسارب  ثالثة  منهام  واحد 
الرسعة  تقدر  كام  وسياج  وسطية  بجزرة  م 
النوع  وهذا  الساعة،  يف  150كم  بــ  التصميمية 

من الطرق يربط العراق بدول اجلوار.
الطريق الرئيس، يتكون من ممرين لكل ممر اثنان . 2

او ثالثة مسارب وعرضه 30 م مع جزرة وسطية 
برسعة تصميمية 100كم يف الساعة وهذا النوع 

من الطرق يربط املحافظات مع بعضها.
الطريق الثانوي، وهذا النوع يتكون من ممر واحد . 3

للذهاب واإلياب ويرتاوح عرضه )6-7(م حيث 
يربط مراكز املحافظات باألقضية والنواحي.
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للذهاب . 4 واحد  ممر  من  يتكون  الريفي،  الطريق 
واإلياب بعرض )3-6( م وغالبا ما ينتهي هذا 

النوع من الطرق باملستقرات الريفية.
الطريق احلدودي، وهذا النوع من الطرق يكون . 5

بمحاذاة  ويسري  واإلياب،  للذهاب  واحد  بممر 
محاية  وظيفتُه  اجلوار  دول  مع  العراقية  احلدود 

ومراقبة احلدود السياسية.

الرئيسة  الطرق  من  كبرية  شبكة  كربالء  وملدينة 
املــجــاورة  باملحافظات  تربطها  الــتــي  والــثــانــويــة 
جمموع  بلغ  إذ  هلــا،  التابعة  والنواحي  وباألقضية 
أطوال الطرق الرئيسة التي تقع ضمن حدود حمافظة 
كربالء 314 كم )انظر اخلريطة )1((، وكام موضح 
يف اجلدول )2(، اما الطرق الثانوية فلبغت أطواهلا ما 

يقارب 365،855 كم كام مبني يف اجلدول )3()7(. 

جدول )2( الطرق الرئي�شة واأطوالها

الطول بـــــ كماسم الطرق
42طريق كربالء نجف

10طريق الثرمستون
12طريق احلر كاملية

60طريق كربالء رزازة عني متر
27طريق عني التمر - االنبار

28طريق كربالء بغداد
88الطريق االسرتاتيجي

30طريق احلج الري
24طريق كربالء اهلندية بابل

314املجموع

املصــدر: وزارة اإلعــامر واإلســكان والبلديــات العامــة، 
اهليــأة العامــة للطــرق واجلســور، مديريــة الطــرق واجلســور 
ــية،  ــم اهلندس ــعبة التصامي ــة، ش ــالء املقدس ــة كرب يف حمافظ

ــات غــري منشــورة، 2018م. بيان

جدول )3( الطرق الثانوية واأطوالها في محافظة كربالء 

المقد�شة

اسم الطريق
الطول 

بــ كم
اسم الطريق

الطول 

بــ كم
طريق احلسينية - 

مفرق
7طريق البزل اخلايس18

2طريق الرشيعة18طريق ام رواية
4طريق بني متيم9اهلندية اجلدول الغريب

8طريق ابو روية
طريق الشهيد حسني 

معن
2

7طريق ابو زرع18املشورب الدعوم
3طريق مدرسة حطني2طريق العامرية
طريق النبهانية 

الغربية
4طريق الرابط الصالبخة3

3طريق هنر السالم
طريق احلسينية احلصوة 

امام عون
4

طريق الدوهيية 

العجمية
7الرابط فيادة نجف11

4طريق العوينة4طريق احلكمة
طريق معمل 

اإلسمنت
3طريق الوند ام عروك5

مقرتبات جرس 

اهلندية
8

طريق ياحسني الذهاب 

لطريق كربالء بابل
8

طريق أمحد بن 

القاسم
6طريق املالح3

1طريق الشعيب8طريق اإلبراهيمية
طريق قرية زين 

العابدين
1

طريق يا حسني اإلياب 

لطريق بابل كربالء
2

5طريق احلافظ
طريق ياعي الذهاب 
لطريق كربالء نجف

46
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10شط اهلل آل جباس
طريق يا عي اإلياب 

لطريق نجف كربالء
46

5أم مجل شط اهلل
طريق الزائرين ممر 

الذهاب كربالء بغداد
18

طريق قطارة االمام 

عي
3

طريق الزائرين ممر 

اإلياب بغداد كربالء
22

2طريق الفراشية2طريق القرية العرية

3طريق السجلة4طريق هنر املغلف

طريق الصافية 

اجلانب األيمن
2

طريق املوازي لنهر 

اهلنيدية
8

365املجموع7الطريق الربط

املصــدر: وزارة اإلعــامر واإلســكان والبلديــات العامــة، 
اهليــأة العامــة للطــرق واجلســور، مديريــة الطــرق واجلســور 
ــية،  ــم اهلندس ــعبة التصامي ــة، ش ــالء املقدس ــة كرب يف حمافظ

ــات غــري منشــورة، 2018م. بيان

مخطط )1( مجموع اأنواع الطرق الرئي�شة والثانوية في 

محافظة كربالء المقد�شة

 )2( جــدول  بيانــات  عــىل  اعتــامدًا  الباحــث  املصــدر: 
.)3( وجــدول 

خارطة )1( طرق النقل في محافظة كربالء المقد�شة

 

ــرق  ــرة الط ــور، دائ ــرق واجلس ــة للط ــأة العام ــدر: اهلي املص
ــة. ــالء املقدس ــة كرب ــور يف حمافظ واجلس

وسيقترص البحث يف هذه الفقرة عىل تناول شبكة 
حماور  متثل  التي  والثانوية  الرئيسية  اإلقليمية  الطرق 
اساسية حلركة الزائرين اىل مدينة كربالء يف الزيارات 
هذه  أنواع  ومن  األربعني،  زيارة  وخاصة  املليونية 

الطرق ما يأيت:

الطرق الرئي�شة:. 1

طريق )حمور( كربالء - هندية - بابلأ. 

بمدينة  كربالءاملقدسة  مدينة  الطريق  هذا  يربط 
ويبلغ  املدينة،  من  الرشقي  اجلزء  يف  تقع  التي  احللة 
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يتألف  الطريق  العريض هلذا  واملقطع  طوله 45 كم، 
ثالثة  ــاه  اجت لكل  وااليـــاب  للذهاب  اجتاهني  من 
مسارب وجزرة وسطية جزء كبري منها مشجر تفصل 
الطريق  أكتاف  اما  م،   10.0 بعرض  االجتاهني  بني 
ومن  م.   100 الطريق  وحمــرم  اجتــاه  لكل  م   3 فهي 
اهلندية،  قضاء  الطريق  هبا  يمر  التي  املستقرات  ابرز 
كام خترج من هذا الطريق طرق ثانوية خلدمة املراكز 
احلرضية والريفية القريبة كام هو احلال يف التفرعات 
اجلانبية املؤدية اىل مركز ناحية اخلريات ومركز ناحية 
طريقي  بني  الرابط  الطريق  وفرع  الغريب.  اجلــدول 
كربالء - نجف وكربالء - هندية مرورًا بقرية واحد 
حزيران وفرع طريق احلافظ مرورًا بقرية الطف. كام 
أنشأ بجانب هذا الطريق، طريق »ياحسني« باجتاهني 
يكتمل بشكل  مل  التنفيذ  قيد  للذهاب واالياب وهو 

هنائي.

طريق )حمور( كربالء - نجفب. 

النجف  بمدينة  كربالء  مدينة  الطريق  هذا  يربط 
التي تقع يف جنويب املدينة ويبلغ طوله 80  االرشف 
كربالء  حمافظة  حــدود  ضمن  كم   )42( بطول  كم 
واملقطع العريض هلذا الطريق يتألف من: اجتاهني كل 
منهام يتألف من ثالثة مسارب وجزرة وسطية ترابية 
اكتاف   - م   10.3 وبعرض  االجتاهني  بني  تفصل 
الطريق 3 م من كل اجتاه وحمرم الطريق 100 م. كام 
ان من ابرز املستقرات التي يمر هبا الطريق هو قضاء 
باجتاهني  »ياعيل«  طريق  بجانبِه  وأنشأ  احليدرية، 
للذهاب بطول 46 كم واالياب بطول 46 كم أيضًا 
الستخدامه من الزائرين سريًا عىل االقدام نحو مدينة 

كربالء.

حمور كربالء - بغدادج. 

ومنها  بغداد  بالعاصمة  املدينة  يربط  الطريق  هذا 
اىل باقي حمافظات القطر ويبلغ طوله 97كم، واملقطع 
منهام  كل  اجتاهني  من  يتألف  الطريق  هلذا  العريض 
يتألف من ثالثة مسارب وجزرة وسطية ترابية تفصل 
بني االجتاهني بعرض 10.5 م واكتاف الطريق 3 م 
من كل اجتاه حمرم الطريق 100م، وخيرتق العديد من 
املدن الواقعة عىل امتداده ابتداء من احلصوة، املسيب، 
الوند - االمام  ثم يدخل حمافظة كربالء، مارًا بقرية 
كربالء،  مدينة  يدخل  ثم  ومن  احلسينية،   - عون 
كربالء  حمافظة  حــدود  ضمن  الطريق  طول  ويبلغ 
بممّر  الزائرين  طريق  ايضًا  بجانبِه  واُنشأ  )30كم(. 

للذهاب بطول 18كم واخر لإلياب بطول 22كم.

الطرق الثانوية:  . 2

طريق كربالء - احلسينية - سدة اهلندية أ. 

لنهر  موازيًا  كربالء،  مدينة  من  الطريق  هذا  يبدأ 
ارايض  سالكًا  الرشقي  الشامل  نحو  متجهًا  احلسينية 
منبسطة خصبة ذات بساتني كثيفة. يمر هذا الطريق 
ثم  الطف  قرية  ثم  العطيي  قرية  منها  عديدة  بقرى 
ويبلغ طول  اهلندية،  اىل سدة  ثم  ام احلامم ومن  قرية 
وبمسلكني  واحد  بممر  كم   18 حوايل  الطريق  هذا 
)6.5م(  عرضُه  لإلياب  واآلخر  للذهاب  أحدمها 
وعرض االكتاف 1.5م وبدون حمرم أي ان العرض 
الكيل للطريق يبلغ )9.5م(، يتفرع هذا الطريق قبل 
وصوله اىل سدة اهلندية عدة تفرعات ذات امتدادات 
وبطريق  كم   5 بطول  احلافظ  طريق  مثل  صغرية 
احلسينية  وطريق  7كــم.  بطول  الدعوم  املشورب 
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حممد  البو  احلسينية  وطريق  )1كم(  بطول  الشامي 
بطول )1كم(.  

طريق اهلندية - اجلدول الغريب - خان النخيلة ب. 

امهية  حيث  من  الثانية  املرتبة  الطريق  هذا  حيتل 
أنيء  كربالء،  حمافظة  يف  الثانوية  الطرق  امتدادات 
ذو  وهو  كم   )13( بطول   ،1978 عام  الطريق  هذا 
ممر واحد بمسلكني أحدمها للذهاب واآلخر لإلياب 
بعرض )6م( وعرض االكتاف )1.5م(، ويبدأ هذا 
الطريق من مركز قضاء اهلندية باجتاه اجلنوب الغريب 

وصوالً للطريق الرئيس - كربالء - نجف. 

طريق اهلندية - اخلريات - النجف ج. 

التي توصل  الثانوية  الطرق  الطريق من  يعد هذا 
هذا  طول  يبلغ  النجف،  بمحافظة  كربالء  حمافظة 
ترايب  وبكتف  )6م(  وبعرض  )20كـــم(  الطريق 
اهلندية  قضاء  مركز  من  الطريق  هذا  يبدأ  )1.5م( 
باجتاه  اخلريات  ناحية  مركز  ليخرتق  جنوبًا  متجهًا 

طريق نجف - كربالء.

الطريق الرابطد. 

وهو من الطرق الثانوية يف حمافظة كربالء ويربط 
ما بني الطريقني الرئيسني كربالء - نجف وكربالء- 
بممر  وهو  كم   )7( الطريق  هذا  طول  يبلغ  بابل، 
لإلياب،  واآلخر  للذهاب  االول  بمسلكني  واحد 
3م  ترايب  وبكتف  4م،  الواحد  املسلك  عرض  يبلغ 
هذا  انجز  14م،  هو  للطريق  الكيل  العرض  أن  أي 
للطرق  العامة  اهليأة  قبل  من   1990 سنة  الطريق 
واجلسور، يمر هذا الطريق يف العديد من القرى منها 

قرية البكان، وقرية حممد اهلاتف، وقرية الزيلية وقرية 
الصخر العريب. 

هـ. طريق احلافظ - احلسينية 

الرشقية  اجلهة  يف  ويقع  الثانوية  الطرق  من  وهو 
ملدينة كربالء ضمن حدود ناحية احلسينية، يبلغ طول 
هذا الطريق 5كم، وهو بممر واحد بمسلكني عرض 
للطريق  الكيل  العرض  ان  اي  3م،  الواحد  املسلك 
هو 6م، انجز هذا الطريق عام 1987، من قبل اهليأة 
العامة للطرق واجلسور، يبدأ مسار هذا الطريق من 
خيرتق  رشقي،  جنويب  احلافظ  باجتاه  العطيي  مفرق 
تقع  التي  واحلمضيات  النخيل  بساتني  الطريق  هذا 
عىل  تقع  التي  القرى  ومن  الطريق  هذا  امتداد  عىل 

امتداد هذا الطريق هي قرية الكركاشية.

الزائرين  لكثافة  المكاني  التباين  ثالثًا: 

وعالقتها ب�شبكة الطرق وخدمات النقل

2017م،  لعام  األربعني  زيارة  احصائيات  تشري 
وشاركت  سامهت  التي  املركبات  أعداد  جمموع  أن 
 44612 بلغت  الدراسة  ملحاور  الزائرين  نقل  يف 
مركبة متنوعة، توزعت عىل 11998 مركبة يف حمور 
 - كربالء  حمور  يف  مركبة  و15658  بغداد  كربالء- 
نجف و16004 مركبة ملحور كربالء - بابل و950 
آلية نقل ملحور كربالء -حسينية، وكام موضح بشكل 

تفصييل فيام يأيت:

حمور )طريق( كربالء - بغداد . 1
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جدول )4( خدمات النقل في محور كربالء - بغداد.

خدمات النقل يف حمور كربالء - بغداد 

وسائل النقل
مواقف 

السيارات

حمطات 

الوقود

حمالت 

الصيانة

عددهانوع اآللية

222

674باص ط1،2

300تريلة

24قطارات

11000النقل اخلاص

11998املجموع

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل:

املاليــة  • للشــؤون  املحافــظ  مكتــب  كربــالء،  حمافظــة 
والزيــارات املليونيــة، موقــف اخلطــة اخلدميــة لزيــارة 

2017م. لســنة  األربعــني 

شــعبة الدراســات التخصصيــة يف زيــارة األربعــني-  •
النــرشة  والبحــوث،  للدراســات  كربــالء  مركــز 
االمــام  اربعينيــة  لزيــارة  الســنوية  اإلحصائيــة 
ص23. 1439هــــ،   - 2017م  لســنة   احلســني

الدراسة امليدانية. •

مخطط )2( نوع واأعداد الآليات في محور كربالء - بغداد

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل بيانات جدول )5(.

حمور )طريق( كربالء - نجف. 2

جدول )5( خدمات النقل في محور كربالء - النجف

خدمات النقل يف حمور كربالء - نجف

مواقف وسائل النقل
السيارات

حمطات 
الوقود

حمالت 
الصيانة

عددهانوع اآللية

143
658تريلة

15000نقل خاص

15658املجموع

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل:
املاليــة  • للشــؤون  املحافــظ  مكتــب  كربــالء،  حمافظــة 

والزيــارات املليونيــة، موقــف اخلطــة اخلدميــة لزيــارة 
2017م. لســنة  األربعــني 

شــعبة الدراســات التخصصية يف زيــارة األربعني-مركز  •
كربــالء للدراســات والبحــوث، النــرشة اإلحصائيــة 
الســنوية لزيــارة اربعينيــة االمــام احلســني لســنة 

2017م - 1439هــــ، ص25.
الدراسة امليدانية. •

مخطط )3( نوع واأعداد الآليات في محور النجف

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل بيانات جدول )5(.
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حمور )طريق( كربالء-هندية - بابل. 3

جدول )6( خدمات النقل في محور كربالء - هندية - بابل

خدمات النقل يف حمور كربالء - هندية - بابل 

مواقف وسائل النقل
السيارات

حمطات 
الوقود

حمالت 
الصيانة

عددهانوع اآللية

24

 5
مع وجود 

احلي 
الصناعي 
يف قضاء 

اهلندية

1355تريلة

عجلة 
649حكومية

14000نقل خاص

16004املجموع

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل:
املاليــة  • للشــؤون  املحافــظ  مكتــب  كربــالء،  حمافظــة 

والزيــارات املليونيــة، موقــف اخلطــة اخلدميــة لزيــارة 
2017م. لســنة  األربعــني 

شــعبة الدراســات التخصصية يف زيــارة األربعني-مركز  •
كربــالء للدراســات والبحــوث، النــرشة اإلحصائيــة 
الســنوية لزيــارة اربعينيــة االمــام احلســني لســنة 

2017م - 1439هــــ، ص26.
الدراسة امليدانية. •

مخطط )4( نوع واأعداد الآليات في محور كربالء -الهندية- 
بابل

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل بيانات جدول )6(.

حمور )طريق( كربالء - حسينية. 4

جدول )7( خدمات النقل في محور كربالء - الح�شينية

خدمات النقل يف حمور كربالء - حسينية

وسائل النقل
مواقف 

السيارات

حمطات 

الوقود

حمالت 

الصيانة

عددهانوع اآللية

21

وجود 

احلي 

الصناعي 

يف ناحية 

احلسينية

عجلة 

حكومية
200

750نقل خاص

950املجموع

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل:
املاليــة  • للشــؤون  املحافــظ  مكتــب  كربــالء،  حمافظــة 

والزيــارات املليونيــة، موقــف اخلطــة اخلدميــة لزيــارة 
2017م. لســنة  األربعــني 

شــعبة الدراســات التخصصية يف زيــارة األربعني-مركز  •
كربــالء للدراســات والبحــوث، النــرشة اإلحصائيــة 
الســنوية لزيــارة اربعينيــة االمــام احلســني لســنة 

2017م - 1439هــــ، ص27.
الدراسة امليدانية. •

مخطط )5( نوع واأعداد الآليات في محور كربالء - ح�شينية

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل بيانات جدول )7(.
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الطرق . 5 بشبكة  وعالقتها  الزائرين  كثافة  حتليل 
وخدمات النقل

يتضح من جدول )8( وباالعتامد عىل بيانات عدد 
املركبات يف جدول )4( وجدول )5( وجدول )6( 
ملحاور  الزائرين  اعداد  واحصائيات   )7( وجدول 
الدراسة األربعة، أن حمور كربالء - نجف هو أعىل 
بنسبة  لسنة 2017م  الزائرين  كثافة يف عدد  املحاور 
الكيل وهذا يعود لعدة عوامل منها  العدد  39% من 
املحلية  اخلدمية  واهليئات  املواكب  بانتشار  يتعلق  ما 
والعربية واألجنبية التي توفر خمتلف انواع اخلدمات 
االمام احلسني  اىل مرقدي  املؤدي  الطريق  عىل طول 
وأخيه العباس واكتامل طريق »ياعيل« باجتاهني 
املحور  هــذا  ُيعد  ذلــك  عن  فضاًل  الزائرين  ملسري 
الذين  واألجانب  العرب  للزوار  الرئيس  املدخل 
الدويل  االرشف  النجف  مطار  عند  الرحال  حيطون 
يذهبون  الزائرين  من  كبريًا  عــددًا  أن  عن  ناهيك 
عىل  ســريًا  التوجه  ثم  ومن   عيل االمــام  لزيارة 
االقدام عرب هذا املحور اىل مدينة كربالء املقدسة، اال 
املركبات  عدد  يف  الثانية  باملرتبة  جاء  املحور  هذا  أن 
التي تقدم خدماهتا لنقل الزائرين بعد إكامهلم الزيارة 
ناحية  من  خدماته  كفاءة  قلة  عن  فضاًل   %35 بنسبة 

استخدام وسائل نقل غري مناسبة.

باملرتبة  بابل   - هندية   - كربالء  حمور  جاء  فيام 
بعدد  واألوىل   %32 بنسبة  الزائرين  لعدد  الثانية 
املركبات بنسبة 36% الرتياده من قبل عدد كبري من 
الزائرين من املحافظات الوسطى واجلنوبية ألنه من 
املواكب  انتشار  بالنسبة هلم فضاًل عن  الطرق  أقرص 
فاحتل  بغداد   - كربالء  حمور  اما  اخلدمية.  واهليئات 

واملركبات  الزائرين  عدد  ناحية  من  الثالثة  املرتبة 
حمافظات  زائري  من  وعدد  العاصمة  زوار  ويسلكه 
من  وعدد  وكركوك  واملوصل  ودياىل  الدين  صالح 
يف  رحاهلم  حيطون  الذين  واألجانب  العرب  الزوار 

مطار بغداد الدويل.

الرابعة  املرتبة  حسينية   - كربالء  حمور  واحتل 
واألخرية بعدد الزائرين واملركبات كونه طريقًا ثانويًا 
سكان  من  كبري  وعدد  احلسينية  ناحية  أهايل  يسلكه 
حمافظة بابل. )انظر خارطة )2(( مقارنة عدد الزائرين 

مع عدد املركبات يف املحاور األساسية للحركة.

جدول )8( مقارنة عدد الزائرين مع عدد المركبات لمحاور 

الدرا�شة

النسبة عدد الزائريناملحور
املئوية

عدد 
املركبات

النسبة 
املئوية

4579315321600636كربالء- بابل

5534298391565835كربالء-نجف

2775204191199827كربالء-بغداد

1402529109502كربالء-حسينية

1429134610044612100املجموع

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل:
العتبــة العباســية املقدســة، قســم الشــؤون الفكريــة  •

والثقافيــة، مركــز الكفيــل للمعلومــات والدراســات 
لســنة  الزائريــن  أعــداد  احصائيــات  االحصائيــة، 

2017م )بيانــات غــري منشــورة(.
يف  • الدراســة  ملحــاور  املركبــات  أعــداد  بيانــات 

.)7( و   )6( و   )5( و   )4( اجلــداول 



285

م. م. أمري كامل جواد

رابعًا: كفاءة خدمات النقل في زيارة الأربعين 

ل�شنة 2017م

وسائل  نوعية  عىل  النقل  خدمات  كفاءة  تعتمد 
الطرق  عــىل  اخلــدمــة  وحمــطــات  املستخدمة  النقل 
السيارات، حمطات  )مواقف  تشمل  والتي  اإلقليمية 
حوانيت  سيارات،  تصليح  ورش  الوقود،  تعبئة 
جتارية، نقطة اسعاف، مطاعم، مرافق صحية، مكتب 
نقل بري( وان تبتعد هذه اخلدمات مسافة 75م عن 
منتصف الطريق الرئيس)8(. وسيناقش البحث كفاءة 

هذه اخلدمات يف زيارة األربعني اعتامدا عىل:

 نوعية الوسائل املستخدمة لنقل الزائرين.. 1
مدى توفر مواقف السيارات.. 2
حمطات تعبئة الوقود وورش تصليح السيارات.. 3

فرتة  خــالل  املحافظة  به  متر  ما  لطبيعة  ــك  وذل
الزيارة، فضاًل عن توفر بقية اخلدمات بشكل كبري بام 

يتناسب مع طبيعة احلدث.

حمور )طريق( كربالء - بغدادأ. 

اجلدول  من  يتضح  النقل  وسائل  مستوى  عىل 
متنوعة ملختلف  بمشاركة  يتميز  املحور  ان هذا   )4(
االليات يف نقل الزائرين، وان للنقل اخلاص مسامهة 
بمشاركة   )1( املخطط  يف  جليًا  يظهر  ما  وهذا  أكرب 
هذا  متيز  كام  متنوعة،  خاص  نقل  سيارة   11000
حديد  سكة  لوجود  قطار   24 بمشاركة  املحور 
من  احلكومي  اجلهد  مشاركة  جــاءت  كام  املسيب 
خالل الباص )ط1، ط2( التابعة لوزارة النقل وهذه 
املحور  يف  املقدمة  اخلدمات  كفاءة  تزيد  مــؤرشات 
لتتوىل نقل الزائرين من قطع حي العباس اىل ساحة 
املسيب،  بقضاء  كربالء  حمافظة  تربط  التي  اخلنافسة 

خارطة )2( مقارنة عدد الزائرين مع عدد المركبات في المحاور الأ�شا�شية للحركة

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل بيانات عدد الزائرين وعدد املركبات يف اجلدول )8(.
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النقل  وزارة  لتشكيالت  تابعة  تريلة  عن300  فضاًل 
العمل عىل عدم استخدم هكذا وسائل غري  وينبغي 

مناسبة لنقل الزائرين )انظر صور )1( و )2((. 

صورة )1( مشاركة القطارات يف نقل الزائرين

 

صورة )2( مشاركة باص 2ط لوزارة النقل

خاصة  مرائب  توجد  فال  السيارات  مرائب  أما 
ساحات  استخدام  يتم  وانــام  للمعايري،  وخاضعة 

خاصة بصورة مؤقتة وتتغري من سنة اىل أخرى حسب 
اخلطط اخلدمية واألمنية، وضمن هذا املحور يتم نقل 
الزائرين بواسطة النقل اخلاص من قطع حي العباس 
اىل حمافظاهتم بينام النقل احلكومي يامرس مهامه من 

القطع نفسه اىل ساحة اخلنافسة بعد السيطرة 57.

وبالنسبة ملحطات الوقود فتوجد حمطتان، واحدة 
تبعد 1500م عن مرقدي االمام احلسني وأخيه ايب 
خدماهتا  تقديم  يمكنها  وال   العباس الفضل 
وأخرى بني منطقتي عون والوند، فيام تتناثر حمالت 
أبواب  وتغلق  الطريق  عىل  عشوائي  بشكل  الصيانة 

اغلبها اثناء فرتة الزيارة.

حمور )طريق( كربالء - نجف ب. 

للنقل  كبرية  بمشاركة  نجف  كربالء   حمور  متيز 
2017م  لسنة  ــني  ــع األرب زوار  نقل  يف  اخلـــاص 
يظهر واضحًا يف  ما  ألف سيارة وهذا  بــ)15000( 
له  اذ متثل اعىل مشاركة  اجلدول )5( واملخطط )2( 
مقارنة باملحاور االخرى، فيام جاءت مشاركة اجلهد 
وزارة  لتشكيالت  تابعة  تريلة  ـــ)658(  ب احلكومي 
اىل  امللحق  ساحة  من  الزائرين  نقل  تتوىل  التجارة 
ساحة احليدرية وهذا النوع من الوسائل غري مناسبة 

وغري كفؤة )انظر الصور )3((.

صورة )3( مشاركة تريلة يف نقل الزائرين ضمن هذا 
املحور  
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النقل  بواسطة  الزائرين  نقل  يتم  املحور  هذا  ويف 
النقل  بينام  حمافظاهتم  اىل  امللحق  ساحة  من  اخلاص 
احلكومي يامرس مهامه من الساحة نفسها اىل قضاء 
أربع  فتوجد  الوقود  ملحطات  وبالنسبة  احليدرية. 
كربالء  ملحافظة  ــة  اإلداريـ ــدود  احل ضمن  حمطات 
حمالت  تتناثر  فيام  منتظمة،  شبه  بمسافات  منترشة 
أبواب  وتغلق  الطريق  عىل  عشوائي  بشكل  الصيانة 

أغلبها اثناء فرتة الزيارة.

حمور )طريق( كربالء - هندية - بابل ج. 

اجلدول  يف  جاء  ما  خالل  من  املحور  هذا  يتميز 
)6( وكام يف املحاور السابقة بمشاركة متميزة وكبرية 
للنقل اخلاص بـ)14000( سيارة وهذه نتيجة للتطور 
الكبري واملرونة العالية للخطط األمنية واخلدمية هلذه 
الزيارة عن سابقاهتا، فيام شاركت العتبتان املقدستان 
واإلسكان  ــامر  االع وزارات  والعباسية  احلسينية 
والنفط  والصحة  العايل  والتعليم  العامة  والبلديات 
والرتبية فضاًل عن مشاركة رشكة االحتاد للصناعات 
الغذائية يف نقل الزائرين ضمن هذا املحور انظر صور 

)4( و )5(.

صورة )4( مشاركة تريلة يف نقل الزائرين

صورة )5( مشاركة اليات العتبات املقدسة                                                                                                                                    

أربع  فتوجد  الوقود  بمحطات  يتعلق  ما  ويف 
قضاء  بني  املسافة  يف  منترشة  منها  ثــالث  حمطات 
اهلندية ومدينة كربالء والرابعة بالقرب من سيطرة ام 
اهلوى يف احلدود الفاصلة مع حمافظة بابل. أما حمالت 
بشكل  متناثرة  فهي  السابقة  املحاور  يف  كام  الصيانة 

عشوائي عىل طول الطريق.

حمور )طريق( كربالء - حسينية د. 

يف  الثانوي  الطريق  متيز   )7( اجلــدول  من  يظهر 
للنقل  كبرية  بمسامهة  ايضا  حسينية   - كربالء  حمور 
نقل  يف  سيارة   750 مشاركة  خــالل  من  ــاص  اخل
الزائرين يف موقف مؤقت للسيارات وهو عبارة عن 
السيطرة 57  البيضاء اىل  القنطرة  بالقرب من  ساحة 
الرئيس كربالء - بغداد فيام جاء اجلهد  الطريق  عىل 
فتوجد  الوقود  حمطات  اما  آلية.   200 بــ  احلكومي 

حمطة واحدة عىل الطريق يف حي 7 نيسان.

خدمات  كفاءة  البحث  ُيوضح  تقدم  ملا  واستنادًا 
النقل يف املحاور الرئيسة حلركة الزائرين بنسب مئوية 
املذكورة  النقل  خدمات  بيانات  عىل  اعتامدًا  تقديرية 
مدى  النقل،  وسائل  )نوعية  ملتغريات  ووفقًا  سابقًا، 
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وورش  الوقود  حمطات  السيارات،  مواقف  توفر 
 )9( اجلــدول  يف  موضح  وكام  السيارات(  تصليح 
اخلدمات  هذه  نقص  او  توفر  مدى  معرفة  هبدف 

ملحاور الدراسة.

ويشري جدول )9( أن كفاءة خدمات النقل كانت 
خمتلفة يف كل حمور فضاًل عن املحاور يف ما بينها، اذ 
نوعية  يف  كفاءة  اعىل  واحلسينية  بغداد  حموري  جاء 
وسائل النقل املختلفة فضال عن استخدام القطارات 
لنقل الزائرين يف حمور بغداد اعتامدا عىل سكة حديد 
املسيب وقلة عدد الوسائل غري املناسبة لنقل الزائرين 
حموري  يف  استخدامها  ازداد  والتي  )تريلة(  نوع  من 

نجف وبابل كام موضح يف خمطط )6(.

فتشرتك  السيارات،  مواقف  خدمات  كفاءة  اما 
ألهنا  كفاءهتا  قلة  من  تعاين  أهنا  من  املحاور  مجيع 
يتم اختيارها وفق اخلطط  عبارة عن ساحات مؤقتة 
اخلدمية واألمنية وبصورة آنية وما جاء من متايز يف ما 
بني املحاور فهو من ناحية عددها لكل حمور وسهولة 

الوصول اليها )ينظر خمطط )6((.

الوقود  حمطات  خدمات  بكفاءة  يتعلق  ما  ويف 
املرتبة  بابل يف  فيأيت حمور  السيارات  وورش تصليح 
األوىل من حيث توفرها ومن ثم يأيت حمور النجف، 
اجلغرايف  التوزيع  أن  يف  تشرتك  املحاور  مجيع  ان  اال 
قليلة  وهي  عشوائية،  بصورة  يكون  اخلدمات  هلذه 
اخلدمة  حمطات  املحاور  مجيع  يف  تتوفر  مل  إذ  الكفاءة 

خارطة )3( التوقيع المكاني لخدمات النقل في المحاور الرئي�شة لحركة الزائرين الى مدينة كربالء المقد�شة في زيارة 

الأربعين ل�شنة 2017م

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل الدراسة امليدانية.
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وفقا ملا جاء بتعليامت انشاء هذه املحطات عىل الطرق 
السيارات، حمطات  )مواقف  تشمل  والتي  اإلقليمية 
حوانيت  سيارات،  تصليح  ورش  الوقود،  تعبئة 
جتارية، نقطة اسعاف، مطاعم، مرافق صحية، مكتب 

نقل بري(.

جدول )9( كفاءة خدمات النقل في المحاور الرئي�شة 

لحركة الزائرين في زيارة الأربعين 2017م

متغريات قياس 

الكفاءة

حمور 

كربالء- 

نجف 

)%100(

حمور 

كربالء-

بابل 

)%100(

حمور 

كربالء-

بغداد 

)%100(

حمور 

كربالء- 

حسينية 

)%100(

نوعية وسائل 

النقل
90889595

مدى توفر 

مواقف 

السيارات

30454040

حمطات الوقود 

وورش تصليح 

السيارات

55654540

ــل  ــات النق ــات خدم ــىل بيان ــامدًا ع ــث اعت ــدر: الباح املص
ــني  ــارة األربع ــن يف زي ــة الزائري ــة حلرك ــاور الرئيس يف املح

2017م.

مخطط )6( كفاءة خدمات النقل في المحاور الرئي�شة 

لحركة الزائرين في زيارة الأربعين 2017م

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل جدول )9(.

من  جمموعة  اىل  البحث  توصل  ذلك  خالل  من 
االستنتاجات نوضحها باآليت:

حمور . 1 يف  ُسجلت  الزائرين  لعدد  نسبة  أعىل  أن 
املرتبة  احتل  فيام   %  39 بنسبة  نجف   - كربالء 
الثانية بعد حمور كربالء - بابل يف عدد املركبات 

بنسبة 35 %.
تبني من خالل البحث االعتامد يف نقل الزائرين . 2

بواسطة  الربي  النقل  عىل  كامل  شبه  بشكل 
كصعوبة  متعددة  مشاكل  افرز  مما  السيارات، 

الوصول واالزدحام والتلوث البيئي.
وجود تباين يف كفاءة خدمات النقل يف املحاور . 3
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الرئيسة ومل يأِت وفقا لكثافة الزائرين خاصة يف 
فضاًل  نجف   - وكربالء  بابل   - كربالء  حموري 
تضم  خمططة  سيارات  مواقف  وجود  عدم  عن 
السيارات  اعداد  وتستوعب  متكاملة  خدمات 
الزيارة  فرتة  اثناء  عالية  بمرونة  خدماهتا  لتقدم 
ناهيك عن انتشار خدمات النقل األخرى بشكل 

عشوائي.
تقليدية خطط النقل وعدم استدامتها، واعتامدها . 4

احللول االنية يف كل زيارة وبالتايل تواجه مشاكل 
املدينة  سكان  حاجة  تلبية  عىل  قدرهتا  عدم 

والزائرين.

التو�شيات:

للنقل يف حمافظة كربالء . 1 بنى حتتية  ببناء  اإلرساع 
خاصة املشاريع املقرتحة كمطار الفرات األوسط 
الدائري  والطريق  احلديدية  السكك  وخطوط 
)كربالء-نجف،  الرئيسية  الطرق  يربط  الذي 
بابل، بغداد( الن إعادة صيانة وتأهيل الشبكات 
احلالية ال تلبي احلاجة املتزايدة لسكان املحافظة 

والزائرين.
العمل عىل انشاء مواقف سيارات تضم خدمات . 2

الطرق  عىل  كربالء  مدينة  مداخل  عند  متكاملة 
الرئيسة باالعتامد عىل معايري ختطيطية تأخذ بنظر 
الكبري  والتزايد  املدينة  سكان  حاجة  االعتبار 

ألعداد الزائرين.
يف . 3 ملحوظ  تطور  حتقيق  اسرتاتيجية  تنفيذ 

لنقل  ومرحية  مناسبة  نقل  وسائل  استخدام 
باملرونة  تتسم  حمكمة  خطة  خالل  من  الزائرين 
واخلاص  العام  القطاع  رشاكة  وُتعزز  العالية 

باالعتامد عىل إدارة متخصصة وفعالة.
ومستدامة . 4 شاملة  نقل  خطة  تنفيذ  رضورة 

تأخذ  وتصميمية  ختطيطية  معايري  عىل  تعتمد 
واالجتامعية  االقتصادية  اجلوانب  االعتبار  بنظر 
من  كربالء  مدينة  خصوصية  عن  فضاًل  والبيئية 

ناحية استقباهلا ملاليني الزائرين سنويًا.
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