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 �سيا�سة الن�سر في جملة ال�سبط: 
جملة السبط جملة نصف سنوية حمّكمة، تصدر عن مركز كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية 
الذاكرة  برنامج   - )اليونيسكو  والعلوم  الثقافة  منظمة  من  الدويل  اإلعتامد  شهادة  عىل  احلائز  املقدسة، 
يف  تبحث  التي  واإلنسانية  العلمية  االختصاصات  خمتلف  يف  والدراسات  البحوث  وتستقبل  العاملية( 
اإلرث احلضاري والثقايف ملدينة كربالء املقّدسة لتكون مرجعًا علميًا حلفظ تراث املدينة وهويتها الدينية. 

إرث  يف  والتحقيق  للكتابة  واإلنسانية  العلمية  االختصاصات  خمتلف  يف  الباحثني  مجيع  املجلة  تدعو 
هذه املدينة العريقة وحضارهتا، ببحوث ذات قيمة علمية ضمن إطار موضوعي بعيدًا عن التحّيز وامليول 

والتطرف والطائفية، لتحقيق الفائدة العامة ملجتمعنا. 

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

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

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

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير إال ألسباب  •
تقتنع هبا هيأة التحرير ويتم ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنرش. 

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



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

االختصاصات اإلنسانية املختلفة وفقًا للقواعد اآلتية:

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

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

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

ُيرفق مع البحث. 

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

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

البحث. 

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

مستحّقاته املالية، وال تقّل عن )10( صفحات. 

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

املطبعة، مكان النرش، سنة النرش. 

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

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

ذلك باللغتني العربية واإلنكليزية.

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

alssebt_k.center@yahoo.com :املحكمة





شهادة االعتماد الدولي 
لمركز كربالء للدراسات والبحوث

من منظمة اليونسكو )برنامج الذاكرة العالمية( 
تأريخ األعتماد: 28/ 10/ 2014م



المحتويات
إفتتاحية العدد....................................................................................... 13

العرص  هبا يف  الّتايس  و  األخالقية  و  اإلعتقادیة  القيم  إصالح  السالم( يف  )عليه  احلسنی  اإلمام  دراسة سریة 
15 ............................................................................................. احلارض

د. أصغر طهماسبي البلداجي/جمهورية إيران اإلسالمية - جامعة أراك - باحث في القرآن والحديث 

رسوم دفن اجلنائز يف مدینة كربالء خالل العهد العثامين األخری دراسة وثائقية.......................... 41

أ. د. سامي ناظم حسني املنصوري/كلية الرتبية - جامعة القادسية

63 ..................................... اخلدمات التعليمية والثقافية يف مدینة كربالء  )1968-1979م(

أ. م. د. عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي/ كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية- جامعة كربالء

م. م. زهراء رمزي صاحب/ كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية- جامعة كربالء

87 ............................................................ تأریخ كربالء السيايس  1968-2003م

أ. م. د. ملياء حمسن الكناين/كلية العلوم السياسية - جامعة النهرين

117 ........................................ مؤرشات البنية السكنية ملدینة اهلندیة  وخصائصها اجلغرافية

أ. د. رياض كاظم سلامن اجلمييل/ كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية-جامعة كربالء

الباحث: حسنني مهدي املوسوي/ قسم اجلغرافية - جامعة كربالء

الضبايب   املنطق  باستخدام  بطول 1،25كم  االیاب  العامل  ساید  تبليط شارع حي  الزمنية ملرشوع  اجلدولة 
161 .................................................................................... )دراسة حالة( 

أ. م. د. مها كامل جواد/ كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد

الباحث: عيل جواد كاظم/ كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد

185 ........................................... صالح جواد ال طعمة دوره يف احلراك الثقايف واالجتامعي

األستاذ الباحث: سلامن هادي آل طعمة



تقييم مدى مالءمة مراكز الطوارئ املقرتحة بإستعامل )GIS و AHP( متعدد املعایری للزیارة املليونية  ....
203...................................................................................................

أ. م. د. مهدي وهاب نعمة نرص اهلل/ كلية اإلدارة واالقتصاد - جامعة كربالء
الباحث: عيل حممد عبيد السكامين/ كلية اإلدارة واالقتصاد - جامعة كربالء

231 ........................................... اجلودة ومعيار كامهلا ومتامها قراءة يف ضوء القرآن الكریم

م. د. طالل فائق جمبل الكاميل/كلية العلوم االسالمية-جامعة وارث االنبياء

املوقف احلكومي من الشعائر واملواكب احلسينية يف كربالء املقدسة )1921-1958م(.............. 265

م. م. عيل جليل عبد احلسن الفتالوي/مديرية تربية  كربالء املقدسة

283 . مدرسة البادكوبة وأثرها العلمي يف كربالء )1270-1399هـ/1854-1979م( )دراسة تارخيية(

أمحد باسم حسن األسدي )ماجستري تاريخ(/العتبة احلسينية املقدسة - باحث يف مركز كربالء للدراسات 
والبحوث





ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم بِْسِم الّلَ

اإفتتاحية العدد

احلمد هلل الذي علم بالقلم علم االنسان ما مل يعلم وأفضل الصالة وأمتها عىل املبعوث رمحه للعاملني سيدنا 
ايب القاسم حممد وعىل اله الطيبني الطاهرين وبعد..

لعبت مدينة كربالء املقدسة ادوارًا إنسانية متعددة يف تاريخ العراق املعارص بوصفها من ابرز احلارضات 
عالية  وثقافية  علمية   - دينية  بيئة  شكلت  فقد  احلياة  مناحي  بمختلف  املبارش  التأثري  ذات  والروحية  الدينية 
املستوى قياسًا ببقية مدن العراق األخرى وقصدها العلامء واملفكرون قدياًم وحديثًا من كل حدب وصوب 
لطلب العلم تارة والسكنى واالستقرار تارة أخرى مما جعلها بيئة للتنوع الثقايف واالجتامعي منذ زمن ليس 
بالقريب، وألجل الوقوف عىل اإلرث الثقايف واالجتامعي للمدينة فقد عمدت ارسة حترير جملة السبط عىل 
تنوع األبحاث والدراسات التي تعالج مباحث ونواحي خمتلفة من ذلك اإلرث احلضاري الكبري حرصًا منها 
عىل حركة التوثيق والتدوين التي نراها من اهم مفاصل احلركة الفكرية والثورة املعلوماتية التي يشهدها عاملنا 
الثاين لسنة 2020 من املجلة )احد عرش( بحثا علميا  املعارص، فقد استقطب هذا املجلد السادس يف عدده 
كتبت بأنامل الباحثني تنوعت يف اختصاصاهتا العلمية لسجل وقفة علمية واضحة وشاملة ملختلف اجتاهات 

وابعاد ذلك اإلرث احلضاري الواسع للمدينة والتي نأمل ان تنال رىض اهلل اوالً والقأري الكريم ثانيًا .

ونحن يف هيأه التحرير اذ نقدم هذا املنتج العلمي للسادة الباحثني والقراء الكرام نلتمس من حرضاهتم ان 
يزودونا بآرائهم ومقرتحاهتم البناءة التي تعزز من مسرية املجلة وافاقها العلمية.

واحلمد هلل أوالً وآخرًا...

رئيس التحریر

13





15

درا�شة �شيرة الإمام الح�شين )عليه ال�شالم( في اإ�شالح القيم 

الإعتقادية و الأخالقية و الّتا�شي بها في الع�شر الحا�شر

الدكتور 

أصغر طهماسبي البلداجي

جمهورية إيران اإلسالمية - جامعة أراك - باحث في القرآن والحديث 

tahmasebiasghar@yahoo.com



16

دراسة سریة اإلمام احلسنی يف إصالح القیم اإلعتقادیة و األخالقیة و التّاسي بها يف العصر احلاضر

الملخ�ض

سرية اإلمام احلسني كاملعصومني اآلخريَن نموذٌج تاٌم و مطلٌق فی عبودية اهللِ. اإلنتباُه إلی هذه السرية 
يف اصالِح و إحياء القيِم الدينية و اجتهاده ذو أمهيٍة؛ ألهّنا اضافٌة علی إيضاح حماوالت اإلمام سوف تكون 

نموذجًا لكلِّ اإلنسان وعلی وجه التحديد أتباعه. 

إىل  تسعى   اإلمام احلسني لدراسة  الوصفية  التحليلية  الطريقة  وفق  الدراسة  أجريت هذه  لذلك  وفقًا 
تصحيح وإحياء القيم اإلعتقادية واألخالقية. 

اجلزء األول من هذا البحث ُيشري إىل سرية اإلمام يف إصالح القيم اإلعتقادية و يف هذا الصدد يتناول 
 .إلی املعتقدات التوحيدية و التعريف بموقف أهل البيت اإلمام احلسني

يف اجلزء الّثاين يتم التعبري عن القيم األخالقية يف خمتلف األبعاد الشخصية و اإلجتامعية و يف هذا الصدد قد 
ذكر دور اإلمام يف إصالح و أشار إلی رشح هذه القيم و تقعيدها يف املجتمع. 

النتيجة هي ذلك: فإّن اإلمام احلسني وفقًا لظروف عرصه تعامل مع تصحيح القيم الدينية و األخالقية 
 يف جمتمع ذلك اليوم، فقد كان اهلدف هلذا اجلهد هو إيضاح القيم للدين؛ إّن االهتامم هبذه اجلهد من اإلمام
يف العرص احلارض والّتايس منها يساعد يف سمو الّثقافة اإلسالمية و إضفاء الطابع املؤسيس عىل القيم الدينية 

واألخالقية يف املجتمعات اإلسالمية و خاصة بني أتباعه.

الكلامت املفتاحية: اإلمام احلسني، القيم الدينية، القيم األخالقية، الثقافة اإلسالمية.
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د. أصغر طهماسيب البلداجي

Considering the method of Imam Hussein )PBUH( in modifying the mental 

ethical values and modeling it in this era

Dr.
 Asghar Tahmasebi Boldaji

Islamic Republic of Iran, Arak University; Researcher in the Qur’an and Hadith

Abstract
Like the other Imams, the method of Imam Hussein (PBUH) is a total and absolute model 

for being a servant to God. It is important to pay attention to this method in order to modify and 
revive religious values and his endeavors, since in addition to determine Imam’s endeavors; it 
can be a model for all the human beings, particularly his companions.

Therefore, this project uses the descriptive analytic method to consider the method of Imam 
Hussein (PBUH) to modify the mental ethical values.

The first part is about Imam’s method in modifying the mental values; in this regard Imam 
Hussein (PBUH) tries to recite the beliefs in monotheism and to introduce the place of Imams 
(PBUT).

In the second part, ethical values are discussed in different individual and social aspects 
and in this regard, the role of Imam (PBUH) in modifying and reciting these values and 
institutionalizing them in the society is recited.

As the result: paying attention to his era, Imam Hussein (PBUH) tries to modify the mental 
and ethical values in his society and the goal was to determine the religious values.

Paying attention to Imam’s endeavors in that era and modeling them will help us to boost 
Islamic culture and institutionalize the mental-ethical values in Islamic societies, especially 
among his companions.

Keywords: Imam Hussein (PBUH), mental values, ethical values, Islamic culture
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المقّدمة

ولقد أّدی األئمة كام خلفاء الرسول دورًا هامًا 
أمثلة  إهّنم  الناس.  وهداية  الدينية  التعاليم  رشح  يف 
ًة َيْهُدوَن  ئِمَّ

َ
عىل هذه اآلية التي تقول: وََجَعلْناُهْم أ

الةِ  الصَّ اْلَْياِت ِإَوقاَم  فِْعَل  ِهْم  إَِلْ وَْحيْنا 
َ
أ َو  ْمرِنا 

َ
بِأ

)االنبياء/73(   اعبِديَن َلا  َواكنُوا  اكةِ  الزَّ َوإيتاَء 
حياة األئمة هي نموذٌج تاٌم جلميع البرش، جيلب 
واآلخرة،  الدنيا  سعادَة  واستخدامها  إليها  اإلنتباه 
قد جاء هكذا يف الزيارة اجلامعة الكبرية)1( عن كون 
النموذجية لألئمة: »َوَقاَدَة اأْلَُمِم َوَأْولَِياَء النَِّعِم 
اْلِعَباِد  َوَساَسَة  اأْلَْخَياِر  َوَدَعاِئَم  ــَراِر  اأْلَْب َوَعنَارِصَ 
مْحَِن«)2(  الرَّ َوُأَمنَاَء  يــاَمِن  اإْلِ ــَواَب  َوَأْب اْلباَِلِد  ــاَن  َوَأْرَك
حاول األئمة وفقًا ملتطلباهتم الزمنية أن ينفَع ِمن 
والقواعد  التعاليم  وإيضاح  النّاِس  لتوجيه  موقفهم 

اإلهلية. 

األئــمــة  كمثل   احلسني ــام  ــ اإلم بـــذل  ــد  ق
اآلخرين قصارى جهده يف هذا املجال يف خالل 
االستلهام من القرآن والرسول األكرم، ويف هذا 
سريته  إنَّ  اهلل،  إىل  الكامل  وجــوده  ضحى  الطريق 
واألخالقية  اإلعتقادية  القيم  إصالح  علی  تستند 
وفق مبدأين: األول تصحيح القيم، والّثاين ايضاحها 
أمية  بني  حكومة  بسبب  اليوم  جمتمع  يف  الّصحيح. 
وتشويه  لتزوير  وحمــاوالهتــم  والعدوانية  القاسية 
تعاليم اإلسالم من جهٍة والتفسري بالرأِی ِمن بعِض 
الصحابة واألتباِع عن القرآن من جهٍة أخرى تسبب 

يف خلِق انحرافاٍت يف تعاليم دين اإلسالم. ومن أهّم 
يف  والتشويه  التزوير  أنشاؤها:  تّم  اّلتي  اإلنحرافات 
اخلاطئ  التفسري   ،)3(الكريم الرسول  أحاديث 
ملعارف الدين منها التوحيد)4(، املعارضة مع فضائل 
القيم  تغيري  لتدمريها،  حماولة   ،)5(البيت أهل 
غري  إلی  اإلسالمية  احلياة  نمط  وحتويل  األخالقية 
إلی  حتتاج  التي  االنحرافات  من  اإلســالمــيــة)6(؛ 
إلی  اإلعتقاد  االعتقادية:  ُبعد  يف  أســايس  إصــالح 

تشبيه اهلل أو رؤية اهلل ومقارنة اهلل مع املخلوقات. 

بتصحيح  خمتلفٍة  بطرٍق   احلسني اإلمام  قام 
عىل  الالهوت  موضوعاِت  وأوضــَح  األمــر  ذلــك 

االستناد باآليات القرآنية. 

األخرى  األمور  من  البيت  أهل  موقف  إيضاح 
التي تناول اإلمام علی تفسريها وتروجيها وفقًا 

لظروف ذلك العرص. 

يف املجال األخالقي وفضاًل عن إصالح القيم عرب 
اإلمام احلسني بسريته العلمية والعملية عن القيم 
واالجتامعية  الفردية  األبعاد  يف  السامية  األخالقية 
للنّاس. هناية إصالح القيم بقيادة اإلمام أدی إىل 
حدث عاشوراء، ومنع هبذه امللحمة العظيمة طريق 
وهو  األبد  إىل  اإلسالم  رشور  وانحراف  االنحدار 
بدمه خلق أسباب خلود هذا القانون اإلهلي األخري. 

مل يتم إجراء أي بحث مستقل حول هذا املوضوع، 
وبناًء عىل ذلك ونظرًا ألمهية املجاهدات اإلصالحية 
لإلمام احلسني ورشحها واستخدامها يف العرص 
األبعاد  يف  مسألَة  هذه  الدراسُة  هذه  تتناول  احلارض 

الدينية واألخالقية.
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اأهمية البحث و�شرورته 

هذا البحث هاٌم يف عدة جوانب:

 أوالً: إّن أحد واجبات الشيعة يف أهل بيت
هو إحياء أمرهم، كام يقول اإلمام الرضا يف هذا 
َلُه َو َكْيَف  َأْمَرَنا َفُقْلُت  الصدد: »َرِحَم اهللَُّ َعْبدًا َأْحَيا 
النَّاس   «)7(  ُمَها  ُيَعلِّ َو  ُعُلوَمنَا  ُم  َيَتَعلَّ َقاَل  َأْمَرُكْم  ُيِْيي 
أحاديث  تعليم  و  تدريس  بمعنی  األمــر  إحياء    إّن 
أهل البيت و التعبري عن سرية العلمية والعملية 
اإلعتقادية  القيم  إصــالح  يف   احلسني لإلمام 
عىل  املصاديق  أحد  شّك  بال  سيكون  واألخالقية 

.إحياء علوم أهل البيت

لألمة   احلسني اإلمــام  تعاليم  ايضاح  ثانيًا: 
يقول  كام  والــســرية،  السنة  هــذا  إىل  جيذهبم  ســوف 
َلْو  النَّاَس  »َفــإِنَّ  الصدد:  هذا  يف   الرضا اإلمام 
َبُعوَنا«)8( التعبري عن تعاليم  َعِلُموا حَمَاِسَن َكاَلِمنَا اَلتَّ
اإلمام احلسني يف موضوعات خمتلفة مثل الدينية 
وسعادة  كــامل  يف  مفيدة  واألخالقية  واإلعتقادية 
إعجاهبم  أسباب  يوفر  لآلخرين  ورشحها  أتباعهم، 

هبذه األقوال القيمة.

ثالثًا: لقد ضحى اإلمام احلسني بكل وجوده 
فقد  الضاللة.  من  اهلل  عباد  ينقذ  حتى  اهللِ  سبيل  يف 
العمل من  ــني)9( حــول هــذا  ــع ــارة األرب جــاء يف زي
لَِيْسَتنِْقَذ ِعباَدَک  فيَک  ُمْهَجَتُه  َبَذَل  »َو   :اإلمام
املقال  يوضح هذا  الَلِة«)10(  الضَّ ِة  َحرْيَ َو  اجْلَهاَلِة  ِمَن 
يف   الشهداء سيد  جانب  من  ــالح  اإلص هناية 
توجيه خدام اهلل وإنقاذهم من اإلنحراف، لذلك عىل 
إىل  ينتبهوا  أن  وحمبيه   احلسني اإلمام  أتباع  مجيع 

فإنه أحد األمثلة   جماهداته ويتبعوا مسار اإلمام
ُيعرف سريته  أن  اإلمام احلسني هو  عىل طريقة 
والعمل هبا، كام يؤكد اإلمام السجاد علی هذه 
األمر ويقول: »إِنَّ َأْبَغَض النَّاِس إىَِل اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َمْن 
بَِأْعاَملِه «)11( يف العرص  َيْقَتِدي  اَل  َو  إَِماٍم  بُِسنَِّة  َيْقَتِدي 
كثرية  واالنــحــرافــات  الشكوك  أصبحت  احلــارض 
 إلغواء املسلمني، لكن تفسري كلامت هذا اإلمام
اإلسالمية  املجتمعات  يف  ــدًا  ج مهم  وجمــاهــداتــه 
ويستطيُع أن يساعد يف تعالی املجتمعات اإلسالمية 
أهل  وحمبی  أتباع  بني  خاصة  الدينية  الثقافة  وتعزيز 

.البيت

اأوًل: نظرة على منزلة الإمام الح�شين )عليه 

ال�شالم( واعتبار �شيرته العلمية والعملية

عن اإلمام احلسني ومنزلته من ناحيٍة وإثبات 
إىل  يشري  أن  يمكن  أخــری  ناحية  من  خطبه  صحة 
آيات القرآن و روايات النبي. إنَّ اآلياِت القرآنيَة 
أهل  عن  تامٍة  جمموعٍة  يف   احلسني اإلمــام  عن 
تشري  املجموعة.  هذه  يف  أيضا  هو  أّنــه   البيت
بعض آيات عصمة أهل البيت وبعض اآليات 
َك  َحاجَّ َفَمْن  املباهلة:  آية  له.  املطلقة  الطاعة  إىل 
نَْدُع  تَعالَْوا  َفُقْل  الْعِلِْم  ِمَن  َبْعِد ما جاَءَك  ِمْن  فيهِ 
نُْفَسنا 

َ
بْناَءُكْم َو نِساَءنا َو نِساَءُكْم َو أ

َ
بْناَءنا َوأ

َ
أ

 َعَ الاْكذِبنَي ِ نُْفَسُكْم ُثمَّ نَبَْتِهْل َفَنْجَعْل لَْعَنة اللَّ
َ
َوأ

)آل عمران/61( يف هذا الصدد فإّن غالبية املسلمني 
 ،النبي يف  جــاءت  قد  ــة  اآلي هــذه  أنَّ  يعتقدوَن 
اإلمام عيل، فاطمة الزهراء، اإلمام احلسن 
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واإلمام احلسني)12(. يكتب العالمة الطباطبايي 
 :فيام يتعلق هبذه اآلية بفضيلة ومكانة أهل البيت
»فنجعل لعنة اهلل عىل من كان كاذبا فالكالم يدل عىل 
املحاجة  طريف  أحد  يف  اجلمع  بوصف  كاذبني  حتقق 
واملباهلة عىل أي حال: إما يف جانب النبي وإما يف 
احلارضون  يكون  أن  يعطي  وهذا  النصارى،  جانب 
للمباهلة رشكاء يف الدعوى فإن الكذب ال يكون إال 
يف دعوي فلمن حرض مع رسول اهلل، وهم عيل 
والدعوة  الدعوى  يف  رشكة   واحلسنان وفاطمة 
مع رسول اهلل وهذا من أفضل املناقب التي خص 
اهلل به أهل بيت نبيه، كام خصهم باسم األنفس 
و  األمة  رجال  بني  من   لرسوله واألبناء  والنساء 
 ُ اللَّ يُريُد  إِنَّما  التطهري  آية  أبنائهم«)13(  و  نسائهم 
ُيَطّهَِرُكْم  َو  اْلَيِْت  ْهَل 

َ
أ الرِّْجَس  َعنُْكُم  ِلُْذهَِب 

اآليــة األخــرى يف  إهّنــا  ــزاب/33(  َتْطهياً )االحـ
وموقف   احلسني ــام  اإلم عصمة  عىل  الدليل 
العديد  رويــت  وقد  اآليــة.  هذه  أســاس  عىل  كلامته 
أهل  مصداقيٌة عن  إهّنا  و  ذكرت  اّلتي  الروايات  من 
البيت، النبي حممد، اإلمام عيل، فاطمة 
هذه  تثبت  فقط)14(.   واحلسنني  ،الزهراء
البيت من كل خطيئٍة ورفٍض.  اآلية براءة أهل 
وقد نقلت رواياٌت يف املصادر السنية التي تؤكد شأن 
هذا النزول. ينقل الرتمذي عن أم سلمة هكذا: »...
 َجلََّل َعىَل احلََسِن َواحلَُسنْيِ َوَعيِلٍّ َو َفاطَِمَة  َأنَّ النَّبِيَّ
تِي،  ِكَساًء«، ُثمَّ َقاَل: »اللَُّهمَّ َهُؤاَلِء َأْهُل َبْيتِي َوَخاصَّ
َفَقاَلْت  َتْطِهرًيا«،  ْرُهْم  َوَطهِّ ْجَس  الرِّ َعنُْهُم  َأْذِهــْب 
إىَِل  »إِنَِّك  َقاَل:  اهللَِّ؟  َرُسوَل  َيا  َمَعُهْم  َوَأَنا  َسَلَمَة:  ُأمُّ 
«)15( يكتب يف اعتبار وصحة هذا احلديث: »َهَذا  َخرْيٍ

ٍء ُرِوَي يِف َهَذا  َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َوُهَو َأْحَسُن َشْ
ْبِن  َوَأَنِس  َسَلَمَة،  َأيِب  ْبِن  ُعَمَر  َعْن  الَباِب  َويِف  الَباِب 

َمالٍِك، َوَأيِب احلَْمَراِء«)16(.

طيُعوا 
َ
َ َوأ طيُعوا اللَّ

َ
يَن آَمُنوا أ َها الَّ يُّ

َ
اآلية: يا أ

تَنازَْعُتْم يف  َشْ ٍء  فَإِْن  ِمنُْكْم  ْمرِ 
َ
اْل وِل 

ُ
َوأ الرَُّسوَل 

ِ َواْلَوِْم  ِ َوالرَُّسوِل إِْن ُكنُْتْم تُْؤِمُنوَن بِاللَّ وهُ إَِل اللَّ فَُردُّ
ويال )النّساء/59(.

ْ
ْحَسُن تَأ

َ
اْلِخرِ ذلَِك َخْيٌ َوأ

ألنَّ   األئمة من  األمر«  بـ»أولی  إليه  ويشار 
كام  والنبي)17(  اهلل  طاعة  مثل  واجبة  هي  هلم  طاعة 
 األكرم للنّبي  املنقولة  املوثوقة  األحاديث  أّن 
اإلمام  أقوال  العامة واخلاصة صحة  بطريقتني  تثبت 
احلسني، بشكل عام يمكن أن يشار إىل احلديث 
فِيُكْم  َتاِرٌك  »إيِنِّ   :النبي قال  الذي  الثقلني  املعترب 
ا َأْعَظُم ِمَن  ْكُتْم بِِه َلْن َتِضلُّوا َبْعِدي َأَحُدمُهَ َما إِْن مَتَسَّ
اَمِء إىَِل األَْرِض.  اآلَخِر: ِكَتاُب اهللَِّ َحْبٌل مَمُْدوٌد ِمَن السَّ
َقا َحتَّى َيِرَدا َعيَلَّ احلَْوَض  يِت َأْهُل َبْيتِي، َوَلْن َيَتَفرَّ َوِعرْتَ
 ُلُفويِن فِيِهاَم«)18( اإلمام احلسني َفاْنُظُروا َكْيَف خَتْ
الذي   وعرتة رسول اهلل البيت أهل  من  هو 
يعرب حديث الثقلني صحته العلمية والعملية بشكل 
ثقل  يعترب  أن  يمكن  كان  إذا  ألنه  ومطلٍق،  كامٍل 
لذلک  القرآن،  كمثل  حجة  يكون  أن  حتی  القرآن 
أخری  رواية  يف  احلجة.  هذه  الثقلني  حديث  يثبت 
 عىل وجه التحديد اإلمام احلسني يعترب النّبي
من نفسه ونفسه من اإلمام، أن هذا يثبت هناية 
ِمنِّي  »ُحَسنْيٌ  ويقول:  احلسني؛  لإلمام  املنزلة 
ُحَسنْيٌ  ُحَسْينًا  َأَحبَّ  َمْن  اهللَُّ  َأَحبَّ  ُحَسنْيٍ  ِمْن  َوَأَنا 
يف  أيضًا  نقلت  الرواية  هذه  اأْلَْسَباط«)19(  ِمَن  ِسْبٌط 
السنية، منها قد نقلت يف سنن الرتمذی)20(  املصادر 
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الروحية واملعنوية لإلمام  العالقة  ينقل هذا احلديث 
رواية  يف  موضح  هو  كام   النبي إىل   احلسني
إطاعة  هي   احلسني اإلمــام  طاعة  أن  ــرى  أخ
للنبي: »َو ُهَو َسيُِّد َشَباِب َأْهِل اجْلَنَِّة َو َباُب َنَجاِة 
ِمنِّي  ُه  َفإِنَّ َتبَِعُه  َمْن  َطاَعتِي  َطاَعُتُه  َو  َأْمِري  َأْمُرُه  ِة  اأْلُمَّ
لآليات  وفقًا  ولذلك  ِمنِّي «)21(  َفَلْيَس  َعَصاُه  َوَمْن 
عصمة  تثبت   الكريم الرسول  وروايات  القرآنية 
دراسته  من  املطلقة  والسلطة   احلسني اإلمــام 

العلمية والعملية.

ثانيًا: الإمام الح�شين )عليه ال�شالم( 

وت�شحيح و اإي�شاح القيم الإعتقادية

الدينية  واملباحث  الالهوت  إىل  الدعوة  كانت 
كام  األنبياء؛  جلميع  املشرتكة  األهداف  ِمن  هي 
النّاس  لدعوة  جهوده  كل   احلسني اإلمام  بذل 
إىل املعتقدات وبذلوا كل كياهنم يف سبيل اهلل يف هذا 
و...  الالهوت  جمال  يف  االنحرافات  كانت  الصدد. 
 اإلمام فقام   ،احلسني اإلمــام  عهد  خــالَل 
املناقشات  وإشاعة  وإيضاح  األمــر  هذا  بتصحيح 

الدينية و اإلعتقادية الصحيحة. 

يف ما ييل تمَّ ذكر بعض أهم أعامل اإلمام احلسني 
يف تفسري القيم الدينية والرتويج هلا.

2-1. التف�شير ال�شحيح للتوحيد و معرفة اهلل

تقديس ومتجيده  تسبيح،  اهلل،  االعتقاد يف وحدة 
تعّد واحدة من املبادئ األساسية للحياة اإلسالمية. 
والروايات  الكريم  القرآن  آيــات  ويف  اإلســالم  يف 

باهللّ  تعريف  فــإن   املعصومني من  الصحيحة 
بعيٌد عن أي تشبيٍه و جتسيٍم و قيٍد؛ اإلدراك الشامل 
والكامل الذي يميز أي عيب وجهل وقيد من جوهر 

اهلل. 

اإلمــام  رشح  والــالهــوت  التوحيد  جمــال  يف 
احلسني هذه املسألة يف عدة جوانب، بام يف ذلك:

2-1-1. تنزیه اهلل من التشبية

واحد من أهم أعامل اإلمام احلسني يف جمتمع 
ذلك اليوم هو التعريف الصحيح هلل دون أي تشابه 
سنة  و  بالقرآن  تأّمم  خالل  من  املخلوقات  لصفات 
النّبي. مع األسف يف بعض الطوائف اإلسالمية 
القرآنية  لآليات  الصحيح  التفسري  إىل  اإلفتقار  أدى 
والتمّسک بالروايات غري الصحيحة إىل اعتقاد بعض 
املخلوقات  مع  اهلل  تشابه  يف  اإلسالمية  الطوائف 

وحتى رؤية اهلل يظهر)22(.

 وفقًا آليات القرآن الكريم قام اإلمام احلسني
يف  ويقول  اهلل(  )تشبيه  اخلاطئ  الفهم  هذا  بإصالح 
ُقوا  َا النَّاُس اتَّ نفي التشبيه من اهلل سبحانه و تعاىل: »َأيُّ
ِذيَن ُيَشبُِّهوَن اهللََّ بَِأْنُفِسِهْم- ُيضاِهُؤَن  َهُؤاَلِء امْلَاِرَقَة الَّ
َلْيَس  اهللَُّ  ُهَو  َبْل  اْلِكَتاِب  َأْهِل  ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َقْوَل 
ِميُع اْلَبِصرُي - ال ُتْدِرُكُه اأْلَْبصاُر  َكِمْثِلِه َشْ ٌء َوُهَو السَّ
اْسَتْخَلَص  اخْلَبرُِي  اللَّطِيُف  َوُهَو  اأْلَْبصاَر  ُيْدِرُك  َوُهَو 
َراَدَة َواْلُقْدَرَة  وَت َوَأْمَض امْلَِشيَئَة َواإْلِ اْلَوْحَدانِيََّة َواجْلَرَبُ
َو اْلِعْلَم باَِم ُهَو َكاِئٌن اَل ُمنَاِزَع َلُه يِف َشْ ٍء ِمْن َأْمِرِه َو اَل 
ُه  ُكْفَو َلُه ُيَعاِدُلُه َو اَل ِضدَّ َلُه ُينَاِزُعُه َواَل َسِميَّ َلُه ُيَشاهِبُ
ِري َعَلْيِه  َواَل ِمْثَل َلُه ُيَشاِكُلُه اَل َتَتَداَوُلُه اأْلُُموُر َواَل جَتْ
 اأْلَْحَداُث«)23( اإلمام َعَلْيِه  َتنِْزُل  اَل  َو  اأْلَْحَواُل 
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ينّزه اهلل أن يستطيع الوصول إىل ذاته ويقارنه بصفات 
الفكر:  إنكار هذا  املخلوقات، عىل هذا األساس يف 
َعىَل  خَيُْطُر  َواَل  َعَظَمتِِه  ُكنَْه  اْلَواِصُفوَن  َيْقِدُر  »َواَل 
ُه َلْيَس َلُه يِف اأْلَْشَياِء َعِديٌل  وتِِه أِلَنَّ اْلُقُلوِب َمْبَلُغ َجرَبُ
َواَل ُتْدِرُكُه اْلُعَلاَمُء بَِأْلَباهِبَا َواَل َأْهُل التَّْفِكرِي بَِتْفِكرِيِهْم 
ُه اَل ُيوَصُف بَِشْ ٍء ِمْن  إاِلَّ بِالتَّْحِقيِق إِيَقانًا بِاْلَغْيِب أِلَنَّ
يِف  َر  ُتُصوِّ َما  َمُد  الصَّ اْلَواِحُد  َوُهَو  امْلَْخُلوِقنَي  ِصَفاِت 
االعتقاد  بشدٍة هذا   اإلمام يرفض  اأْلَْوَهام «)24( 
اخلاطئ بأن اهلل يمكن رؤيته، ويذكر يف هذا الصدد: 
»اْحَتَجَب َعِن اْلُعُقوِل َكاَم اْحَتَجَب َعِن اأْلَْبَصاِر«)25( 
والروايات  الكريم)26(  القرآن  آيات  من  العديد  يف 
املختلفة لألئمة املعصومني)27( تّم التأكيد عىل النفي 

من مشاهدة الظاهرية هلل سبحانه و تعاىل. 

بالنظر إىل املعرفة احلقيقية هلل و عدم تشبيه سبحانه 
اإلشارة  جتدر  احلايل،  العرص  يف  للمخلوقات  تعالی 
لإلمام  السرية  هذه  من  التقليد  خالل  من  أّنــه  إىل 
والــروايــات  القرآنية  لآليات  وفقًا   ،احلسني
بشكٍل  يرشحها  أن  عليه   البيت ألهل  األصيلة 

صحيٍح.

2-1-2. اإلجابة عىل أسئلة الناس عن اهلل سبحانه

تعاليم  رشح  عن  فضاًل   احلسني اإلمــام  إنَّ 
األسئلة  عىل  كامٍل  بشكٍل  أجــاب  للنّاس،  الدين 
ْبُن  َجْعَفُر  اِدُق  الصَّ َثنِي  »حدَّ ُكتبت:  التي  والرسائل 
ِة  اْلَبرْصَ َأْهَل  َأنَّ   َأبِيه َعْن  اْلَباِقِر  َأبِيِه  َعْن  ٍد  حُمَمَّ
َمِد  الصَّ َعِن  َيْسَأُلوَنُه    َعيِلٍّ ْبِن  احْلَُسنْيِ  إىَِل  َكَتُبوا 
ا َبْعُد َفاَل  ِحيِم - َأمَّ مْحِن الرَّ َفَكَتَب إَِلْيِهْم - بِْسِم اهللَِّ الرَّ
فِيِه  َتَتَكلَُّموا  َواَل  فِيِه  اِدُلوا  جُتَ َواَل  اْلُقْرآِن  يِف  خَتُوُضوا 

ي َرُسوَل اهللَِّ َيُقوُل َمْن  بَِغرْيِ ِعْلٍم َفَقْد َسِمْعُت َجدِّ
َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«)28(  ْأ  َفْلَيَتَبوَّ اْلُقْرآِن بَِغرْيِ ِعْلٍم  َقاَل يِف 
التفسري بالرأي هو واحد من أخطر األشكال يف  إّن 
اللجوء إىل القرآن، ولسوء احلظ ارتكبه البعض منذ 
نفى   املعصومني من  النّبي وغريه  و  البداية، 
اإلستناد  مع   احلسني واإلمــام  بشدٍة)29(.  ذلك 
التفسري  من  النّاس  يّذُر   األكرم النبي  قول  إلی 
بالرأی، ألّن هذا التفسري يؤدي إىل سوء فهم لآليات 
القرآنية، وتشبيه وتقييد اهلل هو واحد من هذا النتائج 

السيئة. 

هذا   اإلمام بيان  يقرتح  أخــرى  ناحية  من 
القرآنية  اآليــات  تفسري  يمكن  ال  املعرفة  دون  أّنــه 
املعرفة  أّن  الكالم  هذا  من  مأخوذة  املالحظة  وهذه 
أعطاها  التي  الكريم هي  القرآن  من  لآليات  املطلقة 
يف  مذكور  هو  األمر  هذا  أو   للمعصومني اهلل 
خمتصٌّ  للقرآن  املطلق  الفهم  أّن  معتربة  روايــات 

باملعصومني)30(.

يشري اإلمام احلسني إىل أهل البرصة باإلستناد 
إىل اآليات القرآنية معربين عن املعنى احلقيقي لسيادة 
ِذي اَل ِمْن َشْ ٍء َواَل  َمُد الَّ اهلل، ويذكر: »َبْل ُهَو اهللَُّ الصَّ
يِف َشْ ٍء َواَل َعىَل َشْ ٍء ُمْبِدُع اأْلَْشَياِء َوَخالُِقَها َوُمنِْشُئ 
اأْلَْشَياِء بُِقْدَرتِِه َيَتاَلَشى َما َخَلَق لِْلَفنَاِء بَِمِشيَّتِِه َوَيْبَقى 
َيِلْد  ِذي مَلْ  َمُد الَّ َما َخَلَق لِْلَبَقاِء بِِعْلِمِه َفَذلُِكُم اهللَُّ الصَّ
امْلَُتعاِل- َومَلْ  هاَدِة اْلَكبرُِي  اْلَغْيِب َوالشَّ ُيوَلْد - عامِلُ  َومَلْ 
يف   احلسني اإلمام  كان  َأَحــد«)31(  ُكُفوًا  َلُه  َيُكْن 
هذا النهج يف شكل اإلجابة عىل أسئلة الناس، اهتّم 

برشح املعرفة احلقيقية هلل سبحانه تعالی.
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شكل  يف  الالهوتية  املباحث  عن  التعبری   .3-1-2
الدعاء

هي   البيت ألهل  التعليمية  الطرق  إحدى 
تعبري عن املفهوم الديني يف شكل الدعاء. إّن الدعاء 
هو واحد من األدوات التعليمية و الرتبيتية التي انتبه 
اإلمام  انتفع  قد  كام   .املعصومون األئمة  إليه 
التعاليم اإلهلية.  للتعبري عن  النهج  احلسني هبذا 
يف   احلسني ــام  اإلم يذكره  ــذي  ال الــدعــاء  أهــّم 
مواضيعه املمتازة عن الالهوت و املعرفة اإلهلية هي 
دعاء عرفة)32(. اعرتف معظم العلامء و علامء احلديث 
بصحة هذا الدعاء. يف هذا الصدد قد أثبت البعض 
حيث  من   احلسني لإلمام  الــدعــاء  هــذا  نــصَّ 

الوثيقية و النصوصية)33(.

عن   احلسني اإلمـــام  يعرب  الــدعــاء  هــذا  يف 
موضوعات  عىل  مبنية  والعميقة  العالية  املعارف 
ّإنه يشري إىل وحدة اهلل باإلشارة إىل  القرآن و السنة. 
ِذي  الَّ هللَِِّ  ُموِقنًا احْلَْمُد  ُمْؤِمنًا  »َأُقوُل  القرآنية:  اآليات 
َلُه  َيُكْن  مَلْ  َمْوُروثًا َو  ]َفَيُكونُ [  َوَلدًا َفَيُكوَن  َيتَِّخْذ  مَلْ 
ُه ]فيضاده [ فِياَم اْبَتَدَع َواَل َويِلٌّ  يٌك يِف امْلُْلِك  َفُيَضادَّ رَشِ
كاَن  ُسْبَحاَنهُ  َلْو  َصنََع  فِياَم  فَِدهُ [  ]َفرَيْ فَِدُه  لِ  َفرُيْ الذُّ ِمَن 
َرَتا َفُسْبَحاَن اهللَِّ اْلَواِحِد  فِيِهام آهِلٌَة إاِلَّ اهللَُّ َلَفَسَدتا َو َتَفطَّ
َيُكْن َلُه  َيِلْد َومَلْ ُيوَلْد َومَلْ  ِذي  مَلْ  َمِد الَّ احْلَقِّ اأْلََحِد الصَّ
العدالة  أو  التشابه  عن  اهلل  تنزيه  إّن  ــٌد«)34(  َأَح ُكُفوًا 
اّلتي  األخرى  األشياء  من  واحدة  هي  للمخلوقات 
يستند  الصدد  هــذا  ويف   ،اإلمام عليها  يؤكد 
َيْعِدُلُه  َشْ َء  َواَل  ُه  َغرْيُ إَِلَه  »َفاَل  القرآنية:  اآليات  إىل 
ِميُع اْلَعِليمُ  اْلَبِصرُي اللَّطِي َوَلْيَس َكِمْثِلِه َشْ ٌء َوُهَو السَّ
ُف اخْلَبرُِي َو ُهَو َعىل  ُكلِّ َشْ ٍء َقِديٌر«)35( يف مكاٍن آخر 

يشري إىل تسبيح و تنزيه اهلل: »َفُسْبَحاَنَك ُسْبَحاَنَك ِمْن 
َسْت َأْساَمُؤَك َو َعُظَمْت  يٍد َو َتَقدَّ ُمْبِدٍئ ُمِعيٍد مَحِيٍد جَمِ

آاَلُؤَك«)36(.

إّن معرفة اهلل وزيادة معرفته بالّتذكري بركاته اّلتي 
اّلتي  األخــرى  املقاربات  أحد  هو  غورها  يسرب  ال 
يقرتحها اإلمام احلسني عىل التعريف الصحيح 
َأْنُعِمَك ]َفَأيَّ نَِعِمَك [ َيا  هلل و بدالً من شكره: »َفَأيَّ 
ي ُأْحِص َعَددًا َأْو ِذْكرًا َأْم َأيُّ ]َأُي [ َعَطاَياَك َأُقوُم  إهَِلِ
وَن  َأْكَثُر ِمْن َأْن ُيِْصَيَها اْلَعادُّ هِبَا ُشْكرًا َو ِهَي َيا َربِّ 

َأْو َيْبُلَغ ِعْلاًم هِبَا احْلَافُِظوَن«)37(.

ُيعّلم   احلسني ــام  اإلم أّن  ذلــک  عن  فضاًل 
مع  و  الغايل  الدعاء  هذا  يف  قيمًة  معارف  املؤمنني 
يتناول  منه  املعرفة  ــادة  زي و  الصحيح  اهلل  تعريف 
بإصالح املفاهيم اخلاطئة حول اهلل سبحانه و تعالی.

2-1-4. االنتباه إىل التوحيد العملية و استعباد اهلل

والسنة  القرآن  متابعة  مع   احلسني اإلمام  إّن 
تعاىل  هلل  الّصحيح  تعريف  إىل  باإلضافة  النبوية 
العميل  التوحيد  بعد  إىل  يشري  صفاته،  عن  والتعبري 
أيضًا عن  يتحّدث  اإليامن  إلی جنب  و  اهلل  وعبودية 
هلل  والعبودية  التوحيد  أدوات  من  الصالح  العمل 
وضمن إيضاح التوحيد النظري فإّنه يرشح التوحيد 
العميل من أدواته غري القابلة للترصف. يقول اإلمام 
َا  »َأيُّ وعبوديته:  اهلل  معرفة  تقارن  عن   احلسني
النَّاُس إِنَّ اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ ِذْكُرُه َما َخَلَق اْلِعَباَد إاِلَّ لَِيْعِرُفوُه 
 اإلمام يشري  بعد ذلک  َعَبُدوه «)38(.  َعَرُفوُه  َفإَِذا 
إىل نتيجة معرفة اهلل وطاعته، وهو التوحيد اخلالص 
والبعيد عن الرشك: »َفإَِذا َعَبُدوُه اْسَتْغنَْوا بِِعَباَدتِِه َعْن 
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ِعَباَدِة َما ِسَواه «)39(.

اهلل وإرشافه  مرافقة  إىل   اإلمام احلسني يشري 
اهلل  عبودية  عىل  كبري  تأثري  له  والــذي  العباد،  علی 
َواَل   َ َتَراك   اَل  َعنْيٌ  »َعِمَيْت  واإلجتناب عن اخلطايا: 

َتَزاُل َعَلْيَها َرِقيبا«)40(.

لذلك يتناول اإلمام احلسني يف املقاربتني إلی 
إيضاح صفات اهلل وكيفية معرفة عباده ويف هذا الصدد 
املعارضة  والرصاعات  اخلاطئة  املعتقدات  ح  ُيصحِّ
يف  مطلوٌب  النهج  هذا  النبوية.  والسنة  القرآن  مع 
أيامنا هذه سواء  لتقليده، كام هو احلال يف  كل عرص 
بالنسبة للمسلمني أو غري املسلمني، من املهّم جدًا أن 

تفهم املعرفة احلقيقية هلل سبحانه وتعالی.

)عليه  بيت  اأهل  موقف  واإي�شاح  �شرح   .2-2
ال�شالم( ووليتهم

بني  طرحها  تّم  اّلتي  اهلامة  القضايا  من  واحــدة 
املسلمني منذ البداية هي اخلالفة والوالية بعد النّبي 
حممد. كان هناك الكثري من اجلدل حول هذا من 
أدلٍة  فرٍق عىل  اعتمدت كل  وقد  اآلن،  البداية حتى 
واخلالفة  الوالية  حول  ــا  واّم معتقداهتم.  إلثبات 
القرآن  اآليات  أوضح  قد   الكريم الرسول  بعد 
املسألة.  هــذه   النبي من  القطعية  ــات  ــرواي وال
ِيَن  اآليات: الوالية إَِنَّما َوِلُُّكُم الَلُّ َورَُسوُلُ َواَلّ
َوُهْم  اَكةَ  الَزّ َوُيْؤتُوَن  اَلةَ  الَصّ يُقِيُموَن  ِيَن  اَلّ آَمُنوا 
الَرُّسوُل  َها  ُيّ

َ
أ يَا  التبليغ  )املائدة/55(؛   َراكُِعوَن

َِّك ِإَوْن لَْم َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت  نْزَِل إَِلَْك ِمْن َرب
ُ
ِّْغ َما أ بَل

إَِنّ الَلَّ َلَيْهِدي  رَِساَلَُه والَلُّ َيْعِصُمَك ِمَن الَّاِس 
الدين  ــامل  واك ــدة/67(  ــائ )امل  الاَْكفِرِيَن الَْقوَْم 

ُم َوَلُْم اْلِْنِيرِ َوَما  ُحرَِّمْت َعلَيُْكُم الَْميَْتُة َوادَلّ
يَُة  َوالُْمَتَدِّ َوالَْموْقُوَذةُ  َوالُْمنَْخنَِقُة  بِهِ   ِ الَلّ لَِغْيِ  هَِلّ 

ُ
أ

يُْتْم َوَما ُذبَِح  ُبُع إَِلّ َما َذَكّ َكَل الَسّ
َ
َوالَِّطيَحُة َوَما أ

ْزَلِم َذٰلُِكْم فِْسٌق 
َ
ْن تَْسَتْقِسُموا بِاْل

َ
َعَ الُُّصِب َوأ

ِيَن َكَفُروا ِمْن دِينُِكْم فَاَل َتَْشوُْهْم  اْلَوَْم يَئَِس اَلّ
تَْمْمُت 

َ
َوأ دِيَنُكْم  لَُكْم  ْكَملُْت 

َ
أ اْلَوَْم  َواْخَشْوِن 

َعلَيُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت لَُكُم اْلِْساَلَم دِيًنا َفَمِن 
الَلَّ  فَإَِنّ  ثٍْم  ِلِ ُمَتَجانٍِف  َغْيَ  َمَْمَصٍة  يِف  اْضُطَرّ 
َغُفوٌر رَِحيٌم )املائدة/3( من اآليات اهلاّمة التي تّم 
الكشف عنها برصاحة حول هذا املوضوع. وقد أفاد 
هذه  برتاجع  السنة  مفرسی  وبعض  الشيعة  مفرسو 
اآليات عن والية اإلمام عيل)41(. هناك العديد 
 النّبي من  الصدد  هذا  يف  األصيلة  الروايات  من 
اّلتي نقلت يف املصادر السنية وهي حتتاج إلی بحث 
آخر. علی سبيل املثال قال النّبي عن والية اإلمام 
علی: »إِنَّ َعِلّيًا ِمنِّي َوَأَنا ِمنْه  َوهو ويّل كّل مؤمن 

من بعدي «)42(.

كام قام اإلمام احلسني أيضا باإلضاءة يف هذا 
ويف   الكريم والنّبي  القرآن  ألوامر  وفقًا  امليدان 
القرآن  من  املنيس  الثقل  هذه  حتذر  املواقف  خمتلف 
هذا  يف  اهلل.  جانب  من  ووصايته  واليته  كان  الذي 
الصدد يمكن التعبري عن ترصفات اإلمام احلسني يف 

احلاالت التالية:

)عليهم  األئمة  ــة  ووالی التوحيد  رابطة   .1-2-2
السالم(

بموضوع   البيت ــل  أه واليــة  ارتــبــط  قــد 
التوحيد. عىل هذا النحو قبول أهل بيت كخلفاء 
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التوحيد، كام قد جاء يف  للنّبي هو دخول حصن 
حديث سلسلة الذهب: »اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ ِحْصنِي َفَمْن 
 َدَخَل ِحْصنِي َأِمَن ِمْن َعَذايِب«)43( اإلمام الرضا
ويقول:  ورشحــهــا  بتفسريها  يتناول  نقلها  بعد 
وطَِها«)44( الرشط األسايس  ِمْن رُشُ َأَنا  َو  وطَِها  »برُِشُ
لدخول قلعة توحيد و البقاء بأمان من معاقبة اهلل هو 

.قبول الوالية ألهل البيت

 وقد اهتّم اإلمام احلسني أيضًا هبذه القضية 
اهلامة يف خمتلف احلاالت وأوضحها. إّنه يقول حول 
َساَلِة  ِة َوَمْعِدُن الرِّ ا َأْهُل َبْيِت النُُّبوَّ أمهية هذه املسألة: »إِنَّ
َوخُمَْتَلُف امْلَاَلِئَكِة َوبِنَا َفَتَح اهللَُّ َوبِنَا َخَتَم اهللَُّ«)45( عندما 
اهلل  معرفة  وكيفية  التوحيد  عن  الناس  إىل  ث  حتــدَّ
والعبادة له َفَقاَل َلُه َرُجٌل: »َيا اْبَن َرُسوِل اهللَِّ بَِأيِب َأْنَت 
ي َفاَم َمْعِرَفُة اهللَِّ« واستجاب اإلمام: »َمْعِرَفُة  َوُأمِّ
ِذي جَيُِب َعَلْيِهْم َطاَعُته «)46(  َأْهِل ُكلِّ َزَماٍن إَِماَمُهُم الَّ
يف هذا البيان يرتبط اإلمام معرفة اهلل من خالل 
معرفة  فإّن  املعنى  هبذا  عرص،  كل  يف  اإلمام  معرفة 
اهلل الصحيحة ال تتم إال من خالل اإلمام. من 
بمعني   األئمة واليــة  قبول  فــإّن  أخــرى  ناحية 

االستسالم ألمر اهلل والتوحيد.

2-2-2. رشح موقف أهل البيت )عليهم السالم( 
واحلاجة إىل طاعتهم

 يرشح حالة أهل البيت إنَّ اإلمام احلسني
يف قضايا خمتلفة وهو واحد من أهل البيت. وذكر 
اإلمام يف املجتمع ذلک اليوم عندما نيس النّاس 
ذكر  ومع  هبا،  مهملني  وكانوا  القرآنية  األمهية  هذه 
 .ه النّاَس إلی جانب أهل البيت هذا املسألة ُيوجِّ

يذكر اإلمام احلسني للنّاِس غديرخم)47( ومسألة 
أّن  املسئلة  هبذه  ويذرهم   البيت اهل  واليــة 
النّبي طلَب من احلارضين إعالَن مسألة غديرخم 
اهلل  أن رسول  تعلمون  أ  اهلل  »أنشدكم  الغائبني:  إلی 
ليبلغ  قال:  و  بالوالية  له  فنادى  غديرخم  يوم  نصبه 
الشاهد الغايب؟ قالوا: ألّلهم نعم«)48(. يذر اإلمام 
والية  أّن  من  الــنّــاس  البيان  هــذا  يف   احلسني
 و غريها من األئمة املعصومني اإلمام عيل
مذكورة بأمر اهلل و النبي. وبإستناده إلی احلديث 
إىل  متكرر  بشكل   النبي إليه  أشار  الذي  الثقلني 
النحو  عىل   البيت أهل  موقف  وصف  أمته، 
اْلَغالُِبوَن  اهللَِّ  ِحْزُب    َنْحُن  احْلَُسنْيُ »َفَقاَل  التايل: 
يُِّبوَن الطَّاِهُروَن  ُة َرُسولِِه اأْلَْقَرُبوَن َوَأْهُل َبْيتِِه الطَّ َوِعرْتَ
 َِّاهلل َرُسوُل  َفُهاَم  َخلَّ َذْيِن  اللَّ الذين  الثََّقَلنْيِ  َوَأَحُد 
طاعة  إىل  النّاس   اإلمام يدعو  ثم  تِه «)49(  ُأمَّ يِف 
نفسه وباإلستناد إلی آيات القرآن الكريم يعرب أنَّ 
نبي  من  اإلطاعة  هي   البيت أهل  من  اإلطاعة 
ِطيُعونَا فَإِنَّ َطاَعَتَنا َمْفُروَضٌة 

َ
اهلل واهلل تعالی: فَأ

ِ َعزَّ َو َجلَّ َو رَُسوِلِ َمْقُرونًَة قَاَل  إِذْ اَكنَْت بَِطاَعةِ اللَّ
َو   َ اللَّ ِطيُعوا 

َ
أ آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ يا  َجلَّ  َو  َعزَّ   ُ اللَّ

تَنازَْعُتْم  فَإِْن  ِمنُْكْم  ْمرِ 
َ
اْل وِل 

ُ
أ َو  الرَُّسوَل  ِطيُعوا 

َ
أ

)النساء/58(   الرَُّسوِل َو   ِ اللَّ إَِل  فَُردُّوهُ  َشْ ٍء  يِف 
ْمرِ ِمنُْهْم لََعلَِمُه 

َ
وِل اْل

ُ
َولَْو َردُّوهُ إَِل الرَُّسوِل ِإَول  أ

يقول  )النساء/83()50(    ِمنُْهم يَْستَنْبُِطونَُه  ِيَن  الَّ
من  وصية  هي   األئمة طاعة  أّن  احلسني  اإلمام 
َوَقْد  إاِلَّ  َشْيئًا  َخَلَق اهللَُّ  َما  اهلل سبحانه تعالی: »َو اهللَِّ 
 َأَمَرُه بِالطَّاَعِة َلنَا«)51( تشري أقوال اإلمام احلسني
خطأٍ  أي  يرتكبون  ال  أهّنم   ،األئمة عصمة  إىل 
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واجبٌة كطاعة  أن طاعتهم  السبب يف  ٍة. هذا هو  وزلَّ
اهلل و دليل عيل واليتهم.

2-2-3. عدم تأیيد احلكام املغتصبنی و منع طاعتهم

الوقت  ذلك  يف  صحيح  غري  تفكري  هناک  كان 
هو أن أي شخص أصبح خليفًة لإلسالم بأي حال 
وال  املطلق  االلــتــزام  يكون  أن  جيب  ــوال  األح من 
استشهاد  بعد  املثال  سبيل  عىل  اخلليفة.  هو  من  يّم 
اإلمام احلسني قالوا للعدو ملاذا قتلَت ولد بنت 
النّبي، قال الشمر)لعنة اهلل عليه(: »َوْيََك، َفَكْيَف 
َنْصنَُع، إِنَّ ُأَمَراَءَنا َهُؤالِء َأَمُروَنا بِأمٍر، َفَلْم ُنَخالِْفُهْم، 
ا ِمْن َهِذِه احْلُُمِر«)52( وصلت  َلْو َخاَلْفنَاُهْم ُكنَّا رَشًّ َو 
اهلل  )لعنة  شمر  يعلن  حيث  هنايته  إىل  هذه  وقاحته 
عليه( بأّن إطاعة من يزيد )لعنة اهلل عليه( أمٌر واجٌب. 
أهل  موقف  رشح  إىل  باإلضافة   احلسني اإلمام 
حكام  اليــؤكــد  متابعتهم،  ورضورة   البيت
اإلمام  م  ُيقدِّ متابعتهم.  من  الناس  ومنع  املغتصبني 
للشيطان  كطاعة  احلكام  هؤالء  طاعة   احلسني
فإنه  الشيطان،  هلتاف  اإلصغاء  )وأحذركم  ويقول: 
الذين قال هلم  لكم عدو مبني، وال تكونوا كأوليائه 
 لَا َغالَِب لَُكُم الَْيوَْم ِمَن الّنَاِس ِإَونِّي َجاٌر لَُكْم 
ا تََراَءِت الْفَِئَتاِن نََكَص َعلَي َعقَِبيْهِ َوقَاَل إِنِّي  فَلَّمَ
َرى َما لَا تََرْوَن   )انفال/48( 

َ
بَرِيٌء ِمنُْكْم إِنِّي أ

جــزرا،  السيوف  وإىل  وزرا،  الــرمــاح  إىل  فيلقون 
نفسا  تنفع  ال  ثم  عرضا،  وللسهام  حطام،  وللعمد 
إيامهنا مل تكن آمنت قبل أو كسبت يف إيامهنا خريا()53( 
يف هذا البيان يعالج اإلمام احلسني إصالح هذا 
الفكر غري الصحيح يف املجتمع يف ذلك الوقت )أهّنم 
كانوا يعتقدون أّن كل من كان اخلليفة جيب أن يطيعه( 

 جيب أن ُيطاع الّشخص الذي يكون خليفة النّبي
أسباب   احلسني اإلمام  يعلن  حق.  عىل  واإلمام 
يترصفون  ألهنم  الغاصبني  احلكام  هلوالء  معارضته 
اإلسالم،  تدمري  هو  وهدفهم  والسنة  للقرآن  خمالفة 
مقدمة  يف  الكوفة  أهــل  إىل  رسالة  يف  هكذا  يقول 
لَِطَواِغيِت  َوُبْعدًا  »َفُسْحقا  القساة:  احلكام  هؤالء 
ْيَطاِن  اِذ اأْلَْحَزاِب َوَنَبَذِة اْلِكَتاِب َوَنَفَثِة الشَّ ِة َوُشذَّ اأْلُمَّ
اْلَعْهَرِة  نَِن َوُمْلِحِقي  يِف اْلَكاَلِم)54( َوُمْطِفِئي السُّ َو حُمَرِّ
ِذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضني «)55(  بِالنََّسِب امْلُْسَتْهِزِءيَن الَّ
النبوية  البيت  األهــل  إىل  نفسه   اإلمام يقدم 
َساَلِة َوخُمَْتَلُف  ِة َوَمْعِدُن الرِّ ا َأْهُل َبْيِت النُُّبوَّ ويقول: »إِنَّ
أن  بعد  ثم  اهللَُّ«)56(  َخَتَم  بِنَا  َو  اهللَُّ  َفَتَح  بِنَا  َو  امْلَاَلِئَكِة 
أعلن افتقار يزيد )لعنة اهلل عليه( للسلطة للبيعة، قدم 
ٍد  نفسه أولی بخالفة املسلمني: »َوَنْحُن َأْهُل َبْيِت حُمَمَّ
ِعنَي  امْلُدَّ َهُؤاَلِء  ِمْن  َعَلْيُكْم  اأْلَْمِر  َهَذا  بَِواَلَيِة  َوَأْوىَل 
َواْلُعْدَوان «)57(  بِاجْلَْوِر  فِيُكْم  اِئِريَن  َوالسَّ هَلُْم  َلْيَس  َما 
أّن  عىل  ــدّل  ي  احلسني اإلمــام  من  البيان  هــذا 
بل  يتواّلها،  أن  أحٌد  يستطيع  اخلالفة هي موقف ال 
إهليٌة،  انتصابه  حّتی  يتوالها  أن  يمكن  ما  شخص 
واملعرفة  العصمة  لديم  الذين   البيت وأهــل 
آخر  مواقف  يف  اإلهلي.  املوقف  هذا  يستحقون  هم 
ويذكر   البيت أهــل  مقام   اإلمام يــرشح 
العرص من  للواليِة و اخلالفة. يف هذا  أهنم مستحّقٌة 
املهم االنتباه إىل هذه املسألة التي ينبغي التأكيد عليها 
كام   ،النّبي وروايات  القرآن  آيات  عىل  باالعتامد 
 وغريه من املعصومني شّدد اإلمام احلسني

عىل أمهيتها و رضورهتا.
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ثالًثا: ا�شالح واي�شاح القيم الأخالقية

عىل  كبري  تأثري  هلا  التي  القضايا  أهم  من  واحدة 
الصحة العقلية والنفسية البرشية هي األخالق اجلَدير 
واألولی الذي تّم التأكيد عليه يف آيات القرآن الكريم 
وروايات املعصومني. هذه األخالق مهمة جدًا 
تتميم  بعثته  فلسفة  يعترب   الّرسول حّتی  لدرجة 
َِّم َمَكاِرَم  اَم ُبِعْثُت أِلمَُت املكارم األخالقية، يقول فيه: »إِنَّ
إىل  أيضًا  الكريم  القرآن  له  قّدم  وقد  ــاَلق «)58(  اأْلَْخ
خلق عظيم ِإَونََّك لََعىل  ُخلٍُق َعظيٍم )القلم/4( 
ويعرفه نموذجًا لكّل اإلنسان حّتی األخالق احلسنة 
واحدة من مصاديق هذا النموذج: لََقْد اكَن لَُكْم 
َ َواْلَوَْم  ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن اكَن يَرُْجوا اللَّ

ُ
ِ أ يف  رَُسوِل اللَّ

َ َكثياً )االحزاب/20(. اْلِخَر َوَذَكَر اللَّ
 من أهداف مجيع األنبياء وخاصة الّرسول حممد
هي تزكية البرش وجتميلهم بفضائل أخالقية وإزالتهم 
فيُكْم  رَْسلْنا 

َ
أ َكما  األخالقية:  الــرذائــل  عن 

َوُيَزّكِيُكْم  آياتِنا  َعلَيُْكْم  َيتْلُوا  ِمنُْكْم  رَُسوًل 
لَْم  ما  َوُيَعّلُِمُكْم  َواْلِْكَمَة  الِْكتاَب  ُيَعّلُِمُكُم  َو 
هذه  أمهية  إّن  )البقره/151(   َتْعلَُموَن تَُكونُوا 
التزكية والتزيني باألخالق اإلهلية ليست شيئًا سوى 
َعْدٍن  َجنَّاُت  والسعادة:  اخلالص  وإنجاز  اجلنة 
تَِها اأْلهَْناُر خالِديَن فيها َوذلَِك َجزاُء َمْن  جَتْري ِمْن حَتْ

ى 5 )طه/ 76(. َتَزكَّ

القرآنية  األخــالق  عىل  الرتكيز  املهم  من  لذلك 
يتناول  كام  واالجتامعية.  الشخصية  الصحة  كامل  يف 
اإلمام احلسني يف خمتلف جوانب إصالح القيم 
املؤسيس  الطابع  وإضــفــاء  وإيضاحها  األخالقية 

العلمية  السرية  دراســة  يمكن  املجتمع.  يف  عليها 
والعملية لإلمام احلسني يف إصالح ورشح القيم 
األخالقية يف عدة حاالت، بالّتايل يشار إلی بعض من 

أمهها املذكورة.

3-1. اأخالق الأ�شرة

اساسية  اجتامعية  كمؤسسة  األرسة  كانت  لقد 
الثقافات  ــل  وأص للمجتمعات  التحتية  والبنية 
واحلضارات يف تاريخ البرشية وال شك فيه أّن األرسة 
تعاليم  املجتمعات. يف  تنمية  لعبت دورًا هامًا يف  قد 
اإلمام احلسني وغريه من املعصومني يقّدم 
أفضل  كأحد  األبويِن  وخاصة  األرسة  أفراد  احرتام 
زاد  قد  للعائلة  األحسان  حّتی  لدرجة  األعــامل)59(. 
عن  نقاًل   احلسني اإلمــام  الــبــرش)60(.  رزق  من 
»سمعت  األرسة:  أفراد  جلميع  اخلري  يؤكد   النّبي
وأباك  امك  إبدء بمن تعول،  يقول:   اهلل رسول 
احرتام  إّن  فأدناك«)61(  أدناك  ثم  وأخــاك.  واختك 
حقال  يوفر  الروحي  بعدمها  إىل  باإلضافة  الوالدين 
هذا  فإّن  واألطفال،  الوالديِن  بني  املتبادل  لالحرتام 
األمر ذو فائدة كبرية يف عملية التقييم وهوية شخصية 
لألوالد يف املجتمع؛ حيث أّن هذا االحرتام للوالديِن 
ُر اهلدوء ملركز األرسة. مما ال شّك فيه أن أحد أهم  يوفِّ
العوامل يف توفري الصحة الروحية ألفراد العائلة هو 
فيه.  املتبادل  واالحرتام  األرسة  مركز  يف  االسرتخاء 
ألخطاء  املتقابل  والزوجة  الزوج  تسامح  و  عفو  إّن 
املتعددة  املشاكل  عن  فقط  يمنع  ال  اآلخر  منهام  كّل 
يكون عاماًل هامًا يف  أن  يمكن  الطالق، ولكن  مثل 
الّتأكيد  العائلة.  وإرخاء  اآلخر  قصور  عىل  القضاء 
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 .عىل هذه املسألة واضح يف سرية اإلمام احلسني
يف يوم عاشوراء عندما كان هالل بن نافع)62( متوجهًا 
الشابة مغمومة من ذهابه  إىل احلرب، كانت زوجته 
وقال  رآها   احلسني اإلمام  بشدٍة،  تبكی  وكانت 
هكذا »إّن اهلک ال يطيب هلا فراقک،  فلو رأيت أن 
ختتار رسورها علی الرباز«)63( ومن أمثلة أخرى اّلتي 
تشري إىل تقدير اإلمام احلسني للعائلة، حيث يأمر 
اإلمام احلسني بتقدير الزوجة ألصدقائه و يقوُل 
اجلديدة  والستائر  السجاد  ضد  احتجاجهم  عىل  ردًا 
مهورهن  »إنا نتزوج النساء فنعطيهن  منزله:  يف 
يوضح هذا  منه شئ«)64(  لنا  ليس  ما شئن  فيشرتين 
باحتياجات  يتم  كان   اإلمام أّن  بوضوٍح  األمر 
أهل البيت ويرتمهم. إنَّ االهتامم بأخالق األرسة يف 
اهنارت األرسة سيتُم  إذا  ألنَّه  جدًا  مهٌم  العرص  هذا 
القضاء عىل تعليم األطفال مما سيؤدي إىل اخلسارات 

االجتامعية يف املجتمع.

الحرمان  في  الأخالقية  القيم  ت�شحيح   .2-3

من ال�شفات ال�شيئة
اّلتي  مرغوبة  غري  سامت  هي  األخالقية  الرذائل 
الرذائل األخالقية  الّثقافة اإلسالمية؛  منها فی  ينهی 
أيًضا  ترتك  بل  فحسب،  البرشية  النفوس  ُتدّنس  ال 
االمام  إنَّ  املجتمع.  و  األرسة  عىل  السيئة  التأثريات 
احلسني يف حاالت خمتلفٍة منع النّاَس من التناول 
هلذه الرذائل. كانت مهمة اإلمام احلسني يف هذا 
تزكية  البداية  يف  تناوَل  الذي   النبي مثل  الصدد 
الرذائل اخلاطئة األخالقية. ثمَّ  الناس وإبعادهم من 
الكريم  فالقرآن  واإلهلية،  احلسنة  الصفات  عّلمهم 

رَُسوًل  ّمِّينَِي 
ُ
اْل يِف  َبَعَث  ي  الَّ ُهَو  عنها:  خيربنا 

ِمنُْهْم َيتْلُوا َعلَيِْهْم آياتِهِ َو يَُزّكِيِهْم َو ُيَعّلُِمُهُم الِْكتاَب 
 ُمبنٍي َضالٍل  لَيف   َقبُْل  ِمْن  اكنُوا  إِْن  َو  َواْلِْكَمَة 
نفسه  هو   احلسني اإلمام  هنج  إنَّ  )اجلمعه/2( 
يف هذا الصدد، أولوية التزكية هي تعليم هذا األمر. 
السامت  من  الناس  ينهی  كان  اليوم  ذلك  جمتمع  يف 
والزخارف  الفضائل  ُيعلِّم  ثم  واملذمومة،  القبيحة 
إنَّ  والفعلية.  القولية  اجلوانب  للناِس من  األخالقية 
اإلمام احلسني يف إصالح القيم األخالقية يمنع 
الناَس من الّتحدث دون العلم و احلجة: »اَل َتَتَكلََّمنَّ 
فِياَم اَل َیْعنِيَك- َفإيِنِّ َأَخاُف َعَلْيَك اْلِوْزَر- َواَل َتَتَكلََّمنَّ 
ٍم  فِياَم َیْعنِيَك- َحتَّى َتَرى لِْلَكاَلِم َمْوِضعًا- َفُربَّ ُمَتَكلِّ

قِّ َفِعيب «)65(. َم بِاحْلَ َقْد َتَكلَّ

عليها  ــّد  أك اّلتي  السيئة  الصفات  من  ــدة  واح
القرآن و اهل البيت هي الغضب والّسخط. إنَّ 
الغضَب والسخط مها مصدرا العديد من اإلصابات 
هي  والغيظ  الغضب  حالة  االجتامعية.  واجلرائم 
واحدة من اخطر احلاالت، واّلتي إذا مل يتّم التحّكم 
السيطرة  وفقدان  واخلبل  اجلنون  من  نوًعا  متّثل  فيها 
عىل األعصاب. إنَّ العديد من اجلرائم و املعضالت 
اّلتي جيب أن يدفع اإلنسان هلا طوال حياته عقوبتها 
ــد اإلمــام  ــال و قــد أّك وغــرامــاهتــا تتّم فــی هــذا احل
احلسني عىل اإلجتناب من هذا العار األخالقي 
والتدبيج باحللم والصرب، اّلذي يقول يف هذا الصدد: 
اإلمام  يصف  ة«)66(  ُمــُروَّ اْلَوَفاَء  َو  ِزينٌَة  ْلَم  احْلِ »إِنَّ 
من  وواحــدة  لإلنسان  كزخرفة  احللم   احلسني
اإلمام  يقّدم  لذلك  الغيظ،  كظم  احللم  خصائص 
َأْعَفى النَّاِس  احلسني أكثر النّاس سخاًء: »َو إِنَّ 
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و  القوة  لديم  أّن  بمعنى  ــْدَرة«)67(  ُقـ َعــْن  َعَفا  َمــْن 
نفسه  الوقت  يف  و  غضبهم  عىل  التغلب  عىل  القدرة 
يغفر، يتّم متثيل هذه األخالق بشكٍل جيٍد يف الطريقة 
العلمية والعملية ألهل البيت بام يف ذلك اإلمام 
إّنه  هامتان،  ثمرتان  الغيظ  لكظم  إنَّ   .احلسني
كأحد  بل  فحسب،  اإلجتامعية  اجلــرائــم  يمنع  ال 
الّصحة  له  خيلق  للبرش،  الّسالم  توفر  اّلتي  العوامل 
 :العقلية، كام قد أّكد عليه يف تعاليم أهل البيت
َقْلَبُه  اهللَُّ  َمأَلَ  إِْنَفاِذِه  َعىَل  َيْقِدُر  ُهَو  َو  َغْيظًا  َكَظَم  »َمْن 
يف  واملامرسة  التدريب  فإّن  ولذلك  إِياَمنا«)68(  َو  َأْمنًا 
كظم الغيظ وعدم اختاذ القرار يف وقت الغضب هو 
عامل مهم يف الوقاية من اإلصابات االجتامعية، وهو 

متفاعٌل جدًا يف تعزيز الّصحة الفردية و اإلجتامعية.

اّلتي  ــرى  األخ األخالقية  الــرذائــل  من  ــدة  واح
التجنب  هو  احلياة  يف  حتسينها  عىل   اإلمام أّكَد 
النّهي عن  اإلمام احلسني يف  إّن  عن اإلغتياب. 
لرجٍل  قال  اآلخرة  يف  الرّشيرة  وعواقبها  اإلغتياب 
ِكاَلِب  إَِداُم  َا  َفإهِنَّ اْلِغيَبِة  َعِن  ُكفَّ  َهَذا  »َيا  اغتاب: 
النَّار«)69( لقد قدم اإلمام احلسني هذه النصيحة 
ليس فقط لذلک الرجل بل جلميع املؤمنني و أتباعه. 
إىل  باإلضافة  عباس  ابن  إىل  املوجه   اإلمام إنَّ 
الرذيلة اخللقية يعرب عن مبدأ عاٍم يف  النهي عن هذا 
إصالح القيم األخالقية وهو وضع النفس كمقياس 
ما  يفعل  وال  الرجل  يقول  ال  املعنى  هبذا  للعمل، 
ذلك:  عن  يقول  هو  ُيفَعل.  أو  عنه  يقال  أن  يريد  ال 
إاِلَّ  َعنَْك-  َتَواَرى  إَِذا  امْلُْؤِمِن  َأِخيَك  يِف  َتُقوَلنَّ  »َواَل 
َعنْه «)70( والواقع  َتَواَرْيَت  إَِذا  َيُقوَل فِيَك  َأْن  َما حُتِبُّ 
أّن الّشكوك و اجلاسوسية واإلغتياب ليست مشوهة 

لكن  لفاعلها،  سلبيٌة  عواقٌب  وهلا  فحسب  دينيًا 
األخالقية  الرذائل  هذه  تعزز  النّفسية  الناحية  من 
الطاقة  استهالك  وويتم  احلياة  يف  السلبية  روية  أيضًا 
عدم  هي  نتيجتها  أهّم  إنَّ  العابثة،  باألمور  لإلنسان 
 احلسني اإلمــام  دور  احلياة.  يف  اهلــدوء  وجــود 
والتجنب  األخالقية  الــرذائــل  إصــالح  يف  ونمطه 
الّصحة  يف  ويساعد  العرص  هذا  يف  أيضا  مهٌم  منها 

الّشخصية والؤجتامعية مساعدًة.

3-3. الإهتمام بالف�شائل الأخالقية

اإلمام احلسني إىل جانب احلرمان من الرذائل 
املجال،  هذا  يف  األخالقية  القيم  إصالح  و  اخلُلقية 
شّجع أتباعه أيضًا عىل الفضائل األخالقية و اهتاممهم 
 هبا. إنَّ اإلهتامم هبذه النّصيحة اهلامة من اإلمام
هو عامٌل مهٌم يف كامل حياة املؤمنني؛ ويف خطاٍب عاٍم 
دعا إىل تعزيز الفضائل األخالقية واحلصول عليها: 
امْلََغانِِم-  يِف  َوَساِرُعوا  امْلََكاِرِم  يِف  َنافُِسوا  النَّاُس  َا  »َأيُّ
احْلَْمَد  َواْكِسُبوا   - َتْعَجُلوا  مَلْ  بَِمْعُروٍف  َتِسُبوا  حَتْ َواَل 
بِالنُّْجِح- َواَل َتْكَتِسُبوا بِامْلَْطِل َذّمًا- َفَمْهاَم َيُكْن أِلََحٍد 
َفاهللَُّ  بُِشْكِرَها  َيُقوُم  اَل  ُه  َأنَّ َرَأى  َلُه  َصنِيَعٌة-  َأَحٍد  ِعنَْد 
ُه َأْجَزُل َعَطاًء َو َأْعَظُم َأْجرا«)71( يف  َلُه بُِمَكاَفاتِِه- َفإِنَّ
العرص  النّاس، ويف  هذه اخلطبة خياطب اإلمام مجيع 
اإلسالمية  للمجتمعات  القضايا  أهــّم  من  احلــايل 
األخالقية  بالفضائل  اإلهتامم  هي  املسلمني  وحياة 
فإنَّ  بذلك  القيام  خالل  ومن  احلياة،  يف  وتطبيقها 
واملودة.  باحلّب  مليئٌة  واإلجتامعية  الّشخصية  احلياة 
بعبارٍة أخرى توفر هذه القضايا حتليًا روحانيًا يؤدي 

إىل اهلدوء الّشخص واإلجتامعي.
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اجليدة  الصفات  من  واحد  هو  اخلُلق  ُحسن  إّن 
تعد   ،اإلمام احلسني عليه  يؤكد  الذي  واللطيفة 
األخالق  عىل  جيدًا  مثاالً   احلسني اإلمام  سرية 
احلسنة وحسن اخللق: »َاخْلُْلُق احْلََسُن ِعَباَدٌة َوالّصْمُت 
َزْيٌن«)72( يف هذا احلديث القّيم يعرب اإلمام عن 
وهذا  كالزينة،  والّصمت  كالعبادة  اجليدة  األخالق 
بمعنی أّن العبادة متشابكٌة مع األخالق احلميدة وال 
يمكن ألحٍد أن يكون مؤمنًا لكن ليس لديه أخالق 
هو  املؤمن  عالمات  ِمن  فــإّن  السبب  وهلــذا  جيدة 
آثار عديدٌة  األخالق اجلّيدة. إنَّ األخالق اجليدة هلا 
أن  يمكن  حّتی  واإلجتامعية،  الّشخصية  احلياة  يف 
توفر جماالً للتعاطف واحلميمية يف األرسة واملجتمع. 
توفر  ال  احلياة  جوانب  خمتلف  يف  احلسنة  األخالق 
بل  اخلُلق  َدِمــث  لشخص  والنّشاط  اإلبتهاج  فقط 
الفضائل  بسبب  اآلخريَن؛  يف  الّسالم  أيًضا  تصنع 
اكتامالً  أكثر  املؤمنون  يقدم  حتی  العظيمة  األخالقية 
الثقافة اإلسالمية أولئك الذين  من حيث اإليامن يف 
امْلُْؤِمننَِي  َأْكَمَل  »إِنَّ  أفضل:  وسلوك  أخالق  لديم 

إِياَمنًا َأْحَسنُُهْم ُخُلقا«)73(.

ــام  ــدم اإلمـ ــق ــي ي ــت ــد األمــــور األخــــرى اّل أحـ
إنَّ  الّصدق.  املجتمع هي  بإيضاحها يف   احلسني
العائلية  واخلالفات  السلوكية  التنافرات  من  كثري 
التوترات  وحّتى  واألقارب  األعداء  بني  والنزاعات 
عدم  عن  تنشأ  ظواهٌر  هي  والرصاعات  السياسية 
الّصداقة. الّصدق هو أصلب املبنى الذي ترسخ عليه 
والنضاالت  والزواجات  والرشاكات  الصداقات 
األسس  هذه  كل  وبدونه  ذلك،  إىل  وما  السياسية 
فإنَّ  ولذلك  والتفّكک.  االهنــيــار  خلطر  معرضة 

تعاليَم اإلمام احلسني تؤكد عىل الصدق وجتنب 
ويذكر  ُذل «)74(  اْلَكِذُب  َو  ِعزٌّ  ْدُق  »الصِّ الباطل: 
ِمن  الكذب  عن  واإلجتناب  الصدق  آخر  مكان  يف 
شخص  عىل  ردًا  هكذا  يقول  و  الشيعة  خصائص 
يدعي أّنه شيعي لإلمام: »َو َقاَل َرُجٌل لِْلُحَسنْيِ 
ِق   َيا اْبَن َرُسوِل اهللَِّ َأَنا ِمْن ِشيَعتُِكْم َقاَل اتَّ ْبِن َعيِلٍّ
َوَفَجْرَت  َكَذْبَت  َلَك  اهللَُّ  َيُقوُل  َشْيئًا  ِعنَيَّ  َتدَّ اَل  َو  اهللََّ 
يِف َدْعَواَك إِنَّ ِشيَعَتنَا َمْن َسِلَمْت ُقُلوهُبُْم ِمْن ُكلِّ ِغشٍّ 
َوِغلٍّ َو َدَغل«)75(.  التأثري األول للّصداقة هو يف طينة 
والتحّرر  باهلدوء  يــزوده  اّلــذي  الصادق  الّشخص 
تتشّكل  ذلــك  إىل  وباإلضافة  الضمري  عقاب  من 
صداقة  ضوء  يف  االجتامعي  والتضامن  العامة  الّثقة 
الّشعوب. بسبب أمهية الصداقة ودورها يف احلياة، يف 
الّثقافة اإلسالمّية تّم استدعاء مجيع األنبياء يف القضايا 
»إِنَّ  و"األمانة":  "الصدق"  واألخالقية  االجتامعية 
َنبِّيًا إاِلَّ بِِصْدِق احْلَِديِث َوَأَداِء  َيْبَعْث  مَلْ  اهللََّ َعزَّ َو َجلَّ 
بالفضيلة  اإلهتامم  اْلَفاِجر«)76(  َو  اْلــرَبِّ  إىَِل  اأْلََماَنِة 
دورًا  يلعبان  الكذب  وإجتناب  الّصداقة  األخالقية 
هامًا يف تعايل صحة الروحية الشخصية واالجتامعية.

3-4. اإ�شالح القيم في الُبعد الجتماعي

مل يكن اإلمام احلسني غري مباٍل إىل املجتمع 
بذل  لكنّه   ،األئمة من  وغــريه   النّبي مثل 
قصارى جهده لتصحيح املجتمع من الرذائل وزينته 
بالفضائل. إنَّ سرية اإلمام احلسني هي مثال عىل 
اهتاممه باملجتمع وتطوره. يمكن فحص أعامل اإلمام 
احلسني يف البعد االجتامعي وإصالح القيم عىل 

حماور:
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كان  النزاع:  القيم ومكافحة أصل  أوالً: إصالح 
هو  الصدد  هذا  يف   احلسني لإلمام  عمل  أهم 
تصحيح القيم الدينية واألخالقية يف املجتمع. يف عهد 
اإلمام كان حكام األمويني املغتصبني هم خلقوا 
الكثري من االختالفات يف املجتمع، بام يف ذلك تشويه 
تعاليم اإلسالم و تغيري القيم الدينية  أسلوب احلياة 
العظيمة  بحركته   احلسني اإلمام  إنَّ  اإلسالمية. 
أجل  من  يكافح  وأوالده  وثروته  بحياته  والتضحية 
اخلالفات  أصل  وإظهار  االختالفات  هذه  إصالح 
القيم  تصحيح  أجل  ومن  حركته  إيضاح  يف  وذكر 
َأْخُرْج َأرِشًا  من رشيعة الرسول األكرم: »َوَأينِّ مَلْ 
لَِطَلِب  َخَرْجُت  اَم  َوإِنَّ َظاملًِا  َواَل  ُمْفِسدًا  َواَل  َبطِرًا  َواَل 
ي«)77( يعرب اإلمام عن  ِة َجدِّ ْصاَلِح يِف ُأمَّ اإْلِ
حركته العظيمة إلصالح املجتمع من الرذائل وزينته 
َأنَُّه  َتْعَلُم  ــَك  إِنَّ »اللَُّهمَّ  يتحدث:  حيث  بالفضائل، 
ِمْن  اْلتاَِمسًا  َواَل  ُسْلَطاٍن  يِف  َتنَاُفسًا  ِمنَّا  َكاَن  َما  َيُكْن  مَلْ 
َوُنْظِهَر  ِدينَِك  ِمْن  امْلََعامِلَ  لِنُِرَي  َوَلِكْن  احْلَُطاِم  ُفُضوِل 
ِعَباِدَك  ِمْن  امْلَْظُلوُموَن  َوَيْأَمَن  بِــاَلِدَك  يِف  ْصــاَلَح  اإْلِ
َوَأْحَكاِمك «)78(وهبذا  َوُسنَنَِك  بَِفَراِئِضَك  َوُيْعَمَل 
املنافع  يّقق  أال  هدفه  عن   اإلمام يعرب  الكالم 

الدنيوية ولكن لتصحيح الدين. 

لقد ضحى اإلمام كل وجوده خللق إصالح 
كبري يف جمتمع ذلك اليوم وإزالة النزاعات اّلتي خلقه 

احلكام الغاصبني.

والنهي  باملعروف  األمر  بفريضة  اإلهتامم  ثانيًا: 
أهم  من  واحد  إّن  املجتمع:  يف  ومنهجته  املنكر  عن 
مؤرشات األخالق يف البعد االجتامعي اّلذي يلعب 
واملجتمع  للفرد  الروحية  تعايل سالمة  هامًا يف  دورًا 

األمر  إنَّ  املنكر،  عن  والنّهي  باملعروف  األمــر  هو 
الّصحة  توفر  اّلتي  باألشياء  األمر  يعني  باملعروف 
الروحية للمجتمع و إنَّ النّهي عن املنكر يعني احلظر 
الروحية  الّصحة  مع  تتعارض  اّلتي  املسائل  عن 
بمعني  باملعروف  األمر  إنَّ  أخرى  بعبارة  للمجتمع؛ 
املنكر  عن  وهني  األخالقية  بالفضائل  املجتمع  حتلی 
األخالقية؛  املعضالت  من  املجتمع  إخــالء  يعني 
عىل  تامٌة  نموذجة  هي   احلسني اإلمــام  وســرية 
سبب  يعترب  هو  اإلهلية.  الفريضة  هلذه  اإلهتامم  هذا 
ــُد  »ُأِري اإلهلية:  الفريضة  هذه  إىل  اإلنتباه  خروجه 
بِِسرَيِة  َأِسرَي  َو  امْلُنَْكِر  َعِن  َأهْنَى  َو  بِامْلَْعُروِف  آُمَر  َأْن 
القيام  إنَّ   .)79(»َطالٍِب َأيِب  ْبِن  َأيِب َعــيِلِّ  َو  ي  َجدِّ
هبذه الفريضة اإلهلية سيكون له تأثري كبري عىل حياة 
والكامل.  الّسعادة  نحو  املجتمَع  تقود  و  املؤمنني 
اآلثار  عن  يعرب  املجال  هذا  يف   احلسني اإلمــام 
كبريٌة  تأثريٌة  هلا  مما  اإلهلية،  الفريضة  هلذه  الكثرية 
اهللَُّ  »َفَبَدَأ  ذلك:  عن  يقول  هو  املجتمع؛  صحة  عىل 
بِاأْلَْمِر بِامْلَْعُروِف َوالنَّْهِي َعِن امْلُنَْكِر َفِريَضًة ِمنُْه لِِعْلِمِه 
َها  ُكلُّ اْلَفَراِئُض  اْسَتَقاَمِت  َوُأِقيَمِت  َيــْت  ُأدِّ إَِذا  َا  بَِأهنَّ
َوالنَّْهَي  بِامْلَْعُروِف  اأْلَْمَر  َأنَّ  َذلَِك  َو  َوَصْعُبَها  َهيِّنَُها 
خُمَاَلَفِة  َو  امْلََظامِلِ  َردِّ  َمَع  ْساَلِم  اإْلِ إىَِل  ُدَعاٌء  امْلُنَْكِر  َعِن 
ِمْن  َدَقاِت  الصَّ َوَأْخِذ  َواْلَغنَاِئِم  اْلَفْي ِء  َوِقْسَمِة  الظَّامِلِ 
 َها«)80(. يعتقد اإلمام َمَواِضِعَها َوَوْضِعَها يِف َحقِّ
املجتمع  يف  والظلم  الفساد  انتشار  عوامل  أحد  إّن 
باإلستناد  لذلك  اإلهلية؛  الفريضة  هــذه  تــرک  هو 
هذه  تركوا  الذين  هؤالء  يلوم  القرآنية  اآليات  إلی 
ترجع  التأكيدات  هذه  كّل  ملصاحلهم)81(.  الفريضة 
إىل التأثريات الّسامية هلذه الفريضة اإلهلية عىل تطور 
إىل  يؤدي  الفريضة  هبذه  العمل  ألّن  البرش؛  وسعادة 
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تبادل اخلري ودفع الرّش يف املجتمع.

القيم  وإصالح  املجتمع  باقتصاد  االهتامم  ثالًثا: 
فقري  بعضها  خمتلفة،  فئات  املجتمع  يف  االقتصادية: 
االهتامم  ــدم  وع والكاملية  اإلثـــراء  إّن  واملسكني. 
اإلجتامعية  األرضار  من  العديد  خيلق  الفئة  هبــذه 
واإلقتصادية يف املجتمع، وعدم االهتامم باملحرومني 
اإلمام  قام  كام  املجال؛  هذا  يف  اخلطرية  األرضار  من 
القضايا  هذه  بإصالح  املجال  هذا  يف   احلسني
وأظهر ثقافة مساعدة املحتاجني وإزالة حمنة املترضرين 
عىل  ويعرب  والعملية؛  العلمية  سريته  يف  للمجتمع 
أمهية تلبية احتياجات النّاس وإزالة مشاكلهم: »َوَمْن 
نِيَعِة إىَِل َأِخيِه - َكاَفَأُه هِبَا  َأَراَد اهللََّ َتَباَرَك َو َتَعاىَل بِالصَّ
ْنَيا َما ُهَو  َف َعنُْه ِمْن َباَلِء الدُّ يِف َوْقِت َحاَجتِِه - َورَصَ
َج اهللَُّ َعنُْه ُكَرَب  َس ُكْرَبَة ُمْؤِمٍن- َفرَّ َأْكَثُر ِمنُْه- َوَمْن َنفَّ
ْنَيا َو اآْلِخَرِة- َو َمْن َأْحَسَن َأْحَسَن اهللَُّ إَِلْيِه - َو اهللَُّ  الدُّ

ُيِبُّ امْلُْحِسننِي «)82(.

تصف   احلسني لــإلمــام  العملية  الــســرية 
لقد  ــدٍة،  جــي بــصــورة  املحتاجني  مساعدة  كيفية 
إزعاج  يتم  ال  حّتى  املحتاجني  احتياجات  استوىف 
احرتامهم لذاهتم و ال خيجلون؛ عندما سأل شخٌص 
اإلمام، طلب منه اإلمام احلسني أن يكتب 
تلبية  بعد  ثّم  لذاته،  تقديره  عىل  للحفاظ  حاجته 
استدعاؤهم  يمكن  اّلذين  النّاس  وصف  احتياجاته 
للمساعدة: »َوَجاَءُه َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر ُيِريُد َأْن َيْسَأَلُه 
َعْن  َوْجَهَك  ُصْن  اأْلَْنَصاِر  َأَخا  َيا   َفَقاَل َحاَجًة 
بِْذَلِة امْلَْسَأَلِة َواْرَفْع َحاَجَتَك يِف ُرْقَعٍة َفإيِنِّ آٍت فِيَها َما 
َك إِْن َشاَء اهللَُّ َفَكَتَب َيا َأَبا َعْبِد اهللَِّ إِنَّ لُِفاَلٍن َعيَلَّ  َسارَّ
ٍة َفَلامَّ  ْمُه ُينْظِْريِن إىَِل َمْيرَسَ َخَْساِمَئِة ِدينَاٍر َوَقْد َأَلحَّ يِب َفَكلِّ

ًة  ْقَعَة َدَخَل إىَِل َمنِْزلِِه َفَأْخَرَج رُصَّ  الرُّ َقَرَأ احْلَُسنْيُ
هِبَا  َفاْقِض  َخُْساِمَئٍة  ا  َأمَّ َلُه   َوَقاَل ِدينَاٍر  َأْلُف  فِيَها 
َتْرَفْع  ا َخُْساِمَئٍة َفاْسَتِعْن هِبَا َعىَل َدْهِرَك َواَل  َدْينََك َوَأمَّ
َأْو  ٍة  ُمُروَّ َأْو  ِديٍن  ِذي  إىَِل  َثاَلَثٍة  َأَحِد  إىَِل  إاِلَّ  َحاَجَتَك 
ُه  ِة َفإِنَّ ا ُذو امْلُُروَّ يِن َفَيُصوُن ِدينَُه َوَأمَّ ا ُذو الدِّ َحَسٍب َفَأمَّ
ُتْكِرْم  مَلْ  َأنََّك  َفَيْعَلُم  احْلََسِب  ُذو  ا  َوَأمَّ تِِه  ملُُِروَّ َيْسَتْحِيي 
َيُصوُن َوْجَهَك  َفُهَو  َلُه يِف َحاَجتَِك  َتْبُذَلُه  َأْن  َوْجَهَك 

َك بَِغرْيِ َقَضاِء َحاَجتِك «)83(. َأْن َيُردَّ

كان  املجتمع  يف  للفقر)84(  السيئة  اآلثــار  بسبب 
للتقليل  جهدهم  قصارى  يبذلون   املعصومون
تقديم  إىل  باإلضافة   احلسني اإلمــام  إّن  منها. 
ومساعدة  األنفاق  إلی  وأتباعه  ألصحابه  الدعوة 
ساعد  العملية  الناحية  من  نفسه  هو  املحتاجني، 
املحتاجني و أولئك اّلذين لديم مشاكل مالية. النظر 
يف دور نموذجي لإلمام يف مأسسة هذه الفضيلة 
يف  يساعد  أن  ويمكن  كبري  استخدام  هو  األخالقية 

التقليل من اآلثار اإلجتامعية و اإلقتصادية للفقر.

يف  واإلحتاد  الوئام  خلق  و  اخلالفات  حل  رابعًا: 
الّتأكيد  يتّم   احلسني اإلمام  تعاليم  يف  املجتمع: 
اإلمام  يقول  والعالقات،  اخلالفات  تصحيح  عىل 
َمْن  َوَصَل  َمْن  النَّاِس  َأْوَصَل  »إِنَّ  عنه:   احلسني
تركيز  أن  بوضوح  الرواية  هذه  تظهر  َقَطَعه «)85( 
وجتنب  املتبادلة  والّصداقة  الوحدة  عىل   اإلمام
االختالف، وهو يقرتح أن جيب عليك أن تربط مع 
االختالفات  بسبب  معك  انفصل  اّلــذي  الّشخص 
يف  يكون  املهم  األمر  هذا  اخلصام.  واترك  واملشاكل 
املستوى الكيل و جيب القضاء عىل الفرق بني املسلمني 
كان  اإلهلي.  احلبل  ظّل  يف  اهلل  ألوامر  وفقًا  والعمل 
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سنة  إلقامة  أيضا   احلسني اإلمــام  رحيل  مبدأ 
انتقل  اإلسالمّية،  األّمــة  بني  والتحالف   النّبي
االختالفات  لتصحيح  النّاس  بدعوة   اإلمام
هدفه  وكان  اإلسالمي  املجتمع  يف  العاطفة  وخلق 
كان  النّبي.  أمة  يف  واالختالف  البِدعة  عىل  القضاء 
اإلسالمّية  األمة  وصول   احلسني اإلمام  غرض 
إلی الّسعادة بعيًدا عن الّتفرقة والنّفاق يف ظّل القرآن 
وسنة النّبي. اإلهتامم بالوحدة واجتناب اخلالف 
ملتابعة اإلمام احلسني وغريه من األئمة أمٌر 
هاٌم، ألّنه يف الّتعاليم الدينية قدم تصحيح اخلالفات 
 خرُي من كّل الّصلوات واألصوام، إنَّ اإلمام عيل
يقتبس من النّبي و يقوُل يف هذا الصدد: »ُأوِصيُكاَم 
َو مَجِيَع َوَلِدي َوَأْهيِل َوَمْن َبَلَغُه ِكَتايِب بَِتْقَوى اهللَِّ َو َنْظِم 
 ُكاَم َجدَّ َسِمْعُت  َفإيِنِّ  َبْينُِكْم  َذاِت  َوَصاَلِح  َأْمِرُكْم 
اَلِة  الصَّ ِة  َعامَّ ِمْن  َأْفَضُل  اْلَبنْيِ  َذاِت  َصاَلُح  َيُقوُل 
الوحدة  أمهية  عىل  يدّل  األمر  وهذا  َيام«)86(  َوالصِّ
احلايل  العرص  يف  االختالفات.  وغياب  اإلجتامعية 
حل اخلالفات يف سياق املصالح املشرتكة هاٌم جدًا، 
يف هذا العرص عندما يسعى أعداء اإلسالم إىل التفرقة 
بني املسلمني واجلامعات املختلفة املسلمة من العرب 
الفرق  مجيع  من  املسلمني  كل  عىل  جيب  والعجم، 
واإلنقسامات  اإلشرتاكات  عىل  الرتكيز  عن  الّتخيل 
من  بالتقليد  الشيعة  مسؤولية  إنَّ  واألختالفات. 

اإلمام احلسني هي أكرب يف هذا الصدد.

نتيجة البحث

هذا  نتائج  أهم  رسد  يمكن  سبق،  ما  عىل  بناًء 
البحث يف ما يأيت:

مجيع . 1 يف   احلسني اإلمام  حياة  دراسة  تبني 
النّاس  هداية  عن  مسؤول  أّنه  حياته  مراحل 
اإلمام  استخدم  الدينية.  الّتعاليم  وإيضاح 
خالل  من  حياته  مراحل  مجيع  يف   احلسني
قبله   واألئمة النبوية  والّسنة  القرآن  حماكاة 
الطريق  هذا  ويف  الرّب  طريق  يف  كيانه  كلِّ  من 
اهلل  عباد  توجيه  أجِل  من  كياهنم  بكّل  ضحوا 

وبقاء الّدين اإلهلي.
املختلفة . 2 األبعاد  يف   احلسني اإلمام  قام 

يف  صحيٍح،  بشكٍل  ورشحها  القيم  بتصحيح 
أدان  والّتوحيد  بالالهوت  اإلعتقادي  بعد 
اخلاطئة  األفكار  البداية  يف   احلسني اإلمام 
رشح  ثّم  اهلل،  جمال  يف  الزائفة  واملعتقدات 
الالهوت والّتوحيد يف جوانب خمتلفة باإلستناد 
الالهوتية  القضايا  تبيني  إّن  القرآنية.  اآليات  إىل 
الصفات اإلهلية  النّاس عن  واإلجابة عن أسئلة 
والتعبري عن املعارف الالهوتية عىل شكل الدعاء 
مناهج  أهم  من  كانت  العميل  الّتوحيد  وإيضاح 

اإلمام يف تبيني الالهويت.
تبيينها . 3 يف   اإلمام يعاجلها  أخرى  قضية 

أهل  ووالية  اإلمامة  مناقشة  هي  الّصحيح 
 البيت أهل  ملحجورية  وفقًا   .البيت
الفرتة  خالل  وخصوصا   األكرم النبي  بعد 
إىل  استنادًا   احلسني اإلمام  أوضح  األموية 
آيات القرآن وسنة النّبي الكريم موقَف أهل 
اإلمامة،  مع  الّتوحيد  رابطة  أوالً   ،البيت
وطاعتهم   البيت أهل  موقف  رشح  ثانيًا 
الغاصبني  احلكام  تأكيد  عدم  ثالًثا  اإللزامية، 

وحظر النّاس عىل متابعتهم.
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إّن اإلمام احلسني يتناول يف البعد األخالقي . 4
واألخالق  األرسة  ألخالقيات  الثالثة  املحاور 
لتصحيح  االجتامعية  واألخالق  الفردية 
أهم  من  األخالقية.  الفضائل  ورشح  القيم 
يبذهلا  اّلتي  األرسة  بأخالقيات  املتعلقة  القضايا 
احرتام  هو  للنّاس  لتوضيحها   اإلمام
بالوالدين، ورفع حوائج األرسة واحرتام الزوج 
العرص  يف  القضايا  هبذه  اإلهتامم  إنَّ  واألوالد. 
احلايل سيؤدي إىل تنمية األرسة والتعليم املناسب 
البعد  يف  هادًئا.  العائلة  مركز  وجيعل  لألطفال 
اإلمام احلسني مع هنجني  يتناول  الّشخص 
القيم  وإيضاح  بتصليح  والّتشجيع  للّتحذير 
التحذيري  هنج  يف  املجال.  هذا  يف  األخالقية 
األخالقية  الرذائل  من  اإلجتناب  عىل  يؤكد 
بالفضائل  ويف هنج تشجيعي يشّد علی اإلهتامم 
وحركته   احلسني اإلمام  تدّل  األخالقية. 
العظيمة علی اهتاممه باملجتمع وإصالح القيم يف 
واألمر  اخلالفات،  حتسني  إّن  االجتامعي.  البعد 
باملعروف، والنهي عن املنكر، ومساعدة الفقراء، 
واالهتامم بوحدة املجتمع واحتاده من أهم اجلهود 

اّلتي يبذهلا اإلمام احلسني يف هذا الصدد.
وتطبيق . 5  احلسني اإلمام  سرية  إىل  وبالنظر 

هذا السرية يف العرص احلارض سيتم حتقيق اثنتني 
إلحياء  حقاًل  توفر  أهّنا  أوالً  اهلامة.  النتائج  من 
بحر  من  قطرة  عن  ويعرب  احلسينية  الّتعاليم 
جهود اإلمام احلسني. ثانيًا إّن تبيني وترويج 
هذه املوضوعات وإضفاء الطابع املؤسيس عليها 
يف املجتمعات اإلسالمية خاصة بني حمبي اإلمام 
والّصحة  الفردية  صحة  مع  يأيت   احلسني

اإلسالمية،  الّثقافة  تعايل  يف  ويساهم  اإلجتامعية 
حلركة  النّهائية  األهداف  من  واحدة  كانت  اّلتي 

.اإلمام احلسني

 الهوام�ض 

تقديم ( 1) يف  الزيارات  أهم  من  واحدة  هي  الزيارة  هذه 
من  الزيارة  هذه  نقل  وقد   األئمة موقف  ورشح 
 أن يتم التعبري عن موقف األئمة اإلمام اهلادي
هلذه  ومضمونية  وثيقة  لدراسة  خمتلفة.  حاالٍت  يف 
طهامسبي  اصغر  املؤلف:  كتبها  مقالًة  راجع  الزيارة 
اجلامعة  زيارة  علی  احلديثي  فقه  مقاربة  البلداجي، 
الكبرية مع تاكيد علی إيضاح أهل البيت، فصلية 
الطباطبائي، رقم  رساج منري، طهران، جامعة العالمة 

.1395 ،25

بابويه ( 2) بن  احلسني  بن  عيل  بن  حمّمد  صدوق،  الشيخ 
جامعة  قم:  الفقيه،  اليرضه  من  )386هـ(،  القّمي 

املدرسني، الطبعة الثانية 1404 هـ، ج2، ص610.

يف ( 3) األئمة  دور  )1428هـ(،  العسكري  مرتض  السيد 
ترميم الدين، طهران: منشورات جامعة أصول الدين، 

1430 هـ، ج2، ص589.

السيد مرتض العسكري )1428 هـ(، معامل املدرستني، ( 4)
الطبعة  الدين،  أصول  جامعة  منشورات  طهران: 

الرابعة، 1412 هـ، ج1، ص34.

البالغة، ( 5) املعتزيل )656هـ(، رشح هنج  ابن ايب احلديد 
قم: منشورات مكتبة آية اهلل العظمی املرعش النجفي 
كثري  بن  إسامعيل  الفداء  ايب  ص73؛  ج4،  )ره(، 
احياء  دار  النهاية،  و  البداية  )774هـ(،  الدمشقي 

الرتاث العريب، ج8، ص22.

عاشوراء ( 6) قبل  خطبة  يف   احلسني اإلمام  ويشري 
َعِلْمُتْم  َقْد  »َو  يقول:  حيث  احلاالت،  هذه  بعض  إىل 
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ْوا  َوَتَولَّ  - ْيَطاِن  الشَّ َطاَعَة  َلِزُموا  َقْد  اْلَقْوَم  َهُؤاَلِء  َأنَّ 
احْلُُدوَد  َوَعطَُّلوا  اْلَفَساَد -  َوَأْظَهُروا  مْحَِن  الرَّ َطاَعِة  َعْن 
ُموا َحاَلَله «  َواْسَتْأَثُروا بِاْلَفْي ِء - َوَأَحلُّوا َحَراَم اهللَِّ َو َحرَّ
)حمّمد باقر بن حمّمد تقي املجليس )1111 هـ(، بحار 
طهران:  األطهار،  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار 

منشورات اإلسالمية، ج44، ص382(.

طهران: ( 7)  ،الرضا اخبار  عيون  صدوق،  الشيخ 
منشورات جهان، 1378هـ، ج1، ص 307.

املصدر نفسه، ج1، ص 307.( 8)

أهل ( 9) أّكدها  الزيارات  أحدی  أربعني  زيارة  إّن 
البيت، نقَل الشيخ الطويس هذه الزيارة من اإلمام 
 عسكري حسن  اإلمام  ويشري  الصادق؛ 
َصاَلُة  َخٌْس  امْلُْؤِمِن  »َعاَلَماُت  أربعني:  زيارة  أمهية  إىل 
بِاْلَيِمنِي  َوالتََّختُُّم  اأْلَْرَبِعنَي  َوِزَياَرُة  َواخْلَْمِسنَي  إِْحَدى 
ِحيم « شيخ  مْحَِن الرَّ َوَتْعِفرُي اجْلَبنِِي َواجْلَْهُر ِب بِْسِم اهللَِّ الرَّ
املتهجد،  مصباح  هـ(،   460( طويس  حسن  بن  حممد 
بريوت: مؤسسة فقه الشيعة، الطبعة األوىل1411هـ- 

1991 م، ص788.

املصدر نفسه، ص 788.( 10)

املدرسني، ( 11) منشورات  قم:  اخلصال،  صدوق،  الشيخ 
الطبعة األولی 1362، ج1، ص 18.

الضحاك ( 12) بن  موسى  بن  َسْورة  بن  عيسى  بن  حممد 
رشكة  النارش:  الرتمذي،  سنن  )279هـ(،  الرتمذي، 
مرص،   - احللبي  البايب  مصطفى  مطبعة  و  مكتبة 
الطبعة: الثانية، 1395هـ - 1975 م، ج 4، ص293؛ 
ابوالقاسم عبيداهلل بن عبداهلل حاكم حسكانی، شواهد 
1411ق،  ارشاد،  وزارت  النارش  طهران:  التنزيل، 
ج129/1-130؛ أبوعبداهلل احلاكم حممد بن عبداهلل 
عيل  املستدرك  )405هـ(،  النيسابوري  حممد  بن 
الطبعة:  العلمية،  دارالكتب  بريوت:  الصحيحني، 

األوىل، 1411 - 1990، ج3، ص150؛ أبو عبداهلل 
النارش:  مسند،  هـ(،   241( حنبل  بن  حممد  بن  أمحد 
مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 1421هـ - 2001م، 

ج 1، ص185.

حممدحسني الطباطبايي )1402 هـ(، امليزان ىف تفسري ( 13)
الطبعة  املدرسني،  جامعة  منشورات  قم:  القرآن، 

اخلامسة، 1417هـ، ج 3، ص 225.

حممد بن يعقوب الكليني )329 هـ(، الكايف، طهران: ( 14)
منشورات االسالمية، 1362 ش، ج1، ص 287.

الرتمذی، سنن، ج 5، ص699.( 15)

املصدر نفسه، ج 5، ص699.( 16)

حممد بن يعقوب الكليني، الكايف، ج 1، ص 286.( 17)

أنظروا ( 18) ص663؛  ج5،  الرتمذي،  سنن  الرتمذي، 
القشريي  أبواحلسن  احلجاج  بن  مسلم  إلی:  أيضًا 
النيسابوري )261هـ(، املسند الصحيح املخترص بنقل 
حممد  املحقق:   ،اهلل رسول  إىل  العدل  عن  العدل 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  بريوت:  الباقي،  عبد  فؤاد 

ج4، ص1873.

ايب القاسم جعفر بن حمّمد بن قولويه ) 356 هـ(، كامل ( 19)
1356هـ،  املرتضوي،  منشورات  نجف:  الزيارات، 

ص52.

الرتمذي، سنن الرتمذي، ج5، ص 658.( 20)

اعلمي، ( 21) منشورات  بريوت:  أمايل ،  صدوق،  الشيخ 
1400هـ، ص115.

و يقولون اّن اهللّ سبحانه يرى باالبصار يوم القيامة كام ( 22)
يرى القمر ليلة البدر يراه املؤمنون وال يراه الكافرون 
ُْم  إهِنَّ َكالَّ  عّزوجل:  اهللّ  قال  حمجوبون  اهللّ  عن  ألهنم 
اهللّ  وإّن موسى سأل  مَلَْحُجوُبونَ   َيْوَمِئٍذ  ِْم  َرهبِّ َعْن 
للجبل  جتىّل  سبحانه    اهللّ  وإّن  الدنيا  يف  الرؤية  سبحانه 
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يراه  بل  الدنيا  يراه يف  إّنه ال  بذلك  فاعلمه  دّكا  فجعله 
مقاالت  هـ(،   330( اشعرى   )ابواحلسن  اآلخرة.  ىف 
فرانس شتاينر ،  آملان:  املصلني ،  اإلسالميني واختالف 

1400هـ، ص229(.

(23 ) ، الرسول العقول عن آل  ابن شعبه احلرانى ، حتف 
قم: جامعة املدرسني، 1404 هـ، ص344.

املصدر نفسه، ص 344.( 24)

املصدر نفسه، ص 344.( 25)

الّرعد/16؛ الفاطر/3؛ الّشوري/11؛ االنعام/103؛ ( 26)
االخالص/3-1؛ النحل/36؛ الفاطر/1.

قم: ( 27) البالغة،  هنج  )406هـ(،  ريض  السّيد  انظروا: 
حممد  األولی؛  اخلطبة  1404ق،  هجرت،  منشورات 

بن يعقوب الكليني، الكايف، ج1، ص 103.

املدرسني، ( 28) جامعة  قم:  التوحيد،  صدوق،  الشيخ 
ص91.

ليال ( 29) البلداجي،  طهامسبي  اصغر  احساين،  كيوان 
قنربي، حتليل نقدي من وجهة النظر للذهبي يف التفسري 
القرآن واحلديث،  للمطالعات  العلمية  املجلة  بالرأي، 
الرقم  التاسعة،  السنة  صادق،  اإلمام  جامعة  طهران، 

األول.

حممد بن يعقوب الكليني، الكايف، ج 1، ص 229.( 30)

الشيخ صدوق، التوحيد، ص91.( 31)

العام ( 32) إقبال  كتاب  يف  مرٍة  ألول  الدعاء  هذا  ذكر  تم 
لسيد بن طاووس. يكتب سيد طاووس هكذا قبل نقل 
َفِة يِف َيْوِم َعَرَفَة ُدَعاُء  َعَواِت امْلُرَشَّ هذا الدعاء: َوِمَن الدَّ
بن  عيل  طاووس،  )ابن    َعيِلٍّ ْبِن  احْلَُسنْيِ  َمْواَلَنا 
الكتب  دار  طهران:  األعامل،  إقبال  مويس)664هـ(، 

االسالمية، ج1، ص339.

عرفة ( 33) دعا  ذيل  الوثيقة  فحص  عمراين،  مسعود  سيد 

العدد  مشكوه،  جملة  مشهد،   ،احلسني لإلمام 
احلديثي  الفقه  دراسة  إّن  ص62.  1390ش،   ،110
والنقد احلديثي هلذا الدعاء تشري بوضوح إىل اعتبارها. 
بالنظر إىل حمتوى وخطاب هذا الدعاء وحمتواها العميق 

.فإّنه يشري إىل انتسابه بإلمام احلسني

ابن طاووس، إقبال األعامل، ج1، ص342.( 34)

املصدر نفسه، ص 440.( 35)

املصدر نفسه، ص 341.( 36)

املصدر نفسه، ص 341.( 37)

الشيخ صدوق، علل الرشايع، قم: منشورات داوري، ( 38)
ج1، ص9.

املصدر نفسه، ج1، ص9.( 39)

حممد باقر املجليس، بحار االنوار، ج 64، ص163.( 40)

قرطبی ( 41) امحد  بن  حممد  ينظر:  السنة  مفرسي  عن 
قاهره،1387هـ،  القرآن،  األحكام  اجلامع  )633هـ(، 
ج2، ص557؛ اسامعيل ابن كثريالدمشقي )774 هـ(، 
العلمية،  دارالكتب  بريوت،  العظيم،  القرآن  تفسري 
السيوطی،  الدين  جالل  ص74؛  ج2،  1419هـ، 
داراملعرفة،  بريوت:  الدراملنثور،  تفسري  )911هـ(، 
احكام  )981هـ(،  جصاص  علی  امحدبن  ص81؛ 
القرآن، بريوت، دار احياء الرتاث العربی، 1405هـ، 

ج4، ص102.

ج3، ( 42) الصحيحني،  عيل  مستدرك  النيشابوري،  حاكم 
ص110. يكتب حاكم النيشابوري عن هذه الرواية: 

صحيح عيل رشط مسلم.

ج2، ( 43)  ،الرضا اخبار  عيون  صدوق،  الشيخ 
ص135.

املصدر نفسه، ج 2، ص135.( 44)

قم: ( 45) الطفوف ،  قتىل  اللهوف عىل  ابن طاووس،  السيد 
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نرش بلوغ، 1382ش، ص10.

الشيخ صدوق، علل الرشايع، ج1، ص9.( 46)

حادثة غديرخم واحدة من القواسم املشرتكة للفريقنِي، ( 47)
علی رغم أّن بعض علامء أهل السنة مع االعرتاف هبذا 
احلادث، استنتجوا معنى مويل يف حديث غدير بمعنى 
باإلستناد عىل  الشيعة  أّن علامء  الصديق. هذا يف حنٍي 
األدلة قد فرسوا مفهوم مويل بمعنى الويص والوالية. 
فقط   عيل اإلمام   النّبي يقدم  مل  غديرخم  ويف 
 الزمان إمام  حّتى   األئمة مجيع  أيضًا  ولكن 

واعرتفوا للناس علی بيعتهم.

الغدير يف الكتاب والسنة ( 48) عالمه عبداحلسني االميني، 
واالدب، هتران: دار الكتب االسالمية، الطبعة الثانية، 

1366: ج1، ص199.

حممد باقر املجليس، بحار االنوار، ج 44، ص 205.( 49)

املصدر نفسه، ج 44، ص 183.( 50)

املصدر نفسه، ج 44، ص183.( 51)

بابن ( 52) املعروف  الشافعي  احلسن  بن  عيل  القاسم  أيب 
دار  مدينة دمشق، بريوت:  تاريخ  هـ(،  عساكر )571 

الفكر.

حممد باقر املجليس، بحار االنوار، ج44، ص183.( 53)

إن الغرض من تشويه القرآن يف كلامت اإلمام هو ( 54)
املناسب  غري  والتفسري  القرآن  آليات  اخلاطئ  التفسري 
له. كام يفرسون التفسري بالرأي العديد من اآليات التي 
ُكتبت يف أهل البيت وقارنه مع غريها. إّن عالمة 
بالتحريف  املراد  »أن  التفسري:  هذا  يف  يكتب  اخلوئي 
محل اآليات عىل غري معانيها، الذي يالزم إنكار فضل 
العداوة هلم وقتاهلم. ويشهد  البيت ونصب  أهل 
عبد  أيب  مقاتيل  إىل  التحريف  نسبة   - رصيا   - لذلك 
اهللّ عليه الّسالم يف اخلطبة املتقدمة.« )السّيد أبو القاسم 
املوسوي اخلوئي )1411هـ(، البيان يف تفسري القرآن، 

اخلوئي،1430هـ،  االمام  آثار  احياء  موسسة  قم: 
ص229.

ابن شعبه حراين، حتف العقول، ص241.( 55)

الطفوف ، ( 56) قتىل  عىل  اللهوف  طاووس،  ابن  السيد 
ص10.

الشيخ مفيد، اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، ( 57)
قم: مؤمتر شيخ مفيد، 1413هـ، ج79/2.

حمّمد باقر املجليس، بحاراالنوار، ج68، ص 368.( 58)

املصدر نفسه، ج82، ص226.( 59)

املصدر نفسه، ج 74، ص104.( 60)

الشيخ مفيد، االختصاص، تصحيح عيل اكرب غفاري، ( 61)
قم: مؤمتر شيخ مفيد، 1413هـ، ص219.

الذي استشهد يف ( 62)  ،أتباع اإلمام احلسني كان أحد 
لإلمام  الوالء  يعلن  عندما  كلامته  من  هذه  عاشوراء. 
نِيَّاتِنَا  َعىَل  ا  َوإِنَّ نَا  َربِّ لَِقاَء  َكِرْهنَا  َما  َواهللَِّ   :احلسني
َعاَداك . )حممد  َمْن  َوُنَعاِدي  َواالَك  َمْن  ُنَوايِل  َوَبَصاِئِرَنا 

باقر املجليس، بحاراالنوار، ج44، ص381(.

يف املعركة مع العدو، ترد هذه األبيات بصورة الرجز:( 63)

ــالم الـــيـــمـــنـــي الـــبـــجـــي ــ ــ ــغ ــ ــ أنـــــــا ال
ــي ع و  ــنی  ــ ــس ــ ح دیـــــــن  عـــــىل  دیــــنــــي 

ــي ــ أم ــذا  ــ ــهـ ــ فـ ــوم  ــ ــ ــي ــ ــ ال ــل  ــ ــتـ ــ أقـ إن 
ــي ــم ع أالقـــــــــي  و  رأیـــــــــي  فـــــــــذاك 

املصدر نفسه، ج 45، ص27.

االمام ( 64) الكلامت  موسوعة  وزمالئه،  الرشيفي  حممد 
ج1،  العلوم،  باقر  حتقيقات  معهد  قم:   ،احلسني

ص 447.

حممد بن يعقوب الكليني، الكايف، ج 6، ص475.( 65)

حممد باقر املجليس، بحاراالنوار، ج 127، ص 75.( 66)

املصدر نفسه: ج75، ص 122.( 67)
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املصدر نفسه: ج 71، ص400.( 68)

املصدر نفسه: ج 68، ص410.( 69)

الرسول، ( 70) آل  عن  العقول  حتف  احلراين،  شعبه  ابن 
ص 245.

حممد باقر جمليس، بحار االنوار، ج75، ص127.( 71)

معرفة ( 72) يف  الغمة  كشف  )م693هـ(،  اربيل  حمدث 
األئمة، تربيز: منشورات بني هاشمي، 1381ق، ج2، 

ص29.

امحد بن اسحاق يعقويب، تاريخ اليعقويب، بريوت: دار ( 73)
صادر، ج2، ص 246.

حممد بن يعقوب الكليني، الكايف، ج2، ص 99.( 74)

ج2، ( 75) اليعقويب،  تاريخ  اليعقويب،  اسحاق  بن  امحد 
ص246.

حممد باقر املجليس، بحار االنوار، ج65، ص156.( 76)

حممد بن يعقوب الكليني، الكايف، ج2، ص104.( 77)

حممد باقر املجليس، بحار االنوار، ج44، ص329.( 78)

ابن شعبه حراين، حتف العقول، ص237.( 79)

حممد باقر املجليس، بحار االنوار، ج44، ص330.( 80)

املصدر نفسه، ج44، ص330.( 81)

املصدر نفسه، ج44، ص330.( 82)

ج2، ( 83) األئمة،  معرفة  يف  الغمة  كشف  اربيل،  حمدث 
ص20.

ابن شعبه حراين، حتف العقول، ص247.( 84)

»اْلَفْقُر  املوت:  أعظم  هو  الفقر  أن   عيل اإلمام  اعترب 
 )163 حكمة  البالغة،  هنج  ريض،  )السيد  اأْلَْكرَب«  امْلَْوُت 
اِلْبنِِه   َوَقاَل« العداء:  وسبب  للتجول  مصدرا  ويعتربه 
ِد اْبِن احْلَنَِفيَِّة َيا ُبنَيَّ إيِنِّ َأَخاُف َعَلْيَك اْلَفْقَر َفاْسَتِعْذ بِاهللَِّ  حُمَمَّ
يِن َمْدَهَشٌة لِْلَعْقِل َداِعَيٌة لِْلَمْقت«.  ِمنُْه َفإِنَّ اْلَفْقَر َمنَْقَصٌة لِلدِّ

)نفسه، حكمة 319(

حمّمد باقر املجليس، بحار االنوار، ج71، ص400.( 85)

السيد ريض، هنج البالغة، وصية 47.( 86)

الم�شادر والمراجع

املصادر: 

القرآن الكریم.
)241هـ(، . 1 حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو  حنبل،  ابن 

الطبعةاألوىل،  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  املسند، 
1421هـ - 2001م.

إقبال . 2 )664هـ(،  مويس  بن  عيل  طاووس،  ابن 
األعامل، طهران: دار الكتب اإلسالمية.

قتىل . 3 عىل  اللهوف  مويس،  بن  عيل  طاووس،  ابن 
الطفوف ، قم: نرش بلوغ، 1382 ش.

ابن عساكر، أيب القاسم عيل بن احلسن )571هـ(، . 4
تاريخ مدينة دمشق، بريوت: دار الفكر.

ابن قولويه، ايب القاسم جعفر بن حمّمد ) 356 هـ(، . 5
املرتضوي،  منشورات  نجف:  الزيارات،  كامل 

1356هـ.

ابن كثري الدمشقي، البداية و النهاية، بريوت: دار . 6
احياء الرتاث العريب.

ابن كثري الدمشقي )774 هـ(، ابو الفداء إسامعيل، . 7
تفسري القرآن العظيم، بريوت، دار الكتب العلمية، 

1419هـ.

مقاالت . 8 احلسن  )330هـ(،  ابو  األشعرى، 
فرانس  آملان:  املصلني ،  واختالف  اإلسالميني 

شتاينر ، 1400هـ.

سنن . 9 عيسى)279هـ(،  بن  حممد  الرتمذي، 
النّارش: رشكة مكتبة و مطبعة مصطفى  الرتمذي، 
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البايب احللبي - مرص، الطبعة: الّثانية، 1395 هـ - 
1975 م.

اجلصاص، امحد بن علی )981 هـ(، احكام القرآن، . 10
بريوت، دار احياء الرتاث العربی، 1405هـ.

)405هـ(، . 11 اهلل  عبد  أبو  النيسابوري،  احلاكم 
الكتب  دار  بريوت:  الصحيحني،  عيل  املستدرك 

العلمية، الطبعة: األوىل، 1411 - 1990.

احلسكانی، ابوالقاسم عبيد اهلل بن عبداهلل، شواهد . 12
االرشاد،  وزارة  منشورات  طهران:  التنزيل، 

1411هـ.

قم: . 13 البالغة،  هنج  )406هـ(،  ريض  السّيد 
منشورات هجرت، 1404 ق.

الدر . 14 تفسري  )911هـ(،  الدين  جالل  السيوطی، 
املنثور، بريوت: دار املعرفة.

اخبار . 15 عيون  )386هـ(،  عيل  بن  حمّمد  الصدوق، 
الرضا، طهران: منشورات جهان، 1378هـ.

--------، اخلصال، قم: منشورات املدرسني، . 16
الطبعة األولی 1362ش.

--------، أمايل ، بريوت: منشورات أعلمي، . 17
1400 هـ.

منشورات . 18 قم:  الرشايع،  علل   ،--------
داوري.

جامعة . 19 قم:  الفقيه،  يرضه  ال  من   ،--------
املدرسني، الطبعة الّثانية 1404 هـ.
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الملخ�ض

الوثائق  خالل  من  األخري  العثامين  العهد  خالل  كربالء  مدينة  يف  اجلنائز  دفن  رسوم  البحث  هذا  يدرس 
عىل  العثامنية  السلطات  فرضتها  التي  الرسوم  مقدار  مبينًا  بغداد،  والية  أوقاف  دفاتر  وثائق  وخاصة  العثامنية 
نقل اجلنائز ودفنها يف مقابر مدينة كربالء املقدسة سواء كانت يف مقربة املدينة، أم يف مرقد اإلمام احلسني وأيب 
الفضل العباس، تلك الرسوم التي وصل مقدارها يف عام 1879م إىل )1000( قرش لكل جنازة تدفن 
يف رواق مرقد اإلمام احلسني والعباس، وبسبب كثرة اجلنائز الوافدة إىل مدينة كربالء، عملت السلطات 
لتنظيم نقل اجلنائز ودفنها  العثامنية عىل استثامر هذا املوضوع لرفد اخلزانة باألموال من خالل اصدار قوانني 
وبناء القبور، وبالتايل شكلت إيرادات األوقاف من رسوم دفن اجلنائز يف مقابر مدينة كربالء مصدرًا ماليًا مهاًم 

خلزانة السلطات العثامنية يف والية بغداد.   

الكلامت املفتاحية: رسوم، جنائز، كربالء، الدولة العثامنية.
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Funeral burial fees In the city of Karbala During the last Ottoman era

)Documentary study( 

Prof.Dr.

Sami Nadhem Houssin Al Mansouri

College of Education / University of Qadisiyah

Abstract

The research study the funeral burial Fees in the city of Karbala during the last Ottoman 
period in the light of the Ottoman documents. Shi’a Muslims inside and outside Iraq have been 
transferring their funerals to the tombs of the holy shrines in Iraq because of the sanctity of 
these areas because of the graves of the imams of Ahl al-Bayt (peace be upon them). That the 
transfer of funerals to the graves of the city of Karbala has widened, especially during the last 
Ottoman period, which led the Ottoman authorities to issue laws to regulate the transfer and 
burial and the payment of fees, so that the process of transfer of funerals and burial in Karbala 
is one of the most important doors to the treasury of authorities The Ottoman government in 
Iraq with funds.

The number of funerals that reach the city of Karbala has not been fixed, but varies from 
time to time, partly because of the nature of Ottoman relations with neighboring countries such 
as Iran, and others due to health conditions. The amount of fees levied on funeral burial is also 
not fixed. The financial fees imposed on the transfer of funerals and burial in the tombs of the 
holy cities, including the tombs of the city of Karbala, one of the most important financial 
resources of the treasury of the Ottoman government in the state of Baghdad, the Ottoman 
government authorities to issue laws governing the process of collecting fees and amounts, and 
the construction of graves. The fees for the burial of funerals in Karbala were a major source of 
reimbursement for endowments in the Wilayet of Baghdad from salaries and others.

Keywords: tax, Funerals, Karbala, Ottoman Empire
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تقديم

العراق وخارجه  الشيعة يف داخل  كان املسلمون 
املقدسة يف  العتبات  مقابر مدن  إىل  ينقلون جنائزهم 
مراقد  لوجود  املناطق  هذه  لقدسية  وذلك  العراق، 
أو  النجف األرشف،  البيت سواء يف  أئمة أهل 

كربالء املقدسة، والكاظمية وسامراء. 

قد  مدينة كربالء  مقابر  إىل  اجلنائز  نقل  إنَّ عملية 
مما  األخري،  العثامين  العهد  خالل  سيام  وال  اتسعت، 
لتنظيم  قوانني  إصدار  إىل  العثامنية  بالسلطات  حدا 
ذلك،  عىل  الرسوم  واستيفاء  والدفن،  النقل  عملية 
كربالء  يف  ودفنها  اجلنائز  نقل  عملية  من  جعل  مما 
تشكل أحد أهم االبواب التي ترفد خزانة السلطات 

احلكومية العثامنية يف العراق باألموال.

لدراسة رسوم  البحث  اختيار هذا  ومن هنا جاء 
رسوم  عىل  الوقوف  لغرض  كربالء؛  يف  اجلنائز  دفن 

الدفن ومقدارها وتنظيم بناء املقابر. 

املحفوظة يف  العثامنية  الوثائق  البحث عىل  اعتمد 
مقدمتها  يف  وكان  إسطنبول،  يف  العثامين  االرشيف 
الصحف  عن  فضاًل  بغداد،  ــة  والي ــاف  أوق دفاتر 
وهي  وقــايــع،  تقويم  بصحيفة  املتمثلة  العثامنية 
وصحيفة  العثامنية،  للحكومة  الرسمية  الصحيفة 
الزوراء الصادرة من والية بغداد، إضافة إىل مصادر 

أخرى.

اأوًل: نقل الجنائز اإلى مدينتي النجف 

وكربالء

عدد  1841م  عام  يف  العثامنية  املصادر  قــدرت 
اجلنائز التي كانت تصل إىل مدينتي النجف األرشف 
جنازة   )1000-500( بني  ما  املقدسة  وكربالء 
إدخال  إىل  تسعى  العثامنية  احلكومة  وكانت  سنويًا، 
إىل  اجلنائز  هذه  نقل  عىل  فرضها  يتم  التي  الرسوم 
لوفتس  االنجليزي  الرحالة  قّدر  وقد  الدولة.  خزانة 
حينام زار مدينة النجف األرشف عام 1853م عدد 
 )8000( بحوايل  املدينة  إىل  نقلها  يتم  التي  اجلنائز 

جنازة سنويًا)1(. 

إىل  اجلنائز  نقل  أرش  جون  الرحالة  وصف  كام 
كانون  شهر  أواخــر  يف  زارهــا  حينام  كربالء  مدينة 
الصحن  ساحة  إن   ،...« قائاًل:  عــام1864م  األول 
نفسها  هي  واملحاطة  املقدس،  بالرضيح  املحيط 
من  املتنفذين  جنائز  وأن  مبلطة.  تكن  مل  بالبيوت، 
الرسوم  الذين كان بوسعهم دفع  الشيعة واملورسين 
ثمن هذا  فإن  فيه،  تدفن  املطلوبة كانت  واملصاريف 
املال  من  جدًا  كبريًا  مبلغًا  يكلف  أن  يمكن  االمتياز 
احلاالت  بعض  يف  املمكن  ومن  األحيان،  بعض  يف 
بعد  كذلك  املطهر  الرضيح  من  بالقرب  الناس  دفن 
اجلنائز  تزّور  أن  املألوف هو  باهظة. لكن  مبالغ  دفع 
الرضيح  ويطاف هبا حول  كربالء  إىل  هبا  يؤتى  التي 
املقدس، ثم تؤخذ للدفن يف أي مكان آخر يف املقابر 

املعروفة«)2(.
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الرتكية  احلكومة  »وجتــبــي  بــالــقــول:  وأضـــاف 
البلدة،  باب  يف  اجلنائز  عىل  قليلة  رضيبة  )العثامنية( 
وآخر  احلني  بني  جتري  كانت  كثرية  حمــاوالت  لكن 
إنَّ  شتى،  بطرق  هــذه  الرضيبة  دفــع  من  للتهرب 
بإدخال  تسمح  ال  املدينة  باب  يف  املسؤولة  اجلهات 
ألهنا  واحــدة،  مرة  البلدة  إىل  اجلنائز  من  كبري  عدد 
يؤدي  بحيث  املواسم  بعض  يف  كبرية  بإعداد  تصل 
دخوهلا إىل انتشار األمراض وازدحام الطرق واألزقة 
من  واحدة  قافلة  يف  تصل  فقد  هبا.  البلدة  داخل  يف 
واحدة  وكل  واحــد،  وقت  ويف  جنازة  ألف  إيــران 
أقارب  من  أكثر  أو  شخص  صحبتها  يف  يكون  منها 

املتوىف«)3(.   

عدد  وصل  باشا)4(  مدحت  بغداد  وايل  عهد  ويف 
األرشف  النجف  مدينتي  إىل  نقلت  التي  اجلنائز 
 )6000–5000( بني  ما  حوايل  املقدسة  وكربالء 
جنازة)5(، ويف عام1889م وصل عدد اجلنائز املنقولة 
وصل  عـــام1890م  ويف   ،)5620( إىل  ــران  إي من 
عددها إىل )9754( جنازة)6(. ويف عام1911م بلغ 
األرشف  النجف  مدينة  إىل  ُتنقل  التي  اجلنائز  عدد 

حوايل )6000( جنازة سنويًا)7(.

نقل  توقف  يف  رئيسًا  سببًا  األمــراض  تفش  كان 
بغداد،  والية  يف  املقدسة  العتبات  مدن  إىل  اجلنائز 
اهلند،  يف  الطاعون  مرض  تفشى  1896م  عام  ففي 
مما دفع احلكومة اهلندية إىل اختاذ قرار منعت فيه نقل 
املوتى إىل العراق)8(، وبني عامي)1904-1905م( 
األرشف،  النجف  مدينة  يف  الكولريا  مرض  انترش 
نقل  بعدم  أوامرها  العثامنية  احلكومة  أصــدرت  لذ 
)البرصة،  العراقية  الــواليــات  ــارج  خ من  اجلنائز 

أنفسهم من  املدينة  بغداد، املوصل(، بل منعت أهل 
الدفن يف الصحن العلوي املقدس، وعىل الرغم من 
أن اجلنائز كانت هترب وتنقل رسًا إىل  املنع إالّ  قرار 
النجف األرشف)9(. أما اإلحصاءات العثامنية لعامي 
1912-1913م فإهنا قدرت عدد اجلنائز املنقولة من 
خارج النجف األرشف لتدفن فيها بحوايل )7558( 

جنازة)10(.

النجف األرشف وكربالء  إىل  لنقل اجلنائز  وكان 
هاتني  إىل  تصل  اجلثث  إن  إذ  سلبية  أثــار  املقدسة 
فهي  وبالتايل  ومتفسخة)11(،  متعفنة  وهي  املدينتني 

مصدٌر لألمراض املعدية والروائح الكرية.

ثانيًا: ر�شوم الدفن المفرو�شة على نقل 

الجنائز)الدفنية(

اجلنائز  نقل  عىل  رسومًا  العثامنية  الدولة  فرضت 
بـ )الدفنية(  العتبات املقدسة سميت  ودفنها يف مدن 
مراكز  وكانت  األرشف(،  النجف  أرض  )ترابية  أو 
احلجر الصحي املوجودة عىل طول احلدود العراقية- 
هذه  عىل  الدخول  رسم  تفرض  التي  هي  اإليرانية 
اجلثث أو اجلنائز)12(، وقد اختلف مقدار هذه الرسوم 
من مدة إىل أخرى، ففي عهد وايل بغداد مدحت باشا 
بلغ مقدارها )1000( قرانًا)13( يف داخل سور املدينة، 

أما يف خارجه فبلغ )100( قرانًا)14(.

ويف عام 1879م أصدرت الدولة العثامنية قرارًا 
يف  املقدسة  املــدن  مقابر  يف  الدفن  رســوم  لتحديد 
وعىل  والكاظمية،  وكربالء  النجف  وهي  العراق 

النحو اآليت:
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جدول رقم )1( 

ر�شوم الدفن في مقبرة مدينة كربالء وداخل �شحن الإمام 

الح�شين واأخيه العبا�ض عام 1879م)15(  

رسوم الدفن/ مكان الدفنعائدیة اجلنائز
قرش )16(  

األجانب 
)من غری 
العثامنينی(

داخل صحن اإلمام
احلسنی وأيب الفضل 
العباس

50

15يف مقربة املدینة

األهايل من 
مدینة كربالء 

واملناطق 
املجاورة هلا

داخل صحن اإلمام
احلسنی وأيب الفضل 
العباس

35

15يف مقربة املدینة

وغرف  وطارمة  رواق  داخل  الدفن  رسوم  أما 
عام  يف   العباس وأخيه  احلسني  ــام  اإلم مرقد 

1879م فكانت عىل النحو اآليت:

جدول رقم )2( 

ر�شوم الدفن داخل رواق وطارمة وغرف مرقد الإمام الح�شين 
واأبي الف�شل العبا�ض عام 1879م)17(

رسوم الدفن/قرشمكان الدفن

داخل رواق مرقد اإلمام احلسنی 
1000والعباس

داخل طارمة مرقد اإلمام احلسنی 
250والعباس

داخل حجرة أو غرفة الواقعة يف 
125مرقد اإلمام احلسنی والعباس

  وقد أورد لوريمر رسومًا للدفن يف مديني النجف 
األرشف وكربالء املقدسة أواخر القرن التاسع عرش 

للميالد كانت عىل النحو اآليت:

جدول رقم)3( 

ر�شوم الدفن في مقابر النجف وكربالء اأواخر القرن 19م)18(

مكان الدفنالقضاء
مقدار 

الرسوم/قرش

النجف 

االرشف

)19(5000رواق مرقد اإلمام عي

2500إیوان الذهب للمرقد العلوي

250حجرة الصحن العلوي

200ارض الصحن

50مقربة وادي السالم

كربالء

رواق مرقد اإلمام احلسنی وايب 
)20(الفضل العباس

500

إیوان الذهب للمرقدین 

الطاهرین
150

100حجرة صحن املرقدین

30مقربة وادي اإلیامن

فرضتها  التي  الرسوم  تكن  مل  بالذكر  واجلدير 
مقترصًا  ودفنها  اجلنائز  نقل  عىل  العثامنية  احلكومة 
بل  فقط،  العراق  خارج  من  ُتنقل  التي  اجلنائز  عىل 
شملت الرسوم أيضًا اجلنائز التي يتم نقلها من داخل 
العراق، فقد اعرتض سكان املدن الشيعية من التبعية 
العثامنية عىل فرض الرسوم عىل نقل ودفن جنائزهم، 
أهايل  قدم  1907م  حزيران  يف  املثال  سبيل  فعىل 
واملسيب  والديوانية  واحللة  )بعقوبة(  خراسان  مدن 
السلطات  إىل  الشأن  واملحاويل خس مذكرات هبذا 
ودفن  نقل  رســوم  من  إعفائهم  أجل  من  العثامنية 
وتثقل  مرتفعة  كانت  الرسوم  هذه  ألن  جنائزهم، 

كاهلهم  وال سيام الفقراء منهم)21(.



47

أ. د. سامي ناظم املنصوري

ثالثًا: �شوابط نقل الجنائز اإلى مدن العتبات 

المقد�شة في العراق

املهدي  عبد  احلاج  مارسها  التي  للضغوط  نتيجة 
العثامين  املبعوثان  جملس  يف  كربالء  نائب  احلافظ)22( 
قرارًا  العثامنية  احلكومة  أصدرت  1909م،  عام  يف 
العثامنية من  التبعية  إعفاء  يف عام 1910م نص عىل 
النجف  مدينة  خارج  دفنهم  حالة  يف  الرتابية  رسوم 
أصــدرت  1913م  عــام  مطلع  ويف  األرشف)23(. 
احلكومة العثامنية قرارًا نظمت بموجبه عمليات نقل 
اجلنائز إىل مدن العتبات املقدسة يف العراق تضمن ما 

يأيت)24(:

عىل كل شخص أراد نقل جثة أو جنازة إىل مدن . 1
العثامنية  التبعية  إثبات  فعليه  املقدسة،  العتبات 
تم  قد  املتوىف  ذلك  كان  فإذا  املتوىف  للشخص 
ورقة  إبراز  فيجب  النفوس  دائرة  يف  تسجيله 
فيتم  جثته  مع  النفوس  دائرة  اجلنسية(  )بمثابة 
إىل  تعطى  ثم  عليها  اإلبطال(  )إشارة  وضع 

الدفانني.
إذا كان الشخص املتوىف من التبعية العثامنية غري . 2

انه مات يف مكان آخر غري موطنه، فيكتفي بورقة 
بإبطاهلا،  إشارة  إىل  احلاجة  دون  النفوس  دائرة 
احلكومية  السلطات  من  بتأييد  فقط  واالكتفاء 
يف تلك املنطقة بان تلك الورقة عائدة للشخص 
فيتم  النفوس  ورقة  فقدان  حالة  ويف  املتوىف. 
سجل  قيد  إصدار  السلطات  تلك  من  الطلب 

للشخص املتوىف وجلبه مع اجلثة.
غري . 3 العشائر  أفراد  من  املتوىف  الشخص  كان  إذا 

املسجلني يف دوائر النفوس، فيجب حترير مضبطة 

أو  القضاء  أو  الناحية  إدارة  جملس  من  تأييد  أو 
اللواء أو الوالية بعد االستخبار من خمتار القرية 
وترفق  املتوىف،  الشخص  منطقة  يف  الرسكال  أو 

تلك املضبطة بجثة املتوىف.
يتم استيفاء رسوم الدفنية من األشخاص الذين . 4

ينقلون اجلثث واجلنائز املخالفني للرشوط أعاله.

احلكومة  أصـــدرت  1913م  حــزيــران   2 ويف 
العثامنية قرارًا آخر لتنظيم عملية نقل جثث املوتى من 
العثامنيني واألجانب إىل مقابر مدن العتبات املقدسة 

يف كربالء والنجف والكاظمية)25(.

مستمرة  ظلت  الشيعة  األهــايل  مطالب  أن  غري 
مقابر  داخل  يف  الدفن  رسوم  من  إعفائهم  بوجوب 
إىل  املطالبات  تلك  انتقلت  وقد  وكربالء،  النجف 
شباط  ففي  بغداد،  لوالية  العمومي  املجلس  داخل 
أفندي  اجلليل  عبد  السيد  من  كل  طالب  1915م 
ممثل قضاء كربالء، وبكر أفندي ممثل قضاء اهلندية يف 
املجلس العمومي بإلغاء الرسوم املفروضة عىل نقل 

اجلنائز ودفنها داخل مقابر النجف وكربالء)26(. 

أما مقدار رسوم الدفن فقد بلغت يف عام 1915م 
)50( قرشًا يف مقابر قضاء النجف األرشف، و)30( 

قرشًا يف مقابر قضاء كربالء)27(.

رابعًا: �شوابط بناء القبور

عىل  العثامنية  احلكومية  ــراءات  اإلجـ تقترص  مل 
بالدفن،  رسوم  استيفاء  تنظم  التي  القوانني  إصدار 
القبور  إطار  هبا  حددت  أخرى  قوانني  أصدرت  بل 
ورسومها أيضًا، ففي أواخر عام 1913م تم تنظيم 
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الئحة قانونية حلفر وبناء القبور يف النجف األرشف 
املــواد  من  تألفت  والكاظمية،  املقدسة  وكــربــالء 

اآلتية)28(:

املادة )1(: 
منع بناء أطراف املقابر أما التي بنيت سابقًا ال يسمح 
دائرة  من  موافقة  عىل  احلصول  بعد  إال  برتميمها 

األوقاف.

املادة )2(: 
وهذا  أعمدة،  عىل  قائمة  القرب  عىل  قبة  ببناء  يسمح 
ويف  مبنية،  ال  مفتوحة  تكون  القرب  أطراف  أن  يعني 
عليها  ويستوىف  فيحسب  القرب،  عىل  قبة  بناء  حالة 

رسم دفن قربين.

املادة )3(: 
حتديد مساحة القرب بـ )2،50( م طوالً، و)1،50( م 

عرضًا، و)3،75( م2.

املادة )4(: 
فرض  فيتم  )3،75(م2  عن  القرب  مساحة  زادت  إذا 
رسم دفن عىل كل مرت مربع زائد، وال جيوز أن تتجاوز 

مساحة القرب عن )12( م2.

املادة )5(: 
تقوم وزارة األوقاف بتنفيذ هذه الالئحة القانونية.

الوزراء  جملس  قبل  من  الالئحة  هذه  إقرار  وبعد 
العثامين  السلطان  من  سنية  إرادة  صدرت  العثامين 
حممد رشاد اخلامس )29(  يف 13 كانون األول 1913م 
املوافقة عىل هذه الالئحة وقد دخلت حيز  تضمنت 

التنفيذ)30(.

 خام�شًا: اإيرادات ر�شوم دفن الجنائز في كربالء 

ومقارنتها مع ر�شوم الدفن في المدن الأخرى

امتياز  متنح  بغداد  األوقاف يف والية  دائرة  كانت 
دفن اجلنائز لبعض األشخاص أو التجار مقابل دفع 
رسوم  جمموع  كان  1877م  عام  ففي  معينة،  رسوم 
 )57،049( األرشف  النجف  قضاء  يف  املوتى  دفن 
قرشًا، ويف قضاء كربالء )45،537( قرشًا)31(. وقد 
الوقفية  لإليرادات  أرقامًا  األوقــاف  دفاتر  أوردت 

املتمثلة برسوم الدفن، وعىل النحو اآليت:

جدول رقم )4( اإيرادات الأوقاف من ر�شوم الدفن في كربالء 

للمدة 1884 - 1905م

التاریخ
كربالء

قرشبارة
14463 20نيسان 1884م )32(

107494حزیران 1884م )33(
88660-متوز 1884م )34(
3020037آب 1884م )35(

204920ترشین األول 1884م )36(
12402-ترشین الثاين 1884م )37(
3016617كانون األول 1884م )38(

3015883شباط 1885م )39(
209362آذار 1885م )40(

8084-نيسان 1885م )41( 
308276أیار 1885م )42(

308316حزیران 1885م )43(
--آذار 1886- شباط 1887م )44( 

209211آذار 1887م )45(
107885نيسان 1887م )46(

105296أیار 1887م )47(
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8239-حزیران 1887م )48(
99368-متوز 1887م )49(
737051 متوز 1889م )50(

1830415أیلول - ترشین الثاين 1889م )51(
كانون األول 1889م/ كانون الثاين - 

2850-شباط 1890م )52(

1018956آذار - أیار 1890م )53(
3019298أیلول - ترشین الثاين 1890م )54(

كانون األول 1890م / كانون الثاين-
126600شباط 1891م )55(

كانون األول 1892م / كانون الثاين- 
517-شباط 1893م )56(

16076-حزیران 1893م )57(
كانون األول 1893م / كانون الثاين- 

50430-شباط  1894م )58(

3294211أیلول - ترشین الثاين 1894م )59(
13373333آذار - أیار 1895م )60(
13373333آذار - أیار 1896م )61(
67122-آذار - أیار 1897م )62(

2015403 أیلول - ترشین الثاين 1897م  )63(
كانون األول 1897 / كانون الثاين - 

20364214شباط 1898م )64(

485000-حزیران -آب 1898م )65(
485000-آذار - أیار 1899م )66(
10105514آذار - أیار 1900م )67(

20452436 حزیران - آب 1900م )68(
540500-آذار - أیار 1901م )69(

540500-حزیران - آب 1902م )70(
20150133آذار - أیار 1903م )71(

19456726حزیران - أب 1903م )72(
595000-آذار - أیار 1904م )73(
595000-آذار - أیار 1905م )74(

مقابر مدينة  الدفن يف  أما ما خيص مقارنة رسوم 
كربالء مع مقابر مدينتي النجف والكاظمية، فيمكن 

مالحظتها يف اجلدول اآليت:

جدول رقم )5( ر�شوم الدفن في كربالء مقارنة بالنجف 

والكاظمية بين عامي 1879 - 1890م

 

املدة
رسوم الدفن يف كربالء

ف
رسوم الدفن يف النج

رسوم الدفن يف الكاظمية

بارة
ش

قر
بارة

ش
قر

بارة
ش

قر

لسنة كاملة
 1879م )75(

-
139491

-
235000

-
23145

لشهر أیار
 1885م )76(

30
8276

-
12969

5
1172

لشهر أیار 1887م
10

5296
-

8339
10

1105

لثالثة أشهر
 )آذار - أیار( 

1890م)77(
10

18956
-

40470
10

2125

املدن  من  كل  يف  الدفن  رسوم  مقارنة  خالل  من 
وكــربــالء،  األرشف،  )النجف  الــثــالث  املقدسة 
كربالء  مدينة  يف  الدفن  رسوم  أن  نجد  والكاظمية( 
كانت تأيت باملرتبة الثانية بعد مدينة النجف األرشف. 
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�شاد�شًا: اأبواب �شرف اإيرادات ر�شوم دفن 

الجنائز

ــر  دوائ مــن  تستوىف  اجلنائز  دفــن  ــوم  رس كانت 
األوقاف عن طريق االلتزام، فعىل سبيل املثال يف عام 
1914م حصل تاجر يودي بغدادي عىل امتياز دفن 
لرية)78(   )13،000( قدره  مايل  مبلغ  مقابل  اجلنائز 

عثامنية ذهبية، وكانت مدة االمتياز ثالثة أعوام)79(. 

كانت األموال التي جتبى لصالح دوائر األوقاف 
ترصف عىل تسديد نفقات هذه الدوائر نفسها، وكان 
وبضمنهم  ــاف  األوق موظفي  رواتــب  مقدمتها  يف 
يف  املقدسة  العتبات  مراقد  يف  واخلــدم  الكليدارية 
تعدى  بل  وسامراء،  والكاظمية  وكربالء  النجف 
الدفن  رســوم  من  ــوال  أم وخصصت  ذلــك  ــر  األم
باملدن  عالقة  هلا  ليست  ــرى  أخ مهام  اىل  اجلنائز 
املقدسة. ففي عام1893م تم تعيني عدد من رجال 
الدليم  أقضية  يف  متنقلني(  )مدرسني  الُسنة  الدين 
وعانة  اإلمــارة  وكوت  ومنديل  وخراسان  وخانقني 
وسامراء واجلزيرة، وأعطيت هلم توجيهات من أجل 
والقبائل،  الناس  بني  الُسني  والتعليم  الوعظ  نرش 
يف  الشيعي  املذهب  انتشار  إيقاف  أو  حتجيم  هبدف 

العراق)80(. 

من  املتنقلني  املدرسني  هــؤالء  ــب  روات وكانت 
رجال الدين تدفع من رسوم دفن اجلنائز، فعىل سبيل 
املثال ما تم رصفه من إيرادات رسوم دفن اجلنائز يف 
كرواتب  1897م،  عام  أيار(  )آذار-  للمدة  كربالء 
وعىل  قرشًا،   )37000( بلغ  املتنقلني  للمدرسني 

النحو اآليت)81(: 

أفندي: . 1 معروف  منديل  قضاء  يف  املدرس  راتب 
ومقداره ملدة ثالثة أشهر )4000( قرشًا.

أفندي: . 2 أمحد  خراسان  قضاء  يف  املدرس  راتب 
ومقداره ملدة ثالثة أشهر )3200( قرشًا.

أفندي: . 3 حممد  خانقني  قضاء  يف  املدرس  راتب 
ومقداره ملدة ثالثة أشهر )4000( قرشًا.

أفندي: . 4 حممود  اجلزيرة  قضاء  يف  املدرس  راتب 
ومقداره ملدة ثالثة أشهر )4800( قرشًا.

أفندي: . 5 طه  الدليم  قضاء  يف  املدرس  راتب 
ومقداره ملدة ثالثة أشهر )4800( قرشًا.

أفندي: . 6 إبراهيم  عنه  قضاء  يف  املدرس  راتب 
ومقداره ملدة ثالثة أشهر )5600( قرشًا.

أفندي: . 7 عمر  الكوت  قضاء  يف  املدرس  راتب 
ومقداره ملدة ثالثة أشهر )3200( قرشًا.

أفندي: . 8 سعيد  سامراء  قضاء  يف  املدرس  راتب 
ومقداره ملدة ثالثة أشهر )7500( قرشًا.

فضاًل عن األموال التي خصصت لبعض اجلوامع 
تم  فام  نفيسة،  الست  جامع  ومنها  بغداد  مدينة  يف 
كربالء،  يف  اجلنائز  دفن  رسوم  إيــرادات  من  رصفه 
عام  )حزيران-آب(  للمدة  اجلامع  لذلك  كنفقات 

1897م، بلغ )657( قرشًا و)30( بارة)82(. 

ال�شتنتاجات 

مل تكن عملية نقل اجلنائز إىل مقابر مدينة كربالء . 1
البعيدة  املناطق  من  سيام  ال  باليسرية،  املقدسة 
جدًا كإيران واهلند وغريها، إذ كانت رحلة النقل 
تستغرق عدة أشهر، مما يؤدي يف بعض األحيان 
لنقل  مصدرًا  لتكون  اجلثث  تلك  تلف  إىل 
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وأحيانًا  العثامنية  بالسلطات  حدا  مما  األمراض، 
العراق،  داخل  إىل  اجلنائز  نقل  منع  إىل  اإليرانية 
الفتاكة  األمراض  انتشار  أوقات  يف  السيام 

كالطاعون.
مل تكن أعداد اجلنائز التي تصل إىل مدينة كربالء . 2

ألسباب  آخر،  إىل  وقت  من  متغرية  بل  ـ  ثابتة 
السلطانية  العالقات  بطبيعة  يتعلق  بعضها 
والبعض  كإيران،  املجاورة  الدول  مع  العثامنية 
اآلخر يرجع إىل الظروف الصحية. كام أن مقدار 
الرسوم املفروضة عىل دفن اجلنائز هي األخرى 

مل تكن ثابتة أيضًا.
املفروضة عىل نقل اجلنائز . 3 املالية  الرسوم   كانت 

ودفنها يف مقابر املدن املقدسة ومنها مقابر مدينة 
كربالء، أحد أهم املوارد املالية خلزانة السلطات 
فعملت  بغداد،  والية  يف  العثامنية  احلكومة 
السلطات احلكومية العثامنية عىل إصدار القوانني 
ومقداريا،  الرسوم  استيفاء  عملية  تنظم  التي 

وبناء القبور.
مصدرًا . 4 كربالء  يف  اجلنائز  دفن  رسوم  كانت 

بغداد  والية  يف  األوقاف  نفقات  لتسديد  رئيسًا 
من رواتب وغريها.

سامهت عملية نقل اجلنائز ودفنها يف مقابر مدينة . 5
أهايل  من  لعدد  املعيش  املستوى  برفع  كربالء 
مدينة كربالء وال سيام من ناقيل اجلنائز وجمهزيا 
اخلدمات  عن  فضاًل  القبور،  وبنائي  والدفانني 
اجلنائز،  تلك  أصحاب  أو  ملرافقي  االخرى 
عىل  واألدعية  الكريم  القرآن  قارئي  إىل  إضافة 

القبور لقاء مبلغ مايل معني.    

المالحق

ال�شكل رقم)1( ر�شوم الدفن في مدن العتبات المقد�شة 
لعام1879م)83(
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ال�شكل رقم)2( ر�شوم الدفن في مدن العتبات المقد�شة ل�شهر 

اأيار 1885م)84( 

ال�شكل رقم )3( ر�شوم الدفن في مدن العتبات المقد�شة 
للمدة )اآذار - اأيار( 1890م )85(
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الوثيقة رقم )1(

ر�شوم الدفن في كربالء ل�شهر اأيار 1885م )86(
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الوثيقة رقم )2(

ر�شوم الدفن في مقبرة ق�شبة كربالء وداخل �شحن ورواق وطارمة وغرف مرقد الإمام الح�شين واأبي الف�شل العبا�ض)عليهما 
ال�شالم( عام 1879م )87(
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الوثيقة رقم )3(

قانون تنظيم نقل ودفن الجنائز في مدن العتبات المقد�شة في العراق عام 1913م )88(
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الوثيقة رقم )4(

الالئحة القانونية الخا�شة بمقابر النجف وكربالء والكاظمية ال�شادرة عام 1913م)89(



57

أ. د. سامي ناظم املنصوري

 الهوام�ض 

(1 ) W. Kennett Loftus, Notes of a Journey from 
 Baghdad to Busrah, with Descriptions of

 Several Chaldaean  Remains, Journal of

 the Royal Geographical Society of London,

Vol. 26, 10 March,1856, p 23.
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1989م، ص137. 
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يف املالحق الوثيقة رقم )3(.

الزوراء، العدد 2520، 4 شعبان 1333هـ؛ الزوراء، ( 26)
العدد 2502، 26 ربيع األول 1333هـ.
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(69 )BOA, EV.d, 37020, 4.

(70 )BOA, EV.d, 29933, 5.

(71 )BOA, EV.d, 30054, 5.



60

رسوم دفن الجنائز في مدينة كربالء خالل العهد العثماني األخير )دراسة وثائقية(

(72 )BOA, EV.d, 30054, 11.

(73 ) BOA, EV.d, 30200, 7.

(74 )BOA, EV.d, 30373, 5.

(75 )BOA, SD, 302. 35, 23.

(76 )BOA, EV.d, 26125, 3.

(77 )BOA, EV.d, 36192, 5.

عام ( 78) يف  رضبت  عثامنية  نقدية  عملة  الذهبية:  اللرية 
من  غرام   )7،216( يساوي  وزهنا  وكان  1844م، 
 )6،6( عىل  حتتوي  وكانت   ،24/22 عيار  الذهب 
غرام من الذهب، وكانت اللرية الذهبية مساوية أيضًا 
السابق،  املصدر  باموك،  ينظر:  فيض.  قرش  لـ)100( 

ص 376.

عبد اهلل فهد النفييس، املصدر السابق، ص 78.( 79)

(80 )  BOA, Y. MTV. 59 / 41, 19 B. 1309  ; BOA.

  MTV. 73 / 71, 9 C. 1310.

(81 )BOA, EV.d, 41982, 38.

(82 )BOA, EV.d, 41982, 78.

(83 ) BOA, SD, 302 / 35, 23

(84 )BOA, EV.d, 26125, 3.

(85 )BOA, EV.d, 36192, 5.

(86 )BOA, EV.d, 26125, 3.

(87 )BOA, SD, 302  / 35, 23.

رجب ( 88)  2 سنة،  بشنجي   ،1485 العدد  وقايع،  تقويم 
1331هـ/ 25 مايس 1329 ر. م.
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الم�شادر والمراجع

يف  )املحفوظة  املنشورة  غری  العثامنية  الوثائق  أوالً: 
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8. BOA, EV.d, 26024, 5.
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20. BOA, EV.d, 28383, 4.

21. BOA, EV.d, 28564, 6.

22. BOA, EV.d, 28784, 7.

23. BOA, EV.d, 28948, 5.

24. BOA, EV.d, 28988, 5.

25. BOA, EV.d, 29117, 6 – 8.

26. BOA, EV.d, 29284, 5.

27. BOA, EV.d, 29322, 5.

28. BOA, EV.d, 29408, 6.

29. BOA, EV.d, 29525, 5.

30. BOA, EV.d, 29933, 5.

31. BOA, EV.d, 30054, 5 – 11.
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33. BOA, EV.d, 30373, 5.

34. BOA, EV.d, 36014, 5.

35. BOA, EV.d, 36015, 3.
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37. BOA, EV.d, 36025, 3.
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ثانيًا: الدراسات اجلامعية
حممد عصفور سلامن، العراق يف عهد مدحت باشا . 1

)1286–1289هـ( – )1869–1872م(، رسالة 
ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 

1989م.

ثالثًا: الكتب العربية واملعربة
العلية، . 1 العثامنية  الدولة  تاريخ  حليم،  بك  إبراهيم 
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  .)2004
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الملخ�ض

ذات  الدراسية  واحللقات  احلوزوية  العلمية  واملدارس  والعلامء  العلم  مدينة  القدم  منذ  كربالء  مدينة  تعد 
اهتامم  عىل  يدل  مما  الكربالئية  اليومية  احلياة  حيثيات  من  والدراسة  والبحث  القراءة  وكانت  الديني،  الطابع 
الكربالئيني باحلركة العلمية والثقافية العامة، وازدهرت احلياة العلمية  خالل املدة )1968-1979م( بشكل 
ملحوظ  حيث لقي التعليم بفروعه كافة )االبتدائي، االعدادي، املهني(، اهتامم الدولة آنذاك خاصة بعد صدور 
قانون التعليم اإللزامي واقبال الناس عىل تسجيل أوالدهم وتوفري املستلزمات واخلدمات التعليمية هلم كافة، 
ولقد افتتحت العديد من املدارس احلكومية واملعاهد ودور املعلمني ايضًا، وانخفضت نسبة االمية بشكل كبري 

خالل هذه الفرتة.

الكلامت املفتاحية: خدمات، تعليم، ثقافة.

Educational and cultural services in the city of Karbala

)AD 1968-1979(

Asst. Prof. Dr.Researcher

Uday Hatem Abdul-Zahra MafrajiZahra Ramzi Saheb

College of Education and Human 
Sciences-Department of History-Karbala 

University

College of Education and Human 
Sciences-Department of History-Karbala 

University

Abstract

The city of Karbala has been the city of science, scientists, scientific schools, religious 
schools and seminars of religious nature. The reading, research and study of the daily life of 
Karbala, which shows the interest of the Carillion scientific movement and cultural public 
and flourished scientific life during the period (1968-1979) Its branches (primary, preparatory, 
professional) were of interest to the state at the time, especially after the promulgation of the 
Compulsory Education Law and the demand for registration of their children and the provision 
of all educational supplies and services. Literacy also dropped significantly during this period

Keywords: services, education, culture.
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المقدمة

تاريخ  من  )1968-1979م(  الفرتة  شهدت 
التعليمية  مدينة كربالء تطورًا ملحوظًا يف اخلدمات 
والثقافية وذلك بسبب تزايد الوعي الفكري والثقايف 
املتعلمني  نسبة  وارتفاع  الكربالئي  املجتمع  لدى 
التارخيية  للحقبة  اختيارنا  والقضاء عىل اجلهل. جاء 
العتبارات  )1968-1979م(  عامي  بني  املمتدة 
قانون  ترشيع  شهد  1976م  عــام  ان  منها  عديدة 
الرتبوية  املؤسسات  وتطوير  ــزامــي  االل التعليم 
والتعليمية وبناء املدارس، وُاجريت عمليات واسعة 
القوانني  من  العديد  الدولة  ــدار  واص األمية  ملحو 

اخلاصة بتطوير العملية الرتبوية.

حمــاور،  ثالثة  إىل  البحث  موضوع  تقسيم  تم 
الرتبية  ملناقشةمؤسسات  األول  املحور  خصص 
املحور  تناول  بينام  واحلكومية،  الدينية  والتعليم 
الثاين املكتبات، وتطرق املحور الثالث إىل الصحافة 

الكربالئية. 

اعتمد البحث عىل العديد من الرسائل واألطاريح 
اجلامعية والدوريات والكتب العربية التي تناولت يف 
مواضيعها تاريخ التعليم يف مدينة كربالء، ومن هذه 
كربالء  )تاريخ  زميزم  رشيد  سعيد  كتاب  املصادر 
قدياًم وحديثًا(، ومل يقل أمهية عنه كتاب سلامن هادي 
حسني  ملى  وكتاب  الذاكرة(  يف  )كربالء  طعمة،  آل 
-1958 كربالء  لــواء  يف  التعليم  )تطور  الركايب 
التقارير  من  العديد  استخدام  تم  كام  1968م( 

اإلحصائية التابعة لوزارة الرتبية والتي شملت أعداد 
املدارس والطلبة خالل املدة )1968-1979م(.   

اوًل: موؤ�ش�شات التربية والتعليم الدينية 

والحكومية

1. التعليم الديني:

اشتهرت مدينة كربالء بمدراسها الدينية املنترشة 
يف أرجائها االمر الذي يؤكد عىل تقدم وتطور احلركة 
كان  حيث  املقدسة  املدينة  هذه  يف  الدينية  الفكرية 
عشقوا  الذين  الطلبة  من  اآلالف  كربالء  اىل  يقدم 
مدينة احلسني عرب  يتدفقون عىل  فأخذوا  العلم 
العلم  لينهلوا  الدول اإلسالمية  السنني ومن خمتلف 
أمهر  أيدي  عىل  ويتعلمون  الدين  واصــول  والفقه 
املدينة  يسكنون  الذين  الدين  العلامء ورجال  وأشهر 
تيمنًا وتربكًا بمرقد اإلمام احلسني، حيث كانت 
الرشيفة عبارة عن مدارس  الروضة احلسينية  أروقة 
واألســاتــذة  العلامء  من  الــعــرشات  وكــان  واســعــة، 
يقيمون يف الصحن الرشيف ويعطون الدروس ملئات 
الطلبة الوافدين عىل كربالء ليتعلمو مبادئ الرشيعة 
هذه  لنرش  بلداهنم  اىل  يغادرون  ثم  ومن  اإلسالمية 

التعاليم السمحة بني أبناء بلداهنم)1(. 

خالل  تأسست  التي  الدينية  املدارس  أبرز  ومن 
احلسينية  املدرسة  هي  )1968-1979م(  الفرتة 
حسن  حممد  الشيخ  أسسها  التي  الدينية  للعلوم 
النائيني)2( عام1970م، وهي مقابل حرم أيب الفضل 
أحداث  بعد  وهدمت  املضيف  بطرف   العباس

عام1991م)3(.
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2. التعليم الحكومي:

تبدأ مراحل التعليم يف العراق  بالتعليم االبتدائي 
القراءة  يف  عامة  أســس  إعطاء  يف  أمهيته  وتكمن 
الوطنية ألبناء  والكتابة ومبادئ الصحة والواجبات 
بأساسيات  تزويدهم  عن  فضاًل  مجيعًا،  الشعب 
اجلسم  سليمي  مواطنني  وجعلهم  والثقافة  الرتبية 
والعقل واخللق، فضاًل عن اكتشاف مواهبهم الكامنة 
وتوجيههم بام يتناسب مع هذه املواهب والقابليات، 
وبعد حدوث ثورة 14 متوز 1958م أقدمت حكومة 
خاصة  بصفة  االبتدائي  بالتعليم  العناية  عىل  الثورة 
من املؤسسات التعليمية التي تأيت بعد مرحلة رياض 
والقرى  املدن  إىل مجيع  التعليم  إيصال  األطفال وتم 
التعليم  قانون  الرتبية  وزارة  ووضعت  العراق،  يف 
أوىل  حيث  1958م)4(  لسنة   )29( املرقم  اإللزامي 
عمومًا.  والثقافة  بالتعليم  خاصًا  اهتاممًا  املسؤولون 
املعاهد  زيــادة  هو  الفرتة  هذه  إنجازات  أهم  ومن 
العهد  حكومة  اختذته  اجــراء  أول  وكــان  الرتبوية، 
والتعليم  الرتبية  قانون وزارة  اجلمهوري هو اصدار 
م التعليم اىل ثالثة  رقم )39( لسنة 1958م الذي قسَّ
القانون  وحدد  والعايل  والثانوي  االبتدائي  أقسام: 
والثانوية  سنوات  بست  االبتدائية  الــدراســة  مــدة 
اجلامعية  الدراسة  خيص  فيام  أما  سنوات،  بخمس 
فإهنا ال تعترب شهادة عالية مامل يصل عليها حاملها 
بعد دراسة مدهتا ثالث سنوات فأكثر وفتح املدارس 
وتطورت  املهني)5(  التعليم  نرش  مهمتها  التي  املهنية 
املؤسسات الرتبوية والتعليمية يف العراق خالل املدة 
)1968-1979م( يف عهد حكم أمحد حسن البكر 
العليا  الدراسات  وبنيت جامعات عديدة وتوسعت 

السنة  تطل  ومل  األمية  ملحو  واسعة  عملية  وُاجريت 
1979م حتى كان العراق خاليًا من األمية)6( حتى ان 
العراق  خلو  1977م  سنة  أعلنت  اليونسكو  منظمة 
يضاهي  أصبح  العراق  يف  التعليم  وان  األمية  من 

التعليم يف الدول اإلسكندنافية)7(.

الدراسية  الرتبوية  املناهج  بوضع  الوزارة  قامت 
عىل  التالميذ  من  العديد  وأقبل  االبتدائية  للصفوف 
يف  املسجلني  التالميذ  أعداد  لتزايد  ونظرًا  التسجيل 
ملعاجلة  احلكومة  بمناشدة  ــوزارة  ال قامت  املــدارس 
مشكلة استيعاب التالميذ وإجياد احلل عن طريق بناء 

مدارس جديدة)8(. 

 واخذ التعليم االبتدائي بالتطور فقد صدر نظام 
املدارس االبتدائية رقم )30( لسنة 1978م والذي 
ذات  هنارية  االبتدائية  املــدارس  تكون  أن  عىل  نص 
دوام كامل وجيوز االستثناء من ذلك عند الرضورة 
وبصورة مؤقتة يف حالة ازدحام الصفوف ودعم توفري 
الظروف  مراعاة  مع  األطفال  البناء الستيعاب مجيع 
باملجان  االبتدائية  املــدارس  يف  التعليم  وان  املحلية 
املدرسية  بالكتب  التالميذ  الرتبية  وزارة  وتزويد 
وان تتخذ اإلدارة املحلية التدابري الالزمة التي تؤّمن 
كساء املعوزين وتغذية املحتاجني جمانًا وفتح املدارس 
املختلطة وأن ال يقل عدد التالميذ يف الصف الواحد 

عن عرشين وال يزيد عن أربعني تلميذًا)9(.

التعليم  نوعية  يف  جذرية  تغيريات  إحــداث  تم 
-1968( الفرتة  خالل  وأساليبه  مستوياته  وحتسني 
1979( وبدا ذلك واضحًا يف تزايد أعداد املدارس 
يف مدينة كربالء فلقد بلغ عدد املدارس خالل الفرتة 
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وتزايد  مــدرســة)10(   )192( )1971-1972م( 
إىل  )1974-1975م(  عام  وصل  حتى  العدد  هذا 

)257( مدرسة)11(. 

الذكور  بلغ عدد  فلقد  الطلبة  بالنسبة ألعداد  أما 
طالبًا   )33534( )1968-1972م(  الفرتة  خالل 

اما اإلناث فلقد بلغ عددهم )14214( طالبة)12(. 

1974م  عام  للذكور  بالنسبة  العدد  هذا  وتزايد 
حتى بلغ )36307( واإلناث)16867()13( وارتفع 
 )27733( اىل  1977م  عام  وصل  حتى  بعد  فيام 

بالنسبة للذكور، واالناث )17059()14(.  

وفي الجدول رقم )1( تو�شيح لأعداد المدار�ض البتدائية 

والتالميذ خالل المدة )1968-1979م( في مدينة 

كربالء)15( 

عدد السنة
املدارس

عدد 
الطالب 
الذكور

عدد 
الطالب 
األناث

1969 -1968178_____

1970 -19691813353414214

1971 -19701863331114067

1972 -1971192_____

1973 -19722033630716867

1974 -19732413914721041

1975 -19742572521142159

1976 -1975161_____

1977 -19761642773317059

1978 -1977177____

1979 -1978205____

املدارس  أعداد  لتناقص  وافية  إجابة  إجياد  جيب 
فمثاًل يف 1975 كان عدد املدارس )257( مدرسة، 
ونزول العدد اىل )161( مدرسة يف سنة )1976( ما 

السبب؟ 

الدولة  اهتامم  ــدول  اجل هــذا  خــالل  من  نالحظ 
االبتدائية  ــدارس  امل من  العديد  وافتتاح  بالتعليم 
وإقبال  االلزامي  التعليم  قانون  صدور  بعد  خاصًة 
العديد من الناس عىل تسجيل أبنائهم، ونرش الوعي 
الفكري والثقايف يف املجتمع الكربالئي، ويبدو ذلك 
واضحًا فقد ارتفع عدد املدارس االبتدائية إىل )205( 
الطلبة من  أعداد  وتزايد  البحث  مدة  مدرسة خالل 
بالتعليم،  الدولة  الذكور واالناث، فضاًل عن اهتامم 

إذ كان ضمن مشاريع الدولة التنموية آنذاك. 

إىل  ننتقل  االبتدائي  التعليم  من  االنتهاء  وبعد 
التعليم  مرحلتي  بني  ينحرص  الذي  الثانوي  التعليم 
التعليم  من  اهلدف  وأن  العايل،  والتعليم  االبتدائي 
للطلبة  واملهني  العلمي  االكتفاء  حتقيق  هو  الثانوي 
العالية  دراستهم  وملتابعة  املنتجة  العملية  حياهتم  يف 
يف اجلامعات وبعد مزجه الكتشاف قابليتهم وميوهلم 
للحصول عىل مزيد من التخصص يف ميادين املعرفة 

العلمية.

قسمني  إىل  الثانوية  املرحلة  يف  الدراسة  انقسمت 
يف  وظيفتها  وتنحرص  املتوسطة  الدراسة  هو  األول 
التي  املعلومات  لينالوا قدرًا أوسع من  الطلبة  إعداد 
حصلوا عليها يف املرحلة االبتدائية، اما القسم الثاين 
اىل  فيها  التخصص  ويبدأ  اإلعدادية  الدراسة  فهو 
فيها  للمتخرج  ويق  واألديب  العلمي  الفرعني  أحد 
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العلمية  االختصاصات  ذات  اجلامعة  يف  الدخول 
ست  الثانوية  الدراسة  مدة  أصبحت  واإلنسانية. 
بعد  )1967-1968م(  الدرايس  العام  يف  سنوات 
أن اضيفت سنة ثالثة للمرحلة اإلعدادية من التعليم 
الثانوي وأصبحت املرحلة اإلعدادية ثالث سنوات، 
ويكون  العام(  )الرابع  عامة  األوىل  السنة  تكون 
التخصص يف الصفني اخلامس والسادس االعدادي، 
الثانوية  املدارس  طالب  ويتلقى  واالديب.  والعلمي 
خالل مدة البحث دروسًا يف خمتلف العلوم احلديثة 

اإلنسانية والعلمية)16(. 

لقد طرأ حتسٌن تدرجيٌي عىل أعداد املدارس الثانوية 
يف العراق عامًة ومدينة كربالء خاصًة وذلك بسبب 
ازدياد أعداد الطلبة الراغبني بالدراسة وارتفاع معدل 
النمو السكاين يف عموم البالد، وايضًا حتسن الوضع 
االقتصادي بعد تأميم النفط)17( وصدور قانون جمانية 
والنشاطات  املدرسية  الكتب  شمل  الذي  التعليم 
االبتدائية  الدراسة  مراحل  يف  والرياضية  االجتامعية 
املرقم  الثورة  قيادة  جملس  قرار  بموجب  والثانوية 

)102( يف 7 شباط 1974م)18(. 

املحلية  اإلدارات  بتوجيه  الرتبية  وزارة  قامت 
الثانوية  ــدارس  امل من  العديد  بفتح  للمحافظات 
فلقد  الفرتة  هذه  خالل  التدريسية  املالكات  وتوفري 
الثانوية  املرحلة  يف  املقبولني  الطلبة  أعداد  تزايدت 
أعداد  وتزايدت  كربالء،  مدينة  يف  ملحوظ  بشكل 
يف  الثانوية  املــدارس  عدد  بلغ  فلقد  أيضًا  املــدارس 
 )41( )1968-1972م(  عام  منذ  كربالء  مدينة 
)1975م(  عــام  العدد  هــذا  وتــزايــد  ــة)19(،  ــدرس م
الطلبة  بالنسبة ألعداد  أما  ليصبح )52( مدرسة)20( 

عــام1972م  وصل  فلقد  املــدارس  هذه  يف  الذكور 
إىل)11506( طالب أما اإلناث فلقد وصل عددهن 
حتى  العدد  هذا  وانخفض  طالبة)21(  إىل)4101( 
وصل عام)1977م( إىل )8017( طالب و)3281( 
وظهور  السياسية  األوضاع  اضطراب  بسبب  طالبة 

بوادر تغري نظام احلكم)22(. 

وفي الجدول رقم )2( اأعداد المدار�ض والتالميذ في 
المدار�ض الثانوية خالل الفترة )1968-1979م( )23(

عدد السنة الدراسية
املدارس

أعدد 
الطالب 
الذكور

أعداد 
الطالب 
األناث

1969 -196831____

1970 -196935103783844

1971 -197037103453734

1972 -19714111506__

1973 -197241__4101

1974 -197344125334847

1975 -197452____

1976 -1975______

1977 -19763680173281

1978 -197742____

1979 -197846____

العديد  افتتاح  أعاله  اجلدول  خالل  من  نالحظ 
الثانوية يف مدينة كربالء  وتزايد أعداد  من املدارس 
الطلبة املسجلني يف هذه املدارس من الذكور واالناث 
و  اىل )8017( طالب  الذكور  أعداد  حيث وصلت 
)3281( طالبة حسب احصائية عام 1977م وهذا 
املتعلمني يف مواصلة  التعليم ورغبة  دليل عىل تطور 
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مسريهتم الدراسية والتفوق فبها. 

باالهتامم  املتعاقبة  العراقية  قامت احلكومات  لقد 
خاصًا  اهتاممًا  أفــردت  اهنا  غري  التعليم  أنــواع  بكل 
ملعاجلة  احلكومة  سعت  فقد  ايضًا،  املهني  بالتعليم 
إليه  فنظرت  املهني  التعليم  أصــاب  الــذي  اإلمهــال 
البلد؛ ألهنا كانت  كعامل أسايس من عوامل تطوير 
اقتصادية وعمرانية وكانت بحاجة  مقبلة عىل هنضة 
اىل االيدي العاملة املاهرة ومل يكن بإمكاهنا احلصول 
عليها إالّ عن طريق توسيع املدارس املهنية، ال سيام 

التعليمني الصناعي والزراعي)24(. 

برامج  تطبيق  يف  تتجه  بــدأت  احلكومة  أن  كام 
التنمية االقتصادية نحو الدول االشرتاكية، وال سيام 
انه  عام1960  يف  أعلن  السوفيتي  االحتاد  وان  سبق 
ضمن  العراق  يف  مهنية  مدارس   )10( انشاء  ينوي 
نحو  البلدين الستيعاب  بني  املعقودة  االتفاقية  إطار 
أدوات  من  حتتاجه  بام  وجتهيزها  طالب   )4000(
ومعدات ومناهج دراسية فضاًل عن تدريب الكوادر 

العراقية للتدريس يف تلك املدارس)25(.

للمدة  املهني  التعليم  مدخالت  تتبع  خالل  ومن 
)1968-1979م( نالحظ حصول بعض التقدم يف 
نمو بعض جوانبه سواء كان ذلك يف أعداد املدارس 
التعليم  التعليم املهني  او الطلبة او الدارسني. شمل 
البيتية.  والفنون  والتجاري  والزراعي  الصناعي 
التعليم  كربالء  مدينة  يف  املهني  التعليم  يضاهي  مل 
الثانوي بأعداد الطلبة واملدارس وذلك بسبب عجز 
حمدودية  اىل  أدى  مما  اعامهلا  توسيع  يف  املؤسسات 
يف  للعاملني  االجتامعية  النظرة  وكذلك  التشغيل 

ذلك  دخول  عىل  يقدمون  ال  وجتعلهم  املجال  هذا 
املهنية،  املدارس  وعدد  املدرسني  عدد  وقلة  املجال، 
وعدم جتهيزها باملعدات الالزمة، وكذلك عدم ضامن 
مستقبل اخلرجيني وقلة أجور العامل يف سوق العمل، 
فالفرد يف اختياره املهنة هو تعبري عن رغباته ويف حالة 
االلتحاق الفرد بعمل ما فأن ذلك يكون التغيري الذي 

رسمة لذاته)26(. 

ولكن عىل الرغم من ذلك فأن مدينة كربالء مل تكن 
اعدادية زراعة  منها  املهنية ونذكر  املدارس  ختلو من 
-1967( الــدرايس  العام  يف  تأسست  التي  كربالء 
يف  تأسست  التي  املهنية  كربالء  واعدادية  1968م( 
العام الدرايس )1967-1968م( واعدادية صناعة 
)1974-1975م(  سنة  تأسست  التي  كــربــالء 
)1979-1980م(  اهلندية  صناعة  واعــداديــة 
واعدادية زراعة اهلندية )1979-1980م( واعدادية 
اعدادية  وكانت  )1973-1974م(،  كربالء  جتارة 
جتارة كربالء خمتلطة حتى سنة )1979م(، إذ قسمت 

إىل مدرستني واحدة للبنني وأخرى للبنات)27(.

حسب  املهنية  املدارس  يف  الطلبة  عدد  بلغ  ولقد 
كربالء  ملدينة  )1969-1970م(  عــام  إحصائية 
العدد  هذا  وتزايد  طالبة)28(  و)71(  طالب   )470(
و)240(  طالب   )562( اىل  ــام1974-1973  ــ ع
طالبة)29( وارتفع عدد الذكور عام 1976 إىل)693( 
طالب بينام انخفض عدد االناث إىل )64( طالبة)30(. 
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وفي الجدول رقم )3( يبين اأعداد المدار�ض المهنية التالميذ 
)1968-1979م()31( الفترة  خللالل  كللربللالء،  مدينة  فللي 

السنة

أعداد املدارس

اعداد 
الطالب 
الذكور 

اعداد 
الطالب 
األناث

خمتلطة
اعداد 

الطالب 
ذكور

اعداد 
الطالب 
األناث

1969 -1968__________

1970 -196921__47071

1971 -197021__49519

1972 -197121______

1973 -19722____442150

1974 -197321__562240

1975 -1974311____

1976 -1975__________

1977 -19761__369364

1978 -19771__2____

1979 -1978____3____

املهني  بالتعليم  الدولة  اهتامم  ذلك  من  نستنتج 
وافتتاح املدارس اخلاصة بالذكور واالناث واملدارس 
املختلطة أيضا وارتفاع اعداد الطلبة املسجلني يف هذه 
الصناعي  املجال  تطور  يف  امهيتها  بسبب  املــدارس 
والتجاري والزراعي وزيادة القوى العاملة ممن تتوفر 

لديم اخلربة والكفاءات العلمية.

دور  شمل  قــد  التعليم  جمــال  يف  التوسع  كــان 
مدينة  يف  الرتبوية  والـــدورات  واملعلامت  املعلمني 
سيام  وال  )1986-1979م(،  املدة  خالل  كربالء  
املدارس  إلمــداد  األســاس  املصدر  هي  الــدور  وأن 
اىل  ــوزارة  ال سياسة  واجتهت  واملعلامت،  باملعلمني 
املعلمني  ــداد  اع واىل  بالكمية  ال  بالنوعية  العناية 

الطالب  عــدد  زيـــادة  مــع  يتناسب  ملــا  واملــعــلــامت، 
املدة  كربالء  خالل  مدينة  الدور يف  بلغ عدد  سنويًا 
-1969( عام  ويف  دور   )3( )1968-1969م( 
1970م( أصبح عددها)2()32(، بينام بلغ عددها عام 
عدد  ويرتاوح  معاهد)33(،   )3( )1976-1977م( 
حسب   )313( للذكور  بالنسبة  املعاهد  يف  الطلبة 
احصائية عام )1969-1970م( و)315( أناث)34( 
طالبًا   )176( عام)1976-1977م(  عددهم  وبلغ 

و)311( طالبة)35(. 

يو�شح الجدول رقم )4( اعداد دور ومعاهد المعلمين 

والمعلمات في مدينة كربالء واعداد الطالب خالل الفترة 

)1968-1979م()36( 

اناثذكورعدد الدور واملعاهدالسنة

1969 -19683____

1970 -19692313315

1971 -1970______

1972 -1971______

1973 -1972______

1974 -1973______

1975 -19741____

1976 -19753____

1977 -19763176311

1978 -19773____

1979 -19783____

اعداد  ارتفاع  نالحظ  اعاله  اجلــدول  خالل  من 
البحث  مدة  خالل  كربالء  مدينة  يف  واملعاهد  الدور 
اىل  الــدولــة  وحاجة  التعليم  تطور  بسبب  ــك  وذل
يف  ــل  ــاص احل الــنــقــص  لــســد  واملــعــلــامت  املعلمني 
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املدارس  بعض  يف  التدريسية  الكوادر  من  املدارس 
املسجلني يف  نسبة  بلغت  افتتحت حديثًا حيث  التي 
و)311(  طالب   )176( حوايل  الذكور  من  املعاهد 

طالبة حسب احصائية عام 1977م.

ايضًا  والتعليم  الرتبية  وزارة  اهتمت  ولقد 
بمكافحة األمية ونرش التعليم يف العراق كون االمية 
واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  طريق  يف  عقبة 
املنشودة يف العراق بشكل عام ومدينة كربالء  بشكل 
مراكز  انشاء  بــرضورة  ــوزارة  ال دعت  حيث  خاص 
عىل  القضاء  نحو  ــدرب  ال ومواصلة  االمية  ملحو 
الظروف  هبم  عصفت  الذين  عند  والتخلف  اجلهل 
الثقايف  تعليمهم  طريق  يف  واالقتصادية  االجتامعية 
واملعريف، وسار العمل من قبل وزارة الرتبية يف تعليم 
الراشدين الذين فاتتهم فرص التعليم وتضمني وضع 
اىل  العلمية  الفعاليات  الكبار ملختلف  لتعليم  مناهج 

جانب تعليمه القراءة والكتابة)37(. 

املنتجة  العاملة  الفئة  بني  األمية  عىل  القضاء  إن 
الكفاية  رفــع  طريق  عن  اإلنتاج  ــادة  زي إىل  ــؤدي  ي
االنتاجية للفرد وهذا بدوره يؤدي اىل رخاء املجتمع 
ورفاهيته، وايضَا مكافحة االمية وسيلة فعالة إلعداد 
وحقوقه  واجباته  ــدرك  ي ــذي  ال الصالح  املــواطــن 
يف  بنجاح  ويتوافق  ارسته  مع  ينسجم  ان  ويستطيع 

جمتمعه املتطور)38(. 

سنة  كربالء  مدينة  يف  االمية  حمو  مراكز  عدد  بلغ 
للذكور  بالنسبة  مركزًا   )29( )1970-1971م( 
يف  املتعلمني  عدد  بلغ  بينام  لإلناث،  مركزًا  و)21( 

السنة نفسها )996( طالب و)3203( طالبة)39(. 

وارتفع هذا العدد ليصل عام )1972-1973م( 
لإلناث  مركزًا   )48( و  للذكور  مركزًا   )67( إىل 
وبلغ عدد املتعلمني يف هذه السنة اىل )2728( طالبًا 

و)3304( طالبة)40(. 

يو�شح الجدول رقم )5( مراكز محو الأمية في مدينة 

كربالء وعدد المتعلمين والمحا�شرين منُذ عام )1970-

1973م()41( 

النسبة
عدد املراكز

عدد 
املحارضین

عدد املتعلمنی

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

 -1970
1971

292147919963203

 -1971
1972

4324273826533967

 -1972
1973

67489823127283304

نستنتج من ذلك أن نسبة األمية يف مدينة كربالء 
التعليم  قانون  نرش  بعد  وخاصًة  بالرتاجع  اخذت 
بنرش  اخلاصة  املراكز  من  العديد  وفتح  اإللــزامــي 
والتخلف  اجلهل  عىل  والقضاء  األميني  بني  التعليم 

وتعليمهم القراءة والكتابة.

ثانيًا: المكتبات
بحبه  يمتاز  طبيعته  يف  الكربالئي  املجتمع  إن 
الطبيعة  وهــذه  الكتاب،  عىل  واحتوائه  للمطالعة 
مكتسبة عنده حيث امتازت مدينة كربالء هبذه الثقافة 
مدينة  لساكني  صفة  وهي  األمر  بادئ  من  األدبية 
احلسني فكان من خصائص أهايل مدينة كربالء 
واخلاصة  العامة  الدينية  املكتبات  يف  التأليف  هي 
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وايضًا املدرسية والتجارية، وانترشت هذه املكتبات 
بشكل واسع بحيث أصبحت الطباعة احلديثة واقتناء 
الكتب أمرًا ميسورًا، وعملت هذه املكتبات عىل احياء 
الرتاث العريب اإلسالمي وحفظت اللغة العربية من 
عدة  إىل  املكتبات  هذه  انقسمت  ولقد  االندثار)42(. 

اقسام منها:

المكتبات الدينية:. 1

الكتب  أهــم  عىل  املكتبات  هــذه  رفــوف  حتتوي 
واملخطوطات  النفيسة  واملصاحف  والثقافية  الدينية 
النادرة والكتب الفقهية واألدبية املتنوعة، بالرغم من 
للثقافة  نرشها  حماولة  يف  الدينية  املكتبات  هذه  امهية 
االسالمية لكنها مل تأخذ نصيبها يف االنتشار والتوسع 
خالل مدة البحث وذلك بسبب قيام احلكومة بمعاقبة 
السبعينات،  هناية  يف  وخاصة  الدينية  الكتب  مقتني 
أو  اجلنان  مفاتيح  مثل  كتاب  منزله  يف  يوجد  فالذي 
عقوبة  يواجه  فأنه  البالغة  هنج  أو  الصاحلني  رياض 
ومنشورات  كتب  حيازة  بحجة  االعدام  أو  السجن 
املكتبات  هذه  ومن  للنظام)43(،  وتيسء  الدولة  ضد 
التي تأسست خالل الفرتة )1968-1979م( مكتبة 
العتبة احلسينية املقدسة التي تم انشاؤها عام1979م 
حيث  الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  من  بإيعاز 
وكانت  كربالء  مكتبات  أهم  من  حينها  أصبحت 
تضم خمتلف انواع الكتب يف العلوم واألدب والدين 
احلسينية  العتبة  كانت  املكتبة  تأسيس  وقبل  والفقه، 
النفاسة  غاية  يف  ومصاحف  خمطوطات  تستقطب 
والقدم وكانت مكتبتها حتتوي عىل ثالثني الف كتاب 

مطبوع)44(. 

المكتبات العامة. 2

يف مدينة كربالء مؤسسات ثقافية يرتادها املثقفون 
اوقــات  يف  منها  لالنتفاع  وغريهم  البلد  أبناء  من 

فراغهم وحتتل معظمها بنايات خاصة)45(. 

أ- املكتبة املركزیة 

كانت املكتبة املركزية منذ بداية تأسيسها)46( تقع 
وحتديدًا  سابقًا   عيل اإلمام  ساحة  من  بالقرب 
بجوار مدرسة خدجية الكربى حاليًا، ولقد توسعت 
املحلية  اإلدارة  رشعــت  عندما  ــام1970م  عـ منذ 
اخلاصة  احلديثة  التصاميم  بني وفق  الذي  البناء  هبذا 
املعامري  تصميم  من  وهو  وقتها  العامة  باملكتبات 
زمن  يف  عـــام1971م  افتتاحها  وتــم  مكية،  حممد 
املالكي)48(، حتتوي رفوف هذه  املترصف)47( شبيب 
القديم  يف  املتنوعة  الكتب  من  العديد  عىل  املكتبة 
واحلديث كام حتتوي عىل كتب تارخيية نادرة ونفيسة 
يعود تارخيها اىل مائة عام، ومن رواد املكتبة االوائل 
صاحب  الكليدار)49(  مصطفى  حسن  حممد  السيد 
وغريه  كربالء   تاريخ  خمترص  احلسني-  مدينة  كتاب 
من الكتاب واالدباء واملثقفني الطلبة يف املراحل كافة 
حيث كانت ملجًأ هلم ايام االمتحانات وما يتاجونه 

من املصادر ألغراض دراستهم)50(. 

ب- مكتبة دور الثقافة اجلامهرییة 

الثقافة  دور  بناية  يف  تقع  حكومية  مكتبة  وهي 
اجلامهريية وموقعها يف شارع فرعي متفرع من شارع 
املركزي  املستوصف  مقابل   احلسني اإلمــام 
ألف  من  أكثر  عىل  حتتوي   1974 سنة  تأسست 

كتاب)51(. 



73

أ. م. د. عدي حامت املفرجي؛ م. م. زهراء رمزي

المكتبات الخا�شة )الأهلية(:. 3

عن  أمهية  )األهلية(  اخلاصة  املكتبات  تقل  ال 
األدبية والعلمية  البيوتات  العامة يف بعض  املكتبات 
العلمية  مصادرها  من  لالستفادة  كربالء  مدينة  يف 
املخطوطة  الكتب  ملا حتتوي عىل  والتارخيية  واألدبية 
باالستعارة  الناس  معظم  منها  يستفاد  واملطبوعة 
ألنساب  ومشجرات  موثوقة  تارخيية  مصادر  وتعترب 
العوائل  لبعض  خمتومة  قديمة  ومستمسكات 
الكربالئية، واذا اردنا ان نعرف نفسية االديب والعامل 
نعرف  حتى  ونوعيتها  كتب  من  لديه  ما  اىل  فلننظر 
منهجية يف احلياة)52( ومن هذه املكتبات التي افتتحت 

خالل مدة البحث هي:

مكتبة سعيد رشيد زميزم)53( وحتتوي عىل ألف . 1
واالجتامع  العلوم  خمتلف  يف  كتاب  وخسامئة 
والتاريخ واالدب وغريها من املواضيع تأسست 

عام1970م)54(. 

مكتبة الدكتور عبود جودي احليل)55( وهي مكتبة . 2
منظمة ومنسقة تأسست عام1970م حتتوي عىل 
األدبية  املواضيع  خمتلف  يف  كتاب  آالف  خسة 

والدينية واللغوية والسياسية)56(. 
تأسيسها . 3 تاريخ  يرجع  التي  الكتبي  عالء  مكتبة 

عام  وحتديدًا  املايض  القرن  السبعينات  بداية  إىل 
1970م من قبل األستاذ عالء الكتبي)57( الذي 
يف  مداركه  وتوسيع  العامة  ثقافته  بتعزيز  اهتم 
من  عدد  الكتبي  مكتبة  حتتوي  الديني،  اجلانب 
اهلندية،  وتاريخ  األديب  االجتاه  يف  املخطوطات 
فضاًل عن املجالت ومنها جملة لغة العرب وجملة 

اإليامن النجفية وجمالت العتبات املقدسة)58(.

يف . 4 أسسها  الذي  الفتال)59(  عيل  األديب  مكتبة 
كتاب  آالف  ثالثة  وتضم  1970م  سنة  داره 
ووثيقة وهي مبوبة تبويبًا حديثًا كام تضم جمالت 
التاريخ  ففي  موضوعاهتا  اما  قديمة  وجرائد 
والرجال  والطب  واللغة  والقرآن  واالجتامع 

وغريها)60(.
حسني . 5 عيل  األستاذ  الفلكلوري  الباحث  مكتبة 

انشأها  1970م  عام  تأسست  التي  اخلفاف)61( 
االسكان  حي  يف  منزله  يف  اخلفاف  عيل  األستاذ 
واألدبية  العلمية  الكتب  خمتلف  عىل  حتتوي 
واألدب  التاريخ  التالية:  االختصاصات  ويف 
والطبيعة  والعلوم  والنقد  والرتاث  والفلسفة 
والطب القديم واحلديث وغري ذلك من العلوم 

األخرى)62(.
آلـ . 6 هادي  سلامن  السيد  والشاعر  املؤرخ  مكتبة 

طعمة)63( انشأها صاحبها بداره الواقعة يف حي 
املعلمني سنة 1970 حتتوي هذه املكتبة عىل سبعة 
آالف كتاب يف شتى املواضيع األدبية والتارخيية 

والدينية والسياسية)64(. 
اسسها . 7 اهلل  نرص  هاشم  الوجيه  السيد  مكتبة 

صاحبها يف داره عام1972م وعدد كتبها اربعة 
آالف كتاب يف خمتلف العلوم والفنون والتاريخ 

واالجتامع)65(. 
تأسست . 8 التي  بصيلة  عباس  حاتم  مكتبة 

الزهراء  حي  يف  الواقعة  داره  يف  عام1975م 
بقضاء اهلندية إذ اغناها بالكتب األدبية واللغوية 
بام يالئم اختصاصه وميوله العلمية وقد تنوعت 
والفنون  وآداهبا  العربية  اللغة  يف  املكتبة  مصادر 
الكتب  والفلسفة وبلغ عدد  التشكيلية واملرسح 
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ثالثة آالف كتاب فضاًل عن مكتبة الكرتونية)66(. 

يف . 9 داره  يف  تقع  التي  اخلفاجي)67(  رضا  مكتبة 
عىل  حتتوي  مجانة،  مدرسة  قرب  املوظفني  حي 
االدبية  املجاالت  يف  كتاب  مئة  ثالث  من  أكثر 
فضاًل  العامة  والثقافية  والدينية  واالجتامعية 
والصحف  اجلامعية  الدراسات  من  عدد  عن 
واملجالت كجريدة املرفأ البرصية وجملة اآلداب 

وجملة الطليعة)68(. 

المكتبات المدر�شية: . 4

التعليمية  الوسائل  احدى  املدرسية  املكتبة  تعد 
جماالً  كوهنا  اىل  إضافة  املــدارس  يف  املهمة  والثقافية 
من جماالت النشاط املدريس الالصفي املتعلقة باللغة 
الدرايس  املنهج  من  يتجزأ  ال  وجزء  وآداهبا  القومية 
وهذا جعل وزارة الرتبية والتعليم تعمل عىل تأسيس 
تنظيم  ومسؤوليتها  املكتبات  لشؤون  خاصة  مديرية 
اخلدمات املكتبية وتزويد املكتبات املدرسية بمختلف 

أنواع الكتب)69(. 

املدرسية  للمكتبة  الرتبوية  الوظائف  اهم  ومن 
التالميذ  وتدريب  القراءة  يف  استغالهلا  عملية  هي 
يف  بعد  فيام  اليها  يتاجون  التي  املستقلة  القراءة  عىل 
حتقيق  عىل  املدرسية  املكتبة  تعمل  العامة.  حياهتم 
يف  الفعالة  املشاركة  طريق  عن  الرتبوية  األغــراض 
املطبوعة  املــواد  استعامل  وتشجيع  املــدريس  النهج 
لغرض  القراءة  تسري  وايضًا  للمعلومات  كمصدر 
الرتفيه وسد أوقات الفراغ وتكميل املنهج الدرايس 
عن طريق شحذ التفكري وتوسيع املجال وغريها من 
املدرسية)70(، وترشف  املكتبة  تتمتع هبا  التي  الفوائد 

عىل شؤون املكتبة املدرسية جلنة تدعى )جلنة املكتبة 
املدرسية( ويرتأسها مدير املدرسة ويتوىل امني املكتبة 
سكرتارية اللجنة واحد أعضائها اهليئة التعليمية مع 
جمموعة من التالميذ يمثلون خمتلف الصفوف ويمكن 
بالتالميذ  مبارشًا  اتصاالً  تتصل  ان  املكتبة  للجنة 
العامة  القاء املحارضات  التعليمية عن طريق  واهليئة 

يف أسبوع املكتبة ويف سائر االيام األخرى)71(.

كربالء  مدينة  يف  املدرسية  املكتبات  عدد  تفاوت 
املراحل  يف  )1968-1979م(  السنوات  خــالل 
االبتدائية والثانوية واملهنية بحيث بلغ عدد املكتبات 
حوايل  )1974-1975م(  عام  احصائية  حسب 
)195( مكتبة ابتدائية و)44( ثانوية و)3( مهنية)72( 

ومن هذه املكتبات.

مكتبة اعدادية كربالء للبنني. . 1
املكتبة املهنية الوثائقية. . 2
مكتبة اعدادية كربالء للبنات.. 3
مكتبة مدرسة السبط االبتدائية. . 4
مكتبة مدرسة احلسني االبتدائية.. 5
مكتبة متوسطة الثورة للبنني.. 6
مكتبة ثانوية النجاح للبنات.. 7
مكتبة مدرسة العزة االبتدائية.. 8
املكتبات . 9 من  وغريها  الزراعة  اعدادية  مكتبة 

الكتب  من  العديد  عىل  احتوت  التي  العلمية 
الثقافية والعلمية واألدبية)73(. 
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وفي الجدول رقم )5( بيان اح�شائيات عدد المكتبات 

المدر�شية في المدار�ض البتدائية الثانوية والمهنية 
)1972-1979م()74(

مهنيةثانویةابتدائيةالسنة

1973 -1972169_3

1974 -1973180503

1975 -1974195443

1976-1975___

1977 -197610325_

1978 -1977___

1979 -19787030_

خالل  املدرسية  املكتبات  عدد  ارتفاع  نالحظ 
وآخر،  عاٍم  بني  النسب  هذه  وتتفاوت  البحث  مدة 
جديدة  مكتبات  افتتاح  اىل  ذلك  يف  السبب  ويعود 
يف  املكتبات  هذه  امهية  وتكمن  منها،  عدٍد  واغالق 
توفري الكتب للتالميذ وسهولة حصول الطالب عىل 
وقراءة  املطالعة  عىل  وتشجيعه  اخلارجية  املعلومات 

الكتب اخلارجية.

المكتبات التجارية:. 5

بيع  من  اختــذوا  ألشخاص  التابعة  املكتبات  وهي 
تأسست  التي  املكتبات  ومــن  وهــوايــة،  مهنة  الكتب 
خالل مدة البحث هي مكتبة العرفان التي افتتحت سنة 
ومكتبة  شكر  هادي  شاكر  األديب  ولصاحبها  1968م 
حسني  لصاحبها  1969م  عام  تأسست  التي  اخلنساء 
1975م،  عام  تأسست  التي  الــزوراء  ومكتبة  علوان، 
ومكتبة  حسن،  مهدي  حسن  لصاحبها  التأميم  ومكتبة 
احلــق)75(،  داعــي  حسن  حممد  رضا  لصاحبها  اآلداب 

القزويني،  ومكتبة األديب لصاحبها جواد حممد صالح 
صــادق،  باقر  حممد  لصاحبها  النرباس  مكتبة  وايضًا 
ومكتبة  الغرايب،  ابراهيم  عيل  لصاحبها  النجاح  ومكتبة 
االهلية  واملكتبة  مهدي،  هاشم  سمري  لصاحبها  النرص 

لصاحبها صالح عوينات)76(.

ثالثًا: ال�شحافة الكربالئية

الفكر  بارزًا يف محل رسالة  الصحافة دورًا  تلعب 
الناطق  ــة  األم حــال  لسان  وهــي  الوعي  وتعميق 
لتلك  صادقة  صورة  للمأل  وتقدم  رأيا،  عن  املعرب 
السياسة  الناصعة يف عامل  األمة فتعرف منها احلقائق 
من  مض  فيام  الصحف  وكانت  واألدب،  والثقافة 
اىل  الكتاب  أفكار  نقل  الذي  األول  الطريق  الزمان 
الشعب  لتثقيف  فعالة  وسيلة  بالتايل  وهي  الشعب 
ويف  ابنائه،  نفوس  يف  والكرامة  العز  روح  وتنمية 
واملجالت  الصحف  من  جمموعة  صــدرت  كربالء 
والسياسية  الدينية  منها  املواضيع  شتى  تناولت  التي 

والثقافية والفكرية واألدبية.

ال�شحف الدينية

لقد ظهرت يف مدينة كربالء جمموعة من املجالت 
تقريب  يف  مهاًم  دورًا  لعبت  التي  الدينية  والنرشات 
وجهات املسلمني وتقديم اخلدمات اجلليلة لألجيال 
خالل مسريهتا كام اهنا اهتمت بالشؤون الدينية ال يف 
العراق وحسب بل يف العامل االسالمي أمجع تعكس 
صورة واضحة لنمو حركة الشباب وظهور االفكار 
اجلديدة يف تلك الفرتة من تاريخ العراق، ومن خالل 
االسالمي  الفكر  مكنون  برز  املجالت  هذه  اصدار 
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واخذت  والفكرية  والدينية  االدبية  احلياة  ونشطت 
والنشاط  احليوية  املجتمع  يف  تبعث  التطور  مظاهر 
العليا  املثل  وأخذ يسري بخطى واسعة ورسيعة نحو 
التي  الدينية  الصحف  ومن  املنشود)77(،  والتقدم 
علمية  دينية  جملة  وهي  اإلسالم  صوت  هي  ظهرت 
أدبية عامة تنطق بلسان حال مجعية النهضة اإلسالمية 
باللغتني العربية والفارسية رئيس حتريرها الشيخ عبد 
عدنان  وسكرتريها  الدارمي  احلسني  عبد  اللطيف 
الدارمي وكانت تصدر مرة يف الشهر، صدر عددها 
عىل  واستمرت  1972م  سنة  األوىل  للسنة  األول 
.1980 عام  توقفت  حيث  سنوات  ثامين  الصدور 
نرشت جملة صوت اإلسالم لعدد من كتاب كربالء 
الذي  الوهاب)78(  مرتض  السيد  ومنهم  وشعرائها 

أرخ صدورها)79(. 

وبسبب استبداد نظام البعث املقبور قام بحجب 
عدد من الصحف الدينية عن العمل بحجة اهنا تتبع 
جملة  اإلسالم  مبادئ  الصحف:  هذه  ومن  الرجعية 
عن  اإلنكليزية  باللغة  تصدر  عامة  شهرية  إسالمية 
مدرسة البادكوبة)80( الدينية صدر عددها األول ربيع 
إسالميون  كتاب  فيها  وساهم  1383هـ  سنة  األول 
اعداد  عرشة  منها  وصــدرت  العامل  انحاء  شتى  من 

والغي امتيازها يف تاريخ 1969/1/8)81(.

ملتزمة  جملة  وهي  الدينية  املسائل  أجوبة  وجملة 
الرصينة  والــثــقــافــة  ــادف  ــ اهل اإلســالمــي  بــاخلــط 
العامل السيد عبد الرضا املرعش  أصدرها يف كربالء 
1951م  سنة  األول  عددها  صدر  الشهرستاين)82(، 
وكان  1971م،  عام  حتى  الصدور  يف  واستمرت 
مقرها يف املدرسة اهلندية الدينية وال يزال الكربالئيون 

يذكرون بالثناء هذه املجلة التي دعت إلحياء النهضة 
العلم  لواء  ومحلت  املقدسة  املدينة  هذه  يف  الفكرية 
واألدب يف هذا اجلزء من ارض الوطن)83(. ورسائل 
شهرية  إسالمية  جملة  اإلسالمية  اخلريية  اجلمعية 
كان  اإلسالمية  اخلريية  اجلمعية  أصدرهتا  جامعة 
رئيس حتريرها الشيخ عبد احلسن البيضاين)84( وهي 
واالخبار  املفيدة  والروايات  اجلليلة  باملباحث  مليئة 
الصحيحة، ظهر عددها األول يف )1966/8/28م( 
املقدسة  كربالء  شباب  من  عدد  حتريرها  يف  وشارك 
املثقف عاجلوا فيها مسائل عده ختص اللغة واألدب 

والتاريخ. الغي امتيازها يف 1969/1/8م)85(.

ال�شحف العامة

جتري  التي  االحــداث  لنقل  مهمة  وسيلة  تعد 
الصحف  هــذه  وتتناول  الــعــام،  املجتمع  حميط  يف 
والسياسية  االقتصادية  ــداث  واالح االخبار  عــادة 
الطقس  واخبار  االجتامعية  واالحــوال  والرياضية 
االمور، ولقد صدرت يف مدينة كربالء  وغريها من 
منها  البحث  ــدة  م ــالل  خ الصحف  مــن  جمموعة 
اجتامعية  أدبية سياسية  املجتمع وهي جريدة  جريدة 
الكلكاوي)86(  جاسم  احلــاج  صاحبها  أسبوعية 
الظاهر صدر عددها األول  ومديرها املحامي جواد 
ثم  1963/11/18م  يف  واحتجبت  1963م  سنة 
من  اكثر  منها  صدر  1969م  عام  الصدور  عاودت 
الكتاب  أقالم  فيه  تساوى  ميدانًا  وكانت  عدد   200
والشعر.  واالجتامعية  واألخالقية  األدبية  باملباحث 
وجريدة الرائد أصدرهتا نقابة املعلمني فرع كربالء يف 
توفيق إسامعيل،  اسعد  متوز 1968م وهيأة حتريرها 
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احلسني  عبد  اجلبار  عبد  البدري،  القادر  عبد  شاكر 
اخلرض، ومدير حتريرها عدنان غازي الغرايب، صدر 
منها ستة اعداد فقط وكانت أسعد حاالً وأوفر مادة 
يرك  جديد  واقعي  ادب  اىل  تدعو  عبارة  وأفصح 
بحرارة  للكتابة  العواطف ويدفعها  النفوس ويلهب 
الشباب. ان الرائد انموذج فذ للعمل الدائب املتصل 
احلرة،  الثقافة  ونرش  اهلادفة  الرسالة  أداء  أجل  من 
تربية  مديرية  أصدرهتا  شهرية  جملة  احلــرف  وجملة 
عنايتها  تقرص  أن  عىل  املجلة  هذه  دأبــت  كربالء، 
من  الكثري  حوت  والفكرية،  الرتبوية  العلوم  عىل 
النافعة ولعبت دورًا هامًا يف تثبيت  الدروس والعرب 
اهلادفة  املواضيع  وعاجلت  احلديثة  الرتبوية  املفاهيم 
واألخبار املتنوعة وقد متيزت باإلخراج األنيق لتوفر 
األول  عددها  صدر  احلديثة،  الطباعية  اإلمكانات 
ستة  عىل  االول  املجلد  احتوى  وقد  1969م  سنة 
تصدرها  جملة  التعاوين  العمل  وجملة  فقط،  اعــداد 
املعلمني  نقابة  ألعضاء  التعاونية  املساكن  بناء  مجعية 
يف كربالء، وكان صدور عددها األول سنة 1969م 
صفحة   68 يف   البيت أهــل  بمطبعة  وطبعت 
اخلاصة  املقاالت  بعض  تضمنت  املتوسط،  بالقطع 

باحلركة التعاونية ومل تستمر بالصدور)87(.

ال�شحف المدر�شية 

وتثقيف  توعية  يف  كبري  دور  املدرسية  للصحافة 
الطالب بام تنرشه من املواضيع التي تقرأ بني دفتيها 
وتراجم  البليغة  واحلكم  املأثورة  األقوال  من  الكثري 
العربية  الرجال وموضوعات تعكس وجه احلضارة 
إضافة اىل ابراز مهاراهتا اإلبداعية ونشاطاهتم الثقافية 

وتعويدهم عىل حب البحث وارتشاف املعرفة لكي 
يكونوا عىل درجة من الوعي الثقايف)88(. ومن أمهها: 

مصورة . 1 مدرسية  جملة  االبتدائية:  العزة  مدرسة 
عن تاريخ مدرسة العزة االبتدائية.

جامعة . 2 ثقافية  مدرسية  نرشة  الثورة:  صدى 
تصدرها متوسطة الثورة للبنني.

معهد املعلمني: جملة ثقافية تربوية يصدرها معهد . 3
سنة  األول  عددها  صدر  كربالء،  يف  املعلمني 

1969م)89(. 
ودار . 4 معهد  عن  صدرت  نرشة  املريب:  صوت 

املعلمني االبتدائية وهي جتسيد مشاعر واحاسيس 
املقدسة  املعهد والدار يف كربالء  مدريس وطلبة 
متمثلة بمقاالت تضمنت توجيهات وارشادات 

ومواد علمية متنوعة وقصائد خمتلفة.
تصدرها . 5 جامعة  ثقافية  نرشة  السبط:  صدى 

مدرسة السبط االبتدائية للبنني سنة1970م. 
تصدرها . 6 مدرسية  نرشة  اإلخالص:  براعم 

مدرسة اإلخالص االبتدائية للبنات.
الوفاء . 7 مدرسة  تصدرها  جملة  الوفاء:  براعم 

االبتدائية للبنات بكربالء)90(.

الخاتمة

املقدسة . 1 املقدسة  كربالء  مدينة  اشتهرت 
بمدارسها الدينية املنترشة يف ارجائها االمر الذي 
يؤكد عىل تقدم وتطور احلركة الفكرية الدينية يف 

هذه املدينة املقدسة
املدة . 2 خالل  كربالء  مدينة  يف  التعليم  تطور 

حسن  امحد  حكم  عهد  يف  )1968-1979م( 
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البكر واجريت عملية واسعة ملحو األمية.
املدارس . 3 وافتتاح  املهني  بالتعليم  الدولة  اهتامم 

املهنية يف مدينة كربالء املقدسة اخلاصة بالذكور 
واالناث واملدارس املختلطة أيضا وارتفاع اعداد 
الطلبة املسجلني يف هذه املدارس بسبب امهيتها 
والزراعي  والتجاري  الصناعي  املجال  تطور  يف 
اخلربة  لديم  تتوفر  ممن  العاملة  القوى  وزيادة 

والكفاءات العلمية.
مدينة . 4 يف  املعلمني  ومعاهد  دور  اعداد  ارتفاع 

وذلك  البحث  مدة  خالل  املقدسة  كربالء 
بسبب تطور التعليم وحاجة الدولة اىل املعلمني 
املدارس  يف  احلاصل  النقص  لسد  واملعلامت 
التي  املدارس  بعض  يف  التدريسية  الكوادر  من 

افتتحت حديثًا.
يف . 5 التأليف  كربالء  مدينة  أهايل  خصائص  من 

املكتبات الدينية العامة واخلاصة وايضًا املدرسية 
والتجارية وانترشت هذه املكتبات بشكل واسع 
الطباعة احلديثة واقتناء الكتب  بحيث أصبحت 
احياء  عىل  املكتبات  هذه  وعملت  ميسورًا  أمرًا 
الرتاث العريب اإلسالمي وحفظت اللغة العربية 

من االندثار.
تلعب الصحافة دورًا بارزًا يف محل رسالة الفكر . 6

الناطق  األمة  حال  لسان  وهي  الوعي  وتعميق 
صادقة  صورة  للمأل  وتقدم  رأيا  عن  املعرب 
لتلك األمة فتعرف منها احلقائق الناصعة يف عامل 
صدرت  كربالء  ويف  واألدب  والثقافة  السياسة 
تناولت  التي  واملجالت  الصحف  من  جمموعة 
والثقافية  السياسية  الدينية  منها  املواضيع  شتى 

والفكرية واألدبية.
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الملخ�ض

اصبحت كربالء عىل مر الزمن رمزًا للجهاد املقدس يف سبيل احلرية والكرامة، ومنذ حادثة الطف إىل يومنا 
تعرضت كربالء إىل سلسلة من اهلجامت و حماوالت طمس قدسية هذه املدينة أو سلب ما حتتويه من نفائس أو 
كالمها، وعىل الرغم من ذلك استمرت كربالء بعطائها وخترج من حوزهتا عدد من الشخصيات التي أثرت يف 
تاريخ العراق، ومل يقترص دورها عىل اجلانب الديني والتثقيفي بل كان هلا دور بارز يف تاريخ العراق السيايس 
الذي كان حافاًل باإلنجازات، ورغم طابعها الديني الذي طاملا كان ياول أن ينأى بنفسه عن السياسة اال اهنا مل 

تكن بمعزل عن ما مّر به العراق خالل سني عمره.

يتابع البحث االوضاع السياسية يف كربالء للمدة )1968-2003م(، تم اختيار هذه املدة ميدانًا للبحث 
لكون تلك املدة التارخيية مثلت أقسى وأصعب مدة مرت هبا كربالء واملدن املقدسة عمومًا، سادها االعتقاالت 
واالعدامات واملطاردة لكل ما هو إسالمي وكل ما يعارض توجهات حزب البعث املقبور، الذي حكم العراق 
عىل مدى خس وثالثني عامًا. وحاولنا فيها تسليط الضوء عىل أبرز النشاطات السياسية التي شهدهتا كربالء 

واملواقف احلكومية منها.

املواقف  تاريخ كربالء واهم  التمهيد ملحات خمتارة من  البحث عىل متهيد ومبحثني وخامتة، تضمن  توزع 
وتناول  اىل كربالء.  البعث  امللكي والقاسمي والعاريف، وكيفية دخول حزب  العهد  للمدينة خالل  السياسية 
بأحوال  اختص  الثاين  املبحث  أما  )1968-1979م(،  البكر  حسن  امحد  عهد  خالل  كربالء  األول  املبحث 

كربالء خالل عهد الطاغية صدام حسني )1979-2003م(. 

واخريًا كانت اخلامتة ختام ما توصلنا اليه من خالل صفحات هذا البحث.

الكلامت املفتاحية: تاريخ، كربالء، سياسة.
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Abstract
The research follows the political situation in Karbala for a period (1968-2003), this period 

was chosen as a field of research because this historical period represented the harshest and 
most difficult period that Karbala and holy cities in general, dominated by arrests, executions 
and stalking for all that is Islamic and everything that opposes the trends of the buried Baath 
Party, which ruled Iraq for thirty-five years. In it, we tried to highlight the most prominent po-
litical activities in Karbala and the government's attitudes towards them.
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المقدمة 

موقعًا  الدينية  مكانتها  بسبب  كربالء  اكتسبت 
وحتى  واالجتامعي  السيايس  العراق  تاريخ  يف  مهاًم 
االقتصادي، وانعكست هذه املكانة سلبًا واجيابًا عىل 
التي تعاقبت  الدول واحلكومات  كثري من سياسات 
بالسياسة  كربالء  تاريخ  وارتبط  العراق.  حكم  عىل 
خرج  ألنه  هلا؛   احلسني اإلمام  قدوم  حلظة  منذ 
مصلحًا لسياسٍة فاسدة ومنحرفة، ومنذ ذلك الوقت 
وكربالء تناضل يف سبيل اإلصالح، ومتكنت كربالء 
من ترك بصمة واضحة يف التاريخ السيايس العراقي 

يف خمتلف مراحله. 

ميدانًا  )1968-2003م(  املــدة  اختيار  تــم 
هبا  مرت  مدة  وأصعب  أقسى  مثلت  كوهنا  للبحث 
االعتقاالت  سادها  عمومًا،  املقدسة  واملدن  كربالء 
واالعدامات واملطاردة لكل ما هو إسالمي وكل ما 
العراق  حكموا  الذين  البعثيني،  توجهات  يعارض 
فيها تسليط  عىل مدى خس وثالثني عامًا. وحاولنا 
شهدهتا  التي  السياسية  النشاطات  أبرز  عىل  الضوء 

كربالء واملواقف احلكومية منها. 

توزع البحث عىل متهيد ومبحثني وخامتة. تضمن 
التمهيد ملحات خمتارة من تاريخ كربالء واهم املواقف 
والقاسمي  امللكي  العهد  خالل  للمدينة  السياسية 
البعث )املنحل( إىل  والعاريف، وكيفية دخول حزب 
عهد  خالل  كربالء  األول  املبحث  وتناول  كربالء. 
املبحث  أما  )1968-1979م(،  البكر  حسن  أمحد 
بأحوال كربالء يف عهد صدام حسني  اختص  الثاين 

ما  ختام  اخلامتة  كانت  واخريًا  )1979-2003م(. 
توصلنا إليه من خالل صفحات هذا البحث. 

احلقيقة أن هذه الصفحات ال تفي حق املوضوع 
الذي يتاج إىل جملدات لتغطيته، وقد واجهنا بعض 
الصعوبات يف تغطية كل املدة التارخيية بسبب شحة 
تفاصيل  عن  تتحدث  التي  املوضوعية  املــصــادر 
صورة  تقديم  االمكان  قدر  وسنحاول  املوضوع، 

واضحة عن تاريخ كربالء السيايس يف تلك املدة. 

التمهيد:

نبذة من تاريخ كربالء ال�شيا�شي

للجهاد  ــزًا  رم الزمن  مر  عىل  كربالء  أصبحت 
حادثة  ومنذ  والكرامة)1(،  احلرية  سبيل  يف  املقدس 
سلسلة  إىل  كربالء  تعرضت  هذا  يومنا  إىل  الطف 
املدينة  هذه  قدسية  طمس  وحمــاوالت  اهلجامت  من 
أو سلب ما حتتويه من نفائس أو كالمها، وسنحاول 
املتوكل  حماولة  اوهلا  ولعل  اهلجامت  تلك  ابرز  إجياز 
اإلمــام  قرب  هــدم  عندما  236هـــ  عــام  يف  العبايس 
كربالء  وادي  وحرث  معامله  وطمس   احلسني
الوادي دون  املاء حار حول  ان  املاء عليه اال  وسلط 

ان خيرتقه)2(. 

ضبة  هجمة  كانت  امليالدي  الثامن  القرن  ويف 
اهلها  وارس  وهنبها  املدينة  عىل  اغار  الذي  االسدي 
-979( عام  يف  البويي  الدولة  عضد  اليه  فسار 
ضبة  ــّر  وف التمر  عني  يف  قلعته  ــارص  وح 980م( 
عىل  واســتــوىل  أهله  الــدولــة  عضد  وأرس  ــدي  األس
1096م  عام  ويف  كربالء)3(.  إىل  هبم  وسار  امواله 
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قبيلة خفاجة مدينة كربالء وسيطرت عليها  هامجت 
فتصدى هلم سيف الدولة صدقة بن دبيس االسدي 
عام  ويف  الكثري.  منهم  وقتل  كربالء  يف  وحارصهم 
موىل  قبل  من  هجوم  إىل  املدينة  تعرضت  1454م 
عيل املشعشعي وهنبها وأرس أهلها. ويف عام 1604م 
البودريش  مشايخ  شيخ  مهنا  بن  نارص  كربالء  غزا 
من عشائر اجلشعم واستمرت سيطرته ثالثني عامًا، 
الصفوي )1581-1629م(  بسيطرة عباس  انتهت 
نالت  1801م  عام  ويف   .1623 عام  العراق  عىل 
الكامل  الدمار شبه  املقدسة نصيبًا من  مدينة كربالء 
من قبل القوات الوهابية بقتلها للسكان وهتديم مرقد 

اإلمام احلسني وهنب حمتوياته الثمينة)4(. 

منذ  تتوضح  السياسية  كــربــالء  مكانة  ــدأت  ب
1825م  عــام  ويف  عــرش،  الثامن  القرن  منتصف 
)1817-1831م(  باشا  داود  اململوك  حارصها 
مدة أربع سنوات. ومع ضعف الدولة العثامنية تبلور 
بذلك  متجاهلة  الــذايت،  احلكم  يشبه  ما  كربالء  يف 
صالة  من  ذكره  اختفى  الذي  العثامين  السلطان  قوة 
أثار  مما  املسلمني  خليفة  حينذاك  يعد  وكان  اجلمعة، 
العثامين  احلكم  إىل  إعادهتا  وحاولوا  العثامنيني،  قلق 
مقاومة  القت  العثامنية  املحاوالت  أن  االّ  املبارش 
نجيب  الــوايل  قبل  من  احتالهلا  إىل  أدت  كربالئية 
باشا )1842-1848م( يف عام 1843م، وأّثر هذا 
انتقلت إىل  التي  االحتالل عىل مكانة كربالء الدينية 

النجف)5(. 

بعطائها  كربالء  استمرت  ذلك  من  الرغم  عىل 
وخترج من حوزهتا عدد من الشخصيات التي أثرت 
يقترص  ومل  سنالحظ-،  -كام  الــعــراق)6(  تاريخ  يف 

هلا  كان  بل  والتثقيفي  الديني  اجلانب  عىل  دورهــا 
فقد  احلديث،  السيايس  العراق  تاريخ  يف  بارز  دور 
شاركت املدن العراقية األخرى يف رفضها لالحتالل 
ضد  اجلهاد  إىل  العراقيون  علامؤها  ودعا  الربيطاين 
السابق  يف  رافضة  كانت  كام  الربيطاين)7(،  االحتالل 
للسياسة العثامنية، ففي عام1918م تشكلت اجلمعية 
املدينة  بمبادرة جمموعة من علامء  الوطنية اإلسالمية 
األمر  والفعالية  باجلراءة  امتازت  التي  وزعامئها)8(، 
أعضائها  من  عدد  اعتقال  إىل  االنكليز  دفع  الذي 
حممد  السيد  نجل  بينهم   من  كان  1919م،  متوز  يف 
الوطنيني،  من  وعــدد  رضــا  حممد  الــشــريازي  تقي 
السيايس  احلاكم  إىل  رسالة  الشريازي  السيد  فبعث 
ارنولد ولسن طالبه فيها االفراج عنهم؛ لعدم وجود 
املرشوعة  بحقوقهم  مطالبتهم  سوى  إلدانتهم  دليل 
بالطرق السلمية، إالّ أن ولسن راوغ يف اجابة السيد 
الشريازي مما أثار هذا األمر حفيظته وقرر السفر إىل 
إيران وإعالن اجلهاد ضد االنكليز. وبعد أربعة أشهر 
شعر ولسن إن من مصلحتِه وبالدِه اسرتضاء السيد 
عقباه  يمد  ال  ما  إىل  األمر  يؤول  أن  قبل  الشريازي 

فوعد باألفراج عنهم)9(. 

كان للجمعية دور مهم يف صنع األحداث وحتريك 
اجلامهري يف مراحل الحقة. وبعد ان قررت بريطانيا 
التي  احلكومة  طبيعة  حول  العراقي  الشعب  استفتاء 
رضورة  الشريازي  حممد  السيد  طرح  هبا،  يرغبون 
التاسع  يف  واشــرتك  إسالمية)10(،  حكومة  تشكيل 
عرش من كانون الثاين1919م مع جمموعة من علامء 
ومثقفي كربالء بكتابة مذكرة بشأن نوع احلكم وتقرير 
املصري، فأثارت تلك املذكرة قلق سلطات االحتالل 
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الربيطانية  التقارير  أحد  أن  الدرجة  إىل  الربيطاين 
النهاية متيزت بكوهنا عمليًا  ذكرت ))ان كربالء، يف 
املكان الوحيد اهلام يف العراق الذي مل يبد رأيًا حول 
البالد  طول  يف  االهتامم  أشد  ــارت  أث التي  املسألة 
أن أصدر  بعد  املذكرة  تلك  أثر  وعرضها(( وتعاظم 
غري  اختيار  عدم  إىل  املسلم  تدعو  فتوى  الشريازي  
صدرت  أثرها  وعىل  املسلمني.  أمور  لتويل  املسلم 

مذكرات أخرى تطالب بحاكم عريب مسلم)11(. 

الشيخ  أصبح  ذاتــه  العام  من  الحق  وقت  ويف 
ثورة  االعىل، وكانت  املرجع  الشريازي هو  احلائري 
دعت  قبله  من  كربالئية  بفتوى  قامت  قد  العرشين 
أثر  عىل  الثورة  وامتدت  االنكليز،  ضد  اجلهاد  إىل 
تلك الفتوى إىل عموم العراق)12(. وعىل أثر ترشيح 
فيصل حلكم العراق بدأ امللك اجلديد بزيارة مناطق 
خمتلفة من العراق ومنها كربالء، إالّ أن أبناء كربالء 
علامئهم،  توجيهات  عىل  بناء  الزيارة  هذه  جتاهلوا 
يف  اهلندية  قائمقام  بذهلا  التي  اجلهود  من  الرغم  عىل 

اإلعداد الستقبال امللك)13(. 

استطاعت كربالء ان تؤثر يف الوضع السيايس يف 
اإلسالمية  احلركة  أن  إىل  يعود  وهذا  العراق،  عموم 
يف كربالء كانت قوية يف املدة التي سبقت االستفتاء، 
فضاًل عن وجود مجعيات رسية تقود احلراك الوطني 
ذكرها  مر  التي  اإلسالمية  اجلمعية  مثل  كربالء  يف 
األعىل  الديني  املرجع  من  مبارش  بــإرشاف  وكانت 

الشيخ حممد تقي الشريازي)14(. 

كان  ــام1921م  ع العراقية  الدولة  تأسيس  بعد 
لكربالء دورها  يف الضغط السيايس عىل البالط امللكي 

مطالب  تنفيذ  أجل  من  السياسية  املسائل  بعض  يف 
الوزراء  فبعد مصادقة جملس  آنذاك،  الوطنية  احلركة 
عىل املعاهدة الربيطانية العراقية عام1922م ساندت 
فتاوى  بعض  وصدرت  الوطنية،  املعارضة  كربالء 
بتحريم  وبغداد  والنجف  كربالء  يف  الدين  رجال 
االشرتاك يف االنتخابات لتشكيل املجلس التأسييس 
مل  ما  الربيطانية،  العراقية  املعاهدة  علية  نصت  الذي 
ولقيت  الوطنية،  احلركة  ملطاليب  احلكومة  تستجب 
فتواهم نجاحًا وقبوالً واستقالت اللجان االنتخابية 
أجلت  لذلك  والكوفة،  واحللة  والنجف  كربالء  يف 
املطالب.  لتلك  احلكومة  استجابة  حلني  االنتخابات 
اسكات  هو  الوحيد  احلل  أن  ترى  بريطانيا  وكانت 
الشيخ  تسفري  ذلك  عن  ونتج  بالقوة  الدين  علامء 
وكربالء،  النجف  علامء  فأحتج  اخلالص،  مهدي 
ومن  العلامء،  من  عدد  العراق  غادر  ذلك  اثر  وعىل 
بينهم جمموعة من علامء كربالء منهم آية اهلل السيد أبو 

القاسم الكاشاين)15(. 

السيايس  نــضــاهلــم  يف  الــكــربــالئــيــون  اســتــمــر 
بمشاركتهم يف ثالثينات القرن العرشين يف التصدي 
املواكب  بمنع  قيامها  أثر  اهلاشمي  ياسني  حلكومة 
مساندًا  موقفًا  كربالء  ــايل  اه اختــذ  كام  احلسينية، 
ومساعدة  بتأييد  متثل  1941م  عام  مايس  النتفاضة 
األهايل  حتث  فتاوى  أصــدروا  الذين  الدين  رجــال 
القي  فشلها  وبعد  احلــركــة.  جانب  إىل  بالوقوف 
القبض عىل عدد من الوطنيني منهم: السيد إبراهيم 
القمرب  املهدي  عبد  والشيخ  القزويني  الدين  شمس 
وثبة  من  نفسه  املوقف  كربالء  واختــذت  وغريهم، 
كانون الثاين 1948م بتأييدها لنضال احلركة الوطنية 
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1948م  عام  بورتسموث  معاهدة  توقيع  الرافض 
املطلقة  ومساندهتا  وبريطانيا،  العراقية  احلكومة  من 

النتفاضة ترشين الثاين 1952م)16(. 

القضايا  من  مرشفة  وقفات  كربالء  ألبناء  كان 
الفلسطينية،  كالقضية  العريب،  الوطن  يف  املصريية 
بإصدار رجال الدين فتوى أعلنوا فيها اجلهاد لتحرير 
حسني  حممد  السيد  الفتوى  هذه  حرر  وقد  فلسطني 
الغطاء، وشكلت مدينة كربالء جلانًا عديدة  كاشف 
املساندة  تقترص  ومل  واإلعــانــات،  التربعات  جلمع 
مل  إهنا  بل  فحسب،  الفلسطينية  للقضية  الكربالئية 
تكن بعيدة عن املطالبة باستقالل سوريا ولبنان)17(. 

وعندما صادق جملس النواب العراقي بتاريخ )14 
شباط 1952م( عىل اتفاقية النفط مع بريطانيا، نظم 
الكربالئيون من طلبة وكسبة ومثقفني مظاهرة كبرية 
النفط  تأميم  محلت الفتات ذات مطاليب مرشوعة: 
االتفاقيات  وشجب  النيايب  املجلس  وحل  العراقي 
فأدى  الرشطة،  مع  املتظاهرون  واصطدم  اجلائرة، 
بتدخل  األمــر  وتعقد  أحدهم  استشهاد  إىل  ذلــك 
اجليش. وبعد هتدئة األوضاع تم مالحقة املتظاهرين 
واعتقال البعض منهم، إال إن هذه األساليب مل تثن 
أيام  أربعة  وبعد  أعلنوا  الذين  املدينة  أبناء  عزيمة 
إرضاب عام جاء استجابة لنداء األحزاب السياسية 
يوم  العام  لــإلرضاب  العراقي  الشعب  دعت  التي 

التاسع عرش من شباط1952م)18(. 

شجبهم  كربالء،  ألبناء  البطولية  املواقف  ومن 
مرص  اليه  تعرضت  الذي  الثالثي  العدوان  وبعالنية 
السامح  العراقية  احلكومة  مطالبني  ــام1956م،  عـ

بالذهاب إىل مرص ملساندة شعبها يف دفاعه ضد  هلم 
العدوان، فضاًل عن كتابة بعض الشعراء الكربالئيني 

قصائد يف هذا املجال)19(. 

بعد قيام ثورة )14 متوز 1958م( شهدت كربالء 
يف  شوارعها،  يف  اجلنود  وانتشار  عسكرية  حتركات 
وقت كانت فيه املدينة تشهد حركة دينية ثقافية بقيادة 
طالب  الــذي  الــشــريازي)20(  احلسيني  حممد  السيد 
حكومة عبد الكريم قاسم بعد لقائه األخري يف مقره 
بوزارة الدفاع  طالبًا تطبيق مبادئ اإلسالم يف البالد، 
يمكن  التي  والكيفية  النقاط  حدد  جتاوبًا  وجد  وملا 
عربها تطبيق اإلسالم ومبادئه، فأقرتح، إلغاء البنوك 
املختلطة وحمالت اخلمور والقامر  الربوية واملدارس 
اإلسالم(  )رشائع  بكتاب  املحاكم  قوانني  واستبدال 
وتشكيل جلنة من األخصائيني واخلرباء وعلامء الدين 
واملوظفني الكبار من خمتلف الوزارات لرسم الصيغة 
فوىض  إىل  التغيري  يؤدي  ال  حتى  املالئمة  اإلسالمية 

وخلاًل يف الدولة أو يف رفاه األمة. 

وكرر  للقامر،  احلكومة  بإلغاء  الشريازي  وأشاد 
أقرتاحه بتشكيل جلنة مشرتكة لتطبيق مبادئ اإلسالم 
الرواف. لكن  له مع مترصف كربالء كاظم  لقاء  يف 
الشريازي أصيب بخيبة أمل من قاسم عندما أصدر 
األحوال  وقانون  الزراعي  اإلصالح  قانون  األخري 
من  بتأثري  1958م  عام  األول  كانون  يف  الشخصية 

احلزب الشيوعي)21(. 

ابناء  بذل  والبعثية   الشيوعية  املوجة  وملواجهة 
العلمية  للحوزة  منها، كام كان  للحد  كربالء جهودًا 
الدور البارز يف مواجهة التيارات الفكرية والسياسية 
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فقد  املجتمع،  عىل  والدخيلة  الــشــاذة  والظواهر 
االجتامع  1958م  عام  ايلول  يف  كربالء  احتضنت 
السيد حمسن احلكيم يف كربالء،  الذي عقد يف منزل 
ورسم  الدعوة  حزب  تأسيس  عن  االعالن  فيه  وتم 
خطوطه العامة وحتديد أساليب عمله واختيار قيادته 
احلركة  نضال  احلزب  قاد  بعدها  القسم)22(،  وتأدية 
اإلسالمية، واصبح له فروع يف خمتلف انحاء العراق 
يف  احلزيب  العمل  مسؤولية  واستلم  كربالء،  ومنها 
من  وهــو  األديـــب)23(  صالح  حممد  احلــاج  كربالء 
يف  فاعل  حضور  له  كان  الذي  املؤسسني  االعضاء 
أهم  من  كربالء  فرع  وأصبح  كــربــالء)24(،  اجتامع 
احلاج  إدارة  بفضل  األوسط  الفرات  فروع  وأوسع 

حممد األديب)25(. 

احتفاالً  بتنظيم  1959م  عام  منذ  كربالء  بدأت 
سنويًا بمناسبة والدة أمري املؤمنني، ومن خالل 
واملجالت  واجلمعيات  ــدارس  واملـ االحتفاالت 
والتصدي  للجامهري  الوعي  تبث  كانت  الدينية 
لدعايات املعادين لإلسالم ورموزه، من خالل تيار 
إسالمي شكله السيد حممد الشريازي وشقيقه السيد 
الشريازي،  مهدي  السيد  نجيل  الــشــريازي  حسن 
مهمته استغالل املناسبات الدينية واللقاءات األدبية 
لبث الوعي بني الشباب والتصدي لكل فكر مشبوه 

يعارض اإلسالم)26(. 

من خالل ما تقدم يتضح أن تاريخ كربالء السيايس 
كان حافاًل باإلنجازات، ورغم طابعها الديني الذي 
طاملا كان ياول أن ينأى بنفسه عن السياسة إالّ أهنا 

مل تكن بمعزل عام شهده العراق منذ تأسيس دولته. 

كربالء وحزب البعث )المنحل(

البعث  حــزب  مع  كربالء  مدينة  بداية  كانت 
عىل  تعرف  الذي  محادي  سعدون  يد  عىل  )املنحل( 
احلزب أثناء دراسته يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، 
وكان يرسل املنشورات من بريوت إىل كربالء ويتم 
احلزب،  ألفكار  واملؤيدين  األعضاء  عىل  توزيعها 
حلزب  ينتمي  كربالئي  أول  محادي  سعدون  وكان 
البعث. وهيأ أفكار جمموعة من شباب املدينة بعد أن 
التي  متكن من إيصال جريدة باسم البعث )املنحل( 
كانت تصدر يف سوريا إىل كربالء عن طريق االتفاق 
الديني يف  الطابع  املكتبات ذات  مع صاحب أحدى 
جاسم  وهو  البعث،  بجريدة  االشرتاك  عىل  كربالء 
بعض  وكانت  الزهراء،  مكتبة  صاحب  الكلكاوي 
االجتامعات احلزبية تعقد يف املكتبة أو يف دار جاسم 

الكلكاوي)27(. 

عبد  عىل  انقالبًا  1963م  عام  يف  البعثيون  قاد 
التجوال  منع  احلكومة  وفرضت  قاسم،  الكريم 
شــوارع  يف  املسلحون  اجلنود  وانترش  كــربــالء،  يف 
أمحد  قرر  االنقالب  من  قصرية  مدة  بعد  املدينة)28(. 
حسن البكر، وكان حينها يشغل منصب نائب رئيس 
الذهاب  السالم عارف،  عبد  اجلمهورية يف حكومة 
احلسيني  حممد  السيد  للقاء  كربالء  إىل  وفــد)29(  مع 
الشريازي املعروف بمعارضته لسياسات احلكومات 
السابقة، وحرض اللقاء من اتباع السيد الشريازي عدد 
من علامء الدين والوجهاء من أمثال آية اهلل اخلطيب 
الزينبي  سعيد  والسيد  القزويني  مرتض  السيد 
والكتاب  واخلطباء  والفضالء  العلامء  من  وجمموعة 
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وعددهم حوايل أربعني شخصًا. 

الشريازي  حممد  السيد  من  توضيحًا  البكر  طلب 
)امللكي  السابقني  العهدين  معارضته  سبب  عن 
العراقي  الشعب  أن  السيد،  له  فذكر  والقاسمي(، 
غالبيته هو شعب مسلم فالبد ان تكون القوانني التي 
حتكمه هي قوانني إسالمية)30(، وبعد حديث مسهب 
السيد  أقــرتح  املتجددة،  اإلسالمية  االحكام  عن 
السنة  علامء  من  جلنة  تشكيل  البكر،  عىل  الشريازي 
تلك  اجلزئية من  تستنبط التباعها األحكام  والشيعة 
القواعد الكلية وتقديمها للدولة. وبعد ان اسرتسل 
النهاية  البكر يف  املرجع يف طرح وجهة نظره، أخربه 
يطبق شيئا  مل  لكنه  له،  قاله  ما  انه سيطبق حرفيًا كل 
ذلك  يف  السبب  سامحته  ويوضح  العكس،  فعل  بل 
حزب  انتهج  ما  رسعــان  إذ  اجلبابرة،  ــدن  ))دي بانه 
البعث )املنحل(.. طريقًا معاكسا لإلسالم وملصلحة 

الشعب(()31(. 

سبيل  عارف  السالم  عبد  مع  الشريازي  سلك 
حسن،  السيد  أخاه  اليه  فبعث  ــاد  واإلرش املوعظة 
وطالبه بإلغاء القوانني املخالفة لإلسالم كلها يف عامة 
التي  القوانني  سواء  الرسمية،  والدوائر  الــوزارات 
وضعت يف العهد امللكي أو اجلمهوري، ثم التخطيط 
والبدء بتطبيق القوانني اإلسالمية، وعند لقائه برئيس 
عام 1965م،  كربالء  البزاز يف  الرمحن  عبد  الوزراء 
اإلسالمية،  العقوبات  بقانون  العمل  برضورة  ذكره 
والتخيل عن قانون العقوبات البغدادي الذي وضعه 
مل  مطاليبه  لكن  العراق،  عىل  الربيطانية  احلملة  قائد 
حتقق فاختذ الشريازي من نظام عارف موقفًا سلبيًا، 
برئيس  اللقاء  ورفــض  السياسية  العملية  قاطع  إذ 

الدولة)32(.

المبحث الأول:

كربالء في عهد اأحمد ح�شن البكر 1968-

1979م

املخابرات  بمساعدة  )املنحل(  البعث  حزب  قاد 
متوز  من  عرش  السابع  يف  والربيطانية  األمريكية 
1968م انقالبًا عىل حكومة عبد الرمحن عارف)33(، 
وأصبح أمحد حسن البكر رئيسًا للجمهورية واملقدم 
ويف  لــلــوزراء.  رئيسًا  النايف  الــرزاق  عبد  الركن 
داخل  آخر  انقالب  حدث  ذاته  الشهر  من  الثالثني 
احلزب؛ إذ انقلب أمحد حسن البكر عىل اجلناح املؤيد 
وأصبح  )النايف(،  األمريكية  املتحدة  للواليات 
البكر رئيسا للجمهورية ورئيسًا للوزراء وقائدًا عامًا 
الثورة)34(.  قيادة  جملس  ورئيس  املسلحة  للقوات 
البكر السلطة كانت كربالء  عند استالم أمحد حسن 
السياسة)35(، ومل تكن  بعيدة نسيبًا عن  تعيش اجواء 
احلركة اإلسالمية عمومًا مدركًة خطر حزب البعث 
اخلطر  هي  الشيوعية  إن  اعتربت  بل  )املنحل(، 
األساس وكرست كل جهودها ملواجهتها، فضاًل عن 
أن تأثري   البعث )املنحل( يف املجتمع الكربالئي كان 

ضئياًل مقارنة مع احلزب الشيوعي آنذاك)36(. 

كان البكر لديه إدراك مسبق حول معارضة احلوزة 
احلكومات  لسياسات  والنجف  كربالء  يف  الدينية 
السابقة كام ذكرنا أنفًا، ولعل جتربته السابقة مع حوزة 
اإلسالميني  جتاه  سياسته  يف  أثر  هلا  كانت  كربالء 
اولويات  يف  اإلسالمية  احلركة  وضــع  إذ  آنـــذاك، 
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اهتاممه. فحزب   البعث )املنحل( منذ توليه السلطة 
يواجهه  الــذي  األســاس  اخلطر  ان  أدرك  ثانية  مرة 
القطري  املؤمتر  ويف  اإلسالمية.  احلركة  يف  يكمن 
التحذير  فيه  تم  االنقالب  بعد  أنعقد  الذي  للحزب 
من انتشار اإلسالميني والذين اشار هلم بـ )الرجعيني 
ملفات  بأعداد  املخابرات  أجهزة  فبدأت  الدينيني(، 
الشعائر  ومنظموا  االســالمــيــني  الناشطني  عــن 
حممد  السيد  اسرتاتيجية  عىل  وبناًء  احلسينية)37(. 
الشريازي السياسية يف الدعوة السلمية اإلصالحية، 
مل يتخذ يف البداية موقفًا سلبيًا من انقالب )17 متوز 
1968م(، وبدالً من ذلك حاول أن يمد مع حكومة  
البعث )املنحل( اجلسور وينصحها  ويؤثر عليها)38(، 
إالّ أن األخرية بدأت بأرسال الوفود إىل علامء الدين 
عارضني  باخلصوص  الشريازي  حممد  السيد  وإىل 
وتوزيعهم   العراقية  اجلنسية  ومنحه  التعاون  عليه 
بعض األقمشة واألموال عىل الطلبة وقطع أرايض يف 
)حي العلامء( غريب املدينة لبعض رجال الدين أمال يف 
النظام اجلديد  جلب رضاهم، ومن أجل أن يتعرف 
آنذاك عىل مواطن الضعف والقوة يف صفوف احلركة 
اإلسالميني  صفوف  يف  جواسيسه  زرع  اإلسالمية، 

جلمع املعلومات حول نشاطاهتم)39(. 

البعث  موقفًا حمددًا من حزب   املرجعية  تتخذ  مل 
جانبه  تأمني  نجح   األخري  ألن  األمر  أول  )املنحل( 
حكمه،  من  األوىل  السنة  يف  اإلسالمية  احلركة  من 
وحاول إستاملة عواطف اجلامهري من خالل أحرتام 
الستثامر  احلسينية،  والشعائر  الدينية  املــامرســات 
املرجعية  أحكام سيطرته عىل  أجل  الزمن من  عامل 
السيام  واحلسنيات،  املساجد  يف  املتمثلة  واذرعها 

وأنه حدد املرجعية كخطر اساس يدد النظام، عليه 
واحلسينية،  الدينية  للشعائر  احرتامًا  احلزب  اظهر 
وكانت االذاعة العراقية املبارشة تبث اخلطب الدينية  
أن  إالّ   ،احلسني اإلمام  ملقتل  الكاملة  والرواية 
النظام  كشف  ما  رسعان  إذ  طوياًل،  يستمر  مل  ذلك 
عىل  بالتضييق  السلطات  فقامت  نواياه  عن  اجلديد 
مراسم العزاء واملواكب احلسينية،  األمر اثار استياًء 

واسعًا من احلكم اجلديد)40(. 

عانت كربالء من السياسة ذاهتا التي طالت معظم 
مناطق العراق، السيام اجلنوبية منها، فقد كان معظم 
السوري،  للتيار  املنارصين  من  كربالء  يف  البعثيني 
تم  للتعذيب. كام  فالحقتهم قوات األمن وتعرضوا 

القضاء عىل التنظيامت القومية يف املدينة)41(. 

ما  أبــرز  الشريازي  والتيار  الدعوة  حزب  كان 
تنظيامت احلركة  الكربالئية من  الساحة  موجود عىل 
شوطًا  قطع  قد  الدعوة  حزب  كان  وإن  اإلسالمية، 
العمل احلزيب وقيادة احلركة اإلسالمية يف  طوياًل يف 
العراق. وبام ان احلزب ذو طابع إسالمي، فقد أصبح 
العدو األول حلزب  البعث )املنحل( )املنحل( طوال 
حكم األخري يف العراق، إذ طارد اتباع حزب الدعوة 
وسجن وأعدم وُرحل الكثري منهم، وشملت املطاردة 
)املنحل(،  البعث  حلزب  بالوالء  يدين  ال  من  كل 
وطالت تلك احلملة كذلك أتباع التيار الشريازي، إذ 
نشط الشريازيون يف كربالء باسم "حركة الرساليني 

– الطالئع" وحركة املرجع)42(. 

بثقل كبري وسط  البعث )املنحل(  مل يض حزب 
مثقفي وطلبة كربالء، لذا خطط لتحجيم التنظيامت 
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كربالء  يف  كانت  إذ  املدينة،  يف  العاملة  السياسية 
فإىل  ــزاب.  األح ملختلف  وقوية  واضحة  نشاطات 
واإلسالميون.  القوميون  نشط  الشيوعيني،  جانب 
املدينة الن أهل  البعث )املنحل( مقبوالً يف  ومل يكن 
كربالء يملكون نظرة مسبقة عن جرائم هذا احلزب 
ومع  يف1963م،  شباط  انقالب  خالل  املدينة  يف 
كربالء،  يف  )املنحل(  البعث  حــزب  سلطة  تنامي 
واصلت العائلة الشريازية بقيادة السيد حممد احلسيني 

الشريازي نضاهلا ضد السلطة احلاكمة)43(. 

مل يكن الشريازي يؤمن بالتنظيم احلزيب يف البداية  
حني  يف  ومؤيديه،  شعبيته  من  قساًم  خرس  فقد  لذا 
نجح  )حزب الدعوة اإلسالمية( يف كسب عدد من 
بعد  الشريازي  فأدرك  منهم،  قسم  وتنظيم  أصدقائه 
املقربني  ولدى  لديه  فتطورت  التنظيم  رضورة  مدة، 
منه كأخيه السيد حسن الشريازي وصهره السيد حممد 
للمرجعية،  تابع  تنظيم  إنشاء  فكرة  القزويني  كاظم 
فأوكل إىل ابن أخته  السيد حممد تقي املدريس  يف عام 
1968م مهمة جتميع شباب اهليئات القرآنية املنترشة 
يف مساجد كربالء وتنظيمهم واختيار الصالح منهم 
برشط  املرجعية(  )احلركة  أسم  حتت  الرسي  للعمل 
املرجعية وتلتزم هبا كقيادة رشعية  للنظرية  أن تدعو 
تنظيامت  تكوين  إىل  يدعو  الشريازي  وبدأ  وحيدة. 
وتستثمر  والفتيات  الشباب  تستقطب  إسالمية 
التنظيامت  ملواجهة  اخلري،  لعمل  وتوجهها  طاقتهم 
الرشقية والغربية القائمة يف البالد اإلسالمية، وكتب 
مواجهة  نستطيع  لن  التنظيم  ــدون  ب ))إننا  يقول 
أمام  الوقوف  من  نتمكن  ولن  املعارصة  التحديات 
يعتمد  املعارص  والعامل  وعمالئهام،  والغرب  الرشق 

عىل التنظيم((، وأدرك أن تشكيل األحزاب املنظمة 
اجلائرة  احلكومات  مع  الــرصاع  وسائل  من  وسيلة 

السيام حكومة البعث)44(. 

ذكرنا سابقًا أن البعث )املنحل( منذ جميئه للسلطة 
بدأ جيمع املعلومات عن احلركة اإلسالمية يف العراق 
وأعد ملفات خاصة عن الناشطني اإلسالميني، ألنه 
هذا  يظهر  مل  أنه  إأل  العدو،  موضع  املرجعية  وضع 
العداء يف سنته األوىل من احلكم ريثام يستكمل تثبيت 
اإلسالمية  احلركة  عن  كاملة  صورة  وإعداد  سلطته 
من  الرابع  يف  حدث  ما  وهذا  ملواجهتها،  استعدادًا 
نيسان 1969م إذ أصدر البعث )املنحل( قرارًا دعا 
إىل ))رضورة القضاء عىل املرجعية الدينية باعتبارها 

العقبة الكربى يف مسرية احلزب(()45(. 

بــني حكومة  الــعــالقــة  ــورت  ــده ت وبــالــتــزامــن 
إيران  شاه  )1941-1979م(  رضا  حممد  و  البكر 
اتفاقية  بتعديل  األخــري  مطالبة  أثــر  ــام1969م،  عـ
عندها   البلدين،  بني  للحدود  املنظمة  1937م  عام 
لتربير  املناسبة  والذريعة  الذهبية  الفرصة   جاءت 
فتوجه  اإلسالمية،  احلركة  عىل  للقضاء  النظام  محلة 
إدانة  طالبًا  النجف  يف  الدينية  املرجعية  إىل  البكر 
شط  من  بأجزاء  ملطالبتها  علنًا  اإليرانية  احلكومة 
قام  البكر  طلب  املرجعية  رفضت  وعندما  العرب، 
االخري بسلسلة اجراءات استهدفت إيران واملرجعية 
-حاول رضب عصفورين  بحجر-  فبدأت األجهزة 
املؤسسات  ضد  واسعة  اعتقاالت  بحملة  األمنية 
الدينية والتعليمية يف كربالء والنجف، وتم  الشيعية 
اصول  من  املنحدرين  والعراقيني  اإليرانيني  طرد 
للطرد  إيرانية وتعرض حوايل )20.000 شخص( 
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الفوري إىل حدود إيران)46(. 

عمليات  1969م  نيسان  أواخـــر  يف  وبـــدأت 
بغداد،  مدن  وبعض  الكاظمية  يف  اجلامعي  التهجري 
شهر  أوائل  املقدسة  كربالء  مدينة  لتشمل  وامتدت 
أيار من العام نفسه، والتي تزامنت مع زيارة اربعينية 
الدينية  املرجعية  زعيم  ووجود   احلسني اإلمام 
السيد آية اهلل العظمى حمسن احلكيم فيها، الذي احتج 
التعسفية، فقطع زيارته  السلطة  بشدة عىل ممارسات 
مجاهريي  مؤمتر  إىل  دعا  وهناك  النجف،  إىل  وعاد 
احتجاجيًا عىل ممارسات السلطة احلاكمة، وقد ُعقد 
يف مرقد اإلمام عيل يف الرابع عرش من أيار، وفيه 
التهجري  انتقد احلكيم مطاردة اإلسالميني  ومحالت 

والتضييق عىل احلوزات ورجال الدين)47(. 

ردت احلكومة عىل االحتجاج اجلامهريي بتشكيل 
عبد  كــزار،  ناظم  اجلــزراوي،  )طه  من  مؤلفة  جلنة 
مهدي  وصالح  العيسمي  شبيل  كريم،  الــوهــاب 
وجود  اهنــاء  تضمن  خطة  اعــداد  ومهمتها  عــامش( 
املرجعية الدينية وامتداداهتا)48(، فتم اغالق املدارس 
وحظر  العلامء  واعتقال  والنجف  كربالء  يف  الدينية 
التعسفية  اإلجــراءات  وشملت  احلسينية،  املواكب 
عموم العراق، إذ تم منع تالوة القرآن يف االذاعات 
احلكومية وايقاف تدريس الدين يف املدارس الدينية، 
عموم  يف  غضب  موجة  االجــراءات  تلك  فأثارت 
حمافظات العراق ومنها كربالء، التي شهدت خروج 
بعنف  قمعها  تم  ان  إىل  ايامًا  استمرت  مظاهرات 
بعد  عنفًا  ــراءات  االج وازدات  احلكومة،  قبل  من 
مؤامرة  اكتشاف  احلكومة  ادعــاء  أثر  1970م  عام 
لإلطاحة باحلكومة ُأعدت من قبل إيران)49(. وبام ان 

الشيعة كانوا –والزالوا- متهمني بالوالء إليران)50(، 
الشيعية  االغلبية  ذات  املحافظات  عندها  أصبحت 
النظام ومحالت  لتسلط  األكثر عرضة  كربالء  ومنها 
نشطًا  فرعًا  االخرية  يف  وأن  السيام  االعتقاالت)51( 
اشد  أصبح  سابقًا-الذي  ذكرنا  -كام  الدعوة  حلزب 
علامء  من  كبري  عــدد  اعتقال  وتــم  السلطة،  ــداء  اع
اإلسالمية)52(،  الدعوة  حلزب  االنتامء  بتهمة  كربالء 
احلــراك  عىل  للقضاء  اجلاهزة  التهمة  كانت  ألهنــا 

اإلسالمي آنذاك. 

ومل يكن فرع حزب الدعوة يف كربالء هو الناشط 
الوحيد، بل كان هناك نشاطات دينية وثقافية اخرى 
املشاريع  ايقاف  منها،  ايضّا  احلكومة  استهدفتها 
اليها  دعــا  التي  كافة  والدينية  واخلــرييــة  الثقافية 
فتم  الشريازي،  السيد  أنصار  ومنهم  الدين  رجال 
احلكومة  وباعت  الكريم  القرآن  مستوصف  اغالق 
القرآن  ودار  الثانية  احلفاظ  مدرسة  واغلقت  اثاثه 
كام  الكريم،  القرآن  ومطبعة  القرآن  ومكتبة  الكريم 
واغالق  احليل،  فهد  ابن  مدرسة  عىل  االستيالء  تم 
بل  ذلــك  بكل  النظام  يكتف  ومل  كافة.  املجالت 
املساجد،  ويف  الرشيفني  الصحنني  يف  املصلني  طارد 
املواكب  اصحاب  ومجــد  اجلامعة  صــالة  فتقلصت 

واملجالس نشاطاهتم خوفا ً من بطش احلكومة)53(. 

نتيجة للسياسة القمعية التي اتبعتها احلكومة جتاه 
االجتاهات الدينية السيام الشيعية منها، سيطرت عىل 
جداالت  والنجف  كربالء  يف  الدراسية  االوســاط 
املجتمع اإلسالمي والتنظيم اإلسالمي  حول شكل 
اإلسالمية  السلطة  وطبيعة  لالقتصاد  املناسب 
احلقيقية يف بناء جمتمع سيايس)54(، السيام وأن حماولة 
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يف  الشعبي  التأييد  لتعبئة  املرجعية   استخدام  البكر 
معها  متصاعد  رصاع  يف  ادخله  إيــران  مع  اخلــالف 
حول طبيعة النظام العراقي)55(، األمر الذي انعكس 
احلكومة،  مع  العراق  عموم  يف  الشيعة  عالقة  عىل 
وكانت كربالء جزءًا اساسًا من هذا الرصاع بعد قيام 
ورجاالهتا  العلمية  احلوزات  بمـضايقة  البكر  نظام 
ومفكريـا ومضايقة أصحـاب املؤسسات اإلسالمية 

والتجار وأصحاب النفوذ اإلجتامعـي. 

فـي  العلمية  احلوزة  تعرضت  املنطلق  هذا  ومن 
مدينة كربالء املقدسة للتصفية، فاعتقل وفـي فرتات 
مقدمتهم،  يف  واخلطبـاء  العلامء  من  العديد  متقاربة 
شخصًا  أربعني  وقرابة  الشريازي)56(  حسن  السيد 
من العلامء والوجهاء واخلطباء أو أصحاب املشاريع 
كربالء  مدينة  فـي  اإلنسانية  واخلدمات  اإلسالمية 
عبود  والسيد  اخلادم  رشيـد  الشيـخ  منهم:  املقدسة 
الرشويف والسيد رشيف والسيد نرص اهلل والشيخ عبد 
والشيخ  عرب  محزة  والشيخ  الكعبي)57(  الزهراء 
الدين والشيخ صادق والشيخ  سعيد والشيخ نارص 
ناجي والشيخ ريض والشيخ عيل احلاّلوي والسيـد 
والسيد  الشهرستـاين  حسني  والسيد  عـرب  كاظـم 
الشهرستاين  صــادق  والسيد  الشهرستاين  مـريزا 
القزويني  كاظم  والسيد  القزويني  مرتضـى  والسيـد 
القزويني  هادي  والسيد  القزويني  مهدي  والسيد 
حممد  والسيد  الفايل  عيل  والسيد  الفايل  أمحد  والسيد 
والسيد  املدريس  تقـي  حممد  والسيد  املدريس  كاظم 
هادي املدريس والسيد طعمة والشيخ جعفر الرشتي 
والشيخ حممد تقي تاج الدين والشيخ ضياء الزبيدي 
الساعدي  جاسـم  والشيخ  زيني  سعيد  والسيد 

القهوايت والشيخ  واحلاج تقي حممود واحلاج حبيب 
واحلـاج  حمسن  واحلاج  حممد  واحلاج  اخلّطاط  جـواد 
اعتقال  تم  كام  وآخـــرون)58(.  صالح  واحلــاج  باقر 
األمن  رجال  جاءه  أن  بعد  الشريازي  حسن  السيد 
وأخربوه إن رئيس اجلمهورية )البكر( يريد مشاورته 
يف بعض األمور، فذهب معهم إىل بغداد، وتم وضعه 
النظام  أجهزة  وقامت  النهاية)59(.  قرص  سجن  يف 
التعذيب  أنــواع  من  نوع  مائـة  مـن  أكثر  باستعامل 
ضدهم وباخلصوص السيد حسن الشريازي، وكان 
املرشف عىل تعذيبه مسؤول األمن آنذاك ناظم كزار 
ثالثامئة  تضم  قائمة  عليه  وعرض  عفلق.  وميشيل 
من  عــدد  بينهم  ــارزة  ب اسالمية  لشخصيات  اســم 
احلكيم  حمسن  السيد  منهم  الدين  وعلامء  املراجع 
اجباره  وحاولوا  وغريهم،  الصدر  موسى  والسيد 
بأن هؤالء  الظهور يف وسائل االعالم واالقرار  عىل 
التعذيب  ورغم  اجنبية،  جلهات  وعمالء  جواسيس 

رفض ذلك األمر)60(. 

1970م  عام  يف  احلكيم  حمسن  السيد  وفاة  بعد 
شهد العراق تصاعد الروح الثورية ضد نظام احلكم، 
فكان تشيعه بمثابة املتنفس للتعبري عن رفض النظام 
بقية  عن  بمعزل  كربالء  تكن  ومل  احلكومة،  وحتدي 
اجلنازة  إلستقبال  خرجوا  والــذيــن  الــعــراق  مــدن 
املشيعون  وقــام  للنظام،  معادية  هتافات  وأطلقوا 
استغل  املقابل  ويف  للرشطة)61(.  خمفر  عىل  باهلجوم 
النظام وفاة السيد حمسن احلكيم وعمل عىل اضعاف 
مسرية  يف  الكربى  العقبة  باعتبارها  الدينية  املرجعية 
البعث، فبعد رحيل عدد كبري من العلامء وطلبة العلم 
حاولت  اإليرانية،  التبعية  بتهمة  الفيلية  واألكــراد 
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التي كانت  الدين  املالية لرجال  القضاء عىل املصادر 
معظمها تأيت من التجار الشيعة الذين يقومون بدفع 
وبلغ  وكربالء،  النجف  يف  الدين  رجال  إىل  اخلمس 
عدد التجار الذين اهتموا بالتبعية والعاملني يف جمال 
كربالء  ويف  شخصًا(   3.245( والتجارة  الصناعة 
يرحلهم  النظام  وكان  )1.160تاجرًا(  عددهم  بلغ 

ألسباب سياسية)62(.  

حتى  متقطع  بشكل  التهجري  محلة  استمرت 
وصلت الذروة اواخر عام 1970م وبداية 1971م 
وهّجر الكثري من العلامء وطلبة العلوم اإلسالمية من 
االمر  وهذا  وسامراء،  والكاظمية  والنجف  كربالء 
شهدت  التي  العلمية  احلــوزات  عىل  سلبًا  انعكس 

تناقصًا كبريًا يف عدد األساتذة والطلبة)63(. 

جنبًا  االعتقال  محالت  استمرت  ذلك  جانب  إىل 
إىل جنب مع محالت التهجري ففي عام1972م أقدم 
احلركة  صفوف  يف  واسعة  اعتقاالت  بحملة  النظام 
فصائلها،  بني  تنظيمي  خلل  عنها  نتج  اإلسالمية 
يف  الدعوة  حزب  فرع  مسؤول  اعتقل  كربالء  ففي 
املدينة حممد صالح األديب وعدد من مسؤويل تنظيم 
اتصال  انقطاع  إىل  أدى  مما  ــط)64(،  األوسـ الفرات 
تنظيم كربالء مع اللجان التنظيمية األخرى ملدة من 
فيها  تم  اعتقاالت  محلة  عام1974م  وشهد  الزمن. 
والنجف  كربالء  يف  العلامء  من  كبرية  اعداد  اعتقال 
شملت  اإلسالمية  الدعوة  حلــزب  االنتامء  بتهمة 
حزب  مع  عالقة  أو  انتامء  لديم  ليس  الذين  حتى 
احلركة  اتباع  من  عدد  اعتقال  تم  كام  الــدعــوة)65(. 
املرجعية، )منظمة العمل اإلسالمي فيام بعد( التابعة 
للسيد حممد الشريازي وكان يدير احلركة من مقره يف 

أثر ذلك صدر بحقه حكم اإلعدام  الكويت، وعىل 
من  عدد  اضطر  السياسة  لتلك  ونتيجًة  غيابيًا)66(. 
استمرت  أهنا  إالّ  العراق،  مغادرة  إىل  املنظمة  كوادر 
أبناء  يف العمل داخليًا العراق وانتمى هلا العديد من 
كربالء منهم: السيد عالء القطب آل طعمة، إبراهيم 
العطار،  جاسم  األســدي،  جاسم  الشيخ  املطريي، 
جميد كرمة، كفاح الفحام، عبد احلسني ابو حلمة، عيل 
الدهان، وضاح الدهان، وقد استشهد معظم هؤالء 

عىل يد النظام)67(. 

سلطات   منعت  التعسفية  ــا  ــراءاهت إج وضمن 
البعث )املنحل( عام 1975م خروج مواكب العزاء 
احلسيني يف ليلة العارش من حمرم  فحدثت مواجهات 
النجف-  طريق  عىل  والسلطة  النجف  ابناء  بني 
كربالء، ويف صفر من العام نفسه مزق أهايل كربالء 
صور البكر وميشيل عفلق، وحتولت مواكب العزاء 
شعارات  املتظاهرون  فيها  ردد  واسعة  تظاهرة  إىل 
اعتقاالت  محلة  النظام  فشن  للسلطة)68(،  مناوئة 
العلامء واالساتذة والطلبة يف كربالء  أخرى شملت 
والنجف والكاظمية وسامراء ويف يوم واحد اعتقلت 
ــررت  وق ــن،  ــاك األم تلك  مــن  شخصًا   )1150(
وإيران  لبنان  مثل:  بلدان  عدة  إىل  منهم  الكثري  نفي 
والبحرين  والسعودية  واهلند  وأفغانستان  وباكستان 

وغريها، أما اآلخرون فتم سجنهم ملدد طويلة)69(. 

التمييز  سياسة  بسبب  الشعبي  السخط  استمر 
يف  واضــح  بشكل  وازدادت  النظام،  اتبعها  التي 
احلاد  االسالمي  النقد  جتدد  رافقها  1977م،  عام 
منع  تضمنت،  احكامًا  فرضها  بسبب  للحكومة 
ممارسة العديد من الشعائر احلسينية يف عموم العراق، 
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وكذلك السري عىل االقدام لزيارة االربعني إىل مدينة 
ولتطبيق  احلسينية.  املواكب  عىل  تام  وحظر  كربالء، 
إجراءاهتا نرشت السلطات احلاكمة قواهتا العسكرية 
واألمنية وعنارصها من احلزب يف الشوارع لتخويف 
الناس وحتذيرهم من اخلروج واملسري إىل كربالء، إالّ 
بتظاهرة مجاهريية  يتقيدوا بذلك، بل خرجوا  أهنم مل 
حوايل  ضمت  كربالء  إىل  النجف  من  سارت  كربى 
)ثالثون ألف شخص()70(، بعد أن انضم إليها الكثري 

من سكان املناطق القريبة من كربالء. 

اصطدمت  النخيلة  ــان  وخ النص  خــان  وبــني 
اكامل  من  منعهم  حاولت  التي  الرشطة  مع  اجلامهري 
غضب  من  زاد  مما  املشاركني  أحــد  وقتل  املسري، 
النص. ويف  التي هامجت مركز رشطة خان  اجلامهري 
طائرات  احلكومة  أرسلت  األزمــة  لتطويق  حماولة 
حربية حلقت بمستوى منخفض من مجوع املشاركني 
اللواء املدرع السادس من ثكناته  يف املسرية، وحترك 
يف املسيب باجتاه كربالء وانترشت وحداته وآلياته يف 
املدينة)71(،  من  القريبة  واملناطق  عون  اإلمام  منطقة 
وحورص املتظاهرون من قبل قوات النظام وشاركت 
الطائرات يف قمع املتظاهرين حتى أن أحدى الطائرات 
كربالء)72(،  يف  الرزازة  بحرية  يف  سقطت  العامودية 
وحدثت  املتظاهرين،  املسلحة   القوات  واعرتضت 
اعتقال  عن  اسفرت  والنجف  كربالء  يف  مواجهات 
أدى  مما  العلامء،  من  عدد  ضمنهم  منهم  كبري  عدد 
مع  حمدودة  واشتباكات  املدينة  إرباك يف  حدوث  إىل 
قوات السلطة اعتقل خالهلا عدد آخر من الثوار)73(. 
استنفرت  كربالء  داخل  الزائرين  عدد  ازدياد  ومع 
الرشطة  من  بقوات  وعــززت  فيها  االمنية  اجلهات 

الوضع  عىل  للسيطرة  حماولة  يف  بغداد  من  ارسلت 
الرشيفني، ونصبت  املرقدين  املدينة وحول  يف مركز 
الدخول،  من  الزوار  ملنع  املدينة  مدخل  عند  املفارز 
إالّ أن الزائرين سلكوا الطرق الزراعية للوصول إىل 

داخل املدينة)74(. 

الزيارة  منع  يف  احلكومة  حمــاوالت  تفلح  مل  وملا 
األربعينية أخذت سيارات الرشطة يف مدينة كربالء 
يوم التاسع عرش من صفر  بتحذير الناس من مؤامرة 
الناس  دعت  الصوت  مكربات  خالل  من  سورية 
مندسني  لوجود  والتفرق  الدينية  الشعائر  ايقاف  إىل 
يملون  اهنم  وادعت  السوري،  النظام  عمالء  من 
احلسيني  الصحن  من  الناس  فأخرجوا  متفجرات 
حمكمة  واقيمت  ــواب،  األبـ ــالق  اغ وتــم  الرشيف 
تنظيم  بتهمة  عليه  القبض  القي  من  ملحاكمة  خاصة 
الصحة،  وزير  مصطفى  عزت  ترأسها  املظاهرات، 
الصناعة  وزيــر  اجلــاســم  حسن  فليح  عــن  فضاًل 
ان األحكام صدرت  واملعادن وحسن العامري، إالّ 
من  القرص اجلمهوري من دون انتظار نتائج املحكمة 
فرفضها عزت مصطفى وفليح اجلاسم فتم عزهلام من 
والتخاذل،  باجلبن  واهتام  احلكومية،  مناصبهام  كافة 
وقام  االحكام  مسؤولية  العامري  حسن  حتمل  بينام 
عىل  احلكم  األحــكــام،  ضمن  ومــن  بتنفيذها)75(. 
ثامنية علامء دين باإلعدام وعدد آخر منهم بالسجن، 
مع غلق عدد كبري من احللقات الدراسية يف كربالء 

والنجف)76(.  

 1979 عام  إيران  يف  اإلسالمية  الثورة  أنعشت 
بأعامل  فبدأت  العراق،  يف  اإلسالمية  احلركة  آمال 
استغلتها  العراق،  يف  السلطة  رمــوز  ضد  ــدودة  حم
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واسعة  عتقاالت  بحملة  )املنحل(  البعث  حكومة 
سببت نقمة شعبية يف خمتلف مناطق العراق، وإزداد 
باقر  حممد  السيد  وضع  بعد  السيام  الشعبي  السخط 
يف  مظاهرات  فنظمت  اجلربية،  اإلقامة  حتت  الصدر 
بغداد،  مناطق  وبعض  والكوفة  وكربالء  النجف 
كانت حصيلتها بعد استخدام العنف من قبل اجهزة 
األمن، اعتقال حوايل خسة االلف شخص من بينهم 

علامء دين)77(.   

ومع قيام الثورة اإلسالمية يف إيران وتصاعد املد 
الغربية  الدول  العراق، تزايدت خشية  اإلسالمي يف 
العراق،  يف  مصاحلها  عىل  بريطانيا  مقدمتها  ويف 
وسارع وزير اخلارجية الربيطاين اللورد كارنغتون إىل 
الثاين من متوز 1979م، واالجتامع  العراق يف  زيارة 
مع صدام حسني فقط، دعاه إىل تسلم مهام السلطة 
يف العراق بدالً من أمحد حسن البكر، فأستغل صدام 
حسني رفض البكر التوقيع عىل قائمة بإعدام )300( 
من  متوز  من  التاسع  يف  له  قدمها  إسالمية  شخصية 
عن  اإلعالن  تم  منه  عرش  السادس  ويف  ذاته،  العام 
إقالة البكر، وتسلم صدام حسني املسؤولية األوىل يف 

البالد بشكل رسمي)78(. 

المبحث الثاني:

كربالء في عهد �شدام ح�شين 1979-2003م

بدأت  البالد  يف  السلطة  حسني  صدام  تسلم  مع 
يقترص  مل  املعارص،  العراق  تاريخ  يف  دموية  مرحلة 
العراق  انحاء  شمل  بل  فقط،  كربالء  عىل  أثرها 
ومنها  املقدسة  للمدن  كان  لكن  طوائفه،  بمختلف 

حصة  هلا  ان  القول  ونستطيع  خصوصية،  كربالء 
يف  واالعدامات،  والتعذيب  االعتقاالت  من  األسد 
ظل حزب شمويل مل يرحم كل من عارضه أو أشتبه 

بمعارضته. 

كان لنشاطات حزب الدعوة اإلسالمية ومنظمة 
اهلجمة  زيادة  يف  األساس  الدور  اإلسالمي  العمل 
إذ حاول  التي شنها صدام حسني عىل اإلسالميني، 
رجال  من  افراغها  خالل  من  املرجعية  دور  حتجيم 

الدين بأعتقاهلم وتسفريهم أو اعدامهم. 

قامت  فقد  اإلسالمي  العمل  منظمة  خيص  وفيام 
النظام  ضد  العسكرية  العمليات  من  بمجموعة 
بلغت)53( عملية يف داخل العراق وخارجه، واهم 
العمليات التي قامت هبا يف كربالء كانت بعد شهرين 
للعراق  اوحد  كقائد  مهامه  حسني  صدام  تسلم  من 
من  الثالثني  املوافق  حمرم  من  العارش  يف  وحتديدًا 
عىل  النار  أطالق  تضمنت  1979م،  األول  ترشين 
مرقدي  بني  املتواجدين  النظام  عنارص  من  جمموعة 
جانب  وإىل   .)79(والعباس احلسني  االماميني 
الواجهات  من  عدد  هناك  كانت  األم،  املنظمة  تلك 
السياسية التي تنتمي إىل التيار الشريازي وتعمل إىل 
جانب منظمة العمل اإلسالمي منها حركة اجلامهري 
الدين  علامء  وحركة  املهجرين  وحركة  املسلمة 
املناضلني التي حتول اسمها إىل الفتح اإلسالمي فيام 

بعد)80(. 

بداية  الدعوة اإلسالمية فمع  اما ما خيص حزب 
قادة  النظام قد قض عىل معظم  الثامنينات كان  عقد 
1980م  آذار  يف  أصدر  ان  بعد  السيام  احلزب،  هذا 
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القرار القايض بإعدام مجيع منتسبي حزب الدعوة أو 
عيل  السيد  قرر  عندها  رجعي)81(.  وبأثر  منارصيم 
نارص حممود قايض حمكمة جزاء الزبري، الذي ينتمي 
حلزب الدعوة، تشكيل قيادة يف الداخل مكونة من: 

عيل نارص حممود/ مرشفًا.. 1
حممد جواد نارص حممد/ عضوًا. . 2
السيد عبد عيل لفتة/ عضوًا.. 3

تم اسناد قيادة العمل احلزيب يف كربالء وحمافظات 
اخرى إىل حممد جواد نارص شقيق عيل نارص يعاونه 
أحد الدعاة ويسمى ابو حارث، اال ان النظام رسعان 
ما اكتشف القيادة اجلديدة واعتقل عيل نارص ومتكن 
حممد جواد من االفالت األمر الذي أدى إىل انقطاع 
الزمن،  من  ملدة  بقيادته  االتصال  عن  كربالء  تنظيم 
قيادة  تنظيم  اعــادة  بعد  حتى  االنقطاع  واستمر 
الداخل)82( بأتباع اسلوب التنظيامت اخليطية املعلقة 
مدينة  يقيم يف  يتبع مسؤوال  مدينة  تنظيم كل  بجعل 
أخرى، وكل جمموعة من املسؤولني يرتبطون بقيادي 
أصبحت  ذلــك  وبموجب  الــعــراق،  ــارج  خ يقيم 
تنظيامت كربالء والنجف ترتبط  بالقيادة التنفيذية يف 
إيران واملتكونة من: مهدي عبد مهدي والشيخ حممد 

عيل التسخريي وغريمها)83(. 

استمر مسلسل االعتقاالت واملطاردات والتسفري 
يف عهد صدام حسني، وإمعانًا يف تلك السياسة انفرد 
قانون  بإصدار  العامل  تاريخ  يف  مرة  وألول  النظام 
الذي  1980م(  لسنة   666 )رقم  اجلنسية  إسقاط 
قام بموجبه بإسقاط اجلنسية عن مئات األلوف من 
بالقوة  وهتجريهم  الفيلية،  والكرد  العرب  الشيعة 

بتهمة التبعية اإليرانية، وتم تنفيذ هذا القانون بمنتهى 
احلدود  عىل  بإلقائهم  وذلــك  والوحشية،  القسوة 
اإليرانية  العراقية-  احلرب  أيام  امللغومة  اإليرانية 
الرسمية  وثائقهم  مجيع  من  النظام  جردهم  أن  بعد 
التي تثبت عراقيتهم أبًا عن جد، ومصادرة ممتلكاهتم 
البعث  حكم  شجع  كذلك  املنقولة.  وغري  املنقولة 
املتهامت  زوجاهتم  تطليق  عىل  العراقيني  )املنحل( 
بالتبعية مقابل مكافأة قدرها ثالثة آالف دينار عراقي 
وأربعة  للمدين،  آنــذاك(  دوالر  آالف  عرشة  )نحو 

أالف دينار )نحو 13 ألف دوالر( للعسكري)84(. 

للنظام،  طالت تلك احلملة كل من يشتبه بوالئه 
النظام يف  ومع استمرار االعتقاالت قامت سلطات 
شاهد  آخر  باعتقال  نيسان1980م  أوائل  يف  كربالء 
اهلل  آية  العالمة احلجة  العرشين يف كربالء  ثورة  عىل 
السيد حممد رضا بن السيد هاشم املوسوي القزويني 
عمره  ناهز  اعتقاله  وحني  مواليد1900م،  من  وهو 
الفكر وعدد  العلامء ورجال  الثامنني مع جمموعة من 
من أفراد أرسته ومل يعرف مصريهم، ووصفته منظمة 
بأنه  حينها  يف  املتحدة  لألمم  التابعة  األنسان  حقوق 

أكرب سجني سيايس يف العامل عمرًا)85(. 

أواخــر  دفنه  القمعية  النظام  ممــارســات  ومــن 
وهم  كربالء  مدينة  من  إسالميًا  خسني  آب1981م 
احياء، وانتزاع اعرتافات من ستة وثامنني آخرين من 

أبناء كربالء والنجف)86(.  

اجلنسية  واســقــاط  االعتقال  حلمالت  ونتيجة 
العراقية والتسفري إىل دول اخرى التي مارسها نظام 
البعث )املنحل( ضد عدد كبري من ابناء العراق، أسس 
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عدد من املهاجرين منظامت وأحزاب سياسية هتدف 
املنظامت  ومن  العراق.  يف  البعثي  النظام  اسقاط  إىل 
التي اسسها أبناء كربالء املبعدين هي )منظمة الوفاق 
اإلسالمي( يف سوريا عام 1981م برئاسة الكربالئي 
كربالء  أبناء  من  عدد  وضمت  الوكيل  مجال  الشيخ 
رياض  السيد  الشمري،  )الشيخ حسن فضالة  منهم 
ضياء الدين، احلاج مصطفى الرصاف، األستاذ محيد 
األسدي وغريهم(. التي حصلت عىل دعم من أبناء 
كربالء امليسورين، لتوحيد جهودها من أجل العمل 

عىل اسقاط حكم البعث )املنحل( يف العراق. 

من  عدد  يف  اإلسالمي  الوفاق  منظمة  شاركت 
)املنحل(  البعث  حكومة  عىل  للضغط  املؤمترات 
من  عدد  توجهت  وفعاًل  املعتقلني،  رساح  بأطالق 
املسؤولني  مع  والتقت  العراق  إىل  الدولية  املنظامت 
املعتقلني،  رساح  بإطالق  طالبتهم  السابق  النظام  يف 
إالّ أن احلكومة ردت بأعداء كل من طالبت املنظامت 

الدولية بأطالق رساحه)87(. 

التي  واالعدامات  االعتقاالت  مسلسل  استمر 
آذار 1984م  طالت اإلسالميني يف كل مكان، ففي 
كانوا  اإلسالميني  من  شخص   )100( النظام  أعدم 
اهاليهم  أعني  أمام  وأعدموا  كربالء،  معتقالت  يف 
املنظامت  استمرت  ذلك  الرزازة)88(. ومع  منطقة  يف 
ــارج  وخ داخــل  عملياهتا  يف  الــرسيــة  ــزاب  ــ واألح
العراق، ويف كربالء قامت منظمة العمل اإلسالمي 
باهلجوم  آب عام 1986م  والعرشين من  التاسع  يف 

عىل مقر اجليش الشعبي يف املدينة. 

عىل الرغم من استخدام النظام الرعب من أجل 

واالنتقاد  املعارضة  أن  إالّ  مناوئية،  عىل  القضاء 
مفاصل  عموم  يف  اخلفاء  يف  يرسى  ظل  لسياساته 
كربالء  أهايل  باجلملة  االعدامات  متنع  ومل  العراق، 
هلم  سنحت  حينام  النظام  ومواجهة  االنتفاض  من 

الفرصة. 

كربالء وانتفا�شة �شعبان عام 1991م 

الكويت  اجتياح  أحـــداث  بعد  الــعــراق  شهد 
عام1991م، غليانًا شعبيًا عم أغلب مناطق العراق 
فانطلقت االنتفاضة من حمافظة البرصة، عندما واجه 
من  املنسحبة  اجلمهوري  احلرس  قوات  البرصيون 
الكويت، ورسعان ما رست االنتفاضة إىل حمافظات 

عدة ومنها كربالء)89(. 

لالنتفاضة،  مهيئًا  كربالء  يف  العام  الوضع  كان 
يف  انتفاضات  قيام  عــن  انــبــاء  ورود  بعد  السيام 
ان  ويذكر  عامرة(،  نارصية،  )برصة،  اجلنوب  مدن 
املرجع الديني األعىل أبو القاسم اخلوئي )1899-
يوم  كربالء  إىل  زيارة  يف  وقتها  كان  1992م()90(. 
املوافق  شعبان1411هـ  من  عرش  الرابع  اجلمعة 
الزائرون  احلادي عرش من آذار 1991م وطلب منه 
ألن  ربام  طلبهم  عىل  يرد  مل  أنه  إالّ  باجلهاد،  االفتاء 
"املرجع مل يرد لدماء العراقيني ان هتدر عىل يد سلطان 

جائر ال يعرف الرمحة")91(. 

اطلقت رشارة االنتفاضة يف يوم األحد السادس 
عرش من شعبان املوافق الثالث عرش من آذار 1991م 
عند تشييع جنازة اخوين استشهدا يف أرض الكويت، 
وكان املشيعون يف الصحن احلسيني الرشيف يتفون 
مشادات  أثرها  عىل  حدثت  ملفتة،  دينية  هبتافات 
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خروج  وبعد  األمــن،  ورجــال  الزائرين  بني  كالمية 
أحد  هتف   العباس اإلمام  صحن  من  املشيعني 
األمن  رجال  أحد  فاطلق  النظام،  بسقوط  املشيعني 
النار  اطالق  تم  املقابل  ويف  قتياًل،  وارداه  عليه  النار 
احلادثة  تلك  فكانت  أيضًا،  وقتل  األمن  رجل  عىل 
يوم  ظهر  انطلقت  التي  لالنتفاضة  الرسمي  االيذان 
الثالثاء الثامن عرش من شعبان املوافق اخلامس عرش 

من آذار1991م)92(. 

كانت حملة العباسية الرشقية والغربية أوىل املناطق 
الكربالئية التي أعلنت بدء االنتفاضة يف كربالء، إذ 
عىل  باهلجوم  املنطقة  هذه  شباب  من  جمموعة  قامت 
مقر املنظمة احلزبية الواقعة خلف اعدادية كربالء يف 
تلك املحلة، وسيطروا عليها بعد فرار اعضاء احلزب 
األسلحة  عىل  الــثــوار  واســتــوىل  فيها،  املوجودين 
من  متكنوا  االسلحة  وهبــذه  املنظمة،  يف  املوجودة 
السيطرة عىل مقرات عدة للحزب يف خمتلف مناطق 
كربالء وانترشت االنتفاضة يف حملة املخيم والقزوينية 
العامل  وحي  املعلمني  وحي  واجلمعية  والسعدية 
عىل  لألرشاف  جلنة  وشكلوا  وغريها،  الغدير  وحي 
الثوار  شؤون  إلدارة  وأخرى  املدينة،  شؤون  إدارة 
توجهت  التي  النظام  قوات  ملواجهة  تأهبوا  الذين 

نحو املدينة)93(. 

التي  والعشوائية  الفوىض  من  الوضع  خيــُل  مل 
املقابل  يف  املدينة،  يف  عدة  أماكن  خراب  يف  تسببت 
من  عسكرية  قوات  بإرسال  البعثية  احلكومة  قامت 
بغداد واملناطق املحيطة بكربالء لتطويق الثورة فيها، 
يف  الوضع  هتدئة  مهمة  كامل  حسني  إىل  اوكل  وقد 
كربالء مهام كان الثمن، ورسعان ما حتشدت القوات 

الطائرات  ــدأت  وب املدينة  ــراف  اط عىل  احلكومية 
املروحية تدعو األهايل إىل اخالء املدينة ويف حالة عدم 
االستجابة سيتم رضب املدينة بالسالح الكيمياوي، 
العيارات  بمختلف  املدينة  بقصف  املدفعية  وبدأت 
احلكومية  القوات  واستمرت  واملتوسطة،  الثقيلة 
املقاومني  قبل  مقاومة شديدة من  بالتقدم وواجهت 
وتكبد الطرفان خسائر كبرية فضاًل عن الضحايا التي 
سقطت من قبل األهايل العزل، ونتيجة عدم التكافؤ 
احلرم  داخــل  إىل  االنسحاب  إىل  املقاومون  اضطر 
واغالق األبواب، عندها أصدر حسني كامل أوامره 
باقتحام احلرم الرشيف وتم قصف األبواب ودارت 
بمقتل  انتهت  احلسيني  احلرم  داخل  شديدة  معركة 
وتفتيش واسعة  اجليش محلة دهم  فيه وشن  كل من 
بشكل  الشباب  من  كبري  عدد  اعتقال  وتم  املدينة  يف 
عشوائي تم قتل عدد كبري منهم ونقل االخرون إىل 
معتقل الرضوانية يف بغداد، وبعد ان هدأت األوضاع 
فرق  قامت  بالكامل  املدينة  عىل  اجليش  وسيطر 
وأصدر  الشوارع،  و  احلرم  من  اجلثث  برفع  البلدية 
حسني كامل أوامره هبدم البنايات املحيطة باملرقدين 
الرشيفني وجتريف البساتني املحيطة باملدينة، وانترش 

اجليش يف مجيع مناطق املدينة واحيائها)94(. 

آنذاك  كربالء  حمافظ  اعتقال  تم  آخر  جانب  من 
يف  االخفاق  بتهمة  الــديــراوي(  عيل  حممد  )غــازي 
الحتواء  الالزمة  االجـــراءات  اختــاذ  وعــدم  العمل 
وتم  املحافظة،  يف  األول  املسؤول  باعتباره  الثورة 
العزيز( حمافظًا  تعيني لواء الرشطة )عبد اخلالق عبد 
املحافظة  يف  احلزب  مسؤول  تغيري  تم  كام  لكربالء، 
)عبد الرزاق منزل( وتعيني )أمحد حمسن علوان( بدالً 
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الدوائر االمنية كافة وبعض  عنه، وتم تغيري قيادات 
مدراء الدوائر اخلدمية)95(. 

وبقية  كربالء  يف  الوضع  عىل  النظام  سيطرة  بعد 
آنــذاك  احلاكم  النظام  قــام  املنتفضة،  املحافظات 
لالنتقام  استعدادًا  األوضاع  لتهدئة  اجراءات  بعدة 
احلادي  يف  فاجرب  حكمه،  نظام  ضد  املنتفضني  من 
أبو  العظمى  اهلل  آيــة  اذار1991م  من  والعرشين 
التلفزيون  شاشة  عــىل  الظهور  اخلــوئــي  القاسم 
إىل  املنتفضة  املحافظات  الشيعة يف  احلكومي ودعوة 
وزاريًا  تعدياًل  أجري  يومني  وبعد  انتفاضتهم،  اهناء 
ابن  باعتباره  للوزراء  رئيسًا  بتعني )سعدون محادي( 
كربالء ليعطي انطباعًا بان للشيعة دورًا مؤثرًا يف إدارة 
الدولة)96(. إىل جانب ما مارسه نظام  البعث )املنحل( 
من وحشية بحق أهايل كربالء، أزال رجاالته من عىل 
األرض مجيع املدارس الدينية، لتخلو كربالء املقدسة 
من  القّلة  وبقيت  والطلبة،  والعلامء  ــدارس  امل من 
يتداولون  اليد،  اصابع  بعدد  وهم  احلقيقيني  العلامء 
ويف  السلطة)97(.  عيون  عن  بعيدًا  الدينية  العلوم 
املجال االقتصادي شهدت كربالء ركودًا حقيقيًا بعد 
توقف السياحة الدينية عىل أثر أحداث حرب اخلليج 
وما رافقها من قيام االنتفاضة الشعبانية وقمعها من 
قبل النظام، فضاًل عن احلصار االقتصادي الذي ترك 

أثره عىل عموم مدن العراق)98(. 

اأو�شاع كربالء ال�شيا�شية 1991-2003 م 

أستمرت املشاعر املناهضة للنظام يف كربالء تغيل 
بالتضييق عىل  األمنية  األجهزة  استمرار  بصمت مع 
اإلمام  مولد  يوم  يف  اليها،  والوافدين  كربالء  أهايل 
من  شعبان  من  الثالث  يصادف  الذي   احلسني

كل سنة هجرية اعتادت املدينة إقامة احتفال رسمي 
هبذه املناسبة، ويف الثاين والعرشين من ترشين الثاين  
1998م، اقيم االحتفال الذي ُدعي اليه صدام حسني، 
الثورة  لكنه اعتاد ان يوفد  نائب رئيس جملس قيادة 
آنذاك عزت إبراهيم ممثاًل عنه، إذ تعرض األخري إىل 
حماولة اغتيال حينام ترجل من سيارته يف باب القبلة 
به،  والرتحيب  ملصافحته  املستقبلون  نحوه  وتقدم 
أخرى  تلتها  يدوية  قنبلة  احلشود  بني  من  فانطلقت 
فأصيب عدد من محايته وبعض املسؤولني، لكنه نجا 
الزيارة  برنامج  النائب  واكمل  املنفذ،  قتل  بعد  منها 
بشكل طبيعي)99(. وعىل أثر تلك احلادثة اغلق الناس 
الكربالئي صمت وترقب  الشارع  حمالهتم وساد يف 
عىل  ردًا  احلكومة  تتخذها  قد  ــراءات  اج من  خوفًا 
هوية  عىل  التعرف  تم  يومني  وبعد  االغتيال،  حماولة 
التابعة  الفهود  منطقة  من  انه  تبني  إذ  العملية  منفذ 
الناس وعادوا إىل مزاولة  قار، فاطمأن  ملحافظة ذي 

اعامهلم اليومية بشكل طبيعي)100(. 

نتيجة  مضطربًا  جوًا  يعيش  العراق  كان  وقت  يف 
يف  جمددًا  برضبه  والربيطانية  األمريكية  التهديدات 
كام  النووي،  برناجمه  بخصوص  تعاونه  عدم  حالة 
تعهدت  اخلــارج  يف  العراقية  املعارضة  مجاعات  ان 
لإلطاحة  املتحدة  والواليات  بريطانيا  مع  بالعمل 
بصدام حسني. وكانت وزارة اخلارجية الربيطانية قد 
عقدت مؤمترًا للمعارضة العراقية وبحثت معها سبل 
العمل إلهناء حكم النظام العراقي بأرسع ما يمكن. 
واستمر تطور األحداث حتى قيام القوات األمريكية 

باحتالل العراق عام 2003م)101(. 

ليلة  يف  األمريكي  االحتالل  عمليات  بدء  وعند 
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التايل  اليوم  صباح  يف  وجهت  آذار  من  عرش  التاسع 
رضبة جوية ملواقع حمددة يف كربالء فتم قصف مقر 
وسط  يف  )املنحل(  البعث  حلزب  كربالء  فرع  قيادة 
املدينة ومديرية املخابرات الواقعة قرب حي العباس، 
ثانية فضاًل عن  مرة  األخرية  تم قصف  يومني  وبعد 

اهداف أخرى)102(. 

دخلت القوات األمريكية إىل كربالء، بعد سلسلة 
امريكية  أثرها قوات  نزلت عىل  الغارات اجلوية  من 
من الفرقة )101( املحمولة جوًا عند احلافة الغربية 
من  كتيبة  نيلسون  جــريارد  اجلنرال  وقاد  لكربالء، 
وتقدم  األباتش  مروحيات  من  بحامية  الدبابات 
من  حمــدودة  مقاومة  وواجــه  احلسيني.  احلرم  باجتاه 
جمموعات مسلحة من بقايا  البعث )املنحل( وأتباع 
النظام الصدامي املجرم. ومنذ اليوم األول لالحتالل 
األمريكي ملدينة كربالء قرر أهاليها من علامء ووجهاء 
قوات  من  املقدسة  املراقد  محاية  املؤمنني  ومجــوع 
االحتالل ومنع اجليش األمريكي من الدخول إليهام 
مهام كانت األسباب والذرائع، وتوجه عدد كبري من 
املقامات  أمام  وجتمعوا  احلسيني  احلرم  إىل  السكان 

املقدسة)103(. 

السيستاين  عيل  السيد  اهلل  آيــة  املرجع  ــل  وأرس
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  الــوارف(  ظله  )دام 
)دام عزه( إىل كربالء وهو من علامء كربالء وفوضه 
ــاع  األوض استقرار  يف  للمسامهة  شفوي  بشكل 
للعتبات  التعرض  عدم  وضامن  واالجتامعية  األمنية 
املقدسة والسكان)104(، وعندما تأخر دخول القوات 
والفنادق  العباس  وحي  احلسني  حي  إىل  األمريكية 
الناس إىل  املحيطة باحلرم احلسيني مدة يومني توافد 

املرقد احلسيني لقراءة األدعية وجمالس العزاء طوال 
الليل، وهو ما كان من املمنوعات التي يعاقب النظام 
السابق من خيالفها بالسجن وباإلعدام أو النفي. وبدأ 
الكربالئيون ممارسة الشعائر احلسينية يف توجس. ويف 
أول األمر توجه بضعة رجال وشباب يف مسرية من 
اللطم من مرقد اإلمام احلسني إىل مرقد اإلمام 
التقاليد  أقدم  من  لواحدة  استعادة  يف   العباس
)املنحل(  البعث  حــزب  حظرها  التي  املدينة  يف 

احلاكم)105(. 

قرر الشيخ الكربالئي اقفال األبواب السبعة ملرقد 
اإلمام احلسني حتى ال يلجأ إليها املزيد من اتباع 
صدام ويتمركزون فيها يف وقت بدأ عدد من الوجهاء 
املرقد،  من  إلخراجهم  البعثيني  بقايا  مع  مفاوضات 
املرقد  غادروا  الذين  البعثيني  أمام  األبواب  ُفتحت 

واحلرم واملدينة ومل ُيعرف مصريهم بعد ذلك. 

الشيخ  ــام  أقـ الــشــعــائــر،  ــة  ــأدي ت ــًا عــىل  ــرص وح
للمرقد،  القبلة  باب  أمام  اجلامعة  صالة  الكربالئي 
وأعلن عن استالم إدارة األماكن املقدسة يف كربالء 
بتكليف من املرجع األعىل السيد عيل السيستاين )دام 
إىل  الكربالئي  الشيخ  منزل  وحتّول  الــوارف(،  ظله 
العشائر  وشيوخ  للعلامء  متواصلة  الجتامعات  مقر 
يف  للبحث  مدخاًل  وشكل  كربالء،  يف  واملتنفذين 
تشكيل إدارة حملية للمدينة كبديل عن سلطة صدام 
حتى  األمريكية  القوات  عىل  الطريق  قطع  هبــدف 
ومن  اختيارها.  من  إداري  جملس  بفرض  تقوم  ال 
عزه(  )دام  الكربالئي  الشيخ  وافق  عدة  أسامء  بني 
التدرييس يف معهد  اليارسي  عىل تسمية أكرم حمسن 

كربالء التقني حمافظًا لكربالء)106(. 
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العتبات  إلدارة  العليا  اللجنة  تشكلت  ذلك  بعد 
ترشين  األول  يف  املــقــدســة  ــالء  ــرب ك يف  املــطــهــرة 
السيد  املــرحــوم  )العالمة  بعضوية  األول2003 
الصايف  أمحد  السيد  والعالمة  الطباطبائي)107(  حممد 
املرجعية  من  بأمر  الكربالئي(  املهدي  عبد  والشيخ 
العليا يف النجف األرشف وبترصيح خطي وقعه آية 
اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين ومراجع 
النجف األرشف آيات اهلل العظام السيد حممد سعيد 
احلكيم والشيخ حممد إسحاق الفياض والشيخ بشري 
العتبات  شؤون  إدارة  اللجنة  هذه  تولت  النجفي، 

املقدسة منذ عام2003م وملدة حمددة)108(. 

عىل  الستار  كربالء  اسدلت  التطورات  وهبــذه 
حقبة دموية عانت منها األمرين عىل خمتلف اجلوانب 
مرحلة  وبدأت  واالجتامعية،  واالقتصادية  السياسية 

 .جديدة اساسها ثورة اإلمام احلسني

الخاتمة 

تاريخ  يف  ليس  مميزة  بخصوصية  كربالء  حظيت 
ملا  مجعاء  االنسانية  تاريخ  يف  بل  فحسب  العراق 
أحتوته من صور البطولة والفداء يف خمتلف االزمان، 
لكل  وتوجس  قلق  مصدر  بساطتها  رغم  ومثلت 
الطغيان  عىل  للثورة  رمزًا  كانت  ألهنا  جائر،  حاكم 
احلارض.  يومنا  وإىل   احلسني احتضنت  ان  منذ 
فكان احلكام خيطبون ودها من اجل ضامن مسايرهتا 
هلم، اال أن الثورة تأبى اال ان تواجه الطغيان متخذة 
يفرس  ما  وهذا  يتذى،  مثاالً   احلسني ثورة  من 
من  احلكام  يد  عىل  ابناؤها  له  تعرض  الذي  الظلم 

مطاردة واعتقال وتعذيب واعدام، وخمتلف اصناف 
االضطهاد. 

رفض  شموليًا  نظامًا  )املنحل(  البعث  نظام  كان 
بلدهم  يف  العراقيني  حق  وسلب  ــر،  األخ ــود  وج
واملدن  عمومًا  العراق  وأدخــل  خياراهتم،  وصــادر 
املقدسة خصوصًا يف فرتة مظلمة، حرم فيها الفرد من 
أبسط حقوقه، وهذا دليل عىل زيف الشعارات التي 
محلها احلزب من وحدة وحرية، فقد استخدم احلزب 

أبشع أنواع التمييز بني مدن العراق. 

يف  تارخيها  معظم  يف  كانت  كربالء  ان  الحظنا 
خالف مع احلاكم، ويف عهد حكم البعث )املنحل( 
احلفاظ عىل  أجل  من  التضحيات  من  الكثري  قدمت 
مواجهة  يف   احلسني اإلمام  خطها  التي  مبادئها 

الظلم والطغيان. 

 الهوام�ض 

ت، ( 1) د.  بال،  امليزان،  يف  الشيعة  مغنية،  جواد  حممد 
ص303. 

قسم ( 2) الوطن،  وبناء  العراق  شيعة  مالك،  جواد  حممد 
كربالء،  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  الفكرية  الشؤون 

2012، ص398. 

جعفر اخلياط، كربالء يف املراجع الغربية، بحث منشور ( 3)
قسم  املقدسة،  العتبات  موسوعة  اخللييل،  جعفر  يف: 
االعلمي  مؤسسة  منشورات  الثامن،  اجلزء  كربالء، 

للمطبوعات، بريوت، 1987، ص260. 

تاريخ ( 4) من  قرون  اربعة  لونكريك،  مهيسيل  ستيفن 
 ،1968 بغداد،  اخلياط،  جعفر  ترمجة:  العراق، 

ص205. 
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اسحق نقاش، شيعة العراق، ترمجة عبد االله النعيمي، ( 5)
ص33- دمشق،1996،  والنرش،  للثقافة  املدى  دار 

 .46

تاريخ ( 6) املقدسة  كربالء  يف  العلمية  احلوزة  جواد،  عيل 
زاخر بالعلم والعطاء )جملة اهلدى(، 2012/5/4. 

ووثائق، ( 7) حقائق  الدعوة  حزب  اخلرسان،  صالح 
االسرتاتيجية،  والبحوث  للدراسات  العربية  املؤسسة 

دمشق، 1999، ص16. 

اإلسالمية ( 8) احلركة  )مسرية  اجلمر  املؤمن، سنوات  عيل 
يف العراق 1957-1986(، املركز اإلسالمي املعارص 

للدراسات والرتمجة والنرش، بريوت، ص20-19. 

العراق ( 9) تأريخ  من  اجتامعية  ملحات  الوردي،  عيل 
 ،2004 إيران،  ط1،  األول،  القسم  ج5،  احلديث، 
ص113-115؛ املس بيل، فصول من تاريخ العراق 
للطباعة  الرافدين  ط1،  اخلياط  جعفر  ترمجة  القريب، 

والنرش، بريوت،2010، ص388. 

عيل املؤمن، املصدر السابق، ص20-19. ( 10)

اسحق نقاش، املصدر السابق، ص115. ( 11)

العراقية ( 12) الثورة  احلسني،  الرزاق  عبد  ينظر  للتفاصيل 
قم،  الرسور،  مطبعة  املحبني،  مؤسسة  الكربى، 
السابق،  املصدر  مالك،  جواد  حممد  66؛  ص  د.ت، 

ص484-397. 

العراق ( 13) تطور  يف  الشيعة  دور  النفييس،  فهد  اهلل  عبد 
الكويت،  والتوزيع،  للنرش  السالسل  ذات  السيايس، 

1990، ص178. 

يف ( 14) الشيعة  الدين  رجال  دور  الغانمي،  هاشم  باسم 
1900-1920احللقة  العراقية  السياسية  األحداث 
 .fcdres. com :االوىل، بحث منشور عىل شبكة االنرتنت

جعفر اخلياط، املصدر السابق، ص360-358. ( 15)

وحديثًا، ( 16) قدياًم  كربالء  تاريخ  زميزم  رشيد  سعيد 
بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  القارئ  دار  ط1، 

2010، ص 157-153. 

سلامن هادي ال طعمة، تراث كربالء، ط2، منشورات ( 17)
 ،1983 بريوت،  للمطبوعات  االعلمي  مؤسسة 
والعمل  كربالء  الغانمي،  أمحد  باسم  ص405؛ 
العدد  املدى،  جريدة  ملحق  اخلمسينات،  يف  السيايس 

3262، اخلميس 2015/1/15. 

السابق، ( 18) املصدر  الشريازي،  احلسيني  حممد  اإلمام   
ص54. 

سلامن هادي ال طعمة، تراث كربالء...، ص405. ( 19)

إىل ( 20) جاء  الشريازي  اهلل  حبيب  بن  مهدي  بن  حممد  هو 
عاش  العمر  من  التاسعة  يف  وهو  والده  مع  كربالء 
اسس  عامًا،  وثالثون  خسة  مدى  عىل  فيها  ودرس 
اهلية  مكتبة  اول  وفتح   ،الصادق اإلمام  مدرسة 
جملة  أسس  اجلعفرية،  باملكتبة  سميت  كربالء  يف  عامة 
االسالمية،  اخلريية  واجلمعية  الدينية،  املسائل  اجوبة 
ساهم يف انشاء عدد من املشاريع اإلسالمية يف كربالء 
تعرض  وغريها.  الكريم،  القران  حفاظ  مؤسسة  منها 
وعائلته إىل مضايقات النظام آنذاك، وتم اعتقال اخيه 
العراق  مغادرة  إىل  فأضطر  وتعذيبه،  الشريازي  حسن 
ألف )1250(  الكويت.  يف عام 1391هـ واستقر يف 
حوايل  إىل  كتبه  وترمجت  وكراس،  وكتيب  كتاب 
وفاة  بعد  كربالء  يف  العلمية  احلوزة  قاد  لغة،  عرشين 
وبعد  والده  حياة  يف  السياسية  املعارك  خاض  والده، 
العهد  يف  الكبار  املسؤولني  من  بعدد  والتقى  وفاته، 
امللكي واجلمهوري بدًء من السيد حممد الصدر وانتهاء 
إليه  شكا  مرجان الذي  الوهاب  عبد  الوزراء  برئيس 
الكريم  ذاته مع عبد  الشيوعية، وسلك االجتاه  انتشار 
نظام  مضايقات  وبعد  عارف.  السالم  وعبد  قاسم 



110

تأريخ كربالء السياسي 1968-2003م

خلسة  اخلروج  إىل  اضطر  وعائلته  له  )املنحل(  البعث 
من العراق عام 1971م، واستقر يف الكويت حتى تويف 
للمزيد: راجع السيد حممد احلسيني الشريازي، عشت 
2006ص1- االمني،  هيئة  مكتبة  ط3،  كربالء،  يف 
وآفاق  الشيعية.  الدينية  املرجعية  الكاتب،  أمحد  81؛ 
التطور... اإلمام حممد الشريازي نموذجًا، ط2، د.م، 
2007، ص 87-88. )ارقام الصفحات هلذا املصدر، 
مفرتضة من قبل الباحثة الن الكتاب نسخة الكرتونية 
نظام  إىل  حتويلها  وتم  الورقية  النسخة  توفر  وعدم 
A5 وحجم اخلط 12 ونوع اخلط  word بحجم ورق 

 .)Simplified Arabic

أمحد الكاتب، املرجعية الدينية الشيعية، ص88-87. ( 21)

باقر ( 22) حممد  السيد  رغيف،  ابو  الكريم  عبد  مهند 
-1934 العراقية  السياسة  يف  ودوره  حياته  الصدر: 
العراقي،  للكتاب  مرتض  مرص  مؤسسة   ،1980

بريوت،2011. ص106-104. 

صالح اخلرسان، املصدر السابق، ص90. ( 23)

املصدر نفسه، ص64. ( 24)

املصدر نفسه، ص131. ( 25)

عيل املؤمن، املصدر السابق، ص 60-59. ( 26)

طالب احلسن، بعث العراق من البداية املريبة إىل النهاية ( 27)
بريوت،2011،  والطباعة،  للنرش  اور  دار  الغريبة، 
ص405، ص406-409؛ قابل حمسن كاظم الركايب، 
اطروحة   ،1968-1958 العراق  يف  احلزبية  احلياة 
كليمنس،  سانت  جامعة  منشورة(  )غري  دكتوراه 

2011، ص66.

أمحد الكاتب، مذكرات، ص17. ( 28)

وزير ( 29) من  كل  شخصًا،  عرشون  وعدده  الوفد  ضم 
االصالح الزراعي ومدير االمن العام ومدير الرشطة 

العام وعدد من املسؤولني. 

من ( 30) صفحات  االيام:  تلك  الشريازي،  حممد  السيد 
تاريخ العراق السيايس، ط1، 2000، نسخة الكرتونية 
منشورة عىل موقع الشريازي نت، بال ارقام صفحات 

)بال. ر. ص(. 

يف ( 31) املطوية  الصفحات  من  طعمة،  آل  هاشم  حسني 
الراحل  الشريازي  املرجع  املقدسة:  كربالء  تاريخ 
حسن  أمحد  عىل  املتكامل  االسالمي  النظام  يعرض 
Alhudaonline. االلكرتونية،  اهلدى  صحيفة  البكر، 

 com

أمحد الكاتب، املرجعية الشيعية.، ص88. ( 32)

التكريتي يف مذكراته ( 33) ينكرها حردان  احلقيقة ال  وهذه 
بالدولتني  اتصل  حزبه  ان  ويذكر  تفاصيلها  يروي  بل 
وابدت  حسني،  وصدام  عفلق  ميشيل  طريق  عن 
ما  ان يسري احلزب وفق  للمساعدة مقابل  استعدادمها 
ترسمه له الدولتان، وان يثبت قوته يف الداخل. ينظر: 

املؤمن، املصدر نفسه، ص101. 

اخلرسان، املصدر السابق، ص156.( 34)

(35 )

املؤمن، املصدر السابق، ص99. ( 36)

احلرب ( 37) ربح  العراق  احتالل  االمري عالوي،  عبد  عيل 
املؤسسة  الوهاب،  عبد  عطا  ترمجة  السالم،  وخسارة 

العربية للدراسات والنرش، بريوت،2009، ص42. 

أمحد الكاتب، املرجعية...، ص 88. ( 38)

 أمحد الكاتب، مذكرات...، ص27-26. ( 39)

عيل املؤمن، املصدر السابق، ص 103- 104.  ( 40)

ألحزاب ( 41) املشرتكة  القواسم  عليوي،  حسن  هادي  د. 
مدارك،  جملة   ،2003-1968 العراقية،  املعارضة 
بال.  االلكرتونية،  النسخة  والعارش،  التاسع  العدد 

ر.ص. 
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الشباب ( 42) جلسات  عىل  يركزون  الشريازيون  كان 
القرآن  حفظ  ومدارس  الدينية  واملدارس  احلسيني 
قادة  ومن  والثقافية.  االعالمية  النرشات  واصدار 
)وهو  املدريس  تقي  حممد  السيد  اهلل  آية  الشريازيني 
هادي  السيد  وشقيقه  الشريازي(  اإلمام  تلميذ 
سبعينات  هناية  يف  الشريازيون  استبدل  وقد  املدريس. 
العمل  منظمة  إىل  املرجعية  احلركة  اسم  املايض  القرن 
من  يديرها  الشريازي  حممد  السيد  وكان  االسالمي، 
وكان  املدريس،  تقي  حممد  السيد  قيادهتا  توىل  إيران، 
احلسيني، ومن  الشيخ حمسن  باسمها  الرسمي  الناطق 
احليدري  كامل  والسيد  املدريس  هادي  السيد  قيادييها 
والذي انشق عنها الحقًا انظر صفحة البديل العراقي، 
الشيعي،  الواقع  يف  هلم  دور  واي  هم  من  الشريازيون 

 .albadeeliraqi. Com

يف ( 43) عشت  الشريازي،  احلسيني  حممد  السيد  اإلمام 
كربالء، ط3، مكتبة هيئة االمني، 2006 ص81-1. 

أمحد الكاتب، املرجعية...، ص44-43. ( 44)

عيل املؤمن، املصدر السابق، ص109. ( 45)

تشارلز تريب، صفحات من تاريخ العراق: بحث موثق ( 46)
يف تاريخ العراق املعارص منذ نشوء الدولة احلديثة حتى 
اواسط2002، ترمجة: زينة جابر ادريس، الدار العربية 

للعلوم، بريوت،2006، ص273-271. 

املؤمن، املصدر السابق، ص 113-111. ( 47)

املؤمن، املصدر السابق، ص119.  ( 48)

تشارلز تريب، املصدر السابق، 272. ( 49)

والدولة ( 50) الشيعة  العلوي،  حسن  ينظر:  للتفاصيل 
الثقافة،  دار   ،1990-1914 العراق  يف  القومية 

للطباعة والنرش، قم، 1990، ص377-372. 

تشارلز تريب، املصدر السابق، 272. ( 51)

املؤمن املصدر السابق، ص 144. ( 52)

السيد حممد احلسيني الشريازي، كفاحنا، ط1، 2002، ( 53)
نسخة الكرتونية pdf، بال. ر. ص. 

تشارلز تريب، املصدر السابق، ص273. ( 54)

املصدر نفسه، ص 271. ( 55)

هو آية اهلل السيد حسن بن السيد مهدي الشريازي، ولد ( 56)
احلكومات  واجه  1937م،  عام  االرشف  النجف  يف 
العراق بفكره وقلمه ولسانه،  التي تعاقبت عىل حكم 
تعرض لالعتقال والتعذيب مرات عدة السيام يف عهد 
ومن  لبنان  إىل  العراق  غادر  لذا  البعث،  حزب  حكم 
فأسس  والعلمي  السيايس  بنشاطه  استمر  سوريا،  ثم 
املدارس واملراكز واحلسينيات، واسس احلوزة العلمية 
الزينبية يف سوريا يف عام 1975، واسس مكتب مجاعة 
اربعني  حوايل  وكتب   ،1977 عام  لبنان  يف  العلامء 
بحث مطبوع، ويف عام 1980 تم اغتياله يف لبنان من 
املعلومات  شبكة  ينظر:  للمزيد  البعث.  حزب  قبل 

الدولية )االنرتنت(. 

الشهري واالديب ( 57) الكبري واخلطيب  العالمة  هو سامحة 
الكعبي،  فالح  بن  الزهراء  عبد  الشيخ  الشاعر: 
االوىل  مجادى  شهر  من  عرش  اخلامس  ليلة  يف  تويف 
ويوم  كربالء  مدينة  يف  أليمة  ليلة  1394هـ،وكانت 
كان  هـ   1394 االوىل  مجادى  شهر  من  عرش  اخلامس 
حدب  كل  من  اجلامهري  زحفت  فقد  مشهودًا،  يومًا 
وصوب لالشرتاك يف تشييعه من بيته يف »حي احلسني« 
تشييعه  مراسيم  ان  عيان:  شهود  وقال  مرقده،  إىل 
إذ   الكبار،  املراجع  تشييع  ملراسيم  متاما  مشاهبة  كانت 
واخلليج   العراق  يف  البارزين  اخلطباء  اكرب  احد  كان 
فكتبت  االسالمية،  البالد  من  الكثري  لوفاته  ضجت 
الطاهرة  عنه الصحف واملجالت واقيمت عىل روحه 
جمالس الفاحتة يف العديد من املدن مثل كربالء، بغداد، 
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وكان  طهران،  بريوت،  الكويت،  البرصة،  الساموة، 
فاطمة  العاملني  نساء  سيدة  ميالد  يوم  ميالده  يوم 
يوم  وكان  الزهراء  عبد  سمي  ولذلك   ،الزهراء
قتيل  »احلسني  كتاب  املطبوعة  آثاره  من  وفاهتا.  وفاته 
العربة«، طبع أكثر من مرة. كان يساهم بشكل فعال يف 
للمشاريع االسالمية، بحيث ال جتد مرشوعًا  التمهيد 
اسالميًا واحدًا يف مدينة كربالء املقدسة آنذاك مل يكن له 
دور فيه، كان يعتني برتبية اخلطباء الناشئني. وقد مات 
مسمومًا بعد أن دس له السم يف القهوة. للمزيد ينظر: 
حزين  صوت  الكعبي  الشيخ  كربالء،  ادباء  من  نخبة 
الكتاب والعرتة، بريوت، 1993،  ودمعة ساكبة، دار 

ص94-1.

السيد حممد الشريازي، تلك االيام، املصدر السابق. ( 58)

مكان ( 59) الزهور(  )قرص  بـ  امللكي  العهد  يف  يسمى  كان 
القرص  ثورة متوز 1958 أصبح  املالكة، وبعد  األرسة 
فرتة  ويف  العسكري،  الصدرية  لآلمراض  مستشفى 
النهاية  حكم صدام حسني أصبح معتقل يسمى قرص 
منهم  االعرتاف  الستخراج  السجناء  تعذيب  مهمته 
الذي  العام  االمن  مدير  كزار  ناظم  وبأرشاف  بالقوة، 
من  الن  النهاية  قرص  وسمي  بعد،  فيام  تصفيته  متت 
ينظر:  للمزيد  هنايته.  تكون  املعتقلني  من  فيه  يدخل 

شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(.

 www.iraqmemory.org/inp. 

املؤمن املصدر السابق، ص 115. ( 60)

أمحد الكاتب، مذكرات، ص 41-40. ( 61)

الشيعة ( 62) ملعظم  االسايس  النشاط  هي  التجارة  كانت 
 1950-1948 املدة  خالل  اليهود  هجرة  بعد  السيام 
القوات  السيام  الدولة  يف  العمل  من  حمرومون  ألهنم 
املسلحة اال ما ندر. للتفاصيل ينظر: -فرهاد ابراهيم، 
يف  الشيعة  نموذج  العريب  العامل  يف  والسياسة  الطائفية 

العراق: رؤية يف موضوع الدين والسياسة يف املجتمع 
القاهرة، د. ت،  املعارص، مكتبة مدبويل، ط1،  العريب 

ص361-360.    

املؤمن، املصدر السابق، ص126. ( 63)

املصدر نفسه، ص 151. ( 64)

املصدر نفسه، ص144. ( 65)

أمحد الكاتب، املرجعية...، ص63. ( 66)

سعيد رشيد زميزم، كربالء واحلركة الوطنية يف القرن ( 67)
العرشين )1900-2000(، مركز كربالء للدراسات 

والبحوث، ط1، العراق، 2015، ص 38-37. 

املؤمن املصدر السابق، ص165. ( 68)

املصدر نفسه، ص159. ( 69)

ص288؛ ( 70) السابق،  املصدر  تريب  تشارلز 
كربالء،  يف   1977 صفر  انتفاضة  املؤمتر،  صحيفة 

العدد2982،5/حزيران 2014. 

والوقائع ( 71) احلوادث  اهلل،  نرص  آل  نارص  الصاحب  عبد 
والنرش  للطباعة  البالغ  مؤسسة  كربالء،  تاريخ  يف 

والتوزيع، بريوت، 2014، ص476. 

املؤمن املصدر السابق، ص168. ( 72)

اخلرسان، املصدر السابق، ص220( 73)

عبد الصاحب نارص آل نرص اهلل، املصدر السابق، ص ( 74)
 .476

اخلرسان، املصدر السابق، ص224-220. ( 75)

تشارلز تريب، املصدر السابق، ص 288. ( 76)

املصدر نفسه، ص294. ( 77)

املؤمن، املصدر السابق، ص232-229. ( 78)

املؤمن، املصدر السابق، ص 466. ( 79)

املصدر نفسه، ص 51. ( 80)
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عيل طاهر احلمود، العراق من صدمة اهلوية إىل صحوة ( 81)
اهلويات، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واالعالمية، 

بغداد، 2012، ص175. 

اخلرسان، املصدر السابق، ص372. ( 82)

يتبع ( 83) مدينة  كل  تنظيم  جعل  االسلوب  هذا  يتضمن 
من  جمموعة  وكل  اخرى،  مدينة  يف  يقيم  مسؤوالً 
املسؤولني يرتبطون بقيادي يقيم خارج العراق. املؤمن 

املصدر السابق، ص293. 

عبد اخلالق حسني، الطائفية السياسية ومشكلة احلكم ( 84)
 ،2011 بغداد،  ميزوبوتوميا،  دار  ط1،  العراق،  يف 

ص189. 

يف ( 85) عشت  الشريازي،  احلسيني  حممد  السيد  اإلمام 
كربالء، ص38-37. 

املؤمن املصدر السابق، ص 305. ( 86)

سعيد رشيد زميزم، كربالء واحلركة الوطنية، ص43-( 87)
 .44

عىل ( 88) تقترص  مل  التصفيات  تلك  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
االسالميني الشيعة بل طالت حتى بعض علامء السنة 
بسياسته  التنديد  أو  النظام  بمعارضة  جاهروا  الذين 
البدري واملهندس  كالشيخ ناظم العايص ومحد شفيق 
شخارة  مصطفى  عمر  والشيخ  ثابت  املجيد  عبد 
وغريهم الذين أعدموا يف عام 1984. املؤمن، املصدر 

السابق، ص349. 

سعيد رشيد زميزم، كربالء قديام وحديثًا، ص 163. ( 89)

الدين ( 90) تاج  هاشم  بن  اكرب  عيل  بن  القاسم  ابو  هو 
بن  موسى  اإلمام  إىل  نسبه  يرجع  اخلوئي،  املوسوي 
جعفر، ولد يف التاسع عرش ترشين الثاين 1899 
يف ايران، نال درجة االجتهاد يف فرتة مبكرة من عمره، 
اشد  يف  االرشف  النجف  يف  العلمية  احلوزة  وتراس 
مراحلها حساسية اذ تزامن ذلك مع تسلم نظام صدام 

البعثي احلكم يف العراق وانتصار الثورة اإلسالمية يف 
هذه  من  املبارش  باخلطر  يس  البعث  جعل  مما  ايران، 
الثورة، بل ان السلطة طالبت اخلوئي بان يصدر فتوى 
لرفضه  ونتيجة  اخلميني،  اإلمام  ثورة  فيها  يعارض 
البعثي،  النظام  يد  عىل  املضايقات  من  للكثري  تعرض 
اذ تعرض ملحاولة اغتيال بسيارة مفخخة عام 1980، 
فضاًل عن اغتيال العديد من طالب العلم من النجف 
بلداهنم، كام  إىل  منهم  العراقيني  االرشف وتسفري غري 
الشهيد  السيد  مقدمتهم  يف  تالميذه  من  مجلة  اعدمت 
بسبب   1980 عام  ُأغتيل  الذي  الصدر  باقر  حممد 
منها  عدة   مؤلفات  اخلوئي  للسيد  للبعث،  معارضته 
ومعجم  االعجاز  ونفحات  والبيان  التقريرات  اجود 
ومنهاج  الرواة  طبقات  وتفصيل  احلديث  رجال 
الدرس  منرب  شغل  انه  عن  فضاًل  وغريها.  الصاحلني 
لفرتة متتد إىل أكثر من سبعني عامًا، تويف يف الثامن اب 
وحياة  سرية  الواسطي،  أمحد  ينظر:  للمزيد   .1992
والنرش،  للطباعة  اهلادي  دار  بريوت،  اخلوئي،  اإلمام 
1998؛ اهلام محزة منيس، شذرات من حياة ابو القاسم 
الرتبية  كلية  جملة  بابل،  )1899-1992م(،  اخلوئي 
 ،2014 ايلول   ،17 العدد  بابل،  جامعة  االساسية/ 

ص450-424. 

سلامن هادي آل طعمة، االنتفاضة الشعبانية يف كربالء ( 91)
شعبان 1411هـ-آذار 1991، ط1، منشورات املؤرخ 
ص18- 1433هـ،  قم،  املختصة،  التارخيية  املكتبة   -

 .19

سلامن هادي آل طعمة، االنتفاضة الشعبانية يف كربالء ( 92)
شعبان 1411هـ-آذار 1991، ط1، منشورات املؤرخ 
ص18- 1433هـ،  قم،  املختصة،  التارخيية  -املكتبة 

 .19

سعيد رشيد زميزم، كربالء قدياًم وحديثًا، ص 163-( 93)
165
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السابق، ( 94) املصدر  اهلل،  نرص  آل  نارص  الصاحب  عبد 
ص476-475. 

املصدر نفسه، ص 480. ( 95)

املؤمن، املصدر السابق، ص497. ( 96)

عيل جواد، املصدر السابق،  ( 97)

حيدر كاظم يونس املوسوي، تقدير وحتليل دالة استثامر ( 98)
-1990( للمدة  كربالء  حمافظة  يف  الدينية  السياحة 
االدارة  كلية  إىل  مقدم  منشور(  )غري  بحث   ،)2004

واالقتصاد /جامعة كربالء، د. ت، ص7. 

السابق، ( 99) املصدر  اهلل،  نرص  آل  نارص  الصاحب  عبد 
املؤرخ  مع  للباحثة  شخصية  مقابلة  ص483؛ 
الكربالئي سلامن هادي ال طعمة يف 20/ 9/ 2015 

يف كربالء. 

عبد الصاحب نارص آل نرص اهلل، املصدر السابق، ( 100)
ص484-483. 

يف ( 101) فاشلة  اغتيال  حماولة  من  ينجو  ابراهيم  عزت 
كربالء:)حرب الوثائق( جتدد التهديد برضب العراق، 
بتاريخ  لإلعالم  ديب  مؤسسة  موقع  عىل  منشور  مقال 

www.albayan.ae ،1998/24/نوفمرب

عبد الصاحب نارص آل نرص اهلل، املصدر السابق، ( 102)
ص486-485. 

(103 ) ،2004 نيسان،  املقدسة/  كربالء  متريك،  قاسم 
 .logspot.comkassmtyrk

العباسية، ( 104) العتبة  سدنة  العاملية،  الكفيل  شبكة 
 .www.Alkafeel.net

قاسم متريك، املصدر السابق. ( 105)

الدكتور ( 106) ويشغل  السابق.  املصدر  متريك،  قاسم 
السياحية يف  العلوم  اليارسي منصب عميد كلية  أكرم 
مع  شخصية  مقابلة   .2012 عام  منذ  كربالء  جامعة 

الدكتور أكرم اليارسي يف 20/ 9/ 2015 يف جامعة 
كربالء. 

تويف يف الثالث والعرشون كانون الثاين 2004. ( 107)

املوقع الرسمي جلامعة كربالء، التوسعة واالعامر. ( 108)

الم�شادر والمراجع

الكاتب الثقافية . 1 أمحد  مذكرات  الكاتب،  امحد 
والفكرية والسياسية واالجتامعية، نسخة الكرتونية 
 www.:للمؤلف االلكرتوين  املوقع  عىل  منشورة 

alkatib. net، د. ت. 

املرجعية . 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
حممد  اإلمام  التطور..  وآفاق  الشيعية..  الدينية 
الشريازي نموذجًا، ط2، نسخة الكرتونية منشورة 
 www.alkatib.net:عىل املوقع الشخص للمؤلف

د. ت. 

اخلوئي، . 3 اإلمام  وحياة  سرية  الواسطي،  امحد 
بريوت، دار اهلادي للطباعة والنرش، 1998. 

القاسم . 4 ابو  حياة  من  شذرات  منيس،  محزة  اهلام 
اخلوئي )1899-1992م(، بابل، جملة كلية الرتبية 
االساسية/ جامعة بابل، العدد 17، ايلول 2014

االله . 5 عبد  ترمجة  العراق،  شيعة  نقاش،  إسحق 
دمشق،  والنرش،  للثقافة  املدى  دار  النعيمي، 

 .1996

يف . 6 عشت  الشريازي،  احلسيني  حممد  السيد  االمام 
كربالء، ط3، مكتبة هيئة االمني، 2006. 

الشيعة . 7 الدين  جال  دور  الغانمي،  هاشم  باسم 
  -1900 العراقية  السياسية  األحداث  يف 
شبكة  عىل  منشور  بحث  االوىل،  1920احللقة 
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 .fcdree. com:االنرتنت

كربالء . 8 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
جريدة  ملحق  اخلمسينات،  يف  السيايس  والعمل 

املدى، العدد 3262، اخلميس 2015/1/15. 

تشارلز تريب، صفحات من تاريخ العراق: بحث . 9
الدولة  نشوء  منذ  املعارص  العراق  تاريخ  يف  موثق 
جابر  زينة  ترمجة:  اواسط2002،  حتى  احلديثة 

ادريس، الدار العربية للعلوم، بريوت،2006. 

بحث . 10 الغربية،  املراجع  يف  كربالء  اخلياط،  جعفر   
العتبات  موسوعة  اخللييل،  جعفر  يف:  منشور 
منشورات  الثامن،  اجلزء  كربالء،  قسم  املقدسة، 

مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت، 1987. 

املطوية . 11 الصفحات  من  طعمة  آل  هاشم  حسني 
الشريازي  املرجع  املقدسة:  كربالء  تاريخ  يف 
عىل  املتكامل  االسالمي  النظام  يعرض  الراحل 
االلكرتونية،  اهلدى  صحيفة  البكر،  حسن  أمحد 

 .Alhudaonlinε. Com

تاريخ . 12 من  قرون  اربعة  لونكريك،  مهسيل  ستيفن 
العراق، ترمجة جعفر اخلياط، بغداد، 1985. 

يف . 13 الوطنية  واحلركة  كربالء  زميزم،  رشيد  سعيد 
كربالء  مركز   ،)2000-1900( العرشين  القرن 

للدراسات والبحوث، ط1، كربالء، 2015. 

وحديثًا، . 14 قدياًم  كربالء  تاريخ  زميزم،  رشيد  سعيد 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  القارئ  دار  ط1، 

بريوت، 2010. 

ط2، . 15 كربالء،  تراث  طعمة،  ال  هادي  سلامن 
للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة  منشورات 

بريوت،  1983. 

االنتفاضة . 16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
الشعبانية يف كربالء شعبان 1411هـ-آذار 1991، 
ط1، منشورات املؤرخ -املكتبة التارخيية املختصة، 

قم، 1433هـ. 
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الملخ�ض

خلص البحث الذي ناقش البنية السكنية ملدينة اهلندية إحدى أهم مدن حمافظة كربالء كوهنا الوظيفة املهيمنة 
يف املدينة إذ شكلت أكثر من )62%( من احليز احلرضي للمدينة التي حتكمها العديد من املؤرشات اجلغرافية، 
عدد  البناء،  مادة  املسكن،  مساحة  املسكن،  بناء  تاريخ  السكن،  )نوع  أبرزها  مؤرشًا   )14( عىل  البحث  ركز 
الطوابق، احلالة العمرانية، حتوير املسكن، حجم االرسة( وغريها من املؤرشات التي تم دراستها، اعتمد البحث 
عىل الدراسة امليدانية واملتمثلة باستامرة االستبانة التي وجهت اىل عّينة من جمتمع املدينة والبالغة )3%( من عدد 
السكان، وقد أثبت البحث  بان البنية السكنية ملدينة اهلندية بنية قوية وتستند عىل أسس ومعايري مكانية ووظيفية 

جتعل منها الوظيفة احلرضية املسيطرة عىل بقية اإلستعامالت احلرضية األخرى يف املدينة.

الكلامت املفتاحية: كربالء، اهلندية، املسكن، مؤرشات.
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Indicators of the housing structure of the city of Hindi

And their geographical characteristics

ResearcherProf. Dr.

Hassanein Mahdi Al-MousawiRiyadh Kadhum Salman Al- Jumeily

 College of Education  for Human
sciences

 College of Education  for Human
 sciences- University of karbala

Abstract

The study, which discussed the housing structure of the city of Hindi, one of the most 
important cities in Karbala governorate, was the dominant function in the city, accounting for 
more than 62% of the urban area of   the city, which is dominated by many geographic indicators. 
The research focused on 14 indicators, The study relied on the field study, which is represented 
by the questionnaire questionnaire that was sent to a sample of the city’s population (3%) of 
the total number of buildings, the building area, the size of the dwelling, the building material, 
number of floors, Population Research has shown that the housing structure of the Indian Dinah 
structure strength is based on the principles and standards of spatial and functional urban make 
them the dominant position on the rest of the other urban uses in the city.

Keywords: Karbala, Hindi, Al-Maskan, indicators.
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المقدمة 

احلرضية  ــؤرشات  ــ امل أهــم  أحــد  السكن  يعد 
هيكلها  يف  األبرز  اخلدمية  البنية  ويمثل  مدينة  ألية 
العمراين، بل يرسم معامل شخصيتها املكانية ويعكس 
والتخطيطية  واإلقتصادية  اإلجتامعية  ظروفها  مجيع 
من  السكن  خصائص  دراسة  ومتثل  سواء،  حد  عىل 
تعنى  كوهنا  احلرضية   - اجلغرافية  الدراسات  أبرز 
التفاعل  طــرق  وتوضح  للسكان  احليايت  بالواقع 
وخلصائص  املحلية،  وبيئته  الساكن  بني  املكاين 
تربط  التي  العالقة  نوعية  فهم  يف  كبرٌي  دوٌر  املسكن 
االُلفة  عامل  متثل  كوهنا  احلرضية  ببيئاهتم  السكان 
املكانية بينهام وتعكس طرق التأقلم والتعايش يف بيئة 
بكل  احلرضي  واقعها  خصائص  تضفي  التي  املدينة 
ما يمل من مؤرشات عىل نوعية احلياة السائدة فيها 
البناء،  فتعد خصائص )مساحة املسكن، نوعية مادة 
العمرانية  احلالة  النوم،  غرف  عدد  املسكن،  ملكية 
يمكن  التي  السكنية  اخلصائص  أبرز  من  للمسكن( 
يف  ونوعيته  السكني  الواقع  عىل  التعرف  خالهلا  من 
تعد  والتي  إحدى مدن حمافظة كربالء  اهلندية  مدينة 
املتأخر  العثامين  العهد  نشأهتا يف  تعود  التي  املدن  من 
معًا  والتحرض  الزراعة  بني  مجعت  مزدوجة  بيئة  يف 
موقعها  خصائص  حتمل  بيئة  تكوينها  منذ  لتكّون 
نقل  عقدة  تكون  كي  منحها  الذي  املميز  اجلغرايف 
أهم  عىل  يرشف  الذي  املكاين  إقليمها  ضمن  مهمة 
ومدينتي  شــامالً  كربالء  العراق  يف  الدينية  املراكز 
النجف والكوفة جنوبًا مما جعل منها بوابة حيوية هلذه 

املراكز احلرضية، تقف وراء كتابة هذا البحث العديد 
من املربرات أمهها التوسع العمراين والسكني الذي 
شهدته مدينة اهلندية يف مرحلتها العمرانية املعارصة 
والذي يمثل انعكاسًا حقيقيًا لزيادة النمو السكاين يف 
املدينة، فضاًل عن تطور البنية العمرانية للمدينة وفقًا 
املكانية والتي يشكل فيها السكن أكثر من  ملتطلباهتا 
معامل  بدأت  والتي  احلرضي  نسيجها  ضمن   )%70(
مما جعل  تطغى عىل مشهده بشكل ملحوظ  التعقيد 
من خصائص السكن متثل املؤرشات احليوية األبرز 
الرتكيز عىل  تم  للمدينة، ومن هنا  البنية احلرضية  يف 
والتحديات  متغرياهتا  أهم  عىل  والوقوف  دراستها 
املدينة  يف  األبرز  احلرضي  القطاع  هذا  تواجه  التي 

وفقًا للمتغريات التالية: 

مشكلة الدراسة: 
نتيجة للزيادة الرسيعة التي شهدهتا مدينة اهلندية 
عام  نسمة   )95686( والبالغ  سكاهنا  عــدد  يف 
2018، بعد أن كان )36231( نسمة و )44998( 
وتعود  التوايل،  عىل  و1997   1987 للعامني  نسمة 
هذه الزيادة إىل النمو الطبيعي للسكان وزيادة معدل 
األخرية،  السنوات  يف  خاصًة  إليها  الداخلة  اهلجرة 
أرض  استعامالت  عىل  الطلب  ازدياد  إىل  ذلك  أدى 
املدينة السيام االستعامل السكني بشكل ملحوظ، مما 
أدى النتخاب هذه املشكلة املوضوعية لتكون نقطة 
بالسؤال  املشكلة  هذه  وتكمن  الدراسة،  النطالق 

التايل: 

ما طبيعة الرتكيب السكني يف مدينة اهلندية؟.
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فرضية الدراسة:

طبيعة  تبلورت  بمقتضاها  التي  العوامل  تعددت 
هي  ما  عىل  وجعلتها  اهلندية  ملدينة  السكنية  الوظيفة 
عليه اآلن ويف حماولتنا االجابة عىل عن تسألنا السابق 
مشكلة  مع  تتالءم  فرضية  بشكل  عليها  االجابة  تم 
السكني  للرتكيب  متغريات  عدة  هنالك  الدراسة: 
واالجتامعي  الــعــمــراين  البعد  بمتغريات  تتمثل 
الرتكيب  لطبيعة  صورة  جمتمعة  كونت  واالقتصادي 

السكني يف املدينة.

احلدود املكانية والزمانية للدراسة:

ختتص دراسة البحث بالوظيفة السكنية ومتطلباهتا 
من اخلدمات املجتمعية يف مدينة اهلندية ضمن احلدود 
البلدية ملدينة اهلندية لسنة 2018، اذ حتتل موقعًا فلكيًا 
رشقًا،  و)44.16˚(   )˚44.13( طول  خط  عىل 
و)32.34˚(   )˚32.32( عــرض  ــريت  دائ وعــىل 
شامالً، اما احلدود الزمانية للدراسة فقد ركزت عىل 

بيانات الوظيفة السكنية للمدينة للعام  2018.

هدف الدراسة:

السكنية  البنية  عن  الكشف  اىل  البحث  يدف 
ملدينة اهلندية ودراسة املتغريات العمرانية االجتامعية 
السكنية  الوظيفة  تطور  يف  املــؤثــرة  واالقتصادية 
يف  السكنية  األرض  استعامالت  وحتليل  للمدينة، 
منطقة الدراسة من ناحية تصاميم الوحدات السكنية.

أمهية الدراسة:

إنَّ األمهية التي دفعت الباحث إىل اختيار موضوع 
الدراسة هي: 

يف . 1 تفصيلية  دراسة  اىل  اهلندية  مدينة  افتقار 
تناولت  التي  الدراسات  وان  السكنية،  الوظيفة 
الوظيفة السكنية يف املدينة جاءت ضمن الرتكيب 

الوظيفي.
ارتباط السكن بشكل متأصل يف حياة السكان. . 2

السكان  ينعكس عىل حياة  السكن  وان مستوى 
النفيس واالجتامعي وعىل مستوى  واستقرارهم 

أدائهم الوظيفي يف املجاالت كافة.
لة للجوانب . 3 ان دراسة الوظيفة السكنية تعد مكمِّ

األخرى التي ُدرست من قبل الباحثني كي تكون 
جوانبها  ألغلب  بالدراسة  غطيت  قد  املدينة 

الوظيفية.

البنية ال�شكنية لمدينة الهندية 

تعكس البنية السكنية للمدينة حالتها االقتصادية 
سياسة  جيّسد  الذي  السكني  والوضع  واالجتامعية 
الدولة اإلسكانية)1( فقد أمجعت الدراسات اجلغرافية 
معيارين  اعتامد  عىل  املدن  يف  السكنية  البنية  لتحليل 
املعيار  للمدينة،  السكنية  البنية  دراسة  يف  أساسيني 
األول هو املعيار املعامري ويشمل تاريخ بناء املسكن 
املتغريات  من  وغريها  املسكن  وحالة  البناء  ومــادة 
االخرى، والثاين هو املعيار االجتامعي - االقتصادي 
االرُسة،  رب  ومهنة  األشغال  بمعدل  يتمثل  الذي 
وعائدية املسكن ومستوى الدخل)2(، كذلك ال جيب 
أن ُيمل املعيار النفيس لإلنسان فهو بطبيعته يميل اىل 
هتدف  النفسية)3(.  والراحة  والطمأنينة  اخلصوصية 
دراسة البنية السكنية ملدينة اهلندية اىل توضيح هذين 

املعيارين وقياس فعاليتهام يف مدينة اهلندية وكام ييل: 
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المبحث الأول:

متغيرات البنية العمرانية

نوع الم�شكن. 1
من  اهلندية  مدينة  يف  املساكن  ختتلف 
من  ــواع  أن ثالثة  فهنالك  أنواعها،  حيث 
املشتمل(   - الشقة   - )البيت  هي  املساكن 
تشري نتيجة حتليل استامرة االستبانة للمدينة 
أن النوع األكثر شيوعًا وانتشارًا هو املنازل 
يف  املدينة  سكان  أغلب  يرغب  إذ  املنفردة 
العيش يف بيوت منفردة خاصة هبم تناسب 

وضعهم االجتامعي وعاداهتم وتقاليدهم.

اهلندية  مدينة  ملساكن  الكيل  العدد  بلغ 
سجلت   ،2018 لعام  مسكن   )17809(
 )%92،1( قرابة  املنفردة  املساكن  نسبة 
 ،)%1،3( بنسبة  )شقة(  نوع  من  واملساكن 
)املشتمل(  نوع  من  املساكن  نسبة  وبلغت 
املساكن  جمموع  من  هــذا  كــان   ،)%6،1(
)جدول- املدينة  يف  باالستبانة  املشمولة 
قطاعي  بني  تباينًا  املدينة  سجلت  فقد   )1
املدينة ففي قطاع اجلانب الكبري بلغت نسبة 
املساكن من نوع )منزل منفرد( )%94،5(، 
بلغت أعالها يف حي العامل1، بينام وصلت 
نسبة املساكن من نوع )شقة( اىل )%0،8(، 
محزة  شيخ  حي  يف  هلا  نسبة  أعىل  وكانت 
)املشتمل(  الثالث  النوع  اما  والعامل2، 
كانت   )%4،5( اىل  وصلت  نسبة  فشغلت 

)جدول-1( نوع الم�شكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

القطاع
نوع املسكن 

االحياء
مشتملشقةبيت

%العدد%العدد%العدد

القطاع 
اجلانب 
الكبری

2811.60020.8الكص اجلنويب
114.50041.6سيد حسنی
104.110.400شيخ محزة
3313.70010.4حمرم عيشة
602510.431.25العامل 1

2912.10010.4الكص الشاميل
2811.60000العامل2
2811.60000السالم

22794.520.8114.5جمموع القطاع

قطاع 
اجلانب 
الصغری

71.530.600الطنبي
153.30010.2ابو عزیز

222.80000املثنى
306.60071.5املصطفى
327.10010.2العسكري
296.40010.2الشهداء
7717.110.230.6اجلمعية

6815.120.461.3احلسنی1
347.50020.4احلسنی2
153.30020.4الزهراء
286.10040.8الضباط

122.60000دور احلجر
173.70040.8الریاض
204.40000الصناعة
81.710.200الكردي

41491.571.5316.8جمموع القطاع
64192.191.3426.1جمموع املدینة

املصــدر: إعــداد الباحــث اعتــامدًا عــىل الدراســة امليدانية اســتامرة االســتبانة 
لســنة 2018، ســؤال )اوالً-5(، جمموع العّينــة )692( ارسة.



123

أ. د. رياض كاظم اجلميلي؛  الباحث: حسنني املوسوي

الكص  حــي  يف  أعــالهــا 
لقطاع  بالنسبة  أما  الشاميل، 
فبلغت  الصغري  اجلــانــب 
ــن نــوع  نــســبــة املــســاكــن م
 )%91،5( املنفرد(  )املنزل 
حي  يف  ــا  ــالهـ أعـ كـــانـــت 
بينام وصلت نسبة  اجلمعية، 
)شقة(  ــوع  ن مــن  املساكن 
)1،5%( وكانت أعىل نسبة 
ــي الــطــنــبــي، أمــا  ــا يف ح هل
)املشتمل(  الثالث  النوع 
بلغت نسبته )6،8%( كانت 
املصطفى،  حي  يف  أعالها 

)خريطة-1(.

�شكل )1( ن�شبة نوع الم�شكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )1(

خريطة )1( اإعداد نوع الم�شكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018 

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )1(.
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تاريخ بناء الم�شكن. 2

هتتم الكثري من الدراسات االكاديمية والتخطيطية 
يؤثر  الذي  انشائها  تاريخ  حسب  املساكن  بتوزيع 
ونوع  البناء  ومادة  املسكن  طراز  عىل  كبرية  بدرجة 
بامدة  املسكن  عمر  فريتبط  املسكن،  داخل  اخلدمات 
البناء وصيانته والرتميامت التي جترى عليه فهي تزيد 

من عمره)4(. 

عالمة  يمثل  املسكن  تاريخ  بأن  البعض  ويعتقد 
التي  النظم االجتامعية واملكانية  مهمة يف فهم طبيعة 

نشأت يف املدينة عرب مراحل تارخيها.

ويف مدينة اهلندية تشري نتائج االستبانة هلذا املتغري 
اذ خيتلف  املتغري  تباين كبري يف قراءة هذا  عن وجود 
اذ  املدينة،  أحياء  خمتلف  عىل  املساكن  بناء  تاريخ 
سنة  قبل  انشاؤها  تم  التي  املساكن  نسبة  ان  يتضح 

1957 وصلت )%9،1(. 

ــني 1957- ــا ب الــتــي شــيــدت م امــا املــســاكــن 
سجلت  حني  يف   ،)%14،4( نسبتها  كانت   1980
 ،)%16،7(1990-1981 من  لألعوام  النسبة 
بنسبة  كانت   2000-1991 بني  ما  شيدت  والتي 
بني  ما  شيدت  التي  املساكن  حني  يف   ،)%14،7(
من   )%44،9( نسبتها  بلغت  قد   2018  -2001
جمموع املساكن املمسوحة للمدينة ينظر )جدول2(. 

وقد كان هناك تباين بني قطاعي املدينة الرئيسني 
الكبري بلغت نسبة املساكن  اذ نجد ان قطاع اجلانب 
حي  يف  أعالها  وكانت   )%20،1(  1957 سنة  قبل 
التي  املساكن  نسبة  بلغت  بينام  اجلنويب(،  )الكص 

وكانت   )%16،2(1980-1958 بــني  تـــرتاوح 
اعالها يف حي )العامل1(. 

 1990-1981 بني  شيدت  التي  املساكن  اما 
حي  يف  اعالها  شغلت   )%17،5( نسبتها  بلغت 
)العامل1( ايضًا، وبلغت نسبة املساكن التي ترتاوح 
بني 1991-2000 )10،8%( سجلت اعىل نسبة يف 

حي )العامل1(. 

بنائها بني 2001- التي ترتاوح مدة  اما املساكن 
نسبتها )35،4%( وكانت اعالها يف  فبلغت   2018

حي )العامل2(.

هنالك  فكان  الصغري  اجلانب  لقطاع  بالنسبة  أما 
املساكن،  انشاء  لتاريخ  الزمنية  املدة  يف  ايضًا  تباين 
 )%3،3(  1957 سنة  قبل  املساكن  نسبة  فبلغت 
نسبة  بلغت  بينام  الطنبي،  حي  يف  اعالها  وكانت 
وشغلت   )%13،4(1980-1957 بني  املساكن 

اعىل نسبة يف حي املصطفى. 

 1990-1981 بني  شيدت  التي  املساكن  اما 
حي  يف  اعالها  وكانت   )%16،3( نسبتها  بلغت 
-1991 بني  ما  املساكن  نسبة  وبلغت  الضباط، 

2000 )16،8%( كانت اعالها يف حي احلسني1.

بنائها بني 2001- التي ترتاوح مدة  اما املساكن 
يف  اعالها  وكانت   )%50،1( نسبتها  بلغت   2018

حي اجلمعية، )خريطة -2(.
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     جدول )2( تاريخ بناء الم�شاكن في مدينة الهندية للمدة قبل 2018-1957

التاریخ االحياء    القطاع
2001-19912018 -19812000- 19571990-1980قبل 1957

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

القطاع اجلانب الكبری

187.552.120.831.220.8الكص اجلنويب
93.7520.841.60000سيد حسنی
62.520.810.420.800شيخ محزة
93.7562.552.120.8125حمرم عيشة
62.5187.5166.6135.4114.5العامل 1

0062.572.900177.1الكص الشاميل
000031.231.2229.1العامل2
000041.631.2218.7السالم

4820.13916.24217.52610.88535.4جمموع القطاع

قطاع اجلانب الصغری

91.910.2000000الطنبي
0071.551.120.420.4ابو عزیز

40.851.140.851.140.8املثنى
00194.261.371.551.1املصطفى
0051.1112.471.5102.2العسكري
0081.761.330.6132.8الشهداء
20.461.3122.6102.25111.2اجلمعية

0071.5102.2204.4398.6احلسنی1
000010.2112.4245.3احلسنی2
00000020.4153.3الزهراء
0020.4122.620.4163.5الضباط

0010.271.510.230.6دور احلجر
00000030.6183.9الریاض
00000030.6173.7الصناعة
0000000091.9الكردي

153.36113.47416.37616.822650.1جمموع القطاع
639.110014.411616.710214.731144.9جمموع املدینة

   املصــدر: إعــداد الباحــث اعتــامدًا عــىل الدراســة امليدانيــة اســتامرة االســتبانة لســنة 2018، ســؤال )أوالً-2( واجلــدول )2(، 
جممــوع العّينــة )692( ارسة.
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 �شكل )2( ن�شبة تاريخ بناء الم�شاكن في مدينة الهندية للمدة قبل 2018-1957

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )2(.

خريطة )2( تاريخ بناء الم�شاكن في مدينة الهندية للمدة قبل 2018-1957

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )2(.
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م�شاحة الم�شكن. 3
حتديد  يف  واملهمة  االساسية  املتغريات  من  تعد 
وثيقًا  ارتباطًا  تباينها  يرتبط  التي  السكنية  االنــامط 
العمراين وكذلك حجم االرسة  الرتكيب  بمتغريات 
واالجتامعية  االقتصادية  واحلــالــة  البناء  وطـــراز 
واالدارية ومدى توفر االرايض يف املدينة فضاًل عن 
املسكن  مساحة  بني  مهمة  عالقة  وهناك  أسعارها، 
وثقافة الساكن اذ تشكل مساحة املسكن مؤرشًا مهاًم 
عىل شخصية املجتمع ومدى قوة عالقاته االجتامعية 

وتعكسها يف كثري من االحياء ختطيط املسكن. 

تبعًا  اهلندية  مدينة  يف  املتغري  هذا  دراســة  تنقسم 
للدراسة امليدانية التي أجراها الباحثان اىل خس فئات 
مساحية من املساكن ينظر )جدول-3( وقد كان هذا 
التباين واضحا بني قطاعي املدينة ففي قطاع اجلانب 
100م2(  من  )أقل  االوىل  الفئة  نسبة  كانت  الكبري 
يف  املساحية  للفئات  الكيل  جمموع  من   )%27،1(

املدينة، ومتثلت بأعىل نسبة يف حي حمرم عيشة. 

أما بالنسبة للفئة الثانية )100-200م2( فكانت 
حي  يف  هلا  نسبة  أعىل  وسجلت   )%46،2( نسبتها 
)العامل1( ويرجع ارتفاعها اىل بروز دور التخطيط 

من قبل احلكومة. 

فقد  )201-300م2(  الثالثة  للفئة  بالنسبة  أما 
بلغت نسبتها )19،1%( وكانت أعىل نسبة هلا يف حي 
-301( الرابعة  الفئة  نسبة  وبلغت  ايضًا،  العامل1 
حي  يف  هلا  نسبة  أعىل  وسجلت   )%4،5( 400م2( 
الكص الشاميل، اذ مل تظهر هذه الفئة يف االحياء )حمرم 
الفئة  بلغت  بينام  محزة(،  شيخ  حسني-  سيد  عيشة- 

اخلامسة )أكثر من 400م2( نسبة )2،9%( وظهرت 
يف  تظهر  ومل  السالم(  )العامل1-  حي  يف  الفئة  هذه 

باقي االحياء املدينة.

اتضح  فقد  الصغري  اجلانب  لقطاع  بالنسبة  أما 
اذ  بينها كذلك،  فيام  املساكن قد اختلفت  ان مساحة 
كانت نسبة الفئة االوىل )أقل من 100م2( )%8،1( 
من جمموع الكيل للفئات املساحية يف املدينة، ومتثلت 
بأعىل نسبة يف حي ابو عزيز، أما الفئة الثانية )100-
أعىل  وسجلت   )%40،2( نسبتها  فكانت  200م2( 
قيام  اىل  ارتفاعها  ويرجع  اجلمعية  حي  يف  هلا  نسبة 
عىل  منتظم  بشكل  السكنية  القطع  بتوزيع  الدولة 
سكان املدينة، أما الفئة الثالثة )201-300م2( فقد 
بلغت نسبتها )38،7%( وكانت أعىل نسبة هلا يف حي 

احلسني1.

أما الفئة الرابعة )301-400م2( فبلغت نسبتها 
)7،5%( وسجلت أعىل نسبة هلا يف حي املصطفى، اذ 
احلسني2-  )الطنبي-  االحياء  يف  الفئة  هذه  تظهر  مل 

دور احلجر- الكردي- الرياض(. 

نت الفئة اخلامسة )أكثر من 400م2( نسبة  بينام كوَّ
)5،3%( وكانت أعىل نسبة هلا يف حي املثنى ومل تظهر 
بني  التفاوت  بسبب  القطاع  هذا  احياء  من  كثري  يف 
مساحات املساكن يف احياء قطاعي املدينة ويعود اىل 
عدة اسباب منها اىل ارتفاع الكثافة السكانية وصغر 
اغلب مساكن  ان  اىل  الكبري، أضافة  مساحة اجلانب 
تتدخل  مل  اي  املدينة  نشأة  منذ  قديمة  كانت  االحياء 
بتوزيع تلك االرايض هذا عكس ما موجود  الدولة 

يف اجلانب الصغري.



128

مؤشرات البنية السكنية لمدينة الهندية وخصائصها الجغرافية

جدول )3( توزيع م�شاحة الم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

القطاع
املساحة 

االحياء    
401م2فأكثر301-400م2012-300م1002-200م2أقل من100م2

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

القطاع اجلانب 
الكبری

الكص 
اجلنويب

187.5114.50010.400

52.193.710.40000سيد حسنی
31.283.3000000شيخ محزة
187.5135.431.20000حمرم عيشة
114.52811.6208.310.440.8العامل 1
الكص 
الشاميل

41.6156.262.552.100

52.112583.331.200العامل2
10.4156.283.310.431.2السالم

6527.111146.24619.1114.572.9جمموع القطاع

قطاع اجلانب الصغری

71.530.6000000الطنبي
91.951.110.210.200ابو عزیز

0040.820.440.8122.6املثنى
20.481.7132.891.951.1املصطفى
40.881.7194.210.210.2العسكري
10.2143.1143.110.200الشهداء
71.55111.2153.361.320.4اجلمعية

10.2316.8419.120.410.2احلسنی1
20143.1194.20010.2احلسنی2
20112.430.610.200الزهراء
0061.3183.971.510.2الضباط

0040.881.70000دور احلجر
20.4153.340.80000الریاض
0051.1122.620.410.2الصناعة
0030.661.30000الكردي

378.118240.217538.7347.5245.3جمموع القطاع
10214.729342.322131.9456.5314.4جمموع املدینة

املصــدر/ إعــداد الباحــث اعتــامدًا عــىل الدراســة امليدانيــة اســتامرة االســتبانة لســنة 2018، ســؤال )أوالً-3(، جممــوع العّينــة 
)692( ارسة.
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�شكل )3( ن�شبة توزيع م�شاحة الم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )3(.

خريطة )3( توزيع م�شاحة الم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )3(.
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مواد البناء   . 4

االجتامعية  باحلالة  مرتبطة  البناء  مــادة  تعد 
املواد  اختيار  يرتبط  ولذلك  للساكنني  واالقتصادية 
وتعد  السكان)5(،  بدخل  وثيقًا  ارتباطًا  االساس  يف 
الزمني  العمر  عىل  للتعرف  رضوريــًا  أمرًا  دراستها 
وقت  من  ختتلف  وهي  للمساكن  املعامري  والطراز 
آلخر ومن مكان آلخر حسب مراحل تطور املدينة، 
حتديد  يف  كبرية  أمهية  البناء  مــادة  لدراسة  وكذلك 
عىل  الوقوف  وألجل  السكنية)6(  الوحدات  أقاليم 
التطرق  من  البد  اهلندية  مدينة  يف  املتغري  هذا  امهية 
اىل تفاصيل مواد بناء الوحدة السكنية بالكامل ألهنا 
متنوعة وخمتلفة من مكان آلخر، وهنا سوف يتم تتبع 
هذا املؤرش بشء من التفصيل ألثره الكبري عىل بنية 

املدينة السكنية كام يأيت: 

أ- مادة بناء اجلدران.
ان ملواد بناء اجلدران امهية يف دراسة الواقع السكني 
للمدينة، فهي مرتبطة باحلالة االقتصادية واالجتامعية 
الوقت احلارض  الواقع السكني يف  لشاغليها، ويشري 
اىل ان هنالك تطورًا وتبدالً واضحًا يف تقنيات البناء 
ومواده، اثبتت نتائج الدراسة امليدانية هلذا املؤرش يف 
مدينة اهلندية ان هنالك تباينًا يف املواد املستخدمة لبناء 
الطابوق  من  املبنية  املساكن  نسبة  فكانت  اجلــدران 
املمسوحة،  املساكن  جمموع  من   )%28،1( واجلص 
واملساكن املستخدمة للطابوق واالسمنت )%55،4( 
اما املبنية من البلوك فبلغت نسبتها )8،5%(، وكانت 
ووصلت   ،)%2،3( باحلجر  املبنية  املساكن  نسبة 
بالثرمستون)5،4%( من جمموع  املبنية  املساكن  نسبة 
املساكن املمسوحة يف املدينة، ويمكن تشخيص ذلك 

من خالل النظر اىل الصورة )1(.

�شورة )1( انواع مواد بناء الم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 

2018

املصدر: دراسة ميدانية من قبل الباحث.

يتضح من حتليل بيانات اجلدول)4( والشكل)4( 
ان هذا التباين شمل قطاعي املدينة ففي قطاع اجلانب 
من  جدراهنا  بنيت  التي  املساكن  نسبة  بلغت  الكبري 
طابوق واجلص)52،9%( اذ كانت أعىل نسبة هلا يف 
حي العامل1. أما نسبة املساكن املستخدمة للطابوق 
فبلغت )32،1%( وكان اعالها يف حي  واالسمنت 
العامل2، بينام بلغت )10،4%( للمساكن املستخدمة 
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للبلوك وكان اعالها يف حي العامل1، يف حني بلغت 
شكلت   )%1،2( احلجر  من  املبنية  املساكن  نسبة 
بالنسبة للمساكن  اما  اعىل نسبة يف حي حمرم عيشة، 
اذ   )%3،3( نسبتها  بلغت  فقد  الثرمستون  من  املبنية 

قطاع  خيص  ما  اما  العامل1.  حي  يف  اعالها  كانت 
بنيت  التي  املساكن  نسبة  فبلغت  الصغري  اجلانب 
جدراهنا من طابوق واجلص )13،7%( كان اعالها 
من  املبنية  املساكن  نسبة  وبلغت  عزيز،  ابو  حي  يف 

 جدول )4( مواد البناء الم�شتخدمة في الجدران في مدينة الهندية ل�شنة 2018.

املادة االحياء    القطاع
ثرمستونحجربلوكطابوق واسمنتطابوق وجص

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

القطاع 
اجلانب الكبری

197.9114.5000000الكص اجلنويب
93.762.5000000سيد حسنی
52.141.610.40010.2شيخ محزة
187.5104.120.820.820.8حمرم عيشة
4217.5114.593.70020.8العامل 1

2510.431.210.20010.2الكص الشاميل
00208.372.90010.2العامل2
97.3125.152.110.210.2السالم

12752.97732.12510.431.283.3جمموع القطاع

قطاع اجلانب 
الصغری

81.720.4000000الطنبي
122.630.610.20000ابو عزیز

20.4204.8000000املثنى
81.7245.30020.430.6املصطفى
81.7245.310.20000العسكري
40.8183.961.30020.4الشهداء
61.36714.851.120.410.2اجلمعية

61.35111.2122.60071.5احلسنی1
30.6235.171.50030.6احلسنی2
00112.420.40040.8الزهراء
51.1245.3000030.6الضباط

0030.60091.900دور احلجر
00153.3000061.3الریاض
00204.4000000الصناعة
0081.7000010.2الكردي

6213.731369.2347.5132.8306.6جمموع القطاع
19528.138455.4598.5162.3385.4جمموع املدینة

املصــدر: إعــداد الباحــث اعتــامدًا عــىل الدراســة امليدانيــة اســتامرة االســتبانة لســنة 2018، ســؤال )أوالً-6(، جممــوع العّينــة 
)692( ارسة.
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طابوق واالسمنت )69،2%( كانت اعالها يف حي 
من  املبنية  للمساكن   )%7،5( بلغت  بينام  اجلمعية، 
البلوك وكانت اعالها يف حي احلسني1، اما املساكن 
التي بنيت من احلجر كانت نسبتها )2،8%( وبلغت 
بلغت  حني  يف  احلجر،  دور  حي  يف  هلا  نسبة  اعىل 
نسبة املساكن املبنية من الثرمستون )6،6%( وكانت 

اعالها يف حي احلسني1، ينظر خريطة )4(.

ب- مادة بناء السقوف.

يتأثر  كونه  املسكن  اجزاء  أهم  احد  السقف  يعد 
عن  فضاًل  مبارش  بشكل  املناخية  الظروف  بمجمل 
واختلفت  البناء،  يف  وصعوبة  كلفة  أكثر  اعتباره 
املساكن فقد  املستخدمة يف عمل سقوف  البناء  مواد 
املدينة  مراحل  لتطور  تبعًا  آلخر  وقت  من  تطورت 
التطور  ــذا  هـ ــرجــع  ي ــك  ــذل وك
االقــتــصــادي  ــع  ــوض ال لتحسن 
هناك  كانت  إذ  املدينة،  لسكان 
انواع متعددة من املواد املستخدمة 
)الشيلامن،  منها  السقوف  بناء  يف 
ــواد  ــ ــة املــســلــحــة، وامل ــان ــرس اخل
بجذوع  متثلت  الــتــي  ــرى  االخـ
والــرصيــفــة  ــب  ــش واخل النخيل 
بنر(  السندويش  مــادة  وكذلك 
ان  امليدانية  الدراسة  نتيجة  تشري 
سقوفها  بنيت  التي  املساكن  نسبة 
من الشيلامن )37،1%( من جمموع 
املساكن املمسوحة ينظر )جدول-
التي  املساكن  نسبة  وبلغت   ،)5
اخلــرســانــة  ــن  م سقوفها  بنيت 

املسلحة )%60،9(. 

اما املساكن التي بنيت من مواد 
 ،)%1،8( نسبتها  فبلغت  اخرى 
وشمل هذا التباين قطاعي املدينة. 
كام يتضح ان قطاع اجلانب الكبري 
بلغت فيه نسبة املساكن التي بنيت 
 )%49،5( الشيلامن  من  سقوفها 

�شكل )4( ن�شبة توزيع مواد بناء الجدران لم�شاكن مدينة الهندية في �شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )4(.

خريطة )4( مواد البناء الم�شتخدمة في الجدران في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )4(.
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كانت اعالها يف حي العامل1، وبلغت نسبة املساكن 
كانت   )%49،5( املسلحة  اخلرسانة  من  بنيت  التي 
اعالها يف حي العامل1 ايضًا، أما بالنسبة للمساكن 

املواد االخرى  بنيت من  التي 
 )%0،8( نسبتها  بلغت  فقد 
سيد  حي  يف  اعالها  وكانت 

حسني. 

اجلانب  لقطاع  بالنسبة  أما 
التباين  ايــضــًا  كــان  الصغري 
بلغت  فقد  احيائه  بني  واضح 
سقوفها  املبنية  املساكن  نسبة 
من الشيلامن )30،5%( كانت 
اعــالهــا يف حــي احلــســني1، 
التي  املساكن  نسبة  وبلغت 
املسلحة  اخلرسانة  من  بنيت 
يف  اعالها  كانت   )%67،1(

حي اجلمعية. 

بنيت  التي  املساكن  ــا  ام
االخــرى  ــواد  امل من  سقوفها 
 )%2،4( نسبتها  بلغت  فقد 
حي  يف  هلا،  نسبة  اعىل  كانت 

احلسني1، ينظر خريطة )5(.

اىل  التفاوت  سبب  يرجع 
اجلانب  مساكن  أغــلــب  ان 
ــذ وقــت  ــن ــري بــنــيــت م ــكــب ال
متطورًا  البلد  يكن  مل  طويل 
استخدام  تــم  لذلك  آنـــذاك 

الكبري  اجلانب  مساكن  عكس  عالية  بنسبة  الشيلامن 
استخدام  تم  لذلك  حديث  بناء  ذات  اغلبيتها  التي 

اخلرسان يف بناء سقوفها.

جدول )5( مواد البناء الم�شتخدمة في ال�شقوف في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املادة االحياء    القطاع
مواد أخرىخرسانةشيلامن

%العدد%العدد%العدد

قطاع اجلانب الكبری

218.793.700الكص اجلنويب
135.40020.8سيد حسنی
62.552.100شيخ محزة
135.4218.700حمرم عيشة
3615.12811.600العامل 1

125.1187.500الكص الشاميل
83.3208.300العامل2
104.1187.500السالم

11949.511949.520.8جمموع القطاع

قطاع اجلانب الصغری

61.320.420.4الطنبي
122.640.800ابو عزیز

122.6102.200املثنى
153.3224.800املصطفى
132.8194.210.2العسكري
102.2194.210.2الشهداء
173.76313.910.2اجلمعية

235.14710.361.3احلسنی1
71.5294.600احلسنی2
61.3112.400الزهراء
30.6296.400الضباط

102.220.400دور احلجر
20.4194.200الریاض
10.2194.200الصناعة
10.281.700الكردي

13830.530367.1112.4جمموع القطاع
25737.142260.9131.8جمموع املدینة

املصــدر: إعــداد الباحــث اعتــامدًا عــىل الدراســة امليدانيــة اســتامرة االســتبانة لســنة 
ارسة.  )692( العّينــة  جممــوع  )أوالً-7(،  ســؤال   ،2018
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ال�شكل )5( ن�شبة مواد البناء الم�شتخدمة في ال�شقوف في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )5(.

خريطة )5( مواد البناء الم�شتخدمة في ال�شقوف في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )5(.
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عدد الطوابق. 5

يعد تعدد طوابق املساكن مؤرشًا لتحسن الوضع 
بعدد  مرتبطًا  يكون  اذ  املدينة  لسكان  االقتصادي 
ضمن  املستخدمة  واملــواد  البناء  وتصميم  االرس 
املظهر  تنعكس عىل  التي  العوامل  املسكن، وهو من 
العام للمدينة وتكون مورفولوجيتها النهائية، فتشري 
ان  )جــدول-6(  املوضحة   امليدانية  الدراسة  نتائج 
من  املتكونة  الكبري  اجلانب  قطاع  يف  املساكن  نسبة 

طابق واحد بلغت )%64،1(. 

نسبتها  فبلغت  طابقني  من  املتكونة  املساكن  اما 
)35،4%( وكان حي العامل1 يستحوذ عىل صدارة 
نسبة  بلغت  بينام  السابقني،  النمطني  كال  يف  الرتتيب 

كانت   )%0،4( طوابق  ثالثة  من  املتكونة  املساكن 
السكنية  الوحدات  جمموع  من  عيشة  حمرم  حي  يف 

املمسوحة. 

مدينة  من  الصغري  اجلانب  لقطاع  بالنسبة  أمــا 
طابق  من  املتكونة  املساكن  نسبة  بلغت  فقد  اهلندية 
حي  يف  هلــا،  نسبة  اعــىل  وكانت   )%47،5( واحــد 
احلسني1، وبلغت نسبة املساكن املتكونة من طابقني 
)50،4( وبلغت اعىل نسبة هلا يف حي اجلمعية، بينام 
بلغت نسبة املساكن املتكونة من ثالثة طوابق)1،9( 
وكانت اعىل نسبة هلا يف حي املثنى ينظر خريطة )6(، 

من جمموع الوحدات السكنية املمسوحة.

�شورة )2( عدد الطوابق الم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: دراسة ميدانية من قبل الباحث.
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جدول )6( طوابق بناء الم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

القطاع
عدد الطوابق
 االحياء    

ثالث طوابقطابقنیطابق

%العدد%العدد%العدد

قطاع اجلانب الكبری

229.183.300الكص اجلنويب

93.762.500سيد حسنی

62.552.100شيخ محزة

218.7125.110.4حمرم عيشة

4418.3208.300العامل 1

197.9114.500الكص الشاميل

166.6125.100العامل2

177.1114.500السالم

15464.18535.410.4جمموع القطاع

قطاع اجلانب الصغری

81.720.400الطنبي

153.310.200ابو عزیز

81.791.951.1املثنى

102.2255.520.4املصطفى

194.2132.810.2العسكري

183.9122.600الشهداء

347.54610.110.2اجلمعية

5011.1265.700احلسنی1

204.8163.500احلسنی2

61.3112.400الزهراء

102.2224.800الضباط

71.551.100دور احلجر

10.2204.400الریاض

40.8163.500الصناعة

51.140.800الكردي

21547.522850.491.9جمموع القطاع

36953.331345.2101.4جمموع املدینة

 املصــدر: إعــداد الباحــث اعتــامدًا عــىل الدراســة امليدانيــة اســتامرة االســتبانة لســنة 2018، ســؤال )أوالً-8(، جممــوع العّينــة 
)692( ارسة.
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ال�شكل )6( ن�شبة طوابق بناء الم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )6(.

خريطة )6( طوابق بناء الم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )6(.
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عددغرف النوم في الم�شكن. 6

حرية  السكنية  ــوحــدة  ال متثل 
تتناسب  اذ  واستقالليتهم  االفــراد 
الغرف  وعدد  النوم  غرف  عدد  مع 
العدد  توفر  ان  للمسكن،  الكيل 
النوم  وغرف  الغرف  من  املناسب 
وحرية  استقاللية  يقق  للمسكن 

العائلة للقيام بنشاطاهتم اخلاصة. 

يف  الغرف  أعــداد  تباين  ويرجع 
مساكن املدينة اىل تباين مساحة قطع 
عدد  اىل  وكذلك  السكنية  االرايض 
افراد االرسة الواحدة وعدد طوابق 
االقــتــصــادي  واملــســتــوى  املسكن 
لألرس، فقد أظهرت نتائج الدراسة 
املساكن  نسبة  ان  للمدينة  امليدانية 
واحدة  نوم  غرفة  عىل  حتتوي  التي 
نسبة  وبلغت   )%20.1( بلغت 
غرفتني  عىل  حتتوي  التي  املساكن 

نوم )%43.7(. 

عىل  حتتوي  التي  املساكن  امــا 
بلغت  فقد  فأكثر  نوم  غرف  ثالث 
جمموع  مــن   )%36.1( نسبتها 
مستوى  عــىل  املمسوحة  العّينة 
هذا  ويتضح  ــدول-7(،  )ج املدينة 
الكبري  اجلانب  قطاع  ضمن  التباين 
غرفة  عىل  حتتوي  التي  املساكن  ان 

جدول )7( ن�شب عدد غرف النوم الم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة  2018

القطاع
عدد الغرف
االحياء    

ثالث فأكثر اثنانواحدة

%العدد%العدد%العدد

قطاع 
اجلانب 
الكبری

145.8156.210.4الكص اجلنويب

83.372.900سيد حسنی

31.262.520.8شيخ محزة

31.2239.583.3حمرم عيشة

145.82912.1218.7العامل 1

31.2156.2125.1الكص الشاميل

72.9104.1114.5العامل2

41.6156.293.7السالم

5623.3120506426.6جمموع القطاع

قطاع 
اجلانب 
الصغری

51.130.620.4الطنبي

81.771.510.2ابو عزیز

30.681.7112.4املثنى

71.581.7224.8املصطفى

40.8132.8163.5العسكري

143.1153.310.2الشهداء

102.2306.6419.1اجلمعية

204.4347.5224.8احلسنی1

51.1183.9132.8احلسنی2

51.181.740.8الزهراء

00112.4214.6الضباط

10.261.351.1دور احلجر

20.451.1143.1الریاض

00102.2102.2الصناعة

0061.330.6الكردي

8418.518240.218641.1جمموع القطاع

13920.130343.725036.1جمموع املدینة

املصــدر: إعــداد الباحــث اعتــامدًا عــىل الدراســة امليدانيــة اســتامرة االســتبانة لســنة 
2018، ســؤال )أوالً-9(، جممــوع العّينــة )692( ارسة.
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هلا  نسبة  اعىل  بلغت )23،3%(، وكانت  نوم واحدة 
)5.8%( يف حي الكص اجلنويب، بينام املساكن التي 
حتتوي عىل غرفتني نوم فقد بلغت )50%(، وكانت 

اعىل نسبة هلا )12،1%( يف حي العامل1. 

للنوم  غرف  ثالث  عىل  حتتوي  التي  املساكن  اما 
فقد بلغت )26،6%( وبلغت اعىل نسبة هلا )%8،7( 
يف حي العامل1 ايضًا من جمموع الوحدات السكنية 
فقد  الصغري  اجلانب  لقطاع  بالنسبة  اما  املمسوحة، 
تبعًا  ايضًا  السكنية  الوحدات  توزيع  نسبة  تباينت 
حلجم الوحدة السكنية وعدد افراد العائلة وحالتهم 
املساكن  نسبة  بلغت  فقد  واالقتصادية،  االجتامعية 
وكانت   )18،5( واحدة  نوم  غرفة  عىل  حتتوي  التي 

اعىل نسبة هلا )4،4(% يف حي احلسني1. 

اما املساكن التي حتتوي عىل غرفتني نوم فقد بلغت 
نسبتها )40،2( وكانت اعىل نسبة )4،5( هلا يف حي 
عىل  حتتوي  التي  املساكن  عدد  اما  ايضًا،  احلسني1 
ثالث غرف نوم فأكثر فقد بلغت نسبتها )%41،1( 
وكانت اعىل نسبة هلا، )9،1%( يف حي اجلمعية كان 
ذلك من جمموع الوحدات السكنية املمسوحة، ينظر 

اخلريطة )7(.

ال�شكل )7( ن�شب عدد غرف النوم الم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )7(.
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الحالة العمرانية للم�شكن. 7

آلخر،  حي  من  للمسكن  العمرانية  احلالة  تتباين 
متوسطة  او  رديئة  عمرانية  حالة  يف  املساكن  فبعض 
او جيدة، وتقف وراء حالة املسكن يف املدينة العديد 
من االعتبارات والعوامل ابرزها العامل االقتصادي 
واالجتامعي والثقايف وبعض اإلجراءات التخطيطية، 
املساكن  نسبة  ان  امليدانية  الدراسة  نتائج  اثبتت  فقد 
نسبته   ما  سجلت  الرديئة  العمرانية  احلالة  ذات 

 .)%10،8(

العمرانية  حالتها  التي  املساكن  سجلت  بينام 
حالتها  التي  املساكن  نسبة  اما   ،)%51،1( متوسطة 
)جــدول-8(،   )%38،1( كانت  جيدة  العمرانية 

وبذلك تكون مدينة اهلندية يف حالة عمرانية جيدة.

عىل  العمرانية  احلالة  نسب  توزيع  خيص  ما  اما 
نسبة  الكبري  اجلانب  فقد سجل قطاع  املدينة  قطاعي 
املساكن الرديئة النوعية فيه )14،5%( كانت اعالها 
متوسطة  املساكن  وشكلت  الشاميل،  الكص  حي  يف 

النوعية نسبة )%52،9(. 

نسبتها  فبلغت  النوعية  اجلــيــدة  املساكن  ــا  ام
هاتني  يف  1الرتتيب  العامل  حي  تصدر   )%32،5(

الفئتني. 

شكلت  فقد  الصغري  اجلانب  لقطاع  بالنسبة  أما 
املساكن   ،)%8،8( النوعية  رديئة  املساكن  نسبة 

متوسطة النوعية نسبة )%50،2(. 

نسبتها  فبلغت  النوعية  اجلــيــدة  املساكن  ــا  ام
)40،9%( ينظر خريطة )8(.

خريطة )7( عدد غرف النوم الم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )7(.
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جدول )8( الحالة العمرانية للم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

القطاع
احلالة

االحياء    

ردیئةمتوسطةجيدة

%العدد%العدد%العدد

قطاع اجلانب الكبری

52.1177.183.3الكص اجلنويب
31.293.731.2سيد حسنی
20.883.310.4شيخ محزة
145.8104.1104.1حمرم عيشة
177.14619.110.4العامل 1

145.8145.820.8الكص الشاميل
156.293.741.6العامل2
83.3145.862.5السالم

7832.312752.63514.3جمموع القطاع

قطاع اجلانب الصغری

0061.340.8الطنبي
40.851.171.5ابو عزیز

112.4112.400املثنى
214.6143.120.4املصطفى
81.7235.120.4العسكري
112.4102.291.9الشهداء
408.8398.620.4اجلمعية

235.1408.8132.8احلسنی1
153.3204.810.2احلسنی2
51.1122.600الزهراء
91.9235.100الضباط

30.691.900دور احلجر
173.740.800الریاض
132.871.500الصناعة
51.140.800الكردي

18540.922750.2408.8جمموع القطاع
26338.135451.17510.8جمموع املدینة

          
املصــدر: إعــداد الباحــث اعتــامدًا عــىل الدراســة امليدانيــة اســتامرة االســتبانة لســنة 2018، ســؤال )أوالً-10(، جممــوع العّينــة 

)692( ارسة.
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تحوير الم�شاكن. 8
عملية  ألجـــراء  االســبــاب  مــن  العديد  هنالك 
املستوى  اىل  يرجع  ما  منها  املساكن  عىل  التحوير 
يرجع  وآخــر  للمجتمع  واالجتامعي  االقتصادي 

رب  يسعى  إذ  املسكن،  وقدم  العائلة  افــراد  لزيادة 
يسهم  ان  يمكن  مسكنه  عىل  تغيري  إلضافة  االرسة 
من  حالة  وتعكس  للمسكن  وظيفي  تغيري  خلق  يف 
املواكبة احلرضية مع ما متر به مورفولوجية املدينة من 

ال�شكل )8( ن�شب الحالة العمرانية للم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )8(.

خريطة )8( ن�شب الحالة العمرانية للم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )8(.
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حتول وتبدل مستمر.

معدل  عن  للكشف  امليدانية  الدراسة  اثبتت  لقد 
حتوير املساكن يف مدينة اهلندية ان نسبة املساكن التي 

التحوير  عملية  عليها  أجريت 
املساكن  اما   ،)%36،1( بلغت 
التي مل جتِر عليها عملية التحوير 
من   )%63،8( نسبتها  فبلغت 
املمسوحة،  املــســاكــن  جمــمــوع 
بني  جليًا  التباين  هــذا  ويتضح 
ــة وأحــيــائــهــا  ــن قــطــاعــات املــدي
اجلانب  قطاع  ففي  السكنية، 
التي  املساكن  نسبة  بلغت  الكبري 
حتوير  عملية  عليها  اجــريــت 
املساكن  نسبة  كانت   )%42،1(
ذات التحوير الداخيل )%34،5( 
بنسبة  العامل1  حي  يف  اعالها 
ذات  املساكن  امــا   ،)%11،2(
التحوير اخلارجي فبلغت نسبتها 
نسبة يف  اعىل  )7،5%( وشكلت 
حي حمرم عيشة بنسبة )%3،7(، 
اجلــانــب  لــقــطــاع  بالنسبة  أمـــا 
املساكن  نسبة  فبلغت  الصغري 
التي اجريت عليها عملية حتوير 
املساكن  نسبة  كانت   )%32،9(
ذات التحوير الداخيل )%23،8(
بنسبة  اجلمعية  حي  يف  اعالها 
ذات  املــســاكــن  ــا  ام  ،)%4،4(
نسبتها  بلغت  اخلارجي  التحوير 

ونسبة  املصطفى  حي  يف  اعالها  وسجلت   )%9،1(
)2،4%( )جدول- 9(.

                                    

جدول )9( التحويرات التي ح�شلت للم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

القطاع
التحویر 

االحياء    

بدون حتویرخارجيداخي
%العدد%العدد%العدد

قطاع 

اجلانب 

الكبری

114.510.4187.5الكص اجلنويب
83.30072.9سيد حسنی
83.310.420.8شيخ محزة
72.993.7187.5حمرم عيشة
2711.231.23414.1العامل 1

93.720.8197.9الكص الشاميل
52.120.8218.7العامل2
83.300208.3السالم

8334.5187.513957.9جمموع القطاع

قطاع 

اجلانب 

الصغری

30.610.261.3الطنبي
0000163.5ابو عزیز

112.430.681.7املثنى
61.3112.4204.4املصطفى
153.320.4163.5العسكري
81.740.8183.9الشهداء
204.461.35512.1اجلمعية

183.981.75011.1احلسنی1
71.540.8255.5احلسنی2
30.600143.1الزهراء
91.910.2224.8الضباط

20.410.291.9دور احلجر
40.800173.7الریاض
10.200197.9الصناعة
10.20081.7الكردي

10823.8419.130367.1جمموع القطاع
19127.6598.544263.8جمموع املدینة

ــنة  ــتبانة لس ــتامرة االس ــة اس ــة امليداني ــىل الدراس ــامدًا ع ــث اعت ــداد الباح ــدر: إع املص
العّينــة )692( ارسة. 2018، ســؤال )أوالً-11(، جممــوع 
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طراز الم�شكن. 9

ومن  آخر  إىل  منزل  من  املساكن  اشكال  ختتلف 
النمو  مــراحــل  الخــتــالف  تبعًا  ــرى  اخ إىل  منطقة 
تم  فقد  للمسكن،  الزمني  العمر  وكذلك  العمراين، 

هذا  ضمن  رئيسة  انامط  ثالثة  إىل  املساكن  تصنيف 
وهي  االستبانة  استامرة  حتليل  نتيجة  حسب  املعيار 
ر  املحوَّ الرشقي  ونمط  )التقليدي(  الرشقي  النمط 
ونمط الغريب )دبل فاليوم(، فلكل عائلة طراز خاص 

ال�شكل )9( ن�شب التحويرات التي ح�شلت للم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )9(.

خريطة )9( ن�شب التحويرات التي ح�شلت للم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )9(.
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هبا سواء كان رشقيًا ام غربيًا، إذ يسعى رب االرسة 
يف جمتمعنا لتوفري مسكن حسب امكانيته االقتصادية 

ومستواه املعيش.

ذات  املساكن  نسبة  ان  تبيني  وقــد 
وصلت  قد  التقليدي  الرشقي  الطراز 
)14،7%(، اما نسبة املساكن ذات الطراز 
بينام  الرشقي املحور فبلغت )%65،6(، 
بلغت نسبة املساكن ذات الطراز الغريب 
)19،6%( من جمموع املساكن املمسوحة 

يف املدينة.

كان هنالك تباين واضح بالطراز بني 
قطاعي املدينة، ففي قطاع اجلانب الكبري 
الرشقي  الطراز  ذات  املساكن  شغلت 
وكان   )%34،5( قدرها  نسبة  التقليدي 
نسبة  وبلغت  العامل1،  حي  يف  اعالها 
املحور  الرشقي  الطراز  ذات  املساكن 
)55،1%( كان اعالها يف حي العامل1 
الطراز  ذات  املساكن  بلغت  بينام  ايضًا، 
قدرها  نسبة  فــالــيــوم(  )دبـــل  الــغــريب 
الكص  حي  يف  اعالها  كان   )%10،4(

الشاميل. 

الصغري  اجلانب  لقطاع  بالنسبة  أما 
الرشقي  الطراز  ذات  املساكن  فشغلت 
وكان   ،)%2،2( قدرها  نسبة  التقليدي 
نسبة  وبلغت  الطنبي،  حي  يف  أعالها 
املحور  الرشقي  الطراز  ذات  املساكن 
)71،9%( كان أعالها يف حي اجلمعية، 

قدرها  نسبة  الغريب  الطراز  ذات  املساكن  بلغت  بينام 
)25،8%( كان أعالها يف حي الصناعة، ينظر خريطة 

.)10(

 جدول )10( طراز الم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

القطاع
الطراز

االحياء    
غريبرشقي حموررشقي

%العدد%العدد%العدد

قطاع
 

اجلانب 
الكبری

197.9104.110.4الكص اجلنويب
12531.200سيد حسنی
93.720.800شيخ محزة
114.5197.941.6حمرم عيشة
2410361541.6العامل 1

83.3177.152.1الكص الشاميل
00239.552.1العامل2
00229.162.5السالم

8334.513255.12510.4جمموع القطاع

قطاع 
اجلانب 
الصغری

81.720.400الطنبي
00163.500ابو عزیز

00102.2122.6املثنى
20.4204.4153.3املصطفى
00265.771.5العسكري
00245.361.3الشهداء
006815.1132.8اجلمعية

006514.3112.4احلسنی1
00286.181.7احلسنی2
00112.461.3الزهراء
00224.8102.2الضباط

00112.410.2دور احلجر
00122.691.9الریاض
0040.8163.5الصناعة
0061.330.6الكردي

102.232571.911725.8جمموع القطاع
10214.745465.613619.6جمموع املدینة

املصــدر: إعــداد الباحــث اعتــامدًا عــىل الدراســة امليدانيــة اســتامرة االســتبانة 
ــة )692( ارسة. ــوع العّين ــؤال )أوالً-13(، جمم ــنة 2018، س لس
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ال�شكل )10( ن�شب طراز الم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )10(.

خربطة )10( طراز الم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )10(.
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احتواء الم�شكن على حديقة منزلية. 10

للسكن  األساسية  العنارص  من  احلديقة  تعد 
حياة  يف  الفعال  ودورهــا  البالغة  ألمهيتها  احلديث 
الفراغ،  أوقات  وقضاء  بالراحة  تشعره  كوهنا  الفرد 

فضاًل عام تضيفه من مجالية للمسكن.

جاءت نتائج الدراسة امليدانية للمساكن املمسوحة 
التي حتتوي عىل حديقة  املساكن  نسبة  بأن  املدينة  يف 
منزلية )51،8%(، توزعت عىل قطاعي املدينة، ففي 
عىل  حتوي  التي  املساكن  نسبة  بلغت  الكبري  اجلانب 

حديقة )%36،6(. 

اما املساكن التي ال حتوي عىل حديقة منزلية فقد 
بلغت نسبتها )%63،3(.

نسبة  بلغت  فقد  الصغري  للجانب  بالنسبة  أما 
املساكن التي حتتوي عىل حديقة منزلية )59،9%( من 
جمموع املساكن املمسوحة، اما املساكن التي ال حتوي 
عىل حديقة منزلية فبلغت نسبتها )40،1%(، ويرجع 
سبب ارتفاع نسبة وجود احلدائق يف هذا اجلانب اىل 
كرب مساحة املساكن يف أغلب أحيائه التي تم توزيعها 
بشكل منتظم من قبل الدولة مما جعل اصحاب تلك 

املساكن يستغلون جزءًا من تلك املساحات. 

جدول )11( وجود حديقة منزلية في م�شاكن مدينة الهندية 

ل�شنة 2018

القطاع
حدیقة

االحياء    
غری موجودموجود

%العدد%العدد

قطاع 
اجلانب 
الكبری

31.22711.2الكص اجلنويب
31.2125سيد حسنی
31.283.3شيخ محزة
125229.1حمرم عيشة
208.34418.3العامل 1

187.5125الكص الشاميل
135.4156.2العامل2
166.6125السالم

8836.615263.3جمموع القطاع

قطاع 
اجلانب 
الصغری

00102.2الطنبي
40.8122.6ابو عزیز

183.940.8املثنى
255.5122.6املصطفى
245.391.9العسكري
204.4102.2الشهداء
459.9367.9اجلمعية

398.6378.1احلسنی1
173.7194.2احلسنی2
91.981.7الزهراء
275.951.1الضباط

81.740.8دور احلجر
122.691.9الریاض
153.351.1الصناعة
81.710.2الكردي

27159.818140.1جمموع القطاع
35951.833348.1جمموع املدینة

املصــدر: إعــداد الباحــث اعتــامدًا عــىل الدراســة امليدانيــة 
اســتامرة االســتبانة لســنة 2018، ســؤال )ثانيــًا-2(، جممــوع 

العّينــة )692( ارسة.
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ال�شكل )11( ن�شب وجود حديقة منزلية في م�شاكن مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )11(.

خريطة )11( وجود حديقة منزلية في م�شاكن مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )11(.
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المبحث الثاني:

متغيرات البنية الجتماعية في 

مدينة الهندية

ــؤرشات  ــ ــن امل ــد م ــعــدي تــعــكــس ال
عىل  السكان  يعيشها  التي  االجتامعية 
مبارش  تأثري  وهلا  السكنية  بيئاهتم  واقع 
ومن هذه األمهية تم تتبع بعض من هذه 

املؤرشات يف مدينة اهلندية وكام ييل:  

معدل اإ�شغال الم�شكن. 1

يف  بالغة  أمهية  ذا  املتغري  هــذا  ُيعد 
تقدير  وكذلك  السكني،  الواقع  معرفة 
تتباين  إذ  املدينة،  احلاجة اىل املساكن يف 
فهناك  الواحد  املسكن  يف  األرس  أعداد 
أرس  ثالث  أو  أرستان  أو  واحدة  أرسة 
األرس  حجم  ــر  أث وينعكس  فــأكــثــر، 
وموقعه  ومساحته  املسكن  حجم  عىل 
يعد  كام  لــألرسة  االقتصادية  واحلــالــة 
مؤرشًا لعادات والتقاليد اجتامعية، تشري 
للمدينة  االستبانة  استامرة  حتليل  نتيجة 
واحدة  أرسة  تشغلها  التي  املساكن  أن 
املساكن  أما   ،)%66،7( نسبتها  بلغت 
نسبتها  فكانت  ــان  أرست تشغلها  التي 
املساكن  نسبة  بلغت  بينام   ،)%23،9(
التي تشغلها ثالث أرس فأكثر )%9،2( 
من جمموع املساكن املمسوحة، كام شهد 

اإلشغال  نسبة  معدل  يف  واضحًا  تباينًا  املدينة  قطاعا 
من   )%70،1( نسبته  ما  الكبري  القطاع  سجل  فقد 

جدول )12( تباين حجم الأ�شر لم�شاكن مدينة الهندية ل�شنة 2018

القطاع
عدد االرس

االحياء    
أرستنیأرسة واحدة

ثالث ارس 
وأكثر

%العدد%العدد%العدد

القطاع 
اجلانب 
الكبری

239.552.120.8الكص اجلنويب
104.152.100سيد حسنی
62.531.2520.8شيخ محزة
2912.110.441.6حمرم عيشة
4016.6166.683.3العامل 1

208.383.320.8الكص الشاميل
208.383.300العامل2
208.341.641.6السالم

16870.15020.8229.1جمموع القطاع

قطاع 
اجلانب 
الصغری

51.130.620.4الطنبي
91.951.120.4ابو عزیز

143.140.840.8املثنى
235.1112.430.6املصطفى
194.291.951.1العسكري
173.7122.610.2الشهداء
6113.4153.351.1اجلمعية

4810.6194.291.9احلسنی1
296.440.830.6احلسنی2
122.651.100الزهراء
204.481.740.8الضباط

81.720.420.4دور احلجر
81.7122.610.2الریاض
143.161.300الصناعة
71.510.210.2الكردي

29465.111625.6429.2جمموع القطاع
46266.716623.9649.2جمموع املدینة

ــة اســتامرة االســتبانة  املصــدر: إعــداد الباحــث اعتــامدًا عــىل الدراســة امليداني
ــة )692( ارسة. ــوع العّين ــًا-4(، جمم ــؤال )ثالث ــنة 2018، س لس
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نسبة  بلغت  فيام  واحــدة،  أرسة  تضم  التي  املساكن 
املساكن  أما   ،)%20،8( ارستني  تضم  التي  املساكن 

فأكثر  ارس  ثــالث  تضم  التي 
 ،)%9،1( نسبتها  بلغت  فقد 
الرتتيب  العامل1  حي  تصدر 
بالنسبة  أما  الفئات،   هذه  يف 
فقد  الصغري  اجلانب  لقطاع 
التي  املــســاكــن  نسبة  بلغت 
 )%65،1( واحدة  أرسة  تضم 
وكان أعالها يف حي اجلمعية، 
التي  املساكن  نسبة  وبلغت 
 )%25،6( ــني  ــ أرست تــضــم 
حي  يف  اعـــالهـــا  وشــغــلــت 
التي  املساكن  أمــا  احلسني1، 
بلغت  فأكثر  أرس  ثالث  تضم 

نسبتها )9،2%( كان اعالها يف حي احلسني1 ايضًا، 
ُينظر اخلريطة )12(.
                                

ال�شكل )12( ن�شب تباين حجم الأ�شر لم�شاكن مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )12(.

خريطة )12( ا�شغال الأ�شر لم�شاكن مدينة الهندية ل�شنة 2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )12(.
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عدد اأفراد ال�شرة. 2

املدينة  مساكن  يف  األرسة  افـــراد  عــدد  خيتلف 
حسب حجم األرس بتعبري أدق )عدد 
أفرادها( والذي يعد مؤرشًا مهاًم جيب 
أن يؤخذ به عند حتديد مساحة القطع 
والكثافة  البناء  ومساحة  السكنية 

السكنية)7(. 

ان اختالف حجم األرسة متباين 
النمو  حــســب  ــر  آلخـ جمــتــمــع  مــن 
وحتسن  واالجــتــامعــي  االقــتــصــادي 
التطور  ــة  ودرج الصحي  املستوى 
هذا  صورة  ظهرت  فقد  االجتامعي. 
املؤرش يف مدينة اهلندية بشكل متباين 
بني جهات املدينة وقطاعاهتا السكنية 
إن  امليدانية  الدراسة  نتائج  تشري  اذ 
ارس  تسكنها  الــتــي  املــســاكــن  ــدد  ع
نسمة   )3-2( بني  افرادها  يــرتاوح 
وبلغت  نسبتها)%8،6(،  بلغت  قد 
يسكنها  التي  للمساكن   )%51.1(
 )6-4( بني  ما  افرادها  ترتاوح  أرس 
نسمة، أما عدد املساكن التي تسكنها 
فأكثر  نسمة   )7( افرادها  اعداد  أرس 
فكانت نسبتها )40،3%( من جمموع 
من  ويتضح  املمسوحة.  املساكن 
حتليل بيانات اجلدول )13( والشكل 
الكبري  اجلانب  قطاع  يف  ان   )13(
بلغت نسبة افراد االرس التي ترتاوح 
بينام   ،)%7،1( نسمة   )3-2( بني  ما 

التي ترتاوح بني  أفراد األرس  كانت )54،5%( نسبة 
)4-6( نسمة، أما األرس التي تكون عدد افرادها من 

جدول )13( معدل حجم الأ�شر ال�شاكنة للم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة2018

القطاع
االرس 

مسكن یسكنه 
أرسة صغریة 
)2-3( نسمة

مسكن یسكنه أرس 
متوسطة )6-4( 

نسمة

مسكن تسكنه 
ارس كبریة )7( 

نسمة فأكثر
%العدد%العدد%العدداالحياء

قطاع 
اجلانب 
الكبری

10.4114.5187.5الكص اجلنويب
00114.541.6سيد حسنی
0061.352.1شيخ محزة
20.8239.593.75حمرم عيشة
31.252811.63313.75العامل 1

20.8187.5104.1الكص الشاميل
41.6197.952.1العامل2
52.1156.2583.3السالم

177.113154.59238.3جمموع القطاع

قطاع 
اجلانب 
الصغری

0061.340.8الطنبي
0030.6132.8ابو عزیز

30.671.5122.6املثنى
81.7173.7122.6املصطفى
40.8132.8163.5العسكري
30.6132.8143.1الشهداء
51.14710.3296.4اجلمعية

30.6429.2316.8احلسنی1
20.4153.3194.2احلسنی2
30.671.571.5الزهراء
30.6194.2102.2الضباط

0081.740.8دور احلجر
30.691.991.9الریاض
51.1102.251.1الصناعة
10.261.320.4الكردي

439.522249.118741.3جمموع القطاع
608.635351.127940.3جمموع املدینة

ــتبانة  ــتامرة االس ــة اس ــة امليداني ــىل الدراس ــامدًا ع ــث اعت ــداد الباح ــدر: إع املص
لســنة 2018، ســؤال )ثالثــًا-5(، جممــوع العّينــة )692( ارسة.
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نسبتها  بلغت  فقد  فأكثر  نسمة   )7(
العامل1  حــي  تــصــدر   )%38،3(

الرتتيب يف هذه الفئات.

اما ما خيص قطاع اجلانب الصغري 
فبلغت نسبة افراد االرُس التي ترتاوح 
اذ   )%9،5( نسمة   )3-2( بني  ما 
كانت أعىل نسبة هلا يف حي احلسني1، 
افــراد  نسبة   )%49،1( كانت  بينام 
 )6-4( بــني  تـــرتاوح  الــتــي  االرس 
نسمة بلغت أعالها يف حي اجلمعية، 
افرادها  عدد  تكون  التي  االرس  اما 
نسبتها  فبلغت  فأكثر  نسمة   )7( من 
حي  يف  اعــالهــا  كانت   )%41،3(

احلسني1.  

ال�شكل )13( ن�شب معدل حجم الأ�شر ال�شاكنة للم�شاكن في مدينة الهندية 

ل�شنة2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )13(.

خريطة )13( ن�شب معدل حجم الأ�شر ال�شاكنة للم�شاكن في مدينة الهندية ل�شنة2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )13(.
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متغيرات البنية القت�شادية. 3

قطاع  بنية  يف  مهم  دور  االقتصادية  للظروف 
بالعوامل  مبارش  بشكل  يتأثر  األخري  كون  السكن 
االقتصادي  اجلانب  متغريات  أهم  ومن  اإلقتصادية 

هي  السكنية  البنية  عــىل  املــؤثــرة 
والدخل  املسكن،  ملكية  )مــؤرش 
سوف  والتي  لــألرسة(  الشهري 
مدينة  يف  املكانية  صورهتا  نــدرس 

اهلندية وكام ييل:  

1. ملكية املسكن.

حالة  عن  املسكن  ملكية  تعرب 
من  للكثري  املدينة  يف  االستقرار 
جزء  من  السكن  يمثله  ملا  االرس 
ويــراد  ــفــرد)8(،  ال حياة  يف  اســايس 
املسكن  ملكية  ــعــود  ت ان  منها 
الساكنة فيه، هتدف عائديه  لألرسة 
من  درجة  اعىل  حتقيق  اىل  املسكن 
واالطمئنان  واالستقرار  الراحة 
فهي  الــذاتــيــة  باحلرية  والــشــعــور 
الكريمة  احلياة  لإلنسان  تضمن 
الشخصية  ن حق اخلصوصية  وتؤمِّ
الـــدول  تسعى  لــذلــك  ــألرسة،  ــ ل
املتقدمة لتحقيق فرص امتالك مجيع 
االرس للمساكن ويشهد هذا املؤرش 
انحاء  يف  كبري  تباين  االقتصادي 
جدول  يف  مبني  كام  اهلندية  مدينة 
املساكن  نسبة  ان  يتضح  اذ   )14(
نسبة  شكلت  ألصحاهبا  العائدة 

نسبتها  فبلغت  املستأجرة  املساكن  اما   ،)%84،1(
)14،3%( بينام املساكن التابعة للدولة بلغت نسبتها 
)1،5%(، وتشهد املدينة تباينًا يف توزيع ملكية املساكن 
عىل مستوى قطاعي املدينة، ففي اجلانب الكبري بلغت 

جدول )14( نوع الملكية الم�شكن في مدينة الهندية ل�شنة 2018

القطاع
مسكن حكوميمسكن مستأجرمسكن مملوك لساكنيهملكية املسكن

%العدد%العدد%العدداالحياء

قطاع 
اجلانب 
الكبری

2610.841.600الكص اجلنويب
104.152.100سيد حسنی
104.110.400شيخ محزة
218.712510.4حمرم عيشة
5020.8114.531.2العامل 1

2610.841.600الكص الشاميل
2510.431.200العامل2
2510.431.200السالم

19380.44317.941.6جمموع القطاع

قطاع 
اجلانب 
الصغری

71.530.600الطنبي
163.50000ابو عزیز

204.420.400املثنى
275.981.720.4املصطفى
306.630.600العسكري
224.881.700الشهداء
7015.481.730.6اجلمعية

6313.9132.800احلسنی1
337.320.410.2احلسنی2
153.320.400الزهراء
316.810.200الضباط

102.210.210.2دور احلجر
194.220.400الریاض
183.920.400الصناعة
81.710.200الكردي

38986.15612.371.5جمموع القطاع
58284.19914.3111.5جمموع املدینة

املصــدر: إعــداد الباحــث اعتــامدًا عــىل الدراســة امليدانيــة اســتامرة االســتبانة لســنة 
2018، ســؤال )اوال-4(، جممــوع العّينــة )692( ارسة.
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وكانت   )%80،4( لساكنيها  اململوكة  املساكن  نسبة 
أعالها يف حي العامل1، يف حني بلغت نسبة املساكن 
املستأجرة )17،9%( والتي كانت اعالها يف حي حمرم 
عيشة، اما املساكن التابعة ملكيتها للدولة فقد بلغت 
من  العامل1  حي  يف  اعالها  وكان   )%1،6( نسبتها 
جمموع املساكن املمسوحة، أما بالنسبة لقطاع اجلانب 
لساكنيها  اململوكة  املساكن  نسبة  بلغت  فقد  الصغري 
وكانت  اجلمعية،  حي  يف  اعالها  وكانت   )%86،1(
اعالها  وكان   )%12،3( املستأجرة  املساكن  نسبة 
التابعة  املساكن  عدد  بلغ  حني  يف  احلسني1،  حي  يف 
للدولة )7( مسكن وبنسبة )1،5(، وكان اعالها يف 

حي اجلمعية من جمموع املساكن املمسوحة.

2. مهنة رب األرسة والدخل الشهري يف املسكن.

رب  يــزاولــه  ــذي  ال العمل  طبيعة  هبا  املقصود 
األرسة ويكرس أغلب وقته من اجل أدائه، وتعد من 
تأثري واضح عىل متغريات  التي هلا  املهمة  املؤرشات 
عده منها املستوى الثقايف وطريقة التنشئة االجتامعية 
امكانية  عىل  ينعكس  الذي  االقتصادي  واملستوى 

امتالك املسكن.

للقطاعي  االستبانة  استامرة  حتليل  نتائج  وتشري 
فئة  نسبة  ان   )15( رقم  جدول  يف  واملوضح  املدينة 
حي  يف  هلا  نسبة  اعىل  وشغلت   )%47،1( املوظفني 
 )%35،4( املتقاعدين  فئة  نسبة  وبلغت   ،1 العامل 
بينام بلغت نسبة  العامل 1،  وشغلت اعالها يف حي 
كانت   )%13،7( حــرة(  )اعــامل  الكسبة  فئة 
اعالها يف حي العامل 1، وبلغت )3،7%( لفئة 
العاطلني وكانت أعىل نسبة هلا يف حي العامل 

2 هذا ما خيص قطاع اجلانب الكبري.

فبلغت  الصغري  اجلانب  لقطاع  بالنسبة  أما 
اعىل  وسجلت  املوظفني  لفئة   )%84،6(
فئة  نسبة  بلغت  بينام  اجلمعية،  هلا يف حي  نسبة 
املتقاعدين )25،1%( وشغلت اعالها يف حي 
الكسبة  فئة  نسبة  اما  والعسكري،  احلسني1 
سجلت   )%21،9( بلغت  ــرة(  احل ــامل  )االع
 )%4،4( وبلغت  احلسني1،  حي  يف  اعالها 
لفئة العاطلني عن العمل وكانت اعىل نسبة هلا 

يف حي الشهداء.

كام ان مقدار الدخل يتباين بني جهات املدينة 
)16( رقم  اجلدول  يوضحه  كام  كبري،  بشكل 
االرس  نسبة  كانت  الكبري  اجلانب  قطاع  ففي 

ال�شكل )14( ن�شب نوع الملكية الم�شكن في مدينة الهندية ل�شنة2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )14(.
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 )300( من  أقل  مقداره  شهريًا  دخاًل  تتقاىض  التي 
ألف دينار )22،1%( بلغت اعالها يف حي العامل1، 
شهريًا  ــاًل  دخ تتقاىض  التي  االرس  نسبة  وبلغت 
 )%32،9( دينار  ألف   )500-300( بني  يــرتاوح 

اما  ايضًا،  العامل1  حي  يف  هلا  نسبة  اعىل  سجلت 
نسبة االرس التي يرتاوح دخلها الشهري بني )501-
1000000( دينار )42،9%( كانت اعالها يف حي 
الكص الشاميل، بينام االرس التي يبلغ دخلها الشهري 
 )1000000( مــن  أكثر 
نسبتها  ــغــت  ــل ب ــار  ــنـ ديـ
اعالها  سجلت   )%2،1(

يف حي العامل2 السالم.

اجلانب  قــطــاع  يف  امــا 
الصغري فكانت نسبة االرس 
شهريًا  دخاًل  تتقاىض  التي 
مــن )300(  أقــل  مــقــداره 
 )%16،1( ــار  ــن دي ألـــف 
حي  يف  ــا  ــاله اع سجلت 
بلغت  حني  يف  احلسني1، 
تتقاىض  التي  االرس  نسبة 
بني  ــرتاوح  ي شهريًا  دخــاًل 
دينار  ألف   )500-300(
نسبة  امـــا   ،)%25،6(
دخلها  يرتاوح  التي  االرس 
-501( بـــني  ــري  ــه ــش ال
ديـــنـــار   )1000000
اعالها  كانت   )%45،7(
يف حي اجلمعية، بينام االرس 
الشهري  دخلها  يبلغ  التي 
 )1000000( مــن  أكثر 
نسبتها  ــغــت  ــل ب ــار  ــنـ ديـ
)12،3%( يف حي الصناعة 

كانت اعىل نسبة هلا.

جدول )15( اعداد مهن ارباب ال�شر في مدينة الهندية ل�شنة2018

القطاع
عاطلمتقاعدكاسبموظفاملهنة

%العدد%العدد%العدد%العدداالحياء

قطاع 
اجلانب 
الكبری

166.6114.520.810.4الكص اجلنويب
72.972.910.400سيد حسنی
41.652.110.410.4شيخ محزة
166.6145.831.210.4حمرم عيشة
229.12610.8145.820.8العامل 1

177.152.172.910.4الكص الشاميل
177.183.30031.2العامل2
145.893.752.100السالم

11347.13313.78535.493.7جمموع القطاع

قطاع 
اجلانب 
الصغری

20.461.320.400الطنبي
30.691.930.610.2ابو عزیز

51.161.381.730.6املثنى
153.381.7132.810.2املصطفى
143.140.8143.110.2العسكري
112.471.561.361.3الشهداء
5411.9173.7102.200اجلمعية

316.8286.1143.130.6احلسنی1
183.9102.251.130.6احلسنی2
81771.520.400الزهراء
153.330.6132.810.2الضباط

71.510.230.610.2دور احلجر
183.910.220.400الریاض
143.130.630.600الصناعة
51.130.610.200الكردي

22084.69921.911325.1204.4جمموع القطاع
33348.113219.119828.6294.1جمموع املدینة

املصــدر/ إعــداد الباحــث اعتــامدًا عــىل الدراســة امليدانيــة اســتامرة االســتبانة لســنة 2018، 
ســؤال )ثالثــًا-1(، جممــوع العّينــة )692( ارسة.
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ال�شكل )15( ن�شب اعداد مهن ارباب ال�شر في مدينة الهندية ل�شنة2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )15(.

خريطة )15( اعداد مهن ارباب ال�شر في مدينة الهندية ل�شنة2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )15(.
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جدول )16( مقدار الدخل ال�شهري ل�شكان في مدينة الهندية ل�شنة2018

القطاع
مليون فأكثر501-مليون دینار300-500الف دینارأقل من 300ألف دینارالدخل 

%العدد%العدد%العدد%العدداالحياء

قطاع اجلانب الكبری

62.5142.9114.500الكص اجلنويب

10.472.572.900سيد حسنی

20.866.231.200شيخ محزة

52.1156.2135.410.4حمرم عيشة

3012.5177.1166.600العامل 1

31.262.9218.700الكص الشاميل

0072.9197.920.8العامل2

62.570135.420.8السالم

5322.17932.910342.952.1جمموع القطاع

قطاع اجلانب الصغری

40.820.430.610.2الطنبي

61.371.520.410.2ابو عزیز

30.691.971.530.6املثنى

40.891.9194.251.1املصطفى

30.671.5235.100العسكري

51.171.5173.710.2الشهداء

143.1183.9388.4112.4اجلمعية

183.9296.4235.161.3احلسنی1

91.961.3194.220.4احلسنی2

30.640.891.910.2الزهراء

20.491.9194.220.4الضباط

20.430.671.500دور احلجر

0020.4102.291.9الریاض

0020.461.3122.6الصناعة

0020.451.120.4الكردي

7316.111625.620745.75612.3جمموع القطاع

12618.219528.131044.7618.8جمموع املدینة

املصــدر: إعــداد الباحــث اعتــامدًا عــىل الدراســة امليدانيــة اســتامرة االســتبانة لســنة 2018، ســؤال )ثالثــًا-3(، جممــوع العّينــة 
)692( ارسة.
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ال�شكل )16( ن�شب مقدار الدخل ال�شهري ل�شكان في مدينة الهندية ل�شنة2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )16(.

خريطة )16( مقدار الدخل ال�شهري ل�شكان في مدينة الهندية ل�شنة2018

املصدر: إعداد الباحث اعتامدًا عىل اجلدول )16(.
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 ال�شتنتاجات

يف  اهلندية  مدينة  يف  السكنية  البنية  تأثرت  لقد 
واملؤثرات  العوامل  من  بالعديد  كربالء  حمافظة 
املدينة،  يف  النهائية  صورهتا  تشكيل  يف  تسهم  التي 
الدراسة ما نسبته  السكن يف منطقة  لقد شكل قطاع 
مما  احلرضية  األرض  استعامالت  حجم  من   )%62(
بقية  عىل  املهيمن  القطاع  هو  القطاع  هذا  من  جعل 
نظم األرض احلرضية، وعليه فان دراسة خصائصه 
من  اهلندية  مدينة  شخصية  رسم  يف  تسهم  املكانية 
 )14( من  اكثر  دراســة  عىل  البحث  ركز  الداخل، 
مؤرش سكني مجيعها تؤثر يف بنية املدينة وشخصيتها 
املكانية وقد سجلت مدينة اهلندية واقعًا سكنيًا جيدًا 
اعتامدًا عىل الدراسة امليدانية التي اجراها الباحث عىل 
بنفس  السكنية  والوحدات  السكان  من  خمتارة  عّينة 

الوقت وكانت النتائج كام ييل: 

املسكن . 1 نوعية  مؤرش  ضمن  املدينة  سجلت 
من   )%92،1( نسبته  ما  املدروسة  للعينة 
وهي  املنفرد  السكن  ذات  السكنية  الوحدات 

نسبة عالية قياسًا ببقية أنواع السكن األخرى.
اما مؤرش تاريخ بناء املسكن فقد سجلت املدينة . 2

خالل  بنيت  مساكنها  من   )%44،9( نسبته  ما 
العقدين األخريين.

سجلت املدينة ما نسبته )46،2%( من مساكنها . 3
بلغ معدل مساحتها بني )100-200م2(. 

ما . 4 املدينة  سجلت  فقد  البناء  مادة  مؤرش  اما 
الطابوق  ماديت  من  بنيت  قد   )%55،4( نسبته 

واالسمنت.

سجلت املدينة يف مؤرش عدد الطوابق ما نسبته . 5
)64،1%( من مساكنها تتكون من طابقني.

اما مؤرش عدد غرف النوم فقد سجلت املدينة . 6
نسبة )43،7%( من مساكنها تتكون من غرفتني.

لقد ارتفعت نسبة املدينة اىل )89%( من مساكنها . 7
يف حالة جيدة.

التحوير . 8 عمليات  من  العديد  ُاجريت  لقد 
للمسكن يف مدينة اهلندية بلغت )36،1%( من 

جمموع العّينة املدروسة.
من . 9  )%65،6( نسبته  ما  املدينة  سجلت 

الرشقي  الطراز  ضمن  بنيت  مساكنها  جمموع 
املحور)الغريب(

حديقة . 10 عىل  تضم  التي  املساكن  نسبة  بلغت 
)51،8%( من جمموع الوحدات السكنية.

نسبته . 11 ما  املدينة  يف  املساكن  اشغال  معدل  بلغ 
)66،7%( تسكنها ارسة واحدة.

املكونة من )4-. 12 بلغت نسبة حجم االرسة  كام 
6( فقد بلغت ما نسبته )%51،1(.

من . 13  )%84،1( نسبته  ما  املدينة  سجلت  لقد 
وحداهتا السكنية تعود مالكيتها اىل أصحاهبا.

نسبة . 14 بلغ  فقد  االرسة  رب  مهنة  مؤرش  اما 
احلكومي  القطاع  يف  يعملون  الذين  املوظفني 
أعاله  املؤرشات  لنتائج  واستنادا   .)%47،1(
يمكن القول بان البنية السكنية ملدينة اهلندية بنية 
قوة وتستند عىل أسس ومعايري مكانية ووظيفية 
جتعل منها الوظيفة احلرضية املسيطرة عىل بقية 

االستعامالت احلرضية األخرى يف املدينة.
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حضارية  معامل  عىل  حتتوي  التي  املركز  إحياء  يف 
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العثامين. 
رضورة احلد من االمتداد االفقي للمدينة باعتامد . 2
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الجدولة الزمنية لمشروع تبليط شارع حي العامل  سايد االياب بطول )1،25(كم باستخدام المنطق الضبابي 

الملخ�ض

اصبح من الرضوري القيام بتنظيم وختطيط خطوات تنفيذ اي مرشوع منذ نقطة بدء املرشوع وحلني االنتهاء 
منه وذلك من اجل ضامن االنجاز بطريقة صحيحة وفعالة، والجل نجاح املؤسسات والدوائر البلدية يف هذا 
وبالتايل سيكون  للجدولة  ومتطورة  علمية  اساليب  استعامل  املشاريع من خالل  بجدولة  القيام  عليها  املجال 

هناك ضامن النجاز املشاريع يف مواعيدها املحددة.

ويف هذه الدراسة تم تطبيق طريقة املنطق املضبب )Fuzzy Logic( وباالستعانة بالربنامج )WINQSB( يف 
بانه  الوقت، وقد لوحظ  ناحية  العامل سايد االياب بطول 1،25كم( من  )تبليط شارع حي  جدولة مرشوع 
يمكن تنفيذ املرشوع بمدة )216( يوم بواسطة طريقة املنطق املضبب وهي مدة تعترب اقرص من املدة الفعلية 

النجاز املرشوع والبالغة )294( يوم.

الكلامت املفتاحية: املنطق املضبب، جدولة، مرشوع، طريق.
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Scheduling aroad project paving the Al-Amil return side Street with a 

Length of 1.25 Km using fuzzy logic )case study(

Asst. Prof.Researcher

Maha Kamel JawadAli Jawad Kazem

 College of Administration and
 Economics - University of

Baghdad

 College of Administration and
 Economics - University of

Baghdad

 

Abstract

It is necessary organize and plan any project at stage of implementation it, exactly,  from its 
started until completed it, in order to, certifies the completion in correct and effective methods. 
So, for succeeding the institutions and the municipal departments in this way to do the scheduling 
of projects through used the scientific approaches and sophisticated scheduling, consequently, 
their methods will be a guarantee to achieve Projects on their scheduled dates.

In this paper, the Fuzzy logic method has been acomplished. After that, the WINQSB program 
had been used in scheduling the project (paving the Amil return side Street with a length of 1.25 
km) with this method. On one hand, It was noted that the project can be accomplished for 216 
days by Fuzzy Logic, which, it is shorter than the actual duration of the project (294) days.

Keywords: Fuzzy Logic, project, scheduling, road
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المقدمة

دوائر  قبل  من  تنفيذها  تم  التي  املشاريع  اغلب 
التابعة لوزارة االعامر واالسكان والبلديات  البلدية 
واالشغال العامة متتاز بكوهنا معقدة وكبرية احلجم، 
لتنفيذ  تقليدية  جدولة  ادوات  استخدام  تم  وقد 
هو  هــذه  اجلدولة  ادوات  بني  ومــن  املشاريع  هــذه 
انه قد متت  اال   ،)GANTT CHART( خمطط جانت
مالحظة تأخر الكثري من هذه املشاريع عن األوقات 
لتسليمها وذلك بسبب عدم وجود ربط ما  املحددة 
بني فعاليات املرشوع املختلفة من جهة وعدم معرفة 
عن  فضاًل  الكافية،  بالطريقة  املنطقي  التتابع  اسباب 
وجود خلل يف توظيف العالقات التتابعية املنطقية يف 

عملية جدولة هذه املشاريع.

وبالتايل ومن هنا بدأ اصحاب الشان ببذل جهود 
وواعية  كفوءة  ادارة  بخلق  القيام  اجل  من  حثيثة 
جدولة  عمليات  عىل  بــاالرشاف  تقوم  ان  تستطيع 
تسخري  خالل  ومن  املشاريع  كافة  تنفيذ  وختطيط 
)طريقة  امهها  من  متطورة  علمية  واساليب  ادوات 
املنطق املضبب( من اجل ضامن تنفيذ املشاريع بأقل 
ومن  الوقت  ــدار  اه وتــاليف  ممكنة  زمنية  ــدات  وح
املشاريع  جدولة  يف  التقنيات  هذه  استغالل  خالل 

الجل حتقيق اهداف املنظمة.   

م�شكلة البحث:

االنجاز  يف  لتاخري  تتعرض  املشاريع  اغلب 
يعود  والسبب  تنفيذها،  عملية  يف  عارمة  وفوىض 

لعدم القيام بتطبيق عملية جدولة أنشطة املرشوع من 
اجل ان تنجز وفقًا الساليب علمية، وبالتايل يعد هذا 
عىل  بالسلب  تؤثر  التي  العوامل  اهم  من  املوضوع 

عملية تنفيذ املشاريع بنجاح وحتقيق اهدافها. 

اهمية البحث:

خلطوات  توضيحه  يف  تتمثل  البحث  هذا  امهية 
وهي  منها  االستفادة  ومــدى  حديثة  تقنية  تطبيق 
القيام  عىل  القدرة  هلا  التي  الضبايب(  املنطق  )طريقة 
يف  امكانيتها  عن  فضاًل  املرشوع،  وختطيط  بجدولة 

تقليل وقت انجاز املرشوع.

اهداف البحث:

باستخدام  املرشوع  النجاز  الالزم  الوقت  تقدير 
تقنية املنطق الضبايب.

درا�شات �شابقة:

وعلوم . 1 التجارية  العلوم  كلية  ماجستري،  رسالة 
حممد  جامعة  االقتصادية،  والعلوم  التسيري 

بوصياف املسيلة  ]1[.

عنوان 
الدراسة

)مسامهة لتحسنی فعالية اختاذ القرارات يف 
باستخدام  عليها  والرقابة  املشاریع  ختطيط 
رشكة  حالة  دراســة   - الشبكي  التحليل 
بربج  مسكن   534 انجاز   - كوسيدار 

بوعریریج(.

مشكلة 
الدراسة

بربج  مسكن   534 مــرشوع  انجاز  تأخر 
بوعریریج عن املوعد املحدد له.

اهداف 
الدراسة

انجاز املرشوع يف اقل وقت ممكن ومراقبة 
يف  االنحرافات  وتصحيح  املرشوع  تنفيذ 

حالة حدوثها.
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دراسة حالة.املنهج املتبع

اهم 
االستنتاجات

عدم  هو  ــرشوع  امل انجاز  عــدم  سبب  ان 
ــه  إدارت يف  علمية  أساليب  عىل  االعــتــامد 
التي  االنحرافات  هو  ذلك  عىل  والدليل 

عانى منها املرشوع.

بحث يف املعهد التقني يف احلوجية ]2[.. 2

عنوان 
الدراسة 

جدولة  اساليب  استخدام  )اسرتاتيجية   
املرشوع، بریت واملسار احلرج يف املفاضلة 

بنی الوقت والتكلفة النجاز املشاریع(.

مشكلة 
الدراسة 

وجود مشكلة يف تقدیر الوقت واستغالل 
املوارد املتاحة للمشاریع.

اهداف 
الدراسة 

االستغالل االمثل للموارد املتاحة ووضع 
وضع  يف  تساعد  اسرتاتيجية  ــاعــدة  ق
تنفيذ  يف  ــرشوع  ال عند  العلمية  االســس 

مشاریع باملستقبل.

دراسة حالة. املنهج املتبع 

اهم 
االستنتاجات 

ان تقنيات اجلدولة تسمح لنا باجياد طریقة 
وجه،  اكمل  عىل  مرشوعنا  الدارة  معينة 
عالج  عىل  املشاریع  منفذي  یساعد  وهذا 
انجاز  يف  التاخری  منها  عــدة  مشكالت 
الزمن  ادارة  عدم  نتيجة  املشاریع  أنشطة 
علمي  بشكل  املــرشوع  بأنشطة  اخلــاص 
بالتكلفة  املتعلقة  املشكلة  معاجلة  وایضًا 
من خالل معرفة األنشطة احلرجة وتوجيه 
يف  انجازها  اجــل  من  نحوها  العاملنی 

وقتها وكلفتها املحددة. 

االقتصادية . 3 العلوم  كلية  ماجستري،  رسالة 
جامعة  التسيري،  وعلوم  التجارية  والعلوم 

د.الطاهر موالي سعيدة ]3[.

عنوان 
الدراسة

شبكات  باستعامل  املــشــاریــع  )ختطيط   
السد  بناء  مرشوع  حالة  دراسة  االعامل- 

لرشكة ASTALDI بتيبازة(.

مشكلة 
الدراسة

السد  بناء  مــرشوع  انجاز  وتاخر  تلكؤ   
لرشكة ASTALDI بتيبازة. 

اهداف 
الدراسة

جدولة  يف  الشبكي  التحليل  امهية  ابــراز   
املرشوع للوصول اىل ختطيط حمكم والقيام 
القيام  مع  الوقت  هدر  مشاكل  بمعاجلة 

بوضع تتابع منطقي ألنشطة املرشوع.

دراسة حالةاملنهج املتبع

اهم 
االستنتاجات

انجاز املرشوع والسبب يف ذلك هو  تلكؤ 
تتالئم  جيدة  وجدولة  ختطيط  وجود  عدم 

وزیادة عدد املشاریع وتنوعها. 

رسالة ماجستري، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة . 4
بغداد ]4[.

عنوان 
الدراسة

الشبكي  التحليل  اســلــوب  )اســتــعــامل   
سكة  خــط  ــرشوع  م انــجــاز  زمــن  لتقليل 

حدید برصة- فاو(.

مشكلة 
الدراسة

 - برصة  حدید  سكة  خط  مرشوع  تلكؤ   
فاو وتأخر االنجاز عن املوعد املحدد.

اهداف 
الدراسة

 هيدف اىل تقليل زمن انجاز مرشوع )خط 
سكة حدید برصة - فاو(.

 دراسة حالة.املنهج املتبع

اهم 
االستنتاجات

عدم  هو  ــرشوع  امل انجاز  عــدم  سبب  ان   
ــه  ادارت يف  علمية  اساليب  عــىل  االعــتــامد 
التي  االنحرافات  هو  ذلك  عىل  والدليل 

عانى منها املرشوع.
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المبحث الأول: 

الجانب النظري

اوًل: مفهوم الم�شروع:

تتضمن  مؤقتة  أنشطة  عن  عبارة  هو  ــرشوع  امل
دائاًم شيئًا فريدًا لديا تواريخ البدء واالنتهاء للعمل 
املطلوبة  النتائج  لتحقيق  حمــددة  مــوارد  وتستخدم 
للبدء،  تاريخ  مرشوع  لكل  يكون  ان  وجيب   ،]5[
وجيب حتديده بوضوح يف وقت ما، وعندما يني هذا 
بتنفيذ أنشطة املرشوع،  التاريخ جيب ان تتم املبارشة 
تاريخ  للمرشوع  يكون  ان  جيب  ذلــك  عن  فضاًل 
يتم وضع خطة  ان  دقيق، وجيب  انتهاء حمدد بشكل 
عمل املرشوع مع فريق عمل مناسب من اجل انجاز 
املرشوع بام يلبي متطلبات ومواصفات املرشوع ]6[.

ثانيًا: جدولة الم�شروع:

األنشطة  يعرض  نموذج  اهنا  اجلدولة عىل  تعرف 
ويدد توارخيها ومددها واملراحل املهمة للمرشوع، 
فضال عن القيام بتخصيص مجيع املوارد التي يتاجها 
ككل،  املــرشوع  وانتهاء  بداية  وحتديد  املـــرشوع، 
واسبقيات  تتابع  حتديد  عن  مسؤولة  هي  وكذلك 
عملية  وتعد  بينها،  احلاصل  والتداخل  األنشطة 
اجلدولة مسؤولة عن حتويل خطة عمل املرشوع اىل 
وكذلك  ككل،  املرشوع  وحترك  تتحكم  زمنية  خطة 
تستخدم يف متابعة وتنظيم االحداث والقيام يف مراقبة 
أنشطة املرشوع، ومن الرضوري ان تطبق عىل كامل 

القيام  يتم  ان  الرضوري  من  ولكن  املرشوع،  نطاق 
بتنفيذ اعامل اضافية من اجل ضامن تطبيق األنشطة 
األنشطة  بتطبيق  القيام  وايضًا  بــاجلــودة،  اخلاصة 
عىل  القدرة  اجل  من  للمخاطر  باالستجابة  اخلاصة 

مواجهة املعوقات ]7[.

:Fuzzy Logic ثالثًا: طريقة المنطق الم�شبب

تم تطوير اسلوب املنطق املضبب يف سنة 1973 
من قبل Ayub و Haldar واستعمل يف جدولة مشاريع 
عديدة ومتنوعة ونجح يف تقدير الوقت الالزم لتنفيذ 
أنشطة املرشوع آخذًا باحلسبان عوامل نوعية عديدة 
كالطقس، واملخترب، واملوارد البرشية )اداء العامل(، 
وغريها  واملعدات(  )اآلالت  املستخدمة  ــوارد  وامل

.]8[

هي  الزمن  ملتغري  اجلدولة  اساليب  تقديرات  إن 
الطرق  يف  سالفًا  ذكرنا  كام  مؤكدة،  غري  تقديرات 
يف  املؤثرة  النوعية  العوامل  إمهاهلا  بسبب  السابقة 
عامل الزمن ولكي تكون هذه التقديرات موضوعية 
عىل  النوعية  العوامل  هذه  تأثري  ارشاك  يتم  وجيدة 
الضبابية  املجموعات  نظرية  باستخدام  الزمن  متغري 
املجموعات  نظرية  اســتــخــدام  يقترص  ومل   ،]9[
االحتاميل  التوزيع  ــؤرشات  م تقدير  عىل  الضبابية 
يف  عليه  يعتمد  زمني  برنامج  تقديم  اىل  تعداها  بل  
تنفيذ خطة املرشوع، ويمكن من خالله حتديد زمن 
املرشوع الضبايب، وبالتايل تدعى شبكة العمل املحللة 
بالشبكة  الضبابية  املجموعات  نظرية  باستخدام 
وأهم   ،]10[ واضحة  مساراهتا  تكون  التي  الضبابة 
حتليل  مها  الضبايب  التحليل  الطريقة  يف  حمورين 
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املجموعات  نظرية  تقديرات  باستخدام   Pert شبكة 
الزمنية ألنشطة  الثاين هو اجلدولة  الضبابية واملحور 
املرشوع، كام ان املجموعة الضبابية تعد تطورًا واشعًا 
بينهام  واإلختالف  التقليدية  أو  املحددة  للمجموعة 
يكمن يف درجة انتامء العنرص اىل املجموعة، اذ تكون 
العنارص يف نظرية  املجموعات املحددة إما منتمية أو 
غري منتمية اىل املجموعة، أي درجة اإلنتامء مساوية 
العنرص ال  إذا كان  الصفر  او تكون تساوي  للواحد 
ينتمي للمجموعة بينام يف املجموعة الضبابية وصف 
ملجموعة العنارص بطريقة تسمح باالنتقال التدرجيي 
من كوهنا عنرص املجموعة اىل  كوهنا غري عنرص أي 
لكل عنرص درجة إنتامء ترتاوح بني الصفر و الواحد 

.]11[

ويوضح اجلدول )1( العالقات املضببة بني التأثري 
السلبي للعوامل النوعية والفرتة الزمنية:

جدول )1( العالقات الم�شببة بين التاأثير ال�شلبي للعوامل 

النوعية والفترة الزمنية  ]9[[

فرتة زمنية
نتائج التأثری 
)C( السلبي

التعبری اللغوي املستخدم

D={a/0, m/1, b/0.2}كبریمتوسط

D={a/0, m/0.5, b/1}متوسطصغری

D={a/0, m/0.1, b/1}صغریصغری جدا

االتية  باملعادلة  الضبابية  املجموعة  تكتب  كام 
:]12[

حيث: A جمموعه ضبابية

Xi قيمة مضببة للمتغري Ua:

 =  i  ــة ــي ــاب ــضــب ال ــة  ــوع ــم ــج امل عـــنـــارص   xi:
n: n.……1،2،3

الضبابية  املجموعة  إىل   xi العنرص  انتامء  xi درجة 

اخلربة  عىل  باالعتامد  تقدر  والتي  عشوائي  متغري   A
الشخصية للباحث أو باالستعانة بخرباء خمتصون يف 

جمال عمل املرشوع، حيث:
Ua / xi € [ 0,1]

اىل  ينتمي  ال  العنرص  فإن   i= 0 Ua / xi، كان  اذا 
A املجموعة

تام  انتامء  بدرجة  ينتمي  Ua )xi ( =1 :العنرص 

A للمجموعة

 Ua (xi ) ≤ 0  xi ≥ 1 ينتمي اىل املجموعة A بدرجة 

انتامء جزئي. 

اللغوي  التعبري  حتويل  يمكن  ذلك  عىل  وكمثال 
الذي يصف متغريًا نوعًيا اىل جمموعة ضبابية متقطعة 
كالتايل: نفرض أن املتغري النوعي X هو مستوى خربة 
ان  يمكننا  النشاط،  تنفيذ  يف  املستخدمة  العاملة  اليد 
نصف ذلك املتغري بخمسة تعابري هي: كبري، متوسط، 
لغوي  تعبري  وكل   صغري  جدًا  جدًا،  صغري  صغري، 
عنارص  حتوي  معينة  صفة  متثل  ضبابية  جمموعة  هو 

بدرجات انتامء ضبابية وكام يايت ]11[:

عندما تكون خربة عالية العامل تستحق الدرجة  . 1
.X=1 10/  10 فتكون

أنا جمال . 2 بينام X=0 يعني اخلربة معدومة، وإذا جزَّ
اخلربة اىل اجزاء كل منها 0.1 يمكننا أن نكتب 
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لغوي  تعبري  بكل  اخلاصة  الضبابية  املجموعة 
يمثل  كبري  اخلربة  مستوى  اللغوي  التعبري  فمثاًل 

بمجموعة ضبابية كاميأيت:

A= {1, 0.9, 0.8}  ويكتب باختصار

العاملة  خربة  مستوى  يصف  لغوي  تعبري  فكل 
حيث نحصل عىل خس جمموعات ضبابية جزئية ممثلة 
للتعابري الوصفية السابقة و جمموع هذه املجموعات 

.X هو املجموعة الضبابية الشاملة

لألرقام  املمثل  االنتامء  أخذ  يتم  ذلك  عن  فضاًل 
الضبابية أشكاال متباينة وتعد األرقام الضبابية املمثلة 
بمنحنٰى انتامء بشكل شبه منحرف أو مثلث من أهم 

التقديرات هلا كام يف الشكل )1(: 

�شكل )1( رقم �شبابي ممثل بمنحنى انتماء ب�شكل �شبه 

منحرف ]9[[

حيث: 

a  احلد األدنٰى  للمجال املمثل كحد التابع األيرس.

b  احلد األدنٰى  للمجال املمثل لنواة التابع.

C  احلد األعىٰل  للمجال املمثل لنواة التابع.

d  احلد األعىٰل  للمجال املمثل حلد التابع االيمن.

 a متغري عشوائي ياخذ قيم ما بني x وبفرض ان  
و d فيعترب تابع االنتامء له كام يايت ]8[:

بشكل  االنتامء  بمنحني  املمثل  الضبايب  الرقم  اما 
مثلثي فهو حالة خاصة من حالة شبه املنحرف حيث 

b=c وهذا ما يوضحه الشكل )2(: 

�شكل )2( رقم �شبابي ممثل بمنحنى انتماء ب�شكل مثلثي 

]11[

كام ان تابع االنتامء ياخذ الصيغ االتية ]8[:

جتريا  الــتــي  العمليات  مــن  عــدد  يــوجــد  كــام 
املجموعات الضبابية التي يمكن ابرازها عىل األرقام 
الضبابية حلساب الوقت الكيل املتوقع حسب حتليل 
 ]8[ االتية  املعادالت  يف  وكام  الضبابية  املجموعات 

:]13[ ]11[

حيث ان:  هو تابع االنتامء.
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.)y( و )x( هي عالقة ضبابية بني :Rk

: تشري اىل اكرب قيمة يف العالقة الضبابية. 

حيث ان: f تشري اىل التكرارات. 

C: التأثري السلبي للعامل النوعي. 

T: هي احتاد قيم التكرار وتأثريها السلبي.

وتأثريها  التكرار  قيم  احتــاد  هي   :T ان  حيث 
السلبي.

)y( و )x( هي عالقة ضبابية بني :R

حيث ان: D هي النسب االحتاملية املضببة.

P: النسبة االحتاملية املضببة لألوقات الثالثة.

حتليل  حسب  املتوقع  الكيل  الوقت   :D ان  حيث 
املجموعات املضببة.

P: النسبة االحتاملية املضببة لألوقات الثالثة.

حيث ان σ^2: التباين. 

P: النسبة االحتاملية املضببة لألوقات الثالثة.

المبحث الثاني: 

الجانب العملي

كربالء  بلدية  مديرية  مشاريع  احد  اختيار   تم 
املقدسة وهو مرشوع )تبليط شارع حي العامل سايد 
االياب بطول 1،25 كم( وتم القيام بتقسيم املرشوع 
اىل ستة أنشطة رئيسية كام يف امللحق رقم )1( ما عدا 

أنشطة البداية والنهاية.

 ونظرا لعدم وجود تقسيم WBS من قبل مديرية 
)املهندس  االرشاف  جلنة  يف  وممثليها  كربالء  بلدية 
الكشوفات  إعداد  جلنة  مع  االتفاق  تم  فقد  املقيم(، 
بتقسيم  البلدية  مشاريع  لشعبة  التابعة  التخمينية 
وبالتايل  فرعية  أنشطة  جمموعة  اىل  رئيس  نشاط  كل 
الفرعية  املرشوع  ألنشطة  الكيل  العدد  بذلك  وصل 
)37( نشاط، اذ تم يف هذا املرشوع تقسيم األنشطة 
التداخالت  بيان  اىل  يعود  والسبب  نشاط   )37( اىل 
للحصول  األنشطة  بني  حتصل  التي  واالسبقيات 
عىل أفضل مسار حرج يبني تداخالت تكون قريب 
للواقع العميل للفعاليات، فعىل سبيل املثال نالحظ ان 
إحدى أنشطة اعامل عبارات االتصاالت من املمكن 
الكهربائي  اخلندق  اعامل  أنشطة  بني  ما  تتداخل  ان 
زيادة  فان  وغريها،  الضوئي  الكابل  اعامل  وأنشطة 
التداخالت  أوضحت  قد  الفرعية  األنشطة  تفصيل 
احلاصلة فيام بينها وهذا يؤدي اىل ختطيط جيد بطريقة 

تنفيذ األنشطة واستغالل أمثل للوقت الفائض.    
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المنطق  طريقة  با�شتخدام  الوقت  جدولة 

:Fuzzy Logic الم�شبب

يف  املضبب(  )املنطق  اســلــوب  استخدام  يعد 
سيتم  التي  احلديثة  األساليب  احد  املرشوع  جدولة 
اعتامدها هبدف حتقيق اهداف البحث وفقًا لتقديرات 
األوقات الثالثة )الوقت التشاؤمي، الوقت التفاؤيل، 
املرشوع،  أنشطة  من  نشاط  لكل  الطبيعي(  والوقت 
ووفقًا لطريقة تقدير املنطق املضبب ملؤرشات توزيع 

عىل  تؤثر  التي  النوعية  والعوامل  االحــتــامالت، 
وحاالت  للمرشوع،  نشاط  كل  من  االنتهاء  وقت 
ومدى  حالة  كل  حــدوث  وتكرار  العوامل،  هذه 
تأثريها السلبي عىل تنفيذ أنشطة املرشوع، وتم ذلك 
املهندس  ــرة  )دائ االرشاف  مهنديس  عىل  باالعتامد 
املقيم( للمشاريع ممن يعملون يف مديرية بلدية كربالء 
يبني  الــذي   )2( اجلــدول  يف  موضح  وكام  املقدسة، 
املضبب  املنطق  حلاالت  والتكرارات  السلبي  التأثري 

عىل أنشطة املرشوع:

جدول )2( التاأثير ال�شلبي والتكرارات لحالت المنطق الم�شبب

رمز 
الفعاليات

الوقت 
التشاؤمي

الوقت 
الطبيعي

وقت 
التفائل

العامل النوعي 
املدروس

احلالة 

)the condition(

تكرار 
)frequency(

تأثری السلبي 

)negative impact(

A1141825طقس
صغری جدًاكبریمعتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبری صغریيسء

A2141820طقس
صغری جدًاكبریمعتدلة إىل مشمس

 صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

A381014خمترب
كبریصغری جدًاعايل

صغری جدًا صغریمتوسط
صغری جدًاكبریضعيف

A4172123طقس
 صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

A5172123طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

B1243042طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

B2202535طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

B3344طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء
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C16710طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

C2222طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

C3162022طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

D1162028طقس
صغری جدًاكبری جدًامعتدلة إىل مشمس

صغریمعدلمعتدل اىل ممطر
كبریصغریةيسء

E1111420طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

F1202535طقس
صغری جدًاكبری جدًامعتدلة إىل مشمس

صغریمعدلمعتدل اىل ممطر
كبریصغریةيسء

F2222طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

F3233طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

F4222طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

A6243033طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

D2111415خمترب
كبریصغری جدًاعايل

صغریجدا صغریمتوسط
صغری جدًاكبریضعيف

D3111420طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

E2111415خمترب
كبریصغری جدًا عايل

صغریجدا صغریمتوسط
صغری جدًاكبری ضعيف

E381014طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء
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عىل  باالعتامد  اجلدولة  متت  االسلوب  هذا  ويف 
عاملني رئيسني يؤثران بشكل كبري عىل وقت إنجاز 
وظروف  الطقس،  ظروف  من:  كل  ومها  املــرشوع 
للمواد  املختربية  الفحوصات  عن  املسؤول  املخترب 
اخلاصة باملرشوع والتي تلعب دورًا مهاًم يف استكامل 

املرشوع.

نوعيني  عاملني  بأخذ  نقوم  ســوف  ذلــك  بعد 
يؤثر  نوعي  عامل  وهو  الطقس  هو  االول  خمتلفني 
وهو  املخترب  هو  والثاين  املرشوع  أنشطة  تنفيذ  عىل 
ايضًا عامل نوعي يؤثر عىل رسعة انجاز الفحوصات 
املرشوع،  انجاز  رسعة  عىل  يؤثر  وبالتايل  املختربية 
وبعد ان تم تقسيم األنشطة للمرشوع حسب العامل 

النوعي املؤثر عليها كام يف اجلدول )2( سوف نقوم 
لكل  الثالثة  لألوقات  االحتامالت  نسبة  بحساب 
نشاط، اذ ستكون نسبة احتامالت األنشطة التي تتأثر 
بالعامل النوعي )الطقس( ختتلف عن نسبة احتامالت 

األنشطة التي تتاثر بالعامل النوعي )املخترب(.

املضبب  املنطق  حتليل  طريقة  وحسب  وبالتايل 
النسب  الالزمة حلساب هذه  اخلطوات  اجراء  سيتم 
بالعامل  تتاثر  التي  األنشطة  او  للفعاليات  اخلاصة 

النوعي االول وهو الطقس وكام يايت:

1 . )2( اجلدول  من  السابقة  التعابري  بتحويل  نقوم 
تكرارات  بني  عالقة  ونجد  ضبابية  تعابري  اىل 
النشاط والتأثري السلبي من خالل املعادلة )5(.  

E4121521طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

E5121517طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

E6222طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

E7678طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

A7162022طقس
صغری جدًاكبری معتدل اىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

A8202528طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء

A9243033طقس
صغری جدًاكبری معتدلة إىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغری يسء

A10243033طقس
صغری جدًاكبری معتدل اىل مشمس

صغریمتوسطمعتدل اىل ممطر
كبریصغریيسء
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السلبي . 2 والتأثري  التكرارات  بتقسيم  نقوم  ثم 
املضبب  التعبري  قيم  تكون  اذ  مضببة،  قيم  اىل 
 ،)0.2  ،0.1  ،0( هي  جدًا  صغري  او  الصغري 
 0.3 )من  هي  املتوسط  املضبب  التعبري  وقيم 
اىل 0.7(، وقيم التعبري املضبب الكبري هي )من 
0.8 اىل 1( وكام موضح يف اجلداول )3( )4( 

 .)5(

جدول )3( العالقة بين قيم التكرارات ال�شغيرة والتاأثير 

ال�شلبي الكبير

 )C1(كبري
F1*C1

10.90.8
10.90.60

 )F1(صغري 0.90.810.60.1
0. 50.30.50.2

جدول )4( العالقة بين قيم التكرارات ال�شغيرة والتاأثير 

ال�شلبي المتو�شط

 )C2(صغري
F2*C2

0.20.10
0.20.20.20.3

)F2( متوسط
0.50.80.80.4
0.50.910.5
0.50.80.80.6
0.20.20.20.7

جدول )5( العالقة بين قيم التكرارات ال�شغيرة جدًا 

والتاأثير ال�شلبي الكبير

 )C3(صغري جدا
F3*C3

0.20.10

0.20.20.250.8

)F3(كبري 0.20.810.810.9

0.20.8111

كل . 3 قيم  من  يتكون  مضبب  هيكل  بوضع  نقوم 
من   )C( السلبي  والتأثري   )F( التكرارات  من 
خالل دمج اجلداول )3( )4( )5( وعن طريق 
اجلدول  يف  موضح  وكام   )6( املعادلة  استخدام 
)6(، الذي يبني العالقة املضببة ما بني التكرارات 

:)C( والتأثريات السلبية )F(

 )F( العالقة الم�شببة ما بين التكرارات )جدول )6

)C( والتاأثيرات ال�شلبية

10.90.80.70.60.50.40.30.20.10T

10.90.6000000000

0.90.810.6000000000.1

0.50.30.5000000000.2

000000000.20.20.20.3

000000000.50.80.80.4

000000000.50.910.5

000000000.50.80.80.6

000000000.20.20.20.7

000000000.20.20.250.8

000000000.20.810.810.9

000000000.20.8111

الثالث . 4 للحاالت   D للـ  املضببة  القيم  نستخرج 
املوضحة يف اجلدول )1( الذي يعطي قياًم مضببة 
خمتلفة نقوم بتسقيطها يف اجلدول )6( للحصول 
من  وقت  لكل   )D( االحتاملية  النسب  عىل 
األوقات الثالثة للقيم املضببة )من 0 اىل 1( وكام 

موضح يف اجلداول )7( ) 8( ) 9(:
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جدول )7( الن�شب الحتمالية )D( للحالة التي تكون فيها 

الفترة الزمنية متو�شطة وتاأثيرها ال�شلبي كبير

 )D1(متوسط
R1

251814
0.200.250.8

)C1(كبري 0.200.810.9
0.2011

     
املصــدر: مــن إعــداد الباحــث باالعتــامد عــىل كل مــن 

.)6( واجلــدول   )1( جــدول 

جدول )8( الن�شب الحتمالية )D( للحالة التي تكون فيها 

الفترة الزمنية �شغيرة وتاأثيرها ال�شلبي متو�شطًا

 )D2(صغري
R2

251814
00.20.20.3

)C2(متوسط
00.50.80.4
00.510.5
00.50.80.6
00.20.20.7

      
املصــدر: مــن إعــداد الباحــث باالعتــامد عــىل كل مــن 

.)6( واجلــدول   )1( جــدول 

جدول )9( الن�شب الحتمالية )D( للحالة التي تكون فيها 

الفترة الزمنية �شغيرة جدًا وتاأثيرها ال�شلبي �شغيرًا

 )D3(صغري جدا
R3

251814

000.20

)C3(صغري 000.20.1

000.20.2

املصــدر: مــن إعــداد الباحــث باالعتــامد عــىل كل مــن 
.)6( واجلــدول   )1( جــدول 

باستخدام . 5  )9()8()7( اجلداول  بدمج  نقوم 
املعادلة وكام موضح يف اجلدول )10( الذي يبني 

النسب االحتاملية )D( لكل احلاالت:

جدول )10( الن�شب الحتمالية )D( لكل الحالت

 )D2(صغري
R2

251814

000.20

)C2(متوسط

000.20.1

000.20.2

00.20.20.3

00.50.80.4

00.510.5

00.50.80.6

00.20.20.7

0.200.250.8

0.200.810.9

0.2011

األنشطة . 6 ألوقات  املضببة  القيم  بتحليل  نقوم 
لذلك  العوامل،  كل  تأثري  االعتبار  بنظر  ونأخذ 
سوف نقوم بجمع قيم ال D لكل األوقات الثالثة 
لكي نحصل عىل العمود الثالث )TORij ∑( يف 
اجلدول )11(، بعد ذلك نرضب هذه القيم بقيم 
العمود  عىل  للحصول   )T( املضببة  التكرارات 
االخري وكام موضح يف اجلدول )11( الذي يبني 

حتليل املجموعات الضبابية لوقت املرشوع:
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جدول )11( تحليل المجموعات ال�شبابية لوقت الم�شروع

D
T

251814
00.2000.20

C2

متوسط

0.020.2000.20.1
0.040.2000.20.2
0.120.400.20.20.3
0.521.300.50.80.4
0.751.500.510.5
0.781.300.50.80.6
0.280.400.20.20.7
0.360.450.200.250.8
0.9091.010.200.810.9
1.21.20.2011

ومن اجلدول )11( نقوم بأخذ النسبة االحتاملية 
تكون  عندما  الثالثة  األوقــات  من  وقت  لكل   )D(
 )A1( للنشاط املضببة تساوي )1(  التكرارية  القيمة 
كام   )0.2/25  ،0/18  ،1/14( هــي  وقيمها 

موضحة يف اجلدول )11(. 

حساهبا  يتم  سوف  فعالية  لكل  االحتاملية  توزيع 
باستخدام املعادلة )8(. 

االحتاملية للوقت املتفائل: 

)DA1=14(=1.2÷1=0.833

االحتاملية للوقت الطبيعي:

)DA1=18(=1.2÷0=0

االحتاملية للوقت املتشائم:

)DA1=25(=1.2÷0.2=0.167  

وباستخدام املعادالت )9( و )10( اآلتية بالتتابع 
التباين  وقيمة   A1 للفعالية  الوقت  بحساب  نقوم 

.)σ^2(

الوقت املتوقع للفعالية
A1=)14*0.833(+)18*0(+)25*0.167(

  يوم 16=

جمموعات التحليل الضبابية للفعالية A2 لألوقات 
الثالثة هي )1/14، 0/18، 0.2/20(

A2 توزيع االحتاملية للفعالية

االحتاملية للوقت املتفائل:

)DA2=14(=1.2÷1=0.833

االحتاملية للوقت الطبيعي:

)DA2=18(=1.2÷0=0

االحتاملية للوقت املتشائم:

)DA2=20(=1.2÷0.2=0.167

= A2 الوقت املتوقع للفعالية
  يوم 15=)0.167*20(+)0*18(+)0.833*14(

العمليات احلسابية نفسها التي اجريت للفعاليتني 
املرشوع  فعاليات  تطبيقها عىل مجيع  A2 سيتم  و   A1

املتوقع  الوقت  الطقس حلساب  التي ختضع لرشوط 
والتباين لكل فعالية، وستكون النتائج كام موضح يف 
والفعاليات  فعالية  كل  رمز  يبني  الذي   )2( اجلدول 
والتباين  املتوقع  والوقت  الثالثة  واألوقات  السابقة 

لكل نشاط من أنشطة املرشوع. 

وكذلك سيتم القيام وحسب طريقة حتليل املنطق 
هذه  حلساب  الالزمة  اخلطوات  باجراء  املضبب 
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اخلاصة  املضببة  االحتاملية  النسب 
تتأثر  التي  األنشطة  او  بالفعاليات 
املخترب  وهو  الثاين  النوعي  بالعامل 
ختتلف  ــرشوط  ــ ل ختــضــع  والــتــي 
يف  املوضحة  الطقس  رشوط  عن 
اخلطوات السابقة التي تم القيام هبا 
والتي تعتمد عىل عامل املخترب الذي 
املختربية  الفحوصات  فيه  جتــري 
كام  النتائج  وستكون  للمرشوع، 
موضح يف اجلدول )12( الذي يبني 
رمز كل فعالية والفعاليات السابقة 
املتوقع  والوقت  الثالثة  واألوقات 
أنشطة  من  نشاط  لكل  والتباين 

املرشوع.

بتطبيق خطوات يف  نقوم  بعدها 
شبكة  رسم  يف   WINQSB برنامج 
اجلــدول  عــىل  لنحصل  املـــرشوع 
)13( وعىل شبكة املرشوع اخلاصة 
 Fuzzy املضبب  املنطق  بطريقة 

Logic  واملتمثلة  يف الشكل )3(.

جدول )12( رمز كل فعالية والفعاليات ال�شابقة والأوقات الثالثة والوقت المتوقع 

والتباين لكل ن�شاط من اأن�شطة الم�شروع

رمز 
الفعاليات

الفعاليات السابقة
وقت 

التشاؤمي
الوقت 
الطبيعي

وقت 
التفائل

الوقت 
املتوقع

التباین

Start0000 
A1Start1418251616.8
A2Start141820155
 A3A1,A281014820.4
A4A3172123185
A5A4172123185
B1A52430422745.1
X1A5141414140
B2X12025352331.3
X2X177770
B3X234430.1
X4B1,B2,B300000
C1A5671072.2
C2C122220
C3C2162022175
D1A51620281820
E1A51114201311.3
F1A52025352331.3
F2F122220
F3F123320.1
F4F3,F222220
A6X4,C3,D1,E1,F42430332611.3
D2A61114151113.8
D3A61114201311.3
E2A6111415122.2
E3A68101495
E4E3,E21215211411.3
E5E4121517133.5
E6E522220
E7E667860.6
X5D2,D3,E60 000
A7X5162022175
X6X577770
A8X6202528218.9
A9X52430332611.3
A10A92430332611.3
EndA7,A8,A100 000
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CPM/PERT جدول )13( تفا�شيل جميع اأن�شطة الم�شروع من خالل برنامج

.WINQSB ضمن برنامج CPM/PERT املصدر: الربنامج الفرعي
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ال�شتنتاجات:

1 . Fuzzy Logic املضبب  املنطق  طريقة  باستخدام 
واتضح  البحث  موضوع  املرشوع  جدولة  متت 
 )Fuzzy Logic( الطريقة  هذه  خالل  من  ان 
يمكن ان يتم جدولة املرشوع وتنفيذه خالل مدة 

اقصاها )216( يومًا.
)رشكة . 2 بعهدة  واملحال  للمرشوع  املقاولة  عقد 

بـ  املرشوع  انجاز  مدة  حدد  االعرجي(  انوار 
اىل  فعليًا  احتاج  املرشوع  ولكن  يومًا   )180(
فان  وبالتايل  يوم   )114( مقدارها  اضافية  مدة 
 )294( مقدارها  كلية  بمدة  انجز  قد  املرشوع 

يومًا.
جدولة . 3 متت  قد  املرشوع  ان  اىل  البحث  توصل 

انشطته بتقنية قديمة وتقليدية هي خمطط جانت 
اجلدولة  القائمني عىل  استخدام  فضاًل عن عدم 
رسم  يف  املتخصص   )M.S.Project( لربنامج 
 )Word( خمطط جانت بل تم االعتامد عىل برنامج

يف رسم خمطط املرشوع.
تنتهج . 4 العالقة  ذات  واجلهات  البلدية  دوائر 

سياسة خاطئة بإمهاهلا جدولة وختطيط املشاريع 
للنتائج  معرفتها  عدم  هو  ذلك  يف  والسبب 
جراء  تتحقق  ان  املمكن  من  التي  االجيابية 
اجلدولة السليمة ملشاريعها وبالتايل هذا ادى اىل 

تلكؤ مشاريعها وتأخرها عن املوعد املحدد هلا.

التو�شيات:

يف . 1 وانجازها  املشاريع  تنفيذ  نجاح  لضامن 
املحددة فمن الرضوري االعتامد عىل  مواعيدها 

WINQSB شكل )3( �شبكة الم�شروع با�شتخدام برنامج�

ضمــن   CPM/PERT الفرعــي  الربنامــج  املصــدر: 
.WINQSB برنامــج 

ينفذ  املرشوع  ان  يبني   )3( الشكل  ان  ويالحظ 
خالل )37( فقرة ويف وقت قدره )216( يوم وعرب 
)18( مستوى عمودي و )6( مستويات افقية، فضاًل 
مسارات   )2( عىل  حتتوي  ــرشوع  امل شبكة  ان  عن 

حرجة. 
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تقنيات اجلدولة يف إدارة املشاريع ويتحقق ذلك 
من خالل إحاطة موضوع اجلدولة بامهية كبرية.

احلاسوبية . 2 الربامج  عىل  االعتامد  الرضوري  من 
املتخصصة واملتطورة يف جدولة املشاريع.

وتقنيات . 3 بأساليب  خاصة  تدريبية  برامج  إقامة 
دوائر  يف  اهلندسية  للكوادر  املشاريع  جدولة 
اجلدولة  وضع  يف  استثامرها  اجل  من  البلدية 

املناسبة للمشاريع املستقبلية.

جعل عملية جدولة املرشوع أحد أهم الرشوط . 4
الواجب توفرها واتقاهنا من قبل الرشكات التي 
الرشوط  ببقية  اسوة  عليها  املشاريع  احالة  يتم 
من كفاءة واعامل مماثلة واوطأ العطاءات وتوفر 
رأس املال، ويتم ذلك من خالل التاكد من فهم 
لتقنيات  املتطورة  العلمية  لالساليب  الرشكة 

اجلدولة. 

ملحق رقم )1(

جدول الفعاليات الرئي�شة والفرعية والفعالية ال�شابقة والتكاليف والمدد الزمنية المقدرة لكل اأن�شطة الم�شروع

الفعالية 
الفعالية السابقةرمز الفعاليةالفعالية الفرعيةالرئيسية

الوقت
)یوم(

الكلفة املقدرة
x1000 دینار 

عراقي

Start00فعالية ومهية متثل بدایة الفعاليات

)ِA(اعامل البلدیة

التهيئة وجتهيز كافة اآلليات للقيام بتكسری 
وقلع التبليط القدیم وقشط وحفر وتسویة 

الطریق مع ادنى عمق عتبة تقع ضمن مقطع 
الشارع

A1start1818250

رفع االنقاض الناجتة من قشط الشوارع 
خارج حدود البلدیة

A2start187300

اجراءات فحص الرتبة الطبيعية ومعاجلة 
مناطق الروطانات باجللمود اخلشن 

وسحب املياه اجلوفية
A3A1,A21010450

فرش وتسویة طبقة من الرتاب النظيف 
بسمك 20 سم مع احلدل اجليد بنسبة 

التقل عن %75
A4A32115750

جتهيز املواد والتهيئة لقلع اجلانب القدیم 
وحفر املسار وحدل الرتبة وفرش طبقة 

من احلىص اخلابط صنف C وصب اساس 
القالب اجلانبي ومن ثم بناء القالب اجلانبي 

وصبغ بثالث طبقات من االلوان

A5A42180500
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)B(اعامل املجاري
جتهيز كافة املواد وفحصها )انبوب قياس 
200 ملم، حىص خابط صنف D، رمل و 
حىص مكرس واالسمنت ( وهتيئة املعدات 
واالليات لتكسری املسارات و احلفر بعمق 

)70- 90( سم ومد وكبس وربط االنبوب 
 D وتغليف بامدة احلىص اخلابط صنف

بسمك 20 سم من مجيع اجلوانب ودرز 
منطقة اتصال االنبوب باملنهول وبنسبة 

)االسمنت / الرمل( )1/3(

B1A53018000

فعالية ومهية الغایة منها ربط بنی الفعالية 
 B2 وذلك النالفعالية B2 و الفعاليةB1
B1 تبداء بعد 14 یوم من بدء الفعالية

X1A5140

حفر وصب فتحات ترصیف جانبية بابعاد 
X 40 50 سم وسمك 20 سم بعمق 70 
-90 سم وجتهيز وتثبيت املشبك ااالهيني 

)B1 تبدا بعد 14 یوم من بدء الفعالية(

B2X1257500

فعالية ومهية تربط بنی الفعالية B3  والفعالية 
B2 وذلك الن الفعالية B3 تبدا بعد 7 ایام 

B2 من بدء الفعالية
X2X170

هتيئة املعدات لرفع او خفض االغطية 
االهينية للمنهوالت وباملنسوب الذي حيدد 

من قبل ممثل بلدیة كربالء
B3X24100

X4B1,B2,B300فعالية ومهية

)C(اعامل خندق الكهرباء

هتيئة املعدالت وحفر خندق كونكریتي 
بابعاد 1م عمق X 1.2 م عرض حييط 

بالقابلوات مع رفع االنقاض خارج املوقع
C1A57600

 B القيام برش طبقة من احلىص اخلابط صنف
بسمك 25 سم مع احلدل بنسبة %95

C2C121200

صب جمرى القابلوات باستخدام القالب 
اخلشبي الصقيل بالكونكریت املسلح مع 

الدفن
C3C22027000

ت 
اعامل عبارا

)D(ت
صاال

االت

التهيئة للقيام باعامل احلفر مكان 
منهول والصب بالكونكریت بابعاد 

160X160X160 سم بسمك جدران 20 
سم خاضع للفحوصات ووضع االنابيب 

بارتفاع 20 سم عىل قاعدة املنهول مع وضع 
غطاء االهنی وكل مایتطلب العمل

D1A52025200
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)ُE(ضوئي
اعامل الكابل ال

التهيئة للقيام باعامل حفر للمكان 

املنهول والصب بالكونكریت بابعاد 

160X160X160 سم بسمك 

جدران 20 سم خاضع للفحوصات 

املختربیة وجتهيز ووضع غطاء االهنی 

بابعاد X60 90 سم وارتفاع 12 سم 

وكل ما یتطلب العمل

E1A51421000

)F(اعامل املاء

جتهيز كافة املواد وفحصها انبوب 

بالستك 225 ملم 110 ملم والتهيئة 

للقيام باعامل التكسری لعتبات الدور 

واحلفر بعمق 140 سم وعرض 50 

سم ومد االنابيب والدفن بالرتاب 

النهري حتت االنبوب بسمك 15 سم 

وفوقه بسمك 25 سم وامتام الدفن

F1A52513000

التهيئة للقيام بتحریر مصادر التغذیة 

الفرعية عىل االنبوب االسبست قطر 

225 ملم

F2F121100

القيام بربط املصادر الفرعية لالنبوب 

البالستك قطر 110 ملم باالنبوب 

البالستك قطر 225 ملم املنفذ حدیثًا 

والغائها من االنبوب االسبست 

قطر 225 ملم مع ربط بدایة وهنایة 

االنبوب البالستك قطر 225 ملم

F3F131300

القيام بالغاء مصادر التغذیة النبوب 

االسبست قطر 225 ملم القدیم
F4F3,F22250

اعامل بلدیة

فرش وتسویة طبقتنی من احلىص 

اخلابط صنف B سمك الطبقة 15 

سم مع حدل جيد بنسبة التقل عن 

95% لكل طبقة ناجحة بالفحص

A6X4,C3,D1,E1,F43094800
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ت
صاال

ت االت
اعامل عبارا

جتهيز كافة املواد وفحصها )انبوب 
بالستك 160 ملم، تراب هنري، رشیط 

حتذیري،رمل مغسول وحىص مكرس 
واسمنت وحدید تسليح،جلمود متوسط 

احلجم،غطاء االهنی(

D2A61412960

التهيئة للقيام باحلفر بعمق 110 سم 
وعرض 60 سم ومد االنابيب بثالثة 

خطوط وفرش طبقتنی من الرتاب النهري 
اسفل واعىل االنابيب بارتفاع 10 و 

30 سم عىل التوايل ومن ثم مد الرشیط 
التحذیري بعرض 40 سم وامتام الدفن

D3A6144320

ضوئي
اعامل الكابل ال

جتهيز وفحص انبوب بالستك قطر 160 
ملم مع كافة امللحقات ذات طول قياس 

6م.ط
E2A61462250

التهيئة للقيام باعامل احلفر اليدوي واآليل 
بعمق 100-120 سم ومد االنابيب 

البالستك بثالثة خطوط مع فرش طبقتنی 
من الرتاب النهري اسفل واعىل االنابيب 
بارتفاع 10و 30 عىل االتوايل ومن ثم مد 
الرشیط التحذیري بعرض 40 سم وامتام 

الدفن

E3A61017600

التهيئة للقيام باعامل ثقب الشوارع املكسا 
ةباالسفلت بعمق 80-120 سم مع حقن 

انبوب بالستك قطر 160 ملم و كل ما 
یتطلب العمل

E4E3,E2153750

التجهيز والقيام باعامل املد اليدوي للكابل 
الضوئي مسلح سعة 24 شعریة وكل ما 

یتطلب العمل
E5E41510500

جتهيز عقدة ضوئية مع كافة ملحقاهتا 
بضمنها سليف حراري عدد 50 الغراض 

توصيل ومحایة اطراف الكابل الضوئي
E6E522500

القيام باعامل الفحص والربط واللحام 
للجميع اجزاء الشبكة الكابالت الضوئية 

الداخلية واخلارجية وادخاهلا يف اخلدمة
E7E672000

X5D2,D3,E60فعالية ومهية
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الملخ�ض

يعد الدكتور صالح جواد ال طعمة أحد أبرز الشعراء الذين أنتجتهم مدينة كربالء يف القرن العرشين ممن 
ملك ناصية األدب وسنام املعرفة. فقد وهبه اهلل تعاىل قلام سياالً وخياالً واسعًا وذاكرًة وقادًة جعلت منه أديبًا 

فاضاًل وكاتبًا سديدًا مالت نفسه اىل اآلداب، فربع يف الفنون األدبية وتصدى للتدريس يف اجلامعات العاملية.

يف  املرشف  والثقايف  األجتامعي  ودوره  ونشاطه  صالح  الدكتور  سرية  اىل  التعرف  اىل  الدراسة  هذه  هتدف 
الدفاع عن وطنه واألمة العربية، وهذا واضح من خالل نشاطه الفكري املتمثل يف اصدار العديد من الكتب 

واملقاالت التي توضح مواقفه الوطنية. 

عارص السيد صالح رعيال من األدباء البارزين يف البالد العربية وكانت له صالت أدبية وثقافية معهم مكنته 
من اكتساب ثقافات متنوعة و غزيرة فانعكست عىل معارفه وعلومه فجعلته من أعالم عرصه املجددين.

الذاكرة  اختزنته  وما  صالح  للدكتور  الذاتية  السرية  استعراض  يف  األديب  املنهج  عىل  البحث  هذا  اعتمد 
الكربالئية من لقاءاته ونشاطاته يف األعوام املنرصمة وما حوته الكتب والصحف واملجالت من نتاجه الفكري 

واألديب.   

اقترص البحث عىل شاعريته وتأثر شعره بشعراء الغرب، وما أنتج ذلك من انعكاس عىل مسريته العلمية، 
مرجئني البحث عن أدب املقالة والقصة والنقد والرتمجة لديه اىل مناسبة أخرى.

كلامت مفتاحية: آل طعمة، تاريخ، اجتامع، ثقافة.
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Saleh Jawad Al-Tuma

His role in the cultural and social mobility

A Researcher

Salman Hadi Al-Tuma

Abstract

Dr. Saleh Jawad Al-Toma is considered one of the most prominent poets produced in the 
city of Karbala in the twentieth century who possesses the head of literature and the growth 
of knowledge. God Almighty has endowed him with a wide flow of fiction, imagination and 
strong memory which made him a virtuous and good writer who tended himself to literature, so 
he excelled in literary arts and practiced teaching in international universities.

This study aims to identify the biography of Dr. Saleh, his activity and his honorable social 
and cultural role in defending the homeland and the Arab nation. This is evident through his 
intellectual activity represented in publishing many books and articles that explain his national 
positions. Mr. Saleh, a contemporary of famous writers in the Arab countries and had literary 
and cultural connections with them, that enabled him to acquire diverse and abundant cultures, 
which reflected on his knowledge and sciences, and made him one of the important figure of 
his time.

This research was based on the literary approach in reviewing the biography of Dr. Saleh, the 
storing of Karbala memory of his role and activities in the past years, as well as the contents of 
books, newspapers and magazines of his intellectual and literary papers. The search was limited 
to his poetry and his poetry was influenced by Western poets, and the result of that reflected on 
his scientific career, postponing the search for article literature, story, and criticism and transla-
tion writings to another occasion.

Keywords: Al Tohme, history, meeting, culture.
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المقدمة

العلوم  يف  مميزة  مكانة  كربالء  مدينة  احتلت 
العلامء  من  رعياًل  أنجبت  وقد  والفنون،  واآلداب 
واألدباء ورجال الفكر من تأسيسها يف القرن الثالث 
العلامء واألدباء  يومنا هذا كام وصف  اهلجري حتى 
املهمة  املدن  من  جعلها  ما  الثقايف  وتطورها  أمهيتها 
العراقية  الثقافية  احلركة  تنمية  يف  رائد  دور  هلا  التي 
كربالء  مدينة  به  تتمتع  ما  عن  فضاًل  هذا  املعارصة، 
نفسها من مكانة علمية وثقافية متيزها من املحافظات 
املعرفة  أرباب  فيها  تزاحم  حيث  األخرى،  العراقية 
بعدها  وما  املايض  القرن  وخسينيات  أربعينيات  يف 
األدبية  فالنوادي  واسعًا،  ثقافيًا  نشاطًا  شهدت  فقد 
النوادي  الثقافية، ويف بعض  واملنتديات  واجلمعيات 
حيث  تذكر،  أمهية  ذات  أدبية  اهتاممات  الرياضية 
كانت هناك مشاركات من قبل شعراء وأدباء املدينة، 
وإحياء مواسم أدبية وثقافية أسبوعية وشهرية تلقى 
األدبــاء  من  كبري  عدد  فيحرضه  املحارضات،  فيها 
وتتم فيه مناقشات وقراءات شعرية وتبادل وجهات 
النظر حيال التجديد، واحيانًا يرضه بعض املدعوين 
يشارك  وربام  والنجف،  وبغداد  احللة  من  والشعراء 
آنئذ من  احلياة  به  كانت متور  ما  بإلقاء  منهم  البعض 
قوية  شخصية  الكربالئي  فاألديب  الثقافة،  مناشط 
متتاز بالفصاحة وحسن السبك وجودة القرية وتعد 
هذه الدراسة رافدًا مهاًم يف الدراسات التارخيية ملا هلا 
من التأثري يف بيان اجلوانب اخلفية يف حتريك مسارات 
يف  بصامهتا  له  املرتجم  شخصية  وتركته  األحــداث، 

املجتمع واحلياة الثقافية داخل كربالء وخارجها. 

قسم البحث عىل شكل حماور وموضوعات تناولنا 
فيها مولد الشاعر ونشأته، دوره الثقايف واالجتامعي، 

وادبه وشهره، ومؤلفاته. 

املهمة  املصادر  من  عدد  عىل  البحث  اعتمد  وقد 
منها مؤلفات الشاعر صالح جواد ال طعمة والسيام 
الربيع  الغيوم،  )ظــالل  أبرزها  الشعرية  دواويــنــه 
احلياة  تناولت  التي  الكتب  املصادر  املخترص(، ومن 
كربالء  يف  املعارصة  االدبية  )احلركة  منها  األدبية 
يف  األدبية  )البيوتات  وكتاب  طعمة(،  آل  لصادق 
)العراق  الكربايس(، وكتاب  إبراهيم  كربالء ملوسى 
يف القلب لعيل القاسمي(، وكتاب )األدب املعارص يف 
العراق لداود سلوم(، وغريها من املصادر األخرى. 

والعمل  للعلم  يوفقنا  أن  القدير  املــوىل  سائاًل 
الصاحلني، عسى أن ينال رضاه، وان يتجاوز عام بدر 

منا من سهو أو خطأ، انه سميع جميب.

مولده ون�شاأته

بن  كاظم  بن  جواد  السيد  بن  صالح  السيد  هو 
طعمة  آل  ييى  بن  امحــد  بن  مصطفى  بن  مرتض 
سنة  كربالء  مدينة  يف  املولود  املوسوي  فائز  آل  من 
احلسني  اإلمام  مرقد  بجوار  )1929م/1348هــــ( 
بن عيل، ونشأ يف أرسة علوية علمية دينية نشطة 
هلا دور متميز يف كربالء السيام يف القرن التاسع عرش 
املجال  يف  امليالديني  العرشين  القرن  بدايات  حتى 
نسلط  أن  نحاول  والثقايف،  واالجتامعي  الديني 
أمّد   – حياته  خالل  تركه  وما  شخصيته  عن  الضوء 
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– من تراث فكري يف األدب والشعر،  اهلل يف عمره 
وكذلك نشاطه الثقايف والسيايس – وهو أحد أعالم 

الشعر واألدب يف العراق العريب.

مصطفى  السيد  جدنا  دار  يف  النور  رأى  قد  كان 
بمحلة  الداماد  زقــاق  يف  طعمة)1(  آل  أمحد  السيد 
باب النجف، ويف حميط احلوزة العلمية نشأ وترعرع 
ونام عوده، وانحدر من أب يعمل يف اخلدمة باحلرم 
األجــداد،  عن  اآلبــاء  توارثها  مهنة  وهي  احلسيني 
أفرادها  عن  مشهورة  بالنسب،  عريقة  أرسة  سليل 
العلم والفضل، وكانت هلم يف سالف األزمان رئاسة 

املدينة، وكثرة عدد فيهم طلبة العلوم الدينية.

زّروق  آل  حممود  السيد  كريمة  هي  مثقفة  وأم 
تتعاطى  التي  العلوية  األرس  إحدى  وهي  املوسوي 

اخلدمة يف احلرم احلسيني أيضًا.

وأخ هو الدكتور عدنان جواد آل طعمة)2( أديب 
مفهرس للمخطوطات العربية، يعيش اليوم يف مدينة 

)ماربورغ( األملانية.

آل  جــواد  فاطمة  الراحلة  األديبة  هي  وأخــت 
طعمة)3(.

وقد بذل والداه جهودًا مكثفة يف تربيته وبخاصة 
أمه التي كان هلا القسط األوفر يف السهر عليه ورعايته.

الشيخ  كتاب  يف  والــده  أدخله  ــام1934م  ع ويف 
الصحن  يف  خــرة(  )أبــو  املــعــروف  الـــرساج  حممد 
أوالد  ــدرس  ي كــان  شعبي  شاعر  وهــو  احلسينية، 
اجلهل  عار  ولده  عن  يمسح  أن  يريد  ومن  الذوات 
الفاش يف ذلك العهد، فتعلم مبادئ القراءة والكتابة 

والقرآن الكريم، وباإلضافة إىل ما بذل من إمكانيات 
نفوس  يف  ــامن  واإلي العقيدة  بنود  غرس  يف  واسعة 
املشبعة  الرتبوية  الوجهة  وتوجيهه  الصاعد  النشئ 

بروح اإلسالم)4(.

وبعد عام ونيف أمضاه صالح يف مكتب الشيخ، 
بعد  فيام  عرفت  التي  الطاق  بــاب  مدرسة  أدخــل 
)السبط( وذلك سنة 1935م، وإذا به جيتاز املرحلة 
ذكاء،  الطالب  أوفر  كان  حيث  بتفوق،  االبتدائية 
واحدة  مرة  الدرس  يستظهر  كان  انه  عنه  يؤثر  ومما 
أو مرتني، ودخل ثانوية كربالء، وهناك ابدى نشاطًا 
يف  واملشاركة  النرشات  حترير  يف  ساهم  حيث  أدبيًا، 
الــدروس  يف  متقدمًا  وكــان  املوسمية  االحتفاالت 
الصف  قض  أن  إىل  األديب  الفرع  يف  دخوله  خاصة 
املنتهي يف مدينة العامرة، التي انتقل اليها من مدرسته 
يف كربالء بسبب مشاركته يف تظاهرات ضد معاهدة 

بورتسموث عام 1948م يف كربالء.

وقابلياته  روحة  وخفة  ونشاطه  ذكائه  يف  وكان 
واألهل  والطالب  األساتذة  إعجاب  مثار  الفكرية 

واألقارب واألصدقاء)5(.

وكسب حب األصدقاء وزادهم ملا يمله من خلق 
ثانوية  يف  كطالب  تواجده  ويف  النفس،  وكرم  رفيع 
كربالء، شغف باألدب وأكّب عىل كتب يلتهمها وقد 
ساعده عىل ذلك وجود عدد من املكتبات املنترشة يف 
املدينة ومنها مكتبته البيتية واخذ يقرأ دواوين الشعراء 
األدب  لكتب  كثرية  تراجم  وقرأ  منها  قساًم  ويفظ 
املجالت  يف  وينرشه  الشعر  ينظم  بدأ  ثم  الغربية، 
وكان  وغريها،  واهلاتف  والبيان  والعقيدة  كالشعاع 
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شديد الصلة باألدب واملعرفة، وأخذ يقرأ كل ما يقع 
يف يديه من كتب ومطبوعات يف شتى ميادين العلم 

واملعرفة.

بعد أن ودع االعدادية دخل )دار املعلمني العالية( 
باسم  بعد  فيام  عرفت  التي  بغداد  يف  1949م  عام 
)كلية الرتبية( يف قسم اللغة العربية وآداهبا، وأمض 
أربع سنوات فيها، وخالل تواجده يف الدار توفرت 
باسم  األول  شعريني  ديوانني  فأصدر  الظروف  له 
)الربيع  بأسم  والثاين  1950م  عام  الغيوم(  )ظالل 

املخترص( عام1952م.

نصه:  هذا  ما  القلب(  يف  )العراق  كتاب  يف  جاء 
))وحينام درس االدب العريب يف دار املعلمني العالية 
يف بغداد كانت هذه الكلية تضم رواد مدرسة الشعر 
وعبد  املالئكة  ــازك  ون السياب  شاكر  كبدر  احلــر 
تأثروا  الذين  عــامرة  عباس  ومليعة  البيايت  الوهاب 
عددًا  وترمجوا  ومضمونًا  شكاًل  اإلنكليزي  بالشعر 
املعلمني  دار  يف  بتفوق  خترج  وعندما  قصائده،  من 
العالية، ابتعثته احلكومة العراقية اىل الواليات املتحدة 
ملواصلة دراساته العالية يف جامعة هارفرد، فتخصص 

يف الدراسات اللغوية واألدبية املقارنة(()6(. 

العربية  اللغة  ليدّرس يف قسم  العراق  إىل  ثم عاد 
وآداهبا يف دار املعلمني العالية نفسها، واصبح معاونًا 
الثقافية يف وزارة  للعالقات  مديرًا عامًا  ثم  لعميدها 
الرتبية والتعليم يف بغداد، وبعد ذلك ملحقًا ثقافيًا يف 
1963م  انقالب  وبعد  بواشنطن،  العراقية  السفارة 
غادر السفارة ليصبح استاذًا لألدب املقارن يف جامعة 
الرشق  لغات  لقسم  رئيسًا  ثم  بلومنغتون  يف  انديانا 

واالدب  االفريقية  والــدراســات  وثقافاته  ــى  االدن
املقارن يف تلك اجلامعة)7(. 

دوره الجتماعي والثقافي

أبرز  أحــد  طعمة  ال  ــواد  ج صالح  السيد  يعد 
شعراء كربالء املعارصين خالل عقدي األربعينيات 
واخلمسينيات من القرن العرشين امليالدي، فقد كان 
له دوره وامهيته الفكرية وعالقاته املجتمعية وامتداده 
البالد  او  العراق  يومنا هذا، سواء يف  التارخيي حتى 
العربية عىل وجه العموم، ابتدأ يامرس الشعر والكتابة 
السابعة  ابن  وهو  العراقية  واملجالت  الصحف  يف 

عرشة من عمره يف سنة 1946م حتى نبغ فيها.

مطلع  القريض،  فن  يف  القدم  راسخ  تراه  فإنك 
وثبة 1948م شارك  ففي   – العربية  اللغة  آداب  عىل 
بالتظاهرات  بكربالء  العباس  شــارع  يف  اجلامهري 
والقى  كربالء  ثانوية  من  انطلقت  التي  الصاخبة 
)خان  ويف  الشاعر(،  )أكليل  وهي  باملناسبة  قصيدة 
مرور  إثر  وذلك  كلمة  القى  اجللبي()8(  سليم  سيف 
ويف  كربالء،  يف  اجلــواهــري  جعفر  الشهيد  جثامن 
حممد  السيد  كربالء  فقيد  ليؤبن  وقف  سنة1953م 
العباسية،  الروضة  سادن  الدين)9(  ضياء  آل  حسن 
فقد انتخب عريف حفل يف االحتفال التأبيني الكبري 

الذي مل تشهد كربالء مثله من ذي قبل.

اللغة  علامء  لرابطة  رئيسًا  انتخب  أمريكا  ويف 
من  العديد  يف  واشرتك  الشاملية،  أمريكا  يف  العربية 
املؤمترات األدبية عربيًا ودوليًا، كام شارك يف مهرجان 
بغداد  يف  عقد  ــذي  ال عرش  السابع  العريب  الشعر 



191

األستاذ الباحث: سلمان هادي آل طعمة

1968م وهو عضو يف احتاد االدباء العراقيني وعضو 
يف عدد من اجلمعيات األدبية االمريكية والعربية)10(. 

ولعلنا ال نجايف احلقيقة لو قلنا ان منظومته الفكرية 
أسهمت اىل حد كبري يف رفد الواقع املعريف بجملة من 
احلقائق العامة أدبية كانت او اجتامعية او سياسية او 
غريها، فهو يعد أحد رجاالت االدب ال يف العراق 
فحسب بل يف البالد العربية الذين كان هلم دور بارز 
يف الساحة الفكرية العراقية السيام إذا علمنا انه كان 
عضوًا يف احتاد االدباء العراقيني، فضاًل عن مشاركته 
يف ندوات شعرية عقدها خالص عزمي وشارك فيها 

صالح والسياب وآخرون.

موؤلفاته

وباحث،  شاعر  طعمة  آل  جوال  صالح  الدكتور 
ترك  وقد  كتاباته،  عىل  الغالبة  هي  االدب  صفة  وان 
الرتاث  بإغناء  سامهت  خالدة،  أدبية  ومآثر  ــارًا  آث
عىل  معتمدًا  وضعها  التي  التصانيف  وهذه  العريب، 
املصادر الكثرية، ويالحظ القارئ ان مؤلفاته تنوعت 
والرتمجة  والنقد  الشعر،  يف  اختصاصه  جماالت  يف 
وهي  األخـــرى،  الثقافية  واملــوضــوعــات  والرتبية 

كاآليت:

 االدب العريب احلديث )ما بني 1800 – 1970م(. 1
طبعاته: أمريكا وجامعة فرجينيا 1960م.

احلديث. 2 واملرسح  العريب  االدب   بيليوغرافية 
طبعاته: بغداد 1969م.

بغداد . 3 طبعاته:  شعر(  )ديوان  املحترض  الربيع 
1952م.

الشعر العريب احلديث )ترمجة من اللغة اإلنكليزية . 4
اىل اللغة العربية(، طبعاته: الرياض1981م.

املعارص. 5 العريب  الشعر  يف  الدين   صالح 
طبعاته: الرياض 1399هـ، ) ببلوغرافيا(. 

بغداد . 6 طبعاته:  شعره(  )ديوان  الغيوم  ظالل 
1950م.

والغرب. 7 العرب  بني  األدبية  العالقات   يف 
طبعاته: بريوت 1997م.

طبعاته: . 8 احلديثة  اللغوية  املصطلحات  قاموس 
لبنان 1983م.

قواعد اللغة العربية احلديثة طبعاته: أمريكا – . 9
جامعة مشيغان 1971م.

مشكلة تدريس اللغة العربية يف مرحلة الدراسة . 10
الثانوية طبعاته: بغداد 1972م.

بريوت . 11 طبعاته:  األسايس  العريب  املعجم 
1989م.

العريب. 12 اآلدب  يف  الفلسفية   املوضوعات 
القاهرة  طبعاته:  1917-1980م.  بني 

1972م.
ميثاق الوحدة الثقافية وسياسة التضامن العريب . 13

جلمهوريتنا طبعاته: بغداد 1959م.
نازك املالئكة وآثارها يف بعض اللغات الغربية . 14

طبعاته: الكويت 1985م.

هتاف الوطن طبعاته: مجعية اللغات احلديثة)11(. . 15
بأعامله. 16 بيليوغرافية  غالب:  الكريم   عبد 

طبعاته: الدار البيضاء 1993م.
لندن . 17 طبعاته:  الذاكرة  وفقدان  الكالم  فروسية 

1997م.
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والغرب. 18 العرب  بني  األدبية  العالقات   يف 
جدة  ط2:  1998م،  داركوثا  دمشق  طبعاته: 

2004م.
قضايا العربية املعارصة طبعاته: بريوت دار . 19

الفاروق 2011م.

اأعمال جديدة

)باللغة . 1 احلديث  العريب  االدب  عن  بيليوغرافية 
اإلنكليزي(.

الرواية العربية املعارصة منذ سنة 1950م.. 2
العرص . 3 يف  العريب  لألدب  األمريكي  التلقي 

احلديث)12(. 

اأدبه

العراق  ــوز  رم مــن  مهم  رمــز  صالح  الدكتور 
التي تستحق االهتامم واالحتفاء، فهو من  اإلبداعية 
وبذل  احلديثة،  الفكرية  املسرية  يف  اشرتكوا  الذين 
العلمية  وابحاثه  العربية  الثقافة  اغناء  يف  جهدًا 
واألدبية، يقول غالب الناهي: ))وهو يف خالل هذه 
كالطري  تراتيله  يبس  ومل  اناشيده  يقطع  مل  املراحل 
يف  ــوالت  وج صــوالت  له  كانت  ولقد  الــصــدوح، 
الصحف العربية والعراقية، كام أن له يف ميدان الفكر 
نضج  عىل  يدل  مما  باإلبداع  مفعمة  خيالية  قفزات 

ثقافة صاحبها(()13(. 

ذلك  من  اللغوية  الطعمة  الدكتور  ثروة  وكانت 
الكتب،  الكثري من  الذي اكسبه قراءة  الرفيع  الطراز 
فجعله أديبًا مقبوالً وشاعرًا فذًا، ومنحه القدرة عىل 

حسن ختري األلفاظ وسالسته ورقته، لذا أصبح عاملًا 
ال جيارى، وبحاثة من الطراز األول، يتمتع بشخصية 
علمية وأدبية عالية، موثوق هبا ومعرتف هبا من قبل 

رجال الفكر.

�شاعريته

يمثل الشعر يف بيئة كربالء ميدانًا واسعًا، فقد كان 
حركة صادقة معربة عن نشاطات وفعاليات إنسانية 

وعوامل شتى ظهرت يف بناء املجتمع الكربالئي.

يعد صالح آل طعمة أحد شعراء )مدرسة الشعر 
شاكر  بدر  روادهــا  أبرز  من  والتي  العراق  يف  احلر( 
السياب وكانت هنالك مراسالت بينهام منها رسالة 
مؤرخة يف )1947/5/7م( أرسلها السياب له وبني 
فيها معاناته الشديدة من املرض، وسأله عن صدور 
طباعة  وعن  املالئكة،  لنازك  ورماد(  )شظايا  ديوان 
ديوانه )اساطري(، كام طلب منه اخبار الشاعرة مليعة 

عباس عامرة ان تعيد أحد كتبه اليه)14(.

عن  واضحة  صــورة  الطعمة  الدكتور  شعر  ان 
ان  لنا  ــح  أوض وقــد  واغــراضــه،  الروحية  أهــدافــه 
املدرسة  اىل  ينتمي  فهو  سامية،  درجة  عنده  الشعر 
ووجدانية  فكرية  موضوعات  ويعالج  الرومانتيكية 
تأرجحًا  املتأرجحة  الشعرية  طاقته  وثانيها  رفيعة 
احلرية  موضوعات  يتناول  حينام  يعلو  فهو  بينًا، 
األحرار  الشعراء  ومنافسًا  جمازيًا  البرشية،  والكرامة 
اىل  يضطر  حينام  يبط  وهو  وغريهم،  قومه  بني  من 
شعر املناسبات املألوف)15(، يقول الكربايس: ))فقد 
وجد شاعرنا الدكتور صالح من خصائص املدرسة 
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أن  اىل  دفعاه  نفسه  يف  ورغبة  هــوى  الرومانتيكية 
فيأخذ  غورها  يسرب  ان  اىل  اخلصائص  هذه  يستجيل 
فصوالً منها لبناء صوره األدبية والفنية ايامنًا منه بأن 
األخذ هبذه اخلصائص عرض ما جييش يف النفس من 
طريق  عن  العواطف  واثــارة  واحاسيس  انفعاالت 
بأهداب هذه اخلصائص أمر تستدعيه طبيعة  التعلق 
احلياة التي عاشها رغبة منه يف طرح أسلوب اجلمود 
التي  التصويرية  املعاين  واستجالء  جانبًا  والركود 

خيلقها عمق التفكري وسرب غور اخليال()16(. 

دواوينة ال�شعرية:

ظالل الغيوم. 1

آل  جواد  للشاعر  ظهر  الذي  الغيوم  ظالل  فان 
عميقة  رومانتيكية  يف  يغرق  1950م  عــام  طعمة 
اجلذور تكون من سامهتا احلزن واحلب الشاعري، ويف 
الديوان تيار خمفف من الشعر الوطني واالجتامعي ال 
وان  السياسية  الشاعر  عقيدة  القارئ  منه  يتبني  يكاد 
هلو  والوطني  االجتامعي  الشعر  من  الــرضب  هذا 
يتمتع  فالقارئ  املمتاز،  الشعر  قراء  اىل نفوس  اقرب 
دون ان يقوده الشاعر او يدفعه دفعًا اىل اخلوض يف 
أفكار سياسية قد يمجها وقد ال يتمكن من مسايرة 
جيده  الديوان  وقصائد  فيها  اخلوض  عىل  الشاعر 

كثري)17(. 

الربيع المخت�شر. 2

عام  بغداد  يف  طبعت  املخترص  الربيع  وجمموعة 
التي  اجلديدة  باملعاين  غني  ديون  والكتاب  1952م 

بدأ الشاعر بإضافتها اىل الكلامت للتوسع يف معانيها 
وحديثة،  مبتكرة  صــور  يف  املــجــازات  باستعامل 
واملجموعة مغرقة يف الرومانتيكية عدا قصائد ثالث 

ختتلف يف موضوعاهتا االجتامعية)18(. 

مختارات . 3

نرشها  قصيدة(   12( عددها  قصائد  جمموعة 
تتناول  والعربية،  العراقية  املجالت  يف  الشاعر 
والوصف،  والرثاء  وسياسية  اجتامعية  موضوعات 

وقد قمنا بجمعها وما زالت خمطوطة. 

خ�شائ�ض �شعره

ويأرس  القلب  اىل  حتببه  بخصائص  شعره  يتميز 
الشعر  ففي  فيه،  إلتواء  ال  مبارش  بشكل  الوجدان 
حشد  يف  فعالة  مسامهة  ساهم  واالجتامعي  الوطني 
األوضــاع  ــزه  هت وعندما  اهلــمــم،  وشحذ  احلــامس 
املناصب  عــىل  احلكم  رجــال  وهتــافــت  السياسية 
كبل  الذي  الربيطاين  االستعامر  قبل  من  مدعومني 
خريات  عىل  واستحوذ  جائرة  بمعاهدات  العراق 
البالد يتأمل ويثور كام نراه يف قصيدة )أكليل الشاعر( 
املشاعر  يف  يشاركها  الرافدين،  فتاة  خياطب  حيث 

الوطنية حيث يقول:

الرافدین انشودة املجد هتادت عن لسان الوجود ابنة   یا 

 انت سطرت يف سجل البطوالت فخارًا من للفخار املجيد؟

 أنت مزقت رغم قيد التقاليد ورغم احلجاب ثوب اجلمود

 انت انت التي اعادت هلذا اجليل عهد اخلنساء وعهد اجلدود

 انت انت التي اثارت واوحت لكریم الشعور ازهى القصيد
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ثم خياطب اإلنكليز بقوله:

 یابني جون لن یكون لكم ظل علينا وال لكم من عبيد

 ال تطيلوا البقاء يف الوطن احلر وعودوا اىل وراء احلدود

الصدود أمض  منا  وتذوقوا  قرسًا  املنية  تطعموا  ان   قبل 
ولئن خنتم الوعود مرارًا جربونا تروا نفي بالوعود)19(

يشري  الشديد  واحلاميس  الوطني  لشعره  وتأكيدًا 
اغلب  ان  حني  يف  فيقول:  اخلزرجي  فهمي  حسني 
يف  املقيدين  انات  من  وتتأمل  بالوطنية  تنبض  قصائده 
التي  املشاكل  من  وتتذمر  املارد  اجلبار  ذلك  اغالل 
عاطفته  تتجىل  يرتق(  )قلب  ففي  الناس،  يعانيها 
الليل  أحضان  حتت  ــرتدي  امل جمتمعه  نحو  املـــّوارة 

ويعنى به سوط املستعمر الغاشم.
الرغاب عنان  اىل  هبت  االشباح  هي  تلك  زمان  یا  لفتة 

كيف تغفو االذان عن انة اجلرح وتنسى العيون هول العذاب

اهزجي یا جراح ما رضَّ أّنا            نبعث الفجر يف دماء الشباب

مصاب عن  هبا  نسلو  حرام  األناشيد  علينا  حتى  أحــرام 

فاهزجي یا جراح ما رضَّ أنا        ننشد الليل باللحون الِعذاب

باألنصاب جيود  طویاًل  الليل  برح  ما  اليك  نميض  سوف 
سوف نميض عليك ما بعد الدرب وملت عيوننا يف رساب)20(

وينتقل بنا الشاعر اىل شعره الوجداين وما تضمنه 
وسهولة،  بيرس  الواهلة  القلوب  اىل  ومالحة  رقة  من 
احلبيبة  لعيني  قلبه  خيفق  )ســاحــرة(  قصيدة  ففي 
بينهام من نظرات  السمراء، فيتذكرها وما كان يدور 

وأحاديث، لنستمع اليه ماذا يقول يف هذا الشأن:

جتــيــبــي ومل  االنـــتـــظـــار  ــايل  ــيـ لـ يب  ــرت  ــ مـ ــراء  ــ ــم ــ  س

خــطــويب رؤى  یــعــيــد  أن  ــاري  ــظ ــت ان يل  تــرتــضــنی   أو 

بــالــقــلــوب تــلــهــى  كـــم  ــذارى  ــ ــع ــ ال رشك  يل   ویـــلـــوح 

نحيبي ــن  م تسخر  تــلــك  املـــفـــاوز  تــلــك  يب  ــوف  ــط  وت

ــهــيــب ــل وال ــاوف  ــ ــخ ــ امل مـــن  ــن  ــئ ــم ــاط ف ــه  ــيـ إلـ  آوي 

ذنـــوب مـــن  ــقــلــبــي  ل ــت ومــــا  ــي ــن فـــام ح  بـــوحـــي ايل 
ــل كــــــذوب)21( ــ ــىل ام ــه انــتــظــار يل عـ ــذوبـ ــى یـ ــت  ح

جديد  حرس  ذات  رائعة  غزلية  مقطوعات  وله 
قصيدة  عندي  وأظرفها  أمجلها  لعل  عــذب،  ونغم 
قدمتها  احلبيبة عىل هدية  فيها  يشكر  التي  )طمأنينة( 

إليه:

تضمرینه مــا  ايل  وبــوحــي  بعينيك  ختــاف  رعشة   هــدى 

 قد ملحت اهلوى عىل عينك السوداء یزهو فال تضمي حنينه

جمنونة وشهوة  شفاهي  ال  حلوين  ألروي  اهلوى  أهوى   أنا 

ضنينة هنــود  عــىل  اغني  أو  إليها  أهفو  ــراء  مح صــالة   ال 

وقد خصَّ شاعرنا الوصف بقصائد عديدة، حيث 
ساعده عىل ذلك خيال جمنح وأجواء خالبة ومشاهد 
متنوعة، وها هو يصف مباهج دمشق حني دخلها يف 

آذار سنة 1951 )22(.
 أهنا يف دمشق - یا فرحة الساري - ویا روعة املطاف النائي

لقاء عن  قبلة  عن  جتىل  أن  فــؤادي  یرتضه  ال  مرسى   أيب 

 أنا یا ليل یا رسى عدت أهوى طلعة الليل والنجوم الوضاء

إعياء عن  السارین  تسي  الفجر  إرشاقــة  الظالم  فــوراء 

ومنها قوله:
الزهراء اخلامئل  ودنيا  الشام  غوطة  يف  دمشق  مغاين   يف 
احضني یا دمشق أبناء بغداد هتاووا عليك من رضاء)23(

العام  لبنان وصفًا دقيقًا حني زاره يف  لنا  ويصف 
نفسه فيقول:
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اخلالب بسحرك  وبوحي  لبنان  واألغــاين  الشهر   تلهم 

 يف أعايل )صننی( يف سفحه األشيب و)األرز( يف فتون الروايب

الشعاب املاء ینساب خالل احلقول بنی   والينابيع تدفق 

عتاب أو  بزجلة  وتوحي  والشعر  األغاين  تلهم  هنا   من 
أم بأحلانك الندیة باحلب تسامى فيها طموح الرغاب)24(

ق�شيدة ال�شعر الحر

التعبري عن  احلر هي  الشعر  إن قصيدة  أرى  واين 
فنية  سامت  من  به  متيزت  ملا  وذلك  الشاعر  مشاعر 
مجعت فيها اىل جانب املوضوعية، الوحدة العضوية 
التي حتد من قدرات  القيود  املوسيقية، والتحرر من 
الشاعر وانطالقه يف التعبري عن خوالج النفس بحرية 
وعفويه تامتني، مع العناية بوحدة الوزن، لذلك نرى 
إن الشاعر ياول أن ينتقل من حالة احللب النقي اىل 
حالة عاطفية تنحرف عن أساسها الصحيح، الحتزاز 

الصورة يف قلبه وضمريه)25(. 

مقاطع مختارة من �شعره الحر:

األرض تلك لنا

ومتر كاألحالم جذىل، كالعرائس، كالربيع
أعوام قريتنا الطويلة وهي باألشذاء - آمنة - تضوع

وترى بنيها السمر، يف حلقاهتم، يتباركون
باألرض طيبة الثامر، بنبعها الصايف النمري

والغاب كم شهد اجلموع، كأنه يوم النشور
أبدًا تغني هبجة بالعيد، باألرض احلنون

الزلت اذكرها، واملح كل ذكرى من بعيد

عند املروج اخلرض والينبوع يف الوادي السعيد)26(. 

العائدون

حتى إذا ازف املآب

وتضافرت تلك السواعد كالتحدي كالفناء

ألفيتهم يتسللون وهم اىل الثأر ظامء

واملوت يرتقب القراصنة الذئاب

املوت للطغيان، للسفاح، للباغي العنيد

ويردد الوادي هتافهم البعيد

والسالبون األرض يرجتفون، واملوت الرهيب

يبدو هلم من ذلك الصوت املدوي يف الظالم)27(. 

وحدي مع املنفى

اىل أمي الغاربة اىل األبد

وتطوف يب الذكرى اليك، اليك والطفل احلزين

وسؤاله امللتاع: أين أيب؟ أيرجع، هل أراه؟

مل ال؟ ستنعم باهلدايا بعد حني، أو لقاه

ويروح يرتقب املآب احللو مشبوب باحلنني

وأنا هنا خلف املفاوز واجلبال

وحدي مع املنفى ورعيان القطيع، وخفق آل

والشمس تكره أن يغطيها السحاب
ويغيب عنا نورها الذهبي والدفء املضاع)28(

املسریة املقدسة

اىل مجيلة بوحرید

فديت مقلتيك تسكبان يا مجيلة السنى

وأنت تنهرين عىل مسرييت الضنى
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وتفتحني نافذات قريتي للشمس، لألشذاء، للمنى

تولد والتاريخ يف جزائري يف كل منحنى

وقريتي )وهران( أسطورية الكفاح تنسج الظفر

أكليل غار

ينهل من دماء إخويت الصغار

كأنجم محراء يف عتامت مرسانا صغار

ومن عذارى موطني يلقمن ألوان الدماء
من يستبيح يف بالدنا منابت احلياة والزهر)29(

المراأة في �شعر �شالح جواد الطعمة

وهي  ونثرًا،  شعرًا  يفوح  عطرًا  زالــت  ما  املــرأة 
واضح  تأثري  ذات  كانت  مظلم  ليل  يف  برق  وميض 
الشعر  وتلهمه  مشاعره  حترك  الشاعر،  حياة  عىل 
بابتسامتها احللوة وجلساهتا اخلالبة، إهنا املفتاح الذي 
يفتح به مغاليق نفسه، يقول امحد فياض املفرجي يف 
كتابه )املرأة يف الشعر العراقي احلديث(: إن القارئ 
تنبع  برغبة شديدة  الطعمة يس  لشعر صالح جواد 
بالقلب ال  من أعامقه لشكر هذا الشاعر ومصافحته 
الطيبة  وإنسانيته  الشعورية  جتربته  صدق  عىل  باليد 
اخلرية، فانت تلمح قصديته )طمأنينة( حبه الصادق 
وهي  طويل  غياب  بعد  أرته  التي  لصديقته  النبيل 
يف  مل  الشاعر  ولكن  يداها،  صاغتها  هدية  حتمل 
حقها من الشكر، إال أنه بعد ذلك قدم هذه القصيدة 

طمأنينة هلا:

حلــوين ألروي  اهلـــــوى  أهـــــوى  أنــــا 

جمـــنـــونـــة وشـــــهـــــوة  ــي  ــ ــاه ــ ــف ــ ش ال 

ــا ــه ــي إل ــو  ــ ــف ــ أه محـــــــراء  صــــــالة  ال 

ــة ــن ــي ــن ض هنـــــــود  عـــــىل  اغــــنــــي  أو 

ــال انـــتـــظـــار وبـــوحـــي ــ فـــاطـــمـــأين ب
مشينة)30( من  ــوى  اهل بوحك  يف  ليس 

ويف قوله:

ــك احلــــداد ــي ــل ــو ع ــف ــغ اخـــتـــاه كـــم ی

ــاد ــهـ ــض اجلـ ــ ــن عـــزمـــك غ ــ هيـــــزأ م

ــاد ــق ی أن  ــا  ــن ــب ــس ح اخــلــعــيــه  ــيـــه  هـ

نـــاد كـــــل  يف  الـــــظـــــامل  ویـــــرقـــــص 

ــى الـــســـواد ــق ــش ــض وی ــع ــب ــم ال ــع ــن وی
الــثــورة وارمـــي احلـــداد)31( لنا  فــاذكــي 

عن  صالح  الشاعر  دفــاع  لنا  يتضح  هنا  مــن 
املطلق  املرأة، كام عرف بوطنيته وحبه للخري ووفائه 
العلمية  رسالته  محل  الذي  الشاعر  هذا  ألصدقائه، 
كان  حياته،  من  طويلة  لسنوات  ــالص  وإخ بجد 

خالهلا مثال الرجل املعتز بمسؤولياته العلمية.

ذكرياتي مع ال�شاعر

جواد  صالح  الدكتور  عن  عالقتي  خــالل  من 
قريبًا ومعلاًم ورائدًا، كيف ال وهو  آل طعمة بصفته 
أكن  الشعر،  دنيا  يف  القدم  راسخ  املوهوب،  الشاعر 
بيت جدنا  قلبي، كنت أحرض يف  له حمبة خالصة يف 
عواطفي  فأبثه  وتعاليمه،  إرشــاداتــه،  اىل  واستمع 
ومشاعري، تعلمت  منه درسًا حياتيًا بليغًا وكنا نتبادل 
وأفكاره  ممتعة  احاديثه  فكانت  واآلراء،  االحاديث 
نرية، وكنا متقاربني فكريًا آنذاك، كنت أراجع كتب 
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مكتبته البسيطة التي جعلها يف رفوف )روازين( غرفة 
مطلة عىل ساحة الدار، فاستفدت منها كثريًا، والسيام 
شعره الرائع املتميز باملعاين السامية واألهداف النبيلة 
دفاعًا عن احلق املغتصب ويعرب فيه عن حبه العميق 
وجمد  النضال  اىل  ودعا  املجتمع،  ورشائــح  للوطن 
وثروة  ومحاسة  قوة  شعره  يف  املظلومني،  عن  الدفاع 
بنا أن كربالء كانت  لغوية وأساليب عربية، وقد مر 
مركز هنضة ثقافية عظيمة بزغت شمسها يف أواسط 
نام  فقد  بيئته،  ابن  وشاعرنا  اهلجري،  الثالث  القرن 
هبا،  وتأثر  العلمية  احلسني  مدينة  حميط  يف  وترعرع 
حيث كانت مصدر اهلام الشعراء والكتاب عىل حد 
ولديه  والبيان  الفصاحة  ناصية  يمتلك  فهو  سواء، 
رصيد هائل وثروة غزيرة من الثقافة العربية وعلومها 
شاعر  وهو  والتمحيص،  النقد  ملكة  ولديه  وآداهبا، 
فاطمة  أخته  وكانت  املواهب،  متعدد  وناقد  مطبوع 
جواد الطعمة أديبة فاضلة هلا مجلة مقاالت نرشت يف 
املجالت والصحف العراقية، ويف سنة 1953 بدأت 
أعرض عليه نتاجي الشعري وانا يف عنفوان شبايب، 
والوصف  الغزل  يف  قصائد  بضع  انظم  كنت  حيث 
اجلمع،  ليايل  يف  بغداد  من  جميئه  حال  يل  فيصححها 
املعلمني  دار  من  ــاء  األدب بعض  يرافقه  يكون  وقد 

العالية.

يب  ويسري  يدي  من  جيذبني  الرجل  أن  أحسست 
كان  الطيبة،  والنوايا  احللوة،  باألماين  ميلء  جو  يف 
يصطحبني معه يف عصاري تلك األيام اىل أصدقائه 
الفرتة  تلك  يف  عليهم  فتعرفت  الكربالئيني،  األدباء 
عباس  ومنهم:  و1954   1953 حرصًا  هبا  واعني 
فهمي  وحسني  ــري  األم عبد  وحسن  الــطــوس  أبــو 

فريد  حسون  وبدري  الكلكاوي  وجاسم  اخلزرجي 
وزكي الرصاف وحممد جواد رضا وغريهم، واملثقف 
شهاب امحد الكروي الذي كنا نجلس يف حمل والده 
شاعرنا  يتحدث  وعندما  البلوش،  ساحة  عىل  املطل 
عامل  اىل  بصوته  وينقلك  بنرباته،  يسحرك  معهم، 
مرهف مجيل، ولذلك فأنك حتس هبذا اجلامل النفيس 
اىل نفيس مهام  األيام األثرية  أنسى تلك  األخاذ ولن 

طال الزمن.

المالحق

صالــح جــواد ال طعمــة عــىل جهــة یمــنی اســتاذه يف الصــف 
الثالث متوســط عــام 1946م. 
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رسالة السياب اىل صالح جواد آل طعمة سنة 1947م.

ــاح حفــل تأبــنی  ــح جــواد ال طعمــة یلقــي كلمــة افتت صال
ــاء  ــن ال ضي ــد حس ــيد حمم ــية الس ــة العباس ــادن الروض س

ــام1953م  ــوىف ع ــن املت الدی

التقطــت صــورة يف 1953/10/16م مــن اليســار طالــب 
ال  الشــاعر صالــح جــواد  لبنــاين،  امریكــي مــن أصــل 
ــن األردن ــحویل م ــز س ــرص وعزی ــن م ــه م ــد رب ــة وعب طعم

عبــاس  وخــر  طعمــة  ال  جــواد  صالــح  اليمــنی  مــن 
1968م  بغــداد  يف  طعمــة  ال  وســلامن  الصاحلــي 

عبــد  والشــاعر  طعمــة  ال  جــواد  صالــح  اليمــنی  مــن 
1984م  عــام  اســبانيا  يف  البيــايت  الوهــاب 
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الرشعية، وكان وجيها عند احلكومة العثامنية وله خسة 
1347هـ؛  يف  مؤرخ  طعمة،  ال  السادة  مشجر  أوالد. 
سلامن هادي آل طعمة، إمتام النعمة يف أحوال ال طعمة، 

خمطوط حمفوظ لدى الباحث، مؤرخ يف 1996م.  

عدنان جواد آل طعمة: وهو السيد عدنان بن جواد بن ( 2)
كاظم بن مصطفى ولد يف مدينة كربالء سنة 1940م 
دراسته  واتم  االبتدائية،  السبط  مدرسة  يف  ودرس 
1962م  سنة  ببغداد  اجلعفرية  مدرسة  يف  الثانوي 
منها  وخترج  بغداد  جامعة  اللغات  كلية  يف  والتحق 
اللغة  الدكتوراه يف  عام 1971م، وحصل عىل شهادة 
جامعة  اآلداب  كلية  يف  ودرس  املانيا،  من  األملانية 
بغداد، ونرش بحوث ودراسات يف املجالت منها جملة 

املورد، وما يزال يف الوقت احلارض. 

فاطمة جواد كاظم مرتض مصطفى آل طعمة: ولدت ( 3)
يف مدينة كربالء عام 1933م، ودرس فيها، وخترجت 
من دار املعلامت يف بغداد ومل تكملها لزواجها من ابن 
اللغة  إىل  اإلنكليزية  اللغة  من  بالرتمجة  شغفت  عمها، 
الصحف  يف  مقاالهتا  ونرشت  الشعر،  وكتابة  العربية 
واملجالت، جواد عبد الكاظم حمسن: معجم االديبات 
والكواتب العراقيات يف العرص احلديث، ج2، )احللة: 

دار الصادق، ط2، 2012م(، ص158. 

صادق آل طعمة، احلركة األدبية املعارصة يف كربالء، ( 4)
ج1، )كربالء: 1986م(، ص101. 

املصدر نفسه، ص114.( 5)

عيل القاسمي، العراق يف القلب، )بريوت: 2010م(، ( 6)
ص512. 

املصدر نفسه، ص513.( 7)

خان سيف سليم اجللبي: أحد اخلانات التجارية التي ( 8)
كانت منرشة يف كربالء وكان يستخدم خلزن احلبوب. 

السادة ( 9) اعالم  أحد  وهو  الدين:  ضياء  آل  حسن  حممد 

الشاعر صالح جواد ال طعمة يف أحد املؤمترات العلمية

   
مــن اليمــنی صالــح جــواد ال طعمــة مــع ســلامن هــادي ال 

طعمــة عــام 1986م

 الهوام�ض 

مصطفى أمحد آل طعمة: جد السادة آل مصطفى أحد ( 1)
تاريخ  يذكر  آل طعمة ولد يف مدينة كربالء ومل  افخاذ 
والدته، وهو واحد وجهائها وفضالئها وكان له ديوان 
جيتمع  املقدسني،  احلرمني  بني  يقع  كان  الذي  داره  يف 
املسائل  يف  بينهم  ويقيض  عنده  ويتحكمون  الناس  فيه 
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آل ضياء الدين يف كربالء املقدسة، توىل سدانة احلرضة 
اىل  عام1357هـ  والده  وفاة  بعد  املقدسة  العباسية 
سنة 1953م، وكان رجل كريم دمث االخالق ومن 
آل  الكليدار  حسن  حممد  املعروفني.  كربالء  وجهاء 
ج1،  كربالء،  تاريخ  خمترص  أو  احلسني  مدينة  طعمة، 

)بغداد: مطبعة النجاح، 1947م(، ص91. 

محيد املطبعي، موسوعة أعالم وعلامء العراق، )بغداد: ( 10)
2011م(، ص374.

ج19، ( 11) اإلمامية،  مؤلفي  موسوعة  باحثني،  جمموعة 
)قم: جممع الفكر اإلسالمي، 1437هـ(، ص218. 

(12 ) ،113 العدد  املرصية،  العريب  الوطن  جملة 
1989/5/12م، ص49.

1960م(، ( 13) )كربالء  أدبية،  دراسات  الناهي،  غالب 
ص50.

دار ( 14) )بريوت:  السياب،  رسائل  السامرائي،  ماجد 
الطليعة، 1975م(، ص53.

أمحد زكي أبو شادي، قضايا الشعر املعارص، )القاهرة: ( 15)
1959م(، ص192. 

موسى إبراهيم الكربايس، البيوتات األدبية يف كربالء، ( 16)
)كربالء 1968م(، ص385. 

)بغداد: ( 17) العراق  يف  املعارص  األدب  سلوم،  داود 
1962م(، ص113.

األدب ( 18) يف  واألسلوب  الفكرة  تطور  سلوم،  داود 
العراقي، )بغداد:1959م(، ص123.

)بغداد ( 19) الغيوم،  ظالل  طعمة،  ال  جواد  صالح 
1950م(، ص64.

املصدر نفسه، ص51.( 20)

)بغداد: ( 21) املخترص،  الربيع  طعمة،  ال  جواد  صالح 
1952م(، ص27.

صالح جواد ال طعمة، ظالل الغيوم، ص26.( 22)

صالح جواد ال طعمة، الربيع املخترص، ص20.( 23)

املصدر نفسه، ص29.( 24)

)بغداد: ( 25) الشعر،  رماد  جعفر،  رايض  الكريم  عبد 
2014م(، ص60.

جملة اآلداب البريوتية، 1953م.( 26)

املصدر نفسه، 1953م. ( 27)

املصدر نفسه، 1954م.( 28)

املصدر نفسه، 1958م.( 29)

امحد فياض املفرجي، املرأة يف الشعر العراقي احلديث، ( 30)
)بغداد 1958م(، ص92. 

املصدر نفسه، ص93.( 31)

الم�شادر والمراجع

أوالً/ املخطوطات: 
مشجر السادة آل طعمة، 1347هـ.. 1

ال . 2 أحوال  النعمة يف  إمتام  آل طعمة،   سلامن هادي 
طعمة، خمطوط غري منشور، 1996م.  

ثانيًا: الكتب: 
املعارص، . 1 الشعر  قضايا  شادي،  أبو  زكي  أمحد 

)القاهرة: 1959م(. 

العراقي . 2 الشعر  يف  املرأة  املفرجي،  فياض  أمحد 
احلديث، )بغداد 1958م(. 

االديبات . 3 معجم  حمسن:  الكاظم  عبد  جواد 
ج2،  احلديث،  العرص  يف  العراقيات  والكواتب 

)احللة: دار الصادق، ط2، 2012م(. 

العراق، . 4 وعلامء  أعالم  موسوعة  املطبعي،  محيد 
)بغداد: 2011م(. 

األدب . 5 يف  واألسلوب  الفكرة  تطور  سلوم  داود 
العراقي، )بغداد:1959م(.
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)بغداد: . 6 العراق  يف  املعارص  األدب  سلوم،  داود 
1962م(.

صادق آل طعمة، احلركة األدبية املعارصة يف كربالء، . 7
ج1، )كربالء: 1986م(. 

)بغداد: . 8 الشعر،  رماد  جعفر،  رايض  الكريم  عبد 
2014م(.

)بريوت: . 9 القلب،  يف  العراق  القاسمي،  عيل 
2010م(.

غالب الناهي، دراسات أدبية، )كربالء 1960م(.. 10

دار . 11 )بريوت:  السياب،  رسائل  السامرائي،  ماجد 
الطليعة، 1975م(.

جمموعة باحثني، موسوعة مؤلفي اإلمامية، ج19، . 12
)قم: جممع الفكر اإلسالمي، 1437هـ(. 

احلسني . 13 مدينة  طعمة،  آل  الكليدار  حسن  حممد 
مطبعة  )بغداد:  ج1،  كربالء،  تاريخ  خمترص  أو 

النجاح، 1947م(. 

يف . 14 األدبية  البيوتات  الكربايس،  إبراهيم  موسى 
كربالء، )كربالء 1968م(. 

ثالثًا/ الدواوین الشعریة
)بغداد: . 1 املخترص،  الربيع  طعمة،  آل  جواد  صالح 

1952م(.

---------، ظالل الغيوم، )بغداد 1950م(.. 2

رابعًا/ املجالت: 
جملة اآلداب البريوتية، 1953م.. 1

2 . ،113 العدد  املرصية،  العريب  الوطن  جملة 
1989/5/12م.
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الملخ�ض

البيانات  ترتيب وحتليل  الطرائق األحصائية والربامج األحصائية يف  َدمَج بني  تم إستعامل أسلوب علمي 
اخلام للحصول عىل معايري واوزان تستخدم مع برامج نظم املعلومات اجلغرافية )GIS( والتحليل املكاين يف 
املليونية، وذلك باإلعتامد عىل عدة معايري منها )أعداد  حتديد موقع مراكز الطوارئ الصحية املقرتحة للزيارة 
املراجعني للمراكز وقرب املركز الصحي من املوكب احلسيني وتدفق الزائرين دخوالً اىل مركز املدينة وتدفق 
الزائرين خروجًا من مركز املدينة وعدد املواكب احلسينية داخل مساحة كل مركز صحي مقرتح(. تم إستعمل 
طريقة التسلسل اهلرمي التحلييل )The Analytic Hierarchy Process)AHP لغرض حتليل العوامل وحرصها 
 Priorities  )يف العوامل الرئيسة ومعرفة أي عامل هو األكثر تأثريًا، باإلعتامد عىل األولويات للمعايري)النسبي
for Criteria(( وجد ان األوزان االحتاملية الناجتة للمعايري بناًء عىل مقارنات الزوجية هي )اعداد املراجعني 

للمراكز)27.8( وقرب املركز الصحي من املوكب احلسينية )14.3( و تدفق الزائرين دخوالً اىل مركز املدينة 
مركز  كل  مساحة  داخل  احلسينية  املواكب  وعدد   )4.5( املدينة  مركز  من  خروجًا  الزائرين  وتدفق   )7.7(

صحي مقرتح )45.7 (.

وتم التوصل إىل أن لربنامج نظم املعلومات اجلغرافية )GIS( إمكانية كبرية يف جمال اختيار املواقع املثىل إلقامة 
املواقع  واملراكز الصحية وحتتوي عىل املتغريات الطبيعية والبرشية املؤثرة عىل الواقع الصحي اىل جانب القدرة 
الكبرية تشخيص مكامن اخللل وفق األساليب اإلحصائية كقرينة اجلارب األقرب واملسافة املعيارية وغري ذلك 
تم تصنيف مراكز الطوارئ املقرتحة حسب األمهية لطريقة )AHP( كاآليت )ذات أمهية قصوى واألكثر أمهية و 
املهم واألقل أمهية(، وتم احلصول عىل نسب األمهية اآلتية )3%،14%،16%،10%( عىل التوايل من املجموع 
الكيل ملراكز الطوارئ الصحية املقرتحة أي أن 59% من مراكز الطوارئ املقرتحة تم استبعادها بموجب هذه 

الطريقة، بذلك تكون طريقة )AHP( أكثر دقة يف حتديد املراكز ذات األمهية القصوى. 

الصحية؛  املركز  مواقع  اجلغرافيةGis؛اختيار  املعلومات  نظم  MCDM؛  املعايري  متعدد  املفتاحية:  الكلامت 
.AHP
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An assessment of site suitability for emergency centers using GIS and AHP 

multicriteria )the million visit(

Asst. Prof.Researcher

Mahdi Wahab NasvallahAli Muhammad Obaid Al-Sukmani 

 College of Management and
 Economy - University of karbala

 College of Management and
 Economy - University of karbala

Abstract

A scientific method was used to integrate statistical methods and statistical programs in 
the order and analysis of raw data to obtain criteria and weights used with GIS programs and 
spatial analysis in locating the proposed health emergency centers for the million visit, based 
on several criteria including: average The number of visitors to the centers, the health center 
near Al-Husseiniya, the flow of visitors entering the city center, the flow of visitors out of the 
city center). The Analytical Hierarchy Process (AHP) was used for the purpose of analyzing 
the factors and determining them in the main factors and determining which factor is the most 
influential. Based on priorities for Criteria, it was found that the potential weights of the criteria 
based on the marital comparisons average The number of visitors to the centers (27.8), the 
health center near Al-Husseiniya (14.3), the flow of visitors entering the city center (7.7), the 
flow of visitors out of the city center (4.5)

It was concluded that the GIS program has great potential in the selection of optimal sites 
for the establishment of sites and health centers and contains the natural and human variables 
affecting the health reality, in addition to the great ability to diagnose the faults according to 
the statistical methods such as the nearest neighbor and standard distance, (3%, 14%, 16% and 
10%) respectively of the total number of emergency health centers proposed That 59% of the 
centers The proposed hypotheses have been excluded under this method, so the AHP method is 
more accurate in identifying the centers of greatest importance.

  Keywords: Multimeter MCDM; Geographic Information Systems (GIS); selection of health
center locations; AHP.
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المقدمة
Introduction

مجيع  من  املليونية  احلشود  كربالء  مدينة  تستقبل 
عىل  بالسري  ــزوار  ال من  املاليني  ويقوم  العامل  بقاع 
الــدول  ومــن  الــعــراق  حمافظات  مجيع  من  االقـــدام 
املجاورة ايضًا - متجهني اىل مدينة كربالء لزيارة أيب 
 .واخيه أيب الفضل العباس عبد اهلل احلسني
إذ يقطع بعض الزائرين ما يزيد عن )500( كلم سريًا 
وبسبب  الزيارة،  مراسم  تأدية  لغرض  االقدام  عىل 
ذلك  يتاج  عام،  كل  يف  الزائرين  أعداد  يف  الزيادة 
اىل توفري املستلزمات اللوجستية مثل الدواء والغذاء 

وتأمني الطرق واملستلزمات الصحية وغريها. 

مؤقتة  صحية  مــراكــز  توفري  جــدًا  املهم  ــن  وم
الطارئة إلجراء االسعافات االولية ونقل  للحاالت 

املصابني جراء الزحام الشديد. 

 AHP  The( اهلرمي  التحليل  عملية  إعتامد  وتم 
البدائل  لتحليل   ،)Analytic Hierarchy Process

وتم  البدائل  مقارنة  مع  بديل  كل  مزايا  وحتديد 
ألختيار   )G.I.S( اجلغرافية  املعلومات  نظم  إستعامل 

مراكز الطوارئ الصحية مؤقتة. 

م�شكلة البحث 
Problem of research 

بوجود  متثلت  ومسوغاهتا  البحث  مشكلة  إن 
حمافظة  يف  الصحية  اخلدمات  لتحليل  ماسة  حاجة 

وقياس  املليونية  الــزيــارة  خــالل  املقدسة  كربالء 
الطوارئ  مراكز  لــدى  املقدمة  اخلدمات  مستوى 
الصحية  للمراكز  الفعلية  احلاجة  وتقدير  الصحية 
املتوافرة،  واملــاديــة  البرشية  اإلمكانات  ضــوء  يف 
املليونية  للحشود  املستمرة  ــادة  ــزي ال بعد  السيام 
واملفاضلة  املواقع  أختيار  مشكلة  وصف  ويمــكن 
املعايري  متعدد  ــرار  قـ ــاذ  اختـ مشكلة  بــاهنــا  بينها 
.)MCDM( )Multi-criteria decision making(

هدف البحث
Aim of research  

وعملية  علمية  منهجية  تطبيق  اىل  البحث  هتدف 
إلجياد أفضل املواقع ملراكز الطوارئ الصحية املؤقتة 
اإلمام  لزوار  واملخصصة  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف 
احلسني ورسم خارطة طريق إليها بإستعامل نظم 
 )Geographical Information اجلغرافية  املعلومات 
توزيع  أفضل  إىل  الوصول  بغية   Systems( )Gis(

للحصول  وذلك  الصحية  الطوارئ  مراكز  ألختيار 
أمهيتها  لدرجة  تبعًا  الناجتة  املواقع  تصنيف  عىل 
إلقامة مراكز طوارئ الصحية وفق املعايري املدروسة 
املعلومات  نظام  بني  تدمج  منهجية  عىل  باإلعتامد 
 )AHP( اهلرمي  التحليل  وعملية   GIS اجلغرافية 
وخريطة رقمية ملحافظة كربالء تضم املواقع املناسبة 
إلقامة مراكز الطوارئ الصحية املؤقتة باستعامل نظام 
املعلومات اجلغرافية GIS باالعتامد عىل معايري حمددة 

تساعد يف عملية أختيار املواقع املناسبة.
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المبحث الأول: 

)الجانب النظري( 

الطرائق الأح�شائية: 

1 .  )AHP( التحليلي  الهرمي  الت�شل�شل  عملية 

The Analytic Hierarchy Process

تبني  إىل  القرار  صناعة  بـعلم  املهتمون  ينادي 
االسرتاتيجي  الــقــرار  لصناعة  احلديثة  الطرائق 
التحليل  عملية  وان  العلمية،  الطرائق  باستعامل 
 )1980  Saaty( توماس  العامل  قدمها  التي  اهلرمي 
والوصول  واملقرتحات  البدائل  وصياغة  لتحليل 
وحتديد  الــقــرار  صناعة  يف  يساعد  بام  افضلها  إىل 
تساعد  إذ  قــرار  أفضل  عىل  للحصول  االولــويــات 
أو  القرار عىل جتزئة مشكلة  عملية )AHP( واضعي 
يسهل  بسيطة  قضايا  أو  مشكالت  إىل  معقدة  قضية 
مؤهالت  ذوي  اشخاص  لدى  ومناقشتها  تناوهلا 
ثم  املقارنات  من  سلسلة  وتكوين  خمتلفة  وخربات 
جتميع النتائج، وهي طريقة مفيدة للتحقق من اتساق 
تقييامت صانع القـــرار ما يقلل من التحيز يف عملية 
صـنع القرار )Saaty 1980(. وُتعد عملية التحليل 
اهلرمي )AHP( واحدًة من جمموعة أدوات تساعد يف 
صناعة القرار املتعدد املعايري )MCDM( وهي نظرية 
العامل  طورها  الــقــرارات،  واختــاذ  للقياس  رياضية 
السبعينيات.  منتصف  يف   )1980  Saaty( توماس 
ويمكن تصنيف تطبيقات التحليل اهلرمي اىل قسمني 

رئيسني:

البدائل  عدد  بني  املفاضلة  هو  األختيار:  أوالً- 
املطروحة.

ثانيًا- التنبؤ: هو املفاضلة بني بدائل النتائج املستقبلية.

املهمة  او  اهلــدف  حتديد  فيها  يتم  العملية  وان 
ذلك  وبعد  للمعايري  وفقًا  البدائل  واختيار  واملعايري 
باختيار  قــرار  الختــاذ  الثنائية  اهلرمية  املقارنة  عمل 

.)2006.Saay( البديل االفضل

 AHP ال�شكل )2-8( يو�شح التركيبة ب�شكل مب�شط لتحليل

)Parkhan,2018(

تحديد المعايير والمعايير الفرعية

↓
AHP

بناء الهيكل الهرمي مع الوزان لكل المعايير والبدائل

↓
Analysis

إنَّ هذه الطرائق البسيطة التي نتعامل معها بالفعل 
 .)1980 Saaty( حلل املشاكل عن طريق صنع القرار

بشكل عام، فإن عملية حل )AHP( هي كام يأيت 
:)1988،Skibniewski(

حتليلها . 1 طريق  عن  معقدة  مشكلة  تنظيم  يتم 
لتشمل  كافية  مستويات  مع  هرمية  سلسلة  إىل 
القرار.  لصانع  األهداف  لتعكس  املعايري  مجيع 
بإستعامل  منتظمة  بطريقة  املعايري  مقارنة  وتتم 
لكل  النسبية  أمهيتها  لقياس  نفسها  املقياس 
املعايري داخل  بناء  يتم  بينها  معيار، واألولويات 

التسلسل اهلرمي.
لكل . 2 اإلمجالية  النتيجة  جتميع  ذلك  بعد  يمكن 
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اهلرمي  التسلسل  حتليل  إجراء  ويمكن  بديل، 
ملعرفة تأثري التغيري يف املعايري لتحديد األولويات.

بعد احلصول عىل النتيجة النهائية لكل بديل نقوم 
حتدد  يف  املعايري  تأثري  عىل  للتعرف  البدائل  بتحليل 

األولويات.

ا�شتعمال المعايير في اتخاذ القرار. 2

باإلمكان توضيح بعض املصطلحات والتعاريف 
اخلاصة يف إختاذ القرار متعدد املعايري:

عملية إختاذ القرار Decision Making                                                    أ. 

ــة  ــ ــرارات االداريـ ــ ــق ــ ــاذ ال ــ ــعــد مـــوضـــوع اخت ي
أهم  من   )Administrative Decision Making(
واملنظامت  ــراد  االف حياة  يف  اثــرًا  وأكثرها  العنارص 
ويكون خمتلفًا من حيث الشكل التعبريي واملحتوى 
من  جمموعة  القرار  ويتضمن  والنظري،  الفكري 

العمليات هي:

وجود مشكلة حتتاج اىل حل. •
وجود عدد من البدائل املطروحة حلل املشكلة.  •
التفكري  • عىل  إعتامدًا  األنسب  البديل  أختيار 

السليم.
البديل  • اختيار  عىل  بناًء  املطلوب  اهلدف  حتقيق 

االنسب من البدائل املطروحة.

املعایری Criteria                                                                                ب. 

يمكن تصنيف املعايري يف ثالث جمموعات:

من حيث نوعية املعيار تصنف املعايري إىل معايري  •
كمية ووصفية.

قسمني  • إىل  تصنف  املعايري  تركيبة  حيث  من 
معايري معقدة و بسيطة.

إىل  • املعايري  تصنف  الزمن  يف  التغري  حيث  من 
معايري ديناميكية واملعاير الستاتيكية )الساكنه(.

تفرض عىل  • القرار  إختاذ  مواقف  ان حاالت  كام 
املعيار الذي سوف يعتمده يف  القرار نوع  متخذ 

تقديم بدائل احلل وجتسيد اهلدف. 

ــزار،2007(                                                       ج.  ــ )نـ االقــلــيــدیــة   املسافة  مقياس 
)Euclidian Distance(

اإلستعامل  يف  شيوعًا  اإلكثر  املقاييس  من  يعد 
من  كل  لدينا  نفرض  املقياس،  هذا  فكرة  ولتوضيح 

العنرصين K،L املمثلني بالشكل )9-2(. 

K،L شكل )2-9( يو�شح التمثيل للم�شافة بين العن�شرين�

الجياد املسافة بني العنرصين K,L تستعمل نظرية 
فيثاغورس:

  D2 K,L =  )Ok(2 + )OL( 2

          = )XK1 – XL1(
2 + )XK2- XL2(

2

بصورة عامة:
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  DK,L ( )
2

1
∑
=

−=
n

j
LiKkj XX  ...)5(

متساو  غــري  املــشــاهــدات  ــدد  ع يكون  وعندما 
)حني  العنارص  ازواج  بني  املسافات  مجيع  وحلساب 
حساب  الــرضوري  فمن  مفقودة(  بيانات  توجد 

معدل املسافة، وحسب الصيغة:

D K,L ( )
2

1

1 ∑
=

−=
n

j
LiKkj XX

p
 ...)6(

.)n>p( :متثل عدد العنارص p إذ أن

احلصول  املمكن  من   )6( للمعادلة  وبالرجوع   
عىل املسافات بشكل متجهات )Vectors( وكام يأيت:
 XK.=  )XK1,………XKj……….XKn(

 LL.=  )LL1,………LLj……….LLn(

وعليه فأن:

D K 1 L=∑
•=

−
^

)(
j

LjKj XX
2

= ) X K .- X L .( / ) X K. - X L. (                                                     

...)7(

Mathematical Bases د. األساس الریايض

ان لكل صورة )raster( احداثيات x,y وهذا يعني 
 )Tow-Dimensional Funtion( اهنا دالة ذات بعدين 
  )raster( يف  عينة  كل  عن  التعبري  ويمكن   ،f)x,y(

 N2   N2 -ملتجة األبعاد Xi بمتجة ذا بعد واحدfi)x,y(

Dimensional Vector –  كااليت :  

Xi = 





















2

2

1

iN

i

i

X

X
X


 … )8( 

إذ أن xij تشري إىل jth من املركبات للموجة i.  إن 
 N الـ  إحدى الطرائق لبناء هذا املتجه هي أن تشكل 
مركبة األوىل من xi من الصف األول من )fi )x,y  أي 

أن:
  [ xi1 = f)0,0(,xi2 = f)0,1(, xi3 = f)0,2(,… xiN

=f)0,N-1(]

الصف  من  مركبة   N الـ  من  الثانية  واملجموعة 
باستعامل  نقوم  أخرى  طريقه  يوجد  وهكذا.  الثاين، 
أعمدة )f )x,y  بدال من الصفوف.  لذلك باإلمكان 

حتديد متوسط حيث أن:
mx = E)x(  … )9(

إذ أن  )E )x متثل القيمة املتوقعة

املشرتك  والتباين  التباين  مصفوفة  تعريف  يمكن 
للمتجهات X كااليت:

Cx = E{ )x- mx( )x- mx(
T } … )10(

ممكن تقريب املعادالت  إىل صور معاينة كااليت:

∑
=

≅
µ

µ 1

1
i

ix xm   … )11(

Cx ∑
=

−−≅
µ

µ 1
))((1

i

T
xx mxmx  … )12(
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أومساوية إىل

Cx 
T

xx
i

T
ii mmxx −








≅ ∑

=

µ

µ 1
)(1  … )13(

 N2×  ستكون مصفوفة Cx  و  N2 هلا حجم x إذا
نقاط  بني  التباين  متثل    Cx لـ    Cij العنارص    ،N2

التباين  متثل    C i i القطر  عنارص  حني  يف  الصورة، 
،λ  i و ai  إفرض .Raster لكل

i = 1,2, … N2 متثل موجهات مميزة والقيم املميزة 

املوجهات  صفوف  هلا  التحويل  مصفوفة   .Cx لـ 
املمـيزه Eigen Vector لـ Cx تعطى بالشكل االيَت:

A = 




















2222

2

2

21

22221

11211

NNNN

N

N

aaa

aaa
aaa









 … )14(

من   ith لـ  املركبات  من   jth هي   aij أن  حيث 
متعامدة  مصفوفة   N×N هي   A املميزة.  املتجهات 
 A الصفوف لـ )A-1 = AT(  أي أن Unitary Matrix

هي N من املتجهات املميزة القياسية   

 .Cx ـل Normalized Eigen Vector لغرض إنجاز 

حتويل [KL]، مصفوفة التباين جيب أن  يكون قطرها 
بالشكل االيَت: 

Cx = ACxA
T = 
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00
00

2

1

Nλ

λ
λ









…)15(

λN2 … λ1  )تباين املركبات األساسية (  إذ أن   
 λ1> λ2 > … λi بالشكل  Cx ترتب  لـ  هي قيم مميزه 
متثل تباين الصورة. وعليه أصغر قيمة مميزة ستحتوي 
 Gonzales &[ الصورة.  يف  اخلاصة  املعلومات  فقط 

  ]Woods,2008

خطوات عملية التحليل الهرمي. 3

 )T.L. Saaty,1976,1985(   Steps of the process
 of hierarchicalanalysis

عنارص  بوضع  تقوم  اهلرمي  التحليل  عملية  ان 
املقارنة  وبعدها  هرمي  بشكل  املطروحة  املشكلة 
املستويات  أحــد  يف  املشكلة  عنارص  بني  الزوجية 
عىل  ونحصل  األختيار  معايري  عــىل  بناء  وذلــك 
مدى  حساب  تم  قد  وتكون  األولويات  املقارنات 

الثبات ومدى التداخل بني العنارص.

بناء ال�شكل الهرمي لكل معيار . 4

 )T.L. Saaty,1976,1985(   Hierarchical fourm
structure each criterion

الذي  القرار  نوع  اهلرمي عىل  البناء  تعتمد عملية 
يراد إختاذه فاذا كان القرار عبارة عن أختيار بديل من 
بني عدة بدائل وعن طريقها اختاذ القرار وبعد ذلك 

جتمع البدائل وتنظم بطريقة هرمية.

للحصول عىل أفضل النتائج جيب حتديد املعايري أ. 
االختيار  عوامل  يف  والنظر  الفرعية،  واملعايري 
موقع  أفضل  يف  للنظر  تستعمل  التي  مجيعها 
تشري  الدراسة  هذه  يف  لذلك  مناسب.  حمتمل 
أن  جيب  ذلك،  ومع  املوقع.  اختيار  يف  املعايري 
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يدد اخلبري هذه املعايري عن طريق تقليل املعايري 
السياسات  مع  لتتوافق  إضافتها  أو  استبداهلا  أو 

التي تستعملها.
الفرعية ب.  واملعايري  املعايري  لكل  الوزن  حتديد 

 .)AHP( والبديل بإستعامل

)Saaty 1980(مقايي�ض الهمية الن�شبية )جدول )2-2

ScaleDescription

1 )Equally بنفس القدر من االمهية
Important(

3 )Weak ضعيف األمهية من واحد اىل اآلخر
importance of one over another(

5 )Essential or أمهية قویة او رضوریة
strong important(

7 )Very great امهية كبریة جدًا
importance(

9)Extremely preferred( أمهية قصوى

2،4،6،8
امهية وسطية بنی القيم املذكورة اعاله 

 )Intermediate values between the
two adjacent judgments(

5 .                                                                                   Priority Analysis و�شع الولويات

الوقت  يف  منهجني  يستعمل  اهلرمي  التحليل 
نفسه، فهو يستعمل تفكري النظم ببناء االفكار هرميًا 
الثنائية  املقارنة  السببي عن طريق  التفكري  ويستعمل 

لعنارص اهلرم وعن طريق التجميع.

حتدید االولویات: أ. 

العنارص بطريقة  ثنائية أي مقارنة  عمل مقارنات 
زوجية بالنسبة لصفة معينة وُتعد املصفوفات الصيغة 
إطارًا  توفر  املصفوفات  ان  الثنائية  للمقارنة  االهم 

إضافية.  معلومات  عىل  واحلصول  التوافق  الختبار 
بقيم  اهلرمي  الشكل  يف  الثنائية  املقارنات  حتديد  ان 
تعطي  ــام  االرق ان  اعتبار  عىل   )9-1( من  تــرتاوح 
مقارنات قابلة للزيادة او النقصان وفق املعادلة االَتية: 
n )n -1(/2

إذ أن n تساوي عدد املعايري .

وفق  مصفوفة  تصمييم  جيــب  املــقــارنــة  وعند 
الرشوط االَتية:

ان يكون قطرها واحدًا النه يمثل مقارنة املعيار أ. 
مع نفسِه.

القيم أسفل القطر معكوس القيم أعىل القطر.ب. 
ان تكون االحكام خالية من التناقض )التوافق(.ج. 

قيا�ض التوافق )عدم التناق�ض( . 6
 Consistency Verification

املجموع  فإن   A التوافق  مصفوفة  تكون  عندما 
املعياري لكل صف خيربنا بمقدار هيمنة كل عنرص 
مقدار  عــىل  نحصل  كــام  ــرى،  األخـ العنارص  عــىل 
جمموع  من  عنرص  كل  عىل  األخرى  العنارص  هيمنة 
كل  القيمتان  تكون  أن  جيب  عمود   كل  مدخالت 
منهام مقلوب األخرى بحيث يكون حاصل رضب 

القيمتني يساوي واحد.

ونلحظ أن العنارص يف العمود هي مقلوب العنرص 
العنارص يف  النشاط يسب جمموع  لذلك  الصف  يف 
كل عمود وترضب كل قيمة بالقيمة املعيارية للصف 
املناظر ثم جتمع النتائج جلميع األعمدة، ومن ناحية 
القيمة  هذه  فإن  متناقضة  األحكام  كانت  إذا  أخرى 
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واملعروفة )λ max(  سوف تكون أكرب من n ومقدار 
الفرق يكون قياسًا لدرجة التناقض. 

لنفرتض أننا نرغب يف مقارنة جمموعة من العنارص 
إىل  ــارة  اإلش واألوزان.  لنسبها  وفًقا  أزواج  يف   n
بواسطة  وأوزاهنا   A1,A2……..An, حسب  العنارص 
W1,W2………..Wn.

يمكن متثيل املقارنات بمصفوفة عىل النحو االَتية:

املميزة    ــذور  اجل او   Eigenvalue الذاتية  القيم 
الدرجة  من   A للمصفوفة   Characteristic roots

PXP  هي جمموعة حلول حمدد املعادلة االتية: 

|A-λI|=0 … )22(

املــمــيــزة  ــة  ــادل ــع امل ــى  ــدع ت  )22( واملــعــادلــة 
حدود  متعددة  وهــو   Characteristic equation

Polynomial من الدرجة P يف وهلا فقط P من اجلذور 

املميزة  القيم  ان   .)Morrison: Page 63( املميزة 
ليس بالرضورة ان تكون مجيعها مميزة او مجيعها غري 
القيم  فان  ذلك  ومع  حقيقية.  كلها  حتى  او  صفرية 
 Rencher:(.املميزة للمصفوفة املتامثلة تكون حقيقية

.)page 47

للمحدد   Laplace expression البــالس  تعبري 
املميز ُيَمِكنُنا من كتابة متعددة احلدود املميزة كااليت: 

.)Morrison: Page 64(

|A-λI|=(-λ)P+S1(-λ)P-1+S2(-λ)P-2+.........+SP-

1(-λ)+|A|…(23)

إذ أن:

الرئيسة  اجلزئية  املصفوفات  كل  جمموع   :S1

A للمصفوفة ixi من الدرجة  )Minors(

S2: جمموعة العنارص القطرية للمصفوفة A او اثر 

  tr)A( املصفوفة

لذلك من نظرية املعادالت املتعددة احلدود نستنج 
انه:

A أ.  للمصفوفة  املميزة  اجلذور  رضب  حاصل 
يساوي  اي ان: 

جمموع اجلذور املميزة لـ A يساوي  اي  ان: ب. 

لديه حل غري صفري إذًا، وفقط إذا كانت n عبارة 
عن قيمة ذاتية لـ A، أي أهنا متثل اجلذر.

املعادلة املميزة لـ A. ولكن A له رتبة وحدة إذ أن 
كل صف هو مضاعف ثابت.

  

CI = مؤرش الثبات.

λ = اجلذر الكامن ملصفوفة املقارنة الثنائية.

n = عدد العنارص الداخلة يف املقارنة.
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والمتجهات . 7 المميزة  الجذور  خ�شائ�ض 

المميزة:

)Morrison: Page 64( ) Rencher: page 51-52( 
Properties of Characteristic roots and 
characteristic vectors  

هبا  املرتبطة  املميزة  واملتجهات  املميزة  للجذور 
عدة خصائص كااليت:

والتي أ.  املتامثلة  للمصفوفة  املميزة  اجلذور 
عنارصها حقيقية تكون حقيقية ايضًا.

املتجهات املميزة x1,x2,……,xk املرتبطة باجلذور ب. 
املميزة λ1,λ2…….,λk تكون متعامدة متامًا.

x1,x2,……,xk ج.  الصفرية  غري  املميزة  املتجهات 
تكون   λ1,λ2…….,λk املميزة  باجلذور  املرتبطة 

مستقلة متامًا. 

 A اذا تم حتويل اجلذور املميزة للمصفوفة املتامثلة
اىل الصيغة املعيارية Normalized ووضعت كاعمدة 
مصفوفة  تكون   C املصفوفة  فــإن   C مصفوفة  يف 
متعامدة يمكن ان تستعمل لتعرب عن املصفوفة A من 

حيث اجلذور املميزة واملتجهات املميزة. 

اذا كانت املصفوفة A مصفوفة متامثلة من الدرجة 
واملتجهات   λ1,λ2…….,λn املميزة  بــاجلــذور   nxn

 A املصفوفة  فان   x1,x2,……,xn هبا  املرتبطة  املعيارية 
يمكن التعبري عنها كااليت: 

A= CDC’   ... )24(

 ... )25(

C مصفوفة  D مصفوفة قطرية باملعامالت،  إذ أن 

 )25( او   )24( املعادلة  يف  النتيجة  بالقيم،  متعامدة 
.A  غالبًا ما تدعى التحلل الطيفي للمصفوفة

 )Page 52-53:Kollo( ) Rencher: page :الربهان
51-52(

 nxn اي مصفوفة متعامدة من الدرجة C اذا كانت
فان A و C’AC هلا اجلذور املميزة نفسها

ولكن C متعامدة فأن 
CC’=I  ...)26( 

وبرضب )26( يف A نحصل عىل: 
A=ACC’

نستبدل االن C بـ  x1,x2,……,xn ينتج 

A=A)x1,x2,……,xn( =C’

  = )Ax1,Ax2,……,Axn(C'

بام ان A x = λ x  اذن 

A = λ1 x1,λ2 x2,……,λn xn

    = CDC’

عنارص  قطرية  مصفوفة   D املصفوفة  مادامت 

iλ  قطرها هي اجلذور املميزة

وان 

فان
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  = λ1x1x'1,λ2 x2x'2,……,λn xnx'n 

اذا كان λ قيمة مميزة للمصفوفة A، فان λ2 قيمة  د. 
 A2 مميزة للمصفوفة

الصفرية  غري  للمصفوفة  مميز  جذر   λ كان  اذا  هـ. 
A-1 1  جذر مميز للمصفوفة/λ فان )Nonsingular(  A

اذا كانت A اي مصفوفة من الدرجة nxn فان: و. 
اذا كانت P اي مصفوفة غري صفرية من الدرجة  •

nxn فان A و P-1AP هلام اجلذور املميزة  نفسها.

الدرجة  • من  متعامدة  مصفوفة  اي   C كانت  اذا 
nxn فان A و C’AC هلام اجلذور املميزة نفسها.

 Consistency  بعد احلصول عىل قيمة مؤرش الثبات
)index( )CI جيب مقارنتها مع قيمة املؤرش العشوائي 

نسبة  عىل  التعرف  أجل  من   Random Index )RI(

الثبات CR نستعمل املعادلة االَتية:
CR=CI/RI 

CR = نسبة الثبات او )التناسق( 

RI = مؤرش الثبات العشوائي

CI = مؤرش الثبات

كانت  الصفر  من  اقرتب  كلام   CR الثبات  نسبة 
لنسبة  املقبول  األعىل  واحلد  بالثبات  تتصف  النتائج 
الثبات هو )0.1( فإذا ازداد عن ذلك فإن وجد فيها 
بعض التناقض ولذلك جيب مراجعة القرار.                          

جدول )2-3( قيم موؤ�شر الثبات الع�شوائي

10987654321N
1.491.451.41.351.251.110.890.5200RI

المبحث الثاني: 

الجانب التطبيقي

Preface التمهيد

صحي  ــوارئ  ط مراكز  أفضل  أختيار  لغرض 
املرجحة  األوزان  بإستعامل  األربعينية  للزيارة 
اجلانب  يف  عرضها  تم  التي  املراكز  بني  للمقارنة 
التحلييل  اهلرمي  التسلسل  طريقة  وهــي  النظري 
وذلك    The Analytic Hierarchy Process)AHP(

خاص  برنامج  كتابة  تم  إذ   )GIS( برنامج  باستعامل 
بيانات  عىل  وتطبيقها  النتائج  عىل  احلصول  لغرض 

املؤثرة يف إختيار املوقع األمثل للمراكز الصحية. 

1 .)Data Description( و�شف البيانات

يف  املتوفرة  املعلومات  البحث  بيانات  تضمنت 
سجالت دائرة صحة كربالء املقدسة قسم العمليات 
الطبية وقسم مراكز الطوارئ الصحية وايضًا ديوان 
حمافظة كربالء املقدسة/ قسم نظم املعلامت اجلغرافية 
كربالء  ومــركــز  اجلــويــة  ــط  اخلــرائ عــىل  للحصول 
للدراسات والبحوث/ شعبة الدراسات التخصصية 
للزائرين  التدفق  يف زيارة االربعني تم احلصول عىل 
هي  املعايري  اما  وخروجًا  دخــوالً  الدراسة  ملساحة 

كاميأيت:

A1: أعداد املواكب داخل مساحة كل مركز صحي.

A2: معدل أعداد املراجعني لكل مركز صحي.
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A3: قرب املوكب من املركز الصحي.

A4: أعداد تدفق الزائرين دخوالً اىل مركز املدينة.

A5: أعداد تدفق الزائرين خروجًا من مركز املدينة.

C: مراكز الطوارئ الصحية املقرتحة.                                                                    
N=1,2……,270

من  اخلرباء  رأي  واخذ  معايري  خسة  حتديد  وتم 
ذوي االختصاص يف نظم املعلومات اجلغرافية وعلم 
والعباسية  احلسينية  والعتبتني  والصحة  االحصاء 
املقدستني عن طريق إستامرة تقييم اخلرباء عدد )74( 
وتدفق  املراجعني  ألعــداد  حقيقية  بيانات  وايضًا 
الزوار دخوالً وخروجًا واقرتاح 270 مركز طوارئ 
الشوارع  عىل  أمهية  األكثر  ألختيار  مقرتح  صحية 

الرئيسة والفرعية.  

2 .Study area منطقة الدرا�شة

سيتم حتديد املواقع املناسبة إلقامة مراكز الطوارئ 
كربالء  منطقة  يف  األربعينية  للزيارة  املؤقتة  الصحية 
ملدينة  القديمة  القصبة  الدارسة  تشمل  إذ  املقدسة 
مابني  الرئيسة  النقطة  حتديد  وتم  املقدسة،  كربالء 
الدراسة  ملساحة   Buffer وعمل  املقدسني  احلرمني 

km2 كام مبني يف اخلارطة )3-1( ادناه.

3 .)Analysis of Result( تحليل نتائج

 مصفوفة القرار Decision Matrixأ. 

إىل  تستند  التي  الزوجية  املقارنة  مصفوفة  إعداد 
األوزان الناجتة عن املتجهات الرئيسة ملصفوفة القرار 

القطر الرئيس ملصفوفة القرار عبارة عن واحدات.  
خارطة )3-1( تو�شح منطقة درا�شة وانت�شار مركز الطوارئ ال�شحية )عمل الباحث(
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جدول )3-1( م�شفوفة مقارنة الزوجية للمعايير

CriteriaA1A2A3A4A5

A11.003.005.005.000.33

A20.331.003.003.000.33

A30.200.331.003.000.20

A40.200.330.331.000.14

A53.003.005.007.001.00

Column totals4.737.6614.3319.002.00

مقارنة  مصفوفة   )1-3( ــدول  ج إعــداد  وتــم 
الزوجية للمعايري عن طريق آراء اخلرباء املختصني يف 
باستعامل  معيار  كل  بني  األمهية  لتحديد  املجال  هذا 
املعايري  بني  النسبية  األمهية  مقاييس   )2-2( جدول 

وبعد ذلك بناء مصفوفة املقارنة الزوجية للمعايري.

املصفوفة  عنارص  من  عنرص  كل  نقّسم  ثم  ومن 
مصفوفة  يف  القيم  حتويل  ثم  عمودها  إمجــايل  عىل 

املقارنة الزوجية إىل صيغة عرشية كاآليت:

جدول )3-2( تحويل القيم في م�شفوفة المقارنة الزوجية 

اإلى �شيغة ع�شرية

CriteriaA1A2A3A4A5

A10.2110.3920.3490.2630.165

A20.0700.1310.2090.1580.165

A30.0420.0430.0700.1580.100

A40.0420.1100.0660.0530.070

A50.6340.3920.3490.3680.500

من  صف  كل  يف  العنارص  متوسط  نستخرج  ثم 
عىل  النتيجة  متثيل  يتم  ما  إعادة  ثم   )2-3( اجلدول 
للحصول  للمعايري  )النسبي(  األولوية  ناقل  أهنا 
أمهية  االكثر  املعايري  لتحديد  االحتاملية  األوزان  عىل 

وبحسب الوزن. 

Priorities for ب.  للمعایری)النسبي(  االولویات 
 Criteria

األوزان  ان  وجد  القرار  مصفوفة  عىل  باالعتامد 
املقارنات  عىل  بناء  املعايري  عن  الناجتة  االحتاملية 

الزوجية كااليت: 

جدول )3-3( الولويات )الن�شبي(  لالأوزان الحتمالية 

الناتجة عن المعايير

CategoryCriteriapriorityRank)+()-(

أعداد 
املواكب 
داخل 

مساحة كل 
مركز

A145.7119.119.1

معدل أعداد 
الزائرین 
لكل مركز

A227.8210.710.7

قرب 
املوكب من 

املركز
A314.334.84.8

أعداد تدفق 
الزائرین 

دخوالً اىل 
مركز املدینة

A47.743.33.3

أعداد تدفق 
الزائرین 

خروجًا من 
مركز املدینة

A54.551.41.4

بحسب  املعايري  حتديد  تم   )3-3( اجلدول  ومن 
املواكب  Rank لكل معيار وكان عدد  أمهية واعطاء 
لتحديد  تأثريًا  االكثر  هي  مركز  كل  مساحة  داخل 
مراكز الطوارئ املقرتحة وكان ناتج الوزن االحتاميل 
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ثاين  الزائرين  أعداد  معدل  ذلك  وبعد   )45.7( هلا 
افضل معيار بمقدار )27.8(.

Estimating Consistency ج.  تقدیر نسبة االتساق 
                                                        Ratio

 :)CI( حساب مؤرش التناسق
Compute the consistency index )C(

إذ n هو عدد العنارص التي تتم مقارنتها. 
 :)CR( حساب نسبة االتساق

Compute the consistency ratio )CR(

االتساق  مؤرش  وهو  عشوائي،  مؤرش  هو   RI إذ 
ملصفوفة املقارنة الزوجية التي تم إنشاؤها عشوائيًا. 
يمكن إظهار أن RI يعتمد عىل عدد العنارص التي تتم 

مقارنتها.

مصفوفة  من  األول  العمود  يف  قيمة  كل  ارضب 
للعنرص  النسبية  األولوية  بحسب  الزوجية  املقارنة 
لبنود  نفسها  واإلجـــراءات  بحثه.  تم  الــذي  األول 
أخرى. مجع القيم عرب الصفوف للحصول عىل متجه 

  “weighted sum”  من القيم املسمى

)λmax( حساب القيم املحسوبة 
λmax = 5.283

مصفوفة  عن  الناجتة  االتساق  درجة  أن  نلحظ   
املقارنة الزوجية مقبولة.

التحليلي . 4 الهرمي  الت�شل�شل  طريقة  نتائج 
AHP

املعايري  لكل  الرقمية   اخلرائط  حتويل  يتضمن 
من  Vector اىل Raster-IDW وذلك باستعامل توابع 
املسافة   )حتليل   Spaital Analysis املكاين  التحليل 
 )Reclassify التصنيف  إعادة  و   Distance Analysis

النشاء خارطة وتقسيم البيانات  كااليَت:

صحي أ.  مركز  كل  يف  املراجعني  أعداد  معدل 
بيانات  تقسيم  تم   )IDW-average( مقرتح  
معدل أعداد املراجعني إىل تسع فئات وعرب عنها 
بالتدرجات اللونية كام يف اخلارطة )3-2( أدناه. 

املقسمة  الفئات  يوضح   )4-3( ــدول  اجل وأن 
تصاعديًا  صنف  إذ  مركز  لكل  املراجعني  معدل  من 
التصنيف  وكان  االكرب  إىل  مراجعني  معدل  أقل  من 
التاسع هو األكثر أمهية، إذ بلغ عدد املراجعني لكل 

مركز من )53589-23781(.
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2.420
0.237
0.406
0.752
1.468

457.0
064.0
091.0
151.0
151.0

0.315
0.045
0.135
0.135
0.225

0.385
0.025
0.077
0.231
0.385

0.429
0.047
0.047
0.143
0.429

0.834
0.056
0.056
0.092
0.278

1
0.14
0.20
0.33
0.33

0.457

7
1
3
3
5

0.045

5
0.33
1
3
5

 0.077 

3
0.33
0.33
1
3

 0.143 

3
0.20
0.20
0.33
1

 0.278
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جدول )3-4( ت�شنيف معدل اأعداد المراجعين اإلى ت�شع فئات

Nolower rangeHigh range
161
261481
34811531
415312790
527904050
640505939
7593911397
81139723781
92378153589

 ومن ثم إعادة التصنيف Reclassify إلنشاء خارطة 
وتقسيم معدل أعداد املراجعني يف كل مركز صحي 
مقرتح رقميًا من )1-9( كام كوضح يف اخلرطة )3-

 .)C( يف امللحق )3

قرب املوكب من املركز الصحي )idw-near( تم ب. 
تقسيم املسافة بني مركز الطوارئ املقرتح وأقرب 
بالتدرجات  عنها  وعرب  فئات  تسع  إىل  موكب 

اللونية كام يف اخلارطة )3-4( ادناه.

بني  املسافة  تقسيم  يوضح   )5-3( اجلدول  وان 
فئات  اىل  موكب  وأقــرب  املقرتح  الطوارئ  مركز 
املوكب واملركز  اكرب مسافة بني  تنازليًا من  وصنفت 
التاسع  الصحي املقرتح اىل األصغر وكان التصنيف 
هو األكثر أمهية إذ بلغ املسافة بينهام من )5م-59م( 
املركز  من  املوكب  أقــرتب  كلام  أنــه  بسبب  وذلــك 

الصحي إزدادت األمهية.

جدول )3-5( ت�شنيف الم�شافة بين الموكب و مركز الطوارئ 

الى ت�شع فئات
Nolower rangeHigh range
1443498
2388443
3333388
4278333
5224278
6169224
7114169
859114
9559

خارطة )3-2( تو�شح معدل اعداد المراجعين في كل مركز �شحي )عمل الباحث(
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النشاء   Reclassify التصنيف  ــادة  إع ثم  ومــن 
خارطة وتقسيم املسافة بني املوكب ومركز الطوارئ 
اخلرطة  يف  كوضح  كام   )9-1( من  رقميا  الصحي 

)C( يف امللحق )3-5(

صحي ج.  مركز  كل  مساحة  داخل  املواكب  إعداد 
مقرتح )idw-number-p( تم تقسيم عدد املواكب 
داخل كل مركز مقرتح اىل تسع فئات وعرب عنها 
بالتدرجات اللونية كام يف اخلارطة  )3-6( أدناه.

وأن اجلدول )3-6( يوضح تقسيم عدد املواكب 
فئات  اىل  املقرتح  الطوارئ  مركز  كل  مساحة  داخل 
بنسب مئوية وصنفت تصاعدديا من أصغر عدد من 
إىل  مقرتح  صحي  مركز  كل  مساحة  داخل  املوكب 
هو  التاسع  التصنيف  وكان  املواكب  من  عدد  أكرب 
االكثر أمهية إذ بلغ عدد املواكب داخل مساحة املركز 
انه  بسبب  وذلك   )%9.98-%2.07( من  املقرتح 

الصحي  املركز  مساحة  داخل  املوكب  عدد  زاد  كلام 
ازدادت األمهية.

جدول )3-6( ت�شنيف عدد المواكب داخل م�شاحة كل مركز 

الى ت�شع فئات

Nolower rangeHigh range
100.11
20.110.27
30.270.39
40.390.55
50.550.82
60.821.09
71.091.53
81.532.07
92.079.98

Reclassify النشاء خارطة  التصنيف  إعادة  ثم  ومن 
وتقسيم عدد املواكب داخل كل مركز صحي مقرتح 
رقميًا من )1-9( كام كوضح يف اخلرطة )3-7( يف 

)C( امللحق

خارطة )3-4( تو�شح قرب الموكب من المركز ال�شحي )عمل الباحث(
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املدينة د.  مركز  إىل  دخوالً  الزائرين  تدفق  أعداد 
)idw-in( تم تقسيم بيانات تدفق الزائرين دخوالً 
اىل تسع فئات وعرب عنها بالتدرجات اللونية كام 

يف اخلارطة )3-8( ادناه.

تدفق  عدد  تقسيم  يوضح   )7-3( اجلدول  وان 
وصنفت  فئات  اىل  املدينة  مركز  إىل  دخوالً  الزائرين 
دخوالً  للزائرين  تدفق  عدد  أصغر  من  تصاعدديًا 
التاسع  التصنيف  وكان  االكرب  اىل  املدينة  مركز  اىل 

خارطة )3-6( تو�شح اأعداد المواكب داخل م�شاحة كل مركز �شحي )عمل الباحث( 

خارطة )3-8( تو�شح تدفق الزائرين دخوًل )عمل الباحث( 



221

أ. م. د. مهدي وهاب نصر اهلل؛ الباحث: علي حممد السكماني

من  دخــوالً  الزائرين  عدد  بلغ  إذ  أمهية،  األكثر  هو 
تدفق  بسبب  وذلـــك   )526095-305411(
الزائرين بأعداد كبرية ما يؤدي اىل إزدياد األمهية إىل 

املركز الصحي يف تلك املنطقة.

جدول )3-7( ت�شنيف تدفق الزائرين دخوًل الى ت�شع فئات

Nolower rangeHigh range
11662228
2222810478
31047831103
43110366165
566165123914
6123914214662
7214662260037
8260037305411
9305411526095

Reclassify إلنشاء خارطة  التصنيف  إعادة  ثم  ومن 
وتقسيم تدفق الزائرين دخوالً رقميًا من )1-9( كام 

.)C( يف امللحق )موضح يف اخلرطة )3-9

املدينة  مركز  من  خروجًا  الزائرين  تدفق  أعداد  هـ. 
الزائرين  تدفق  بيانات  تقسيم  تم   )idw-out(
بالتدرجات  عنها  وعرب  فئات  تسع  اىل  خروجًا 

اللونية، كام يف اخلارطة )3-10( أدناه.

تدفق  عدد  تقسيم  يوضح   )8-3( اجلدول  وأن 
الزائرين خروجًا من مركز املدينة اىل فئات وصنفت 
خروجًا  للزائرين  تدفق  عدد  أصغر  من  تصاعدديًا 
التاسع  التصنيف  وكان  االكرب  اىل  املدينة  مركز  من 
من  خروجًا  الزائرين  عدد  بلغ  إذ  أمهية  األكثر  هو 
تدفق  بسبب  وذلـــك   )451770-274655(
الزائرين باعداد كبرية ما يؤدي إىل أزدياد األمهية إىل 

املركز الصحي يف تلك املنطقة.

جدول )3-8( ت�شنيف تدفق الزائرين خروجًا الى ت�شع 
فئات

Nolower rangeHigh range
1128
21287213
3721323153
42315349720
549720106397
6106397157760
7157760209123
8209123274655
9274655451770

النشاء   )Reclassify( التصنيف  إعــادة  ذلك  وبعد 
خارطة وتقسيم تدفق الزائرين خروجًا كام يف اخلارطة 

.)C( امللحق )3-11(

النشاء خارطة وتقسيم البيانات 
من  اوزان  ذات  لونية  تدرجات  إىل 
االكثر  هو  رقم 9  يكون  إذ   )9-1(
كام موضح يف الشكل )3-1( أدناه 
التحليل  طريقة  خوارزمية  يوضح 

.AHP اهلرمي

خارطة )3-10( تو�شح تدفق الزائرين خروجا)عمل الباحث(
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التصنيف  إعــادة  بعد  املعايري  ادخــال  ذلك  بعد 
)Reclassify( اىل weighted overlay وإعطاء األوزان 
 raster من  املخرجات  وحتويل  معيار  لكل  املرجحة 
اىل polygon  كام مبني يف اخلارطة رقم )3-12( أدناه 
إذ تبني أن املراكز الصحية املقرتحة الواقعة يف املنطقة 
بحسب  امهية  االكثر  هي  الغامق  االزرق  باللون 

املعايري اخلمسة املوضوعة. 

ال�شحية  الطوارئ  مراكز   :9th class

ذات الأهمية الق�شوى 

مؤقتة  صحية(  مراكز  )سبعة  هنالك 
عدد  من   %3 وبنسبة  قصوى  أمهية  ذات 
املركز الصحية املؤقتة املقرتحة وتم وحتويل 
اىل   raster من   )9th class( املخرجات 
 )13-3( اخلارطة  يف  مبني  كام   polygon

املقرتحة  الصحية  املراكز  أن  تبني  إذ  أدناه 
االكثر  هي  السامئي  باللون  القصوى  األمهية  ذات 

أمهية بحسب املعايري اخلمسة املوضوعة. 

خارطة )3-12( ت�شنف المراكز الطوارئ ال�شحية الموؤقتة بح�شب الهمية وتدرج اللوان)عمل الباحث(

�شكل )3-1( يو�شح  Model Properties لطريقة AHP)عمل الباحث(



223

أ. م. د. مهدي وهاب نصر اهلل؛ الباحث: علي حممد السكماني

مناطق  يــوضــح  ادنـــاه   )9-3( اجلـــدول  وان 
واالحداثيات للمراكز الصحية ذات االمهية القصوى 

التي تم حتديدها بواسطة املعايري اخلمسة للدراسة. 

الجدول )9th class )9-3 مراكز الطوارئ ال�شحية ذات 

 AHP الهمية الق�شوى لطريقة

الكثر  ال�شحية  الطوارئ  مراكز   :8th class

الهمية 

أمهية  واالكثر  مؤقتًا  صحيًا  مركزًا   39 هنالك 
وبنسبة 14% من عدد املراكز الصحية املؤقتة املقرتحة 
اىل   raster من   )8th class( املخرجات  وتم وحتويل 
إذ  أدناه  polygon كام مبني يف اخلارطة )14-3( 

األمهية  ذات  املقرتحة  الصحية  املراكز  أن  تبني 
الكبرية باللون السامئي هي االكثر أمهية بحسب 

املعايري اخلمسة املوضوعة.

خارطة )13-3( 9th class مراكز الطوارئ ال�شحية ذات الهمية الق�شوى لطريقة AHP)عمل الباحث(

NoFIDاسم املنطقةShape *POINT_XPOINT_Y

1C18باب بغدادPoint410171.53609456

2C31باب بغدادPoint409883.33609846

3C141باب بغدادPoint409920.93609339

4C142باب بغدادPoint409943.53609395

5C199اجلایرPoint410923.73608240

6C201اجلایرPoint4100303610215

7C202باب بغدادPoint410103.83610401
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-3( اجلـــدول  وان 
يــوضــح  ــاه  ــ ــ أدن  )10
واالحــداثــيــات  مناطق 
االكثر  الصحية  للمراكز 
حتديدها  تم  التي  أمهية 
اخلمسة  املعايري  بواسطة 

للدراسة.

خارطة )14-3( 8th class مراكز الطوارئ ال�شحية الكثر اهمية لطريقة AHP)عمل الباحث(

AHP 8 مراكز الطوارئ ال�شحية الكثر الهمية لطريقةth class )10-3( الجدول

noFIDاسم املنطقةPOINT_XPOINT_YnoFIDاسم املنطقةPOINT_XPOINT_Y

1C0409551360904621العتبتنی املقدستنیC1074094603608656العباسية الغربية

2C1409532360894822العتبتنی املقدستنیC1104093943608364العباسية الغربية

3C20410150360965523باب بغدادC1134092453608320العباسية الغربية

4C24409729360947724العتبتنی املقدستنیC1144092243608221العباسية الغربية

5C25409778360956425العتبتنی املقدستنیC1244095713608238العباسية ش

6C32409920360993926باب بغدادC1554092573608788باب النجف

7C34409564360933227العتبتنی املقدستنیC1594093693608770باب النجف

8C45409602360942128العتبتنی املقدستنیC1774096683608563العباسية ش

9C46409667360949629العتبتنی املقدستنیC1824098353608481العباسية ش

10C52409298360943530العتبتنی املقدستنیC1964103713608472االنتصار

11C56409058360919931العتبتنی املقدستنیC1974105573608399اجلایر

12C79409160360887532العتبتنی املقدستنیC1984107413608322اجلایر

13C80409139360877733العباسية الغربيةC2004110973608141اجلایر

14C81409118360868034العباسية الغربيةC2034101773610587باب بغداد

15C82409096360858235العباسية الغربيةC2304092203608206العباسية الغربية

16C83409073360848536العباسية الغربيةC2384100363607698سيد جودة

17C84409043360838537العباسية الغربيةC2454092003607498االمنی

18C88408901360900538القزوینيةC2564084343609013القزوینية

19C89408802360899139القزوینيةC2664101583608130اجلایر

20C924085073608941القزوینية



225

أ. م. د. مهدي وهاب نصر اهلل؛ الباحث: علي حممد السكماني

7th class: مراكز الطوارئ ال�شحية المهمة

أمهية  واالكثر  مؤقتًا  صحيًا  مركزًا   42 هنالك 
وبنسبة 16% من عدد املراكز الصحية املؤقتة املقرتحة 
اىل   raster من   )7th class( املخرجات  وتم وحتويل 
polygon كام مبني يف اخلارطة )3-15( أدناه إذ تبني 

أن املراكز الصحية املقرتحة املهمة باللون السامئي هي 
األكثر أمهية بحسب املعايري اخلمسة املوضوعة.

مناطق  يوضح  أدنـــاه   )11-3( اجلـــدول  وأن 
تم  التي  املهمة  الصحية  للمراكز  واالحــداثــيــات 

حتديدها بواسطة املعايري اخلمسة للدراسة. 

القل  ال�شحية  الطوارئ  مراكز   :6th class

اهمية

أمهية  واالكثر  مؤقتًا  صحيًا  مركزًا   28 هنالك 
وبنسبة 10% من عدد املراكز الصحية املؤقتة املقرتحة 
 raster من   )6th class( املخرجات  وحتويل  وتم 
إذ  أدناه   )16-3( اخلارطة  يف  مبني  كام   polygon اىل 
باللون  املقرتحة االقل امهية  املراكز الصحية  تبني أن 
اخلمسة  املعايري  بحسب  امهية  االكثر  هي  السامئي 

املوضوعة.

خارطة )15-3( 7th class مراكز الطوارئ ال�شحية المهمة لطريقة AHP )عمل الباحث(
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AHP 7 مراكز الطوارئ ال�شحية المهمة لطريقةth class  )11-3(  جدول

noFIDاسم املنطقةPOINT_XPOINT_YNoFIDاسم املنطقةPOINT_XPOINT_Y

1C5409785360872122باب اخلانC964084973609143القزوینية

2C7409965360863423باب اخلانC1044093583608872باب النجف

3C8410056360859324باب اخلانC1054094573608858باب النجف

4C9410148360855425باب اخلانC1114093573608292العباسية الغربية

5C10410150360865826باب اخلانC1304098443609155باب اخلان

6C11410161360875727باب اخلانC1314098233609218العتبتنی املقدستنی

7C16410179360925628باب بغدادC1354099493608995باب اخلان

8C19410161360955529باب بغدادC1364099583608896باب اخلان

9C21409648360919430العتبتنی املقدستنیC1464094873609598باب السالملة

10C23409683360938831العتبتنی املقدستنیC1564092333608691العباسية الغربية

11C26409826360965032العتبتنی املقدستنیC1614093243608575العباسية غ

12C27409918360968733باب بغدادC1624092993608478العباسية غ

13C28410016360970734باب بغدادC1734095663608609العباسية ش

14C30409849360975235باب بغدادC1794096253608367العباسية ش

15C39409155360917636العتبتنی املقدستنیC1804096023608270العباسية ش

16C43409451360913937العتبتنی املقدستنیC1814098783608569العباسية ش

17C51409260360934338العتبتنی املقدستنیC1834098013608390العباسية ش

18C53409335360952839باب السالملةC1854099063608383العباسية ش

19C85408959360833040العباسية غC21124102193610927السالملة

20C91408605360896041القزوینيةC2324088123608009العباسية غ

21C95408596360916242القزوینيةC2374096493607796العباسية ش
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مناطق  يوضح  ادنـــاه   )12-3( اجلـــدول  وان 
التي تم  واالحداثيات للمراكز الصحية االقل أمهية 

حتديدها بواسطة املعايري اخلمسة للدراسة. 

ــامد عــىل  ــ ــت ــ ــاالع ــ وب
آنفًا  ــورة  ــذك امل النتائج 
الصحية  املراكز  أن  تبني 
ــة وبــحــســب  ــقـــرتحـ املـ
قــســمــت كام  ــة  ــيـ األمهـ
اجلدول )3- موضح يف 
13( وكان جمموع املركز 
املهمة  املؤقتة  الصحية 
الكيل  الــعــدد  مــن   116
للمراكز املقرتحة أي بنسبة 43%  وتم استبعاد 154 
لعدم  املقرتحة  الصحية  املراكز  من   %57 أي  مركزًا 

وجود أمهية أو تكاد معدومة.

خارطة )16-3( 6th class مراكز الطوارئ ال�شحية القل اهمية لطريقة AHP)عمل الباحث(

 AHP 6  مراكز الطوارئ ال�شحية القل اهمية لطريقةth class )12-3( جدول

NoFIDاملنطقة املنطقةPOINT_XPOINT_YnoFIDاسم  POINT_XPOINT_Yاسم 

1C4ــان ــان409695360876515C138بـــاب اخل 4099903608745بـــاب اخل

2C6ــان 4097013609633باب السالملة409875360867816C154بـــاب اخل

3C12ــان ــم410171360885717C163بـــاب اخل ــ ــي ــ ــخ ــ 4090533608854امل

4C50409468360979818باب السالملةC165ــم ــ ــي ــ ــخ ــ 4090323608750امل

5C69الطاق ــم409097360969219C171بــاب  ــ ــي ــ ــخ ــ 4089883608558امل

6C73الطاق ــان408778360992020C176بــاب  4096883608661بـــاب اخل

7C86ــم ــ ــي ــ ــخ ــ 4100553610812الــســالملــة 408908360916321C2102امل

8C90408704360897622الــقــزویــنــيــةC215)ع( 4106053609906العباس 

9C97ــة ــدی ــع ــس 4087683608198الــقــزویــنــيــة408731360925023C219ال

10C100ــة ــدی ــع ــس 4082253609084الــقــزویــنــيــة408443360932524C225ال

11C109غ ــة409417360846125C233العباسية  ــ ــدال ــ ــع ــ 4089283607769ال

12C126ــان ش409652360891226C242بـــاب اخل 4098243608060العباسية 

13C127ــان 4092453607693االمـــــــــــنی409787360902527C244بـــاب اخل

14C128ــان ــة409871360904928C263بـــاب اخل ــدیـ ــلـ ــبـ 4083123607570الـ
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بحسب  املقرتحة  الطوارئ  مراكز  تصنيف  تم 
األمهية لطريقة )AHP( وتبني االيت: 

جدول )3-13( يو�شح الهمية لمراكز الطوارئ ال�شحية 

AHP لطريقة

No
تصنيف 
عدد املراكز درجة االمهيةالفئات

املقرتحة
النسبة 
املئویة %

19th class73امهية قصوى

28th class3914االكثر امهية

37th class4216مهمة

46th class2810اقل امهية

11643مج

                                                                                 Conclusions ال�شتنتاجات

عن طريق املخرجات يف اجلانب التطبيقي توصلنا 
إىل االستنتاجات االتية: 

املعيار . 1 أن  وجد  القرار  مصفوفة  عىل  باالعتامد 
عن  الناجتة  االحتاملية  األوزان  أعىل  ذا  األهم 
إعداد  هو  الزوجية  مقارنات  عىل  بناًء  املعايري 
املواكب داخل مساحة مراكز الطوارئ الصحية 
عدد  معدل  ذلك  وبعد   45.7 وكان  املؤقتة 
وهي   27.8 وبالغ  املقرتحة  للمراكز  املراجعني 
الطوارئ  مراكز  الختيار  تأثري  أكرب  شكلت 

املقرتحة.
حسب . 2 املقرتحة  الطوارئ  مراكز  تصنيف  تم 

األمهية لطريقة )AHP( وتبني االيَت: 
قصوى أ.  أمهية  ذات  طوارئ  مراكز   9th class

وبلغت 7 مركزًا صحيًا مقرتحًا اي 3% من عدد 
املراكز املقرتحة الكيل.

8th class مراكز طوارئ االكثر أمهية وبلغت 39 ب. 

مراكزًا صحيًا مقرتحًا اي 14% من عدد املراكز 
الكيل.

42 ج.  وبلغت  املهمة  الطوارئ  مراكز   7th class

املراكز  اي 16% من عدد  مقرتحًا  مركزًا صحيًا 
الكيل.

6th class مراكز الطوارئ أقل أمهية وبلغت 28 د. 

املراكز  اي 10% من عدد  مقرتحًا  مركزًا صحيًا 
الكيل.

مقرتحًا  صحيًا  مركزًا   270 املراكز  عدد  كان  هـ. 
ووجد انه 154 مركزًا مل تكن ذات أمهية وتكاد 
املراكز  من   %57 وبنسبة  االمهية  معدومة  تكون 

التي تم اقرتاحها.
نلحظ ان أغلب مراكز الطوارئ الصحية كانت . 3

الرئيسة  الطرق  مداخل  أو  املحور  عىل  موزعة 
كربالء   - وبغداد  كربالء   - حلة  وهي  للمدينة 
من  االكرب  العدد  كان  وايضًا  كربالء   - ونجف 
 Buffer 1 مساحة  يف  املقرتحة  الصحية  املراكز 
العتبتني املقدستني وذلك بسبب  كيلو من مركز 

الزخم الكبري من الزائرين داخل هذه املساحة.

 Recommendations التو�شيات
نتائج   من  اليه  التوصل  تم  ما  عىل  وباالعتامد 

واستنتاجات نويص بااليَت: 

استعامل طرائق احصائية أخرى لتحليل املعايري، . 1
والتوسع يف منطقة الدراسة  ملساحات املحافظة 

كافة اوعىل مستوى العراق. 
رضورة زيادة عدد املؤسسات الصحية بأنواعها . 2

القدر  عىل  احلصول  للفرد  يضمن  بام  املختلفة 
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لعملية  وفقًا  الصحية  اخلدمات  من  املالئم 
منها  املدينة  سكان  حلاجة  مناسب  مكاين  توزيع 
ألجل  املقطوعة  املسافات  معدل  من  يقلل  وبام 

احلصول عىل اخلدمة.
املعلومات . 3 نظم  تقنيات  من  االستفادة  يمكن 

من  سواء  الصحي  اجلانب  يف   )GIS( اجلغرافية 
والكفاءة  الصحية  اإلدارة  أو  التخطيط  حيث 
بيانات جغرافية  قاعدة  إنشاء  والوظيفية  املكانية 
شاملة عن القطاع الصحي ومؤسساته. وحتديد 
مناطق اخلدمة الصحية  دون غريها يف اإلقليم أو 
للمؤرشات  موضوعية  خرائط  وإعداد  املنطقة. 

الصحية لدعم اختاذ القرارات.

الم�شادر والمراجع

 Arabic References املصادر العربية
كفاءة . 1 )تقويم  2010م،  صالح،  امحد  هيثم  إرساء، 

نظم  باعتامد  املقدادية  مدينة  يف  الصحية  اخلدمات 
رسالة  من  ماخوذ  بحث  اجلغرافية(  املعلومات 

ماجستري قدمتها إىل كلية الرتبية – جامعة دياىل.

الطرق . 2 بعض  »استخدام  2007م  مصطفى،  نزار 
عميل«  تطبيق  مع  التصنيف  يف  العنقودي  التحليل 

جملة التقني/ املجلد العرشون / العدد 2. 

Foreign References املصادر االجنبية
1. Gonzales, Rafel C., and Woods, 

Richard E (2008), “Digital Image 
Processing ”, Pearson Prentice Hall, New 
Jersey,USA.P.842-847

2. G. H. Tzeng, and J. J. Huang, 2011” 
Multiple Attribute Decision Making: 
Methods and Applications”, New 
York,CRC Press, 

3. J. Xu, and Z. Tao, Rough  2012, ‘’Multiple 
Objective Decision Making’’, New York, 
CRC Press,

4. K. A. Yoon, 1987, ‘’ A reconciliation 
among discrete compromise situations’’, 
Journal of Operational ResearchSociety 
38, pp. 277-286,.

5. Kollo, Tonu,2010, “Advanced 
Multivariate Statistics with Matrices”, 
Springer, swinish University of 
agricultural sciences. Page 52-53. 

6. Morrison, Donald F. 2002, “Multivariate 
statistical methods” ,third edition, 
MacGraw-Hill Inc. New York, Page 63-
64 

7. Rencher Alvin C and Scgaalie G. Bruce, 
“Linear Models in statistics”, Wiley – 
Interscience a John Wiley & sons. Inc.  
page47-52

8. Saaty, T.L., 1980,’’The Analytic Hierarchy 
Process’’, New York: McGraw-Hill, 

9. Sehnaz ¸ Sener · Erhan Sener · Remzi 
Karagüzel, ‘’Solid waste disposal site 
selection with GIS and AHP methodology: 
a case study in Senirkent–Uluborlu 
(Isparta) Basin’’, Turkey, Department 
of Geological Engineering, Suleyman 
Demirel University, Isparta, Turkey

10. T.L. Saaty and M. Khouja, 1976, ‘’A 
measure of world influence’’, Peace 
Science.

11. T.L. Saaty and P. Rogers, 1976, ‘’The 
future of higher education in the United 
States in 1985’’, Socio-Economic 
Planning Sciences.





231

الجودة ومعيار كمالها وتمامها 

قراءة في �شوء القراآن الكريم

املدرس الدكتور

 طالل فائق جمبل الكاميل

كلية العلوم االسالمية-جامعة وارث االنبياء

talal.alkamal@gmail.com



232

الجودة ومعيار كمالها وتمامها قراءة في ضوء القرآن الكريم

الملخ�ض

إدارة  مبادئ  ونمو  ظهور  يف  متزايد  بشكل  واالقتصادية  واالجتامعية  التكنولوجية  التطورات  سامهت 
اجلودة، ونتيجة لذلك بدأت املؤسسات يف تكييف وتطوير نظم اجلودة لضامن أن منتجاهتا وخدماهتا حتقق رضا 
العمالء، ولكن رضا العمالء قد ال يلتقي دائاًم مع املصلحة العامة األوسع نطاًقا وبالتايل قد يكون ضاًرا، ركزت 
الدراسات اإلسالمية السابقة عىل الفهم السائد إلدارة اجلودة مع إيالء اهتامم أقل للنصوص املقدسة ذات الصلة 
يف السنة والقرآن الكريم، عىل وجه التحديد هذه الدراسات كانت أقل نجاًحا يف تفسري هذه الرسائل الساموية 
وبالتايل يف احلصول عىل مقارنة قيمة مع الفهم احلايل ملفهوم اجلودة، بالتايل حتاول هذه الدراسة ملئ هذه الفجوة 

من خالل تقديم مقارنة بني أحدث ما توصل اليه االنسان والنصوص املقدسة يف جمال إدارة اجلودة.

الكلامت املفتاحية: اجلودة، القرآن الكريم، االنتاج، االستهالك.

Quality, standard of perfection and completeness

Reading in the light of the Holy Quran

Instructor Dr.
Talal Faeq Mejbel Al Kamali

College of Islamic Sciences - Warith Al-Anbiya University

Abstract

Technological, social and economic developments have increasingly contributed to the 
emergence and growth of quality management principles. As a result, organizations started to 
adapt and develop quality systems in order to ensure that their products and services achieve 
customer satisfaction. However, customer satisfaction may not always meet the wider interest of 
the public and thus can be detrimental. Previous Islamic studies have focused on the widespread 
understanding of quality management with less attention being given to the relevant holy texts 
in Sunnah and holy Quran. Specifically, these studies were less successful in interpreting these 
divine messages and then to have a valuable comparison with the existing conceptualization 
of the construct of quality. This study therefore tries to fill this gap by presenting a comparison 
between the man-made state-of-the-art evidence and holy texts in the field of quality management.

Keywords: Quality, the Holy Quran, production, consumption.
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 مقدمة

بيئته  تــطــور  ــارع  ــس ــان وت ــس تــطــور اإلن وســط 
متطلبات  وتنوع  والتقنية،  واالجتامعية  االقتصادية 
حياته وتعددها، وعدم تناهي حاجاته ورغباته، ولد 
املؤسسات  رغبة  معه  علينا  وأطلت  اجلــودة،  مبدأ 
واملنظامت ملواكبة هذا املولود والسعي احلثيث جتاهه 
بغية تلبية رغبات اإلنسان ومتطلباته؛ لكونه احلاكم 
ساحة  بانت  هنا  من  رفضه،  أو  امُلنَتج  قبول  عىل 
ونمًوا  ملحوًظا،  تنافًسا  نتلمس  وبدأنا  احلراك  هذا 
)األفقي  املستويني  عىل  املنظامت  تلك  إلنتاج  مطرًدا 
استاملة  بغية  والثانوي(،  )األساس  أو  والعمودي( 
الفيصل  هو  إذ  وقبوله،  ــاه  رض وكسب  اإلنــســان 
الوحيدة  والقناة  التسويق،  قضية  يف  عليه  ل  واملعوَّ
ملرور اإلنتاج، حتى أضحى لرضاه سطوة وحاكمية 

يف بقاء املؤسسة ونموها أو تقويضها وهّد أركاهنا.

م�شكلة البحث:

من  الواسعة  املساحة  هــذه  للجودة  كانت  وملــا 
اهتامم اإلنسان عامة وعناية املنظامت العامِلة خاصة، 
فقد ُعني الباحثون كثرًيا يف املجال املعريف هلذا الشأن، 
العالقة  ذات  البحثية  الدراسات  نضجت  ثم  ومن 
لتستوعب ميادين احلياة كافة، بيد أنَّ الذي نسعى إليه 
يف وسط هذا احلراك املعريف هو الوقوف عىل مفهوم 
والباحثني  املهتمني  بني  حتديده  تباين  الذي  اجلودة 
ُتعدَّ  التي  معايري اجلودة  معرفة  عىل  فضاًل  أنفسهم، 
هو  ما  بني  للتفريق  الوحيدة  والنافذة  إليها  املدخل 

معرفية  مشكلة  املحور  هذا  ليشكل  ورديء،  متميز 
حقيقية.

يف قبال تلك اإلشكاليات انبثقت إشكالية امتالك 
الرؤية اإلسالمية عامًة والقرآن الكريم خاصًة رؤية 
للجودة ومفرداهتا، يمكن عن طريق عرض املفهوم 
الفرد  وحاجة  يتالءم  بام  العملية  وتطبيقاته  ومعياره 
واملجتمع يف عامل يسوده التنافس، مع إمكانية احلفاظ 
ينسجم وتطور اإلنسان  الثوابت من جهة، وبام  عىل 
حمور  حضور  مراعاة  مع  أخــرى،  جهة  من  وبيئته 
قد  الــذي  املستهلك،  إرضــاء  وهو  الرئيس  اجلــودة 
ويعطل  أحياًنا  اإلسالمية  الرؤية  ومقتضيات  يتناىف 
واملصالح  الذرائع  سدُّ  مبدأ  مثل   متعددة  مبادئ 
مبانيهام  بعض  ُتعدُّ  التي  ـ  أخرى  أحياًنا  ـ  واملفاسد 
الذي  الرشعي  احلكم  إىل  للوصول  الطرائق  إحدى 
مآله ـ بطبيعة احلال ـ مصلحة اإلنسان عىل املستويني 

الدنيوي واألخروي.

فر�شية البحث:

 يف ضوء رؤى الدراسات األرضية احلديثة ملفهوم 
اجلودة ومعيارها يسعى البحث إىل تسليط الضوء عىل 
رؤية القرآن الكريم يف هذا امليدان املهم، وذلك عن 
ومعيار  مفاهيمها  عرب  للجودة  رؤيته  عرض  طريق 
مراتبها  عىل  فضاًل  جماالهتا،  وسعة  ومتامها  كامهلا 
اهتامم  حيز  لبيان  حتقيًقا  وذلك  تسويقها،  وآليات 
النصوص الرشعية هبذا الصد ـ ويف مقدمتها القرآن 
جهة،  من  وجودته  العمل  اتقان  بمجال  ـ  الكريم 
إذ سيتبني  التي تالزمه من جهة أخرى،  والعمليات 
هذا  لعرض  الكريم  القرآن  سبق  البحث  هذا  عرب 
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وضوابط  نظمه،  ومباين  تفرداته،  وخصيصة  املبدأ، 
معايره فيه، فضاًل عىل غاياته املرجوة منه.  

اأهمية البحث:

عىل الرغم من وجود بعض الدراسات اإلسالمية 
قد  منها  دراسة  نقف عىل  مل  اجلودة(،  )مبدأ  جمال  يف 
الساموية،  الرسالة  وفق  عىل  اجلودة  مفهوم  تضمنت 
شائع  هو  ما  وراء  انساق  قد  اآلخر  بعضها  نجد  كام 
النظر  الثقايف من دون  الوسط  وسائد عن اجلودة يف 
إىل رؤية القرآن الكريم أو السنة الرشيفة بموضوعية 
محلت  اإلسالمية  الدراسات  بعض  وكــأنَّ  وجتــرد، 
بام  املبدأ  عرض  خالل  من  فيها  ليس  ما  النصوص 
تعارف عليه اصطالًحا، ومن ثم حماولة تطبيق تلك 
التفقه  دون  من  عنوًة  الرشعي  النص  عىل  الــرؤى 
أو  التعبدي  وبعدها  الرشعية  النصوص  رؤيــة  يف 
التوصيل، عىل حني كان األوىل أْن تركز البحوث أو 
لبيان معرفة داللته  الرشعي  النص  إىل عرض  تركن 
ومقصد الشارع املقدس من هذا املوضوع، ومن ثم 
مقايسة ذلك برؤية الدراسات األرضية لبيان الفارق 

بني الرؤيتني أو مشرتكاهتام عىل حٍد سواء.

منهجية البحث:

عقد  بحثية  مشكلة  من  آنًفا  تقدم  ما  بمقتض 
كامهلا  ومعيار  ـــ)اجلــودة  ب املــوســوم  بحثه  الباحث 
القرآن الكريم( عىل مبحثني  ومتامها. قراءة يف ضوء 
أول  كــان  وقــد  وخــامتــة،  مقدمة  عىل  فضاًل  اثنني، 
والتطبيقات(  واملبادئ،  املفهوم،  لـ)اجلودة:  البحث 
ورصد هذا املبحث ثالثة مطالب، راقب الباحث يف 

األول منهام مفهوم اجلودة يف اللغة واالصطالح، أما 
املطلب الثاين فخصص بتطور مفهوم اجلودة وإرساء 
جسَّ  قد  الثالث  املطلب  كان  حني  عىل  مكوناته، 
تطبيقات اجلودة ومعايريه العاملية، ثم انتهى إىل وضع 

معايري مشرتكة لتلك الدراسات.

اجلودة  مفهوم  عن  الكريم  القرآن  رؤية  ولبيان 
أسس الباحث هلذا املعنى مستعينًا بتعريفه اإلجرائي 
بعنوان:  فكان  الــثــاين  مبحثه  لعقد  منه  لينطلق 
القرآن  يف  تطبيقها  ومعايري  اجلـــودة  )خصائص 
الكريم( وذلك بغية وضع اليد عىل خصوصية الرؤية 
الباحث  رأي  انبنى  ثم  ومن  الشأن،  هذا  يف  القرآنية 
عىل  هلا  وتدبره  الكريم  القرآن  آيــات  يف  تأمله  عرب 
وجود ثالثة مستويات خلصائص اجلودة ومعايريها، 
النحو  عىل  وكانت  البحث  مطالب  عىل  وزعها  وقد 
اخلصائص  النظرية،  واملعايري  اخلصائص  اآليت: 
واملعايري  اخلصائص  الرئيسة،  العملية  واملعايري 

العملية الساندة.

وقد سعى الباحث من خالل بحثه هذا إىل عرض 
عىل  وعكف  اجلــودة،  جمال  يف  األرضية  الدراسات 
وطفق  املعتربة،  الكريم  القرآن  تفاسري  يف  البحث 
يرصد مفهوم اجلودة من منظور االجتاهني، ومن ثم 
عقد مقايسة بني خصائصهام فضاًل عىل معايريمها، أما 
يسرب  أْن  الباحث  فقد حاول  القرآين  النص  قراءة  يف 
آياته والتأمل يف مكنون أرسارها وإعامل النظر فيها، 
معضًدا رأيه ببعض الروايات الصحيحة ذات الداللة 
القطعية يف موضوع البحث، وذلك من أجل حتديد 
اإلسالمية  الرشيعة  رؤيــة  وفق  عىل  اجلــودة  مفهوم 

املقدسة عامًة ورؤية القرآن الكريم خاصًة.
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المبحث الأول: 

الجودة: المفهوم، والمبادئ، والتطبيقات 

المطلب الأول: مفهوم الجودة في اللغًة وال�شطالح

اجلودة لغًة:

)اجلودة(  ألفينا  املعجمية  املدونة  يف  بحثنا  ما  إذا 
ح يف الشء ويقصد هبا يف الوقت  واردًة بمعنى التسمُّ
نفسه كثرة العطاء، وهلذا تطلق عىل املطر الغزير، ومن 
يع باجلواد لكثرة  هنا أطلق عىل الفرس الّذريع والرسَّ
جريانه، واملصدر اجلودة)1(، وقيل: »جاد الشء جيود 
جودة بفتح اجليم وضمها أي صار جيًدا«)2(، وهذا 
يعني أهنا ضد الرديء، لذا ورد يف املعجم الوسيط أنَّ 
اجلودة إنام يراد منها جودة العمل، ويف الغالب تطلق 
القول  عىل  تطلق  أْن  ويمكن  اجلميل،  الفعل  عىل 

أيًضا)3(.

تعني مالزمًة  لغًة  أنَّ اجلودة  إىل  تقدم  مما  نخلص 
بذل اجلهد بتكّلف وعزم وقوة، وتعني أيًضا التثبت 
يعني  العمل  أجاد  وقولنا  وتفوق،  بتميز  الشء  من 
أحكمه وأتقنه، وعليه فهي متاثل اإلتقان واإلحكام 
يف العمل يف األعم األغلب، وقد يكون املقصود من 
القول  يف  واإلحكام  اإلتقان  مشاكلة  اجلودة  معنى 

أيًضا.

اجلودة اصطالًحا:

وقرب  اجلــودة  مصطلح  حداثة  من  الرغم  عىل 
زمن رواد هذا املصطلح، فإهنم مل يتفقوا عىل تعريف 
املوضوع  اتفقوا عىل جوهر  قد  كانوا  وإْن  له،  واحد 

من  اثنني  عنرصين  ــدوا  أك إذ  عموًما،  ومضمونه 
اإلنتاج  جــودة  ومهــا:  ومكوناهتا،  ــودة  اجل عنارص 
ستكون  اجلــودة  أنَّ  يعني  وهــذا  املستهلك،  ورضــا 
تغري  بمقتض  تتغري  التي  النسبية  املفاهيم  ضمن  من 
بموجب  ستتأثر  إهنا  أي  آنًفا،  املذكورين  العنرصين 
تغيري  يف  وآثارمها  واملكاين  الزماين  الظرفني  تغيري 
ذائقة اإلنسان وتباين حاجاته، وحينئذ يكون حتقيق 
املستهلكني  حاجات  عىل  بـ»التعرف  مرهوًنا  اجلودة 
اجلودة  أنَّ  يؤكد  وهذا  مستمرة،  بصورة  ورغباهتم 
ليست شيًئا ثابًتا وإنام تتغري عىل وفق تبدل احلاجات 
مبني  اجلودة  تعريفات  تباين  ولعل  والرغبات«)4(، 
عىل ذلك، إذ سيتبني ذلك من خالل ما سنعرضه من 
تعريفات لبعض رواد اجلودة واملهتمني هبا وهي عىل 

النحو اآليت:

مع  التوافق  »هي  بأهنا:  ديمنغ)5(  عرفها إدوارد 
استدامة  ولغرض  ومتطلباته«)6(،  الزبون  احتياجات 
العمل  رضورة  إىل  ديمنغ  ذهب  وحتسينها  اجلــودة 
مراحل هي:  أربع  تتضمن  التي  اجلودة  بمبدأ عجلة 
عرفها  حني  نــفــذ«)7(،عــىل  ــق،  دق اعمل،  »خطط، 
أي  لالستعامل،  املنتوج  مالئمة  »بأهنا  )جــوران()8(: 
الستخدام  مالئمة  السلعة  أو  اخلدمة  كانت  كلام 
املستفيد كلام كانت جيدة«)9(، ومن متبنيات جوران 
اجلودة  بثالثية  قوله:  هبا  واالرتقاء  اجلودة  تطوير  يف 
»تبدأ  هلا  مراحل  ثالث  وجــود  رضورة  تعني  التي 
بمرحلة التخطيط للجودة ثم مرحلة الرقابة وأخرًيا 
مرحلة التحسني«)10(،يف الوقت الذي عرفت اجلودة 
عىل وفق املواصفة الدولية 9000 )اآليزو()11( بأهنا 
املنتج  يف  املوروثة  اخلصائص  جمموعة  تلبية  »درجة 
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تعريفات  وجود  عىل  فضاًل  العميل«)12(،  ملتطلبات 
ُأخر هلا)13(.

التعريف الإجرائي

عرب قراءة الباحث ملفهوم اجلودة بغاية تبيان لزوم 
بأنَّ  له  اتضح  قد  فإنه  املفهوم،  حتتضن  رؤية  وجود 
يبنى عىل اإلجادة واإلتقان، ومن  إنام  مفهوم اجلودة 
املستهلك  حاجات  يالئم  ما  إنتاج  عىل  القدرة  ثم 
من  تقديمه  يمكن  ما  تقديم  أو  طموحاته،  ويلبي 
ثم  ومن  منها،  املستفيد  ورغبة  تتناسب  خدمات 
عىل  املستهلك  حاجات  فشمل  املعنى  هذا  ارتقى 
واسرتاتيجيات  آليات  وضــع  مع  كافًة  األصعدة 
وحتسن  جهة  من  املنتجة  املؤسسة  مكتسبات  تصون 
أدائها من جهة أخرى، فضاًل عىل اهتاممها بمكونات 
تطور  ولعل  واإلنشائية،  واملالية  البرشية  مؤسساهتا 
مفردة إدارة اجلودة إىل إدارة اجلودة الشاملة مبني عىل 
أساس ذلك التطور، عىل حني يرى الباحث أنَّ تطور 
التسامح، إذ ال  املفردة بتسمية جديدة فيها شء من 
نعني هبا  الذي  العام  بمعناها  باجلودة  أنَّ قولنا  خيفى 
التميز أو األداء األفضل، ال خيلو من شمولية اجلودة 
أْن  تستحق  ال  فهي  وإال  هلا،  اإلدارة  حسن  من  وال 
تتسم باجلودة أصاًل، لذا يفيض بنا ذلك إىل القول بأنَّ 

اجلودة الشاملة هي اجلودة نفسها.

وقبل رشوع الباحث بالتعريف اإلجرائي، اقتض 
ذلك وجود مباٍن يمكن من خالهلا إعداد التعريف، 
النحو  عىل  املباين  تلك  تكون  أْن  الباحث  يرى  لذا 

اآليت:

جمموعة . 1 أو  خدمات  عن  عبارة  اجلودة  كانت  ملا 
عىل  لزاًما  كان  بالعمل،  اتسمت  االنتاجات  من 

ف إياها أن يصفها باألداء. امُلعرِّ
ألنَّ اجلودة تعني اإلتقان وجب أن يكون األداء . 2

متصًفا بالكامل والتامم. 
رضورة وجود فريق عمل من قيادات وإدارات . 3

املنطلق  هذا  ومن  اجلودة،  مرشوع  لتبني  وأفراد 
يلزم وصف هذا الفريق باملنظمة أو املؤسسة.

إنَّ قولنا باجلودة يعني القول برضورة أن تكون . 4
غري  انتاج  يمكن  ال  إذ  مرشوعة،  املنتوجات 
رغبة  ضمن  من  ذلك  كان  ولو  حتى  املرشوع 
الزبون، أما ما خالف ذلك فهو خارج عن دائرة 

اجلودة قطًعا.
من . 5 املرشوع  وغري  املرشوع  بني  التفريق  يمكن 

خالل وجود رؤية فلسفية تتضمن مباين متواضع 
عليها فطرًة وعقاًل ووجداًنا.

إىل تعريف  الباحث  ذهب  تقدم  ما  أساس  وعىل 
بام  والتام  الكامل  املنظمة  بأنه: أداء  اجلودة  مفهوم 
اإلنسان  حاجات  تلبية  بغية  ومتبنياهتا  رؤيتها  يوافق 

املرشوعة.

واإر�شاء  الجودة  مفهوم  تطور  الثاني:  المطلب 

مكوناته

الجودة والجودة ال�شاملة واإدارتهما
ُبْعد  بحسب  التطور  من  بمراحل  اجلــودة  مرت 
ذهب  املفهوم  تطور  ولعل  واستعامله،  املفهوم 
باملهتمني به إىل التفريق بني )اجلودة( التي تعد عملية 
تسويق امُلنتْج وتوطيد العالقة بني امُلنتِج واملستهلك، 
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وبني )اجلودة الشاملة( التي تبنت تعزيز هذه العالقة 
بيئة اجلودة  الشمولية لتستوعب  وتأصيلها عىل نحو 
برمتها وأسس تفعيل نجاحها، متضمنًة رؤية املنظمة 
األهداف  ومتغريات  وأهدافها،  ورسالتها  املنتجة 
ورغبة  وحاجاته،  السوق  متغريات  تسارع  بمقتض 
املنافسة  ضوء  يف  املنتوجات  تنوع  وسط  املستهلك 
آليات  عىل  فضاًل  املنتجة،  املنظامت  بني  الشديدة 
التسويق التي باتت من أهم أسس ضامن احلفاظ عىل 
املكتسبات وتطور بقائها يف ظل تزاحم التنافس عىل 

البقاء من خالل كسب رضا املستهلك واستاملته.

الشديدين  والتسابق  التباري  هــذا  ضــوء  ويف 
كانت  إذ  الشاملة،  واجلودة  اجلودة  بني  التفريق  كان 
اجلودة حموجة إىل مراحل متعددة لتطبيقها وتشذيب 
الرتيب  باملنظامت من واقعها  االنتقال  بغية  معوقاهتا 
ومتجدد  جديد  ــع  واق إىل  الــزبــون  يأباه  قد  ــذي  ال
ذوق  جُماراة  وعملية  نفسها  البيئة  تطور  بواقع  يليق 
هنا  الشاملة  اجلودة  فجاءت  ومسايرته،  املستهلك 
لتعني »البحث عن اجلودة يف أي من مظاهر العمل 
وانتهاًء  املستفيد،  أو  املستهلك  حاجات  من  بــدءًا 

بتقويم رضاه عن اخلدمات املقدمة له«)14(.

وجود  رضورة  انبثقت  ــراك  احل هــذا  هــدي  ويف 
و)اجلودة  )اجلودة(  بني  التفريق  بمهارة  تتسم  إدارة 
أساسية  مــبــادئ  ــود  وج ــزوم  ل وإدراك  الشاملة( 
وتضمن  البقاء  قــدرة  ومتنحهام  املفهومني  تفلسف 
استدامة تطويرمها بام يتالئم وقوة احلراك التسويقي، 
نفسها  اجلودة  لرؤية  اإلدارة  مبدأ  تعزيز  عىل  فضاًل 
واملهام،  والغاية،  املوضوع،  حتديد  من  وأساسياهتا 
من  واجلزئيات،  الكليات  من  وغريها  والُسُبل، 

ُتعنى  املجال  هذا  يف  ختصصية  دراســات  برزت  هنا 
ا »نظام متكامل  بإدارة اجلودة الشاملة، وهلذا قيل إهنَّ
وإعطاء  املستهلكني  احتياجات  حتقيق  نحو  موجه 
اختاذ  عىل  تساعدهم  للموظفني  أكــرب  صالحيات 
القرار، والتأكد عىل التحسني املستمر لعمليات إنتاج 

السلع واخلدمات«)15(. 

واستناًدا ملا ذكر آنًفا عمد الباحث إىل االرتكاز عىل 
مفهومي )اجلودة( و)اجلودة الشاملة( بوصفهام كتلة 
عىل  بعضهام  عن  ينفكا  أْن  يمكن  ال  واحدة  معرفية 
نقصد  إنام  باجلودة  فقولنا  فصلهام،  شهرة  من  الرغم 
به البحث عن االتقان والتميز أينام كان، واالنتقال مما 
هو كائن إىل ما ينبغي أْن يكون فعله أو الوصول إليه، 
من خالل قراءة احلارض ورصد حاجاته، واسترشاف 
تتحقق  املستقبل والعمل يف ضوء متطلباته، وبذلك 

الشمولية باملحصلة قطًعا.

ال�شبق العلمي لفكرة اإدارة الجودة و�شموليتها

ال خيفى عىل كل باحث أنَّ اإلنسان بطبيعته جمبوٌل 
بحكم فطرته عىل حتسني عمله واالرتقاء بنفسه وما 
يتعلق به من أداء، ومن ثم حماولته حتسني ذلك األداء 
اجلودة  إنَّ  القول  أمكن  هنا  من  ثــامره،  حصد  بغية 
وجود  أظفار  نعومة  منذ  والفعل  بالقوة  موجودة 
اإلنسان عىل هذه املعمورة، وهذا يعني أنَّ اإلنسان قد 
مارس اجلودة وإدارة متعلقاهتا وعمل عىل شموليتها 
من دون أْن تكون مؤطَّرة هبذا العنوان، بيد أنَّ هذا ال 
الفن وقنن  أو  العلم  مْن بوب هذا  إغفال حق  يعني 
مفهومه، وحدد مكوناته وبنَي ُأسسه، ومن ثم وضح 
تقدم،  فيام  السبق  املفهوم  هذا  رواد  فلجهد  غاياته، 
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فهو جهد يستحق اإلكبار من دون شك، لكن الذي 
وأشباهه  املفهوم  هذا  وجــود  االنتباه هو  يسرتعي 
الكريم،  القرآن  يف  والسيام  السامء،  رشيعة  نظم  يف 
فضاًل عىل تضمن ثقل السنة املطهرة للمفهوم نفسه، 
تضمن  قد  االعجازية  تركيبته  بطبيعة  القرآن  وألنَّ 
املفاهيم واملضامني بإطارها العام واملطلق واملجمل، 
بآياته  والتأمل  التدبر  ترك لإلنسان حق  فإنه  هنا  من 
وتأمني  هدايته  يف  تصب  التي  مكنوناته  واستظهار 

سعادته الدنيوية واألخروية.

فإننا مل  ـ  ـ بطبيعة احلال  وملا كان اإلنسان متطوًرا 
نجده ملتفًتا إىل معاين القرآن الكريم إال بعد حني ألنَّ 
املحدود ال يمكن أْن يدرك املطلق، والناقص ال يمكن 
ما  منتهى  إىل  يصل  أْن  يستطيع  وال  الكامل  يبلغ  أْن 
يقصده إال عرب جهد مضٍن من طلب العلم والعمل، 
بآياته،  للتدبر  دائاًم  الكريم  القرآن  وهلذا كانت دعوة 
ُمَباَرٌك  إَِلَْك  نَزْلَاهُ 

َ
أ ﴿كَِتاٌب  اسُمُه:  جلَّ  يقول  إذ 

أنَّ  ْلَاِب﴾)16( عىل 
َ
ال ْولُوا 

ُ
أ َر  َوِلََتَذكَّ آيَاتِهِ  بَُّروا  َدَّ ّلِ

عرب  الكريم  القرآن  بمطالب  الباحثني  بعض  إحاطة 
إدراكه لبعضها، سواء أكانت علمية أم فكرية ال يعد 
العقل  إدراك  إنَّ مضامينه جاءت بمقتض  إذ  غريًبا، 
هلا ومتناغمة مع كينونة تركيبته الفطرية، فسبق بعض 
الباحثني يف حتديد مفهوم اجلودة بعد احلرب العاملية 
الشاملة)18(غري  اجلودة  إدارة  بعدها  ومن  الثانية)17(، 
أنَّ هذا ُيعد متأخًرا مقايسًة بام ورد يف القرآن الكريم 
التي  الرشيفة  الــروايــات  عىل  فضاًل  مضامني،  من 
عىل  عــالوًة  مستفيضة،  بصورة  املعاين  هذه  أكدت 
والسنة- -الكتاب  للثقلني  املسلمني  علامء  تفسري 
له  الكريم  فالقرآن  عنهم،  اشتهر  التي  ــرشوح  وال

السبق يف بيان هذا املفهوم وتأكيده، وايضاح انفراداته 
اخلاصة التي مل يفطن أو يتفطن إليها بعض الباحثني 
الكريم  القرآن  يتمتع  ملِا  الشأن، وذلك  املهتمني هبذا 
واملشهود،  الغيبي  البعد  شملت  ساموية  رؤية  من 
واملادي والروحي، والذايت واملوضوعي، والدنيوي 
واألخروي عىل حٍد سواء، وهذا ما سنبينه عرب حنايا 

هذا البحث. 

مكونات الجودة ومبادئها 

بالنظر إىل ما سيق آنًفا من تعريف إجرائي للباحث 
ولتعريفات رواد اجلودة واملهتمني هبا نفهم أنَّ أسس 
أو  مكونات  من  تتألف  الشاملة  اجلــودة  أو  اجلــودة 

عنارص ثالثة وهي:

املؤسسة أو املنظمة. . 1
اخلدمات أو املنتوجات. . 2
الزبون أو املستهلك. . 3

يلزم  ومكوناهتا  الثالثة  األسس  تلك  ضوء  ويف 
انتزاع  وجود مقومات إلنجاح عملية اجلودة يمكن 
من  نستوحيه  ما  وهــذا  الفكرة،  أصل  من  معانيها 
وإجراءاهتا  النظرية  وداللتها  نفسها  اجلودة  متبنيات 

العملية، إذ يمكن حتديد تلك املبادئ باآليت:

وجود رؤية مقصدها التميز وهدفها اإلتقان. . 1
السبل . 2 بأفضل  أدائه  عىل  والعمل  اإلنتاج  تأكيد 

وأمتها.
اجلدة يف تقديم خدمات مطابقة ملعايري اجلودة. . 3
وذائقته . 4 املستفيد  لطموحات  املنتوج  مالءمة 

فضاًل عىل تلبية رغباته املرشوعة.
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دقة التصنيع عرب هتيئة مناخ إجيايب لصناعة املنتوج . 5
أو تقديم اخلدمة.

بام . 6 قيمتها  ومالءمة  اخلدمات  بتقديم  الرتغيب 
يستقطب الزبائن.

االهتامم بمبدأ التسويق وفنونه.. 7
تعزيز مبدأ املنافسة.. 8
حتقيق . 9 بغية  املراقبة  عرب  املكتسبات  عىل  احلفاظ 

مبدأ التحسني املستمر.

المطلب الثالث: الجودة: معايير وتطبيقات

المعايير الدولية للجودة
إنَّ منهجية البحث تقتيض عرض املعايري الدولية 
للجودة لغرض مقايستها بمعايري الرؤية القرآنية حمل 
البحث؛ للوقوف عىل املشرتكات واملقرتحات فضاًل 
عىل املتباينات بغية معرفة مواطن القوة والضعف يف 

الرؤيتني استقراًء واستدالاًل.

وعرب التصفح يف أسفار اجلودة وقراءة ما جادت به 
دوائر اجلودة ومنها منظمة اآليزو التي تبنت سلسلة 
للمواصفة  املعياري  اإلطار  إىل  صنفت  املعايري  من 
تقارير  إىل  وبالنظر  التطبيقي،  املعياري  ــار  واإلط
)9001و9002 و9003( نلحظ وجود مشرتكات 
للتقارير فيام ذكرنا آنًفا ويمكن رصد عنارص اجلودة 

األساسية واختزاهلا باآليت: 

نظام مسؤولية اإلدارة. . 1
نظام اجلودة. . 2
مراجعة العقود واالتفاقات. . 3
ضبط عملية التصميم. . 4

ضبط الوثائق والبيانات. . 5
املشرتيات والتزويد. . 6
املنتج املورد من املستفيد)19(.. 7

  ويف الوقت نفسه يمكن الوقوف عىل أهم املعايري 
الرئيسة التي تبنتها اجلوائز الدولية للجودة أو اجلودة 
الشاملة ملعرفة أسس تلك اجلوائز، إذ ال خيفى أنَّ تلك 
اجلوائز ُمنِحْت للمؤسسات التي تم مطابقة معايريها 
لكل  معينة  نسب  حتديد  مالحظة  مع  اجلائزة  ملعايري 
ديمنغ)20(  إدوارد  جائزة  معايري  إىل  وبالنظر  معيار، 
سياسة  هي:  املعاير  هلذه  العام  »اإلطــار  أنَّ  نلحظ 
الرشكة، ونظام اجلودة وإدارهتا، والتعليم والتدريب، 

والتنفيذ، والنتائج، واخلطط املستقبلية«)21(.

عىل حني نجد أنَّ بنود جائزة مالكوم)22( االمريكية 
»الــقــيــادة،  اآليت:  ــي  وه أخـــرى  معايري  وضــعــت 
اإلسرتاتيجي  والتخطيط  والتحليل،  واملعلومات 
جودة  وضامن  البرشية،  املوارد  واستخدام  للجودة، 
ــاء  وإرض اجلـــودة،  ونتائج  واخلــدمــات،  املنتجات 

الزبون«)23(.

يف  ــة)24(  ــي األورب اجلائزة  معايري  نجد  حني  عىل 
أيًضا  النشاطات  بمقتض  حددت  قد  نفسه  املجال 
وهي: »القيادة، والسياسة االسرتاتيجية، والعاملني، 
الزبائن،  ونتائج  والعمليات،  واملصادر،  والرشكات 
ونتائج  االجتامعية،  والنتائج  العاملني،  ونتائج 

األداء«)25(.

�شفوة المعايير
منظمة  لتقارير  معايري  من  عرض  ما  وبمقتض 
املذكورة  الثالث  الدولية  واجلوائز  الثالث،  اآليزو 
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من  تقدم  ملا  مشرتكات  الباحث  استخلص  آنًفا، 
ُأمات  تعد  أهنا  بلحاظ  هذه  البحثية  لدراسته  معايري 
املعايري  أنَّ  تقدم  مما  يتبني  إذ  الدراسات وخالصتها، 
مجيعها،  الــرؤى  تلك  وفق  عىل  للجودة  األساسية 

صفوهتا اآليت:

املدبر . 1 العقل  العليا بوصفها  القيادة أو اإلدارات 
إلقرار مبدأ اجلودة ومتعلقاهتا.

التخطيط اإلسرتاتيجي لرسم معامل رؤية املؤسسة . 2
ورسالتها وأهدافها وآليات تطبيقها.

إذ تعد أهم مصادر اإلنتاج، مما . 3 البرشية،  املوارد 
يلزم تدريب العامل وتطويره بغاية توجيهه نحو 

حتقيق األهداف املرجوة. 
رضا الزبون ، إذ يمكن عدها أحد مقاييس جودة . 4

اخلدمات ومتيز املنتج ال حمالة.
استقبال املعلومات وحتليلها وتقديم التوصيات . 5

لتنفيذها لضامن جودة  السعي  الالزمة، ومن ثم 
اخلدمات وحتسينها باستمرار. 

االلتزام بضوابط االتفاقات املربمة بني املؤسسة . 6
وبقية املؤسسات واملستفيدين.

فل�شفة الجودة و�شبل تطبيقها

ال شك يف أنَّ فلسفة أي مفهوم أو مبدأ مبنية عىل 
يف  يكمن  اجلــودة  موضوع  وأنَّ  والغاية،  املوضوع 
هو  منها  الغاية  وأن  وجه،  أتم  عىل  اخلدمات  تقديم 
القدرة عىل إدارة عنارص اجلودة وحتسينها عرب إرضاء 
الزبون أو اجلهة املستفيدة، ويمكن القول إنَّ فلسفة 
املتكاملة واملوحدة جلميع  اجلودة »تعبري عن اجلهود 
أو  صناعية  املنظمة  هذه  كانت  سواء  املنظمة  أجزاء 

املوحدة  اجلهود  وهذه  تعليمية،  مؤسسة  أو  خدمية 
واملتكاملة هتدف إىل إجراء التحسينات املستمرة عىل 
لتحقيق  وذلك  زبائنها  إلرضاء  وخمرجاهتا  عملياهتا 

املزايا التنافسية«)26(.

للجودة،  فلسفية  ــة  رؤي مــن  تقدم  مــا  بلحاظ 
ورعايتها ملقدماهتا من ضمن أهدافها واملقصد منها، 
وهبذا  املقدمات،  وتلك  تتناسب  خمرجات  نضمن 
للجودة وسبل  اجلوهرية  احلركة  بأنَّ  نقرر  أْن  يمكن 
ينبغي تأمني  تطبيقها يكون مآهلا حتقق األهداف، مما 
كان  وإن  تفعيلها،  وسبل  اجلــودة  تطبيق  متطلبات 

بعضهم حرُصها باآليت )27(:

عىل . 1 تتضمن  للمؤسسة  واضحة  رؤية  خلق 
األهداف.

بتنفيذ الربامج وتعهدها . 2 التزام وتعهد اإلدارات 
بذلك.

تشكيل جملس للجودة يقوم باإلدارة والتخطيط . 3
لتنفيذ مهامه.

إدارة . 4 برنامج  لتنفيذ  املناسبة  القرارات  اختاذ 
اجلودة.

حتديد أنامط الربامج التدريبة الرضورية.. 5

مطابقة املعايري والقياس عىل حٍد سواء.. 6

االهتامم بالدعاية واإلعالن.. 7

النظر يف تقييم نتائج اجلودة ومتابعتها باستمرار . 8
عرب التغذية الراجعة.

بيد أننا بمقدورنا اختزال هذه اخلطوات وتنظيمها 
عىل النحو اآليت:
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أواًل: اجلانب النظري ویشتمل عىل اآليت:
وجود رؤية متكاملة عن اجلودة تتضمن املبادئ . 1

واألهداف.
وأفراد . 2 قيادات  من  املؤسسات  تبني  رضورة 

مرشوع اجلودة.
وضع . 3 غايتها  اسرتاتيجية  خطة  تأمني  العزم عىل 

القرارات  اختاذ  خالل  من  اجلودة  تطبيق  آليات 
املناسبة.

ثانًيا: اجلانب التطبيقي ویتضمن اآليت:
وضع معايري اجلودة، وترويض مالك املؤسسات . 1

بالتشبه هبا.
نظم . 2 تطبيق  عرب  املؤسسة  ملالك  الفعالة  املبارشة 

اجلودة. 
عىل . 3 تقويمها  ثم  ومن  ومتابعتها،  النتائج  مراقبة 

القياس لكونه مؤرش األداء، ومن ثم  وفق نظام 
تقويمها بغية املحافظة عىل استدامة اجلودة. 

وقبل أن نفرغ من هذا املحور جيدر بنا التنبيه عىل 
لتطبيق اجلودة، وذلك لضامن  توافر رشوط  رضورة 
الرغم  فعىل  فاعليته،  واستمرار  جوهره  عىل  احلفاظ 
فإنه  اجلودة،  سلم  يف  السبل  خطاب  تقدم  لزوم  من 
خطاب  »أنَّ  بلحاظ  عليه  الرشوط  تقدم  علينا  يتم 
والغاية  الــوســائــل،  خطاب  عــىل  سابق  الـــرشوط 
تنتكس  اجلودة  استيفاء رشوط  فبدون  له؛  ومؤسس 
جهود البناء إىل عمل جتريبي، أو جمرد جهود ضائعة 
تفتقد إىل رشوط النجاح«)28(، إذ يمكن عد الرشوط 

ثالثة هي:  

إنسان اجلودة. . 1

ثقافة اجلودة. . 2
تنظيم اجلودة.. 3

متميز  إنسان  دون  من  جــودة  تأمني  يمكن  فال 
باجلودة، وال ُيعقل بناء إنسان يتسم باجلودة من دون 

أْن يتمتع بثقافة اجلودة ونظمها)29( من دون شك.

 المبحث الثاني: 

خ�شائ�ض الجودة ومعايير تطبيقها في 

القراآن الكريم
مفهوم اجلودة من منظور قرآين

املنظومة  مضامني  كل  يف  حضوٌر  اجلودة  ملفهوم 
القرآن الكريم فهي متثل قيمة  اإلسالمية والسيام يف 
هبا  ُكلَِّف  التي  الفرائض  بكل  عملًيا  تتجسد  نظرية 
آيات  يف  التدّبر  عرب  جلًيا  ذلك  ويتضح  اإلنساُن، 
الرؤية  هذه  قراءة  يف  الرشوع  وقبل  الكريم،  القرآن 
رؤية  وفق  عىل  ضوابطها  وبيان  معايريها  وحتديد 
القرآن الكريم لزم الوقوف عىل مفهوم اجلودة نفسه، 
للباحث،  اإلجرائي  التعريف  إىل  العودة  وجب  لذا 
يمثل أداء  العام  بمعناه  اجلودة  مبدأ  أنَّ  إىل  ذهب  إذ 
املنظمة الكامل والتام بام يوافق رؤيتها ومتبنياهتا بغية 

تلبية حاجات اإلنسان املرشوعة.

وألنَّ البحث عرض اجلودة بمعناها العام، يمكن 
عامًة  اإلسالمية  الرؤية  منظور  من  مفهومها  حتديد 
والتام  الكامل  األداء  بأهنا:  خاصًة  الكريم  والقرآن 
أفراًدا ومجاعات  النظم االجتامعية اإلسالمية  لشكل 
حلاجات  تلبية  الكونية  رؤيتها  متبنيات  يتساوق  بام 

اإلنسان املرشوعة.
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خ�شو�شية الروؤية القراآنية

أي  عن  القرآنية  الرؤية  خصوصية  يف  شك  ال 
مبدأ من املبادئ الفكرية النظرية منها والعملية، وأنَّ 
املنظومة  ساموية  أساس  عىل  مبنية  اخلصوصية  هذه 
البرشي  العقل  قصور  وثبات  جهة،  من  اإلسالمية 
والدراسات األرضية من جهة أخرى، ولعل ثبوت 
نظم  تغري  مقابل  يف  ومبانيها،  اإلسالمية  النظم 
عىل  فضاًل  عليها  التعديل  أو  األرضية  الدراسات 

تطورها يعد خري دليل عىل ما قلناه.

واستقراء  الكريم  القرآن  آيات  يف  التدّبر  وبعد 
دالالهتا، فضاًل عىل االستئناس بام استخلصه البحث 
برشًيا  جهًدا  بوصفها  ــ  األرضية  الــدراســات  من 
املستويني  عىل  عنها  الطرف  غّض  بمقدورنا  ليس 
النظري والتجريبي ــ يسب الباحث أنَّ رؤية القرآن 
الكريم خلصائص اجلودة ومعايري تطبيقها تنقسم عىل 
الثاين  نوعني نظرية وعملية، يف الوقت الذي ينقسم 
نعتها  يمكن  و)ساندة(  أساسية(،  أو  )رئيسة  عىل 

بـ)الفرعية أو الفنية(. 

المطلب الأول: الخ�شائ�ض والمعايير النظرية

التي  واملعايري  اخلصائص  تلك  هبا  واملقصود 
يمثل  إذ  ونظامه،  اجلودة  ملبدأ  الفكري  اجلانب  متثل 
جهة  من  الكلية  القضايا  عىل  الوقوف  النمط  هذا 
أخرى،  املعريف من جهة  وبعدها  اجلودة  فكرة  وعىل 
املستوى  عىل  ومعيارها  اجلودة  سامت  تشخيص  أي 
تدرك  التي  بالقضايا  وصفها  يمكن  التي  النظري، 
ووجــوب  األمــر  بني  مالزمة  فهي  بــداهــًة،  بالعقل 

»املــدرك  بأهنا  األصوليون  وصفها  لــذا  مقدماته، 
إال  العمل  مقام  يف  تأثري  هلا  ليس  التي  للواقعيات 
نــدرة  نلحظ  ــذا  وهل أخــــرى«)30(،  مقدمة  بتوسط 
اختالف الدراسات يف تلك املقدمات املعيارية ألهنا 
تسامًلا  البرشي  العقل  تواضع عليها  التي  األمور  من 

بطبعه، إذ يمكن تشخيصها باآليت:

الروؤية: المو�شوع والغاية. 1

ال ريب يف أنَّ لكل رؤية فلسفية فكرية موضوع 
العامة  الرؤية  وغاية، وأنَّ موضوع اجلودة عىل وفق 
لكل الرؤى ومنها رؤية املنظومة القرآنية هو اخلدمة 
ا  أمَّ اجلــودة،  أنظمة  بتعابري  اإلنتاج  أو  العام  بمعناه 
الغاية منها فهو متيز األمة أو املؤسسة يف تقديم أرقى 

مستويات العطاء خدمًة للجهات املستفيدة.

وقد أوىل القرآن الكريم عناية خاصة يف حتديد هذه 
ذلك  نلحظ  إذ  والغائي،  املوضوعي  ببعديا  الرؤية 
استمكان  بغية  الفلسفية  املسألة  ألصل  عرضها  يف 
)الكون،  األساسية:  عنواناهتا  فهم  يف  اإلنــســان 
واحلياة، واإلنسان(، وما ينضوي حتتها من مفردات 
وغاياهتا  الرؤى  مبتغى  ُتعد  التي  السعادة  إىل  نزواًل 
متكاملة  لبناء حضارة  اإلنسان يسعى  مجيعها، وألن 
اإلنسان،  فطرة  مع  تتناغم  كونية  رؤية  وجود  »لزم 
تفسريها  وفق  عىل  أي  طموحاته...  مع  وتتوافق 
للوجود واإلنسان وما ييط به من موجودات ُأخر، 
فهي تصنف القضايا وترسم اهلدف واملبتغى، وتنسق 
ولعل  مثىل«)31(،  حلياة  الالئقة  السبل  وهتيئ  الطاقة، 
َوَما  رَْض 

َ
َوال َماَواِت  السَّ َخلَْقَنا  ﴿َوَما  تعاىل:  قوله 

بَيَْنُهَما لِعبنَِي ٣٨  َما َخلَْقَناُهَما إِلَّ بِاْلَّقِ َولَِكنَّ 



243

م. د. طالل فائق الكمالي

َيْعلَُموَن﴾)32(، كاشف عن نفي العبثية  ْكَثَُهْم ل 
َ
أ

اسعاف  نلحظ  كام  اخللق،  خلق  قصدية  واثــبــات 
يفتقر  ما  بيان  خالل  من  لإلنسان  القرآنية  املنظومة 
إليه من رؤية متكاملة، عام يف قوله تعاىل: ﴿لََقْد َمنَّ 
نُفِسِهْم 

َ
ُ َعَ الُْمؤِمننَِي إِذْ َبَعَث فِيِهْم رَُسوًل ّمِْن أ اللَّ

الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  َوُيَزّكِيِهْم  آيَاتِهِ  َعلَيِْهْم  َيتْلُو 
مآل  املباركة  اآليات  تبني  ثم  ومن  َواْلِْكَمَة﴾)33(، 
العمل  عواقب  وحسن  الكونية،  بمنظومتها  اإليامن 
نَّ 

َ
أ ﴿َولـَـْو  تعاىل:  قوله  ذلــك  جنس  ومــن  بسننها، 

لََفَتْحَنا َعلَيِْهم بََراَكٍت ّمَِن  َواتََّقواْ  ْهَل الُْقَرى آَمُنواْ 
َ
أ

رِْض﴾)34(، ويف هناية املطاف جتيب الرؤية 
َ
َماء َوال السَّ

القرآنية عن مجيع حلقات املسألة الفلسفية، فضاَل عىل 
اإلجابة عن أحد مصاديقها وهو اجلودة التي نحن يف 
سياق رصدها، بوصفها من ضمن الرؤية الكلية أو 

إحدى نوافذها التي تنتهي إىل السعادة املرجوة.

التخطيط الإ�شتراتيجي. 2

املهمة،  املطالب  من  اإلسرتاتيجي  التخطيط  ُيعد 
ورسالتها  املؤسسة  رؤية  قراءة  يمكن  ذلك  عرب  إذ 
وأهدافها، ويف هذا املقام عرف التخطيط بأنه: »خطة 
وقد  الترصف«)35(،  وسبل  سياقات  حتدد  موضوعة 
أقر بعضهم من هذا املنطلق بمقولة »إن وجود خطة 
املبدأ  هو  وعملية  واضحة  موضوعية  إسرتاتيجية 
أو  تغيري وإصالح  أية عملية  نجاح  األساس لضامن 
أي مرشوع أو مؤسسة يف عامل اليوم«)36(، واشتملت 
بل  شــك،  دون  مــن  اجلـــودة  عــىل  التخطيط  أمهية 
النابض  والقلب  هلا،  الرئيسة  األســس  من  ُعــدت 
لديمومتها، »بوصفها عملية مهيكلة لتعريف رسالة 

لتحقيق  املهمة  الوسائل  وحتديد  وأهدافها  املنظمة 
»تصميم  يمكن  خالهلا  ومن  ــداف«)37(،  األهـ تلك 
لتحقيق  به  القيام  ينبغي  ما  عىل  بناًء  االسرتاتيجيات 

وإنجاز األهداف اإلسرتاتيجية العليا«)38(.

اإلسرتاتيجي  التخطيط  أنَّ  تقدم  ما  وصفوة 
الكريم  القرآن  بمفهوم  وكذلك  العام،  بمفهومه 
وغاياهتا  املؤسسة  ملبتغى  جــادة  دراســة  عرض  هو 
للكون  وفلسفتها  الفكرية  رؤيتها  وفق  عىل  العليا 
رؤية  تقديم  عىل  العمل  ثم  ومن  واإلنسان،  واحلياة 
مع  احلــال  بطبيعة  تنسجم  اجلــودة  بمرشوع  خاصة 
مع  الكريم،  للقرآن  والكونية  الفلسفية  الــرؤيــة 
حكم  من  اإلنسان  تعاىل  اهلل  بتمكني  رسالتها  بيان 
يِف  ا  مَّ لَُكم  َر  ﴿وََسخَّ فيها،  ما  وتسخري  األرض 
َذلَِك  يِف  إِنَّ  ّمِنُْه  َجِيًعا  رِْض 

َ
ال يِف  َوَما  َماَواِت  السَّ

إياه  تعاىل  ختويله  عرب  ُروَن﴾)39(  َيَتَفكَّ لََّقْوٍم  ليَاٍت 
يِف  َجاِعٌل  إِّنِ  لِلَْماَلئَِكةِ  َربَُّك  قَاَل  قوله: ﴿ِإَوذْ  يف 
ذلك  كل  من  اهلدف  ليكون  َخلِيَفًة﴾)40(،  رِْض 

َ
ال

ّمَِن  ُكم 
َ
نَشأ

َ
أ ﴿ُهَو  تعاىل:  قال  إذ  األرض،  إعامر 

معطيات  فمن  فِيَها﴾)41(،  َواْسَتْعَمَرُكْم  رِْض 
َ
ال

جوهري  هدف  إليه  موكول  اإلنسان  أنَّ  يتبني  اآلية 
استعامره  إجادة  للتخطيط اإلسرتاتيجي، وهو  يفتقر 
هبا  تصلح  حال  إىل  األرض  »حتويل  أي  لــألرض، 
عامرة  األرض  جيعل  وأْن  فوائدها...  من  ُينتفع  أْن 
لتخلق  فوائدها«)42(  بام يطلب من  ُينتفع  تصلح ألن 
تليق  طيبًة  حياًة  للجودة  اإلسرتاتيجية  الرؤية  تلك 
قال  غايتها،  وعني  مقصدها  فهي  اإلنسان،  بمكانة 
َوُهَو  نَث 

ُ
أ ْو 

َ
أ َذَكٍر  ّمِن  َصاِلًا  َعِمَل  ﴿َمْن  تعاىل: 

ْجَرُهم 
َ
أ َوَلَْجزَِينَُّهْم  َطّيَِبًة  َحَياةً  فَلَُنْحيَِينَُّه  ُمْؤِمٌن 
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ْحَسِن َما اَكنُواْ َيْعَملُوَن﴾)43(، إذ يتضح مما تنطوي 
َ
بِأ

يف  الطيبة  احلياة  من  املقصود  أنَّ  املباركة  اآلية  عليه 
اآلية املباركة هي حياة الدنيا، وأنَّ اإلحياء هو: إلقاء 
احلياة يف الشء واإلفاضة فيه بحياة جديدة تطيب هبا 
نفس املؤمن وحتسن بخريات الدنيا)44(، ألنَّ مرجعها 
الرزق احلالل الذي يفيض إىل السعادة، فتطيب نفس 
موضوع  حينئذ  ويتحقق  إليها،  وجوارحه  اإلنسان 
ما  لكل  اإلسرتاتيجي  التخطيط  عرب  وغايته  اجلودة 

تقدم.

الروحي . 3 وبعداها  القيمية  المنظومة 

والأخالقي

الفكرية ألي رؤية كونية  القيمة  النظر عن  بغض 
نظم  من  تتضمن  وما  الكريم  القرآن  رؤيــة  ومنها 
من  الــرؤى  تلك  يميز  الذي  أنَّ  نحسب  اجتامعية، 
الروحي  ببعديه  القيمي  النظام  هو  اآلخر،  بعضها 
واألخالقي، إذ يعد هذا النظام حموًرا يرفد املجتمعات 
واملؤسسات بالبعد املعنوي عرب تدعيم النمو الروحي 
وتعزيز إرساء سجايا فضائل األخالق، ومنه نتلمس 
الفضائل  من  اإلخــالص  إذ  العمل،  يف  االخــالص 
التي تدفع بالنفس إىل اتقان العمل والدنو من حتقق 
اَها ٧  سمة اجلودة فيه، قال تعاىل: ﴿َوَنْفٍس َوَما َسوَّ
َها  َزاكَّ َمن  فْلََح 

َ
أ قَْد   ٨ َوَتْقَواَها  فُُجورََها  لَْهَمَها 

َ
فَأ

اَها﴾)45(، ولعل فالح النفس  ٩ َوقَْد َخاَب َمن َدسَّ
اإلنسانية عرب تزكيتها يف اآلية التي نستقي من داللتها 
األًخر  املجاالت  لبقية  إحياء  وهو  واإلحياء،  اإلنامء 
وإتقان،  بجودة  اخلدمة  وأداء  العمل  إحياء  ومنها 

العمل  فعل  عىل  وتوطينها  النفس  تزكية  تعد  بل 
بقية  عىل  تطل  التي  والنافذة  النجاح،  أساس  التام 

النجاحات كلها.

املؤسسات  يمنح  الروحي  الــوازع  أنَّ  خيفى  وال 
وتقديم  العطاء  دافعية  البرشية  املوارد  ضمنها  ومن 
الكريم  القرآن  ومنظور  صــوره،  بأفضل  اخلدمات 
واحلكيم  الفاضل  العمل  أنَّ  »يرى  اخلصوص  هبذا 
اخلالدة  اإلنسان  بنية  من  جزًءا  يكونان  وأضدادمها 
كيانه ويساهم  ينمو يف  فهو  الدائم،  ولبنة يف وجوده 
أي  أنَّ  نتلمس  هنا  ومــن  ــه«)46(،  ــوام ق تكوين  يف 
نجاح  وأنَّ  اإلنسان،  بفعل  مرهون  خدمة  أو  منتج 
إخالص  مدى  عىل  يتوقف  فشلها  أو  اخلدمة  هذه 
البياين  اخلط  إذ  ــه)47(،  أدائـ يف  واستقامته  اإلنسان 
واإلحكام  اجلودة  بمعيار  منتًجا  اإلنسان  لصريورة 
وبعديا  اجلــودة  ومــبــادئ  بقيم  إيامنه  عىل  يعتمد 
اإلنسان  تشبه  مكمن  وهو  واألخالقي،  الروحي 
الوقوف  ولعل  السلوك،  لدافعية  ــاس  واألس هبا، 
َشاِكَتِهِ  َعَ  َيْعَمُل  ُكٌّ  ﴿قُْل  تعاىل:  قوله  قراءة  عىل 
ْهَدى َسبِياًل﴾)48( يالمس 

َ
أ ْعلَُم بَِمْن ُهَو 

َ
أ فََربُُّكْم 

هذه احلقيقة التي تبني أنَّ عمل اإلنسان من آثار النظم 
ترتب  الكريمة  »فاآلية  النفسانية،  والسجايا  القيمية 
عمل االنسان عىل شاكلته بمعنى أنَّ العمل يناسبها 
والعمل  القيم  بني  التناسب  وهذا  ويوافقها«)49(، 
سنخ  من  أهنام  بلحاظ  ذاك،  عىل  هذا  انطباق  باعثه 
اآلية  كانت  لذا  واحدة،  وهيئة  صورة  من  أو  واحد 
املباركة ﴿قُْل ُكٌّ َيْعَمُل َعَ َشاِكَتِهِ﴾ تأكيًدا ألمهية 
الروحي  بالبعدين  واتسامها  وهيئتها  النفس  حال 

واألخالقي. 
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ال شك يف لزوم وجود وازع للعمل يمنح العامل 
القضايا  من  النمط  هــذا  عد  وإن  والــعــزم،  اهلمة 
والعزم(  اهلمة  )نية  مرحلة  أنَّ  عىل  مبنًيا  النظرية 
مرحلٌة تسبق العمل يقينًا، فمن خالل مراقبة حركة 
حركة  تسبق  قــوة  وجــود  نلمس  اإلنسان  ــوارح  ج
اجلوارح متمثلًة باحلراك الذهني، والتسليم العقدي، 
ثم  ومن  ــ  آنًفا  عرضه  تم  الذي  ــ  النفيس  والتوطني 
يف  والرغبة  احلب  قوامها  جديدة  بــوالدة  نستشعر 
التغيري هبمة وعزم، ويمكن وصف تلك الوالدة بقوة 
التغيري واملحرك ألداء العمل بجودة ومهارة عاليتني؛ 
ألنَّ العمل سيكون حينئذ بدافع احلب، واالنجذاب 
اعتقادا  يستقبحه  ما  واستقباح  املحبوب  رضا  نحو 
إَِلُْكُم  َحبََّب   َ اللَّ ﴿َولَِكنَّ  تعاىل:  قال  وامتثااًل، 
الُْكْفَر  إَِلُْكُم  هَ  َوَكرَّ قُلُوبُِكْم  يِف  َوَزيََّنُه  اِليَماَن 
اِشُدوَن﴾)50(،  الرَّ ُهُم  ْولَئَِك 

ُ
أ َوالْعِْصَياَن  َوالُْفُسوَق 

آثاره  حب  يولد  اإليــامن  حب  عرب  القلوب  فتزيني 
إال  وما هذا احلب  بإحكام وجودة،  وأداء  من عمل 
تلك القوة الداخلية املتمثلة باهلمة والعزم عىل إتيان 
أنَّ  نلحظ  هنا  فعله، ومن  ينبغي  ما  وفق  العمل عىل 
قوله  يف  القلب  بسالمة  النجاة  يقيد  الكريم  القرآن 
ألنَّ  َسلِيٍم﴾)51(،  بَِقلٍْب   َ اللَّ َت 

َ
أ َمْن  ﴿إِلَّ  تعاىل: 

القلب السليم هو ما يمنح قوة العزم واإلرادة واهلمة 
يقول  إذ  التغيري،  النفس عىل  يوطن  الذي  مًعا، وهو 
َما  واْ  ُ ُيَغّيِ َحتَّ  بَِقْوٍم  َما   ُ ُيَغّيِ َل   َ اللَّ ﴿إِنَّ  تعاىل: 

نُْفِسِهْم﴾)52(.
َ
بِأ

َها  ُمَوّلِ ُهَو  وِْجَهٌة   ٍ
﴿َولـِـُلّ تعاىل:  قوله  ولعل 

بُِكُم  ِت 
ْ
يَأ تَُكونُواْ  َما  ْيَن 

َ
أ اْلَْيَاِت  فَاْستَبُِقواْ 

ٍء قَِديٌر﴾)53( ُتعد من  ِ َشْ
َ َعَ ُكّ ُ َجِيًعا إِنَّ اللَّ اللَّ

ضمن اآليات املباركات التي تدعو املؤمنني إىل علو 
واملبادرة  اخلري  إىل  التسابق  العزيمة وشحذ مههم يف 
حقيقًيا  مــؤرًشا  ُتعد  التي  العملية،  مصاديقه  إىل 
تعاىل:  قوله  تفسري،  يف  الطربيس  نقل  فقد  للهمة، 
لكل  »أنَّ  يعني  أنه  َها﴾  ُمَوّلِ ُهَو  وِْجَهٌة   ٍ

﴿َولُِلّ
نبي وصاحب ملة وجهة أي طريقة«)54(، عىل حني 
من  املقصد  اِت﴾  اْلَْيَ قوله: ﴿فَاْستَبُِقواْ  أنَّ  نلحظ 
ورائه هو الفوز بآثار اخلري وهي غاية رشيعة السامء 
وهدف اإلنسان ورجائه، إذ ال خيفى أنَّ صيغة األمر 
بطلب التسابق إىل اخلري والسعي إليه »قدر زائد عىل 
يتضمن  إليها،  االستباق  فإن  اخلريات،  بفعل  األمر 
األحــوال،  أكمل  عىل  وإيقاعها  وتكميلها،  فعلها، 
واملبادرة إليها«)55(، وقد نقل عن الرسول األكرم يف 
هذا الشأن أنَّ رجاًل أتى النبي »فقال له: يا رسول 
أوصيك  فإين   :اهلل رســول  له  فقال  أوصني  اهلل 
أمري  عن  نقل  كام  فتدبر«)56(،  بأمر  مهمت  أنت  إذا 
اإلخالص  ترك  العمل  »آفة  قال:  أنَّه   املؤمنني
والعزم  بالعمل  القناعة  اإلخالص  ومرّد  فيه«)57(، 
إىل  املبادرة  أنَّ  كله  ذلك  من  ونتحّصل  إتيانه،  عىل 
اخلري من علو اهلمة وأن حضورها ينتج العزم إلتيان 

العمل املتقن من دون شك.

المطلب الثاني: الخ�شائ�ض والمعايير العملية 

الرئي�شة

املــقــصــود هبــذه املــعــايــري هــي ُأمـــات اآللــيــات 
واألدوات اإلجرائية التي هبا تنتقل األمم ومنظامهتا أو 
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املؤسسات من اجلانب النظري إىل العميل، ومنها حمل 
تشخيصها بحسب  إدراك  يعد  إذ  )اجلودة(،  البحث 
رصد املواقف العملية من دون احلاجة إىل مقدمات 
أخرى؛ أي إنَّ إدراكها مبني عىل مقتضيات مصلحة 
يف  اجلــودة  دراســات  بعض  اختالف  ولعل  العمل، 
إدراك املصالح  تباين  العملية مرجعها  املعايري  بعض 
ملصلحة  فعله  ينبغي  ما  إدراك  تباين  أو  املفاسد  من 
هبذا  اجلودة  حتقيق  ُيرهن  ثم  ومن  وإنجاحه،  العمل 
الباب، فاألظهر أنَّ من ضمن أهم خصائص اجلودة 
ما  هو  القرآنية  الرؤية  وفق  عىل  العملية  ومعايريها 

يأيت:

حكمة القيادة واإتقان اإداراتها . 1

عىل  يتبناه  من  وله  إال  مــرشوع  أو  رؤيــة  من  ما 
اهلرم  قمة  ولعل  واإلجــرائــي،  العقدي  املستويني 
فالقيادة  األمر،  هبذا  املعني  هو  والتنفيذي  الترشيعي 
تبنيها  حيث  مــن  نـــادرة  بسامت  تتسم  أْن  ينبغي 
إليه وإدارة مفاصله، فضاًل عىل  للمرشوع وتصديا 
فريدة توفرها يف أشخاص  متتعهام بسامت ومهارات 
آخرين مما يعطيها حق قيادة اآلخرين وإدارة أعامهلم، 
من هنا ُعدت القيادة من أهم مفاصل اجلودة بوصفها 
آليات  وضع  عرب  املؤسسة  إنجاح  ركائز  أهم  من 
نطاق  إىل  التنظري  مرحلة  من  املؤسسة  تنقل  تنفيذية 

اإلجراء.

الكريم هبذه  القرآن  لنا كبري عناية  ما يفرس  وهذا 
السمة لألمهية نفسها، فقد أشبع ـ القرآن ـ هذا الباب 
عرب القصة القرآنية يف عرض مواقف القادة من أنبياء 
ورسل وأولياء، فضاًل عىل النصوص أو املتون ذات 

وآلية  القيادات  خصال  عرض  يف  املبارشة  الداللة 
القول  يمكن  لذا  العمل،  معرتك  يف  رؤاهــم  ترمجة 
اإلسالم  يف  القيادة  بأسس  املرتبطة  املباحث  بـــ«أنَّ 
سياسة  يف  األساسية  للخطوط  تبيان  احلقيقة  يف  هي 
للقيادة  القرآين  االستعامل  ضمن  ومن  القيادة«)58( 
»املؤتم  باإلمام  ويقصد  )اإلمامة(  الكريم  القرآن  يف 
به، إنسانًا كان يقتدى بقوله أو فعله«)59(، مع وضع 
الناجحة  املعنى عىل اإلدارة  ينطبق هذا  أْن  باحلسبان 
والفاشلة عىل حدٍّ سواء، وهذا عني ما عرضه القرآن 
القيادة بسمة  الكريم، فاخلطاب القرآين تارة يعرض 
ًة  ئِمَّ

َ
أ االهتداء إىل النجاح كقوله تعاىل: ﴿وََجَعلَْناُهْم 

وَْحيَْنا إَِلِْهْم فِْعَل اْلَْيَاِت﴾)60( أي 
َ
ْمرِنَا َوأ

َ
َيْهُدوَن بِأ

»يدون اخللق إىل طريق احلق«)61( وهذا امليل يف اآلية 
بالصالح  املتسم  اخلري  إىل عمل  ميل  إنام هو  املباركة 
واجلودة، واخلطوة األوىل فيه تشبه القائد بفعل اخلري 
من جهة وحكمته يف الدعوة إىل اخلري وحسن تسويقه 
من جهة أخرى، إذ »ال بد للقائد نفسه من أْن يكون 
سمة  فقد  وإال  ــن«)62(،  اآلخــري به  يدي  بام  عاماًل 

التمثيل.

 وحدة فريق العمل وان�شجامه. 2

يف  ــودة  اجلـ صـــورة  تكامل  أنَّ  معلوم  هــو  ممــا 
املجتمعات واملؤسسات جيب أْن يكون شاخًصا فهو 
فريق  من  معيتها  مع  القيادة  تعاطي  ألوان  من  لوٌن 
العمل، وانسجامهام بغية إمتام العمل عىل أتم وجٍه، 
يف  اجلوهرية  املسائل  يف  العاملني  مشاركة  »ُتعد  إذ 
املنتوج والعمليات«)63(، بل يعد فريق  حتسني جودة 
ونظام  اجلــودة  إنجاح  يف  اجلوهري  السبب  العمل 
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نحو  املؤسسة  لقيادة  التنفيذية  األداة  ألنه  متطلباهتا، 
حتقيق األهداف والغايات.

الكريم  القرآن  آيــات  بعض  يف  تدبرنا  ما  وإذا 
الفريق  بروح  العمل  مطلب  إىل  دعوته  سنجد  فإننا 
السياق  نتلمس وضوح ذلك عن طريق  إذ  الواحد، 
القرآين املتواتر عرب الدعوة إىل العمل بروح اجلامعة، 
َوَل  َوالَّْقَوى  الرّْبِ  َعَ  ﴿َوَتَعاَونُواْ  تعاىل:  يقول  إذ 
سبحانه  وقال  َوالُْعْدَواِن﴾)64(،  اِلثِْم  َعَ  َتَعاَونُواْ 
اْلَْيِ  إَِل  يَْدُعوَن  ٌة  مَّ

ُ
أ ّمِنُكْم  ﴿َوْلَُكن  أيًضا: 

ْولَـئَِك 
ُ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ َوأ

ْ
َوَيأ

الُْمْفلُِحوَن﴾)65(، وإذا ما غصنا يف مقاصد اآلية  ُهُم 
ألفينا أنَّ الدعوة إىل اخلري عامة يف األفعال والرتوك، 
تعبرًيا عن أمهية فعل اخلري املتسم باجلودة واالستقامة، 
لعملهم  املتقنني  العاملني  نعت  إىل  اآلية  تنتهي  ثم 
إذ  غريهم)66(،  دون  به  املخصوصون  فهم  بالفالح، 
ْولَـئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾، فالضمري ﴿ُهُم﴾ 

ُ
قال: ﴿َوأ

نابع  التخصيص  وهذا  هبم،  الفالح  ختصيص  يفيد 
حتقيق  نحو  واحــًدا  فريًقا  بوصفهم  عملهم  بداعي 
ولعل  املعروف،  اخلري  هو  الــذي  األســاس  اهلــدف 
املعنى  هذا  تؤكد  املباركة  آيتنا  سبقت  التي  اآلية 
وفرق  مؤسساهتا  ومجيع  األمة  عصمة  أن  وتوضح 
الفرقة،  وعدم  والوحدة  باجلامعة  مرهونة  عملها 
َوَل  َجِيًعا   ِ اللَّ ِبَبِْل  ﴿َواْعَتِصُمواْ  تعاىل:  يقول  إذ 
قُواْ﴾)67(، فكام كانت الدعوة إىل األلفة والوحدة  َتَفرَّ
ُقوْا﴾ -عرب نسق آياته-  جاء النهي القرآين ﴿َوالَ َتَفرَّ
الواحد  العمل  فريق  أمهية  عىل  تشديًدا  التفرقة  عن 
رس  ثم  ومن  عموًما،  النجاح  رس  أنه  عىل  وإقــراًرا 

نجاح اجلودة خصوًصا.

الإح�شان مقدمة العمل ال�شالح. 3

للطبع،  مالئاًم  الشء  كون  بأنه:  اإلحسان  ُعِرَف 
وكون الشء صفة الكامل، وكون الشء متعلق املدح 
وضده القبح)68(، وعرفه بعضهم بأنه: »إحكام العمل 
وإتقانه ومقابلة اخلري بأكثر منه والرش بأقل منه«)69(، 
ماثل  فإنه  اإلساءة،  عدم  لغًة  معناه  اإلحسان  وألن 
اجلودة واإلتقان قواًل وفعاًل، وهلذا قيل: »إن الرتكيز 
وطرق  وأساليب  واملدخالت  العمليات  جودة  عىل 
العمل ُيساعد عىل جتنب األخطاء قبل وقوعها وذلك 
باستخدام معايري لقياس جودة املنتجات أثناء عملية 
اجلودة  بمؤرشات  االهتامم  عىل  فضاًل  اإلنتاج«)70(، 
الزلل ومقياًسا حلسنه  الوقوع يف  التي تعد وقايًة من 

ووزًنا لتطويره أو تراجعه.

ويف مقابل ذلك نجد اهتامم القرآن الكريم بصفة 
مفهوم  تؤكد  متعددة  آيات  وردت  فقد  اإلحسان، 
ومنها  والتلميح،  الترصيح  نحو  عىل  داللًيا  اجلودة 
قوله تعاىل: ﴿َمن َجاء بِاْلََسَنةِ فَلَُه َخْيٌ ّمِنَْها َوَمن 
ّيَِئاِت إِلَّ  ِيَن َعِملُوا السَّ ّيَِئةِ فَال ُيَْزى الَّ َجاء بِالسَّ
َما اَكنُوا َيْعَملُوَن﴾)71(، وألنَّ لعمل اإلحسان مكاًنا 
اآلية  وجدنا  الكريم  القرآن  منظور  يف  الشأن  رفيع 
جزاءه  وتصور  خرًيا،  به  اإلتيان  وتعد  باخلري  تقرنه 
اليسء  للعمل  اآلية  استقباح  عىل  فضاًل  خرًيا،  أكثر 
نجد  حني  عىل  واإلحكام،  اجلــودة  لنظام  املخالف 
َوزَِياَدةٌ  ْسَن  اْلُ ْحَسُنواْ 

َ
أ يَن  ِ ّلِلَّ ﴿ تعاىل:  قوله  يف 

ْصَحاُب 
َ
أ ْولَـئَِك 

ُ
أ ذِلٌَّة  َوَل  َقَتٌ  وُُجوَهُهْم  يَرَْهُق  َوَل 

ّيَِئاِت  ِيَن َكَسُبواْ السَّ وَن ٢٦ َوالَّ اْلَنَّةِ ُهْم فِيَها َخادِلُ
 ِ اللَّ ّمَِن  لَُهم  ا  مَّ ذِلٌَّة  َوتَرَْهُقُهْم  بِِمثْلَِها  َسّيَِئٍة  َجَزاء 
ْغِشَيْت وُُجوُهُهْم قَِطًعا ّمَِن اللَّيِْل 

ُ
َما أ نَّ

َ
ِمْن اَعِصٍم َكأ
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وَن﴾)72(  ْصَحاُب الَّارِ ُهْم فِيَها َخادِلُ
َ
ْولَـئَِك أ

ُ
ُمْظلًِما أ

فإكبار اإلحسان واملحسنني وتعظيم شأهنم وجمازاهتم 
عىل  اهلل  هبا  يتفضل  التي  الدنيوية  النعم  »بــزيــادة 
قوله  إذ  اآلخـــرة«)73(،  ثواب  عىل  عالوة  الصاحلني 
﴾ »معناه أنَّ هلم زيادة التفضيل عىل  تعاىل: ﴿َوزَِياَدةٌ
قدر املستحق عىل طاعتهم من الثواب«)74( ملا قدموا 
األخرى  اآلية  لنا  من عمل حسن، عىل حني تصور 
وجه العمل اليسء املخالف ملعايري احلسن واجلودة، 
ا  فهي تستقبح عملهم وتنعتهم بالذلة، إذ يقول: ﴿مَّ
ِ ِمْن اَعِصٍم﴾ ومعنى ذلك »ال يعصمهم  لَُهم ّمَِن اللَّ
عمل  من  عملوا  ملا  وعذابه«)75(  اهلل  سخط  من  أحد 

يسء. 

اقرتان  الكريم نجد  القرآن  آيات  التأمل يف  وعرب 
يعرض  القرآن  وكــأنَّ  باإلحسان،  الصالح  العمل 
أنه  بلحاظ  اإلحسان،  بقضية  العمل  جودة  حقيقة 
»األصل الذي ينبثق عنه فعل الصواب وجودة العمل 
وإتقانه، بصفة قيمة روحية إيامنية دافعة وحمفزة لكل 
قوله  ومنه  ويــرضــاه«)76(،  وجل  عز  اهلل  يبه  عمل 
ل  إِنَّا  اِلَاِت  الصَّ وََعِملُوا  آَمُنوا  ِيَن  الَّ ﴿إِنَّ  تعاىل: 
من  فالظاهر  َعَماًل﴾)77(،  ْحَسَن 

َ
أ َمْن  ْجَر 

َ
أ نُِضيُع 

اآلية أنه ال يمكن اطالق ُحسن العمل عىل احلقيقية 
إال عىل املؤمنني بقضية اإلحسان، ممن ترمجوا إيامهنم 
اجلودة  بمبدأ  أمانوا  ممن  أو  الصالح،)78(  بالعمل 
نفسه،  اإلحسان  واقع  يوافق  صاحلًا   عماًل  بوصفه 
آَمُنواْ  ِيَن  الَّ َعَ  تعاىل: ﴿لَيَْس  قوله  احلال يف  وكذا 
اتََّقواْ  َما  إَِذا  َطعُِمواْ  فِيَما  ُجَناٌح  اِلَاِت  الصَّ وََعِملُواْ 
اتََّقواْ  ُثمَّ  آَمُنواْ  وَّ اتََّقواْ  اِلَاِت ُثمَّ  الصَّ وََعِملُواْ  آَمُنواْ  وَّ
ُ ُيِبُّ الُْمْحِسننَِي﴾)79(، إذ يتبني هذا  َواللَّ ْحَسنُواْ 

َ
أ وَّ

تعاىل  اهلل  امتنان  عظيم  يتضح  ثم  ومن  جلًيا،  املعنى 
واألخــروي  الدنيوي  عطائه  وجليل  املؤمنني  عىل 
الرغم  عىل  جهاًل  قدمه  انزلقت  بعضهم  كان  -وإْن 
من وقوع بعضهم باخلطأ جهاًل أو نسياًنا باحلكم كان 
أم املوضوع- إذ هم تلبسوا بالتقوى املتمثلة باإليامن 
املداومة  عىل  فضاًل  واإلحسان،  الصالح  والعمل 
عليها)80(، عىل حني صورت اآلية اإلحسان »املنهج 
املرغوب فيه، فيكون اإلحسان هو العمل عىل الوجه 
املرغوب فيه فقط من دون خصوصية ًأخرى فيه«)81(، 
يف  الصاحلات  وعملوا  آمنوا  ممن  املحسنني  وتعظيم 
 ُ اآلية واضح لتعلق حب اهلل تعاىل هبم لقوله: ﴿َواللَّ
الكثرية  اآليات  من  ذلك  وغري  الُْمْحِسننَِي﴾،  ُيِبُّ 

التي تؤكد املطلب نفسه. 

بني  فعلية  ثنائية  وجود  إىل  آنًفا  تقد  مما  نخلص 
اجلودة أو »اإلتقان واإلحسان غري أنَّ اإلتقان عمل 
يتعلق باملهارات التي يكتسبها اإلنسان، فيام اإلحسان 
قوة داخلية ترتبى يف كيان املسلم وتتعلق يف ضمريه 
وترتجم إىل مهارة يدوية، وباإلمجال يمكن القول إنَّ 
اجلودة تعني إجادة العمل، واإلتقان درجة عالية يف 
ما  وهذا  لإلتقان«)82(،  مرادف  واإلحسان  اجلودة، 
أكده الرسول األكرم إذ نقل عنه قوله: »رحم اهلل 
من عمل صاحلًا فأتقنه«)83(، وصفوة ذلك أنَّ العمل 

الصالح املتقن من آثار اإلحسان قطًعا.

 ال�شتقامة في تمام العمل وكماله. 4

قال الراغب: »واالستقامة ُيقال يف الطريق الذي 
لزومه  اإلنسان:  واستقامة  مستٍو...  خٍط  عىل  يكون 
بضوابط  االلتزام  تعني  فهي  املستقيم«)84(،  املنهج 
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الدراسات  بعض  أنَّ  نجد  وهلذا  وتعليامهتا،  الرؤى 
الشاملة  واجلــودة  باجلودة  اختصت  التي  الوضعية 
معايري  من  وعدهتا  ــة  املــزيَّ هــذه  أمهية  إىل  التفتت 
بإدارة  العليا  اإلدارة  التزام  »إن  قيل:  لذا  النجاح؛ 
عىل  التدريب  القيادة  عىل  يوجب  الشاملة  اجلــودة 
املفاهيم واملبادئ األساسية يف هذه الفلسفة بام يقق 
العليا  اإلدارة  تكن  مل  فإذا  مزاياها...  من  االستفادة 
تظهر التزامها ودعمها الكامل للربامج فلن تنجح يف 

تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة«)85(.

الكريم  القرآن  استعملها  مفردة  واالستقامة 
سنن  بمعايري  ــزام  ــت واالل االنضباط  عىل  للداللة 
الرشيعة وتعليامهتا النظرية والعملية، إذ عد هذا املبدأ 
بعض  ارتقت  فقد  القرآنية،  املنظومة  أساسيات  من 
التعليامت فيه إىل مرتبة اإللزام وجوًبا وهنًيا، مما يتم 
عىل املكلف أْن يمتثل ألعباء تلك املسؤولية الرشعية، 
ومن هنا صور القرآن الكريم االستقامة بأهنا الطريق 
األقرص للنجاح، والضامن من عدم الوقوع يف احلزن، 
ِيَن قَالُوا َربَُّنا  واخلوف من الفشل، قال تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ
لَّ َتَافُوا 

َ
ُل َعلَيِْهُم الَْمالئَِكُة أ ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا تَتََنَّ اللَّ

وا بِاْلَنَّةِ الَِّت ُكنُتْم تُوَعُدوَن﴾)86(،  بِْشُ
َ
َول َتَْزنُوا َوأ

الدنيا  بخري  للفوز  رشًطا   - االستقامة   - ُعدت  بل 
رِيَقةِ  َّوِ اْسَتَقاُموا َعَ الطَّ ل

َ
واآلخرة، إذ يقول تعاىل: ﴿َوأ

اء َغَدقًا﴾)87(، فاآلية ناظرة إىل حتمية  ْسَقيَْناُهم مَّ
َ
ل

التزام املخاطبني برشيعة اإلسالم، إذ لو استقاموا عىل 
رزًقا  لرزقوا  مقتضياته  عىل  والثبات  تعليامته  طريقة 
إشارة  َغَدقًا﴾  اء  مَّ ْسَقيَْناُهم 

َ
﴿ل لقوله:  وفرًيا)88( 

عنها؛  كنايًة  املــاء  وجعل  واخلــريات،  »املنافع  إىل 
ألنَّ املاء أصل اخلريات كلها يف الدنيا«)89(، وألمهية 

العمل  النبي األكرم برضورة  االستقامة ُخوطب 
َوَمن  ِمرَْت 

ُ
أ َكَما  ﴿فَاْسَتقِْم  تعاىل:  لقوله  بموجبها 

تَاَب َمَعَك َوَل َتْطَغْواْ إِنَُّه بَِما َتْعَملُوَن بَِصٌي﴾)90(.
عىل أنَّ القرآن الكريم شّدد عىل أْن يكون العمل 
ومتامها،  اإلسالم  رشيعة  كامل  بمقتض  كاماًل  تاًما 
دِيَنُكْم  لَُكْم  ْكَملُْت 

َ
أ ــوَْم  ﴿اْلَ تعاىل:  قــال 

اِلْساَلَم  لَُكُم  َورَِضيُت  نِْعَمِت  َعلَيُْكْم  تَْمْمُت 
َ
َوأ

دِيًنا﴾)91(، وال خيفى أنَّ ما ُأريد بقيدي التامم والكامل 
وحسنهام،  والعملية  النظرية  املنظومتني  جودة  هو 
والعارض،  األصــل  نقص  من  خلومها  عىل  فضاًل 
نقصان  إلزالة  االمتام:  »أنَّ  بينهام  الفرق  أنَّ  بلحاظ 
بعد  العوارض  نقصان  إلزالــة  ــامل:  واالك األصــل، 
متام األصل«)92(، أي »إنَّ كامل الشء حصول ما هو 
الغرض منه، ومتام الشء انتهاؤه إىل حد ال يتاج إىل 
شء خارج عنه، والناقص ما يتاج إىل شء خارج 
عنه«)93(، وبالتدبر يف داللة ما تقدم من معنى الكامل 
والتامم يف اآلية املباركة ومعطيات العمل هبام يتضح 
النظرية  باملنظومتني  الكريم  القرآن  اهتامم  عظيم 
وآثارمها  متعلقاهتام  مجيع  خلو  وتأكيده  والعملية 
مرتبة  إىل  الوصول  إىل  مرقاة  وذلك  نقص  أي  من 

االستقامة التي هي اجلودة واإلحكام ثمًة.   

الأمانة والوفاء بالمواثيق والعهود . 5

املختصة  الوضعية  الدراسات  أنَّ  من  الرغم  عىل 
بـ)اجلودة( و)اجلودة الشاملة( اشارت يف مدوناهتا يف 
أثر األمانة وااللتزام  إىل  شذرات موزعة هنا وهناك 
املنتوج  تسويق  جمال  يف  السيام  وسمومها،  باملواثيق 
وكسب  خدماهتم  تسويق  ديمومة  عىل  احلفاظ  بغية 
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ذلك  مقابل  يف  ونلحظ  واملــورديــن،  الزبائن  رضا 
وااللتزام  األمانة  بخصيصة  الكريم  القرآن  اهتامم 
اخلصيصة  هذه  أصبحت  إذ  فريًدا،  اهتامًما  بالعهود 
من صفات املؤمنني ومن لوازمهم، وهذا ما نلحظه 
التي نسبت  املؤمنون يف اآلية األوىل  يف مطلع سورة 
﴿قَْد  تعاىل:  لقوله  غريهم  دون  املؤمنني  إىل  الفالح 
التي  اآليــات  عرضت  ثم  الُْمْؤِمُنوَن﴾)94(،  فْلََح 

َ
أ

ومنها  وخصائصهم،  سامهتم  من  جمموعة  تليها 
وََعْهِدهِْم  َلَمانَاتِِهْم  ُهْم  ــَن  ي ِ ﴿َوالَّ تعاىل:  قوله 
واآليــات  ــات  اآلي هذه  يف  وبالتدبر  َراُعــوَن﴾)95( 
بمفهومها  باألمانة  ُأريــد  ما  أنَّ  يتبني  العالقة  ذات 
بل  اخليانة،  وعدم  واملواثيق،  العهود  حفظ  الواسع 
بقرينة  ورعايته،  تقدم  ما  كل  عىل  املحافظة  وجوب 
نفيد  فإننا  وعليه  نفسها،  اآلية  يف  ﴿َراُعوَن﴾  كلمة 
من ذلك أنَّ التقصري يف املحافظة عىل االمانات يتِّم 
وعرًفا،  ووجداًنا  الرضر)96(رشًعا  رفع  األمني  عىل 
األداء،  األمني:  عىل  واجبات  ثالث  ترتتب  »وهبذا 
اجلنبة  إىل هذه  وبالنظر  واملحافظة، واإلصالح«)97(، 
آيتنا حمل  آيات األحكام ومنها  املستمدة من  الفقهية 
لعرض  صورة  انصع  قدم  القرآن  أنَّ  نرى  الشاهد 
عليها،  واحلفاظ  امتامها،  خالل  من  اخلدمات  جودة 

وديمومة جودهتا. 

وبالتبرص يف آيات القرآن الكريم نجد هذا املعنى 
رعاية  الكريم  القرآن  رعاية  عرب  وضوًحا  يتجىل 
اجلودة  بنظام  وعالقتها  املواثيق  احرتام  ملبدأ  خاصة 
عد  بل  واملنتجات،  اخلدمات  ببقية  باهتاممه  أســوًة 
وقيد  متامها  ورشط  )اجلــودة(  لــوازم  من  املبدأ  هذا 
ِيَن يُوفُوَن  نجاحها، وإذا ما تدبرنا  يف قوله تعاىل: ﴿الَّ

ِيَن يَِصلُوَن  ِ َوَل يِنُقُضوَن الِْميَثاَق ٢٠ َوالَّ بَِعْهِد اللَّ
ن يُوَصَل َوَيْخَشْوَن َربَُّهْم َوَيَخافُوَن 

َ
ُ بِهِ أ َمَر اللَّ

َ
َما أ

َرّبِِهْم  وَْجهِ  ابْتَِغاء  واْ  َصرَبُ ِيَن  َوالَّ ُسوَء الَِساِب ٢١ 
ا وََعاَلنَِيًة  ا َرزَْقَناُهْم ِسًّ ِممَّ نَفُقواْ 

َ
اَلةَ َوأ قَاُمواْ الصَّ

َ
َوأ

ُعْقَب  لَُهْم  ْولَئَِك 
ُ
أ ّيَِئَة  السَّ بِاْلََسَنةِ  ــْدَرُؤوَن  َوَي

حددت  فاآليات  احلقيقية،  هذه  نلحظ  ارِ﴾)98(  ادلَّ
جمموعة من الضوابط واملعايري وعدهتا رشوًطا عمليًة 
ْلَاِب﴾ وقيوًدا مشددًة عليهم، ويف ضوء 

َ
ْولُواْ ال

ُ
لـ﴿أ

ذلك ُينقل عن الرسول األكرم قوله: »ال دين ملن ال 
عهد له، وال إيامن ملن ال أمانة له«)99(.

عرضتها  التي  التسعة  الضوابط  راقبنا  ما  وإذا 
يتجىل  ــاِب﴾  ْلَ

َ
ال ْولُواْ 

ُ
لـ﴿أ رشًطــا  لتكون  اآليــات 

مبدأ  صدارة  ونلحظ  العالقة،  ذي  املعنى  بوضوح 
لتالزمهام؛  نقضها،  وحرمة  باملواثيق  والوفاء  األمانة 
الوفاء  ولــوزم  األمانة  مبدأ  وجــوب  اثبات  إنَّ  أي 
هذه  الباحث  عد  لذا  عدمهام،  حرمة  يلزم  باملواثيق 
اخلصيصة من ضمن املعايري العملية إلنجاح العمل 

وجودته، يف مجيع عنارص املؤسسة ومفاصلها.

المطلب الثالث: الخ�شائ�ض والمعايير العملية 

ال�شاندة

ــودة  اجل خصائص  مــن  النمط  ــذا  هب ــراد  املـ إنَّ 
واآلليات  التفصيلية،  الفنون  تلك  هي  ومعايرها 
صيانة  عىل  القادرة  العملية  اإلجراءات  من  الدقيقة 
بمنزلة  فهي  خدماهتا،  وتطوير  املؤسسة  مكتسبات 
الرئيسة،  اإلجرائية  للقوى  الساندة  العملية  القوى 

ويمكن حرصها باآليت: 
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 القدرة على الت�شويق. 1

اجتامعية  »عملية  بأنه:  التسويق  مفهوم  عرف 
يصل من خالهلا األفراد أو املجاميع عىل ما يتاجونه 
بينهم  فيام  التبادل  عمليات  خالل  من  به  ويرغبون 
التسويق  إنَّ  أي  أقياهنا«)100(؛  وحتديد  للمنتجات 
ُيالحظ  فيه حاجة السوق ورغبة املستهلك، ولتأمني 
إىل  يتاج  اجلودة  معايري  وفق  عىل  التسويقي  النظام 
عرفت  لذا  املؤسسة،  أهداف  لتحقيق  تؤهلها  إدارة 
بالتخطيط،  املتعلقة  »العمليات  بأهنا:  التسويق  إدارة 
التسويقية  األنشطة  عىل  والرقابة  التنفيذ،  التنظيم، 

لتسهيل عمليات التبادل بكفاءة وفاعلية«)101(. 

أصل  الكريم  الــقــرآن  تأكيد  نلحظ  هنا  ومــن 
التسويق والدعوة إىل عرض اخلدمات بآليات وفنون 
تليق بمبادئ املؤسسة وقيمها، قال تعاىل: ﴿اْدُع إِِل 
وََجادِلُْهم  اْلََسَنةِ  َوالَْموِْعَظةِ  بِاْلِْكَمةِ  َرّبَِك  َسبِيِل 
ْحَسُن﴾)102(، وهذا ما ينبئ عن أنَّ اآلية 

َ
أ ِهَ  بِالَِّت 

»أي  باحلسن  الدعوة  اقرتان  بوجوب  تقيض  املباركة 
والبيان  واألسلوب  املضمون  يف  احلسن  يكون  أْن 
اآلية  داللة  من  نلحظ  نفسه  الوقت  ويف  مًعا«)103(، 
وسياقها وجود ثالثة مستويات للتفاوض مع املتلقي 
املطلب  وهذا  ومقامه،  حاله  يوائم  وبام  املستفيد،  أو 
 ِ نفسه تم تأكيدُه يف قوله تعاىل: ﴿فَبَِما رَْحٍَة ّمَِن اللَّ
واْ  َلنَفضُّ الَْقلِْب  َغلِيَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  َولَْو  لَُهْم  ِلَت 
وََشاوِرُْهْم  لَُهْم  َواْسَتْغفِْر  َعنُْهْم  فَاْعُف  َحْولَِك  ِمْن 
َ ُيِبُّ  إِنَّ اللَّ  ِ ْ َعَ اللَّ ْمرِ فَإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

َ
يِف ال

املنظومة  رؤية  عرض  أنَّ  لبيان  نَِي﴾)104(،  الُْمَتَوّكِ
فن  جتيد  قيادة  إىل  حتتاج  العملية  مناهجها  وجــودة 
التعاطي وقدرة التواصل، واعتامد مبدأ االنفتاح عىل 

اآلخر باملودة واملحبة، واإلصغاء إليه، والتشاور معه 
يف كل أمر، ومن ثم التوكل إلكامل األعامل وإمتامها 
وأهدافها،  املنظومة  غاية  حتقيق  بغية  وعــزم  بقوة 
خدمات  لتسويق  رافًدا  تشكل  املقومات  تلك  فكل 
التسويق  أخالقيات  ضمن  من  ُتعد  التي  املنظومة 

وأدبياته لزوًما.

الِْمْكَياَل  ْوفُواْ 
َ
أ قَوِْم  وإذ نراقب قوله تعاىل: ﴿َوَيا 

ْشَياءُهْم 
َ
أ الَّاَس  َتبَْخُسواْ  َوَل  بِالْقِْسِط  َوالِْمزَياَن 

أنَّ  نلحظ  ُمْفِسِديَن﴾)105(  رِْض 
َ
ال يِف  َتْعَثْواْ  َوَل 

ومتام  واملــســاواة،  العدل  إىل  بدعوهتا  ترصح  اآليــة 
إىل  نفسه  الوقت  يف  وتدعو  نقصانه،  وعدم  العمل 
عدم االختالط بالقبيح)106(، فاآلية ربطت خمرجات 
الرئيسة  بمقدماهتا، فهي تؤكد معايري اجلودة  اجلودة 
وتستصحبها عىل آخر فقرات اإلنتاج يف العالقة بني 
ومعيارها  اخلصيصة  هذه  لتكون  وامُلستهلك،  املنتج 

إحدى القوى الساندة للجودة.

 التجديد والتطوير. 2

بأنه:  اجلــودة  مبادئ  ضــوء  يف  التجديد  ــرف  ُع
العملية  مواءمة  قدرة  عىل  تطرأ  التي  »التحسينات 
احتياجات  مع  واخلــدمــات  واملنتجات  الصناعية 
وزيــادة  املنظمة  نمو  متطلبات  أو  املتزايد  الطلب 
»الكد  بأنه:  التطوير  عرف  حني  عىل  حجمها«)107(، 
يف  املؤسسة  تبلغه  أْن  يمكن  ما  أرفع  بلوغ  سبيل  يف 
أداء ما تقوم به من عمل أًيا كانت نوعية هذا العمل، 
ويف أي مستوى من املستويات، مما يقق هلا األفضلية 
فيه  شك  ال  ومما  املؤسسات«)108(،  من  غريها  عىل 
عىل  تفيض  املستدام  والتجديد  التطوير  عملية  أنَّ 
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أقراهنا  التفوق عىل  ثم  ومن  التميز،  مسحة  املؤسسة 
وظرفيه  اإلنسان  تطور  مواكبة  عرب  املؤسسات  من 
اجلديد،  الواقع  يوائم  ما  وتقديم  واملكاين،  الزماين 
املستمر أحد ركائز منهجية  التحسني  وهلذا عد مبدأ 
تتضمن  شاملة  عملية  فهي  الشاملة...  اجلودة  إدارة 
وصف  يمكن  ثم  ومن  كافة،  املنظمة«)109(  أنشطة 
هذه اخلصيصة بمفهومها العام بأهنا تلك اإلجراءات 
األداء  حتسني  إىل  هتدف  التي  واملنتظمة  املدروسة 

وتطويره.

 وبمراقبة آيات القرآن الكريم نلمس هذه احلقيقية 
جلًيا يف اآليات األوىل التي نزلت عىل صدر احلبيب 
ِي َخلََق   بِاْسِم َرّبَِك الَّ

ْ
حممد لقوله تعاىل: ﴿اقَْرأ

ْكَرُم  
َ
َوَربَُّك ال  

ْ
اقَْرأ ِمْن َعلٍَق٢  اِلنَساَن  َخلََق   ١

لَْم  َما  اِلنَساَن  َعلََّم   ٤ بِالَْقلَِم  َعلََّم  ِي  الَّ  ٣
َيْعلَْم﴾)110(، إذ يتبني للمتدبر دعوة القرآن إىل القراءة 
للبحث عن حقيقة ما ييط باإلنسان من موجودات 
فعله،  ينبغي  ما  بغية معرفة  عامًة وإىل ماهيته خاصًة 
التطور  أي  االستمرار  منه  نفيد   ﴾

ْ
﴿اقَْرأ الفعل  إذ 

والتطوير  للتحسني  دعوة  فهي  البحثية،  املسألة  يف 
﴾ أْن يفعل 

ْ
املستمر، بلحاظ أنَّ املطلوب »بقوله ﴿اقَْرأ

القراءة يف احلال أو املستقبل القريب من احلال«)111(، 
ونتبرص من اآلية نفسها وجود نكتة مقتضاها أنَّ آية 
القراءة  أمر  لتأكيد  جاءت  ْكَرُم﴾ 

َ
ال َوَربَُّك   

ْ
﴿اقَْرأ

بأنَّ  خفي  طرف  من  ولإلشعار  جهة،  من  ألمهيتها 
الباري  بكرم  الزيادة والتطوير القرتاهنا  تفيد  القراءة 

جلَّ شأنه من جهة أخرى عىل األظهر.

نزلت  التي  الثانية  السورة  أنَّ  بالذكر  واجلدير 
سورة  هي  العلق  سورة  بعد   األكرم النبي  عىل 

وتتطابق  تعاليمه  تتابع  الكريم  القرآن  إنَّ  أي  املدثر، 
بمرحلة  للعمل  األكرم  الرسول  تدعو  فهي  معانيه، 
ُتعنى  جديدة  مرحلة  وهي  القراءة،  مرحلة  بعد  ما 
اخلطاب  نزل  لذا  الطاقة،  واستنطاق  اهلمة  باعتصار 
ثُِّر ١  الُْمدَّ َها  يُّ

َ
أ بقوله: ﴿يَا   الرسول اإلهلي عىل 

نِذْر﴾)112( أي قم بكل وجودك، إليقاظ األمة 
َ
ُقْم فَأ

الدنيوية  األخطار  عواقب  من  وإنذارها  غفلتها  من 
جهد  من  بوسعك  ما  كل  بذل  أي  واألخــرويــة)113( 
واجتهاد للخروج من التدثر والولوج إىل عامل جديد 
ِمالكه العمل احلسن بقرينة فعل األمر ﴿ُقْم﴾، ومن 
قوله  الرسول  لقيام  تعاىل  اهلل  خطاب  مالزمات 
﴾)114(تعظياًم هلل تعاىل، وقوله:  ْ تعاىل: ﴿َوَربََّك فََكرّبِ
ثيابك)116(  شمر  معناه  َفَطّهِْر﴾)115(،  ﴿َوثَِيابََك 
عامل  ذم  خالل  من  اجلاهلية  براثن  تطهري  عن  كناية 
وهذ  اجلديد،  اإليامن  عامل  طهارة  وإقــرار  الضاللة، 
فَاْهُجْر﴾)117(واملعنى  ﴿َوالرُّْجَز  تعاىل:  بقوله  ُأكد  ما 
يتجىل أكثر بالدعوة إىل التجديد والتحسني من خالل 

التبرص ببقية آيات السورة املباركة.

ّيَِئةِ  السَّ َمــاَكَن  ْلَا  بَدَّ ﴿ُثــمَّ  تعاىل:  قوله  أمــا 
فاآلية  نفسه،  املعنى  منه  فنستقي  اْلََسَنَة﴾)118( 
تعرض حقيقة برهانية مفادها التصديق بأنَّ اهلل تعاىل 
خلق اإلنسان »وهداه إىل ما يسعده... وجعل له سبياًل 
ينتهي إىل سعادته فإذا سلك سبيله الفطري فهو، وإال 
إىل  رجوعه  يف  مطمع  ال  انحراًفا  عنه  انحرف  فإْن 
الغاية«)119(، كام نجد  فيه  سوي الرصاط فقد بطلت 
ونبذها التسامها  السالفة  املناهج  استقبح  القرآن  أنَّ 
النظم  من  خلت  إْن  التطور،  آفة  وعدها  باجلمود 
ومن  واإلنامء،  التحسني  تقر  التي  والفطرية  العقلية 
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َتتَِّخُذوا  ل  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿يَا  تعاىل:  قوله  ذلك 

ْوِلَاَء إِِن اْسَتَحبُّوا الُْكْفَر َعَ 
َ
آبَاَءُكْم ِإَوْخَوانَُكْم أ

الصحيح  الدين  »أنَّ  نعلم  هنا  ومن  اْلِيَماِن﴾)120(، 
احلياة...  جوانب  كل  يف  احلركة  يبعث  الــذي  هو 

ويوجد التكامل والرقي«)121( والتطور دائاًم. 

ارتبطت  الكريم  القرآن  أنَّ  تقدم  ما  وحصيلة 
املستويني  عىل  والتحسني  التجديد  بمبدأ  مضامينه 
لتأريخ  الكونية  السنن  قراءة  عرب  والعميل  النظري 
وعد  املستقبل،  واسترشاف  احلارض  وواقع  املايض 
باإلنسان  للسمو  الساندة  القوى  ضمن  من  ذلك 

وأدائه يف جماالت احلياة كافة بجودة وإتقان.     

 التحفيز ومبداأ الثواب والعقاب. 3

»عبارة  ألنه  التحفيز  بمبدأ  العمل  دوائر  اعتنت 
عىل  وتشجعه  الفرد  حُتفز  خارجية،  مؤثرات  عن 
من  التحفيز  عد  وهلــذا  أفــضــل«)122(،  ــأداء  ب القيام 
الفرد  الدافع لدى  ضمن مفاتيح اجلودة؛ ألهنا ختلق 
وتعزز قدراته وتبوب طاقاته من أجل توجيه سلوكه 
نحو هدف معني يصب يف خدمة املؤسسة، وملَّا كان 
اإلنسان  تركيبة  من  واسعة  مساحة  يشغل  التحفيز 
النفسية، فضاًل عىل الذهنية، فهو خُيلق الباعث لتعزيز 
الثقة بالنفس، ويرك املشاعر ومن ثم طاقاته الكامنة 
لالندفاع صوب هدفه ومبتغاه، وال خيفى أنَّ الدافع 
وتوجه  الفرد  تفكري  عىل  تؤثر  داخلية  »قوة  هو  إنام 
ُعدَّ واحلال هذه  فإنه  باجتاه اهلدف«  سلوكه اإلنساين 
من القضايا املعنوية التي حملها الذهن بادئ ذي بدء، 
متقنة  وعملية  إجرائية  أدوات  إىل  تتحول  ثم  ومن 

بحكم الدافع الذي يتولد بفعل قدح التحفيز.

يف مقابل ذلك نجد أنَّ التحفيز يف منظور القرآن 
األرضية؛  الدراسات  عن  طبيعته  يف  خيتلف  الكريم 
تكون  ال  القرآنية  املنظومة  يف  التحفيز  مؤثرات  ألنَّ 
هي  بل  فحسب؛  اخلــارجــي  املؤثر  عىل  مقصورة 
القرآنية  املنظومة  يف  فاملؤمن  أيًضا،  ذاتية  داخلية 
معيار  عرب  للعدالة  املوافق  العمل  نظام  طبيعة  تلهبه 
العمل  بأنَّ  القناعة  والكفاءة، فضاًل عىل  اجلهد  بذل 
عىل  عالوة  تعاىل،  اهلل  رضا  مصداقه  غيبي  مد  باعثه 
املستويني  عىل  لديه  واحلسن  الصالح  العمل  تأصيل 
النظري والعميل، وفوق هذا وذاك نجد لعظيم اجلزاء 
الدنيوي واألخروي حضوًرا واضًحا يف تعزيز حافز 

العمل من خالل مبدأ الثواب والعقاب.

وحتفيزه  الفرد  دافعية  نمو  حركة  يف  وبالتبرص 
املنظور  احلقيقة شاخصًة عىل وفق  نجد هذه  للعمل 
والتسابق  الصالح،  العمل  عىل  »فاحلث  القرآين 
األعامل،  من  والصاحلات  اخلــريات  عىل  والتنافس 
األقــوال  من  واملنكرات  الــرشور  فعل  عن  والنهي 
النهي  أنَّ هذا احلث وذاك  باعتبار  واألفعال، وذلك 
سواء  اإلحجام  عىل  باعثني  أو  اإلقدام  عىل  حافزين 
كان الثواب والعقاب عاجلني أم آجلني«)123( وسواء 

أكانا دنيويني أم أخرويني.

ويف ضوء ذلك نفهم أنَّ القرآن الكريم َأكرَبَ الذين 
يسارعون يف إنجاز أعامهلم، لقوله تعاىل: ﴿فَاْستَبُِقواْ 
اْلَْيَاِت﴾)124(والتسابق هو االجتهاد يف طلب الشء، 
وهو »التقدم، وما يصله السابق من سبقه؛ ويستعمل 
ابُِقوَن  ﴿َوالسَّ تعاىل:  قوله  ومنه  فضيلة،  كل  إحراز  يف 
ُبوَن﴾)125(... ألن االستباق  ْولَئَِك الُْمَقرَّ

ُ
ابُِقوَن١٠ أ السَّ

ويف  مطلوب«)126(،  وغرض  حمبوب  ألمر  يكون  إنام 
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ُسُبل اخلري  اتباع  أنَّ  الكريم  القرآن   َ بنيَّ نفسه  الوقت 
والعمل الصالح بحاجة إىل التوايص عىل التحفيز، إذ 
نُتُم 

َ
لِْم َوأ يقول سبحانه: ﴿فَال تَِهُنوا َوتَْدُعوا إَِل السَّ

ْعَمالَُكْم﴾)127(، 
َ
ُكْم أ ُ َمَعُكْم َولَن يَِتَ ْعلَْوَن َواللَّ

َ
ال

التمسك  طريق  عن  الغلبة  تعزيز  إىل  دعــوة  فهي 
والضعف  اهلون  ونبذ  العمل،  وجودة  القيم،  بمبدأ 

والرتاجع، ورفض االستسالم.

القرآن  مصداق  عن  احلديث  من  نفرغ  أْن  وقبل 
تعاىل:  قوله  ندّون  أْن  يمكن  املحور  هذا  يف  الكريم 
ُمْؤِمٌن  َوُهَو  نَث 

ُ
أ ْو 

َ
أ َذَكٍر  ّمِن  ا  َصاِلً َعِمَل  ﴿َمْن 

ْحَسِن 
َ
بِأ ْجَرُهم 

َ
أ َوَلَْجزَِينَُّهْم  َطّيَِبًة  َحَياةً  فَلَُنْحيَِينَُّه 

َما اَكنُواْ َيْعَملُوَن﴾)128( إذ نعتقد أنَّ اآلية قد اختزلت 
التحفيز،  مبدأ  عىل  فضاًل  اجلودة  مفردات  من  كثرًيا 
الصالح  والعمل  الطيبة  باحلياة  الفوز  قيدت  فقد 
يف  واقعة  فـ«الفاء  ﴿فَلَُنْحيَِينَّه﴾  لقوله:  املحكم 
يف  وبالنظر  القسم«)129(  الم  والالم  الرشط،  جواب 
الرشط يف مطلع  الذي جاء جواًبا السم  اجلزاء  هذا 
بمبدأ  وعنايته  الكريم  القرآن  حرص  نــدرك  اآليــة 
اجلزاء والثواب والعقاب، ولعل خامتة اآلية املباركة 
َيْعَملُوَن﴾  اَكنُواْ  َما  ْحَسِن 

َ
بِأ ْجَرُهم 

َ
أ ﴿َوَلَْجزَِينَُّهْم 

يعضد هذا الظن لعطفها عىل جواب الرشط والقسم، 
فاآلية تقيد قيًدا جديًدا مفاده أنه »إذا صاروا إىل اهلل 
يعملون«)130(وهو  كانوا  ما  بأحسن  أجرهم  جزاهم 

وعد منه سبحانه وتعاىل.

وبالنظر فيام تقدم يتضح اهتامم القرآن الكريم هبذا 
االجتاه الذي يعد منعطًفا بارتقاء اإلنسان يف أدائه إىل 
الوازعني  ُيعدان  واجلــزاء  فاحلافز  اجلــودة،  مستوى 
القادحني يف تثوير طاقات اإلنسان وقدراته بإحكام 

مما  العمل  جنس  من  سيكون  خاصًة  واجلزاء  عاٍل، 
النتائج،  لنيل تلك  العامل حافز األداء بجودة  يمنح 
ألنَّ النتائج ـ من منظور القرآن ـ مرهونة بمقدماهتا، 
وأنَّ تساوقهام من األمور البدهية، فكلام كان الباعث 
وجــودًة،  عظمًة  أكثر  العمل  كــان  عظياًم  للعمل 

واخلالف صحيح أيًضا.

 الرقابة والمتابعة. 4

األداء  متابعة  من  البد  اجلــودة  استدامة  لضامن 
الرقابة  عرفت  هنا  من  تقويمه،  ثم  ومن  ومراقبته، 
واملنفذين  ــة  اإلداري العمليات  تنفيذ  »متابعة  بأهنا: 
بأول؛ للوصول إىل اهلدف  هلا، وتقويم عملهم أوالً 
املرسوم عىل أفضِل وجه، وأقرص وقت، وأكرب ِدقَّة، 
وأقل خطأ وتكلفة«)131(، إذ يسعى برنامج الرقابة إىل 
إرساء اجلودة نفسها عىل وفق املرسوم الذي ُأعد هلا 
جهة،  من  عدمه  من  للواقع  مطابقتها  وقراءة  سابًقا 
مسارها  عن  انحرافها  أو  اخلطأ  يف  الوقوع  وتاليف 
املرسوم هلا من قبل »الوقاية خري من العالج« من جهة 
قياسية  نظم  استخدام  خالل  من  ذلك  كل  أخرى، 
تتيح إلدارة املؤسسة مقايسة منتوجاهتا بمعايري دقيقة 

تتسم باجلودة أيًضا.

الكريم عىل  القرآن  ويف مقابل ذلك نجد حرص 
التوايص  تأكيده  عرب  ــاس  واألس املهم  املحور  هذا 
بكل مراحل اجلودة وانامطها بغاية حتقيق ديمومتها، 
اإلنسان   عىل  حكمت  العرص  سورة  أنَّ  نلحظ  لذا 
اإِلنَساَن  إِنَّ   ١ ﴿َواْلَعرْصِ  تعاىل:  بقوله  باخلرسان 
تعاىل:  قوله  السورة يف  استثنت  ثم   )132(﴾ ُخرْسٍ َلِفي 
لبيان  اِلَاِت﴾)133(  الصَّ وََعِملُوا  آَمُنوا  ِيَن  الَّ ﴿إِلَّ 
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لنجاح  املنعطف  مها  ـ  الصالح  والعمل  اإليامن  ـ  أنَّ 
اإلنسان وإنجاحه عىل املستويني العقدي والسلوكي، 
ثم بينت السورة رضورة تكامل هذا النجاح بضابط 
االستثناء  عــىل  العطف  ــالل  خ مــن  استدامتهام 
بِاْلَّقِ  ﴿َوتََواَصْوا  تعاىل:  لقوله  بالتوايص  وتقييدمها 
التوايص  أنَّ  عن  للكشف  رْبِ﴾)134(،  بِالصَّ َوتََواَصْوا 
الصالح  والعمل  اإليامن  عىل  والدوام  االتباع  يعني 
واحلث عليهام والتلبس هبام)135(، مما يقتيض استدامة 
املعارف وحتديثها ملواكبة الواقع عىل املستوى العلمي 
بغية الوصول إىل حقيقة األشياء وماهيتها، فضاًل عىل 
مراقبة  عرب  اإلجرائي  املستوى  عىل  العمل  ديمومة 
األداء وتأكد مطابقته للجودة والصالح والصرب عىل 
إىل حتمل عناء  العمل وكامله  ذلك)136(، الفتقار متام 
العمل  أصل  عن  أمهية  تقل  ال  التي  واملتابعة  الرقابة 

كام يتبني من سياق اآليات املذكورة آنًفا. 

وجود  نلحظ  الكريم  القرآن  آيات  إىل  وبالنظر 
ثالثة مستويات للرقابة وهي:  

مستوى الرقابة العليا: فعىل الرغم من أنَّ الرقابة 
الرؤية  بمقتض  املستويات  تلك  مقّدمة  يف  اإلهلية 
لقوله:  سبحانه  إليه  املوجودات  ملراجعة  القرآنية 
نجد  فإّنه  رَّقِيًبا﴾)137(،  ٍء  َشْ  ِ

ُكّ َعَ   ُ اللَّ ﴿َواَكَن 
إدارة  أعطى  الكريم  الــقــرآن  يف  اإلدارة  نظام  أنَّ 
يف  بنّيٌ  وذلك  رعّيتها،  أعامل  رقابة  حّق  املؤّسسات 
َعَملَُكْم   ُ اللَّ فََسَيَى  اْعَملُواْ  ﴿َوقُِل  تعاىل:  قوله 
﴿َوَرَفْعَنا  وقوله:  َوالُْمْؤِمُنوَن﴾)138(،  ــوُلُ  َورَُس
َبْعًضا  َبْعُضُهم  ِلَتَِّخَذ  َدرََجاٍت  َبْعٍض  فَْوَق  َبْعَضُهْم 
ُسْخرِيًّا﴾)139( بمعنى أنَّ »بعض من املجتمع مسّخر 
آلخرين بام عنده واآلخرون متسّخرون له بال واسطة 

أو بواسطة«)140(، ويف هذا السياق روي عن الرسول 
األكرم أّنه قال: »كّلكم راٍع، وكّلكم َمسؤول عن 

رعيته«)141(. 

ومستوى الرقابة املجتمعية: ويمثل هذا املستوى 
باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، إذ من فروضات 
ومتابعة  االجتامعي  بيئته  مراقبة  اإلسالمي  املجتمع 
املستوى  ومنها  مجيعها  املستويات  عىل  نظامه  تطبيق 
ما هو خري وذو  الوقوف عىل كل  العميل عن طريق 
ٌة يَْدُعوَن  مَّ

ُ
جودة، بقوله تعاىل: ﴿َوْلَُكن ّمِنُكْم أ

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ 
ْ
إَِل اْلَْيِ َوَيأ

هذا  ارتقى  وقد  الُْمْفلُِحوَن﴾)142(،  ُهُم  ْولَـئَِك 
ُ
َوأ

عن  نقل  إذ  الوجوب،  درجة  إىل  الرقابة  من  النمط 
فاستطاع  منكرا  رأى  »من  قال:  أنه   األكرم النبي 
أن يغريه بيده فليفعل، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل 

يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن«)143(.

القرآن  اعتنى  وقــد  الذاتية:  الرقابة  ومستوى 
بواعث  من  وعده  الرقابة  من  املستوى  هبذا  الكريم 
جودة  ضمنها  ومن  متعلقاهتا،  ومجيع  احلياة  إصالح 
العمل وإحكامه، إذ عد اصالح الفرد واعداده مآله 
قال  ــراد،  أف جمموعة  املجتمع  إذ  املجتمع،  إصــالح 
َما  واْ  ُ ُيَغّيِ َحتَّ  بَِقْوٍم  َما   ُ ُيَغّيِ َل   َ اللَّ ﴿إِنَّ  تعاىل: 
نُْفِسِهْم﴾)144(، ويف شأن مراقبة النفس قال تعاىل: 

َ
بِأ

أمري  يقول  بَِصَيةٌ﴾)145(،  َنْفِسهِ  َعَ  اِلنَساُن  ﴿بَِل 
رقيبًا  نفسك  عىل  نفسك  من  »اجعل   :املؤمنني

واجعل آلخرتك من دنياك نصيبًا«)146(.

وزبدة ما سبق من عرض نفهم عمق اهتامم القرآن 
الكريم بمبدأ الرقابة واملتابعة، وجعل أمهيته جنًبا إىل 
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عىل  العمل،  جلودة  الرئيسة  اخلصائص  أمهية  جنب 
يعد  وال  العمل  باكورة  يف  يشرتك  ال  أنه  من  الرغم 
َر لنا أنَّ من  من صريورته، ولكنَّ القرآن الكريم َصوَّ
العمل  صالح  عىل  احلفاظ  اجلودة  أولويات  ضمن 
هلذا  الضامن  املستمرة  واملتابعة  الرقابة  إذ  وجودته، 

املكتسب.

خاتمة

كان  تعاىل،  اهلل  بتوفيق  البحث  مطالب  إمتام  بعد 
من  إليه  توصلنا  ما  أهم  عىل  الضوء  تسلط  من  البد 

نتائج، وهي تلخيًصا عىل النحو اآليت:

اتضح لدى الباحث بأنَّ اجلودة تعني: أداء املنظمة 
تلبية  بغية  ومتبنياهتا  رؤيتها  يوافق  بام  والتام  الكامل 

حاجات اإلنسان املرشوعة.

املنظومة  • بمنظور  اجلودة  الباحث  عرف 
هليكل  والتام  الكامل  األداء  بأهنا:  اإلسالمية 
أفراًدا ومجاعات بام  النظم االجتامعية اإلسالمية 
يتساوق ومتبنيات رؤيتها الكونية تلبية حلاجات 

اإلنسان املرشوعة.
املدخل  • ُيعد  اجلودة  نظام  أنَّ  الباحث  وجد 

والنافذة للتفريق بني ما هو متميز ورديء.
من  • اجلودة  رواد  أكده  ما  عىل  الباحث  حتفظ 

إلرضاء  السعي  عىل  يقوم  التسويق  مبدأ  أنَّ 
املستهلك، من دون أْن توضع باحلسبان عواقب 
بعضها التي قد تناىف ومقتضيات املصلحة العامة 

فضاًل عن اخلاصة.
الباحث أنَّ تطور تسمية اجلودة إىل اجلودة  • يرى 

اجلودة  فمعنى  التسامح،  من  شء  فيها  الشاملة 

السعي وراء االتقان والتميز، واالنتقال من  هو 
الواقع إىل ما ينبغي فعله، من خالل قراءة احلارض 
ورصد حاجاته، واسترشاف املستقبل والعمل يف 

ضوء متطلباته، وهبذا تتحقق الشمولية قطًعا.
وجد الباحث أنَّ للجودة نمطني أحدمها النظري  •

تطبيقي  واآلخر  واالهداف،  املبادئ  ويتضمن 
يتضمن العمل عىل ترمجة معايري اجلودة إىل واقع 

إجرائي. 
 يسب الباحث أنَّ رؤية القرآن الكريم خلصائص  •

اجلودة ومعايري تطبيقها تنقسم عىل نوعني نظري 
وعميل، يف الوقت الذي ينقسم النوع الثاين عىل 

أساسية وساندة. 
 عد الباحث اخلصائص واملعايري النظرية للجودة  •

يف القرآن الكريم من القضايا الكلية، التي يمكن 
وصفها بالقضايا التي تدرك بالعقل بداهًة، فهي 
مالزمة بني األمر ووجوب مقدماته، ومنه علل 
واألرضية،  الساموية  الدراسات  اختالف  ندرة 
وهي اآليت: الرؤية: املوضوع والغاية، التخطيط 
وبعدها  القيمية  واملنظومة  اإلسرتاتيجي، 

الروحي واألخالقي، وعلو اهلمة.
عملية  • ومعايري  خصائص  وجود  الباحث  تبنى 

من  يمكن  القرآنية،  الرؤية  وفق  عىل  رئيسة 
خالهلا انتقال املؤسسات من اجلانب النظري إىل 
بُأمات اآلليات واألدوات  العميل، وقد وصفها 
عىل  مبني  تشخيصها  إدراك  وأنَّ  اإلجرائية، 
مقتضيات مصلحة العمل، وهي: حكمة القيادة 
وإتقان إداراهتا، ووحدة فريق العمل وانسجامه، 
واالستقامة  الصالح،  العمل  مقدمة  واإلحسان 

بتامم العمل وكامله، والوفاء باملواثيق والعهود.
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أنَّ  • الباحث  يسب  وكامهلا  اجلودة  إمتام  لغرض 
ومعايري  بخصائص  اجلودة  رفد  الكريم  القرآن 
التفصيلية،  الفنون  بوصفها  ساندة،  عملية 
العملية  اإلجراءات  من  الدقيقة  واآلليات 
وتطوير  املؤسسة  مكتسبات  صيانة  عىل  القادرة 
خدماهتا، وهي: القدرة عىل التسويق، والتجديد 
والعقاب،  الثواب  ومبدأ  والتحفيز  والتطوير، 

والرقابة واملتابعة.
للرقابة  • مستويات  ثالثة  وجود  الباحث  يسب   

العليا،  وهي:  الكريم  القرآن  رؤية  وفق  عىل 
واملجتمعية، والذاتية.

 الهوام�ض 

ظ: معجم مقايس اللغة، ابن فارس: 178.( 1)

خمتار الصحاح، الرازي: 116.( 2)
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اجلودة الشاملة وااليزو/ مدخل معارص، سمري كامل ( 4)
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التدريب،  يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  مهارات  العاملي« 
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تعريف كروسبي  احلال  كام هي  البحثي،  الصعيد  عىل 
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أمحد جودة:294. 

إدارة اجلودة الشاملة وااليزو/ مدخل معارص، سمري ( 23)
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ظ: تفسري البضاوي، نارص الدين الشريازي البيضاوي: ( 78)
.17 /3

سورة املائدة: اآلية 93.( 79)

األعىل ( 80) عبد  القرآن،  تفسري  يف  الرمحن  ظ: مواهب 
السبزواري: 12/ 205 ـ 206.

املصدر نفسه: 12/ 213.( 81)

زاير وداود ( 82) التعليم، سعد عيل  القرآين جلودة  التأصيل 
األساسية/  الرتبية  كلية  جملة  صربي،  السالم  عبد 

جامعة بابل: العدد 81، 281. متوز 2012م

اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 13/ 244.( 83)

مفردات ألفاظ القرآن، الراغب االصفهاين: 692.( 84)

التخطيط اإلسرتاتيجي ألجل التميز املؤسسايت، نادين ( 85)
كامل كريت: 144.

سورة فصلت: اآلية 30.( 86)

سورة اجلن: اآلية 16.( 87)

ظ: امليزان يف تفسري القرآن، الطبااطبائي:20/ 50.( 88)

التفسري الكبري، الرازي: 15/ 30/ 148.( 89)

سورة هود: اآلية 112.( 90)

سورة املائدة: من اآلية 3.( 91)

الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري: 15. ( 92)

مفردات ألفاظ القرآن، الراغب االصفهاين: 186.( 93)

سورة املؤمنون: اآلية 1.( 94)

سورة املؤمنون: اآلية 8.( 95)

مكارم ( 96) نارص  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل  ظ: 
شريازي: 8/ 468.

املصدر نفسه: 8/ 469.( 97)

سورة الرعد: اآلية 20ـ 21 ـ 22.( 98)

املجليس، بحار األنوار: 81/ 252.( 99)

إدارة التسويق، ثامر البكري: 26.( 100)

اسرتاتيجيات التسويق، ثامر البكري: 382. ( 101)

سورة النحل: من اآلية 125.( 102)

تفسري النور، حمسن قراءيت: 4/ 584.( 103)

سورة آل عمران: من اآلية 159.( 104)

سورة هود: اآلية 85.( 105)

ظ: التبيان يف تفسري القرآن، الطويس: 5/ 385.( 106)

موقع ( 107) البرشية،  املوارد  إلدارة  العريب  املنتدى 
https://hrdiscussion.com/hr.html .ألكرتوين

التميز واملوهبة والقيادة، جون جاردنر: 21. ( 108)

حمفوظ ( 109) وتطبيق،  مفاهيم  الشاملة/  اجلودة  إدارة 
أمحد جودة: 181 ـ 182.

سورة العلق: اآلية 1ـ2 ـ 3ـ 4ـ 5.( 110)

(111 ) /30 عاشور:12/  ابن  والتنوير،  التحرير  تفسري 
.435

سورة املدثر: اآلية 1 ـ 2.( 112)

ظ: تفسري النور، حمسن قراءيت:10/ 260.( 113)

سورة املدثر: اآلية 3.( 114)

سورة املدثر: اآلية 4.( 115)

التبيان يف تفسري القرآن، الطويس: 10/ 1354.( 116)

سورة املدثر: اآلية 5، ( 117)

سورة األعراف: من اآلية 95.( 118)
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امليزان يف تفسري القرآن، الطبااطبائي: 8/ 199.( 119)

سورة التوبة: اآلية 23.( 120)

مكارم ( 121) نارص  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 
شريازي: 5/ 43.

الطجم ( 122) الغني  عبد  املجيد  عبد  التنظيمي،  السلوك 
وآخرون: 93.

نظام احلوافز يف اإلسالم، حممد حامد حسني: 74.( 123)

سورة البقرة: من اآلية 148.( 124)

سورة الواقعة: اآلية 10 ـ 11.( 125)

األعىل ( 126) عبد  القرآن،  تفسري  يف  الرمحن  مواهب 
السبزواري:2/ 154.

سورة حممد: اآلية 34.( 127)

سورة النحل: اآلية 97.( 128)

إعراب القرآن الكريم، حممد جعفر الكربايس: 4/ ( 129)
2010م،  والنرش،  للطباعة  اهلالل  ومكتبة  دار   .369

بريوت ـ لبنان.

(130 ) /14 الطربي:  القرآن،  تأويل  عن  البيان  جامع 
.205

املعارص ( 131) اإلسالمي  املنظور  اإلدارية،  الرقابة 
والتجربة السعودية، عبد الرمحن الضحيان: 21.

سورة العرص: اآلية 1 ـ 2.( 132)

سورة العرص: من اآلية 3.( 133)

سورة العرص: من اآلية 3.( 134)

(135 ) /20 الطبااطبائي:  القرآن،  تفسري  يف  امليزان  ظ: 
.411

ظ: نظرية املعرفة يف سياقها اإلجرائي، طالل فائق ( 136)
الكاميل: 172 ـ 173.

سورة األحزاب: من ال آية52.( 137)

سورة التوبة: من اآلية 105.( 138)

سورة الزخرف: من اآلية 32.( 139)

امليزان يف تفسري القرآن، الطبااطبائي: 18/ 101.( 140)

الرسالة السعدية، العالمة احليل: 149. ( 141)

سورة آل عمران: اآلية 104.( 142)

اخلالف، الطويس: 1/ 664. ( 143)

سورة الرعد: من اآلية 11.( 144)

سورة القيامة: اآلية 14.( 145)

الليثي ( 146) حممد  بن  عيل  واملواعظ،  احلكم  عيون 
الواسطي: 85.

الم�شادر والمراجع

أواًل: القرآن الكریم.

ثانًيا: الكتب املطبوعة:

إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، جممع . 1
اللغة العربية يف القاهرة، اإلدارة العامة للمعجامت 
 .2 ط/  القاهرة،  الدعوة،  دار  الرتاث،  وإحياء 

1989م.

زكريا . 2 بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  أبو  فارس،  ابن 
مؤّسسة  اللغة،  مقاييس  معجم  )ت359هـ(، 

األعلمي، ط/1، 1433هـ ــ 2012م.

البيان . 3 جامع  الطربي،  جرير  بن  حممد  جعفر  أبو 
شاكر  حممود  وتعليق  ضبط  القرآن،  تأويل  عن 
احلرستاين، تصحيح عيل عاشور، دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت ـ لبنان، ط/1.

أبو هالل العسكري: احلسن بن عبد اهلل بن سهل . 4
بن سعيد بن ييى بن مهران العسكري )ت: نحو 
إبراهيم  حممد  حتقيق:  اللغوية،  الفروق  395هـ( 
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سليم، دار العلم والثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة.

الشاملة، . 5 اجلودة  عامل  إىل  رحلة  هالل،  أل  إدريس 
جمموعة األكاديميات الدولية، ط/1، 2017م.

بن . 6 إبراهيم  احلسن  أبو  الدين  برهان  البقاعي، 
عمر البقاعي، )ت 885هـ( نظم الدرر يف تناسب 
اآليات والسور، حتقيق عبد الرزاق غالب املهدي، 

دار الكتب العلميةـ بريوت/ ط3، 2006م.

بن . 7 اهلل  عبد  سعيد  أبو  الدين  نارص  البيضاوي: 
التنزيل  أنوار  البيضاوي،  عمر بن حممد الشريازي 
األعلمي  مؤسسة  البيضاوي،  بتفسري  املعروف 

للمطبوعات، بريوت، ط1، 1410هـ ـ1990م.

زاير . 8 عيل  سعد  التعليم،  جلودة  القرآين  التأصيل 
الرتبية  كلية  جملة  صربي،  السالم  عبد  وداود 
متوز   ،281  ،81 العدد  بابل:  جامعة  األساسية/ 

2012م.

العاملية . 9 املكتبة  التسويق،  إدارة  البكري،  ثامر 
للكتاب اجلامعي، بريوت لبنان، ط/1، 2010م.

دار . 10 التسويق،  اسرتاتيجيات  البكري،  ثامر 
اليازوري للنرش والتوزيع، عامن ـ األردن ط/2.

671هـ( . 11 )ت:  القرطبي،  القرآن،  ألحكام  اجلامع 
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان، مؤسسة 

التاريخ العريب، ط/1، 1405هـ - 1985م.

)ت: . 12 اجلرجاين،  عيل  بن  حممد  بن  عيل  اجلرجاين: 
816هـ( التعريفات، حتقيق عادل أنور خرض، دار 
املعرفة، بريوت ـ لبنان، ط1، 1428هـ/ 2007م.

الدار . 13 والقيادة،  واملوهبة  التميز  جاردنر،  جون 
العربية،  مرص  ـ  القاهرة  والتوزيع،  للنرش  الدولية 

ط/1، 1989م.

بن . 14 بن احلسني  بن عمر  الدين حممد  الرازي: فخر 
الشافعي  الرازي  البكري  التميمي  عيل  بن  احلسن 
زكي  عامد  حتقيق  الكبري،  التفسري  )606هـ( 

البارودي، املكتبة التوفيقية، مرص. 

الرازي، . 15 القدر  عبد  بن  بكر  أيب  بن  حممد  الرازي: 
)ت: 666هـ( خمتار الصحاح، دار الكتاب العريب، 

بريوت ـ لبنان، ط/1، 1979م.

الراغب األصفهاين، )ت: 502هـ( مفردات ألفاظ . 16
داوودي،  عدنان  صفوان  حتقيق:  الكريم،  القرآن 
ط/6،  إيران،  ــ  قم  القربى،  ذوي  منشورات 

1431هـ ــ 1388ش.

الزخمرشي، حممود بن عمر الزخمرشي اخلوارزمي، . 17
وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكّشاف  )538هـ( 
ــ  الرتاث  إحياء  دار  التأويل،  وجوه  يف  األقاويل 

بريوت، ط1.

وااليزو/ . 18 الشاملة  اجلودة  اخلطيب،  كامل  سمري 
مدخل معارص، مكتبة مرص ودار املرتض، العراق 

ـ بغداد، شارع املتنبي، 2008م.

إدارة اجلودة . 19 النجار ومها كامل جواد  صباح جميد 
مبادئ وتطبيقات، الذاكرة للنرش والتوزيع، بغداد، 

ط/1، 2017م.

الطربيس: أبو عيل الفضل بن احلسن، )ت548هـ(، . 20
جممع البيان يف تفسري القرآن، منشورات دار مكتبة 

احلياة، بريوت ـ لبنان. 

سياقها . 21 يف  املعرفة  نظرية  الكاميل،  فائق  طالل 
العراق  والنرش،  للطباعة  الكفيل  دار  اإلجرائي، 

كربالء املقدسة، ط/1، 2017م.

هـ( . 22  460( الطويس،  احلسن  بن  حممد  الطويس 
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جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  اخلالف، 
املدرسني بقم املرشفة، 1407هـ. 

هـ( . 23  460( الطويس،  احلسن  بن  حممد  الطويس، 
القرآن، حتقيق أمحد حبيب قصري  التبيان يف تفسري 
للطباعة،  األعلمي  مؤسسة  منشورات  العاميل، 

بريوت ـ لبنان، ط/1 1434هـ ـ 2013م.

سلطنة . 24 اإلسالمية،  اإلسرتاتيجية  محيد،  آل  عباس 
عامن، ط/3، 2011م.

عباس اخلفاجي، اجلودة الشاملة، جامعة اإلرساء، . 25
عامن ـ األردن، 1995م.

)ت1414هـ(، . 26 السبزواري  املوسوي  األعىل  عبد 
نگني،  مطبعة  القرآن،  تفسري  يف  الرمحن  مواهب 

ط/5، 1431هـ ــ 2010م.

املنظور . 27 اإلدارية،  الرقابة  الضحيان،  الرمحن  عبد 
اإلسالمي املعارص والتجربة السعودية، دار العلم، 

جدة، ط/1، 1986م.

1376هـ(، . 28 )ت:  السعدي  نارص  بن  الرمحن  عبد 
تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان املحقق: 
للنرش  السالم  دار  مكتبة  اللويق،  الرمحن  عبد 

والتوزيع، الرياض. ط/2، 2002م.

السلوك . 29 وآخرون،  الطجم  الغني  عبد  املجيد  عبد 
التنظيمي، دار النوابغ، السعودية، 1417هـ.

هـ( . 30  726 )ت:  السعدية،  الرسالة  احليل،  العالمة 
إخراج  املرعش،  حممود  السيد  إرشاف:  حتقيق: 
بقال،  عيل  حممد  احلسني  عبد  وحتقيق:  وتعليق 

املطبعة: هبمن - قم، ط/1، 1410هـ. 

الكليني، حمّمد بن يعقوب بن إسحاق )ت329هـ(، . 31
دار  النارش:  الغفاري،  أكرب  عيل  حتقيق:  الكايف، 

الكتب اإلسالمية، طهران ـ إيران، ط/5.

املجليس: حممد باقر:)ت: 1111هـ( بحار األنوار . 32
حممد  تصحيح:  واألخبار،  الروايات  خمتارات  يف 
تقي اليزدي، املطبعة احليدرية، النجف، 1386هـ.

العريب، . 33 املؤرخ  دار  النور،  تفسري  قراءيت،  حمسن 
بريوت لبنان، ط/ 1، 1435هـ ــ 2014م.

حمفوظ أمحد جودة، إدارة اجلودة الشاملة/ مفاهيم . 34
وتطبيق، دار وائل للنرش والتوزيع، األردن ـ عامن، 

ط/ 7، 2018م.

حممد الريشهري، القيادة يف اإلسالم، دار احلديث، . 35
إيران ـ قم، ط/1، 1375هـ. 

تفسري . 36 )ت1393هـ(،  عاشور  ابن  الطاهر  حمّمد 
التحرير والتنوير، دار سحنون ــ تونس.

حممد باقر السيستاين، حقيقة الدين، العراقـ  بغداد، . 37
ط/2، 2017م.

حممد جعفر الكربايس، إعراب القرآن الكريم، دار . 38
ومكتبة اهلالل للطباعة والنرش، لبنان، 2010م.

الكتاب . 39 دار  الواضح،  التفسري  حجازي،  حممد 
العريب، بريوت، 1982م.

 حمّمد حسني الطباطبائي )ت1402هـ(، امليزان يف . 40
تفسري القرآن، مؤّسسة األعلمي، ط1، 1417هـ ــ 

1997م.

حممد عبد الغني حسن هالل، مهارات إدارة اجلودة . 41
الشاملة يف التدريب، مركز تطوير األداء والتنمية، 

جرس السويس، مرص اجلديدة، القاهرة، 1996م.

 حممد عوض الرتتوري وأغادير عرفات جويان، . 42
التعليم العايل،  إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات 
ـ  عامن  والطباعة،  والتوزيع  للنرش  املسرية  دار 
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األردن، ط/2، 2009م.

حممود اهلاشمي، بحوث يف علم األصول، املعجم . 43
األصويل، حممد صنقور، إيران، ط2، 2005م.

 نادين كامل كريت، التخطيط اإلسرتاتيجي ألجل . 44
دولة  اجلامعي،  الكتاب  دار  املؤسسايت،  التميز 
اللبنانية،  اجلمهورية  ـ  املتحدة  العربية  اإلمارات 

ط/1، 2019م.

كتاب . 45 تفسري  يف  األمثل  شريازي،  مكارم  نارص 
إيران،  ــ  اإلمام عيل  النشـر ملدرسة  دار  املنزل،  اهلل 

التصحيح الثالث، ط1، 1426هـ ــ 1384ش. 

)ت: . 46 الواسطي  الليثي  حممد  بن  عيل  الواسطي: 
حسني   حتقيق:  واملواعظ،  احلكم  عيون  510هـ(، 
ط/1،  احلديث،  دار  البريجندي،  احلسني 

1415هـ.

اإلدارة . 47 إدريس  حمسن  وطاهر  إدريس  حممد  وائل 
ـ  عامن  والتوزيع،  للنرش  وائل  دار  اإلسرتاتيجية، 

األردن، ط/1 2010م.

ثالًثا: الرسائل: 

مؤسسات  يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  إمكانية   
رسالة  واملتطلبات  ــربرات  امل باجلزائرـ  العيل  التعليم 
ماجستري، جامعة احلاج خرض باتنه، دراسة ميدانية بكلية 

اآلداب والعلوم اإلنسانية.

رابًعا: املؤمترات:

ــودة  اجل إدارة  معايري  ســلــامن،  ــرزاق  الـ عبد  ــد  أمح
من  إسالمي(، بحث  )مدخل  العايل  التعليم  الشاملة يف 
ــ  العربية  اجلامعة  الثالث،  العريب  املؤمتر  فعاليات  ضمن 

التحديات واآلفاق، 2010م مرص العربية.

خامًسا: املجالت البحثية:

سعد عيل زاير وداود عبد السالم صربي، التأصيل . 1
القرآين جلودة التعليم، جملة كلية الرتبية األساسية/ 

جامعة بابل: العدد 81، متوز 2012م.

الشاملة . 2 اجلودة  إدارة  تطبيق  عباس،  حممد  سهيلة 
الرتبية، عامن،  التعليمية، جملة رسالة  املؤسسات  يف 

وزارة الرتبية والتعليم ع11، مارس 2006م.

يف . 3 اإلداري  اإلبداع  معوقات  عساف،  املعطي  عبد 
املنظامت املعارصة، جملة اإلداري، السنة 17، العدد 

62، سبتمرب.

اإلسالم، . 4 يف  احلوافز  نظام  حسني،  حامد  حممد 
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الملخ�ض 

 ،تعد كربالء حاضنة الشعائر احلسينية يف العامل لوجود مرقدي االمام احلسني واخيه ابو الفضل العباس
وهتدف الشعائر احلسينية اىل وحدة الصف والتأكيد عىل روح التسامح والتأخي بني ابناء شعبنا الواحد بمختلف 
ادارهتا، وبعد تشكيل  طوائفه واديانه حيث كانت الشعائر تدار وتنظم بشكل منسق دون تدخل احلكومة يف 
احلكومة عام 1921 كان امللك فيصل االول من الداعمني هلذه الشعائر رغم االنعطافات التي مرت هبا هذه 

الشعائر خالل فرتة توليه العرش. 

الكلامت املفتاحية: الشعائر، املواكب احلسينية، احلكومة العراقية.

The governmental position on the ritual processions and Hussein 

processions In the holy city of Karbala )1921-1958(

Assist.instructor
Ali galil Abdul Hassan al- fatlawy

  Directorate of The Holy Education of Karbala 

Abstract

Karbala is considered to be the incubator of the Husseini rites in the world for the presence 
of the shrines of Imam Al-Hussein and his brother Abu Al-Fadl Al-Abbas, peace be upon them 
both. The formation of the government in 1921 King Faisal I was one of the supporters of these 
rituals, despite the detours that these rituals went through during his tenure.

Keywords: Rituals, Hussaini processions, the Iraqi government.
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد 
املرسلني  حممد وعىل اله الطيبني الطاهرين. 

كبرية  امهية  كربالء  يف  احلسينية  الشعائر  اكتسبت 
االوىل  العاملية  احلرب  سبقت  التي  العصور  خالل 
للعراق  الربيطاين  االحتالل  وبعد  )1914م(.  عام 
لنيل  الشعائر فسحة كبرية من االهتامم  اعطيت هذه 
عهد  خــالل  مضطهدين  كانوا  الذين  الشيعة  ود 
تتوسع  املواكب  اخــذت  العثامنية،حيث  السيطرة 
العزاء  مواكب  تطورت  العدد.  قليلة  كانت  ان  بعد 
واخذ  1921م  عام  العراقية  احلكومة  تشكيل  بعد 
االهتامم هبا امرا ملزما من قبل امللك وحكومته،حيث 
قام امللك فيصل االول مؤسس الدولة العراقية بدعم 
تتكرر  زياراته  واخذت  والغذاء  باملال  املواكب  هذه 
خلفه  اتبع  حيث  املقدسة  للعتبات  دعام  كربالء  اىل 
معارضة  واجه  انه  اال  االسلوب  نفس  غازي  امللك 
دعم  ضد  تقف  كانت  التي  حكومته  قبل  من  قوية 
التي كانت  الشعائر ال سيام حكومة ياسني اهلاشمي 

من اشد املعارضني للشعائر احلسينية.

املقدمة،  اىل  يقسم  ان  اىل  البحث  طبيعة  اقتضت 
تطرق  مصادر،حيث  وخامتة،وقائمة  ومبحثني، 
من  االحتالل  سلطات  موقف  اىل  االول  املبحث 
تأسيس  حتى  املؤقتة  احلكومة  وموقف  الشعائر 
امللك  وموقف  )1921م(،  عــام  العراقية  الدولة 
حتى  الربيطاين  االنتداب  ظل  يف  وحكومته  فيصل 

الثاين  املبحث  وناقش  )1932م(،  عام  االستقالل 
االله  عبد  والويص  وحكومته   غازي  امللك  موقف 
هذه  من  وحكومته  الثاين  فيصل  وامللك  وحكومته  

الشعائر. 

اعتمد البحث عىل عدة مصادر، ووثائق منشورة، 
وبعض  الــرســائــل،  مــن  وجمموعة  منشورة  وغــري 
املقابالت الشخصية التي رفدت البحث باملعلومات 
بعميل  وفقت  قد  اكون  ان  اهلل  اسأل  القيمة.وختاما 
هذا لكي اضعه يف خدمة ابناء بلدي ومن اهلل التوفيق.

المبحث الول:

اوًل: المواكب الح�شينية مع بداية 

الحتالل البريطاني حتى ت�شكيل الحكومة 

العراقية الموؤقتة عام )1920م( 

الشعائر  مــدرســة  املقدسة  كــربــالء  مدينة  تعد 
احلسينية ملا حتويه من قدسية وكرامة يف قلوب املاليني 
مرقدي  الحتضاهنا  اإلسالمي  العامل  يف  الشيعة  من 
عليهام  العباس  الفضل  أبو  وأخيه  احلسني  اإلمــام 
استشهدوا  الذين  امليامني  الغر  وأصحاهبم  السالم 
عىل  الدم  فيها  انترص  والتي  األليمة  الطف  واقعة  يف 
باحتضان  كربالء  ارض  ترشفت  حيث  السيف، 
التي اختارها اهلل سبحانه وتعاىل  النخبة  اجساد هذه 
العامل  قبلة  كربالء  تصبح  وأن  كربالء  يف  تدفن  بأن 

ومأوى للكثري من املظلومني)1(.

كانت املواكب احلسينية يف كربالء املقدسة امتداد 
التسلط  اشكال  كل  ضد   احلسني االمام  لثورة 
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عهدنا  سبقت  التي  االمرباطوريات  فرضته  الذي 
هذا  وما محلته إىل الشعوب من ويالت ودمار ويبدوا 
تم  التي  أهازجيهم احلامسية  ذلك واضحا من خالل 
كانت  حيث  اخلصوص،  هبذا  حمرم  خالل  القائها 
تلقى القصائد احلامسية التي تدور حول هنضة اإلمام 
احلسني وثورته عىل الطغيان األموي وما تبعه، 
احلسينية  املواكب  تردده  الذي  الشعر  هذا  واغلب 
كان من نظم الشاعر كاظم املنظور الكربالئي)2( وهو 
أكثر الشعراء حسا وأصالة، حيث تطرق يف قصائده 
إىل حوادث الساعة آنذاك وهي قصائد تشد اإلنسان 
يمله  وما  اخلاصة  بشعائره  واهتاممه  ودينه  لعقيدته 

من أراء ومعتقدات)3(.

الربيطاين  االحتالل  سبقت  التي  الفرتة  وخالل 
السالطني  قبل  من  حماربة  احلسينية  املواكب  كانت 
كذريعة  اإلســالم  استخدموا  أهنم  رغم  العثامنيني 
العراق  احتالل  االستعامرية.وبعد  خمططاهتم  لتنفيذ 
من قبل االستعامر الربيطاين أعطيت الشعائر احلسينية 
لكسب  أوسع  بشكل  مراسيمها  ألداء  كبرية  فسحة 
لدخول  املعارضني  أكثر  كانوا  الذين  الشيعة  ود 

املستعمرين اجلدد للعراق.

كانت املواكب احلسينية املؤسسة يف كربالء خالل 
ثم  كربالء  يف  األصابع  بعدد  حتىص  العثامين  العهد 
بناء  يف  توسع  مع  اكرب  بشكل  وتطورت  توسعت 
اجلديدة  العراقية  احلكومة  احلسينيات السيام يف ظل 
التي تأسست يف عام 1921م والتي كان هلا دور كبري 
يف تطوير املواكب وتأسيسها،وبام إن بريطانيا أرادت 
الضغط  تقلل  أن  املواكب  مع  املتساحمة  من سياستها 
مل  أهنا  إال  للعراق  عند دخوهلا  واجهته  التي  الشعبي 

السالح  املواكب  هذه   بقيت  حيث  ذلك،  يف  تفلح 
الذي يمله اهايل  كربالء  ضد التسلط االستعامري 
وما محله إىل الشعب من ويالت ودمار وكان التعبري 
يطلقها  التي  اهلتافات  طريق  عن  الظلم  هــذا  عن 

الشعب أثناء مشاركته باملواكب احلسينية)4(.

ثانيًا: موقف الحكومة الموؤقتة من المواكب 

الح�شينية حتى تاأ�شي�ض الدولة العراقية 

عام )1921م( 

ترشين   25 يف  املؤقتة  العراقية  احلكومة  تأسست 
السلطات  اسلوب  ــدأ  وب )1920م(  عــام  االول 
رأت  عندما  يتغري  احلسينية  املواكب  اجتاه  الربيطانية 
يف  سنويا  تتجدد  حيث  أبــدا،  خيفت  ال  صوت  انــه  
وعىل  احلسينية  الثورة  هذه  هجري  عام  كل  بداية 
البيعة والوالء لقضية اإلمام  مسامع املؤمنني ليعلنوا 
وقضية  األصيل  اإلســالم  قضية  وهي   احلسني
املواكب  هذه  فأخذت  الظامل  احلاكم  بوجه  املظلوم 
واجهتها  التي  الصعوبات  رغم  وأكثر  أكثر  تتوسع 
العارش من حمرم احلرام  يوم  فكانت ذروهتا تشتد يف 
والثالث عرش منه ويوم األربعني وكانت هذه األيام 
اإلمام  استشهاد  لذكرى  السنوي  املؤمتر  بمثابة  تعد 

احلسني  وال بيته وأصحابه)5(.

الطائفة  أبناء  لكل  الرئييس  املقصد  كربالء  تعد 
الشيعية يف العراق لذلك أخذت احلكومات املتعاقبة 
فعندما  البالد  من  اجلغرافية  الرقعة  هبذه  االهتامم 
عام  الــعــراق  باحتالل  الربيطانية  الــقــوات  ــدأت  ب
املقدسة  باألماكن  اهتاممها  جل   وجهت  1914م 
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العلامء  مجيع  تستقطب  أخذت  التي  كربالء  السيام 
احلكومة  انزعاج  إىل  أدى  مما  الكبار  الدين  ورجال 
إجراءات  اختاذ  إىل  سعت  لذلك  وختوفها  الربيطانية 
كفيلة لضامن وجودها يف العراق السيام املقدسة منه 
قيمة  إضعاف  إىل  عمدت  جزئيا  استقرت  أن  فبعد 
كربالء من الناحية اإلدارية فأنزلت درجة كربالء من 
لواء خالل العهد العثامين وجعلها بدرجة منطقة تتبع 

مقاطعة احللة)6(.

عامة  للعراق  الربيطانية  اإلدارة  أسلوب  تغري 
حيث  العرشين  ثورة  بعد  خاصة  املقدسة  ولألماكن 
غري  إدارة  إىل  مبارشة  إدارة  من  احلكم  نظام  تغري 
ومستشارين  سامي  مندوب  طريق  عن  مبارشة 
الناس  أعطيت  حيث  احلكم)7(،  يديرون  بريطانيني 
مذهبه  حسب  ــل  وك الدينية  ملــامرســاهتــم  فسحة 

فانتعشت املواكب بشكل كبري)8(. 

تتدخل  االيام  بمرور  الربيطانية  احلكومة  أخذت 
اجلربي  إرشافها  خالل  من  احلسينية  املواكب  بعمل 
السيام يف بغداد،حيث سمحت للنساء باجللوس عىل 
سطوح الغرف  املحيطة بالصحن الكاظمي ملشاهدة 
الرجال الذين سمح هلم بإقامة مراسيم العزاء داخل 
اخذ  ذلك  جانب  واىل  الرشيف  الكاظمي  الصحن 
اخلالين  جامع  يف  شعائرهم  يقيمون  بغداد  شيعة 

بجانب الرصافة يف بغداد)9(.

بداية  فمع  حاهلا  عىل  احلسينية  املواكب  تستقر  مل 
وتتحول  حدة   تــزداد  االنفعاالت  كانت  حمرم  كل 
حيث  السلطة  ضد  اجتامعية  مظاهرة  إىل  املناسبة 
إىل  بــدورهــا  تسعى  املتعاقبة  احلكومات  ــذت  أخ

والضغط  احلسيني   العزاء  مواكب  عىل  السيطرة 
عليها أو حتديد مسارها وحتى منعها يف بعض السنني 
يرفعون  الذين  إجراءات حازمة ضد اخلطباء  واختاذ 
صوهتم ضد احلكومة والتحريض ضدها)10( وهذا ما 

نالحظه خالل املواضيع التالية.

ثالثًا: موقف الملك في�شل الأول وحكومته 

من المواكب الح�شينية في ظل النتداب 

حتى ال�شتقالل عام )1932م( 

عام  احلديثة  العراقية  الدولة  تأسيس  سبق  لقد 
1921م حكومة مؤقتة تأسست يف 25 ترشين األول 
عام 1920م والتي مهدت لقيام تلك الدولة، حيث 
تشكلت خالهلا حكومة وطنية ضمت ثامين وزارات 
كان من ضمنها وزارة األوقاف العراقية والتي وقع 
عىل عاتقها مسألة ادارة العتبات املقدسة واإلرشاف 
تلك  اجلوانب،لذلك كان من واجب  عليها من كل 
يف  والتنظيمية  اإلداريــة  األمور  مجيع  تنظيم  الــوزارة 
العتبات املقدسة التي من شأهنا توفري الراحة للزائرين 
وكذلك تنظيم املواكب احلسينية خالل شهري حمرم 

وصفر)11(.

دستورها  وضمن  اجلــديــدة  احلكومة  أعلنت 
عطلة  ــرام  احل حمــرم  من  العارش  يــوم  بــأن   الرسمي 
الوزارات  كل  ارسلت  البالد،حيث  كل  يف  رسمية 
اىل دوائرها تبليغا بالقرار امللكي ومن ضمن الدوائر 
دائرة الربق والربيد التابعة لوزارة الداخلية وفروعها 
احلسينية  املواكب  بإقامة  البالد)12(،فسمحت  كل  يف 
وهذا   احلسني ــام  اإلم استشهاد  يــوم  بمناسبة 
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طيلة  ظلموا  الذين  الشيعة  ينصف  قانون  أول  هو 
الفرتات السابقة من قبل احلكام املستبدين من العرص 
السيطرة  عهد  ثم  العبايس  بالعرص  مــرورا  األمــوي 
اجلديدة  العراقية  احلكومة  تأسيس  وحتى  العثامنية  

عام 1921م)13(.

اهتم امللك فيصل األول مؤسس الدولة العراقية 
واعتنى  احلسينية  واملواكب  العزاء  بمراسيم  اجلديدة 
أو  هبا  الفعلية  املشاركة  خالل  من  خاصة  عناية  هبا 
التربع باملال إلقامتها أو دعمها حكوميا وبذلك الزم 
أنحاء  املواكب يف كافة  التعرض هلذه  احلكومة بعدم 
العراق مما دعا الكثري من املسؤولني واملترصفني وكبار 
موظفي الدولة العراقية احلضور هلذه املجالس حيث 

قاموا بتكريم اخلطباء والشعراء بمبالغ مالية)14(.

بأمور  األول  فيصل  امللك  حكومة  اهتمت 
العتبات املقدسة وزوارها ال سيام زوار اربعينية االمام 
وزارة  طريق  عن  أمرا  أصدرت  حيث  احلسني)15(، 
مديريات  إىل  أمرا  وجهت  بدورها  والتي  األوقاف 
املقدسة  العتبات  تظم  التي  املحافظات  يف  األوقاف 
العتبات  داخل  الزائرين  وإسكان  بإيواء  تقوم  بأن 
املقدسة وعدم تركهم يف اخلارج حلاميتهم من حرارة 
اجلو وبرودته)16(،كام أصدرت الوزارة قانونا يف عام 
املقدسة  العتبات  موظفي  بموجبه  منعت  1925م 
مسؤولية  من  هي  التي  والصدقات  اهلبات  اخذ  من 

كليدار العتبة فقط)17(.  

ودعاًم للعتبات املقدسة ومواكب العزاء احلسيني 
جاللته  قام  األول  فيصل  امللك  قبل  من  كربالء  يف 
األول  ربيع  من  الثاين  يف  املقدسة  كربالء  بزيارة 

الستقباله  خرج  حيث  متوز)1921م(،  )1340هـ( 
رؤساء عشائر مدينة كربالء قرب اإلمام عون وعند 
مجهور  جاللته  استقبل  كربالء  مدينة  إىل  وصوله 
امللك   وملا وصل  وأعياهنا  كربالء  عظيم من أرشاف 
القبلة  باب  جهة  من   احلسني اإلمــام  مرقد  إىل 
وعندما  خشوع  بكل  احلسيني  الصحن  نحو  توجه 
وصل املرقد املقدس تقدم باستقباله حرضة الكليدار 
للمرقد  دخوله  وعند  طعمه  آل  عبداحلسني  السيد  
  أدى مراسيم الزيارة ثم خرج من اإلمام احلسني
ذاهبًا إىل اإلمام العباس بعد أن مر بسوق التجار 
بصحبة موكبه الذي رافقه للزيارة وقد فرشت االزفة 
العبايس  الصحن  إىل  وصل  وعندما  السجاد  بأثمن 
استقبله حرضة الكليدار السيد مرتض آل ضياء الدين 

ثم دخل احلرم املطهر وأدى مراسيم الزيارة)18(. 

ألهايل  وتقديره  شكره  فيصل  امللك  أبــدي  ثم 
ودعم  احلسينية  املواكب  بدعم  ووعدهم  كربالء 
كربالء  يف  ــودة  ــوج امل املقدسة  العتبات  وتطوير 
بخدمة  باملوكلني  دائــام  ناظرا  يكون  بأن  ووعدهم 
توجه  الزيارة  من  االنتهاء  الرشيفني،وبعد  املرقدين 

.)19(إىل النجف لزيارة اإلمام عيل

للعتبات  كبرية  أمهية  العراقية  احلكومة  أعطت 
املقدسة يف بداية تشكيلها أي خالل فرتة حكم امللك 
فيصل األول ومنحتها أمهية خاصة ختتلف عام كانت 
بوزارة  وعملها  إدارهتــا  ربطت  حيث  سابقا،  عليه 
ميزانية  أبــواب  من  بابا  هلا  جعلت  بعدما  األوقــاف 
للمرصوفات  األول  قسمني:  من  املتألفة  ــوزارة  ال
ثالثة  من  مؤلف  قسم  وكل  للمدخوالت  واألخــر 
للعتبات  خمصص  األبـــواب  تلك  وأحــد  أبـــواب 
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ثالثة  من  يتكون  الذي  املدخوالت  قسم  يف  املقدسة 
ثامنية  من  مكون  فهو  املرصوفات  قسم  أما  فصول، 
للتعمريات  خمصص  الفصول  تلك  واحــد  فصول 

واإلنشاءات اخلاصة بالعتبات املقدسة)20(.

بغداد  اوقاف  مديرية  ارسلت  1921م  عام  ويف 
الذي   احلسني االمام  منارة  عىل  للكشف  وفدا 
بل  بتهديمها  يأمر  مل  الوفد  لكن  شقوق  فيها  وجد 
حديدية  برواسط  ربطها  طريق  عن  تعمريها  أعاد 
املثبتة بالوثيقة املرقمة  لتقويتها)21(، وحسب األوامر 
بخصوص  كتابا  ــاف  االوق وزيــر  ارســل  فقد   193
اوقاف  اىل   العباس سيدنا  مرقد  يف  التعمريات 
املادي  الدعم  من  جزء  وهذا  اكامهلا  لغرض  كربالء 

من قبل امللك وحكومته)22(.

ونظرا للعجز والنقص احلاصل يف ميزانية العتبات 
تقريبًا  املقدسة لسنة 1923م والذي وصلت مبالغه 

بحوايل الثامنني ألف روبية)23(.

دائرة  من  كل  بمخاطبة  األوقــاف  وزارة  قامت 
أوقاف النجف والبرصة وطلبت منهام إرسال ما يزيد 
عن حاجتهم إىل مديرية أوقاف كربالء لسد النقص 
الذي حصل أثناء التعمريات اجلارية يف صحن اإلمام 
أوقــاف  ــرة  دائ من  طلبت  حيث   ،)24(احلسني
البرصة أن ترسل مبلغ خسني ألف روبية إىل اخلزينة 
إلكامل  كربالء  أوقاف  مديرية  إىل  حتويله  ثم  امللكية 
وحسب  العجز)25(،  بسبب  توقف  الــذي  العمل 
اخلطاب املوجه من الوزارة إىل دائرة أوقاف النجف 
إىل  روبية  أالف  أربعة  مبلغ  بإرسال  الدائرة  قامت 
اخلزينة امللكية لتحويلها إىل دائرة أوقاف كربالء)26(. 

أخذت العتبات احلسينية تتطور أكثر جراء األعامر 
الذي حصل نتيجة اهتامم احلكومة هبذا اجلانب الذي 
رافقه توسع بعدد املواكب احلسينية التي تطورت أكثر 
األول   فيصل  امللك  هبا  قام  التي  الزيارة  بعد  السيام 
وتتوسع  تنشطر  املواكب  أخذت  حيث  كربالء،  إىل 
حيث  احلكومة،  قبل  من  واملعنوي  املايل  الدعم  بعد 
أو حملة وأخذ  منطقة  ترى يف كل  املواكب  أصبحت 
بتقديم  لتقوم  هجري  عام  كل  بداية  يف  هلا  التحضري 
من  وغريها  وطعام  رشاب  من  للزائرين  اخلدمات 
املواكب  هلذه  ظهرت  حيث  للزائرين،  الراحة  أمور 
شكلتها  التي  املجموعة  باسم  بعضها  سمي  أسامء 
فمثاًل كان هناك موكب احلدادين وموكب النجارين 
بإسم  أو  الصفارين  وموكب  الصباغني  وموكب 
اخلان  باب  املوكب مثل موكب  التي تؤسس  املنطقة 

أو العباسية وغريها)27(.

كان امللك فيصل األول  يسعى بكل جد واهتامم 
الربيطانية  السلطات  نفتهم  الذين  العلامء  إلعــادة 
حيث  الشيعة  يمثلون  كانوا  والذين  البالد  خارج 
نفتهم السلطات الربيطانية إىل إيران بسبب وقوفهم 
امللك  ــرار  ق إن  ــم  ورغ الربيطاين،  االحــتــالل  ضد 
يرأسها عبد املحسن  التي كان  تعارض مع حكومته 
حممد  بتعني  الشيعة  ود  كسب  انــه  إال  السعدون 
حسن أبو املحاسن وزيرًا للمعارف يف وزارة جعفر 
يف  أكــرب  فرصة  الشيعة  أعطيت  وهبــذا  العسكري 
ومها  شيعيني  وزيرين  بامتالكها  احلكومي  التمثيل 
حممد حسن ابو املحاسن وحممد رضا الشبيبي  وهبذا 
تاريخ  يف  مرة  ألول  تطبق  الظاهرة  هذه  أصبحت 

الدولة اجلديدة)28(.
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قام  ــارات  زي لعدة  مفتاحًا  األوىل  الــزيــارة  تعد 
كربالء  إىل  العراق  ملك  االول   فيصل  امللك  هبا 
احلسينية  املواكب  ودعــم  املقدسة  العتبات  لزيارة 
بتاريخ  ثانية  مرة  لزيارهتا  عاد  األوىل  الزيارة  فبعد 
دوبس  هنري  السري  بصحبة  1923/12/10م 
اخلط  افتتح  حيث  الــربيــطــاين  السامي  ــنــدوب  امل
كان  حيث  ببغداد،  كربالء  يربط  الــذي  احلديدي 
هذا اخلط يعرب سدة اهلندية ويربط كربالء ببغداد مما 
املواكب  يف  واملشاركة  الزائرين  لقدوم  املجال  يتيح 
امللك  زار  كذلك  حمرم.  شهر  يف  كربالء  يف  احلسينية 
فيصل األول كربالء الزيارة الثالثة برفقة ولده األمري 
هذه  كانت  حيث  1925/5/1م  بتاريخ  غــازي 
الزيارة ذات دعم معنوي إىل أهايل كربالء إلحيائهم 

الشعائر احلسينية)29(.

طريق  عن  احلكومة  ــادرت  ب 1925م  سنة  ويف 
روبية(   31136( مبلغ  بــرصف  األوقـــاف  وزارة 
احلسينية  العتبتني  داخل  واإلنشاءات  للتعمريات 
يف  املبالغ  هذه  سامهت  حيث  املقدستني،  والعباسية 
تطوير العتبتني املقدستني وتطوير اخلدمات يف أوقات 

الزيارات الكبرية مثل زيارة األربعني وغريها)30(.

االمـــام  ــة  ــأذن م تعمري  ــم  ت 1925م  عـــام  ويف 
احلسني من قبل وزارة االوقاف كام تشري وثائق 
وزارة  قامت  السنة  نفس  ويف  ــاف)31(،  االوق وزارة 
األوقاف بالرشوع يف تعمري السقاية املوجودة داخل 
الزائرين  مهمة  لتسهيل   احلسني اإلمام  صحن 
للرشب،حيث  الصالح  املــاء  عــىل  احلــصــول  عــىل 
مديرية  إىل  املــرشوع  تنفيذ  األوقــاف  وزارة  أوكلت 
كشفني  بأعداد  بدورها  قامت  والتي  كربالء  أوقاف 

أويل  كشف  هناك  كان  حيث  وتكلفته،  العمل  عن 
املــرشوع  قيمة  بلغت  ثــانــوي)32(،حــيــث  وكشف 
بني  فــرق  حــوايل )294روبـــيـــة()33(، حيث حصل 
تدقيق  إىل  العامة  األوقاف  وزارة  دعى  مما  الكشفني 
الكشوفات املرسلة وتوحيدها)34(، كام قامت وزارة 
احلسينية  العتبة  املوجود يف  الكاش  بتعمري  االوقاف 
يف  املوجود  الكاش  تعمري  وكذلك  وجتــديــده)35(، 

الروضة العباسية املطهرة واملخيم احلسيني)36(. 

قامت وزارة األوقاف بإنشاء دور ضيافة وسكن 
للزائرين وبناء مرافق صحية هلم بالقرب من العتبات 
املقدسة برشط أن تكون خارج الصحن، حيث تربع 
وزارة  فقامت  كربالء)37(،  من  التجار  احد  باملبلغ 
آيلة  كانت  والتي  السابقة  الــدور  بتهديم  االوقــاف 
للسقوط وكذلك املرافق الصحية القديمة التي كانت 
بشكل  وبنائها  الكرية)38(،  الرائحة  منها  تنبعث 

صحيح وبعيد عن الصحن الرشيف)39(. 

كربالء  يف  املقدسة  بالعتبات  األعامر  هذا  ساعد 
إىل تطور حركة املواكب التي تدار من قبل املواطنني 
امللك  السيام  احلكومة  بمساعدة  أحــســوا  الــذيــن 
األماكن  ــارة  زي عن  ينقطع  مل  الــذي  األول  فيصل 
بتاريخ  هلا  زيارته  كــرر  كربالء،حيث  يف  املقدسة 
للمواكب  الداعم  موقفه  ليؤكد  1926/11/26م 
رصف  الزيارة  هذه  أثر  عىل  تم  حيث  احلسينية)40(، 

مبلغ )6145روبية( أضيفت لألعامر والرتميم)41(.

وزارة  وافقت  1926م  عام  من  السنة  نفس  يف 
االوقاف عىل تذهيب مأذنة االمام احلسني وذلك 
بطلب احد اعضاء جملس االعيان اليها)42(، ويف يوم 
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بزيارة  األول  فيصل  امللك  قام  1927/1/20م 
الكيالين  عايل  رشيد  برفقته  وكان  املقدسة   كربالء 
وقد زار العتبتني احلسينية والعباسية فيها)43(، وقد تم 
مبلغ )35666روبية( لألعامر  السنة رصف  يف هذه 

واإلنشاءات أيضًا)44(.

عام  ــوزراء  ال رئاسة  اهلاشمي  ياسني  تويل  وبعد 
عنيفة  أشهر حدثت صدامات  1927م وملدة عرشة 
الصحن  يف  احلكومة  جنود  وبني  العزاء  مواكب  بني 
سبب  وكان  قتىل  أربعة  أثرها  عىل  سقط  الكاظمي 
الصدام بحسب ما نقله الدكتور إبراهيم احليدري عن 
جريدة العراق هو حترش احد اجلنود بإحدى النساء 
مما دعا املشاركون يف مواكب العزاء بمهامجة اجلندي 
أثرها  عىل  منعت  بالغة  بإصابات  وإصابته  املعتدي 
النساء يف العام التايل من دخول الصحن الكاظمي، 
حيث جرت االحتفاالت يف األعوام الالحقة بدون 
أن  احلكومة  جعلت  احلادثة  وهــذه  تذكر  حــوادث 
حتسب حساباهتا بصورة صحيحة يف األماكن املقدسة 
ال سيام يف كربالء)45(، حيث قامت احلكومة يف عام 
للتعمري  مــبــلــغ)55900روبــيــة(  بــرصف  1928م 

واخلدمات داخل العتبتني املقدستني)46(.

احلكومة  دعــم  ــادة  زي يف  احلــادثــة  هــذه  سامهت 
جاللة  الســيــام  ــالء  ــرب ك يف  احلسينية  لــلــمــواكــب 
يف  كربالء  بزيارة  قــام  األول،حــيــث  فيصل  امللك 
1928/10/14م برفقة رئيس جملس األعيان حممد 
الصدر غري إن حكومتة عبد املحسن السعدون الثالثة 
)6كانون الثاين1928-28نيسان 1929م( حاولت 
التضييق عىل املواكب مما ادى اىل تأجيل الدعم املادي 
من  املواكب  خرجت  حيث  تــاله،  الــذي  العام  اىل 

والقامات  بالسيوف  التطبري  مواكب  السيام  جديد 
ومواكب السالسل احلديدية )الزناجيل ()47(.

اهتم  األول  فيصل  امللك  إن  الــقــول  ويمكن 
بمراسيم العزاء يف يوم العارش وكان يرض بنفسه إىل 
املواكب، حيث قدم هلم املساعدات املالية كام أهدى 
هلم صفائح من النفط ملشاعل املواكب، كام أمر جاللته 
يف  اخلاصة  نفقته  وعىل  باسمه  عزاء  جملس  يقام  بأن 
وقد  حمرم  من  الثانية  العرشة  يف  الكاظمي  الصحن 
بنفسه حيث كرر حضوره هذا  فيصل  امللك  حرضه 
السنة  يف  حرض  وقد  ومقبوال  واضحا  دعمه  ليجعل 
الثانية جملس عزاء يف كربالء وذلك يف اليوم العارش 
واقعة  لتمثيل  مرسحي  عرض  وهو  التشابيه  يوم 
بالتمثيل  قام  من  إىل  اهلدايا  امللك  قدم  حيث  الطف 
العراقي  العلم  رفع  حيث  املواكب  رؤساء  وكذلك 

مع األعالم احلسينية يف هذه املناسبة)48(.

املسؤولني  وبعض  األول  فيصل  امللك  دعم  بقى 
يف حكومته متواصل حتى عام 1929م عندما الغيت 
وزارة األوقاف وحتويلها إىل مديرية تابعة إىل رئاسة 

الوزراء) 49(.

فيصل  امللك  إن  إال  االوقــاف  وزارة  الغاء  رغم 
األول مل يتوقف عن دعمه املايل واملعنوي للمواكب 
احلسني  اإلمامني  مرقدي  بزيارة  قام  حيث  احلسينية 
إال  1931/4/13م  بتاريخ  عليهام   العباس  وأخيه 
للمواكب  حكومية  معارضة  قابله  الدعم  هذا  إن 
قامت احلكومة  ففي سنة 1932م  السلطة،  قبل  من 
بالتضييق عىل املواكب احلسينية يف الكاظمية ومنعها 
مما  األوىل  حمــرم  عــرشة  خــالل  مراسيمها  أداء  من 
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إلقامة  كربالء  إىل  التوجه  إىل  الكاظمية  أهايل  دفع 
مراسيمهم حيث كانت كربالء اقل عرضة للسلطات 

احلكومية)50(.

حاول امللك فيصل األول  من تقليل الفجوة التي 
العزاء  مواكب  إىل  السلطات  تعرض  نتيجة  حدثت 
بتاريخ  كربالء  يف  املراقد  بزيارة  فقام  الكاظمية  يف 
1932/11/26م وكانت هذه الزيارة هي األخرية 
هذا  بعد  األجل  وافــاه  حيث  األول  فيصل  للملك 

التاريخ)51(. 

المبحث الثاني:  

اأوًل: موقف الملك غازي وحكومته من 

المواكب الح�شينية 1933-1939م   

مل ينقطع تأييد امللك اجلديد عىل العراق من دعمه 
للمواكب احلسينية فبعد وفاة والد امللك فيصل األول 
املواكب  اجتاه  والــده  خطى  عىل  سار  1933م  عام 
احلسينية رغم معارضته من قبل احلكومة التي شكلها 
هلذه اإلجراءات، حيث قام بزيارته األوىل إىل كربالء 
1933/12/24م  بتاريخ  العراق  عرش  توليه  بعد 
أي بعد وفاة والده بأقل من سنة مما يدل عىل موقفه 
مصحوبة  زيارته  وكانت  احلسينية  للشعائر  الداعم 
املدفعي ووزير اخلارجية  السيد مجيل  برئيس وزرائه 
السيد عبد اهلل الدملوجي ومجال بابان حيث كان هلذه 
أهايل  السيام  الشيعة  نفوس  يف  كبري  صدى  الزيارة 

كربالء)52(.

غازي  امللك  أرسل  1934/7/5م  تاريخ  ويف 

جلنة خاصة من قبل مديرية األوقاف كلفت بتحرير 
حمتويات املرقد احلسيني خالل ثالثة أيام أما اخلزانة 
الكبرية الداخلية التي مل تفتح منذ عرص الوايل العثامين 
فتحها  ــذي  ال )1869-1872م(  باشا  مدحت 
السلطان  ألجل  الساعات  تتجاوز  ال  قصرية  ملدة 
حتريرها  جــرى  فقد  شــاه،  الدين  نــارص  القاجاري 
بحضور املترصف ثم أعيد إحكامها مرة أخرى ومما 
جتدر اإلشارة اليه إن مترصف كربالء يف عهد امللك 
فيصل األول كان قد كتب يف سنة 1925م إىل رئيس 
واحتوائها  املقدسة  العتبات  خزائن  بشأن  الــوزراء 
فيها فجرى  املودوعة  الثمينة  النفائس واجلواهر  عىل 
أوصت  أثرها  وعــىل  النيايب  املجلس  يف  مناقشتها 
اللجنة املالية بمجلس األعيان سنة 1928م برضورة 
هذه  من  املوجودات  بتحرير  األوقاف  مديرية  قيام 
اخلزائن، فقامت املديرية سنة 1931م بتويل األمر إال 
إهنا تأخرت مما حدى بالوزارة بمطالبتها مرة أخرى 
األوقاف  دائرة  إىل  املديرية  فكتبت  الكشف  بأجراء 
املترصف  من  وبتحريض  العتبات  وسائر  كربالء  يف 
تنفيذ هذه املهمة سنة 1936م ورغم تنفيذها إال أهنا 

مل ترسل التقرير إال يف سنة 1937م)53(.

امللك  قدمه  الذي  واملعنوي  املادي  الدعم  رغم 
به  املواكب احلسينية والذي استمر  فيصل األول إىل 
من  قصرية  فرتته  كانت  والــذي  غازي  امللك  خلفه 
عام 1933-1939م حيث تزامنت مع الرصاعات 
أثرت  والتي  الفرتة  تلك  يف  حصلت  التي  السياسية 
حيث  العراق،  عىل  ملكا  باعتباره  حياته  مسرية  يف 
تأثرت املظاهر احلسينية بالضغوط السياسية للسلطة 
عىل الشيعة والعمل عىل منع وتقليص ومراقبة هذه 
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شيوخ  معارضة  حتولت  حيث  احلسينية،  املظاهر 
عشائر منطقة الفرات األوسط حلكومة عيل جودت 
أكثر  حقوق  عىل  للحصول  1934م  عام  ــويب  األي
احلسينية  املراسيم  بمامرسة  هلم  والسامح  للشيعة 
بحرية، حيث أدت هذه املظاهر إىل استقالة حكومة 
األيويب يف 23شباط 1935م وتشكيل  عيل جودت 
1935م  آذار   4 يف  الثالثة  املدفعي  مجيل  حكومة 
والتي سارت عىل نفس الطريق يف معارضة املراسيم 
أدت  هلا  شعبية  معارضة  قيام  إىل  أدى  مما  احلسينية 
آذار 1935م وتشكيل حكومة  إىل استقالتها يف 15 
1935م  آذار   27 يف  تشكلت  التي  اهلاشمي  ياسني 
وكانت أكثر احلكومات معارضة للشعائر احلسينية، 
حيث قام بمحاربة من يديرها أو من يقوم برعايتها 
حيث صاحب هذا املنع استياء شديد من قبل الشيعة 
بشكل  كربالء  إىل  يتوافدون  كانوا  الذين  اهلنود 

كبري)54(.

الفرتة  هذه  يف  احلسينية  الشعائر  تعرضت  لقد 
ما  بسبب  املستبدين  احلكام  قبل  من  مضايقات  إىل 
ضد  وثورية  جهادية  روح  من  الشعائر  هذه  تعطيه 
الكثري  سعى  فقد  املنطلق  هذا  ومن  والظاملني  الظلم 
من الطغاة إىل وقف هذه الشعائر أو إلغائها فأخذوا 
ضد  واإلرهــاب  البطش  أساليب  شتى  يستخدمون 
من يقيم هذه الشعائر، وخري مثال هلؤالء الطغاة هو 

رئيس الوزراء ياسني اهلاشمي)55(. 

يف  الشعب  ملطالب  اهلاشمي  ياسني  يستجب  مل 
حرية  ضمنها  ومن  للبالد  العامة  األوضاع  إصالح 
احلكومية   قواته  واصلت  حيث  والـــرأي،  املعتقد 
فهدمت  الرميثة  عشائر  ضد  العسكرية  عملياهتا 

رفض  حيث  منهم،  البعض  وقتلت  مضايفهم 
باالعرتاف  طالبت  التي  الشيعة  مطالب  اهلاشمي 
العملية  يف  كممثلني  الشيعة  والعلامء  باملجتهدين 
االكرع  عشائر  انتفاضة  بقمع  قام  حيث  السياسية، 
برئاسة شعالن العطية يف لواء الديوانية والتي طالبت 
الشوارع  يف  بالسري  احلسيني  العزاء  ملواكب  بالسامح 

وعدم التعرض هلا.

والتي  ــرم  حم شهر  فعالية  عــىل  ــك  ذل انعكس 
بوليسية  رقابة  اهلاشمي  حكومة  أثرها  عىل  اختذت 
مجيع  بمنع  الرشطة  أبلغت  حيث  وصارمة،  مشددة 
القيود  وفرض  احلسينية  للمواكب  املالية  التربعات 
املجالس  إقامة  بمنع  قامت  كام  املواكب  حترك  عىل 
احلسينية وأغلقت أبواب الصحن احلسيني والعبايس 
خيالف  مــن  كــل  ضــد  صــارمــة  عقوبات  وحـــددت 
املوجودة  العبد  منارة  هبدم  أمر  القرارات،كام  هذه 
آيلة  إهنا  بحجة  املقدس  احلسيني  احلائر  مؤخرة  يف 
كربالء  يف  احلسينية  املراسيم  بمنع  أمر  كام  للسقوط 
بسبب  وذلــك  طويريج   عــزاء  موكب  إقامة  ومنع 
العداء الشديد الذي كان يكنه رئيس الوزراء ياسني 
اهلاشمي آلل البيت،حيث كان يرضب به املثل بحقده 

عىل الشيعة)56(. 

العراقية  احلكومات  رؤســاء  اشد  اهلاشمي  يعد 
احلسينية وكان  الشعائر  تشددًا ضد  امللكي  العهد  يف 
 يرضب به املثل لشدة حقده عىل أتباع آل البيت
اختذها  التي  الصارمة  ــراءات  اإلج من  الرغم  فعىل 
فقد  ذلك  يف  فشل  انه  إال  املراسيم  هذه  منع  ألجل 
حمرم  من  العارش  يوم  يف  طويريج  عــزاء  ملنع  سعى 
قراراته حيث وقف  العزاء حتدوا  املشاركني يف  لكن 
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وحتدى  الظامل  هــذا  بوجه  طويريج  ــزاء  ع موكب 
العدوانية اجلائرة فتحرك ليال برسية شديدة  األوامر 
يف  واختفى  املحلية  احلكومية  السلطات  فيها  باغت 
البساتني وظهر فجأة  يف يوم العارش يف مسرية كبرية 
احدث ضجة  إيقافه، حيث  من  احلكومة  تستطيع  مل 
كبرية يف األوساط الرسمية التي أذاعت اخلرب برسعة 
املآتم احلسينية ال  بأن  وقد أصبح واضحا للحكومة 
يمكن منعها بأي شكل من األشكال ألهنا قضية مبدأ 
وعقيدة وإيامن ووالء حسيني خالص يملئ النفوس 
ثم ينفجر كالربكان يف العرشة األوىل من حمرم احلرام 
من  العرشين  يف  األربــعــني  ــرى  ذك حتى  ويستمر 

صفر)57(.

ثانيًا: موقف الو�شي الأمير عبد الإله 

وحكومته من المواكب الح�شينية 1939-

1953م

احلسينية  للشعائر  اإلله  عبد  الويص  دعم  يكن  مل 
باملستوى املطلوب قياسا بام كان عليه سابقا من قبل 
أثناء حكومة امللك فيصل األول وامللك غازي اللذان 
أعطيا جهودا كبرية من اجل دعم هذه الشعائر،إال إن 
بعد  كربالء  إىل  زياراته  يكرر  بقى  اإلله  عبد  الويص 
وفاة امللك غازي من اجل كسب ثقة الشيعة. فقد زار 
تكررت  ثم  1939/8/2م  بتاريخ  احلسيني  املرقد 
هذه الزيارة يف سنة 1940م برفقة رئيس الترشيفات 
يف البالط امللكي السيد عبد القادر الكيالين ومعاون 
وبعض  الرسكشك  باقر  السيد  الترشيفات  رئيس 

املسؤولني الذين قدموا برفقة الويص عبد اإلله)58(.

 تكررت زيارة الويص إىل مرقد اإلمام احلسني
املرقد  لزيارة  أخــرى  مرة  عاد  حيث  1941م  عام 
له  كانت  1949م  عام  ويف  1947م  عام  الرشيف 
أخر زيارة قبل أن تنتهي مدة وصايته و يسلم عرش 
العراق إىل امللك فيصل الثاين عام 1953م)59(، وقبل 
تسليم العرش إىل ابن أخته امللك فيصل الثاين بسنتني 
أي يف عهد حكومة نوري السعيد أرسل الويص عبد 
لالطالع  املقدسة  كربالء  إىل  حكومته  رئيس  اإلله 
املحدق  اخلطر  من  العلامء  شكاوي  يف  والتحقيق 
وبعد  ــه،  درئ عىل  قدرهتم  وعــدم  املقدسة  باملراقد 
كربالء  إىل   السعيد   نوري  احلكومة  رئيس  وصول 
وتأكده من عدم قدرة الناس عىل تعمري هذه العتبات 
هذه  العامة  الدولة  ميزانية  تتحمل  أن  رأى  وإدارهتا 
آالف  قــدوم  من  املستفيدة  هي  الدولة  الن  املبالغ 
رصف  قرر  حيث  شهريا  القطر  خارج  من  الزائرين 

املبالغ املالية لتعمري العتبات املقدسة)60(.

ثانيًا: موقف الملك في�شل الثاني وحكومته 

من المواكب 1953-1958م 

عرش  استالمه  قبل  الثاين  فيصل  امللك  سعى 
العراق أن يضع ثقته يف قلوب الشيعة من خالل دعمه 
للمراقد والعتبات املقدسة ودعمه للشعائر احلسينية 
الدينية،فقد  الشيعة  بمناسبات  االشرتاك  خالل  من 
قام بزيارة كربالء ومرقد اإلمام احلسني  بتاريخ 
1952/4/14م حيث كان برفقته خاله األمري عبد 

اإلله اهلاشمي)61(.
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إىل  الشيعة  من  الثاين  فيصل  امللك  تقارب  ادى 
اصطدامه باحلكومة التي عارضت الشعائر احلسينية، 
فخالل فرتة اخلمسينات من القرن العرشين فرضت 
السعيد  نوري  يرأسها  كان  التي  العراقية  احلكومة 
مجيع  يف  احلسيني  العزاء  مواكب  عىل  مشددة  قيودا 
البرصة  يف  التطبري  مواكب  السيام  العراق  إنحاء 
قبل  الرشطة  من  ترخيص  حصول  عىل  وإجبارهم 
أخذت  القاسية  ــراءات  اإلج لتلك  ونتيجة  إقامتها 
عىل  واخترصت  جزئيًا  باالنحسار  التطبري  مواكب 

جمموعات صغرية وحمدودة.

العراق  يف  امللكي  احلكم  انتهاء  مع  إن  يالحظ 
من  شيئا  فقدت  قد  احلسيني  العزاء  مراسيم  كانت 
ملواكب  جزئي  انحسار  مع  سياسية  كــأداة  فعاليتها 
التطبري الذي بدأ منذ الثالثينيات مع العلم ان جمالس 
منذ  وبدأت  بالتدريج  تنمو  أخذت  احلسيني  العزاء 
الشيعة  اخلمسينات تعرب بشكل رمزي عن تطلعات 

وبقيت كذلك حتى بعد ثورة متوز 1958م)62(. 

املالكة  للعائلة  زيارة  آخر  ويف سنة 1958م متت 
املقدسة يف كربالء حيث ذكرت  للعتبات  العراق  يف 
األمرية  زارتنا  عندما  مذكراهتا  )يف  بديعة  األمــرية 
املرقد  لزيارة  برفقتها  ذهبنا  االنقالب  قبل  فاضلة 
اإلمام  مرقد  إىل  ثم  كربالء  يف  والعبايس  احلسيني 
عيل يف النجف االرشف،حيث تذكر لنا يف قوهلا 
كنا نزور املراقد سنويًا بمناسبة أو غري مناسبة ولكننا 
وقوف  عىل  دليل  وهــذا  نحن  من  للناس  نبدي  ال 
التي  مراسيمهم  يف  الشيعة  جانب  إىل  املالكة  العائلة 

يؤدوهنا سنويًا)63(.

الخاتمة

ان  نستطيع  البحث  هلــذا  دراستنا  خــالل  من    
الشعائر  جسدت  ورؤى  مفاهيم  ــدة  ع نستنتج 
التي  الفرتة  املقدسة خالل  احلسينية يف مدينة كربالء 

سبقت 1958م ومن هذه املفاهيم هي:

العامل . 1 يف  احلسينية  الشعائر  حاضنة  كربالء  تعد 
وذلك لوجود مرقدي االمام احلسني واخيه ابو 

.الفضل العباس
التي . 2 للشعوب  سالحا  احلسينية  الشعائر  تعد 

هذه  اعطيت  لذلك  االستعامر  لنري  خضعت 
لتصبح  والقدسية  االمهية  من  مزيدا  الشعائر 

وسيلة ملحاربة املستعمر.
وظيفتها . 3 عن  فضال  احلسينية  الشعائر  هتدف 

الصف  وحدة  حتقيق  اىل  واالجتامعية  الروحية 
ابناء  بني  والتآخي  التسامح  روح  عىل  والتأكيد 

شعبنا الواحد بمختلف طوائفه واديانه.
كانت املواكب احلسينية تدار وتنظم بشكل منسق . 4

دون تدخل احلكومة يف ادارهتا حيث كانت متول 
عن طريق التربعات التي يقوم هبا اصحاب املهن 

واملحالت التجارية.
مؤيدا . 5 موقفا  االول  فيصل  امللك  موقف  يعد 

مرت  التي  االنعطافات  رغم  احلسينية  للشعائر 
من  العرش  توليه  فرتة  خالل  الشعائر  تلك  هبا 

عام 1921م-1933م.
ومنع . 6 مضايقات  اىل  احلسينية  الشعائر  تعرضت 

يف  شكلت  التي  اهلاشمي  ياسني  حكومة  اثناء 
عهد امللك غازي.
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املادي . 7 بالدعم  اهلاشمية  االرسة  هنج  استمر 
واملعنوي للعتبات املقدسة من خالل احلضور او 

الترشيعات.
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مدرسة البادكوبة وأثرها العلمي في كربالء )1270-1399هـ/1854-1979م()دراسة تاريخية(

الملخ�ض

اشتهرت مدينة كربالء املقدسة بمعاهدها العلمية ومدارسها الدينية التي أدت دورًا بارزًا يف احلركة العلمية 
ووفرة العلامء واستقطاب طلبة العلوم الدينية من خمتلف بقاع العامل اإلسالمي للدراسة فيها، وكان للمسلمني 
الشيعة من أهايل آذربيجان دوٌر كبرٌي يف ذلك إذ سكن عدد من طلبة العلوم الدينية يف كربالء وتركوا آثارًا علمية 
ست عام 1854م يف العرص العثامين  ومآثر حضارية، وتعد مدرسة البادكوبة من أبرز مآثرهم العلمية التي تُأسَّ
َن هذا البحث بيان األَثر العلمي هلذ املدرسة من خالل  وهدمت يف عام 1979م عىل يد النظام البعثي، وقد َتَضمَّ
أساتيذها ومكانتهم العلمية، وطلبتهم ونشاطهم الدرايس، فضاًل عن ذلك تضمن طبيعتها العمرانية لكشف 
معاملها العمرانية إستنادًا لوصف املعارصين هلا، لعدم توثيقها سابقًا، وألهنا متثل جزءًا من الرتاث اإلسالمي 

واحلضاري ملدينة كربالء املقدسة. 

الكلامت املفتاحية: بادكوبة، املدارس الدينية، األثر العلمي.
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Abstract

The holy city of Karbala is famous for its scientific institutes and religious schools, which 
played a prominent role in the scientific movement and many scholars attracting students of 
religious sciences from different parts of the Islamic world to study there. The Shi’a Muslims of 
Azerbaijan had a great role in this scientific and cultural achievement. Al-Padkuba school is one 
of the most prominent scientific heritages which was founded in 1854 during the Ottoman era 
and was then destroyed in 1979 by the Baath regime. This research sheds light on the scientific 
heritage of this school through its academic practices, and detects the architectural landmarks 
that were not previously documented as described by contemporary scholars as these landmarks 
reflect the Islamic and cultural heritage of the holy city of Karbala.

Keywords: Badakoba, Religious schools, Scientific impact
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المقدمة

يتطلب  كربالء  يف  العلمية  احلركة  ــة  دراس إنَّ 
فيام  وتفاعلت  التي شكلتها  العلمية  العنارص  دراسة 
بينها لتنتج ذلك النتاج العلمي وترتك لنا إرثًا وأساسًا 
احلارض،  الوقت  يف  العلمية  احلياة  عليها  استندت 
ومؤلفاهتم،  وطالهبم  العلامء  العنارص  تلك  وتشمل 

ومكان التدريس )املدارس(.

ومدرسة البادكوبة واحدة من أهم املدارس الدينية 
زمن  للتخريب يف  تعرضت  التي  املقدسة  كربالء  يف 
نعثر عىل وقفية  أننا مل  له  البعثي، ومما يؤسف  النظام 
األوقاف  وثائق  من  للكثري  كربالء  لفقدان  املدرسة 
ذلك  ولعل  العثامين،  للعرص  تعود  التي  األصلية 
التي مرت هبا  السياسية واالجتامعية  للظروف  يعود 
املدينة، لذلك جاء اختيار هذا املوضوع  هبدف بيان 
األثر العلمي هلذه املدرسة ودور طلبة العلوم الدينية 
من اجلاليات اإلسالمية يف احلياة العلمية يف كربالء، 
فضاًل عن كشف طبيعتها العمرانية، ألهنا واحدة من 
احلوارض العلمية واحلضارية املهمة يف تاريخ كربالء 

احلديث.

وخامتة  مباحث  وأربعة  مقدمة  إىل  البحث  ُقّسم 
الباحث.  اليها  توصل  التي  االستنتاجات  أهم  تضمنت 
وتضمن املبحث األول: نشأة املدارس الدينية يف كربالء، 
وتصميمها  تأسيسها  البادكوبة  مدرسة  الثاين:  واملبحث 
ونشاطها  العلمي  أثرها  الثالث:  واملبحث  العمراين، 

الثقايف، واملبحث الرابع: هتديم املدرسة ودوافعه: 

أعتمد الباحث عىل مجلة من املصادر منها: كتاب 
الذريعة إىل تصانيف الشيعة ملؤلفه أغا بزرك الطهراين 
احلركة  تاريخ  وكتاب  ـــ/1969م(،  ــ )ت1389هـ
الشاهرودي،  الدين  نور  ملؤلفه  كربالء  يف  العلمية 
املعارصين  أبرز  مع  الشخصية  املقابالت  عن  فضاًل 
أن أكون  املصادر، وأسال اهلل  للمدرسة وغريها من 
قد وفقت يف إعداد هذا البحث وهو من وراء القصد.

المبحث الأول: 

ن�شاأة المدار�ض الدينية في كربالء 

ترجع البدايات األوىل للحركة العلمية يف كربالء 
 الدينية فبعد استِشهاد اإلمام احلُسني إىل نشأهتا 
تتوافد  الزائرين  مجُوع  أخذت  )61هـــ/681م(  عام 
وضع  وقد  وجماورته،  الرشيف  املرقد  لزيارة  عليها 
اإلمام الصادق ُاُسَس احلركة العلمية يف كربالء 
الفكري  ودوره  إليها  زيارته  خــالل  من  املقدسة 
خالل  من  وتوجيههم  الزائرين  توعية  يف  والديني 
أحاديثه الرشيفة)1(، إال أن مدينة كربالء مل تكن مدينة 
عامرة يف القرن األول اهلجري/ السابع امليالدي، ثم 
بالتقّدم والعمران منذ العهد البويي يف عام  اخذت 
البيوتات  من  عدد  فيها  واستقر  ـــ/980م(  )370ه
العلوية فكثر عدد سكاهنا وتقّدمت مكانتها العلمية 

والدينية)2(.

ظهور  قبل  كربالء  يف  الدراسية  احللقات  وكانت 
وأروقته  احلسيني  الصحن  يف  تعقد  الدينية  املدارس 
وقاعاته، فضاًل عن املساجد واملراقد، وأحيانًا تعطى 

الدروس الدينية يف بيت االستاذ نفسه)3(. 
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والوافدين  الدينية  العلوم  طالب  أعداد  أخذت 
اإلسالمية  البالد  خمتلف  من  كربالء  مدينة  عىل 
بالتزايد األمر الذي دفع العديد من االثرياء واألخيار 
إىل التربع لبناء املدارس الدينية واجلوامع التي كانت 
أخذت  الدينية  املــدارس  ان  غري  للتدريس،  مكانًا 
صورة حمددة أكثر فأكثر ابتداًء من القرن )الثاين عشـر 
عام  يف  وحتديدًا  امليالدي()4(،  عرش  اهلجري/الثامن 
َست أقدم مدرسة دينية  )1180هـ/1766م( إذ تُأسَّ
يف كربالء وأكربها )مدرسة الرسدار حسن خان()5(. 

عرش  التاسع  اهلجري/  عرش  الثالث  القرن  ويف 
بارزة  حركة  شهدت  كربالء  أن  نالحظ  امليالدي 
هذه  يف  التفصيل  هنا  نريد  وال  املــدارس،  لتأسيس 
تأسيسها وأمهيتها ومكانة  بيان حركة  بقدر  املدارس 

مدرسة البادكوبة بينها.

بدأت هذه احلركة بتأسيس مدرسة السليمية عام 
)1250هـ/1834م( يف زقاق املريزا عيل الطباطبائي 
ومدرسة البقعة بجانب مرقد السيد املجاهد، ثم شهد 
مدارس  ثالث  تأسيس  ـــ/1854م(  )1270هـ عام 
الرشيفني،  احلرمني  بني  البادكوبة  مدرسة  هــي: 
التجار  ســوق  يف  احلــرمــني  بــني  املجاهد  )مــدرســة 
الكبري بالقرب من مرقده الـرشيف، ومدرسة اهلندية 
الكربى قرب العتبة احلسينية يف زقاق الزعفراين، ويف 
الزينبية  عام )1276هـــ/1860م( تأسست مدرسة 
يف باب الزينبية لإلمام احلسني، ثم مدرسة املريزا 
حملة  يف  ـــ/1870م(  )1287ه عام  الشريازي  كريم 
ـــ/1867م(  )1284ه عام  ويف  الشـرقية،  العباسية 
لديوان  جمــاور  ــاق  زق يف  املهدية  مدرسة  تأسست 
تأسست  ـــ/1882م(  )1299هـ عام  ويف  الرشتي، 

البقعة، وقد  الصغرى خلف مدرسة  اهلندية  مدرسة 
يف  تقريبًا  مدرسة   )11( الدينية  املدارس  جمموع  بلغ 
كربالء خالل العهد العثامين، وتواصاًل مع ذلك شهد 
امليالدي(  العرشين  اهلجري/  عرش  )الرابع  القرن 
تأسيس مدارس دينية أخرى منها،  مدرسة اخلطيب 
العلامء  رشيف  ومدرسة  احلسنية  ومدرسة  الدينية 
جمموع  فأصبح  ــة(،  ــدرس )14م عددها  بلغ  حتى 
املدارس الدينية يف كربالء )25( مدرسة وذلك قبل 
القرن  سبعينيات  منذ  البائد  النظام  يد  عىل  هتديمها 

العرشين امليالدي)6(. 

إنَّ أهم ما نستنتجه من ذلك هو ان مدينة كربالء 
العلوم  بطلبة  املأهولة  العلمية  باملراكز  زاخرة  كانت 
الدينية الذين وفدوا من خمتلف بقاع العامل اإلسالمي، 
وان احلضـرة احلسينية كانت مركزًا حموريًا اجتمعت 
وتركزت  كلها  اجلهات  من  الدينية  املــدارس  حوله 
التي  بشكل أكرب يف منطقة ما بني احلرمني الرشيفني 
ومنها  واملــدارس  السكنية  باحلوارض  مأهولة  كانت 

مدرسة البادكوبة. 

المبحث الثاني:

تاأ�شي�ض المدر�شة وموقعها وت�شميمها العمراني

التاأ�شي�ض والت�شمية والموقع. 1

ـــ/1854م(  )1270هـ عام  يف  املدرسة  ُشّيدت 
األخيار  وبمساعدة  البادكويب)7(،  عيل  احلاج  َيد  عىل 
والعلامء الشيعة من أهايل آذربيجان)8(، إذ كان هؤالء 
البلدان اإلسالمية  املسلمني من  أقراهنم  حاهلم حال 
احلوزة  طلبة  ومنهم  كربالء  إىل  يتوافدون  األخرى 
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دراســة  هبــدف  كربالء  يف  استقروا  الذين  العلمية 
الشهداء اإلمام  الدينية وجماورة مرقدي سيد  العلوم 
احلسني وأخيه أيب الفضل العباس، فاختذ هؤالء 
الدينية  املدارس  السكن اخلاصة يف  مقرهم يف غرف 

ومنها مدرسة البادكوبة. 

رجال  عدد  أن  الــدراســات  إحــدى  ذكــرت  وقد 
الدين من ذوي التبعية اآلذربيجانية بلغ )36( رجل 
خالل  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  مقيمني  كانوا  دين 
امليالدي)9(  عرش  التاسع  القرن  من  األول  النصف 
ومن  املدرسة،  هذه  تأسيس  سبقت  التي  املدة  وهي 
 -1194( الشريواين  العابدين  زين  العلامء   هؤالء 
شــريوان  يف  ولــد  1837م(،   - ـــ/1780  ــ 1253ه
واستوطن  كربالء  إىل  انتقل  اخلامس  ربيعه  ويف  
صادق  حممد  ومنهم  سنة)10(،  عرشة  اثنتي  ملدة  فيها 
اللنكراين )1210 - 1285هـ/1795 - 1868م( 
ولد يف لنكران وانتقل إىل كربالء ودرس فيها وبعد 
الزعامة  وتوىّل  بالده  إىل  عاد  الدينية  دراسته  اكامل 
الرشعية  املراسيم  مؤلفاته  ومن  والعلمية،  الدينية 
تقي  حممد  بــن  الــقــاســم  وأبـــو  واحلـــائـــريـــات)11(، 
ـــ/1915-1858(  )1274-1333ه االوردبادي 
عصـره  أعالم  عىل  وحرض  كربالء  إىل  انتقل  الذي 
فيها)12( وله عدد من املؤلفات منها الشهاب املبني يف 

إعجاز القرآن)13(، وغريهم من العلامء.

وقد ُسميَّت املدرسة بذلك االسم نسبة لعاصمة 
وتعرف  حاليًا()14(،  )باكو  قدياًم  بادكوبة  آذربيجان 
العيل خان يف  عبد  ذكرها  كام  ك(  الرُتْ )مدرسة  باسم 

رحلته إىل كربالء عام )1273هـ/1856م()15(.

وتقع املدرسة يف زقاق الداماد املوازي لشارع عيل 
األكرب يف منطقة ما بني احلرمني الـرشيفني ضمن 

حملة باب النجف)16(.

ت�شميم البناء. 2

إنَّ املدارس الدينية يف كربالء املقدسة بشكل عام 
اهلدف  مع  تتناسب  متميزة  معامرية  خصائص  حتمل 
الذي ُأنشِئت من أجله ويمّثل ختطيطها طرازًا معامريًا 
إىل  نسبة  احلريي  بالطراز  يعرف  العراق  يف  معروفًا 
مدينة احلرية)17( يف النجف ويتمثل بإحالل الصحن 
املكشوف يف الوسط ثم األروقة والقاعات والغرف 
حتتل مكاهنا حول تلك الغرف، ويف احلقيقة ان هذا 
احلوارض  إنشاء  يف  املتبع  النظام  إىل  يشري  التخطيط 

اإلسالمية)18(. 

بناًء عىل ذلك تم تصميم مدرسة البادكوبة بطراز 
عمراين ذي طابع إسالمي مجيل، واستخدم الطابوق 
إىل  باإلضافة  بنائها،  يف  واجلــص  املفخور  اآلجــر 

استخدام الكاش الكربالئي يف تزيني واجهتها)19(.

مكون  كبري  باب  يتقّدمها  املدرسة  هذه  واجهة 
من مصـراعني، مصنوع من اخلََشب الصاج، يتقدمه 
لونني  ذي  الكربالئي  بالكاش  ُمَغلف  كبري  إيــوان 
وآيات  نباتية  زخارف  عىل  ويتوي  وأخرض  أزرق 
قرآنية مجيلة، ويؤدي الباب إىل ممر أو يسمى املدخل 
وهو معقود عىل شكل قوس من األعىل أشبه بشكل 

الطاق ويفتح عىل ساحة املدرسة)20(.

املكشوفة  الوسطية  الساحة  املــدرســة  تتوسط 
الداخلية  الساحة  أو  املكشوف  )الفناء  تسمى  أو 
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حوض  الساحة  ــذه  ه ــط  وس ويتل  املكشوفة(، 
حديقة  وفيها  لــلــوضــوء)21(،  يستخدم  الــذي  املــاء 
بالساحة  احلجم، وحتيط  كبرية  تتخللها شجرة سدٍر 
الطراز  ذات  االواوين  تتقدمها  الغرف  من  جمموعة 
اإلسالمي)22(– كام هو شائع يف بناء العتبات املقدسة.

عمليات  بعض  البادكوبة  مدرسة  شهدت  وقد 
من  بتربع  الثاين  الطابق  ُشيَّد  إذ  والتطوير،  االعامر 
بــإرشاف  الــكــويــتــي)23(،  مجعة  ــاج  احل التاجر  قبل 
عام  يف  النائيني  حسن  حممد  الشيخ  اخلطيب 
)1370هـ/1951م()24(، واحتوى هذا الطابق عىل 
غرف عديدة لسكن طالب العلوم الدينية، فضاًل عن 
قاعة كبرية خصصت للمكتبة)25(. ويتقدم كل غرفة 
إيوان فتشكل جمموعة من االواوين التي حتيط بساحة 
جهة  كل  يف  ثالثة  االواوين  عدد  بلغ  وقد  املدرسة، 
موضحة  كام  وهي  ــع)26(،  األرب املدرسة  جهات  من 

بالشكل اآليت:

ــىل  ــامدًا ع ــث اعت ــم الباح ــة بقل ــي للمدرس ــم توضيح رس
ــا)27(. ــن هل ــن املعارصی ــدد م ــف ع وص

المبحث الثالث:

الأثر العلمي للمدر�شة ون�شاطها الثقافي 

ال�شاتذه وطلبتهم: . 1

املأهولة  املـــدارس  من  البادكوبة  مدرسة  تعد 
بطالب العلوم الدينية واساتذهتم، ومل تكن الدراسة 
فيها حمصورة عىل فئة معينة من العلامء والطالب كام 
حال  حاهلا  كانت  وإنام  اسمها،  من  للبعض  يرتاءى 
لطلبة  مفتوحة  كربالء  يف  األخرى  الدينية  املدارس 
منهم  واصوهلم  انتامءاهتم  بمختلف  الدينية  العلوم 
لذلك  واإليرانيني وغريهم،  والعرب  االذربيجانيني 
تركت هذه املدرسة أثرًا علميًا فخّرجت جياًل كبريًا 
االساتذة  أهم  هنا  ونبني  الدين،  ورجال  العلامء  من 

سوا فيها من خالل اجلدول اآليت: الذين درَّ

جدول )1( يو�شح اهم المدر�شين في المدر�شة واأثرهم 
العلمي)28(

مكانتهم أسامء العلامءت
العلمية

أهم آثارهم 
العلمية

1
الشيخ حييى الزرندي)29(
)ت1361هـ/1876م(

عامل 
ومدرس

)30(---

2
الشيخ حممد عي 
أمنی الرشیعة)31(

)ت1390هـ/1970م(

واعظ 
ومدرس

قطرة من 
بحر الرشیعة

3
السّيد صادق العاّلمة 

الطباطبائي32 
)ت1395هـ/1975م(

عامل 
وطبيب 

حكيم
-------
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4
الشيخ حممد 
الكربايس)33( 

)ت1399هـ/1979م(

عامل 
ومدرس 
ومؤلف

تارخيجة 
كربالء، 

تاریخ امللوك 
والسالطنی، 
تاریخ األرسة 

الكرباسية

5
الشيخ حممد اهلاجري 

احلائري)34( 
)ت1400هـ/1980م(

عامل 
وقايض 
ومدرس

رسالة يف 
حقوق 

الوالدین 
تقریرات 
اساتذته 

تعليقة عىل 
العروة 
الوثقى

6
الشيخ حممد 

الشاهرودي)35(
)ت1409هـ/1989م(

عامل 
مؤلف 

ومدرس 
شهری

حوايش عىل 
اجلواهر، 
تقریرات 
اساتذته

7
الشيخ جابر 

العفكاوي)36( 
)ت1409هـ/1989م(

أدیب 
-------ومدرس

8
السّيد حممد عي 

الطبيس)37(   
)ت1424هـ/2003م(

عامل 
ومدرس

مذكراته عن 
أعالم مدینة 
.احلسنی

9
الشيخ حممد باقر 

املحمودي)38(
)ت1427هـ/2006م(

حمقق 
ومؤلف 

بارع

هنج السعادة، 
مقتل االئمة، 

اآلداب 
املنثورة.

11

السّيد حممود 
األصفهاين)39(  

ولد 
)1345هـ/1926م...(

مدرس 
ومؤلف

رسالة يف 
العقائد، 
تقریرات 
اساتذته

12
السيد أمحد الفايل)40(

)ت1428هـ/2007م(

عامل 
ومدرس 
ومؤلف

دیوان شعره، 
البهائية 

حزب ال 
مبدأ

12
الشيخ غالم حسنی 

اإلسالمي)41(  
)ت1428هـ/2007م(

-------مدّرس 

13
الشيخ حييى الفلسفي)42(
)ت1434هـ/2013م(

مدرس 
ومؤلف 

بارع

دائرة 
املعارف 
القرآنية، 

اإلمام 
 احلسنی

واحلركة 
والفكریة

هذه  يف  املدرسني  أن  أعــاله  اجلــدول  من  إتضح 
والثقايف  العلمي  نتاجهم  بتنوع  متيزوا  املــدرســة 
وتدريسهم خمتلف العلوم الدينية فمنهم من مجع بني 
الدين واألدب والشعر مثل الشيخ جابر العفكاوي، 
بالتأليف فرتكوا عددًا  الكثري منهم  فضاًل عن اهتامم 
واألدبية  والعقائدية  الفقهية  الدينية  املؤلفات  من 

والتارخيية والسري والرتاجم. 

من  آخــر  عــددًا  هناك  أن  بالذكر  اجلدير  ومــن 
زادة،  رشيعت  مهدي  الشيخ  أمثال:  فيها  املدرسني 
احلائري  رضا  عيل  والسيد  سيبويه،  عباس  والشيخ 

وآخرون)43(. 
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ــام )1378هـــ/1958م(،  ــة ع ــاحة املدرس ــورة يف س الص
وفيهــا عــىل اليمــنی الســيد صــادق العالمــة، وعــىل اليســار 

الشــيخ حممــد الكربــايس)44(.

أحد  احلــق  ــي  داع عــيل  حممد  الشيخ  ذكــر  وقــد 
الدارسني فيها، غرف املدرسة مع بيان َمن كان فيها 
من املدرسني أو املستقرين فيها بالتفصيل وهي: غرف 
الطابق األول من اليمني: الغرفة األوىل للشيخ غالم 
عيل األفغاين وبعد مغادرته العراق سكن فيها الشيخ 
حممود دانش، والغرفة الثانية سكن فيها السيد صادق 
العالمة الذي كان يمتهن الطب ويتداوى عنده طلبة 
عباس  للسيد  الثالثة  والغرفة  جمانًا،  الدينية  العلوم 
األصفهاين،  حممود  السيد  بعده  وسكنها  الكاشاين، 
اخلليق،  عيل  حممد  الشيخ  فيها  سكن  الرابعة  الغرفة 
جواد  حممد  الشيخ  فيها  سكن  اخلامسة  والغرفة 
منابع  )ملكتب  َصت  ُخصَّ السادسة  والغرفة  املعرفة، 
الثقافة اإلسالمية( – كام سنوضحه، والغرفة السابعة 
سكن فيها الشيخ حممد عيل التربيزي، والغرفة الثامنة 
س مرحلة السطوح، يف  للشيخ جابر العفكاوي ومدرِّ
َصت الغرفة التاسعة للسيد السيد مصطفى  حني ُخصِّ
الكربايس  للشيخ حممد  العارشة  الشريازي، والغرفة 
فيها،  السطوح  مرحلة  س  ومـــدرِّ املــدرســة  متويّل 
والغرفة احلادية عرش غرفة للشيخ حممد الشاهرودي 

الثانية  والغرفة  العالية،  السطوح  مرحلة  س  ومــدرِّ
الثالثة  والغرفة  اخلراساين،  عيل  حممد  للشيخ  عرش 
عشـر للشيخ غالم حسني اليزدي أحد طالب العلم 
فيها، والغرفة الرابعة عرش للسيد مصطفى الفائزي، 
داعي  حسن  حممد  للشيخ  عرش  اخلامسة  والغرفة 
احلق القريش مع ولده الشيخ حممد عيل داعي احلق، 
والغرفة السادسة عرش للسيد حسن اخلراساين وبعده 

الشيخ ييى الشريازي الفلسفي)45(.

أما غرف الطابق الثاين فهي: الغرفة األوىل كبرية 
املدرسة،  فيها مكتبة  له وأسس  مقرًا  النائيني  اختذها 
والغرفة الثانية غرفة السيد حسني الكاشاين، والغرفة 
للشيخ  الرابعة  والغرفة  اليزدي،  عيل  للشيخ  الثالثة 

عيل أكرب اليزدي)46(.

وقد خترج عىل أيدي أولئك األساتذة عدد كبري من 
طلبة العلوم الدينية كتالمذة الشيخ جابر العفكاوي 
وخطباء  ومراجع  كبار  علامء  بعضهم  أصبح  الذين 
مثل السيد عامد الدين البحراين، والشيخ عبد احلميد 
املهاجر، والشيخ عيل حيدر املؤيد، والسيد حممد عيل 
كاظم  والسيد  الكربالئي،  عامر  والشيخ  احليدري، 
ومن  الكربايس)47(،  صادق  حممد  والشيخ  النقيب، 
وهو  احلق  داعي  عيل  حممد  الشيخ  املرحوم  طلبتها 
ديوان شعر، وحياة  له  بارع ومؤلف  أديب وخطاط 

الزهراء وغريها)48(. 

طريقة الدرا�شة ومنهجيتها:. 2

انَّ الطريقة التدريسية املتبعة يف مدرسة البادكوبة 
ال ختتلف عام هو سائد يف املدارس الدينية يف احلوزة 
احللقات  طريقة  عىل  تعتمد  إذ  عام،  بشكل  العلمية 
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الدراسية التي تعقد عىل شكل جمموعات جتلس عىل 
األرض، وفيها عدد من الطلبة ييطون باستاذهم وهو 
الطالب حرية  الدينية، ويرتك  الدروس  يلقي عليهم 
الذي  واألستاذ  دراسته،  يريد  الذي  الكتاب  اختيار 
الدراسة  منهج  ويشمل  علومه،  من  يديه  عىل  يتلقى 
اللغة  وعلوم  األصــول،  وعلم  الفقه،  )علم  فيها: 
الرجال،  وعلم  وبالغة،  ورصف  نحو  من  العربية 
اإلسالمي،  والتاريخ  والعقائد،  الــدرايــة،  وعلم 
مراحل  ثالث  عىل  فيها  الدراسة  وتنقسم  وغريها(، 

هي: )املقدمات والسطوح والبحث اخلارج()49(.

يقترص الطالب يف مرحلة املقدمات عىل دراسة علم 
البالغية  املنطق واألدب والصـرف والنحو والعلوم 
والعروض وبعض النصوص األدبية)50( التي تؤهل 

الطالب لفهم النصوص القرآنية املعتربة)51(.

أما مرحلة السطوح ففيها يتفرغ الطالب لدراسة 
وأسلوب  والفقهية،  األصولية  االستداللية  الكتب 
الدراسة املتعارف عليه يف هذه املرحلة هو أن يصل 
األستاذ  يقرأ  وعادًة  املختص،  الكتاب  عىل  االتفاق 
مقطعًا من الكتاب، ثم يرشح املوضوع بام يزيل عنه 
النقوض  بعض  يستعرض  ثم  واإلهبــام،  الغموض 
الطالب  يثريه  ملا  ذلك  بعد  ويستمع  عليه  ترد  التي 
بحاجة  كانت  إذا  آراءهم  فيصحح  مداخالت،  من 
إىل تصحيح أو يتنازل عنها إذا كانت آراؤهم جديدة 

بذلك)52(.

اخلارج، وفيه  البحث  اىل مرحلة  الطالب  وينتقل 
تقع مهمة التحضري واالعداد عىل الطالب نفسه دون 
أن يتقيد بمصدر علمي خاص فيقوم الطالب بنفسه 
تفسري  أو  اصول  أو  فقه  من  املحارضة  مادة  بإعداد 

وما  تلك  أو  املادة  هذه  يف  العلامء  أقوال  مراجعة  ثم 
يمكن أن يصح دلياًل هلا، وبام يمكن أن يناقش به هذه 
رأيًا  لنفسه  يستخلص  أن  الطالب  ياول  ثم  األدلة، 
خاصًا يف هذه املسالة)53(، أما طريقة التدريس يف هذه 
مادة  املدرس  استعراض  اساس  عىل  فتقوم  املرحلة 
العلامء،  أساطني  آراء  ويذكر  شاماًل،  عرضًا  البحث 
ذلك  عىل  ويستدل  املسالة  يف  رأيه  األستاذ  خيتار  ثم 
استيعاب  وبعد  القاطعة،  واحلجج  العلمية  باألدلة 
الطالب للدرس، يقوم بمراجعة املصادر لكي يعرف 
أم  سديدة  هي  هل  معلومات  من  األستاذ  نقله  ما 

تكون قابلة للطعن واالعرتاض؟ 

فبمقدار  للطالب  العلمية  القدرة  تكمن  وهنا 
درجة  ويبلغ  أكثر  يتقدم  بالدرس  ويعتني  جيتهد  ما 
ملدة  املرحلة  هبذه  الطالب  ويستمر  أرسع،  االجتهاد 
الوقت  يف  االجتهاد،  مرحلة  يبلغ  حتى  قرن  ربع 
يبلغ  وعندما  األولية،  املراحل  بتدريس  يقوم  نفسه 
يف  إليه  األستاذ  ويطمئن  االجتهاد  مرحلة  الطالب 
بني  واجلمع  الدليل  وصياغة  واالستنباط  البحث 
يشهد  األقوال،  ومناقشة  الرأي  ووجوه  االحاديث 
الرأي  ــداء  واب باالجتهاد  فيستقل  )باالجتهاد(  له 

والتوجيه)54(.      

مكتبة المدر�شة:. 3

املــدارس  حال  حاهلا  كوبة  الباد  مدرسة  متيزت 
هبا  خاصة  مكتبة  عىل  باحتوائها  كربالء  يف  الدينية 
التحقوا  الذين  املدرسة واساتذهتا  منها طلبة  يستفيد 
يف  تقع  كبرية  قاعة  املكتبة  وتشغل  فيها،  للدراسة 
بالكتب  زاخرة  وهي  املدرسة)55(،  من  الثاين  الطابق 
واألصــول  الفقه  يف  النادرة  واملخطوطات  القّيمة 
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والتاريخ اإلسالمي، واللغة وكتب الرتاجم والسري، 
وكان يتوافد عليها رواد العلم والثقافة وهواة البحث 
ذكر  وقد  املتنوعة)56(،  كتبها  من  لالفادة  والتحقيق 
من  العديد  مقتنياهتا  من  الطهراين  بزرك  أغا  العالمة 

الكتب وهي:

واجب . 1 رسالة  رشح  إىل  السداد  )هنج  كتاب 
االعتقاد( ذكره الطهراين بقوله: )كتب عىل نسخة 
رأيتها يف كربالء بمكتبة مدرسة الباد كوبة()57(.

الكلامت . 2 كشف  يف  الرمحانية  الكلم  )امارات 
سعيد  حممد  بن  خان  مصطفى  ملريزا  القرآنية( 
)1104هـ/  عام  تأليفه  تاريخ  فيه  ذكر  الكايس 

1693م()58(.
أربعة . 3 مالك(  ابن  ألفية  رشح  يف  السالك  )زينة 

علامء  لبعض  ضخم  جملد  جزء  كل  يف  أجزاء 
املوىل  بن  احلميد  عبد  بخط  منه  نسخة  الشيعة 

حممد تقي يف عام )1260هـ/1844م()59(.
للحاج . 4 الشقشقية(  اخلطبة  ترمجة  يف  )قصيدة 

احلسيني  مؤمن  حممد  األمري  بن  تقي  حممد  سيد 
القزويني)60(.

)كشف القناع عن رصيح الدليل يف رد عىل من . 5
يوسف  الفقيه  املحّدث  للشيخ  بالتنزيل(  قال 

البحراين )ت1186هـ/1772م()61(.
)كشف القناع عن رصيح الدليل يف الرد عىل من . 6

يوسف  الفقيه  املحّدث  للشيخ  الرضاع(  قال يف 
مري  املحققني  سلطان  أدلة  فيه  ناقش  البحراين 
داماد يف القول بعموم املنزلة، ألفه يف شرياز عام 
يف  نسخة  منه  وتوجد  )1149هـ/1736م(، 

مكتبة مدرسة البادكوبة)62(.

ملحمد . 7 األستاذ(  بحث  تقرير  يف  األوتاد  )مالذ 
)ت1263هـ/1847م(  االسرتابادي  جعفر 
عند  كربالء  يف  املعامل  اصول  دراسته  عند  كتبه 
الرياض  صاحب  الطباطبائي  عيل  السيد  استاذة 

)ت1231هـ/1816م()63(.

الن�شاطات الدينية والثقافية للمدر�شة:. 4

البادكوبة  مــدرســة  اشتهرت  ذلــك  جانب  إىل 
العلمية  املتنوعة منها االصدارات  الثقافية  بنشاطاهتا 
االئمة  بوالدة  االحتفاالت  إقامة  ومنها  والثقافية، 
واملجالس  احلسينية  التعزية  وجمالس   االطهار

األدبية وغري ذلك.

والثقافية  العلمية  ــدارات  ــ االص صعيد  فعىل 
الثقافة  )منابع  سلسلة  بإصدار  املدرسة  اشتهرت 
إسالمية  علمية  كتب  سلسلة  وهي  اإلسالمية()64( 
السيد  املرجع  اسسها  وقــد  شهريًا،  كتابًا  تصدر 
السيد  إىل  إدارهتا  وأوكل  الشريازي،  احلسيني  حممد 
حممد  الشيخ  واملرحوم  الشريازي  احلسيني  صادق 
يف  عـــددًا  سبعون  منها  ــدر  وص ــق،  احل ــي  داع عــيل 
املوضوعات اإلسالمية)65(، فضاًل عن ذلك  خمتلف 
باللغة  ــالم(  اإلس )مبادئ  جملة  املدرسة  ــدرت  أص

اإلنجليزية)66(.

وقد نشط القائمون عىل املدرسة بإقامة االحتفاالت 
 ،اخلاصة بإحياء والدات ووفيات االئمة االطهار
معامل  وتعلق  بالسجاد  املدرسة  ساحة  تفرش  أن  بعد 
الزينة يف كل مناسبة ومولد، ويقام حفل كبري تلقى فيه 
اخلطب من قبل اخلطباء كاخلطيب الشيخ عبد الزهراء 

الكعبي وغريه من اخلطباء والشعراء)67(.
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المبحث الرابع:

 دوافع تهديم المدر�شة

الدراسية  أبواهبا  بفتح  املدرسة  هذه  استمرت 
لطلبة العلوم الدينية منذ العهد العثامين مرورًا بالعهد 
امللكي ثم اجلمهوري إذ دامت مئة وخسة وعرشين 

عامًا منذ تأسيسها.

ويف الواقع ان عمليات التطوير العمراين والتوسعة 
يف  امهيتها  من  بالرغم  املقدسة  كربالء  شهدهتا  التي 
توسع املدينة إال أهنا أدت إىل تشويه الطابع املعامري 
لكربالء وهَتديم الكثري من املعامل احلضارية اإلسالمية 
أثر  عىل  َمْت  ُهدِّ التي  البادكوبة  مدرسة  ومنها  فيها 
مرشوع فتح شارع املشاة بني احلرمني املقدسني الذي 

استمر خالل املدة )1978-1980م()68(.

تاريخ  حتديد  يف  التارخيية  املصادر  الختالف  بالنظر 
َهدم مدرسة البادكوبة فال بد من تثبيت ذلك اعتامدًا عىل 
املصادر املوثوقة واملعارصة للحدث، ففي الوقت الذي 
َمْت بتاريخ1980م)69(،  بيَّنت فيه اغلب املصادر اهنا ُهدِّ
انفرد مصدر واحد وهو عباس احلائري صاحب كتاب 
)حوادث األيام( بتاريخ1979م)70(، ومل تتطرق معظم 

املصادر األخرى لذكر تاريخ َهدَمها)71(.

)شعبان  بتاريخ  ــْت  َم ــدِّ ُه اهنــا  نرجح  أننا  إال 
صاحب  اورده  ملا  طبقًا  ــوز1979م(،  ـــ/مت 1399ه
االيام(، وذلك ألنه مصدر معارص ووثق  )حوادث 
بدليل  العام  ذلــك  ــداث  أح ضمن  َهدَمها  تاريخ 
الدين  صدر  السيد  اخلطيب  العالمة  )زرنــا  قوله: 
فتح  منها  مهمة  بحوادث  وأخربنا  الشهرستاين... 

شهر  يف  والعبايس  احلسيني  احلرمني  بني  كبري  شارع 
وهي  البادكوبة  مدرسة  وختريب  شعبان1399هـ، 
ازالة  تم  هكذا  كربالء()72(.  يف  املهمة  املدارس  من 
سقوط  بعد  بناؤها  ُيَعْد  ومل  العلمية  احلــارضة  هذه 
النظام البائد لعدم وجود أثر هلا ووقوع مكاهنا ضمن 
األثر  أن  إال  حاليًا،  الرشيفني  احلرمني  بني  ساحة 
إىل جيل  استمر من جيل  لعلامئها وأعالمها  العلمي 

داخل كربالء املقدسة وخارجها.

ما  مع  َمْت  ُهدِّ املدرسة  هذه  ان  تقّدم  مما  اتضح 
املقدسة  كربالء  يف  إسالمية  حضارية  معامل  من  ُهِدَم 
بذرائع خمتلفة منها فتح الشارع بني احلرمني الرشيفني 
امليالدي،  العرشين  القرن  سبعينيات  هناية  يف  وذلك 
املعامل  حمو  يف  البائد  النظام  سياسة  ان  احلقيقة  ولكن 
دوافع  أهم  من  املقدسة هي  كربالء  ملدينة  احلضارية 
آنذاك، السيام وان  الذي حدث  التهديم والتجريف 
صدام  الطاغية  حكم  بداية  مع  تزامن  املرشوع  هذا 
والعنف  االستبدادية  سياسته  وتصاعد  عام1979م 
املقدسة  كربالء  يف  الدينية  احلريات  ممارسة  اجتــاه 
املدارس  هذه  يف  درسوا  الذين  العلامء  واستهداف 

بالقتل تارة وبالتهجري القرسي تارة أخرى)73(. 

الخاتمة

لنا  اتضحت  املستفيضة  الدراسة  هذه  تقديم  بعد 
عىل  اليها  التوصل  تم  التي  االستنتاجات  من  مجلة 

شكل النقاط اآلتية: 

العنارص . 1 من  مهاًم  عنرصًا  البادكوبة  مدرسة  تعد 
نشاط  يف  بارزًا  دورًا  وأدت  كربالء  يف  العلمية 
بطالب  مأهولة  فكانت  فيها  العلمية  احلركة 
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اخلدمات  أفضل  هلم  ووفرت  الدينية  العلوم 
ووسائلها،  الدراسة  تقديم  خالل  من  العلمية 
لطلبتها  السكن واالقامة  توفر خدمة  فضاًل عن 

االجانب.
العمرانية . 2 املعامل  من  وَمَعلم  علمية  حارضة  اهنا 

األبنية  من  جزءًا  تشكل  وبالتايل  اإلسالمية 
الرتاثية يف كربالء املقدسة.

داخل . 3 العلمية  الروافد  من  املدرسة  هذه  تعد 
العلم  طالب  جت  خرَّ إذ  وخارجها  كربالء 
الوافدين من خمتلف البالد اإلسالمية اىل كربالء 
الدينية  الزعامة  ليقوموا بمهمة  وعادوا لبالدهم 

واملرجعية هناك.
والعلمي . 4 الثقايف  نشاطها  باستمرارية  متيزت 

ُتقام  كانت  ففيها  العام  مدار  عىل  وتنوعه 
األدبية  املجالس  وتعقد  الدينية  االحتفاالت 

وتصدر املؤلفات اإلسالمية.
تاريخ . 5 حتديد  يف  التارخيية  املصادر  تباينت 

إزالتها وقد ثبت لنا أهنا هدمت بتاريخ )شعبان 
أزالم  يد  عىل  1979م(  عام  متوز  1399هـ/ 
النظام البعثي البائد بذريعة التوسع العمراين بني 
الذي ادى إىل هتديم مدارس  احلرمني الرشيفني 

اخرى جديرة بان تدرس الحقًا.  
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(1 ) للمزيد من التفاصيل حول وصايا اإلمام الصادق
الزيارات،  كامل  قولويه،  بن  حممد  بن  جعفر  ُينظر: 
النرش  مؤسسة  )قم:  القيومي،  جواد  الشيخ  حتقيق: 
االسالمي، 1417هـ(، ص256؛ حممد باقر املجليس، 
بحار االنوار، )بريوت: مؤسسة الوفاء، ط2، 1983(، 

ج98، ص111؛ أمحد مهلهل مكلف األسدي، احلائر 
 ،احلسيني ومنهج الزيارة يف وصايا اإلمام الصادق
السنة  العدد2،  كربالء،  السبط(،  )جملة  منشور  بحث 
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