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

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

والتطرف والطائفية، لتحقيق الفائدة العامة ملجتمعنا. 

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

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

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

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

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



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

االختصاصات اإلنسانية املختلفة وفقًا للقواعد اآلتية:

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

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

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

ُيرفق مع البحث. 

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

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

البحث. 

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

مستحّقاته املالية، وال تقّل عن )10( صفحات. 

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

املطبعة، مكان النرش، سنة النرش. 

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

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

ذلك باللغتني العربية واإلنكليزية.

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

alssebt_k.center@yahoo.com :املحكمة





شهادة االعتماد الدولي 
لمركز كربالء للدراسات والبحوث

من منظمة اليونسكو )برنامج الذاكرة العالمية( 
تأريخ األعتماد: 28/ 10/ 2014م
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ْبِط َمَجلَُّة ال�شَّ

َمٌة ُتْعنَى بِنرَِش األرِث  يٌة فصلية حُمَكَّ ُة علمَّ ْبِط سنَة )1436( للهجرِة وهي جَمَلَّ ِة السَّ ُخ فيها صدوَر جَملَّ قِصيدة ُتَؤرِّ
َسِة. راساِت والبحوِث التَّابِع للَعَتبِة احلَُسينيَِّة امَلَقدَّ َسة، َتْصُدُر َعن مركِز كربالَء للدِّ احلضاريِّ ملدينِة كربالء املقدَّ

ــِط ــْسـ ــِقـ ــْبــِطبِـــالـــُيـــْمـــِن َواآلمـــــــــاِل والـ ــُة الــسَّ ـ ــلَّ ــَجـ ــْت َمـ ــ ــَرَقـ ــ  َقــــْد َأْشـ

ــٌة َدْوُرهــــــــــا ــ ــيَّ ــ ــِم ــ ــل ــ ــُة ِع ــ ـ ــلَّ ــ ــَجـ ــ ــِطَمـ ــْب ــضَّ ــال َنـــْشـــُر ُتـــــــَراِث الـــطَّـــفِّ بِ

ــْت ــَمـ ـ ــكِّ ــِطِعـــْلـــِمـــيَّـــٌة َفـــْصـــلِـــيَّـــٌة ُحـ ــْسـ ــَبـ َأدَواُرَهـــــــــــا بِـــالـــَقـــْبـــض َوالـ

ــُدُر َعـــْن رَوَضـــــِة ُخــْلــٍد َزَهـــْت ــْصـ ــَدى ُتــْعــطِــيَتـ ــَمـ ــوِل الـ ــ ــَي عــلــى ُط ــ َوْهـ

ــي َكــــْرَبــــاء ــ ــُة َتـــــْهـــــُدُر ف ــ ــلَّ ــ ــَج ــ ــِط َم ــْقـ ــنَـّ ــالـ ــُج الـــُمـــْهـــَمـــَل بِـ ــ ــالِ ــ ــَع ــ ُت

ــطــًا ــِر ُحــَســيــٍن َع ــْحـ ــْن َنـ ــ ــُق الـــــَمـــــوُروَث بِـــالـــَخـــطَِّتــِفــيــُض ِم ــُشـ ــْمـ ــَتـ َفـ

الُعا ــِد  ــْي ِج ــوَق  َفـ ِصــيــَغــْت  ــْرِطَكــالــِعــْقــِد  ــُقـ ــالـ ْهــــِر َكـ َوْهــــــَي بِـــــــأْذِن الــــدَّ

ــا ــهـ ـ ــصُّ ــم َوبِـــالـــَخـــْلـــِطَنـــــاِصـــــَعـــــٌة َصـــــــاِدقـــــــٌة َنـ ــَوْهـ ــالـ ــا ِشـــْيـــَب بِـ مـ

َصــاِدحــًا ُقـــْل  ْخــــــُت:  َأرَّ ِزْد  ــِن  ــْي ِ ــن ـــْبـــِطأْث ـــُة الـــسَّ ــْت َمـــَجـــلَّ ــ ــَسـ ــ ـ َقـــــْد ُأسِّ

1436هـ

ار الكربائي  فَّ عيل الصَّ
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ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم بِْسِم الّلَ

اإفتتاحية العدد

         احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل النبي حممد وعىل آله الطيبني االطهار.

لقد أضحت مدينة كربالء املقدسة خالل احلقب الزمنية من تارخيها اإلسالمي - ومل تزل - مركزًا من مراكز 
العلم واالدب واملعرفة،  وقبلة الفقهاء والعلامء واالدباء والشعراء اذ اهنا اغنت احلضارة اإلسالمية بام تزخر 
به من موروث حضاري وديني أضفى عليها قداسة امتازت هبا عن سائر املدن األخرى فكانت موضع اهتامم 

املؤرخني والدارسني عىل اختالف ثقافاهتم.

ملا  الدول وتقدمها،  نمو  التي تسهم يف  العوامل  اهم  واحٌد من  العلمي  البحث  ان  أحد  كام ال خيفى عىل 
ُيَشّكل من إضافات معرفية متعددة تتجىل يف تقديم الدراسات والبحوث اجلديدة واملبتكرة من خالل البحث 
واالستقراء والتمحيص يف بطون الكتب قديمها وحديثها لتقديم احللول املنهجية واالجرائية كي تكون عونًا 

للجهات ذات العالقة.

الذي  السبط،  السابع من جملة  املجلد  الثالث من  العدد  االفاضل  القراء  أيدي  ان نضع بني  يسـرنا  لذلك 
حيمل يف طياته موضوعات متعددة ومتنوعة تكشف جانبًا آخر من موروث كربالء اخلالد، كتدوين الزيارة عند 
1914م،   – االمامية االثني عشـرية األسباب والدوافع، وأثر العادات والتقاليد عىل املرأة الكربالئية1831 
يف  االبتدائي  التعليم  خلدمات  املكاين  والتوزيع   ،1968-1914 املقدسة  كربالء  مدينة  يف  االعالم  ووسائل 
معاجلة  وسياسات  اهلندية،  لقضاء  السطحية  املياه  يف  الثقيلة  للعنارص  جغرايف  وحتليل  احلسينية،  قضاء  ريف 
العشوائيات يف مدينة كربالء املقدسة كمظهر للعالقة التنموية بني االنسان والبيئة، آملني ان حتظى بمالحظات 

السادة القراء واقرتاحاهتم من اجل النهوض بعملنا نحو الصواب املنشود.

مة بالشكر اجلزيل لكل من اسهم بإخراج هذا العدد، وتتمنى  وتتوجه هيأة حترير جملة السبط العلمية املحكَّ
ان تتظافر اجلهود مجيعًا يف سبيل االرتقاء بالبحث العلمي خدمة لبلدنا العزيز. 

واحلمد هلل أوالً وآخرًا...

رئيس التحرير

15
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الملخ�ض

حتظى الزيارة يف الفكر الشيعي بفهم أعمق وأوسع منها عند سائر املسلمني، فهي متثل جزء من اهلوية املذهبية 
االمامية، ملا تعكسه من الوالء واالرتباط بأئمة املذهب ورموزه، كام اهنا متثل بالنسبة لألمامي رضبا من الوفاء 

ألئمته، وتكرارا للبيعة هلم بالوالية، واعالنا للرباءة من اعدائهم.

وهي تتم يف طقوس يردد فيها الزائر يف حرضة املزور او عن بعد حسب الظروف بعض االدعية واالذكار 
واملناجات التي نقلت عن أئمة املذهب أنفسهم.

وألمهيتها بالنسبة لألمامي االثنا عرشي دوهنا رجاالهتم يف كتب مستقلة او ضمنوها يف كتبهم األصولية التي 
تتعلق باملذهب،  وتأيت تلك األمهية من أمور عدة ابرزها: اهنا متثل وسيلة ناجعة وسهلة يف تبليغ الدين بأصوله 
وفروعه عىل وفق منظور االمامية، وجعل منها وسيلة تواصل بني االئمة واالتباع وبني املذهب واالتباع، نظرا 
ملا متتاز به من سالسة يف املعنى  وجاذبية يف كالم وسهولة يف احلفظ،كام جعلوا منها وسيلة إعالمية يطلون هبا 
عىل اتباعهم لبيان حقوقهم املسلوبة، وكشف مظلوميتهم، وتعرية اعدائهم امام اتباعهم وغريهم من املظللني. 
لدى  مقدسة  بمكانة  حيضون  الذين  ائمتهم  امالءات  من  صادرة  اهنا  من  تأيت  التدوين  دواعي  أمهية  وان  كام 

االتباع، فضال عن اهنا متثل تراثا اماميا يستدعي احلفاظ عليه.

الكلامت املفتاحية: )اإلمامية، التاريخ االسالمي، اإلمامية يف العرص االموي، اإلمامية يف العرص العبايس، 
اإلمامية يف األليخاين(.
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Abstract
 

The pilgrimage “Ziyarah” enjoys a deeper and broader understanding in the Shiite thought 
than among other Muslims, as it represents a part of the Imamate sectarian identity, due to its 
reflection of loyalty and association with the imams and symbols of the doctrine, an example 
of loyalty to those Imams, and a an affirmation to allegiance to them and disowning of their 
enemies.

The Ziyarah is carried out as rituals in which the pilgrims recite in the holy shrines or from 
a distance -according to the circumstances-, some of the supplications and prayers that were 
reported from the imams of the sect themselves.

Due to its importance for the Twelver Imamate followers, their scholars notated the Ziyarahs 
down in separate books or included them in their fundamentalist doctrine-relate books. That 
importance comes from several things, most notably: It represents a useful and easy way to 
deliver the religion’s origins and branches according to the perspective of the Imamate. It also a 
means of communication between imams and followers, and between doctrine and followers,, 
given its smoothness in meaning, attractiveness in speech, and easiness in memorization, as 
well as its role as a media outlet by which they would oversee their followers to demonstrate 
their stolen rights, uncover the injustice practiced against them, and to expose their enemies. 
The importance of scripting comes from the fact that it was issued by the dictates of their 
imams, who hold a sacred place within the followers, as well as it represents an Imamate legacy 
that requires preservation.

Key words: (Imamate, Islamic history, Imamate in the Umayyad era, Imamate in the Ab-
basid era, Imamate in the Alichani era)
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المقدمة

اإلسالمية  الثقافة  يف  مرموقة  مكانة  الزيارة  حتتل 
الروايات  من  ذلك  يف  منطلقني  املسلمني،  وســرية 
الكثرية التي تؤكد عىل فضلها وثواهبا، والتي وصلت 
كلمة  عليها  واتفقت  استحباهبا  يف  التواتر  حّد  إىل 
الفريقني من الشيعة واهل السنة)1( ومن هنا واظب 
املسلمون عىل تلك الطقوس فقد كانوا يزورون قرب 
النبي األكرم منذ العقود األوىل لتاريخ املسلمني، لكن 
أعمق وأوسع  بفهم  الشيعي حتظى  الفكر  الزيارة يف 
النبي  زيارة  عّد  هنا  ومن  املسلمني،  سائر  عند  منها 
املذهب  شعار  من  البيت  أهل  من  واألئمة  األكــرم 
الزيارة  الن  هويته)2(؛  من  وجزء  اإلمامي  الشيعي 
يف الثقافة الشيعية تعكس نوعًا من الوالء واالرتباط 
الزيارة  عكست  لذلك  االكرم،  الرسول  بيت  بأهل 
عند اإلمامية االثني عرشية عن ارتباط وثيق بحبهم، 
الزيارة  ان  كام  أعدائهم،  من  والــرباءة  ومواالهتم 
الشيعي  الزائر  يكنه  ــذي  ال الوفاء  مــدى  عكست 
ألهل  الوالية  حلق  استجابة  لديه  ومثلت  للمزور، 
النبي واالئمة  البيت؛ ألن الشيعة يؤمنون بأن والية 
االثني عرش من بعده، ال تنحرص يف حياهتم فحسب، 
بل ذلك املقام يبقى حمفوظًا هلم حتى بعد وفاهتم كام 

سيأيت الحقًا من نصوص الزيارات. 

ان أتباع أئمة اهل البيت وحمبيهم، ومن باب السري 
عىل منهجهم والتعلق الكبري هبم استمروا ـ كام كانوا 
واألئمة احياء ـ بزيارة األئمة يف مراقدهم او عن بعد 
التي  املنع  ظروف  بحسب  ذلك  عليهم  يتعذر  حني 

وقتذاك  احلاكمة  السلطات  من  هلا  يتعرضون  كانوا 
الزيارة  تلك  وان  عندهم.  احلــال  قرص  بسبب  او 
ملراقد املتوفني من االئمة ـ وكام ذكرنا آنفًا ـ هي تأكيد 

وحمافظة عىل االرتباط باألئمة ومنهجهم.

عىل اية حال، كانت تلك الزيارات تتم يف طقوس 
نصوص  بعض  ترديد  يتخللها  هبا،  يقومون  واعامل 
االدعية واالذكار واملناجاة وغريها من تلك األمور 
القدماء  رجاالهتم  عن  ورثوه  ذلك  وكل  العبادية، 
األئمة  بشأن  الزيارات  تلك  وإن  الطائفة،  من زعامء 
املذهبية  اصوهلم  يف  دونوها  قد  كانوا  واصحاهبم، 
لضامن  عليها،  احلفاظ  بغية  مستقلة  مصنفات  ويف 
جاء  وقد  وجتذيره.  احليوي  االرتباط  ذلك  ديمومة 
بتسميات  املستقلة:  املصنفات  تلك  عن  التعبري 
وما  )الزائر(  او  )الزيارة(  او  ــزار(  )امل عنوان  حتت 
السيام  املصنفات  تلك  كل  الينا  يصل  مل  لكن  شبه، 
ذلك  ويعود  الزيارة،  ملصنفات  القديمة  األصــول 
تعرض  التي  املعروفة  والبرشية  الطبيعية  للكوارث 
اإلمامي  والرتاث  عام  بشكل  اإلسالمي  الرتاث  هلا 
اال  ــول،  األص تلك  فقدان  ومع  ــاص)3(،  خ بشكل 
التي  الزيارة  مصنفات  يف  الينا  وصلت  حمتوياهتا  ان 
القديمة،  األصول  تلك  اعتمدت  والتي  أيدينا،  بني 
وصلت  التي  املصنفات  أصحاب  ذكــره  ما  وهــذا 
الشيعية  احلديث  رجال  كتب  لنا  أوردت  كام  الينا، 
ان  عناوين تلك املصنفات وتراجم مصنفيها)4(، كام 
املصنفات  تلك  من  العديد  اوردت  املؤلفات  ادلة 
والتي  الينا  الواصلة  املصنفات  تلك  ومن  ايضًا)5(. 
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حفظت نصوص الزيارات هي: »كامل الزيارة »البن 
قولويه )ت 360هـ( و« كتاب الدعاء واملزار للشيخ 
الصدوق )ت 381هـ( و »كتاب املزار »للشيخ املفيد 
)ت  املتوىف  للمجليس  االنوار  وبحار  413هـ(  )ت 

1111هـ( وغريهم. 

يقوم بحثنا عىل اإلجابة عن  املحتوى  ضمن هذا 
وراء  الكامنة  األسباب  ما  اآليت:  الرئيس  السؤال 
تصنيف اإلمامية كتبًا مستقلة بعنوانات ختص زيارة 
ومل  نفسها،  الفرقة  من  واالولياء  عرش  االثني  االئمة 
اإلسالمية  الفرق  من  أي  هذا  عملهم  يف  جيارهيم 

االخرى؟

لإلجابة عن هذا السؤال يتطلب التعرف عىل اهم 
املضامني التي احتوهتا نصوص تلك الزيارات؛ الن 
الوقوف عىل تلك املضامني يقود اىل اهم األسباب، 
وأبرز الدوافع وراء ذلك التصنيف، كام يتطلب أيضًا 
التعرف عىل املصادر التي تقف وراء صياغة نصوص 
السؤال  عن  اإلجابة  تتم  ولكي  الــزيــارات،  تلك 
التعلق  ورس  أمهية  معرفة  أيضًا  منا  يتطلب  الرئيس 
بارزة  الذي صار سمة  التعلق  ذلك  بالزيارة،  الكبري 

من سامت اإلمامية االثني عرشية. 

والآن ما الم�شامين التي احتوتها ن�شو�ض 

الزيارات؟

احتوت ن�شو�ض الزيارات م�شامين عدة اأهمها:

أصول الدين وفروعه وبعض املعتقدات الدينية. . 1

الزيارات جيد اهنا حتتوي  ان املطلع عىل نصوص 
من  كثريًا  تضم  اهنا  كام  وفروعه  الدين  أصول  عىل 
العام  املستوى  أكان عىل  املعتقدات اإلسالمية سواء 

ام اخلاص عىل مستوى الفرقة االثني عرشية.

األصول أ. 

زيــارة  يف  نقرأ  التوحيد،  بــاب  ويف  ــول  األص يف 
ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  »أشهد  االكــرم  الرسول 
الرسول  ــارة  زي يف  التوحيد  لــه«)6(،وتــكــرر  رشيك 
ــوداع:  ال يف  ويقوله  النبي  الزائر  يــودع  حني  أيضًا 
»أشهد يف ممايت عىل ما أشهد عليه يف حيايت أْن ال إله 
إال أنت«)7(،كام نقرأ التوحيد يف زيارة احلسني)8( بن 
عيل يف عبارة« احلمد هلل الواحد األحد الفرد الصمد 
يل  وسّهل  بزيارتك  وخّصني  لواليتك  هداين  الذي 
بن عيل  احلسني  زيارة  التوحيد يف  ونجد  قصدك«)9( 
صليت  إين  »اللهم!  عبارة  يف  وحتديدًا  أيضًا  نفسها 
ألن  لك  رشيك  ال  وحدك  لك  وسجدت  وركعت 
ألنك  لك  إال  يكون  ال  والسجود  والركوع  الصالة 
أنت اهلل ال إله إال أنت،اللهم صل عىل حممد وآل حممد 
وأبلغهم عني أفضل السالم والتحية واردد عيلَّ منهم 
السالم«)10( كام نقرأ التوحيد يف زيارة موسى)11( بن 
جعفر يف عبارة: »اهلل أكرب اهلل أكرب،ال إله إال اهلل واهلل 
أكرب،احلمد هلل عىل هدايته لدينه«)12(، وذكر التوحيد 
أيضا يف زيارة عيل)13( بن موسى يف عبارة« بسم اهلل 
اهلل  إال  إله  ال  أْن  اهلل،أشهد  رسول  ملة  وعىل  وباهلل 
زيارة  يف  التوحيد  وذكر  ــه«)14(،  ل رشيك  ال  وحده 
ان  يستحب  دعاء  يف  ترد  عبارة  يف  حممد  بن  عيل)15( 



22

تدوين الزيارة عند المامية الثنا ع�سرية: الأ�سباب والدوافع

يذكر يف اثناء الزيارة بوصفه جزء منها ومرويا عن عيل 
بن حممد نفسه »... ويا واحد يا أحد،ويا قل هو اهلل 
أحد،أسألك ..«)16( كام نجد التوحيد اإلهلي يف زيارة 
احلسن)17( بن عيل  يف عبارة »يا دائم يا ديموم ... ال 
اله اال انت...«)18( ويف زيارة اإلمام حممد بن احلسن 
»اهلل  عبارة  يف  التوحيد  نقرأ  عبارة  يف  املنتظر  احلجة 
اكرب ... ال اله اال اهلل واهلل اكــرب..«)19(،ويف زيارات 
أخرى ملحمد)20( بن احلسن ترد عبارة التوحيد أيضًا 
مثل:»بسم اهلل  وباهلل ...أشهد ان ال اله اال اهلل وحده 
أن  أشهد  اين  موالي  يا  و»أشهد  لــه«)21(  رشيك  ال 
كلمة  له«)22( وتتكرر  اهلل وحده ال رشيك  اال  اله  ال 
التوحيد يف تلك الزيارات املتعلقة باإلمام املنتظر)23(.

تأكيدًا  هلا  نجد  التي  األخرى  الدين  أصول  ومن 
مثل:  عدة  صياغات  يف  )النبوة(  الزيارات  يف  كثريًا 
عبده  حممدًا  و»ان  اهلل«   نبي  ــا  و»ي اهلل«  »يــارســول 
وتتكرر   ،)24(« اهلل  رسول  انك  »أشهد  و  ورسوله« 
مثل تلك العبارات وما شاهبها التي تؤكد نبوة حممد 
يف زيارات بقية أئمة الفرقة)25(، فضاًل عن عبارة  » يا 
آل رسول اهلل »)26( »يا ابن رسول اهلل«)27( او »يا بنت 
بنت  و«ابن  اهلل«)29(  نبي  بنت  و»يا  اهلل«)28(  رسول 

.نبيك«)30( والتي يف جمموعها  تؤكد نبوة حممد

ويف باب أصول الدين ذكرت نصوص الزيارات 
اذ  اإلهلي  العدل  وهو  الدين  أصول  من  آخر  أصاًل 
فاجعل  »اللهم  طالب  ايب  بن  عيل)31(  زيارة  يف  نقرأ 
ويف  بقضائك«)32(  راضية  بقدرك  مطمئنة  نفيس 
حتى   ...« نقرأ  طالب  ايب  بن  عيل  بن  العباس  زيارة 

حيكم اهلل وهو خري احلاكمني«)33( كام نقرأها يف زيارة 
احلسني بن عيل الشهيد)34( ونقرأها يف زيارة مسلم بن 
عقيل)35( ويتجىل العدل االهلي أيضًا يف زيارة عيل بن 

موسى الرضا حني نقرأ »...العادل يف بريته ..«)36(

املعاد  الزيارات  ذكرهتا  التي  الدين  أصول  ومن 
تشري  عبارة   يف  حممد  الرسول  زيارة  يف  نجده  الذي 
املعاد  يوم  الرسول  سيناله  الذي  اإلهلي  العدل  اىل 
الوسيلة  وآته  الرفيعة  الدرجة  اعطه  اللهم  هي:»... 
االولــون  به  يغبطه  حممودًا  مقامًا  وابعثه  اجلنة  من 
اإلمام عيل  زيارة  نجده يف  واملعاد  ــرون«)37(،  واآلخ
يف  ينفخ  يوم  النجاة  واسألك   ...« عبارة  يف  اهلادي 
حممد  املنتظر  املهدي  اإلمام  زيارة  ويف  الصور«)38(، 
بن احلسن العسكري تأكيد عىل املعاد يف عبارة »...
وانقذت به اولياءك من عذاب النار«)39( وهو العذاب 
املعد للمسيئني يوم القيامة، ويف زيارة فاطمة)40( بنت 
وتتكرر  الــنــار«)41(  عــذاب  برمحتك  »...وقــنــا  اسد 
املهدي  زيــارة  يف  املعاد  عىل  الدالة  األخــرية  العبارة 

املنتظر ايضًا)42(.

تناولتها  الــتــي  ــرى  االخـ الــديــن  أصـــول  ــن  وم
الزيارات، اإلمامة وهي األصل اخلامس الذي يعتقد 
به اإلمامية االثنا عرشية من الشيعة)43( بخالف اهل 
السنة الذين يرون أربعة أصول للدين هي: )التوحيد 
احتل  األصل  وهذا  واملــعــاد()44(،  والعدل  والنبوة 
مكانة واسعة وكبرية يف الزيارات تكاد ال ختلو زيارة 
من زيارات اإلمامية منه مؤكدين عىل احقية عيل بن 
ايب طالب باإلمامة/اخلالفة من بعد رسول اهلل، والتي 



23

اأ. م. د. ريا�ض عبد الح�سين؛ فاطمة عدنان

احلسن  ابنه  اىل  ـ  معتقدهم  حسب  ـ  بعده  من  تنتقل 
تنتقل اىل  بن عيل ثم أخيه احلسني ومن بعد احلسني 
الثاين عرش وهو  اإلمام  عند  وتتوقف  احلسني  أوالد 
حممد بن احلسن العسكري الذي غاب سنة 329هـ 
العدل  دولــة  ليقيم  ظهوره  يرتقبون  اتباعه  واالن 
فاطمة  زيارة  يف  نقرأ  األصل  ذلك  عن  ــي)45(.  اإلهل
اهلل«)46(،ونقرأ  ويل  زوج  يا  عليك  »السالم  الزهراء 
الراشدون  االئمة  انكم  »أشهد  البقيع  أئمة  زيارة  يف 
زيارة  مــفــروضــة«)47(،ويف  طاعتكم  وان  املهتدون 
سيد  والدة  يا  عليك  »السالم  نقرأ  اسد  بنت  فاطمة 
الوصيني«)48(، ويف الزيارة اجلامعة نقرأ »السالم عىل 
أولياء اهلل واصفيائه«)49(، ويف زيارة عيل بن ايب طالب 
نقرأ»السالم عليك يا امري املؤمنني ... السالم عليك 
ايب  بن  عيل  بشأن  أخرى  زيارة  ويف  اهلل«)50(،  ويل  يا 
طالب نقرأ »اللهم صل عىل امري املؤمنني عبدك ... 
واخي رسولك وويص حبيبك«)51( ويف موضع آخر 
من الزيارة نفسها نقرأ »السالم عليك أهيا الويص الرب 
التقي ... السالم عليك يا سيد الوصيني وامني رب 
العاملني ... وخليفتك الذي به تأخذ وتعطي ...«)52(، 
بعد  من  والوصاية  اإلمــامــة  عىل  التأكيد  ويتكرر 
رسول اهلل يف هناية الزيارة املتعلقة بعيل بن ايب طالب 
ووصيه  ونارصه  ووليه  نبيك  »اخي  عبارة  يف  أيضًا 
رسول  بعد  من  باإلمامة  والوصاية  ووزيره...«)53(، 
»السالم عليك  بن عيل  احلسني  زيارة  نجدها يف  اهلل 
يا امري املؤمنني  السالم عليكم يا سيد الوصيني«)54(، 
ويف زيارة موسى الكاظم نقرأ عن الوصاية باإلمامة 

وابن  اهلل  رســول  ابن  يا  عليك  »السالم  عبارة   يف 
وصيه«)55(، وكذلك يف زيارة السيدة زينب)56( بنت 
..يا  بنت سيد االوصياء  يا  »السالم عليك  نقرأ  عيل 
بنت خليفة سيد املرسلني«)57(، ونقرأ ذلك أيضًا يف 
عبارة:  يف  جعفر  بن  موسى  بنت  فاطمة)58(  زيــارة 
»السالم عليك يا امري املؤمنني عيل بن ايب طالب ويص 
نقرأ«  عدي  بن  حجر)60(  زيارة  ويف  اهلل«)59(  رسول 
قتلتم يف حب سيد االوصياء«)61(، ويف السياق نفسه 
نقرأ  عن اإلمامة يف احلسني بن عيل وولده من بعده 
يف زيارة احلسني بن عيل »السالم عليك وعىل االئمة 
من ولدك السالم عليك يا ويص امري املؤمنني«)62(، 
واحتوت الزيارات أيضًا تأكيدًا عىل اإلمامة بوصفها 
مرورًا  آدم  املمتد من  اإلهلي  احلكم  حلقة يف سلسلة 
بأنبياء اهلل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وصوالً اىل 
حممد ثم يف الويص عيل بن ايب طالب مرروًا باألئمة 
حممد  عرش  الثاين  اإلمام  غائبهم  حتى  البيت  آل  من 
احلسني  زيارات  إحدى  يف  نقرأه  هذا  ومثل  املنتظر، 
بن عيل التي تنص عىل: »السالم عليك يا وارث آدم 
صفوة اهلل ... السالم عليك يا وارث امري املؤمنني ويل 
اهلل«)63(، وتتجىل سلسلة احلكم اإلهلي يف زيارة عيل 
باألنبياء  تبدأ من نوح مرورًا  الرضا حني  بن موسى 
واألئمة  إبراهيم وإسامعيل وموسى وعيسى وحممد 
مرورًا بعيل واحلسن واحلسني وعيل بن احلسني زين 
حممد  بن  وجعفر  الباقر  عيل  بن  وحممد  العابدين 
الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعيل بن موسى 
بـ »السالم عليك أهيا الويص  اليه  الرضا الذي يشار 
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البار«)64(، وتأكيد عىل االئمة اهنم حلقات يف سلسلة 
احلكم اإلهلي نقرأه أيضًا يف زيارة احلسن العسكري 
سيدنا  عىل  صل  »اللهم  عبارة  يف  ــادي  اهل عيل  بن 
اهلادي  عيل  بن  احلسن  عىل  وصل  بيته  واهل  حممد 
بنت  زينب  زيارة  ويف   ،)65(»... االئمة  ووارث   ...
النبيني«)66(،  يا بنت وارث  نقرأ »السالم عليك  عيل 
تأكيدًا  العباس بن عيل بن ايب طالب  ونقرأ يف زيارة 
بالتسليم  لك  »أشهد  عبارة  يف  احلسني  إمامة  عىل 
والسبط  النبي  خللف  والنصيحة  والوفاء  والتصديق 
 ،)67(»... املبلغ  والــويص  العامل  والدليل  املنتجب 
يا  عليك  »السالم  نقرأ  جعفر  بن  موسى  زيارة  ويف 
من  آخر  موضع  ويف  السابقني«)68(  االوصياء  نائب 
الزيارة نفسها نقرأ »اللهم صل عىل حممد واهل بيته 
االبـــرار..«)69(،  ويص  جعفر  بن  موسى  عىل  وصل 
»السالم  اجلواد  عيل  بن  حممد  اإلمام  زيارة  يف  ونقرا 
النبيني وساللة  املؤمنني ووارث عليم  إمام  يا  عليك 
الوصيني«)70(، ويف زيارة عيل بن موسى الرضا نقرا 
اإلمامة  وتأكيد  اهلـــادي..«)71(،  اإلمام  انك  »أشهد 
الفاريس يف عبارة »السالم  نقرأه يف زيارة سلامن)72( 
عىل امري املؤمنني سيد الوصيني والسالم عىل االئمة 
املعصومني الراشدين«)73(، وكذلك نجد التأكيد عىل 
اهلادي يف عبارة »...  زيارة عيل بن حممد  اإلمامة يف 
واخرتته ملقام رسولك يف امته وألزمَته حفظ رشيعته 
فاستقل بأعباء الوصية ...«)74(، ونتلمس اإلمامة يف 
»السالم  عبارة  يف  العسكري  عيل  بن  احلسن  زيارة 
عليك يا خليفة اهلل وابن خلفائه وأبا خليفته... السالم 

عليك يا ابن سيد الوصيني السالم عليك يا ابن امري 
املؤمنني .. السالم عليك يا ابن األئمة اهلادين السالم 

عليك يا ابن االوصياء الراشدين«)75(.

الفروع ب. 

فروع  عىل  تأكيدات  الزيارات  نصوص  يف  نجد 
يف  يتفق  والتي  اإلمامية  يعتقدها  التي  السيام  الدين 
وينفردون  السنة  اهل  من  املسلمني  بقية  مع  بعضها 
التي  الزيارات  بأخرى)76(، وتكاد ال ختلو زيارة من 
تلك  تأكيدات عىل  االثنا عرشية من  اإلمامية  يؤدهيا 
بعبارات  الزيارات  نصوص  يف  ترد  والتي  الفروع، 
مثل: أشهد انك اقمت الصالة وآتيت الزكاة وامرت 
باملعروف وهنيت عن املنكر وجاهدت يف سبيل اهلل، 
باطل  اىل  ومل تؤثر عمًى عىل هدى، ومل متل من حق 
بتأدية  التزامهم  عىل  الدالة  العبارات  من  وغريها 
العبارات  تلك  ونظري  وجه،  اتم  عىل  الدين  فروع 
ايب  بن  وعيل  الرسول)77(،  زيــارات  يف  مثاًل  نجدها 
زيــارات  وبقية  ــيل)79(،  ع بن  واحلسني  طــالــب)78(، 
يعتقدها  التي  الفروع  ويف  واتباعهم)80(،  االئمة 
البيت  ألهل  الــوالء  عىل  الزيارات  نصت  اإلمامية 
من  الرباءة  اكدت  كام  واملامت،  احلياة  والبيعة هلم يف 
اعدائهم ولعنهم اىل يوم الدين، وهذا االمر اتشحت 

به زيارات مجيع االئمة)81(.

املعتقدات.ج. 

املعتقدات  من  كثري  الزيارات  نصوص  يف  نجد 
عصمة  مثل:  عرشية  االثنا  اإلمامية  يعتقدها  التي 
الرسول  ــارة  زي يف  عليها  تأكيدًا  نجد  التي  االئمة 
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األكرم)82(، وزيارة عيل بن ايب طالب)83(، وزيارة عيل 
والزيارة  العسكري)85(،  احلسن  وزيارة  اهلادي)84(، 
املشرتكة لعيل اهلادي واحلسن العسكري)86(، وزيارة 
يف  األئمة  لعصمة  ذكر   ونجد  الفاريس)87(،  سلامن 
احدى الزيارات اجلامعة)88(، وكذلك يف زيارة زينب 
بنت عيل بن ايب طالب)89(، ومن املعتقدات األخرى 
االيــامن  هو  عرشية  االثنا  اإلمامية  يعتقدها  التي 
املنتظر، الذي سيظهر يف آخر الزمان ويمأل  باملهدي 
زيارات  يف  اليه  اشري  والذي  وعدالً،  قسطًا  األرض 
بن  عيل  زيارة  ويف  عيل)90(،  اإلمام  زيارة  مثل:  عدة 
واحلسن  اهلــادي  عيل  زيــارة  ويف  الــرضــا)91(  موسى 
اجلامعة)93(،  الزيارات  احدى  ويف  العسكري)92(، 
وكذلك يف زيارة احلسن العسكري اخلاصة)94(، وكل 

الزيارات بشأن حممد بن احلسن العسكري)95(.

احتوهتا  التي  األخرى  اإلمامية  اعتقادات  ومن 
نصوص الزيارات، ان مجيع أئمة الفرقة - عدا املنتظر 
كونه غائبًا ومل ُيقتل - اهنم احياء يرزقون ويسمعون 
الكالم ويرّدون السالم)96(، وشهداء يف عليني، وعن 
الشهادة نقرأها مثاًل: يف زيارة احلسن بن عيل)97(،ويف 
بن موسى  وزيــارة عيل  ــيل)98(،  ع بن  زيــارة احلسني 
وانصارهم  األئمة  بقية  مع  وهكذا  ــا)99(،  ــرض ال
درجات  اعىل  متثل  التي  بالشهادة  أكرمهم  اهلل  بأن 
الرشف االهلي)100(. ومن االعتقادات األخرى التي 
االثني  باإلمامية  املتعلقة  الزيارة  نصوص  احتوهتا 
األائمة  ان  اإلمامية  اتباع  يعتقد  اذ  الشفاعة  عرشية، 
شفعاء  سيكونون  واهنم  اهلل،  عند  كبرية  مكانة  هلم 

االعتقاد نجده  القيامة، وهذا  يوم  اهلل  ألتباعهم عند 
يف مجيع زيارات اهل البيت، مثاًل يف زيارة عيل بن ايب 
طالب)101(، وزيارة احلسني بن عيل)102( وزيارة أئمة 
وزيارة  اســد)104(،  بنت  فاطمة  وزيارة  البقيع)103(، 
أوالد االئمة)105(، وزيارة عيل بن موسى الرضا)106(، 
آنفًا قبل قليل مبثوثة يف  وعبارات الشفاعة املذكورة 
بإيرادها مجيعًا، لكن  الزيارات وال نجد صعوبة  كل 
تركناها لعدم اثقال املتن هبا. كام يعتقد اتباع اإلمامية 
يتوسلون  وسيلة  ُيعّدون  ائمتهم  ان  عرشية  االثنا 
وعبارات  حوائجهم،  قضاء  يف  العزة  رب  اىل  هبم 
فمثال  زيارة،  أية  منها  ختلو  ال  األخرى  هي  التوسل 
تلك العبارات يف زيارة الرسول األكرم)107(، وزيارة 
عيل بن ايب طالب)108(، وزيارة احلسني بن عيل)109(، 
وقد حوت إحدى زيارات اإلمام احلسن العسكري 
البيت، وهي لوحدها تكفي  أئمة اهل  التوسل بكل 
البيت من  اهل  اتباع  االعتقاد عند  للتدليل عىل هذا 
حوهتا  التوسل  وعبارات  هذا  عرشية)110(،  االثني 
االخرى  االعتقادات  االئمة)111(، ومن  زيارات كل 
يمثلون  االئمة  ان  الزيارات  نصوص  حوهتا  التي 
الطاعة،  مفرتضو  واهنم  العباد)112(،  عىل  اهلل  حجج 
وان التوجه لغريهم يعني الفرار من اهلل)113(، واهنم 
مكانة  وذوو  سواهم،  دون  من  لالمة  صاحلة  قيادة 
تشري  االعتقادات  وتلك  رفيعة،  ومنزلة  مقدسة، 
من  الــزيــارات  نصوص  يف  العبارات  من  كثري  هلا 
علمه  وحمــال  اهلل  وانصار  واالمناء  االصفياء  اهنم 
واالدالء  طاعته  يف  واملخلصني  ومرضاته  ومعرفته 
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واالوصــيــاء  األنبياء  ارسة  سليلوا  واهنــم  اهلل  عىل 
باب  ويف  النجاة)115(،  سفينة  وهم  والطاهرين)114(، 
معتقدات اإلمامية وما حوته نصوص الزيارات اهنم 
يعتقدون اهنم كانوا نورًا يف االصالب الشاخمة وليس 

مثل بقية البرش)116(.

واالهلية . 2 الدينية  واملعتقدات  املعارف  بعض  نرش 
العامة. 

أصول  عن  فضال  الــزيــارات  نصوص  احتوت 
كذلك  اإلمامية،  معتقدات  وبعض  وفروعه  الدين 
مثل  واالهلية،  الدينية  املعارف  بعض  عىل  احتوت 
اجلنة  ان  »وأشهد  الرسول  زيــارات  احدى   يف  نقرأ 
حق،وامليزان  حق،والبعث  حق،واملوت  حق،والنار 
احدى  ويف  يل«)117(،  فاشهد  حق،  والــرصاط  حق، 
وكفى  ُاشهدك  إين  »اللهم  عيل:  بن  احلسني  زيارات 
بك شهيدًا،فاشهد يل اين أشهد انك حق، وان رسولك 
حق، وان قولك حق، وان قضاءك حق، وان قدرك 
نارك  وأن  حق،  جنتك  وان  حق،  فعلك  وان  حق، 
حق، وأنك مميت األحياء، وأنك حميي املوتى، وأنك 
باعث من يف القبور،وأنك جامع الناس ليوم الريب 
فيه، وأنك ال ختلف امليعاد«)118(، ويف احدى زيارات 
حممد بن احلسن امللقب باملنتظر نقرأ »... وأشهد أنك 
حجة اهلل، أنتم األول واالخر، وأن رجعتكم حق ال 
إيامهُنا مل تكن آمنت من  ينفع نفسًا  ريب فيها،يوم ال 
قبل أو كسبت يف إيامهنا خريًا، وأن املوت حق، وأن 
ناكرًا ونكريًا حق وأشهد أن النرش والبعث حق،وأن 
حق،واحلرش  وامليزان  حق  حق،واملرصاد  الرصاط 

حق،والوعد  والــنــار  حق،واجلنة  حق،واحلساب 
والوعيد هبام حق)119(.

الدور الرسايل ألئمة اهل البيت.. 3

معلومات  عــىل  الــزيــارات  نــصــوص  احــتــوت 
التي  والتضحيات  اجلهاد)120(،  عىل  الضوء  سلطت 
الرسالة  نرش  سبيل  يف  الويل[  او  املزور]اإلمام  بذهلا 
الوان  من  ذلك  سبيل  يف  له  تعرض  وما  اإلسالمية، 
الريادي  التأثري  وذكرت  كام  والتعسف،  االضطهاد 
الذي كان يقوم به يف اصالح املجتمع وعىل االصعدة 
كافة، فمثاًل نقرأ  يف زيارة الرسول األكرم »أشهد انك 
قد بّلغت رساالت ربك ونصحت المتك ... وانك 
الكافرين«)121(،  عىل  وغلظت  باملؤمنني  رؤفت  قد 
بّلغتم  قد  انكم  »أشهد  نقرأ  البقيع  أئمة  زيــارة  ويف 
ونصحتهم وصربتم يف ذات اهلل وُكذبتم وُايسء اليكم 
فغفرتم...انكم دعائم الدين وأركان األرض«)122(، 
عىل  »السالم  نقرأ  اجلامعة  الــزيــارات  احــدى  ويف 
طالب  ايب  بن  عيل  زيارة  ويف  اهلل«)123(،  اىل  الدعاة 
نقرأ »أشهد انك جاهدت يف اهلل حق جهاده وعملت 
بكتابه واتبعت سنن نبيه«)124(، ويف زيارة أخرى 
ختص عيل بن ايب طالب جاء فيها »أشهد انك اقمت 
اهلل  بعهد  ووفيت  وجل  عز  اهلل  عن  وبّلغت  الصالة 
جهاده  حق  اهلل  يف  وجاهدت  اهلل  كلامت  بك  ومتت 
صابرًا  بنفسك  وُجـــدَت  ولرسوله  هلل  ونصحت 
وأشدهم  ايامنًا  وأخلصهم   ... اهلل  دين  عن  وجماهدًا 
عىل  وأحوطهم  عناًء  هلل،وأعظمهم  وأخوفهم  يقينًا 
رسول اهلل وآمنهم عىل أصحابه،...قويَت حني 
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وهنضَت  استكانوا،  حني  أصحابه،وبرزت  ضعف 
هم  إذ   اهلل رسول  منهاج  ولزمت  وهنوا،  حني 
تــرددوا[،  ]أي  تتعتعوا  حني  ونطقَت   ... أصحابه 
إذ وقفوا،فاتبعوك فهدوا ...كنَت  بنور اهلل  ومضيَت 
تفرق  حني  األول  وآخرًا:  للدين،أوالً  يعسوبًا  واهلل 
أبًا  للمؤمنني  كنَت  فشلوا،  حني  الــنــاس،واآلخــر 
رحياًم، إذ صاروا عليك عياالً، فحملت أثقال ما عنه 
أمهلوا،  ما  أضاعوا،ورعيَت  ما  وحفظَت  ضعفوا، 
هلعوا،وصربت  إذ  اجتمعوا،وعلوت  إذ  رت  وشمَّ
بك  ونالوا  طلبوا،  ما  أوتــار  وأدركــت  أرسعــوا،  إذ 
الكافرين عذابًا صبًا وهنبًا،  مل حيتسبوا. كنت عىل  ما 
ومل  حجتك،  تفلل  مل   ... وحصنًا  عمدًا  وللمؤمنني 
نفسك  جتبن  ومل  بصريتك،  تضعف  ومل  قلبك،  يزغ 
ومل ختر. كنت كاجلبل ال حتركه العواصف...وقد هنج 
واعتدل  النريان،  وأطفئت  العسري  وسهل  السبيل، 
ولو  اهلل  أمر  فظهر  االسالم،  بك  وقوي  الدين،  بك 
واملؤمنون،  ــالم  االس بك  وثبت  الكافرون،  كــره 
وسبقت سبقًا بعيدًا«)125(، ويف زيارة هاين بن عروة 
هلل  الصالح،الناصح  العبد  أهيا  عليك  »السالم  نقرأ 
 ... واحلسني  وللحسن  املؤمنني  وألمــري  ولرسوله 
ذات  يف  نفسك  وبذلت   ... ولرسوله  هلل  ونصحت 
بن عقيل  زيارة مسلم  اهلل ومرضاته«)126(، ونقرأ يف 
 ... ومهجته  بنفسه  الــفــادي  أهيــا  عليك  »الــســالم 
وفدى  عمه  ابــَن  بنفسه  فدى  من  يا  عليك  السالم 
بدمه دمه ... السالم عليك يا مسلم يامن اسلم نفسه 
احلسني  زيارة  ويف   ،)127(»... اهلل  طاعة  عىل  وسكن 

وأركان  الدين  دعائم  من  انك  »أشهد  نقرأ  عيل  بن 
ايب  بن  بن عيل  العباس  زيارة  املؤمنني...«)128(، ويف 
ما  عىل  مضيت  انك  اهلل  وُاشهد  »أشهد  نقرأ  طالب 
مىض به البدريون واملجاهدون يف سبيل اهلل ...أشهد 
املجهود  غاية  واعطيت  النصيحة  يف  بالغت  قد  انك 
زيارة  ويف  تنكل...«)129(،  ومل  هتن  مل  انك  أشهد   ...
موسى بن جعفر »أشهد انك بلغت عن اهلل ما محلك 
وحفظت ما استودعك وحللت حالل اهلل وحرمت 
اهلل  كتاب  وتلوت  اهلل  احكام  واقمت  اهلل  ــرام  ح
اهلل  يف  وجاهدت  اهلل  جنب  يف  األذى  عىل  وصربت 
السحر  اىل  بالسهر  الليل  حييي  كان   ... جهاده  حق 
 .. الطولية  السجدة  حليف  االستغفار  بمواصلة 
العبارات  تلك  ومثل  والصرب«)130(،  البلوى  مألف 
زيــارات  يف  نجدها  أعــاله  األمثلة  يف  وردت  التي 

أخرى الئمة واولياء اخرين ايضا )131(.

من . 4 واالتباع  االئمة  له  تعرض  الذي  الظلم 
اإلمامية وذكر حالة وفاهتم.

تكاد ال ختلو زيارة إمام او ويل من أولياء اإلمامية 
التي  الوفاة  وحالة  له  تعرضوا  الذي  الظلم  ذكر  من 
يف  بارزًا  مكانًا  احتل  االمر  وهذا  هبا،  الدنيا  فارقوا 
مظلومية  إلظهار  كثريًا  عليه  الرتكيز  وتم  الزيارات، 
احلكام  جــور  وبيان  اتباعهم،  ومظلومية  االئمة 
بنت  فاطمة  زيــارة  يف  نقرأ  االمــر  هذا  عن  عليهم، 
الشهيدة...  الصديقة  ايتها  عليك  »السالم  حممد 
السالم عليك ايتها املظلومة املغصوبة السالم عليك 
عيل  زيارة  يف  ونقرأ  املقهورة«)132(،  املضطهدة  ايتها 
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بيته  ــل  واه حممد  عىل  صل  »اللهم  طالب  ايب  بن 
املظلومني«)133(، ونقرأ يف الزيارة نفسها »اللهم العن 
واحلسني  احلسن  قتلة  العن  اللهم  املؤمنني  امري  قتلة 
اللهم العن قتلة االئمة ...«)134(، ويف هذا ذكر بأهنم 
بن  مسلم  زيــارة  ويف  طبيعيًا  موتًا  يموتوا  ومل  قتلوا 
عقيل نقرأ »السالم عليك ... الشهيد الفقيد املظلوم 
زيارة  ويف  حرمته«)135(،  املنتهك  حقه  املغصوب 
احلسني بن عيل الشهيد »لعن اهلل امة قتلتك ولعن اهلل 
امة ظلمتك«)136(، ويف زيارة أخرى للحسني بن عيل 
نجد عبارة الشهيد املظلوم)137(، ويف زيارة عيل)138( 
احلسني  بن  يا  عليك  »الــســالم  األكــرب  احلسني  بن 
املظلوم  وابن  املظلوم  أهيا  عليك  السالم   ... الشهيد 
امة قتلك ولعن اهلل امة ظلمتك«)139(، ويف  لعن اهلل 
الويص   ... عليك  »السالم  عيل  بن  العباس  زيــارة 
املبلغ واملظلوم املهتضم... لعن اهلل من قتلك... أشهد 
نقرأ  الكاظم  زيارة  ويف  مظلومًا«)140(،  قتلت  انك 
بالظلم  واملضطهد  والصرب  البلوى  مألف  »الكاظم: 
وظلم  السجون  قعر  يف  واملعذب  باجلور  واملقبور 
املطامري ذي الساق املرضوض«)141(، ويف زيارة عيل 
ظاملي  العن  »اللهم  نقرأ  العسكري  واحلسن  اهلادي 
بأن  آل حممد حقهم وانتقم منهم«)142(، وهناك ذكر 
احلسن بن عيل قتل مسمومًا نقرأ يف احدى الزيارات 
والسبط  املعصوم،  ــام  اإلم عىل  »الــســالم  اجلامعة 
املودع  النجوم،  بدر  املسموم،  املضطهد  املظلوم، 
نقرأ  احلسن  إلمام  أخرى  زيارة  ويف  بالبقيع«)143(، 
املسموم«)144(،  املقتول  املظلوم  أهيا  عليك  »السالم 

ونقرأ تقريرًا واسعًا بالظلم التي تعرض له اهل البيت 
يف زيارة زينب بنت عيل بن ايب طالب)145(، اما عن 
معاناهتا فنكتفي باهنا وصفت بالزيارة نفسها باهنا »ام 

املصائب«)146(.

التعريف بالرسول واالئمة واالولياء )بيان اهلوية . 5
الشخصية والعلمية والدينية واالجتامعية(.

واالئمة  الرسول  ــارات  زي نصوص  يف  نجد  اذ 
واالولياء من اإلمامية تعريفًا باملزور، اسمه، ونسبه، 
وعلميته، ومكانته الدينية بوصفه سليل َمْن من األنبياء 
واألوصياء واألئمة، ومن هي امه، وابنة َمْن وُاخُت 
َمْن؟ يف تركيز عىل اإلرث الرسايل للمزور، كام وذكر 
الرشف  املجتمع من حيث  مكانتهم يف  الزيارات  يف 
نجده  وهذا  البيضاء،  واليد  الطيبة  والسمعة  الرفيع 
طالب)148(،  ايب  بن  وعيل  النبي)147(،  زيارة  يف  مثاًل 
باقي األئــمــة)150(،  واحلــســني)149( وكــذا االمــر مع 
باسم  التعريف  فأيضًا جيري  االئمة  اما يف حالة غري 
الويل ونسبه االرسي وبيان انه نارص َمْن، وقاتَل ضد 
التعريفات  من  وغريها  اإلســالم  يف  ومكانته  َمــْن، 
عام  بشكل  للمزور  اهلوية  عىل  الضوء  تسلط  التي 
ام  النساء  مستوى  عىل  أكــان  ســواء  االئمة  غري  من 
الرجال، اذ نجد ذلك مثاًل يف زيارة العباس بن عيل 
عقيل)152(،  بن  مسلم  وزيــارة  طــالــب)151(،  ايب  بن 
وسلامن الفاريس)153(، وهاين بن عروة)154(، وفاطمة 
بنت  عيل)156(،وفاطمة  بنت  وزينب  الزهراء)155(، 
ــارات يف كتب  زي أســد)157( وغــريه ممن وردت هلم 

الزيارة التي اعتمدناها يف رسالتنا.
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ونبذ . 6 االتباع  عند  ومواصلتها  الثورة  روح  ايقاد 
الظلم وحماربة فساد احلكام.

ولنساء  لالئمة  البطولية  املواقف  من  هذا  يتجىل 
اهل البيت ضد احلكام الظلمة التي احتوهتا نصوص 
ما  وكذلك  الــثــورة،  روح  تبعث  التي  الــزيــارات، 
والذي  اذى)158(  من  واتباعهم  األئمة  له  تعرض 
حيفز للثأر هلم من قتلتهم، وَمْن سار عىل هنج القتلة 
بوصف الظلمة يتكررون يف كل عرص. فعىل مستوى 
طالب  ايب  بن  عيل  زيــارة  يف  نقرأ  البطولية  املواقف 
حكمك  يف  والقاسطني  سبيلك  يف  الناكثني  »جاهد 
آخر  موضع  ويف   ،)159(»... امــرك  عن  واملــارقــني 
روح  وتتجىل  الفجرة«)160(،  ومرغم  الكفرة  »قاصم 
الثورة والثأر لدماء الشهداء من اهل البيت واتباعهم 
نقرأ يف  بن عيل حني  زيارات احلسني  وانصارهم يف 
وأّن  مظلومًا،  ُقتلت  أّنك  الزيارات»أشهد  احدى 
اهلل ُمنجٌز لكم ما وعدكم، جئتك يا بن أمري املؤمنني 
وافدًا إليكم، وقلبي ُمسّلٌم لكم وتابٌِع، وأنا لكم تابٌِع، 
وُنرصيت لكم ُمعّدة، حتى حيكم اهلل وهو خري احلاكمني، 
فمعكم معكم ال مع عدّوكم، إيّن بكم وبإيابكم من 
املؤمنني، وبَمن خالفكم وقتلكم من الكافرين، قتل 
زيارة  ويف  واأللسن«)161(،  باأليدي  قتلتكم  ُأّمًة  اهلل 
الفادي  أهيا  عليك  »السالم  نقرأ  عقيل  بن  مسلم 
طاعته  عىل  اهلل  أعداء  خاصمت   ... ومهجته  بنفسه 
بن  وجهاد موسى  ووليه«)162(،  ووصيه  نبيه  وطاعة 
الرشيد  العبايس هارون  جعفر الكاظم  ضد اخلليفة 
واملقبور  بالظلم  واملضطهد  والصرب  البلوى  »مألف 

باجلور...«)163(، ونقرأ يف زيارة احلسن العسكري »يا 
أبا اإلمام املنتظر الظاهرة للعاقل حجته... املحتجب 
عن اعني الظاملني واملغيب عن دولة الفاسدين واملعيد 
ربنا به اإلسالم جديدا بعد االنطامس والقران غضًا 
احلسن  بن  حممد  زيــارة  ويف  االنـــدراس«)164(،  بعد 
امللقب باملنتظر نقرأ »وأنك حي ال متوت حتى تبطل  
اجلبت والطاغوت ... اللهم كام جعلت قلبي بذكره 
معمورًا فاجعل سالحي بنرصته مشهورًا  ...«)165(، 
ويف زيارة زينب بنت عيل نقرأ »السالم عليك يا بنت 
حيدر  أبيك  وعىل  عليك  السالم  الكفرة...  قامع 
الكرار ... السالم عليك يامن حفظت اإلمام يف يوم 
عاشوراء يف قتىل وبذلت نفسها يف نجاة زين العابدين 
تنم  مل  من  السالم عىل   ... االشقياء  اشقى  يف جملس 
عينها ألجل حراسة آل اهلل يف طف نينوى ...السالم 
باحتجاجات  زياد  ابن  جملس  يف  احتجت  من  عىل 
عن  تفاصيل  حوت  والزيارة  هذا  واضــحــة«)166(، 
الطف  معركة  بعد  البيت  اهل  من  بقي  بمن  تكفلها 
ووقوفها يف بالط عبيد اهلل بن زياد بكل قوة وحتدهيا 
داره،  عقر  ويف  معاوية،  بن  يزيد  االمــوي  للخليفة 
آل  وبقية  االئمة  به  قام  وما  نظريها،  قل  بمواقف 
احلكام  ضد  بطولية  مواقف  من  وأتباعهم  البيت 
الفاسدين والطغاة، كلها جمتمعة تكرس حاجز اخلوف 
وتبعث عىل الثورة ضد الظاملني والفاسدين عند كل 
من يطلع عليها ويرددها السيام حني يكون ترديدها 

يف مرقد صاحب املوقف.

اما عىل مستوى الطلب بثأرهم نقرأ مثاًل عبارة: ثار 
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اهلل وابن ثاره او ثار اهلل يف األرض)167(، ونقرأ أيضًا 
يف احدى زيارات احلسني بن عيل »أشهد انك صادق 
صّديق، صدقت فيام دعوت إليه،وصدقت فيام اتيت 
به، وانك ثار اهلل يف األرض من الدم الذي ال يدرك 
تردد يف  والتي  بأوليائك«)168(،  اال  ثأره من األرض 
االعم االغلب يف زيارة احلسني بن عيل بوصفه املثل 
األعىل يف التضحية والفداء يف سبيل اعالء كلمة اهلل 
ومقارعة الظاملني والفاسدين. ان كل تلك العبارات 
التي يرددها الزائر يف حرضة مرقد إمامه تبعث روح 
الثأر احلق من ظامليه ومن يمثله، بوصف ان الظلمة 

يتكررون عىل مر التاريخ. 

مل  فإهنا  الزيارات،  تلك  نصوص  مصدر  عن  اما 
تكن من إنشاء علامء اإلمامية من غري األئمة فحسب، 
األئّمة  من  صادرة  الــواردة  الزيارات  أغلب  إّن  بل 
وشأنًا.  قدسية  أعطاها  االمر  وهذا  أنفسهم)169(، 
الرسول  بشأن  ــارة  زي ــت  روي الــصــادق  عن  فمثال 
ايب طالب)171(، ويذكر  بن  االكرم)170(، وزيارة عيل 
الرسول مروية عن  زيارة احلمزة عم  ان  قولويه  ابن 
عيل  بن  احلسن  وزيارة  السالم)172(،  عليهم  األئمة 
مروية عن حممد بن احلنفية)173(، وزيارة احلسني بن 
عيل  مروية عن الصادق)174(، وعن الصادق رويت 
العباس)175(، وزيارة موسى بن جعفر رويت  زيارة 
وعنه  الــرضــا)176(،  موسى  بن  عيل  احلسن  ايب  عن 
وعن  ايــضــًا)177(،  اجلامعة  الزيارات  احدى  رويت 
جامعة  زيارة  رويت  الثالث  احلسن  ايب  اهلادي  عيل 
اخرى)178(، هذا وان املصنفني لكتب الزيارة حرصوا 

عىل سلسلة روات أي زيارة يذكروهنا والتي تنتهي يف 
الغالب بأحد االئمة من اهل البيت، ومل نجد صعوبة 
يف بيان مجيع رواة نصوص تلك الزيارات من االئمة 
املوضوع  عن  نخرج  ال  لكي  ذلــك،  جتنبنا  اننا  اال 
الرئيس فاكتفينا ببعض األمثلة إلثبات اهنا مروية عن 

االئمة من فرقة اإلمامية االثني عرشية.

فيعود  بالزيارة  الكبري  التعلق  ورس  أمهية  عن  اما 
بأسبابه اىل حث القرآن الكريم عليها، وهناك كثري من 
اآليات القرآنية التي تدل عىل مرشوعية الزيارة)179( 
رَْسلَْنا ِمْن رَُسوٍل إِلَّ ِلَُطاَع 

َ
منها قوله تعاىل: َوَما أ

َجاُءوَك  نُْفَسُهْم 
َ
أ َظلَُموا  إِذْ  ُهْم  نَّ

َ
أ َولَْو   ِ اللَّ بِإِذِْن 

 َ اللَّ لَوََجُدوا  الرَُّسوُل  لَُهُم  َواْسَتْغَفَر   َ اللَّ فَاْسَتْغَفُروا 
رَِحيًما)180( اآلية دالة عىل احلث باملجيء إىل  ابًا  تَوَّ
الرسول، واالستغفار عنده، وهذه رتبة ال تنقطع 
ُْم  بموته)181(، ويستدل أيضًا بقوله تعاىل: َوَلْو َأهنَّ
إِْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم عىل مرشوعية السفر للزيارة وشّد 
الرحال إليها)182(، وما يستدل عىل مرشوعية الزيارة 
ْم  ُيَعّظِ َوَمْن  َذلَِك  تعاىل:  قوله  واستحباهبا)183( 
لَُكُم  ِحلَّْت 

ُ
َوأ َرّبِهِ  ِعنَْد  َلُ  َخْيٌ  َفُهَو   ِ ُحُرَماِت اللَّ

الرِّْجَس  فَاْجَتنُِبوا  َعلَيُْكْم  ُيتَْل  َما  إِلَّ  نَْعاُم 
َ
اْل

اكد  كام   ،)184(ِور الزُّ قَْوَل  َواْجَتنُِبوا  ْوثَاِن 
َ
اْل ِمَن 

بداللة  واستحباهبا  الزيارة  مرشوعية  عىل  الرسول 
واتم  الصالة  افضل  عليه  عنه  املروية  االحاديث 
َشِفيًعا  َلُه  ُكنُْت  َزاَريِن  »َمْن  التسليم ومن ذلك قوله: 
يِف  اهللَُّ  َبَعَثُه  احْلََرَمنْيِ  َأَحِد  يِف  َماَت  َوَمْن  َشِهيًدا  َأْو 
ي َوَجَبْت َلُه  اآْلِمننَِي َيْوَم اْلِقَياَمِة«)185(، و»َمْن َزاَر َقرْبِ
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َكَمْن  َكاَن  َمْويِت  َبْعَد  ي  َقرْبِ َزاَر  »َمْن  َشَفاَعتِي«)186(، 
َزاَريِن يِف َحَيايِت«)187(، و»من زارين ميتًا فكأنام زارين 
حيًا، ومن زار قربي وجبت له شفاعتي يوم القيامة، 
له  فليس  يزرين  مل  ثم  له سعة  أمتي  وما من أحد من 
عذر«)188(، وقوله: »من أتى مكة حاجًا ومل يزرين إىل 
املدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاين زائرًا وجبت له 
اجلنة  له  وجبت  شفاعتي  له  وجبت  ومن  شفاعتي 
ومن مات يف أحد احلرمني مكة واملدينة مل يعرض ومل 
حياسب ومن مات مهاجرًا إىل اهلل عز وجل حرش يوم 
زارين  وقوله:»من  ــدر«)189(،  ب أصحاب  مع  القيامة 
بعد وفايت كان كمن زارين يف حيايت،وكنت له شهيدًا 
وشافعًا يوم القيامة«)190( وقوله: »من زارين يف حيايت 
القيامة«)191(،  يــوم  ــواري  ج يف  كــان  مــويت  بعد  أو 
وقوله: »هنيتكم عن ثالث وأنا آمركم هبن هنيتكم عن 
القبور فزوروها، فإن زيارهتا تذكرة، وهنيتكم  زيارة 
فارشبوا  األدم  ظرف  يف  إال  ترشبوا  أن  األرشبة  عن 
وهنيتكم  مسكرًا،  ترشبوا  ال  أن  غري  وعــاء  كل  يف 
فكلوا  ثالث  بعد  تأكلوها  أن  األضاحي  حلوم  عن 
َسْعٍد  ْبِن  َسْهِل  َعْن  روي  وأيضا  واستمتعوا«)192(، 
 َعىَل َقْتىَل ُأُحٍد َفَقاَل: »أشهد  َقاَل: َوَقَف َرُسوُل اهللَِّ
اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَِّ  ِعنَْد  َهَداِء  الشُّ هِلـَـُؤاَلِء  وا 
َنْفيِس  ِذي  الَّ َفَو  َعَلْيِهْم،  َوَسلُِّموا  َوُزوُروُهْم  َفْأُتوُهْم 
ُم َعَلْيِهْم َأَحٌد إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة إاِلَّ َرَجْوُت  بَِيِدِه اَل ُيَسلِّ
وا َعَلْيِه«)193(، اما عن زيارة مراقد  َلُه، َأْو َقاَل: إاِلَّ َردُّ
أئمة اإلمامية االثني عرشية وفضل زيارهتم عند اهل 
نقلت  التي  الروايات  بداللة  فكبرية  انفسهم،  البيت 

من  عيل  »يا   :اهلل رسول  عن  جاء  ما  منها  عنهم 
زارين يف حيايت أو بعد مويت أو زارك يف حياتك أو بعد 
موتك أو زار ابنيك يف حياهتام أو بعد موهتام ضمنت 
له يوم القيامة أن أخلصه من أهواهلا وشدائدها حتى 
أصرّيه معي يف درجتي«)194(، ويومًا قال احلسني بن 
فقال  ؟  زارك  ملن  ما  أبتاه  »يا   :اهلل لرسول  عيل 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: يا بني من زارين حيًا 
أو ميتًا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقًا عيّل 
أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه«)195(، وعن 
رسول اهلل انه قال  للحسني بن عيل:»من زارين 
أخاك  زار  أو  مّيتًا،  أو  حّيًا  أباك  زار  أو  ميتًا،  أو  حّيًا 
ان  مّيتًا، كان حّقًا عيّل  أو  زارك حّيًا  أو  مّيتًا،  أو  حّيًا 
الصادق عن  القيامة«)196(، وروي عن  يوم  استنقذه 
حجر  يف  يوم  ذات   احلسن قالوا:بينا  »أهنم  آبائه: 
رسول اهللإذ رفع رأسه فقال: يا أبت ما ملن زارك 
بعد موتك؟ قال: يا بنى من أتاين زائرًا بعد مويت فله 
اجلنة، ومن أتى أباك زائرًا بعد موته فله اجلنة، ومن 
أتى أخاك زائرًا بعد موته فله اجلنة، ومن أتاك زائرًا 
قال  اخرى  روايــة  ويف  اجلــنــة«)197(،  فله  موتك  بعد 
أبة ما  يا  الرسول للحسني وهو يف ُحجره وقد سأله 
ملن زارك بعد موتك؟ فقال:»من أتاين زائرًا بعد مويت 
فله اجلنة، ومن أيت أباك زائرًا بعد موته فله اجلنة، ومن 
زائرًا  أتاك  اجلنة،ومن  فله  موته  بعد  زائرًا  أخاك  أيت 
بعد موتك فله اجلنة«)198( روى حممد بن مسلم عن 
فإّن  احلسني،  بزيارة  شيعتنا  »مروا  الباقر،قال:  حممد 
مواقع  ويدفع  العمر،  يف  ويمّد  الرزق  يف  يزيد  إتيانه 
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باإلمامة  يقّر  وإتيانه مفرتض عىل كل مؤمن  السوء، 
من اهلل«)199(، ويف قول له هبذا الشأن أيضًا انه قال: 
مروا شيعتنا بزيارة احلسني بن عيل، فإن زيارته تدفع 
اهلدم والغرق واحلرق وأكل السبع، وزيارته مفرتضة 
عىل من أقر للحسني باإلمامة من اهلل عز وجل)200(، 
زار  قوله: »من  الصادق  السياق عن  ويروى يف هذا 
حّجًة،  خطوة  بكّل  له  اهلل  ماشيًا،كتب  املؤمنني  أمري 
حّجتني  خطوة  بكّل  له  اهلل  كتب  ماشيًا  رجع  فإن 
قوله:  أيضًا  يروى  الصادق  وعن  وعمرتني«)201(، 
ملك  آالف  أربعة  احلسني  بقرب  وجل  عز  اهلل  ل  »وكَّ
عارفًا  زاره  فمن  القيامة،  يوم  إىل  يبكونه  غربًا  شعثًا 
عادوه  مرض  وإن  مأمنه،  يبلغوه  حتى  شيعوه  بحقه 
غدوة وعشيًا،وإن مات شهدوا جنازته، واستغفروا 
أخــرى عن  ــة  الــقــيــامــة«)202(، ويف رواي يــوم  إىل  له 
قرب  عند  فُاعّرف  احلج  فاتني  »ربام  يقول:  الصادق 
قرب  أتى  مؤمن  أيام  بشري،  يا  أحسنت  قال:  احلسني. 
احلسني عارفًا بحقه يف غري يوم عيد كتبت له عرشون 
حجة وعرشون عمرة مربورات متقبالت وعرشون 
ًغزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل، ومن أتاه يف يوم 
عيد كتبت له مائة حجة ومائة عمرة ومائة غزوة مع 
نبي مرسل أو إمام عادل، ومن أتاه يف يوم عرفة عارفًا 
مربورات  عمرة  وألف  حجة  ألف  له  كتبت  بحقه 
إمام  أو  مرسل  نبي  مع  غزوة  وصصألف  متقبالت 
عادل . قال: فقلت له: وكيف يل بمثل املوقف؟ قال: 
املؤمن  إن  بشري،  يا  قال:  ثم  املغضب،  إيل شبه  فنظر 
ثم  بالفرات  واغتسل  عرفة  يوم  احلسني  قرب  أتى  إذا 

بكل خطوة حجة  له  اهلل عز وجل  إليه، كتب  توجه 
وعنه  وغزوة«)203(،  قال:  إال  أعلمه  وال  بمناسكها، 
له ذنوبه ومل  بالبقيع غفر  األئمة  قال: »من زار  أيضًا 
يمت فقريا«ً)204(، روى زيد الشحام،قال: قلت أليب 
عبد اهلل الصادق: »ما ملن زار أحدًا منكم؟ قال: كمن 
زار رسول اهلل«)205(، وعن الصادق روي قوله: »ما 
خلق اهلل خلقًا أكثر من املالئكة، وانه ينزل من السامء 
بالبيت احلرام  كل مساء سبعون الف ملك يطوفون 
النبي  قرب  إىل  انرصفوا  الفجر  طلع  إذا  حتى  ليلتهم، 
فيسّلمون عليه، ثم يأتون قرب أمري املؤمنني فيسّلمون 
ثم  عليه،  فيسّلمون  احلسني  قرب  يأتون  ثم  عليه، 
تنزل  ثم  الشمس،  تطلع  ان  قبل  السامء  إىل  يعرجون 
بالبيت  فيطوفون  ملك،  الف  سبعون  النهار  مالئكة 
انرصفوا  الشمس  غربت  إذا  حتى  هنارهم،  احلــرام 
إىل قرب رسول اهلل فيسّلمون عليه، ثم يأتون قرب 
احلسني  قرب  يأتون  ثم  عليه،  فيسّلمون  املؤمنني  أمري 
فيسّلمون عليه، ثم يعرجون إىل السامء قبل ان تغيب 

الشمس«)206(.

انه  السياق  هذا  بن جعفر يف  ويروى عن موسى 
اهلل  غفر  بحقه،  عارفًا   احلسني قرب  زار  »من  قال: 
ايضًا:  وقوله  تأخر«)207(،  وما  ذنبه  من  تقدم  ما  له 
أمن  مّرات  ثالث  السنة  يف   احلسني قرب  أتى  »من 
قوله  روي  العسكري  احلسن  وعن  الفقر«)208(،  من 
يصبه  ومل  عينه  يشتك  مل  وأباه  جعفرًا  زار  »من  ان: 
الرضا  عن  يروى  ومما  قتياًل«)209(،  يمت  ومل  سقم 
رسول  قرب  زار  كمن  ببغداد  أيب  قرب  زار  »من  قوله: 
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اهلل وقرب أمري املؤمنني، إالّ أّن لرسول اهلل وألمري 
املؤمنني فضلهام«)210(، وقوله أيضًا: »من زارين عىل 
بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة يف ثالثة مواطن 
يمينًا  الكتب  تطايرت  إذا  أهواهلا:  من  ُأخّلصه  حّتى 
وشامالً، وعند الرصاط، وامليزان«)211( وللرضا قول 
ناحية  أّي  من  املؤمن  أخيه  قرب  أتى  »من  هو:  آخر 
يضع يده ويقرأ إّنا أنزلناه سبع مرات أمن من الفزع 
قال:  عقبة  بن  إبراهيم)213(  وروى  ــرب«)212(.  األكـ
كتبت إىل أيب احلسن الثالث))214، أسأله عن زيارة 
 ،وزيارة أيب احلسن وأيب جعفر أيب عبد اهلل
وأعظم  أمجع  وهذا  املقدم  اهلل  عبد  أبو  إيّل:  فكتب 
برّس  »قربي   :العسكري احلسن  قال  أجـــرًا)215( 
من رأى أمان ألهل اجلانبني«)216( وعن فضيل)217( 
وزيارة   قرب رسول اهلل زيارة  إن  قال:  يسار،  بن 
قبور الشهداء وزيارة قرب احلسني تعدل حجة مع 
الزيارة  كتب  مجعت  وقد  هذا   .)218(اهلل رسول 
التي  النصوص  تلك  هذا  بحثنا  يف  اعتمدناها  التي 
الزيارة وفضلها سواء اكان عىل مستوى  تؤكد أمهية 
القرآن الكريم واحلديث النبوي ام عىل مستوى األئمة 
الزائر  مصباح  مثل:  املصنفات  هذه  ومن  انفسهم 
الدين بن طاوس)ت 664هـ( واملزار ملحمد  لريض 
واملجليس)ت1111هـ(  املشهدي)ق6هـ(  جعفر 
للشيخ  واملـــزار  ــزار  املـ جملد  يف  االنـــوار  بــحــار  يف 
املفيد)ت413هـ( وكامل الزيارات للشيخ جعفر بن 

قولويه )ت 399هـ(. 

أسباب  هناك  اخلاصة،  األسباب  تلك  فضال عن 

زيارهتم  نصوص  تدوين  اىل  اإلمامية  دعت  عامة 
او  الزيارة  وتصنيفها يف جملدات خاصة حتت عنوان 
من  جزءًا  متثل  الزيارة  كتب  ان  اىل  ذلك  يعود  املزار 
االدب اإلمامي، والذي يتطلب املحافظة عليه اقتداء 
الصادق  جعفر  السادس  إلمامهم  الشهرية  باملقولة 
زد  إليها«)219(  ستحتاجون  فإنكم  كتبكم  »احفظوا 
من  األصــول  أصحاب  دأب  من  كان  أنه  ذلك  عىل 
اإلمامية أهنم إذا سمعوا من أحد أئمتهم حديثًا بادروا 
لبعضه  نسيان  هلم  يعرض  لئال  أصوهلم  يف  إثباته  إىل 
واألعوام)220(،  الشهور  وتوايل  األيام  بتقادم  كله  أو 
هو  العامة  األسباب  ضمن  يدخل  آخر  امر  وهناك 
وصيانة  الضياع  من  اإلمامي  الــرتاث  حفظ  ألجل 
تتعلق  أمــور  هكذا  وان  خصوصًا  االتــالف  من  له 

باإلمامية تكون مستهدفة من اعدائهم)221(.

نخلص من كل ذلك اىل ان اإلمامية يعتقدون ان 
ائمتهم هم األفضل يف سرب اغوار الدين وفهمه، ونظرًا 
وزهد  رفيعة  ومنزلة  عالية  مكانة  من  به  يتمتعون  ملا 
مثيلها  قل  وشجاعة  الدين  عىل  وحرص  الدنيا  يف 
ان  اإلمامية  اعتقد  احد،  فيها  ينارضهم  ال  وتضحية 
ائمتهم هم االجدر عىل نرش الدين وايصاله بالصورة 
عىل  وحجر  تضييق  هناك  كان  وملا  للناس،  املرضية 
والعباسيني  االمــويــني  احلكام  من  االئمة  أولئك 
املسلمني،وجد  احلكام  من  خطاهم  عىل  سار  ومن 
يف  وسهلة  ناجعة  وسيلة  الزيارة  يف  االئمة  أولئك 
منظارهم،  وفق  عىل  وفروعه  بأصوله  الدين  تبليغ 
كام رأوها وسيلة هلا وقعها يف شد االتباع اىل املذهب 
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وايامها  هلا ساعاهتا  الزيارات  تلك  ان  وبام  ورموزه، 
واسابيعها وشهورها من العام، يسهم ذلك يف جعل 
وملا  واملذهب.  االئمة  مع  دائم  تواصل  عىل  االتباع 
كان اعالم وقبضة السلطات احلاكمة قويا ضد أئمة 
أئمة  واتباعهم يف هضم حقوقهم، وجد  البيت  اهل 
اهل البيت يف الزيارة وسيلة إعالمية يطلون هبا عىل 
عرض  يف  االتباع  غري  من  امُلَظَلِلنْي  وعىل  اتباعهم، 
قضيتهم يف اإلمامة، وبقية حقوقهم، كام اهنم جعلوا 
من الزيارة منربا لعرض مظلوميتهم عىل االتباع وغري 
احلاكمة،  السلطات  اعــالم  زيف  االتباع،وكشف 
وعالوة عىل كل ذلك وجد اإلمامية يف الزيارة وسيلة 
الدين  مضامني  وجتذير  ترسيخ  يف  وناجعة  سهلة 
واالميني  املتعلمني  من  اتباعهم  اذهان  يف  واملذهب 
األسلوب  الن  يكتبون(؛  وال  يقرأون  ال  )الذين 
ومؤثر  ــذاب  وج سلس  الــزيــارات  به  كتبت  الــذي 
واالحفاد  لألبناء  تلقينها  جعل  مما  حفظه،  وسهل 
تلك  كانت  وملا  يسريًا.  جرا  وهلم  االحفاد  واحفاد 
النصوص من صياغات األئمة انفسهم ونظرًا ملا هلم 
االمر  كان هذا  اتباعهم  نفوس  مقدسة يف  من مكان 
مدعاة لتدوينها يف مصنفات مستقلة فضاًل عن كوهنا 
من  جزء  عليه  واملحافظة  اإلمامي  الرتاث  من  جزءًا 
الوالء للمذهب كل ذلك جمتمعًا كان وراء تصنيف 
كتب الزيارة او املزار او أي عنوان يدخل ضمن هذا 

املعنى. 

الهوام�ض
594هـ(، ( 1) )ت  املشهدي  جعفر  بن  حممد  اهلل  عبد 

املزار، حتقيق: الشيخ جواد القيومي، ط1، )قم: النرش 
عيل  الدين  تقي  31؛  29ـــ  ص  1319هـ(،  القيومي، 
السقام،  شفاء  756هـ(،  السبكي)ت  الكايف  عبد  بن 
دار  حتقيق: حسني حممد عيل شكري، ط1، )بريوت: 

الكتب العلمية، 2008(، ص 83ـــ 158. 

هكذا امر عرب عنه بكل وضوح حممد جعفر اجلزائري ( 2)
التمّسك  »أّن  قال:  حني  الزيارة  عن  حديثه  يف 
إاّل  يتّم  ال  بإمامتهم،  واإليامن  واليتهم،  بحبل 
إمامّيًا  أحٌد  يكون  فال  عليهم(،  اهلل  بزيارهتم)صلوات 
هبا،  الّلساين  واإلقرار  بإمامتهم،  اجلناين  باالعتقاد  إاّل 
فالزيارة  قبورهم.  عند  العنرصي  بالبدن  واحلضور 
هي اجلزء األخري لسبب اّتصاف املسلم بكونه إمامّيًا، 
عن  املبعد  الرفض  يوجب  سابقيها  كفقدان  وتركها 
رمحته الواسعة ـ أعاذنا اهلل تعاىل منه ـ فاإلمامة التي هي 
من ُأصول الدين يتوّقف التدّين هبا عىل زيارهتم؛ فلها 
أساس  هو  الذي  األصيل  األصل  هذا  حتقق  يف  دخل 

الّدين«. منتهى الدراية، ج6، ص637ـــ 638.

اإلمامية ( 3) الشيعة  البدراوي،تطور  احلسني  عبد  رياض 
االثني عرشية يف العراق خالل عهد املغول اإليلخانيني 
السنوات)656ـ738هـ/1258ـ1337(،  بني 
كلية  بغداد،  جامعة  منشورة،  غري  دكتوراه  أطروحة 
103ـــ  ص   ،2015 العراق،  التاريخ،  قسم  اآلداب، 

.104

أبو العباس امحد النجايش)ت 450هـ(، فهرست اسامء ( 4)
مصنفي الشيعة )رجال النجايش(، ط5، )د. م: مؤسسة 
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، 1416(؛ أبو 
جعفر احلسن الشيخ الطويس)ت 460هـ(، الفهرست، 
مؤسسة  )قم:  القيومي،ط1،  جواد  الشيخ  حتقيق: 
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بابويه  بن  الدين  منتجب  1417(؛  اإلسالمي،  النرش 
سيد  حتقيق:  الدين،  منتجب  فهرست  585هـ(،  )ت 
مهر،1366(؛  )قم:  األرموي،  حمدث  الدين  جالل 
أبو جعفر حممد بن عيل بن شهر آشوب )ت 588هـ(، 
العلامء، )قم: د.م،د.ت(؛ احلسن بن يوسف بن  معامل 
االشتباه،  إيضاح  العالمة احليل)ت 726(،  بن  املطهر 
حتقيق: الشيخ حممد احلسون، ط1، )قم: مؤسسة النرش 
العالمة  املدرسني، 1411(؛  التابعة جلامعة  اإلسالمي 
حتقيق:  الرجال،  معرفة  يف  األقوال  خالصة  احليل، 
النرش  مؤسسة  م:  )د.  ط1،  القيومي،  جواد  الشيخ 
العاميل  الدين  زين  بن  حسن  1417(؛  اإلسالمي، 
حتقيق:  اجلامن،  منتقى  1011هـ(،  )ت  الثاين  الشهيد 
تصحيح وتعليق: عيل أكرب الغفاري، ط1، )دم: املطبعة 
اإلسالمية، 1362 ش(؛ مصطفى بن احلسني احلسيني 
مؤسسة  حتقيق:  الرجال،  نقد  )ق11هـ(،  التفريش 
ستارة،  )قم:  ط1،  الرتاث،  إلحياء   البيت آل 
1418(؛ حممد بن عيل األردبييل)ت 1101هـ(، جامع 
الرواة وإزاحة االشتباهات عن الطرق واالسناد، )د. 
احلر  احلسن  بن  حممد  ت(؛  د.  املحمدي،  مكتبة  م: 
السيد  حتقيق:  اآلمل،  أمل  1104هـ(،  العاميل)ت 
د.ت(؛  اآلداب،  األرشف:  )النجف  احلسيني،  أمحد 
إجازات  1111هـ(،  املجليس)ت  العالمة  باقر  حممد 
)قم:  ط1،  احلسيني،  أمحد  السيد  حتقيق:  احلديث، 
الشريازي،  املدين  خان  عيل  السيد  1410(؛  اخليام، 
تقديم:  حتقيق:  الشيعة،  طبقات  يف  الرفيعة  الدرجات 
منشورات  )قم:  العلوم،  بحر  صادق  حممد  السيد 
مكتبة بصرييت، 1397(؛ الشيخ عباس القمي، الكنى 
الشيخ  د.ت(؛  الصدر،  مكتبة  )طهران:  واأللقاب، 
مستدركات  1405هـ(،  الشاهرودي)ت  النامزي  عيل 
حيدري،  مطبعة  )طهران:  ط1،  احلديث،  رجال  علم 
د.ت(؛ السيد اخلوئي، معجم رجال احلديث وتفصيل 

طبقات الرواة، ط5، )د. م: بال مطبعة، 1992(؛ السيد 
أمحد احلسيني، تراجم الرجال، )قم: صدر، 1414(.

كشف ( 5) حسني،  إعجاز  السيد  مثال:  الكتب  تلك  من 
1409(؛  هبمن،  )قم:  ط2،  واألستار،  احلجب 
حتقيق:  املكنون،  إيضاح  البغدادي،  باشا  إسامعيل 
دار إحياء  الكلييس، )بريوت:  بيلگه  تصحيح: رفعت 
الرتاث العريب، د.ت(؛ إسامعيل باشا البغدادي، هدية 
العارفني، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ت(؛ 
حممد حمسن بن عيل آقا بزرگ الطهراين)ت 1389هـ(، 
دار  )بريوت:  ط3،  الشيعة،  تصانيف  اىل  الذريعة 
األضواء 1983(؛ خري الدين الزركيل، األعالم، ط5، 
حسني  حممد  للماليني،1980(؛  العلم  دار  )بريوت: 
جواد  حممد  حتقيق:  الرتاث،  فهرس  اجلاليل،  احلسيني 
1422(؛  نگارش،  )ايران:  اجلاليل،ط1،  احلسيني 
إحياء  دار  )بريوت:  املؤلفني،  معجم  كحالة،  عمر 
معجم  األميني،  هادي  حممد  ت(؛  العريب،د.  الرتاث 
املطبوعات النجفية، ط1، )النجف األرشف: النعامن، 
مؤلفي  موسوعة  اإلسالمي،  الفكر  جممع  1966(؛ 

اإلمامية، ط1، )قم: مطبعة رشيعت،1420(.

الكليني)ت ( 6) اسحاق  بن  يعقوب  بن  حممد  جعفر  ابو 
ط4،  الغفاري،  أكرب  عيل  حتقيق:  الكايف،  329هـ(، 
ج4،  1365ش(،  اإلسالمية،  الكتب  دار  )طهران: 
368هـ(،  )ت  قولويه  بن  حممد  بن  جعفر  ص551؛  
)قم:  ط1،  القيومي،  جواد  الشيخ  الزيارات،  كامل 
ابو  ص49؛  1417هـ(،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة 
جعفر حممد بن عيل الشيخ الصدوق)ت 381هـ(، من 
ال حيرضه الفقيه، حتقيق: العالمة حسني األعلمي، ط1، 
)د.م: منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت 
ــ لبنان، 1406هـ(، ج2، ص566؛ الطويس،مصباح 
ص709؛  لبنان،1991(،  )بريوت:  ط1،  املتهجد، 
املشهدي، املزار، ص70؛ ريض الدين عيل بن موسى 
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بن طاووس)ت 664هـ(، مجال األسبوع بكامل العمل 
املرشوع، حتقيق: جواد قيومي، ط1، )د.م: مطبعة اخرت 

شامل، 1371ش(، ص37.

العزيز ( 7) عبد  ص712؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 
حتقيق:  املهذب،  481هـ(،  )ت  الرباج  بن  القايض 
جعفر  أرشاف:  العلمية:  الشهداء  سيد  مؤسسة 
الشهيد  ص284؛   ،)1406 د.م،  )بال:  السبحاين، 

األول، املزار، ص 24.

ويلقب ( 8) عرشية  االثني  الفرقة  أئمة  من  الثالث  اإلمام 
بالشهيد )ت 61هـ(.

انظر ( 9) وكذلك  ص720؛  املتهجد،  الطويس،مصباح 
الشيخ  وعند  ص422؛  املزار،  املشهدي،  عند  العبارة 
شمس الدين حممد بن مكي العاميل الشهيد األول)ت 
)د.م:  ط1،  البدري،  حممود  حتقيق:  املزار،  786هـ(، 

باسدار إسالم، 1416هـ(، ص126ـــ 127.

الطويس،مصباح املتهجد، ص720ـــ 721.( 10)
اإلمام السابع من أئمة الفرقة االثني عرشية ويلقب ( 11)

بالكاظم )ت 183هـ(.
احياء ( 12) )بريوت:  ط3  االنوار،  بحار  املجليس، 

الرتاث، 1983م(، ج99، ص14.
اإلمام الثامن من أئمة الفرقة االثني عرشية ويلقب ( 13)

بالرضا )ت 203هـ(.
ابن قولويه،كامل الزيارات، ص 514.( 14)
اإلمام العارش من أئمة الفرقة االثنا عرشية ويلقب ( 15)

باهلادي )ت 254هـ(.
الطويس، االمايل، حتقيق: عيل أكرب الغفاري، ط1، ( 16)

1385ش(،  اإلسالمية،  الكتب  دار  )طهران: 
ص280.

عرشية ( 17) االثنا  الفرقة  أئمة  من  عرش  احلادي  اإلمام 
ويلقب بالعسكري )ت 260(.

املجليس، بحار االنوار، ج99، ص68.( 18)

املشهدي، املزار، ص 657؛ املجليس، بحار االنوار، ( 19)
ج99، ص103.

عرشية ( 20) االثني  الفرقة  أئمة  من  عرش  الثاين  اإلمام 
ويلقب باملنتظر وهو حي غائب يظهر يف آخر الزمان 

حسب رأي الفرقة نفسها. 
حتقيق: ( 21) الزائر،  مصباح  طاووس،  بن  الدين  ريض 

مؤسسة آل البيت، ط1، )قم: مطبعة ستار، 1417( 
ص419.

بن ( 22) الدين  ريض  ص570؛  املزار،  املشهدي، 
طاووس، مصباح الزائر، ص432.

الزائر، ( 23) مصباح  طاووس،  بن  الدين  ريض  انظر: 
حتقيق: مؤسسة آل البيت، ط1، )قم: مطبعة ستار، 

1417(، ص444.
الرباج، ( 24) بن  القايض  يف:  النبي  زيارة  مثاًل  انظر 

كامل  قولويه،  ابن  ص276؛  ج1،  املهذب، 
الزيارات، ص58؛ املشهدي، املزار، ص58ـــ 59؛ 

الشهيد األول، املزار، ص10. 
كامل ( 25) قولويه،  ابن  يف:  البقيع  أئمة  زيارة  مثاًل  انظر 

الزيارات، ص119؛ املفيد،املزار، ص187وكذلك 
الدين  ريض  يف:  طالب  ايب  بن  عيل  زيارة  انظر: 
الشهيد  ص121؛  الزائر،  مصباح  طاووس،  بن 
األول، املزار، ص10؛ وكذلك انظر زيارة احلسني 
الشهيد  ص719؛  املتهجد،  مصباح  الطويس،  يف: 
عيل  بن  العباس  وزيارة  ص121،  املزار،  األول، 
بن ايب طالب يف: املفيد، املزار، ص121؛ الطويس، 
الغفاري، ط1،  أكرب  هتذيب االحكام، حتقيق: عيل 
ج6،   ،)1385 اإلسالمية،  الكتب  دار  )طهران: 
ص66؛ املشهدي، املزار، ص389؛ الشهيد األول، 
املزار، ص165، وزيارة  موسى بن جعفر يف: ريض 
ص378،  الزائر،  مصباح  طاووس،  بن  الدين 
حيرضه  ال  من  الصدوق،  يف:  عيل  بن  حممد  وزيارة 
ريض  ص197؛  املفيد،املزار،  ج603،2؛  الفقيه، 
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الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص390.
كامل ( 26) قولويه،  ابن  يف:  احلسن  اإلمام  زيارة  انظر 

الزيارات، ص 119، وكذلك انظر: الزيارة اجلامعة 
يف املشهدي، املزار، ص295.

انظر زيارة الشهداء يف: ابن قولويه، كامل الزيارات، ( 27)
ص358؛ املشهدي، املزار، ص376؛ ريض الدين 
الشهيد  ص212؛  الزائر،  مصباح  طاوس،  بن 
األول، ص143، وزيارة عيل بن موسى الرضا يف: 
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص514؛ ريض الدين 

بن طاووس، مصباح الزائر، ص390.
ال ( 28) من  الصدوق،  يف:  الزهراء  فاطمة  زيارة  انظر 

مصباح  الطويس،  ص573؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه 
ص80؛  املزار،  املشهدي،  ص711؛  املتهجد، 

الشهيد األول، املزار، ص 22.
يف ( 29) الواردة  املصادر  يف  الزهراء  فاطمة  زيارة  انظر 

اهلامش السابق.
انظر زيارة موسى بن جعفر يف: يف ريض الدين بن ( 30)

طاووس، مصباح الزائر، ص377.
اإلمام االول من أئمة الفرقة االثني عرشية ويلقب ( 31)

باملرتىض )ت 41هـ(.
الطويس، ( 32) ص92؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

املزار،  املشهدي،  ص738؛  املتهجد،  مصباح 
ص283؛ الشهيد األول، املزار، ص115.

املفيد، ( 33) ص441؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 
املتهجد،  مصباح  الطويس،  ص122؛  املزار، 

ص725؛ الشهيد األول، املزار، ص122.
املفيد، ( 34) ص388؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

االحكام،  هتذيب  الطويس،  ص107؛  املزار، 
ج6،ص58؛ املشهدي، املزار، ص376.

املشهدي، املزار، ص178.( 35)
املجليس، بحار االنوار، ج99،ص55.( 36)

قولويه، ( 37) ابن  ص551؛  ج4،  الكايف،  الكليني، 
الزيارات، ص49؛ الصدوق، من ال حيرضه  كامل 
املتهجد،  الفقيه، ج2، ص567؛ الطويس، مصباح 

ص710؛ املشهدي، املزار، ص67.
املجليس، بحار االنوار، ج99،ص66.( 38)
املشهدي، املزار، ص657.( 39)
بن عبد ( 40) بنت اسد بن هاشم  بنت اسد هي:  فاطمة 

مناف بن قيص، تزوجت ابو طالب بن عبد املطلب 
وعقيل  وجعفر  ابيه،  يكنى  وبه  طالبا  وانجبت 
املبايعات  النساء  اوائل  من  فاطمة  كانت  وعيل، 
للرسول.للمزيد ينظر: حممد ابن سعد بن منيع 
بابن سعد)ت 230هـ(،  الزهري املشهور  البرصي 
د.ت(،  صادر،  دار  )بريوت:  الكربى،  الطبقات 
ج8، ص178؛عز الدين حممد بن عبد الكريم ابن 
االثري)ت 630هـ(، اسد الغابة يف معرفة الصحابة، 
حتقيق: عيل حممد معوض وعادل امحد عبد املوجود، 
ج7،  1415هـ(،  العلمية،  الكتب  دار  )د.م:  ط1، 

ص212.
املشهدي، املزار، ص94.( 41)
املصدر نفسه، ص211.( 42)
عن أصول الدين عند الشيعة اإلمامية االثني عرشية ( 43)

1373هـ(،  الغطاء)ت  كاشف  حسني  حممد  انظر: 
اصل الشيعة واصوهلا، حتقيق: عالء ال جعفر،ط1، 

)د.م: مطبعة ستارة، 1415( ص210ـــ 232.
عن أصول الدين عند اهل السنة انظر: حممد بن عبد ( 44)

ومبادؤه،  اصوله  اإلسالم  السحيم،  صالح  بن  اهلل 
اإلسالمية  الشؤون  وزارة  )السعودية:  ط1، 

واالوقاف والدعوة واإلرشاد، 1421(.
الشيعة ( 45) اصل  الغطاء،  كاشف  حسني  حممد  انظر: 

الثاين  اإلمام  وعن   ،229 ص221ـ  واصوهلا، 
الشيعة  عند  املنتظر  املهدي  عيل،  جواد  انظر:  عرش 
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االثني عرشية، ترمجة، أبو العيد دودو، ط2، )املانيا: 
منشورات اجلمل، 2007(.

ص573؛ ( 46) ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من  الصدوق، 
املشهدي،  711؛  ص  املتهجد،  مصباح  الطويس، 

املزار، ص80؛ الشهيد األول، املزار، ص22.
املشهدي، ( 47) ص713؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 

املزار، ص 39.
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص58.( 48)
الكليني، الكايف، ج4، ص579؛ ابن قولويه، كامل ( 49)

حيرضه  ال  من  الصدوق،  503؛  ص  الزيارات، 
ص205؛  املزار،  املفيد،  ص608؛  ج2،  الفقيه، 
ص102؛  ج6،  االحكام،  هتذيب  الطويس، 
املزار،  األول،  الشهيد  ص98،  املزار،  املشهدي، 

ص 155.
من ( 50) الصدوق،  ص570؛  ج4،  الكليني،الكايف، 

املزار،  املفيد،  ص592؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال 
ص78؛ الطويس، مصباح املتهجد، ص741. 

الشهيد األول، املزار، ص40. ( 51)
املصدر نفسه، ص43. ( 52)
املصدر نفسه، ص47.( 53)
 الطويس، مصباح املتهجد، ص719.( 54)
املجليس، بحار االنوار، ج99، ص15.( 55)
زينب بنت عيل هي: بنت عيل بن ايب طالب بن عبد ( 56)

املطلب، وامها فاطمة بنت رسول اهلل، زوجها 
املطلب،  عبد  بن  طالب  ايب  بن  جعفر  بن  اهلل  عبد 
كانت مع اإلمام احلسني يف واقعة الطف كربالء، 
ومحلت بعد تلك املعركة اىل الشام يف مجع سبايا آل 
البيت. للمزيد ينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، 
معرفة  يف  الغابة  اسد  االثري،  ابن  ص340؛  ج8، 

الصحابة، ج7، ص134.
اهل ( 57) مزارات  اجلاليل،  احلسني  حسني  حممد 

مؤسسة  )بريوت:  وتارخيها،ط3،  البيت 
االعلمي،1995(،ص 351.

ايب ( 58) بن  عيل  بن  جعفر:  بن  موسى  بنت  فاطمة 
والدهتا  كانت   الرضا اإلمام  طالب،شقيقة 
عام 173 وقيل 183 وهنالك امجاع عىل وفاهتا يف 
البهاديل،نازك  ينظر:  للمزيد  ايران.  سنة 201هـ يف 
املعصومة)عليها  فاطمة  السيدة  احلسن،  عبد  نعيم 
الكتب  دار  تارخيية،ط1،)د.م:  دراسة  السالم( 

للوثائق العراقية، 2015(،ص143 وما بعدها
املجليس، بحار االنوار، ج99، ص266.( 59)
حجر بن عدي: هو ابن جبلة بن عدي بن ربيعة بن ( 60)

معاوية الكندي صحايب جليل، شهد القادسية وهو 
معارك  يف  شارك  ممن  كان  عذرا،  مرج  افتتح  الذي 
اإلمام عيل اجلمل وصفني، قتل يف عهد معاوية 
بأمر من االخري بسبب مواالة حجر  بن ايب سفيان 
للمزيد   .طالب ايب  بن  عيل  لإلمام  عدي  بن 
ينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، ج6،ص241؛ 
ابو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب)ت 
463هـ(، االستيعاب يف معرفة االصحاب، حتقيق: 
ـ  اجليل  دار  م:  )د.  ط1،  البجاوي،  عيل  حممد 

بريوت،1412هـ(، ج1، ص329.
البيت ( 61) اهل  مزارات  اجلاليل،  احلسني  حسني  حممد 

وتارخيها، ص358.
الشهيد ( 62) ص719؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 

األول، املزار، ص121.
الطويس، ( 63) ص401؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

املزار،  املشهدي،  ص720؛  املتهجد،  مصباح 
ص422.

الزيارات، ص518؛ الصدوق، ( 64) ابن قولويه، كامل 
من ال حيرضه الفقيه، ج2، ص604؛ املفيد، املزار، 

ص198؛ املشهدي، املزار، ص548.
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املجليس، بحار االنوار، ج99، ص68.( 65)
البيت ( 66) اهل  مزارات  اجلاليل،  احلسني  حسني  حممد 

وتارخيها، ص352.
الشهيد األول، املزار، ص165.( 67)
املجليس، بحار االنوار، ج99،ص15.( 68)
املصدر نفسه، ج99، ص17.( 69)
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص 503؛ الصدوق، ( 70)

املجليس،  ص601؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من 
بحار االنوار، ج99، ص7.

املشهدي، املزار، ص551.( 71)
ابن ( 72) فارس  بالد  يف  روزبه  هو:   الفاريس  سلامن 

خشفوذان من دهاقني فارس، وقيل من أساورهتا، 
عىل  امرة  له  اصفهان،  يف  الزرادشتيني  كبار  ومن 
بعض الفالحني من أبناء أصفهان، كان واسع احلال 
يملك بعض املزارع شأن غريه من الطبقة الوسطى 
سلامن  لولده  وكان  انذاك،  الفاريس  املجتمع  يف 
مكانة خاصة يف نفسه جعلته يستأثر باملنصب األكرب 
 اهلل رسول  صحابة  عيون  من  اهتامماته،  من 
ومواليه،   املؤمنني أمري  أصحاب  خواص  ومن 
ال  ينظر:  سنة36هـ.للتفاصيل  املدائن  يف  تويف 
وحتليل،  عرض  الفاريس  جواد،سلامن  حممد  فقيه، 
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  )بريوت:  ط4، 

1420هـ(، ص19.
املجليس، بحار االنوار، ج99، ص287.( 73)
املصدر نفسه، ج99، ص65.( 74)
املصدر نفسه، ج99، ص67.( 75)
حسني ( 76) حممد  انظر:  اإلمامية  عند  الدين  فروع  عن 

ص233  واصوهلا،  الشيعة  اصل  الغطاء،  كاشف 
فام بعدها.

ابن قولويه، كامل الزيارات، ص 49؛ حممد حسني ( 77)
وتارخيها،  البيت  اهل  مزارات  اجلاليل،  احلسني 

ص290.
املشهدي، املزار، ص210.( 78)
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص383.( 79)
للوقوف عىل تفاصيل اكثر للعبارات التي جسدت ( 80)

فروع الدين املشار هلا يف املتن انظر عىل سبيل املثال 
ال احلرص زيارات االئمة واولياء اهل البيت يف: ابن 
الطويس،  املزار؛  املفيد،  الزيارات؛  كامل  قولويه، 
مصباح املتهجد؛ واملشهدي، املزار؛ ريض الدين بن 

طاووس، مصباح الزائر. 
انظر مثاًل زيارة عيل بن ايب طالب يف: ابن قولويه، ( 81)

الزهراء  فاطمة  وزيارة  ص99،  الزيارات،  كامل 
وزيارة  ص712،  املتهجد،  مصباح  الطويس،  يف 
ص463  املزار،  املشهدي،  يف  عيل،  بن  احلسني 
كتب  انظر  االمر  هلذا  اكثر  تفاصيل  عىل  وللوقوف 
اهلامش  يف  وردت  التي  االئمة  بزيارات  تعنى  التي 

السابق.
املشهدي، املزار، ص57.( 82)
املصدر نفسه، ص106.( 83)
املجليس، بحار االنوار، ج99، ص65.( 84)
املصدر نفسه اجلزء والصفحة.( 85)
املصدر نفسه،ج99، ص77.( 86)
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص505.( 87)
املشهدي، املزار، ص557.  ( 88)
البيت ( 89) اهل  مزارات  اجلاليل،  احلسني  حسني  حممد 

وتارخيها، ص353ـــ 354.
املشهدي، املزار، ص260.( 90)
الزيارات، ص517؛ الصدوق، ( 91) ابن قولويه، كامل 

الطويس،  ص604؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من 
املزار،  املشهدي،  ص88؛  ج6،  االحكام،  هتذيب 

ص650.
املفيد، ( 92) ص521؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 



40

تدوين الزيارة عند المامية الثنا ع�سرية: الأ�سباب والدوافع

ص553؛  املزار،  املشهدي،  ص204؛  املزار، 
الشهيد األول، املزار، ص202.

الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص95.( 93)
املجليس، بحار االنوار، ج99، ص67.( 94)
بعدها؛ ( 95) فام  ص566  املزار،  املشهدي،  مثال:  انظر 

الشهيد األول، املزار، ص203فام بعدها؛ املجليس، 
بحار االنوار، ج99، ص81 فام بعدها.

املشهدي، ( 96) ص780؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 
املزار،  األول،  الشهيد  251؛  ص55ـ  املزار، 

ص61.
الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص58.( 97)
املفيد، ( 98) ص376؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

املتهجد،  مصباح  الطويس،  106؛  ص  املزار، 
ص289.

الزيارات، ص513؛ الصدوق، ( 99) ابن قولويه، كامل 
من ال حيرضه الفقيه، ج2، ص604.

وانام ( 100) ذلك  عىل  األمثلة  بإيراد  صعوبة  نجد  ال  اذ 
جتنبناها لعدم اثقال املتن هبا.

املشهدي، املزار، ص246.( 101)
املصدر نفسه، ص43.( 102)
الكليني، الكايف، ج4، ص559؛ ابن قولويه، كامل ( 103)

حيرضه  ال  من  الصدوق،  ص120؛  الزيارات، 
الفقيه، ص576؛ املفيد، املزار، ص188؛ الطويس، 
املزار،  املشهدي،  714؛  ص  املتهجد،  مصباح 
ص87؛ العالمة احليل، منتهى املطلب، حتقيق: قسم 
)مشهد:  ط1،  اإلسالمية،  البحوث  جممع  يف  الفقة 
مؤسسة الطبع والنرش يف االستانة الرضوية املقدسة، 
املزار،  األول،  الشهيد  ص894؛  ج2،  1412هـ(، 

ص27.
املزار، ( 104) األول،  الشهيد  ص93؛  املزار،  املشهدي، 

ص213.

املجليس، بحار االنوار، ج99، ص273.( 105)
الزيارات، ص518؛ الصدوق، ( 106) ابن قولويه، كامل 

الطويس،  ص602؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من 
هتذيب االحكام، ج6، ص88.

املشهدي، املزار، ص74.( 107)
املصدر نفسه، ص213.( 108)
املشهدي، ( 109) الزيارات، ص386؛  كامل  قولويه،  ابن 

املزار، ص506؛ الشهيد األول، املزار، ص43.
املجليس، بحار االنوار، ج99، ص68ـ 69.( 110)
اكتفينا ببعض األمثلة جتنبًا إلثقال املتن هبا وللوقوف ( 111)

كتب  اىل  الرجوع  باالمكان  التوسل  عبارات  عىل 
وهوامش  متن  يف  هلا  ارشنا  ان  سبق  التي  الزيارة 

الرسالة.
ج4، ( 112) الكايف،  الكليني،  مثاًل:  الزيارات  انظر 

ص92،   الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن  ص574؛ 
503، 513، 520؛ الصدوق، من ال حيرضه الفقيه، 
ج2، ص601ـ607؛ املفيد، املزار، ص187ـ202؛ 
املشهدي،  ص738؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 
املزار، ص64، 282، 539، 540، 590؛ الشهيد 

األول، املزار، ص26، 114، 194، 195. 
املشهدي، ( 113) الزيارات، ص527؛  كامل  قولويه،  ابن 

االنوار،  بحار  املجليس،  ص533؛  املزار، 
ج99،ص17.

ابن ( 114) ص579؛  ج4،  الكايف،  الكليني،  مثال:  انظر 
الصدوق،  ص504؛  الزيارات،  كامل  قولويه، 
املفيد،  ص608؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من 
االحكام،  هتذيب  الطويس،  ص205؛  املزار، 

ج6،ص102؛ املشهدي، املزار، ص98.
بحار ( 115) املجليس،  ص213ـ245؛  املزار،  املشهدي، 

االنوار، ج99، ص83.
انظر مثال: ابن قولويه، كامل الزيارات، ص403؛ ( 116)
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515؛  431ـ  422ـ  ص67ـ  املزار،  املشهدي، 
الطويس، مصباح املتهجد، ص721ــ 789؛ الشهيد 

األول، املزار، ص15ـــ 124ـــ157ـــ187. 
املشهدي، املزار، ص60. ( 117)
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص400. ( 118)
املجليس، بحار االنوار، ج99،ص82.( 119)
هذا املوضوع ارشنا اليه جمرد إشارة يف باب اجلهاد ( 120)

ان  اردنا  املكان  ذلك  يف  ألن  به؛  نفصل  مل  لكن 
نوضح ان نصوص الزيارات تناولت أصول الدين 

وفروعه.
قولويه، ( 121) ابن  ص550؛  ج4،  الكايف،  الكليني، 

الزيارات، ص49؛ الصدوق، من ال حيرضه  كامل 
ص174؛  املزار،  املفيد،  ص567؛  ج2،  الفقيه، 
املشهدي،  ص709؛  املتهجد،  الطويس،مصباح 

املزار، ص70.
الزيارات، ص119؛ الصدوق، ( 122) ابن قولويه، كامل 

الطويس،  ص576؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من 
املزار،  املشهدي،  ص79؛  ج6،  االحكام،  هتذيب 

ص86؛ الشهيد األول، املزار، ص26.
الزيارات، ص522؛ الصدوق، ( 123) ابن قولويه، كامل 

الطويس،  ص608؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من 
املزار،  املشهدي،  ص96؛  ج6،  االحكام،  هتذيب 

ص595.
الصدوق، ( 124) ص92؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

ط1،  األعلمي،  حسني  الشيخ  له:  قدم  االمايل، 
)بريوت: منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات 
مصباح  الطويس،  ص520؛   ،)1430 لبنان،  ـ 

املتهجد، ص738؛ املشهدي، املزار، ص283.
الصدوق، ( 125) ص454ـ456؛  ج1،  الكايف،  الكليني، 

594؛  ـ  ص593  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من 
املشهدي، املزار، ص231ـ 232.

املشهدي، املزار، ص180.( 126)
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص103.( 127)
الطويس، ( 128) ص119؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

املزار،  املشهدي،  ص721؛  املتهجد،  مصباح 
ص422؛ الشهيد األول، املزار، ص124.

ابن قولويه، كامل الزيارات، ص422؛ املفيد،املزار، ( 129)
ص726؛  املتهجد،  مصباح  الطويس،  ص123؛ 

الشهيد األول، املزار، ص133.
املجليس، بحار االنوار، ج99،ص17.( 130)
يف ( 131) ذكرت  التي  الزيارة  كتب  انظر  عليها  للوقوف 

هوامش البحث.
ص573؛ ( 132) ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من  الصدوق، 

املشهدي،  ص712؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 
املزار، ص80؛ الشهيد األول، املزار، ص23.

ص558؛ ( 133) ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من  الصدوق، 
الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص26؛ املشهدي، 

املزار، ص228.
ص589؛ ( 134) ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من  الصدوق، 

الشهيد األول، املزار، ص44.
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص103.( 135)
الزيارات، ص 378؛ الطويس، ( 136) ابن قولويه، كامل 

املزار،  املشهدي،  ص721؛  املتهجد،  مصباح 
ص391؛ الشهيد األول، املزار، ص177.

املشهدي، ( 137) ص788؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 
املزار، ص424.

بن ( 138) احلسني  بن  عيل  هو  األكرب:  احلسني  بن  عيل 
 املطلب بن هاشم عيل بن ايب طالب بن عبد 
وكني  باألكرب،  لقب  مرة،  أيب  بنت  ليىل  وأمه 
اإلمام  ابيه  مع  كربالء  موقعة  حرض  احلسن،  بأيب 
له  يكن  مل  61هـ،  سنة  فيها  واستشهد   احلسني
عيل  االصفهاين،  فرج  ابو  ينظر:  للتفاصيل  عقب. 
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حتقيق:  الطالبيني،  مقاتل  356هـ(،  احلسني)ت  بن 
األعلمي  مؤسسة  )بريوت:  ط2،  صقر،  أمحد 

للمطبوعات، 1408هـ(، ص86.
الشهيد األول، املزار، ص175.( 139)
املفيد، ( 140) 441؛  ص  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

املزار، ص121ـ 122؛ الطويس، مصباح املتهجد، 
ص725؛ املشهدي، املزار، ص177ـــ 178.

املجليس، بحار االنوار، ج99، ص17.( 141)
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص 521؛ الصدوق، ( 142)

املفيد،املزار،  الفقيه، ج2، ص607؛  من ال حيرضه 
ص204؛ املشهدي، املزار، ص553.

املشهدي، املزار، ص104.( 143)
املصدر نفسه، ص651.( 144)
اجلاليل، ( 145) احلسني  حسني  حممد  يف:  الزيارة  انظر 

مزارت اهل البيت وتارخيها، ص351ـ355.
املرجع نفسه، ص353.( 146)
انظر: ابن قولويه، كامل الزيارات، ص48ـــ 60. ( 147)
انظر: املشهدي، املزار، ص473ـــ 484.( 148)
انظر:املفيد، املزار، ص96ـــ 118.( 149)
انظر ( 150) مفصل  بشكل  االئمة  هوية  عىل  للوقوف 

بحثنا  يف  اعتمدناها  التي  الزيارة  كتب  يف  زياراهتم 
وقد جتنبنا االكثار من األمثلة لكي ال نثقل املتن هبا. 

ابن قولويه، كامل الزيارات، ص440ـــ 442. ( 151)
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص103.( 152)
املشهدي، املزار، ص601ـ 606.( 153)
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص104.( 154)
املشهدي، املزار، ص78ـــ 82.( 155)
البيت ( 156) اهل  مزارات  اجلاليل،  احلسني  حسني  حممد 

وتارخيها، ص351ـ355.
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص 58ـــ ( 157)

.59

حديثنا ( 158) معرض  يف  عنه  حتدثنا  ان  سبق  االمر  هذا 
البيت  اهل  من  االئمة  له  تعرض  الذي  الظلم  عن 

واتباعهم.
الشهيد األول، املزار، ص42.( 159)
الطويس، حممد بن احلسن، هتذيب األحكام: ج6، ( 160)

ص66؛ الشهيد األول، املزار، ص47. 
الطويس، هتذيب األحكام، ج6، ص66. ( 161)
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص103.( 162)
املجليس، بحار االنوار، ج99، ص17.( 163)
املصدر نفسه، ج99، ص67.( 164)
املصدر نفسه، ج99، ص103.( 165)
البيت ( 166) اهل  مزارات  اجلاليل،  احلسني  حسني  حممد 

وتارخيها، ص351ـ355. 
انظر مثاًل: الكليني، الكايف، ص576؛ ابن قولويه، ( 167)

كامل الزيارات، ص328؛ الصدوق، من ال حيرضه 
ص106؛  املزار،  املفيد،  ص595؛  ج2،  الفقيه، 
املشهدي،  ص721؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 

املزار، ص422؛ الشهيد األول، املزار، ص124.
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص358.( 168)
وان وردت زيارات من انشاء بعض علامء اإلمامية ( 169)

فيبقى األساس الذي تم البناء عليه هو النص الوارد 
عن اإلمام املعصوم.

ابن قولويه، كامل الزيارات، ص48؛ املفيد، املزار، ( 170)
ص96.

ابن قولويه، كامل الزيارات، ص92.( 171)
املصدر نفسه، ص62.( 172)
املصدر نفسه، ص117.( 173)
املصدر نفسه، ص435.( 174)
املصدر نفسه، ص440.( 175)
املصدر نفسه، ص501.( 176)
املصدر نفسه، ص522.( 177)
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املفيد، املزار، ص190.( 178)
موسوعة ( 179) اهلادي،  اإلمام  مؤسسة  انظر:  للتفاصيل 

زيارة املعصومني، ط2 )قم: اعتامدـ  قم، 1426هـ(، 
ص67ـــ 82.

سورة النساء: اية، 64.( 180)
)املتوىف: ( 181) السمهودي  احلسن  أبو  الدين  نور 

911هـ(، خالصة وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى، 
مؤسسة  م:  )د.  ط1  السامرائي،  قاسم  حتقيق: 
الفرقان للرتاث اإلسالمي، د.ت(، ج4، ص185؛ 

موسوعة زيارة املعصومني، ص67.
دار ( 182) بأخبار  الوفا  وفاء  خالصة  السمهودي، 

زيارة  موسوعة  ص188؛  ج4،  املصطفى، 
املعصومني، ص67.

موسوعة زيارة املعصومني، ص71.( 183)
سورة احلج: اية،30.( 184)
الطياليس ( 185) اجلارود  بن  داود  بن  سليامن  داود  أبو 

داود  أيب  مسند  204هـ(،  )املتوىف:  البرصى 
الرتكي،  املحسن  عبد  بن  حممد  حتقيق:  الطياليس، 
ص66؛  ج1،  1999م(،  هجر،  )مرص:  ط1، 
بن موسى )ت 458هـ(،  بن عيل  احلسني  بن  أمحد 
عبد  العيل  عبد  الدكتور  حتقيق:  اإليامن،  شعب 
احلميد حامد، ط1، )الرياض: مكتبة الرشد للنرش 

والتوزيع، 1423هـ(. 
أبو برِْش حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد بن مسلم ( 186)

األنصاري الدواليب الرازي )املتوىف: 310هـ( الكنى 
الفاريايب،  حممد  نظر  قتيبة  أبو  حتقيق:  واألسامء، 
ط1،  )د.م: دار ابن حزم ـ لبنان، 1421هـ(، ج2، 
ص846؛ أبو بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي 
)املتوىف: 333هـ(، املجالسة وجواهر العلم، حتقيق: 
)البحرين:  ال سلامن،  بن حسن  أبو عبيدة مشهور 
ص431؛  ج1،  1419هـ(،  لبنان،  ـ  حزم  بن  دار 

بن  مهدي  بن  أمحد  بن  عمر  بن  عيل  احلسن  أبو 
الدارقطني  البغدادي  دينار  بن  النعامن  بن  مسعود 
الدارقطني، حتقيق: جمدي  )املتوىف: 385هـ(، سنن 
العلمية،  الكتب  دار  )بريوت:  ط1،  منصور،  بن 

1996(، ج3، ص334.
سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، ( 187)

املعجم  360هـ(،  )املتوىف:  الطرباين  القاسم  أبو 
ط2،  السلفي،  املجيد  عبد  محدي  حتقيق:  الكبري، 
ج12،  د.ت(،  القاهرة،  ــ   تيمية  ابن  مكتبة  )د.م: 
بأخبار  الوفا  وفاء  خالصة  السمهودي،  ص406؛ 

دار املصطفى، ج4، ص172.
السمهودي، وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى، ج4، ( 188)

ص175؛ السبكي، شفاء السقام، ص37.
قولويه، ( 189) ابن  ص548؛  ج4،  الكايف،  الكليني، 

الزيارات، ص44؛ الصدوق، من ال حيرضه  كامل 
ص170؛  املزار،  املفيد،  ص565؛  ج2،  الفقيه، 
الطويس، هتذيب األحكام، ج6، ص4؛ املشهدي، 
املزار، ص33؛ العالمة احليل، منتهى املطلب، ج2، 

ص887.
املجليس، ( 190) ص45؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

بحار االنوار، ج97، ص143. 
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص45؛ املفيد، املقنعة، ( 191)

د.  )بال:  ط2،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  حتقيق: 
ص171؛  املزار،  املفيد،  ص458؛   ،)1410 م، 
الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص3؛ املشهدي، 
املزار، ص35؛ العالمة احليل، منتهى املطلب، ج2، 

ص887.
الصدوق، علل الرشائع، حتقيق: السيد حممد صادق ( 192)

بحر العلوم، )النجف: املكتبة احليدرية، 1966م(، 
حممد  حتقيق:  املبسوط،  الطويس،  ص439؛  ج2، 
 ،8 ج  1351ش(،  د.م،  )بال:  البهبودي،  الباقر 
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ادريس  ابن  أمحد  بن  منصور  بن  حممد  ص60؛ 
ط2،  الرسائر،  مستطرفات  598هـ(،  احليل)ت 
ج3،  1410هـ(،  اإلسالمي،  النرش  مطبعة  )قم: 
املحقق  احلسن  بن  جعفر  القاسم  أيب  ص130؛ 
احليل)ت 676هـ(، املعترب يف رشح املخترص، حتقيق: 
عدة من االفاضل إرشاف: نارص مكارم الشريازي، 
1364ش(،   ،املؤمنني أمري  مدرسة  )د.م: 
حتقيق:  الفقهاء،  تذكرة  احليل،  العالمة  ص339؛ 
)قم:  الرتاث،  الحياء   البيت آل  مؤسسة 
الرتاث، 1414(،  البيت الحياء  آل  مؤسسة 

ج2، ص128.
البغدادي ( 193) اجلَْوَهري  عبيد  بن  اجلَْعد  بن  عيل 

عامر  حتقيق:  اجلعد،  ابن  مسند  230هـ(،  )املتوىف: 
بريوت،  ـ  نادر  مؤسسة  )د.م:  ط1،  حيدر،  أمحد 
حممد  بن  احلاكم  اهلل  عبد  أبو  ص432؛   ،)1410
املستدرك  )ت405هـ(،  النيسابوري  اهلل   عبد  بن 
عىل الصحيحني، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 
ط1، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1411(، ج2، 

ص271.
الكليني، الكايف، ج4، ص579؛ ابن قولويه، كامل ( 194)

الزيارات، ص40؛ الصدوق، من ال حيرضه الفقيه، 
ج27،  االنوار،  بحار  املجليس،  ص578؛  ج2، 

ص193.
احلسني ( 195) بن  حييى  احلق  إىل  اهلادي  لإلمام 

)ت298هـ(، االحكام يف احلالل واحلرام، حتقيق: 
حريصة،  أيب  بن  أمحد  بن  عيل  احلسن  أبو  جتميع: 
ط1)بال: د.م،1990م(، ج2، ص520؛ الكليني، 
كامل  قولويه،  ابن  ص548؛  ج4،  الكايف، 
حتقيق:  اهلداية،  الصدوق،  ص40؛  الزيارات، 
وتصحيح: مؤسسة اإلمام اهلادي ـ قم املقدسة، 
ص256؛  اعتامد،1390ش(،  مطبعة  )د.م:  ط3، 

العالمة  ص4؛  ج6،  االحكام،  هتذيب  الطويس، 
الشهيد  ص121؛  ج2،  االحكام،  حترير  احليل، 
النرش  مؤسسة  حتقيق:  الرشعية،  الدروس  األول، 
املقدسة،  بقم  املدرسني  جلامعة  التابعة  اإلسالمي 
ط1، )د.م: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة 

املدرسني،1414هـ(، ج2، ص5.
العالمة ( 196) ص40؛  ج6،  االحكام،  هتذيب  الطويس، 

احليل، حترير االحكام، ج2، ص121.
املقنعة، ص465؛ ابن شهر اشوب، مناقب ( 197) املفيد، 

البقاعي،  يوسف  الدكتور  حتقيق:  طالب،  أيب  آل 
ط2، )د. م: دار األضواء للطباعة والنرش والتوزيع، 
1412هـ(، ج3، ص205؛ املجليس، بحاراالنوار، 

ج44، ص161.
حترير ( 198) احليل،  العالمة  ص20؛  املزار،  املفيد، 

االحكام، ج2، ص120؛ املجليس، بحار االنوار، 
ج97، ص142.

العالمة ( 199) 284؛  ص  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 
احليل، حترير االحكام، ج2، ص122. 

املقنعة، ( 200) املفيد،  ص206؛  االمايل،  الصدوق، 
ص73؛ أبو عيل حممد بن احلسن الفتال النيسابوري 
)ت508هـ(، روضة الواعظني، حتقيق: السيد حممد 
منشورات  )قم:  اخلرسان،  حسن  السيد  مهدي 

الرشيف الريض، د.ت(، ص194.
الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص20؛ أبو مظفر ( 201)

غياث الدين عبد الكريم بن طاووس )ت693هـ(، 
م:  )د.  ط1،  مهدي،  حممد  حتقيق:  الغري،  فرحة 
العالمة  ص103؛  مطبعةالتعارف،2010م(، 

احليل، حترير االحكام، ج2، ص121.
الزيارات، ص175؛ الصدوق، ( 202) ابن قولويه، كامل 

روضة  النيسابوري،  الفتال  ص206؛  االمايل، 
مناقب  اشوب،  شهر  ابن  ص194؛  الواعظني، 



45

اأ. م. د. ريا�ض عبد الح�سين؛ فاطمة عدنان

بن  عيل  بن  حممد  ص272؛  ج3،  طالب،  أيب  آل 
احلسن العلوي الشجري)ت445هـ(، فضل زيارة 
م:  )د.  احلسيني،  أمحد  السيد  أعداد:   ،احلسني

مطبعة اخليام ـ قم، 1403هـ(، ص51.
قولويه، ( 203) ابن  ص580؛  ج4،  الكايف،  الكليني، 

االمايل،  الصدوق،  ص317؛  الزيارات،  كامل 
املتهجد،  مصباح  الطويس،  207؛  ص206ـ 
الواعظني،  روضة  النيسابوري،  الفتال  ص715؛ 
ص194؛ املشهدي، املزار، ص329؛ ريض الدين 
بن طاووس، اقبال االعامل، حتقيق: جواد القيومي 
األصفهاين، ط1، )د. م: مكتب األعالم اإلسالمي، 

1414(، ج2، ص61.
احليل، ( 204) العالمة  ص78؛  ج1،  التهذيب،  الطويس، 

حترير االحكام، ج2، ص123.
الكليني، الكايف، ج4، ص579؛ ابن قولويه، كامل ( 205)

االحكام،  هتذيب  الطويس،  278؛  ص  الزيارات، 
أيب  آل  مناقب  اشوب،  شهر  ابن  ص79؛  ج6، 
ص39؛  املزار،  املشهدي،  ص506؛  ج3،  طالب، 

العالمة احليل، حترير االحكام، ج2، ص125.
الزيارات، ص224؛ الصدوق، ( 206) ابن قولويه، كامل 

والسيد  مهدي  السيد حممد  االعامل، حتقيق:  ثواب 
حسن اخلرسان، ط2 )قم: مطبعة األمري، 1367م(، 

ص 96؛ املشهدي، املزار، ص336ـ 337.
الكليني، الكايف، ج4، ص582؛ ابن قولويه، كامل ( 207)

الزيارات، ص262؛ الصدوق، االمايل، ص206؛ 
ص194؛  الواعظني،  روضة  النيسابوري،  الفتال 
ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، ص272؛ 

املشهدي، املزار، ص326.
الطويس، ( 208) الزيارات، ص265؛  ابن قولويه، كامل   

احليل،  العالمة  ص48؛  ج6،  االحكام،  هتذيب 
حترير االحكام، ج2، ص122.

هتذيب ( 209) الطويس،  474؛  ص  املقنعة،  املفيد، 
النيسابوري،  الفتال  ص78؛  ج6،  االحكام، 
العالمة احليل، حترير  الواعظني، ص 212؛  روضة 

االحكام، ج2، ص123.
الكليني، الكايف، ج4، ص583؛ ابن قولويه، كامل ( 210)

االحكام،  هتذيب  الطويس،  ص281؛  الزيارات، 
ج6، ص82؛ الفتال النيسابوري، روضة الواعظني، 
ج2،  االحكام،  حترير  احليل،  العالمة  ص221؛ 

ص124.
العالمة ( 211) ص85؛  ج6،  االحكام،  هتذيب  الطويس، 

احليل، حترير االحكام، ج2، ص124.
الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص104؛ املحقق ( 212)

حترير  احليل،  العالمة  319؛  ص  املعترب،  احليل، 
االحكام، ج2، ص126.

هو ابراهيم بن عقبة بن ايب عياش املشهور بابراهيم ( 213)
االسدي  باملدين  النسب  ويعرف  االسدي  عقبة  بن 
ال  موىل  خالد  بنت  خالد  ام  موىل  فهو  القرييش، 
الزبري بن العوام، فهو حمدث من اصحاب اإلمام ايب 
جعفر  ايب  اإلمام  وعن  عنه  اخذ   اهلادي احلسن 
ينظر:  .للمزيد  254هـ  سنة  حيا  كان   ، اجلواد 

موسوعة طبقات الفقهاء، ج3، ص47.  
العلوي ( 214) جعفر  بن  موسى  بن  حممد  بن  عيل  هو 

عام  ولد  عرش،  االثنى  االئمة  عارش  القرييش، 
اهلدى  ائمة  احد  254هـ،  سنة  اهلل  وتوفاه  212هـ 
وسليل بيت النبوة والعصمة والقداسة، ارفع اخللق 
البغدادي،  اخلطيب  ينظر:  للمزيد  وخلقًا.  نسبًا 
هادي  ثائر  العقييل،  ص56؛  ج12،  بغداد،  تاريخ 
رسالة  تارخيية،  دراسة  اهلادي  عيل  اإلمام  رسن، 
 ،2009 البرصة،  جامعة  الرتبية،  كلية  ماجستري، 

ص42 ومابعدها.
قولويه، ( 215) ابن  ص584؛  ج4،  الكايف،  الكليني، 
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كامل الزيارات، ص501؛ الصدوق، عيون اخبار 
ص191؛  املزار،  املفيد،  ص292؛  ج2،  الرضا، 

العالمة احليل، حترير االحكام، ج2، ص125.
هتذيب ( 216) الطويس،  ص202؛  املزار،  املفيد، 

مناقب  اشوب،  شهر  ابن  ص93؛  ج6،  االحكام، 
آل أيب طالب، ج3، ص527 )وردت عنده ألهل 
اخلافقني(؛ املشهدي املزار، ص41؛ العالمة احليل، 

حترير االحكام، ج2، ص126.
الكوفة ( 217) يف  ولده  بالنهدي  امللقب  وحمّدث  فقيه  هو 

الباقر  اإلمام  اصحاب  من  فهو  البرصة،  ونزاه 
عظيمة  منزلة  له  وكانت   الصادق واإلمام 
148هـ  سنة  تويف  اإلمجاع  اصحاب  من  وهو 
اسامء  مصنفي  فهرست  النجايش،  ينظر:  .للمزيد 
الطويس،  ص309؛  النجايش(،  )رجال  الشيعة 

رجال الطويس، ص271.
الكليني، الكايف، ج4، ص548؛ ابن قولويه، كامل ( 218)

الزيارات، ص294.
عيل ( 219) الفضل  أيب  ص52؛  ج1،  الكايف،  الكليني، 

الطربيس)ت ق7(، مشكاة األنوار يف غرر األخبار، 
احلديث،  دار  )قم:  ط1،  هوشمند،  مهدي  حتقيق: 
1418(، ص 249؛ املجليس، بحار االنوار، ج2، 

ص152. 
وإكسري ( 220) الشمسني  العاميل،مرشق  البهائي  الشيخ 

ومطلع  النورين  بمجمع  )امللقب  السعادتني 
النريين(، ص274.

االثني ( 221) اإلمامية  الشيعة  تطور  البدراوي،  انظر: 
 – 738هـ/ 1258   – السنوات )656  عرشية بني 

1337م(، ص103.

الم�شادر والمراجع

الرسائل واالطاريح اجلامعية: أ. 

البدراوي، رياض عبد احلسن – تطور الشيعة االثني . 1
األيلخانيني  املغول  عهد  خالل  العراق  يف  عرشية 
السنوات)656-738هـ/1258-1337م(،  بني 
األداب،  كلية  منشورة،  غري  دكتوراه،  اطروحة 

جامعة بغداد، 2015.

رسن العقييل، ثائر هادي،اإلمام عيل اهلادي، )دراسة . 2
تارخيية( رسالة ماجستري، غري منشورة، كلية الرتبية، 

جامعة البرصة، 2009.

املصادر:ب. 

1 . _ هــ(   450 )ت:  امحد  العباس  ابو  النجايش، 
النجايش(،  )رجال  الشيعة  مصنفي  اسامء  فهرست 
التابعة جلامعة  النرش االسالمي  ط5، )بال: مؤسسة 

املدرسني بقم، 1416(.

2 .– هــ(   460 )ت:  احلسن  جعفر  ابو  الطويس، 
ط1،  القيومي،  جواد  الشيخ  حتقيق:  الفهرست، 

)قم: مؤسسة النرش االسالمي، 1417(.

_، مصباح املتهجد، ط1، )بريوت: لبنان، 1991م(.

_، االمايل، حتقيق: عيل االكرب الغفاري، ط1، )طهران: 

دار الكتب االسالمية، 1385 ش(.

القيومي  جواد  حتقيق:  الطويس(،  )رجال  االبواب   ،_

التابعة  النرش االسالمي  االصفهاين، ط5 )بال: مؤسسة 
جلامعة املدرسيني بقم، 1430 هــ(

_، املبسوط، حتقيق: حممد الباقر البهبودي، )بال: د. م.، 

1351 ش(.

املقنعة، حتقيق: عيل االكرب  _، هتذيب االحكام يف رشح 
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االسالمية،  الكتب  دار  )طهران،  ط1،  الغفاري، 
.)1385

موسى، . 3 بن  عيل  الدين  ريض  طاوس،  ابن 
حتقيق:جواد  االعامل،  اقبال  )ت664هــ(، 
االعالمي  مكتب  )بال:  ط1،  االصفهاين،  القيومي 

االسالمي، 1414(.

_، مجال االسبوع بكامل العمل املرشوع، حتقيق: 

شــامل،  اخــرت  مطبعة  ــال:  )ب ط1  القيومي،  ــواد  ج
1471ش(.

_، مصباح الزائر، حتقيق:مؤسسة ال البيت، ط1، 

)قم: مطبعة ستار، 1417(.

املطهر . 4 بن  يوسف  بن  احلسن  احليل،  العالمة 
الرجال،  )ت726هـــ(، خالصة االقوال يف معرفة 
مؤسسة  )بال:  ط1،  القيومي،  جواد  الشيخ  حتقيق 

النرش االسالمي، 1417 هــ(. 

االشتباه، حتقيق:الشيخ حممد احلسون، ط1،  ايضاح   ،_

املدرسني،  جلامعة  التابعة  االسالمي  النرش  )قم:مؤسسة 
.)1411

_، منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، حتقيق: قم الفقه يف 

جممع البحوث االسالمية، ط1، )مشهد:مؤسسة الطبع 
والنرش يف االستانة الرضوية املقدس، 1412(.

الحياء   البيت ال  حتقيق:مؤسسة  الفقهاء،  تذكرة   ،_

الرتاث، )قم: مؤسسة ال البيت الحياء الرتاث، 1414(.

_، حترير االحكام الرشعية عىل املذهب اإلمامية، حتقيق: 

االعتامد،  مطبعة  )قم:  ط1،  البهادري،  ابراهيم  الشيخ 
1420هـــــ(.

املشهدي، ابو عبد اهلل حممد بن جعفر )ت594هـــ(، . 5
املزار، حتقيق: جواد القيومي االصفهاين، ط1، )قم: 

النرش الفيومي، 1419هــ(.

امل . 6  -)1104 )ت  احلسن  بن  حممد  العاميل،  احلر 
)النجف  احلسيني،  امحد  السيد  حتقيق:  االمل، 

االرشف: االداب، د.ت(.

اسحاق . 7 بن  يعقوب  بن  حممد  جعفر  ابو  الكليني، 
الغفاري،  الكايف، حتقيق: عيل اكرب   _ )ت:329هـ( 

ط4 )طهران: دار الكتب االسالمية، 1365ش(.

8 . - عيل)ت:381هـ(  بن  حممد  جعفر  ابو  الصدوق، 
والسيد  مهدي  حممد  السيد  حتقيق:  االعامل،  ثواب 
حسن اخلرسان، ط2 )قم: مطبعة االمري، 1368م(

_، علل الرشائع، حتقيق: السيد حممد صادق بحر العلوم، 

)النجف االرشف: املكتبة احليدرية، 1966م(

_، من ال حيرضه الفقيه، حتقيق: العالمة حسني االعلمي، 

للمطبوعات  األعلمي  مؤسسة  منشورات  )بال:  ط1 
بريوت_ لبنان، 1406هـ(

ط1  األعلمي،  حسني  الشيخ  له:  قدم  االمايل،   ،_

للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  منشورات  )بريوت: 
)1430

اإلمام  مؤسسة  وتصحيح:  حتقيق  اهلداية،  كتاب   ،_

اعتامد،  مطبعة  )بال:  ط3  املقدسة،  قم  ـ   اهلادي
1390ش(

النيسابوري، حممد ابو عبد اهلل احلاكم )ت: 405هـ( . 9
القادر  عبد  حتقيق:  الصحيحني،  عىل  املستدرك   _

عطا، ط1 )بريوت: دار الكتب العلمية، 1411(.

مشكاة . 10  - ق7(  )ت:  عيل  الفضل  ابو  الطربيس، 
هوشمند،  مهدي  حتقيق  االخبار،  غرر  يف  االنوار 

ط1، )قم: دار احلديث، 1413(.

أيوب)ت:360هـ( . 11 بن  امحد  بن  سليامن  الطرباين، 
القادر عطا، ط1  الدعاء، حتقيق: مصطفى عبد   _
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)بريوت: دار الكتب العلمية، 1413(.

بحار . 12  – هــ(   1111 )ت:  باقر  حممد  املجليس، 
االنوار، ط3 )بريوت: احياء الرتاث 1983م(

_، اجازات احلديث، حتقيق: السيد امحد احلسيني، ط1 
)قم: اخليام، 1410(.

موسى . 13 بن  عيل  بن  احلسني  بن  امحد  البيهقي، 
)ت:4850هـــ(_ شعب االيامن، حتقيق: الدكتور 
عبد العيل عبد احلميد حامد، ط1 )الرياض: مكتبة 

الرشد للنرش والتوزيع، 1423(.

مسند . 14 240هـ(  )ت:  داود،  بن  سليامن  الطياليس، 
املحسن  عبد  حتقيق:حممد  الطياليس،  داود  ايب 

الرتكي، ط1 )مرص: هجر، 1999(.

)ت: . 15 النعامن،  بن  حممد  بن  حممد  املفيد،  الشيخ 
النرش االسالمي،  املقنعة، حتقيق: مؤسسة   ،)413

ط2 )بال: د.م، 1410(.

-، املزار، حتقيق: السيد حممد باقر االبطحي، ط2، . 16
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  املفيد  دار  )بريوت: 

.)1993

النيسابوري، ابو عيل حممد بن احلسن الفتال )ت: . 17
السيد حممد  الواعظني، حتقيق:  _ روضة  508هـ( 
منشورات  )قم:  اخلرسان،  حسن  السيد  مهدي 

الرشيف الريض، د.ت(.

السبكي، تقي عيل بن عبد الكايف )ت:756هـ( – . 18
حسني  حتقيق:  االنام،  خري  زيارة  يف  السقام  شفاء 
الكتب  دار  )بريوت:  ط1  شكري،  عيل  حممد 

العلمية، 2008(.

السمهودي، نور الدين ابو احلسن)ت:911هـ( – . 19
حتقيق:  املصطفى،  دار  بأخبار  الوفا  وفاء  خالصة 

الفرقان  مؤسسة  )بال،  ط1  السامرائي،  قاسم 
للرتاث االسالمي، د.ت(.

الدواليب، ابو يرش حممد بن امحد بن محاد بن سعيد . 20
الكنى   – )ت:310هـ(  االنصاري  مسلم  بن 
واالسامء، حتقيق: ابو قتيبة نظر حممد الفاريايب، ط1 

)بال: دار بن حزم ـ لبنان، 1421هـ(.

الدينوري، ابو بكر امحد بن مروان )ت:333هـ( – . 21
املجالسة وجواهر العلم، حتقيق: ابو عبيدة مشهور 
بن حسن ال سلامن، )بحرين: دار ابن حزم ـ لبنان، 

.)1419

بن . 22 امحد  بن  عمر  بن  عيل  احلسن  ابو  قطني،  الدار 
 – )ت:385هـ(  النعامن  بن  مسعود  بن  مهدي 
ط1  منصور،  بن  جمدي  حتقيق:  الدارقطني،  سنن 

)بريوت: دار الكتب العلمية،1996(.

ابن قولويه، جعفر بن حممد )ت:368هـ( – كامل . 23
الزيارات، حتقيق: الشيخ جواد القيومي، ط1 )قم: 

مؤسسة النرش االسالمي، 1417هـ(.

بن . 24 منصور  بن  حممد  احليل،  ادريس  ابن 
ط2  الرسائر،  مستطرفات   – أمحد)ت:598هـ( 

)قم: مطبعة النرش االسالمي، 1410هـ(.

بن . 25 جعفر  القاسم  ابو  احليل،  املحقق 
املخترص،  رشح  يف  املعترب   – احلسن)ت:676هـ( 
مكارم  نارص  إرشاف:  االفاضل،  من  عدة  حتقيق: 
 ،املؤمنني امري  اإلمام  مدرسة  )بال:  الشريازي، 

1364ش(.

)ت:230هـ( . 26 عبيد  بن  اجلعد  بن  عيل  اجلواهري، 
- مسند ابن اجلعد، حتقيق: عامر امحد حيدر، ط1 

)بال: مؤسسة نادر ـــ بريوت، 1410(.

الشهيد االول، الشيخ شمس الدين حممد بن مكي . 27
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العاميل )ت:786هـ( – الدروس الرشعية، حتقيق: 
املدرسني  جلامعة  التابعة  االسالمي  النرش  مؤسسة 
االسالمي  النرش  مؤسسة  )بال:  ط1  املقدسة،  بقم 

التابعة جلامعة املدرسني بقم املقدسة، 1414هـ(.

باسدار  )بــال:  ط1  الــبــدري،  حممد  حتقيق:  ــزار،  امل  ،_
اسالم، 1416هـ(

بن . 28 حممد  جعفر  ابو  اشوب،  شهر  ابن 
– مناقب آل أيب طالب، حتقيق:  عيل)ت:588هـ( 
دار االضواء  البقاعي، ط2 )بال:  الدكتور يوسف 

للطباعة والنرش والتوزيع، 1412هـ(.

_، معامل العلامء، )قم: د.م، د.ت(

بن . 29 الدين  غياث  طاووس،  بن  الكريم  عبد 
املظفر)ت:693هـ( – فرحة الغري، حتقيق: الشيخ 
التعارف،  مطبعة  )بال:  ط1  نجف،  مهدي  حممد 

1413هـ(.

احلسن . 30 بن  عيل  بن  حممد  الشجري، 
اإلمام  زيارة  فضل   – العلوي)ت:445هـ( 
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واحلرام،  احلالل  يف  االحكام  ـــ  )ت:298هـ( 
حتقيق: حسني سليم اسد، ط1 )دمشق: دار املأمون 

للرتاث، 1984(.

املراجع:ج. 
عيل  _الذريعة . 1 بن  حمسن  حممد  الطهراين،  اغابزرك 

األضواء،  دار  )بريوت:  ط3  الشيعة،  تصانيف  اىل 
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الملخ�ض

املتعلقة  املسائل  أي جمموعة  احلسية،  املعرفة  اليزدي يف  الشيخ مصباح  رؤية  دراسة  البحث،  هذا  موضوع 
باملحسوسات اخلارجية، مثل حقيقة االدراك احليس، حصولية او حضورية االدراك احليس، اثبات املحسوس 
اخلارجي، قيمة هذه املعرفة، املطابقة مع الواقع، وهي مسائل تناوهلا الشيخ بالبحث والتفصيل، والغاية منها 
املعرفية والفلسفية لنجم  الرؤية  )الدراسة(، اعطاء رؤية توصيفية حتليلية مرتابطة تكشف عن مدى قوة هذه 
من  اخلروج  من  امكانيتها  ومدى  احلسية،  املعرفة  مشكلة  حل  عىل  املعارصين،  املسلمني  الفالسفة  نجوم  من 
اشكاليات هذه املعرفة، واملنهج فيها هو املنهج التحلييل البنيوي  للنصوص، ثم قراءهتا قراءة نقدية  بنائية، من 
خالل مالحظة مبدا االنسجام  بني اجزاء هذه الرؤية الفلسفية،  ومكوناهتا.  والنتيجة التي توصلنا هلا ان هذه 
الرؤية قدمت بعض احللول املطروحة يف الفلسفة االسالمية، مع تسليمها اخريا بقوة اشكالية السفسطة يف هذا 

املجال، وصعوبة اخلروج منها. 

الكلامت املفتاحية: رؤية، الشيخ مصباح اليزدي، املعرفة احلسية، حتليل، نقد.

The vision of Sheikh Muhammad Taqi Misbah Al-Yazdi in sensual 

knowledge - analysis and criticism

Dr. Assist.
  Ibrahim Jassim Kadhim Jaafar Al-Mousawi

Warith Al-Anbiya "PBUH" University 
College of Islamic Sciences, Department of Islamic Sciences

Abstract
This research aim to study Sheikh Misbah Al-Yazdi's vision of sensual knowledge, which 

is a group of issues related to external sensations, such as the fact of perception, occurrence or 
presence of sensual perception, and the proof of external sensation, as well as the value of this 
knowledge, and the conformity with reality, which are issues that the Sheikh discussed in detail. 
The purpose of it (the study) is to give a coherent, analytical, and descriptive vision that reveals 
the strength of this epistemological and philosophical vision of one of the stars of contemporary 
Muslim philosophers, in order to solve the problem of perceptual knowledge, the extent of 
its possibility of getting out of the problems of this knowledge, and the method in it as the 
structural analytical method of texts, then reading it is a constructive critical reading, by noting 
the principle of harmony between the parts of this philosophical vision, and its components. 
The conclusion that we came to was that this vision presented some of the solutions proposed 
in Islamic philosophy, and finally delivering it with the power of the problematic sophistication 
in this area, as well as the difficulty of getting out of it.

Key words: Vision, Sheikh Misbah Al-Yazdi, Sensual Knowledge, Analysis, Criticism.
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تمهيد

العوامل  افضل  من  النقدية  التحليلية  الدراسات 
التحليل  الن  به؛  والناهضة  العلم  لعجلة  املحركة 
بنية اليشء يف نفسه، أي اجزاءه املكونة  يكشف عن 
املباين  أي  عنه،  ــارج  خ هو  ما  بلحاظ  وبنيته  لــه، 
واالسس. اما النقد فهو كاشف عن مواضع النقص 
والكامل، وكل منهام )التحليل والنقد( يعطي للعلم 
واجلمود،  السكون  حالة  عنه  ويرفع  حمركية،  و  قوة 
حالة  وهي  وحركيته،  هنوضه  يف  العلم  قدسية  الن 
مرحلة  يف  السيال  املتحرك  اخلارجي  للواقع  مماثلة 
رس  هي  الناهضة  العلمية  احلركة  الواقع.  او  الفكر 
ألهنا  املتقدمة؛  واالمم  احلضارات  يف  االول  التقدم  
الفكرية  حريته  العقل  واعطت  العلم  ابواب  فتحت 
يف النهوض هبا، واال فان  اجلمود العلمي او اخلوف 
والتقليد  السكون  عن  عبارة  هو  والنقد  العلم  من 
اجلمود وتقديس  اال  يعطي لألمم  االعمى، وهو ال 

االسامء. 

هذه املقالة هي سري يف هذا الطريق العلمي، متام 
يف  املعريف  الواقع  وحتقيق  حتليل  هو  منها  الغرض 
واحد من اهم جماالت البحث الفلسفي وهو نظرية 
حقيقة  وهي  مسائلها  اهم  من  واحدة  ويف  املعرفة، 

املعرفة احلسية وقيمتها.

اما اختيار رؤية الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي؛ 
فذلك عائد ملكانة هذا الفيلسوف يف احلوزة العلمية، 
وبحثه جلملة من جوانب املعرفة احلسية، واشكالياهتا 

يف مجلة من كتبه. اضافة ان رؤيته الفلسفية متبناة  عند 
الكثري من طالبه املحققني.    

داخلية،  بنيوية  حتليلية  قراءة  عن  عبارة  املنهج: 
الوضع  رشح  عىل  فيها  اقترصنا  قراءة  وهي  نقدية، 
مالحظة  دون  نفسها،  الرؤية  هذه  ألجزاء  الداخيل 
او  البعيدة  واالســس  املباين  أي  عنها  خارج  هو  ما 
خالل  من  هلا  وتقويم  نقد  اجــراء  مع  هلا؛  املتوسطة 
اعطاء  يف  فاعليتها  ومدى  والرتابط،  االنسجام  مبدا 
رؤية معرفية واضحة منسجمة،  اما  بحثنا االخر أي 
القراءة الثانية وهي دراسة الرؤية  املعرفية من خالل 
بحثناه  ما  هو  والعلمية،  والفلسفية  املعرفية  مبانيها 
رؤية  )مباين  عنوان  حتت  مفصل،  مستقل  بحث  يف 
الشيخ مصباح اليزدي يف املعرفة احلسية حتليل ونقد( 

الفيل�شوف محمد تقي م�شباح اليزدي

فيلسوف اسالمي معارص، ولد يف عام  1934م، 
الطالب  من  املعروفة،  ايران  مدن  من  يزد  مدينة  يف 
العالمة حممد حسني  للفيلسوف االسالمي  زين  امُلربَّ
واالستاذ  ق(،  1402هـــ.   -1321( الطباطبائي 
املتعالية، وهي  احلكمة  والطالب من حكامء مدرسة 
اكتشاف  يف  الثالثي  املنهج  تتبنت  التي  املــدرســة 
املعرفة، والوصول هلا، )الربهان والعرفان والوحي( 
منهج  وهــو  والبيان،  االثــبــات  يف  العقيل  واملنهج 
الفلسفة العام، لكن ما جتىل واضحا يف مدرسة الشيخ 
مصباح اليزدي، هو قبول متبنيات احلكمة املتعالية، 
فقط،  العقيل  واملنهج  للعقل  الركون  واساساهتا، مع 
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الشيخ  ملدرسة  والوحي.  الكشف  منهج  اعتامد  دون 
عىل  املعارص  زماننا  يف  واضح  تاثري  اليزدي  مصباح 
جممل احلركة الفكرية يف ايران عىل املستوى الفكري 
من  الكثرية.  وكتاباته  طالبه  خالل  من  والسيايس، 
عىل  تعليقة  الفلسفة،  تعليم  يف  اجلديد  املنهج  كتبه، 

هناية احلكمة وغريها الكثري.

خال�شة اراء ال�شيخ م�شباح اليزدي في المعرفة الح�شية

الشيخ  آلراء  التحليلية  الدراسة  يف  الدخول  قبل 
مصباح اليزدي، نشري لعرض موجز هلذه اآلراء

امهية املعرفة احلسية واهنا بداية املعرفة احلصولية. . 1
اشكالية . 2 من  نشأت  بدايتها  السفسطة  شبهة 

املعرفة احلسية.    
اقسام . 3 مفهومية ومن  االدراك احليس هو ظاهرة 

العلم احلصويل. 
هبا . 4 والعلم  مثالية،  جمردات  هي  احلسية  الصور 

علم حضوري.
االثار . 5 خالل  من  اثباته  يتم  املادي  الواقع 

قاعدة  بضميمة  احلسية  والصور  املحسوسة 
العلية.

اليقني هبا . 6 والواقع ال يمكن  الصور  املطابقة بني 
واثباهتا لضعف املعرفة احلسية وعدم الدليل عىل 

املطابقة.

اأهمية المعرفة الح�شية 

من  هي  اخلارجي  املادي  بالواقع  املتعلقة  املعرفة 
احلسية،  للمعرفة   - اجلملة  يف   - األوىل  املعطيات 

اجلوانب  وقولنا )يف اجلملة( من اجل االحرتاز عن 
باملاديات،  املتعلقة   التجريبية   او  العقلية  املعرفية 
املبارشة  املعطيات  بنيت عىل  تلك  التي  املعارف  أي 
السابقة، ودخلت يف تكوينها معارف عقلية قبلية او 
املعارف  ال  الثاين من  السنخ   فان هذا  بعدية عامة، 
يعد من معطيات املبارشة للمعرفة احلسية، نعم هي 

)املعرفة احلسية( بنيته االوىل. 

يف  االنطالق  بداية  هي  عموما  احلسية  املعرفة 
ُعطلت  ومن  لإلنسان،  املعرفية  املنظومة  تشكيل 
حواسه كال او بعضا فهو منقطع وعاجز عن معرفة 
موجودات هذا العامل، كام تشهد به التجربة والوجدان 

قبل الربهان، وكام قيل: )من َفَقَد حسا َفَقَد علام(.

وهذه )املبدئية للمعرفة احلسية( حقيقة معرتف هبا 
يف كل سطوح الفكر الفلسفي بكل مذاهبه ومدارسه، 
وإنام البحث يف سعة هذه الدائرة وضيقها،  وانحصار 

الطريق فيها وعدمه)1(.      

واملراد من سعة هذه الدائرة، او مسالة انحصارية 
طرق  وجود  إلشكالية   االشارة  هو  فيها،  املعرفية  
معرفية اخرى لإلنسان مثل طريق املعارف الوجدانية، 
والفطرية، والعقلية، والدينية وغريها، فان هذه تعترب 
تصل  ال  كانت  وان  لإلنسان  كبرية  معرفية  روافــد 
حلجم مرتبة االدراك احليس ودوره يف البناء املعريف؛ 
تقليل  اىل  املسلمني  فالسفة  من  مجلة  سعى  لذلك 
اشكاليتها  اثر  وختفيف  احلسية  املعرفة  امهية  مرتبة 
املعرفية؛ من باب وجود هذه الطرق املعرفية االخرى 



55

  م. د. اإبراهيم جا�سم المو�سوي  

للمعرفة.  اليقيني  البناء  تشكل  ان  تستطيع  التي 
ان  يعني  للمعرفة  اخرى  روافد  بوجود  االقرار  الن 
سلم  لو  احلسية  املعرفة  قيمة  يف  السفسطة  اشكالية 
قبوهلا - أي اذعنا بعدم االطمئنان واليقني فيها- ال 
ترسي جلميع ابعاد الفكر االخرى وانام تبقى يف دائرة 
املعارف احلسية  وما يرتتب عليها. لكن الكالم هو 
هي  هل  الروافد  هذه  عىل  املبنية  املعارف  هذه  ان 
يف  عليها  مبنية  او  متاما،  احلسية  املعرفة  عن  مستقلة 
بعض مراتبها؟ كذلك املنظومة املعرفية لإلنسان هل 
او  الروافد  املحافظة عليها من خالل هذه  باإلمكان 
اهنا تؤمن جانبا صغريا من جوانبها فقط؟ ويف النتيجة 
بني  تصالح  بعمليات  اشبه  هي  املحاوالت  هذه  ان 
فيسلم  املعرفة،  لدوائر  واليقني، ومقاسمة  السفسطة 
الدائرة  لليقني  وتــرتك  ــرب،  االك الــدائــرة  للسفسطة 
الفلسفة  حماوالت  اكثر  يف  نراها  ما  وهذه  االصغر. 
احلد  عىل  املحافظة  يف  وسعيها  املعارصة  االسالمية 

االدنى من املعرفة كام سيتبني.

قال: ))من الطرق الطبيعية ملعرفة العامل اخلارجي 
فحواسنا  اخلمس  احلواس  من  االستفادة  طريق  هو 
اخلمسة هي منافذ ُتفتح للعامل اخلارجي وُتشكل طرق 

ارتباطنا معه(()2(.     

فتح املعرفة احلسية  ملنافذ االرتباط بالعامل اخلارجي 
ال تنحرص طبعا يف غري الدائرة الفلسفية للوجود او 
للمعرفة او ما شاهبها، الن مجلة من مسائل الفلسفة 
من  مستقاة  العامة  باألحكام  تسمى  ما  وهي  االوىل 
املحسوسات مثل أبحاث اجلسم واملقوالت، واحلركة 

ومتفرعاهتا من املكان والزمان وغريها الكثري، اضافة 
من الناحية املعرفية، فان الكثري من املفاهيم املاهوية 
وغريها، سواء بطريقة مبارشة او غري مبارشة، تنتهي 

النطباعات املعرفة احلسية. 

م�شكلة المعرفة الح�شية 

قراءة فلسفة الشك والسفسطة،  تكشف بوضوح  
للقارى اللبيب ان اهم اسسها؛ هو اثبات ضعف قيمة 
وجود   عىل  اثباته  يف  اعتمد  ما  وهو  احلسية،  املعرفة 
كثرة  عىل  االول  اساسه  يف  بني  شك  القوي،  الشك 
اخطاء احلواس، وان هذه الكثرة سالبة للقيمة املعرفية  
للمعرفة احلسية ومن ثم لالدراك ككل، وهو رسيان 
يرجع اما اىل احتاملية رسيان اخلطأ يف بقية االدراكات 
واملعارف املبنية عليها، املبارشة وغريها، او من باب  
وجود هذه االحتاملية للخطأ يف االدراكات االخرى 
استقالال؛ اي نحتمل ان االدراك العقيل والقلبي هو 

مصاب باخطاء ادراكية كحال املعرفة احلسية.  

من باب اذ ما يدرينا لعل مجيعها اخطاء مرتاكمة، 
والشك  للتهمة  موجب  االول  اخلطا  وجــود  الن 
ادراك  كل  يف  اليقني  نفقد  اننا  دام  ما  ايضا  البقية  يف 
لو  مثلام  وعقالئي،  عقيل  شك  وهــو  بخصوصه، 
تالعب  فيه  حصل  انه  ونعلم  ايدينا  يف  كتابا  فرضنا 
يرسي  سوف  الشك  هذا  فان  صفحاته  يف  واخطاء 
لكل معرفة بنيت عىل تلك الصفحة، كام يرسي لبقية  
الصفحات ما دمنا ال نمتلك اليقني التام يف صحتها. 

هذه  واقعية  نظن  اعتيادين  كبرش  نحن  نعم 
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املعارف وال نعتني لوجود الشك فيها متاماـ وهو ظن 
املعرفة احلقيقية ، الن   املعرفة  ال يعول عليه كثريا يف 
من الناحية املعرفية والفلسفية فان االحتاملية السابقة  

صادقة متاما. 

تعلق  التي  الشبهة  ))ان  مصباح:  الشيخ  قــال 
وبينوها  الشك  واصحاب  السوفسطائيون  باهداهبا 
بصور خمتلفة مع ذكر امثلة متنوعة هي هذه : احيانا 
احلس  طريق  عن  يش  بوجود  يقني  لانسان  حيصل 
ولكنه يلتفت بعد ذلك اىل انه قد اخطا اذن يعلم من 
ثم  لصحته  بضامن  يتمتع  ال  احليس  االدراك  ان  هذا 
تبعا لذلك يظهر احتامل آخر وهو من اين لنا ان نثبت 
ان سائر ادراكاتنا ليست خطا ولعله ياتينا يوم ندرك 
فيه خطاها ايضا ... ونتيجة للك انه ال احلس اليمكن 
االعتامد عليه وال العقل وحينئذ اليبقى لانسان سوى 

الشك(()3(. 

اأق�شام الإدراك 

القديم  منذ  احلكامء  االدراكات  يف كلامت  تقسم 
إىل أربعة أقسام، وهي االدراكات احلسية، واخليالية، 
والومهية، والعقلية، وهي اقسام مرتتبة بلحاظ وحدة 
كام  منها،  الومهي  االدراك  باستثناء  )بالفتح(  املدَرك 

سنوضح ذلك. 

املشهور  التقسيم  هو  لألدراك  الرباعي  والتقسيم 
واملتداول يف كتب كل احلكامء االسالميني، املتقدمني 
واملتأخرين واملعارصين، بل ال ختلو منه كتاباهتم يف 
املتاهلني  صدر  كلامت  بعض  يف  نعم  االدراك،  بحث 

وارائه، ان االقسام ثالثة مع حذف االدراك الومهي 
من التقسيم واحلاق هذا القسم باالدراك العقيل)4(. 

كلامت  يف  االدركات  هلذه  املشهور  العام  واملعنى 
احلكامء، هو:  

 االدراك احليس: هو االدراك املبارش للموجودات 
باالشياء  االحــســاس  حــني  احلــاصــل  املحسوسة، 
اخلارجية، بواسطة احلواس اخلمس، كمثل احساس 
الطعم  احساس  او  باليد،  الثلج  مسك  من  الربودة 
السنخ  هذا  حقيقة  هي  ما  واما  الطعام،  تذوق  عند 
موضوع   من  جزءا  حتقيقه  يمثل  ما  فهو  االدراك  من 

بحثنا. 

يف  املتمثلة  الذهنية  الــصــور  اخلــيــايل:  األدراك 
انتهاء  بعد  والباقية  االحساس،  عملية  نتيجة  الذهن 
من  نستذكرها  التي  الــصــور  كمثل  االحــســاس، 
ظاهريا  احساسا  كان  سواء  علينا،   جرت  حوادث 
وهو االحساس باالشياء اخلارجية مثل وجود النار، 
باالفراح  كاالحساس  وجدانيا  باطنيا  احساسا  او 

والصور الباقية يف ذهننا عنها.

هل  هي  للنقاش،  املطروحة  املسائل  من  نعم 
االدراك اخليايل هو ذات هذه الصور الذهنية املتمثلة 
الذهنية  الصور  فقط  انه  او  االحساس،  حني  ولو 
الباقية بعد انتهاء االحساس، وهي مما اختلفت فيها 
كلامت بعض احلكامء، كذلك توسعة االدراك اخليايل 
االدراك  من  االول  املعنى  وهــو  املتومهة  للمعاين 
من  النفس  تنشاه  ما  اي  االنشائية  والصور  الومهي، 



57

  م. د. اإبراهيم جا�سم المو�سوي  

صور تدخل يف جمال العمل الفني واهلنديس وغريه، 
فهي يطلق عليها بمعنى من املعاين ادراكات خيالية. 

االدراك الومهي: لالدراك الومهي معنيان، االول: 
التومهات وهو مجيع الصور الذهنية غري الواقعية، اي 
صور حتدث يف خميلة االنسان، حَيَسُب االنسان ان هلا 
نفسه،   االنسان  اال يف خميلة  واقعا، وهي ال واقع هلا 
وهذا املعنى من االدراك الومهي هو ما يبحث عادة 
يف بحث تقسيامت االقيسة ومبادئها، فيطلق عىل هذا 

السنخ من القضايا ) الومهيات()5(. 

عند  والوجدانية  العاطفية  املعاين  ادراك   الثاين: 
يف  عنها  يعرب  ما  وهــي  هبــا،  واالحــســاس  االخرين 
هلا،  مادة  وال  المقدار  التي  اجلزئية  املعاين  كلامهتم،  
كاحلب والبغض، فان ادراك  حتققها اجلزئي يف نفوس 
االخرين، ينسب لقوة الوهم، وهي قوة خمصصة عند 
اجلزئية،  املعاين  هذه  الدراك  احلكامء  من  املتقدمني 
احلــواس  طريق  من  ال  مبارش،  واحــســاس  ادراك 
هذه  آثار  ادراك  يف  دور  للحواس  ان  نعم  اخلمسة، 
املعاين وما يرتتب عليها، ال نفس وجودها وحتققها.    

املثال املشهور هلا، وما يرضب بكثرة، ادراك الشاة 
الصغرية للعداوة بمجرد رؤية الذئب، وفرارها منه، 
مما  جتربتها،  يف  سابقا  حتصل  مل  العداوة  هذه  ان  مع 
منذ  موجودة  النفرة  ان  مع  منه،  فرارها  عدم  يقتيض 
اول وجودها ورؤيتها له، وهو ادراك يعلل من باب 

هذه القوة الومهية، وادراكها هلذه املعاين فقط.

كام  والعداوة،  للمحبة  والعامة  الكلية  املعاين  اما 

كلية  مفاهيم  فهي  العام،   املحبة  بمفهوم  عنها  نعرب 
راجعة للعقل االنساين ال ربط هلا باالدراك الومهي.     

االدراك العقيل: هو ادراك املعاين واملفاهيم الكلية، 
حمسوسة  غري  ــات  ادراكـ وهــي  االشــيــاء،  وحقائق 
الومهی،  او  الوجداين  او  الظاهري  باحلس  مبارشة 
نعم ان الكثري من مصاديقها اجلزئية  هي حاصلة من 

جماري االدراك السابقة)6(.       

املعنى  هو  الومهي  لإلدراك  السابق  املعنى  تنبيه: 
احلكامء،،  من  واملتأخرين  املتقدمني،  لرؤية  املطابق 
ان  معتربا  املتاهلني،  صدر  ذلك  يف  خالف  ممن  نعم 
األدراك الومهي هو نوع من االدراك العقيل ال ادراكا 
اطروحتنا  يف  فصلناه   بحث  وهو  مبارشا،  مستقال 
املادي  بالواقع  االنسان  علم  )حقيقة  للدكتوراه، 
التمهيدية  املقدمات  بحث  يف  اجلسامين(،  اخلارجي 

من الفصل االول.

حقيقة الإدراك الح�شي

منظار  من  احليس  االدراك  يف  االســاس  البحث 
املعارصين، هو  املسلمني  الفالسفة  املعرفة عند  علم 
حتديد حقيقته، وهل هو قسم من العلم احلصويل او 
احلضوري؟ وما هي حقيقة الصورة املحسوسة فيه؟ 
احلسية،  املعرفة  قيمة  بيان  عليها  يرتتب  اسئلة  وهي 
وهي ما سوف نتناوهلا من خالل التحليل املعريف هلا. 
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تعريف العلم الحضوري و الحصولي

التعريف الواضح واملقبول للعلمني عند احلكامء 
املعارصين، ان العلم احلضوري هو االدراك املبارش 
للمعلوم من دون واسطة صورة وحاك، و احلصويل 
واحلاك؛  والصورة  املفهوم  خالل  من  االدراك  هو 
املدرك  وهو  عامل  وجود  يقتيض  ما  )احلصويل(  وهو 
بالفتح( ومعلوم  )املدرك  )بالكرس(  وصورة ذهنية  
حمكي بواسطة الصورة الذهنية مثال،  وهو ما يطلق 
عن  بطبيعته   غائب  وهو  بالعرض،  باملعلوم  عليه 
قد متت من خالل  ادراكه  وان  عملية  العامل،  ادراك 
العلم  اما  ــاك،  واحل املفهوم  او  الذهنية،  الواسطة 
احلضوري فان املعلوم فيه حارض بوجوده للعامل، فهو 

املعلوم بالذات وال معلوم بالعرض فيه)7(.     

أي  مصداق  وانه  احليس  االدراك  حقيقة  معرفة 
القيمة  بلحاظ  العلمني، هلا امهيتها عند احلكامء   من 
مشكلة  من  للخروج  احلــضــوري.  للعلم  املعرفية 
النظرية  عىل  مبنية  قيمة  وهي  السفسطائي،  الشك 
العلوم  خصائص  مــن  اخلطأ  ان   مــن  املــشــهــورة  

احلصولية ال احلضورية.

 جملة من الم�شائل ال�شا�ض في نظرية المعرفة.

وان . 1 املعريف،  البناء  يف  احلضوري  العلم  امهية 
الطريق االضمن للخروج عن مشكلة الشك يف 
العلم  للعلم احلضوري دون  التوجه  املعرفة هو 

احلصويل.
 النظرية املعرفية   املشهورد يف الفلسفة االسالمية.. 2

 فقدان الواسطة املفهومية يف عملية االحساس.. 3

فرضية كثرة اخطاء احلواس املدعاة يف هذه املعرفة)8(.. 4

احلكامء  بعض  اوقعت  االخرية  الثالث  املسائل 
يمكن  كيف  اذ  احلسية،  املعرفة  اشكالية  حل  يف 
قبول  مع  املفهومية  الواسطة  فقدان  بني  اجلمع 
كثرة االخطاء؟ الن طبق تصور احلكامء ان سبب 
انتفاء االخلطاء يف العلم احلضوري ناتج من عدم 
واملعلول،  العامل  بني  املفهومية  الواسطة  وجود 
عملية  يف  الواسطة  هذه  انتفاء  حتقق  واملفروض 
االخطاء  ولكن  احليس  واالدراك  االحساس 
فقدان  بني  اجلمع  يمكن  وكيف  موجودة.  
عن  احلضوري  العلم  ونفي  املفهومية  الواسطة 
االدراك احليس؟  فان هذا النفي خمالف للتعريف 
املقبول عند احلكامء للعلمني؛ الن نفي الواسطة 
جيعله مصداقا للعلم احلضوري ال احلصويل، كام 
ان قبول كثرة االخطاء جيعله من مصاديق العلم 
احلصويل ال احلضوري. طبق ختصيص االخطاء 

يف دائرة العلوم احلصولية.  

فهم  يف  اشكالية  اعطى  السابقة  للمسائل  التوجه 
مبارشية  بني  اجلمع  وكيفية  احليس،  االدراك  حقيقة 
قبول  وبني  احلضوري،  للعلم  املنتجة  االحساس 
هو  كام  احلضوري  للعلم  النافية  احلسية؛  االخطاء 

الراي املشهور)9(.     
تعريف االدراك احلسي عند الشيخ مصباح      

: ))هي  االدراك احليس-  تعريف  بيان  قال - يف 
الظواهر الذهنية البسيطة التي حتصل نتيجة التصال 
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املناظر  صور  مثل  املادية  بالواقعيات  احلس  أعضاء 
نسمعها  التي  األصــوات  أو  بأعيننا  نشاهدها  التي 
بآذاننا. وبقاء مثل هذه التصورات متوقف عىل بقاء 
باخلارج  االتصال  انقطاع  وبعد  باخلارج  االتصال 
ولو بفرتة قصرية )مثال ُعرش الثانية( فإهنا تذهب من 

صفحة الوجود(( )10(.       

فان  غناء  حديقة  عىل  أعيننا  نفتح  ))عندما  قال: 
التفاتنا  جتذب  واألوراق  للزهور  املختلفة  األلــوان 
أغلقنا  فإذا  ذهننا  يف  متنوعة  إدراكية  صور  وتنطبع 
وهذا  اجلذابة  األلوان  تلك  نرى  نعود  فإننا ال  أعيننا 
االرتباط  بانقطاع  ينتهي  الذي  احليس  اإلدراك  هو 

باخلارج(()11(.       

تصورات  هي  احلسية،  التصورات  حقيقة   هل 
الذي  املادي،  والتأثر  االتصال  عن  ناجتة  مفهومية  
يكون مقدمًة ومعدًا هلا، أو ان التصورات  احلسية هي 
كإحساس  هبا،   واالحساس  املادية   التأّثرات  نفس 

احلرارة  املادية  عند وضع اليد يف املاء احلار؟  

التأّثر  حالة  يف  ان  ــح؛  واض االثنني  بني  الفرق 
بسيطة  وجدانية  معرفة  توجد  املــادي  واإلحساس 
يف  وانام  العامة،  الذهنية  املفاهيم  سنخ  من  ليست 
هذه احلالة االدراكية ان املدرك يشء غري قابل للشك 
وجدانا، فانا لو شككنا يف وجود املرئي لنا خارجا، 
الرؤية له، الن هذه  فليس باإلمكان الشك يف اصل 
وجود  بخالف  االنسان  جيد  وفعل  وجدانية  الرؤية 

املرئي متعلق الرؤية. 

الوجداين  اإلحساس   هذا  من  الناجتة  املعرفة  أما 
لذلك  مرتمجة  بالوضوح،  مفهومية  معرفة  فهي 
االحساس وعاكسة له، أي صورًا عن تلك التأثرات 
املذاق  الطعم  او  املرئي،  املنظر  ذلك  عن  كصورة 
وغريها من االحساسات، وبني االثنني تقدم وتأخر.  

       قال الفارايب  )260 – 339 هـ(  وابن سينا 
للنفس؛  هو  إّنام  ))اإلدراك   : ق(  427هـ   -370(
املحسوس   باليش ء   اإلحساس  إاّل  للحاّسة  ليس  و 
واالنفعال. و الدليل عىل ذلك؛ أّن احلاّسة قد تنفعل 
عن  املحسوس و تكون النفس الهية، فيكون اليش ء 

غري حمسوس و ال يدرك(( )12(.        

االحساس  عملية  يف  ان  نجد  التحليل  وعند 
املرحلة  وهي  )االنفعال(  مرحلة  ثــالث:  مراحل 
املادية من التأثر، غري مرشوطة بتوجه النفس لليشء 
رشائطها  هلا  سابقة،  مرحلة  التأثر  اذ  املحسوس، 
وهو  )االحساس(  مرحلة  هبا،  اخلاصة  املوضوعية 
اجلانب االدراكي احليس الوجداين باملرحلة السابقة،  
يتحقق  ال  االدراك  اذ  النفس،  بتوجه  مــرشوط 
)االدراك  مرحلة  النفساين،  التوجه  يتحقق  مل  ما 
املتأخر عن االحساس، وهو عملّية  الصوري( وهو 
كام  الذهني.  وانتقاشه  الذهن  يف  املحسوس  مَتثُّل 
التمثل  عملية  ان  اخرى،  جهة  من  بينهام  الفرق  ان 
من  فليس  والبقاء،  احلدوث  ذاتية  عملية  املفهومي  
رشط حدوث هذه الصور اختيار االنسان، او ارادته 
حلدوثها، وانام هي حتدث يف النفس حني االحساس 
الثانية  املرحلة  بخالف  واملخيلة،  الذاكرة  يف  وتبقى 
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بانتهاء  تنتهي  فهي  املــادي(  االدراكــي  )االحساس 
التأثري املادي. فطعم الربتقال حمسوس ما دام الربتقال 
متذوقا اما بعد هناية التذوق فان املوجود هي صورة 

عن الطعم السابق.   

االدراك  هل  التساؤل:  هذا  يطرح  ذلك  عىل  بناًء 
اليزدي،  مصباح  للشيخ  السابق  البيان  طبق  احليس  
هو نفس  املرحلة الثانية أي )االحساس(، او الثالثة 

أي الصورة املفهومّية املتأخرة، والناجتة عنه؟ 

قرائن التف�شير الول

السابقني،  النصني  يف  القرائن  من  مجلة  مالحظة 
حالة  نفس  ــيس  احل االدراك  ان  بــوضــوح  تعطي 
الثانية(، مثل قوله: ))صور  االحساس أي )املرحلة 
النص  يف  وقوله   )).. بأعيننا  نشاهدها  التي  املناظر 
هذه  فــان  احلـــيس((  اإلدراك  هــو  ــذا  ))وهـ الــثــاين: 
االشارة واحلرص )هذا هو(، دالة بوضوح عىل حرص 
معناه وبيان حقيقته، كام ان التعبري عنه باالنتهاء حني 
انقطاع االتصال باملحسوسات اخلارجية، يكشف ان 
ادراك غري مفهومي  كام هو  املنقطع  االدراك احليس 

واضح الن املفاهيم باقية يف الذهن. 

قرائن التف�شير الثاني

مما يدعم هذا التفسري هو التعبري عن االدراك احليس 
بالظواهر الذهنية،  وبحثه ضمن العلم احلصويل، ال 
للعلوم احلصولية، ال  الذهن ظرف  فان  احلضوري، 
الفلسفة،   املعروف يف  احلضورية كام هو االصطالح 

كذلك  عدم ذكر االدراك احليس وال االحساس يف 
اقسام العلم احلضوري، يدل ان االدراك احليس هو  

املرحلة املفهومية لإلحساس)13(.     

الفارق العلمي بين الثنين

الصورة  حقيقة  تفسري  يف  الــفــارق  هــذا  يتجىل 
وكونه  احليس،  االدراك  حقيقة  وبيان  املحسوسة، 
طبق  احليس  االدراك  تفسري  حصوليا.  او  حضوريا 
املرحلة  هذه  ان  ينتج  )الثانية(  االحساس  مرحلة 
من االدراك هي ادراك مبارش دون واسطة، الن فيه 
وجدان النفس هذا االثر يف ذاهتا دون واسطة،  وهو 
ادراك  ألنه  حضوري  علم  العلمني،   تعريف   طبق 
من  مجلة  به  قال  ما  وهو  مفهومية،  واسطة  دون  من 
املتقدمني والكثري من احلكامء املتأخرين واملعارصين 
اما تفسريه بالصور واملفاهيم والظواهر الذهنية، فهو 

علم حصويل لوساطة الصور املفهومية)14(. 

1402هـ(:   -1321( الطباطبائي  العالمة  قال 
باحلس  حمسوسة  تقع  إنام  املحسوسات  أن  ))وهــو 
كالبرص  الظاهرة  احلواس  يف  وجودها  بعد  املشرتك 
والسمع واللمس مثال بأعياهنا وعلم النفس هبا علام 
من  نحوا  البدنية  بالقوى  احتادها  مجلة  من  حضوريا 

االحتاد...(( )15(.        

قال العالمة الطباطبائي: )) فالالمسة مثال حتصل 
الكيفية امللموسة كاحلرارة يف عضوها الالمس عرضا 
بالبدن ويّتم بذلك  بالنفس هبا الحتادها  قائام وتتحد 
اخلــارج  يف  التي  ــرارة  احل لتصّور  النفس  استعداد 
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احلواس  بقية  يف  جيرى  البيان  ونظري  عندها،  تصورا 
... وبان أيضًا ان العلم احلسى احلصوىل يعتمد عىل 

نوع من احلضور...(()16(.     

اما ما هو اثر هذا الفرق  بلحاظ علم املعرفة، فهو 
قابليته  وعدم  احلضوري  العلم  يقينية  يف  يتجىل  ما 
له  االشــارة  تقدمت  كام  احلصويل  بخالف  للخطأ، 

سابقا.    

 تف�شير ال�شورة المح�شو�شة وكيفية انتزاعها

املحسوسة،  الصورة  حقيقة  تفسري  يف  االختالف 
يف  واختالف  الوجودية،  حقيقتها  بيان  يف  هو  تارة 

كيفية حصوهلا وانتزاعها. 

آالت  يف  منطبعة  مادية  صورة  اهنا  هل  واالول: 
قوى  من  ومــدركــة  اخلمسة،  ــواس  احل أي  الــبــدن، 
النفس احلسية، مثل قوة البارصة وغريها، او صورة  
واملراد  املادة؟  عن  مثاليا  جتردا  جمردة  أي  مادية  غري 
املاديات املحضة،  املثالية هي مرتبة وجودية بني  من 
بني  بــرزخ  فهي  بالكامل،  املادية  غري  االمــور  وبني 
مادية من جهة ذاهتا، لكن حتمل مجلة  املرتبتني، غري 
من اخلصائص  مثل الشكل واللون وبعض املقادير، 
املاديات، كام هي الصور  وهي خصائص تتالئم مع 

اخليالية يف اذهاننا. 

املثالية، وحمل  املجردة  الصورة  انتزاع  ثانيا: كيفية 
انتزاعها او مشاهدهتا، وهو ينحل اىل تفسريات عدة.  

قال الشيخ  مصباح: ))ويفرسها املاديون بالفعل 

والفسيولوجية،  الكيميائية  الفيزيائية  واالنفعاالت 
ولكنه بالتعمق يف مثل هذا اللون من اإلدراك يتضح 
انه اليمكن عد نفس اإلدراك أمرا ماديا ويمكن قبول 
رشوطا  كوهنا  بعنوان  املادية  واالنفعاالت  الفعل 
معدة لإلدراك فحسب ألننا نرى صورا كبرية تساوي 
مساحتها عرشات األمتار املربعة وهي اكرب من مجيع 
أي  أو  البرص  جهاز  عن  فضال  مرات  عدة  أجسامنا 
الصورة  هذه  نجد  أننا  وبام   .. البدن  من  أخر  عضو 
اإلدراكية يف أنفسنا إذن البد أن نسلم بكوهنا متعلقة 
وهبذه  للنفس  املثالية  املرتبة  وهي  النفس  من  بمرتبة 
الصورة يتم أثبات جتردها وجترد النفس أيضا(()17(.        

تحليل الن�ض      

ال . 1 مثاليًا،  جتردا  جمردة  صور  احلسية  الصور  ان 
صورا مادية، واما املادية واالنفعاالت هي امور 

مهيأة ومعدة حلصول هذه الصور للنفس.
النفس . 2 مرتبة  هو  وحملها،  الصور  هذه  وجود   

هلا  املتعالية  احلكمة  تصور  طبق  فالنفس  املثالية، 
ثالث مراتب  متطابقة مع العامل اخلارجي. مرتبة 
املثالية  واملرتبة  املاديات،  تناسب  االحساس 
تناسب عامل الصور االدراكية غري املادية، كام ان 
املرتبة العقلية تناسب االدراك العقيل الكيل غري 

املادي متاما.
اثبات . 3 االول:  امرين،  خالل  من  جتردها  اثبات 

نجد  أننا  )..وبام  انفسنا  يف  الصور  هذه  وجود 
نفي  ثانيا:  أنفسنا(  يف  اإلدراكية  الصورة  هذه 
اخلصائص املادية عنها من قبيل الكرب والصغر، 
وهو نفي اثبته من خالل عدم امكانية حضورها 
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لعدم  اخلارجية،  الواقعية  خصائص  طبق  املادي 
تنتفي  اذن:  واملظروف.  الظرف  بني  التناسب 
ويثبت  انفسنا،  يف  حضورها  خالل  من  ماديتها 

جتردها املثايل..
جترد هذه الصور املثايل يقتيض ان حملها هو املرتبة . 4

املثالية من وجود النفس للتناسب بني االثنني. 

وبلحاظ تارخيي ان هذا الراي يف توضيح الصورة 
صدر  عــن  املــعــروف  البيان  نفس  هــو  املحسوسة 
املتاهلني، والعالمة الطباطبائي طبق بعض آرائه)18(.           

للصور  ــايل  ــث امل ــود  ــوج ال تفسري  كيفية  ــا  وامـ
املحسوسة، وبيان حقيقة هذا االدراك، فهو ما يمكن 

توضيحه من خالل مجلة من االحتامالت.

ادراكها احليس كرؤية منظر  النفس يف  ان  االول: 
املثال  مرتبة  يف  مثالية  مــوجــودات  تشاهد  مجيل، 
لعامل  به  يشار  املنفصل  املثال  )اصطالح   املنفصل، 
برزخ  اي  والعقل،  املادة  عاملي  بني  املتوسط   املثال  
بني عامل املادة والطبيعة، وبني املوجودات غري املادية 
موجودات  املثال  عامل  موجودات  تعترب  بالكامل، 
عاملها،  يف  حقيقية  لك  لكن  املنام،  يف  للصور  مماثلة 
وهذه صور منامية( تتحقق املشاهدة  هلذه الوجودات 
احدى  هي  كام  املادية،  بالواقعيات  االتصال  عند 
تفسريات نظرية ارجاع العلم احلصويل للحضوري، 
فتكون شبيهة بمشاهدات العرفاء مع فوارق جزئية، 

مثل املشاهدة عن ُبعد او قرب.

خالل  من  مادي  ملنظر  تنظر  ملا  انك  وتوضيحه 
مادي،  غري  امر  الواقع  يف  لك   فاملشاَهد  البارصة، 

هو جمرد مثايل؛ بدليل ان الصور املوجودة يف نفسك 
متت  انام  املشاهدة  وهذه  مثالية،  ادراكية  صور  هي 
بواسطة املنظر اخلارجي املادي، فهو ُمعدُّ للنفس، كام 
ان االولياء يشاهدون اشياء غري مادية يف مكاشفاهتم 

العرفانية. 

ظاهر  طبق   – مصباح  الشيخ  نسبه  الوجه  وهذا 
شيخ  اىل   احلـــيس-  االدراك  تفسري  يف  عــبــارتــه- 
 -549( الــســهــروردي  الدين  شهاب  االرشاق،  
شيخ  راي  الن  دقيقة،  غري  نسبة  وهي  587هـــ()19( 
هو  ــيس،  احل اإلدراك  بيان  يف  املــعــروف  االرشاق 
للموجودات  واملشاهدة االرشاقية  العلم احلضوري 
اطروحة  يف  مفصال  حققناه  مــا  وهــو  املــاديــة)20( 

الدكتوراه.

مثايل،  منظر  هو  للنفس  املرئي  املنظر  ان  الثاين: 
عني  هو  املــادي،  املوجود  مرتبة  يف  وجــوده  متحقق 
فيكون  به،  االتصال  عند  املحسوس  املادي  املوجود 
املثال  يف  ليست  املشاهدة  هذه  ان  السابق  عن  فرقه 
بل  العرفاء،  مشاهدات  يف  احلــال  هو  كام  املنفصل 

مشاهدة اليشء بوجهه املثايل.

 -980( املتاهلني   صدر  له  اشــار  ما  نظري  وهو 
احلق  ))أقول  فقال:  نصوصه،  بعض  يف  1050هـــ( 
عندنا إن ما به اإلبصار واملبرص باحلقيقة هو شخص 
مثايل موجود يف األعيان ال يف اآللة البرصية(( )21(.         

الثالث: ان امُلشاَهد )بالفتح( من املنظر اخلارجي، 
هو صور حاصلة يف عامل النفس، جمردة جتردا مثاليا، 
هو  اراه  فام  النفس،  افق  خارج  لصور  ادراكا  وليس 
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رؤية ملنظر يف عامل النفس، ال خارج عنها، والصوت 
ال  نفيس،  عامل  يف  اجــده  صوت  هو  اسمعه،  الــذي 
فهي  اخلارجية  ــات  ــادي امل ــا  وام خــارجــي.  صــوت 
ُمعدات لتحقق هذه املشاهدة الداخلية، واما ان تلك 
النفس كيف حصلت؟ فاجلواب هو  الصور يف عامل 
انشاء النفس هلا، واجيادها هلذه الصور عند االتصال 
يف  التفسريات  بعض  طبق  هلا  اهلل  اجيــاد  او  احلــيس، 

ذلك.  

بإنشاء  اإلبصار  أن  ))وهــو  املتاهلني:  صدر  قال 
صورة مماثلة له بقدرة اهلل  من عامل امللكوت النفساين 
النفس  عند  ــارضة  ح اخلارجية  املـــادة  عــن  ــردة  جم
املدركة- قائمة هبا قيام الفعل بفاعله ال قيام املقبول 

بقابله...(()22(.       

الترجيح بين الحتمالت 

نقد  الشيخ مصباح  نقده  اما االحتامل االول فقد 
االحتامل  يدعم  ما  اما  ورفضه)23(  االول  االحتامل 
تساوي  كبرية  صورا  نرى  ))ألننا  قوله:  هو  الثاين 
تفسري  وهو  املربعة..((  األمتار  عرشات  مساحتها 
للصور املرئية خارجا، فيكون متناسبا مع االحتاملية 
الثانية، ألهنا رؤية خارجية. واما  ما يدعم االحتامل 
الصورة  هــذه  نجد  أننا  ــام  ))وب قوله:  هو  الثالث، 
اإلدراكية يف أنفسنا (( وهو مما يدلل ان الصور املثالية 
خارج  ال  النفس،  عامل  يف  ُمشاهدة  مثالية  صور  هي 

النفس.

ذكره  ما  هو  الثالث  لالحتامل  الواضح  املرجح 
الطريقة  باعتامد  ولكن  )االدراك(  مقالة  يف  الشيخ 
العرفاين  ــرشب  امل ال  االدراك  تفسري  يف  العليمة 
هو  كام  االهليني،  احلكامء  بعض  اختذه  كام  الفلسفي 
العلمي  فالتصوير  املتاهلني،   لصدر  السابق  النص 
الباطنية  االنفعاالت  هي  للنفس  املحسوس  ان 
احلادثة عن طريق احلواس واالعصاب ال املحسوس 
من  املجردة  الصور  تنتزع  النفس  وان  اخلارجي، 
النفس، ال  افق  فتتم مشاهدهتا يف  االنفعاالت،  هذه 
يف  الثالثة  الرؤية  مع  متوافق  بيان  وهو  خارجها)24(. 

التفسري السابق ولكن ضمن الصبغة العلمية.

 وقفة نقد وتقويم ق�شيرة 

بلحاظ ما تقدم من املسائل، يمكن ان نسجل عدة 
نقاط من النقد، وهو  تقويم جزئي ينصب عىل البناء 
ال املباين، الن نقد املباين هو ما تعرضنا له مفصال يف 

بحثنا االخر.   

االوىل: اعتبار االدراك احليس امرا مفهوميا، ومن 
العلوم احلصولية، خمالف لنفس تعريفه السابق؛  وهو 
ما بيناه من خالل مجلة من القرائن، )انقطاع االرتباط 
الواسطة  فقدان   ، باخلارج  االتصال  قطع  بمجرد 

املفهومية(. 

احليس،  لــإلدراك  املفهومي  البيان  الزم  الثانية: 
وتعريفه به هو عدم الفرق بينه وبني االدراك اخليايل، 
من  الناجتة  الذهنية  الصورة  هو  اخليايل  االدراك  الن 
هذا االحساس والباقية يف الذهن بعد انقطاع االتصال 
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النوعني  هذين  بني  الفرق  ان  ينتهي  مما  باملحسوس. 
من االدراك اختالف غري جوهري، وهو اختالف يف 
التسمية ال غري، فالصورة املفهومية اجلزئية الواحدة، 
ادراكا  تسمى  اخلارجي،  باملحسوس  االتصال  حني 
هناية  بعد  نفسها  وهي  حمسوسة،   وصــورة  حسيا، 
وصورة  خياليا،  ادراكا  تسمى  وانقطاعه،  االتصال 
وانتهاءه   وبقاءه  االتصال  رشطا  فيكون  خيالية،  
رشط تسمية وعريض ال ربط له بامهية الصورة متاما 

وال يف التفريق اجلوهري بني االدراكني.

ــال  ــص االت حـــني  احلـــيس  االدراك  رشط  ان 
حني  االحساس  هلذا  واالنتفاء  ملــادي،  باملحسوس 
التفريق  الغاية منه  انقطاع االتصال، هو رشط ذايت؛ 
بني احلالة االحساسية قبل مرحلة ترمجتها وانعكاسها 
املفهومية،   املرحلة  بعد  االحساسية  واحلالة  الذهني، 
فاإلدراك احليس هو السابق، واالدراك  الالحق وهو 

املفهومي هو االدراك اخليايل. 

قال العالمة الطباطبائي: ))فالالمسة مثال حتصل 
الكيفية امللموسة كاحلرارة يف عضوها الالمس عرضا 
بالبدن ويّتم بذلك  بالنفس هبا الحتادها  قائام وتتحد 
اخلــارج  يف  التي  ــرارة  احل لتصّور  النفس  استعداد 
احلواس  بقية  يف  جيرى  البيان  ونظري  عندها،  تصورا 
... وبان أيضًا ان العلم احلسى احلصوىّل يعتمد عىل 

نوع من احلضور...(()25(.     

الح�شا�ض والدراك الح�شي

زاده(  حسني  )حممد  املعارصين   املحققني  بعض 

واالدراك  االحــســاس،  حالة  بــني  للتفريق  سعى 
يقبل  ال  حضوري  ادراك  االول  ان  وهو  املفهومي، 
حسيا،  ادراكــا  ال  فقط،  احساس  هو  لكن  الشك، 
الذهني عن  الصورة واملفهوم  واالدراك احليس، هو 

االحساس وهو علم حصويل)26(.           

وهو تفريق  اعتباري فاقد  للمعنى احلقيقي  واملبنى 
يف  الفالسفة  لكلامت  بمراعاة  اشبه  وكأنه  املنطقي، 
واجياد  احلصولية،  العلوم  من  االدراك احليس  اعتبار 
حل وسطي، الن االحساس ملا يكن نوعا من االدراك 
للحواس  األول  االدراكـــي   املعطى  وهو  املبارش؛ 
احليس  باإلدراك  تسميته  فان  اخلارج.  مع  وارتباطها 
املتأخرة  الذهنية  والصورة  املفهوم  تسمية  من  اوىل 

عنه؛ والتي هي ادراك خيايل يف كلامت احلكامء. 

ادراكا  احليس  االدراك  اعتبار  يف  السبب  ان  نعم 
كثرة  من  واشتهر  نقله  تعارف  ما  هو  حصوليا؛ 
منسجمة  مع  االخطاء غري  ، وهذه  احلواس  اخطاء 
خصوصية نفي االخطاء يف االدراك احلضوري؛ لكن 
نقطة االشكال تكمن  اما يف تفسري هذه االخطاء، او 
تقويم خصوصية نفي اخلطأ عن العلوم احلضوري، 
ال يف تغيري معنى االدراك احليس. وهذا ما تعرضنا له 
اليزدي  الشيخ مصباح  الثاين )مباين رؤية  البحث  يف 

يف املعرفة احلسية(.   

الثالثة: القول بالتجرد املثايل للصورة املحسوسة؛ 
وتعميم هذا البيان للصور املحسوسة كافة  من مجيع 
االدوات احلسية، امر يف غاية االشكالية، ألنه ان ُسلم 
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يمكن  فال  للنفس؛  املشاهدة  املرئيات  خصوص  يف 
التسليم به يف بقية االدراكات احلسية مثل حمسوسات 
بالطعم   فاإلحساس  وغريها،  الالمسة  او  الذائقة 
اخلاص حني التذوق، او احلرارة حني  اللمس، فان 
الدليل  ان  كام  ريب،  وال  شك  بال  مادية  امور  هذه 
مثل  للمحسوسات  املثايل  التجرد  اثبات  يف  السابق 
تطبيقه  يمكن  ال  وغــريه،  الصغري  يف  الكبري  انطباع 
اثر  هو  واحلرارة  فالطعم  املحسوسات،  هذه  بلحاظ 
مادي  حاصل ال يمكن  نفيه من باب انطباع الكبري 

يف الصغري.

ومن الشواهد املثبتة لرضورة ان الصور املحسوسة 
يف  سيأيت  ما  هو  مثالية،  جمــردات  ال  مادية  آثار  هي 
البحث ان اهم ادلة اثبات وجود املحسوسات املادية 
هو العلم احلضوري باآلثار املادية املحسوسة، وهي 
حني  مثالية  جمــردات  اهنا  ــامن   االي الن  مادية،  آثــار 
عامل  ال  املثال  عــامل  ألثبات  ينتهي  هبــا،  االحساس 
املوجودات املادية، اهم االدلة عندهم هو االحساس 

وان االحساس دليل وجود املحسوس املادي.     

ببيان اخر: ان من الرضوري التفريق بني االدراك 
واملدرك )بالفتح(  يف بحث االدراك احليس، االدراك 
مادي  امر  املبارش  املدرك  لكن  للنفس،  وصف  هو 
هذا  من  الباقية  الصورة  وامــا  شــك،  بال  حمسوس 

االحساس، هي الظاهرة الذهنية املجردة.

العلم بال�شور الح�شية

قال الشيخ مصباح: ))وأما الصور احلسية فهي معلومة 

بالعلم احلضوري وال تعد من املحسوسات(()27( وقال : 

احلضوري  بالعلم  تدرك  التي  األمور  مجلة  ))ومن 
العلم هبا  الذهنية فال حيصل  واملفاهيم  الصور  نفس 

عن طريق صور أو مفاهيم أخرى ...(()28(.        

بني  التفريق  ينبغي  احلسية  بالصور  العلم  بيان  يف 
نفس حضور الصور يف الذهن، وبني العلم باملحكي 
العلم احلضوري  فان  املفهومية،  الصور احلسية  هلذه 
املحكي  واما  الصور،  لنفس حضور هذه  ثبات   هو 
فهو حصويل ألنه علم من خالل الواسطة الذهنية.   

 ال�شور الذهنية

احلكاية  دور  وهلا  الواقع،  مرآة  الذهنية  الصور 
واملرآتية للمحكيات اخلارجة عنها، وهي خصوصية 
الصور  هذه  خالل  من  فانت  عنها،  تنفك  ال  ذاتية 
وحتكيه  وتتذكره  وترسمه  الواقع  تعكس  ذهنك  يف 
املنتزعة  للواقع  املطابقة  خصوصية  واما  لألخرين، 
منه واملحكي هلا، عنه، هي فرضية غري ذاتية هلا، أي 
باإلمكان  ختلفها عنها. وان تكون هذه احلكاية غري 

تامة. مثلها مثل مرآة عاكسة لصورة غري واقعية.     

فان  احلصويل  العلم  مــوارد  بخالف   ..(( قــال: 
الواسطة  دور  فيها  تودي  الذهنية  والصور  املفاهيم 
وقد ال تطابق بشكل كامل مع األشخاص واألشياء 

اخلارجية(()29(.          
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وقال: ))إن اخلطأ يف اإلدراك ال يتصور إال يف حالة 
والذات  املدرك  الشخص  بني  واسطة  كانت  إذا  ما 
يف  بفضلها  إال  يتحقق  ال  العلم  إن  بحيث  املدركة 
مثل هذه الصورة يرد هذا السؤال: هل هذا املفهوم 
الذي يقوم بدور الواسطة بني املدِرك واملدَرك يعكس 
املدَرك بدقة ويتطابق معه أم ال؟ وما دام مل يثبت أن 
فانه  املدَركة بشكل دقيق  للذات  املفهوم مطابق  هذا 
ال حيصل يقني بصحة اإلدراك .. وضمن ذلك اتضح 
يقابل ذلك  وما  اإلدراك وكونه حقيقيا  معنى صحة 
احلقيقة عبارة عن ذلك  إن  أي  من معنى كونه خطا 
واخلطأ  متاما  يعكسه  بحيث  للواقع  املطابق  اإلدراك 

عبارة عن االعتقاد غري املطابق للواقع (()30(.  

دللت الن�ض

اوالً: إن قوام العلوم احلصولية بلحاظ الكاشفية 
واحلكاية.     

وذلك  للخطأ؛  موضع  احلصولية  العلوم  ثانيًا: 
لوجود الواسطة فيها، وهي الصور الذهنية وحكايتها 

غري التامة. 

ثالثًا: املطابقة املنظورة ، هي املطابقة التامة، وهي 
بالدقة  الواقع  الذهنية  والصور  املفهوم  يعكس  ان 

التامة ال جمرد التشابه اجلزئي او االحتاميل.

رابعًا: املعرفة احلقيقية هي املعرفة الناجتة من العلم 
التي  أي  والواقع،  احلصولية  علومنا   بني  باملطابقة 
نعلم هبا باملطابقة التامة، وما مل نعلم بذلك ال تكون 

لنا معرفة حقيقية.    

تابع  خطأه،  أو  اإلدراك  بصحة  اليقني  خامسًا: 
ال  حُترز  مل  وما  عدمها،  من  التامة  املطابقة  إلحــراز 

يصدقان.  

قيمة المعرفة الح�شية

ومنهم  احلكامء،  من  الكثري  نصوص  يف  الواضح 
احليس  االدراك  بضعف  االقرار  هو  مصباح،  الشيخ 
الدليل  متــام  ضعف  وهــو  منه،  احلاصلة  واملعرفة 
مع  االخطاء  هذه  وان  احلــواس،  اخطاء  مسالة  فيه 
مما  املعرفة،  هذه  بصحة  االقــرار  يمكن  ال  وجودها 
ينتهي معرفيا لفقدان اليقني باملطابقة وحقانية املعرفة.

اإلدراك  عىل  أساسهم  الوضعيون  بنى  ))لقد  قال: 

قيمة،  واقلها  املعرفة،  يف  نقطة  اضعف  وهــو   احلــيس، 

فاملعرفة احلسية معرضة للخطأ أكثر من غريها ..(( )31(.              

وقال: ))الصور احلسية ال تتمتع بضامن لصحتها 
ومطابقتها التامة للمصاديق اخلارجية (()32(.             

عىل  يعتمدون  فإهنم  املــاديــون  ــا  ))..أمـ ــال:  وق
يف  ــاء  ــط األخ أكــثــر  منشأ  وهــي  احلــس  معطيات 

اإلدراك(()33(.     

احليس،  اإلدراك  حقيقة  بحث  أمهية  تتبني  وهنا 
تفسريه  فان  حضوري،  او  حصويل  ادراك  هو  وهل 
الشك  حالة  جينبه  احلــضــوري،  للعلم  وارجــاعــه 
واالخطاء طبق قانون ان اخلطأ خمصوص يف املعرفة 
االخطاء  تلك  تفسري  رضورة  وحيتم  احلصولية، 
احليس،  االدراك  عىل  املبنية  املتأخرة  املعرفة  بلحاظ 
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تفسريه  اما مع  تبناها مجلة من احلكامء،  وهي حماولة 
طبق العلم احلصويل فان اشكالية االخطاء واملطابقة 

و املعرفة احلقيقية منطبقة فيه متاما.

تاما  حاًل  ليس  نفسه  يف  كان  وان  االرجاع  وهذا 
يف  االساس  البداية  وانام   احلسية،  املعرفة  إلشكالية 

حل هذه االشكاليات.       

المعرفة بالمح�شو�شات الخارجية

من املسائل الواضحة يف الفلسفة االسالمية، هو 
فان  اخلارجية،  باملحسوسات  املعرفة  ببداهة  االقرار 
هبذه  عارفا  نفسه  جيد  شعور  وذو  عاقل  انسان  أي 
توصف  معرفة  وهي  حوله،  املحسوسة  املوجودات 
االصطالحية(،  الفطرية  )ال  البدهيية  أي   بالفطرية 
احلكامء  كلامت  يف  يطلق  تارة  الفطرة  اصطالح  الن 
بمعنى البداهة، وتارة بمعنى املعارف الفطرية باملعنى 
االصطالحي هلا يف كلامت علامء املنطق)الفطريات()34(.    

ادلة  أفضل  من  باملحسوسات  البدهيية  املعرفة 
احلكامء عىل ابطال السفسطة والشك املطلق، وهو ما 
يعرب عنه بالطريقة العملية والوجدانية؛ فان قوام حياة 
االنسان اخلارجية املادية هبذه املعرفة، هو أكرب شاهد 

عندهم عىل صحة هذه املعرفة وواقعتيها.  

فاإلنسان  حال  أي  ))وعىل  مصباح:  الشيخ  قال 
السوفسطائيني  شبهات  ذهنه  تلوث  مل  الذي  العاقل 
والشكاكني واملثاليني ال يقترص عىل االعرتاف بوجود 
ذاته ووجود قواه املدركة وصوره ومفاهيمه الذهنية 
يقيني  اعتقاد  لديه  وإنام  النفسية  وانفعاالته  وأفعاله 

أيضا بوجود الناس اآلخرين والعامل اخلارجي وهلذا 
فهو يتجه لتناول الغذاء اخلارجي عندما يشعر باجلوع 
منها.. وال  ليستفيد  اخلارجية  األشياء  نحو  ويتحرك 
هذا  غري  يسلكون  واملثاليني  السوفسطائيني  أن  نظن 
اللون من السلوك ولو أهنم ترصفوا بغري هذه الصورة 
ملا استمرت حياهتم طويال فإما أن هيلكوا من اجلوع 
والعطش وإما أن تقيض عليهم آفة أخرى. ومن هنا 
بدهيي فطري  أمر  العيني  بالوجود  االعتقاد  إن  يقال 
نقوم  وتفصيل  تبسيط  إىل  حيتاج  القول  هذا  ولكن 

به..(()35(.     

دللت الن�ض

قابل  غري  أمر  اخلارجي  بالواقع  العلم  أن  أوالً: 
للشك لكل عاقل.

ثانيًا: ان هذا الواقع الذي نؤمن به هو الواقع العام 
إنسان  من  اخلارجية  املوجودات  هذه  عىل  املشتمل 
أي  جممل  واقع  هو  وليس  وغريها،  ونبات  وحيوان 

يكون واقعا ما ماديا.

املعرفة  يف  شكه  او  البعض  ايامن  عدم  إن  ثالثًا: 
وإشــكــاالت  شبهات  مــن  ناشئ  باملحسوسات، 
حدود   عن  خيرج  ال  ذهني   شك  وهو  السفسطة، 
املعرفة  ملرحلة  يتعدى  وال  النظرية،  واملعرفة  الذهن 
املؤمنون  سواء  الفالسفة  مجيع  ان  بدليل  العملية، 
يتعاملون  الشكاكون  و  السفسطائيون  او  بالواقعية  

مع الواقعية بتعامل واحد بال فرق.

هذا  تربير  يمكن  كيف  هو  األســاس:  والسؤال 
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املعرفة احلسية، الن  السابق يف  الشك  بلحاظ  اليقني 
ملعرفة  املعرفية  االداة  صحة  هو  اليقني  هذا  مقتىض 
املحسوسات، مع ان مقتىض الشك يف املعرفة احلسية 
اكثر  تتعقد  اشكالية  وهي  اليقني؟  هذا  بطالن  هو 
الشك والسفسطة، الن مدرسة  بلحاظ غري مدرسة 
الشك تعترب ان هذه اليقينية السابقة هي يقينية عملية 
فال  العميل،  السلوك  حدود  تتعدى  ال  فقط،  عرفية 
تتنايف مع الشك املعريف وفقدان اليقني  بلحاظ علم 
املعرفة. نعم بلحاظ غري هذه املدرسة تعترب اشكالية 

معقدة خصوصا مع حلاظ دالالت النص املتقدمة.

وملعرفة اجلواب عنها ينبغي مالحظة موضوعني، 
االول: كيفية اثبات الواقع املادي. الثاين: قيمة املعرفة 

احلسية ومسالة املطابقة.  

اإثبات الواقع المادي

املسائل  من  املادي،  الواقع  اثبات  رضورة  مسالة 
التي اثارهتا السفسطة من خالل جمموع اشكاالهتا عىل 
املعرفة عموما،  وحلاظ قيمة املعرفة احلسية، ومشكلة 
للتشكيك  ادى  الضعف  هــذا  فــان  فيها،  املطابقة 
وجود  عدم  خالل  من  املادية،  املوجودات  بوجود 
الطريق اليقيني إلثباهتا وصحة املعارف املتعلقة هبا. 
امهية  تكتسب  مل  املسالة  هذه  فان  الشك  هذا  ولوال 
تارخيي  بلحاظ  هنا  املعرفة، ومن  بلحاظ علم  بحثية 
اعتامدا  املسالة  هذه  يبحثوا  مل  املتقدمني،  احلكامء  فان 
منهم عىل بداهتها، وعدم ادراكهم رضورة بحثها او 
امهية هذا الشك فيها، بل ان الكثري من مسائل املعرفة 

املعارصة  الفلسفة  ان  نعم  امهية.  ذات  غري  كانت 
وعدم  املعرفية،  باملسائل  الهتاممها  بشأهنا  اهتمت 
امكانية جتاهل إشكاالت السفسطة، كام هو السابق.   

قال املحقق الطويس ) 597- 672هـ(: ))ونحن 
نقول:  بل  بدليل،  باملحسوسات  الوثوق  نثبت  مل 
احلكم  صّحة  أثبتنا  لو  يقتضيه..  الرّصيح  العقل 
األمر  لكان  بدليل،  اخلارج  يف  املحسوسات  بثبوت 
عىل ما ذكره. لكنّا مل نثبت ذلك إاّل بشهادة العقل من 

غري رجوعه إىل دليل (()36(.          

عند  املحسوس  الواقع  ان  فلسفية  اشــارة  وهي 
عن  ومستغن  بدهيي  واملتأخرين  املتقدمني  الفالسفة 
الدليل بلحاظ اصل ثبوته وحلاظ مطابقته، ولكن يف 
الواقع املعريف املعارص فان هذه االشارة ليست بذات 
املدلول البدهيي كام يتصور سابقا، حتى عند مجلة من 

الفالسفة اليقينني. 

بأصل  االعتقاد  منشأ  ))إن  مصباح:  الشيخ   قال 
بالواقعيات  احلضوري  العلم  هو  العيني  الواقع 
الوجدانية، وبناء عىل هذا ال يمكن عد العلم بسائر 
)علام  املادية  الواقعيات  مجلتها  ومــن  الواقعيات 
الثامن عرش  الدرس  قلنا يف  بدهييا(؛ وذلك ألنه كام 
الواقع ومستغنيا عن  ان كل ما يمكن عده بدهييا يف 
األولية،  والبدهييات  الوجدانيات  هي  استدالل  أي 
من  جزءا  ليس  املادية  الواقعيات  وجود  إن  واحلال 

إحدى هاتني الفئتني (()37(.       

عىل  يقينية  تكون  ال  املحسوسات  ))فــان  قــال: 
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اإلطالق؛ ملا نرى من كثرة اخلطأ يف القضايا احلسية 
فال حيصل اليقني باملدركات احلسية إال بالربهان(()38(.     

وهو تفريق واضح بني اثبات الواقع العام، واثبات 
االستدالل،  عملية  يف  يتجىل  تفريق  املادي،  الواقع 

ونوعية الدليل وقيمة هذه املعرفة لكل منهام.  

فالواقع العام بدهيي، راجع للوجدانيات، ودليله 
املــادي  الواقع  و  احلــضــوري،  العلم  هو  له  املثبت 
العقيل؛  والربهان  الدليل  عن  مستغن  غري  نظري، 

للشك يف املحسوسات)39(.      

النص  هو  كام  املادية،  بالواقعيات  اليقني  توقف 
فارقة  معرفية  نقطة  العقيل،  الربهان  عىل  السابق، 
الشيخ  مثل  واملعارصين  املتقدمني  عند  املعرفة  بني 
نفي   كيفية  عن  االسئلة،  من  بابا  وتفتح  مصباح، 
ببداهتها،  الوجداين  االنسان  البداهة مع شعور  هذه 
وهي بداهة تقدمت االشارة هلا يف النصوص املتقدمة 
العقيل  والربهان  للدليل  فاحلاجة  مصباح،  للشيح 
كيف يمكن طرحها بالنسبة للموجودات حولنا من 
االنسان  جيد  ال  مادية  موجودات  او  مضيئة  شمس 
ادنى شبهة يف معرفته ويقينه هبا؟! وهل العقل قادر 
عىل اثبات هذه االمور املحسوسة  بشخوصها مع ان 
احلسية  االدراكات  هي  اثباهتا  يف  املعريف  طريقه  متام 
عىل  مقترصة  املعرفة  هذه  ان  او  املتقدمة؟  الضعيفة 
وال  التفاصيل  دون  اجلملة  يف  مــادي  واقــع  اثبات 
شخوص هذا الواقع؟  وغري ذلك من اسئلة اخرى. 

قال: ))ومن هنا يطرح هذا السؤال: ما هو منشأ 

وملاذا  املادية  الواقعيات  بوجود  اليقيني  االعتقاد 
أصبح كل إنسان يسلم بوجودها بشكل ذايت ويقوم 

عىل هذا األساس سلوك مجيع الناس؟(()40(.        

خالل  من  هو  ــواب،  اجل ان  الذهن  اىل  املتبادر 
وجوده،  دليل  باليشء  االحساس  فان  االحساس، 
وجود  عىل  دليله  متام  يديه،  بني  الكتاب  يرى  فمن 
الكتاب رؤيته واالحساس البرصي به، واستدالله: 
انه لو مل يكن موجودا ملا رايته وشاهدته، وهو اجلواب 
الواضح حتى يف كلامت مجلة من احلكامء مثل املحقق 
548هـ(:  )ت  هبمنيار  والفيلسوف  الطويس)41(.    
مستغنى  واثباته  اجلسم،  اجلوهر  أقسام  ))وأّول  
االنسان  عن  فضال  باحلّس(()42(.  يدرك  الّنه  عنه، 

االعتيادي. 

الشيخ  عند  مقبولة  غري  استداللية  طريقة  وهي 
مصباح، واصفا اياها اهنا نوع من التخيل، والسبب 

هو ظن بداهة الواقع املادي يف كلامت احلكامء.     

قال الشيخ مصباح : - تقييام هلذا الدليل- ))وأما 
اخلارجية  املحسوسات  مصاديق  بوجود  التصديق 
حيصل  انه  يتخيل  البعض  كان  وان  فهو  اخلارج  يف 
بمحض حتقق التجربة احلسية ولكن التعمق يف هذا 
احلكم  هذا  يف  القطعية  أن  لإلنسان  يكشف  املجال 
حتتاج إىل برهان عقيل كام رصح بذلك كبار الفالسفة 
املسلمني من قبيل ابن سينا وصدر املتاهلني والعالمة 
ال  بمفردها  احلسية  الصور  الن  وذلك  الطباطبائي 
للمصاديق  التامة  ومطابقتها  لصحتها  بضامن  تتمتع 
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اخلارجية(()43(. وقال أيضا: ))إن أي تصديق يقيني 
ال حيصل بمجرد التجربة احلسية(()44(.    

و اما السبب يف عدم صحة هذه الطريقة من االنتقال، 

مع  احلسية  للصور  التامة  املطابقة  مضمونية  عدم  هو 

وسببه  معلول  املضمونية  وعدم  اخلارجية،  الواقعيات 

كثرة اخطاء احلواس، فان هذه الكثرة توجب الشك يف 

صحة كل احساس ومدى كأشفيته ومطابقته)45(.  

عدم  يثبت  الدليل  هذا  ان  واضح  هو   كام  لكن 
العلم باملطابقة، او نفي اليقني باملطابقة، واملحسوس 
واقع  اثبات  االنتقال يف  ينايف صحة  لكن ال  بالدقة، 
ما؛ بلحاظ ان كل احساس دال عىل وجود حمسوس 
ما، وهو ما سوف يطبقه الشيخ  يف ادلة اثبات الواقع 

املادي.        

البرهان العقلي على اثبات الماديات

بوجود  لنا  حيكم  الــذي  العقيل  الربهان  هو  ما 
بالواقع املادي؟ يف هذا  اليقني  املحسوسات ويعطينا 
املادي، يف  الواقع  املوضوع نجد عدة طرق  إلثبات 

كلامت احلكامء. 

قاعدة  انضامم  مع  احلسية،  التجربة  طريق  منها، 
بتقريرات  احلكامء  بعض  سلكه  طريق  وهو  العلية، 
ــار)46(،    ــف االس يف  املتاهلني  صــدر  ومنهم  خمتلفة، 
والعالمة الطباطبائي يف بعض كتبه)47(، والسيد حممد 
باقر الصدر  ) 1353- 1398هـ( يف بعض كتبه)48(    
وعدل عنه يف كتبه االخرى)49(، والشيخ مصباح يف 

بحثني. 

بان  ــواب  اجل ))يتلخص  مصباح:  الشيخ  قــال 
من  ينبع  املادية  الواقعيات  بوجود  االنسان  اعتقاد 
استدالل ارتكازي نصف واع  .. والعلم بالواقعيات 
هذه  طريق  عــن  احلقيقة  يف  حيصل  ايضا  ــة  املــادي
جمال  عن  بعيدة  هي  التي  االرتكازية  االستنتاجات 
نحاول  وعندما  الطفولة  فــرتة  يف  والسيام  الوعي 
بياهنا بصورة استدالل منطقي دقيق فإهنا تظهر هبذا 
اليد  الظاهرة االدراكية مثال )احرتاق  : هذه  الشكل 
اما  العلة  وهذه  معينة  لعلة  معلولة  النار(  مسها  عند 
خارجا  شيئا  او  املــدرك(  )انا  النفس  هي  تكون  ان 
ان  بدا  اريد  ال  ألنني  اوجدها  فلم  ذايت  انا  اما  عنها 
حترتق يدي اذن علتها يشء خارج عن نفيس ولكي 
يتضاعف اعتقادنا بالنسبة لألشياء املادية مع وصف 
غري  اخر  ألمر  املبارش  التأثري  احتامل  ويزول  ماديتها 
مادي البد من ضم استدالالت اخرى معتمدة عىل 
معرفة خصائص املوجودات املادية والالمادية اىل ما 

تقدم ..(()50(.     

وقال يف البحث اثبات انواع اجلوهر: ))لقد تم يف 
الدرس الثالث والعرشين إثبات وجود الواقع املادي 
وأوضحنا هناك أن تصور كون العامل املادي موجودا 
فحسب،  اإلنسان  إدراك  ظرف  ويف  النفس  عامل  يف 
يدرك  اإلنسان  الن  بالصحة؛  يتمتع  ال  تصور  هو 
بالعلم احلضوري انه ال يوجد الصورة احلسية بذاته، 
من  بنحو  تؤثر  ذاته  خارج  علة  وجود  من  البد  إذن 
األنحاء يف ظهور ادراكاته احلسية، وأما فرض كون 
أنفسنا من  الصور اإلدراكية يف  تعاىل يوجد هذه  اهلل 



71

  م. د. اإبراهيم جا�سم المو�سوي  

دون واسطة - كام يظهر من الكالم املنقول عن باركيل 
الفاعل  نسبة  الن  أيضا؛  صحيح  غري  فرض  فهو   –
املجرد إىل مجيع النفوس وكل األزمنة واألمكنة تكون 
بالتساوي، إذن ال يتم وجود ظاهرة خاصة يف زمان 
معني من دون وساطة الفاعل اإلعدادي، وحصول 

ظروف زمانية ومكانية خاصة ..(()51(.     

الثاين  البحث  يف  الدليل  هذا  ان  واضح  هو  وكام 
ناظر متاما للبحث االول كام رصح بذلك، فهو مكمل 

له، مع فوارق جزئية كام سوف يتضح. 

تارًة من  يقع  الدليلني،  والبحث يف دراسة هذين 
من  وتارًة  متامه،  وعدم  ومتامه  منهام  كل  تقرير  جهة 
جهة مقدار اثباهتام، وهل بإمكاهنام تربير اليقني العام 

بالواقع اخلارجي املادي ام ال؟

 تقرير الدليلين وتقييمهما

 تقرير الدليل الول  

حصول ظاهرة انفعالية لنا كاالحرتاق واآلالم. . 1
لقانون . 2 تطبيقا  علة  من  هلا  البد  الظاهرة  هذه   

حاجة كل معلول للعلة
للمدرك  . 3 االنسانية  النفس  اما  املعلول  هلذا  العلة 

)الشخص املتأمل( او يشء خارجي آخر. 
ألهنا . 4 واضح  وهو  بعلة؛  ليست  املدركة  النفس  

كارهة لالحرتاق، وغري مريدة له.  اذن: العلة امر 
خارجي.    تكملة: هذه العلة حتى نثبت باليقني 
اهنا امر جسامين،  حتتاج اىل مالحظة اخلصائص 

اجلسامنية عموما وتطبيقها عىل العلة.   

 تقييم الدليل

املراد  بيان  هو  التقرير،  هذا  يف  االساس  السؤال 
من ظاهرة االحرتاق، هل يراد منها الصورة الذهنية 
لالحرتاق  ــادي  امل ــر  االث نفس  ــراد  ي او  املفهومية، 
كان  فان  االحرتاق،  حني  احلس  اعضاء  يف  احلاصل 
االول، يكون االستدالل بالصورة احلسية لالحرتاق، 
وهي صورة حمتاجة لوجود العلة هلا،  وهو ما يتوافق 
مع ما سيأيت يف التقرير الثاين من االستدالل بحاجة 
تامة  مقدمة غري  مطلقا، وهي  للعلة  احلسية  الصورة 
يتبني؛   سوف  كام  املفروضة  النتيجة  اىل  االيصال  يف 
الذهنية لالحرتاق هي صورة مفهومية  الن الصورة 
وباإلمكان ان تكون علتها هي النفس، كام هو احلال 

يف الصور التي تنشأها النفس وتتأذى منها.    

ال  لالحرتاق،  املــادي  االثــر  هو  املــراد  كان  وان 
فاملقدمة صحيحة وتامة،  الذهنية واملفهوم،  الصورة 
ملا  خمالف  ولكن  املادي.  االثر  بنفس  استدالل  وهو 
تقدم من ان الظواهر الذهنية هي صور حمسوسة وهي 
ليست مادية بل صورة ذهنية جمردة جتردا مثاليا)52(.     

منه  يستنج  ان  يمكن  ال  االستدالل   هذا  الثاين: 
الوجود اجلسامين كعلة اال مع حلاظ التكملة السابقة، 
الن اثبات كون العلة غري النفس وهي امر خارجي 
ال يساوي ان هذا االمر هو امر مادي، اذ لعله امر غري 
مادي، نعم مع اضافة  اخلصائص املادية ومالحظتها، 
باإلمكان اخلروج من هذه االشكالية.  وهي ما عرب 
وهذه  اعتقادنا..((  يتضاعف  ))ولكي  بقوله:  عنها، 
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اخلصائص، هي:

اجلهات . 1 يف  امتداد  ذات  املادية  املوجودات  ان 
الثالثة.

 قابلية االنقسام عقال اىل غري النهاية المتدادها .. 2
  البعد املكاين، و هو معلول واثر لالمتداد. . 3
قبول االشارة احلسية، لكونه ذا مكان. 5: البعد . 4

الزماين)53(.    

للربهان  اخلصائص  هذه  نضم  كيف  والسؤال: 
السابق، حتى يتضاعف لنا اليقني بان العلة للظواهر 
هلا  نجد  مل  نقطة  وهــذه  جسامين؟  امر  هي  الذهنية 
توضيحا يف بيانات الشيخ مصباح، وهي اضافات ما 
سوف  كام  الواضح  للدور  تنتهي  الدقة  هبا  تراعى  مل 

نالحظه. 

الن اخلصوصية الثانية )قابلة لالنقسام ...(  وما 
يف  )االمتداد  االوىل  عىل  متفرعة  خصائص  بعدها، 
اجلهات الثالث( ثبوتا واثباتا، واملراد من الثبوت أي 
الوجود، فان خصوصية االنقسام واالشارة ناشئة من 
االمتداد، ولوال االمتداد ملا وجدت هذه اخلصائص، 
اما اثباتا  فهي خصوصية العلم واحلكم، فان الدليل 
املرتبة  يف  متفرع  هو  اخلصائص  هذه  لوجود  املثبت 
السابقة عىل االمتداد، فتقول اجلسم ذو اشارة حسية 

ألنه ممتد يف االبعاد الثالثة. 

لذلك مالحظة هذه اخلصائص غري ممكن من دون 
نافعة،  غري  فأضافتها  االوىل،  اخلصوصية  مالحظة 
يمكن  ال  ممتد،  جسم  اليش  هذا  ان  نثبت  مل  ما  يعني 
ان نقول عنه ان له مكانا او زمانا، او قابال لالنقسام. 

فال  وابعادها؛  االجسام  اثبات  توابع  من  كلها  فهي 
يمكن االستفادة منها قبل ان يثبت وجود اجلسم، بل 

ال يقني بوجودها مسبقا عىل اثبات اجلسمية.  

االوىل،  ــي  وه ــدة  واحـ خصوصية  تبقى  اذن 
)االمتداد يف اجلهات الثالث( وهي ما يمكن اضافتها 
باالحرتاق  االحساس  يقال:  ان  وهو  الطريقة،  هبذه 
من  واالمتداد  امتداد،  له  بيش  االحساس  بعد  وقع 
لظاهرة  اخلارجية  العلة  اذن  االجسام،  خصوصيات 

االحرتاق هي هذا اجلسم املمتد.   

للتمسك  رجـــوع  الطريقة  ــذه  هب ــدالل  ــت االس
عىل  دليل  باالمتداد  االحساس  وان  باإلحساس، 
وجود يشء ممتد خارجا، ثم اقران االحرتاق به، أي 
حدوث االحرتاق مقارنا لإلحساس باالمتداد، ومن 
رجوع  وهو  املمتد،  لليشء  العلية  نسبة  استنتاج  ثم 
ان  التخيل)54(.  اضافة  انه نوع من  الشيخ  ملا وصفه 
باالمتداد  )االحساس  االمرين  بني  االقــرتان  جمرد 
واحساس االحرتاق( ال يعطي العلية ثبوتا وال اثباتا  
املعرفة.  علم  بلحاظ  واضح  هو  كام  الظاهرتني  بني 

الن العلية ال تقوم بالتقارن والتعاقب.   

اثبات  عن  عاجز  السابق  الربهان  ان  والنتيجة: 
الوجود املادي، فضال عن تضاعف اليقني من خالل 
ال  االضافة  هذه  فان  السابقة،  اخلصائص  اضافة 
تعطي لنا اليقني وال تضاعفه، وهو مؤرش واضح ان 
بداهة  عىل  مبني  السابقة،  الرتبة  يف  الربهان   منطلق 
ما  أقىص  الربهان  فهذا  واال  مسبقا،  املــادي  الواقع 
املوجود  ال  النفس  عن  اخلارجة  العلة  وجود  اثبت 

املادي املعني.    
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تقرير الدليل الثاني  

اجلوهر  اثبات  بحث  يف  املطروح  الدليل  وهو 
مكمل  وهــو  اجلــواهــر،  اقــســام  بحث  يف  اجلــســامين 
للدليل االول وناظر له كام رصح به فقال:  )لقد تم يف 
الدرس الثالث والعرشين إثبات وجود الواقع املادي 

وأوضحنا..()55( وخالصة تقريره. 

حصول الصورة  احلسية يف النفس، حمتاج للعلة.. 1
بالبعدين . 2 متحيثة  واقعها  خالل  من  الصور  هذه 

الزماين واملكاين.
 العلة املوجدة هلذه الصور إما النفس املدركة،  أو . 3

يشء خارج عنها.
نفي علية النفس للصورة احلسية؛ من خالل علم . 4

االنسان احلضوري بعدم اجياده هلا.
العلة اخلارجية هلذه الصور، اما اهلل تعاىل من دون . 5

بواسطة  أو  وغريها،  املادية  االشياء  واسطة  أي 
االشياء املادية.   

دون . 6 من  اهلل  وجود  )علية  االول  الشق  نفي 
خالل  من  نفي  وهو  املادي(؛  املوجود  وساطة 
احلسية  الصورة   حصول  ان  االول:  امرين، 
كان ضمن مكان وزمان معينني. كام لو ادركت 
الثاين:  الصباح.  عند  بيته  يف  وهو  زيد  صورة 
الفاعل املجرد  الفلسفية، وهي إن نسبة  القاعدة 
تكون  واألمكنة  األزمنة  وكل  النفوس  مجيع  إىل 
سبب  وجود  من  البد  االستنتاج:  بالتساوي. 
متعلق بالزمان واملكان، هو الواسطة يف حدوث 

هذه الصور احلسية عندنا. 
وجود الواسطة املتعلقة بالزمان واملكان املعينني، . 7

دليل عىل وساطة الفاعل اإلعدادي، وهو اليش 
املادي.

الفوارق بين الدليلين

من  مجلة  توجد  االول  والتقرير  التقرير  هذا  بني 
الفوارق.  

 أوالً: االستدالل يف التقرير الثاين، يبدا من الصورة 
احلسية، وهو اعم مفهوما من االستدالل بظاهرة مثل 
احرتاق اليد؛ وذلك لشموله كل الصور احلسية  بال 
فرق سواء ناجتة من الرؤية او السامع او غريها، وهو 
الدليل يف  بقية مقدمات  تفاوتا واضحا يف  مما اعطي 

كل منهام.  
للصور  النفس  إبطال علية  إن االستدالل عىل  ثانيًا: 
االول  الدليل  الدليلني، وهو يف  بني  احلسية، خمتلف 
عن طريق الربهان العقيل، ويف الثاين عن طريق العلم 
احلضوري، وهو فارق غري جوهري إلمكانية طرح 

الدليلني يف كل منهام من دون تفاوت واضح.
للصورة  املبارشة  اهلل  )علية  فرضية  اضافة  ثالثًا: 
االول،  التقرير  بخالف  الثاين،  التقرير  يف  احلسية( 
وهي اضافة رضورية يف االستدالالت الفلسفية طبق 

الرؤية الدينية.
اجلسمية  خصوصيات  بإضافة  االستعانة  رابعًا: 
وهي الزمان واملكان، يف التقرير الثاين يثبت رضورة 
املادي  السبب  معرفة  يف  البعدين  هذين  مالحظة 
املقدمات  ضمن  هلا  العلة  تعيني  فان  واال  واثباته، 
السابقة فقط، -من دون هذه االضافة-  عاجز عن 

اثبات علية املوجود املادي.
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تقييم الدليل الثاني

اوالً: اشكالية النقض 

ابطال  يف  الشيخ  ذكرها  التي  اإلشكالية  وهي 
االنتقال من االحساس عىل اثبات وجود املحسوس، 
واصفا اياها باهنا نوع من التخيل، الن عدم معلومية 
املطابقة واخطاء احلواس تثبت عدم معلومية وجود 
املحسوس اخلارجي يقينا)56(.  وهي اشكالية تأيت يف 
تقويم هذا االستدالل كذلك. ألنه يف النتيجة انتقال 
وهي  العلية  اضافة  مع  احلسية  الصورة  وجود  من 
اضافات، ال حتل مشكلة عدم معلومية املطابقة وكثرة 

اخطاء احلواس.

سابقا  مصباح  الشيخ  اشكال  ان  نعرف  هنا  من 
عىل طريقة احلكامء املتقدمني )االحساس دليل وجود 
هو  التامم   عدم  وسبب  متاما،  تامة  غري  املحسوس(  
العامل  وجــود  اثبات  االوىل:  مسالتني،  بني  الفارق 
معلوم  بكل  معرفتنا  صحة  اثبات  الثانية:  املــادي. 
اشكالية  هي  املطابقة  واشكالية  مشخص.   مادي 

ناظرة للمرتبة الثانية من البحث ال االوىل.

فاالستدالل )يف حدود هذه املقدمة( ألثبات اصل 
العامل املادي صحيح عند  الطرفني. احلكامء املتقدمني  

والشيخ مصباح اليزدي بال فرق.  

   ثانيًا: نفي علية النفس للصور احلسية، طبق الدليل 
السابق نفي غري تام؛ الن املنظور يف النفي ان كان نفي 
العلية التامة للنفس هلذه الصور، فهو صحيح،  الن 
بني  عليه  متفق  وهو  تامة،  علة  ليست  مطلقا  النفس 
للنفس  التأثري  مطلق  نفي  املنظور  كان  وان  احلكامء، 

يف انشاء الصور واجيادها، فهو نفي غري تام؛ الن من 
مملكة  وهلا  عجيبة  خالقية  للنفس  أن  فلسفيا  املسلم 
تشبه يف كلامت احلكامء بمملكة الباري تعاىل، فالنفس 
من خالل قواها املتعددة بإمكاهنا من خالل ما عندها 
وتركب  املتعددة،  الصور  تنشى  أن  الصور  من 
الصور، وجتزء الصور، وتفصل فيام بينها، وان توجد 
هذا  عىل  بناء  وحينئذ  خيالية،  تومهية  احساسات 
العام؛  التأثري  حدود  يف  العلية  نفي  يمكن  ال  الوجه 

فلعل النفس هي من انشأت تلك الصور احلسية.

)واقع  وجود  يثبت  النفس  يف  صور  وجود  نعم 
ما( سابق ومتقدم )يف اجلملة( هو علة هلذه الصور؛ 
بيضاء  صفحة  وجودها  واول  ذاهتا  يف  النفس   الن 
فاقدة لكل ادراك، ال يمكنها ان تنشى صورا حسية 
ادراكات سابقة، من واقع سابق؛  لو مل يكن عندها  
هذا  ان  واما  ذاهتــا،  يف  حصويل  علم  لكل  لفقداهنا 
الواقع  السابق هو واقع حمسوس  مادي خارجي او 

ال، فهو ما حيتاج لإلثبات والتدليل.  

حقيقة  ملسالة  املهمة  ــار  االث من  املسالة  وهــذه 
او  ذهنية  وظاهرة  مفهوم  انه  وهل  احليس،  اإلدراك 
حالة انفعالية وجدانية مادية تدرك بالعلم احلضوري، 
واملفهومية  الذهنية  بالظاهرة  االدراك احليس  فتفسري 
انشاء  جيعله يف معرض هذه االشكالية، واحتامالت 
اثبات  العجز عن  النتيجة  الظواهر، ويف  النفس هلذه 
العامل املادي من هذا الطريق، بخالف تفسريه بحالة 
مادي  اثر  فهو  اخلارج،   واالنفعال عن  املادي  التأثر 

حاصل حمسوس، ال صور ذهنية.  
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مالحظة  من  املادي  العامل  وجود  اثبات  ثالثاً: 
الدليل  يف  واضافتهام  والزمان،  املكان  خصوصية 
الدور، الن  اىل  ومنتهي  استدالليا؛  تام  السابق، غري 
تم  فكيف  املادي؛  الوجود  ابعاد  من  والزمان  املكان 
الفرض  الن  املادي،  الوجود  اثبات  قبل  هبام  العلم 
املادي،  الوجود  اثبات  هو  فيه  واملطلوب  الدليل  يف 
جمهولة  ابعاده  مجيع  فان  مسبقا  به  العلم  عدم  ومع 
لنا كذلك، فال معنى لالستفادة من أبعاده وهو غري 
اثباتك  قبل  مسبقا  به  آمنت  انت  النتيجة  ويف  ثابت. 

له. 

الزمان  خصوصية  استبعاد  مع  ان  والنتيجة: 
تبقى فرضية االجياد االهلي  واملكان من االستدالل، 
فرضية  املادي  االمر  واسطة  دون   من  الصور  هلذه 
قائمة، وال نايف هلا، فلعل املبدأ االهلي هو املفيض هلذه 
الصور االحساسية املتتالية كام هو  خالق كل يشء.   

تبرير اليقين العام 

وجود اليقني العام بالواقع املادي هو امر ال شبهة 
الشيخ  كلامت  يف  له  االشــارة  تقدمت  ما  وهو  فيه، 
وعىل  عام،  الواقع  عىل  ساري  يقني  وهو  املصباح، 
الشمس  بوجود  يقني  فلنا  املوجودات،  من  الكثري 
يقني  وغريها،  واحليوانات،  والنباتات  واالرض 
اىل  االعتيادي  االنــســان  من  اجلميع  عند  موجود 
التي  املوجودات  من  فالكثري  واحلكيم،  الفيلسوف 
الفيلسوف  فيها  يشك  ال  وآثارها  وجودها  نعيش 

اليقيني فضال عن االنسان االعتيادي)57(.     

فرضنا  لو  السابقني  الدليلني  ان  الفعيل:  السؤال 
هل  منهام،  لكل  النتيجة  وقبلنا  معرفيا،  صحتهام 
بإمكاهنام تربير هذا اليقني السابق العام باملوجودات 
والساري  العام  اليقني  تربير  نستطيع  أي   - املادية؟ 
نقول:  او  يامثلهام-  ما  او  الدليلني  هذين  خالل  من 
ان اقىص مقدار اثبات الدليلني هو وجود واقع مادي 
العام ال  اليقني  ان  يعني  ما(؟ وهو  )واقع  اجلملة  يف 

يمكن تربيره استدالليا طبق رؤية الشيخ املصباح.

 نظرة تقويمية اخرى 

الواقع ان اليقني العام بالواقع املادي وسيالن هذا 
تربيره  يمكن  ال  املوجودات،  من  الكثري  عىل  اليقني 
نستطيع  ما  وهو  الدليلني،  هذين  خالل  من  اطالقا 

اثباته من خالل جمموعة من القرائن.   

 اوالً: ان  مقدار االثبات يف كال الدليلني - حتى مع 
وجود  هو  ومالحظتها-  املادية  اخلصائص  إضافة 
علة  وجود  او  الظاهرة،  تلك  سبب  ممتد  )ما(  جسم 
مادية ما هلذه الصورة، واما تعيني ماهية هذا السبب 
خصوصا  الدليلني،  كال  يف  يثبت  مل  مما  فهو  املادي، 
مع حلاظ االعرتاف بأخطاء احلواس وعدم معلومية 

املطابقة يف التجربة احلسية. 
ثانيًا: ان مالك االثبات يف الدليل االول، هو اجلسم 
يف حال تأثريه  واجياده للظاهرة االنفعالية او للصور 
فقط،  احلالة  هذه  يف  حمصورا  اثباته  فيكون  احلسية، 
ال  التي  االجسام  كل  يف  عندنا  اليقني  انتفاء  والزمه 
انتهى  التي  االجسام   او  وبينها،  بيننا  تأثريية  عالقة 
واملكان؛  الزمان  فاصل  خالل  من  علينا  تأثريها 
اعتمد يف  الذي  السابق  الن االستدالل االرتكازي  
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الدليل االول، ال يمكن تطبيقه يف غري دائرة وجوده، 
وهو دائرة التأثر؛ مما يعني ان هذه املوجودات الكثرية 
هي يف دائرة الشك ال اليقني؛ وهو خالف الوجدان 
والبداهة، الن يقيننا بوجود االجسام حولنا ثابت يف 
تأثريها وعدم تأثريها، فالنار البعيدة عنا لنا يقني هبا 

كام هي القريبة منا.  
 ثالثًا: ان واحدة من القضايا اليقينية الثابتة بالبداهة، 
جسميا،  هبا  لالتصال  طريق  ال  التي  القضايا  هي 
طرح  يمكن  ال  وهذه  والقمر،  الشمس  وجود  مثل 
الربهان السابق فيها متاما، مما ينتهي لرضورة درجها 
يف القضايا الشكية، وهو خمالف للبداهة، واما وجود 
يدل  ال  فهو  للقمر  الضوء  وجود  او  القوية  احلرارة 

بتاتا عىل وجودها، لعمومية هذه الداللة.   
الناس  وجود  هو  لنا  البدهيية  القضايا  من  ان  رابعًا: 
االخرين حولنا، او وجود املوجودات احلية االخرى 
الشك  تقبل  ال  يقينية  قضايا  وهي  احليوانات،  مثل 
السابقني؛  الربهانني  طبق  تربيرها  يمكن  وال  متاما، 
هذا  كون  واما  اجلسم،  وجود  هو  هبام  يثبت  ما  الن 
فهو  حيوانا،  او  انسانا  كان  سواء  روح  ذي  اجلسم 
تفسري  رضورة  يكشف  مما  الربهانني؛  عن  خارج 
اليقني من خالل طريق اخر يكشف عن بداهة هذه 

القضايا.     
املحسوسة،  البدهيية  القضايا  من  مجلة  ان  خامساً: 
مثل وجود النهار والليل وغريها، ولنا يقني هبا، مع 
خالل  من  فيها  اليقني  هذا  تربير  متاما  يمكن   ال  انه 
الدليلني السابقني؛ مما ينتهي لدرجها يف املشكوكات، 
واما اثباهتا من خالل بعض الصور احلسية كالضوء 
ان  مع  داللته،  لعموم  هلا؛  مثبت  غري  فهو  والظالم؛ 

اليقني هبا يقني ال يقبل الشك.

البدهيي  اليقني  ان  تكشف  االشكاالت  وهــذه 
االستدالل  طبق  تربيره  يمكن  ال  العام  بالواقع 
السابق، اال مع انكار مجلة من البدهييات او التشكيك 

بقضايا ال تقبل الشك وجدانا وبداهة.

يمكن  ال  املادي  بالواقع  العام  اليقني  تربير  اذن: 
استحصاله من هذا الطريق العقيل واال النتهى للشك 

يف اكثر االمور اليقينية، اذن البد من طريق اخر.    

 اإدراك المطابقة و�شرورة العلم بالواقع مبا�شرة

باملعرفة  املتعلقة  املعرفية  االبــحــاث  اهــم  مــن 
احلسية، هو بحث املطابقة بني الصور احلسية والواقع 
كربى   معركة   يشكل  ما  وهو  املحسوس،  اخلارجي 
ومدرسة  اليقني  مدرسة  اصحاب  من  احلكامء  بني 
شبهة  يف  االول  االســـاس  و  والــشــك،  السفسطة 
السفسطة والشك، وهو بحث تناوله الشيخ مصباح 

يف مواضع متعددة.

ونقول متهيدا: ان معرفتنا الظاهرية بالواقع، مثل 
نبات وهكذا  املوجود ماء وهذا حجر وهذا  ان هذا 
فيها  الشك  ينتابنا  ال  معرفة  هي  املوجودات،  بقية 
والفيلسوف  االعتيادي،  االنسان  بلحاظ  خصوصا 
بلحاظ  والفيلسوف  والعمل،  النظر  بلحاظ  اليقيني 

العمل والسلوك. 

هذه  صحة  نثبت  ان  نستطيع  كيف  الــســؤال: 
عرفناه،  ما  نفس  هو  اخلارجي  الواقع  وان  املعارف، 
واخربنا عنه االن  من خالل هذه القضايا الواضحة؟ 

هذا السؤال يمثل سؤال املطابقة. 
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قال الشيخ مصباح: ))..وما دام مل يثبت أن هذا 
ال  فانه  دقيق  بشكل  املدَركة  للذات  مطابق  املفهوم 
حيصل يقني بصحة اإلدراك .. إن احلقيقة عبارة عن 
متاما،  يعكسه  بحيث  للواقع  املطابق  اإلدراك  ذلك 
واخلطأ عبارة عن االعتقاد غري املطابق للواقع(()58(.       

ال  والدقيقة،  التامة  باملحاكاة  املطابقة  تعريف 
الصورة والواقع، هو مما  التشابه بني  وجود نوع من 
والتعقيد؛  الصعوبة  من  نوعا  املشكلة  هذه   اعطي 
يف  واكتشافاهتا  اجلديدة  العلوم  حلاظ  مع  خصوصا 
او  اجلزئي،  التشابه  حلاظ  مع  واال  احلواس،  اخطاء 

املحاكاة اجلزئية، فاملسالة سهلة الوصول واملنال.

من الطرق التارخيية التي متسك هبا بعض احلكامء 
هو  احلسية،  الصور  خصوص  يف  املطابقة  هذه  حلل 
التمسك بالدليل العقيل، وهو ان كل صورة حسية ال 
نحكم بصحتها بنفسها، ما مل يتدخل العقل يف حكمه 
بواقعها اخلارجي، فام حكم العقل بمطابقتها نحكم 
بخطئها.  نحكم  مطابقتها  بعدم  حكم  وما  بصحتها 
وهي الطريقة التي متسك هبا الفخر الرازي والشيخ 

مصباح اليزدي وغريهم.  

))وأمــا  ـــ(:  604ه  -544( ــرازي  ال الفخر  قال 
احلواس  أّن  األول:  إشكاالن،  ففيها  املشاهدات: 
يعرض هلا الغلط كثريا.. ولو ال القوة العقلية ملا متّيز 
احلق فيها من الباطل. فإذا ال تكون اإلدراكات احلسية 
يترّصف  ومل  العقل  إىل  يستند  مل  ما  بل  أولية،  مبادئ 

العقل فيها بالتمييز، مل جيز االعتامد عليها..(()59(.  

السفسطة  اشكالية  نقد  يف  مصباح-  الشيخ  قال 
اجلواب  ))وأمــا   : احلــواس-  اخطاء  عىل  املعتمدة  
احليل عليه وبيان وجه املغالطة فيه، فهو أن نقول: إن 
صحة أو خطا االدراكات احلسية ال يمكن إثباهتا إال 

بأدلة عقلية(()60(.   

مدخلية  كيفية  هو  ــواب،  اجل هذا  مشكلة  لكن 
من  حكمه  يستقي  العقل  ان  فهل  وحكمه،  العقل 
غري طريق الصور حتى يعرف واقعها، او من طريق 
الصور نفسها؟ فبناء عىل انحصار طريق العقل ملعرفة 
املحسوسات، بطريق احلواس والصور احلسية، فان 
وغريها  السنخية  من  العلية  وقواعد  للعقل  الرجوع 
هو عبارة عن رجوع للصور احلسية نفسها، مما ينتهي 
فان  جزئيا؛  تطبيقا  طبق  لو  وحتى  ذاهتا،  للمشكلة 
نتيجته الحتل املشكلة يف اكثر املوارد، وهي )املوارد( 
يف  هو  كام  عليها،  العلية  قوانني  تطبيق  يصعب  التي 
االستدالل  عليها  املنطبق  غري  املحسوسة  املصاديق 
االرتكازي السابق  عىل اثبات املحسوس اخلارجي، 
بحيث  قليلة  بمسافة  ولو  عنا  البعيدة  االجسام  مثل 

يصعب التأثر منها.  

))إن   : احلسية-  املدرسة  عىل  االشكال  يف  قال- 
إدراكها  من  البد  والعملية  احلسية  التجربة  نتيجة 
بواسطة العلم احلصويل، فيتكرر نفس السؤال حوله: 
وبأي  احلصويل  اإلدراك  ذلك  لصحة  ضامن  أيوجد 

معيار يمكن تشخيص كونه حقيقيا (()61(.    

العلوم  يف  ــايس  األسـ ــال  ــك اإلش ))إن  ــال:  وقـ
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مطابقتها  تشخيص  يمكن  كيف  هو  احلصولية، 
هذه  هي  باخلارج  دائام  ارتباطنا  سبيل  بينام  للواقع، 
البد  إذن  احلصولية؟  والعلوم  اإلدراكية  الصورة 
من البحث عن مفتاح حلل اإلشكال بشكل نستطيع 
متعلق  وعىل  اإلدراكية،  الصورة  عىل  اإلرشاف  فيه 
دون  ومن  حضورا  تطابقهام  ندرك  بحيث  اإلدراك، 

وساطة صورة أخرى(()62(.    

بشكل  السابقة  االشكالية  تؤكد  نصوص  وهي 
للعقل عن  الصور احلسية ال حترز  واضح، فمطابقة 
الطريق  وانــام  تكرارها،  او  نفسها،  الصور  طريق 
احلضوري  العلم  اعتامد  هو  املطابقة،  حلل  االمثل 
بالواقع املحسوس، دون العلم احلصويل، فاملطابقة ال 
من  ال  الواقع  عىل  االرشاف  مع  اال  تتيقن  وال  حُترز 

طريق الصور احلسية.

حتتاج  ــع،  ــواق وال الــصــور  بــني  املطابقة  معرفة 
اإلرشاف عىل املوردين، الصور اإلدراكية، و متعلق 
متت  ــاذا   ف خــارجــا،  للصور  الــواقــع  أي  اإلدراك، 
وان  املطابقة،  ادراك  تم  مبارشة  لالثنني  املشاهدة 

انتفيت املشاهدة انتفى العلم باملطابقة. 

الصور  عــىل  االرشاف  ان  ــك  الش ــؤال:  ــس وال
وساطة  دون  من  للعقل  حلضورها  وذلك  متحقق، 
صور اخرى، كام تقدم  بيان العلم احلضوري سابقا، 
مــدرك  املحسوس  الــواقــع  ان  هــل  املشكلة   ــام  وان
اتصالنا  مجيع  ان  ام  عليه،  ارشاف  ولنا  حضورا، 
بالواقع هو عبارة عن هذه الصور احلسية املنتقلة عن 

طريق احلواس والتأثرات املادية؟

واجلواب: ان راي الكثري من الفالسفة املعارصين 
بــاخلــارج  ــوري  ــض احل العلم  نفي  هــو  ــم،  ــريه وغ
املحسوس، وانام الطريق الفعيل هو العلم احلصويل، 
النفس  احلادثة يف  الصور  نفس هذه  عبارة عن  وهو 

عن طريق االتصال بالواقع.  

يف  التي  الــصــورة  ))إن  مصباح:  الشيخ  ــال  ق
هذا  مع  مطابقة  هي  هل  امليكروفون  هذا  عن  ذهني 
امليكروفون اخلارجي أم تفرتق عنه؟ فأخطاء االبصار 
يوجد  ال   .. مطابقتها  يف  رضورة  توجد  ال  انه  تثبت 
طريق لذلك الن كل ما نتوسل به فهو ال يأيت إلينا إال 

عن طريق اخلارج(()63(.  

اخطاء  بدليل  باملطابقة؛  لليقني  واضح  نفي  وهو 
بالواقع  احلضوري  العلم  طريق  وفقدان  احلــواس، 

املحسوس.

املعرفية،  الرؤية  اجزاء  بحث  من  ننتهي  هنا  واىل 
مما يثبت من جمموع ما سبق ان هذه الرؤية املعرفية مل 
تنتهي ألثبات اليقني باملطابقة العتامدها عىل مجلة من 

املباين املعرفية والفلسفية. 

واحلمد هلل رب العاملني
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نتائج البحث
الشيخ ظاهرة مفهومية، . 1 ان االدراك احليس عند 

ومن اقسام العلم احلصويل، ال احلضوري، وهو 
راي قد بينا وجه النقد فيه. و ان االدراك احليس 
العلم  خالل  من  مدرك  وهو  االحساس  هو 

احلضوري.
 ان املحسوس باإلدراك احليس، هو صورة ذهنية . 2

بينا  ما  وهو  ماديا،  امرا  ال  مثاليا،  جتردا  جمردة 
نقده  طبق التعريف السابق لإلحساس، فاملتعلق 

لإلحساس امر مادي ال مفهوم ذهني. 
املعرفة بالصور احلسية معرفة حضورية، واملعرفة . 3

عىل  مبنية  حصولية،  معرفة  املحسوس  بالواقع 
كاشفية الصور عن الواقع وحكايتها له.

لكثرة . 4 لنا،  بدهييا  ليس  املادية  املوجودات  وجود 
احلسية،  املعرفة  وضعف  املحسوسات،  اخطاء 
للربهان   حمتاج  املادية  االجسام  بوجود  فاليقني 
العقيل. وقد بينا عدم انتهاء هذا الربهان للنتيجة 
تربير  او  الواقع  اثبات  يف  سواء  منه،  املرجوة 

اليقني العام.
ان املطابقة بني الصور احلسية والواقع، ال يمكن . 5

ذلك  احلصويل؛  العلم  نفس  طريق  عن  ادراكها 
احلسية؛  الصور  باملطابقة يف كل  الضامن  لفقدان 

بناء عىل كثرة اخطاء احلواس.    
ان الطريق املمكن ألدراك املطابقة يف خصوص . 6

الصور احلسية، هو العلم احلضوري واالرشاف 
املقايسة  امكانية  ينتج  مما  وحمكيها،  الصور  عىل 

بينهام.
ان العلم احلضوري بالواقع املحسوس غري ثابت . 7

عند الشيخ  مصباح مما ينتهي لعدم امكانية اليقني 
باملطابقة بني الصور والواقع. 

الهوام�ض
انظر: ابن سينا،  التعليقات ص 22،23، حممد حسني ( 1)

الطباطبائي، اسس الفلسفة، ج2، ص63. 

مصباح اليزدي، )بحث االدراك( دومني يادنامه عالمه ( 2)
طباطبائي، ص 258.

مصباح اليزدي، املنهج اجلديد،ج1، ص164.( 3)

انظر: صدر املتاهلني، احلكمة املتعالية، ج 3، ص 361- ( 4)
362، 517، ج 8 ، ص216- 217.

انظر: حممد رضا املظفر، املنطق، ج3، ص348.( 5)
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188، صدر املتاهلني، احلكمة املتعالية، ج3 ص360، 
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هناية احلكمة، ج  4 ص 928 

ج1، ( 9) اجلديد،  املنهج  اليزدي،  مصباح  انظر: 
رضا  غالم  ص267-266،  ص175،1404ق، 

الفيايض، هناية احلكمة، ج4، ص928.

مصباح اليزدي، املنهج اجلديد، ج1، ص187.( 10)

نفس املصدر، ج1، ص229. ( 11)

الفلسفية، ص372، ( 12) الفارايب، االعامل  ابو نرص  انظر: 
ابن سينا، التعليقات ، ص 23.

انظر: مصباح اليزدي، املنهج اجلديد، ج1، ص173-( 13)
174، ج2، ص233.
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)حاشية ( 14) ج8،  املتعالية،  احلكمة  املتاهلني،  صدر  انظر: 
السبزواري( ص65، حممد حسني الطباطبائي، اسس 
بحث  زاده،   حسني  حممد  ص63،  ج2،  الفلسفة، 
نظرية  منظار  من  احلسية  االدراكات  او  )احلواس 
ص  الثالث،  العدد  فلسفي(،  )معرفت  جملة  املعرفة(، 

.39 ،46

العالمة ( 15) املتعالية، ج8 )حاشية  املتاهلني، احلكمة  صدر 
الطباطبائي( ص 215.

عالمة ( 16) يادنامه  دومني  الطباطبائي،  حسني  حممد 
طباطبائي، ص80. 
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مغاير  وهو  املتعالية،  احلكمة  عىل  وتعليقاته  رسائله 
بداية احلكمة والنهاية،  ملا هو معروف عنه يف كتابيه 
من حصولية االدراك احليس. وهي اراء فصلناها يف 
بالواقع  االنسان  علم  )حقيقة  للدكتوراه  اطروحتنا 
املادي اجلسامين( راجع ملحق الرسالة، اراء العالمة 

الطباطبائي.  

مصباح اليزدي، املنهج اجلديد، ج2، ص238.( 17)

انظر: صدر املتاهلني، احلكمة املتعالية، ج 3 ص 296، ( 18)
و ج3)حاشية العالمة الطباطبائي( ص 454. 

احلكمة، ( 19) هناية  عىل  تعليقة  اليزدي،  مصباح  انظر: 
ص355.

ج 1، ( 20) االرشاق،  شيخ  مصنفات  جمموعة  انظر: 
ص486، ج 2، ص150، ص153.

صدر املتاهلني،، احلكمة املتعالية ج3، ص296. و انظر ( 21)
ايضا:  ص:462- 463، العرشية، ص 248. 

صدر املتاهلني، احلكمة املتعالية  ج8، ص181-180( 22)

احلكمة، ( 23) هناية  عىل  تعليقة  اليزدي،  مصباح  انظر: 
ص355.

انظر: مصباح اليزدي، بحث  )االدراك( دومني يادنامه ( 24)
عالمه طباطبائى ص 258 – 259.

انظر: حممد حسني الطباطبائي، دومني ياد نامه عالمة ( 25)
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الملخ�ض

عىل  تقترص  كربالء  مدينة  يف  املــرأة  عزلة  تكن  مل 
كذلك،  املنزل  داخل  كانت  بل  االجتامعي  حميطها 
اخلروج  أو  نفسها  عن  للرتويح  منفذًا  هلا  يكن  ومل 
سوى بالذهاب اىل احلاممات العامة، رشط أن يغطيها 
احلجاب من أعىل رأسها حتى أمخص قدميها، حتى 
ليتعذر عىل زوجها معرفتها إذا ما صادفها يف الطريق. 
أما فيام يتعلق بالزواج فلم يكن هلا يف تلك احلقبة أي 
عليها،  ُيفرض  الــزوج  كان  فقد  زواجها،  يف  رأي 
أي  األقارب،  أحد  أو  العم  ابن  يكون  ما  غالبًا  وهو 
متعارف عليه يف  ما  او وفق  موافقتها،  تزوجيها دون 
التقاليد العشائرية فتاة مقابل فتاة. اذ ُالغيت شخصية 
تتعلق  التي  القرارات  اختاذ  يف  العائلة  داخل  الفتاة 
منها سنًا  يتخذ أخوها األصغر  أن  املمكن  هبا، ومن 
القرار بالنيابة عنها ملجرد أنه ذكر. أما مسألة التعليم 
فلم تكن أقل وطأة عليها مما عليه الزواج، فقد كانت 
فرص التعليم حكرًا عىل الرجال، أما الفرص الضئيلة 
واحلقيقية لتعليم املرأة فكانت ختضع لتقاليد صارمة 
يرى املجتمع آنذاك يف التعليم مفسدة للنساء. وبقيت 

عىل هذا احلال حتى أواخر القرن التاسع عرش.

ــرآة،  امل تقاليد،  ــادات،  عـ املفتاحية:  الكلامت 
املجتمع، الريف، املدينة.

The role of customs and traditions 

on women in the holy city of 

Karbala during 1831-1914 AD

Assistant lecturer

Yasemin Salman Abd oun al- Turfi

College of Islamic Sciences - Warith Al-
Anbiyaa University 

Abstract

The isolation of the woman in the holy 

city of Karbala was not limited to her social 

surroundings, but was inside the house as 

well. She had no outlet of recreation or to 

go out except by going to the public baths, 

provided that the veil covers her from head 

to toe, so that even her husband is unable to 

identify her if he encountered her on the way. 

As for marriage, she did not have any say in 

her marriage at back then, as the husband 

was being imposed on her, and he was often 

a cousin or a relative, that is, to marry her 

without her consent, or according to tribal 

traditions, a bride for a bride. As the girl’s 

personality within the family was abolished 

in terms if making decisions that related to 

her, it is possible that her younger sibling 

would take the decision on her behalf just 

because he was a male. As for education, it 

was not less burdensome than marriage, for 

educational opportunities were restricted to 

men, and the nominal and real opportunities 

for women education were subject to strict 

traditions as society at the time saw in 
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education as a corruption for women. The 

situation remained this way until the end of 

the nineteenth century.

Key words: customs, traditions, women, 

society, countryside, city.

المقدمة

خضع العراق لسيطرة الدولة العثامنية ملدة قاربت 
الذين  العثامنيني  الوالة  حكم  ومتيز  قرون،  األربعة 
اإلصالحات  وإمهال  بالتخلف  العراق  إدارة  تولوا 
واالقتصادية  السياسية  احلياة  ميادين  خمتلف  يف 
واالجتامعية طوال سنوات حكمهم باستثناء قلة من 
الوالة املصلحني من أمثال )مدحت باشا(، وانعكس 
ذلك عىل الوضع يف العراق بشكل عام، حيث مل هيتم 
الوالة الذين حكموا العراق بأمور البالد التي عانى 
واالجتامعية  االقتصادية  األوضاع  تدهور  من  أهلها 

والسياسية. 

العصب  كربالء،  مدينة  يف  العشائر  استقرار  مثَّل 
عن  فضاًل  واالجتامعي،  السيايس  لكياهنا  املركزي 
مدينتي  من  وقرهبا  الفرات  هنر  جمرى  عىل  وقوعها 
رائعًا  جتاريًا  مركزًا  جعلها  املقدسة  والنجف  بغداد 
العتبات املقدسة، وقد ساهم  وحمطة إلستقبال زوار 
أفرادها. وقد  التفاعل االجتامعي بني  زيادة  ذلك يف 
العهد  طــوال  كربالء  مدينة  جمتمع  يف  ــرأة  امل بقيت 
العثامين أسرية العادات والتقاليد البالية التي حرمتها 
باعتبارها  اليها  ينظر  كان  إذ  البرشية،  قيمتها  من 
إال من خالل  العامل  تر  الرجل، ومل  أقل من مستوى 

احلجاب الذي ترتديه، كام أن ذكر املرأة يف املجالس 
العامة كان يعد خروجًا عن األدب، لذلك نجد أن 
أغلب النصوص األدبية كانت تذكر نساًء من بنات 
يف  يلجأون  كانوا  أهنم  أو  واألدبــاء،  الشعراء  أفكار 
التاريخ  يف  النساء  شهريات  ذكر  اىل  األحيان  بعض 

دون التطرق اىل أسامئهن. 

الــعــادات  ان  ــالل  خ مــن  البحث  امهــيــة  وتـــأيت 
وتؤثران  املجتمعات  ثقافة  تشّكالن  مًعا  والتقاليد 
جانب  التأثري  وهلذا  أبنائه،  سلوك  عىل  كبري  بشكل 
يتعامل  الــذي  الشكل  حسب  إجيــايب  وآخــر  سلبي 
فاآلثار  والتقاليد،  العادات  هذه  مع  الشخص  به 
عىل  املحافظة  يف  تكمن  والتقاليد  للعادات  اإلجيابية 
متيزه  التي  ثقافته  جمتمع  فلكل  املجتمع  يف  األخالق 
عن غريه من املجتمعات، وللعادات والتقاليد كذلك 
جوانب سلبية ال يمكن أن نغفل عنها، ومن أهم هذه 
املجتمعي  التقدم  إعاقة  السلبية نذكر منها:  اجلوانب 
ففي كثري من األحيان يمتنع أفراد املجتمع عن فعل 
والتقاليد،  العادات  يعارض  نظرهم  يف  ألّنه  ما  أمر 
مثل بعض املجتمعات كمجتمع مدينة كربالء يف تلك 
الفرتة التي متنع عمل املرأة او تعليمها أو مشاركتها يف 

األعامل التطوعية وغريها من األمور. 

األول:  ثالثة؛  مباحث  اىل  البحث  قسم  وقــد 
الكربالئية،  املرأة  والتقاليد عىل زواج  العادات  تأثري 
والتقاليد  العادات  تأثري  بني  فقد  الثاين  املبحث  أما 
تأثري  الثالث:  واملبحث  الكربالئية،  املرأة  تعليم  عىل 

العادات والتقاليد عىل مالبس املرأة الكربالئية. 
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على  والتقاليد  العادات  تاأثير  الأول:  المبحث 
زواج المراأة الكربالئية.

من  ــاءت  وج عــادة  مجع  هي  لغويًا،  الــعــادات: 
ومفهومها  الكلمة  هذه  ومعنى  تعويدآ،  تعود  الفعل 
عىل  الناس  درج  التي  األشــيــاء  تلك  هو  الـــدارج 
أصبحت  حتى  عملها  وتكرر  هبا  القيام  أو  عملها 
اعتاد  ما  هي  إصطالحآ:  والعادة  مألوفآ)1(.  شيئًا 
إليه مرارًا وتكرارًا. والعرب  عليه اإلنسان اي يعود 
يكرهون إنشاء العادات اجلديدة خشية عىل عاداهتم 
العادات  هــذه  يف  يكون  أن  من  وخوفآ  املتوارثة 
اجلديدة ما يفقد جمتمعهم بعض املواصفات الكريمة 
التي حيبذون بقاءها حية فيه فيقولون يف ذلك: إبطل 

عادة والتنشئ عادة)2(.

من  املتوارثة  العادات  فتعني  لغويًا،  التقاليد:  أما 
االجتامعية،  العلوم  معجم  ويف  اخللف.  اىل  السلف 
الفرد  تعني طرائق السلوك املستقلة يف وجودها عن 
بني  التام  اإلنــدمــاج  وحتقق  عليه  نفسها  وتفرض 
ودعامة  املايض  صنع  من  إهنا  أي  املجتمع،  عنارص 

احلارض، وهي عنرص مهم يف السلوك والرتبية)3(.

لعبته  ــذي  ال الكبري  الــدور  أحــد  عىل  والخيفى 
يف  كربالء،  مدينة  ريف  يف  العشائرية  املجتمعات 
األصيلة،  وعاداهتا  تقاليدها  من  الكثري  عىل  احلفاظ 
التي تنتمي يف جذورها اىل األعراف العربية العريقة، 
املتعاقية جياًل بعد جيل. فقد  توارثتها األجيال  التي 
صعيد  عىل  مهمتني  مرحلتني  كربالء  مدينة  شهدت 
عام  من  متتد  األوىل  فاملرحلة  التارخيي،  تطورها 

عام  األوىل  العاملية  احلرب  بداية  حتى  )1869م(، 
بداية  من  الثانية  املرحلة  متتد  حني  يف  )1914م(، 
فرتة اإلنتداب الربيطاين عام )1921م(، وحتى قيام 
األوىل  املرحلة  وخالل  1958م(،  متوز   14( ثورة 
احتفظت مدينة كربالء بعاداهتا وتقاليدها االجتامعية 
العراق  مــدن  وتقاليد  ــادات  ع عن  الختتلف  التي 

األخرى)4(. 

ريف  يف  ــرأة  امل كانت  الريف:  يف  ــزواج  ال اوالً: 
إذ  عــمــومــًا،  العراقية  ــرأة  املـ ــأن  ش شــأهنــا  كــربــالء 
واإلستغالل  اإلضطهاد  رضوب  من  كثريًا  عانت 
واإلستعباد والتخلف، فقد سيطرت عىل أبناء الريف 
الروح القبلية والعرف العشائري والعادات والتقاليد 
البالية التي ال تعطي للمرأة قيمة برشية ونظروا إليها 
شاركت  الــرجــل)5(.  مستوى  من  أدنــى  مستوى  يف 
فضاًل  الشاق،  وعمله  بؤسه  يف  الرجل  الريفية  املرأة 
والزوجية األخرى، ويف بعض  املنزلية  عن واجباهتا 
ففي  الرجل،  هبا  قام  مما  أكثر  بأعامل  قامت  األحيان 
وتعلفها  األبقار  لتحلب  مبكرًا  تنهض  املنزل  داخل 
وتنظف حضريهتا ومن ثم هتتم بإعداد وحتضري طعام 
بأعامل  والقيام  اخلبز  وهتيئة  احلبوب  بطحن  األرسة 
الينابيع  أو  اآلبار  أو  األهنار  من  املياه  وجلب  الطبخ 
وغريها. ويف خارجه فهي مزارعة شاركت يف عملية 
ورعي  املحاصيل  وجني  واحلصاد  والزراعة  احلراثة 
املاشية ورعاية احليوانات، فهي حمور احلياة االجتامعية 
من  لإلهانة والرضب  كانت عرضة  فإهنا  ذلك  ومع 
قاسية  بأشكال  فيرضهبا  اليرتدد  الذي  الرجل  قبل 
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أحيانًا وإلمور تافهة وبسيطة جدًا)6(.

والعشرية  األرسة  رشف  إن  الريفي  املجتمع  عّد 
مرهون هبا دائاًم، فإهنا كانت مقياسًا للرشف وعنوان 
قدمها،  زلت  إن  العار  كل  والعار  والكرامة  العزة 
فحينها ستلقى مصريها املحتوم )املوت( ختلصًا من 
من  الرجال  نخوة  تثار  وهلذا  املشينة،  الوصمة  تلك 
أو  فاطمة(  )إخوة  بـ  يتناخون  عندما  العشائر  أبناء 
لنخوة كل عشرية يف  )إخوة هدلة( وغري ذلك وفقًا 
خضعت  فقد  حريتها  عن  أما  مــا)7(.  خطر  مواجهة 
العامة،  الثقافة  إطار  يف  االجتامعية  املقاييس  لذات 
فقد كانت مسألة اإلختالط بني اجلنسني تكاد تكون 
الزراعي،  العمل  حــدود  يف  ولكن  طبيعية  مسألة 
فاملرأة كانت تقوم هبذه األعامل يف نطاق ديرة العشرية 
وبني أبنائها وهلذا فقد متتعت بحرية أوسع نطاقًا من 
حرية املرأة يف املدينة، فهي خترج اىل املدينة لوحدها 
احليوانية  املنتجات  بعض  لتبيع  األحيان  بعض  يف 
كالبيض والدجاج واحلليب واللبن السيام يف املناطق 
تكن  مل  احلرية  هذه  إن  إال  املدينة،  مركز  من  القريبة 
وذلك  هلا،  خرقها  ثمن  سلفًا  تعرف  إلهنا  مطلقة 
يعني  وإنام  وحدها،  اليعنيها  بسمعتها  املساس  إلن 
نتيجة  هي  حصانتها  فإن  ولذلك  العشرية  أفراد  كل 

لنشأهتا االجتامعية)8(. 

عىل الرغم من ذلك كله فقد استخدمت كبضاعة 
أفراد  أحد  ارتكبها  التي  اجلرم  حلالة  ثمنًا  ودفعت 
األخرى  العشائر  أو  األفراد  مع  عشريهتا  أو  أرسهتا 
يف  حاهلا  يصبح  وبذلك  )ديــة(،  كفصل  تدفع  حينام 

ذلك،  ماشابه  أو  الزراعية  الغلة  أو  املال  حال  ذلك 
الصفقات  كام استخدمت يف شكل آخر من أشكال 
الريفي  املجتمع  ثقافة  إلن  وذلك  بالزواج  اخلاصة 

ثقافة جامدة وبطيئة يف أحسن األحوال)9(. 

فالزواج: ظاهرة من ظواهر اإلرتباط بني الرجل 
واملرأة، جتعل الذين يولدون نتيجة لتلك الرابطة نساًل 
رشعيًا معرتفًا به لكل واحد من الوالدين. وهو نظام 
عليه  ويرتتب  العائلة،  تكوين  منه  الغرض  إجتامعي 
ديني  واجب  وهو  والواجبات،  احلقوق  من  الكثري 
حتمته الرشيعة اإلسالمية عىل املؤمنني كافة. تيرست 
بحكم  القرية،  جمتمع  يف  واخلطبة  التعارف  وسائل 
شجعت  التي  واالجتامعية  االقتصادية  الفعاليات 
العامة، كاألعياد  املناسبات  إختالط كال اجلنسني يف 
كاحلراثة  األرض،  أعامل  ويف  واألحــزان،  واألفراح 
والتذرية واحلصاد والتحطيب وجني الثامر وغريها، 
وجهًا  مبارشة،  تكون  واملرأة  الرجل  بني  فاللقاءات 
لوجه، األمر الذي ساعد عىل تبادل العالقات النزهية 
البعيدة عن املغامرات العاطفية املشينة، فهي مبنية يف 
هذا  ومع  الزواج،  اىل  هيدف  برئ  حب  الغالب عىل 
نادرًا ما حتدث بعض احلاالت الشاذة املخلة بالرشف 
العشائري  العرف  وفق  مرتكبوها  يعاقب  والتي 
السائد لدى العشائر. مل يكن للمرأة أي حق يف إختيار 
الرجل الذي ترغب الزواج به، كام ال يسمع رأهيا اال 
إرتباطها  النادرة، وحمضوٌر عليها  احلاالت  يف بعض 
بأي عالقة باجلنس اآلخر قبل الزواج، وإن حصول 
التعارف واخلطبة والزواج غالبًا ما يتم بني األقارب 
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بني  أو  الثالثة  أو  الثانية  أو  األوىل  الدرجة  من  سواًء 
أفراد الوحدة العشائرية)10(.

تتزوج من خارج وحدهتا  أن  بنت  وال حيق ألي 
أهلها  من  واملوافقة  اإلذن  أخذ  بعد  إال  العشائرية 
لرجال  حيق  ذلك  مقابل  ويف  وأقربائها،  وأعاممها 
خارج  من  فتيات  من  ــزواج  ال العشائرية  الوحدة 
أغلب  فإن  ذلك  ومع  ذوهيــا،  موافقة  بعد  العشرية 
حاالت الزواج يف الريف كانت من بنات العم )أخ 
الواسع)11(. ويتم  باملعنى  العم  بنات  أو من  األب(، 
وقد  الواحدة،  املرتبة  أعضاء  بني  الريف  يف  الزواج 
حتصل يف بعض األحيان زواج أحد رؤساء األفخاذ 
العشائرية  وحدته  من  بفالحة  األرايض  مالكي  من 
أو من وحدات عشائرية أخرى، ويف هذه احلالة فإنه 
يعرض نفسه للسخرية من قبل أقاربه وسكان قريته. 
عشائرية  وحدة  رئيس  ببنت  بسيط  فالح  زواج  أما 
وإن  جمتمعهم.  يف  لوجوده  أثر  فال  أرض  مالك  أو 
والنسب  الرشف  هو  الزوجة،  إختيار  عملية  حمور 
كالثروة  اإلعتبارات  بقية  أما  الرفيع،  العشائري 
املتعارف  ومن  الثانية،  باملرتبة  تأيت  فإهنا  واجلــامل 
احلائك  بنت  من  زواجهم  عدم  هو  الريف  أبناء  بني 
الذي  )باحلايج(،  القرية  يسمى يف  أو كام  )النساج(، 
حيوك خمتلف األقمشة الصوفية بواسطة آلة مصممة 
أو  اللبن  بائع  أو  العطار  أو  لــذلــك)12(.  خصيصآ 
احلساوي )زارع اخلرض(، وذلك ألهنم يعتقدون إن 
يقولون  هلذا  العراك،  يمكنه  ال  جبان  رجل  احلائك 
وأما  فارة(،  ماكتلو  حايج  )أربعني  أمثاهلم:  يف  عنه 

العطار فهو اآلخر ال يتمكن من الكر والفر وكذلك 
احلال بالنسبة لبائع اللبن، أما زارع اخلرض، فقد نظر 
عليهم  وأطلقوا  باحتقار  املهنة  هلذه  العشائر  سكان 

لقب )حساوية()13(. 

هذه  زراعــة  يــامرس  ملن  بناهتم  اليزوجون  فهم 
)البصل،  وهــي،  ــرضوات  اخل من  األربعة  ــواع  األن
هذه  يف  واإلحتقار  الكراث(،  الكرفس،  الفجل، 
الزهيد جدًا والذي  احلالة جاء من ثمن اخلرضوات 
يف  املبذول  واجلهد  إعتقادهم  حسب  يتناسب  ال 
زراعتها، واللجوء إليها يدل عىل تدين مستوى الفرد 
وضعه  تردي  بعد  فيام  عنه  ينشأ  والذي  االقتصادي 
العشائر  بعض  ولكن  القرية،  سكان  بني  االجتامعي 
اخلرضوات  زراعــة  حمدود  وبشكل  متارس  أخذت 
سن  وإن  إقتصادي)14(.  كمورد  ال  غذائي  كمورد 
الزواج بالنسبة لسكان القرية مبكر، فبالنسبة للذكور 
البنات  سن  وأمــا  سنة،   )25-18( مابني  يــرتاوح 
ذلك  يف  والسبب  سنة،   )20-16( بني  فينحرص 
السن  هذا  مثل  يف  ــزواج  ال إن  يــرون  إهنم  اىل  يعود 
سواًء  إنتاجية  قوة  متثل  فاملرأة  إقتصادية،  فائدة  فيه 
يف البيت أو يف احلقل بنفسها أو عن طريق ماسوف 
للرجل  تنفيس  أداة  بمثابة  وهي  األوالد،  من  تنجبه 
تسلية  وسيلة  الجيد  التي  اليومية  حياته  مشاغل  عن 
سواها)15(. وبعد أن يستقر رأي الشاب بالزواج من 
فتاة معينة بناًء عىل رغبته أو رغبة أهله وبعد السؤال 
عن أصلها ورشفها وانعدام وجود شائبة يف حسب 
إن  يعتقدون  ألهنم  أبيها  أو  أمها  أقــارب  نسب  أو 
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)العرق دساس(، يتوجه أبو الفتى بصحبة مجاعة من 
وبعض  إليها  ينتسب  التي  العشائرية  وحدته  وجهاء 
القرية اىل  التي يسكنها يف  من رجال وحدته املكانية 
أو  الشاي  ورشب  اجللوس  وبعد  البنت،  والد  بيت 
جميئهم  سبب  يبني  أن  احلارضين  أحد  حياول  القهوة 

وبأهنم يريدون ابنته البن فالن)16(. 

الطرفان  يتفق  الزواج،  عىل  املوافقة  تتم  وعندما 
عىل مقدار الصداق )املهر(، ويدفع والد الفتى املبلغ 
اىل والد الفتاة، ويف أغلب األحيان يأخذ والد الفتاة 
صداق إبنته وال يرتك هلا إال جزًء يسريًا جدًا لتشرتي 
هلا بعض احلاجيات البسيطة. أما يف حالة الزواج بني 
هؤالء  فأن  األثرياء  من  البساتني  وأصحاب  املالك 
مجيعه  يعطى  وإنام  الصداق  مبلغ  أخذ  عن  يعزفون 
ألهل الفتى ليشرتوا املستلزمات الرضورية، ويسدوا 
به نفقات الزواج وما يرافقه من إحتفاالت ووالئم.
من  الفالحني  عند  ومتطلباته  الزواج  أثاث  ومتثلت 
)اخلزامة،  ذهبية،  وحيل  للعروس  جديدة  مالبس 
كبري  رسير  عن  فضاًل  اآلســاور(  الرتاجي،  احلجل، 
)كنتور(،  دوالب  أو  صغري  صندوق  و)مــرفــع(، 
حالة  ويف  للطبخ.  وأواين  وأدوات  جديدة  وفرش 
زواج مالكي األرض واألثرياء فإهنم يشرتون حليًا 
ومالبس  عالية  وجودة  نوعية  ذا  وأثاثًا  ثمينة  ذهبية 

حريرية من النوع الفاخر)17(.

بمجرد  الرشعي  وشكله  طابعه  ــزواج  ال يأخذ 
اليتم  والذي  بينهام،  القران  بعقد  الدين  رجل  قيام 
اال يف يوم الزفاف. ويساهم ذوو املتزوج وأقاربه يف 

تكاليف الزواج عن طريق تربعهم بمبالغ مالية معينة 
كل حسب مقدرته وإمكانيته. وفضاًل عىل املساعدة 
مساء  يف  أخرى  مساعدة  له  يقدمون  فهم  املتقدمة، 
ذلك،  ألجل  يقام  الذي  اإلحتفال  يف  الزفاف  ليلة 
بحضور رؤساء الوحدات القرابية من مالك املنطقة 
التي يتزوج فيها، فيقوم أحد الوجهاء ويدعوا للتربع 
أسامء  مجيع  ويسجل  وقلم  بورقة  ويمسك  النقدي 
إسم  الينسوا  حتى  دفعوها،  التي  واملبالغ  املتربعني 
مؤجاًل  دينًا  ذلك  يعد  إذ  دفعه،  الذي  واملبلغ  املتربع 
يف  يسهم  ما  وهذا  املتبادلة،  املساعدة  من  نوع  وهو 

تقوية العالقات والروابط االجتامعية فيام بينهم)18(.

النسوة  من  الزفاف جمموعة  ليلة  يذهب يف مساء 
قريبات الزوج إلحضار العروس، مع من يرافقها من 
قريباهتا، ويركبوهنا فرسًا، ويف األماكن النهرية قاربًا، 
فتكثر  فرسانًا،  الرجال  بعض  اجلموع  هذا  ويتقدم 
أن  اىل  الفضاء  النارية يف  العيارات  اهلوسات وتطلق 
العريس  أهل  ويستقبلهم  الــزوج،  بيت  اىل  يصلوا 
العشاء.  وحرضوا  القهوة  هلم  هيأوا  أن  بعد  وأقاربه 
ويستمر اإلحتفال حتى منتصف الليل تقريبًا، ويظل 
أيام واليفارقه  العريس مالزمًا للمضيف مدة سبعة 
إال ساعة النوم، ويف أثناء هذه األيام السبعة يفد إليه 
أصحابه ومعارفه مستصحبني معهم اهلدايا كاألغنام 
والقهوة  الشاي  أو  كالرز  الغذائية،  املواد  بعض  أو 
التي  للمصاريف  ختفيفًا  تقدم  ــواالً  أم أو  والسكر 
تكبدها طيلة أيام عرسه، وبانتهاء اليوم السابع يعود 

الزوج ملارسة أشغاله املعتادة)19(.
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شاع بني أبناء الريف وبحكم الرشيعة اإلسالمية 
بإثنني  يتزوج  أن  للرجل  فأبيح  الــزوجــات،  تعدد 
وثالث وأربع، متاشيًا مع ظروف حياهتم االقتصادية 
لغرض  ذلك،  حتمت  التي  القرية  يف  واالجتامعية 
اإلكثار من األبناء وتكوين عالقات مصاهرة جديدة 
وفاة  بسبب  زوجــة  من  بأكثر  ــزواج  ال يكون  قد  أو 
هذا  حيدث  ما  ونــادرًا   – طالقها  أو  السابقة  الزوجة 
يسعى  لذلك  فقط،  البنات  تلد  الزوجة  كون  أو   –
اىل الزواج بأخرى توقعًا إلنجاب الذكور خوفًا من 
تاليش ثروهتم وذهاهبا اىل أزواج بناهتم، وهذا النمط 

من الزواج شائع يف الغالب عند مالك األرض)20(.

الزواج  واضح  وبشكل  القرية  جمتمع  يف  وإنترش 
أو  الداخيل(- كام مر ذكره-  )الزواج  العم  بنت  من 
رشوطًا  اليتطلب  الذي  باألقارب  األقــارب  زواج 
أنواع  وجود  من  اليمنع  ذلك  إن  اال  مطاليب،  أو 
وزواج  الغريب  من  ــزواج  ال منها،  للزواج  أخــرى 
الفصل وزواج اإلتفاق والسفطة واخلطف )النهيبة(، 
وهناك نمط آخر من الزواج يطلق عليه حمليًا )زواج 
من  الكثري  الغريب  زواج  أمام  وتقف  الكعيدي(. 
اىل عدم وقوعه، ومن  قد تؤدي غالبًا  التي  العقبات 
البنت  إبن عم  احلاصلة من  )النهوة(،  العقبات  هذه 
يريد  ــذي  ال الغريب  الشخص  ملنع  )املخطوبة(، 
سواًء  ببناهتم  أحق  هم  العم  فأبناء  منها،  ــزواج  ال
وللنهوة  الثالثة)21(.  أو  الثانية  أو  األوىل  الدرجة  من 
أقارب  من  الناهي  يكون  أن  منها،  وقواعد  رشوط 
يكون  وأن  أمها،  جهة  من  ال  أبيها  جهة  من  الفتاة 

الناهي أو أحد أقاربه عىل إستعداد عند هنوته بالزواج 
من البنت، وأما إن كان الغرض من النهوة ملجرد املنع 
ماعدا  شخص  أي  اىل  بتزوجيها  احلق  الفتاة  فألهل 
يأخذ  أن  األول  اخلاطب  وعىل  السابق.  اخلاطب 
مجاعة من الوجهاء والتوجه هبم اىل بيت إبن أو أبناء 
عمها لرتضيتهم قبل أن يشيع أمر النهي، وعىل الرغم 
من ذلك فالرئيس الوحدة العشائرية أو العائلة إعطاء 
الفتاة دون إعرتاض أي شخص ما عىل ذلك، وهذا 
عائلتهم،  أو  وحدهتم  لرئيس  إحرتامهم  عىل  يدل 
إلعتقادهم إن هؤالء اليعطوهنا اال ملن وثقوا فيه)22(. 

رسوالً  الناهي  إرســال  طريق  عن  النهوة  وتتم 
من  ــزواج  ال عىل  املوافقة  بعدم  نبأ  املنهي  اىل  حيمل 
البنت التي تقدم خلطبتها، فإن إمتنع فيها، واال إضطر 
ذلك  فعند  النهوة،  عليه  يواجهه شخصيآ ويكرر  أن 
يقع اخلطيب بني أمرين، أما العدول عن العمل وإما 
وإما  السبل،  بكل  الناهي  لرتضية  )املشاية(،  إرسال 
اإلستعداد ملالقاة حتفه يف حالة إرصاره عىل الزواج، 
وهلم  الفتاة،  عم  أبناء  قبل  من  مؤكد  أمر  قتله  فإن 
احلق بذلك، ومن بعدها يقومون بإرسال مجاعة من 
)دية(،  فصل  وتأدية  للرتضية  واألجاويد  الوجهاء 
ذلك القتيل اىل أهله وعشريته بعد حضورهم اىل دار 
القتيل مع عدم اإلعتذار، والسبب يف ذلك يعود اىل 
إن القاتل أهنى القتيل قبل الزواج بقريبته. وقد وجد 
وذلك  ماحيدث  نادرًا  ولكنه  الزواج،  من  آخر  نمط 
)زواج  وهو  ومنازعات،  قتل  من  عليه  يرتتب  ملا 
عداء،  أو  وغرام  عشق  نتيجة  اخلطف  أو  النهيبة(، 
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والزواج هبا دون رضا أهلها لوجود موانع من زواج 
أقارهبا.  أو  أهلها  قبل  أحبها من  التي  بالفتاة  الرجل 
البنت  أهل  جترب  الطريقة  هذه  إن  الرجل  ويعتقد 

إعطائها له أو يرغم الفتاة عىل قبول الزواج منه)23(.

وحتل القضية يف بعض األحيان عند هنب البنت، 
عن طريق إرسال مجاعة من وجهاء القرية اىل أهلها 
تسمى  عذراء  بفتاة  بإعطائهم  وتعويضهم  للتباحث 
)املگبعة(، عوضآ عن بنتهم، أو إعطائهم مبلغًا ماليًا 
يعرف )باحلشم(، ويكون هذا حسب قواعد العشرية 
املنهوب منها، وأكثر العشائر ال ترىض بالفصل إلن 
هذا الزواج يف نظرهم جيلب العار للعشرية، فيقتلون 
إبنتهم والناهب سويًا، السيام إذا ما كانت الفتاة من 
عائلة حمرتمة أو من أحد بيوتات رؤساء أفخاذ القرية 
فصل  ال  احلالة  هذه  ويف  وأقارب،  إخوان  هلا  وكان 
أقارب  لدهيا  يكن  مل  وإذا  إبنهم،  عن  الناهب  ألهل 
بالعشرية فتسوى  أية رابطة  وكانت غريبة ال تربطها 
القضية بموجب العرف العشائري املعمول فيه)24(. 
بسلوكها  اإلشتباه  عند  املــرأة  قتل  ظاهرة  وتسمى 
من  كثري  يف  موجودة  العادة  وهذه  العار(،  )غسل 
الريف  يف  إنتشارًا  أوسع  وكانت  العربية،  البلدان 
التناشز  العراقي)25(. وذلك يعود إلستفحال ظاهرة 

االجتامعي يف تلك املناطق الريفية)26(. 

وشاع بشكل واسع يف جمتمع القرية نمط الزواج 
گصة  )زواج  التبادل  أو  اإلتفاق  بــزواج  املعروف 
بگصة(، ويسمى هبذا اإلسم ألن الرجل يزوج إحدى 
قريبة  أو  بنت  أو  بأخت  تزوجه  مقابل  أخته  أو  بناته 

يف  مؤثر  دور  االقتصادي  للعامل  وكان  آخر،  رجل 
إرساء تقاليد هذا الزواج، وذلك إلنخفاض تكاليفه، 
إمرأة  باملقابل  ويأخذ  قريبته  بإعطاء  املتزوج  يقوم  إذ 
حتديد  بمجرد  وإنام  ذلك،  لقاء  مبلغ  أي  يدفع  وال 
بزواج  أحيانآ  يعرف  ما  وهو  إسميًا  صداقها  مقدار 
الصدق)27(. وكذلك وجد يف القرية )زواج الفصل(، 
أو  العشائرية  الفصول  يف  التعويض  من  كجزء  وهو 
قضايا احلشم، فقد تتفق العشريتان عىل الصلح بينهام 
املقتول  العشرية  اىل  النساء  عىل وفق إعطاء عدد من 

منها أو املعتدى عليها)28(. 

يف  ــزواج  ال هذا  حيصل  الگعيدي(،  )زواج  أما 
زوجته  أهل  مع  الزوج  يقيم  عندما  معينة،  حاالت 
يف مسكنهم، السيام عند افتقار أحد الرجال للذكور 
يف ذريته، فيزوج إبنته لرجل ما، ليكون بمثابة إبن له 
يسانده يف جممل نشاطاته االجتامعية واالقتصادية، إال 
إن ذلك نادرًا ما حيدث، إلن أهل القرية يرون إنه من 
املخجل عىل الرجل أن يعيش حتت رمحة أب زوجته 
إليه نظرة احتقار ويعدونه شخصًا ضعيفًا  وينظرون 
غري قادر عىل تكوين بيت من جهده. وجد يف القرية 
نمطان من الزواج الثانوي، النمط األول هو الزواج 
من أخت الزوجة املتوفاة وقد فضل أهل القرية هذا 
النمط من الزواج، إذ إن أخت الزوجة املتوفاة تكون 
رعايتها ألبناء أختها أفضل من رعاية الزوجة الغريبة 
هلم، وكذلك احلال بالنسبة للنمط اآلخر من الزواج 
املتوىف،  أخيه  بزوجة  الرجل  زواج  وهو  الثانوي، 
الزوج  رعاية  من  أفضل  أخيه  ألبناء  العم  فرعاية 
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الغريب هلم)29(. ويضاف اىل أنواع الزواج التي سبق 
السفطة(  )زواج  هو  الــزواج  من  آخر  نوع  ذكرها، 
إحدى  أو  إبنته  أحدهم  هيب  وبموجبه  أو)اهلبة(، 
للسادة  السيام  هبا،  أهاًل  يراه  ما  شخص  اىل  قريباته 
من ذرية رسول اهلل، للتربك هبم، وأحيانًا لبعض 

اثرياء القرية من أجل العزة واجلاه)30(.

املجتمع  ــاب  أصـ املــديــنــة:  يف  ــزواج  ــ ال ــًا:  ــي ــان ث
بشكل  كربالء  مدينة  وجمتمع  عام  بشكل  العراقي 
امليادين  بعض  يف  النسبي  التغيري  من  جانب  خاص 
األخــرية  املرحلة  خــالل  واالجتامعية  االقتصادية 
التي  السابقة  باملراحل  مقارنة  العثامين،  احلكم  من 
اتسمت بالتخلف والركود يف كثري من جوانب احلياة 
املختلفة، ومع ذلك بقيت حياة املرأة يف املدينة واحدة 
للتطور  أية حماولة  التي مل تشملها  من تلك اجلوانب 

خالل املراحل السابقة)31(.

كانت املرأة يف مدينة كربالء تقيض معظم أوقاهتا 
داخل املنزل، وحتى إذ ما أتيحت هلا فرصة اخلروج 
أقارهبا،  ألحد  الزيارات  لغرض  تكون  أن  أما  فهي 
النساء  وقد خترج  بذلك،  الزوج  هلا  يأذن  أن  رشيطة 
أحيانًا من الدار يف غري هذه الزيارات سواًء لتقديمها 
حضور  أو  أقــارهبــا  أو  جلرياهنا  املآتم  يف  التعازي 
املناسبات الدينية واالجتامعية أو الذهاب اىل احلاممات 
الشعبية. وقد عاشت يف عزلة تامة عن الرجال حتى 
داخل بيتها، إذ كانت تقيم يف أماكن خاصة من البيت 
األماكن  هذه  يف  يفتح  وال  هبم،  اإللتقاء  واليمكنها 
نابع  الطريق، وهذا بطبيعة احلال  أي منفذ يطل عىل 

التي كانت سائدة حينذاك، والتي كانت  الثقافة  عن 
عن  كثريًا  الختتلف  اجلوهري  مضموهنا  حيث  من 
املرأة  يف  ترى  التي  والدينية  العشائرية  املنطلقات 
رمزًا للعز والرشف، مما أستدعى املحافظة عليها بأي 
ثمن كان. وتشري الدالئل التارخيية اخلاصة بموضوع 
إن  اىل  األخري،  العثامين  اإلحتالل  فرتة  خالل  املرأة 
دورها  يتجاوز  يكن  مل  كربالء  مدينة  يف  املــرأة  دور 
األوالد،  وتربية  املنزل  شؤون  وإدارة  األرسة  داخل 
األعامل  منهن  البعض  مارست  األحيان  بعض  ويف 
إختلفت  مسامهتها  إن  إال  االقتصادية،  والنشاطات 
بإختالف وضعها يف املدينة، فنساء الطبقات العليا مل 
يكنَّ مطالبات بالقيام بنشاطات إقتصادية كتلك التي 
متارسها النساء يف الطبقات الوسطى والدنيا كعملهن 
يف صناعة الغزل املنزيل واخلياطة، وهلذا إنرصفن اىل 
يف  اإلفراط  مثل،  اخلاصة  النسوية  شؤوهنن  مزاولة 

إقتناء املالبس املختلفة واملجوهرات وغريها)32(.

التقليدية اخلاصة بمراسيم  ويبدو إن اإلجراءات 
الزواج يف املدينة الختتلف كثريًا عن مثيلتها يف الريف، 
اليكون  فعندما  البسيطة،  اإلختالفات  بعض  ماعدا 
للفتى إبنة عم يتزوجها، يفتش له أهله عن فتاة تتمتع 
بالسمعة الطيبة، لتكون رفيقة حياته املستقبلية. متثلت 
الفتاة  عن  بالسؤال  للخطبة  التمهيدية  اإلجــراءات 
وعن مستواها الطبقي، لكي تكون مالئمة ألطباعهم 
التوصل  وبعد  وتقاليدهم،  وعاداهتم  وأفكارهم 
الشاب  – أخت(  النساء)أم  تتفق  املرجوة  النتائج  اىل 
فيذهبن  املعنية)33(.  الفتاة  خطبة  عىل  أقاربه  من  أو 
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من  بالزواج  قريبهن  رغبة  ويطرحن  الفتاة  أهل  اىل 
إبنتهم، وتكون هذه اخلطوبة بمثابة إختبار ملوافقة أو 
رفض الطرف الثاين )أهل البنت(، أو حماولة التعرف 
هبا،  سابقة  معرفة  هناك  تكن  مل  إن  قرب  عن  عليها 
العرض،  ذلك  الفتاة  أهل  يرفض  أن  املحتمل  ومن 
معرفة  بالرجل  معرفتهم  لعدم  أما  معينة،  ألسباب 
مل تكن جمربة  إن  بالزواج  الفتاة  أو عدم رغبة  عميقة 
عىل ذلك، وقد متهل عائلة البنت أيامًا قالئل للتأكد 
الشاب  ونسب  وسمعة  حياة  طبيعة  عن  والسؤال 

املتقدم للزواج منها)34(. 

إلخبار  يعدن  النساء،  بني  املوافقة  متت  إذا  أما 
)املشاية(،  الوجهاء  من  وفد  ليتهيأ  بذلك،  الرجل 
بينهم،  فيام  احلوار  ويدور  الفتاة،  أهل  اىل  بالذهاب 
وقد تتم املوافقة عىل الزواج أو ال تتم، ويعود سبب 
الصداق  مقدار  حول  أحيانًا  إختالفهم  اىل  ذلــك، 
الفتاة  ذوو  حيدد  املوافقة،  حصلت  إذا  أما  )املهر(، 
ليدفع  والغائب(،  واملتأخر)احلارض  املتقدم  املهر، 
رسمية  بوثيقة  بعد  فيام  املتأخر  ويسجل  منه  املتقدم 
يف املحكمة الرشعية، ويف العادة اليرى الرجل الفتاة 
أهل  ويستلم  زفافه)35(.  ليلة  يف  إال  سيتزوجها  التي 
ثم  ومن  الفاحتة،  سورة  قراءة  بعد  إبنتهم  مهر  الفتاة 
يقرر يوم من قبل أهل الفتى إلحضار نيشان اخلطوبة 
مع  الذهبية  احللقة  عن  عبارة  والنيشان،  للبنت، 
وساعة  قامش  قطعة  الغالب  يف  حتوي  التي  )اللفة(، 
وشيشة  رقي  وصابونة  وليفة  مكياج  وعلبة  يدوية 
عطر، ويف املقابل يرسل أهل الفتاة اىل الرجل كذلك 

مرور  وبعد  به،  اخلاصة  املالبس  من  وبعضًا  احللقة 
العروس  أهل  يكون  تقريبًا،  الشهر  التتجاوز  فرتة 
أكملوا  قد  العريس  أهل  مع  والتشاور  وباإلشرتاك 
املعدة  الغرفة  العروس )اجلهاز(، وأرسلوه اىل  أثاث 

هلا يف بيت الزوج)36(.

يف  وهو  الطرفني،  قبل  من  ــزواج  ال موعد  حيدد 
األثنني(،  )ليلة  أو  اجلمعة(،  )ليلة  أما  يكون  العادة 
وأهل  الريف  أهل  من  كل  إعتاد  الليلتان  وهاتان 
والرش  النحس  من  خوفًا  فيهام  الــزواج  عىل  املدينة 
املقرر  اليوم  ويف  الزوجني.  عائلتي  يصيب  قد  الذي 
للزفاف، تذهب جمموعة من النساء من أقرباء الرجل 
بيتها  اىل  وإحضارها  تزيينها  إلكامل  الفتاة  أهل  اىل 
اجلديد سريًا عىل األقدام، أما إذا كان الطريق طوياًل 
فيجلبن معهن حينذاك كريس جيلسن عليه العروس 
لتسرتيح يف وسط مظاهر البهجة والرسور، إذ يتألف 
موكب الزفاف من النسوة، حتمل اآليت حتمل إحداهن 
ليزغردن  الشموع،  حيملن  وإثنان  العروس  مــرآة 
املعروفة مثل:  ببعض األهازيج  األخريات وهيزجن 
يافالن جبنة عروسك مو ببالش بفلوسك، وجبناهه 
وإجت ويانة من شيل الزلف تعبانة وغريها، وهكذا 

تنتهي املسرية ببيت العريس)37(.

املذكور  البيت  باب  عند  العروس  وصول  وعند 
ترفس بقدمها )اللكن(، وهو إناء مملوء باملاء يستخدم 
لغسل األيدي واألرجل، فتسكبه يف فنائه وتعربه ثم 
الذي  املطبوخ  غري  الرز  طبق  يف  اليمنى  يدها  تضع 
اىل  بعد  فيام  وتضيفه  العريس  قريبات  إحدى  حتمله 
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العائلة  اىل  الربكة  جيلب  لكي  املوجود  الــرز  كيس 
حسب إعتقادهم، ويذبح عند قدميها وهي ماشية يف 
أو دجاجة، ويعد ذلك )جتراد  الدار خروف  صحن 
نتيجة  يصيبها  أن  املتوقع  واألذى  الرش  إلبعاد  دم(، 
زفة  وأمــا  عريسها)38(.  حساد  أو  حسادها  لغيض 
القيام هبا متمثلة  العريس، يسبقها إجراءات اعتادوا 
حسابه  عىل  وذويــه  أصدقائه  مع  احلــامم  اىل  بذهابه 
حكرًا  معينة  زمنية  لفرتة  احلامم  يستغل  إذ  اخلاص، 
اجلديدة،   العرس  مالبس  يلبس  ثم  وألصدقائه،  له 
ليتوجه بعد ذلك اىل داره مع من رافقه يف زفة شعبية 
بالزغاريد )اهلالهل(، فرحًا  النسوة  حيث تستقبلهم 

وابتهاجًا هبذه املناسبة)39(. 

يقيم أهل الزوج مأدبة عشاء أوغداء هلذه املناسبة 
ويف  إليها.  واجلريان  واألصدقاء  األقارب  دعوة  يتم 
رجل  جيلس  غرفتها  العروس  دخول  وعند  املساء 
بني  القران  عقد  مراسيم  إلكامل  الباب  عند  الدين 
أيام  لسبعة  العروسان  يظل  العادة  ويف  العروسني، 
طيلة  البيت  العروس  تفارق  وال  عمل  دون  من 
هتاين  لتقبل  اخلروج  فبإمكانه  الرجل  أما  املدة.  هذه 
إنتهاء  وبعد  واألصدقاء،  األقارب  من  إليه  وفد  من 
والده  وبصحبة  زوجته  مع  الزوج  خيرج  الفرتة  هذه 
 ،البيت أقرب مرقد آلل  اىل  للذهاب  ووالدته 
أو اىل رضيح اإلمام عيل أو أحد أبنائه )عليه وعليهم 
السالم(، إلداء مراسيم الزيارة، ومن ثم يطلب أهل 
لتناول  احلضور  وأهله  وزوجها  إبنتهم  من  الفتاة 
وبذلك  دارهــم،  يف  املقامة  العشاء  أو  الغداء  وليمة 

أيام  الفتاة خالل  يكرسون الطوق الذي رضب عىل 
رجل  )بفك  العملية  هذه  وتسمى  السبعة  الــزواج 

العروس( أو )كشف الوجه()40(.
العادات والتقاليد على  تاأثير  الثاني:  المبحث 

تعليم المراأة الكربالئية.

عام  منذ  العثامنية  الدولة  حوزة  يف  العراق  ظل 
)1534م( وحتى عام )1918م(، فكان خالل تلك 
اإلسالمية  األقطار  مجلة  من  واحدًا  املظلمة  القرون 
التابعة هلا، والتي ختضع يف إدارهتا وتسيري شؤوهنا اىل 
مشيئة الباب العايل يف أغلب األحوال والظروف)41(.

ماض  هلا  التي  البلدان  من  العراق  كان  أن  فبعد 
بغداد  كانت  أن  وبعد  واملدنية،  احلضارة  يف  عريق 
أصبحت  العلم،  ومنارة  العباسية  اخلالفة  عاصمة 
هذه البالد مركزًا ثانويًا من مراكز الدولة، وباتت يف 
العهود العثامنية يف حالة يرثى هلا من التأخر العلمي 
العلم  فيها من معاهد  يعد  مل  الثقايف، حتى  والتقهقر 
سوى اجلوامع واملدارس، واقترص التدريس فيها عىل 

شؤون الدين وما يتصل به من علوم أخرى)42(.

وملا كان العثامنيون من السنة حنفيي املذهب، فقد 
ساروا يف العراق عىل تأييد املذاهب السنية األربعة، 
الذي  الشيعي  للمذهب  رعايتهم  ذلك  من  مستثنني 
كان  فلقد  البالد.  من  األكرب  اجلانب  أتباعه  يشكل 
املدارس  بتأسيس  يقومون  األدوار  خمتلف  يف  الوالة 
ويوقفون هلا األوقاف اخلريية، يف حني كانت الطائفة 
عن  بعيدًا  هبا  اخلاصة  املدارس  بإنشاء  تقوم  الشيعية 
يف  معتمدة  بل  املالية،  مساعدهتم  أو  الوالة  تشجيع 
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أموال  من  هلا  ومايرد  الرشعية  احلقوق  عىل  ذلك 
الرتكات واألوقاف والتربعات واهلبات التي يقدمها 
املــدارس  هلــذه   ،البيت ال  أتباع  من  املحسنون 

الدينية)43(.

عرش،  التاسع  القرن  يف  العراق  يف  الثقافة  كانت 
احلكومة  مارسمته  أوهلام  متوازيني،  خطني  يف  تسري 
ويعد  الطلبة.  لتعليم  الرسمية  ــدارس  امل بتأسيس 
مقدمة  يف  )1869-1872م(،  باشا  مدحت  الوايل 
يف  والثقافية  التعليمية  احلركة  حضيت  الذين  الوالة 

عهده ببعض الرعاية واإلهتامم)44(. 

لكل  الئقون  ))األهلون  بقوله:  ذلك  اىل  وأشار 
التقدم عند  تعليم وإهنم يستطيعون أكثر من غريهم 
العثامنية يف  الفرصة((، وقد أصدرت احلكومة  توفر 
الذي  العام  املعارف  قانون  1869م(،  أيلول   20(
الرسمي  للتعليم  كامل  مدين  نظام  بموجبه  تأسس 
الذي  الثاين فهو  أما اخلط  للدولة مبارشة)45(.  التابع 
يمثل التعليم غري الرسمي وهو التعليم الديني املتمثل 

بـ )الكتاتيب(، املنترش يف أغلب مدن العراق)46(.

العراق  مدن  من  كغريها  كربالء  مدينة  وكانت 
هذا  عىل  واألديب  العلمي  حتصيلها  يف  تعتمد  التي 
النوع األخري من التعليم وهو الشكل الوحيد ألنامط 
التعليم فيها منذ السيطرة العثامنية عىل العراق وحتى 
كربالء  مدينة  يف  الكتاتيب  وبقيت  )1917م(  عام 
يف  املدارس  بفتح  هيتموا  مل  العثامنيني  إلن  حاهلا  عىل 

املناطق الشيعية)47(.

يف  التعليم  يتوىل  من  عىل  املــلــة)48(.  لفظ  أطلق 
كربالء  مدينة  يف  إنتشارها  أصبح  التي  الكتاتيب، 
أمرًا ملحوظًا يف ظل وجود رجال الدين واهتاممهم 
تأديب  امللة بصالحيات واسعة يف  هبا)49(. وقد متتع 
عىل  حرصآ  بالعصا  الرضب  اىل  باللجوء  الصبيان، 
إداء الواجب واإللتزام باهلدوء، والذي خوهلم بذلك 
اآلباء، إذ إن األب كان يقود إبنه اىل الكتاب وبعد أن 
إبني  قائاًل: ))هذا  امللة عىل اإلجور خياطبه  يتفق مع 
لك منه اللحم ويل منه العظم((، أي إن اآلباء كانوا 
ألوالدهم،  األول  املهذب  )امللة(،  املعلم  يف  يرون 
ويعطونه احلق عىل تأديبهم ومعاقبتهم بأقسى العقوبة 
أداء  قرصوا يف  أو  واألدب  الترصف  أساؤوا  إن هم 

واجباهتم)50(. 

عــددًا  املدينة  ومتعلمي  مثقفي  من  عــدد  ــام  أق
مدرسة  منها،  فيها  الصبية  لتعليم  الكتاتيب  من 
شيخ  ومدرسة  الكص،  حملة  يف  الرتكي  عيل  الشيخ 
كايف  الشيخ  ومدرسة  حسني،  سيد  حملة  يف  عليوي 
حربية  أبو  جــواد  حممد  ومدرسة  الطنبي،  حملة  يف 
أول  أفتتحت  العذاري.  حمالت  يف  حاليًا  تقع  التي 
عام  يف  كربالء  مدينة  يف  حكومية  إبتدائية  مدرسة 
)1917م(، وموقعها حاليًا عىل اجلانب الرشقي من 
مستشفى كربالء القديم، وكان التدريس فيها باللغة 

العربية)51(.

إليها  التعليم  يصل  فلم  الريفية،  املناطق  يف  أما 
وظل أطفاهلم بعيدين عن تلك الكتاتيب واملدارس، 
واقترص عىل بعض أبناء الشيوخ واملالكني، وكان يتم 
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تعليمهم بطريقة بدائية، عن طريق قيام رجال الدين 
هذه  وتسمى  الكريم  القرآن  قــراءة  الصبية  بتعليم 
هو  التدريس  مكان  ويكون  )األبجدية(،  بـ  الطريقة 

مضيف الشيخ. 

من  ينبع  الريف  يف  التعليم  إنتشار  عرقلة  وإن 
فلسوء  واإلجتامعية،  اإلقتصادية  البالد  مشاكل 
الصعبة،  املعيشية  والظروف  اإلقتصادي  الواقع 
األرض  يف  معه  أبنائه  تشغيل  اىل  الفالح  يضطر 
الزراعية بدالً من إرساهلم اىل الكتاب، وكثريًا ما كان 
يعمد أولئك املالكني اىل ما حيول دون إنشاء مدارس 
ال  املتعلم  الفالح  إن  إلعتقادهم  وذلك  قراهم  يف 
الفالح  التي يستغلون هبا  بالسهولة  يمكن إستغالله 
اجلاهل، وإلن املدرسة حترمهم من األيدي العاملة يف 

حقوهلم)52(.

األخرى  هي  كانت  فقد  املرأة،  تعليم  خيص  وما 
يف  الرجال  تعليم  فرصة  من  أقــل  تعليمها  فرصة 
خلضوعها  وذلــك  الريف،  يف  وإنعدامها  املدينة، 
لتقاليد صارمة يف تعلم القراءة والكتابة، كون الكتابة 
إفسادها،  اىل  املجتمع  نظرة  حسب  تؤدي  والقراءة 
إلغــراض  خالهلا  من  توصلت  تعلمتها  إن  إلهنــا 
مشينة، إلن اإلنسان يبلغ بكتابته يف أغراضه اىل غريه 
ما اليبلغه برسوله، وإلن الكتابة أخفى من الرسول، 

فكانت أبلغ يف احليلة وأرسع يف املكر واخلداع)53(.

مدينة  يف  املرأة  وضع  إن  القول  يمكن  هذا  وعىل 
كربالء كان غاية يف التأخر، بسبب ضغط احلياة عليها 

من مجيع اجلهات، ومل يكن لتعليمها شيئًا يذكر، وإن 
كانت هناك بعض الكتاتيب التي تقوم بإدارهتا بعض 
الطبقات  بنات  الغالب  يف  فيها  يعلمن  )املاليات(، 
العليا والوسطى القرآن الكريم وإصول الدين، وهذا 
التي  املدينة  هذه  يف  الــرضورة  حتتمه  احلــال  بطبيعة 
املاليات  وجود  من  الشيعة،  من  هم  سكاهنا  أغلب 
 ،الاليت يقرأن قصة مقتل اإلمام احلسني وأهله
كربالء  واقعة  فيها  يستذكر  التي  العزاء  جمالس  يف 
تقيمها  والتي  األخرى،  األشهر  يف  أو  حمرم  شهر  يف 
بآل  اخلاصة  املواليد  قراءة  عن  فضاًل  املدينة،  نسوة 
ومهام  املختلفة.  النسوية  املناسبات  يف   ،البيت
يكن من أمر فإن كتاتيب البنات عىل قلتها أقيمت يف 
بيوت املاليات، وهي جتري عىل نفس النمط املتبع يف 
يشمل  والذي  بسيط،  إختالف  مع  الصبيان  كتاتيب 

تدريبهن عىل بعض األعامل اليدوية)54(.
المبحث الثالث: تاأثير العادات والتقاليد على 

مالب�ض المراأة الكربالئية.

من  كربالء  مدينة  ريــف  يف  ــرأة  امل ــدت  ارت مهام 
مالبس حمتشمة او وضعت عىل رأسها وشاحًا، فال 
من  اجلسد  عىل  السوداء  العباءة  ستار  اسدال  من  بد 
القدم. فقد متثلت مالبسها  الرأس حتى امخص  قمة 
ثوب طويل وعباءة خاصة هبا تضعها  العادة من  يف 
عىل رأسها لتتدىل حتى أمخص قدميها، وهي واسعة 
)الشيلة(،  يسمى  للرأس  وغطاًء  أسود،  لون  وذات 
أو )الفوطة(. اذ يكثر هذا التقليد يف املناطق املقدسة، 
مثل حمافظتي كربالء والنجف، ويف القرى واألرياف 
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بلوهنا  صمياًم  عراقيًا  زيًا  متثل  العباءة  وألن  ايضًا. 
املختلفة  وألواهنا  للنساء،  بالنسبة  الداكن  االســود 
متعة  التنقيب يف خفاياها  كان  فقد  للرجال،  بالنسبة 
انواع  عىل  معلومات  من  احتواه  ملا  فائدة،  تشوهبا 
ارتداء  وان  ارتدائها.  وتفاصيل  وأزماهنا  العباءات 
املرأة  فقد كانت  القدم،  منذ  امر معروف  العباءة هو 
تلبسه حتتها من  العباءة لتخفي ما  الكربالئية ترتدي 
مالبس، كام اهنا تغطي الطفل الذي حتمله  وحتميه من 
الغبار والشمس، وقد ختفي حتتها اغذية او حاجيات 
وهناك  السوق.  يف  او  لآلخرين  زياراهتا  يف  حتملها 

سبب مهم الرتداء العباءة وهو التسرت)55(. 

اجلمل  وبــر  من  مثاًل  الشتائية  العباءة  وتصنع 
االخرى  العباءات  اما  حاليًا،  نادرة  وهي  الطبيعي، 
غزول  مع  املخلوط  اجلمل  وبر  من  بعضها  فيصنع 
وتصنع  احلرير  من  أو  األغنام  صوف  من  او  اخرى 
الذي  الفرنيس  »الكلبدون«  من  االنـــواع  افضل 
يتكون من خيوط من الفضة مطلية بالذهب ويسمى 
خيوط  وجود  اىل  باالضافة  الذهبي«،  »الكلبدون 
وهي  الفيض«  »الكلبدون  تسمى  املائة  يف  مائة  فضة 

نادرة)56(.

اىل  األحيان  من  كثري  يف  الريف  يف  النساء  ومتيل 
باحلناء  أيدهين  ختضيب  خــالل  من  نفسها،  تزيني 
يعرف  والــذي  اجلاف  اجلوز  بقشور  الشفاه  وصبغ 
)بكحل  املعروف  بالكحل  ويكتحلن  )بالديرم(، 
وإختذن  الذهبية،  احليل  من  بعضًا  ويلبسن  احلجر(، 
من الوشم كواسطة للجامل، ويتم ذلك عىل يد إمرأة 

متخصصة تقوم برسم أشكال خمتلفة عىل جسد بعض 
النسوة بإستخدام اإلبرة مع مسحوق تستخرجه من 
السواد الذي حييط بقدر الطعام وتعرف هذه الطريقة 

القديمة )بالدك()57(.

ونساًء  ــاالً  رج ــاف  األري سكان  كــان  ما  وغالبًا 
اليرتدون األحذية، أي إهنم يسريون حفاة األقدام، 
وإرتداها البعض منهم يف مناسبات خاصة كزيارهتم 

املدينة أو مراجعتهم لدائرة رسمية أو غري ذلك)58(.

املرأة  املرأة احلرضية مع مالبس  تشاهبت مالبس 
الريفية املتمثلة بالثوب العريض والعباءة ذات اللون 
وغطاء  احلرير  أو  الصوف  من  املصنوعة  األســود 
الرأس )الفوطة( أو )الشيلة(، فضاًل عىل ذلك، فقد 
ارتدت البعض منهن اللباس املعروف )باهلاشمي(، 
وهو عبارة عن ثوب واسع فضفاض ذي أكامم وذيل 
طويل ترده عىل رأسها من جهة اخللف مصنوع من 
النييل  أو  األسود  أو  باألمحر  ملون  جدآ  رقيق  قامش 
بالكلبدون  األمــام  جهة  ومن  األكــامم  من  مزحرف 
)خيوط ذهبية وفضية(، بأشكال نباتية مجيلة، ويلبس 
يف العادة فوق املالبس يف مناسبات خاصة كاألعياد، 
منه،  السادة  األســود  اللون  ذا  والسيام  املآتم  يف  أو 
هو  كام  وإطاللتها  بزينتها  املدينة  يف  املرأة  واهتمت 
احلال عند املرأة يف املجتمع الريفي. أما مالبس املرأة 
املرأة  مالبس  مع  تشاهبت  األخــرى  فهي  اليهودية 
املسلمة يف مدينة كربالء املتمثلة بالثوب الطويل ذي 
إرتداء  للرأس، فضآل عن  الزاهية مع غطاء  األلوان 
املدينة  أو  الريف  يف  والــرجــال  النساء  من  اليهود 
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لألحذية املحلية الفاخرة أو املستوردة، وذلك بحكم 
مواردهم العالية، واحتكاكهم بباقي املدن  اإلقليمية 

واألجنبية أحيانًا)59(.

الخاتمة

لكل  حتتية  بنية  والتقاليد  األعــراف  هذه  مثلت 
بناء إجتامعي وقد أثرت جمموعة من العوامل يف بناء 
من  املرحلة  هذه  يف  كربالء  ملدينة  االجتامعية  البيئة 
العشائري   اإلستقرار  أمهها  من  االجتامعي،  تارخيها 
حالة  القبيلة  اىل  باإلنتامء  الشعور  ظاهرة  شكلت  إذ 
من األمن واإلطمئنان ألفرادها، وأظهرت الدراسة 
وتنترش  والتقاليد  العادات  عربية  كربالء،  مدينة  إن 
وممارساهتم  سكاهنا  شامئل  يف  العروبة  مظاهر  فيها 
والكرم  والنخوة،  القبلية،  فالعصبية  االجتامعية، 
اجلار  ومحاية  واإللتجاء  والدخالة  الضيافة  وحسن 
إستمرت  واجلـــربوت  والــقــوة  والتسلط  والفزعة 
وسامهت  ألفرادها،  االجتامعي  السلوك  يف  ظاهرة 
أساسية يف حتديد ورسم سلوك وأخالق  قيم  ثالث 
وقيم  والعشرية،  البداوة  قيم  وهي  واجلامعة  الفرد 
وشكلت  واملدنية،  احلداثة  وقيم  واملذهب،  الدين 
الشيعية جزءًا من احلياة  الدينية  الشعائر واملامرسات 
الثقافية واالجتامعية لسكاهنا. مّيز املجتمع الكربالئي 
كثريًا بني املرأة والرجل، ويسجل يف تقاليده انحيازًا 
األنثى.  حساب  عىل  الرجل  جانب  إىل  واضــحــًا 
ويمكن االشارة إىل أبرز الصفات التي تلحق بالنساء 
العشائري  الطابع  ذات  كربالء  مدينة  يف  والفتيات 

والديني:

- عورة، جيب أال يسمع صوهتا أو يشاهد شعرها، 
وأن تلبس لباسًا معينًا.

بعبارة  أسمها  فيسبق  أدنــى،  بشكل  هلا  ينظر   -
»حاشاك املرة«، أي حاشاك املرأة.

لفض  كهدية،  العشائري  الفصل  يف  تستخدم   -
النزاع.

- دائام تكون يف خانة اخلطأ، حتى وإن تعرضت 
املرأة يف حني يعفى  أو  الفتاة  اذ تعاقب  لالغتصاب، 

عن اجلاين.

وقت ألهنا  بأرسع  تزوجيها  جيب  للعار،  جالبة   -
قد جتلب العار للعائلة، واألمر اخلطر أن الترشيعات 

هي التي رسخت مبدأ أن البنت عار.
الهوام�ض
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.33
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والنرش  للطباعة  الرافدين  احلديث، ج1، ط7، 
-43 ص  ص  2008م،  بريوت،  والتوزيع، 

.44
يف ( 5) دراسة   - العراقية  القرية  اخلياط،  جعفر 
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1971م، ص ص 53-52.

احلياة ( 10) الشمري،  كريم  سامي  حممد 
)1932-1958م(  احللة  لواء  يف  االجتامعية 
دراسة تارخيية، رسالة ماجستري)غري منشورة(، 
كلية الرتبية، جامعة بابل، 2012م، ص ص67 
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2006م، ص ص 130-129.



اأثر العادات والتقاليد على المراأة الكربالئية 1831 – 1914م

100

السابق، ( 23) املصدر  النجفي،  عيل  حسني 
ص140.

السياسية ( 24) األوضاع  عمري،  خرب  سامل 
احللة  يف  واالقتصادية  واالجتامعية  واإلدارية 
)غري  ماجستري  رسالة  1920-1932م، 
جامعة  رشد(،  )إبن  الرتبية  كلية  منشورة(، 

بغداد، 2010م، ص 132.
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و�سائل الإعالم في مدينة كربالء المقد�سة 1914-1968م

الملخ�ض

الصحافة الكربالئية تاريخ كبري إذ واكبت فيه املدن العراقية والعربية الكربى كبغداد والبرصة واملوصل، إذ 
بدأت الصحافة فيها منذ أكثر من مائة عام، وتنوعت بصورة كبرية شملت أغلب اآلدب واملعارف، ملا عرف 

عن أهل كربالء من حمبتهم للعلم والثقافة وميلهم نحو األدب والشعر.

ومهوم  مشكالت  عرضت  أهنا  إالّ  عدة  مشاكل  من  معاناهتا  من  الرغم  عىل  الكربالئية  الصحافة  نجحت 
املدينة، وتركت لنا شهادات تارخيية ال يمكن أن يستغني عنها أي باحث عن تاريخ كربالء السيايس واألقتصادي 

واإلجتامعي احلديث واملعارص.

الكلامت املفتاحية: اعالم، صحافة، كربالء، ثقافة

Media outlets in the holy city of Karbala 1914-1968 AD

Prof.
 Kifah Ahmed Mohammed Al-Najjar
College of Arts - Baghdad University

 
Abstract

The Karbala press has a great history, as it accompanied the major Iraqi and Arab cities such 
as Baghdad, Basra, and Mosul. The press began in this city in more than a hundred years ago, 
and it varied greatly that included most forms of literature and knowledge, due to what was 
known about the people of Karbala about their love for science and culture and their inclination 
towards literature and poetry.

The Karbala press succeeded in spite of its suffering from several problems, but it presented 
the problems and concerns of the city, and left us historical testimonies that no researcher of the 
modern and contemporary political, economic, and social history of Karbala can indispensable.

Key words: Media, press, Karbala, culture.
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المقدمة

أي  يف  احلضارة  صور  من  صورة  الصحافة  ُتعّد 
تشيد  التي  األركــان  أعظم  من  »ركــن  إهنا  بل  بلد، 
عنها  قال  مثلام  والعمران«)1(  احلضارة  دعائم  عليها 
نابليون بونابرت، فالصحافة إذن مقياس من مقاييس 
احلضارة والتمدن والرقي االجتامعي والسيايس، وإذا 
فعلينا  بلد أو حضارة،  أو  أمة  تاريخ  أردنا دراسة  ما 
البحث عن صحافتها وتفاعلها مع املجتمع وقدرهتا 
تكمن  هنا  ومن  فيه،  والتأثري  بحركته  التأثر  عىل 
وقبل  كربالء،  الصحافة يف  تاريخ  البحث عن  أمهية 
البدء بتفاصيل البحث علينا إعطاء ملحة رسيعة عن 
إصدار  بدأ  فقد  وتطورها،  العراقية  الصحافة  نشوء 
أصدر  إذ  )1869م(،  عام  منذ  العراق  يف  الصحف 
بـــاشـــا)1869-1872م(  مدحت  العثامين  ــوايل  ال
جريدة الزوراء، وأخذت الصحف العراقية باالزدياد 
بعد عام 1908م اي بعد تويل مجاعة االحتاد والرتقي 
احلكم يف الدولة العثامنية عام1809، وأصبح هناك 
إقباٌل من قبل املواطنني عىل تلك الصحف وقراءهتا، 
ــايل؟  احل باملعنى  صحافة  هناك  كانت  هــل  لكن 
واجلواب، ان الصحافة يف ذلك الوقت مل تكن أكثر 
الدين  خري  أكده  ما  وهذا  وأشعار  أدبيات  جمرد  من 
قال:  إذ  العراقية  الصحافة  رواد  أحد  وهو  العمري 
بل  يذكر،  القلم يشء  أرباب  من  العراق  يكن يف  »مل 
املدح  يف  الصحف  مقام  يقومون  شعراء  هناك  كان 

والقدح«)2(.

وبعد تعرفنا عىل مضمون الصحافة العراقية خالل 

مدة احلكم العثامين، ال بد من إعطاء ملحة رسيعة عن 
تطور الصحافة العراقية بعد تأسيس الدولة العراقية 
العراقية  الصحافة  كانت  فقد  1921م،  عام  احلديثة 
واستمرت  العثامين،  املطبوعات  لقانون  ختضع 
قانون  أول  رشع  عندما  1931م  عام  حتى  كذلك 
عهد  ويف  الربيطاين،  اإلنتداب  ظل  يف  للمطبوعات 
اإلستقالل صدر قانون آخر للمطبوعات هو القانون 
رقم )57( لسنة 1933م، وعّدل عام 1934م، ويف 
عام 1954م عدل بمرسوم آخر، واستمر حتى عام 

1958م)3(.

فيه  واكبت  كبري  تاريخ  كربالء  يف  وللصحافة 
والبرصة  كبغداد  الكربى  والعربية  العراقية  املــدن 
واملوصل، فقد بدأت الصحافة فيها منذ أكثر من مئة 
اآلداب  اغلب  شملت  كبرية  بصورة  وتنوعت  عام، 
واملعارف، ملا عرف عن أهل كربالء من حمبتهم للعلم 
أول  عن  أما  والشعر،  األدب  نحو  وميلهم  والثقافة 
التي  »االنتباه«  صحيفة  كانت  فقد  كربالئية  جريدة 
)1914م()4(،  عام  الشريازي  لبيب  السيد  أسسها 
وتوافق ذلك احلدث مع اندالع احلرب العاملية األوىل 
واحتالله،  العراق  عىل  األوىل  الربيطانية  واحلــرب 
العراقي  العام  الرأي  إلثارة  الدورية  تلك  فجاءت 
يف  املشاركة  ورضورة  املحتلني  خطر  من  وتنبيهه 
القتال ضد قوات االحتالل الربيطاين، ولألسف ال 
أية  العراقية  والوثائق  الكتب  دار  أرشيف  يف  يوجد 

نسخة من تلك الصحيفة.

ثم جاءت بعدها )جريدة االتفاق( التي أنشأها يف 
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احلائري، وصدر  الشريازي  مرزه عيل  احلاج  كربالء 
عددها األول يف السابع من )آذار/ 1916م( مطبوعًا 
يف مطبعة حجرية كانت يف كربالء من خملفات الدولة 
العثامنية، ومل تستمر تلك الصحيفة طوياًل)5(، ويبدو 
الربيطانيني.  املحتلني  مقارعة  عىل  اقترص  هدفها  أن 
املحاسن  أبو  حسن  حممد  الشاعر  عليها  أثنى  وقد 

بقوله:)6(

املــذاق اجلنى حلو  ثمر حلو  ــه        ــ أن ــدًا  ــاول جم ملن ح قل 

ــفــاق  وات بــجــد  إالّ  جيتنى  وال         قــبــل  أمـــة  جنته  ــا  م

وكثر إصدار الصحف الكربالئية منذ )1914م( 
وحتى يومنا هذا، ونحن هنا لسنا بصدد تعداد تلك 
كام  ومؤسسيها،  صدورها  تاريخ  وكتابة  الصحف 
تلك  مثل  إىل  تطرقوا  من  أغلب  عند  العادة  جرت 
تلك  حتويه  كانت  ما  عىل  للتعرف  بل  املواضيع، 
الكربالئي  العام  الرأي  يف  تأثريها  ودرجة  الصحف 
واملواضيع املهمة التي تناولتها سواء أكانت سياسية 
الصحف  ــامء  أس بيان  مــع  دينية،  أم  اجتامعية  أم 
واملجالت التي انترشت يف كربالء ومن هم حمرروها 
وكتاهبا. وقد صدرت يف كربالء ثالث صحف رئيسة 

خالل املدة بني 1935-1968م وهي كااليت:

اأوًل: ال�شحف في كربالء للمدة )1968-1935( 

جريدة الغروب 1935م. 1

إعالمية  وسيلة  أول  الــغــروب  جــريــدة  كانت 
كربالئية تصدر بصورة أسبوعية ملدة ثالث سنوات، 
فقد صدر عددها األول يف يوم األربعاء املوافق 22 

ربيع الثاين 1354هـ )24 متوز 1935م( واستمرت 
ورئيس  صاحبها  1938م)7(،  عام  حتى  بالصدور 
أسس  الذي  الصالح،  علوان  عباس  السيد  حتريرها 
مطبعة يف كربالء عام 1935م سميت مطبعة الشباب 
عددًا  الغروب  جريدة  أعــداد  جانب  اىل  وطبعت 
االقتصاد  جملة  من  ــدادًا  وأع واملؤلفات  الكتب  من 
ابرز  من  الصالح  علوان  عباس  ويعد  البغدادية)8(، 
العراقية  الصحف  يف  مقاالته  نرش  الصحافة،  رواد 
كافة وله مؤلفات خطية يف األديان واملذاهب والطب 
رائد  بحرضة  اليوم  نقف  فنحن  وبالتايل  واالجتامع، 
والصحافة  العراقية  الصحافة  ــالم  أع من  وعلم 
الكربالئية الذي ترك لنا عطاءه الثر يف ميادين الفكر 

والثقافة واالجتامع والسياسة.

شغلت إسهامات عباس علوان الصالح اإلعالمية 
العراق  يف  والسياسية  والثقافية  الفكرية  الساحة 
بصورة عامة ويف كربالء بصورة خاصة، فباإلضافة 
الغروب، ساهم يف اصدار  رئاسة حتريره جريدة  اىل 
وهي  1938م  عام  تأسست  التي  األسبوع  صحيفة 
أدبية جامعة، وجريدة املنادي وهي جريدة اسبوعية 
سياسية منحت االمتياز ببغداد يف 17 آذار 1948م. 
وبتاريخ 1950/3/26م أبدل اسمها باسم )األنباء 
املصورة(، بعد أن صدرت منها أعداد كبرية. فضاًل 
يف  وأسلوبه  وثقافته  فكره  يف  حــارضًا  كان  انه  عن 
جريدة الغروب عىل الرغم من انه مل يقدم نفسه باسمه 
التي كتبها كانت  الرصيح، فاالفتتاحيات واملقاالت 
التحليالت  وحتى  التوقيع(  )صاحب  اسم  حتمل 
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السياسية ووصف العالقات الدولية والتقديم الذي 
ينصف فيه كتاب جريدته، كلها تكشف عن مشاركة 

بلغٍه سليمة وأسلوب رصني وثقافة عالية)9(.

بإصدار  الصالح  علوان  عباس  السيد  واستمر 
وبعد  1952م،  عام  حتى  املصورة  األنباء  جريدة 
الوقائع  جريدة  يف  ُعنّي  1958م  متوز   14 ثورة  قيام 
العراقية وتقاعد عام 1978م ومع ذلك نرش مقاالت 
عام  وفاته  حتى  العراقية  الصحف  بعض  يف  عدة 

1994م)10(.

العامة  باألمور  هتتم  الكربالئية  الصحافة  كانت 
الضوء عىل مشكالت كربالء واملدن  للبالد وتسلط 
نرش  عن  تتوان  ومل  مهومهم  وتنرش  منها،  القريبة 
الشكاوى العامة واخلاصة وحثت اجلريدة السلطات 
انتشار  تسبب  كوهنا  املستنقعات  ــدم  هل املحلية 
نفسه  الوقت  يف  ودعت  البعوض،  السيام  احلرشات 
اىل ختفيض أجور املاء وإنشاء )حنفيات( يف الشوارع 

النتفاع الفقراء واملعوزين واملارة منها)11(.

اىل  املختصة  السلطات  ايضًا  اجلريدة  ودعــت 
اذ  نرشاهتا،  احدى  يف  جاء  كام  الصحي،  اإلصــالح 
من  اآلالف  لقدوم  املقدسة  املدينة  أمهية  عىل  أكدت 
املركزية  احلكومة  طالبت   كام  سنويًا،  إليها  الزائرين 
األمور)12(.  بتلك  مبالغ كبرية لالهتامم  اىل ختصيص 
واستقبلت اجلريدة الشكاوى الواردة من أهايل اهلندية 
واملسيب، واعرتضت عىل انتشار حانات اخلمور يف 
التي  األخرى  الصحف  احدى  عىل  وردت  اهلندية، 

مدينة  أهايل  ان  وأكدت  األمور،  تلك  تشجع  كانت 
احلانات  تلك  تنامي  من  اشتكوا  قد  )طوريج()13( 
وطالبت بغلقها)14(. وهذا دليل عىل حرص اجلريدة 

ومؤسسها عىل طهارة املدينة املقدسة وتوابعها.

كربالء  يف  الصحية  األوضــاع  اجلريدة  تابعت 
وألوية جنوب العراق، وركزت عىل  انتشار املالريا 
الرابع  يف  الصادر  عددها  يف  جاء  اذ  النارصية،  يف 
والعرشين من آب 1935م ما نصه: »انترشت املاريا 
وهذا  الفقرية  الطبقات  بني  وباألخص  النارصية  يف 
رئيس  أنظار  فنلفت  اللواء  صحة  إمهال  عن  ناتج 
وخيمة«)15(  العاقبة  واال  احلالة  هلذه  اللواء  صحة 
عن  مهمة  معلومات  طياهتا  يف  الصحيفة  ومحلت 
واالقتصادية  واالجتامعية  الصحية  العراق  أوضاع 
السيام كربالء واملدن املحيطة هبا، وكانت هتاجم كل 
ما تراه من فساد يف الدوائر احلكومية فقد تابعت دائرة 
البلدية وتساءلت عن حجم الرواتب الضخمة التي 
يتلقاها املسؤولون وعن سوء اخلدمات املوجودة يف 

املدينة)16(.

مل تغفل اجلريدة موضوع التعليم وأكدت أكثر من 
املوضوع، وتابعت نرش شكاوى  أمهية هذا  مرة عىل 
املواطنني السيام ما يتعلق بمدارس البنات التي كانت 
عناوينها  احدى  يف  وجاء  صفوفها،  ضيق  من  تعاين 
للبنات(  متوسطة  اىل  وحاجتها  )كربالء  اآليت  اخلرب 
وكتب صاحب املقال قائاًل:»لقد خترجت فتياتنا هذا 
الدراسة  شهادة  وحزن  السادسة  الصفوف  من  العام 
بقطع  بالبدء  دراستهن  اكامل  يؤملن  وكن  االبتدائية 
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وزارة  من  فأمل  العلم  مراحل  من  الثانية  املرحلة 
يف  هلن  متوسط  صف  فتح  امر  يف  هتتم  ان  املعارف 
هذا العام وانا لنأمل ان تلبي هذا الطلب«)17(. وهذا 
اخلرب يفيدنا بأنه مل تكن هناك مدرسة متوسطة للبنات 
عددها  يف  ونرشت  1935م.  عام  حتى  كربالء  يف 
بارزًا  الصادر يف 12 ترشين األول 1935م، عنوانًا 
العلم  طلب  لتقليص  املعارف  وزارة  تسعى  )هل 
؟!!!( وغاية ذلك املقال هو االهتامم بوضع التعليم 
يف كربالء وان الدولة تنفق عىل العلوم يف بغداد فقط 
وال يصل اىل كربالء اال اجلزء اليسري)18(، يف الوقت ان 
املدينة بحاجة اىل فتح مدارس جديدة تواكب الزيادة 
السكانية، اذ بلغ عدد نفوس كربالء لغاية شهر آب 
من  و)7490(  العراقيني  من   )79737( 1935م 

األجانب)19(.

يف  واســعــًا  حيزًا  االجتامعية  املواضيع  شغلت 
صوت  إليصال  الغروب،  جلريدة  الصادرة  األعداد 
للعمل عىل  الرسمية  اىل اجلهات  الكربالئي  املواطن 
حتسني الواقع االجتامعي ألهايل كربالء، فقد ركزت 
خالل  من  املرأة  بثقافة  االهتامم  عىل  املقاالت  بعض 
وتوسيع  الريفية،  املناطق  يف  األمية  ملحو  مراكز  فتح 
املجتمع  من  واسعة  رشحية  لتشمل  التعليم  فرص 

الكربالئي.

 تناولت جريدة الغروب العديد من املواضيع كان 
أمهها املواضيع االجتامعية وركزت عىل املرأة وقانون 
الريف  يف  والثقافة  واجلريمة  واحلجاب  العقوبات 
والتعليم، ومقاالت عن حياة الشعوب واملجتمعات 

والشعوذة والدجل، وكان ابرز كتاب هذا احلقل من 
وعبد  كمونة  املجيد  عبد  املحامي  املجتمعية  املعرفة 
عباس  )هو  التوقيع  وصاحب  االزري،  بك  الكريم 

علوان الصالح()20(.

كربالء  ملكانة  العراقية  احلكومة  أنظار  ولتوجيه 

الدينية لدى املسلمني، فقد طالبت الغروب األجهزة 

األمنية اىل فرض عقوبات شديدة ضد مرتكبي اجلرائم 

عموم  واستقرار  امن  عىل  للحفاظ  أنواعها  بمختلف 

تشهد  التي  الدينية  املناسبات  وحتديدًا  كربالء  مناطق 

املدينة يف أثنائها استقبال أعداد كبرية من الزائرين ومن 

اخلارجني عن  قبل  تستغل من  جنسيات خمتلفة، وقد 

القانون بالتعرض هلم، وهذا يؤثر عىل سمعة احلكومة 

حتسني  يف  تسهم  التي  والسياحية  الدينية  واحلركة 

بل  وحدها  كربالء  ملدينة  ليس  االقتصادي  اجلانب 

لعموم العراق، ولكسب القراء للجريدة فقد تنوعت 

لتشمل اىل جانب ما ذكر مواضيع عن حياة  مقاالهتا 

الشعوب اليومية وبعض ممارسات الشعوذة والدجل 

التي متارس يف بعض تلك املجتمعات وبيان خماطرها 

عىل اإلنسان واملجتمع عىل حد سواء، ولعل ابرز من 

املجيد  عبد  املحامي  املعرفة  من  احلقل  هذا  يف  كتب 

وتوقع  تنرش  التي  االزري  بك  الكريم  وعبد  كمونة 

باسم رئيس التحرير )عباس علوان الصالح( )21(.

توسعت دائرة قراء جريدة الغروب خارج حدود 
لواء كربالء، بعد ان تطرقت بعض أعدادها اىل احلياة 
باريس  يف  العراقيون  الطلبة  يعيشها  التي  اليومية 
واقتصاديًا،  دراسيًا  تواجههم  التي  والصعوبات 
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لتسهيل  حتسينها  عىل  بالعمل  احلكومة  إلشعار 
مهمتهم العلمية)22(.

اذ  األديب،  حضورها  الغروب  جلريدة  كان  كام 
الصايف  امحد  الكبري  للشاعر  قصائد  نرش  عىل  دأبت 
وقصيدة  والشعر(،  )اخلطب  قصيدة  مثل  النجفي 
)الرجعة( التي تتحدث عن حلم الشاعر للعودة اىل 
الطفولة، ومل تغفل اجلريدة نرش العديد من القصائد 
لشعراء آخرين أمثال مجيل صدقي الزهاوي وايليا ايب 

مايض)23(.

مهوم  صفحاهتا  يف  اجلريدة  تلك  محلت  عمومًا 
وكانت  خاصة،  والكربالئي  عامة  العراقي  املواطن 
الكلمة من معنى فلم  سابقة لعرصها بكل ما حتمله 
تتواَن عن نرش أخبار ختص فساد املوظفني اإلداريني 
عىل  التأثري  خالهلا  من  حاولت  ــارزة  ب وبعناوين 
املدينة  يف  العامة  األوضــاع  لتغيري  القرار  أصحاب 
وإنام  املحلية  بالشؤون  اجلريدة  ختتص  ومل  املقدسة. 
العاملية،  وحتى  والعربية  العراقية  بالشؤون  اهتمت 
الوقت  ذلك  يف  اجلريدة  تلك  إصدار  استمرار  وان 
وانتشارها يؤكد عىل وجود فئة كربالئية مثقفة مهتمة 
اجلريدة  الستمرار  حافرًا  ذلك  فكان  األمور  بتلك 

بالصدور يف مواعيدها املحددة.

جريدة الندوة 1941م. 2

الوهاب  مهدي  حممد  السيد  اجلريدة  تلك  أسس 
آل طعمه املوسوي، وهو من مواليد كربالء 1914م، 
طعمه  آل  هادي  سلامن  السيد  كربالء  مؤرخ  وصفه 

حاد  الــرأي  حّر  اهلّمة  عايل  قوي  جليل  »حمام  بأنه: 
العريب  الشباب  ندوة  باسم  أدبية  الذهن أسس مجعية 
أمهها  مطبوعة  عــدة  مؤلفات  ولــه  1941م،  عــام 

حمارضات يف رشح جملة األحكام الدولية«)24(.

يوم  يف  الندوة  جريدة  من  األول  العدد  صــدر 
أيار   3 1360هــــ/  الثاين  ربيع   6 املوافق  السبت 
1941م، واملتصفح لتلك اجلريدة جيدها قد ركزت 
قضية  عــىل  ــدد  ع ــر  آخ وحتى  األول  عــددهــا  منذ 
أسياسية واحدة هي حركة مايس 1941م، واختذت 
لنفسها شعارًا كتب يف صفحتها األوىل بعنوان )املوت 
السيوف خري من املوت حتف األنوف(   حتت ظال 
فأخذت تنرش البالغات احلربية العراقية أثناء احلرب 
العراقية الربيطانية الثانية، ونرشت يف عددها األول: 
والوطن  الدين  عن  للدفاع  األعام  العلامء  »نداءات 
املوسوي  احلسن  ايب  السيد  ــام  اإلس حجة  ــداء  )ن
اىل  العراقي  الشعب  فيه  دعا  الــذي  االصبهاين(«، 
ونداء  الربيطانيني،  ضد  العراقية  القوات  مــؤازرة 
العراقيني  دعا  الذي  الغطاء  كاشف  الشيخ  العالمة 
مايس)25(،  حركة  منارصة  اىل  واملسلمني  والعرب 
وفتوى العالمة السيد عبد احلسني احلجة الطباطبائي 
العراق هو  ان  فيها: »تعلمون  الكربالئي والتي جاء 
قاعدة الدين وعصمة العرب واملسلمني املحتوي عىل 
جيب  الدين  ومعاهد  السام  عليهم  األئمة  مشاهد 
عليه...  األجانب  استياء  من  وصيانته  حفظه  علينا 
اال  والتوفيق  النرص  وما  وأحثكم  ادعوكم  هذا  واىل 
عبد  الشيخ  العالمة  نداء  ونرشت  اهلل«)26(،  عند  من 
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تقي  حممد  الشيخ  اهلل  آية  نجل  الشريازي  احلسني 
فيه:  الكربى، وجاء  العراقية  الثورة  الشريازي زعيم 
»ان الدفاع فريضة إهلية عىل مجيع املسلمني.. وحفظ 
بيضة املسلمني والعتبات املقدسة والباد العراقية من 
الباسل  العراقي  اجليش  ومساندة  الربيطانيني  رجس 
فخامة  رأسها  وعىل  الوطنية  اإلسامية  واحلكومة 

الزعيم السيد رشيد عايل الكياين...«)27(.

وكان للسيد حممد مهدي الوهاب خطب يف مجعية 
الشباب العريب لدعم احلركة وقامت اجلريدة بنرشها، 
وجاء يف احدى اخلطب املنشورة حتت عنوان )لبيك 
العرب  أهيا  االنكليز  ما نصه: »يريد  لبيك(  يا وطني 
األحرار، أهيا املسلمون الغيارى ان يستعمروا بادنا 
وان يستعبدونا وان يصريونا عبيدًا أذالء فهل ترىض 
شيمتكم العربية ومحيتكم اإلسامية؟ وهل يرىض اهلل 

ورسوله عليكم ذلك؟«)28(.

اجلريدة  نرشهتا  التي  ــرى  األخ املواضيع  ومــن 
املتطوعني  أحد  كان  الذي  القاووقجي  فوزي  زيارة 
للقتال ضد االنكليز اىل كربالء وجتمع األهايل حوله، 
والربقية التي أرسلها بعض رؤساء عشائر كربالء اىل 
نرشت  كام  حركته،  يف  ملساندته  الكيالين  عايل  رشيد 
الرابع  يوم  العباسية  احلرضة  يف  عقد  الذي  االجتامع 
واألشعار  اخلطب  ألقيت  وفيه  1941م  ايــار  من 
ضد  احلرب  يف  للمشاركة  ودعوهتم  الناس  إلثــارة 

االنكليز)29(.

هذا  يف  صــدورهــا  أسباب  اجلــريــدة  ووضحت 

العدة  أعدت  قد  اجلريدة  إدارة  »كانت  بان:  الوقت 
اجلمعية  ومقاصد  يتفق  بشكل  اجلــريــدة  ــدار  إلص
عىل  للحصول  جهودا  اإلدارة  بذلت  وقد  وأهدافها 
األدب  أعــام  لبعض  راقية  وأدبية  علمية  مباحث 
العدد  بطبع  فعا  وبدأت  العراق  يف  الثقافة  ورجال 
العراق  التي قام هبا  التحررية  النهضة  األول. غري ان 
قسٍط  لتقديم  الشكل  هبذا  اجلريدة  اصدر  اىل  اجلأتنا 
املقدس  اجلهاد  هذا  يف  ولنساهم  الوطنية  اخلدمة  من 
املدينة  هــذه  حــال  لسان  الصحيفة  هــذه  ولتكون 
ان  يتضح  النص  هذا  خالل  ومن  املقدسة...«)30(، 
تلك الصحيفة كانت هتدف اىل دعم حركة مايس يف 

العراق واسنادها.

ومن خالل ما نرشته جريدة الندوة يمكننا معرفة 
فقد  1941م،  مايس  حركة  من  الكربالئيني  موقف 
أيار   4 املوافق  األحد  يوم  الصادر  نرشت يف عددها 
رؤساء  أرسلها  التي  الربقيات  من  صورًا  1941م 
كرباء  »علامء  فيها:  جاء  كربالء،  ووجــوه  عشائر 
طبقاهتم  اختاف  مع  وأرشافها  عشائرها  ورؤســاء 
اجليش  بطولة  ويقدرون  احلــازم  موقفكم  يؤيدون 
اململكة  كيان  حلفظ  غــال  بكل  ويضحون  الباسل 
واستقاهلا... رئيس احلمريات رشيد، رئيس الطهامزه 
حاج عبد، رئيس البو عويد عبد الرضا، رئيس اليسار 
بحر الشبيب، رئيس املسعود محدي العبد عون«)31(، 
ونرشت كذلك يف عددها الصادر بتاريخ السابع من 
رؤساء  من  األخرى  املجموعة  برقية  1941م  أيار 
العشائر الكربالئية اىل رشيد عايل الكيالين جاء فيها: 
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»فخامة املنقذ األول الزعيم اجلليل السيد رشيد عايل 
الكياين. آن اجلهاد ولزمت الساعة... عشائر كرباء 
وأهلوها مستعدون للتضحية والكل رهن اشارتكم. 
رئيس عشرية بني سعد حممود آل قنرب، رئيس عشرية 

الساملة محيد بستان عباس الكريم...«)32(.

 يتضح مما ذكر من نصوص الربقيات، ان موقف 
أماًل  هلا  ومؤيدًا  للحركة  مساندًا  كان  كربالء  أهايل 
يف تغيري ظروف املدينة وحتسني وضعها االقتصادي 
واالجتامعي وتطوير التعليم وغريها من األمور التي 
ذكرهتا  ان  سبق  والتي  الكربالئيون  منها  يعاين  كان 

جريدة الغروب.

العراقية  الثورة  سجالت  تنرش  اجلريدة  وأخذت 
الذكرى  ان  )للذكرى  الكربى 1920م حتت عنوان 
تنفع املؤمنني( ومن ضمن ما نرشته عدٌد من املقاالت 
املنشورة يف جريدة االستقالل النجفية التي صدرت 

ابان ثورة العرشين)33(.

وأخريًا نرشت جريدة الندوة بيان الرئيس السوري 
يف  القومي  الدفاع  جلنة  اىل  املوجه  االتــايس  هاشم 
دمشق، والذي دعا فيه السوريني اىل ان جييبوا دعوة: 
»الذين اخذوا عىل عاتقهم النهوض بأعباء هذه املهمة 
الرشيفة.. وان يبذلوا يف سبيل اهلال االمحر العراقي 
بواسطة جلانه كل ما يستطيعون بذله من املعونة«)34(.

ان اهتامم جريدة الندوة بحركة مايس وتفاصيلها 
رشيد  ومساندة  الربيطانيني  قتال  عىل  الناس  وحث 
صممت  اهنا  انطباعًا  تعطي  ومجاعته  الكيالين  عايل 

األمور  ذكر  تغفل  مل  لكنها  احلركة،  لدعم  خصيصًا 
حذرت  فقد  كربالء،  يف  واالجتامعية  االقتصادية 
اجلريدة من انتشار وباء املالريا يف املدينة نتيجة هدم 
الدائرة  احلرب  جراء  )البزول(  من  العديد  وختريب 
املاريا  الوباء ذكرت: »انترشت  وويف وصفها خلطر 
يف  ونحن  والثبور،  بالويل  تنذر  وهي  األيام  هذه  يف 
الكلمة هنيب باملسؤولني ان يتافوا اخلطر بكل  هذه 
الوسائل املمكنة قبل ان يستفحل.. ونضم صوتنا اىل 
بردم  باملاريا  املنكوبة  املدينة  هذه  أبناء  من  األلوف 
األيام  هذه  انترش  الذي  البق  ومكافحة  املستنقعات 
بصورة هائلة...«)35( ويبدو ان ذلك الصوت مل يصل 
حتى  اكرب  بصورة  املالريا  انترشت  فقد  للمسؤولني 
نرشت الصحيفة يف عددها الثاين عرش مقاالً بعنوان 
)وطأة املاريا تشتد يومًا بعد يوم( ووعدت الصحيفة 

بنرش سبل الوقاية من هذا املرض)36(.

كربالء  يف  التموين  مديرية  بيانات  خالل  ومن 
احلرب  ان  يتضح،  الندوة  جريدة  يف  نرشت  التي 
العراقية الربيطانية الثانية قد أثرت بصورة كبرية عىل 
املدينة  أهايل  وان  كربالء  يف  االقتصادية  األوضــاع 
يف  لندرهتا  التموينية  ــواد  امل بخزن  يقومون  كانوا 
املقدسة،  باملدينة  مرت  التي  العصيبة  األوقات  تلك 
ما  مهم(  )بــيــان  عــنــوان  حتــت  ــالن  إع يف  جــاء  فقد 
نصه:»أذاعت مترصفية لواء كرباء البيان االيت بشأن 
إحصاء مقادير السكر والشاي والقهوة عما بأحكام 
الرئيسة..  املنتجات  إحصاء  نظام  من  األوىل  املــادة 
يطلب هبذا من كافة األشخاص الذين يتعاطون بيع 
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 14 يوم  يقدموا  ان  باجلملة  والقهوة  والشاي  السكر 
استامرة  كرباء  يف  التموين  جلنة  اىل  1941م  مايس 
والقهوة...  والشاي  السكر  من  لدهيم  ما  تتضمن 
يترصفوا  ان ال  البيان  ينطبق عليهم هذا  الذين  وعىل 
بكميات السكر والشاي والقهوة اعتبارا من 14 أيار 
-1941م اال بعد حصوهلم عىل إجازة عامة من جلنة 
التموين وسيعاقب بموجب القوانني املنظمة كل من 
يعطي معلومات غري صحيحة او خيالف هذا البيان. 

مترصف لواء كرباء«)37(.

بإحصاء  كربالء  مدينة  يف  التموين  جلنة  وقامت 
كميات القمح املوجودة يف املخازن وفرضت تسعرية 
عىل  يدل  وهذا  الغذائية)38(،  املــواد  لبعض  خاصة 
حجم املعاناة الكبرية التي عانت منها املدينة يف أثناء 
احلرب. كام أثرت احلرب يف اجلانب االقتصادي فقد 
أثرت عىل اجلانب التعليمي اذ تم تأجيل االمتحانات 

الدراسية اىل هناية شهر آب من العام نفسه)39(.

تفاصيل  ذكر  عىل  الندوة  جريدة  نشاط  يقترص  مل 
األدبية  األعـــامل  مــن  العديد  نــرشت  بــل  احلـــرب، 
تقييم  ــا  أردن ما  وإذا  وغريها،  الشعرية  والقصائد 
مايس  حلركة  مــؤيــدة  كانت  اهنــا  نــقــول،  اجلــريــدة 
ومساندة هلا يف وقت مل تكن هناك أي صحف أخرى 
تصدر يف كربالء فقد كانت الندوة هي الوحيدة التي 
العراقية  احلــرب  وقت  يف  الصدور  عىل  استمرت 
الربيطانية، وكانت تنقل أخبار احلرب ومتعلقاهتا ومل 
تغفل ذكر األحوال االجتامعية والظروف االقتصادية 
العراقية  الصحف  عن  الباحث  ان  علام  كربالء،  يف 

الصدور  عن  احتجب  قد  اغلبها  جيد  املدة  تلك  يف 
البغدادية  الصحف  اغلب  وان  عديدة،  ألسباب 
)الزمان والباد والعراق وغريها( ال جيد هلا الباحث 
يف دار الكتب والوثائق يف بغداد أي اثر يف تلك املدة، 
ويضفي ذلك أمهية كربى جلريدة الندوة كوهنا مثلت 

الصحافة العراقية احلية وقت احلرب. 

جريدة القدوة 1951م. 3

وهي جريدة أدبية جامعة تصدر مرتني باألسبوع 
يف  جاء  كام  املثقف،  كربالء  شباب  من  فريق  حيررها 
1951م  نيسان  من  الثاين  يف  الصادر  األول  عددها 
صاحبها  1370هــــ،  ــرة  اآلخ 25/مجـــادى  املوافق 
ومديرها  الكيال  رحيم  السيد  حتريرها  ورئيس 
عن  قيل  وممــا  اهلل،  عبد  حسن  املحامي  املــســؤول 
السيد رحيم الكيال بأنه »صحفي مشهور وشخصية 
يندر  ما  املواهب  آتاه اهلل من  بالصاح...  مشهود هلا 
املعرش،  لطيف  فكان  أقــرانــه،  من  ألحــد  جيتمع  ان 
حمبًا للنكتة، سمح األخاق، تويف 1976م ودفن يف 

الوادي اجلديد«)40(.

مع  عامة  وثقافية  أدبية  القدوة  جريدة  كانت 
كثرية  ومتنوعة  متعددة  موضوعات  عىل  احتوائها 
أشار  وقد  السياسية،  املواضيع  اىل  تتطرق  مل  لكنها 
ذلك  إىل  األول  العدد  افتتاحية  يف  حتريرها  رئيس 
عن  هبا  لنبتعد  أدبية  جعلناها  قد  »إننا  قائاًل:  األمر 
خضم السياسات وما فيها من الفورات والغضبات 
عىل ان تتصل باملجتمع يف باقي نواحيه، فيكون هلا يف 
وبذلك  فصل«)41(  رأي  كل  ويف  رأي  موضوع  كل 
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عن  جديدًا  خطًا  لنفسها  اختذت  قد  اجلريدة  تكون 
باقي الصحف الكربالئية وهو االبتعاد عن السياسة 
واالجتامعية  واالقتصادية  األدبية  باألمور  واالكتفاء 
التي ختص املواطن الكربالئي، لكنها بعد ميض مدة 
بنرش  وأخــذت  السياسية،  باألمور  اهتمت  قصرية 
عامة  العراقي  العام  الرأي  هتم  التي  املواضيع  بعض 

والكربالئي بصورة خاصة منها:

 التعليم أ. 

جريدة  اهتاممات  مقدمة  يف  التعليم  حقل  يعد 
معلومات  اىل  املجال  هــذا  يف  ــارت  أش اذ  الــقــدوة، 
عام  كربالء  يف  تأسست  قد  املعلمني  نقابة  ان  أمهها، 
فتحها  التأسيس  بعد  أعامهلا  أهــم  ومــن  1951م، 
عدد  وان  والنجف،  كربالء  يف  ثانويتني  مدرستني 
منتسبًا)42(،  ثامنني  بلغ  النقابة  تلك  يف  املنتسبني 
املعلمني  جمموع  يمثل  العدد  هذا  ان  افرتضنا  واذا 
واملدرسني عام 1951م، فهذا يعني ان عدد املدارس 
 12  -10 بني  يرتاوح  1951م  لعام  كربالء  لواء  يف 
بني  يرتاوح  ان طاقم كل مدرسة  اعتربنا  اذا  مدرسة 

6-8 مدرسني او معلمني.

أكدت اجلريدة كذلك عىل أمهية تعليم املرأة هذا 
كان  الذي   59 للعدد  االفتتاحي  مقاهلا  تضمنه  ما 
»لقد  فيه:  جاء  حمتم(  واجب  املــرأة  )تعليم  بعنوان 
حكمت الطبيعة اإلنسانية الكاملة وبرهنت التجارب 
تعليم  قبل  حمتم  واجب  املرأة  تعليم  ان  عىل  العديدة 
الرجل ألهنا املدرس األول لطفلها ومنها يسمع أول 
كلمة متر بذهنه... فإن كانت تلك الكلمة مصدرها 

بذرة  الفتى  قلب  يف  انغرست  مهذب  متعلم  دمــاغ 
العلم...«)43( ويستمر املقال طوياًل لرسد أمهية تعليم 
املرأة وتدريسها يف املدارس بام فيه نفع عىل املجتمع 

واإلنسان.

نرشت  والتعلم  العلم  عىل  تأكيدها  خالل  ومن 
الصحيفة مقاالً طوياًل عن العلم بقلم رحيم الكيال 
وبرز  التوقيع(،  )صاحب  نفسه  يسمي  كان  مثلام  او 
العلم  )حمنة  بعنوان  وهو  األوىل  الصفحة  يف  املقال 
بعد حمنة األدب( تطرق فيه اىل كساد املؤلفات األدبية 
والعلمية يف املكتبات واملخازن وعدم إقبال الشباب 
الناس »اعرضوا عن رشاء  القراءة والتعلم وان  عىل 
الكتب اال ما انطوى منها عىل ملق {متلق} واستفزاز 
للغرائز او ما كان منها مقررًا يف املعاهد... ولكن إذا 
كان بعض الناس حياجج بأن األدب ترف فهل هناك 
عنه  نستغني  ان  نستطيع  ترف  العلم  بان  يزعم  من 

ونعيش بدونه يف القرن العرشين؟«)44(.

عن  األسئلة  بطرح  الكيال   األســتــاذ  ويستمر 
بصورة  مرص  ويف  العريب  الوطن  يف  العلوم  تدهور 
العرب يف  قبلة  ما  تعد يف وقت  كانت  التي  ـ  خاصة 
مشكلة  الكيال  رحيم  ويطرح  وتطورها،  العلوم 
العلمية  املؤسسات  بني  حصل  الذي  الكبري  الرشخ 
اقترص  فقد  العلمية  املجاميع  »اما  فيقول:  واملجتمع 
العلمية  املؤمترات  وان  اخلاصة...  خاصة  عىل  أمرها 
التي تعقدها املجاميع املختلفة كمجمع اللغة العربية 
العلمي  واملجمع  العلمية  للثقافة  املرصي  واملجمع 
املرصي، مؤمترات ضائعة مفقودة األثر الن الناس يف 
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واٍد ورجال هذه املجاميع يف واٍد وحلقة االتصال بني 
اجلانبني مفقودة متامًا«)45(.

مشكات املاء والكهرباء يف كرباء ب. 

اهتمت جريدة القدوة باملشكالت التي تعاين منها 
مدينة كربالء، السيام املاء الصالح للرشب والكهرباء، 
ومن الواضح ان هناك نقصًا كبريًا يف تلك اخلدمات 
الرضورية حلياة اإلنسان، حيث نرشت اجلريدة تلك 
القرار  أصحاب  إىل  بالسؤال  والتوجه  املشكالت 
للتهكم  ركنًا  خصصت  قد  اجلريدة  وكانت  حللها، 
واالستهزاء باألحوال االقتصادية واالجتامعية وعدم 
معاجلة املسؤولني لتلك األوضاع وكان ذلك الركن 
مقاالت  احدى  ويف  شخبوط(.  )بقلم  اسم  حيمل 
)شخبوط( عن املاء والكهرباء تساءل قائاًل:« يف أبان 
احلرب كنا نسمع ان اللجنة قد أوصت بجلب مكائن 
جديدة وبعد أن وضعت احلرب أوزارها قيل للناس 
ان املكائن يف طريقها اىل العراق »واستمر بالقول:«وملا 
نسأل عن املكائن اآلن يقولون أهنا وصلت منذ مخسة 
أشهر ولكننا ننتظر املهندس؟ ثم هل ان تلك املكائن 
ستسد حاجة املدينة من الكهرباء فيقولون ال. إذن متى 
سيتم ذلك؟ يردون بعد ان نويص عىل جديدة وهكذا 
املدينة با كهرباء وبالتايل با ماء«)46(. وكتب  تبقى 
مقاالً يف الركن نفسه يف الصفحة األوىل من العدد 36 
بعنوان )واملاء يف كرباء(  جاء فيه: »ذكرت احدى 
الشيوخ  جملس  اعضاء  احــد  ان  املرصية  الصحف 
كانت  وملا  مصطافًا  الرب(  )رأس  اىل  ايام  منذ  ذهب 
املياه هناك تنقطع عن املصطافني يف اوقات خمتلفة فان 

عضو الشيوخ هذا كان يضطر عىل الرتدد اىل القاهرة 
غري  القاهرة  يف  الصيفي  منزله  كان  وملا  لاستحامم 
فندق، وقد  اقام يف  فقد  الصيف  معد لإلقامة يف هذا 
اقام هذا الشيخ الدعوى عىل جلنة اسالة املاء وطالبها 
بدفع نفقات احلضور اىل القاهرة. ترى ما الذي يمنع 
عىل  الدعاوي  يقيموا  ان  من  املدينة  هذه  يف  العقاء 
مرشوع اسالة املاء يف كرباء كام فعل عضو الشيوخ 
العاقل.  ان أهايل كرباء يشكون مجيعا من التسيب 
احلاصل يف تزويد املدينة باملاء وان ماء اإلسالة يعترب 
يف حكم غري املوجود ومع كل هذا فان ادارة املرشوع 
ال حتاسب نفسها وال حياسبها أحد عندما تقطع املاء 
الخ.  فحرام  االجــور...  ترفع  او عندما  عن شاربيه 
ان تبقى مدينة احلسني حمرومة حتى من املاء يف عرص 
عىل  الصحيفة  دأبــت  وهكذا  ــة«)47(.  الــذري القنبلة 
تعاين  التي  واخلدمية  االقتصادية  املشكالت  عرض 
منها مدينة كربالء بدون خوف او تردد، فكانت بحق 
لسان حال الكربالئيني، ومنربهم لرفع شكواهم مما 

يعانون وعرض قضاياهم ومشكالهتم العامة.

وعىل الرغم من تأكيد القائمني عىل اجلريدة بأهنا 
جريدة أدبية اال ان هذا مل يمنع ان ختوض الصحيفة 
املقاالت  من  العديد  فيها  جاء  فقد  السياسة  غامر 
واالفتتاحيات السياسية التي ناقشت مواضيع مهمة 
حلسن  السياسية  املقاالت  تلك  وجتذبك  وخطرية، 
العديد  ان  كام  وتركيبها،  معانيها  وبساطة  كتابتها 
يعيشه  الــذي  بالواقع  يشعرك  املقاالت  تلك  من 
من  يعانيه  وما  احلــايل  الوقت  يف  العراقي  املجتمع 
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مهوم ومشكالت سياسية، ومن تلك املقاالت املهمة 
التي تبني بعد نظر املثقف الكربالئي يف ذلك الوقت 
عدوة  )املركزية  بعنوان  كانت  التي  االفتتاحية  هي 
اإلصاح( والتي جاء فيها: »تكاد املركزية ان تسيطر 
ناحية  به فكل  فيها  يف بادنا عىل كل كبرية وصغرية 
كل  يف  بغداد  تعليامت  تنتظر  مساحتها  تصغر  مهام 
خطوة تفكر يف اختاذها ومدير ناحيتها ال بد ان توافق 
العاصمة  الداخلية وكثريًا ما جتهل  تعيينه وزارة  عىل 
امر هذا الذي يعني للناحية مديرًا كان أم رئيسًا للبلدية 
بل يغلب يف اكثر األحيان ان الوزير قد ال يعرف عن 
النظام  الناحية فضًا عن سكاهنا شيئًا ما ولكنه  هذه 
السائد الذي يركز يف يد العاصمة والوزارة كل تافه 
التعيينات والترصفات واذا كان  وان شئت فقل كل 
االمر كذلك فلن يكون غريبًا ان جييء تعيني الوزير 
املسؤول لشخص من األشخاص يف اغلب األحيان 
وضعًا يف غري نصابه وإحاالً للشخص يف غري موضعه 
نتيجة االستامع اىل توصية من  وكثريًا ما يكون ذلك 
التوصيات او عصبية ال قيمة هلا، ومن هنا كان طبيعيًا 
ايضًا ان يكون املسؤولون يف الريف والقرى بل حتى 
مراكزها  اىل  يصل  ممر  جمرد  الكبرية  املدن  معظم  ويف 
عن طريق الزلفى، وليس عن طريق االصاح الذي 
ننشده مع ان بادنا اليوم يف أشد احلاجة اىل اإلصاح 
بعقلية  نفكر  مل  ما  حتقيقه  اىل  سبيل  وال  االجتامعي 

جديدة وما مل نتبع أساليب جديدة«)48(.

جريدة شعلة األهايل . 4

جريدة سياسية أسبوعية صاحبها ورئيس حتريرها 

املحامي السيد عبد الصاحب األشيقر، صدرت سنة 
إخالص  صفحاهتا  أظهرت  1960م.  1379هـــ/ 
وقد  البلد.  هذا  كيان  دعم  يف  وتفانيهم  الكربالئيني 
برهنت أعدادها القليلة عىل سلوكها النبيل يف النهج 
 28 صدور  بعد  توقفت  السليم)49(،  الديمقراطي 
عددًا يف 1961/8/6)50(، أصدرت أعدادًا خاصة 
بمهرجان اإلمام عيل العاملي الذي أقيم يف كربالء، 
وعددًا   احلسني اإلمام  باستشهاد  خاصًا  وعــددًا 
اجلزائريني  نضال  عن  يتحدث  باجلزائر)51(  خاصًا 
االستعامر  من  للتخلص  الفرنيس  االحتالل  ضد 
أيضًا  أدبية  اهتاممات  وللصحيفة  االستقالل.  ونيل 
فنرشت العديد من القصائد الشعرية لشعراء كربالء 
ومن أمجل ما نرشته صحيفة شعلة األهايل يف عددها 
قصيدة  هي   1960/4/21 بتاريخ  الصادر  التاسع 
والتي  كربالء  عن  الصاحلي  عباس  خرض  للشاعر 

جاء فيها)52(: 
الغناء حــلــو  ــت  ــل كــربــــــــاءأرس ــى  ـــ ـــ رب اىل 
ــام ــه ــت ــس ــق م ــاشـ ــعـ ــاءكـ ــنـ ــسـ بــــــغــــــادة حـ
هــيــجــتــه ــم  ــ ــائ ــ ه عـــواطـــف الــشــعــراءاو 
حيسو بـــات  ظــامــئ  ــر املـــنـــى بــاشــتــهــاءاو  مخـ
يشدو راح  ــر  ــائ ط فــيــحــاءاو  واحــــــــة  يف 
ــأى بــكــنــز الــرخــاًءهبـــــا حتـــــف ريـــــاض مـ

ثانيًا: المجالت في كربالء)1968-1954(

الــتــي صـــدرت يف  الصحف  ــم  أه ــذه  ه كــانــت 
كربالء للمدة من 1914م وحتى عام 1968م، ومل 
مدينة  يف  الوحيد  اإلعالمي  املجال  الصحف  تكن 
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كربالء بل انترش يف املدينة عدد من املجالت املتنوعة 
األهداف واملختلفة املبادئ، لكنها مل تنترش يف كربالء 
اال يف أواسط مخسينيات القرن العرشين، عىل الرغم 
من صدور بعض املجالت املدرسية قبل هذا التاريخ 
باملدرسة  وخاصة  جدًا  قليلة  بأعداد  كانت  والتي 
التي تصدر فيها، ويمكن استنتاج أسباب عدة كانت 
انتشار املجالت يف كربالء قبل عام  تقف وراء عدم 

1954م منها:

اختزلت . 1 عامة  بصورة  العراق  يف  الصحافة  ان 
منذ بداية تأسيس الصحافة العراقية يف الصحف 
بصورة  بغداد  يف  املجالت  تنترش  ومل  )اجلرائد( 

كبرية، اال بعد تأسيس الدولة العراقية احلديثة.
الصدور . 2 يف  الكربالئية  اجلرائد  اغلب  تستمر  مل 

مدة طويلة باستثناء جريدة القدوة التي استمرت 
الصدور  عن  توقفت  ذلك  ومع  عدة  سنوات 

بسبب نقص األموال.
مؤسسو . 3 هلا  تعرض  التي  املادية  للخسارة  كان 

اجلرائد يف كربالء سببًا رئيسًا يف ظهور املجالت 
او  شهرية  تكون  ان  يمكن  فاملجلة  املدينة،  يف 
أمواالً  طبعها  يكلف  ال  وبالتايل  شهرية  نصف 
حني  اىل  لرشائها  القراء  جتذب  اهنا  كام  كثرية، 
صدور العدد التايل منها، عندها تبقى متوفرة يف 

املكتبات مدة أطول، لبيع اكرب عدد منها.

كربالء  يف  تظهر  املجالت  أخذت  األسباب  هلذه 
الساحة  يف  الــرائــدة  هي  الصحف  كانت  ان  بعد 
الثقافية. ومن أهم املجالت التي صدرت يف كربالء 

للمدة 1954 وحتى عام 1968 هي كاأليت:

جملة رسالة الرشق 1373هـ 1954م. 1

الدين  صــدر  السيد  حتريرها  ورئيس  صاحبها 
ـــ/  1355ه عــام  كربالء  يف  املولود  الشهرستاين، 
أرسته  ارتباط  لكن  احلكيم  آل  من  وهو  1954م، 
الشهرستاين  مهدي  حممد  السيد  أرسة  مع  بمصاهرة 
الشهرستاين  هلم  فقيل  الشهرستاين  لقب  هبم  حلق 
احلكيم، عرف بكونه خطيب املنرب احلسيني، له قصائد 
عدة شعرية منشورة يف عدد من الصحف واملجالت 
ومديرها  خمطوطة)53(،  شعرية  وجمموعة  العراقية، 
األول  العدد  حيدر.صدر  حسن  حممد  املحامي 
1373هـــ/  الثانية  مجادى  من  األول  يف  املجلة  من 
للملك  بصورة  الغالف  صــورة  وزينت  1954م، 
منها:  األول  العدد  افتتاحية  يف  وجاء  الثاين،  فيصل 
)رسالة  جملة  من  عدد  أول  صدر  أزين  ان  »يرسين 
العراق  وسيد  العربية  األمة  زعيم  بصورة  الــرشق( 
اهلل  أدامه  املعظم  الثاين  فيصل  امللك  اجلالة  صاحب 

لرفع لواء الوحدة بني العرب واملسلمني«)54(.

أما عن أهداف املجلة فقد كتب السيد صدر الدين 
الشهرستاين قائال: »أرجو ان تكون رسالتنا هذه أمل 
كل ذي أمل وضائعة كل متعطش خلدمة جمتمع خيم 
غايتنا  ان  األخاقي.  والتفسخ  اجلهل  دجى  عليه 
القصوى من إصدار هذه املجلة هي إجياد رابطة بني 
ومن  ثقافتها  ودعاة  دينها  علامء  من  املجتمع  طبقات 
إذن كان هدف  أثرمها«)55(.  بنصائحهام ويقفو  يتعظ 
املجلة هو نرش الثقافة العربية اإلسالمية بني صفوف 
وأجدادهم  إبائهم  بثقافة  وتعريفهم  التائه  الشباب 
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وهنا يؤكد السيد الشهرستاين قائال: »وال يفوتني ان 
أخص أبناء بلديت الكرام الذين نسوا تفوق آبائهم يف 

العلم واألدب«)56(.

ومن أهداف املجلة الرئيسة األخرى هي اإلجابة 
عن األسئلة الدينية التي ترسل اىل املجلة، فقد أسست 
يف كربالء جلنة بتاريخ 1373/10/13هـ/1954م 
الدينية  الثقافة  جلنة  باسم  عرفت  العلامء  كبار  من 
جريدة  يف  األسئلة  أجوبة  بنرش  قيامها  عن  وأعلنت 
يف  األجــوبــة  نــرش  تــم  وفــعــاًل  األسبوعية،  الــقــدوة 
عددين، لكنها امتنعت فيام بعد عن نرش باقي األجوبة 
تكوين  فكرة  الدينية  الثقافة  جلنة  لدى  أصبح  لذلك 
األسئلة  من  هائًل  كًم  لورود  بالنظر  هبا  خاصة  جملة 

وتشجيع الناس عىل قراءة األجوبة)57(.

نرش  يف  الـــرشق  ــة  رســال جملة  مهمة  تقترص  مل 
املقاالت  نرش  عىل  عملت  بل  الدينية  املسائل  أجوبة 
الكربالئيني  الكتاب  من  للعديد  الثقافية  والبحوث 
والسيد  القزويني  السيد حممد صادق  أبرزهم:  ومن 
حممد املوسوي والشاعر الكبري عبد احلسني احلويزي 
ابو احلب  واألديب جاسم الكلكاوي والسيد جواد 
املهمة  املقاالت  ومن  الوهاب،  الرزاق  عبد  والسيد 
التي نرشهتا املجلة مقالة للعالمة السيد حممد صادق 
أكد  والتي  ــالم(  اإلس يف  ــرأة  )امل بعنوان  القزويني 
وأكد  املــرأة،  عىل  وحنوه  اإلســالم  عطف  عىل  فيها 
املــرأة  نــامــوس  »حفظ  عــىل:  حريص  اإلســـالم  ان 
وخفارهتا  بخدارهتا  منوط  وذلك  وكرامتها  ورشفها 
األستاذ  وكتب  باألجانب..«)58(،  اختاطها  وعدم 

والذي  املرأة  عن  آخر  مقاالً  األديب  احلسني  حممد 
األستاذ  وأسهب  اإلسالم(  عند  )املرأة  بعنوان  جاء 
األديب يف رشح أحوال النساء عند األمم وكيف ان 
من  اعىل  وجعلتها  املرأة  شأن  من  رفعت  قد  بعضها 
من  انزل  قد  األمم  من  اآلخر  البعض  وأن  الرجل، 
قدرها فجعلها يف مرتبة دنيا وانزهلا منازل احليوانات، 
ثم أكد األستاذ األديب بأن اإلسالم: »جاء وتوسط 
مستواها  يف  ووضعها  كرامتها  إليها  ورد  شأهنا  يف 
الائق هبا. فجعلها كالرجل مالكة ألمرها وهلا حرية 
االختيار يف شؤوهنا ومل جيعل ألحد عليها سبيًا اال اذا 
خرجت عن نواميس الرشف والعفة وأساءت التدبري 

يف نفسها وعائلتها..«)59(.

كان ملجلة رسالة الرشق دوُر بارُز يف نرش الثقافة 
العربية واإلسالمية واحلث عىل الثقافة والتعلم وعدم 
االنجرار وراء األفكار الغربية اهلدامة، وان اهتاممها 
العراق  تاريخ  من  الوقت  ذلك  يف  املــرأة  بموضوع 
يشري اىل الثقافة العالية التي كان يتمتع هبا مؤسسوها، 
واىل الرغبة الكبرية يف إعطاء املرأة حقوقها الرشعية 

التي منحها إياها رب العزة جل وعال.

 جملة أجوبة املسائل الدينية 1376هـ-1957م. 2

عام  ــرم  حم شهر  يف  منها  األول  الــعــدد  ــدر  ص
اآلداب  بمطابع  تطبع  وكانت  1957م  1376هـــ، 
املسؤول  ومديرها  صاحبها  االرشف،  النجف  يف 
كربالء  يف  املولود  الشهرستاين،  الرضا  عبد  السيد 
كربالء،  حوزة  يف  تعلم  1919م،  1339هـــ/  عام 
العروة  اهلدى يف رشح  مقاليد  منها  عدة  مؤلفات  له 
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الثقافة  جلنة  عن  تصدر  املجلة  وكانت  الوثقى)60(، 
الدينية يف كربالء التي كانت تنرش مقاالهتا وأجوبتها 
الدينية يف جملة رسالة الرشق كام مر ذكره، لكنها ارتأت 
مقدمة  يف  ذلك  وبررت  اخلاصة  جملتها  هلا  تكون  ان 
العدد األول من املجلة اذ جاء فيه: »لقد تقدم بعون 
اهلل تعاىل بعض رجال العلم والدين يف مدينة كرباء 
املقدسة باسم )جلنة الثقافة الدينية( اىل موضوع ديني 
الظروف  اقتضت  احلقة...ثم  املبادئ  نرش  وهو  مهم 
بعض  وبماحظة  الــرشق(  )رسالة  جملة  يف  نرشها 
رسائل  يف  األجوبة  تنرش  ان  اللجنة  رأت  العوارض 

خاصة بصورة مستقلة إن شاء اهلل تعاىل«)61(.

ان هدف جملة األجوبة هو، اإلجابة عن تساؤالت 
مل  آنذاك  املجتمع  أن  ويبدو  دينهم،  أمور  عن  الناس 
يكن كمجتمعنا اآلن السيام مع عدم وجود اإلذاعة 
كل  يف  املنترشة  األخرى  اإلعالم  وأجهزة  والتلفاز 
بيت، كام مل تكن هناك فئة متعلمة بأمور الدين اال فئة 
العلامء لذلك أصبح من الرضوري إنشاء جملة قائمة 
ما  الناس وإجابتهم عن كل  توعية  إىل  بذلك هتدف 

يتعلق بأمور العبادات واملعامالت.

 جملة األخاق واآلداب 1377هـ- 1958م. 3

الثانية  مجادى  يف  املجلة  من  األول  العدد  صدر 
يف  النعامن  مطبعة  يف  طبعت  1958م،  ـــ/  1377ه
النجف االرشف، أما عن صاحب تلك املجلة فكان 
الروحانيني  من  فريق  )حيررها  ترويستها  يف  جاء  كام 
أبيات  ثالث  منها  األول  العدد  تضمن  كربالء(،  يف 

شعرية للتعريف باملجلة: 

طويت لدينا صفحة األحقاب
اآلراب بسمة  أرتــنــا  حتى 

حممد ديـــن  ــوار  ــ أن فتألقت 
اآلداب مكارم  بنرش  تزهو 

هو نرش إزهار الربى-أرخ-بدا
او)نرشة األخاق واآلداب()62(

متخصصة  وغري  خمتلفة  املجلة  مواضيع  جاءت 
يف فرع واحد، وهناك أبواب ثابتة كاألمانة والطريق 
ومواضيع  احلياة  يف  ومكانتها  واملـــرأة  الصحيح 
متعددة، كالبطالة واحلياة الزوجية والزواج وغريها. 
اما عن أهم الشخصيات التي كتبت يف جملة األخالق 
حسن  والشيخ  املهدي  حسن  السيد  فهم:  واآلداب 
االعلمي والشيخ حممد عيل داعي احلق والشيخ محزة 
طاهر والسيد سلامن هادي آل طعمة والسيد حسن 

الشريازي والسيد صادق مهدي احلسيني وغريهم.

ومن املقاالت املهمة التي نرشهتا املجلة )ال عصبية 
يف اإلسالم( للسيد صادق مهدي احلسيني التي جاء 
ودعاته،  وسنته  بقرآنه  اإلسامي  الدين  »ان  فيها: 
اندثار)63(  تسبب  ألهنا  العمياء  العصبية  يبغضون 
تشيد  واألخــوة  املسلمني-  بتفرقة   – اإلســام  كيان 
وامللحدين  املستهرتين  الكفار  أمام  وتضخمه  كيانه، 

املأجورين وجتعل املسلمني كتلة واحدة...«)64(.

للشيخ  مقالة  ضمنها  من  كثرية  أخرى  ومقاالت 
الرأساملية  بــني  ــالم  ــ )اإلس عــن  احلــســني(  )حمــمــد 
واالشرتاكية( التي أورد فيها الشيخ تعريفًا للرأساملية 
واإلشرتاكية، ورشح هدف ومقصد كل منهام ثم بني 
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من  بأي  ترتبط  ال  التي  اإلسالمي  االقتصاد  أفكار 
املفهومني املذكورين)65(.

اما ابرز كتاب تلك املجلة فهو السيد )حسن بن 
املريزا مهدي الشريازي(، الذي اختذ من جملة األخالق 
كرس  فقد  بغداد،  حللف  للتصدي  منربا  واآلداب 
ومهامجته  املذكور  باحللف  للتنديد  املجلة  افتتاحية 
ودعا  االستعامرية  العدوانية  وأهدافه  نواياه  وفضح 
العراقي  الشعب  أبناء  املقاالت،  تلك  يف  سامحته 
الرجعي  احللف  مقاومة  اىل  كافة  وطوائفه  بقومياته 
االستعامري، واىل التصدي للحكومات التي وقعت 
العراق  يف  امللكي  النظام  حكومة  مقدمتها  ويف  عليه 
كام  اجلــاميل،  وفاضل  السعيد  نــوري  يرأسها  والتي 
وعرى  نظامه  وفضح  هبلوي  رضا  إيران  شاه  هاجم 
الشاه  أثار عليه سخط   املستعمرين مما  ارتباطاته مع 
الذي أوعز اىل سفريه يف بغداد للطلب من احلكومة 
مقاالته  عىل  حسن  السيد  ومعاقبة  مساءلة  العراقية 
السيد  ضد  بالتحرك  السفري  حينها  قام  وفعال  تلك 
وقوة  الشريازي  مهدي  مريزا  السيد  تدخل  ولوال 
ألدى  كبريًا  دينيًا  مرجعًا  باعتباره  الشخيص  نفوذه 
ذلك  ومع  الشريازي،  حسن  السيد  سجن  اىل  ذلك 
االفتتاحية  املقاالت  بكتابة  الشريازي  السيد  استمر 
التي كانت حترض اجلامهري العراقية وتعبئها للنضال 
من اجل الوقوف بوجه احلكومات الظاملة، مما جعل 
أولئك احلكام يقومون باختاذ قرار باعتقاله مع أخيه 
التحرير  هيئة  أعضاء  وكل  الشريازي  حممد  السيد 
والكتاب العاملني يف جملة األخالق واآلداب، وفعاًل 

صدر القرار بذلك من قبل مدير األمن آنذاك )هبجت 
العطية( لكن قيام ثورة 14 متوز 1958م حال دون 

تنفيذ االعتقال)66(. 

رصد  يف  كبرٌي  دوٌر  املجلة  لتلك  كــان  وهكذا 
املشاريع االستعامرية وتعريتها وفضحها أمام الناس، 
والتعريف بمخاطر األحالف السياسية الغربية التي 
بسلسلة  العربية  واملنطقة  العراق  ربط  تريد  كانت 
والعسكرية،  واالقتصادية  السياسية  املعاهدات  من 
ومصادرة  وخرياته  مقدراته  عىل  السيطرة  وبالتايل 
تكتب  مل  املجلة  تلك  ان  نجد  هلذا  السيايس.  قراره 
التحرير  رئيس  او  املحرر  اسم  األوىل  صفحتها  يف 
بل اكتفت بالقول )حيررها جمموعة من الروحانيني( 
التي  واالستدعاءات  املتابعات  خماطر  إلبعاد  وذلك 
انربت  وإهنا  السيام  املجلة  حمررو  إليها  يتعرض  قد 

للخوض يف املسائل السياسية.

 جملة صوت شباب التوحيد 1382هـ/ 1963م. 4

شباب  هيئة  مكتب  عــن  كــربــالء  يف  صـــدرت 
عن  اما  جامعة،  ثقافية  دينية  جملة  وهي  التوحيد، 
واكتفت  حمــددة  أســامء  املجلة  تذكر  فلم  مؤسسيها 
بالقول بأهنا تأسست من قبل نخبة من شباب مدينة 
التوحيد  شباب  »هيئة  بإسم:  هيئة  شكلوا  كربالء 
فائز  آل  حملة  يف  1963م  1382هــــ/  سنة  وذلــك 
منها  الغريب  القسم  يعرف  التي  القديمة  العلوية 
سميت  وبالتايل  اليوم«)67(،  الطاق-  باب   – بمحلة 

املجلة باسم اهليئة.
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هدفت املجلة اىل مقاومة األفكار التي انترشت يف 
الفكر  السيام  العرشين،  القرن  وستينيات  مخسينيات 
الشيوعي، وان مل تتطرق املجلة اىل ذلك األمر بصورة 
ه:  نصُّ ما  لكنها ذكرت يف مقدمة عددها األول  علنية 
»لقد توافدت عىل امتنا العزيزة أمواج الكفر واإلحلاد، 
وكثرت حول اإلسام الشبهات حتى أصبح لزامًا عىل 
العامل إظهار علمه وعىل املصلح مضاعفة جهده. وعىل 
هذا األساس... قامت مجاعة من املصلحني.. بتأسيس 
معامل  وإظهار  األثيمة  األمواج  تلك  صد  هدفها  هيئة 

اإلسام املنظمة...«)68(.

ينظر  يزال  ال  املدة  تلك  يف  العراقي  املجتمع  كان 
اىل الفكر الشيوعي بنظرة الكفر واإلحلاد ويعتقد بأنه 
املنطلق  هذا  ومن  اإلســالم،  ركائز  هتديم  اىل  هيدف 
األول  العدد  يف  الشريازي  حممد  السيد  العالمة  كتب 
من املجلة موضوعًا بعنوان )توجيهات( ركز فيه عىل 
التوحيد ودعوة الشباب اىل االجتهاد يف فهم اإلسالم 
التي  الظروف  هذه  يف  باألخص  اإلســام  »فهم  ألن 
ملئت األجواء واألفكار بالنظريات املستوردة، مشكل 
جدًا، فإذا مل يستوعب اإلنسان املفاهيم اإلسامية)69(، 
كان جديرًا به ان ينحرف اىل مهوى سحيق وهو يظن 

انه اإلسام او انه يدعو اىل اهلل تعاىل..«)70(.

إال ان مقالة األديب السيد صادق آل طعمة، التي 
جاءت بعنوان )حياتنا احلارضة( تدعو بشكل واضح 
ملحاربة األفكار الشيوعية اذ جاء فيها: »... ان الذين 
وعقائدهم  مبادئهم  بمختلف  اإلسام  عىل  خرجوا 
عليه  تطاولوا  الذين  األخــص  عىل  اإلسامية  غري 

الشعوب(  أفيون  )الدين  بقوهلم  واستخرفوه  بالطعن 
)الدين خرافة( وغري ذلك من األقاويل النتنة انام كان 
رسالته  وحقيقة  باإلسام  جهًا  يزال  وال  منهم  ذلك 
بكشف  املجلة  اهتمت  وهكذا  الــكــريــمــة..«)71(، 

أهداف األفكار الغربية، السيام الشيوعية.

ركزت املجلة كذلك عىل عنرص الشباب، ونرشت 
الشباب  تنوير  ــدف  هب ومتنوعة  عــديــدة  مــقــاالت 
واالقتداء  اإلسالمية  غري  األفكار  نبذ  اىل  ودعوهتم 
ومل   ،البيت آل  وسنة   ،حممد الرسول  بسنة 
وحدها،  املقالة  عنرص  عىل  واإلرشاد  التوجيه  يقترص 
الشعرية  القصائد  من  بالعرشات  املجلة  جاءت  بل 
)داود  األستاذ  قصيدة  القصائد  تلك  ومن  املتنوعة، 
العطار( التي كانت بعنوان )اجلامهري املسلمة()72( وال 

بأس من إيراد بعض منها:

تندفع اهلل  باسم  اجلامهري  حــّي 

جتاهد الكفر واإلسام تتبع

عىل جردته  أما  الفكر  ساحها 

مبادئ الكفر ال تبقي وال تدع

ومبدؤها العليا،  املثل  أهدافها 

ما رشع اهلل ال ما العبد يشرتع

إهتمت املجلة أيضا باملرأة، ونرشت بعض املقاالت 
والتقيد  به  االهتامم  ورضورة  الرشعي  احلجاب  عن 
اإلنجرار  وعدم  رشعي،  لباس  من  تعاىل  اهلل  أمره  بام 
وراء األفكار الغربية التي تدعو لكشف عورة املرأة، 
ورضورة  املرأة  حقوق  عن  أيضًا  مقاالت  نرشت  كام 
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حقوقها،  املــرأة  سلب  وبني  اإلحتشام  بني  التفريق 
اخلزرجي(  فهمي  )حسني  االُستاذ  مقالة  وجــاءت 
لتبني  اجلاهيل(،  العرص  يف  العربية  ــرأة  )امل املعنونة 
املرأة يف ذلك العرص  احليف والظلم الذي وقع عىل 
مهضومة  وكانت  وحشية  »ألعامل  تعرضت:  وإهنا 
من كل احلقوق عىل اإلطاق. فمثلها كمثل احليوان 
الرجل  بيد  آلــة  فهي  للذبح.  يساق  حني  األعجم 
يديرها كيف يشاء«)73(، وبالتايل جيب عىل املسلمني 
إعطاء املرأة حقوقها وعدم معاملتها، كام فعل العرب 
يف اجلاهلية، وكأن الكاتب يريد القول بأن ما تتعرض 
إليه املرأة اليوم هو إعادة لفعل جاهيل ما أنزل اهلل به 

من سلطان.

فتوقفت  طويلة  ملدة  بالصدور  املجلة  تستمر  مل 
منها  صدر  قد  وكان  الثاين،  عامها  يف  الصدور  عن 
عرشة أعداد فقط، وذكرت إدارة املجلة يف أعدادها 
صدرا  اللذين  والعارش  التاسع  )العددين  األخرية 
تواصل  ان  تستطيع  »ال  ــا:  أهن مــزدوجــة(  بصورة 
دون  حتول  أخــرى  وأسباب  املشرتكني  أعــداد  لقلة 
األخرى  األسباب  املجلة  تذكر  ومل  اإلستمرار«)74(، 
كان  املادي  السبب  أن  ويبدو  للتوقف،  دفعتها  التي 
وراء توقف املجلة، فضاًل عن أن قلة عدد املشرتكني 
كربالء  ألهايل  املعيشية  احلالة  لضعف  إيعازه  يمكن 
والعراق بصورة عامة، ولقلة الطبقة املتعلمة، وهناك 
نفسها،  املجلة  حترير  إدارة  يف  تتعلق  أخرى  أسباب 
فلم يالحظ وجود إعالنات يف تلك املجلة والتي تعد 
موردًا ماليًا مهام لتواصلها، كام يالحظ اقتصار املجلة 

وعدم  العرشة  أعدادها  يف  متشاهبة  مواضيع  عىل 
األول  غالفها  أن  من  الرغم  عىل  الثقايف،  تنوعها 
كتب عليه )جملة إسالمية ثقافية جامعة(، كام ان إدارة 

املجلة مل حتاول إيصاهلا لأللوية العراقية األخرى. 

جمات أخرى. 5

صدرت العديد من املجالت األخرى يف كربالء 
يف  طوياًل  تستمر  مل  والتي  املختلفة،  املواضيع  ذات 
مدرسية  كانت  واغلبها  مادية،  ألسباب  الصدور 

وهي كاآليت:

أصدرهتا . 1 وأدبية  علمية  جملة  الكوكب:  جملة 
األول  عددها  صدر  املتوسطة،  كربالء  مدرسة 
عام 1932م، وبلغ عدد صفحاهتا )67( صفحة 
العلم  يف  خمتلفة  موضوعات  العدد  وتناول 
واألدب واالجتامع وشارك يف حتريرها فريق من 

املدرسني والطالب.
هادي . 2 لصاحبها  ثقافية  دينية  جملة  البذرة:  جملة 

يف  امتيازها  وُالغي  كربالء،  يف  صدرت  فياض، 
)1945/12/17م(.

تصدرها . 3 جملة  كربالء:  ثانوية  صوت  جملة 
عددها  صدر  للبنني  الثانوية  كربالء  مدرسة 
املدرسون  حتريرها  يف  وشارك  1948م،  األول 

والطالب)75(.
علمية . 4 ثقافية  مدرسية  جملة  الفج:  أنوار  جملة 

حتريرها  رئيس  للبنني،  كربالء  ثانوية  أصدرهتا 
االُستاذ موسى إبراهيم الكربايس، صدرت عام 

1956م)76(.
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الخاتمة

شملت وسائل اإلعالم الكربالئية ألوانًا متعددة 
من العلوم والفنون واآلداب، وكان بعضها سياسيًا، 
أو نشأ يف خضم أحداث مهمة بالنسبة لتاريخ العراق 
والندوة،  االتفاق،  جريديت  مثل  ذلك  بعد  واندثر 
وكان بعضها أدبيًا هيتم بأمور األدب والشعر والقصة 
مثل جريدة القدوة، والبعض اآلخر شاماًل كجريدة 
الغروب، لكن امليزة التي ميزت الصحف الكربالئية 
باألوضاع االجتامعية  اىل حد كبري  أهنا كانت مهتمة 
وكان  املقدسة،  املدينة  يف  والسياسية  واالقتصادية 
وحث  املدينة  تلك  تقدم  اىل  ويسعى  هيدف  مجيعًا 
أهلها عىل امليض قدمًا نحو التقدم والرقي واحلضارة.

ملدة  بالصدور  كربالء  يف  الصحف  كل  تستمر  مل 
طويلة وأعدادها ال تتجاوز يف أحسن األحوال ستني 
عددًا مثل صحيفة القدوة، اما صحيفة الغروب فلم 
أربعة  وصدر  عــددًا،  وثالثون  ستة  اال  منها  يصدر 
اىل  يعود  الندوة، وهذا  فقط من صحيفة  عرش عددًا 

أسباب عدة يمكن إمجاهلا باآليت:

إن أغلب مؤسيس الصحف الكربالئية مل يكونوا . 1
ينتمون إىل أحزاب سياسية تسندهم وتساعدهم 
هلم  درعًا  وتكون  احلكومي،  الروتني  ختطي  يف 
إذا ما حاولت إغالقها لسبب  أمام احلكومات، 

سيايس.
ومل . 2 فردي،  بشكل  الصحف  تلك  تأسيس  جاء 

يتعاون صحفيو كربالء، أو مالكو الصحف عىل 
أمواهلم  فأنفقوا  مجيعًا،  متثلهم  صحيفة  تأسيس 

الصمود  تستطع  مل  متعددة  اخلاصة عىل صحف 
طوياًل.

مل حيصل مؤسسو الصحف يف كربالء عىل دعم . 3
وال  العراق،  يف  املتعاقبة  احلكومات  من  مادي 
من احلكومة املحلية يف كربالء، ومل تتبَن احلكومة 
املحلية يف كربالء دعم أي صحيفة تكون لسان 
حال املدينة، ومل تسع إلنشاء صحيفة خاصة هبا.

يتجاوز . 4 يكن  مل  كربالء  أهايل  نفوس  عدد  إن 
الثامنني ألف نسمة حسب إحصاء عام 1935م، 
إىل  تصل  قد  جدًا  عالية  كانت  األمية  نسبة  وأن 
عىل  اإلعتامد  فإن  وبالتايل،  السكان  من   )%95(

ترويج الصحف ألهل املدينة مل جيِد نفعًا.
صحيفة . 5 )السيام  الصحف  تلك  بعض  تبني 

يف  التنوع  وندرة  واحدة  أساسية  قضية  الندوة( 
وأعطت  للحدث،  أسرية  جعلها  موضوعاهتا 
انطباعًا أهنا حمسوبة عىل جهة سياسية، عىل الرغم 

من استقالليتها.
ترويج . 6 الكربالئية  الصحف  مؤسسو  يفكر  مل 

األخرى،  املدن  من  وغريها  بغداد  يف  صحفهم 
السيام مناطق الفرات األوسط.

نجحت  الكربالئية  الصحافة  فأن  ذلك  ورغــم 
بعرض مشكالت ومهوم املدينة، وتركت لنا شهادات 
تارخيية، ال يمكن أن يستغني عنها الباحث عن تاريخ 
احلديث  واإلجتامعي  واإلقتصادي  السيايس  كربالء 
قلة  عىل  الصحف  تلك  لنا  قدمت  وفعاًل  واملعارص، 
أعدادها أمورًا عدة مهمة عن تاريخ كربالء نستطيع 

إجيازها بالنقاط اآلتية:

1 .-1914 من  املدة  طوال  كربالء  مدينة  عانت 
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1958م من ندرة وجود املياه الصاحلة للرشب، 
األمراض  كثرة  من  يعانون  املدينة  أهايل  ترك  مما 

التي أصابتهم نتيجة رشهبم للامء امللوث.
ندرة . 2 من  املدة  هذه  خالل  كذلك  املدينة  عانت   

للمواطنني  احلياة  رس  هي  التي  الكهرباء  وجود 
تأخر  يف  ساهم  مما  والرقي،  التقدم  يف  والسبب 

املدينة حضاريًا.
املدينة، . 3 يف  معدومة  شبه  البلدية  خدمات  كانت 

مل  املتعاقبة  احلكومات  بأن  إنطباعًا  يعطي  وهذا 
تكن هتتم بتحسني أوضاع الناس ومعيشتهم.

تعرضت املدينة إىل وباء املالريا يف سنوات عدة . 4

وما  مايس،  حركة  نتيجة  1941م  عام  أمهها 
الثانية،  العراقية  الربيطانية  احلرب  من  أعقبها 
نتيجة  و1952م،   1951 لألعوام  وكذلك 

اإلمهال احلكومي.
وعلامئها . 5 بجمهورها  كربالء  مدينة  وقفت 

حركة  جانب  إىل  عشائرها  ورؤساء  ومثقفيها 
اىل  البالد  حال  بتغيري  وأملت  1941م،  مايس 

األفضل.
اإلبتدائية . 6 املدارس  يف  حاد  نقص  هناك  كان 

انتشار  يف  سبب  مما  البنات،  ومدارس  والثانوية 
االُمية.

المالحق
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تحليل نتائج الدرا�سة الميدانية لالإنتخابات البرلمانية في محافظة كربالء للـدورتين 2014و 2018

الملخ�ض

ناقش البحث اإلنتخابات الربملانية ملحافظة كربالء للدورتني )2014 و 2018(؛ كوهنا دراسة مهمة وحديثة 
يف اجلغرافية السياسية فضاًل عن أهنا األداة املهمة لوصول أشخاص يمثلون املحافظة داخل قبة الربملان، إعتمد 
والبالغة  املحافظة  جمتمع  من  عينة  إىل  وجهت  التي  اإلستبانة  بإستامرة  واملتمثلة  امليدانية  الدراسة  عىل  البحث 
)العامل اإلجتامعي،  االنتخابية وهي  العملية  إذ تضمنت االستامرة )6( عوامل مؤثرة يف  )1000( مبحوًث 
العامل األقتصادي، العامل اإلنتخايب، العامل اجلغرايف، العامل األمني، العامل السيايس(، فضاًل عن معرفة 
الفئات  اجلنس،  نوع  السكن،  )مكان  وهي  أسئلة   )6( عىل  احتوت  والتي  للناخبني  الشخصية  املعلومات 
نسبة  يف  كبريًا  تفاوتًا  هناك  بأن  البحث  أثبت  وقد  اإلجتامعية(،  احلالة  الدرايس،  التحصيل  املهنة،  العمرية، 
املراكز  توزيع  االنتخابيتني، فضاًل عن وجود خلٍل يف  الدورتني  بني  ما  االنتخابية يف حمافظة كربالء  املشاركة 
كل  يف  املسجلني  أعداد  ناحية  من  توزيعها  يف  العلمية  الطرق  تعتمد  مل  اإلنتخابات  مفوضية  ألن  اإلنتخابية؛ 
مركز متويني، كام اثبتت الدراسة صحة الفرضية القائلة أن نتائج اإلنتخابات الربملانية يف الدورتني االنتخابيتني 

)2014 و2018( مل تغري واقع حمافظة كربالء ومل تعالج املشاكل األساسية التي تعاين منها.

كلامت مفتاحية: )حتليل نتائج، الدراسة امليدانية، االنتخابات، االستبيان(.
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Analysis of the field study results for the parliamentary elections in 

Karbala Governorate during 2014 & 2018
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Abstract
The research discusses the parliamentary elections of Karbala Governorate for the two 

sessions (2014 and 2018) as an important and modern study in geopolitics as well as an 
important tool for the arrival of figures representing this holy city under the parliament dome. 
The research was based on the field study practiced by a questionnaire form directed to a 
sample of the governorate’s community، amounting to (1000) respondents.  The questionnaire 
included (6) factors affecting the electoral process، which are (the social factor، the economic 
factor، the electoral factor، the geographical factor، the security factor، the political factor. In 
addition to acquiring personal information of the voters، which contained (6) questions، namely 
(place of residence، gender، age groups، profession، educational attainment، marital status)، 
the research has shown that there is a great variation in the rate of electoral participation in 
Karbala governorate for the two electoral sessions، in addition to a defect in the distribution 
of the electoral centers; because the Electoral Commission did not adopt scientific methods in 
distributing them in terms of the numbers of registrants in each supply center. The study also 
proved the validity of the hypothesis that the results of the parliamentary elections in the two 
electoral sessions (2014 and 2018) did not change the reality of Karbala Governorate and did 
not address the basic problems it suffers from.

Key words (analysis، study results، elections، questionnaire)
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المقدمة

اجلغرافية  علم  جعلت  التي  األمور  أهم  من  إنَّ 
التوجه  وهــذا  امليدان  إىل  توجهها  هو  عمليًا  علاًم 
ملا  املجال،  الباحثني يف هذا  الكثري من  باهتامم  حيض 
له من أمهية يف معرفة حيثيات الظاهرة املراد دراستها 
باإلضافة إىل أن الباحث يأخذ منها البيانات املطلوبة 
معرفة  عن  فضاًل  نفسها،  عن  تتكلم  وجيعلها  كلها 
امليدانية  الدراسة  وتتطلب  عليها،  املؤثرة  املتغريات 
حترك الباحث من مكان آلخر ليجمع البيانات ومن 
مرحلة  تأيت  ذلك  وبعد  وحتليلها  بتفسريها  يقوم  ثم 
يف  املستخدمة  الطرق  أبرز  ومن  واالستنتاج،  الربط 
متميز  وبشكل  االستبيان)1(  هو  امليدانية  الدراسات 
يف جمال اجلغرافية البرشية وفرعها احليوي )اجلغرافية 
وصلت  ملا  امليدانية  الدراسات  ولــوال  السياسية(، 
املعرفة إىل مراحل متقدمة ألن تلك الدراسات توفر 
بيانات غري منشورة لسد النقص احلاصل يف البيانات 
السلوك  دراســة  فإن  وهبذا  الباحث،  لدى  املتوفرة 
كانت  ما  اذا  وفاعلية  أمهية  أكثر  تكون  االنتخايب 

ميدانية.

وحتى تكون دراستنا أكثر دقة استهدفت البحث 
الكربالئي  املجتمع  من  لعّينة  االنتخايب  السلوك  يف 
إدارية  وحدة  كل  يف  السكان  حجم  حسب  موزعة 
بالعملية  تتعلق  التي  االسئلة  بعض  هلم  وجهت  إذ 
االنتخابية يف حمافظة كربالء ومن خالل تلك األسئلة 
والسلبية  اإلجيابية  اجلوانب  من  الكثري  توضيح  يتم 
لتلك العملية ليتسنى للجهات املعنية معاجلة اجلوانب 

السلبية بغية عدم تكراراها يف قادم الدورات الالحقة 
بمسارها  جتــري  االنتخابية  العملية  تكون  وهبــذا 
التي  احلقيقية  الديمقراطية  مبدأ  وترسخ  الصحيح 

يطمح اليها املواطنون.

م�شكلة البحث:

اجلغرافية . 1 للعوامل  املكاين  التباين  تأثري  مدى  ما 
حمافظة  يف  للناخبني  التصويتي  السلوك  عىل 

كربالء؟
يف . 2 الربملانية  اإلنتخابات  نتائج  غريت  هل 

واقع  و2018(   2014( االنتخابيتني  الدورتني 
مستوى  ضمن  كانت  وهل  كربالء؟  حمافظة 

الطموح املتوقع للناخبني يف املحافظة؟

فر�شية البحث:
حمافظة . 1 يف  اجلغرافية  للعوامل  املكاين  التباين  أفرز 

إىل  أدى  مما  الناخبني  سلوك  يف  مكانيًا  تباينًا  كربالء 
حدوث أنامط تصويتية متباينة من منطقة الُخرى.

الدورتني . 2 يف  الربملانية  اإلنتخابات  نتائج  تغري  مل 
حمافظة  واقع  و2018(   2014( االنتخابيتني 
املتوقع  الطموح  تكن ضمن مستوى  ومل  كربالء 
تعالج  ومل  الكافية  اخلدمات  توفر  مل  إذ  للناخبني 

املشكالت األساسية.

هدف البحث:

االنتخايب . 1 السلوك  يف  املؤثرة  العوامل  معرفة 
وتشخيصها وحماولة توجيه افكاٍر وممارسات هتم 

الناخبني يف املحافظة. 
معرفة طبيعة العملية االنتخابية وأدوارها كذلك . 2
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االنتخابية  اخلريطة  يف  احلاصل  التغيري  معرفة 
االنتخابيتني  الدورتني  بني  كربالء  حمافظة  يف 
واقع  حتليل  خالل  من   )2018 و   2014(
يف  الفاعلة  السياسية  القوى  ملعرفة  اإلنتخابات 
وقواعدها  مساندهتا  واماكن  الدراسة  منطقة 

االجتامعية والشعبية. 

اأهمية البحث: 

اجلانب . 1 تثبيت  إىل  تسعى  اإلنتخابات  دراسة  إنَّ 
وذلك  السياسية وممارستها  للجغرافية  التطبيقي 
والواسعة  الدقيقة  املكانية  رؤيتها  خالل  من 
اجلغرايف  أن  تبني  الدراسات  من  النوعية  وهذه 
فهو  املكاين  التحليل  عىل  والقدرة  اإلمكانية  له 
اجلديدة  الديمقراطية  تطور  عملية  يف  مشارك 

وبنائها. 
التي رافقت اإلنتخابات . 2 السلبيات  التعرف عىل 

منها  تستفيد  لكي  كربالء  ملحافظة  الربملانية 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات وتعمل عىل 
الدورات  قادم  يف  تكرارها  عدم  بغية  إصالحها 

االنتخابية الالحقة.

حدود البحث:

احلدود املكانية:. 1

حددت منطقة الدراسة يف حمافظة كربالء املقدسة 
بكامل وحداهتا اإلدارية حسب األقضية والنواحي، 
و45     531  45( عرض  دائريت  بني  املحافظة  تقع  إذ 
و30   543  15( طــول  خطي  وبــني  ــامالً،  ش  )532
كم2   )5034( املحافظة  مساحة  تبلغ  رشقًا،   )544

البالغة  العراق  مساحة  إمجايل  من   )%1.1( بنسبة 
واألنبار  بغداد  حمافظة  حتدها  كــم2،   )435052(
رشقًا  بابل  وحمافظة  جنوبًا  النجف  وحمافظة  شامالً 
سبع  من  املحافظة  وتتكون  غربًا  األنبار  وحمافظة 
وحدات إدارية ينظر للخريطة )1(، منها ثالثة أقضية 
وهي )كربالء، اهلندية، عني التمر( وأربع نواحي هي 

)احلسينية، احلر، اجلدول الغريب، اخلريات()2(.

احلدود الزمانية:. 2

متثلت احلدود الزمانية بمدة اإلنتخابات الربملانية 
 2014( للدورتني  كربالء  حمافظة  يف  جرت  التي 
سنة  يف  ميدانية  دراسة  إجراء  خالل  من  و2018(، 
)2019- 2020( للفرتة من )2019/12/1( إىل 

غاية )2020/3/15(.
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اأوًل- تحديد حجم عّينة الدرا�شة: 

يف  املعتمدة  )الطرائق  املعاينة  أساليب  تطور  أن 
ال  أنه  حد  إىل  وصل  قد  اإلحصائية(  العّينة  اختيار 
شتى  يف  املنجز  العمل  كامل  بشكل  نفهم  أن  يمكن 
العلوم دون أن نتعرف عىل البيانات املستحصلة من 
فيها  تم  التي  الطرق  وصحة  واملسوحات  التجارب 
التي  املادة األساس  البيانات تشكل  ذلك، ألن هذه 

تبنى عليها التفسريات والتحليالت والتعميامت. 

خيتاره  املجتمع  من  جــزء  بأهنا  العّينة  وتعرف 
الباحث إلجراء دراسته عليه وفق قواعد خاصة لكي 

متثل املجتمع متثياًل صحيحًا)3(.

عىل  الدراسة  بمنطقة  امليدانية  الدراسة  اعتمدت 
عّينة  استخراج  إىل  التوجه  تم  إذ  االستبيان،  استامرة 
 )30( توزيع  خالل  من  وذلــك  بسيطة،  عشوائية 
استامرة استبيان عىل مبحوثي منطقة الدراسة بطريقة 
األمثل  احلجم  إىل  للوصول  مسبق  كإجراء  عشوائية 
استامرة   )987( بلغت  التي  الدراسة  جمتمع   لعّينة 

بغداد،  اخلرائط،  انتاج  ًقسم  للمساحة،  العامة  اهليئة  املائية،  املوارد  وزارة  عىل:  باإلعتامد  الباحث  املصدر: 
خريطة حمافظة كربالء اإلدارية لعام 2017، بمقياس1: 150000. 

خريطة )1( الوحدات الإدارية في محافظة كربالء
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عىل  األسئلة  وزعت  ســؤاالً    )30( بواقع  استبيان 
ستة عوامل سنعرضها الحقًا، فضاًل عن املعلومات 
 )6( ضمت  التي  الدراسة  عّينة  ألفــراد  الشخصية 
املعادلة  خالل  من  العّينة  هذه  استخرجت  اسئلة، 

اآليت:

العّينة  حجم  تقدير  في  الأ�شا�شية  الخطوات 

الأمثل)4(.

1 . )30( من  تتكون  استطالعية  اولية  عّينة  اختيار 
استامرة استبيان.

حساب االنحراف املعياري لتلك العّينة.. 2
حتديد اخلطأ املسموح به )D( مثاًل )1، 1.5، 2، . 3

.)....،3 ،2.5
مستوى . 4 تقابل  التي   )Z( املعيارية  القيمة  حتديد 

املعنوية املطلوب. 
القيمة المعياريةمستوى المعنوية

0.052

0.013

n = )z× s/d(2

حيث أن: 

n= احلجم األمثل للعّينة)*(.

s= االنحراف املعياري =

س = القيم األصلية = 1315

َس = الوسط احلسايب = جمموع القيم/ عددها= 43.8.

ن = عدد القيم = 30.

بعمل  قــام  الــبــاحــث  أن  إىل  ــارة  ــ اإلش ــدر  وجتـ
لعدم رجوع بعض  استبيان حتسبًا  استامرة   )1000(
االستامرات، وزعت حسب النسب املئوية للناخبني 

املسجلني يف كل وحدة إدارية)*(. جدول )1(.

جدول )1( توزيع ا�شتمارات ال�شتبيان ح�شب 
الوحدات الإدارية في محافظة كربالء

اسم الوحدة اإلداريةت
عدد استمارات 

االستبيان
نسبتها 

%

51051مركز قضاء كرباء 1

11611.6ناحية الحسينية 2

13613.6ناحية الحر3

252.5قضاء عين التمر4

10410.4مركز قضاء الهندية5

636.3ناحية الجدول الغربي6

464.6ناحية الخيرات7

1000100-المجموع

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل معادلة حجم العّينة.

ثانيًا- خ�شائ�ض مجتمع العّينة

 مكان السكن )البيئة االجتامعية(:. 1
البيئية ضمن  بالظروف  الناخبني  الكثري من  يتأثر 
أنامط  نجد  ما  فغالبًا  فيها،  يسكنون  التي  املنطقة 
بالسلوك  كبري  حد  إىل  متأثرة  االنتخايب  التصويت 
االنتخايب لألرسة واجلريان واألقارب وزمالء العمل، 
إال أن تأثري البيئة يقل كلام ابتعدنا عن املركز، ولكنه 
العائلة  أفراد  بني  باالتصال  ينتقل  أي  معدي  يبقى 
أو  املدرسة  أو عن طريق األصدقاء يف  البيت  داخل 
يف اجلامعة أو يف مكان العمل، فدائاًم ما يكون الناس 
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بصورة  التصويت  إىل  يميلون  بعضهم  من  القريبون 
متشاهبة)5(.

ُقسم جمتمع العّينة إىل )1000( مبحوثًا وفق عّينة 
عشوائية بسيطة متثل جمتمع الدراسة األصيل، ويتضح 
لنا من جدول )2( والشكل )1( أن جمموع املبحوثني 
 )674( بلغ  كربالء  حمافظة  يف  احلرض  السكان  من 
نسمة بام نسبته )67.4%(، بينام بلغ جمموع املبحوثني 
 )%32.6( بنسبة  نسمة   )326( الريف  سكان  من 
من إمجايل جمتمع العّينة، مما يالحظ تفوق نسبة سكان 

احلرض عىل حساب نسبة سكان الريف. 

جدول )2( البيئة الجتماعية لمجتمع عّينة 
الدرا�شة

النسبة %العددالبيئة االجتماعيةت

67467.4حضر1

32632.6ريف2

1000100-المجموع

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

�شكل )1( التوزيع الن�شبي لأفراد العّينة ح�شب 
البيئة الجتماعية )ال�شكن(

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل عىل جدول )2(. 

نوع اجلنس: . 2

من خالل قراءة جدول )3( وشكل )2( يتجىل لنا 
أن فئة الذكور هي األكرب يف املجتمع املبحوث، فقد 
بلغ عددهم )594( مبحوثًا بام نسبته )59.4%(، بينام 
بلغ جمموع اإلناث )406( مبحوثًا بنسبة )%40.6( 
مبحوثًا.   )1000( البالغ  العّينة  جمتمع  إمجايل  من 
ويمكن القول أن املرأة رشيكة الرجل يف مجيع مناحي 
يف  تشارك  أهنا  كام   والواجبات،  احلقوق  ويف  احلياة 
ختطيط  السياسات وتوجيهها، وينتظم  هذا  املنظور 
اإلنسان  حقوق  منظور  ضمن   املرأة   لدور  اجلديد  
وحقوق املرأة اإلنسانية والديمقراطية، وقد اعرتفت 
واالجتامعية  السياسية  بحقوقها  واألعراف  األنظمة 
كاملة فهي جنبًا إىل جنب مع الرجل ومكملة لدوره 

يف مجيع األمور ومنها اإلنتخابات)6(.

جدول )3( مجتمع عّينة الدرا�شة ح�شب نوع 
الجن�ض 

النسبة %العددنوع الجنست

59459.4ذكور1

40640.6اناث2

1000100-المجموع

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 
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�شكل )2( التوزيع الن�شبي لمجتمع العّينة 
ح�شب الجن�ض

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل جدول )3(.

الفئات العمرية:. 3

له  العمرية  الفئات  حسب  السكان  تصنيف  إنَّ 
يف  يساعد  ألنه  االنتخابية  العملية  يف  كبرية  أمهية 
يف  املشاركة  هلم  حيق  الذين  السكان  حجم  حتديد 
املسجلني  حجم  معرفة  عن  فضاًل  اإلنتخابات، 

وحجم املقرتعني الفعليني)7(.

ويتبني من خالل قراءة جدول )4( وشكل )3( 
أن جمموع املبحوثني ممن هم يف عمر )18-35( سنة 
إمجايل  نسبته )47.3%( من  بام  مبحوثًا  بلغ )473( 
جمتمع العّينة البالغ )1000( مبحوثًا، كام بلغ جمموع 
املبحوثني ممن ترتاوح أعامرهم بني )36- 65( سنة 

 )381(

هم  ملن  بالنسبة  أما   ،)%38.1( بنسبة  مبحوثًا 
 )146( عددهم  بلغ  فقد  فأكثر(  سنة   66( عمر  يف 

مبحوثًا بام نسبته )%14.6(.

عّينة  أفراد  من  األكرب  العدد  أن  سبق  مما  نستنج 

يف  سنة   )35  -18( بني  أعامرهم  تــرتاوح  الدراسة 
حني جاءت الفئة العمرية بني )36- 65( سنة باملرتبة 
يف  للسكان  الطبيعية  الزيادة  عن  ناتج  وهذا  الثانية، 
فيام  أما  العمريتني،  الفئتني  تلك  يف  الدراسة  منطقة 
حلت  فقد  فأكثر(  سنة   66( العمرية  الفئة  خيص 

باملرتبة األخرية من إمجايل أفراد عّينة الدراسة. 

جدول )4( مجتمع عّينة الدرا�شة ح�شب 
الفئات العمرية

النسبة %العددالفئات العمريةت

1847347.3 – 35 سنة1

3638138.1 – 65 سنة 2

6614614.6 سنة فأكثر3

1000100-المجموع

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

�شكل )3( التوزيع الن�شبي لمجتمع العّينة 
ح�شب الفئات العمرية

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل جدول )4(.
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املهنة:. 4

السلوك  عىل  واضح  بشكل  املهن  اختالف  يؤثر 
خيارات  يكون  مــا  فغالبًا  للناخبني،  االنتخايب 
ختتلف  املرشح  أو  للقائمة  الثابت  الدخل  أصحاب 
ينتج  مما  الثابت،  الدخل غري  عن خيارات أصحاب 
منطقة  املقرتعني يف  تباينًا مكانيًا ألصوات  عن ذلك 

الدراسة.

أن   )4( وشكل   )5( ــدول  ج مــن  لنا  ويتضح 
بام  مبحوثًا   )293( بلغ  احلكوميني  املوظفني  جمموع 
الدراسة  عّينة   جمتمع  إمجايل  من   )%29.3( نسبته 
أصحاب  جمموع  بلغ  فيام  مبحوثًا،   )1000( البالغ 
 )%12.1( بنسبة  مبحوثًا   )121( احلــرة  األعــامل 
بلغ جمموع  الدراسة، يف حني  عّينة  إمجايل جمتمع  من 
الكسبة )154( مبحوثًا بنسبة )15.4%( من إمجايل 
جمتمع عّينة الدراسة، وبلغ جمموع األشخاص الذين 
ال يعملون )109( مبحوثًا بام نسبته )10.9%( من 
إمجايل جمتمع عّينة الدراسة، فيام بلغ جمموع الطالب 
إمجايل  من   )%20.6( يعادل  ما  مبحوثًا   )206(
فقد  البيوت  ربات  جمموع  أما  الدراسة،  عّينة  جمتمع 
إمجايل  من   )%11.7( بنسبة  مبحوثة   )117( بلغ 

جمتمع عّينة الدراسة. 

احلكوميني  املوظفني  أعــداد  أن  سبق  مما  نستنج 
حتسن    إىل  ــدل  ي ــذا  وه مرتفعة  ــاءت  ج والــطــالب 
أما  الدراسة،  منطقة  يف  التعليمي  املستوى  وارتفاع 
فهم  والكسبة  احلــرة  ــامل  األع أصحاب  خيص  فيام 
يعملون وحيصلون عىل اجور معّينة وهذا يساعدهم 

عىل االستقرار الذهني نوعًا ما مما ينعكس اجيابًا عىل 
سلوكهم االنتخايب يف التصويت للقائمة أو املرشح.

أما بالنسبة لألشخاص الذين ال يعملون وكذلك 
قسمني  إىل  ينقسمون  فهم  البيوت  ــات  رب بعض 
الذين أكملوا دراستهم وينتظرون  القسم األول هم 
حصوهلم عىل وظائف حسب اختصاصاهتم العلمية، 
أو أهنم مل جيدوا فرص عمل مناسبة، أما القسم الثاين 
فهم األشخاص الذين مل يكملوا دراستهم مما أدى إىل 
قلة فرص  التعليمي، فضاًل عن  انخفاض مستواهم 
العمل يف بعض املناطق، وكلتا احلالتني هلام آثار سلبية 
عىل نفسية الناخب مما ينعكس ذلك عىل قراراته يوم 

االقرتاع.

جدول )5( مجتمع عّينة الدرا�شة ح�شب 
المهنة

النسبة %العددالمهنةت

29329.3موظف حكومي1

12112.1أعمال حرة2

15415.4كاسب3

10910.9با عمل4

20620.6طالب 5

11711.7ربت بيت6

1000100-المجموع

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 
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�شكل )4( التوزيع الن�شبي لمجتمع العّينة 
ح�شب المهنة

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل جدول )5(.

التحصيل الدرايس:. 5

يعد التعليم إحدى حمددات بناء اإلنسان وتطوره 
املعريف، وقد اثبتت العديد من الدراسات أن   التعليم 
السياسية  باملشاركة  ارتباطًا  املتغريات  أهــم  من 
ومتابعة  وعيًا  أكثر  يكون  ما  عادة  املتعلم  فالشخص 
عديدة  آراء  ويمتلك  واالنتخابية  السياسية  لألمور 
كبرية  بحرية  يشعر  بحيث  السياسية  املواضيع  عن 
حزبية  أنشطة  يف  االشرتاك  عن  فضاًل  مناقشتها،  يف 
الناخبني  لدى  التعليم  مستوى  زاد  فكلام  وانتخابية، 
يف  قدرهتم  بحكم  احلزبية  باالنتامءات  تأثريهم  زاد 
ومتابعة  السياسية  ــزاب  االح برامج  عىل  االطــالع 
الناخبني  العكس فأن االُميني من  أطروحاهتا، وعىل 
اختيارهم  يكون  ما  وغالبًا  بذلك  وعيًا  أقــل  هم 
أو  أو األرسة  الطائفية  تأثري  املرشح حتت  أو  للقائمة 

العشرية)8(. 

ويتبني من خالل قراءة جدول )6( وشكل )5( 

أن جمموع املبحوثني من االُميني بلغ )96( مبحوثًا ما 
يعادل )9.6%( من إمجايل جمتمع عّينة الدراسة، فيام 
بلغ جمموع املبحوثني يف مؤهل يقرأ ويكتب )124( 
الذين  جمموع  بلغ  بينام   ،)%12.4( بنسبة  مبحوثًا 
حيملون شهادة التعليم االبتدائي )193( مبحوثًا بام 
نسبته )19.3%(، يف حني بلغ عدد املبحوثني الذين 
مبحوثًا   )228( الثانوي  التعليم  شهادة  حيملون 
بنسبة )22.8%(، وبلغ عدد محلة شهادة الدبلوم يف 
 ،)%14.2( نسبته  بام  مبحوثًا   )142( العّينة  جمتمع 
شهادة  عىل  احلاصلني  املبحوثني  جمموع  بلغ  فيام 
البكالوريوس )189( مبحوثًا بنسبة )18.9%(، أما 
محلة الشهادات العليا فقد بلغ عددهم )28( مبحوثًا 

ما يعادل )2.8%( من إمجايل جمتمع العّينة.

جدول )6( مجتمع عّينة الدرا�شة ح�شب 
التح�شيل الدرا�شي 

النسبة %العددالتحصيل الدراسيت

969.6ُامي1

12412.4يقرأ ويكتب2

19319.3إبتدائية3

22822.8ثانوية4

14214.2دبلوم5

18918.9بكالوريوس6

282.8شهادة عليا7

1000100-المجموع

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 
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�شكل )5(  التوزيع الن�شبي لمجتمع العّينة 
ح�شب التح�شيل الدرا�شي

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل جدول )6(.

احلالة االجتامعية. 6

وشكل   )7( جدول  قــراءة  خالل  من  لنا  يتجىل 
)6( أن جمموع املبحوثني من املتزوجني بلغ )534( 
مبحوثًا ما يعادل )53.4%( من إمجايل جمتمع العّينة 
العزاب  جمموع  بلغ  بينام  مبحوثًا،   )1000( البالغ 
)389( مبحوثًا بام نسبته )38.9%(، فيام بلغ جمموع 
املرملني )46( مبحوثًا بنسبة )4.6%(، يف حني بلغ 

جمموع املطلقني )31( مبحوثًا بام نسبته )%3.1(. 

نستنتج مما تقدم ارتفاع نسبة أعداد العّينة يف مجيع 
وسوف  االجتامعية  احلالة  ضمن  الــواردة  الفقرات 
بإجياز،  اجتامعية  حالة  ولكل  ذلــك  أسباب  نبني 
منطقة  يف  املتزوجني  أعــداد  نسبة  الرتفاع  بالنسبة 
لبعض  املعايش  املستوى  حتسن  إىل  ترجع  الدراسة 
العوائل، فضاًل عن رغبة الكثري من سكان األرياف 

الرتفاع  بالنسبة  أما  مبكر،  سن  يف  أبنائهم  تزويج 
األفراد  بعض  حصول  عدم  إىل  فتعود  العزاب  نسبة 
عىل عمل مناسب يضمنون من خالله دخول حمددة 
تساعدهم يف تكوين عوائل مستقرة بعيدة عن العنف 
الرتفاع  بالنسبة  أما  املستقبل،  وضغوطات  األرسي 
والرصاعات  احلروب  كثرة  إىل  فيعود  املرملني  عدد 
ضحيتها  ذهب  والتي  بالعراق  مرت  التي  الدموية 
فرتة  األخرية  بالفرتة  خاصًة  األشخاص  من  الكثري 
االقتتال مع داعش اإلرهايب، فيام يعزى ارتفاع عدد 
ساعدت  التي  االجتامعية  املشاكل  كثرة  إىل  املطلقني 

عىل تدين العالقات الزوجية.

جدول )7( مجتمع عّينة الدرا�شة ح�شب الحالة 
الجتماعية

النسبة %العددالحالة االجتماعيةت

53453.4متزوج1

38938.9أعزب2

464.6أرمل3

313.1مطلق4

1000100-المجموع

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 
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�شكل )6( التوزيع الن�شبي لمجتمع العّينة 
ح�شب الحالة الجتماعية

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل جدول )7(.

ا�شتمارة  في  الواردة  الفقرات  تحليل  ثالثًا- 

ال�شتبيان: 

وزعت األسئلة الواردة يف استامرة االستبيان عىل 
ستة عوامل مؤثرة يف العملية االنتخابية ومن خالل 
الناخبني  سلوك  عىل  التعرف  يمكن  العوامل  تلك 
املرشحني  جتــاه  االقـــرتاع  يــوم  الــدراســة  منطقة  يف 

والتصويت هلم بـ )نعم( أو )ال(. 

املرشح  بني  العالقة  وإلبــراز  ذلك  من  وانطالقًا 
وذلك  كآي  مربع  اختبار  عىل  االعتامد  تم  والناخب 
وهذا   ،)SPSS V25( برنامج  استخدام  طريق  عن 
املبحوثني عىل  املقارنة بني اجابات  االختبار يكشف 

مجيع اسئلة االستبيان)*(.

إجراء حتليل جغرايف  يمكن  تقدم  ما  ومن خالل 
االستبيان  اســتــامرة  يف  ــواردة  الـ للفقرات  سيايس 
وعىل  كربالء  ملحافظة  امليدانية  بالدراسة  املعتمدة 

النحو اآليت:

العامل االجتامعي:. 1

تعد الظروف االجتامعية من املحددات األساسية 
املجال  ومنها  املجاالت  خمتلف  يف  األفــراد  لسلوك 
نفسه  يفرض   االجتامعي  الطرح   ألن  االنتخايب، 
من  تأخذ  االنتخابية  العملية  أن   اعتبار  عىل   بقوة 
املجتمع حيزًا هلا، فكلام كانت مشاركة املجتمع أكرب 
زادت رشعيتها، هلذا فأن التحليل السيايس اجليد ال 
احلياة  اجلانب االجتامعي وأثره عىل  يغفل  أن  يمكنه 

السياسية بشكل مبارش أو غري مبارش)9(. 

يف   )1( فقرة  وحتليل  قــراءة  خالل  من  ويالحظ 
العّينة  أفــراد  من  املصوتني  جمموع  أن   )8( جــدول 
العالقات  للمرشح عىل أساس  )نعم(  بـ  اجابوا  ممن 
االجتامعية بلغ )289( مبحوثًا ما يعادل )%28.9( 
مبحوثًا،   )1000( البالغ  العّينة  افــراد  إمجــايل  من 
مبحوثًا   )711( )ال(  بـ  املصوتني  جمموع  بلغ  بينام 
وقد  العّينة،  جمتمع  إمجايل  من   )%71.1( نسبته  بام 
معنوي  نقصان  وجود  عن  كآي  مربع  اختبار  اثبت 
العالقات  حساب  عىل  للمرشح  املصوتني  أعداد  يف 

االجتامعية. 

بلغ  فقد   )8( جدول  يف   )2( فقرة  خيص  فيام  أما 
جمموع املصوتني ممن اجابوا بـ )نعم( لتأثري العشرية يف 
اختيار املرشح )352( مبحوثًا بام نسبته )%35.2( 
جمموع  بلغ  فيام  الــدراســة،  عّينة  جمتمع  إمجــايل  من 
املرشح  اختيار  يف  العشرية  لتأثري  )ال(  بـ  صوت  من 
سبب  ويرجع   ،)%64.8( بنسبة  مبحوثًا   )648(
قناعاهتم  يعتمدون عىل  الناخبني  أن هؤالء  إىل  ذلك 
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الشخصية يف اختيار من يمثلهم وال ألحد تأثري عىل 
قراراهتم.

وقد اثبت اختبار مربع كآي يف هذه الفقرة وجود 
زيادة معنوية يف عدد املصوتني بـ )ال( لتأثري العشرية 
عدد  حساب  عىل  املرشح  اختيار  يف  قراراهتم  عىل 
تأثري  وجود  عدم  يعني  ال  وهذا  )نعم(،  بـ  املصوتني 
للعشائر بشكل تام يف منطقة الدراسة، والدليل عىل 
تأثروا  الذين  آنفًا  املذكورين  املبحوثني  نسبة  ذلك 
املرشحني،  اختيار  عملية  يف  العشائري  بالطابع 
عليها  يغلب  التي  اإلداريـــة  الــوحــدات  يف  خاصًة 
الطابع الريفي يف منطقة الدراسة وهي ناحية احلسينية 
عن  فضاًل  اخلريات  وناحية  الغريب  اجلدول  وناحية 
الرئيس يف  التمر، والسبب  أطراف مركز قضاء عني 
ذلك يعود إىل أن تلك املناطق تضم العديد من شيوخ 
العشائر األصيلة املنتمني بعضهم إىل احزاب سياسية 
معروفة مما أدى إىل دعم الكثري من أبناء هذه العشائر 

لزعامئهم والتصويت لصالح اجلهات املنتمني اليها.

جدول )8( تاأثير �شمات المر�شح على قرار 
الناخب ح�شب متغير العالقات الجتماعية

ت
ارة

لعب
ا

عم
ن

ة %
سب

الن
ال

ة %
سب

الن
بع 

مر
يم 

ق
آي

ك

1

َت 
صو

ل 
ه

ما 
ٍح 

رش
لم

عه 
ك م

بط
تر

ة؟
اعي

جتم
قة ا

عا

28
9

28
.9

71
1

71
.1

17
8.

08
4

2

بع 
طا

َر ال
ل أث

ه
ى 

عل
ي 

ائر
عش

ال
ار 

ختي
ي ا

ك ف
رار

ق
ن؟

معي
ح 

رش
م

35
2

35
.2

64
8

64
.8

87
.6

16

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

العامل اإلقتصادي: . 2

عىل  ومبارشًا  كبريًا  تأثريًا  اإلقتصادي  للعامل  أن 
رشوط  من  ــًا  ورشط الديمقراطي  التحول  عملية 
خيلق  لألفراد  املعايش  املستوى  ضعف  ألن  نجاحه، 
الديمقراطية واملشاركة  التجربة  انحسارًا واضحًا يف 
تساعدهم  بأمور  املواطنني  النشغال  االنتخابية، 
املشاركة  يف  بعيدًا عن  املعايش  عىل حتسني وضعهم 
العملية  االنتخابية، ويف  حال مشاركتهم  هبا  حتدث 
حالة من الالمباالة يف التصويت ملرشحني غري أكفاء، 
وهذا يرض يف حتسني واقع البلد بصورة عامة ومنطقة 
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الدراسة بصورة خاصة، وهنا يتحتم عىل اجلميع أن 
يتحدوا يف قراراهتم الختيار األكفاء الذين يوصلون 

البلد إىل بر األمان.

)1( يف جدول  فقرة  قراءة  لنا من خالل  ويتجىل 
بـ  اجابوا  الذين  املبحوثني  جمموع  أن  وحتليلها   )9(
املال أو هدية معّينة  )نعم( للمرشح مقابل مبلغ من 
إمجايل  من   )%8.8( نسبته  بام  مبحوثًا   )88( بلغ 
جمتمع عّينة الدراسة، بينام بلغ عدد املصوتني بـ )ال( 
اشارت  وقد   ،)%91.2( بنسبة  مبحوثًا   )912(
قيمة كآي اجلدولية إىل وجود فروق فردية بمستوى 
معنوية حقيقية، أي أن هناك نقصان معنوي يف أعداد 
املصوتني للمرشح الذي قاَم بتقديم اهلدايا واألموال 
عىل الناخبني يف منطقة الدراسة، وتنترش ظاهرة قبول 
اهلدايا واألموال عند بعض فئات املجتمع خاصًة عند 
مما  معني،  عمل  يمتلكون  ال  والذين  الفقراء  بعض 
وأقناعهم  هؤالء  استغالل  إىل  املرشحني  بعض  دفع 
أثامن  مقابل  اإلنتخابات  يوم  لصاحلهم  بالتصويت 
تعلم  املعنية  اجلهات  أن  األمر  يف  والغريب  بخسة، 
بذلك إال أهنا مل حترك ساكنًا وهذا يدل عىل أن هؤالء 
بالسلطة ألهنم مدعومون  املتحكمون  املرشحني هم 
من قبل بعض االحزاب التي تتمتع بقوة كبرية مكنتها 

من التأثري عىل تلك اجلهات وتسيريها مثلام تريد.

جدول )9( تاأثير �شمات المر�شح على قرار 
الناخب ح�شب المتغيرات الإقت�شادية
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املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

فقد   )9( اجلــدول  من   )2( فقرة  بخصوص  أما 
بلغ جمموع املبحوثني الذين أجابوا بـ )نعم( للمرشح 
الذي يتعهد بتقديم مكاسب شخصية هلم ولعوائلهم 
أو  أو إعطائهم  قطعة أرض  مستقباًل كتعيينهم مثاًل 
الوعود  من  وغريها  وظائفهم  إىل  املفصولني  ارجاع 
إمجايل  من   )%32.6( يعادل  ما  مبحوثًا   )326(
بـ )ال( )674(  املصوتني  بلغ جمموع  فيام  املبحوثني، 
مبحوثًا بام نسبته )67.4%(، وقد اثبت اختبار مربع 
املصوتني  أعداد  يف  معنوي  نقصان  وجود  عن  كآي 
للمرشح الذي وعدهم بتقديم مكاسب شخصية هلم 
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يدل  وهذا  الدراسة،  منطقة  يف  مستقباًل  ولعوائلهم 
االختيار  عملية  يف  الكربالئي  الناخب  حرص  عىل 
وعدم التفكري بمصلحته فقط وأنه رافض ألسلوب 
هذا  ألن  املرشحني  بعض  استخدمه  الذي  املقايضة 
األسلوب يعد من أوجه الفساد املايل الذي يتعارض 

مع األخالق النبيلة. 

أن  ظهر   )9( جــدول  يف   )3( فقرة  حتليل  وبعد 
جمموع املبحوثني الذين صوتوا للمرشح عىل أساس 
بلغ )218( مبحوثًا  الدراسة  منطقة  املادية يف  حالته 
فيام  العّينة،  جمتمع  إمجايل  من   )%21.8( نسبته  بام 
 )782( )ال(  بـ  صوتوا  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ 
مبحوثًا بنسبة )78.2%( وقد اثبت اختبار كآي عن 
للمرشح  املصوتني  أعداد  يف  معنوي  نقصان  وجود 
اجليد  احلقيقي  العمل  ألن  املــاديــة،  حالته  مقابل 
الذين  أما  امواله،  كثرة  وليس  الفيصل  للمرشح هو 
اجابوا بـ )نعم( فأن هؤالء توقعوا أن املرشح الثري 
مهه الوحيد خدمة البلد بصورة عامة وحمافظة كربالء 

بصورة خاصة أكثر من سعيه نحو املال.

العامل االنتخايب: . 3

إطار  النزهية عىل  إقامة اإلنتخابات احلرة  تتوقف 
تنظيمي انتخايب نزيه وغري متحيز  خاصًة فيام يتعلق 
بالترشيعات والقوانني العادلة التي تساهم يف ضبط 
الترشيعات  تلك  ابرز  االنتخابية ومن  العملية  مسار 
والقوانني هي وضع إدارة انتخابية تعمل بمصداقية 
عىل  واملــســؤولــون  املوظفون  ذلــك  يف  بــام  حقيقية 
الصحيحة  اآلليات  وضع  عن  فضاًل  اإلنتخابات، 

من  للحد  جــاد  بشكل  االنتخابية  العملية  ملراقبة 
امكانيات تزويرها، وال ننسى دور املواطنني الفاعلني 
تكون  أن  فيجب  ومسؤولياهتم  بحقوقهم  والواعني 
هلم دراية حقيقية القوائم االنتخابية واملرشحني كافة 
وأن يصوتوا لألكفأ واألصلح منهم يوم اإلنتخابات. 

يف   )1( فقرة  وحتليل  قــراءة  خالل  من  ويالحظ 
جدول )10( أن جمموع املبحوثني الذين قيَّموا عمل 
مفوضية اإلنتخابات يف منطقة الدراسة بمستوى فوق 
املتوسط بلغ )527( مبحوثًا ما يعادل )52.7%( من 
إمجايل جمتمع عّينة الدراسة، فيام بلغ جمموع املبحوثني 
بمستوى  اإلنتخابات  مفوضية  عمل  قيموا  الذين 
دون املتوسط )473( مبحوثًا بنسبة )47.3%(، وقد 
كشفت املعاجلة اإلحصائية ملربع كآي يف هذه الفقرة 
املبحوثني،  اجابات  يف  معنوية  فروق  وجود  بعدم 
وهذا يعني وجود عدالة معنوية بني أعداد املبحوثني 
املتوسط  فوق  بمستوى  املفوضية  عمل  قيموا  الذين 
املفوضية  عمل  قيموا  الذين  املبحوثني  أعــداد  مع 
املبحوثني  بعض  أكَد  وقد  املتوسط،  دون  بمستوى 
املتوسط  فوق  بمستوى  املفوضية  عمل  قيموا  الذين 
عىل أن ضعف عمل مفوضية اإلنتخابات يف منطقة 
الدراسة مل يؤثر عىل الناخبني مقارنة باجلهود الكبرية 
بكافة  االنتخايب  املسلسل  نجاح  هبدف  بذلتها  التي 
يوم  إىل  وصــوالً  املرشحني  قبول  من  بــدءًا  حلقاته 

اإلنتخابات. 

كام يتضح من خالل فقرة )2( يف جدول )10( أن 
جمموع املبحوثني الذين يرون بأن مفوضية اإلنتخابات 
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نسبته  بام  مبحوثًا  بلغ )194(  تامة  باستقاللية  تتمتع 
بينام بلغ جمموع  العّينة،  )19.4%( من إمجايل جمتمع 
املبحوثني الذين شككوا باستقاللية املفوضية )806( 
خالل  من  يتبني  وهنا   ،)%80.6( بنسبة  مبحوثًا 
النتائج املوضحة وجود زيادة معنوية عالية يف أعداد 
عىل  املفوضية  باستقاللية  شككوا  الذين  املبحوثني 
املفوضية،  استقاللية  أيدوا  الذين  املبحوثني  حساب 
بأن  يرون  العّينة  جمتمع  أفراد  من  الغالبية  أن  بمعنى 
باالستقاللية  تتمتع  اإلنتخابات مسرية وال  مفوضية 
االنتخابية غري صحيحة  النتائج  أغلب  احلقيقية ألن 
ومبالغ هبا وتدعم جهات معّينة عىل حساب جهات 
حمافظة  جمتمع  من  عّينة  متثل  اآلراء  وهــذه  ُاخــرى، 
حسب  االجابات  بعض  تكون  قد  بمعنى  كربالء 
الناخبني  آراء  عن  تعرب  وال  املبحوثني  األفراد  مزاج 
يف منطقة الدراسة بصورة عامة، وهذه الفقرة ختتلف 
عن فقرة )1( التي سبقتها ألن فقرة )1( تتعلق بعمل 
املفوضية الظاهري يف منطقة الدراسة، أما فقرة )2( 
املفوضية  باستقاللية  تتعلق  فأهنا  التي نحُن بصددها 
لالنتخابات  العليا  املفوضية  من  بدءًا  عامة  بصورة 
يؤكد  مما  املحافظة،  يف  املفوضية  مكتب  إىل  وصوالً 
مدى الثقافة العليا التي يتمتع هبا الناخب الكربالئي 
من خالل متييزه لألسئلة الواردة يف استامرة االستبيان 

واإلجابة عليها بصورة دقيقة.

جدول )10( تاأثير العامل النتخابي على 
ن�شبة الم�شاركة النتخابية في محافظة 

كربالء

النسبة%العددالعبارةت
قيم مربع 

كآي

1

ما هو تقييمك 
لعمل مفوضية 
اإلنتخابات في 

المحافظة؟ 

أ- فوق المتوسط

52752.7
2.916

47347.3ب- دون المتوسط

2

حسب رأيك هل 
تتمتع مفوضية 

اإلنتخابات 
باستقالية تامة؟ 

أ- نعم

19419.4
374.544

80680.6ب- ال

3

هل شاركت 
في اإلنتخابات 
البرلمانية التي 
جرت في عام 

2014؟

أ- نعم

75875.8
266.256

24224.2ب- ال

4

هل شاركت 
في اإلنتخابات 
البرلمانية التي 
جرت في عام 

2018؟

أ- نعم

31931.9
131.044

68168.1ب- ال
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5

هل اختلف 
اختيارك للقائمة 
أو المرشح ما 
بين الدورتين 
االنتخابيتين؟

أ- نعم

21567.40
38.62

10432.60ب- ال

6

ما هو النظام 
االنتخابي الذي 
تفضله إلجراء 
اإلنتخابات في 

المحافظة؟

أ- نظام القائمة 
المغلقة

646.4

309.8 ب- نظام القائمة 
المفتوحة

27327.3

21121.1ج- النظام الفردي

45245.2د- غير هذه األنظمة

7

ألي نوع من 
الجنسين أدليَت 

بصوتك؟

أ- الذكور
68468.4

135.424

31631.6ب- اإلناث

8

هل اثرت قوة 
الدعاية االنتخابية 

للقائمة أو المرشح 
في تصويتك 

لصالحهم يوم 
اإلنتخابات؟

أ- نعم

40940.9
33.124

59159.1ب- ال

9

هل ستشارك 
في اإلنتخابات 

البرلمانية القادمة؟

أ- نعم
32832.8

118.336

67267.2ب- ال

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

فقد   )10( جدول  يف   )3( بفقرة  يتعلق  فيام  أما 
اإلنتخابات  يف  شاركوا  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ 
الربملانية التي جرت يف عام 2014 )758( مبحوثًا ما 
يعادل )75.8%( من إمجايل أفراد عّينة الدراسة، يف 
حني بلغ جمموع املبحوثني الذين مل يشاركوا )242( 
مبحوثًا بام نسبته )24.2%(، وقد اثبت اختبار مربع 
يف  املشاركني  للمبحوثني  املعنوية  النسبة  بأن  كآي 
يعني  مما  عالية،   2014 لعام  الربملانية  اإلنتخابات 
يف  شاركوا  الدراسة  منطقة  يف  الناخبني  أغلب  أن 
سوف  ذلك  بأن  منهم  ايامنًا  االنتخابية  الدورة  تلك 
البلد،  واقع  حيسنوا  أن  عىل  قادرين  بأشخاص  يأيت 
من  الكربالئي  املواطن  حيتاجه  ما  حتقيق  عن  فضاًل 
املعايش،  وضعه  حتسني  إىل  اضافة  عديدة  خدمات 
وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة املشاركة يف انتخابات عام 
2014 كانت كبرية ليس فقط يف منطقة الدراسة وإنام 
العصيبة  للمرحلة  نظرًا  العراق  حمافظات  أغلب  يف 
التي مر هبا البلد يف تلك املدة والتي تتطلب تكاتف 
مجيع  وأفشال  االنتخابية  العملية  لنجاح  اجلهود 

املخططات والرهانات التي وقفت ضدها.

يتبني   )10( جدول  يف   )4( فقرة  مالحظة  وعند 
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اإلنتخابات  يف  شاركوا  الذين  املبحوثني  جمموع  بأن 
نسبته  بام  مبحوثًا   )319( بلغ   2018 لعام  الربملانية 
بلغ  فيام  الدراسة،  عّينة  أفــراد  إمجايل  من   )31.9(
الدورة  هذه  يف  يشاركوا  مل  الذين  املبحوثني  جمموع 
 ،)%68.1( بنسبة  مبحوثًا   )681( االنتخابية 
هذه  عىل  املبحوثني  اجابات  خالل  من  لنا  ويتجىل 
الفقرة أن هناك نقصانًا معنويًا بمستوى عاٍل يف أعداد 
املشاركني يف هذه الدورة االنتخابية مقارنة بأعداد غري 
الناخب  املشاركني، والسبب يف ذلك يعود إىل يأس 
الكربالئي من العملية االنتخابية برمتها بعدما شارك 
آماًل  السابقة  االنتخابية  الــدورات  يف  واسع  بشكل 
العكس  ظهر  أنه  إال  األفضل  نحو  الواقع  يتغري  أن 
الناخبون  اصبح  هلذا  سوءًا،  الوضع  ازداد  ذلك  من 
يدركون بأن مشاركتهم من عدمها ال تغري من الواقع 
شيئًا مما دعا الكثري منهم إىل العزوف عن املشاركة يف 

هذه الدورة االنتخابية.

جدول  يف   )5( فقرة  وحتليل  قــراءة  خالل  ومن 
اختالف  عدم  أو  اختالف  عىل  نصت  التي   )10(
الدورتني  بني  ما  املرشح  أو  للقائمة  الناخب  اختيار 
الذين  املبحوثني   جمموع  أن  تبني  االنتخابيتني، 
بام  فقط  بلغ )319( مبحوثًا  الفقرة  اجابوا عىل هذه 
باقي  أما  العّينة،  جمتمع  إمجايل  من   )%31.9( نسبته 
بنسبة  مبحوثًا   )681( عددهم  البالغ  املبحوثني 
)68.1%( مل جييبوا عن هذه الفقرة والسبب واضح 
األخــرية  االنتخابية  الـــدورة  يف  يشاركوا  مل  ألهنــم 
الدورة  حمطة  عند  مشاركتهم  وتوقفت   2018 عام 

ستحسب  وبالتايل   ،2014 عام  السابقة  االنتخابية 
الفقرة  هذه  يف  اخلاص  كآي  مربع  واختبار  النسبة 
عليها  اجابوا  الذين  املبحوثني  جمموع  عىل  اعتامدًا 

وليس عىل إمجايل جمتمع العّينة.

اختيارهم  اختلف  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ 
االنتخابيتني  الدورتني  بني  ما  املرشح  أو  للقائمة 
 )215( الــدراســة  منطقة  يف   )2018 و   2014(
املبحوثني  نسبته )67.40%( من إمجايل   بام  مبحوثًا 
الذين اجابوا عن هذه الفقرة والبالغ عددهم )319( 
مل  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ  حني  يف  مبحوثًا، 
ما  املرشح  أو  للقائمة  أكان  سواء  اختيارهم  خيتلف 
بنسبة  مبحوثًا   )104( االنتخابيتني  الدورتني  بني 
إحصائية  داللة  ذات  املبينة  النتائج  أن   ،)32.60(
يعني أن عددًا كبريًا  بمستوى معنوية حقيقية، وهذا 
اختيارهم  غــريوا  الدراسة  منطقة  يف  الناخبني  من 
الدورتني  بني  ما  املرشح  أو  االنتخابية  للقائمة 
االحــزاب  بعض  وفــاء  عــدم  بسبب  االنتخابيتني، 
بتطبيق  السابقة  الــدورات  يف  واملرشحني  السياسية 
عدم  عن  فضاًل  كامل،  بشكل  االنتخابية  براجمهم 
أنفسهم  عىل  قطعوها  التي  الرنانة  الوعود  حتقيق 

للناخبني حال فوزهم باالنتخابات.

املتعلقة  أما فيام خيص فقرة )6( يف جدول )10( 
جمموع  بلغ  فقد  املفضل  االنتخايب  النظام  بنوع 
يف  املغلقة  القائمة  نظام  يفضلون  الذين  املبحوثني 
 )%6.4( يعادل  ما  مبحوثًا   )64( الدراسة  منطقة 
من إمجايل جمتمع العّينة البالغ )1000( مبحوثًا، بينام 
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القائمة  نظام  يفضلون  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ 
فيام   ،)%27.3( نسبته  بام  مبحوثًا   )273( املفتوحة 
بلغ جمموع املبحوثني الذين يفضلون النظام الفردي 
)211( مبحوثًا بنسبة )21.1%(، يف حني بلغ جمموع 
الذين ال يؤيدون األنظمة أعاله بل يفضلون تطبيق 
نظام آخر )452( مبحوثًا ما يعادل )45.2%(، ومن 
اكَد  كآي  مربع  الختبار  اإلحصائي  التحليل  خالل 

وجود فروق يف االجابات بني املبحوثني.  

العّينة مع  نستنتج مما تقدم أن أغلب أفراد جمتمع 
أكثر  جديدة  انتخابية  أنظمة  مع  أي  األخري  اخليار 
أنصافًا من األنظمة الكالسيكية التي عادت ال جتدي 
سنة  عرشة  اخلمس  خالل  الحظناه  ما  وهــذا  نفعًا 
األنظمة  تلك  خدمت  إذ  بالبلد،  مرت  التي  املاضية 
حتقق  مل  التي  واملتحكمة  الكبرية  السياسية  الكيانات 

أبسط مطالب املواطنني. 

يف   )7( فقرة  وحتليل  قــراءة  خالل  من  ويالحظ 
ملرشحني  بصوته  أدىل  من  جمموع  أن   )10( جدول 
نسبته  بام  مبحوثًا   )684( بلغ  الذكور  جنس  من 
بلغ  حني  يف  العّينة،  جمتمع  إمجــايل  من   )%68.4(
جنس  ملرشحني من  الذين صوتوا  املبحوثني  جمموع 
اإلناث )316( مبحوثًا بنسبة )31.6%(، وقد اثبت 
حقيقية  معنوية  فروق  وجود  عن  كآي  مربع  اختبار 
األكرب  الكفة  أن  يعني  مما  املبحوثني   اجابات  لدى 
املرشحني  إىل  مالت  الدراسة  منطقة  الناخبني يف  من 
من جنس الذكور وهذا ال يعد عيبًا طاملا أن الناخبني 
يعتقدون أن املرشحني من جنس الذكور هم األقدر 

يف حتقيق مطالبهم وطموحاهتم، وبذلك يرتك األمر 
دون  ومناسبًا  جديرًا  يــراه  من  اختيار  يف  للناخب 
ضغوطات معّينة، لكن اثبات اليشء ال ينفي ما عداه 
بأن أرشاك املرأة الصاحلة يف احلياة السياسية رضورة 

ملحة نظرًا لدورها الريادي الكبري يف املجتمع.

لألحزاب  الناجحة  االنتخابية  الدعاية  تعد  كام 
البداية  واملرشحني  االنتخابية  والقوائم  السياسية 
أصبحت  والتي  اإلنتخابات،  يف  للفوز  احلقيقية 
بإمكاهنا االستفادة من الظروف املتاحة كلها يف وقت 
قصري الستهداف الناخبني، من خالل العمل بتطوير 
الربامج االنتخابية املقنعة وفق خطط حمكمة ومعقولة 
من  الكثري  عىل  واحلصول  اجلمهور  إىل  للوصول 
االنتخابية  الدعاية  فأن  هلذا  االقرتاع،  يوم  أصواهتم 
الساحات  يف  الفتات  وضع  جمرد  تعد  مل  ومحالهتا 
له  بامتياز  فنًا  اآلن  أصبحت  وإنام  والشوارع  العامة 
أساليبه ووسائله وأخالقياته يبنى عىل أسس رصينة 
وحتقيق  الساحق  الفوز  لضامن  جيد  بشكل  ختطط 

املكاسب)10(.

جدول  يف   )8( فقرة  حتليل  خالل  من  ويتضح 
)10( أن جمموع املبحوثني الذين تأثروا بقوة الدعاية 
يوم  هلم  وصــوتــوا  املرشح  أو  للقائمة  االنتخابية 
اإلنتخابات بلغ )409( مبحوثًا بام نسبته )%40.9( 
من إمجايل جمتمع العّينة، يف حني بلغ جمموع املبحوثني 
للقائمة  االنتخابية  الدعاية  بقوة  يتأثروا  مل  الذين 
الشخصية  قناعاهتم  حسب  صوتوا  بل  املرشح  أو 
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بنسبة  مبحوثًا   )591( ُاخــرى  مؤثرات  حسب  أو 
)59.1%(، وقد أثبت اختبار مربع كآي عن وجود 

فروق معنوية عالية لدى اجابات املبحوثني.

واستنادًا للمعطيات املذكورة آنفًا يظهر أن الكثري 
من الناخبني يف حمافظة كربالء تأثروا بشكل كبري بقوة 
الدعاية االنتخابية التي استخدمتها بعض االحزاب 
مما  االنتخابية  محالهتم  أثناء  واملرشحني  السياسية 
تلك  لصالح  يصوتوا  أن  الناخبني  من  العديد  دفع 

االحزاب واملرشحني يوم اإلنتخابات.

جدول  يف   )9( فقرة  قــراءة  خالل  من  ونستبني 
اجابوا  الذين  املبحوثني  جمموع  أن  وحتليلها   )10(
أهنم سيشاركون يف اإلنتخابات الربملانية القادمة بلغ 
)328( مبحوثًا ما يعادل )32.8%( من إمجايل أفراد 
اجابوا  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ  حني  يف  العّينة، 
الربملانية  اإلنتخابات  يف  يشاركوا  لن  سوف  بأهنم 
وعند   ،)%67.2( بنسبة  مبحوثًا   )672( القادمة 
مالحظة الداللة اإلحصائية الختبار مربع كآي يظهر 
مستوى املعنوية عايل للمبحوثني الذين اجابوا بأهنم 
اإلحباط  بسبب  القادمة  اإلنتخابات  يشاركوا يف  لن 
طيلة  االنتخابية  العملية  نتائج  من  اصاهبم  الــذي 
متيقنني  واصبحوا  السابقة،  الدورات  يف  مشاركتهم 
بأن النتائج معروفة قبل إجراء اإلنتخابات وهي فوز 
بنَي اآلخرون  فيام  بالبلد نفسها،  املتحكمة  االحزاب 
سبب مشاركتهم يف اإلنتخابات القادمة هو رغبتهم 
الكبرية يف التغيري خدمة للبلد أوالً وللمحافظة ثانيًا 

وعسى أن تتحقق مطالبهم الشخصية ثالثًا.

العامل اجلغرايف: . 4

دراسة  يف  اجلغرايف  العامل  تأثري  أغفال  يمكن  ال 
أي ظاهرة من الظواهر السيام ظاهرة اإلنتخابات ملا 

له من تأثري عىل سلوك الناخبني يف أي منطقة.

ويتبني من خالل قراءة فقرة )1( يف جدول )11( 
بـ )نعم(  الذين اجابوا  وحتليلها أن جمموع املبحوثني 
لتأثري التقلبات اجلوية عىل مشاركتهم االنتخابية بلغ 
جمتمع  إمجايل  من   )%9.2( نسبته  بام  مبحوثًا   )92(
عّينة الدراسة، فيام بلغ جمموع املبحوثني الذين اجابوا 
بـ )ال( )908( مبحوثًا بنسبة )90.8%(، ومن خالل 
قراءة قيمة كآي اجلدولية يتبني بأن هناك زيادة معنوية 
صعوبة  متنعهم  مل  الذين  املبحوثني  أعــداد  يف  عالية 
عىل  اإلنتخابات  يف  املشاركة  من  اجلوية  الظروف 
حساب أعداد املبحوثني الذين منعتهم من املشاركة، 
وهذا يعني أن التقلبات اجلوية غري املستقرة كسقوط 
مل  انخفاضها  أو  احلرارة  درجات  ارتفاع  أو  األمطار 
تعيق أغلب الناخبني يف منطقة الدراسة من احلضور 

إىل املراكز االنتخابية إلجراء عملية التصويت.

فقد   )11( جدول  يف   )2( الفقرة  خيص  فيام  أما 
لعدالة  )نعم(  بـ  اجابوا  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ 
منطقة  يف  االنتخابية  للمراكز  اجلــغــرايف  التوزيع 
من   )%52.6( يعادل  ما  مبحوثًا   )526( الدراسة 
املبحوثني  جمموع  بلغ  حني  يف  العّينة،  جمتمع  إمجايل 
نسبته  بام  مبحوثًا   )474( )ال(  بـ  اجــابــوا  الذين 
)47.4%(، وقد اثبت اختبار مربع كآي بعدم وجود 
الفقرة،  هذه  يف  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق 
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املبحوثني  عدد  بني  نوعية  عدالة  هناك  أن  بمعنى 
الذين اجابوا بـ )نعم( وعدد املبحوثني الذين اجابوا 
االقرتاع   ملراكز   اجلغرايف   التوزيع   أن  أي  )ال(،  بـ 
نصف  آراء  حسب  جيدًا  كان  الدراسة  منطقة  يف  
عدد املبحوثني تقريبًا، فيام علل النصف اآلخر عدم 
عن  بعيدة  كوهنا  االنتخابية  املراكز  توزيع  عدالة 
الوصول  يف  صعوبة  يواجهون  جعلهم  مما  مساكنهم 
خاصًة  اإلنتخابات  يــوم  بأصواهتم  ــإلدالء  ل اليها 
من  احلاصل  الزخم  عن  فضاًل  والنساء،  السن  كبار 
الناخبني يف بعض املراكز االنتخابية يوم اإلنتخابات 
مركز  إىل  التابعة  األحياء  يف  املوجودة  املراكز  خاصًة 
الغدير وحي سيف سعد وحي  قضاء كربالء كحي 
قضاء  مركز  يف  االنتخابية  املراكز  وبعض  األرسة، 
اقرتاع  مراكز  فتح  يتطلب  مما  احلر،  وناحية  اهلندية 
وللحد  الناخبني  عن  الزخم  ذلك  لتخفيف  اضافية 
من عزوف البعض منهم عن املشاركة يف اإلنتخابات 

بسبب ذلك. 

يف   )3( فقرة  حتليل  خــالل  من  يتضح  حني  يف 
جدول )11( أن جمموع املبحوثني الذين تبعد املراكز 
بمسافة  فيها عن مساكنهم  التي يصوتون  االنتخابية 
أقل من )1000( مرت بلغ )597( مبحوثًا ما يعادل 
)59.7%( من إمجايل جمتمع عّينة الدراسة، بينام بلغ 
التي  االنتخابية  املراكز  تبعد  الذين  املبحوثني  جمموع 
يدلون بأصواهتم فيها عن مساكنهم بمسافة أكثر من 
)1000( مرت )403( مبحوثًا بام نسبته )%40.3(، 
أن النتائج املبينة يف هذه الفقرة تدل عىل وجود داللة 

عامل  أثــَر  إذ  حقيقية،  معنوية  بمستوى  إحصائية 
املسافة نوعًا ما عىل نسبة املشاركة االنتخابية يف منطقة 
الدراسة، بعبارة ُاخرى كلام كانت املسافة بني مساكن 
الناخبني واملراكز االنتخابية التي ينتخبون فيها قليلة 
زادت نسبة املشاركة والعكس صحيح، وهنا يتطلب 
من مكتب مفوضية اإلنتخابات يف املحافظة معاجلة 
هذه املشكلة ووضع احللول املناسبة هلا لكي تضمن 

نسبة مشاركة أكرب من الناخبني يوم االقرتاع.

فقد   )11( جدول  يف   )4( بالفقرة  يتعلق  فيام  أما 
الوقت املستغرق  الذين قدروا  املبحوثني  بلغ جمموع 
لوصوهلم إىل املراكز االنتخابية التي يدلون بأصواهتم 
نسبته  بام  مبحوثًا   )617( دقيقة   )20( من  أقل  فيها 
بلغ  حني  يف  العّينة،  جمتمع  إمجــايل  من   )%61.7(
عن  وصوهلم  وقت  يزيد  الذين  املبحوثني  جمموع 
 ،)%38.3( بنسبة  مبحوثا   )383( دقيقة   )20(
وقد اثبت اختبار مربع كآي وجود فروق معنوية يف 
اجابات املبحوثني يف هذه الفقرة، بمعنى وجود زيادة 
وصوهلم  وقت  يبلغ  الذين  الناخبني  عدد  يف  معنوية 
للمراكز االنتخابية التي ينتخبون فيها أقل من )20( 
وقت  يبلغ  الذين  الناخبني  عدد  حساب  عىل  دقيقة 

وصوهلم أكثر من )20( دقيقة.  
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جدول )11( تاأثير العامل الجغرافي على 
ن�شبة الم�شاركة النتخابية في محافظة 

كربالء 

النسبة%العددالعبارةت
قيم مربع 

كآي

1

هل تمنعك التقلبات 
الجوية كسقوط 

األمطار أو ارتفاع 
درجات الحرارة 
أو انخفاضها عن 

الحضور للتصويت 
يوم اإلنتخابات؟

أ- نعم

929.2
665.856

90890.8ب- ال

2

هل كان التوزيع 
الجغرافي لمراكز 

االقتراع جيدًا 
بحيث غطى بصورة 
عادلة جميع مناطق 

المحافظة؟

أ- نعم

52652.6
2.704

47447.4ب- ال

3

حسب تقديرك 
كم تبلغ المسافة 
بين محل سكنك 

والمركز االنتخابي 
الذي تدلي بصوتك 

فيه؟

أ- أقل من 1000 
متر

59759.7
37.636

ب- أكثر من 1000 
متر

40340.3

4

ما هو الوقت 
المستغرق لوصولك 
إلى المركز االنتخابي 

الذي تنتخب فيه؟

أ- أقل من 20 دقيقة 
61761.7

54.756
ب- أكثر من 20 

دقيقة
38338.3

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

 العامل األمني:. 5

األساسية  العوامل  أهم  من  األمني  العامل  يعد 
االطمئنان  خيلق  ألنه  االنتخابية،  العملية  نجاح  يف 
واملرشحني  الناخبني  لدى  األذى  أو  اخلوف  وعدم 
وغريهم  واملراقبني  االقــرتاع  مكاتب  يف  والعاملني 
من األشخاص نتيجة املشاركة يف العملية االنتخابية، 
فضاًل عن دور اجلانب األمني الكبري يف حفظ املواد 
يف  املتخذة  التكنولوجية  الوسائل  ومحاية  احلساسة 
أو  تالعب  عملية  أي  من  للحد  االنتخابية  العملية 
لنقل  املناسبة  اخلطط  وضع  إىل  باإلضافة  قرصنة، 
املواد االنتخابية وحفظها بشكل آمن السيام صناديق 

االقرتاع واألوراق االقرتاعية. 

وهبذا خيلق االستقرار األمني نتائج اجيابية تسهم 
يف زيادة نسبة املشاركة االنتخابية، وهذا ما الحظناه 
األمني  باستقرارها  متيزت  التي  الدراسة  منطقة  يف 
مما ساعد يف ارتفاع نسبة املشاركة االنتخابية فيها يف 

انتخابات عام 2014. 

ويتبني من خالل قراءة فقرة )1( يف جدول )12( 
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بـ )نعم(  الذين اجابوا  وحتليلها أن جمموع املبحوثني 
يوم  جيد  بشكل  عملها  األمنية  األجهزة  أدت  لقد 
االقرتاع بلغ )842( مبحوثًا ما يعادل )84.2%( من 
إمجايل جمتمع عّينة الدراسة، بينام بلغ جمموع املبحوثني 
الذين اجابوا بـ )ال( اي أن أداء األجهزة األمنية كان 
نسبته  بام  مبحوثًا   )158( اإلنتخابات  يوم  جيد  غري 
وجود  أعاله  املوضحة  النتائج  وتأكد   ،)%15.8(

داللة إحصائية بمستوى معنوية حقيقية.

يف  الناخبني  مشاركة  نسبة  أن  ذلك  من  نستنتج 
األجهزة  أداء  بمستوى  تتأثر  االنتخابية  العملية 
منطقة  يف  الناخبني  أقبال  يرتفع  آخر  بمعنى  األمنية، 
األجهزة  أدت  كلام  االقرتاع   صناديق  عىل  الدراسة 
األمنية واجبها بشكل حسن وعىل العكس من ذلك 
كلام أنخفض مستوى أداء األجهزة األمنية أنخفض 

اقبال الناخبني يوم اإلنتخابات. 

فأن   )12( جدول  يف   )2( الفقرة  خيص  فيام  أما 
يوم  التجوال  بحرض  األمنية  األجهزة  قيام  سبب 
اإلنتخابات هو لتوفري أجواء أمنية مستقرة للناخبني، 
عىل  أكــدوا  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ  فقد  وهبذا 
أثَر عىل مشاركتهم  املركبات  التجوال عىل  أن حرض 
وجود  وعدم  مساكنهم  لبعد  نتيجة  اإلنتخابات  يف 
واسطة نقل تقلهم إىل املراكز االنتخابية التي يدلون 
بأصواهتم فيها )217( مبحوثًا بام نسبته )%21.7( 
جمموع  بلغ  حــني  يف  الــعــّيــنــة،  جمتمع  ــايل  إمجـ مــن 
املبحوثني الذين اجابوا بـ )ال( )783( مبحوثًا بنسبة 
)78.3%(، أن النتائج املبينة آنفًا ذات داللة إحصائية 
معنوية  ــادة  زي وجــود  أي  عالية،  معنوية  بمستوى 

التجوال  حرض  يمنعهم  مل  الذين  املبحوثني  عدد  يف 
املراكز  إىل  الذهاب  من  االقرتاع  يوم  املركبات  عىل 
االنتخابية إلجراء عملية التصويت عىل حساب عدد 

املبحوثني الذين أثَر عليهم ذلك.

نستدل من املعطيات أعاله أن اإلجراءات األمنية 
املشددة كحرض التجوال عىل املركبات مل تقف عائقًا 
أداء  كربالء يف  الناخبني يف حمافظة  أغلب  امام  كبريًا 

دورهم الوطني للمشاركة يف اإلنتخابات.

اجلدول  يف   )3( فقرة  قراءة  خالل  من  ويالحظ 
عليه  متفقًا  ــدًا  واح ــًا  رأي هناك  أن  وحتليلها   )12(
بصورة عامة من قبل أفراد العّينة يف منطقة الدراسة 
هلا  يكن  مل  األمنية  األجهزة  أن  وبنسبة )100%( هو 
ضغوطات تذكر جترب هبا الناخبني للتصويت لصالح 
األجهزة  فأن  وهبذا  معني،  شخص  أو  معّينة  جهة 
مما  الفقرة،  هذه  خيص  فيام  حسنًا  بالًء  ابلت  األمنية 
بأتم  واجبها  أداء  يف  ونزاهتها  حرصها  مدى  يؤكد 
وجه، كام أن النتائج املوضحة الختبار مربع كآي يف 
هذه الفقرة تشري إىل وجود داللة إحصائية بمستوى 

معنوية عالية جدًا.
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جدول )12( تاأثير العامل الأمني على العملية 
النتخابية في محافظة كربالء
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املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

العامل السيايس:. 6

من  السياسية  التنشئة  أو  السيايس  العامل  يعد 
هيدف  ألنه  االنتخابية،  العملية  يف  املهمة  العوامل 
تنمية  خالل  من  املواطنني،  عند  الوعي  تنمية  إىل 
متكنهم  وقيم  ومعلومات  خربات  من  يمتلكون  ما 
األمور  بكافة  الواعي  واالستيعاب  اجليد  باإلدراك 
املحيطة هبم وبمختلف أنواعها ومنها معرفة حيثيات 

العملية االنتخابية بصورة واضحة.

رئيس  حمــدد  السيايس  العامل  أن  يتبني  وعليه 
ملشاركة الفرد من عدمها عىل أساس أن معرفة الفرد 
ومكتسباته هي التي تقود ترصفاته وردود أفعاله يف 
السياسية عامة  باملشاركة  يرتبط  فيام  السيايس  العمل 
املشاركة  ألن  خاص،  بشكل  االنتخابية  واملشاركة 
العمل  يف  للمشاركة  وتؤهله  الفرد  تعد  السياسية 
تتوافق مع  التي  والدرجة  والنمط  بالشكل  السيايس 
الفرد،  ذلك  اكتسبها  التي  السياسية  التنشئة  طبيعة 
السلوك  لنمط  األساسية  املــحــددات  من  تعد  كام 
التي  األنشطة  مجيع  عن  املسؤولة  وهي  االنتخايب 
يف  املرشحني  اختيار  يف  الناخب  بمقتضاها  يشارك 
نجاح  سبب  ويرجع  املجتمعات)11(.  من  جمتمع  أي 
يف  املشاركة  السياسية  والكيانات  االحــزاب  بعض 
العملية االنتخابية إىل استخدامها آلية سياسية ناجحة 
يف التأثري عىل سلوك الناخبني والوصول إىل اقناعهم 
حتقيق  من  يتمكنوا  حتى  وبراجمه  الكيان  بأفكار 
اهدافهم يف اكتساب الرشعية من طرف الناخبني ألن 
الناخبني يمثلون أساس نجاح العملية السياسية)12(.

يف   )1( فقرة  وحتليل  قــراءة  خالل  من  ويتضح 
اجابوا  الذين  املبحوثني  جمموع  أن   )13( جــدول 
بصورة  السياسية  بالعملية  ثقة  لدهيم  أن  )نعم(  بـ 
نسبته  بام  بلغ )274( مبحوثًا  احلايل  الوقت  عامة يف 
بلغ  بينام  الدراسة،  عّينة  أفراد  إمجايل  من   )%27.4(
بـ )ال( أي اهنم ال  الذين    اجابوا  املبحوثني  جمموع 
يؤمنون بالعملية السياسية )726( مبحوثًا ما يعادل 
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مربع  الختبار  اإلحصائية  املعاجلة  أن   ،)%72.6(
كآي تكشف عن فروق معنوية عالية لدى املبحوثني، 
يف  الناخبني  من  العظمى  الغالبية  أن  ُاخرى  بعبارة 
يف  السياسية  بالعملية  يؤمنون  ال  كربالء  حمافظة 
آراء  حسب  ذلك  سبب  ويرجع  احلــارض،  الوقت 
املبحوثني من أفراد العّينة إىل الوعود الكاذبة من قبل 
املرشحني، وعدم حتقيق الربامج االنتخابية للكيانات 
السياسية، فضاًل عن زيادة حاالت الفقر التي يقابلها 
وخرياته  البلد  بأموال  وعوائلهم  املسؤولني  متتع 
العالية  املالية  كاملنح  فقط  ختدمهم  قوانني  وترشيع 
الحتياجات  النظر  دون  واملخصصات  واملكافآت 

املواطن البسيط وغري ذلك من األسباب االُخرى.

)2( يف جدول  فقرة  قراءة  لنا من خالل  ويتجىل 
شاركوا  الذين  املبحوثني  جمموع  أن  وحتليلها   )13(
ما  مبحوثًا   )427( بلغ  ديني  بحافز  اإلنتخابات  يف 
بلغ  فيام  العّينة،  أفراد  إمجايل  من   )%42.7( يعادل 
جمموع املبحوثني الذين شاركوا بحافز وطني )573( 
مبحوثًا بام نسبته )57.3%(، أن النتائج املبينة يف هذه 
بمستوى  إحصائية  داللــة  وجــود  إىل  تشري  الفقرة 
الناخبني  من  الكثري  أن  بمعنى  حقيقية،  معنوية 
بحافز  اإلنتخابات  يف  شاركوا  الدراسة  منطقة  يف 
منهم  يتوقع  الذين  األكفاء  باختيار  وذلــك  وطني 
األفضل خاصًة وأهنم غري مسنودين من  يقدموا  أن 
اإلقليمية، يف حني علل اآلخرون سبب  الدول  قبل 
اإلنتخابات  يف  للمشاركة  الديني  باحلافز  تأثرهم 
دفع  مما  الدينية  الرموز  ببعض  ومتسكهم  حبهم  هو 

بعض املرشحني النتهاز تلك الفرصة باستخدام هذه 
الرموز اثناء دعاياهتم االنتخابية للتأثري عىل الناخبني 

ليصوتوا هلم يوم االقرتاع. 

حمافظة  يف  امليدانية  الدراسة  نتائج  ــرزت  أف كام 
فقرة )3( يف جدول )13(  كربالء من خالل حتليل 
املرشح  يفضلون  املبحوثني  أغلب  أن  مفادها  حقيقة 
املنتمي إىل كيان مستقل عىل حساب املرشح املنتمي 
أو  إسالمي  كيان  أكان  سواء  مستقل  غري  كيان  إىل 
قيمة  خالل  من  تأكيده  تم  ما  وهــذا  علامين،  كيان 
عالية  معنوية  فروق  هناك  بأن  اجلدولية  كآي  مربع 
يف اجابات جمتمع العّينة يف هذه الفقرة ايضًا، إذ بلغ 
املنتمي إىل  املرشح  الذين يفضلون  املبحوثني  جمموع 
 )%  61.5( نسبته  بام  مبحوثًا   )615( مستقل  كيان 
من إمجايل جمتمع العّينة، يف حني بلغ جمموع املبحوثني 
الذين يفضلون املرشح املنتمي إىل كيان غري مستقل 

)385( مبحوثًا ما يعادل )%38.5(.

نستخلص من النتائج أعاله أن هناك تأثريًا ضعيفًا 
الكثري  لدى  مستقل  غري  كيان  إىل  املنتمي  للمرشح 
بعض  علل  وقد  كربالء،  حمافظة  يف  الناخبني  من 
املبحوثني سبب ذلك  إىل انعدام ثقتهم من الكيانات 
غري املستقلة نتيجة لعدم حتقيق الطموح املنتظر منها 
ويف مجيع الدورات االنتخابية السابقة، مما دعاهم إىل 

دعم املرشحني املنتمني إىل كيانات مستقلة.

أما فيام يتعلق بالفقرة )4( يف جدول )13(، فقد 
عىل  للمرشح  صوتوا  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ 
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مبحوثًا   )675( االنتخايب  بربناجمه  قناعتهم  أساس 
بام نسبته )67.5%( من إمجايل أفراد العّينة، يف حني 
بلغ جمموع املبحوثني الذين صوتوا للمرشح القريب 
نسبته  بام  مبحوثًا   )325( سكنهم  حمل  عىل  جغرافيًا 
الختبار  اإلحصائية  املعاجلة  اثبتت  وقد   ،)%32،5(
مربع كآي يف هذه الفقرة وجود فروق معنوية عالية  
يف اجابات املبحوثني، بمعنى آخر توجد زيادة معنوية 
أساس  عىل  للمرشح  املصوتني  املبحوثني  أعداد  يف 
املبحوثني  حساب  عىل  االنتخايب  بربناجمه  قناعتهم 
املصوتني للمرشح القريب جغرافيًا  من حمل سكنهم. 

جدول )13( تاأثير العامل ال�شيا�شي على ن�شبة 
الم�شاركة النتخابية في محافظة كربالء

النسبة%العددالعبارةت
قيم مربع 

كآي

1

هل لديك ثقة 
بالعملية السياسية 

بصورة عامة؟ 

أ- نعم
27427.4

204.304

72672.6ب- ال

2

ما هو الحافز الذي 
دفعك للمشاركة في 

اإلنتخابات؟ 

أ- حافز ديني
42742.7

21.316

57357.3ب- حافز وطني

3

تفضل المرشح الذي 
ينتمي إلى:

61561.5أ- كيان مستقل
54.755

38538.5ب- كيان غير مستقل

4

هل أدليت بصوتك 
للمرشح على 

أساس؟

أ- قناعتك ببرنامجه 
االنتخابي 

67567.5
122.500

ب- ألنه قريب على 
محل سكنك

32532.5

5

هل أعطيت صوتك 
لمرشٍح ما على 

أساس ؟

أ- خبرته في العمل 
السياسي

38838.8
50.176

ب- جديد على 
العملية السياسية

61261.2

6

برأيك كم حقق 
اعضاء مجلس 

النواب عن محافظة 
كرباء من نسبة في 

تحقيق برامجهم 
االنتخابية؟

أ- أقل من 50 %

80780.7
376.996

19319.3ب- أكثر من 50 %

7

هل انت منتمي 
لحزب معين؟

13713.7أ- نعم
527.076

86386.3ب- ال

8

هل كان للمرجعية 
الدينية دور في 

اختيارك لقائمة معّينة 
أو لمرشٍح معين؟

أ- نعم
25725.7

236.196
74374.3ب- ال 
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9

هل غيرت نتائج 
اإلنتخابات البرلمانية 

في الدورتين 
االنتخابيتين )2014 

و 2018( واقع 
محافظة كرباء 
من ناحية تقديم 

الخدمات و تلبية 
آمال الناخبين؟

أ- نعم

15315.3
481.636

84784.7ب- ال

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

فقرة )5( يف جدول  قراءة  نستنتج من خالل  كام 
)13( وحتليلها أن أغلب الناخبني يف منطقة الدراسة 
صوتوا ملرشحني ُجدد عىل العملية السياسية خاصًة 
يف الدورة االنتخابية األخرية عام 2018، أماًل منهم 
السياسيني  بعض  تقديمه  يستطع  مامل  يقدموا  أن 
غري  كانوا  الذين  السياسية  العملية  يف  املخرضمني 
موفقني يف خدمة البلد، والدليل عىل ذلك أن معظم 
العراقي  النواب  جملس  بانتخابات  الفائزين  أسامء 
أسامء  عن  اختلفت  كربالء  حمافظة  عن   2018 عام 
رغبة  يبني  مما   ،2014 عام  انتخابات  يف  الفائزين 

الناخب الكربالئي يف تغيري الوجوه السياسية.  

حيث بلغ جمموع املبحوثني الذين أدلوا بأصواهتم 
العمل  يف  كبرية  بخربة  يتمتعون  الذين  للمرشحني 
من   )%38.8( يعادل  ما  مبحوثًا   )388( السيايس 
املبحوثني  جمموع  بلغ  حني  يف  العّينة،  جمتمع  إمجايل 
العملية  عىل  ُجــدد  ملرشحني  ثقتهم  منحوا  الذين 

 ،)%61.2( نسبته  بام  مبحوثًا   )612( السياسية 
وتأكد املعطيات املرصودة يف هذه الفقرة وجود داللة 

إحصائية بمستوى معنوية عالية. 

جملس  أعضاء  حققه  ما  بمعرفة  يتعلق  فيام  أما 
النواب الفائزون عن حمافظة كربالء من نسبة يف تنفيذ 
محالهتم  خالل  عنها  أعلنوا  التي  االنتخابية  براجمهم 
االنتخابية ألن ذلك يعد مؤرشًا أساسيًا ملدى صدقهم 
والتزامهم يف تطبيق تلك الربامج عىل أرض الواقع. 

يتبني من خالل قراءة فقرة )6( يف جدول )13( 
وحتليلها أن جمموع املبحوثني الذين أعطوا نسبة أقل 
الدراسة  منطقة  عن  الفائزين  لألعضاء   )%50( من 
بام  بلغ )807( مبحوثًا  االنتخابية  براجمهم  أنجاز  يف 
بلغ  فيام  العّينة،  أفراد  إمجايل  من   )%80.7( نسبته 
الفعيل  التطبيق  نسبة  قيموا  الذين  املبحوثني  جمموع 
للربامج االنتخابية أكثر من )50%( )193( مبحوثًا 
إىل  تشري  املوضحة  النتائج  أن   ،)%19.3( نسبته  بام 
اجابات  عالية يف  ذات داللة إحصائية  فروق  وجود 

املبحوثني.

نستنتج من ذلك أن نسبة حتقيق الربامج االنتخابية 
للمرشحني الفائزين بعضوية جملس النواب العراقي 
الذي  املطلوب  باملستوى  تكن  مل  كربالء  عن حمافظة 

كان يطمح اليه الناخبون.

جدول  يف   )7( فقرة  حتليل  خالل  من  يتضح  كام 
احــزاب  إىل  املنتمني  املبحوثني  جمموع  أن   )13(
 )%13.7( يعادل  ما  مبحوثًا   )137( بلغ  سياسية 
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من إمجايل جمتمع العّينة، يف حني بلغ جمموع املبحوثني 
 ،)%86.3( نسبته  بام  مبحوثًا   )863( املنتمني  غري 
نقصانًا  هنالك  بأن  يتبني  املوضحة  النتائج  وحسب 
احــزاب  إىل  املنتمني  املبحوثني  أعــداد  يف  معنويًا 
بمعنى  املنتمني،  غري  املبحوثني  حساب  عىل  سياسية 
آخر أن أغلب الناخبني يف منطقة الدراسة غري منتمني 
إىل احزاب سياسية، وقد علل مبحوثو جمتمع العّينة 
االحــزاب  تلك  من  ثقتهم  انعدام  إىل  ذلــك  سبب 
املادية،  واملكاسب  املناصب  عىل  بالرصاع  املنشغلة 
املواطن  متطلبات  حتقيق  قدرهتا  عــدم  عن  فضاًل 
فقد  االحزاب  تلك  مع  املنخرطني  وحتى  البسيط، 
بني العديد منهم سبب انضاممهم اليها هو لتحقيق ما 
يصبوَن اليه من حقوق مسلوبة وهم عىل يقني بأهنا ال 

تتحقق إال بذلك االنضامم. 

يف   )8( فقرة  حتليل  خالل  من  يالحظ  حني  يف 
تأثروا  الذين  املبحوثني  جمموع  أن   )13( جــدول 
االنتخابية  للقائمة  تصويتهم  أثناء  الدينية  باملرجعية 
أو املرشح بلغ )257( مبحوثًا بام نسبته )%25.7( 
املبحوثني  جمموع  بلغ  بينام  العّينة،  جمتمع  إمجايل  من 
تصويتهم  أثناء  الدينية  باملرجعية  يتأثروا  مل  الذين 
بنسبة  مبحوثًا  املرشح )743(  أو  االنتخابية  للقائمة 
)74.3%(، وقد أثبت التحليل اإلحصائي الختبار 
اجابات  يف  عالية  معنوية  فروق  وجود  كآي  مربع 
املبحوثني، غري أن الباحث يرى أن للمرجعية الدينية 
عملية  يف  الناخبني  ــرارات  ق عىل  مبارش  غري  تأثريًا 
املرشحني  انتخاب  بعدم  حثهم  خالل  من  االختيار 

خالل  البلد  إدارة  يف  فشلهم  اثبتوا  الذين  املجربني 
عبارهتا  أطلقت  حينام  السابقة،  االنتخابية  الدورات 
ال  )املــجــرب  بقوهلا  وكالئها  لسان  عىل  الشهرية 
حمافظة  يف  الناخبني  أغلب  فأن  وبالفعل  جيــرب(، 
كربالء صوتوا ملرشحني ُجدد عىل العملية السياسية 
مما أدى إىل تراجع بعض القوائم الكبرية التي كانت 
دور  وهلا  الكربالئي  املجتمع  يف  عالية  بمكانة  تتمتع 

واضح يف إدارة البلد.

جدول  يف   )9( فقرة  قراءة  خالل  من  يتضح  كام 
أجابوا  الذين  املبحوثني  جمموع  أن  وحتليلها   )13(
االنتخابيتني  الدورتني  يف  الربملانية  لالنتخابات  أن 
)2014 و 2018( نتائج اجيابية عىل حمافظة كربالء 
ناحية  من  األفضل  نحو  واقعها  من  غريت  بحيث 
 )153( بلغ  الناخبني  آمال  وتلبية  اخلدمات  تقديم 
جمتمع  إمجــايل  من   )%15.3( يعادل  ما  مبحوثًا  
العّينة، يف حني بلغ جمموع املبحوثني الذين أجابوا أن 
اإلنتخابات الربملانية مل تغري واقع املحافظة ومل حتقق 
آمال الناخبني خالل الدورتني االنتخابيتني )2014 
  ،)%84.7( نسبته  بام  مبحوثًا    )847(  )2018 و 
ومن خالل قراءة قيمة كآي اجلدولية يتبني بأن هناك 

فروقًا معنوية عالية يف اجابات املبحوثني.

بعبارة ُاخرى أن أغلب الناخبني يف منطقة الدراسة 
هلم،  املقدمة  اخلــدمــات  مستوى  عىل  ــني  راض غري 
وترجع أهم أسباب ذلك إىل قلة املشاريع املخصصة 
املقامة  املشاريع  أغلب  يف  العمل  وبطء  للمحافظة 
والتعليمي  الصحي  الواقع  تردي  عن  فضاًل  فيها، 
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خاصًة يف املناطق الريفية، باإلضافة إىل تفيش ظاهريت 
يف  واإلداري  املــايل  الفساد  بسبب  والفقر  البطالة 
بعض املؤسسات، وال ننسى قلة الدرجات الوظيفية 
وغري  العليا  الشهادات  ومحلة  للخرجيني  املخصصة 

ذلك من األسباب.

ال�شتنتاجات: 
اجلغرافية . 1 العوامل  تأثري  أن  الدراسة  أظهرت 

الطبيعية ضعيٌف عىل السلوك التصويتي للناخبني 
يف حمافظة كربالء قياسًا مع التأثري الكبري للعوامل 

اجلغرافية البرشية. 
من . 2 لكل  أن  مفادها  حقيقة  إىل  البحث  توصل 

العامل الديني والطابع العشائري تأثريًا واضحًا 
منطقة  يف  للناخبني  التصويتي  السلوك  عىل 
مكان  من  نسبته  تتفاوت  التأثري  وهذا  الدراسة 

آلخر. 
كبريًا . 3 تفاوتًا  هناك  بأن  امليدانية  الدراسة  أثبتت 

يف نسبة املشاركة االنتخابية يف حمافظة كربالء ما 
بني الدورتني االنتخابيتني )2014 و2018( إذ 
يف  للمبحوثني  االنتخابية   املشاركة  نسبة  بلغت 
جمتمع  إمجايل  من   )%75.8(  2014 انتخابات 
العّينة يف حني بلغت نسبتهم يف انتخابات 2018 
)31.9%( وقد بني املبحوثني سبب ذلك هو أن 
ومتحيز  عادل  غري  نظام  املتبع  االنتخايب  النظام 
للكيانات الكبرية، فضاًل عن عدم حترر املفوضية 
املستقلة لالنتخابات من سلطة األحزاب  العليا 

احلاكمة. 
أظهر البحث بأن قضاء كربالء هو مركز املنافسة . 4

من  به  يتمتع  ملا  نظرًا  االنتخابية،  القوائم  بني 

كثافة سكانية عالية، فضاًل عن كونه يمثل مركز 
عدد  أكرب  وفيه  واإلقتصادي  اإلداري  املحافظة 

من الناخبني. 
مفادها . 5 حقيقة  امليدانية  الدراسة  نتائج  وضحت 

يشاركوا  لن  املبحوثني  من   )%67.2( نسبة  أن 
نتيجة لإلحباط  القادمة  الربملانية  اإلنتخابات  يف 
برمتها  السياسية  العملية  من  اصاهبم  الذي 
تتغري  ولن  ثابتة  النتائج  بأن  يدركون  وأصبحوا 
البلد  الكبرية واملتحكمة يف  وهي فوز األحزاب 

نفسها.
من . 6 الكثري  بأن  امليدانية  الدراسة  نتائج  أظهرت 

كبري  بشكل  تأثروا  كربالء  حمافظة  يف  الناخبني 
عىل  مستقلة  كيانات  إىل  املنتمني  باملرشحني 
غري  كيانات  إىل  املنتمني  املرشحني  حساب 
املرشحني  أغلب  وفاء  لعدم  نتيجة  مستقلة، 
أثناء  هلا  روجوا  التي  وعودهم  بتنفيذ  املتحزبني 

محالهتم االنتخابية. 
القائلة . 7 الفرضية  صحة  امليدانية  الدراسة  أثبتت 

الدورتني  يف  الربملانية  اإلنتخابات  نتائج  أن 
واقع  تغري  مل  و2018(   2014( االنتخابيتني 
حمافظة كربالء ومل تعالج املشاكل األساسية التي 
تعاين منها، فضاًل عن أهنا مل تسهم يف تلبية طموح 

الناخبني. 

التو�شيات: 

االنتخابية . 1 العملية  عىل  املرشفة  اهليئات  عىل 
واجلغرافيني  عمومًا  باجلغرافيني  االستعانة 
استشارهتم  لغرض  خصوصًا  السياسيني 
قاعدة  يمتلكون  االنتخابية ألهنم  املراكز  بتوزيع 

معلومات واسعة يف هذا اجلانب.
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مفوضية . 2 مكتب  وباألخص  املعنية  اجلهات  عىل 
العملية  رافقت  التي  السلبيات  معرفة  كربالء 
عدم  بغية  إصالحها  عىل  والعمل  االنتخابية 
لضامن  القادمة  االنتخابية  الدورات  يف  تكرارها 
منطقة  يف  الناخبني  من  عدد  أكرب  مشاركة 

الدراسة. 
لالنتخابات . 3 املستقلة  العليا  املفوضية  عىل  جيب 

بعملها  اجلهات  بعض  تتدخل  بأن  السامح  عدم 
حفاظًا عىل استقالليتها وعدم تسيسها أو التأثري 

عليها خدمة للعملية االنتخابية يف العراق.

الهوام�ض
عبارة عن جمموعة من األسئلة التي يتم االجابة عليها ( 1)

الشخصية  الباحث  بدون مساعدة  املفحوص  قبل  من 
أو من يقوم مقامه؛ زياد بن عيل بن حممود اجلرجاوي ، 
القواعد املنهجية الرتبوية لبناء االستبيان، ط2، مطبعة 

أبناء اجلراح ، فلسطني، 2010، ص17.

تعد ناحية احلسينية وناحية احلر وناحية اجلدول ( 2)
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بغداد، 2006، ص2-1.
منهج ( 3) يف  مقدمة  العزاوي،  كرو  يونس  رحيم 

للنرش  دجلة  دار  ط1،  العلمي،  البحث 
والتوزيع، األردن، 2008، ص161. 

اجلغرافية ( 4) يف  الكمية  األساليب  شحادة،  نعامن 
للنرش  صفاء  دار  ط1،  احلاسوب،  باستخدام 

والتوزيع، عامن، 1997، ص263- 264. 

منطقة  يف  للعّينة  األمثل  احلجم  استخراج  تم   )*(
الدراسة وفقًا للمعادلة أعاله كاآليت :

 s= 20.95

Z= 3 ، حتديد القيمة املعيارية التي تقابل مستوى 

املعنوية املطلوبة وهي )0.05(

 d= 2، حتديد اخلطأ املسموح به.

اذًا:
 n= )3 × 20.95 /2(2

= )62.85 /2(2

= )31.425(2

= 987

حيدر عبد األمري رزوق، جغرافية اإلنتخابات ( 5)
الربملانية ملحافظة كربالء للدورتني االنتخابيتني 
اجلغرافية  يف  دراسة   -  )2010  -2005(
السياسية، رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية 

اآلداب، جامعة الكوفة، 2012، ص54. 
)6( Margaret Conway، Women and political 

participation، political Sciences politics، 

U.S.A،2001، p 231- 233.

 عيل لبيب، جغرافية السكان الثابت واملتحول، ( 7)
 ،2004 بريوت،  للعلوم،  العربية  الدار  ط2، 

ص115.
حيدر عبد األمري رزوق، مصدر سابق، ص56. ( 8)

كآي  ملربع  االحصائية  االختبارات  مجيع  أن   )**(
عند  متت  االستبيان  استامرة  يف  الـــواردة  لألسئلة 
مستوى داللة )0.0001( ، أما التي مل تظهر داللة 
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األول  السؤال  ومهــا  املستوى  هــذا  عند  إحصائية 
اجلغرايف  للعامل  الثاين  والسؤال  االنتخايب  للعامل 
فقد اعيد اختبارها عىل مستوى )5%( وأكدت ايضًا 
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des sciences politiques، 1988، p 34 - 38.
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الملخ�ض 
اية  أحتياجات  أهم  من  وُيعد  وتقدمه،  جمتمع  أي  وجود  يف  األمان  صامم  أبعاده  مجيع  يف  اإلستقرار  يمثل 

حكومة، وأن مسألة توفري األمن واإلستقرار العام من أهم أولويات عمل احلكومات.
لذا فإن هذا البحث دراسة لتحديد أهم أولويات عمل احلكومة املحلية يف حمافظة كربالء املقدسة من أجل 
احلصول عىل اإلستقرار األمني والعام يف املحافظة، وقد بينت نتائج التحليل العاميل وجود مخسة عوامل هلا 
العوامل معاجلة حواضن  التي تضمنتها  املتغريات  أهم  املحافظة، وكانت  األثر األكرب يف حتقيق اإلستقرار يف 
اإلرهاب الداخيل و معاجلة القصف العشوائي وتطويق املشاكل بني الكتل السياسية واالهتامم بجودة التمثيل 
الدبلومايس العراقي وعمل اخلارجية العراقية وكذلك تعزيز الثقافة الديمقراطية لدى املواطن فضاًل عن معاجلة 
قضية الفاسدين، وُتعدُّ من أهم ادوار السلطات السياسية يف املحافظة من أجل حتقيق اإلستقرار األمني والعام 

يف املحافظة.
الكلامت املفتاحية: العوامل املؤثرة، احلكومة املحلية، كربالء.

The determination the most important factors affecting the priorities of the 
work of the local government in the security and public aspects the holy 

governorate of Karbala

Assist. Prof.Assist. instructor

Mahdi Wahhab NasrallahNour Abbas Omran
Collage of Management and Economics

- University of Karbala
Karbala Center for Studies and Research

Abstract

The stabilization in all its aspects represents the essence of safety in the existence and 
progress of any society. It is one of the most important needs of any government, as the issue of 
providing security and stability is one of the most important priorities of governmental work. 
Therefore, this research is a study to determine the most important priorities of the work of the 
Karbala’s local government in order to provide security and stability in the governorate. The 
results of the factorial analysis showed the existence of five factors have the biggest impact in 
achieving stability there. The most important variables included by factors were the processing 
of internal terrorism hubs, the indiscriminate shelling, and encircling the problems between the 
political blocs, as well as paying attention to the quality of the Iraqi diplomatic representation, 
and the work of the Iraqi Foreign Ministry, not to mention strengthening the democratic culture 
of the citizen and addressing the corruption issue, which considered as one of the most important 
roles of political authorities in order to achieve security and stability in the governorate.

Keywords: effective factors, local government, Karbala
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 Introduction المقدمة

األهداف  أهم  أبعاده من  اإلستقرار يف مجيع  ُيعدُّ 
التي تسعى اليها املجتمعات اإلنسانية كافة، ملا له من 
سواء  مجيعها  احلياة  جوانب  عىل  إجيابية  انعكاسات 
لذا  منها،  السياسية  او  األمنية  او  اإلجتامعية  كانت 
أهم  من  العام  واإلستقرار  األمن  توفري  مسألة  فان 
إذ أن اإلستقرار األمني  أولويات عمل احلكومات، 
والعام ُيعد الرشط األسايس لألمن والطمأنينة ألفراد 
األساسية  املرتكزات  من  كونه  عن  فضاًل  املجتمع، 
وازدهارها،  ونموها  املجتمعات  لقيام  والرضورية 
يقف  اإلستقرار  عدم  فأن  ذلك  من  العكس  وعىل 
عائقًا أمام تقدم الشعوب وتطورها، ويؤدي إىل حالة 

من الفوىض واالضطراب.

حتديد  يف  إستعمل  الــذي  العاميل  التحليل  إن 
حمافظة  يف  املحلية  احلكومة  عمل  أولــويــات  أهــم 
والعام  األمني  اإلستقرار  حتقيق  أجل  من  كربالء 
فيها هو أحد األساليب اإلحصائية املهمة املستعملة 
بينها  فيام  ارتبطت  املتغريات  من  جمموعة  حتليل  يف 
بدرجات خمتلفة من اإلرتباط، فهو هيدف إىل تبسيط 
أجل  من  الدراسة  قيد  املتغريات  بني  اإلرتباطات 
العالقة  تصف  التي  املشرتكة  العوامل  إىل  الوصول 
بني املتغريات وتفسريها. ويؤدي التحليل العاميل إىل 
الدراسة إىل عدد  الداخلة يف  املتغريات  تقليص عدد 
اإلرتباط  معامالت  عىل  باإلعتامد  العوامل  من  أقل 

بني املتغريات. 

Research Problem م�شكـلة البحـث

من  والعام  األمني  اإلستقرار  عدم  مشكلة  إن 
املجتمع  قيم  هتدد  فهي  والكبرية،  املهمة  املشكالت 
فأنه  لذا  مؤسساته،  ومجيع  الداخيل  بنائه  ونسيج 
انجح  وان  حكومة،  أي  احتياجات  أهم  من  ُيعد 
أمنها  عىل  حتافظ  أن  تستطيع  التي  هي  احلكومات 
ووعي  األمنية  أجهزهتا  عرب  الداخيل  وإستقرارها 
األمني  اإلستقرار  مسالة  فــان  هنا  ومــن  شعوهبا، 
فهي  احلكومات  عمل  أولــويــات  أهــم  من  والعام 
ختصص جهودها وجزًء كبريًا من ميزانيتها من اجل 

احلفاظ عليه.

Aim of the Research اهــداف البحـث

التي  املتغريات  إىل دراسة جمموعة  البحث  هيدف 
عىل  حفاظها  يف  املحلية  احلكومة  عمل  عىل  تؤثر 
اإلستقرار يف اجلانب األمني والعام يف حمافظة كربالء 
شكل  عىل  املتغريات  هذه  لتصنيف  وذلك  املقدسة، 
يف  العام  واجلانب  األمني  اجلانب  عىل  تؤثر  عوامل 
بأقل  املؤثرة  العوامل  هذه  حتليل  وبالتايل  املحافظة، 

خسارة يف املعلومات.

المبحث الأول: الجانب النظري

اأوًل: مفاهيم عامة 

1-1-1 اإلستقرار األمني ]1[:

يمثل اإلستقرار األمني صامم األمان يف وجود أي 
جمتمع وتقدمه، إذ غالبًا ما تكون املجتمعات املستقرة 
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امنيًا اكثر تطورًا ونموًا، وان مشكلة عدم اإلستقرار 
او  االقتصادية  املجاالت  عىل  فقط  تؤثر  ال  األمني 
إىل  تأثريها  يتعدى  وانــام  السياسية،  او  االجتامعية 
املجاالت الديمقراطية وحقوق االنسان واالجتاهات 

الفكرية.

أي  احتياجات  أهم  من  األمني  اإلستقرار  ُيعد 
حكومة، وان انجح احلكومات هي التي تستطيع أن 
أجهزهتا  عرب  الداخيل  واستقرارها  أمنها  عىل  حتافظ 
األمنية ووعي شعوهبا، اذ ان قوة اية دولة تكمن يف 
مدى حمافظتها عىل األمن  وان تكون حاجزًا ضد كل 

قوة خارجية هتدد أمن املجتمع واستقالله.

اضطرابًا  األخرية  املرحلة  يف  العراق  شهد  وقد 
مهها  كان  التي  املتطرفة  اجلامعات  بعض  سببه  أمنيًا 
وتسببت  اإلنسان،  حرمه  وانتهاك  والتخريب  القتل 
يف ختريب بعض املعامل واآلثار ولكن بمجهود الدولة 
الوضع  عىل  السيطرة  تم  واحلشد  األمنية  والقوات 

األمني من هذا التطرف.

املحافظات  احــد  أو  البلد  يف  األمــن  ولتحقيق 
واجب  هناك  كــربــالء(  )حمافظة  خاصة  وبــصــورة 
حقوق  منها  فلكل  واملواطن  احلكومة  من  كل  عىل 
وواجبات ملزم هبا للتمتع باألمان وحتقيقه ومن هذه 

الواجبات:

القوانني  • خيالف  من  كل  عىل  العقوبات  تطبيق 
والتعليامت من خالل السلوكيات التي متس امن 

املجتمع وتنرش الفساد والفوىض به. 
عىل  • املحافظة  كيفية  حول  األمنية  األجهزة  تأهيل 

التي  اإلخطار  ومواجهة  األمني  الوضع  سالمة 
هتدد امن املحافظة.

لتحقيق  • األمنية  واألجهزة  املواطن  بني  التنسيق 
األمن وتقريب وجهات النظر حول أمهية األمن 

وامهية حتقيقه.
امن  • عىل  املحافظة  أولويات  أهم  من  وكذلك 

وفرض  الدولة  بيد  السالح  حرص  هو  املحافظة 
األجهزة  غري  السالح  يمتلك  ملن  عقوبات 
اضطراب  إىل  يؤدي  السالح  محل  الن  األمنية 
داخيل بسبب االستخدام غري الصحيح. وكذلك 
االعتامد عىل التقنيات احلديثة للمسامهة يف حتقيق 

األمن.

1-1-2 اإلستقرار العام ]1[:

وألي  ابعاده  مجيع  يف  العام  اإلستقرار  يتحقق 
التعامل  السيايس عىل  النظام  جمتمع من خالل قدرة 
مع االزمات بنجاح واستيعاب الرصاعات الداخلية 
أية  توجد  وال  العنف،  استعامل  دون  من  للمجتمع 
العام  فاالستقرار  الكامل،  باالستقرار  تتمتع  دولة 
مستمرة  عملية  وهو  الشعوب  اهــداف  من  هدف 

تسعى كل املجتمعات إىل حتقيقها.

إن أية دولة تسعى إىل حتقيق اإلستقرار جيب عليها 
او  الوظيفية  ممارستها  بطبيعة  االليات  بعض  مراعاة 

عالقاهتا مع الشعب، ومنها:

تشكل  • البطالة  مشكلة  إنَّ  اذ  البطالة،  عىل  القضاء 
يف  والتوسع  العنف،  جرائم  يف  أساسيًا  ركنا 
جمال اخلدمات العامة، والعمل عىل نرش مظاهر 
أمام  االجتامعي  احلراك  جمال  وإتاحة  الرفاهية 
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خمتلف رشائح املجتمع.
كافة  • بدرجاته  التعليم  وانتشار  االُمية  عىل  القضاء 

وتوفري السكن املالئم لفئات املجتمع مجيعهم.
هيدد  • إنه  اذ  مجيعها،  بابعاده  الفساد  عىل  القضاء 

اهنيارًا  خيلق  بام  مرتكزاته  أعمق  يف  اإلستقرار 
للقيم واملعايري األخالقية واملؤسسية يف املجتمع.

ثانيًا: التحليل العاملي

Factor Analysis   :]3[]2[ 1-2-1 التحليل العاميل

اإلحصائية  األساليب  أحد  العاميل  التحليل  ُيعد 
تقليص  إىل  هيدف  وهو  املتغريات،  متعدد  لتحليل 
معّينة،  لظاهرة   )Data Reduction( املتغريات  عدد 
والتباين  التباين  مصفوفة  حتليل  يف  يستخدم  اذ 
احلصول  اجل  من  االرتباطات  مصفوفة  او  املشرتك 
عن  فضاًل  الدراسة،  قيد  للظاهرة  دقيق  تفسري  عىل 
العالقات  طريق  عن  اقل  عدد  إىل  البيانات  تقليص 
  Common الشائعة  )العوامل  الناجتة  املتغريات  بني 
Factor( الكامنة وراء هذه العالقات والتي ايضًا هي 

متغريات لكنها بعدد اقل من املتغريات االصلية. 

يعرب التحليل العاميل عن املتغريات املشاهدة كدالة 
تكون  ما  غالبًا  التي  الشائعة  املتغريات  من  عدد  يف 
العوامل  من   )Linear Compounds( خطيًا  تركيبًا 
جمموعة  بإجياد  العاميل  التحليل  يقوم  اذ  الشائعة، 
الكامنة  او  الشائعة  بالعوامل  تعرف  العوامل  من 
التباينات  عن  مسؤولة  تكون   )Common Factor(
من  كبرية  جمموعة  يف   )Variation(االخــتــالفــات او 

وان   ،)Response Variable( االستجابة  متغريات 
العالقة بني املتغريات داخل العامل الواحد اقوى من 

العالقة بني املتغريات يف بقية العوامل. 

جمموعة  يف  التباين  حساب  خــالل  من  وينتج 
عىل  للمتغريات  خطية  توافيق  وضع  ككل  البيانات 
التوفيق  ذا  األول  العامل  ويكون  العوامل  أساس 
األفضل للمكونات األساسية األوىل، وحيدد العامل 
األفضل  اخلطي  التوفيق  حتديد  طريق  عن  الثاين 
املحسوب  غري  للتباين  الثانية  األساسية  للمكونات 
حساب  يتم  نفسها  وبالطريقة  األول،  العامل  يف 
بقية العوامل ان وجدت اذ تستمر العملية حتى يتم 

حساب التباينات مجيعها.

بعامل  الدراسة  متغريات  من  جمموعة  كل  ترتبط 
بني  العالقة  وان  خطية،  دالــة  بواسطة  فقط  واحــد 
املتغريات يف العامل الواحد تكون قوية جدًا فيام بينها 
وضعيفة مع املتغريات االُخرى، ويمكن التعبري عن 
 Common( الشائعة  والعوامل  املتغريات  بني  الدالة 

Factor( بالشكل اآليت:
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اذ ان:

تربط  التي  اخلطية  الدالة  متثل   :M1، M2 ، ...، M
d

املتغريات بالعوامل.

يتم  التي  الــعــوامــل  متثل   :A11، A12 ، ...، A
dn

استخالصها.

X11، X12 ، ...، Xd: متثل متغريات الدراسة.

 Types of  Factor Analysis :1-2-2 أنواع التحليل العاميل

يمكن التمييز بني نوعني من التحليل العاميل مها:

النوع الأول/ التحليل العاملي ال�شتك�شافي [4] [3]:
 Exploratory Factor Analysis )EFA(

يستخدم يف اكتشاف عدد من العوامل االفرتاضية 
التي تفرس التباين يف البيانات، وهيدف إىل إجياد اقل 
حتسب  التي  الكامنة  او  الشائعة  العوامل  من  عدد 
تكون  عندما  ويستخدم  املتغريات،  بني  االرتباطات 
غري  الكامنة  العوامل  و  املتغريات  بني  العالقات 
التحليل االستكشايف، فيعتقد  معروفة وهذا ما يميز 
عدد  عىل  تنطوي  الدراسة  قيد  املتغريات  ان  مبدئيًا 
واضــح  تصور  هنالك  ليس  لكن  الــعــوامــل،  مــن 
العاميل  التحليل  فان  لذا  العوامل،  هذه  طبيعة  عن 
عدد  اقل  اكتشاف  إىل  يسعى   )EFA(االستكشايف
من هذه العوامل التي متثل العالقة بني عدد كبري من 

املتغريات قيد الدراسة.

تصور  انشاء  يف  تساعد  اداة  هو  ُاخرى  وبعبارة 
عن متغريات الدراسة من خالل استكشاف العوامل 

واالرتباطات  التباينات  افضل  حتسب  التي  الشائعة 
بني متغريات الدراسة. 

النوع الثاني/ التحليل العاملي األتوكيدي[5]:
Confirmatory Factor Analysis

العاميل الختبار  التحليل  النوع من  يستخدم هذا 
بني  عالقة  وجود  تفرتض  التي  املقرتحة  الفرضيات 
وهو  التحليل،  من  املستخلصة  والعوامل  املتغريات 
العوامل  من  ممكن  عدد  اقل  إجياد  إىل  هيدف  ايضًا 
الكامنة التي حتسب اكرب قدر من التباينات يف جمموعة 
املتغريات قيد الدراسة، فهو يستخدم الختبار العالقة 
بني نموذج العوامل املستخلصة واملشاهدات احلقيقية 

وتقيمها يف ضوء خمتلف النظريات اإلحصائية.

1-2-3 طريقة املكونات الرئيسة ]2[ ]4[ ]6[:

principal components Method

ان  اال  العاميل  للتحليل  عــدة  طـرائـق  تـوجد 
 PCA( principal(( األساسية  املكونات  طريقة 
دقة  الطرائق  أكثر  من  ُتعد   )components Method

باملقارنة  نتائجها  لدقة  نظرا  واستخدامًا  وشيوعًا 
 )Hottelling( هوتيلنج  العامل  اوجدها  الطرق،  ببقية 
من  جمموعة  تكوين  عىل  تعمل  وهي   ،)1933( عام 
الكامنة،  او  الشائعة  للعوامل  اخلطية  املكونات 
وبعبارة ُاخرى فهي حتدد التوليفات اخلطية للعوامل 
املعلومات  من  ممكن  قدر  بأكرب  حتتفظ  التي  الكامنة 

للمتغريات االصلية او متغريا الدراسة. 

ويف هذه الطريقة يتم استخراج معامالت العوامل 
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)Common Factor( والتي متثل تشبعات كل عامل 
)Contribution( من قيمة الشيوع ملتغريات الدراسة 
تتميز  التي  املعامالت  تستخرج  اذ  متتالية،  بصورة 
بأكرب قيمة من الشيوع من بواقي مصفوفة االرتباط 
 ،)A1( األول  العامل  معامالت  لتكون  للمتغريات 
وجيب ان يكون معامالت العامل األول، او جمموع 
ما  اكرب  الكيل  الشيوع  من  األول  العامل  تشبعات 
تتميز  التي  املعامالت  تستخرج  ثم  ومــن  يمكن، 
مصفوفة  بواقي  من  املتبقي  الشيوع  من  قيمة  بأكرب 
الثاين  العامل  االرتباط للمتغريات لتكون معامالت 
استخراج  يتم  ان  إىل  العملية  تستمر  وهكذا   ،)A2(
كل معامالت العوامل، ويمكن التعبري عنها باملعادلة 

التالية:
si1A1+ si2A2+...+ sipAp+...+ simAm

اذ ان:

A1، A2 ، ...،Am: متثل العوامل الشائعة 

)Common Factor(.

si1، si2 ، …، sim: متثل معامالت العوامل.

 1-2-4 مفاهيم عاملية:
1 .Eigen value :]2[ اجلذر الكامن

وهو جمموعة مربعات تشبعات كل املتغريات عىل 
 )Common Factor( الشائعة  عوامل  من  عامل  كل 
حلجم  مقياس  هو  ُاخــرى  وبعبارة  حــدة،  عىل  كاًل 
واحد،  عامل  يتضمنها  التي  املتغريات  لكل  التباين 
وقيمته تتناقص بشكل تدرجيي فتكون العوامل األوىل 

اجلذر  ويستخدم  يليها،  مما  اكرب  كامنًا  جذرًا  متتلك 
املستخلصة،  الشائعة  العوامل  عدد  لتحديد  الكامن 
اذا كانت قيمة اجلذر الكامن له  اذ يتم قبول العامل 
)Eigen Value( اكرب من الواحد الصحيح، ويرفض 
العامل إذا كانت قيمة اجلذر الكامن اقل من الواحد 

الصحيح. 

2 .loading  :]3[ التشبع

إذ  العاميل،  التحليل  يف  املهمة  املفاهيم  من  وهو 
يعرب عن درجة ارتباط كل متغري مع عامل معني، فاذا 
كانت قيمة تشبع املتغري لعامل معني أكرب من )0.5( 
فان هذا املتغري له عالقة قوية مع العامل ويساعد يف 
لعامل  املتغري  قيمة تشبع  اذا كانت  اما  وصفه جيدًا، 

معني اقل من )0.5( فيمكن امهاهلا وعدم االخذ هبا.

3 . Communalit   :]2[ االشرتاكات

عامل  كل  عىل  خمتلفة  تشبع  قيمة  متغري  لكل  ان 
التشبعات يف  العوامل وان جمموع مربعات هذه  من 
 ،)Communality( االشرتاكات  قيمة  متثل  العوامل 
املختلفة  املتغريات  تشبعات  مربعات  جمموع  فهي 
يف  استخلصت  والتي  معني  عامل  يتضمنها  التي 

املصفوفة العاملية.

4 .  Rotation :]3[]4[ التدوير

العوامل  عىل  احلصول  بعد  املرحلة  هذه  وتــأيت 
الشائعة )Common Factor( وتشبعاهتا، وتعترب اكثر 
إعادة  إىل  املراحل، وهي هتدف  أمهية من غريها من 
متغري  كل  )تباين  العوامل  عىل  املفرس  التباين  توزيع 
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التباين الكيل من دون تغيري،  بقاء  العوامل( مع  عىل 
التدوير هتدف إىل تغيري يف  وبعبارة ُاخرى ان عملية 
كيفية تشبع املتغريات عىل العوامل من اجل احلصول 
التي يمكن  الشائعة  للعوامل  املناسبة  التشكيلة  عىل  

تفسريها، وتوجد طريقتان للتدوير مها:

•  Orthogonal Rotation :التدوير املتعامد

وهو يفرتض ان العوامل الناجتة من التدوير ينعدم 
بعضها  عن  مستقلة  تكون  اهنا  أي  بينها،  االرتباط 
مصفوفة  متثل  التدوير  من  النوع  هذا  ويف  البعض، 
التشبعات الناجتة معامالت االنحدار اجلزئية املعيارية 
والتي تدل عىل املسامهة الصافية لكل عامل يف تفسري 
معامالت  متثل  كوهنا  عن  فضاًل  معني،  متغري  تباين 
ارتباطات املتغريات بالعوامل، وتعرف بــ )مصفوفة 

تشبعات العوامل )او )مصفوفة العوامل(.

•  Oblique Rotation :التدوير املائل

الناجتة  العوامل  فان  املتعامد  التدوير  خالف  عىل 
فهو  بعضها،  مع  مرتبطة  تكون  املائل  التدوير  من 
وغري  مرتبطة  الدراسة  قيد  املتغريات  بأن  يفرتض 
افــرتاض  من  واقعية  اكثر  ــرتاض  اف وهــو  مستقلة، 
بني  ارتباطات  هنالك  تكن  مل  فان  املتعامد،  التدوير 
نتائج  ان  يعني  فهذا  التدوير  من  الناجتة  العوامل 
املتعامد،  التدوير  لنتائج  مماثلة  تكون  املائل  التدوير 
واذا كانت هنالك ارتباطات بينها فان نتائج التدوير 

املائل تبني صورة دقيقة عن شدة هذه االرتباطات.

اختبار كايزر – ماير – اولكن ]3[:. 5
Kaiser – Meyer – Olkin Test

اجراءها  جيب  التي  املهمة  االخــتــبــارات  احــد 
البيانات  كفاية  ومدى  العّينة  كفاية  مدى  الختبار 
للتحليل العاميل. او اختبار قوة العالقة بني املتغريات 
يف مصفوفة االرتباطات، وترتاوح قيمته بني )1 – 0(، 
وكلام زادت قيمته عن )0.6( كلام دل ذلك عىل كفاية 
يف  الستخدامها  مناسبة  البيانات  وان  العّينة  حجم 

التحليل العاميل.

 اختبار بارتلت ]3[:. 6
Bartlett Test 

عام   )Bartlett( العامل  اوجــده  االختبار  وهــذا 
االرتباطات  مصفوفة  ان  يفرتض  وهــو   ،)1950(
أحادية  مصفوفة  ليست  الدراسة  قيد  املتغريات  بني 
هي  األحــاديــة  واملصفوفة   ،)Identity Matrix(
صفر،  تــســاوي  عنارصها  مجيع  مربعة  مصفوفة 
باستثناء العنارص القطرية فأهنا تكون مساوية للواحد 

الصحيح، والختبار الفرضية يستخدم احصاءه 

)Chi – Square x2( والتي جيب ان تكون قيمتها 
.)a( اقل من مستوى املعنوية )p – Value( االحتاملية
     وال يمكن اجراء التحليل العاملي للبيانات اال اذا كانت قيمة 

 (x2) اكبر من (0.6) والقيمة االحتمالية الحصاءة (KMO)
.(a)اقل من مستوى المعنوية
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المبحث الثاني: التطبيق العملي

 Description of Data :وصف البيانات

عىل  باالعتامد  البحث  بيانات  عىل  احلصول  تم 
استامرة استبيان، متت هتيئتها وتوزيعها من قبل طلبة 
كربالء،  جامعة  اإلحصاء  قسم  يف  الرابعة  املرحلة 
األمني  اجلانب  وفق  شمولية  أسئلة  فيها  وضعت 
والعام يف حمافظة كربالء يعتقد بان هلا دورًا مؤثرًا يف 
بشكل  كربالء  وحمافظة  عام  بشكل  العراق  استقرار 
خاص، اذ تم اختيار عّينة للدراسة مكونة من)150( 
الكربالئي  املجتمع  مستويات  خمتلف  من  مشاهدة 
محلة  الدولة،  ــر  دوائ يف  موظف  طالب،  )كاسب، 

الشهادات العليا يف جامعة كربالء(.

اأول: المحور الأمني

Research Variables :2-1-1 متغريات البحث

)األسئلة  ــرات  ــؤث وامل العوامل  وصــف  يمكن 
باملحور  املتعلقة  االستبيان  استامرة  يف  املوضوعة 
األمني( واعتبارها املتغريات التي تدخل يف التحليل 
اختيار  وبعد   SPSS الــ  برنامج  وباستعامل  العاميل، 
واختيار  للحل   )PCA( الرئيسية  املكونات  طريقة 
طريقة )Varimax( تم احلصول عىل النتائج، وقد تم 
ترميزها بالشكل التايل علاًم ان مجيع األسئلة الواردة 
يف االستبيان قد تم تصنيفها إىل )1( موافق جدًا، )2( 
موافق  )5( غري  موافق،  )4( غري  )3( حمايد،  موافق، 

جدًا.

X1: جلب مستشارين أجانب يف اجلانب األمني.

X2: حرص السالح بيد الدولة.

X3: تعديل جتربة احلشد الشعبي.

X4: تشكيل حرس وطني لكل حمافظة.

X5: التدخل الدويل ملكافحة اإلرهاب.

X6: حتييد اجلهات الدولية التي تغذي اإلرهاب.

X7: معاجلة حواضن اإلرهاب الداخيل.

X8: معاجلة القصف العشوائي.

X9: تنويع مصادر تسليح اجليش.

X10: تطوير كفاءات الكادر األمني.

معدات  من  احلديثة  التقنيات  عىل  االعتامد   :X11

وأجهزة.

X12: حماربة الفساد واجلهل.

عملها  وجعل  والرتكيز  السيطرات  ختفيف   :X13

نوعي.

2-1-2 نتائج تطبيق التحليل العاميل:

  The Results Of The Application Of The Factor  Analysis

إىل   )Factor Analysis( العاميل  التحليل  هيدف 
توضيح العالقات بني جمموعة من املتغريات، وينتج 
املتغريات اجلديدة أو املفرتضة تسمى  عنها عدد من 
استعامل  تم  البحث  من  املحور  هذا  ويف  بالعوامل، 
التي  املتغريات  العاميل لدراسة جمموعة من  التحليل 
تؤثر عىل عمل احلكومة املحلية يف اجلانب األمني يف 

حمافظة كربالء.
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إذا كانت  او الختبار ما  العّينة  والختبار مدى كفاية 

يستعمل  صغرية  املتغريات  بني  اجلزئية  االرتباطات 

اولكن)KMO(واختبار   – ماير   – كايزر  مقياس 

ملقياس  األدنى  احلد  وان   )Bartlett Test( بارتلت 

)KMO( هو )0.60( وكلام اقرتبت قيمته من الواحد 

املأخوذة  العّينة  حجم  كفاية  عىل  ذلك  دل  الصحيح  

والعكس صحيح، وقد وجد إن قيمته تساوي )0.88( 

االعتامد  يمكن  انه  يعني  وهذا   )0.60( من  أعىل  وهي 

العاميل،  التحليل  من  عليها  نحصل  التي  العوامل  عىل 

ان  نجد  العّينة، كام  بكفاية حجم  احلكم  يمكن  وكذلك 

 )Bartlett Test( القيمة االحتاملية الختبار بارتــلت

 )78( حريــة  ودرجـــة   )0.05( معنويــة  مستوى  عند 

 )0.05( اقل  وهي   )P-value = 0.000(تســاوي

املصفوفة،  يف  املتغريات  بعض  بني  ارتباطات  توجد  اي 

وإن مصفوفة االرتباط بني املتغريات قيد الدراسة ليست 

مصفوفة أحادية.

 Total( اجلدول أعاله يوضح التباين الكيل املفرس 
Variance Explained( وحيتوي يف عموده األول عىل 

العوامل التي مبدئيًا تساوي عدد املتغريات الداخلة 
يف الدراسة، اما االعمدة االُخرى فهي كالتايل: 

العوامل

Component

قيم الجذر الكامن األولية

Initial Eigen values

مجموع المربعات بعد تدوير المحاور

Rotation Sums of Squared

الجذر الكامن 
Eigen value

نسبة التباين 
لكل عامل % 
of Variance

نسبة التباين 
التراكمي% 

 Cumulative

الجذر الكامن 
Eigen value

نسبة التباين لكل 
 % of عامل
Variance

نسبة التباين 
التراكمي% 

Cumulative

12.20816.98316.9831.82814.05814.058

21.66512.81129.7941.47611.35325.411

31.33410.26240.0561.46811.29336.704

41.2289.44549.5011.36910.52847.232

51.0688.21257.7131.36310.48157.713

60.9537.32865.041

70.8856.80871.849

80.8536.56178.410

90.7685.90684.316

100.6314.85589.171

110.5143.95793.128

120.4503.45896.586

130.4443.414100.000

جدول )1( التباين الكلي المف�شر
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 Initial االولية:  الكامن  اجلذر  قيم  االول/  العمود 
 Eigen values

يف  تبقى  سوف  التي  العوامل  العمود  هذا  يبني 
االولية  الكامنة  ــذور  اجل قيم  خــالل  من  التحليل 
باجلذور  تتعلق  التي   )Initial Eigen Variance(
التي  العوامل  اذ ان كل  التخيلية ملصفوفة االرتباط، 
الواحد  من  اكرب  كامنة  جذور  تقابلها  إبقاؤها  سيتم 

الصحيح، ويتكون من االعمدة الفرعية التالية: 

اجلذر  • قيم  يوضح   )Eigen value( األول  العمود 
الكامن لكل عامل، و إن جمموع قيم هذا العمود 

تساوي عدد املتغريات
2.208 + 1.665 + ……… + 0.444 = 13

ومن مالحظة قيم هذا العمود يتضح وجود مخسة 
عوامل فقط هلا جذور كامنة )Eigen value( اكرب من 
احلكومة  أولويات عمل  تؤثر عىل  الصحيح  الواحد 
املحلية يف حمافظة كربالء املقدسة يف اجلانب األمني، 
اما العوامل االُخرى فقد تم استبعادها الن جذورها 

الكامنة اقل من الواحد الصحيح.

العمود الثاين )of Variance %( وتوضح قيمه نسبة  •
التباين لكل عامل ويتم احتسابه كام ييل: 

نسبة التباين ألي عامل = )جمموع اجلذور الكامنة/ 
عدد املتغريات( * 100.

ويتضح من قيم هذا العمود ان اعىل نسبة للتباين 
بينام   ،(%16.983) تبلغ  اذ  األول  العامل  يوضحها 
التباين الكيل،  الثاين )12.811%( من  يوضح العامل 
العوامل  توضحها  التي  التباين  قيم  تتناقص  وهكذا 

التالية تدرجييًا.

قيم  • فيه  ويظهر   )% Cumulative( الثالث  العمود 
نسبة تباين املتجمع الصاعد لعمود نسبة التباين 
الرتاكمي  التباين  نسبة  أي   ،)% of Variance(
ويظهر   ،)% of Variance( التباين  نسبة  لعمود 
فيه نسبة التباين التي تفرسها العوامل املستخلصة 

من التباين الكيل وتبلغ )%57.713(.

العمود الثاين/ جمموع املربعات بعد تدوير املحاور:
Rotation Sums of Squared Loadings 

الفرعية  االعمدة  عىل  حيتوي  أيضا  العمود  وهذا 
املوجودة يف العمود االول نفسها ولكن للعوامل التي 
نسبة  ويوضح  التدوير،  وبعد  فقط  استخالصها  تم 
التباين التي ترشحها العوامل املستخلصة بعد إعادة 
 )%57.713( تكشف  وهي  متكافئة  بطريقة  توزيعها 

من التباين احلاصل يف املتغريات.

ال�شكل )1( الجذور الكامنة

البياين يف الشكل )1( قيم اجلذور  الرسم  يوضح 
بان كمية  املقابلة للعوامل املختلفة، ويتضح  الكامنة 
التباين التي تتسبب يف تغري اجلذور الكامنة يف كل من 
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هذه العوامل تتالشى بحده مع استخالص العوامل 
الظهور  تبدأ يف  الكامنة   اجلذور  قيم  ان  اذ  املتعاقبة، 
اال  العوامل،  بقية  إىل  وتستمر  األول  العامل  عند 
تقابـل  العوامل  من  بعــده  وما  السادس  العامل  إن 
يتم  وبالتايل  واحد  من  االقل  الكامنة  اجلــذور  قيم 

االحتفاظ بالعوامل اخلمسة األوىل فقط.

التدوير   يبني اجلدول )2( مصفوفة العوامل بعد 
تشبع  فيه  ويظهر  عــوامــل،  مخسة  تتضمن  والتي 
االرتباط  معامل  قيمة  او  عامل،  أي  عىل  متغري  كل 
البسيط بني العامل واملتغري للعوامل اخلمسة التي تم 

استخالصها وكام يأيت:

العامل األول: حواضن اإلرهاب الداخيل 

من  ويعد  األوىل  املرتبة  يف  العامل  هــذا  ــأيت  ي
املتغريات ويفرس  الرئيسة يف تشخيص أهم  العوامل 
املتغريات  ويضم  الكيل  التباين  من   )%16.983(

التالية:

تغذي . 1 التي  الدولية  اجلهات  )حتديد   X6 املتغري   
اإلرهاب( بتشبع مقداره )0.632(.

حواضن . 2 املتغري  X7 )معاجلة 
مقداره  بتشبع  الداخيل(  اإلرهاب 

.)0.802(

القصف . 3 )معاجلة   X8 املتغري 
العشوائي( بتشبع مقداره )0.741(.

العامل الثاين: الفساد واجلهل 

يأيت هذا العامل يف املرتبة الثانية ويفرس 
ويضم  الكيل  التباين  من   )%12.811(

املتغريات التالية:

التقنيات . 1 عىل  )االعتامد   X11 املتغري 
وقيمة  واألجهزة(  املعدات  من  احلديثة 

التشبع )0.697(.

X12 )حماربة الفساد واجلهل( . 2 املتغري 
وقيمة التشبع )0.755(.

العامل الثالث: مكافحة اإلرهاب

يأيت هذا العامل يف املرتبة الثالثة ويفرس)%10.262( 
من التباين الكيل ويضم املتغريات التالية:

وقيمة . 1 الشعبي(  احلشد  جتربة  )تعديل   X3 املتغري 
التشبع )0.691(.

المتغيرات
العوامل

12345

X10.3680.483 -0.1190.1540.278

X20.771

X30.1020.6910.1110.275

X40.1980.5630.131 -0.320 -

X50.718

X60.6320.141 -0.372

X70.8020.1810.109 -

X80.7410.153

X90.1570.2070.733

X100.2070.7250.115

X110.1920.6970.1660.252

X120.1600.7550.183

X130.210-0.690

الجدول )2( م�شفوفة العوامل بعد التدوير
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املتغري X4 )تشكيل حرس وطني لكل املحافظة( . 2
وقيمة التشبع )0.563(.

اإلرهاب( . 3 ملكافحة  الدويل  )التدخل   X5 املتغري 
وقيمة التشبع )0.718(.

العامل الرابع: حرص الساح بيد الدولة

يأيت هذا العامل يف املرتبة الرابعة ويفرس )%9.445( 
من التباين الكيل ويضم متغريان فقط مها:

بتشبع . 1 الدولة(  بيد  السالح  )حرص   X2 املتغري   
مقداره )0.771(.

املتغري X10 )تطوير كفاءات الكادر األمني( بتشبع . 2
مقداره )0.725(.

العامل اخلامس: تسليح اجليش

ويفرس  اخلامسة  املرتبة  يف  العامل  ــذا  ه ــأيت  ي
)8.212%( من التباين الكيل ويضم املتغريات التالية:

X9 )تنويع مصادر تسليح اجليش( وقيمة . 1 املتغري 
التشبع )0.733(.

املتغري X13 )ختيف السيطرات والرتكيز عىل جعل . 2
عملها نوعي( وقيمة التشبع )0.690(.

ثانيًا: المحور العام

باعتبار ان األسئلة املوضوعة يف استامرة االستبيان 
واملتعلقة باملحور العام هي املتغريات التي تدخل يف 
األمني  املحور  يف  احلال  هو  وكام  العاميل،  التحليل 
العوامل  واختيار طريقة   SPSS الــ  برنامج  باستعامل 
تم   )Varimax( طريقة  واختيار  للحل  الرئيسية 
احلصول عىل النتائج اخلاصة باملحور العام، وقد تم 

ترميز متغريات  هذا املحور بالشكل اآليت:

X1: تطويق املشاكل بني الكتل السياسية.

X2: االهتامم بجودة التمثيل الدبلومايس العراقي 

وعمل اخلارجية العراقية.

X3: تعزيز الثقافة الديمقراطية لدى املواطن.

X4: ترصني اإلعالم.

X5: معاجلة قضية الفاسدين.

X6: معاجلة الفساد واجلهل بمفاصل الدولة.

اخلدمة  جمالس  وتشكيل  التعني  آلية  ترصني   :X7

االحتادي.

X8: معاجلة مسألة البطالة وخلق فرص العمل.

دوائر  يف  والروتني  املقنعة  املطالعة  معاجلة   :X9

الدولة.

X10: استقالل القضاء.

X11: تفعيل عمل هيئة النزاهة.

X12: تعديل الدستور.

X13: ترشيع وتعديل القوانني.

X14: ترسيع إجراءات تطبيق احلكومة االلكرتونية.

X15: حتسني عالقة احلكومة املركزية باإلقليم.

2-2-1 نتائج تطبيق التحليل العاميل:
The Results Of The Application Of The Factor  

Analysis 

الختبار مدى كفاية العّينة او اختبار ما إذا كانت 
ان  وجد  صغرية  املتغريات  بني  اجلزئية  االرتباطات 
تساوي   )KMO(اولــكــن ميد  كايزر  مقياس  قيمة 
بان  القول  اكرب من )0.6(، أي يمكن  )0.791( وهي 
عىل  االعتامد  ويمكن  لالختبار  كايف  العّينة  حجم 
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العوامل التي نحصل عليها من التحليل، وقد وجد 
 Bartletts( ان القيمة االحتاملية  الختبـــار بارتــلت
حرية  ودرجة   )0.05( معنويــة  مستوى  عند   )Test

)105( تســاوي

)P-value = 0.000( وهي اقل )0.05( وهذا يدل 
عىل وجود ارتباط بني بعض املتغريات يف املصفوفة.

وجود   )3( اجلدول  يف  األرقام  خالل  من  يتضح 

احلكومة  عمل  أولــويــات  عىل  تؤثر  عوامل  مخسة 
العام  اجلانب  يف  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  املحلية 
وسوف تبقى بالتحليل وتم استبعاد باقي العوامل، اذ 
ان اجلذور الكامنة التي تقابل العوامل اخلمسة االوىل 
من  يتضح  كام  الصحيح،  الواحد  تساوي  او  اكرب 
اجلدول نسب التباين لكل عامل، وان هذه العوامل 

املستخلصة تفرس)57.089( من التباين الكيل.

العوامل

Component

القيم الجذر الكامن األولية

Initial Eigen values

مجموع المربعات بعد تدوير المحاور

Rotation Sums of Squared

الجذر 
الكامن 
Total

نسبة التباين لكل 
 % of  عامل
Variance

نسبة التباين 
التراكمي 

 %Cumulative

الجذر 
الكامن 
Total

نسبة التباين لكل عامل 

% of Variance

نسبة التباين التراكمي 
 %Cumulative

13.32222.14422.1442.30215.34815.348

21.63310.88833.0321.72511.50226.850

31.4399.59242.6241.67211.14637.996

41.1697.79650.4201.5009.99947.995

51.0006.66957.0891.3649.09557.089

60.9656.43463.524

70.8975.97869.502

80.8435.62175.123

90.7064.70679.829

100.7014.67584.504

110.5833.88988.392

120.5193.46291.854

130.4442.96194.815

140.4072.71197.527

150.3712.473100.000

جدول )3( التباين الكلي المف�شر
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ال�شكل )2( الجذور الكامنة

وقيم  العوامل  من   )3( اجلدول  يبينه  ما  عن  فضاًل 

البياين  جذورها الكامنة فان الشكل )2( يوضح الرسم 

أيضًا،  املختلفة  للعوامل  املقابلة  الكامنة  اجلذور  لقيم 

وهو يؤكد وجود مخسة عوامل تؤثر عىل أولويات عمل 

اجلانب  يف  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  املحلية  احلكومة 

العام، اذ ان قيم اجلذور الكامنة  للعوامل اخلمسة األوىل 

فقط هي األكرب من الواحد الصحيح، و إن العامل الثامن 

وما بعده من العوامل تقابل قيم اقل من الواحد وبالتايل 

يتم االحتفاظ بالعوامل السبعة  األوىل فقط.
الجدول )4( م�شفوفة العوامل بعد التدوير

المتغيرات
العوامل

12345

X10.5120.3510.141-0.196

X20.7010.1460.2100.158

X30.6490.107-0.2450.172

X40.6920.105-0.143-0.145

X50.5960.2310.208-0.134-0.042

X60.2360.3620.1570.756

X70.795-0.485

X80.1410.169-

X90.4160.2270.329

X100.2030.1570.6110.251-0.228

X110.762

X120.4920.4040.142

X130.6600.2370.221

X140.4740.7020.211

X150.1630.8330.573

بعد  العوامل  مصفوفة   )4( ــدول  اجل يف  يظهر 
التدوير والتي تتضمن مخسة عوامل، وتشري األرقام  
فيه إىل تشبع كل متغري عىل أي عامل، او قيمة معامل 
االرتباط البسيط بني العامل واملتغري للعوامل االربعة 

التي تم استخالصها وكام يأيت:

العامل األول: جودة التمثيل الدبلومايس

يف  الرئيسية  العوامل  مــن  العامل  هــذا  ويعد 
أولويات  عىل  تؤثر  التي  املتغريات  أهم  تشخيص 
يف  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  املحلية  احلكومة  عمل 
األوىل  املرتبة  يف  العامل  هذا  يأيت  اذ  العام،  اجلانب 
مخسة  ويضم  الكيل  التباين  من   )%22.144( ويفرس 

متغريات وهي:

املتغري X1 )تطويق املشاكل بني الكتل السياسية( . 1
وقيمة التشبع )0.512(.

الدبلومايس . 2 التمثيل  بجودة  )االهتامم   X2 املتغري 
العراقي وعمل اخلارجية العراقية( وقيمة التشبع 

.)0.701(

لدى . 3 الديمقراطية  الثقافة  )تعزيز   X3 املتغري 
املواطن( وقيمة التشبع )0.649(.
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التشبع . 4 وقيمة  اإلعالم(  )ترصني   X4 املتغري 
.)0.692(

وقيمة . 5 الفاسدين(  قضية  )معاجلة   X5 املتغري 
التشبع )0.596(.

العامل الثاين: عمل هيئة النزاهة

يأيت هذا العامل يف املرتبة الثانية ويفرس )%10.888( 
من التباين الكيل ويضم متغريين فقط مها:

وقيمة . 1 النزاهة(  هيئة  عمل  )تفعيل   X11 املتغري 
التشبع )0.769(.

وقيمة . 2 القوانني(  وتعديل  )ترشيع   X13 املتغري    
الشبع )0.660(.

العامل الثالث: جملس اخلدمة االحتادي

هذا  ويأيت  الكيل،  التباين  من   )%9.592( ويفرس 
العامل يف املرتبة الثالثة ويضم متغريين ايضًا:

التعيني وتشكيل جملس . 1 إلية  X7 )ترصني  املتغري   
اخلدمة االحتادي( وقيمة التشبع )0.795(.

املتغري X10 )تشكيل حرس وطني لكل املحافظة( . 2
وقيمة التشبع )0.611(.

العامل الرابع: عاقة احلكومة املركزية باإلقليم

يأيت هذا العامل يف املرتبة الرابعة ويفرس

)7.796%( من التباين الكيل ويضم متغريين فقط 
مها:

احلكومة . 1 تطبيق  إجراءات  )ترسيع   X14 املتغري 
اإللكرتونية( وقيمة التشبع )0.702(.

املركزية . 2 احلكومة  عالقة  )حتسني   X15 املتغري   
باإلقليم( وقيمة التشبع )0.833(.

العامل اخلامس: الفساد واجلهل بمفاصل الدولة

من   )%6.669( ويفرس  اخلامسة  املرتبة  يف  ويايت 
التباين الكيل ويضم متغريين فقط مها:

بمفاصل . 1 واجلهل  الفساد  )معاجلة   X6 املتغري 
الدولة(  وقيمة التشبع )0.756(.

املركزية . 2 احلكومة  عالقة  )حتسني   X15 املتغري 
باإلقليم( وقيمة التشبع )0.573(.

 ال�شتنتاجات والتو�شيات

اأوًل: الإ�شتنتاجات:

ملتغريات . 1 تعطي  العاميل  التحليل  طريقة  إن 
العامل  متغريات  إما  عالية،  أمهية  األول  العامل 
العامل  متغريات  من  أمهية  اقل  فتكون  الثاين 

األول، وهكذا بالنسبة لبقية العوامل.
بينت نتائج التحليل العاميل وجود مخسة عوامل . 2

يف  املحلية  احلكومة  عمل  أولويات  عىل  تؤثر 
حمافظة كربالء املقدسة يف اجلانب األمني، حيث 
فرست هذه العوامل نسبة)57.713%(من التباين 

الكيل.
املتغريات . 3 أهم  إن  الدراسة  نتائج  أظهرت   

)معاجلة  هي  األول  العامل  تضمنها  التي 
القصف  الداخيل( و)معاجلة  حواضن اإلرهاب 
العشوائي(، وان هذه املتغريات تؤثر عىل الواقع 
األمني يف املحافظة حيث إن قيمة التشبع كانت 

)0.802( و)0.741( عىل التوايل.
العام . 4 العاميل للمحور  التحليل  نتائج  من خالل 

تبني وجود مخسة عوامل ايضًا تؤثر عىل أولويات 
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عمل احلكومة املحلية يف اجلانب العام، وفرست 
)57.089( من التباين الكيل.

أن . 5 العام  للمحور  العاميل  التحيل  نتائج  تبني من 
للمتغريات )تطويق املشاكل بني الكتل السياسية( 
و)االهتامم بجودة التمثيل الدبلومايس العراقي، 
)تعزيز  وكذلك  العراقية(،  اخلارجية  وعمل 
وكذلك  املواطن(،  لدى  الديمقراطية  الثقافة 
الفاسدين(  قضية  و)معاجلة  اإلعالم(،  )ترصني 

هلا تأثري الكبري عىل عمل احلكومة املحلية.

ثانيًا: التو�شيات:
املحافظة . 1 يف  والعام  األمني  باإلستقرار  التمتع 

هبذا  املهتمني  قبل  من  ومتابعة  جهدًا  يتطلب 
مشرتكة  األطراف  مجيع  تكون  وأن  اجلانب، 
اإلستقرار  حتقيق  يف  ومواطن  حملية  حكومة  من 

األمني والعام.
ومعاجلة . 2 الداخيل  اإلرهاب  حواضن  معاجلة 

عمل  أولويات  أهم  من  العشوائي  القصف 
من  لذا  األمني،  اجلانب  يف  املحلية  احلكومة 
ومتوازنة  جيدة  بصورة  األهتامم  الرضوري 
توجهات  ذات  أمنية  ومؤسسات  أجهزة  ببناء 
األمن  حفظ  عىل  قادرة  تكون  وجمتمعية  وطنية 
القانون وحتقيق  أساس سيادة  املجتمع، وفق  يف 

األمن اجلامعي بصورة عامة.
واألهتامم . 3 السياسية  الكتل  بني  املشاكل  تطويق 

وعمل  العراقي  الدبلومايس  التمثيل  بجودة 
الثقافة  تعزيز  وكذلك  العراقية،  اخلارجية 
معاجلة  عن  فضاًل  املواطن  لدى  الديمقراطية 
عمل  أولويات  أهم  من  الفاسدين،  قضية 
احلكومة املحلية يف اجلانب العام، و ُيعد من أهم 

ادوار السلطات السياسية يف املحافظة يف سعيها 
لإلستقرار، وهذا الدور ال يمكن إن يتحقق إالّ 
من خالل إتسام هذه السلطات بالرشعية ومتثلها 

إلرادة الشعب. 
العلمية . 4 والكفاءات  اخلربات  من  اإلستفادة 

العلمي  والتقدم  املتطورة  والوسائل  العراقية، 
واجلهل  الفساد  ملعاجلة  احلديثة،  والتكنولوجيا 
احلكومة  إجراءات  وترسيع  الدولة،  بمفاصل 
أمني  جانب  أفضل  عىل  للحصول  اإللكرتونية 

وعام للمحافظة عىل اإلستقرار.
جلب مستشارين أجانب لإلستفادة من خرباهتم . 5

يف بسط األمن يف املحافظة وتعديل جتربة احلشد 
الشعبي، فضاًل عن حتديد اجلهات الدولية التي 

تغذي االرهاب ومعاجلة حواضنه الداخلية.  
رضورة العمل عىل تنشيط الزراعة والصناعة يف . 6

الشباب ومعاجلة  استقطاب  أجل  املحافظة، من 
مسألة البطالة وخلق فرص عمل، لغلق الفجوة 
الشباب  جتنيد  يف  اإلرهابية  املجموعات  امام 

واستاملتهم نحو الفكر االرهايب.
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اإ�شتمارة اإ�شتبيان

اآراء المواطنين حول العوامل الموؤثرة على الإ�شتقرار في محافظة كربالء المقد�شة

)الجانب الأمني والعام(

عزيزي املواطن... حتية طيبة...

هذه اإلستامرة معده لغرض البحث العلمي يرجى تعاونك معنا خدمة لك ولبلدنا العزيز

معلومات عامة

اجلنس:              ذكر                         ُانثى                 2. العمر:  . 1
التحصيل الدرايس:              ُامي                إبتدائية               متوسطة               إعدادية                دبلوم . 3

               بكالوريوس                ماجستري               دكتوراه 

هل تعتقد إن ما يرد يف األسئلة يف املحاور التالية مؤثر يف اإلستقرار يف العراق واىل أي مدى؟ 

أوالً: المحور األمني

غير موافق  جدًاغير موافقمحايدموافقموافق جدًاالسؤالت

جلب مستشارين أجانب في الجانب األمني1.

حصر الساح بيد الدولة2.

تعديل تجربة الحشد الشعبي3.

تشكيل حرس وطني لكل محافظة4.

التدخل الدولي لمكافحة اإلرهاب5.

تحييد الجهات الدولية التي تغذي اإلرهاب6.

معالجة حواضن اإلرهاب الداخلي7.

معالجة القصف العشوائي8.

تنويع مصادر تسليح الجيش9.

تطوير كفاءات الكادر األمني10.

اإلعتماد على التقنيات الحديثة من معدات وأجهزة11.

محاربة الفساد والجهل12.

تخفيف السيطرات والتركيز وجعل عملها نوعي13.
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حسب . 1 الشخصية  ابعاد  بلعرويس،  خدجية، 
نظرية ايزنك لدى طلبة جامعة مستغانم )دراسة 
منشورة،  ماجستري  رسالة  توكيدية(،  عاملية 
 – باديس  بن  احلميد  عبد  جامعة  العلوم،  كلية 
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الفرات  للمرىض)مستشفى  املقدمة  الصحية 
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ثانيًا: الم�شادر الأجنبية

1. Fabrigar، Leandre R.، and others، 

Evaluating the Use of Exploratory Factor 

ثانيا: المحور العام

غير موافق  جدًاغير موافق محايد موافقموافق جدًاالسؤالت

تطويق المشاكل بين الكتل السياسية1.

.2
اإلهتمام بجودة التمثيل الدبلوماسي العراقي وعمل الخارجية 

العراقية

تعزيز الثقافة الديمقراطية لدى المواطن3.

ترصين اإلعام4.

معالجة قضية الفاسدين5.

معالجة الفساد والجهل بمفاصل الدولة6.

ترصين آلية التعيين وتشكيل مجالس الخدمة اإلتحادي7.

معالجة مسألة البطالة وخلق فرص العمل8.

معالجة المطالعة المقنعة والروتين في دوائر الدولة9.

إستقال القضاء 10.

تفعيل عمل هيئة النزاهة11.

تعديل الدستور12.

تشريع وتعديل القوانين13.

تسريع إجراءات تطبيق الحكومة االلكترونية14.

تحسين عاقة الحكومة المركزية باإلقليم15.
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�سيا�سات معالجة الع�سوائيات في مدينة كربالء المقد�سة كمظهر للعالقة التنموية بين االن�سان والبيئة

الملخ�ض

العامة  األمالك  وعىل  القانون  عىل  وتعديًا  التخطيط  غياب  يف  ظهرت  سكانية  جتمعات  العشوائيات  ُتعدُّ 
واخلاصة، مما جعلها مرتدية من ناحية الوحدات السكنية واخلدمات وشبكة النقل واملواصالت وإنتشار األوبئة 
وارتفاع نسب التلوث البيئي واملشكالت االجتامعية واالقتصادية، فمن هنا كانت املشكلة البحثية هي أن النمو 
احلرضي املتسارع والظروف السياسية وضعف السياسات االسكانية وتركيز جهود التنمية يف مناطق حمددة مما 
ادى إىل قيام حمدودي الدخل والسكان املهاجرين ببناء مناطق سكنية غري خمططة وغري قانونية، وهذا كان سببا 
التي تأخذ بعني  التطويرية  التنمية فيها، واستند البحث عىل فرضية أن لغياب السياسات  يف تقييد طموحات 

االعتبار العالقة التنموية بني االنسان والبيئة سببا يف انتشار املناطق العشوائية يف منطقة الدراسة. 

وسياسات  واخلصائص  الظهور  وأسباب  املفهوم  حيث  من  العشوائيات  موضوع  مناقشة  متت  هنا  من 
وإسرتاتيجيات التعامل معها من أجل التطوير يف اإلطار النظري. 

الظهور  واسباب  للمدينة  األســاس  املخطط  ضمن  العشوائيات  موقع  فتناولت  امليدانية  الدراسة  أما 
العالقة  ذات  للجهات  إسرتاتيجيات  هناك  وهل  واإلجتامعية،  واألقتصادية  والبيئية  العمرانية  واخلصائص 
املناسبة لتطوير هذه  املتمثل باإلسرتاتيجيات  للتعامل مع العشوائيات أم ال، ومن ثم طرح الفكر التخطيطي 
والتغايض عن  العالقة  ذات  للجهات  والرقايب  اإلداري  اجلهاز  كفاءة  إىل ضعف  الدراسة  فتوصلت  املناطق، 
الكثري من املخالفات مع عدم وجود إسرتاتيجية تطوير واضحة تركز عىل العالقة التنموية بني اإلنسان والبيئة 
أدى إىل إتساع هذه املشكلة. لذا أوصت عملية املعاجلة والتطوير للعشوائيات يف منطقة الدراسة عملية طويلة 
املدى جيب الوصول إليها بطريقة مرحلية معلنة تراعي عدم التأثري السلبي يف املجتمع، حيث أهنا متس قطاع غري 
قليل من السكان الذين ينبغي أن تركز عىل حتقيق العالقة التنموية بني اإلنسان والبيئة من خالل وضع سياسات 

تنموية متوازنة، نظرًا لتداخل مشكالت العشوائيات يف منطقة الدراسة وتعقدها.

الكلامت املفتاحية: سياسات، العشوائيات، مدينة كربالء، العالقة التنموية.
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 Abstract

Slums are considered as population agglomerations appeared in the absence of planning, and 
an encroachment on the law and on public and private property, which made them poor in terms 
of housing units, services, communications, and transportation network, as well the spread of 
epidemics, high levels of environmental pollution, and social and economic problems. Hence 
the research problem is that the accelerated urban growth, political conditions, and weakness of 
housing policies, not to mention the focus of development efforts in specific areas, leading to 
the low-income and immigrants to build unplanned and illegal residential areas, as this was a 
reason for restricting development ambitions in there. The research was based on the assumption 
that the absence of development policies that take into account the development relationship 
between humans and the environment is a reason for the spread of slums in the study area. 
Therefore, the slums issue was discussed in terms of concept, causes, and characteristics, as 
well as the policies and strategies of dealing with them in order to develop in the theoretical 
framework. As for the field study, it dealt with the location of slums within the basic plan 
of the city, the reasons for their emergence, and the physical, environmental, economic and 
social characteristics, and whether there are strategies made by the relevant authorities to deal 
with slums or not, and then put forward the planning thought represented by the appropriate 
strategies to develop these areas. The study reached a conclusion stated the insufficiency of the 
relevant regulatory and management authorities, and the overlooking of many violations, with 
the absence of a clear development strategy focusing on the developmental relationship between 
humans and the environment, which led to the widening of this problem. So, the treatment and 
development process for slums in the study area recommended a long-term process that must 
be accessed in an announced, phased manner that takes into account the non-negative impact 
on society, as it affects a large segment of the population as it should focus on achieving the 
developmental relationship between humans and the environment through setting balanced 
developmental policies, due to the overlapping and complexity of the slums problems in the 
study area.

Key words: politics, slums, Karbala, the development relationship
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املقدمة. 1

املشكالت  اهــم  من  ــدة  واح العشوائيات  تعد 
نظرا  احلايل،  الوقت  يف  املدن  معظم  منها  تعاين  التي 
الدول  الذي شهدته اغلب  املتسارع  للنمو احلرضي 
ادى  مما  العرشين  القرن  من  الثاين  النصف  خالل 
واجتامعية  واقتصادية  وعمرانية  بيئية  مشكالت  إىل 
وديموغرافية وأمنية، والتي أصبح وضع حلول هلذه 
ينعكس  مما  آخر،  بعد  يومًا  يصعب  املعقدة  املشكلة 
التنمية  عملية  أمام  اجلدية  املعوقات  تكوين  يف  هذا 
واخلطط  الربامج  هيدد  ما  وهذا  أشكاهلا،  بمختلف 
التنموية احلرضية التي تركز عىل العالقة بني االنسان 

والبيئة. 

املدن  إلنامء  العريب  للمعهد  دراسة  كشفت  وقد 
العربية  ــدول  ال معظم  يف  احلــرضي  النمو  أن  عن 
كرد  العشوائية  املناطق  من  العديد  لظهور  أدى  قد 
والسياسية  اإلقتصادية  منها  متعددة،  لعوامل  فعل 
العديد  دفع  ما  الطبيعية،  والظروف  والديموغرافية 
واملهاجرين  املحدود  الدخل  ذوي  املدن  سكان  من 
أطرافها  عىل  لإلقامة  والعواصم  املدن  نحو  للنزوح 
من خالل بناء العشوائيات دون التقيد بقوانني ملكية 

األرايض، وقوانني التخطيط العمراين.

 مشكلة البحث. 2

كربالء  مدينة  ومنها  العراقية  املــدن  أكثر  تعاين 
»عمرانيًا  املتدهورة  العشوائيات  تنامي  من  املقدسة 
للنمو  نظرًا  وانتشارها  واجتامعيًا  وبيئيًا  واقتصاديًا 

وضعف  السياسية  والــظــروف  املتسارع  احلــرضي 
يف  التنمية  جهود  وتركيز  اإلسكانية،  السياسات 
الدخل  ــدودي  حم قيام  إىل  أدى  مما  ــددة،  حم مناطق 
خمططة  غري  سكنية  مناطق  ببناء  املهاجرين  والسكان 
طموحات  تقييد  يف  سببًا  كان  وهذا  قانونية،  وغري 

التنمية فيها.

أهداف البحث. 3

يف  العشوائية  املناطق  دراســة  إىل  البحث  هيدف 
اسرتاتيجية  إىل  للوصول  املقدسة  كربالء  مدينة 
وعمرانيًا«  وبيئيًا  واجتامعيًا  »إقتصاديًا  تطويرها 

لتحقيق العالقة التنموية بني االنسان والبيئة. 

فرضية البحث . 4

تأخذ  التي  التطويرية  اإلسرتاتيجيات  لغياب  إنَّ 
والبيئة  اإلنسان  بني  التنموية  العالقة  اإلعتبار  بعني 

سببًا يف إنتشار املناطق العشوائية يف منطقة الدراسة.

منهج الدراسة . 5

الوصفي  التحلييل  املنهج  عىل  البحث  إعتمد 
امليدانية  بالدراسة  النظري  اإلطــار  ربط  خالل  من 
املتوفرة  واإلحصاءات  البيانات  وفق  عىل  )العملية( 
أجل  من  الدراسة  منطقة  يف  العشوائية  املناطق  عن 

الوصول إىل اسرتاتيجية التطوير لتحقيق التنمية.
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المفهوم  في  درا�شة  الع�شوائيات:  اأول: 

التنموية  العالقة  لتحقيق  التطوير  وامكانية 

بين الن�شان والبيئة.

تستخدم العديد من التسميات للعشوائيات، منها  
املتخلفة  املناطق   وُاخرى  الصفيح  بمدن  تسمى  ما 
وأن  وغــريهــا)1(،  عمرانيًا  املتدهورة  أو  واملتهرئة 
مفهوم  العشوائيات خيتلف من مكان آلخر، وذلك 
حسب ظروف كل جمتمع ومستويات املعيشة والقيم 
أهنا  فمنها   هناك،  به  السائدة  اإلجتامعية  والنظم 
مناطق سكنية غري قانونية تقع يف الغالب يف أطراف 
بعدم  وتتميز  اجلذب،  ذات  احلرضية  واملراكز  املدن 
مراعاهتا لقواعد ومعايري وُاسس التخطيط العمراين 
األرض،  الستعامالت  السليم  بالتنظيم  اخلاصة 
التي  املباين  تنظيم  وأحكام  بقوانني  تلتزم  ال  أهنا  كام 
الدولة)2(.  يف  العامة  ذات  اجلهات  قبل  من  وضعت 
مناطق  كوهنا  العشوائية؛  املناطق  البعض  يرى  بينام 
عن  النظر  برصف  وذلك   ،)slums( ومزدمحة  فقرية 
ويذهب  تلتزم  مل  أو  الدولة،  بقوانني  التزمت  كوهنا 
العشوائيات  ظاهرة  لدراسة  تعرضوا  ممن  الكثريون 
يف أهنا ممثلة لقطاع اإلسكان غري الرسمي الذي ينشأ 
مباين  وإقامة  الدولة،  أرايض  اغتصاب  نتيجة  أساسًا 
سكنية عليها، فهي تقع يف الغالب يف أطراف املدن، 
كام يقصد باإلسكان العشوائي وفق تعريف البعض 
تلك املساكن التي أقيمت عىل مساحات شاسعة من 
املناطق الزراعية، وفق تقسيامت غري معتمدة وبدون 
اخلدمات  إىل  أساسًا  تفتقر  مناطق  وهي  ترخيص، 

وبيوت   والعشش،  األكواخ  أما  األساسية،  واملرافق 
الصفيح، فيعدها  البعض مساكن جوازية)3(.

العشوائيات  املدن  إلنامء  العريب  املعهد  ويعرف 
ويف  ترخيص  بــدون  مساكنها  اقيمت  مناطق  بأهنا 
ما  وغالبًا  آخرون،  يملكها  أو  الدولة  متلكها  ارايض 
املساكن خارج نطاق اخلدمات احلكومية،  تقام هذه 
بأهنا  أيضًا  تعرف  كام  هبــا)4(  الدولة  اعــرتاف  لعدم 
املخطط  أو  اإلداريــة  احلدود  ضمن  الواقعة  املناطق 
بــدون  نشأت  اذ  خارجها  أو  للمدينة  االســـاس 
عىل  تقام  ــا  أهن أي  األرايض  تقسيامت  خمططات 
وتكون  خمطط  غري  وبتوسع  خاصة  أو  عامة  أمالك 
بمساحات كبرية أو صغرية ال تنطبق عليها تعليامت 
واملرافق  اخلدمات  من  وحمرومة  العمراين  التخطيط 

األساسية وتقسم اىل)5(.

عىل أ.  احلصول  دون  بناؤها  تم  عشوائية  مناطق 
وتفتقر  منتظمة  غري  مناطق  وهي  بناء  إجازات 
إىل اخلدمات الرضورية وحركة السيارات وهذه 

يصعب تطويرها.
بدون ب.  بناؤها  تم  خمططة  شبه  عشوائية  مناطق 

تراخيص، ولكن توزيع الوحدات السكنية فيها 
التعامل معها عند  بشكل هنديس، وهذه يسهل 

التطوير.

فعىل  املتخلفة،  املناطق  عن  العشوائيات  وختتلف 
ومتخلفة  متدهورة  مناطق  كالمها  أن  من  الرغم 
حضاريًا ومتشاهبة يف الكثري من اخلصائص والسامت، 

إالّ أنه يمكن التفريق بينهام من خالل اجلدول )1(.
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جدول )1( الفرق بين المناطق الع�شوائية والمتخلفة

المناطق المتخلفةالمناطق العشوائية

1-النشأة : من البداية تنشأ متخلفة.

2-قانونًا: لم يتم بناؤها بشكل قانوني.

عن  بعيدًا  ونشأت  تنظيمية  أطر  أي  إلى  تخضع  ال  3-تنظيميًا: 

السلطات

4-الهجرة : نجد معظمهم من المهاجرين الجدد

5-المرافق والخدمات: نشأت بدون مرافق وخدمات.

1-النشأة: مناطق وإحياء قديمة داخل المدن وتتدهور زمنيًا حتى 

تصبح متخلفة.

2-قانونًا: بناؤها بشكل قانوني.

3-تنظيميًا: تخضع إلى االطر التنظيمية داخل المخطط وتحت 

إشراف السلطات.

4-الهجرة : معظمهم من المهاجرين القدامى

ولكنها  وخدمات  مرافق  فيها  توجد  والخدمات:  5-المرافق 

متهالكة ومتدهورة عبر الزمن.

إقتصادية  منها  عّدة  لعوامل  العشوائيات  وتظهر 
نتيجة  تظهر  أهنا  أي  وغريها  وسياسية  وديموغرافية 
معدالت  وارتفاع  احلــرضي  النمو  ظاهرة  التساع 
املتزايدة، وتكون  الزيادة الطبيعية، أو نتيجة للهجرة 
مناطق  من  أو  املدينة  إىل  الريف  من  اهلجرة  هــذه 
ام  ريًفا  كانت  سواء  معينة،  منطقة  يف  تسكن  خمتلفة 
اقتصادية  أو  سياسية  تكون  قد  أسباب  وهلا  مدينة، 
النمو  رقعة  إلتساع  أو  األرسة،  دخل  ضعف  أي 
العمراين الذي أدى إىل إلتحام القرى باملدن املجاورة 
لغياب  كذلك  العشوائية،  املناطق  بظهور  تسبب  مما 
الريفية  باملناطق  اإلهتامم  وعدم  االقليمي،  التخطيط 
من خالل حتسني األجور وادخال اخلدمات واتساع 
الفجوة بني املدن يف البلد  الواحد بسبب التنمية غري 

املتوازنة، فضاًل عن عدم مسايرة املخططات األساس 
الدخل،  ملحدودية  والسيام  السكاين،  الطلب  لواقع 
وانتشار الفساد االداري، وأيضًا لضعف دعم الدولة 
لقطاعات اإلسكان العامة املخصصة لذوي الدخول 
امللكيات  بتنظيم  تتعلق  سياسة  إتباع  وعدم  املتدنية، 
أسعار  إرتــفــاع  عنه  ينجم  مما  لـــألرايض،  اخلاصة 
األرايض مصحوبًا بإرتفاع أسعار مواد البناء وأجور 
العاملني)6(، ولعل من أهم املعايري املحددة خلصائص 

املناطق العشوائية توضح يف املخطط )1(.

المصدر: الباحث إعتمادًا على طلعت مصطفى السروجي، السكان والبيئة رؤية إجتماعية، بدون طبعة، المكتب الجامعي 
الحديث، االسكندرية، 2014، ص60-59.



195

ا.د.عبد ال�صاحب ناجي البغدادي؛ اأمير كامل جواد

المصدر: من إعداد الباحث.

مخطط )1( المعايير المحددة لخ�شائ�ض الع�شوائيات
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الع�شوائيات  تطوير  �شيا�شات   : ثانياً

وا�شتراتيجياتها

تتعدد السياسات واإلسرتاتيجيات التي تستخدم 
تعاين  التي  للمشاكل  وفقًا  العشوائيات  مع  للتعامل 
والعمرانية  البيئية  للظروف  ووفقا  املناطق  هذه  منها 
وعمراهنا  نموها  ونمط  واإلجتامعية،  واإلقتصادية 
يف  توضح  اإلسرتاتيجيات)7(  وهــذه  العشوائي، 

املخطط )2( مع كيفية تطبيقها.

اأوًل: الع�شوائيات في مدينة كربالء 

التي  الظواهر  من  العشوائي  السكن  مشكلة  ُتعد 
العام  بعد  العراق  يف  ورسيع  واسع  بشكل  انترشت 
2003م، وذلك بقيام رشائح من املجتمع بالتجاوز 
عىل األرايض اململوكة للدولة بنسبة )88%( والقطاع 
الدراسة  منطقة  ومنها   )%12( نسبته  ما  اخلــاص 
 )1( اخلارطة  يف  موضح  وكام  كربالء()8(  )حمافظة 
واملساكن  السكنية  التجمعات  إعداد   )2( واجلدول 
العشوائية ملحافظات العراق ماعدا حمافظات االنبار 

وصالح الدين ونينوى وإقليم كردستان العراق. 

مخطط )2( اإ�شتراتيجيات تطوير المناطق الع�شوائية

  Michael.s. Gibson، Micheal j langsttaff، “an introduction to:على إعتمادًا  الباحث  إعداد  من  المصدر: 
urban development، 1983، p.p 33-35
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التجمعات السكنية العشوائيةالمحافظة 
نسبة التجمعات من العدد 

الكلي للتجمعات %
عدد المساكن العشوائية

نسبة المساكن من المجموع 
للمساكن العشوائية

102227.7136.68926.2بغداد 
67718.462،60212.0البصرة
2797.660.9354.1كركوك
892.453.81010.3النجف
2105.742.8748.2واسط
3339.037.9277.3ذي قار

2256.125.1564.8بابل
882.422.3154.3كرباء
1203.321.4324.1المثنى
1724.721.4024.1ديالى
2436.619.2343.7ميسان

2996.217.5713.4الديوانية
3687100521947100المجموع

المصدر: وزارة التخطيط العراقية واألمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اإلدارة التنفيذية إلستراتيجية التخفيف من الفقر، 
تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي، 2017م، ص10.

التنفيذية  اإلدارة  البشرية،  للمستوطنات  المتحدة  واألمم  العراقية  التخطيط  وزارة  المصدر: 
الستراتيجية التخفيف من الفقر، تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي، 2017م، ص11.

جدول )2(  اإعداد التجمعات ال�شكنية والم�شاكن الع�شوائية

خارطة )1( اإعداد الع�شوائيات في محافظات العراق لعام 2018م
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اجلاذبة  املدن  من  املقدسة  كربالء  مدينة  ولكون 
واالجتامعية  اإلقتصادية  والفعاليات  للسكان 
ازدادت  األخرية  اآلونة  يف  نجد  وهلذا  والعمرانية، 
فظهرت  افقيًا،  العمران  وتوسع  السكنية  األحياء 
حوايل  تبلغ  مساحة  تشكل  والتي  فيها  العشوائيات 
االساس  املخطط  مساحة  من  هكتار   )22289(
للمدينة، أي ما نسبته )2،90%( من بقية استعامالت 
كام  2009م  لسنة  األســـاس  املخطط  يف  األرض 

موضح يف اجلدول )3(.

جدول )3(  موقع الع�شوائيات �شمن المخطط 
ال�شا�ض لمدينة كربالء ل�شنة 2009م

النسبة المئوية %المساحة بالهكتار صنف االستعمال 

35958646،72سكني 

20398426،50سكني غير مشيد 

39940،52تجاري 

20532،67صناعي

90331،17تعليمي

15060،20صحي

6560،09ديني

14270،19فنادق 

165592،15النقل

زراعي ضمن 
التصميم األساس

519756،75

222112،89خدمات عامة 

14981،95مباني عامة

21272،76مخالفين 

متجاوزين )سكن 
عشوائي(

222892،90

196442،55فضاءات عامة

769644100المجموع

التخطيط  مديرية  على  باإلعتماد  الباحث  المصدر: 
العمراني في كرباء، مشروع تحديث المخطط األساس 

لمدينة كرباء، حزيران 2009 م.

لعام  األخري  التخطيط  وزارة  احصائيات  وُتشري 
2018م، إن عدد التجمعات العشوائية يف املحافظة 
العدد  من   )%2.4( نسبتُه  بام  جتمعًا   )88( هو 
تنترش  اذ   ،)3687( العراق  يف  للتجمعات  الكيل 
اإلداريــة  الوحدات  كل  يف  مكانيًا  التجمعات  هذه 

للمحافظة، انظر جدول )4(. 

جدول )4( اإعداد التجمعات الع�شوائية والوحدات 
وفقًا  الجغرافي  وتوزيعها  الع�شوائية  ال�شكنية 

للوحدات الإدارية لمحافظة كربالء

التجمعات العشوائيةالوحدة االدارية
الوحدات السكنية 

العشوائية

2612225قضاء كرباء

288450الحر

9639الحسينية

4210الهندية

126الخيرات

232الجدول الغربي

18651عين التمر

8822233المجموع

اإلقليمية  التنمية  دائرة  التخطيط،  وزارة  المصدر: 
بيانات غير  والمحلية، مديرية تخطيط كرباء المقدسة، 

منشورة، 2019م.
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استعامالت  عــىل  للتجاوز  النسبة  بلغت  فيام 
بلغت  حني  يف   ،)%26( للسكن  املخصصة  األرض 
التجاوز عىل استعامالت األرض االُخرى غري  نسبة 
السكنية 74%، اذ كانت أعىل نسبة للتجاوز هو عىل 
ـــ)%36(  ب خــرضاء  كمناطق  املخصصة  املساحات 
فكانت  الدراسة  منطقة  اما  الوطني،  املستوى  عىل 
لنوعية  وفقًا  اجلدول  يف  موضح  كام  التجاوز  نسب 

استعامالت األرض.  

جدول )5( الن�شب المئوية للتجمعات 
الع�شوائية وفقًا لنوعية الإ�شتعمال المتجاوز 

عليه في منطقة الدرا�شة
النسبة المئوية %نوع االستعمالت

36سكني1

26خضراء2

18خدمات3

12مباني عامة4

5مختلط5

2تجاري6

1محرمات7

العراقية  التخطيط  وزارة  إعتمادًا على  الباحث  المصدر: 
التنفيذية  اإلدارة  البشرية،  للمستوطنات  المتحدة  واألمم 
الستراتيجية التخفيف من الفقر، تثبيت مواقع تجمعات 

السكن العشوائي، 2017م، ص12.

في  الع�شوائية  المناطق  ن�شاأة  اأ�شباب  ثانيًا: 
مدينة كربالء المقد�شة 

الزيادة الطبيعية لسكان املدينة وبشكل كبري بعد . 1

اتساع  يف  كبريًا  دورًا  أدت  والتي  2003م  العام 
ظاهرة العشوائيات يف املدينة.

يف . 2 العشوائيات  ظهور  يف  أساس  كعامل  اهلجرة 
املدينة  ألمهية  نظرًا  الداخلية،  وبشقيها،  املدينة 
فرص  وتوفر  واإلقتصادية  والسياحية  الدينية 
عودة  خالل  من  اخلارجية  وأيضًا  فيها.  العمل 
االرُس املهاجرة خارج البلد إىل املدينة بعد العام 

2003م.
للتطورات . 3 التخطيطية  األنظمة  مواكبة  عدم 

احلديثة، مما أصاب أنظمتنا بالتخلف فضاًل عن 
األرايض  عىل  خاصة  للمدينة  املساحي  التوسع 
للقوانني  الزراعية والتي صاحبها خرقًا واضحًا 
العامة  األمالك  عىل  اإلستيالء  خالل  من 
اإلداري  اجلهاز  كفاءة  لضعف  نظرًا  واخلاصة، 

والتخطيطي.
إنعدامها . 4 أو  وضعفها  مناطق  يف  التنمية  تركز 

آلية  وجود  عدم  عن  فضاًل  ُاخرى،  مناطق  يف 
واضحة تستخدم يف عملية توزيع القطع السكنية 
يف املدينة، إذ غالبًا ما تشمل فئات حمددة وترتك 

ُاخرى مما ساهم يف نمو العشوائيات.

الرتفاع . 5 نظرًا  املدينة  يف  الصايف  السكني  العجز 
اجليدة  السكنية  الوحدات  قلة  مع  األرس  عدد 

الصاحلة للسكن.

وجود . 6 لعدم  اإلسكانية،  السياسات  ضعف 
لبناء  ومتويلية  وترشيعية  قانونية  إجراءات 
النظام  واقع  من  ناتج  وهذا  السكنية  الوحدات 
يتميز  الذي  العام 2003م  بعد  السيايس اجلديد 

بضعفه وعدم جديته يف معاجلة هذه الظاهرة. 
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ثالثًا: خ�شائ�ض الع�شوائيات في مدينة كربالء 
المقد�شة 

اخلصائص العمرانية أ. 

العفوية  النشأة  نجد  امليدانية  الدراسة  خالل  من 

املعامرية  تتفق مع االسس  للمباين والشوارع واغلبها ال 

والتخطيطية، اذ تنترش املباين بشكل غري منتظم يف تكوين 

تسمح  ال  التي  الضيقة  بالطرق  يتميز  تلقائي  عضوي 

عن  فضال  النهاية  مغلق  واغلبها  السيارات  بحركة 

السكنية  الوحدات  نجد  االرض،اذ  استعامالت  تداخل 

اغلبها  وافتقار  وغريها  والورش  التجارية  املحالت  مع 

ان تكن مجيعها إىل املساحات اخلرضاء واملفتوحة وعدم 

انتظام البلوكات السكنية وهي وحدات غري قانونية ألهنا 

باإلرتفاعات  ملتزمة  وغري  بناء  تراخيص  عىل  حتصل  مل 

الصفيح  البعض  ويستخدم  البناء  ونسب  واالرتدادات 

البلوك  يستخدم  ــر  اآلخ والبعض  للبناء  ــواخ  واالكـ

واخلشب أو احلديد للتسقيف كام يف الصورة )1( و )2( 

احليوانات،  كرتبية  ريفية  مظاهر  فيها  توجد  كام  و)3( 

فيها  السكنية  الوحدات  مساحة  وترتاوح   )4( الصورة 

بني )40 إىل 60( م2.

خريطة )2( موقع الع�شوائيات �شمن المخطط ال�شا�ض لمدينة كربالء المقد�شة

المصدر: الباحث إعتمادًا على شعبة الـــ ،GIS مديرية بلدية كرباء المقدسة.
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صورة )1( المواد المستخدمة في البناء.

صورة )3( مظهر لعمارة فقيرة ليس لها هوية. صورة )2( الطرق الترابية وتكون مغلقة النهاية.
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صورة )4( مظاهر ريفية كتربية الحيوانات.            

صورة )5( شوارع غير معبدة وتنشر فيها القمامة، المياه 

اخلصائص السكانية واإلجتامعية ب. 

إرتفاع  من  الدراسة  منطقة  يف  العشوائيات  تعاين 
حجم  معدل  إلرتفاع  نظرًا  فيها،  السكانية  الكثافة 
لألرسة  شخص   )9-8( بني  يــرتاوح  الذي  األرسة 
التعليم  مستوى  تدين  من  تعاين  أهنا  كام  الواحدة، 
معدل  وإرتــفــاع  واجلهل،  األخالقي  واإلنــحــراف 
البطالة واجلريمة، فضاًل عن اهنا تشكل مصدر قلق 

لعدم استقرار وأمن األحياء االُخرى باملدينة.

اخلصائص اإلقتصادية ج. 

من خالل الدراسة امليدانية للعشوائيات يف منطقة 
الدراسة فضاًل عن اللقاء باجلهات ذات العالقة تبني 
ان معظم سكاهنا يعملون باحلرف اليدوية واألعامل 
دخل  مستوى  انخفاض  عىل  يدلل  وهذا  البسيطة، 
الفرد اي أن األغلبية ذات دخل إقتصادي ضعيف ال 
يتالءم مع املعيشة اليومية لعوائلهم، وهناك انخفاض 

يف القوة الرشائية ألهايل املنطقة.

اخلصائص البيئية د. 

بارتفاع  الدراسة  منطقة  يف  العشوائيات  تتميز 
املشاكل  من  الكثري  وظهور  البيئي  التلوث  معدل 
البيئية مثل تلوث مياه الرشب، وعدم توفر شبكة مياه 
الضجيج،  معدل  وارتفاع  النفايات  وتراكم  صحية 
األرض  استعامالت  لتداخل  نتيجة  اهلــواء  وتلوث 
بالقوانني  اإللتزام  لعدم  نظرًا  البرصي،  والتلوث 

املنظمة لكيفية البناء، تنظر الصورة )3(.
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صورة )6( تراكم النفايات. المصدر: الباحث

هـ.  اخلدمات 

تعاين من نقص أو انعدام مرافق اخلدمات العامة، 
اذ ال يوجد تنظيف للشوارع ومجع النفايات بطريقة 
واملباين.  السكنية  الــوحــدات  من  ويومية  منتظمة 
والرتفيهية  والثقافية  االداريــة  اخلدمات  وانعدام 
ان  كام  والصحية،  التعليمية  اخلدمات  يف  والنقص 
عبارة عن سواقي مكشوفة  الصحية  املجاري  شبكة 
املاسة  وللحاجة  الصايف،  املــاء  شبكة  اسفلها  متتد 
للامء تم ثقب األنبوب الرئيس بشكل عشوائي ومد 
انابيب بالستيكية لتأمني حاجة املساكن من املاء مع 
املاء، وان  الكهربائية لغرض سحب  ربط املضخات 

فتتوزع  املناطق  هــذه  يف  اخلدمات  بعض  وجــدت 
بصورة عشوائية. 

مع  التعامل  في  الح�شرية  ال�شيا�شات  رابعًا: 

الع�شوائيات في مدينة كربالء المقد�شة

القواعد  بعض  العالقة  ذات  اجلهات  وضعت 
والرشوط لغرض التفريق بني سكان العشوائيات، اذ 
ان هناك جزءًا منهم حمتاجون إىل مساكن وامكانيتهم 
والبناء  املادية ضعيفة وال تسمح هلم برشاء االرض 
عليها، يف حني ان هناك جزءًا آخَر ينتهزون اي فرصة 
االمكانية  ولدهيم  اضافية  مكاسب  عىل  للحصول 
عليها  املساكن  واقــامــة  االرايض  ــرشاء  ل الــالزمــة 
ولكنهم يستغلون هذه الفرصة للحصول عىل أرض 

جمانية)9( ومن هذه الرشوط والقواعد هي)10(:

دفعت . 1 التي  للعوائل  جديدة  منازل  تقديم 
اجيارات وسكنت مناطق التجاوز.

يف . 2 منزل  من  أكثر  لدهيم  الذين  االشخاص  ان 
منها  واحدة  عىل  االبقاء  عليهم  التجاوز  مناطق 
وإال سوف حيرمون من مجيعها وال يتم شموهلم 

بالتعويض.
كربالء . 3 سكنة  فقط  يشمل  املذكور  التعويض  ان 

املحافظات  جمالس  قامت  بام  اسوة  االصليني 
االُخرى وترحيل الباقي إىل حمافظاهتم االصلية.

الظروف احلصول عىل . 4 ال أحد يستطيع يف مجيع 
أكثر من مسكن وحتت اي مسمى.

هلذه  التطوير  اسرتاتيجية  عــن  الــســؤال  وبعد 
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واضحة  اسرتاتيجية  توجد  ال  احلقيقة  فان  املناطق، 
سوف  اهنا  غري  املناطق  مع  حتى  التعامل  كيفية  عن 
تصاميم  توجد  وال  السكني  االستعامل  ضمن  تبقى 

قطاعية حلد االن.
في  الع�شوائيات  تطوير  اإ�شتراتيجية  خام�شًا: 

منطقة الدرا�شة

العشوائية  املناطق  حال  واقع  عىل  االطالع  بعد 
يف مدينة كربالء واسباب ظهورها وابرز خصائصها 
واالجتامعية  والبيئية  والعمرانية  )اإلقتصادية 
العالقة  ذات  اجلهات  دور  هو  ومــا  واخلــدمــيــة(، 
اسرتاتيجية  وضع  إىل  نأيت  املناطق  هذه  مع  للتعامل 
تطويرية للتعامل معها وبام حيقق العالقة التنموية بني 
املقدسة  لكربالء  تكون  ان  اجل  والبيئة من  االنسان 

هيبتها يف كل امليادين املعامرية والتخطيطية والبيئية.

ومشكالهتا  للعشوائيات  السلبي  للتأثري  فنظرًا 
وحقوق  االجتامعية  العدالة  والعتبارات  املتعددة 
االنسان يف العيش واحلياة الكريمة واشباع حاجاهتم 
االساسية يف هذه املناطق البد من اتباع اسرتاتيجيات 
امرا  متعددة يف مواجهة هذه املشكلة ألهنا اصبحت 

واقعًا برغم النشأة غري القانونية وكااليت:

 استخدام اسرتاتيجية اهلدم واالزالة )البلدوزر( . 1
اي  كافة،  املتهرئة  واالبنية  واالكواخ  للرصائف 
هبم  واالنتقال  املناطق  هذه  سكان  بعض  تفريغ 
إىل اماكن جديدة خمططة عمرانيا ومتوفر هبا كافة 
التي  للعشوائيات  وهذه  االساسية،  اخلدمات 

يستحيل تنميتها وتطويرهيا.

للمناطق . 2 بالنسبة  االرتقاء  اسرتاتيجية  استخدام 
القابلة للتنمية والتطوير من خالل بعض اجلهود 
االصالحية والتنموية املتعددة االجتاهات وهي:

اإلقتصادي أ.  الصعيد  عىل  االرتقاء 
املستوى  حتسني  خالل  من  واالجتامعي  
التعليمي يف بناء املدارس ورياض االطفال 
من  املناطق  هذه  يف  احلاصل  النقص  وسد 
الناحية التعليمية  وحتسني املستوى الصحي 
ودور  طبية  وعيادات  مستوصفات  بأنشاء 
مراكز  وانشاء  والطفولة  لألمومة  رعاية 
كثريا  والتي  اخلطرية  االمراض  ملكافحة 
مستوى  تطوير  و  املناطق  هذه  يف  تنترش  ما 
اخلدمات االستهالكية بإنشاء اسواق جتارية 
وجممعات حكومية أو تعاونية وانشاء مراكز 
حمو  مثل  املرأة  بواقع  للنهوض  متخصصة 
االمية ومراكز لتعليم املهن واحلرف البسيطة 
واقامة  املرأة  تزاوهلا  ان  املمكن  من  التي 
قدراهتم  تنمي  التي  للشباب  الثقافية  املراكز 
ومهاراهتم وتسحب وقت الفراغ منهم كي 

ال يتجهوا إىل االعامل املشبوهة واجلرائم.

 االرتقاء عىل الصعيد التخطيطي والتنظيمي ب. 
صحيحة  دراسة  املنطقة  دراسة  خالل  من 
بصورة  املنطقة  واقع  عىل  والتعرف 
هبا  للنهوض  املناسب  احلل  لوضع  عميقة 
خصوصية  عىل  التأكيد  جيب  أي  وتطويرها 
ملنطقة  مناسبًا  احلل  يكون  فقد  منطقة  كل 
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إستعامالت  ودراسة  الُخرى  مناسب  وغري 
النقص  سد  وحماولة  املنطقة  يف  األرايض 
األماكن  يف  اإلستعامالت  يف  احلاصل 
العمراين  النسيج  مع  يتالءم  بشكل  الفارغة 
املناطق  إمتداد  وجتميد  العشوائية  للمنطقة 
العشوائية عند احلد الذي وصلت اليه وسن 
املناطق  هذه  إمتداد  لعدم  الرادعة،  القوانني 
عن  فضاًل  جديدة،  أماكن  يف  وظهورها 
إجراء كافة اإلصالحات الالزمة عىل البنية 
التحتية القائمة وحتسينها واإلهتامم بشبكات 
الطرق إذ تؤمن دخول سيارات النقل العام 
إليها  واإلطفاء  اإلسعاف  آليات  ووصول 
والتحسني  اإلستثامري،  اجلانب  وحتفيز 
اإلقتصادي،  املردود  لزيادة  احلرضي 

السوق  دائرة  يف  املناطق  هذه  وإدخال 
للبناء  أنظمة  وإقرتاح  العقارية  اإلستثامرية 
يف هذه املناطق بام يضمن استثامرها بالشكل 
القطاع اخلاص  األمثل، ودعم وجه إرشاك 
يف عملية التطوير مع الرتكيز عىل تبني فكرة 

التنمية املستدامة يف تطوير العشوائيات.

اي . 3 الواقع  باألمر  الرضا  أو  القبول  إسرتاتيجية   
القانونية  الصفة  وإعطاؤها  املناطق  هبذه  القبول 
اخلدمات  إدخال  عىل  الرتكيز  مع  والرشعية 
مع  اليها  واإلجتامعية  الفنية  التحتية  للبنى  كافة 
العامة  األمالك  عىل  بالتجاوزات  القبول  عدم 
واخلاصة مستقباًل وهذا يتطلب وضع سياسات 
زمنية لتحقيق التطوير يف العشوائيات كام موضح 

يف املخطط )3(. 

مخطط )3( ال�شيا�شات الزمنية لتطوير الع�شوائيات في مدينة كربالء

المصدر: الباحثان.
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إذا  السياسات  أو  اإلسرتاتيجيات  هلذه  ويمكن 
مدينة  يف  العشوائية  املناطق  مع  للتعامل  استخدمت 
شاملة  تنمية  حتقيق  إىل  تؤدي  أن  املقدسة،  كربالء 
اإلنسان  بني  التنموية  للعالقة  ومستوعبة  ومتوازنة 
اخلصائص  اإلعتبار  بعني  ــذت  أخ ألهنــا  والبيئة؛ 
كافة،  والعمرانية  واإلقتصادية  والبيئية  اإلجتامعية 
املخطط  مــع  املناطق  هــذه  إنــدمــاج  مــدى  وأمهــهــا 

األساس للمدينة.

اأوًل: ال�شتنتاجات: 

ضعف كفاءة اجلهاز االداري والرقايب للجهات . 1
ذات العالقة والتغايض عن الكثري من املخالفات 
مع عدم وجود اسرتاتيجية تطوير واضحة تركز 
عىل العالقة التنموية بني االنسان والبيئة ادى إىل 

اتساع هذه املشكلة.
الدراسة . 2 منطقة  يف  العشوائيات  إرتباط  ضعف 

املدينة  أحياء  مستوى  عىل  التنمية  بمرشوعات 
االُخرى.

عدم وجود خمططات عمرانية وتقسيامت أرايض . 3
ولوائح  ختطيطية،  ملعايري  وفقًا  خمططة  سليمة 
وممرات  الطرق  شبكة  حالة  تدين  مع  تنظيمية 
العمراين  للهيكل  البنائية  احلالة  تدين  املاميش، 

أيضًا.
تراكم . 4 خالل  من  البيئي  التلوث  معدل  إرتفاع 

الصغرية  والساحات  الشوارع  يف  النفايات 
والتلوث البرصي نتيجة التداخل يف إستعامالت 

األرايض مع شبه إنعدام للمساحات اخلرضاء.
واإلجتامعي . 5 اإلقتصادي  املستوى  إنخفاض 

للمناطق العشوائية من إنخفاض مستوى الدخل 
الفردي وإرتفاع معدل البطالة، وإرتفاع مستوى 

األمية واإلنحراف األخالقي ومعدل اجلريمة.

ثانيًا: التو�شيات:

إن عملية املعاجلة والتطوير للعشوائيات يف منطقة . 1
الدراسة عملية طويلة املدى جيب الوصول إليها 
بطريقة مرحلية معلنة تراعي عدم التأثري السلبي 
يف املجتمع، حيث أهنا متس قطاعًا غري قليل من 
السكان الذين ينبغي أن تركز عىل حتقيق العالقة 
وضع  خالل  من  والبيئة  االنسان  بني  التنموية 

سياسات تنموية متوازنة.
العشوائيات . 2 مشكالت  وتعقد  لتداخل  نظرًا 

اسرتاتيجيات  إتباع  من  البد  الدراسة  منطقة  يف 
متعددة يف مواجهة هذه املشكلة؛ ألهنا أصبحت 
واهلدم  اإلزالة  اسرتاتيجية  من  بدءًا  ًواقعًا،  أمرا 
اإلرتقاء  اسرتاتيجية  واستخدام  األجزاء  لبعض 

للمناطق واألجزاء القابلة للتنمية والتطوير.
عملية . 3 يف  املستخدمة  السياسات  يف  تتزامن  أن 

واإلقتصادية  االجتامعية  احلالة  حتسني  التطوير 
البيئي  الوعي  نرش  مع  املناطق،  هذه  لسكان 
التنمية  وحتقيق  األساسية  اخلدمات  وتوفري 

العمراين والتنمية والتوعية البرشية.
وإقتصادية . 4 إجتامعية  برامج  صياغة  رضورة 

الدراسة  منطقة  يف  الشباب  لرشائح  موجهة 
البطالة  مؤرشات  دراسة  ورضورة  وتنفيذها، 
لدى رشحية الشباب يف املناطق االعشوائية بشكل 
مستقل، ووضع خطط وبرامج التشغيل املناسبة 

هلم.



207

ا.د.عبد ال�صاحب ناجي البغدادي؛ اأمير كامل جواد

أمهية تطوير املناطق العشوائية يف منطقة الدراسة . 5
البنائي  واهليكل  العمرانية  التنمية  منظور  من 
يف  دجمها  أجل  من  كافة  األساسية  واخلدمات 

إطار التجمع العمراين ملدينة كربالء.
للجهات . 6 والرقايب  االداري  اجلهاز  كفاءة  رفع 

خالل  من  للتطورات  ومواكبته  العالقة  ذات 
تطبيق  من  يمكنهم  بام  التخصصية  الدورات 
بحيث  واالنظمة،  والترشيعات  القوانني  وتنفيذ 
ونمو  استمرار  من  للحد  فاعلية  أكثر  تكون 

العشوائيات يف مدينة كربالء.
من . 7 العشوائيات  سكان  مشاركة  رضورة 

اجلهات  مع  بالتنسيق  منهم  جلان  تشكيل  خالل 
التطوير  عملية  ديمومة  لضامن  العالقة  ذات 

واستدامتها.

الهوام�ض
العشوائية ( 1) املناطق  البلداوي،  عباس  رايض  زينب 

)ام  مستدامة  حرضية  بيئة  نحو  والطموح  الواقع  بني 
 ،2008  ،18 العدد  والتنمية،  املخطط  جملة  الورد(، 

ص2.

التدخل احلكومي يف مناطق ( 2) سلامن، أمحد منري، كفاءة 

اإلسكان غري الرسمي يف مرص، ندوة املدينة والسكن 
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ص177.
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التوزيع المكاني لخدمات التعليم الإبتدائي في ريف ق�ساء الح�سينية

الملخ�ض

متت دراسة التوزيع املكاين هلذه اخلدمات ومتغرياهتا املختلفة ومدى مالءمتها مع حجم السكان وتوزيعهم 
يف القضاء، وعىل مستوى القطاعات الثالثة املقرتحة، ومن ثم معرفة كفاءة توزيعها. بلغ عدد املدارس اإلبتدائية 
للبنني و)28( مدرسة  2019( )74( مدرسة منها )33( مدرسة   – الدرايس )2018  للعام  القضاء  يف ريف 
للبنات، يف حني كان عدد املدارس املختلطة )13( مدرسة، موزعة يف ريف القضاء وعىل مستوى القطاعات 
املقرتحة التابعة له فكانت  موزعة عىل ثالثة قطاعات وهي قطاع العطييش )30( مدرسة وقطاع الطف )22( 
مدرسة وقطاع عون )22( مدرسة، يف حني ان استقاللية هذه املدارس فقد بلغ عدد املدارس األصلية )44( 
اإلبتدائية يف ريف قضاء  املدارس   بلغ عددها )30( مدرسة، وقد ضمت  فقد  الضيف  املدارس  أما  مدرسة 

احلسينية )1369( معلم ومعلمة ختدم )27958( تلميذا وتلميذة.

الكلامت املفتاحية: التعليم االبتدائي، اخلدمات التعليمية، قضاء احلسينية.

Spatial distribution of primary education services in the countryside of Al-

Husseiniya district

Prof.Dr.Researcher

Samir Falih Hassan Al-MayaliAlaa Abdul-Redha Al-Saadi

College of Education- Karbala UniversityCollege of Education- Karbala University

Abstract
The spatial distribution of these services, their various variables, and their suitability with 

the size of the population and their distribution in the district was fully studied. At the level of 
the three proposed sectors, then the efficiency of their distribution was recognized. The number 
of primary schools in the countryside of the district for the academic year (2018-2019) has 
reached (74) schools, of which (33) schools for boys and (28) schools were for girls, while the 
number of mixed schools was (13) schools, distributed in the countryside of the district and 
at the level of the proposed sectors affiliated to it, so the schools were distributed into three 
sectors, namely Al-Otaishi sector by (30) schools, Al-Taf sector by (22) schools, and Aoun 
sector by (22) schools. Regarding the independency of these schools, the number of original 
schools reached (44) schools, as for the guest schools, their number reached (30) schools. The 
primary schools in the countryside of Al-Husseiniya district included (1369) male and female 
teachers serving (27,958) male and female students.

Key words: Elementary education, educational services, Hussainiya district
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اوًل: اأهمية البحث:

تأخذ الدراسة امهيتها من امهية التعليم االبتدائي، 
القاعدة  االبتدائي  التعليم  اعتبار  يف  تكمن  والتي 
والتي  االخــرى  التعليم  مراحل  جلميع  االساسية 
ينطلق منها الفرد نحو العلم واملعرفة وجيعله قادرًا عىل 
القراءة والكتابة ومزاولة حياته اليومية، مما يساهم يف 
القضاء عىل االمية وحموها من املجتمع، إذ تعد أحد 
اهم عوامل التنمية املتداولة، فضاًل عن امهيته يف رفع 
مازالت  الذي  القضاء  يف  والعلمي  الثقايف  املستوى 
تنعكس  التي  التقليدية  القيم  من  كثري  عليه  تسيطر 

سلبًا عىل واقعه االجتامعي واالقتصادي.

ثانيًا: اأ�شباب اختياره:

مدى  معرفة  يف  البحث  اختيار  مــربرات  تكمن 
مالئمة توزيع مؤسسات التعليم االبتدائي املكانية يف 
ريف قضاء احلسينية وحتديد املواقع املثالية واملالئمة 
للتوزيع وسد النقص احلاصل يف هذه اخلدمة، إضافة 
موضوع  تناولت  سابقة  ــات  دراس وجــود  عدم  اىل 
خدمات التعليم االبتدائي يف منطقة الدراسة بشكل 
احلسينية  قضاء  الختيار  الباحث  دفع  مما  مستقل، 

للدراسة.

ثالثًا: م�شكلة البحث:

يمكننا تعريف مشكلة البحث بأهنا التساؤل الذي 
يكتنفه  معني  موقف  حول  الباحث  ذهن  يف  يــدور 
الغموض وحيتاج إىل تفسري واضح)1(، إذ يعد حتديد 

املشكلة من أهم عنارص البحث اجلغرايف)2(، ويعرف 
منظمة  حماولة  بأنه  العلمي  البحث   )Tuekman(
التي  املشكالت  أو  لألسئلة  حلول  إىل  للوصول 
تواجه األفراد أو اجلامعات يف مواقعهم ومجيع مناحي 
ما  الدراسة،  تناولت  فقد  حياهتم)3(، ولتحقيق ذلك 
االبتدائي يف ريف  التعليم  خدمات  توزيع  واقع  هو 

قضاء احلسينية؟.

رابعًا: فر�شية الدرا�شة:

 تعني اجابة أولية ملشكلة البحث يف ذهن الباحث 
والتي يتم التأكد من مدى صحتها بعد مجع البيانات 
اعتامدًا عىل ما  البحث  وحتليلها)4(، وصيغت فرضية 
ومتثلت  الدراسة  مشكلة  مع  منسجاًم  الباحث  يراه 
خلدمات  السكاين  التوزيع  أن  اآلتية،  بالفرضية 
التعليم االبتدائي يف القضاء يشوبه خلل عدم التوازن 

وال يتناسب وحجمها السكاين.

خام�شًا: حدود منطقة الدرا�شة:

 متثلت احلدود املكانية للدراسة باحلدود اإلدارية 
لقضاء احلسينية أحد أقضية حمافظة كربالء املقدسة، 
ويقع قضاء احلسينية فلكيًا بني دائريت عرض )°3532 
– 3250°( شامالً، وخطي طول )°4353 - °4415( 
رشقًا، أما جغرافيًا فإهنا تقع يف جهة الشامل الرشقي 
ملحافظة كربالء املقدسة الذي يتبع إداريًا للمحافظة، 
املتامخة  للمحافظة  الرشقية  احلافة  متثل  بذلك  وهي 

ملحافظة بابل خريطة )1(.
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 خريطة )1( موقع ق�شاء الح�شينية من محافظة كربالء المقد�شة

المقدمة:

تعد موضوعة التوزيع املكاين ألي ظاهرة جغرافية 
من أساسيات عمل اجلغرايف، بل هي حجر الزاوية يف 
الدراسات اجلغرافية، ملا يسهم ذلك من تقديم نظرة 
شاملة ملواقع توطن الظاهرة، بالتايل امكانية الرشوع 
وبني  بينها  العالقات  ــة  ودراس والربط  بالتحليل 
بالظاهرة  تتأثر  التي  األخرى  واملتغريات  الظواهر 
املدروسة وتؤثر فيها، بغية حتقيق هدف الدراسة)5(، 
والتوزيع املكاين للظواهر عىل اخلريطة يعطي صورة 
التعليم  خدمات  يف  املتعلقة  املشكالت  حلل  حقيقة 

االبتدائي يف القضاء)6(.

عىل  املعلومات  متثيل  او  املكاين  التوزيع  وأن 
اخلريطة ال تعد غاية يف حد ذاهتا ينتهي عندها عمل 
حتليالته)7(،  يف  يستخدمها  وسيلة  هو  بل  اجلغرايف 
معرفة  خالله  من  يتم  التوزيع  نمط  أن  عن  فضاًل 
خمتلفة  أشــكــاالً  يتخذ  إذ  ونــوعــه،  التوزيع  شكل 
كالتوزيع املتجمع والعشوائي واملنتظم وغري املنتظم، 
إذ حيدد شكل التوزيع نمط اخلدمة التعليمية ومدى 
عىل  التعرف  الواجب  فمن  ما)8(،  مكان  يف  توزيعها 
طريقة توزيع مؤسسات التعليم االبتدائي ومتغرياهتا 
عىل مستوى املناطق احلرضية والريفية التابعة للقضاء 

املصدر: من عمل الباحث اعتامدًا عىل: 1- مجهورية العراق، وزارة املوارد املائية، اهليئة العامة للمساحة، 
خريطة حمافظة كربالء االدارية، بمقياس رسم )1/800000( لعام 2019
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املؤسسات  لتلك  اجلغرايف  للتوزيع  املكاين  والتباين 
ميداين  مسح  اجراء  تم  وقد  اخلرائط)9(  عىل  ومتثيلها 
شامل ملؤسسات التعليم االبتدائي يف قضاء احلسينية 
الباحث  قبل  من  املقرتحة  املقاطعات  حسب  مجيعها 
فيها  تتوافد  التي  الريفية  واملناطق  احلرضية  لألحياء 
خدمات التعليم االبتدائي مجيعها ملعرفة واقع اخلدمة 

التعليمية يف منطقة الدراسة.

التوزيع المكاني لخدمات التعليم البتدائي في 

ريف ق�شاء الح�شينية:

ــدارس   امل لعدد  املكاين  التوزيع  ألمهية  نتيجة 
عىل  بتوزيعها  سنقوم  احلسينية  قضاء  يف  اإلبتدائية 
القضاء  بتقسيم  الباحث  اقرتح  وكام  قطاعات  ثالثة 
 )1( اجلــدول  يف  موضح  وكام  القطاعات  تلك  إىل 
عدم  منها  أسباب  لعدة  نظرًا  وذلك   ،)2( وخريطة 

املصدر: من عمل الباحث إعتامدًا عىل: 1- مجهورية العراق، وزارة الزراعة، مديرية زراعة كربالء املقدسة، 
خريطة املناطق الريفية التابعة لقضاء احلسينية لسنة 2019م وبمقياس رسم )1 / 200000( .

2- بيانات جدول )1(.

خريطة )2( القطاعات الثالثة المقترحة لريف ق�شاء الح�شينية
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جدول )1( القطاعات المقترحة وبح�شب المقاطعات الزراعية لق�شاء الح�شينية

اع
قط

ال

اسم المقاطعةت
رقم 

المقاطعة
مسحاتها كم2رقم المقاطعةاسم المقاطعةتمساحتها كم2

شي
طي

الع
اع 

قط

691.2الحمودية14.616الصامية الشرقية1
702.2كرود الشرقية2217الصامية الغربية2
713.6كرود الغربية3618إمام نوح3
720.8الدرويشي252.519أبو طحين والجوب4
755البهادري3414.520أبو زرنت5
761أبو جير353221الوند6
771.6الشيطة والصالحية364.522الحمودية / المستجد7
782كريد كمونة483.623العسافيات8
792العوراة الغربية51324الجعيفينية9

802.5العوارة الوسطى52425العوارة الكبيرة10
812العوارة الشرقية54126الكرجي11
822.2كريد نصر الله582.227أم الحمام12
841.5ابو تمر660.228أم عروك الشمالية13
109.9المجموع670.7أم عروك الجنوبية14
681.5الوند والمعيان15

ف
طل

ع ال
طا

ق

4618.5الايح26310هور السيب1
474الفراشية271.711بساتين ابو عصيد2
493.7كريد االميرية290.812فدان السادة3
504اإلبيتر301.713المطلق الغربي4
593.8المطلق الشرقي311.314الغلطاوية5
630.5المستجدات والكراكيش371.515الدراويش6
852.5اإلبيتر الجنوبي42116الجنكنة7
51.7المجموع442.7الفراشية8
451اليوسفية9

ون
ع ع

طا
ق

531.6بدعة عيشة1427ابو عصيد1
563.2بدعة شريف1711.78بدعةاسود وبدعة شريف2
572بدعة اسود328.59ابو عصيد الشامي3
6096.6الحصوة339.510الكعكاعية4
6231ام الغراغر38311الكعكاعية الشرقية5
172.6المجموع393.5الكعكاعية الغربية6

بيانات غير  الباحث اعتمادًا على: 1- وزارة التخطيط الجهاز المركزي لإلحصاء، محافظة كرباء،  المصدر:  من عمل 
منشورة، 2019 . 

2- وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة كرباء، قسم التخطيط، بيانات غير منشورة، 2019.
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تقسيم القضاء إىل وحدات ادارية وإبقائه عىل تقسيم 
املقاطعات الزراعية فضاًل عن أن هذا التقسيم الذي 
قبل  من  املطروح  للمقرتح  مشابه  الباحث  اقرتحه 
وحدات  ثالث  إىل  تقسيمه  يف  القضاء  قائممقامية 
األول  القطاع  نصيب  كان  ولقد  له،  تابعة  ــة  اداري
املقرتح من املدارس اإلبتدائية )40( مدرسة وبنسبة 
يف  اإلبتدائية  املـــدارس  جمموع  من   )%  47.61(
الثاين )قطاع  القطاع  بينام كان نصيب  القضاء  عموم 
الطف( )22( مدرسة بنسبة )26.19 %( من جمموع 
جاء  حني  يف  القضاء،  عموم  يف  اإلبتدائية  املــدارس 
للقطاع  مشابه  بنصيب  عون(  )قطاع  الثالث  القطاع 
 )22( بلغت  إذ  ــدارس،  املـ عــدد  حيث  من  الثاين 
املدارس  جمموع  من   )%26.19( وبنسبة  مدرسة 
هذا  يعرض  وســوف  القضاء،  عموم  يف  اإلبتدائية 
االبتدائي  التعليم  خلدمات  املكاين  التوزيع  املبحث 
قبل  من  املقرتحة  الثالثة  القطاعات  مستوى  عىل 
البيئة  صعيد  وعىل  احلسينية  لقضاء  التابعة  الباحث 
احلرضية والريفية لكل قطاع يف حماولة للكشف عن 

التباينات املكانية وأسباهبا.

اإلبتدائية  للمدارس  املكاين  التوزيع  متثل  لقد 
عموم  ويف  قطاعات  بثالثة  احلسينية  قضاء  ريف  يف 
القضاء، وهذه القطاعات هي )قطاع العطييش وقطاع 

الطف وقطاع عون( وحسب ما اقرتح الباحث.

احلسينية  قضاء  ريف  يف  املــدارس  جمموع  وبلغ 
-2018( ــدرايس  ال للعام  ابتدائية  مدرسة   )74(
جمموع  من   )%  88.09( نسبة  شكلت   )2019

 )84( عددها  البلبغ  احلسينية  قضاء  يف  ــدارس  امل
مدرسة   )33( البنني  مدارس  نصيب  كان  مدرسة، 
الريف،  مــدارس  جمموع  يف   )%  44.59( وبنسبة 
مدرسة   )28( البنات  مدارس  جمموع  بلغ  حني  يف 
مــدارس  جمموع  مــن   )%37.83( نسبة  شكلت 
نسبة  شكلت  فقد  املختلطة  ــدارس  امل أما  الريف، 
وبواقع  الريف  مــدارس  جمموع  من   )%  17.57(

)13( مدرسة.

وبلغ جمموع التالميذ الكيل يف ريف قضاء احلسينية 
)27958( تلميذًا وتلميذة شكل نسبة )84.37 %( 
من جمموع تالميذ وتلميذات القضاء، إذ كان نصيب 
من   )%  52.26( وبنسبة  تلميذ   )14625( البنني 
احلسينية  قضاء  يف  الريف  وتلميذات  تالميذ  جمموع 
نسبة  شكلت   )13333( اإلناث  عدد  بلغ  حني  يف 
الريف  وتلميذات  تالميذ  جمموع  يف   )%  47.69(
يف القضاء، وبلغ جمموع املعلمني واملعلامت يف ريف 
وبنسبة  ومعلمة  معلاًم   )1369( احلسينية  قضاء 
القضاء،  )84.50%( من جمموع معلمني ومعلامت 
وبنسبة  معلم   )699( املعلمني  نصيب  كــان  إذ 
)51.05%( من جمموع معلمني ومعلامت الريف يف 
املعلامت )48.94 %( يف جمموع  القضاء، وشكلت 
 )670( بواقع  القضاء  يف  الريف  ومعلامت  معلمني 
قضاء  ريف  يف  املدرسة  األبنية  قلة  وبسبب  معلمة، 
احلسينية فقد شغلت البناية الواحدة أكثر من مدرسة 
نسبة  شكلت  مدرسة   )44( أصلية  مدارس  فهناك 
)59.46 %( من جمموع مدارس الريف يف القضاء، 
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اما املدارس الضيف فقد بلغ جمموعها )30( مدرسة 
يف  الريف  مدارس  جمموع  يف   )%40.54( وبنسبة 
منطقة   )28( املدارس  هذه  وختدم  احلسينية،  قضاء 
ريفية تابعة لقضاء احلسينية موزعة عىل ثالثة قطاعات 
وسنتطرق فيام ييل إىل التوزيع املكاين خلدمات التعليم 
االبتدائي عىل أساس الريف يف القضاء وعىل مستوى 

القطاعات الثالثة املقرتحة.

التعليم  لخدمات  المكاني  التوزيع  اول: 

البتدائي في ريف قطاع العطي�شي:

توزيع املدارس حسب جنس املدرسة:. 1

يتضح من خالل اجلدول )2( واخلريطة )3( أن 
حسب  اإلبتدائية  املدارس   من  أصناف  ثالثة  هناك 
جنس التالميذ يف ريف قطاع العطييش وبلغ جمموع 

جدول )2( اأعداد ون�شب المدار�ض الإبتدائية ح�شب الجن�ض في ريف قطاع العطي�شي للعام 
الدرا�شي )2018 – 2019(

اسم المقاطعةت
مجموع المدارسمدارس المختلطمدارس البناتمدارس البنين

النسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العدد

0000114.2813.33كريد نصر الله1
18.3319.090026.66أم عروك الجنوبية2
0000228.5726.66الوند والمعيان3
18.3319.090026.66البهادري4
18.3319.090026.66العوارة5
18.3319.090026.66أم الحمام6
0000114.2813.33العسافيات7
216.66218.1800413.33الدرويشي8
18.3319.090026.66العوارة الشرقية9

216.66218.18114.28413.33الحمودية / المستجد10
18.3319.090026.66الصامية الشرقية11
216.6619.0900413.33كريد كمونة12
0000114.2813.33إمام نوح13
0000114.2813.33أبو زرنت14

1210011100610030100المجموع الكلي

المقدسة، قسم  لتربية كرباء  العامة  المديرية  التربية،  العراق، وزارة  اعتمادًا على: جمهورية  الباحث  المصدر: من عمل 
اإلحصاء، شعبة التخطيط، الكراس اإلحصائي للمدارس االبتدائية، بيانات غير منشورة، للعام الدراسي )2018 – 2019(
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هذه املدارس )30( مدرسة منها )12( مدرسة للبنني 
و )11( مدرسة للبنات و)7( مدارس خمتلطة وختدم 

هذه املدارس )14( مقاطعة تابعة لقطاع العطييش.

مدارس البنني:أ. 

بلغ جمموع املدارس اإلبتدائية للبنني يف ريف قطاع 
العطييش )12( مدرسة وبنسبة )40 %( من جمموع 
املدارس املوزعة عىل )9( مقاطعات من أصل )14( 
مقاطعة ريفية وجاءت كاًل من مقاطعة )الدروييش، 

الوند واملعيالن، كريد كمونة( باملرتبة األوىل من حيث 
مقاطعة  لكل  مدرستان  بواقع  البنني  مدارس  عدد 
البنني،  مــدارس  جمموع  من   )%  16.66( وبنسبة 
مقاطعة  مــن  كــاًل  ــاءت  ج حــني  يف 
البهادري،  اجلنوبية،  ــروك  ع )أم 
العوارة، أم احلامم، العوارة الرشقية، 
الثانية  باملرتبة  الرشقية(  الصالمية 
بواقع مدرسة واحدة يف كل مقاطعة 
شكلت نسبة )8.33%( من جمموع 
املقاطعات  باقي  أما  البنني،  مدارس 
وإنام  للبنني  مدارس  فيها  توجد  فال 
لكال  خمتلطة  ــدارس  م فيها  توجد 

اجلنسني.

مدارس البنات:ب. 

اإلبتدائية  املــدارس   جمموع  بلغ 
العطييش  قطاع  ريــف  يف  للبنات 
)11( مدرسة وبنسبة )36.66 %( 
من جمموع املدارس املوزعة عىل )9( 
مقاطعة   )14( أصل  من  مقاطعات 
مقاطعة  مــن  ــاًل  ك وجـــاءت  ريفية 
ــد واملــعــيــالن(  ــون )الـــدرويـــيش، ال
بواقع  البنات  باملرتبة األوىل من حيث عدد مدارس 
من   )%  18.88( وبنسبة  مقاطعة  لكل  مدرستني 
من  كــاًل  جــاءت  حني  يف  البنات،  ــدارس  م جمموع 
أم  العوارة،  البهادري،  اجلنوبية،  عروك  )أم  مقاطعة 
كريد  الرشقية،  الصالمية  الرشقية،  العوارة  احلامم، 

المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا على: 1-جمهورية العراق، وزارة الزراعة، 
مديرية زراعة كرباء المقدسة، خريطة المناطق الريفية التابعة لقضاء الحسينية 

لسنة 2019 وبمقياس رسم )1/ 80000(.

2- بيانات جدول )2(.

خريطة )3( التوزيع المكاني للمدار�ض  الإبتدائية ح�شب 
جن�شها في ريف قطاع العطي�شي للعام الدرا�شي )2018 – 2019(
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يف  ــدة  واح مدرسة  بواقع  الثانية  باملرتبة  كمونة( 
جمموع  من   )%  9.09( نسبة  شكلت  مقاطعة  كل 
املقاطعات فال توجد فيها  باقي  أما  البنات،  مدارس 
مدارس للبنات وإنام توجد فيها مدارس خمتلطة لكال 

اجلنسني.

املدارس املختلطة:ج. 

ريف  يف  املختلطة  اإلبتدائية  املدارس  جمموع  بلغ 
 )%  23.33( وبنسبة  مدرسة   )7( العطييش  قطاع 
املوزعة عىل )6( مقاطعات من  املدارس  من جمموع 
)الوند  مقاطعة  وجاءت  ريفية  مقاطعة   )14( أصل 
املدارس  عدد  حيث  من  األوىل  باملرتبة  واملعيالن( 
من   )%28.57( وبنسبة  مدرستني  بواقع  املختلطة 
من  كاًل  جاءت  حني  يف  املختلطة،  املــدارس  جمموع 
احلمودية/  العسافيات،  اهلل،  نرص  )كريد  مقاطعة 
الثانية  باملرتبة  ــت(  زرن أبــو  ــوح،  ن إمــام  املستجد، 
نسبة  شكلت  مقاطعة  كل  يف  واحدة  مدرسة  بواقع 
)14.28%( من جمموع املدارس املختلطة، أما باقي 
مدارس  فيها  توجد  فال  للقطاع  التابعة  املقاطعات 

خمتلطة لوجود مدارس للبنني وأخرى للبنات.

توزيع املدارس حسب استقالية املدرسة:. 2
 )4( واخلريطة   )3( اجلــدول  خالل  من  نالحظ 
أن أغلب البيانات مشغولة من قبل أكثر من مدرسة 
املناطق  يف  املدرسية  األبنية  نقص  عىل  مؤرش  وهذا 

الريفية بسبب زيادة عدد سكان تلك املناطق.

املدارس األصلية:أ. 

ريف  يف  األصلية  اإلبتدائية  املــدارس   عدد  بلغ 

 )30( أصــل  مــن  مــدرســة   )18( العطييش  قطاع 
مدرسة وشكلت بنسبة )60 %( من جمموع املدارس 
موزعة عىل )13( مقاطعات من أصل )14( مقاطعة 
باملرتبة  املستجد(  )احلمودية/  مقاطعة  ــاءت  وج
األصلية  اإلبتدائية  املدارس   عدد  حيث  من  األوىل 
بواقع )3( وبنسبة )16.66 %( من جمموع املدارس 
اإلبتدائية األصلية لرتكز أعداد كبرية يف هذه املنطقة 
أم  واملعيالن،  )الــونــد  مقاطعة  من  كــاًل  وجــاءت 
مدرستني  بواقع  الثانية  باملرتبة  الدروييش(  احلامم، 
من   )%  11.11( نسبة  شكلت  مقاطعة  كــل  يف 
جمموع املدارس  اإلبتدائية األصلية، يف حني جاءت 
مدرسة  وبواقع  الثالثة  باملرتبة  املتبقية  املقاطعات 
واحدة لكل مقاطعة وبنسبة )5.55 %( من جمموع 
باستثناء  مقاطعة  ولكل  األصلية  اإلبتدائية  املدارس 
مقاطعة )ابو زرنت( فال حتتوي عىل مدرسة ابتدائية 
احدى  مع  ضيف  مدرسة  عىل  حتتوي  وإنام  أصلية 

املدارس الثانوية.

املدارس الضيف:ب. 

ريف  يف  الضيف  اإلبتدائية  املدارس  جمموع  بلغ 
 )30( أصــل  مــن  مــدرســة   )12( العطييش  قطاع 
مدرسة وشكلت بنسبة )40 %( من جمموع املدارس 
موزعة عىل )9( مقاطعات من أصل )14( مقاطعة 
احلمودية/  )الدروييش،  مقاطعة  من  كل  وجــاءت 
املستجد، كريد كمونة( باملرتبة األوىل من حيث عدد 
وبنسبة  مدرستني  بواقع  الضيف  اإلبتدائية  املدارس 
)16.66 %( من جمموع املدارس اإلبتدائية الضيف 
يف حني جاءت كاًل من مقاطعة )أم عروك اجلنوبية، 
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خريطة )4( التوزيع المكاني للمدار�ض الإبتدائية ح�شب ا�شتقالليتها في ريف قطاع العطي�شي 
للعام الدرا�شي )2018 – 2019(

المقدسة، خريطة  الزراعة، مديرية زراعة كرباء  العراق، وزارة  اعتمادًا على: 1- جمهورية  الباحث  المصدر: من عمل 
المناطق الريفية التابعة لقضاء الحسينية لسنة 2019 وبمقياس رسم )1/ 80000(. 

2- بيانات جدول )3(.
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الصالمية  الرشقية،  العوارة  الــعــوارة،  البهادري، 
مدرسة  بواقع  الثانية  باملرتبة  زرنت(  ابو  الرشقية، 
واحدة لكل مقاطعة وبنسبة )8.33 %( لكل مقاطعة 

الباقية فال  املناطق  أما  الضيف،  املدارس  من جمموع 
توجد يف مدارس ضيف لوجود مدارس أصلية فيها.

جدول )3( اأعداد ون�شب المدار�ض الإبتدائية ح�شب اإ�شتقاللية المدر�شة في ريف قطاع العطي�شي 
للعام الدرا�شي )2018 – 2019(

المقدسة، قسم  لتربية كرباء  العامة  المديرية  التربية،  العراق، وزارة  إعتمادًا على: جمهورية  الباحث  المصدر: من عمل 
اإلحصاء، شعبة التخطيط، الكراس اإلحصائي للمدارس االبتدائية، بيانات غير منشورة، للعام الدراسي )2018 – 2019(.

اسم المقاطعةت
مجموع المدارسالمدارس الضيفالمدارس األصلية

النسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العدد

15.550013.33كريد نصر الله1

15.5518.3326.66أم عروك الجنوبية2

211.110026.66الوند والمعيان3

15.5518.3326.66البهادري4

15.5518.3326.66العوارة5

211.110026.66أم الحمام6

15.550013.33العسافيات7

211.11216.66413.33الدرويشي8

15.5518.3326.66العوارة الشرقية9

316.66216.66516.66الحمودية / المستجد10

15.5518.3326.66الصامية الشرقية11

15.55216.66310كريد كمونة12

15.550013.33إمام نوح13

0018.3313.33أبو زرنت14

181001210030100المجموع الكلي
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توزيع عدد التاميذ والتلميذات:. 3

بلغ املجموع الكيل لعدد التالميذ والتلميذات يف 
ريف قطاع العطييش )9082( تلميذًا وتلميذة شكل 
نسبة )27.40 %( من جمموع التالميذ والتلميذات يف 
قضاء احلسينية كان نصيب التالميذ )4708( وبنسبة 
اما  والتلميذات،  التالميذ  جمموع  من   )%51.83(
 )%  48.16( نسبة  شكل  فقد  التلميذات  نصيب 
معادلة  استخدام  تم  وقد  تلميذة،   )4374( وبواقع 
الدرجة املعيارية يف توزيع التالميذ والتلميذات عىل 
املقاطعات الريفية التابعة لقطاع العطييش وفق أربع 
املعيارية يف  الدرجات  مستويات وكام موضحة هذه 

اجلدول )4( اخلريطة )5(.

املستوى األول )+0.50 – فأكثر(أ. 

املستوى  هــذا  وتلميذات  تالميذ  جمموع  بلغ 
معيارية  وبدرجة   )%  40.91( وبنسبة   )3716(
هذا  شمل  إذ   ،)3.02( إىل   )0.58( بني  تــرتاوح 
مقاطعة  من  بكل  متمثلة  مقاطعات  ثالث  املستوى 
تلميذًا   )1918( بواقع  املستجد(  )احلــمــوديــة/ 
معيارية  وبدرجة   )%  21.11( وبنسبة  وتلميذة 
املستجد(  )احلمودية/  ومقاطعة   )3.02( قدرها 
 )%9.93( وبنسبة  وتلميذة  تلميذًا   )902( بواقع 
)كريد  ومقاطعة   )0.60( قدرها  معيارية  وبدرجة 
وبنسبة  وتلميذة  تلميذًا   )896( بواقع  كمونة( 

)9.86 %( وبدرجة معيارية قدرها )0.58(.

املستوى الثاين )+0.49 – 0.00(ب. 

املستوى  هــذا  وتلميذات  تالميذ  جمموع  بلغ 

)1390( وبنسبة )15.30 %( ومتثل بمقاطعتني مها 
)الدروييش، أم عروك اجلنوبية(، إذ بلغ عدد التالميذ 
والتلميذات يف مقاطعة )الدروييش( )740( وبنسبة 
أما   ،)0.21( قدرها  معيارية  وبدرجة   )%  8.14(
التالميذ  عدد  فبلغ  اجلنوبية(  عــروك  )أم  مقاطعة 
 )%  7.15( وبنسبة   )650( فيها  والتلميذات 

وبدرجة معيارية قدرها )0.00(.

املستوى الثالث )- 0.1( – )- 0.49(ج. 

املستوى  هــذا  وتلميذات  تالميذ  جمموع  بلغ 
معيارية  وبدرجة   )%  25.12( وبنسبة   )2282(
ترتاوح بني )- 0.45( إىل )- 0.07(، ومتثلت بأربع 
بواقع )619(  )العوارة(  مقاطعة  مقاطعات شملت 
تلميذًا وتلميذة وبنسبة )6.81 %( وبدرجة معيارية 
قدرها )- 0.07( ومقاطعة )العوارة الرشقية( بواقع 
)602( تلميذًا وتلميذة وبنسبة )6.62 %( وبدرجة 
احلامم(  )أم  ومقاطعة   )0.11  -( قدرها  معيارية 
 6.61( وبنسبة  وتلميذة  تلميذًا   )601( بواقع 
ومقاطعة   )0.11-( قدرها  معيارية  وبدرجة   )%
وبنسبة  وتلميذة  تلميذًا   )460( بواقع  زرنت(  )أبو 

)5.06%( وبدرجة معيارية قدرها )- 0.45(.

املستوى الرابع )- 0.50 – فأقل(د. 

املستوى  هــذا  وتلميذات  تالميذ  جمموع  بلغ 
)1694( شكل نسبة )18.65 %( وبدرجة معيارية 
يف  ومتثل   ،)0.60  -( إىل   )0.98  -( بني  ترتاوح 
مخس مقاطعات شملت مقاطعة )الصالمية الرشقية( 
بواقع )397( وبنسبة )4.37 %( وبدرجة معيارية 
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بواقع  )البهادري(  ومقاطعة   )0.60  -( قدرها 
)393( تلميذًا وتلميذة وبنسبة )4.32 %( وبدرجة 
نرص  )كريد  ومقاطعة   )0.61  -( قدرها  معيارية 
وبدرجة   )%  3.88( وبنسبة   )353( بواقع  اهلل( 
)العسافيات(  ومقاطعة   )0.70  -( قدرها  معيارية 
بواقع )317( وبنسبة )3.49 %( وبدرجة معيارية 

بواقع  نــوح(  ــام  )إم ومقاطعة   )0.79  -( قدرها 
)234( وبنسبة )2.57 %( وبدرجة معيارية قدرها 

.)0.98 -(

جدول )4( الدرجات المعيارية لأعداد التالميذ والتلميذات في ريف قطاع العطي�شي للعام 
الدرا�شي )2018 – 2019(

عدد اسم املقاطعةت
التاميذ

عدد 
التلميذات

الدرجة املعيارية جمموع التاميذ والتلميذات
ملجموع التاميذ 

والتلميذات النسبة%العدد

- 1941593533.880.70كريد نرص اهلل1

3413096507.150.00أم عروك اجلنوبية2

4824209029.930.60الوند واملعيان3

- 2191743934.320.61البهادري4

- 3612586196.810.07العوارة5

- 2683336016.610.11أم احلامم6

- 1581593173.490.79العسافيات7

3653757408.140.21الدروييش8

- 2673356026.620.11العوارة الرشقية9

988930191821.113.02احلمودية / املستجد 10

- 2091883974.370.60الصامية الرشقية11

4794178969.860.58كريد كمونة12

- 1191152342.570.98إمام نوح13

- 2582024605.060.45أبو زرنت14

470843749082100املجموع الكيل

قسم  المقدسة،  كرباء  لتربية  العامة  المديرية  التربية،  وزارة  العراق،  على:جمهورية  إعتمادًا  الباحث  عمل  من  المصدر: 
اإلحصاء، شعبة التخطيط، الكراس اإلحصائي للمدارس اإلبتدائية، بيانات غير منشورة، للعام الدراسي )2019-2018(



223

اأ. د. �سمير فليح الميالي؛ عالء عبد الر�سا ال�ساعدي

توزيع اهليئة التعليمية:. 4

ريف  يف  التعليمية  للهيئة  الكيل  املجموع  بلغ 
نسبة  شكل  ومعلمة  معلاًم   )552( العطييش  قطاع 
)34.07%( من جمموع املعلمني واملعلامت يف قضاء 
وبنسبة   )298( املعلمني  نصيب  وكــان  احلسينية 
وبنسبة   ،)254( املعلامت  ونصيب   )%  53.98(
الدرجة  معادلة  إستخدام  تم  وقــد   )%  46.01(
املعيارية يف توزيع املعلمني واملعلامت عىل املقاطعات 
الريفية التابعة لقطاع العطييش وفق أربعة مستويات 

وكام موضحة باجلدول )5( واخلريطة )6(.

المقدسة، خريطة  الزراعة، مديرية زراعة كرباء  العراق، وزارة  إعتمادًا على: 1- جمهورية  الباحث  المصدر: من عمل 
المناطق الريفية التابعة لقضاء الحسينية لسنة 2019 وبمقياس رسم )1 / 80000( .

2- بيانات جدول )4(.

خريطة )5( التوزيع المكاني لأعداد التالميذ في ريف قطاع العطي�شي ح�شب المقاطعات للعام 
الدرا�شي )2019-2018(
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املستوى األول )+– 0.50 فأكثر(أ. 

بلغ عدد املعلمني واملعلامت يف هذا املستوى )226( 
ترتاوح  معيارية  وبدرجة   )%  40.94( نسبة  شكل 
مقاطعات  ثالث  ضم   )2.68( إىل   )0.76( بني 
متثلت بكل من )احلمودية واملستجد( بواقع )101( 
معلاًم ومعلمة وبنسبة )18.29 %( وبدرجة معيارية 
قدرها )2.68(  ومقاطعة )الدروييش( بواقع )68( 
معلاًم ومعلمة وبنسبة )12.31%( وبدرجة معيارية 
بواقع  كمونة(  )كريد  ومقاطعة   )1.24( قدرها 
وبدرجة  وبنسبة  )%10.32(  معلاًم ومعلمة   )57(

معيارية قدرها )0.76(.

املستوى الثاين )+0.00 – 0.49(ب. 

بلغ عدد املعلمني واملعلامت يف هذا املستوى )125( 
ترتاوح  معيارية  وبدرجة   )%  22.64( نسبة  شكل 
بني )0.15( إىل )0.06( شملت ثالث مقاطعات 
بواقع  اجلنوبية(  عروك  )أم  مقاطعة  من  بكل  متمثلة 
وبدرجة   )%7.79( وبنسبة  ومعلمة  معلاًم   )43(
مقاطعة  من  كل  وجــاء   )0.15( قدرها  معيارية 
)احلمودية/ املستجد، العوارة الرشقية( بواقع )41( 
معيارية  وبدرجة   )%7.42( وبنسبة  ومعلمة  معلاًم 

قدرها )0.06(.

املستوى الثالث )- 0.1( – )- 0.49(ج. 

)ُام  مقاطعة  مها  مقاطعتني  املستوى  هــذا  ضم 
احلامم( بواقع )37( معلاًم ومعلمة وبنسبة )%6.70( 
ومقاطعة   )0.10  -( قدرها  معيارية  وبــدرجــة 
وبنسبة  ومعلمة  معلاًم   )30( بواقع  )البهادري( 

)5.43 %( وبدرجة معيارية قدرها )- 0.41(.

املستوى الرابع )- 0.50 – فأقل(د. 

املستوى  هــذا  يف  واملعلامت  املعلمني  عــدد  بلغ 
معيارية  وبدرجة   )%  24.27( نسبة  شكل   )134(
وشمل   )0.54  -( إىل   )0.93  -( بني  ــرتاوح  ت
بمقاطعة  متثلت  مقاطعات  ســت  املستوى  ــذا  ه
ومعلمة  معلاًم   )27( بواقع  الرشقية(  )الصالمية 
قدرها  معيارية  ــة  ــدرج وب  )%4.89( وبنسبة 
معلاًم   )25( بواقع  )العوارة(  ومقاطعة   ،)0.54-(
ومعلمة وبنسبة )4.52 %( وبدرجة معيارية قدرها 
 )24( بواقع  اهلل(  نرص  )كريد  ومقاطعة   )0.62-(
معيارية  وبدرجة   )%4.34( وبنسبة  ومعلمة  معلاًم 
أبو  )العسافيات،  ومقاطعتي   )0.67  -( قدرها 
زرنت( بواقع )20( معلاًم ومعلمة لكل منهام وبنسبة 
قدرها  معيارية  وبدرجة  منهام  لكل   )%  3.62(
بواقع  نوح(  )امام  ومقاطعة  منهام  لكل   )0.84-(
وبدرجة   )%  3.26( وبنسبة  ومعلمة  معلاًم   )18(

معيارية قدرها )- 0.93(.
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عدد المعلماتعدد المعلميناسم المقاطعةت

مجموع المعلمين 
الدرجة المعيارية لمجموع والمعلمات

المعلمين والمعلمات
النسبة%العدد

- 204244.340.67كريد نصر الله1

1429437.790.15أم عروك الجنوبية2

374417.420.06الوند والمعيان 3

- 1416305.430.41البهادري4

- 718254.520.62العوارة5

- 1027376.700.10أم الحمام6

- 164203.620.84العسافيات7

29396812.311.24الدرويشي8

2021417.420.06العوارة الشرقية9

564510118.292.68الحمودية / المستجد10

- 1512274.890.54الصامية الشرقية11

31265710.320.76كريد كمونة12

- 162183.260.93إمام نوح13

- 137203.620.84أبو زرنت14

298254552100المجموع الكلي

جدول )5( الدرجات المعيارية لأعداد المعلمين والمعلمات في ريف قطاع العطي�شي للعام 
الدرا�شي )2018 – 2019(

المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا على:

جمهورية العراق، وزارة التربية، المديرية العامة لتربية كرباء المقدسة، قسم اإلحصاء، شعبة التخطيط، الكراس اإلحصائي 
للمدارس االبتدائية، بيانات غير منشورة، للعام الدراسي )2018 – 2019(
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التوزيع المكاني لخدمات التعليم الإبتدائي في ريف ق�ساء الح�سينية

خريطة )6( التوزيع المكاني لأعداد المعلمين في ريف قطاع العطي�شي ح�شب المقاطعات للعام 
الدار�شي )2018 – 2019(

التعليم  لخدمات  المكاني  التوزيع  ثانياً: 

البتدائي في ريف قطاع الطف:

توزيع املدارس حسب جنس املدرسة:. 1

يتضح من خالل اجلدول )6( واخلريطة )7( أن 
حسب  اإلبتدائية  املــدارس  من  أصناف  ثالثة  هناك 
جمموع  وبلغ  الطف  قطاع  ريف  يف  التالميذ  جنس 
مدارس   )10( منها  مدرسة   )22( ــدارس  امل هذه 

للبنات ومدرستان خمتلطتان  للبنني و)10( مدارس 
وختدم هذه املدارس )8( مقاطعات من أصل )16( 

مقاطعة تابعة لقطاع الطف.

مدارس البنني:أ. 

ريف  يف  للبنني  اإلبتدائية  ــدارس  امل جمموع  بلغ 
 45.45( نسبة  شكلت  مدرسة   )10( الطف  قطاع 
املوزعة عىل )8( مقاطعات  املدارس  %( من جمموع 
)الــدراويــش  مقاطعة  مــن  كــاًل  وجـــاءت  ريفية 

المقدسة، خريطة  زراعة كرباء  مديرية  الزراعة،  العراق، وزارة  اعتمادًا على: 1- جمهورية  الباحث  المصدر: من عمل 
المناطق الريفية التابعة لقضاء الحسينية لسنة 2019 وبمقياس رسم )1 / 80000(. 

2- بيانات جدول )5(.
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مدارس  عدد  حيث  من  األوىل  باملرتبة  والفراشية( 
نسبة  شكلت  مقاطعة  لكل  مدرستني  وبواقع  البنني 
)20%( من جمموع مدارس البنني، وجاءت كاًل من 
باقي املقاطعات )الغلطاوية، كريد األمريية، اإلبيرت، 
باملرتبة  الاليح(  اجلنويب،  اإلبيرت  الرشقي،  املطلق 
وبنسبة  مقاطعة  كل  يف  واحدة  مدرسة  بواقع  الثانية 

)10 %( من جمموع مدارس البنني.

مدارس البنات:ب. 

ريف  يف  للبنات  اإلبتدائية  املــدارس  جمموع  بلغ 
قطاع الطف )10( مدارس شكلت نسبة )%45.45( 
من جمموع املدارس موزعة عىل )8( مقاطعات ريفية 
الفراشية(  )الدراويش،  مقاطعة  من  كاًل  وجــاءت 
باملرتبة األوىل من حيث عدد مدارس البنات وبواقع 
من   )%  20( نسبة  شكلت  مقاطعة  لكل  مدرستني 
املقاطعات  باقي  وجاءت  البنات،  مدارس  جمموع 
)الغلطاوية، كريد األمريية، اإلبيرت، املطلق الرشقي، 
اإلبيرت اجلنويب، الاليح( باملرتبة الثانية بواقع مدرسة 
جمموع  من   )%  10( بنسبة  و  مقاطعة  كل  يف  واحدة 

مدارس البنات.

املدارس املختلطة:ج. 

يف  املختلطة  اإلبتدائية  ــدارس  املـ جمموع  بلغ 
 )%  20( نسبة  شكلت  مدرستني  الطف  قطاع  ريف 
يف  املدرستان  هاتان  وتتوزع  املــدارس،  جمموع  من 
مقاطعة اإلبيرت اجلنويب التابعة لقطاع الطف أما باقي 

املقاطعات هي ختلو من املدارس املختلطة.

جدول )6( اأعداد ون�شب المدار�ض  الإبتدائية 
ح�شب الجن�ض في ريف قطاع الطف للعام 

الدرا�شي )2018 – 2019(
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المصدر// من عمل الباحث اعتمادًا على:

لتربية  العامة  المديرية  التربية،  وزارة  العراق،  جمهورية 
كرباء المقدسة، قسم اإلحصاء، شعبة التخطيط، الكراس 
اإلحصائي للمدارس االبتدائية، بيانات غير منشورة، للعام 

الدراسي )2018 – 2019(
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التوزيع المكاني لخدمات التعليم الإبتدائي في ريف ق�ساء الح�سينية

خريطة )7( التوزيع المكاني للمدار�ض  الإبتدائية ح�شب الجن�ض في ريف قطاع الطف للعام 
الدرا�شي )2018 – 2019(

المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا على:

1- جمهورية العراق، وزارة الزراعة، مديرية زراعة كرباء المقدسة، خريطة المناطق الريفية التابعة لقضاء الحسينية لسنة 
2019 وبمقياس رسم )1 / 70000(.

2- بيانات جدول )6(.
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اأ. د. �سمير فليح الميالي؛ عالء عبد الر�سا ال�ساعدي

توزيع املدارس حسب استقالية املدرسة:. 2

نالحظ من خالل اجلدول )7( خريطة )8( وجود 
صنفني من املدارس يف ريف قطاع الطف بسبب قلة 
البناية  شغلت  إذ  السكان  وزيــادة  املدرسية  األبنية 

الواحدة أكثر من مدرسة.

املدارس األصلية:أ. 

بلغ عدد املدارس  اإلبتدائية األصلية يف ريف قطاع 
الطف )12( مدرسة من أصل )22( مدرسة شكلت 
املدارس موزعة عىل  نسبة )63.64 %( من جمموع 
اجلنويب  اإلبيرت  مقاطعة  ــاءت  وج مقاطعات   )8(
اإلبتدائية  ــدارس   امل عدد  حيث  من  األوىل  باملرتبة 
جمموع  من   )%  25( وبنسبة   )3( بواقع  األصلية 
كاًل  جــاءت  حني  يف  األصلية  اإلبتدائية  املــدارس  
الثانية  باملرتبة  والفراشية(  )الدراويش  مقاطعتي  من 
بواقع مدرستني يف كل مقاطعة وبنسبة )16.66 %( 
من جمموع املدارس  اإلبتدائية األصلية، بينام جاءت 
كل من مقاطعة )الغلطاوية، كريد األمريية، اإلبيرت، 
باملرتبة  الاليح(  اجلنويب،  اإلبيرت  الرشقي،  املطلق 
األخرية وبواقع مدرسة واحدة لكل مقاطعة شكلت 
اإلبتدائية  ــدارس   امل جمموع  من   )%  8.33( نسبة 

األصلية.

املدارس الضيف:ب. 

ريف  يف  الضيف  اإلبتدائية  املدارس  جمموع  بلغ 
قطاع الطف )10( مدارس من أصل )22( مدرسة 
موزعة  املــدارس  جمموع  من   )%  45.46( وبنسبة 
مقاطعتي  من  كل  ــاءت  وج املقاطعات  مجيع  عىل 

)الدراويش والفراشية( باملرتبة األوىل من حيث عدد 
لكل  مدرستني  بواقع  الضيف  اإلبتدائية  املــدارس 
املدارس  جمموع  من   )%  20( نسبة  شكلت  مقاطعة 
املقاطعات  باقي  جاءت  حني  يف  الضيف  اإلبتدائية 
)الغلطاوية، كريد األمريية، اإلبيرت، املطلق الرشقي، 
اإلبيرت اجلنويب، الاليح( باملرتبة الثانية بواقع مدرسة 

واحدة لكل مقاطعة وبنسبة )10 %(.

جدول )7( اأعداد ون�شب المدار�ض  الإبتدائية 
ح�شب ا�شتقاللية المدر�شة في ريف قطاع 

الطف للعام الدرا�شي )2018 – 2019(
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جمهورية  على:  إعتمادًا  الباحث  عمل  من  المصدر: 
كرباء  لتربية  العامة  المديرية  التربية،  وزارة  العراق، 
الكراس  التخطيط،  شعبة  اإلحصاء،  قسم  المقدسة، 
اإلحصائي للمدارس اإلبتدائية، بيانات غير منشورة، للعام 

الدراسي )2018 – 2019(
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التوزيع المكاني لخدمات التعليم الإبتدائي في ريف ق�ساء الح�سينية

خريطة )8( التوزيع المكاني للمدار�ض  الإبتدائية ح�شب ا�شتقالليتها في ريف قطاع الطف للعام 
الدرا�شي )2018 – 2019(

توزيع عدد التاميذ والتلميذات:. 3

بلغ املجموع الكيل لعدد التالميذ والتلميذات يف 
شكل  وتلميذة  تلميذًا   )9084( الطف  قطاع  ريف 
وتلميذات  تالميذ  جمموع  من   )%  27.41( نسبة 
تلميذ   )4600( التالميذ  نصيب  كان  إذ  القضاء، 
التلميذات  نصيب  ــان  وك  )%  50.64( وبنسبة 
جمموع  من   )%  49.36( وبنسبة  تلميذة   )4484(

التالميذ والتلميذات يف ريف قطاع الطف، وقد تم 
استخدام معادلة الدرجة املعيارية يف توزيع التالميذ 
لقطاع  التابعة  الريفية  املقاطعات  عىل  والتلميذات 
هذه  موضحة  وكــام  مستويات  أربعة  وفــق  الطف 

الدرجات املعيارية يف اجلدول )8( اخلريطة )9(.

املستوى األول )+0.50 – فأكثر(أ. 

)الفراشية(  مها  بمقاطعتي  املستوى  هــذا  متثل 

المقدسة، خريطة  زراعة كرباء  مديرية  الزراعة،  العراق، وزارة  اعتمادًا على: 1- جمهورية  الباحث  المصدر: من عمل 
المناطق الريفية التابعة لقضاء الحسينية لسنة 2019 وبمقياس رسم )1 / 70000(.

2- بيانات جدول )7(.
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اأ. د. �سمير فليح الميالي؛ عالء عبد الر�سا ال�ساعدي

بواقع )1890( تلميذًا وتلميذة وبنسبة )%20.80( 
وبدرجة معيارية قدرها )2.03( ومقاطعة )اإلبيرت 
وبنسبة  وتلميذة  تلميذًا   )1359( بواقع  اجلنويب( 

)14.96 %( وبدرجة معيارية قدرها )0.59(.

املستوى الثاين )+0.49 – 0.00(ب. 

متثل هذا املستوى يف مقاطعة )الدراويش( بواقع 
 )%14.26( وبنسبة  وتلميذة  تلميذًا   )1296(

وبدرجة معيارية قدرها )0.42(.

املستوى الثالث )- 0.1( – )- 0.49(ج. 

هذا  وتلميذات  لتالميذ  الكيل  املجموع  بلغ 
 )%  32.89( نسبة  شكلت   )2988( املستوى 
إىل   )0.49  -( بــني  ــرتاوح  تـ معيارية  ــدرجــة  وب
بكل  متثلت  مقاطعات  ثالث  شملت   ،)0.15-(
 )1079( بواقع  الــرشقــي(  )املطلق  مقاطعة  من 
وبدرجة   )%11.87( وبنسبة  وتلميذة  تلميذًا 
)الغلطاوية(  ومقاطعة   )0.49  -( قدرها  معيارية 
بواقع )935( تلميذًا وتلميذة وبنسبة )10.29 %( 

وبدرجة معيارية قدرها )- 0.49(.

املستوى الرابع )- 0.50 – فأقل(د. 

متثل هذا املستوى بمقاطعتي مها )كريد األمريية( 
 )%  8.81( وبنسبة  وتلميذة  تلميذًا   )801( بواقع 
ومقاطعة   )0.90  -( بني  ترتاوح  معيارية  وبدرجة 
وبنسبة  وتلميذة  تلميذًا   )768( بواقع  )الاليح( 

)8.45 %( وبدرجة معيارية قدرها )- 0.99(.

جدول )8( الدرجات المعيارية لأعداد 
التالميذ والتلميذات في ريف قطاع الطف 

للعام الدرا�شي )2018 – 2019(
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المصدر// من عمل الباحث إعتمادًا على:

لتربية  العامة  المديرية  التربية،  وزارة  العراق،  جمهورية 
التخطيط،  شعبة  اإلحصاء،  قسم  المقدسة،  كرباء 
غير  بيانات  االبتدائية،  للمدارس  اإلحصائي  الكراس 

منشورة، للعام الدراسي )2018 – 2019(
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التوزيع المكاني لخدمات التعليم الإبتدائي في ريف ق�ساء الح�سينية

خريطة )9( التوزيع المكاني لأعداد التالميذ في ريف قطاع الطف ح�شب المقاطعات للعام 
الدرا�شي )2018 – 2019(

توزيع اهليئة التعليمية:. 4

ريف  يف  التعليمية  للهيئة  الكيل  املجموع  بلغ 
نسبة  شكل  ومعلمة  معلاًم   )414( الطف  قطاع 
)25.55 %( من جمموع املعلمني واملعلامت يف قضاء 
احلسينية وكان نصيب املعلمني )171( معلم وبنسبة 
فقد كان )243(  املعلامت  أما نصيب   )% 41.30(

معلمة وبنسبة )58.70 %( وقد تم استخدام معادلة 
عىل  واملعلامت  املعلمني  توزيع  يف  املعيارية  الدرجة 
أربعة  وفق  الطف  لقطاع  التابعة  الريفية  املقاطعات 
واخلريطة   )9( باجلدول  موضحة  وكام  مستويات 

.)10(

خريطة  المقدسة،  كرباء  زراعة  مديرية  الزراعة،  وزارة  العراق،  1-جمهورية  على:  إعتمادًا  الباحث  عمل  من  المصدر: 
المناطق الريفية التابعة لقضاء الحسينية لسنة 2019 وبمقياس رسم )1 / 70000(.

2- بيانات جدول )8(.
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املستوى األول )+0.50 – فأكثر(أ. 

يف  واملعلامت  للمعلمني  الكيل  املجموع  بلغ 
نسبة  شكل  ومعلمة  معلاًم   )225( املستوى  هــذا 
)54.30%( وبدرجة معيارية ترتاوح من )0.67( 
إىل )1.89( متثلت يف ثالث مقاطعات هي مقاطعة 
وبنسبة  ومعلمة  معلاًم   )92( بواقع  )الفراشية( 
 )1.89( قدرها  معيارية  وبدرجة   )%  22.22(
ومعلمة  معلاًم   )67( بواقع  )الدراويش(  ومقاطعة 
قدرها  معيارية  وبــدرجــة   )%  16.18( وبنسبة 
 )66( بواقع  اجلنويب(  )اإلبيرت  ومقاطعة   )0.71(
معلاًم ومعلمة وبنسبة )15.94 %( وبدرجة معيارية 

قدرها )0.67(.

املستوى الثاين )+0.49 – 0.00(ب. 

إذ مل تظهر أي مقاطعة ضمن هذا املستوى.

املستوى الثالث )-0.1( – )-0.49(ج. 

)املطلق  مهــا  بمقاطعتي  املــســتــوى  هــذا  متثل 
وبنسبة  ومعلمة  معلاًم   )45( بــواقــع  الــرشقــي( 
 )0.31-( قدرها  معيارية  وبدرجة   )%  10.87(
ومقاطعة )اإلبيرت( بواقع )42( معلاًم ومعلمة وبنسبة 

)10.14%( وبدرجة معيارية قدرها )-0.46(.

املستوى الرابع )-0.50 – فأقل(د. 

هذا  يف  واملعلامت  للمعلمني  الكيل  املجموع  بلغ 
املستوى )102( شكل نسبة )24.63 %( وبدرجة 
 )0.79  -( إىل   )0.88  -( بني  تــرتاوح  معيارية 
مقاطعة  مــن  كــل  هــي  مقاطعات  ــالث  ث يف  متثل 
وبنسبة  ومعلمة  معلاًم   )35( بواقع  األمريية(  )كريد 

 )0.79-( قدرها  معيارية  وبدرجة   )%8.45(
ومعلمة  معلاًم   )34( بواقع  )الغلطاوية(  ومقاطعة 
قدرها  معيارية  ــة  ــدرج وب  )%  8.21( وبنسبة 
معلاًم   )33( بواقع  )الاليح(  ومقاطعة   )0.83-(
ومعلمة وبنسبة )7.79 %( وبدرجة معيارية قدرها 

.)0.88 -(

جدول )9( الدرجات المعيارية لأعداد 
المعلمين والمعلمات في ريف قطاع الطف للعام 

الدرا�شي )2018 – 2019(
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جمهورية  على:  إعتمادًا  الباحث  عمل  من  المصدر: 
كرباء  لتربية  العامة  المديرية  التربية،  وزارة  العراق، 
الكراس  التخطيط،  شعبة  اإلحصاء،  قسم  المقدسة، 
منشورة،  غير  بيانات  االبتدائية،  للمدارس  اإلحصائي 

للعام الدراسي )2018 – 2019(.
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التوزيع المكاني لخدمات التعليم الإبتدائي في ريف ق�ساء الح�سينية

خريطة )10( التوزيع المكاني لأعداد المعلمين في ريف قطاع الطف ح�شب المقاطعات للعام 
الدرا�شي )2018 – 2019(

التعليم  لخدمات  المكاني  التوزيع  ثالثًا: 

البتدائي في ريف قطاع عون:

توزيع املدارس حسب جنس املدرسة:. 1
يتضح من خالل اجلدول )10( واخلريطة )11( 
أن هناك ثالثة أصناف من املدارس  اإلبتدائية حسب 
جنس التالميذ يف ريف قطاع عون وبلغ جمموع هذه 
و  للبنني  مدارس   )9( منها  مدرسة   )22( املدارس 
وختدم  خمتلطة  مدارس   )6( و  للبنات  مدارس   )7(

هذه املدارس )7( مقاطعات من أصل )11( مقاطعة 
تابعة لقطاع عون.

مدارس البنني:أ. 
بلغ جمموع املدارس  اإلبتدائية للبنني يف ريف قطاع 
من   )%40.91( نسبة  شكلت  مــدارس   )9( عون 
جمموع املدارس املوزعة عىل )4( مقاطعات وجاءت 
الغربية(  الكعكاعية  )الكعكاعية،  مقاطعتي  من  كاًل 
البنني وبواقع  باملرتبة األوىل من حيث عدد مدارس 
 )%33.33( وبنسبة  مقاطعة  لكل  مــدارس   )3(

خريطة  المقدسة،  كرباء  زراعة  مديرية  الزراعة،  وزارة  العراق،  1-جمهورية  على:  إعتمادًا  الباحث  عمل  من  المصدر: 
المناطق الريفية التابعة لقضاء الحسينية لسنة 2019 وبمقياس رسم )1 / 70000(.

2- بيانات جدول )9(.
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مقاطعة  جاءت  حني  يف  البنني،  مدارس  جمموع  من 
الثانية بواقع مدرستني وبنسبة  باملرتبة  )بدعة أسود( 
)22.22 %( من جمموع مدارس البنني، أما مقاطعة 
وبواقع  األخرية  باملرتبة  جاءت  فقد  رشيف(  )بدعة 
من   )%  11.11( نسبت  شكلت  واحــدة  مدرسة 
غراغر،  )أم  مقاطعتي  أما  البنني،  مــدارس  جمموع 
فقد خلت  التوزيع  تذكر يف هذا  مل  التي  أبو عصيد( 
اجلنس  من  مدارسها  لكون مجيع  البنني  مدارس  من 

املختلط.

مدارس البنات:ب. 
ريف  يف  للبنات  اإلبتدائية  املــدارس  جمموع  بلغ 
قطاع عون )7( مدارس شكلت نسبة )%31.81( 
مقاطعات   )4( عىل  موزعة  املــدارس  جمموع  من 
الكعكاعية  )الكعكاعية،  مقاطعة  من  كاًل  وجاءت 
عدد  حيث  من  األوىل  باملرتبة  أسود(  بدعة  الغربية، 
شكلت  مقاطعة  لكل  مدرستني  وبواقع  ــدارس  امل
يف  البنات،  مدارس  جمموع  من   )%  28.57( نسبة 
الثانية  باملرتبة  رشيف(  )بدعة  مقاطعة  جاءت  حني 
من   )%14.28( وبنسبة  واحــدة   مدرسة  بواقع 
جمموع مدارس البنات، أما مقاطعتي )أم غراغر، أبو 
عصيد(، فال توجد فيها مدارس للبنات، وإنام توجتد 

فيها مدارس خمتلطة لكال اجلنسني.

املدارس املختلطة:ج. 
ريف  يف  املختلطة  اإلبتدائية  املدارس  جمموع  بلغ 
قطاع عون )6( مدارس شكلت نسبة )%27.27( 
مقاطعات   )4( عىل  موزعة  املــدارس  جمموع  من 
من  األوىل  باملرتبة  غراغر(  )أم  مقاطعة  ــاءت  وج
مدارس   )3( وبواقع  املختلطة  املدارس  عدد  حيث 
يف  املختلطة،  مــدارس  جمموع  من   )%  50( وبنسبة 

عصيد،  ابو  )الكعكاعية،  مقاطعات  جــاءت  حني 
بدعة عيشة( باملرتبة الثانية بواقع مدرسة واحدة لكل 

مقاطعة وبنسبة )16.66 %( من جمموع املدارس.

جدول )10( اأعداد ون�شب المدار�ض  
الإبتدائية ح�شب الجن�ض في ريف قطاع عون 

للعام الدرا�شي )2018 – 2019(

ت
عة

اط
مق

م ال
اس

ين
البن

س 
دار

م
ت

لبنا
س ا

دار
م

لط
خت

الم
س 

دار
م

س
دار

الم
وع 

جم
م

دد
الع

ة%
سب

الن
دد

الع
ة%

سب
الن

دد
الع

ة%
سب

الن
دد

الع
ة%

سب
الن

1
عية

كا
كع

ال
3

33
.3

3
2

28
.5

7
1

16
.6

6
6

27
.2

7
2

بية
غر

ة ال
اعي

عك
لك

ا
3

33
.3

3
2

28
.5

7
0

0
5

22
.7

2
3

ود
أس

عة 
بد

2
22

.2
2

2
28

.5
7

0
0

4
18

.1
8

4
ف

شري
عة 

بد
1

11
.1

1
1

14
.2

8
0

0
2

9.
09

5
غر

غرا
أم 

0
0

0
0

3
50

3
13

.6
4

6
صيد

و ع
أب

0
0

0
0

1
16

.6
6

1
4.

54
7

شة
 عي

عة
بد

0
0

0
0

1
16

.6
6

1
4.

54

لي
لك

ع ا
مو

مج
ال

9
10

0
7

10
0

6
10

0
22

10
0

جمهورية  على:  إعتمادًا  الباحث  عمل  من  المصدر: 
كرباء  لتربية  العامة  المديرية  التربية،  وزارة  العراق، 
الكراس  التخطيط،  شعبة  اإلحصاء،  قسم  المقدسة، 
منشورة،  غير  بيانات  االبتدائية،  للمدارس  اإلحصائي 

للعام الدراسي )2018 – 2019(.
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التوزيع المكاني لخدمات التعليم الإبتدائي في ريف ق�ساء الح�سينية

خريطة )11( التوزيع المكاني للمدار�ض  الإبتدائية ح�شب جن�شها في ريف قطاع عون للعام 
الدرا�شي )2018 – 2019(

توزيع املدارس حسب استقالية املدرسة:. 2

نالحظ من خالل اجلدول )11( واخلريطة )12( 
وجود صنفني من املدارس يف ريف قطاع عون وذلك 
إذ  السكان  عدد  وزيادة  املدرسية  األبنية  لقلة  نظرًا  

شغلت البناية الواحدة أكثر من مدرسة وحيتوي ريف 
قطاع عون عىل )14( مدرسة أصلية و )8( مدارس 

ضيف موزعة عىل مقاطعات قطاع عون.

املدارس األصلية:أ. 

ريف  يف  األصلية  اإلبتدائية  املــدارس   عدد  بلغ 

المقدسة، خريطة  زراعة كرباء  مديرية  الزراعة،  العراق، وزارة  اعتمادًا على: 1- جمهورية  الباحث  المصدر: من عمل 
المناطق الريفية التابعة لقضاء الحسينية لسنة 2019 وبمقياس رسم )1 / 140000(.

2- بيانات جدول )10(.



237

اأ. د. �سمير فليح الميالي؛ عالء عبد الر�سا ال�ساعدي

قطاع عون )14( مدرسة شكلت نسبة )%63.63( 
املقاطعات  مجيع  عىل  موزعة  ــدارس  امل جمموع  من 
الكعكاعية  )الكعكاعية،  مقاطعة  من  كل  وجاءت 
عدد  حيث  من  األوىل  باملرتبة  غراغر(  أم  الغربية، 
مقاطعة  لكل  مدارس   )3( بواقع  األصلية  املدارس 
األصلية  املدارس  جمموع  من   )%  21.43( وبنسبة 
الثانية  باملرتبة  يف حني جاءت مقاطعة )بدعة أسود( 
من   )%  14.28( نسبة  شكلت  مدرستني  بواقع 
الباقية  املقاطعات  أما  األصلية،  ــدارس  امل جمموع 
)بدعة رشيف، أبو عصيد، بدعة عيشة( فقد جاءت 
باملرتبة األخرية وبواقع مدرسة واحدة لكل مقاطعة 
اإلبتدائية  املدارس  جمموع  من   )%  7.14( وبنسبة 

األصلية.

املدارس الضيف:ب. 

ريف  يف  الضيف  اإلبتدائية  املدارس  جمموع  بلغ 
قطاع عون )8( مدارس شكلت نسبة )%45.46( 
من  مقاطعات   )4( موزعة عىل  املدارس  من جمموع 
أصل )7( مقاطعات، إذ جاءت مقاطعة )الكعكاعية( 
اإلبتدائية  ــدارس  امل عدد  حيث  من  األوىل  باملرتبة 
 )%  37.5( وبنسبة  مــدارس   )3( بواقع  الضيف 
من  كل  جاء  حني  يف  الضيف  املــدارس  جمموع  من 
باملرتبة  أسود(  بدعة  الغربية،  )الكعكاعية  مقاطعتي 
الثانية بواقع مدرستني لكل مقاطعة وبنسبة )%25( 
)بدعة  مقاطعة  أما  الضيف،  ــدارس  امل جمموع  من 
مدرسة  بواقع  ــرية  األخ باملرتبة  فجاءت  رشيــف( 
املــدارس  جمموع  من   )%  12.5( وبنسبة  ــدة  واح

الضيف، أما مقاطعات )ام غراغر، أبو عصيد، بدعة 
عيشة( فال توجد فيها مدارس ضيف إنام توجد فيها 

مدارس أصلية فقط.

جدول )11( اأعداد ون�شب المدار�ض الإبتدائية 
ح�شب اإ�شتقاللية المدر�شة في ريف قطاع عون 

للعام الدرا�شي )2018 – 2019(
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خريطة )12( التوزيع المكاني للمدار�ض  الإبتدائية ح�شب اإ�شتقالليتها في ريف قطاع عون للعام 
الدرا�شي )2018 – 2019(

توزيع عدد التاميذ والتلميذات:. 3

والتلميذات  التالميذ  لعدد  الكيل  املجموع  بلغ 
وتلميذة  تلميذًا   )9792( عــون  قطاع  ريــف  يف 
وتلميذات  تالميذ  من جمموع   )%  29.55( وبنسبة 
شكل   )5317( التالميذ  نصيب  ــان  ك القضاء 
 )4475( التلميذات  ونصيب   )%  54.30( نسبة 

شكلت نسبة )45.70 %( وقد تم استخدام معادلة 
الدرجة املعيارية يف توزيع التالميذ والتلميذات عىل 
املقاطعات الريفية التابعة لريف قطاع عون وفق أربعة 
املعيارية يف  الدرجات  مستويات وكام موضحة هذه 

اجلدول )12( واخلريطة )13(.

املستوى األول )+0.50 – فأكثر(أ. 

متثل هذا املستوى يف مقاطعة )الكعكاعية( بواقع 

المقدسة، خريطة  زراعة كرباء  مديرية  الزراعة،  العراق، وزارة  اعتمادًا على: 1- جمهورية  الباحث  المصدر: من عمل 
المناطق الريفية التابعة لقضاء الحسينية لسنة 2019 وبمقياس رسم )1 / 140000(.

2- بيانات جدول )11(.
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 )%29.61( وبنسبة  وتلميذة  تلميذًا   )2900(
وبدرجة معيارية قدرها )1.74(.

املستوى الثاين )+0.49 – 0.00(ب. 

متثل هذا املستوى يف مقاطعة )بدعة رشيف( بواقع 
 )%17.90( نسبة  شكل  وتلميذة  تلميذًا   )1753(

وبدرجة معيارية قدرها )0.41(.

املستوى الثالث )-0.1( – )-0.49(ج. 

)بدعة  مهــا  بمقاطعتي  املستوى  ــذا  ه متثل 
وبنسبة  وتلميذة  تلميذًا   )1587( بواقع  أسود( 
)16.20%( وبدرجة معيارية قدرها )-0.04( 
 )1562( بواقع  الغربية(  )الكعكاعية  ومقاطعة 
وبدرجة   )%  15.95( وبنسبة  وتلميذة  تلميذًا 

معيارية قدرها )- 0.07(.

املستوى الرابع )- 0.50 – فأقل(د. 

هذا  وتلميذات  لتالميذ  الكيل  املجموع  بلغ 
 )%  19.93( نسبة  شكل   )1952( املستوى 
إىل )-  ترتاوح من )- 1.32(  معيارية  وبدرجة 
0.60( متثل بثالث مقاطعات وهي مقاطعة )أم 
وبنسبة  وتلميذة  تلميذًا   )1107( بواقع  غراغر( 
)11.30 %( وبدرجة معيارية قدرها )- 0.60( 
تلميذًا   )599( بواقع  عصيد(  )أبــو  ومقاطعة 
معيارية  وبدرجة   )%  6.11( وبنسبة  وتلميذة 
قدرها )- 1.20( ومقاطعة )بدعة عيشة( بواقع 
 )%  2.51( وبنسبة  وتلميذة  تلميذًا   )246(

وبدرجة معيارية قدرها )- 1.32(.

جدول )12( الدرجات المعيارية لأعداد 
التالميذ والتلميذات في ريف قطاع عون للعام 

الدرا�شي )2018 – 2019(
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الكراس  التخطيط،  شعبة  اإلحصاء،  قسم  المقدسة، 
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خريطة )13( التوزيع المكاني لأعداد التالميذ في ريف قطاع عون للعام الدرا�شي  )2018 – 2019(

توزيع اهليئة التعليمية:. 4

بلغ املجموع الكيل للهيئة التعليمية يف ريف قطاع 
عون )403( معلاًم ومعلمة شكل نسبة )%24.87( 
كان  إذ  القضاء،  يف  واملعلامت  املعلمني  جمموع  من 
نصيب املعلمني )230( وبنسبة )57.07 %( وكان 

نصيب املعلامت )173( وبنسبة )42.93 %( وقد تم 
استخدام معادلة الدرجة املعيارية يف توزيع املعلمني 
واملعلامت عىل املقاطعات الريفية التابعة لقطاع عون 
باجلدول )13(  أربعة مستويات وكام موضحة  وفق 

واخلريطة )14(.

المقدسة، خريطة  زراعة كرباء  مديرية  الزراعة،  العراق، وزارة  اعتمادًا على: 1- جمهورية  الباحث  المصدر: من عمل 
المناطق الريفية التابعة لقضاء الحسينية لسنة 2019 وبمقياس رسم )1 / 140000(.

2- بيانات جدول )11(.
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املستوى األول )+0.50 – فأكثر(أ. 

)الكعكاعية(  مها  بمقاطعتي  املستوى  هذا  متثل 
 )%26.05( وبنسبة  ومعلمة  معلاًم   )105( بواقع 
ومقاطعة   )1.38( قــدرهــا  معيارية  ــة  ــدرج وب
ومعلمة  معلاًم   )87( بواقع  الغربية(  )الكعكاعية 
قدرها  معيارية  وبــدرجــة   )%  21.58( وبنسبة 

.)0.59(

املستوى الثاين )+0.49 – 0.00(ب. 

بواقع  أسود(  )بدعة  بمقاطعة  املستوى  هذا  متثل 
وبدرجة   )%18.61( وبنسبة  ومعلمة  معلاًم   )75(

معيارية قدرها )0.23(.

املستوى الثالث )- 0.1( – )- 0.49(ج. 

متثل هذا املستوى بمقاطعة )بدعة رشيف( بواقع 
وبدرجة   )%14.88( وبنسبة  ومعلمة  معلاًم   )60(

معيارية قدرها )- 0.21(.

املستوى الرابع )- 0.50 – فأقل(د. 

هذا  يف  واملعلامت  للمعلمني  الكيل  املجموع  بلغ 
وبدرجة   )%  18.85( نسبة  شكل   )76( املستوى 
 )0.76  -( إىل   )1.36  -( من  ــرتاوح  ت معيارية 
مقاطعة  مــن  كــل  هــي  مقاطعات  ــالث  ث شملت 
وبنسبة  ومعلمة  معلاًم   )42( بواقع  غراغر(  )أم 
 )0.76  -( قدرها  معيارية  وبدرجة   )%10.42(
ومعلمة  معلاًم   )23( بواقع  عصيد(  )أبو  ومقاطعة 
قدرها  معيارية  ــة  ــدرج وب  )%  5.70( وبنسبة 
 )11( بواقع  عيشة(  )بدعة  ومقاطعة   )1.33-(

معيارية  وبدرجة   )%2.72( وبنسبة  ومعلمة  معلاًم 
قدرها )- 1.36(.

جدول )13( الدرجات المعيارية لأعداد 
المعلمين والمعلمات في ريف قطاع عون للعام 

الدرا�شي )2018 – 2019(

جمهورية  على:  إعتمادًا  الباحث  عمل  من  المصدر: 
كرباء  لتربية  العامة  المديرية  التربية،  وزارة  العراق، 
الكراس  التخطيط،  شعبة  اإلحصاء،  قسم  المقدسة، 
منشورة،  غير  بيانات  االبتدائية،  للمدارس  اإلحصائي 

للعام الدراسي )2018 – 2019(.
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التوزيع المكاني لخدمات التعليم الإبتدائي في ريف ق�ساء الح�سينية

خريطة )14( التوزيع المكاني لأعداد المعلمين في ريف قطاع عون للعام الدرا�شي )2018 – 2019(

المقدسة، خريطة  زراعة كرباء  مديرية  الزراعة،  العراق، وزارة  اعتمادًا على: 1- جمهورية  الباحث  المصدر: من عمل 
المناطق الريفية التابعة لقضاء الحسينية لسنة 2019 وبمقياس رسم )1 / 140000(.

2- بيانات جدول )13(.
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اأوًل: الإ�شتنتاجات: 

إذ . 1 اإلبتدائية،  املدارس  توزيع  يف  خلل  هنالك 
يتم توزيع مدرستني أو أكثر يف مقاطعة واحدة، 
بالرغم من وجود نقص واضح يف عدد املدارس 
توجد  ال  كثرية  مقاطعات  هناك  وان  اإلبتدائية 
اإللتحاق  إىل  أبناؤها  يضطر  مما  مدارس  فيها 
التي  املجاورة  املقاطعات  يف  الواقعة  باملدارس 

توجد فيها املدارس.
األبنية . 2 الدراسة وجود نقص كبري يف عدد  بينت 

املدرسية يف عموم  بلغ عدد األبنية  إذ  املدرسية، 
ريف القضاء )44( بناية مشغولة من قبل )74( 
مدرسة مما يدلل عىل وجود )30( مدرسة ضيف 

ال متتلك بناية خاصة هبا. 
مدارس . 3 اغلب  ان  الدراسة  خالل  من  إتضح 

التعليمية،  اهليئة  توزيع  سوء  من  تعاين  الريف 
النقص،  من  تعاين  مدارس  وجود  نالحظ  إذ 
بأعداد  فيض  فيها  يوجد  أخرى  ومدارس 

املعلمني واملعلامت.

ثانيًا: التو�شيات: 

مدارس . 1 وبناء  اإلبتدائية  املدارس  عدد  زيادة 
نظامية بدالً من مدارس الكرفانات.

كربالء . 2 لرتبية  العامة  املديرية  من  يتطلب 
عادلة  بصورة  التعليمي  الكادر  توزيع  املقدسة 
االختصاصات  ومعرفة  القضاء،  مدارس  عىل 
من  وذلك  مدرسة  كل  يف  املتوفرة  غري  املطلوبة 
خالل جمموعة من االجراءات املتبعة يف املديرية 

العامة الرتبية.
يف . 3 اإلبتدائية  املدارس  بتوزيع  اإلهتامم  رضورة 

القضاء عىل أسس مكانية تتضمن سهولة  ريف 
الوصول والوقت املستغرق، وعدم العمل بنظام 
الدوام املزدوج يف الريف؛ ألنه سيضع مدرستني 
يف مقاطعة واحدة وحيرم سكان مقاطعات أخرى 

من الوصول إىل املدرسة بسهولة.
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الملخ�ض
توصلت الدراسة إىل أن أغلب مواقع منطقة الدراسة تعاين من التلوث نتيجة جتاوز قيم العديد من العنارص 
بالنسبة  الثقيلة  العنارص  قيم  تراكيز  جتاوز  النتائج  دلت  إذ  الرشب،  ملياه  بالنسبة  والعاملية  املحلية  املحددات 
لـ)احلديد، الرصاص، الكادميوم، املنغنيز( نتيجة املخلفات البرشية من نفايات صلبة أو سائلة بفعل ما تضيفه 
االنشطة البرشية خاصة يف )موقع3( الذي يعد اكثر املواقع تلوًثًا يف منطقة الدراسة، أما بالنسبة لصالحية املياه 
للري نجد أن قيم )احلديد، الزنك، الرصاص، الكوبلت( تقع ضمن احلد املسموح به باستثناء عدد من املواقع 
التي تتجاوز يف قيمها املحددات البيئية، أما بالنسبة لـ)النحاس، الكادميوم، املنغنيز( تتجاوز يف قيمها املحددات 
)الكادميوم،  قيم  ان  تبني  احليوانات  سقي  يف  املياه  لصالحية  بالنسبة  أما  املوسمني،  وخالل  والعاملية  املحلية 
املنغنيز( جتاوزت املحددات البيئية املحلية والعاملية خالل فصيل السنة، أما بالنسبة لـ)النحاس، الرصاص( نجد 
قيمها يف أغلب املواقع ضمن احلدود املسموح هبا بإستثناء عدد من املواقع، كام نالحظ أن أغلب املواقع خالل 
التي جتاوزت قيمها  املواقع  بإستثناء عدد من  الصناعات  املياه إلستخدامها يف عدد من  فيها  املوسمني تتالءم 

املحددات البيئية.

الكلامت املفتاحية: تلوث املياه، العنارص الثقيلة، اهلندية.
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Geographical analysis of heavy elements in the surface waters of the

 AL-Hindiyah district

Prof.Dr.Researcher

Hussein Fadhil Abid al-ShibliAhmed Kadhim Takleef Al-Fatlawi

College of Education of Human sciences/ 
Karbala University

College of Education of Human sciences/ 
Karbala University

Abstract
The study found that most of the sites reached by it، are suffering from pollution as a result 

of exceeding the values of local and international standards by many elements in the drinking 
water، as the results indicated that the concentrations values of those elements such as (iron، 
lead، cadmium، and manganese) were exceeded as a result of human waste such as solid or fluid 
waste، especially in (site 3) which is the most polluted site in the study area، as for the validity 
of irrigation water، we find that the values of (iron، zinc، lead، cobalt) are within the permissible 
limit except for a number of sites that their values exceed environmental standards. As for 
(copper، cadmium، manganese)، they exceeded local and global standards during two seasons، 
while the validity of water in watering animals، it was found that the values of (cadmium، 
manganese) had exceeded local and global environmental standards during the two seasons 
of the year، but for (Copper، lead)، we find that their values in most locations are within the 
permissible limits except for a number of sites، and we also note that most sites during the two 
seasons are suitable in regard to water to use in a number of industries except for a number of 
locations whose values exceeded the environmental standards.

Keywords: water pollution, heavy elements, Al-Hindiya.
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المقدمة
لكن  اهلواء،  بعد  للحياة  االهم  العنرص  املاء  ُيعدُّ 
من  مجلة  فيه  تساهم  ما  نتيجة  خطرية  مشكلة  يواجه 
والكمية  النوعية  خصائصه  يف  تؤثر  التي  العوامل 
السطحية  للمياه  بالنسبة  خاصة  تلوثه،  عىل  تعمل 
تتمثل  إذ  الدراسة،  منطقة  يف  املائية  املجاري  ومنها 
والبرشية  الطبيعية  العوامل  من  متنوعة  جمموعة  يف 
موقع  من  املياه  نوعية  يف  تباين  خلق  يف  تساهم  التي 
إىل آخر، تؤثر فيه بشكل مبارش أو غري مبارش نتيجة 
ما ختلفه من ملوثات تؤدي إىل تفاقم مشكلة التلوث 
ذلك  إىل  يضاف  السامة،  العنارص  تراكيز  ــادة  وزي
يف  وخاصة  البرش  قبل  من  مفرط  بشكل  استنزافها 
تدهورًا  املياه  مصادر  شهدت  إذ  األخرية،  السنوات 
وهذا  هبا،  اإلهتامم  من  وافر  قدر  توجيه  لعدم  كبريًا 
احلضاري  والتطور  للسكان  اهلائلة  الزيادة  نتيجة 
األخذ  دون  له  متطلباهتم  يف  زيادة  ذلك  رافق  الذي 
التحديات  ملواجهة  املسبق  التخطيط  اإلعتبار  بنظر 
العذبة  املياه  موارد  يف  احلاصل  التلوث  عن  الناجتة 
التلوث،  يتطلب حتديد مدى درجة  بالتايل  وندرهتا، 
جمموعة  إجراء  خالل  من  احلية  الكائنات  يف  وأثرها 
العّينات  مــن  لــعــدد  املختربية  الفحوصات  مــن 
ومقارنتها مع املحددات العاملية واملحلية وعليه حيدد 
أثر العنارص واملعادن يف نوعية املياه، ومدى مسامهتها 
صالحيتها  مدى  وحتديد  امللوثات  تراكيز  إرتفاع  يف 

لالستخدامات املختلفة.

اوًل: م�شكلة الدرا�شة:
حول  وتوظيفها  الدراسة  مشكلة  صياغة  يمكن 

التساؤالت اآلتية:
املياه . 1 الثقيلة يف  البيئي بالعنارص  التلوث  ما واقع 

السطحية لقضاء اهلندية وطبيعته؟ 
ما هو مدى مالءمة خصائص العنارص الثقيلة يف . 2

مياه الرشب واالستخدامات البرشية االُخرى؟

ثانيًا: فر�شية الدرا�شة:
مشكلة  عن  لإلجابة  حماولة  هي  الفرضية  أن  بام 
الدراسة والوقوف عىل أبرز ما توصلت إليه الدراسة 
من إجابات أو حلول حتى يتم التحقق من صحتها 
أعاله  ورد  ما  من  وانطالقًا  لذا  عدمها،  من  وثبوهتا 

يمكن أن تصاغ فرضيات الدراسة بالشكل اآليت:
نوعية . 1 يف  وتدنيًا  تلوثًا  املهمة  الثروة  هذه  تواجه 

مياهها بفعل ارتفاع قيم تراكيز العنارص الثقيلة، 
التوازن  انعدام  ملخاطر  املشكلة  هذه  تقود  إذ 
يف  البيئي  بالنظام  اخالالً  هبذا  ويشكل  البيئي 

عموم منطقة الدراسة.
لألغراض . 2 السكان  يستخدمها  التي  املياه  معظم 

وبنسب  ملوثة،  الدراسة  منطقة  يف  املختلفة 
بسبب  تزداد  التلوث  نسبة  أن  كام  متفاوتة، 
إزدياد أعداد السكان من خالل دور املجتمعات 
السكانية املتمثل بسوء اإلستغالل هلذه املوارد من 

خالل إلقاء خملفاهتم املتنوعة يف جماري األهنار.

ثالثًا: حدود منطقة الدرا�شة:
باحلدود  الدراسة  ملنطقة  املكانية  احلدود  تتمثل 
يقع  إذ  كربالء،  حمافظة  يف  اهلندية  لقضاء  ــة  اإلداري
حمافظة  من  الرشقي  اجلنويب  اجلزء  يف  اهلندية  قضاء 
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فلكيًا بني خطي طول  يتخذ موقعًا  مما جيعله  كربالء 
عرض  دائريت  وبني  رشقًا،   )°44،22  -  °44،03(
اجلغرايف  املوقع  أما  شامالً،   )°32،36  -  °32،20(
ملنطقة الدراسة فيحده من الشامل ناحية احلسينية ومن 
اجلنوب حمافظة النجف، أما من جهة الرشق احلدود 
الغربية احلدود  بينام من جهته  بابل  اإلدارية ملحافظة 
إىل  وينظر   )1( خريطة  ينظر  كربالء.  ملدينة  اإلدارية 

مواقع أخذ العّينات خريطة )2(.

خريطة )1( موقع ق�شاء الهندية من محافظة 
كربالء

خريطة )2( مواقع العّينات

رابعًا: العنا�شر الثقيلة:

1 .:)Fe( احلديد

القرشة  يف  الشائعة  الــوفــرية  العنارص  مــن  هــو 
من  بالرغم  الرسوبية،  الصخور  وخاصة  األرضية 
تساهم  أهنا  إالّ  التجوية  لعمليات  العالية  مقاومته 

جمهورية  على:  باإلعتماد  الباحث  عمل  المصدر: 
مديرية  العامة،  واألشغال  البلديات  وزارة  العراق، 
التخطيط العمراني، خريطة األقضية والنواحي، بمقياس 

.2012 ،400000/1

المصدر: عمل الباحث باإلعتماد على:

مديرية  المائية،  الموارد  وزارة  العراق،  جمهورية   )1(
الموارد المائية في محافظة كرباء، الخريطة االروائية في 

محافظة كرباء، بمقياس 160000/1، 2019.

. GPS 2( الدراسة الميدانية باستخدام جهاز(
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ثم  الرتب  يف  املعدن  من  اجزاء  وترسيب  أكسدة  يف 
للمياه ويف حالة ارتفاع تراكيزه يف املياه سوف يضيف 
هلا طعاًم غري مقبول)1(، إالّ أن تواجده يف املياه قليل، 
وبنسب  كافة  أنواعها  الرتبة  اكرب يف  بشكل  يرتكز  إذ 
خمتلفة، إذ أنه يزداد يف الطبقات السفىل منها وخاصة 

الرتبة الطينية)2(.

منها  الصناعية  خاصة  البرشية  املخلفات  أن  كام 
التعدين  خالل  من  املياه  يف  تراكيزه  زيادة  يف  تساهم 
للسطوح  والتنظيف  املعدنية  الصناعية  ــورش  وال
ــواد  امل ــك  ذل إىل  يضاف  حــامــيض،  ــامم  حل املعدنية 
العضوية يف املخلفات التي هلا قابلية عىل تكوين عقد 
كياموية، وهبذا أن زيادة تركز احلديد يف املياه يدل عىل 

التلوث البيئي)3(. 

جدول )1( قيم الحديد )ملغم / لتر( للمياه ال�شطحية في ق�شاء الهندية )كانون الول 2019-حزيران 
)2020

يتبني لنا عند مالحظة جدول )1( وخريطة )3( 
ان مستويات احلديد يف مواقع منطقة الدراسة تتباين 
زمانيًا ومكانيًا، إذ نجد أن أعىل تركز هلا خالل شهر 
كانون األول سجل يف )موقع3، موقع6، موقع14( 
لكل  لرت  ملغم/   )3،80  ،4،61  ،5،12( وبلغت 
خالل  سجلت  له  قيم  ادنــى  أما  التوايل،  عىل  منها 
موقع12(  موقع2،  )موقع1،  يف  كانت  نفسه  الشهر 
لكل  لرت  ملغم /  وبلغت )0،19، 0،23، 0،25(  

منها عىل التوايل.

قيمها  ارتفعت  فقد  حزيران  شهر  خــالل  أمــا   
)موقع3،  يف  هلا  قيمة  أعىل  وسجلت  أكرب  بشكل 
موقع6، موقع14( وبلغت )5،61، 5،23، 4،16( 
ملغم/ لرت لكل منها عىل التوايل، إذ نالحظ ان قيم الـ 
)Fe( ترتفع بشكل كبري يف عدد من املواقع وخاصة 
تلك التي ينتج عنها خملفات عضوية وغري عضوية، 
نتيجة  أو  املعاجلة،  حمطات  من  تطرح  إذ  معدنية  أو 
ترمى  إذ  السكنية  التجمعات  من  املدنية  املخلفات 
خملفاهتا مبارشة يف جماري األهنار بام حتتويه من تراكيز 
مياه  بسبب  أو  الصناعية  الــورش  بسبب  للمعدن 

     المواقع
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0،190،235،121،300،294،611،160،320،280،390،510،250،383،802،500،81كانون االول

0،260،495،612،730،885،233،651،620،610،180،230،391،254،163،361،82حزيران

المصدر: عمل الباحث باإلعتماد على: نتائج التحاليل المختبرية لعّينات المياه السطحية في قضاء الهندية التي اجريت في 
مختبرات وزارة العلوم والتكنلوجيا.
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الرصف الزراعي من الرتب الطينية التي تعد مصدرًا 
أدناها  أما  االهنــار،  جماري  يف   )Fe( الـ  تركز  لزيادة 
موقع11،  )موقع10،  يف  كانت  نفسه  الشهر  خالل 
موقع1( وبلغت )0،18، 0،23، 0،26( ملغم/ لرت 
لكل منها عىل التوايل، أما بقية املواقع جاءت برتاكيز 

متفاوتة ضمن هذه القيم.

خريطة )3( قيم الحديد )ملغم / لتر( للمياه ال�شطحية في 

ق�شاء الهندية )كانون الول 2019(-)حزيران 2020(

جدول  بيانات  على  باإلعتماد  الباحث  عمل  المصدر: 
.)1(

2 .:)Cu( النحاس

القرشة  يف  الوفرية  األساسية  العنارص  من  ُيعدُّ 

ملغم/   )75-25( بني  ما  ترتاوح  برتاكيز  األرضية 

لرت، ويف املتوسط )55( ملغم/ لرت، يميل إىل الرتكز 

يف الصخور النارية، وكذلك يف الرواسب الطينية)4(، 

رئيسني  عاملني  إىل  الرتبة  خالل  تركزه  يف  يعتمد 

وان  الرتبة  تكوين  والثاين  الصخور  لطبيعة  األول 

انتقاله للمياه يعتمد عىل ذلك ايضًا)5(.

الصناعية  وخاصة  البرشية  املخلفات  تساهم  كام 

استخدامه  خالل  من  املياه  يف  تراكيزه  زيادة  يف  منها 

والطالء  التعدين  ومنها  الصناعات  من  العديد  يف 

البرش  عىل  سلبي  تأثري  له  يكون  لــذا  واألســمــدة، 

والكائنات احلية املائية لكونه سامًا للغاية وغري قابل 

عىل التحلل بسهولة)6(.

يتبني لنا عند مالحظة جدول )2( وخريطة )4( 

الدراسة  منطقة  مواقع  يف  النحاس  مستويات  إن 

إذ نجد أن  تتباين زمانيًا ومكانيًا من موقع إىل آخر، 

يف  سجل  األول  كانون  شهر  خالل  هلا  تركز  أعىل 

 ،0،795( وبلغت  موقع15(  موقع6،  )موقع3، 

0،713، 0،632( ملغم/ لرت لكل منها عىل التوايل، 

أما أدنى قيم له سجلت خالل الشهر نفسه كانت يف 

 ،0،076( وبلغت  موقع1(  موقع11،  )موقع10، 

0،085، 0،089( ملغم/ لرت لكل منها عىل التوايل.
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اما خالل شهر حزيران فقد رتفعت قيمها بشكل 
موقع6،  )موقع3،  يف  له  قيم  أعىل  وسجلت  أكرب 
 )0،715  ،0،819  ،0،851( وبلغت  موقع15( 
ملغم/ لرت لكل منها عىل التوايل، إذ نالحظ أن قيم الـ 
)Cu( ترتفع بشكل طفيف لكن ضمن احلدود البيئية 
املسموحة يف عدد من املواقع وخاصة تلك التي ينتج 
من  نسب  فيها  ترتكز  ومدنية  صناعية  خملفات  عنها 
املخلفات  أو  املعاجلة  حمطات  من  تطرح  إذ  املعدن، 
ورش  من  حتتويه  بام  احلرضية  املناطق  من  الصناعية 
صناعية ترمى مبارشة يف جماري األهنار أو تصاريف 
واملبيدات  األسمدة  من  كميات  عىل  حتتوي  زراعية 
تساهم يف زيادة تركز الـ ))Cu يف جماري األهنار، أما 
أدناها خالل الشهر نفسه  كانت تتوزع يف )موقع9، 
 ،0،105  ،0،096( وبلغت  موقع10(  موقع1، 
التوايل، أما بقية  0،185( ملغم/ لرت لكل منها عىل 

املواقع جاءت برتاكيز متفاوتة ضمن هذه القيم.

خريطة )4( قيم النحا�ض )ملغم / لتر( للمياه 
الول  )كانون  الهندية  ق�شاء  في  ال�شطحية 

2019(-)حزيران 2020(

 جدول )2( قيم النحا�ض )ملغم / لتر( للمياه ال�شطحية في ق�شاء الهندية )كانون الأول 2019-حزيران 2020(
     المواقع
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0،0890،2620،7950،3020،0960،7130،5200،1660،0930،0760،0850،2320،3600،3190،6320،416كانون االول

0،1050،3180،8510،6920،4920،8190،5680،2150،0960،1850،2800،2620،4610،6960،7150،597حزيران

المصدر: عمل الباحث باإلعتماد على:  نتائج التحاليل المختبرية لعّينات المياه السطحية في قضاء الهندية التي أجريت في 
مختبرات وزارة العلوم والتكنلوجيا.

جدول  بيانات  على  باإلعتماد  الباحث  عمل  المصدر: 
.)2(
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3 .:)Zn( الزنك

ُيعدُّ الزنك من العنارص الشائعة يف كل مكان تقريبًا 
من البيئة ويشكل جزءًا بسيطًا من القرشة االرضية، 
ال يوجد بشكل نقي بل عىل شكل مركبات معدنية 
الرتبة،  يف  أكرب  بشكل  يرتكز  أنه  إالّ  الصخور)7(،  يف 
الظروف  منها  عوامل  عدة  عىل  تركزه  يف  ويعتمد 
املناخية، وما حتتويه الرتبة من مواد عضوية إضافة إىل 
الرتبة من نوع  يتباين تركزه يف  بالتايل  ..الخ،  عمقها 
إىل آخر والذي بدوره يؤثر ذلك عىل ما يرتشح منها 

إىل املياه اجلوفية والسطحية من املعدن)8(.

ينتج أيضًا من األنشطة البرشية املختلفة من   كام 
والزراعية  والصناعية  املدنية  املياه  تصاريف  خالل 
ومنها  الصناعات  من  العديد  يف  استخدامه  نتيجة 
الواقية  واملواد  واالسمدة  الفطرية  واملبيدات  الطالء 
بالتايل أن زيادة تراكيزه تدل  التنظيف ..الخ،  ومواد 
عىل التلوث ملا له من اثار سلبية يف البيئة املائية نتيجة 

سميته عند الرتاكيز العالية)9(.

يتبني لنا عند مالحظة جدول )3( وخريطة )5( 
مواقع  زمانيًا ومكانيًا يف  تتباين  الزنك  ان مستويات 
أعىل  أن  نجد  إذ  آخر،  إىل  موقع  من  الدراسة  منطقة 
تركز هلا خالل شهر كانون االول سجل يف )موقع3، 
موقع6، موقع14( وبلغت )2،62، 2،33، 1،89( 
ملغم/ لرت لكل منها عىل التوايل، إذ نالحظ أن قيم الـ 
)Zn( ترتفع بشكل طفيف لكن ضمن احلدود البيئية 
املسموحة يف عدد من املواقع وخاصة تلك التي ينتج 
عنها خملفات صناعية، إذ تطرح من حمطات املعاجلة 
أو املخلفات الصناعية من املناطق احلرضية بام حتتويه 
أو تصاريف زراعية حتتوي عىل كميات من االسمدة 
أدنى  أما   ،)Zn( الـ  تركز  زيادة  يف  تساهم  واملبيدات 
قيم له سجلت خالل الشهر نفسه كانت يف )موقع1، 
موقع8، موقع11( وبلغت )0،23، 0،25، 0،30( 

ملغم/ لرت لكل منها عىل التوايل.

 أما خالل شهر حزيران فقد ارتفعت قيمها بشكل 
موقع6،  )موقع3،  يف  هلا  قيمة  أعىل  وسجلت  اكرب 
موقع14( وبلغت )3،50، 3،26، 2،85( ملغم/ 

جدول )3( قيم الزنك )ملغم / لتر( للمياه ال�شطحية في ق�شاء الهندية )كانون الول 
2019-حزيران 2020(
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0،230،602،620،810،322،330،910،250،290،360،300،480،681،891،360،52كانون االول

0،351،233،501،850،693،262،060،900،530،480،530،781،142،851،961،30حزيران

المصدر: عمل الباحث باإلعتماد على:

 نتائج التحاليل المختبرية لعّينات المياه السطحية في قضاء الهندية التي أجريت في مختبرات وزارة العلوم والتكنلوجيا.
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التوايل ويعود السبب يف ذلك إىل  لرت لكل منها عىل 
ما يطرح من خملفات مدنية وصناعية بام حتتويه مواد 
عضوية وغري عضوية يف املناطق احلرضية وايضًا مياه 
من  زراعية  خملفات  من  حتتويه  بام  الزراعي  الرصف 
اسمدة ومبيدات تساهم يف زيادة تراكيز الـ )Zn(، أما 
الشهر نفسه كانت تتوزع يف )موقع1،  أدناها خالل 
موقع10، موقع9( وبلغت )0،35، 0،48، 0،53( 
املواقع  بقية  أما  التوايل،  عىل  منها  لكل  لرت  ملغم/ 

جاءت برتاكيز متفاوتة ضمن هذه القيم. 

خريطة )5( قيم الزنك )ملغم / لتر( للمياه ال�شطحية في 

ق�شاء الهندية )كانون الول 2019(-)حزيران 2020(

جدول  بيانات  على  باإلعتماد  الباحث  عمل  المصدر: 
.)3(

4 .:)Pb(الرصاص
سواء  واسع  بشكل  الطبيعة  يف  الرصاص  يوجد 
يف  دقيقة  ذرات  شكل  عىل  أو  املياه  أو  الرتبة  يف 
ومنها  عديدة  صــورًا  مركباته  من  يتخذ  كام  اهلــواء، 
كربيتيد الرصاص أو كرومات الرصاص وكربيتات 

الرصاص ..الخ)10(.

سميتها  درجة  تتأثر  التي  السامة  العنارص  من  ُيعدُّ   
واملواد  الكلية  والعرسة  املاء  محوضة  بدرجة  املياه  يف 
العضوية ومدى ما يوجد فيها من معادن ُاخرى)11(، 
احلية  الكائنات  عىل  ملخاطره  فيه  اإلهتامم  أخذ  إذ 
املجاالت  من  العديد  يف  االستخدام  واسع  لكونه 
وخاصة الصناعية منها سواء املطابع واألصباغ ومواد 
التنظيف ويف البطاريات وصناعة البرتول ومشتقاته 
..الخ، بالتايل امكانية وصوله إىل املجاري املائية عن 
يؤدي  مما  الصحي  الرصف  مياه  أو  األمطار  طريق 
الذوبان  بطيء  ولكونه  املياه،  يف  تراكيزه  ارتفاع  إىل 
وقابليته العالية للرتاكم سوف تساهم بذلك يف تلوث 

البيئة املائية والتأثري سلبًا عىل األحياء املائية)12(. 
يتبني لنا عند مالحظة جدول )4( وخريطة )6( 
يف  ومكانيًا  زمانيًا  تتباين  الرصاص  مستويات  أن 
نجد  إذ  آخر،  إىل  موقع  من  الدراسة  منطقة  مواقع 
سجل  األول  كانون  شهر  خالل  هلا  تركز  أعىل  أن 
 ،0،390( وبلغت  موقع15(  موقع6،  )موقع3،  يف 
0،351، 0،319( ملغم/ لرت لكل منها عىل التوايل، 
أما ادنى قيم له سجلت خالل الشهر نفسه كانت يف 
 ،0،086( وبلغت  موقع11(  موقع10،  )موقع1، 
0،089، 0،092( ملغم/ لرت لكل منها عىل التوايل.
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خريطة )6( قيم الر�شا�ض )ملغم/ لتر( للمياه 
الول  )كانون  الهندية  ق�شاء  في  ال�شطحية 

2019( - )حزيران 2020(

جدول  بيانات  على  باإلعتماد  الباحث  عمل  المصدر: 
.)4(

اما خالل شهر حزيران فقد ارتفعت قيمها بشكل 
موقع6،  )موقع3،  يف  هلا  قيمة  اعىل  وسجلت  أكرب 
 )0،371  ،0،420  ،0،436( وبلغت  موقع14( 
خالل  أدناها  أما  التوايل،  عىل  منها  لكل  لرت  ملغم/ 
موقع9،  )مــوقــع8،  يف  تتوزع  كانت  نفسه  الشهر 
 )0،128  ،0،121  ،0،116( وبلغت  موقع10( 
املواقع  بقية  أما  التوايل،  عىل  منها  لكل  لرت  ملغم/ 
جاءت برتاكيز متفاوتة ضمن هذه القيم. نالحظ أن 
قيم الـ )Pb( ترتفع يف املواقع كافة وخاصة تلك التي 
مبارشة  خملفاهتا  ترمى  إذ  مدنية  خملفات  عنها  ينتج 
غري  الصحي  الرصف  مياه  مع  أو  األهنار  جماري  يف 
تنظيف  ومواد  نفطية  مشتقات  من  بام حيتويه  املعالج 
نتيجة  املعدن، كذلك  احلاوية عىل  املواد  وغريها من 
من  بالقرب  توجد  التي  الصناعية  الورش  خملفات 
من  عالية  تراكيز  حتوي  مواد  من  حتتويه  بام  األهنــار 
من  لعدد  الزراعية  الرصف  مياه  كذلك  الرصاص، 
املناطق  يف  زراعية  خملفات  من  حتتويه  بام  املواقع 

املجاورة ملجاري األهنار.
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كانون 
االول

0،0860،1690،3900،1080،1340،3510،1180،1620،1010،0890،0920،1220،1560،2230،3190،202

0،1430،1900،4360،2950،2170،4200،2520،1160،1210،1280،1610،1570،1820،3710،3180،226حزيران

جدول )4( قيم الر�شا�ض )ملغم / لتر( للمياه ال�شطحية في ق�شاء الهندية )كانون الول 
2019-حزيران 2020(

المصدر: عمل الباحث باإلعتماد على:  نتائج التحاليل المختبرية لعّينات المياه السطحية في قضاء الهندية التي أجريت في 
مختبرات وزارة العلوم والتكنلوجيا.
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5 .:)Cd( الكادميوم

وغالبًا  االرضية  القرشة  يف  نسبيًا  نادر  معدن  هو 
بشكل  يوجد  إذ  للزنك،  مماثلة  بخصائص  يرتبط  ما 
مدمج  كمعدن  عــادة  يوجد  كام  قليلة،  برتاكيز  حر 
أو كلوريد  الكادميوم  مع عنارص ُاخرى مثل اكسيد 
للغاية  مرن  قوام  ذو  بأنه  يتميز  ..الــخ)13(،  الكاديوم 
البياض ليس له رائحة أو طعم  لونه أزرق يميل إىل 
كام يتميز بكونه سامًا جدًا، يذوب يف األمحاض وال 

يذوب يف القلويات)14(. 

يدخل الكادميوم يف العديد من الصناعات ومنها 
واصباغ  والطالء  اجلافة  والبطاريات  الزنك  صناعة 
يف  يدخل  كام  والــدهــانــات)15(،  البالستيكية  املــواد 
السوبر  أسمدة  خاصة  الفوسفاتية  االسمدة  صناعة 
وبالتايل  منه،  عالية  التي حتتوي عىل نسب  فوسفات 
ينتقل إىل الرتبة بعد حتلله ليكون متاحًا للنبات إالّ أن 
ومياه  الرتبة  غسل  بفعل  األهنار  إىل  ينتقل  منه  جزءًا 
املبازل ليستقر مع املعادن الطينية كأيون قابل للتبادل 
أو يشكل معقدات مع املواد العضوية ليكون بذلك 

مصدرًا لتلوث املجاري املائية يضاف إىل ما ينتج من 
مياه رصف صحي مدنية وصناعية)16(.

يتبني لنا عند مالحظة جدول )5( وخريطة )7( 
يف  ومكانيًا  زمانيًا  تتباين  الكادميوم  مستويات  ان 
نجد  إذ  اخر،  إىل  موقع  من  الدراسة  منطقة  مواقع 
سجل  االول  كانون  شهر  خالل  هلا  تركز  اعىل  ان 
 ،0،233( وبلغت  موقع15(  موقع6،  )موقع3،  يف 
0،216، 0،203( ملغم/ لرت لكل منها عىل التوايل، 
أما ادنى قيم له سجلت خالل الشهر نفسه كانت يف 
 ،0،072( وبلغت  موقع1(  موقع11،  )موقع12، 
0،086، 0،090( ملغم/ لرت لكل منها عىل التوايل. 
بشكل  قيمها  ارتفعت  فقد  حزيران  شهر  خالل  أما 
موقع6،  )موقع3،  يف  هلا  قيمة  أعىل  وسجلت  اكرب 
 )0،219  ،0،232  ،0،238( وبلغت  موقع14( 
خالل  أدناها  أما  التوايل.  عىل  منها  لكل  لرت  ملغم/ 
موقع1،  )موقع11،  يف  تتوزع  كانت  نفسه  الشهر 
 )0،096  ،0،093  ،0،085( وبلغت  موقع10( 
املواقع  بقية  أما  التوايل،  عىل  منها  لكل  لرت  ملغم/ 

جاءت برتاكيز متفاوتة ضمن هذه القيم.

المصدر: عمل الباحث باإلعتماد على:  نتائج التحاليل المختبرية لعّينات المياه السطحية في قضاء الهندية التي أجريت في 
مختبرات وزارة العلوم والتكنلوجيا.

جدول )5( قيم الكادميوم )ملغم / لتر( للمياه ال�شطحية في ق�شاء الهندية )كانون الأول 2019-حزيران 2020(

     المواقع
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موقع5

موقع6

موقع7
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موقع9

موقع10

موقع11

موقع12

موقع13

موقع14

موقع15

موقع16

0،0900،0990،2330،1480،1370،2160،1640،1250،1090،1030،0860،0720،0910،1830،2030،169كانون االول

0،0930،1210،2380،1910،1530،2320،1600،1340،1010،0960،0850،1050،1280،2190،2010،185حزيران
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خريطة )7( قيم الكادميوم )ملغم / لتر( للمياه ال�شطحية 

في ق�شاء الهندية )كانون الول 2019(-)حزيران 2020(

جدول  بيانات  على  باإلعتماد  الباحث  عمل  المصدر: 
.)5(

 نالحظ أن قيم الـ )Cd( ترتفع يف عدد من املواقع 
وخاصة تلك التي ينتج عنها خملفات صناعية ومدنية، 
من  املعالج  غري  الصحي  ــرصف  ال مياه  تطرح  إذ 
حمطات املعاجلة بام حتتويه من مواد أو نتيجة املخلفات 
الصناعية من املناطق احلرضية بام حتتويه من مواد غري 
وغريها  البالستيكية  واملــواد  األصباغ  مثل  عضوية 
الزراعي لعدد من املواقع بام  أو بسبب مياه الرصف 
حتتويه من خملفات زراعية من أسمدة ومبيدات نتيجة 

عمليات غسل الرتبة أو بواسطة مياه االمطار لتصل 
بعد ذلك إىل جماري االهنار.

6 .:)Mn( املنغنيز

األرضية  القرشة  يف  الشائعة  العنارص  من  هو 
ويرتكز يف الصخور النارية والرسوبية، عثر عىل آثاره 
يوجد  كام  واحليوانات،  والنباتات  والرتبة  املياه  يف 
أيضًا يف النيازك التي تعد مصدره النقي)17( وما يوجد 
إذ  الطبيعة فهو غالبًا ما يكون يف حالة مركبة  منه يف 
يتأكسد مع عنارص ُاخرى مما يكسبه سمية عالية ملا له 
من قدرة عالية للتأكسد واالختزال، إذ يتحرر املنغنيز 
بصورة طبيعية من الصخور عن طريق التداخل بني 
االنشطة  نتيجة  أو  االريض)18(  واملاء  السطحي  املاء 
والصناعية  املدنية  املخلفات  فيه  تساهم  وما  البرشية 
الصناعات  من  العديد  يف  يستخدم  كونه  والزراعية 
اجلافة  البطاريات  وصناعة  والصلب  احلديد  مثل 
التطهري  ومــواد  واملنظفات  والصابون  والفخار 
ــة  وازال األقمشة  صباغة  ويف  احلرشية  واملبيدات 

االلوان)19(.

املائية  املجاري  يف  تراكيزه  إرتفاع  إن  بالتايل   
البكترييا  نمو  عىل  يساعد  لكونه  التلوث،  عىل  تدل 
املياه،  وتكاثرها مما يؤثر يف مذاق ورائحته وعكارته 

إذ تسبب بذلك التسمم للكائنات احلية املائية)20(.

يتبني لنا عند مالحظة جدول )6( وخريطة )8( 
إن مستويات املنغنيز تتباين زمانيًا ومكانيًا يف مواقع 
منطقة الدراسة، إذ نجد أن أعىل تركز هلا خالل شهر 
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كانون األول سجل يف )موقع3، موقع6، موقع14( 
لكل  لرت  ملغم/   )3،18  ،3،69  ،4،19( وبلغت 
خالل  سجلت  له  قيم  أدنــى  أما  التوايل،  عىل  منها 
موقع10(  موقع9،  )موقع1،  يف  كانت  نفسه  الشهر 
لرت  ملغم/   )0،406  ،0،310  ،0،161( وبلغت 

لكل منها عىل التوايل.

قيمها  ارتفعت  فقد  حزيران  شهر  خــالل  أمــا   
)موقع3،  يف  هلا  قيمة  أعىل  وسجلت  أكرب  بشكل 
موقع6، موقع14( وبلغت )4،31، 3،86، 3،28( 
خالل  أدناها  أما  التوايل،  عىل  منها  لكل  لرت  ملغم/ 
موقع10،  )موقع11،  يف  تتوزع  كانت  نفسه  الشهر 
موقع12( وبلغت )0،32، 0،39، 0،78( ملغم / 
لرت لكل منها عىل التوايل، بقية املواقع جاءت برتاكيز 
ضمن هذه القيم.  نالحظ أن قيم الـ )Mn( ترتفع يف 
عدد من املواقع وخاصة تلك التي ينتج منها خملفات 
صناعية ومدنية وزراعية بام حتتويه من مواد، كذلك 
عىل  حتتوي  لكوهنا  الزراعية  الــرصف  ملياه  بالنسبة 

أسمدة ومبيدات تنجرف مع مياه األمطار أو البزل.

خريطة )8( قيم المنغنيز )ملغم / لتر( 
للمياه ال�شطحية في ق�شاء الهندية )كانون 

الول 2019(-)حزيران 2020(

جدول  بيانات  على  باإلعتماد  الباحث  عمل  المصدر: 
.)6(

جدول )6( قيم المنغنيز )ملغم / لتر( للمياه ال�شطحية في ق�شاء الهندية )كانون الول 
2019-حزيران 2020(

     المواقع

ع1األشهر
وق

م

ع2
وق

م

ع3
وق

م

ع4
وق

م

ع5
وق

م

ع6
وق

م

ع7
وق

م

ع8
وق

م

ع9
وق

م

10
قع

مو

11
قع

مو

12
قع

مو

13
قع

مو

14
قع

مو

15
قع

مو

16
قع

مو

كانون 
االول

0،1610،8104،190،7631،3803،692،0110،6300،3100،4061،2411،6311،9213،182،320،46

0،901،374،312،851،463،863،051،710،860،390،320،781،073،282،691،85حزيران

المصدر: عمل الباحث باإلعتماد على:  نتائج التحاليل المختبرية لعّينات المياه السطحية في قضاء الهندية التي أجريت في 
مختبرات وزارة العلوم والتكنلوجيا.
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7 .:)Co( الكوبلت

هو معدن نادر جدًا يف القرشة االرضية إذ يشكل 
)0،0025( منها ويرتكز يف الرتبة ومياه البحر، يوجد 
ضمن  يكون  أنه  اال  النقية  حالته  يف  قليلة  برتاكيز 
من  العديد  يف  يدخل  عديدة)21(،  كيميائية  مركبات 
السبائك  لعمل  الصناعة  يف  يستخدم  إذ  الصناعات 
يف  يستخدم  كام  االُخــرى  باملعادن  خلطه  خالل  من 
للدهانات  املجففة  واملــواد  امللونة  األصباغ  صناعة 
وتثبيتها وكذلك اوعية املطابخ، كام ان نسب قليلة منه 
تستخدم يف صناعة االغذية)22(، لذا تشكل املصادر 
التي تستخدم فيها هذا العنرص ذات تأثري كبري لكون 
بعض مركباته هلا خاصية الذوبان يف املاء وان وجوده 
برتاكيز عالية يمكنها ان تبقى عدة سنوات يف الرتبة، 
كام ان احرتاق الفحم والبرتول ومركباته من مصادره 
ايضًا، إذ تشكل ذراته خطرًا عند انتقاهلا من اهلواء أو 
يف  تساهم  لكوهنا  والسطحية  اجلوفية  للمياه  الرتبة 
الكائنات  والتأثري عىل  النوعية  املياه  تغيري خصائص 

احلية)23(.

 )9( وخريطة   )7( جــدول  مالحظة  عند  لنا  يتبني 

مواقع  يف  ومكانيًا  زمانيًا  تتباين  الكوبلت  مستويات  ان 
منطقة الدراسة من موقع إىل اخر، إذ نجد ان اعىل تركز 
له خالل شهر كانون االول سجل يف )موقع3، موقع6، 
موقع15( وبلغت )0،185، 0،179، 0،159( ملغم/ 
لرت لكل منها عىل التوايل، أما ادنى قيم له سجلت خالل 
موقع12(  موقع1،  )موقع13،  يف  كانت  نفسه  الشهر 
لكل  لرت  ملغم/   )0،083  ،0،079  ،0،075( وبلغت 
ارتفعت  فقد  حزيران  شهر  خالل  أما  التوايل.  عىل  منها 
)موقع3،  يف  له  قيمة  اعىل  وسجلت  اكرب  بشكل  قيمها 
 ،0،191  ،0،193( وبلغت  ــع11(  ــوق م مــوقــع6، 
ادناها  أما  التوايل،  عىل  منها  لكل  لرت  ملغم/   )0،189
خالل الشهر نفسه كانت تتوزع يف )موقع11، موقع10، 
موقع12( وبلغت )0،083، 0،089، 0،09(  ملغم / 
لرت لكل منها عىل التوايل، أما بقية املواقع جاءت برتاكيز 

متفاوتة ضمن هذه القيم. 

املواقع  من  عدد  يف  ترتفع   )Co( الـ  قيم  ان  نالحظ 
ومدنية  صناعية  خملفات  عنها  ينتج  التي  تلك  وخاصة 
وزراعية اذ تساهم االمطار يف جرف ما يوجد من معادن 
يف الرتبة إىل املجاري املائية وما ينتج من ارتفاع درجات 
الوقود  ــرتاق  اح يف  الوقود  استهالك  ــادة  وزي ــرارة  احل

 جدول )7( قيم الكوبلت )ملغم / لتر( للمياه ال�شطحية في ق�شاء الهندية )كانون الول 2019-حزيران 2020(

     المواقع

ع1األشهر
وق

م

ع2
وق

م

ع3
وق

م

ع4
وق

م

ع5
وق

م

ع6
وق

م

ع7
وق

م

ع8
وق

م

ع9
وق

م

10
قع

مو

11
قع

مو

12
قع

مو

13
قع

مو

14
قع

مو

15
قع

مو

16
قع

مو

0،0790،0840،1850،1030،1150،1790،1280،1190،1050،0920،0860،0830،0750،1080،1590،123كانون االول

0،1190،1350،1930،1680،1250،1890،1570،1290،1030،0890،0830،090،1560،1910،1860،159حزيران

المصدر: عمل الباحث باإلعتماد على:  نتائج التحاليل المختبرية لعّينات المياه السطحية في قضاء الهندية التي أجريت في 
مختبرات وزارة العلوم والتكنلوجيا.
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احلرضية  املناطق  من  تطرح  كام  والسيارات،  للمولدات 
سواًء حمطات املعاجلة أو الورش الصناعية كميات كبرية 
حتتوي  عضوية  غري  مواد  من  حتتويه  بام  املخلفات  من 
بالنسبة  احلال  كذلك  الكوبلت،  معدن  من  تراكيز  عىل 
املواقع لكوهنا حتتوي  الزراعية يف عدد من  ملياه الرصف 
من  تنجرف  ومبيدات  اسمدة  من  زراعية  خملفات  عىل 
املبازل ومياه  مياه ترصيف  االرايض ملجاري االهنار مع 

االمطار.

خريطة )9( قيم الكوبلت )ملغم / لتر( للمياه 
ال�شطحية في ق�شاء الهندية )كانون الول 

2019(-)حزيران 2020(

جدول  بيانات  على  باإلعتماد  الباحث  عمل  المصدر: 
.)7(

المياه  في  الثقيلة  العنا�شر  تقييم  خام�شًا: 
لالأغرا�ض  ال�شطحية وتحديد مدى �شالحيتها 

المختلفة:

السامة  العنارص  قيم  تباين  توضيح  تم  ان  بعد 
تقييم  يمكن  الدراسة،  منطقة  يف  السطحية  للمياه 
عىل  وأثرها  وعامليًا  حمليًا  املياه  وصالحية  جــودة 
االستعامالت املتنوعة من خالل االعتامد عىل النتائج 
املبينة سابقًا ومقارنتها مع املحددات املحلية والعاملية 

وهي كام يأيت:

صاحية املياه لغرض الرشب:. 1

جدول )8( المحددات العراقية ومحددات 
منظمة ال�شحة العالمية )WHO( والمحددات 
المريكية )EPA(  لخ�شائ�ض العنا�شر الثقيلة 

لمياه ال�شرب

الرمزالعنصر
وحدة 
القياس

المحددات 
العراقية

WHOEPA

0،30،30،3 ملغم/لترFeالحديد 

121 ملغم/لترCuالنحاس 

355 ملغم/لترZnالزنك 

0،010،01 ملغم/لترPbالرصاص 
0 )تحت 
الضغط(

0،0030،0030،005 ملغم/لترCdالكادميوم 

0،10،40،05 ملغم/لترMnالمنغنيز 

-0،50،5 ملغم/لترCoالكوبلت 
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المصدر )1( جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز 
المواصفات  النوعية،  والسيطرة  للتقييس  المركزي 
القياسية لمياه الشرب رقم )417( لسنة 2001، والمعدل 

وفق التحديث الثاني، 2009.

 (2) World Health Organization (WHO)،

 Guidelines for drinking-water Quality، 4th

 Edition،  Incorporating the first addendum،

 Geneva، 2017.

 )3( United States Environmental Protection

 Agency (EPA)، 2018 Edition of the Drinking

 Water Standards and Health Advisories

 Tables، Office of Water U.S. Environmental

 Protection Agency Washington، DC، 2018،

P.8-12.

بني  متباينة  احلديد  تركز  قيم  ان  سبق  مما  لنا  تبني 
مواقع منطقة الدراسة، إذ عند مقارنتها مع املحددات 
 )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  وحمددات  العراقية 
جدول  من  منهام  لكل  لرت  ملغم/   )0،3( والبالغة 
)8(، يتبني لنا ان )موقع1، موقع2، موقع5، موقع9، 
خالل  هبا  املسموح  البيئية  احلدود  ضمن  موقع12( 
احلدود  تتجاوز  املواقع  بقية  أما  االول  كانون  شهر 
البيئية املحلية والعاملية املسموح هبا. أما خالل شهر 
مل  موقع1(  موقع11،  )موقع10،  ان  نجد  حزيران 
املواقع  بقية  أما  وعامليًا  حمليًا  البيئية  احلدود  تتجاوز 
والعاملية.  املحلية  املحددات  بقيمها  تتجاوز  فهي 
املواقع  تتجاوز أغلب  املحددات االمريكية  أما وفق 
عدا  ما  االول  كانون  شهر  خالل  به  املسموح  احلد 

موقع12(،  موقع9،  موقع5،  موقع2،  )موقع1، 
يف حني خالل شهر حزيران تزداد قيم تركز احلديد 
عدا  ما  البيئية  املحددات  وتتجاوز  املواقع  أغلب  يف 
)موقع10، موقع11، موقع1(. لذا تصنف بأهنا مياه 
املذكورة خالل  املواقع  باستثناء  غري صاحلة للرشب 

املوسمني.

اما قيم تركز النحاس فعند مقارنتها مع املحددات 
لكل  لرت   / ملغم   )1( والبالغة  واالمريكية  العراقية 
 )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  ــددات  وحم منهام 
لنا  يتبني   )8( جدول  من  لرت   / ملغم   )2( والبالغة 
املحلية  البيئية  املواقع مل تتجاوز احلدود  ان قيم مجيع 

والعاملية املسموح هبا خالل موسمي السنة.

الزنك فعند مقارنتها مع املحددات  اما قيم تركز 
الصحة  ومنظمة  لرت   / ملغم   )3( والبالغة  العراقية 
العاملية )WHO( واملحددات االمريكية والبالغة )5( 
ملغم / لرت لكل منهام، من جدول )8( يتبني لنا ان 
قيم مجيع املواقع خالل شهر كانون االول مل تتجاوز 
شهر  خــالل  أمــا  والعاملية،  املحلية  البيئية  ــدود  احل
حزيران فقد جتاوز )موقع3، موقع6( احلدود البيئية 
احلدود  ضمن  فهي  املواقع  باقي  أما  فقط،  املحلية 

املسموح هبا حمليًا وعامليًا.

اما قيم تركز الرصاص فمتباينة بني مواقع منطقة 
العراقية  املــحــددات  مع  مقارنتها  عند  الــدراســة، 
والبالغة   )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  وحمددات 
)0،01( ملغم / لرت لكل منهام واملحددات االمريكية 
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املواقع  قيم  ان  لنا  يتبني  البالغة )0( من جدول )8( 
مجيعها تتجاوز احلدود املسموح هبا بيئيًا حمليًا وعامليًا 

خالل موسمي السنة.

ان قيم تركز الكادميوم عند مقارنتها مع املحددات 
 )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  وحمددات  العراقية 
والبالغة )0،003( ملغم / لرت لكل منهام من جدول 
احلدود  تتجاوز  مجيعها  املواقع  قيم  ان  لنا  يتبني   )8(
البيئية املسموح هبا حمليًا وعامليًا خالل موسمي السنة. 

اما قيم تركز املنغنيز فعند مقارنتها مع املحددات 
الصحة  منظمة  وحمددات   )0،1( والبالغة  العراقية 
لرت   / ملغم   )0،4( والبالغة   )WHO( العاملية 
لرت   / ملغم   )0،05( البالغة  االمريكية  واملحددات 
من جدول )8( نجد ان املواقع ضمن منطقة الدراسة 
مجيعها تتجاوز احلدود املسموح هبا بيئيًا حمليًا ووفق 
املحددات االمريكية خالل موسمي السنة. أما وفق 
احلدود  ضمن  موقع9(  )موقع1،  ان  نجد   )WHO(
تتجاوز  املواقع  بقية  أما  الشتاء،  فصل  خالل  البيئية 
احلدود البيئية املسموح هبا خالل الشهر نفسه، أما يف 
فصل الصيف نجد ان )موقع11، موقع10( ضمن 
تتجاوز  املواقع  باقي  أما  بيئيًا،  هبا  املسموح  احلدود 

هذه احلدود خالل شهر حزيران.

مواقع  بني  متباينة  الكوبلت  تركز  قيم  ان  كام 
منطقة الدراسة وعند مقارنتها مع املحددات العراقية 
وحمددات منظمة الصحة العاملية (WHO) والتي تبلغ 
)0،5( ملغم / لرت لكل منهام، من جدول )8( يتبني 

لنا ان املواقع ضمن منطقة الدراسة مجيعها مل تتجاوز 
خالل  وعامليًا  حمليًا  هبا  املسموح  البيئية  ــدود  احل

موسمي السنة.
صاحية املياه لأغراض الزراعية:. 2

صاحية املياه لغرض الري:أ. 

جدول )9( المحددات العراقية ومحددات منظمة 
الغذية والزراعة )FAO( ل�شتخدام المياه 

لغر�ض الري

وحدة القياسالرمزالعنصر
المحددات 

العراقية
FAO

55 ملغم / لترFeالحديد

0،20،20 ملغم / لترCuالنحاس

22 ملغم / لترZnالزنك

12  ملغم / لترPbالرصاص

0،010،01   ملغم / لترCdالكادميوم 

0،20،2 ملغم / لترMnالمنغنيز 

0،20،05 ملغم / لترCoالكوبلت 

المصدر: )1( جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز 
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مسودة المواصفات 

القياسية رقم )3241(، 2006. 
(2) Food and Agricultural Organization (FAO)، 

Guidelines for Irrigation water Quality، Ministry 

of Environment، Human Resource Development & 

Employment Development of Environment، U.S.A، 

General Notice No.617 of 1999.

اما بالنسبة للحديد خالل شهر كانون االول فنجد 
ان أغلب املواقع مل تتجاوز احلدود املسموح هبا حمليًا 
حزيران  شهر  خالل  أما  )موقع3(،  عدا  ما  وعامليًا 
أغلب املواقع مل تتجاوز احلد املسموح به حمليًا وعامليًا 
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حاجز  حدودها  جتاوزت  موقع6(  )موقع3،  عدا  ما 
)5( ملغم / لرت.

فنجد  االول  كانون  شهر  خــالل  النحاس  امــا 
حمليًا  به  املسموح  احلد  جتــاوزت  املواقع  أغلب  ان 
موقع9،  موقع8،  موقع5،  )موقع1،  عدا  ما  وعامليًا 
فقط  أما خالل شهر حزيران  موقع11(،  موقع10، 
)موقع1، موقع9، موقع10( ضمن احلدود املسموح 

هبا وبقية املواقع تتجاوز احلد.

الزنك خالل شهر كانون االول فنجد أغلب  اما 
عدا  ما  وعامليًا  حمليًا  به  املسموح  احلد  ضمن  املواقع 
فأغلب  حزيران  شهر  يف  أما  موقع6(.  )موقع3، 
حمليًا  هبا  املسموح  املحددات  ضمن  كانت  املواقع 
وعامليًا ما عدا )موقع3، موقع6، موقع7، موقع14(.

احلد  ضمن  املــواقــع  مجيع  ففي  الــرصــاص  امــا 
املسموح به حمليًا وعامليًا خالل املوسمني.

املوسمني  وخالل  املواقع  مجيع  يف  الكادميوم  اما 
فتتجاوز حدوده املسموح هبا حمليًا وعامليًا.

فأغلب  االول  كانون  شهر  خــالل  املنغنيز  امــا 
املواقع جتاوزت احلد املسموح به حمليًا وعامليًا ما عدا 
)موقع1(، أما يف شهر حزيران مجيع املواقع تتجاوز 

املحددات املسموح هبا. 

فنجد  املوسمني  خــالل  للكوبلت  بالنسبة  امــا 
بينام  حمليًا  به  املسموح  احلد  ضمن  مجيعها  املواقع  ان 
العاملية  املحددات  للموسمني  املواقع  مجيع  تتجاوز 

املسموح هبا. 

صاحية املياه لسقي احليوانات:ب. 

جدول )10( محددات منظمة الغذية 
والزراعة )FAO( للمواد ال�شامة في مياه �شرب 

الحيوانات الداجنة
FAOوحدة القياسالرمزالعنصر

ال يلزم ملغم / لترFeالحديد

0،5 ملغم / لترCuالنحاس

24 ملغم / لترZnالزنك 

0،1 ملغم / لترPbالرصاص

0،05 ملغم / لترCdالكادميوم 

0،05 ملغم / لترMnالمنغنيز 

1 ملغم / لترCoالكوبلت 

األغذية  منظمة  على:  باإلعتماد  الباحث  عمل  المصدر: 
المياه  إستعمال  دليل   ،)FAO( المتحدة  لأمم  والزراعة 
األدنى،  للشرق  اإلقليمي  المكتب  الري،  في  العادمة 

القاهرة، 2000، ص63.

كانون  شهر  خالل  النحاس  قيم  أن  لنا  يتبني  إذ 
املواقع تقع ضمن احلدود املسموح  األول يف أغلب 
موقع15(،  موقع7،  موقع6،  )موقع3،  عدا  ما  هبا 
ضمن  املواقع  أغلب  أن  أيضًا  نجد  حزيران  يف  أما 
موقع4،  )موقع3،  عدا  ما  هبا  املسموح  املحددات 

موقع6، موقع7، موقع14، موقع15، موقع16(.

قيمه  تتجاوز  فلم  الفصلني  خــالل  الزنك  أمــا 
العاملية،  املنظمة  وفق  هبا  املسموح  البيئية  املحددات 
بالنسبة لسقي  ما  املياه جيدة نوعًا  لذا يمكن أن تعد 

احليوانات.
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خالل  قيمه  فتتباين  للرصاص  بالنسبة  ــا  أم
أغلب  ان  كانون االول  شهر  يف  نجد  إذ  املوسمني 
املواقع تتجاوز احلدود املسموح هبا ما عدا )موقع1، 
يف  أما  املحددات،  هذه  ضمن  موقع11(  موقع10، 
املحددات  تتجاوز  املواقع  مجيع  فأن  حزيران  شهر 
ذات  مياه  تعد  لذا  املنظمة،  وفق  هبا  املسموح  البيئية 
نوعية غري صاحلة لالستخدام لسقي احليوانات وفقًا 

لذلك.

تتجاوز  املوسمني  خالل  قيمه  فإن  الكادميوم  أما 
الدراسة،  منطقة  مجيعها  مواقع  يف  البيئية  املحددات 
الستخدامها  بالنسبة  سيئة  نوعية  ذات  املياه  تعد  لذا 

يف سقي احليوانات.

اما املنغنيز خالل املوسمني فقيمه تتجاوز احلدود 
املسموح هبا يف املواقع مجيعها ضمن منطقة الدراسة، 
سقي  يف  لالستخدام  صــاحلــة  غــري  مــيــاه  تعد  ــذا  ل

احليوانات.

قيمه  تتجاوز  فلم  املوسمني  خالل  الكوبلت  اما 
احلدود املسموح هبا يف املواقع مجيعها. 

صاحية املياه لأغراض الصناعية:. 3

خالل  املياه  يف  قيمه  تتالءم  للحديد  بالنسبة 
الغذائية  الصناعات  مع  املواقع  وجلميع  املوسمني 
احلد  ضمن  لكوهنا  النفطية  والصناعة  والتعليب 
وشبه  الكيميائية  الصناعات  ــا  أم ــه،  ب املسموح 
الكيميائية فنجد أن أغلب املواقع خالل شهر كانون 
األول تتالءم معها لكوهنا ضمن احلد املسموح به ما 
عدا )موقع3( أما يف شهر حزيران أغلب املواقع ايضًا 
ضمن احلدود املسموح هبا ما عدا )موقع3، موقع6(، 
تتالءم  املواقع  أغلب  ان  نجد  االسمنت  صناعة  أما 
قيمه معها خالل شهر كانون االول ما عدا )موقع3، 
حزيران  شهر  ويف  موقع15(  موقع14،  موقع6، 
به  املسموح  املواقع ضمن احلد  ان أغلب  ايضًا  نجد 
موقع4،  )موقع3،  عدا  ما  الصناعة  يف  الستخدامه 
موقع16(،  موقع15،  موقع14،  موقع7،  موقع6، 
الورقية نجد ان قيمه يف مياه  بالنسبة للصناعات  أما 
املواقع التي تقع ضمن احلد املسموح به الستخدامها 
يف هذه الصناعة خالل شهر كانون االول )موقع1، 

جدول )10( محددات العنا�شر ال�شامة في المياه ال�شناعية )ملغم / لتر(

الرمز
الصناعة

العنصر

صناعة 
االسمنت

الصناعات الغذائية 
والتعليب

الصناعات 
الورقية

صناعة النسيج
الكيميائية وشبه 

الكيميائية
الصناعات 

النفطية

Fe1،81200،50،3515الحديد

Mn 12--5المنغنيز-
Cu0،5---النحاس--

المصدر: عمل الباحث باإلعتماد على:مهدي الصحاف، الموارد المائية في العراق وصيانتها من التلوث، با طبعة، دار 
الحرية للطباعة، بغداد، 1976، ص172-170.
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مــوقــع2، مــوقــع5، مــوقــع8، مــوقــع9، مــوقــع10، 
احلد  تتجاوز  املواقع  باقي  أما  موقع13(  موقع12، 
يف  قيمه  تتجاوز  حزيران  شهر  يف  أما  به،  املسموح 
)موقع1،  عدا  ما  به  املسموح  احلد  املواقع  أغلب 

موقع2، موقع10، موقع11، موقع12(.

اما املنغنيز فتتالءم قيمه يف املياه املستخدمة لصناعة 
منطقة  مواقع  مجيع  يف  املوسمني  وخالل  االسمنت 
الدراسة، أما قيمه يف املياه املستخدمة لصناعة النسيج 
خالل شهر كانون االول نجد ان )موقع1، موقع2، 
موقع16(  موقع10،  موقع9،  موقع8،  موقع4، 
تقع ضمن احلد املسموح به أما باقي املواقع تتجاوز 
ان  ايضًا  أما يف شهر حزيران نجد  احلد اخلاص هبا، 
موقع12(  موقع11،  موقع10،  موقع9،  )موقع1، 
ضمن احلد املسموح به أما باقي املواقع تتجاوز احلد 
املستخدمة  املياه  يف  لقيمه  بالنسبة  أما  به،  املسموح 
أنه خالل  الكيميائية نجد  الكيميائية وشبه  للصناعة 
شهر كانون االول أغلب املواقع ضمن احلد املسموح 
موقع14،  موقع7،  موقع6،  )موقع3،  عدا  ما  به 
)موقع3،  ان  نجد  حزيران  شهر  يف  أما  موقع15(، 
موقع15(  موقع14،  موقع7،  موقع6،  موقع4، 
تتجاوز احلد املسموح به أما باقي املواقع فهي ضمن 

املحددات املسموح هبا هلذه الصناعة.

أما قيم النحاس يف املياه املستخدمة لصناعة النسيج 
خالل شهر كانون األول فنجد أن أغلب املواقع تقع 
ضمن احلدود املسموح هبا ما عدا )موقع3، موقع6، 
أن  أيضًا  نجد  حزيران  يف  أما  موقع15(،  موقع7، 

عدا  ما  هبا  املسموح  املحددات  املواقع ضمن  أغلب 
موقع14،  موقع7،  موقع6،  موقع4،  )مــوقــع3، 

موقع15، موقع16( تتجاوز هذه احلدود.

الإ�شتنتاجات:

والعاملية . 1 املحلية  املحددات  املواقع  أغلب  جتاوز 
العنارص  قيم  تراكيز  ارتفاع  بسبب  الرشب  ملياه 
الثقيلة )احلديد، الرصاص، الكادميوم، املنغنيز( 

نتيجة املخلفات البرشية.
)موقع5، . 2 يف  واملتمثل  الكفل  جدول  تلوث 

األول  كانون  شهر  خالل  موقع7(  موقع6، 
املحلية  املحددات  جتاوز  نتيجة  خاص  بشكل 
الكادميوم،  )الرصاص،  من  لكل  والعاملية 

املنغنيز(.
لغرض . 3 املياه  صالحية  عدم  الدراسة  اظهرت 

نتيجة  األمريكية  للمحددات  وفقًا  الرشب 
جتاوز أغلب املواقع يف قيم )احلديد، الرصاص، 

الكادميوم، املنغنيز(.
صالحية املياه لغرض الري وفق منظمة االغذية . 4

والزراعة واملحددات العراقية لعدم جتاوز أغلب 
باستثناء عدد  هبا  املسموح  البيئية  املعايري  املواقع 

من املواقع لعنارص حمددة.
تبني أن قيم )الزنك، الكوبلت( مل تتجاوز قيمها . 5

الداجنة  احليوانات  لسقي  البيئية  املحددات 
أن  نجد  بينام  والزراعة،  االغذية  منظمة  وفق 
احلدود  هذه  جتاوزت  املنغنيز(  )الكادميوم، 
الرصاص(  )النحاس،  أما  السنة،  فصيل  خالل 
هبا  املسموح  احلدود  ضمن  املواقع  أغلب  نجد 

باستثناء عدد منها.
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تبني أن أغلب املواقع خالل املوسمني تتالءم فيها . 6
املياه الستخدامها يف صناعة اإلسمنت والنسيج 
النفطية  والصناعات  الورقية  والصناعات 
والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية باستثناء 
املحددات  قيمها  جتاوزت  التي  املواقع  من  عدد 

واملعايري لكل صناعة مما ذكر.
شط . 7 عىل  )موقع3(  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت 

اهلندية أكثر املواقع تلوثًا نتيجة ما تساهم فيه مياه 
الرصف الصحي غري املعالج من حمطة املعاجلة يف 
من  املدنية  املخلفات  إىل  باإلضافة  اهلندية  مدينة 
األحياء السكنية عىل جانبي النهر فضاًل عن تأثري 
يأيت )موقع6(  بعد ذلك  الزراعي،  الرصف  مياه 

من ناحية التلوث.

التو�شيات:

املحافظة . 1 برضورة  وتوعيتهم  املواطنني  توجيه 
الندوات  خالل  من  وصيانتها  املائية  املوارد  عىل 
السمعية  الوسائل  واستخدام  واملؤمترات، 
كافة،  االجتامعي  التواصل  ووسائل  والبرصية 
دراسية ختص  مادة  إدخال  إمكانية  إىل  باإلضافة 
الرتبية البيئية واألخالقية يف املراحل كافة لدورها 
جيل  خللق  الصحيحة  واملفاهيم  القيم  غرس  يف 

واعي.
سن القوانني والترشيعات التي من شأهنا أن حتدد . 2

استهالك املياه وحتافظ عىل املوارد املائية وتساهم 
يف صيانتها وديمومتها ووضع القيود ملنع تلوثها، 
بفرض  يتجاوز عليها  من خالل حماسبة كل من 

الغرامات والعقوبات القانونية.
أجل . 3 من  الشأن  ذات  الدوائر  بني  ما  التنسيق 

األهنار  ومحاية  النهري  البيئي  بالواقع  النهوض 

عىل  والعمل  وصيانتها  التلوث  من  واجلداول 
حتسينها. 

وإزالة . 4 الثقيلة  املياه  مشاريع  إكامل  عىل  العمل 
التجاوز عىل شبكة االمطار مع املتابعة والصيانة 
عىل  جدي  بشكل  العمل  جيب  كام  هلام،  الدورية 
خمتلف  يف  الثقيلة  للمياه  معاجلة  حمطات  إنشاء 
السكان  عدد  مع  لتتالءم  املعايري  وفق  املناطق 
صحي  رصف  مياه  من  ترصيفه  يتم  ما  وكمية 
االستخدامات  يف  املعاجلة  املياه  من  واإلستفادة 

املختلفة وكذلك يف صناعة األسمدة.
إزالة التجاوزات عىل ضفة شط اهلندية واجلداول . 5

االُخرى سواء الدور السكنية أو األنشطة املدنية 
أو  صلبة  خملفات  من  عنها  ينتج  ملا  والصناعية 
يف  الرمي  أو  باحلرق  منها  التخلص  يتم  سائلة 
يف  النظر  إعادة  يتم  أن  جيب  كام  االهنار،  جماري 
موقع مطمر النفايات املؤقتة يف مليبيج ملا له من 
عام  بشكل  املدينة  بيئة  عىل  خطرية  سلبية  اثار 
قربه  بسبب  خاص  بشكل  حسن  بني  وجدول 
الذي يشوه املدخل  منه، يضاف إىل ذلك منظره 

الغريب ملدينة اهلندية.
الوسائل . 6 كل  بتوفري  ودعمهم  الفالحني  توعية 

يف  تساهم  ان  يمكن  التي  كلها  واألدوات 
خالل  من  وصيانتها  املائية  املوارد  عىل  املحافظة 
طرق  واتباع  احلديثة  الري  انظمة  استخدام 
الزراعة الصحيحة واالستخدام االمثل لألسمدة 

واملبيدات باملتابعة مع اجلهات املختصة.
الفرات . 7 هنر  جمرى  عىل  بيئية  حمطات  أنشاء 

أجل  من  منه  املتفرعة  واجلداول  اهلندية(،  )شط 
للمياه  النوعية  التغريات  لرصد  املتابعة  إستمرار 
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والعمل عىل إجياد احللول والسبل املناسبة لتقليل 
مستويات التلوث.

الهوام�ض
)1( ((Theodore A. Ehlke  & Others، Hydrology 

of Area 10، Eastern Coal Province، West 

Virginia، Charleston، west Virginia، U.S. 

Department of the Interior، Geological 

Survey، 1983، P.48.

تغذية ( 2) وآخرون،  املوصيل  داود  أمحد  مظفر 
النبات )النظري والعميل(، دار الكتب العلمية، 

بريوت، 2019، ص214.
عامر امحد غازي منى، البيئة الصناعية حتسينها ( 3)

وطرق محايتها، ط1، دار دجلة، عامن، 2010، 
ص338-336.

)4( Alina Kabata-Pendias، Trace elements in 

soils and plants، 4th Edition، CRC Press، 

Boca Raton، FL، 2010 P.253.

)5( Ektifa Taha Abdulqader، Study of the 

water and suspended material quality 

in Tikrit university potable water plant/ 

Iraq، Tikrit Journal of Pure Science، 
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الملخ�ض

ُتعدُّ ظاهرة االنشطار يف الوحدات السكنية من الظواهر العمرانية التي برزت يف اآلونة االخرية يف مدينة 
كربالء نتيجة العديد من األسباب أبرزها مشكلة ازمة السكن، اذ اخذت هذه الظاهرة تشكل حتديا واضحا 
للبنية السكنية من حيث الزيادة الكبرية يف الكثافات السكانية والتي أدت بدورها إىل الضغط يف كفاءة تقديم 

خدمات البنى التحتية هلذه االحياء.

لقد تم يف هذا البحث اعتامد أسلوب املسح امليداين يف مجع البيانات املتعلقة بالوحدات السكنية املنشطرة، 
فضال عن االستعانة باملرئيات اجلوية والفضائية للمنطقة لعام 2019م، لقد بلغ عدد االحياء السكنية املشمولة 
بالدراسة )15( حيًا من أصل )25( حيًا سكنيا نظاميا يف قطاع اجلزيرة )أحد القطاعات السكنية الرئيسية يف 
مدينة كربالء(، اذ تم احتساب عدد الوحدات املشيدة يف كل حي سواء كانت منشطرة او غري منشطرة فضال 
عن القطع السكنية غري املشيدة لغاية عام 2019. لقد بلغ عدد الوحدات السكنية املنشطرة يف منطقة الدراسة 
الوحدة  السكنية وهي مساحة  الوحدات  تم دراسة عدد من اخلصائص هلذه  اجلزيرة. كام  )6822( يف قطاع 

السكنية، عدد الطوابق، تاريخ بناء الوحدة السكنية، حديقة املنزل، نوع االنشطار.

الكلامت املفتاحية: )االنشطار السكاين، نظم املعلومات اجلغرافية، خدمات البنى التحتية(.
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The properties of split housing units in the holy city of Karbala – Al-

Jazeera sector as a model

Prof.Dr.Prof.Dr.

Riyadh Kadhim Salman Al-JumailiZuhair Abdel-Wahhab Mohamed Al-Jawahry

College of Education / Karbala University
College of Education / Karbala 

University

 Abstract
The phenomenon of fission in housing units is one of the urban phenomena that have 

emerged recently in the holy city of Karbala as a result of many reasons، most notably the 
housing crisis، as this phenomenon has taken a clear challenge to the housing structure in terms 
of the large increase in population densities، which in turn led to pressure in the efficiency of 
the infrastructure services provided to these neighborhoods.

In this research، the field survey method was adopted in collecting data related to split 
housing units، as well as using aerial and satellite visuals of the region for the year 2019 AD. 
The number of residential neighborhoods covered in the study reached (15) out of (25) regular 
residential neighborhoods in Al-Jazeera sector (one of the main residential sectors in the city 
of Karbala)، as the number of constructed units in each neighborhood was calculated whether 
they were split or not split، as well as housing plots not constructed until 2019. The number of 
split housing units in the study area (Al-Jazeera sector) reached (6822). A number of properties 
of these housing units were also studied، which are the area of   the housing unit، the number of 
floors، the date of building the housing unit، the garden of the house، and the type of fission.

Key words: (population fission، geographic information systems، infrastructure services)
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المقدمة
يعد االستعامل السكني واخلدمي من االستعامالت 
يمكن  ال  بدوهنام  اذ  املدينة،  ضمن  املوجودة  املهمة 
صحيحة.  بصورة  اليومية  النشاطات  ممارسة  يتم  ان 
السكنية  االحياء  يمثل  السكني  االستعامل  عــادة 
تتكون من عدد  بدورها  املدينة وهي  املنترشة ضمن 
القطاعية  التصاميم  يف  املثبتة  السكنية  الوحدات  من 
معايري  وفق  املعنية  اجلهات  قبل  من  املعدة  السكنية 

ختطيطية مدروسة. 

الوحدات  مساحة  عىل  باالساس  تعتمد  وهذه 
تغيري حيصل  اي  وان  السكانية،  والكثافات  السكنية 
يف  ــاك  ارب حــدوث  إىل  سيؤدي  املعايري  هذه  ضمن 

اخلطط والربامج التخطيطية للمدينة)1(.

السكنية  الوحدات  توفري  يف  السكني  العجز  ان 
اجلهات  قبل  مــن  املــعــدة  )التصاميم  النظامية 
السكنية  االرايض  اسعار  وارتــفــاع  التخطيطية( 
إىل  الزمن  بمرور  سيؤدي  احلكومي،  الدعم  وقلة 
عىل  التجاوز  حيث  من  السكن  مشكالت  تفاقم 
االستعامالت االخرى من جهة وعىل تغيري مساحات 
الوحدات السكنية النظامية )موضوع الدراسة( وهذا 
ضمن  السكانية  الكثافات  زيــادة  إىل  يؤدي  بــدوره 
االحياء السكنية والتي سيكون تأثريها واضحًا عىل 

مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني)2(.

ان جلغرافية املدن دورًا واضحًا وملموسًا يف تنظيم 

استعامالت االرض احلرضية والتي تعتمد باألساس 
عىل دراسة الظاهر احلرضية والتجمعات العمرانية ملا 
يف  املوجودة  لألرس  واالستقرار  الراحة  بتوفري  خيدم 

االحياء السكنية. 

املختلفة  بأنواعها  احلرضية  اخلدمات  توفري  وان 
تعد من الرضوريات االساسية التي البد من توفريها 
للحفاظ عىل النشاط واملامرسات اليومية للمواطنني 

وبام حيقق اخلصوصية هلم)3(.

ان تغري الظروف السياسية واالقتصادية ألي بلد 
يؤثر بشكل مبارش او غري مبارش عىل جممل العوامل 
التنموية فيه، وقد حيصل تطور يف بعض االنشطة او 
قد حيصل تدهور يف البعض اآلخر جراء ذلك، فمثاًل 
بذلك  سيؤدي  لألرس  املعايش  املستوى  حتسن  عند 
إىل حتسني الوضع السكني سواء كان ذلك يف تطوير 
مناطق  عن  البحث  او  وحتديثها  السكنية  وحداهتم 
سكنية افضل وبام يتالءم مع مستوى الدخل هلم)4(. 

وفعاًل تم اجراء تغيري يف العراق بصورة عامة ويف 
اذ   )2003( عام  بعد  خاصة  بصورة  كربالء  مدينة 
ان التغيري السيايس الذي حصل يف نظام احلكم ادى 
عموم  يف  واملعايش  االقتصادي  الوضع  حتسني  إىل 
السكنية  الوحدات  بناء  عىل  الطلب  زاد  مما  البلد، 
تتالءم  ال  كانت  الزيادة  هذه  ولكن  حتسينها(  )او 
مركز  العقارات خصوصًا يف  اسعار  الزيادة يف   مع  
القريبة  السكنية  واالحياء  املقدسة  كربالء  مدينة  
االحياء  إىل  التوجه  االرس  اصحاب  جعل  مما  منها، 
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بدوره  ادى  وهذا  املدينة  اطراف  الواقعة يف  السكنية 
ارتفاع اسعار االرايض يف تلك االحياء مما  ايضًا إىل 
إىل  السكنية  االرايض  قطع  بتجزئة   املواطنني  دفع 
مساحات معظمها )100م2( اقل من مساحة القطعة 
يف  املثبتة  )200م2(  تكون  ما  غالبا  والتي  االصلية 
مع  يتناسب  وبام  هلا  السكنية  القطاعية  التصاميم 

مستوى الدخل هلم. 

واسع  بشكل  باالنتشار  اخذت  الظاهرة  هذه  ان 
عدد  ازداد  بحيث  كربالء  ملدينة  السكنية  االحياء  يف 
 )%30( بنسبة  االحياء  بعض  يف  السكنية  الوحدات 
عن العدد الكيل املثبت يف التصاميم القطاعية السكنية 

هلا. 

السكنية  الــوحــدات  عــدد  يف  الــزيــادة  هــذه  وان 
أدت بدورها إىل زيادة يف عدد السكان هلذه االحياء 
التحتية،  البنى  خدمات  عىل  الطلب  زيادة  وبالتايل 
وان هذه الزيادة اثرت بشكل واضح عىل كفاءة هذه 
استخدام  تم  والنوعية.  الكمية  حيث  من  اخلدمات 
برنامج نظم املعلومات اجلغرافية يف حتديد الوحدات 

السكنية املنشطرة.

اأهداف البحث
عن  النامجة  اخلصائص  معرفة  إىل  البحث  هيدف 
إنشطار الوحدات السكنية يف منطقة الدراسة وإجياد 
جغرايف  بأسلوب  الظاهرة  ملعاجلة  الناجحة  احللول 

ختطيطي.

م�شكلة البحث

البحث بسؤال مفاده، ما هو نمط  تتمثل مشكلة 
التوزيع اجلغرايف للمساكن املنشطرة؟ 

وماهي اخلصائص املتعلقة بتلك الوحدات؟ 

وما هو حجم هذه الظاهرة وبعدها املكاين؟ 

اذ اخذت هذه الظاهرة تشكل حتديا واضحا للبنية 
الوحدات  جعل  مما  اخلدمية  ومنظومتها  السكنية 

السكنية تفقد بعض من مميزاهتا البيئية واالجتامعية.

فر�شية البحث

واهلجرة(  الطبيعي  )النمو  السكانية  الزيادة  إن 
التي شهدهتا مدينة كربالء يف اآلونة األخرية والعجز 
املعايري  ذات  السكنية  الوحدات  توفري  يف  الكبري 
ظاهرة  إنتشار  يف  كبري  بشكل  ساهم  التخطيطية 

اإلنشطار السكني يف مدينة كربالء.

منهجية البحث

التحلييل  الوصفي  املنهج  عىل  الباحث  يعتمد 
لبيان  والتخطيطية  اإلحصائية  باألساليب  مستعينًا 

حجم الظاهرة وخصائصها.

الدرا�شات ال�شابقة

 Residential( السكني  بــاالنــشــطــار  يقصد 
)او  السكنية  االرض  قطعة  جتزئة  هو   )subdivision

ثانوية اخرى قد تكون مناصفة  تقسيمها( إىل اجزاء 
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سكنية  وحــدة  من  أكثر  ينتج  بحيث  ذلــك،  غري  او 
ملساحة االرض نفسها)5(. 

بينام يرى بعض الباحثني بان االنشطار السكني هو 
حتويل قطعة االرض السكنية الواحدة إىل عدة قطع 
ألغراض السكن ليسهل عملية البيع او التطوير)6(. 

وتعد هذه الظاهرة من الظواهر التي هلا اثار اجيابية 
مستوى  او  السكنية  االحياء  مستوى  عىل  وسلبية 
البلدان بسبب  يندر حدوثها يف معظم  املدينة، وهي 

السكنية  الوحدات  معظم  لبناء  فيها  املتبع  النظام  ان 
هو البناء العمودي )العامرات السكنية( واملجمعات 
دراسات  احلصول عىل  عملية  وهذا جعل  السكنية، 
مشابه قليلة جدا فضاًل عن ان هذه الظاهرة جديدة 
يف العراق وقد اغفلت الدراسات مدى امهيته. ولكن 
وان  منها  يسري  جزء  عىل  احلصول  تم  فقد  ذلك  مع 
معظمها تتعلق بداخل العراق والتي تناولت الظاهرة 

بطرق واساليب وادوات خمتلفة. 

جدول )1( الدرا�شات التي تناولت ظاهرة الن�شطار ال�شكني

ت
اسم 

الباحث
عنوان الدراسة

المتغيرات 
المستخدمة في 

الدراسة
أهم ما توصلت إليه الدراسات

1

غانـم 
صـاحب 

عبـد 
الكابي

التحليل المكاني 
النشطار الوحدات 
السكنية وأثره في 

الخدمات العامة مدينة 
الكوفة انموذجًا

أطروحة دكتوراه 
2019/ جامعة 

الكوفة/ كلية االداب

-مدينة الكوفة 
القديمة

- الشوارع 
التجارية

1- بلغ معدل االنشطار في مدينة الكوفة نسبة 54% خصوصا في 
االحياء الحديثة

2-برز االنشطار السكني بشكل كبير بعد عام 2003 

3- كان االنشطار له تأثير على نقص في خدمات البنى 
االجتماعية والفنية المتمثلة برياض األطفال والمدارس بأنواعها 

المختلفة والمراكز الصحية، والماء والمجاري

4- العامل االجتماعي واالقتصادي له دور في عملية االنشطار

2
أ. د. سناء 

ساطع 
عباس،

 بحث مؤثرات إعادة 
اإلفراز السكني دراسة 
تحليلية لمنطقة شارع 

فلسطين 2006-
2010 المجلة العراقية 

للهندسة المعمارية، 
العدد22 /2011

 منطقة شارع 
فلسطين

1- إعادة إفراز األراضي وتوزيع القطع السكنية لسد حاجة 
الطلب السكني

2- إن االنشطار السكني لم يهتم بإبعاد ومساحات القطع 
السكنية

3- العديد من االفرازات ليست أصولية ومخالف لضوابط 
التخطيط العمراني

4- حصول ارتفاع واضح في الكثافات السكانية

5- تغيير صنف بعض القطع من سكني إلى تجاري
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3

م.م سالي 

عدنان عبد 

المنعم،

 بحث إعادة فرز 

وتقسيم الوحدات 

السكنية وأثرها 

االجتماعي 

والعمراني(، مجلة 

المخطط والتنمية، 

العدد 37 /2018

محلة سكنية 

نموذجية

تأثير ايجابي:

1- تمكن األسر من ذوي الدخل المحدود من بيع جزء من 

عقارهم لتحسين مستواهم المادي او لتحسين المنزل

2- االنشطار السكني يؤدي إلى ظهور وحدات سكنية ذات 

مساحات أصغر تساعد األسر ذوي الدخل المحدود على 

شراءها

تأثير سلبي:

3- الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة تؤثر سلبًا 

على الجانب النفسي لأفراد 

4- االنشطار السكني يؤدي إلى زيادة الكثافات السكانية 

والضغط على خدمات البنى التحتية

4
أ.م. د جمال 

باقر مطلك

بحث دراسة تحليلية 

في ظاهرة تقسيم 

الوحدة السكنية محلة 

409 الكاظمية، مجلة 

المخطط والتنمية، 

العدد 28 في 2013 

محلة سكنية في 

بغداد الجديدة

1- ان االنشطار السكني يساهم في زيادة الرصيد السكني

2- انخفاض مساحات البناء للوحدات السكنية

3- زيادة غير محسوبة في عدد السكان

4- حصول تغيرات في مستوى البيئة السكنية

5

  Erin A.

 Hopkins،

 Assistant

Professor

  The Impact

 of Community

 Associations

 on Residential

 Property

Values

  November

2015

 An

 analytical

 study of

  Community

Associations

الجمعيات المجتمعية لها دور ايجابي ومهم في:

1- توفير السكن المائم لُاسر 

2- تقليل كلف البناء المؤثرة على االُسر 

3- المحافظة على خدمات البنى التحتية

المصدر: الباحث اعتمادًا على الدراسات المذكورة أعاه
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يمكن  ما  اهم  اجيــاز  يمكن  ــدول  اجل خالل  من 
التوصل اليه هو ان:

ان ظاهرة االنشطار السكني يف العراق ازدادت . 1
بشكل واضح بعد عام )2003(

كفاءة . 2 يف  سلبي  تأثري  له  السكني  االنشطار 
)رياض  املتمثلة  والفنية  االجتامعية  اخلدمات 
واملراكز  املختلفة  بأنواعها  واملدارس  األطفال 

الصحية، املاء واملجاري، الكهرباء( 
يف . 3 سامهت  واقتصادية  اجتامعية  عوامل  هناك 

عملية االنشطار السكني 
لضوابط . 4 خمالف  السكني  االنشطار  معظم 

التخطيط العمراين املتعلقة باملساحات
االنشطار السكني يساهم يف سد العجز السكني . 5

وخصوصا لاُلرس ذات الدخل املحدود
مهم . 6 دور  هلا  التعاونية  االسكانية  اجلمعيات 

املطابقة  النظامية  السكنية  الوحدات  توفري  يف 
لضوابط التخطيط العمراين

الكثافات . 7 زيادة  يف  يساهم  السكني  االنشطار 
مدروس  غري  بشكل  السكنية  لالحياء  السكانية 

مما يولد ضغطًا عىل خدمات البنى التحتية.

خ�شائ�ض الوحدات ال�شكنية المن�شطرة في 
مدينة كربالء

اول: طبيعة الموقع

بعد  وعىل  العراق  وسط  يف  كربالء  حمافظة  تقع 
بغداد،  مدينة  غــرب  جنوب  تقريبًا  كم   )100(
مدينة  اما  االدارية.  الوحدات  من  عدد  من  وتتكون 
كربالء املقدسة فيحدها من الرشق قضائي احلسينية 

واهلندية ومن الغرب واجلنوب: االرايض الصحراوية 
املدينة  تعد   ،)1( خارطة  احلر،  قضاء  الشامل:  ومن 
بنشاط  وتتمتع  املحافظة  يف  الرئيس  االداري  املركز 
ارتفاع  عىل  ساعد  وهذا  سياحي   - ديني  اقتصادي 
وتبلغ  فيها.  السكنية  والوحدات  االرايض  اسعار 

مساحتها )12117.8( هكتار)7(.

ثانيًا: الأحياء ال�شكنية في مدينة كربالء

بلغ عدد األحياء السكنية يف املدينة بحدود )80( 
حي سكني )إفراز رسمي وغري رسمي( لعام 2019 
وهي موزعة ضمن ثالثة قطاعات سكنية رئيسية يف 

املدينة )خريطة ملحق1( وهي:

قطاع املدينة القديمة )مركز املدينة(. 1
قطاع احليدرية. 2
قطاع اجلزيرة. 3

اجلزيرة  قطاع  عىل  الرتكيز  سيتم  البحث  هذا  يف 
لكونه أكرب القطاعات السكنية يف مدينة كربالء فضاًل 
من  أكرب  فيها  السكني  االنشطار  حاالت  ظهور  عن 

القطاعني السكنيني اآلخرين.

اجلنوبية  ــزاء  االج يف  السكني  القطاع  هذا  يقع 
هذا  ويضم  كربالء،  مدينة  من  الغربية  واجلنوبية 
البلدية(.  القطاع )25( حيا رسميا )املفرزة من قبل 
السبعينيات  يف  السكنية  القطع  بتوزيع  البدء  تم 
آنذاك،  املايض  القرن  من  والتسعينيات  والثامنينيات 
املنشطرة  السكنية  الوحدات  عدد  حتديد  ايضًا  وتم 
جدول   .)2( خريطة  املشيدة  وغري  املنشطرة  وغري 

.)2(
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خارطة )1( خارطة العراق الدارية لعام 2019

المصدر: جمهورية العراق، وزارة البلديات واالسكان، المديرية العامة للتخطيط العمراني، مديرية التخطيط العمراني في 
كرباء
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خريطة )2( التوزيع المكاني لالأحياء ال�شكنية في قطاع الجزيرة لعام 2019

المصدر: الباحث باإلعتماد على خريطة القطاعات السكنية لمدينة كرباء لسنة 2001
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جدول )2( الحياء ال�شكنية �شمن قطاع الجزيرة لعام 2019

الحي السكنيت
الكثافة السكانية

)فرد/هكتار( *
الحي السكنيتالماحظات 

الكثافة 
السكانية

)فرد/هكتار(

الماحظات

222.3الكرار14خارج عّينة الدراسة264.2البناء الجاهز1
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

88.4الرسالة 15خارج عّينة الدراسة45.7الفارس2
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

145.3الوفاء16خارج عّينة الدراسة25.3السجناء3
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

51.7المياد17خارج عّينة الدراسة21.2الشهادة4
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

18خارج عّينة الدراسة23.4القدس 5
االسكان 
العسكري

34.7
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

36.2االطارات 19خارج عّينة الدراسة25.6ملحق الفارس6
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

289.3شهداء الموظفين20خارج عّينة الدراسة21.1النضال7
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

118.1السام 21خارج عّينة الدراسة24.6المهندسين8
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

281.0االطباء22خارج عّينة الدراسة56.2االمن الداخلي9
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

104.2التحدي23خارج عّينة الدراسة11.4البلديات10
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

259.6االمام علي11
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة
122.3الصمود24

187.4ملحق التعاون12
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة
119.2التعاون25

ضمن عّينة منطقة 
الدراسة

141.9النصر13
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

بيانات محافظة كرباء، قائممقامية قضاء كرباء، قائمة المخاتير2019،  الباحث باالعتماد على  )*( المصدر من عمل 
بيانات غير منشورة
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يف  سكنيًا  حيًا   )15( اختيار  تم  البحث  هذا  يف 
االحياء  وهــذه  حيًا   )25( جمموع  من  القطاع  هذا 
اإلسكان  )امليالد،  القطاع  جنوب  منها  البعض  يقع 
يف  يقع  وبعضها  اإلطـــارات(  الــوفــاء،  العسكري، 
ملحق  التعاون،  الرسالة،  )النرص،  القطاع  وسط 
يقع  االخري  واجلزء  عيل(  االمام  الكرار،  التعاون، 
الصمود،  التحدي،  املوظفني  )شهداء  القطاع  شامل 

السالم، االطباء(. 

هلذه  السكنية  الــوحــدات  مساحات  اغلب  ان 
منها  البعض  وان  مربع،  مرت   )200( هي  االحياء 
حيتوي عىل مساحات أكثر من )200( م2 والتي غالبا 
عىل  التفصيل  من  بيشء  نقف  وسوف  ركنية.  تكون 
ظاهرة االنشطار السكني يف بعض االحياء السكنية 

هلذا القطاع.

تم االعتامد عىل الصورة اجلوية لعام 2019 ملنطقة 
الدراسة يف حتديد الوحدات السكنية املنشطرة وغري 
شمل  وقد  امليدانية،  املسوحات  عن  فضاًل  املنشطرة 
البحث الوحدات السكنية مجيعها يف منطقة الدراسة 
أي نسبة )100%( جدول )3(، جدول )4( يتضح 
املشيدة  السكنية  الوحدات  من   )%50.6( ان  منه 
وان )%16.5(  منشطرة،  اجلزيرة هي غري  قطاع  يف 
التصميم  يف  املثبتة  السكنية  الوحدات  جمموع  من 
بلغت  بينام  منشطرة.  السكنية هي  القطاعي لألحياء 
السكنية هي  الوحدات  نسبة )32.8%( من جمموع 

غري مشيدة. خريطة ملحق)2(

ثالثًا: خ�شائ�ض الوحدات ال�شكنية المن�شطرة 

في منطقة الدرا�شة

يمثل السكن املرتكز الثالث لالنسان بعد متطلب 
املكان  عىل  السكن  مفهوم  يطلق  وامللبس،اذ  املأكل 
الذي يوفر الراحة واهلدوء واخلصوصية واالستقرار 
اخلصائص  هذه  حيقق  ال  الذي  املكان  لسكانه،اما 
شكل  االحــوال.لــذا  من  حال  بأي  مسكنًا  يعد  ال 
ابعادًا  ودالالته  معانيه  بكل  احلديث  السكن  مفهوم 
املالئمة  السكنية  للبيئة  جديدة  خدمية  ومتطلبات 
خصائص  وفق  السكنية  واالحياء  املباين  وتصميم 
مضامني  ذات  اجتامعية  وحتى  وهندسية  جغرافية 

تتعلق بالسكان ومتطلباهتم احلرضية)8(.

صفة  باتت  املالئم  املسكن  خصائص  فقدان  ان 
مرافقة هلذا النوع من السكن الذي سنحاول الوقوف 
عىل خصائصه يف هذا البحث، لقد تم توزيع استامرات 
استبانة بنسبة )10%( من جمموع الوحدات السكنية 
هي  اخلصائص  وهذه  الدراسة.  منطقة  يف  املنشطرة 

كالتايل:

مساحة الوحدة السكنية املنشطرة. 1

ــادة  وزي السكنية  الــوحــدات  اسعار  ارتفاع  ان 
العجز السكني جعل االرس تلجأ إىل بناء الوحدات 
السكنية حتى لو كانت مساحاهتا صغرية )منشطرة( 
تكون  ان  املهم  املالئمة،  السكنية  املعايري  إىل  وتفتقر 
لدهيا وحدة سكنية تسكن فيها وهذا ما تم مالحظته 
نسبة  ان  منه  يتضح   .)5( الدراسة،جدول  منطقة  يف 
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جدول )3( عدد الوحدات ال�شكنية الناتجة من الن�شطار لكل حي �شكني في قطاع الجزيرة 
وبح�شب الحياء ال�شكنية المختارة لعام 2019م

اسم الحي السكنيت

الوحدات السكنية 
المصممة حسب 
التصميم القطاعي

الوحدات السكنية المبنية حاليا التي 
مساحتها حسب المخطط القطاعي

غير المنشطرة

الوحدات السكنية 
المنشطرة حاليا من 

المصممة

القطع السكنية غير 
المشيدة )الرصيد 

السكني(
%العدد%العدد%العددالعدد

)26.8%(540)29.4%(43.8592%2013881الوفاء1
)30.1%(510)31.2%(38.7529%1696657السام2
)56.2%(1202)20.1%(23.7429%2140509االطارات3
)59.8%(1317)18.9%(21.3417%2201467المياد4
)46.0%(679)23.1%(30.9340%1475456الرسالة5
)73.8%(1489)11.7%(14.5236%2018293االسكان العسكري6
)21.3%(195)22.6%(56.1207%916514االطباء7
)7.3%(83 )12.5%(80.2141%1132908النصر8
)35.0%(288)16.0%(49.0131%823404الصمود9

10
الكرار )شهداء سيف 

سعد(
19851822%91.8107)%5.4(56)%2.8(

)2.0%(21)9.8%(88.1105%1065939سيف سعد )االمام علي(11
)16.8%(227)7.2%(76.097%13501026التحدي12
)12.7%(27 24.6%(62.752%212133ملحق التعاون13
)7.8%(73)1.6%(90.615%948860شهداء الموظفين14
8.9%2.156%89.013%626557التعاون15

المصدر: الباحث اعتمادًا على المسوحات الميدانية وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية .

جدول )4(  عدد الوحدات ال�شكنية الكلية الناتجة من الن�شطار والر�شيد ال�شكني في قطاع 
الجزيرة لعام 2019

ت
اسم 

القطاع

الوحدات السكنية 
الكلية المثبتة في 
التصميم القطاعي

الوحدات السكنية المبنية حاليا 
التي مساحتها حسب المخطط 

القطاعي )غير المنشطرة(

الوحدات السكنية 
الكلية المنشطرة من 
التصميم القطاعي 

الوحدات السكنية 
الكلية الناتجة من 

االنشطار

الوحدات غير 
المشيدة )الرصيد 

السكني(

العدد العدد
النسبة 
المئوية

العدد 
النسبة 
المئوية

العدد العدد
النسبة 
المئوية 

32.8%16.568226763%50.63411%2060010426الجزيرة 1

المصدر: الباحث اعتمادا على المسوحات الميدانية وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية
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سكنية  وحــدات  يف  تسكن  االرس  من   )%91.6(
منشطرة مساحتها )100 م2( فام دون  وهذه منترشة 
املوجودة يف قطاع  السكنية  االحياء  بشكل واسع يف 
امليالد(كون  االطــارات،  السالم،  )الوفاء،  اجلزيرة 
هذه االحياء السكنية فتية وحديثة مقارنة مع االحياء 
تسكن   )%7.9( احليدرية،وان  قطاع  يف  السكنية 

بني  مساحتها  ترتاوح  منشطرة  سكنية   وحدات  يف 
حي  يف  اكرب  بشكل  ترتكز  وهي  )101-200م2( 
)احلسني، املعلمني، االمام عيل( كون املساحة االصلية 
هلذه الوحدات السكنية اكرب من )400م2(،اما النسبة 
من  اكرب  سكنية  وحدات  يف  تسكن  فهي   )%0.5(

)200 م2(، الشكل )1(.

المصدر: الباحث اعتمادًا على تحليل بيانات المسوحات الميدانية.

جدول )5(  ت�شنيف م�شاحات الوحدات ال�شكنية المن�شطرة في منطقة الدرا�شة لعام 2019

اسم الحي السكنيت
عدد الوحدات السكنية )عدد االستمارات( 

المشمولة بالمسح الميداني )%10(

مساحة الوحدة السكنية )م2(

اكثر من 101200-100200 فما دون

686530الرسالة1

11911180الوفاء2

221750الكرار3

111010ملحق التعاون4

282440النصر5

413830االطباء6

221462سيف سعد )االمام علي(7

3111التعاون8

1069970السام9

262420الصمود10

191810التحدي11

3300شهداء الموظفين12

837940المياد13

474250االسكان العسكري14

868240االطارات15

684المجموع
627

%91.6

54

%7.9

3

%0.5
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المصدر: الباحث اعتمادًا على تحليل بيانات جدول 
.)5(

�شكل )1( ت�شنيف م�شاحات الوحدات ال�شكنية 
المن�شطرة في منطقة الدرا�شة لعام 2019

عدد الوحدات السكنية املنشطرة. 2

ــداين يف االحــيــاء  ــي وجــد مــن خــالل املــســح امل
التي  السكنية  الوحدات  ان  الدراسة  ملنطقة  السكنية 
وكل  جزأين  إىل  انشطرت  قد  م2(   200( مساحتها 
جزء مساحته  )100 م2( حيث بلغت النسبة املئوية 
مساحاهتا  التي  السكنية  الوحدات  بينام   ،)%98.9(
ثالثة  إىل  انشطرت  قــد  )600،400،300م2( 

اقسام  بلغت نسبتها )1.1%( وهذه ظهرت بشكل 
 ،)6( جدول  والتعاون،  عيل  االمام  حي  يف  اوضح 
املساحة  كامل  استغالل  بسبب  وذلك  شكل)2(. 

للوحدة السكنية الرتفاع اسعارها. صورة )1(.

جدول )6( عدد الوحدات ال�شكنية المن�شطرة 
من القطعة ال�شلية في منطقة الدرا�شة لعام 

2019

التسلسل
اسم 

الحي 
السكني

عدد الوحدات 
السكنية )عدد 
االستمارات( 

المشمولة 
بالمسح 
الميداني 
)%10(

عدد الوحدات 
المنشطرة من 
القطعة االصلية

ثاثةاثنان

68680الرسالة1
1191190الوفاء2
22220الكرار3

4
ملحق 
التعاون

11110

28280النصر5
41410االطباء6

7

سيف 
سعد 

)االمام 
علي(

22184

312التعاون8
1061060السام9

26260الصمود10
19190التحدي11

12
شهداء 

الموظفين
321

83830المياد13
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14
االسكان 
العسكري

47470

86860االطارات15

المجموع
684677

%98.9

7

%1.1

المصدر: الباحث اعتمادًا على تحليل بيانات المسوحات 
الميدانية.

�شورة )1( ان�شطار الوحدة ال�شكنية ال�شلية 
اإلى ثالث وحدات �شكنية من�شطرة في حي 
�شباط ال�شرة لمنطقة الدرا�شة لعام 2019

التقطت الصورة بتاريخ 2019/11/15

عدد الطوابق. 3

نظرا لصغر مساحات الوحدات السكنية املنشطرة 
افراد  اعداد  وارتفاع  100م2(  اغلبها  يرتاوح  )التي 
اسعار  وارتــفــاع  تقريبًا(  ــراد  اف  6 )املعدل  االرسة 
القطع السكنية شجع اصحاب االرس من بناء طابق 
نسبة  ان  نجد  لذا  العدد،  هذا  يستوعب  بحيث  ثاين 
تم  قد  املنشطرة  السكنية  الوحدات  من   )%60.8(
فيها بناء طابق ثاين وهذه احلالة واضحة ملعظم احياء 
الوحدات  من   )%39.2( نسبة  الدراسة،اما  منطقة 
السكنية فهي ذات طابق واحد حاليًا، جدول )7(، 

شكل )3( صورة )2(، صورة )3(.

جدول  بيانات  تحليل  على  اعتمادًا  الباحث  المصدر: 
.)6(

�شكل )2( عدد الوحدات ال�شكنية المن�شطرة 
من القطعة ال�شلية في منطقة الدرا�شة لعام 

2019
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التسلسل
اسم 

الحي 
السكني

عدد الوحدات 
السكنية )عدد 
االستمارات( 

المشمولة 
بالمسح 
الميداني 
)%10(

عدد الطوابق

اثنانواحد

682840الرسالة10
1194970الوفاء11
22913الكرار12

13
ملحق 
التعاون

1147

28721النصر14
411625االطباء15

16

سيف 
سعد 

)االمام 
علي(

22715

303التعاون17
1064165السام18
26917الصمود19
19811التحدي20

21
شهداء 

الموظفين
312

833251المياد22

23
االسكان 
العسكري

471928

863848االطارات24

المجموع
684268

%39.2

416

%60.8

المصدر: الباحث اعتمادًا على المسوحات الميدانية.

جدول  بيانات  تحليل  على  اعتمادًا  الباحث  المصدر: 
.)7(

جدول )7( عدد الطوابق في الوحدات ال�شكنية 
المن�شطرة لمنطقة الدرا�شة لعام 2019

�شكل )2( عدد الطوابق في الوحدات ال�شكنية 
المن�شطرة في منطقة الدرا�شة لعام 2019
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�شورة )2( وحدات �شكنية ذات طابق واحد في حي الميالد لمنطقة الدرا�شة لعام 2019

التقطت الصور بتاريخ 2019/11/15.

التقطت الصور بتاريخ 2019/11/4.

�شورة )3( وحدات �شكنية ذات طابقين في حي الر�شالة لمنطقة الدرا�شة لعام 2019
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تاريخ بناء الوحدة السكنية املنشطرة. 4

هناك اسباب متعددة جتعل االرُس تنتقل من مكان 
إىل آخر ضمن املدينة، ومن هذه االسباب هو العامل 
عملية  يف  االسباب  اهم  أحد  يعد  اذ  االقتصادي 
مع  السكنية  الوحدات  أسعار  يتالءم  وبام  االنتقال 

االمكانيات املادية هلذه االرُس)9(. 

 )%92.6( ان  الــدراســة  منطقة  يف  وجــد  فقد 
اجلديدة  السكنية  الوحدات  ببناء  قامت  االرُس  من 
ان  اذ  اليها،  وانتقلت   )2003( عام  بعد  املنشطرة 
بمستوى  يكن  مل  لاُلرس  الدخل  التحسن يف مستوى 
ارتفاع اسعار الوحدات السكنية بحيث يستطيع بناء 
وحدة سكنية ذات مساحة أكرب )غري منشطرة(، بينام 
كانت هذه الظاهرة قبل عام 2003 قليلة )بسبب قلة 
نسبتها  بلغت  اذ  ُاخــرى(  واسباب  الدخل  مستوى 
دراسة ظاهرة  لقد وجد يف  )7.4%(، جدول )8(، 
ان   2019 عام  الكوفة  قضاء  يف  السكني  االنشطار 

هذه الظاهرة ايضًا انترشت بعد عام 2003)10(.

جدول )8( تاريخ بناء الوحدات ال�شكنية 
المن�شطرة في منطقة الدرا�شة لعام 2019

التسلسل
اسم 

الحي 
السكني

عدد 
الوحدات 

السكنية )عدد 
االستمارات( 

المشمولة 
بالمسح 
الميداني 
)%10(

تاريخ االنشطار

قبل 
عام2003

عام 
 2003
وبعدها

68365الرسالة10
1197112الوفاء11
22418الكرار12

13
ملحق 
التعاون

1147

28523النصر14
41041االطباء15

16

سيف 
سعد 

)االمام 
علي(

22220

303التعاون17
1061591السام18
26224الصمود19
19415التحدي20

21
شهداء 

الموظفين
303

83281المياد22

23
االسكان 
العسكري

47047

86284االطارات24

684المجموع
50

%7.4
634

%92.6

المصدر: الباحث اعتمادًا على المسوحات الميدانية.
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حديقة املنزل. 5

تعد احلديقة يف املنزل إحدى العنارص األساسية، إذ 
تتميز بالعديد من الفوائد البيئية والرتوحيية واجلاملية، 
اذ تساهم يف تنقية اجلو من امللوثات واالتربة وتقليل 
شدة الرياح فضاًل عن توفري اماكن هادئة وآمنة للعب 
االطفال، كام اهنا تساهم يف اضافة مجالية للمنزل)11(. 

السكنية  ــدات  ــوح ال مــســاحــات  لصغر  نــظــرًا 
االرُس  اصحاب  جعل  اسعارها  وارتفاع  املنشطرة 
تستغل  كل مساحة الوحدة السكنية يف البناء وعدم 
توفري حديقة للمنزل مما جعل هذه الظاهرة تنترش يف 
االحياء السكنية احلديثة وحتى القديمة،اذ يتضح ان 
االحياء القديمة التي فيها حدائق مثل حي )احلسني، 
معظمها  ازالة  تم  قد  االرسة،املوظفني...(  التعاون، 
وبناء وحدات سكنية بدالً عنها، ومن خالل عملية 
املنشطرة  السكنية  الوحدات  ان  وجد  امليداين  املسح 
التي ال حتتوي عىل حديقة بلغت نسبتها )%99.7( 
اجلديدة  السكنية  االحياء  يف  اكــرب  بصور  وترتكز 
)امليالد، االسكان العسكري، االطارات،...( جدول 
)9(، شكل )3( من هنا نستنتج اختفاء الغطاء النبايت 
بشكل كبري عن الوحدات السكنية مما له من تأثريات 

بيئية ايضًا. صورة )4(.

جدول )9( عدد الحدائق في الوحدات 
ال�شكنية المن�شطرة في منطقة الدرا�شة لعام 

2019

التسلسل
اسم 

الحي 
السكني

عدد الوحدات 
السكنية )عدد 
االستمارات( 

المشمولة 
بالمسح 
الميداني 
)%10(

هل توجد حديقة 
في المسكن

كانعم

68068الرسالة10

1190119الوفاء11

22022الكرار12

13
ملحق 
التعاون

11011

28028النصر14

41041االطباء15

16

سيف 
سعد 

)االمام 
علي(

22121

312التعاون17

1060106السام18

26026الصمود19

19019التحدي20

21
شهداء 

الموظفين
303

83083المياد22

23
االسكان 
العسكري

47047

86086االطارات24
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المجموع
6842

%0.3

682

%99.7

المصدر: الباحث اعتمادًا على المسوحات الميدانية.

�شكل )3( عدد الحدائق في الوحدات ال�شكنية 
المن�شطرة في منطقة الدرا�شة لعام 2019

نوع االنشطار. 6

)أي  االفــقــي  السكني   االنــشــطــار  ــاع  ش لقد 
اكثر   او  جزأين  إىل  االصلية  السكنية  القطعة  جتزئة 
منطقة  يف  متجاورتني(  سكنيتني  وحدتني  وبناء 
نسبته   ان  امليداين  املسح  خالل  من  وجد  اذ  الدراسة 
بلغت)96%( من جمموع الوحدات السكنية املنشطرة 
االرُس  اصحاب  من  الظاهرة  هلذه  االستفسار  وعند 
ملكية  يف  القانونية  حقوقهم  لضامن  هو  أوضحوا 
الوحدة السكنية حيث يتم ادراج اسم مالك الوحدة 
يف  االصلية  الدار  مالك  اسم  مع  املنشطرة  السكنية 
جهة  من  جهة،اما  من  هذا  العقاري  التسجيل  سند 
اخرى هو لسهولة وافضلية ان يكون مدخل الوحدة 
السالمل  خالل  من  وليس  مستقاًل  ارضيًا  السكنية 
ذلك،  يؤيد  الباحث  وان  الثاين  الطابق  إىل  املؤدية 
خالله  من  يظهر  حيث   )4( شكل   ،)10( جــدول 
ان االحياء السكنية التي ظهر فيها االنشطار االفقي 
بشكل كبري هي )احلسني، املعلمني،الرسالة، الوفاء، 

جدول  بيانات  تحليل  على  اعتمادًا  الباحث  المصدر: 
.)9(

�شورة )4( اختفاء الحدائق المنزلية من الوحدات 
ال�شكنية في حي الن�شر لمنطقة الدرا�شة لعام 2019

التقطت الصور بتاريخ 2019/11/15.
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العسكري،  االســكــان  املــيــالد،  الــســالم،  االطــبــاء، 
االطارات( حيث بلغت نسبتها)96%(، صورة )5(، 

صورة )6(، صورة )7(.

جدول )10( نوع الن�شطار ال�شكني في منطقة 
الدرا�شة في منطقة الدرا�شة لعام 2019

ت
اسم 

الحي 
السكني

عدد الوحدات 
السكنية )عدد 
االستمارات( 

المشمولة 
بالمسح 
الميداني 
)%10(

نوع االنشطار

عموديافقي

68662الرسالة10
1191154الوفاء11
22211الكرار12

13
ملحق 
التعاون

11110

28262النصر14
41401االطباء15

16

سيف 
سعد 

)االمام 
علي(

22202

330التعاون17
1061015السام18
26251الصمود19
19190التحدي20

21
شهداء 

الموظفين
330

83812المياد22

23
االسكان 
العسكري

47452

86815االطارات24

684المجموع
657
%96

27
%4

المصدر: الباحث اعتمادًا على المسوحات الميدانية.

�شكل )4( نوع الن�شطار ال�شكني في منطقة 
الدرا�شة لعام 2019

جدول  بيانات  تحليل  على  اعتمادًا  الباحث  المصدر: 
.)10(
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�شورة )5( ان�شطار عمودي للوحدة ال�شكنية في حي البلدية لمنطقة 
الدرا�شة لعام 2019

التقطت الصور بتاريخ 2019/11/4.

�شورة )6( ان�شطار عمودي للوحدات ال�شكنية في احياء )الوفاء، الميالد، الر�شالة( لمنطقة الدرا�شة 
لعام2019

التقطت الصور بتاريخ 2019/11/4.
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�شورة )7( ان�شطار افقي للوحدات ال�شكنية في حي الر�شالة لمنطقة الدرا�شة لعام 2019

التقطت الصور بتاريخ 2019/11/15.

ال�شتنتاجات والتو�شيات

ال�شتنتاجات:

الوحدات . 1 ببناء  ان )92.6%( من االرُس قامت 
 )2003( عام  بعد  املنشطرة  اجلديدة  السكنية 
وانتقلت اليها، مما يدل عىل ان ظاهرة االنشطار 
عام  بعد  جدًا  كبري  بشكل  ازدادت  السكني 

.)2003(
السكنية . 2 الوحدات  من   )%60.8( نسبة  ان 

بناء طابق ثاين وهذه احلالة  فيها  املنشطرة قد تم 
نسبة  اما  الدراسة،  منطقة  أحياء  ملعظم  واضحة 
ذات  فهي  السكنية  الوحدات  من   )%39.2(

طابق واحد حاليا.
حتتوي . 3 ال  التي  املنشطرة  السكنية  الوحدات  ان 

وترتكز   )%99.7( نسبتها  بلغت  حديقة  عىل 
بصور اكرب يف االحياء السكنية اجلديدة )امليالد، 

االسكان العسكري،االطارات،...(.
التي . 4 املنشطرة هي  السكنية  الوحدات  اغلب  ان 

إىل  انشطرت  قد  م2(   200( مساحتها  بلغت 
حيث  م2(   100( مساحته   قسم  وكل  قسمني 
بينام الوحدات  النسبة املئوية )%98.9(،  بلغت 
 600،400،300( مساحاهتا  التي  السكنية 
بلغت نسبتها  اقسام   انشطرت إىل ثالثة  م2( قد 

)%1.1(
ان النسبة الغالبة من االنشطار السكني املوجودة . 5

االفقي  النوع  من  هي  الدراسة  منطقة  ضمن 
الوحدات  جمموع  من   )%96( بلغت  حيث 
انشطار  هي   )%4( نسبة  بينام  املنشطرة  السكنية 
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هلم  يكون  ان  اصحاهبا  لرغبة  وذلك  عمودي، 
مدخل خاص اريض.

التو�شيات:

هنائيا . 1 االصولية  املوافقات  واعطاء  السامح  عدم 
السكنية  السكنية يف االحياء  الوحدات  بانشطار 
م2(   200 من  )اكرب  كبرية  مساحات  تضم  التي 
للوحدات السكنية من اجل احلفاظ عىل احلدائق 

املوجودة فيها وبيئة احلي السكني. 
الوحدات . 2 بمساحات  النظر  اعادة  رضورة 

قبل  من  مستقباًل  توزيعها  يتم  التي  السكنية 
املساحة )200 م2(  ان تكون  فبدال من  الدولة، 
وبأبعاد  )150م2(  إىل  يقلل  )10*20م(  بأبعاد 
ألهنا  املساحة  تقسيم  من  للحد  )7.5*20م( 
لصعوبة  )3.5م(  إىل  الواجهة  شطر  من  متنع 

االيفاء بمتطلبات الوحدة السكنية.
السكنية . 3 االرايض  بتوزيع  املعنية  اجلهات  قيام 

باستمرار للحد من ظاهرة االنشطار السكني اذ 
اهنا ختضع ملبدأ العرض والطلب.

قيام احلكومة بتوفري او دعم أسعار املواد االنشائية . 4
السكنية من اجل  الوحدات  بناء  التي تدخل يف 
يف  سابقًا  به  معمول  كان  كام  البناء  كلف  تقليل 

السبعينات والثامنينات من القرن املايض.
االفقية . 5 السكنية  الوحدات  ببناء  احلكومة  قيام 

والتي  السكن  ازمة  من  تقلل  لكي  العمودية  او 
االنشطار  ظاهرة  من  احلد  يف  لتسهم  بدورها 

السكني.

الملحق )1(:

خريطة القطاعات ال�شكنية الرئي�شية في 
مدينة كربالء لعام 2019
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الملحق )2(:

خريطة الوحدات ال�شكنية المن�شطرة وغير 
المن�شطرة في منطقة الدرا�شة لعام 2019

الميدانية  المسوحات  على  اعتمادًا  الباحث  المصدر: 
وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية.

الهوام�ض
غنيم، عثامن حممد، " معايري التخطيط فلسفتها وانواعها ( 1)

التخطيط  جمال  يف  وتطبيقاهتا  اعدادها  ومنهجية 
والتوزيع، عامن 2011،  للنرش  الصفاء  دار  العمراين، 

ص76.

دار ( 2) اخلدمات"،  "جغرافيا  فؤاد،  غضبان،  بن 
عامن،  والتوزيع،  للنرش  العلمية  اليازوري 

اململكة االردنية، - 2013، ص117.

اخلدمات، ( 3) جغرافية  دبس،  شعبان  ممدوح 
منشورات جامعة دمشق، 2006، ص143. 

سياسات ( 4) االسكان   " فاضل،  صباح  الرمحاين، 
والتوزيع، عامن،  للنرش  اجلامد  دار   ،" وختطيط 

االردن، - 2011.
والقرى، ( 5) املدن  ختطيط  حيدر،  عباس  فاروق 

املعارف، اإلسكندرية، مرص، 2003م،  منشأة 
ص24.

االفراز ( 6) إعادة  مؤثرات  عباس،  ساطع  سناء 
فلسطني،  شارع  ملنطقة  حتليلية  دراسة 
اجلامعة  املعامرية،  اهلندسية  العراقية  املجلة 

التكنولوجية، العدد 24، 2011م، ص14.
واالسكان، ( 7) البلديات  وزارة  العراق،  مجهورية 

مديرية  العمراين،  للتخطيط  العامة  املديرية 
التخطيط العمراين يف مدينة كربالء.

التخطيط ( 8) يف  دراسات  عفيفي،  الدين  كام  امحد 
العمراين، ط1،العني،1988،ص162.

وآخرون، ( 9) السعدي  صالح  حممد  سعدي 
جغرافية اإلسكان، املصدر السابق، ص203.

الكاليب، غانم صاحب عبد، مصدر سابق، ( 10)
ص234.

)11( Altshuler، Alan A.، The City Planning 

Process (A Political Analysis)، Cornell 

University Press، USA، 1969. P 67.

الم�شادر والمراجع
واالسكان، . 1 البلديات  وزارة  العراق،  مجهورية 

املديرية العامة للتخطيط العمراين، مديرية التخطيط 
العمراين يف مدينة كربالء.



297

اأ .د. ريا�ض كاظم الجميلي؛ اأ. زهير عبد الوهاب الجواهري

دراسة . 2 االفراز  إعادة  مؤثرات  عباس،  ساطع  سناء 
العراقية  املجلة  فلسطني،  شارع  ملنطقة  حتليلية 
اهلندسية املعامرية، اجلامعة التكنولوجية، العدد 24، 

2011م.
فلسفتها . 3 التخطيط  معايري   " غنيم،  حممد  عثامن 

جمال  يف  وتطبيقاهتا  اعدادها  ومنهجية  وانواعها 
والتوزيع،  للنرش  الصفاء  دار  العمراين،  التخطيط 

عامن 2011.
املكاين . 4 التحليل  ألكاليب،  عبـد  صـاحب  غانـم 

اخلدمات  يف  وأثره  السكنية  الوحدات  النشطار 
أطروحة دكتوراه  انموذجًا.  الكوفة  العامة - مدينة 

2019/ جامعة الكوفة/كلية اآلداب.
فؤاد بن غضبان، "جغرافيا اخلدمات"، دار اليازوري . 5

االردنية،  اململكة  عامن،  والتوزيع،  للنرش  العلمية 
.2013

منشأة . 6 والقرى،  املدن  ختطيط  حيدر،  عباس  فاروق 
املعارف، اإلسكندرية، مرص، 2003م.
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الملخ�ض

ان عالقة التأمني بالنمو االقتصادي والتجاري يف الدول املتقدمة هي عالقة قوية جدا، إذ يعد قطاع التأمني 
فيها من القطاعات املهمة واحليوية، إذ متثلت مشكلة البحث الرئيسة يف أن التامني يف العراق مل يرتِق بالشكل 
النشاط  تنمية  يف  اجيايب  دور  للتامني  البحث  فرضيات  اهم  من  وكانت  التجاري  النشاط  جمال  يف  املطلوب 
التجاري، و هيدف هذا البحث إىل بيان أمهية ثقافة التامني لدى التاجر الكربالئي ومن خالل البحث استنتج أن 
التاجر الكربالئي ال يشرتي سوى املنتجات التأمينية اإلجبارية وال يملك وعيًا تأمينيًا، واوىص البحث رضورة 
العمل عىل رفع الثقافة التأمينية لدى التجار بشكل خاص من خالل اللقاءات التلفازية والندوات والتي تظهر 

امهية التامني بجميع مفاصله وباألخص امهيته يف دفع النشاط التجاري ومحاية التجار.

الكلامت االفتتاحية: الثقافة التأمينية، التجارة، التاجر.

The effect of insurance culture on the movement of trade in Karbala

Assist.instructor

 Mustafa Muhammad Hassan Al-Kaishwan

Al-Taf University College

Abstract
The relationship between economic and commercial growth with insurance in developed 

countries is a very strong relationship، as the insurance sector is one of the important and vital 
sectors. The main problem of the research was that insurance in Iraq did not rise as required in 
the field of commercial activity، where one of the most important hypotheses of research that 
insurance has a positive role in the development of commercial activity. This research aims 
at the importance of the insurance culture of the Karbalai merchants. Through the research، 
it was concluded that the Karbalai merchants only buy compulsory insurance products and 
doe not have insurance awareness. The research recommended the need to work on raising 
the insurance culture for merchants in particular through TV interviews and seminars، which 
show the importance of insurance in all its aspects، especially its importance in advancing 
commercial activity and protecting the traders.

Keywords: Insurance culture، Trading، merchant
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المقدمة  

من  للحد  يسعى  وهــو  اإلنــســان  خلق  أن  منذ 
التأمني توحي  املخاطر واحلصول عىل األمن وكلمة 
مشيئة  مع  يتعارض  ال  وهذا  واهلدوء  االطمئنان  إىل 
احلاجات  من  فهو  ــدره،  وق وقضائه  وجل  عز  اهلل 
اآلكل  بعد  لتحقيقها  اإلنسان  يسعى  التي  األساسية 
احلاجات  من  األمــن  إىل  احلاجة  أن  أي  ــرشب  وال
كاألكل  الفيزيولوجية  احلاجات  بعد  تأيت  الرضورية 
يف  الثانية  باملرتبة  األمــن  حاجة  جعل  مما  والــرشب 

قاعدة هرم احلاجات. 

يف  املهمة  االقتصادية  األنشطة  من  التجارة  تعد 
البرشية  لدى  القدم  منذ  واملعروفة  اإلنسان  حياة 
فأسهمت التجارة يف تعزيز تبادل البضائع واخلدمات 
أو كليهام معا بني طرفني أو أكثر ومع التطورات التي 
األنشطة  معها  تطورت  اإلنسانية  احلضارة  شهدهتا 
اخلاص  النطاق  امتد  حيث  تدرجيي  بشكل  التجارية 
أهنا ساعدت عىل  كام  وأكثر،  دولتني  بني  لتصبح  هبا 
تطوير املجتمع من حيث أهنا ساعدت عىل احلد من 
البطالة بتوفري فرص العمل. يلعب التأمني دورا مهام 
وذلك  وتطويره  التجاري  النشاط  تنمية  يف  وفاعال 
من خالل ختفيف درجة املخاطر وتوفري سيولة مالية 
حالة  يف  عليه  كان  ما  اىل  التاجر  ارجــاع  طريق  عن 
التجارة يف زيادة حجم  حدوث اخلطر والتي تواجه 
الصادرات والواردات من خالل تأمينها بشكل كيل 
هذا  ويف  األمر  هذا  عىل  القائمني  وحتفيز  جزئي  أو 
نسبة  يشكل  الذي  التجاري  النشاط  سيام  ال  املجال 
كبرية ومسامهة فاعلة يف اقتصاد كربالء. واعتامدًا عىل 
التأمني كوهنا منشآت  تقدم من صفات لرشكات  ما 

االقتصادية، وصفات خاصة  التنمية  اثر يف  هلا  مالية 
هبا تتعلق بالتأمني وتعويض اخلسائر املتحققة.

المبحث الول - منهجية البحث

اوًل: دوافع البحث

البحث. وفقًا  الظواهر لعمل هذه  حفزت بعض 
لذلك، يلخص هذا القسم تلك الظواهر بسبب قلة 
واالستفادة  التأمني،  قطاع  يف  التجار  لدى  الوعي 
التأمني  رشكات  عىل  وكذلك  املطلوب  بالشكل  منه 
تكثيف جهودها يف  استخدام طرق لتسويق خدمات 

التأمني  وتطويرها لتوعية التجار لذلك.

ثانيًا: م�شكلة البحث

دور  ان  اال  التأمني  قطاع  امهية  من  الرغم  عىل 
وعليه  ضعيفًا،  زال  ما  التجاري  النشاط  يف  التأمني 

تتلخص مشكلة البحث بام ييل: 

التاجر . 1 لدى  التأمينية  الثقافة  تطوير  يمكن  كيف 
الكربالئي؟

النشاط . 2 يف  التأمينية  الثقافة  مسامهة  مدى  ما 
التجاري؟ 

تأمينية . 3 خدمات  تقديم  عىل  التأمني  ينحرص  هل 
فقط؟
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ثالثًا: اأهمية البحث

تربز أمهية البحث من خالل انه مهام كان نوع النظام 
التأميني وجمال تطبيقه هو نظام تعاوين عالوة عىل كونه 
نظامًا إنسانيًا جتد له دورًا اقتصاديًا رياديًا يدفع عجلة 
من  للمجتمع،  االقتصادي  التوازن  وحيقق  التنمية 
والوعي  التثقيف  باألصح  أو  الثقافة  أمهية  تربز  هنا 
النبيلة  واملبادئ  األهــداف  تلك  ترسيخ  يف  التأميني 
حيث ستشكل هذه املعرفة أساسًا يعتمد عليه يف حتقيق 

النجاح املشرتك لطريف عقد التأمني.

رابعًا: اأهداف البحث

هيدف البحث اىل:

معرفة العوامل املؤدية إىل نقص ثقافة التأمني لدى . 1
التاجر الكربالئي.

تطوير . 2 يف  التأمني  يلعبه  الذي  الدور  عىل  التعرف 
النشاط التجاري.

بخدمة . 3 الكربالئي  التاجر  اهتامم  درجة  قياس 
التأمني.

عن . 4 سلبية  ومعتقدات  اخلاطئة  املفاهيم  تصحيح 
خدمة التأمني وتقديم مزايا التأمني

توجيه مديري رشكات التأمني لالهتامم بالتسويق . 5
لتوعية املستهلك بمدى أمهية خدمة التأمني

خام�شًا: فر�شيات البحث

بشكل . 1 تأمينيًا  وعيًا  يملك  ال  الكربالئي  التاجر 
كاف 

للتأمني دور اجيايب يف تنمية النشاط التجاري . 2

بصورة . 3 ينعكس  والكوادر  الفنية  اخلربات  غياب 
سلبية عىل حتقيق اهداف تنمية النشاط التجاري.

�شاد�شًا: حدود البحث

احلدود املكانية:أ. 

كربالء املقدسة . 1

رشكات التأمني العراقية . 2

احلدود الزمانية: من2014-2018ب. 

�شابعًا: م�شادر جمع المعلومات

البحث  تدعم  التي  املعلومات  عىل  احلصول  تم 
واجلانب النظري له من عدة مصادر لغرض استكامل 
للكتب  العلمية  املصادر  هي  املصادر  هذه  البحث، 
بموضوع  املتعلقة  واألجنبية  العربية  والــدوريــات 
امليدانية  الزيارات  خالل  من  تعزيزه  تم  كام  البحث. 
اخلاص  االستبيان  وعمل  الشخصية  واملقابالت 
الوصفي  االحصائي  املنهج  استخدام  وتم  بالبحث 
التدرج اخلاميس وتم  ليكرت ذي  والتحلييل ومقياس 

مجع البيانات عن طريق املصادر االولية )االستبيان(.
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ثامنًا: مخطط البحث

المبحث الثاني - الثقافة التاأمينية والن�شاط 
التجاري 

Insurance culture 1: الثقافة التأمينية

)the Culture( 1-1: الثقافة

العمل  منها:  خمتلفة  معاين  حتمل  كلمة  هــي 
ى الرماح هبا،  السيف، والثقافة هي اخلشبة التي ُتسوَّ
الرمح  الرماح( يعني تسوية  فعند قول مجلة )تثقيف 
عىل  الثقافة  ف  ُتعرَّ أخرى  جهة  ومن  الثقاف،  بآلة 
يعني  ثقافة(  الرجل  )ثقف  القول  فعند  الفطنة،  أهّنا 
ثقافة،  أّنه صار رجاًل حاذقًا وذا فطنة، وتعني كلمة 
الذوق، وينمي موهبة  العقل، وهيذب  ما ييضء  كل 
ف يكون معناها  النقد، وباشتقاق كلمة ثقافة من الثقُّ
االطالع الواسع يف خمتلف فروع املعرفة، والشخص 
مثّقف.  أّنه شخص  ُيعَرف عىل  الواسع  االطالع  ذو 

 .)art.uobabylon.edu.iq(

ف الثقافة عىل أهّنا نظام يتكّون  اّما يف االصطالح فُتعرَّ
واملعارف،  ــراءات،  واإلج املعتقدات،  من  جمموعة  من 
فئة  ضمن  ومشاركتها  تكوينها  يتّم  التي  والسلوكيات 
تأثري  هلا  يكون  شخص  أّي  يكّوهنا  التي  والثقافة  معّينة، 
الثقافة  قوي ومهم عىل سلوكه)Gill،2013: 71(وتدّل 
أّي جمتمع عن غريه،  متّيز  التي  السامت  عىل جمموعة من 
والدين،  هبا،  تشتهر  التي  واملوسيقى  الفنون،  منها: 
والقيم،  السائدة،  والتقاليد  والــعــادات  ــراف،  واألعـ

.)Gabriel،1998: 97( وغريها

 )insurance’s culture( 1-2: ثقافة التأمني

وجود  عىل  عام  مائة  من  يقرب  ما  مــرور  رغم 
لدى  التأميني  الوعي  مشكلة  مازالت  التأمني  نشاط 
رفع  يف  للرشكات  العثرة  حجر  متثل  معه  املتعاملني 
املحىل  بالناتج  مسامهتها  ونسبة  نموها  معدالت 
زال  ما  املتعاملني  لدى  التأميني  الوعى  إن  اإلمجايل، 
التأمني،  لقطاع  بالنسبة  الساعة وكل ساعة  موضوع 
مبتكرة  إىل أساليب  أبرز مشكالته وحيتاج  ويعد من 
التأمني  رشكة  عىل  واملتعاملني.  األفراد  لدى  لتنميته 
بمنافع  للتوعية  متخصصة  فقرات  لتمويل  السعي 
خالل  مــن  القومي  االقــتــصــاد  يف  ــره  وأثـ التأمني 
املقروءة  والصحف  والتليفزيونية  اإلذاعية  الربامج 
بأن  التعليم  وزارة  خماطبة  عن  فضاًل  واإللكرتونية، 
دور  املختلفة  املراحل  يف  الدراسية  املناهج  تتضمن 

التأمني وفوائده. )عريقات وعقل، 43:2008(.

)The concept of insurance( 1-3 مفهوم التأمني

العلوم  خمتلف  مــع  وثيقة  عــالقــة  للتأمني  ان 
االقتصادية واالجتامعية والزراعية وعىل ذلك ختتلف 
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آراء الباحثني بتحديد مفهوم  التأمني، فهو يعد نوعًا 
من التضامن والتكافل االجتامعي ويمكن من خالله 
توزيع اخلسارة التي حتل بالفرد عىل جمموعة من األفراد 
الوظيفة  تتجسد  هذا   وعىل  اخلسارة  خطر  هيددهم 
االجتامعية واالقتصادية للتأمني يف رفع اخلسارة عن 
اجلامعة  تشارك  وهبذا  اجلامعة  عىل  وتوزيعها  الفرد 
أفرادها. من  فرد  بأي  تلحق  التي  اخلسارة  حتمل  يف 
املقامرة،  من  نوع  أنه  عىل  التأمني  اىل  البعض  وينظر 
وال يعرفون أمهيته االقتصادية واالجتامعية التي تعود 
بالفائدة عىل املجتمع ككل، وان هذا االعتقاد اخلاطئ 
يفرس بان املؤمن له يربح باملقابل خيرس املؤمن أن حتقق 
املقامرة،  اعامل  من  ليس عماًل  التأمني  وان  احلادث  
بل هو عمل هدفه محاية أفراد املجتمع من الكوارث 
الطبيعية واالقتصادية وأثارها الكبرية التي ال يمكن 

السيطرة عليها )هبيج، 2007: 24(.

يعد  التأمني  فــان  تقع  عندما  الطبيعة  أخطار  وأن 

وقوعها  منع  وليس  وتقليلها،  اخلسائر  لتخفيف  وسيلة 

مهام كانت اسباهبا   سواء كانت طبيعية أم برشية )حريز 

وعبوي، 2008: 16(. أما من ينظر للتأمني من الناحية 

من  يمكن  اقتصادية  اداة  هو  التأمني  فان  االقتصادية 

بخسارة  الوقوع،  حمتملة  كبرية  خسارة  استبدال  خالهلا 

 )89 شقريي،2007:  و  )سالم  الوقوع  مؤكدة  صغرية 

حتقق  هي  الوقوع  املحتملة  الكبرية  اخلسارة  معنى  وإن 

الوقوع  املؤكدة  الصغرية  أما اخلسارة  منه،  املؤمن  اخلطر 

الذي  باجلهاز  التأمني  وصف  كام  املدفوع.  القسط  فهي 

التي يسببها خطر معني عىل عدد  ينرش منطوق اخلسارة 

عىل  يوافقون  والذين  هلا  يتعرضون  الذين  االفــراد  من 

.)16: 2000،Mishra( ضامن أنفسهم ضد هذا اخلطر

1-4 تعريف التأمني

بيان األفكار  يقتيض وضع تعريف سليم للتأمني 
وتقوم  التأمني،  نظام  عليها  يستند  التي  األساسية 

فكرة التأمني عىل األسس االتية:

وجود عالقة قانونية بني املؤمن واملؤمن له تستمد . 1
التأمني ويفرتض وجود تلك  وجودها من عقد 
وقوعه  خيشى  حادثًا  أو  خطرًا  هناك  ان  العالقة 
للمؤمن له ويقوم املؤمن بتغطية ذلك اخلطر عند 
له  املؤمن  يدفعه  معني  قسط  نظري  ذلك  وقوعه. 
يكون  ما  عادة  الذي  واملؤمن  دوريًا،  للمؤمن 

رشكة أو مجعية. )ابو السعود،13:2009(
بني . 2 التعاون  بتنظيم  املؤمن  يقوم  التعاون:  تنظيم 

هلا  يتعرض  التي  اإلخطار  ملواجهة  هلم  املؤمن 
لكي  رضوريًا  أمرًا  يعد  هلم  املؤمن  فتعدد  بعضهم. 
ال يصبح التأمني عملية مقامرة أو رهان، أو عملية 
اخلطر  نقل  جمرد  عىل  تقترص  شخصني  بني  مضاربة 
بني  فردية  عملية  ليس  فالتأمني  آلخر.  شخص  من 
شخصني بل هي عملية مجاعية تقوم عىل أسس فنية 

وعلمية مدروسة. )البيايت، 2010: 9(.

حساب االحتامالت: تستعني رشكات التأمني يف . 3
اإلحصاء  علم  بمبادئ  التأمني  بعمليات  القيام 
ملعرفة مدى احتامل وقوع اخلطر بالنسبة ملجموعة 
قسط  قيمة  ولتحديد  وقوعه  ووقت  اإلفراد  من 

التأمني.)ابو السعود، 2009: 13(

مفهوم التاأمين في اللغة

بمعنى  األمان  األمن  تأمني مأخوذة من  ان كلمة 
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إي األمن هو طمأنينة النفس وزوال اخلوف، واألمن 
ضد  واإليـــامن  اخليانة  ضد  واألمــانــة  ــوف  اخل ضد 
التكذيب.  ضده  التصديق  بمعنى  واإليــامن  الكفر 
كلمة  حتت  الربيطانية  املوسوعة  يف  التأمني  وجــاء 
فيها مجع  اجتامعية يشرتك  )Insurance( هو: وسيلة 
فيه  يتحقق  العادلة  املسامهة  بنظام  الناس  من  كبري 
ختفيف أو إزالة أنواع املخاطر أو اإلرضار االقتصادية 
التعريف هو تعريف عام هيدف  بني إفرادهم. وهذا 
ناحية  من  املجتمع  عىل  التأمني  نتائج  إظهار  إىل 
اجتامعية عن طريق تعاون املجتمع يف حتمل خسارة 
مجيعًا.  عليهم  أرضارهــا  وتفتيت  منهم  بفرد  حلت 

)حممد، 2007: 16(

اإما مفهوم التاأمين ا�شطالحًا

واالقتصاد  القانون  ــال  رج بني  االخــتــالف  ثــار 
واالجتامع لوضع تعريف واحد للتأمني، حيث عرف 
)فريدمان( التأمني بأنه الفرد الذي يقوم برشاء تأمينات 
من احلريق عىل منزله، يفضل حتمل خسارة مالية صغرية 
مؤكدة )قسط التأمني( بدالً من أن يبقى متحماًل خليطًا 
املنزل  )قيمة  كبرية  مالية  خلسارة  ضعيف  احتامل  من 
كاملة( واحتامل كبري بان ال خيرس شيئا وهذا يعني انه 
يعرف  كام  التأكد.  عدم  حالة  عن  التأكد  حالة  يفضل 
التأمني لدى االقتصاديني بأنه عمل من إعامل التنظيم 
من  كافية  إعــداد  بتجميع  يقوم  ألنه  وذلك  واإلدارة 
احلاالت املتشاهبة لتقليل درجة عدم التأكد إىل إي حد 

مرغوب فيه.)البدراوي، 1986: 147(.

شخص  بمقتضاه  يتعهد  )عقد  عرفه  من  وهناك 
عن  املستأمن  يسمى  أخر  يعوض  بان  املؤمن  يسمى 

خسارة احتاملية يتعرض هذا األخري، يف مقابل مبلغ 
من النقود هو القسط الذي يقوم املستأمن بدفعه إىل 

املؤمن(. )البيايت، 2010: 12(.

1-5 أمهية الثقافة التأمينية 

)importance of insurance’s culture(
األهــداف  مــن  ــدة  واحـ التأمينية  الثقافة  تعد 
كل  يف  تسعى  التي  التأمني  لصناعة  االجتامعية 
جوانبها إىل تثقيف املجتمع افرادا ومنظامت يف كيفية 
االنتباه إىل املخاطر التي حتيط هبم يف حياهتم اليومية 
والعملية وما ينتج عنها من خسائر، إىل جانب كيفية 
إدارة املخاطر بشكل كفوء وفعال عن طريق اللجوء 
إدارة  يف  فعالة  جهات  هي  التي  التأمني  رشكات  إىل 
يمكن  وعليه  واملالية،  الفنية  إلمكانياهتا  نظرًا  اخلطر 
أن نوجز ما حتمله الثقافة التأمينية من أمهية ال ختتلف 
عىل  اخلطر،  إلدارة  نشاطا  بوصفه  التأمني  أمهية  عن 

النحو اآليت:

أ: األمهية االقتصادية

يساهم التأمني يف االستقرار االقتصادي ملا يوفره 
مما  االقتصادية،  األنشطة  ملختلف  بحاميته  وعي  من 
حيفز أصحاب األموال عىل استثامر أمواهلم يف أوجه 
التعويض. ضامن  بكيفية  ملعرفتهم  كافة،  االستثامر 

)العطري، 2006: 52(.

)Social Significant( ب: األمهية االجتامعية
إن . 1 إذ  هلم؛  املؤَمن  نفوس  يف  األمان  يبعث  التأمني 

يعمل  له(  ن  )املؤمَّ الشخص  جيعل  التأمني  وجود 
القلق  حالة  عنه  ويزيل  واألمان  الراحة  من  جو  يف 
إىل  يؤدي  مما  ما،  خلسارة  تعرضه  من  خوفًا  النفيس 
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من  ممتلكاته  عىل  مطمئنًا  وجيعله  إنتاجيته  زيادة 
حدوث أي خسارة )عريقات وعقل، 2008: 93(.

التأمني . 2 يقوم  حيث  للمجتمع  الوقاية  يوفر  بالتأمني 
واحلد  احلوادث  وقوع  نسبة  تقليل  عىل  بالعمل 
باخلرباء  االستعانة  طريق  عن  وذلك  املخاطر  من 
واإلحصائيني لدراسة خماطر العمل هبدف احلد من 
احتامل حتقق هذه املخاطر وحماولة جتنب وقوعها مما 
يساعد عىل حتقيق االستقرار الكامل للمرشوعات، 
إصدار  طريق  عن  باملسؤولية  الشعور  وينمي 
 )44  :2007 )نارص،  والتوجيهات  التعليامت 
يف  واملجتمع  البيئة  خدمة  يف  اجتامعي  دور  للتأمني 
يف  هم  ملن  التأمينية  احلامية  توفري  منها  عدة  جماالت 
أشد احلاجة إليها من أخطار يتعرضون هلا وال دخل 
إلراداهتم يف حدوثها وال قدرة هلم عىل محاية أنفسهم 

منها )حممد، 2009: 15(.

1-6 هناك جمموعة من االسباب النخفاض الثقافة 
التأمني  رشكات  مع  املتعاملني  لدى  التأمينية 

ومنها:)القشاش، 2015: 25(
قد يكون الفرد مدركًا ألمهية التأمني لكنه ال يعلم أ. 

أي نوع من املنتجات التأمينية هو يف احتياج إليه.
التأمني ب.  قطاع  مع  املتعامل  الفرد  اهتامم  عدم 

بوثيقة  املوجودة  واالشرتاطات  الرشوط  بقراءة 
التأمني مما قد يتسبب يف ظهور مشاكل عديدة مع 

رشكات التأمني.

عدم االلتزام بتنفيذ توصيات رشكات التأمني عند ج. 
معاينة املمتلكات املراد تأمينها وإعطاء األولوية 
النظر  التأمني وقيمة القسط بغض  املطلقة لسعر 
عن اخلدمة التأمينية املقدمة من خالل الرشكة أو 

املنتج التأميني الذي يفي باحتياجاته من عدمه.

التكلفة د.  وأن  التأمني  أمهية  بعدم  األفراد  شعور 
التي يدفعها لرشاء التأمني هي عبء وثقل يرهق 

ميزانيته.

املالية ه.  للرقابة  العامة  للهيئة  الرجوع  عدم 
لالستفسار عن أي مسائل أو عقبات تأمينية قد 
تواجه العميل نتيجة لعدم الوعي بدور اهليئة يف 

محاية حقوق محلة الوثائق واملستفيدين منها.

رشكة و.  بني  املتبادلة  والثقة  املصداقية  ضعف 
حالة  يف  التعويض  بعدم  العميل  و  التأمني 

حدوث اخلطر.

بالبلدان  التأميني  الــوعــي  نقص  أســبــاب   7-1
العربية:)السيد، 2010(

التي يمكن إمجاهلا فيام ييل:

عدم اهتامم بعض احلكومات بقطاع التأمني.أ. 

العربية ب.  البلدان  البنية االقتصادية لبعض  ضعف 
متثل  تقليدية  إنتاجية  قطاعات  عىل  واعتامدها 

املورد الرئيس للدخل القومي.

عدم قناعة الكثريين برشعية التأمني.ج. 

مما د.  املواطنني  قطاعات  لدى  الدخول  انخفاض 
ال يمكنهم من الرصف عىل رشاء وثائق التأمني 
وانحصار ذلك يف األوساط التجارية والطبقات 

الغنية.

إمهال رشكات التأمني نرش الوعي التأميني لدي ه. 
التأمينية  والتغطيات  بحاجاهتم  سواء  اجلمهور 
بل  التأمينية  بحقوقهم  األفراد  وتوعية  املتاحة 
وعىل العكس كان تعامل بعض رشكات التأمني 
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سببا يف وجود انطباعات وردود أفعال سيئة لدى 
اجلمهور جتاه صناعة التأمني.

العربية و.  التأمني  رشكات  قبل  من  االهتامم  عدم 
بتأمينات احلياة أو تأمينات األشخاص التي متثل 

نحو 60% من حجم أقساط التأمني يف العامل.

اإلنتاجي ز.  اجلهاز  يف  العاملني  أداء  ي-ضعف 
الفنية  الدراية  العديد من األسواق من حيث  يف 

وتكامل أداء اخلدمة التأمينية.

عدم اهتامم رشكات التأمني بتطوير أي منتجات ح. 
تأمينية جديدة ومن املالحظ أن غالبية التغطيات 

املوجود تقليدية وغري شاملة.

املفاهيم ط.  احلسبان  يف  التأمني  رشكات  اخذ  عدم 
اجتاهات  بقياسات  يتعلق  فيام  احلديثة  التسويقية 
األفراد ومفاهيم إرضاء العمالء وتكامل العملية 

اخلدمية.
تفعيل  جيب  التأميني  الوعي  معدالت  لزيادة   8-1
للتأمني  العربية  )املجموعة  منها:  امــور  عدة 

)www.arig.com.bh

من اجل زيادة التأمني جيب تفعيل ما يأيت:

أمهية استصدار جمموعة من التأمينات اإلجبارية؛ أ. 
ويف هذا الصدد ال ُبدَّ من خماطبة الدولة إلصدار 
ترشيعات جديدة تعمل عىل إلزام املجتمع برشاء 
إلزام  مثل  إجباري  بشكل  التأمني  من  أنواع 
رب  مسؤولية  تأمني  برشاء  العمل  أصحاب 
الواقع عىل  العمل نظرًا الرتباطه بحجم الرضر 
العامل، وكذلك مسؤولية املنتجات وغريها من 
من  للعديد  املهنية  املسؤولية  وتأمينات  األنواع 

أقساط  بقيمة  املنشآت  وتأمني  املهن  أصحاب 
منخفضة.

يعني ب.  ما  وهو  املنتجات؛  يف  والتطوير  االبتكار 
تأمينية  منتجات  ابتكار  عىل  العمل  التأمني  بلغة 
العمالء،  من  كبري  قطاع  رغبات  تلبي  جديدة 
يتناسب  بام  املوجودة  املنتجات  تطوير  وكذلك 
االعتامد  وعدم  الكربالئي،  السوق  واحتياجات 

عىل املنتجات النمطية.

واألطراف ج.  املنظامت  مع  التأمني  رشكات  تعاون 
إدارة  ورشكات  املستشفيات  مثل  العالقة  ذات 
اخلدمات الطبية لنرش الثقافة التأمينية يف املدارس 
يف  مبارش  غري  بشكل  ينعكس  بام  واجلامعات 
مسامهة  ونسبة  التأمني  لرشكات  النهائية  النتائج 

القطاع بالناتج اإلمجايل للدخل القومي.

بالقطاع د.  العاملني  بني  تأمينية  مسابقات  تنظيم 
عىل  االطالع  عىل  وحثهم  العاملني  لتنشيط 
مع  بالتعاون  األخرى  األسواق  يف  اجلديد 

اجلامعات واألكاديميات العلمية املتخصصة.

التأميني جيب ه.  الوعي  لرفع  الرشكات  استهداف 
وخالل  األوىل  العمرية  املراحل  من  يبدأ  أن 
بالتغطيات  للتعريف  االبتدائية  الدراسة  مرحلة 

التأمينية املختلفة.

زيادة  يف  املؤثرة  العوامل   )1( الشكل  ويوضح 
الثقافة التأمينية. 

1-9 انواع التاأمين
ينقسم من حيث الشكل إىل ثالثة أقسام هي: 
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1-8-1 التأمني التجاري

الذي  هو  بل  السائد،  هو  التأمني  من  النوع  هذا   
هذا  ويف  إطالقها،  عند  التأمني  كلمة  إليه  تنرصف 
حمدد  قسط  بدفع  له  املؤمن  يلتزم  التأمني  من  النوع 
من  أفرادها  يتكون  التي  الرشكة  وهو  املؤمن  إىل 
مسامهني آخرين غري املؤمن هلم، وهؤالء املسامهون 
هم الذين يستفيدون من أرباح الرشكة. متيز التأمني 
ن  املؤمِّ صفة  عن  له  ن  املؤمَّ صفة  بانفصال  التجاري 
وأصحاب هلم  ن  املؤمَّ بني  وسيطًا  إال  ن  املؤمِّ  فليس 
رؤوس األموال املستثمرة يف قطاع التأمني، كام أن قيمة 
 القسط ثابت وال يتم التعديل إال باتفاق جديد مع املؤمِّن
ن  واملؤمَّ ن  املؤمِّ بني  التضامن  وجود  بعدم  يتميز  كام 
تبعة ما يتحقق من  ن بمفرده  املؤمِّ هلم حيث يتحمل 
خماطر أيا كان حجمها من حصيلة األقساط التي يتم 

)98 :2006 ،Christophe(.مجعها

1-8-2 التأمني التعاوين أو )التباديل(

وهو بشكل عام يقوم عىل فكرة مؤداها: أن توزيع 
النتائج الضارة حلادثة معّينة عىل جمموعة من األفراد 
بدال من أن يرتك من حلت به الكارثة يتحمل نتائجها 
 :2009 صورتان:)بدوي،  التأمني  وهلــذا  وحــده. 

.)156

أو  البسيط  التعاوين  التأمني  األوىل:  الــصــورة 
من  جمموعة  تتعاون  إنَّ  به  واملراد  املبارش(:  )التباديل 
األشخاص لتفادي األرضار الناجتة عن خطر معني، 
تعويض  ليتم  املال  من  مبلغًا  منهم  كل  يدفع  بحيث 
من أصابه اخلطر منهم من جمموع تلك االشرتاكات، 
إليهم، وإذا مل تف األقساط أخذ  إذا بقي يشء أعيد 

منهم.

أو  املركب  التعاوين  التأمني  الثانية:  الــصــورة 
يف  بسيط  تعاوين  تأمني  وهــو  املتطور(،  )التباديل 
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بصفة  متخصصة  رشكة  إدارته  تتوىل  انه  إال  األصل 
هذه  يف  مسامهني  املستأمنني  مجيع  ويكون  الوكالة، 
الرشكة. وتتكون منهم اجلمعية العمومية، ثم جملس 

اإلدارة. 

1-8-3 التأمني االجتامعي أو )العام(

العامة  هيئاهتا  أحدى  أو  الدولة  به  تقوم  ما  وهو 
التي  األخطار  ضد  املجتمع  فئات  من  فئة  لصاح 
عىل  قدرهتم  عدم  إىل  فتؤدي  أنفسهم  يف  تصيبهم 
البطالة  خطر  مثل  مؤقت  أو  دائم  بشكل  الكسب 
واملرض وأصابت العمل أو الشيخوخة، وهو إلزامي 

يتم حتويله باشرتاكات من املستفيدين ومن أصحاب 
ومنه  األكــرب،  العبء  تتحمل  هنا  والدولة  العمل. 
وغريها  والتقاعدية  والصحية  االجتامعية  التأمينات 
به  تقوم  اجتامعي  عمل  وهو  العامة.  التأمينات  من 
أثر  ودرء  مواطنيها  مستقبل  تأمني  بقصد  الدولة 
 ،Couilbault، Constant(.عنهم املفاجئة  احلوادث 

)40 ،39 :2009
1-10 تصنيف منتجات التأمني حسب نوع التاجر

تصنف منتجات التأمني حسب نوع التاجر كام هو 
موضح يف اجلدول التايل:

)166 ،127 :2005 ،YEATMAN. J( ت�شنيف المنتجات التاأمينية )الجدول )1

المنتجات التأمينية

 Assurance Damages تأمين األضرار Assurance de Personas تأمين األشخاص

عقد تأمين السكن متعدد األخطار /عقد تأمين السيارات.تأمين نشاطات 

الترفيهية )رياضة-صيد. /المساعدة./تأمين ضد أضرار مختلفة( تأمين 

أشياء ثمينة-تأمين جميع األضرار أشياء أخرى-تأمين النقل- تأمينات 

مختلفة- تأمينات العمارات(.

تأمين الحوادث الفردي/  تأمين الصحي /تأمين 

الحياة( ضمانات الوفاة- ضمانات خال الحياة- 

تأمين المختلط/ )...تأمين المدخرات( رؤوس 

أموال-ضمانات المكملة...(

المنتجات التأمينية الخاصة بالمستهلك الصناعي

Assurance Damages تأمين األضرار  Assurance de Personasتأمين األشخاص

 CAT- NAT  ضد الحريق أخطار ملحقة )انفجارات- كوارث الطبيعية

أي تأمين ضد الكوارث الطبيعية - المياه - الثلوج الفيضانات-وانقابات 

 الشعبية..(

 تحطم اآلالت/ تأمين ضد فقدان الصادرات / تأمين ضد السرقة

تأمين المسؤولية المدنية / تأمين المتعدد أخطار في المؤسسات المهنية / 

 تأمين النقل /تأمين طائرة / تأمين القرض

 récentes evolution/ مسؤولية المدنية للمفوضين االجتماعين

مسؤولية المدنية بعد التلوث وأخطار سياسية / أخطار الفاحة

حوادث العمل /عقود االحتياط) تأمين أمراض 

 العامل وأقربائه من العائلة

*أخطار الشيخوخة - خطر البطالة -خطر 

وفاة عامل-خطر فقدان الدخل( /تأمين يدعى:  

HOME CLÉS * تأمين األشخاص ألصحاب 

شركات



310

"اأثر الثقافة التاأمينية في حركة التجارة في العراق" بحث تطبيقي في محافظة كربالء المقد�سة

 Trading 2: التجارة

الــتــجــاري(  ــاط  ــش ــن )ال ــارة  ــج ــت ال مــفــهــوم   1-2
)commercial activities(

التجارية  األعــامل  عىل  التجارة  مصطلح  ُيطلق 
واخلدمات،  السلع  ورشاء  بيع  خالهلا  من  يتّم  التي 
وُتعّد التجارة إحدى فروع األعامل، وقد تتّم التجارة 
يف نطاق ضّيق داخل السوق املحيل، أو خارج حدود 
أشخاصًا،  التجارة  أطراف  أحد  يكون  وقد  البلد، 
بعملية  التجارة  وختتص  بلدان،  أو  ــات،  رشك أو 
مصطلح  حتت  ويندرج  امُلنَتجة،  البضائع  توزيع 
األنظمة  منها:  ودولّيًا،  حملّيًا  ُتطّبق  أنظمة  التجارة 
واالقتصادية،  واالجتامعية،  والسياسية،  القانونية، 
التجارة  مفهوم  ويشمل  والتكنولوجية،  والثقافية، 
معني،  ملنتج  ورشاء  بيع  من  املالية  العمليات  مجيع 
وغالبًا تتم التجارة باملنتج عىل نطاق دويل بني بلدان 
من  البضائع  نقل  حيث  من  التجارة  تتأّثر  خمتلفة، 
مكان إىل آخر ببعض املزايا التي تضمن استمراريتها 
والتكنولوجية،  اجلغرافية،  املزايا  مثل:  وتوّسعها، 
غريها  عن  الشعوب  بعض  ومتّيزت  واالقتصادية، 
بالتجارة بسبب هذه املزايا، كاملرصيني، والسومريني، 
وغريهم  والعرب،  النهرين،  بني  ما  بالد  وسكان 

. )marketbusinessnews.com(

ويعرف النشاط التجاري بأنه النشاط االقتصادي 
واخلدمات  للسلع  تبادل  صــورة  يف  يتجىل  الــذي 
بني  وتكون  خمتلفة  أساليب  باستخدام  املجتمع  يف 
نرى  املفهوم  وهبذا  الدول.  إىل  تصل  أن  إىل  األفراد 
اإلنتاج  بعملية  أساسًا  يرتبط  التجاري  النشاط  بأن 
التي تؤثر وتتأثر باملوارد الطبيعية والبيئة املوجودة يف 

.)mufahras.com(.العامل

2-2 أمهية التجارة

املجتمعات  يف  كبرية  بأمهية  الــتــجــارة  تتمتع 
tipsinfluencer.(:املختلفة، ومن فوائد التجارة ما يأيت

)com.ng

ُتلّبي التجارة االحتياجات األساسية للناس، من أ. 
خالل نقل البضائع من أّي مكان يف العامل إىل أّي 

مكان آخر.

معيشة ب.  مستوى  حتسني  عىل  التجارة  ُتساعد 
أنواعها  بمختلف  السلع  توّفر  إذ  األفراد، 
الوقت  يف  توّفرها  إذ  اليد،  متناول  يف  وجتعلها 

واملكان والسعر الذي ُيناسب الفرد.

يّطلع ج.  إذ  وامُلنتِج،  املستهلك  بني  التجارة  تربط 
املستهلك عىل آخر املنتجات والبضائع من خالل 
عىل  امُلنتِج  وحيصل  البضاعة،  عىل  اإلعالنات 
استطالعات  طريق  عن  املستهلك  أفعال  ردود 

الرأي التي تتّم عىل عملية تسويق البضاعة. 

ُتساعد التجارة عىل تقليل البطالة، فكّلام تطّورت د. 
التجارة زادت الرشكات التجارية التي حتتاج إىل 

موظفني؛ ممّا يزيد من فرص العمل. 

للبلد؛ ه.  القومي  الدخل  زيادة  يف  التجارة  ُتساهم 
ممّا جيعلها أكثر ثراًء. 

ُتساعد التجارة يف تعزيز اإلنتاج. و. 

ُتطّور التجارة القطاع الصناعي. ز. 

ُتساهم التجارة يف تطوير البلدان وتنميتها.ح. 
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ثقافاهتم ط.  اختالف  عىل  الناس  بني  التجارة  جتمع 
ولغاهتم.

خمتلف ي.  يف  الناس  تنّقل  عىل  التجارة  ُتساعد 
األماكن. 

ُتقّرب التجارة التكنولوجيا للناس.ك. 

منتج ل.  إىل  اخلام  املواد  التجارة عىل حتويل  ُتساعد 
هنائي جاهز لالستخدام.

األموال م.  رؤوس  أصحاب  التجارة  ُتساعد 
الصغرية البدء بأعامهلم.

خالل ن.  من  املجتمعات  رفاهية  من  التجارة  تزيد 
توفري البضائع الفاخرة ذات اجلودة العالية.

بمنتجاهتا س.  التمّيز  عىل  بلد  كّل  التجارة  ُتشّجع 
فاعلية  وأكثر  كلفة،  بأقل  إنتاجها  تستطيع  التي 

وكفاءة. 

ُتشّجع التجارة كّل بلد عىل احلّد من أنواع السلع ع. 
التي ُتنتجها، ممّا يؤّدي إىل زيادة قدرهتا اإلنتاجية 

هلذه السلع. 

األسواق؛ ف.  بني  التنافس  التجارة يف خلق  ُتساهم 
للسلع،  العاملية  األسعار  انخفاض  إىل  يؤّدي  ممّا 

وبالتايل زيادة القدرة الرشائية للمستهلك. 

تقيض التجارة عىل احتكار األسواق املحلية ص. 
الرشكات  مع  تنافس  إجياد  خالل  من  للسلع؛ 

األجنبية.

2-3 انواع التجارة

2-3-1 التجارة الداخلية

العمليات  عن  الداخلية  التجارة  مفهوم  يعد 
يف  التجار  بني  السلع  تداول  فيها  يتّم  التي  التجارية 
السوق املحيل ضمن منطقة جغرافية حمددة، وُتقسم 
كاآليت:)عبد  مها  نوعني،  إىل  الداخلية  التجارة 

العظيم، 2000: 13(.

أ: جتارة اجلملة

النوع  هذا  يف  فيها  امُلتاجر  البضائع  كمية  تكون 
من  كبريًة  كميات  اجلملة  تاجر  يشرتي  إذ  كبريًة، 
التجزئة  لتجار  يبيعها  ثّم  ُمصنّعيها،  من  البضاعة 
ُيشّكل  حيث  للمستهلكني،  يبيعوهنا  بدورهم  الذين 
ــار  وجُتّ املنتجني  بــني  الــوصــل  حلقة  اجلملة  تاجر 

التجزئة. )عبد احلميد، 2000: 373(

ب: جتارة التجزئة

النوع  هذا  يف  فيها  امُلتاجر  البضائع  كمية  تكون 
التجارة حمدودًة وبكميات أقل من بضائع جتارة  من 
ُتناسب  كميات  التجزئة  تاجر  يشرتي  إذ  اجلملة، 
حاجة السوق ويبيعها للمستهلكني، إذ ُيشّكل تاجر 
ار اجلملة واملستهلكني. التجزئة حلقة الوصل بني جُتّ

)www.almaal.org(

2-3-2 التجارة اخلارجية

العمليات  عن  اخلارجية  التجارة  مفهوم  يعد 
بلدين  بني  السلع  ــداول  ت فيها  يتّم  التي  التجارية 
أنواع،  ثالثة  إىل  اخلارجية  التجارة  وُتقسم  خمتلفني، 

وهي كاآليت:)سعيد واخرون، 2001: 13(.

أ: جتارة التصدير

بموجبه  يتّم  الذي  النشاط  إىل  التجارة  ُتشري هذه 
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بيع البضاعة من داخل بلد ما إىل خارج حدودها. 

ب: جتارة االسترياد

ُتشري هذه التجارة إىل النشاط التجاري الذي يتّم 
بموجبه رشاء البضاعة من بلد آخر وجلبها إىل البلد 

املوطن. 

ج: جتارة الرتانزيت

ُتشري هذه التجارة إىل النشاط التجاري الذي يتّم 
البضاعة عن طريق تاجر وسيط من  من خالله نقل 
بلد املنشأ إىل بلد آخر؛ لتتّم معاجلتها ثّم نقلها إىل البلد 

املستورد. 

2-3-3 التجارة اإللكرتونية

ُتشري التجارة اإللكرتونية إىل النشاطات التجارية 
بيعًا  السلع  تبادل  خالل  من  اإلنرتنت  عرب  تتّم  التي 
ورشاًء، وهي عبارة عن نسخة رقمية من التسّوق، إذ 
توّفر التجارة اإللكرتونية كّل ما حيتاجه املستهلكون، 
مثل: الكتب، وحجوزات الطريان، واخلدمات املالية 
املختلفة، ومتتاز التجارة اإللكرتونية بأهّنا ُتسّهل عملية 
التسوق عىل املشرتي؛ إذ يتّم التسّوق يف أّي وقت، كام 
تتمّيز بأهّنا توّسع دائرة التسّوق عرب اإلنرتنت لتشمل 

عددًا أكرب من املتاجر والسلع.)برهم، 2013: 83(

2-4 عنارص التجارة الرئيسة

حتتاج أّية عملية جتارية إىل عنارص رئيسية متكاملة 
جتعل منها عمليًة ناجحًة، وهي كاآليت:)عبد النارص، 

.)74 :2019

اإلعداد: وذلك من خالل عمل دراسة شاملة أ.   
السوق،  يف  التجارة  نجاح  نسبة  معرفة  تتضّمن 

هذه  ُتبنى  حيث  نجاحها،  فرص  واستغالل 
واختبار  واألبحاث،  املالحظة،  عىل  الدراسة 
املحفظة  وتأسيس  بالتجارة،  املتعّلقة  األفكار 

املالية، والتخطيط التجاري.

إعدادها يف ب.  تّم  التي  الدراسة  تطبيق  أّي   األداء: 
مرحلة اإلعداد عىل أرض الواقع، وذلك بالبدء 
التجارة  إعطاء  مراعاة  مع  التجاري  بالنشاط 
باملخاطر  والتنبؤ  السوق،  يف  املناسب  حجمها 
عىل  والقدرة  تفادهيا،  عىل  والقدرة  املحتملة 

التكّيف مع السوق وتقّلباته. 

سواء ج.  املالية  التداوالت  دراسة  أّي  املراجعة: 
مستوى  عىل  شاملة  أو  فردية  تداوالت  أكانت 
لتقييم  مهّمًة  اخلطوة  هذه  وُتعترب  السوق، 
بناًء  السوق  حول  األفكار  وتصحيح  الوضع، 

عىل النجاحات واألخطاء احلاصلة سابقًا. 

التنظيم: وذلك من خالل تطبيق األفكار د.  إعادة 
اجلديدة للتجارة التي تّم التوّصل إليها من خالل 
املراجعة، وتفادي األخطاء التي كانت موجودًة 

يف السابق؛ ليكون األداء اجلديد أفضل.

3: اثر الثقافة التاأمينية على التجارة:

أبرزها عدم  التجارة ومن  تتعد صور املخاطر يف 
الوفاء  عن  التجاري  التعامل  اطراف  من  أي  قدرة 
أو  إلفــالس  نتيجة  اآلخــر  الطرف  جتــاه  بالتزاماته 
أدت  قانونية  تعديالت  بسبب  أو  سياسية  لظروف 
التجارية  التعامالت  عىل  القيود  من  عدد  لفرض 
ألي من طريف التعامل التجاري وهنا تتدخل آليات 
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التأمني التي تعمل عىل محاية الطرف الذي يقع عليه 
الرضر من التعامل التجاري يف تلك احلالة وتتواجد 
متمثلة يف صناديق  احلامية  تلك  لتوفري  تأمينية  أنظمة 
تأمني خماطر التصدير حلامية املستثمرين املحليني من 
مشكالت عدم قيام الطرف اآلخر بسداد املستحقات 
أعاله  توضيحها  تم  التي  لألسباب  لديه  التي  املالية 
هــؤالء  محاية  يف  الصناديق  تلك  تسهم  وبالتايل 
محاية  كذلك  التأمني  رشكات  تقدم  كام  املستثمرين 
عىل  باحلصول  ترغب  التي  للمؤسسات  تأمينية 
التجارية  التعامالت  متطلبات  لتلبية  مالية  قروض 
اخلاصة هبا مع توفري الغطاء التأميني لتلك املؤسسات 
نتيجة عدم قدرهتا عىل الوفاء بالتزاماهتا حال وجود 
بفرضها  املمولة  اجلهات  تقوم  كبرية  مالية  فوائد 
عنه  ينتج  ما  ــرتاض  االق عند  املؤسسات  تلك  عىل 
بالفوائد  القرض  سداد  عن  املؤسسات  تلك  عجز 
يتضمن  كام  املايل  للتعثر  والتعرض  له  املرافقة  املالية 
التأمني يف التجارة صور أخرى من أمهها التأمني عىل 
البضائع خالل عمليات النقل سواء اجلوي أو الربي 
السداد  وسائل  ضد  كذلك  والتأمني  البحري  أو 
لتجنب  هلا  اجليد  االنتباه  جيب  والتي  املأمونة  غري 
اختيار  عىل  القدرة  لعدم  نتيجة  خلسائر  التعرض 
التأمينية  العملية  وحتتاج  األفضل  التأمينية  الوسيلة 
االهتامم  رضورة  التجارة  جمــال  يف  املتعاملني  من 
عملة  تتضمنها  التي  املخاطر  أهــم  نحو  والوعي 
التبادل  من  االستفادة  حيقق  وبام  التجاري  التبادل 
التعرض  إمكانية  من  كبري  التقليل حلد  مع  التجاري 
لتلك املخاطر وايضًا عىل رشكة التأمني توفري السيولة 
يف حالة وقوع اخلطر املؤمن ضده للرجوع اىل نشاطه 

العربية  ممكن.)االكاديمية  وقت  بأرسع  التجاري 
.)www.abahe.uk الربيطانية

3-1 تأثري التأمني عىل املتغريات احليوية يف االقتصاد:

)36  :2008  ،Etude d’union Africaine( 
3-1-1 الدور االقتصادي للتأمني:

التأمني يواكب تطور األخطار باختالف أنواعها، أ. 
األسايس  هدفه  عىل  احلفاظ  عىل  يعمل  فهو 
تفرض  للمضاربة  وسيلة  يكون  وحتى  احلامية 
تتمثل  التأمني  الدولة رقابة خاصة عىل رشكات 
يف املحافظة عىل التزاماهتا ازاء املؤمن هلم وبذلك 
تكوين احتياطيات خمتلفة. ومع كل هذا يراعي 
املصلحة  الفردية  املصلحة  جانب  إىل  التأمني 
العامة، فهو يقوي االقتصاد الوطني ويصبح عامل 
األخرى،  اإلنتاج  وسائل  عىل  باملحافظة  إنتاج 
خـالل: من  االقتصادية  املردودية  عىل   وبالتايل 
أ- تكوين رؤوس أموال ومتويل املشاريع: يعمل 
األموال  من  معتربة  كتلة  جتميع  عىل  التأمني 
القسط  الفنية ألن حتصيل  االحتياطات  بواسطة 
يكون قبل أداء اخلدمة، ومنه رشكات التأمني ال 
تكتنز هذه االموال بل توظفها يف صور متعددة 
املسامهة  وبالتايل  أسهم، سندات، عقارات...)، 
يف متويل املشاريع االقتصادية من خالل اإلقبال 
عىل إقامة مشاريع جديدة مما يرتتب عن ذلك رفع 
مستوى معيشة األفراد وبالتايل حتقيق االستمرار 

االجتامعي.

بعض ب.  تعد  الصعبة:  للعملة  مصدر  التأمني 
العملة  الستقطاب  مصدرًا  التأمني  البلدان 



314

"اأثر الثقافة التاأمينية في حركة التجارة في العراق" بحث تطبيقي في محافظة كربالء المقد�سة

الصعبة، وذلك خيلق جمااًل للمعامالت التجارية 
و املالية مع اخلارج دفع األقساط، حركة رؤوس 
رصيد  يكون  وقد  املترضرين  تعويض  األموال، 
السنوات  حسب  سالبًا  أو  موجبًا  العمليات 
فإذا  املعني،  للبلد  التأمني  قطاع  هيكل  وحسب 
كان موجبًا فهو يؤدي إىل جلب العملة الصعبة 

والعكس صحيح.

اكتساب ج.  عملية  يسهل  ائتامن:  وسيلة  التأمني 
القرض بفضل الضامنات التي يمدها للموردين 
بتوليد  الوطني  الدخل  وبالتايل يسهم يف تكوين 
تشجيع  بفضل  االقتصاد  إىل  مضافة  قيمة 
الذي  والضامن  الطمأنينة  طريق  عن  االستثامر 

يمنحه.
زيادة اإلنتاج: أي أن وجود التأمني يساعد األفراد د. 

ليدخلوها  كانوا  ما  جديدة  ميادين  دخول  عىل 
لوال وجود التأمني الذي يوفر هلم محاية وامن.

قيام ه.  خالل  من  ذلك  يتم  املستغلة:  الثروة  حفظ 
ترضر  إذا  له  املؤمن  بتعويض  التأمني  رشكات 

مصنعه مثاًل 
التأمني و.  رشكات  قيام  عند  التضخم:  مكافحة 

يعني  هذا  الناس  مجهور  من  األقساط  بتحصيل 
امتصاص السيولة من أيدي الناس مما يؤدي إىل 
الناس  أيدي  بني  املتداولة  األموال  يف  انخفاض 
وتقوم  االستهالكية   ميوهلم  ختفيض  وبالتايل 
رشكات التأمني باستثامر هذه األموال يف مشاريع 

تنموية وإنتاجية.

3-1-2 التأمني وميزان املدفوعات:

املدفوعات  ميزان  بنود  من  بند  التأمني  يمثل   
حيث  األمــوال  رؤوس  حركة  ميزان  يف  وبالتحديد 
حتوهلا  التي  التأمني  ــادة  إعـ أقــســاط  فيها  تسجل 
مع  املربمة  االتفاقيات  بموجب  الوطنية  الرشكات 
حمفظة  تسيري  وكذلك  اخلــارج  يف  التأمني  رشكــات 
العمليات  التأمني،وكذا  لرشكات  املالية  األصــول 
رشكات  هبا   تقوم  مبارشة  باالستثامرات  املرتبطة 
ميزان  يف  التأمني  وتأثري  اخلــارج.  يف  التأمني  إعــادة 
الذي  التأمينية  العمليات  برصيد  يرتبط  املدفوعات 
يمثل الفرق بني األموال الواردة واألموال الصادرة، 
إىل  الطبيعي لألموال  التدفق  يتناسب حجم  وبالتايل 
التأمني  نمو صناعة  تناسبا عكسيا مع درجة  اخلارج 

املحلية. )قاسم، 1999: 38(

3-1-3 التأمني والدخل الوطني:

 ملعرفة أمهية التأمني يف االقتصاد فال بد من معرفة 
الناتج  مع  عالقته  و  الواحد  للفرد  التأمني  أقساط 
سيكون  مهمة  العالقة  كانت  وكلام  اخلام.  الوطني 
يف  التأمني  ويساهم  املعني،  البلد  تطور  عىل  دليل 
تكوين الدخل الوطني من خالل حتقيق قيمة مضافة 
وتقاس هذه األخرية بالفرق ما بني رقم العامل لقطاع 
السنة  خالل  الصادرة  األقساط  جمموع  أي  التأمني 
عوامل  وهناك  الغري.  إىل  املدفوعة  املبالغ  وجمموع 
أخرى تؤخذ بعني االعتبار لتقييم مسامهة التأمني يف 

الدخل الوطني وهي:

*املسامهة الكمية:
دفع  بفضل  الوطني  االقتصاد  يف  للموارد  مبارش  -دفع 

ن هلم. مبالغ تأمني للمؤمَّ
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متوين  خــال  من  بأموال  الوطني  االقتصاد  -تزويد 
مؤسسات خاصة أو حكومية بالسلع واخلدمات.

-توفري رؤوس األموال الستثامرها يف مشاريع خمتلفة.

*عوامل أخرى:

عىل  التأمني  مكتتب  تشجيع  عىل  التأمني  يعمل 
االدخار، االستثامر، تسهيل منح االئتامن الذي يلعب 
دورًا أساسيًا يف التنمية االقتصادية والتجارية )خمتار، 

)24 :2005

المبحث الثالث: الجانب العملي

اوًل: عر�ض نتائج المعلومات العامة

نوع  عىل  للتعرف  عامة  اسئلة  املحور  هذا  يمثل 
التأمني،  من  واالستفادة  البحث(  )عّينة  القطاع 

وتضمن عدد من االسئلة وهي كاآليت:

نسبة . 1 ان  االستبيان   نتائج  أظهرت  اجلنس: 
)%87( من عّينة الدراسة كانوا من ذكور، ونسبة 
)%13( كانوا من اناث وكام موضح يف اجلدول 

والشكل ادناه:

جدول )2( يبين التكرارات والن�شب المئوية 
بح�شب الجن�ض

النسبة المئويةالتكراراتالجنس
87%26ذكر
13%4انثى

100%30المجموع

حامل وثيقة التأمني: أظهرت نتائج االستبيان ان . 2
هي  التأمني  منتجات  من  )املؤّمنني(  املستفيدين 

املؤّمنني(  )غري  املستفيدين  وغري  فقط   )23%(
والشكل  اجلدول  يف  موضح  وكام   )76%( هي 

ادناه:

جدول )3( يبين التكرارات والن�شب المئوية لحاملي 
وثائق التاأمين 

النسبة المئويةالتكراراتحامل وثيقة التأمين
76%23مؤّمن 

24%7غير مؤّمن
100%30المجموع

نتائج . 3 أظهرت  بالتأمني:  معرفة  لديك  هل 
معرفة  لدهيم  الذين  االشخاص  ان  االستبيان 
يمتلكون  ال  والذين   )44%( نسبتهم  بالتأمني 
نسبتهم )%56( وكام موضح يف  بالتأمني  معرفة 

اجلدول والشكل ادناه:

جدول )4( يبين التكرارات والن�شب المئوية 
لمعرفة التاأمين

النسبة المئويةالتكراراتمعرفة التأمين

44%13نعم

56%17ال 
100%30المجموع

اختبار الصدق والثبات االستبانة:. 4

انتهاء الباحث من إعداد االستبانة عىل وفق  بعد 
وصحة  سالمة  من  التحقق  بعد  عرضه  جــرى  ما 
متغرياهتا ينبغي اختبار صدق وثبات االستبانة، إذ إن 
ومن  صالحيتها،  عدم  يعني  الرشطني  هذين  فقدان 

ثم عدم دقة النتائج.
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 إختبار الصدق:أ. 

ويعد هذا االختبار رشطًا أساسًا للتأكد من أن فقرات 
وعىل  أجلها،  من  ُعّدت  التي  األهداف  تقيس  االستبانة 

هذا األساس تم إعداد اختبار الصدق الظاهري.

املحكمني  بصدق  ويسمى  الظاهري:  الصدق 
وهو صدق يستهدف التحقق من مدى إنتامء الفقرة 
إىل جماهلا، إذ تعمم االستبانة بعد االنتهاء من صياغة 
فقراهتا عىل جمموعة من اخلرباء يف جمال اإلختصاص 
لألخذ بتوصياهتم فيام يتعلق بتعديل بعض الفقرات 
أو حذف البعض اآلخر أو اإلبقاء عليها كام هي وقد 
فأكثر   )77%( البالغة  اآلراء  إتفاق  نسبة  اعتمدت 
لكل ممارسة للداللة عىل صدقها، إذ إن أي نسبة من 

دون هذه النسبة ال تعطي معنوية.

تعطي ب.  اإلستبانة  أن  ويعني  الثبات:  إختبار 
أخرى  مرة  تكرارها  ُأعيد  لو  فيام  نفسها  النتائج 
وجرى التحقق من ثبات املقياس بطريقة )ألفا – 
أظهرت  إذ   ،)Alpha - Cronbach كرونباخ/ 

برنامج  باستخدام  اإلحصائية  املعاجلة  نتائج 
لإلستبانة  العام  الثبات  معامل  أن   )spss 16(
معامل  يكون  عندما  أنه  علاًم   ،)0.81( بلغ  قد 
هذا  فأن   ،)%60( عن  يزيد  )ألفا-كرونباخ( 
يؤرش قبوالً ويعكس إتفاقًا وترابطًا بني عبارات 
ُأعيد  لو  فقرات اإلستبانة. مما يعني أن االختبار 
وهو  بمقدار )0.81(  ثابتًا  سيكون  ُأخرى  مرة 

ما يشري إىل قبوله إحصائيًا.

حتليل البيانات ج. 

اجابات  ضوء  يف  االستبانة  فقرات  حتليل  سيتم 
افراد عّينة البحث واملتمثل يف التجار وقد قيس هذا 
املتغري من خالل )17( فقرة، ولغرض حتليل النتائج 
استخدم الوسط احلسايب واالنحراف املعياري، وفيام 
البحث  عّينة  إجابات  بحسب  للنتائج  عرض  يأيت 
والتي سيتم تناوهلا بالتفصيل حسب تسلسل ظهورها 

يف االستبانة:

المحور الول: التاجر الكربالئي ل يملك وعيًا 
تاأمينيًا ب�شكل كاف

وهي . 1  )54%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
والوسط احلسايب البالغ )3.4(  يفوق املتوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.752(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )22.1(. 

يتبني ان نسبة )اتفق بشدة( كانت )%67( وهي . 2

االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 

املتوسط  يفوق   )4.2( البالغ  احلسايب  والوسط 

املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 

يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 

إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
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يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 

البالغ )0.921(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )21.9(. 

وهي . 3  )57%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 

االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 

املتوسط  يفوق   )3.5( البالغ  احلسايب  والوسط 

املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 

يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 

إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 

يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 

االختالف  ومعامل  البالغ)0.545(  املعياري 

فقد بلغت )14.8(. 

وهي . 4  )47%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 

االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 

املتوسط  يفوق   )3( البالغ  احلسايب  والوسط 

املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 

يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 

يف  عاٍل  جتانس  ويرافقه  عّينة،  أفراد  إجابات 

االنحراف  املقياس عكسه  العّينة مع حركة  آراء 

البالغ )0.321(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )10.7(. 

يتبني ان نسبة )اتفق بشدة( كانت )%60( وهي . 5

االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 

املتوسط  يفوق   )3.2( البالغ  احلسايب  والوسط 

املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 

يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 

يف  عاٍل  جتانس  ويرافقه  عّينة،  أفراد  إجابات 

االنحراف  املقياس عكسه  العّينة مع حركة  آراء 

االختالف  ومعامل  البالغ)0.421(،  املعياري 

فقد بلغت )13.1(.
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جدول )5( التوزيع التكراري والو�شط الح�شابي والنحراف المعياري للمحور الول 

الفقراتت
اتفق 

بشدة
محايداتفق

ال 

اتفق 

ال اتفق 

بشدة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

معامل 

االختاف

1
نقص مهارات االتصال سبب في نقص الوعي 

التأمين لدى التاجر الكربائي

1016220
3.40.75222.1

%34%54%6%60

2
يرى التاجر الكربائي للتأمين على انه هدر 

لأموال وعدم االستفادة منه

2010000
4.20.92121.9

%67%34000

3

عدم اخذ شركات التأمين في الحسبان 

المفاهيم التسويقية الحديثة السبب في نقص 

الثقافة التأمين لدى التاجر الكربائي

1017201

3.50.52114.8
%34%57%60%3

التاجر الكربائي لديه ثقافة سلبية عن التأمين4
1214121

30.32110.7
%40%47%3%6%3

5
على الدولة سن قوانين وتشريعات للمساهمة 

في زيادة الثقافة التأمينية

1812000
3.20.42113.1

%60%40000

المحور الثاني: للتاأمين دور ايجابي في تنمية 
الن�شاط التجاري

وهي . 1  )64%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.8( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.452(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )11.8(. 

وهي . 2  )54%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.2( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.652(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )20(. 

يتبني ان نسبة )اتفق بشدة( كانت )%67( وهي . 3
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
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املتوسط  يفوق   )3.9( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
االختالف  ومعامل  البالغ)0.545(  املعياري 

فقد بلغت )13.9(. 

وهي . 4  )54%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )4.1( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
يف  عاٍل  جتانس  ويرافقه  عّينة،  أفراد  إجابات 
االنحراف  املقياس عكسه  العّينة مع حركة  آراء 
البالغ )0.492(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )12(. 

يتبني ان نسبة )اتفق بشدة( كانت )%67( وهي . 5
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.9( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
االختالف  ومعامل  البالغ)0.545(  املعياري 

فقد بلغت )13.9(.

وهي . 6  )64%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 

االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.2( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.352(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )11(. 

يتبني ان نسبة )اتفق بشدة( كانت )%57( وهي . 7
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.7( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.652(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )17.6(.
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جدول )6( التوزيع التكراري والو�شط الح�شابي والنحراف المعياري للمحور الثاني

الفقراتت
اتفق 

بشدة
ال اتفق محايداتفق

ال اتفق 

بشدة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

معامل 

االختاف

6
للتأمين مساهمة في زيادة االنتاج وتحقيق 

الوفرة

1019001
3.80.45211.8

%33%6400%3

7
ساهم التأمين في تقليل المخاطر على 

القطاع التجاري

1116120
3.20.65220

%37%54%3%60

التأمين وسيلة ادخار للتاجر8
209100

3.90.54513.9
%67%30%300

التأمين وسيلة أمان وطمأنينة للتاجر9
1216110

4.10.49212
%40%54%3%30

10

التأمين يوفر سيولة مادية في حالة 

الحصول الضرر إلعادة المومن له الى ما 

كان عليه

2010000

3.90.54513.9
%67%33000

11

يساهم التأمين في عدم توقف النشاط 

التجاري في حالة حدوث الحادث عن 

طريق تعويضه بمبلغ التأمين

1119000
3.20.35211

%36%64000

12

التطوير المستمر لنظام العمل الداخلي 

للشركة يؤدي الى زيادة مساهمة الشركة 

في التنمية االقتصادية

1710201
3.70.65217.6

%57%34%60%3

المحور الثالث: غياب الخبرات الفنية والكوادر 
يوؤثر ب�شورة �شلبية على تحقيق اهداف تنمية 

الن�شاط التجاري

يتبني ان نسبة )اتفق بشدة( كانت )%60( وهي . 1
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
والوسط احلسايب البالغ )4.4(  يفوق املتوسط 

املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.352(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )8(. 
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وهي . 2  )50%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.6( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.547(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )15.1(. 

وهي . 3  )57%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.5( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
االختالف  معامل  و  البالغ)0.545(  املعياري 

فقد بلغت )14.8(. 

وهي . 4  )60%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.1( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
يف  عاٍل  جتانس  ويرافقه  عّينة،  أفراد  إجابات 
االنحراف  املقياس عكسه  العّينة مع حركة  آراء 
املعياري البالغ )0.398(،  ومعامل االختالف 

فقد بلغت )12.8(.

يتبني ان نسبة )اتفق بشدة( كانت )%57( وهي . 5
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.7( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.652(،و معامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )17.6(.
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جدول )7( التوزيع التكراري والو�شط الح�شابي والنحراف المعياري للمحور الثالث

الفقراتت
اتفق 

بشدة
محايداتفق

ال 

اتفق 

ال 

اتفق 

بشدة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

معامل 

االختاف

13

ضرورة توفير احتياطي كبير في صورة نقدية 

لشركات التأمين لمواجهه مطالبات المؤمنين 

سبب لضعف استثمارات شركات التأمين

1810200

4.40.3528
%60%34%6

14

يعاني قطاع التأمين ندره في الكوادر التأمينية  

وندرة في البرامج التدريبية الخاصة بتأهيل 

العاملين بالقطاع التأميني

1315101

3.60.54715.1
%44%50%30%3

15

عدم وجود بيانات دقيقة ومنظمة عن شركات 

التأمين أدى ذلك الى ضعف الجانب 

التسويقي للخدمات التأمينية

1017120

3.50.54514.8
%33%57%3%60

16

 اشتراك شركات التأمين وهيئة الرقابة على

التأمين في التشاور والنقاش يؤدي الى تطوير 

شركات التأمين والخدمات التأمينية

1218000
3.10.39812.8

%40%60

17

على كوادر شركات التأمين توضيح للتاجر 

احتياجه من منتجات شركة التأمين التي 

يستفاد منها

1710030
3.70.65217.6

%57%33%10

التاجر  الولى:  الفر�شية  الفر�شيات:  اختبار 

الكربالئي ل يملك وعيًا تاأمينيًا ب�شكل كاف

الباحث  ــام  ق األوىل  الفرضية  مــن  للتحقق 
املعياري  واالنــحــراف  احلسايب  الوسط  بحساب 
حدة،  عىل  فقرة  لكل  البحث  عّينة  أفراد  إلجابات 
بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  والختبار 
احلسايب  والــوســط  املحسوب  احلــســايب  الــوســط 
واجلدول   .)T( اختبار  الباحث  استخدم  النظري، 

رقم )8( يوضح ذلك:

الوسط 

الحسابي 

المحسوب

الوسط 

الحسابي 

النظري

 T قيمة

المحسوبة

T قيمة 

الجدولية

معامل 

االرتباط 

مستوى 

المعنوية 

3.722342.123  45.722-0.420.00

جدول )8( اختبار )T( لعّينة واحدة لقيا�ض التاجر 
الكربالئي ل يملك وعيًا تاأمينيًا ب�شكل كاف
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الوسط  قيمة  أن   )8( رقم  اجلــدول  من  يالحظ 
أكرب  وهي   )3.722( يساوي  املحسوب  احلسايب 
القيمة  وأن   )3( النظري  احلسايب  الوسط  قيمة  من 
T قد بلغت )42.123(  وأن قيمة T اجلدولية كان 
كان  املعنوية  مستوى  وأن   )45.722( مقدارها 
الداللة  مستوى  من  أقل  وهي   ).000( مقدارها 
)05.( وان معامل االرتباط )-0.42( بام ان معامل 
االرتباط سالب وذات عالقة ضعيفة مما يشري اىل ان 

التاجر ال يملك وعيًا تأمينيًا.

في  ايجابي  دور  للتاأمين  الثانية:  الفر�شية 

تنمية الن�شاط التجاري

للتحقق من الفرضية الثانية قام الباحث بحساب 
الوسط احلسايب واالنحراف املعياري إلجابات أفراد 
وجود  والختبار  حدة،  عىل  فقرة  لكل  البحث  عّينة 
احلسايب  الوسط  بني  إحصائية  داللــة  ذات  فــروق 
استخدم  النظري،  احلسايب  والــوســط  املحسوب 
يوضح   )9( رقم  ــدول  واجل  .)T( اختبار  الباحث 

ذلك: 

الوسط  قيمة  أن   )9( رقم  اجلــدول  من  يالحظ 
احلسايب املحسوب يساوي )3.945( وهي أكرب من 
 )T( القيمة  وأن   )3( النظري  احلسايب  الوسط  قيمة 
كان  اجلدولية   T قيمة  وأن   )70.465( بلغت  قد 
مقدارها )45.722( وان مستوى املعنوية )0.03( 
معامل  وان   ،).05( الداللة  مستوى  من  أقل  وهي 
موجب  االرتباط  معامل  ان  بام   )0.92( االرتباط 
وذات عالقة قوية يشري إىل أن للتأمني دورًا اجيابيًا يف 

تنمية النشاط التجاري.

والكوادر  الفنية  الخبرات  غياب  الثالثة:  الفر�شية 

تنمية  اهداف  تحقيق  على  �شلبية  ب�شورة  ينعك�ض 

الن�شاط التجاري

للتحقق من الفرضية الثالثة قام الباحث بحساب 
الوسط احلسايب واالنحراف املعياري إلجابات أفراد 
وجود  والختبار  حدة،  عىل  فقرة  لكل  البحث  عّينة 
احلسايب  الوسط  بني  إحصائية  داللــة  ذات  فــروق 
استخدم  النظري،  احلسايب  والــوســط  املحسوب 
يوضح   )10( رقم  واجلدول   .)T( اختبار  الباحث 

ذلك:

جدول )9( اختبار )T( لعينه واحده لقيا�ض 
للتاأمين دور ايجابي في تنمية الن�شاط التجاري

الوسط 

الحسابي 

المحسوب

الوسط 

الحسابي 

النظري

 T قيمة

المحسوبة

T قيمة 

الجدولية

معامل 

االرتباط 

مستوى 

المعنوية 

3.945370.46545.7220.920.03
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الوسط  قيمة  أن   )10( رقم  اجلدول  من  يالحظ 
أكرب  وهــي   )3.12( يساوي  املحسوب  احلسايب 
القيمة  وأن   )3( النظري  احلسايب  الوسط  قيمة  من 
اجلدولية   T قيمة  وأن   )65.365( بلغت  قد   )T(
املعنوسة  مستوى  وأن   )45.722( مقدارها  كان 
الداللة  مستوى  من  أقل  وهي   ).01( مقدارها  كان 
ان  بــام   )0.51( ــبــاط  االرت معامل  وان   ،).05(
يشري  قويه  عالقة  وذات  موجب  االرتباط  معامل 
بصورة  يؤثر  والكوادر  الفنية  اخلربات  غياب  أن  إىل 
التجاري. النشاط  تنمية  اهــداف  حتقيق  سلبيةعىل 

ال�شتنتاجات والتو�شيات

االستنتاجاتأ. 

تنمية . 1 التأمني له دور فعال يف  الرغم من ان  عىل 
النشاط التجاري اال ان سوق التأمني يف العراق 

من بني اضعف األسواق العاملية للتأمني.

املنتجات . 2 اجتاه  االهتامم  يولد  التأميني  الوعي 
ورشاء  استخدام  يولد  واالهتامم  التأمينية 

املنتجات التأمينية.

ادى . 3 التأمينية  واخلربات  االمكانيات  ضعف 
تنمية  يف  مبارش  بشكل  التأمني  دخول  عدم  اىل 

النشاط التجاري.

التأمني . 4 ملنتجات  واالعالم  التسويق  ضعف 
لنرش الثقافة التأمينية.

وخاصة . 5 التأمني  لرشكات  الروتيني  العمل 
عند التعويض يف حالة حدوث الرضر والتأخري 
يف االجراءات وارجاع املؤمن له اىل ما كان عليه 

يؤدي اىل انعدام الثقة.

التوصياتب. 

هذه . 1 وتوضيح  التأمني  منتجات  وزيادة  تنويع 
من  التاجر  احتياجات  وماهي  للتجار  املنتجات 

هذه املنتجات التأمينية؟

الناحية . 2 من  التأمني  دور  تعزيز  عىل  العمل 
االقتصادية واالجتامعية من خالل توسيع قاعدة 

ن له. املؤمَّ

له . 3 ن  واملؤمَّ التأمني  رشكات  بني  الثقة  تعزيز 
ن له  واالرساع يف رصف التعويض وإعادة املؤمَّ

اىل ما كان عليه.

دخول رشكات التأمني باالستثامرات ما بطريقة . 4
مبارشة او غري مبارشة.

لدى . 5 التأمينية  الثقافة  رفع  عىل  العمل  رضورة 
اللقاءات  خالل  من  خاص  بشكل  التجار 
التأمني  امهية  والندوات والتي تظهر  التلفزيونية 
بجميع مفاصله وباألخص أمهيته يف دفع النشاط 

التجاري ومحاية التجار. 

جدول )10( اختبار )T( لعّينة واحدة لقيا�ض 
غياب الخبرات الفنية والكوادر يوؤثر ب�شورة �شلبية 

على تحقيق اهداف تنمية الن�شاط التجاري
الوسط 

الحسابي 

المحسوب

الوسط 

الحسابي 

النظري

T قيمة

المحسوبة

 T قيمة

الجدولية

معامل 

االرتباط 

مستوى 

المعنوية 

3.12365.36545.7220.510.01 
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المالحق:

ملحق رقم )1( ال�شتبيان

بسم اهلل الرمحن الرجيم

السام عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أضع بني أيديكم هذه األوراق التي تشكل استبيانًا تم تصميمه للحصول عىل بيانات لعمل بحث عن )اثر 
الثقافة التأمينية عىل حركة التجارة يف العراق(، علاًم بأن هذه األوراق صممت ألغراض البحث العلمي ال يشء 

سواه فنرجو من كريم تفضلكم التعاون معنا يف انجاز هذا املرشوع واقتطاع بعض من وقتكم الثمني.

ولكم جزيل الشكر.

معلومات ال�شخ�شية:

اجلنس:     ذكر                   انثى                            حامل وثيقة التأمني:  مؤّمن               غري مؤّمن   

ال  االستفادة من التأمني:  نعم  

هل لديك معرفة  بالتأمني: نعم     ال 

بني مدى اتفاقك مع العبارات اآلتية:

المحور الول: التاجر الكربالئي ل يملك وعيًا تاأمينيًا ب�شكل كاف 

الفقرةت
شدة االتفاق

التفق بشدةال اتفقمحايداتفقاتفق بشدة

نقص مهارات االتصال سبب في نقص الوعي التأمين لدى التاجر الكربائي 1

ينظرالتاجر الكربائي للتأمين على انه هدر لأموال وعدم االستفادة منه 2

3
عدم اخذ شركات التأمين في الحسبان المفاهيم التسويقية الحديثة السبب في 

نقص الثقافة التأمين لدى التاجر الكربائي 

التاجر الكربائي لديه ثقافة سلبية عن التأمين4

على الدولة سن قوانين وتشريعات للمساهمة في زيادة الثقافة التأمينية5
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المحور الثاني: للتاأمين دور ايجابي في تنمية الن�شاط التجاري

الفقرةت
شدة االتفاق

ال اتفق بشدةال اتفقمحايداتفقاتفق بشدة

للتأمين مساهمة في زيادة االنتاج وتحقيق الوفرة1

ساهم التأمين في تقليل المخاطر على القطاع التجاري2

التأمين وسيلة ادخار للتاجر 3

التأمين وسيلة أمان وطمأنينة للتاجر 4

5
التأمين يوفر سيولة مادية في حالة الحصول الضرر إلعادة المومن 

له الى ما كان عليه 

6
يساهم التأمين في عدم توقف النشاط التجاري في حالة حدوث 

الحادث عن طريق تعويضه بمبلغ التأمين 

7
التطوير المستمر لنظام العمل الداخلي للشركة يؤدي الى زيادة  

مساهمة الشركة في التنمية االقتصادية

المحور الثالث: غياب الخبرات الفنية والكوادر يوؤثر ب�شورة �شلبية على تحقيق اهداف تنمية الن�شاط التجاري 

الفقرة
شدة االتفاق

ال  اتفق بشدةال اتفقمحايداتفقاتفق بشدة

ضرورة توفير احتياطي كبير في صورة نقدية لشركات التأمين 
لمواجهه مطالبات المؤمنين سبب لضعف استثمارات شركات 

التأمين

يعاني قطاع التأمين ندرة في الكوادر التأمينية وندرة في البرامج 
التدريبية الخاصة بتأهيل العاملين بالقطاع التأميني

عدم وجود بيانات دقيقة ومنظمة عن شركات التأمين أدى ذلك 
الى ضعف الجانب التسويقي للخدمات التأمينية 

 اشتراك شركات التأمين وهيئة الرقابة على
التأمين في التشاور والنقاش يؤدي الى تطوير شركات التأمين 

والخدمات التأمينية

على كوادر شركات التأمين توضيح للتاجر احتياجه من منتجات 
شركة التأمين التي يستفاد منها
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الملخ�ض

عرضُت يف هذا البحث مفهوم املنطق الغائم ونشأته، وقد ُقسم البحث اىل مقدمة حيث تشمل أمهية املنطق 
والنشأة،  املفهوم  الغائم؛  املنطق  لبحث  تفصيالت  شملت  مباحث:  وأربعة  احلاصل،  التقني  وتطوره  الغائم، 
التعريف اللغوي واالصطالحي، وكيفية تطوره وبيان عالقته مع املنطق الصوري من حيث االتفاق واالفرتاق 

ومراحل استدالله.

الكلامت املفتاحية: نظرية، املنطق، الغائم، االستدالل، التفكري، قضايا، قواعد.

Fuzzy logic… concept and origins

ResearcherDr.

Jabber Nasser YousefSalah Abdul Ameer Ahmed

Imam Al-Kadhim (A. S) College of 
Islamic Sciences

Imam Al-Kadhim (A. S) College of 
Islamic Sciences

Abstract
In this research, I dealt with the concept of Fuzzy Logic and its origins. The research was 

divided into an introduction that includes the importance of fuzzy logic and its current technical 

development, and four topics that included details of the research of fuzzy logic, concept and 

origin, the linguistic and idiomatic definition, and how it got developed, as well as its relationship 

with formal logic in terms of agreement and separation, and the stages of its inference.

Keywords: theory, logic, fuzzy, inference, thinking, issues, rules.
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المقدمة

1965م  عام  يف  ظهرت  الغائم  املنطق  نظرية  إن 
املعنونة  مقالته  ان نرش  بعد  زاده  لطفي  العامل  يد  عىل 
)املجموعات الغائمة(، إذ طبق املنطق الغائم بشكل 
عميل ألول مرة يف عام 1975م عىل حمرك بخاري، 
أنظمة  صناعة  أن  العلامء  أدرك  احلــدث  هذا  وبعد 

السيطرة باستعامل املنطق الغائم تعمل جيدًا.

تطبيق  سهولة  ــوا  أدرك اليابانيني  املهندسني  إن 
أنتج  حيث  املسائل،  من  كثري  حل  يف  الغائم  املنطق 
باستخدام  نظام سيطرة  أول  اليابانيون عام 1980م 
وبعد  فوجي،  مدينة  يف  املياه  لتنقية  الغائم  املنطق 
شتى  يف  والتطبيقات  األبحاث  اتسعت  التاريخ  هذا 
املجاالت اهلندسية واثبتت نجاحها يف تلك املجاالت 
إذ انقسم البحث عىل مقدمة وثالثة مباحث،  تناولنا 
الباب  ويعد  الغائم  املنطق  مفهوم  األول  املبحث  يف 
الغائم  املنطق  معرفة مفهوم  يمكننا  الذي من خالله 
الغائم  املنطق  نشأة  عرض  الثاين  واملبحث  وبيانه 
اىل  فخصصناه  الثالث  املبحث  يف  اما  تطوره  وكيفية 
واملنطق  التقليدي  املنطق  بني  واملقاربات  املفارقات 

الغائم.

المبحث الأول - تعريف المنطق الغائم:

اوًل: لغًة:

مها:  مفردتني  من  مركب  مصطلح  الغائم  املنطق 
املنطق، والغائم، ولكل من هاتني املفردتني هلا معناها 

اخلاص يف اللغة، سنعمل عىل حتديدمها لغويًا بصيغة 
الرتكيبية  الداللة  استظهار  نحاول  ثم  ومن  افرادية 

لذلك.

من  ُمشتقة  معروف  هو  وكام  املنطق  مفردة  إن 
غريه  وانطقه  نطقًا  ))نطق  تكلم  بمعنى  نطق  الفعل 
الكالم  يعني  فاملنطق  كلمه(()1(،  أي  واستنطقه، 
وقد يعني فهم اللغة كام يف قوله تعاىل {ُعّلِْمَنا َمنِْطَق 

ْي}ِ)2(. الطَّ
 )Logic( هي  اإلنجليزية  اللغة  يف  املنطق  وكلمة 
 )3()Logos( اليونانية  الكلمة  من  مشتق  وأصلها 
أخرى  معان  عليها  تــواردت  إذ  الكلمة  عىل  وتدل 
جرى ارتباطها بكلامت معينة، واستقر استعامل هذه 
املفردة  لبحث ودراسة مبادى التفكري، فهي تدُل عىل 
علم املنطق،)4( أي دراسة مبادئ وقوانني التفكري)5(.

وتعني  غيم  كلمة  من  مشتقة  الغائم  مفردة  أما 
السامء،  غامت  وقــد  السحاب  ))غيم:  السحاب 
بمعنى(()6(  وكله  وتغيمت،  واغيمت،  واغامت، 
ِة  َحاِح: ))ُهو َأن اَل َتَرى َشْمًسا من ِشدَّ وجاء يِف الصَّ
الرؤية  عدم  عىل  الغائم  مفردة  فتدل  ْجــِن(()7(،  الــدَّ

بوضوح.

اىل  تعود  اإلنجليزية  اللغة  يف  الغائم  ومفردة 
غري  وتعني  ــاين   آمل الكلمة  واصــل   Fuzzy((كــلــمــة
بالزغب   املغطى  ــرأس  ال او  الغامض  او  الواضح 
مفردة  أن  ويتضح  واضـــح(()8(  غري  جيعله  والــذي 

الغائم يف اللغتني تدل عىل انعدام الرؤية الواضحة.
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  )Fuzzy الغائم  املنطق  يعطينا  املفردتني  وتركيب 
سبق  ما  بموجب  تعني  الرتكيبية  والداللة   Logic(

ومن  الواضح،  غري  أوالفهم  الواضح،  غري  الكالم 
املعنى  الرتكيبية  الداللة  أتؤدي  نتساءل  أن  املمكن 
آخر؟  معنى  هناك  ام  الغائم  للمنطق  االصطالحي 

هذا ما سنجده يف الفقرة اآلتية:

ثانيًا - ا�شطالحًا:

يف  سابقًا  اتبعناها  التي  ذاهتا  بالطريقِة  سنحلل 
تعددت  اصطالحًا  فاملنطق  اللغوي،  التعريف 
تعريفاته وهذا واضح لكل من تتتبع السرية التارخيية 
له، ومن التعريفاِت الشائعة للمنطق أنه علم قوانني 
أرسطوطاليس  مؤسسه  أن  من  الرغم   عىل  الفكر 
ظهور  يكون  وقد  للمنطق)9(،  تعريف  أي  حيدد  مل 
تعريف واضح للمنطق نجده عند الفالسفة املسلمني 
املنطق تعطي  بأنه ))صناعة  الفارايب يف حتديده  فقال 
وتسدد  العقل  تقوم  أن  شأهنا  التي  القوانني  باجلملة 
أن  يمكن  ما  كل  يف  الصواب  طريق  نحو  االنسان 
بأنه  سينا  ابن  املعقوالت(()10(،وعرفه  من  فيه  يغلط 
))آلة قانونية تعصمه مراعاهتا عن أن يضل يف فكره((
)11( واستقر تعريفه عند فالسفة املسلمني بأنه قانون 

آيل بمراعاته ُيصحح التفكري او ممكن ان يكون منهجًا 
الالحقة  التعريفات  ختتلف  وال  الصحيح   للتفكري 

عن ذلك)12(.

أما مصطلح الغائم فأول من استعمله كمصطلح 
1962م  سنة  نرشها  بمقالة  زاده)13(  لطفي  علمي 

 )Fuzzy Sets( واستعملها سنة 1965م عنوانًا لبحثه
والذي يعني املجموعات الغائمة)14(.

والغائم  املنطق  املصطلحني  بني  مجعنا  إذا  واالن 
التفكري  قوانني  علم  الغائم  املنطق  ان  لدينا  يظهر 
هذه  هل  الــواضــحــة)15(،  غري  بالقضايا  الصحيح 
الصيغة املقرتحة ُتعرب بشكل كاف عن مفهوم املنطق 
الغائم؟  لنرى جواب ذلك السؤال يف تعريف زاده 
علاًم  املنطق  كان  ))إذا  يقول:  حيث  الغائم  للمنطق 
االستداليل؛  للتفكري  املعيارية  الصورية   باملبادئ 
للتفكري  الصورية  باملبادئ  هيتُم  الغائم  املنطق  فإن 
االستداليل  التفكري  إىل  وينظر  التقريبي،  االستداليل 
الدقيق بوصفه حالة حدية(()16( يرصد هذا التعريف 
الفرق بني املنطق الصوري التقليدي واملنطق الغائم، 
فيهدف األخري إىل صياغة نامذج غري دقيقة يف التفكري 
االستداليل الذي يقوم بدور مهم  يف قدرة البرش عىل 
الدقة والال يقني  بيئة عدم  قرارات عقالنية يف  صنع 
وذلك عىل عكس املنطق التقليدي الذي يتسم بالدقة 

واحلدية.

تتصف  قضايا   مــع  يتعامل  الــغــائــم   فاملنطق 
بالغموض وعدم الوضوح  وهذا النوع من القضايا 
نجده كثريًا يف واقعنا املعاش، فالواقع ليس دائاًم ذو 
حّدين أي انه ليس دائم الصدق او الكذب او اسود 
او ابيض)17( بل احيانًا يكون رمادي او حالة ما بني 
الصدق والكذب ويمكننا القول: أن للصدق تكون 
نسبة وايضًا للكذب نسبة والتي متتد من الصدق اىل 
كاذب  او  صادق  يشء  كل  الواقع  ))يف  اي  الكذب 
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للقضية  ننظر  التوضيح  سبيل  وعىل  نسبيًا(()18(، 
اآلتية: اهلواء بارد، هذه القضية يف املنطق ثنائي القيمة 
إما أن تكون صادقة أو كاذبة  وبشكل حدي، لكن 
يف املنطق الغائم يتعامل مع هذه القضية  ليس بشكل 
ألننا  وذلك  صادقة   او  كاذبة  كوهنا  بمعنى  قطعي  
مقدار  ألن  كذهبا؛  او  بصدقها  نجزم  أن  نستطيع  ال 
الربودة غري حمدد، أي غائم ألن مقدار برودة اهلواء 
قد يكون 30% او 40% او 50% …الخ، وهذا يعني 
اجلزئي   الصدق  قيم  مع  يتعامُل  الغائم   املنطق  أن 
الذي يقع  بني الصدق الكامل والكذب الكامل فهو 
أن  املمكن  فمن  بينهام)19(،  تقع  التي  النسب  يتناول  
تكون القضية اهلواء بارد صادقة بنسبة 60% وكاذبة 

بنسبة 40% فالصدق هنا ليس كليًا والكذب أيضًا.

ويظهر مما سبق أن املنطق الغائم يستعمل املتغريات 
أو  بصدقها  اجلــزم  يمكن  ال  التي  الغائمة  اللغوية 
خاصة  نامذج  بتصميم  ويقوم  قطعي،  بشكل  كذهبا 
ويتم  االستنتاجي  نظامها  من  املتغريات  تلك  تكون 
النظام،  لذلك  وفقًا  تقريبي  بشكل  االســتــدالل 
األقرب  النتيجة  إىل  بنا  يــؤدي  التقريبي  والشكل 
يمكن  العرض  وهبذا  قطعية.  ليست  ولكنها  للواقع 
هو  الغائم  املنطق  لظهور  األســايس  الدافع  نبني  ان 
الذي  الواقع  يتطابق مع  لبيان إطار مفهومي  احلاجة 
منطق  هو  الغائم  فاملنطق  واليقني،  بالدقة  يتسم  ال 
الدارجة عىل عكس  اليومية  اللغة  الطبيعية أي  اللغة 
املثالية  اللغة  منطق  يكون  والذي  التقليدي  املنطق 

والتي تتبع القواعد احلدية والصارمة)20(.

لكن بقي أن نشري اىل أن هنالك تسميات هلذا النوع 
من املنطق فقد يسمى املنطق ))املضبب(()21( واملنطق 
منطق  او  ))املـــرن(()23(،  واملنطق  ))الضبايب(()22( 
املنطق  تسمية  نعد  أن  املمكن  ومن  ))الغيوم(()24(، 
 )Fuzzy Logic( املصطلح  مع  توافقًا  األكثر  الغائم 
وحتليلنا السابق كاٍف للتدليل عليه وأيضًا استخدامه 
من لُدن الباحثني يف الفلسفة واملتخصصني يف املنطق 

مثل سهام النوهيي يف كتاهبا املنطق الغائم.

المبحث الثاني- ن�شاأة المنطق الغائم:

بدايات ظهور املنطق الغائم:أ. 

يف سبيل حتديد بداية مبكرة لظهور املنطق الغائم 
اىل  الغيوم  بنظرية  بالرجوع  املنظرين  احد  حــاول 
وخصوصًا  الرشق  اىل  يعود  بالقدم   موغل   تاريخ 
لبوذا وراح   تنسب   والتي  معًا   أ(  )أ( و)ليس  فكرة 
يلتمس  متقدمًا يف الوصف التارخيي  بعض النظريات 
بني   الرمادية   املنطقة  وجود  تؤكد  التي   الفلسفية  
وصعودًا  اليونانية  الفلسفة  يف  والكذب)25(  الصدق 
اىل الفلسفة احلديثة لكن ممكن القول أن هذه األفكار 
وانام  فجأة  يظهر  مل  الغائم  املنطق  أن  ألثبات  حماولة 
البدايات  يف  الفكر،سنبحث  لتطور  طبيعية  نتيجة 
فيها  الرجوع  ويمكن  الغائم  املنطق  لظهور  املؤسسة 
 Charles بريس  ))شارلز  األمريكي  الفيلسوف  اىل 
استعمل  حيث  عرش  التاسع  القرن  يف   )26())peirce

صفة  بوصفها  كاذب  أو  صادق  من  بدالً  الغموض 
عام  ويف  ــامل)27(،  ــع وال البرش  بموجبها  يسري  مميزة 
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 )28(Bertrand Russell نرش برتر اندرسل )1923م(
الغموض  أن  إال  فيها  توصل  الغموض  عن  مقالة 
يكون  املــرفــوع  الثالث  قانون  وأن  ــة  درج مسالة 
صحيحًا عند استخدام الرموز بدقة ولكن ال يكون 

صحيحًا  إذا كانت الرموز غامضة كام الواقع)29(.

لــوكــاشــيــفــتــش  ))يـــــان  1920م  ــام  ــ ع ويف 
يف  الغموض  لفظة  استعمل   )30())Lukasiewicz.j

مقالة له))يف خصوص منطق ثالثي القيم(( والغاية 
الرضورية  املوجهة  للمفاهيم  شكل  صناعة  منه 
القيم  ثالثي  منطق  بتأسيس  اهتم  وقد  واملمكنة، 
للغموض  منطق  أول  ويعد  القيم  متعدد  ومنطق 
عىل  كثريًا  توسع  لوكاتشيفتش  وبعد  الغيوم،  او 
 Emil پست  ))اميل  ومنهم  بعده  من  املناطقة  يد 
عام  ويف  املنطق،  علامء  من  وغريهم   ،)31())Post

)1922م( قاموا بتعريف وتعميم منطق ثالثي القيم 
ومنطق نوين القيم وال هنائي القيم)32(، وبعد ها قام 
))Christin Smuts كريستيان  الفيلسوف))سمتس 
الكلية  النظرة  كتابه  بنرش  1926م  عــام  يف   )33(

والتطور، والذي حتدث  فيه عن املفاهيم املبهمة وغري 
)1937م(  عام  يف  التايل  اخلطوة  وجاءت  الدقيقة، 
Max Planck(()34( فيلسوف وعامل  ))ماكس بالنك 
الفيزياء نرش مقالة باسم الغموض: مترين يف التحليل 
منحنى  تعريف  مــره  ألول  فيها  وتناول  املنطقي  
نسبة  بواسطته  نقيس  منحنى  وهو  العضوية)35(، 
انتامء كل عضو للمجموعة الغائمة والتي تعد اساسًا 
الغائمة حيث يرى كل يشء اىل  لنظرية املجموعات 

حد ما)أ( واىل حد )ال أ()36(.

بعنوان  مقالة  زاده  لطفي  نرش  1965م  عام  ويف 
هذه  وتعد   ،)37()Fuzzy sets( الغائمة  املجموعات 
باستعامل  الغائم  للمنطق  األســاس  احلجر  املقالة 
بحثية  بأعامل  زاده  قام  وبعدها  الغائمة  املجموعات 
اختاذ  طريقة  ويف  واختباره،  الغائم  املنطق  حمور  يف 
القرار وحل القضايا عن طريق موضوع الغيوم، الن 
ورموزها،  بأعدادها  الكم  لغة  يستعمل  ال  االنسان 
مفهوم  يف  مقالة  )1968م(  عام  زاده  لطفي  ونرش 
)1973م(  عام  يف  نرش  وبعدها  ايضًا،  اللوغاريتم 
مقالة يف شكل االستدالل الغائم، وبعد هذا التاريخ 
طبقت النظرية الغائمة واجريت هلا اختبارات عملية 
ونجحت بإنتاج حمرك بخاري يعمل اساسًا بموجب 

املنطق الغائم)38(.

ظهور  لبداية  التارخيي  االستعراض  هــذا  بعد 
لظهور  الدوافع  ما  تساؤل  لدينا  يظهر  الغائم  املنطق 

هذا النوع من املنطق؟

يمكننا أن نشخص اسبابًا أساسية دفعت املناطقة  
نحو جتاوز ثنائية الصدق والكذب استجابة ملتغريات 
فالطبيعة  املتطورة،  النامية  العلم  وطبيعة  العرص 
حتول   حوادثها،  يف  متصلة   متغريات  عن  لنا  تفصح 
او  القضية  هلذه  املقررة   الصدق  قيمة  ثبات   دون 
بمراحل  االنــســان   يمر  املثال  سبيل  فعىل  تلك، 
مرورًا  النضج)39(  اىل  الطفولة  من  متصلة  تدرجيية 
اىل  ادراكيًا  تفتقر  املراحل   وهذه  املراهقة،  بمرحلة 
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فعالية  اىل عدم  أدى  الدقيق هلا ومما  الزمني  التحديد 
مبدأ الثالث املرفوع يف التعامل مع هكذا قضايا)40(، 
حتديًا  املنطقية  املفارقات  متثل  أخــرى  ناحية  ومن 
ملنطق ثنائي القيمة، وعىل سبيل املثال قصة الشخص 
كان  اذا  يكذبون،  االكرتني  كل  قال  الذي  االكريتي 
كالمه صادق فهم كاذبون  وأيضًا هومن عندهم فهو 
ايضًا كاذب بمعنى اهنم صادقون وكاذبون، وبذلك 

انجمع  الصدق  والكذب يف آن واحد)41(.

ملبدأ   )42(Heisenberg هايزنربغ  اكتشاف  ويعد 
الاليقني دافعًا اخر نحو املنطق الغائم)43(، وبحسب 
نظرية هايزنربغ ال يمكن ان نحدد موضع االلكرتون 
ورسعته بشكل قطعي ودقيق وليس بمقدور االنسان 
كل  قياس  يمكن  وال   %100 بدقة  يشء  كل  معرفة 
يستطيع   وال  يعرفه   ال  قدر  هنالك  بل   %100 يشء 

قياسه)44(.

دفعت  األســبــاب  تلك  أن  لنا  يظهر  سبق  وممــا 
املناطقة اىل السعي واملحاولة للعثور عىل قيم أخرى 
اجلهة  منطق  يف  ظهرة  والكذب  الصدق  من  بــدالً 
)Modal Logic()45(، ومن ثم يف املنطق الغائم كحل 

نظري وعميل ملعاجلة الغموض واالهبام)46(.

تطور املنطق الغائم:ب. 

عقد 1960م ظهور املنطق الغائم:. 1

ذكرنا سابقًا أن ظهور املنطق الغائم بشكل رسمي 
كان عىل يد لطفي زاده وحتديدًا عام 1965م بعدما 
نرش مقالة املجموعات الغائمة التي ال تتجاوز اخلمس 

عرشة صفحة، يف ذلك الوقت مل ُيشع  مصطلح املنطق 
الغائم وال املجموعات الغائمة ومل هيتم به احد ألنه 
استعامل غري مألوف لكن لطفي زاده استمر بالبحث 
وإجياد احللول  ملفهوم الغيوم، وهنا يمكن القول أن 
املنطق الغائم  واجه منذ البداية حتديات فكثري رفضوا 
بنظرية االحتامالت بوصفها كافية  الفكرة ومتسكوا  
بمقدوره  أنه  الغائم  املنطق  يّدعي  التي  القضايا  حلل 
مل  الغائم  املنطق  أن  النقد  هذا  يف  والسبب  حلها، 
يطبق عمليًا، لذلك مل يأخذ مكانة يف املراكز البحثية 
الستينيات  أواخــر  يف  ولكن  اجلد،  حممل  حيمل  ومل 
ولقي   زاده  لطفي  بجهود  معظمها  النظرية  اكتملت 
قبوالً خجوالً لكنها احدثت تداعيات عىل املجالت 

العلمية كافة)47(.

عقد 1970م نمو املنطق الغائم:. 2

زاده  عمل  الغائم  للمنطق  اخلجول  القبول  بعد 
بال كلل عىل تطويره فنرش عام 1971م مقالة بعنوان 
أخرى  مقالة  نرش  1973م  عام  ويف  الغائم  الرتتيب 
باسم: جتزئة وحتليل األنظمة املعقدة وعمليات اختاذ 
لنظام  أسست  املقالة  وهذه  جديدة  بطريقة  القرار 
املتغري  مفهوم  وضع  حيث  الغيوم،  عىل  السيطرة 
فإن(  كان  )أذا  الرشط  قواعد  واستخدام  اللغوي 

لنمذجة العلم البرشي)48(.

أنظمة  انتاج  هو  العقد  هــذا  يف  املهم  ــدث  واحل
السيطرة الغائمة عىل حمرك بخاري يف عام 1975م، 
أن  ادركوا  وبعدها  نوعه،  من  األول  التطبيق  ويعد 
وتعمل  جدًا  بسيطة  الغائمة  السيطرة  أنظمة  صناعة 
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للسيطرة  نظام  أول  انتج  1978م  عام  ويف  جيدًا، 
وبشكل  األسمنت،  لصناعة  معمل  عىل  الغائمة 
وتم  العقد  هذا  يف  الغائم  املنطق  أساس  ترسخ  عام 
التعرف عىل املفاهيم الغائمة بشكل جيد، لكن تلك 
التطبيقات مل تكن يف مراكز بحثية  تابعة للجامعات 

او املؤسسات بل اعتمدت عىل جهود شخصية)49(.

عقد 1980م التطبيقات الكبرية للمنطق الغائم:. 3

يف أوائل الثامنينيات من القرن املايض تطور املنطق 
الغائم ولكن ببطء، وعىل الرغم من أن تناول املنطق 
الغائم كان منحرصًا عىل افراد عدة اىل أن املهندسني 
من  كثري  حل  يف  تطبيقه  سهولة  ــوا  ادرك اليابانيني 
أول  1980م  عام  اليابانيون  أنتج  حيث  املسائل، 
يف  املياه  لتنقية  الغائم  املنطق  باستخدام  سيطرة  نظام 
مدينة فوجي، ويف عام 1983م أنتج ربوت آيل يعمل 

بموجب أنظمة املنطق الغائم)50(.

وبعد هذا التاريخ اتسعت األبحاث والتطبيقات 
إلنتاج  الغائم  املنطق  أنظمة  واستعملت  اليابان  يف 
بعد، ويف عام 1987م  التحكم عن  السيارات ذات 
األرض)مـــرتو(  حتت  قطار  عىل  النظام  هــذا  طبق 
افتتاح   من  ــام  أي ثالثة  وبعد  العمل،  اىل  وادخــل 
الغائمة  لألنظمة  مؤمتر  أقيم  املذكور  القطار  مرشوع 
التي تعمل  التطبيقات  فيه بعض  يف طوكيو وعرض 
األعامل  هذه  وبعد  الغائم،  املنطق  أنظمة  بموجب 
اليابان  يف  الــغــائــم  للمنطق  واســـع  ــدى  ص ــار  ص
والعامل، وصار االهتامم واضحًا به من لدن الباحثني  

وأصحاب رؤوس األموال وجرى تطبيقه يف جماالت 
علمية وتطبيقية وانتاج أجهزة وأدوات منزلية وطبية 
مؤمتر  عام  كل  يف  يقام  بالذكر  اجلدير  ومن  وغريها. 
دوري للمنطق الغائم وتصدر جملة علمية خمتصة به، 
ليشمل  كثريًا  الغائم  املنطق  وتطبيق  البحث  واتسع 
فيه حتى  االبحاث مستمرة  اوسع، وكذلك  مساحة 
كان  اإلنسانية  العلوم  عىل  تطبيقه  لكن  هذا،  يومنا 
رائدة يف  البحث  ضيقًا وربام تكون حماوالتنا يف هذا 

تطبيقه عىل علم الكالم االسالمي)51(.

المبحث الثالث- المنطق التقليدي والمنطق 
الغائم مقاربات ومفارقات:

يف مفهوم الصدق املنطقي:. 1

للواقع واملراد  املنطقي مطابقة احلكم  إن الصدق 
الواقع)52(،  إذا طابقت  القضية تكون صادقة  هنا أن 
املنطق التقليدي والغائم من هذه الناحية يتقاربان عىل 
الصدق  أن  ناحية  يفرتقان من  الصدق، لكن  مفهوم 
يف املنطق التقليدي ال خيرج عن قيمتي القضية فهي 
اما أن تكون صادقة او كاذبة ويف املنطق الغائم يكون 
الصدق والكذب نسبي، او ممكن القول بوجود حالة 
قليال  صادق  حالة  هي  والكذب  الصدق  بني  ثالثة 
وصادق جدا، صادق اىل حد ما، صادق جدًا جدًا، 
القيم  تتدرج  وهكذا  ما  حد  اىل  كاذب  جدًا  كاذب 

املتعددة للصدق)53(.

يف حممول القضية احلملية:. 2

مها  طرفيني  مــن  تتكون  احلملية  القضية  إن 
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املوضوع واملحمول، بينهام نسبة ثبوت الطرف الثاين 
الطالب  املثال  سبيل  عىل  ثبوته)54(  عدم  او  لألول 
حمملوها،  وجمتهد  القضية  موضوع  الطالب  جمتهد 
الطالب  كان  فأن  الطالب  اىل  االجتهاد  اسند  حيث 
جمتهدًا فعاًل كانت القضية صادقة، واذا كان العكس 
تكون القضية كاذبة، املنطق الصوري والغائم يتفقان 
املنطق  يف  املحمول  نسبة  لكن  احلملية  القضية  عىل 
الطالب  يكون  أن  إما  بمعنى  قطعية  تكون  التقليدي 
الطالب  يكون  أن  يمكن  وال  يكون،  أوال  جمتهدًا 
جمتهدًا وغري جمتهد يف الوقت نفسه، لكن عىل خالف 
املحمول  نسبة  تكون  حيث  الغائم  املنطق  يف  ذلك 
حد  اىل  جمتهدا  الطالب  يكون  أن  بمعنى  قطعية  غري 
وهنالك  واحد،  آن  يف  أخرى  بنسبة  جمتهد  وغري  ما 
الكثري يف لغتنا اليومية من التعابري التي تدل عىل ذلك 

املحمول)55(.

يف سور القضية املنطقية:. 3

السور يف القضية املنطقية وهو لفظ دال عىل كمها 
وكيفيها)56(، بمعنى أن كمها كلية او جزئية، وكيفها 
سالبة او موجبة، وهناك الفاظ حمددة تدل عىل  الكلية 
املوجبة مثل كل  وكلية السالبة مثل ال يشء، واجلزئية 
ليس  مثل   السالبة  اجلزئية  او  بعض،  مثل  املوجبة 
بعض، هذا يف املنطق التقليدي، لكن يف املنطق الغائم 
وأن كان يتفق مع املنطق التقليدي بوجود السور يف 
القضايا  لكنه خيتلف عنه يف حتديد ذلك فالسور يف 
قضايا املنطق الغائم تكون مثل اىل حٍد ما، جدًاجدًا  
السالبة  يف  اما  املوجبة  القضايا  يف  هذا  اىل...الــخ، 

ليس اىل حٍد ما وليس جدا وهكذا، واملالحظ ها هنا 
الصوري  باملعنى  جزئية  او  كلية  قضايا  توجد  ال  انه 

القطعي)57(.

يف اإلمكان املنطقي:. 4

))سلب  بأنه  عــادة  يــعــّرف  املنطقي  اإلمــكــان 
الرضورة املطلقة عن اجلانب املخالف للحكم(()58( 
كان  باإلجياب  بالقضية  احلكم  كان  إذا  يعني  وهذا 
والعكس  السلب،  رضورة  سلب  اإلمكان  مفهوم 
بالسلب  القضية  يف  احلكم  كــان  إذا  أي  صحيح، 
مثل  اإلجيــاب  رضورة  سلب  اإلمكان  مفهوم  كان 
قضية  كل نار حارة فإن سلب احلرارة عن النار ليس 
يف  القضية  وتسمى  صحيح،  والعكس  بــرضوري 
املنطق التقليدي قضية ممكنة عامة، وال خيتلف املنطق 
نسبية  بطريقة  لإلمكان  ينظر  لكنه  ذلك  عن  الغائم 
جدًا،  ممكن  قليل،  ممكن  ما،  حد  اىل  ممكن  وهنالك 

وهكذا.

ويمكننا القول أن هناك اتفاقًا بني املنطق التقليدي 
الغائم، لكن االفرتاق حيصل بأن األخري ال  واملنطق 
يوافق قطعية ثنائية الصدق والكذب الصوري ويتجه 
اجتاها نسبيًا، ولزاده عبارة مهمة يف هذا الصدد حيث 
املنطق  نظام  رشوط   جيمع  الغائم  ))املنطق  يقول: 
للنظام  تعميم  هو  الغائم  النظام  التقليدي...أن 
النظام  قبال  يف  استنتاجيًا  نظامًا  وليس  التقليدي 
نص  من  يظهر  والذي  التقليدي(()59(  االستنتاجي 

زاده أن املنطق الغائم تعميم للمنطق التقليدي.
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المبحث الرابع- مراحل ا�شتدلل بالمنطق الغائم:

الغائم  املنطق  تعريف  يف  سبق  ما  يف  أرشنا  وكام 
االستداليل  للتفكري  الصورية  باملبادئ  هيتُم  والذي 
االستدالل  إىل  للوصول  مراحل  فهنالك  التقريبي 
واملجموعات  اللغوي  املتغري  بتحديد  تبدأ  التقريبي 
للرتكيب  للوصول  اللزوم  باستخدام قواعد  الغائمة 
الغيوم  رفع  يتم  وبعدها  معينة  قواعد  وفق  والدمج 
االستدالل  نتيجة  إىل  للوصول  متعددة  بطرائق 
لتلك  توضيح  ييل  وفيام  القرار  اختاذ  وهي  التقريبي 

املراحل:

اختيار املتغري اللغوي:. 1

لدينا  التي  املعلومات  اختيار  يتم  املرحلة  هذه  يف 
ــوار  األس باستعامل  لغوية  متغريات  إىل  ونحوهلا 
الغائمة املوجودة يف اللغة الطبيعية وتكون مدخالت 
التدرج  نبني  أن  نستطيع  وبوساطتها  لالستدالل 
املوجود يف أي موضوع ُيراد بحثه، وتعد اخلطوة األوىل 
يف االستدالل التقريبي املمهد للمجموعات الغائمة  

وباستعامهلا يمكن تقسيم  تلك املجموعات)60(.

حتديد املجموعات الغائمة:. 2

التقريبي هي حتديد  الثانية يف االستدالل  املرحلة 
املجموعات الغائمة بمعنى بعد أن ُادخلت املعلومات 
غائمة  بمجموعات  حتديدها  يتم  لغوية  كمتغريات 
املتغريات وفق دوال العضوية هلا،  ويتم ترتيب هذه 
عىل  منظمة  معطيات  هي  املدخالت  هذه  وتكون 
سابقًا،  فصلنها  التي  الغائمة  املجموعات  طريقة 

ُأخرى  إىل مرحلة  الغائمة  املجموعات  وتدخل هذه 
وهي تطبيق قواعد اللزوم الغائم عليها وكام يأيت:

استعامل قاعدة اللزوم الغائم:. 3

الغائمة تتضمن املدخالت  ملا كانت املجموعات 
األولية فالبد من استعامل قاعدة اللزوم الغائم لتعمل 
مع تلك املدخالت واجراء العمليات عليها للوصول 

إىل نتيجة، وعىل سبيل املثال:

تتوقف . 1 جدا  باردة  احلرارة  درجة  كانت  إذا 
املروحة.

املروحة . 2 فرسعة  باردة  احلرارة  درجة  كانت  إذا 
بطيئة.

فرسعة . 3 الربودة  معتدلة  احلرارة  درجة  كانت  إذا 
املروحة متوسطة.

فرسعة . 4 قلياًل  دافئة  احلرارة  درجة  كانت  إذا 
املروحة متوسط أعىل.

الغائمة  املجموعات  بني  اللزوم  يتبني  وهكذا 
من  البد  املرحلة  هذه  وبعد  القاعدة  تلك  بواسطة 
املكون  النموذج  واعتامد  قطعية  نتيجة  إىل  الوصول 
إىل  االنتقال  فيتم  الغائم  اللزوم  قاعدة  أساس  عىل 
ولكن  املغيوم  رفع  مرحلة  وهي  األخــرى  املرحلة 
قبل ذلك البد من تركيب تلك املجموعات ودجمها 

وذلك كام يأيت)61(:

قواعد الرتكيب الغائمة:. 4

منطقية  أداة  هــي  الغائمة  الــرتكــيــب  قــواعــد 
وحتديد  املرحلة  هــذه  ويف  التقريبي  لالستدالل 
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والعالقة  الغائمة  واملجموعات  اللغوية  املتغريات 
املتغري  معرفة  أي:  اللزوم،  قواعد  باستعامل  بينها 
بينهام  والعالقة  واملخرجات  للمدخالت  اللغوي 
وتركيب تلك القواعد باستعامل قواعد الرتكيب كي 
للنتيجة وعادة تكون  الغائمة  نحصل عىل املجموعة 
عام  وبشكل  إليها)62(،  الوصول  واملطلوب  جمهولة، 
يعتمد عىل معايري عدة، يف  الرتكيب  استعامل قواعد 
اختيار قاعدة الرتكيب فالبد أن تكون هلا معنى من 
تراعى  وان  بسيط  يكون  وتطبيقها  الصورية  الناحية 
للرتكيب  عدة  طرائق  وتوجد  املوضوع،  خصوصية 
وممداين  وزاده  لوكاتشيفتش  طريقة  ومنها  الغائم 
وغريها وأمهها طريقة زاده وممداين)63( وسنوضحها 

بالتفصيل يف ما يأيت:

قاعدة تركيب الغائمة لزاده:
 )64(μB(y)= max [min,(μA(x), μR(x,y),]

العضوية  دالة  هي    μA(x)الرموز تلك  وداللــة 
املجموعة  إىل  ينتمي  عضو   xو  A غائمة  ملجموعة 
دالة  إىل   μB(y) وترمز   ،μA(x) بمقدار   A الغائمة 
إىل   y وينتمي   B الغائمة  للمجموعة   y عضوية 
 μR(x,y) ويرمز   μB(y) بمقدار   B الغائمة  املجموعة 
املجموعتني   بني  الغائمة  للرابطة  العضوية  دالة  إىل 
بني  الربط  درجة  أي  بينهام  العضوية  ودالــة   B و   A

املجموعتني ويمكن توضيح املثال عىل النحو اآليت:

املجموعة الغائمة

A ={x1/0.3، x2  /1، x3/0.8} 

والرابطة الغائمة

min,(.3, .2), min,(1, .5), ]=.7 

μB(y1)= max[min,(.8, .7) 

وهكذا نكمل املصفوفة حتى نصل إىل املجموعة 
الغائمة B فتكون)65(

B= {0.8/y3، .8/y2، 0.7/y1}

:)p(قاعدة تركيب ممداين
μR(x,y)= μA(x). μR(x,y)

لتوضيح  أعاله  وضحناها  الرموز  تلك  وداللة 
ذلك مثاًل:

A= {0.8/X3، 1/X2، 0.3/X1}

μB(y1)= max [, (.3. .3), (1. .7) ,(.8. 1)]= .8

وهكذا نكمل املصفوفة حتى نصل إىل املجموعة 
الغائمة B فتكون)66(

B= {0.8/y3، 1/y2، 0.8/y1}

رفع الغيوم:. 5

بعد الوصول إىل مرحلة النتيجة الغائمة باستعامل 
الغائمة  النتيجة  مع  التعامل  يتم  الرتكيب،  قواعد 

.2              .4         .5

)μR)x,y =    .5            .7         .8

.7             .9           1

.3              1         .8

)μR)x,y =    .7            1         .8

1             1           1
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للوصل هبا إىل نتيجة رصحية، وهناك طرائق عدة لرفع 
االرتفاع  طريقة  الثقل،  مركز  طريقة  وأمهها  الغيوم 

وطريقة معدل حد األكثر)67(.

طريقة مركز الثقل:أ. 

الغيوم،  رفع  طرائق  احدى  الثقل  مركز  طريقة 
وبعدما تم الوصول إىل النتيجة عىل شكل املجموعة 
حتويلها  يتم  الغائم  الرتكيب  قواعد  بواسطة  الغائمة 
أدق  وتعدُّ  رصحية  نتيجة  إىل  الطريقة  هذه  بواسطة 

طريقة لرفع الغيوم)68( وصيغتها الرمزية:

املجموعة  عن  الغيوم  لرفع  املثال  سبيل  وعىل 
الغائمة ادناه بطريقة مركز الثقل:

الغائمة  للمجموعة  الرصحية  النتيجة  فتكون 
هي36)69(.

طريقة االرتفاع:ب. 

الغيوم حيث  طريقة االرتفاع إحدى طرائق رفع 
الغائمة  املجموعة  يف  عضوية  درجة  اعىل  اعتامد  يتم 

املجموعة  ذلك:  ولتوضيح  إليها  الوصل  ّتم  التي 
.Aالغائمة

 )70(Aفتكون النتيجة الرصحية للمجموعة الغائمة
هي 40.

طريقة معدل احّلد أكثر:ج. 

رفع  طرائق  إحــدى  األكثر  ــد  احلّ معدل  طريقة 
الغيوم حيث يتم اعتامد أعىل درجة عضوية ولتوضيح 

ذلك املجموعة أدناه:

هي  الغائمة  للمجموعة  الرصحية  النتيجة  فتكون 
40، وهنالك العديد من الطرائق ولكن ذكرنا اكثرها 
الرتكيب  قواعد  بعض  فإّن  وللتوضيح  استخدامًا، 

الغائم ال حتتاج إىل مرحلة رفع الغيوم)71(.

اختاذ قرار:د. 

بعد رفع الغيوم من املعلومات املوجودة واستبدهلا 
القرار  وهذا  اختــاذ،  إىل  نسعى  رصحية،  بمعلومات 
أداة  أي  أو  السيطرة  أنظمة  يف  متحكم  بواسطة  ينفذ 
رصحيــة)72(،  معلومة  إىل  توصلنا  أّننا  واملهم  أخرى 
ولتوضيح ذلك: إذا كانت درجة احلرارة باردة جدا 
قاعدة  من  الغيوم  رفــع  وبعد  املــروحــة،  فلتتوقف 
اللزوم أعاله نحتاج إىل إطفاء املروحة واختاذ القرار 
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يف هذه القاعدة هو االيعاز للمتحكم بإطفاء املروحة 
آخر:  ومثال  عنها؛  الكهربائي  التيار  بقطع  واملتمثلة 
اذا كان املخطوط قدياًم جدًا فأنه نادر جدًا وبعد رفع 
الغيوم من هذه القاعدة تكون مرحلة احتاذ القرار أي 
قدم  ناحية  من  لدينا  واضح  املخطوط  وضع  يكون 

وندرة املخطوط وثمنه)73(.

نتائج البحث:

باملنطق  املــوســوم  البحث  من  الباحث  توصل 
عىل  جاءت  عدة  نتائج  اىل  والنشأة  املفهوم  الغائم 

النحو التايل:

ظهرت نظرية املنطق الغائم يف عام 1965م عىل . 1
املعنونة  مقالته  نرش  ان  بعد  زاده  لطفي  العامل  يد 
عميل  بشكل  طبقه  وقد  الغائمة(،  )املجموعات 
بخاري،  حمرك  عىل  1975م  عام  يف  مرة  ألول 
وبعد هذا احلدث أدرك العلامء أن صناعة أنظمة 

السيطرة باستعامل املنطق الغائم تعمل جيدًا.

الرشق . 2 اىل  الغائم  املنطق  بدايات  حتديد  ان 
لبوذا،  اىل   أ(معًا  و)ليس  )أ(  فكرة  وخصوصًا 
التارخيي  الوصف  يف  مقدمًا  يلتمس   راح  إذ 
وجود  تؤكد  التي  الفلسفية  النظريات  لبعض 
املنطقة الرمادية بني الصدق والكذب يف الفلسفة 
لكن  احلديثة،  الفلسفة  اىل  وصعودًا  اليونانية 
أن  ألثبات  حماولة  األفكار  هذه  أن  القول  ممكن 
طبيعية  نتيجة  وانام  فجأة  يظهر  مل  الغائم  املنطق 

لتطور الفكر.

املنطق الغائم مصطلح مركب من مفردتني مها: . 3
يف  اخلاص  معناه  منهام  ولكٍل  والغائم،  املنطِق، 
تعريف  ان  لدينا  يظهر  مجعنامها  اذا  اما  اللغة، 
املنطق الغائم هو: )علم قوانني التفكري الصحيح 

بالقضايا غري الواضحة(.

تتسم . 4 تفكري  طريقة  هو:  الغائم  املنطق  مفهوم 
بالتقريب وليس بالدقة.

تعود أمهية املنطق الغائم اىل اغلب أنامط التفكري . 5
اإلنساين والتي تكون بطبيعتها تقريبية .

املنطق الغائم يستعمل املتغريات اللغوية الغائمة . 6
بشكل  كذهبا  أو  بصدقها  اجلزم  يمكن  ال  التي 
تكون  خاصة  نامذج  بتصميم  ويقوم  قطعي، 
ويتم  االستنتاجي  نظامها  من  املتغريات  تلك 
النظام،  لذلك  وفقا  تقريبي  بشكل  االستدالل 
النتيجة األقرب  إىل  بنا  يؤدي  التقريبي  والشكل 

للواقع ولكنها ليست قطعية.

كثري . 7 يف  الغائم  املنطق  استعامالت  عىل  االطالع 
كثري  حل  يف  إدخاله  من  يمكننا  املجاالت،  من 
من املسائل، إال أن هذا ال يعني أننا بصدد رد او 
اثبات بل هدفنا هومن املمكن ان يستعمل املنطق 
الغائم كأداة او طريقة تفكري جديدة حلل قضايا مل 

يكن هلا حل ناجع.

ال يتعارض املنطق الغائم ومفهومه هو يف الواقع . 8
منه  معممة  حالة  هو  بل  التقليدي  املنطق  مع 
ال  التي  الغائمة  القضايا  بعض  يف  بحثه  وجمال 

تبحث بموجب املنطق التقليدي.
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دار الكتب العلمية، بريوت، 2000م، ط 1، ج6 )مادة 
ابن منظور، حممد بن  أيضًا:  نطق(، ص 285، وينظر 
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غيم(، ص192.
)8(  College Dictionary. Houghton Mifflin 

Company.Boston. New York . 2004.peg564. 

ينظر: النشار: املنطق الصوري: املرجع السابق، ( 9)
ص3. 

حتقيق: ( 10) العلوم،  إحصاء  حممد:  الفارايب، 
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مركز  منصور،  اهلام  حتقيق:  العلوم،  إحصاء 
االنامء القومي، بريوت، 1991م، د. ن ط، ص 

.13
اإلشارات ( 11) اهلل  عبد  بن  حسني  سينا،  ابن 

مؤسسة  الزارعي،  جمتبى  حتقيق:  والتنبيهات، 
ص39،  ش،  ه  قم،1392  كتاب،  بوستان 
إبراهيم:  بن  حممد  الدين،  صدر  ايضًا:  وينظر 
مؤسسة  املحسن،  عبد  ترمجة:  نوين،  منطق 
 ،1 ط  ش،  ه  هتران،1362  نرص،  مطبوعايت 
ص3، وينظر ايضًا: املظفر، حممد رضا: املنطق، 

دار الغدير، قم، 1432 ه ق، ط 9، ص9.
خرد، ( 12) رهرب  جمتهد:  حممود  خراساين، 

ط1،  ش،  ه   1390 قم،  عصمت،  انتشارات 
حممد  توين،  فاضل  أيضًا:  66،وينظر  ص 
ط،  د  د.ت،  هتران،  مط،   . د  منطق،  حسني: 

ص2. 
لطفي زادة ولد يف مدينة باكو سنة 1921م. ( 13)

يف دولة أذربيجان احدى دول االحتاد السوفيتي 
والذي  إيراين  وأب  أذربيجانية  ام  من  السابق، 
كان يعمل تاجرًا وصحفي يف صحيفة ايرانيان، 
يف  بقي  عمره  من  العارشة  اىل  والدته  ومن 
والعرشين  الثالثة  اىل  العارشة  ومن  أذربيجان، 
من عمره عاش يف ايران  وبالتحديد يف العاصمة 
طهران، وذهب اىل املدارس التقليدية وألنه من 
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وهلا  الثرية  العوائل  من  وهي  زاده  لطفي  آل 
مكانتها يف ايران، درس االعدادية وحصل عىل 
الرتبة الثانية يف امتحان البكلوريا، وبعدها اخذ 
من جامعة  البكالوريوس سنة 1942م  شهادة 
طهران الكلية الفنية يف ختصص الكهرباء، ويف 
سنة 1944م ذهب اىل امريكا ودرس يف معهد 
ماجستري  اختصاص  يف  منه  وخترج   )MIT(
كهرباء واخذ الدكتوراه يف االختصاص نفسه، 
وبعدها  كولومبيا،  جامعة  يف  استاذًا  وعمل 
عمل استاذًا يف جامعة بركيل ويف سنة 1963م 
انقبل بعنوان مسؤول قسم يف هندسة الكهرباء 
والذي يعد اعىل عنوان يف اختصاص الكهرباء،   
التي فيها خالف  لطفي زاده كان هيتم باألمور 
يف وجهات النظر وكثريًا ما يفكر فيها ويضعها  
سنة  ويف  وحيللها،  فيها  ويتمعن  ابحاثه  ضمن 
1956م بحث يف املنطق املتعدد القيم وقام بنرش 
جامعة  خالل  ويف  ذلك،  يف  ختصصية  مقاالت 
برينستون )university  Princeton( تعرف عىل 
بمثابة  وهو  كلني)ت1994م(  كول  استيفن 
حيُث  امريكا،  يف  القيم  املتعدد  للمنطق  االب 
مقاالته  يف  وأشاد  الشاب  زادة  لطفي  احتضن 
بحثًا  ينرشا  مل  مها  ان  من  الرغم  عىل  وافكاره، 
مشرتكًا لكن  كان احدمها يؤثر يف االخر، لطفي 
الريايض  املنطق  أصول  كلني  من  تعلم  زاده 
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بعد  ابحاثًه  وتعددت  مرة،  ألول   )Fuzzy(
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 ،1 ط  ش،  ه   1396 أصفهان،  صنعتي  واحد 
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قسم الفلسفة ، 2010م، ص7.
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