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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 
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ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم بِْسِم الّلَ

اإفتتاحية العدد

احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة، وأتم التسليم عىل نبينا حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين.

كربالء املقدسة كانت ومل تزل موئاًل للعلم، واالدب، واملعرفة، وقبلة الفقهاء والعلامء واالدباء والشعراء، 
اذ اهنا اغنت احلضارة اإلسالمية بام تزخر به من موروث حضاري وديني أضفى عليها أمهية امتازت هبا عن 

سائر املدن األخرى، فكانت موضع اهتامم املؤرخني والدارسني عىل اختالف ثقافاهتم.

ومن هنا انصبت جهود العتبة احلسينية املقدسة متمثلة بمركز كربالء للدراسات والبحوث عىل إماطة اللثام 
عن تاريخ هذه املدينة املقدسة، اذ ما زالت متواصلة يف تدوين االحداث وحفظ التاريخ، واالهتامم بدراسة 

الواقع التارخيي واآلثاري واجلغرايف واالجتامعي هلا.

 وجملة السبط اخذت عىل عاتقها ان تقدم لقرائها الكرام يف كل عدد من أعدادها بحوثًا تظهر فيها التاريخ 
املرشق الوضاء هلذه املدينة املقدسة، ومل يقتصـر نشاط املجلة عىل ذلك، بل امتد اىل كل جوانب املدينة العلمية، 
البحوث  العدد عىل جمموعة من  احتوى هذا  اذ  إمكانية فهم طبيعتها وواقعها،  يمثله من خطوة مهمة يف  ملا 
وتراثية  وتارخيية  لغوية  أبحاث  اىل  قسمت،  فقد  املجلة  أبواب  بحسب  عدة،  مواضيع  عاجلت  التي  العلمية 
اىل سري  تطرقت  املحافظة، وأخرى  العاملة يف  القوى  توزيع  التعليم وكفاءة  وجغرافية، وموضوعات ختص 
علامء كربالء كاملحدث يوسف البحراين والسيد حممد الشهرستاين ، وكذلك احتوى العدد عىل دراسة مهمة 

تناولت أسباب زيادة حاالت الطالق يف مدينة كربالء.

مة مجيع الباحثني من طلبة مرحلتي املاجستري والدكتوراه ومن  تدعو هيأة حترير جملة السبط العلمية املحكَّ
العلمية واإلنسانية كافة اإلفادة من املوضوعات والبحوث املنشورة يف متن أعدادها، والتي  االختصاصات 
للدراسات والبحوث  إدارة مركز كربالء  تبدي  العلمية، كام  لرسائلهم وأطارحيهم  ان تكون عناوين  تصلح 
بأن  املدينة وإرثها احلضاري،  الكتابة عن  الذين يرومون  للباحثني  الكامل  املقدسة دعمها  العتبة احلسينية  يف 
متدهم بالوثائق واملصادر والبيانات التي ختص موضوعاهتم، وتقديم العون يف إنجازها، كام باإلمكان طباعتها 

ونرشها دعاًم منها للحركة العلمية للمدينة وتراثها الزاهر.          

واحلمد هلل أوالً وآخرًا...

رئيس التحرير

13
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حجاجّية التقابالت في البنية الإحالية للخطاب

دعاء عرفة لالإمام الح�شين »عليه ال�شالم« اأنموذجًا

الدكتورة 

بان أمني الربيعّي

كلية الرتبية املختلطة - جامعة الكوفة
 alamulhudaot@gmail.com
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حجاجّية التقابالت في البنية اإلحالية للخطاب دعاء عرفة لإلمام الحسين »عليه السالم« أنموذجًا

الملخ�ض 

النّص، نظرًا لكوهنا تعّد وسيلة مهمة من  أّن اإلحالة من املوضوعات املهّمة يف جمال لسانّيات  ال شّك يف 
يف  باللغة  تتعّلق  ظاهرة  أهّنا  جهة  من  التداويّل  باجلانب  عالقتها  عن  فضاًل  النيّص،  واالّتساق  الربط  وسائل 
يرتبط  للخطاب  اإلحايّل  البناء  كان  ومّلا  بالواقع،  اللغة  عالقة  عن  للكشف  وسيلة  فهي  ثّم  ومن  االستعامل، 
ارتباطًا وثيقًا بقصدية املتكّلم، لذلك يسعى هذا البحث إىل بيان الوظيفة احلجاجية للتقابالت الواردة يف البنية 

اإلحالية للخطاب يف دعاء اإلمام احلسني يوم عرفة.

الكلامت املفتاحية: التقابل، احلجاج، البنية، اإلحالة.

The Argumentative of the Antibiosis in the Referring Structure of the 

Speech

Arafa Prayer by Imam Hussein "Peace Be Upon Him" As A Model

Dr. Ban Amin Al-Rubaie
College of Mixed Education - University of Kufa

Abstract

There is no doubt  that  the referral is one of an important  topics in the field of linguistics 
of text ,because it is an important means of connectivity and  textual cohesion, as well as its 
relationship to the pragmatic side as it is a phenomenon regarding to the use of language, then 
to unveil the relationship between the language and the fact, since the referential  structure of 
the speech is connected with the speaker intention. Therefore, this research seeks to reveal the 
argumentative function of the antibiosis mentioned in the referring structure to the prayers of 
Imam Hussein on the day of Arafat.                                    
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د. بان أمني الربيعي

توطئة

من املسّلم به أّن ثمة عالقة يف اخلطاب بني شكله 
اللغوي ومعناه، ومؤدى ذلك أن يكوَن لقصد املتكّلم 
سياقه  ظّل  يف  عليه  ــداّل  ال اللغوّي  بالبناء  ارتباط  
التلّفظي)1(، إذ تسهم هيأة البناء اللغوي بصورة كبرية 
متعّلقًا  األمر  ومادام  القصد،  ذلك  عن  اإلفصاح  يف 
اللغة  وسائل  من  خيتار  أن  له  فــإّن  املتكلم،  بقصد 
وأساليبها وأدواهتا ما يتالءم وإيصال ذلك القصد أو 
بلوغ الغاية، إذ نّيُة القائل أو قصده املنعقد يف نفسه هو 
الذي يدفعه إىل أن يكّيَف إنتاج عباراته أو ملفوظاته 
وبناًء  خاص)2(،  نحٍو  عىل  ويصوغها  معينة،  بكيفية 
معينة  شخصّية  أفضليات  متكّلم  لكل  ))فــإّن  عليه 
بالنسبة إىل شكل التعبري(()3( وتشكيله، وال شّك أّن 
بنية لغوّية نصّية  املتجّسد يف  البناء اإلحايّل للخطاب 
نسعى  ما  وهو  منتجة،  بقصدية  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط 
الستجالئه يف هذه الورقة البحثية من خالل الوقوف 
عرفة«  »دعــاء  خطاب  حجاجية  يف  مهم  حمور  عىل 
املتمّثل يف بيان الوظيفة احلجاجّية للتقابالت يف البنية 

اإلحالّية املتشّكِل منها الّدعاء.

   إّن اإلحالة )Reference( يف الكالم تقع يف أساس 
نظام  عن  عبارة  املحّينة  واللغة  فكرية،  منظومة  كّل 
العنارص  مها،  العنارص  من  قسمني  من  يتألف  إحايّل 
بالعنرص  ويقصد  اإلحالية)4(،  والعنارص  اإلشارية 
أو  أو موقٍع  ذاٍت  إىل  ما يشري  اإلشــارّي: )) هو كّل 
أو  سابقة  أخرى  بإشارة  تتعلق  ال  أولية  إشارة  زمٍن 
الحقة(()5(، وهبذا تكون العنارُص اإلشارّيُة املكّوناِت 

مبارشة  باملقام  الدنيا األساس يف اخلطاب، الّتصاهُلا 
من دون تّوّسط عنارص إحالّية أخرى، فهي ترتبط به 
ارتباطًا آنيًا ال يتعّدى مالبسات التلّفظ التي يتقاسمها 
اإلحالّية  العنارص  وأّما  اخلطابّية)6(،  العملّية  طرفا 
فهي: ))قسم من األلفاظ ال متتلك داللة مستقلة، بل 
تعود عىل عنرص أو عنارص أخرى مذكورة يف أجزاء 
أخرى من اخلطاب.(()7(؛ وتأسيسًا عليه تعّد اإلحالة 
من  إليه  تشري  وما  معينة  ألفاظ  بني  معنوية  ))عالقة 
أو مواقف تدّل عليه عبارات أخرى  أو معاٍن  أشياء 
يف السياق، أو يدل عليه املقام، وتلك األلفاظ املحيلة 
تعطي معناها عن طريق قصد املتكلم، مثل الضمري 
عن  فضاًل   ،)8()) املوصول...  واسم  اإلشارة  واسم 
حتمل  ألهّنا  مسندة،  الغالب  يف  هي  التي  الصفات 
عالمة اإلحالة هبيأة ضمرٍي مسترٍت، وكذا تتجىّل يف ما 
تدل عليه عالمات املطابقة كاجلنس والعدد)9(، وتعّد 
أداة  فهي  األنواع،  تلك  أهّم  من  الضمريّية  اإلحالة 
مهمة يف الكشف عن وجهة اخلطاب)10(، فضاًل عن 
أهّنا يف األساس وسيلة من وسائل حتقيق االتساق يف 

املبنى واملضمون.

هذه  بعض  حتليل  فيندرج  التداويّل  احلقل  يف  أّما 
املكونات اللغوّية- والسّيام اإلشاريات الشخصّية-  
تداولية  أو   )Deixis )اإلشارّيات  بالـ  يسّمى  ما  حتت 
الدرجة األوىل)11(، ويف مثل ميدان بحثنا - اخلطاب 
من  اإلحالة  موضوع  معاجلة  فإّن   - بالّدعاء  املتمّثل 
وجهة نظِر لسانّيات النّص لن يكون موفيًا بالغرض 
من حيث تعيني املرجع وعالقته بالواقع، بل البّد من 
استحضار بعض احلقول املعرفية األخرى التي تسهم 
املتكّلم،  ومقاصد  اخلطاب  غايات  عن  الكشف  يف 
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وهو ما يمكن أن متّدنا به لسانّيات التلّفظ ومقوالت 
متعلقة  ظاهرة  ببساطة  اإلحالة  ألّن  التداويّل،  احلقل 
عليه  نطاقه،وبناًء  خــارج  ال  االستعامل،  يف  باللغة 
يكن  مل  ما  إحــايّل  تعبري  أّي  مرجع  حتديد  يمكن  ال 
مستعَماًل)12(، وبناًء عليه متّثُل ))اإلحالُة ظاهرة ذات 
وجهني، فهي يف جانٍب منها لسانية، وهي يف جانٍب 
معاجلة  يف  التداخل  هذا  ولعّل  تداولية(()13(،  آخر 
هذه الظاهرة هو الذي سّوغ للبحث دراسة اجلانب 

احلجاجي للبناء اإلحايل يف الّدعاء.

البنية الإحالية للدعاء 

مّلا كان نصُّ دعاء اإلمام احلسني يوم عرفة طوياًل 
بنائه  عن  احلديث  سُيجمل  البحث  فإّن  لذا  جــدًا، 
اإلحايل بصورة عامة، ثّم  خيّصص حتليل فقرات منه 
فإّن  عام  وبوجه  البحث،  موضوع  وحمور  يتالءم  بام 

البنية اإلحالية العامة للدعاء كانت كاآليت:

إحالة بالغائب عىل الذات املقدسة:. 1

)لقضائه - لعطائه - صنعه- هو- فطَر - أتقَن- 
يعدله-  – غريه  أتى-هو-  عليه-عنده-  حكمته- 

كمثله( .         

ازدواج اإلحالة عىل املتكّلم واملخاطب معًا:. 2

إليك  ريّب-  ــَك  أّن لــَك-  أشهد  إليك-  )أرغــب 
مرّدي-  ابتدأتني – خلقتني – أسكنتني- خترجني- 
خلقي-  ابتدعت  أنشأتني-  يرّستني-   - أخرجتني 
رزقتني  حفظتني-  إيّل-  جتعل  ُتشّهرين-  أسكنتني- 

– كّفلتني- كألتني - سّلمتني...(. عطفَت عيلَّ

إحالة عىل املتكّلم:. 3

)استهللُت- فطريت- مّريت(

ازدواج اإلحالة عىل املتكّلم واملخاطب معًا:. 4

)ربيتني – أهلمتني- رّوعتني- أيقظتني – نّبهتني 
وفقتني-  دللتني-  رزقتني-  خلقتني-  فّهمتني-   –

أجبتني- أعطيتني- شكرتني-زدتني...(.

اإلحالة عىل املتكّلم:    . 5

ضمريي-  توحيدي-   - يقيني   - )أشهد-إيامين 
سمعي-  عرنيني-  نــفــي-  جبيني-  بـــرصي- 
شفتاي- لساين- فمي- فّكي- أرضايس- مطعمي- 
وتيني-  ــدري-  ــ ص عــنــقــي-  رأيس-  مـــرشيب- 
عواميل  مفاصيل-  ــي-  ــالع أض كــبــدي-  قلبي- 
أناميل- حلمي- دمي- شعري- برشي- عصبي-   –
جــوارحــي-  عــروقــي-  خمــي-  عظامي-  قصبي- 

رضاعي- نومي- يقظتي- ركوعي - سجودي...(

اإلحالة عىل املخاطب:. 6

إنعاِمَك-  أنامَك-  شكرَك-  منَّك-  )أنعمَك- 
أنبياؤَك-  إنباؤَك-  كتابَك-  نفسك-  امُلخرب-  أنت 
رسلَك- وحيَك- رشعَت-دينك- يّتخذ- يكون – 
يضاّده- ابتدع- يرفده- صنَع- سبحانه – مل يلد- مل 

يولد -له- مالئكته- أنبيائه- خريته- خلقه(.

اإلحالة عىل املتكلم . 7

ديني  برصي-  عميل-  قلبي-  نفي-  )غناي- 
عيني-  مــآريب-  بــرصي-   – سمعي  جوارحي-   –

كربتي- عوريت- خطيئتي- شيطاين- رهاين(.
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ازدواج اإلحالة عىل املتكلم واملخاطب :. 8

أنشأتني-   – برأتني  جعلتني-  )خلقتني- 
أوليتني-  هديتني-  وفقتني-   – كألتني  عافيتني- 
أغنيتني-   – سقيتني   – أطعمتني  أعطيتني- 
أقنيتني- أعنتني- أعززتني- ألبستني- أعنّي- جّتني 
اخلفني-  احفظني-  احرسني-  ِقني-  اكفني-   –
ذّللني- عظمني – سّلمني- ال تفضحني- ال خُتزين- 

ال تبتِلني- ال تسلبني – ال تِكلني...(.

إحالة بالغائب عىل الذات املقدسة:. 9

)عفا- حلمه -أسبغ-  بفضله- أعطى-كرمه(

اإلحالة عىل املتكّلم:. 10

غياثي-  وحــديت-  صاحبي-  شــّديت-   – )عــّديت 
كنُت-  كهفي-  إهلــي-  نعمتي-   – ولّيي  كربتي- 

عثريت- مؤيدي – أعدائي- إّياي...(

اإلحالة بالغائب عىل الذات املقدسة:. 11

سطواته-  عـــّزه-  ــاؤه-  ــي أول نفسه-  )خـــّص- 
يعلم- هو- كبَس- سّد- استجاب- وهَب- أخرج 
يعجل-  ال  أرســـل-  جعل-  أنجاهم-  فلق-   -
غريه-  ــه-  رزق استنقذ-نعمته-  خلقه-  عصاه- 

حاّدوه- ناّدوه- رسله...(.

ازدواج اإلحالة عىل املتكلم واملخاطب:. 12

عارضته-  عــارضــنــي-  ــنــي-  رزق )حفظني- 
دعوته- كساين- شفاين- أشبعني- أرواين- أعزين- 
عّرفني- كّثرين- رّدين- أغناين – نرصين- مل يسلبني- 

ابتدأين- نرصين- بّلغني....(.

هيمنة اإلحالة عىل املخاطب: . 13

أحسنَت،  أنعمَت-  مننَت-  )أنــت)تــكــرار(- 
وفقَت-  رزقــَت-  أكملَت-   - أفضلَت   - أمجلَت 
أعطيَت - أغنيَت- أقنيَت- آويَت- كفيَت- هديَت 
أقلَت-مّكنَت-  غفرَت-  ســرتَت-   - عصمَت   -
نرصَت-  أّيــدَت-  عضدَت-  أعنَت-   - ــززَت  أع

شفيَت - عافيَت- أكرمَت تبارَت- تعاليَت(.

هيمنة اإلحالة عىل املتكلم:. 14

ــأُت - أخــطــأُت- مهمُت-  ــا )تــكــرار(- أس )أن
تعّمدُت-  اعتمدُت-  سهوُت-  غفلُت-  جهلُت- 
اعرتف-  ــررُت-  أق نكثُت-  أخلفُت-   - وعــدُت 
- مل أجـــرتح- مل  ــوء- أعــتــذر- أنــتــرص- أحــتــجُّ أبـ

أعمل- جحدُت...(.

اإلحالة املوازية بني املتكّلم واملخاطب:. 15

) تكرار« أنَت- سبحانك« - تكرار »إيّن-  كنُت«(

اإلحالة عىل املخاطب: . 16

)آالؤك- نعامؤك- نعمتك - طاعتك- أمتم- أسِعد 
-  سبحانك - أنت- جتيب- تكشُف- تغيُث- تشفي- 
تغني- جترُب- ترحُم- ُتعنُي- أعطيَت- أنلَت-  توليها- 
تتقبلها-  تسمعها-  تكشفها-  ترصفها-  جتددها- 
قدَر  ملَك-  آالئــك-  عطاءك-  نعامءك-  تغفرها- 
قهَر- ُعيَص- سرَت- اسُتغفَر- غفر- أحاَط- تقسم- 

هتدي- تنرش- جتّلل- تنزل - تبسط...(.

ازدواج اإلحالة عىل املتكّلم واملخاطب: . 17

)ال جتعلنا - ال خُتلنا- ال حترمنا – ال ترّدنا- أعطنا 
- سألناك- اكفنا- استكفيناَك- اقِض لنا- اجعلنا- 
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لنا- ال هتلْكنا- ال ترصْف عنّا-  اغفر  لنا -  أوجب 
سّددنا-اعصمنا-  وفقنا-  زدته-  قبلته-  اعطيته- 
ال  رقبتي-  اعتق  خويف-  عافني-آمن  عيّل-  أوسع 
 - عنّي  ادرأ  ختذلني-  ال  تستدرجني-  ال  يب-  متكر 

أسألك- اعطيتنيها- منعتني ...(.

يظهر جلّيًا من اجلدول السابق أّن البنية اإلحالية 
يف الدعاء قد تشّكلت من قسمني رئيسني هيمنا عىل 
اإلحالة  األّول:  القسم  الضمريّية،  اإلحاالت  بقية 
عىل  تعود  ألهّنا  مقامية،  إحالة  وهي  التكّلم  بضمري 
خارج  موجود  وهو  احلسني-  اإلمام  املتكّلم-  ذات 
النّص، والقسم الثاين اإلحالة بضمري الغيبة وضمري 
املرجع  إىل  يعودان  النص  هذا  يف  وكالمها  اخلطاب، 
نفسه، ألهنام حييالن عىل الذات املقدسة وهو املخاطب 
نفسه يف هذا الدعاء، إاّل أن االختالف بني اإلحالتني 
تكمن يف أّن اإلحالة بالغائب تعّد إحالة لغوية نصّية 
لفظ  وهــو  النّص  داخــل  ــاري  إش عنرص  عىل  تعود 
اجلاللة »اهلل« املوجود يف عبارة  صدر الدعاء »احلمد 
هلل«،أّما اإلحالة بضمري املخاطب فهي إحالة مقامية 

مرجعها خارج النّص.

البدء  قبل  مهمني  أمرين  إىل  اإلشــارة  من  والبّد 
ليس  السالف  ــدول  اجل أّن  هو  األول  بالتحليل، 
خطاطة إحصائية لكّل أنواع اإلحاالت، فقد جتاوزنا 
اإلشارة  أسامء  أو  املوصولة  االسامء  ذكر  اجلدول  يف 
مثاًل... واقترصنا يف الغالب عىل اإلحالة الضمريية، 
العنارص  تلك  وظيفة  إىل  سيشري  البحث  أّن  عىل 
اإلحالية األُخر يف ما سيعرض له من التحليل الحقًا.

الضمريّية  اإلحـــاالت  أّن  هــو  اآلخــر  ــر  واألمـ

إحاالت  يوجد  بل   ُذكر،  ما  عىل  تقترص  ال  السالفة 
ُأَخر يف النّص، بيد أّن البحَث مل يدرجها يف اخلطاطة 
السابقة، نظرًا لضآلة نسبتها قياسًا إىل نوعي اإلحالة 
املهيمننِي اللذيِن ذكرمها البحث، ويمكن عّدها- إن 
جاز التعبري- »إحاالت ثانوية«، ومع ذلك فإّن هلذه 
احلجاجّية  الوظيفة  إنجاز  يف  مهاّمً  أثــرًا  اإلحــاالت 
النتيجة  تدعيم  يف  احلجاجّية  لقيمتها  نظرًا  للدّعاء، 
بعض  يف  الـــواردة  ــاالت  اإلح ومثاهلا  ومساندهتا، 
عطاياك  أّي  ))أم   :قوله يف  كام  الّدعاء،  مقاطع 
حيصَيها  أن  من  أكثُر  يــارّب  وهي  شكرًا،  هبا  أقــوُم 
ــوَن...(()14(  ــظ ــاف احل هبا  علاًم  يبلغ  أو  ــاّدوَن،  ــع ال
»ها«  واملنفصل  املتصل  بصورتيه  الغائب  فالضمري 
و »هي« عائد إىل العنرص اإلشاري )عطاياك(، وأّما 
كّل  من  نصيبًا  العشّية  هذه  يف  لنا  ))واجعل  قوله: 
خري تقسمُه، ونوٍر هتدي به، ورمحٍة تنرُشها، وعافية 
فثمة  تبسُطه...(()15(،  ورزٍق  ُتنزهلا،  وبركٍة  جتّللها، 
عنارص  عىل  و«هــا«  ــاء«  »اهل الغائب  بضمري  إحالة 
»نور«،  خري«،   « التوايل:  عىل  وهي  متعّددة،  إشارية 
هذه  أّن  ومع  »رزق«،  »بركة«،  »عافية«،  »رمحــة«، 
اإلحاالت ال تعود إىل املخاطب لفظًا، إاّل أّن ورودها 
يف هذا السياق التلّفظي قد أسهم يف إنجاز حجاجّية 
أحقية  إثبات  يف  املتكّلم  حجاج  ختدم  ألهّنا  الدعاء، 
متعّلقات  إىل  لرجوعها  املقّدسة«  »الذات  املخاطب 
املخاطب، فالعنرص اإلشاري »عطاياك« الذي أحال 
عليه ضمري الغائب )ها- هي( املتصل واملنفصل يف 
حيصَيها  أن  من  أكثُر  يارّب  وهي  شكرًا،  هبا  )أقــوُم 
يمكن  وهبذا  املخاطب،  إىل  منسوب  الــعــاّدوَن...( 
عّد هذه اإلحالة من جهة املعنى إحالًة خطابيًة، ألهنا 
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ترتبط بكاف اخلطاب يف )عطاياك(، وهي بذلك تنجز 
غاية املتكّلم، وتتجه ملساندة مقصده احلجاجّي الذي 
يؤسس له هبذا الشكل من البناء اإلحايل، املتمثل يف 
املانح  الستحقاق  والتأسيس  والشكر،  احلمد  بيان 

لذلك.

وأّما النّص الثاين فهو كاألول من حيث إّن إحاالتِه 
األفعال  فاعل  أّن  بداللة  املخاَطب،  متعلقات  من 
)تقسم - هتدي- تنرش- جتّلل...( هو الضمري املسترت 
املقّدسة-  الذات  املخاطب -أي  امُلحيل عىل  »أنت« 
تبدو يف ظاهرها  التي  اإلحاالت  كّل  فإّن  وعىل هذا 
احلقيقة  يف  هي  املخاطب  أو  املتكلم  إىل  راجعة  غري 
من  بالزمة  لتعّلقها  املخاَطب  إحاالت  من  حتتسب 
عىل  واضحة  ــارًة  أم ذلك  يكون  ثمَّ  ومن  لوازمه، 
هيمنِة املخاَطب اإلحالّية يف كالم املتكّلم بام يسهم يف 
أّن اإلمام مل  الدعاء مبنًى ومعنى، عىل  بناء حجاجّية 
الذات  املخاطب يف إحالته عىل غري  يستعمل ضمري 
حرصًا،  الغائب«  »ضمري  استعمل  بل  أبدًا،  املقّدسة 
وقد ُيلمح من ذلك االستعامل ملمٌح دقيٌق، فالظاهر 
وبني  بينه  العالقة  حرص  يف  تتمّثل  فائدة  ذلك  يف  أّن 
خالقه »عّز وجّل« من جهة، وحفاظًا عىل خصوصية 
املقدسة« من  به »الذات  اهليمنة للمخاطب مقصودًا 
بضمري  اإلحاالت  تلك  أّن  عىل  فضاًل  أخرى،  جهة 
ما  وهو  الغالب،  يف  املفعولية  موقع  اختذت  الغائب 
جيعل فاعلها حمصورًا يف املخاطب »الذات املقدسة« 
إىل  املتكلم  قصد  التي  اخلطابية  هليمنته  يؤسس  مما 

إبرازها بشتى الصور واألساليب التعبريية.

بكّل  اإلحاطة  ليس  املقام  هذا  يف  هيّمنا  ما  إّن      
طرائق  كــّل  يف  التفصيل  وال  اإلحـــاالت،  أنـــواع 

فيها  جتــىّل  ــارزة  ب صــورة  عىل  الرتكيز  بل  عرضها، 
اإلحــايل«  »التقابل  هو  أال  للدعاء،  اإلحــايل  البناء 
عن  الكشف  ثّم  ومن  اخلطابية،  العملية  طريف  بني 
الربط  مّثل  وقد  البناء،  يف  التشكيل  هذا  حجاجية 
بارزًا، والسّيام  لغوّيًا  الّدعاء مظهرًا  نّص  اإلحايّل يف 
التي  الضمريّي«  التعالق  أو«  الضمريّية،  اإلحالة 
باألخري  ويقصد  النّص«  »تشكيل  يف  وظيفته  جتّلت 
احتواء النّص عىل عدد من اإلحاالت الضمريّية التي 
الجتامع  حمّطًا  يكون  واحٍد  إشارّي  عنرص  إىل  تعود 
مكونات النّص وموضعًا لرتتيب األحداث فيه)16(، 
وقد سجّل »التقابل اإلحايل« بني املخاطب واملتكلم، 
الكالم  أّن  بمعنى  عرفة،  دعاء  يف  ملحوظًا  حضورًا 
النوعني  بالدرجة األساس عىل وجود هذين  معتمد 
يف  ملحوظًا  تقاباًل  بذلك  مكونة  اإلشــاريــات  من 
ملفوظات الدعاء، وهي ذات أمهية يف التلّفظ من جهة 
أهنا)واصالت كالمية تقيم عالقة بني مضمون العبارة 
))عالقة  اإلحالة  تكون  عليه  وتأسيسًا  والواقع()17(، 
داللية تشري إىل اسرتجاع املعنى اإلحايل يف اخلطاب 
مرة أخرى. فيقع التامسك عرب استمرارية املعنى((
)18(، والذي يّتضح مما سلف يف جدول اإلحالة أّن 

كّل  قيمة  السّلمية تضبط  إحالية، وهذه  ثّمة سلمّية 
عنرص إشاري يف النّص بحسب عدد مرات اإلحالة 
يف  األهّم  اإلشــارّي  فالعنرص  تواتره،  درجة  أو  إليه 
العنارص  من  عدد  أكرب  به  يرتبط  الــذي  هو  النّص 
الذات  أّن نسبة اإلحالة عىل  اإلحالية)19(، وقد ظهر 
املقدسة-بضمريي اخلطاب والغيبة- قد فاقت نسبة 
اإلحالة عىل املتكلم، الزدياد عدد العنارص اإلحالية 
الراجعة إليه، ومن َثّم يكون لفظ اجلاللة »اهلل« الوارد 
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يف عبارة صدر الدعاء ))احلمد هلل الذي ليس لقضائه 
دافع، وال لعطائه مانع،وال كصنعِه صنع صانع، وهو 
يف  األهّم  اإلشاري  العنرص  هو  الواسع(()20(  اجلواد 
النّص، وهو املعنّي بخطاب املتكّلم، وحتى يف املقاطع 
املخاطب  كان  املتكّلم  عىل  فيها  اإلحالة  كانت  التي 
قيمة  ذو  اإلحايل  البناء  وهذا  الغالب،  له يف  مشاركًا 
غاية  عن  وتفصح  التداويّل  السياق  ختدم  حجاجّية 
املتكلم، وتدّلل يف الوقت نفسه عىل التواشج الوثيق 
بني معنى اخلطاب وبنيته اللغوية احلاملة له، والالفت 
واملخاطب  املتكلم  عىل  اإلحالة  تلك  أّن  هو  للنظر 
أخرى  وتارة  النّص،  فقرات  بعض  يف  تتوازى  تارة 
تكون اهليمنة لإلحالة عىل املخاطب، وأخرى تكون 
املتكلم، مشّكلة بتلك مظهرًا من التقابالت اإلحالية 

يف بنية الدعاء، ويف ما يأيت بيان لتلك األنواع:

اأوًل: حجاجّية الإحالة الخطابية

الدعاء قد كثرت  أّن بعض مقاطع  تبنّيَ سلفًا  قد 
فيها اإلحاالُت عىل املخاطب متمّثاًل بالذات املقدسة 
املخاطب،  أو  الغائب  بضمري  اإلحالة  أكانت  سواٌء 
وسواٌء أكانت تلك الضامئر مسترتة أم بارزة، بيد أّن 
املقاطع كانت اإلحالة عىل املخاطب قد  بعض تلك 
هليأة  تغيري  غري  من  النّص  عىل  تامة  بصورة  هيمنت 
إحدى  يف  ورد  ما  ذلك  ومثال  صيغته،  أو  الضمري 
اخلطاب  ضمري  عليها  هيمن  التي  الّدعاء  فقرات 
عبارة،  كّل  تصّدرت  التي  )أنت(  بـ  متمثاًل  منفصاًل 
ومتصاًل متمثاًل بـ )تاء املخاطب( التي اتصلت بكّل 
أنعمَت،  اّلذي  أنَت  موالي،  ))يا  قوله:  وهو  فعل، 
الذي  أنَت  أمجلَت،  الذي  أنَت  أحسنت،  الذي  أنَت 

أنَت  أكملَت،  الذي  مننَت،أنَت  الذي  أفضلَت،أنَت 
الذي رزقت، أنَت الذي أعطيَت، أنَت الذي أغنيَت، 
الذي  أنت  ــَت،  آوي الــذي  أنت  أقنيَت،  الــذي  أنــَت 
كفيَت، أنت الذي هديَت، أنَت الذي عصمَت، أنَت 
الذي سرتَت، أنَت الذي غفرَت، أنت الذي أقلَت، 
الذي  أنَت  أعززَت،  الذي  أنَت  مكنَت،  الذي  أنت 
أعنَت، أنَت الذي عّضدَت، أنَت الذي أّيدَت، أنت 
الذي نرصَت، أنت الذي شفيَت، أنَت الذي عافيَت، 
أنَت الذي أكرمَت، تباركَت رّبنا وتعاليَت...(()21(، 
ويف نظرة فاحصة هلذا النّص نجد أّن ملفوظاته كلها 
مجلة  موصول+  اسم  املخاطب+  من)ضمري  مؤلفٌة 
 )Referentialإحالية سلسلة  مكونة  الفعلية(  الصلة 
متصلة  أم  كانت  منفصلة  الضامئر  وهذه   ،Chain(

وهو  الــنــّص  ــارج  خ مرجعها  مقامّية  إحــالــة  هــي 
املخاَطب الذي دّل علية أيضًا لفظ التوقري )موالي(، 
اإلشاريات  من  األلفاظ  من  النوع  هذا  عّد  ويمكن 
االجتامعية التي حتّدد العالقة االجتامعية بني املتكّلم 
واملخاطب، فهي عالقة رسمّية مادامت تشتمل عىل 
اإلحالة  من  النوع  هذا  شّكل  وقد  تبجيل)22(،  لفظة 
تتجىّل  التي  التكرارية«  بـ«اإلحالة  يعرف  ما  بالعودة 
من  ملفوظ  كــّل  يف  ألفاظ   عــدة  أو  لفظ  تكرار  يف 
هذا  أّن  عىل  التأكيد)23(،  بقصد  النص  ملفوظات 
عامة  بصورة  امللفوظات  يف  أو  اإلحالة،  يف  التكرار 
قد مّثل مظهرًا من مظاهر التامسك الداليّل، وهو يف 
الوقت نفسه يعّد- من وجهة نظر حجاجّية- تساندًا 
العطف يف  مقام  يقوم  التكرار  مادام ذلك  حجاجّيًا، 
مجيعًا  تتجه  امللفوظات  تلك  جعل  مما  اجلمع،  معنى 
ما  احلجاجّي  التساند  وهذا  نفسها،  النتيجة  ملساندة 
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إىل  وصــواُل  املعنوّي  االنسجام  عن  صــورة  إال  هو 
النتيجة املنشودة التي ختم هبا اإلمام هذا النّص وهي 

قوله »فلك احلمد دائاًم ولَك الشكر واجبًا«.

اللغوية هلذه امللفوظات كانت مشحونة  البنية  إّن 
بطاقة حجاجية عالية، متمثلة بالصياغة االسمية عىل 
طريقة قرص املسند عىل املسند إليه، األمر الذي خيدم 
الغاية التي يرومها املتكلم من التأسيس لعقيدة تفّرد 
الذات اإلهلية هبذه املنن، فهي مقصورة عىل اهلل تعاىل 
اإلحالة  تلك  مع  وجتتمع  أبدًا)24(  لسواه  تكون  ولن 
الضمريية إحالة االسم املوصول )الذي( الذي يقوم 
يشرتك  التي  األوىل  مزدوجة،  بوظيفة  اإلحايل  عمله 
تعويض  التعويض،أي  وهي  اإلحاالت  بقية  مع  هبا 
نظرًا  الرتكيبي  الربط  وظيفة  عن  فضاًل  إليه،  املشار 
وتزيل  تفرسه  صلة  إىل  املــوصــول  االســم  الفتقار 
مرتابطة  النّص  فقرات  جيعل  الذي  األمر  إهبامه)25(، 
اإلحايل  الربط  أسهم  فقد  وثيق،  برباط  بعضها  مع 
بني ملفوظات النّص يف تشكيل حجاج تساندّي، إذ 
تعّد هذه امللفوظات كّلها بمنزلة احلجج التي أطلقها 
املتكلم لتخدم نتيجة أساس يروم التأسيس هلا، وهي 

استحقاق املخاَطب للحمد والشكر.

ثانيًا: حجاجّية الإحالة على المتكّلم:

ويف مقابل ذلك النّص املتقدم املختّص باملخاطب 
وهو  إحالّيًا  يقابله  الذي  املقطُع  الّدعاء  يف  يطالعنا 
إهلي  يا  أنا  ))ثــّم  قوله:  وهو  املتكلم،  خيّص  الــذي 
أنا  أخطأُت،  الذي  أنا  يل،  فاغفرها  بذنويب  املعرتف 
الذي أغفلُت، أنا الذي جهلُت، أنا الذي مهمُت، أنا 
الذي سهوُت، أنا الذي اعتمدُت، أنا الذي تعّمدُت، 

أنا الذي وعدُت، أنا الذي أخلفُت، أنا الذي نكثُت، 
أنا الذي أقررُت أعرتف بنعمتك عندي، وأبوء بذنويب 
عىل  امُلحيل  الضمري)أنا(  فحضور  يل(()26(،  فاغفر 
ذات املتكّلم- اإلمام احلسني- أمارة عىل هيمنة 
الوظيفة االنفعالية يف النّص التي بدورها تقّدم تعبريًا 
وانطباعه  عنه  يتحدث  ما  إزاء  املتكلم  موقف  عن 
مع  وينفعلوا  موقفه  لتبنّي  املستمعني  إثارة  بغاية  عنه 
كان  ما  فعاًل  وهو  به)27(،  املتكّلم  كانفعال  املوضوع 
يبتغيه اإلمام يف ذلك املوقف الذي هو حمّل الجتامع 
ُحّجاج بيت اهلل احلرام، فهو موضع اعرتاف وتسليم 
يف  واضحًا  بدا  ما  وهو  والتقصري،  بالقصور  وإقرار 
الذي  أنا  بذنويب.....  املعرتف  )أنا  النص  ملفوظات 
أقررُت أعرتُف(، ولذلك فإّن هذه امللفوظات بمنزلة 
توجيهّيًا  بعدًا  حتمل  فهي  توجيهية،  حجاجّية  أفعال 
هذا  صدر  يف  اإلمام  هبا  رّصح  التي  النتيجة  إلنجاز 
ويمكن  يل(،  )فأغفر  قوله  وهي  ختامه  ويف  املقطع 

متثيل ذلك:

 ن رصحية إذن ح1)أنا املعرتف بذنويب(........
)اغفر يل(  ح2)أبوء بذنويب(..............

ساقها  التي  احلجج  تلك  يف  املتأمل  يتأمل  ولو 
اإلمام أّن مكّوناهتا املعجمية حتمل دالالهتا شحنات 
النسيان،  السهو،  الغفلة،  اجلهل،  )اخلطأ،  كـ  سلبية 
أن  املتلقي  يتوقع  عليه  وبناًء  النكث...(،  اخلُلف، 
ما  مع  مالءَمة  العقاب  استحقاق  هي  النتيجة  تكون 
حتمله تلك احلجج، إاّل أّن اإلمام وّجه ملفوظاته إىل 
الرمحة  أّن  عىل   منه تنبيها  الغفران،  طلب  نتيجة 
العقاب، والسّيام يف  إنزال  برّبه من الغضب أو  أوىل 
أكثر األوقات الستنزال الرمحة والعطف اإلهلي وهو 
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يوم عرفة يف ضيافة البيت احلرام. 

وجدير بالذكر أّن احلجج التي ساقها اإلمام ختتلف 
وظيفتها احلجاجية أو قيمتها بالنسبة إىل عموم الناس 
امللفوظات  هذه  صــدور  بــأّن  ذلك  احلارضين،  أو 
من  به  ُعــرف  ما  مع  اإلمــام  شخص  من  )احلجج( 
وخليفُة  األمة،  مرشُد  وهو  الرفيع،  العبادّي  اخلُلق 
هم  الذين  املستمعني  عىل  سيحّتم  الكريم  رسوهلا 
أدنى منه مرتبة أن يتبنَّوا موقفه، فهو من باب األوىل 
أن تكون رتبة  العقل  إذ من مفرتضات  بالنسبة هلم، 
قول  بأّن  علاًم  املتعّلم،  رتبة  من  أرشف  الّرباين  العامل 
)أخطأت...(  قوله:  بذنويب(أو  املعرتف  أنا  اإلمام) 
مع مقامه الرفيع الذي ينأى به عن املعايص كان عىل 
سبيل التذلل واخلضوع، فهو يعرتف باخلطأ الذي هو 
اهلل  منّة  لوال  العموم  عىل  البرشية  النفس  هذه  عادة 
حينام  واملتكّلم  زالهتــا)28(،  من  بالعصمة  عليه  تعاىل 
فقط  يسعى  ال  فهو  التخاطبية،  العملية  يف  ينخرط 
يسعى  بل  جيهلها،  قد  بمعلومات  املتلقي  إخبار  إىل 
إىل كسب ثقته وصوالً به إىل تبنّي موقفه، وحّثه عىل 
املتكلم  تفّرد  يعّد  وهلذا  بفكرته)29(،  وإقناعه  ذلك، 
باملعارف رشطًا أساسًا للهيمنة عىل اخلطاب والتأثري 
واعرتافهم  سلوكه  اقتفاء  عىل  ومحلهم  املستمعني  يف 
شحنة  احلجج  هذه  حتمل  هذا  وعىل  إليه)30(،  بسبقه 
توجيهها  يكون  عندها  املستمع،  لسلوك  تأديبّية 
لكم  )ينبغي  تكون  كأن  نتيجة مضمرة  ذا  احلجاجّي 

االعرتاف واإلقرار(.

ح )أنا املعرتف بذنويب..(...... إذن )ينبغي لكم 
االعرتاف بالتقصري(

صياغة  يف  متشاهبان  السابقني  النصنِي  أّن  ومع 
ملفوظاهتام املؤلفة مجيعًا من )ضمري+ اسم موصول 
التشابه ال يعني  أّن هذا  بيد  الفعلية(،  الصلة  + مجلة 
الذي  فالقصد  نفسه،  احلجاجّي  التوجيه  هلام  أّن 
عن  متامًا  خيتلف  امللفوظات  هاته  ألجله  سيقت 
لصيغة  اإلحالية  الوظيفة  بأّن  ذلك  قبله،  ما  قصدّية 
سياقها  يف  املتكّلم  مقصد  عىل  ترتكز  املحيلة  العبارة 
عّضده  ما  وهــو  فــيــه)31(  استعملت  الــذي  اخلــاص 
اختالف اإلحاالت يف ملفوظات النّصني، فاإلحالة 
امللفوظات  وبقية  أنعمَت...(  الذي  )أنت  قوله  يف 
ــو »الــذات  عــائــدة إىل مــوجــود خــارج الــنــّص وه
التأسيس  احلجاجية  وظيفتها  كانت  وقد  املقدسة«، 
املقطع  أّما اإلحالُة يف  للشكر،  املخاطب  الستحقاق 
وظيفتها  وكانت  املتكلم  ذات  إىل  راجعة  فهي  الثاين 
يف  الكبري  التشابه  ومع  بالتقصري،  االعرتاف  إعالن 
هو  للنظر  الالفت  أّن  إاّل  النّصنِي  ملفوظات  صياغة 
املخاَطب  ختّص  الــذي  امللفوظات  يف  اإلحالة  أّن 
»الذات اإلهلية« قد فاقت عددًا اإلحاالت العائدة إىل 
املتكلم، فالضمري »أنَت« قد ورد ستًا وعرشين مرة، 
وذلك يف مقابل »أنا« التي وردت اثنتي عرشة  مرًة، 
فضاًل عن ملحقاهتام، ومعنى ذلك أّن الضمري األول 
يمّثل- تقريبًا- ضعف الثاين، وهذه السلمية العالية 
إلحالة املخاطب ترفع من قيمة العنرص اإلشاري له 
املتمثل بلفظ اجلاللة »اهلل«، وهبذا يكون ذلك التقابل 
يف البناء اإلحايّل القائم عىل عدم التكافؤ العددّي هو 
النّص،  لقصدّية  واألوىف  الدعاء  ملضمون  األنسب 
بحجاج  تسري  كّلها  املقطع  هذا  فقرات  بــأّن  ذلك 
لكّل  مستحق  الواحد  اهلل  أّن  عقيدة  لرتسيخ  منتظم 
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مهام  العبد  وأّن  واحلمد،  والثناء  الشكر  صنوف 
مقام  يف  معدودًا  مازال  فهو  املقام  هذا  لبلوغ  اجتهد 
املقرّص جتاه ذلك املنعم، وانطالقًا منه البّد للمتكّلم 
»األنا«  ذاتيته  حمو  يف  جيتهد  أن  الدعاء  مقام  يف  وهو 
أمام املخاطب »أنت«، إذ))إّن ثمة تفاعال متبادالً بني 
اللغة واملوقف. فاملوقف يؤثر بقوة يف استعامل طرق 
اإلجراء(()32(، ولذلك كان يف استعامل البناء اإلحايل 
املقدسة  ــذات  ال عىل  ــاالت  اإلح ــادة  زي عىل  القائم 
قياسًا إىل اإلحاالت العائدة إىل املتكّلم ما يفصح عن 
الدالالت  تلك  عّضدته  وقد  به،  وينبئ  القصد  هذا 
املعجمية التي اشتلمت عليها األفعال )وهي الغفلة، 
بظالهلا  ألقت  التي  والسهو..(  والنسيان،  واجلهل، 
إىل  االحتياج  صفة  فأكسبته  اخلطاب  يف  »األنا«  عىل 
العلّية  الذات  وهو  »األنــت«  املخاَطب  جتاه  الكامل 

سبحانه.

»الإحالة  الإحالي  التوازي*  حجاجية  ثالثًا: 

المزدوجة«

»التقابل  يأخذ  عرفة  دعاء  من  آخر  موضع  ويف 
ــو أن تــتــوازى  اإلحـــايل« شــكــاًل لــغــوّيــًا آخـــر، وه
)املتكلم  اخلطاب  طريف  بني  وتتوازن  فيه  اإلحاالت 
ولذلك  ــد،  واحـ ــّص  ن ــًة يف  ــزدوج م واملــخــاَطــب( 
من  املتصل«،  اإلحايل  بـ»التقابل  البحث   سيدعوه 
دون أن تكون اهليمنة ألحد ضمريي اخلطاب، ومثاله 
أنت سبحانك  إال  إله  ))ال  اآليت:  النّص  الدعاء  من 
إين  سبحانك  أنت  إال  إله  الظاملني،ال  من  كنت  إين 
إين  سبحانك  أنَت  إال  إله  ال  املستغفرين،  من  كنت 
إين  سبحانك  أنت  إال  إله  ال  املوّحدين،  من   كنت 

إين  سبحانك  أنــت  إال  إلــه  ال  الوجلني،  من  كنت 
يف  نجد  إذ  ــراغــبــني...(()33(؛  ال الراجني  من  كنت 
بالضمريين  املخاطب  عىل  اإلحالة  أّن  النّص  هذا 
تقابلها  سبحانك(  أنت  إال  إله  يف)ال  والكاف  أنت 
ياء  بالضمريين  نفسها  العبارة  يف  هلا  موازية  إحالة 
املتكلم والتاء يف )إيّن كنُت من الظاملني(،وكذا يف بقية 
املشاهبة هلا صياغًة، مشّكلة بذلك توازنًا  امللفوظات 
ملحوظًا يف عدد إحاالت النوعني، ومن الواضح أّن 
الصفات التي أطلقها املتكّلم عىل نفسه حتمل تقوياًم 
الّراجني  الَوجلني،  املوحدين،  إجيابيًا)املستغفرين، 
التي  األوىل)الظاملني(  الصفة  خال  ما  الراغبني...( 
ضّد  والظلم  الظلم،  من  ؛ألهّنا  سلبية  شحنة  حتمل 
التلّفظي الذي وردت فيه قد  أّن السياق  العدل، بيد 
أكسبها  قد  آخر  بتعبري  أو  معناها،  حّدة  من  خّفف 
اللصيق  املعجمي  مدلوهلا  ختالف  حجاجّية  قيمة 
نفسه،  بحّق  القائل  عن  صــدرت  قد  فامدامت  هبا، 
جتاه  بالتقصري  نفسه  بظلم  منه  اعرتاف  حينئٍذ  فهي 
املعبود يف ظّل كّل تلك النعم التي ُمنحت له من غري 
مقابل، ولعّل هذا التعبري يكون يف قمة الروعة حينام 
يصدر عّمن مل يوّطن نفسه عىل املعايص، ومل يقارف 
رّبه،  حّق  يف  مقرصًا  نفسه  جيد  ذلك  ومع  الذنوب، 
إيّن  سبحانك  أنت  إال  إله  )ال  امللفوظ  هذا  بأّن  علاًم 
كنُت من الظاملني( يعّد تناّصًا قرآنّيًا مبارشًا مع اآلية 
﴿وذا   ،يونس النبّي  لسان  عىل  الواردة  الكريمة 
َعليهِ  نَقِدَر  لْن  أْن  فظنَّ  ُمغاضباً  َذَهَب  إذْ  انلّوِن 
إّن  ُسبْحانََك  أنَت  إهَل  ال  أْن  الّظلماِت  يف  فَناَدى 
ُكنُْت ِمَن الّظالمنَي﴾)34(، وقد يكون ثمة غاية رامها 
صفة  بعد  اإلجيايب  التقويم  صفات  إيراد  يف  املتكّلم 
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تلك  بأّن  ذلك  سلبّيًا،  تقوياًم  حتمل  التي  »الظاملني« 
مللفوظاهتا  احلجاجية  الطاقة  من  زادت  قد  الصفات 
وجعلتها تتجه مجيعًا ملساندة النتيجة اإلجيابية، وهي 
األول)ال  امللفوظ  كان  وإن  حتى  بالرمحة،  الشمول 
نتيجة  إىل  يتجه  الظاملني(  من  كنت  إين  أنت  إال  إله 

معارضة،وهي استحقاق العقاب فرضًا.

هذا  املزدوج  اإلحايّل  التقابل  من  سبق  ما  ونظري 
وسألُتَك  فأجبَتني،  ))دعوُتَك  الدعاء:  من  النّص 
بَك  ووثقُت  فرمحَتني،  إليَك  ورغبُت  فأعطيَتني، 
فنّجيَتني، وفزعُت إليَك فكفيَتني...(()35(، فاإلحالة 
املتكّلم(  املتكّلم)تاء  ضمريي  بني  أيضًا  تتوازى  هنا 
أي)الكاف(  املخاطب،  وضمريي  املتكّلم(،  و)ياء 
و)تاء املخاطب(، وهو تقابل إحايّل مّتصل، الجتامع 
بفهمنا   - ونحسب  واحد،  نّص  يف  التقابالت  تلك 
ربام  اإلحايل  التشكيل  هذا  من  الغاية  أّن  القارص- 
يكون راجعًا إىل أّن اإلمام حينام عمد يف أول خطابة 
يف  كان  ألنه  املخاطب  عىل  اإلحالة  من  اإلكثار  إىل 
صدد تقريره ومتكينه يف نفوس سامعيه، وبعد أن تقرر 
أخذ يف إظهار ضعف هذه النفس البرشية واحتياجها 
إىل خالقها، وتقصريها جتاهه باعتامد إسلوب اإلحالة 
عىل املتكّلم، وبعد أن قّرر ذلك ووطن عليه املستمعني 
اخّتذ من صورة البناء اإلحايل املتوازي وسيلة للتعبري 
لدى  الفكرة  استكامل  يف  االستقرار  مرحلة  عن 
املتلقني تاركًا هلم فسحة املوازنة بني اخلالق واملخلوق 

من خالل هذا النسق املتواتر.

التي  املتقابلة  اإلحالّية  البنية  يف  الغالب  أّن  ومع 
بني  التقابل  يكون  أن  هو  الدعاء  نّص  منها  تشّكل 
وضمري  وملحقاته،  بـ)أنا(  املتمثل  املتكلم  ضمري 
اخلطاب )أنت( وملحقاته، بيد أّنه ثمة نوع من اإلحالة 

قد استعمله اإلمام احلسني يف دعائه خيتلف عن 
بذلك  مشكاّل  للدعاء  العاّم  اإلحــايّل  البناء  شاكلة 
الغالبة  اإلحالّية  البنية  كانت  فإذا  إحاليا«،  »عدوالً 
يف دعاء »عرفة« هي اهليمنة ألحد ضمريي اخلطاب 
الرئيسني - أي املتكّلم واملخاطب - نجده يف إحدى 
فقرات دعائه يستعمل إحالة »الغائب« مع أّن املقصود 
به هو املخاطب وهو موجوٌد، ولعّل لسياق احلديث 
أثرًا فاعاًل يف ذلك، ذلك بأّن املوضوع املتحّدث عنه 
ومثاله  السابقة،  املقاطع  عن  خيتلف  الفقرة  هذه  يف 
فأولياؤه  والرمحة  بالسمّو  نفسه  خّص  ))يامن  قوله: 
بعّزه يعتزون، يامن وضعت له امللوك نري املذلة عىل 
أعناقهم فهم من سطواته خائفون، يعلم خائنة األعني 
وما ختفي الصدور ...يامن ال يعلم كيف هو إال هو، 
يامن ال يعلم ماهو إال هو، يامن ال يعلم ما يعلمه إال 
الغائب-  لضمري  اإلحايل  الزخم  فهذا  هو...(()36(، 
يف  الرهبة  من  نوعًا  خلق  الظاهر-  أو  املسترت  سواٌء 
نفس السامع ملا حيمله من شحنة تعظيمية للمتحّدث 
عنه، والسّيام أّنه ارتبط بمكونات معجمية دّلت عىل 
هذا املعنى كالسمّو، والعزة، والسطوة، واخلوف...، 
ومن َثمَّ يكون هلذا النوع من اإلحالة أثر كبري يف إثارة 
السامعني، واستدعاء مشاركتهم للمتكّلم فيام يقوله، 
خطابه  مع  املتفاعلني  من  عدد  أكرب  عىل  واحلصول 

احلجاجّي. 

  النتائج  

اإلحالة املتكررة كانت وسيلًة من وسائل التوكيد  •
احلجاجّية  اإلمكانات  حرص  تفيد  التي  والقرص 
وتوجيهها صوب النتيجة املحّددة، عىل أّن الربط 
احلجاجّية  الروابط  وظيفة  أدى  قد  كان  اإلحايل 
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التساندية التي توّجه امللفوظ نحو وجهة حمّددة، 
فمّثل وسيلة من وسائل احلجاج التساندي.

قد  • املوجود  املخاطب  عىل  بالغائب  اإلحالة  إّن 
اختذت يف الّدعاء داللة تعظيمية للذات املقدسة، 
األمر الذي كان متناسبًا مع مقام اخلطاب املتمثل 

باالعرتاف واإلقرار.

الرتكيبية  • الناحية  من  املخاطب  عىل  اإلحالة  إّن 
اختذت يف الغالب موقعية الفاعلية، ورتبة الفاعل 
مقدمة عىل ما سواها، وهو دليل عىل أّن االرتباط 
الوثيق بني البنية اإلحالية للخطاب وغاية املتكلم 

من التأسيس لإلقرار بفاعل النعم.

كشف البحث عن أّن اإلحاالت الثانوّية التي مل  •
يكْن مرجعها املتكلم، أو املخاطب هي يف املعنى 
إحاالت خطابية، أي إهّنا حتتسب من اإلحاالت 
العائدة إىل املخاطب »الذات املقدسة«، الرتباطها 
تسهم  ثّم  لوازمه، ومن  أو الزمة من  بخصيصة 
حجاجّيًا يف تأكيد أمهية العنرص اإلشارّي الرئيس 

للنص وهو لفظ اجلاللة »اهلل ».

مظهريِن  • يف  الّدعاء  يف  اإلحايّل  التقابل  جتىّل 
بارزيِن، أحدمها التقابل اإلحايل املنفصل، وذلك 
حني تكون اإلحالة عىل املخاطب يف نّص)مقطع( 
ة نوع  منفصل عن نّص اإلحالة عىل املتكّلم، وَثمَّ
آخر من التقابل أسميناه التقابل اإلحايّل املتصل، 
وذلك يف حال ازدواج اإلحالة عىل طريف العملية 

اخلطابية واجتامعهام يف نّص واحد.
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الملخ�ض

 افتخر العرب عىل سائر االعاجم بأن رسول اهلل  منهم، كام تفتخر تربة كربالء عىل باقي بقاع املعمورة بأن 
فيها سبط الرسول األعظم وخامس أصحاب الكساء وسيد شهداء هذه األمة، ورشفها اهلل بذلك لتصبح 
س بحسب اآلراء الواردة يف  بقعة من بقاع اجلنة. فقد تطرق بحثنا لتحديد الرقعة اجلغرافية للحائر احلسيني املقدَّ
املصادر، ومن ثم إستعرضنا نبذة عن مشاهري من دفن يف احلائر احلسيني من أعالم، وعلامء، ومفكري الشيعة، 
وما هذا الواعز إال عن دافع عقائدي حلب جماورهتم لإلمام احلسني ليضمنوا الفوز باجلنة يوم املحرش. وتم 
تقسيمه عىل حقبتني زمنيتني، األوىل دفناء يف احلرم احلسيني منذ سنة 247هـ/861م حتى بداية العهد البوهيي 
سنة 334هـ /945م، والثانية منذ بداية العهد البوهيي حتى سيطرة السالجقة عىل احلكم سنة 447هـ/1055م.

الكلامت املفتاحية: دفناء، احلائر، كربالء.

Famous People Buried In the Holy Shrine of Imam Al-Hussein for the 

Period )247 -447 AH / 861-1055 AD(

Assist. Instructor

Kawther Mohammed Kazem Jawad
Karbala Center for Studies and Research

Abstract
The Arabs took pride over all other ethnics, that the Messenger of God "PBUH" is one of 

them, just as Karbala taking pride over the rest of the world's cities, that it holds the sacred body 
of the grandson of the Great Messenger, the fifth of the "Ashab al-Kisa'a", and the master of the 
martyrs of this nation. Therefore, God has honored this city to become a spot from Paradise.

Our research deals with locating the geographical area of the holy shrine of Imam Hussein 
according to the opinions listed in the sources. Then, we reviewed a glimpse of famous people 
who were buried in the holy shrine of Imam Hussein, such as the Shiite scholars, clerks, and 
thinkers. This motive was only an ideological incentive for the love of juxtaposition to Imam 
Al-Hussein to ensure wining the paradise on judgment day. 

The research was divided into two time periods, the first was about people buried in the holy 
shrine of Imam Hussein from (247 AH / 861 AD) until the beginning of the Buwayhid era in 
(334 AH / 945 AD), and the second time period from the beginning of the Buwayhid era until 
the Seljuks rule in (447 AH / 1055 AD).

Keywords: Burial, alhayir, karbala
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م. م. كوثر حممد كاظم 

المقدمة

وسبط  سليل  باحتضاهنا  كربالء  تربة  اهلل  ف  رَشَّ
إىل  منزلتها  ورفـــع   ،بيته وآل   الرسول
الكرامات   اإلمام بربكة  ووهبها  اجلنة  أرض 
والدرجات الرفيعة ما قد وهْب، لذلك فإن أول من 
جاور اإلمام احلسني يف حائره هم شهداء واقعة 

الطف، فكانوا أول من نزل بساحته.

إىل  يتقربون  كربالء  مدينة  وأهايل  الناس  وأخذ 
اهلل طالبني الشفاعة واملغفرة بدفن موتاهم يف احلائر 
واجلاللة  العزة  رب  وعد  ما  بذلك  لينالوا  احلسيني، 
اخلالق  إىل  بذلك  يتقربون  فهم   ،الشهداء سيد 
جماورة  بربكة  والرضوان  باملغفرة  الفوز  ليضمنوا 
والسالطني  العلامء  فكان   .احلسني اإلمـــام 
والوجهاء ُيوصون بدفنهم يف احلائر احلسيني أو بنقل 
سة متى ما  جثاميهم من مدهنم إىل مدينة كربالء املقدَّ

سمحت الظروف بذلك.

لذلك جاء بحثنا ألجل التعريف باحلائر احلسيني 
والوجهاء  االفاضل  العلامء  من  فيه  دفن  من  وأبرز 
ــن تــرشفــت قــبــورهــم بــمــجــاورة قــرب اإلمــام  ــذي ال
موضع  تكون  وأمهها  معلومة  وأول   ،احلسني
عن  البحث  يبدأ  ثم  ومن  الدفن،  مكان  هي  بحثنا 
حياة  وسرية  ولقب  أسم  من  بالرتمجة  يتعلق  ما  كل 

ومؤلفات.

حول  واملعلومات  املصادر  قلة  من  الرغم  وعىل 

موضوع البحث، إالّ أن عددًا من الكتب واملصادر مل 
ختُل من صفحات مرشقة حول تاريخ هؤالء العلامء 
واملفكرين والوجهاء، وقد يعزى السبب يف ذلك إىل 
 منذ قدومه حماربة حمبي أيب عبد اهلل احلسني
العهد  أبان  681م(،  )61هـ/  سنة  إليها  وأصحابه 
ـــ/662-750م(، ومل يكن  ــ األمــوي )41-132هـ
األمر أقل وطأة خالل العهد العبايس األول )132-
الثاين  العبايس  والعهد  -847م(  ـــ/750  232هـ
)232-447هـــ/847-1055م( خاصة بعد تويل 
)232-247هــــ/847- للحكم  العبايس  املتوكل 
آلل  العداء  شديد  كان  بأنه  ُيوصف  الذي  861م( 
الناس من الدفن ُقرب قرب  أيب طالب وقد منع 
اذ  أيضًا.   زيارته  وُمنعوا من  بل   اإلمام احلسني
مكي  بن  حممد  الدين  شمس  األول  الشهيد  ذكــر 
)ذكرى  كتابه  يف  1384م(  786هـــ/  )ت:  العاميل 
سنة  أمر  املتوكل  بــأنَّ  الرشيعة(  أحكام  يف  الشيعة 
 عيل بن  احلسني  قرب  هبــدم  ـــ/850م(  ــ )236ه
وَهْدم ما حوله من املنازل والدور،  وأن ُيبذر وُيسقى 
ُقتل  ان  إىل  زيارته  من  الناس  ويمنع  قربه،  موضع 
املتوكل سنة )247هـ/861م( لتبدأ مرحلة جديدة، 
متثلت بسيطرة العنرص الرتكي ومن ثم الدولة البوهيية 
السلجوقية  الدولة  وتلتها  ـــ/945م(،  )334ه سنة 

سنة )447هـ/1055م(.

وقد اقتضت حاجة البحث تقسيمه عىل مبحثني، 
التي  النتائج  تتضمن  خامتة  وتتلومها  مقدمة  تسبقهام 
توصلت إليها الباحثة، وقائمة بأهم املصادر واملراجع 
التي اعتمد عليها البحث وقد اختص املبحث األول 
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وحدوده،  احلسيني  احلائر  عن  تعريفية  نبذة  بإيراد 
وأهم الروايات التي وردت يف ذلك، وتناول املبحث 
الثاين ذكر أبرز الدفناء من العلامء األفاضل والوجهاء 
يف احلائر احلسيني، للمدة)247هـ-447هـ /861-
األوىل  زمنيتني  حقبتني  عىل  تقسيمه  وتم  1055م(، 
دفناء يف احلرم احلسيني منذ مقتل املتوكل العبايس سنة 
البوهيي سنة )334هـ(،  العهد  بداية  247هـ/ حتى 
سيطرة  حتى  البوهيي  العهد  بداية  منذ  والثانية 
أما  احلكم سنة )447هـ/1055م(،  السالجقة عىل 
اخلامتة فقد جاءت لعرض كل ما توصل إليه البحث 

من نتائج.

المبحث الأول: مفهوم الحائر الح�شيني

اأوًل: تعريف الحائر الح�شيني لغًة وا�شطالحًا: 

احلائر لغًة:. 1

احلائر لغة اسم فاعل)1( مشتق من الفعل حاَر حيوُر 
غريه)3(،  إىل  اليشء  عن  الرجوع  واحلور  ــورًا)2(،  ح
إَِلْيِه َمِسيُل امَلاء  واحلائر منخفض من األرض يسّيُب 
هو  فاحلائر  أدناه  إىل  َأقصاُه  من  فريجع  فِيِه  ويتحرّي 

الراجع من حال كان عليها إىل حال كان دوهنا )4(. 

وقد ورد البن منظور)5(: "احْلَاِئُر: امْلََكاُن امْلُْطَمِئنُّ 
َومَجُْعُه  املــاُء،  فِيِه  َيُكوُن  احلُــروف،  املرتفُع  الَوَسِط، 
الزبيدي)6( ذلك بقوله ان: احلائر هو  ُحوراٌن، وأكد 
امَلاء فيتحري اَل خيرج  فِيِه  امْلََكان املطمئن الذي جْيَتمع 
ِمنُْه. وحار املاء يف املكان وحترّي واستحار إذا اجتمع 
فتحرّيَ  فِيَها)7(  َيْمِض  ِجَهة  َلُه  تكن  مل  كأنه  ووقف، 

إذا  باملاء واستحار:  املكان  اجتمع ودار، وحترّي  املاء: 
امتأل)8(. 

وقد وردت لفظة ) احلائر( بعدة اشتقاقات لغوية يف 
ِي  القرآن الكريم منها )حريان( يف قوله تعاىل: ﴿َكلَّ
َحْيَاَن﴾)9(، وذهب  رِْض 

َ
اْل يِف  َياِطنُي  الشَّ اْسَتْهَوتُْه 

بعضهم  فرأى  الكلمة  هذه  تأويل  يف  املفرسون)10( 
ة وال  الذي ال هيتدي للُحجَّ أهّنا تعني احلائر يف أمره 
َهِة َأْمِرِه، ال يدري اين يتوجه، أّما كلمة )حيور( فقد  جِلِ
وردت يف قوله تعاىل: ﴿إنّه ظنَّ أن لن َيُوَر بىل أّن 
رّبه كن به  بصيا﴾)11(، وقد أمجعت كتب التفسري 
فاملعنى  هو)يرجع()12(  كلمة)حيور(  معنى  أّن  عىل 
كتب  يف  ورد  ما  يطابق  )احلــائــر(  لكلمة  اللغوي 
التفسري يف داللتها عىل إشارة واحدة أال وهي التحري 
والرتدد والرجوع، يف حني يكون معنى )احلري(: شبه 
أي  حرية  األرض  و"أصبحت  احلمى   أو  احلضرية 

خمرضة مبقلة ملا يتحري فيها املاء فتنبت كثريا")13(. 

بمعنى  احلائر  لفظة  أوردوا  فقد  البلدانيون  أما 
هو  احلائر  ان  ــروا  ذك إذ  غريهم  أورده  عام  خمتلف 
البلدان  كتابه  يف  اليعقويب)14(  ذكر  فقد  )السور( 
احلائر  بأن  سامراء،  مدينة  املعتصم  لبناء  ذكره  عند 
فاحلائر  بالبناء)15(.  حييط  الذي  السور  أو  احلائط  هو 
السور،  أو  احلائط  بمعنى  األخري  القول  هذا  حسب 
"َوَقاُلوا:   )16( أيضا  العرب  لسان  وعربَّ عنه صاحب 

اِر حاِئٌر واسٌع".  هِلَِذِه الدَّ

نستنتج من ذلك إّن احلائر واحلرَي لفظان متشاهبان 
احلري خمفف  كلمة  ان  اذ  االشتقاق،  لغويًا من حيث 
اليه  ُيسّيب  حوض  هو  اللغة  يف  واحلائر  للحائر، 
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املاء  فيه  الذي جيتمع  املوضع  املاء يف األمصار، وهو 
املكان  انه  اذ  فيـه)17(،  املاء  فيتحرّي  املــاء،  جمتمع  أو 

واملوضع املطمئن الوسط، املرتفع األطراف)18(.

احلائر إصطالحًا:. 2

املعنى اإلصطالحي لكلمة )حائر( و)حري(  وإّن 
وردت  إذ   )19(  احلسني اإلمــام  قرب  موضع  هو 
ياقوت  فقد ذكر  الصدد،  النصوص هبذا  العديد من 
وقال  ــيل...،  ع بن  احلسني  »قرب  بأنه:  احلــمــوي)20( 
اسم  ألنه  له  مجع  ال  أّنه  إالّ  احلائر  هو  القاسم:  أبو 
احلق  عبد  ابــن  وقــال  عــيل«  بن  احلسني  قرب  ملوضع 
يف  ــه  ...ألّن احلسني  قرب  "موضع  هو  البغدادي)21(: 

موضع مطمئن الوسط مرتفع احلروف".

"احلاِئُر:  بقوله:  املعنى  لذلك  الزبيدي  وأشــار 
َعْبِد  َأيِب  ِهيِد  الشَّ امَلْظُلوِم  َمْشَهُد( اإلمام  بالِعَراِق )فِيِه 
أما   .)22("َطالٍِب َأيِب  ْبِن  َعيِلِّ  ْبن  )احلَُسنْي(  اهلل 
احلائر  بأن  ذكروا  فقد  ثون  املحدِّ والعلامء  املؤرخون 
هو األرايض املنخفضة التي تضم موضع قرب اإلمام 

.)23(احلسني

القرب  ُشيِّد  القرب احلسيني حائرًا بعدما  وقد سمي 
من  باالبنية  ليحيط  احلائر  حوله  من  فأقيم  املطهر 
للقرب  اسمه  منح  الذي  هو  السور  فهذا  جانب،  كل 
قول  ذلك  ومن  كربالء،  ملدينة  ثم  ومن  املقّدس، 
َهِذِه  بَأحِد  ُسميت  َكْرَبالُء،  "واحلاِئُر:  منظور)24(  ابن 
عىل  اجلزء  اسم  إطالق  باب  من  وذلك  األَشياء". 

الكل، فصارت كربالء تعرف أيضًا باحلائر)25(.

لفظ  عليها  ُاطلق  التي  املواقع  من  الكثري  وهناك 
 ،احلسني اإلمام  قرب  موضع  عن  فضاًل  )احلائر( 

ُسَّ  بظهر  بالبرصة)26(، واحلائر  فهناك حائر احلجاج 
من رأى حسب رواية البالذري)27(: "وأقطع الناس 
يف ظهر س من رأى باحلائر الذي كان املعتصم باهلل 

احتجره هبا قطائع فاتسعوا هبا". 

أن  إال   ،)28( بالياممة  ملهم  حائر  أيضًا  وهنالك 
به  واشتهر  االســم  هبذا  ــرَف  ُع قد  احلسيني  احلائر 
احلائر  بأنه  للذهن  تبادر  )احلائر(  لفظ  ُاطلق  ما  فإذا 

.احلسيني او قرب اإلمام احلسني

ثانيًا: حدود الحائر الح�شيني: 

احلسيني  احلائر  حدود  أن  إىل  اإلشــارة  من  البد 
للمنطق  يمكن  التي  واألبعاد  اخلطوط  حد  تتجاوز 
حب  تغلغل  ونفوس  ضامئر  لتحتوي  يستوعبها  أن 
حمبيه  قلوب  حــدوده  ولتكن  فيهم،   البيت آل 
جاهدين  نجد  أن  فحاولنا  نبضهم،  موضع  وطرقه 
أخذ  أن  بعد  احلسيني، خاصة  للحائر  افرتاضيًا  حدًا 
الفقهاء،  وآراء  مناقشات  من  مساحة  األمــر  هــذا 
كالدعاء  التعبدية  األحكام  ببعض  الرتباطها  وذلك 

والصالة. 

حدود  حول  العلامء  بني  اختالف  هنالك  كان  إذ 
القرب  البناء عىل  احلائر احلسيني، والسيام بعدما أخذ 
الرشيف وما حوله بالتطور والتمدد مع مرور األيام 
فأصبح هنالك  والعمران،  التوسعة  وتوايل عمليات 
أكثر من سور واحد حول القرب، مما أدى إىل اختالف 
ما  وهذا  املقدس،  للحائر  األول  احلد  حول  العلامء 
"املراد باحلائر ما دار  يشري إليه قول ابن ادريس)29(: 
البلد  سور  دار  ما  دون  عليه،  واملسجد  املشهد  سور 
الشيخ  وقــال  حقيقة".  احلائر  هو  ذلك  ألن  عليه، 
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املفيد)30( يف معرض حديثه عن شهداء كربالء "وأما 
معه،  قتلوا  الذين   احلسني اإلمــام  أصحاب 
فإهنم دفنوا حوله، ولسنا نحصل هلم أجداثًا)31( عىل 
احلائر حميط  أن  أنا ال نشك  إال  والتفصيل،  التحقيق 

هبم". 

   وقد ذكر املجلي)32( يف باب خاص، استعرض 
اختالفهم  ومدى  احلائر،  حد  يف  املتقدمني  آراء  فيه 
فيه وصوالً إىل عرصه، فقال: أعلم أنه اختلف كالم 
األصحاب يف حد احلائر. وذكر عدة آراء ورجح أن 
الصحن  جــدران  به  أحاطت  ما  احلائر:  حد  يكون 
والعامرات  اجلوانب  مجيع  من  الصحن،  فيه  فيدخل 

املتصلة بالقبة املنورة واملسجد الذي خلفه. 

وبنيَّ الشهيد األول)33( يف كتابه )ذكرى الشيعة(: 
"أن يف هذا املوضع حار املاء ملا أمر املتوكل بإطالقه 

عىل قرب احلسني »ليعفيه فكان ال يبلغه«. 

أّن حدود احلائر احلسيني املرشف  وحقيقة احلال 
قد عينت بصورة دقيقة يف روايتني صدرتا عن اإلمام 
الصادق األوىل إّنه قال: "قرب اإلمام احلسني عرشون 
ذراعًا )34( يف عرشين ذراعًا مكرسًا ..")35(، والثانية- 
القرب  حرمة  حــد  عــن  سأله  عــامر  بــن  إســحــاق  إّن 
من  ذراعــًا  وعرشين  مخسة  "امسح  فقال  الرشيف، 
ناحية رجليه، ومخسة وعرشين ذراعًا مما ييل وجهه، 
وعرشين  ومخسة  خلفه،  من  ذراعًا  وعرشين  ومخسة 
ذراعًا من ناحية رأسه، ...")36(. فاذا اعتربنا ان الذراع 
الواحد يساوي)50( سنتيمرتًا أي قرابة نصف مرت، 
نحو  املذكورين  التقديرين  بأعىل  املساحة  فتكون 
ما  تقريبًا  متناسبة  املساحة  وهذه  مربعًا.  625مــرتًا 

وصفه ابن ادريس احليل )37(.

المبحث الثاني: دفناء الحائر الح�شيني 

السبط  بدماء  باختالطها  كربالء  أرض  ازدانــت 
النجباء  وصحبه  وأهله  الكساء)38(  أهل  خامس 
التي  املطهرة  واألرض  الرفعة  درجــة  إىل  لرتتقي 
كرمها اهلل بفضل تلك األجساد الطاهرة لتصبح قبلًة 
بات  حتى  العطاء  معنى  منه  يقتبس  ومنارًا  لألحرار 
من  أول  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  منهجًا،  فيها  الفداء 
جاور اإلمام احلسني يف حائره هم شهداء واقعة 
الطف، فكانوا أول من نزل بساحته، وقد ذكر الشيخ 
املفيد)39( يف معرض حديثه عن شهداء كربالء من بني 
 ،هاشم والصحابة بقوله: "إخوة اإلمام احلسني
وبنو أخيه وبنو عميه جعفر وعقيل، كلهم مدفونون 
مما ييل رجيل اإلمام يف مشهده، ُحفرت هلم حفرية 
وُالقوا فيها مجيعًا وسّوي عليهم الرتاب، إال العباس 
املسناة  عىل  مقتله  موضع  يف  دفن  فإنه   عيل بن 
أثر،  وأهله  إخوته  لقبور  وليس  الغارضية،  بطريق 
 وإنام يزورهم الزائر من عند قرب اإلمام احلسني
التي نحو رجليه بالسالم، وعيل  ويومئ إىل األرض 
اإلمام  أصحاب  وأما  مجلتهم.  يف   احلسني بن 

احلسني الذين قتلوا معه، فإهنم دفنوا حوله".

وأخذ الناس وأهايل مدينة كربالء يتقربون إىل اهلل 
احلائر  قرب  موتاهم  بدفن  واملغفرة  الشفاعة  طالبني 
واجلاللة  العزة  رب  وعد  ما  بذلك  لينالوا  احلسيني 
سيد الشهداء، وتم تقسيمه إىل مرحلتني، املرحلة 
احلسيني  احلائر  يف  الدفناء  أبرز  فيها  سنورد  األوىل 
)247هـ- للفرتة  والوجهاء  واملفكرين  العلامء  من 
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334هـ/861-945م( وتبدأ بوفاة املتوكل العبايس 
)232هـ/846م-247هـ/861م( اذ ُسمح للناس 
 )40(احلسني اإلمام  قرب  ُقرب  بالدفن  وفاته  بعد 
حتى جميء البوهييني سنة334هـ/945م. أما املرحلة 
الثانية فتمثلت بدفناء احلائر احلسيني للفرتة)334-
البوهييني  جميء  منذ  أي  447هــــ/945-1055م( 

حتى سيطرة السالجقة عىل مقدرات احلكم.

اوًل: دفناء الحائر الح�شيني للفترة )247هـ-

334هـ/861-945م(: 

الثالث . 1 القرن  يف  )تويف  امُلجاب  إبراهيم  السّيد   
اهلجري(:

اإلمــام  بن  العابد  حممد  بن  إبراهيم  السيد  هو 
بإبراهيم  املعروف  الكويف  الَضير  جعفر  بن  موسى 
املجاب)41(، ويلقب بـاحلائري)42(  كونه سكن احلائر 
لكثرة  بالعابد  أبوه  سمي  وقد  فيه،  وتويف  احلسيني 
عبادته وصومه وصالته)43( وإلبراهيم املجاب أربعة 
ابناء: حممد، ويلقب بمحمد احلائري نسبة إىل احلائر 
وأبو  عقبه،  وكذلك  كربالء  سكن  وقد  احلسيني، 

احلسن عيل، وموسى األرجاين، وأمحد)44(.

حادثة  بعد  كــربــالء  إبراهيم  السيد  استوطن 
املتوكل العبايس أيام ولده املنترص العبايس نحو سنة 
إىل  نسبة  باملجاب  َب  وُلقِّ )247هـــــ/861م()45(، 
الرواية التي تقول برد السالم عليه حني دخل رضيح 
"السالم  قائاًل:   اإلمام عىل  فسلَّم   ،اإلمام
الضيح:  داخــل  من  صوتًا  فسمع  أيب،  يا  عليك 

وعليك السالم يا ولدي")46(. 

من  كربالء  سكن  من  أول  إبراهيم  السيد  وُيعدُّ 
األرشاف بعد استشهاد اإلمام احلسني، وجاور 
منتصف  حــدود  يف  فيه  تويف  وقد  احلسيني،  احلائر 
الثالث اهلجري، وُدفن باحلائر يف رواق قرب  القرن 

.)47(اإلمام احلسني

الوشاء . 2 البجيل  حممد  أبو  بشري  بن  جعفر 
)ت:208هـ/ 825م(: 

من  ــان  وك الــثــقــات)48(  ومــن  الكوفة  أهــل  من 
العلم،  بقفحة)49(  يلقب  والنساك،  والعباد  الزهاد 
االمامية،  مصنفي  أحد  ويعد  الثقات،  عن  وروى 
الوشاء  البجيل  حممد  "ابو  النجايش)50(  عنه  وقــال 
ثقة"  وكان  ونساكهم،  وعبادهم  أصحابنا  زهاد  من 
الصيد  وكتاب  املكاسب  وكتاب  الصالة  كتاب  له 
وكتاب الذبائح، تويف باألبواء بني مكة واملدينة سنة 
208هـ/ 825م)51( وُنقل جثامنه الطاهر إىل كربالء 

ودفن فيها)52(. 

إبراهيم املرتىض األصغر )ت:210هـ/825م(: . 3

اإلمام  بن  االصغر  املرتىض  إبراهيم  السيد  ولد 
فاضاًل  عــاملــًا  وكـــان  بمكة   الكاظم مــوســى 
وعلامء  اإلمام  والده  عند  املنزلة  رفيع  الشأن  عظيم 
وجد  والريض  املرتىض  جد  وهو  الزمان)53(،  ذلك 
الرسايا،  أيب  أيام  اليمن  يف  ظهر  املوسوية،  األرشاف 
 ،وكان من الثقات)54(، روى احلديث عن آبائه
بن حممد  املجاب  إبراهيم  أخيه  وابن  وقد حض هو 
 ،العابد لزيارة قرب جدمها اإلمام احلسني بن عيل
ومن ثم بقي إبراهيم املجاب باحلائر احلسيني وسمي 
بغداد  إىل  املرتىض  إبراهيم  وجاء  احلائري،  بإبراهيم 



38

مشاهير دفناء الحائر الحسيني للفترة )247هـ -447هـ /861 -1055م(

لالستيطان   الكاظم موسى  اإلمام  والده  عند 
هبا)55(.

تويف يف بغداد سنة )210هـــ/825م()56(، ودفن 
أبيه  قرب  )راز(  باب  مقربة  يف  الرشقي  اجلانب  يف 
مدينة  إىل  جثامنه  ُنقل  وقد   ،)57(الكاظم موسى 
اإلمــام  جــده  قــرب  خلف  ليدفن  ســة،  املــقــدَّ كــربــالء 

احلسني بستة أذرع عنه)58(.

عيل البغدادي )ت:302هـ/ 914م(: . 4

الشيخ عيل بن حممد بن نرص بن منصور بن بسام 
وكان  االمامية،  اعيان  من  احلسن(  )أبو  البغدادي 
أديبًا وكاتبًا وشاعرًا له من التصانيف: أخبار عمر بن 
أيب ربيعة، كتاب املعاقرين، ديوان رسائله، مناقضات 
الشعراء، واخبار األحوص)59(. تويف سنة )302هـ/ 
يف  ودفن  سة،  املقدَّ كربالء  إىل  جثامنه  وُنقل  914م( 

احلائر احلسيني املطهر)60(. 

محيد بن زياد النينوي )ت: 310هـ/922م(:. 5

َهوار  زياد  بن  مّحاد  بن  مّحاد  بن  زياد  بن  مُحيد  هو 
أكابر املحّدثني يف  الكويف، من  القاسم  أبو  الدهقان، 
كربالء، جاء ذكره يف مصادر اإلمامية يف كتب احلديث 
نينوى)62(،  إىل  انتقل  ثم  سوراء)61(،  سكن  وغريها، 
وروى  الكتب  سمع  فيهم،  وجهًا  واقفًا  ثقًة  كان 

العديد من االُصول، وكان كثري التصانيف)63(.

عرف بكونه عاملًا جليل القدر واسع العلم، وعنه 
أهل  من  زيــاد،  بن  "محيد  الطويس)64(:  الشيخ  قال 
نينوى، قرية إىل جانب احلائر عىل ساكنه السالم، ثقة، 
كثري التصانيف، روى األصول أكثرها، له كتب كثرية 
النجايش)65(:  قال  وفيه  األصول"  كتب  عدد  عىل 

"محيد بن زياد بن محاد بن محاد بن زياد هوار الدهقان 
نينوى  إىل  وانتقل  ســورا،  سكن  كويف  القاسم،  أبو 
صاحبه  عىل  احلائر  جنب  إىل  العلقمي  عىل  قرية   -

السالم، - كان ثقة واقفًا، وجهًا فيهم".

العلمية  ُيّعد محيد بن زياد من املؤسسني للحركة 
إليها  املقدسة، وقد جلب  واملعرفية يف مدينة كربالء 
العديد من العلامء والفقهاء من سائر املدن والبلدان، 
الرئاسة  مكانة  كربالء  ملدينة  أوجــد  ــذي  ال األمــر 
العلمية والزعامة الدينية، وذلك يف مدة تناهز القرن 
تقريبًا قبل أْن تنشأ عىل أرض النجف األرشف نواة 
أوىل جامعة علمية سنة )443هـــ/1051م( عىل يد 
الطويس  احلسن  بن  حممد  جعفر  أيب  الطائفة  شيخ 
الثابت من  إذ أن من  )ت: 460هــــ/1067م()66(، 
خالل عبارات األعالم أّن مُحيد بن زياد نزل كربالء 
وسكن فيها، وله العديد من املصنّفات، كام نقل عنه 
العديد من األعالم مصنّفاهتم وتلّقوا منه العلوم، فال 
إقامته  أيام  العلوم  لديه من  ما  أفاض  قد  أّنه  يستبعد 
رصيح  دليل  لدينا  ليس  ولكن  املقّدسة،  كربالء  يف 
ينّص عىل أّن ذلك كان أيام سكناه يف كربالء، لذا فإنَّ 
القول بأّنه مؤّسس احلوزة العلمّية يف كربالء يبقى يف 

نطاق االحتامل)67(.  

أنواع  من  )اجلامع  فهي:  العلمية  آثاره  أشهر  أما 
عن  روى  من  الرجال،  الدعاء،  اخلمس،  الرشائع، 
الدالئل،  الفرائض،   ،الصادق جعفر  اإلمــام 
والعلامء،  العلم  فضل  وأهله،  احلق  خالف  من  ذم 
تويف  كبري(  كتاب  وهو  النوادي  ــع،  واألرب الثالث 
احلسيني  احلــرم  سنة )310هــــ/922م(، ودفــن يف 

املطهر)68(.
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عيل بن حممد املزين )ت:328هـ/939م(: . 6

ورٌع  عــارف  باملزين  امللقب  احلسن  أبو  الشيخ 
جليٌل، نظم شعرًا كثريًا مجعه يف ديوان كبري، وعنه قال 
"األستاذ العارف، أبو احلسن البغدادي،  الذهبي)69( 
عيل بن حممد املزين .. كان من أورع القوم، وأكملهم 
احلائر  تويف سنة )328هـــ/939م( ودفن يف  حاالً" 

احلسيني املطهر)70(. 

للفترة)334- الح�شيني  الحائر  دفناء  ثانيًا: 

447هـ/945-1055م(: 

احلسن املرعيش النجفي )ت:358هـ/ 968م(:. 1

أبو حممد احلسن بن محزة بن عيل الطربي املرعيش 
األصغر  احلسني  بن  حممد  بن  اهلل  عبيد  بن  الطربي 
علامء  أجــلِّ  من   احلسني بن  السجاد  عيل  بن 
بالرشيف  املفيد)72(  الشيخ  وصفه  االمــامــيــة)71(، 
عدة  ويف  أماليه  يف  الصالح،  وبالرشيف  الــزاهــد، 
موارد، وقد ورد عن الطويس)73( يف كتاب الفهرست 
حممد،  أبا  يكنى  الطربي،  العلوي،  محزة  بن  "احلسن 
كثري  زاهدًا ورعًا،  فقيهًا،  عارفًا،  أديبًا،  فاضاًل،  كان 

املحاسن، له كتب وتصانيف كثرية".

مؤلفات  عدة  له   البيت آل  شعراء  من  ُيّعد 
عمل  يف  املبسوط  كتاب  منها:  النجايش)74(  ذكرها 
كتاب  الغيبة،  معاين  يف  األشفية  كتاب  وليلة،  يوم 
املفتخر، كتاب يف الغيبة، كتاب جامع، كتاب املرشد، 
كتاب الدر، كتاب تباشري الرشيعة. نزل ببغداد سنة 
)356هـ( وتويف فيها سنة )358هـ()75( ونقل جثامنه 

س)76(.  إىل كربالء ودفن يف احلائر احلسيني املقدَّ

 عيل الربدغندي )ت:359هـ/969م(:. 2

العرفاء  من  الربدغندي  بندار  بن  عيل  الشيخ 
املتصوفة ومن أعالمهم، تويف سنة )359هـ/969م(

)77(، ودفن يف احلائر احلسيني)78(.

عيل املغريب )ت:364هـ/974م(:. 3

منصور  بن  حممد  بن  النعامن  بن  عيل  احلسن  أبو 
من  العديد  لديه  وشاعر)79(  فقيه  املغريب:  القايض 
وكتاب  األدب  يف  اإلبــانــة  )كتاب  منها  املؤلفات 
ـــ/974م(،  )364هـ سنة  بغداد  يف  تويف  املختار(، 
احلائر  يف  ليدفن  سة  املقدَّ كربالء  إىل  جثامنه  ونقل 

احلسيني)80(.

مظفر بن حممد اخلراسان )ت: 367هـ/977م(. 4

الشيخ أبو حبيش املظفر بن حممد بن أمحد البلخي 
املتكلم وقد يعرب عنه: املظفر بن حممد اخلراساين وهو 
أستاذ الشيخ املفيد ومن غلامن أيب سهل النوبختي)81(.

له عدة مؤلفات وعنه قال النجاشى)82( »مظّفر بن 
حممد بن أمحد.. متكّلم، مشهور األمر، سمع احلديث 
فأكثر، له كتب كثرية منها: كتاب قد فعلت فال تلم، 
كتاب نقض العثامنية عىل اجلاحظ، كتاب جمالسة مع 
الرّد  كتاب  فدك،  كتاب  خمتلفة،  معان  يف  املخالفني 
النكت  كتاب  البطالن،  القديم  عىل  جوّز  من  عىل 
واآلجال،  األرزاق  كتاب  اإلمامة،  يف  واالعــراض 
كتاب األنسان« تويف يف بغداد سنة )367هـ/977م( 

وُنقل إىل احلائر احلسيني)83(.

أمحد بن إبراهيم الضبي ) ت:398هـ/1007م(:. 5

توىل منصب  األوحد  بالكايف  امللقب  العباس  ابو 
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الدولة  لفخر  عــبــاد)84(  بن  الصاحب  بعد  الوزير 
ــة  أزمَّ ملك  من  ــد  وأح )373-387هـــــ(  البوهيي 
السياسة واألدب بعد الوزير الصاحب بن عباد وكان 
بآدابه،  والتأدب  منه  بالزلفة  واختص  ندمائه)85(  من 

واحلظوة بقربه حتى عد منارًا)86(. 

تويف يف بروجرد)87( سنة )398هـ/ 1007م()88(، 
وقد أوىص بدفنه يف احلائر احلسيني بكربالء)89( وبعث 
علم  املرتىض  السيدين  )والــد  أمحد  أيب  الرشيف  إىل 
اهلدى والرشيف الريض( بخمسامئة دينار ثمنًا لرتبته، 
وعندما علم الرشيف أبو أمحد بذلك قال: هذا رجل 
ثمنًا. وخرج  التجأ إىل جوار جدي، فال آخذ لرتتبه 
وصىل  والفقهاء  األرشاف  ومعه  أمحد  أبو  الطاهر 
عليه وأصحبه مخسني رجاًل من رجاله حتى أوصلوه 

ودفنوه)90(.

)ت:400هـ/ . 6 األبرش  موسى  بن  احلسني 
1009م(:

أبو أمحد احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن 
إبراهيم بن اإلمام موسى بن جعفر)91( ولد  سنة 
الشأن  عظيم  القدر  جليل  وكان  )304هـ/916م( 
فهو النقيب الطاهر األوحد ذو املناقب وقد مجع بني 
الزعامة الدينية والدنيوية إذ كان نقيب نقباء الطالبيني 
ببغداد وقايض القضاة وأمري احلج، ووالد الرشيفني 

السيدين املرتىض والريض)92(.

فيه صاحب  قال  إذ  العلامء،  أثنى عليه مجاعة من 
تاريخ مرص والقاهرة)93( "الرشيف أبو أمحد املوسوي، 
والد الرشيف الريض واملرتىض. مولده يف سنة أربع 

وثلثامئة. وكان سّيدًا عظياًم مطاعًا، كانت هيبته أشّد 
من هيبة اخللفاء، خاف منه عضد الدولة فاستصفى 
أمواله. وكانت منزلته عند هباء الدولة أرفع املنازل، 
فيه  وكان  املناقب،  وذي  واألوحد،  بالطاهر،  ولّقبه 
400هـــ/1009م  سنة  تويف  احلسنة"  اخلصال  كّل 
ودفن  كربالء)94(،  إىل  ُنقل  ثم  بداره  ودفن  بغداد  يف 
اهلل  عبد  أيب  قرب  ُقــرب  الرشيف  احلسيني  احلائر  يف 

.)95(احلسني

الرشيف الريض )ت:406هـ/1015م(:. 7

بن حممد  بن موسى  بن احلسني  أبو احلسن حممد 
بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم ولد يف 
بغداد سنة )359هـ/970م(، لقب بالرشيف الريض 
من  املجد  ورث  كونه  احلسبني،  وذي  املنقبتني  وذي 
أبوين رشيفني علويني، وكان عاملًا وفاضاًل وشاعرًا 
اجلوزي يف وصفه)97(  ابن  قال  للطالبيني)96(.  ونقيبًا 
"كان الريض نقيب الطالبيني ببغداد، حفظ القرآن يف 

مدة يسرية بعد أن جاوز ثالثني سنة، وعرف من الفقه 
وشاعرًا  فاضاًل  عاملًا  وكان  قويًا،  طرفًا  والفرائض 

مرتساًل عفيفًا عايل اهلمة متدينًا".

الرشيف  "سيدنا  االميني)98(  العالمة  عنه  وقال 
الريض هو مفخرة من مفاخر العرتة الطاهرة، وإمام 
من أئمة العلم واحلديث واألدب، وبطل من أبطال 
الدين والعلم واملذهب، هو أول يف كل ما ورثه سلفه 
الطاهر من علم متدفق .. وأدب بارع .."  وقد انتهت 
له نقابة األرشاف يف حياة والده وجدد له التقليد سنة 
خمتلفة  ورسائل  كتب  له  ـــ/1012م()99(.  ــ )403ه
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النبوية  واملجازات  القرآن  وجماز  شعره  ديوان  منها: 
أيب  بن  عيل  اإلمــام  املؤمنني  أمري  خصائص  وكتاب 
طالب ومجعه خلطب اإلمام عيل يف كتاب 

هنج البالغة وغريها كثري)100(.

ودفن  ـــ/1015م(  ــ )406ه سنة  بغداد  يف  تويف 
 )102(اإلمام احلسني إىل مشهد  نقل  ثم  فيها)101( 
اإلمام  ابن  املجاب  إبراهيم  السيد  جوار  يف  ودفن 
موسى بن جعفر يف رواق جده احلسني)103( وقد 
أكد العالمة االميني)104( نقل جثامنه الطاهر إىل احلرم 
احلسني بقوله  "ذكر كثري من املؤلفني نقل جثامنه إىل 
عند  فدفن  بالكرخ  داره  يف  دفنه  بعد  املرشفة  كربالء 
التاريخ  أبيه أيب أمحد احلسني بن موسى، ويظهر من 
معروفًا  مشهورًا  الوسطى  القرون  يف  كان  قربه  أن 
يف  اليوم  إىل  الشاخص  قربه  أما  املقدس".  احلائر  يف 
ومن  الكاظمية  يف  جثامنه  إيداع  نتيجة  هو  الكاظمية 
احلسينية  الروضة  يف  ليدفن  كربالء؛  إىل  نقله  ثم 

سة)105(. املقدَّ

)ت:411هـ/ . 8 الغضائري  اهلل  عبيد  بن  احلسني 
1020م(:

إبراهيم  اهلل  عبيد  بن  احلسني  اهلل،  عبد  أبو  هو 
وفقيه  فاضل  عامل  البغدادي:  الواسطي  الغضائري 
والــنــجــايش)106(.  الطويس  الشيخ  أستاذ  معروف 
املهموم)107(  فرج  يف  طــاووس  ابن  السيد  عنه  قال 
"روينا بأسانيد مجاعة عن الشيخ الثقة الفقيه الفاضل 
يف  خّطه  من  ونقلته  الغضائري،  اهلل  عبد  بن  احلسني 
املحقق  عنه  وقال  الدالئل"  كتاب  من  الثاين  اجلزء 
العارف  املشهور  البصري  الفقيه  "العامل  الداماد)108(: 
جعفر  أيب  األعظم  الشيخ  شيخ  واألخبار،  بالرجال 

الطويس، والشيخ أيب العباس النجايش، والعاّلمة .. 
قد استصّحوا أحاديَث كثريًة هو يف أسانيدها. وأمره 
األصحاب  فقهاء  أعاظم  من  فإّنه  ذلك،  من  أجّل 

وعلامئهم".

وذكره ابن حجر العسقالين)109( ثالث مرات 
يف كتابه منها قال عنه: "من كبار شيوخ الشيعة، كان 
ذا زهد وورع وحفظ، ويقال: كان من أحفظ الشيعة 
بحديث أهل البيت". له العديد من التصانيف التي 
ذكرها النجايش)110( منها: "يف قول أمري املؤمنني: أال 
املؤمنني  أمري  التسليم عىل  األُّمة،  أخربكم بخري هذه 
بإمرة املؤمنني،  تذكري العاقل وتنبيه الغافل يف فضل 
حبوة  عن  البيان  واملفّوضة،  الغالة  عىل  الرد  العلم، 
الرمحن، مواطن أمري املؤمنني، كشف التمويه والغّمة، 
يوم  بغداد،  فضل  احلــج،  مناسك  الشكر،  سجدة 
الغدير". تويف يف بغداد سنة )411هـ/1020م()111( 
وقد ُنقل إىل كربالء ليدفن يف احلائر احلسيني الرشيف 

.)112( ُقرب قرب أيب عبد اهلل احلسني

ِمهَياُر الّديلِميُّ )ت: 428 هـ / 1037 م(. 9

كاتب  الّديلِميُّ  مروزيه  بن  ِمهَياُر  احلسني  أبو 
يلم)114(سنة  الدَّ ُولَِد يف  بغداد)113(.  وشاعر من أهل 
الرتمجة  يف  وعمل  بغداد  وسكن  ـــ/977م(  )367ه
الناس  ينعته  وكان  العربية،  إىل  الفارسية  اللغة  من 

بالكاتب، ولعله كان من كتاب الديوان)115(.

يد  عــىل  اســلــم   البيت أهــل  شــاعــر  وهــو 
سنة  املــوســوي  حممد  احلسن  أيب  ــريض  ال الرشيف 
)384هـ/994م(، وعليه تتلمذ يف نظم الشعر)116(، 
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العربية  املادة قل من جاراه من شعراء  ومهيار غزير 
يف كثرة النظم، إذ بلغت أبياته أكثر من عرشين ألف 
صدرت  مطبوعة  دواويــن  أربعة  ضمنها  شعر  بيت 

قبل قرن تقريبًا)117(.

وقال:  عليه  فأثنى  البغدادي)118(  اخلطيب  ذكره 
وقته.  أهل  عىل  مقدمًا  القول،  جزل  شاعرًا  "كان 
اجلمعات  أيام  يف  املنصور  جامع  حيض  أراه  وكنت 
ويقرأ عليه ديوان شعره". وقد مجع مهيار بني فصاحة 
الذهبي)119(:  عنه  قال  العجم، حتى  العرب ومعاين 
"األديب الباهر، ذو البالغتني، أبو احلسن الديلمي". 

تويف يف بغداد خلمس ليال خلون من شهر مجادى 
إىل  جثامنه  ونقل  1037م(،  )428هـ/  سنة  اآلخرة 

كربالء، ودفن يف احلائر احلسيني)120(. 

الرشيف املرتىض )ت:436هـ/1044م(. 10

هو أبو القاسم عيل بن احلسني بن موسى بن حممد 
 ،)121(الكاظم إبراهيم بن موسى  بن موسى بن 
من ألقابه السيد الرشيف املرتىض، وعلم اهلدى)122(، 
االدبــاء،  وشيخ  املفرسين،  وعاّلمة  الشيعة،  وسند 
ونقيب الطالبيني)123( إذ توىل منصب النقابة يف بغداد 
الريض)124(  السيد  أخيه  بعد  واملظامل  احلجاج  وأمري 

وكان منصب أبيهم قبل ذلك)125(.

ولد الرشيف املرتىض يف دار أبيه ببغداد يف منطقة 
عنه  وقــال  ـــ/966م()126(.  ــــ )355هـ سنة  الكرخ 
الرشيف:  نسبه  ذكر  ان  بعد  البغدادي)127(  اخلطيب 
نقابة  إليه  وكانت  املجدين،  ذا  املرتىض  يلقب  "كان 
وقال  متكلاًم".  الشعر،  كثري  شاعرًا  وكان  الطالبيني، 
أبو  العلويني  "نقيب  بأنه  احلموي)128(  ياقوت  عنه 

املشهور  السيد  اهلدى  علم  باملرتىض  امللقب  القاسم 
بالعلم املعروف بالفهم".

إذ كان الرشيف املرتىض وأخوه الرشيف الريض 
دينية  بمنزلة  متتعت  النسب  عريقة  نبيلة،  ُاسة  من 
أمحد  أبو  فأبوه  رفيعة،  وأدبية  وثقافية  واجتامعية 
احلسني بن موسى نقيب الطالبيني)129(  وأمه العلوية 
فاطمة بنت أيب حممد احلسن النارص الصغري بن أمحد 
وقد  الكبري،  النارص  عيل  بن  احلسن  بن  حممد  بن 
سن  يف  املرتىض  كــان  حني  )285هــــ(  سنة  توفيت 

الثالثني)130(.

شتى  يف  الكتب  من  العديد  املرتضی  السيد  أّلف 
وصفه  حتى  واألدبية  والدينية  العلمية  املجاالت 
جممع  كثرية،  علوم  يف  "متوحد  بأنه  الــطــويس)131( 
عىل فضله، مقدم يف العلوم، مثل علم الكالم والفقه 
وأصول الفقه واألدب والنحو، والشعر ومعان الشعر 
عرشة  عىل  يزيد  شعر  ديوان  وله  ذلك،  وغري  واللغة 
آالف بيت، وله من التصانيف ومسائل البلدان يشء 
كثري يشتمل عىل ذلك فهرسته". ومن أهم مؤلفاته: 
االنتصار)132( وكتاب النارصيات)133( وكتاب تنزيه 
وكتاب  االمامة)135(  يف  الشايف  وكتاب  األنبياء)134( 
املرتىض  السيد  وأمايل  والقدر،  اجلرب  من  البرش  انقاذ 
وديوانه ورسائله وكتاب الذريعة إىل أصول الرشيعة 

وغريها)136(.

األول  ــع  ــي رب  25 يف  املــرتــىض  الــســيــد  ــويف  تـ
وهو  تالمذته  أحد  ذكر  إذ  سنة)436هـ/1044م(، 
النجايش)137( بأنه: "مات خلمٍس َبقنْيَ من شهر ربيع 
ودفن  داره  يف  ابنه  عليه  وصىّل  436هـ،  سنة  األول 
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حممد  يعىل  أبو  الرشيف  ومعي  غسله  يُت  وتولَّ فيها، 
بن احلسن اجلعفري)138( وسالر بن عبد العزيز". اما 
موضع قربه فقد تعددت فيه الروايات وذكر املحقق 
والعديد  676هــــ/1277م  سنة  املتوىف  ــيل)139(  احل
يف  دفنوا  قد  وأبامها  الرشيفني  أن  املصادر)140(  من 
بجانب  ودفنوهم  كربالء  إىل  وُنقلوا  الكاظمية، 
سيد  رواق  يف  هو  الذي  إبراهيم  السيد  جدهم  قرب 

الشهداء.

الخاتمة 

بعد اإلنتهاء من رحلة البحث يف )مشاهري دفناء 
)247هـــ-447هـــ/861- للفرتة  احلسيني  احلائر 
1055م( باإلمكان عرض أهم ما توصل إليه البحث 

من نتائج، وهي كاآليت:

1 . إن أول من دفن بجانب قرب اإلمام احلسني 
وكان  )61هـ/681م(،  سنة  الطف  شهداء  هم 
قبل  لزوار احلسني من  منع وحماربة  هنالك 
املتوكل  وفاة  سنة  حتى  والعباسيني  االمويني 
السيد  انتقل  إذ  العبايس)ت:861/247م(، 
إبراهيم املجاب للسكن يف كربالء، وتويف ودفن 
بجانب  دفن  من  أول  فكان  احلسيني،  احلائر  يف 

قرب احلسني من العلامء.
 يمكن مالحظة ان معظم العلامء األفاضل سعوا . 2

الدنيا  يف  بقبورهم   احلسني اإلمام  ملجاورة 
لينالوا شفاعته يف اآلخرة، إذ ورد يف كامل الزيارات 
وكذلك  368هـ/978م(  )ت:  قولويه  البن 
يف  الصدوق)ت:381هـ/991م(  للشيخ  ورد 
اهلل  َعْبِد  َأيب  قول  الفقيه(  حيضه  ال  )من  كتاب 

 ُمنُْذ َيْوَم  َسنْيِ الصادق: "َمْوِضُع َقرْبِ احْلُ
نَِّة". ُدفَِن َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض اجْلَ

ُتسهم العقائد االمامية ومتسك الشيعة بالفرائض . 3
املطلوبة لنيل الدرجات العالية والتقرب إىل اهلل 
واملغفرة يف  الشفاعة  لبلوغ   ،البيت آل  بمنزلة 
فغدا   ،اهلل عبد  أيب  بمجاورة  الرضوان  دار 
حياهتم  يف  للناس  آمنًا  مالذًا  احلسيني  احلائر 
يوصون  والوجهاء  العلامء  وكان  مماهتم،  وبعد 
بدفنهم ُقرب قرب اإلمام احلسني، أو بنقلهم 
من مدهنم بعد وفاهتم متى ما سمحت الظروف 

بذلك.
من اجلدير بالذكر إن ما ورد يف البحث كان من . 4

العلامء واملفكرين والشعراء والوجهاء،  مشاهري 
وقد يكون هنالك من دفن يف احلائر احلسيني من 
عامة الناس يف هذه الفرتة لكن مل ترد أسامؤهم يف 

املصادر التارخيية.

 الهوام�ض 

كربالء ( 1) تاريخ  طعمة،  آل  الكليدار،  اجلواد  عبد 
قم،  احليدرية،  املكتبة  منشورات   ،احلسني وحائر 

1418م، ص 24.

الفراهيدي: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو ( 2)
حتقيق:  العني  )ت:170هـ/786م(  البرصي  متيم  بن 
ومكتبة  دار  السامرائي،  وإبراهيم  املخزومي  مهدي 
اهلالل، بريوت، ج3، ص287؛ أبن منظور، أبو الفضل 
)ت:711هـ/1311م(  مكرم  بن  حممد  الدين  مجال 
ج4،  1414هـ،  بريوت،  الصادر،  دار  العرب،  لسان 

ص217.

)ت:370هـ/ ( 3) أمحد  بن  حممد  منصور  أبو  االزهري، 
مرعب،  عوض  حممد  حتقيق:  اللغة،  هتذيب  980م( 
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2001م،  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  ط1، 
ج5، ص 146.

املريس ( 4) إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  سيده،  أبن 
األعظم،  واملحيط  املحكم  )ت:458هـ/1066م( 
حتقيق: عبد احلميد هنداوي، ط1، دار الكتب العلمية، 
بريوت، 2000م، ج3، ص435؛ الزبيدي، ابو فيض 
)ت:1205هـ/1791م(،  مرتىض  حممد  الدين  حمّب 
عيل  حتقيق:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 
شريي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 

1994م، ج 11، ص116.

لسان العرب، ج4، ص223.( 5)

تاج العروس من جواهر القاموس، ج11، ص 116.( 6)

الزخمرشي، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد جار اهلل ( 7)
)ت: 538هـ/1143م( أساس البالغة، حتقيق: حممد 
باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، ج1، 
احلمريي،  ص225؛  ج1،  1998م،  األوىل،  الطبعة 
)ت:573هـ/1177م(  اليمني  سعيد  بن  نشوان 
شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، حتقيق: 
حسني بن عبد اهلل العمري وآخرون، ط1، دار الفكر 

املعارص، بريوت، 1999م، ج3، ص 1619.

االزهري، هتذيب اللغة، ج5، ص 149.( 8)

سورة األنعام: 71.( 9)

تفسري ( 10) )ت:211هـ/826م(  الرزاق  عبد  الصنعاين، 
القرآن، حتقيق: مصطفى مسلم حممد، ط1، دار الرشد، 
الرياض، 1989م، ج2، ص212؛ الطربي، أبو جعفر 
البيان يف  بن جرير )ت:310هـ/923م( جامع  حممد 
تأويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط1، مؤسسة 
أبو  الطويس،  ص451؛  ج11،  2000م،  الرسالة، 
جعفر حممد بن احلسن الطويس )ت:460هـ/1067م( 
التبيان يف تفسري القرآن، حتقيق وتصحيح: أمحد حبيب 

دار  اإلسالمي،  اإلعالم  مكتب  ط1،  العاميل،  قصري 
ص311؛  ج10،  1409هـ،  العريب،  الرتاث  إحياء 
احلسن  بن  عمر  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الرازي،  الفخر 
مفاتيح  التيمي)ت:606هـ/1210م(  احلسني  بن 
الغيب التفسري الكبري، ط3، دار إحياء الرتاث العريب، 
بريوت، 1420هـ، ج13، ص26؛ القرطبي، أبو عبد 
)ت:671هـ/1273م(  األنصاري  أمحد  بن  حممد  اهلل 
تفسري القرطبي، حتقيق: أمحد الربدوين وآخرين، ط2، 

دار الكتب املرصية، مرص، 1964م، ج7، ص18.

سورة االنشقاق: 14.( 11)

ج30، ( 12) القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع  الطربي، 
احلسن  بن  الفضل  عيل  أبو  الطربيس،  ص147؛ 
اجلامع،  جوامع  تفسري  )ت:548هـ/1153م( 
املقدسة،  قم  ط1،  االسالمي،  النرش  مؤسسة  حتقيق: 
عامد  الفداء  أبو  كثري،  أبن  ص754؛  ج3،  1420هـ، 
الدين إسامعيل بن عمر )ت: 774هـ/1373م( تفسري 
بن حممد سالمة،  العظيم، ط2، حتقيق: سامي  القرآن 

دار طيبة للنرش والتوزيع، 1999م، ج8، ص282.

يعقوب ( 13) بن  حممد  الدين  جمد  آبادي،  الفريوز 
دار  ط3،  املحيط،  القاموس  )ت:817هـ/1414م( 
ص16؛  ج2،  )حار(،  مادة  د.ت،  بريوت،  العلم، 

الزبيدي، تاج العروس، ج11، ص 116.

بن ( 14) وهب  بن  جعفر  بن  إسحاق  بن  أمحد  اليعقويب، 
واضح )ت: بعد 292هـ/905م( البلدان، دار الكتب 

العلمية، بريوت، 1422هـ، ص59.

وغريها ( 15) بالالذقية  فأقيمت  قائاًل:  ذلك  اليعقويب  بنيَّ 
قطائع  األتراك عن  قطائع  وأفرد  الرخام،  دور صناعة 
خيتلطون  ال  عنهم  معتزلني  وجعلهم  مجيعًا،  الناس 
وأقطع  الفرغنة  إال  جياورهم  وال  املولدين  من  بقوم 
وضم  بالكرخ  املعروف  املوضع  وأصحابه  أشناس 
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يبني  أن  وأمره  والرجال،  األتراك،  قّواد  من  عدة  إليه 
املساجد واألسواق. وأقطع خاقان عرطوج وأصحابه 
مما ييل اجلوسق اخلاقاين، وأمر بضم أصحابه، ومنعهم 
مما  وأصحابه  وصيفًا  وأقطع  بالناس.  االختالط  من 
ينظر:  ممتدًا.  احلري  حائر  سامه  حائطًا  وبنى  احلري،  ييل 

البلدان، ص 59.

أبن منظور، ج4، ص 223.( 16)

االزهري، هتذيب اللغة، ج 5، ص 149؛ الزخمرشي، ( 17)
املحكم  سيده،  أبن  225؛  ص  ج1،  البالغة،  أساس 

واملحيط األعظم، ج3، ص 435.

املريس ( 18) إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  سيده،  أبن 
الرتاث  احياء  دار  املخصص،  )ت:458هـ/1066م( 
أبن منظور،  العريب، بريوت، 1996م، ج3، ص82؛ 
لسان العرب، ج4، ص 223؛ الزبيدي، تاج العروس، 

ج11، ص 116.

عبد ( 19) بن  الدين  شهاب  اهلل  عبد  أبو  احلموي،  ياقوت 
ط2،  البلدان،  معجم  )ت:626هـ/1229م(  اهلل 
ج2،  1995م،  بريوت،  والنرش،  للطباعة  صادر  دار 
الدين عبد  البغدادي، صفي  احلق  أبن عبد  ص208؛ 
والبقاع  األمكنة  أسامء  عىل  االطالع  مراصد  املؤمن، 
ج1،  1412هـ،  بريوت،  اجليل،  دار  )ت:739هـ(، 

ص373؛ الزبيدي، تاج العروس، ج11، ص109.

معجم البلدان، ج2، ص208.( 20)

مراصد االطالع، ج1، ص373.( 21)

تاج العروس، ج11، ص109.( 22)

قسم ( 23) سة  املقدَّ العتبات  موسوعة  جعفر،  اخللييل، 
كربالء، ط2، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت، 
1987م، ج8، ص22؛ الكليدار، حممد حسن مصطفى 
آل طعمة، مدينة احلسني خمترص تاريخ كربالء، حتقيق: 
األمانة العامة للعتبة احلسينية مركز كربالء للدراسات 

والبحوث، الطبعة األوىل،2016م، ج1، ص 29؛ آل 
طعمة، سلامن هادي، تراث كربالء، ط1، بغداد، دار 

الشؤون الثقافية،2013م، ص20.

لسان العرب، ج4، ص 223.( 24)

كربالء ( 25) جغرافية  طعمة،  آل  الكليدار،  اجلواد  عبد 
سة-قسم  املقدَّ احلسينية  العتبة  وبقاعها، ط1،  القديمة 

الشؤون الفكرية، 2016م، ص 145.

الفراهيدي، العني، ج3، ص 289؛ االزهري، هتذيب ( 26)
معجم  احلموي،  ياقوت  ص149؛  ج5،  اللغة، 
العروس،  تاج  الزبيدي،  209؛  ص  ج2،  البلدان، 

ج11، ص 123.

)ت:279هـ/ ( 27) حييى  بن  أمحد  العباس  أبو  البالذري، 
للطباعة  اهلالل  ومكتبة  دار  البلدان،  فتوح  892م( 

والنرش، بريوت، 1988م، ص291.

ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج2، ص 208؛ أبن ( 28)
عبد احلق البغدادي، مراصد االطالع، ج1، ص 373.

أبن ادريس احليل، أبو جعفر حممد بن منصور بن أمحد ( 29)
النرش  الرسائر، ط2، مؤسسة  )ت:598هـ/1202م( 

اإلسالمي، قم، 1410هـ، ج1، ص342.

النعامن ( 30) بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املفيد،  الشيخ 
االرشاد  )ت:413هـ/1022م(  البغدادي  العكربي 
آل  مؤسسة  حتقيق:  العباد،  عىل  اهلل  حجج  معرفة  يف 
بريوت،  والنرش،  للطباعة  املفيد  دار  ط2،  البيت، 

1993م، ج2، ص126.

ًعا ( 31) ُخشَّ تعاىل  قوله  ذلك  ومن  القبور.  االجداث: 
  ُْم َجَراٌد ُمنَْترِشٌ َأْبَصاُرُهْم خَيُْرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث َكَأهنَّ
ص73؛  ج6،  العني،  الفراهيدي،  ينظر:   .)7 )القمر: 

االزهري، هتذيب اللغة، ج1، ص 107.

بحار ( 32) )ت:1110هـ/1699م(  باقر  حممد  املجلي، 
ط2،  األطهار،  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  االنوار 
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مؤسسة الوفاء، بريوت، 1983م، ج86، ص89.

العاميل ( 33) مكي  بن  حممد  الدين  شمس  األول،  الشهيد 
أحكام  يف  الشيعة  ذكرى  )ت:786هـ/1384م(، 
قم،   ،البيت اهل  مؤسسة  ط1،  الرشيعة، 

1419هـ، ج4، ص291.

الذراع هو وحدة قياس تقليدية لقياس الطول، ويعتمد ( 34)
الذراع  مقدار  حتديد  اختلف  وقد  الساعد،  طول  عىل 
باملقاييس العرصية فهنالك من قدره بـ)50( سم ومنهم 
ره آخرون بـ )53(  من قدره بنحو )45.83( سم وقدَّ
االصطالحات  عيسى،  ياسني  العاميل،  ينظر:  سم. 
الفقهية يف الرسائل العملية، ط1، دار البالغة للطباعة 

والنرش والتوزيع، بريوت، 1993م، ص 90.

368هـ/978م( ( 35) )ت:  حممد  بن  جعفر  قولويه،  أبن 
كامل الزيارات، حتقيق: جواد القيومي، ط1، مؤسسة 
النرش اإلسالمي، 1417هـ، ص222؛ املجلي، بحار 

االنوار، ج98، ص 110.

الفيض الكاشاين، حممد حمسن )ت:1091هـ/1680م( ( 36)
 ، الوايف، منشورات مكتبة اإلمام أمري املؤمنني عيل
املجلي،  1519؛  ص  ج14،  1411هـ،  أصفهان، 
يف  األخيار  مالذ  باقر)ت:1110هـ/1699م(  حممد 
مطبعة  الرجائي،  مهدي  حتقيق:  األخبار،  هتذيب  فهم 

اخليام، قم، 1407هـ، ج9، ص182.

شبيب، ( 37) آل  ايضًا:  ينظر  ص342.  ج1،  الرسائر، 
للطباعة  الفقه  حتسني، مرقد اإلمام احلسني، ط1، دار 

والنرش، قم، 1421هـ، ص 79. 

أبن شهر آشوب، أبو عبد اهلل حممد بن عيل املازندراين ( 38)
)ت: 588هـ/1192م(  مناقب آل أيب طالب، حتقيق: 
احليدرية،  مطبعة  األرشف،  النجف  أساتذة  من  جلنة 
النجف األرشف، 1956م، ج3، ص144؛ البحراين، 
النارضة يف  احلدائق  يوسف )ت:1186هـ/1772م( 

اإليرواين،  تقي  حممد  حتقيق:  الطاهرة،  العرتة  أحكام 
مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، د.ت، ج12، ص40.

الشيخ املفيد، االرشاد، ج2، ص126.( 39)

ل ( 40) املتوكِّ اعتداء  ُتنكر  ال  التي  التارخيية  الثوابت  فمن 
الناس  وقتله   احلسني اإلمام  قرب  عىل  العبايس 
يف  التارخيية  املصادر  ذكرت  اذ  زيارته،  من  ومنعهم 
أمر  العبايس  املتوكل  ان  حوادث سنة 236هـ/850م 
هبدم قرب احلسني وهدم ما حوله من املنازل والدور وأن 
حيرث ويبذر ويسقى موضع قربه وأن يمنع الناس من 
زيارته. للمزيد من التفاصيل ينظر: مسكويه، أمحد بن 
األمم،  جتارب  )ت:421هـ/1030م(  الرازي  حممد 
للنرش،  امامي، مطابع دار سوش  القاسم  أبو  حتقيق: 
شمس  الذهبي،  298؛  ص  ج4،  1997م،  طهران، 
الدين حممد بن أمحد بن عثامن )ت: 748هـ/1347م( 
حتقيق:  واألعالم،  املشاهري  ووفيات  اإلسالم  تاريخ 
العريب،  الكتاب  دار  ط2،  تدمري،  السالم  عبد  عمر 

بريوت، 1998م، ج17، ص18. 

 حسب ما ذكرت املصادر ان السّيد حممد العابد مل يكن ( 41)
أبن  أكَد  وقد  املجاب،  إبراهيم  السّيد  سوى  ذّرية  له 
"والعقب من حممد العابد بن موسى  عنبه ذلك قائاًل: 
مجال  عنبه،  أبن  وحده".  املجاب  إبراهيم  يف  الكاظم 
الدين أمحد بن عيل احلسيني )ت: 828 هـ/1425م( 
آل أيب طالب، حتقيق: حممد  أنساب  الطالب يف  عمدة 
النجف،  احليدرية،  مطبعة  ط3،  الطالقاين،  حسن 

1961م، ص216. 

الفخر الرازي، حممد بن عمر )ت: 606هـ/1210م( ( 42)
مهدي  حتقيق:  الطالبية،  أنساب  يف  املباركة  الشجرة 
1409هـ،  قم،  الشهداء،  سيد  مطبعة  ط1،  الرجائي، 

ص90.

الشيعة، حتقيق وختريج: حسن ( 43) األمني، حمسن،  أعيان 
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د.ت،  بريوت،  للمطبوعات،  التعارف  دار  األمني، 
ج2، ص244.

الفخر الرازي، الشجرة املباركة، ص90.( 44)

محزة ( 45) بن  حممد  أبن  الدين  تاج  احللبي،  زهرة  أبن 
البيوتات  يف  االختصار  غاية  )ت:927هـ/1521م( 
العلوية املحفوظة من الغبار، حتقيق: حممد صادق بحر 

العلوم، املطبعة احليدرية، النجف، 1963م، ص89.

األمني، أعيان الشيعة، ج2، ص224.( 46)

رجال ( 47) علم  مستدركات  النامزي،  عيل  الشاهرودي، 
احلديث، ط1، مطبعة شفق، طهران، 1412هـ، ج1، 

ص186. 

ج8، ( 48) احلديث،  رجال  علم  مستدركات  الشاهرودي، 
ص539.

إن تلقب جعفر بقفحة العلم، يدل عىل ظهوره، وزهور ( 49)
اختلفت  وقد  للنباتات،  كالزهور  العلوم  يف  جامعيته 
عن  اخلالصة  ويف  والفاء  بالقاف  ضبطًا  قفحة  كلمة 
كثري  كان  ألنه  العلم،  بفقه  يعرف  )وكان  النجايش 
العلم( اما القفيحة: الزبدة حتلب عليها الشاة. وأيضًا، 
إن  بالذكر  اجلدير  ومن  زهرة.  نبت  كل  من  الفقحة: 
روايات جعفر بن بشري يف األصول، والفروع، والسنن 
بالزهور  له  تشهد  وغريها،  والتفسري،  واآلداب، 
الفكري.  والعطاء  واملزية،  واجلامعية،  العلمي، 
ص243؛  املحيط،  القاموس  آبادي،  الفريوز  ينظر: 
كتاب  تنقيح  يف  املقال  هتذيب  عيل،  حممد  االبطحي، 
قم،  الشهداء،  سيد  مطبعة  ط1،  النجايش،  رجال 

1412هـ، ج4، ص 368.

النجايش، ابو العباس أمحد بن عيل بن أمحد بن العباس ( 50)
فهرست  )ت:450هـ/1058م(  الكويف  األسدي 
اسامء مصنفي الشيعة )رجال النجايش(، ط5، مؤسسة 

النرش اإلسالمي، قم، 1416هـ، ص136.

رجال ( 51) معجم  املوسوي،  القاسم  أبو  السيد  اخلوئي، 
احلديث وتفصيل طبقات الرواة، ط5، 1992م ج5، 

ص 22.

الكليدار، مدينة احلسني، ج2، ص 159.( 52)

الشاهرودي، ( 53) الشيعة، ج2، ص 229؛  أعيان  األمني، 
مستدركات علم رجال احلديث، ج1، ص215؛ بحر 
بحر  السيد  رجال  الطباطبائي،  املهدى  حممد  العلوم، 
وتعليق:  حتقيق  الرجالية،  بالفوائد  املعروف  العلوم 
ط1،  العلوم،  بحر  وحسني  العلوم  بحر  صادق  حممد 

مكتبة الصادق، طهران، 1363ش، ص 433.

(54 ) القريش، باقر رشيف، موسوعة سرية اهل البيت
باقر  مهدي  حتقيق:   ،جعفر بن  موسى  اإلمام 
املعارف،  دار   ،احلسن اإلمام  مؤسسة  القريش، 

2012م، ج 29، ص 406.

الكاظمي، سامي جواد املنذري، راقدون عند احلسني ( 55)
علامء ادباء خطباء وجهاء سالطني، ط1، رشكة دبوق 

للطباعة، بريوت، 2013م، ص 104. 

األمني، أعيان الشيعة، ج2، ص 229.( 56)

القريش، موسوعة سرية اهل البيت، ج29، ص406.( 57)

حسني ( 58) 429؛  ص  الرجالية،  الفوائد  العلوم،  بحر 
عامرة  يف  احلرمني  اهل  نزهة  الكاظمي،  الصدر، 
قم،  الرجائي، ط1، ستارة،  مهدي  املشهدين، حتقيق: 

1431هـ، ص 81.

الرتاث ( 59) إحياء  دار  املؤلفني،  معجم  عمر،  كحالة، 
العريب، بريوت، ج7، ص 236.

الكليدار، مدينة احلسني، ج2، ص 173.( 60)

سوراء: هو موضع يقال بأنه يقع إىل جانب بغداد، أو ( 61)
نواحي  من  ناحية  بأهنا  أيضًا  ويقال  نفسها،  بغداد  هو 
البلدان، ج3،  ياقوت احلموي، معجم  ينظر:  الكوفة. 

ص278.
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نينوى: هي ناحية بسواد الكوفة، منها يف مدينة كربالء ( 62)
السالم.  صاحبه  عىل  احلائر  جنب  العلقمي  هنر  عىل 
البرصي  النمريي  عمر  زيد  ابو  شّبه،  أبن  ينظر: 
حتقيق:  املنورة،  املدينة  تاريخ  )ت:262هـ/877م( 
فهيم حممد شلتوت، نرش: دار الفكر، مطبعة القدس، 
قم، 1410ه، ج1، ص149؛ ياقوت احلموي، معجم 

البلدان، ج5، ص329.

)ت:460هـ/ ( 63) احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو  الطويس، 
للشيخ  املقنعة  رشح  يف  األحكام  هتذيب  1067م( 
املفيد، حتقيق وتعليق: السيد حسن املوسوي اخلرسان، 
مطبعة: خورشيد،  اإلسالمية،  الكتب  دار  ط4، نرش: 

طهران، 1365ش،ج10، ص38.

)ت:460هـ/ ( 64) احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو  الطويس، 
ط1،  القيومي،  جواد  حتقيق:  الفهرست،  1067م( 

مؤسسة النرش اإلسالمي، 1417هـ، ص 115.

رجال النجايش، ص 132.( 65)

الشاهرودي، تاريخ احلركة العلمية يف كربالء، ص29.( 66)

يف ( 67) الوفاء  وفاء  والبحوث،  للدراسات  كربالء  مركز 
كربالء،  الوارث،  مطبعة  ط1،  كربالء،  علامء  تراجم 

2019م، ج1، ص 70.

األمني، اعيان الشيعة، ج6، ص 253؛ اخلوئي، معجم ( 68)
راقدون  الكاظمي،  302؛  ص  ج7،  احلديث،  رجال 

عند احلسني، ص 153.

عثامن ( 69) بن  أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  الذهبي، 
حتقيق:  النبالء،  أعالم  سري  )ت:748هـ/1347م( 
مؤسسة  ط9،  الزيبق،  وإبراهيم  األرنؤوط  شعيب 

الرسالة، بريوت، 1993م، ج15، ص 232.

الكليدار، مدينة احلسني، ج2، ص 173.( 70)

)ت:1104هـ/ ( 71) احلسن  بن  حممد  العاميل،  احلر 
الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة،  1693م( وسائل 

حتقيق: حممد الرازي، تعليق: ابو احلسن الشعراين، دار 
احياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت، ج20، ص164؛ 
يف  الرفيعة  الدرجات  املدين،  خان  عيل  الشريازي، 
العلوم،  بحر  صادق  حممد  حتقيق:  الشيعة،  طبقات 

منشورات مكتبة بصرييت، قم، 1397هـ، ص 457.

املعلم ( 72) بن  النعامن  بن  حممد  بن  حممد  املفيد،  الشيخ 
االمايل،  )ت:413هـ/1022م(  البغدادي  العكربي 
بريوت،  املفيد،  دار  الغفاري،  أكرب  عيل  حتقيق: 

1993م، ص8.

الطويس، الفهرست، ص 104.( 73)

رجال النجايش، ص 64.( 74)

األمني، اعيان الشيعة، ج5، ص 61؛ اخلوئي، معجم ( 75)
رجال احلديث، ج5، ص303.

الكليدار، مدينة احلسني، ج2، ص 176.( 76)

بن حممد ( 77) بن عيل  الرمحن  الفرج عبد  ابو  أبن اجلوزي، 
تاريخ  يف  املنتظم  )ت:597ه /1201م(  اجلوزي  أبن 
القادر عطا  األمم وامللوك، دراسة وحتقيق: حممد عبد 
نعيم  وتصحيح:  مراجعة  عطا،  القادر  عبد  ومصطفى 
العلمية، بريوت، 1992م،  الكتب  دار  زرزور، ط1، 

ج14، ص 203.

174؛ ( 78) ص  ج2،   ،احلسني مدينة  الكليدار، 
الكاظمي راقدون عند احلسني، ص 204.

كحالة، عمر، معجم املؤلفني، ج7، ص 254.( 79)

الكليدار، مدينة احلسني، ج2، ص175.( 80)

الطويس، الفهرست، ص251؛ اخلوئي، معجم رجال ( 81)
احلديث، ج19، ص 198.

رجال النجايش، ص 422.( 82)

عيل ( 83) بن  احلسن  الدين  تقي  احليل،  داود  أبن 
حتقيق  داود،  أبن  رجال  )ت:740هـ/1339م( 
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منشورات  العلوم،  بحر  آل  صادق  حممد  وتعليق: 
1972م،  االرشف،  النجف  احليدرية،  املطبعة 

ص189؛ الكليدار، مدينة احلسني، ج2، 174.

الصاحب بن عباد: إسامعيل الصاحب بن عباد الوزير، ( 84)
فاضل، ثقة، جليل القدر، عظيم الشأن مشهور، وصفه 
وتدبريًا،  وفضاًل  علاًم  زمانه  واحد  بأنه  االثري  أبن 
عارٌف  العلوم  بأنواع  عاملٌ  وكرمًا،  رأي،  وجودة 
يف  تويف  مدونة،  مشهورة  ورسائله  وموادها  بالكتابة 
ينظر:  سنة.   59 العمر  من  وله   ،385 سنة  صفر   24
بن  حممد  الكرم  أيب  بن  عيل  احلسن  أبو  األثري،  أبن 
حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين اجلزري 
حتقيق:  التاريخ،  يف  الكامل  )ت:630هـ/1233م( 
العريب،  الكتاب  دار  ط1،  تدمري،  السالم  عبد  عمر 

بريوت، 1997م، ج9، ص110.

ياقوت ( 85) اهلل  عبد  أبو  الدين  شهاب  احلموي،  ياقوت 
)ت:626هـ/1229م(  البغدادي  الرومي  احلموي 

معجم االدباء، بريوت،1400هـ، ج2، ص 105.

القاسم ( 86) أيب  بن  رضا  حممد  بن  عباس  املريزا  القمي،   
تقديم  واأللقاب،  الكنى  هـ/1806م(   1221 )ت: 
وحتقيق: حممد هادي األميني، مكتبة الصدر، طهران، 

د.ت، ج3، ص106.

مدينة ( 87) وهي  الكرج،  وبني  مهدان  بني  بلدة  بروجرد: 
الكرج  إىل  فواكهها  حتمل  اخلريات  كثرية  خصبة 
التفاصيل  من  للمزيد  الزعفران.  هبا  وينبت  وغريها، 
ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج1، ص404.

األميني، عبد احلسني أمحد النجفي، الغدير يف الكتاب ( 88)
بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  ط4،  واألدب،  والسنة 

1977م، ج4، ص101.

209؛ ( 89) ص  ج9،  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  أبن 
االعالم،  الزركيل،  106؛  ص  ج4،  الغدير،  األميني، 

ج1، ص 86.

105؛ ( 90) ص  ج2،  االدباء،  معجم  احلموي،  ياقوت 
اعيان  األمني،  106؛  ص  ج4،  الغدير،  األميني، 

الشيعة، ج2، ص 470.

طالب، ( 91) ايب  انساب  يف  الطالب  عمدة  عنبه،  أبن 
ص203.

أبن االثري، الكامل يف التاريخ، ج9، ص 182؛ األمني، ( 92)
الفوائد  العلوم،  بحر  ص183؛  ج6،  الشيعة،  أعيان 

الرجالية، ج3، ص 94.

عبد ( 93) بن  الدين  مجال  املحاسن  أبو  بردي،  تغري  أبن 
النجوم  )ت:874هـ/1469م(  احلنفي  الظاهري  اهلل 
الثقافة  وزارة  والقاهرة،  مرص  ملوك  يف  الزاهرة 
واإلرشاد القومي، دار الكتب، مرص، ج4، ص 223.

الراوندي، قطب الدين سعيد بن هبة اهلل )ت:573هـ/ ( 94)
1178م( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، حتقيق: 
اهلل  آية  مكتبة  الكوهكمري،  اللطيف  عبد  السيد 
املرعيش العامة، قم، 1406هـ، ص15؛ األمني، اعيان 

الشيعة، ج6، ص183.

طالب، ( 95) أيب  آل  أنساب  يف  الطالب  عمدة  عنبه،  أبن 
ج1،  واأللقاب،  الكنى  عباس،  القمي،  ص204؛ 
املدفونني  مشاهري  هادي،  سلامن  طعمة،  آل  16؛  ص 
2009م،  والنرش،  للطباعة  الصفوة  دار  كربالء،  يف 

ص33.

القمي، ( 96) 181؛  ص  ج4،  الغدير،  االميني،  الشيخ 
عباس، الكنى وااللقاب، ج2، ص272.

املنتظم يف تاريخ األمم، ج 15، ص 115.( 97)

الغدير، ج4، ص 181.( 98)

هنج ( 99) رشح  يف  الرباعة  منهاج  الدين،  قطب  الراوندي، 
البالغة، املقدمة ص17.
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املجلي، بحار االنوا، ج107، ص115؛ الزركيل، ( 100)
االعالم، ج6، ص 99؛ كحالة، عمر، معجم املؤلفني، 

ج9، ص261.

الذهبي، سري اعالم النبالء، ج17، ص 246.( 101)

عيل ( 102) بن  ميثم  الدين  كامل  البحراين،  ميثم  أبن 
)ت:679هـ/1280م( رشح هنج البالغة، ط1، مركز 
العلمية،  احلوزة  اإلسالمي،  االعالم  مكتب  النرش 

قم،1362ش، ج1، ص 89.

حتقيق ( 103)  النبي سنن  حسني،  حممد  الطباطبائي، 
النرش  مؤسسة  الفقهي،  هادي  حممد  الشيخ  وإحلاق: 
العلوم،  بحر  ص28؛  1419هـ،  قم،  اإلسالمي، 
مشاهري  طعمة،  آل  ص111؛  ج3،  الرجالية،  الفوائد 

املدفونني يف كربالء، ص38.

الغدير، ج4، ص210.( 104)

ص285؛ ( 105) هامش  ج99،  االنوار،  بحار  املجلي، 
هنج  رشح  يف  الرباعة  منهاج  الدين،  قطب  الراوندي، 

البالغة، هامش ص 42.

املنري يف حتقيق ( 106) العقد  املازندراين، موسى احلسيني، 
ما يتعلق بالدراهم والدنانري، ط2، املطبعة اإلسالمية، 

مكتبة الصدوق، طهران،1382ش، ص 391.

بن ( 107) عيل  القاسم  أبو  الدين  ريض  طاووس،  أبن 
)ت:664هـ/1266م(  احلسيني  جعفر  بن  موسى 
منشورات  النجوم،  علامء  تاريخ  يف  املهموم  فرج 

الريض، قم، 1363ش، ص 97.

املحقق الداماد، حمّمد باقر احلسيني األسرت آبادي، ( 108)
اهلل  ونعمة  حسني  غالم  حتقيق:  الساموية،  الرواشح 
قم،  والنرش،  للطباعة  احلديث  دار  ط1،  اجللييل، 

1422هـ، ص180.

الفضل ( 109) أبو  عيل  بن  أمحد  العسقالين،  حجر  أبن 
ط2،  امليزان،  لسان  )ت:852هـ/1448م(  الشافعي 

1971م، ج2، ص289.

رجال النجايش، ص 69.( 110)

األمني، اعيان الشيعة، ج6، ص 85؛ بحر العلوم، ( 111)
الفوائد الرجالية، ج2، ص295.

الكليدار، مدينة احلسني، ج2، ص174.( 112)

أبن خلكان، أبو العباس أمحد بن حممد بن إبراهيم ( 113)
األعيان  وفيات  )ت:681هـ/1282م(  بكر  أيب  بن 
وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: إحسان عباس، منشورات 
األمني،  359؛  ص  ج5،  د.ت،  لبنان،  الثقافة،  دار 

اعيان الشيعة، ج10، ص170.

بحر ( 114) قرب  جيالن،  جنوب  الديلم  بالد  وتقع 
ياقوت احلموي،  ينظر:  التفاصيل  للمزيد من  قزوين. 

معجم البلدان، ج4، ص 32.   

عثامن ( 115) بن  أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  الذهبي، 
إحياء  دار  احلفاظ،  تذكرة  )ت:748هـ/1347م( 

الرتاث العريب، بريوت، د.ت، ج3، ص 1086.

األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص 171؛ الطهراين، ( 116)
الذريعة، ج1، ص 352.

القمي، الكنى واأللقاب، ج2، ص274؛ سكيس، ( 117)
معجم املطبوعات العربية، ج2، ص 1814.

تاريخ بغداد، ج13، ص276.( 118)

سري اعالم النبالء، ج17، ص472.( 119)

اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج13، ص276؛ ( 120)
الكليدار، مدينة احلسني، ج2، ص159.

بن ( 121) النعامن  بن  حممد  بن  حممد  املفيد،  الشيخ 
)ت:413هـ/1022م(  البغدادي  العكربي  املعلم 
احلسون،  فارس  حتقيق:  الغيبة،  يف  العرشة  الفصول 
بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  املفيد  دار  ط2، 
بن  حممد  جعفر  أبو  الطويس،  ص14؛  1993م، 
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حتقيق:  اخلالف،  )ت:460هـ/1067م(  احلسن 
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم، 
1407هـ، ص 19؛ األميني، الغدير، ج4، ص 264؛ 

اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج12، ص 403.

الفخر الرازي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن ( 122)
عصمة  )ت:606هـ/1210م(  التيمي  احلسني  بن 
1403هـ،  قم،  النجفي،  الكتبي  منشورات  األنبياء، 

ص 3؛ املجلي، بحار االنوار، ج104، ص 153.

االميني، الغدير، ج4، ص 269؛ السبحاين، جعفر، ( 123)
 ،الصادق اإلمام  مؤسسة  ط1،  االعيان،  تذكرة 

قم، 1419ه، ص115. 

الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن )ت:460هـ/ ( 124)
رضا  حممد  حتقيق:  الفقه،  أصول  يف  العدة  1067م( 
ج1،  1417هـ،  قم،  ستاره،  ط1،  القمي،  األنصاري 

ص 18.

182؛ ( 125) ص  ج9،  التاريخ،  يف  الكامل  االثري،  أبن 
العلوم،  بحر  ص183؛  ج6،  الشيعة،  اعيان  األمني، 

الفوائد الرجالية، ج3، ص 94.

الزركيل، ( 126) العرشة، ص14؛  الفصول  املفيد،  الشيخ 
االعالم، ج4، ص 278.

ثابت ( 127) بن  عيل  بن  أمحد  البغدادي،  اخلطيب 
)ت:463هـ/1071م( تاريخ بغداد، حتقيق: مصطفى 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  عطا،  القادر  عبد 

1997م، ج11، ص 401.

معجم االدباء، ج3، ص 147.( 128)

كونه ( 129) البحث  من  متقدمة  صفحات  يف  ذكره  ورد 
أحد مشاهري الدفناء يف كربالء.

أبن عنبه، عمدة الطالب، ص 205؛ األمني، أعيان ( 130)
الشيعة، ج3، ص 194.

األردبييل، ( 131) أيضًا:  وينظر   .164 ص  الفهرست، 
الرواة،  حممد بن عيل )ت:1101هـ/1690م( جامع 
ص575؛  ج1،  د.ت.  قم،  حممدي،  مكتبة  نرش 
أعالم  من  احلسيني  احلسني  بن  مصطفى  التفريش، 
القرن احلادي عرش، نقد الرجال، نقد الرجال، حتقيق: 
قم،  ط1،  الرتاث،  إلحياء   البيت آل  مؤسسة 

1418هـ، ج3، ص 254.

يعترب أقدم كتاب فقهي شيعي يتعرض إىل املسائل ( 132)
حمكم  أساس  عىل  اإلمامية  فقه  بنى  أّنه  كام  اخلالفية. 
كالشيخ  بعده  من  الفقهاء  اّتبع  وقد  قوية،  وحجج 
النجايش  والشيخ  )ت:460هـ/1067م(  الطويس 
الكرجي،  األسلوب.  هذا  )ت:450هـ/1058م( 
138ش،  قم،  مهر،  وفقها،  فقه  تاريخ  القاسم،  أبو 

ص151.

الفقهية ( 133) املسائل  من  جمموعة  املرتىض  السيد  اختار 
واستوىف  النارص،  جده  كتاب  من  خمتلفة  أبواب  يف 
واحلجج  والرباهني  األدلة  أقام  أن  بعد  فيها  البحث 
اعتمده،  الذي  رأيه  وتقوية  مذهبه،  عىل  الساطعة 
ينظر:  اآلخر.  للبعض  وخمالفًا  لبعضها  موافقًا  فكان 
البغدادي  الرشيف املرتىض، عيل بن احلسني املوسوي 
حتقيق:  النارصيات،  مسائل  )ت:436هـ/1044م( 
رابطة  النارش  العلمية،  والدراسات  البحوث  مركز 
الثقافة والعالقات اإلسالمية، مؤسسة اهلدى، طهران، 

1997م، مقدمة املحقق، ص 6.

أبن عنبه، عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، ( 134)
ج11،  الفقهاء،  طبقات  موسوعة  السبحاين،  ص3؛ 

ص123.

للمزيد من التفاصيل ينظر: الرشيف املرتىض، عيل ( 135)
بن احلسني املوسوي البغدادي )ت:436هـ/1044م( 
الشايف يف االمامة، مؤسسة إسامعيليان، قم، 1410هـ، 

ص 33.
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املجلي، ( 136) 270؛  ص  النجايش،  رجال  النجايش، 
ج4،  الغدير،  االميني،  ص10؛  ج1،  االنوار،  بحار 

ص 265.

التفريش، ( 137) أيضًا:  ينظر  ص271.  النجايش،  رجال 
نقد الرجال، ج3، ص 254.

حممد بن احلسن بن محزة اجلعفري: يكنى أبو يعىل، ( 138)
الفقه واألصول  املفيد، وقد برع يف  الشيخ  من تالمذة 
والكالم  له كتب عديدة منها: املسألة يف مولد صاحب 
أوقات  يف  املسألة  الغالة،  عىل  الرد  يف  املسألة  الزمان، 
املوجز  التامم،  عىل  موقوف  التكملة  كتاب  الصالة، 
آباء  إيامن  يف  مسألة  التامم،  عىل  موقوف  التوحيد  يف 
النبي، جواب املسائل الواردة من طرابلس، جواب 
املسائل الواردة من احلاير عىل صاحبه السالم، أجوبة 
مسائل شتى يف فنون من العلم، وغريها كثري، وكانت 
وفاته يف السادس عرش من رمضان سنة 463هـ. ينظر: 
السبحاين،  ص447؛  ج2،  الشيعة،  أعيان  األمني، 
ص279؛  ج5،  الفقهاء،  طبقات  موسوعة  جعفر، 

اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج16،ص225.

اهلذيل ( 139) بن احلسن  الدين جعفر  نجم  احليل،  املحقق 
املخترص،  رشح  يف  املعترب  )ت:676هـ/1277م( 
مؤسسة  الشريازي،  مكارم  نارص  وتصحيح:  حتقيق 

سيد الشهداء، قم، 1364ش، ج1، ص9.

احلسن ( 140) عيل  أبو  الدين  زين  اآليب،  الفاضل  ينظر: 
)ت:690هـ(  اليوسفي  املجد  أيب  بن  طالب  أيب  بن 
كشف الرموز يف رشح املخترص النافع، حتقيق: عيل پناه 
اإلشتهاردي، وآغا حسني اليزدي، نرش: مؤسسة النرش 
1408هـ،  قم،  املدرسني،  جلامعة  التابعة  اإلسالمي 
اهللَّ  الدين مقداد بن عبد  السيوري، مجال  املقداد  ص؛ 
الرائع ملخترص  التنقيح  احليل )ت: 826هـ(  السيوري 
الرشائع، حتقيق: عبد اللطيف احلسيني، مطبعة اخليام، 

قم، 1404هـ، ج1، املقدمة ص 8.

الم�شادر والمراجع

القرآن الكريم

أوالً: قائمة املصادر 
حممد . 1 الكرم  أيب  بن  عيل  احلسن  أبو  األثري،  أبن 

الشيباين  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  حممد  بن 
اجلزري )ت:630هـ/1233م( الكامل يف التاريخ، 
حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، ط1، دار الكتاب 

العريب، بريوت، 1997م.

بن . 2 منصور  بن  حممد  جعفر  أبو  احليل،  ادريس  أبن 
أمحد )ت:598هـ/1202م( الرسائر، ط2، مؤسسة 

النرش اإلسالمي، قم، 1410هـ.

األزهري، ابو منصور حممد بن أمحد )ت:370هـ/ . 3
980م( هتذيب اللغة، حتقيق: حممد عوض مرعب، 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  األوىل،  الطبعة 

2001م.

البالذري، أبو العباس أمحد بن حييى )ت:279هـ/ . 4
للطباعة  اهلالل  ومكتبة  دار  البلدان،  فتوح  892م( 

والنرش، بريوت،1988م.

بن . 5 الدين  مجال  املحاسن  أبو  بردي،  تغري  أبن 
)ت:874هـ/1469م(  احلنفي  الظاهري  اهلل  عبد 
وزارة  والقاهرة،  مرص  ملوك  يف  الزاهرة  النجوم 
الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مرص، د.ت.

بن . 6 عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  اجلوزي،  أبن 
املنتظم  )ت:597ه /1201م(  اجلوزي  أبن  حممد 
يف تاريخ األمم وامللوك، دراسة وحتقيق: حممد عبد 
مراجعة  عطا،  القادر  عبد  ومصطفى  عطا  القادر 
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وتصحيح: نعيم زرزور، ط1، دار الكتب العلمية، 
بريوت، 1992م.

الفضل . 7 أبو  عيل  بن  أمحد  العسقالين،  حجر  أبن 
امليزان،  لسان  852هـ/1448م(  )ت:  الشافعي 

ط2، 1971م.

اهلذيل . 8 احلسن  بن  جعفر  الدين  نجم  احليل،  املحقق 
املخترص،  رشح  يف  املعترب  676هـ/1277م(  )ت: 
حتقيق وتصحيح: نارص مكارم الشريازي، مؤسسة 

سيد الشهداء، قم، 1364ش.

)ت: . 9 اليمني  سعيد  بن  نشوان  احلمريي، 
كالم  ودواء  العلوم  شمس  573هـ/1177م( 
اهلل  عبد  بن  حسني  حتقيق:  الكلوم،  من  العرب 
العمري وآخرون، ط1، دار الفكر املعارص، بريوت، 

1999م.

 اخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل بن ثابت )ت: . 10
مصطفى  حتقيق:  بغداد،  تاريخ  463ه/1071م( 
عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 

1997م.

بن . 11 حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  خلكان،  أبن   
إبراهيم بن أيب بكر )ت: 681هـ/1282م( وفيات 
األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: إحسان عباس، 

منشورات دار الثقافة، لبنان، د.ت.

عيل . 12 بن  احلسن  الدين  تقي  احليل،  داوود  أبن   
حتقيق  داود،  أبن  رجال  )ت:740هـ/1339م( 
منشورات  العلوم،  بحر  آل  صادق  حممد  وتعليق: 

املطبعة احليدرية، النجف األرشف، 1972م.

الذهبي، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن . 13
)ت: 748هـ/1347م(:

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حتقيق: - 
عمر عبد السالم تدمري، ط2، دار الكتاب العريب، 

بريوت، 1998م.

بريوت، -  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  احلفاظ،  تذكرة 
د.ت.

األرنؤوط -  شعيب  حتقيق:  النبالء،  أعالم  سري 
بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  ط9،  الزيبق،  وإبراهيم 

1993م.

اهلل . 14 هبة  بن  سعيد  الدين  قطب  الراوندي، 
)ت:573هـ/1178م( منهاج الرباعة يف رشح هنج 
البالغة، حتقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري، 

مكتبة آية اهلل املرعيش العامة، قم، 1406هـ.

 أبن زهرة احللبي، تاج الدين أبن حممد بن محزة )ت: . 15
البيوتات  يف  االختصار  غاية  927هـ/1521م( 
الغبار، حتقيق: حممد صادق  العلوية املحفوظة من 

بحر العلوم، املطبعة احليدرية، النجف، 1963م.

بن أمحد . 16 بن عمرو  القاسم حممود  أبو  الزخمرشي،   
البالغة،  أساس  اهلل )ت: 538هـ/1143م(  جار 
الكتب  دار  السود،  عيون  باسل  حممد  حتقيق: 

العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 1998 م.

املريس . 17 إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  سيده،  أبن 
)ت:458هـ/ 1066م(:

احلميد -  عبد  حتقيق:  األعظم،  واملحيط  املحكم 
ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  هنداوي، 

2000م.

بريوت، -  العريب،  الرتاث  احياء  دار  املخصص، 
1996م.

البرصي . 18 النمريي  عمر  زيد  ابو  شّبه،  أبن 
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)ت:262هـ/877م( تاريخ املدينة املنورة، حتقيق: 
مطبعة  الفكر،  دار  نرش:  شلتوت،  حممد  فهيم 

القدس، قم، 1410هـ.

احلسني . 19 بن  عيل  اهلدى  علم  املرتىض،  الرشيف   
املوسوي البغدادي )ت:436هـ/1044م(

قم، . 20 إسامعيليان،  مؤسسة  االمامة،  يف  الشايف 
1410هـ.

البحوث . 21 مركز  حتقيق:  النارصيات،  مسائل 
الثقافة  رابطة  النارش  العلمية،  والدراسات 
طهران،  اهلدى،  مؤسسة  اإلسالمية،  والعالقات 

1997م.

عيل . 22 بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  آشوب،  شهر  أبن   
آل  مناقب  )ت:588هـ/1192م(   املازندراين 
النجف  أساتذة  من  جلنة  حتقيق:   ،طالب أيب 
األرشف،  النجف  احليدرية،  مطبعة  األرشف، 

1956م.

 الشهيد األول، شمس الدين حممد بن مكي العاميل . 23
أحكام  يف  الشيعة  ذكرى  )ت:786هـ/1384م( 
الرشيعة، ط1، مؤسسة اهل البيت، قم، 1419هـ.

)ت:211هـ/826م(، . 24 الرزاق  عبد  الصنعاين،   
تفسري القرآن، حتقيق: مصطفى مسلم حممد، ط1، 

دار الرشد، الرياض، 1989م.

بن . 25 عيل  القاسم  أبو  الدين  ريض  طاووس،  أبن   
موسى بن جعفر احلسيني )ت:664هـ/1266م( 
منشورات  النجوم،  علامء  تاريخ  يف  اهلموم  فرج 

الريض، قم، 1363ش.

احلسن . 26 بن  الفضل  عيل  ابو  الطربيس،   
)ت:548هـ/1153م(:

أمحد -  وتصحيح:  حتقيق  القرآن،  تفسري  يف  التبيان 
اإلعالم  مكتب  ط1،  العاميل،  قصري  حبيب 

اإلسالمي، دار إحياء الرتاث العريب، 1409ه.

النرش -  مؤسسة  حتقيق:  اجلامع،  جوامع  تفسري 
اإلسالمي، ط1، قم املقدسة، 1420هـ.

)ت:310هـ/ . 27 جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي، 
923م( جامع البيان يف تأويل القرآن، حتقيق: امحد 

حممد شاكر، ط1، مؤسسة الرسالة، 2000م.

الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن )ت:460هـ/ . 28
1067م(.

هتذيب األحكام يف رشح املقنعة للشيخ املفيد، حتقيق - 
وتعليق: السيد حسن املوسوي اخلرسان، ط4، نرش: 
طهران،  خورشيد،  مطبعة:  اإلسالمية،  الكتب  دار 

1365ش.

التابعة -  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  حتقيق:  اخلالف، 
جلامعة املدرسني، قم، 1407هـ.

العدة يف أصول الفقه، حتقيق: حممد رضا األنصاري - 
القمي، ط1، ستاره، قم، 1417هـ.

مؤسسة -  ط1،  القيومي،  جواد  حتقيق:  الفهرست، 
النرش اإلسالمي، 1417هـ. 

احلسيني . 29 عيل  بن  امحد  الدين  مجال  عنبه،  أبن 
)ت:828 هـ/1425م( عمدة الطالب يف أنساب 
آل أيب طالب، حتقيق: حممد حسن الطالقاين، ط3، 

مطبعة احليدرية، النجف، 1961م.

الفخر الرازي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن . 30
بن احلسني التيمي )ت: 606هـ/1210م(:

الطالبية، حتقيق: مهدي -  أنساب  املباركة يف  الشجرة 
الرجائي، ط1، مطبعة سيد الشهداء، قم، 1409هـ.
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قم، -  النجفي،  الكتبي  منشورات  األنبياء،  عصمة 
1403هـ.

إحياء -  دار  ط3،  الكبري،  التفسري  الغيب  مفاتيح 
الرتاث العريب، بريوت، 1420هـ.

بن . 31 أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  أبو  الفراهيدي: 
)ت:170هـ/786م(  البرصي  متيم  بن  عمرو 
وإبراهيم  املخزومي  مهدي  حتقيق:  العني، 

السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، بريوت.

يعقوب . 32 بن  حممد  الدين  جمد  آبادي،  الفريوز 
ط3،  املحيط،  القاموس  )ت:817هـ/1414م( 

دار العلم، بريوت، د.ت.

االنصاري . 33 امحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  القرطبي، 
حتقيق:  القرطبي،  تفسري  )ت:671هـ/1273م( 
أمحد الربدوين وآخرين، ط2، دار الكتب املرصية، 

مرص، 1964م.

أبن قولويه، جعفر بن حممد )ت:368هـ/ 978م( . 34
ط1،  القيومي،  جواد  حتقيق:  الزيارات،  كامل 

مؤسسة النرش اإلسالمي، 1417هـ.

الدين إسامعيل بن عمر . 35 الفداء عامد  أبو  أبن كثري، 
العظيم،  القرآن  تفسري  )ت:774هـ/1373م( 
طيبة  دار  سالمة،  حممد  بن  سامي  حتقيق:  ط2، 

للنرش والتوزيع، 1999م.

)ت:421هـ/ . 36 الرازي  حممد  بن  امحد  مسكويه، 
1030م( جتارب األمم، حتقيق: أبو القاسم امامي، 

مطابع دار سوش للنرش، طهران، 1997م.

الشيخ املفيد، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن . 37
العكربي البغدادي )ت:413هـ/1022م(.

حتقيق: -  العباد،  عىل  اهلل  حجج  معرفة  يف  االرشاد 

مؤسسة آل البيت، ط2، دار املفيد للطباعة والنرش، 
بريوت، 1993م.

املفيد، -  دار  الغفاري،  أكرب  عيل  حتقيق:  االمايل، 
بريوت، 1993م.

الغيبة، حتقيق: فارس احلسون، -  الفصول العرشة يف 
املفيد للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت،  ط2، دار 

1993م.

بن . 38 حممد  الدين  مجال  الفضل  أبو  منظور،  أبن 
دار  العرب،  مكرم )ت:711 هـ/1311م( لسان 

الصادر، بريوت، 1414هـ.

بن . 39 عيل  بن  ميثم  الدين  كامل  البحراين،  ميثم  أبن 
رشح  )ت:679هـ/1280م(  البحراين  ميثم 
االعالم  مكتب  النرش  مركز  ط1،  البالغة،  هنج 

اإلسالمي، احلوزة العلمية، قم، 1362ش.

بن . 40 أمحد  بن  عيل  بن  أمحد  العباس  ابو  النجايش، 
)ت:450هـ/1058م(  الكويف  األسدي  العباس 
فهرست اسامء مصنفي الشيعة )رجال النجايش(، 

ط5، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 1416هـ.

ياقوت احلموي، أبو عبد اهلل شهاب الدين بن عبد . 41
اهلل )ت: 626هـ/1229م(:

معجم االدباء، بريوت،1400هـ.- 

والنرش، -  للطباعة  صادر  دار  ط2،  البلدان،  معجم 
بريوت،1995م.

اليعقويب، أمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن . 42
دار  البلدان،  292هـ/905م(  )ت:بعد  واضح 

الكتب العلمية، بريوت، 1422هـ.

ثانيًا: قائمة املراجع 
االبطحي، حممد عيل، هتذيب املقال يف تنقيح كتاب . 1
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قم،  الشهداء،  سيد  مطبعة  ط1،  النجايش،  رجال 
1412هـ.

احلائري . 2 الغروي  عيل  بن  حممد  األردبييل، 
الرواة، نرش مكتبة  )ت:1101هـ/1690م( جامع 

حممدي، قم، د.ت.

األمني، حمسن، أعيان الشيعة، حتقيق وختريج: حسن . 3
األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، د.ت.

يف . 4 الغدير  النجفي،  أمحد  احلسني  عبد  األميني، 
الكتاب والسنة واألدب، ط4، دار الكتاب العريب، 

بريوت، 1977م.

بحر العلوم، حممد املهدى الطباطبائي، رجال السيد . 5
حتقيق  الرجالية،  بالفوائد  املعروف  العلوم  بحر 
بحر  وحسني  العلوم  بحر  صادق  حممد  وتعليق: 

العلوم، ط1، مكتبة الصادق، طهران، 1363ش.

البحراين، يوسف )ت:1186هـ/1772م( احلدائق . 6
النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، حتقيق: حممد تقي 

اإليرواين، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، د.ت.

أعالم . 7 من  احلسيني  احلسني  بن  مصطفى  التفريش، 
الرجال،  نقد  الرجال،  نقد  عرش،  احلادي  القرن 
حتقيق: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، ط1، 

قم، 1418هـ.

1104هـ/ . 8 )ت:  احلسن  بن  حممد  العاميل،  احلر 
مسائل  حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل  1693م( 
احلسن  أبو  تعليق:  الرازي،  حممد  حتقيق:  الرشيعة، 
الشعراين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.

يف . 9 احلرمني  أهل  نزهة  الكاظمي،  الصدر،  حسني 
ط1،  الرجائي،  مهدي  حتقيق:  املشهدين،  عامرة 

ستارة، قم،1431هـ.

قسم . 10 سة  املقدَّ العتبات  موسوعة  جعفر،  اخللييل، 
للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة  ط2،  كربالء، 

بريوت، 1987م.

اخلوئي، السيد أبو القاسم املوسوي، معجم رجال . 11
احلديث وتفصيل طبقات الرواة، ط5، 1992م.

باقر احلسيني األسرتآبادي، . 12 الداماد، حمّمد  املحقق 
الرواشح الساموية، حتقيق: غالم حسني ونعمة اهلل 
قم،  والنرش،  للطباعة  احلديث  دار  ط1،  اجللييل، 

1422هـ.

مرتىض . 13 حممد  الدين  حمّب  فيض  ابو  الزبيدي، 
من  العروس  تاج  )ت:1205هـ/1791م(، 
الفكر  دار  شريي،  عيل  حتقيق:  القاموس،  جواهر 

للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت،1994م.

مؤسسة . 14 ط1،  االعيان،  تذكرة  جعفر،  السبحاين، 
اإلمام الصادق، قم، 1419ه.

آل شبيب، حتسني، مرقد اإلمام احلسني، ط1، . 15
دار الفقه للطباعة والنرش، قم، 1421هـ.

يف . 16 الرفيعة  الدرجات  املدين،  خان  عيل  الشريازي، 
طبقات الشيعة، حتقيق: حممد صادق بحر العلوم، 

منشورات مكتبة بصرييت، قم، 1397هـ.

حتقيق . 17  النبي سنن  حسني،  حممد  الطباطبائي، 
وإحلاق: الشيخ حممد هادي الفقهي، مؤسسة النرش 

اإلسالمي، قم، 1419هـ.

آل طعمة، سلامن هادي.. 18

الثقافية، -  الشؤون  دار  بغداد،  ط1،  كربالء،  تراث 
2013م.

للطباعة -  الصفوة  دار  كربالء،  يف  املدفونني  مشاهري 
والنرش، 2009م.
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الفقهية يف . 19 االصطالحات  ياسني عيسى،  العاميل، 
الرسائل العملية، ط1، دار البالغة للطباعة والنرش 

والتوزيع، بريوت، 1993م.

عبد اجلواد الكليدار، آل طعمة.. 20

العتبة -  ط1،  وبقاعها،  القديمة  كربالء  جغرافية 
سة-قسم الشؤون الفكرية، 2016م. احلسينية املقدَّ

منشورات -   ، احلسني  وحائر  كربالء  تاريخ 
املكتبة احليدرية، قم، 1418م.

)ت:1091هـ/ . 21 حمسن  حممد  الكاشاين،  الفيض 
بالفيض  املشتهر  حمسن  حممد  الوايف،  1680م( 
 ،املؤمنني أمري  اإلمام  مكتبة  الكاشاين، 

أصفهان، 1411هـ.

البيت . 22 أهل  سرية  موسوعة  رشيف،  باقر  القريش، 
)اإلمام موسى بن جعفر، حتقيق: مهدي باقر 
القريش، مؤسسة اإلمام احلسن، دار املعارف، 

2012م.

القمي، املريزا عباس بن حممد رضا بن أيب القاسم . 23
)ت: 1221هـ/1806م( الكنى واأللقاب، تقديم 
الصدر،  مكتبة  األميني،  هادي  حممد  وحتقيق: 

طهران، د.ت.

عند . 24 راقدون  املنذري،  جواد  سامي  الكاظمي، 
سالطني،  وجهاء  خطباء  ادباء  علامء   احلسني

ط1، رشكة دبوق للطباعة، بريوت،2013م.

مدينة . 25 طعمه،  ال  مصطفى  حسن  حممد  الكليدار، 
حتقيق:األمانة  كربالء،  تاريخ  خمترص   احلسني
للدراسات  كربالء  مركز  احلسينية  للعتبة  العامة 

والبحوث، الطبعة األوىل، 2016م.

يف . 26 املنري  العقد  احلسيني،  موسى  املازندراين، 

املطبعة  ط2،  والدنانري،  بالدراهم  يتعلق  ما  حتقيق 
اإلسالمية، مكتبة الصدوق، طهران، 1382ش.

)ت:1110هـ/ . 27 باقر  حممد  الشيخ  املجلي، 
1699م(:

األطهار، -  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  االنوار  بحار 
ط2، مؤسسة الوفاء، بريوت، 1983م.

مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار، حتقيق: السيد - 
مهدي الرجائي، د. ط، نرش: مكتبة آية اهلل املرعيش، 

مطبعة اخليام، قم، 1407هـ.

الوفاء . 28 وفاء  والبحوث،  للدراسات  كربالء  مركز 
الوارث،  مطبعة  ط1،  كربالء،  علامء  تراجم  يف 

كربالء، 2019م.
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منهجّية التأليِف عند المُحّدث ُيوسف البحرانّي

 الملخ�ض 

الّشيخ يوسف البحرايّن من علامء كربالء يف الفقه، له تأليفاٌت يف غايِة اإلتقاِن، أّلَف يف خمتلِف صنوِف العلِم، 
ُمشيدًا  الّزلِل،  ملواطِن  متعّرضًا  املنجِز،  هلذا  ُمقّومًا  الّتأليِف،  يف  منهَجُه  دراسَة  ارتأيُت  لذلك  املعرفِة،  وأفاننِي 

ي صورة من منهجية التأليف عنده. بمواطِن القوِة، حّتى تتكوَن عند املتلقِّ

وقد أدْرُت بحثِي عىل متهيٍد ومطالب متعددة، وتوّصل البحث إىل مجلة من النّتائج منها أنَّ منهجّيُة الّتأليف 
املوضوعات  َبَحَثه من  فيام  العضوّية  والوحدة  املشارب.  متنوعة  املعاملِ،  البحرايّن واضحة  الشيخ يوسف  عند 
، وبعضها حتقيق حاجة  ظهرت متميِّزًة مبِدعًة. الباعُث الّرئيُس عىل تأليِف ُمْعَظم كتبه خمتلفة العلِل؛ فمنها معريِفٌّ

لبعضهم، وبعضها لردِّ شبهات عقدّية، أو مواجهات علمّية.

الكلامت املفتاحّية: البحراين، مناهج التأليف، احلدائق النارضة.

The methodology of authorship by the hadith scholar Yusuf Al-Bahrani

Study and evaluation

Prof. Jasem Furaieh Dayikh Al-Turabi
College of Education for the Human Sciences Wasit University

 Abstract

Sheikh Yusuf al-Bahrani is one of Karbala's scholars of jurisprudence. He made very mas-
terful publications, as he wrote in various fields of knowledge. Therefore, I decided to study 
his method of authorship, evaluating this achievement, subjecting the defections, praising the 
strengths, so that the recipient would form an image of his authorship methodology.

I conducted my research on a prelude and multiple demands. The research reached a set of 
results, some of which that the authoriship methodology of Sheikh Yusuf al-Bahrani has clear 
features and a variety of orientations. The primary motivations behind most of his productions 
are of various causes; some of them are cognitive, and some are to fulfill a need for some of 
them, while the third of them is to respond to ideological suspicions, or for scientific confron-
tations.

Key words: Al Bahrani, Curriculum of Authorship, Fresh Gardens.
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المقّدمة

بسحِر  األلباِب  ذوي  عىل  َمــنَّ  الــذي  هللِ  احلمُد 
الّلساِن والّصالُة والّسالُم  فهم بفصاحِة  البياِن، ورَشَّ
عىل خاتِم أنبياِئه وسّيد أوليائه، الذي آتاُه اهللُ الفرَقاَن، 
، حُمّمد وعىل آله أئّمة  وَجَعَلُه حّجًة عىل اإلنِس واجلانِّ

األناِم عليهم افضل التحية والسالم.

ا َبْعُد:    أمَّ

النّظِر  أهِل  ِمْن جهابذِة  البحرايِنّ  ُيوسُف  فالّشيخ 
وأرباِب االجتهاِد، وهو حرُب مدرسِة كربالَء الفقهّيِة، 
الّطاهرِة، غاَص عىل أساِر  وِمن سدنِة أخباِر العرتِة 
الّتنقيِب،  يف  وأمعَن  املعصومنَي،  كالِم  ِمن  املأثوِر 
العلِم،  دخائل  استبطَن  وقد  الّتدقيِق،  يف  وتقّص 
اإلســالِم،  لعلوِم  متقن  وهو  غوامَضه،  واستجىل 
عارف بأخباِر األئّمِة اهلداِة، وهو بعُد حسن الرّتسل، 
بليغ العبارة، مليح النّكتة. له تأليفاٌت يف غايِة اإلتقاِن، 
أّلَف يف خمتلِف صنوِف العلِم، وأفاننِي املعرفِة، لذلك 
ارتأيُت دراسَة منهِجُه يف الّتأليِف، مقّومًا هلذا امُلنجِز، 
القوِة، حّتى  بمواطِن  ُمشيدًا  الّزلِل،  ملواطِن  متعّرضًا 
ي صورة من صور الّتأليف عند عاملٍ  تتكوَن عند املتلقِّ

.من علامِء مدرسِة أهِل البيِت

تراِث  يف  امُلتخّصص  انتباُه  َيْلِفُت  ما  أهمَّ  ولعّل 
أنَّ  وهــو  ــاٌس  أس ملمٌح  البحرايِنِّ  ُيوسف  الّشيِخ 
الّتأليِف عىل حقٍل واحٍد أو  َيْقرُصْ منهج  البحرايِنَّ مل 
حقلني من حقوِل املعرفِة، بل َرَشَف من رحيِق الكثرِي 
ِمن العلوِم اإلسالمّيِة ومشى يف مناكبِها، وله يف كلِّ 

وَينُْزُر،  يقلُّ  ممّا  هذا  فإنَّ  وافٍر،  بسهٍم  َسَبَق  ممّا  حقٍل 
البحرايِنّ  تراِث  غرِي  يف  وجوٌد  له  ُيلَمُس  يكاُد  ال  بل 
مصنََّفات  يف  آثاٍر  من  ُيْلَمُح  َقد  ما  َخال  الفقهاِء،  ِمن 
َر بتوّجهه وَتَقيََّل منهَجه ممّن جاَء َبْعَده، وإْن مل  َمْن تأثَّ
ر ملا وِرثوُه ِمن الّشيِخ  يستطْع هؤالِء بلورَة منهٍج ُمَطوَّ

. ُيوسف البحرايِنِّ

مخسة،  ومباحَث  متهيٍد  عىل  بحثِي  أدْرُت  وقد 
ليكشف  تأسيسّية(  )مقّدمات  بعنواِن  الّتمهيُد  جاء 
ومفهوم   ، البحرايِنّ ُيوسف  العاّلمة  حياِة  عن  نبذًة 
الّتأليِف يف  ُمفصحًا عن  املباحِث  أّوُل  املنهِج، وجاَء 
، أما ثاين املباحِث فخصصته  منهِج الفقِه االستداليِلِّ
الّثالُث  املبحُث  العلمّيِة،،وأّما  والنقود  الّردوِد  ملنهِج 
املبحُث  ويأيت  واملجالِس،  األمــايل  ملنهِج  فمحضته 
الّرابُع يف منهِج الّرسائِل القصرية، وُخصص املبحُث 
واحلديثّية،  الّرجالّيِة  املنظومِة  يف  للّتأليف  اخلامس 
وأتبعُت ذلك اخلامتَة اّلتي ضّمنتها أهّم ما توّصل إليه 

البحُث ِمن نتائَج، ُثمَّ مرسدًا بمصادِر البحِث.

ُيو�شف  ال�ّشيخ  حياِة  عن  مخت�شرٌة  نبذٌة  اأوًل: 

البحرانّي

مقتَضًبا،  البحرايّن  حياِة  عن  احلديُث  سيكوُن 
لَسْبِق بعِض اجلهوِد اّلتي ُعنَِيْت هبذا األمِر:

ُعصفور  بن  إبراهيم  بن  أمحد  بن  ُيوسف  فهو: 
، ُولد يف البحريِن سنة )1107هـ(،  الّدراِزّي البحرايِنّ
ونشأ وترعرَع عىل يِد والِده )الّشيخ أمحد بن إبراهيم 
(، وتلّقى منه املعارَف األولّيَة يف الّلغِة والفقِه  البحرايِنّ
واألخالِق، وبعد وفاِة والِده سنة )1131هـ( سافَر 
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وبقي  احلوزّيِة،  دراستِه  إلكامِل  القطيِف  مدينِة  إىل 
فيها  ولبَث  بالِده،  إىل  عاَد  ثم  الّزمن،  ِمن  فيها حقبًة 
بضَع سنني، ثم رجَع إىل القطيِف، ثم سافَر إىل إيراَن، 
وحّل برهة يف كرماَن، ثم إىل شرياَز حيُث استقرَّ هبا. 
امُلقدسة، وأقام  يف سنة )1169هـ( سافَر إىل كربالَء 
فيها مّدة عرشين عامًا حّتى وافته املنيُة، ودارْت بينه 
وبني الوحيِد البهبهايِنّ مناظراٌت يف األبحاِث العلمّيِة 

العميقِة.

)كاَن  بالقوِل:  املجلّي  الباقي  عبُد  تلميُذه  يصفه 
للعلوم  ُمستجمعًا  نحريرًا،  حمّققا،  عاملًا،  فاضاًل، 
ُسبحايّن  جعفُر  الّشيُخ  ويقوُل  والنّقلّية()1(،  العقلّية 
املتبّحر، اجلامُع  ه: )هو املحّدُث الكبرُي، والفقيه  بحقِّ
بني الّتوّغِل يف احلديِث واإلحاطِة بالفروِع()2(، ذكره 
ّسه-  قدس   - هو  )وكــاَن  فقال:  احلائِرّي  عيل  أبو 
الوسطى،  الّطريقِة  إىل  رجَع  ثّم  رصفًا،  أخبارّيًا  أّوالً 
ا طريقُة العاّلمِة املجلِيِّ غّواص بحاِر  وكاَن يقوُل إهنَّ

األنواِر()3(.

متوازنٍة  علمّيٍة  بشخصّيٍة  البحرايّن  العاّلمُة  ومتّتع 
تطّرفه  وعدم  موضوعّيته،  مظاِهِر  ومن  مغاليٍة،  غري 
الوحيِد  خلَف  الّصالَة  جّوز  أنَّه  العلِمّي  مرشبِه  يف 
خلفه،  الّصالة  حّرم  األخرَي  أنَّ  حني  يف   ، البهبهاينِّ
وحني ُسِئل الّشيُخ البحراينِّ عن هذا الّسلوك قال: إيّن 
البهبهايّن عمَل بام يقتضيه  بتكليفي والوحيد  عملُت 
بانيني، ومهارة  تكليفه هو، وتلك خصيصُة العلامِء الرَّ
األّوِل  ربيِع  ِمن  الّرابِع  يف  وتويّف  الّرفيِع،  اخللِق  أويل 
الوحيُد  الّشيُخ  عليه  )1186هـ(، يف كربالَء، وصىلَّ 
.)4(وُدفن بجواِر مرقِد اإلماِم احلُسنِي ، البهبهايِنّ

ثانيًا: مفهوم المنهج 

املنهُج: َمصدٌر ميميٌّ ِمن الفعل )هَنََج(، و)النَّْهُج: 
وبالّتحريك:  واملنهاج،  كاملنهِج  الواضُح،  الطريُق 
َب(.  الُبْهُر، وتتاُبُع النََّفس. والِفْعُل: كـ )َفِرَح( و)رَضَ
و)أهنََج(: َوَضَح وأْوَضَح…. و)هَنََج( –كـ )َمنََع(-: 

َوَضَح وأوَضَح، والطريَق: َسَلَكُه()5(.

األســِس  من  جمموعُة  فهو:  اإلصــطــالِح  يف  ــا  أّم
احلقائِق  عن  الكشِف  إىل  هتــدُف  اّلتي  والقواعِد 
العلمّية، وإقامِة الّدليِل عىل صّحتِها، أو فساِدها ثانًيا، 
العلوِم  ِمن  علٍم  أليِّ  )املنهج(  مفهوم  يتحقُق  فال 
هتدُف  خطٌة  مها:  مرتكزيِن،  وجوِد  إىل  هيدْف  مل  ما 
والربهاِن  األّدلــِة  وإقامُة  ما،  يشٍء  عن  الكشِف  إىل 
العلِم  وتطّور  خطئِه.  أو  اخلّطُة  َمْتُه  قدَّ ما  صّحِة  عىل 
مرهوٌن باملنهج، فكّلام كانْت هناك خطٌة حُمكمٌة كان 
وغياُب  واضحٍة.  نتيجٍة  إىل  الوصوِل  إمكاُن  هناك 
الفيلسوُف  قال  ولذلك  الِعْلم،  غياَب  يعني  املنهِج 
احلقيقِة  البحَث عن  ترتَك  أْن  لَك  )ديكارُت(: )خرٌي 

من أْن تبحَث عنها بَغرِي طريٍق أو منهٍج( )6(.

المبحث الأّول: منهج الفقه الإ�شتدللّي

والفقهاَء  املجتهديَن  خياطُب  اإلستداليِلّ  املنهُج 
يعرُض  الذي  املنهُج  و)هو  العلِم،  الّشوكة يف  وأويل 
بحٍث  مع  الّتفصيلّيِة  أدّلتِها  مع  الرّشعّيَة  األحكاَم 
ونقاٍش علميٍّ بإبراٍم أو نقٍض، ترجيح أو تضعيف، 
امُلسندِة  بالّرواياِت  اإلحاطِة  نحو  عىل   ، ردٍّ أو  قبول 
واملبايّن املؤّيدة وكثرة الفروع وتشّعبها، بحيث تتمّدد 
البحِث  من  واسعٍة  مساحاٍت  عىل  الفقهّية  املسائل 
لتتعّدى  املحدوِد  الكتاِب  إطار  عن  فتخرُج  العلِمّي 



63

أ. م. د. جاسم فريح الرتابي

بسعتِها بحرًا واسعًا من العلِم()7(.

هذا  يف  مهّمة  تأليفات  البحراينُّ  الّشيخ  وأّلــف 
املضامِر، ويقوُم مبنى هذا املبحِث عىل أساِس ذكر كّل 
الباِب، وسنقف  ُمَصنََّفاٍت يف هذا  إلينا ِمن  ما َوَصَل 
عند اثننِي ِمن تلك املصنفاِت، ومها: احلدائُق النّارضُة 
النّجفّية يف  الّدرر  الّطاهرِة، وكتاب  العرتِة  يف أحكاِم 

املقتطفاِت اليوسفّيِة.

العترِة  اأحكاِم  في  الّنا�شرة  الحدائق  اأّوًل: 
الّطاهرِة 

كتاٌب  وهو  امُلعتربِة،  الفقهّية  الكتِب  أّمهاِت  ِمن 
حسن  الفوائِد،  جمُّ  املباحث،  جزيل  النّفِع،  غايِة  يف 
املنحى، مطرد الّتنسيِق، قريب املناِل، داين القطوِف، 
لدّقة  وفاقًا  اإلهتامم،  من  بمزيٍد  الفقِه  أهــُل  تلقفه 
الكتاب،  هذا  حواها  اّلتي  املعارِف  وسعة  مبانيه، 
ويوقفنا البحرايِنُّ يف هذا الكتاِب عىل كثرِة استدالالته 
الكتاِب  هذا  يف  غادَر  إذ   ،البيِت أهِل  بحديِث 
املسارات العقلّية اجلافة، فيعطيك ِمن رحيِق العسِل 
الكتاِب،  هذا  يف  الروحّي  البعد  وتستشعر  املصفى، 
وِمن مهارتِه يف هذا الكتاِب اإلحاطُة بأقوال العلامِء 
عن  بعيدًا  رصــنٍي  عقيلٍّ  بمنهٍج  آرائــهــم  ومناقشة 
بسط  يف  متّكٍن  دليُل  وذلــك  واإلســفــاِف،  الّتوهني 
الّتحقيِق  ِمن  الكتاب  ، وال خيلو هذا  الفقهيِّ البحِث 
يف  البحراينِّ  الّشيخ  لغُة  األنيِق،  والّتفصيِل  املتنِي، 
هذا الكتاب فخمٌة، أسلوُبه عاٍل، إستنباُطه ليس فيه 
الفقهّيِة  للمكتبِة  ركاكٌة وإسفاٌف، وهو إضافٌة مهّمٌة 

اإلمامّيِة.

وقد أثنى املصنُِّف عىل كتابِه ثناًء عاطرًا حني قاَل: 

إليه  يسبْق  ومل  األصحاِب،  كتِب  يف  مثله  يعمْل  )مل 
النّصوِص  مجيِع  عىل  الشتاملِه  الباِب،  هذا  يف  سابٌق 
الفروِع  ومجلة  األقــواِل،  ومجيع  مسألٍة  بكلِّ  امُلتعّلقِة 
البرص وحاد  عنه  زاَغ  ما  إاّل  بكّل مسألة  ترتبط  اّلتي 
قصدنا  فإّن  )وباجلملِة،  قاَل:  أنَّ  إىل  النّظر()8(.  عنه 
مراجعة غريه من  فيه  فيه ال حيتاج  النّاظر  أنَّ  إىل  فيه 
األخباِر، وال كتب اإلستدالِل، وهلذا صاَر كتابًا كبريًا 

واسعًا كالبحر الّزاخر باللؤلِؤ الفاخر()9(.

ولقي كتاب )احلدائق النّارضة( مزيدًا ِمن اإلهتامم 
من الفقهاِء واملحّققنَي، فهذا العاّلمُة شفيع اجلابلقّي 
املحّقق  امُلحّدث  يقوُل:)الّشيخ  البهّيِة  الّروضِة  يف 
احلدائق،  صاحب  ّسه[  ــدس  ]ُق ُيوسف  اّلشيخ 
العلم،حسن  كثري  الّطائفِة،  هــذه  ــالِء  أج من  فهو 
املروّيِة عن  باألخباِر  بصرٌي  الكالِم،  نقيُّ  الّتصانيِف، 
أمجعني(،  عليهم  اهلل  )صلوات  املعصومنَي  األئّمِة 
بالنّظِر إىل  املروّيِة  تتّبعه وتبّحره يف اآلثاِر  يظهُر كامل 
كتبِه، السّيام احلدائق النّارضة، فإهّنا حقيٌق أْن تكتَب 
بالنّوِر عىل صفحاِت وجنات احلوِر، وكلُّ َمن تأّخر 

عنه استفاد من احلدائِق النّارضِة()10(.

املقال(:  )منتهى  كتابه  يف  احلائرّي  علـّي  أبو  قال 
األقواَل  مجَع  جّدًا،  مثله  يعمْل  مل  جليٌل  كتاٌب  )هو 
األئّمة األطهاِر()11(، ووصفه  الواردة عن  واألخبَار 
الّشيُخ عّباس القِمّي بالقول: )كتاٌب جليٌل يف الغايِة، 

كثري النّفع()12(.

توصيِف  يف  الّسيف  فوزي  الّشيخ  فعَل  وحسنًا 
املحّدث  )حاوَل  قاَل:  حني  احلدائق  صاحب  منهج 
بني  ــارِج  اخل ِمن  النّزاع  فض  اهللُ(  )رمحــه  البحرايِنّ 
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اإلعراَض  أنَّ  رأى  ما  بعد  األخباريني واألصولينَي، 
يف  منهجه  وضع  أّنه  يبدو  ثم  أوىل،  فيه  اخلوِض  عن 
احلدائق عىل هذا األساِس، وقد أفلَح فيه، ولعلَّ هذا 
جعل  ـ  الّروائّي  وتتّبعه  العلمّية  قّوته  إىل  باإلضافة  ـ 
ـ  العلمّيِة  احلــوزاِت  يف  بقّوة  حارضًا  احلدائِق  كتاَب 
األصولّيِة ـ وال يستغني عنه الفقهاء عادًة، إما بالّتأييد 
بالّرأي  احلدائِق  صاحِب  رأي  يكن  فلم  النّقد،  أو 

الذي يسكت عنه أو يعرض عنه!()13(.

منهُج البحرايِنِّ يف هذا الكتاِب ِمن النّاحيِة الّشكلّيِة 
الرّتتيب الفقِهّي املتعارف ابتداًء من أبواِب العبادات 
من: طهارة وصالة وزكاة إىل آخر أبواب املعامالت. 
والكتاُب دورٌة فقهّيٌة متكاملٌة يف الفرائِض والّسنِن، 
األقوال  طيِّها   )يف  مجيعها،  ِالفقِه  فروع  عىل  وحيوي 
واآلراء وأصول الّدالئل، وحوت بني دّفتيها مجيع  ما 
وأئّمة  الكريم   الّصادق  عن   األحاديِث   من   ورَد  
يف  ـ  وعليهم(  عليه  اهلل  )صلوات  ـ  الّطاهرة  العرتة 
الفقهاِء  لكلامت  انــربى  وقد  الرّشعّيِة،  األحــكــاِم  
اجتهادهم  بمؤّدى  فافتوا  الّروايات  من  فهموه  وما 
الّشهرة  وافَق  استنباطهم  وحمّصل  أنظارهم  ونتيجة 
القائمة واإلمجاع بقسميه أو خالف، ثّم  ضّم إىل كلِّ  
رأي  أدّلته، وأضاف إىل كلِّ قوٍل مستنده وما  يؤّيده 
يورَد  أْن   يمكن  بام  نقاشها   حــاول   ثّم   ويدعمه،  
عليها من  نقوٍد ومؤاخذاٍت، فإن تّم عنده دليل ورأى  
الّشبهة  مزّيفة  رّدها  وأبطلها، وأحكم  الّدليل وأثبته، 

واختار ما أّدى  إليه  اجتهاده()14(.

درج الّشيخ ُيوسف البحرايِنّ يف هذا الكتاب عىل 
ح   مناقشة آراء من سبقه من الفقهاِء، فهو وإْن  يرصِّ
مبانيهم   يناقُش   أّنــه   إالّ   والّشهرِة   اإلمجــاِع   بنقل  

ويرّدها  حّتى  يصَل  إىل  ثمرة النّزاِع، وِمن  ثّم  حيكُم  
برأيه  العلميِّ  يف  املسألِة  الفقهّيِة، ومن ذلك مسألة 
البحث  مناط  البحرايِنّ  يعرُض  إذ  النّية(  يف  )الشكِّ 

بنحو من الّتفصيل)15(.

)احلدائق(  كتابه  البحرايِنّ يف  الّشيخ  ومن مسلِك 
الّتحقيق  غاية  تأسيسّية يف  مقّدمة  اثنتي عرشة  وضع 
ومتثل   ، الفقهيِّ ملنهِجه  مهّمة  مفاتيُح  وهي  والنّفع، 
ضوابط يف أصوِل الفقِه، ونظرته إىل مصادِر الّترشيِع. 

الّتطرِق  الفقهّيِة  املوسوعِة  هــذه  ســامِت  ومــن 
يف  الّزماِن  ذلك  فقهاُء  يناقشها  مل  مهّمة  مسائل  إىل 

مدوناهتم الفقهّية، وِمن ذلك:

حكم عيد النّوروز. 1

فُذكرت  نوروز،  يوم  الفقاهة يف حتديد  أهُل  حاَر 
ــوال  وأق لذلك  متعّددة  حمـــاوالت  الــبــاب  هــذا  يف 
 ،املهدّي اإلمام  يوم خروج  كثرية، وُروي كونه 
بعد  نّص  حينام  البحرايِنّ  ُيوسف  الّشيخ  اهللُ  ورحَم 
قائاًل: )وال  املحاوالت واألقوال  أن استعرض هذه 
األحكام  إثبات  فإّن  النّبيه،  الفطن  عىل  فيه  ما  خيفى 
ال  الومهّية  الّتخرجيّية  الوجوه  هذه  بأمثال  الرّشعّية 
خيلو من جمازفٍة، سيام مع ما فيها من اإلختالِل الذي 
وليس  اإلستدالِل،  بحار  خاَض  َمن  عىل  خيفى  ال 
فيام  احلاِل  فائدة مع ظهوِر  كثرُي  لنقضها  الّتعّرض  يف 
مستندًا  وال  رشعّيًا  دلياًل  لذلك  أعرف  وال  ذكرناه، 

مرعيًا غري جمّرد اّتفاق النّاس عىل ذلك«)16(.

أقول إنَّ قضّية نوزوز قضّيٌة خموفة النّاحيِة طامسُة 
بالِد  يف  القوميون  توارثها  ــادُة  ع فتلك  الّسبيِل، 
املنظومِة  يف  أصٌل  هلا  وليس  الكرِد،  ومناطق  فارس 
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يف  البحرايِنّ  ُيوسف  الّشيُخ  فعَل  وحسنًا  اإلسالميِّة. 
هلا  وليس  النّاُس،  تعارفه  ما  إىل  العادة  تلك  إرجاِء 

أصٌل يف الّترشيِع.

كروّية األرض. 2

الرّتاث  املّطلع عىل  البحرايِنّ اخلبري  املحّدث  نجد 
مناقشته  بعد  خيلُص  جــّدًا،  عميق  بشكل  اإلمامّي 
)وباجلملِة:  القوِل:  إىل  كروّيتها  إىل  ذهَب  َمن  آلراء 
بالنّظر إىل  القول ]أي: كروّية األرض[  فبطالن هذا 
األدّلة الّسمعّية واألخبار النّبوّية أظهر من أْن خيفى، 
وما رّتبوه عليه يف هذه املسألِة من هذا القبيِل، وعسى 
أْن ساعد الّتوفيق أْن أكتب رسالًة شافيًة مشتملًة عىل 
إْن  القوِل  هذا  دفِع  يف  الرّصحيِة  الّصحيحِة  األخباِر 

شاء اهلل تعاىل()17(. 

   وال ُبدَّ يل -قبَل مغادرِة هذه النقطة من البحِث-  
من اإلشارِة إىل مرتكزين: 

يف  البحرايِنّ  الّشيخ  من  بيانُه  َسَبَق  ما  أنَّ  األّول: 
وعدم  األرض،  إنبساط  يف  رسالة  تأليِف  مسألِة 

كروّيتها، مل تصْل إلينا هذه الّرسالة يف هذا املضامِر.

أخباِر  من  املأثورة  النّصوِص  إستظهاَر  أنَّ  الّثان: 
وهو   ، البحرايِنّ إليه  ذهَب  ما  عىل  تساعُد  الّروايات 

يناسُب عرَصه الذي هييمُن عليه هذا الّتفكري. 

رة  تنبيهات على كتاب الحدائق النا�شّ

البحرايّن  الّشيخ  القدُر  يمهِل  مل  األّول:  الّتنبيه 
أربعة  أكمل  إذ  الــنـّـارضة(،  )احلدائق  كتابه  إلكــامل 
الّظهاِر،  كتاِب  إىل  فيه  ــَل  ووص جــزءًا،  وعرشين 

فتصّدى تلميُذه الّشيخ ُحسني آل ُعصفور البحرايّن يف 
تكملِة هذا الكتاِب، واسامه )عيون احلقائق النّارضة 
يف تتميم احلدائق النّارضة، وهو حيوي عىل تسعة من 
العتق،  اللعان،  اإليالء،  الّظهار،  وهي:  الفقِه،  كتِب 

اإلقرار، اجلعالة، األيامن، النّذر، الكفارات)18(.

 ومن نافلة القول اإلشارة اىل مالحظتنِي:

ُيوسف  • الّشيخ  أسلوِب  بني  ما  شتاَن  األّوىل: 
حيث  من  ُعصفور  آل  ُحسني  والّشيخ  البحرايِنّ 
األسلوب والرباعة يف تشقيقاِت املسألِة الفقهّيِة، 
يف  ُحسني  للّشيخ  االعتبارّية  القّيمة  تبقى  ولكن 

. هذا املجهوِد العلميِّ
مقالٍة  • من  احليدِرّي  كامل  الّسّيد  ذكره  ما  الّثانية: 

عصفور  آل  ُحسني  الّشيخ  جهَد  أنَّ  مفادها 
صاحب  عمِل  من  األياِم  بمروِر  يصبح 
احلدائق)19( دعوى دوهنا خرُط القتاد، فالكتاُب 
فليس  املسائل  هذه  تفوته  وَمن  للمتخصصنَي، 

من أهِل الّتحقيق واملراجعِة.

بجهٍد  العطية  خالد  الّشيخ  قام  الّثان:  الّتنبيه 
النّارضة(  )احلدائق  كتاب  هيكلِة  إعادِة  يف  مشكوٍر 
وكان  الــنّــارضة(،  احلدائق  )معجم  اســامه  كتابه  يف 
حمتويات  إىل  الّرجوع  تيسرَي  العمِل  هذا  يف  هدُفه 
كتاِب )احلدائق(، وإرشاد الباحثني إىل مظان املسائِل 
والّتعرف  فهرستِها،  خالِل  من  فيه  املبحوثة  الفقهّية 
عىل طبيعِة كلِّ مسألة، والوقوف عىل آراِء الفقهاِء يف 
املسائِل املطروحِة، ومجع شتات املسائل واملعلومات 
املتفرقة يف الكتاب وربطها بعنوان فقهّي يصلُح ألنَّ 
تصنيف  وكذلك  الباحِث،  دراسِة  يف  مدخاًل  يكون 
املسائل واملعلومات املجموعة بعد ربطِها بكلِّ عنوان 
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فكرّية  منظومة  تشكل  بحيث  حتته  وترتيبها  فقهّي، 
مرتابطة.

جهدًا  بذل  قد  العطية(  )الّشيخ  أنَّ  يف  ريــَب  ال 
ألن  الباحثني  عند  احلظوة  كتابه  يلَق  مل  لكن  كبريًا، 
وهو  شائبة،  تشوبه  ال  الرّتتيب  يف  البحرايِنّ  منهج 
منهٌج واضح املعامل. والوصول اىل املبتغى يف احلدائِق 

أيرُس من صاحِب املعجِم.

ثانيًا: الّدرر الّنجفّية في المقتطفاِت اليو�شفّيِة 

ِ، مشبع  العبارة  فنّه، مبسوط  فريٌد يف  وهو كتاٌب 
حصني  املطلِب،  منيِع  اإلستدالِل،  حُمكم  الفصوِل، 
ألطــراف  ُمستوعب  الـــرّشِح،  ُمسهب  ــِل،  ــداخ امل
املسائِل  لشتيِت  جامع  األغــراض،  ،ومتشعب  الفنِّ
الفقهّيِة  املــعــارِف  أصــول  استوعب  قد  اخلالفّيِة، 
خلّص  قد  بفروِعها.  وأحاط  والتفسريّيِة،  والعقدّيِة 
مسائل  وُحررت  تلخيٍص،  أحسَن  العلِم  قواعَد  فيه 
النّجف  مدينِة  يف  كتبه  حترير،  أفضِل  يف  الكتاب 

األرشف.

قال العاّلمة أغا برزك الطهرايِنّ أنَّ يف هذا املصنَّف: 
)مسائل معضلة ورسائل ذات دقائَق لطيفة()20(. وهو 
َقيٌِّم، حيوي عىل سبعنَي دّرًة، تناول فيه الّشيخ  كتاٌب 
 ، االستداليِلّ باملنحى  يتعّلق  ما  كّل  البحرايِنّ  ُيوسف 
توَجُد يف غريه جمتمعًة،  مباِحَث جليلًة ال  فيه  وأْوَرَد 
وله فيه آراء َقيِّمٌة تدلُّ عىل تضّلِعه يف علوِم الفقاهِة، 
كتاٌب  بالقول:)فهـو  البحرايِنّ  املحّدُث  عليه  أثنى 
رائقة،  حتقيقات  عىل  مشتمل  فنّه،  يف  مثله  يعمل  مل 
وأبحاث فائقة()21(، ومل يبعْد الّشيخ احلائِرّي عن هذا 

الّتوصيف، إذ قاَل يف منتهى املقاِل: )وهو كتاٌب جّيد 
جّدًا  مشتمٌل عىل علوم ومسائَل، وفوائَد ورسائَل، 

جامع لتحقيقات رشيفة وتدقيقات لطيفة()22(.

 وسنقف عند مسألة واحدة من مسائله وهي:

    مسألة اجلمع بني الفاطمتني: 

اسامه  نفيٌس  مبحٌث  البحرايِنِّ  ُيوسف  للشيخ 
ولد  بــني  اجلامعني  لظهور  القاصمة  الــّصــوارم 
تلك  النَّجفّية(، وكانت  )الّدرر  كتابه  فاطمة يف 
فاطمة  للّسيدة  ُينسب  حديث  بسبِب  ابتالئّية  املسألة 
من  امــراتــني  نكاح  يف  اجلمع  ينهى   الّزهراء
البحرايِنّ  الّشيخ  فعرض   ،الّزهراء فاطمة  نسل 
مكامِن  عىل  ووقــف  بديٍع،  بأسلوٍب  املسألِة  هلذه 

اإلستدالِل، ووضع يَده عىل مفصِل الّسداِد.

عرض  يف  الّسبِق  فضُل  البحراينِّ  للّشيخ  وكان 
أنَّ هذه  يقوُل: )وال خيفى  املسألِة، وذلك حني  هذه 
املسألة مل جيِر هلا ذكٌر يف كالم أحٍد من علامئنا املتقّدمنَي 
وال املتأخريَن، ومل يتعّرضوا للبحث عنها يف الكتب 
الفروعّية، وال ذكروا حكمها يف الكتب االستداللّية، 
الّشيخ  شيخنا  سوى  بمضموهنا  قائٍل  عىل  أقف  ومل 
حمّمد بن احلسن احلر العاميِلّ )قدس ّسه( فإّنه جزَم 
بالّتحريم يف هذه املسألة، عمالً باخلرب اآليت ذكره()23(.

إىل  يرجُع  الّتحريم  حكم  عىل  يدلُّ  الذي  واخلرب 
وهذه  األحكام،  هتذيب  يف  الّطويِسّ  الّشيخ  نقله  ما 
عبارته: )عن عيل بن احلسن بن فّضال عن الّسندّي 
أيب عمري عن رجل من أصحابِنا  ابن  الربيع عن  بن 
قال: سمعته يقوُل:)ال حيلُّ ألحٍد أْن جيمَع بني ثنتني 
عليها.  فيشقُّ  يبلغها  ذلك  إنَّ   ،فاطمة ولد  من 
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قلت: يبلغها؟ قال: إي واهللِ()24(.

يميل  البحرايِنِّ  الّشيخ  أّن  املقاِم  هذا  يف  ونلحظ 
ملبناه  وفاقًا  عنده  الّروائيِّ  املسلِك  لثبوت  احلرمِة  إىل 
علِم  معطياِت  عىل  ويعتمُد  األخباِر،  تصحيِح  يف 
األصوِل وذلك حني يقول: )وجُه اإلستدالِل بذلك 
( رصيح يف الّتحريم فإّنه املعنى املتبادر  أنَّ لفظ )ال حيلُّ
عند اإلطالق، والّتبادر أمارُة احلقيقِة، كام نّص عليه 
هلا  باملشّقة  الّتعليل  ويؤكده  األصــوِل،  علامِء  حمّققو 
األمَر  أنَّ  البنّي  الّظاهر  وِمــن  عليها،  اهلل  صلوات 
الذي يشّق عليها يؤذهيا وإيذاؤها حمّرم باالّتفاق ألّنه 
اخلاّصة  بني  عليه  املّتفق  باحلديث   للّرسول إيذاء 

والعاّمة:)فاطمة بضعة منّي، يؤذيني ما يؤذهيا()25(.

لطيفًا  لغوّيًا  ضابطًا  البحراينُّ  الّشيُخ  يعطي  ثم 
عىل  خيفى  )ال  بقوله:  وذلك  احلرمة،  تلك  تأكيد  يف 
ِمن  أخــَذ  ومن  املصيب،  واملوّفق  اللبيِب،  الفطِن 
نصيب،  بأوفر  املعتربة  والّضوابط  رة،  املقرَّ القواعِد 
متى  حقائِقها  عىل  األلــفــاِظ  محــُل  هو  الــواجــَب  أنَّ 
بالقرائِن احلالّيِة أو  ُأطلقت، وإنَّام حتمُل عىل جمازاهِتا 
املقالّية امُلوجبة للخروِج عن تلك احلقيقِة ال بمجّرد 
الّتحّرِض والّتخمنِي، كام هو بنّي لدى احلاذق املكني، 

إذ لو جاَز ذلك لبطلت مجلة القواعد  الرّشعّية()26(.

املقاِم  هذا  يف  البحرايِنّ  ُيوسف  الّشيخ  ذكره  وما 
بعدِم  حتكُم  العقلّيُة  فالّضورُة  ضعٍف،  من  خيلو  ال 
وجوِد عّلِة ملزمة يف هذا الّتحريِم، فكيف يسكُت مجع 
العلامء الذين سبقوا الّشيخ البحرايِنّ عن مضموِن هذا 
الّرواية، ومدلوهلا ناهيك أنَّ يف الّسند عيلَّ بن فضال، 
الذي ورد يف املأثور النّهي عن األخِذ منه)27(، وتلك 

الّرواية إن صّحت فهي حممولٌة عىل الكراهِة. 

رسالة  يف  رائقًا  رّدًا  البهبهايّن  للوحيد  أنَّ  ناهيك 
العلامِء رسالة وجيزة  البياِن، وُينسب ألحِد  واضحة 

يف إبطال رأي البحرايِنِّ يف هذا اخلصوص.

المبحث الثاني: منهج الّردود والّنقود 

العلمّية

اعتباطّي،  ملنحى  يؤلُف  ال  البحرايِنُّ  الّشيُخ  كان 
أو  تصنيفه،  يف  يذكرها  قد  لغايٍة  مؤلفاُته  فكانت 
تستشف ِمن النّسِق املعريفِّ الذي حيويه الكتاب، وقد 
الّسؤال واجلواب جريًا عىل عمله يف  أّلف عىل نمط 
سؤاالت  عىل  اإلجابة  يف  مهّمته  مع  ووفاقًا  اإلفتاِء، 
ومن  املعارصيَن،  إشكاالت  عىل  دِّ  الرَّ أو  املكّلفنَي، 

أهمِّ املؤلفات عىل هذا النّمط:

الدمستايِنّ  • حسن  الّشيخ  بن  أمحد  الّشيخ  أجوبة 
. البحرايِنِّ

 أجوبة الّشيخ أمحد بن ُيوسف بن عيّل بن مظفر  •
. الّسيوِرّي البحرايِنّ

هببهاَن،  • من  الواردة  البهبهانّية،  املسائل  أجوبة 
علوي  الّسّيد  بن  اهلل  عبد  الّسّيد  عنها  سأله 
عند  وتوجد  هببهاَن،  ببلدة  القاطن  البحرايِنّ 
احلّجة اّلسّيد شهاب الّدين املرعيِشّ النّجِفّي بقم.

الّشيخ  • عنها  سأله  اخلشتّية،  املسائل  أجوبة   
إبراهيم اخلشتِّي.

 أجوبة املسائل الشاخورّية، سأله عنها الّسّيد عبد  •
اهلل بن الّسّيد حسني الشاخوِرّي.

أجوبة املسائل الّشريازّية. •
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 أجوبة املسائل الكازرونّية، وردت من كازروَن  •
. من الّشيخ ابراهيم بن الّشيخ عبد النّبّي البحرايِنّ

القطيِفّي،  • بن حيدر  بن عيّل  حُمّمد  الّشيخ  أجوبة 
ولعّلها متحّدة مع اّلتي تلوها.

 أجوبة املسائل النّعيمّية، سأله عنها الّشيخ حمّمد  •
بن عيّل بن حيدر النّعيِمّي)28(.

وله: األنوار احلريّية، واألقامر البدرّية، يف أجوبة  •
املسائِل األمحدّية، تقرب من مئة مسألة نسبة إىل 

احلري، وهو احلائر احلسينِّي عىل مرشفه الّسالم.
لؤلؤِة  • يف  ذكره  الّصوفّية،  عىل  متني  ردُّ  وله 

البحريِن، اساّمه )النّفحات امللكوتّية يف الّردِّ عىل 
الّصوفّية )29(.

وله كتاٌب أسمه )قاطعُة القاِل والقيِل يف انفعاِل  •
املاِء القليِل(، تعّرض فيه للنّقاش العلِمّي الّرصني 
مع إمام املعقول واملنقول املحّقق املحّدث الفيض 
يف  فقهّية  حماورات  عىل  وحوى  الكاشايّن)قد(، 

غاية اإلتقان والّتحقيق)30(.
وله كتاب أسامه )كشف القناع عن رصيح الّدليل  •

يف الردِّ عىل ِمن قاَل يف الّرضاع بالّتنزيل، قال يف 
لؤلؤة البحرين: )وقد تضّمنت أبحاثًا شافية مع 
املوىل العامد مري حمّمد باقر الّداماد حيث أنَّه ممّن 
نقلنا  رسالة  فيه  وكتب  بالّتنزيل،  القول  أختار 
عن  يكشف  ممّا  فيه  ما  وبّينا  كالمه،  من  مجلة 
ضعفه باطنه وخافيه()31(، توجد نسخة خمطوطة  

منه يف مدرسة البادكويّب يف كربالء امُلقدسة.

وسنعرُض عىل هذا املنهج كتابني، األّول: أجوبة 
املسائل البهبهانّية. 

والّثاين: سالسل احلديد يف تقييد ابن أيب احلديد.

    اأّوًل: اأجوبة الم�شائل البهبهانّية 

 ، البحرايِنِّ للّشيخ  امُلعتربة  الّتصنيفات  وهومن 
وهو كتاٌب معريفٌّ يقوُم عىل مبدأ الّسؤال واجلواب، 
وسلَك الّشيخ البحرايِنّ طريقة األسئلِة واألجوبِة يف 
َعْرِض قضايا الكتاِب واملناقشِة فكان يعرُض امُلشكل 
توضيِح  وألجِل  عنه.  باإلجابِة  يتبعه  ثم  سؤال،  يف 
تقسيِم  طريقة  بَع  اتَّ العلمّية  املاّدة  وتيسري  املباحِث، 
اإلجابِة وجتزئتها إىل وجوه وأقسام، ليزوَل اإلشكاَل 
أسئلة،  الكتاب عىل عرشة  املقصود. وحوى  وَيْظَهُر 
أعرُف  وال   ، البحرايِنّ البالدّي  اهلل  عبد  الّشيخ  سأهلا 
سَّ تسميتها بـ )أجوبة املسائل البهبهانّية(، ولكن غلبَة 
الّظنِّ أنَّ تلك املسائل ِمن أبواِب اخلالِف الفقِهيِّ بينه 

. وبني الّشيِخ حُمّمد باقر البهبهايِنِّ

الفقهيِّ  ــذاِق  امل ِعــن  الكتاُب  هــذا  ويكشُف      
ملكته  وتظهُر   ، البحرايِنِّ ُيوسف  للّشيخ  األخباِريِّ 
باإلجابِة  يكتفي  ال  فهو  االختالِف،  مناِط  حتقيِق  يف 
الرّشِعيِّ  احلكِم  مدرِك  بياِن  يف  يتوسُع  بل  املخترصِة 
االمجاعّية  والّتأييدات  املتواترة  باألخباِر  متوساًل 

امُلحّكمة)32(.

    ويقع الكتاب يف )120صفحة(، وحّقق الكتاب 
. أبو أمحد بن أمحد البحرايِنّ

اأبي  ابن  تقييِد  في  الحديد  �شال�شل  ثانيًا: 

الحديِد

فيه  اقتفى  البحرايِنّ  ُيوسف  الّشيخ  أّلفه  كتاٌب    
منهَج الّسّيد هاشم بن ُسليامن البحرايِنّ الّتوبيّل املتوىّف 
)ت 1107هـ( يف كتابه )سالسُل احلديِد وتقييد أهل 
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الّتقليِد( انتخبه من رشِح ابن أيب احلديد ورّد عليه)33(.

يقع الكتاب يف جملديِن، وهو مصدٌر مهّم يف النّقد 
غايِة  يف  نفيسة  مقّدمة  الكتاب  هذا  ويف  الكالِمّي، 
البحرايّن  وتتّبع  اإلمامِة،  بموضوِع  تتعّلق  اإلتقاِن 
وفنّد  احلديد،  أيب  ابن  فيها  وقــَع  اّلتي  الّتناقضات 
منهجه الكالِمّي. والكتاُب يستعرُض أحواَل اخللفاِء 
ويبنّي  حتته،  ويدخل  ذلك  يناسب  وممّا  والّصحابِة، 
احلديد،  أيب  ابــِن  كــالِم  يف  واملفاسد  اخللِل  مواطَن 
بكتابِه  انشغالِه  بسبِب  يكمله،  مل  الّشيخ  أنَّ  والّظاهر 
هبا  مّر  اّلتي  الّظروِف  بسبِب  ُفقد  أّنه  أو  )احلدائق(، 

. الّشيخ البحرايِنّ

تنبيهات على كتاب �شال�شل الحديد 

الّتنبيه األّول: ومن مستحسِن القوِل اشتباه بعض 
األعالم بمسألِة كتايب الّسّيد هاشم البحرايّن والشيخ 
ُيوسف البحرايّن، فكال الكتابني حيمُل اسم )سالسل 
ِمن  الّرغم  وعىل  الكتابني،  طبع  تّم  وقد  احلديد(، 
املتفحص  لكن  احلــديــد،  أيب  ــن  اب نقد  اختيارمها 
البحرايِنّ  ُيوسف  الّشيخ  أسلوَب  بأنَّ  حيكُم  الّدقيق 
هاشم  الّسّيد  كتاب  من  مراس  وأطول  مداقة،  أكثر 

البحرايِن.ّ 

السويِدّي  أمني  ملحّمد  ردٌّ  هنالك  الّثان:  التَّنبيه 
ابن  تقييد  يف  احلديد  )سالسل  كتاِب  عىل  البغداِدّي 
صاحب  عنِق  يف  احلديد  )الّصارم  اسامه  احلديد(  أيب 
فيها  انترص  جملديِن)34(،  يف  احلديد(  سالسل  كتاب 
لغَة  السويديُّ  إستعمَل  احلديد،  أيب  البن  الّسويدّي 
ِمن  كثرية  مواضَع  يف  والّتحّكم  والّتكّلِف  الّتعسِف 

كتابِه.

المبحث الّثالث: منهج الأمالي والمجال�ض

طائفة  الّتأليِف  من  الّصنِف  هذا  يف  العلامُء  جيمُع 
من جواهِر الّتفسري وزواهر الّتأويِل، وحماسن اآلثاِر، 
بنوِرها،  يستضء  حكم  وبدائع  األخباِر،  وعيون 
قدسّية،  ونفحات  بنورها  هيتدي  كلم  وجــوامــع 
رائقة،  وأبيات  شائقة،  وحكايات  أشبه،  وواردات 
وحكٌم تستحق أْن تكتَب، ومناقشات عديدة جرت 
بينه وبني آخرين، ومباحثات شديدة خطرت خلاطره 
كام مجع أيضًا طائفة من اللطائف واملواعظ والنّوادر 

والّطرائف.

وكان الّشيُخ البحرايّن قد أّلف كتابًا جلياًل يف هذا 
املضامِر اسامه:

أنيس احلارض وجليس املسافر •

، وهو  وهو من املؤلفاِت املعرفّيِة للّشيخ البحرايِنِّ
نمٌط معترٌب يف أفاننِي املعرفِة من فقٍه وحديٍث وأدٍب، 
اسامه بـ )أنيُس احلارِض وجليس املسافِر(، ألنَّ )املسافر 
مع الوحدة حيتاج إىل األنيس واخلاطر مع فقد املسامر 
كتبه  املواضيِع،  متنوُع  اجلليس()35(، وهو  إىل  يضطُر 
هو  الكشكول،  باسم  اشتهر  وقد  البنه)36(،  تكرياًم 
كتاٌب يف غايِة النّفِع جيمُع بني الّشعر والّتاريخ والفقه 
العلِم  بطلبِة  ذلك،وجدير  واألدب، وغري  واحلديث 

أْن ينهلوا ِمن منهِله العذِب)37(.

اختياِر  يف  البحرايِنّ  ُيوسُف  الّشيُخ  اقتفى  وقد 
موضوعاِت الكتاِب آثار كتاب )الكشكول( للبهاِئّي، 
ًدا له متامًا  واتَّبع منهَجُه يف العرِض، ولكنَّه مل يكْن ُمَقلِّ
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َل فيه عىل َوْفِق  َرُه، وَبدَّ يف هذا بل أْعَمَل فكَرُه فيه َفَحوَّ
ما يراُه أليَق يف االختيار، ولكن شهرَة كتاب البهاِئّي 

فاقت كّل املؤلفات اّلتي ُألفت يف هذا الباب.

ومل يكن تكريُم ابنه الّدافَع الوحيد يف تأليفه، فكان 
وهذا  باملعرفِة،  الدينّيِة  العلوِم  طلبة  رفد  يستهدُف 
يقوُل:)فرأيت  حني  كتابِه  مستهِل  يف  واضحًا  نجده 
واألشعار  احلكِم  لطرائِف  متضّمنًا  كتابًا  أصنع  أْن 
مجلة  حاَز  قد  واآلثــار  القصِص  نــوادِر  عىل  مشتماًل 
من األحاديِث املعصومّيِة واملسائِل العلمّية والنّكات 
الغريبة والّطرائف العجيّبة يروح اخلاطر عند املالِل، 
النّاس  يأمن  جليس  الكالل  عند  الّذهن  ويشحُذ 
باإلحسان  ويأمر  والنّهى  املكارم  أنواع  يذكر  رّشه 
واألذى( والرّش  الّطغياِن  عن  وينهى  والّتقى  والرب 
يف  الّصواب  البحرايِنّ  ُيوسف  الّشيخ  وجانب   )38(

الغالِم)39(، وذلك لتوظيِف  نقل قصة أيب نؤاس مع 
وقصص  القّصِة،  هذه  يف  ُمقدسِة  قرآنّيِة  نصوص 
إيراِدها  عن  نرتفُع  اجلنسّية  املغامرات  من  أخــرى 
الّشيخ  منهَج  البحرايِنُّ  اقتفى  وقد  البحث.  هذا  يف 
البهاِئّي الذي أورَد من أمثاِل تلك احلكاياِت يف كتابِه 
عند  صبغًة  متثل  الّثيمُة  هذه  وكانت  )الكشكول(، 
مؤلفي القروِن الوسطى، من أمثال ابن كامل باشا)ت 
944هـ( يف كتابه  )رجوع الّشيخ إىل صباه(، ونعمة 
الّربيع(،  )زهر  كتابه  يف  اجلــزائــِرّي)1112هـــ(  اهلل 
كتابه  يف  الــنــراِقــّي)ت1245(  حمّمد  أمحد  والّشيخ 

)اخلزائن(.

يف  رائقًا  مقاالً  البحرايِنّ  ُيوسف  الّشيخ  كتَب  قد 
وشدد  واألخباريني  األصوليني  عن  الكتاب  هذا 
أوسعوا  الذين  الفريقني  ِمن  املتطرفنَي  عىل  النّكري 

ظهر  الذي  أنَّ  يقول:)إالّ  حني  وذلك  بينهام،  الّشقة 
النّظر يف  الّتأمل حّقه يف املقام وإمعان  لنا بعد إعطاء 
الباب  هذا  عن  اإلغامض  هو  اإلعالم  علامئنا  كالم 
فتحه  قد  كان  وإن  واحلجاب،  دونه  الّسرت  وإرخــاء 
ما  ألن  واإلبــرام،  النّقض  دائرة  فيه  وأوسعوا  أقوام 
ذكروه يف وجوه الفرق بينهام جّله، بل كّله عند الّتأمل 
ال يثمُر فرقًا يف املقام. والعرص األّول كان مملوءًا من 
هذا  صيت  يرتفع  مل  أّنه  مع  واألصولينَي،  املحدثنَي 
اخلالف، ومل يطعْن أحٌد منهم عىل اآلخر باإلتصاف 
الّشأن  هبذه األوصاف، واألحرى واألنسُب يف هذا 
بالنرص  اهلل  )أيدهم  املحقة  الفرقة  إّن عمل  يقال:  أْن 
جاللة  فإن  أئمتهم،  مذهب  عىل  هو  إّنام  والتمكني( 
شأهنم وسطوع برهاهنم وورعهم وتقواهم املشهور، 
يمنعهم عن اخلروج عن  الّدهور  مر  املتواتر عىل  بل 
تلك اجلاّدة القويمة والرّصاط املستقيم. وإّنا نرى كاُلً 
من املجتهديَن واألخباريني خيتلفون يف آحاد املسائل، 
يوجب  ال  ــه  أّن مع  نفسه،  أحدهم  خالف  ــام  رّب بل 
تشنيعًا وال قدحًا، ومل يرتفع صيت هذا اخلالف إالّ 
برمحته  تعاىل  اهلل  )ساحمه  املدنية  الفوائد  صاحب  ِمن 
هو  الّدين  يف  واألليق  فاألحسن  وباجلملِة  املرضّية( 

حسُم هذه املاّدة وركوب ما ذكرنا من اجلاّدة()40(.

)الكشكول(  كتابه  يف  البحرايّن  الّشيخ  أورد  وقد 
أحاديَث ال أصَل هلا يف املجاميع احلديثّيِة منها حديُث 
اإلختالجات، واإلختالجات حركة عضو أو البدن 
مع  األرض  كحال  معه  البدن  وحــال  ــة،  إرادي غري 
سيقع  ملا  مقدمة  وهو  وخصوصًا،  عمومًا  الّزلزلة 
يشابه  خلط  عن  يكون  مرض  من  املختلج  للعضو 

البخار املحّرك للعضو أو البـدن)41(، ومن ذلك:
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إذا اعتلَج الرأُس واليافوخ: أصابه ملٌك ورشٌف 
وماٌل وذكٌر رشيف، وإذا اعتلج شق األس األيرس: 
سفر فيه خري أو أنه سور، وإذا اعتلج اجلبهة أصابه 

خري، أو خيشى عليه من سلطان)42(.

)قد(  البحرايِنّ  ُيوسف  العاّلمة  أوردهــا  وقــد 
من  بمزيٍد  الكشكول  كتاب  يف  اإلعتالجات  تلك 
االستقصاء، ومل يذكْر املصدر الذي استقص منه هذه 
علمّية  قّيمة  وال  متقّبل  غري  فهو  لذلك  املعلوماِت، 
البحرايِنَّ كان يف مقام  العاّلمة  أّن  يبعد  ملا أورَد. وال 
إسداء الفائدة والرّتويح، كام هو شأُن الكثري ممَّا ذكره 

يف هذا الكتاب، فالكشكول إنَّام أّلف هلذه الغايِة.

المبحث الرابع: منهج الّر�شائل )الق�شيرة(

يف  قصرية  رسائل  البحرايِنُّ  ُيوسُف  الّشيخ  أّلف 
مسائل ُمشكلة، أو جتميع أشتات موضوع مهّم، ومن 

تلك املصنفاِت:

الّشهاب الّثاقب يف بيان معنى النّاصب. 1

  النّصب ِمن املفاهيِم الّطارئِة عىل طبيعِة اإلسالِم، 
العداء مطلقًا، ثم  الّلغويِّ  ومدلول أصله يف الوضِع 

 .ُخصص بالعداء لإلمام عيل

النّصب  ملعنى  رائقة  حتقيقات  البحرايِنِّ  وللّشيخ 
النّاصب(  معنى  بيان  يف  الّثاقب  )الّشهاب  كتابه  يف 
هو  لغًة  النّصَب  أنَّ  بالقول:)اعلْم  ذلك  استهّل  إذ 
أي  نصبًا  لفالن  نصبت   : اجلوهريُّ قال  العداوة، 

عاديته()43(.

بقوله:  املؤّدى  هذا  عىل  البحرايِنّ  الّشيخ  ويعّقُب 

)والّظاهر أنَّه صاَر جمازًا مشهورًا، أو حقيقة عرفّية يف 
.)44()العرِص األّول لكلِّ َمن يبغض عليًا

عرفّيُة  حقيقٌة  )النَّصب(  لفظة  أنَّ  الفصِل  وكلمُة 
أقرب ِمن املجاز إذ هي قول ُخّص يف العرِف ببعض 
لفظ  مثل:  للجميع،  ــع  ُوض كــان  وإن  مسّمياتِه، 
)النّصب( الّشامل بالوضع لكّل َمن يعادي شيئًا ما، 

.ولكن ُخّصص عرفًا باملعادي لإلماِم عيل

رسالة يف حتقيِق معنى اإلسالِم واإليامن . 2

املعنى  أوضحت  مهّمٌة  مــوجــزٌة  رســالــٌة  وهــي 
أنَّ  االفــرتاق  ونقطة  واإليـــامن،  لإلسالم  احلقيقّي 
اإليامَن عبارٌة عن اإلقرار باللساِن واالعتقاد باجلناِن 

والعمل باألركان)45(.

الّرسالة املحّمدّية يف أحكاِم املرياث األبدّية، . 3

وهي رسالٌة يف مشكالِت وقضايا املرياث)46(، 
مل تصل إلينا.

 رسالة يف حكم العصري الّتمرّي والزبيبّي 4. 

وهي ِمن املسائِل اخلالفّيِة بني الفقهاِء إذ العصري 
إذا غىل واشتّد ُحرم رشبه إال أْن يستمَر الغليان حّتى 
لطول  خاَل  ينقلب  أو  كالّدبس  فيصرُي  ثلثاه  يذهَب 

بقائه ومكثه)47(.

رسالة يف تقليد امليِت ابتداًء وبقاًء. 5

مسألة  عنها  احلديث  كُثر  اّلتي  املسائِل  من  وهي 
األخذ  يكثُر  حيث  بــقــاًء،  أو  ابــتــداًء  امليِت  تقليد 
الّتقليد  فيجوز  املطلق،  اجلواز  جهِة  من  فيها  والّرد 
عرض  لذلك  عليه،  البقاء  جيوُز  كام  ابتداًء  للميت 
من  بنحو  القضّية  هذا  تفصيالت  البحرايِنّ  الّشيُخ 
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تقليد  جواز  إىل  البحرايِنّ  الّشيُخ  ومال  االستدالِل. 
امليت ابتداًء)48(.

 الّرسالة الّصالتية. 6

الــّصــالِة، وهي  أحــكــاَم  وهــي رســالــٌة تضمنت 
موضوعِة  يف  كلها  االبتالئّية  املسائِل  فيها  مطبوعٌة، 

الّصالة)49(.

المبحث الخام�ض: منهج البحث الّرجالّي 

والحديثّي

لتأسيِس  ما  والفضِل  العلِم  أهــِل  عىل  خيفى  ال 
وأثٍر  ُكربى،  يٍَّة  أمهِّ من  الّرجالّيِة  والفوائِد  القواعِد 
عظيٍم وذلك ألنَّ علَم الّرجاِل ِمن العلوِم اّلتي للفقيه 
أهُل  عليه  اّتفق  ما  هو  وهذا  إليها،  حاجٍة  مسيُس 

اإلجتهاِد.

أساّمه  لطيفًا  كتابًا  البحرايِنُّ  العاّلمُة  كتَب  وقد 
رجــال  وتــراجــم  اإلجـــازات  يف  البحرين  )لــؤلــؤة 
فيها  يعرُض  مهّمٌة  احلديث(، وهو موسوعٌة رجالّيٌة 
بمزيٍد  اإلمامّي  املذهب  علامِء  لسرِي  البحرايِنّ  الّشيخ 
من اإلهتامم، يرسُد فيه سري أكثر من مئة وثالثني عاملًا 
من علامء البحرين والعراق وإيراَن، واللطيُف يف هذا 
حّتى  معارصيه  من  بالرّتمجة  ابتدأ  مؤّلفه  أنَّ  الكتاب 
، ويشكُل هذا  زمن األعالم يف القرن الّرابع اهلجِريِّ
إذ فيه أحداث مهّمة  الكتاب قّيمة معرفّية وتارخيّية، 
الكتاب  هذه  ويمثِّل  احلديِث.  البحريِن  تاريِخ  من 
العاّلمِة  عند  األصيل  الــّرجــايلِّ  الّتصنيف  َمْظَهَر 
، وهي مقّدمٌة معرفّيٌة أوَدَعها لتكون أساسًا  البحرايِنّ

مهاّمً لكتابه )احلدائق النارضة( الفقِهّي.

الكتاب  هذا  يف  البحرايِنّ  ُيوسف  الّشيُخ  ويظهر 
إملاعات  مع  ومقاماهتم،  بــاألعــالم  معرفته  سعة 
ودّون  أحداثها،  من  الكثري  واكــب  مهّمة  تارخيّية 
فصوهلا كشاهد عيان. ومل يقترص أسلوُبه عىل عرض 
بمنهجّية  الــّرأي  إبــداِء  إىل  يتعّدى  بل  العلم،  ترمجة 
موضوعّية، ويتجىّل ذلك يف ترمجِة ]الّشيخ حُمّمد أمني 
اإلسرتاباذّي[ وذلك حني يقوُل يف توصيفه: )وكان 
واحلديث  األصولينَي  يف  ماهرًا  مدققًا  حمّققًا  فاضاًل 
عىل  الّطعن  باب  فتَح  من  أّول  وهو  صلبًا،  أخبارّيًا 
أخبارّي  إىل  النّاجيِة  الفرقة  وتقسيم  املجتهديَن 
وجمتهد، وأكثر يف كتابه )الفوائد املدنّية( من الّتشنيع 
عىل املجتهديَن، بل رّبام نسبهم إىل ختريب الّدين، وما 
أحسَن وما أجاَد، وال وافق الّصواب والّسداد، مّلا قد 
ترتب عىل ذلك من عظيم الفساد، وقد أوضحنا ذلك 
بام ال مزيَد عليه يف كتابنا )الّدرر النّجفّية يف امللتقطات 
أحكام  يف  النّارضة  )احلدائق  كتابنا  ويف  اليوسفّية( 

العرتة الطاهرة()50(.

لوؤلوؤِة  كتاِب  في  البحراِنّي  منهج  على  تنبيهات 

البحريِن 

يخ البحرايِنّ  التنبيه األّول: قد يقال كيف يكتُب الشَّ
)ال  مقولة:  لدهيم  واألخباريون  جال،  الرَّ علم  يف 
نقاش يف صحة األسانيِد يف الكتِب األربعة املعتربة(، 
إعتامدًا عىل ما ُنقل عن املحّدث األسرتاباِدّي من أنَّ 
فال   ،األئّمة عن  دور  الصُّ قطعّيُة  ُكلَّها  أحاديثنا 

مسوَغ ملالحظة أسانيد الروايات)51(.

بذْكِر  بأس  )وال   : البحرايِنّ ُيوسف  الّشيخ  وقال 
طرٍف من ذلك يف هذا الكتاب، حيث إنَّا قد قصدنا 
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أسانيد  يف  الكالم  عن  غالبًا  فح  الصَّ رضب  فيه 
أنَّ  هنا   َ ُنَبنيِّ أن  فرأينا  بذلك.  فيها  والطَّعن  األخبار، 
األخبار  تلك  صّحة  ثبوت  حيث  من  هو  إنَّام  ذلك 
العصمة  أصحاب  عن  بورودها،  والوثوق  عندنا، 

صلوات اهلل عليهم()52(.

ــة  ــرٌق بـــني صــحَّ ــ ــنــبــيــه الـــّثـــان: هــنــالــك ف الــّت
عن  الــّروايــات  بصدور  القطع  ودعــوى  الــّروايــات 
املعصومني، مما ال يكاد خيفى، ولعّل هذا يتضُح 
التَّطبيق،  مستوى  عىل  البحراينَّ  ُيوسف  الّشيخ  عند 
يف  ملنهجه  خمالفًا  عنده  النّظرّي  املبنى  كان  وإن  فهو 
الّتطبيق، فحني يرّجح بعض األحاديِث لتواترها فهو 

يسايُر مجاعة املجتهدين يف هذا املضامر.

حّتى  باحلديث،  البحرايِنّ  ُيوسف  الّشيخ  وأهتّم 
ث(، ولكن  بـ )املحدِّ إهتاممه هبذا األمر  ي لكثرِة  سمِّ
الذي يلفت النّظر عدم إفراده مؤلفات حديثّية مهّمة 
قياسًا ملؤلفاته األخرى، ومن أهمِّ الكتب اّلتي ألفها 

يف هذا املضامِر:

)عليه . 1 املؤمننَي  أمرِي  مناقِب  يف  حديثًا  األربعون 
الّسالم(.

وهو كتاٌب يف األحاديث اّلتي ختصُّ فضائل اإلمام 
عيلٍّ بن أيب طالب إستخرجه من كتِب اجلمهوِر، 
إىل  )الّذريعة  كتابه  يف  الطهرايِنّ  حُمسن  أغــا  ذكــره 
تصانيِف الّشيعِة(،إذ قال فيه:)يقرب من ألف بيت، 
 ، أّول أحاديثه مستخرٌج من رشح املقاماِت للمطرِزيِّ
يوجُد يف مكتبة سدار كابيّل()53(.ومسألة األربعون 
من  فمنهم  العلامء،  كتابات  يف  منهجّية  سمة  حديثًا 
كتاب  يف  كام  أخالقّي  بمنحى  الكتب  تلك  جعل 

أو ذكر مناقب أهل  البهائّي  للّشيخ  األربعون حديثًا 
البيت كام يف هذا املصنّف.

معراج النّبيه . 2

حيضه  ال  )من  كتاب  رشح  يف  مهمٌّ  كتاٌب  وهو 
الفقيه( لشيِخ امُلحّدثني حمّمد بن عيل القِمّي املعروف 
بالّشيخ الّصدوق)قد(، وهو ِمن الكتِب اّلتي ُفقدت، 

ومل تصْل إلينا يف نسخة خمطوطة. 

حاشية عىل الوايف . 3

الفيض  للمحّدث  ــوايف  الـ كــتــاب  رشح  ــو  وه
فيه  مجع  حديثيُّ  كتاٌب  ــوايف  ال وكتاب   ، الكاشاينِّ
يزْد  ومل  امُلعتربة.  األربعة  الّشيعّية  الكتب  أحاديث 
فيها شيئًا سوى الّتنظيم والرّتتيب، فقد أّلفها حسب 
حيتوي  وافيًا.  رشحًا  أحاديثها  ورشح  الفقِه،  أبواِب 
الكتاب عىل نحو مخسني ألف حديث واقترص الّشيخ 
الّصوم)54(، وهو اجلزُء  الّتعليقة عىل كتاب  البحرايِنّ 

الّثاين منه. والرّشُح مفقوٌد.

الخاتمة

بعَد هذِه اجلَولة، أّودُّ أْن أضَع عددًا ِمْن ثامِر البحِث 
اّلتي توّصلت إليها الّدراسة، وهي اآلتيُة:

أْفَصَحت الدراسة عن الرغبِة يف إماطِة الّلثاِم ِعن  •
دة لَِعَلٍم ِمن أعالِم اإلمامّية املربزيَن،  منهجّية متفرِّ
أفاننِي  يف  املتميِّزة  جهوِده  عن  النّقاب  وَكْشفت 

املعرفِة.
تقليُب النّظِر، وإنعاُم الِفْكر يف بعِض آراِء الّشيِخ  •

البحرايِنِّ بغية إعطاء صورة عن مناطق االشتغاِل 
 . املعريِفّ
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واضحُة  • البحرايِنّ  الّشيِخ  عند  الّتأليف  منهجّيُة 
املشارب.  متنوعة  الَقَسامت،  باديُة  املعاملِ، 
املوضوعات  من  َبَحَثه  فيام  العضوّية  والوحدة 

ظهرت متميِّزًة مبِدعًة.
خمتلفة  • كتبه  ُمْعَظم  تأليِف  عىل  الّرئيُس  الباعُث 

حاجة  حتقيق  وبعضها   ، معريِفٌّ فمنها  العلِل 
أو  عقدّية،  شبهات  لردِّ  وبعضها  لبعضهم، 

مواجهات علمّية.
الّشيخ  • مؤلفات  يف  نلمُسُه  جتديدّي  مظهر  وثّمَة 

الفقهّية  النّكات  باقتناص  ولوعه  وهو  البحرايِنّ 
والعقدّية والّلغوّية.

أبدى البحث توجيهات معرفّية ملسلك السويدّي  •
خالد  ومنهج  احلديد،  سالسل  لكتاب  نقده  يف 

العطية يف )معجم احلدائق النّارضة(.
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الملخ�ض

يعدُّ السيد حممد مهدي الشهرستاين من العلامء البارزين، ومن دعاة اإلصالح والتجديد يف مدينة كربالء، إذ 
خلَّف تراثًا علميًا وفكريًا ثّرًا، كانت له بصامت واضحة يف إستمرار احلركة العلمية يف كربالء التي بدأت منذ 
وقت مبكر من تارخيها، وُعرف بأنه رأس ُاسة آل الشهرستاين يف كربالء، واضطلع بأعباء الرئاسة الدينية وثابر 
عىل خدمة الرشيعة املحمدية، كام قدم أعامالً جليلة ملدينة كربالء بشكل عام وللروضة احلسينية املقدسة عىل 
وجه اخلصوص. تم تقسيم الدراسة إىل ثالثة مباحث، اختص األول بإيراد نبذة تارخيية عن أسة آل الشهرستاين 
ونسبها، وأبرز علامئها يف مدينة كربالء، أما املبحث الثاين فتناول دراسة مفصلة عن حياة السيد حممد مهدي 
الشهرستاين، ودراسته، وشيوخه وتالميذه، أما الثالث فقد تطرق إىل دور السيد حممد مهدي العلمي والعمراين 
يف كربالء من خالل أعامله يف إنشاء ديوان آل الشهرستاين، فضاًل عن إنجازاته يف بناء الروضة احلسينية املقدسة 

وتعمريها.

الكلامت املفتاحية: الشهرستاين، تاريخ، عمران.

Mohammed Mehdi Al-Shahristani and his Scientific and Architectural 

Role in Karbala  )1717-1801 AD(

Dr. Huda Saeed Mehdi
Karbala Center for Studies and Research

Abstract
Mohammed Mahdi Al-Shahristani is one of the prominent scholars and preachers of reform 

and renewal in the holy city of Karbala. He left a rich scientific and intellectual heritage as he 
had significant marks on the continuation of the scientific movement in Karbala, which began 
early in its history. He was known as the head of the Shahristani family in Karbala, and stood 
up to the duties of the religious leadership. He also kept serving the Prophet Muhammad's law, 
and made great deeds for the city of Karbala in general, and for the holy shrine of Imam Hussein 
in particular. This study was divided into three sections; the first section deals with delivering a 
historical prelude about Al-Shahristani's family, its progeny, and its most prominent scholars in 
Karbala. The second section included a detailed study about the life of Mohammed Mahdi Al-
Shahristani, his studies, mentors, and students, as for the third section, it demonstrates the role 
of Al-Shahristani role in Karbala in regard to the scientific and architectural field in the city, and 
his contribution in the construction of the holy shrine of Imam Hussein (PBUH).

Keywords: alshuhrastani, History, Omran
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المقدمة 

أنجبت مدينة كربالء عددًا من االُس والبيوتات 
جممل  يف  واضحة  بصامت  هلا  كانت  التي  العلمية 
والتجارية  والسياسية  والعلمية  الدينية  النشاطات 
خدمات  بتقديم  وبآخر  بشكل  وسامهت  وغريها، 
جليلة للمدينة يف جماالٍت شتى، وقدمت هذه االُس 
رجاالً أفذاذًا أفادوا ُامتهم، ورسموا تارخيها وسامهوا 
يف تفعيل احلركة العلمية، وتقديم كمٍّ كبرٍي من اآلثار 
والفلسفية،  والفكرية  والفقهية  العلمية  واملؤلفات 
وحتى السياسية واإلجتامعية، لذا فقد ظهرت العديد 
تسليط  حماولة  يف  العلمية  والدراسات  البحوث  من 
الضوء عىل أثر هذه األس يف احلياة العامة وتفاعلها 
والثقايف  العلمي  احلراك  عىل  وتأثريها  املجتمع،  مع 

والسيايس فيه.

يف  صيتها  ذاع  التي  العلمية  االُس  هــذه  ومــن 
باع  هلا  كان  التي  الشهرستاين  آل  أسة  هي  كربالء 
هلا  كانت  كام  والفقهية،  الدينية  العلوم  يف  طويل 
العراق بشكل عام ويف املجتمع  مواقف مشهودة يف 
العديد  وأنجبت  اخلصوص،  وجه  عىل  الكربالئي 
اجلعفري  املذهب  خدموا  الذين  التقليد  مراجع  من 
والتقوى  بالعلم  أفرادها  واشتهر  جدية،  بصورة 
دين  ورجال  بارزون  علامء  منهم  وظهر  والصالح، 
وسمعة  عالية،  بثقافة  وحتّلوا  العلم،  نرش  إىل  سعوا 

طيبة عىل نطاق واسع.

العلامء  من  الشهرستاين  مهدي  حممد  السيد  ُيعدُّ 
مدينة  يف  والتجديد  اإلصالح  دعاة  ومن  البارزين، 

له  وكان  ثّرًا،  وفكريًا  علميًا  تراثًا  خلَّف  إذ  كربالء، 
استمرار  يف  واضحة  بصامت  العلامء  من  وألقرانه 
احلركة العلمية يف كربالء التي بدأت منذ وقت مبكر 

من تارخيها.

آل  ُاسة  رأس  بأنه  مهدي  حممد  السيد  ُعــرف 
الشهرستاين يف كربالء وعميدها، إذ أسس هلم مكانًا 
وسمعة طيبة، واضطلع بأعباء الرئاسة الدينية وثابر 
جليلة  أعامالً  م  قدَّ املحمدية، كام  الرشيعة  عىل خدمة 
ملدينة كربالء بشكل عام وللروضة احلسينية املقدسة 
عىل وجه اخلصوص، واستمرت سلسلة هذه األسة 

العلوية من بعده فيها حتى اليوم.

الرجال  وكتب  املصادر  أنَّ  بالذكر  اجلدير  ومن 
مهدي  حممد  السيد  ترمجة  إىل  تتطرق  مل  واألنساب 
األمني  حمسن  السيد  عدا  ما   ، قلَّ ما  إالّ  الشهرستاين 
وافية  ترمجة  فيه  الذي أعطى  الشيعة  أعيان  يف مؤلفه 
مألوفة  مشكلة  سبب  ما  وهذا  وحياته،  السيد  عن 
املتوافرة عن  الباحثني وهي قلة املصادر  لدى أغلب 
البحث، ويعود سببها إىل كثرة العلامء ورجال الدين 
إذ  فيها،  املؤرخني  وقلة  آنذاك،  كربالء  يف  املعروفني 
وجدت ترمجة أغلب علامء الدين يف القرن الثاين عرش 
أي  عرش،  الثالث  القرن  من  علامء  وتراجم  كتب  يف 
ُأرخ هؤالء بعد مرور أكثر من قرن عىل وفاهتم، وهذا 
ما أدى إىل ضياع تفاصيل حقبة واسعة من حياهتم، 
هو  البحث  هــذا  وراء  من  األكــرب  الدافع  كــان  لــذا 
التقيص عن احلقائق واملعلومات حول علامء كربالء 
ميدان  ضمن  يدخلوا  مل  ممن  وانجازاهتم  ــذاذ  األف
دور  عىل  الضوء  إلقاء  وحماولة  والدراسة،  البحث 
هؤالء العلامء الذين كان هلم الفضل الكبري يف كتابة 
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نواٍح  يف  وتطورها  ورسمها،  كربالء  مدينة  تاريخ 
العلمية  كربالء  مكانة  إستمرار  عىل  والتأكيد  عدة، 

عرب العصور.

موضوع  حول  املعلومات  قلة  من  الرغم  وعىل 
ختُل  مل  واملصادر  الكتب  من  عــددًا  أن  إال  البحث، 
العلامء،  هــؤالء  تاريخ  حول  مرشقة  صفحات  من 
بني  تراوح  بشكل  الشهرستاين  ترمجة  إىل  تطرقت  اذ 
باللغتني  مؤلفاهتم  ــاءت  وج ــاز،  واإلجيـ اإلطــنــاب 
العربية والفارسية، مثل: كتاب الذريعة إىل تصانيف 
الرجال  الشيعة، ومراجع أخرى مثل: كتاب تراجم 
ألمحد احلسيني، فضاًل عن موسوعة طبقات الفقهاء 
تاريخ  يف  باحث  ألي  غنى  وال  السبحاين،  جلعفر 
كربالء عن مؤلفات السيد سلامن هادي  آل طعمة، 
وحماسن  كربالء،  يف  العلمية  االُس  كتايَب:  منها: 
التي  املصنفات  من  غريها  إىل  كربالء،  يف  املجالس 
الضوء عىل معامل  لتسليط  بآخر  أو  منها بشكل  أفدنا 
العلمي  أثره  وإبراز  الشهرستاين  مهدي  حممد  حياة 

والعمراين يف مدينة كربالء فضال ًعن مؤلفاته.

ثالثة  إىل  تقسيمها  اىل  الدراسة  حاجة  إقتضت 
مباحث تسبقها مقدمة وتتلوها خامتة تتضمن النتائج 
املصادر  بأهم  وقائمة  الباحث،  اليها  توصل  التي 
واملراجع املعتمدة، فقد اختص املبحث األول بتقديم 
نبذة تارخيية عن أسة آل الشهرستاين ونسبها، وأبرز 
علامئها يف مدينة كربالء، وتناول املبحث الثاين دراسة 
الشهرستاين  مهدي  حممد  السيد  حياة  عن  مفصلة 
الثالث  املبحث  أما  وتالميذه،  وشيوخه  ودراسته 
مهدي  حممد  السيد  دور  إىل  تطرق  فقد  ــري  واألخ
يف  أعامله  خالل  من  كربالء  يف  والعمراين  العلمي 

إنشاء ديوان آل الشهرستاين، فضاًل عن إنجازاته يف 
حني  يف  وتعمريها،  املقدسة  احلسينية  الروضة  بناء 
كرست اخلامتة لعرض كل ما توصل إليه البحث من 

نتائج. 

المبحث الول: نبذة تاأريخية عن ُا�شرة اآل 

ال�شهر�شتاني 

 اأ�شل اُل�شرة ون�شبها. 1

حظيت  التي  العريقة  العلمية  االُس  إحدى  هي 
فيها  بــرز  إذ  وخــارجــه،  العراق  يف  واسعة  بشهرة 
إحتلوا  التقدم،  ذوي  من  وسياسيون  ورؤساء  علامء 
والدينية  اإلجتامعية  ــاط  األوس يف  مرموقة  مكانة 
الساحة  عىل  مشهودة  مواقف  وهلم  والعلمية)1(، 
العراقية، وقد انترش أفراد هذه االُسة يف بالد عدة، 
أخرى  ومناطق  األصيل،  موطنهم  أصفهان  يف  منهم 
العراق وتركز  انتقل إىل  من بالد فارس، ومنهم من 
)موضوع  كربالء  مدينة  ومنها  الشيعية،  املناطق  يف 

بحثنا(. 

نسبهم  ينتهي  موسويون،  سادة  فالشهرستانيون 
طريق  عن   ،احلسني اإلمــام  إىل  األب  جهة  من 
 ،السيد إبراهيم املرتىض بن اإلمام موسى الكاظم
القمي)2( بقوله: »سلسلة  وقد ذكرهم الشيخ عباس 
الرشيف  احلائر  يف  والسيادة  العلم  أهل  من  جليلة 

وغريهم...«. 

مدينة  إىل  نسبة  فهي  بالشهرستاين  تسميتها  أما 
ياقوت  ذكرها  فارس،  بأرض  الواقعة  شهرستان)3( 
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احلموي )ت: 626هـ()4(، بقوله: »... وربام سموها 
الناحية  باإلستان  يريدون  وهــم  ختفيفًا  رشستان 

والشهر املدينة كأهنا مدينة الناحية«)5(.

العهد  ــان  أب وفــعــاالً  مميزًا  دورًا  االُسة  لعبت 
الصدارة  أفرادها  من  الكثري  إىل  ُاسند  إذ  الصفوي، 
اهلل  فضل  السيد  ــريزا  امل منهم:  الــدولــة،  يف  الفاعلة 
األول  طهامسب  للشاه  األعظم  الوزير  الشهرستاين 
)919هـ/1514م-984هـ/1576م()6(،  الصفوي 
فارس  كثري من مدن  العظيمة يف  والواقف لألوقاف 
التي خصص ريعها ملراقد األئمة االطهار سواء 
يف احلجاز أو يف العراق أو يف بالد فارس وذلك حسب 
سنة  رمضان   7 يف  املؤرخة  التارخيية  الوقفية  وثيقة 
963هـ التي يبلغ طوهلا أكثر من عرشة أمتار واملوجودة 
لدى السيد صالح الشهرستاين)ت:1395هـ()7( نزيل 

طهران)8(.

أفذاذ،  علامء  الشهرستاين  آل  أسة  من  نبغ  وقد 
وتقلد العديد منهم الرئاسة الدينية والزعامة الدنيوية 
كربالء،  مدينة  سيام  ال  والــعــراق،  فــارس  بــالد  يف 
ناهز  وقد  واستوطنوها،  فارس  إىل  بعضهم  وانتقل 
عدد أفراد هذه األسة يف فارس والعراق يف الوقت 
احلارض األلفي نسمة، ويؤلف معظمهم نخبة صاحلة 
يف  منترشون  وهم  واملؤلفني،  واألعيان  العلامء  من 
وبغداد،  والنجف،  كربالء،  مثل:  العراق  مدن  أكثر 
انترش  كام  واحللة،  وسامراء،  والكاظمية،  والبرصة، 
طهران:  مثل:  إيران  مدن  من  كثري  يف  منهم  العديد 
)خرمشهر(،  واملحمرة   ،الرضا اإلمام  ومشهد 
وأصفهان، وتربيز، وقم، ورشت، وهم عىل اتصال 
إيران،  يف  أو  العراق  يف  كانوا  سواء  بينهم  فيام  دائم 

اهلند  مدن  بعض  األسة  تلك  من  أفراد  يسكن  كام 
والباكستان)9(.

اأبرز علماء اآل ال�شهر�شتاني في كربالء. 2

من  األجلة  العلامء  كبار  من  قليل  غري  عدد  برز 
أسة آل الشهرستاين الذين عال اسمهم وذاع صيتهم 
يف مدينة كربالء املقدسة، ملا قدموه من مؤلفات قّيمة 
وهم  رحيلهم،  بعد  ذكراهم  خلدت  جليلة  وأعامل 
هنا  ونذكرهم  وأحفاده،  مهدي  حممد  املريزا  أوالد 

بإجياز جتنبًا لإلطناب.

حممد  املــريزا  بن  حسني  حممد  ــريزا)10(  املـ السيد  أ. 
مهدي الشهرستان املعروف بآغا بزرك واملتوىف 

سنة )1247هـ(: 

للُفتيا  ومرجعًا  العلامء  كبار  من  والده  مثل  كان 
فنّه)11(  يف  ــربزًا  م بارعًا  للغاية،  اخلــط  جيد  وكــان 
وآيات  أدعية  عىل  حتتوي  بخطه  معلقات  منه  بقيت 
قرآنية، وسافر مرات عدة إىل اهلند واحلجاز وفارس، 
عيل  حممد  آقــا  بنت  ـــ(  ــ )1200ه سنة  ــزوج  ت وقــد 
املعروف  باقر  حمّمد  الشيخ  نجل  الكرمانشاهي)12( 
كتب  وقد  ـــ()13(،  1248ه )ت:  البهبهاين  بالوحيد 
بعض  عىل  أوقفها  الكريم  القرآن  من  عدة  نسخًا 
مكتبة  يف  نسخة  ومنها  كربالء  يف  اخلريية  املشاريع 
دعاء:  اجليد  بخطه  يوجد  كام  الرشتي،  كاظم  السيد 
»اللهم إن هذا مشهد ال يرجو من فاتته فيه رمحتك ان 
يناهلا يف غريه...« الخ)14(، كتبها سنة )1225هـ( عىل 
صخرة املحراب)15(، ثم علق عىل لوحة كبرية كانت 
يف    احلسني  اإلمــام  بحرم  جــدار  عىل  منصوبة 
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أثر إجراء  للقبلة، وعىل  املستقبل  قبال  الرأس  طرف 
نقل  مؤخرًا  املطهر  احلرم  يف  املعامرية  اإلصالحات 
إبراهيم  السيد  املرحوم  إىل مقربة حفيده  الدعاء  هذا 
الشهرستاين يف الصحن احلسيني جنب باب السدرة، 
إصالحات  إجراء  بعد  جدراهنا  أحد  عىل  علقت  إذ 

فيها)16(.

الذي  الطاعون  بمرض  حسني  حممد  املريزا  تويف 
بالرواق  ودفن  ـــ)17(،  1247هـ سنة  كربالء  اجتاح 

اجلنويب من احلرم احلسيني خلف قرب الشهداء)18(. 

بن ب.  جعفر  حممد  املــريزا  السيد  واملحقق  الفقيه 
املريزا حممد حسني بن السيد املريزا حممد مهدي 

الشهرستان املتوىف سنة )1260هـ(:

يف  ولــد  زمانه،  يف  كربالء  يف  الفقه  أعــالم  من   
كربالء سنة )1201هـ( له رسائل فقهية عدة، بعضها 
موجود ضمن جمموعة يف مكتبة املريزا حممد حسني 
الشهرستاين، ومنها: دفع شبهتني التي فرغ منها سنة 
)1259هـ( وهي يف دفع شبهة برزت بشأن موقوفة 
أصفهان)19(،  مدينة  يف  الشهرستاين  اهلل  فضل  املريزا 
من  والفضالء  العلامء  سلسلة  يف  مبسوطة  ورسالة 
باملجلي،  اتصاهلم  وكيفية  البهبهاين  الوحيد  أبناء 
وله  البهبهاين()20(،  الوحيد  )أنساب  بعنوان  وهي 
امليت، ويف  تقليد  البقاء عىل  رسائل عديدة يف جواز 
عليه  الواقعة  املرق  نجاسة  العصري، ويف  الغيبة، ويف 

قطرة من الدم حني غليانه)21(.

ذي   /18( يف  الغدير  عيد  ليلة  كرمنشاه  يف  تويف 
اصفهان  مدينة  من  عودته  طريق  يف  وهو  احلجة( 
أجداده  أوقاف  مطالبة مستأجري  بغية  التي قصدها 

اهلل  فضل  املريزا  الوزير  وقف  سيام  وال  ومتابعتهم، 
الشهرستاين يف أصفهان وسائر مدن فارس ببدالت 
والــده  وفــاة  بعد  عليها  املستويل  كــان  ألنــه  ــار  اإلجي
الرشتي األصفهاين  باقر  السيد حممد  أن  وجده، غري 
هناك  الرشعية  املحكمة  قايض  1260هـــ()22(  )ت: 
نقض حكمه األول بتولية املريزا حممد جعفر، وجعل 
غريه  فيها، وبفقدانه التولية رجع إىل كربالء، إالّ أن 
املنية عاجلته يف طريق العودة، ونقل جثامنه إىل املقربة 

الشهرستانية يف الصحن احلسيني الرشيف)23(.

حممد ج.  املـــريزا  السيد  بــن  عباس  السيد  ــاج  احل
املوسوي  مهدي  حممد  السيد  املريزا  بن  حسني 

الشهرستان املتوىف سنة )1300هـ(: 

ولد يف كربالء سنة )1218هـ(، وهو من تالمذة 
ونال  األنصاري)ت:1281هـ()24(  مرتىض  الشيخ 
يف  وتتلمذ  النجف  إىل  شبابه  يف  إنتقل  اإلجازة،  منه 
يف  رأسه  مسقط  إىل  وعاد  هناك،  العلمية  احلــوزات 
كربالء فسكنها حتى وفاته، وقد زار بالد فارس عام 
له  )1290هـ( وعاد منها بعد مخس سنوات، ترجم 
كتابه  الغطاء )ت:1350هـــ( يف  الشيخ عيل كاشف 
مريزا  حفيد  عباس  »السيد  قائاًل:  املنيعة  احلصون 
فاضاًل  عاملًا  كان  احلائري  الشهرستاين  مهدي  حممد 
يوم  يف  كربالء  يف  وتــويف  ــدًا«،  زاه جمتهدًا  نقيًا  تقيًا 
القعدة سنة )1300هـ(، ودفن يف  األربعاء 23 ذي 

مقربة الشهرستانية يف الرواق احلسيني)25(.

ــح الــشــهــرســتــان املــتــوىف سنة د.  ــال املــــريزا ص
)1309هـ(:

املرجع  وتقدير  باحرتام  حظي  ــارزًا  ب عاملًا  كان 
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السيد  الشريازي  املجدد  عرصه  يف  األكــرب  الديني 
)1312هـــ(،  سنة  املتوىّف  حسن  حممد  املريزا  احلاج 
عاملٌ جليٌل، تزوج من السيدة حافظة احلكيم احلائري، 
بالشهرستاين،  ــا  ُاسهت ــراد  أف تلقب  طريقها  وعــن 
املوسوي  مهدي  حممد  املريزا  السيد  له  ولدت  وقد 

الشهرستاين الثاين املتوىف سنة 1333هـ )62(.

الثانية  مجادى  يف  الشهرستاين  صالح  املريزا  تويف 
جملس  الشريازي  املجدد  أقام  وقد  كربالء،  مدينة  يف 
أيام  أربعة  ملدة  سامراء  مدينة  يف  روحه  عىل  الفاحتة 
الشيخ  الشعراء بضمنهم  متتالية)27(، ورثاه عدد من 
نظم  الــذي  ـــ(،  ــيل)ت:1325ه نوح احل بن  محــادي 

قصيدة جاء يف أوهلا:

ــاء ـــ ـــ هــب الــــعــــراق  ــاد  ــــ عـ ــد  ــ ق اآلن 

مــســاء ــراق  ــعـ الـ ذوي  ــاح  ــب ص وغــــدا 

ـــــن              أعــي ــرت  ــ قـ ــدي  ــ ــه ــ امل أيب  ــوى  ــنـ بـ

ــذاء ــــ ــة هبــــن قـ ــمـ ــاطـ ــن فـ ــ ــ ــان اب ــ ــ ك

ــوارخ ـــ ـــ ــلــمــكــرمــات ص وعــلــت بـــه ل

ــداء صـ الــكــائــنــات  ــى  ــ ألق أودت 

متحليًا املــصــطــفــى  ابـــن  مـــن  ــت  ــدب ن

ــاء)28( ــ ـــ ــ ــي ــ ــة وتـــعـــفـــفـــًا وح ــ ــروم ــ أك

حممد  بن  حسني  حممد  القاسم  أبو  املريزا  السيد  هـ. 
عيل بن حممد حسني احلائري )ت: 1315هـ(:

الدين  ــال  رج وأكــابــر  العلامء  أعاظم  من  كــان 
ألّن  بالشهرستاين  ــرف  ع عـــرصه،  يف  كــربــالء  يف 
الشهرستاين)29(،  مهدي  املــريزا  العالمة  سبط  أباه 
ومنشؤه  بكرمانشاه،  ومولده  شهرستان،  من  أصله 

ذكره  وقد  بكربالء)30(،  ووفاته  وإقامته  بمرعش، 
اجلليل  الفاضل  »العامل  بقوله:  القمي)31(،  عباس 
واملحقق املدقق الذي ال يوجد له بديل السيد السند 
صاحب  الشهرستاين  حسني  حممد  املعتمد  والركن 
املؤلفات الفائقة« منها: التوحيد)32(، شوارع األعالم 
يف  الطيور  ــرية  وخ ــالم)33(،  ــ اإلس ــع  رشائ رشح  يف 
الرشيف عن  الكتاب  التفاؤل)34(، ورسالة يف حفظ 
املسؤول يف علم  بالتحريف)35(، وغاية  القول   شبهة 
اإلجتهاد،  ولباب  والغديرية)37(،  األصـــول)36(، 

واللباب يف اإلسطرالب، وحتقيق األدلة)38(.

وقد فارق احلياة بعد مدة وجيزة من وفاة والده، 
قرب  املطهر  ــرواق  ال يف  ودفــن  الرشيف  احلائر  يف 
العام  من  )3/شــوال(  اخلميس  ليلة   ،الشهداء

املذكور)39(.  

حممد  املــريزا  السيد  إنتساب  بالذكر  اجلدير  من 
حممد  بن  عيل  حممد  بن  احلسيني  املرعيش  حسن 
اشتهر  الـــذي  احلسيني،  املــرعــيش  إسامعيل  عــيل 
الشهرستانية،  مع  املصاهرة  طريق  عن  بالشهرستاين 
الشهرستاين،  مهدي  حممد  املريزا  بنت  من  تزوج  إذ 
كبار  املرعيش احلسيني من  املريزا حممد حسن  وكان 

جمتهدي عرصه وفحول علامء زمانه)40(.

سادات  من  الشهرستانية  األسة  تألفت  وهكذا 
املريزا  األعىل  جدهم  إىل  بالنسب  يمّتون  موسويني 
وســادات  الشهرستاين،  املــوســوي  مهدي  حممد 
االعىل  جدهم  إىل  باملصاهرة  ينتسبون  حسينيني 
املذكور من ناحية األم، وعلامء آخرين منهم ال يتسع 

املجال هنا لذكرهم.
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المبحث الثاني: ال�شيد محمد مهدي 

ال�شهر�شتاني

لعل أبرز من محل نسب آل الشهرستاين هو السيد 
الذي  الشهرستاين،  املوسوي  مهدي  حممد  املــريزا 
التقليد  ومراجع  والفقهاء  العلامء  مشاهري  من  كان 
العراق،  يف  الشهرستانية  االُسة  ورأس  زمانه،  يف 
كل  وهم  األربعة:  املهادي  أحد  وهو  وعميدها)41(، 
له(،  )املرتَجم  الشهرستاين  مهدي  حممد  السيد  من 
مهدي  حممد  والسيد  كربالء،  مدينة  استوطن  الذي 
الذي  الطباطبائي )ت: 1212هـــ()42(،  العلوم  بحر 
حممد  والشيخ  هبا،  وأقــام  النجف  مدينة  إىل  انتقل 
املقيم يف  النراقي بن أيب ذر )ت:1209هـــ(،  مهدي 
املعروف  اخلراساين،  والسيد حممد مهدي  تربيز)43(، 
 ،)44(بالشهيد الثالث الساكن مشهد االمام الرضا
األصويل  العامل  تالمذة  وأنبه  وأشهر  أجلِّ  من  وهم 

املؤسس الوحيد البهبهاين يف كربالء)45(.

املجالس)46(  حماسن  كتابه  يف  سلامن  السيد  ذكره 
بقوله: »كان عاملًا عابدًا متورعًا بارعًا يف العلوم، غاية 
ذوي  وملجأ  زمانه،  السادات  آية، سيد  الفراسة،  يف 

احلاجات يف أوانه، خرياته وحسناته وفرية«.

اإ�شمه ون�شبه:. 1

بن  القاسم  أبو  املريزا  بن  مهدي  حممد  السيد  هو 
املريزا  بن  احلسن  الدين  جالل  بن  اهلل  روح  املــريزا 
حممد  الدين  جــالل  بن  الصدر  حممد  الدين  رفيع 

الدين  صــدر  بــن  عــيل  الــديــن  زيــن  بــن  الفتوح  أيب 
مهدي  بــاملــريزا  ويــعــرف  املــوســوي،  الشهرستاين 
موسى  إىل  نسبه  وينتهي  احلائري)47(،  الشهرستاين 
اإلمام  بن  األصغر  املرتىض  إبراهيم  بن  سبحة  أبو 
فضل  السيد  ساللة  من  وهو   الكاظم موسى 
طهامسب  للشاه  األعظم)48(  الوزير  الشهرستاين  اهلل 
ـــ/  ــ ـــ/1514م-984ه ــ )919ه الصفوي  األول 

1576م()49(.

ولدته وحياته:. 2

يف  أصفهان  بمدينة  ـــ  1130ه سنة  حــوايل  ولد 
إيران، وجاء عىل لسانه: »ولدت بعد والدة صاحب 
مع  وترعرع  وشهرين«)50(،  سنة  بألف   الزمان
سنة  كربالء  إىل  هاجر  ثم  بلدة شهرستان،  يف  أسته 
1188هـ، أي يف القرن الثاين عرش اهلجري)51(، عىل 
وانقراض  أصفهان)52(  عىل  األفغانيني  استيالء  اثر 
الدولة الصفوية)53(، فاستوطن كربالء وامتلك فيها 
عقارات ودورًا تقع أكثرها يف منطقة باب السدرة يف 
اجلهة الشاملية من صحن اإلمام احلسني، الذي 
)إحدى حمالت  آل عيسى  بمحلة  وقتئذ  يسمى  كان 
كان  الذي  داره  أصبح  ثم  ــذاك(،  آن األربــع  كربالء 

يقطنه يف باب السدرة ديوانًا لبيت الشهرستاين)54(.

بيت  من  هاجر  من  أول  مهدي  حممد  املريزا  يعد 
الشهرستاين إىل كربالء بعد أن كان جده األعىل جالل 
الدين حممد أبو الفتوح املشهور بــ )أمري النظام()55( 
يسكن كربالء يف منتصف القرن العارش اهلجري ثم 

هاجر إىل بالد فارس)56(.
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درا�شته:. 3

دراسته  ــامل  إك إىل  مهدي  حممد  املـــريزا  توجه 
احلوزوية، بعد استيطانه كربالء، واستقراره فيها)57(، 
والفقه  واحلديث  بالتفسري  مكثفة  ــًا  دروس وتلقى 
واللغة، واشتهر هبا)58(، وقد مال إىل طريقة الفاضل 
من  واقتبس  الفقه،  يف  البحراين)ت:1186هـ()59(، 
إىل  البداية  من  العالمة)61(  وقواعد  اللمعة)60(  رشح 
النهاية، ومن احلديث وغريه، وهو مع تبحره فيه غري 

مائل إىل التأليف والتصنيف)62(.

بأنه  الشهرستاين  مهدي  حممد  املريزا  عرف  وقد 
من كبار العلامء املقلَّدين، ومن جهابذة فقهاء عرصه، 
من  وأحفاده  اجلليلة  واستــه  العامر  بيته  زال  وال 
قدموا  منهم فطاحل  الفضالء واألعيان، وبرز  نخبة 

للرشيعة اإلسالمية واملجتمع خدمات جلية)63(.

اأ�شاتذته و�شيوخه:. 4

العلامء  من  طائفة  عىل  مهدي  حممد  املريزا  تتلمذ 
البارزين وروى عنهم قراءة وسامعًا وإجازة، وأصبح 
عليهم من العلامء املقلَّدين، اذ »حض عىل وجوه أهل 
العلامء  مشاهري  عىل  تتلمذ  ثم  واملدرسني،  الفضل 
أجالء  من  يعد  وأصبح  واملذهب،  الدين  وأقطاب 
إىل  وأكابرهم،  الفقهاء  ووجوه  وأعاظمهم،  العلامء 
والتقوى«)64(،  والورع،  القداسة،  من  عظيم  جانب 
عرصه،  علامء  فحول  يد  عىل  وصوله  لدى  وتلقى 
أكمل  حممد  األفضل  بن  باقر  األغا  الشيخ  أمثال: 
البهبهاين وخترج عىل دروسه)65(،  بالوحيد  املعروف 
والشيخ حمّمد مهدي الفتوين العاميل )1138هـ()66(، 

والشيخ يوسف البحراين، والذي كان غالبًا ما يروي 
عنهام)67(، ومها من مشايخ إجازاته)68(.

تالميذه:. 5

إجازة  شيوخ  كبار  من  الشهرستاين  املــريزا  د  ُيعَّ
منهم  العلامء،  من  كثري  عليه  خترج  وقد  احلديث، 
البهبهاين  الكرمنشاهي  عيل  حممد  بن  أمحد  الشيخ 
)ت:1235هـ(، حفيد الوحيد البهبهاين)69(، واملوىل 
شمس الدين بن مجال الدين البهبهاين )ت:1247هـ( 
)ت:  العاميل  املوسوي  حمّمد  الدين  صدر  والسّيد 
تقي  حممد  بن  مهدي  حمّمد  والسّيد  ـــ()70(،  1263ه
الطباطبائي التربيزي)ت:1241هـ()71(، الذي روى 
ـــ)72(،  1205ه سنة  شعبان   20 بتاريخ  إجــازة  عنه 
الكاظمي  التسرتي  إسامعيل  بن  اهلل  أسد  والشيخ 
)ت:1234هـــ()73(، والشيخ أمحد بن مهدي بن أيب 
ذر النراقي الكاشاين )ت: 1278هـ()74(، والفقيه عبد 
املحسن بن مبارك اللويمي )ت: 1250هـ(، والسيد 
املوسوي)75(،  الكنتوري  حسني  حممد  بن  قيل  حممد 
االخباري  النبي  عبد  بن  حممد  املريزا  الدين  ومجال 
بن  القاسم  وأبو  1232هـــ()76(،  )ت:  النيسابوري 
املريزا  وأجاز  املوسوي)77(،  النقي  عيل  بن  احلسني 
حممد مهدي القايض الكبري سنة 1198هـ، ثم روى 

األخري عنه)78(، وغريهم)79(.

اإجازاته لتالميذه:. 6

اإلجازات  من  عدد  الشهرستاين  للمريزا  صدر 
الشيخ  مثل  بالرواية،  أغلبها  كانت  والتي  لتالمذته، 
برواية  أجازه  الذي  )ت:1241هـ(  اإلحسائي  أمحد 
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الكاظمي  التسرتي  اهلل  أسد  املال  والشيخ  احلديث، 
ونفائس  األنــوار  مقابس  صاحب  ـــ(،  )ت:1234ه
األطهار،  وعرتته  املختار  النبي  أحكام  يف  ــرار  األب
اخلوانساري  املوسوي  جعفر  القاسم  أبو  والسيد 
آقا  بن  عيل  ــوىل  وامل منه،  املجاز  ـــ(،  ــ )ت:1238ه
مهدي  حممد  بــن  ــد  أمح واملـــوىل  الــتــربيــزي،  كاظم 
املستند  كتاب  صاحب  ـــ(  ــ )ت:1245ه النراقي 
اخلبوشاين  التربيزي  عيل  حممد  والشيخ  والعوائد، 
ــازه سنة )1193هــــ(،  ـــ(، الــذي أج ــ )ت:1236ه
املال  والشيخ  اهلندي،  النقوي  عيل  دلــدار  والسيد 
حممد فاضل السمناين، واملريزا مهدي بن مريزا حممد 
)ت:1241هـ(،  التربيزي  الطباطبائي  القايض  تقي 
الــنــجــفــي)ت:1226هـــ(  العاميل  جــواد  والسيد 
صاحب كتاب مفتاح الكرامة، والسيد حجة اإلسالم 

الرشتي، وغريهم ممن رووا عنه)80(.

التي  اإلجــازة  تفاصيل  معرفة  للقارئ  ويمكن 
منحها حممد مهدي الشهرستاين لتلميذه  الشيخ املال 
علام   ،)81()2( رقم  امللحق  يف  السمناين  فاضل  حممد 
أهنا موجودة يف كتاب )الكشكول يف الفوائد املتفرقة( 
الشهرستاين  املري حممد حسني  بن  للمريزا حممد عيل 
احلاج  ولــده  خزانة  يف  وكانت  احلائري،  املوسوي 
املريزا حممد حسني الشهرستاين )ت:1315هـ()82(. 

موؤّلفاته:. 7

واملؤلفات،  املصنفات  من  عــددًا  املــريزا  صنَّف 
وغريمها،  والفقه  التفسري  يف  مصنفات  ثامنية  بلغت 
منها: الفذالك يف رشح املدارك، أو مدارك األحكام 
العاميل  احلسن  أيب  بن  عيل  بن  حممد  للسيد  الفقه  يف 

مفاتيح  عىل  كحاشية  والرسائل  ـــ(،  )ت:1104هـ
يف  واملصابيح  ــاين)83(،  ــاش ــك ال للفيض  ــع  الــرشائ
وبعض  الكريم،  القرآن  سور  بعض  وتفسري  الفقه، 
النور إىل  تَر أي منها  الكراريس وكلها خمطوطة، ومل 
الطباعة أو التحقيق، وذكر السيد سلامن آل طعمة)84( 
مؤلفاته، بقوله: »أطلعني عليها حفيد املرتَجم البحاثة 
إبراهيم  السيد  بن  صالح  السيد  املرحوم  اجلليل 

الشهرستان«.

وفاته:. 8

بمدينة  الشهرستاين  مهدي  حممد  ــريزا  امل ــّويف  ُت
1216ه  صفر  من  عرش  الثاين  يف  املقدسة  كربالء 
بمدينة كربالء املقّدسة)85(، وهي السنة التي أغارت 
أعراب ابن سعود الوّهايب عىل كربالء املقّدسة غازية، 
حياته  يف  لنفسه  أعّدها  قد  كان  التي  بمقربته  وُدفن 
رواق  يف  احلسيني،  احلرم  يف  الشهداء  قبور  خلف 
كام  أصبحت  والتي  األسدي)86(،  مظاهر  بن  حبيب 
علمنا سلفًا مقربة األُسة الشهرستانية، والتي ضمت 
كام  تعرف  فأصبحت  وأحفاده،  أوالده  جثامن  أيضًا 

ذكرنا بـ )مقربة االُسة الشهرستانية()87(.

أبيات  الساموي)88(  حممد  الشيخ  وفاته  أرخ  وقد 
شعرية، قائاًل:

اإليــــــامن                   ذو  ــدي  ــ ــهـ ــ املـ ــد  ــ ــي ــ ــس ــ وال

شـــهـــرســـتـــان ألرض  واملـــنـــتـــمـــي 

ــام غـــرب ــ ــه ف ــهـ ــدر وجـ ــ ــاب بـ ــ ــد غـ ــ ق

خــــوا وجـــــٌه غـــرٌب ــوا فــــأرَّ ــمـ ــلـ وأظـ
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احلسيني  عيل  حممد  ــريزا  امل سبطه  وفاته  وأرخ 
الشهرستاين املرعيش قائاًل:

ــاًل             ــائ ــعــاه ق ــن فــــراح هـــدى الــتــاريــخ ي

نائبه فـــات  قـــد  املـــهـــدي  عـــىل  عــزيــز 

وكذا قوله: أدخل يف الفردوس مهدينا)89(.

اأقوال العلماء فيه: . 9

ترك عدٌد من العلامء البارزين بصامت واضحة يف 
ما  الشهرستاين من خالل  املريزا حممد مهدي  تاريخ 
كانت  والتي  والثناء،  املديح  سطروه عنه من كلامت 
خري دليل عىل كل ما كان عليه املريزا املتفقه يف العلم 
وإصالحات  إنجازات  من  قدمه  ما  وكل  والدين، 
جلية  يف مدينة كربالء، وقد قال عنه ُاستاذه الوحيد 
املاجد  السند  السيد   ...« له:  إجازته  يف  البهبهاين 
الباذل  العامل  الفاضل  د  املسدَّ املؤيَّد  املوفق  األجمــد 
الكامل املحقق املدقق الزكي الذكي اللوذعي األملعي 
املتعايل  الرفيع  والنسب  العايل  الفائق  احلسب  ذو 
صاحب الذهن السليم والطبع املستقيم والفهم اجلّيد 
احلسنة  واألخالق  الكاملة  واحلذاقة  التامة  والفطانة 
مستجمع  واملتكاملة  الــزائــدة  والــكــامالت  البالغة 
العلوم العقلية والنقلية العامل الرباين ولدي الروحاين 

اآلمريزا حممد مهدي امللقب بالشهرستاين...«)90(.

عبد  بن  حسن  حممد  السيد  تلميذه  عنه  قال  كام   
الرسول احلسيني الزنوزي )ت: 1223هـ( يف كتابه 
رياض اجلمة)91(: »... السيد اجلليل واألستاذ النبيل 
املريزا حممد مهدي بن أيب القاسم املوسوي الشهرستاين 
األصفهاين الساكن باحلائر، شيخنا األجمد عامل فاضل 

كامل باذل حمقق مدقق متبحر جامع ثقة ثبت ضبط 
متكلم فقيه وجيه رشيف األخالق كريم األعراق ذو 
احلسب اجلليل والنسب اجلميل علم األئمة األعالم 
الرشيفة معروفة بقضاء  أوقاته  وسيد علامء اإلسالم 
برتويج  مستغرقة  املنيفة  وأيامه  املسلمني  حوائج 
الرشيعة احلنيفة والدين وهو باسط يد اجلود والكرم 

لكل من قصد وأّم...«.

بقوله:  كتابه)92(  يف  الطربيس  النوري  ــره  وذك
السيد  امللة...  ونواميس  األجلة  »املشايخ  من  هو 
مهدي  حممد  السيد  اآلمــريزا  الرباين  اجلليل  املتبحر 
مرشفه  عىل  احلسيني  للمشهد  املجاور  الشهرستاين 
بحر  الطباطبائي  العالمة  السيد  أوىص  كام  السالم«، 
العلوم قبل وفاته بأن: »ال يصيل عيلَّ إال جناب العامل 
من  كان  ألنه  الشهرستاين«،  مهدي  اآلمريزا  الرباين 

خواص أصحابه وحامل أساره)93(.

المبحث الثالث: دور الميرزا محمد مهدي 

ال�شهر�شتاني العلمي والعمراني في كربالء

 مجل�ض اآل ال�شهر�شتاني. 1

كانت كربالُء مركزًا من مراكز اإلشعاع الفكري 
ألهل  أتاح  مما  للفكر،  وملتقًى  واألديب،  والعلمي 
العلم واألدب أن يلتقوا ويتبادلوا املعارف واخلربات 
لتلك  وكان  ــالح،  واإلص التوجيه  يف  أثر  من  هلا  ملا 
وديني  سيايس  تاريٌخ  واألدبية  العلمية  املجالس 
حافٌل، إذ أسهمت يف تكوين النهضة األدبية والفكرية 
من  اإلسالمي  العريب  الــرتاث  إحياء  عىل  وعملت 
التي  والعلمية  األدبّية  واملجالس  الندوات  خالل 
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تعقد يف الدور واملساجد، فكثرت فيها منازل العلم 
ودور القرآن، وعرفت مدينة كربالء باهنا غنّية بفنون 

املناظرة واملساجلة واجلدل.

عامرة  أدبّية  منتديات  عن  عبارة  هي  واملجالس 
ومحلة  والشعر  األدب  رجــال  من  الفحول  ضّمت 
األقالم ورجال الدين ووجهاء املدينة، وكانت ُتعقد 
املصنفون  عليها  وأطلق  األسبوع،  من  معيَّنة  أّيام  يف 
أهم  من  تعدُّ  والتي  الكربالئّية(  )الــدواويــن  اسم 
الفكري  الوعي  تبلور  عىل  ساعدت  التي  العوامل 
هذه  شهدت  وقد  الكربالئي،  املجتمع  أغلبّية  لدى 
وخارجها  املدينة  أبناء  من  واسعًا  إقباالً  املجالس 
عدٌد  حيضها  كان  إذ  الدينية  املناسبات  يف  سّيام  ال 
مثل  االخرى  العراقية  املدن  ومثقفي  أدباء  من  كبرٌي 
هذه  شهرة  استهوهتم  الذين  والنجف  واحلّلة  بغداد 
املجالس وما يدور يف رحاهبا من مواضيع إجتامعية 
وسياسية وأدبية، ومتّيزت هذه املجالس عن املجالس 
انعقادها  باستمرار  ــدن  امل يف  تقام  التي  ــرى  األخ
الفقهاء  والسيام  الدين  رجال  وعضوية  وانتظامها 
واألدبّية  العلمّية  املجالس  غدت   حتى  منهم)94(، 
بفنون  للتزود  العلمية  واملعاهد  املدارس  عن  بدياًل 
املساجد  يف  تعقد  كانت  ما  وغالبًا  واألدب،  الثقافة 
والبيوت)95(، ثم تطّورت بمرور الزمن من جمالس 
إىل  األدبّية  املطارحات  عىل  اقترصت  وعلمّية  أدبّية 
جمالس فكرّية تناقش فيها خمتلف القضايا العاّمة التي 
ختّص جمتمع مدينة كربالء)96(، فكان سادة املجالس 
املعاشية  أمورهم  لدراسة  الناس  بعاّمة  جيتمعون 
أمور  كّل  يف  إليهم  الناس  فيلجأ  مشكالهتم  وحل 
أدبّية  ندواٍت  اختذوها  كام  فيها،  ليحّكموهم  احلياة 

يتطارحون فيها الشعر ويتذاكرون فيها ِسري األولني 
وطرائف القصص، وتنسيهم مشاكل احلياة،  فيقضون 

فيها ساعات يف جو من الغبطة واالرتياح)97(.

وأبرز من إشتهر هبذه الدواوين هو جملس السّيد 
الشهرستاين إذ يعود تارخيه إىل عهد السيد حمّمد مهدي 
الشهرستاين الذي أّسسه عام )1160هـ/1741م(، 
واألدب،  العلم  برجال  يعجُّ  عامرًا  ديوانًا  وكــان 
الشهرستاين فاعاًل إىل مطلع سبعينيات  وظلَّ جملس 
القرن العرشين حيث شمله اهلدم بعد توسيع املنطقة 

.)98(املحيطة بصحن اإلمام احلسني

املــريزا  يد  عىل  الشهرستاين  آل  جملس  تأسس 
منه  متخذًا  الشهرستاين،  مهدي  حممد  العالمة 
موضعًا للتحدث عن شؤون احلياة اليومية، كام كان 
والفقهاء  العلامء  من  نخبة  حيضه  علميًا  جملسًا  يعد 
للتشاور يف أمور الدين والدنيا، وكان الشعر اهلزيل 
يف  واسعًا  حيزًا  تشغل  اهلزلية  واحلكايات  والنكات 
املجلس، اذ تقام فيه جتمعات أدبية حيضها مجع من 
حفالت  إقامة  عن  فضاًل  وشعرائها،  كربالء  أدباء 
وكان  الرسميات)99(،  عن  بعيدة  متواضعة  متعددة 
شعراء  من  عدٌد  الديوان  هذا  حفالت  يف  يشارك 
حسني  السيد  أمثال  عدة،  أزمان  يف  وُأدبائها  املدينة 
)ت:1315هـــــ/1888م( الشهرستاين  املرعيش 
الدين  ــدر  ص السيد  الشاعر  واخلطيب   ،)100(

)ت:1411هــــــ/1992م( الشهرستاين  احلكيم 
الـــــرشق«)102(،  ــة  ــال »رس جمــلــة  صــاحــب   ،)101(

طعمة  آل  ــا  رض حممد  صـــادق  السيد  والــشــاعــر 
الشيخ  والشاعر  )ت:1401هـــــ/1982م()103(، 
عن  فضاًل  كثري،  وغريهم  احلائري)104(،  عيل  عبد 
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يف  سيام  ال  الدينية،  املناسبات  يف  االحتفاالت  إقامة 
والدات األئمة األطهارعليهم السالم ووفياهتم)105(.

وقد اختذ املجلس من شارع السدرة مقرًا له، نظرًا 
لوجود أغلب ممتلكاته فيه كام أرشنا سلفًا، إذ يطل عىل 
شارع احلائر، ويتوسطه باب كبري ُيفتح بساحة واسعة 
الضيوف  الستقبال  بالكرايس  مليئة  املدخل  عند 
ويف  مستطيلة،  غرفة  الساحة  وخلف  والوافدين، 
أعالها أخرى يتم الصعود إليها بواسطة السلم)106(.

الشهرستاين حلقب طويلة  آل  تأثري جملس  استمر 
من الزمن، إذ ظل حمفاًل من حمافل العلم واألدب يف 
املجالس  وإحياء  وجتديده  تعمريه  توىل  وقد  كربالء 
إبراهيم  السيد  أمثال  مهدي،  حممد  املريزا  أحفاد  فيه 
الشهرستاين، وأبنه من بعده السيد صالح بن إبراهيم 
الشخصيات  من  العديد  حيضه  وكان  الشهرستاين، 
الشهرستاين  آل  ُاسة  من  البارزة  والدينية  العلمية 
الدين  هبة  الكبري  واملجتهد  العالمة  مثل  وغريها 
الشهرستاين احلسيني)107(، الذي أقيم له يف )جملس آل 
الشهرستاين( بعد وفاته بتاريخ )8/ آذار/1967م( 
ــاء  واالُدب العلامء  من  العديد  حضه  تأبينٌي  حفٌل 
ضيوفه  إكرام  يف  يبالغ  مضيفهم  كان  إذ  عرصه،  يف 
منه  بالقرب  بنى  كام  عديدة)108(،  سنوات  مدى  عىل 

مسجدًا إلقامة صالة اجلامعة فيه)109(. 

وعىل أية حال، َمًثَل ديوان آل الشهرستاين ملتقًى 
لرجال الفكر واألدب يف كربالء، وهبذا فهو يعد مقرًا 
لتبادل اآلراء العلمية واملسائل الفقهية بني نخبة من 

رجاالت العرص آنذاك.

وال�شحن . 2 كربالء  مدينة  في  اأعماله 
الح�شيني ال�شريف

اخلدمات  من  بالعديد  مهدي  حممد  املــريزا  قام 
واإلصالحات يف مدينة كربالء عىل وجه العموم، ويف 
احلضة احلسينية والصحن احلسيني الرشيف خاصة، 
إذ كان السيد حممد مهدي من األثرياء املعدودين يف 
كربالء آنذاك، فضاًل عن املال الذي كان يرد عليه من 
الشهرستاين  اهلل  فضل  السّيد  األعىل  جّده  موقوفات 
وبالد  العراق  يف  املقّدسة  العتبات  لتعمري  املوقوفة 
ألنه  عليها،  املتويل  كان  أنه  السيام  وإدارهتــا،  فارس 
حينذاك)110(،  وأعلمهم  الواقف  أوالد  أرشد  كان 
من  كانت  املقدسة  احلسينية  الروضة  تعمري  فإن  لذا 

أولويات السيد حممد مهدي.

مّد  يف  فعال  بشكل  مهدي  حممد  املــريزا  شــارك 
األرشف،  النجف  مدينة  إىل  الفرات  هنر  من  املــاء 
وذكر ذلك بإسهاب السيد حسن الزنوزي يف مؤلفه 
بقوله  الشهرستاين،  املريزا  تلميذ  وهو  اجلنة  رياض 
مرتمجًا عن اللغة الفارسية: »أرسل آصف الدولة بن 
املسكن  اهلندي  خان  عيل  منصور  بن  الدولة  شجاع 
سبعة  مبلغ  لكهنو  سلطان  األصــل  والنيسابوري 
لكوك روبية إىل قدوة العلامء األعالم سيد السادات 
املوسوي  مهدي  حممد  املريزا  السيد  اهلل  آية  الكرام 
الشهرستاين املجاور باحلائر أطال اهلل بقاءه وباقرتاح 
هنر  حلفر  وذلــك  منه،  وترغيب  املذكور  السيد  من 
عريض جدًا وعميق ابتداًء من الشاطئ الواقع جنب 
تّم  وقد  األرشف،  النجف  أرض  إىل  املسّيب  جرس 
فرسخًا،   )25( تناهز  األرض  من  مسافة  يف  ذلك 
أي ما يساوي )137( كم تقريبًا، وقد انجزت هذه 
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سنة)1213هـ(«)111(،  يف  السارية  اجلارية  الصدقة 
وهذا النهر هو املعروف اليوم بنهر اهلندية، كام ابتاع 
من ضمن ممتلكاته أرضًا زراعية تقع بالقرب من مرقد 
احلر الرياحي تعرف بـ )الكرطة والكاملية( وهي التي 
تسقى من اجلدول املعروف اليوم بـ)الرشدية( الذي 
وسقي  إلرواء  مهدي  حممد  املــريزا  العالمة  حفره 
تلك األرايض الزراعية ثم إيصال املاء إىل مرقد احلر 

الرياحي)112(.

إىل  الوافدين  بأعداد  املستمرة  الزيادة  ساعدت 
زالت  وال  كانت  التي   احلسني ــام  االم ــارة  زي
مدينة  أصبحت  وبعدما  الزيارة،  مواسم  يف  تتصاعد 
كربالء مقرًا لطالب العلم والدين، لذا كان البد من 
احلفاظ عىل املرقد الرشيف والروضة املطهرة من أي 
جدراهنا،  او  ركائزها  يصيب  قد  ضعف  او  تصدع 
السيد  بادر  إذ  له،  املرتَجم  حقبة  يف  حدث  ما  وهذا 
من  عدد  بمساعدة  الشهرستاين  مهدي  حممد  املريزا 
بمهمة  النهوض  إىل  األعــالم  واملجتهدين  العلامء 
الرتميم بالطرق الفنية وذلك سنة )1213هـ(، إذ كان 
الوقوف  يف  وإرصارًا  رغبة  وأشدهم  محاسًا  أكثرهم 
احلرم  يف  ــالح  واإلص التعمري  أعــامل  من  مجلة  عىل 
احلسيني، بمشورة وتأييد السيد املري عيل الطباطبائي 
اجتمعا  )1217هـ(  سنة  ويف  ـــ()113(،  )ت:1231ه
بعدد من املعامريني الفنيني اهلنود واإليرانيني القاطنني 
الشهرستاين  السيد  عىل  ــاروا  أش الذين  كربالء  يف 
بني  احلائلة  والقواطع  الدعائم  مجيع  رفــع  بلزوم 
فيه  ليصبح احلرم واسعًا ال فواصل  األروقة واحلرم 
وال حواجز رشيطة أاّل يمس دعائم القبة ومعامل القرب 
اهلنديس  الرشيف أي رضر، وأن حيافظ عىل طابعها 

القديم)114(، لذا تم االتفاق عىل رفع القاطع احلائل 
ليكون  الشهداء  وقبور   ،احلسني االمام  قرب  بني 
حائرًا ومشهدًا واحدًا، عىل أن تكون القبة عىل حاهلا، 
البنائني وأجابوه لذلك، فبدأوا باحلفر، وبناء  فجمع 
دعامة كبرية لتقوية القبة الرشيفة، ومن ثم حفروا من 
املقابل  الركن  وهو   ، احلسني  اإلمام  قدم  جهة 
لضيح عيل األكرب بن االمام احلسني ، فبينام هم 
كذلك وجدوا منفذًا يؤدي إىل سداب كبري مسقوف 
من  الطباطبائي  السيد  اقرتب  وملا  النخل،  بجذوع 
فأمر  الرسداب وجد جثامن عدٍد من شهداء الطف، 
بسد املنفذ فورًا وعدم اإلقرتاب منه، وأن يبنوا ُاسسًا 
قبور  أحٌد  فوقه، كي ال يمس  باآلجر واجلص  متينة 
الشهداء بسوء، فبارش العامُل البناَء عىل الفور وأمتوه 
حتى السقف وأزالوا احلائل من مكانه كام هو الوضع 
عليه حاليًا)115(، كام عملوا عىل إعادة تشييد الرواق 
اجلهة  الرشيف من  املجاور للضيح احلسيني  القبيل 
الغربية، وأتم ذلك التعمري، وجعله بشكل خيتلف عن 

الرتتيب الفني القديم الذي كانت عليه سابقًا)116(.

شمل الصحن احلسيني الرشيف تعمريات السيد 
بن  حسني  حممد  السيد  ولده  مع  الشهرستاين  املريزا 
ســـادن)117(  بمساعدة  الشهرستاين،  مهدي  حممد 
احلضة آنذاك السيد جواد بن كاظم آل نرص اهلل)118(، 
مهدي  حممد  السيد  دار  يف  البناء)119(  مواد  بوضع 
وولده والتي كانت قريبة جدًا من باب السدرة، وذلك 
الرشيف،  الصحن  إىل  والعامل  املــواد  نقل  ليسهل 
وجيء بالعامل ملبارشة العمل، بعد أن افتعل السادن 
مشادة بني مجاعة من املدينة )متفق عليها( إلهيام وايل 
املدينة آنذاك باضطراب األوضاع، وإقناعه بضورة 
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إغالق احلرم حتى هتدأ األمور، وذلك ألن الوايل كان 
ملتزمًا املفتي السني، وكان مقره يف املسجد، وقد قرر 
السادن وأهل املدينة تغيري مقر املفتي)120(، فانتظروا 
املتفق  التجوال  حظر  فرتة  وأثناء  الليل  جاء  حتى 
عليها قام العامل بنقل مواد البناء، وتكملة العمل يف 
اإليعاز  فتم  العمل  انتهى  حتى  واحد،  وهنار  ليلتني 
السادن  وأخرب  بإيقافها،  الشغب  أعامل  مفتعيل  إىل 
الشغب  وأعــامل  املدينة  يف  اإلضطراب  بأن  الــوايل 
أبواب  فتح  عىل  الوايل  فوافق  عليها،  القضاء  تم  قد 
احلرم احلسيني، وفوجئ املفتي بأن املسجد قد أصبح 
ضمن احلرم، مما أثار غضب الوايل فاشتكى إىل حاكم 
إىل  القضية  ورفعت  بيك)121(،  مراد  الرتكي  كربالء 
فلام  احلقائق،  لتقيص  وفدًا  فأرسل  العثامين  السلطان 
كشف الوفد املكان مل يَر أثرًا من تلك األحداث التي 
حتدث عنها الوايل)122(، ترك األمر للمصاحلة فأفرغ 
الرشقية  اجلهة  مسجدًا)123(، عىل  الشهرستاين  السيد 
آخر  جامعًا  بنى  كام  للمفتي،  احلسيني  الصحن  من 
من  الرشيف  الصحن  يف  الروضة  خارج  عنه  بدالً 
وجعل  الصايف،  باب  مدخل  ُقــرب  الرشقية  جهته 
للمفتي)125(،  اجلديد  املقر  الصغري)124(،  الصحن 
إبراهيم  السيد  رضيح  إدخال  إن  الباحثون  ويعتقد 
والغريب  الشاميل  الرواقني  وإنشاء  احلرم  إىل  املجاب 

كانت ضمن تلك احلقبة)126(.

كام شملت إصالحاته رضيح الشهداء، الذي كان 
باإلمكان الطواف حوله، فحرصه بني ثالثة جدران، 
مقربة  املذكور  الضيح  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  وشيد 

ألسته تعرف اليوم باسم مقربة الشهرستاين)127(.

الخاتمة

إجيازها  يمكن  عــدة  نتائج  إىل  البحث  توصل 
باآليت:

برزت العديد من االُس العلمية يف كربالء، كانت . 1
هلا بصامت واضحة يف تطور املدينة يف نواٍح عدة، 
فضاًل عن ظهور رجاٍل أفذاذ تركوا أثرًا واضحًا 
يف تاريخ املدينة من خالل األعامل واإلنجازات 
رقيِّها  يف  وسامهت  كربالء  مدينة  خدمت  التي 
حُيص  وال  ُيعد  ال  ما  وتقديم  والثقايف،  الديني 
من اآلثار واملؤلفات العلمية والفقهية والفكرية 

والفلسفية، وحتى السياسية واالجتامعية.
فتحت األس العلمية الباب للعديد من اهلجرات . 2

السيام بعد ازدهار املدينة وتعمري املراقد املطهرة، 
تشدها  التي  الروحي  اإلنتامء  عوامل  عن  فضاًل 
إذكاء  إىل  الطريق  هي  كانت  والتي  كربالء  نحو 
هنضة علمية وأدبية وفكرية كونت إرثًا حضاريًا 

عظياًم يف تاريخ املدينة.
تعاقب العلامء من ُاسة آل الشهرستاين القاطنني . 3

يف مدينة كربالء، والذين توارثوا العلم واألدب 
العلمية  مآثرهم  فيها  وسجلوا  جيل،  بعد  جياًل 
اإلمامي  التاريخ  أغنت  من مؤلفات ومصنفات 
وجه  عىل  والكربالئي  عامة،  بصورة  اجلعفري 
احلسينية  الروضة  تعمري  عن  فضاًل  اخلصوص، 
مجيع  من   احلسني االمام  زوار  وخدمة 
العامل  شخصية  يف  وجدناه  ما  وهذا  النواحي، 

الفقيه السيد املريزا حممد مهدي الشهرستاين.
كان علامء كربالء عىل مر االزمان، ومنهم السيد . 4
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املريزا الشهرستاين أداة بناء وعاماًل مهاًم يف انشاء 
واحلفاظ  وتعمريها  املقدسة  احلسينية  الروضة 

عليها من التصدع أو االهنيار.

المالحق:

الملحق رقم 1: اإجازة الوحيد البهبهاني لل�شيد 
محمد مهدي ال�شهر�شتاني:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

وآله  حممد  عىل  اهلل  وصىل  العاملني  رب  هلل  احلمد 
قد  وبعد  الــديــن.  يــوم  إىل  املعصومني  الطاهرين 
استجاز مني السيد السند املاجد األجمد املوفق املؤيد 
املدقق  املحقق  الكامل  الباذل  العامل  الفاضل  املسدد 
الفائق  احلسب  ذو  األملعي  اللوذعي  الذكي  الزكي 
العايل والنسب الرفيع املتعايل صاحب الذهن السليم 
والطبع املستقيم والفهم اجليد والفطانة التامة واحلذاقة 
الكاملة واألخالق احلسنة البالغة والكامالت الزائدة 
العامل  والنقلية  العقلية  العلوم  مستجمع  واملتكاملة 
الرباين ولدي الروحاين اآلمريزا حممد مهدي امللقب 
بالشهرستاين وفقه اهلل ملراضيه، وجعل له كل يوم خريًا 
من ماضيه، فأجزت له أن يروي عني مجيع مصنفايت 
املعروفة ومسموعايت ومرويايت عن مشاخيي األماجد 
األفاضل العظام وأساتيذي الذين هم أساتيذ األنام 
يف دهورهم واألعوام املشهورين عند اخلاص والعام، 
تغمدهم اهلل بغفرانه، وأسكنهم فسيح جنانه، وأساله 
وفقه اهلل للتأييدات الربانية والتوفيقات السبحانية أن 
بذلك  تعاىل  اهلل  يزيد  كي  دعواته،  أوقات  ينساين  ال 
حممد  األذل  األقل  وأنا  وكامالته،  وتوفيقاته  تأييداته 

وكرمه  ولطفه  بمنِّه  عنهام  عفى  أكمل  حممد  بن  باقر 
وعطفه آمني آمني رب العاملني)128(.

مهدي  محمد  ال�شيد  اإجازة   :2 رقم  الملحق 
ال�شهر�شتاني لتلميذه ال�شيخ المال محمد فا�شل 

ال�شمناني

العاملني  رب  هلل  احلمد  الرحيم  الرمحن  اهلل  »بسم 
والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء وأفضل املرسلني 
حممد وآله الطيبني الطاهرين ولعنة اهلل عىل أعدائهم 

ومبغضيهم إىل يوم الدين. 

والفاضل  العامل  العامل  مني  استجاز  فقد  وبعد 
الكامل التقي النقي الورع الصالح األملعي ذو الذهن 
عاله،  اهلل  أدام  فاضل  مال  الصائب  والفهم  الثاقب 
واالتصال  األخبار  رواة  سلك  يف  اإلنسالك  وأراد 
الدينية  العلامء  رياض  يف  رتع  ممن  كان  وملا  باألئمة، 
وكرع من حياض زالل سبيل األحاديث اليقينية وقد 
األيام وقد جتدد  الزمان يف سالف  برهة من  الزمني 
أعتاب األئمة  بتقبيل  ملا ترشف  األيام  العهد يف هذه 
 النبي زيارة  بعد  وزيارهتم  السالم  عليهم  الكرام 
إنجاح  إىل  فتسارعت  احلرام،  اهلل  بيت  حج  وإدراك 
أهاًل  لكونه  دعوته  وإجابة  طلبته  وإسعاف  رغبته 
ه  لذلك، فأجزت له أدام اهلل وجوده وأفاض عليه برَّ
يروي عني ما صحت روايته من مقروء  أن  وجوَده 
ومسموع وما جازت يل إجازته من معقول ومرشوع 
وال سيام كتب األخبار وخصوصًا األربعة السائرة يف 
االشتهار كمسري الشمس يف دائرة نصف النهار وهي: 
الكايف والفقيه والتهذيب واالستبصار ومجلة ما صنفه 
علامؤنا األعالم أعىل اهلل درجاهتم يف دار السالم يف 
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مجيع العلوم من الفقه واألصولني والتفسري واحلكمة 
إليها  طرقنا  كانت  وملا  معلوم  هو  مما  وغريها  واللغة 
كثرية متعددة اكتفينا بامليسور لقوهلم امليسور ال يسقط 
العالمة واستاذنا  به شيخنا  ما أخربنا  باملعسور وهو 
الفهامة جامع املعقول واملنقول ومستنبط الفروع من 
األصول فريد دهره ووحيد عرصه الشيخ يوسف بن 
ثراه عن شيخه  البحراين طاب  أمحد  الشيخ  املرحوم 
الشيخ  املتأخرين  وأفضل  املجتهدين  خاتم  واستاذه 
ر اهلل مرقده عن  حسني بن الشيخ حممد املاحوزي نوَّ
شيخه عالمة الزمان وأعجوبة األوان الشيخ سليامن 
شيخه  عن  املاحوزي  اهلل  عبد  الشيخ  املرحوم  ابن 
عمدة املحققني وزبدة املدققني الشيخ سليامن بن عيل 
املاحوزي البحراين عن شيخه املحدث الرباين الشيخ 
البحراين عن  العالمة  بن سليامن  الشيخ عيل  األجل 
زبدة  املحّدثني  خامتة  الكل  يف  الكل  شيخ  بل  شيخه 
طاب  الدين  هباء  الشيخ  املحققني  ورئيس  املدققني 
ثراه ثم ذكر طريق الشيخ البهائي وال حاجة إىل نقله 
اهلل  أدام  عليه  واشرتط  األربعني...  يف  مذكور  ألنه 
توفيقه ما اشرتط عيلَّ مشاخيي طاب ثراهم بالتمسك 
بذيل اإلحتياط والتقوى يف العلم والعمل فإنه أهل 
جيرتي  وال  جرسًا  للناس  رقبته  جيعل  ال  وأن  لذلك 
الوقوف عند  فإن  فيام وضح مآخذه  الفتوى إال  عىل 
الشبهات خري من االقتحام يف اهللكات، ملتمسًا منه 
أن ال ينساين يف احلياة وبعد املامت خصوصًا يف أعقاب 
وكتبه  والسالم  الدعوات  استجابة  ومظان  الصالة 
بن  الغني حممد مهدي  ربه  إىل رمحة  املربوبني  أحوج 
أيب القاسم املوسوي الشهرستاين أصاًل واألصفهاين 

مولدًا والكربالئي مسكنًا بل مدفنًا«)129(.

 الهوام�ض 

يف ( 1) العلمية  احلركة  تاريخ  الدين،  نور  الشاهرودي، 
والنرش  والطباعة  للتحقيق  العلوم  دار  ط1،  كربالء، 

والتوزيع، بريوت، 1990م، ص223. 

األميني، ( 2) هادي  حممد  تقديم:  واأللقاب،  الكنى 
ج2،  1960م،  طهران،  الصدر،  مكتبة  منشورات 

ص376.

األوىل: ( 3) مدن:  لثالث  إساًم  شهرستان  عرفت  وقد 
آخر  يف  وخوارزم  نيسابور  بني  خراسان  شهرستان 
حدود خراسان يقال هلا رباط شهرستانة خرج منها أبو 
بن أيب  الفتح  أبو  بن أمحد  الكريم  الفتح حممد بن عبد 
القاسم بن أيب بكر الشهرستاين )ت: 548هـ( صاحب 
أمري  طاهر  بن  اهلل  عبد  بناها  والنحل،  امللل  كتاب 
والثانية: شهرستان قصبة  املأمون،  خراسان يف خالفة 
شهرستان  والثالثة:  فارس،  أرض  من  سابور  ناحية 
زرنروذ  هنر  عىل  وهي  بأصبهان  جي  مدينة  إىل   نسبة 
توابع  من  تعد  فإهنا  وبذا  اصبهان(  يف  هنر  اسم  )وهو 
مهدي.  حممد  السيد  املريزا  ينتسب  وإليها  أصبهان 
ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج3، ص377؛ 
ابن األثري عز الدين بن األثري اجلزري )ت: 630هـ(، 
اللباب يف هتذيب األنساب، دار صادر، بريوت، د.ت، 
ج2، ص217؛ الفيومي، أمحد بن حممد بن عيل املقري 
الكبري  الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح  )ت:770هـ( 
للفيومي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، 
د.ت، ج1، ص263؛ الفيومي، امحد بن حممد بن عيل 
املقري )ت: 770هـ(، املصباح املنري يف غريب الرشح 
الكبري للفيومي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 

دمشق، د.ت، ج1، ص263.

الرومي ( 4) اهلل  بن عبد  ياقوت  اهلل  أبو عبد  الدين  شهاب 
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صادر،  دار  ط2،  ج3،  البلدان،  معجم  احلموي 
بريوت، 1995م، ص376.

عباس القمي، الكنى واأللقاب، ج2، ص376.( 5)

االول: ( 6) اسامعيل  الشاه  بن  األول  طهامسب  الشاه  هو 
قرية  يف  919هـ/1514م  سنة  االربعاء  يوم  ولد 
ثاين  وهو  اصفهان  مدينة  يف  آباد  شاه  او  آباد  شهاب 
والده  وفاة  بعد  احلكم  توىل  الصفوية،  االُسة  حكام 
اختذ  سنة،   10 العمر  من  وله  930هـ/1524م،  سنة 
سنة  تربيز  مدينة  سقوط  أثر  له  عاصمة  قزوين  من 
من  بغداد  انتزعوا  الذين  العثامنيني  يد  عىل  )1533م( 
الدولة الصفوية سنة )1534م(، استمر حكمه  حكم 
54 عامًا، تويف يف 15 صفر 984هـ/1576م. ينظر: 
البرصة،  عامة،  دراسة  إيران  وصفي،  حممد  مغيل،  أبو 
تاريخ  سهيل،  حممد  طقوش،  ص248؛  1985م، 
الدولة الصفوية يف إيران، ط1، دار النفائس، بريوت، 

2009، ص108. 

هو السيد صالح بن إبراهيم بن صالح بن حممد حسني ( 7)
أدباء  من  احلائري،  الشهرستاين  املوسوي  مهدي  بن 
سنة  كربالء  يف  ولد  طهران،  يف  املستوطنني  العراق 
اإلمام  عىل  النياحة  تاريخ  له  فيها،  وتويف  1325هـ، 
أدركتها.  وشخصيات   ،عيل بن  احلسني  الشهيد 
لتفاصيل أكثر ينظر: جعفر السبحاين، موسوعة طبقات 
 ،الصادق االمام  مؤسسة  نرش:  ط1،  الفقهاء، 

مطبعة اعتامد، قم، 1418هـ، ج2، ص546.

حسن ( 8) وختريج:  حتقيق  الشيعة،  أعيان  حمسن،  األمني، 
األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 1983م، 

ج10، ص163.

ينظر األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص164.( 9)

تكريم، ( 10) لقب  وهو  الفارسية  عن  ب  معرَّ مصطلح  هو 
من  وأب  النسب  علوية  ُام  من  كان  من  عىل  يطلق 

زاده( أي  )أمري  العامة، وهي كلمة مركبة من كلمتني 
مريزا،  إىل  خففت  استخدامها  ولكثرة  األمري،  نسل 
عىل  والتقدير  االحرتام  من  كنوع  تطلق  أصبحت  ثم 
الشخص عايل املكانة مثل العامل الفقيه أو األديب وما 
إىل ذلك. ينظر: اجلاليل، حممد حسني احلسيني، فهرس 
ط1،  اجلاليل،  احلسيني  جواد  حممد  حتقيق:  الرتاث، 

مطبعة نگارش، قم، 1422هـ، ج1، ص55.

كربالء ( 11) يف  العلمية  االُس  هادي،  سلامن  طعمة،  آل 
األعلمي  مؤسسة  ط1،  الشهرستاين(،  املرعيش  )آل 

للمطبوعات، بريوت-كربالء، 2012م، ص25.

وهي بلقيس خانم، وقد وقعت وثيقة عقدها من قبل ( 12)
مهدي  السيد  ومن  ووالدها  البهبهاين  الوحيد  جدها 
والد  الشهرستاين  مهدي  حممد  واملريزا  العلوم  بحر 
املكتبة  يف  كانت  وقد  آنذاك  العلامء  وفحول  الزوج 
الشهرستانية بكربالء وهي وثيقة تارخيية وتوجد اآلن 
الشهرستاين  صالح  السيد  املرتَجم  أحفاد  أحد  لدى 
ج10،  الشيعة،  أعيان  األمني،  ينظر:  طهران.  نزيل 

ص165.

األصفهاين ( 13) أكمل  حممد  بن  باقر  حمّمد  الشيخ  هو 
الشيخ  إىل  نسبه  ينتهي  البهبهاين،  بالوحيد  املعروف 
املفيد، واىل حممد تقي املجلي األول، من جهة والدته، 
درس مبادئ الّلغة العربية والعلوم العقلية والنقلية يف 
مدينة هببهان ثم انتقل إىل مدينة النجف إلكامل حتصيله 
الطباطبائي  حمّمد  الشيخ  يد  عىل  درس  إذ  العلمي 
الربوجردي، والسيد صدر الدين القّمي اهلمداين، ثم 
قىض يف هببهان أكثر من ثالثني عامًا، ورجع إىل كربالء 
وتويف فيها، ودفن يف رواق اإلمام احلسني. ينظر: 
علم  مصنفي  يف  املقال  مصفى  بزرك،  أغا  الطهراين، 
ايران،  دولتي  جابخانه  عرتت،  منشورات  الرجال، 

طهران، د.ت، ص88-66.
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هذا ( 14) إن  »اللهم  كالتايل:  الدعاء  هذا  تكملة  وجاءت   
يف  يناهلا  أن  رمحتك،  فيه  فاتته  من  يرجو  ال  مشهد 
امريء، قصده مؤماًل فآب  غريه، وال أحد أشقى من 
اللهم إين أعوذ بك من رّش اإلياب وخيبة  عنه خائبًا، 
رب  يا  وحاشاك  احلساب،  عند  واملناقشة  املنقلب، 
بمواالتك  ومواالته  بطاعتك،  وليك  طاعة  تقرن  أن 
واملتحمل  زائره،  تؤيس  ثم  بمعصيتك،  ومعصيته 
ذلك  عىل  ينعقد  ال  وعزتك  قربه،  إىل  البالد  بعد  من 
تشري«.  باجلميل  إليك  القلوب  كانت  إذ  ضمريي، 
ينظر: املجلي، حممد باقر، بحار األنوار اجلامعة لدرر 
للطباعة  الوفاء  مؤسسة  ط2،  األطهار،  األئمة  أخبار 

والنرش، بريوت، 1983م، ج99، ص173. 

بنت ( 15) مريم  السيدة  أن  وقيل  مريم،  بنخلة  سميت  وقد 
من  بالقرب   املسيح السيد  ولدت   عمران
أعاله  الدعاء  علق  وقد   ،احلسني اإلمام  مرصع 
عىل اجلدار فوق ما يسمى نخلة مريم، وأما عىل صخرة 

﴿َوُهّزِي  التالية:  الكريمة  اآلية  كتبت  فقد  مريم  نخلة 

إَِلِْك ِبِْذِع انلَّْخلَةِ تَُساقِْط َعلَيِْك ُرَطًبا َجنِيًّا﴾ مريم: 
25، بينام كتب عىل طريف املرمر اآلية املباركة ﴿َفَناَدتُْه 

َك  ُ َ يُبَّشِ نَّ اللَّ
َ
الَْمَلئَِكُة َوُهَو قَائٌِم يَُصىّلِ يِف الِْمْحَراِب أ

عىل  كتب  بينام   ،39 عمران:  آل  قًا﴾  ُمَصّدِ بَِيْحَي 
رِْض 

َ
َماَواِت َواْل أطراف املرمر آية النور ﴿الل نُوُر السَّ

َمَثُل نُورِهِ َكِمْشَكٍة فِيَها ِمْصَباٌح الِْمْصَباُح يِف زَُجاَجٍة 
َها َكْوَكٌب ُدّرِيٌّ يُوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة  نَّ

َ
الزَُّجاَجُة َكأ

َزيُْتونٍَة اَل َشْقِيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة يََكاُد َزيُْتَها يُِضُء َولَْو 
ُ نِلُورِهِ َمْن يََشاُء  لَْم َتْمَسْسُه نَاٌر نُوٌر َعَ نُوٍر َيْهِدي اللَّ
ٍء َعلِيٌم﴾  ُ بُِكّلِ َشْ ْمَثاَل لِلنَّاِس َواللَّ

َ
ُ اْل َوَيْضُِب اللَّ

اآلية 35، وجاء يف املصدر: كتبه السيد حممد حسني بن 
حممد مهدي املوسوي. الكربايس، حممد صادق، تاريخ 
املعارف  دائرة  وانصاره(،  بيته  وأهل  )احلسني  املراقد 

لندن،  للدراسات،  احلسيني  املركز  ط1،  احلسينية، 
2003م، ج4، ص34-33.

األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص165.( 16)

مدينة ( 17) يف  )1246هـ(  سنة  جارف  طاعون  حدث 
كربالء، وقد عرفت تلك السنة يف املصادر واملؤلفات 
)بسنة الطاعون( وتويف فيه مجع غفري من الناس والعلامء 
مثل الشيخ رشيف العلامء )حممد رشيف بن حسن عيل 
الزوبعي  عسكر  احلاج  بن  خلف  والشيخ  احلائري( 
وابنه الشيخ حسني الشيخ خلف والشيخ حممد حسن 
سنة  رمضان  شهر  أواخر  املرض  هذا  وزال  املامقاين، 
طبقات  موسوعة  السبحاين،  جعفر  ينظر:  1247هـ.  

الفقهاء، ج13، ص258.

كربالء ( 18) بيوتات  نارص،  الصاحب  عبد  اهلل،  نرص 
القديمة ورشح وحتقيق ملحة تارخيية يف بيوتات كربالء 
وحتقيق:  رشح  القصري،  عيل  حممد  للشيخ  والغارضية 
مؤسسة  ط1،  اهلل،  نرص  آل  نارص  الصاحب  عبد 
2011هـ،  بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  البالغ 

ص166.

الطهراين، آقا بزرك، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ط3، ( 19)
دار األضواء، بريوت، 1983م، ج8، ص231.

العمري، عيل بن حممد العلوي )ت: 709هـ(، املجدي ( 20)
الدامغاين،  املهدوي  الطالبيني، حتقيق: امحد  يف أنساب 
الشهداء،  سيد  مطبعة  ط1،  املرعيش،  حممود  إرشاف: 
الذريعة،  الطهراين،  وينظر  ؛  ص37  1409هـ،  قم، 

ج10، ص104.

حتقيق ( 21) مركز  ص311؛  ج20،  الذريعة،  الطهراين، 
مدرسة ويل العرص، غنا، موسيقى )عريب- فاريس( 
مطبعة  ط1،  صادقي،  حمسن  خمتاري،  رضا  حتقيق: 

ستارة، قم، 1418هـ، ج3، ص2075.

بحجة ( 22) الشهري  الشفتي  الرشتي  باقر  حممد  السيد  هو 
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الرشائع،  رشح  يف  األنوار  مطالع  صاحب  اإلسالم، 
وغريها، وهو من علامء دولة فتح عيل شاه القاجاري. 
البابيل، أبو الفضل حافظيان، رسائل يف دراية احلديث، 
ط1، دار احلديث للطباعة والنرش، قم، 1425هـ، ج2، 
ص209؛ حسني، كشف احلجب واألستار، ص339؛ 

وينظر األمني، أعيان الشيعة، ج9، ص181.

دار ( 23) ج7،  الشيعة،  أعيان  مستدركات  األمني،  حسن 
التعارف للمطبوعات، بريوت، 1987م، ص251.

مرتىض ( 24) الشيخ  الباري  حجة  اجلليل  العالمة  وهو 
اهلل  عبد  بن  جابر  إىل  ينتهي  نسبه  كون  االنصاري، 
الفقهاء  األنصاري، ولد سنة 1214ه، ويلقب بخاتم 
واملجتهدين، وحرب االُمة وإمام املحققني، له مصنفات 
عيل،  الشاهرودي،  النامزي  واألصول.  الفقه  يف  عدة 
بن  حسن  وتصحيح:  حتقيق  البحار،  سفينة  مستدرك 
التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  ج5،  النامزي،  عيل 

جلامعة املدرسني، قم، 1419هـ، ص268. 

األمني، أعيان الشيعة، ج7، ص425.( 25)

األمني، ( 26) حسن  يراجع:  أكثر  تفاصيل  عىل  لإلطالع 
مستدركات أعيان الشيعة، ج1، ص157-156.

آل طعمة، سلامن هادي، عشائر كربالء وُاسها، ط1، ( 27)
بريوت،  األكرم،  الرسول  دار  البيضاء،  املحجة  دار 
الشيعة،  أعيان  األمني،  وينظر  ص128؛  1998م، 

ج7، ص396.

أعيان ( 28) األمني،  ينظر:  اكثر  تفاصيل  عىل  لالطالع 
الشيعة، ج7، ص369.

اجلاليل، فهرس الرتاث، ج2، ص223.( 29)

العلم ( 30) دار  ط5،  األعالم،  الدين،  خري  الزركيل، 
للماليني، بريوت، 1980م، ج6، ص105.

الكنى وااللقاب، ج2، ص375.( 31)

الطهراين، الذريعة، ج4، ص478.( 32)

الوحيد البهبهاين، حممد باقر )ت: 1205هـ(، احلاشية ( 33)
البيت   عىل مدارك األحكام، ط1، حتقيق: مؤسسة آل 
ج1،  1419ه،  قم،  ستارة،  مطبعة  الرتاث،  إلحياء 

ص13.

احلسني ( 34) موسى  بن  عيل  القاسم  أبو  طاووس،  ابن   
احللبي )ت: 664هـ( فتح األبواب بني ذوي األلباب 
حامد  حتقيق:  االستخارات،  يف  االرباب  رب  وبني 
الرتاث،  إلحياء  البيت  آل  مؤسسة  ط1،  اخلفاف، 

بريوت، 1989م، ص51.

عن ( 35) التحريف  نفي  يف  التحقق  احلسيني،  عيل  امليالين، 
الريض،  الرشيف  منشورات  ط2،  الرشيف،  القرآن 
مطبعة ياران، قم، 1417هـ، ص27 ؛ جعفر السبحاين، 

موسوعة طبقات الفقهاء، ج1، ص78.

رشح ( 36) يف  الدراية  هناية  الغروي،  حسني  األصفهاين، 
ط1،  املازندراين،  زاده  قيل  رمضان  حتقيق:  الكفاية، 
امري، قم، 1317هـ،  الشهداء، مطبعة  منشورات سيد 

ج2، ص10.

الشاكري، حسني، ربع قرن مع العالمة األميني، ط1، ( 37)
قم، 1417ه، ص301.

الزركيل، االعالم، ج6، ص105.( 38)

اجلاليل، فهرس الرتاث، ج2، ص223.( 39)

ينظر األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص166.( 40)

املهاجر، جعفر، اعالم الشيعة، ط1، دار املؤرخ العريب، ( 41)
بريوت، 2010م، ج3، ص1423-1422.

حممد ( 42) بن  مرتىض  بن  مهدي  السيد حمّمد  العالمة  هو 
مشايخ  شيخ  العلوم،  بحر  الطباطبائي  الربوجردي 
املحّدثني،  رئيس  الرشيعة  أركان  من  وركن  الشيعة، 
ولد سنة )1155هـ(، يف كربالء، درس العلوم العقلية 
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القدر  جاللة  من  عظيم  جانب  عىل  فكان  والنقلية 
وعلو املنزلة، ترك كربالء سنة )1169هـ( مهاجرًا إىل 
مدرسة  يف  دراسته  يواصل  واستمر  االرشف  النجف 
ورئيس  دهر،  عالمة  منها:  ألقاب  بعّدة  ب  لقِّ الغري، 
اإلمامية، وشيخ مشاخيهم، ولكن لقب بحر العلوم هو 
)1212هـ(،  سنة  تويف  وانتشارًا.  شهرًة  األلقاب  أكثر 
مدينة  يف  الطويس  الشيخ  جامع  يف  مثواه  إىل  ونقل 
ينظر:  أكثر،  تفاصيل  عىل  لالطالع  األرشف.  النجف 
بحر  ص79؛  ج2،  واأللقاب،  الكنى  القّمي،  عباس 
بحر  السيد  رجال  الطباطبائي،  مهدي  حمّمد  العلوم، 
بحر  صادق  حمّمد  حتقيق:  الرجالية(،  )الفوائد  العلوم 
األرشف،  النجف  اآلداب،  مطبعة   ،1 ج  العلوم، 

1965م، ص23-12.

بارز ( 43) فقيه  النراقي،  ذر  أيب  بن  مهدي  حممد  الفقيه  هو 
حكيم رياضيايت، له باع يف اهلندسة، شاعر بالفارسية، 
مصنف بالعربية والفارسية. له أربعون مؤلفًا ومصنفًا 
والتحفة  الرشيعة،  احكام  يف  الشيعة  معتمد  منها: 
ينظر:  أكثر  تفاصيل  عىل  لالطالع  وغريها.  الرضوية 

املهاجر، اعالم الشيعة، ج3، ص1424.

اخلراساين ( 44) اهلل  السّيد هداية  بن  السّيد حمّمد مهدي  هو 
املوسوي املعروف بالشهيد الثالث ولد سنة 1152هـ 
املقّدسة وهو مدّقق حمّقق حكيم متكّلم  بمدينة مشهد 
العقلية  دراسته  أكمل  والشأن.  املرتبة  جليل  فقيه، 
املقّدسة  كربالء  مدينتي  يف  واألُصول  والفقه  والنقلية 
والنجف األرشف مرتقيًا أعىل درجات العلم والعمل، 
سنني،  هبا  فأقام   الرضا االمام  مشهد  إىل  عاد  ثم 
يف  شهادته  حتى  العلم  طلبة  عىل  علومه  من  يفيض 
مرقد  بجوار  وُدفن  1218هـ(،  سنة  رمضان   /11(
اإلمام الرضا بمدينة مشهد املقّدسة، كام ُعرف بعد 
ينظر:  الثالث.   بالشهيد  العلامء  استشهاده بني أوساط 

األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص75.

املهاجر، أعالم الشيعة، ج3، ص1423.( 45)

كربالء، ( 46) املجالس يف  هادي، حماسن  آل طعمة، سلامن 
للطباعة  الكفيل  دار  ط1،  كربالء،  تراث  مركز  نرش: 

والنرش، كربالء املقدسة، 2015م، ص50.

الوحيد البهبهاين، احلاشية، ج1، ص26.( 47)

الدين ( 48) صدر  السيد  هو  الشهرستاين:  اهلل  فضل  السيد 
إسامعيل املشهور بمري سيد شهرستاين واقف املوقوفات 
عليه  ويطلق  931هـ،  سنة  إيران  يف  الكثرية  املعروفة 
أحيانًا اسم مري رشيف شهرستاين، توىل منصب مستويف 
اسامعيل  الشاه  عهد  يف  املالية(  )وزير  أي  أصفهان 
وجاء  )892هـ/1487م-930هـ/1524م(  األول 
إبراهيم  بن  صالح  الشهرستاين،  ينظر:  بعده.  من  ابنه 
احلسني  الشهيد  اإلمام  عىل  النياحة  تاريخ  صالح،  بن 
دار  علوان،  رضا  نبيل  وإعداد:  حتقيق   ،عيل بن 

اهلجرة، قم، 1416هـ، ص17.

نرص اهلل، بيوتات كربالء القديمة، ص166.( 49)

القمي، الكنى واأللقاب، ج2، ص374.( 50)

الغفار، عبد الرسول، الكليني والكايف، ط1، مؤسسة ( 51)
النرش اإلسالمي، قم، 1416م، ص 93 ؛ وينظر نرص 

اهلل، بيوتات كربالء القديمة، ص166.

مدينة ( 52) عىل  مريويس  بن  حممود  بقيادة  األفغان  استوىل 
الشاه  عهد  يف  1135هـ/1723م،  سنة  أصفهان 
حتى  شرياز  عىل  استولوا  ثم  األول،  حسني  الصفوي 
متكن  حتى  فارس،  بالد  معظم  عىل  سيطرهتم  بسطوا 
سنة  أصفهان  من  طردهم  من  شاه  نادر  املدينة  حاكم 
1141هـ/1729م. لالطالع عىل تفاصيل أكثر ينظر: 
يف  اإلسالمية  واآلثار  املدن  أرشيد،  أمحد  اخلالدي، 

العامل، ط1، دار املعتز، مرص، د.ت، ص194-193.

املهاجر، أعالم الشيعة، ج3، ص1423.( 53)
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نرص ( 54) وينظر  ص163؛  ج10،  الشيعة،  أعيان  األمني، 
اهلل، بيوتات كربالء القديمة، ص166.

نظامًا ( 55) بأمري  املشهور  الفتوح  أبو  الدين  نظام  األمري 
اهلل  فضل  للمريزا  األصغر  األخ  وهو  فتوحًا  أمري  أو 
واقف املوقوفات الشهرية سنة 963 هـ. الشهرستاين، 
 ،تاريخ النياحة عىل االمام الشهيد احلسني بن عيل

ص17.

نرص اهلل، بيوتات كربالء القديمة، ص166.( 56)

املهاجر، اعالم الشيعة، ج3، ص1423.( 57)

نرص اهلل، بيوتات كربالء القديمة، ص166.( 58)

هو يوسف بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن صالح بن ( 59)
املحّدث  الكبري،  العامل  الّدرازي،  البحراين  عصفور 
قرية  يف  ولد  الرشيف،  احلائر  نزيل  املتتّبع،  اإلمامي 
ايران  بني  دراسته  يف  وتنقل  البحرين،  يف  املاحوز 
1169هـ،  سنة  كربالء  إىل  انتقل  ثم  والبحرين، 
وواكب فيها عىل التدريس والتصنيف واإلفتاء. جعفر 
السبحاين، موسوعة طبقات الفقهاء، ج12، ص437-

438؛ اجلاليل، فهرس الرتاث، ج2، ج113.

الدمشقية، ( 60) اللمعة  رشح  يف  البهية  الروضة  كتاب  هو 
املعروف  اجلبعي  العاميل  أمحد  بن  عيل  بن  الدين  لزين 
البهبهاين،  الوحيد  ه (.   966 )ت:  الثاين(  )الشهيد  ب  
الفوائد  جممع  حاشية  )ت:1205هـ(،  باقر  حممد 
والربهان، ط1، مطبعة امري، قم، 1417هـ، ص795.

هو كتاب مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة للسيد ( 61)
صاحب  1226ه،  سنة  العاميل  احلسيني  جواد  حممد 
رشح  خض،  بن  جعفر  اجلناجي،  الغطاء.  كشف 
الكشمريي،  الرضوي  حسني  حممد  حتقيق:  القواعد، 
قم،  سور،  مطبعة  جبري،  بن  سعيد  انتشارات  ط1، 

2002م، ج1، ص424.

األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص164.( 62)

مدينة ( 63) طعمة،  آل  مصطفى  حسن  حممد  الكليدار، 
احلسني خمترص تاريخ كربالء، ط1، نرش: مركز كربالء 
2014م،  املقدسة،  كربالء  والبحوث،  للدراسات 

ج3، ص135-134.

العلامء ( 64) تراجم  يف  الرجال  معارف  حممد،  الدين،  حرز 
مطبعة  الدين،  حرز  حسني  حممد  تعليق:  واالُدباء، 

الوالية، قم، 1405هـ، ج3، ص85.

احلائري، ( 65) عيل  حممد  حتقيق:  الكتب،  مرآة  التربيزي، 
املرعيش  العظمى  اهلل  آية  مكتبة  منشورات  ط1، 
عيل  ؛  ص310  1414هـ،  قم،  صدر،  مطبعة  العامة، 
مؤسسة  ونرش:  حتقيق  املسائل،  رياض  الطباطبائي، 
قم،  ط1،  املدرسني،  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش 
1412هـ، ج1، ص101 ؛ جعفر السبحاين، موسوعة 
اعيان  األمني،  ص299؛  ج13،  الفقهاء،  طبقات 

الشيعة، ج10، ص164.

عيل ( 66) بن  صالح  حممد  الدين  هباء  بن  مهدي  حممد  هو 
اإلمامي،  الفقيه  النجفي،  ثّم  النبطي  العاميل  الفتوين، 
الفقه  يف  االمامية  أعالم  من  وهو  الشاعر،  األديب، 
واحلديث، ومن مراجع الدين، ولد يف النبطية، وسكن 
السبحاين، موسوعة طبقات  النجف األرشف. جعفر 

الفقهاء، ج12، ص398.

شرب(، ( 67) )تفسري  الكريم  القرآن  تفسري  شرب،  اهلل  عبد 
نرش  ط3،  داوود،  حفني  حامد  ومراجعة:  حتقيق 
مرتىض الرضوي، القاهرة، 1966م، ص32؛ املحقق 
الناصب،  معنى  بيان  يف  الثاقب  الشهاب  البحراين، 
قم،  أمري،  مطبعة  ط1،  الرجائي،  مهدي  حتقيق: 

1419هـ، ص36.

حرز الدين، معارف الرجال، ج3، ص85.( 68)

ج13، ( 69) الفقهاء،  طبقات  موسوعة  السبحاين،  جعفر 
ص112.
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صدر الدين العاميل، صدر الدين صدر جبل العاميل، ( 70)
خادمي،  عيل  حممد  سيد  حتقيق:  الرضاع،  يف  منظومة 
والنرش،  للطباعة  انصاريان  مؤسسة  منشورات  ط1، 

مطبعة صدر، قم، 1998م، ص10.

الطربيس، ( 71) ؛  الكنى واأللقاب، ج3، ص199  القمي، 
بن أيب طالب )ت: 548هـ(  بن عيل  بن منصور  أمحد 
دار  اخلرسان،  باقر  حممد  وتعليق:  حتقيق  االحتجاج، 
ج2،  1966م،  النجف،  والنرش،  للطباعة  النعامن 

هامش ص 318.

األمني، أعيان الشيعة، ج6، ص426.( 72)

ج13، ( 73) الفقهاء،  طبقات  موسوعة  السبحاين،  جعفر 
ص128.

النراقي، أمحد بن حممد مهدي، مستند الشيعة يف أحكام ( 74)
لتحقيق   البيت آل  مؤسسة  حتقيق:  الرشيعة، 
التحقيق،  مقدمة  ج1،  1415هـ،  مشهد،  الرتاث، 
الفقهاء،  طبقات  موسوعة  السبحاين،  جعفر  ص15؛ 
حممد  بن  حسني  الطربيس،  النوري  ص115؛  ج13، 
تقي، خامتة املستدرك، حتقيق: مؤسسة آل البيت إلحياء 

الرتاث، قم، 1415هـ، ج1، ص33.

ج13، ( 75) الفقهاء،  طبقات  موسوعة  السبحاين،  جعفر 
ص624-372.

اجلاليل، فهرس الرتاث، ج2، ص113؛ األمني، أعيان ( 76)
الشيعة، ج8، ص308.

اهلل ( 77) آية  مكتبة  نرش  الرجال،  تراجم  أمحد،  احلسيني، 
املرعيش النجفي، قم، 1414هـ، ج1، ص48.

املطبعة ( 78) األصول،  تنقيح  رضا،  حممد  الطباطبائي، 
احليدرية، النجف األرشف، 1952م، ص11.

مثل حسني بن سعيد الكويف، والسّيد حمّمد مجال الدين ( 79)
اخلوانساري،  املوسوي  جعفر  والسّيد  األسرتآبادي، 
اإلسالم،  بحّجة  املعروف  الشفتي  باقر  حمّمد  السّيد 

آبادي،  النصري  اهلندي  النقوي  عيل  دلدار  والسّيد 
اخلوئي،  حسن  السّيد  اإلحسائي،  أمحد  والشيخ 
والسّيد عبد اهلل شرّب، والشيخ حمّمد عيل اهلّزار جريبي، 
والسّيد حسني احلسيني احلائري، والشيخ حمّمد فاضل 
عن  له  إجازته  يف  بالثناء  عليه  أطرى  الذي  السمناين 
املّطلب  الدين عبد  نور  البهائي، والسّيد  الشيخ  طريق 
بن أيب طالب بن املحدث نعمة اهلل اجلزائري صاحب 
القايض،  مهدي  حمّمد  والشيخ  العامل،  حتفة  كتاب 
جعفر  ينظر  وغريهم.  الزنوري،  حسن  حمّمد  والسّيد 
السبحاين، موسوعة طبقات الفقهاء، ج13، ص624؛ 

حرز الدين، معارف الرجال، ج3، ص86.

حرز الدين، معارف الرجال، ج3، ص86-85.( 80)

ينظر: ملحق رقم 2.( 81)

عيل ( 82) حفيده احلاج مريزا  إىل  وفاته  بعد  خزانته  انتقلت 
عيل.  حممد  مري  بن احلاج  حسني  حممد  بن احلاج مريزا 

ينظر: الطهراين، الذريعة، ج18، ص75.

الوحيد البهبهاين، احلاشية عىل مدارك األحكام، ج1، ( 83)
ص26 ؛ القمي، الكنى واأللقاب، ج2، ص374.

بغداد ( 84) مرشوع  إصدارات  من  ط1،  كربالء،  تراث 
عاصمة الثقافة العربية، بغداد، 2013م، ص278.

القمي، ( 85) ؛  ص26  ج1،  احلاشية،  البهبهاين،  الوحيد 
الكنى واأللقاب، ج2، ص374.

املدفونني يف كربالء، ( 86) آل طعمة، حممد، مشاهري  هادي 
للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت،  الصفوة  دار  ط1، 

2009م، ص77-76.

آل ( 87) ص163؛  ج10،  الشيعة،  أعيان  األمني،  ينظر: 
طعمة، حماسن املجالس، ص50.

بأرض ( 88) اللطف  جمايل  طاهر،  بن  حممد  الساموي، 
الطف، رشح: عالء عبد النبي الزبيدي، ط1، مؤسسة 
بريوت،  املقدسة-  كربالء  للمطبوعات،  األعلمي 
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2011م، ص519.

األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص163.( 89)

املصدر نفسه، ج10، ص164.( 90)

نسختني ( 91) سوى  منه  توجد  ال  خمطوط  كتاب  وهو 
إحدامها يف مكتبة بالط كلستان اإلمرباطوري بطهران 
طهران.  يف  ملك  آقا  حسني  احلاج  مكتبة  يف  والثانية 

األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص164.

خامتة املستدرك، ج2، ص121-106.( 92)

وله رواية عىل لسان املوىل زين العابدين السلاميس رواها ( 93)
ودفنه وهي:  أثناء جتهيزه  العلوم  بحر  السيد  وفاة  بعد 
»ملا اشتد املرض بالسيد اجلليل بحر العلوم طاب ثراه 
قال لنا وكنا مجاعة: أحب ان يصيل عيلَّ الشيخ اجلليل 
وعبادته  زهده  بكثرة  املضوب  نجف  حسني  الشيخ 
املثل ولكن ال يصيل عيلَّ إال جناب العامل الرباين اآلمريزا 
مهدي الشهرستاين وكان له صداقة تامة مع السيد )ره( 
كان  املذكور  اآلمريزا  ألن  اإلخبار  هذا  من  فتعجبنا 
قليل  بزمان  اإلخبار  هذا  بعد  وتويف  كربالء  يف  حينئذ 
فأخذنا يف جتهيزه وليس عن اآلمريزا املذكور خرب وال 
معه  مصاحبتي  مدة  أسمع  مل  ألين  متفكرًا  وكنت  أثر 
قدس سه كالمًا غري حمقق وال خربًا غري مطابق للواقع 
وكان )ره( من خواص أصحابه وحامل أساره قال: 
فتحريت يف وجه املخالفة إىل أن غسلناه وكفناه ومحلناه 
وأتينا به إىل الصحن الرشيف للصالة والطواف ومعنا 
الشيخ  األزهر  كالبدر  الفقهاء  وأجلة  املشايخ  وجوه 
وقت  وحان  وغريمها  نجف  حسني  والشيخ  جعفر 
الصالة فضاق صدري بام سمعت منه فبينا نحن كذلك 
وإذا بالناس يتفرجون عن الباب الرشقي فنظرت فإذا 
بالسيد األجل الشهرستاين قد دخل الصحن الرشيف 
وعليه ثياب السفر وآثار تعب املسري فلام واىف اجلنازة 
وصلينا  عليه  فصىل  فيه  أسبابه  الجتامع  املشايخ  مه  قدَّ

معه وأنا مرسور اخلاطر منرشح الصدر شاكرًا هلل تعاىل 
بإزالة الريب عن قلوبنا، ثم ذكر لنا أنه صىل الظهر يف 
الظهرية  بيته يف وقت  إىل  بكربال ويف رجوعه  مسجده 
يأس  وفيه  األرشف  النجف  من  مكتوب  إليه  وصل 
بغلة  وركبت  البيت  فدخلت  قال:  السيد،  من  الناس 
كانت يل من غري مكث فيه ويف الطريق صادف دخويل 
القمي،  عباس  تعاىل«.  اهلل  رمحه  جنازته  محل  البلد  يف 
الطربيس،  النوري  ص375؛  ج2،  وااللقاب،  الكنى 

خامتة املستدرك، ج2، ص110.

اخلزرجي، أياد نظمي، جمالس األدب يف كربالء وأبرز ( 94)
العدد  الثامن،  العدد  كربالء،  صدى  جملة  روادها، 

الثاين، كربالء، 2008م، ص25.

احلرية ( 95) دار  العثامين،  العرص  نافع،  طارق  احلمداين، 
للطباعة والنرش، بغداد، 1985، ص214.

السياحي ( 96) الغفاري، عيل حسني اخلفاف، دليل كربالء 
كربالء،  احلكمة،  مكتبة  واملعارصة،  الرتاث  بني 

2012م، ص213. 

آل طعمة، تراث كربالء، ص323.( 97)

زميزم، تاريخ كربالء قدياًم وحديثًا، ص 207.( 98)

آل طعمة، حماسن املجالس، ص51-50.( 99)

هو حممد حسني بن حممد عيل املرعيش الشهرستاين ( 100)
احلائري، أصله من شهرستان، ومولده سنة  )1256هـ/ 
1840هـ( بكرمنشاه، ونشأته بمرعش، وإقامته ووفاته 
مصنفًا،  أديبًا،  اصوليًا،  إماميًا،  فقيهًا  كان  بكربالء، 
العديدة  املؤلفات  صاحب  الفنون،  أغلب  يف  مشاركًا 
وحتقيق  احلساب،  كتاب  الشهرستاين،  تاريخ  منها: 
الباب  ورشح  املأمول،  وهناية  املسؤول  وغاية  األدلة، 
ج1،  الذريعة،  الطهراين،  وغريها.  عرش،  احلادي 
الفقهاء،  طبقات  موسوعة  السبحاين،  جعفر  ص46؛ 
الزهد،  سعيد،  بن  حسني  الكويف،  ص695؛  ج14، 
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العلمية،  املطبعة  عرفانيان،  رضا  غالم  مريزا  حتقيق: 
قم، 1399هـ، ص25.

احلكيم ( 101) حسن  حممد  بن  الدين  صدر  السيد  هو 
وكان  )1355هـ/1936م(،  سنة  ولد  الشهرستاين، 
يد  عىل  تتلمذ  شهريًا،  وأديبًا  وشاعرًا،  بارعًا،  خطيبًا 
احلب،  أبو  حمسن  والشيخ  اخلطيب،  حممد  الشيخ 
واإلرشاد  الوعظ  إىل  اجته  الرشتي،  جعفر  والشيخ 
مدرسة  يف  التدريس  مهنة  مارس  والتأليف،  واألدب 
الفضل  أيب  مكتبة  وترأس   ،الصادق اإلمام 
خدماته  عن  فضاًل  الزمن،  من  مدة   العباس
»رسالة  جملته  خالل  من  تبناها  التي  والفكرية  األدبية 
املنربية،  اخلطابة  مزاولة  جانب  إىل  املحتجة،  الرشق« 
األسدي،  ينظر  )1411هـ/1991م(.  عام  استشهد 
مؤسسة  ط1،  كربالء،  من  أعالم  احلائري،  أمحد 
2013م،  بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  البالغ 
ص104؛ صادق آل طعمة، احلركة األدبية املعارصة يف 
كربالء، ط2، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 

2014م، ج1، ص229-224.

ألمهيتها ( 102) نظرًا  كربالء،  يف  الرائدة  املجالت  من 
ودورها يف احلركة األدبية يف مخسينيات القرن املنرصم، 
وتعد هذه املجلة من أوائل املجالت التي أولت األدب 
المتالك  إستثنائية،  أمهية  عمومًا  واألدب  العريب 
الدينية والشعر،  أدبية وممارسة اخلطابة  صاحبها ملكة 
بعد  توقفت  وقد  حجمها،  بصغر  املجلة  متيزت  وقد 
التي  العرشة  أعدادها  أن  إالّ  صدورها،  من  سنة 
صدرت كانت حافلة باملوضوعات املنوعة يف التاريخ 
واألدب والفوائد العلمية واألخبار املستظرفة، وأسهم 
آنذاك.  وُادبائها  كربالء  مثقفي  من  عدد  حتريرها  يف 
لتفاصيل اكثر ينظر: احليل، عبود جودي، وعيل حسني 
احلركة  يف  ودورها  الرشق  رسالة  جملة  عناد،  يوسف 
األدبية، بحث منشور يف جملة أهل البيت الصادرة 

عن جامعة أهل البيت، كربالء، 2012م، العدد 13، 
ص9.

حممد ( 103) بن  رضا  حممد  السيد  بن  صادق  السيد  هو 
يف  ولد  احلائري،  املوسوي  الفائزي  بن سليامن  مهدي 
كربالء سنة )1347هـ/1928م(، درس علم التجويد 
دراسته  عن  فضاًل  والفاريس،  العريب  اخلط  وفن 
العلوم العربية من نحو ورصف وفصول من الترشيع 
منذ  العريب  والشعر  املقاالت  بكتابة  بدأ  اإلسالمي، 
واملهرجانات  االحتفاالت  ومشاركة  عام)1950م( 
الدينية واألدبية. ينظر: آل طعمة، سلامن هادي، شعراء 
للدراسات  كربالء  مركز  منشورات  ط1،  كربالء، 
والبحوث، كربالء املقدسة، 2017م، ج2، ص121-

.123

األميني، حممد ( 104) التجويد.  إىل علم  املريد  وله هداية 
مطبعة  منشورات  النجفية،  املطبوعات  معجم  هادي، 
األرشف،  النجف  النعامن،  مطبعة  ط1،  اآلداب، 

1966م، ص386.

آل طعمة، حماسن املجالس، ص50.( 105)

املصدر نفسه، ص50.( 106)

بن ( 107) مرتىض  بن  حمسن  بن  حسني  بن  عيل  حممد  هو 
هببة  املعروف  الكاظمي،  احلائري،  احلسيني،  حممد 
فقيهًا  كان  العلامء،  مشاهري  أحد  الشهرستاين،  الدين 
النزعة  ذوي  من  حمنّكًا،  سياسيًا  كاتبًا،  مفرسًا،  إماميًا، 
اإلصالحية والثقافة الواسعة، تضلَّع يف الفقه واألصول 
والعقائد والرياضيات واهليأة. أسس عام )1328هـ( 
أّول  وهي  )العلم(  جملة  ساّمها  سياسية  علمية  جملة 
جملة عربية صدرت بالنجف األرشف، وترأس وزارة 
 160 عىل  يربو  ما  ترك  وقد  الزمن،  من  مدة  املعارف 
املواضيع  وخمتلف  اإلسالمية  العلوم  معظم  يف  فًا  مؤلَّ
املهمة. لتفاصيل أكثر ينظر: جعفر السبحاين، موسوعة 
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طبقات الفقهاء، ج14، ص761-759.

آل طعمة، حماسن املجالس، ص52.( 108)

كربالء، ( 109) يف  املدفونني  مشاهري  طعمة،  آل  هادي 
ص76.

يف ( 110) األدبية  البيوتات  إبراهيم،  موسى  الكربايس، 
للدارسات  كربالء  مركز  منشورات  ط1،  كربالء، 
والبحوث، كربالء، 2015م، ص389؛ األمني، اعيان 

الشيعة، ج10، ص165.

األمني، اعيان الشيعة، ج10، ص165.( 111)

الكليدار، مدينة احلسني، ج3، ص132-131.( 112)

بصاحب ( 113) ويلّقب  الطباطبائي:  حمّمد  عيل  وهو 
األصل،  أصبهاين  النسب  طباطبائي  وهو  الرياض 
سنة  ولد  والوفاة،  النشأة  حائري  املولد،  كاظمي 
منها:  عّدة  مؤّلفات  له  إمامي  جمتهد  )1161هـ(. 
رياض  وكتاب  بالدالئل،  األحكام  حتقيق  يف  املسائل 
يف  عشت  الشريازي،  احلسيني  حمّمد  ينظر:  املسائل. 

كربالء، ط 2، مكتبة األمني، قم، 2000م، ص27. 

الكليدار، مدينة احلسني، ج3، ص127.( 114)

)احلسني ( 115) املراقد  تاريخ  حممد،  الكربايس،  صادق 
ط1،  احلسينية،  املعارف  دائرة  وانصاره(،  بيته  واهل 
ج2،  2003م،  لندن،  للدراسات،  احلسيني  املركز 

ص114؛ الكليدار، مدينة احلسني، ج3، ص128.

الكليدار، مدينة احلسني، ج1، ص74.( 116)

االمام ( 117) حرم  خدام  رئاسة  منصب  هو  السادن: 
رسول  ألجداد  قدياًم  املنصب  هذا  وكان   ،احلسني
اهلل يف سدانة بيت اهلل، إذ كان أجداده وآباؤه يتولون 
واستضافتهم،  احلجاج  وسقاية  الكعبة  سدانة  منصب 
وكان ذلك رشفًا وفخرًا ال يضاهى، وينم عن نمط من 
بشأن سدانة  احلال  الدينية واالجتامعية، وكذا  السلطة 

بعلو  املنصب  هذا  ويقرتن  املطهرة  احلسينية  الروضة 
الكثري من األس هبذا  اشتهر  االجتامعية، حتى  املكانة 
اللقب، وبقيت أجياهلم تتفاخر بخدمة احلرم احلسيني. 
ط1،  عاشوراء،  موسوعة  جواد،  حمّدثي،  ينظر 
1418هـ،  بريوت،  االكرم،  الرسول  دار  منشورات 

ص229.

اهلل ( 118) نرص  آل  الطويل  كاظم  بن  جواد  السيد  هو 
بعد  احلسينية  احلضة  سدانة  توىل  احلائري  املوسوي 
مقتل السيد موسى آل وهاب يف )1216/12/17هـ( 
يف حادثة غارة الوهابيني عىل مدينة كربالء. الكليدار، 

مدينة احلسني، ج3، ص120.

توفري ( 119) عن  فضاًل  والبناء،  اهلدم  وسائل  شملت 
أحجار القاشاين مراعيًا أن تكون مشاهبة متامًا ألحجار 
القاشاين املنصوبة يف جدران احلرم املطهر. وقد أوردت 
تلك  مجيع  فيه  نرشت  مقاالً  اللبنانية  العرفان  جملة 
التعمريات يف املجلد 52، ذو احلجة، 1384هـ، اال ان 

هذا العدد مفقود، ومل نعثر عليه. 

رافق ( 120) كربالء،  يف  العثامنيني  مفتي  عثامن  املال  هو 
وقد  كربالء،  إىل  بغداد  من  خان  طالب  أبا  الرحالة 
أخذ املال عثامن هذا املسجد بعد أن كان مصىل للمفتي 
نصبت  إذ  1145هـ،  سنة  السويدي  اهلل  عبد  الشيخ 
كربالء  يف  واإلفتاء  للقضاء  منصبًا  العثامنية  السلطات 
الذين كانوا  العثامين  للموظفني األتراك وأفراد اجليش 
عىل املذهب احلنفي. صادق الكربايس، تاريخ املراقد، 

ج2، ص114.

مراد بيك: هو حاكم قصبة كربالء يف العهد العثامين ( 121)
بعد  البلد  إدارة  توىل  عامي)1212-1215هـ(  بني 
صادق  ينظر:  أغايس.  عمر  بعده  وتوىل  السياف  أمحد 

الكربايس، تاريخ املراقد، ج2، ص114.

الكليدار، مدينة احلسني، ج3، ص128.( 122)
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احلسني ( 123) الصحن  من  الشهداء  باب  عند  يقع  وهو 
سمي  كام  القميني،  بتكية  عرف  والذي  الرشيف، 
ثم  بتجديده،  الرشتي  كاظم  لقيام  الرشتي  بمسجد 
النجارين.  سوق  يف  الواقع  العباسية  مسجد  إىل  نقلوا 

الكربايس، تاريخ املراقد، ج2، ص115. 

االمام ( 124) حرم  رشقي  شامل  الصغري  الصحن  يقع 
الصحن  من  الرشقية  اجلهة  وسط   احلسني
االمام  صحن  عن  ليتميز  بذلك  وسمي  الرشيف، 
وكبري  واسع  دهليز  به  يربطه  كان  الذي   احلسني
موقع  نفس  وموقعه  والكاشاين،  بالفسيفساء  مزين 
صحن  إىل  املتوجه  يسلكه  الذي  احلايل  الشهداء  باب 
القرن  يف  البوهييون  امللوك  اختذه  وقد   ،العباس
الرابع اهلجري مدافَن هلم، لتكون قبورهم عىل طريق 
اهلل،  نرص  ينظر:  الرشيفني.  احلرمني  بني  الزائرين 

بيوتات كربالء القديمة، ص171.

املراقد، ج2، ص114-( 125) تاريخ  الكربايس،  صادق 
.115

نرص اهلل، بيوتات كربالء القديمة، ص168.( 126)

الكليدار، مدينة احلسني، ج3، ص128.( 127)

األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص164.( 128)

األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص165.( 129)

الم�شادر والمراجع

أوالً: قائمة املصادر

)ت: . 1 اجلزري  األثري  بن  الدين  عز  األثري،  ابن 
صادر،  دار  األنساب،  هتذيب  يف  اللباب  630هـ(، 

بريوت، د.ت. 

الدراية يف رشح . 2 الغروي، هناية  األصفهاين، حسني 

املازندراين، ط1،  الكفاية، حتقيق: رمضان قيل زادة 
منشورات سيد الشهداء، مطبعة امري، قم، 1317هـ.

احلسني . 3 موسى  بن  عيل  القاسم  أبو  طاووس،  ابن 
ذوي  بني  األبواب  فتح  664هـ(  )ت:  احللبي 
األلباب وبني رب األرباب يف اإلستخارات، حتقيق: 
إلحياء  البيت  آل  مؤسسة  ط1،  اخلفاف،  حامد 

الرتاث، بريوت، 1989م.

طالب . 4 أيب  بن  عيل  بن  منصور  بن  أمحد  الطربيس، 
حممد  وتعليق:  حتقيق  اإلحتجاج،  548هـ(  )ت: 
باقر اخلرسان، دار النعامن للطباعة والنرش، النجف، 

1966م.

709هـ(، . 5 )ت:  العلوي  حممد  بن  عيل  العمري، 
املجدي يف أنساب الطالبيني، حتقيق: أمحد املهدوي 
مطبعة  ط1،  املرعيش،  حممود  ارشاف:  الدامغاين، 

سيد الشهداء، قم، 1409هـ.

الفيومي، أمحد بن حممد بن عيل املقري )ت:770هـ(، . 6
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للفيومي، دار 

الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، د.ت.

الكويف، حسني بن سعيد )ت: القرن 3هـ(، الزهد، . 7
حتقيق: مريزا غالم رضا عرفانيان، املطبعة العلمية، 

قم، 1399هـ.

عيل . 8 بن  احلسني  بن  عيل  احلسن  أبو  املسعودي، 
صعب،  دار  واالرشاف،  التنبيه  )ت:346هـ( 

بريوت، د.ت.

ياقوت . 9 اهلل  أبو عبد  الدين  ياقوت احلموي، شهاب 
احلموي )ت: 626هـ( معجم  الرومي  اهلل  عبد  بن 

البلدان، ط2، دار صادر، بريوت، 1995م.
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ثانيًا: قائمة املراجع 
أعالم من كربالء، ط1، . 1 احلائري،  أمحد  األسدي، 

مؤسسة البالغ للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 
2013م.

دراية . 2 يف  رسائل  حافظيان،  الفضل  أبو  الباُبيل، 
قم،  والنرش،  للطباعة  احلديث  دار  احلديث، ط1، 

1425هـ.

األميني، حممد هادي، معجم املطبوعات النجفية، . 3
النعامن،  مطبعة  ط1،  اآلداب،  مطبعة  منشورات 

النجف االرشف، 1966م.

التربيزي، مرآة الكتب، حتقيق: حممد عيل احلائري، . 4
املرعيش  العظمى  اهلل  آية  مكتبة  منشورات  ط1، 

العامة، مطبعة صدر، قم، 1414هـ.

الفقهاء، ط1، . 5 السبحاين، موسوعة طبقات  جعفر 
نرش: مؤسسة اإلمام الصادق، مطبعة اعتامد، 

قم، 1418هـ.

الرتاث، . 6 فهرس  احلسيني،  حسني  حممد  اجلاليل، 
حتقيق: حممد جواد احلسيني اجلاليل، ط1، مطبعة 

نگارش، قم، 1422هـ.

اجلناجي، جعفر بن خض، رشح القواعد، حتقيق: . 7
حممد حسني الرضوي الكشمريي، ط1، انتشارات 

سعيد بن جبري، مطبعة سور، قم، 2002م.

دار . 8 الشيعة،  أعيان  مستدركات  األمني،  حسن 
التعارف للمطبوعات، بريوت، 1987م.

ط2، . 9 واألستار،  احلجب  كشف  إعجاز،  حسني، 
منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي، 

مطبعة هبمن، قم، 1409هـ.

احلسيني، أمحد، تراجم الرجال، نرش مكتبة آية اهلل . 10

املرعيش النجفي، قم، 1414هـ.

احلمداين، طارق نافع، العرص العثامين، دار احلرية . 11
للطباعة والنرش، بغداد، 1985.

اخلالدي، أمحد أرشيد، املدن واآلثار اإلسالمية يف . 12
العامل، ط1، دار املعتز، مرص، د.ت.

العلم . 13 دار  ط5،  األعالم،  الدين،  خري  الزركيل، 
للماليني، بريوت، 1980م.

بأرض . 14 اللطف  جمايل  طاهر،  بن  حممد  الساموي، 
ط1،  الزبيدي،  النبي  عبد  عالء  رشح:  الطف، 
املقدسة- كربالء  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة 

بريوت، 2011م.

األميني، . 15 العالمة  مع  قرن  ربع  حسني،  الشاكري، 
ط1، قم، 1417هـ.

الشاهرودي، نور الدين، تاريخ احلركة العلمية يف . 16
كربالء، ط1، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنرش 

والتوزيع، بريوت، 1990م.

الشهرستاين، صالح بن إبراهيم بن صالح، تاريخ . 17
 ،عيل بن  احلسني  الشهيد  اإلمام  عىل  النياحة 
حتقيق وإعداد: نبيل رضا علوان، دار اهلجرة، قم، 

1416هـ.

)احلسني . 18 املراقد  تاريخ  حممد،  الكربايس،  صادق 
احلسينية،  املعارف  دائرة  وأنصاره(،  بيته  وأهل 

ط1، املركز احلسيني للدراسات، لندن، 2003م.

يف . 19 املعارصة  األدبية  احلركة  طعمة،  آل  صادق 
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  ط2،  كربالء، 

بريوت، 2014م.

جبل . 20 صدر  الدين  صدر  العاميل،  الدين  صدر 
حممد  سيد  حتقيق:  الرضاع،  يف  منظومة  العاميل، 
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أنصاريان  مؤسسة  منشورات  ط1،  خادمي،  عيل 
للطباعة والنرش، مطبعة صدر، قم، 1998م.

املطبعة . 21 األصول،  تنقيح  رضا،  حممد  الطباطبائي، 
احليدرية، النجف االرشف، 1952م.

 آل طعمة، سلامن هادي: •

االُس العلمية يف كربالء )آل املرعيش الشهرستاين( . 22
بريوت- للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  ط1، 

كربالء، 2012م.

بغداد . 23 تراث كربالء، ط1، من إصدارات مرشوع 
عاصمة الثقافة العربية، بغداد، 2013م.

كربالء . 24 مركز  منشورات  ط1،  كربالء،  شعراء 
للدراسات والبحوث، كربالء املقدسة، 2017م.

عشائر كربالء وُاسها، ط1، دار املحجة البيضاء، . 25
دار الرسول األكرم، بريوت، 1998م.

تراث . 26 مركز  نرش:  كربالء،  يف  املجالس  حماسن 
كربالء، ط1، دار الكفيل للطباعة والنرش، كربالء 

املقدسة، 2015م.

يف . 27 الصفوية  الدولة  تاريخ  سهيل،  حممد  طقوش، 
إيران، ط1، دار النفائس، بريوت، 2009.

الطهراين، آقا بزرك:  •

األضواء، . 28 دار  ط3،  الشيعة،  تصانيف  اىل  الذريعة 
بريوت، 1983م.

جابخانه . 29 الرجال،  علم  مصنفي  يف  املقال  مصفى 
دولتي، طهران، د.ت.

عبد اهلل شرب، تفسري القرآن الكريم )تفسري شرب(، . 30
نرش  ط3،  داود،  حفني  حامد  ومراجعة:  حتقيق 

مرتىض الرضوي، القاهرة، 1966م

ونرش: . 31 حتقيق  املسائل،  رياض  الطباطبائي،  عيل 

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، 
ط1، قم، 1412هـ.

ط1، . 32 والكايف،  الكليني  الرسول،  عبد  الغفار، 
مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 1416م.

كربالء . 33 دليل  اخلفاف،  حسني  عيل  الغفاري، 
احلكمة،  مكتبة  واملعارصة،  الرتاث  بني  السياحي 

كربالء، 2012م.

حممد . 34 تقديم:  واأللقاب،  الكنى  عباس،  القمي، 
هادي األميني، منشورات مكتبة الصدر، طهران، 

1960م.

يف . 35 األدبية  البيوتات  إبراهيم،  موسى  الكربايس، 
كربالء، ط1، منشورات مركز كربالء للدارسات 

والبحوث، كربالء، 2015م.

مدينة . 36 طعمة،  آل  مصطفى  حسن  حممد  الكليدار، 
مركز  نرش:  ط1،  كربالء،  تاريخ  خمترص  احلسني 
املقدسة،  كربالء  والبحوث،  للدراسات  كربالء 

2014م.

لدرر . 37 اجلامعة  األنوار  بحار  باقر،  حممد  املجلي، 
الوفاء  مؤسسة  ط2،  األطهار،  األئمة  أخبار 

للطباعة والنرش، بريوت، 1983م.

حمّدثي، جواد، موسوعة عاشوراء، ط1، منشورات . 38
دار الرسول األكرم، بريوت، 1418هـ.

وختريج: . 39 حتقيق  الشيعة،  أعيان  األمني،  حمسن 
حسن األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 

1983م. 

معنى . 40 بيان  يف  الثاقب  الشهاب  البحراين،  املحقق 
مطبعة  ط1،  الرجائي،  مهدي  حتقيق:  الناصب، 

امري، قم، 1419هـ.
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الملّخ�ض

يسعى علم اللغة يف منهجه الوصفي - فيام يسعى إليه - إىل دراسة اللغة احليَّة املنطوقة املتداولة عىل ألسنة 
املتكلمني هبا، وتتمثل هذه اللغة باللهجات املحلية التي تدور بني الناس يف أحاديثهم. من هنا جاء هذا البحث 
الكتب  حفظته  الذي  الفصيح  أوهلام  لغويني،  استعاملني  ضمن  لغوية  جزئية  بوصفها  التصغري  ظاهرة  ليدرس 
والقواعد الرصفية، واآلخر العاّمي املنطوق يف هلجة مدينة كربالء املقدسة. وقد رصد البحث التغيريات الصوتية 
التي حدثت يف النطق العاّمي، وحاول تفسريها تفسريًا صوتيًا يبني التطور النطقي احلاصل عىل وفق معطيات 
علم الصوت احلديث، والتمس البحث وجود صلة قرابة بني ما حيصل عند نطق مفردات هذه الظاهرة حديثًا، 
وما كان موجودًا يف بعض اللهجات العربية القديمة، غري أنه ظل يف طيات الكتب حمفوظًا ومسّجاًل بوصفه 

هلجات لبعض العرب. 

الكلامت املفتاحية: التصغري، الفصحى، العامية، اللهجة الكربالئية.

Miniaturization between Classical and Colloquial language

A Morphological and vocal study in the models of the Karbala's spoken dialect

Dr.Ahmed Hassan Mansour
College of Islamic Sciences - University of Karbala

 Abstract
Linguistics seeks in its descriptive method "among many" to study the live language spoken 

on the tongues of those speaks it. This language is represented by local dialects that circulating 
among people in their conversations. From this point came this research to study the phenome-
non of miniaturization as a language segment within two linguistic uses, the first of which is the 
eloquent level saved within books and grammatical rules, and the other, which is the colloquial 
level spoken in the tone of the holy city of Karbala. The research observed the acoustic changes 
in colloquial pronunciation, and try interpreted them phonetically in a way that shows pronun-
ciational development in accordance with the data of modern vocals science. The research also 
sought to find a link between what happens during the pronunciation of this phenomenon lately, 
and what was before in some of the ancient Arabic dialects, yet it is remained in the pages of 
books preserved and registered as dialects for some Arabs.

Keywords: Miniaturization, classical, colloquial, Karbala'i dialect.
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المقدمة 

عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وآله  حممد  القاسم  أيب  واملرسلني  األنبياء  أرشف 

الطيبني الطاهرين وبعد: 

هذا البحث حماولة لدراسة التغريات والتطورات 
الصوتية التي حتدث يف اللهجات العامية، وقد اقترص 
عىل تناول جزئية التصغري، وسعى لدراسة التغريات 
احلاصلة فيه يف اللهجة الكربالئية العامية ومقارنتها 
جديرة  اليومية  العربية  اللغة  أن  منَّا  ظنًّا  بالفصحى، 
بالدراسة والبحث، لكوهنا مظهرًا من مظاهر التطور 
عىل  الدراسة  واعتمدت  املستعملة،  للغة  اللغوي 
بعض املفردات التي تناهت اىل السمع من أحاديث 

الشارع الكربالئي. 

تناول  ومبحثني،  متهيد  من  البحث  ن  تكوَّ وقد 
التمهـيد التعريف باللهجة وأمهية دراستها، وعرض 
والتحليل  واالصطالح،  اللغة  فـي  التصغيـر  ملفهوم 
ج عىل أغراض التصغري  املقطعي لصيغ التصغري، وعرَّ

وفوائده. 

وجاء املبحث األول ليدرس كيفية تصغري بعض 
املفردات العامية ومقارنتها بالفصحى، يف حني تناول 
احلاصلة يف  الصوتية  التغريات  الثاين دراسة  املبحث 
رة. وسجل البحث يف اخلامتة جمموعة  املفردات املصغَّ
من النتائج منتهيًا بقائمة املصادر واملراجع املعتمدة. 

ويل  إنه  قّدمت،  ما  يف  التوفيق  اهلل  أسأل  وختاما 
التوفيق. 

التمهيد: 

اللهجة واأهمية درا�شتها

))الّلْهَجة:  أن  املعجامت  أصحاب  بعض  ذكر 
وُيقال:  الكالم،  ــْرُس  َج وُيــقــاُل:  الّلسان،  ــَرف  َط
فصيح اللَّْهَجة واللََّهَجة. وهي لغته التي ُجبِل عليها 
فاعتادها، ونشأ عليها(()1(. أّما اللهجة يف االصطالح 
فها الدكتور إبراهيم أنيس بأهنا ))جمموعة من  فقد عرَّ
بيئة خاصة، ويشرتك يف  إىل  تنتمي  اللغوية  الصفات 
هذه الصفات مجيع أفراد هذه البيئة. وبيئة اللهجة هي 
بيئة أوسع وأشمل تضم عدة هلجات لكل  جزء من 
منها خصائصها، ولكنها تشرتك مجيعًا يف جمموعة من 
الظواهر اللغوية التي تيرس اتصال أفراد هذه البيئات 
تتألف  التي  الشاملة  البيئة  وتلك  ببعض...  بعضهم 
تسميتها  عىل  اصطلح  التي  هي  هلجات،  عدة  من 
العالقة بني  اللغة واللهجة هي  فالعالقة بني  باللغة. 

العام واخلاص(()2(، أي أهنا عالقة الكل باجلزء.

املوحدة  اللغة  مع  تشرتك  اللهجة  أن  يعني  وهذا 
بمجموعة من السامت اللغوية التي منها طريقة النطق 
باحلروف واألصوات وخمارجها، وتيسري عملية التفاهم 
بني  اختالفًا  هناك  أن  إال  اللهجات)3(.  هذه  أبناء  بني 
اللغة واللهجة من حيث احلجم، فــ))اللغة أكرب حجاًم 
من اللهجة، وذلك يعني أن النوعية التي تتضمن العدد 
النوعية  بينام  اللغة،  هي  اللغوية  الوحدات  من  األكرب 

األصغر هي اللهجة(()4(.

بني  الــرتادف  أن  املطلبي  غالب  الدكتور  ويرى 
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القدماء،  اللغويون  فه  كلمتي )هلجة( و )لغة( قد عرَّ
وأن مصطلح )لغة( هو الذي شاع يف كتبهم، وأهّنم 
احلــارض،  عرصنا  حتى  )هلــجــة(  مصطلح  أمهــلــوا 
اللهجة،  عىل  الداللة  يف  )لغة(  مصطلح  حمل  فحل 
اللغة  يعني  فصار  )لغة(  مصطلح  داللة  تطورت  إذ 

األدبية الفصحى أو عموم اللغة وهلجاهتا)5(. 

املهمة،  املــوضــوعــات  مــن  اللهجات  ــة  ودراسـ
من  يمكن  إذ  اللغوية،  الدراسات  جمال  يف  والنافعة 
مسرية  واكب  الذي  التارخيي  التطور  رصد  خالهلا 
يف  ثبت  ملا  تأصيل  وهي  آخر،  إىل  جيل  من  العربية 
لذا  متنوعة،  لغوية  ممارسات  من  املعارصة  هلجاتنا 
الدارسني  بني  حممودًا  الدراسة  من  النوع  هذا  كان 
دراسة  احلديث  اللغة  علم  َأْوىَل  وقد  املحدثني)6(. 
ذلك  فائقة،  عناية  هبا  وَعنَِي  بالغة  أمهية  اللهجات 
أنَّ هذا القبيل من الدراسات ُيْسِهُم إسهامًا كبريًا يف 
تفهمنا لطبيعة اللغة وبيان مراحلها التارخيية، وتأثري 
البيئة واألزمنة يف أصواهتا ورصفها، كام يمكن اإلفادة 
من  كثري  يف  احلاصل  اللغوي  التطور  جمال  يف  منها 
الظواهر اللغوية التي عرفتها العربية الفصحى، وهي 
استعامالت  من  املحلية  هلجاتنا  يف  َيِشيع  ملا  تأصيل 

لغوية خمتلفة)7(.

الدراسات  يف  خاصة  بأمهية  اللهجات  وتتمتع 
ودراستها  اللهجات  لكون  والرصفية،  الصوتية 
ترتبط باألصوات التي تكون أكثر عرضة للتطور من 
واألساليب،  واملفردات  كالصيغ  اللغة،  فروع  باقي 
أو  األم  واللغة  اللهجات  بني  اخلالف  مظاهر  ألنَّ 
الفروق  يف  يوَجد  إنَّام  املشرتكة(  بـ)اللغة  ُيْعَرُف  ما 
الصوتية بني اللهجة واللغة املشرتكة، وتلك الفروق 

القرب  مدى  إدراك  يف  النهاية  يف  تساعد  الصوتية 
تفرعت  التي  املشرتكة  واللغة  اللهجة  بني  البعد  أو 
عنها)8(، وألنَّ اجلانب املنطوق به يف اللغة يكون أكثر 
املنطوقة  اللغة  تتأثر  لذا  املكتوب،  اجلانب  من  حرية 

بالعوامل السياقية أكثر من اللغة املكتوبة)9(. 

وقد يساعدنا فهم اللهجات يف الكشف عن أصل 
بعض  حتتفظ  فقد  اللغوية،  االستعامالت  أصول  من 
أن  بعد  ما  لظاهرٍة  اللغوية  البنية  بأصل  اللهجات 
بعض  يصيب  الذي  للتشعب  نتيجة  وجوهها  تتعدد 
البنى الرصفية يف العربية، بل إن التعقيد أو التشعب 
الذي يعرتي املسألة الرصفية مرّده يف كثري من األمر إىل 
اختالف اللهجات. وقد ُتفيدنا اللهجات -أيضًا- يف 
الكشف عن ظواهر رصفية ذات أصل فصيح ولكن 
االزدواجية التارخيية بني فصحى وعامية وما البسها 
من صور التأثري املتبادل قد صنفت هذه االستعامالت 
اللهجية ضمن العاميات يف حني أهنا متتُّ بسبب إىل 

الفصحى)10(. 

نرى  اللهجي  والنطق  األداء  طبيعة  حيث  ومن 
يبني  املختلفة  اللهجات  يف  األداء  طبيعة  فهم  أنَّ 
تنشأ  إنام  والرصفية  الصوتية  الظواهر  معظم  أن  لنا 
بسبب من هذا األداء، فنجد ظواهر من نحو اإلدغام 
واإلنسجام احلركي واإلمالة وامليل إىل النرب التوتري 
ظهرت  تكون  قد  الكلمة  من  األوىل  املقاطع  عىل 
نتيجة لرسعة النطق يف الكالم، وأنَّ ظواهر مثل عدم 
امليل إىل التامثل بني األصوات املتجاورة أو التثقيل يف 
احلركات أو امليل إىل املقاطع املفتوحة ونرب االرتفاع 
يف الصوت عىل املقطع األخري من الكلمة قد تكون 

ناشئة بسبب من التأين يف الكالم)11(.
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الت�شغير: 

))الصاد والغني والراء أصل صحيح يدل عىل قّلة 
صغارًة  وَصُغَر  الِكرَبُ  ضد  َغُر  والصِّ وحقارة(()12(، 
صغريًا)13(،  جعله  أي:  وَأْصَغَره  َرُه  وَصغَّ وِصَغرًا، 
فالتصغري يف اللغة هو مصدٌر للفعل الثالثي املضعف 
خارجي  مؤثر  بوجود  يوحي  وهو  َر(،  )َصغَّ العني 
ل اليشء من حالته األوىل التي كان عليها إىل حالة  حُيوِّ
أخرى يكون فيها اليشء صغريًا)14(. وهو ما يناسب 
التصغري  ف  ُيَعرَّ إذ  التعريف االصطالحي للتصغري، 
اصطالحًا بأنه ))تغيري االسم ليدل عىل ِصَغِر املسمى 
والصغري  أجزاؤه،  كثرت  ما  الكبري  إذ  أجزائه،  وقلة 
هيئة  عىل  الكلمة  ))بناء  هو  أو  ذلــك(()15(،  بعكس 

معينة لغرض من األغراض(()16(. 

)ُفَعْيل(،  وهي:  معروفة  ثالثة  أبنية  وللتصغري 
الثالثي،  ــم  االس تصغري  عىل  البناء  هــذا  ويقترص 
الرباعية،  باألسامء  خيتصُّ  بناء  وهو  و)ُفَعْيِعل(، 
و)ُفَعْيِعيل(، وهذا البناء خيتصُّ باألسامء اخلامسية)17(. 

الصيغ  يف  ــدْت  احتَّ مشرتكات  وجــود  وُيالحظ 
الثالث وهي: 

الضمة،  • وهي:  الصيغ  مجيع  يف  احلركتني  وجود 
الفتحة، وشبه احلركة )الياء( غري املدية. 

تتكرر  • املذكورة،  احلركة  وشبه  احلركتني  مواقع 
يف  زيادة  وجود  مع  ذاته،  بالتسلسل  الصيغ  يف 

الصيغتني األخريتني. 
عىل  • )الصامتة(  الساكنة  الكلمة  أصول  بقاء 

حاهلا دون حذف ألحدها، مع حدوث تغري يف 
حركاهتا )صوائتها(. 

زيادة ياء ساكنة تقع ثالثة تسمى )ياء التصغري(،  •
وتعد العالمة اخلاصة بالتصغري)18(. 

أّما البناء املقطعي للصيغ الثالث فهو عىل النحو 
اآليت: 

)ُفَعْيٌل( بالتنوين / ف ــــُــــــ / ع ـــــَـــــ ي / ل . 1
ـــــُـــــ ن /

ويتكون من ثالثة مقاطع )قصري + طويل مغلق . 2
+ طويل مغلق(. 

)ُفَعْيِعٌل( بالتنوين / ف ــــُــــــ / ع ـــــَـــــ ي / ع . 3
ـــــِـــــ / ل ـــــُـــــ ن /

ويتكون من أربعة مقاطع )قصري + طويل مغلق . 4
+ قصري+ طويل مغلق(.

)ُفَعْيِعيٌل( بالتنوين / ف ــــُــــــ / ع ـــــَـــــ ي / . 5
ع ـــــِـــِــ / ل ـــــُـــــ ن /

ويتكون من أربعة مقاطع )قصري + طويل مغلق 
+ طويل مفتوح + طويل مغلق(. 

فاالختالف بني الصيغتني الثانية والثالثة من صيغ 
املقطع  يف  القصري  الصائت  مدِّ  يف  يكمن  التصغري 
صيغة  فتتكون  طويل  صائت  إىل  ليتحول  الثالث 

)ُفَعْيِعيٌل(. 

التي  والفوائد  األغـــراض  عىل  َج  نــعــرِّ أن  بقي 
ُيستعمل ألجلها التصغري، وهي)19(:

ُكَلْيب  • نحو  كميته،  أو  اليشء  ذات  تقليل 
وُدَرهْيامت. 

حتقري شأن اليشء نحو: ُرَجْيل.  •
تقريب زمان اليشء أو مكانه، نحو: ُقَبْيل العرص،  •

ْيت الرَبيد.  وُبَعْيد املغرب، وُفَوْيق الفرسخ، وحُتَ
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تقريب منزلة اليشء، نحو: ُصَديِّقي.  •
التمليح أو التحبيب، نحو ُبنَيَّة وُحَبيِّب، يف بنت  •

وحبيب.

تعظيم اليشء نحو قول الشاعر)20(: •

ــرأس مل تكن الـ ــٍل شــامــِخ  ــْي ُجــَب ُفــَوْيــَق 

ــلَّ وَتــعــَمــال ــ ــكِ ــ ــى َت ــّتـ لِـــَتـــبـــُلـــغـــُه حـ

المبحث الأول: 

ية ومقارنتها  ت�شغير بع�ض المفردات العامَّ

بالف�شحى: 

اأوًل/ �شيغة )ُفَعْيل(

لأللفاظ  وضعت  الصيغة  هذه  إنَّ  القول  َم  تقدَّ
ر هذه األلفاظ بضم الفاء وفتح العني  الثالثية، فُتصغَّ

وزيادة ياء ساكنة تقع ثالثة)21(، ومن أمثلتها: 

ــــُـــــ ن / بالتنوين تتكون  • ــــَـــــ ب / دـ  َعْبٌد / عـ 
من مقطعني )طويل مغلق + طويل مغلق(، وعند 

تصغريها تصبح: 

ـــــُـــــ ن /  د  ــــَـــــ ي /  ـــــُـــــ / ب  ُعَبْيٌد / ع 
وبالتنوين تتكون ثالثة مقاطع )قصري + طويل مغلق 

+ طويل مغلق(.

أي  )اِْعَبيد(،  تنطق  فهي  العاّمية  اللهجة  يف  أّما 
بحذف الضمة وتسكني العني واجتالب مهزة الوصل 
املكسورة البتداء النطق بالساكن، ويلحظ أيضًا إمالة 

الفتحة التي تسبق ياء التصغري نحو الكرس. 

بالتنوين  • ـــــُـــــ ن /  ـــــَـــــ هـ / ل  َسْهٌل / س 
تتكون من مقطعني من )الطويل املغلق(، وعند 

تصغريها تصبح: 

ُسَهْيٌل / س ـــــُـــــ / هـ ـــــَـــــ ي / ل ـــــُـــــ ن / 
وهي من ثالثة مقاطع )قصري+ طويل مغلق + طويل 

مغلق(. 

أي  )اِْسَهيل(،  تنطق  فهي  ية  العامَّ اللهجة  يف  أّما 
هبمزة  واإلتيان  وتسكينها،  السني،  ضمة  بحذف 
ويلحظ  بالساكن،  النطق  البتداء  املكسورة  الوصل 
نحو  التصغري  يــاء  تسبق  التي  الفتحة  إمالة  أيضًا 

الكرس.

ـــَـــــ هـ / يف حال الوقف  • ــــَـــــ م / زـ  مَحَْزة / حـ 
ذات  كلمة  وهي  هاء.  بنطقها  التأنيث  تاء  عىل 
مقطعني األول والثاين من النوع الطويل املغلق، 
الثالثي،  االسم  معاملة  تعامل  تصغريها  وعند 

وذلك لكوهنا خمتومة بتاء التأنيث)22(، فتصبح: 

مُحَْيَزة /ح ــــُــــــ / م ـــــَـــــ ي / ز ـــــَـــــ هـ / يف 
الوقف أيضًا، وهي تتكون من ثالثة مقاطع )قصري + 

طويل مغلق + طويل مغلق(. 

ية فهي تنطق )امِْحَيَزة(، بحذف  أّما يف اللهجة العامَّ
مهزة  واجتالب  ساكنة،  وجعلها  احلــاء  يف  الضمة 
وصٍل مكسورة البتداء النطق، وإمالة فتحة امليم نحو 

الكرس.

َحَسٌن / ح ــــَــــــ / س ــــَــــــ / ن ـــــُـــــ ن /  •
مقاطع )قصري + قصري + طويل  ثالثة  بالتنوين 

مغلق(، وبعد التصغري تصبح: 

ُحَسنْيٌ / ح ـــــُـــــ / س ـــــَـــــ ي / ن ـــــُـــــ ن / 
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بالتنوين وهي من ثالثة مقاطع أيضًا )قصري + طويل 
مغلق + طويل مغلق(. 

بالتغيريات  )اِْحَسني(  تنطق  ية  العامَّ اللهجة  ويف 
ساكنة،  وجعلها  احلاء  يف  الضم  حذف  من  مة  املتقدِّ
للنطق  توصاًل  املكسورة  الوصل  مهزة  واجتالب 

بالساكن ابتداًء، وإمالة فتحة السني صوب الكرس. 

•  / ن  ـــــُـــــ  و   / ل  ـــــُـــــ  ح   / بالتنوين  ُحْلٌو 
املغلق،  الطويل  النوع  من  مقطعني  من  وتتكون 

وعند تصغريها تصبح: 

ُحَلْيٌو / ح ــــُــــــ / ل ـــــَـــــ ي / و ـــــُـــــ ن / 
وتتكون مع التنوين من ثالثة مقاطع وهي: )قصري + 

طويل مغلق + طويل مغلق(. 

مع  الفصحى  من  يقرتب  ية  العامَّ يف  وتصغريها 
هبمزة  واإلتيان  وإسكاهنا  احلــاء  يف  الضمة  حذف 
وصل مكسورة يبتدأ هبا النطق، وامليل بالفتحة التي 
االتية:  بالصورة  فتكون  الكرس،  جهة  إىل  الالم  بعد 

)اِْحَليو(. 

ــــُـــــ  • ــــَـــــ / تـ  ــــِـــــ ب / نـ  اِْبنٌَة بالتنوين/ ءـ 
ن / وهي من ثالثة مقاطع )طويل مغلق + قصري 

+ طويل مغلق(، وعند تصغريها تصبح: 

ُبنَيٌَّة / ب ـــــُـــــ / ن ـــــَـــــ ي /ي ـــــَـــــ / ت 
ـــــُـــــ ن / ومقاطعها )قصري + طويل مغلق + قصري 

+ طويل مغلق(. 

ية البدَّ أن  وقبل االنتقال إىل كيفية نطقها يف العامِّ
نتطرَق إىل كيفية حتّوهلا إىل الصورة األخرية، فـ)اِْبنٌَة( 
)َفَعٌل(  ووزُنه  الولد  هو  واالبن  )اِْبــن(،  مؤنث  هي 
واألصل  الوصل،  ألف  هلا  واجتلب  المه  حذفت 

يف المه املحذوفة هو الواو)23(، وعند التصغري ُيعمُد 
عىل  يصغر  فـ)َبنٌَو(  منه،  ُحِذَف  ما  فيعوُد  األصل  إىل 
صورة )ُبنَْيٌو(، وتقلب الواو إىل ياء الجتامعها مع الياء 
يف كلمة واحدة والسابق منهام متأصل ذاتًا وسكونًا، 
ثم تدغم الياء الساكنة بالياء املتحركة فتصبح )ُبنَّي( 
للمذكر، وبعدها تزاد تاء التأنيث إذا أريد هبا املؤنث 

فتصبح )ُبنَيَّة()24(. 

بحذف  )اِْبنَيَّة(  تنطق  فهي  ية  العامَّ اللهجة  يف  أّما 
الباء واإلتيان هبمزة الوصل املكسورة توصاًل  ضمة 
نحو  الفتحة  إمالة  فيها  يلحظ  وال  بالساكن،  للنطق 

الكرس. 

ثانيًا/ �شيغة )ُفَعْيِعٌل(

بأن  الرباعي،  لالسم  كان  الصيغة  هذه  ووضُع 
وتزاد  الثاين،  احلرف  ويفتح  األول،  احلرف  ُيضمَّ 
ومن  بعدها)25(،  ما  يكرس  ثم  الساكنة،  التصغري  ياء 

أمثلتها: 

ل  • ــــُــــــ /  ـــــُـــــ ل / ب  بالتنوين / ب  ُبْلُبٌل 
وهي:  مقاطع  ثالثة  من  وتتكون   / ن  ـــــُـــــ 
)طويل مغلق + قصري + طويل مغلق(، وعندما 

ر تصبح:  تصغَّ

ُبَلْيبٌِل / بالتنوين / ب ــــُــــــ / ل ـــــَـــــ ي / ب 
ــــِــــــ / ل ــــُــــــ ن / ومقاطعها أربعة وهي: )قصري 

+ طويل مغلق + قصري + طويل مغلق(.

)اِْبَليبِل(،  تنطق  فالكلمة  العامية  اللهجة  يف  وأّما 
أي بحذف ضمة الباء وحتويلها إىل سكون واجتالب 
مهزة الوصل املكسورة التي يبتدأ هبا النطق، مع إمالة 
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صوب  )الفتحة(  األوىل  الــالم  حركة  يف  ملحوظة 
الكرس. 

حُمِْسٌن بالتنوين / م ـــــُـــــ ح / س ـــــِــــــ / ن  •
ـــــُـــــ ن / ومقاطعها ثالثة وهي: )طويل مغلق 
+ قصري + طويل مغلق(، وعند تصغريها تصبح: 

 / ي  ـــــَـــــ  ح   / ــــُــــــ  م   / بالتنوين   / حُمَْيِسٌن 
أربعة وهي:  ـــــُــــــ ن / ومقاطعها  ن  ـــــِـــــ /  س 

)قصري + طويل مغلق + قصري + طويل مغلق(. 

يكون  الكلمة  فنطق  العامية  اللهجة  يف  ــا  أّم
)احِْمَيِسن(، إي بحذف الضم وإسكان امليم واجتالب 
بعد  التي  بالفتحة  واالنحدار  مكسورة،  وصل  مهزة 

احلاء نحو الكرس يف إمالة ملحوظة. 

•  / ن  ـــــُـــــ  د   / ـــــِــــــ  ل   / ــَــــَــــ  خ   / َخالٌِد 
األول  مقاطع  ثالثة  من  تتكون  بالتنوين  وهي 
طويل  والثالث  قصري  والثاين  مفتوح  طويل 
مغلق، وعند تصغريها تقلب األلف الزائدة التي 

بعد فاء الكلمة إىل واو)26(، فتصبح: 

ـــــِـــــ /  ـــــَـــــ ي / ل  و  ـــــُـــــ /  ُخَوْيِلٌد / خ 
د ـــــُـــــ ن / وهي بالتنوين تتكون من أربعة مقاطع 
طويل   + قصري   + مغلق  طويل   + )قصري  ــي:  وه

مغلق(. 

أّما يف اللهجة العامية فنطقها يكون عىل )اِْخَويِلد(، 
اخلاء  وإسكان  اخلــاء  بعد  التي  الضمة  بحذف  أي 
النطق  البــتــداء  املكسورة  وصــل  مهــزة  واجــتــالب 
بالسكن، مع إمالة الفتحة التي بعد الواو إىل الكرس. 

ح  • ــــَـــَـــ /  ل   / ـــــَـــــ  بالتنوين / ف   / َفاَلٌح 

طويل   + )قصري  ثالثة  ومقاطعها   / ن  ـــــُـــــ 
الكلمة  تصغري  وعند  مغلق(،  طويل   + مفتوح 
ياء  إىل  الكلمة  ثالث  الواقع  املد  حرف  يقلب 
دًا  مشدَّ حرفًا  ليكون  التصغري  ياء  مع  ويدغم 

واحدًا)27(. 

ـــــِـــــ /  ـــــَـــــ ي / ي  ل  ـــــُـــــ /  ُفَليٌِّح / ف 
ح ـــــُـــــ ن / وهي بالتنوين تتكون من أربعة مقاطع 

)قصري + طويل مغلق + قصري + طويل مغلق(. 

النحو  الكلمة عىل  العامية فهي تنطق  اللهجة  أّما 
الفاء  بعد  التي  الضمة  بحذف  أي  )اِْفَليِّح(،  اآليت: 
النطق  وجعلها ساكنة واإلتيان هبمزة وصل البتداء 
بالساكن، من دون إمالة فتحة الالم إىل جهة الكرس، 

أي بقاء نطق الفتحة عىل حالِه يف الفصحى. 

•  / ن  زـــــُـــــ   / ــــُـــُــــ  ج   / ـــــَـــــ  ع   / َعُجوٌز 
وهي مع التنوين تتكون ثالثة مقاطع: )قصري + 
مغلق(، وعند تصغريها  مفتوح + طويل  طويل 
ياء ثم تدغم  إىل  ثالثة  الواقعة  املدّية  الواو  ُتقلب 

مع ياء التصغري السابقة عليها)28(، فتصبح: 

ـــــِـــــ /  ـــــَـــــ ي / ي  ـــــُـــــ / ج  ع  ُعَجيٌِّز / 
زـــــُـــــ ن / ومقاطعها مع التنوين أربعة هي: )قصري 

+ طويل مغلق + قصري + طويل مغلق(. 

اآليت:  الشكل  عىل  ية  العامَّ يف  الكلمة  وتنطق 
)اِْعَجيِّز(، أي بحذف الضمة التي بعد العني وجعلها 
ُل إىل النطق بالساكن  - أعني العني - ساكنة ثم ُيتَوصَّ
إمالة  دون  ومن  املكسورة،  الوصل  مهزة  باجتالب 
الفتحة  نطق  ببقاء  أي  الكرس،  جهة  إىل  اجليم  فتحة 

عىل حالِه يف الفصحى. 
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•  / ن  ـــــُـــــ  م   / رـــِـــِـــ   / ـــــَـــــ  ك   / َكِريٌم 
والكلمة بالتنوين متكونة من ثالثة مقاطع وهي: 
)قصري + طويل مفتوح + طويل مغلق(، وعند 

تصغري الكلمة تصبح: 

ٌم / ك ـــــُـــــ / ر ـــــَـــــ ي / ي ـــــِـــــ / م  ُكَريِّ
مقاطع  أربعة  من  مكونة  بالتنوين  وهي   / ن  ـــــُـــــ 
طويل   + قصري   + مغلق  طويل   + )قصري  ــي:  وه
بالياء  التصغري  ياء  إدغــام  فيها  واملالحظ  مغلق(. 

املوجودة يف بناء الكلمة قبل التصغري. 

ية فتنطق الكلمة )اِْكَريِّم(، وذلك  أّما اللهجة العامَّ
بحذف الضمة التي بعد الكاف وجعل الكاف ساكنة 
البتداء  اًل  توصُّ املكسورة  الوصل  هبمزة  واإلتيان 
الراء  بعد  التي  الفتحة  بقاء  بالساكن، ويلحظ  النطق 

عىل حاهلا يف الفصحى، دون إمالتها نحو الكرس. 

ثالثًا/ �شيغة )ُفَعْيِعْيٌل(

بضم األول وفتح الثاين وزيادة ياء التصغري التي 
أخرى  ياء  وزيادة  بعدها  ما  وكرس  ثالثة  ساكنة  تقع 
قبل اآلخر)29(، وهي لتصغري االسم الذي يكون عىل 

مخسة أحرف رابعها حرف مد)30(، ومن أمثلتها:

•  / ن  ـــــُـــــ  ر   / ــــَـــَـــ  ن   / ــــِـــِـــ  د   / ِدينَاٌر 
بالتنوين تتكون من ثالثة مقاطع، األول والثاين 
النوع  من  والثالث  املفتوح  الطويل  النوع  من 
إىل  ُتَردُّ  الكلمة  تصغري  وعند  املغلق،  الطويل 
ألن  النون،  بتشديد  )ِدنَّار(  هو  الذي  أصلها، 

التصغري يرد الكلامت إىل أصلها)31(، فتصبح: 

ر  ــــِـــِـــ /  ن  ـــــَــــ ي /  ن  ـــــُـــــ /  د  ُدَنْينرٌِي / 
أربعة مقاطع متسلسلة  تتكون من  ـــــُـــــ ن / وهي 

بالشكل اآليت: )قصري + طويل مغلق + طويل مفتوح 
+ طويل مغلق(. 

)اِْدَنينرِي(،  بصورة  ية  العامَّ اللهجة  يف  تنطق  وهي 
الــدال  وتسكني  الــدال  بعد  التي  الضّمة  بحذف 
واإلتيان هبمزة الوصل املكسورة وإمالة الفتحة التي 

بعد النون إىل جهة الكرس. 

ــــُـــــ ن  • ـــُـــُـــ / رـ  ــــُـــــ ص / فـ  ُعْصفوٌر / عـ 
/ ومقاطعها ثالثة )طويل مغلق وطويل مفتوح 
))تقلب  تصغريه  وعند  أيضًا(.  مغلٌق  وطويل 

الواو الزائدة قبل الطرف ياًء(()32(، فتصبح: 

ُعَصْيِفرٌي / ع ـــــُـــــ / ص ــــَـــــ ي / ف ــــِـــِـــ / 
رـــــُـــــ ن / ومقاطعها أربعة وهي: )قصري + طويل 

مغلق + طويل مفتوح + طويل مغلق(. 

أّما طريقة النطق هبذه الكلمة يف العاّمية فهي عىل 
تصغري  شاكلة  عىل  وهي  )اِْعَصيِفري(،  اآليت:  النحو 
التي  املكسورة  الوصل  هبمزة  يؤتى  إذ  سابقتها، 
يتوصل هبا إىل نطق العني الساكنة بعد حذف الضمة 
التي بعدها، ثم مُتال الفتحة التي بعد الصاد إىل جهة 

الكرس. 

المبحث الثاني: 

التغّيرات ال�شوتّية الحا�شلة في الت�شغير: 

الصوتية احلاصلة  التغريات  نرصَد  أن  لنا   يمكن 
يف التصغري باملظاهر اآلتية: 

الفصحى  • يف  املصغرة  املفردة  الكلمة  بنية  إّن 
تصبح أكرب مما كانت عليه قبل التصغري، وهذا ما 

كشف عنه التحليل املقطعي للكلامت. 
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العاّمية  • يف  املصغرة  املفردات  مجيع  تشرتك 
الواقعة  الضمة  بحذف  املتمثل  الصويت  بامللمح 
الوصل  مهزة  واجتالب  األول  الصامت  بعد 
بنطق  االبتداء  إىل  هبا  يتوصل  التي  املكسورة 

الساكن. 
املصغرة  • املفردات  ألغلب  العاّمي  النطق  يتجه 

إىل  الثاين  الصامت  بعد  الواقعة  الفتحة  إمالة  إىل 
صورهتا  عىل  )الفتحة(  تبقى  حني  يف  الكرس، 
النطقية يف الفصحى، دون إمالتها يف جمموعة من 
املجموعة  هذه  يف  واملالحظ  رة.  املصغَّ املفردات 
ياء  إدغام  من  نة  متكوِّ مشددة  ياء  وجود  هو 
التصغري الساكنة مع ياء متحركة هي من صوامت 

الكلمة األصلية أو مما انقلب إليها. 
املتكلم  الكلمة املصغرة يتطلب من  بنية  إن طول 
جهدًا عضليًا إضافيًا يف أدائها، ولذا فهو جينح إىل البدء 
بالتخفيف املستطاع أدائيًا، غري املؤثر دالليًا)33(، فيبدأ 
أثقل األصوات  التي هي  الضمة  نطق  بالعدول عن 
الصائتة نطقًا)34(، ويستبدل هبا الصوت األخف منها 
وهي مهزة الوصل املكسورة التي هي حركة قصرية 
فالعربية - كام  بالساكن)35(،  النطق  يؤتى هبا البتداء 
هذه  وتسقُط  بساكن،  تبتدىء  ال   – معروف  هو 

احلركة يف درج الكالم. 

يبغي  املتكلم  كان  إذا  مفاُده:  ســؤال  يــربُز  وهنا 
اخلفَة يف النطق فلامذا مل يعدْل إىل الفتحة وهي أخفُّ 

الصوائت أداًء ؟ 

إن اإلجابة عن هذا السؤال تتطلب منَّا معرفة أّن 
الضمة والكرسة مها من جمموعة صوتية متجانسة يف 
النطق والتي يطلق عليها أصوات اللني الضيقة، أّما 
الفتحة فهي تنفرد بالوقوع ضمن ما ُيدعى بأصوات 

نطقيًا  حتويرًا  جُيري  فاملتكلم  ولذا  املتسعة)36(،  اللني 
املجموعة  ضمن  الواقعتني  والكرسة  الضمة  بني 
إىل  االنتقال  إىل  ذلك  به  يذهب  وال  ذاهتــا،  النطقية 

جمموعة نطقية أخرى. 

املتكلم  به  يقوم  الذي  الثاين  التخفيفي  املظهر  أّما 
ياء  الثاين وقبل  الصامت  بعد  التي  الفتحة  إمالة  فهو 
التصغري إىل جهة الكرسة، ولعلَّ ذلك متأتٍّ من تأثري 
التصغري يف ما قبلها )الفتحة( وحدوث نوع من  ياء 
األصوات  بني  اجلزئي  الصويت  والتقارب  التجانس 
باملامثلة  األصواتيون  يسميه  ما  وهــو  املتجاورة، 

الرجعية)37(. 

مجيع  يف  يّطرد  ال  للتخفيف  الثاين  املظهر  هذا  إنَّ 
ية ، بل إّنه  رة املنطوقة يف اللهجة العامَّ الكلامت املصغَّ
تكون  التي  املفردات  يتوقف عن احلدوث يف بعض 
من  أخرى  ياء  يف  مدغمة  الساكنة  التصغري  ياء  فيها 
أصول الكلمة أو منقلبة إليها. ويذهُب بنا االفرتاُض 
السابق،  من  أوجَب  تكون  هنا  الفتحة  إمالة  أنَّ  اىل 
أقوى  صوتيًا  عنرصًا  املشددة  الياء  لكون  وذلــك 
املخالفة  قانون  بروز  نجد  إننا  إالَّ  املفردة،  الياء  من 
مدى  ــادة  زي إىل  وامليل  واضحًا،  هنا  الصوتية)38( 
اخلالف بني نطق الفتحة والياء املشددة فتظهر الفتحة 
هي  تكن  مل  إن  للفصحى  املقاربة  النطقية  بصورهتا 

ذاهتا. 

الصويت  التغرّي  هذا  أّن  إليه  اإلشــارة  جتدر  وممـّـا 
الذي طرأ عىل فاء مصغر الثالثي أو غريه يف اللهجة 
يف  جــاء  إذ  الفصحى،  العربية  يف  نظري  له  العامية 
ياء  ثانية  كان  اسم  )باب حتقري كل  كتاب سيبويه يف 
َبيٍت وَشْيٍخ  التحقري( قوله: ))وذلك نحو:  تثبت يف 
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ُشَيْيٌخ وُسَيْيٌد فَتضّم، ألن  تُقول:  وَسيٍِّد. فأحُسنه أن 
أن  كام  له،  الزٌم  وهو  األسامء،  أوائل  َيُضّم  التحقري 
الياء الزمة له. ومن العرب من يقول: ِشَيْيخ وبَِيْيٌت 
وِسَيْيٌد، كراهية الياء بعد الّضمة(()39(، فهذا العدول 
احلاصل من الضم إىل الكرس هو عدول صويت سببه 
تعد  التي  التصغري  ياء  عىل  املحافظة  أوهلام:  أمــران، 
ثيمة موضوع التصغري أو املركز فيه، وثانيهام: الثقل 
النطقي املطلوب لتأدية الياء بعد الضمة، كام بني ذلك 
ر يف  الريض بقوله: ))وبعض العرب يكرس أول املصغَّ
الياء من  نَِيْيب وِشَيْيخ، خوفًا عىل  الياء نحو:  ذوات 
يًا)40( من استثقال  انقالهبا واوًا لضمة ما قبلها، َوَتَفصِّ
ياء بعد ضمة لو بقيتا كذلك(()41(، ولعّل هذا األمر 
اللهجة  يف  احلاصلة  الصوتية  التغيريات  لنا  يفرس 
العاّمية- متثل  أهّنا -أعني  لنا كذلك  ية، ويثبت  العامَّ
عىل  جرى  الذي  اللغوّي  ر  التطوُّ صور  من  صورة 

الفصحى. 

النتائج 

يمكن إمجال أهم النتائج التي توصل اليها البحث 
بام يأيت: 

الضمة، . 1 وهي:  الصيغ  مجيع  يف  احلركتني  اجتامع 
املدية يف مجيع  الفتحة، وشبه احلركة )الياء( غري 

صيغ التصغري. 
)ُفَعْيِعل(، . 2 لصيغة  امتداد  هي  )ُفَعْيِعيل(  صيغة 

يف  )الكرسة(  القصري  الصائت  بإطالة  وذلك 
املقطع الثالث من مقاطعها. 

عليه . 3 كانت  مما  أكرب  تصبح  املصغرة  الكلمة  بنية 
قبل التصغري. 

هي . 4 )التي  العامية  يف  املصغرة  املفردات  اشرتاك 

األول  الصامت  ضمة  بحذف  البحث(  ميدان 
واجتالب مهزة الوصل املكسورة. 

إىل . 5 الثاين  الصامت  بعد  الواقعة  الفتحة  إمالة 
تبقى عىل حاهلا  بينام  املفردات،  الكرس يف أغلب 

دون إمالة يف جمموعة منها. 
يف . 6 احلاصلة  التغريات  تفسري  البحث  استطاع 

اجلهد  قوانني:  ضمن  املصغرة  العامية  املفردات 
األقل، واملامثلة الصوتية، واملخالفة الصوتية. 

لتصغري املفردات يف العامية صورة قريبة منها يف . 7
العربية القديمة نطقت هبا العرب، ولكنها األقّل 

استحسانًا عند بعض اللغويني. 

تو�شية
نحو  هبا  والعودة  العامية  باللهجة  الرجوع  بغية 
التصغري خصوصا -  يويص  – يف ظاهرة  الفصحى 
السيام   - اإلعــالم  وسائل  من  بــاإلفــادة  الباحث 
السمعية منها والسمعية املرئية - يف توظيف قصص 
العريق حتوي أسامًء مصغرة، ونرشها عىل  تراثنا  من 
مسامع الناس، وبذلك يتحقق اهلدف األساس وهو 
تقريب النطق العاّمي من النطق الفصيح، كون النطق 
العاّمي مل يبتعد كثريًا عن الفصيح يف التطور، فضاًل 
التليد  العريب  تراثنا  مع  املعريف  التواصل  حتقيق  عن 

عرب تلك القصص والروايات.
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الملخ�ض

أكد البحث يف منهجه وأهدافه عىل الفعاليات الثقافية يف مدينة كربالء املقدسة وهي الزيارات املليونية ال 
سيام زيارة االربعني التي شارك فيها )13874818( زائر من )28( دولة عام )2017(، وبلغ عدد الزائرين 
فيها عام )2019( )15229955(، فضاًل عن املهرجانات، وأمهها مهرجان ربيع الشهادة الدويل السنوي الذي 
يقام بتنسيق بني العتبتني احلسينية والعباسية وبمشاركة واسعة من عدد كبري من اجلنسيات والذي انطلق منذ 
عام )2005(، واستمر حتى وصلنا املهرجان اخلامس عرش عام )2019( الذي شاركت فيه )288( شخصية 
من )40( دولة، كذلك املعارض وأمهها معرض كربالء الدويل للكتاب الذي يقام بالتزامن مع مهرجان ربيع 
الشهادة الدويل من كل عام، وشارك يف املعرض اخلامس عرش عام )2019(، )132( جهة من ثامن دول، كام 
كان للمؤمترات حضور كبري يف الفعاليات الثقافية يف املدينة والتي تنظمها عدد كبري من اجلهات يف املدينة منها 
جامعة كربالء بمختلف كلياهتا كذلك الكليات االهلية، فضاًل عن املؤمترات التي تنظمها العتبتان املقدستان 

احلسينية والعباسية واملراكز الثقافية يف املدينة.

اجلنوبية  املتجمدة  القارة  عدا  العامل  قارات  مجيع  شمل  واسعًا  وظيفيًا  اقلياًم  الثقافية  الفعاليات  هذه  متتلك 
ولكن اإلقليم االوسع كان للمهرجانات، إذ وصل تأثري املهرجانات إىل ما يقرب من )40( دولة.

هذا األمر جيعل مدينة كربالء املقدسة من املناطق السياحية املتميزة، كون تأثريها يصل إىل أرجاء العامل مما 
يعطيها قوة ناعمة يف التأثري عىل سكان العامل، وجيعل منها حمط أنظار العامل ومركز اهتاممهم ملا وهبها اهلل من 

مميزات سياحية متميزة.

الكلامت املفتاحية: زيارة االربعني، يثقافية، جغرافية.
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Abstract
The research emphasized its methodology and objectives on cultural events in Karbala, which 

are million visits, especially the forty visits in which (13874818) visitors from (28) countries 
participated in (2017), and the number of visitors in (2019) reached (15229955), in addition to 
the most important festivals The annual International Spring Festival of Shahada, which is held 
in coordination between the Husseiniya and Abbasid shrines with the broad participation of a 
large number of countries, which started since (2005) and continued until we reached the fif-
teenth festival in (2019)In which (288) personalities from (40) countries participated, as well as 
the most important exhibitions, the most important of which is the Karbala International Book 
Fair and held in conjunction with the International Spring Festival of Testimony each year and 
participated in the fifteenth exhibition in (2019)132) ,) destination from eight countries, as it 
was Conferences have a large presence in the cultural activities in the city, which are organized 
by a large number of authorities in the city, including the University of Karbala in its various 
colleges, as well as private colleges, as well as conferences organized by the holy shrines of 
Husseiniya and Abbasid and cultural centers in the city.

These cultural events possess a broad functional region that includes all the continents of the 
world except for the southern frozen continent, but the broadest region was for festivals, as the 
impact of festivals reached nearly (40) countries.

This matter makes Karbala one of the distinctive tourist areas, as its impact reaches all over 
the world, which gives it a soft power to influence the world’s population and makes it the 
focus of attention of the world and the center of their attention to what God has endowed with 
distinguished tourism features.

Key words: Arbaeen visit, cultural, geographical.
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المقدمة

تتعدد النشاطات الثقافية يف مدينة كربالء املقدسة 
للعتبات  الدينية  بالزيارات  يتعلق  ما  فمنها  وتتنوع 
اوقات  يف  حدثت  التي  الذكريات  وإحياء  املقدسة 
املهرجانات  مثل  اخرى  ثقافية  فعاليات  وبني  سابقة 
تندرج  الفعاليات  هذه  وكل  واملعارض،  واملؤمترات 
السياحة  من  جزء  وهي  املناسبات  سياحة  ضمن 
الثقافية التي اصبحت واحدة من أهم انواع السياحة 
السياح  إنفاق  بارتفاع  تتميز  التي  العامل  عىل مستوى 
فيها، فضاًل عن ذلك فأن هذه الفعاليات ذات قيمة 
فيها  تقام  التي  سياسية واجتامعية واعالمية للمنطقة 
لذلك نجد العديد من الدول تتسابق لتنظيم مثل هذه 
اجلوانب  منها يف  أراضيها لالستفادة  الفعاليات عىل 

املتعددة التي سبق ذكرها.

مدينة كربالء املقدسة واحدة من املدن التي متيزت 
املسلمني، الحتضاهنا  ديني وسمة رمزية عند  بطابع 
الذي  االمر   ،اهلل رسول  بيت  آل  من  عدد  مراقد 
القدسية  عن  فضاًل  مهاًم  جغرافيًا  موقعًا  منحها 
الكبرية لدى املسلمني وحتى غري املسلمني اىل جانب 
فيها  جتد  التي  القليلة  التارخيية  املدن  من  فأهنا  ذلك 
االسالمية  متعددة  ديانات  من  عبادة  الماكن  آثــارًا 
عىل  دليل  االثارية  والشواهد  واملسيحية،  واليهودية 
ذلك، مما يمنحها قدرة كبرية عىل استيعاب سياح من 
املعمورة،  ارجاء  مجيع  من  واالديان  املعتقدات  مجيع 
تطوير  يف  السياحة  تلعبه  الذي  الكبري  للدور  السيام 

والتنمية املناطق التي متتلك مقومات السياحة.

املناسبات  استيعاب  يف  كربالء  مدينة  نجحت 
رصيد  من  متتلكه  ما  بسبب  الثقافية  والفعاليات 
املادية  االمكانيات  توفر  عن  فضاًل  وانساين  تأرخيي 
الدينية  الزيارات  البحث  يتناول  وسوف  والبرشية، 
تشهدها  التي  واملؤمترات،  واملهرجانات  واملعارض 

مدينة كربالء وتبيان اقليمها الوظيفي.   

اوًل: م�شكلة البحث

موارد  اهم  من  واحــدة  الثقافية  الفعاليات  تعد 
السياحة الثقافية لذلك يتوجب التعرف عىل عدد من 
املؤرشات التي ختص هذه الفعاليات يف مدينة كربالء 

منها:

ما نسبة املشاركة يف الفعاليات الثقافية املقامة يف . 1
مدينة كربالء املقدسة حسب السنوات وهل هي 

ثابتة ام متغرية.
الثقافية . 2 الفعاليات  يف  املشاركة  اجلنسيات  ما 

املقامة يف مدينة كربالء املقدسة.
الثقافية . 3 للفعاليات  الوظيفي  االقليم  طبيعة  ما 

املقامة يف مدينة كربالء املقدسة.

ثانيًا: فر�شية البحث

افرتض البحث أنَّ هنالك جمموعة من الفعاليات 
الثقافية تقام يف مدينة كربالء املقدسة، ونسبة املشاركة 
جغرايف  بإقليم  تتمتع  اهنا  عن  فضاًل  متغرية،  فيها 

واسع.

ثالثًا: هدف البحث

النشاطات  عن  صورة  تقديم  إىل  البحث  هيدف 
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الثقافية يف املدينة، فضاًل عن التعرف عىل مدى التأثري 
التعرف  خالل  من  النشاطات  هذه  إليه  تصل  الذي 
هذه  تناول  يتم  ســوف  هلــا.  الوظيفي  اإلقليم  عىل 

الفعاليات يف املدينة واقليمها اجلغرايف كااليت:

اوًل: زيارة العتبات المقد�شة

الثقافية  القيمة  ذات  الدينية  األماكن  زيارة  تعد 
والفنية والتارخيية واحياء املناسبات الدينية التي متثل 
احدى  الناس،  من  الثقايف ملجموعة  التميز  من  نوعًا 
التعرف  إىل  هتدف  والتي  الثقافية،  السياحة  املوارد 
اجلدول  يبني  وثقافاهتم،  الشعوب  حضارات  عىل 
كربالء  مدينة  يف  الدينية  واملناسبات  الزيارات   )1(

املقدسة.

الجدول )1( الزيارات والمنا�شبات الدينية في مدينة 

كربالء المقد�شة

املناسبة الدينيةتاريخ املناسبةت

استشهاد اإلمام احلسني10 حمرم1

أربعينية اإلمام احلسني20 صفر2

زيارة اإلمام احلسني الرجبية1 رجب3

15 رجب5
زيارة اإلمام احلسني يف 

النصف من رجب

مولد اإلمام احلسني3 شعبان6

مولد العباس4 شعبان7

مولد اإلمام عيل بن احلسني5 شعبان8

مولد عيل االكرب11 شعبان9

مولد اإلمام احلجة15 شعبان10

11
 23 ،21 ،19

رمضان
ليايل القدر

12
1 شوال-10 

ذي احلجة
زيارة العيدين

يوم عرفة9 ذو احلجة13

عددها 52 ليلة يف السنةليايل اجلمع14

نــارص وجنــان شــهاب أمحــد،  املصــدر: عدنــان مطــر 
املليونيــة  للمســرية  الســياحي  اإلســتثامر  إســرتاتيجية 
انثروبولوجيــا  يف  )دراســة  املقدســة  كربــالء  مدينــة  يف 
ــة،  ــنة الثاني ــع، الس ــدد الراب ــبط، الع ــة الس ــياحة(، جمل الس

ص241.  ،2017

يظهر من جدول )1( أن هناك أربع عرشة مناسبة، 
تتوافد  إذ  مليونية،  عليها  يطلق  ثالث  أمهها  ولكن 
الزوار من مجيع مناطق العراق والعامل للمشاركة فيها 

وهي:

1. زيارة النصف من شعبان: 

هي مولد اإلمام احلجة، وهي زيارة ليلية توقد 
 املهدي اإلمــام  مقام  من  بالقرب  الشموع  فيها 
مظاهر  فيها  املشاركون  ويظهر  احلسينية،  هنر  عىل 
الفرح والرسور مليالد االمام احلجة، ولكنها أقل 
املناسبات املليونية يف الوقت، إذ تكاد تبدأ وتنتهي يف 

يوم واحد، أو يومني.

2. زيارة العارش من حمرم:

فيها  هي استذكار معركة الطف، والتي استشهد 
اإلمام احلسني، وأهل بيته وعدد من الصحابة، 
إذ يستذكر املسلمون يف يوم )10حمرم( هذه الذكرى، 
من  عــدد  وتسبقها  الطقوس  من  عــدد  فيها  وتقام 
الفعاليات والطقوس، إذ تنطلق من بداية شهر حمرم 
احلرام إىل يوم العارش مواكب اللطم من مجيع مناطق 



128

تحليل جغرافي للفعاليات الثقافية في مدينة كربالء المقدسة

وأخيه  احلسني  اإلمام  باجتاه  املقدسة  كربالء  مدينة 
شهري  طيلة  مستمرة  العزاء  جمالس  وتبقى  العباس 
حمرم وصفر للرجال والنساء، فضاًل عن إقامة التكايا 
وهي تقليد كربالئي قديم، إذ تقام التكايا وهي عبارة 
باملصابيح والورود والشموع،  يزين  بناء مؤقت  عن 
وهي تقليد كربالئي يقام ملواساة العائلة التي فقدت 
العائلة  ملواساة  الناس  فيها  جيتمع  إذ  عليها  عزيزًا 
ملصاهبم. كام يقدم الطعام والرشاب عىل حب اإلمام 
طقس  عن  فضاًل  املدينة،  ــايل  واه للزوار  احلسني 
الضب بالزنجيل وهو طقس تتم ممارسة طيلة الفرتة 
السابقة ليوم العارش من حمرم إذ تسري مواكب الضب 

.بالزنجيل باجتاه اإلمام احلسني وأخيه العباس

طقس  فيامرس  حمرم  من  العارش  صبيحة  يف  اما 
)التطبري( وهي عملية رضب الرأس بشفرة حاده او 
واستذكارا  احلسني  اإلمام  لتضحية  استذكارا  سيف 
للواقعة األليمة التي حدثت يف صباح يوم العارش من 

حمرم عام )61هـ(.

ثم بعد صالة الظهر تطلق ركضة طوريج أو عزاء 
مهيب  مسري  يف  املاليني  فيها  يشارك  والتي  طوريج 
تنطلق من باب طوريج بعد تأدية صالة الظهر بإجتاه 
اجلموع  وتردد   العباس وأخيه  احلسني  اإلمام 
واهل   احلسني لألمام  واملوالة  املواساة  هتافات 

بيته. 

3. زيارة االربعني:

 )20( وتصادف   - )40يومًا(  مرور  مناسبة  هي 
من شهر صفر من كل سنة هجرية - عىل استشهاد 
الدينية  الزيارات  أكرب وأضخم  اإلمام احلسني وهي 

من  املاليني  فيها  ويشارك  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف 
مليونية  مسرية  بحق  تعد  وهي  وخارجه،  العراق 
تفتح  إذ  وثقافتهم،  العراقيني  كرم  عن  تعرب  إنسانية 
طول  عىل  اخلدمة  مواكب  وتقام  البيوت  ــواب  أب
كربالء  مدينة  عىل  ــزوار  ال منه  يمر  الــذي  الطريق 
هي،  رئيسة  حماور  ثالثة  من  املدينة  الــزوار  ويدخل 
حمور بغداد كربالء، واحللة كربالء، والنجف كربالء، 
أكرب جتمع برشي عىل  تكاد تكون  مليونية  يف مسرية 
وجه األرض، ولقد أدرج توفري اخلدمات والضيافة 
خالل الزيارة االربعينية عىل قائمة الرتاث الثقايف غري 
املادي للبرشية يف اليونسكو يف شهر كانون االول من 

عام )2019(، ملحق )3(.

فيها  يشارك  التي  الزيارة  األربعينية  الزيارة  وتعد 
مستمر  تزايد  يف  وهي  الزائرين،  من  األكرب  العدد 
 ،2016( السنوات  البحث  تناول   .)2( جــدول 
2017، 2018، 2019(، ألهنا األدق يف اإلحصاء، 
عىل  القدرة  لدهيا  رقمية  كامريات  استخدمت  إذ 

حساب األعداد.

جدول )2( اأعداد الم�شاركين في الزيارة الربعينية لالأعوام 

)2019 ،2018 ،2017 ،2016(

عدد الزائرينالسنةت

1201611210367

2201713874818

3201815322949

4201915229955

املصدر: شبكة الكفيل العاملية، 2019، ملحق )1(.
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الزائرين  أعداد  إزديــاد   )2( جدول  من  نالحظ 
إنخفاضًا  شهد   )2019( عام  عدا  مستمرة  بصورة 
يف  احلاصلة  الزيادة  إن  الزائرين،  أعــداد  يف  طفيفًا 
أعداد الزائرين مؤرش عىل تطور الزيارة عام بعد آخر 
مما يعني زيادة يف السياحة الثقافية للمدينة كام موضح 

يف شكل )1(.

يف  مستمرة  زيادة  هناك  أن   )1( شكل  من  يظهر 
وهذه  كربالء  مدينة  إىل  الوافدين  الزائرين  أعــداد 
الثقافية  للسياحة  تعد نجاحًا  أهنا  بالرغم من  الزيارة 
ومتزايدة  مستمرة  استعدادات  تستوجب  ولكنها 
عن  فضاًل  للزوار  املناسبة  اخلدمات  توفري  اجل  من 
ويرجع  كربالء،  ملدينة  التحتية  البنية  عىل  املحافظة 
اخلدمات  إىل  االربعينية  الزيارة  تطور  يف  السبب 
الطرق  طــول  عىل  الزائرين  إىل  تقدم  التي  اجليدة 
املواكب  تقدمها  التي  كربالء  مدينة  إىل  تؤدي  التي 
احلسينية، فضاًل عن التشجيع الذي تقوم به اجلهات 
بفضل  التعريف  خالل  من  احلسينية  واملنابر  الدينية 
طفيفًا  انخفاضًا  نالحظ  لكن  وأمهيتها.  الزيارة  هذه 
السبب  يرجع  قد   )2019( عام  الزائرين  أعداد  يف 
بداية  يف  العراق  عاشها  التي  األوضــاع  إىل  ذلك  يف 
مظاهرات  من   )2019( عام  األول  ترشين  شهر 

واحتجاجات شهدهتا أغلب املدن العراقية.

أما عن القادمني من خارج العراق، فقد استخدم 
األدق  أهنا  إذ   ،)2017( عام  احصائيات  الباحث 
منحتها  التي  الدخول  سامت  عىل  اعتمدت  كوهنا 
وزارة اخلارجية لغرض الزيارة فضاًل عن احصاءات 

وزارة الداخلية ملنافذ الدخول للعراق جدول )3(.

جدول )3( اعداد الم�شاركين في زيارة الربعين لعام 2017

العددالدولةت
10300أذربيجان1
11064اهلند2
37254البحرين3
297السويد4
34094لبنان5
19258الكويت6
3541بريطانيا7
69330باكستان8
381قطر9

183الدنامرك10
196النروج11
17اليونان12
11فنلندا13
1116املانيا14
73جنوب افريقيا15
2060الواليات املتحدة االمريكية16
266إندونيسيا17
194نيجرييا18
298جورجيا19
1371كينيا20
780كندا21
1502تركيا22
289فرنسا23
246ماليزيا24
241بلجيكا25
335روسيا26
949اسرتاليا27
2384514ايران28

2580160املجموع
11294658العراق29

13874818املجموع الكيل

االعــالم،  قســم  املقدســة،  العباســية  العتبــة  املصــدر: 
.2019 منشــورة،  غــري  بيانــات 
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يظهر من جدول )3( ان عدد املشاركني يف الزيارة 
كان  دولة،   )29( من  شخصًا   )13874818( بلغ 
نصيب الزوار العراقيني )81٪( من جمموع الزائرين 

والباقي من دول خمتلفة. 

لزيارة  الوظيفي  االقليم   )12( خريطة  وتبني 
االربعني عام )2017( التي يظهر فيها اإلقليم الواسع 
لزيارة االربعني إذ يصل تأثريها إىل مجيع قارات العامل 
إال قاريت امريكا اجلنوبية والقارة املنجمدة اجلنوبية، 
وبلغ جمموع الزائرين فيها )13874818( زائرًا من 
)29( دولة حول العامل، إن هذا اإلقليم يشري إىل مدى 
تأثري مدينة كربالء عىل مستوى العامل ويؤكد أمهيتها 
التظاهرة  هذه  تعد  إذ  الدولية  السياحة  مستوى  عىل 
والتجمعات  التظاهرات  أهم  من  واحــدة  الثقافية 
البرشية عىل مستوى العامل باجتامع هذا العدد الكبري 

ليامرسوا  واحــد  ووقــت  واحــد  مكان  يف  البرش  من 
ثقافة معينة تعكس حضارة  شعائر موحدة تعرب عن 
وثقافة جمتمع عاش وال يزال يعيش عىل هذه االرض 
التي رشفها اهلل باحتضان مراقد الشهداء والصاحلني.

ثانيًا: المعار�ض

السياحي،  ــذب  اجل عوامل  من  املــعــارض  تعد 
وتشمل مجيع أنواع املعارض مثل املعارض الصناعية 
الكتاب،  ومعارض  والتشكيلية  والفنية  والتجارية 
آخر  عىل  التعرف  الزائرون  يستطيع  طريقها  وعن 
املختلفة،  والعلمية  التكنولوجية  ــازات  ــج االن
بالعالقات  باملعارض  الكبري  االهتامم  ارتبط  وقد 
بني  واإلجتامعية  والثقافية  والسياسية  اإلقتصادية 
املعارض  من  العديد  هنالك  العامل)1(.  دول  خمتلف 

   املصدر: الباحث باستخدام تقنية GIS، اعتامدا عىل جدول )3( 

خريطة )1( الإقليم الوظيفي للزيارة الأربعينية عام 2017
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الكتاب  معارض  عىل  البحث  ركز  كربالء  مدينة  يف 
وهي:

1. معرض كربالء الدويل للكتاب

أهم  من  واحـــدًا  ــدويل  ال الكتاب  معرض  يعد 
يقام  إذ  كربالء  مدينة  يف  الثقافية  الفعاليات  وأوسع 
مهرجان  هامش  عىل  عامًا  عرش  مخسة  منذ  سنويًا 
ربيع الشهادة العاملي، ويقام يف منطقة ما بني احلرمني 
يف  للسكان  الكبرية  احلركة  من  لالستفادة  الرشيفني 
هذه املنطقة فضاًل عن تركز السياح فيها، وتشارك فيه 

العديد من اجلهات من دول عديدة.

معرض  يف  املشاركة  ــدول  ال  )4( ــدول  ج يبني 
اقيم  الــذي  عرش  اخلامس  للكتاب  الــدويل  كربالء 
إقباالً  املعرض  للمدة )5-2019/4/14(، وشهد 

كبريًا من قبل املواطنني والسياح.

جدول )4( الجن�شيات الم�شاركة في معر�ض كربالء الدولي 

للكتاب الخام�ض ع�شر عام 2019

عدد اجلهات املشاركةاجلنسيةت
59العراق1
50لبنان2
12إيران3
6مرص4
2تونس5
1االردن6
1سوريا7
1الواليات املتحدة االمريكية8

132املجموع

املصــدر: ادارة معــرض كربــالء الــدويل للكتــاب اخلامــس 
عــرش عــام 2019.

يظهر من جدول )4( مشاركة العديد من اجلهات 
يف املعرض من داخل العراق وخارجه حكومية ودينية 
ورشكات ومؤسسات ثقافية ومكتبات ودور نرش إذ 
بلغ عددها )132( جهة من ثامن دول وكان العراق 
املشاركة  اجلهات  عدد  بلغ  إذ  املشاركني  طليعة  يف 
)59( جهة، ثم لبنان بعدد )50( جهة، تلتها ايران ب 
)12( جهة، وشاركت مرص ب )6( جهات، ثم تونس 
ب )2( جهة، وجاءت مشاركة كل من االردن وسوريا 
والواليات املتحدة االمريكية ب )1( جهة لكل منها، 
وللمزيد من التفاصيل عن املعرض ينظر ملحق )2(، 
وعربَّ املشاركون يف املعرض عن ارتياحهم الكبري من 
املعرض، مما يدل  املعاملة واالقبال اجليد عىل  حسن 
عىل نجاح هذا النوع من النشاطات الثقافية يف مدينة 

كربالء، صورة )1(.

�شورة )1( معر�ض كربالء الدولي للكتاب الخام�ض ع�شر

املصدر: الباحث بتأريخ 2019/4/11.

2. معرض كربالء الدويل لكتاب الطفل:

احلسينية  العتبة  يف  الطفل  رعاية  شعبة  تقيمه 
املقدسة ويقام يف منطقة بني احلرمني الرشيفني تتمثل 

يف:

الطفل االول:  الدويل لكتاب  أ- معرض كربالء 
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الذي اقيم من )29-2015/12/4(، يبني جدول 
)5( اجلهات املشاركة يف املعرض.

جدول )5( الجهات الم�شاركة في معر�ض كربالء الدولي 

لكتاب الطفل الأول، عام 2015

الدولةدار النرشت

العتبة احلسينية املقدسة / جملة احلسيني 1
العراقالصغري

العتبة العلوية املقدسة / شعبة الطفولة 2
العراقوالناشئة

العتبة العباسية املقدسة / شعبة الطفولة 3
العراقوالناشئة

العتبة الكاظمية املقدسة / وحدة 4
العراقالطفولة

العراقدار الرباق لثقافة االطفال5

لبناندار اجلوادين لألطفال6

العراقدار املرسة لألطفال /)جملة املرسة(7

لبنانمنشورات اهلادي لألطفال8

الكويتدار كنوز للنرش والتوزيع9

شبكة االعالم العراقي / ملحق شمس 10
العراقالصباح

السعوديةمؤسسة ريآ رويا11

العراقمكتبة احباب املنتظر12

العراقمؤسسة األعلمي  يف العراق13

14العراقمؤسسة اإلمام عيل

العراقوزارة الثقافة / دار ثقافة االطفال15

املصــدر: قســم رعايــة الطفــل يف العتبــة احلســينية املقدســة، 
بيانــات غري منشــورة، 2019.

يظهر من جدول )5( ان عدد اجلهات املشاركة يف 
معرض الطفل الدويل بلغ )15( جهة من أربع دول 

هي )لبنان، السعودية، الكويت، العراق(.

ب- معرض كربالء الدويل لكتاب الطفل الثاين: 
 ،)2016/12/24-15( من  للمدة  اقيم  الــذي 

ويبني جدول )6( اجلهات املشاركة يف املعرض.

جدول )6( الجهات الم�شاركة في معر�ض كربالء الدولي 

لكتاب الطفل الثاني، عام 2016

الدولةدور النرشت

العتبة احلسينية املقدسة / جملة احلسيني 1
العراقالصغري

العتبة العباسية املقدسة / شعبة الطفولة 2
العراقوالناشئة

العتبة الكاظمية املقدسة / وحدة 3
العراقالطفولة

ايرانانتشارات علمی و فرهنگی4

العراقدار الرباق لثقافة االطفال5

لبناندار األثر للطفل6

لبناندار اجلوادين لألطفال7

لبنانمركز األمانة للطفولة8

العراقدار املرسة لألطفال /)جملة املرسة(9

لبنانمنشورات اهلادي لألطفال10

شبكة االعالم العراقي / ملحق شمس 11
العراقالصباح

الكويتدار كنوز للنرش والتوزيع12

الكويتقناة هدهد الفضائية13

العراقمكتبة أحباب املنتظر14

العراقمركز تنمية االبداع الدويل15

لبنانأكاديمية إنرتناشيونال16

العراقوزارة الثقافة / دار ثقافة االطفال17

18العراقمؤسسة اإلمام عيل
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العراقمؤسسة األعلمي  يف العراق19

املصــدر: قســم رعايــة الطفــل يف العتبــة احلســينية املقدســة، 
بيانــات غري منشــورة، 2019.

املشاركة  اجلهات  عدد  ان   )6( جدول  من  يتبني 
يف املعرض الثاين لكتاب الطفل بلغ )19( جهة ومن 
ثالث دول هي )لبنان، ايران، العراق( وعىل الرغم 
من زيادة أعداد اجلهات املشاركة عن املعرض االول 
هي  دولتني  ان  اال  ايران  هي  جديدة  دولة  ودخول 

السعودية والكويت مل تشاركا يف هذا املعرض.

ج- معرض كربالء الدويل لكتاب الطفل الثالث: 
ويبني  املدة من )2018/2/17-10(،  اقيم خالل 

جدول )7( اجلهات املشاركة يف املعرض.

جدول )7( الجهات الم�شاركة في معر�ض كربالء الدولي 

لكتاب الطفل الثالث، عام 2018

الدولةدور النرشت

العتبة احلسينية املقدسة / جملة 1
العراقاحلسيني الصغري

العتبة الكاظمية املقدسة / 2
العراقوحدة الطفولة

العتبة العباسية املقدسة / شعبة 3
العراقالطفولة والناشئة

العتبة العلوية املقدسة / شعبة 4
العراقالطفولة والناشئة

لبنانالسنافر للوسائل التعليمية5

لبناندار اجلوادين لالطفال6

لبنانبراعم الرافدين7

العراقدار الرباق لثقافة األطفال8

العراقملحق شمس الصباح9

العراقدار الفراشات لألطفال10

العراقدار املرسة لألطفال11

لبناندار اهلادي للنرش12

لبنانقناة طه الفضائية لألطفال13

لبنانمؤسسة األعلمي للمطبوعات14

العراقعبد الكريم صربي للطوابع15

الواليات املتحدة مياسني للنرش16
االمريكية

مركز كوكب االذكياء لأللعاب 17
العراقالفكرية والوسائل التعليمية

هيأة النزاهة / دائرة التعليم 18
العراقوالعالقات العامة

العراقمركز اللعب وتعلم19

وزارة الثقافة / دار ثقافة 20
العراقاالطفال

املصــدر: قســم رعايــة الطفــل يف العتبــة احلســينية املقدســة، 
بيانــات غري منشــورة، 2019.

يتضح من جدول )7( ان عدد اجلهات املشاركة 
بلغ )20( جهة من ثالث دول هي)لبنان، الواليات 
الواليات  وشاركت  العراق(  االمريكية،  املتحدة 
عدد   )2( شكل  ويبني  مرة.  ألول  األمريكة  املتحدة 
الدول واجلهات املشاركة يف املعرض الدويل لكتاب 

الطفل يف مدينة كربالء املقدسة.

يتضح من شكل )4( ان أعداد اجلهات املشاركة يف 
املعرض يف تزايد لكن عدد الدول املشاركة تتناقص، 
كتاب  معرض  يف  املشاركة  الــدول  ان  آخر  بمعنى 
املعرض  يف  تشارك  مل  والثاين  االول  الــدويل  الطفل 
الثالث، وهي )ايران، الكويت، السعودية(، يف حني 
ان الواليات املتحدة االمريكية تشارك للمرة االوىل 
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يف املعرض الثالث، وهذا مؤرش غري اجيايب للمعرض 
الن التأثري الدويل يقل مما يؤثر عىل النشاط الثقايف يف 
املدينة عىل املستوى العاملي، تبني خريطة )2( االقليم 

الوظيفي للمعارض يف مدينة كربالء.

يتضح من اخلريطة ان االقليم الوظيفي للمعارض 
دول  وبعض  اجلــوار  دول  يشمل  كربالء  مدينة  يف 
املتحدة  ــات  ــوالي ال عــن  فــضــاًل  العربية  االقليم 
االمريكية عىل الرغم من ان هنالك معارض تقام منذ 

املصدر: جداول )5، 6، 7(.

خريطة )2( القليم الوظيفي للمعار�ض في مدينة كربالء

   املصدر: الباحث باستخدام تقنية GIS، اعتامدًا عىل جداول )7-4(.



135

أ. د. سلمى عبد الشبالوي؛ م. م. اسامة امحد املسرهد

مخسة عرش عامًا وهو مؤرش غري اجيايب إذ جيب العمل 
كربالء  مدينة  يف  للمعارض  والرتويج  التسويق  عىل 
بصورة اكرب عىل الصعيد الدويل وعدم االكتفاء بدول 

اجلوار واالقليم.

ثالثًا:المهرجانات

يف  عادًة  تنظم  ثقافية  فعاليات  املهرجانات  تعترب 
املكان نفسه من كل عام، وهي من املناسبات العامة 
إحدى  وتعد  معينة،  فكرة  او  نشاط  عن  تعرب  التي 
التي تستخدمها اجلهات املسؤولة عن  أهم الوسائل 
السياحة وهلا عدة  لتنشيط حركة  املنطقة  السياحة يف 

فوائد منها:

فيها . 1 املقام  املنطقة  يف  التجارية  احلركة  تنشيط 
املهرجان.

فيها . 2 يقام  التي  السياحية  للمنطقة  الرتويج 
املهرجان عىل مستوى العامل.

جذب السياح املهتمني بحضور املهرجانات)2(.. 3

حتتفي املهرجانات بثقافات الشعوب وفيها تلتقي 
يف  واملعارصة  باحلداثة  االصيلة  والتقاليد  العادات 
الثقافية، فهي تقدم صورة عن هوية  مجيع املجاالت 
املجتمع ومتنح فرصة ملامرسة نشاطات ثقافية خاصة 
هبذا املجتمع، فضاًل عن اهنا تعزز احلوار بني الثقافات 
فهي  اإلقتصادية  الناحية  من  اما  التجارب،  وتقاسم 
عن  فضاًل  الطويل  املــدى  عىل  مالية  عوائد  حتقق 

توفريها لفرص عمل كثرية.

كربالء  مدينة  يف  املهرجانات  من  عدد  وهنالك 
يف  واملهمة  الدولية  املهرجانات  عىل  نركز  ســوف 

املدينة وذلك للضورة العلمية والرتكيز عىل السياحة 
الثقافية الدولية التي حتتاج إىل تنمية يف مدينة كربالء 

ومن هذه املهرجانات:

1. مهرجان خان النخيلة: 

خان  يف  كربالء  حمافظة  يف  املهرجان  هــذا  يقام 
النخيلة )الربع( الذي يقع قريبًا من مدينة كربالء عىل 
ثالثة  اقيمت  والنجف.  كربالء  بني  الرابط   الطريق 
مجيع  فيه  وتشارك   )2019( عام  حتى  مهرجانات 
املشاركة  عن  فضاًل  املحافظة،  يف  احلكومية  الدوائر 
من مجيع املحافظات العراقية، وتقام فيه فعاليات فنية 
اليدوية  الصناعات  فيه  وتعرض  مرسحية  وعروض 

فضاًل عن الكتب واللوحات الفنية.  

2. مهرجان ربيع الشهادة العاملي: 

والعباسية  احلسينية  العتبتان  املهرجان  هذا  ينظم 
عىل  املهرجانات  واشهر  اكرب  من  وهو  املقدستان، 
مستوى العراق نظرًا لطول الفرتة الزمنية التي ينظم 
وعدد  خالله،  املقامة  الفعاليات  عن  فضاًل  فيها 
منه  واقيم  العامل،  انحاء  مجيع  من  املشاركة  الوفود 
وكانت   ،)2019( عام  لغاية  مهرجانًا  عرش  مخسة 
ومن  ـــ-2005م(  ــ ــ )1427ه يف  االوىل  انطالقته 
واخلتامية  )االفتتاحية  الكلامت:  املهرجان  فعاليات 
الوفود  كلامت  عن  فضاًل  املقدستني،  العتبتني  ملتويل 
املشاركة، االمسيات القرآنية، معرض كربالء الدويل 
للكتاب، املامرسات العبادية، جلسات بحثية، ندوات 
امسيات  واملرسحيات،  لألفالم  مسابقات  نسوية، 
شعرية، جوالت للوفود املشاركة لالطالع عىل معامل 
كربالء ومشاريع العتبتني املقدستني(. كل ذلك جيعل 
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الثقافية يف مدينة  السياحة  منه موردًا مهاًم من موارد 
للثقافة  املرشقة  الصورة  توطني  عىل  ويعمل  كربالء 
والسياحة يف مدينة كربالء عىل املستوى العاملي، وهو 

بمثابة ترويج للسياحة يف مدينة كربالء، تتمثل يف: 

يبني  عرش:  الثالث  الشهادة  ربيع  مهرجان  أ- 
ربيع  مهرجان  يف  املشاركة  الــدول   ،)8( ــدول  ج

الشهادة الثالث عرش عام )2017(.

جدول )8( الجن�شيات الم�شاركة في مهرجان ربيع ال�شهادة 

الثالث ع�شر عام2017

العدداجلنسيةت
5اهلند1
5اذربيجان2
6البوسنة3
8ايران4
3الواليات املتحدة االمريكية5
2سوريا6
3بريطانيا7
2مرص8
3الكويت9

1االمارات10
1قطر11
1عامن12
4إندونيسيا13
1تركيا14
1ماليزيا15
4فرنسا16
2افغانستان17
1ساحل العاج18
2غانا19

2نيجريا20
2تنزانيا21
1الفلبني22
1تايلند23
3السعودية24
2البحرين25
1االرجنتني26
3املانيا27
1ايطاليا28
1بولندا29
1مايل30
1السودان31
8لبنان32
1اليمن33
2اجلزائر34
2املغرب35
3تونس36
4روسيا37
2موريتانيا38

96املجموع
134العراق39

230املجموع الكيل

املصــدر: اللجنــة املنظمــة ملهرجــان ربيــع الشــهادة الــدويل، 
العتبتــني احلســينية والعباســية، بيانــات غــري منشــورة، 

ــام 2019. لع

يتبني من جدول )8( ان عدد املشاركني يف املؤمتر 
عدد  بلغ  إذ  دولة   )39( من  شخصية   )230( بلغ 
 )134( املهرجان  يف  املشاركة  العراقية  الشخصيات 

شخصية )96( شخصية من خارج العراق.
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يبني  عرش:  الرابع  الشهادة  ربيع  مهرجان  ب- 
جدول )9( الدول املشاركة يف مهرجان ربيع الشاهدة 

الدويل الرابع عرش.

جدول )9( الجن�شيات الم�شاركة في مهرجان ربيع ال�شهادة 

الرابع ع�شر عام 2018

عدد املشاركنياجلنسيةت
7لبنان1
1تايلند2
8ايران3
9فرنسا4
2روسيا5
1سوريا6
3تركيا7
1بنني8
2موريتانيا9

1تنزانيا10
2ماليزيا11
1بنغالدش12
2مدغشقر13
2بريطانيا14
1اجلزائر15
2ايطاليا16
3باكستان17
1سنغافورة18
5الواليات املتحدة االمريكية19
2بوركينافاسو20
1سويرسا21
1بولندا22
3الكامريون23
2السنغال24
3املانيا25
1جنوب افريقيا26
2اهلند27
3البوسنة28

3غانا29
3غينيا بيساو30
2تونس31
3إندونيسيا32
1افغانستان33

84املجموع
186العراق34

270املجموع الكيل

املصــدر: اللجنــة املنظمــة ملهرجــان ربيــع الشــهادة الــدويل، 
العتبتــني احلســينية والعباســية، بيانــات غــري منشــورة، 

ــام 2019. لع

الشخصيات  عــدد  ان   )9( ــدول  ج مــن  يظهر 
 )34( من  شخصية   )270( بلغ  املؤمتر  يف  املشاركة 
دولة وهذا يعني تراجعًا يف عدد الدول املشاركة عن 
املهرجان السابق فضاًل عن تراجع عدد املشاركني من 
خارج العراق إىل )84( شخصية يف حني ازداد عدد 

املشاركني من داخل العراق إىل )186( شخصية.

اقيم  عرش:  اخلامس  الشهادة  ربيع  مهرجان  ج- 
حتت   )2019/4/13-9( من  للمده  املهرجان 
للقيم  واصــالح  لألمم  منار  احلسني  اإلمــام  شعار 
بمشاركة دولية وحملية يبني جدول )10( املشاركني 

يف هذا املهرجان.

جدول )10( الجن�شيات الم�شاركة في مهرجان ربيع ال�شهادة 

الخام�ض ع�شر عام 2019

العدداجلنسيةت
4بريطانيا1
5فرنسا2
4البانيا3
6مرص4
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6تونس5
2اليمن6
4الكامريون7
2غانا8
1ساحل العاج9

2الكونغو10
2غينيا11
5لبنان12
2بوركينا فاسو13
2اهلند14
1رسيالنكا15
1سويرسا16
1هنغاريا17
3مايل18
2مدغشقر19
2اوغندا20
2تايلند21
2روسيا22
2ايرلندا23
2هولندا24
1املانيا25
1بنغالدش26

9ايران27
2اذربيجان28
1السعودية29
2اجلزائر30
1ليبيا31
1سوريا32
1كندا33
1السنيغال34
1اسبانيا35
1كوسوفو36
1مقدونيا37
2تركيا38
1كرواتيا39

91املجموع
197العراق40

288املجموع الكيل

املصــدر: اللجنــة املنظمــة ملهرجــان ربيــع الشــهادة الــدويل، 
العتبتــني احلســينية والعباســية، بيانــات غــري منشــورة، 

ــام 2019. لع

املشاركة  الدول  عدد  ان   )10( جدول  من  يتبني 
بلغ )40( دولة وبواقع )288( شخصية منها )91( 
من  شــخــصــيــة 
العراق  خــارج 
من   )197( و 
العراق  ــل  داخ
شكل  ويوضح 
املــقــارنــة   )3(
بني املهرجانات 
الـــــثـــــالثـــــة 

املذكورة.
    املصدر: اعتامدًا عىل بيانات جدول )8، 9، 10(.
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الشخصيات  ــدد  ع ان   )3( شكل  مــن  يتضح 
 )2019( عام  االخري  املهرجان  يف  ازداد  املشاركة 
 )2018( عام  السابق  املهرجان  يف  انخفض  ان  بعد 
يف  ايضًا  ارتفع  املشاركة  الشخصيات  عدد  ان  كام 
عىل  مــؤرشات  وهي  سابقاته  عن  االخري  املهرجان 
املهرجان وتطوره وهو مؤرش جيد فضاًل عن  عودة 
إذ بلغ )40( دولة وهو  الدول املشاركة  ازدياد عدد 
العدد االكرب بني املهرجانات السابقة مما يعني تطور 

املهرجان واتساع إقليمه اجلغرايف.

3. مهرجان تراتيل سجادية: 

يقام هذا املهرجان برعاية وارشاف العتبة احلسينية 
املقدسة وقد اقيمت منه مخسة مهرجانات لغاية عام 
فيه  الثقافية  الفعاليات  )2019(، وتقام جمموعة من 
فضاًل  املهرجان  يف  املشاركة  البحوث  مناقشة  منها 
وعرض  الدويل  سجادية  تراتيل  كتاب  معرض  عن 
مرسحي خاص باملهرجان والقاء القصائد الشعرية، 
للرسم  فنية  مــعــارض  أيــضــًا  هامشه  عــىل  وتــقــام 
والتصوير الفوتوغرايف، وتشارك فيه دول عددية من 

مجيع انحاء العامل. 

4. مهرجان النهج السينامئي:

كربالء  قنوات  جمموعة  تنظمه  سينامئي  مهرجان 
الفضائية وتتم فيه عرض االعامل السينامئية القصرية 

وفق رشوط مسبقة من ضمنها:

)وثائقي،  مضامني  يف  الفلم  حمتوى  يكون  أن  أ- 
الرسوم  االصالح،  االنسان،  حقوق  حسيني، 

املتحركة(

الدين  وضوابط  بتعاليم  ملتزمًا  يكون  أن  ب- 
االسالمي.

ج- أن يكون حمدد بفرتة زمنية قصرية حتددها اللجنة 
املنظمة.

شاشة  اي  عىل  معروض  غري  الفلم  يكون  أن  ح- 
سواء تلفزيونية و سينامئية مسبقًا.

خ- أن يكون مرتمجًا إىل اللغة االنكليزية.

 احلسني اإلمـــام  مدينة  يف  املهرجان  يقام 
العرصية للزائرين عىل طريق كربالء بابل، واقيم منها 
فيه  وتشارك   .)2019( عام  حتى  مهرجانات  مخسة 

أعامل من دول متعددة من مجيع دول العامل.

5. مهرجان احلسيني الصغري الدويل ملرسح الطفل: 

التابع للعتبة احلسينية  ينظمه قسم رعاية الطفولة 
عام  حتى  مهرجانات  أربعة  منه  واقيمت  املقدسة 
)2019(، وهيتم بمرسح الطفل وهنالك مشاركات 
ملشاركة  االفـــاق  فتحت  وقــد  الــعــراق  ــارج  خ مــن 

مرسحيات عراقية يف حمافل دولية وتتمثل يف:

أ- مهرجان احلسيني الصغري الدويل ملرسح الطفل 
ويبني   ،)2016/3/15-12( بتأريخ  املقام  الثان: 

جدول )11(، املشاركني فيه.

جدول )11( الجن�شيات الم�شاركة في مهرجان الح�شيني 

ال�شغير الدولي لم�شرح الطفل الثاني 2016

العدداجلنسيةت

1سوريا1

1تونس2

2املجموع
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121العراق3

123املجموع الكيل

املصــدر: قســم رعايــة الطفــل يف العتبــة احلســينية املقدســة، 
بيانــات غري منشــورة، 2019.

يف  املشاركني  عدد  ان   )11( جــدول  من  يظهر 
دول  ثــالث  من  شخصية   )123( بلغ  املهرجان 
العراقيني  عدد  بلغ  تونس(،  سوريا،  )العراق،  هي 
من  شخصية  و)2(  شخصية   )121( املشاركني 

خارج العراق.

ملرسح  ــدويل  ال الصغري  احلسيني  مهرجان  ب- 
ــثــالــث: اقــيــم املــهــرجــان بــتــأريــخ )4- الــطــفــل ال
2017/3/7(، ويبني جدول )12( الدول املشاركة 

وعدد احلضور.

جدول )12( الجن�شيات الم�شاركة في مهرجان الح�شيني 

ال�شغير الدولي لم�شرح الطفل الثالث2017

العدداجلنسيةت

6تونس1

4ايطاليا2

1الكويت3

1عامن4

1سوريا5

13املجموع

94العراق6

107املجموع الكيل

املصــدر: قســم رعايــة الطفــل يف العتبــة احلســينية املقدســة، 
بيانــات غري منشــورة، 2019.

بلغ  املشاركني  عدد  ان   )12( جدول  من  يتبني 
عدد  تــراجــع  مــن  الــرغــم  وعــىل  شخصية   )107(
املشاركة  ان  إال  السابق  املهرجان  عن  املشاركني 
الدولية ازدادت إذ بلغت )13( شخصية من خارج 
العراق ومن مخسة دول هي )سوريا، عامن، الكويت، 
ايطاليا، تونس( اما عن الشخصيات العراقية املشاركة 

يف املهرجان فقد بلغت )94( شخصية.

ج- مهرجان احلسيني الصغري الدويل ملرسح الطفل 
 ،)2018/3/6-3( بتأريخ  املهرجان  اقيم  الرابع: 

ويبني جدول )13( الدول املشاركة واحلضور.

جدول )13( الجن�شيات الم�شاركة في مهرجان الح�شيني 

ال�شغير الدولي لم�شرح الطفل الرابع 2018

العدداجلنسيةت

10سوريا1

6تونس2

1عامن3

1مرص4

18املجموع

73العراق5

91املجموع الكيل

املصــدر: قســم رعايــة الطفــل يف العتبــة احلســينية املقدســة، 
بيانــات غري منشــورة، 2019.

يف  املشاركني  عــدد  ان   )13( جــدول  من  يتبني 
شخصية   )73( منهن  شخصية   )91( بلغ  املهرجان 
من داخل العراق وهذا يعني تراجع عدد املشاركني 
يف هذا املهرجان عن املهرجانات السابقة فضاًل عن 
وهي  السابق  املهرجان  من  دولتني  مشاركة  عدم 



141

أ. د. سلمى عبد الشبالوي؛ م. م. اسامة امحد املسرهد

جديدة  دولة  تواجدت  ولكن  والكويت(  )ايطاليا، 
العراق  خارج  من  املشاركني  عدد  وبلغ  مرص  هي 
املشاركني  اعــداد   )4( شكل  يبني  شخصية.   )18(
والدول املشاركة يف مهرجان احلسيني الصغري ملرسح 

الطفل.

يظهر من شكل )4( ان عدد املشاركني ينخفض 
مشاركة  ــزداد  ت لكن  آلخــر  مهرجان  من  تدرجييًا 
الشخصيات من خارج العراق من مهرجان ألخر مع 
تذبذب مشاركة الدول بحسب املهرجان إذ ارتفعت 
يف املهرجان الثالث ثم انخفضت يف املهرجان الرابع 

وهو مؤرش غري اجيايب يف نجاح املهرجان. 

الوظيفي  ــم  ــي ــل االق  )3( خــريــطــة  وتــوضــح 
اخلريطة  من  يتبني  كربالء،  مدينة  يف  للمهرجانات 
كربالء  مدينة  يف  للمهرجانات  اجلغرايف  االقليم  ان 
واسع جدًا ويشمل مجيع قارات العامل عدا املتجمدة 
اجيايب عىل  بطبيعة احلال مؤرش  اجلنوبية طبعًا، وهذا 
اقليمها  إذ شمل  املهرجانات  تنظيم  املدينة يف  نجاح 
يف  واضــح  هو  كام  الــدول  من  كبريًا  عــددًا  اجلغرايف 

اخلريطة فضاًل عن تأثريها عىل املستوى العاملي.

رابعًا: الموؤتمرات

احلضاري  بالنمو  املــؤمتــرات  سياحة  إرتبطت 
الكبري الذي شهده العامل، وهي سياحة متطورة وتعد 
املتطورة  االنشطة  من  وتنظيمها  املؤمترات  إستضافة 
إمكانيات  تتطلب  التي 
أماكن  حيث  من  كبرية 
اإليواء ووسائل النقل، 
فضاًل عن توفري مستوى 
ــدرات  ــق ــن ال ــع م ــي رف
عىل  ــادرة  ــق ال البرشية 
وتعد  املؤمترات،  تنظيم 
ذات  املؤمترات  سياحة 
كبري  إعــالمــي  مــغــزى 
من  ـــدول  ال وتتسابق 
ورائها  من  لتحقق  املؤمترات  وتنظيم  استضافة  أجل 

مكاسب سياسية وإقتصادية وإعالمية وغريها)3(.

املؤمتر هو عملية تنظيمية لنشاط ثقايف، يتم خالله 
فيام  نرشها  ويتم  العلمية،  البحوث  ومناقشة  تقديم 
بعد، وتتمثل املؤمترات املقامة يف مدينة كربالء باآليت: 

أوالً: مؤمترات مؤسسات التعليم اجلامعي احلكومي 
يف مدينة كربالء وتشمل:

جامعة  واإلقتصاد  االدارة  كلية  مــؤمتــرات  أ- 
كربالء:

-30( يف  السابع:اقيم  الدويل  العلمي  املؤمتر   .1
2015/3/31( بعنوان توظيف البحث العلمي يف 

حتقيق االمن اإلقتصادي يف العراق، جدول )14(. 

    املصدر: اعتامدًا عىل بيانات جدول )11، 12، 13(.
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جدول )14( الجن�شيات الم�شاركة في الموؤتمر العلمي 

الدولي ال�شابع 2015

العدداجلنسيةت

2اسرتاليا1

103العراق2

105املجموع

واإلقتصــاد،  اإلدارة  كليــة  كربــالء،  جامعــة  املصــدر: 
.2019 منشــورة،  غــري  بيانــات 

يف  املشاركني  عــدد  إن   )14( جــدول  من  يتبني 
شخصية   )103( منها  شخصية   )105( بلغ  املؤمتر 
الدولة  وهي  إسرتاليا  من  و)2(  العراق  داخل  من 

الوحيدة املشاركة يف املهرجان.

-30( يف  أقيم  الثامن:  الدويل  العلمي  املؤمتر   .2
لإلصالح  أكاديمية  رؤى  بعنوان   )2016  3/31
جدول  العراق.  يف  واإلداري  واملــايل  اإلقتصادي 

.)15(

جدول)15( الجن�شيات الم�شاركة في الموؤتمر العلمي الدولي 

الثامن 2016

العدداجلنسيةت

2رومانيا1

1قطر2

1اجلزائر3

4املجموع

182العراق4

186املجموع الكيل

واإلقتصــاد،  اإلدارة  كليــة  كربــالء،  جامعــة  املصــدر: 
.2019 منشــورة،  غــري  بيانــات 

يتضح من جدول )15( إن عدد الدول املشاركة 
اجلزائر،  )رومانيا،  هي  دول  ثالث  بلغ  العراق  غري 
 )186( أصل  من  شخصيات   )4( وبواقع  قطر( 

شخصية شاركت يف املؤمتر.

خريطة )3( الإقليم الوظيفي للمهرجانات في مدينة كربالء

املصدر: الباحث بإستخدام تقنية GIS، إعتامدًا عىل جداول )13-8( 
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-4( يف  اقيم  العارش:  الدويل  العلمي  املؤمتر   .3
العمل   وســوق  اجلامعات  بعنوان   )2018/4/5
جدول  رؤيـــة2030(،  واالحتياجات  )املتطلبات 

.)16(

جدول )16( الجن�شيات الم�شاركة في الموؤتمر العلمي 

الدولي العا�شر 2018

العدداجلنسيةت

1ايران1

101العراق2

102املجموع

واإلقتصــاد،  اإلدارة  كليــة  كربــالء،  جامعــة  املصــدر: 
.2019 منشــورة،  غــري  بيانــات 

بلغ  املشاركني  عدد  إن   )16( جدول  من  يتبني 
)102( شخصية، شخصية واحدة من خارج العراق 

من إيران.

4. املؤمتر العلمي الدويل احلادي عرش: اقيم املؤمتر 
جامعة  مع  بالتعاون   )2019/4/30-29( يف 
وراث االنبياء حتت شعار )دور اجلامعات يف انجاز 

احلكومي 2018-2022(، وحضه عدد  الربنامج 
كبري من الشخصيات ويبني جدول )17( احلضور يف 

هذا املؤمتر.

جدول )17( الجن�شيات الم�شاركة في الموؤتمر العلمي 

الدولي الحادي ع�شر 2019

العدداجلنسيةت

1لبنان1

2االردن2

2عامن3

5املجموع

405العراق4

410املجموع الكيل

واإلقتصــاد،  اإلدارة  كليــة  كربــالء،  جامعــة  املصــدر: 
.2019 منشــورة،  غــري  بيانــات 

الكيل  احلضور  عدد  ان   )17( جدول  من  يتضح 
العراق  خارج  من   )5( منها  شخصية   )410( بلغ 
نوقش  املحافظات وقد  داخله من مجيع  والباقي من 
يف املؤمتر اكثر من )300( بحث علمي. ويبني شكل 
يف  ــة  ــارك ــش امل  )5(
املؤمتر العلمي الدويل 
االدارة  ــة  كــلــي يف 
واإلقتصاد من حيث 
عــــدد املــشــاركــني 
وعدد  الدول  وعدد 
املشاركني من خارج 

العراق.

املصدر: اعتامدًا عىل بيانات جدول )14، 15، 16، 17(.    
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عرش  ــادي  احل املؤمتر  ان   )5( شكل  من  يتضح 
حيث  من  االفضل  هو   )2019( عام  يف  اقيم  الذي 
ومن  شخصية   )410( بلغ  إذ  الكيل  املشاركني  عدد 
 )5( بلغ  إذ  العراق  خارج  من  احلضور  عدد  حيث 
دول   )4( املشاركة  ــدول  ال عدد  بلغ  كام  شخصية 
وهو العدد نفسه من الدول املشاركة يف املؤمتر الثامن 
ويمثل الرقم االعىل بني املؤمترات، ومل يرش الباحث  
إىل املؤمتر التاسع لعدم وجود مشاركة دولية يف هذا 
املؤمتر، يالحظ يف الشكل ان املؤمتر احلادي عرش هو 
املؤمتر االكثر مشاركة، يرجع السبب يف ذلك إىل امهية 
موضوع املؤمتر إذ ناقش املؤمتر سبل تطبيق الربنامج 
عبد  عــادل  السيد  حكومة  اعلنته  الــذي  احلكومي 
املهدي يف بداية تشكيلها، فضاًل عن التعاون بني كلية 
اإلدارة واإلقتصاد يف جامعة كربالء والعتبة احلسينية 
الدعم  جانب  اىل  املــرشوع،  هذا  انجاح  يف  املقدسة 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قدمته  الذي  الكبري 

العلمي العراقية هلذا املؤمتر.

ب- مؤمترات كلية اهلندسة جامعة كربالء:

1. املؤمتر الدويل االول لتطبيقات العلوم اهلندسية: 
اقيم يف )24-2014/12/25(، جدول )18(. 

جدول )18( الجن�شيات الم�شاركة في الموؤتمر الدولي الول 

لتطبيقات العلوم الهند�شية 2014

العدداجلنسيةت

12ايران1

44العراق2

56املجموع

ــري  ــات غ ــة، بيان ــة اهلندس ــالء، كلي ــة كرب ــدر: جامع املص
.2019 منشــورة، 

يتبني من جدول )18( ان عدد املشاركني يف املؤمتر 
بلغ )56( شخصية منها )12( شخصية من ايران.

اقيم يف  اهلندسية:  للعلوم  الثان  الدويل  املؤمتر   .2
)26-2018/3/27(، جدول )19(.

جدول )19( الجن�شيات الم�شاركة في الموؤتمر الدولي الثاني 

لتطبيقات العلوم الهند�شية 2018

العدداجلنسيةت

8ايران1

3اسرتاليا2

1الواليات املتحدة االمريكية3

12املجموع

90العراق4

102املجموع الكيل

ــري  ــات غ ــة، بيان ــة اهلندس ــالء، كلي ــة كرب ــدر: جامع املص
.2019 منشــورة، 

يف  املشاركني  عدد  إن   )19( جــدول  من  يظهر 
من  شخصية   )12( شخصية   )102( بلغ  املؤمتر 
خارج العراق من ثالث دول هي )الواليات املتحدة 

االمريكية، إسرتاليا، إيران(.

جامعة  اإلسالمية  العلوم  كلية  مــؤمتــرات  ج- 
كربالء:

اقيم يف  األربعني:  لزيارة  االول  الدويل  املؤمتر   .1
)23-2017/10/25(، جدول )20(. 
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جدول )20( الجن�شيات الم�شاركة في الموؤتمر الدولي الأول 

لزيارة الأربعين2017

العدداجلنسيةت

20إيران1

90العراق2

110املجموع

االســالمية،  العلــوم  كليــة  كربــالء،  جامعــة  املصــدر: 
.2019 منشــورة،  غــري  بيانــات 

يف  املشاركني  عدد  إن   )20( جــدول  من  يظهر 
من  شخصية   )20( منها  شخصية   )110( املؤمتر 

ايران، والباقي شخصيات من داخل العراق. 

يف  اقيم  األربعني:  لزيارة  الثان  الدويل  املؤمتر   .2
)18-2018/10/25(، جدول )21(. 

جدول )21( الجن�شيات الم�شاركة في الموؤتمر الدولي الثاني 

لزيارة الربعين 2018

العدداجلنسيةت

6إيران1

76العراق2

82املجموع

ــري  ــات غ ــة، بيان ــة اهلندس ــالء، كلي ــة كرب ــدر: جامع املص
.2019 منشــورة، 

يتضح من جدول )21( إن عدد املشاركني )82( 
شخصية منها )6( شخصيات من إيران والباقي من 

داخل العراق.

ثانيًا: مؤمترات مؤسسات التعليم اجلامعي االهيل يف 
مدينة كربالء:

أ- مؤمتر جامعة العميد االهلية: 

يف  اقيم  الطبية:  للعلوم  االول  الدويل  املؤمتر   .1
 )22( ــدول  ج ويبني   ،)2018/11/26-25(

احلضور يف هذا املؤمتر. 

جدول )22( الجن�شيات الم�شاركة في الموؤتمر الدولي الول 

للعلوم الطبية 2018

العدداجلنسيةت

2الواليات املتحدة االمريكية1

1بريطانيا2

1ايران3

1تركيا4

5املجموع

380العراق5

385املجموع الكيل

املصــدر: جامعــة العميــد االهليــة، بيانــات غــري منشــورة، 
.2019

شخصيات  مشاركة   )22( جــدول  من  يتضح 
من اربعة دول غري العراق يف املؤمتر هي )الواليات 
بواقع  ايران(،  تركيا،  بريطانيا،  االمريكية،  املتحدة 
)5( شخصيات من اصل )385( شخصية شاركت 

يف املؤمتر.

ب- مؤمترات كلية الزهراوي )ابن حيان( سابقًا 
اجلامعة األهلية:

1. املؤمتر الدويل األول لعلوم طب األسنان: اقيم 
املؤمتر  هامش  عىل  وأقيمت   ،)2018/3/28( يف 
طب  ومستلزمات  ملــواد  ومعارض  عمل  ورشــات 

األسنان، جدول )23(. 
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جدول )23( الجن�شيات الم�شاركة في الموؤتمر الدولي الأول 

لعلوم طب الأ�شنان في كلية الزهراوي الجامعة الأهلية 

2018

العدداجلنسيةت

3سوريا1

2لبنان2

5املجموع

97العراق3

102املجموع الكيل

املصــدر: كليــة الزهــراوي اجلامعــة األهليــة، بيانــات غــري 
منشــورة، 2019.

يتبني من جدول )23( مشاركة )5( شخصيات 
 )97( اصــل  من  ولبنان(  )ســوريــا،  من  املؤمتر  يف 

شخصية شاركت يف املؤمتر.

الطبية  للعلوم  الثان  الــدويل  العلمي  املؤمتر   .2
-22( يف  أقيم  األهلية:  اجلامعة  الزهراوي  كلية  يف 
بالعلم ترتقي األمم،  2019/3/23( وحتت شعار 
اشرتك  إذ  الباحثني،  من  واسعة  مشاركة  شهد  وقد 
املتعلقة  العلمية  املجاالت  خمتلف  يف  )60بحثًا(  فيه 

بالطب من داخل العراق وخارجه، جدول )24(.

جدول )24( الجن�شيات الم�شاركة في الموؤتمر العلمي 

الدولي الثاني للعلوم الطبية في كلية الزهراوي الجامعة 

الأهلية2019 

العدداجلنسيةت

6سوريا1

3مرص2

9املجموع

162العراق3

171املجموع الكيل

املصــدر: كليــة الزهــراوي اجلامعــة األهليــة، بيانــات غــري 
منشــورة، 2019.

يظهر من جدول )24( إن عدد املشاركني يف املؤمتر 
)171( شخصية منها )9( شخصيات من )سوريا، 

ومرص( و)162( شخصية من داخل العراق.

ثالثًا: مؤمترات العتبة احلسينية املقدسة وتشمل:

مركز  اقامه  البهبهان:  الوحيد  العالمة  مؤمتر  أ- 
احلسينية  للعتبة  التابع  والبحوث  للدراسات  كربالء 
فكر  تناول  والــذي   )2015/8/3( يف  املقدسة 
عىل  والرتكيز  البهبهاين  الوحيد  العالمة  واجتهادات 
جدول  واالجتهاد.  التفكري  يف  التجديدية  طروحاته 

.)25(

جدول )25( الجن�شيات الم�شاركة في موؤتمر العالمة الوحيد 

البهبهاني 2015

العدداجلنسيةت

93ايران1

3لبنان2

1الكويت3

3هولندا4

100املجموع

347العراق6

447املجموع الكيل

املصــدر: مركــز كربــالء للدراســات والبحــوث، بيانــات 
غــري منشــورة، 2019.
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يف  املشاركني  عدد  ان   )25( جــدول  من  يظهر 
من  شخصية   )100( منها  شخصية   )447( املؤمتر 

)ايران، لبنان، الكويت، هولندا(.

املخطوط  ــرتاث  الـ حلفظ  ــدويل  الـ املــؤمتــر  ب- 
والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  نظمه  وإحيائه: 
التابع للعتبة احلسينية املقدسة يف )2015/10/7(، 
املخطوط  الــرتاث  عىل  احلفاظ  سبل  ناقش  والــذي 
الــرتاث  هــذا  واحــيــاء  القادمة  االجــيــال  إىل  ونقله 
جدول  امجع.  العامل  إىل  وايصاله  به  العامة  وتعريف 

 .)26(

جدول )26( الجن�شيات الم�شاركة في الموؤتمر الدولي 

لحفظ التراث المخطوط واحياءه 2015

العدداجلنسيةت

13ايران1

3مرص2

3تركيا3

2اهلند4

1املانيا5

1ايطاليا6

2البحرين7

25املجموع

76العراق8

101املجموع الكيل

املصــدر: مركــز كربــالء للدراســات والبحــوث، بيانــات 
غــري منشــورة، 2019.

يتبني يف جدول )26( ان عدد املشاركني يف املؤمتر 
خارج  من  شخصية   )25( منها  شخصية   )101(

العراق و )76( شخصية من العراق.

نظمته العتبة احلسينية  ح- مؤمتر اآلثار والرتاث: 
الرتاث  بعنوان  املقدسة يف )2018/11/27-26( 
ناقش  والذي  وهويتها،  األمم  حضارة  رمز  واآلثار 
إىل  ونقله  احلــضــاري  املـــوروث  عىل  احلفاظ  سبل 
جدول  كبرية  دولية  وبمشاركة  القادمة،  االجيال 

.)27(

جدول )27( الجن�شيات الم�شاركة في موؤتمر التراث والثار 

رمز ح�شارة المم وهويتها2018

العدداجلنسيةت

3االردن1

3مرص2

2لبنان3

2ماليزيا4

2املغرب5

3تونس6

3اهلند7

2تركيا8

1املانيا9

3بريطانيا10

1كندا11

1اسرتاليا12

2ايران13

28املجموع

105العراق14

133املجموع الكيل

املصــدر: العتبــة احلســينية املقدســة، بيانــات غــري منشــورة، 
.2019
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يف  املشاركني  عدد  ان   )27( جدول  من  يتضح 
منهم  دولة   )14( من  شخصية   )133( بلغ  املؤمتر 
)28( شخصية من خارج العراق و )105( شخصية 

من داخل العراق.

جممع  اقامه  احلــيل:  فهد  ابن  العالمة  مؤمتر  خ- 
اهل  ــراث  ت لتحقيق  العلمي   احلسني ــام  اإلم
ويبني   ،)2018/5/20-18( بتأريخ   البيت

جدول )28(، احلضور الدويل يف املؤمتر.

جدول )28( الجن�شيات الم�شاركة في موؤتمر العالمة ابن 

فهد الحلي عام 2018

العدداجلنسيةت

82ايران1

4البحرين2

1الكويت3

3لبنان4

90املجموع

180العراق5

270املجموع الكيل

املصــدر: جممــع اإلمــام احلســني العلمــي لتحقيــق 
تــراث اهــل البيــت، بيانــات غــري منشــورة، 2019.

املشاركة  الدول  عدد  ان   )28( جدول  من  يظهر 
املشاركني  عدد  وبلغ  دول  مخس  بلغ  املؤمتر  هذا  يف 
منها )270( شخصية منها )90( شخصية من خارج 

العراق و )180( شخصية من العراق. 

د- مؤمتر حتقيق الرتاث االول: اقامه جممع اإلمام 
 ،العلمي لتحقيق تراث اهل البيت احلسني
العراق  خــارج  من  وحــضه   ،2014/4/11 يف 

)68( شخصية من ايران، جدول )29(. 

جدول )29( الجن�شيات الم�شاركة في موؤتمر تحقيق 

الموروث الول2014

العدداجلنسيةت

68ايران1

140العراق2

208املجموع

املصــدر: جممــع اإلمــام احلســني العلمــي لتحقيــق 
تــراث اهــل البيــت، بيانــات غــري منشــورة، 2019.

يف  املشاركني  عدد  ان   )29( جــدول  من  يظهر 
شخصية   )140( منها  شخصية   )208( بلغ  املؤمتر 

من العراق و)68( شخصية من ايران.

ذ- مؤمتر حتقيق الرتاث الثان: أقامه جممع اإلمام 
 ،العلمي لتحقيق تراث اهل البيت احلسني
من  شخصية   )75( وحضه   ،)2015/4/11( يف 

ايران. جدول )30(.

جدول )30( الجن�شيات الم�شاركة في موؤتمر تحقيق التراث 

الثاني 2015

العدداجلنسيةت

75ايران1

140العراق2

115املجموع

املصــدر: جممــع اإلمــام احلســني العلمــي لتحقيــق 
تــراث اهــل البيــت، بيانــات غــري منشــورة، 2019.

بلغ  املشاركني  عدد  ان   )30( جدول  من  يتضح 
)115( شخصية وهو أقل من املؤمتر السابق ولكن 
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 )75( بلغ  إذ  ازداد  االيرانية  الشخصيات  عــدد 
املشاركة  اعداد  ارتفاع  شخصية وهو مؤرش جيد يف 

اخلارجية.

االربعني:  لزيارة  الثان  الدويل  العلمي  املؤمتر  و- 
والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  املؤمتر  نظم 
يف  املؤمتر  اقيم  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابع 
)2018/10/18( وبمشاركة دولية وحملية جدول 

.)31(

جدول )31( الجن�شيات الم�شاركة في الموؤتمر العلمي 

الدولي الثاني لزيارة الربعين 2018

العدداجلنسيةت

1اسرتاليا1

1املانيا2

2ايران3

1البحرين4

1اجلزائر5

1الدنامرك6

1سوريا7

1فلسطني8

1فرنسا9

2لبنان10

1بريطانيا11

1هولندا12

14املجموع

317العراق13

331املجموع الكيل

املصــدر: مركــز كربــالء للدراســات والبحــوث، بيانــات 
غــري منشــورة، 2019.

يظهر يف جدول )31( ان عدد املشاركني يف املؤمتر 
من   )14( منها  دولــة   )13( من  شخصية   )331(

خارج العراق و)317( من العراق.

رابعًا: مؤمترات العتبة العباسية املقدسة:

املنعقد  الثالث:  العاملي  العلمي  العميد  مؤمتر  أ- 
بتأريخ )17-2015/9/18(، حتت شعار نلتقي يف 
املختار  النبي  املؤمتر  لنرتقي، وعنوان  العميد  رحاب 
وآله االطهار منبع العلوم االنسانية ومدادها. ويبني 

جدول )32( احلضور الدويل يف هذا املؤمتر.

جدول )32( الجن�شيات الم�شاركة والح�شور في موؤتمر 

العميد العلمي العالمي الثالث 2015

العدداجلنسيةت

22ايران1

16عامن2

6لبنان3

6اجلزائر4

1اهلند5

1الواليات املتحدة االمريكية6

52املجموع

364العراق7

416املجموع الكيل

ــد الــدويل للبحــوث والدراســات،  املصــدر: مركــز العمي
ــات غــري منشــورة، 2019. بيان

املشاركة  الدول  عدد  ان   )32( جدول  من  يظهر 
)7( دول وبلغ عدد املشاركني )416( شخصية منها 
العراق )364( شخصية  )52( شخصية من خارج 

من داخل العراق.
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انعقد  الرابع:  العاملي  العلمي  العميد  مؤمتر  ب- 
شعار  حتت   ،)2017/9/15-14( بتأريخ  املؤمتر 
نلتقي يف رحاب العميد لنرتقي وعنوان املؤمتر االمن 
الثقايف مفاهيم وتطبيقات، وعالج املؤمتر كلمة الثقافة 
املحيطة  املخاطر  وماهي  ومفاهيمها  واشتقاقها 

بالثقافة اإلسالمية؟

 ويبني جدول )33( احلضور الدويل يف املؤمتر.

جدول )33( الجن�شيات الم�شاركة والح�شور في موؤتمر 

العميد العلمي العالمي الرابع2017

العدداجلنسيةت

5ايران1

19لبنان2

1بريطانيا3

1املانيا4

1عامن5

1اجلزائر6

1مرص7

29املجموع

176العراق8

205املجموع الكيل

ــد الــدويل للبحــوث والدراســات،  املصــدر: مركــز العمي
ــات غــري منشــورة، 2019. بيان

املشاركة  الدول  عدد  ان   )33( جدول  من  يتبني 
السابق  املؤمتر  يف  دول  هنالك  ولكن  دول   )8( بلغ 
الكيل  املجموع  وبلغ  املــؤمتــر،  ــذا  ه يف  تــشــارك  مل 
خارج  من   )29( منهم  مشارك   )205( للمشاركني 
العراق و )176( مشاركًأ من داخله، يبني شكل )6( 

احلضور يف املؤمترين.

يتضح من شكل )6( ان مجيع مؤرشات تطور املؤمتر 
 )٪50( إىل  املشاركني  عدد  انخفض  إذ  جمدية،  غري 
ايضًا  ا  الدويل  احلضور  انخفاض  عن  فضاًل  تقريبًا 
من )52( إىل )29( مشارك وهي قريبة من )٪50( 
املشاركة  الدول  عدد  يف  بسيطًا  إرتفاعًا  حقق  ولكنه 
تراجع  مــؤرشات عىل  ــدة، وهــذه  واح دولــة  بفارق 
تنظيم  مــســتــوى 
ان  وجيب  املؤمتر 
ــأخــذ اجلــهــات  ت
عنه  ــة  ــؤول ــس امل
ــر  ــظ ــن ذلـــــــك ب
والعمل  اإلعتبار 
ــىل زيـــــــادة  ــ ــ ع
املــشــاركــني، ال 
سيام املشاركة الخ
ارجية.                          

املصدر: اعتامدًا عىل بيانات جدول )34، 35(.
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تبني خريطة )4( اإلقليم الوظيفي للمؤمترات يف 
مدينة كربالء هو إقليم يمتد إىل قارات أسيا وأفريقيا 
التي  الدول  عدد  ولكن  الشاملية،  وأمريكا  وأروبــا 

يشملها أقل من إقليم املهرجانات يف املدينة.

مما تقدم نجد أن مدينة كربالء تنظم جمموعة من 
النشاطات  هذه  إقليم  ويشمل  الثقافية،  النشاطات 
السياحة  نجاح  عىل  مؤرش  وهو  العامل،  دول  أغلب 
الثقافية يف املدينة، فضاًل عن توفر اإلمكانية الستثامر 
هذه التجمعات الثقافية يف الرتويج للسياحة يف مدينة 
كربالء  مدينة  عن  أفضل  صــورة  وتقديم  كربالء، 
يف  السياحة  دعم  أجل  من  عامه  والعراق  خاصة 

حمافظة كربالء والعراق وتطويرها.

ال�شتنتاجات

برشية . 1 مادية  إمكانيات  كربالء  مدينة  متتلك 
مناسبة وكافية إلقامة الفعاليات الثقافية.

املدينة، . 2 الفعالية االكرب يف  الزيارة االربعينية هي 
إذ تشهد زيارة املاليني من البرش إىل كربالء.

األكثر . 3 الفعالية  هي  املحافظة  يف  املهرجانات 
إقليمها  يضم  إذ  العاملي،  املستوى  عىل  تـأثريًا 

الوظيفي ما يقرب من )40( دولة.
املشاركة . 4 تذبذب  من  املعارض  فعاليات  تعاين 

الدولية.

التو�شيات

يطلب من اجلهات املسؤولة عن تنظيم الفعاليات . 1
للمشاركني  امليدانية  الرحالت  تنظيم  املدينة،  يف 

خريطة )4( القليم الوظيفي للموؤتمرات في مدينة كربالء

املصدر: الباحث باستخدام تقنية GIS، اعتامدًا عىل جداول )33-14(.
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كربالء  حمافظة  معامل  إىل  الثقافية  الفعاليات  يف 
للرتويج للسياحة الثقافية يف املحافظة.

بالفعاليات . 2 واالهتامم  أكرب،  جهود  بذل  جيب 
املختصة  اجلهات  قبل  من  املدينة  يف  الثقافية 
املواقع  يف  املهرجانات  إقامة  مثل  املحافظة،  يف 

االثارية واحياء مهرجان االخيض وغريها.
اقامة املعارض للصناعات احلرفية والتقليدية يف . 3

املدينة لتشجيع هذا القطاع املهم، فضاًل عن أن 
هذا القطاع يعد قطاعًا سياحيًا حيويًا.

عن . 4 املسؤولة  اجلهات  تعمل  أْن  الضوري  من 
هذه  تطوير  عىل  املدينة  يف  الثقافية  الفعاليات 
الن  املشاركة  الدول  أعداد  وزيادة  الفعاليات 
ينعكس  النشاطات  هلذه  الوظيفي  االقليم  زيادة 

اجيابًا عىل السياحة يف املدينة.
بدورها . 5 لتقوم  االعالمية  اجلهات  دور  تفعيل 

خالل  من  املدينة  يف  الثقافية  للفعاليات  الساند 
يف  يسهم  مما  الربامج  وتصوير  عنها  االعالن 

تطويرها.
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المالحق

ملحق )1(

)https://alkafeel.net/news( املصدر: شبكة الكفيل العاملية
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ملحق )2(

الجهات الم�شاركة في معر�ض كربالء الدولي للكتاب الخام�ض 

ع�شر، عام 2019

الدولةدار النرشت

العراقالعتبة احلسينية املقدسة1

العراقالعتبة العباسية املقدسة2

العراقالعتبة العلوية املقدسة3

العراقالعتبة الكاظمية املقدسة4

العراقالعتبة الرضوية املقدسة5

العراقالعتبة العسكرية املقدسة6

العراقديوان الوقف السني7

8
مؤسسة األنوار النجفية للثقافة 

والتنمية
العراق

العراقبيت احلكمة9

10
مؤسسة السيد باقر الصدر 

للدراسات والبحوث اإلسالمية
العراق

11
مؤسسة الفكر اإلسالمي 

للطباعة والنرش
لبنان

12
دار ومكتبة أبن فهد احليل )قدس 

رسه(
العراق

13العراقدار مسلم بن عقيل

لبناندار اجلواد14

لبناندار التيار اجلديد15

العراقدار قناديل للنرش والتوزيع16

17العراقمؤسسة اإلمام الصادق

18
مؤسسة آل البيت إلحياء 

الرتاث
العراق

لبناندار العارف للمطبوعات19

20
رشكة الرشق األوسط 

للربجميات
مرص

لبناندار الصفوة للطباعة والنرش21

لبناندار الرسول األكرم22

لبناندار النبالء23

لبنانمؤسسة النور للمطبوعات24

25
املركز األكاديمي للنرش 

والتوزيع
مرص

العراقمؤسسة الثقلني الثقافية26

27ايرانمؤسسة اإلمام اجلواد

لبناندار املجتبى28

29العراقجممع أهل البيت

العراقأمانة مسجد السهلة30

31
أمانة مسجد الكوفة واملزارات 

امللحقة به
العراق

32
مركز احلضارة لتنمية الفكر 

اإلسالمي
لبنان

العراقدار شمس للنرش والتوزيع33

العراقدار ومكتبة أولد بوك34

لبنانمؤسسة البالغ35

لبناندار الوالء36

لبناندار األمان للنرش والتوزيع37

لبنانديوان الكتاب38

لبنانمنشورات الرضا39

لبنانمركز باء40

لبنانمؤسسة بنت اهلدى41

مرصدار املرشق العريب42

43
دار اهلالل للطباعة والنرش 

والتوزيع
العراق
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لبناندار املحجة البيضاء44

لبناندار روافد للطباعة والنرش45

لبنانمنشورات البيان46

لبناندار املرتىض47

لبناندار املرتىض للمصاحف48

ايرانمنشورات ذوي القربى49

العراقدار الفيحاء50

51
رشكة الغدير للطباعة والنرش 

املحدودة
العراق

العراقدار الكفيل52

ايرانأريا للثقافة والفن53

ايراندار االجتهاد54

لبناندار املؤرخ العريب55

تونسدار الغرب االسالمي56

لبناندار النهضة العربية57

العراقفرقة العباس القتالية58

59العراقلواء عيل األكرب

60
دار القارئ للطباعة والنرش 

والتوزيع
لبنان

العراقمؤسسة املصباح الثقافية61

العراقمركز اهلدف للدراسات62

العراقمركز املعرفة للتميز63

لبناندار اجلوادين64

العراقدار جنة األطفال65

لبناناألعلمي الصغري66

لبنانمؤسسة األعلمي للمطبوعات67

لبناندار اهلادي لألطفال68

69
دار اهلادي للطباعة والنرش 

والتوزيع
لبنان

70
دار العريب للطباعة والنرش 

والتوزيع
لبنان

لبناندار األندلس للطباعة والنرش71

لبناندار األمري للثقافة والعلوم72

مرصمكتبة املعارف احلديثة73

العراقدار البصائر74

75
دار املجد للطباعة والنرش 

والتوزيع
لبنان

العراقدار الصادقني76

ايرانمؤسسة العطار الثقافية77

لبناناملؤسسة اللبنانية لإلعالن78

لبنانمؤسسة التاريخ العريب79

لبناندار إحياء الرتاث العريب80

81
املركز الثقايف للدراسات 

االسالمية
ايران

العراقدار املرتىض للكتاب العراقي82

ايرانمكتبة احليدرية83

ايراندار الرسالة84

لبناندار املعارف احلكمية85

العراقدار حروف لثقافة الطفل86

العراقدار الرباق لثقافة الطفل87

العراقمركز عباقرة املستقبل88

العراقمركز العب وتعلم89

90
كوكب األذكياء لأللعاب 

الفكرية والوسائل التعليمية
العراق

العراقدار كتكوت91

العراقدار الرباعم92
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دار املياسني93

الواليات 

املتحدة 

األمريكية

العراقاحلسيني الصغري94

95
شعبة الطفولة يف العتبة العباسية 

املقدسة
العراق

96العراقمكتبة اإلمام احلسن املجتبى

لبنانبراعم الرافدين97

لبناندار الرافدين للطباعة والنرش98

لبنانمنشورات الفجر99

100
مؤمنون بال حدود للنرش 

والتوزيع
لبنان

101
دار البالغة للطباعة والنرش 

والتوزيع
لبنان

تونسدار مسكليان102

االردندار الرشوق103

لبناندار ومكتبة اإلرشاد104

لبناندار ومكتبة احلوراء105

106
الدار اإلسالمي )جامعة 

املصطفى العاملية(
لبنان

العراقمؤسسة الشهداء107

108
مؤسسة جامع األئمة للثقافة 

والعلوم للثقافة والعلوم
العراق

العراقمعرض الكتاب الدائم108

العراقمكتبة أيليا للكتب اإلنكليزية109

ايراندار رسالة غدير200

لبناندار شعائر201

لبناناملركز اإلسالمي202

203
دار املجتبى للطباعة 

املحدودة
ايران

ايرانإنتشارات دار التفسري204

العراقدار ومكتبة الرتبية205

العراقدار الزائر206

العراقحممد األمني207

208
مؤسسة تراث الشهيد السعيد 

السيد حممد الصدر )قدس رسة(
العراق

209
دار الدكتور للعلوم اإلدارية 

واإلقتصادية
العراق

210
دار احلالج للطباعة والنرش 

والتوزيع
العراق

العراقدار أبكالو211

لبناندار املعارف اإلسالمية الثقافية212

لبناندار بيت الرساج للنرش والتوزيع213

العراقمؤسسة دار الرتاث214

ايرانمكتبة العالمة املجليس215

216
املكتبة املتحدة للطباعة والنرش 

والتوزيع
مرص

217
دار املرهج للطباعة والنرش 

والتوزيع
العراق

االردندار كنوز املعرفة للنرش والتوزيع218

سوريادار التكوين219

العراقدار سطور للنرش والتوزيع220

221العراقدار الباقر

مرصالدار العاملية احلديثة222

املصــدر: إدارة معــرض كربــالء الــدويل للكتــاب اخلامــس 
عــرش، بيانــات غــري منشــورة، لعــام 2019.



157

أ. د. سلمى عبد الشبالوي؛ م. م. اسامة امحد املسرهد

ملحق )3(

كتاب الممثلية الدائمة للعراق في اليون�شكو بخ�شو�ض الزيارة الربعينية

املصدر: العتبة احلسينية املقدسة، مركز كربالء للدراسات والبحوث.
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الملخ�ض

مثلث النسجة هو مثلث متساوي األضالع كل ضلع مقسم إىل عرشة أقسام متساوية عىل أساس النسب 
العمق  بالنسبة إىل  أنواع من أصناف الرتب،  أربعة  النسجة بذلك ظهرت  النسب عىل مثلث  املئوية. تم متثيل 
األول وهو األفق )A( نالحظ َأنَّ بيدونات منطقة الدراسة توزعت عىل أربعة أصناف، حيث كانت البيدونات 
رقم )1، 2، 3، 8( ضمن صنف الرتب الطينية، والبيدون رقم )6( ضمن الرتب الرملية الطينية، أما البيدونات 
رقم )5، 7، 11( فهي ضمن صنف الرتب املزجيية الرملية، وما تبقى من البيدونات كانت من نصيب الرتب 
الرملية وهي كل من بيدون رقم )4، 9، 10، 12، 13(. صنفت الرتبة إىل نوعني يف األفق )B( جاء الصنف 
األول ليشمل )12( بيدون متثلت بالبيدونات رقم )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13( حتت صنف 
الرتب الطينية، أما البيدون رقم )12( الوحيد الذي كان ضمن صنف الرتب الرملية. أما األفق )C( فقد كان 
مشابه لألفق )A( إذ توزعت بيدونات منطقة الدراسة إىل أربعة أصناف، إذ شمل الصنف األول الرتب الطينية 
بيدون رقم )1، 2، 3، 8(، والرتب الرملية الطينية ضمت البيدون رقم )6(، فضاًل عن الرتب املزجيية الرملية 
التي ضمت البيدون رقم )5، 7،11(، أما الصنف األخري وهو الرتب الرملية فقد ضمت كل من البيدون رقم 

.)13 ،12 ،10 ،9 ،4(

البيدون Pedon هي حفرة اختيارية تتكون من ثالث مقاطع الختيار عّينة الرتبة.

الكلامت املفتاحية: مثلث النسجة، الرتبة، كربالء.
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The Textural triangle was used to study some selected soils from Karbala 

governorate
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Abstract

The Soiltexture triangle is an equilateral triangle, each side divided into ten equal sections 
based on percentages. The percentages were represented on the Soiltexture triangle, so four 
types of soils appeared, concerning the first depth, which is the horizon (A). We notice that the 
segments of the study area were divided into four classes, as segments (1, 2, 3, 8) were within 
the class of clay soil, while segment number (6) was within the sandy muddy soils, as for the 
segments number (5, 7, 11), were within the class of sandy soil mixture.

The remaining segments were the class of sand soil, which are all of segments number (4, 9, 
10, 12, and 13). 

The soil in the horizon (B) was classified into two types, the first category included (12) 
segments represented by segments number (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 13) under the 
class of clay soils. As for the segment (12), it was the only one under the sand soil class. The 
horizon (C) was similar to the horizon (A), as the study area segments were divided into four 
classes, as the first category included clay soils with segments number (1, 2, 3, and 8), and the 
sandy muddy soil included segment (6), along with the sandy mixture soil that included the 
segments number (5, 7, and 11), while the last class, which is the sandy soil, it included each of 
the segments number (4, 9, 10, 12, and 13).

key words: Tissue Triangle, Soil, Karbala.
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المقدمة:

اأوًل: م�شكلة البحث )1(:

هل باإلمكان استخدام مثلث النسجة يف تصنيف . 1
اخلصائص الفيزيائية للرتبة؟

ضمن . 2 من  النسجة  مثلث  إعتامد  باإلمكان  هل 
التصانيف املعتمدة يف تصنيف الرتبة؟

ثانيًا: فر�شية البحث:

الرتبة . 1 لتصنيف  النسجة  مثلث  استخدام  تم 
اعتامدًا عىل نسبة الرمل والطني والغرين.

يعتمد مثلث النسجة يف التصانيف املعروفة عامليًا . 2
ويدخل كعامل أساس يف تصنيف الرتبة.

ثالثًا: الحدود المكانية والزمانية:

املوقع اجلغرايف ملنطقة الدراسة: تقع حمافظة كربالء  •
)انظر  العراق  من  األوسط   الفرات  إقليم  يف 
اخلريطة رقم »1«(. إذ تشرتك حدودها اإِلدارية 
من  األنبار  حمافظة  وهي  حمافظات،  ثالث  مع 
الرشق  ومن  الغريب،  واجلنوب  والغرب  الشامل 
النجف،  حمافظة  اجلنوب  ومن  بابل،  حمافظة 
عنها  تبعد  فهي  العاصمة  إىل  نسبة  موقعها  أما 
مساحة  تبلغ  غرهبا.  جنويب  كم   )106( بمسافة 
مساحة  وهي  كم2،   )5034( كربالء  حمافظة 
العراق  مساحة  من   ٪)1.15( نسبته  ما  متثل 
املحافظة  وتتشكل  كم2،   )438317( البالغة 
يف  مبني  كام  وناحيتني  أقضية  مخسة  من   إداريًا 

اإِلدارية  التقسيامت  تبني  التي  اخلريطة رقم )2( 
ملحافظة كربالء.

حيث  • من  فلكيًا  املحافظة  تقع  الفلكي:  املوقع 
دائريت  بني  ما  الطول  وخطوط  العرض  دوائر 
32°( شامالً،   50 32°( و )00   8 عرض )45  
  18  40(  ،)°43  08   55( طول  خطي  وبني 

44°( رشقًا)2(، كام يف اخلريطة )2(.

رابعًا: التحري الموقعي للتربة:

من  تعد  التي  الــرتبــة  نسجة  عــىل  التعرف  إنَّ 
البحث، من األمور  الفيزيائية وهو حمور  اخلصائص 
املهمة لدى اجلغرايف بصورة عامة واجليومورفولوجي 
بصورة خاصة لرسم خريطة بأنواع الرتب املوجودة 
الدراسة  خالل  من  ذلك  يتم  الدراسة،  منطقة  يف 

احلقلية التي تتم وفق خطوات متسلسلة كام يأيت:

توفري خريطة أساس وخريطة طبوغرافية ملنطقة . 1
الدراسة.

GPS لتحديد موضع العّينة . 2 جهاز حتديد املواقع 
يف  خصوصًا  الطريق  سلك  يف  واستخدامه 

املناطق الصحراوية من منطقة الدراسة.
اإلستعانة . 3 تم  املواقع  حتديد  جهاز  إىل  باإلضافة 

ALPNQUST لرسم املسار إىل مواضع  بربنامج 
العّينات وكدليل ملنطقة الدراسة.

بصورة . 4 اخلريطة  عىل  العّينات  مواضع  حتديد 
متساوية، حيث تم توزيعها بالتساوي عىل منطقة 
ودوائر  الطول  خطوط  عىل  اعتامدًا  الدراسة 

العرض وبني موضع وآخر يبعد 25 كم.
نوع . 5 ملعرفة  اخلريطة  عىل  العّينات  مواضع  ترقيم 
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الرتبة يف كل موضع.

حتديد األعامق يف كل موضع للعّينة فقد تم حتديد . 6
العمق األول بمقدار يرتاوح ما بني )0 – 30 سم( 

 -  30( يرتاوح  الثاين  والعمق 
األخري  والثالث وهو  60( سم، 

يرتاوح )60 - 100( سم.

تعطى األعامق يف كل عّينة حرفًا، . 7
 )A( حرف  األول  للعمق  فكان 
 )B( حرف  الثاين  والعمق 
وتوضع   ،)C( الثالث  والعمق 
ويكتب  أكياس  يف  العّينات 
عليها رقم املوضع ورمز العمق.

لضوء . 8 مواجهة  احلفرة  جعل 
التمييز  يمكن  بحيث  الشمس 

بني آفاقها للسهولة.

اخلطوات . 9 هذه  إتباع  تم  ما  بعد 
املخترب  إىل  العّينات  نقل  يتم 
ورسم  خصائصها  عىل  للتعرف 
الرتبة  نوع  توضح  هلا  خريطة 

لكل عمق.

تم حفر )13( موقعًا توزعت عىل 
منطقة الدراسة بشكل متساٍو حسب 
الحظ   .)Grid(الــشــبــكــي التقسيم 
مسافة  وتبعد   )3( ــم  رق اخلريطة 

)25كم( بني بيدون)3( وآخر.

خريطة رقم )1( موقع منطقة الدرا�شة من العراق

ــراق  ــة الع ــط، خريط ــاج اخلرائ ــم إنت ــاحة، قس ــة للمس ــة العام ــدر: -  املديري املص
االداريــة، 2017، بمقيــاس 1: 6500000.

املديريــة العامــة للمســاحة، قســم إنتــاج اخلرائــط، خريطــة حمافظــة كربــالء، 
.800000  :1 بمقيــاس   ،2017
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 :Soil texture خام�شًا: ن�شجة التربة

ملفصوالت  النسبي  التوزيع  هي  بالنسجة  يقصد 
املعدين  الرتكيب  انَّ  إذ  األحجام،  ملختلف  الرتبة  
للرتبة يتكون من ثالثة أجزاء خمتلفة من حيث احلجم 
والرتكيب الكيمياوي هي الطني والغرين والرمل)4(. 
منها  عّينات  تؤخذ  تربة  أي  نسيج  عىل  وللتعرف 
وتستعمل  ميكانيكيًا  فحصًا  املختربات  يف  وتفحص 
املكثاف  استعامل  أو  الفتحات  خمتلفة  مناخل  لذلك 
يمكن  كام  للمفصوالت،  املئوية  النسب  لتقدير 
يف  مقبولة  بدرجة  الرتبة  نسجة  معرفة  إىل  التوصل 
احلقل من خالل ترطيبها ودعكها باليد، وهنا تدخل 

اخلربة ملعرفة النسجة)5(.

الرتبة  يف  نسبيًا  الثابتة  الصفات  من  النسجة  تعد 

التي ال تتغري مقارنة بالصفات األخرى فهي تعرب عن 
نعومة الرتبة أو خشونتها، إِنَّ التباين يف نوع وشكل 
اخلصائص  تباين  يف  عالقة  له  الرتبة  دقائق  وحجم 
الفيزيائية األخرى للرتبة كاملسامية وقابلية الرتبة عىل 
اإلحتفاظ باملاء واهلواء وبعض اخلصائص امليكانيكية 
اللزوجة والتامسك  الذي يشمل  الرتبة  للرتبة كقوام 
بصورة  النسجة  تؤثر  واللدانة.  واملرونة  والتالصق 
مبارشة يف نمو النبات وذلك  لتأثريها يف انتشار ونمو 
املبارش  غري  تأثريها  عن  فضاًل  وجذورها  النباتات 
إِنَّ  الغذائية)6(.  والعنارص  للامء  الرتبة  جاهزية   عىل 
هلا  النعومة  واملتوسطة  الناعمة  النسجة  ذات  الرتب 
الضورية  الغذائية  بالعنارص  االحتفاظ  عىل  القابلية 
لنمو النبات كون تركيبها حيتوي عىل حبيبات الطني 

خريطة رقم )2( التق�شيمات الإدارية لمحافظة كربالء

املصدر: املديرية العامة للمساحة، قسم إنتاج اخلرائط، خريطة حمافظة كربالء، 2017، بمقياس 1: 500000.
القمر الصناعي Landsat 7، صورة ملتقطة من القمر الصناعي بتاريخ 1/1 /2017.
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عىل  الغذائية  العنارص  امتصاص  عىل  القادرة  واملادة 
مقارنة  احلــاجــة،  عند  للنبات  وجتهيزها  سطحها 
وذلك  الغذائية  للعنارص  تفتقر  التي  اخلشنة  بالرتب 
والعنارص  بــاملــاء  اإلحتفاظ  عــىل  قــدرهتــا  لضعف 
مراحل  خــالل  النبات  لنمو  الــضوريــة  الغذائية 
قليلة  ترب  ا  بأهنَّ فتتصف  الغرينية   الرتب  أما  النمو. 
املسامية  ومرتاصة، بسبب إلتصاق حبيباهتا ببعضها 
البعض، بالتايل ترتفع قابليتها عىل اإلحتفاظ  باملاء، 
أما الرتب الطينية فتكون متامسكة مع بعضها وقليلة 
املاء  متنع حركة  أو  تعيق  ا  أهنَّ لدرجة  البينية   املسامية 
بــرداءة  عــادة  تتصف  فهي  لذا  خالهلا،  من  واهلــواء 
تتصلب  للزراعة، ألهنا  اإلعداد  الترصيف وصعوبة 
عند اجلفاف، ولزجة عند الرتطيب، وذلك مما يعيق 

العملية الزراعية، فضاًل عن ذلك صعوبة نفاذ جذور 
النباتات إىل أعامقها.

لنمو  الــرتب  أنــواع  أفضل  املزجيية  الــرتب  وتعد 
الرتب  من  أعىل  فيها  اجلاهز  املاء  كمية  ألن  النبات 
ا  األخرى، وهتويتها أفضل وذات مسامية جيدة ألهنَّ
حتتوي عىل نسب متجانسة من األحجام الدقيقة من 

الغرين والطني وحبيبات الرمل الكبرية احلجم )7(.

اأنواٍع  ثالثِة  اإلى  ن�شجتها  ح�شب  الترب  ت�شنف 
وهي)8(:

1 . :Sandy Soil الرتب الرملية

هي الرتب التي حتتوي عىل نسبة عالية من الرمل 
تصل إىل )70٪( أو أكثر والرمل Sand يتكون الرمل 

)Grid(مواقع وتوزيع عّينات منطقة الدرا�شة با�شتخدام الـ )خريطة )3

.)Arc Map 10.3( املصدر: من عمل الباحث باالعتامد عىل برنامج
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من حبيبات سائبة غري مرتابطة يمكن رؤيتها بالعني 
املجردة بسهولة تتكون من دقائق معادن الكوارتز أو 

الفلسبارات)9(.

من خالل نتائج اجلدول رقم )1( واخلرائط رقم 
 )A( األفــق  يف  الرمل  نسبة  إِنَّ  نالحظ   )6  ،4،5(
األوىل  الفئة  ضمت   ،٪  )0-  93( بني  ما  تــرتاوح 
من  عــدد   ٪  )78،8  –  93( بــني  مــا  تـــرتاوح  التي 
البيدونات وصل عددها )8( بيدونات وهي بيدون 
رقم )4، 5، 7، 9، 10، 11، 12، 13( عىل التوايل، 
اهلضبة  منطقة  ضمن  تقع  البيدونات  هذه  أغلب 
بيدونات  أغلب  الفئة  هــذه  وتشمل  الصحراوية 
منطقة الدراسة،بمعنى ان أغلب تربة حمافظة كربالء 

هي الرتب الرملية.

جاء  بام  مقارنًة  الرمل  نسبة  فيها  تقل  الثانية  الفئة 
 -55،4( بني  ما  نسبته  ترتاوح  إذ  السابق  األفق  يف 
37،6( ٪، كان ضمن هذا املستوى بيدون رقم )6( 
فقط الذي يقع ضمن قضاء عني التمر، ثم تأيت الفئة 
األخرية التي تقل فيها نسبة الرمل أقل من )٪18،2( 
 ،3  ،2  ،1( رقم  بيدون  وهي  بيدونات  اربعة  لتضم 
ترسبات  ضمن  مجيعها  تقع  إذ  واضــح  وهــذا   )8
السهل الفيض الذي تكثر فيه نسبة الطني وهي ترب 
زراعية طينية وطينية غرينية، وهذا واضح يف اخلريطة 

رقم)4(.

أما األفق )B( ذو العمق )30 سم( جاء املستوى 
األول الذي يرتاوح ما بني )87،65 - 63،81(٪، إذ 
ضم البيدون رقم )12( الواقع ضمن املنطقة القريبة 
احلدودية مع حمافظة النجف بالقرب من طار السيد، 

ثم تقل نسبة الرمل يف الفئة الثانية التي ترتاوح ما بني 
)63،8-43،81( ٪ لتضم بيدونًا واحدًا أيًضا وهو 
بيدون رقم )6(، ثم تقل النسبة إىل أقل من ذلك لتبلغ 
أدنى مستوى يف الفئة لتكون )6،2 ٪( فأقل وتضم 
أغلب بيدونات منطقة الدراسة وهي بيدون رقم )1، 
2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 13( وهذه يشمل 
جزٌء منها مناطق زراعية واألخرى مناطق رملية لكن 
اخلريطة  يمكن مالحظته يف  قليلة جدًا، وهذا  بنسبة 

رقم )5(. 

جدول )1( ن�شجة التربة وا�شنافها ح�شب مثلث الن�شجة

رقم 
البيدون

األفقاإلحداثيات
النسجة

صنف 
الرتبة رمل 

%
طني 

%
غرين 

%

1
ْ 32 َ 45 ً 00
ْ 44 َ 12 ً 30

A09010طينية

B08812طينية

C08614طينية

2
ْ 32 َ 45 ً 00
ْ 44 َ 00 ً 00

A08515طينية

B08713طينية

C08911طينية

3
ْ 32 َ 35 ً 00
ْ 44 َ 15 ً 00

A08020طينية

B08218طينية

C08020طينية

4
ْ 32 َ 35 ً 00
ْ 44 َ 00 ً 00

A90010رملية

B08416طينية

C86014رملية

5
ْ 32 َ 35 ً 00
ْ 43 َ 45 ً 00

A85015
مزجيية 
رملية

B08713طينية

C88012رملية
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6
ْ 32 َ 35 ً 00
ْ 43 َ 30 ً 00

A504010
رملية 
طينية

B414514طينية

C424612طينية

7
ْ 32 َ 35 ً 00
ْ 43 َ 15 ً 00

A81019
مزجيية 
رملية

B08614طينية

C08416طينية

8
ْ 32 َ 20 ً 00
ْ 44 َ 15 ً 00

A08713طينية

B08515طينية

C86014رملية

9
ْ 32 َ 20 ً 00
ْ 44 َ 00 ً 00

A89011رملية

B09010طينية

C89011رملية

10
ْ 32 َ 20 ً 00
ْ 43 َ 45 ً 00

A88012رملية
B08515طينية

C84016
رملية 
مزجيية

11
ْ 32 َ 20 ً 00
ْ 43 َ 30 ً 00

A84016
مزجيية 
رملية

B08515طينية

C83017
مزجيية 
رملية

12
ْ 32 َ 15 ً 00
ْ 43 َ 45 ً 00

A9307رملية
B88012رملية
C08911طينية

13
ْ 32 َ 15 ً 05
ْ 43 َ 45 ً 00

A89011رملية
B08812طينية
C89011رملية

نتائــج  عــىل:  باإلعتــامد  الباحــث  عمــل  مــن  املصــدر: 
التحاليــل املختربيــة لعّينــات الرتبــة، خمتــرب مديريــة الزراعة 

يف حمافظــة كربــالء املقدســة لعــام 2019.

فأكثر  سم(   90( العمق  ذو   )C( األفق  وأخــريًا 
بيدونات  عىل  خمتلفة  بنسب  الرمل  نسبة  توزعت 
منطقة الدراسة، إذ جاءت الفئة األوىل بنسبة ترتاوح 
البيدون  تضم  والتي   ٪  )72،91  –  89( بني  ما 
النسبة  تقل  ثم   )13  ،11  ،10  ،9  ،8  ،5  ،4( رقم 
 ٪ )32،5  – ما بني )47،4  الفئة األخرى لتصل  يف 
والتي تضم بيدون رقم )6( فقط، أما الفئة األخرية 
تراوحت نسبتها أقل من  )15،7 ٪( والتي شملت 

بيدون رقم )1، 2، 3، 7، 12(. 

ُه كلام أخذنا عّينة بإجتاه العمق تزداد  أنَّ هذا يعني 
السطحية  الطبقة  يف  مما  أكثر  بصورة  الرمل  نسبة 
للرتب وهذا ينعكس بدوره عىل سعة إنتشار اهلضبة 
بتكوين  املتمثلة  اجليولوجية  والرتاكيب  الصحراوية 

أنـجنانة واجلبكريت والكثبان الرملية. 

الدراسة  منطقة  من  الرشقي  اجلانب  يف  وتقل 
الطني  من  مفصوالهتا  تكون  زراعية  مناطق  لكوهنا 

والغرين.

بقيام  وذلك  حقليًا  الرمل  نسبة  عىل  التعرف  تم 
ا ترب  الباحث بمسك الرتبة ودعكها باليد ووجد أهنَّ
تفككها  بسبب  خيوط  وال  كرات  تْكّون  ال  مفككة 
العضوية  للمواد  الفتقارها  وذلك  تالصقها  وعدم 
مادة  وتكون  دبالية  مــادة  إىل  وتتحول  تتحل  التي 

الصقة للذرات هذا ما جعلها مفككة.
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)A( لالأفق )Sand / %( ن�شبة الرمل )خريطة )4

املصدر: من عمل الباحث باإلعتامد عىل بيانات جدول رقم )1(.

)B( لالأفق )Sand / %( ن�شبة الرمل )خريطة )5 

املصدر: من عمل الباحث باإلعتامد عىل بيانات جدول رقم )1(.
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2 . :Clay Soil الرتب الطينية

عن  الطني  نسبة  فيها  تقل  ال  التي  الــرتب  تضم 
)35-40( ٪ والطني يتكون من دقائق صغرية جدًا 
وله القابلية الكبرية عىل االلتصاق باألجسام املمسكة 
ويتقلص  رطبًا  يكون  عندما  وينخفض  ويتمدد  به 

ويتشقق عندما يكون جافًا)10(.

من خالل النظر إىل نتائج اجلدول )1( واخلريطة 
رقم )7( لألفق )A( نـجد َأنَّ نسبة الطني ترتاوح يف 
الفئة األكثر ما بني )90-72،4( ٪، شملت البيدون 
رقم )1، 2، 3، 8( وهذا واضح كون تلك البيدونات 
تقع يف  منطقة زراعية ضمن ترسبات السهل الفيض 
يف  تدرجييًا  النسبة  تقل  ثم  الطني،  نسبة  فيها  ترتفع 

البيدون  يف   ٪  )25،8-40،9( لترتاوح  التالية  الفئة 
الفئة  ضمن  تقع  البيدونات  بقية  أما  فقط،   )6( رقم 
األقل لتكون نسبتها أقل من )12،3 ٪( وهي بيدون 
رقم )4، 5، 7، 9، 10، 11، 12، 13( كون تلك 
فيها  ترتفع  صحراوية  مناطق  ضمن  تقع  البيدونات 

نسبة الرمل.

نسب  يف  قلياًل  إختالًفا  نالحظ   )B( األفــق  أما 
يف  واضح  وهذا  الدراسة  منطقة  يف  الطني  مكونات 
جاءت   )8( رقم  واخلريطة   )1( رقم  اجلدول  نتائج 
ما بني )79،6-90( ٪،  تراوحت  التي  الفئة األوىل 
 ،9  ،8  ،7  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1( رقم  البيدون  لتشمل 
البيدونات  تلك  َأنَّ  وهو  والسبب   .)13  ،11  ،10
كربالء  حمافظة  رشق  يف  زراعية  مناطق  ضمن  تقع 

)C( لالأفق )Sand / %( ن�شبة الرمل )خريطة )6

املصدر: من عمل الباحث باإلعتامد عىل بيانات جدول رقم )1(.
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املصدر: من عمل الباحث باإلعتامد عىل بيانات جدول رقم )1(.

)A( لالأفق )Clay / %( ن�شبة الطين )خريطة )7

)B( لالأفق )Clay / %( ن�شبة الطين )خريطة )8

املصدر: من عمل الباحث باإلعتامد عىل بيانات جدول رقم )1(.
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أما األخرى التي يف الوسط فهي ضمن ترسبات هنر 
السنني  آلالف  مساره  إنحراف  قبل  سابقًا  الفرات 
 ،)B( وهذا ما نالحظه عند العمق الثاين وهو األفق
ما بني  ترتاوح  نسبة  لتشكل  الثانية  الفئة  بينام جاءت 
فقط   )6( رقم  بيدون  لتشمل   ٪)41،61-57،5(
الواقع يف منطقة شثاثة يف عني التمر، بينام كانت الفئة 
من  أقل  نسبة  الطني تشكل  نسبة من  األقل  األخرية 
)22،2 ٪( لتشمل البيدون رقم )12(. نالحظ من 
الدراسة  منطقة  بيدونات  أغلب  َأنَّ   )8( اخلريطة 

ترتفع هبا نسبة الطني وهي )11( بيدون.

أخريًا نبني نسبة الطني يف األفق )C(  إذ نالحظ من 
خالل النظر إىل اجلدول رقم )1( والتمعن باخلريطة 
رقم )9( نـجد َأنَّ نسبة الطني تتوزع بصورة أكثر عىل 

أطراف منطقة الدراسة، إذ متثلت الفئة األوىل بنسبة 
ترتاوح ما بني )69،5 – 88،65( ٪ لتشمل البيدون 
األخرى  الفئة  جاءت  ثم   )12  ،7  ،3  ،2  ،1( رقم 
 ٪)38،71  53،3–( بني  ما  نسبتها  تراوحت  التي 
الفئة  كانت  بينام  فقط،   )6( رقــم  البيدون  لتضم 
األخرية لتكون بنسب منخفضة تقل عن )٪13،2( 
بحيث تشمل كاًل من بيدون رقم )4، 5، 8، 9، 10، 
11، 13(. نالحظ مما سبق َأنَّ نسبة الطني ترتفع يف 
زراعية  مناطق  وهي   )8  ،3  ،2  ،1( رقم  بيدونات 
رملية  مناطق  كوهنا  األخــرى  البيدونات  يف  وتقل 
نسبه  فكانت   )6( رقــم  البيدون  ــا  أّم صحراوية، 
متفاوتة يف كل اآلفاق والذي يقع جيولوجيًا  ضمن 

منطقة السباخ.

)C( لالأفق )Clay / %( ن�شبة الطين )خريطة )9

املصدر: من عمل الباحث باإلعتامد عىل بيانات جدول رقم )1(.
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بقيام  وذلك  حقليًا  الطني  نسبة  عىل  التعرف  تم 
ا  َأهنَّ ووجــد  باليد  ودعكها  الرتبة  بمسك  الباحث 
ترب متامسكة عندما تكون رطبة وممكن صنع كرات 
يف  وخصوصًا  باليد  أثرًا  وترتك  هبا  طينية  وأرشطة 
البيدون رقم )1، 3، 8( كون مناطق تلك البيدونات 
السهل  ترسبات  من  وتربتها  زراعية  مناطق  هي 

الفيض.

3 .:Loamy Soil )الرتب املزجيية )الغرينية

)الرملية(  الرتبة األوىل  تقع بني  التي  الرتب   هي 
التي  الصفات  فيها  تتساوى  التي  )الطينية(  والثانية 
الطينية،  هبا  متتاز  التي  والصفات  الرمل  هبا  يمتاز 
طينية.  تربة  وال  رملية  تربة  ليست  آخــر  بمعنًى 
دقائق  من  بقليل  أكرب  دقائق  عن  عبارة  هو  والغرين 

واضحة)11(،  بصورة  حريريًا  ملمسه  ويكون  الطني 
يرتك  وال  جزيئاته  بني  وااللتصاق  التامسك  ضعيف 

أثرًا باجلسم املالمس له)12(.

مكان  الدراسة من  منطقة  الغرين يف  نسبة  تتباين 
الرمل  تواجد  نسب  من  أقل  بنسب  لكن  آخر   إىل 
والطني، يمكن النظر إىل اجلدول رقم )1( واخلريطة 
األفق  ترتاوح يف  الغرين  نسب  َأنَّ  فنجد  رقم )10( 
)A(، تقع بيدونات الدراسة ضمن أربع فئات حسب 
بنسب  األعىل  الفئة  كانت  حيث  باخلريطة،  جاء  ما 
ترتاوح ما بني )20 – 16،4( ٪ وتشمل بيدون رقم 
بني  ما  لتكون  التالية  الفئة  يف  تنخفض  ثم   ،)7  ،3(
)– 16،3 14،04( ٪ لتضم بيدون رقم )2، 5، 11( 
بنسب ترتاوح  بعدها  التي  الفئة  التوايل، جاءت  عىل 

)A( لالأفق )Silt / %( ن�شبة الغرين )خريطة )10

املصدر: من عمل الباحث باإلعتامد عىل بيانات جدول رقم )1(.
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رقم  البيدون  لتضم   ٪  )12،7  –  14،03( بني  ما 
التالية لتكون ما  الفئة  )8( فقط، كام تقل تدرجييًا يف 
9،71( ٪ لتشمل كل من بيدون رقم   – بني )11،4 
والفئة األخرية كانت حصتها   ،)13 ،9 ،6 ،4 ،1(
األقل من دقائق الغرين لتكون )9،7 - 7( ٪ لتشمل 

البيدون الوحيد رقم )12(.

بنسب  اخلاصة   )11( رقم  اخلريطة  من  نالحظ 
البيدون رقم )3( ضمن  الغرين يف األفق )B(  جاء 
الفئة األكثر  التي حتتل نسبة ما بني )18 -  15،9(٪، 
 15،8( بني  ما  لترتاوح  منها  األقل  الفئة  جاءت  ثم 
عىل   )11  ،8  ،4( رقم  بيدون  لتشمل   ٪  )14،5-
التوايل، تنخفض النسب أكثر لتكون ما بني )14،4 
- 13،71( ٪ لتضم البيدون رقم )6، 7(، ثم جاءت 

الفئة الرابعة لتكون ما بني )13،7-12،9( ٪ لتضم 
البيدون رقم )2، 5(، تقل النسب يف الفئات األخرى 
باإلنخفاض التدرجيي لتصل إىل )11،7-12،8( ٪ 
الفئة  أما   ،)13  ،12  ،1( رقم  بيدون  تشمل  والتي 
 -  11،6( بني  ما  ترتاوح  نسبة  مثلت  التي  األخرية 

10( لتضم بيدون رقم )9( فقط.

ثم نأيت إىل األفق )C( ذي العمق )90 سم( فأكثر 
رقم  واخلريطة   )1( رقم  اجلدول  خالل  من  نالحظ 
أخرى  إىل  منطقة  من  تتباين  الغرين  نسب  َأنَّ   )12(
الدراسة،  منطقة  عّينات  نتائج  حتليل  عىل  إعتامدًا 
لتمثل   ٪  )17،31  -  20( متثل  نسبة  أعىل  فكانت 
بيدون رقم )3( فقط، ثم تقل النسبة لتكون )17،3 
-15،4( ٪ يف الفئة األخرى لتشمل بيدون رقم )7، 

)B( لالأفق )Silt / %( ن�شبة الغرين )خريطة )11

املصدر: من عمل الباحث باإلعتامد عىل بيانات جدول رقم )1(.
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التي  النسبة  الثالثة والتي مثلت  الفئة  أما   ،)11 ،10
البيدون رقم  ترتاوح بني )14،3 - 13،4( ٪ تضم 
الفئة األقل نسبة لترتاوح ما  )1، 4، 8(، ثم جاءت 
البيدون رقم )2، 5،  بني )12،3 - 11( ٪ لتشمل 

6، 9، 12، 13( عىل التوايل.

بقيام  وذلك  حقليًا  الغرين  نسبة  عىل  التعرف  تم 
الباحث بمسك الرتبة ودعكها باليد وجد أهّنا ترب 
رطبة  تكون  ما  عند  الطينية  الرتبة  من  متاسكًا  أقل 
وممكن صنع كرات طينية هبا لكنها ال ترتك أثرًا باليد 

وخصوصًا يف البيدون رقم )2، 3، 5، 7، 8، 11(.

: Textural triangleشاد�شًا: مثلث الن�شجة�

هو مثلث متساوي األضالع كل ضلع مقسم اىل 

عرشة أقسام متساوية عىل أساس النسب املئوية)13(، 
إذ إِنًّ الرتكيب املعدين للرتبة يتكون من ثالثة أجزاء 
هي  الكيمياوي  والرتكيب  احلجم  حيث  من  خمتلفة 
معينة  حجمية  فئة  يمثل  والرمل)14(  والغرين  الطني 
اجلدول  يف  إستخراجها  تم  التي  النسب  عليه  متثل 
عىل  إعتامًدا  الرتبة  نسجة  صنف  منه  لنستخرج   )1(

تصنيف دائرة الزراعة األمريكية.

عند متثيل النسب عىل مثلث النسجة ظهرت أربعة 
األول  العمق  إىل  بالنسبة  الرتب،  أصناف  من  أنواع 
وهو األفق )A( نالحظ َأنَّ بيدونات منطقة الدراسة 
ما يمكن مالحظته  أربعة أصناف وهذا  اىل  توزعت 
يف الشكل )1(، حيث كانت البيدونات رقم )1، 2، 
رقم  والبيدون  الطينية،  الرتب  صنف  ضمن   )8  ،3

)C( لالأفق )Silt / %( ن�شبة الغرين )خريطة )12

املصدر: من عمل الباحث باإلعتامد عىل بيانات جدول رقم )1(.
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البيدونات  أما  الطينية،  الرملية  الرتب  ضمن   )6(
املزجيية  رقم )5، 7، 11( فهي ضمن صنف الرتب 
نصيب  من  كان  البيدونات  من  تبقى  وما  الرملية، 
الرتب الرملية وهي كل من بيدون رقم )4، 9، 10، 

.)13 ،12

)A( مثلث الن�شجة لالأفق )شكل )1�

بيانــات  عــىل  باإلعتــامد  الباحــث  مــن عمــل  املصــدر: 
.)1( رقــم  جــدول 

نسجة  مثلث  عىل  التمثيل  نتائج  إىل  النظر  عند 
صنفت  الرتب  َأنَّ  نالحظ   )2( رقم  شكل  يف  الرتبة 
إىل نوعني يف األفق )B( جاء الصنف األول ليشمل 
)12( بيدون متثلت بالبيدونات رقم )1، 2، 3، 4، 
5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13( حتت صنف الرتب 
كان  الذي  الوحيد   )12( رقم  البيدون  أما  الطينية، 

ضمن صنف الرتب الرملية.

B(( مثلث الن�شجة لالأفق )شكل )2�

بيانــات  عــىل  باإلعتــامد  الباحــث  مــن عمــل  املصــدر: 
.)1( رقــم  جــدول 

إذ   )A( لألفق  مشابه  كــان  فقد   )C( األفــق  أمــا 
توزعت بيدونات منطقة الدراسة إىل أربعة أصناف، 
إذ شمل الصنف األول الرتب الطينية بيدون رقم )1، 
البيدون  ضمت  الطينية  الرملية  والرتب   ،)8  ،3  ،2
التي  الرملية  املزجيية  الــرتب  عن  فضاًل   ،)6( رقم 
ضمت البيدون رقم )5، 7،11(، أما الصنف األخري 
وهو الرتب الرملية فقد ضمت كل من البيدون رقم 

)4، 9، 10، 12، 13(، كام يف الشكل رقم )3(.
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)C( مثلث الن�شجة لالأفق )شكل )3�

بيانــات  عــىل  باإلعتــامد  الباحــث  مــن عمــل  املصــدر: 
.)1( رقــم  جــدول 

الأ�شتنتاجات:

الرتب، . 1 أصناف  من  أنواع  أربعة  الباحث  أظهر 
بالنسبة إىل العمق األول وهو األفق )A( نالحظ 
أربعة  الدراسة توزعت عىل  منطقة  بيدونات  َأنَّ 
أصناف، حيث كانت البيدونات رقم )1، 2، 3، 
والبيدون رقم  الطينية،  الرتب  8( ضمن صنف 
)6( ضمن الرتب الرملية الطينية، أما البيدونات 
الرتب  صنف  ضمن  فهي   )11  ،7  ،5( رقم 
كانت  البيدونات  من  تبقى  وما  الرملية،  املزجيية 
بيدون  من  كل  وهي  الرملية  الرتب  نصيب  من 

رقم )4، 9، 10، 12، 13(.
األفق . 2 يف  الرتب  من  نوعني  الباحث  استنتج  كام 

بيدون   )12( ليشمل  األول  الصنف  جاء   )B(
 ،6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1( رقم  بالبيدونات  متثلت 
الرتب  صنف  حتت   )13  ،11  ،10  ،9  ،8  ،7
الذي  الوحيد   )12( رقم  البيدون  أما  الطينية، 

كان ضمن صنف الرتب الرملية.
أظهرت نتائج البحث أنَّ األفق )C( كان مشاهبًا . 3

لألفق )A( إذ توزعت بيدونات منطقة الدراسة 
إىل أربعة أصناف، إذ شمل الصنف األول الرتب 
والرتب   ،)8  ،3  ،2  ،1( رقم  بيدون  الطينية 
الرملية الطينية ضمت البيدون رقم )6(، فضاًل 
البيدون  التي ضمت  الرملية  املزجيية  الرتب  عن 
وهو  األخري،  الصنف  أما   ،)5،7،11( رقم 
البيدون رقم  الرملية فقد ضمت كل من  الرتب 

.)13،12،10،9،4(
البيدونات تقع ضمن منطقة اهلضبة . 4 أغلب هذه 

بيدونات  أغلب  الفئة  هذه  وتشمل  الصحراوية 
حمافظة  تربة  أغلب  ان  بمعنى  الدراسة،  منطقة 

كربالء هي الرتب الرملية.
القريبة من هنر . 5 البحث ان الرتب  نتائج  أظهرت 

مزجيية  تربة  هي  منه  املتفرعة  واجلداول  الفرات 
الدراسة  منطقة  من  الغرب  جهة  يف  اما  وطينية 

فهي ترب رملية باستثناء واحة عني التمر.

التو�شيات:

ُيويص البحث باستغالل الرتب املزجيية للزراعة، . 1
كوهنا تربًا جيدة التهوية وذات خصوبة عالية.

غري . 2 الرتب  إىل  والنبايت  احليواين  السامد  إضافة 
اجليدة لزيادة خصوبتها.
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التي . 3 املحاصيل  لزراعة  الزراعية  املناطق  إستثامر 
الري  عىل  باإلعتامد  قليلة  رّيات  عدد  تتحمل 

بالرش او التنقيط.
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الملخ�ض

املزروع،  املحصول  نوعية  وحسب  مكانيًا  اإلنتاج  متباينة  الدراسة  منطقة  ان  البحث  هذا  خالل  من  يتبني 
وكانت من نصيب املحاصيل )النخيل القمح الشعري زهرة الشمس والقطن( ذات انتاجية عالية ملعظم اجزاء 
نسبة  شكلت  والتي  الدراسة  منطقة  مستوى  عىل  انتاجًا  االقل  هو  الربتقال  حمصول  كان  بينام  الدراسة  منطقة 
انتاجها بني )29-50٪( حيث باإلمكان معاجلة املوضوع إذا ما أريد إستثامره يف هذا املحصول وخصوصًا يف 

املناطق التي يصل إنتاجها من )٪50-40(.

الكلامت املفتاحية: كربالء، املحاصيل الزراعية، االنتاج الزراعي.

 The expected production of agricultural crops in the desert margin in

Karbala Governorate

Prof.Dr.Researcher

Riyad Muhammad AliNebras ahmed kamel

Department of Applied Geography - 
University of Karbala

Department of Applied Geography - 
University of Karbala

Abstract

Through this research, it is clear in the study area that spatially varying production, as well 
as the quality of the cultivated crop, and it was from the share of crops (palm, barley, sunflower) 
with high productivity for most parts of the study area, while the orange crop was the least 
produced at the level of the study area, which is the percentage of its production between 
(29-50%) However, it is possible to treat the issue if it is to be invested in this crop, and it is 
estimated in regions with a production of 40-50%.

keyword: Karbala, agricultural crops, agricultural production.
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المقدمة

إىل  الــيــوم  الــعــراق  يف  ــزراعــي  ال الــواقــع  حيتاج 
حيث  من  كلفة  وأقرصها  الطرائق  أفضل  حتديد 
يتحقق من خالل  واملنتجات، وهذا  والزمان  املكان 
دراسات معمقة تبحث يف كيفية إجياد أفضل األماكن 
الزراعية مع اختيار أنسب حمصول زراعي لكل بقعة 
معتمدًا عىل  الزراعية  واملعايري  املعطيات  وفق  أرض 
أحدث الوسائل، فلم تعد الدراسات الوصفية اليوم 
حتقق أهدافها املرجوة من النهضة األقتصادية، إذ أن 
الوسائل  تعتمد عىل أحدث  العالية  اإلنتاجية  القيمة 
وحتديد  املاء  إلدارة  الذكية  كاملعدات  التكنلوجية 

.GIS املواقع املضللة بإستخدام

امليداين  اجلانب  عىل  اإلعتامد  تم  ذلك  عىل  وبناًء 
يف الوصول إىل خرائط طبقات انتاجية لكل حمصول 
معتمدة عىل عينات الرتبة، انظرملحق )1( وبرنامج 

.GIS

وتضمنت الدراسة يف بيان أمهية املوضوع والبحث 
الدراسة  املشكلة  ضمن  املطروحة  التساؤالت  يف 
فرضية  يف  املفرتضه  الــفــروض  يف  عنها  واالجيــابــه 
انتاجية بعض املحاصيل املختارة  البحث، ثم معرفة 
الباقالء-  الشعري-  )القمح-  املحاصيل  شملت 
السبانغ- النخيل- الربتقال - زهرة الشمس -الذرة 
تقييم  العنب(،  جرى  اخليار-  الطامطم-  -القطن- 
الدراسة ووفقًا خلرائط  النسب اإلنتاجية عن طريق 
 ،)toolbox( باإلعتامد  عىل أدوات الربط GIS برنامج
كان  تقسيمها  إىل  أضافة  النتائج  إلظهار  والتصنيف 

إىل فئات، ليسهل قراءهتا يف اخلريطة لكل حمصول.

اوًل: اهمية درا�شة البحث

يناقشة،  الــذي  املحتوى  من  البحث  أمهية  تنبع 
حيث يركز عىل إختيار املكان األفضل لكل حمصول 
تم دراسته، إذ تم أختيار حماصيل متنوعة من أغلب 
سواء  األنــواع،  ألبرز  والصيفية  الشتوية  األصناف 
كانت حماصيل إسرتاتيجية أو حقلية أو بستنة، ويعزى  
األقتصادية  األمهية  إىل  غريها  دون  اختيارها  سببب 
أهنا تعطي حالة اإلكتفاء  املحاصيل وخصوصًا  هلذه 
املصادر  من  تعّد  كذلك  توفريها،  تم  ما  إذا  الــذايت 
الغذائية االساسية ذات الطلب الكبري عليها من قبل 
األسواق،  وبالتايل فان توفريها حمليًا يسهم يف خفض 
الواردات اخلارجية، أما السبب اآلخر فيعود إىل أنَّ 
نحو  يتجة  املناطق  تلك  يف  احلايل  الزراعي  التوجه  

هذه املحاصيل وإن كانت بتجارب أولية.

ثانيًا: منطقة الدرا�شة

تقع منطقة الدراسة غرب مدينة كربالء وهي متثل 
مع احلدود  العمرانية املتامخة، وبالتايل أهم ما تتميز به 
الفلكي  املنطقة قرهبا من املستهلك،وهي عىل املوقع 
شامالً   )ْ  32.4َ5  -32.1َ0ْ( طول  بخط  املتمثل 
ودائرة عرض)43.4َ5 ْ - 44.2َ0 ْ( غربًا، شكلت 
عليها  ويطلق  دونــاًم،   )735235.8( مساحتها 
واملسطح  الغربية  الفيضانات  منها  مسميات  بعدة 
رشقًا  الفيض  السهل  أرايض  حتدها  الصحراوي، 
الشامل  يف  السفىل  الوديان  وأرايض  الرزازة  وبحرية 

الغريب. كام موضح يف خريطة رقم)1(.
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ثالثًا: م�شكلة البحث: 
هل ختتلف نسبة انتاجية االرض املتوقعة مكانيًا؟. 1
ما مديات االختالفات بني املحاصيل يف النسبة . 2

االنتاجية املتوقعة؟

رابعًا: فر�شية البحث
تتباين املواقع اجلغرافية من حيث انتاجية االرض . 1

من موقع آلخر.
املتوقع . 2 اإلنتاجية  نسب  يف  اختالف  هنالك 

احلصول عليها باختالف احتياجات املحصول.

خام�شًا: ن�شبة الر�ض النتاجية المتوقعة

األصــنــاف  صنفت  الــرتبــة  مــواقــع  حتــديــد  بعد 
أم  متوسط  أم  عــايل  )إنتاج  إىل  املتوقعة  اإلنتاجية 
منطقة  أن  سيام  وال   ،)1( اجلــدول  يف  كام  ضعيف( 
الدراسة تعد ذات قابلية إنتاجية تصل إىل )٪90()1( 
املعادلة  تطبيق  طريق  عن  ذلك  حتقيق  يف  واعتمدت 

Yr= 100  -  B )ECe-  a(                          :)2( اآلتية

حيث أن:

Yr=اإلنتاجية النسبية املتوقعة.

B=النسبة املئوية املتوقع هبوطها 

واحدة  وحدة  زيــادة  عند  باإلنتاج 
.Ece من

 A=هي اقل قيمة من االيصالية 
اإلنتاج  يبدأ عندها  التي  الكهربائية 

بالتأثر. 

الكهربائية  ECe=االيــصــالــيــة 

للرتبة.

يف  املوضحة  النتائج  وكــانــت 
وبعدها  الرتبة،  عينات  مواقع  حسب   )2( اجلدول 
صنف إىل فئات عالية اإلنتاجية، ومنتجة، ومتوسطة 
أساس  عىل  تم  وهــذا  اإلنــتــاج(،  وضعيفة  اإلنتاج 
بإدادة  املوجود يف جدول )2(  املتوقع  االنتاج  قابلية 
)RECECFFLY( يف برنامج ARCGIS وقد أظهرت 
هاتني العمليتني )املعادلة والتصنيف الرقمي( النتائج 

اآلتية:

الجدول )1( تق�شيم الفئات المئوية لإنتاج المتوقع 

للمحا�شيل الزراعية

الفئةالتصنيفت

اكثر من 90%عالية االنتاج1

70-80%جيدة االنتاج2

60-70%متوسطة3

اقل من 50%ضعيفة4

املصدر: الباحثني.

خريطة )1( منطقة الدرا�شة وحدودها الفلكية 

املصــدر: خمرجــات برنامــج Gis باإلعتــامد عــىل مرئيــة الندســات 8 بدقــة متيزيــة 
ــام  2019. 30م  لع
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الجدول )2( النتاج المتوقع للمحا�شيل الزراعية المختارة للدرا�شة

املصدر: خمرجات املعادلة االحصائية وملحق رقم )1(.
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بأن  املعادلة  هذه  أوضحت  وقد 
حماصيل  لثالثة  االنتاج  عالية  املنطقة 
القطن-  الشعري-   – )القمح  وهي 
بلغت  اذ  الشمس(،  زهرة   – النخيل 
أكثر من )90٪(، وهي  اإلنتاج  نسبة 

كام موضحة يف اجلدول رقم )2(.

أما املحاصيل االخرى فقد تباينت 
قدرة االرض لإلنتاج الزراعي ما بني 

)32-99٪( وهي كااليت.

 زهرة الشمس أ. 

كحد   )٪77.68( نسبة  بلغت 
تعد  أعىل،  كحد  و)٪107.2(  أدنى 
عالية  انتاجية  ذات  الدراسة  منطقة  
ملحصول زهرة الشمس وقد جتاوزت 
الدراسة  منطقة  منتصف  من  االجزاء 
اكثر من )٪90(  وصعودًا إىل الشامل 
بينام اجلزء اجلنويب جتاوز انتاجه املتوقع 

)80٪(، خريطة رقم )2(.

الجدول )3( الم�شاحة قابلية الر�ض النتاجية المتوقعة 

لزراعة مح�شول زهرة ال�شم�ض

االنتاجية املتوقعة %املساحة /  دونمت

459977.689-80

275304.699-89

 ،ARCgis10.5 برنامــج  خمرجــات  املصــدر: 
.)2( رقــم  جــدول  وإحصائيــات 

الذرة ب. 

االرض  انتاج  إىل  بالنسبة  انخفاضًا  االكثر  كان 
مقارنة مع املحاصيل السابقة والتي بلغت )٪32.8( 
كحد أدنى  و)77.2٪( كحد أعىل ومن خريطة )3( 
نحو  اجتهنا  كلام  االرض  انتاجية  ارتفاع  لنا  توضح 
منطقة  من  الوسطى  املنطقة  أجــزاء  وبعض  الشامل 
بينام   ،)٪70-59( إىل  نسبتها  تصل  التي  الدراسة 
تكون نسبة االنتاج بني )59-49٪(، وحصل اجلزء 

خريطة )2( النتاجية الن�شبية المتوقعة لمح�شول زهرة ال�شم�ض

.ARCgis10.5 املصدر: خمرجات برنامج
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بني  تراوحت  إذ  االنتاج  بأقل  الدراسة  من  اجلنويب 
.)٪49-32(

الجدول )4( الم�شاحة قابلية الر�ض النتاجية المتوقعة 

لزراعة مح�شول الذرة

االنتاجية املتوقعة %املساحة /  دونمت

351778.7<49

254177.359-49

129326.470-59

املصــدر: مــن عمــل الباحثــني باالعتــامد عــىل:- خمرجــات 
برنامــج ARCgis10.5، وإحصائيــات جــدول رقــم )2(.

الباقالء ج. 

كحد   ٪45.28( بني  ما  اإلنتاج  نسب  تباينت 
اجلـــدول)4(.  اعىل(.انظر  80.8٪كــحــد   - ادنــى 
االنتاجية  ارتفاع  لوحظ   )3( خريطة  إىل  وباالشارة 
من  الشاميل  اجلزء  أن  إذ  الــذرة،  حمصول  مع  مقارنة 

املمكن انتاج أكثر من )70٪( اي ذات انتاج جيد.

بينام كانت املنطقة الوسطى ذات انتاجية متوسطة 
تراوحت بني )59-69٪(، اما القسم اجلنويب فكان 
خريطة   ،)٪59 من  )أقل  بلغت  والتي  انتاجية  اقل 

رقم )4(.

الجدول )5( الم�شاحة قابلية الر�ض النتاجية المتوقعة 

لزراعة مح�شول الباقالء

االنتاجية املتوقعة %املساحة / دونمت

39155059-50

253315.169-60

90417.2479-70

املصــدر: مــن عمــل الباحثــني باالعتــامد عــىل:- خمرجــات 
برنامــج ARCgis10.5، وإحصائيــات جــدول رقــم )2(.

خريطة )3(النتاجية الن�شبية المتوقعة لمح�شول الذرة

.ARCgis10.5 املصدر: خمرجات برنامج
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خريطة )4( النتاجية الن�شبية المتوقعة لمح�شول 

الباقالء

.ARCgis10.5 املصدر: خمرجات برنامج

الطامطمد. 

كان اإلنتاج املتوقع هلذا املحصول قد تراوح بني 
كحد   )٪42( عىل  حصل  حيث  اجليد،  إىل  املتوسط 
ادنى جدول )5(، والتي شملت أجزاًء من املنتصف 
التي  املنطقة  يرتفع اإلنتاج  يف  بينام  واملنطقة اجلنوبية 
أكثر  عىل  حصل  ــذي  وال الذكر  السابق  اجلــزء  تيل 
من)69٪(  بينام اإلنتاج اجليد مل حيظ هذا املحصول 
شاميل  يف  عمودي  ضيق  رشيط  يف  ضئياًل  جــزءًا  إال 

املنطقة.

الجدول )6( الم�شاحة قابلية الر�ض الإنتاجية المتوقعة 

لزراعة مح�شول الطماطم

االنتاجية املتوقعة %املساحة / دونمت

524504.8<59

21009269-60

685.44>70

املصــدر: مــن عمــل الباحثــني باالعتــامد عــىل:- خمرجــات 
برنامــج ARCgis10.5، وإحصائيــات جــدول رقــم )2(.

خريطة )5(النتاجية الن�شبية المتوقعة لمح�شول الطماطم

.ARCgis10.5 املصدر: خمرجات برنامج

هـ. اخليار
أن  لنا  يتضح   )7( ــدول  واجل  )6( اخلريطة  من 
انتاجي  بمستوى  املنطقة  يف  اخليار  زراعــة  إمكانية 
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متوسط والذي يرتاوح ما بني )٪70-60(.

الجدول )7( م�شاحة قابلية الأر�ض الأنتاجية المتوقعة 
لزراعة مح�شول الخيار

االنتاجية املتوقعة %املساحة / دونمت
22734<62

48351469-63
229034.5>70

املصــدر: مــن عمــل الباحثــني باالعتــامد عــىل:- خمرجــات 
برنامــج ARCgis10.5، وإحصائيــات جــدول رقــم )2(.

خريطة )6(النتاجية الن�شبية المتوقعة لمح�شول الخيار

.ARCgis10.5 املصدر: خمرجات برنامج

الربتقالو. 

هذا  لزراعة  األرض  قابلية  النتائج  أظهرت  لقد 

املتوقع،  املردود  النوع من احلمضيات بضالتها وقلة 
حيث  املتوسط  إىل  االنتاج  مستوى  إىل  يصل  فال 
اخلريطة  يف  متمثلة   )٪29( من  اقل  إىل  االنتاج  يقل 
ويرتفع  املنطقة  غرب  وجنوب  جنوب  بأقص   )7(
يرتاوح  )30-39٪(،بينام  إىل  تليها  التي  املنطقة  يف 
اإلنتاج)40-49٪( يف مساحات متفرقة من املنطقة، 
والتي  الشاملية،  ــزاء  االج يف  اإلنتاج  أعىل  ويصل 

تبلغت أكثر من )٪50(.

الجدول )8( الم�شاحة قابلية الر�ض النتاجية المتوقعة 

لزراعة مح�شول البرتقال

االنتاجية املتوقعة %املساحة / دونمت

246598.2<29

248522.439-30

141421.349-40

98740.44>50

املصــدر: مــن عمــل الباحثــني باالعتــامد عــىل:- خمرجــات 
برنامــج ARCgis10.5، وإحصائيــات جــدول رقــم )2(.

السبانخز. 

نالحظ من اخلريطة )8( هناك نسب خمتلفة إلنتاج 
هذا املحصول حيث كانت أعىل نسبة يف شامل املنطقة 
وبعض املساحات  من االجزاء الوسطى حيت كان 
انخفضت  بينام  يزيد عن )٪70(،  ما  املتوقع  اإلنتاج 
املنطقة الوسطى إىل )60-69٪( وكان اجلزء األكرب 
اسفل املنطقة الوسطى وصل انتاجه ما يقارب )50-
الغريب  اجلنوب  اقص  يف   )٪29( من  واقل   )٪59

ملنطقة الدراسة.
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خريطة )7(الإنتاجية الن�شبية المتوقعة لمح�شول 

البرتقال

.ARCgis10.5 املصدر: خمرجات برنامج

الجدول )9( م�شاحة قابلية الر�ض النتاجية المتوقعة 

لزراعة مح�شول ال�شبانخ

االنتاجية املتوقعة %املساحة / دونمت

4509<49

1861259-50

942969-60

7135>70

املصــدر: مــن عمــل الباحثــني باالعتــامد عــىل:- خمرجــات 
برنامــج ARCgis10.5، وإحصائيــات جــدول رقــم )2(.

خريطة )8(النتاجية الن�شبية المتوقعة لمح�شول ال�شبانخ

.ARCgis10.5 املصدر: خمرجات برنامج

العنبح. 
عىل  اإلنتاج  املتباينة  املحاصيل  من  العنب  يعد   
-83( بني  تراوحت  والتي  املنطقة  أجــزاء  خمتلف 
46٪( وكانت أعالها تتوزع يف شامل املنطقة وجزء 
كان  بينام   ،)٪70( جتاوزت  بنسبة  وسطها  يف  صغري 
أقل اإلنتاج يف جنوب املنطقة والتي سجلت اقل من 

)50٪(، خريطة )9(.

الجدول )10( الم�شاحة قابلية الر�ض النتاجية المتوقعة 

لزراعة مح�شول العنب

االنتاجية املتوقعة %املساحة / دونمت

419887.6<50
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185117.469-59

130277.2>70

املصــدر: مــن عمــل الباحثــني باالعتــامد عــىل:- خمرجــات 
برنامــج ARCgis10.5، وإحصائيــات جــدول رقــم )2(.

خريطة )9(النتاجية الن�شبية المتوقعة لمح�شول العنب

.ARCgis10.5 املصدر: خمرجات برنامج

الخاتمة 

ليست  املحاصيل  ان  لنا  تبيت  الدراسة  هناية  يف 
خيتلف  الواحد  املحصول  ان  كام  واحــدة،  بانتاجية 
متطلبات  مالءمة  عدم  بسبب  الخرى  مساحة  من 
كل  زود  وقــد  املنطقة،  خصائص  مــع  املحصول 
حمصول بخريطة توضح للقارئ والباحث واملستثمر 
الزراعي أنسب املواقع انتاجًا للمحصول املعني وفقًا 

هلذه  املثالية  املعطيات  مع  اجلغرافية  البيئة  ملتغريات 
املحاصيل املدروسة.

ال�شتنتاجات
العالية . 1 باإلنتاجية  املتوقع  اإلنتاج  قيم  سجلت 

زهرة  الشعري  القمح  )النخيل  للمحاصيل 
بني  األخرى  املحاصيل  وتباينت  الشمس( 
االنتاج العايل واجليد والذي قارب عىل )٪90(.

متوقع . 2 إنتاج  أقل  الربتقال  حمصول  سجل 
حسب املعادلة اإلنتاجية املتوقعة والذي ترتاوح 
بني)29٪ - 50٪( بسسبب فقر الرتبة من ناحية 

متطلبات هذا املحصول. 
العنب، . 3 حمصويل  من  األكرب  املساحة  شكلت 

والسبانخ، واخليار، والطامطم، والذرة،  والباقالء 
بإنتاج متوسط  متوقع تراوح بني )٪70-50(.

األكثر . 4 الدراسة هي  الشاملية من منطقة  األجزاء 
جيب  لذلك  الزراعية  املحاصيل  ملختلف  إنتاجًا 
وخري  مثايل  بشكل  وإستغالهلا  عليها  الرتكيز 
العتبة  إىل  التابعة  فدك  مزرعة  جتربة  نجاح  دليل 
احلسينية املقدسة حيث تقع ضمن اجلزء الشاميل 

ملنطقة الدراسة.
األجزاء . 5 يف  اإلنتاجية  انخفاض  أسباب  تعزى 

املواد  وقلة  األمالح،  إرتفاع  إىل  اجلنوبية 
الرتبة، وكذلك إرتفاع  العضوية، وإنخفاض يف 

تراكيز األمالح املذابة يف ماء االبار.

التو�شيات 

الزراعية . 1 املساحات  بخرائط  إاللتزام  رضورة 
املتوقعة، كوهنا تعطي مؤرشًا كبريًا عىل املساحات 
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التي تستثمر يف زراعة حمصول دون غريه، وهذا 
من شأنه ان يساعد عىل حتقيق األمن الغذائي.

العايل . 2 اإلنتاج  ذات  األجزاء  يف  الكبري  اإلهتامم 
املتوسط  اإلنتاج  ذات  املناطق  وكذلك  واجليد، 

المكانية رفع إنتاجها باملعاجلات املطلوبة.
العمل عىل إستخدام املناطق ذات اإلنتاج الضيق . 3

أو  أخرى،  بمحاصيل   )٪50( عن  يقل  الذي 

املجتمعية  كاإلستخدامات  أخرى  إستخدامات 
حيقق  بام  )سايلو(   كمخازن  التجارية  السكنية 
حمافظة  من  املهم  اجلزء  هلذا  األمثل  اإلستثامر 

كربالء املقدسة.

المالحق

ملحق رقم )1( عينات التربه:

عينات 
الرتبه

xyphe.cالفسفورالكربيتاتالكلورالبوتاسيومالصوديوممغنيسيومالكالسيوم

السعة 
التبادلية 

الكايتونية 
cec

40872236292437.74.6814.131.66.130.0124.1
40080136330997.34.59.86.44.926.13.10.0423.6
38991036243487.34.76.4133.461.68.230.0526
39118036217296.93.96.414.24.22.55.930.0717
39411736205387.83.7814.44.32.027.940.0623.1
39626036124427.93.67.112.32.552940.0623.8
400443360942576117.262.19.24.10.0615
397186360765375.98.158.151.37.34.10.0526.8
39925236067277.85.59217.22.37.140.0622.1
401012360622485.7108.762.14.53.20.0225.6
39475236047957.2712.710.581.64.730.0326
39845836033147.76.3914.47.924.54.20.0622
40048236031157.15.59.28.26.24.54.73.10.0524.1
403062360140975.47.713.56.331.24.83.70.0610.5
40024436010917.857.7810.46.831.44.93.70.0423.2
39758536013297.64.49.67.7424.93.70.0314.7
39116936029966.97.114.113.410.13.44.83.70.0512
39139435991467.94.38.694.42.94.63.70.0723.4
395402359815484.49.284.223.68.95.70.0223.1
39921235982337.74.5913.44.593.17.75.30.036.4
403657359886884.89.213.34.126.94.20.0712.8
403403359228085.98.018.26.632.23.420.017.3
39885535953767.85.4107.44.5422.82.30.056.2
396672359180485.48.937.84.22.64,13.30.0512.1
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املصدر: 1. وزارة العلوم والتكنلوجيا، قسم املختربات، بيانات غري منشورة، 2019.
2. دائرة زراعة كربالء، قسم املختربات، بيانات غري منشورة، 2019.

3. الدراسة امليدانية، باالعتامد عىل GPS، بتواريخ متفرقة.

38972735954957.94.498.43.1325.92.40.0513.5
38702635940007.1611.917.45.742.142.40.0812.4
39222735894637.33.27.16.842.36.440.0930.1
40007035877567.95.89.838.85.62.354.50.0729
41253235886036.96.110.519.54.12.64.13.40.0727.9
41909335901906.86.212.4195.312.75.23.40.0239.2
42151835824186.96.313.320.25.72.95.73.40.0516.3
41020335811946.86.511.118.55.712.85.73.40.0719
39792735827826.7613.517.56.032.95.83.40.085.1

الهوام�ض الم�شادر والمراجع

اجلغرايف خلصائص ( 1) التحليل  نارص،  عبيد  حماسن محيد 
الرتبة لناحية احلر يف حمافظة كربالء وقابليتها اإلنتاجية، 
قسم  اآلداب،  كلية  بغداد،  جامعة  دكتوراه،  أطروحة 

اجلغرافية، 2017. ص.204.

(2 ) C L Abbott , N J Hasnip the safe use of  
 marginal quality water in agriculture , repoet

OD 140 , 1997 ,p.31.

الندسات ( 3) مرئية  عىل  باإلعتامد   gis برنامج  خمرجات 
لعام 2019.

بيانات ( 4) املختربات،  قسم  والتكنلوجيا،  العلوم  وزارة 
غري منشورة، 2019.

غري ( 5) بيانات  املختربات،  قسم  كربالء،  زراعة  دائرة   
منشورة، 2019.

 الدراسة امليدانية، باإلعتامد عىل GPS، بتواريخ متفرقة.( 6)
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الملخ�ض

إنَّ الرتدي احلاصل يف عمليات اختيار املواقع املخصصة للطمر الصحي وما له من آثار بيئية خطرية تؤثر 
بدورها عىل حياة املواطنني يف قضاء احلر، حيث أن املكب احلايل خمالف للمعايري العاملية والعراقية اخلاصة بإنشاء 
املعلومات  نظم  تقنية  وباستخدام  احلر  النفايات يف قضاء  وتقييم مكب  دراسة  إىل  أدى  مما  النفايات،  مكبات 
اجلغرافية )GIS(، وقد تم أخذ أطار عمل مع صورة جوية ملوقع مدينة كربالء موضح عىل قضاء احلر، وتم حتديد 
إستعامالت األرض احلضية عىل شكل طبقات وضمت املناطق املعمورة واإلستعامالت األخرى واملقصود هبا 
برنامج اإلرك  تم استخدام األدوات يف  الطرق واألهنار، حيث  إنشاء طبقة  إىل  باإلضافة  الزراعي  اإلستعامل 
ماب لعمل إعادة تصنيف لكل طبقة، ثم استخدم أداة املسافة اإلقليدية التي بموجبها وضعت حمرمات وبعد 

كل طبقة عن مواقع املكب اجلديد وكام موضح باخلرائط الالحقة.      

الصعبة واملعقدة، كوهنا تكون عىل متاس مبارش مع  العمليات  ُتعّد من  النفايات  إنَّ عملية ختطيط مكبات 
املواطنني واإلستعامالت األخرى يف املدن حيث متر عملية التخطيط بمراحل متعددة ترتبط مع بعضها للوصول 
إىل االختيار الصائب الذي يراعي مجيع االستعامالت احلضية األخرى معتمدًة عىل عدد من الوسائل كبيانات 
اإلستشعار عن بعد وتقنية نظم املعلومات اجلغرافية )GIS( والدمج بينهام للوصول إىل أنسب مواقع املكبات 
باإلعتامد عىل نتائج حتليل البيانات التي تم احلصول عليها بشكل خرائط، حيث مكب نفايات احلر وبعد مقارنته 
مع املعايري املعتمدة تبني أن املكب غري مالئم، كونه قريبًا من املناطق السكنية وذا تأثري سلبي عىل األحياء القريبة 

من املكب، وأن املكب خايل من أي مميزات تدعمه لإلستمرارية العمل به. 

الكلامت املفتاحية: مكب نفايات، احلر، نظم املعلومات.
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Evaluating the location of the Al-Hurr District dumpster in the Holy City 

of Karbala using Geographical Information Systems )GIS(
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Abstract

The deterioration in the processes of selecting sites for sanitary landfills and its dangerous 
environmental impacts, which in turn affects the lives of citizens in the Al-Hurr district, where 
the current dumpster violates international and Iraqi standards for the construction of waste 
landfills, has led to study and evaluate the current dumpster in the Al-Hurr district. Using the 
technology of Geographical Information System (GIS), a framework has been taken with an 
aerial image of the city of Karbala illustrated the Al-Hurr district, the uses of urban land have 
been defined in the form of layers including the built areas and other uses such as agricultural 
use, in addition to the establishment of the layer of roads and rivers, where the tools of "ArcMap" 
software were used to make a reclassification of each layer, then the Euclidean distance  tool 
was used, according to which it, positions and distances were put of each layer from the location 
of the new dumpster, as shown in the following maps.

The process of planning for landfills is one of the difficult and complicated processes, as 
it is in direct contact with citizens and other uses in cities, where the planning process goes 
through several stages linked together to reach the right choice, which takes into account the 
collection of other urban uses depending on a number of means such as remote sensing data, 
the Geographical Information Systems (GIS), and merging them to reach the most appropriate 
sites for waste landfill by relying on the results of data analysis obtained in the form of maps. 
After comparing the Al-Hurr district dumpster with the approved standards, it turned out that 
the current dumpster in an inappropriate, since it is close to the residential areas, and has a 
negative impact on the neighborhoods near the dumpster as well as lack of any features that 
support its continuity.

keyword: Landfill, alhuru, information systems.
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المقدمة

حتتاج  للمكبات  املثىل  املواقع  اختيار  عملية  إنَّ 
وكثافاهتم،  السكان  عدد  عن  مستفيضة  دراسة  إىل 
تلك  فجميع  الدراسة،  ملنطقة  املستقبلية  والتوقعات 
اخلدمية،  املشاريع  موقع  حتدد  أن  شأهنا  من  النتائج 
 )GIS( حيث سيتم استعامل نظم املعلومات اجلغرافية
يف  احلر  قضاء  نفايات  ملكب  موقع  أفضل  اختيار  يف 
وبيئية،  ختطيطية  أسس  عىل  باإلعتامد  كربالء  حمافظة 
من  املتولدة  البلدية  النفايات  إدارة  عملية  أن  كون 
األحياء السكنية إحدى املشكالت الرئيسة يف العديد 
من املدن احلضية وعىل مستوى العامل، حيث يالحظ 
تأثريها بشكل خاص يف البلدان النامية، حيث يسهم 
وعدم  الرسيع،  السكاين  والنمو  احلضي  التوسع 
إدارة  يف  علمي  هنج  وجود  وعدم  التخطيط،  كفاية 
مكبات  تكون  أن  جيب  وبالتايل  الصلبة،  النفايات 
اجلوانب  مراعاة  وجيب  خاصة،  أمهية  هلا  النفايات 
البيئية واالقتصادية، وكذلك أن تكون مواقع املكبات 
بعيدة عن املناطق السكنية، ويراعى فيها حجم الرىض 
ليست  النفايات  إدارة  أن  حيث  اجلمهور،  قبل  من 
مهمة بيئية فحسب، وإنام تشمل العديد من العوامل 
تشمل  واالقتصادية.  والثقافية  واالجتامعية  التقنية 
النفايات  تقليل  النفايات معاجلات خمتلفة مثل  إدارة 
الطاقة  التدوير واستعادة  وإعادة اإلستخدام وإعادة 
النفايات  أنواع  مع  التعامل  لطريقة  املواطن  ووعي 

وغريها.

إنَّ إعتامد نظريات التنظيم املكاين التي تأخذ بنظر 

عىل  تقوم  املكان  بنية  أنَّ  إذ  النقل،  تكلفة  اإلعتبار 
بأقل تكلفة،  الدنيا  املسافة إىل حدودها  إنقاص  مبدأ 
وحماولة اختزال اجلهد بسلوك أقرص طريق يوصله إىل 
الواقعة  واملساحات  للنقاط  املنفعة  وزيادة  الغرض، 
نظرية  إنَّ  إذ  العظمى،  حدودها  إىل  املكان  بنية  يف 
املحاوالت  أوىل  هي  ثونن(  )فون  لـ  املكاين  التنظيم 
اجلادة لتنظيم اختيار املكان، إذ اهتمت بدراسة املوقع 
الزراعي والعوامل املؤثرة فيه مرّكزًا عىل املوقع األقل 
واملسافة،  النقل  تكاليف  بني  الطردية  والعالقة  كلفة 
تعالج  نظرية  أول  وقدم  فيرب  الفريد  األملاين  جاء  ثم 
موقع الصناعة عام 1919م، إذ رّكزت النظرية عىل 
دور تكاليف النقل ونفقات العاملة ومناطق التجمع 
البرشي، ومن فرضياته تطورت نظرية املوقع القائمة 
لصاحب  عائد  أفضل  حيقق  األمثل  املوقع  أن  عىل 
املتجر، كام جيذب قدرًا كبريًا من املستهلكني، كذلك 
عالج  ــرون)1(،  ــ وآخ رينر  ــورج  وج سميث  الفرد 

مقومات املوقع الصناعي.

ويف جمال تنظيم خدمات احليز املكاين برزت نظرية 
املركزية،  االماكن  بنظرية  تعرف  التي  كرستلر  والرت 
احلضي  التخطيط  يف  املهمة  النظريات  من  وهي 
فرسَّ  متكامل  نظري  بناء  أفضل  أهنا  كام  واإلقليمي، 
بينمها،  والعالقات  البرشية  املراكز  بني  التباعد  نظام 
واملرتبة  والعدد  واألحــجــام  الوظائف  حيث  من 

ومناطق النفوذ.

إنَّ اختيار أفضل املواقع ملكبات النفايات يعد جزءًا 
من نظريات التنظيم املكاين الذي هيتم باإلستفادة من 
املكان، وبالتايل حتقيق املنفعة للسكان وتقليل اآلثار 

البيئية والصحية إىل أقص حد ممكن.
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 الم�شكلة البحث:

ما مدى تطابق خصائص موقع مكبات النفايات . 1
التخطيطية  املوضوعة  املعايري  يف قضاء احلر مع 

من قبل وزارة التخطيط العراقية؟
ما أفضل املواقع ملكب نفايات احلر؟. 2

 فر�شية البحث:

إنَّ مواقع النفايات يف منطقة الدراسة إىل تتناسب . 1
مع املعايري وزارة التخطيط العراقية.

هي . 2 نفايات  مكب  لتحديد  املواقع  أفضل  إنَّ 
وفقًا  احلر  قضاء  من  اجلنوبية  املناطق  اختيار 

للمعايري التخطيطية العراقية.

 اأهداف البحث:

النفايات . 1 مكبات  توقيع  يف  املؤثرة  العوامل  بيان 
يف قضاء احلر.

تقييم مواقع املكبات احلالية يف قضاء احلر ومدى . 2
توافقها مع الرشوط واملعايري البيئية والتخطيطية.

نظم . 3 واستخدام  كارتوكرايف  نموذج  بناء 
أفضل  اختيار  يف   )GIS( اجلغرافية  املعلومات 
قاعدة  وإنشاء  النفايات،  مكب  إلنشاء  املواقع 
معلومات جغرافية عن مكب نفايات قضاء احلر 
مما يسهل يف إدارة أعامل البلدية ومكب النفايات.

اأوًل- المعايير العالمية والعراقية المعتمدة 

للتخطيط المكاني لختيار مواقع المكبات: 

جمموعة  باهنا  املكانية  التخطيطية  باملعايري  يقصد 
من القواعد واألسس واملقاييس التي ختص التخطيط 

املخططات  ــداد  إع عملية  توجه  والتي  العمراين 
العمرانية لالنتقال مما هو كائن إىل ما جيب أن يكون)2(. 

يعد موضوع املعايري التخطيطية موضوعًا واسعًا 
عمليات  مراحل  بكل  وثيقة  عالقة  من  له  ملا  ومهاًم 
العامة  األهداف  مرحلة صياغة  ابتداًء من  التخطيط 
للمكبات،  التفصيلية  التصاميم  إعــداد  مرحلة  إىل 
النفايات  من  للتخلص  آمنة  مرحلة  إىل  للوصول 
وتقليل اآلثار البيئية السلبية، فهناك مجلة من املعايري 
التخطيطية املكانية ينبغي عىل خمططي املدن إعتامدها 

عند اختيار مواقع ملكبات النفايات:

لختيار . 1 العالمية  التخطيطية  المعايير 

مواقع المكبات:

الختيار  املستخدمة  املعايري  بني  تفاوت  هناك 
املكبات بني بلد وآخر، وكذلك االختالف بني الدول 
النامية، وبالرغم من اختالفاهتا إال  املتقدمة والدول 

أهنا تتفق عىل معايري عديدة منها)3(:

يف أ.  استخدامها  يمكن  ال  التي  املناطق  اختيار 
تأهيلها  إعادة  أن  بسبب  أخرى  استعامالت 
مواقع  تكون  كأن  كبريًة  ومبالغ  جهدًا  يكلف 

التعدين ومقالع الرمل واحلص أو غريها.
حيث ب.  احلالية،  السكنية  التجمعات  عن  البعد 

تتفق مجيع الدول هبذه الفقرة وتطالب باالبتعاد 
فقط،  بمسافة )200( مرتًا  السكنية  املناطق  عن 
وختتلف هذه املسافات بني دولة وأخرى بحسب 
معاجلة  يف  والعلمية  الصحية  الطرق  اتباعهم 
النفايات، حيث تزداد عندما تقل الكفاءة ملعاجلة 

النفايات.
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النقل ج.  خطوط  من  قريبًا  املكب  موقع  يكون  ان 
حتتاج  ال  لكي  كم،   )2.5( يزيد  ال  بام  الرئيسة 
املناطق  النفايات  إىل املرور داخل  مركبات نقل 

السكنية.
الرسيعة د.  الطرق  من  عدد  هناك  يكون  أن  ينبغي 

آليات  مع  يتناسب  بام  الرشيانية  والشوارع 
الشفالت(،  الساحبات،  )الكابسات،  النفايات 
إذ جيب أن تكون املكبات واسعة وهلا قابلية عىل 

إستيعاب األوزان الثقيلة لتلك املركبات.
بمسافة  الزراعية  املناطق  عن  اإلبتعاد  رضورة  هـ. 

)3( كم.
أن تصميم مواقع املكبات جيب أن يمتد لفرتات و. 

احتساب  بعد  عامًا   )25-20( تصل  طويلة 
حجم النفايات، ومن ثم حتديد املساحة املطلوبة 

له.
رضورة اإلبتعاد عن املطارات، حيث أن وجود ز. 

الطيور  من  كبري  عدد  جتمع  عىل  يعمل  املكبات 
التي تعد مصدر خطٍر عىل الطائرات أثناء عملية 

اإلقالع واهلبوط.   
ُبعد املكبات عن مصادر املياه السطحية.ح. 

لختيار . 2 العراقية  التخطيطية  المعايير 
مواقع طمر النفايات)4(:

أن تكون مواقع املكبات خارج حدود التصاميم أ. 
الريح  باجتاه  كم   )4( بمسافة  للمدن  األساسية 

و)2(  كم باإلجتاهات األخرى.
أو ب.  الطينية  واملقالع  املنخفضات  اختيار  يفضل   

مقالع الرمل واحلص.

تستغل ج.  أعاله  املنخفضات  وجود  عدم  حالة  يف 
حفر  طريق  عن  للزراعة  الصاحلة  غري  األرايض 

اخلنادق.
املياه د.  مناسيب  فيها  تكون  التي  املواقع  جتنب 

اجلوفية عالية.
هـ.  أن يكون املوقع بعيدًا عن الشارع الرئيس بمسافة 

ال تقل عن )1( كم.

المعايير التخطيطية العراقية في اختيار . 3
المحطات التحويلية:

يسمح بإقامتها خارج احلدود البلدية.أ. 
تقل ب.  ال  مسافة  السكنية  املجمعات  عن  تبعد  إن 

عن )1( كم.

ثانيًا- المعايير البيئية العراقية المعتمدة 

لختيار مواقع مكبات النفايات:

التي  األساس  العنارص  أحد  البيئية  اجلوانب  تعد 
هلا الدور الفاعل يف حتديد املعايري، حيث أن املعايري 
العراقية  للمدينة  سليمة  بيئة  توفري  إىل  هتدف  البيئية 
مواقع  حتديد  خيص  بام  ــواء  س عليها،  واملحافظة 
املكبات أو إستعامالت األرض املختلفة إذ أن عملية 

إنشاء موقع املكبات يلزم اتباع ما يأيت)5(:

مواقع . 1 لختيار  العراقية  البيئية  المعايير 

الطمر ال�شحي:

بغداد أ.  يف  البيئة  وحتسني  محاية  أقسام  تقوم  أن 
واملحافظات بالرقابة الدورية عىل طـريقة الدفن 

يف املواقع املخصصة ورفع تقارير بذلك.
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 تسييج املواقع قبل املبارشة باستغالهلا مع رضورة ب. 
تشجري جوانب املوقع قدر املستطاع.

إنشاء الطرق داخل وخارج املوقع لتسهيل حركة ج. 
اآلليات.

توفري وحدة متكاملة من املعدات واآلليات لكل د. 
بالطرق  الطمر  عملية  حصول  يضمن  بام  موقع 

الصحيحة السليمة.
تقل  ال  ملدة  بالنفايات  امتالئه  بعد  املوقع  يرتك  هـ. 
تسوية  عملية  بعد  يستخدم  ثم  عام،   )20( عن 
ذات  مناطق  أو  خضاء  كمناطق  الرتبة  سطح 
استعامالت خفيفة كساحات السيارات، أو خزن 
عدا  منشآت  أية  بإنشاء  يسمح  وال  خمتلفة  مواد 

املسقفات البسيطة حلامية املواد املخزونة.
فرتة و.  مرور  بعد  الرتبة  سطح  انخفاض  يعالج 

مناسبة أو يف حالة حتويل استخدامه.

مواقع . 2 لختيار  العراقية  البيئية  المعايير 

المحطات الموؤقتة )التحويلية(:
تبليط املوقع باخلرسانة الصقيلة.أ. 
حمكمة ب.  سقائف  ضمن  النفايات  جتميع  يتم 

ومسيطر عليها وفق تصميم حمدد.
سقائف ج.  داخل  والتحميل  التفريغ  عمليات  تتم 

حمكمة.
املياه د.  وكمية  تتناسب  تعفني  أحواض  إنشاء 

وتنظيف  البرشية،  اإلستخدامات  من  املرصفة 
األماكن  إىل  نقلها  ويتم  باملحطة،  األرضيات 

املخصصة من قبل البلدية.
هـ. تسيج املوقع بسياج حمكم ال يقل ارتفاعه عن )2( 

مرت من مواد إنشائية.

رفع النفايات املتبقية بشكل يومي)6(.و. 

بعد اإلطالع عىل واقع مكب نفايات قضاء احلر 
إىل  املتكررة  والزيارات  امليدانية  الدراسة  خالل  من 
اسلوب  عىل  واإلطــالع  النفايات  مكبات  مواقع 
التعامل مع النفايات التي مجعت من منطقة الدراسة، 
الطمر  ملواقع  العربية والعاملية  التجارب  ومن خالل 
أمور  مجلة  إىل  التوصل  تم  املؤقتة،  واملواقع  الصحي 
مكبات  مواقع  اختيار  عند  مراعاهتا  يفضل  والتي 

النفايات:

رضورة أن تكون مكبات النفايات خارج حدود . 1
بمسافة  الدراسة  منطقة  يف  األساس  التصميم 

أكثر من )4( كم.
اختيار . 2 عن  املدينة  نمو  اجتاه  جتنب  عىل  التأكيد   

مستمرة  املكبات  أعامر  أن  كون  املكب،  موقع 
باخلدمة لفرتة تتجاوز )20( عامًا.

عمل . 3 طريق  عن  املكبات  إىل  الوصول  سهولة 
املكبات  إبعاد  وإمكانية  النقل  طرق  شبكات 

بمسافات طويلة عن التجمعات السكنية. 
من . 4 القريبة  املناطق  يف  املكبات  إنشاء  جتنب 

لعمليات  جتنبًا  النفط  نقل  وخطوط  املطارات 
الترسب.

امتالئها . 5 فرتات  بعد  املكبات  تشجري  رضورة 
من  العديد  عىل  املحرمة  املناطق  من  وجعلها 

استعامالت األرض احلضية.
الغازات . 6 إلستخدام  األنابيب  من  شبكة  إنشاء 

الطاقة  لتوليد  طمرها  بعد  النفايات  من  الناجتة 
ترسيب  أو  امليثان  غاز  عىل  باإلعتامد  الكهربائية 

الغاز إىل اهلواء.
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التدوير وإنشاء معامل . 7 التأكيد عىل عملية إعادة 
خاصة بالقرب من املكبات.

عن . 8 اجلوفية  املياه  إىل  العصارة  ترسيب  من  احلد 
أو  املكب،  لتفريغ  أنابيب  شبكة  عمل  طريق 

تبطني املكب.
يمنع . 9 لكي  والسيول،  الفيضانات  مواقع  جتنب 

السطحية  املياه  إىل  وترسهبا  النفايات  اختالط 
واجلوفية.

االهتامم يف اجتاه الرياح السائد لتجنب األرضار . 10
الناجتة عن املكبات كالغازات والروائح والرماد 

الناتج من عمليات احلرق.
املؤقت . 11 املوقع  من  النفايات  رفع  رضورة 

)التحويلية( بشكل يومي.
إىل . 12 أقرب  تكون  التحويلية  املحطات  إنَّ 

لذا  الطمر،  مواقع  من  السكنية  التجمعات 
يقل  ال  حمكم  بسياج  املوقع  تسييج  رضورة 
إىل  النفايات  تطاير  لتاليف  مرت  عن)2(  ارتفاعه 

املناطق السكنية.
التحويلية . 13 املواقع  يف  عازل  إنشاء  عىل  التأكيد 

أو  اجلوفية  املياه  إىل  السوائل  ترسب  لتجنب 
بالقرب من املواقع. 

ثالثًا - تقييم كفاءة موقع مكب ق�شاء الحر 

اختيار اأن�شب المواقع:

بكوادرها  اخلدمية  املؤسسة  قــدرة  بأهنا  عرفت 
من  متكاملة  منظومة   تقديم  عىل  واملعنوية  املادية 
إىل  وظائفها  إيصال  عىل  والقادرة  الفعالة  الوظائف 
مجيع السكان، وبأقل تكلفة اقتصادية وأقرص مسافة 

بعض  يف  الكفاءة  مفهوم  يتحدد  حيث  مقطوعة)7(، 
املخرجات )out Put( من  نسبة  أهنا  الدراسات عىل 
استعراض  بعد   ،)8()in put( إىل  الطاقة  أنواع  مجيع 
أفضل  واختيار  حتديد  يف  والعراقية  العاملية  املعايري 
واملكبات  الطمر  بعمليات  اخلاصة  املكبات  مواقع 
املؤقتة )التحويلية(، لذا أصبح من الضوري العمل 
معتمدًا  الدراسة  منطقة  يف  املكبات  واقع  تقييم  عىل 
والعاملية  العراقية  )املكانية(  التخطيطية  املعايري  عىل 

ومدى توافق املكبات مع تلك املعايري:

في . 1 ال�شحي  الطمر  موقع  كفاءة  تقييم 

الحر:

للمدينة أ.  اإلداريــــة  ــدود  احلـ عــن  املــكــب  ُبــعــد 
)التصميم األساس(: 

يكون  أن  وجوب  عامليًا  املعتمد  املعايري  أكدت 
بمسافة  ــاس  األس التصميم  حــدود  خــارج  املكب 
املعتمدة  العراقية  املعايري  ــا  وأم كــم،   )15-10(
فحددت املسافة بـ )2-4( كم خارج حدود التصميم 
بحسب معايري وزارة البيئة)9(. حيث يتبني ومن خالل 
النفايات يف  امليدانية بأن مجيع مكبات طمر  الدراسة 
التصميم األساس  تقع ضمن حدود  حمافظة كربالء 
كمكب نفايات احلر الذي يكون عىل متاس مع حي 
الطاقة السكني ينظر الصورة )1( باإلضافة إىل قرب 
 ،)2( الصورة  ينظر  الرتكي  املستشفى  عن  املكب 
حمافظة  يف  النفايات  مكبات  خمالفة  يتضح  وبالتايل 
التي  التخطيطية  املعايري  من  ذكر  ملا  مجيعها  كربالء 
التصميم  حدود  خارج  املكبات  تكون  أن  حددت، 

األسس بمسافة )4( كم)10(.
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بعد املكبات عن التجمعات السكنية:ب. 

من  هو  السكنية  التجمعات  عن  املكبات  بعد  إنَّ 
التخطيطية  املعايري  له  تتطرق  مل  التي  العاملية  املعايري 
املحطات  يف  اخلــاصــة  املعايري  باستثناء  العراقية 
أن  كــم)11(،   )1( بمسافة  حددته  حيث  التحويلية، 
حيث  احلر،  نفايات  بمكب  يتحقق  ال  الرشط  هذا 
يكون عىل بعد عرشات األمتار فقط يف كل من اجلهة 
الشاملية الرشقية واجلنوبية الرشقية بذلك يكون خمالفًا 

لرشوط الكفاءة العاملية الختيار مواقع املكبات)12(.

مصادر ج.  عن  املكبات  بعد 
املياه السطحية:

املياه  بعد املكب عن مصادر  إنَّ 
املهمة  املعايري  من  هو  السطحية 
 )500-250( بــني  ــدد  ح الـــذي 
مــرت كــمــتــوســط مــســافــة إلنــشــاء 
ــامد عىل  ــت ــاإلع املـــكـــبـــات)13(، وب
الدراسة امليدانية، ومالحظة حدود 
احلر  قضاء  مكب  أن  تبني  املكب 
السطحية  املياه  مصادر  عن  بعيد 
اخلريطة  ينظر  للمعايري  ومطابقة 

.)1(

املناطق د.  عــن  املــكــب  بعد 
الزراعية:  

ُبعد  العاملية  املعايري  ــددت  ح
أرض  أقــرب  عــن  الطمر  منطقة 
زراعية مسافة )3( كم، عىل عكس 
إىل  تتطرق  مل  التي  العراقية  املعايري 
هذا اجلانب، حيث يتضح أن مجيع 
الزراعية  املناطق  عن  بعيدة  كربالء  حمافظة  مكبات 
باستثناء مكب نفايات احلر)حي الطاقة( فنجده قرب 
ينظر الصورة  بأقل من )1( كم)14(  الزراعية  املناطق 

.)3(

�شورة )1( مكب نفايات الحر

بتاريــخ  التقطــت  احلــر،  نفايــات  مكــب  موقــع  امليدانيــة،  الدراســة  املصــدر: 
.)2020 /1 /15 (

بتاريــخ  التقطــت  احلــر،  نفايــات  مكــب  موقــع  امليدانيــة،  الدراســة  املصــدر: 
.)2020 /1 /15 (

�شورة )2( مكب نفايات الحر
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هـ. عمق املياه اجلوفية عن مواقع املكبات: 

إنَّ املعايري العراقية تطرقت إىل أعامق املياه اجلوفية 
املناسبة إلنشاء مكب نفايات بالقرب منها وأعتمدت 
هذا  أن  حيث  أمتار)15(،   )10( من  أكثر  عمق  عىل 
أن  كون  الدراسة،  مناطق  من  لكثري  مناسب  العمق 
املياه اجلوفية يف حمافظة كربالء عمومًا تكون متباينة، 
اجلهة  يف  الواقع  احلر  نفايات  مكب  يف  فمناسيبها 

الشاملية من املحافظة بلغ العمق )30( مرت)16(.

نوعية الرتبة:و. 

إنشاء  يتم  أن  والعراقية  العاملية  املعايري  فضلت 
مواقع املكبات يف مناطق ال تصلح إلستخدام آخر يف 
التعدين  الوقت احلارض)17(، حيث تم حتديد مناطق 
واملنخفضات،  واحلص  الرمال  كمقالع  السطحية 
يتوجب عند إنشاء مكب ملعاجلة النفايات أن يغطى 
من  املتولدة  السوائل  نفاذ  متنع  عازلة  بطبقة  باطنه 

النفايات إىل باطن األرض للحفاظ 
املعيار  ــذا  وه اجلوفية،  املياه  عىل 
تم  إذ  احلر،  قضاء  مكب  يف  متوافر 
واحلــص  الــرمــل  مقالع  استغالل 

املرتوكة إلنشاء املكبات عليها)18(.

بالنسبة ز.  املكبات  مــواقــع 
ألجتاه الرياح:

منفردًة  العراقية  املعايري  اهتمت 
املكبات  مواقع  حتديد  مراعاة  يف 
السائدة،  الرياح  باجتاه  اإلهتامم  مع 
وبذلك فقد حددت املعايري العراقية 
 )4( بمسافة  املكبات  مواقع  تبعد  أن 
كم باجتاه الرياح، وكذلك حدد أن تكون املسافة )2( 
كم باالجتاهات األخرى)19(، حيث تم حتديد االجتاه 
املقدسة هي  السائدة يف حمافظة كربالء  للرياح  العام 
رياح شاملية غربية)20(، أن موقع مكبات النفايات يف 
قضاء احلر )حي الطاقة( يقع يف اإلجتاه الشاميل الغريب 
رشوط  ناحية  من  خمالفًا  يكون  وبالتايل  للمحافظة، 

االجتاه)21(. 

ال�شورة )3( تو�شح قرب مكب نفايات الحر عن المناطق الزراعية

بتاريــخ  التقطــت  احلــر،  نفايــات  مكــب  موقــع  امليدانيــة،  الدراســة  املصــدر: 
.)2020 /1 /15 (
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املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل:
بلديــة كربــالء، قســم )Gis(، صــورة فضائيــة مــن القمــر الصناعــي الندســات 8، دقــة الوضــوح )0.26350239، . 1

ــنة 2016. 0.31128472(، لس
2 ..)ARC. GIS, 10.3( خمرجات برنامج

الخريطة )1( موقع مكب نفايات الحر 
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من خالل اجلدول )12( الذي يبني نسب مقبولية 
مكب احلر املخصص للطمر الصحي يف قضاء احلر 
البيئة إلنشاء  وزارة  قبل  من  املعتمدة  املعايري  حسب 
املكبات يف العراق، إذ كانت بنسبة  )28٪( من حيث 

املقبولية.  

اختيار اأن�شب مواقع مكبات النفايات ق�شاء . 2

الحر

مكب  الختيار  املواقع  أنسب  اختيار  عملية  إنَّ 
نفايات وفق املعايري العاملية والعراقية يف موقع قضاء 
احلر هي من العمليات الصعبة، حيث تم حتديد أطار 
بمسافة  األسايس  التصميم  حدود  عن  يبعد  للعمل 
القضائني،  ملوقع  مرئية فضائية  )6( كم حيث شمل 
ينظر خريطة )2(، وتم توضيح استعامالت األرض 
من املناطق املعمورة واالستعامالت األخرى املتمثلة 
النقل  وطرق  واحلدائق  والغابات  اخلضاء  باملناطق 
طبقات  وبشكل  والــبــحــريات  واآلبـــار  واألهنـــار 
اخلرائط  ينظر  أوىل.  كمرحلة  بخرائط  وموضحة 
استخدام  فيتم  الثانية  املرحلة  وأمــا   ،)2،3،4،5(

يتم  التي   )EuclideanDistance( اجلوية  املسافة  أداة 
الوصول إليها من قائمة )Arc Toolbox( ثم إىل قائمة 
نفسها  الذكر  اآلنفة  الطبقات  معتمدًا   ،)Distance(
املعتمدة  املعايري  مع  يتناسب  بام  مسافات  وعمل 
ينظر  لنوع االستعامل  تبعًا  وبمسافات خمتلفة ختتلف 

اخلرائط )6،7،8،9(.  

وبعد إمتام خرائط املسافة اجلوية تأيت املرحلة الثالثة 
 )Reclassify( حيث يتم استخدام أداة إعادة التصنيف
والتي تم الوصول إليها من قائمة )Arc Toolbox( ثم 
ينظر  خرائط  بشكل  وعرضها   )Reclass( قائمة  إىل 
التي  اخلرائط )10،11،12،13(، ثم خريطة )15( 
توضح مناسيب املياه اجلوفية يف قضاء احلر، وبعدها 
تأيت املرحلة الرابعة واألخرية حيث يتم عملية اختيار 
معيار  لكل  وزن  عمل  طريق  عن  املواقع  أنسب 
ودمج مجيع اخلطوات اآلنفة الذكر للخروج بخريطة 
واحدة متثل أنسب املواقع إلنشاء مكب نفايات عن 
طريق استخدام أداة )Overlay Weighted( التي يتم 
التوصل إليها من قائمة )Arc Toolbox( ثم إىل قائمة 

)Overlay( ينظر اخلريطة )3(.

الجدول )1( يبين مدى توافق مكبات النفايات مع المعايير التخطيطية في العراق.

ت
  املكب

   البعد عن التصميم
األساس

  البعد عن
التجمع السكنية

  البعد عن
املياه السطحية

  البعد عن
املناطقالزراعية

 عمق املياه
اجلوفية

نوعية
الرتبة

 مواقع من  اجتاه 
الرياح

 عدد
املطابق

النسبة
% 

 احلر1
  غري

 مطابق
   غري

 مطابق
  مطابق

   غري
  طابق

 مطابق
  غري 
 طابق

  غري
 طابق

2  28

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل:
ــة . 1 ــاريع ومراقب ــاء املش ــة إلنش ــددات البيئي ــامت املح ــة، تعلي ــني البيئ ــة وحتس ــرة محاي ــة، دائ ــراق، وزارة البيئ ــة الع مجهوري

ســالمة التنفيــذ، جريــدة الوقائــع العراقيــة، العــدد )4225(، 2012، ص14.
 الدراسة امليدانية، ملكبات حمافظة كربالء، 2018. . 2
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الخريطة )2( اأطار العمل �شمن الت�شميم الأ�شا�ض لمدينة كربالء وق�شاء الحر

املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل:
 بلديــة كربــالء، قســم )Gis(، صــورة فضائيــة مــن القمــر الصناعــي الندســات 8، دقــة الوضــوح )0.26350239، . 1

0.31128472(، لســنة 2016.
2 .  .ARC. GIS )10.3( خمرجات برنامج
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خريطة )3( طبقة المناطق المعمورة �شمن الت�شميم الأ�شا�ض لمدينة كربالء وق�شاء الحر

 املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل:
ــوح)0.26350239، . 1 ــة الوض ــات 8، دق ــي الندس ــر الصناع ــن القم ــة م ــورة فضائي ــم )Gis(، ص ــالء، قس ــة كرب بلدي

0.31128472(، لســنة 2016.
2 .  .)10.3( ،)ARC. GIS( خمرجات برنامج
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الخريطة )4( طبقة ال�شتعمالت الأخرى �شمن الت�شميم الأ�شا�ض لمدينة كربالء وق�شاء الحر

 املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل:
ــوح)0.26350239، . 1 ــة الوض ــات 8، دق ــي الندس ــر الصناع ــن القم ــة م ــورة فضائي ــم )Gis(، ص ــالء، قس ــة كرب بلدي

0.31128472(، لســنة 2016.
2 .  .)10.3( ،)ARC. GIS( خمرجات برنامج
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الخريطة )5( طبقة الطرق �شمن الت�شميم الأ�شا�ض لمدينة كربالء وق�شاء الحر

 املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل:
ــوح)0.26350239، . 1 ــة الوض ــات 8، دق ــي الندس ــر الصناع ــن القم ــة م ــورة فضائي ــم )Gis(، ص ــالء، قس ــة كرب بلدي

0.31128472(، لســنة 2016.
2 .  .)10.3( ،)ARC. GIS( خمرجات برنامج
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الخريطة )6( طبقة الأنهار �شمن الت�شميم الأ�شا�ض لمدينة كربالء وق�شاء الحر

 املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل:
ــوح)0.26350239، . 1 ــة الوض ــات 8، دق ــي الندس ــر الصناع ــن القم ــة م ــورة فضائي ــم )Gis(، ص ــالء، قس ــة كرب بلدي

0.31128472(، لســنة 2016.
2 .  .)10.3( ،)ARC. GIS( خمرجات برنامج
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خريطة )7( الم�شافة الجوية للمناطق المعمورة �شمن الت�شميم الأ�شا�ض لمدينة كربالء وق�شاء الحر 

 املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل:
ــوح)0.26350239، . 1 ــة الوض ــات 8، دق ــي الندس ــر الصناع ــن القم ــة م ــورة فضائي ــم )Gis(، ص ــالء، قس ــة كرب بلدي

0.31128472(، لســنة 2016.
2 .  .)10.3( ،)ARC. GIS( خمرجات برنامج
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خريطة )8( الم�شافة الجوية لال�شتعمالت الأخرى �شمن الت�شميم الأ�شا�ض لمدينة كربالء وق�شاء الحر 

 املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل:
ــوح)0.26350239، . 1 ــة الوض ــات 8، دق ــي الندس ــر الصناع ــن القم ــة م ــورة فضائي ــم )Gis(، ص ــالء، قس ــة كرب بلدي

0.31128472(، لســنة 2016.
2 .  .)10.3( ،)ARC. GIS( خمرجات برنامج
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خريطة )9( الم�شافة الجوية للطرق �شمن الت�شميم الأ�شا�ض لمدينة كربالء وق�شاء الحر

 املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل:
ــوح)0.26350239، . 1 ــة الوض ــات 8، دق ــي الندس ــر الصناع ــن القم ــة م ــورة فضائي ــم )Gis(، ص ــالء، قس ــة كرب بلدي

0.31128472(، لســنة 2016.
2 .  .)10.3( ،)ARC. GIS( خمرجات برنامج



213

أ. د. وسن شهاب؛ ضياء قحطان

الخريطة )10( الم�شافة الجوية لالأنهار �شمن الت�شميم الأ�شا�ض لمدينة كربالء وق�شاء الحر

 املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل:
ــوح)0.26350239، . 1 ــة الوض ــات 8، دق ــي الندس ــر الصناع ــن القم ــة م ــورة فضائي ــم )Gis(، ص ــالء، قس ــة كرب بلدي

0.31128472(، لســنة 2016.
2 .  .)10.3( ،)ARC. GIS( خمرجات برنامج
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الخريطة )11( اإعادة الت�شنيف لطبقة المناطق المعمورة �شمن الت�شميم الأ�شا�ض لمدينة كربالء وق�شاء الحر

 املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل:
ــوح)0.26350239، . 1 ــة الوض ــات 8، دق ــي الندس ــر الصناع ــن القم ــة م ــورة فضائي ــم )Gis(، ص ــالء، قس ــة كرب بلدي

0.31128472(، لســنة 2016.
2 .  .)10.3( ،)ARC. GIS( خمرجات برنامج
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الخريطة )12( اإعادة الت�شنيف لطبقة ال�شتعمالت الأخرى �شمن الت�شميم الأ�شا�ض لمدينة كربالء وق�شاء الحر

 املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل:
ــوح)0.26350239، . 1 ــة الوض ــات 8، دق ــي الندس ــر الصناع ــن القم ــة م ــورة فضائي ــم )Gis(، ص ــالء، قس ــة كرب بلدي

0.31128472(، لســنة 2016.
2 .  .)10.3( ،)ARC. GIS( خمرجات برنامج
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الخريطة )13( اإعادة الت�شنيف لطبقة الطرق �شمن الت�شميم الأ�شا�ض لمدينة كربالء وق�شاء الحر

 املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل:
ــوح)0.26350239، . 1 ــة الوض ــات 8، دق ــي الندس ــر الصناع ــن القم ــة م ــورة فضائي ــم )Gis(، ص ــالء، قس ــة كرب بلدي

0.31128472(، لســنة 2016.
2 .  .)10.3( ،)ARC. GIS( خمرجات برنامج



217

أ. د. وسن شهاب؛ ضياء قحطان

الخريطة )14( اإعادة الت�شنيف لطبقة الأنهار �شمن الت�شميم الأ�شا�ض لمدينة كربالء وق�شاء الحر

 املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل:
ــوح)0.26350239، . 1 ــة الوض ــات 8، دق ــي الندس ــر الصناع ــن القم ــة م ــورة فضائي ــم )Gis(، ص ــالء، قس ــة كرب بلدي

0.31128472(، لســنة 2016.
2 .  .)10.3( ،)ARC. GIS( خمرجات برنامج
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خريطة )15( منا�شيب المياه الجوفية �شمن الت�شميم الأ�شا�ض لمدينة كربالء وق�شاء الحر

املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل:
 املرئية الفضائية امللتقطة من القمر الصناعي الندسات 8.. 1
مجهورية العراق، وزارة املوارد املائية، اهليئة العامة للمياه اجلوفية، قسم املياه اجلوفية يف كربالء، 2018.. 2
3 ..)10.3( )ARC. GIS( خمرجات برنامج
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الخريطة )16( اأن�شب المواقع �شمن الت�شميم الأ�شا�ض لمدينة كربالء وق�شاء الحر

املصدر: عمل الباحث باإلعتامد عىل: 
تفسري وحتليل اخلرائط النهائية.. 1
2 . .)10.3( )ARC. GIS( خمرجات برنامج
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التصميم  ضمن  املواقع  أنسب  اختيار  عملية  إنَّ 
مركز  أن  وبام  احلر،  وقضاء  كربالء  ملدينة  األساس 
ــر هلــام تصميم أســاس واحــد  كــربــالء وقــضــاء احل
من  املواقع  أنسب  اختيار  عملية  أن  لذا  ومتداخل 
خالل وضع التصميم االساس ملدينة كربالء، حيث 
تم تقييم املوقع احلايل واملوضحة من خالل اخلريطة 
املعتمده  املكانية  املعايري  اليناسب  املكب  أن   )1(
خالل  ومــن  الــعــراق،  يف  املكبات  مواقع  الختيار 
بالنسبة  املكب  تقييم  نسبة  أن  يتبني   )1( اجلــدول 
رضورة  ثّم  ومن  فقط،   )٪28( تتعدى  ال  للمعايري 

اختيار موقع بديل ملكب نفايات قضار احلر.

عمل  طريق  عن  كانت  املكب  اختيار  عملية  أن 
الختيار  املعتمدة  املعايري  وفق  كرتوكرايف  انموذج 
ميزان  وعمل  املعايري  أخذ  تم  حيث  املكبات  مواقع 
عن  والبعد  السكنية  املناطق  عن  كالبعد  للمعايري 
التخطيطية  املعايري  من  وغريها  الزراعية  املناطق 
واملكانية، وبعد أن تم ادخال البيانات وبعد املعاجلة 
املوضحة باخلرائط أعاله تم استنتاج خريطة ناجتة من 
طبقات  بشكل  املعايري  وفق  املتعددة  اخلرائط  تطابق 
خريطة  وهــي   )16( اخلريطة  منها  نتجت  حيث 
االمحر  باللون  يتضح  اخلريطة  خالل  ومن  التطابق، 
أهنا مناطق غري مالئمة، باالضافة اىل أن هناك العديد 
من املناطق املناسبة واملتمثلة باللونني االزرق واللون 
االخض غري أن تلك املواقع املمتدة عىل شكل رشيط 
يتم  ال  احلر  ضمنها  ومن  كربالء  مدينة  حول  يمتد 
مناطق مالئمة إلنشاء  باعتبارها  التعامل معها مجيعًا 
كربالء  حمافظة  يف  للرياح  السائد  اجتاه  أن  إذ  املكب 
وعىل  الغريب(  والشاميل  )الشاميل  رياح  هي  املقدسة 

املقبولة  املساحات  اختيار  دون  حيول  السنة،  مدار 
مع اجتاة الرياح وبالتايل سيتم اختيار املناطق اجلنوبية 
اخلالية من التجمعات السكنية وهي مناطق استقبال 
اىل  باإلضافة  الرياح،  هبوب  مناطق  وليست  رياح 
تداخل التجمعات السكنية مع حدود قضاء كربالء 
واحلر، وبالتايل فإن أنسب املواقع هي املناطق اجلنوبية 

واجلنوبية الرشقية لقضاء احلر.

الخاتمة )ال�شتنتاجـات والتو�شيــات(

ال�شتنتاجات:

بعد إكامل عملية تقييم مكب النفايات، وجد أن . 1
هناك سوءًا يف اختيار املكب، وبعد عمل تطابق 
إنَّ  تبني  والعراقية  العاملية  املعايري  وبني  بينها 
املكب ال يتطابق مع املعايري والتخطيطية والبيئية 
بقية  يف  كام  املتبعة  املعايري  تراعي  وال  واملناخية 

دول العامل.
2 .  )GIS( اجلغرافية  املعلومات  نظم  تقنية  تتمتع 

بدور كبري من عملية حتديد أنسب املواقع ملكبات 
النفايات، من خالل نظرهتا الشاملة لتلك املواقع، 
حيث تم ربط جمموعة من املعايري التي ُتعتمد يف 
بمرونتها  تتصف  كوهنا  املكبات  ختطيط  عملية 
وتم تقيم املكب واملفاضل بني املتغريات بحسب 
أمهيتها، باإلضافة إىل احتوائها عىل أوامر خمتلف 

وعمليات التحليل املكاين.
يتمتع . 3 أن  جيب  املكب  إلنشاء  املحدد  املوقع  إنَّ 

حيث  املواقع،  من  غريها  عن  متيزها  بخصائص 
هتدف  األوىل  رئيستني  بخطوتني  الباحث  قام 
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واملناطق  اإلنسان  عىل  اجلانبية  اآلثار  تقليل  إىل 
عنها  واالبتعاد  اجلوفية  واملياه  واألهنار  الزراعية 
كوهنا مناطق ال يمكن إنشاء مكب بالقرب منها، 
والثانية عمل النموذج الكارتوكرايف الذي متكن 
الباحث من خالله حتديد املواقع املالئمة إلنشاء 
اجلنوبية  املناطق  يف  وحتديدها  النفايات  مكبات 

من قضاء احلر.
أن . 4 يمكنها  بيانات  قاعدة  الدراسة  أنتجت 

الدراسات واألبحاث  للعديد من  تكون أساسًا 
الدراسة  تعد  وأهنا  السيام  القادمة،  اجلغرافية 
نفايات  مكب  تناولت  التي  نوعها  من  األوىل 
عمليات  يف  جديدة  طريقة  واعتامد  احلر،  قضاء 
اختيار وختطيط مواقع املكبات مل يكن يعمل هبا 

سابقًا.

التو�شيات:

اجلغرافية . 1 املعلومات  نظم  بتقنية  العمل  رضورة 
يف جماالت إدارة النفايات البلدية واالستدامة، ملا 
هلذه التقنية من أمكانية لتسهيل عملية التخطيط 
واختيار أنسب املواقع، خصوصًا بعد استخدامها 
يف العديد من الدول املتقدمة منذ القرن املايض، 
نظرًا لقدرهتا عىل التعامل مع جمموعة كبرية من 
املعايري من خالل إعطائها أوزانًا مناسبة، وبالتايل 

اختيار أنسب املواقع وبدرجة عالية من الدقة.
جمال . 2 يف  املسؤولني  وخاصة  املسؤولني  حثَّ 

واملعايري  األسس  إتباع  عىل  والتخطيط  البلدية 
النفايات،  مكبات  ختطيط  يف  التخطيطية 
واالستعانة بام جاء يف هذه الدراسة من الرشوط 
واملعايري العاملية والعراقية الختيار أنسب مواقع 

مكبات النفايات يف املحافظة.
وتبيان . 3 املواطنني  بني  الوعي  نرش  عىل  العمل 

املخاطر  لتقليل  املصدر  من  النفايات  فرز  أمهية 
واألرضار الناجتة عنها عن طريق عقد الندوات 
واحلوارات املبارشة معهم، أو عن طريق وسائل 
تلك  خطورة  مدى  وبيان  املختلفة  اإلعالم 
عن  فضاًل  والبيئة،  اإلنسان  صحة  عىل  الظاهرة 
تدويرها  أو  النفايات  استخدام  إعادة  تفعيل 
وبالتايل  النفايات،  تلك  من  االستفادة  أجل  من 
إىل  تنقل  التي  للنفايات  النهائي  احلجم  خفض 
االستفادة  دون  تطمر  ثم  النهائي،  الطمر  موقع 

منها.
رضورة تفعيل دور الرقابة احلكومية خاصة عىل . 4

يف  واملسالخ  واملستشفيات  الصناعية  املنشآت 
نفاياهتا  إدارة  يف  العامة  السالمة  رشوط  تطبيق 
وعدم السامح بجمع النفايات اخلطرة مع نفايات 
البلدية، ألهنا حتتاج إىل رشوط يف إدارهتا ختتلف 
عن نفايات البلدية كام معمول به يف مكب احلر.

العاملة . 5 القوى  وكفاءة  خربة  زيادة  عىل  العمل 
يف جمال إدارة النفايات الصلبة من خالل برامج 
ودورات تدريبية مهنية مناسبة من أجل احلفاظ 
إدارة  بعملية  واالرتقاء  هلم  املهنية  السالمة  عىل 
النفايات يف مجيع أنحاء املحافظة وال سيام قضاء 

احلر.
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الملخ�ض

التعليم اإلبتدائي والثانوي يف  التعليمية والتدريسية يف  تباين يف توزيع اهليئة  البحث إىل أن هنالك  توصل 
حمافظة كربالء وأن عملية التوزيع اجلغرايف للقوى العاملة التعليمية يف حمافظة كربالء أفرزت العديد من جوانب 
إذا  بأعدادهم  الكفاية  التعليمية، وعدم  العاملة  للقوى  املكاين  التوزيع  الضعف والقصور متثل يف عدم عدالة 
ما قورن باملعيار املحيل يف عدد من الوحدات اإلدارية يف املحافظة، ومن خالل تطبيق املعايري املحلية املعتمدة 
توصلنا إىل ظهور عجز يف عدد اهليئة التعليمية يف التعليم اإلبتدائي بواقع )-1506( معلم ومعلمة عىل مستوى 
التعليم اإلبتدائي  البنني يف  التعليمية يف مدارس  اهليئة  البحث إىل أن هنالك عجز يف عدد  املحافظة، وتوصل 
بواقع)-236(معلم ومعلمة، يف حني بلغ العجز يف عدد اهليئة التعليمية يف مدارس البنات يف التعليم االبتدائي 
بواقع)-451( معلمة عىل مستوى املحافظة، أما بالنسبة للتعليم الثانوي فظهر فائض يف عدد اهليئة التدريسية 
يف التعليم الثانوي بواقع )+708( مدرس ومدرسة عىل مستوى املحافظة، وظهر عجزًا يف عدد اهليئة التدريسية 
مقداره )-77( مدرس ومدرسة يف مدارس البنني بينام ظهر فائض يف عدد اهليئة التدريسية يف مدارس البنات 
)تلميذ/مدرسة  معدل  إن  املعتمدة  املحلية  املعايري  تطبيق  وبعد  البحث  وتوصل  مدرسة.  بواقع)+183( 
وطالب/مدرسة( جاءت أعىل من املعيار املحيل املعتمد يف التعليم اإلبتدائي وأقل من املعيار املحيل املعتمد يف 

التعليم الثانوي.

الكلامت املفتاحية: كربالء، املحاصيل الزراعية، االنتاج الزراعي.
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The efficiency of the distribution of the educational workforce in Karbala 

Governorate )primary and secondary education as a model( for the 

academic year )2018-2019(

Prof.Researcher

 Ahmed Hammoud Muheisen Al-SaadiBatoul Abdul Jabbar Al-Waeli  

 College of Education for Human
Sciences -Karbala University

 Master student/Department of Applied
Geography-Karbala University

Abstract

The efficiency of human power distribution in the educational system for the primary and 
secondary schools in Karbala governorate for the educational year (2018-2019).

The study found that there is a disparity in the distribution of the teachers and the teaching 
staff in primary and secondary schools in Karbala governorate. Through the application of 
the approved local standards, a deficit emerge in the number of the teaching staff in primary 
schools with the governorate by (-1506) male and female teachers at the governorate level.

The study has reached that there is a shortage in the number of the educational staff within 
male schools in primary level by (-236) a male and a female teacher, while the shortage in the 
number of the educational staff in girl's schools in primary education reached (-451) female 
teachers at the governorate level, as for secondary education  There appeared a surplus in the 
number of the teaching staff in secondary education by (+708) a male and a female teacher 
at the governorate level, and a shortage in the number of the teaching staff amounted to (-77) 
a male and a female teacher in boy's schools, while a surplus appeared in the number of the 
teaching staff in girl's schools at the rate of (183) female teachers.  The study found that after 
applying the approved local standards, the average of a (school pupil and a student school) 
came higher than the approved local standard for primary education and less than the local 
standard approved in secondary education.

key words: Karbala, agricultural crops, agricultural production.
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المقدمة

لتقدم  واالساسية  االوىل  الركيزة  التعليم  يعد 
وتطور املجتمعات ومعيار لقياس تقدمها أو ختلفها، 
فتوفري الكوادر العلمية والفنية واملهنية التي تسهم يف 
بناء املجتمع يف كل املجاالت االقتصادية واالجتامعية 
والسياسية والثقافية والتكنلوجية تعتمد عىل التعليم 
يف أي بلد يرغب يف إحداث تطور ويف أي جمال جيب 

أن يبدأ بالتعليم)1(.

أكثر  بني  من   )capability( الكفاءة  مفهوم  يعد   
املفاهيم املستخدمة يف تقييم اداء الكائن االجتامعي، 
وقد اصبح استخدامه واسعًا يف املجاالت والدراسات 
توظيف  ويمكن  اخلصوص،  وجه  عىل  االقتصادية 
باعتباره مؤرشًا  الدراسات اجلغرافية  املفهوم يف  هذا 
مهاًم يف إداء الظواهر اجلغرافية وباخلصوص البرشية 
الدراسات  من  العديد  يف  استخدامه  برز  لذا  منها 
احلضية والسكانية بشكل كبري يف اآلونة االخرية)2(.

أو هي  اليه  الوصول  ينتظر  الكفاءة هبدف  ترتبط 
متعلقة بوضعية او هدف معطى مسبقًا وهذا ما ذهب 
للكفاءة  تعريفهام  يف   P. Gilbert و    M. Parlier اليه 
ــدرات عىل  ــق وال املــعــارف  مــن  أهنــا »جمموعة  عــىل 
الترصف والسلوكيات املهيكلة قصد حتقيق هدف يف 

حالة عمل معينة«)3(. 

اوًل: م�شكلة البحث 

حول  وتوظيفها  البحث  مشكلة  صياغة  يمكن 
التساؤالت االتية:

هل يوجد تباين يف توزيع القوى العاملة التعليمية . 1
مستوى  وعىل  والثانوي  االبتدائي  التعليم  يف 

الوحدات االدارية يف حمافظة كربالء؟
العاملة . 2 القوى  توزيع  يف  كفاءة  توجد  هل 

يف  والثانوي  االبتدائي  التعليم  يف  التعليمية 
التعليم االبتدائي والثانوي يف حمافظة كربالء؟

ثانيًا: فر�شية البحث 

مشكلة  عىل  لإلجابة  حماولة  هي  الفرضية  إن  بام 
الدراسة والوقوف عىل أبرز ما توصلت اليه الدراسة 
من إجابات او حلول حتى يتم التحقق من صحتها 
اعاله  ورد  ما  من  وانطالقًا  لذا  عدمه،  من  وثبوهتا 

يمكن أن تصاغ فرضيات الدراسة بالشكل اآليت:

التعليمية . 1 العاملة  القوى  توزيع  يف  تباين  هناك 
وعىل مستوى الوحدات االدارية يف املحافظة؟

مطابقًا . 2 التعليمية  العاملة  القوى  توزيع  كان  اذا 
واذا  الكفاءة،  تتحقق  املعتمدة  املحلية  للمعايري 
التعليم  يف  كفاءة  يوجد  فال  املعايري  تتطابق  مل 
الوحدات  مستوى  وعىل  والثانوي  االبتدائي 

االدارية يف املحافظة.

ثالثًا: هدف البحث

تسعى الدراسة هنا إىل حتقيق جمموعة من األهداف 
تتمثل أبرزها ما يأيت:

يف . 1 العاملة  للقوى  اجلغرايف  توزيع  واقع  معرفة 
التعليم االبتدائي والثانوي يف املحافظة كربالء.

العاملة . 2 للقوى  اجلغرايف  التوزيع  كفاءة  تقييم 
التالميذ  حجم  مع  ذلك  ومالءمة  التعليمية 
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والطالب.
والتدريسية . 3 التعليمية  اهليئات  يف  العجز  بيان   

بحسب الوحدات اإلدارية يف حمافظة كربالء.

رابعًا: اأهمية البحث

تكمن أمهية الدراسة ان املعلم يشغل مكانة هامة 
دور  من  له  ملا  العصور،  مر  وعىل  الثقافات  مجيع  يف 
القيم  تنشئة األجيال وتعليمهم فضاًل عن غرس  يف 
املجتمع،  وثقافة  تنسجم  التي  اإلجيابية  واألخــالق 
لذلك جاء البحث لتسليط الضوء عىل أهم رشحية يف 
دراسة  حيث  من  واملدرسني  املعلمني  وهم  املجتمع 
العجز  مناطق  عن  والكشف  اجلغرايف  توزيعهم 
توزيع  إعادة  املعنية  للجهات  يتسنى  لكي  والفائض 
االبتدائي  التعليم  يف  عادلة  بصورة  العاملة  القوى 

والثانوي.

خام�شًا: حدود منطقة البحث

بكامل  كربالء  بمحافظة  البحث  منطقة  تتمثل 
االقضية  بحسب  ــة  ــ االداري ــا  ــداهت ووح حــدودهــا 
دائريت  بني   )1( اخلريطة  يف  كام  وتقع  والنواحي. 
حدودها  أمــا  ــًا،  رشق  )44  30-31  45( عــرض 
الشامل والغرب حمافظة االنبار  االدارية فتحدها من 
ومن  بابل  حمافظة  ــرشق  وال الرشقي  الشامل  ومــن 
وسط  يف  تقع  بذلك  فهي  النجف،  حمافظة  اجلنوب 

غرب العراق.

وهي  )5034كـــم2(،  املحافظة  مساحة  وتبلغ 
العراق  مساحة  امجايل  من   )٪1،2( نحو  بذلك  متثل 
اخلريطة  من  ويالحظ  ــم2(.  ــ )435052ك البالغة 

وحدات  سبع  من  تتكون  كربالء  حمافظة  ان   )1(
واهلندية  )كربالء  هي  أقضية  أربعة  وبواقع  اداريــة، 
)احلر  هي  نواحي  وثالث  واحلسينية(،   التمر  وعني 

واخلريات واجلدول الغريب(.

التعليم  في  التعليمية  الهيئات  توزيع  رابعًا: 
وفقا  الدارية  الوحدات  وبح�شب  البتدائي 
-2018( الدرا�شي  للعام  المعيارية  للدرجات 

)2019
من خالل حتليل معطيات اجلدول)1(، يلحظ ان 
تباينًا يف مستويات املعلمني واملعلامت يف جمال  هناك 
الــدرايس)2019-2018(  للعام  االبتدائي  التعليم 

وفقا للدرجات املعيارية اآلتية:

املعيارية )+0،50  املرتفع: وتبلغ درجته  املستوى   -
كربالء  قضاء  مركز  املستوى  هذا  فأكثر(:ويضم 
بدرجة معيارية )+1،87( وتعد أعىل درجة معيارية 
كربالء،  حمافظة  يف  االدارية  الوحدات  مستوى  عىل 
املستوى  هذا  ضمن  الثانية  باملرتبة  احلر  ناحية  وتأيت 
ويعود   ،)0،68+( املعيارية  الدرجة  بلغت  حيث 
السبب يف زيادة عدد اهليئات التعليمية يف مركز قضاء 
كربالء واحلر كوهنام أعىل الوحدات االدارية بأعداد 

السكان وبالتايل زيادة عدد املدارس.
هلذا  املعيارية  الدرجة  وتبلغ  املتوسط:  املستوى   -
املستوى )0،00_ 0،49(: ال يوجد أي وحدة ادارية 

ضمن هذا املستوى.
هلذا  املعيارية  الدرجة  وتبلغ  املنخفض:  املستوى   -
هذا  ضمن  ويقع   ،)0،49_0،01-( املستوى 
احلسينية  ادارية هي )قضاء  املستوى ثالث وحدات 
وكانت  الغريب(  اجلدول  وناحية  اهلندية  وقضاء 
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التوايل )-0،04،-0،21،  الدرجات املعيارية وعىل 
 .)0،44-

املعيارية  الدرجة  وتبلغ  جدًا:  املنخفض  املستوى   -
هلذا املستوى )-0،50فأقل(، ويضم مركز قضاء عني 
اخلريات  وناحية   ،)1،07-( معيارية  بدرجة  التمر 
سبب  وُيعزى   ،)0،78-( بلغت  معيارية  بدرجة 
االنخفاض إىل قلة أعداد السكان يف مركز قضاء عني 
التمر كوهنا منطقة طاردة للسكان، أما ناحية اخلريات 
فهي منطقة ريفية تعاين من قلة اخلدمات مما ادى اىل 

انخفاض عدد السكان وبالتايل قلة أعداد املدارس.

الجدول)1( التوزيع العددي والدرجة المعيارية للهيئات 
التعليمية في مجال التعليم البتدائي وبح�شب الوحدات 
الدارية في قطاع تربية محافظة كربالء لعام الدرا�شي 

)2010-2011( والعام الدرا�شي )2019-2018(

الوحدة االداريةت

عدد املعلمني 
واملعلامت 
-2018(
)2019

الدرجة 
املعيارية

+42951،87مركز قضاء كربالء1

-16780،04قضاء احلسينية2

+26770،68ناحية احلر3

-2801،07مركز قضاء عني التمر4

املصدر: من عمل الباحثني باالعتامد عىل اهليأة العامة للمساحة، خريطة كربالء االدارية،2016.                

خريطة)1( التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء
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-14530،21مركز قضاء اهلندية5

-11330،44ناحية اجلدول الغريب6

-6780،78ناحية اخلريات7

12194املجموع8

1742املتوسط احلسايب9

1361،3االنحراف املعياري10

عــىل: مجهوريــة  اعتــامدًا  الباحثــة  مــن عمــل  املصــدر: 
تربيــة كربالء،قســم  مديريــة  الرتبيــة/  وزارة  العــراق، 
التخطيــط الرتبوي،شــعبة االحصــاء، بيانــات حمافظــة 

.)2019-2018( الــدرايس  للعــام  كربــالء 

التعليم  التدري�شية في  الهيئات  خام�شًا: توزيع 
وفقًا  الدارية  الوحدات  وبح�شب  الثانوي 
-2018( الدرا�شي  للعام  المعيارية  للدرجات 

:)2019

تباينًا يف  هناك  ان   )2( اجلدول  يتضح من خالل 
توزيع اهليئات التدريسية وبحسب الوحدات االدارية 
يف التعليم الثانوي يف حمافظة كربالء وللعام الدرايس 
املعيارية  الــدرجــات  وبحسب   )2019-2018(

أظهرت لنا عدة مستويات وعىل النحو اآليت:

هلذا  املعيارية  الدرجة  وتبلغ  املرتفع:  املستوى   -
املستوى )+0،50فأكثر(، ويقع ضمن هذا املستوى 
مركز حمافظة كربالء بدرجة معيارية )2،15( وبعدد 
قضاء  مركز  بقي  حيث  ومدّرسة،  مدرس   )3180(
الدراسيني  وللعامني  املرتفع  املستوى  ضمن  كربالء 
ولنفس االسباب بسبب زيادة أعداد السكان وبالتايل 

زيادة عدد املدارس.
هلذا  املعيارية  الدرجة  وتبلغ  املتوسط:  املستوى   -
هذا  ضمن  ويقع   ،)0،49  _  0،00( املستوى 

وكان   )0،04( معيارية  بدرجة  احلر  ناحية  املستوى 
 )1025( احلر  ناحية  ضمن  التعليمية  اهليئات  عدد 

مدرس ومدّرسة.
هلذا  املعيارية  الدرجة  وتبلغ  املنخفض:  املستوى    -
هذا  ضمن  ويقع   ،)0،49-  _  0،01-( املستوى 
احلسينية  ادارية هي )قضاء  املستوى ثالث وحدات 
وبدرجات  الغريب(،  اجلدول  وناحية  اهلندية  وقضاء 
معيارية وعىل التوايل  )-0،03، -0،25، -0،47(، 
وكانت أعداد اهليئات التعليمية هلذه الوحدات وعىل 

التوايل )494،722،980( مدرس ومدّرسة.
- املستوى املنخفض جدًا: وتبلغ الدرجة املعيارية هلذا 
املستوى  هذا  ضمن  ويقع  )-0،50فأقل(،  املستوى 
وعدد   )0،62-( معيارية  بدرجة  اخلريات  ناحية 
اهليئات التعليمية فيها بلغ )343( مدرس ومدّرسة، 
بلغت  املعيارية  الدرجة  التمر فكانت  أما قضاء عني 
التعليمية ضمن  اهليئات  بلغ عدد  )-0،82(، حيث 
كوهنا  ومدّرسة،  مدرس   )143( التمر  عني  قضاء 
مناطق غري جاذبة للسكان وبالتايل قلة أعداد السكان 

ادى اىل قلة أعداد املدارس.

الجدول)2( توزيع الهيئات التعليمية بح�شب الدرجات 
المعيارية والوحدات الدارية في التعليم الثانوي في قطاع 

تربية محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

عدد املدرسني لعام الوحدات االداريةت
)2019-2018(

الدرجة 
املعيارية

31802،15مركز قضاء كربالء1

-9800،03قضاء احلسينية2

10250،04ناحية احلر3

مركز قضاء عني 4
-1430،82التمر
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-7220،25مركز قضاء اهلندية5

ناحية اجلدول 6
-4940،47الغريب

-3430،62ناحية اخلريات7

6938املجموع8

983،8املتوسط احلسايب9

1020،7االنحراف املعياري10

املصــدر مــن عمــل الباحثــة باالعتــامد عــىل: مجهوريــة 
تربيــة كربــالء، قســم  الرتبيــة مديريــة  العــراق، وزارة 
ــة  ــات حمافظ ــاء، بيان ــعبة االحص ــوي، ش ــط الرتب التخطي

.)2019-2018( الــدرايس  للعــام  كربــالء 

طالب(  ومدر�ض  تلميذ  )معلم  معيار  �شاد�شًا: 

ح�شب الوحدات الدارية في المحافظة

من أجل معرفة كفاءة القوى التعليمية يف التعليم 
من  وحتديدًا  كربالء،  حمافظة  يف  والثانوي  االبتدائي 
التالميذ  حجم  يناسب  بام  وكفايتها  توزيعها  حيث 
املؤرشات  من  بعض  االعتامد  من  فالبد  والطالب، 
وزارة  حددت  فقد  لذا  املحلية،  التخطيطية  واملعايري 
الرتبية معيارًا )معلم/تلميذ ومدرس/طالب( يف كل 
الكوادر  نقص  ألن   ،)3( جدول  الدراسية  املراحل 
التعليمية  املــالكــات  عىل  ضغطًا  يولد  التعليمية 
والتدريسية املتوفرة، حيث يزداد عدد الطلبة بالنسبة 
اخلدمات  كفاءة  من  يقلل  مما  املــدرس،  او  للمعلم 
التعليمية، ان هذه املعايري الكمية تعتمد عىل األهداف 
لتحقيقها  الدولة  تسعى  التي  والتعليمية  الرتبوية 
ضمن املوارد املتوفرة والطرائق الفنية الستغالهلا)4(.   

الجدول )3( المعيار المحلي معلم مدر�ض/تلميذ طالب

املؤسسة الرتبوية ت
طالب\مدرسةطالب\مدرسالتعليمية

19377ابتدائي1

20550ثانوي2

ــد  ــرية حمم ــىل: ام ــامدًا ع ــة اعت ــل الباحث ــن عم ــدر: م املص
عــيل محــزه، يوســف حييــى طعــامس،  كفــاءة التوزيــع 
احللــة،  مدينــة  يف  االطفــال  ريــاض  خلدمــات  املــكان 
جملــة العلــوم االنســانية، كليــة الرتبيــة للعلــوم االنســانية، 

ص351.  ،2016 االول،  العــدد  املجلــد33، 

1.  التعليم االبتدائي 

املؤمترات  سلسلة  يف  التعليم  أمهية  عىل  التأكيد  تم 
العاملية للسكان، فقد دعا املؤمتر العاملي للسكان والتنمية 
قبل  االبتدائي  التعليم  تعميم  اىل رضورة  عام )1994( 
اهلرم  قاعدة  االبتدائي  التعليم  مرحلة  وتعد   ،)5(2015
لذلك  التعليم،  حلقات  وأول  املختلفة  التعليم  ملراحل 
وهو  االساسية  الركيزة  القاعدة  االبتدائي  التعليم  يعد 
حلقات  مؤسسات  يف  وحجاًم  انتشارًا  اكثر  يعد  الذي 

التعليم)6(.

تعتمد الكثري من الدول ومن ضمنها العراق عىل 
لقياس  الدراسية  املراحل  يف  )معلم/تلميذ(  معيار 
خالل  ومن  التعليمية)7(،  اخلدمات  وكفاية  كفاءة 
املعتمد معلم واحد لكل )19(  املعيار املحيل  تطبيق 
اجلــدول)2(  معطيات  حتليل  خــالل  ومــن  تلميذ، 
والشكل البياين )1(، يلحظ ان هناك تباينًا يف توزيع 
القوى العاملة التعليمية يف قطاع تربية كربالء بحسب 
املعيار املحيل املعتمد، إذ بلغ عدد اهليئات التعليمية يف  
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التعليم االبتدائي يف حمافظة كربالء )12194( معلم 
 )260351( التالميذ  عدد  بلغ  حني  يف  ومعلمة، 

تلميذ وتلميذة، يتوزعون عىل )7( وحدات ادارية.

ومن خالل النظر اىل جدول )4( والشكل البياين 
)1( ظهر املؤرش بنحو )معلم لكل 21تلميذ( وهذا 
املعدل اعىل من املعيار املحيل البالغ )معلم لكل 19 

تلميذ(.

أعىل  فبلغ  ــة  االداريـ الــوحــدات  خيــص  فيام  امــا 
بلغ  إذ  احلر  ناحية  يف  )معلم/تلميذ(  ملعيار  معدل 
بسبب  وهذا  تلميذ(   27 لكل  واحد  )معلم  املؤرش 
التعليمية  اهليئات  أعداد  وقلة  التالميذ  أعداد  زيادة 
للمعيار  معدل  أدنى  أما  احلر،  ناحية  يف  واملــدارس 
واحد  )معلم  اهلندية  قضاء  مركز  نصيب  من  فكان 
لكل17تلميذ( بسبب زيادة أعداد اهليئات التعليمية 

يف القضاء وقلة أعداد املدارس. 

كانت  ادارية  وحدات  ثالث  هناك  ان  اىل  إضافة 
مطابقة للمعيار املحيل )معلم واحد لكل 19تلميذ( 
ناحية  الغريب،  اجلدول  ناحية  احلسينية،  )قضاء  هي 
للمعلم  بالنسبة  الكفاءة  حتقق  أهنا  أي  ــريات(  اخل
أما  املعلمني،  أعداد  مع  متوازن  التالميذ  أعداد  ألن 
كربالء  قضاء  مركز  وهي  االداريــة  الوحدات  باقي 
واحد  املؤرش)معلم  فبلغ  التمر  عني  قضاء  ومركز 
لكل21تلميذًا( وهذا اعىل من املعيار املحيل املعتمد. 

الجدول )4( توزيع معدل معلم/تلميذ في التعليم البتدائي 
وبح�شب الوحدات الدارية في محافظة كربالء للعام 

الدرا�شي )2019-2018(

ت
الوحدات 

االدارية

عدد 
املعلمني 
واملعلامت

عدد 
التالميذ

معلم/
تلميذ

مؤرش 
حسب 
املعيار

1
مركز 
قضاء 
كربالء

42959075321/1
اعىل من 

املعيار

2
قضاء 

احلسينية
16783188419/1

مطابق 
للمعيار

3
ناحية 

احلر
26777334927/1

اعىل من 
املعيار

5
مركز 
قضاء 

عني التمر
280590021/1

تقل عن 
املعيار

4
مركز 
قضاء 
اهلندية

14532422417/1
تقل عن 

املعيار

6
ناحية 

اجلدول 
الغريب

11332135119/1
مطابق 
للمعيار

7
ناحية 

اخلريات
6781289019/1

مطابق 
للمعيار

1219426035121/1االمجايل8
اعىل من 

املعيار

-مجهوريــة  عــىل:  اعتــامدًا  الباحثــة  عمــل  املصدر:مــن 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
التخطيــط الرتبــوي، شــعبة االحصاء،بيانــات حمافظــة 

.)2019-2018( الــدرايس  للعــام  كربــالء 
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2. التعليم الثانوي

املوجودة  الثانية  املرحلة  الثانوي  التعليم  يعد 
تقليديًا يف التعليم الرسمي والتي تبدأ من سن 11اىل 
18، أصبح االنقسام بني التعليم االبتدائي والتعليم 
الثانوي اكثر وضوحًا، ليس فقط يف املناهج الدراسية 

ولكن ايضا يف التنظيم )8(.

تطوير  يف  مهمة  مرحلة  الثانوي  التعليم  يمثل 
من  ينتقلون  إذ  واجلسمية  الفكرية  الطلبة  قابليات 
التعليم  مرحلـة  اىل  االبتدائيـة  الدراسـة  مرحلة 
املرحلة  هــذه  خدمات  توفري  يفضل  لــذا  الثانوي 
من  وتنميتهـا  القابليات  هذه  تناسب  بمواصفات 

حيث األبنية واملستلزمات)9(.   

يمثل التعليم الثانوي مرحلة جديدة من االنتقال 
كانت  سواء  الطلبة  مرحلة  اىل  التلمذة  مرحلة  من 
قلة  عن  فضال  التعليمي  املستوى  يف  أو  العمر  يف 
االعداد الداخلة يف هذه املرحلة من التعليم نسبيا من 
االبتدائية  املرحلة  التالميذ يف  جراء ترسب عدد من 
اجلديدة  املرحلة  دخول  دون  خمتلفة حالت  ألسباب 

اجلديدة)10(.  

عدد  ان  يتضح   ،)5( اجلــدول  حتليل  خالل  من 
 )6938( بلغ  الثانوي  التعليم  يف  التدريسية  اهليئات 
الطالب  ــدد  ع بلغ  حــني  يف  ومـــدّرســـة،  ــًا  ــدّرس م
املعتمد  املحيل  املعيار  وبتطبيق  طالب،   )124606(
املعيار  معدل  ان  تبني  طالبًا(   20 لكل  ــدرس  )م

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )4(.

وح�شب  تلميذ(  لكل  )معلم  المحلي  المعيار  مع  البتدائي  التعليم  في  )معلم/تلميذ(  لمعيار  الفعلي  الواقع  مقارنة   )1( ال�شكل 
الوحدات الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(
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للمحافظة بلغ )مدرس واحد لكل 18طالبًا( وهذا 
عدد  زيادة  عىل  دليل  املحيل،  املعيار  عن  يقل  املعدل 
التعليم  يف  الطالب  عدد  وقلة  التدريسية  اهليئات 
الثانوي، ويعزى السبب وراء هذه الزيادة هو افتتاح 
من  قلل  مما    )11( كربالء  يف  اهلية  مدرسة   )36(

أعداد الطالب يف املدارس احلكومية.

الوحدات االدارية فكانت مجيع  اما عىل مستوى 
ماعدا  املحيل  املعيار  عن  تقل  ــة  االداري الوحدات 
فبلغ  املحيل  للمعيار  مطابق  جاء  اهلندية  قضاء  مركز 
)20طالبًا لكل مدرس(، اما باقي الوحدات االدارية 
فجاءت اقل من املعيار املحيل ولكن بمعدالت خمتلفة 
)مدرس  احلر  وناحية  كربالء  قضاء  يف  اعالها  كان 
الوحدات  باقي  ــاءت  وج واحدلكل19طالبًا(، 
مركز  ــريات،  اخل ناحية  احلسينية،  )قضاء  ــة  االداري
بمعدالت  الغريب(  اجلدول  ناحية  التمر،  عني  قضاء 
عىل   )17  ،16  ،15  ،15( بني  تراوحت  متقاربة 
التوايل، كانت املعدالت متقاربة فيام بينها وهذا حيقق 
الكفاءة يف مجيع الوحدات االدارية الن عدد الطالب 

جاء متوازن مع عدد اهليئات التدريسية.

الجدول )5( توزيع معدل مدر�ض /طالب في التعليم الثانوي 
للعام  كــربــالء  محافظة  فــي  ــة  ــ الداري ــدات  ــوح ال وبح�شب 

الدرا�شي )2019-2018(

ت
الوحدات 

االدارية

عدد 
املدرسني 

واملدرسات

عدد 
الطالب

مدرس/
طالب

مؤرش 
حسب 
املعيار

1
مركز قضاء 

كربالء
31805900419/1

يقل عن 
املعيار

2
قضاء 

احلسينية
9801514415/1

يقل عن 
املعيار

10251926319/1ناحية احلر3
يقل عن 

املعيار

4
مركز قضاء 

عني التمر
143233016/1

يقل عن 
املعيار

4
مركز قضاء 

اهلندية
7731517120/1

مطابق 
املعيار

6
ناحية 

اجلدول 
الغريب

494847717/1
يقل عن 

املعيار

7
ناحية 

اخلريات
343521715/1

يقل عن 
املعيار

8
امجايل 

املحافظة
693812460618/1

يقل عن 
املعيار

املصــدر: مــن عمــل الباحثــة باالعتــامد عــىل: مجهوريــة 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
حمافظــة  االحصاء،بيانــات  الرتبوي،شــعبة  التخطيــط 
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  كربالء(،بيانــات 

.)201  -2018(

التعليم  في  )تلميذ/مدر�شة(  معيار  �شابعًا: 
التعليم  في  و)طالب/مدر�شة(  البتدائي 
الثانوي وح�شب الوحدات الدارية في محافظة 

كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

1. التعليم االبتدائي:

 ،)3( البياين  والشكل   )6( اجلــدول  خالل  من 
اتضح ان عدد املدارس يف التعليم االبتدائي ملحافظة 
كربالء )559( مدرسة، وعدد التالميذ )260351( 
بمعدل  املعتمد  املحيل  املعيار  تطبيق  وعند  تلميذًا، 
كربالء  حمافظة  ان  أتضح  مدرسة(،   / تلميذ   377(
جاءت بمؤرش بلغ )691 تلميذًا لكل مدرسة(، وهو 
كفاءة  عىل  سلبًا  يؤثر  وهذا  املعتمد،  املعيار  من  اعىل 
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خدمة التعليم وكفاءة املعلم.

اما عىل مستوى الوحدات االدارية  فظهر هنالك 
املعيار  من  أعىل  مجيعها  وتبني  املــدارس  بعدد  تباين 
بأدنى  جــاءت  الغريب  اجلــدول  ناحية  ماعدا  املحيل 
اقل  تلميذًا لكل مدرسة( وهذا  بواقع )344  مؤرش 
اخلدمة  كفاءة  تتحقق  وهنا  املعتمد  املحيل  املعيار  من 
التعليمية وتتحقق كفاءة املعلم، اما اعىل مؤرش ظهر 
 632( بواقع  احلر  ناحية  يف  هو  اجلدول  خالل  من 
تلميذًا لكل مدرسة( وهذا له تأثري سلبي عىل كفاءة 
التعليم وعدم كفاية املعلمني، يف حني جاءت باملرتبة 
اىل  مرتفع يصل  مركز قضاء كربالء وبمؤرش  الثانية 
الوحدات  باقي  أما  مدرسة(،  لكل  تلميذًا   478(
االدارية )قضاء احلسينية، مركز قضاء اهلندية، مركز 

قضاء عني التمر، ناحية اخلريات( فجميعها سجلت 
بواقع )379،  املعتمد  املحيل  املعيار  مؤرشًا اعىل من 
417، 393، 379( تلميذًا لكل مدرسة عىل التوايل. 

الجدول )6( )عدد التالميذ لكل مدر�شة( في التعليم 
البتدائي ومقارنتها مع المعيار المحلي وح�شب الوحدات 

الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

ت
الوحدات 

االدارية
عدد 

املدارس

عدد 
التالميذ
الفعيل

عدد التالميذ 
حسب 
املعيار 
املعتمد 

املؤرش 
حسب 
املعيار

1
مركز قضاء 

كربالء
19090753478

اعىل من 
املعيار

2
قضاء 

احلسينية
8431884379

اعىل من 
املعيار

11673349632ناحية احلر3
اعىل من 
املعيار 

ال�شكل )2( مقارنة الواقع الفعلي لمعيار )مدر�ض/طالب( في التعليم الثانوي مع المعيار المحلي )مدر�ض لكل 20 طالب( وح�شب 
الوحدات الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )5(.
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4
مركز قضاء 

عني التمر
155900393

اعىل من 
املعيار

5
مركز قضاء 

اهلندية
5824224417

اعىل من 
املعيار

6
ناحية اجلدول 

الغريب
6221351344

اقل من 
املعيار

3412890379اخلريات7
اعىل من 

املعيار

559260351691املجموع8
اعىل من 

املعيار

مجهوريــة  عــىل:  اعتــامدًا  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
حمافظــة  االحصاء،بيانــات  الرتبوي،شــعبة  التخطيــط 
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  كربالء(،بيانــات 

.)2019  -2018(

مما سبق يتضح لنا ان مجيع مدارس حمافظة كربالء 
ناحية  ماعدا  املعتمد  املحيل  املعيار  من  اعىل  جاءت 
الدراسة  منطقة  ان  عىل  يدل  وهذا  الغريب،  اجلدول 
تعاين من نقص يف أعداد املدارس وهذا بدوره يؤدي 
التعليمية مما يؤثر سلبًا  اىل انخفاض مستوى اخلدمة 
دوره  يؤدي  ان  يستطيع  ال  بحيث  املعلم  كفاءة  عىل 
فضاًل  للتالميذ،  العددية  الكثافة  بسبب  الصحيح 
املــدارس،  بعض  يف  والثالثي  ــزدوج  امل ــدوام  ال عن 
التقصري  هلذا  تلتفت  ان  املعنية  للجهات  البد  لذلك 
من خالل بناء مدارس جديدة تتالءم مع واقع أعداد 
التالميذ وتعيني اخلرجيني للتخفيف من الضغط عىل 
دورها  تــؤدي  ان  تستطيع  حتى  التعليمية  اهليئات 
التطور  تواكب  ان  وتستطيع  الصحيح  بالشكل 

احلاصل يف العامل بام خيدم احلركة العلمية. 

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )6(.

ال�شكل )3( مقارنة الواقع الفعلي لمعيار )تلميذ/مدر�شة( في التعليم البتدائي ح�شب الوحدات الدارية  في محافظة كربالء 
للعام الدرا�شي )2018-2019( مع المعيار المحلي المعتمد
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2. التعليم الثانوي:

البياين  والشكل   )7( جدول  مالحظة  خالل  من 
الثانوي  التعليم  يف  ــدارس  امل عــدد  ان  تبني    ،)4(
 )124606( الطالب  وعدد  مدرسة،   )242( بلغ 
)550طالب  املحيل  املعيار  تطبيق  وعند  طالب، 
لكل مدرسة( تبني ان حمافظة كربالء جاءت بمؤرش 
)515طالبًا لكل مدرسة( وهذا اقل من املعيار املحيل 
املعتمد البالغ )550طالبًا لكل مدرسة( وهبذا يمكن 
يستطيع  وبالتايل  التعليمية  للخدمة  الكفاءة  حتقيق 
املدرس من حتقيق كفاءة التعليم واداء دوره العلمي 

واحلصول عىل مستوى درايس جيد للطلبة.

اما عىل مستوى الوحدات االدارية فحققت ناحية 
املدارس يف مرحلة  أعداد  ادنى مستوى بكفاءة  احلر 
لكل  طالب   602( املؤرش  بلغ  اذ  الثانوي  التعليم 
مدرسة( وهذا املؤرش اعىل من املعيار املحيل املعتمد 
اهلندية  قضاء  وجــاء  مــدرســة(،  لكل  )550طالبًا 
باقي  اما  مدرسة(،  لكل  )562طالبًا  بلغ  بمؤرش 
املعيار  من  ادنى  بمؤرش  فجاءت  االدارية  الوحدات 
كربالء،  قضاء  )مركز  كااليت  وهي  املعتمد  املحيل 
ناحية  التمر،  عني  قضاء  مركز  احلسينية،  قضاء 
اجلدول الغريب، ناحية اخلريات( بمؤرش بلغ )536، 
لكل مدرسة عىل  433، 466، 471، 348( طالبًا 

التوايل.

من  الثانوي  التعليم  في  التعليم  خدمة  كفاءة   )7( الجدول 
مع  )طالب/مدر�شة(  لمعيار  الفعلي  الــواقــع  مقارنة  خــالل 
الوحدات  وح�شب  مدر�شة(  لكل  )550طالبًا  المحلي  المعيار 
الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

الوحدات ت
االدارية

عدد 
املدارس

عدد 
املعيارالطالب

املؤرش 
حسب 
املعيار

1
مركز 
قضاء 
كربالء

اقل من 11059004536
املعيار

قضاء 2
اقل من 3515144433احلسينية

املعيار

ناحية 3
3219263602احلر

اعىل 
من 

املعيار

4
مركز 
قضاء 

عني التمر
اقل من 52330466

املعيار

5
مركز 
قضاء 
اهلندية

2715171562
اعىل 
من 

املعيار

6
ناحية 

اجلدول 
الغريب

اقل من 188477471
املعيار

اقل من 155217348اخلريات7
املعيار

اقل من 242124606515املجموع8
املعيار

مجهوريــة  عــىل:  اعتــامدًا  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
حمافظــة  االحصاء،بيانــات  الرتبوي،شــعبة  التخطيــط 
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  كربالء(،بيانــات 

.)2019  -2018(
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الهيئات  عدد  في  والعجز(  )الفائ�ض  ثامنًا: 
الوحدات  ح�شب  والتدري�شية  التعليمية 

الدارية في محافظة كربالء

1. التعليم االبتدائي:

البياين)5(،  والشكل   )8( جــدول  خــالل  من   
اتضح ان عدد املعلمني واملعلامت االمجايل  يف حمافظة 
كربالء بلغ )12194( معلاًم ومعلمة وعدد التالميذ 
من  الدراسة  وأظهرت  تلميذًا،   )260351( بلغ 
خالل معيار الفائض والعجز،أن قطاع الرتبية سجل 
التعليم  يف  ومعلمة  معلٍم   )1506-( يصل  عجزًا 
مستوى  عىل  اما  املحافظة،  مستوى  عىل  االبتدائي 
اهليئات  عدد  يف  عجز  حصل  ــة،  االداري الوحدات 
احلر  )ناحية  هي  ادارية  وحدات  ثالث  يف  التعليمية 

ومركز قضاء كربالء ومركز قضاء عني التمر( بعجز 
اىل )-1183، -481، -31( معلاًم ومعلمة  وصل 
اىل  العجز  ارتفاع  يف  السبب  ويعزى  التوايل،  عىل 
من  الكبري يف كل  السكاين  احلجم  منها  أسباب  عدة 
عدد  زيادة  وبالتايل  كربالء  قضاء  ومركز  احلر  ناحية 
بسبب  التعليمية،  اهليئات  وقلة  والتالميذ  املدارس 
االوضاع  بسبب  االخــرية  اآلونــة  يف  التعيينات  قلة 
عدالة  البالد، فضاًل عن عدم  هبا  متر  التي  واملشاكل 
االدارية،  الوحدات  بني  التعليمية  للهيئات  التوزيع 
الوحدات  بني  التعليمية  اهليئات  لبعض  والتنقالت  
للواسطة  خاضعة  تكون  بعضها  والتي  االداريـــة 

واملحسوبية. 

اهليئات  عدد  يف  احلاصل  للفائض  بالنسبة  اما 

ال�شكل )4(  مقارنة الواقع الفعلي لمعيار )طالب/مدر�شة(مع المعيار المحلي )550طالبًا لكل مدر�شة( وح�شب الوحدات الدارية 
في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )7(.
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التعليمية يف التعليم االبتدائي، يف كل من)مركز قضاء 
اهلندية وناحية اجلدول الغريب(  بلغ )+179،+10( 

معلم ومعلمة.

وجاءت كل من )قضاء احلسينية و ناحية اخلريات( 
مطابقة للمعيار املحيل )معلم لكل 19تلميذ(.

والمعلمات  المعلمين  عدد  في  والعجز  الفائ�ض   )8( الجدول 
لكل  )معلم  المحلي  المعيار  بح�شب  البتدائي  التعليم  في  
19تلميذ( وعلى م�شتوى الوحدات الدارية محافظة كربالء 

للعام الدرا�شي )2019-2018(

ت
الوحدات 

االدارية

عدد 
املعلمني 
واملعلامت

عدد 
التالميذ

 عدد التالميذ 
الفعيل/19

الفائض/
العجز*

1
مركز 
قضاء 
كربالء

4295907534776481-

2
قضاء 

احلسينية
16783188416780

-26777334938601183ناحية احلر3

5
مركز 

قضاء عني 
التمر

280590031131-

4
مركز 
قضاء 
اهلندية

1453242241274179+

6
ناحية 

اجلدول 
الغريب

113321351112310+

7
ناحية 

اخلريات
678128906780

-12194260351137001506االمجايل8

املصدر:من عمل الباحثة اعتامدًا عىل:
تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق،  مجهوريــة   .1
كربــالء، قســم التخطيــط الرتبــوي، شــعبة االحصــاء، 
-2018( الــدرايس  للعــام  كربــالء  حمافظــة  بيانــات 

منشــورة. غــري  بيانــات   ،)2019
* تم استخراج الفائض و العجز من خالل:

1. قسمة عدد التالميذ الفعيل عىل 19.
ــامت  ــني واملعل ــدد املعلم ــن ع ــمة م ــج القس 2. طــرح نات

الفعــيل.
4776=19÷90753:

481-=4776-4295
ــرايف  ــل جغ ــاهني، حتلي ــيل ش ــرم ع ــر أك ــد ينظ ** للمزي
خلصائــص القــوى العاملــة يف التعليــم االبتدائــي والثانوي 
لرتبيــة حمافظــة ذي قــار، رســالة ماجســتري، مصــدر ســابق، 

ص177.

2. التعليم الثانوي 

 من خالل حتليل معطيات اجلدول )9( والشكل 
من  التدريسية  اهليئات  عدد  ان  اتضح    ،)6( البياين 
حمافظة  يف  الثانوي  التعليم  يف  واملدرسات  املدرسني 
حني  يف  ومدرسة،  مدرسًا   )6938( بواقع  كربالء 
وتبني  وطالبة،  طالب   )124606( الطلبة  عدد  بلغ 
أن هناك فائض يصل اىل )+708( مدرس ومدرسة 
عىل مستوى املحافظة، وهناك تباين يف توزيع اهليئات 
التعليمية وبحسب املعيار املحيل وبحسب الوحدات 
فجاء  االدارية  الوحدات  مستوى  عىل  اما  االدارية، 
مدرسًا   )233+( بلغ  فائض  بأعىل  احلسينية  قضاء 
ومدرسة، اما باقي الوحدات االدارية فجاءت )مركز 
قضاء كربالء، ناحية اخلريات، ناحية اجلدول الغريب، 
قضاء  مركز  التمر،  عني  قضاء  مركز  احلــر،  ناحية 
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اهلندية،( بفائض بلغ )+230، +83، +70، +62، 
+26، +14( مدرسًا ومدرسة عىل التوايل.

المدر�شين  عـــدد  ــي  ف الــعــجــز(  )الــفــائــ�ــض    )9( الــجــدول 
المحلي  المعيار  بح�شب  الثانوي  التعليم  فــي  والمدر�شات 
في  الداريــة  الوحدات  م�شتوى  على  20طالب(  لكل  )مدر�ض 

محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

ت
الوحدات 

االدارية

عدد 
املدرسني 

واملدرسات

عدد 
الطالب

حسب 
املعيار املحيل 

املعتمد
الفائض

1
مركز قضاء 

كربالء
3180590042950230+

2
قضاء 

احلسينية
98015144757223+

+10251926396362ناحية احلر3

4
مركز قضاء 

عني التمر
143233011726+

4
مركز قضاء 

اهلندية
7731517175914+

6
ناحية اجلدول 

الغريب
494847742470+

7
ناحية 

اخلريات
343521726083+

8
امجايل الفائض 

يف املحافظة
69381246066230708+

مجهوريــة  عــىل:  باالعتــامد  الباحثــة  عمــل  املصدر:مــن 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
ــة  ــات حمافظ ــاء، بيان ــعبة االحص ــوي، ش ــط الرتب التخطي
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  بيانــات  كربــالء(، 

 .)2019  -2018(

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )8(.

ال�شكل )5( الفائ�ض والعجز في عدد )المعلمين والمعلمات( بح�شب المعيار )معلم لكل 19تلميذًا( وعلى م�شتوى الوحدات 

الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي)2019-2018( 
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الهيئات  عدد  في  والعجز  الفائ�ض  تا�شعًا: 
البنين  مدار�ض  في  والتدري�شية  التعليمية 
في  الدارية  الوحدات  ح�شب  والبنات 

المحافظة

1. التعليم االبتدائي:
أ-مدارس البنني يف التعليم االبتدائي: من خالل 
حتليل معطيات اجلدول )10( والشكل البياين )7(، 
البنني  مدارس  يف  التعليمية  اهليئات  عدد  أن  يلحظ 
ومعلمة،  معلم   )5507( بلغ  االبتدائي  التعليم  يف 
 )109126( التالميذ)الذكور(  عدد  بلغ  حني  يف 
بحسب  التعليمية  اهليئات  توزيع  من  تبني  تلميذًا، 
عجز  هناك  ان  والعجز(،  )الفائض  املحيل  املعيار 

البنني  مـــدارس  يف  ومعلمة  معلاًم   )236-( بلغ 
الوحدات  مستوى  عىل  اما  املحافظة،  مستوى  عىل 
يف  عجز  معدل  اعىل  احلر  ناحية  سجلت  ــة،  االداري
عدد اهليئات التعليمية بواقع )-619( معلاًم ومعلمة، 
ويعزى هذا العجز لعدة اسباب منها الزيادة السكانية 
مما ادى اىل زيادة عدد التالميذ، فضاًل عن سوء توزيع 
كل  وسجل  الصحيحة،  بالصورة  التعليمية  اهليئات 
ناحية  التمر،  عني  قضاء  مركز  احلسينية،  )قضاء  من 
 ،76-( بلغ  عجز  اخلريات(  ناحية  الغريب،  اجلدول 

-74، -36،-12( معلاًم ومعلمة عىل التوايل.

التي سجلت فائض بعدد  اما الوحدات االدارية 
املعلمني واملعلامت هي كل من )مركز قضاء كربالء، 
معلاًم   )46+  ،335+( بواقع  اهلندية(  قضاء  مركز 

ومعلمة عىل التوايل. 

ال�شكل )6( الفائ�ض في عدد المدر�شين والمدر�شات في التعليم الثانوي بح�شب المعيار المحلي )مدر�ض لكل 20 طالب( على م�شتوى 
الوحدات الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )9(.
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المعلمين  ــدد  ع فــي  الــعــجــز(  و  )الــفــائــ�ــض   )10( ــجــدول  ال
والمعلمات في التعليم البتدائي لمدار�ض البنين فقط بح�شب 
المعيار المحلي )معلم لكل 19 تلميذًا( على م�شتوى الوحدات 

الدارية في كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

ت
الوحدات 

االدارية
اهليئات 
التعليمية

عدد 
التالميذ
)البنني(

املعيار)العدد 
الفعيل للتالميذ 
الذكور/19(

الفائض/
العجز

)املعلمني 
واملعلامت(

1
مركز 
قضاء 
كربالء

2052288191517535+   

2
قضاء 

احلسينية
8091681288576-

-1148335731767619ناحية احلر3

4
مركز 

قضاء عني 
التمر

57248013174-

5
مركز 
قضاء 
اهلندية

6961236465046+

6
ناحية 

اجلدول 
الغريب

443911147936-

7
ناحية 

اخلريات
302596731412-

8
امجايل 

العجز يف 
املحافظة

55071091265743236-

مجهوريــة  عــىل:  اعتــامدًا  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
قســم  كربــالء،  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
التخطيــط الرتبــوي، شــعبة االحصــاء، بيانــات حمافظــة 
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  بيانــات  كربــالء(، 

.)2019  -2018(

ال�شكل )7( )الفائ�ض والعجز( في عدد المعلمين والمعلمات في التعليم البتدائي لمدار�ض البنين فقط بح�شب المعيار المحلي 
)معلم لكل 19 تلميذًا( على م�شتوى الوحدات الدارية في كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )10(.
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من خالل  التعليم االبتدائي:  البنات يف  ب-مدارس 
 )8( البياين  والشكل   )11( اجلدول  معطيات  حتليل 
البنات  مدارس  التعليمية يف  اهليئات  ان عدد  يتضح 
)البنات(  التالميذ  عدد  وان  معلمة،   )5507( بلغ 
وان  تلميذة،   )109126( بلغ  االبتدائي  التعليم  يف 
حسب  التعليمية  اهليئات  توزيع  يف  تباينًا  هنالك 
الوحدات االدارية، ومن خالل تطبيق املعيار املحيل 
والعجز  والفائض  19تلميذ(  لكل  )معلم  املعتمد 
وجد ان مدارس البنات تعاين من عجز بلغ )-451( 

معلمة عىل مستوى املحافظة.

اما عىل مستوى الوحدات االدارية سجلت ناحية 
احلر أعىل معدل للعجز بلغ )-307( معلمة، ويعزى 
السبب اىل زيادة عدد السكان يف ناحية احلر وبالتايل 
وقلة  )البنات(  التالميذ  وعدد  املدارس  عدد  زيادة 
املعلامت، يف حني سجل كل من )مركز قضاء كربالء، 
قضاء  اخلـــريات،  ناحية  التمر،  عني  قضاء  مركز 
 ،174-( بواقع  املعلامت  عدد  يف  عجزًا  احلسينية( 

-38، -22، -5( معلمة عىل التوايل.

اهلندية  قضاء  )مركز  من  كل  سجلت  حني  يف 
وناحية اجلدول الغريب( فائضًا مقداره )+89، +6( 

معلمة عىل التوايل.

في   المعلمات  عــدد  في  والعجز(  )الفائ�ض   )11( الجدول 
المعيار  بح�شب  فقط  البنات  لمدار�ض  البتدائي  التعليم 
المحلي )معلمة لكل 19 تلميذة( وبح�شب الوحدات الدارية 

في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

ت
الوحدات 

االدارية
عدد 

املعلامت

عدد 
التالميذ
)البنات(

العدد الفعيل 
للتلميذات 

19/

الفائض 
والعجز

)املعلامت(

1
مركز قضاء 

كربالء
2002413412176174-

-591113335965قضاء احلسينية2

-55816441865307ناحية احلر3

4
مركز قضاء عني 

التمر
91244412938-

5
مركز قضاء 

اهلندية
6631090557489+

6
ناحية اجلدول 

الغريب
48090154746+

-272557729422ناحية اخلريات7

8
امجايل العجز يف 

-4657970565108451املحافظة

مجهوريــة  عــىل:  اعتــامدًا  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
التخطيــط الرتبــوي، شــعبة االحصــاء، بيانــات حمافظــة 
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  بيانــات  كربــالء(، 

.)2019 -2018 (
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2. التعليم الثانوي

من  يلحظ  الثانوي:  التعليم  يف  البنني  أ-مدارس 
عدد  ان  البياين)9(،  والشكل   )12( اجلدول  خالل 
 )3191( بلغ  الثانوي  التعليم  يف  التدريسية  اهليئات 
الثانوي  التعليم  طلبة  ــدد  وع ومــدرســة  مــدرســًا 
هنالك  ان  واتضح  طالبًا،   )65355( بلغ  )البنني( 
عجزًا بأعداد اهليئات التدريسية يف مدارس البنني يف 
 )77-( بلغ  املحافظة  مستوى  عىل  الثانوي  التعليم 
)20طالبًا  املحيل  املعيار  حسب  ومدرسة،  مدرس 
لكل مدرس( و)الفائض والعجز( يف التعليم الثانوي 

ملحافظة كربالء للعام الدرايس )2019-2018(.

اما عىل مستوى الوحدات االدارية فسجل مركز 

قضاء كربالء اعىل معدل للعجز بلغ )-126( مدرسًا 
من  كل  سجل  حني  يف  البنني،  مدارس  يف  ومدرسة 
)مركز قضاء اهلندية وناحية احلر(عجزًا بلغ )-67، 
-35( مدرسًا ومدرسة عىل التوايل يف مدارس البنني.

اما بالنسبة للوحدات االدارية التي سجلت فائضًا 
يف  البنني  مدارس  يف  واملدرسات  املدرسني  عدد  يف 
ناحية  الثانوي هي كل من )قضاء احلسينية،  التعليم 
عني  قضاء  مركز  الغريب،  اجلــدول  ناحية  اخلــريات، 
 )12+  ،28+  ،46+  ،65+( بلغ  بفائض  التمر( 

مدرسًا ومدرسة عىل التوايل.

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )11(.

ال�شكل )8( )الفائ�ض والعجز( في عدد المعلمات في التعليم البتدائي لمدار�ض البنات فقط بح�شب المعيار المحلي )معلمة لكل 
19 تلميذة( وبح�شب الوحدات الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(
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الجدول )12( )لفائ�ض والعجز( في عدد الهيئات التدري�شية 
المعيار  بح�شب  فقط  البنين  لمدار�ض  الثانوي  التعليم  في 
الوحدات  م�شتوى  وعلى  طالب(   20 لكل  )مــدر�ــض  المحلي 
الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

الوحدات ت
االدارية

عدد 
اهليئات 

التدريسية

عدد الطلبة 
البنني)الفعيل(

املعيار املحيل 
الطلبة 

الذكور/20

الفائض 
)املدرسني 

واملدرسات(

1
مركز 
قضاء 
كربالء

1525330241651126-

2
قضاء 

احلسينية
509887344465+

3
ناحية 

احلر
386842842135-      

4
مركز 
قضاء 

عني التمر
6310105112+

5
مركز 
قضاء 
اهلندية

350834541767-

6
ناحية 

اجلدول 
الغريب

215373218728+

7
ناحية 

اخلريات
14319439746+

8
امجايل 

العجز يف 
املحافظة

319165355326877-

مجهوريــة  عــىل:  اعتــامدًا  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
التخطيــط الرتبــوي، شــعبة االحصــاء، بيانــات حمافظــة 
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  بيانــات  كربــالء(، 

.)2019  -2018(

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )12(.

ال�شكل )9( )لفائ�ض والعجز( في عدد الهيئات التدري�شية في التعليم الثانوي لمدار�ض البنين فقط بح�شب المعيار المحلي )مدر�ض 
لكل 20 طالبًا( وعلى م�شتوى الوحدات الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(
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من  الثانوي:  التعليم  يف  البنات  ــدارس  م ب- 
والشكل   ،)13( ــدول  اجل معطيات  حتليل  خــالل 
مدارس  يف  املدّرسات   عدد  ان  تبني   ،)10( البياين 
البنات يف التعليم الثانوي بلغ )3102( مدرسة، يف 
ويلحظ  طالبة،   )58381( الطالبات  عدد  بلغ  حني 
املعيار  بحسب  املدرسات  توزيع  يف  تباينًا  هناك  أن 
املحيل املعتمد )20 طالبة لكل مدرسة( و )الفائض 
والعجز(، وظهر ان  حمافظة كربالء سجلت  فائضًا 
بأعداد املدرسات يف مدارس البنات بواقع )+183( 

مدرسة.

اما عىل مستوى الوحدات االدارية، فسجل مركز 
 )152+( بلغ  بالفائض  معدل  اعىل  كربالء  قضاء 
احلسينية،  )قضاء  من  كل  سجل  حني  يف  مدرسة، 
فائضًا  اهلندية(  قضاء  مركز  التمر،  عني  قضاء  مركز 

مقداره )+66، +5،+4( مدّرسة عىل التوايل.

مدارس  يف  املدرسات  بعدد  عجز  ظهر  حني  يف   
من  كل  وهي  ــة  االداري الوحدات  بعض  يف  البنات 
)ناحية احلر، ناحية اجلدول الغريب، ناحية اخلريات( 
عىل  مدّرسة   )5-،13-  ،26-( اىل  يصل  بعجز 

التوايل.  

في  المدر�شات  عدد  في  والعجز(  )الفائ�ض   )13( الجدول 
التعليم الثانوي لمدار�ض البنات فقط بح�شب المعيار المحلي 
)مدر�شة لكل 20 طالبة( وعلى م�شتوى الوحدات الدارية في 

محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

الوحدات االداريةت
عدد اهليئات 

التدريسية
عدد الطلبة 

البنات
املعيار 
املحيل

فائض/
عجز

1
مركز قضاء 

كربالء
1663302141511152+

+350567028466قضاء احلسينية2

-458967848426ناحية احلر3

4
مركز قضاء عني 

التمر
601107555+

5
مركز قضاء 

اهلندية
26151442574+

6
ناحية اجلدول 

الغريب
181388819413-

-12926801345ناحية اخلريات7

8
امجايل الفائض يف 

املحافظة
310258381

2919
183+

مجهوريــة  عــىل:  اعتــامدًا  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
التخطيــط الرتبــوي، شــعبة االحصــاء، بيانــات حمافظــة 
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  بيانــات  كربــالء(، 

.)2019  -2018(
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ال�شتنتاجات

اظهرت الدراسة ان هناك تباينًا يف توزيع القوى . 1
العاملة التعليمية يف قطاع تربية كربالء بحسب 
اهليئات  عدد  بلغ  إذ  املعتمد،  املحيل  املعيار 
حمافظة  يف  االبتدائي  التعليم  جمال  يف  التعليمية 
كربالء )12194( معلاًم ومعلمة، يف حني بلغ 
وتلميذة،  تلميذًا   )260351( التالميذ  عدد 

يتوزعون عىل )7( وحدات ادارية.
تبني ان معدل )معلم/تلميذ( يف حمافظة كربالء . 2

اعىل  املعدل  وهذا  لكل 21تلميذًا(  )معلم  بلغ 
من املعيار املحيل املعتمد البالغ )معلم لكل 19 

تلميذًا(.

معدل . 3 أعىل  فبلغ  االدارية  الوحدات  خيص 
ملعيار)معلم/تلميذ( يف ناحية احلر اذ بلغ )معلم 
واحد لكل 27 تلميذًا( وهذا بسبب زيادة اعداد 
التالميذ وقلة اعداد اهليئات التعليمية واملدارس 

يف ناحية احلر.
اعىل . 4 سجلت  احلر  ناحية  ان  الدراسة  اظهرت 

عجز عىل مستوى الوحدات االدارية يف أعداد 
)املعلمني واملعلامت( و)املدرسني واملدرسات( 

وعدد املدارس يف التعليم االبتدائي. 
الثانوي . 5 التعليم  يف  اهلية  مدرسة   )36( افتتاح 

يف حمافظة كربالء مما قلل من اعداد الطالب يف 
املدارس الثانوية.

أن قطاع الرتبية سجل عجزًا يصل )-1506( . 6
معلاًم ومعلمة يف التعليم االبتدائي عىل مستوى 

ال�شكل )10( )الفائ�ض والعجز( في عدد المدر�شات في التعليم الثانوي لمدار�ض البنات فقط بح�شب المعيار المحلي )مدر�شة لكل 
20 طالبة( وعلى م�شتوى الوحدات الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )13(.
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املحافظة.
بلغ . 7 بمؤرش  جاءت  كربالء  حمافظة  ان  تبني 

من  اعىل  وهو  مدرسة(،  لكل  تلميذًا   691(
املعيار املحيل املعتمد وهذا يؤثر سلبًا عىل كفاءة 

خدمة التعليم وكفاءة املعلم.
تبني ان هناك عجزًا بلغ )-236( معلاًم ومعلمة . 8

عىل  االبتدائي  التعليم  يف  البنني  مدارس  يف 
مستوى املحافظة.

بلغ . 9 عجز  من  تعاين  البنات  مدارس  ان  وجد 
عىل  االبتدائي  التعليم  يف  معلمة   )451-(

مستوى املحافظة.
اتضح ان هنالك عجز بأعداد اهليئات التدريسية . 10

عىل  الثانوي   التعليم  يف  البنني  مدارس  يف 
مستوى املحافظة بلغ )-77( مدرسًا ومدرسة،

وظهر ان حمافظة كربالء سجلت فائضًا بأعداد . 11
 )183+( بواقع  البنات  مدارس  يف  املدرسات 

مدرسة.

التو�شيات

الوظيفية . 1 الدرجات  اطالق  عملية  يف  التخطيط 
حسب الوحدة االدارية لسكن املعلم او املدرس 
وفق الرقعة اجلغرافية للمدارس التي بحاجة هلم.

احلاجة . 2 حسب  الوظيفية  الدرجات  تكون  ان 
للنوع والتخصص.

حسب . 3 التعليمية  للكوادر  التنقالت  تكون  ان 
املعلم  وسكن  للمدرسة  اجلغرافية  الرقعة 

واملدرس.
خارج . 4 التعليمية  للهيئات  تدريبية  دورات  عمل 

البلد لالستفادة من التجارب العاملية الناجعة يف 
جمال التعليم.

زيادة نسبة موازنة وزارة الرتبية من املوازنة العامة . 5
بام يمكن من بناء مدارس جديدة للتخفيف من 
يعطي  مما  املدارس،  يف  للطلبة  العددية  الكثافة 
دوره  لتأدية  واملدرس  للمعلم  اوسع  مساحة 

وزيادة كفاءته.
املوارد . 6 تنمية  اجل  من  الشاملة  اخلطط  وضع 

التعليمي واالستفادة  القطاع  البرشية واملادية يف 
من  املجال  هذا  يف  املتقدمة  الدول  جتارب  من 
وتقويمها  املناهج  واصالح  االبنية  تشييد  حيث 
التي  والتعليمية  الرتبوية  التطورات  يواكب  بام 
وامكانية  العقلية  الطالب  قدرات  مع  تتالءم 
ما  وفق  معوقات  او  صعوبات  دون  تدريسها 

يتوفر من امكانات.
املعايري . 7 مع  التدريسية  اهليأة  مطابقة  عىل  العمل 

تعاين  املدارس  اغلب  لكون  العاملية  او  املحلية 
تتمكن  لكي  التدريسية  الكوادر  يف  نقص  من 
ومعاجلة  مستقباًل  املناسبة  الكفاءة  حتقيق  من 
تطبيق  اجل  من  الكادر  تواجه  التي  الصعوبات 

واجباته بأرحيية وبدرجة عالية من الرضا.

الهوام�ض والم�شادر والمراجع

خلف حسني عيل الدليمي،ختطيط اخلدمات املجتمعية ( 1)
والبنية التحتية )اسس، معايري، تقنيات(،الطبعة الثانية 

دار صفاء للنرش والتوزيع، عامن،2015، ص62.

املكاين ( 2) التوزيع  كفاءة  اجلمييل،  سلامن  كاظم  رياض 
للخدمات املجتمعية )التعليمية والصحية والرتفيهية( 
الرتبية  كلية  دكتوراه،  اطروحة  كربالء،  مدينة  يف 
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منشورة(،  2007)غري  بغداد،  جامعة  رشد(،  )ابن 
ص249.

(3 ) Le Boterf  G, Construire les competences  
 individuelles et collective, ed. Organisation,

 2000, p.45

للقوى ( 4) املكاين  التباين  اخلزعيل،  حسن  كاظم  حيدر 
العاملة التعليمية يف حمافظة صالح الدين، كلية الرتبية 

)ابن رشد(، جامعة بغداد،  2018، ص77.

الديموغرافية )دراسة ( 5) مبادئ علم  يونس محادي عيل، 
االردن،  عامن،  للنرش،  وائل  دار  ط1،  السكان(، 

2010، ص351.

التعليمي لسكان حمافظة ذي ( 6) باقر مجعة،الرتكيب  امحد 
ماجستري  رسالة   ،)2014-1997( من  للفرتة  قار 
بغداد،  جامعة  رشد،  الرتبية،ابن  كلية  منشورة(  )غري 

2017، ص 17.

خلف حسني الدليمي، ختطيط اخلدمات املجتمعية دار ( 7)
الطبعة االوىل،  التوزيع،عامن  االردن،   للنرش  الصفاء 

2009، ص98.

(8 ) https//www.britannica.com, Michael Ray,   
Secondary Education, 2008, P.1

بعقوبة، ( 9) ملدينة  التعليمية  الوظيفة  مهدي،  مجيل  ندى 
جامعة  الرتبية،  كلية  منشورة(،  ماجستري)غري  رسالة 

املستنرصية، 2004، ص144.

املكاين ( 10) التوزيع  تباين  كاظم،  احلسني  عبد  عباس 
)اطروحة  البرصة،  مدينة  يف  املجتمعية  للخدمات 
 ،2002 البرصة،  جامعة  اآلداب،  دكتوراه(، كلية 

ص158.
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آلية مقترحة لتنمية السياحة في محافظة كربالء المقدسة وتطويرها

الملخ�ض

تتميز حمافظة كربالء بامتالكها ثراًء تارخييًا عريقًا، فهي غنية بموروثاهتا الدينية خاصة احتضاهنا مرقد االمام 
املدينة  تنترش يف  كام  والصاحلني،  األولياء  بن عيل، فضاًل عن   العباس  أخيه  بن عيل ومرقد  احلسني 
وضواحيها العديد من املقامات واملعامل اإلسالمية، كاملدارس واحلسينيات واملكتبات ذات الطراز اإلسالمي، 
وكـذلك وجـود مقومات طبيعية يف اقضية املحافظة )بحرية الرزازة، عني التمر، اهلندية( باإلضافة اىل املواقع 

االثرية )حصن األخيض، كهوف الطار، قرص شمعون، إلخ( والرتاثية كالبيوت واحلاممات واألسواق.

لذا هيدف البحث إىل تسليط الضوء عىل املقومات السياحية يف املحافظة كربالء كافة واملعوقات التي تعرتض 
تنميتها وتطويرها واستغالهلا بشكل أمثل لتكون مركزًا سياحيًا حمليًا وعامليًا، وما يمكن أن نتالفاه عرب اعتامد 
بعد وفق أسس  تستغل  مل  التي  املقومات  تلك  لتنظيم عمل  اسرتاتيجية مدروسة  احلكومة سياسات ختطيطية 
علمية، لذلك سيتم اقرتاح اسرتاتيجية سياحية شاملة للمحافظة تدعم االقتصاد الوطني ملا حتققه من إيرادات 
الزائرين عىل مدار السنة فضاًل عن دعم احلياة االقتصادية واالجتامعية ألبناء  سياحية متواصلة نتيجة لتوافد 

املحافظة، وسيتم اإلعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييل بغية الوصول إىل تلك األهداف.

وتويص الدراسة بأمهية وجود إسرتاتيجية سياحية تنموية لقطاع السياحة يف حمافظة كربالء يتم فيها استثامر 
املقومات السياحية يف املحافظة كافة، سواء كانت دينية أو أثرية أو تراثية أو طبيعية دون تركيز عىل مقوم سياحي 
دون اآلخر، مما يؤدي إىل إمهال األشكال األخرى من مقومات السياحة واالعتامد عىل معامل معينة فقط، كام أن 
اإلهتامم بكافة املقومات سيوفر مـردودًا ماديًا اقتصاديًا واجتامعيًا ينعكس عىل اقتصاد املحافظة من خالل توفري 

دخول إضافية وفرص عمل لألفراد.

الكلامت املفتاحية: املقومات السياحية، اإلسرتاتيجية، التنمية السياحية.
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Suggested mechanism for developing tourism in Karbala Governorate

Assist.instructor

Abeer Mortadha Hamid Al-Saadi
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Abstract

Karbala province is characterized with a rich history and a religious heritage, due to having 
the holy shrines of Imam Hussein Bin Ali (peace be upon him) and his brother Al-Abbas (peace 
be upon him), along with the shrines of companions and loyalists, not to mention the many 
Islamic monuments, such as religious schools, Haseniyahs, and Islamic-style libraries. This 
holy city also has  a number of natural landmarks such as Lake Razazah, Ain al-Tamr, Al-
Hindiya, in addition to the archaeological and heritage sites including Al-Ukhaidur castle, Al-
Tar caves, and Shamoun castle, or the urban spots like ancient homes, baths, and markets …etc.

Therefore, the research aims to shed the light on all of tourism potentials in Karbala 
governorate, and the most prominent obstacles that impede their development and exploitation 
properly, in order to turn this city into a local and global tourist hub through adopting deliberate 
strategic planning policies by the government to regulate the work of those unexploited 
potentials in accordance to scientific foundations. Thus, a comprehensive tourism strategy for 
the governorate, will be proposed through which supports the national economy due to its role 
in tourism continuous revenues throughout the flocking of tourists over the year, as well as to 
support for the economic and social life of the city's residents.

The descriptive analytical method will be relied upon in order to reach those goals. The 
study recommends the importance of a development tourism strategy for the tourism sector in 
Karbala, where tourism potentials in the governorate are exploited, whether they were religious, 
archaeological, heritage, or natural, without focusing on a tourist segment without the others, 
which will lead to neglecting other segments of tourism and relying on certain landmarks only. 
The attention given to all the potentials will provide economic and social financial returns that 
will reflect on the economy of the governorate through the provision of additional incomes and 
employment opportunities for individuals.

Key words: tourist potentials, strategy, tourist development.
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آلية مقترحة لتنمية السياحة في محافظة كربالء المقدسة وتطويرها

المقدمة 

الدينية  املحافظات  إحــدى  كربالء  حمافظة  تعد 
سياحية  بمقومات  تنفرد  كوهنا  العراق،  يف  املهمة 
اإلمــام  مرقدا  أمهها  الدينية  كاملقومات  متعددة 
وكذلك   ،عيل بن  العباس  وأخيه   احلسني
توافر املقومات الطبيعية )بحرية الرزازة، عني التمر، 
ومقومات  عوامل  عن  فضاًل  احلسينية(،  اهلندية، 
التي تنترش يف املحافظة منها )حصن  اجلذب االثرية 
الخ(،  قرص شمعون..   - الطار  - كهوف  االخيض 
يضاف إىل ذلك عوامل ومقومات اجلذب السياحي 
الدينية  واملقامات  واحلسينيات  كاملساجد  االخرى 
واحلاممات  والبيوت  واملكتبات  الدينية  واملــدارس 
واألسواق التي متتاز بفنون العامرة االسالمية النابعة 
الرشقية  واصوهلا  قدمها  يف  الراسخة  جذورها  يف 
وُاسسه  الرفيع  االســالمــي  الفن  من  واملستوحاة 
احلياة  يف  والبارز  الفعال  الدور  هلا  كان  التي  اجلاملية 
كربالء  حمافظة  يف  والسياحة  االجتامعية  الثقافية 
إمكانية  فإن  لذلك  الدينية،  بخصوصيتها  املقدسة 
اإلستفادة من هذا القطاع تعطي فرصة كبرية إلقامة 
املنشآت واملرافق السياحية يف املدينة واملناطق املحيطة 
واملراكز  واملطاعم  االسرتاحة  ودور  كالفنادق  هبا 
املنتوجات الصناعية واحلرف  بيع  التجارية وحمالت 
من  املحافظة  هذه  تتمتع  ما  عن  فضاًل  اليدوية،هذا 
االثارية  كاملقومات  األخــرى  السياحية  املقومات 
من  والصيد، وغريها  والتخيم  والرتفيهية،  والثقافية 

املقومات. 

ومن املالحظ أن أعداد الوافدين ألغراض دينية 
تتزايد عىل مدار العام، ولكن يرافق ذلك قصوٌر كبرٌي 
خطة  وضع  يتطلب  مما  السياحي  العرض  جانب  يف 
إسرتاتيجية طويلة األمد هتتم بالسياحة الدينية، فضاًل 
طريق  عن  األخــرى  السياحية  األنــامط  تنشيط  عن 
لتكون  والطبيعية  والرتاثية  االثرية  باملواقع  اإلهتامم 
الدينية  املواقع  خطة سياحية طويلة األمد مع تطوير 
تنمية  يف  التوازن  مبدأ  وحتقيق  والرتاثية،  واألثرية 

املعامل السياحية كافة خللق تنمية سياحية مستدامة.

املبحث  سلط  مباحث،  ثالثة  عىل  البحث  ُقّسم 
حمافظة  يف  السياحية  املقومات  عىل  الضوء  األول 
السياحي  الواقع  الثاين  املبحث  وعــرض  كربالء، 
يف  السياحية  ــؤرشات  املـ حتليل  عــرب  املحافظة  يف 
املبحث  وتناول  تواجهها،  التي  والعقبات  املحافظة 
املواقع  لتنمية وتطوير  املقرتحة  الثالث االسرتاتيجية 
السياحية يف حمافظة كربالء، فضاًل عن اإلستنتاجات 

والتوصيات. 

اأهمية البحث 

مكانتها  تتبوأ  السياحي  القطاع  صناعة  أخذت 
العامل  بلدان  من  العديد  يف  االقتصادي  ودورهــا 
السياحة  مقومات  متتلك  التي  البلدان  وخصوصًا 
)الدينية، األثرية، الطبيعية... الخ(، إذ تعتمد بعض 
ناجتها  تكوين  يف  السياحي  القطاع  عىل  البلدان  هذه 
ــرادات  إي مصادر  من  مهاًم  مصدرًا  كوهنا  املحيل، 
القطاع  هــذا  يملكه  ما  ذلــك  إىل  يضاف  الــدولــة، 
القطاعات  بقية  مع  ممتدة  اقتصادية  تشابكات  من 

االقتصادية األخرى.
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م�شكلة البحث 

قطاع  ألمهية  اإلسرتاتيجية  الرؤية  ضعف  إنَّ 
ويف  عام  بشكل  العراق  يف  مقوماته  وتنمية  السياحة 
املحافظة كربالء بشكل خاص أدى إىل إمهال واندثار 
العديد من املواقع األثرية والرتاثية والطبيعية، فضاًل 
عن الفرص التنموية واإلستثامرية التي قد تنتفع منها 
تأهيلية  تنموية  إسرتاتيجية  لو وضعت  فيام  املحافظة 

لتلك املواقع السياحية. 

فر�شية البحث

األثرية  املواقع  من  العديد  كربالء  حمافظة  متتلك 
التنمية  تدعم  أن  يمكن  التي  والطبيعية  والرتاثية 
إسرتاتيجية  توافرت  ما  إذا  املحافظة،  يف  املستدامة 
تنموية شاملة تعمل عىل تنمية، وتطوير، وتأهيل كافة 

املقومات السياحية يف املحافظة.

اأهداف البحث 

هيدف البحث إىل:

التعرف عىل املعامل السياحية للمحافظة.. 1
السياحي يف املحافظة . 2 القطاع  التعرف عىل واقع 

املبيت،  ليايل  الزائرين،  )أعداد  عن طريق حتليل 
اإليرادات  األّسة،  أعداد  الفنادق،  أعداد 
من  إلخ  السياحية...  املرصوفات  السياحية، 

املؤرشات األخرى(.
يف . 3 السياحة  لتنمية  مقرتحة  إسرتاتيجية  وضع 

املحافظة كربالء املقدسة وتطويرها.

منهجية البحث

وذلك  التحلييل  الوصفي  املنهج  الباحث  اعتمد 
والبيانات  العربية  املــصــادر  مراجعة  طريق  عــن 

واإلحصائيات املتاحة. 

المبحث الول: المقومات ال�شياحية في 

محافظة كربالء

متتلك املحافظة العديد من املقومات واإلمكانات 
التي قد جتعلها احدى املدن السياحية يف العامل، وان 
استغالل مقومات اجلذب السياحي الدينية واالثرية 
تنشيط  يف  كبري  بشكل  يساهم  والطبيعية  والرتاثية 
احلركة السياحية بشكل عام يف املحافظة، ويثري الدافع 
الرحلة  حتقيق  نحو  السائح  سلوك  لتوجيه  واحلافز 
ــرادات  إي حتقق  املحافظة  فــإن  وبالتايل  السياحية، 
االقتصادية  التنمية  حتقيق  عىل  تساعدها  اقتصادية 
يف  السياحية  املقومات  تقسم  والبيئية.  واإلجتامعية 

املحافظة إىل:

اأوًل:- المقومات الطبيعية: 

املناخ. 1

يميل مناخ كربالء إىل اإلعتدال عىل الرغم من أنه 
مناخ حار جاف صيفًا وبارد قارص شتاًء، فتكون يف 
 45( معدهلا  العظمى  احلرارة  درجة  الصيف  فصل 
يف  اإلنخفاض  يصل  حني  يف  آب  شهر  يف  درجــة(  
املسجلة  الدرجة  )4 درجة(، وهذه  اىل  الثاين  كانون 
إىل  بالقياس  الدافئة  املناطق  تعّد من  الشتاء  يف فصل 
الدول املجاورة الباردة، وبذلك تكون مناطق جذب 
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بأمطار  وتتأثر  األمطار  بقلة  وتتميز كربالء  سياحي، 
حوض البحر املتوسط)1(.

املوقع:. 2

موقعها  ناحية  من  املقدسة  كربالء  حمافظة  تتمتع 
مطاري  من  لقرهبا  وذلــك  متميِز  بموقع  اجلغرايف 
النجف وبغداد الدوليني، وكذلك من ناحية الطرق 
فضاًل  املــجــاورة،  املحافظات  مع  الرابطة  الربية 
بني  الربي  احلج  لطريق  بالنسبة  املميز  موقعها  عن 

)النخيب ومنفذ عرعر(.

التوزيع الطبيعي للمعامل السياحية يف حمافظة:. 3

تتمتع حمافظة كربالء ببيئة طبيعية متنوعة ومتعددة 
خاصة عىل اجلهة الغربية  للمدينة فقضاء عني التمر 
دبس  أيب  عيون  مثل  الكربيتية  بعيونه  اشتهر  الذي 
وعني مريزا وعني ام السبب وعني أم الكواين وعني 
تعد  السنة  أيام  طوال  فيها  املياه  تتدفق  التي  الضباط 
السياح  يقصدها  التي  السياحي  اجلذب  مناطق  من 
بموقعها  والتمتع  والــعــالج  اإلستشفاء  لغرض 
لكثرة  اإلســم  هبذا  القضاء  هذا  وسمي  الطبيعي، 
أنواع التمور واشتهارها بغابات النخيل، فضاًل عن 
املياه اجلوفية التي متتلكها املنطقة وسامهت يف انتشار  
بساتني الرمان.فضاًل عن ذلك حيوي القضاء العديد 
له  منها  والبعض  املقدسة  واملقامات  ــزارات  امل من 

اصول تارخيية)2(.  

بحرية  املحافظة  من  الغربية  اجلهة  يف  تقع  كام 
الرزازة التي تعد من األماكن السياحية البارزة وذات 
قطارة  تقع  وبالقرب من بحرية  ثروة سمكية جيدة. 
اإلمام عيل وهي عبارة عن ينبوع مائي عذب له أمهية 

دينية وأثرية كبرية يف نفوس املسلمني. كام أن الطابع 
األحيائي  وتنوعها  الغربية  البادية  يف  الصحراوي 
يف  كبري  بشكل  تسهم  النادرة  اجليولوجية  ومعاملها 
جذب سياحة الصيد، أو القيام بمحميات طبيعية يف 
تلك املناطق. فإمتالك حمافظة كربالء لتلك املقومات 
يؤهلها أن جتذب السياح لغرض اإلستشفاء والرتفيه 
أكرب  قائمة  إىل  والبيئية  العالجية  السياحة  لتضاف 

أشكال السياحة يف مدينة كربالء.

ثانيًا:- المقومات الب�شرية 

جعلها  العريق  وتارخيها  املدينة  هذه  قدسية  إنَّ 
الزائرين  ماليني  يتوافد  اذ  الدينية،  بالسياحة  تتميز 
كربالء  يف  الدينية  السياحة  بذلك  لتشكل  سنويًا 

)95٪( من حركة السياحة يف العراق.

العديد من . 1 الدينية: تضم حمافظة كربالء  املراقد 
املراقد الدينية هي:

مرقد اإلمام احلسني بن عيل ثالث أئمة أهل أ. 
البيت يف الروضة احلسينية ومراقد ابنيه عيل 

.األكرب وعيل األصغر

�شورة )1( مرقد المام الح�شين )عليه ال�شالم(
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مرقد العباس بن عيل الذي يقع يف الروضة ب. 
الشاملية  اجلهة  من  )350م(  بعد  عىل  العباسية 
اإلمام  أخو  وهو  احلسينية،  للروضة  الرشقية 
احلسني بن عيل الذي كان رشيكه وسنده يف 
واقعة الطف والذي استشهد يف تلك املعركة سنة 

)61هجرية(.

�شورة)2( مرقد اأبي الف�شل العبا�ض )عليه ال�شالم(

يف ج.  الشهداء  مرقد  يقع   :الشهداء رضيح 
املقدس  احلسيني  الضيح  من  الرشقي  اجلانب 
استشهدوا  الذين  احلسني  أصحاب  مثوى  وهو 

يف واقعة الطف، ومجيعهم يف رضيح واحد)3(. 

�شورة)3( �شريح ال�شهداء)عليهم ال�شالم(

يف د.  يقع   :األسدي مظاهر  بن  حبيب  مرقد 
للروضة  االمامي  الرواق  من  الغربية  الواجهة 

احلسينية املطهرة وهو أحد الشهداء الذين بايعوا 
يف   احلسني االمام  يدي  بني  واستشهدوا 

ارض كربالء.

�شورة)4( مرقد حبيب بن مظاهر ال�شدي)عليهم ال�شالم(

إبراهيم  وهو   :املجاب إبراهيم  السيد  مرقد  هـ. 
 بن حممد العابد بن االمام موسى بن جعفر
من  الغربية  الشاملية  الزاوية  يف  مرقده  يقع  الذي 

الرواق املعروف باسمه يف الروضة احلسينية.

�شورة)5( مرقد اإبراهيم المجاب)عليهم ال�شالم(

عبد و.  بن  عون  وهو   اهلل عبد  بن  عون  مرقد 
اهلل بن جعفر بن مرعي من ساللة االمام حسن 
من  الغربية  الشاملية  اجلهة  يف  يقع   املجتبى
مدينة كربالء عىل بعد )12 كم( عن مركز املدينة.
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�شورة)6( مرقد عون بن عبد اهلل )عليه ال�شالم(

عنه( ز.  اهلل  )ريض  اهلاشم  أبو  أمحد  السيد  مرقد 
بن  موسى  اإلمام  ساللة  من  ناظر  أمحد  وهو 
الشامل  يف  الرشيف  مرقده  يقع   ،جعفر

الغريب من شثاثا احلالية عىل بعد )25 كم(.

�شورة)7( مرقد ال�شيد احمد ابو الها�شم )ر�شي اهلل عنه(

مرقد األخرس بن االمام الكاظم )ريض اهلل عنه( ح. 
الكاظم،  بن  األخرس  الفتح  أيب  بن  حممد  وهو 
من ساللة االمام موسى الكاظم  الذي يقع 
مرقده الرشيف بضواحي مدينة كربالء عىل بعد 

)12كم( عن مركز املدينة.

�شورة)8( مرقد الخر�ض بن الكاظم )ر�شي اهلل عنه(

مرقد إبن فهد احليل )رمحه اهلل( هو الفقيه أمحد بن ط. 
حممد بن فهد احليل األسدي يقع مرقده الرشيف 
يف شارع القبلة ملرقد اإلمام احلسني، بجنب 

املخيم الرشيف.

�شورة)9( مرقد ابن فهد الحلي )رحمه اهلل(

مرقد ابن احلمزة )ريض اهلل عنه( وهو أبو حممد ي. 
 عيل بن احلمزة الذي يعود نسبه إىل العباس
مدينة  إىل  املؤدي  العام  الطريق  يف  مرقده  ويقع 

اهلندية يف منطقة باب طويريج.

�شورة )10( مرقد ابن الحمزة )ر�شي اهلل عنه(

مرقد احلر بن يزيد الرياحي، يقع مرقده عىل بعد ك. 
)9( كم إىل الغرب من مدينة كربالء بالقرب من 

منطقة الكاملية.
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�شورة)11( مرقد الحر بن يزيد الرياحي

املقامات: . 2

تنترش مواضع املقامات يف املحافظة كربالء ما بني 
املدينة القديمة وضواحيها، اال ان أشهرها هي مقام 
التل الزينبي الذي يقع يف اجلهة الغربية من الصحن 
املخيم  مقام  يقع  منه  مقربة  وعىل  الرشيف  احلسيني 
الكف  مقاما  يقع  العبايس  احلائر  وعند  احلسيني، 
 ،العباس الفضل  أليب  األيرس  والكف  األيمن 
جعفر  اإلمــام  ومقام  املهدي،  اإلمــام  مقام  وكذلك 

.الصادق، ومقام اإلمام عيل األكرب

املساجد:. 3

كربالء)4(  مدينة  يف  مسجد   100 من  اكثر  هناك 
املختلفة يف  التوسعات  الكثري منها بسبب  إزالة  متت 
بالقرب  يقع  الذي  احلسني  مثل مسجد رأس  املدينة 
الذي  شاهني  بن  عمران  مسجد  السدرة،  باب  من 
ملحق  وهو  كربالء  مدينة  يف  املساجد  أقدم  من  يعد 
قرب  يقع  الشهرستاين  مسجد  احلسينية،  بالروضة 
باب الشهداء أحد أبواب الصحن احلسيني النارصي 
الذي يقع إىل الشامل من الروضة احلسينية ومالصقًا 
الروضة  مــن  بالقرب  ويقع  الــصــايف  مسجد  هلــا، 
احلسينية وعند مدخل سوق احلسني، مسجد الرسدار 

ُيعد أحد روائع العامرة اإلسالمية  حسن خان الذي 
كان  التي  املدرسة  مع  هدم   وقد  كربالء.  مدينة  يف 
املحيط  احلائر  شــارع  لفتح   1991 عام  هبا  ملحقًا 
بالروضة احلسينية، ومسجد الشيخ خلف الذي يعد 
السدرة  شارع  يف  ويقع  القديمة  املساجد  أشهر  أحد 
بمحلة باب السالملة، وقد شمله اهلدم بسبب توسيع 

الشارع املذكور يف منتصف السبعينيات.

املدارس واملكتبات الدينية:. 4

هلا  التي  الدينية  املــدن  من  كربالء  حمافظة  تعترب 
السنني،  مئات  إىل  يصل  طويل  إســالمــي  تــاريــخ 
والديني  الثقايف  واالزدهار  للتمدن  مركز  أهنا  حيث 

والعمراين.

يوجد يف كربالء العديد من املدارس الدينية التي 
ومبادئه،  وتفسريه  وأصوله  اإلسالمي  الفقه  تدرس 
مجيع  من  العلوم  طالب  اهتامم  حمط  أصبحت  وقد 
املكتبات  من  العديد  عىل  حتتوي  كام  العامل.  أنحاء 
طويل  زمن  إىل  أسسها  تعود  التي  واخلاصة  العامة 
مقرًا  الدين  العلامء  وكبار  الدينية  املرجعية  اختذهتا 
احليل  فهد  ابن  والفقيه  البهبهاين  الوحيد  امثال  هلا 

وغريهم من االس التي استوطنت املدينة)5(.

املكتبات  من  العديد  إنشاء  تم   ،2003 عام  بعد 
واملدارس الدينية التي كان هلا أيضًا مكتباهتا اخلاصة 

التي ختدم طلبت العلوم الدينية يف املدينة. 

ويبني اجلدول )1( املدارس الدينية واملكتبات يف 
حمافظة كربالء.
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جدول )1( المدار�ض والمكتبات الدينية في محافظة 

كربالء المقد�شة

املدارس الدينيةاملكتباتت

مكتبة ودار املخطوطات يف 1
العتبة احلسينية املقدسة

مدارس اإلمام 
احلسني

دار العلم للعلوم مكتبة احلرم احلسيني2
الدينية

دار املخطوطات العتبة 3
العباسية املقدسة

مدرسة اإلمام 
املهدي

مدرسة امحد بن فهد املكتبة املركزية4
احليل

5

مكتبات اجلامعات )جامعة 
كربالء، املعهد الفني، اهل 
البيت، وغريها من كليات 

أهلية(

مدرسة اإلمام الرضا

مكتبات احلوزات واملدارس 6
مدرسة اإلمام القائمالدينية

مدرسة اإلمام اجلوادمكتبات البيع املبارش 7

جامعة الصدر مكتبات اجلوامع واحلسينيات8
للعلوم الدينية

املصــدر: مــن إعــداد الباحــث باإلعتــامد عــىل ريــاض 
كاظــم ســلامن اجلميــيل، أســامة أمحــد عبــد الصاحــب، 
املكتبــات يف مدينــة كربــالء )أمهيتهــا وأبعادهــا احلضاريــة 
والرتاثيــة(، جملــة الســبط، الســنة الرابعــة، ع6، 2018، 

ص241-236.

احلسينيات:. 5

تقع مجيع هذه احلسينيات يف مركز املدينة القديمة، 
ومن أقدم احلسينيات التي شيدت يف حمافظة كربالء 
 - حسيني  فيض   - احليدرية  )احلسينية  املقدسة 
احلاج  حسينية   - صالح  حممد  السيد   - األصفهانية 

األسكواين  حسينية   - املــازنــدراين  حسينية   - منن 
احلائري - حسينية أوالد عامر(.

املقابر:. 6

مقابر  أهم  من  واحــدة  كربالء  مدينة  مقربة  تعد 
مدينة  ومكانة  لقدسية  وذلــك  العامل  يف  املسلمني 
املسلمني  قــادة  قــربي  حــوت  التي  املقدسة  كربالء 
اصبحت  هلذا   ،العباس وأخيه  احلسني  االمام 
تضم  وهــي  املسلمني،  لــدى  مقدسة  املقابر  تلك 
وباكستان  ايران  مثل  خمتلفة  دول  من  أموات  رفات 
االمام  بوجود  تربكًا  فيها  دفنهم  تم  واخلليج  واهلند 
احلسني يف هذه املدينة. لذا يتوافد الزائرون من 
داخل العراق وخارجه لزيارة قبور أهاليهم وأقارهبم 
يف أيام خاصة من السنة )زيارة املوتى يف 27 رجب، 

اول أيام عيد فطر(.

املواقع األثرية والرتاثية. 7

أساس  هو  والرتاثية  األثرية  باملواقع  اإلهتامم  إنَّ 
االثار  لفظة  اقرتان  دائاًم  نجد  لذلك  السياحة  قطاع 
بالسياحة يف مجيع املؤسسات العاملية للقطاع السياحي. 
ويف كربالء تتوفر العديد من املعامل االثرية، فضاًل عن 
)180( تلة أثرية مل تنقب إىل االن. فتلك االمكانات 
يف  منحوتة  وقصور  بحصون  شاخمة  ظلت  السياحية 
وسط هذه البيئة الصحراوية ولعل أبرزها هو حصن 
االخيض التارخيي الشهري)6(. ويوضح اجلدول رقم 
املحافظة  تشتهر  كام  والرتاثية.  االثرية  املواقع   )3(
الفلكلورية  الرتاثية  والبيوت  احلاممات  من  بالعديد 
شواهد  فيها  فنالحظ  باملايض،  احلارض  تربط  التي 
بشناشيل  مزخرفة  فنية  ولوحات  اإلسالمية  العامرة 
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تتوزع  صناعتها  ودقة  تفاصيلها  بدقة  متميزة  خشبية 
مواقعها بني املدينة القديمة، وناحية احلسينية، وقضاء 

اهلندية. 

جدول )2( المواقع الثرية والتراثية في المحافظة 

كربالء

املواقع الرتاثيةاملواقع االثرية ت

بيت سيد نور اليارسيكهوف الطار 1

محام السيد الرشويفحصن األخيرض2

كنيسة األقيرص3
بيت عبد الرمحن 

املعامر

محام النمرةمارة املوقدة4

بيت الدهويقرص شمعون5

بيت حممد حسن زكيقرص الربوديل6

محام البغداديقرص عطشان7

طاق الزعفران قرص محود اجلاسم8

قرص مصطفى خانقرص أبو جبل 9

بيت نعمة الفوازقرص شنانة10

بيت رضية تقيقلعة اهلندية11

بيت الدهان القنطرة البيضاء12

بيت حسن ال معتوققرص العوينة13

14 ام ثوثة اإلمام عيل
ودوسته

بيت آل بزون 2-1

15بيت امليجرملرحوض االمام عيل

بيت حسن عيل اكرب تل العطييش16

بيت جواد الرباكتل العكرية17

بيت القزوينيتل حصوة امام عون 18

محام الفهدتل أبو 1912

تلول االخيرض20

عبــاس  عــىل  باالعتــامد  الباحثــة  اعــداد  مــن  املصــدر: 
ــع  ــرايف للمواق ــل اجلغ ــامري، التحلي ــه الع ــري ط ــد األم عب
االثاريــة والرتاثيــة يف املحافظــة كربــالء املقدســة وإمكانيــة 
تنويعهــا، جملــة الســبط، رســالة ماجســتري، كليــة االداب، 

القادســية، 2016،ص62. جامعــة 

األسواق واخلانات والقيرصيات:. 8
 تتميز حمافظة كربالء بوجود العديد من األسواق 
فرتات  عرب  ظهرت  التي  والقيرصيات  واخلانات 
يف  كانت  التجارية  األسواق  فأغلب  خمتلفة.  تارخيية 
مركز املدينة وفق ختصصات احلرف التي عملت فيها  
او أماكن تواجدها مثل سوق التجار وسوق العباس 
وسوق العجم، سوق العرب، سوق النعلجية، سوق 
األسواق  من  وغريها  الصفارين  سوق  العالوي، 
اندثرت  التي  والقيرصيات  اخلــانــات  عن  فضاًل 
الداخلية  اخلانات  فأغلب  قليل،  اال  منها  يظل  ومل 
كانت  التي  اخلارجية  اخلانات  اما  سكن  إىل  حتولت 
شبيهة بالفنادق للسكن املؤقت للمسافرين القادمني 
خان  مثل  كبري  بشكل  اشتهرت  والتي  كربالء  إىل 
العطييش وخان العطشان وخان الربع وخان النص 

والتي مازالت معاملهم قائمة إىل يومنا هذا)7(.

مرشوع مدن الزائرين التي اقامتها العتبة احلسينية . 9
املقدسة: 

يف  احلديثة  السياحية  الواجهات  احــدى  وتعد 
املحافظة التي تستقبل السياح والزوار عىل مدار العام 
مقدمة خدمة االيواء والطعام والنقل وترفيه. وقد تم 

انشاء ثالث مدن عىل ثالثة حماور هي:

)كربالء-  • حمور  عىل   االوصياء سيد  مدينة 
بغداد(: وهي مدينة عرصية متطورة تعد األكرب 
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عن  9كم  تبعد  املحافظة  يف  الزائرين  مدن  بني 
السكن  من  كافة  اخلدمات  وتقدم  املدينة  مركز 

والراحة ووجبات الطعام والنقل.
مدينة احلسني عىل حمور )كربالء -  بابل(:  •

طابقني  ذات  بنايات  تضم  عرصية  مدينة  وهي 
سكنية  وشقق  النوم  قاعات  من  العديد  فيها 
وجماميع صحية كبرية وبناية املضيف وسويتات 
ودورات  اجلامع  بناية  عن  فضاًل،  أوىل  درجة 
الصحي  املركز  وبناية  اإلدارة  وبناية  صحية 
للرجال  الطبيعي  للعالج  بقاعات  املجهزة  

والنساء وبناية لالستعالمات. 
املجتبى عىل حمور )كربالء- •  مدينة احلسن 

املدخل  عند  مدينة  عن  عبارة  هي  النجف(: 
اجلنويب ملحافظة كربالء وختتلف هذه املدينة عن 
األوىل  البناية  نوعني  ذات  باهنا  األخرى  املدن 
املشرتك  املبيت  بناية  والثانية  املفرد  املبيت  ذات 
ومستوصف  كافترييا  عن  فضاًل  )سويتات( 
وموقف  للمجمع  اإلدارة  ومبنى  صحي 

للسيارات الصغرية والباصات)8(.

المبحث الثاني: الواقع ال�شياحي في 

المحافظة كربالء واأهم العقبات التي تواجهه

اأوًل: الواقع ال�شياحي في المحافظة

واملؤهالت  اإلمكانيات  من  العديد  وجــود  إن 
أنظار ماليني  املقدسة جعلها حمط  يف حمافظة كربالء 
املسلمني من العرب واألجانب، وذلك بسبب وجود 

مرقدي اإلمامني الرشيفني. 

واقع  نوضح  السياحية  ــؤرشات  امل خالل  ومن 

السياحة يف املحافظة من خالل:

أعداد الزائرين:. 1

من  سنويًا  الزوار  ماليني  كربالء  حمافظة  حتتضن 
العرب واألجانب واملحليني للمشاركة يف املناسبات 
األربعينية  زيــارة  ولكون  باملدينة.  اخلاصة  الدينية 
العراق  املستوى  عىل  الدينية  املناسبات  أضخم  من 
خاص،  بشكل  كربالء  مستوى  وعىل  عام  بشكل 
فقد بلغت أعداد الوافدين اليها عام 2016  بحدود  
يف  ليصل  العدد  وارتــفــع  زائـــرًا   )11210367(
وازداد  ــرًا،  زائ  )15385000( إىل  الالحق  العام 
 )17000000( إىل  ليصل   2018 ــام  ع الــعــدد 
 2019 لعام  الزائرين  أعــداد  انخفضت  ثم  ــرًا،  زائ
إىل  ذلك  يف  السبب  ويعود   ،)9()15329955( إىل 
نتيجة   املدينة  إىل  اإليرانيني  الزائرين  اعداد  انخفاض 
للعقوبات االمريكية املفروضة عىل ايران والتي أدت 
الدينار  مقابل  اإليــراين  التومان  قيمة  انخفاض  إىل 
الوافدين  امجايل  من   ٪90 يشكلون  كوهنم  العراقي 

للمحافظة)10(.

أعداد الفنادق:. 2

إن أماكن اإلقامة واإليواء التي تقدم فيها اخلدمات 
السياحية تولد اإلنطباع األويل لدى الزائر عن البلد 
مدة رحلته  يقض )50٪( من جمموع  فالزائر  املزار، 
العرض  جــودة  حتسني  يتطلب  مما  الــفــنــدق)11(.  يف 
يف  املستمر  التنويع  خالل  من  املحافظة  يف  السياحي 
اخلدمات املقدمة للزائر وتوفري التسهيالت السياحية 
للمحافظة  السياحي  الطلب  ديمومة  لضامن  كافة 

سواء كانت سياحة داخلية أو خارجية. 
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نالحظ من اجلدول أعاله أن هناك زيادة يف إمجايل 
الفنادق يف املحافظة، اذ بلغت أعداد الفنادق يف عام 
 )758( إىل  العدد  وارتفع  فندق،   )602(  2015

فندق عام 2017  وهذا ما أشار إليه اجلهاز املركزي 
لإلحصاء بأن حمافظة كربالء احتلت املرتبة األوىل يف 
أعداد الفنادق عام 2017، اال أن العدد انخفض إىل 

املصدر:من إعداد الباحث باالعتامد، 
بيانات املنشورة عىل موقع مركز كربالء للدراسات والبحوث، العتبة احلسينية املقدسة: •

https://www.facebook.com/karbala.serch/ 
النــرشة اإلحصائيــة الســنوية لزيــارة أربعينيــة االمــام احلســني املباركــة، مركــز كربــالء للدراســات والبحــوث،2019،  •

ص22.

جدول )3( اأعداد الفنادق ومجمعات الإيواء ال�شياحية ح�شب درجة الت�شنيف في المحافظة كربالء خالل المدة 2018-2015

                   درجة التصنيف
السنة

ممتازة
مخس نجوم

أوىل
أربع نجوم

ثانية
ثالث نجوم

ثالثة
نجمتان

رابعة
نجمة واحدة

خامسة
شعبي

املجموع

2015111139132142177602

2016114153134175190667

2017111161201196188758

201817168168213191748

املصــدر: جهــاز املركــزي لالحصــاء، وزارة التخطيــط، مســح الفنــادق وجممعــات االيــواء الســياحي2015، 2016، 2017، 
2018، ص9.
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أعداد  أن  املالحظ  ومن   .2018 عام  فندقًا   )748(
الفنادق الشعبية يف زيادة مستمرة يف املحافظة يقابله 
املمتازة  الدرجة  من  الفنادق  ــداد  أع يف  انخفاض 
واألوىل، مما يعني أن تطور البنية التحتية الفندقية ليس 
ضعف  من  تعاين  املحافظة  وأن  املطلوب،  باملستوى 
يف التطور النوعي يف الفنادق، وليس الكمي، والبد 
املختصة  اجلهات  أو  العراقية  السياحة  هيئة  قيام  من 
بالتنبيه عىل القطاع اخلاص لتجاوز هذا  يف املحافظة 

األمر.

ال�شياحي  الواقع  تواجه  التي  العقبات  ثانيًا: 

في المحافظة كربالء

يف  السياحية  املقومات  كافة  توفر  من  بالرغم 
مل  أهنا  إالّ  طبيعية(  األثرية،  تراثية،  )دينية،  املحافظة 
العقبات  إىل  ذلك  ويعود  السياحية  الصناعة  حتقق 

والصعوبات التي تواجهها وأمهها:

األوضاع األمنية غري املستقرة يف البلد التي تعد . 1
التنمية  دون  حتول  التي  الرئيسة  العوائق  إحدى 

السياحية يف املحافظة.
والبرشية . 2 الطبيعية  املقومات  أغلب  تعرض 

مياهها،  وانحسار  جفاف  إىل  الكربيتية  كالعيون 
كربالء  حمافظة  يف  صيانة  أعامل  وجود  لعدم 

ضها إىل اجلفاف ففقدت أمهيتها. املقدسة ما عرَّ
اما املواقع االثرية فقد تعرضت إىل امهال واندثار . 3

كبري، بينام املواقع الرتاثية من احلاممات والبيوت 
قد أصاهبا اهلدم والتخريب، كون ملكيتها تعود 
إىل األهايل فواجهت احلكومة صعوبة يف صيانتها 

واحلفاظ عليها)12(.

اإلفتقار للمقومات اخلدمية يف املواقع االثرية من . 4
الصحي  والرصف  واملاء  الطرق  شبكات  نقص 
للتقنيات  التام  االفتقار  عن  فضاًل  والكهرباء 
هذه  إداء  وضعف  االتصال،  لشبكات  احلديثة 
كفاية  فال  السياحي،  اإليواء  أما  التقنيات، 

للفنادق مقارنة بأعداد السائحني والزوار.
إىل . 5 يفتقر  زال  ما  وختطيطها  املدينة  تصميم  إن 

عليه  ويغلب  حديثة  حضارية  معامرية  تصاميم 
ُيعّد  وتصميمها  املدينة  فشكل  العشوائية  طابع 

واجهة للسياحة)13(.
العاملة يف قطاع السياحة . 6 ضعف أداء الرشكات 

تتعلق بشؤون  والسفر والنقل وخدمات أخرى 
السائح.

التخريب . 7 أعامل  من  باحلد  ترشيع  وجود  عدم 
اهلدم  وعمليات  األثرية  للمواقع  والتهريب 

والتجاوز يف املواقع الرتاثية )14(. 
املعامل . 8 وترويج  تسويق  سياسات  وجود  عدم 

السياحية يف  املكاتب  السياحية يف اخلارج، وقلة 
اخلارج لتسويق املعامل السياحية يف العراق بشكل 
خاص.فضاًل  بشكل  كربالء  حمافظة  ويف  عام، 
أيضًا  هو  الداخل  يف  السياحي  اإلعالم  أن  عن 

ليس باملستوى املطلوب )15(. 
للمشاريع . 9 املوجهة  املالية  التخصيصات  قلة 

القطاعات،  بباقي  مقارنة  املحافظة  يف  السياحية 
األثرية  املواقع  من  العديد  متتلك  فاملحافظة 
لتأهيلها  مالية  مبالغ  إىل  حتتاج  التي  والرتاثية 
عنها،  املكتشف  غري  عن  تنقيب  أو  وصيانتها 
اململوكة  الرتاثية  املواقع  بعض  رشاء  عن  فضاًل 

من قبل األهايل.  
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المبحث الثالث: تنمية ال�شياحة في 

محافظة كربالء وتطويرها

خطة  وضع  يتطلب  السياحية  التنمية  حتقيق  إنَّ 
السياحي  النشاط  لتطوير  شاملة  مراحل  تتضمن 
املحافظة، من وضع  والطبيعي يف  والرتاثي  األثاري 
املعاجلات واحللول اجلذرية حلل املعوقات واملشاكل 
أعامل  وإجــراء  السياحية،  التنمية  حتقيق  تعيق  التي 
التجديد احلضي من صيانة وإعادة تأهيل للمواقع 
أوىل  املحافظة كخطوة  يف  والدينية  والرتاثية  اآلثارية 
األثرية  املواقع  وتطوير  لتنمية  التخطيط  بعدها  ليتم 

والرتاثية يف املحافظة كربالء)16(.

فالبد من تقسيم املواقع السياحية إىل جماميع مثاًل 
وجمموعة  الرتاثية  واملجموعة  االثارية  املجموعة 
وسياسات  إسرتاتيجيات  تبني  فيها  يتم  اخلدمات 
الرئيس  اهلدف  يتمثل  جمموعة،  لكل  مناسبة  تنموية 
عىل  السياحية  للفعاليات  وأشمل  أفضل  توزيع  يف 
الرقعة اجلغرافية بأكملها، مما يسهم يف تنمية املناطق 

املختلفة.

قطاع  وتنمية  تطوير  آلية  تشخيص  وألجــل 
السياحة يف املحافظة البد من:

املحافظة . 1 يف  األثرية  املواقع  جلميع  مسح  إجراء 
املواقع  عدد  بلغ  فقد  املكتشفة  وغري  املكتشفة 
يتوزع عىل مجيع  أثري)17(  االثرية 1)97( موقع 
اجلذب  ملقومات  احصائية  واجراء  املحافظة، 
ضوئها  عىل  ليتم  وتصنيفها  األخرى  السياحي 

دراسة حالة السوق السياحي وامكانية التسويق 
الستدامة  والتأهيل  اإلعداد  وكيفية  السياحي 
النشاطات السياحية عىل اساس امتالك املصادر 
السياحية او املوارد السياحية املتنوعة ومقومات 

إعداد برامج سياحية.
توفري قاعدة بيانات ألعداد الوافدين اىل املحافظة . 2

والتي عىل ضوئها يمكن التنبؤ بأعداد الوافدين 
الدراسات  ووضع  نموهم  ومعدل  املستقبل  يف 
السياحية  اخلدمات  كافة  لتهيئة  اإلسترشافية 

املنظورة وغري املنظورة للسائح)18(.

املعامل  لتأهيل هذه  ويف ضوء ذلك توضع اخلطط 
بعد استحصال النتائج النهائية إلمكانية تلك املواقع 
املنفعة، ومن  التي حتقق  السياحية  الربامج  الستقبال 
ثم إعداد خرائط سياحية وفق طبقات بحسب تنوع 
املعامل وبحسب التصنيف للخدمات السياحية لتؤهل 

املدينة بكافة مقوماهتا العمرانية واإلدارية والثقافية.

اأوًل:  اإعادة تاأهيل المواقع الطبيعية وبنائها
جيعلها  املحافظة  يف  الطبيعية  املواقع  تأهيل  أن 
مركزها  جانب  إىل  العالجية  للسياحة  مهاًم  مقصدًا 
انتشار  بسبب  الدينية،  السياحة  يف  واملتميز  الرائد 
العديد من عيون املياه املعدنية ومياه اآلبار الكربيتية 
كربالء  حمافظة  بأن  سابقًا  أرشنــا  فقد  أرجائها،  يف 
املعدنية  العيون  متتلك مقومات طبيعية عديدة أمهها 
العيون  التمر )شثاثة( وان معظم هذه  يف مدينة عني 
يف  اإلرتوازية  اآلبــار  حفر  نتيجة  مياهها  جفت  قد 
بشكل  العيون  تلك  تأهيل  إّن  هبا.  املحيطة  املناطق 
التي  كافة  ــة  الــضوري اخلــدمــات  وتــوفــري  عــرصي 
اشهر  من  املناطق  تلك  سيجعل  السائح   حيتاجها 
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ويتطلب  املحافظة،  يف  والرتفيهية  العالجية  املناطق 
ذلك:  

إنشاء محامات نموذجية وبرك ومسابح وخدمات . 1
أخرى بالقرب من اآلبار والعيون.

الضيافة . 2 ودور  كالفنادق  لإليواء  األماكن  توفري 
فضاًل عن املطاعم واإلسرتاحات.

إنشاء وحدات طبية عالجية متكاملة وهلا فروع . 3
املعدنية  الينابيع  مياه  فيها  تنترش  التي  املواقع  يف 

ومياه اآلبار الكربيتية. 
يف . 4 حفرها  تم  التي  اإلرتوازية  اآلبار  غلق 

واملناطق  التمر  عني  مدينة  يف  األخرية  السنوات 
املحيطه هبا والتي مل تتم االستفادة سوى من عدد 
قليل منها، إذ تسببت يف شحة وتوقف تدفق مياه 
للمياه  املائي  املخزون  وتبذير يف  املعدنية  العيون 
اجلوفية يف هذه املنطقة، مما أثر أيضًا عىل اإلنتاج 
كالتمور  التمر،  عني  ملدينة  املحيل  الزراعي 

والفواكه املشهورة هبا هذه املنطقة.
مواقع . 5 يف  التحتية  بالبنى  املتعلقة  املشاريع  تنفيذ 

الكربيتية،  اآلبار  ومياه  املعدنية  العيون  مياه 
كخطوط الكهرباء واالتصاالت وشبكات املياه 
الصافية وجماري الرصف الصحي وإحاطة هذه 

املواقع باملناطق اخلضاء19.
مواقع . 6 إىل  املؤدية  واحلديثة  املبلطة  الطرق  إقامة 

الكربيتية  اآلبار  ومياه  املعدنية  العيون  مياه 
والصحية  العالجية  واملرافق  واملضخات 
والسياحية واخلدمات األخرى. وتوفري وسائط 
النقل واملواصالت احلديثة الالزمة لذلك يف هذه 

املواقع.

فسح املجال للمستثمرين إلنشاء مشاريع صحية . 7
وسياحية يف تلك املواقع كاملراكز الطبية احلديثة 

واملنتجعات الرتفيهية. 

الــرزازة  كبحرية  األخــرى  الطبيعية  املناطق  أما 
أقضية  يف  ــضاء  اخل واملناطق  واملـــزارع  والبساتني 
حمافظة كربالء وكذلك املناطق املطلة عىل هنر الفرات 
ومناطق  واملسيب  )طويريج(  اهلندية  مدينتي  يف 
تنشيط  يف  استثامرها  فيمكن  والعطييش،  احلسينية 
حركة السياحة الريفية، لذلك يمكن إضافة املقومات 
العتبة  تتبناها  التي  السياحية  الربامج  إىل  الطبيعية 
احلسينية اذ يمكن ان تضيف هذه املواقع بعد تأهيلها 

إىل براجمها الدينية لتشمل أنشطة دينية وترفيهية.  

الح�شري  التجديد  اأعمال  اإجراء  ثانيًا: 
الآثارية  للمواقع  تاأهيل  واإعادة  �شيانة  من 

والتراثية 

ُتعّد سياسة التجديد احلضي إحدى السياسات 
واألبنية  املتخلفة  احلضية  املناطق  تطوير  يف  املهمة 
القديمة وترميم األبنية وتكييفها وفق متطلبات احلياة 
العرصية، وبناء مناطق حضية جديدة، أو ما يعرف 

باملدن اجلديدة)20(.

من  العراق  يف  والرتاثية  األثرية  املواقع  وتعاين 
سياسات  إستخدام  ويتطلب  طويلة،  كبريملدة  إمهال 
التجديد احلضي من سياسة احلفظ والصيانة وإعادة 
التشكيل والبناء وإعادة التأهيل إلظهار املواقع األثرية 
والرتاثية بشكل جزئي أو كيل يربز قيمتها احلضارية 

والتارخيية واستثامرها ألغراض سياحية)21(.

املحافظة  يف  والرتاثية  األثرية  املواقع  فأغلب 
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كربالء حتتاج إىل صيانة وتأهيل مثلام تم ترميم خان 
العطييش،منارة  فأن  )خان  الربع وحصن األخيض 
الواقد،خان العطشان، موقع الكنيسة،قرص شمعون، 
قرص الربودويل( التي تعاين من هدم وسقوط العديد 
من أجزائها هي أيضًا بحاجة إىل عملية صيانة وتأهيل 
لألغراض  جاهزة  لتكون  أجزائها  من  لكثري  وبناء 
تل  العطييش،  )تل  االثرية  التلول  اما  السياحية. 
12وتلول  أبو  تل  عون،  امام  احلصوة  تل  العگرية، 
التنقيب  أعامل  من  مزيد  إىل  حتتاج  فأهنا  االخيض( 
حديثة  تقنية  وسائل  عرب  ومسوحات  والتحري 

الستكشاف ما حتتويه من موجودات اثرية)22(.

واحلاممات  القديمة  األسواق  مع  احلال  وكذلك 
والبيوتات الرتاثية، فاألسواق حتتاج إىل عملية صيانة 
املتضرة،  األجزاء  بناء  وإعادة  واجلدران  األسقف 
تعرضت  قد  أغلبها  فنجد  واحلاممات  البيوتات  اما 
إىل هدم والبعض اآلخر يعاين من تشققات وسقوط 
أجزاء منها، فهي بحاجة اآلن إىل عمليات ترميم وبناء 
عراقتها،  تناسب  بالوان  وطالئها  التالفة،  األجزاء 
اخلشبية  والشناشيل  األبـــواب،  صيانة  عن  فضاًل 
الرتاثية  املواقع  إستمالك  جيب  كام  واالرضــيــات، 
السيد  كحامم  احلاممات  مثل  للدولة،  ملكيتها  لتعود 
الياسي  نوري  سيد  بيت  مثل  والبيوتات  الرشويف، 
اخلدمات  توفري  عن   فضاًل  إستثامرها،  يمكن  التي 
الالزمة كافة من ماء وكهرباء ورصف صحي وطرق 

معبدة. 

الصالحيات  وبحسب  سياحية  نظر  وجهة  ومن 
هبيئة  املتمثلة  الرسمية  للمؤسسة  املخولة  التخطيطية 
الفقرات  بعض  عليها  نصت  ما  بحسب  السياحة 

 1996 لسنة   )14( رقم  السياحة  لقانون  القانونية 
املجمعات  هلذه  التصميم  يكون  أن  من  بد  ال  فأنه 
وبمسافات  األرضية  االدوار  يف  مسقفة  واالسواق 
وباالسلوب التقليدي نفسه لعامرة كربالء وعنارصها 
القديمة  املدينة  عليه  كانت  كام  نفسها  املعامرية 
بشكل  والطعام  كاملأوى  االخرى  اخلدمات  وتتوزع 
السائح، وبتخطيط حيقق كل  انسيابية حركة  يناسب 

اإلحياءات التي حتفظ قدسية املكان )23(.

الدينية، فقد كانت  باملواقع األثرية  يتعلق  أما فيام 
العتبتان  سامهت  حيث  املحافظة  يف  حــاالً  أفضل 
التنموية  مشاريعهام  خالل  من  والعباسية  احلسينية 
بشكل  تأهيلها  وإعـــادة  توسيعها  يف  والعمرانية 
القديمة  للمدينة  كاملة  حتتية  بنية  وتوفري  مستمر، 
الستيعاب أكرب عدد ممكن من الزوار. وكذلك توفري 
تسقيف  مرشوع  مثل  املحافظة،  ألبناء  عمل  فرص 

الفناء احلسيني الكبري وامتداد احلائر احلسيني.

والتي  عــام  بعد  عاما  الـــزوار  عــدد  يف  الــزيــادة 
األربعني  زيـــارة  خــالل  ماليني  الــعــرشة  جتـــاوزت 
جعلت من الضوري توسيع احلائر احلسيني وزيادة 
مما  لــلــزوار  اخلــدمــات  كافة  لتقديم  اخلدمة  طاقم 
يتطلب زيادة يف املباين واألماكن املخصصة كاملصىل، 
حفظ  وكذلك  األمانات،  حفظ  وأماكن  الوضوء، 
األحذية. مرشوع توسيع احلائر احلسيني يتكون من 
أربعة طوابق حتت االرض وطابق اريض وطابق اول 
خصص  حديثة  كهربائية  بسالمل  مزودة  ثاين  وطابق 
وبقية  والكيشوانيات  لألمانات  االريض  الطابق 

الطوابق خلدمة الزائرين ومكاتب ادارية )24(.
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من  سبقه  وما  العقيلة  صحن  مرشوع  عن  فضاًل 
ليضافا  الزينبي   التل  مقام  وتوسيع  تطوير  عمليات 
اىل مشاريع التجديد احلضي ملدينة كربالء املقدسة.

ترميم  بــمــرشوع  العباسية  العتبة  قامت  بينام 
نتيجة    عيل بن  العباس  مرقد  مناريت   وتذهيب 
فضاًل  الرشيفتني،  باملئذنتني  تصدعات  ظــهــور 
وقاعة  مكتبة  وهي  للمخطوطات  قاعة  انشاء  عن 
للمخطوطات القديمة ولتوثيق الكتب الدينية، فضاًل 

عن العديد من املشاريع اخلدمية يف املحافظة)25(.

ثالثًا: تنمية خدمات الم�شاعدة

إنَّ إتباع عمليات التأهيل وصيانة املواقع األثرية 
تم  إذ  إالّ  منها  املرجوة  األهداف  حتقق  لن  والرتاثية 
من  للسياحة  املساعدة  باخلدمات  يعرف  ما  تطوير 
االثرية،  املواقع  يف  العامة   اخلدمات  توفري  خالل 

ونقصد هبا:

الذروة . 1 وقت  ففي  العامة،  توفرياملرافق 
كافة  اخلدمات  إىل  املدينة  حتتاج  السياحية 
والطرق  واملاء  الكهرباء  من  القصوى  وبطاقتها 
واجلسور  والدولية  الداخلية  واملواصالت 
سكك  من  اجلامعي  والنقل  السيارات  ومواقف 
الضخمة   واملطارات  األنفاق  وقطارات  حديد 
التي تشجع السائح عىل التنقل بسهولة للوصول 

إىل الوجهات املختلفة. لذا البد من:
النقل أ.  العديد من مشاريع  االساع يف انجاز 

التي ال تزال جارية مثل مطار االمام احلسني 
الدويل ومشاريع السكك احلديدية مثل 
مرشوع خط القوس الذي يربط )املسيب - 

كربالء - النجف - الساموة( بطول 270 كم 
وبرسعة تصميم 250 كم / ساعة بعضها مل 
الرابط  احلديدية  السكة  وخط  بعد.  يكتمل 
الرمادي والذي تصل سعته  بني كربالء - 
خط  وهو  ساعة،   / كم   250 التصميمية 
اسرتاتيجية  أمهية  وله  البضائع  لنقل  منفرد 
بموانئ  العريب  اخلليج  ودول  العراق  لربط 

البحر املتوسط. )26(.
التطور يف مستوى خدمات اإليواء واإلسكان ب. 

مراكز  تشمل  فندقية  جممعات  شكل  عىل 
سلس  انسياب  لتحقيق  ومطاعم  تسوق 
حتقيق  أجل  من  السائحني  حلركة  مناسب 
اجلوانب  كافة  إبراز  مع  هلم  التامة  الراحة 
بام  العامرة  اسلوب  يف  واإلسالمية  الثقافية 

حيافظ عىل قدسية املحافظة وأصالتها.
املناطق . 2 يف  تقع  األثرية  املواقع  من  العديد  ان 

املاء  بشبكات  متصلة  غري  وهي  الصحراوية، 
من  البد  وبالتايل  واالتصاالت،  والكهرباء 
توفري خدمات املاء عرب حفر اآلبار بالقرب من 
املياه  بشبكة  ربطها  يصعب  التي  املواقع  تلك 
املحلية، أما الكهرباء، فالبد من توفري مولدات 
كبرية لتوفري الطاقة الكهربائية فضاًل عن ابراج 

االتصاالت.
التسويق والرتويج واإلعالم السياحي البد أن . 3

يقع عىل عاتق املؤسسات الرسمية ذات العالقة 
طريق  عن  املحلية(  واحلكومة  السياحة  )هيئة 
رأسها  وعىل  احلديثة  التقنيات  مجيع  استغالل 
الدينية  للسياحة  للرتويج  اإلنرتنت  خدمة 

واإلثرية والرتاثية يف املحافظة كربالء )27(.
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املعامل . 4 إلبراز  وخاصة  حكومية  متاحف  إقامة 
آثار  من  متتلكه  وما  املحافظة،  يف  السياحية 
حكومي  متحف  كإنشاء  بيئي،  وواقع  وتراث 
الشيعي  والوقف  السياحة  هيئة  قبل  من  كبري 
يضم  والعباسية  احلسينية  بالعتبتني  املتمثل 
يف  اكتشافها  تم  التي  واآلثار  الدينية  اآلثار 
التي  املواقع  من  وغريها  الطار  كهوف  مناطق 
سوف يتم التنقيب فيها، فضاًل عن احلرف التي 
يزاوهلا الكربالئيون، أما املتحف اخلاص يعّرف 
البيولوجية يف كربالء وما حتويه  بالبيئة  السائح 
متحفًا  يكون  قد  أو  ونباتات،  حيوانات  من 

تارخييًا يربز تطور حركة العمران يف حمافظة.
حتتاج مدينة كربالء إىل ختطيط تصميمي حديث . 5

ومستدام حمافظة فيه عىل معاملها الرتاثية واألثرية 
لتكون مقصدًا سياحيًا أو مدينة سياحية عاملية.

توفري التخصيصات والتسهيالت املالية الالزمة . 6
لدعم قطاع السياحة يف املحافظة كربالء لتنفيذ 
املرشوعات السياحية املطلوبة، وذلك من خالل 
السياحة يف كربالء  وضع موازنة سنوية لقطاع 
لتأهيل وصيانة املعامل السياحية بشكل مستدام، 
فضاًل عن عمليات اإلكتشاف للمواقع األثرية 

التي مل تكتشف بعد.
السياحة . 7 جتمع  منتظمة  سياحية  برامج  إعداد 

األخرى  واالشكال  والرتاثية  واالثرية  الدينية 
الفعاليات  تنويع  عرب  وذلك  السياحة،  من 
الطبيعي  العامل  عىل  تعتمد  التي  السياحية 
كاستثامر بحرية الرزازة وبساتني اهلندية، وعني 
التمر، واحلسينية التي ستؤدي تلك الربامج إىل 
زيادة  بالتايل  السائح  أو  الزائر  بقاء  مدة  زيادة 

معدل انفاقه اليومي)28(.
دور . 8 زال  فام  املؤسي،  العنرص  خيص  فيام  أما 

تنمية قطاع  العراق ضعيفًا يف  السياحة يف  هيئة 
دائرة  عىل  األمر  ذلك  انعكس  وقد  السياحة 
املشاكل  من  الكثري  تعاين  التي  كربالء  سياحة 
وحتى  املادية،  أو  البرشية  املوارد  بتنمية  سواء 
تنظيم  يف  ضعيفة  مازالت  القانونية  الترشيعات 

عمل السياحة)29(. 
الرتاثية . 9 للصناعات  صناعية  مدينة  إنشاء 

رجال  ومركز  كربالء  جتارة  غرفة  مع  بالتنسيق 
الرتاثية  الصناعات  إحياء  إىل  هتدف  االعامل 
إقتنائها  إىل  والزّوار  السّياح  يسعى  التي 
اجلديدة  األسواق  إقامة  عن  فضاًل  ورشائها، 
من  الرتاثية  الصناعات  سوق  اخلصوص  وعىل 
اجل احلفاظ عىل الفلكلور والرتاث الكربالئي، 
وصناعة  والنحاسيات  الفضيات  كصناعة 
والرجالية،  النسائية  والعباءة  والسبح  الرتب 

وصناعات أخرى تشتهر هبا املحافظة. 
فيها . 10 يتوفر  كفوءة  سياحية  إدارة  إىل  احلاجة 

جمال  يف  وماهرين  مدربني  وموظفون  كوادر 
قطاع  يف  العاملني  مهارات  تنمية  مع  السياحة 
االثار والرتاث، كذلك احلاجة إىل إقامة دورات 
مع  ينسجم  بام  الفنادق  يف  للعاملني  تطويرية 

التطورات الفندقية احلديثة
إنشاء مركز أبحاث: يشكل هذا املركز بالتعاون . 11

السياحة  وتنمية  لتطوير  كربالء  جامعة  مع 
املحافظة  يف  األخرى  السياحة  وأنواع  الدينية 
الفنية  اجلدوى  دراسات  وإعداد  كربالء، 
والتقارير- الدراسات  واعداد  واالقتصادية 
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والتصميمية  والتخطيطية  والتارخيية  العلمية 
والثقافية وغريها للمواقع السياحية يف حمافظة. 

السائحني . 12 لتعريف  اإللكرتونية:  البوابة  إنشاء 
كافة  املحافظة  يف  السياحية  باملواقع  والزائرين 
للزائر  يتيح  مما  هبا  تربز  التي  والربامج  واملعامل 
متابعة الوجهات السياحية يف املحافظة وواقعها 

السياحي. 
املعارض . 13 إقامة  يف  الزائرين  مدن  إستثامر 

نشاط  تدعم  التي  واملهرجانات  واملؤمترات 
القطاع السياحي ملدينة كربالء.)30(

تشجيع القطاع اخلاص باإلستثامر يف الرشكات . 14
السياحية وإقامة املنتجعات السياحية واملطاعم 
التجارية  واألسواق  األوىل،  درجة  والفنادق 

خاصة التي حتمل طابعًا تراثيًا. 
يف . 15 السياحية  املقومات  من  العديد  هناك 

بمنظور  وإبرازها  تأهيل  إىل  حتتاج  املحافظة 
ثقايف سياحي مرموق، فمثاًل تتوفر يف املحافظة 
وغري  الرسمية  العلمية  املؤسسات  اىل  احلاجة 
واألهلية  احلكومية  )كاجلامعات  الرسمية 
الثقافية  واملراكز  الدينية(،  واملدارس  واملعاهد 
املقدستني  العتبتني  ومكتبات  العامة  )املكتبات 
املرجعيات  ومكاتب  والعباسية(  احلسينية 
فضاًل  واملتاحف  املهنية   واملؤسسات  الدينية 
والدينية  واالقتصادية  السياسية  املؤمترات  عن 
مدروس  بشكل  تستثمر  مل  التي  واإلحتفاالت 
ومنظم بأن تضاف إىل االنامط األخرى للسياحة 

وهي السياحة التثقيفية وسياحة املؤمترات.

اوًل/ الإ�شتنتاجات

متتلك حمافظة كربالء الكثري من املواقع السياحية . 1
التي يصل عددها ألكثر من )197( موقعًا أثريًا 
و)19( موقع تراثي، أصاب الكثري منها اإلمهال 
منها  كثرية،  لعوامل  نتيجة  واهلدم  واإلندثار 
من  للحد  رادعة  قانونية  ترشيعات  وجود  عدم 
ضعف  كذلك  عليها،  والتجاوز  اهلدم  عمليات 
املواقع  لتأهيل  املخصصة  املالية  التخصيصات 

األثرية والرتاثية.
افتقار املواقع االثرية والرتاثية للمشاريع اخلدمية . 2

فاغلب  السياحية  واخلدمات  التحتية  البنية  من 
املشاريع كانت خمصصة للمواقع الدينية.

وتأهيل . 3 لتطوير  تنموية  اسرتاتيجية  وجود  عدم 
مستوى  عىل  والطبيعية  والرتاثية  األثرية  املواقع 

العراق، وعىل مستوى حمافظة كربالء. 
للمشاركة . 4 املحافظة  إىل  الوافدين  أعداد  إزداد 

زائر   )11210367( من   األربعينية  الزيارة  يف 
عام  زائر   )17000000( إىل    2016 عام 
2018، بينام انخفض العدد يف العام الذي تاله 
إىل )15329955(، ويعود السبب يف ذلك إىل 

انخفاض اعداد الزائرين اإليرانيني إىل املدينة.
إزداد امجايل الفنادق يف املحافظة إىل )748( فندقًا . 5

عام  فندق   )602( كانت  ان  بعد   2018 عام 
دل  وأن  الشعبية،  الفنادق  من  أغلبها   )2015(
هذا األمر عىل يشء فإنام يدل عىل  ضعف تطور 
باملستوى  ليست  وبأهنا  الفندقية،  التحتية  البنية 
يف  ضعف  من  تعاين  املحافظة  وان  املطلوب، 

التطور النوعي يف الفنادق، وليس الكمي. 
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والفرص . 6 واملؤهالت  اإلمكانات  ضوء  يف 
لو  فأهنا  املقدسة،  كربالء  يف  املوجودة  السياحية 
تؤدي  سوف  ودقيق،  علمي  بشكل  استخدمت 
منتج  لقطاع  الوطنية  السياحة  نمو  حتفيز  إىل 
القطاع  هذا  يف  يساهم  أن  يمكن  بام  اقتصاديًا 
زيادة  وبالتايل  اإلمجايل،  املحيل  الناتج  تكوين  يف 
الدخل القومي، وبالتايل يساهم يف إعادة هيكلة 

االقتصاد العراقي.

ثانيًا/ التو�شيات

السياحة . 1 لتنمية قطاع  رضورة وضع اسرتاتيجية 
يف العراق بشكل عام وبالتنمية السياحية الدينية 
بشكل  كربالء  حمافظة  يف  والرتاثية  واألثرية 
خاص مع األخذ باإلعتبار البدائل اإلسرتاتيجية 
التي يمكن أن توضع يف حال احداث التغيريات 

الديناميكية للبيئة السياحية.
كافة . 2 العقبات  تذليل  من  بد  السياحة ال  لتنشيط 

بكافة  املحافظة  يف  السياحة  حركة  تواجه  التي 
أشكاهلا. كذلك تأهيل املواقع األثرية، واإلهتامم 
باملواقع الرتاثية، وجعلها فرصًا إستثامرية للقطاع 
اخلاص  القطاع  تشجيع  خالل  من  السياحي 
بتأهيل رشكات السفر والسياحة ورشكات نقل 
واألسواق  السياحية  املجمعات  وبناء  املسافرين 
واإلسرتاحات  السياحية  واملطاعم  التجارية 
وإنشاء مصانع إلنتاج املنتجات الرتاثية وغريها 

الكثري من الفرص اإلستثامرية.
ملختلف . 3 السياحي  والتسويق  بالرتويج  اإلهتامم 

اجلهات  قبل  من  املحافظة  يف  السياحية  املعامل 
الرسمية السياحية واهليئات عن طريق اإلستعانة 

فضاًل  كافة  احلديثة،  التقنية  والوسائل  بالطرق 
عن إستغالل املوارد البرشية من خرجيي الكليات 

واملعاهد السياحية يف املحافظة.
وموتيالت . 4 فنادق  من  كافة  اخلدمات  توفري 

وكذلك  حتتية،  بنية  وخدمات  وإسرتاحات 
كفوءة  وكوادر  موظفني  من  البرشية  اخلدمات 
الراحة للسائح وتزيد  ومؤهلة لتساهم يف توفري 

من قوة جذب املواقع السياحية للوافدين.
وضع الترشيعات القانونية الرادعة بحق كل من . 5

والرتاثية  األثرية  املواقع  وحفظ  أصالة،  يمس 
اإلستثامر  قوانني  تفعيل  فضاًل عن  املحافظة،  يف 
من  الرتاثية  املواقع  إستمالك  وقوانني  السياحي 

األهايل.
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إستعمال اسلوب البوتسرتاب لدراسة أسباب الطالق يف حمافظة كربالء املقدسة

الملخ�ض 

يمثل الطالق مشكلة إجتامعية ونفسية هلا تأثري كبري عىل املجتمع، وقد ازدادت يف العقد األخري بسبب تطور 
الطالق يف  إزدياد حاالت  لتحديد أسباب  البحث دراسة  فأن هذا  لذا  الثقايف،  التكنلوجي وإنفتاحه  املجتمع 
حمكمة إستئناف كربالء اإلحتادية وتشخيصها، وقد تم حتليل البيانات بإستخدام إنموذج اإلنحدار البوتسرتايب، 
املستوى  تقارب  عدم  وكذلك  للزوج،  املادي  املستوى  وضعف  األقتصادية،  احلالة  تدهور  أن  النتائج  وبينت 
العاطفي، والتوافق النفي بني الزوجني من أهم األسباب التي تزيد من حاالت الطالق، فضاًل عن األسباب 

األخرى التي بينها التحليل.

الكلامت املفتاحية:  البوتسرتاب، الطالق، كربالء.

The Use of the Bootstrap Method to Study the Causes of Divorce in the 

Holy governorate of Karbala

Prof.Dr.Assist. instructor

Mahdi Wahhab NasrallahNour Abbas Imran

 Collage of Management and Economics
- University of Karbala

Karbala Center for Studies and Research

Abstract
Divorce is a social and psychological problem that has a significant impact on society. It has 

increased in the last decade due to the technological development and cultural openness of so-
ciety. Therefore, this research is a study to identify and diagnose the reasons behind the increase 
in divorce cases in the Federal Court of Karbala. Data were analyzed using a Bootstrap Re-
gression Method. The results showed that the deterioration of the economic situation, the poor 
financial condition of the husband, and the lack of emotional convergence and psychological 
compatibility between the spouses, are of the most important reasons that increase divorces, as 
well as other reasons demonstrated by the analysis.

key words: Bootstrap, divorce, Karbala.



277

أ. م. د. مهدي وهاب نصر اهلل؛ م. م. نور عباس عمران

Introduction المقدمة

يعد الطالق من أكثر املشاكل اإلجتامعية والنفسية 
من  املجتمع  يشهده  ملا  احلــارض،  وقتنا  يف  إنتشارًا 
من  وهــو  الثقايف،  واإلنفتاح  التكنلوجي  التطور 
عليه  يرتتب  ملا  املجتمع  عىل  تأثريًا  األكثر  املشاكل 
وهو  وتقدمه،  املجتمع  استقرار  هتدد  سلبية  آثار  من 
أبغض احلالل، أقرته الرشيعة اإلسالمية، لكن فقط 
مشاكل  من  عليه  يرتتب  ملا  الــضورة  حــاالت  يف 
تفكك املجتمع، إذ يؤدي إىل تفكك األسة التي هي 
نواة املجتمع، وإزدياد العداوة والبغضاء، فضاًل عن 
آثاره النفسية واإلجتامعية العديدة عىل األطفال إبتداًء 
املنحرف،  السلوك  إىل  النفسية  اإلضطرابات  من 

واجلريمة، وغري ذلك. 

لتحليل  يستخدم   الذي  اإلنحدار  حتليل  يعرف 
فيها، وترتبط هبا  تؤثر  التي  العوامل  الظواهر وإجياد 
واحد  متغري  بني  العالقة  تدرس  إحصائية  أداة  بأنه 
 )Dependent Variable( املعتمد  املتغري  يسمى 
املستقلة  املتغريات  تسمى  املتغريات  من  وجمموعة 
اما   ،)Independent Variables( التوضيحية  أو 
تطبيقه  تم  الذي   )Bootstrap( البوتسرتاب  أسلوب 
يف  الطالق  ظاهرة  لدراسة  اإلنحدار  إنموذج  مع 
أخذ  إعادة  أساليب  أحد  فهو  الكربالئي،  املجتمع 
التقديرات  العينات باإلرجاع تستخدم لتحسني دقة 
اإلحصائية، وأن تطبيقه عىل نامذج اإلنحدار يساعد 
التنبؤ  أخطاء  وتوزيع  املعامالت،  توزيع  تقريب  يف 

عندما تكون البيانات عشوائية.

Research Problem م�شكـلة البحـث

إنَّ مشكلة الطالق من املشاكل الكبرية التي تعاين 
منها كل املجتمعات، فهي قد تؤدي إىل إرتفاع نسبة 
اجلريمة، وكذلك زيادة اإلنحراف بني أبناء املجتمع، 
فضاًل عن إنتشار األمراض النفسية، وخاصًة بني أبناء 
العوائل املنفصلة، مما يؤدي إىل زعزعة أمن وإستقرار 
يف  ازدادت  وقد  واهنياره،  تفككه  وبالتايل  املجتمع، 
عىل  طــرأت  التي  التغريات  بسبب  األخــرية  اآلونــة 
التواصل اإللكرتوين،  املجتمع، وإنفتاحه عىل عرص 

وكثرة الرصاعات السياسية وآثارها عىل األسة.

Aim of the Research هــدف البحـث

هيدف البحث إىل دراسة وتشخيص أهم أسباب 
من  أي  ومعرفة  املقدسة،  كربالء  حمافظة  يف  الطالق 
حــاالت  عىل  معنـوي  تــأثيـر  هلا  األسبـاب  تلك 
بـاستـخــدام  زيــادتـهـا  إىل  تــؤدي  و  الطـالق، 

 .)Bootstrap( أسلــوب البـوتستـراب

 Research Methodology منهـجيـة البحـث

يبـدأ  الـذي  االستقـرائي  املنهج  عىل  العمـل  تـم 
الفـروض هلـا وبعـد  بمـالحظـة املـشكـلة ثـم وضـع 
االسلوب  استخدام  تـم  وقـد  اختـبـارهـا.  ذلــك 

االحصائي وفق هذا املنهج.
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المبحث الأول: الجانب النظري

اوًل: الطالق

1 - 1 - 1 مفهوم الطالق ]1[:

ومــوجــودة يف  عــامــة  ظــاهــرة  الــطــالق  يشكل 
البرشية  عرفته  وقد  خمتلفة،  بنسب  كلها  املجتمعات 
بيئة  من  ختتلف  وأشكال  بطرق  الزمان  قديم  منذ 
العرب  عرفته  فقد  آخر،  إىل  عرص  ومن  أخرى،  إىل 
اجلاهلية كام أقرته مجيع األديان كٌل بطريقته، والطالق 
يف الرشيعة اإلسالمية هو حل رابطة الزواج، وإهناء 
العالقة الزوجية، وهو إجراء مرفوض إالّ يف حاالت 
الضورة، فهو حيدث يف حلظة يكون فيها اإلنسان يف 
حالة إضطراب سلوكي تنتج عنها مشاكل إجتامعية 
يعد  فهو  ككل،  املجتمع  عىل  سلبية  آثار  هلا  ونفسية 
أزمة نفسية حادة يقع فيها كال الزوجني، ويؤدي إىل 
تفكك رباط األسة، وقد يؤدي إىل حدوث مشاكل 
ترشد  يف  سببَا  يكون  وقــد  األطــفــال،  لــدى  نفسية 
السلوكي  اإلنحراف  عنه  ينتج  قد  الــذي  األطفال 
السلوكية  املشاكل  من  غريها  او  املخدرات  بتعاطي 
و النفسية، فضاًل عن ذلك فقد يعد الطالق أسلوب 
الطالق  يتم  أن  بعد  إذ  واألطفال،  املرآة  ضد  عنف 
تربية  من  حترم   وقد  الزوجية،  بيت  من  املرآة  تطرد 

أطفاهلا ورعايتهم.

1 - 1 - 2 أسباب الطالق ]1[:

للطالق أسباب عديدة وخمتلفة ختتلف من جمتمع 
إىل آخر، ومن بيئة إىل أخرى، ال يمكن حرصها لتنوع 

أحوال الناس، وُيعد تدهور احلالة األقتصادية، وعدم 
القدرة عىل حتمل تكاليف املعيشة، وعدم القدرة عىل 
أهم  من  للزوجني  واملستقل  املالئم  السكن  توفري 
األسباب التي ينتج عنها مشاكل عائلية كبرية تؤدي 
الزوج  أهل  مع  املشرتك  السكن  أن  إذ  الطالق،  إىل 
بشكل  الزوجني  حياة  يف  األهــل  تدخل  إىل  يــؤدي 
قد  مما  وتفاقمها،  الصغرية  املشاكل  وتطور  سلبي، 
يؤدي إىل الطالق، كام قد حيدث الطالق بسبب سوء 
بواجباته  أحدمها  قيام  وعدم  الزوجني،  أحد  خلق 
اجتاه اآلخر والتي قد ينتج عنها اخليانة الزوجية التي 
العالقة  املستحيل إستمرار  إذا حدثت قد يكون من 
الزوج  هجر  بسبب  الطالق  حيدث  قد  أو  الزوجية، 
امللل  بسبب  يكون  فقد  قاهرة  غري  ألسباب  للزوجة 

من الزوجة أو االعجاب بأمرأة أخرى.

توجد  فأنه  الطالق  أسباب  من  ذكر  عام  فضاًل 
حرصها  يمكن  ال  عديدة  أخــرى  أسباب  للطالق 
أو  املخدرة،  احلبوب  وتناول  اخلمر  عىل  كاإلدمان 
عدم القدرة عىل اإلنجاب وخاصة إذا كانت الزوجة 
بمسؤولياته  الــزوج  قيام  عدم  أو  فيه،  السبب  هي 
صحيح،  بشكل  كليهام  أو  األطفال  أو  الزوجة  إجتاه 
مما يؤدي بالزوجة إىل اعتامدها عىل أهلها وغريها من 

املشاكل التي تؤدي إىل الطالق.

ثانيًا: اإنموذج الإنحدار

 Multiple :]3[]2[1 - 2 - 1 اإلنحدار اخلطي املتعدد
 Linear Regression

املتقدمة  اإلحصائية  األساليب  أهــم  أحــد  ُيعد 
أداة  فهو  املتغريات،  بني  العالقة  لدراسة  املستخدمة 
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بني  العالقة  واستكشاف  لدراسة  تستخدم  إحصائية 
 )Dependent Variable( التابع  باملتغري  يعرف  متغري 
وجمموعة من املتغريات تعرف باملتغريات التوضيحية 

.)Independent Variables( أو املتغريات املستقلة

وجود  املتعدد  اخلطي  اإلنحدار  إنموذج  يفرتض 
واملتغريات   ) ( التابع  املتغري  بني  خطية  عالقة 
 ) ( التوضيحية  أو  التفسريية 
الذي   ،)Random Variable( العشوائي اخلطأ  وحد 
هو متغري عشوائي يضاف إىل معادلة خط اإلنحدار 
عن  فضاًل  القياس،  أخطاء  امتصاص  أجــل  من 
العوامل غري القابلة للقياس، وعليه فان معادلة خط 

االنحدار تكون بالشكل اآليت:

....)1(

إذ أن:

: يمثل املتغري التابع.  

االنحدار  يتقاطع هبا خط  التي  النقطة  : متثل   
يتخذها  التي  القيمة  وهي  العمودي،  املحور  مع 
( مساوية  ( عندما تكون قيمة ) التابع ) املتغري 

للصفر.

مقدار  متثل  وقيمها  امليل  متثل   :
عندما   ) ( التابع  املتغري  قيمة  يف  املتحققة  الزيادة 
  ) ( املستقلة  املتغريات  تزداد 

بمقدار وحدة واحدة.

: متثل املتغريات املستقلة.  

: يرمز إىل حد اخلطأ العشوائي.  

وبام أن لدينا n من املشاهدات، فيمكن التعبري عن 
املعادلة )1( بصيغة املصفوفات:

                                               .........)2(
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وباختصار املعادلة أعاله تصبح:

                                 .......)3(

يف  تقديرها  املراد  املعادلة  هي   )3( املعادلة  وتعد 
واملتغريات  التابع  املتغري  عن  املتوافرة  البيانات  ظل 
العشوائي  اخلطأ  حد  متجه  فإن  وعليه  التوضيحية، 
اإلنحدار  لنموذج  األساس  الفرض  حيقق  أن  جيب 

اخلطي املتعدد وهو: 

( يتبع  وهذا يعني أن متجه األخطاء العشوائية )
متعدد   )normal distribution( الطبيعي  التوزيع 
للصفر  مساوي  احلسايب  وسطه  بمتجه  املتغريات 
كام   ،) ( مشرتك  وتباين  تباين  ومصفوفة 
ويفرتض نموذج اإلنحدار اخلطي املتعدد أن العالقة 
بني املتغريات التوضيحية ليست عالقة خطية بشكل 
تام وأن عدد املشاهدات جيب أن يكون أكثر من عدد 

املعلامت املراد تقديرها.

ولتقدير معلامت إنموذج اإلنحدار اخلطي املتعدد 
تستخدم املعادلة التالية:
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....)4(

قيم  ان  يتبني   )4( واملعادلة   )3( املعادلة  ومن 
( تنحرف عن القيم التقديرية  املشاهدات الفعلية )

(، حيث ان: ( بمقدار ) (

..........)5(

( تصبح المعادلة )5( بالشكل التالي: وبالتعويض عن )

......)6(

1-2-2 طريقة املربعات الصغرى]3[]4[:
 The Ordinary Least Squares )OLS( 

يف  واستخدامًا  شيوعًا  الطرق  اكثر  من  وهــي 
اذ  املتعدد،  اخلطي  االنحدار  انموذج  معلامت  تقدير 
تباين  أقل  متتلك  واهنا  التحيز  بعدم  مقدراهتا  متتاز 
غري  خطي  مقدر  افضل  تعطي  اهنــا  حيث  ممكن 
.)BLUE( )Best linear Unbiased Estimate(متحيز

يكون  أن  الصغرى  املربعات  طريقة  تشرتط 
عند   ) ( العشوائي  اخلطأ  حد  مربعات  جمموع 
هنايته الصغرى، أي أن تكون جمموع إنحرافات القيم 
( أقل ما يمكن،  ( عن القيم التقديرية ) احلقيقية )

وعليـه فــأن:

 .....)7(

وبتبسيط املعادلة أعاله:

.....)8(

ومن أجل أن يكون حد اخلطأ العشوائي عند هنايته 
الصغرى جيب أن نأخذ املشتقة اجلزئية للمعادلة )8( 

ومساواهتا   ) ( االنحدار  معادلة  ملعامالت  بالنسبة 
للصفر، أي أن 

........)9(

ويمكن أن تبسط املعادلة أعاله:

 ....... )10(

ومن املعادلة )10( نحصل عىل:

  .... )11( 

إذ أن:

: متثل متجهًا ملقدرات طريقة املربعات الصغرى   
االعتيادية.

1-2-3 معـايري حسـن املطـابقـة 
 Criteria of Goodness of Fit

1- معامل التحديد  ]2[]3[
                                                Coefficient of Determination 

التي  واملهمة  األساسية  املقاييس  أحــد  وهــو 
املتغري  بني  العالقة  معنوية  مدى  لتقييم  تستخدم 
يستخدم  مقياس  وهو  املستقلة،  واملتغريات  التابع 
التي   ) ( املعتمد  املتغري  يف  التغري  نسبة  لتوضيح 
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التوضيحية  او  املستقلة  املتغريات  يف  التغري  سببها 
يمكن  أخرى  وبعبارة   ،) (
تساهم  التي  النسبة  يوضح  مقياس  أنه  عىل  تعريفه 
 ) فيها املتغريات التفسريية )
 ،) يف تفسري التغريات التي حتصل يف املتغري املعتمد )

وحتسب قيمته باستخدام املعادلة االتية:

.......)12(

والــواحــد  الصفر  بــني  تـــرتاوح   ) ( قيمة  أن 
نقاط  الصحيح، فهو يساوي واحد عندما تقع مجيع 
تكون  عندما  أي  املقدر  اإلنحدار  خط  عىل  اإلنتشار 
( ويف هذه احلالة تكون العالقة تامة، ويكون  (
عندما  الصفر  من  قيمته  تقرتب  أو  للصفر  مساويًا 
يكون خط اإلنحدار للعيِّنة قيد الدراسة خطًا أفقيًا، 
(، وهذا يعني أنه ال توجد  أي عندما تكون )
وأن  املستقلة،  واملتغريات  التابع  املتغري  بني  عالقة 
احلاالت  أغلب  وأن  احلدوث  نادرتا  احلالتني  كلتي 
عدد  زاد  وكــلــام   ،) ( فيها  تــكــون 
املتغريات التوضيحية الداخلة يف الدراسة كلام زادت 
درجات  انخفاض  إىل  يؤدي  ذلك  ألن   ) ( قيمة 
احلرية )degrees of freedom( )n – k – 1( مما يتطلب 
 ) إستخراج معامل التحديد املصحح أو املعدل )

وحسب الصيغة اآلتية:

.....)13(

 F – Statistics  ]2[]1[ F 2- أختبار إحصائية

معنوية  معرفة  أجل  من  اإلختبار  هذا  يستخدم 
معادلة االنحدار ككل او معرفة مدى معنوية العالقة 

املعتمد،  واملتغري  التوضيحية  املتغريات  بني  اخلطية 
وحتسب قيمته حسب املعادلة اآلتية:

......)14(
 

اذ ان: 

: متثل االنحرافات التي يوضحها خط 
او  التفسريية  املتغريات  عدد  عىل  مقسومة  االنحدار 

 .)K( التوضيحية

: متثل االنحرافات غري املوضحة 
عدد  تــســاوي  التي  احلــريــة  درجـــات  عــىل  مقسومة 

 .)K – 1( مطروحًا منها  )n( املشاهدات قيد الدراسة

                                                               Bootstrap ]6[]5[ ثالثًا: البوت�شتراب

وهي احدى طرق إعادة أخذ العّينات باإلرجاع، 
وهي إعادة أخذ عّينة تشتمل عىل )n( من املشاهدات 
من   )N( من  عشوائية  بطريقة  باإلرجاع  املسحوبة 
البيانات األصلية، وأن كل عّينات البوتسرتاب التي 

.) يتم سحبها من املشاهدات األصلية تساوي )

التوزيع  لتقريب  البوتسرتاب  طريقة  وتستخدم 
غري املعروف لالحصاءة من خالل التوزيع التجريبي، 
وهي تستخدم لتحسني دقة التقديرات اإلحصائية، إذ 
تزودنا بتقديرات للخطأ املعياري والتحيز عن طريق 
املأخوذة باإلرجاع من  البوتسرتابية  العّينات  )n( من 

البيانات األصلية، وتطبيق أسلوب البوتسرتاب عىل 
املعامالت  توزيع  تقريب  يف  يساعد  اإلنحدار  نامذج 
وتوزيع أخطاء التنبؤ عندما تكون البيانات عشوائية.

خالل  مــن  البوتسرتايب  اإلنــحــدار  عملية  تتم 
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( وقيم  التابع ) إعادة أخذ العّينات من قيم املتغري 
يفرتض  والتي  املرتبطة هبا،   ) ( املستقلة  املتغريات 
أن تكون عشوائية، أو أهنا تتم عن طريق إعادة أخذ 
فيها  تكون  أن  يفرتض  والتي   ) ( البواقي  عّينات 

( ثابتة، وخطواهتا كاآليت: املتغريات املستقلة )

اإلنحدار . 1 معادلة  تقدير  يتم  األصلية  العّينة  من 
إنموذج  معلامت  عىل  واحلصول  األعتيادية 
أو  العشوائي  اخلطأ  قيم  وكذلك   ) ( اإلنحدار 

.) البواقي )
2 .r=1,2,3,…( نسحب عّينات عشوائية جزئية باإلرجاع

B,( حجمها )n( من متجه اخلطأ العشوائي )البواقي )

 ) ( قيم  ونحسب   ،) (  ))
البوتسرتابية حسب الصيغة التالية:

 ....)15( 

الصيغة . 3 بإستخدام  اإلنحدار  معامالت  نقدر 
االتية:

.....)16(

املرات،  من   r والثالثة  الثانية  اخلطوة  إعادة  ويتم 
البوتسرتابية  اإلنــحــدار  معامالت  نقدر  ثم  ومــن 

حسب الصيغة اآلتية:

.....)17(

حساهبام  فيتم  البوتسرتايب  والتباين  التحيز  أما 
بإستخدام املعادلتني اآلتيتني:

......)18(

.......)19(

المبحث الثاني: التطبيق العملي

Description of Data 2-1 و�شف البيانات 

واقعيـة  بيـانات  عىل  املـوضـوع  تـطبـيـق  تـم 
رئاسة  يف  اإلجتامعي  البحث  مكتب  من  أخـذت 
األحوال  )حمكمة  اإلحتادية  كربالء  إستئناف  حمكمة 
الشخصية يف كربالء( لعدد حاالت الطالق وأسباهبا 

خالل )48( شهرًا.

Research Variables 2-2 متغـيـرات البـحـث

: يمثل عدد حاالت الطالق يف رئاسة حمكمة   
 )48( خالل  )املركز(  اإلحتادية  كربالء  إستئناف 
اإلنحدار  إلنموذج  التابع  املتغري  يمثل  وهو  شهرًا، 

البوتسرتايب.

املتغيـرات التالية متثـل املتغيـرات التـوضيحيـة او 
املستقـلـة املـراد قيـاس تـأثيـرها يف املتغيـر التابع:-

كالسكن،  اإلجتامعية  األســبــاب  يمثل   :  
واخلالفات العائلية، وغريها.

التي حتدث  الطالق  إىل عدد حاالت  يرمز   :  
لعدم وجود سبب حقيقي للطالق وقد يكون بسبب 

امللل من الزوجة، أو االعجاب بامرأة أخرى.

: يمثل األسباب األقتصادية مثل عدم االنفاق   
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عىل الزوجة، وضعف املستوى املادي للزوج.

حتدث  التي  الطالق  حــاالت  عــدد  يمثل   :  
بسبب اخليانة الزوجية بسبب اإلنرتنت.

التي حتدث  الطالق  إىل عدد حاالت  يرمز   :  
بسبب هجر الزوج للزوجة ألسباب غري قاهرة.

حتدث  التي  الطالق  حــاالت  عــدد  يمثل   :  
والتوافق  العاطفي  املستوى  تقارب  عــدم  بسبب 

النفي بني الزوجني.

 )SPSS( برنامج  باستـعمـال  البيانات  حتليل  تم 
اإلنحدار  بإنموذج  اخلاصة  النتائج  عىل  وحصلنا 
البوتسرتايب، إذ قمنا بتحديد عّينـة البـوتسرتاب وهي 
وهي  البـوترساب  عّينات  وعدد  البسيطـة،  العّينـة 
انموذج اإلنحدار حصلنا عىل  )100(، ومن تطبيق 

النتائج اآلتـيـة:-

2-3 نتائج تحليل اإنموذج الإنحدار البوت�شترابي 

يستـعمـل إنموذج اإلنحدار البوتسرتايب لتحـديـد 
املتـوافـرة  التـفـسيـريـة  املتغيـرات  بـيـن  العـالقـة 
معـرفـة  نحـاول  البحث  هـذا  ويف  التابع،  واملتغري 
تـأثـيـر املتغيـرات املستقلـة املحـددة سـابقـًا يف إزدياد 
كربالء  إستئناف  حمكمة  رئاسة  يف  الطالق  حاالت 
يف  التـوضـيحيـة  املـتغـيـرات  تـأثـيـر  وأن  اإلحتادية، 
مـعـامالت  طـريـق  عــن  يـقـاس  الـتـابـع  املتغـيـر 
(، ومن أجـل تطبيق إنمـوذج اإلنحدار  اإلنحدار )
كـان  إذا  فيمـا  معرفــة  أوالً  جيـب  البوتسرتايب 
طـريـق  عــن  ذلك  ويـتم  ال،  أم  معنويًا  اإلنمـوذج 

اختبار الفرضيات اآلتـيـة:

للمتغيـرات  تـأثيـر  يـوجد  ال  الــعــدم:  فرضية 
املستقلة يف املتغري التابع. 

للمتغريات  تأثيـر  يـوجـد  البديلة:  الفرضية 
املستقلة يف املتغري التابع. 

واجلدول التايل يبني النتائج:

)ANOVA( جدول تحليل التباين )جدول )1
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التي  اخلطأ  مربعات  جمموع   )1( اجلدول  يوضح 
 ) ( التفسريية  املتغريات  توضحها 
 ) ( واإلنحرافات غري املوضحة )البواقي( 
اجلدول  يبني  كام   ،) ( الكلية  واإلنحرافات 
تـستـعمـل  التي   )F–Statistics( احــصــاءة  قيمة 
، وقد وجد أن  الختبار الفرضيات الـمـذكـورة آنـفـاً
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 ،) قيمتها األحتاملية عند مستوى معنوية )
وهي   ،)0.000( تساوي   )6  ،41( حرية  ودرجة 
فرضية  نرفض  لذا   ،) ( املعنوية  مستوى  من  أقل 
كفاءة  يؤكـد  مما  البديلة،  الفرضية  نرفض  وال  العدم 

ومعنويـة اإلنموذج ككل.

ومـدى مـالءمة اإلنمـوذج للبيانات يمكـن معرفتها 
اإلنحدار  إلنمـوذج   ) ( قيمـة  مالحظة  خالل  من 
= 87.9(، وهذا  البوتسرتايب، فقد بينت النتائج ان )
املتغيـر  يف  احلاصل  التغيـر  مـن   )٪87.9( أن  يعني 
اإلنحدار  إنمـوذج  طـريـق  عــن  تفسيـره  يتـم  التابـع 
املتبقية والبالغة )٪12.1(  النسبة  البوتسرتايب، وأن 

متثل تأثري متغريات أخرى مل تدخل يف التحليل.

جدول )2( نتائج اإنموذج الإنحدار البوت�شترابي

من مالحظة القيم األحتاملية يف اجلدول )2( يتبني 
اآلتـي:

يمثل . 1 والذي  للمتغري   االحتاملية  القيمة 

واخلالفات  كالسكن  االجتامعية  )األسباب 
 )P-Value =0.010( تساوي  وغريها(  العائلية 
 ) ( املعنوية  مستوى  من  اقل  وهي 
وهذا يعني ان للمتغري  تأثري معنوي يف املتغري 

التابع.
يمثل . 2 والذي  للمتغري   االحتاملية  القيمة   

)عدد حاالت الطالق التي حتدث، لعدم وجود 
امللل  بسبب  يكون  وقد  للطالق  حقيقي  سبب 
من الزوجة أو األعجاب بامرأة أخرى( تساوي 
مستوى  من  أكرب  وهي   )P-Value =0.069(
(، اي أن   ليس له تأثري  املعنوية  )

معنوي يف املتغري التابع.
)األسباب . 3 للمتغري  األحتاملية  القيمة 

الزوجة  عىل  االنفاق  عدم  مثل  االقتصادية 
وضعف املستوى املادي للزوج( 
 )P-Value = 0.044( تساوي 
املعنوية   مستوى  من  اقل  وهي 
أن  يعني  وهذا   ،) (
يف  معنوي  تأثري  له  املتغري   

التابع. املتغري 
حاالت . 4 )عدد  املتغري  

الطالق التي حتدث بسبب اخليانة 
الزوجية بسبب اإلنرتنت( كانت 
 P-Value( له  األحتاملية  القيمة 
مستوى  من  أكرب  وهي   )=0.277

عىل  تأثري  له  ليس  اي  املعنوية، 
املتغري التابع.

حتدث . 5 التي  الطالق  حاالت  )عدد  املتغري  
غري  ألسباب  للزوجة  الزوج  هجر  بسبب 

املتغريات

معامالت 

اإلنحدار 

البوتسرتايب 

األخطـاء 

املعيارية 

S.E

القيمــــة 

األحتامليـة 

Sig.

فــتــــــرات الـثـقـــة
الدنيا 

Lower

العليا 

Upper

24.9047.6870.0208.80239.075

2.2720.3980.0100.1192.868

1.3670.7210.0690.0443.105

5.2030.3300.0440.700-6.805

1.1151.0250.2771.243-3.558

2.0960.8450.0300.1433.464

4.8601.6670.0100.9258.042
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قاهرة( بينت النتائج بأن قيمته اإلحتاملية تساوي 
مستوى  من  أقل  وهي   ،)P-Value = 0.010(
املتغري  يف  معنوي  تأثري  له  أن    أي  املعنوية، 

التابع. 
يمثل . 6 والذي  للمتغري   اإلحتاملية  القيمة 

عدم  بسبب  حتدث  التي  الطالق  حاالت  )عدد 
بني  النفي  والتوافق  العاطفي  املستوى  تقارب 
وهي   )P-Value = 0.010( تساوي  الزوجني( 
 ،) ( املعنوية   مستوى  من  أقل  ايضًا 
وهذا يعني أن املتغري  أيضًا له تأثري معنوي 

يف املتغري التابع.

ومن خالل نتائج اجلدول )2( يمكن كتابة معادلة 
إنموذج اإلنحدار البوتسرتايب:

    Y ̂=24.904+2.272 X1+1.367 X2+5.203 X3+

  1.115X4+2.096 X5+4.860 X6 
       .........)20(

بني  طردية  عالقة  وجود  إىل   )20( املعادلة  تشري 
التفسريية  أو  التوضيحية  واملتغريات  التابع  املتغري 
للنموذج، وهذا يعني أن زيادة املتغريات التوضيحية 
التابع  املتغري  زيادة  إىل  تؤدي  واحدة  وحدة  بمقدار 
كربالء  حمافظة  يف  الطالق  حاالت  عدد  يمثل  الذي 

املقدسة خالل )48( شهرًا.

الخاتمة: ال�شتنتاجات والتو�شيات

اأوًل: الإ�شتنتاجات:

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية بني . 1
الطالق  حاالت  عدد  يمثل  الذي  التابع  املتغري 
التي حتدث يف حمافظة كربالء املقدسة واملتغريات 
تؤدي  التي  أهم األسباب  التي متثل  التوضيحية 

إىل زيادة حاالت الطالق يف املحافظة.
املستوى . 2 وضعف  اإلقتصادية  احلالة  إنخفاض 

عىل  اإلنفاق  عىل  القدرة  وعدم  للزوج  املادي 
التي  األمور  من  كليهام  أو  األطفال  أو  الزوجة 
يف  الطالق  حاالت  إزدياد  عىل  كبري  تأثري  هلا 
حتدث  التي  اخلالفات  زيادة  أن  إذ  املحافظة 
وحدة  بمقدار  األزواج  بني  اقتصادية  ألسباب 
الطالق  حالالت  عدد  زيادة  إىل  يؤدي  واحدة 

بمقدار )5.203(، وهو مقدار كبري جدًا.
أظهرت النتائج أن عدم تقارب املستوى العاطفي . 3

والتوافق النفي بني الزوجني له تأثري كبري عىل 
بمقدار  زيادهتا  أن  إذ  الطالق،  حاالت  إزدياد 
يف  الطالق  حاالت  عدد  زيادة  إىل  تؤدي  واحد 

املحافظة بمقدار )4.860( وهو مقدار كبري.
االجتامعية . 4 لألسباب  أن  البحث  نتائج  بينت 

تأثري  هلا  وغريها  العائلية  واخلالفات  كالسكن 
حمافظة  يف  الطالق  حاالت  إزدياد  عىل  معنوي 
بمقدار  اخلالفات  هذه  زادت  وكلام  كربالء، 
زيادة عدد حاالت  إىل  أدى ذلك  وحدة واحدة 

الطالق بمقدار)2.272(.
هجر الزوج للزوجة ألسباب غري قاهرة هلا تأثري . 5

معنوي عىل ازدياد حاالت الطالق، وأن زيادهتا 
تؤدي إىل زيادة حاالت الطالق يف حمافظة كربالء 

بمقدار )2.096(.

ثانيًا: التو�شيات:

املراكز . 1 ودعم  األسي،  لإلرشاد  مراكز  فتح 
املوجودة، من أجل تقديم أفضل الدعم واملساندة 
ألفراد األسة، وحل املشكالت التي تواجههم.
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وآثار . 2 االسة  أمهية  حول  تثقيفية  ندوات  إقامة 
ُيعد  اذ  ككل،  واملجتمع  األبناء  عىل  الطالق 
الطالق من أسباب شيوع السلوك اإلجرامي بني 

أبناء املجتمع.
حماولة تقليص املشاكل االجتامعية، وإجياد حلول . 3

ال  أن  فيجب  الصغرية،  العائلية  للمشكالت 
تستمر ألكثر من يوم واحد ألن استمرارها يؤدي 

إىل تفاقمها، وصعوبة إجياد احللول املناسبة هلا.
االقتصادية . 4 احلالة  تدهور  بأن  النتائج  أوضحت 

وضعف املستوى املادي ُيعد من العوامل التي هلا 
تأثري كبري عىل ازدياد حاالت الطالق يف حمافظة 
عىل  العمل  الضوري  من  لذا  املقدسة،  كربالء 

خلق فرص عمل للشباب ومعاجلة البطالة.
عدم تقارب املستوى العاطفي والتوافق النفي . 5

من  النظر،  وجهات  واختالف  الزوجني،  بني 
حاالت  ازدياد  عىل  كبري  تأثري  هلا  التي  املشاكل 
من  فأن  لذا  املقدسة،  كربالء  حمافظة  يف  الطالق 
الشباب  بني  التعارف  فرص  تسهيل  الضوري 
قبل الزواج وفق الضوابط الرشعية واإلجتامعية.
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