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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

حممد  نبينا  رسله  وخاتم  خلقه  سيد  للعاملني  رمحة  املبعوث  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
الصادق األمني، وعىل آل بيته الطيبني الطاهرين، وصحبه املنتجبني.

مع هذا العدد تنتقل جملة السبط العلمية املحكمة مرحلة جديدة، أذ تدخل عامها الثامن بالعدد األول من 
للدراسات  التجدد و اإلبداع،حاملة رسالة مركز كربالء  ثابتة وواثقة نحو  الثامن، وهي تسري بخطى  املجلد 
بمختلف  الباحثني  منفتحة عىل  املقدسة،  ملدينة كربالء  والثقايف واحلضاري  الديني  اإلرث  والبحوث يف نرش 
صفحاهتا  يف  اإللتقاء  عرب  بينهم  العالقة  وجتسيد  وخارجه،  العراق  داخل  يف  واألنسانية  العلمية  ختصصاهتم 
وحماورها املتنوعة، وطرح املوضوعات املختلفة يف نتاجاهتم العلمية واألدبية، التي حترص فيها هيأة التحرير 

عىل أختيار ماهو جديد ومبتكر وغري مكرر.

و نحن أذ نضع هذا العدد بني يدي السادة الباحثني والقراء البد أن نتوجه بالشكر والثناء لكل األقالم التي 
أسهمت فيه ببحوث ونتاجات علمية رصينة، مع معرفتنا بحجم الصعوبات البالغة التي تواجه الباحثني يف كل 
مكان من أرجاء املعمورة، السيام يف ظل الظروف الراهنة التي يشهد فيها العامل تداعيات )جائحة كورونا(، هذا 
الوباء الرشس الذي ترك أثرًا سلبيًا كبريًا يف شتى مناحي احلياة، وتسبب يف خسائربرشية ومادية جسيمة، إال 
أن جهود الباحثني، مل تتوقف عن الرصد والكشف يف ثنايا املوضوعات البحثية اجلديدة التي تضفي اىل نتائج 
علمية ملموسة بل حاولوا مواصلة مسريهتم البحثية عىل الرغم من القيود الكثرية التي فرضتها هذه اجلائحة، 
بام  الذي يكشف  األمر  األزمات،  املعريف يف مواجهة  التقدم  العلمي كوسيلة من وسائل  البحث  أمهية  ليثبتوا 
يشكل  بدوره  وهذا  وحتديات،  وأزمات  مصاعب  من  هبم  ماحييط  بوجه  الصمود  عىل  قدرهتم  الشك  اليقبل 

انعطافة ناصعة تسهم يف تعزيز احلركة املعرفية، والتقدم العلمي املنشود. 

لقد اشتملت بحوث هذا العدد عىل موضوعات جديدة ومتنوعة عرب حماورها املختلفة يف النهضة احلسينية، 
جديرة  موضوعات  وهي  التدريس،  طرائق  عن  فضال  واألدب،  واللغة  والتأريخ،  والسياحة،  واجلغرافيا، 
لرصيد  جديدة  أضافة  لتشكل  والتحليل  الدرس  يف  كبرية  جهودًا  الباحثون  فيها  بذل  أذ  واإلهتامم،  بالقراءة 
البحث العلمي، ومرجعًا معرفيا ًيتزود منه طلبة العلم، وهذا مانسعى اليه يف البحوث مجيعها، سواء من نرش 

فيها هبذا العدد، أو سيجد طريقه للنرش يف األعداد القادمة بإذنه تعاىل.

واحلمد هلل أوالً وآخرًا...

رئيس التحرير

15





17

المامية  وعلماء  ال�شالم(  )عليهم  البيت  اآهل  ائمة  اراء 

واحكامهم في ظاهرة قطع الطريق

الباحثةاالستاذ الدكتور
رنا عبد محمدعمار عبودي نصار

مديرية تربية النجف - وزارة التربيةكلية اآلداب - جامعة الكوفة

drammarnassar73@gmail.comrana abidm 1245 @gmail.com



اراء ائمة اآهل البيت )عليهم ال�سالم( وعلماء االمامية واحكامهم في ظاهرة قطع الطريق

18

الملخ�ض

التي اخذت تدب يف  الطريق   يف مواجهة ظاهرة قطع  البيت  اهل  اىل دراسة دور  البحث  يسعى 

مفاصل املجتمع االسالمي خملفة اثارا وخيمة القت بأرضارها عىل ابناء املجتمع، فكان ال بد من التصدي 

هلذه الظاهرة بالرجوع اىل احكام القران الكريم والسنة النبوية الرشيفة وتطبيق احكامها.

اشتمل البحث عىل مقدمة ومبحثني ونتائج ومصادر ومراجع.

تناول املبحث االول تعريف قاطع الطريق واالحكام املرتتبة عليه، اما املبحث الثاين فقد تناول اراء 

اهل البيت  يف اليات التعامل مع قطاع الطرق.

  البيت  اهل  طريق  عن  الواردة  الروايات  قدمت  البحث،اذ  اليها  توصل  التي  النتائج  من  وكان 

مجلة وافية من االحكام الرشعية بحق قطاع الطرق والتي تتمحور يف اربع احكام وهي القتل والصلب 

والقطع من خالف والنفي، ومن املمكن ان يتم العفو عن قاطع الطريق يف حال اذا تاب قبل الظفر به، اال 

انه عليه دفع ما يف رقبته من دية او غرامة املال ألصحاب املقتول او اصحاب املال،وكانت تلك االحكام 

بمثابة الطوق الذي طوق به قطاع الطرق اذ اهنا اسهمت بشكل كبري يف ردعهم وتقويض حركتهم خوفا 

من العقاب،كام ان الوصايا واالدعية التي ارشد هبا اهل البيت  الناس كان هلا اثر كبري يف حتصني الناس 

من الوقوع يف ايادي قطاع الطرق وتسكني خوفهم وروعهم وسلحتهم بسالح االيامن والقوة والعزيمة 

يف التصدي خلطرهم.

الكلامت املفتاحية: قطاع الطرق، موقف اهل البيت، اراء علامء االمامية.
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Abstract

The research seeks to study the role of Ahl al-Bayt "peace be upon them" in the face 
of the phenomenon of banditism, which has begun to take root in the joints of the Islamic 
community, leaving dire effects that made damages on the members of the community. 
Therefore, it was necessary to address this phenomenon by referring to the rulings of 
the holy Qur’an and the honorable Sunnah, and applying their provisions. The research 
included an introduction, two chapters, results, and sources and references.

The first chapter dealt with the definition of the bandits and the rulings arising from it, 
while the second topic dealt with the opinions of the Ahl al-Bayt "peace be upon them" 
in the mechanisms of dealing with the bandits.

One of the findings of the research, that the narrations made by Ahl al-Bayt "peace 
be upon them" have presented an adequate set of religious rulings against the bandits, 
which are centered on four rulings, namely, execution, crucifixion, cutting off limbs 
from behind, and exile. It is possible that the road blocker will be pardoned in the event 
that he repents before they were captured, however, he had to pay the blood money or 
fine to the victim's family. These rulings were like a leash that surrounded the bandit, as 
they contributed greatly to deterring them and undermining their movement for fear of 
punishment as the guidelines and supplications made by the Ahl al-Bayt "peace be upon 
them" to the people, had a great impact in immunizing those people from falling into the 
hands of bandits, calming their fear, and arming them with the weapon of faith, strength, 
and determination to confront their danger.

Keywords: banditism, the position of the Ahl al-Bayt, the opinions of Imamism scholars.
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المقدمة

وسلبهم  الناس  عىل  الطريق  قطع  لظاهرة  كان 

ظروف  وسفرهم  قوافلهم  وعىل  ونسائهم  ألمواهلم 

واإلسالمي  العريب  املجتمع  عىل  خطرية  ومالبسات 

ودولته الناشئة اذ كانت من موروث اجلاهلية الذي 

رمزا  وعد  ونوادهيم  اشعارهم  يف  العرب  به  تفاخر 

 للشجاعة والبأس والقوة، لذلك واجهها الرسول

والنصوص القرآنية مواجهة شديدة وحاول اجتثاثها 

وتوعد املامرسني هلا بأشد العقوبات عىل وفق منطوق 

اَم َجَزاُء الَِّذيَن ُيَاِرُبوَن  اآلية املعروفة بآية احلرابة: ﴿إِنَّ

َأْو  ُيَقتَُّلوا  َأْن  َفَسادًا  ِف األرض  َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه  اللََّ 

ُبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاٍف َأْو ُينَفْوا  ُيَصلَّ

ْم ِف اآلِخَرِة  نَيا َوَلُ ْم ِخْزٌي ِف الدُّ َلُ ِمْن األرض َذلَِك 

َتْقِدُروا  َأْن  َقْبِل  ِمْن  َتاُبوا  الَِّذيَن  إاِلَّ  َعظِيٌم*  َعَذاٌب 

َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا َأنَّ اللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾)1(.

اإلسالمية  العصور  يف  الظاهرة  هذه  استمرت 

الراشدة   اخلالفة  أيام  ضعفت  بل  تنتِه  ومل  الالحقة 

بالتوسع  بدأت  والعباسية  االموية  الدولة  يف  ولكن 

الفتن  الدولة وظهور  بعد ضعف  والتعاظم والسيام 

 والثورات فيها لذلك،  وقف أئمة اهل آل البيت

هذه  ازاء  بحزم  االحـــداث  تلك  عــارصوا  الذين 

وارواح  وسالمة  بأمن  تعبث  اخذت  التي  الظاهرة 

التي  احلرابة  اية  مضامني  توجيه  خالل  من  الناس 

 كانت االساس الذي اخذ منه ائمة اهل ال البيت

عن  فضال  الــظــاهــرة،  ــذه  هل ومعاجلاهتم  اراءهـــم 

تشخيص علامء االمامية هلذه االحاديث وتوظيفها يف 

استنباط اجتهاداهتم عليها.

كان هذا البحث كاشفا عن اراء أئمة اهل  البيت 

بخصوص هذه الظاهرة ومدى تفاعلهم من جمرياهتا 

ومعاجلاهتم هلا.

اشتمل هذا البحث عىل مقدمة ومبحثني ونتائج، 

تعريف  بيان  عىل  وقفنا  االول  املبحث  خالل  فمن 

املبحث  اما  عليه،  املرتتبة  واالحكام  الطريق  قاطع 

التعامل  اليات   يف  البيت  اراء اهل  فيه  فبينا  الثاين 

تم  ما  تضمنت  فقد  النتائج  واما  الطرق،  قطاع  مع 

التوصل اليه يف هذا البحث.

اتبعنا يف هذا البحث املنهج التارخيي – التحلييل يف 

كتابة البحث.

اعتمدنا يف هذا البحث عىل جمموعة من املصادر 

احلديثية  الكتب  عىل  اعتامدنا  جل  وكان  واملراجع 

التي مجعت ما رواه االئمة أمثال الكايف للشيخ حممد 

حيرضه  ال  ومن  )ت329هـــ(  الكليني  يعقوب  بن 

واالستبصار  ت381هـ(   ( الصدوق  للشيخ  الفقيه 

الــطــويس  احلــســن  ــن  ب حمــمــد  للشيخ  والــتــهــذيــب 

)ت460هـ( واملجاميع الفقهية املتقدمة التي ضمت 

وان  التوفيق  اهلل  نسأل  االوائل،  االمامية  فقهاء  اراء 

جيعل اعاملنا خالصة لوجهه الكريم.  
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المبحث الول:- قاطع الطريق مفهومه 
ودللته والحكام المترتبة عليه

إبانة  القطع،  من  اللغة:  يف  الطريق  قطاع  مفهوم 
بعض اجزاء اجلرم من بعض فضال، والقطع والقطاع 
االصــطــالح:  ويف  األرض،  يقطعون  اللصوص 
هبم  فيقطعون  السبيل  ابناء  يعارضون  الذين  هم 
السبيل)2(، وسّمي بقاطع الطريق؛ ألّن الناس بسبب 

اخلوف منه، سوف متتنع من املرور هبذا الطريق)3(.

االيــدي  مكتويف   ، البيت  اهــل  أئمة  يقف  مل 
بــدأت  التي  الظاهرة  هــذه  مواجهة  يف  واللسان 
تسترشي يف املجتمع من دون بيان للحدود الرشعية 
من  يستحقوهنا  التي  الرادعة  واألحكام  لفاعليها 
احلديثية  املجاميع  أوردت  فقد  والديات.  العقوبات 
 عند االمامية روايات متعددة عن أئمة اهل البيت
الذي  املحور  هي  احلرابة  آية  وكانت  ذلــك،  تبنّي 
تأسست عليه آراء اهل البيت  واحكامهم بقطاع 
الطريق، إذ روَي عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق 
ضبة  بني  روايــة    عيل  عن  آبائه  عن  أبيه  عن   
وبعد   ، حممد  الرسول  إىل  جاءوا  الذين  املرىض 
فأرسل  اإلبل،  رعاة  من  ثالثة  بقتل  قاموا  تعافوا  أن 
إليهم الرسول ، اإلمام عيل  فأرسهم وجاء هبم 
اَم َجَزاُء الَِّذيَن  إىل الرسول ، فنزلت آية احلرابة ﴿إِنَّ
َأْن  َفَسادًا  األرض  ِف  َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه  اللََّ  ُيَاِرُبوَن 
ِمْن  َوَأْرُجُلُهْم  َأْيِدهيِْم  ُتَقطََّع  َأْو  ُبوا  ُيَصلَّ َأْو  ُيَقتَُّلوا 
نَيا  ْم ِخْزٌي ِف الدُّ ِخاٍف َأْو ُينَفْوا ِمْن األرض َذلَِك َلُ
ْم ِف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيٌم* إاِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل  َوَلُ

َرِحيٌم﴾)4(  َغُفوٌر  اللََّ  َأنَّ  َفاْعَلُموا  َعَلْيِهْم  َتْقِدُروا  َأْن 
وارجلهم  ايدهيم  فقطع  القطع    الرسول  فاختار 

من خالف)5(.

أوىل االئمة  هذه الظاهرة امهية كبرية، فقد بنّي 
قطاع  عليها  يقدم  التي  االفعال    الصادق  اإلمام 
ال  بشكل  الناس  عند  معروفني  ليصبحوا  الطريق، 
الطريق  لقاطع  يعطي  وكيال  امرهم،  عليهم  خيتلط 
وحددت   شخص  أن  بعد  عمله  ممارسة  يف  احلرية 
وهو  املحارب  "وأمــر   :فقال بحّقه.  العقوبات 
الذي يقطع الطريق ويسلب الناس ويغري عىل اموالم 
اإلمام،  إىل  فيه  فاألمر  احلال،  هذه  مثل  ف  كان  ومن 
فإن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع وإن شاء 

نفى. ويعاقبه اإلمام عىل قدر ما يرى من جرمه")6(. 

املفعمة    الــبــيــت  اهـــل  لـــروايـــات  ــادا  ــن اســت
بالتوضيحات والتحذيرات من هذه الظاهرة، ادرك 
فعكفوا  الظاهرة،  هذه  امهية  االمامية  مذهب  فقهاء 
عىل دراستها والفوا الكتب التي نقلت الينا اساليب 
قطاع الطريق واحلدود واالحكام املوجبة بحقهم. إذ 
هم  احلرابة  بآية  املراد  أّن  عىل  الفقهاء  بني  خالف  ال 

قطاع الطريق)7(.

يف  ذكــره  جاء  الــذي  هو  بأّنه  املحارب  وعرفوا 
السالح  يشهر  الذي  الطريق  قاطع  هو  احلرابة،  آية 
وخييف السبيل)8(، ممن كان من أهل الريبة)9(، ومنهم 
من ال يشرتط ذلك)10(، مع قصد االخافة)11(، وجّرد 
يف  واألمصار  العمران  يف  بحر)12(،  أو  بّر  يف  سالحا 
الرباري والصحاري وعىل كل حال)13(، أو يف بلد أو 
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غري بلد)14(، يف ديار اإلسالم أو يف ديار الرشك)15(، 
ليال أو هنارا)16(، ذكرا أو انثى)17(، وال يشرتط العدد، 
يف  استخدم  فلو  السالح،  يشرتط  وال  الشوكة،  بل 
اإلخافة العصا أو احلجر ُعّد قاطعا للطريق)18(، وأن 
يأخذ املال قهرًا وجهرًا)19(. فاذا أخذوا باالختطاف 
فهم  ِخفية  اخـــذوه  وإْن  منتهبون،  فهم  وهــربــوا 

سارقون، وليسوا بقطاع طريق)20(.

 بام أّن آية احلرابة بّينت جزاء املحاربني، واالئمة
النبي  من  علمها  ورثــت  التي  الطاهرة  العرتة  هم 
حممد، قّسم اإلمام الصادق  احلدود اىل اربعة، 
وعىل من ينفذ، فبعد أن ُسئل اإلمام  عن تفسري 
املال  يأخذ  ومل  يارب  ومل  قتل  "إذا  قال:  احلرابة  آية 
حارب  واذا  وصلب،  ُقتل  وقتل  حارب  وإذا  ُقتل، 
واخذ املال ومل يقتل ُقطعت يده ورجله، واذا حارب 

ومل يقتل ومل يأخذ املال ُنفي")21(.

رواية  460هـــ(،  )ت:  الطويس  الشيخ  وينقل 
الذكر،  املتقدمة  بالرواية  شبيهة    الصادق  لإلمام 
 بعد أن ُسئل  أّن اإلمام  إذ  بتفاصيل أكثر،  ولكن 
اهلل  عبد  أبا  يا  قــال:  ثم  بيده  عقد  احلرابة،  آية  عن 
"إذا حارب الل ورسوله  قال:  ثم  بأربع  أربعا  خذها 
وأخذ  قتل  وإن  ُقتل،  فقتل  فسادا  األرض  وسعى ف 
املال ُقتل وصلب، وإن أخذ املال ومل يقتل قطعت يده 
وسعى  ورسوله  الل  حارب  فإْن  خاف  من  ورجله 
من  ُنفي  املــال  يأخذ  ومل  يقتل  ومل  فسادا  األرض  ف 
بالقول  والتوضيح  التقسيم  وهذا  األرض....")22(. 
أكثر  الرشعي  احلكم  جيعل  اإلمام  قبل  من  والفعل 
فهام للمتلقي ويدّل عىل اهتامم اإلمام  هبذِه القضية 

الظاهرة. 

حّد  احكام  توضيح  يف  دور    البيت  وألهــل 
جعفر  أبو  اإلمام  اوضحهه  ما  للناس،ومنها  احلرابة 
حممد بن عيل اجلواد ، جلميع احلارضين يف جملس 
الطريق  قطاع  اعرتض  املعتصم  عهد  ففي  املعتصم، 
ولن  بجلوال،  الناس  من  وغريهم  احلجاج  طريق 
ما  عىل  ومعاقبتهم  عليهم  القبض  يف  العامل  ينجح 

فعلوه)23(.

إىل  كتب  للمعتصم،  وقع  ما  خرب  وصل  وعندما 
سوط  ألف  برضبه  إّيــاه  مهددا  املنطقة،  تلك  عامل 
وصلبه بمكان قطع الطريق، إن هو فشل يف القبض 
من  متّكن  حتى  بطلبهم  العامل  فاجتهد  عليهم، 

االمساك هبم وأرسل خرب ذلك إىل املعتصم)24(.

مجع  إىل  املعتصم  عمد  بحقهم،  احلكم  والصدار 
حكم  أن  من  فأجابوه  حكمهم  يف  للنظر  الفقهاء  
ُيَاِرُبوَن  الَِّذيَن  َجَزاُء  اَم  ﴿إِنَّ تعاىل:  قوله  يف  فيهم  اهلل 
َأْو  ُيَقتَُّلوا  َأْن  َفَسادًا  ِف األرض  َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه  اللََّ 
ُبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاٍف َأْو ُينَفْوا  ُيَصلَّ
ْم ِف اآلِخَرِة  نَيا َوَلُ ْم ِخْزٌي ِف الدُّ َلُ ِمْن األرض َذلَِك 
َتْقِدُروا  َأْن  َقْبِل  ِمْن  َتاُبوا  الَِّذيَن  إاِلَّ  َعظِيٌم*  َعَذاٌب 
أن  ﴾)25(، ولك  َرِحيٌم  َغُفوٌر  اللََّ  َأنَّ  َفاْعَلُموا  َعَلْيِهْم 

ختتار ما تشاء من احلكم)26(.

وكان من بني احلارضين اإلمام أيب جعفر حممد بن 
عيل اجلواد ، فألتفت إليه املعتصم وسأله عن رأيه 
فيام قالوا فقال: "إهّنم قد أضلوا فيام أفتوا به"، ثم بني 
حكمهم قال: "إْن كانوا أخافوا السبيل فقط ومل يقتلوا 
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أحد ومل يأخذوا ماال أمر بإيداعهم احلبس، فإّن ذلك 
معنى نفيهم من األرض بإخافتهم السبيل، وإْن كانوا 
أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمَر بقتلهم، وإْن كانوا 
أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا املال أمر بقطع 
بعد ذلك"،  وصلبهم  وأرجلهم من خالف  ايدهيم  
فأخذ املعتصم بام قال وكتب ذلك إىل العامل وألزمه 

بتنفيذه عىل اولئك الذين قطعوا طريق بجلوال)27(.

 وأوضح اإلمام أبو احلسن عيل بن موسى الرضا
آية احلرابة، وما  أيضا عندما ُسئل عن  املحارب  حّد 
هو الفعل الذي اقدم عليه املحارب فاستحق واحدة 
اهلل  حارب  "إذا  فقال:  االربع؟  العقوبات  هذه  من 
به وإن  ُقتل  فقتل  فسادا  ورسوله وسعى يف األرض 
قتل واخذ املال ُقتل وصلب وإن أخذ املال ومل يقتل 
السيف  شهر  وإْن  خالف،  من  ورجله  يده  ُقطعت 
ومل  فسادا  األرض  يف  وسعى  ورسوله  اهلل  فحارب 

يقتل ومل يأخذ املال ينفى من األرض... ")28(. 

من  تطبيقه  وكيفية  الصلب  حّد    االئمة  بنّي 
نّفذ  قد    قبل احلاكم واالمام، وكان اإلمام عيل 
يف  يتهاون  ولن  املحاربني  بحّق  بيده  احلــدود  هذه 
ذلك، وعنه  "أّنه ُأتَى بمحارب فأمر بصلبه حّيا، 
وجعل خشبة قائمة مما ييل القبلة وجعل قفاه وظهره 
القبلة،  الناس مستقبل  مما ييل اخلشبة ووجهه مما ييل 
فلاّم مات تركه ثالثة ايام ثّم أمر به فأنزل فصىّل عليه 

ودفن")29(.

كيفية  عن  ودقيقة  واضحة  صورة  تنقل  فالرواية 
الصلب، وهذا املحارب عىل الظاهر كان مسلام فقد 
عليها  يكون  التي  اهليئة  وهي  القبلة  يستقبل  جعله 
فقام  سيموت  املصلوب  أن  وبام  املحترض،  املسلم 

اإلمام بذلك. 

عن  نقلت  التي  الوحيدة  الرواية  هذه  وليست 
اإلمام  عن  روي  فقد  الصدد،  هذا  يف  املؤمنني  امري 
الصادق  قال: "إّن امري املؤمنني ، صلب رجال 
باحلرية ثالثة ايام، ثم انزله يف اليوم الرابع فصىل عليه 
ودفنه")30(، وعن النبي األكرم ، قال: "ال تدعوا 
ُينزل فيدفن")31(، ومل  أيام حتى  املصلوب بعد ثالثة 
من  اكثر  املصلوب  بقاء    الصادق  االمــام  جيوز 
بعد  اخلشبة  عن  ينزل  "املصلوب  فيقول:  ايام  ثالثة 
من  اكثر  صلبة  جيوز  ويدفن،وال  ويغسل  ايام  ثالثة 
امليت  بقاء  كراهة  بسبب  ذلك  ايام")32(.ولعل  ثالثة 

دون دفن.

ــزال  إن عــىل  تؤكد    البيت  اهــل  ــات  روايـ إّن 
املصلوب والصالة عليه إذا كان مسلام ودفنه، ولعل 
أّن  يعلمنا  أن  يريد    ــام  اإلم أّن  ذلك  من  ــراد  امل
اإلسالم حيافظ عىل كرامة اإلنسان بحياته وبعد مماته، 
صحيح أّن قاطع الطريق شخص معتٍد، إال أّنه قد نال 
عقابه يف الدنيا، والبّد من امتام معه ما يفعل لإلنسان 
امليت مهام كانت جريمته، فقاطع الطريق كام ذكر اهلل 
سبحانه وتعاىل يف آية احلرابة ينتظره يف اآلخرة عذاب 

آخر جزاء عىل افعاله. 
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أما فيام يتعلق باحلّد الرابع وهو حد النفي، وعقابه 
يكون بأسلوب تربوي وروحي، الغاية منه اصالحه، 
قاطعي  عىل  احلد  هذا  نّفذ  قد    عيل  اإلمام  وكان 
  جعفر  أيب  اإلمام  عن  ذلك  روَي  وقد  الطريق، 
"كان  إليه، فقال:  البلد الذي سُينفى  بنّي نوع  عندما 
اإلسالم  أهل  من  احدا  نفى  إذا   ، املؤمنني  امري 
اإلســالم،  إىل  الــرشك  أهــل  من  بلد  اقــرب  إىل  نفاه 
إىل  الرشك  أهل  اقرب  الديلم  فكانت  ذلك  يف  فنظر 

اإلسالم")33(.

احلرابة،  آيــة    الــصــادق  ــام  اإلم فرس  أن  بعد 
وبني حّد القتل والصلب والقطع، أوضح أيضا حّد 
بشدته،  والصلب  القتل  حّد  مثل  يكون  بأن  النفي، 
ويطبق عىل املحارب الذي حارب واخاف ولكنّه مل 
يقتل أحدا أو يسلبه ماله، إذ قال: "إذا قتل ومل حيارب 
ومل يأخذ املال ُقتل، واذا حارب وقتل قتل وصلب، 
فإذا حارب وأخذ املال ومل يقتل قطعت يده ورجله، 
فإذا حارب ومل يقتل ومل يأخذ املال نفي، وينبغي أن 
يكون نفيا شبيها بالقتل والصلب تثقل رجله ويرمى 

يف البحر")34(.

املحاربة  نفي  "هذا  احلرابة:  آية  يف  قال    وعنه 
غري هذا النفي قال: "حيكم عليه احلاكم بقدر ما عمل 
النفي  كان  لو  به  يقذف  ثم  البحر  يف  وحيمل  وينفى 
بلد  إىل  بلد  من  اخراجه  يكون  كأن  بلد  إىل  بلد  من 
آخر عدل القتل والصلب والقطع ولكن يكون حدا 

يوافق القطع والصلب")35(.

أو  كافرا  املحارب  كان  إذا  أنه  عىل  اخذها  ينبغي 
مرتدا عن الدين، فاإلمام يكون خمريا بني قتله بأّي من 
االحكام االربعة، أما إذا كان مسلام غري مرتد، فاإلمام 

يعاقبه عىل وفق جنايته ويكون معنى النفي)36(.

النفي  آلية   ، حممد  أيب  بن  جعفر  اإلمــام  بنّي 
عندما ُسئل عن النفي إىل اين يكون؟، فقال: "ينفى 
من مرص إىل مرص آخر، إّن عليا  نفى رجلني من 
برتك  ُيعاقب  أّنه  يعني  وهذا  البرصة)37(.  إىل  الكوفة 

البلد الذي قطع فيه الطريق، ويرسل إىل بلد آخر. 

عىل  تقع  التي  املهام  بعض  النفي  حّد  ويفرض 
البلد  إىل  يكتب  أن  فعليه  اإلمــام،  أو  احلاكم  عاتق 
التي  البنود  بعض  الطريق  قاطع  إليه  سينفى  الذي 
جيب عىل أهل ذلك املرص أن يلتزموا هبا، كام يتوجب 
عىل احلاكم أن يستمر يف متابعة قاطع الطريق، وهذا 
ما أوضحه اإلمام أبو احلسن الرضا  عندما سئل 
عن حّد النفي فقال: "ينفى من املرص الذي فعل فيه 
املرص  ذلك  أهل  إىل  وُيكتب  غريه  مرص  إىل  فعل  ما 
تناكحوه وال  تبايعوه وال  فال جتالسوه وال  منفيٌّ  أّنه 
تؤاكلوه وال تشاربوه فيفعل ذلك به َسنَة، فإن خرج 
من ذلك املرص إىل غريه ُكتب إليهم بمثل ذلك حتى 
الذي  البلد  السنة")38(. وهذا يعني أن عىل أهل  تتم 
وال  يقاطعوه  أن  الطريق  قاطع  إليهم  ُينفى  سوف 
يشاركوه باملأكل واملرشب وال يقيموا معه أي عالقة، 
ومقّيدا، ال جيد من  املحارب وحيدا  وبذلك سيبقى 
يتقاسم معه احتياجاته، فاإلنسان اجتامعي الطبع وال 
يمكنه مواصلة احلياة دون أن يتعاطى مع اآلخرين، 
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نفسه  فيها  يراجع  كي  جيدة  وسيلة  ستكون  حينها 
ويبدأ بلومها عىل ما ارتكبه من خطأ.

له  حيّق  ال  الطريق  قاطع  َأّن  ذلك  عىل  وعــالوة 
الذهاب واالياب إىل حيث يشاء، كالذهاب إىل بلد 
إىل  يكتب  أن  اإلمام  عىل  ذلك  حصل  وان  الرشك، 
قتال  يف  معهم  ويدخل  بإخراجه،  البلد   ذلك  أهل 
  إذا امتنعوا، وهذا ما بّينه اإلمام أبو احلسن الرضا
عندما ُسئل عن حكم املحارب املنفي إذا قصد ارض 
ليدخلها  الرشك  ارض  إىل  توّجه  "إْن  فقال:  الرشك 

قوتل اهلها"، ويبقى عىل ذلك إىل أْن يتوب)39(.

احلاكم  اوامــر  إىل  املنفي  املحارب  يمتثل  مل  وإْن 
وأرّص عىل الدخول إىل ارض الرشك، حينها ستسقط 
ذلك  قال  كام  بالقتل،  عليه  وحيكم  املنفي  صفة  عنه 
اإلمام أبو احلسن الرضا  عندما ُسئل عن املحارب 
"يرضب عنقه إْن  املنفي الذي يأيت إىل ارض الرشك 

أراد الدخول يف أرض الرشك")40(. 

بعد أن عمل االئمة  عىل ايضاح عدة جوانب، 
هم  ومن  تنفيذها  وكيفية  ــدود،  احل ــواع  أن بينوا  إذ 
احلاكم  أن   ، الصادق  اإلمــام  ذكر  مستحقوها. 
..." قال:  احلدود  تنفيذ  عن  املسؤول  هو  اإلمام  أو 
وإن  صلب  شاء  وإن  قطع  شاء  إن  اإلمــام  إىل  ذلك 
 ..." ثانية قال:  شاء نفى وإن شاء قتل"، ويف رواية 
ذلك إىل اإلمام إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء 

نفي...")41(.

هل  شاء(،  )إن  بعبارة  املقصود  ما  هنا  والسؤال 
قانون  هناك  أم  هواه  عىل  يسري  اإلمــام  أّن  املقصود 
لنا من جواب  يتضح  ال يمكنه جتاوزه؟ وبيان ذلك 
رجل  سأله  إذ  الــروايــات،  يف   ، الصادق  اإلمــام 
ما  به  يفعل  اإلمــام  إىل  "ذلك  قال:  احلرابة  آية  عن 
ولكن  ال،  قــال:  إليه  ذلك  فمفوض  قلت:  يشاء، 
عىل نحو اجلناية"، ويف رواية ثانية أيضا سئل اإلمام 
الصادق عن قاطع الطريق من أن الناس يقولون، 
إّن اإلمام فيه خمري أي يشء شاء صنع؟ قال: "ليس أّي 
يشء شاء صنع ولكنّه يصنع هبم عىل قدر جناياهتم. 
من قطع الطريق فقتل واخذ املال قطعت يده ورجله 
وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ومل يأخذ املال ُقتل، 
يده  قطعت  يقتل  ومل  املال  وأخذ  الطريق  قطع  ومن 
يقتل  ومل  ماال  يأخذ  ومل  الطريق  قطع  ومن  ورجله، 

ُنفي من األرض")42(.

لقد بنّي اإلمام  أّن هذه االحكام قد حددها اهلل 
سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم قال: "إّن هذه اشياء 
حمدودة يف كتاب اهلل عز وجل، فإذا ما هو قتل واخذ 
واذا أخذ ومل  قتل،  يأخذ  قتل ومل  واذا  قتل وصلب، 
قطع  أخذ  ثم  عليه  يقدر  ومل  فّر  هو  واذا  قطع،  يقتل 
إال أن يتوب، فإْن تاب مل ُيقطع")43(. وهذا يعني أّن 
احلاكم أو اإلمام بناًء عىل قول اإلمام املعصوم ، ال 
يسري عىل هواه يف اختيار احلكم، بل هو خيتار احلكم 
اآلية  يف  حمددا  يكون  الذي  اجلناية،  لنوع  املناسب 

الكريمة. 
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اعمدة  ومنهم  االمامية،  مذهب  فقهاء  اختلف 
حتديد  يف  اإلمــام  أو  احلاكم  صالحيات  يف  املذهب 
)ت:  املفيد  فالشيخ  الطريق،  لقطاع  املناسبة  العقوبة 
413هـ(، جعل احكامه عىل طريق التخيري، واالمام 
الطويس،  الشيخ  أما  ــدود)44(،  احل يف  خرّيا  واحلاكم 
فقد جعل احكامه عىل طريق الرتتيب، ومل خيرّي اإلمام 

واحلاكم يف االحكام)45(. 

الوجهني،  عىل  اآلراء  الفقهاء  من  مجلة  ونقل 
إذا  الطريق  قاطع  أّن  إىل  ذهب  بالتخيري  يقول  فمن 
قتله  فيجب  وقتل،  اإلسالم  أرض  يف  السالح  شهر 
إذا  أما  حّيا،  تركه  يمكن  وال  الصلب،  أو  بالسيف 
شهر السالح واخذ املال، فاإلمام خمرّي يف حكمه إْن 
شاء قتله بالسيف، وإن شاء صلبه حتى يموت)46(، 
عليه  وُيصىل  وتكفينه  تغسيله  يتّم  ُينزل  أن  وبعد 
ويدفن)47( وإن شاء قطعت يده ورجله من خالف، 
وإْن شاء نفاه إىل بلد آخر غري هذا البلد، ويويل مهمة 
نفيهم إىل شخص، ويبقون ال يستقرون يف مكان إىل 

أن يتوبوا ويصلحوا)48(.

قاطع  أّن  إىل  ذهب  فقذ  بالرتتيب،  يقول  من  أما 
املال  يأخذ  ومل  فقط  القتل  فعل  ارتكب  إذا  الطريق 
فوجب قتله يف كّل األحوال، وال جيوز ألولياء الدم 
أن يعفوا عنه، واذا حصل ذلك كان واجبا عىل اإلمام 
رد  عليه  جيب  أيضا،  املال  واخذ  قتل  وإن  يقتله،  أن 
املال اوال، ثم ُيقطع بالرسقة، بعدها ُيقتل ويتّم صلبه، 
وإن أخذ املال فقط، ومل يقتل أو جيرح، فحكمه القطع 
ثم النفي عن البالد، أما إذا جرح فقط ومل يأخذ املال 

النفي من  القصاص منه، ثم  يقتل احدا، فحكمه  أو 
البلد الذي ارتكب به هذا الفعل إىل بلد آخر غريه، ثم 
ُيكتب إىل أهل ذلك البلد، أّنه حمارب منفّي، وعليكم 
أن ال ختالطوه ال باألكل وال املرشب وال حتادثوه، فإذا 
انتقل اىل بلد اخر يكتب اىل ساكنيها كذلك، وهكذا 
يبقى يعامل إىل أن يتوب، وال يسمح له بدخول بالد 

الرشك، وإن سمحوا له بذلك فوجب قتاهلم)49(.

أّن  إىل  ذهب  فقد  الصلب،  بحكم  يتعلق  ما  أما 
اإلمام  ويقدم  يصلب)50(،  ثم  يقتل  الطريق  قاطع 

تغسيله امام القتل)51(.

و فيام خيّص نصاب القطع للمحاربني فقد اختلف 
الفقهاء بذلك، فمنهم من ذهب إىل أّن املحارب الذي 
يأخذ املال ال يستحق القطع إال بعد أن يأخذ نصابا 
النبي  فعن  دينار،  ربع  وهو  الرسقة  يف  القطع  جيب 
حممد  قال: "القطع يف ربع دينار")52(، ومنهم ال 
يشرتط أخذ النصاب وال اخذه من حرز فيجوز تنفيذ 

حّد القطع فيه حتى لو مل يأخذ املال)53(.

بنّي أئمة اهل البيت  أيضا حكم من يسّل سيفة 
قطع  أو  بالذبح  احليوانات  عىل  ويعتدي  البلد،  يف 
قوائمها من أجل اخذها أو االمساك باملقطوع عليه، 
فعن اإلمام أيب جعفر  قال: "من شهر السالح يف 
تلك  من  ونفي  منه  اقتص  فعقر  األمصار  من  مرص 
البلدة")54(، حيكم قاطع الطريق بالقصاص والنفي.  

ختتص  أهّنا  يتضح  الرواية،  هذه  تأمل  خالل  من 
وال  الطريق،  قاطع  عليها  ُيعتدى  التي  باحليوانات 
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غريها  روايــات  ففي  عليه،  يقطع  من  ذكر  عىل  تأيت 
اثناء  يسلب  أو  يقتل  ــذي  ال الشخص  حكم  بني 
من  احلــيــوان  إّن  قلنا  ولــو  الطريق،  قاطع  هجوم 
اشياء عديدة كأن  منه  تسلب  قد  فاإلنسان  ممتلكاته، 
أيضا،  املمتلكات  من  والسالح  سالحه،  يسلب 
واحــد  تعبري  حتــت  كلها  دخلت  ذلــك  مــع  ولكن 
بذكر  الرواية  انفردت  فلامذا  والسلب،  االخذ  وهو 
لعل  القوائم؟  قطع  أو  بالقتل  ُيعقر،  الذي  احليوان 
دين  إّن اإلسالم  أمٍر وهو:  لبيان  املراد من ذلك هو 
حقوق  راعــى  الناس،  حقوق  راعــى  فكام  الرمحة، 
ألّنه  فقط؛  ليس  الطريق  قاطع  فمقاضاة  احليوانات، 
بل  أو سلبه،  لقتله  القبض عىل صاحبها  عقر ألجل 
ألّنه تعّدى عىل قتل احليوان بوضع ال جيوز له ذلك، 
احليوانات  يف  الروع  يدخل  بالقتل  االسلوب  وهذا 
فالرشيعة اإلسالمية راعت حقوق احليوانات ومنها 
املحددة  قتله  طريقة  حيوان  لكل  التي  الذبح  أحكام 
اثناءها ال ُتسبب الروع يف نفسه، فتعّدي قاطع  التي 
الطريق هلا هبذه الطريقة مل يرتِض اهلل سبحانه وتعاىل 
أيضا فهو خملوق من  فكام لإلنسان حرمة فللحيوان 

خملوقات اهلل عز وجل.

وعقر  ورضب  البلد  غري  يف  سالحه  سّل  من  أما 
يعّد  فهذا  يقتله،  مل  ولكن  ماله  عليه  املقطوع  وسلب 
حماربا وجيري عليه ما جيري عىل املحارب من احكام، 
"ومن    جعفر  أيب  اإلمام  رواية  وفق  عىل  وذلك 
السالح يف غري األمصار ورضب وعقر وأخذ  شهر 
املحارب  جزاء  فجزاؤه  حمارب  فهو  يقتل  ومل  املال 
وأمره إىل اإلمام إن شاء قتله وإْن شاء صلبه وإن شاء 

قطع يده ورجله")55(.

أبو  فقال  ــال،  امل ويأخذ  ويقتل  يرضب  من  أما 
جعفر: "وإن رضب وقتل وأخذ املال فعىل اإلمام 
اولياء  إىل  يدفعه  ثم  بالرسقة  اليمنى  يده  يقطع  أْن 
املقتول فيتبعونه باملال ثم يقتلونه")56(، وهنا ارتكب 
قاطع الطريق ثالثة افعال، رضب وقتل واخذ مال، 
ثم  املال،  رسقته  جزاء  بالقطع  احلاكم  عليه  فيحكم 
يوىّل امره ألهل املقتول الذي عليه أن يدفع هلم مقدار 

املال الذي اخذه ثم يقتلونه قصاصا لقتله.

أو  ولد،  أو  مملوك  عبد  بقتل  املحارب  قام  إذا  و 
عىل  القتل  فحكمه  ذمّيا  وقتل  مسلام  كان  املحارب 
رأي الشيخ الطويس ودليله يف ذلك قوله تعاىل: َأْن 
يفّصل،  ومل  قتلوا  أن  يقتلوا  أن  ومعناه  ُيَقتَُّلوا﴾)57(، 

وذكر وجوب القتل فقهاء غريه)58(.

المبحث الثاني: - اراء اهل البيت  في اليات  
التعامل مع قطاع الطرق 

جانبا  الطريق  قطع  ظاهرة    البيت  اهل  أعار 
قطاع  معرفة  إىل  الناس  نّبهوا  إذ  االمهية،  من  كبريا 
الطريق من خالل بعض السلوكيات األخرى، فعن 
بالليل  السالح  "من محل  قال:    اإلمام أيب جعفر 
فهو حمارب إال أن يكون رجال ليس من أهل الريبة"، 
فمن خيرج بالليل حامال سالحه وهو رجل ممن حتوم 
الرسقة  بأعامل  جاء  وقد  والشكوك  الظنون  حوله 
والقتل فهو حمارب والبّد من احلذر منه والعمل عىل 

القبض عليه)59(.
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ال  فالسالح   ، البيت  اهل  روايات  وفق  وعىل 
يعّد  أن  يمكن  احلديدة  رفع  بل  السيف  عىل  يقترص 
أشار  "من  قال:    جعفر  أيب  اإلمام  فعن  سالحا، 
بحديدة يف مرص ُقطعت يده، ومن رضَب هبا قتل"، 
الرمح والسكني، ولكن يشرتط يف محل هذه  كذلك 
اللعب  لغرض  كان  إذا  أما  واجلّد.  القصد  االدوات 
موسى  اإلمام  بّينه  ما  وهذا  حماربا.  حاملها  يعّد  فال 
ابن جعفر ، عندما ُسئل عن رجل شهر إىل صاحبه 
فال  يلعب  كان  "إْن   : فقال  والسكني،  بالرمح 

بأس")60(.

أدوات  من  واحلــرق  النار  اشعال  ــّد  ُع كذلك 
اإلمام  فعن  حماربا،  ُعّد  هبا  جاء  إذا  التي  املحارب 
عيل ، قال يف رجل أقبل بنار فأشعلها يف دار قوم 
فاحرتقت واحرتق متاعهم، أّنه يغّرم قيمة الدار وما 

فيها ثم يقتل)61(.

يرتدون  الذين  من  الناس    البيت  اهــل  نّبه 
يكونوا حيملون من وراء هذا  فقد  الليل،  االقنعة يف 
الترصف امرا خطريا، فالبّد من أخذ احلذر، فعن امري 
بالليل ريبة")62(، وقال:  "التقنع  قال:    املؤمنني 
"القناع ريبة بالليل ومذّلة بالنهار")63(، ومعروف أّن 
قطاع الطريق يرتدي بعضهم االقنعة، ولعّل املراد من 
ذلك هو إلخفاء اهلوية، ولكي يكون عامال مساعدا 

ألخافه الضحية والسيطرة عليه. 

إّن ما يقوم به قاطع الطريق من سلب حياة اإلنسان 
وتعاىل،  سبحانه  اهلل  عند  كبرية  خطيئة  عّد  جماهرة، 

كان  لذلك  كّرمها؛  التي  اهلل  خملوقات  من  فاإلنسان 
احلكم  هذا  تغيري  يقدر يف  القتل وال  يقتله  من  جزاء 
 ، حتى اولياء املقتول انفسهم. وعن امري املؤمنني
قال: "إذا قتل املحارب فأمره إىل اإلمام، فإن عفا ويّل 

الدم إنام يأخذه اإلمام بجرمه")64(. 

قاطع  قتل  فاذا  كتبهم،  الفقهاء يف  وقد ذكر ذلك 
حيّق  وال  ٌيقتل  أن  فيجب  األموال  يأخذ  ومل  الطريق 
لويل املقتول أن يعفو عنه، وإن عفوا عنه فيجب عىل 
اإلمام أن يقتله)65(، وهذا يعني أّن قتل قاطع الطريق 
ُيقتل  حينها  املقتول  ويل  عنه  عفا  وإن  قصاصا  يقتل 

حدا)66(.

، عندما سئل عن  كام اجاب اإلمام أبو جعفر 
"إن عفوا  فقال:  املقتول،  اولياء  يعفو عنه  حكم من 
وقتل  حارب  قد  ألنه  يقتله؛  أن  اإلمام  عىل  فإّن  عنه 
ورسق، ثم ُسئل عن إذا كان باستطاعة اولياء املقتول 
بأخذ الديه وتركه؟ فقال: ال، عليه القتل)67(؛ أي حيّق 
أما  الطريق،  قاطع  من  حقهم  استيفاء  املقتول  لويل 
العفو فال حيّق هلم الن هذا احلق هو حق اهلل سبحانه 

وتعاىل فقاطع الطريق حمارب هلل ورسوله.

دار  يف  وقعت  إذا  الطريق  قطع  حرمة  وتعّظم 
رجل  "عن    الصادق  اإلمام  ُسئل  فقد  اإلسالم، 
فيلقاه  احلاجة  يريد  أو  املسجد  يريد  منزله  من  خيرج 
ملن  فقال  ثوبه"  ويأخذ  فيرضبه  يستقفيه  أو  رجل 
سأله: "أي يشء يقول فيه من قبلكم؟ فقال له السائل 
قرى  يف  املحارب  وإنــام  معلنة  دغــاره  هذه  يقولون 
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"أهيام أعظم حرمة دار اإلسالم  له:  "فقال  مرشكية، 
أو دار الرشك؟ "فقال السائل: "دار اإلسالم، "فقال 
اَم َجَزاُء   هؤالء من أهل هذه اآلية)68( ﴿إِنَّ اإلمام 
الَِّذيَن ُيَاِرُبوَن اللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِف األرض َفَسادًا 
ِمْن  َوَأْرُجُلُهْم  َأْيِدهيِْم  ُتَقطََّع  َأْو  ُبوا  ُيَصلَّ َأْو  ُيَقتَُّلوا  َأْن 
نَيا  ْم ِخْزٌي ِف الدُّ ِخاٍف َأْو ُينَفْوا ِمْن األرض َذلَِك َلُ
ْم ِف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيٌم* إاِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل  َوَلُ
َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا َأنَّ اللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾)69(. 

فيام تقدم من روايات متثل تفصيالت تطبيقية وقد 
وبذلك  غريه،  أو  مرص  يف  املحارب  خروج  ذكــروا 
عىل  املطبق  احلكم  يكون  أن  عىل  الفقهاء  ذكر  قد 
البلد، كأن  أم  البادية  الطريق واحدا، سواء يف  قطاع 
حيارصون قرية أو بلدا صغريا ويفتحوهنا ويسيطروا 
أو  البلد،  اطــراف  من  طــرف  يف  أو  سكاهنا،  عىل 
يقوم  أو  عليه  ويغلبوا  كبري  ببلد  كبرية حتيط  جمموعة 
وال  منهم  املال  واخذ  اهله  عىل  بالتغلب  البلد  دّعار 
يعتربون حماربون،  اغاثتهم، فجميعهم  يستطيع  احد 

فاآلية مل تفّصل بني إن كانوا يف البلد أو غريه)70(.

القطع  علة  عن   ، اهلل  عبد  أبو  اإلمــام  وُسئل 
اليرسى  والرجل  اليمنى  اليد  تقطع  ملاذا  للسارق، 
"إذا  فقال:  اليمنى؟  والرجل  اليمنى  اليد  تقطع  وال 
جانبه  عىل  سقط  اليمنى  ورجله  اليمنى  يده  قطعت 
األيرس ومل يقدر عىل القيام، وإذا قطعت يده اليمنى 
ورجله اليرسى اعتدل واستوى قائام". ثم سئل كيف 
يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: "إن القطع ليس من 
الكعب  من  الرجل  تقطع  ّإنام  تقطع،  رأيت  حيث 

وُيرتك له من قدمه ما يقوم عليه يصىل ويعبد اهلل عز 
وجل"، ثّم ُسئل عن موضع قطع اليد فقال: "تقطع 
يف  عليها  يعتمد  االهبــام  له  ويرتك  االصابع  األربــع 

الصالة يغسل هبا وجهه للصالة")71(.

يكون  أن  إما  الطريق  قطاع  أّن  املعروف  ومن 
أن  منهم  يتطلب  عملهم  ولنجاح  جمموعة،  أو  فردا 
يتقاسموا مهام عملهم، فمنهم من يتوىّل مهمه مراقبة 
يكون  من  ومنهم  )الطليع()72(،  ويسّمى  الطريق 
)الردء()73(،  ويسّمى  املهمة  إلنجاح  مساعدا  عامال 
فهؤالء ال جتب عليهم أحكام قطع الطريق، بل يعزر 
وحيبس بعد القبض عليه، واّنام هي تكون واجبة عىل 
سّل  أو  مًعا،  االثنني  أو  املال  أخذ  أو  بالقتل  قام  من 
سالحه واخاف السبيل، وهؤالء مل يفعلوا ذلك)74(. 

أما حكم املرأة املحاربة فتنفذ فيها حدود املحارب 
الكريمة  فاآلية  الرجل،  وبني  بينها  فرق  وال  نفسها، 
يقتلّن إال عند  بينهام)75(، وعىل رأي آخر ال  تفّرق  مل 
تقديم دليل قاطع ودليل اآلية ضعيف، فاآلية خطاب 

للذكران من دون االناث)76(.

عليه،  احلّد  تنفيذ  قبل  الطريق  قاطع  مات  واذا 
اهلل  مشيئة  وهذه  باملوت،  فات  قد  ألنه  يصلب؛  فال 

تعاىل)77(.

الذين  يف    البيت  اهل  عن  احاديث  ووردت 
 :يدخلون عىل الناس يف بيوهتم، "قلُت اليب جعفر
قال:  ومايل؟  نفيس  يريد  بيتي  يف  عيل  يدخل  اللص 
عنقي")78(.  يف  دمه  أّن  سمع  ومن  اهلل  فاشهد  اقتله 
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"إذا   : أبيه  عن    الصادق  اإلمــام   وورد عن 
دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدأه بالرضبة 
فام  ولرسوله  هلل  حمــارب  اللص  فــإّن  استطعت،  إن 

تبعك منه من يشء فهو عيّل")79(.
وعن اإلمام الصادق  قال: "اللص حمارب هلل 
  وعنه  فعيّل،  عليك  دخل  فام  فاقتلوه،  ولرسوله 
قال: "من دخل عىل مؤمن داره حماربا له فدمه مباح 

يف تلك احلال للمؤمن وهو يف عنقي")80(.
االئمة  أّن  نجد  املذكورة  الروايات  خالل  ومن 
كانوا شديدي احلرص عىل سالمة الناس وارواحهم، 
وشّجعوهم عىل الدفاع عن انفسهم من دون خوف 
يبغض  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وأن  هلم،  الضامنون  فُهم 
  عنه  ورد  إذ  نفسه،  عن  يدافع  ال  الذي  إلنسان 
فال  بيته  يف  عليه  ُيدخل  العبد  ليمقت  اهلل  "إّن  قال: 

يقاتل")81(.

أّن اللص حمارب فاذا دخل اللص  وذكر الفقهاء 
عىل شخص، فيحق للشخص أن يتقاتل معه ويبعده 
كي ال يلحق الرضر به، فاذا قتل اللص يف اثناء ذلك 
فليس عىل من قتله يشء من دفع دية أو قصاص، فدُم 

اللص يكون مهدورا)82(.

أما إذا أدبر عنه اللص فال جيوز قتله أو رميه، واذا 
فعل ذلك وقطع يده مثال فيوجب عليه القصاص أو 

االتفاق عىل الديه)83(. 

يف  إالّ  الطريق  قاطع  عن  احلرابة  حّد  يسقط  وال 
فال  االدميني  حقوق  أما  فيه،  الظفر  قبل  تاب  حال 

تسقط)84(؛ وإلثبات حكم احلرابة عىل قطاع الطريق، 
البّد من االتيان بام يثبت ذلك، كالشهادة مثال، فاذا 
علينا  قطعوا  الطريق  قطاع  أّن  عىل  شاهدان  شهد 
وقاتلونا،  امتعتنا  ــذوا  واخ القافلة،  وعىل  الطريق 
وشهادة  ألنفسهام،  شهدا  الهّنام  تقبل  مل  فشهادهتام 
القطاع  شهادة  تقبل  وال  تقبل،  ال  لنفسه  اإلنسان 
من  شهادة  تقبل  وال  فساق،  الهّنم  لبعض  بعضهم  
للقافلة؛ ألهنام  منهم شهادهتام  امواهلم بعض  ُأخذت 
عىل  يقبل  ال  العدو  وشهادة  العداوة،  عن  أبانا  قد 
عدوه)85(، ولكن تقبل شهادة غريهم، و كان اإلمام 
عيل  ال يقيض بشهادة اللصوص. فعن أيب جعفر 
 يقول ال آخذ بقول  "كان امري املؤمنني   قال: 
عراف وال.... وال لّص وال اقبل شهادة الفاسق إال 
رفقة  عن  "ُسئل    الرضا  وعن  نفسه")86(.  عىل 
كانوا يف طريق ُقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص 
إال  شهادهتم  تقبل  ال  فقال:  لبعض،  بعضهم  فشهد 
باقرار اللصوص أو بشهادة من غريهم عليهم")87(. 
حكم  يثبت  إذ  بالذنب،  االعــرتاف  يعني  ــرار  واإلق
ولو  فعله،  بام  يقّر  عندما  الطريق  قاطع  عىل  احلرابة 
ملرة واحدة)88(، أما إذا مل يقّر وكانت هنالك بينة عىل 
تثبت  فاألحكام  عدلني  شهادة  وهي  الطريق  قطعه 
تنفذ  احلرابة  احكام  أّن  يعني  وهذا  أيضا)89(.  عليه 
أو كان  نفسه  الطريق يف حال اعرتفه عىل  عىل قاطع 
هنالك دليل قاطع يثبت أّنه قطع الطريق وعليه ينفذ 

فيه احلكم وفق ما ارتكبه من جناية.

وال  منفردات،  كّن  إذا  النساء  شهادة  تقبل  وال 
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احلدود،  يف  شهادهتن  جواز  لعدم  الرجال)90(،  مع 
باستثناء بعض املوارد)91(. 

االنتباه  يف  إىل   الناس    البيت  اهل  أرشد  لقد 
الطريق  اثناء السفر وأخذ احليطة واحلذر لتاليف الوقوع 
 الصادق اإلمام  فعن  السالمة،  وضامن  الفخ  يف 
عن  تسألوه  فال  واحــدا  شخصا  رأيتم  "واذا  قــال: 
يف  الواحد  الشخص  فإْن  تسرتشدونه  وال  طريقكم 

الفالة مريب لعله يكون عني اللصوص...")92(.

اإلسالمي  الرشع  اعطى  الناس  سالمة  ولضامن 
كالصالة،  الواجبات  أداء  وضعية  حول  استثناءات 
ارض  يف  كنت  "إن  قال:    الصادق  اإلمــام  فعن 
وانت  الفريضة  فصّل  سبعا  أو  لصا  فخشيت  خمافة 
عىل دابتك«. وُسئل عّمن خياف السبع أو اللص فامذا 
يفعل؟ قال: "يكرّب ويومئ برأسه"، وقال أبو جعفر 
صالة  يصيل  والسبع  اللصوص  خياف  "الذي   :
املوافقة ايامء عىل دابته، قلُت أرأيت إن مل يكن املوافق 
عىل وضوء كيف يصنع وال يقدر عىل النزول؟ قال: 
فإّن  دابته  معرفة  ومن  دابته  أو  رسجه  لبد  من  يتيمم 

فيها غبار ويصيل وجيعل السجود...")93(.

تعاىل:       اهلل  قول  عن    الصادق  االمــام  وُسئل 
ُرْكَبانًا﴾)94( كيف يصيل وما  َأْو  َفِرَجاالً  ﴿َفإِْن ِخْفُتْم 
يقول إن خاف من سبع أو لص؟ قال: "يكرب ويومي 

برأسه")95(.

خياف  طريق  يف  االذان  أداء  عن  ُسئل    وعنه 
راكبا  تؤذن  أن  بأس  "ال  فقال:  الطريق؟  قطاع  منه 

أو ماشيا أو عىل غري وضوء وال تقم وانت راكبا أو 
جالسا إال من وتكون يف ارض ملصة")96(.

وقد يساور الناس اخلوف والفزع ؛ لذلك اعطى 
اهل البيت  حاّل هلذا األمر وهو بمثابة الدخول يف 
حفظ اهلل سبحانه وتعاىل من أي مكروه، األمر الذي 
لذلك  القلب؛  وقوة  باألمان  احساسا  للنفس  يعطي 
األدعية  بعض  قراءة  يف  الناس    عيل  اإلمام  وّجه 

فقال: 

حتت  اليمنى  يده  فليضع  النوم  احدكم  اراد  "إذا 
خدة االيمن وليقل: بسم اهلل وضعت جنبي هلل وعىل 
عليه  اهلل  صىل  حممد  ودين  السالم  عليه  ابراهيم  ملة 
واله وسلم ووالية من افرتض اهلل طاعته، ما شاء اهلل 
كان وما مل يشأ مل يكن، اشهد أن اهلل عىل كل شئ قدير، 
فان من قال ذلك عند منامه حفظ من اللص...")97(.

"ومن  ــال:  ق   الكاظم  موسى  ــام  اإلم وعــن 
خاف اللصوص فليقرأ عند منامه )98(: تعاىل: ﴿ُقْل 
األَْساَمُء  َفَلُه  َتْدُعوا  َما  َأّيًا  َن  ْحَ الرَّ اْدُعوا  َأْو  اللََّ  اْدُعوا 

ْسنَى﴾)99(. احْلُ

مشاكلهم،  حّل  يف  الناس    البيت  اهل  اعان 
إىل  يــودي  ما  طرقهم،  اعــرتاض  من  اخلــوف  ومنها 
أيب  اإلمام  فعن  ارزاقهم،  لكسب  خروجهم  عرقلة 
اتيا  أخوين  "إّن   : اهلل  رسول  عن   ، اهلل  عبد 
خيافون  وهم  جتارة  يف  الشام  يريدان  اهنام  وذكر  إليه 
فصليتام  املنزل  إىل  اويتام  إذا   : فقال  اللصوص 
فراشة  احدكام جنبه عىل  فاذا وضع  االخرة،  العشاء 
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ثم  السالم  فليسبح تسبيح فاطمة عليها  بعد الصالة 
حتى  يشء  كل  من  حمفوظ  فانه  الكريس،  اية  ليقرئ 

يصبح...")100(.

مواطن  يف  الناس    البيت  اهل  ادعية  اعانت 
كانوا  الذين  الطريق  قطاع  من  محايتهم  منها  عديدة، 
 جعفر بن  موسى  اإلمام  فعن  احلجاج،  هيامجون 
والسبع  اللصوص  وخاف  سفر  يف  كان  "من  قال: 
فليكتب عىل عرف دابته: ال ختاف دركا وال ختشى، 
هذه  راوي  ويروي  وجل"،  عز  اهلل  بأذن  يأمن  فأّنه 
بالبادية،  كنّا  فلاّم  "فحججت  فيقول:  جتربته  الرواية 
جاء قوم من األعراب فقطعوا عىل القافلة وانا فيهم، 
فكتبت عىل عرف مجيل: "ال ختاف دركا وال ختشى"، 
بالرسالة  وخصه  بالنبوة    حممد  بعث  الــذي  فو 
منهم  احد  نازعني  ما  باإلمامة  املؤمنني  أمري  ورشف 

اعامهم اهلل عني")101(.

 ثم وجه آل البيت  إىل فعل عميل يقي اشياءك 
فعن  الــزكــاة،  فــرض  أداء  وهــو  القطاع  سطوة  من 
الصادق  قال:"..... وما أديت زكاته فهو مأمون 

السلب")102(.

ال�شتنتاجات 

اعطى اهل البيت  مواصفات دقيقة لتشخيص 
افعال قاطع الطريق ليتم متيزها عن بقية االفعال التي 
تصدر يف حاالت قد تكون فيها يشء من الشبه حلالة 
تطبيق  يتم  وحتى  وغريها،  كالنهب  الطريق  قطع 
 ،احكام احلد عليهم بشكل دقيق وسليم، كام قدموا

يف  منها  لالستفادة  واالرشــادات  النصائح  من  مجلة 
الطرق، وقدا وىل علامء مذهب  مواجهة خطر قطاع 
االمامية هذه الظاهرة امهية كبرية اذ عمدوا اىل وضع 
فيها  وتناولوا  واحلدثية  الفقهية  كتبهم  يف  خاصة  بابا 
بيان احكام حد قاطع الطريق او حد احلرابة ليتسنى 

للجميع معرفتها.
الهوام�ض

سورة املائدة: االية: 33 – 34.( 1)

مكرم ( 2) بن  حممد  الدين  مجال  الفضل  أيب  منظور،  ابن 

االفريقي املرصي  )ت: 711هـ(، لسان العرب،  )قم: 

نرش ادب احلوزة، 1405هـ(، ج8، ص 276، 282.

الرشبيني، حممد بن امحد )ت: 977هـ(، مغني املحتاج ( 3)

احياء  دار  )بريوت:  املنهاج،  الفاظ  معاين  معرفة  إىل 

الرتاث العريب، 1958م(، ج4، ص 180.

سورة املائدة: االية: 33 – 34.( 4)

تفسري ( 5) 320هـ(،  )ت:  مسعود   بن  حممد  العيايش، 

)طهران:  املحاليت،  الرسويل  هاشم  حتقيق:  العيايش، 

314؛  ص  ج1،  د.ت(،  اإلسالمية،   العلمية  املكتبة 

الكليني،ايب جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق )ت: 

ط3،  الغفاري،  اكرب  عيل  حتقيق:  الكايف،  329ه(، 

ص  1367ه(ج7،  االسالمية،  الكتب  دار  )طهران: 

245؛ القايض  املغريب، ابو حنيفة النعامن بن حممد بن 

احلالل  وذكر  اإلسالم  دعائم  363ه(،  )ت:  منصور 

واحلرام والقضايا واالحكام عن أهل بيت رسول اهلل 

عيل  بن  آصف  حتقيق:  السالم،  افضل  وعليهم  عليه 

د.ت(،  املعارف،  دار  )القاهرة:  ط2،  فييض،  أصغر 

ج2، ص 476 – 477؛احلر العاميل، حممد بن احلسن  

مسائل  حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل  )ت:1104(، 
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احياء  )بريوت:دار  الرازي،  حتقيق:حممد  الرشيعة، 

الرتاث العريب، د.ت(،ج28، ص311.

القايض املغريب، دعائم اإلسالم، ج2، ص477.( 6)

بن ( 7) منصور  بن  حممد  جعفر  أيب  احليل،  ادريس  ابن 

الفتاوي،  امحد )ت: 598هـ( الرسائر احلاوي لتحرير 

مؤسسة  )قم:  االسالمي،ط2،  النرش  مؤسسة  حتقيق: 

النرش االسالمي، 1410هـ(، ص505.

عيل ( 8) بن  احلسن  بن  حممد  جعفر  أيب  الطويس، 

املحققني،  من  مجاعة  حتقيق:  اخلالف،  )ت:460هـ(، 

 ،5 ج  1407هـ(،  االسالمي،  النرش  مؤسسة  )قم: 

ص 457؛ وينظر. الطربيس، الفضل بن احلسن )ت: 

السلف،  أئمة  بني  املختلف  من  املؤتلف  548هـ(، 

حتقيق: مجع من االساتذة، ط1، )ايران: جممع البحوث 

ادريس  ابن  418؛  ص  ج2،  1410هـ(،  اإلسالمية، 

أبو  احليل،  املحقق  ص505؛  ج3،  الرسائر،  احليل، 

)ت:  احليل  احلسن  بن  جعفر  الدين  نجم  القاسم 

واحلرام،  احلالل  مسائل  يف  اإلسالم  رشائع  676هـ(، 

ط2،  الشريازي،  صادق  تعليقات:السيد  مع  حتقيق 

)طهران: استقالل، 1409هـ(، ج4، ص 958-959؛ 

الفاضل اآليب، زين الدين أيب عيل احلسن بن أيب طالب 

)ت:690هـ( كشف الرموز يف رشح املخترص النافع، 

حتقيق: عيل بناه االشتهاردي واحلاج آغا حسني اليزدي، 

ط1، )قم: مؤسسة النرش اإلسالمي، 1410هـ(، ج2، 

الرشعية  االحكام  حترير  احليل،  العالمة  ص585؛ 

البهادري،ط1،  ابراهيم  حتقيق:  اإلمامية،  مذهب  عىل 

ج5،  1422هـ(،   ،لصادق اإلمام  مؤسسة  )قم: 

ص 379؛ فخر املحققني، ايب طالب حممد بن احلسن 

رشح  يف  الفوائد  ايضاح  )ت:770هـ(،  يوسف  بن 

املوسوي  حسني  وتعليق:  حتقيق  القواعد،  اشكاالت 

اسامعيليان،  مؤسسة  )د.م:  ط1،  وآخرون،  الكرماين 

الشهيد األول، حممد بن  1389هـ(، ج4، ص 542؛ 

الدمشقية،ط1،  اللمعة  786هـ(،  )ت:  العاميل  مكي 

احليل،  فهد  ابن  الفكر،1411هـ(، ص244؛  )قم:دار 

)ت:841هـ(،  حممد  بن  امحد  العباس  أيب  الدين  مجال 

النافع، حتقيق: جمتبى  البارع يف رشح املخترص  املهذب 

1413ه(،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  )قم:  العراقي، 

يف  البهية  الروضة  الثاين،  الشهيد  122؛  ص  ج5، 

الداوري،  مكتبة  )قم:  ط1،  الدمشقية،  اللمعة  رشح 

1410هـ(، ج9، ص290.

نرش ( 9) )قم:  والفتاوى،  الفقه  جمرد  يف  النهاية  الطويس، 

قدس حممدي، د.ت(، ص720؛ القايض ابن الرباج، 

481هـ(،  )ت:  الطرابليس   الرباج  بن  العزيز  عبد 

اإلسالمي،1406هـ(،  النرش  مؤسسة  )قم:  املهذب، 

ج2، ص 553.

ط3، ( 10) اإلمامية،  فقة  يف  النافع  املخترص  احليل،  املحقق 

البعثة،  الدراسات اإلسالمية بمؤسسة  )طهران: قسم 

الرموز،  كشف  االيب،  الفاضل  ص226؛  1410هـ(، 

ج5،  البارع،  املهذب  احليل،  فهد  ابن  ص585؛  ج2، 

تنقيح  اىل  االفهام  مسالك  الثاين،  الشهيد  ص122؛ 

االسالمية،  املعارف  مؤسسة  حتقيق:  االسالم،  رشائع 

1416هـ(،  االسالمية،  املعارف   مؤسسة  )قم:  ط1، 

ج15، ص 7.

املحقق احليل، رشائع اإلسالم، ج4، ص958 – 959، ( 11)

الشهيد الثاين، مسالك االفهام، ج15، ص 7.

ابن ( 12) 553؛  ص  ج2،  املهذب،  الرباج،  ابن  القايض 

ادريس احليل، الرسائر، ج3، ص 505؛ املحقق احليل، 

رشائع اإلسالم، ج4، ص959؛ العالمة احليل، حترير 

ايضاح  املحققني،  فخر  ص379؛  ج5،  االحكام، 
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املراد  غاية  األول،  الشهيد  542؛  ص  ج4،  الفوائد، 

االبحاث  مركز  حتقيق:  اإلرشاد،  نكت  رشح  يف 

ط1،  الرتاث،  احياء  قسم   – اإلسالمية  والدراسات 

ج4،  1421هـ(،  اإلسالمي،  اإلعالم  مكتب  )قم: 

ص122؛  ج5،  البارع،  املهذب  فهد،  ابن  269؛  ص 

الشهيد الثاين، الروضة البهية، ج9، ص 290.

العالمة ( 13) 505؛  ص  ج3،  الرسائر،  احليل،  ادريس  ابن 

احليل، حترير االحكام، ج5، ص 379.

والفتاوى، ص 720؛ ( 14) الفقه  النهاية يف جمرد  الطويس، 

القايض ابن الرباج، املهذب، ج2، ص 553؛ املحقق 

احليل، رشائع اإلسالم، ج4، ص 959؛ العالمة احليل، 

املحققني،  فخر  379؛  ص  ج5،  االحكام،  حترير 

الفوائد، ج4، ص 542؛ الشهيد األول، غاية  ايضاح 

املراد، ج4، ص269؛ الشهيد الثاين، مسالك االفهام، 

ج15، ص5.

والفتاوى، ص 720؛ ( 15) الفقه  النهاية يف جمرد  الطويس، 

القايض ابن الرباج، املهذب، ج2، ص 553؛ الفاضل 

االيب، كشف الرموز، ج2، ص 585.

والفتاوى، ص 720؛ ( 16) الفقه  النهاية يف جمرد  الطويس، 

املحقق  ص553؛  ج2،  املهذب،  الرباج،  ابن  القايض 

احليل، رشائع اإلسالم، ج4، ص958؛ الفاضل االيب، 

إرشاد  احليل،  العالمه  ص585؛  ج2،  الرموز،  كشف 

حسون،  فارس  حتقيق:  االيامن،  احكام  اىل  االذهان 

1410هـ(،  االسالمي،  النرش  مؤسسة  )قم:  ط1، 

الفوائد، ج4،  ايضاح  املحققني،  ج2، ص186؛ فخر 

ص  الدمشقية،  اللمعة  األول،  الشهيد  ص542؛ 

122؛  ص  ج5،  البارع،  املهذب  فهد،  ابن  244؛ 

الشهيد الثاين، مسالك االفهام، ج15، ص 5

فخر ( 17) ص186؛  ج2،  االذهان،  إرشاد  احليل،  العالمه 

الشهيد  542؛  ص  ج4،  الفوائد،  ايضاح  املحققني، 

الثاين،  الشهيد  244؛  ص  الدمشقية،  اللمعة  األول، 

مسالك االفهام، ج15، ص5.

فخر املحققني، ايضاح الفوائد، ج4، ص543.( 18)

فخر ( 19) ص186؛  ج2،  االذهان،  ارشاد  احليل،  العالمة 

الشهيد  ص543؛  الفوائد،ج4،  ايضاح  املحققني، 

الثاين،  الشهيد  ص269؛  ج4،  املراد،  غاية  األول، 

مسالك االفهام، ج15، ص5.

فخر املحققني، ايضاح الفوائد، ج4، ص543.( 20)

الصدوق، ايب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابوية ( 21)

القمي )ت: 381هـ(، من ال حيرضه الفقيه، حتقيق: عيل 

اكرب الغفاري، )قم: مؤسسة النرش االسالمي، د.ت(، 

ج4، ص68.

حسن ( 22) حتقيق:  االخبار،  من  اختلف  فيام  االستبصار 

االسالمية،  الكتب  دار  )طهران:  اخلرسان،  املوسوي 

د.ت(، ج4، ص 256.

العيايش، تفسري العيايش، ج1، ص 314؛ وينظر. احلر ( 23)

العاميل، وسائل الشيعة، ج18، ص 535. 

العيايش، تفسري العيايش، ج1، ص315.( 24)

سورة املائدة: االيه: 33- 34.( 25)

العيايش، تفسري العيايش، ج1، ص 315.( 26)

احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج18، ص536.( 27)

الكليني، الكايف، ج7، ص246-247؛ احلر العاميل، ( 28)

وسائل الشيعة، ج28، ص 309.

القايض املغريب، دعائم اإلسالم، ج2، ص477.( 29)

ال ( 30) من  الصدوق،  246؛  ص  ج7،  الكايف،  الكليني، 

وسائل  العاميل،  احلر  68؛  ص  ج4،  الفقيه،  حيرضه 

الشيعة، ج28، ص 319.
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احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج 28، ص319.( 31)

الصدوق، من الحيرضه الفقيه، ج4، ص68.( 32)

احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج28، ص317.( 33)

احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج28، ص313-312.( 34)

العاميل، ( 35) احلر  248؛  ص  ج28،  الكايف،  الكليني، 

وسائل الشيعة، ج28، ص 317.

الفيض الكاشاين، حممد حمسن )ت:1091هـ(، الوايف، ( 36)

مكتبة  )اصفهان:  ط1،  احلسيني،  الدين  ضياء  حتقيق: 

ج15،  1411هـ(،  العامة،    املؤمنني  امري  اإلمام 

ص471.

املغريب، ( 37) القايض   246؛  ص  ج7،  الكايف،  الكليني، 

املقنع،  الصدوق،  ص447؛  ج2،  اإلسالم،  دعائم 

ص450؛ الطويس، االستبصار، ج4، ص 257؛ احلر 

العاميل، وسائل الشيعة، ج28،ص 308.

الكليني، الكايف، ج7، ص 247؛ الطويس، املبسوط، ( 38)

تصحيح وتعليق: حممد الباقر البهبودي، )د.م: املكتبة 

ص   ،8 ج  د.ت(،  اجلعفرية،  اآلثار  الحياء  املرتضوية 

48؛ احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج28، ص316.

اخلالف ( 39) ص247؛الطويس،  ج7،  الكايف،  الكليني، 

ج2،  املهذب،  الرباج،  ابن  القايض  ص461؛  ج5، 

ص553؛ ابن ادريس احليل، الرسائر، ج3، ص505؛ 

احلر  ص961؛  ج4،  اإلسالم،  رشائع  احليل،  املحقق 

العاميل، وسائل الشيعة، ج28، ص316.

ص316؛ ( 40) ج28،  الشيعة،  وسائل  العاميل،  احلر 

الرضا  االمام  مسند  العطاردي،  اهلل  عزيز  اخلبوشاين، 

مكتبة  )طهران:  ط1،   ،موسى بن  عيل  احلسن  أيب 

الصدق، 1392هـ(، ج1، ص 328. 

االمام ( 41) مؤسسة  حتقيق:  املقنع،  الصدوق، 
 ،اهلادي االمام  مؤسسة  )د.م:   ، اهلادي 

1415هـ(، ص 450.
الكليني، الكايف، ج7، ص246؛ الطويس، االستبصار، ( 42)

ج4، ص 257؛ احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج28، 

ص308، 310.

الكليني، الكايف، ج7، ص248؛ احلر العاميل، وسائل ( 43)

الشيعة، ج28، ص 310.

)قم: ( 44) ط2،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  حتقيق:  املقنعة، 

مؤسسة النرش اإلسالمي، 1410هـ(، ص 804.

املبسوط، ج8، ص 48.( 45)

ادريس احليل، ( 46) ابن  805؛   – املقنعة، ص 804  املفيد، 

املخترص  احليل،  املحقق  ص507؛  ج3،  الرسائر، 

النافع، ص 226؛ العالمة احليل، ارشاد االذهان، ج2، 

ص186؛ الشهيد األول، غاية املراد، ج4، ص273؛ 

ابن فهد احليل، املهذب البارع، ح5، ص 124.

املحقق احليل، رشائع اإلسالم، ج4، ص960؛ ابن فهد ( 47)

احليل، املهذب البارع، ج5، ص124.

احليل، ( 48) دريس  ابن  -805؛   804 ص  املقنعة،  املفيد، 

املخترص  احليل،  املحقق  507؛  ص  ج3،  الرسائر، 

النافع، ص226؛ العالمة احليل، ارشاد االذهان، ج2، 

ص 187؛ الشهيد األول، غاية املراد، ج4، ص273.

الطويس، اخلالف، ج5، ص458، 462؛ ابن ادريس ( 49)

احليل، الرسائر، ج3، ص506؛ املحقق احليل، املخترص 

النافع، ص226؛ العالمة احليل، ارشاد االذهان، ج2، 

ص187؛ الشهيد األول، غاية املراد، ج4، ص 273؛ 

ابن فهد احليل، املهذب البارع، ح5، ص123.

الطويس، املبسوط، ج8، ص48.( 50)
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املحقق احليل، رشائع اإلسالم، ج4، ص960.( 51)

الطويس، اخلالف، ج5، ص 464.( 52)

العالمه احليل، حترير االحكام، ج5، ص379؛ الشهيد ( 53)

الثاين، مسالك االفهام، ج15، ص19.

الطويس، ( 54) 248؛  ص  ج7،  الكايف،  الكليني، 

االستبصار، ج4، ص 257.

املصدر نفسه، ص257( 55)

املصدر نفسه، ص257( 56)

سورة املائدة: االية: 33.( 57)

اخلالف، ج 5، ص463؛ ابن ادريس احليل، الرسائر، ( 58)

ج3، ص 505 -506.

من ( 59) الصدوق،  246؛  ص  ج7،  الكايف،  الكليني، 

هتذيب  الطويس،  ص68؛  ج4،  الفقيه،  حيرضه  ال 

األحكام، ج6، ص 157.

احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج28، ص315.( 60)

املصدر نفسه.( 61)

حتقيق: ( 62) االسناد،  قرب  جعفر،  بن  اهلل  عبد  احلمريي، 

)قم:  ط1،  الرتاث،  الحياء    البيت  آل  مؤسسة 

1413هـ(،  الرتاث،  الحياء    البيت  آل  مؤسسة 

بحار  1111هـ(  )ت:  باقر  حممد  املجليس،  17؛  ص 

األنوار، حتقيق: حييى العابدي، ط2، )بريوت: مؤسسة 

الوفاء، 1983م(، ج76، ص195، وفيه: )يف الليل( 

بدال من )بالليل(.

مكارم ( 63) الطربيس،  478؛  ص  ج6،  الكايف،  الكليني، 

الريض،  الرشيف  منشورات  م:  )د.  ط6،  االخالق، 

1972م(، ص 117.

القايض املغريب، دعائم االسالم، ج2، ص477.( 64)

والفتاوى، ص 720؛ ( 65) الفقه  النهاية يف جمرد  الطويس، 

القايض ابن الرباج، املهذب، ج2، ص553.

فخر املحققني، ايضاح الفوائد، ج4، ص544؛ الشهيد ( 66)

احليل،  فهد  ابن  245؛  ص  الدمشقية،  اللمعة  األول، 

املهذب البارع، ج5، ص123.

الطويس، ( 67) 248؛  ص  ج7،  الكايف،  الكليني، 

االستبصار، ج4، ص 258.

ال ( 68) من  الصدوق،  246؛  ص  ج7،  الكايف،  الكليني، 

حيرضه الفقيه، ج4، ص68 - 69.

 سورة املائدة: االية: 34-33.( 69)

الطربيس، ( 70) الطويس، اخلالف، ج5، ص464- 465؛ 

املؤتلف من املختلف بني أئمة السلف، ج2، ص 420.

الصدوق، من ال حيرضه الفقيه، ج4، ص69.( 71)

الطليع: وهو الذي يراقب من يمر بالطريق وخيرب ذلك ( 72)

منه  عليه  خياف  من  للمحارب  يرقب  أو  للمحارب، 

يف  البهية  الروضه  الثاين،  الشهيد  ينظر:  منه،  فيحذره 

رشح اللمعة الدمشقية، ج9، ص 292.

الردء: وهو املعني للمحارب بام حيتاج إليه من غري أن ( 73)

الشهيد  ينظر:  عليهم،  املقطوع  عىل  التعدي  يف  يبارش 

الثاين، الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، ج9، 

ص 292.

الطويس، اخلالف، ج5، ص 465؛ الطربيس، املؤتلف ( 74)

ابن  ص421؛  ج2،  السلف،  أئمة  بني  املختلف  من 

ادريس احليل، الرسائر، ج3، ص 509؛  املحقق احليل، 

رشائع اإلسالم، ج 4، ص 959؛ العالمة احليل، ارشاد 

ايضاح  املحققني،  فخر  186؛  ص  ج2،  االذهان، 

املراد،  غاية  األول،  الشهيد  ص543؛  ج4،  الفوائد، 

ج4، ص271.
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الطويس، اخلالف، ج5، ص 470؛ الطربيس، املؤتلف ( 75)

ابن  422؛  ص  ج2،  السلف،  أئمة  بني  املختلف  من 

ادريس احليل، الرسائر، ج3، ص510؛ املحقق احليل، 

رشائع اإلسالم، ج4، ص 959.

ابن ادريس احليل، الرسائر، ج3، ص 508.( 76)

ابن ادريس احليل، الرسائر، ج3، ص 510.( 77)

الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص158.( 78)

احلر ( 79) 157؛  ص   ،6 ج  االحكام،  هتذيب  الطويس، 

العاميل، وسائل الشيعة، ج28، ص 321.

احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج28، ص320 - 321( 80)

الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص 157.( 81)

والفتاوى، ص 721؛ ( 82) الفقه  النهاية يف جمرد  الطويس، 

املحقق  ص553؛  ج2،  املهذب،  الرباج،  ابن  القايض 

الفاضل  960؛  ص   ،4 ج  اإلسالم،  رشائع  احليل، 

احليل،  العالمة  ص588؛  ج2،  الرموز،  كشف  اآليب، 

ارشاد االذهان، ج2، ص 186؛ الشهيد األول، غاية 

املراد، ج4، ص269.

ابن ادريس احليل، الرسائر، ج3، ص 507.( 83)

الطويس، املبسوط، ج8، ص 53؛ الطربيس، املؤتلف ( 84)

ابن  421؛  ص  ج2،  السلف،  أئمة  بني  املختلف  من 

ادريس احليل، الرسائر، ج3، ص509 – 510؛ املحقق 

الفاضل  960؛  ص  ج4،  اإلسالم،  رشائع  احليل، 

ابن فهد احليل،  الرموز، ج2، ص587؛  اآليب، كشف 

املهذب البارع، ج5، ص123؛ الشهيد األول، اللمعة 

الدمشقية، ص 245.

الطويس، املبسوط، ج 8، ص 53؛ القايض ابن الرباج، ( 85)

الرسائر،  احليل،  ادريس  ابن  ص553؛  ج2،  املهذب، 

العالمة احليل، حترير االحكام،  ج5،  ج3، ص510؛ 

ج4،  الفوائد،  ايضاح  املحققني،  فخر  379؛  ص 

ص544.

ص50؛ ( 86) ج3،  الفقيه،  حيرضه  ال  من  الصدوق، 

ص721؛  والفتاوى،  الفقه  جمرد  يف  النهاية  الطويس، 

القايض ابن الرباج، املهذب، ج 2، ص 553 – 554؛ 

املحقق  509؛  ص  ج3،  الرسائر،  احليل،  ادريس  ابن 

العالمة  959؛  ص  ج4،  اإلسالم،  رشائع  احليل، 

احليل، ارشاد االذهان، ج2، ص 186؛ فخر املحققني، 

الفوائد، ج4، ص 543؛ الشهيد األول، غاية  ايضاح 

املراد ،ج4، ص 269؛ ابن فهد احليل، املهذب البارع، 

ج5، ص 123.

الفاضل اهلندي، هباء الدين حممد بن احلسن االصفهاين ( 87)

االحكام،  قواعد  عن  اللثام  كشف  1137هـ(،  )ت: 

حتقيق: مؤسسة النرش اإلسالمي، )قم: مؤسسة النرش 

اإلسالمي، د.ت(، ج 10، ص 310.

والفتاوى، ص 721؛ ( 88) الفقه  النهاية يف جمرد  الطويس، 

املحقق  509؛  ص  ج3،  الرسائر،  احليل،  ادريس  ابن 

اآليب،  الفاضل  ص226؛  النافع،  املخترص  احليل، 

كشف الرموز، ج2، ص585؛ فخر املحققني، ايضاح 

املراد،  غاية  األول،  الشهيد  ص543؛  ج4،  الفوائد، 

ج4، ص269.

والفتاوى، ص 721؛ ( 89) الفقه  النهاية يف جمرد  الطويس، 

املحقق  ص509؛  ج3،  الرسائر،  احليل،  ادريس  ابن 

االيب،  الفاضل  ص226؛  النافع،  املخترص  احليل، 

إرشاد  احليل،  العالمة  ص585؛  ج2،  الرموز،  كشف 

ايضاح  املحققني،  فخر  ص186؛  ج2،  االذهان، 
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اللمعة  األول،  الشهيد  ص543؛  ج4،  الفوائد، 

الدمشقية، ص 244.

املحقق احليل، رشائع اإلسالم، ج4، ص959؛ الفاضل ( 90)

اآليب، كشف الرموز، ج2، ص586.

احلدود ( 91) تقرير  الكليايكاين،  السيد  بحث  تقرير 

والتعزيرات، )د.م: ال.مط، د.ت(،ج2، ص15.

العالمة احليل، منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، حتقيق: ( 92)

قسم الفقه يف جممع البحوث اإلسالمية، ط1، )مشهد: 

جممع البحوث اإلسالمية، 1424هـ(، ج10، ص40.

املحقق ( 93) 646-647؛  ص  ج1،  اخلالف،  الطويس، 

من  عدة  حتقيق:  املخترص،  رشح  يف  املعترب  احليل، 

سيد  مؤسسة  )قم:  مكارم،  نارص  ارشاف  االفاضل، 

الشهداء، د.ت(،ج2، ص 462.

سورة البقرة: اآلية:239.( 94)

منتقى ( 95) 1011هـ(،  )ت:  الدين  زيد  حسن  العاميل، 

اجلامن، حتقيق: عيل اكرب الغفاري، )قم: مؤسسة النرش 

اإلسالمي، 1406هـ(، ج2، ص211-210.

الصدوق، من ال حيرضه الفقيه، ج 1، ص282-283؛ ( 96)

الطويس، هتذيب االحكام، ج2، ص 56.

الطربيس، مكارم االخالق، ص 289.( 97)

الطويس، مصباح املتهجد، ط1، )بريوت: مؤسسة فقه ( 98)

الشيعة، 1991م(، ص 121.

سورة اإلرساء: اآلية: 110.( 99)

)ت:274هـ(، ( 100) خالد  بن  حممد  بن  امحد  الرباقي، 

ط1،  احلسيني،  الدين  جالل  حتقيق:  املحاسن، 

)طهران: دار الكتب اإلسالمية، 1370-1230ش(، 

ج2، ص368، الطربيس، مكارم االخالق، ص 255.

الطربيس، مريزا حسني النوري، مستدرك الوسائل ( 101)

ومستنبط املسائل، حتقيق: مؤسسة ال البيت  الحياء 

 الحياء  البيت  ال  الرتاث، ط2، )بريوت: مؤسسة 

الرتاث، 1988م(، ج8، ص 144.

بن ( 102) عيل  بن  احلسن  حممد  أبو  احلراين،  شعبة  ابن 

اكرب  عيل  حتقيق:  العقول،  حتف  ق4(،  )ت:  احلسني 

اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  )قم:  ط2،  الغفاري، 

1404هـ(، ص 381؛ املجليس، بحار االنوار، ج75، 

ص 268.

الم�شادر والمراجع
القراآن الكريم 

اوًل: الم�شادر:

بن . 1 منصور  بن  أيب جعفر حممد  احليل،  ادريس  ابن 
امحد )ت: 598هـ(

- الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي، حتقيق: جلنة التحقيق 
مؤسسة  )قــم:  ط2،  اإلســالمــي،  النرش  مؤسسة 

النرش اإلسالمي، 1410هـ(.

الرباقي، امحد بن حممد بن خالد )274هـ(. 2

- املحاسن، حتقيق: جالل الدين احلسيني، ط1، )طهران: 
دار الكتب اإلسالمية، 1370 – 1230ش(.

احلر العاميل، حممد بن احلسن )ت: 1104هـ(. 3

- وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، حتقيق:حممد 
الرازي، )بريوت: دار احياء الرتاث، د.ت(.

احلمريي، عبد اهلل بن جعفر . 4

إلحياء    البيت  آل  مؤسسة  حتقيق:  االسناد،  قرب   -
إلحياء    البيت  آل  مؤسسة  )قم:  ط1،  الرتاث، 

الرتاث، 1413هـ(.
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الرشبيني، حممد بن امحد ) ت: 977هـ(. 5

- مغني املحتاج اىل معرفة معاين الفاظ املنهاج،)بريوت: 
دار احياء الرتاث العريب، 1958م(.

بن . 6 عيل  بن  احلسن  حممد  أبو  احلراين،  شعبة  ابن 
احلسني )ت: ق 4(

الغفاري، ط2، )قم:  اكرب  العقول، حتقيق: عيل  - حتف 
مؤسسة النرش اإلسالمي، 1404هـ(.

)ت: . 7 العاميل  مكي  بن  حممد  األول،  الشهيد 
786هـ(

مركز  حتقيق:  االرشـــاد،  نكت  رشح  يف  ــراد  امل غاية   -
احياء  قسم   اإلسالمية،  والــدراســات  االبحاث 
ط1،  املختاري،  رضا  بإرشاف  اإلسالمي  الرتاث 

)قم: مكتب االعالم اإلسالمي، 1421هـ(.

- اللمعة الدمشقية، ط1، )قم: دار الفكر، 1411هـ(.

العاميل . 8 عيل  بن  الدين  زين  الثاين،  الشهيد 
)ت:695هـ(

حتقيق:  اإلســالم،  رشائع  تنقيح  إىل  االفهام  مسالك   -
مؤسسة  )قم:  ط1،  اإلسالمية،  املعارف  مؤسسة 

املعارف اإلسالمية، 1416هـ(.

- الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، ط1، )قم: 
مكتبة الداوري، 1410هـ(.

بن . 9 احلسني  بن  بن عيل  أيب جعفر حممد  الصدوق، 
بابويه القمي )ت: 381هـ(

- من ال حيرضه الفقيه، حتقيق: عيل اكرب الغفاري، )قم: 
مؤسسة النرش اإلسالمي، د.ت(.

)د.م:   ، ــادي  اهل ــام  اإلم مؤسسة  حتقيق:  املقنع،   -

مؤسسة اإلمام اهلادي ، 1415هـ(.

الطربيس، الفضل بن احلسن )ت: 548هـ(. 10

من  حتقيق:مجع  السلف،  أئمة  بني  واملختلف  املؤتلف   -
االستاذة، ط1، )ايران: جممع البحوث اإلسالمية، 

1410هـ(.

الرشيف  منشورات  )د.م:  ط2،  االخــالق،  مكارم   -
الريض، 1972م(.

الطويس، أيب جعفر حممد بن احلسن )ت: 460هـ(. 11

- هتذيب االحكام يف رشح املقنعة للشيخ املفيد، حتقيق: 
دار  )طــهــران:  ط4،  اخلــرســان،  املوسوي  حسن 

الكتب اإلسالمية، 1365 ش(.

مؤسسة  )قم:  املحققني،  من  مجاعة  حتقيق:  اخلالف،   -
النرش اإلسالمي، 1407هـ(.

البهبودي،  الباقر  حممد  وتعليق:  تصحيح  املبسوط،   -
اجلعفرية،  اآلثار  إلحياء  املرتضوية  املكتبة  )د.م: 

د.ت(.

حسن  حتقيق:  االخبار،  من  اختلف  فيام  االستبصار   -
الكتب  دار  )طـــهـــران:  اخلـــرســـان،  املــوســوي 

اإلسالمية، د.ت(.

قدس  نرش  )قــم:  والفتاوى،  الفقه  جمرد  يف  النهاية   -
حممدي، د.ت(.

- مصباح املتهجد، ط1، )بريوت: مؤسسة فقه الشيعة، 
1991م(.

العاميل، حسن زيد الدين )ت: 1011هـ(. 12

- منتقى اجلامن، حتقيق: عيل اكرب الغفاري، )قم: مؤسسة 
النرش اإلسالمي، 1406هـ(.
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بن . 13 يوسف  بن  احلسن  منصور  أيب  احليل،  العالمة 
املطهر االسدي )ت: 726هـ(

فارس  حتقيق:  ــامن،  االي احكام  إىل  ــان  االذه ارشــاد   -
اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  )قــم:   ،1 ط  حسون، 

1410هـ(.

- حترير االحكام الرشعية عىل مذهب االمامية، حتقيق: 
اإلمــام  مؤسسة  )قــم:  ط1،  البهادري،  ابراهيم 

الصادق ، 1422هـ(.

الفقه  قسم  حتقيق:  املذهب،  حتقيق  يف  املطلب  منتهى   -
يف جممع البحوث اإلسالمية، ط1، )مشهد: جممع 

البحوث اإلسالمية، 1424ه(.

العيايش،حممد بن مسعود )ت: 320هـ(. 14

الرسويل،)طهران:  هاشم  العيايش،حتقيق:  تفسري   -
املكتبة العلمية االسالمية، د.ت(.

أيب . 15 بن  احلسن  عيل  أيب  الدين  زين  اآليب،  الفاضل 
طالب )ت: 690هـ(

عيل  حتقيق:  النافع،  املخترص  رشح  يف  الرموز  كشف   -
بناه االشتهاردي واحلاج آغا حسني اليزدي، ط1، 

)قم: مؤسسة النرش اإلسالمي، 1410هـ(.

احلسن . 16 بن  حممد  هباءالدين  اهلندي،  الفاضل 
االصفهاين )ت: 1137هـ(

مؤسسة  حتقيق:  االحكام،  قواعد  عن  اللثام  كشف   -
النرش اإلسالمي،  النرش اإلسالمي، )قم: مؤسسة 

د.ت(.

بن . 17 احلسن  بن  حممد  طالب  أيب  املحققني،  فخر 
يوسف بن املطهر احليل )ت: 770هـ(

حتقيق  القواعد،  اشكاالت  رشح  يف  الفوائد  ايضاح   -

وتعليق: حسني املوسوي الكرماين واخرون، ط1، 
)د.م: مؤسسة اسامعيليان، 1389هـ(. 

بن . 18 امحد  العباس  أيب  الدين  مجال  احليل،  فهد  ابن 
حممد )ت: 841هـ(

النافع، حتقيق:جمتبى  البارع يف رشح املخترص  - املهذب 
ــي،  ــالم ــم: مــؤســســة الــنــرش اإلس ــي، )قـ ــراق ــع ال

1413هـ(.

الفيض الكاشاين، حممد حمسن )ت: 1091هـ(. 19

- الوايف، حتقيق: ضياء الدين احلسيني، ط1، )اصفهان: 
مكتبة اإلمام امري املؤمنني  العامة، 1411هـ(.

الرباج . 20 بن  العزيز  عبد  الرباج،  ابن  القايض 
الطرابليس )ت:481هـ(

- املهذب، )قم: مؤسسة النرش اإلسالمي، 1406هـ(.

بن . 21 حممد  بن  النعامن  حنيفة  أبو  املغريب،  القايض 
منصور )ت: 363هـ(

والقضايا  واحلـــرام  ــالل  احل ــر  وذك اإلســالم  دعائم   -
اهلل عليه وعليهم  بيت رسول  أهل  واالحكام عن 
افضل السالم، حتقيق: اصف بن عيل اصغر فييض، 

ط2، )القاهرة: دار املعارف، د.ت(.

اسحاق . 22 بن  يعقوب  بن  حممد  جعفر  أيب  الكليني، 
)ت: 329هـ(

- الكايف، حتقيق: عيل اكرب الغفاري، ط3، )طهران: دار 
الكتب اإلسالمية، 1367هـ(.

املجليس، حممد باقر )ت: 1111هـ(. 23

العابدي، ط2، )بريوت:  االنوار، حتقيق: حييى  - بحار 
مؤسسة الوفاء، 1983م(.
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بن . 24 جعفر  الدين  نجم  القاسم  أبو  احليل،  املحقق 
احلسن احليل )ت: 676هـ(

النافع يف فقه االمامية، ط3، )طهران: قسم  - املخترص 
الدراسات اإلسالمية بمؤسسة البعثة، 1410هـ(.

- رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، حتقيق مع 
تعليقات: السيد صادق الشريازي، ط2، )طهران: 

استقالل، 1409هـ(.

االفاضل،  من  عدة  حتقيق:  املخترص،  رشح  يف  املعترب   -
ارشاف: نارص مكارم، )قم: مؤسسة سيد الشهداء، 

د.ت(.

النعامن . 25 بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  املفيد، 
العكربي البغدادي )ت: 413هـ(

املقنعة، حتقيق: مؤسسة النرش اإلسالمي، ط2، )قم:   -
مؤسسة النرش اإلسالمي، 1410هـ(.

ابن منظور، ايب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم . 26
االفريقي املرصي)ت: 711هـ(

- لسان العرب، )قم: نرش ادب احلوزة، 1405هـ(.

ثانيا: المراجع:

تقريرات بحث السيد الكليايكاين. 1

- تقرير احلدود والتعزيرات،)د.م: ال.مط،د.ت(.

اخلبوشاين،عزيز اهلل العطاردي . 2

- مسند االمام الرضا ايب احلسن عيل بن موسى، ط1، 

)طهران: مكتبة الصدق، 1392هـ(.

 الطربيس، مريزا حسني النوري . 3

حتقيق:مؤسسة  املسائل،  ومستنبط  الوسائل  مستدرك   -

ــريوت:  )ب ط2،  الـــرتاث،  إلحياء    البيت  آل 

مؤسسة آل البيت  إلحياء الرتاث، 1988م(.
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الملخ�ض

نظرًا ألمهية ثبات املواقف اإليامنية يف املحتوى الداخيل لإلنسان وإرتباطه املبارش يف السعي إىل حتقيق 
اإلصالح اإلجتامعي، لذا كان اإلمام احلسني  رمزًا تارخييًا هلذا الثبات، إذ حاول من خالل مواقفه 
الدينية  للقيم  ناصعة  صورة  وإعطاء  عرصه  يف  للمجتمع  اخلاطئة  التصورات  من  كثري  معاجلة  اإليامنية 
واألخالقية التي يمكن أن تعطي لإلنسان احلكم الصائب والرؤية الثاقبة يف طبيعة األوضاع التي تدور من 
حوله، وجتعله قويًا أمام كل التناقضات، وما جيري من أقوال وأفعال خمتلفة تنتحلها الدول واألشخاص، 
ال سيام بعد حماولة النظام السيايس األموي تذويب دعائم الدين، ومرتكزات املنهج السيايس الديني، 

لذا كانت األوضاع العامة يف العامل اإلسالمي بحاجة إىل قيادة دينية تأخذ عىل عاتقها إعادة بناء القاعدة 
النبوية بمواقف إيامنية ثابتة حتى وان كلفه األمر التضحية بالنفس واألهل والعيال، فكان اإلمام احلسني 
 هو املتصدي لتلك املهمة التي إتضحت من خالل مواقفه اإليامنية الثابتة عىل املبادئ اإلسالمية التي 
إختذها سالحًا إلصالح ذلك اإلنحراف السلطوي واملجتمعي من خالل توجيه الناس بعلمه ونصحه 

وخطاباته ورسائله.

الكلامت املفتاحية: الثبات االيامين، طريق الشهادة، واقعة الطف، االمام احلسني، كربالء.
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incident of Al-Taff )61 AH680 AD(
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Abstract 

Given the importance of the firmness of faith positions in the internal essence of the 

man and its direct connection in the pursuit for achieving social reform. Imam Hussein 

(A. S) was a historical symbol of this firmness, as he tried through his faith positions to 

address many of the false perceptions of society in his time, and to show a bright picture 

of religious and moral values that can give the man the right judgment and insight into 

the nature of the conditions that revolve around them, and to make them strong in the 

face of all contradictions, and the various sayings and actions plagiarized by states and 

individuals, especially after the Umayyad political regime's attempts to dissolve the 

pillars of religion and the foundations of religious political approach. Therefore, the 

general situation in the Islamic world needed a religious leadership that would take upon 

itself the rebuilding of the Prophet’s base with firm faith positions, even if the matter 

costs the sacrifice of life, family, and children, so Imam Al-Hussein (A. S) was the one 

who took up that task that became clear through his firm stances of faith on the Islamic 

principles that he took as a weapon to reform that authoritarian and societal deviation by 

guiding people with his knowledge, advice, speeches, and messages.

Keywords: faith firmness, the path of martyrdom, the incident of Taff, Imam Hussein, Karbala.
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المقدمة

ظهرت أمهية الثبات اإليامين مذ خلق اهلل االنسان، 
إيامنية  إىل وسائل  بدوره  الذي حيتاج  بقلبه  إلرتباطِه 
اإليامنية  املواقف  عىل  ثباته  يف  اإلستمرار  له  تكفل 

املختلفة.

وكان من أهم عوامل إستمرارية النهضة احلسينية 
هو الثبات اإليامين والرتبية اإليامنية الصاحلة التي ناهلا 
اإلمام احلسني  منذ نعومة أظفاره عندما تربى يف 
بيت النبوة واإلمامة معًا، اذ كان  حريصًا دائاًم عىل 
املجتمع اإلسالمي  السامية وتوجيه  بمبادئه  اإللتزام 
القرآن  هلا  أســَس  التي  املبادئ  بتلك  التمسك  إىل 
وفق  لنفسه،  إرتــى  وقد  النبوية،  والسنة  الكريم 
تلك املبادئ أن يكون طبيبًا يعالج ذلك املرض الذي 
اإلرادة،  بفقدان  واملتمثل  باملجتمع اإلسالمي،  فتك 
واخلنوع لسلطة الظاملني واملنحرفني، فضاًل عن كشف 
تفسري  خالل  من  للدين  السلطة  إستغالل  حقيقة 
األحاديث  وحتريف  رغباهتم  وفق  القرآنية  اآليات 

النبوية بام يتوافق وخدمة احلكام املستبدين.

وقد عالج اإلمام احلسني  ذلك من خالل ثباته 
اإليامين عىل املواقف التي إختذها جتاه هذا اإلنحراف، 
وخطاباته  ونصحه  بعلمه  الناس  توجيه  عن  فضاًل 
تضحيته  النهاية  يف  ــر  األم تطلب  حتى  ورسائله 
بنفسه وأهل بيته وأصحابه يف سبيل حتقيق اإلصالح 
املجتمعي، وهو ما دفعنا إىل أن نختار عنوان )املوقف 
الطف  واقعة  يف  احلسني  اإلمام  عند  الثابت  اإليامين 

أثر  يقتفي  البحثي  مشوارنا  ليكون  61هـــ/680م( 
تلك املواقف التي صمدت أمام التوجهات الفكرية 
كلها عىل طوال تلك القرون املاضية، وقطعا أنَّ هذه 
الثبات يف  بيان  نوعها يف  األوىل من  مل تكن  املحاولة 
 يف واقعة الطف،  املوقف اإليامين لإلمام احلسني 
التي  إلتقاط بعض املواقف  أننا حرصنا فيها عىل  إال 
اإلسالمي  اجلمعي  العقل  يف  الواضح  أثرها  تركت 
حتى باتت قاعدة إنسانية ينطلق منها الفرد واجلامعة 
بتطبيق  التي تؤمن  اإلنسانية  القضايا  الثبات يف  نحو 
البحث  البرش، لذا حاولنا تقسيم  العدالة اآلهلية بني 
عىل متهيد عرضنا فيه صور الثبات اإليامين يف القرآن 
األول  تضمن  وحمورين  النبوية،  والسنة  الكريم 
الثبات يف املوقف اإليامين لإلمام احلسني  يف مكة 
ثبات  عىل  املحورالثاين  وأحتوى  املنورة،  واملدينة 
املوقف اإليامين لإلمام احلسني  يف طريق االشهادة 
ثم  61هـ/680م،  الطف  واقعة  وميدان  العراق  إىل 
النتائج التي توصل هلا الباحث مع  تلتهام خامتة فيها 
قائمة بأهمِّ املصادر واملراجع التي المست موضوع 

البحث.

التمهيد:الثبات الإيماني في القراآن الكريم 
وال�شنة النبوية

الــثــبــات اإليـــامين مــذ خلق اهلل  ظــهــرت أمهــيــة 
اإلنسان؛ كونه يبقى دائاًم مرتبطًا بقلب اإلنسان، هذا 
القلب الذي يبقى دائام بحاجة إىل وسائَل إيامنية متس 
حاجاته، ومتاْل فراغه الروحي، وتثبت تقلباته وميوله 
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وتقلبات  الفتنة  ريــاح  قبال  املتكررة  وإنعكاساته 
بالقرآن  للتمسك  الدعوة  لذا كانت  الزمان واملكان، 
الكريم وآياته املباركة ما يعزز اإليامن وهيذب النفس، 
اآليــات  تلك  محلته  ملا  اهلل  بذكر  القلب  ويطمئن 
لنا  رسمت  وأحكام،  وتوجيه  إرشــاد  من  الكريمة 
طريقًا ناصَع البياض يعصم اإلنسان من اخلطأ وهيديه 
التصورات  اإلنسان  ويعطي  القويم،  الــرصاط  إىل 
والقيم الصحيحة التي هتيئ له احلكم والرؤية الثاقبة 
يف طبيعة األوضاع التي تدور من حوله وجتعله قويًا 
أقوال  من  أمامه  جيري  وما  كلها  التناقضات  أمــام 

وأفعال خمتلفة تنتحلها الدول واألشخاص.

لقد أحتوى القرآن الكريم كثريًا من صور الثبات 
يف  تعاىل  اهلل  بعثهم  الذين  والرسل  لألنبياء  اإليامين 
األمم السالفة التي ُتعد جتارب تارخيية وإنسانية سامية 
 إىل رسوله  حممد وبلّغها  الكريم  القرآن  هلا  أشار 
املايض  صورة  هلم  يعكس  أن  أجل  من  واملؤمنني، 
مواقف  من  املختلفة  عصوره  أحتوته  وما  وجتاربه 
إيامنية جسدها األنبياء آنذاك،  اذ قال تعاىل: ﴿َوُكاًّ 
ُسِل ما ُنَثبُِّت بِِه ُفؤاَدَك َوجاَءَك  َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأْنباِء الرُّ
ولو   ،)1(﴾ لِْلُمْؤِمننَِي  َوِذْكرى  َوَمْوِعَظٌة  قُّ  احْلَ هِذِه  ِف 
إلقائه  وطريقة    ابراهيم  اهلل  نبي  قصة  إىل  رجعنا 
يغفل  مل  ان لسانه وقلبه  الوثنيني نجد  قبل  بالنار من 
عن ذكر اهلل حتى أخر حلظة من تلك احلادثة، وهذه 
صورة ايامنية تعكس الثبات اإليامين الكبري لديه أمام   

الطغيان واإلستبداد والظلم الذي عارص هذا النبي.

وكذا احلال بالنسبة إىل نبي اهلل مـــوسى  عندما 

َتَرآَءا  ﴿َفَلامَّ  تعاىل:  قــــوله  يف  الكريم  القرآن  ذكره 
ا مَلُْدَرُكوَن َقاَل َكاَّ إِنَّ  ْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى إِنَّ اْلَ
معاين  من  اخر  معنى  َسَيْهِديِن﴾)2(، وهذا  َربِّى  َمِعَى 
أنواع  أمام شتى    به موسى  إتصف  الذي  الثبات 
فرعون  قبل  من  به  حلقت  التي  واملطاردة  التهديد 
يف  الطمأنينة  روح  بث  يف  قيامه  عن  فضاًل  عرصه، 

قلوب أصحابه اليائسني.

 كانوا يوصون معارصهيم  االنبياء  فأن  كذلك 
واإليــامن  الدين  عىل  بالثبات  الالحقة  واألجــيــال 
بمبادئ السامء السامية، وهذا ما أكده القرآن الكريم 
َوَيْعُقوُب  َبنِيِه  إِْبَراِهيُم  آ  ِبَ ﴿َوَوصَّ  تعاىل:  قوله  يف 
َوَأنُتم  َفَا َتُوُتنَّ َإالَّ  يَن  َلُكُم الدِّ َياَبنِىَّ إِنَّ اللََّ اْصَطَفى 
ْسلُِموَن﴾)3(، بل ان هناك  كثريًا من اإلشارات التي  مُّ
ذكرها لنا القرآن الكريم عن حركات ودعوات مظلة 
يف  االنبياء  ثبات  أمام  وسقطت  هتاوت  قد  ومكائد 
ما أصاهبم من حمن  اإليامنية وصربهم عىل  مواقفهم 

ومصائب؛ ألهنم تسلحوا باإليامن وثبتوا عليه.

خاتم  هبا  إلتزم  التي  القيمة  الوسائل  من  ولعل 
الثبات عىل اإليامن   هو  االنبياء حممد بن عبد اهلل 
مجيع  يذلل  األمر  هذا  كان  إذ  البلوى؛  عىل  والصرب 
دعوته  أثناء  يف  عليه  جرت  التي  واملشاق  العقبات 
بيته وأصحابه   حيث أهل  يف مكة واملدينة، وكان 
مناديًا  يارس  آل  إذ أوىص  ايضًا،  والصرب  الثبات  عىل 
هلم: "صربًا آل يارس فأن موعدكم النة")4(، ملا القوه 
من عذاب وإضطهاد عىل يد مرشكي قريش يف بداية 

الدعوة اإلسالمية.
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وقد كان رسول اهلل  يكثر من القول والدعاء: 
"يامقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك")5(، وهو املثل 
االعىل يف الثبات واإليامن بقضيته اإليامنية املرشوعة 
عىل الرغم من املحاوالت املتعددة للمرشكني الذين 
إستخدموا شتى الوسائل كي يرصفوا النبي  عن 
بني  واضعني  اهلل  إىل  والدعوة  الرسالية  مهامه  تأدية 
الدنيوية  املغريات  من  وكثري  وامللك  األمــوال  يديه 
يبني  وبــالــتــايل  ــروض،  ــع ال بتلك  يقبل  أن  عسى 
املرشكون للناس ان حممد بن عبداهلل راغب بالسلطة، 
والرياسة  بالسلطة  رغبوا  ممن  الكثريين  حال  هو  كام 
يف قومهم، وبذلك يسهل عىل قريش أن تفرق الناس 

عن تلك الدعوة.

ألن  ــر؛  األم ذلــك  خــالف  جــاءت  احلقيقة  لكن 
تلك  ورضب  ــًا،  ــع رسي ــاء  ج املــحــمــدي  اجلـــواب 
رسول  هلم  قال  إذ  بالصميم،  املشبوهة  املخططات 
به  جئتكم  بام  جئتكم  ما  تقولون  ما  "مــايب   :اهلل
اطلب اموالكم وال الرشف فيكم وال امللك عليكم، 
ولكن بعثني الل اليكم رسوالً وانزل عيل كتابًا وأمرين 
ريب  رساالت  فبلغتكم  ونذيرا،  بشريًا  لكم  اكون  ان 
فهو  به  جئتكم  ما  مني  تقبلوا  فأن  لكم،  ونصحت 
حظكم ف الدنيا واآلخرة، وان تردوه عيل اصرب ألمر 

الل حتى يكم الل بيني وبينكم")6(.

  للرسول  اإليــامين  والثبات  األرصار  هذا  إن 
قريش  وجهاء  جعلت  هبا  املكلف  املهمة  تأدية  عىل 
عىل  كلمتهم  إتفقت  حتى  مواجهته،  عن  عاجزين 
هذا  بمكانة  لعلمهم  باألمر  طالب  أيب  عمه  مفاحتة 

الرجل عند النبي  ،لكنهم وجدوا ثباتًا إيامنيًا أقوى 
من ذي قبل بعد أن جاء جوابه  عن طريق عمه أيب 
"ياعم  قائاًل:  لألفواه  وملجاًم  وبليغًا  رسيعًا  طالب 
والل لو وضعوا الشمس ف يميني والقمر ف يساري 
عىل ان اترك هذا االمر حتى يظهره الل او أهلك فيه 
ما تركته")7( حتى دعاه موقفه الشجاع ورباطة جأشه 
أن يعرض نفسه عىل القبائل والوفود القادمة إىل مكة 
للتجارة أو يف موسم احلج، إذ كان يقول: "أال رجل 
يملني إىل قومه، فأن قريش قد منعوين ان ابلغ كام 

ريب")8(.

بعض  قلوب  إىل  ترسب  الذي  األمر  هذا  ولعل 
املكيني جعل زعامء قريش يف حرج من أمرهم حتى 
باجلنون،  دعوته  تبليغ  عىل    النبي  ارصار  إهتموا 
وأنه قد غلبه حتى عرضوا عليه ماييل: "ان كان هذا 
الذي يأتيك تراه قد غلب عليك بذلنا لك اموالنا ف 
طلب الطب لك، حتى نربئك منه او نعذر فيك")9(.

عىل  وثباته    للنبي  اإليــامين  األثــر  هذا  ولعل 
يقتدى  قدوة  منه  واألخالقية جعل  الدينية  معتقداته 
به كثري من املسلمني، والعديد من األحرار يف العامل 
ممن يرومون اخلري والسعادة للناس وكان من الرواد 
أهل  هم  األصيل  النبوي  النهج  إتباع  يف  ــل  األوائ
البيت ال سيام اإلمام احلسني  الذي جتىل ثبات 
املوقف اإليامين عنده يف حركته اإلصالحية عىل أرض 
كربالء، بعد أن وجد اإلنحراف قد حل يف املجتمع 
اسس  الذي  اإلسالمي  الدين  أن  ورأى  اإلسالمي 
النبي حممد  قواعده الساموية أصبح يدامهه اخلطر.
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المحور الأول:

الثبات الإيماني عند الإمام الح�شين  في 
مكة والمدينة المنورة

الثبات اإليامين لدى اإلنسان  إنَّ من أهم عوامل 
هي الرتبية اإليامنية التي فطر عليها قلبه، تلك الرتبية 
دروب  هيوى  وجتعله  والضمري  القلب  حتيي  التي 
الصالح والرجاء واملحبة جلميع البرش التي تدفعه إىل 
الوعي والنظر بام يدور من حوله بنظرة شمولية حتيط 

بالواقع، وما يكتنفه من أحداث مجة.

هو  احلسينية  النهضة  إستمرارية  عوامل  ومن 
اإلمام  ناهلا  التي  اإليامنية  والرتبية  اإليــامين  الثبات 
حياته  إرتبطت  إذ  أظفاره؛  نعومة  منذ    احلسني 
مل  أنه  حتى  وتدبرًا  وتفسريًا  حفظًا  الكريم  بالقرآن 
إذ  واملحن،  األوقــات  أشد  يف  الكريم  القرآن  يرتك 
كان يتلوه ويتسىل بحالوة آياته املباركة وإحكامه يف 
ليلة عاشوراء مع من ثبت اهلل قلوهبم عىل اإليامن من 
أصحابه وأهل بيته سائرين يف سبيل ذلك حتى حتقيق 
بقولة  مقتدين  املنشودة  احلسينية  النهضة  أهــداف 
َأَنا  َبِصرَيٍة  َعىل  اللَِّ  إىل  َأْدُعوا  َسبِييِل  هِذِه  ُقْل  تعاىل: 
 ،)10(كنَِي امْلُرْشِ ِمَن  َأَنا  َبَعنِي َوُسْبحاَن اللَِّ َوما  اتَّ َوَمِن 
وأتباعه    احلسني  اإلمام  سار  الطريق  هذا  وعىل 
عىل الرغم من التحدي الذي واجهتُه هنضته املباركة 
الباطل،  وأهل  واملعاندين  بالطغاة  متثلت  عوائق  من 
إاّل أنه مى يف مرشوعه الرسايل اإلصالحي، وكان 
إيامنه  يدعه  ومل  املصائب،  به  أملت  كلام  بإيامنه  يرتقي 

مقصده  عن  التقهقر  أو  الــرتاجــع  إىل  بــاهلل  املطلق 
من  الكثريين  توسل  من  الرغم  عىل  اإلصالحي؛ 
الناصحني واملشفقني واخلائفني برضورة اإلبتعاد عن 

الطريق الذي يسري فيه.

لكن اإلمام احلسني  كانت مبادئه السامية تأبى 
إاّل أن يواصل الدرب وينقذ دينه وجمتمعه من املرض 
يكون  أن  لنفسه  إرتى  إذ  النفوس،  يف  تلبد  الذي 
ونصحه  بعلمه  املجتمعي  املرض  ذلك  يعالج  طبيبًا 
ورسائله، ويف النهاية إن تطلب األمر تضحيته وأهل 
بيته وأصحابه يف سبيل ذلك فأنه سيفعل راغبًا بلقاء 

اهلل تعاىل، وهذا ما حدث فعاًل.

إن مبادئه اإليامنية كانت أغىل من روحه الطاهرة 
الشهادة حيمل معه إرصار ال يعرف  سائرًا يف طريق 
كتابه  وآيات  اهلل  ذكر  عن  يغفل  ال  ولسانًا  التنازل، 
امْلُْؤِمننِي  ِمن  تعاىل:  قوله  تىل  ما  كثريًا  إذ  الكريم، 
َقىض  َمن  َفِمنُْهم  َعَلْيه  اللَّ  عاَهُدوا  ما  َصَدُقوا  ِرجال 

 .)11(ُلوا َتْبِديًا َنْحَبه َو ِمنُْهم َمن َينَْتظُِر َو ما َبدَّ

  لقد أصبح هذا الثبات اإليامين لإلمام   احلسني
حمط أنظار أهل الكوفة منذ كان بينهم أيام خالفة أبيه 
 ، احلسن  اإلمام  وأخية  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام 
أظهار  يف  وشدته  اإليامنية  بمواقفه  عارفون  وهم 
دينه مهام كلفه األمر من تضحيات؛  احلق وإستقامة 
سنة   اإلمام احلسن أخيه  إستشهاد  لذا وبمجرد 
بادروا  بذلك؛  الكوفة  أهل  وسامع  )50هـ/670م( 
بالكتابة إىل اإلمام احلسني  يعزونه ويمنون النفس 
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بالقدوم هلم، إذ كتب لُه جعدة بن هبرية)12(، خطابًا 
قبلنا من شيعتك متطلعة  "فان من  بعد  أما  فيه:  قال 
انفسهم اليك اليعدلون بك احدًا، وقد كانوا عرفوا 
باللني  وعرفوك  احلرب  دفع  ف  اخيك  احلسن  رأي 
الل،  امر  ف  والشدة  اعدائك  عىل  والغلظة  ألوليائك 
فان كنت حتب ان تطلب هذا االمر فأقدم علينا، فقد 
النظرة  انفسنا عىل املوت معك")13(، تلك هي  وطنا 
التي عرفها أهل الكوفة عن اإلمام احلسني  لكنه مل 
جيبهم عىل هذا األمر؛ بسبب املواثيق والعهود املتفق 
عليها أيام هدنة احلسن بن عيل  مع معاوية بن أيب 

سفيان)14(.

أما موقفة اإليامين والعقائدي من حكم معاوية بن 
بعدِه  ومن  سفيان)40-60هـ/660-680م(  أيب 
أبنه يزيد بن معاوية)60-64هـ/680-684م( بقي 
املوقف من خالل حماوالت معاوية  ثابتًا، جتىل ذلك 
أخذ البيعة ألبنه يزيد من أهل املدينة، مما دفع اإلمام 
معاوية  تطلعات  من  بالضد  للوقوف    احلسني 
يزيد  أبنه  تولية  بقبول  املسلمني  إجبار  السياسية عىل 
عليهم، إذ أشار بالرفض هلذا األمر يف كثري من الكتب 

واخلطب والرسائل املتبادلة بينه وبني معاوية)15(.

معاوية)16(،  حياة  يف  يزيد  مبايعة  من  إمتنع  حتى 
وبعد وفاة األخري سنة)60هـ/680م( اصبح الوقت 
مسؤوليته  فكانت  احلسينية،  بالنهضة  للقيام  مناسبًا 
الرشعية تلزمه بإعالن ذلك التحرك أمام املأل رافضًا 
مناسبات  يف  هذا  موقفه  عن  عربَّ  إذ  ليزيد،  البيعة 
عديدة كان منها تلك املحاورة التي جرت بينة وبني 

عبداهلل بن الزبري)17(، بعد أن أرسل إليهم وايل املدينة 
آنذاك الوليد بن عتبة)18( للحضور عنده، ففي الوقت 
الذي هرب فيه أبن الزبري من املواجهة، أرص اإلمام 
أجل  من  واملناظرة  بحقه  املطالبة  عىل    احلسني 
بقوة  معرفته  من  الرغم  عىل  للناس،  احلقيقة  إظهار 
يف  املتنوعة  وأساليبها  وجربوهتا  احلاكمة  السلطة 
إاّل  لصاحلها،  األمور  مجيع  ومعاجلة  خمالفيها  تصفية 
أن ذلك اجلربوت وجد صالبة املوقف وقوة اإلرادة 

. عند اإلمام احلسني

إذ بدأ خيطط ويرسم اخلطوات املدروسة منذ بداية 
يتحىل بصفات  النهضة واملرشوع االصالحي وكأنه 
وأصحابه  أهله  إليه  مجع  عندما    اهلل  رسول  جدِه 
ولعل  الــســامء؛  رســالــة  تبليغ  بــدايــة  يف  ــاره  ــص وأن
احلسني تكررت عنده تلك اخلطوات عندما دعاه 
الوليد بن عتبة له بعد وصول خرب وفاة معاوية بن أيب 
يعلمه من غدر  ملا  بعده،  من  يزيد  ابنه  وتويل  سفيان 

هؤالء للمسلمني عرب جتارهبم املتكررة.

عن ذلك بقوله:    وقد حتدث اإلمام احلسني 
أيل  أمجــع  ولكني  ــدي،  وح عليه  أدخــل  لست  "أين 
اصحايب وخدمي وأنصاري وأهل احلق من شيعتي، 
ثم أمرهم أن يأخذ كل واحد منهم سيفه مسلوالً حتت 
"فأكون  قائاًل:  إلتباعه  إصطحابه  وعلل  ثيابه")19(، 
عىل اإلمتناع دون املقادة واملذلة ف نفيس؛ فقد علمت 
والل انه جاء من االمر ما ال اقوم به، وال اقر به")20(، 
له  تامة بام خيطط  أنه كان عىل دراية  يقودنا إىل  وهذا 
األعداء واضعًا نصب عينيه احللول الالزمة كلها من 
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أجل امليض بمرشوعه اإلصالحي، وقد حدث ما تنبأ 
يزيد  بيعة  إزاء رفض  الثابت  أعلن موقفه  أن  بعد  به 
أمام وايل املدينة الوليد بن عتبة قائاًل: "أّنا أهل بيت 
النبوة ومعدن الرسالة وخمتلف املائكة ومهبط الوحي 
بنا فتح الل وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب مخر 
ولكن  ملثله  اليبايع  فمثيل  بالفسق،  معلن  نفس  قاتل 
نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون أينا احق باخلافة 
والبيعة")21(؛ لذلك اغلظ الوليد يف كالمه وإرتفعت 
قد  كانوا  بيته  أهل  من  عرش  تسعة  فهجم  الصيحة؛ 

.)22( إنضبوا خناجرهم وأخرجوا احلسني

  احلسني  اإلمــام  ثبات  يف  املوقف  هذا  ولعل 
عىل رفض البيعة ليزيد ُيعد بداية املواجهة واإلعالن 
الثورة  رشارة  وإنطالق  احلسينية،  للنهضة  احلقيقي 
السيام  األموي،  واإلستبداد  اجلاهلية  الرجعية  ضد 
صفات  بني  الكبري  الفارق  إىل  بوضوح  أشار  قد  أنه 
والرفعة  بالسمو  يتسم  الذي  األصيل  النبوي  املعدن 
الرجس  إمام  وبني  املسلمني  بني  الروحية  واملكانة 

وابن الطلقاء.

لقد إختذ اإلمام احلسني  قراره النهائي باإلمتناع 
بيعة يزيد وأعلنه بكل وسائل اإلعالن املعروفة  عن 
انام بني عىل  القرار مل يكن إعتباطيًا،  يف زمانه، وهذا 
وفطرية  وعقلية،  تارخيية  وحقائق  دينية  قناعات 
يف  واضحًا  هــذا  ظهر  إذ  ــرضورة)23(،  ــال ب معلومة 
الوصية التي كتبها إىل أخيه حممد بن احلنفية)24( قائاًل: 
"إين مل أخرج أرشًا وال بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا وإنام 
خرجت لطلب اإلصاح ف أمة جدي حممد  أريد 

بسرية  وأســري  املنكر،  عن  وأهنــى  باملعروف  أمر  أن 
 .)25("جدي حممد وسرية أيب عيل بن ايب طالب

والسيايس،  الديني  الوعي  قمة  يمثل  فأنه  وهبذا 
األفهم  يعني  ــًا  رشع اإلمــام  ومصطلح  ــام  إم فهو 
رجل  أنه  ثم  املوجودين،  وأفضل  اهلل،  إىل  واألقرب 
منطق وعقل)26(، لذا كان يتعامل مع أحداث عرصه 
اإليامين هذا  ثباته  أن يكون  القرآن، وحيرص  بمنطق 
الديار  ترك  ألنه  العصور  مر  عىل  به  يقتدى  شعارًا 
اذ قال  مبادئه اإلسالمية،  بالنفس من أجل  وضحى 
َأِو  َأْنُفَسُكْم  اْقُتُلوا  َأِن  َعَلْيِهْم  َكَتْبنا  ا  َأنَّ َوَلْو  تعاىل: 
ُْم  اْخُرُجوا ِمْن ِدياِرُكْم ما َفَعُلوُه إاِلَّ َقلِيٌل ِمنُْهْم َوَلْو َأهنَّ
 ،)27(ْم َوَأَشدَّ َتْثبِيتًا َفَعُلوا ما ُيوَعُظوَن بِِه َلكاَن َخرْيًا َلُ
واملالحظ أن اإلمام احلسني  كان رجاًل إجتمعت 
فيه مؤهالت القيادة بام حتتويه من نبل وفضيلة وخري 
يوم  عن  حميص  "ال  القائل:  وهو  وعزيمة،  وثبات 
عىل  نصرب  البيت  أهل  رضانا  الل  رضا  القلم  خط 
رسول  عن  تشذ  لن  الصابرين،  اجور  ويوفينا  بائه 
القدس  حضرية  ف  له  جمموعة  هي  بل  حُلمته،  الل 
تقربم عينة وينجز بم وعدة، اال ومن كان فينا باذالً 
مهجته موطنا عىل لقاء الل نفسه فلريحل معنا")28(؛ 
اهلل   لقضاء  املطمئنة  اإليامنية  الصورة  تلك  ولعل 
والتي عرضها  قبيل خروجه من مكة إىل العراق 
الذين  الناس  لدى  اإليامنية  للمواقف  إختبار  هي 
أهل  جتاه  ميوهلم  مدى  ملعرفة  حوله  جمتمعني  كانوا 
اإلنسان  خيترب  أن  برضورة  إشارة  وهي  النبوة؛  بيت 
من  بنفسه  التضحية  عىل  قادر  أنه  يتيقن  حتى  نفسه 
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بيته، والبد   وأهل  النبي  التي محلها  املبادئ  أجل 
ويقف  خطواته،  مجيع  من  واثقًا  يكون  أن  لإلنسان 
عىل أرض صلبة من الثبات اإليامين ليستطيع أن يشد 
الرحال للمشاركة يف تنفيذ املرشوع األهلي الذي محله 

اإلمام احلسني  ليحصد األجر والثواب.

المحور الثاني:

 ثبات الموقف الإيماني لالإمام الح�شين 
في طريق اال�شهادة اإلى العراق وميدان واقعة 

الطف 61هـ/680م

إن السعي للرحيل يف طريق الشهادة وضع اإلمام 
فعند  أعــدائــه،  قبل  من  إهتامات  أمــام    احلسني 
الطريق  يف  أعرتضته  العراق  يريد  مكة  من  خروجه 
الــعــاص)29(  بن  سعيد  بن  عمرو  مكة  وايل  رســل 
ليحولوا بينه وبني الذهاب إىل العراق، وعندما إمتنع  
نادوه: ياحسني إاّل تتقي اهلل، خترج من اجلامعة وتفرق 
هذه األمة، فتأول احلسني  قوله عز وجل: َوإِن 
َّآ  ِم َبِريُئوَن  َأنُتْم  َعَمُلُكْم  َوَلُكْم  َعَمىِل  ىلِّ  َفُقل  ُبوَك  َكذَّ
هذا  إىل  وبالنظر   ،)30( َتْعَمُلونَ َّا  مِّ َبِرىٌء  َوَأَنْا  َأْعَمُل 
مبنية  مدروسة  بخطوات  يسري  كان  أنه  نرى  املوقف 
التي  واإلرادة  الفكر  من  تكونت  دينية  قناعات  عىل 
كان يمتلكها، وهلذا عندما التقي بالشاعر الفرزدق)31( 
أشار بحديثه إليه قائاًل: "انا اوىل من قام بنرصة دين 
لتكون كلمة  الل  الل واعزاز رشعه والهاد ف سبيل 

الل هي العليا")32(.

ــاص،  ــخ ــذا تــرتــفــع املــبــادئ فـــوق االش ــك وه

املبدأ  ويبقى  وحاجاهتا،  النفوس  تضيع  وحينذاك 
يمثل  ما  بمقدار  الشخص  ويبقى  البارز،  القائم  هو 
لدى  اإليامين  الثبات  صور  تعددت  إذ  مبدأ)33(،  من 
اإلمام احلسني حتى بعد أن عرف بتغري نوايا أهل 
بالعهود  ملتزمًا  بقي  لكنه  إليهم،  الكوفة جتاه قدومه 
التي ابرمت مع رسل القوم له، إذ عربعن  واملواثيق 
أثناء حديثة مع  اإللتزام األخالقي والديني يف  ذلك 
إىل  طريقة  يف  إلتقاه  أن  بعد  عــدي)34(  بن  الطرماح 
العراق عند عذيب اهلجانات)35( ودعاه إىل قومه من 
طئ للنرصة لكنه قال: "بيننا وبني القوم عهدًا وميثاقًا 
وبم  بنا  تترصف  حتى  اإلنرصاف  عىل  نقدر  ولسنا 

األمور إىل عاقبة")36(. 

مل  التي  واألخالقية  الدينية  اإللتزامات  هي  تلك 
 التنصل عنها حتى يف اللحظات  يستطع احلسني 
التي وجد نفسه عىل قناعة تامة بإنحراف اجلمع عنه 
بعد أن إستقبلته اجليوش األموية بقيادة احلر بن يزيد 
إاّل  منه  كان  فام  املقفرة،  البيداء  تلك  يف  الرياحي)37( 
باملاء  سقيهم  فتيانه  ويأمر  باإلحسان  يقابلهم  أن 
اخليل  ورشفوا  املاء  واروهــم  القوم  "أسقوا  قائاًل: 
ترشيفا")38( واملالحظ من أمر احلسني  لفتيانه هو 
أرواء القوم حد كفايتهم من املاء لعلمه بحاجتهم له 

يف تلك الصحراء.

هؤالء  عىل  منه  واحلنان  اللطف  هذا  إىل  فانظر 
اجلمع يف تلك البيداء املقفرة التي تعز فيها جرعة املاء 
الواحدة، وهو عامل بحراجة املوقف ونفاذ مائه، لكن 
صاحبهام  يرتكا  مل  العلوي  والكرم  النبوي  العنرص 
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من  ابوه  فعلها  فقد  فعلها  وان  الفضل،  جيوز  ان  اال 
قبل يف صفني)39( عىل الرغم من االختالف اجلذري 
خطاباهتم  يف  ارتسمت  التي  االعـــداء  مواقف  يف 
موقفه  ان  اال  ؛  احلسني  ــام  اإلم إىل  ورسائلهم 
اعتبار  عىل  العدائه  الرمحة  بعني  ينظر  جعله  اإليامين 
انه تعدى ذلك إىل  اناس هلم حق يف احلياة، بل  اهنم 
ابيه وجده  التي اخذها عن  املباديء االنسانية  ترمجة 
فأمر  العيش  يف  احليوان  حقوق  مراعاة  وجوب  يف 

بسقي خيول القوم.

إىل  بكتاب  يرسل  ــاد)40(  زيـ بن  اهلل  عبيد  فــذاك 
كربالء  ارض  يف  بيته  أهل  مع  حمارص  وهو  احلسني 
كرباء،  نزولك  بلغني  "ياحسني  بعد:  اما  فيه،  جاء 
الوثري  اتوسد  ان ال  يزيد  املؤمنني  امري  أيل  وقد كتب 
وال اشبع من اخلمري حتى احلقك باللطيف اخلبري ان 
اهنا كلامت تكشف  يزيد")41(  ترجع حكمي وحكم 
عن الواقع املؤمل الذي ينم عن اإلنحراف احلقيقي يف 

االقوال واالفعال ملن يدعون خالفة املسلمني.

جوعا  فيه  املسلمون  يتضور  الذي  الوقت  ففي 
املفتوحة  واألرايض  واحلجاز  العراق  يف  وحرمانًا 
املرتفة  احلياة  يعيشون  وعامهلم  امية  بني  ملوك  نجد 
وطاب،  لذ  بام  بطوهنم  ويمألون  الوثري  يتوسدون 
إىل  الصاحلني  اهلل  عباد  اجبار  إىل  يسعون  وباملقابل 
من  وجدنا  اذا  غرابة  وال  ملكهم،  وتأييد  طاعتهم 
اعــداءه  يريد  ملا  رافضا  موقفا    احلسني  ــام  اإلم
بيت  يف  الصاحلة  الرتبية  نــال  قد  رجــال  كونه  منه، 
السامية عىل طول حياته  املبادئ  الطاهر وهَنل  النبوة 

املباركة؛ لذا نجده رفض تلك اخليارات بعد ان قرأ 
افلح  "ال  وقال:  يده،  من  به  رمى  ثم  الكتاب  ذلك 
قوما اشرتوا مرضاة املخلوق بسخط اخلالق، فقال له 
النبي: جواب الكتاب ؟ فقال له: ال جواب له عندي 

ألنه قد حقت عليه كلمة العذاب")42(.

ولعل اإلمام احلسني  عىل هذا األساس أراد أن 
يكون خالدًا يف التاريخ والنفوس طول الدهر رافعًا 
األحرار  إختذها  التي  السامية  الشعارات  من  كثريًا 
إجتمعت  كلام  هلم  دستورًا  املعمورة  أنحاء  مجيع  يف 
واإليامن  الثبات  مبدأ  وفق  احلرية  نيل  عىل  كلمتهم 
باملبادئ، بدليل قوله: "ال اعطيهم بيدي اعطاء الذليل 
أنه  بالعزة،  تنضح  العبيد")43(، كلامت  اقرار  اقر  وال 
يريدونه  وأهنم  عبدًا،  يسكت  ولن  ذلياًل  يسكت  لن 
أنالوه  لربام  وإستعبد  ذل  أنه  ولو  معًا،  وعبدًا  ذلياًل 
ما يرضيه، لكنه عز؛ وإذا عز ثار ولكم تكلف العزة 
يف  الكريم  القرآن  أشار  املفهوم  هذا  ويف  غاليًا)44(، 
قوله: "ولل العزة ولرسوله واملؤمنني")45(، ربام تلك 
واملؤمنون    ورسوله  اهلل  أرادها  التي  العزة  هي 
والتي صمم عىل نيلها اإلمام احلسني  عىل الرغم 
من قلة النارص وجربوت العدو؛ لكنه آثر اإلستشهاد 
من أجل املبادئ عىل طاعة من سلبوا إرادة املجتمع 

اإلسالمي.

وان  "اال   : قــولــه  ــالل  خ مــن  ــك  ذل بــني  اذ 
السلة  بني  اثنتني  بني  ركــز  قد  الدعي  ابــن  الدعي 
ذلك ورسوله  لنا  الل  يأبى  الذله  منا  والذله وهيهات 
وأنوف  طهرت  وحجور  طابت  وجدود  واملؤمنون 
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مصارع  عىل  اللئام  طاعة  تؤثر  ال  أبيه  ونفوس  حيه 
العدد  قلة  عىل  االرسة  بذه  زاحف  واين  اال  الكرام 
القناعات  تلك  إىل  وبالنظر  النارص")46(،  وخذالن 
واإلرصار  والتصميم  اإلرادة  عناوين  محلت  التي 
رفعها  التي  اخلنوع،  ونبذ  والعزة  اإلستسالم  وعدم 
أصبحت  عام،  وأربعمئة  الف  من  اكثر  قبل  احلسني 
احلرية  إىل  تتطلع  التي  الشعوب  الفتات  متأل  اليوم 

والديمقراطية.

الدوافع  من  مزيج  القناعات هي  تلك  أن  ويبدو 
التي  والنفسية  األخالقية  والرتبية  للدين  الشاملة 
دفعته إىل الترصيح واإلرصار بعدم الرتاجع عن إداء 
إيامن  فأن  لذا  مرصعه)47(،  ذلك  كّلفه  ولو  رسالته 
محلها  التي  للمبادئ  ورفعه  دينه  بعدالة    احلسني 
تطلعات  رفض  عىل  عزمًا  أكثر  جعلته  الدين  هذا 
أعدائه، والثبات عىل موقفه اإليامين، إذ وقف يف يوم 
"والل ال اجيبهم إىل يشء ما  العارش من حمرم قائاًل: 
بدمي")48(،  وانا خمضب  الل  القى  أبدًا حتى  يريدونه 
فاإلنسان  والرجولة،  واحلمية  الرشف  عن  تنبأ  مجلة 
عىل  بالعزة  املــوت  خيتار  احلمٌى  والرجل  الرشيف 

احلياة  يف الذلة واألرس)49(. 

لذلك نرى أن هذا الثبات اإليامين ورباطة اجلأش 
 قد شهد هبا حتى  وشجاعة املوقف عند احلسني 
مكسورًا  رأيت  ما  "والل  أحدهم:  قال  إذ  أعــداؤه، 
جأشًا  أربط  وأصحابه  بيته  وأهل  ولده  قتل  قد  قط 
وال امىض جنانًا وال أجرأ مقدمًا منه، والل ما رأيت 
عليه  لتشد  الرجال  كانت  وان  مثله،  بعده  وال  قبله 

فيشد عليها بسيفه، فتنكشف عن يمينه وعن شامله، 
انكشاف املعزى اذا شد فيها الذئب، وقد كان يمل 
فيهم وقد تكملوا ثاثني الفا، فينهزمون من بني يديه 

كأهنم الراد املنترش")50(.

مجيع  مألت  التي  احلسينية  الشجاعة  تلك  ولعل 
ذكره  ما  بحسب  الطف  واقعة  يف  املختلفة  مواقفه 
 ،املؤرخون مل تكن دخيلة عىل شخص مثل احلسني
فهي إمتداد طبيعي لإلباء واألجداد الذين ظهر منهم، 
إذ شهد عىل ذلك جده النبي حممد  بقوله: "لل در 
شجعانًا")51(،  كانوا  كلهم  الناس  ولد  لو  ايب طالب 
عند  امللامت  عىل  والصرب  الثبات  هذا  إنعكس  وقد 
مادام  النتائج  لتقبل  مهيئني  كانوا  إذ  وأطفاله،  عياله 
اهلل تعاىل معهم يف قضيتهم العادلة، ففي اللقاء األخري 
توديعهم  بعد  أمرهم  عياله  مع    احلسني  لإلمام 
حاميكم  الل  أنَّ  واعلموا  للباء  "استعدوا  قائاًل: 
وحافظكم وسينجيكم من رش االعداء وجيعل عاقبة 
العذاب،  بأنواع  عدوكم  ويعذب  خري  إىل  امركم 
تشكوا  فا  النعم،  بأنواع  البلية  هذه  عن  ويعوضكم 

وال تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم")52(.

واملالحظ هنا أن تلك التعليامت قد نثرها اإلمام 
ونضجت  نبتت  حتى  خصبة  ارض  يف    احلسني 
وجنى ثامرها املجتمع اإلسالمي فيام بعد، فكان لكل 
فرد من عياله دوره الواضح يف نرش القضية احلسينية 
دافعني  لألجيال  أحداثها  وتدوين  أهدافها  وإبــراز 
املحمدي  الرسايل  اخلط  عىل  السري  برضورة  اجلميع 
احلسيني، والتمسك باملبادئ اإلسالمية التي ضحى 
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يتعلق  ما  سيام  ال   ، وأصحابه  احلسني  ألجلها 
بإرتباطه الدائم بذكر اهلل والثقة املطلقة برمحته ونعمته 
وبالدعاء  باهلل  ثقته  يبدي  ما  كثري  إذ  املؤمنني،  عىل 
ثقتي ف  انت  "اللهم  والترضع إىل ربه ومنها دعاءه: 
كل  ف  يل  وانت  شدة،  كل  ف  ورجائي  كرب،  كل 
امر نزل يب ثقة وعده، كم من هم يضعف فيه الفؤاد 
فيه  ويشمت  الصديق  فيه  وخيــذل  احليلة  فيه  وتقل 
العدو انزلته بك وشكوته اليك، رغبة مني اليك عمن 
سواك فكشفته وخرجته، فأنت ويل كل نعمة ومنتهى 
كل رغبة")53(، ويف هذا الدعاء توصية للسامعني إىل 
اهلل وإحياء بالثقة والرجاء واألمل والفرج والكشف 
بالنعمة  وتذكري  والصديق  للعدو  وحتديد  والكفاية 

واحلسنة والغاية التي هي لقاء اهلل)54(.

نتائج  من  يريده  ما    احلسني  اإلمــام  نال  لقد 
إجيابية عىل مدى األيام، إذ حتررت اإلرداة اإلنسانية 
وتعددت  الصيحات  وإنطلقت  املباركة،  ثورته  بعد 
الدولة اإلسالمية،  الثورات يف كل مكان من أرض 
الطغاة  امللوك  قلوب  يف  والرتقب  اخلوف  وزرعت 

حتى دق مسامر املوت يف نعش الدولة األموية.

الخاتمة
دائام  يكون  اإلنــســاين  القلب  أن  تبني  تقدم  مما 
ملواجهة  اإليــامين  الثبات  وسائل  إىل  ماسه  بحاجة 
اليكون  وهذا  املختلفة،  ورغباته  وميوالته  تقلباته 
الكريم  القرآن  تعاليم  من  أساسية  قاعدة  ببناء  إاّل 
 األطهار األئمة  بسرية  واإلقتداء  النبوية  والسنة 

التي  ــامين  اإلي الثبات  مواقف  السيام  والصاحلني، 
إتصف هبا اإلمام احلسني  منذ بداية هنضته املباركة 
ومرشوعه اإلصالحي، لذا وجدنا يف هناية مشوارنا 

البحثي هذا مع النهضة احلسينية، تبني لنا اآليت:

متثلت صور الثبات يف املوقف اإليامين من خالل . 1
معاوية  بن  يزيد  لبيعة    احلسني  اإلمام  رفض 
ه منحرفًا  بعدما عرضت عليه يف املدينة املنورة بعدَّ
احليطة  أخذ  مع  اإلسالمي،  الدين  جادة  عن 
مرشوعه  تنفيذ  قبل  الظاملني  غدر  من  واحلذر 

اإلصالحي باإلعتامد عىل إتباعه املخلصني.
عرصه . 2 أحداث  مع    احلسني  اإلمام  تعامل 

القرآن  بمنطق  متثلت  ثابتة  إيامنية  منظومة  وفق 
الكريم وأحاديث السنة النبوية وبعلمه ونصحه 
والروحي  الديني  الفراغ  أجل مأل  وإرشاده من 

الذي كان يعاين منه املجتمع اإلسالمي آنذاك.
حاول اإلمام احلسني  من خالل تلك املواقف . 3

اإليامنية الثابتة حترير اإلرادة اإلنسانية املسلوبة يف 
املجتمع اإلسالمي آنذاك بواسطة الدور اإليامين 
بايامنه  واملتمثل    احلسني  اإلمام  جسده  الذي 

املطلق بقضيته املرشوعة.
سعى اإلمام احلسني  إىل رسم خارطة طريق . 4

الثبات  مبدأ  وفق  املواقف  تلك  يف  لالنسانية 
التضحية  األمر  ذلك  كلفه  وأن  حتى  اإليامين 
أن  اإلعتبار  بنظر  آخذًا  وأصحابه،  وأهله  بنفسه 
الصلبة سوف تكون شعارًا نظريًا  املواقف  تلك 
أعاد  كلام  يتخذوهنا  الالحقة  لألجيال  وعمليًا 
نواياهم  أبراز  الطغاة  وحاول  نفسه  التاريخ 
تلك  كون  اإلنسانية؛  املجتمعات  عن  املنحرفة 
املجتمع  عىل  تقترص  مل  اإلصالحية  احلركة 

اإلسالمي فقط، بل هي للعامل البرشي أمجع.
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امري  اصبهان،  من  سبية  مرجانه)سمية(  وأمه 
العراق ويل البرصة سنة )55هـ/675م( من قبل 
معاوية بن ايب سفيان فلم يزل واليًا عليها حتى 
معاوية  بن  يزيد  قام  فلام  بدمشق،  معاوية  مات 
قتل  وفيها  الكوفة  له  وضم  البرصة،  عىل  اقره 
حني  عمره  وكان  سنة)61هـ(  عيل  بن  احلسني 
زياد غالمًا  ابن  قتل احلسني )28( سنة، وكان 
سفيهًا يسفك الدماء سفكًا شديدًا، وقتل عبيد 
اهلل بن زياد يف معركة اخلازر يف ارض املوصل 
ان  بعد  )66هـ/686م(  سنة  عاشوراء  يوم  يف 
ابن  األشرت.  ابن  ملقاتلة  العراق  إىل  مروان  بعثه 
ج37/ص433  دمشق،  مدينة  تاريخ  عساكر، 

 .462 -
ابن اعثم، الفتوح، ج5/ص85.( 41)
املصدر نفسه واجلزء والصفحة .( 42)
ابو خمنف، مقتل احلسني، ص118.( 43)
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 بيضون، موسوعة كربالء، ج1/ص118.( 44)
سورة املنافقون/8.( 45)
ابن طاووس، اللهوف، ص59.( 46)
بيضون، موسوعة كربالء، ج1/ص289.( 47)
ابن طاووس، اللهوف، ص61.( 48)
اهلاشمي، منهاج الرباعة، ج21/ص482.( 49)
ابن طاووس، اللهوف، ص70.( 50)
االربيل، كشف الغمه، ج2/ص235.( 51)
املقرم، مقتل احلسني، ص348.( 52)
املفيد، االرشاد، ج2/ص96.( 53)
اجلاليل، االمام احلسني، ص1.( 54)

الم�شادر والمراجع

- خري ما نفتتح به القرآن الكريم

- أبن أعثم، أمحد بن أعثم الكويف )ت314هـ/926م(:

االضواء) . 1 دار  ط1،  شريي،  عيل  حتقيق  الفتوح، 
بريوت- 1411هـ (.

- األربيل، عيل بن ايب الفتح)ت693هـ/1294م(:

كشف الغمة ف معرفة األئمة، دار االضواء)بريوت . 2
– د.ت(.

- بيضون، لبيب:

االعلمي . 3 مؤسسة  ط1،  كرباء،  موسوعة 
للمطبوعات ) بريوت-2006م(.

عــيــســى  ــن  ــ ب حمـــمـــد  ــى  ــس ــي ع ايب  ــذي،  ــ ــرتمـ ــ الـ  -
)ت279هـ/892م(:

عثامن، . 4 حممد  الرمحن  عبد  حتقيق  الرتمذي،  سنن 
ط2، دار الفكر)بريوت-1983م(.

- اجلاليل، حممد رضا:

5 . – اإلمام احلسني سامته وسريته، دار املعروف) قم 
د.ت(.

اهلل  هبة  بــن  احلميد  عبد  الــديــن  عــز  ــد،  احلــدي أيب   -
)ت656هـ/1258م(:

رشح هنج الباغة، حتقيق حممد ابو الفضل ابراهيم، . 6
ط1، دار احياء الكتاب العريب)بريوت-1959م(.

سعيد  ــن  ب ــد  امحـ ــن  ب ــيل  ع حمــمــد  ايب  ــزم،  ــ ح ــن  أبـ  -
االندليس)ت456هـ/1064م(:

مجهرة انساب العرب، حتقيق جلنة من العلامء، ط1، . 7
دار الكتب العلمية )بريوت- 1983م(.

ــد  امح ــن  بـ ــق  ــوفـ املـ ــد  ــؤيـ املـ أيب  اخلـــــوارزمـــــي،   -
املكي)ت568هـ/1173م(:

انوار . 8 ط1،  الساموي،  حممد  حتقيق  احلسني،  مقتل 
اهلدى )ايران-1418هـ(.

ــوي )ت1413هـــــ/  ــوس -اخلــوئــي، ابــو الــقــاســم امل
1992م(:

معجم رجال احلديث، ط5)د.م-1992م(.. 9

- الدينوري، أيب حنيفة أمحد بن داود )ت282هـ/895م(: 

االخبار الطوال، حتقيق عبد املنعم عامر، ط1، دار . 10
احياء الكتب العريب )القاهرة-1960م(.

- الــذهــبــي، شــمــس الـــديـــن حمــمــد بـــن امحـــد بن 
عثامن)ت748هـ/1347م(: 

العرقويس، . 11 نعيم  حممد  حتقيق  النباء،  اعام  سري 
ط9، مؤسسة الرسالة )بريوت-1993م(.

- الزركيل، خري الدين)ت1410هـ/1990م(: 
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للماليني)بريوت-. 12 العلم  دار  ط5،  االعام، 
1980م(.

- أبن سعد، حممد بن سعد)ت230هـ/845م(:

دار . 13 عباس،  أحسان  حتقيق  الكربى،  الطبقات 
صادر) بريوت-د.ت(.

- الساموي، حممد بن طاهر )ت1370هـ/1951م(:

ابصار العني ف انصار احلسني، حتقيق حممد جعفر . 14
الطييس، ط1، مركز الدراسات االسالمية )ايران- 

1419هـ(.

عيل  ــن  ب حمــمــد  اهلل  عــبــد  أيب  ــوب،  ــ أش شــهــر  أبـــن   -
)ت588هـ/1192م(:

اساتذة . 15 من  نخبة  حتقيق  طالب،  ايب  آل  مناقب 
)النجف  احلرية  مطبعة  األرشف،  النجف 

االرشف-1956م(.

حممد  بن  جعفر  بن  موسى  بن  عيل  طــاووس،  ابــن   -
)ت664هـ/1266م(: 

اللهوف ف قتىل الطفوف، ط1، انوار اهلدى )قم-. 16
1417هـ(.

اهلل  هبة  ابن  احلسن  بن  عيل  القاسم  أيب  عساكر،  أبن   -
الشافعي )ت571هـ/1195م(: 

دار . 17 ط1،  شريي،  عيل  حتقيق  دمشق،  مدينة  تاريخ 
الفكر )بريوت-1997م(.

)ت  الدينوري  مسلم  بن  عبداهلل  حممد  أيب  قتيبة،  أبن   -
276هـ/889م(: 

دار . 18 ط1،  شريي،  عيل  حتقيق  والسياسة،  اإلمامة 
االضواء )بريوت- 1990م(.

الدمشقي  كثري  أبن  اسامعيل  الفداء  أيب  كثري،  أبن   -
)ت774هـ/1372م(: 

البداية والنهاية، حتقيق عيل شريي، ط1، دار احياء . 19
الرتاث العريب )بريوت-1988م(.

دار . 20 الواحد،  عبد  مصطفى  حتقيق  النبوية،  السرية 
املعرف )بريوت-1971م(.

االزدي  سعيد  ــن  ب حيــيــى  ــن  ب لـــوط  خمــنــف،  أبـــو   -
)ت157هـ/774م(:

الغفاري، دار الكتب . 21 مقتل احلسني، حتقيق حسني 
العلمية)قم– د.ت(.

- املفيد، أيب عبداهلل حممد بن النعامن العكربي البغدادي 
)ت413هـ/1022م(: 

وحممود . 22 الغفاري  اكرب  عيل  حتقيق  األختصاص، 
الزرتدي، ط2، دار املفيد )بريوت-1993م(.

اإلرشاد، حتقيق مؤسسة آل البيت، ط2، دار املفيد . 23
)بريوت-1993م(.

- املقرم، عبد الرزاق املوسوي: 

مقتل احلسني، ط5، دار الكتاب االسامي)بريوت-. 24
1979م(.

)ت1019هـــ/  التسرتي  احلسيني  الل  نور  املرعيش،   -
1610م(:

ط1 . 25 املرعيش،  حممود  حتقيق  احلق،  احقاق  رشح 
)قم-1415هـ(.

- املهتدي، عبد العظيم البحراين: 

من أخاق اإلمام احلسني )قم- 2000م(.. 26

بن  الرمحن امحد بن شعيب بن عيل  أبو عبد  النسائي،   -
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بحر )ت303هـ/916م(:

سنن النسائي، ط1، دار الفكر )بريوت-1930م(.. 27

- اهلاشمي، حبيب اهلل اخلوئي: 

منهاج الرباعة ف رشح هنج الباغة، حتقيق ابراهيم . 28
امليانجي، ط4، دار اهلجرة ) قم-د.ت(.

احلمريي  ايوب  بن  امللك  عبد  حممد  ابو  هشام،  ابن   -
)ت218هـ/ 833م(:

احلميد . 29 الدين  حمي  حممد  حتقيق  النبوية،  السرية 
)القاهرة-1963م(.

اهلل  عــبــد  ايب  ــن  ــدي ال شــهــاب  احلــمــوي،  ــوت  ــاق ي  -
)ت626هـ/1229م(: 

معجم البلدان، دار إحياء الرتاث العريب )بريوت-. 30
1979م(. 

- يعقوب، امحد حسني :

الغدير . 31 مركز  ط1،  واملأساة،  الثورة  كرباء 
)بريوت-1997م(.
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الملخ�ض

مدينة كربالء املقدسة من املدن البارزة يف العامل اإلسالمي، فعىل الرغم من صغرها إاّل أهنا إشتهرت 
واألدبية،  والعلمية،  والسياسية،  والدينية،  واألثرية،  التأرخيية،  ألمهيتها  ومغارهبا  األرض  مشارق  يف 
 يف سنة 61هـ/680م، فبعد  واإلجتامعية، منذ ضمت تربتها الطاهرة جثامن اإلمام احلسني بن عيل 
لعلامء،  اخلالد، أصبحت كربالء مدرسة فكرية ذات مستوى عاٍل وواسع  البطل  اإلمام  إستشهاد هذا 
برزوا يف كربالء وبعضهم قدم كربالء، حتى كانت مناراً ومرسحًا الوساط علمية وحضارية، وثقافية  
الفقهاء واالدباء واملؤرخون  العلامء، فتخرج منها عرشات  املتميزة من  الرباعم  للعلم وتضفي هلا ملسة 

والشعراء، فتوقدت افكارهم واعامهلم استحسانًا منقطع النظري.

أحتلت كربالء املقدسة مكانة علمية، جعلتنا هنتم بدراستها بوصفها مركزًا مهاًم للبحث والدراسة، 
وحيدثنا التاريخ ان كربالء يف القرن التاسع اهلجري، ملعت يف سامئها نجوم هبرت بنورهم األبصار، وكان 
أحد  رفيعة  منزلة  له  جليل  عامل  اإلمامية،  الفقهاء  مشاهري  احد  الكفعمي  إبراهيم  الشيخ  أشهرهم  من 
أعيان القرن التاسع اجلامعني بني العلم واألدب، النارشين أللوية احلديث، واملستخرجني كنوز الفوائد 
والنوادر، وقد استفاد الناس بمؤلفاته اجلمة، وأحاديثه املخرجة، وفضله الكثري، فأسهم العامل والفقيه 

الكفعمي يف اثراء كنوز العلم واملعرفة يف مدينة كربالء املقدسة.

الكلامت املفتاحية: الكفعمي، كربالء، جبل عامل.
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The impact of Mount Amel's scholars on Karbala -

"Al-Kaf’ami is a model"

Prof. Dr.

 Jinan Ali Falih Al-Shammari

College of Arts - Al-Mustansiriya University

Abstract 

The holy city of Karbala is one of the prominent cities in the Islamic world. Despite its 

smallness, it was famous in the east and west of the earth for its historical, archaeological, 

religious, political, scientific, literary, and social importance, since its pure soil embraced 

the body of Imam Hussein bin Ali (A. S) in 61 AH/ 680 AD. After the martyrdom of this 

immortal hero Imam, Karbala became a school of thought of a high and wide level of 

scholars, who emerged in Karbala and some of them came to Karbala, until it became a 

beacon and a platform for scientific, civilized, and cultural circles of science, and gave 

them the touch of distinguished buds of scholars, as dozens of jurists, writers, historians, 

and poets graduated from it, where their ideas and works had ignited with unparalleled 

approval.

The holy city of Karbala occupied a scientific position, which made us interested in 

studying it as an important center for research and study. History tells us that Karbala, in 

the ninth Hijri century, many stars shone in its sky and dazzled with their bright lights. 

One of the most famous of them was Sheikh Ibrahim al-Kaf’ami, a prominent Imami 

jurist, and a distinguished scholar of a high rank, and one of the notable publishers of 

the ninth century. The scholar and jurist Al-Kaf’ami has greatly contributed to enriching 

the treasures of science and knowledge in the holy city of Karbala. 

Keywords: Al-Kaf’ami, Karbala, mount Amel.
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المقدمة

العامل  يف  البارزة  املدن  من  املقدسة  كربالء  مدينة 

االسالمي، فعىل الرغم من صغرها اال اهنا اشتهرت 

التأرخيية،  المهيتها  ومغارهبا  االرض  مشارق  يف 

واألثرية، والدينية، والسياسية، والعلمية، واالدبية، 

جثامن  الطاهرة  تربتها  ضمت  منذ  واالجتامعية، 

اإلمام احلسني بن عيل  يف سنة 61هـ/680م.

فبعد استشهاد هذا اإلمام البطل اخلالد، اصبحت 

وواسع  عــاٍل  مستوى  ذات  فكرية  مدرسة  كربالء 

لعلامء، برزوا يف كربالء وبعضهم قدم كربالء، حتى 

وحضارية،  علمية  الوســاط  ومرسحًا  منارًا  كانت 

املتميزة  الرباعم  ملسة  هلا  وتضفي  للعلم  وثقافية 

واالدباء  الفقهاء  عرشات  منها  فتخرج  العلامء،  من 

واعامهلم  افكارهم  فتوقدت  والشعراء،  واملؤرخون 

استحسانًا منقطع النظري.

احتلت كربالء املقدسة مكانة علمية، جعلتنا هنتم 

والدراسة،  للبحث  مهاًم  مركزًا  بوصفها  بدراستها 

وحيدثنا التاريخ ان كربالء يف القرن التاسع اهلجري، 

ملعت يف سامئها نجوم هبرت بنورهم االبصار، وكان 

من أشهرهم الشيخ إبراهيم الكفعمي.

النافعة  واألعــامل  املأثر  تلك  التاريخ  سجل  لقد 

املفيدة بمداد الفخر واإلعجاب للكفعمي، وهذا ما 

سنتاوله يف بحثنا هذا.

المبحث الأول:

الأثر الفكري لعلماء جبل عامل 

منذ  أوجها  الفكرية يف جبل عامل  احلركة  بلغت 
عرش  احلادي  القرن  هناية  حتى  الثامن،  القرن  أوائل 
عرش  السابع  القرن  إىل  عرش  الرابع  القرن  للهجرة/ 
وقبلة  للعلم،  منارة  البلدة  هذه  فأصبحت  امليالدي، 
جبل  فتاريخ  اإلسالمية،  العصور  مر  عىل  للعلامء 
عامل بعد الفتح العريب اإلسالمي هو قبل كل يشء 
أداء  يف  تتوقف  ومل  والقلم،  واألدب  الفكر  تاريخ 

رسالتها العلمية حتى يف ظروف العرسة.

عامل،))قد  جبل  يف  الفكرية  احلركة  أن  والواقع 
اعتمدت يف بنائها عىل تركيز الثقافة يف األرض العاملية 
ومدن  قرى  يف  العلمية  املــدارس  تشييد  طريق  عن 
جبل عامل، ومن هذه املدارس)مدرسة الكرك( التي  
بلغت درجة مرموقة من حيث عدد العلامء والطالب 
وأنواع العلوم التي تعطى وطرق التدريس، ومدرسة 
ين( التي أسسها الشهيد األول )حممد بن مكي  )جزِّ
النجف  العاميل ت786هـ/1384م(عندما عاد من 
األرشف بعد عام771هـ/1369م بسبب إضطراب 
هلذه  وأصبح  التتار،  غــارات  أثــر  فيها  األوضـــاع 
املدرسة شهرة كبرية يف جبل عامل وخارجه، وأسس 
933هــــ/1526م(  )ت  املييس  العايل  عبد  بن  عيل 
العلم  طالب  قصدها  التي  اجلبل(  )ميس  مدرسة 
حتى  وإيران  والعراق  الشام  وبالد  عامل  جبل  من 
فيها  درس  من  وأشهر  طالبا   400 طالهبا  عدد  بلغ 
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 966 )ت  اجلبعي  العاميل  الدين  زين  الثاين  الشهيد 
تضم  فكانت  شقراء،  مدرسة  أما  ـــ/1558م(،  هـ
 400 عىل  طالهبا  وزاد  غرفه  األربعني  عىل  يزيد  ما 

طالب أيضًا(()1(.

يتضح لنا ان احلركة الفكرية يف جبل عامل ارتوت 
العامليون  أن قصد  بعد  العراق،  العلم يف  منابع  من 
منابعها  من  لينهلوا  البلدان  هذه  يف  العلمية  املراكز 
العلمية الشهرية، ويعودوا إىل بالدهم لريفدوا احلركة 
الفكرية فيها بقيمة علمية ناضجة ويف خمتلف امليادين، 
وقد برزت أسامء عاملية تفّوقت يف شتى ميادين الفقه 
واحلديث واللغة والتفسري والتاريخ، منهم: ))بالل 
بن  ومهــام  العاميل،  إبراهيم  بن  وشهاب  العاميل، 
وُسحيم  العاميل،  سالمة  بن  وثعلبة  العاميل،  َمعِقل 
بن وثيل العاميل، وحممد بن حممد بن ِسامك العاميل، 
وري،  الصُّ عيل  بن  وغيث  وري،  الصُّ وعبداملحسن 
بن  واحلسني  وري،  الصُّ َزرعة  أبو  َشبيب  بن  وأمحد 
حممد  عبداهلل  وأبو  وري،  الصُّ األحد  عبد  بن  أمحد 
يداوي،  الصَّ حممد  بن  وسليامن  وري،  الصُّ عيل  بن 
اجِلِزيني  مكي  بــن  وحممد  ــيــداوي،  الــصَّ وصــالــح 
)الشهيد األول(، وأمحد بن احلسني العودي اجِلزيني، 
َفندي،  الرصَّ معن  ــو  وأب اجِلزيني،  الصائغ  وعــيل 
وإبراهيم الرصفندي، وأبو عبداهلل الرصفندي، وغري 
هؤالء ممن يعيا عنهم التعداد واإلحصاء، ويف كتاب 
أسامء  العاميل  احلر  احلسن  بن  ملحمد  اآلمل"  "أمل 
رجال الفكر واألدب والعلم الذين نبغوا بعد القرن 

السادس اهلجري(()2(.

وكانت ))ِجّزين وَمشَغرة وِجباع غاصة باملدارس 
وطالب العلم، وخترج منها األلوف من كبار العلامء 
الشيعة، ولذلك فقد كانت األماكن التي رحل إليها 
العامليون طلبًا للعلم حوارض فكرية ومراكز إشعاع 

إنترشت منها إىل العراق(()3(.

هلا  كانت  التي  العاملية  الشخصيات  ضمن  ومن 
متيز يف كربالء هو الشيخ إبراهيم الكفعمي صاحب 

كتاب )املصباح(.

المبحث الثاني:

 ال�شيرة الذاتية لل�شيخ اإبراهيم الكفعمي:

أسمه ونسبه:

هو الشيخ تقي الدين إبراهيم بن عيل بن احلسن 
ابن حممد بن صالح بن اسامعيل، عرف بالكفعمي)4(
احلارثي)7( ابًا،  اجلبعي)6(  حمتدًا،  اللويزي)5(  مولدًا، 

نسبًا، التقي لقبًا، اإلمامي مذهبًا)8(.
ولدته ون�شاأته:

بقرية  1437م،  ـــ/  840ه سنة  الكفعمي  ولد 
قرب  عامل  جبل  يف  الشقيف  ناحية  من  كفرعيام 

جهشيت واقعة يف سفح جبل مرشفة عىل البحر)9(.

لقد عمل زين الدين عيل)10( والد الكفعمي عىل 
بيت  يف  األوىل  علومه  فتلقى  علمية،  نشأة  ينشئه  أن 
الكريم،  للقرآن  حفظه  العلوم  هذه  أول  وكان  أبيه، 
اللغة واألدب، وحفظ أصول  دوامه عىل دراسة  ثم 

الدين والفقه. 
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مجال  الشيخ  مهــا:  عــاملــان  أخـــوان  وللكفعمي 
الدين أمحد بن عيل بن احلسن بن حممد بن صالح بن 
إسامعيل اللويزي الكفعمي، من املؤلفني املشهورين 
للشيعة، ومن مجلة مؤلفاته القيمة، كتاب "زبدة البيان 
يف عمل شهر رمضان"، ويبدو ان الشيخ مجال الدين 
الدين  شمس  والشيخ  الكفعمي،  إبراهيم  قبل  تويف 
1481م()11(،   / 886هـ  )ت  العاميل  اجلبعي  حممد 
للشيخ  الكبري  واجلد  االسالم  علامء  من  ايضًا  وهو 

البهائي)12(.

وكيف  العلمية،  نشأته  عن  تذكر  تفاصيل  ال 
تدرج علميًا، سوى ما ورد من النزر اليسري يف كتب 
الرتاجم، وما يمكن تصوره من خالل اوضاع بلده، 
جبل عامل وسري علامئها، فبعد أن درس عىل والده 
حديثه،  رواة  من  أصبح  العلوم،  مقدمات  شك  بال 
ومما نعلم من كون البلدتني األولتني اللتان نشأ فيهام 
قريتني  كانتا  واللويزة،  كفرعيام،  ومها  الكفعمي، 
إىل  هاجر  أنه  املؤكد  فمن  هلام،  شأن  ال  صغريتني، 
مراكز العلم يف جبل عامل املزدهرة، وال سيام جزين 
التي كانت تزخر آنذاك برتاث الشهيد األول، ونتيجة 
شغفه بالعلم والبحث واألهتامم بشؤون الدين إنتقل 
الشيخ إبراهيم الكفعمي إىل العراق حيث إستقر فيه 
الدينية واحلوزوية،  ملدة طويلة أكمل خالهلا دراسته 
املشهد  فورد  املقدسة،  وكربالء  األرشف  النجف  يف 
الغروي يف النجف األرشف، وأقام به وطالع يف كتب 

خزانة احلرضة الغروية)13(.

�شيوخه:

علم  بيت  نشأ يف  الكفعمي  أن  ذكرنا سابقًا،  لقد 
أوالً عىل  تعلم  قد  أن يكون  ودين، وعىل ذلك البد 
والده الفقيه زين الدين عيل، الذي كان حريصًا عىل 
من  مبكرة  سن  منذ  العلم،  وتلقينه  وتثقيفه  تربيته 
طفولته، ويبدو أن الكفعمي مل خييب أمل والده فقد 
الرواية،  نقل  التعلم، وأعطاه أجازة  كان ذكيًا رسيع 
ويعد املعلم األول له، و من مشاخيه يف اإلجازة، فقد 
روى عنه ولده إبراهيم الكفعمي، ونقل عنه يف كتابه 
كام  األورع)14(،  األعظم  بالفقيه  عنه  معربًا  املصباح، 
من  عرصه  شيوخ  من  مجاعة  عىل  الكفعمي  درس 
فقهاء وادباء وغريهم، كانت تزدان هبم لبنان، ذكرت 
عنهم  وأخذ  والرتاجم،  الرجال  كتب  يف  أسامؤهم 
شخصيته  تكونت  حتى  واملعارف،  العلوم  خمتلف 
شملت  بل  واحــد،  لون  ذات  تكن  مل  التي  وثقافته 

علوم عرصه مجيعها.

منهم   كثريين،  شيوخ  عن  الكفعمي  اخــذ  لقد 
يونس  بن  عيل  الدين  زين  الفقيه  الفاضل  الرشيف 
من  كبري  جانب  عىل  كان  الــذي  العاميل،  البيايض 
كتاب  صاحب  واالدب،  واللغة  والفقه  احلديث 
كام  التقديم")15(،  مستحقي  إىل  املستقيم  "الرصاط 
النسابة  العامل  اجلليل  السيد  يد  عىل  الكفعمي  درس 
كان  الذي  احلائري)16(  احلسيني  مساعد  بن  حسني 
احلجة،  قوي  وحمققًا  مــربزًا،  وأديبًا  متبحرًا،  عاملًا 
يف  الدقيقة  بمعرفته  إشتهر  تقيًا،  ورعًا  االفق،  واسع 
األنساب، وبراعته فيها، حيث عمل عدة مشجرات 



67

ا. د. جنان علي فليح ال�شمري

يف  القديمة  العلوية  األرس  من  للعديد  يــده  بخط 
كربالء)17(.

ونقل عنه الكفعمي وقال يف وصفه يف ذيل حاشية 
املصباح: ))هو السيد النجيب احلسيب عز اإلسالم 
واملسلمني أبو الفضائل أسد اهلل(()18(، ونسخ بخطه 
فقه  يف  الرشعية  ))الــدروس  كتاب  منها  كثرية،  كتبًا 
الذي فرغ منه سنة 850هـ / 1446م،  اإلمامية((، 

وقرأه عىل بعض أساتذته، وكتب عليه حوايش)19(.

احلسيني  مساعد  بن  حسني  الشيخ  عن  عــرف 
مطولة،  قصيدة  له  بليغًا،  شاعرًا  كان  بأنه  احلائري، 
 ،ورثاء اإلمام احلسني ، قاهلا يف مدح أهل البيت

نقتطف منها االبيات االتية)20(:

قلبـي لطــول بــعادكـــم يتفطــــر

تتقطر لفـراقكم  ومــدامعـي 

وإذا مــررت علـى معاهدكــم وال

يخبر مـن  بعدكم  من  بها  ألقى 

هاجرت بابل خاطري ووقفت في

تهمر عيني  ودمــوع  أرجائــها 

غــدر الزمـان بنــا ففـرق شملنــا

اليتــغير فيــه  طــبـــــع  ــدر  ـــ ـــ ــغ وال

االجــازة  يف  ــرون،  االخ الكفعمي  مشايخ  ومن 
عىل الظاهر ))السيد عيل بن عبد احلسني بن سلطان 
عن  املالمة  رفع  كتاب  صاحب  احلسيني،  املوسوي 
مكاتبات  بينهام  وكانت  اإلمامة،  ترك  يف    عيل 
الشيخ  مدحه  وقــد  والنثر،  بالنظم  ومــراســالت 

)رفع  كتابه  مدح  كام  رسائله،  بعض  يف  الكفعمي 
بلفظ  له  ودعا  كثريا  عنه  ونقل   ، عيل  عن  املالمة 

دام ظله(()21(.
موؤلفاته:

إنربى الكفعمي إىل التصنيف يف شتى املجاالت، 
والعرفان  والشعر  واألدب  والسري  والتاريخ  كالفقه 
والسلوك والتاريخ،وكذلك وضع بعض الكتب من 

تأليفاته خمتصة باألدعية والزيارة)22(.

تسع  حــوايل  ومؤلفاته  الكفعمي  أعــامل  بلغت 
يصل  مؤلفاته،  من  بعض  أن  كام  كتابًا،  وأربعون 

حجم بعضها إىل ألف صفحة)23( أمهها: 

كتاب )البلد األمني والدرع احلصني( يف العبادات 
واألوراد  واألعــامل  األدعية  من  املصباح  من  أكرب 
1464م،    / 868هـــ  سنة  منه  فرغ  واالذكـــار)24(، 
تأليفا"  اقدم  فقال:"هو  الطهراين  برزك  آقا  وصفه 
وأكرب  باملصباح  املعروف  الواقية(  )اجلنة  كتابه  من 
إشتمل  ما  مجيع  عىل  إلشتامله  بكثري  وأبسط  منه 
والتسبيحات،  واألحراز  األدعية  من  املصباح  عليه 
والصلوات  والزيارات،  والتحصينات،  والرقيات، 
واإلستخارات واإلستغاثات وأعامل السنة والشهور 
الكتاب  هذا  يف  زيادات  مع  والساعات  واألسابيع 
من أدعية الصحيفة السجادية ورشحها املعلق عليها 
اللوامة  النفس  وحماسبة  احلسنى  ــامء  األس ورشح 

وغريها من األدعية املبسوطة")25(.

فاضاًل  كان  بأنه  الكفعمي  شيخنا  عن  عرف  كام 
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يف  البدهية  رسيع  ورعــًا،  زاهــدًا  عابدًا  شاعرًا  اديبًا 
الباع يف  الشعر والنثر، وكان واسع اإلطالع، طويل 
علم  ف  ــوزة  ))أرج مصنفاته  من  يظهر  كام  األدب، 
البديع((، ذكر فيها أنه نظمها يف سن الثالثني، وكان 
كام  1466م/   / 870هـ  سنة  األرجوزة  من  الفراغ 

تنص بعض الروايات)26(.

أما كتابه "جنة األمان الواقية وجنة اإليامن الباقية"، 
وهو كبري ثر الفوائد، إنتهى من تصنيفه يف شهر ذي 
املعروف  1490م،  ـــ/  895ه سنة  احلــرام  القعدة 
هو  باملصباح  تسميته  وسبب  الكفعمي،  بمصباح 
مشاهبته لكتاب "مصباح املتهجد للشيخ الطويس"، 
بمصباح  اليشتبه  لكي  الكفعمي،  بمصباح  وإشتهر 

املتهجد)27(.

مكانة،  عــىل  الكفعمي  مصباح  مصنف  حــاز 
بدايات  منذ  الشيعية،  األوســاط  يف  بقبول  وحظي 
ظهوره بحث عرف وإنترش وإستنسخ مرات ومرات 
يف حياة مؤلفه الشيخ إبراهيم الكفعمي، وبعدها وإىل 
اليوم تتوإىل طبعاته وتتعدد، وإن كثرت إشتهار هذا 
مضمونه،  وصف  يف  التكلف  مؤنة  تكفينا  الكتاب 

فقد قال الشيخ إبراهيم الكفعمي يف املقدمة:

مأمور  صحتها  عىل  معتمد  كتب  من  مجعته  ))وقــد 
بالتمسك بوثقى عروهتا ال يغريها كر العرصين وال 
مر امللوين شعر كتب كمثل الشمس يكتب ضوؤها 
وحملها فوق الرفيع إال رفع عظمت وجلت إذ حوت 
مذكورة  وهي  جيمع  مل  الورى  يف  سواها  أبدًا  ملفاخر 

تناهي  عند  ومزبورة  ختامه  مسك  نرش  نفايح  عند 
وجنة  الواقية  األمان  "جنة  وسميته  متامه  بدر  ضياء 

اإليامن الباقية(()28(.

ملجموعة  ملخص  هو  الكفعمي  مصباح  وكتاب 
ن  وثالثي  وثــامن  مئتني  من  مستقاة  األبحاث  من 
مصدرًا، وقد وصف آغا بزرك الطهراين هذا الكتاب 
فقال:))خمترص لطيف يف األدعية واالوراد يف اربعني 
الكبري  املصباح  أسم  عن  خمترص  هذا  وأسمه  فصاًل، 
واملؤلف  الواقية(  األمان  بـ)جنة  املوسوم  للكفعمي 
تقي  الشيخ  هو  واحــد  شخص  واملخترص  لألصل 
عوذ،  عىل  حمتو  وهــو  الكفعمي،  إبراهيم  الدين 

ودعوات إىل آخر املوجود يف املخترص(()29(.

ومن تصانيفه األخرى)30(: 

- البديعة.

- الفوائد الطريفة أو الرشيفة يف رشح الصحيفة 
السجادية.

- املقام األسنى يف تفسري األسامء احلسنى.

- حماسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة، تم 
ترمجته إىل اللغة الفارسية.

يف  كبري  كتاب  العرب،  أمثال  يف  اإلرب  هناية   -
جملدين قيل إنه مل ير مثله يف معناه.

- صفوة الصفات يف رشح دعاء السامت.

- ملع الربق يف معرفة الفرق.

- زهر الربيع يف شواهد البديع.
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- املنتقى يف العوذ والرقى.

- احلديقة النارضة.

- نور حدقة البديع ونور حديقة الربيع، يف رشح 
بعض قصائد العرب املشهورة.

- النخبة.

- الرسالة الواضحة يف رشح سورة الفاحتة.

- العني املبرصة.

- الكواكب الدرية.

أنوار  وحدقة  الفاخرة  اجلنان  ــوار  أن حديقة   -
اجلنان الناظرة.

- حجلة العروس.

- مشكاة األنوار، وهو غري مشكاة األنوار لسبط 
الشيخ أيب عيل الطربيس.

بمنزلة  الرغائب،  وموضوع  الغرائب  جمموعة   -
الكشكول.

- اللفظ الوجيز يف قراءة الكتاب العزيز.

- حياة األرواح ومشكاة املصباح.

- التلخيص يف مسائل العويص، يف الفقه.

- فرج الكرب وفرح القلب، يف علم األدب.

- أرجوزة ألفية يف مقتل احلسني  وأصحابه.

. قصيدة يف البديع يف مدح النبي -

- تاريخ وفيات العلامء.

- ملحقات الدروع الواقية.

عيسى  بن  لعيل  الغمة  كشف  عىل  تعليقات   -
األربيل.

- مقاليد الكنوز يف اقفال اللغوز.

- الروضة والنحلة.

- قراضة النضري يف التفسري، خالصة تفسري جممع 
البيان.

أهم  مــن  كبرية  ملجموعة  أخــتــصــارات  ــه  ول  -
كالغريبني  العصور،  خمتلف  من  الشيعة  أعالم  كتب 
القرآن  للمطرزي، وغريب  اللغة  للهروي، ومغرب 
اجلامع  وجــوامــع  السجستاين،  عزيز  بــن  ملحمد 
الرشائع  وعلل  إبراهيم،  بن  عيل  وتفسري  للطربيس، 
النبوية  واملــجــازات  الشهيد،  وقواعد  للصدوق، 
تفسري  يف  واحلقائق  احلدود  وكتاب  الريض،  للسيد 
املتداولة يف الرشع وتعريفها، ونزهة األلباء  األلفاظ 
يف طبقات األدباء لكامل الدين عبد الرمحن بن حممد 
هذه  والنديم  احلارض  ولسان  األنباري،  سعيد  بن 
الكتب كلها اخترصها، وله شعر كثري ونثر وقصائد 
من  الكتب  بعض  وضع  وكذلك  وأراجيز،  طوال 

تأليفاته خمتصة باألدعية والزيارة)31(.
الثناء عليه: 

إبراهيم  الشيخ  عــىل  العلامء  مــن  الكثري  أثنى 
)ت  املــقــري  ذكـــره  العلمية،  وســريتــه  الكفعمي 
هو  فــقــال:))الــكــفــعــمــي  1631م(  1041هـــــ/ 
وما  صالح،  بن  حممد  بن  حسن  بن  عيل  بن  إبراهيم 
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وقال  ــع(()32(،  ــم واجل احلفظ  سعة  يف  مثله  رأيــت 
اديبًا،  فاضاًل،  ثقة  العاميل:))كان  احلر  الشيخ  عنه 
عنه  كتب  كام  ــًا(()33(،  ورعـ زاهــدًا  عابدًا،  شاعرًا، 
))العامل  قائاًل  األصفهاين)ت1130هـ/1718م( 
من  بالكفعمي،  املعروف  الفقيه  الكامل،  الفاضل 
أنواع  يف  الطوىل  اليد  وله  األصحاب،  علامء  أجلة 
العلوم، السيام العربية واألدب، جامع حافل التتبع، 
الكتب  من  وأكثرها  جــدًا،  كثرية  كتب  عنده  وكان 
الغريبة اللطيفة املعتربة(()34(، وجاء ثناء السيد حممد 
الباذل  العامل  ))الشيخ  عنه:  فقال  اخلوانساري  باقر 
املتني(()35(،  املتقن  املاهر  واالديب،  االمني،  الورع 

ووصفه  الطربيس:))بالفاضل املتبحر(()36(.

عنه:  فقال  الشيعة(  )أعيان  كتاب  صاحب  أما 
بجميع  يقوم  كــان  أنــه  عبادته  كثرة  يف  ))وحيــكــى 

العبادات املذكورة يف مصباحه(()37(.

كتابه  يف  السنة  أهل  علامء  من  وهو  الزركيل  وذكره 

العاميل  احلارثي  احلسن  بن  عيل  بن  األعالم:))إبراهيم 

الكفعمي، تقي الدين، أديب، من فضالء اإلمامية(()38(.

وفاته ومدفنه:

كربالء  مدينة  الكفعمي  إبراهيم  الشيخ  سكن 
تسمى  بأرض  هبا  أزجــًا)39(  لنفسه  وعمل  املقدسة، 
طوال  الكفعمي  وظل  فيه،  يدفن  أن  وأوىص  عقريًا 
ويصور  بيته،  وآل    احلسني  اإلمام  يمدح   حياته 
تكون  ان  ويتمنى  شعره،  يف  الرهيبة  كربالء  جمزرة 
إىل جوار قرب أيب  يدفن  الطف، وان  مدينة  هنايته  يف 

التي  االبيات  هذه  شعره  ومن   ، احلسني  اهلل  عبد 
بأرض  املقدس  احلائر  يف  بدفنه  أهله  فيها،  يويص 

تسمى عقري فيقول)40(:

ــي ــن ــون ــن ــدف ت ان  ــه  ــلـ ــالـ بـ ســـألـــتـــكـــم 

عقير بـــأرض  قبر  فــي  مــت  إذا 

ــاء ــرب ــك ــد ب ــي ــه ــش ــار ال ــ ــه جـ ــ ــي ب ــانـ فـ

مجير خير  الله  ــول  رس سليل 

ــانـــي بـــه فـــي حــفــرتــي غــيــر خــائــف فـ

ونكير مــنــكــر  مـــن  ــة  ــري م بـــا 

ــي وقـــيـــامـــي ــفـ ــوقـ ــت بــــه فــــي مـ ــ ــن ــ ام

ذا الناس خافوا من لظى وسعير

ــرب يــحــمــي نــزيــلــهــا ــعـ ــت الـ ــ ــي رايـ ــ ان

بضير يــصــاب  ان  مــن  ويمنعه 

من ــذود  ــ ي أن  لمصطفى  بــســبــط  فــكــيــف 

نصير ــر  ــي ــغ ب ثــــاو  ــائـــره  بـــحـ

الحمى في  وهو  الحمى  حامي  على  وعار 

عير عــقــال  الــبــيــدا  ي  ــل  ظ اذا 

الكفعمي  الشيخ  عــاد  عمره  ــر  أواخ يف  ولكن 
اإلجتهاد  درجة  بلغ  أن  بعد  رأسه،  مسقط  بالده  إىل 
أن  منه  وطلبوا  العامل،  إستقبال  بالده  أهل  فأستقبله 
الالزمة  الفقهية  الفروع  جتمع  رسالة  هلم  يصنف 
للمقلد، فلبى الكفعمي طلبهم، وألف رسالة تدعى 
الفقهية،  الفروع  شتات  فيها  مجع  املبرصة(،  بـ)العني 
يف  عامل  جبل  يف  الوحيد  العامل  الكفعمي  وكــان 
الرجوع  بعد  وإنــرصف  الوقت،  ذلك  يف  اإلجتهاد 
إىل وطنه إىل التأليف زاهدًا يف دنياه، مؤثرًا التقشف 



71

ا. د. جنان علي فليح ال�شمري

يف  الوفاة  الدنيا)41(،وحرضته  مالذ  عن  واالنرصاف 
رجب سنة 905هـ / شباط1500م)42(، ودفن بقرية 

جبشيت يف جبل عامل)43(.

ومن احلوادث التي جرت بعد وفاته هي خراب 
قرب  من  أثــر  يبق  ومل  الطبيعية،  الباليا  أثــر  القرية 
الكفعمي، ولكن بعد ميض سنني مديدة وبعد القرن 
عليه:  كتب  قربًا  مزارع  رأى  اهلجري،  عرش  احلادي 
اهلل،  الكفعمي رمحه  بن عيل  إبراهيم  الشيخ  قرب  هذا 

وعمر القرب وصار مزارًا)44(.

المبحث الثالث: اأثر الكفعمي الآدبي في كربالء

من  كحضارة  موقعها  حتتل  كربالء  بدأت  ))متى 
حوارض التأثري العلمي واملرجعي، عىل صعيد العراق 
العلمية  احلــوارض  شأن  شأهنا  اإلسالمي،  والعامل 
األخرى، كقم والنجف وبغداد وجبل عامل؟ ومع 
كربالء  يف  العلمية  للحركة  واضحة  إشارات  وجود 
فأن  بعده  وما  اهلجري،  الثالث  القرن  آواخــر  منذ 
الذي  الدقيق  املفهوم  مع  تنسجم  الدقيقة  اإلجابة 
والتأثري  املرجعية  مفهوم  وهــو  الــســؤال،  يطرحه 
رجاهلا  املدينة  عمق  يف  الغوص  يستدعي  الرجعي 
هذه  وخرجيي  مدرستها  ومعامل  نشأهتا،  ومرحل 

املدرسة، ومعاهدها وتاريخ نشوؤها(()45(.

عىل الرغم من كل النكبات والويالت التي حلت 
إستمرت  فقد  وأهاليها،  املقدسة  كربالء  بمدينة 
الساحة  ظلت  فقد  ــام،  األم إىل  أشواطًا  وتقدمت 
العلمية يف كربالء حمتفظة برموزها املقدسة، وباألسامء 

الالمعة التي أضاءت آفاق العلم والفضيلة واملعرفة 
فيها، أمثال أولئك الذين أوجدوا لكربالء بمعطياهتم 
العلمية السخية، تراثًا زاخرًا وغنيًا يعد اليوم كنزًا من 

كنوز الثقافة اإلسالمية العريقة.

وعادت املوجة الفكرية والنشاط العلمي املكثف 
عرش  اهلجري/اخلامس  التاسع  القرن  منتصف  يف 
امليالدي، إىل ساحة كربالء، وذلك بعد ما كانت قد 
إنتقلت إىل النجف األرشف، يف أواخر القرن الثامن 
به  البأس  عدد  إنتقال  بسبب  التاسع،  القرن  وبداية 
من علامء كربالء األجالء آنذاك إىل مدينة النجف، إذ 
أسهموا بدورهم يف بعث وتنشيط احلركة العلمية هبا، 
األمر الذي خلق هلا مركزية علمية تربز مكانة كربالء 
الدؤوب  العلمي  النشاط  عودة  مرد  وكان  العلمية، 
كان  وفقهاء  علامء  انتقال  هو  جديد،  من  كربالء  إىل 
بن  أمحد  الشيخ  الكبري  الديني  الزعيم  أشهرهم  من 
واحلديث،  الفقه  أقطاب  من  ــدي  األس احلــيل  فهد 
إليها وكان من أشهر فقهاء وحمدثي علامء الشيعة يف 
القرن الثامن والتاسع اهلجري، وقد إزدهرت احلركة 
حلقات  كانت  حيث  عهده،  عىل  كربالء  يف  العلمية 
درسه وأبحاثه وتقريراته، مليئة وعامرًا بكبار العلامء 

والطلبة والتالميذ)46(.

دورها  متــارس  النجف  مدرسة  بقيت  ))ومثلام 
الزعامة  وإنتقال  الطويس  الشيخ  وفاة  بعد  العلمي، 
احللة،  مدرسة  مع  األمــر  هو  ومثلام  منها،  العلمية 
األول،  الشهيد  بعد  عامل،  جبل  مدرسة  ثم  ومن 
فأن مدرسة كربالء، بقيت بعد وفاة الشيخ ابن فهد 
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احلوارض  شأن  شأهنا  العلمي،  دورها  متارس  احليل 
املقدسة  املدينة  العلمية األخرى، فقد إستمرت هذه 
ترفد  الــزوار،  وكعبة  املؤمنني  افئدة  مهبط  العريقة، 
بن  بن عيل  إبراهيم  كالشيخ  بالعلامء األجالء،  االمة 
واحلديث  الفقه  أعالم  من  الكفعمي  العاميل  حسن 

وصاحب التآليف القّيمة(()47(.

فحّف  كربالء  مدرسة  يف  العلم  ساحة  عىل  برز 
العذب،  علمه  نمري  من  وإرتشفوا  العلم،  طالب  به 
والزعامة  الــتــدريــس  زعــامــة  كــربــالء  يف  وتسّلم 

الدينّية)48(.

الذين  عامل،  جبل  علامء  ))دور  الصفار  وذكر 
مدينة  يف  أرشقــت  التي  الشموس  بأنوار  وصفهم 
كربالء املقدسة، فشّعت بعلومها وآداهبا عىل البالد، 
العلامء  أفذاذ  بإنجاب  حافل  عامل(  )جبل  فتاريخ 
واألدباء والشعراء، الذين كانت وال زالت نتاجاهتم 
يف  والعربية،  اإلسالمية  للمكتبة  وثريًا  مهاًم  مصدرًا 
كل فنون العلم واألدب، كام كان لشعراء هذه البلدة، 
يف  متميزة  مكانة  الكفعمي،  إبراهيم  الشيخ  والسيام 
مهمة يف  قضايا  أغلبه  فقد مجع  العريب،  الشعر  قائمة 
العاطفة  متّيزه بصدق  التاريخ اإلسالمي، فضاًل عن 
ورقة األسلوب وقوة املعنى، ولعل أهم قضية تناوهلا 
وإبراز   ، البيت  أهل  قضية  هي  الكفعمي  الشعر 
مظلوميتهم وعدالة مبدئهم، يف احلفاظ عىل اإلسالم 
  احلسني  الشهيد  اإلمــام  ثورة  وخاصة  احلقيقي 
التي  املصائب  عىل  والتفّجع  الطف،  واقعة  وجتسيد 
جرت عليه وعىل آله وصحبه يف كربالء، حيث كانت 

اإلنساين والتضحية يف سبيل حرية  العطاء  متثل قمة 
اإلنسان، ومبادئ الدين االسالمي احلنيف(()49(.

املرقد  نحو  وشوقه  حبه  الكفعمي  عن  عــرف 
الطاهر،  فنجد يف شعره والئه العميق وحبه املتجذر 
آلل البيت ، وخاصة اإلمام احلسني ، ومرقده 
الزمن،   من  مدة  سكنها  حيث  كربالء،  يف  الرشيف 
حني  بيتًا،  وثالثني  مائة  عىل  تربو  بقصيدة  فأرجتل 
يرجو  مستجريًا  حزينًا  الطاهرة  الروضة  تلك  دخل 

املامت بقربه، منها األبيات اآلتية)50(.

أتيت اإلمام الحسين الشهيد بقلب

حـــــزيـــــن ودمــــــــــع غـــزيـــر

أتـــيـــت ضــريــحــًا شــريــفــًا به

البصير كمثل  الــضــريــر  يــعــود 

ــت إمــــام الـــهـــدى ســيــدي ــي أت

للمستجير الجار  الحائر  إلــى 

العظام ــن  ودف الممات  ــي  أرج

القبور بتلك  الطفوف  ــأرض  ب

الجنان بسكنى  أفـــوز  لعلي 

القصور اعالي  قصرن  ــور  وح

الحسين عتيق  سمي  ففطرس 

الهصور بعد  الجناحين  ــرد  ل

وجد إبراهيم بن عيل  الكفعمي يف جماورته حلفيد 
خلق  يف  ساعده  استلهاما   ، حممد  اهلل  ــول  رس
روائعه االدبية والشعرية، فله ارجوزة طويلة وردت 
يفضل  بيتًا،  وثالثني  مائة  عىل  تنيف  )املصباح(،  يف 
فيها األيام الرشيفة التي إستحب صيامها، وعظمت 
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بركاهتا يف الرشيعة وأوهلا)51(:

ــي ــدان ــذي ه ــ ــه الـ ــل ــد ل ــم ــح ال

ــمــان ــرشــد واإلي إلــى طــريــق ال

الــجــال ذي  ــه  ــل ال ــاة  صـ ثـــم 

واآلل المصطفى  النبي  على 

أمــري  ــدح  مـ يف  ــرة  ــاخ ف قــصــيــدة  وللكفعمي 
املؤمنني، منها)52(:

وهذي الصفات وهذي النعوت

االمير ــام  اإلمـ الــغــري  لحامي 

لمن فــأشــفــع  مـــوالي  بحقك 

ــصــدور ــاء ال ــمــدح شــف اتـــاك ب

الفقير الــمــســيء  الجبعي  هــو 

الغفور الرحيم  رحــمــات  إلــى 

ــر لــــــه لــمــه ــ ــي ــ ــب ــ شــــيــــخ ك

القتير ثـــوب  التعمر  كــســاهــا 

الشيخ  لشاعرية  حــدودًا  الدينية  العلوم  شكلت 
إبراهيم الكفعمي، كام ُعّدت ثروة فكرية لشعره، كام 
دنياه  من  للخالص  تواقة  زاهدة  نفس  عىل  إنطوى 
شعره  فجاء  ــدة،  زاه أخــرى  حياة  يف  راغبة  اآلثمة 
فركز  ديني،  بإجتاه  موسوم  العرفانية  باملظاهر  عبقًا 
العقائدية ومما ركز عليه يف شعره يف هذا  املسائل  يف 
، ووصف  اجلانب هي  قضية خالفة اإلمام عيل 
غلب  بيتًا،  وتسعني  مائة  تبلغ  قصيدة  يف  الغدير  يوم 
عليها املنهج الفقهي املوضوعي، كام ساق فيها األدلة 
مصادرها  وبيان   ، عيل  اإلمام  والية  عىل  الكثرية 

من القران الكريم  والسنة النبوية، فقد ضمت عددًا 
من االيات القرآنية التي تثبت  إمامة اإلمام ، منها 

ما قال)53(:
الغـديـر ليـوم  هنيـئًا  هنيـئًا 

السـرور ويـوم  الُحبور  ويــوِم 
اإللـه لــديــن  الـكمـال  ــوم  ـــ وي

غفـور ربٍّ  نعمـِة  وإتـــــمـــــاِم 
الشهـود ــوم  وي العقـود  ويـــــوِم 

البشيـر لصنو  المـدود  ويـــــوِم 
النجـاح ويـــــوم  الــفــاح  ويـــــوم 

األمـور بكل  الصـاح  ويـــــوم 
للمـرتضـى اإلمـــــــارة  ــوم  ـــ وي

األميـر اإلمــام  الحسنَيـِن  أبــي 
النبـي ــي  وص الــوصـــــي  علـيِّ 

الَكُفـوِر وحتف  الولّي  وغـوِث 
البتـول وزوج  الُمحول  وغيـِث 

المنيـر السراج  الرسول  وصنو 
العـبـاد وسـاقي  البـاد  إمـــاِم 

نميـر بعـذٍب  المعـاد  بـيـوم 
النبـي بـأمـر  الــســرايـــــا  أميـر 

أميـر مـن  بهـا  عليـه  وليـس 
ُمعَتقـًا لـه  عبـد  ألـــــَف  َتـــــرى 

ويختار في الُقوت قرَص الشعير
أتى" "هـل  نزلت  مدحه  وفــي 

الطَّهـور ذاِت  واألمِّ  ابنَيـِه  وفي 
علـى ـــــت  دّل الـتبـاهـل  وآُي 

كبيـِر ومــجـــــٍد  عـظيـم  مــقـــــاٍم 
النجـاة ُسـْفـن  الغـّر  وأوالُده 

ــى كـــــلِّ نـور ــام إل ـــ ــداُة األن ـــ ه
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الخاتمة: 

جبل  علامء  )أثر  عن  دراسة  سبق  فيام  إستعرضنا 
عامل يف كربالء... الكفعمي إنموذجًا(، وقد توصلنا 

إىل النتائج اآلتية:

عني  مرموقًا  علميًا  مــركــزًا  كــربــالء  تــبــوأت  ـ 
التارخيي  الــدور  هلا  وكان  اإلسالمية،  بالدراسات 
البارز يف أحقاب زمنية خمتلفة يف الدراسات العلمية 

والدينية.

ـ يتبني من ذلك أن وجوهًا علمية متميزة، ظهرت 
كربالء  يف  العلمية  الساحة  عىل  وأبدعت  وجتلت، 
املقدسة من قرن آلخر، وأن هذه الساحة مل ختُل أبدًا 
النهضة  أن  املهم  لكن  وجمتهدين،  وفقهاء  علامء  من 

العلمية يف كربالء ظلت مندفعة إىل األمام. 

مكتظة  تزال  وال  املقدسة  كربالء  مدينة  كانت  ـ 
أمثال  من  والعلامء،  بالنوابغ  ومشحونة  بالفطاحل 

الكفعمي.

ـ إبراهيم الكفعمي احد مشاهري الفقهاء اإلمامية، 
التاسع  القرن  أعيان  أحد  رفيعة  منزلة  له  جليل  عامل 
أللوية  النارشين  واألدب،  العلم  بني  اجلامعني 
احلديث، واملستخرجني كنوز الفوائد والنوادر، وقد 
املخرجة،  وأحاديثه  اجلمة،  بمؤلفاته  الناس  استفاد 
وفضله الكثري، كل ذلك مشفوع منه بورع موصوف، 
ونفسيات  فاضلة  ملكات  إىل  اهلل،  ذات  يف  وتقوى 
وزين  الذهبية،  بقالئدها  زمنه  جيد  حىل  كريمة، 
القشيبة،  بأبرادها  هيكله  وجلل  بأسورهتا،  معصمه 

وقبل ذلك كله نسبه الزاهي بأنوار الوالية املنتهي إىل 
التابعي العظيم احلارث بن عبد اهلل األعور اهلمداين.

كنوز  إثــراء  يف  الكفعمي  والفقيه  العامل  أسهم  ـ 
العلم واملعرفة يف مدينة كربالء املقدسة.

الذين  والشعراء  واألدباء  العلامء  من  الكفعمي  ـ 
خصبة  مــادة  املقدسة،  كربالء  رحــاب  يف  ــدوا  وج
روائعهم  خلق  يف  يساعدهم  ما  منها  يستلهمون 
األدبية والشعرية، وما يغنى ويدعم معطياهتم العلمية 
والثقافية، فوجد يف كربالء نواة جامعة علمية سبقت 

بأقدميتها اجلوامع العلمية يف كثري من املدن.
الهوام�ض

جغيل ( 1) كاظم  ويوسف  نصيف  الستار  عبد  العامري، 
الكركي  العايل  عبد  بن  عيل  الثاين  املحقق  الشمري، 
-868 الزمنية  احلقبة  خالل  الفكري  ودوره  حياته 
املجلد  بابل،  جامعة  اإلنسانية،  العلوم  جملة  940هـ، 

األول، العدد 4، 2010 ، ص102. 

عن هؤالء العلامء ينظر بالتفصيل: مروة، عيل، التشيع ( 2)
بني جبل عامل وايران،) لندن، رياض الريس للكتب 

والنرش، 1987م(، ص 17.

مقتبس من: املصدر نفسه.( 3)

يف ( 4) الراء  وإمهال  الفاء  وسكون  الكاف  الكفر:))بفتح 
ويكثر  الرسيانية  يف  كذلك  أنه  وقيل  )القرية(،  اللغة 
استعامله يف بالد الشام ومرص، واهل الشام يفتحون فاء 
كفر عند اضافتها، و)عيام( لفظ غري عريب عىل الظاهر 
وأصل قياس النسبة إىل كفر عياموي، لكنه خفض كام 
عبد  إىل  النسبة  يف  وحصكفي  وعبدري  عبشمي  قيل 
شمس وعبد الدار وحصن كيفا، والكفر عىل لغة جبل 
عامل بمعنى )القرية( وعيام اسم لقرية هناك وأصلها 
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عياموي(  والنسبة)كفر  عيام(  )قرية  أي  )كفرعيام( 
االستعامل  وكثرة  االمتزاج  لشدة  حذف  ما  فحذف 
ظاهر،  ينظر:  التفصيل  من  كفعمي((.للمزيد  فصار 
اإلمام  مؤسسة  عامل،  جبل  قرى  معجم  سليامن، 
الصادق  للبحوث يف تراث علامء جبل عامل ودار 

التعارف، بريوت، 2006م(، ج2، ص216.

اللويزي: ))نسبة إىل اللويزة بصيغة تصغري لوزة: قرية ( 5)
يف جبل عامل من عمل لبنان، فأصل آباء الكفعمي من 
الليويزة وابوه سكن جبع ثم انتقل إىل كفرعيام فولد ابنه 
بن  حمسن  ينظر:االمني،  التفصيل  من  هناك((.للمزيد 
اعيان  العاميل،  بن حممد احلسيني  بن عيل  الكريم  عبد 
االمني،  حسن  عليه:  وعلق  واخرجه  حققه  الشيعة، 

)بريوت، دار التعارف، 2000م(، ج3، ص125.

باملد: ( 6) جباع  ويقال  زفر  بوزن  جبع  إىل  اجلبعي:))نسبة 
غاية  عال  جبل  رأس  عىل  عامل  جبل  قرى  من  قرية 
كثرية  الثامر،  وجودة  اهلواء  وصحة  املاء  عذوبة  يف 
تقي  الكفعمي،  والثامر((.ينظر:  والبساتني  املياه 
العاميل)ت  احلارثي  بن احلسن  بن عيل  إبراهيم  الدين 
االيامن  وجنة  الواقية  االمان  جنة  905هـ/1500م(، 
مؤسسة  بريوت،   ( ط2  باملصباح،  املعروف  الباقية 

االعلمي للمطبوعات، 2003م(، ص1003.

األعور ( 7) اهلل  عبد  بن  احلارث  إىل  ))نسبة  احلارثي: 
اهلمداين)ت 65هـ/684م( صاحب أمري املؤمنني عيل 
إشتهر   ، عيل  اإلمام  صاحب  احلارث  وكان   ،
أفقه  من  وبأنه   ، عيل  املؤمنني  أمري  والء  يف  بتفانيه 
عيل  اإلمام  من  الفرائض  تعلم  وأفرضهم،  أصحابه 
جعفر،  املهاجر،  ينظر:  التفصيل  من  للمزيد   .))
العريب،  املؤرخ  دار  مطبعة  )بريوت،  الشيعة،  أعالم 

2004م(، ج1، ص425

التربيزي، عيل بن موسى بن حممد شفيع، مرآة الكتب، ( 8)

اهلل  آية  مكتبة  ط1)قم،  احلائري،  عيل  حممد  حتقيق: 
مرعيش العامة، 1414هـ(، ج1، ص118.

األمني، املصدر السابق، ج2، ص184.( 9)

بن ( 10) صالح  بن  حممد  بن  احلسن  بن  عيل  ))هو 
ثم  اجلبعي  العاميل  الدين  زين  احلارثي،  اسامعيل 
للمزيد  فقيه((.  إمامي،  عامل  الكفعمي)ت861هـ(، 
الفقهاء،  طبقات  موسوعة  جعفر،  السبحاين،  ينظر: 

)بريوت، دار األضواء، د.ت(، ج9، ص318.

سنة ( 11) املولود  اجلبعي  حممد  الدين  شمس  الشيخ  ))هو 
886هـ((.  سنة  تويف  البهائي  الشيخ  جد  822هـ، 
للمزيد من التفصيل ينظر: آغا بزرك، حممد حمسن بن 
عيل بن حممد رضا الطهراين )ت 1389هـ/1970م(، 
مطبعة  )بريوت،  ط3،  الشيعة،  تصانيف  إىل  الذريعة 

دار االضواء، 1403هـ/1983م(، ج1، ص143.

السبحاين، املصدر السابق، ج10، ص115.( 12)

للمزيد من التفصيل ينظر: الرصاف، عيل زهري هاشم ( 13)
بن  عيل  بن  إبراهيم  الشيخ  احلكيم،  عيسى  وحسن 
الكلية  جملة  واالديب،  العلمي  وأثره  الكفعمي  احلسن 
اإلسالمية اجلامعة، النجف االرشف، العدد 40، جملد 

1، 2016، ص13.

األمني، املصدر السابق، ج8، ص185.( 14)

نجف، حممد امني، علامء يف رضوان اهلل، )قم، مطبعة ( 15)
، 1430هـ /2009 م(،  إنتشارات اإلمام احلسني 

ص145.

ايب ( 16) بن  خمزوم  بن  احلسني  بن  مساعد  بن  حسني  هو 
القاسم يعد من أجلة العلامء، وأكابر الفضالء، له عدة 
األئمة  مناقب  يف  األبرار  )حتفة  كتاب  منها  تصانيف، 
األطهار( تويف 910هـ، ينظر: األمني، املصدر السابق، 

ج2، ص185.

آل طعمة، حممد حسن مصطفى الكليدار، مدينة احلسني ( 17)
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العامة  األمانة  تاريخ كربالء، ضبط ومراجعة:  خمترص 
مركز  املقدسة،  ط1)كربالء  املقدسة،  احلسينية  للعتبة 
1437هـ/2016م(،  والبحوث،  للدراسات  كربالء 

ج3، ص37.

نقاًل عن: املصدر نفسه، ص39.( 18)

السبحاين، موسوعة طبقات الفقهاء، ج10، ص13.( 19)

آل طعمة، املصدر السابق، ج3، ص40.( 20)

مقتبس من: األمني، املصدر السابق، مج2، ص185.( 21)

بن ( 22) حممد  بن  عيل  بن  احلسن  بن  حممد  العاميل،  احلر 
احلسني املشغري )ت1104هـ/ 1693م(، أمل اآلمل 
احلسيني،  أمحد  السيد  حتقيق:  عامل،  جبل  علامء  يف 
ج1،   ،)1385 األداب،  مطبعة  األرشف،  )النجف 

ص28

األمني، املصدر السابق، ج2، ص186.( 23)

عيل ( 24) مقصود  بن  تقي  حممد  بن  باقر  حممد  املجليس، 
لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار  )ت1111هـ/1699م(، 
الرباين  الرحيم  عبد  حتقيق:  األطهار،  األئمة  أخبار 
ج53،  )بريوت،1983م(،  وآخرون،  الشريازي 
ص226؛ القزويني، السيد احلسيني، موسوعة اإلمام 
السالم(  )عليه  العرص  ويل  مؤسسة  )قم،  اجلواد، 
ص682؛  ج2،   ،)1419 اإلسالمية،  للدراسات 

التربيزي، مرآة الكتب، ص119.

اغا برزك الطهراين، املصدر السابق، ج3، ص144.( 25)

املصدرنفسه، ج3، ص144.( 26)

و1326. ( 27)  1321 طهران  ويف   ،1314 تربيز  يف  طبع 
ينظر: التربيزي، املصدر السابق، ص119.

مقتبس من: الكفعمي، مصباح الكفعمي، ص4.( 28)

مقتبس من: اغا بزرك الطهراين، املصدر السابق، ج5، ( 29)
ص161.

عيل ( 30) بن  إبراهيم  الشيخ  مكتبة  احليل،  ينظر:  للتفصيل 
السنة  كربالء،  تراث  جملة  هـ(   905 )ت:  الكفعمي 
آذار   ،)19( االول  العدد  السادس،  املجلد  السادسة، 

2019، ص109-91.

يف ( 31) واألدب  الفكر  رجال  معجم  سلامن،  طعمة،  آل 
للطباعة  البيضاء  املحجة  دار  ط1)بريوت،  كربالء، 
ص13؛  1420هـ/1999م(،  والتوزيع،  والنرش 
مصنفي  تراجم  املؤلفني  معجم  رضا،  عمر  كحالة، 
ج1،  الرسالة(،  مؤسسة  )بريوت،  العربية،  الكتب 
ص46؛ الزركيل، خري الدين، األعالم قاموس تراجم 
واملستعربني  العرب  من  والنساء  الرجال  ألشهر 
للماليني،  العلم  دار  )بريوت،  واملسترشقني، 

1986م(، ج1، ص53.

العباس ( 32) أبو  الدين  لسان  املقري،  من:  مقتبس 
)ت  التلمساين  حييى  بن  امحد  بن  حممد  بن  امحد 
االندلس  غصن  من  الطيب  نفح  104هـ/1631م(، 
اخلطيب،  بن  الدين  لسان  وزيرها  وذكر  الرطيب 
حققه وضبط حواشيه: حممد حميي الدين عبد احلميد، 
ج7،  1949م(،  الكربى،  التجارية  املكتبة  )القاهرة، 

ص 343 ـ 344.

ج1، ( 33) السابق،  املصدر  العاميل،  احلر  من:  مقتبس 
ص28.

عيسى ( 34) املريزا  بن  اهلل  عبد  االصفهاين،  من:  مقتبس 
)ت1130هـ/1718م(،  بيك  صالح  حممد  بن  بيك 
رياض العلامء وحياض الفضالء، )قم، مطبعة اخليام، 

1401هـ(، ج1، ص21.

بن ( 35) باقر  حممد  اخلوانساري،  من:  مقتبس 
املوسوي  القاسم  ايب  بن  العابدين  زين 
روضات  االصفهاين)ت1313هـ/1895م(، 
اجلنات يف احوال العلامء والسادات، )طهران، املطبعة 



77

ا. د. جنان علي فليح ال�شمري

احليدرية، 1390هـ( ج1، ص21.

مقتبس من: الطربيس، حسني النوري )ت 1320هـ(، ( 36)
خامتة مستدرك الوسائل، ط1)قم، آل البيت  ألحياء 

الرتاث، 1412(، ج1، ص94.

مقتبس من: االمني، املصدر السابق، مج2، ص185.( 37)

مقتبس من: الزركيل، املصدر السابق، ج1، ص53.( 38)

أبن ( 39) ينظر:  السقف.  مقوس  مستطيل  بناء  هو  األزج: 
)ت  مكرم  بن  حممد  الفضل  أبو  الدين  مجال  منظر، 
مطبعة  )بريوت،  العرب،  لسان  711هـ/1311م(، 

دار الكتب العلمية، 2005م(، ج2، ص6.

ال طعمة، املصدر السابق، ج3، ص36.( 40)

الرصاف، املصدر السابق، ص14.( 41)

فقد ( 42) الكفعمي،  الشيخ  املؤرخون يف سنة وفاة  أختلف 
905هـ/1500م،  سنة  تويف  أنه  خليفة  احلاجي  ذكر 
وتبعه يف ذلك اغا بزرك، بينام ذكر السيد حمسن االمني 
خليفة،  حاجي  ينظر:  900هـ/1495.  سنة  وفاته 
)1067هـ/1657م(،  الكاتب  اهلل  عبد  بن  مصطفى 
عنى  والفنون،  الكتب  اسامي  عن  الظنون  كشف 
بريوت،   ( واخرون،  الدين  رشف  حممد  بتصحيحه: 
دار احياء الرتاث العريب، د.ت(، ج2، ص1982؛ اغا 
بزرك الطهراين، املصدر السابق، ج3، ص79؛ االمني، 

املصدر السابق، ج3، ص149.

نجف، املصدر السابق، ص146.( 43)

األمني، املصدر السابق، مج2، 184.( 44)

حول ( 45) دراسات  نبيل،  السيد  الطالقاين،  من:  مقتبس 
التي  العلمية  الندوة  وقائع  احلضاري  ودورها  كربالء 

عقدت يف لندن بتاريخ )3/31-30/ 1996(،
http://librarycatalog.bau.edu.lb/cgi-bin/koha/opac-de-

tail.pl?biblionumber=38100.

يف ( 46) العلمية  احلركة  تاريخ  الدين،   نور  الشاهرودي، 
1410هـ/1989م(،  املقدسة،  )كربالء  كربالء، 

ص43.

)ت1231/ ( 47) عيل  السيد  الطباطبائي،  من:  مقتبس 
النرش  مؤسسة  قم،  ط1)  املسائل،  رياض  1815م(، 
الطالقاين،  ص94؛  ج1،  1412هـ(،  االسالمي، 

املصدر السابق.

مساعد ( 48) بن  حسني  السّيد  املدرسة  هذه  علامء  ومن 
احلائرّي يف القرن التاسع اهلجرّي، والسّيد ويل احلسني 
احلائرّي صاحب كتاب جممع البحرين، واملوىل القايض 
حمّمد رشيف الكاشف يف القرن احلادي عرش اهلجرّي، 
الشاعر  األديب  الفقيه  احلائرّي  اهلل  نرص  والسّيد 
أعالم  من  وغريهم  عرش،  الثالث  القرن  يف  املعروف 
املدرسة  هذه  يف  والتفسري  واحلديث  واألدب  الفقه 
الثاين  القرنني  يف  املدينة  هذه  شهدت  كام  العلمية، 
وزخرت  واسعًا،  فقهّيًا  نشاطًا  عرش  والثالث  عرش 
احلدائق،  صاحب  يوسف  الشيخ  أمثال:  كبار  بفقهاء 
نزوله  وكان  البهبهاين،  الوحيد  باقر  حممد  والشيخ 
الفقهّي  اإلجتاه  يف  جديدٍة  بمرحلٍة  إيذانًا  املدينة  هبذه 
الفقهّي  عمله  الوحيد  بدأ  فقد  كربالء.  مدرسة  يف 
ومواجهة  واإلجتهاد،  األصويّل،  اإلجتاَه  إىل  بالدعوة 
املدرسة اإلخبارّية، التي كان يتزعمها آنذاك املال أمني 
االسرتآبادي، الذي كان شديد التعّصب هلذه احلركة، 
يف  الوحيد  نجح  طويل،  فكريٍّ  رصاٍع  وبعد  وأخريًا 
وإستقطب  األصويّل،  اإلجتاه  وأبرز  العلمّية  رسالته 
حوله،  ومجعهم  البحرايّن  يوسف  الشيخ  تالمذة  خرية 
املوقف  يف  يوسف  الشيخ  إعتدال  ذلك  عىل  وساعده 
واإلجتامعّية،  العلمّية  الشيخ  وموقعّية  املدرستني،  بني 
تستعد  ومل  وانزوت،  اإلخبارّية  احلركة  فانحرست 
كربالء  مدرسة  وأخذت  التاريخ،  ذلك  بعد  نشاطها 
واملدّرسني  والعلامء  والفقهاء  العلم  طلبة  تستقطب 
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النراقي  السّيد مهدي بحر العلوم واملوىل حمّمد مهدي 
الشهرستايّن،  مهدي  والسّيد  الشيعة،  مستند  صاحب 
والسّيد  الرياض،  صاحب  الطباطبائّي  عيل  والسّيد 
العلامء،  رشيف  والشيخ  الطباطبائّي،  املجاهد  حمّمد 
الفصول،  صاحب  األصفهايّن  حسني  حمّمد  والشيخ 
واملوىل  الضوابط،  صاحب  القزوينّي  إبراهيم  والسّيد 
العلم،  أساطني  من  وغريهم  الربغايّن،  صالح  حمّمد 
وأعالم الطائفة.ينظر بالتفصيل: مدخل إىل علم الفقه، 
إعداد:مركز نون للتأليف والرتمجة )نرش مجعية املعارف 
-110 ص   ،)2010 1431هـ/  الثقافية،  اإلسالمية 

.112

الشعر ( 49) يف  احلسني  طاهر،  الصفار،حممد  من:  مقتبس 
احلسينية  للعتبة  الرسمي  املوقع  منشور عىل   / العاميل 

املقدسة 
http://imamhussain.org/karbala/23254 

)النجف ( 50) كربالء،  من  شعراء  هادي،  سلامن  الطعمة، 
1385هـ/1966م(،  اآلداب،  كلية  مطبعة  األرشف، 

ج1، ص16.

املصدر نفسه، ج1، ص15.( 51)

املصدر نفسه.( 52)

النجفي، ( 53) التربيزي  أمحد  بن  احلسني  عبد  األميني، 
حتقيق:  واألدب،  والسنة  الكتاب  يف  الغدير  موسوعة 
مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، ط3)قم، مؤسسة 
 ، دائرة املعارف اإلسالمية طبقًا ملذهب أهل البيت 

2005م(، ج11، ص 275.

الم�شادر والمراجع
اأوًل: الم�شادر الأولية:

األصفهاين، عبد اهلل بن املريزا عيسى بيك بن حممد صالح 
بيك )ت1130هـ/1718م(

الفضالء، )قم، مطبعة اخليام،  العلامء وحياض  ـ رياض 
1401هـ(.

الــكــاتــب  اهلل  عــبــد  بــن  مصطفى  خــلــيــفــة،  ــي  ــاج ح
)1067هـ/1657م(

عنى  والفنون،  الكتب  اسامي  عن  الظنون  كشف  ـ 
بتصحيحه: حممد رشف الدين وآخرون، )بريوت، 

دار إحياء الرتاث العريب، د.ت(.

احلر العاميل، حممد بن احلسن بن عيل بن حممد بن احلسني 
املشغري ))ت1104هـ/ 1693م(

أمحد  السيد  حتقيق:  عامل،  جبل  علامء  يف  اآلمل  أمل  ـ 
األداب،  مطبعة  األرشف،  )النجف  احلسيني، 

 .)1385

اخلوانساري، حممد باقر بن زين العابدين بن ايب القاسم 
املوسوي األصفهاين)ت1313هـ/1895م(

ـ روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات، )طهران، 
املطبعة احليدرية، 1390هـ(.

الطباطبائي، السيد عيل)ت1815/1231م( 

اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  ط1)قــم،  املسائل،  رياض  ـ 
 )1412

الكفعمي، تقي الدين إبراهيم بن عيل بن احلسن احلارثي 
العاميل )ت 905هـ/1500م(

املعروف  الباقية  ــامن  اإلي وجنة  الواقية  ــان  األم جنة  ـ 
األعلمي  مؤسسة  ط2)بـــــريوت،  بــاملــصــبــاح، 

للمطبوعات، 2003م(. 

ــن مقصود  ــن حمــمــد تــقــي ب ــاقــر ب ب املــجــلــيس، حمــمــد 
عيل)ت1111هـ/1699م(
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ـ بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، حتقيق: 
عبد الرحيم الرباين الشريازي وآخرون، )بريوت، 

دار احياء الرتاث العريب، 1403هـ/1983م(. 

العباس أمحد بن حممد بن أمحد  أبو  الدين  املقري، لسان 
بن حييى التلمساين )ت 1041هـ/1631م(.

ـ نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها 
حواشيه:  وضبط  حققه  اخلطيب،  بن  الدين  لسان 
املكتبة  )القاهرة،  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد 

التجارية الكربى، 1949م(. 

مكرم  بن  حممد  الفضل  أبو  الدين  مجال  منظور،  أبن 
)ت  ــرصي  امل األفريقي  ــصــاري  األن منظور  بــن 

711هـ/1311م(

ـ لسان العرب، حققه وعلق عليه ووضع حواشيه: عامر 
إبراهيم،  خليل  املنعم  عبد  مراجعة:  حيدر،  أمحد 

)بريوت، مطبعة دار الكتب العلمية، 2005م(

ثانيًا: المراجع الثانوية:

الطهراين  بن حممد رضا  بن عيل  بزرك، حممد حمسن  آغا 
)ت 1389هـ/1970م(

ـ الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ط3 )بريوت، مطبعة دار 
األضواء، 1403هـ/1983م(

األمني، حمسن بن عبد الكريم بن عيل بن حممد احلسيني 
العاميل

حسن  عليه:  وعلق  واخرجه  حققه  الشيعة،  اعيان  ـ 
األمني، )بريوت، دار التعارف، 2000م(.

األميني، عبد احلسني بن أمحد التربيزي النجفي

حتقيق:  واألدب،  والسنة  الكتاب  يف  الغدير  موسوعة  ـ 

)قم،  ط3  اإلسالمية،  للدراسات  الغدير  مركز 
مؤسسة دائرة املعارف اإلسالمية طبقًا ملذهب أهل 

البيت ، 2005م(

التربيزي، عيل بن موسى بن حممد شفيع

ـ مرآة الكتب، حتقيق: حممد عيل احلائري، ط1)قم، مكتبة 
آية اهلل مرعيش العامة، 1414هـ(. 

السبحاين، جعفر

األضــواء،  دار  ــريوت،  )ب الفقهاء،  طبقات  موسوعة  ـ 
د.ت(

الزركيل، خري الدين

من  والنساء  الرجال  ألشهر  تراجم  قاموس  األعالم  ـ 
دار  )بريوت،  واملسترشقني،  واملستعربني  العرب 

العلم للماليني، 1986م(.

الشاهرودي، نور الدين

)1409كــربــالء  كربالء،  يف  العلمية  احلركة  تاريخ  ـ 
املقدسة، 1410هـ/1989م(.

الطربيس، حسني النوري )ت 1320هـ/1902م(

ـ خامتة مستدرك الوسائل، ط1 )قم، ال البيت  إلحياء 
الرتاث، 1412(. 

آل طعمة، سلامن

ـ معجم رجال الفكر واالدب يف كربالء، ط1)بريوت، 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  البيضاء  املحجة  دار 

1420هـ/1999م(

ـ شعراء من كربالء، )النجف األرشف، مطبعة األداب، 
1385هـ/1966م(.



اأثر علماء جبل عامل في كربالء "الكفعمي انموذجا"

80

آل طعمة، حممد حسن مصطفى الكليدار

ومراجعة:  ضبط  كربالء،  تاريخ  خمترص  احلسني  مدينة  ـ 
األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، ط1 )كربالء 
والبحوث،  للدراسات  كربالء  مركز  املقدسة، 

1437هـ/2016م(. 

ظاهر، سليامن

 الصادق اإلمام  مؤسسة  عامل،  جبل  قرى  معجم  ـ 
للبحوث يف تراث علامء جبل عامل ودار التعارف، 

بريوت، 2006م(،

القزويني، السيد احلسيني

 العرص ويل  مؤسسة  )قم،  اجلواد،  اإلمام  موسوعة  ـ 
للدراسات اإلسالمية، 1419(.

كحالة، عمر رضا

ـ معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية، )بريوت، 
مؤسسة الرسالة(.

املهاجر، جعفر

العريب،  املــؤرخ  دار  مطبعة  )بــريوت،  الشيعة،  أعالم  ـ 
2004م(.

مروة، عيل

الريس  )لندن، رياض  التشيع بني جبل عامل وإيران،  ـ 
للكتب والنرش، 1987م(.

نجف، حممد امني

اإلمام  إنتشارات  مطبعة  )قم،  اهلل،  رضــوان  يف  علامء  ـ 

احلسني ، 1430هـ/2009م(.

ثالثًا: البحوث

الرصاف، عيل زهري هاشم وحسن عيسى احلكيم

وأثره  الكفعمي  احلسن  بن  عيل  بن  إبراهيم  الشيخ  ـ 
اجلامعة،  اإلسالمية  الكلية  جملة  واألديب،  العلمي 

النجف األرشف، العدد 40، جملد 1

جغيل  كاظم  ويوسف  نصيف  الستار  عبد  العامري، 
الشمري

ـ املحقق الثاين عيل بن عبد العايل الكركي حياته ودوره 
الفكري خالل احلقبة الزمنية 868-940هـ، جملة 

العلوم اإلنسانية، كلية الرتبية

رابعًا:مواقع النترنت:

العاميل/ بحث  الشعر  الصفار، حممد طاهر، احلسني يف 
منشور عىل املوقع الرسمي للعتبة احلسينية املقدسة 

http://imamhussain.org/karbala/23254.

الطالقاين، السيد نبيل

ـ دراسات حول كربالء ودورها احلضاري وقائع الندوة 
العلمية التي عقدت يف لندن بتاريخ 3/31-30/ 

 ،1996
http://librarycatalog.bau.edu.lb/cgi-bin/koha/opac-de-

tail.pl?biblionumber=38100 .
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الملخ�ض 

هذا البحث عبارة عن حتقيق ودراسة ملخطوط الدنانري واملقادير وغريها ملريزا قايض بن كاشف الدين 
)ت 1089هـ(.

وهذا املخطوط قد قسمه املؤلف عىل اثني عرش بابا وثالثني فصال تناول فيها األوزان واملكاييل فضال 
عن النقود وقد تضمن املخطوط معلومات وافية ورشحا مفصال ينم عىل معرفة علمية واسعة وقدرة 

كبرية يف عرض املادة العلمية ومناقشة آراء الفقهاء والعلامء فيها.

واحلق أن حتقيق هذا املخطوط يسهم يف رفد مكتبة الدراسات االقتصادية اإلسالمية بإضافة جديدة؛ 
التي  االقتصادية  املسائل  العلامء يف  مميز آلراء  وقيمة وعرض  مهمة  معلومات  املخطوط من  ملا تضمنه 

تناوهلا.

 )15594( برقم  اإليراين  الشورى  جملس  مكتبة  يف  موجودة  أخرى  بنسخة  املخطوط  بمقابلة  قمنا 
فقه. وبعد ذلك قمنا بتخريج وإسناد ما ورد يف املخطوط من أحاديث أو آراء بإرجاعها إىل مصادرها 
األصلية، وقد إستعنا هلذا العمل بمجموعة كبرية من كتب احلديث والفقه وكتب الرجال التي أفادتنا يف 

توثيق املعلومات الواردة يف املخطوط.

الكلامت املفتاحية: الدنانري، الدرهم الرشعي، الدرهم الصرييف، املثقال الرشعي.
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Manuscript of a message in dinars, amounts, and others

Mirza Qadhi bin Kashif Al-Din

-A study and investigation - 

Prof. Dr.

 Rahim Ali Sayah Al-Jubouri

College of Basic Education - Al-Muthanna University 

Abstract 

This research is an investigation and study of the manuscript of dinars, amounts and 

others by Mirza Qadhi bin Kashif al-Din (1089 AH).

This manuscript has been divided by the author into twelve chapters and thirty 

paragraph, in which he dealt with weights and measures as well as money. The manuscript 

included adequate information and a detailed explanation that indicates extensive 

scientific knowledge and great ability in presenting scientific material and discussing 

the opinions of scholars and scientists in it.

Indeed, the realization of this manuscript contributes to supplementing the library 

of Islamic economic studies with a new addition. Because the manuscript contained 

important and valuable information and a distinguished presentation of the opinions of 

scholars on the economic issues that it dealt with.

We have compared the manuscript with another copy in the Iranian Shura Council 

Library No. (15594, jurisprudence.) After that, we extracted and attributed the narrations 

or opinions mentioned in the manuscript by referring them to their original sources, and 

we used for this work, a large group of books of hadith, jurisprudence and books of men 

that helped us document the information contained in the manuscript.

Key words: dinars, legal dirham, exchange dirham, legal Mithqal.



مخطوط ر�سالة في الدنانير والمقادير وغيرها ميرزا قا�سي بن كا�سف الدين)درا�سة وتحقيق(

84

المقدمة

ملخطوط  ودراسة  حتقيق  عن  عبارة  البحث  هذا 
كاشف  بن  قايض  ملريزا  وغريها  واملقادير  الدنانري 

الدين )ت بحدود 1075هـ(.

ومريزا قايض هو فقيه كبري من مدينة يزد، تدرج يف 
علومه حتى أحتل مكانة علمية أهلته أن يصبح شيخ 
اإلسالم، كام برع يف علوم أخرى مثل الطب والفلك 
املخطوط  هذا  حيتوي  املعرفة،  ميادين  من  وغريها 
معلومات قيمة، واحلق أنه دراسة مستفيضة ملوضوع 
األوزان واملكاييل فضال عن النقود، بذل فيه املؤلف 
جهدًا كبريًا يف عرض املادة العلمية وإستعراض آراء 
العلامء فيها واملقارنة بينها، ويف بعض األحيان يرجح 

رأيا عىل آخر.

قسم املؤلف املخطوط عىل أثني عرش بابا وثالثني 
متساوية  كلها  الفصول  أو  األبواب  تكن  ومل  فصاًل، 
باحلجم أو الطول نفسهام، وإِنام تباينت بعدد صفحاهتا 

تبعًا للموضوع الذي تناولته.

موجودة  أخرى  بنسخة  املخطوط  بمقابلة  قمنا 
 15594 برقم  ــراين  اإلي الشورى  جملس  مكتبة  يف 
فقه. بعد ذلك قمنا بتخريج ما ورد يف املخطوط من 
مصادرها  إىل  وإرجاعها  بإسنادها  آراء  أو  أحاديث 

األصلية.

وقد إستعنا هلذا العمل بمجموعة كبرية من كتب 
احلديث والفقه وكتب الرجال التي أفادتنا يف توثيق 

املعلومات الواردة يف هذا املخطوط.

هو  إنــام  املخطوط،  هــذا  حتقيق  من  اهلــدف  كــان 
يمثله  ملا  اإلسالمي؛  األقتصاد  حلقل  معرفية  إضافة 
من قيمة علمية وما حيتويه من معلومات قيمة يف هذا 
حياة  متس  التي  االقتصاد  جوانب  من  املهم  اجلانب 

الفرد املسلم.

ويف اخلتام نسأل اهلل التوفيق والسداد.

ميرزا قا�شي بن كا�شف الدين
اأ�شمه ون�شبه:

اليزدي  حممد  الدين  كاشف  بن  قــايض  ــريزا  م
العلامء)2(  ــاض  ري صاحب  ــره  ذك األردكـــــاين)1(، 
كاشف  ــريزا  األم بن  حممد  الدين  قايض  باألمريزا 
الدين حممد األردكاين اليزدي.واملشهور مريزا قايض 

بن كاشف الدين حممد.
ولدته:

تناولت  التي  املصادر  أن  إىل  اإلشــارة  من  البد 
لدينا  املتوفرة  املعلومات  فإن  لذا  جدا؛  قليلة  حياته 
قليلة، وال تكفي ألن نبسط القول يف جوانب حياته 

كلها.

أنه  الشيعة)3(  أعالم  طبقات  كتاب  صاحب  ذكر 
ولد سنة )1001هـ(، وهذا أيضا ما أثبته حمقق كتاب 

التحفة الرضوية)4(.

خالل  ولكن من  مكان والدته،  املصادر  تذكر  مل 
نسبته اىل يزد)5( نستطيع القول أنه ولد يف مدينة يزيد، 
وما يؤيد قولنا أنه اشتهر بنزيل مشهد)6(؛ مما يعني أنه 
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َثّم ترجيح نسبته إىل يزد  ليس من أبناء مشهد، ومن 
مكانا للوالدة.

عندما  املؤرخني  بعض  أن  أيضا  رأينا  يؤيد  ومما 
يتحدثون عن براعته يف الرياضيات يذكرون أهنا ميزة 
يمتاز هبا أكثر أهل يزد وأردكان)7(، لذا نقول ونحن 

مطمئنون إن مولده كان يف يزد.
وفاته:

لوفاته،  تاريخ دقيق  الروايات يف حتديد  أختلفت 
لوفاته  تارخيني  الرضوية  التحفة  حمقق  ذكر  حني  يف 
والثاين )1075هـــ()8(، وذكر  أحدمها )1074هـــ(، 
)1075هــــ(  سنة  تــويف  قــايض  ــريزا  م أن  احلسيني 
بحسب ما سجله بعض مفهريس املخطوطات، لكنه 
رباعية  وجدت  "لكني  بقوله:  التاريخ  هبذا  يشكك 
قريبا  املكتوبة  الطبية  رسائله  من  جمموعة  عىل  كتبت 
من عرصه تؤرخ وفاته بسنة 1089هـــ")9(. وهو ما 

إعتمدناه.
اأ�شرته:

عاش مريزا قايض يف أرسة علمية، فأبوه كان من 
العلامء الذين برعوا يف الطب والرياضيات، كام كان 

إلخوته صوالت يف ميادين العلم واملعرفة.

قايض  مريزا  فيها  ولد  التي  البيئة  أن  عن  فضاًل 
وكانت  واملعرفة،  العلم  حب  إىل  متيل  بيئة  كانت 
مشهورة بحب أهلها لعلم الرياضيات، وقد أشار إىل 
ذلك صاحب رياض العلامء بقوله: "إن أكثر أهل يزد 
سليقة  وقبلها  األزمنة  تلك  يف  هلم  كان  قد  وأردكان 

قريبة بعلم الريايض")10(.
والده:

عرف  األردكـــاين  اليزدي  حممد  الدين  كاشف 
العلامء  من  كان  مشهد)11(  نزيل  كاشف،  باحلكيم 

املاهرين، والسيام يف الطب والرياضيات)12(.

بالربع  العمل  يف  فارسية  رسالة  مؤلفاته  ومن 
يف  شاهدها  وأنه  األفندي)13(  ذكرها  وقد  املجيب، 
الربع  بلدة هرات)14(، ومن مؤلفاته األخرى رسالة 

الصائب يف األعامل األسطرالبية)15(.
اإخوته:

إبراهيم األردكاين. 1

إبراهيم بن كاشف الدين حممد اليزدي املجاز من 
العالمة حممد تقي املجليس)16(.

حسام الدين األردكاين. 2

حسام الدين بن كاشف الدين حممد كتب بخطه 
)الدالئل الربهانية( و)اخلرائج( وصححها)17(.

ريض الدين حممد. 3

ريض الدين حممد بن كاشف الدين، وهو طبيب 
كوالده هاجر اىل اهلند،وله كتاٌب يف الرتياق)18(.

اأبناؤه:

نصري  حممد  وهو  له،  واحدًا  أبنًا  املصادر  ذكرت 
األردكاين نزيل مشهد، له من الكتب )حتفة سليامنية 
عباسية( يف رشح الرسالة الذهبية الرضوية يف العلوم 

الطبية بالفارسية)19(.
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مكانته العلمية:

مكنته  مرموقة  علمية  بمكانة  قايض  مريزا  متتع 
من أن يعتيل منصب شيخ اإلسالم بأصبهان، وصفه 
بأصبهان"،  اإلســالم  "شيخ  بقوله:  األفــنــدي)20( 
يف  العالمة  املحقق  "املدقق  الكنتوري)21(:  ووصفه 
عرصه الفريد يف دهره مريزا قايض بن كاشف الدين 

حممد اليزدي".

وذكره آخر)22( بقوله: "حمقق جليل، وعامل كبري، 
وفيلسوف عارف بالعلوم العقلية". 

ومل يقترص مريزا قايض يف ميدان املعرفة عىل العلوم 
والرياضيات)23(،  الطب  يف  برع  بل  فقط،  الرشعية 
شيخ  منصب  إليه  أسند  فقد  العلمية  ملكانته  ونظرا 
سنة  إىل  املنصب  هذا  يف  وبقي  بأصبهان،  اإلســالم 

)1055هـ( حيث عزل يف هذا العام)24(.
�شيوخه:

وشيوخه  أساتذته  عن  بالكثري  املصادر  تسعفنا  مل 
الذين تتلمذ عىل يدهيم وهنل منهم علومه ومعارفه، 
أهم  من  أثنني  لنا  ذكــرت  املصادر  أن  حسبنا  لكن 

العلامء الذين تتلمذ عىل يدهيم ومها:

الشيخ هباء الدين العاميل)ت1030هـ(. 1

حسني  الدين  عز  بن  حممد  العاميل  الدين  هباء 
بعلبك  مــوالــيــد  مــن  ــي،  ــارث احل الصمد  عبد  بــن 
)1030هـــ()25(،  سنة  وفاته  وكانت  سنة)952هـ(، 
درس عنده العلوم الرشعية، وقد وصفه مريزا قايض 

بأنه جمتهد)26(.

عامد الدين حممود الطبيب. 2

يف  املصادر  تسعفنا  ومل  الطب،  يف  أستاذه  كان 
احلصول عىل ترمجة وافية له غري ما ذكره الفضيل يف 

التحفة الرضوية)27(.
تالميذه:

مل تسعفنا أيضًا املصادر بالكثري عن تالمذته، فلم 
نتوصل إاّل إىل أثنني من تالمذته ومها:

حممد تقي بن حممد رضا الرازي صاحب الرسالة . 1
النوروزية والرسالة الكبيسة)28(.

حممد سعيد املازندراين)ت 1116هـ(.. 2

املــوىل  بــن  )أرشف(  ب  املختص  سعيد  حممد 
العالمة حممد تقي  حممد صالح بن أمحد، وهو سبط 

املجليس)29(.
موؤلفاته:

والرسائل  الكتب  من  الكثري  قايض  مريزا  ألف 
غزارة  عىل  داللة  واملعرفة،  العلم  صنوف  خمتلف  يف 
باللغة  كانت  مؤلفاته  ومعظم  معرفته،  وسعة  علم 
إليه  أشار  ما  أهم  هنا  ندرج  أن  ويمكن  الفارسية، 

العلامء من مؤلفاته:

التحفة الرضوية يف رشح الصحيفة السجادية. . 1

حتفة عباسية يف علم اهليئة)30(.. 2

حتفة حممدية)31(.. 3

تعاليق تتعلق بكلمة التوحيد)32(.. 4

كشاف احلقائق يف رشح أصول الكايف)33(.. 5

الرسائل العقودية)34(.. 6
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حاشية عىل اإلشارات)35(.. 7
املعروف . 8 العود  جيني  جوب  أحوال  يف  رسالة 

وخواصه ومنافعه)36(.

حاشية عىل جتريد االعتقاد)37(.. 9

الدروس الفلكية)38(.. 10

11 ..)39(رسالة يف مولد النبي

رسالة يف الدماغ وحقيقته وآثاره)40(.. 12

حمقق  ذكرها  التي  املؤلفات  من  الكثري  وهناك 
التحفة الرضوية والتي يمكن الرجوع إليها)41(.

ر�شالة في المقادير ال�شرعية

يف  ذكرها  ورد  وقــد  التحقيق،  موضوع  وهــي 
صاحب  ذكر  فقد  التارخيية،  املصنفات  من  جمموعة 
الرسالة  هذه  واألســتــار)42(  احلجب  كشف  كتاب 
األوزان  يف  "رسالة  بقوله:  قايض  للمريزا  ونسبها 
الرشعية للمدقق املحقق العالمة يف عرصه الفريد يف 

دهره مريزا قايض بن كاشف الدين".

وذكرها صاحب الذريعة بعنوان )ميزان املقادير( 
اليزدي)43(،  حممد  الدين  كاشف  بن  قايض  للمريزا 
ضمن  من  الرضوية  التحفة  كتاب  حمقق  وعدها 
يف  )رسالة  بعنوان  وذكرها  قايض،  مريزا  مؤلفات 

املقادير الرشعية واملوازين الطبية()44(.

وثالثني  بابًا  عرش  أثني  عىل  مرتبة  الرسالة  وهذه 
فصاًل، وهو ما أشار إليه من أطلع عليها أيضًا، فقد 
قائاًل:  وإستطرد  ذلك،  الطهراين)45(  أغابزرك  ذكر 
يف  آل خرسان  السادة  أوقاف  يف  منها  نسخًا  "رأيت 

رمضان  شهر  خامس  األحد  يوم  منه  فرغ  النجف، 
سنة 1031هـ"، وكذلك ذكر حمقق التحفة الرضوية 

وجود نسخ منه يف عدة مكتبات)46(.

إن ورود هذه الرسالة عند هؤالء املؤلفني جيعلنا 
مطمئنني من نسبتها للمريزا قايض بن كاشف الدين.

كام أنني أود أن أقول هنا إنه بعد التحري والسؤال 
من ذوي اخلربة واالختصاص، وبعد البحث يف شبكة 
االنرتنت مل أعثر عىل نسخة حمققة من هذه الرسالة، 
لذا رشعت بعد التوكل عىل اهلل تعاىل أن أحقق هذه 
اجتهدت  أين  فحسبي  ذلك  غري  ظهر  وإن  الرسالة، 
بالتحري والسؤال، ونسال اهلل تعاىل التوفيق وحسن 

املآل.
مقدمات التحقيق

العتبة  مكتبة  يف  موجودة  أيدينا  بني  التي  الرسالة 
 ،132 1/17372ـــ  برقم  للمخطوطات  العباسية 
كام  منها،  بنسخة  بتزويدي  مشكورة  املكتبة  وقامت 
مكتبة  يف  موجودة  أخــرى  نسخة  عىل  حصلت  أين 

جملس الشورى اإليراين برقم )15594/ فقه(.

خمطوطة  إعتمدنا  املخطوطتني  يف  التدقيق  وبعد 
من  وصف  يف  جاء  ملا  مطابقة  ألهنا  العباسية؛  العتبة 
وثالثني  بابا  عرش  أثنتي  من  تتكون  بأهنا  شاهدها 
فصاًل، يف حني خلت النسخة األخرى من عنوانات 

الفصول واألبواب.

وال بد من أن أنوه هنا إىل أن النسخة املوجودة يف 
واملقادير  )الدنانري  عنوان  محلت  قد  العباسية  العتبة 
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واحلق  الناسخ،  وضع  من  يكون  ولعله  وغريها(، 
أين إلتزمت بالعنوان املوجود عىل النسخة، ومل أغريه 
األوزان  يف  رسالة  بأسم  إشتهرت  أهنا  من  بالرغم 
عنوان  األخــرى  النسخة  محلت  حني  يف  الرشعية، 
ولعل  والدينار(،  والدرهم  الرطل  بيان  يف  )كتاب 

ذلك كام أسلفنا من وضع الناسخ ليس إاّل.
و�شف المخطوطة

العتبة  مكتبة  يف  املــوجــودة  املخطوطة  نسخة 
العباسية للمخطوطات تتألف من تسعة اوراق حتمل 
عنوان )الدنانري واملقادير وغريها(، وال يوجد عليها 
خالل  من  ولكن  الناسخ،  أسم  وال  النسخ  تاريخ 
الطهراين  أغابزرك  ذكر  عليها  أطلعنا  التي  املصادر 
أن املؤلف فرغ من تأليف هذه الرسالة يف يوم األحد 

خامس شهر رمضان سنة 1031هـ)47(.

)الفاريس(،  التعليق  بخط  الرسالة  هذه  وكتبت 
يف  توجد  أنه  كام  الصعوبة،  من  نوع  فيه  خط  وهو 
املخطوطة بعض الكلامت املفقودة والتي أرشنا إليها 
يف اهلامش، وتوجد أيضًا عليها بعض التعليقات، أو 

اإلستدراكات يف احلوايش أرشنا إليها يف اهلامش.
منهجنا في التحقيق

قمنا بمقابلة النسختني ببعضهم، فكانت النسخة 
وثالثني  بابا  عرش  أثني  عىل  مقسمة  اعتمدناها  التي 
من  الشورى  جملس  نسخة  خلت  حني  يف  فصاًل، 
العنوانات، كام أهنا احتوت أحاديث أكثر من النسخة 
من  مدة  بعد  كتبت  أهنا  عىل  يدل  مما  إعتمدناه  التي 

كتابة النسخة األوىل.

بإعادة كتابته  النص قمنا  التأكد من سالمة  وبعد 
بداية  حيث  من  احلديثة،  الكتابة  قواعد  يالئم  بام 
ما  وتعريف  والنقاط،  الفواصل  ووضع  الفقرات، 
وأيضًا  واألماكن،  األعالم  أسامء  من  تعريفه  أمكن 
ما حيتاج إىل تعريف من املصطلحات التي وردت يف 
الرسالة، وذلك بالرجوع إىل املعاجم اللغوية وكتب 

الرجال والبلدان.
مقدمة تاريخية

وردت لفظة املكاييل واألوزان يف مواضع كثرية 
من القرآن الكريم داللة عىل أمهيتها الكبرية يف حياة 
املبارش  وإلرتباطها  واألقتصادية،  اإلجتامعية  األمة 
تصفحنا  ما  فإذا  واملعيشية،  العبادية  املسلمني  بحياة 
القرآن الكريم وجدناه يؤكد اإليفاء بالكيل والوزن 
تأكيدًا بالغًا بوصفهام جزءا من العدل الذي ينشده اهلل 

تعاىل لإلنسان يف تعامالته اليومية يف هذه احلياة.

ومن هذه النصوص ما ورد يف اآلية الكريمة: 

َحتَّٰى  َأْحَسُن  ِهَي  بِالَّتِي  إاِلَّ  اْلَيتِيِم  َماَل  َتْقَرُبوا  َواَل 

ُه  َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َوامْلِيَزاَن بِاْلِقْسِط اَل ُنَكلُِّف َنْفًسا  َيْبُلَغ َأُشدَّ

إاِلَّ ُوْسَعَهاَوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبٰى َوبَِعْهِد اللَِّ 

وقوله   ،)48( ُرونَ َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ بِِه  اُكْم  َوصَّ لُِكْم  َذٰ َأْوُفوا  

تعاىل: َوإىَِلٰ َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّ 
ُه َواَل َتنُْقُصوا امْلِْكَياَل َوامْلِيَزاَن إيِنِّ َأَراُكْم  َما َلُكْم ِمْن إَِلٍٰه َغرْيُ

يٍط)49(، وقوله  بَِخرْيٍ َوإيِنِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم حُمِ

ُل َبِعرٍي  تعاىل: َقاُلوا َنْفِقُد ُصَواَع امْلَلِِك َوملَِْن َجاَء بِِه ِحْ
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َوَأَنا بِِه َزِعيٌم)50(، كام ورد ذكر الوزن بقوله تعاىل: 
قُّ َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزينُُه َفُأوَلٰئَِك ُهُم  َواْلَوْزُن َيْوَمئٍِذ احْلَ
َوإىَِلٰ  تعاىل:  قال  آخر  موضع  ويف   )51(امْلُْفلُِحوَن
َلُكْم  َما  اللََّ  اْعُبُدوا  َقْوِم  َيا  َقاَل  ُشَعْيًبا  َأَخاُهْم  َمْدَيَن 
ُكْم َفَأْوُفوا اْلَكْيَل  ُه َقْد َجاَءْتُكْم َبيِّنٌَة ِمْن َربِّ ِمْن إَِلٍٰه َغرْيُ
ُتْفِسُدوا  َواَل  َأْشَياَءُهْم  النَّاَس  َتْبَخُسوا  َواَل  َوامْلِيَزاَن 
ُكنُْتْم  إِْن  َلُكْم  َخرْيٌ  لُِكْم  َذٰ إِْصَاِحَها  َبْعَد  اأْلَْرِض  ِف 

.)52(ُمْؤِمننَِي

الكيل  أمهية  يؤكد  ما  النبوية  السنة  يف  وورد 
يف  ورد  فقد  للمسلمني،  العامة  احلياة  يف  ــوزن  وال
األثر عن رسول اهلل  قوله: »كيلوا طعامكم يبارك 
طعامًا  إبتاع  »من  قال:  أنه    عنه  وورد  لكم«)53(، 

فال يبعه حتى يكتاله«)54(.

قدم  )ملــا  قوله:  عباس  بن  اهلل  عبد  عن  وورد 
فأنزل  الناس كيال،  املدينة كانوا من أخبث   النبي
اهلل سبحانه: »ويل للمطففني«، فأحسنوا الكيل بعد 
أنا  )جلبت  قال:  قيس  بن  سويد  وعن  ــك()55(،  ذل
 اهلل رسول  فأتانا  هجر،  من  بزا  العبدي  وخمرقة 
ونحن بمنى ووازن، يزن باآلجر فإشرتى منا رساويل 

فقال للوازن: »زن وأرجح«()56(.

لقد سعت الرشيعة الغراء إىل حفظ أموال الناس، 
الدماء،  كحرمة  وجعلتها  بالباطل،  أكلها  وحتريم 
إذ  وامليزان؛  املكيال  يف  والتطفيف  الغش  عن  فنهت 
ِف  َتْطَغْوا  َالَّ  امْلِيَزاَن  َوَوَضــَع  َرَفَعَها  اَمَء  َوالسَّ تعاىل:  قال 
 ،)57(امْلِيَزاَن وا  ِسُ ُتْ َواَل  بِاْلِقْسِط  اْلــَوْزَن  َوَأِقيُموا  امْلِيَزاِن 

بقوله  شديد،  بعقاب  املطففني  وعد  آخر  جانب  من 
اْكَتاُلوا  إَِذا  الَِّذيَن  ِفنَي  لِْلُمَطفِّ َوْيٌل  وتعاىل:  سبحانه 
َوَزُنــوُهــْم  َأْو  َكاُلوُهْم  َوإَِذا  َيْسَتْوُفوَن  النَّاِس  َعــىَل 

.)58(وَن خُيِْسُ

ويف بواكري الدولة اإلسالمية وجدنا أهتاممًا بالغًا 
بموضوع املكاييل واملوازين، وسعت إىل إقامة نظام 
املكاييل  توحيد  فحاولت  ومستقر،  ثابت  إقتصادي 
عالقة  من  له  ملِا  هلا؛  ثابتة  أسس  ووضع  واألوزان، 
األقتصادية  وتعامالته  العبادية،  الفرد  بواجبات 
  اهلل  رسول  عن  ورد  الصدد  هذا  ويف  واملعاشية، 
قوله: »املكياُل مكياُل أهِل املدينة، والوزُن وزُن أهِل 

مكة«)59(.

إىل  املكيال  يف  الرجوع  إىل  يرشد  احلديث  فهذا 
وثامر،  زروع  أصحاب  ألهنم  املدينة؛  أهل  مكيال 
فهم أعلم بأحوال املكاييل من غريهم، ويف الوزن إىل 
وزن الدرهم والدينار عند أهل مكة؛ ألهنم أصحاب 
يكون  فبهذا  وأضبط،  أدق  عندهم  فالوزن  جتارات، 
توحيد  قاعدة  أساس  قد وضع    الكريم  الرسول 
 املكاييل واألوزان)60(، ومن هنا نرى أن الرسول
قد أقر هذه املكاييل واألوزان، وأضفى عليها الصفة 
الرشعية، واعتمدها ألداء ما وجب عىل املسلمني من 

عبادات ومعامالت.

جيوز  »ال  بقوله:  الرفعة)61(  أبن  أشار  ذلك  واىل 
وال  بنقص  والوزن  الكيل  من  الرشع  قرره  ما  تغيري 
زيادة«، معلاًل ذلك بالقول: »إن اهلل تعاىل عّلق بكلٍّ 
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ويف  وغريها،  الزكاة  يف  أحكامًا  والــوزن  الكيل  من 
إذ  به الرشع من ذلك؛  ملا ورد  جتويز تغيريها تعطيل 
صورة  يعرف  مل  من  إليه  هيتدي  ال  جمهوال  به  يصري 
احلال، فإذا بقي ذلك بحاله عىل الوضع الذي تقرر يف 
صدر اإلسالم بقيت نصب الرشع معلومة وأحكامه 
مل  ومن  األول  اإلصطالح  عرف  من  يعرفها  حمررة 

يعرفه«)62(.
المكاييل والأوزان في الدولة العربية الإ�شالمي

باملكاييل  قبله  ومــا  ــالم  اإلس يف  العرب  تعامل 
واألوزان، وكانت املكاييل كثرية، ويعد امُلد والصاع 
املكاييل  تقديرات  ترتبط  فبهام  املكاييل،  أساس هذه 

األخرى)63(.

»كانت  بقوله:  ذلك  إىل  البالذري)64(  أشار  وقد 
فأقرت  اإلسالم  فدخل  اجلاهلية،  يف  أوزان  لقريش 
الفضة  تــزن  قريش  وكــانــت  عليه،  كانت  مــا  عــىل 
تسميه  بوزن  الذهب  وتزن  الدرهم،  تسميه  بوزن 
أوزان  سبعة  الدرهم  أوزان  من  عرشة  فكل  دينارًا، 
من الدنانري، فكان هلم وزن الشعرية وهو واحد من 
األوقية وزن  الدرهم، وكانت  هلم  الستني من وزن 
وكانت  درمها،  عرشين  وزن  والنش  درمها،  أربعني 
يتبايعون  فكانوا  دراهم،  مخسة  وزن  وهي  النواة  هلم 
بالترب عىل هذه األوزان، فلام قدم  مكة أقرهم عىل 

ذلك«.

التي  واألوزان  املكاييل  إىل  عبيد  أبو  أشار  فيام 
كان العرب يستعملوهنا يف اإلسالم، بقوله: »وجدنا 

والتابعني  وأصحابه    النبي  عن  نقلت  قد  اآلثار 
واملد  الصاع  املكاييل:  من  أصناف  بثامنية  بعدهم 
والفرق والقسط واملدي واملحتوم والقفيز واملكوك، 

إاّل أن أعظم ذلك يف املد والصاع«)65(.

أهم  ــاز  اإلجي من  بــيشء  نأخذ  أن  هنا  لنا  والبــد 
يف  املسلمون  إستعملها  التي  واملكاييل  األوزان 
حقوقهم  هبا  إرتبطت  والتي  اليومية  تعامالهتم 

وواجباهتم الرشعية.
اأول: الأوزان
تعريف الوزن

مثله  بيشء  يشء  ثقل  والــوزن  معروف،  امليزان: 
كأوزان الدراهم، ويقال وزن اليشء إذا قدره، ووزن 

ثمر النخل إذا خرصه)66(.

عرف  فــإذا  الكيل،  أصــل  ــوزن  ال وإصطالحًا: 
»وبدأنا  الرفعة)67(:  أبن  قال  الكيل،  عرف  الــوزن 

بامليزان ألنه إذا ُعرف ُيعرف حال الكيل«. 

الدرهم. 1

معلومة  الفضة  مسكوكات  من  نقدية  وحدة  هو 
عن  عربت  أعجمية  كلمة  الدرهم  وأصل  الــوزن، 

اليونانية وهي كلمة )الدرامخا()68(.

وقال السبتي)69(: »الدرهم أسم عريب...، وهو 
يف اللسان العريب أسم ملقدار من الوزن يسري«.

وهذا هو الدرهم النقدي الذي خيتلف عن درهم 
العرب،  لدى  املعتمدة  القياس  وحدة  أي  الــوزن، 
فالدرهم  الذهب،  من  مثاقيل  سبعة  يساوي  والذي 
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من  غراما  يساوي)2/975(  النقد  لوزن  الرشعي 
لدرهم  الرشعي  ــوزن  ال يساوي  حني  يف  الفضة، 
الكيل )3/17( غراما من الفضة)70(، وذكر الدكتور 
التوصل  تم  كام  الرشعي  الدرهم  أن  اجللييل)71( 
املوصوف  الشعري  حبات  بوزن  الرشعية  بالطريقة 
ويعادل  اخلالصة،  الفضة  من  غراما   )2/954( هو 

)7/10( من املثقال الرشعي.

أي إن الدرهم والدينار )املثقال( وزنني للبضاعة 
استعمال  اللذين  والدينار  الــدرهــم  عن  خيتلفان 

وحدات للنقد)72(.

الدينار. 2

فاريس معرب وأصله دّنار)73(، وهو أسم للقطعة 
والدينار  باملثقال،  املقدرة  املرضوبة  الذهب  من 
هو  باإلتفاق  والدينار  الــذهــب)74(،  من  مثقال  هو 

)4/25( جراما من الذهب)75(.

النش. 3

النصف من كل يشء،  النش - لغة - يطلق عىل 
درمها،  عرشون  »النش  الصحاح:  يف  اجلوهري  قال 
درمها  األربعني  يسمون  ألهنم  األوقية؛  نصف  وهو 

أوقية، ويسمون العرشين نشا)76(.

مخسة  وزن  وقيل  الذهب،  من  نواة  وزن  والنش 
أربعون  واألوقــيــة  أوقــيــة،  ربــع  هو  وقيل  دراهـــم، 

درمها)77(.

تعامالهتم  يف  الــوزن  هذا  العرب  إستعمل  وقد 
سألت  عائشة  السيدة  أن  ذلك  يف  ورد  فقد  اليومية، 

عن صداق النبي  ألزواجه، فقالت: »كان صداقه 
أتــدري  قالت:  ونشا،  أوقية  عرش  ثنتي  ألزواجــه 
أوقية،  نصف  قــالــت:   ال،  قلت:  قــال  النش؟  ما 
  اهلل  رسول  صداق  فهذا  درهــم،  مخسامئة  فتلك 

ألزواجه«)78(.

القرياط. 4

اختلفت  وقد  الدينار،  أجزاء  من  جزء  القرياط: 
نصف  الــقــرياط  فقيل:  ــره)79(،  ــقــدي ت يف  املــذاهــب 
بقوله:  القرياط  منظور)81(  ابــن  وذكــر  دانـــق)80(، 
دانق...،  نصف  وهو  معروف،  الوزن  من  »القرياط 
والقرياط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عرشة 

يف أكثر البالد«.

النواة. 5

نوى  ومجعها  الثمرة،  عجمة  األصــل  يف  النواة 
ونويات، وهي أسم لوزن عريب يزن مخس دراهم)82(، 
وقيل: النواة من العدد عرشون، وقيل: عرشة، وقيل: 

هي األوقية من الذهب، وقيل: أربعة دنانري)83(.
الأوقية

سبعة  زنة  الياء  وتشديد  اهلمزة  بضم  األوقية: 
كانت  التي  املوازين  أشهر  من  واألوقية  مثاقيل)84(، 
أن  عىل  العلامء  أمجع  وقد  العربية،  اجلزيرة  يف  سائدة 

األوقية تساوي أربعني درمها)85(.
ثانيا: المكاييل

الكيل: كال الرب يكيل كيال، والرب مكيل، واملكيال 
حديدا  به  يكال  ما  كل  هو  فاملكيال  به)86(،  يكال  ما 



مخطوط ر�سالة في الدنانير والمقادير وغيرها ميرزا قا�سي بن كا�سف الدين)درا�سة وتحقيق(

92

كان أو خشبا)87(.

األشياء  تقدير  هو  فالكيل  اإلصطالح:  يف  أما 
بحجومها)88(. 

امَلدُّ. 1

قدر  وهو  صــاع،  ربع  وهو  املكاييل  من  رضب 
احلجاز،  أهل  عند  وثلث  رطل  وهو   ، النبي  ُمد 
أمداد،  أربعة  والصاع  العراق،  أهل  عند  ورطــالن 
أقل  ألنه  به؛  قدر  وإنام  صاع،  ربع  األصل  يف  واملد 
ما كانوا يتصدقون به يف العادة، وقيل: إن أصل املد 

مقدر بأن يمد الرجل يديه فيمأل كفيه طعاما)89(.

رطل  أو  رطالن  املد  أن  الباحثني)90(  أحد  وذكر 
وثلث أو ملء كفي اإلنسان املعتدل إذا مألمها ومد 
فوجدته  ذلك  جربت  وقد  مدًا  سمي  وبه  هبام،  يده 

صحيحا.

الصاع. 2

وقال  أمــداد)91(،  أربعة  يسع  املدينة  مكيال ألهل 
أبو عبيد)92( كان صاع النبي  ثامنية أرطال، ومّده 
رطلني، وذكر ابن منظور)93( أن صاع النبي  الذي 

باملدينة أربعة أمداد بمدهم املعروف عندهم.

القسط

القسط  من  وأصله  صاع،  بنصف  يقدر  مكيال 
وواحد  أربعامئة  القسط  وقيل  النصيب)94(،  بمعنى 

وثامنون درمها)95(.

القفيز. 3

من املكاييل معروف وهو ثامنية مكاكييك عند أهل 
العراق، وهو من األرض قدره مائة وأربع وأربعون 
ذراعا)96(، وقيل: هو من املكاييل التي تفاوت الناس 

يف تقديرها ألختالف اإلصطالح فيها)97(.

الن�ض المحقق

الدنانير والمقادير وغيرها

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
حممد وآله الطاهرين، أما بعد هذه رسالة مشتملة عىل 
املقادير وأوزان الدنانري والدراهم واألرطال وكيفية 
الكر وغريه، وحمتوية عىل اثني)98( عرش بابا وثالثني 

فصال وخامتة.
الباب الأول: في كيفية الكر

بن  أمحــد  عن  الكايف  يف  ــالم)99(  اإلسـ ثقة  روى 
يعقوب  عن  أمحـــد)101(  بن  حممد  عن  ــس)100(  إدريـ
بن أيب عمري)103( عن بعض  يزيد)102( عن حممد  بن 
أصحابنا عن أيب عبد اهلل) )104 قال: »الكر من املاء 
احلديث  هذا  مثل  وروى  ــل«)105(،  رط ومائتا  ألف 
ركن  عن  وكذا  التهذيب)107(،  يف  الطائفة)106(  شيخ 

اإلسالم الشيخ املفيد)108(.

العراقي  هبام  املــراد  أن  يف  اخُتِلف  أنــه  وأعلم 
ومنه  األصحاب  أكثر  ذهب  األول  إىل  املــدين،  أم 
املرتى  إليه  ذهب  شاذٌّ  الثاين  وإىل  الشيخان)109(، 
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قدس روحه، واألول أرجح ليتقارب تقديره مع ما 
باألشبار،  إمتحانه  من  الصحيحة  األخبار  يف  ورد 
فيكون التحديد هبا حمموالً عىل املوافقة مع األرطال، 
عن  إيل  ُرِوي  قال:  عمري  أيب  بن  حممد  رواه  ما  وأما 
الكر  أن  اهلل:  عبد  أيب  إىل  مغرية)110(  أيب  بن  اهلل  عبد 
الكر  سئل  الــذي  يكون  أن  وحيتمل  رطــل،  ستامئة 
رطلني  يوازي  ما  أرطاهلم  عادة  الذي  البلد  من  كان 

بالبغدادي)111(.

الباب الثاني: في بيان �شاع النبي

قال الصدوق أبو جعفر حممد بن بابويه القمي يف 
كتاب الفقيه يف باب مقدار ماء الوضوء والغسل: قال 
أبو احلسن موسى بن جعفر: »الغسل صاع من ماء، 
والوضوء مد، وصاع النبي  مخسة أمداد، واملد وزن 
مائتني وثامنني درمها، والدرهم ستة دوانيق، والدانق 
وزن ست حبات، واحلبة وزن حبتني من شعري من 

أواسط احلب ال من صغاره وال من كباره«)112(.

مع  الواردة  األخبار  يف    بالنبي  وتقييده  أقول 
مواضع  يف  الطويس  أعني  الطائفة  شيخ  نقله  الزكاة 
وفيام  الفطرة)113(،  وزكــاة  احلبوب  زكاة  يف  عديدة 
احلوائج  صالة  يف  الكايف)114(  يف  اإلسالم  ثقة  رواه 
عن أيب عبد اهلل يف قوله: »تصدق يف يومك عىل ستني 

مسكينا، عىل كل مسكني صاع بصاع النبي«.

قال:    جعفر  أيب  عن  زرارة)115(.)116(  وقال 
كان رسول اهلل  يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، واملد 
ثقة  وهو  أرطــال)117(،  ستة  والصاع  ونصف،  رطل 

سامعة، قال: »سألته عن الذي جيزي من املاء للغسل، 
بمد،  وتوضأ  بصاع،    اهلل  رسول  اغتسل  فقال: 
املد قدر  أمداد، وكان  الصاع عىل عهده مخسة  وكان 
رطل وثالث أواق«)118(، هنا العبارة قوله  يف هذا 
اخلرب: الصاع مخسة أمداد، وتفسري املد برطل وثالثة 
برطل  فرس  ألنه  زرارة؛  رواه  الــذي  للخرب  مطابق 
مطابق  وذلك  أرطال  ستة  يكون  فالصاع  ونصف، 

هلذا القدر.
الباب الثالث: في ال�شاع الم�شهور

وهو املقصود عند إطالقه، وهذا قد يقدر بتسعة 
وبأربعة  باملدين،  أرطــال  وبستة  بالعراقي،  أرطــال 

أمداد. 
الباب الرابع: في بيان المد

ــاب أنـــه رطـــل وربـــع  ــحـ قـــال مــعــظــم األصـ
بالعراقي)119(، أي رطل ونصف باملدين، فالصاع عىل 
األول ثامنية أرطال، وعىل الثاين مخسة أرطال وثلث، 
ويدل عىل هذا روايات عديدة أرشنا إليها فيام سبق، 
وهذا املد هبذا املعنى غري ملا وقع يف رواية سليامن بن 
صح  سبق  كام  املد  هذا  ألن  ــروزي)120(؛  املـ حفص 
ونصف  درمهــا  وعرشين  وسبعة  بامئة  عنه  ناقص 

درهم.

البزنطي)121(:  نرص  أيب  بن  حممد  بن  أمحد  قال 
بأنه  التحرير)122(  يف  العالمة  ورده  وربع،  رطل  املد 
تعويل)123( عىل رواية ضعيفة، وأقول: هذا القول يف 
كثري من املواضع كنصاب زكاة احلبوب وزكاة الفطرة 
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مردود من وجه آخر، وهو يف األول أّن النصاب)124( 
ويف  األصل،  يف  حيصل  مل  وجوده  يتيقن  مل  فام  رشط 
الثاين أن األصل عدم وجود الزائد، ونقل العالمة يف 

التذكرة كذلك)125(.
طل العراقي الف�شل الخام�ض: في بيان الرَّ

مجهور  ذهـــب  ــكـــرس)126(  يـ وقـــد  ــراء  ــ ال بفتح 
بابويه يف كتاب  األصحاب)127( ومنهم الشيخ وأبن 
وثالثون  مائة  وزنه  أن  إىل  الفقيه)128(  حيرضه  ال  من 
درمها، ويدل الروايات السالفة عليه؛ إذ علم منه أن 
والعراقي  وتسعون،  ومخسة  مائة  املدين  الرطل  وزن 
وقد فرس  ما سبق،  مقداره  املدين، وكان  ثلثي  يكون 
احلبوب ويف  زكاة  التحرير)129( يف بحث  العالمة يف 
مائة  بأنه  العراقي  الرطل  املنتهى)130(  من  موضع 
وثامنية وعرشون درمها وأربعة أسباع درهم، فيكون 
تسعني مثقاالً رشعيًا، وزعموا أن هذا التفسري حمافظة 
عىل ما إشتهر بينهم من أن الرطل العراقي أثنتا)131( 
عرش أوقية، واألوقية كام سيجيء عرشة)132( دراهم 
ومخسة أسباع درهم، فيصري حاصل الرطل ما ذكره، 
والظاهر أنه قصد أيضا هبذا التفسري رعاية األحتياط، 
ويرد عىل هذا التفسري ما قلنا من عدم تيقن وصول 

الرشط من تيقن عدمه وخمالفة األحاديث املتقدمة.
الباب ال�شاد�ض: في بيان رطل المدني

مائة  مقداره  أن  املتقدمة  الروايات  من  علم  قد 
ومخسة وتسعون درمهًا.

الباب ال�شابع: في بيان الَو�ْشق

)الَوْسق()133( بفتح الواو وسكون السني يف اللغة 
إنه محل بعري،  بمعنى احلمل، ولذا قال اخلليل)134(: 

كام أن الوقر محل احلامر والبغل.

ويف الرشع ستون صاعًا يدل عليه ما رواه الشيخ يف 
الصحيح عن زرارة عن أيب جعفر)135(، وما رواه 
ثقة اإلسالم)136( عن سعيد بن سعد األشعري)137( 
عن أيب احلسن ، وروايات عديدة رأينا طيها عىل 

غريها أخرى إلستفاضتها.
الباب الثامن: في بيان اأول ن�شاب الغاّلت

التي  الروايات)138(  وهو مخسة أوسق، يدل عليه 
سلف ذكرها ملقدار الوسق مع روايات أخر أن)139( 
وهذا  رضحيــه،  اهلل  نــّور  الــطــويس)140(  الشيخ  كتب 
قليال  ُأنِقصت  إذا  حتى  تقريب،  ال  حتقيق  التقدير 
وجب الزكاة؛ ألن الوسق بإعتبار معناه اللغوي وهو 
احلمل يزيد وينقص كام زعمه بعض العامة، نظريها 
ال  الرشعي  التقدير  املعترب  ألن  الكر،  يف  زعموا  ما 

اللغوي كام قال العالمة يف التذكرة)141(.
الباب التا�شع: في بيان ن�شاب الذهب وما يجب 

فيه

أول  أن  عليهم  اهلل  رضوان  فقهائنا  عند  املشهور 
رشعيًا،  مثقاالً  أي  دينارا  عرشون  الذهب  نصاب 
أربعة  وثانيه  الدينار،  نصف  وهو  عرشه  ربع  وجيب 
وبإزدياده  األول،  يف  كام  فيه  والفريضة  دنانري)142(، 
عند  بالفضة  تقويمه  يعد  ال  دائــام،  الفريضة  تــزداد 
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التقرير يف أخبار أهل  علامئنا أمجع)143(؛ لوجود هذا 
العامة  بعض  اطالع  ولعدم  السالم،  عليهم  البيت 
مما  منها  واحــد  كل  عىل  ويــدل  هبا،  اعتربوه  عليها 
ذكرناه)144( ما رواه الشيخ يف الصحيح عن أمحد بن 
نصاب  أول  أن  بابويه  أبن  ونقل  نرص،  أيب  بن  حممد 
عن  رواه  بام  له  وأحتج  دينارا)145(،  أربعون  الذهب 
أربعني  من  أقل  وليس   ، اهلل  عبد  وأيب  جعفر  أيب 
يف  نقل  كام  ــرب)146(  اخل هذا  طريق  ويف  يشء،  مثقاال 

التهذيب واإلستبصار)147(.
الباب العا�شر: في بيان ن�شاب الف�شة وما يجب 

فيها

أربعون  وفيه  رشعي،  درهم  مائتا  النصاب  أول 
درمها)148(، وثانيه أربعون درمها، وفيه درهم)149(.

الباب الحادي ع�شر: في بيان الدرهم ال�شرعي

الدرهم  محل  عليه  جيب  إذا  دوانيق  ستة  وهــو 
زماهنم،  يف  تعارف  ما  وعىل  العصمة  أهل  أخبار  يف 
زمان  يف  الدرهم  قدر  أن  نقلوا  والعامة  واخلاصة 
أهل  مــن  كثري  نــص  وهبـــذا  ــا،  ــرن ذك مــا   األئمة
هبا  قطع  وقد  حبات  ثامنية)151(  والدانق  اللغة)150(، 

األصحاب.
البغلي  الدرهم  بيان  في  ع�شر:  الثاني  الباب 

والطبري والمثقال ال�شرعي.

واملنتهى)152(:  والتذكرة  التحرير  يف  العالمة  قال 
بغلية،  صنفني:  كانت  اإلســالم  صدر  يف  الدراهم 
كل  وطربية،  دوانيق،  ثامنية  درهم  كل  السود،  وهي 
درهم أربعة دوانيق)153(، فُجِمعا يف اإلسالم وُجِعال 

درمهني متساويني، كل درهم ستة دوانيق، فصار كل 
وكل  الذهب،  بمثقال  مثاقيل  سبعة  دراهــم  عرشة 
الذي  الدرهم  وهــو  ومخسه،  مثقال  نصف  درهــم 
الزكاة  نصاب  يف  الرشعية  املقادير    النبي  به  قدر 
والقطع ومقدار الديات واجلزية وغري ذلك، والدانق 

ثامنية)154( حبات من أوسط حب الشعري.

هذا متام ما أوردنا أن توشح املطلب األهم وهو 
توضيح املقادير.

الف�شل الأول: في قدر الط�شوج)155(

الدانق  ربع  به  ويــراد  ب،  معرَّ ]الطسوج[)156( 
املثقال  ــق  دان ربــع  به  ويقصد  يطلق  وقــد  مطلقا، 
الصرييف وهو األشهر، فيكون أربع شعريات، فيكون 
يطلق  وقد  شعريا،  عرش  ستة  سدسه  أو  محصة  بقدر 
ويراد به ربع دانق املثقال الرشعي، فيكون شعريتني 
يقسمون  احلساب  وبعض  شعريتني،  أسباع  وستة 
إىل ستة خــرادل)157(، وكل خردل  باألول  الطسوج 
إىل اثني عرش فلسا، وكل فلس إىل ست فتائل)158(، 
إىل  نقري  وكــل  نــقــريات)159(،  ستة  إىل  فتيلة  وكــل 
عرش  أثني  إىل  قمطري  وكل  قطمريات)160(،  ثامنية 
برشين  إىل  بالثاين  يقسمون  وبعضهم  ذّرات)161(، 
عىل  الطسوج  يطلقون  األطباء  من  وكثري  ونصف، 
ربع الدانق الدرهم الرشعي، حتى يستفاد من كالم 
بعضهم أن الطسوج إذا وقع مطلقًا يف كالمهم يراد به 
هذا، وكالم اجلوهري يف الصحاح)162( يف تفسري لغة 

املكيل مؤيد هذا.
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الف�شل الثاني: في قدر الحبة)163(

الشعري من أوسطه ال من صغاره وال  املراد حبة 
حفص  بن  رواية سليامن  يف  وقع  ما  وأما  كباره،  من 
املروزي من أن احلبة وزن حبتني الخ، فمع اإلغامض 
عن جهالة الراوي هو من خواص صاع النبي  ال 

يقاس عليه يف غريه.
الف�شل الثالث: في قدر القيراط)164(

أنه ثالث شعريات، وثالثة  الفقهاء  املشهور عند 
الرشعي،  املثقال  عرش  نصف  وهو  شعرية،  أسباع 
أعني نصف سبع الدرهم الرشعي، وبعضهم مّلا سها 
الرشعي  املثقال  يف  حممود  الدين  عامد  حكيم  وهو 
النسبة  من  بأمر  ترصحيه  مع  حبة  ستون  أنه  وزعم 
ثالث  القرياط  إن  قال:  الرشعي،  الدرهم  وبني  بينه 
حبات، واألطباء يريدون بالقرياط أربع شعريات كام 
ويقولون:  القانون)165(،  الرئيس يف  الشيخ  به  رصح 
إن الدرهم الرشعي أثنا عرش قرياطا وأربعة وعرشون 
طسوجا، فالقرياط  طسوجان، وهبذا رصح اجلوهري 
وقال  املكيل)167(،  لغة  تفسري  يف  الصحاح)166(  يف 
األخالطي أبن هبل يف املختار)168( أصل املقادير عند 
وحبة  الشعري  حبة  وهو  هبا  ويوزن  يقدر  مما  األطباء 
احلبة،  هي  عندهم  الشعري  فحبة  الشامي،  اخلرنوب 
إذا  الشعري  فحبة  القرياط،  عندهم  اخلرنوب  وحبة 
اخلرنوب)169(  حبة  منها  كان  مرات  أربع  ضوعف 

وهو القرياط)170(.

الف�شل الرابع: في قدر الحم�شة)171(

هو أربع شعريات، فيكون نصف الدانق الرشعي، 
من  واحدا  جزءا  أي  الصرييف،  املثقال  دانق  ربع  أي 
وهذا  الصرييف،  املثقال  أجــزاء  من  وعرشين  أربعة 
اشتهر بني العامة واخلاصة أن املثقال أربع وعرشون 

محصة.
الف�شل الخام�ض: في قدر الدانق

الدرهم  إىل  مضافا  أو  مفردًا  يستعملونه  ما  كثريًا 
أوسط  من  حبات  ثــامنــيــة)172(  به  ــرياد  ف الــرشعــي، 
األلسنة،  الذائع عىل  الشائع  الشعري، وهذا هو  حب 
باإلضافة  املذكور  الدرهم  إىل غري  مضافا  ويستعمل 
سدسه،  به  واملراد  كذا،  مثقال  دانق  يقال:  كام  إليه، 
فدانق املثقال الرشعي أحد عرش شعريا وثالثة أسباع 
شعري، ودانق املثقال الصرييف ستة عرش شعريًا وعىل 

هذا فقس.
الف�شل ال�شاد�ض: في قدر الدرهم الطبري

شعرياته  عدد  فيكون  مر،  كام  دوانيق  أربعة  هو 
البغيل،  الدرهم  نصف  وهو  شعرية،  وثالثني  اثنني 
وثلثا الرشعي، ومخسا املثقال الرشعي وثلث مخسه؛ 
شعريا  وعــرشون  سبعة  الرشعي  املثقال  مخيس  ألن 
شعريات  أربع  مخسه  وثلث  شعرية،  أسباع  وثالثة 
املثقال  ثلث  الدرهم  وهذا  شعرية،  أسباع  وأربعة 

الصرييف.
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الف�شل ال�شابع: في قدر الدرهم ال�شرعي

ثامنية  حباته  جمموع  فيكون  دوانــيــق،  ست  هو 
وأربعني حاصال من رضب الثامنية، أعني عدد احلبات 
هو  الدرهم  وهذا  الدوانيق،  عدد  أعني  الستة،  يف 
مقصود الفقهاء واألطباء إذا وقع مطلقا يف كالمهم، 
وهلذا  الفضة،  عىل  يطلق  الدرهم  يستعمل  ما  وأكثر 
مائتا  الفضة  نصاب  أول  يقولون:  األصحاب  نرى 
درهم من غري تقييد، وهذا الدرهم وسط بني الدرهم 
الطربي  ومثل  البغيل،  أرباع  ثالثة  والطربي،  البغيل 
املثقال  نصف  بقدر  الرشعي  الدرهم  وهذا  ونصفه، 
أربعة  الرشعي  املثقال  نصف  ألن  ومخسه؛  الرشعي 
وثالثون شعرية وسبعا شعرية، ومخسه ]ثالثة[)173(. 
عرش شعريا ومخسة أسباع شعرية، واملجموع يساوي 
ثامنية وأربعني شعرية، وهذا الدرهم مع ثالثة أسباعه 
مثقال رشعي، فنسبة أجزاء املثقال الرشعي إىل أجزاء 
الدرهم  السبعة، وهذا  الدرهم نسبة العرشة إىل  هذا 
كنسبة  إليه  نسبته  فيكون  الصرييف،  املثقال  نصف 
السبعة إىل أربعة عرش، وأكثر أطباء زماننا لعدم فرقهم 
من املثقال الرشعي الطبي والصرييف يظنون أن عرشة 
الدراهم سبعة مثقال صرييف، ولعمري إن بعض الظّن 
إثم، فتلّخص ما قلنا أن نسبة أجزاء الدرهم الرشعي 
إىل  السبعة  الرشعي كنسبة  املثقال  أجزاء  إىل  املذكور 
العرشة، وإىل أجزاء املثقال الصرييف كنسبة السبعة اىل 
أربعة عرش، ونسبة أجزاء املثقال الرشعي إىل الصرييف 
بقدر  الدرهم  وهذا  عرش،  أربعة  إىل  العرشة  كنسبة 
اخلبز  به  يوزن  الذي  الشاهي)174(  الدرهم  سدس 

وهذا  أصفهان)175(،  بلدة  يف  شاكلهام  وما  واللحم 
متعارفة  فضية  يجات)176(  بيسِّ ثالث  بقدر  الدرهم 
أي  املحمدي)177(،  مخس  والبيّسجية  الناس،  بني 
بقدر ثالثة أمخاس املحمدي املشهور يف زماننا هذا، 

واملحمدي مخسة أسداس املثقال الصرييف.
الف�شل الثامن: في قدر الدرهم البغلي

وستني  أربعا  شعرياته  فيكون  دوانيق،  ثامنية  هو 
ناقص  وهو  الثامنية،  يف  الثامنية  رضب  من  احلاصل 
أسباع  واربعة  شعريات  بأربعة  الرشعي  املثقال  عن 
شعرية، وعن املثقال الصرييف بقدر هذا الدرهم، فهو 
أي  أربعة،  بقدر  الرشعي  الدرهم  عىل  وزائد  ثلثاه، 
الدرهم ضعف  الرشعي، ويكون هذا  الدرهم  ثلث 
وثلثي  الرشعي  املثقال  أمخاس  أربعة  كان  الطربي، 

مخسة أمخاس.
الف�شل التا�شع: في قدر المثقال ال�شرعي

الــرشع،  أهــل  عند  بالدينار  يسمى  املثقال  هــذا 
يف  إستعامله  اشتهر  وإن  للنقدين،  عام  عرض  وهو 
الذهب بخالف األخري فهو خاص به، وهبذا املثقال 
والقطع  الذهب  كنصاب  الرشعية  الدنانري  يقدر 
بالدرهم  أن  وكام  واجلزية،  الديات  ومــقــدار)178( 
كنصاب  الرشعية  الدراهم  يقدر  املذكور  الرشعي 
الفضة ومقدار الديات)179( وغري ذلك، وحبات هذا 
شعرية،  أسباع  وأربعة  شعرية  وستون  ثامنية  املثقال 
مّر،  كام  أسباعه  وثالثة  الرشعي  الدرهم  وبقدر 
ونسبته إىل الدراهم مثل نصفه ومخسه، وكأهنم جربوا 
وزن  فكان  فوزنومها  الفضة،  من  ومثله  الذهب  من 
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الذهب؛ لزيادة ثقله زائد وزن الفضة بثالثة أسباعها، 
وإذا قدر مقدار واحد هبذا املثقال وبالدرهم الرشعي 
تكون نسبتهام بالعكس، أي يكون نسبة عدد الدراهم 
إذا  ألنه  السبعة؛  إىل  العرشة  كنسبة  املثاقيل  عدد  إىل 
كنسبة  املثقال  أجزاء  إىل  الدرهم  أجزاء  نسبة  كانت 
السبعة إىل العرشة كانت نسبة عدد الدراهم ال عدد 

املثقال بالعكس.

وهذا املثقال مخسة أسباع املثقال الصرييف، وضعفًا 
البغيل ونصف سبعه، وبقدر  الطربي وسبعه، ومثل 
أحد  سبعه  فإن  سبعه،  وثلثي  الشاهي  الدرهم  سبع 
ستة  سبعه  وثلثي  شعرية،  وسبع  شعرية  وأربعون 

وعرشون شعرية وثالثة أسباع شعرية.
الف�شل العا�شر: في قدر المثقال ال�شيرفي

املشهور بني عامة الناس هذا املثقال هو املستعمل 
عند  شاهبهام  وما  والفضة  الذهب  وزن  يف  املشهور 
الدرهم  ضعف  فالصياغة  والصيارفة،  السوقية 
املثقال  فيكون ستة وتسعني شعرية، وهذا  الرشعي، 
قد يفرس بأنه أربع وعرشون محصة، كل محصة أربع 
البغيل  مثل  وهو  واحــد،  واملعنى  مر  كام  شعريات 
ونصفه، وثالثة أمثال الطربي، ومثل املثقال، ووزنه 
الدرهم  ثلث  أعني  حممدي،  ومخس  حممدي  بقدر 

الشاهي.
الف�شل الحادي ع�شر: في قدر الرطل العراقي

املشهور أنه مائة وثالثون درمها رشعيا كام مر آنفا، 
فيكون إحدى وعرشين درمها شاهيا ]وثلثي درهم، 

فرس  وهلذا  رشعيا[)180(،  مثقاال  وتسعون  أحد  وهو 
وتسعون  أحد  بأنه  العراقي  الرطل  الفقهاء  بعض 
وسبعني  ثامنية  بقدر  يكون  ــه  ووزن رشعيا،  مثقاال 
التحرير)181(  يف  العالمة  فرسه  ما  عىل  وأما  حممديا، 
أسباع  وأربعة  درمها  وعرشون  وثامنية  مائة  أنه  من 
الغالت، وقد  املراد يف نصاب  أنه هو  درهم، وزعم 
شعرية  آالف  ستة  الرطل  فيكون  عليه،  يرد  ما  قلنا 
ومائة وإحدى وسبعني شعرية، وهو عىل هذا تسعون 
صريفيا  مثقاال  وستون  أربعة  أي  رشعيا،  مثقاال 
درمها  وعرشين  أحد  أعني  صــرييف،  مثقال  وُسبعا 
ولكون  ــم،  دره سبع  وثلثي  درهــم  وثلث  شاهيا 
التفاوت بني التفسريين بقدر مثقال رشعي، أي سبع 
املقدار  هذا  أضفنا  إذا  درهم،  وثلثي  شاهي  درهم 
إىل إحدى وعرشين درمها وثلث درهم وثلثي سبع 
درهم حصل ذلك الرطل بالتفسري األول، وهو أحد 

وعرشون درمها وثلثا درهم.
الف�شل الثاني ع�شر: في قدر الرطل الطبي)182(

عىل  األطباء  أكثر  كالم  من  ُيسَتفاد  ما  عىل  وهو 
التحرير، وهو  الرطل باملعنى الذي ذكره العالمة يف 
كالمهم  من  ُيسَتفاد  ما  عىل  لكن  أوقية،  عرش  اثنا 
الفاضل العالمة ُقطب سامء التحقيق يف رشح كليات 
وعرشون  مائة  سينا  ]بــن[)183(  عيل  أيب  من  القانون 
درمها، أي ستون مثقاال صريفيا، فهو أربعة وثامنون 

مثقاال  رشعيا.
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الف�شل الثالث ع�شر: في قدر الرطل المدني

ونصفه،  األول  باملعنى  العراقي  الرطل  مثل  هو 
أعني مائة ومخس)184( وتسعني درمها رشعيا، وعدد 
نصفها  بزيادة  العراقي  حبات  عدد  من  ُتعَلم  حباته 
صريفيًا  مثقاالً  وتسعون  سبعة  املدين  وهذا  عليها، 
درمها  وثالثني  أثنني  فيكون  صرييف،  مثقال  ونصف 
شاهيًا ونصف درهم، فهي مائة وسبعة عرش حممديا، 
رشعيًا  مثقاالً  وثالثون  وستة  مائة  الرطل  وهــذا 
العراقي  من  ُيعَلم  ذلــك)185(  كل  مثقال،  ونصف 

بإضافة النصف عليه.
الف�شل الرابع ع�شر:في قدر المن

ما  عىل  فيكون  الطبي)186(،  الرطل  ضعف  هو 
يستفاد من كالم العالمة)187( يف تفسري الرطل مائتني 
صريفيًا،  مثقاالً  وعرشون  مائة  بل  درمها،  وأربعني 
وأربعني  وأربعة  مائة  يعني  شاهيًا،  درمها  وأربعون 
وثامنية  مائة  الطبي  الرشعي  باملعنى  فوزنه  حممديا، 

وستون.
الف�شل الخام�ض ع�شر:في قدر الأُوِقّية

عند أهل الرشع األُوِقّية بضم اهلمزة وكرس القاف 
وتشديد الياء هي يف كالم من تقدمنا جاءت بمعنى 
أربعني درمهًا رشعيًا، أي عرشين مثقاالً صريفيًا)188(، 
نقل  املعنى  وهبذا  رشعيا،  مثقاال  وعرشين  وثامنية 
بعض أهل اللغة أنه ورد بعض األحاديث عند أهل 
يف  ثــراه  طاب  العالمة  كالم  من  والظاهر  الــرشع، 
مواضع من كتاب التذكرة أن العامة يّدعون اإلمجاع 

عىل أن األُوِقّية إذا وقعت يف احلديث يراد هبا أربعون 
درمها)189(، لكن فقهائنا رضوان اهلل عليهم أمجعني ال 
أرادوا ما تعارف بني  املعنى، وإنام  يريدون منها هذا 
أهل اللغة من أنه عرشة دراهم رشعية ومخسة أسباع 
مثقال  ونصف  مثاقيل  سبعة  أعني  رشعي،  درهم 
مثاقيل صريفية ومخسة أجزاء من  رشعي، أي مخسة 
أي  الصرييف،  املثقال  أجــزاء  من  جــزءًا  عرش  أربعة 
شعريات  وأربعة  درهم  أسباع  وسبعة  شاهي  درهم 
حممديات  ست  األُوِقّية  هذه  ومقدار  شعرية،  وسبعا 

وبيسجيات ختمينا.
عند  الأُوِقّية  قدر  في  ع�شر:  ال�شاد�ض  الف�شل 

الطباء

الظاهر من كالم أكثر األطباء أن املراد به ما يريد 
ُأوِقّية  عرشة  اثني  الرطل  وكذا  أيضًا،  اللغة  أهل  به 
يف  العالمة  ذكره  الذي  املعنى  عىل  وهو  املعنى،  هبذا 
يف  كام  املعنى  هبذا  رطالن  املن  وكذا  التحرير)190(: 
لكن  الصناعة)191(،  أهل  كتب  من  وغريها  الذخرية 
رشح  يف  العالمة  الفاضل  به  رصح  ما  عىل  األُوِقّية 
القانون)192( عرشة دراهم رشعية من غري كثري، أي 
رشعية،  مثاقيل  سبعة  فهو  صريفية،  مثاقيل  مخسة 
ست  أي  درهــم،  وثلثا  شاهي  درهــم  فوزنته)193( 

حممديات.
الف�شل ال�شابع ع�شر: في قدر المد

ونصف  رطــل  أي  بالعراقية،  ــع  ورب رطــل  هو 
باملدنية، فيكون مائتني واثنني وتسعني درمها ونصف 
مثقاال  وأربــعــني  وستة  مائة  يعني  رشعــي،  درهــم 
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وأربعون  ثامنية  وهو  صرييف،  مثقال  وربع  صريفيًا 
مائة  يوازن  وهو  درهم،  أسباع  وثالثة  شاهيا  درمها 
ومخسة وسبعني حممديا ونصف حممدي، أي شاهي، 
أرباع  وثالثة  رشعية  مثاقيل  وأربع  مائتان  املد  وهذا 
يف  املأخوذ  الرطل  يكون  أن  عىل  كله  هذا  مثقال، 
تعريف املد باملعنى األول، وأما لو فرسناه بام حد به 
مائتني  املد  فيكون  سبق  كام  التحرير)194(  يف  العالمة 
وتسعة وثامنني درمها وسبعي درهم)195(، يعني أثنني 
ومائتي مثقال رشعي، أي مائة وأربعة وأربعني درمها 

شاهيا وسبع درهم ونصف سبعه.
الف�شل الثامن ع�شر: في قدر المد على ما وقع 

في �شاع النبي

وهو مائتان وثامنون درمها، كل درهم ستة دوانيق، 
كل دانق ست حبات، كل حبة حبتان من شعري كام مر 
يف رواية سليامن، فالدرهم فيه مثل الدرهم الرشعي 
املشهور ونصفه، فيكون املد يف صاع النبي  أربع 
وعرشة  مائتني  أي  رشعيا،  درمهــا  وعرشين  مائة 
فيكون  شاهيا،  درمها  سبعني  أعني  صريفية،  مثاقيل 
وأربعة  مائتني  بل  حممديا،  ومخسني  واثنني  مائتني 
الفضالء  بعض  قــال  فيام  رشعيًا،  مثقاالً  وتسعني 
املتأخرين بعد نقل رواية سليامن املتقدمة، فيكون املد 
عىل صاع النبي  مائة وأربعني مثقاال صريفيا، هي 
صريفية؛  مثاقيل  عرشة  أي  التربيزي)196(،  املن  ربع 
ألن ربع الستامئة مائة ومخسون، وعىل الصاع املشهور 
مائتني واثنني وتسعني درمها ونصف درهم، ينقص 
أرباع  وثالثة  مثاقيل  بثالثة  التربيزي  املن  ربع  عن 

املن  ربع  عن  ناقص  تقدير  أي  عىل  املد  وإن  مثقال، 
التربيزي كام عرفت ليس بجيد؛ ملا عرفت أن املد عىل 
صاع النبي أزيد من ربع املن بستني مثقاال رشعيا، 
الغفلة من تتمة)197( احلديث)198(، ومن  ومنشأ هذه 
وقد  الرشعي،  الدرهم  غري  فيه  املذكور  الدرهم  أن 
الطويس  الشيخ  أيضا  غفل  أنه  سلف  فيام  أيضا  بينا 
قدس اهلل روحه يف االستبصار)199( فتذكر، ففيام قال 
التربيزي  املن  ربع  عىل  يزيد  املد  إن  املحققني  بعض 
بعرشين مثقاال ختمينا بحتا، ال ملِا أفاده منها الفاضل 
ملا سلف من  تقدير، وذلك  من نقصانه عنه عىل أي 
كونه أزيد منه عىل صاع النبي )200(، بل إىل أنه عىل 
املشهور ينقص عن الربع، وعىل صاع النبي  أزيد 
عليه بأكثر من عرشين بل ستني كام مر، فال يصح ما 

ذكره عىل أي تقدير.
الف�شل التا�شع ع�شر: في قدر ال�شاع

املشهور  عىل  مد  وكل  أمداد،  أربعة  هو  املشهور 
مائتان واثنان وتسعون درمها ونصف درهم، فالصاع 
املشهور يكون ألفا ومائة وسبعني درمها رشعيا، بل 
يعني مائة  مخس مائة ومخسة وثامنني مثقاال صريفيا، 
املن  عن  ناقص  فهو  شاهيا،  درمها  وتسعني  ومخسة 
عرش  مخسة  أي  شاهية،  ــم  دراه بخمسة  التربيزي 
مثقاال  عرش  وتسعة  مائة  ثامين  فهو  صريفيا،  مثقاال 
العالمة طاب  ذكره  الذي  التفسري  وأما عىل  رشعيا، 
ثراه للرطل يف نصاب الغالت يف التحرير)201( يكون 
الصاع ألفا ومائة وسبعة ومخسني درمها رشعيا وسبع 
درهم، بل مخس مائة وثامنية وسبعون مثقاال صريفيا، 
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وستة  شاهيا  درمها  وتسعون  واثنتان  مائة  ثامين  فهو 
أسباع درهم، أعني ثامين مائة وعرش مثاقيل رشعية، 
شاهية  دراهم  بسبعة  التربيزي  املن  عن  ناقص  وهو 
صريفيا  مثقاال  وعرشين  بأحد  أي  ــم،  دره وسبع 
وثالثة أسباع مثقال صرييف، بل باثنني وأربعني درمها 

رشعيا وستة أسباع درهم.

 الف�شل الع�شرين: في قدر �شاع النبي

وعرشون  أربعة  فيه  مد  كل  ــداد،  أم مخسة  وهو 
درمها رشعيا، كام مر بيانه آنفا، وإنه قد يقع االشتباه 
فيه لكون الدرهم املذكور فيه غري الدرهم الرشعي، 
يعني  ألفني ومائة درهم رشعي،  الصاع  فيكون هذا 
ألفا ومخسني مثقاال رشعيا، فهو ثالثة مائة ومخسون 
درمها شاهيا، وزائد عىل املن التربيزي بامئة ومخسني 
املن  عن  وناقص  أرباعه،  بثالثة  أي  شاهيا،  درمها 
وهذا  بثمنه،  أي  شاهيا،  درمهــا  بخمسني  الشاهي 
الصاع ألف وأربع وسبعون مثقاال رشعيا، وقد ظن 
للشيخ  وقعت  كام  املذكورة  للغفلة  املتأخرين  بعض 
وأربع  ألف    النبي  صاع  أن  رسه  قدس  الطويس 
فيزيد  صرييف،  مثقال  مائة  سبع  أي  درمها)202(،  مائة 
عىل املن التربيزي بامئة مثقال صرييف، وأن هذا الصاع 
تلونا  ما  واحلــق  رشعيًا،  مثقااًل  وثامنون  مائة  تسع 

عليك.
الف�شل الحادي والع�شرون:في قدر الكر)203(

املشهور  املذهب  عىل  أما  رطل،  ومائتا  ألف  هو 
من أن املراد بالرطل منه العراقي، فهو ثامين مائة رطل 

مدين، أي مخس مائة مد وثالثة وثالثني مدا وثلث مد، 
أي مائة وثالثة وثالثني صاعا وثلث صاع، أي مائة 
وتسعة  مائة  أي  رشعي،  درهم  ألف  ومخسني  وستة 
آالف مثقال رشعي، أي ثامنية وسبعون ألف مثقال 
صرييف، أعني ستة وعرشين ألف درهم شاهي، وهو 
مخسة وستون منًّا شاهيا، بل مائة وثالثون منا تربيزًيا، 
وأما عىل ما ذهب اليه املرتى)204( سقاه اهلل شآبيب 
ألف  بالرطل  فهو  املدين  به  املــراد  أن  من  الرضوان 
وثامين مائة رطل، أي ثامين مائة مد، أعني مائتي صاع، 
فهو مائتان وأربعة وثالثون ألف درهم رشعي، أعني 
رشعي،  مثقال  مائة  وثامين  ألف  وستني  وثالثة  مائة 
أي مائة وسبعة عرش ألف مثقال صرييف، وهو تسعة 
وتسعني  سبعة  فيكون  شاهي،  درهم  ألف  وثالثون 
منًّا شاهًيا ونصف من، أي مائة ومخسة وتسعني منا 

ا. تربيزيًّ
الف�شل الثاني والع�شرون: في قدر الو�شق

للرطل  املشهور  التفسري  فعىل  صاعًا،  ستون  هو 
رشعي،  درهم  ومائتي  ألفا  سبعني  يكون  العراقي 
فهو  صــرييف،  مثقال  ومائة  ألفا  وثالثني  مخسة  أي 
أحد)205( عرش ألفا وسبع مائة درهم شاهي، فيكون 
أي  تربيزي،  من  ونصف  تربيزيا  منا  ومخسني  ثامنية 
تسعة وعرشين منا شاهيا)206( وربع من، وهو تسعة 
وعىل  رشعيا،  مثقاال  وأربعون  ومائة  ألفا  وأربعون 
للرطل)207(  ثراه  طاب  العالمة  ذكره  الذي  التفسري 
ألفا  وستني  تسعة  الوسق  يكون  الغالت  نصاب  يف 
وأربعة  رشعيا  درمها  وعرشين  وثامنية  مائة  وأربــع 
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مائة  وسبع  ألفا  وثالثني  أربعة  أعني  درهم،  أسباع 
صرييف،  مثقال  وسبعي  صريفيًا  مثقاالً  عرش  وأربعة 
وهو أحد عرش ألفا ومخس مائة وأحد وسبعون درمها 
رشعيًا)208( وثالثة أسباع درهم، أي ثامنية وعرشين 
شاهيا  درمها  وسبعني  وأحد  مائة  وثالث  شاهيا  منا 
ثامنية  يكون  الرشعي  وباملثقال  أسباع درهم،  وثالثة 

وأربعني ألف وست مائة.
ن�شاب  اأول  قدر  في  والع�شرون:  الثالث  الف�شل 

الغالت

ثالث  يكون  املشهور  عىل  فهو  أوسق،  مخسة  هو 
مائة  أي  رشعــي،  درهــم  ألف  ومخسني  وأحــد  مائة 
صرييف،  مثقال  مائة  ومخــس  ألفا  وسبعني  ومخسة 
شاهي،  درهم  مائة  ومخس  ألفا  ومخسون  ثامنية  فهو 
فيكون مائتني واثنني وتسعني منا تربيزيا شاهيا وربع 
ومخسة  مائتني  يكون  الرشعي  وباملثقال  شاهي،  مّن 
رشعيا  درمهــا  وأربعني  واثنني  ومائة  ألفا  وأربعني 
وسبعني  وثالثة  مائة  يكون  أي  درهم،  أسباع  وستة 
ألفا ومخس مائة وأحد وسبعني مثقاال صريفيا وثالثة 
مائة  وثامين  ألفا  ومخسون  سبعة  فهو  مثقال،  أسباع 
أعني  درهم،  وسبع  شاهيا  درمها  ومخسون  وسبعة 
ومخسة  ومائتني  شاهيا،  منا  وأربعني  وأربعة  مائة 
ومخسني مثقاال  صريفيا، وهو باملثقال الرشعي مائتان 

وثالثة وأربعون ألفا.

ن�شاب  اأول  قدر  في  والع�شرون:  الرابع  الف�شل 
الذهب

رشعيا،  مثقاال  أي  دينارا،  عرشون  أنه  املشهور 
أسباع  وأربعة  رشعيا  درمهــا  وعــرشون  ثامنية  وهو 
وسبعي  صريفيا  مثقاال  عرش  أربعة  أعني  ــم،  دره
مثقاال صريفيا ودانق  أربعة عرش  أي  مثقال صرييف، 
مثقال صرييف ونصف دانق وثالث شعريات وثالثة 
أرباع شعرية، وهذا النصاب سبعة عرش حممديا وأحد 
سبع  والكرس  شعرية،  أسباع  وثالثة  شعريا  عرش 
أربعة  وزنته  الرشعي،  املثقال  سدس  املحمدي،أي 
دراهم شاهية ومخسة أسباع شعري، وأما عىل ما ذهب 
إليه ابن بابويه من أن أول نصابه أربعون دينارا فيعد 
مما ذكرنا بتضعيفه، والفريضة يف هذا النصاب عرشة 
قراريط، نصف املثقال الصرييف، ويعلم مما قررنا لك 
يف املثقال الرشعي، وليعلم أنه اشتهر يف بالدنا هذا أن 
يصدق املرء بعرشين مثقاال رشعيا وقدره ما ذكرناه، 
رشعية،  مثاقيل  أربعة  للذهب  الثاين  النصاب  وأما 

فخمس ما تلونا عليك.
الف�شل الخام�ض والع�شرون: في قدر اأول ن�شاب 

الف�شة

وهو مائتا درهم رشعي، أعني مائة مثقال صرييف، 
أي ثالثة وثالثني درمها شاهيا وثلث درهم شاهي، 
مائة  النصاب  وهــذا  حممديا،  وعــرشون  مائة  وهو 
دراهم  مخسة  فيه  والفرض  رشعيا،  مثقاال  وأربعون 
أي  صرييف،  مثقال  ونصف  مثقالني  أعني  رشعية، 
ثالثة  الفرض  وهذا  شاهي،  درهم  أســداس  مخسة 
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مثاقيل رشعية ونصف مثقال، وأما الثاين من نصابه 
أي أربعون درمها، فيعلم منه بأدنى التفاوت.

الدرهم  قدر  في  والع�شرون:  ال�شاد�ض  الف�شل 
ال�شاهي

مثاقيل  ثالثة  هو  العراقي  يف  زماننا  يف  املستعمل 
صريفية، أي ستة دراهم رشعية، أعني أربعة مثاقيل 

رشعية ومخس أسباع مثقال.
الف�شل ال�شابع والع�شرون: في قدر المن ال�شاهي

أربع مائة درهم شاهي، ألف ومائتا مثقال صرييف، 
أعني ألفني وأربع مائة درهم رشعي.

المن  قدر  في  والع�شرون:  الثامن  الف�شل 
التبريزي

مثقال  مائة  ست  بل  شاهي،  ــم  دره مائتا  هو 
نصف  وهو  رشعي،  درهم  ومائتا  ألف  أي  صرييف، 

املن الشاهي.
الدينار  قدر  في  والع�شرون:  التا�شع  الف�شل 

الذي ي�شتعمل في بلدة اأ�شفهان اأهل الحرفة

وربع  الدرهم  وسدس  الشاهي  الدرهم  قدر  هو 
مثقال  ونصف  صريفية  مثاقيل  ثالثة  أي  سدسه، 
الشاهي  املن  وباجلملة  سدسه،  أربــاع  وثــالثــة)209( 
اثني  بــإزاء  يكون  أي  دينارا،  وعــرشون  مائة  ثالث 
عرش دراهم شاهية ونصف درهم، أي ربع املن)210( 

الشاهي عرشة دنانري.

الف�شل الثالثون

»يف حتويل الدراهم واملثاقيل بعضها إىل بعض«

املثاقيل  إىل  الرشعي  الــدرهــم  نقل  أردت  إذا 
رضبه  أخرى  وبعبارة  ومخسه،  نصفه  فخذ  الرشعية 
يف التسعة ثم قسم احلاصل عىل عرشة، فاحلاصل أو 
الصريفية  إىل  نقله  أردت  وإن  املطلوب،  هو  اخلارج 
نصفه هو املطلوب، وإن أردت نقل املثقال الرشعي 
املطلوب، وبعبارة  الدرهم فهو مع ثالثة أسباعه  إىل 
السبعة،  عــىل  يقسم  ثــم  عــرشة  يف  يــرضب  ــرى  أخ
الصرييف  إىل  نقله  أردت  وإن  املطلوب،  هو  فاخلارج 
فخمسة أسباعه هو املطلوب، وبعبارة أخرى يرضب 
يف مخسة فيقسم احلاصل عىل السبعة، وإن أردت نقل 
أردت  وإن  املطلوب،  فنصفه  الدرهم  إىل  الصرييف 
املطلوب،  مخسه  مع  فهو  الرشعي  املثقال  إىل  نقله 
وبعبارة أخرى ترضب يف سبعة ثم تقسم عىل مخسه، 

فباخلارج حيصل املقصود)211(.
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أمحد بن جابر )ت279هـ(، فتوح البلدان، حتقيق: جلنة ( 64)
 ،448 1988م(،ص  اهلالل،  )بريوت،دار  حتقيق، 

.449

حتقيق: ( 65) االموال،  )ت224هـ(،  سالم  بن  القاسم 
العلمية،  الكتب  دار  )بريوت،  هراس،  خليل  حممد 

1986م(، ص512.

الفراهيدي، العني، ج4، ص368، ابن منظور، لسان ( 66)
العرب، مج2، ص4276، اجلوهري، الصحاح، ج6، 
ص2213، املطرزي، املغرب يف ترتيب املعرب، ج2، 

ص352.

املكاييل ( 67) الشمري،  والتبيان، ص48، نجالء  اإليضاح 
واالوزان، ص1491.

)القاهرة، ( 68) الرشعية،  واملوازين  املكاييل  عيل،  مجعة، 
القدس لالعالن والنرش، 2001م(، ص19.

حقيقة الديناروالدرهم والصاع، ص140.( 69)

الرشعية، ( 70) واالوزان  املكاييل  الشمري،  نجالء  ينظر: 
ص1505.

سورة املطففني، آية،1، 2 ،3.( 71)

الغرب ( 72) دار  العربية )بريوت،  املكاييل والنقود  حممود، 
االسالمي، 2005م(، ص160.

)ت711هـ(( 73) مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  منظور،  أبن 
وآخرون،  البقاعي  يوسف  تدقيق:  العرب،  لسان 
مج1،  2005م(،  االعلمي،  مؤسسة  )بريوت، 

ص1321.

مجعة، املكاييل واملوازين، ص19.( 74)

م.ن، ص19.( 75)

اجلوهري، الصحاح، ج3، ص1021، مجعة،املكايل، ( 76)
ص22.

أبن منظور، لسان العرب، مج2، ص3916.( 77)

مسلم، أبو احلسني بن اجلجاج القشريي )ت262هـ(، ( 78)
صحيح مسلم، حتقيق: ابو عبدالرمحن عادل بن سعد، 
ص331،  ج5،  2003م(،  اهليثم،  ابن  دار  )القاهرة، 

نجالء الشمري، املكاييل، ص1502 ص1503.

مجعة، املكاييل واملوازين، ص23.( 79)

خمتار ( 80) )تـ(،  القادر  عبد  بن  بكر  ايب  بن  حممد  الرازي، 
1983م(،  الرسالة،  دار  )الكويت،  الصحاح، 

ص530.

لسان العرب، مج2، ص3189.( 81)

مجعة، املكاييل واملوازين، ص20.( 82)

ابن منظور، لسان العرب، مج2، ص4063ص4064( 83)

م.ن، مج1، ص186( 84)

مجعة، املكاييل واملوازين، ص20ص21.( 85)

لسان ( 86) منظور،  ابن  ص60،  ج4،  العني،  اخلليل، 
العرب، مج2، ص3515.

ابن منظور، لسان العرب، مج2، ص3515.( 87)

قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص386.( 88)

أبن منظور، لسان العرب، مج2، ص3679ص3680.( 89)

اجللييل، املكاييل والنقود، ص99.( 90)

مجعة، املكاييل واملوازين، ص37.( 91)

القاسم بن سالم )ت224هـ(، االموال، ص516.( 92)

لسان العرب، مج1، ص2261.( 93)

مجعة، املكاييل واملوازين، ص38.( 94)

ابن منظور، لسان العرب، مج2، ص3220( 95)

م.ن، مج2، ص3284.( 96)

مجعة، املكاييل واملوازين، ص39.( 97)

يف االصل اثنا عرش.( 98)
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ثقة اإلسالم لقب يطلق عىل الشيخ حممد بن يعقوب بن ( 99)
أسحاق الكليني)ت329 وقيل 328هـ( ببغداد. ينظر: 
)الطويس، الرجال،ص 439، العالمة احليل/ الرجال، 

ص210، القمي،الكنى وااللقاب، ج2، ص593(.

ثقة ( 100) القمي،  االشعري  أبوعيل  ادريس:  بن  أمحد 
صحيح احلديث، فقيه مات بالقرعاء يف طريق مكة سنة 
ص397،  الرجال،  )الطويس،  ينظر:  وثالثامئة.  ست 

احليل، الرجال، ص42(.

حممد بن أمحد: حممد بن امحد هذا مشرتك بني مجاعة ( 101)
والتميز انام هو بالراوي واملروي عنه. ينظر: )اخلوئي، 
ص321ص322،  ج15،  احلديث،  رجال  معجم 

العميدي، الشيخ الكليني، ص329(.

يعقوب بن يزيد: يعقوب بن يزيد بن محاد األنباري ( 102)
كان  املنترص،  كتاب  من  الكاتب  يوسف  ابو  السلمي 
ج7،  املقال،  منتهى  )املازندراين،  ينظر:  صدوقا.  ثقة 

ص70ص71(.

حممد بن ايب عمري: اسم ايب عمري زياد بن عيسى، ( 103)
ويكنى حممد ابا امحد موىل االزد من موايل املهلب بن ايب 
الناس  اوثق  من  كان  واملقام،  بغدادي االصل  صفرة، 
الفهرست،  )الطويس،  ينظر:  )ت217هـ(.  سنة  تويف 
معرفة  يف  االقول  خالصة  احليل،  العالمة  ص218، 

الرجال، ص239ص240(.

االمام جعفر الصادق.( 104)

فروع ( 105) )ت329هـ(،  يعقوب  بن  حممد  الكليني، 
ج3،  2007م(،  الفجر،  منشورات  )بريوت،  الكايف، 
ص6. وجاء يف رواية الكايف عن ابن ايب عمري ومل يرد 

ذكر حممد بن عمر.

يقصد الشيخ الطويس، ابو جعفر حممد بن احلسن ( 106)
)ت460هـ(

هتذيب ( 107) )ت460هـ(،  احلسن  بن  حممد  الطويس، 
)طهران،  الغفاري،  اكرب  عيل  تصحيح:  االحكام، 

مطبعة مروى، 1415هـ(، ج1، ص230.

)ت413هـ(، ( 108) النعامن  بن  حممد  بن  حممد  املفيد، 
املقنعة، حتقيق: مؤسسة النرش االسالمي، )قم، مطبعة 

ظهور، 1431هـ(، ص64.

ملفيد والطويس.( 109)

عبداهلل بن ايب املغرية: مل اجد من حيمل هذا االسم، ( 110)
عبداهلل  الطويس  اوردها  التي  الرواية  يف  جاء  وانام 
هو  املخطوط  يف  االسم  هبذا  ذكره  ولعل  املغرية،  بن 
الرجال،  )الطويس،  الناسخ.ينظر:  من  تصحيف 

ص340(.

االستبصار، ( 111) الطويس،  عند  الرواية  هذه  وردت 
ج1، ص11.

الصدوق، حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي ( 112)
حسني  تصحيح،  الفقيه،  الحيرضه  من  )ت381هـ(، 
1986م(،  االعلمي،  مؤسسة  )بريوت،  االعلمي، 

ج1، ص33.

األخبار، ( 113) من  أختلف  فيام  اإلستبصار  الطويس، 
)النجف االرشف،  اخلرسان،  املوسوي  حتقيق: حسن 

دار الكتب االسالمية، بال(، ج1، ص121.

الكليني، فروع الكايف، ج3، ص273.( 114)

متكلام ( 115) فقيها  قارئا  كان  سنسن  بن  اعني  بن  زرارة 
ربه،  عبد  أسمه  أما  لقب  وزرارة  ثقة،  اديبا  شاعرا 
سنة  تويف  الصادق،  جعفر  االمام  اصحاب  من  وهو 
ج3،  املقال،  منتهى  )املازندراين،  ينظر:  ومائة.  مخسن 

ص250ص251(.

الورقة االوىل.( 116)

ينظر: )الطويس، هتذيب األحكام، ج1، ص144(.( 117)
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م.ن ج1، ص143.( 118)

لكن ( 119) بالعراقي  ونصف  رطل  األصل  يف  ذكرها 
جملس  نسخة  يف  موجود  وكام  وربع  رطل  األصح 

الشورى.

االمام ( 120) زمن  عاش  املروزي،  حفص  بن  سليامن 
من  انه  والظاهر  والعسكري  واهلادي  واجلواد  الرضا 
اهل خراسان، عده الشيخ الطويس يف اصحاب االمام 
اهلادي. ينظر: )الطويس، الرجال، ص387، املامقاين، 
املازندراين،  ص69ص73،  ج33،  الرجال،  تنقيح 

منتهى املقال، ج3، ص3879(.

البزنطي، ( 121) نرص  ايب  بن  حممد  امحدبن  البزنطي: 
موىل السكوين، ثقة جليل القدر، وقد ذكره أبن حجر 
الرجال،  السكوين.ينظر:)الطويس،  وليس  بالسكري 
ج1،  امليزان،  لسان  العسقالين،  حجر  ابن  ص322، 

ص599(.

العالمة احليل،  حترير االحكام، ج1، ص374.( 122)

هذه الكلمة توجد ناقصة يف هذه النسخة لكنها يف ( 123)
نسخة الشورى موجودة.

ورد يف حاشية املخطوط: )فالصاع عىل االول ثامنية ( 124)
ارطال وعىل الثاين مخسة ارطال وثلث(.

العالمة احليل، تذكرة الفقهاء، ج5، ص388.( 125)

يف نسخة جملس الشورى: وقد يكرس.( 126)

الشهيد ( 127) ص44،  ج2،  اإلستبصار،  الطويس، 
األول، ذكرى الشيعة، ج1، ص81.

الطويس، اإلستبصار، ج2، ص44.( 128)

ص374، ( 129) ج1،  االحكام،  حترير  احليل،  العالمة 
منتهى املطلب، ج8، ص194.

العالمة احليل، منتهى املطلب، ج8، ص194.( 130)

يف األصل اثنا.( 131)

يف األصل عرش.( 132)

وضعت لتامم الصياغة.( 133)

اخلليل، العني، ج4، ص370( 134)

الطويس، اإلستبصار، ج2، ص14.( 135)

الكليني عن سعد بن سعد االشعري ( 136) الشيخ  أورد 
قال: »سالت ابا احلسن عليه السالم عن اقل ماجيب فيه 
مخسة  فقال:  والزبيب  والتمر  والشعري  الرب  من  الزكاة 
قال:  الوسق؟  كم  فقلت:   ،النبي بوسق  اوساق 
ج3،  الكايف،  فروع  )الكليني،  صاعا«.ينظر:  ستون 

ص294(.

مالك ( 137) بن  سعد  االشعري:  سعد  بن  سعيد 
الرجال،  )الطويس،  ينظر:  ثقة.  قمي،  االحوص، 

ص358، املازندراين، منتهى املقال، ج3، ص319(.

يف األصل روايات.( 138)

يف املخطوط ان وليس يف.( 139)

ينظر: )الطويس، اإلستبصار، ج2، ص17(.( 140)

به ( 141) يتعلق  نصاب  »النه  مانصه:  احليل  العالمة  ذكر 
وألن  األوقاص،  كسائر  حمدا  فكان  الفرض  وجوب 
فلم  به،  احلكم  تعليق  اليمكن  جمهول  القليل  نقصان 
يكن بد من حد فاصل، وقال بعضهم: أنه تقريب، فأن 
نقص قليال وجبت الزكاة، ألن الوسق يف اللغة: احلمل 
وهو يزيد وينقص، ونحن انام اعتربنا التقدير الرشعي 

ال اللغوي«. ينظر: )تذكرة الفقهاء، ج5، ص145(.

النهاية، ( 142) الطويس،  ص235،  املقنعة،  املفيد،  ينظر: 
ج1،  االسالم،  رشائع  احليل،  املحقق  ص177، 

ص113.
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الطويس، اإلستبصار، ج2، ص38ص37، املحقق ( 143)
احليل، املعتربيف رشح املخترص، ج2، ص531، العالمة 
احليل، حترير األحكام، ج1، ص371، هناية االحكام، 
ج1،  الصغري،  الرشح  الطباطبائي،  ص341،  ج2، 

ص226

الورقة الثانية.( 144)

الصدوق، املقنع، ص162.( 145)

يف طريق هذا اخلرب عيل بن احلسني بن فضال وهو ( 146)
افطحي املذهب، والفطحية فرقة من فرق الشيعة قالت 
األكرب،  األبن  كونه  جعفرالصادق  بن  عبداهلل  بامامة 
وسموا بالفطحية؛ ألن عبداهلل كان افطح الرأس، وقال 
بعضهم: أفطح الرجلني، وقال بعض الرواة: نسبوا إىل 
فطيح.  بن  له عبداهلل  يقال  الكوفة  أهل  رئيس هلم من 
ينظر: )النوبختي، فرق الشيعة، ص126، االشعري، 
املقاالت والفرق، ص87، اإلسرتابادي، منهج املقال، 

ج7، ص367(.

االستبصار، ( 147) ص15،  ج4،  التهذيب،  الطويس، 
الفقهاء،  تذكرة  احليل،  العالمة  ص13ص14،  ج2، 

ج5، ص120.

ورد خطأ يف املخطوط أن ماخيرج من أول نصاب ( 148)
الفضة إربعون درمها واألصح مخسة دراهم ولعل هذا 
إلتباسًا من الناسخ كون أن النصاب الثاين هو أربعون 

درمها.

الفضة ( 149) نصاب  أول  أن  عىل  املسلمني  علامء  أمجع 
دراهم.  مخسة  فيها  كان  ذلك  بلغت  فإذا  درهم  مائتي 
ينظر: )الطويس، النهاية، 178، املالكي، املعونة، مج1، 
ص209، الطحاوي، حمترص الطحاوي، ص47، ابن 
رشد احلفي، بداية املجتهد، ج1، ص246، الدمشقي، 

رمحة األمة، ص41(.

رضا، ( 150) ص286،  ج1،  املغرب،  )املطرزي،  ينظر: 
معجم متن اللغة، مج2، ص407.

يف األصل ثامنية.( 151)

ج1، ( 152) األحكام،  حترير  احليل،  )العالمة  ينظر: 
تذكرة  ص164،  ج8،  املطلب،  منتهى  ص371، 
واملكاييل  النقود  املناوي،  ص121،  ج5،  الفقهاء، 

واالوزان، ص59(.

سدس ( 153) وهو  حبة  أي  )دانه(،  معرب  الدانق: 
حب  أواسط  من  حبات  ثامن   الدرهم..والدانق 
ص212،  الصحاح،  خمتار  )الرازي،  ينظر:  الشعري. 

البيايض، االوزان واملقادير، ص26(.

يف األصل ثامنية.( 154)

عربه ( 155) والبعض  )تسوك(  من  معرب  الطسوج: 
عىل  هذا  يطلقوا  مل  أهنم  إاّل  )طسق(  فقال  آخر  تعريبًا 
من  حبتان  مقداره  وزن  فهو  الطسوج  اما  بعينه،  وزن 
الدوانيق والدانق أربعة طساسيج. ينظر: )الرشبايص، 
قاموس  عامرة،  ص273،  االقتصادي،  املعجم 
املصطلحات االقتصادية، ص352، البيايض، األوزان 

واملقادير، ص8(.

زيادة يقتضيها السياق.( 156)

اخلردل: اخلردلة يف املوازين تساوي أثناعرش فلسا. ( 157)
األقتصادية،  املصطلحات  قاموس  )عامرة،  ينظر: 

ص190(.

الذي ( 158) الشق  هو  والفتيل  يشء،  هوادنى  الفتيل: 
مقدارها  املوازين  يف  والفتيلة  النواة،  بطن  يف  يكون 
املصطلحات  قاموس  )عامرة،  ينظر:  نقريات.  ست 

االقتصادية، ص421(.
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النقري: هو اصل النخلة، والنقري هو الفقري املسكني، ( 159)
القليل  الضعيف  اليشء  يف  املثل  به  يرضب  والنقري 
قطمريات.  ثامنية  مقدارها  املوازين  يف  والنقرية  التافه، 
االقتصادية،  املصطلحات  قاموس  )عامرة،  ينظر: 

ص602ص603(.

يف ( 160) والقطامر  والقطمري  النواة،  شق  هو  القمطري: 
)عامرة،  ينظر:  ذرة.  باثني عرش  ويقدر  الضئيل  امليزان 

قاموس املصطلحات االقتصادية، ص462(.

ينظر: ( 161) القطمري.  سدس  نصف  هي  الذرة: 
)الرشبايص، املعجم االقتصادي، ص181(.

اجلوهري، الصحاح، ج1، ص327.( 162)

عىل ( 163) ايضا  وجتمع  احلب،  واحدة  اللغة  يف  احلبة: 
حبات وحبوب، وهي احلبوب املختلفة فيكل يشء... 
وهي وزن للنوع من احلبوب التي يرتكب منها الدرهم 
املكاييل  )مجعة،  االوزان.ينظر:  وباقي  والدينار 

واالوزان، ص22(.

أختلفت ( 164) وقد  الدينار،  أجزاء  من  جزء  القرياط: 
اكثر  يف  الدينار  عرش  وهونصف  مقداره،  يف  املذاهب 
اربعة وعرشين.  الشام جيعلونه جزءا من  البالد واهل 
ص376،  األقتصادي،  املعجم  )الرشبايص،  ينظر: 

مجعة، املكاييل واالوزان، ص23(.

أبن سينا، القانون يف الطب، ج3، ص565.( 165)

اجلوهري، الصحاح، ج3، ص1152.( 166)

ورد يف املخطوط )لغة امللوك( واالصح لغة املكيل ( 167)
كام صححناها.

امحد ( 168) عليبن  احلسن  أبو  الدين  مهذب  األخالطي، 
بن عيل بن هبل البغدادي ولد ببغداد كان اوحد وقته 
احلكمية  العلوم  ويف  الطب  صناعة  يف  زمانه  وعالمة 
اقام بخالط  املوصل واستوطنها حتى وفاته  اىل  انتقل 
تويف  الطب  يف  املختار  كتاب  له  لقبه،  جاء  ومنها  مدة 

باملوصل سنة )610هـ(. ينظر: )ابن ايب اصيبعة، عيون 
األنباء، ص407ص408(. مل اعثر عىل كتابه مطبوعا.

الورقة الثالثة.( 169)

أبن هبل، املختارات يف الطب، )حيدر اباد، مطبعة ( 170)
دائرة املعارف العثامنية، 1362هـ(، ج2، ص335.

احلمصة: مدار املثقال الصرييف، والدرهم الصرييف، ( 171)
او  الوسطى من ثالث محصات  اختاروا احلمصة  وقد 
الوسطى منتسع متدرجة يف الكرب شيئا فيشئا ووسطاهن 
ينظر:  الصرييف.  القرياط  واحلمصةهي  اخلامسة،  هي 

)البيايض، املقاديرواالوزان، ص21ص24(.

يف األصل ثامنية.( 172)

جملس ( 173) نسخة  يف  موجودة  لكنها  بياض  األصل  يف 
الشورى.

الشاه ( 174) من  الشاهية،  أو  الشاهي  الشاهي:  الدرهم 
إيراين  نحايس  نقد  النقود_  يف  بالفارسية،  امللك  أي 
الرتكية  البارة  يشبه  وهو  ومكانًا  زمانًا  قيمته  أختلفت 
)عامرة،  قيمته.ينظر:  ضعف  يف  العراقي  والفلس 

قاموس املصطلحات األقتصادية، ص303(.

يذكر يف نسخة جملس الشورى أنه كتب الرسالة يف ( 175)
شهر ذي احلجة سنة 1031هـ كام يف ص28.

مل أعثر عىل ترمجة هلا.( 176)

بخارى ( 177) الهل  كان  الدراهم  من  نوع  املحمدي: 
املعجم  )الرشبايص،  ينظر:  اإلسالم.  رضب  وهومن 

األقتصادي، ص409(.

الورقة الرابعة.( 178)

هنا ( 179) االصل  يف  الن  الشورى  جملس  نسخة  يف  كام 
بياض.

يوجد بياض يف الصفحة والعبارة بني األقواس هي ( 180)
من نسخة جملس الشورى.
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ذكر العالمة ما نصه: »الرطل العراقي مائة وثامنية ( 181)
تسعون  وهو  درهم  أسباع  وأربعة  درمها  وعرشون 
وهذا  درهم  أسباع  وثالثة  درهم  واملثقال  مثقاال 
التقدير حتقيق ال تقريب« ينظر: )حترير األحكام، ج1، 

ص374(.

الرطل عرشون أستار، واألستار ( 182) ان  أبن سينا  ذكر 
ستة دراهم ودانقان وهو اربعة مثاقيل. ينظر: )القانون، 
ص564(. وذكر اخرون الرطل بمقدر أثنا عرش اوقية 
وهو مائة وثامنية وعرشون درمها واربعة أسباع درهم.
الطبية،  اإلصطالحات  يف  التنوير  )القمري،  ينظر: 

ص91، اخلوارزمي، مفاتيح العلوم، ص107(.

اضافة لتصحيح األسم.( 183)

يف املخطوط مخس.( 184)

الورقة اخلامسة.( 185)

يستعمل ( 186) قد  )أي  عبارة:  املخطوط  يف  يف  ورد 
االطباء( وحذفت؛ الهنا ال أتوافق السياق إعتامدًا عىل 

خمطوط مكتبة الشورى التي خلت منها.

ذكر العالمة احليل يف تفسري الرطل مانصه: »الرطل ( 187)
اسباع  واربعة  درمها  وعرشون  وثامنية  مائة  العراقي 
وثالثة  درهم  واملثقال  مثقاال  تسعون  وهو  درهم 
ينظر:  تقريب«  ال  حتقيق  التقدير  وهذا  درهم  اسباع 
)حترير االحكام، ج1، ص374(.وذكر أبن  سينا املن 
االنطاليقي  اوقية، واملن  الرومي عرشون  »املن  بقوله: 
أربعني  يكون  واملن  اوقية،  عرشة  ست  واملرصي 

أستارا«. ينظر: )القانون، ص564(.

وردت ( 188) الشورى  نسخة  يف  لكن  بياض  االصل  يف 
مثقاالً صريفيًا.

العالمة احليل، تذكرة الفقهاء، ج5، ص122.( 189)

العالمة احليل، حترير األحكام، ج1، ص374.( 190)

الطبية، ( 191) التنوير يف اإلصطالحات  ينظر: )القمري، 
ص92، سهيل، األوزان واالكاييل الطبية، ص53(.

العالمة الفاضل، رشح القانون، مل اعثر عىل الكتاب ( 192)
مطبوع.

يف نسخة الشورى)فرزنته(.( 193)

العالمة احليل، حترير االحكام، ج1، ص374.( 194)

كام يف نسخة الشورى.( 195)

اليوم ( 196) ايران  بالد  يف  هوالشائع  التربيزي:  املن 
)البيايض،  مثقاال صريفيا.ينظر  واربعون  مائة  هوست 

االوزان، ص128(.

الورقة السادسة.( 197)

أورد الشيخ الطويس يف التهذيب: »عن سليامن بن ( 198)
حفص املروزي قال: قال أبو احلسن : الغسل بصاع 
مخسة    النبي  وصاع  من،  بمد  والوضوء  ماء  من 
أمداد، واملد وزن مائتني وثامنني درمها، والدرهم وزن 
وزن  واحلبة  حبات،  ستة  وزن  والدانق  دوانيق،  ستة 
أوساط احلب ال من صغاره وال من  حبتي شعري من 

كباره«. ينظر: )النهذيب، ج1، ص143(.

»يف ( 199) مانصه:  اإلستبصار  يف  الطويس  الشيخ  ذكر 
برطل  املد  وتفسري  أمداد  مخسة  الصاع  اخلرب  هذا 
النه  زرارة؛  رواه  الذي  للخرب  مطابق  أواق  وثالث 
أرطال؛  ستة  يكون  فالصاع  ونصف،  برطل  املد  فرس 
املروزي  تفسري سليامن  فاما  القدر،  وذلك مطابق هلذا 
املد بامئتني وثامنني درمها فمطابق للخربين النه يكون 
مخسة    قوله  ويكون  باملدين  ارطال  ستة  مقداره 
الرواية  هذه  من  املشهور  الن  الرواي  من  ومها  امداد 
اربعة امداد وجيوز ان يكون ذلك اخبارا عام كان يفعله 
النبي اذا شارك يف االغتسال بعض ازواجه يدل عىل 

ذلك«.ينظر: )الطويس، االستبصار، ج1، ص70(. 
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كام موجد يف نسخة الشورى.( 200)

العالمة احليل، حترير األحكام، ج1، ص374.( 201)

واملد ( 202) أمداد  مخسة  الصاع  ان  الطويس:  الشيخ  ذكر 
بحسب  الصاح  وزن  فيكون  درمها.  وثامنون  مائتان 
ج1،  )اإلستبصار،  درهم.ينظر:  واربعامئة  الف  ذلك 

ص70(.

لكن ( 203) الرطل  قدر  يف  الفصل  هذا  عنوان  خطا  ورد 
العنوان. بتصحيح  قمنا  لذا  الكر  قدر  يف  هو  االصح 
الكر الف ومائتا رطل  الفقهاء عىل ان وزن  وقد أمجع 
)الكليني،  ينظر:  املخطوط.  صاحب  ماذكره  وهو 
فروع الكايف، ج3، ص6، الطويس، هتذيب األحكام، 
ج1،  الشيعة،  ذكرى  االول،  الشهيد  ص230،  ج1، 
ومستدركها،  الشيعة  وسائل  العاميل،  احلر  ص81، 

ج1، ص200(.

املرتى، ج3، ( 204) الرشيف  املرتى، رسائل  الرشيف 
ص22.

كام يف نسخة الشورى الن هنا يف األصل بياض.( 205)

الورقة السابعة.( 206)

كام يف نسخة الشورى النه هنا يف األصل بياض.( 207)

رشعيا ( 208) بدل  شاهيا  املخطوط  يف  سهوا  ورد 
فصححناه.

الورقة الثامنة.( 209)

وردت الثمن واألصح كام ثبتنا املن.( 210)

الورقة التاسعة.( 211)

الم�شادر والمراجع
القراآن الكريم
اأوًل: الم�شادر

أبن أيب أصيبعة، موفق الدين أيب العباس أمحد بن القاسم 
)ت668هـ(

عيون األنباء يف طبقات األطباء، حتقيق: نزار رضا، . 1
)بريوت، دار ومكتبة احلياة، بال(.

االسرتابادي، مريزا حممد بن عيل)ت1028هـ(

حتقيق: . 2 الرجال،  أحوال  حتقيق  يف  املقال  منهج 
مؤسسة آل البيت، )قم، مطبعة ستارة، 1431هـ(.

األشعري، سعد بن عبد اهلل القمي)ت310هـ(

والفرق، تصحيح: حممد جواد مشكور، . 3 املقاالت 
)طهران، مطبعة حيدري، 1361هـ(.

اغابزرك الطهراين

طبقات علامء الشيعة، )بريوت، دار إحياء الرتاث . 4
العريب، 2009م(.

دار . 5 )بريوت،  الشيعة،  تصانيف  اىل  الذريعة 
االضواء، 1983م(. 

االفندي، املريزا عبد اهلل االصفها )من أعالم القرن الثاين 
عرش(

أمحد . 6 حتقيق:  الفضالء،  وحياض  العلامء  رياض 
النجفي،  املرعيش  منشورات  )قم،  احلسيني، 

1403هـ(.

البخاري، حممد بن إسامعيل )ت256هـ(

مصطفى . 7 نزار  املكرمة،  )مكة  البخاري،  صحيح 
الباز، 2004م(.
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البالذري، امحد بن جابر )ت279هـ(

دار . 8 )بريوت،  حتقيق،  جلنة  حتقيق:  البلدان،  فتوح 
اهلالل، 1988م(.

الرتمذي، ابو عيسى حممد بن عيسى )ت279هـ(

سنن الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر، )القاهرة، . 9
مصطفى البايب احللبي، 1978م(.

اجلوهري، إسامعيل بن محاد )ت393هـ(

الصحاح، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، )بريوت، . 10
دار العلم للمالين، بال(.

ابن حجر العسقالين، امحد بن عيل )ت852هـ(

لسان امليزان، إعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، )بريوت، . 11
دار البشائر اإلسالمية، 2002م(.

احلر العاميل، حممد بن احلسن )ت1104هـ(

النرش . 12 الشيعة ومستدركاهتا، )قم، مؤسسة  وسائل 
اإلسالمي، 1434هـ(.

احلمريي، حممد بن عبد املنعم )ت 900هـ(

الروض املعطار فيخرب األقطار، حتقيق: إحسان ( 13)
عباس، )بريوت، مكتبة لبنان، 1984م(.

الكاتب  يــوســف  ــن  ب امحـــد  ــن  ب ــي، حمــمــد  ــوارزمـ اخلـ
)ت387هـ(

)القاهرة، . 14 العلوم، تصحيح: عثامن خليل،  مفاتيح 
د.م، 1930م(.

ابن داود احليل،احلسن بن عيل)ت بعد 707هـ(

الرجال، حتقيق: حممد صادق بحر العلوم، )بال(.. 15

الدمشقي، صدر الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن 
)ت يف القرن الثامن اهلجري(

املطبعة . 16 )القاهرة،  األئمة،  أختالف  يف  األمة  رمحة 
البهية، 1300هـ(.

القادر  عــبد  بـن  بكـر  أيب  بـــــن  حمــمد  الــــرازي، 
)ت600هـ(

الرسالة، . 17 دار  )الكــويت،  الـصحـاح،  خمـتار 
1983م(.

أبن رشد احلفيد، أبو الوليد حممد بن أمحد )ت595هـ(

مطبعة . 18 )القاهرة،  املقتصد،  وهناية  املجتهد  بداية 
املعاهد، 1935م(.

ابن الرفعة أبو العباس نجم الدين)ت710هـ(

اإليضاح والتبيان يف معرفــــــــــة املكيال وامليزان، . 19
حتقيق: حممد امحد إسامعيل اخلاروف، )دمشق، دار 

الفكر، 1980م(.

السبتي، أبو العباس أمحد العزيف )ت633هـ(

حممد . 20 ختريج:  والصاع،  والدرهم  الدينار  حقيقة 
الرشيف، أبو ظبي، املجمع الثقايف، 1999م(

أبن سينا، أبو عيل احلسني بن عيل)ت428هـ(

القانون يف الطب، وضع حواشيه: حممد الضناوي، . 21
)بريوت، دار الكتب العلمية، 1999م(.

الرشيف املرتى، عيل بن احلسني بن موسى)ت436هـ(.

الثالثة(، . 22 )املجموعة  املرتى  الرشيف  رسائل 
اخليام،  مطبعة  )قم،  الرجائي،  مهدي  إعداد: 

1405هـ(.

الشهيد األول، حممد بن مجال الدين مكي )ت786هـ(

ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة، حتقيق، مؤسسة . 23
آل البيت، )قم، مطبعة ستارة، 1419هـ(.
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الصدوق، حممد بن عيل القمي )ت381هـ(

األعلمي، . 24 حسني  تصحيح:  الفقيه،  حيرضه  ال  من 
)بريوت، مؤسسة األعلمي، 1986م(.

مطبعة . 25 قم،  اهلادي،  اإلمام  مؤسسة  حتقيق:  املقنع، 
إعتامد، 1426هـ(.

الطحاوي، أمحد بن حممد )ت321هـ(

األفغاين، . 26 الوفا  أبو  حتقيق:  الطحاوي،  خمترص 
)القاهرة، دار الكتاب العريب، 1370هـ(.

الطويس، حممد بن احلسن)ت460هـ(

املفيد، . 27 للشيخ  املقنعة  رشح  يف  األحكام  هتذيب 
مطبعة  )طهران،  غفاري،  أكرب  عيل  تصحيح: 

مروى، 1415هـ(.

اإلستبصار فيام أختلف من األخبار، حتقيق: حسن . 28
املوسوي اخلرسان، )النجف األرشف، دار الكتب 

اإلسالمية، بال(.

دار . 29 )بريوت،  والفتاوي،  الفقه  جمرد  يف  النهاية 
الكتاب العريب، 1970م(.

)قم، . 30 األصفهاين،  الفيومي  جواد  حتقيق:  الرجال، 
مؤسسة النرش اإلسالمي، 1430هـ(.

أبو عبيد القاسم بن سالم )ت224هـ(

األموال، حتقيــــــق: حممد خليل هراس، )بريوت، . 31
دار الكتب العلمية، 1986م(.

العالمة احليل، احلسن بن يوسف بن مطهر )ت736هـ(

)قم، . 32 البهادري،  إبراهيم  حتقيق:  األحكام،  حترير 
مطبعة اعتامد، 1420هـ(.

املذهب،حتقيق:قسم . 33 حتقيق  يف  املطلب  منتهى 

الفقه يف جممع البحوث اإلسالمية، )مشهد، جممع 
البحوث اإلسالمي، 1429هـ(.

)قم، . 34 البيت،  آل  مؤسسة  حتقي:  الفقهاء،  تذكرة 
مطبعة ستارة، 1414هـ(.

الفراهيدي، اخلليل بن امحد )ت170هـ(

مهدي . 35 حتقيق:  األحكام،  معرفة  يف  اإلحكام  هناية 
الرجائي، )قم، مؤسسة إسامعليان، 1410هـ(.

العني، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، )بريوت، دار . 36
الكتب العلمية، 2003م(.

القمري،احلسن بن نوح )ت يف النصف الثاين من القرن 
الرابع اهلجري(

غادة . 37 حتقيق:  الطبية،  االصطالحات  يف  التنوير 
لدول  الرتبية  مكتب  )الرياض،  الكرمي،  حسني 

اخلليج، 1991م(.

القمي، عباس )1359هـ(

الكنى واأللقاب، حتقيق، مؤسسة النرش اإلسالمي، . 38
)قم، مؤسسة النرش اإلسالمي، 1425هـ(.

الكليني، حممد بن يعقوب )ت329هـ(

الفجر، . 39 منشورات  )بريوت،  )الفروع(،  الكايف 
2007م(.

الكنتوري، حسني سابوري

كشف احلجب واألستار، تصحيح: حممد هدايت، . 40
)مطبعة بيتس مسق، كلكته، 1330هـ(.

القزويني  يــزيــد  بــن  حممد  اهلل  عبد  ــو  أب مــاجــة،  ــن  اب
)ت273هـ(

وآخرون، . 41 رمضان  يارس  حتقيق:  ماجة،  ابن  سنن 
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)القاهرة، دار ابن اهليثم، 2005م(.

املازندراين، حممد بن اسامعيل )ت1216هـ(

منتهى املقال يف أحوال الرجال، حتقيق، مؤسسة آل . 42
البيت، )قم، مطبعة سارة، 1995م(.

املامقاين،عبد اهلل

الدين . 43 حميي  حتقيق:  الرجال،  علم  يف  املقال  تنقيح 
املامقاين، )قم، مطبعة ستارة، 1431هـ(.

املالكي، عبد الوهاب بن عيل بن نرص )ت422هـ(
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الأو�ساع الأقت�سادية لمدينة كربالء المقد�سة للمدة )1968-2003م(

الملخ�ض

تأيت أمهية البحث للمعامل الكبرية التي حتتوهيا مدينة كربالء املقدسة وعىل الصعد كافة، ومنها االقتصادية 
مدار البحث، اذ سلطنا فيه الضوء عىل النشاط االقتصادي للمدينة للمدة )1968-2003م(، ملا تتمتع 

به من مكانة اقتصادية كبرية، فضاًل عن اهنا كانت خالل هذه املدة مركزًا للسياحة الدينية.

كافة  للقطاعات  االقتصادية  اإلمكانات  الرغم من  اقتصاد مدينة كربالء، فعىل  البحث مستوى  بني 
السلطة  قبل  من  املدينة  هتميش  بسبب  منها،  االستفادة  يتم  مل  انه  اال  السياحية(  الصناعية،  )الزراعية، 

احلاكمة، وبالتايل عانى اقتصاد املدينة كثريًا. 

الكلامت املفتاحية: كربالء، اقتصاد، تاريخ، سياحة.

The economic situations of the holy city of Karbala 

For the period 1968 – 2003 AD

Assist. Prof. Dr.

Ikhlas Qassem Nafel Al-Saadi
College of Political Science - Al-Nahrain University

Abstract 

The importance of the research comes to the great landmarks that the holy city of 

Karbala contains at all levels, including the economic ones, which are the subject of 

the research. In it, we shed the light on the economic activity of the city for the period 

(1968-2003 AD), due to its great economic status, in addition to that during this period; 

it was a center and a platform for religious tourism.

The research showed the level of the economy of the city of Karbala. Despite the 

economic potential of all sectors (agricultural, industrial, tourism), but they were not 

benefited from, due to the marginalization of the city by the ruling authority, and thus 

the city's economy suffered a lot.

Keywords: Karbala, economy, history, tourism.



121

اأ.م.د. اإخال�ص قا�سم ال�سعدي

المقدمة

حتتوهيا  التي  الكبرية  للمعامل  البحث  أمهية  تأيت 
عيل  بن  احلسني  االمــام  مرقد  ففيها  كربالء  مدينة 
ومرقد أخيه العباس  وكثري من قبور الصحابة 
الذين استشهدوا يف واقعة الطف، وتعد مدينة كربالء 
من أهم املدن التي حتتضن السياحة الدينية، ومعقل 
املفكرين  من  العديد  انجبت  وقد  الدينية،  للعلوم 
احلسيني  حممد  الديني  املرجع  منهم:  اإلسالميني 
الشريازي وأخوه صادق احلسيني الشريازي واملرجع 
ماليني  إليها  يأيت  املدريس،  تقي  حممد  السيد  الديني 
عن  فضاًل  اسالمية  ودول  حمافظات  من  الـــزوار 
النخيل  وأشجار  الكبرية  الزراعية  املساحات  ذلك 
بتنوع  تتمتع  املدينة  تلك  من  جتعل  التي  والفواكة 

النشاط اإلقتصادي فيها .

اإلقتصادي  النشاط  دراســة  إىل  البحث  هيدف 
به  تتمتع  ملا   )2003-1968( للمدة  كربالء  ملدينة 
السياحية  وللمميزات  كبرية  إقتصادية  مكانة  من 

والدينية والزراعية.

النشاط  أن  مــفــادهــا،  فرضية  البحث  اعتمد 
من  اليتجزأ  جــزء  هو  كربالء  ملدينة  اإلقتصادي 
النشاط اإلقتصادي الوطني، وهبذا فإن هناك عالقة 
حتدث  التي  واإلجيابية  السلبية  املتغريات  بني  قوية 
عىل  حتدث  التي  وتلك  للمدينة  املحيل  املستوى  عىل 

اإلقتصاد العراقي بشكل عام .

املنهج  استخدم  فقد  البحث  استكامل  هبــدف 

املهم  التأرخيي  االسلوب  باستخدام  االستقرائي 
ملعرفة مراحل نشوء مدينة كربالء وتطورها تأرخييًا، 
معاجلة  خالل  من  االستنباطي  املنهج  ُاستخدم  كام 
البيانات واالرقام املتعلقة بالنشاط اإلقتصادي ملدينة 
كربالء واإلقتصاد الوطني ككل، فضاًل عن البيانات 
االُخرى اخلاصة باملؤرشات اإلقتصادية ملدينة كربالء 

عىل وجه اخلصوص.

اىل  البحث  تقسيم  تم  املوضوع،  تغطية  هبدف 
االول:  املبحث  تضمن  مباحث.  واربــعــة  مقدمة 
اخللفية التأرخيية لنشأة مدينة كربالء وتناول املبحث 
العراقي،  لإلقتصاد  االساسية  ــؤرشات  امل الثاين: 
يف  اإلقتصادية  اجلوانب  الثالث:  املبحث  كرس  فيام 
الرابع  كربالء للمدة )1968-2003(، أما املبحث 
فتضمن املؤرشات اإلقتصادية ملدينة كربالء، وانتهى 

البحث باخلامتة واالستنتاجات والتوصيات .

المبحث الول:
الن�شاأة التاريخية لمدينة كربالء

تعد مدينة كربالء من املدن العراقية القديمة التي 
يعود تأرخيها إىل العهد البابيل، وقد استطاع املؤرخون 
من  )كربالء(  لفظة  معرفة  إىل  التوصل  والباحثون 
لفظ الكلمة وحتليلها اللغوي  فقيل إهنا مأخوذة من 
جمموعة  عن  عبارة  وهي  العربية،  بابل(  )كور  كلمة 
منذ  وجدت  التي  )نينوى(  منها  قديمة  بابلية  قرى 
ممتدة  أثرية  تالل  اآلن سلسلة  وهي  الغابرة  العصور 
من جنوب سدة اهلندية حتى مصب هنر العلقمي يف 
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االهوار . ومنها )الغارضية( وهي األرايض املنبسطة 
التي كانت مزرعة لبني أسد، وتقع اليوم شامل منطقة 
اهليايب وتعرف بأرايض احلسينية، ثم )كربله( بتفخيم 
الالم، وتقع إىل رشق كربالء وجنوهبا، ثم كربالء او 
الغارضية  من  الغريب  الشامل  يف  قرية  هي  بابل  عقر 
وكانت  )النواويس(  ثم  مهمة،  أثريات  وبأطالهلا 
مقربة عامة للنصارى قبل الفتح اإلسالمي وتقع يف 

أريض ناحية احلسينية قرب قرية نينوى)1(. 

التي  الكائنة يف شامل غريب كربالء  وان األطالل 
بعض  منها  استخرج  قد  القديمة(  )كربالء  بـ  تعرف 
املوتى  يدفنون  البابليون  كان  التي  اخلزفية  االكباب 
يف  احلموي(  )ياقوت  العاّلمة  أشار  وقـــــد  فيها، 
معجمه إىل معنى كربالء لعدة معاين منها، )كربالء( 
بن  احلسني  فيه  استشهد  الــذي  املوضع  وهو  باملد 
اشتقاقه  فأما  الكوفة،  عند  الربية  طرف  يف   عيل
يميش  )جاء  يقال  القدمني،  يف  رخاوة  هي  فالكربلة 
فسميت  رخـــوة(،  املوضع  يكون  )أن  مكرباًل(، 
األرايض  وهي  )باحلائر(  أيضًا  عرفت  وقد  بذلك 
املنخفضة التي تضم موضع قرب احلسني إىل رواق 
بقعته الرشيفة، وقد حار املاء حوهلا يف عهد املتوكل 
العبايس، وهي متصلة بسلسلة تالل ممدودة وربوات 
واجلنوبية  والغربية  الشاملية  اجلهات  يف  متصلة 
اجلبهة  مدخلها  دائــرة  نصف  للناظرين  تشكل  منه 

الرشقية)2(.

وبابل  بــغــداد  بمحافظات  املحافظة  وترتبط 
هنر  ويسقيها  الطرق،  من  بالعديد  واالنبار  والنجف 

طوله  يبلغ  والذي  الفرات  هنر  من  املتفرع  احلسينية 
)29( كم، وقد برزت مدينة كربالء بشكل كبري بعد 
استشهاداإلمام احلسني عام )61هـ(، واقيم اول 
مهرجان سياحي فيها يوم الثالث من إذار عام 1982 
وتتشكل  األول()3(.  السياحي  اإلخيرض  )مهرجان 
وحدات  ومخس  اقضية  ثالثة  من  ــًا  إداري املحافظة 

إدارية ما بني مركز قضاء وناحية، وهي كاآليت)4(:

كربالء . 1 قضاء  بمركز  ويتمثل  كربالء:  قضاء 
احلسينية،  وناحية  )2397(كم2  ومساحته 
مساحة  تكون  وبذلك  )334(كم2  ومساحتها 

القضاء )2731(كم2.
اهلندية . 2 قضاء  بمركز  ويتمثل  اهلندية:  قضاء 

الغريب،  اجلدول  وناحية  )134(كم2  ومساحته 
مساحة  تكون  وبذلك  )213(كم2  ومساحتها 

القضاء )347(كم2.
قضاء عني التمر: ويتمثل بمركز قضاء عني التمر . 3

مدينة  موقع  وحظي  )1956(كم2.  ومساحته 
كربالء بامهية بالغة بالنسبة ملواقع املدن االُخرى 
مع  املناخية  ظروفها  لتشابه  وذلك  العراق  يف 
تقع  إهنا  املحيطة هبا، كام  املحافظات  العديد من 
وسط  يف  بالسكان  كثافة  املناطق  أكثر  ضمن 

العراق. 

كانت  للعراق  الربيطاين  اإلحتالل  عهد  وخالل 
تقريبًا  دائري  ذات شكل  املدة  مدينة كربالء يف هذه 
الربيطانيون  أنشأ  وعندما  املقدسني،  املرقدين  حول 
خط سكة حديد بني بغداد والبرصة ُمد فرع من هذا 
عام 1923)5(، وعىل  أواخر  كربالء  مدينة  إىل  اخلط 
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للمدينة  اجلنويب  اجلزء  يف  للقطار  حمطة  شيدت  أثره 
وبذلك أصبحت نقطة جذب جديدة لسكان املدينة 
أو القادمني إليها، مما أدى إىل إمتداد التوسع العمراين 
باإلجتاه اجلنويب، زاد من أمهيتها، إنشاء مستشفى فيها 
)املستشفى امللكي( ويسمى اليوم باملستشفى القديم. 
ثالثينيات  بعد  بالتوسع  كربالء  مدينة  أخــذت  ثم 
وحمطة  القديمة  املدينة  بني  السيام  العرشين،  القرن 
القطار، وأصبحت مركزًا لتجمع عدد من الوحدات 

السكنية.

شهدت مدينة كربالء يف السنوات الالحقة أحداثًا 
مهمة متثلت بفتح الشوارع املستقيمة يف جسم املدينة 
الشارع  فتح  1948م  عــام  ففي  متعسف،  بشكل 
ثم  القبلة  بــاب   احلسني ــام  اإلم بمرقد  املحيط 
املنطقة املحيطة بمرقد العباس، ومنذ عام 1968، 
وحتى اآلن إتسعت مدينة كربالء إتساعًا مل يسبق له 
شامل  لكون  وذلك  واجلنوب،  الغرب  بإجتاه  مثيل 
املدينة ورشقها تكونان من بساتني النخيل واألرايض 
مكانيًا  السكان  عدد  زيادة  بسبب  للزراعة  الصاحلة 

وطبيعيًا)6(.

المبحث الثاني:
الموؤ�شرات الأ�شا�شية لالإقت�شاد العراقي

السبعينيات  مدة  خالل  العراقي  اإلقتصاد  شهد 
بسبب  األمهية  شديدة  تغريات  املــايض  القرن  من 
إىل  أدت  التي   ،1973 عــام  النفط  أسعار  إرتفاع 
إختالل كامل يف هيكل اإلقتصاد، إذ انتقل قطاع النفط 
ينتج لوحده )60.5%( من  الصدارة وبات  إىل مركز 

الناتج املحيل اإلمجايل يف السنوات اخلمس التي أعقبت 

التأميم، يف حني مل يكن يتجاوز )30%( يف عام 1970، 

القطاعات  لكل  النسبية  احلصة  انخفضت  املقابل  ويف 

السلعية االُخرى)زراعية، صناعة حتويلية، بناء وتشيد، 

أكثر  جمتمعة  تشكل  تعد  فلم  النصف،  إىل  كهرباء(، 

ثلث  تقارب  نسبتها  كانت  أن  بعد   )%16.6( من 

أدى  ما  وهو   .)7()%33.4( اإلمجــايل  املحيل  الناتج 

أكثر من)20%( خالل  التضخم إىل  إرتفاع نسبة  إىل 
السنوات  مع  باملقارنة  السنوات)1980-1970( 
عام  أسعاراملستهلك  مؤرش  بلغ  حني  يف  السابقة، 
 ،1968 عام  يف  هوعليه  مما  1980حــوايل)%252( 
اللحاق  والرواتب  األجور  استطاعت  حد  أي  فإىل 
املحيل  الناتج  يف  الزيادة  نصف  أن  عن  فضاًل  هبام، 
أسعار  إرتفاع  إىل  تعود  دوالر(  مليار   29( البالغة 
النفط اخلام ومعدالت إنتاجة )14.5 مليار دوالر(، 
عىل  العراقي  اإلقتصاد  اعتامد  إىل  أدى  الذي  األمر 
النفط اخلام، وعمق التفاوت واإلختالل بني الفروع 
غري  الــفــروع  متيزت  نفسه  الوقت  ويف  املختلفة، 
واخلدمات  واملصارف  والتأمني  »التمويل  اإلنتاجية 

احلكومية وغريها« بمعدالت نمو رسيعة)8(.

التي  املالية  العوائد  إنَّ  القول،  يمكن  ذلك  من 
السبعينيات  مرحلة  يف  العراقية  للحكومة  توافرت 
مكنت  إذ  مالئمة،  وإقليمية  بيئية  ظــروفــًا  هيأت 
البنية  مرشوعات  عىل  اإلنفاق  زيــادة  من  احلكومة 
واخلدمات  السلعي  اإلنــتــاج  وقطاعات  التحتية 
اإلجتامعية واإلسترياد، وكذلك يف القوات املسلحة 
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ــؤرشات  امل كافة  زيــادة  إىل  أدت  األوضـــاع  ــذه  وه
سجل  إذ  غريمسبوقة،  ملستويات  اإلقــتــصــاديــة 
 )1980-1970( املدة  خالل  العراقي  اإلقتصاد 

معدالت سنوية بالشكل االيت)9(.

المؤشر اإلقتصادي
نسبة المعدل 

السنوي

11.7%الناتج المحلي

13.6%اإلستهاك الحكومي

27.0 %تكوين رأس المال الثابت / اإلجمالي

10.2 %الصناعة

8،2%البناء والتشيد

19.9 %النقل والمواصات

8.4 %الزراعة

إن هذه املعدالت املرتفعة التي شهدهتا املؤرشات 
عىل  اإلقتصاد  إعتامد  تعكس  العراقية  اإلقتصادية 
النفط يف تغطية إحتياجاته بشكل كامل، األمر الذي 
الوطني،  اإلقتصاد  بقية  يف  مضاعفة  تأثريات  ترك 
اإلقتصاد  أصابت  التي  اإلختالالت  متابعة  ويمكن 
اإلقتصادية  السياسات  يف  اإلرجتــال  جراء  العراقي 
الوفورات  استنفدت  حــروب  يف  البالد  وإدخــال 
منتظم  تراجع  حدوث  إىل  أدى  الذي  األمر  املالية، 
 ،)GDP( اإلمجــايل  املحيل  الناتج  نمو  معدالت  يف 
اغلب  يف  الرتاجعات  هذه   )1( رقم  ينظراجلدول 
بجانب  اإلجتامعية،  اإلقتصادية-  التنمية  مؤرشات 

املديونية اخلارجية.

جدول)1( معدلت نمو الموؤ�شرات الإقت�شادية 
المختاره لل�شنوات )1989-1970(

المؤشرات اإلقتصادية
-1970

1980

-1980

1985

-1985

1989

الناتج المحلي 
-1.7-11.78.1اإلجمالي

-4.4-13.61.3اإلستهاك الحكومي

-4.6-13.27.6اإلستهاك الخاص

-1.5-27.60.3تكوين رأسمال الثابت

صادرات السلع 
-1.1-4.48.8والخدمات

إستيرادات السلع 
-2.9-22.58.2والخدمات

- 1.46.36.7الزراعة

11.4-10.27.3الصناعة – إجمالي

-13.40.33.1الصناعة التحويلية

-16.2-28.47.8التشييد

-16.81.310.8التجارة الداخلية

1.8-19.912.4النقل والمواصات

Source: united nation, national Account statstics: main 

Aggregate and Detaited tables 1989, part1 (Newyork) 

-United Nations, national Statistics, Analysis of main 

Aggregats.

نمو  مــعــدالت  أن  يــوضــح،  ــاله  أع اجلـــدول  إن 
أدنــى  سجلت  قــد  كانت  اإلقتصادية  ــؤرشات  املـ
اإلستهالك  تعرض  كام  ــرب،  احل خــالل  معدالهتا 
فبعد  اخلاص لرضبات قاسية جراء أوضاع احلرب، 
يف   )%13.6( بلغت  سنوية  نمو  معدالت  حقق  ما 
وسجل  باالنحدار  أخذت  ــدة)1980-1970(،  امل
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مؤرشات سالبة قدرها )7.6-%( سنويًا، )1980-
-1985( السنوات  خــالل  و)%4.6(   )1985
1989(. ويعد رأس املال الثابت من أهم املؤرشات 
التي حتدد معدل النمو يف املستقبل، عىل حني سجلت 
سنوية  نمو  معدالت  اإلمجالية  الثابتة  االستثامرات 
 ،)1980-1970( خالل   )%27( جتــاوزت  كبري 
تدهورت هذه املعدالت، أو حتولت ملعدالت سالبة 
بعقد الثامنينيات. أما بالنسبة لقطاع )التجارة والنقل 
واملواصالت والبناء والتشييد( فبعد أن سجلت هذه 
السبعينيات  عقد  يف  عالية  نمو  معدالت  القطاعات 
من القرن العرشين تراجعت عن مستويات معدالهتا 
يف العقد التايل وسجلت نموًا سالبًا، كام أن قرارات 
معلومة  قواعد  بموجب  ختطط  مل  اإلمجــايل  اإلنفاق 
ألنجازها  الرضورية  املالية  واإلحتياجات  االهداف 

وإنام أستندت عىل ختمينات متفائلة.

تلك  يف  للدولة  اإلقتصادية  السياسة  دفعت 
تصاعدية  اجتاهات  األسعار  تأخذ  أن  إىل  املرحلة 
إنفاقها أو احلد منها والغاءها،  يتعذر  وذات مديات 
واخلطط  للربامج  االستثامرية  التخصيصات  أن  كام 
خالل  إنخفاضًا،  االُخــرى  هي  شهدت  السنوية 
التخصيصات  بلغت  االوىل  الــثــالث  الــســنــوات 
بينام شكلت نسبة )50%( من  )19.8مليار دينار(، 
االيرادات النفطية للسنوات الثالث ما قدرة )4.7 
التدهور  هذا  يف  السبب  واليقترص  دوالر(،  مليار 
أدى  وإنام  غريالرشيدة  اإلقتصادية  السياسات  عىل 
إنخفاض الطلب العاملي عىل النفط إىل تدين أسعاره 

وحيد  إقتصادًا  العراقي  اإلقتصاد  وكــون  عامليًا. 
بنائه  إحتياجات  تنمية  يف  النفط  عىل  يعتمد  اجلانب 
اإلقتصادي وتلبيتها فإنه يتأثر بشكل كبري بالتذبذبات 
الذي  األمر  العاملية،  النفطية  السوق  يف  حتدث  التي 
فعلية  بصورة  البلد  عائدات  مجيع  حتويل  إىل  دفع 
ففي عام 1980  نفقات احلرب،  لتغطية  دفعها  ليتم 
مانسبتة  أي  دوالر(،  مليار   19.8( العراق  أنفق 
الدفاع،  عىل  اإلمجايل  املحيل  الناتج  من   )%38.8(
االمريكية  الوكالة  من  الصادرة  البيانات  وأثبتت 
للسيطرة عىل االسلحة ونزعها )ACDA(، إن حصة 
ثلثي  إىل  بني نصف  ما  إستنزفت  العسكري  اإلنفاق 

اإلنتاج الوطني اإلمجايل خالل عقد الثامنينيات)10(.

آب  من  الثاين  ومنذ  العراق  إن  فيه  شك  ال  ومما 
ظروفًا  واجه   )2003 أيار/   /20( وحتى   1990
فقد  مسبوقة.  وغــري  قاسية  وسياسية  إقتصادية 
املفروضة  اإلقتصادية  العقوبات  ظل  يف  تفاقمت 
اإلقتصاد  مشكالت  الــدويل  األمــن  جملس  قبل  من 
من  العراق  منع  ظل  يف  كان  ذلك  وكل  العراقي، 
عام  حتى  إستمر  النفط  من  مــوارده  من  االستفادة 
1996 الذي شهد توقيع اتفاق النفط مقابل الغذاء. 
وإمجاالً يمكن القول بأن الوضع املايل مل يكن مالئاًم 
احلني،  ذلك  حتى  اإلقتصادية  بالسياسة  للقائمني 
النقد  دورة  وانكسار  اخلارجي  القطاع  تعطل  فمع 
األجنبي يف اإلقتصاد هبطت اإليرادات النفطية التي 
إمجايل  تتجاوز )50%( من  كبرية  نسبة  تشكل  كانت 
 ،)1970–1989( املدة  خالل  احلكومية  اإليرادات 
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يستطع  مل  واحلصار  الثانية  اخلليج  حرب  وبسبب 
السداد حتى  متأخرات  ديونه فرتاكمت  البلد خدمة 
دوالر(  مليار   126( اخلارجية  الديون  أصبحت 
اللجوء  بد من  يف هناية عام 1998)11(، هلذا كان ال 
مشكلة  ففرضت  لالقرتاض،  النقدية  السلطات  إىل 
اإلقتصاد  مشاكل  قائمة  يف  األوىل  نفسها  التضخم 
خالل  املنخفضة  النمو  معدالت  تؤرش  إذ  املزمنة. 
سنوات احلصار موجة من التضخم خترج عن حدود 

السيطرة.

للقلق  مدعاة  العراق  يف  البرشية  التنمية  حال  إن 
الشديد، فالبيانات املتاحة برغم قلتها وقصورها تدلل 
عىل تدهور أوضاع التنمية وإتساع نطاق الفقر رغم 
ما توافر له من إمكانات مادية وبرشية طوال العقود 
املاضية، ورغم ما ختتزنه أراضيه من ثروات وضعت 
ولعل  التنموي.  الركب  مقدمة  يف  ــرى  ُاخ بلدانا 
السياسية  الظروف  ظل  يف  متوقع  أمر  النتيجة  هذه 
نصف  عرف  فقد  بالعراق،  مرت  التي  واإلقتصادية 
القرن املايض من تارخيه أحداثًا جسامًا كانت كوارث 
حلت بالتنمية البرشية، وأوقفت خطاها، بل دمرت 

مكتسبات كانت قد حتققت يف أوقات ماضية.

يف  البرشية  التنمية  مــؤرشات  مراجعة  وتكشف 
الدمار  نتيجة  العراق عن تدهور كّمي ونوعي فيها، 
الذي حلق بالبنية السياسية واإلقتصادية واإلجتامعية 
وسنوات  واخلارجية،  الداخلية  ــروب  احل بسبب 
احلصار الطويلة، فتأثري تلك الظروف أعمق من أن 
تقيسه مؤرشات وأرقام تتسم بقدر عال من التجريد 

آثارها  سرتافق  الظروف  هذه  أن  كام  والعمومية. 
وإنعكاساهتا السلبية مسرية التنمية القادمة واملستوى 
ذلك  إنَّ  البرشية.  التنمية  إليه  تصل  أن  يمكن  الذي 
يعني أن البيانات ال تعكس حقيقة الرتاجع وحجمه 
الذي حصل يف بنية التنمية البرشية وجوهرها، مثلام 
املؤسسية  البنى  يف  الرتاجع  صورة  إعطاء  يف  تفشل 

اإلقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع. 

وبالنسبة للعراق، قد حقق هذا املؤرش حتسنًا بنسبة 
)0.235%( بني عامي 1960 و1998، إذ زاد هذا 
زيادة  وهي   )%0.58( إىل   )%0.348( من  املؤرش 
اخلليجية  العربية  البلدان  حققته  ما  نصف  عن  تقل 

املجاورة)12(. 

حققت  مجيعها  العامل  بلدان  أن  من  الرغم  وعىل 
حتسنًا ملموسًا يف هذا املؤرش إال أن أداء العراق كان 
من  به  يتمتع  ملا  قياسًا  املتواضعة  االداءات  بني  من 
القاسية  الظروف  طبيعة  هو  ذلك  ومرد  إمكانات، 
واحلصار.  احلرب  سنوات  أثناء  العراق  هبا  مر  التي 
إىل  يعود،  التدهور  هذا  يف  األكرب  اجلزء  يكون  وقد 
بتعادل  الفرد  نصيب  متوسط  يف  الكبري  الرتاجع 
العراقي  الدينار  قيمة  تدهور  بسبب  الرشائية  القوة 
صــادرات  توقف  مع  الدولة  إيــرادات  وإنخفاض 

العراق النفطية. 

بشكل  العراقي  اإلقتصاد  إنَّ  القول،  وخالصة 
عام وعىل مدار السنوات السابقة )سنوات الدراسة( 

عانى من إشكاليات عدة لعل أمهها:

إقتصاد ُاحادي )ريعي نفطي(.  •
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الوفورات  • إستغالل  خالل  من  اإلقتصاد  عسكرة 
النفطية يف إِدامة عجلة احلرب.

كان  • التي  االُخرى  القطاعات  بعض  هتميش 
من  التخفيف  لغرض  تفعيلها  الرضوري  من 

اإلعتامدية النفطية.

توازنًا  • السابقة  اإلقتصادية  السياسات  حتقق  مل 
بني  والطبيعية  املالية  املوارد  يف  إقتصاديًا 
عرضة  كربالء  مدينة  كانت  لذلك  املحافظات 
املركزية،  اإلقتصادية  السياسة  يف  تغري  ألي 
بمعنى أدق أن تلك املحافظات كانت جزءًا من 
العراقي  اإلقتصاد  منها  عانى  التي  املشكالت 

بشكل عام.

المبحث الثالث:
كربالء  محافظة  في  الإقت�شادية  الجوانب 

)2003-1968(

مل تكن القطاعات اإلقتصادية ملدينة كربالء بعيدة 
وإنام  عام،  بشكل  العراقي  اإلقتصاد  متغريات  عن 
كانت جزءًا منه، تتدهور بتدين املؤرشات اإلقتصادية 
ــؤرشات،  امل تلك  بإرتفاع  وتنتعش  وترتفع  ككل 
أنه  هو  كربالء  ملدينة  اإلقتصاد  يميز  الــذي  ولكن 
املحافظات  بقية  يف  موجودة  غري  مقومات  يمتلك 
املقدسة،  الدينية  املــراقــد  وجــود  مثل  عــام  بشكل 
وبعض  الزراعية،  األرايض  من  واسعة  ومساحات 
كربالء  مدينة  أن  كام  والصناعية،  الغذائية  املصانع 
التي  الشعبية  الصغرية  الصناعات  بوجود  تشتهر 
وهنا  املدينة،  إقتصاد  رفد  يف  معني  بشكل  تساهم 
البد من التطرق إىل تطور القطاعات اإلقتصادية يف 

كربالء خالل مدة الدراسة )1968- 2003( وعىل 
النحو اآليت:

اأوًل: القطاع الزراعي 

اجلديرة  القطاعات  أحــد  الــزراعــة  قطاع  ُيعدُّ 
باإلهتامم يف أي خطة مستقبلية، فمن شأن تنمية هذا 
القطاع، املساعدة يف توفري قدر كبري من النقد األجنبي 

يدفع حاليًا للواردات الغذائية. 

يف  نقص  من  لديه  ما  تغطية  للعراق  ويمكن 
إحتياجاته من النقد األجنبي، سواء بالتحديد للمواد 
الغذائية أم بتوفري ما سوف يتم إنفاقه عىل إستريادها، 
يف  املسامهة  عىل  قدرته  يف  القطاع  هذا  أمهية  وتكمن 
يعادل  بام  القومي  واإلنتاج  الدخل  إمجــايل  تكوين 
)40%( من الناتج املحيل إذا ما توافرت له مستلزمات 

تطويره كافة وأعطي األمهية التي يستحقها.

لقد أدى قطاع الزراعة دورًا تارخييًا مهاًم يف تسيري 
عجلة اإلقتصاد العراقي بتوفري الغذاء وفرص العمل 
السكان حجاًم، ومع  الدخل ألكرب قطاعات  وتوليد 
)الــرواج  حقبة  خالل  القطاع  هذا  أمهل  فقد  ذلك 
به  أرضت  كام  والثامنينيات  السبعينيات  يف  النفطي( 
العقوبات التي فرضتها األمم املتحدة عىل العراق من 
إذ  إنتاجيته،  تدهورت  لذلك  ونتيجة  املايض.  القرن 
اخلمس  السنوات  خالل  الزراعي  اإلنتاج  إنخفض 
وانخفض  سنويًا،   )%1.1( بمعدل  املاضية  عرشة 
 )%3.9( بواقع  الزراعة  من  للفرد  الناتج  متوسط 
يف السنة، كام انخفض بنسبة ملحوظة إنتاج احلبوب 
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من  أكثر  الدولة  وتستورد  والرز(  والشعري  )القمح 
إىل  يعود  وهذا  الغذائية)13(،  إحتياجاهتا  من   )%70(
النقص يف املدخالت الزراعية الرضورية واخلدمات 
السيام  حمطمة،  التحتية  البنية  فأصبحت  املساعدة، 
إذار  بعد  االخــرية  االزمــة  زادت  وقد  الــري،  شبكة 
بسبب  الــوضــع  ــذا  ه ــدة  ح مــن   2003 )مـــارس( 
الزراعي  التي تعرضت هلا معدات اإلنتاج  األرضار 

التابعة للحكومة أو القطاع اخلاص.

وإنعكاسًا عىل كربالء املقدسة كوهنا مدينة زراعية 
حتيطها البساتني، ابتداًء من حدودها مع حمافظة بابل 
شامالً ورشقًا وحتى مداخل مدينة كربالء املقدسة أو 
أطراف الصحراء. ومن سامت هذه املساحة الواسعة 
من البساتني أهنا متداخلة مع بعضها البعض وحتديدًا 
بساتني ناحية احلسينية، واحتوائها العديد من الفواكة 
املعروفة يف منطقة الفرات األوسط، فعىل سبيل املثال 
أن نسبة النخيل املوجودة يف املحافظة بحدود )%15( 
الواقعة  املناطق  عن  فضاًل  النخيل،  جمموع  من 
والشعري  احلنطة  بزراعة  متخصصة  املحافظة  غرب 
الواقعة  الصحراوية  املناطق  وكذلك  واخلرضوات، 
طريق  عن  بالواسطة  تسقى  والتي  املحافظة  جنوب 

سحب املياة اجلوفية املتاحة)14(.

ــة  االداري الــوحــدات  أهــم  إىل  التطرق  ويمكن 
وهي  املــرويــة  الزراعية  األرايض  ضمن  الداخلة 

كااليت)15(:

قضاء املركز:. 1

احلر  ناحية  مع  مندجمًا  املركز  قضاء  خمطط  يعد 
للتالصق العمراين بينهام، إذ تم حتديث هذا املخطط 
عام 1981 من قبل هيئة التخطيط العمراين، وبلغت 
الوحدة  هلــذه  القديم  للمخطط  املضافة  املساحة 
دونم   )25092( يعادل  ما  كم   )62.73( االدارية 
أما  األساس،  املخطط  ضمن  مفتتة  مساحات  وهي 
خصبة  زراعية  أرايض  وهــي  االُخــرى  املساحات 
تتوافر فيها مقومات الزراعة أغلبها مساحات بساتني 
قطع  إىل  وتقطيعها  تفكيكها  تم  والفاكهة(  )النخيل 

أرايض زراعية صغرية.

وضع  الذي  احلسينية  ناحية  ملخطط  بالنسبة  أما 
الكثري  أن  نجد   1993 عام  حتديثة  وتم   1983 عام 
هي  املخطط  هلــذا  إضافتها  تم  التي  األرايض  من 
قصبة  ناحية  خمطط  ذلك  عن  فضاًل  زراعية.  أراٍض 
عون الذي تم إضافة مساحات واسعة زراعية جماورة 

له بلغت )1.32( ما يعادل )528( دونم.

قضاء الندية:. 2

بني  جدول  من  مرويًا  زراعيًا  القضاء  هذا  ُيعدُّ 
إرواء األرايض  التي تعتمد عليه يف  حسن وتفرعاته 
بدافع  القضاء  هــذا  توسع  وقــد  كلها،  الــزراعــيــة 
يف  األوىل  املرتبة  شغل  الــذي  السكني  اإلستخدام 
املخطط  إىل  إضافتها  تم  التي  األرايض  وفرز  حتليل 

احلديث.

أسباب  لعدة  كان  اإلدارية  الوحدات  تقسيم  إنَّ 
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منها، اإلستخدام الصناعي واإلستخدام السكني، لكن 
اليغيب عن  الذكر السبب اآلخر والذي ال يقل أمهية 
احلرضية  العشوائيات  وهو،  االُخــرى  األسباب  عن 
التي جتاوزت عىل كثري من املساحات الزراعية املروية 
مدة  العشوائيات خالل  إتسعت ظاهرة  فقد  اخلصبة، 
الدراسة بشكل كبري بسبب العوز واحلاجة إىل السكن 
حوايل  العشوائيات  مساحة  بلغت  ــور،إذ  األج بأقل 
)14.448( كم مربع أي ما يعادل )5793( دونم، 
لتصبح مساحة األرايض الزراعية املروية )265711( 
يف  دونم   )322000( تبلغ  مساحة  أصل  من  دونم 
املضافة  املساحة  مع  القديمة  املخططات  وجود  حال 
التي أصبحت مساحتها من األرايض الزراعية املروية 
العشوائيات  مساحة  إىل  إضافة  دونــم   )50496(

)5793(دونم)16(.

مساحة  يف  التغيري  نسبة  حساب  يمكن  ذلك  من 
السابقة  النظر عن األسباب  املزروعة بغض  األرايض 

الذكر وكااليت)17(:

املروية  الزراعية  األرايض  مساحات  ف  التغيري  أوالً. 
خال السنوات )2003-1997(:

يعد التغيري احلاصل نتيجة عدة عوامل منها طبيعية 
النسبي  التغيري  مــؤرش  إعتامد  وتــم  برشية،  ــرى  وُاخ
الزراعية  األرايض  مساحة  يف  للتغري  مقياسًا  بوصفه 

املروية وتقسم هذه املساحة إىل:

أشجار النخيل، تراجعت مساحة بساتني النخيل أ. 
من )46321( دونم عام 1997 إىل )23796( 
دونم يف عام 2003، ونتج عنه تغيريًا سلبيًا لكمية 

رقم  واجلدول   .)%65.64-( بلغت  اإلنتاج 
)2( يوضح نسبة التغيري النسبّي قياسًا مع أقضية 

كربالء ونواحيها.
أشجار الفواكهب. 

الفواكه  لــزراعــة  املستثمرة  املساحات  شهدت 
كميات  يف  سلبًا  التغيري  نسبة  بلغت  إذ  سلبيًا،  تغيريًا 
اإلنتاج )-72.1%( وهذا ناتج عن التغيري يف مساحة 
بالنسبة  احلال  هو  وكام  بالفاكهة  املستثمرة  األرايض 
إىل النقطة )1( فأن مناطق التغيري بلغت يف الفقرة )أ( 
)-83-)-58%( يف حني بلغت الفقرة )ب( )-57-
املساحي  التغيري  نسبة  فأن  )ت(  الفقرة  أما   ،))32-(

بلغت )-31-)-6(%()18(. 

زراعة  ف  املستثمرة  األرايض  مساحة  تغيري  ثانيًا. 
حماصيل اخلرضوات وإنتاجيتها:

وكان  املحاصيل  من  النوع  هذا  عىل  الطلب  إزداد 
بالرغم من أهنا حتتاج إىل قوة  التغيري إجيابًا  إجتاه نسبة 
عمل ووقت أكرب، ومع هذا أخذ الفالح يتجه إىل هذا 
عام  التغيري  نسبة  إزدادت  هلذا  املحاصيل،  من  النوع 
 )%4.043( 1990اىل  االساس  سنة  يف  عليه  كانت 
 .)%8.52-( بلغت  فقد  إنتاجها  تغيري  نسبة  أمــا 

وبذلك أخذت تنافس بقية املحاصيل الزراعية )19(.

ثالثًا. تغيري مساحة األرايض الزراعية املروية املستثمرة 
باملحاصيل احلقلية وإنتاجيتها.

تغيريًا  املحاصيل  من  النوع  هذا  مساحة  شهدت 
من  الرغم  عىل   )2003-1990( املدة  خالل  سلبيًا 
هذا  وكان  إسرتاتيجية  حماصيل  كوهنا  عليها  الرتكيز 
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بلغت  فقد  ــرى،  ُاخ إىل  منطقة  من  متباينًا  التغيري 
االساس  سنة  يف  بالقمح  املزروعة  األرايض  مساحة 
 2003 عام  يف  بلغت  بينام  دوناًم   )20400(  1990
)2079.24( دوناًم، لكن هذه الزيادة كانت متباينة 
وحققت يف ناحيتي احلسينية واجلدول الغريب، لذلك 
ونسبة   )%0.21( فيها  املساحي  التغيري  نسبة  كانت 

التغيري يف اإلنتاج بلغت )-%12.6()20(.

زراعة  ف  املستثمرة  االرض  مساحة  تغيري  رابعًا. 
حماصيل العلف وإنتاجيتها:

مساحات  يف  تغيريًا  كــربــالء  حمافظة  شهدت 
هلا  املساحي  التغيري  نسبة  بلغت  إذ  األعـــالف، 
بلغت  والتي  املزروعة  للمساحات   )%4.23-(
دوناًم، فضاًل عن  دونم و)24546.9(   )23400(

)-18.16%( لكميات اإلنتاج)21(.  

األمن  حيقق  أو  مرتبطًا  الزراعي  القطاع  وكون 
الدراسات  أثبتت  فقد  الفقر  مؤرش  وحيدد  الغذائي 
وجود عالقة طردية بني حجم األرسة وحالة احلرمان 
الديمغرايف  العامل  ُيعدُّ  لذا  الغذائي،  األمن  وعدم 
األمن  وعدم  الفقر  بظاهرة  لإلحاطة  مهاًم  مدخاًل 
من  تعّد  املقدسة  كربالء  مدينة  أن  وبام  الغذائي)22( 
املحافظات ذات األرس الكبرية وأن تركيبتها النوعية 
متكافئة تقريبًا. لذا يمكن قياس األمن الغذائي فيها 

من خالل عدة مؤرشات هي:

سوء التغذية )التقزم، نقص الوزن، الزال(: أ. 

التي  لالعوام  كربالء  ملدينة  التغذية  سوء  قدر 
للتقزم   )%17( للعراق  االمريكي  اإلحتالل  سبقت 

و)11%( لنقص الوزن و )7%( للهزال، وهذه نسبة 
تقل عن املعدل الوطني الذي هو عىل التوايل للتقزم 
 .)%9( وللهزال   )%16( ــوزن  ال ونقص   )%26(
الشهري  الدخل  معدل  انخفاض  إىل  ذلك  ويعود 
بلغ  إذ  الوطني،  باملعدل  قياسًا  املحافظة  يف  للفرد 
دوالر  بـ)31(  كربالء  ملدينة  الشهري  الدخل  معدل 
شهريًا لكل فرد يف حني يبلغ املعدل الوطني للدخل 
الفردي بـ)41( دوالر لكل فرد شهريًا، االمر الذي 
العامل  عليه  أثر  الذي  للسكان  الغذاء  توفر  فيه  أثر 
إليه  ويضاف  احلصار،  مرحلة  وظــروف  اجلغرايف 
عوامل نمط االستهالك والوضع الغذائي التي ترتك 
املتاح  الغذاء  من  اإلنتفاع  عىل  الفرد  قدرة  يف  أثرها 

واملتوفر عرب تأمني إحتياجاته اليومية منه )23(.

الدخل واإلنفاق: ب. 

وفق مؤرش الدخل ُتّقسم دخول مدينة كربالء إىل 
اخلاص،  النشاط  وممارسة  املنتظمة  األجور  قسمني، 
النقدية،  التحويالت  من  جتمع  ُاخــرى  دخــول  أما 
والفوائد  واألربـــاح  األرايض،  أو  املــبــاين  كــإجيــار 
واإلعانات واهلدايا والصدقات واهلبات. قد أظهرت 
نتائج البحث التي أجريت خالل سنوات الدراسة أن 
نسبة األرس التي متثل األجور املنتظمة مصدر الدخل 
األرس  نسبة  تشكل  حني  يف   )%63( بلغت  الرئيس 
كمصدر  اخلــاص  العمل  ممارسة  عىل  تعتمد  التي 
للدخل الرئيس ما نسبته )30%( يف حني هناك )%7( 
من األرس تعتمد عىل العمل اخلاص كمصدر للدخل 
الثاين، أما األرس التي مثلت هلا مصدر ُاخرى للدخل 
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الثاين فقد بلغت )10%(. وهنا نجد أن إرتفاع نسبة 
كمصدر  املنتظمة  األجــور  عىل  تعتمد  التي  األرس 
املعدل  تتجاوز  التي  النسبة  وهــي  للدخل  رئيس 
من  النسبة  هذه  إرتفاع  إن   ،)%54( البالغ  الوطني 
أكثر  أن  تعني  واإلنفاق  بالدخل  املتعلقة  املؤرشات 
من ثلثي األرس هي عرضة لآلثار السلبية التي ترتكها 
جهود األجور عىل التكيف ملتطلبات حتقيق اإلتاحة 

الغذائية.

والالفت للنظر أن نسبة األفراد الذين ينفقون أقل 
واالقضية  املحافظة  مستوى  عىل  دوالر  نصف  من 
هي أكرب من املعدل الوطني البالغ )15%(، وبفارق 

ملحوظ وباألخص التباين عىل مستوى األقضية.

قدر متوسط دخل الفرد يف مدينة كربالء بـ )31(
املستوى  عىل  دوالرًا   )41( يقابلها  شهريًا  دوالرًا 
الوطني، يف حني قدر متوسط اإلنفاق الشهري للفرد 
يف املدينة بـ )30( دوالرًا شهريًا يقابلة  35دوالرًا عىل 
املستوى الوطني، وينخفض معدل الدخل الشهري 
عىل مستوى القضاء إىل 30 دوالرًا واإلنفاق إىل )25( 
الدخل  معدالت  بني  التباين  وهذا  شهريًا،  دوالرًا 
عىل املستوى الوطني ومستوى املدينة يعرب عن إنتامء 
املدينة إىل جمموعة املدن ذات الدخل املنخفض وهو 
ما يعكس مستوى النشاط اإلقتصادي الباقي للمدينة 
الذي يشهد تراجعًا عن مثيلته عىل املستوى الوطني، 
الوطني  اإلقتصاد  يعيشها  التي  املشاكل  أن  يعني  مما 
تظهر بصورة أكثر وضوحًا يف إقتصاد حمافظة كربالء. 
كام أن الفرد الكربالئي ينفق ما معدله )18 دوالرًا( 

املستوى  عىل  الفرد  إنفاق  يبلغ  حني  يف  الغذاء  عىل 
الغذاء  عىل  اإلنفاق  أن  أي  دوالرًا(،   25( الوطني 
و)%51(  اإلستهالكي،  اإلنفاق  من   )%60( يشكل 
من الدخل يف حني يشكل اإلنفاق عىل الغذاء )%57( 
من إمجايل اإلنفاق االستهالكي و)49%( من الدخل 
الغذائي عىل  اإلنفاق غري  أما  الوطني،  املستوى  عىل 
بحدود  كان  فقد  الوطني  واملستوى  املدينة  مستوى 

)10%( من إمجايل اإلنفاق اإلستهالكي. 

حيازة االرض:ج. 

جمال  يف  الكربالئية  األرسة  حــيــازة  معدل  إنَّ 
املعدل  وصل  حني  يف  دونم   )1.3( بلغت  الزراعة 
الوطني للحيازة )4.9( دونم، وعىل مستوى أقضية 
املدينة سجل قضاء عني التمر عىل معدل حيازة بلغ 
دونم   )1.8( اهلندية  قضاء  وسجل  دونم   )5.9(

وقضاء املركز )0.9( دونم. 

وخصوصًا  كربالء  حمافظة  يف  احليازة  معدل  إنَّ 
احليازة  نمط  املركز يكشف عن  األقضية من غري  يف 
وطبيعة تأثريه عىل اإلنتاجية الزراعية يف املدينة وهو 
أخذه  الزراعية  التنمية  خطط  واضعي  من  يتطلب 
املدينة،  يف  التنمية  برامج  تصميم  يف  أسايس  كمعٍط 
عىل  احليازة  معدل  بني  الواضح  التفاوت  أن  كام 
املدينة  مستوى  عىل  بمثيله  مقارنة  الوطني  املستوى 
عند  اإلعتبار  بنظر  التباين  هذا  أخذ  رضورة  يؤكد 
املحافظة،  يف  الوطنية  الزراعية  التنمية  برامج  تطبيق 
ذلك  وأثر  اإلنتاجية،  احليازة  نمط  بني  العالقة  وأن 
الواضح عىل  له األثر  الزراعية  السياسات  فاعلية  يف 
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عموم  يف  الغذائي  واألمن  الريف  يف  الفقر  مستوى 
املحافظة.

نظام توزيع البطاقة التموينية:د. 

ُيعدُّ هذا املؤرش من أهم املؤرشات يف حتليل األمن 
الغذائي يف العراق عىل وجه العموم وكربالء خاصًة، 
كونه يمثل املصدر األسايس لتأمني احلد األدنى من 
توفري الغذاء للعوائل التي تعيش يف حالة فقر شديد 

الذين ينفقون أقل من نصف دوالر يوميًا.

أسلوب إسرتاتيجية التدبري الغذائي )CSI(:ه. 

أنه  عىل  الغذائي  التدبري  إسرتاتيجية  دليل  ُيعرف 
االرسة  قبل  من  غذائية  تدابري  عىل  اإلعتامد  درجة 
لرشاء  كافية  نقودًا  أو  غــذاًء  المتتلك  جــدًا  الفقرية 

الغذاء عىل مدى األيام الثالثني)24(.

التعليم:و. 

إتاحة  يف  مهاًم  ــرًا  أث التعليمية  املستويات  ترتك 
التعليم  مستوى  بني  طردية  العالقة  إن  إذ  الغذاء، 
وقدرة الفرد عىل التكيف مع الظروف الصعبة وذلك 
ألن إحتامالت حصول الفرد عىل فرصة عمل مرتبط 
التعليمي  النظام  كان  العراق  ويف  التعليم.  بمستوى 
إال   ،1990 عام  قبل  املنطقة  يف  االنظمة  أفضل  من 
ُقدرت  فقد  السائد  هو  ظل  الرتاجعي  اإلجتــاه  أن 
 )%23( يقابلها   )%21( العراق  يف  الكبار  ُامية  نسبة 
يف  االقــى  حدها  تبلغ  )النسبة  كربالء،  ملحافظة 
السكان  نسبة  أما  تبلغ)%45(  إذ  التمر  عني  قضاء 
الذين يستطيعون القراءة والكتابة فقد بلغت نسبتهم 

أكملوا  الذين  األرس  رؤساء  نسبة  وبلغت   ،)%14(
املتوسطة  أكملوا  االبتدائية )28%( والذين  الدراسة 
)10%( واالعدادية )9%( يف حني بلغت نسبة رؤساء 
 )%8( الدبلوم  شهادة  عىل  حصلوا  الذين  األرس 
الشهادات  حلملة  و)%1(   )%5( والبكالوريوس 

العليا )25(.

النظام  واقع  تدين  عن  تكشف  أعاله  النسب  إنَّ 
مستويات  وأثرهاعىل  كربالء  مدينة  يف  التعليمي 
الفقر يف ظل العالقة العكسية بني املستوى التعليمي 
املتدين  التعليمي  الواقع  أن  كام  الفقر،  ومستويات 
يشكل عقبة كبرية أمام برامج التنمية التي تستهدف 

رفع املستوى املعييش ملن يعيشون حتت خط الفقر.

احلالة العملية:ز. 

يعد التشغيل العامل األسايس يف متكني األرس من 
حتقيق الوصول إىل الغذاء من خالل تأمني دخل من 
العمل. ويف املقابل متثل البطالة العامل االسايس وراء 
وصول األرس إىل حد اهلشاشة، ويقدر عدد العاطلني 
 )%28( بـ  كربالء  يف  األرس  رؤساء  بني  العمل  عن 
البالغ  الوطني  املعدل  جتــاوزت  التي  النسبة  وهي 
)26%( بنقطتني مئويتني، وبلغت نسبة النساء داخل 
قوة العمل بـ )25%( مما يعكس تدهور حالة التمكني 
من  بكثري  أقل  حدود  إىل  املحافظة  يف  اجلنسني  لدى 
املستوى الوطني الذي بلغت فيه نسبة النساء داخل 

قوة العمل)%14(.
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البنى التحتية:ح. 

األمن  حتقيق  متطلبات  إحدى  التحتية  البنى  ُتعدُّ 
اإلقتصادي  الوضع  يف  اهلشاشة  ومعاجلة  الغذائي 
أثرًا  املاء والرصف الصحي يرتك  واإلجتامعي، فمثاًل 
الدراسات  أشارت  فقد  التغذية،  معدالت  عىل  كبريًا 
للرشب  صالح  ماء  هلا  يتوفر  التي  األرس  نسبة  أن  إىل 
مستمر،  غري  بشكل  املاء  هلا  يتوفر  منها   )%91( هي 
وهذه النسبة مقبولة عند املقارنة مع املستوى الوطني 

الذي بلغ فيه نسبة املاء الصالح للرشب )%76(.

الصحة:ط. 

لألرس  الصحية  واحلــالــة  الصحي  النظام  يمثل 
وعاماًل اساسيًا يف حتديد قدرة رؤساء األرس وافرادها 
أهم  ومن  الغذائي.  األمن  وحتقيق  الفقر  مقاومة  يف 
مؤرشات احلالة هو نسبة رؤساء األرس الذين يعانون 
من أمراض مزمنة بلغت )32%( عىل مستوى املحافظة 
أن  يعني  وهذا  العراق،  مستوى  عىل   )%28( يقابلها 
رؤساء األرس يامرسون ضغظًا أكرب يف حماولتهم توفري 
عىل  قدرهتم  يفقدون  جيعلهم  مما  األرسة  إحتياجات 

مقاومة األمراض.

اإلنتاج املحيل:ي. 

يمثل اإلنتاج املحيل من الغذاء املصدر األسايس يف 
توفره، ففي حالة احلصول عليه بكمية أكرب، استقرت 
عىل  اإلعتامد  دون  من  السكان  لعموم  الغذائية  احلالة 

التجارة والتخزين)26(.

قطاع  أن  نجد،  سابقًا  املذكورة  البيانات  خالصة 

الزراعة حاهلا حال بقية قطاعات اإلقتصاد يف كربالء، 
عانى من مشاكل عديدة رغم وجود مساحات واسعة 
أيدي  من  اإلمكانات  توفر  ورغم  للزراعة،  صاحلة 
بشكل  تسهم  مالية  ووفرة  كيمياوية  وأسمدة  عاملة 
كبري يف تنمية هذا القطاع وتطويرها، إالّ أن التحديات 
التي واجهت هذا القطاع كانت كبرية متمثلة بالسياسة 
اإلقتصادية املركزية بالدرجة األوىل والتوسع العمراين  
عىل حساب الكثري من األرايض الزراعية، فضاًل عن 
التي  الزراعية  املحاصيل  يف  والنوعي  الكمي  التغيري 
زراعة  نحو  الفالح  واجتاه  كربالء،  هبا  تشتهر  كانت 
التغيري  الثانوية كاخلرضوات وإرتفاع نسبة  املحاصيل 
املحاصيل  بقية  تنافس  أخــذت  الــذي  بالشكل  فيها 

الزراعية.
ثانيًا. القطاع ال�شناعي:

املستوى  إىل  وارتقاؤها  الوطنية  الصناعة  هنوض 
املطلوب يشكل هنوضًا يف اإلقتصاد الوطني ألي بلد 
من بلدان العامل خصوصًا إذا حققت الصناعة الوطنية 
اكتفاًء ذاتيًا لذلك البلد، مما يعني انه تم تشغيل أيدي 
وهذا  حمليًا،  املتداولة  بالعملة  اجورها  تتقاىض  عاملة 
لالسترياد  الالزمة  الصعبة  العمالت  توفري  يف  يسهم  

مضافًا لذلك تقليص نسبة العاطلني عن العمل.

مئات  يؤمها  التي  املقدسة  كربالء  ملدينة  وبالنسبة 
اآلالف من الناس من خمتلف األقطاراالسالمية طوال 
 العباس وأخيه  احلسني  اإلمام  قرب  لزيارة  العام 
الطبيعي  من  بات  الدينية،  العقائدية  الشعائر  وإقامة 
السلع  من  إليه  حيتاجون  بام  الــزوار  هؤالء  يتزود  ان 
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التي ال تصنع  أو  تتوافر يف مدهنم  التي ال  والبضائع 
هبا،  والتربك  للذكرى  هدايا  تقدم  لكي  عندهم، 
فأصبحت مدينة كربالء من املدن الصناعية ملا حتتفظ 
به من إمكانيات لإلنتاج وأدوات اإلنتاج، ووجدت 
صناعات مهمة يديرها عامل ماهرون، جاء بعضهم 
)عليه  احلسني  قرب  ملجاورة  مقرًا  واختذها  املدينة  إىل 
أولية  كانت  بدايتها  يف  الصناعات  أن  إالّ  السالم(، 
بدائية جتلب املواد االولية من خارج القطر، وبعضها 
صنع حميل، وصناعات ُاخرى تعتمد يف الغالب عىل 
اإلنتاج  ولترصيف  املحلية.  الزراعية  املنتوجات 
سكاهنا،  عدد  زاد  فائقة  وبرسعة  األسواق  وجدت 
مدينة  وسكنوا  والفالحني  العامل  من  كثري  وأقبل 
وتنمية  الصناعة  وتقدم  اإلنتاج  يف  وّفر  مما  كربالء 
الذوق يف املدينة، فتحرضت وصار يقصدها السّواح 
واملثقفون والراغبون بمعرفة املدينة وحقيقة تارخيها. 
مترصت  »حني  كربالء(:  )تاريخ  كتاب  يف  جاء  فقد 
األخبار  يف  ألن  شأن  ذات  مدينة  أصبحت  كربالء 
من  يسري  بزمٍن  سكنت  أهنا  عىل  يدل  ما  والروايات 

بعد الوقعة )27(.

هناك عوامل ساعدت كربالء يف تنمية إقتصادها 
الوفرية  واملياه  اخلصبة  فاألرايض  صناعتها،  وتقدم 
يف  الزراعة  عىل  ساعد  ذلك  كل  املناسب  واملناخ 
يساعد  فاملناخ  كربالء،  ملدينة  املجاورة  األرايض 
واحلمضيات  الرمان  وأشجار  النخيل  زراعــة  عىل 
اخلرضوات  وزراعــة  والتوت  والكوجة  واملشمش 
املستعملة يف الطبخ وغريها، الشتوية منها والصيفية 

ــرز،  وال والشعري  كاحلنطة  احلبوب  إىل  باإلضافة 
ويزرع فيها القطن أيضًا، وان بعض تلك املزروعات 
تربى  والنباتات  املزروعات  وعىل  تصنع،  ان  يمكن 
جلودها  من  فيعمل  واألبقار  كاألغنام  احليوانات 
البادية  يف  املقيمني  وللبدو  الصناعة،  يف  وأصوافها 
الغربية من كربالء عالقات جتارية مع بعض العوائل 
كربالء  إقتصاد  تنمية  عىل  ساعد  ومما  الكربالئية. 
وزيادة مواردها املالية وجود الزوار املقيمني يف املدينة 
الدينية  الشخصيات  بعض  ان  كام  املواسم،  أثناء  يف 
إىل  إلرساله  أمواهلا  من  قساًم  خصصت  والسياسية 
كربالء وتوزيعه عىل املحتاجني وعىل طلبة املدارس 

الدينية فيها.

وتوجد يف كربالء أسواق تضم خمازن وحوانيت 
والربونزية  الفخارية  واملصنوعات  بالسلع  جمهزة 
والنسيجية واللوحات الفنية التي متثل حضارة وادي 
الرافدين وملختلف العصور. ولعل من املفيد هنا ان 
ندرج أهم الصناعات التي ختص مدينة كربالء قدياًم 

وحديثًا:

ر . 1 يصدَّ التمور.  من  املستخرج  الدبس  صناعة 
الشامل وبعضه إىل  بعضه عىل شكل صفائح إىل 

خارج القطر.
دبغ اجللود: التي يصنع منها الفرو إذ  يستعمله . 2

عرب البادية، وكذلك تصنع األحذية والرسوج 
واألحزمة واربطة اخليل.

األمحر . 3 النحاس  مادة  عىل  تعتمد  صناعات 
واألواين  القدور  كصناعة  واألصفر:  )الصفر( 
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بالصور  املنقوشة  والنحاسية  والربونزية  املنزلية 
النفطية  والطباخات  والسامورات  والتامثيل، 
ذات الفتائل وصناعة األملنيوم والنيكل. وبعض 
التي  األصفر  النحاس  عىل  تعتمد  الصناعات 
تصنع منه الثريات وأدوات االنارة واملزهريات.

صناعة تعتمد عىل مادة التوتيا )التنگ( والرباميل . 4
والطشوت والفوانيس. 

صناعة اآلجر املطيل بالطالء القاشاين، إذ توجد . 5
والطابوق  الكربالئي  القاشاين  لصناعة  معامل 
املعرق يصدر إىل بغداد واملدن العراقية االُخرى 

إلستخدامه يف بناء املساجد والعامئر. 
والغزول . 6 واألصواف  األقمشة  صبغ  الصباغة: 

والعبي للنساء والرجال.
إىل . 7 ر  وتصدَّ واملنادر،  اللحف  صناعة  الندافة: 

شامل العراق وجنوبه. 
احللويات: كالسكريات التي يقوم ببيعها القناط، . 8

عيد  مثل  املواسم  يف  رشائها  عىل  االقبال  ويكثر 
دخول السنة وشهر رمضان ومناسبات االفراح 

وأيام الزيارات الدينية. 
أي . 9 القامش  ببصم  يشتغل  البعض  كان  البصمة: 

اخلشب،  من  قوالب  بواسطة  عليه  الكتابة  طبع 
والفتات  لألكفان،  األقمشة  تلك  وتستعمل 
مجيلة،  بزخارف  قرآنية  آيات  عليها  طبعت 
العاملية  احلرب  بعد  خاصة  اليشامغ  وطباعة 

الثانية، وطباعة السفر )السامط(.
حميل، . 10 خشب  نوعان،  وهي  النجارة: 

مقطوع من األشجار يصنع منه اجلاون وامليجنة 
ويستعمل يف )هبش احلبوب( وحمالت وجودها 
فيها  يبـاع  التي  املحالت  وهذه  بغداد،  باب  يف 

وخشب  )سّلة(.  مفردها  )السالت(  بـ  تعرف 
مستورد تصنع منه األبواب والشبابيك.

صناعة املراوح )املهافيف( تصنع يف البيوت . 11
من قبل  النساء، كام تصنع احلرصان وسفر املوائد 
وكلها من سعف النخيل )الطري( أي )اللب(، 
اخلوص  وبعض  )اخلوص(،  أسم  عليه  ويطلق 

يصبغ بألوان خمتلفة تصنع منه األسامط
ومكاهنا . 12 املربوم.  الليف  من  احلبال  صناعة 

)عگد الفناهرة( يف حملة باب بغداد.
احلدادة: صناعة االدوات الزراعية كالفأس . 13

واملسحاة واملنجل والبإذورة والفدان.
احلياكة: حياكة العبي وحياكة النسيج لصنع . 14

وحياكة  الرأس،  أغطية  وهي  )العرقچينات( 
اجلواريب. 

تصحيف الكتب وجتليدها.. 15
صناعة األقفاص واألرسة من جريد النخل . 16

ومنها تصنع الكرايس.
واخلزف . 17 السرياميك  وصناعة  الطابوق 

بزخارف  بعضها  ُيزين   التي  العراقي  والفخار 
هندسية نباتية وحيوانية ومناظر طبيعية. 

الصياغة الذهبية والفضية والنحاسية، وهي . 18
تشبه صناعة املواد املذهبة )الشبه(.

صناعة اجلص والبورك املستخدم يف البناء. . 19
صناعة السبح والرتب. . 20

اخلياطة: تفصيل القامش وخياطته.

ترفد  ومصانع  معامل  بوجود  كربالء  اشتهرت 
السوق املحيل واخلارجي بمنتوجاهتا املتميزة باجلودة، 
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عام  تأسس  الذي  كربالء  تعليب  معمل  كمنتجات 
املواطنني،  كبريًا من حاجة  يسد جزءًا  1962 وكان 
أبرز  من  املايض  القرن  ثامنينيات  مطلع  يف  وأصبح 
من  سنويًا  األطنان  آالف  ينتج  إذ  العراقية  املصانع 
حينها  كان  عالية،  بجودة  املعلبة  الغذائية  املنتجات 
مصنعًا صغريًا بدأ بتصنيع معجون الطامطم وتعليبه 
العامة  للرشكة  تابعًا  وكان  الغذائية  املربيات  وبعض 
عبارة  لُيصبح  بعد  فيام  وتطور  احلكومية،  للتعليب 
عن جمموعة مصانع وله فروع يف عدد من املحافظات 
العراقية وُيصنّع عددًا خمتلفًا من املواد الغذائية املعلبة، 
الثامنينيات،  يف  كربالء  تعليب  منتجات  واشتهرت 
لكثرة  املحلية  لألسواق  كبرية  بكيامت  تسوق  إذ 
الطلب عليها من قبل املواطنني جلودهتا العالية، لكن 
الدولة باعت تلك املصانع يف عام 1989 لعدد من 
العاملة  كوادرها  مع  اخلاص  القطاع  يف  املستثمرين 
والبالغة نحو 2500 عامل كانوا يعملون يف مصانع 
كربالء، وتغري اسمها من مصانع تعليب كربالء إىل 
ما  الزراعي  الواقع  تردي  أثر  كربالء.  تعليب  رشكة 
املصانع  عىل  سلبًا  احلصار  بسبب   1991 سنة  بعد 
الدعم  بفضل  نشاطها  عىل  احلفاظ  من  متكنها  برغم 

احلكومي البسيط هلا)28( .

ومن اجلدير بالذكر أن من أهم احلقائق التي يؤكد 
لسنة   )90( رقم  هوقانون  الصناعي  التوطن  عليها 
وبموجبه  الصناعي،  القطاع  هيكلة  إعــادة   1970
تدير  كانت  التي  للصناعة  العامة  املؤسسة  إلغاء  تم 
جمموعة الرشكات التي تم تأميمها أواسط الستينات 

املرشوعات  وبعض  اإلنتاجي  الدولة  قطاع  وكونت 
املوقعة  السوفيتية  العراقية  التي كانت ثمرة اإلتفاقية 
بنودها بعد )14 /متوز/ 1958(، فضاًل عن توافر 
حدود  ضمن  لإلنتاج  الرضورية  اإلقتصادية  املوارد 
خاصة  النقل  تكاليف  لتجنب  وذلك  الصناعة،  بيئة 
بيئة  يف  التمعن  وعند  النقل.  املُكلفة  األولية  املــواد 
البيئة مالئمة لصناعات  حمافظة كربالء نرى أن هذه 
اجلريي  والطابوق  اإلسمنت  صناعة  منها:  ُاخــرى 

واجلص )29(.

إنَّ اإلحصائيات املتاحة عن الصناعات املوجودة 
يف كربالء، السيام املتوسطة والصغرية نالحظ مدى 
مستوى  فعىل  الصناعات.  هذه  ملثل  املحافظة  أفتقار 
املنشآت  عــدد  أنَّ  نالحظ  املتوسطة  الصناعات 
لعام  األخرية  اإلحصائيات  حسب  أصال  املوجودة 
 )80( أصل  من  فقط  واحــدة  منشأة  هي   )2002(
منشاة موجودة عىل مستوى البلد. أما عن الصناعات 
من   )3616( هو  املحافظة  يف  عددها  فان  الصغرية 
البلد. يف  موجودة  صناعية  وحدة   )69090( أصل 
إىل  املحافظة  افتقار  مدى  إىل  تشري  احلقائق  وهــذه 
وحدات اإلنتاج الصناعي السيام الكبرية منها، وهذا 
يدل عىل أن توزيع الصناعات عىل مستوى املحافظات 
أو  تصنيع  إسرتاتيجية  وجود  لعدم  عــادالً،  يكن  مل 
توطن صناعي مالئمة، يف وقت تشتهرحمافظة كربالء 
بصناعات تقليدية متميزة عىل مستوى املدينة واملدن 

املجاورة هلا)30(.

يرتكز  التي  القاعدة  الصغرية  الصناعات  ومتثل 
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عليها القطاع الصناعي بالنسبة ملدينة كربالء لوجود 
من  النوع  هذا  عانى  ذلك  ومع  نشوئها،  مقومات 
السياسات  نتيجة  وهتميش  ــال  إمه مــن  الصناعة 
اإلقتصادي  احلصار  سنوات  يف  فنالحظ  السابقة، 
بعام  مقارنة  أعدادها  تراجعت   )1999-1990(
أعدادها  إزدادت  فقد   2000 عام  يف  أما   ،1989

بفعل اإلعفاءات الرضيبية.

كربالء  يف  الصغرية  الصناعات  طبيعة  حتليل  إنَّ 
تكشف هشاشتها، إذ أن أكثر من )60%( منها عبارة 
يف  املامثل  النمطي  لإلنتاج  ومشاكل  وحــدات  عن 
خصائصها العامة للصناعات احلرفية أكثر من متاثلها 
احلديث،  بمفهومها  الصغرية  الصناعية  املنشأت  مع 
هلذه  االستثامرية  احلــجــوم  ضآلة  أسمهمت  وقــد 
التي  الرئيسية  الصناعية  فروعها  بتحديد  الصناعات 
اجلاهزة،  املالبس  )املنسوجات،  بصناعة  أنحرصت 
....الخ()31(،  واملرشوبات  األغذية  اجللدية،  املنتجات 

لزيادة حدة عوامل عدم اإلستقرار وفرصة  وبالنظر 
زيادة املخاطرة بإستثامر رأس املال، فأن هذا النشاط 
النشاط  إىل  منه  احلــرضي  النشاط  إىل  أقــرب  كــان 
واخلروج  الدخول  عمليات  واصبحت  اإلنتاجي، 
من الصناعات اخلاصة الصغرية تعمل بشكل مكثف 
وتلقائي. كام يعمل تكريس هشاشة هذه الصناعات 
الكبري،  استفادهتا من وفورات احلجم  استحالة  عىل 
املال  رأس  يف  حقيقي  تراكم  حتقيق  اليمكن  وعليه 
تطور  عىل  قيدًا  يشكل  وهــو  اخلــاص،  الصناعي 
إىل  اإلجيــايب  تأثريها  وإنتقال  الصغرية  الصناعات 

خمتلف فروع النشاط اإلقتصادي)32(. 

وختاما فإن قطاع الصناعة مل يستفد من الوفورات 
وجود  رغــم  إمكاناته  وتطوير  تنمية  يف  النفطية 
السبات وتدين  أصابه  بل  والبرشية،  الطبيعية  املوارد 
معدالت إنتاجِه ويف بعض االحيان باالجتاه السالب. 
وان الصناعات املدعومة من قبل الدولة قد شهدت 
النظام  النشغال   1980 عــام  بعد  السيام  إمهــاالً، 
بحروبه اخلارجية، أما الصناعات الصغرية فلم يكن 
الطلب عليها باملستوى الذي عليه بعد عام 2003، 
عدد  لقلة  كبرية  نسبة  اليشكل  ترصيفة  يتم  ما  وان 
الوافدين إىل املدينة قبل عام 2003 بسبب سياسات 

النظام.
ثالثًا. قطاع ال�شياحة:

تعد مدينة كربالء من ابرز املدن يف العراق، فهي 
متثل مكانة دينية وعمرانية كبرية ملا متتلكه من مقومات 
املقدسة  اإلسالمية  املراقد  بوجود  متمثلة  سياحية 
كمرقدي اإلمام احلسني وأخيه العباس، فضاًل 
مثَّل  وقد  والصاحلني،  األولياء  مراقد  وجــود  عن 
حتقيق  سبيل  يف  التضحية  معاين  كل  الوجود  ذلك 
زيــادة  مع  ترتسخ  املعاين  تلك  ــذت  وأخ العدالة، 
ومن  جهة،  من  املقدسة  املراقد  إىل  السائحني  أعداد 
املعامل  لتلك  السياحية  االستثامرات  فأن  ُاخرى  جهة 
بإمكاهنا أن تساهم يف اإلقتصاد املحيل ملدينة كربالء 

واإلقتصاد الوطني لعموم العراق.

»زيــارة  بأهنا  الدينية  السياحة  تعريف  ويمكن 
األماكن الدينية أو املقدسة للحج ألداء واجب ديني 
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وتشمل  ما،  لدولة  الديني  الــرتاث  عىل  التعرف  أو 
ومشاهدة  الدينية  املناسبات  أيضًا  الدينية  السياحة 
وتقترص  العبادية،  والطقوس  الدينية  املهرجانات 
الذي  القديم  الديني  التاريخ  ذات  املناطق  عىل 
أهم  ومن  العامل«)33(.  أنحاء  من  إليه  السواح  جيذب 
السياحة  عىل  وإجيابًا  سلبًا  تنعكس  التي  املؤرشات 

الدينية من حيث اإلرتفاع واإلنخفاض هي:

عن . 1 ثابتة  إحصائية  هناك  تكن  مل  الزوار،  عدد 
إذ  املقدسة،  كربالء  مدينة  إىل  الوافدين  عدد 
كانت أعدادهم متغرية باستمرار، بسبب العامل 
السيايس الذي لعب دورًا مهاًم يف حتديد النسبة، 
النسبة  كانت  العرشين  القرن  سبعينيات  ففي 
الوفورات  إىل  ذلك  ويعود  ما،  نوعًا  مرتفعة 
بلغت  إذ  السياحة،  حركة  تنشيط  واىل  النفطية 
ولكن   )%75( حوايل   )1976-1973( عام 
بدأت  اإليرانية،   – العراقية  احلرب  بدأت  أن  ما 
هذه النسبة بالرتاجع واإلنخفاض حتى وصلت 
للسنوات  اإلنخفاض  واستمر   ،)%43( إىل 
)1989-1993( إىل )26.36 %( . التي كان 
حلرب اخلليج سببًا يف تناقص عدد الوافدين إىل 
متثلت  أحداث  من  تالها  وما  املقدسة،  كربالء 
باحلرمني  املحيطة  والفنادق  األبنية  هتديم  يف 
اإلقتصادي  احلصار  اليها  يضاف  الرشيفني، 
الذي جعل من  العراق، االمر  الذي فرض عىل 
اإلنخفاض حالة طبيعية وفق تلك الظروف)34(. 

متيزت املدة مابني )1994-1998( بإرتفاع نسبة 
وهذا   ،)%72.9( إىل  املقدسة  كربالء  إىل  الوافدين 
نسيم  رشكة  مع  عقودًا  اهلدى  رشكة  إبرام  إىل  يعود 

الصباح اإليرانية عىل إستقدام جماميع سياحية إيرانية 
يف العراق وبمبلغ )550 دوالر لكل فرد()35(، ليعود 

نشاط كربالء اإلقتصادي من جديد.

كربالء  إىل  الوافدة  االرُس  أعداد  إرتفاع  إستمر 
من  الصادرة  ــام  األرق وفق  و2004   2003 لسنة 
نحو  كــربــالء(  سياحة  شعبة   - السياحة  )هيئة 
وبمعدل  التوايل  عىل  رسير  و24263(   22701(
نمو مركب )3.38%( وبتغيري مطلق بلغ )1562( 
عن  ناتج  وهذا   )%6.8( بلغت  تغيري  وبنسبة  ُارسة 
ظروف االنفتاح التي متيزت هبا السياحة الدينية بعد 

.)36(2004/4/9

عدد ليايل املبيت، إنَّ الغرض من هذا املؤرش هو . 2
بعدة  صلة  وله  املتحصلة،  اإليرادات  حلساب 
السائح شخصيًا ومستواه  عوامل منها ما خيص 
والسياسية  األمنية  الظروف  أو  اإلقتصادي 
مع  العراقي  الشارع  تعامل  عن  فضاًل  للبلد، 
السائح وعالقته به، وإذا تم احتساب هذا املؤرش 

خالل سنوات الدراسة يتضح االيت)37(:
مايل أ.  إنتعاش  مدة  ُتعدُّ   .)1976-1973( بني  ما  املدة 

الذي  االمـر  العموم،  وجـه  عىل  إقتصادي  وإنفتاح 

أنعش السياحة الدينية بشكل عام، إذ بـــــلغ نسبة النمو 

أي   )99873( بلغ  مطلق  وبتغيري   )%80( املركب)38( 

)3.22%( ونسبة تغيري بلغت)%4.94()39.

إنخفاضًا ب.  شهدت   )1989-1980( من  املدة 
توتر  إىل  ذلك  ويعود  املؤرش،  هذا  يف  كبريًا 
دول  مع  السيام  للعراق  اخلارجية  العالقات 
حرب  يف  والدخول  )إيران(  اإلقليمي  اجلوار 
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املؤرش  هذا  ثامين سنوات، وأرش  استمرت  معها 
بالسالب أي )-3.22 %(.

1989 ج.  عام  كان   .)1993-1989( بني  املدة 
عام استقرار أمني وإقتصادي، وزيادة يف أعداد 
بداية  حتى  املبيت  وليايل  وااليرادات  السواح 
باإلنخفاض،  املؤرش  هذا  بدأ  إذ   ،1991 عام 
وإنخفاض قدوم السواح والظروف االمنية من 
عىل  وإقتصاديًا  سياسيًا  العراق  وانغالق  جهة 
الداخيل  الصعيد  عىل  أما  اخلارجي،  الصعيد 
العامل  فكان  العراقيني  بالسواح  واملتمثل 
الصعبة  املعاشية  بالظروف  املتمثل  اإلقتصادي 
احلصار  نتيجة  الفرد  دخل  مستوى  وإنخفاض 
اإلقتصادي والظروف االمنية التي تعيشها مدينة 
مدن  بقية  من  القادمني  أعداد  من  قللت  كربالء 
العراق للسياحة الدينية  لذلك فأن النمو املركب 
هلذه املدة كان سالبًا إذ بلغ )36.69%( وبتغيري 
تغيري  وبنسبة  ليلة   )83645-( وصل  مطلق 

بلغت )- %89.83()40(.

إرتفاعًا د.  شهدت   .)1996-1994( بني  املدة 
قياسًا باملدةالتي سبقتها، إذ بلغ نسبة نمو )%66( 
وبتغري مطلق وصل )31090( ليلة وبنسبة تغري 
)35%(، ويعود السبب يف ذلك إىل تأسيس هيئة 
العراقي  الفرد  دخل  مستوى  وحتسني  السياحة، 
وإزداد  الغذاء،  مقابل  النفط  عىل  االتفاق  بعد 
بالنسبة  الداخلية  الدينية  السياحة  عىل  االقبال 
للعراقيني، فضاًل عن السامح للسواح السعوديني 

بالدخول إىل العراق.

املدة بني )1997- 2003(، استمر اإلرتفاع يف ه. 

شكلت  اإليرانيني،وقد  السيام  الوافدين  أعداد 
وبتغيري   )%77,72( بلغ  مركبًا  نموًا  املدة  هذه 
بلغت  تغري  ونسبة  ليلة   )948882( بلغ  مطلق 
فتح  إىل  ذلك  يف  السبب  ويعود   ،)%3.94(

احلدود مع الدول املجاورة)41(.

3. اإليرادات، واملقصود هبا املردود املايل املرتقب 
من االستثامر، ويعد أهم العوامل املحددة لالستثامر 
السواحي، ومن املالحظ من بيانات اجلدول رقم )2( 
تظهر االيرادات باالسعار الثابتة لعام 1988 ألبعاد 
عام  بعد  السيام  االيـــرادات  قيم  عىل  التضخم  أثر 
 1993-  1989 بني  املحصورة  املدة  ففي   ،1991
 )%46.92( بلغ  سالبًا  مركبًا  نموًا  هناك  أن  نرى 
وبتغيري مطلق بلغ )-390( الف دينار وبنسبة تغري 
الثانية  اخلليج  حــرب  نتيجة   )%95.5-( بلغت 
وسيايس  إقتصادي  حصار  من  بالعراق  حلق  وما 
وإنخفاض  العراق  إىل  السواح  جميء  عدم  يف  أسهم 

االيرادات)42(.

مدينة  شهدت   )1998-1994( املــدة  وأثناء 
وبتغري   )%48.75( إىل  وصل  مركبًا  نموًا  كربالء 
بلغت  تغيري  وبنسبة  دينار  ألف   )465( بلغ  مطلق 
وقــدوم  اهلــدى  رشكــة  نشاط  بسبب   )%628.3(
-1994( بني  املــدة  أمــا  والسعوديني.  اللبنانيني 
فأن  سابقًا،  ذكــرهــا  تــم  التي  لألسباب   )2002
إذ  كبرية،  بنسبة  ارتفعت  قد  السواحية  ــرادات  اإلي
ثم   ،1999 عــام  دينار  مليون   )1.119( بلغت 
الثابتة  ارتفعت اىل)8.409( مليون دينار باالسعار 
ليشكل أعىل نسبة نمو مركب عىل طول مدة الدراسة 

البالغة )%65.5()43(.
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جدول رقم )2( اليرادات بال�شعار الثابتة لل�شنة 1988 ومقدار ن�شبة النمو للمدة)2003-1989(

الزمننسبة التغيير %التغيير المطلق الف دينارالنمو المركب %اإليرادات باألسعار الثابتة الف دينارالسنوات

5سنوات1993-19894081846.9239095.58

5سنوات1998-19947453948.75465628.3

4 سنوات2002-19991119840965.567290651.4

سنة واحدة20031058806004224.694583843.32

معدل النمو 

اإلجمالي
36.61

قطاع  أن  يتضح  أن  يمكن  تقدم  مــا  ضــوء  يف 
أثناء  يف  كربالء  إقتصاد  يف  مهاًم  دورًا  أدى  السياحة 
الذي  التذبذب  من  الرغم  وعىل  الدراسة،  سنوات 
الروافد  أحد  كان  أنه  إالّ  السنوات،  تلك  يف  شهده 
تدهور  أن  عن  فضاًل  عام،  بشكل  لإلقتصاد  املهمة 
إنام  السنوات  بعض  يف  وتدنيه  القطاع  هذا  معطيات 
املركزية  بالسياسة  متعلقة  سياسية  ألسباب  يعود 
السائح  أمــام  تضعها  كانت  التي  والقيود  املتبعة، 
الديني سواء داخليًا أم خارجيًا، واحلروب وسنوات 
إيرادات قطاع  التي جعلت من  اإلقتصادي  احلصار 

السياحة منخفضًا بشكل عام 

الخاتمة

ختامًا البد من القول إنَّ كربالء تلك املدينة التي 
متميز ومهم جدَا جعلها حمط  بموقع جغرايف  تتمتع 
أنظار األطراف املحلية واخلارجية، وملا تتمتع به من 
إمكانات مادية وموارد طبيعية وبرشية وقدسية املكان 

.الذي تكرم بوجود املراقد الرشيفة لالئمة

إنَّ تلك اإلمكانات واملميزات دفعت إىل رضورة 
التي  املدينة  هلذه  اإلقتصادية  املعطيات  يف  البحث 
السياسات  إذ  من  العراق  ــة  دول من  ــزءًا  ج كانت 
املتبعة املتمثلة باحلزب الواحد والسياسية اإلقتصادية 
واحلروب  اإلقتصادية  الظروف  عن  فضاًل  املركزية، 
أن  السابقة  السنوات  العراق عىل مدار  التي خاضها 

تم إعداد الجدول باإلعتماد على اآلتي:

1. وزارة التخطيط للسنوات 1995-1989. 

2. هيئة ضرائب كرباء للسنوات 2003-1996.

 3. شعبة سياحة كرباء لسنة 2003.
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بالرغم  مجعها  تم  التي  والبيانات  املتوفرة  املعلومات 
إىل  أدت  أهنا  األ  عليها  احلصول  وصعوبة  قلتها  من 

النتائج اآلتية:
اأوًل. الإ�شتنتاجات: 

العراق ككل . 1 العراقي عىل مستوى  إنَّ اإلقتصاد 
الدراسة من مشكالت  مدار سنوات  عانى عىل 
إقتصادية كبرية أجهزت عىل بنيته التحتية، وأدت 
معظم  وإغالق  املشاريع  من  العديد  توقف  إىل 

املصانع.
كربالء . 2 يف  اإلقتصادية  القطاعات  معظم  إنَّ 

من  وبالرغم  وسياحة(   – صناعة   – )زراعة 
اإلمكانات، إالّ أنه مل يتم اإلستفادة منها.

الدينية . 3 السياحة  وبالتحديد  السياحة  جمال  يف 
السالم  عليهم  لالئمة  الرشيفة  املراقد  ولوجود 
والرتاث الديني الذي تتمتع به هذه املدينة، لكن 
القطاع  هذا  يلعب  لكي  إجيايب  بشكل  يستغل  مل 

دورًا أساسيًا يف العملية اإلقتصادية.
مساحات . 4 وجود  من  بالرغم  الزراعة،  قطاع  يف 

كان  الزراعي  اإلنتاج  أن  إالّ  واسعة  زراعية 
منخفضًا، فضاًل عن تناقص مساحات األرايض 
الصاحلة للزراعة واالجتاه نحو زراعة ااخلرضوات 
كام وانه ال توجد قوانني حتمي األرايض الزراعية 
إنعدام  مع  عمرانية  وحدات  إىل  حتويلها  متنع 
املحفزات اإلقتصادية واخلدمية التي تدفع بإجتاه 

زراعة األرايض باملحاصيل الزراعية املحلية .
قطاع الصناعة الذي يعد من القطاعات املحورية . 5

عن  بعيدًا  يكن  مل  فأنه  الدولة،  تقدم  يقاس  وبه 
هبا العراق وإغالق العديد من  الظروف التي َمرَّ

املصانع خالل سنوات الدراسة، كام أن القصور 
الصناعات  جل  الصناعي  النشاط  به  متيز  الذي 

املعارصة هامشية
الصناعي حيتاج إىل تدخل . 6 بالقطاع  النهوض  إنَّ 

خالل  من  مبارش  وغري  مبارش  بشكل  الدولة 
االستثامر.

عانى إقتصاد مدينة كربالء من هتميش يف معظم . 7
سنوات الدراسة من خالل تدين نسبة ما خيصص 
من ميزانية الدولة هلذه املدينة، كام أن أي قصور 
االُخرى،  اجلوانب  عىل  ينعكس  جانب  يف 
بشكل  تعكس  اختالفات  إىل  النهاية  يف  ويفيض 

سلبي، وتؤدي إىل تعطيل التنمية بأكملها.

ثانيًا. التو�شيات اأو المقترحات:

وضع إسرتاتيجية علمية لتطوير التنمية السياحية . 1
يف مدينة كربالء.

تفعيل القوانني املعطلة ووضع قوانني تتالءم مع . 2
املدينة  يف  حدثت  التي  والتطورات  املستجدات 

يف عام 2003 وما بعدها.
للمدينة، . 3 التحية  البنية  بناء  إعادة  عىل  العمل 

تتمتع  التي  املميزات  من  اإلستفادة  لغرض 
السياحة  قطاعي  وبالتحديد  املدينة  تلك  هبا 

والزراعة.
ميزانية . 4 يف  للمحافظة  ماخيصص  حصة  زيادة 

وإقامة  إقتصادها،  إنعاش  لغرض  الدولة 
واخلاص  العام  املجالني  يف  اإلستثامرية  املشاريع 
األموال  رؤوس  وجلب  واخلارجي  الداخيل 
عجلة  تدوير  يف  للمسامهة  العراق  إىل  األجنبية 

اإلقتصاد الوطني.
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الهوامش
سلامن هادي الطعمة، تراث كربالء، مؤسسة األعلمي ( 1)

 ،1964 األوىل،  الطبعة  كربالء،   – للمطبوعات 
ص18.

الرابط  وعىل  العربية  املوسوعة  إىل  الرجوع  يمكن  كام 

اإللكرتوين:

http://www.arab:ency.com/index.php?module=pnEncy-

clopedia&func=display_term&id=11708&vid=24

املقدسة، ( 2) العتبات  جعفر اخللييل، املدخل إىل موسوعة 

الطبعة األوىل، دار املعارف، بغداد، 1965، ص111.

سابق، ( 3) مصدر  كربالء،  تراث  الطعمة،  هادي  سلامن 

ص19.

سلامن هادي طعمة، كربالء يف الذاكرة، مطبعة العاين، ( 4)

ط/بال، بغداد، 1988، ص13.

املصدر نفسه، ص34.( 5)

عيل عباس عيل القييس، حول املرقد – السياحة الدينية ( 6)

يف حمافظة كربالء، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة 

بغداد، كلية االدارة واإلقتصاد 2004، ص53. 

التكوين وبدايات ( 7)  – العاملة  الطبقة  كامل مظهر أمحد، 

الثقافة  وزارة  العراق،  للنرش،  الرشيد  دار  التحرك، 

واإلعالم، 1981، ص 18.

املصدر نفسه، ص34.( 8)

تقييم ( 9) كاظم.  جواد  حيدر  احلسيني،  خليل  أمحد 

إلعادة  واإلجتامعية  اإلقتصادية  التنمية  إسرتاتيجية 

لسنه  العدد،  البيت،  أهل  جملة  العراق،  يف  األعامر 

2013، ص73.

أونر أوزلو، تنمية وإعادة بناء اإلقتصاد العراقي، ترمجة ( 10)
مركز العراق لألبحاث، بغداد، الطبعة األوىل، 2006، 

ص20-19.

املصدر نفسه. ص35.( 11)

املصدر نفسه.( 12)

فارس ( 13) حسني  طالب  املوسوي،  اجلبار  عبد  صفاء 

الغذائي  األمن  بداللة  الفقر  وحتليل  قياس  الكريطي، 

كربالء  جامعة  جملة  كربالء،  مدينة  يف  اهلشة  والفئات 

 ،2008 الثاين،  العدد  السادس،  املجلد  العلمية، 

ص103.

قياس ( 14) الوزين،  عيسى  عادل  غيالن،  سهر  مهدي 

جملة  كربالء،  حمافظة  يف  التمور  إنتاجية  دالة  وحتليل 

جامعة كربالء، املجلد اخلامس العدد 4، كانون األول 

2007. ص82.

رياض حممد عيل املسعودي، مروة حسني عيل هادي، ( 15)

بني  كربالء  حمافظة  يف  املروية  الزراعية  األرايض  واقع 

املخططات االساس وتنامي العشوائيات، جملة جامعة 

األول،  العدد  عرش،  الثالث  املجلد  العلمية،  كربالء 

2015، ص95.

رياض حممد عيل املسعودي، مصدر سابق، ص96.( 16)

وزارة الزراعة، مديرية الزراعة يف حمافظة كربالء، قسم ( 17)

املتابعة، بيانات غري منشورة، 2014، ص11.

وزارة الزراعة، مديرية الزراعة يف حمافظة كربالء، قسم ( 18)

املتابعة، بيانات غري منشورة، 2014، ص11.

حمافظة ( 19) يف  الفقر  ظاهرة  دراسة  فارس،  حسن  طالب 

كربالء يف ضوء منهج احلاجات األساسية غري املشبعة، 

العدد  السابع،  املجلد  العلمية،  كربالء  جامعة  جملة 

الثالث، 2009، ص38
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املصدر نفسه، 39.( 20)

اجلمييل، ( 21) سلامن  كاظم  ورياض  جودت،  شاكر  ندى 

إستعامالت  يف  وأثره  كربالء  ملدينة  احلرضي  النمو 

األرايض الزراعية، جملة جامعة كربالء العلمية، املجلد 

اخلامس، العدد 3، 2007، ص126.

الفقر ( 22) إجتاهات  وقياسات  حتليل  جودة،  هالل  ندوة 

دكتوراه  أطروحة   ،2005-1980 للفنرة  العراق  يف 

البرصة،  جامعة  واإلقتصاد،  اإلدارة  كلية  إىل  مقدمة 

2006، ص110.

أن مفهوم املصطلحات هي كاآليت:-( 23)

- التقزم. هو مقياس لسوء التغذية املزمن من خالل نسبة 

العمر إىل الطول .

خالل  من  التغذية  لنقص  مقياس  هو   . الوزن  نقص   -

نسبة الوزن إىل العمر .

حتديد  عرب  احلــاد  الــوزن  لنقص  مقياس  هو   . اهلــزال   -

إنخفاض  الوزن إىل الطول عند االطفال . للمزيد ينظر 

Multiple Indicator Cluster )MICS-1996(

األمم املتحدة، برنامج االغذية العاملي/ مكتب العراق ( 24)

– وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي – العراق، اجلهاز 

املركزي لإلحصاء وتكنلوجيا املعلومات، حتليل األمن 

الغذائي والفئات اهلشة يف العراق، 2005. ص23.

املصدر نفسه، ص23.( 25)

العراق ( 26) يف  الغذائي  األمن  أمحد،  ابراهيم  الغفور  عبد 

 ،1999 بغداد،  احلكمة،  بيت  املستقبلية،  ومتطلباته 

ص165.

جملة )لغة العرب(، املجلد األول لسنة 1911م.( 27)

(28 )http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/

UNAMI_OHCHR_Sep_Dec_2014.pdf

الواقع ( 29) دراسة  وآخرون،  حسن،  اإلله  عبد  حمسن   

املستقبلية  وآفاقه  املقدسة  كربالء  ملحافظة  اإلقتصادي 

– التخطيط اإلقليمي ملحافظة كربالء املقدسة، املجلة 

العراقية للعلوم اإلدارية، العدد 21، 2013، ص76. 

كاظم أمحد البطاط، صفاء عبد اجلبار املوسوي، قياس ( 30)

حاضنات  لقبول  كربالء  يف  الصغرية  الصناعات  إجتاه 

السنة  اإلقتصادية،  للعلوم  العراقية  املجلة  االعامل، 

السادسة، العدد 17، 2008، ص21.

املصدر نفسه ص21( 31)

رضا، ( 32) الواحد  عبد  وسيم  محادي،  عباس  محادي 

النشاط  بحسب  املشتغلني  للسكان  اجلغرايف  التوزيع 

الباحث،  جملة  املقدسة،  كربالء  حمافظة  يف  اإلقتصادي 

قسم   – اآلداب  كلية  القادسية،  جامعة   ،8 العدد 

اجلغرافية،2013، ص15.

حتليل ( 33) الزويني،  عيل  حسن  حممد  البطاط،  أمحد  كاظم 

جامعة  كربالء،  حمافظة  يف  السياحي  اإلستثامر  دالة 

أهل البيت، بحث مقدم يف املؤمتر العلمي الثالث، عام 

2013.ص63.

املصدر السابق، ص108.( 34)

دالة ( 35) وحتليل  تقدير  املوسوي،  كاظم  يونس  حيدر 

للمدة  كربالء  حمافظة  يف  الدينية  السياحة  إستثامر 

جامعة  واإلقتصاد،  اإلدارة  كلية   ،)2004-1990(

كربالء، 2009، ص51.

حيدر يونس كاظم، مصدر سابق، ص73.( 36)

كربالء ( 37) يف  الدينية  السياحة  آفاق  جودة،  محيد  لطفي 

املؤمتر  املبارشة،  وغري  املبارشة  اإلقتصادية  وآثارها 

العلمي الثالث، جامعة أهل البيت، 2013.ص47.
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(38 ) R R:يمكن حساب النمو املركب حسب القانون االيت

)يوضح القانون(.

 لطفي محيد جودة، مصدر سابق، ص51.( 39)

املصدر نفسه، ص52.( 40)

جماالت ( 41) تنوع  االختصاص،  رسن  فاضل  عباس 

االستثامر السياحي يف مدينة كربالء املقدسة ودورها يف 

معاجلة البطالة، 2007، ص217.

مصدر نفسه، ص272.( 42)

أمحد عبد الكريم نجم، حتليل جغرايف ملقومات السياحة ( 43)

الدينية يف مدينة كربالء املقدسة، جامعة الكوفة، كلية 

اإلدارة واإلقتصاد، 2009، ص 29.

المصادر والمراجع
تقييم . 1 كاظم،  جواد  حيدر  احلسيني،  خليل  أمحد 

إلعادة  واإلجتامعية  اإلقتصادية  التنمية  إسرتاتيجية 
/بال،  العدد  البيت،  أهل  جملة  العراق،  يف  األعامر 

لعام 2013.

ملقومات . 2 جغرايف  حتليل  نجم،  الكريم  عبد  أمحد 
جامعة  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  الدينية  السياحة 

الكوفة، كلية اإلدارة واإلقتصاد، 2009.

مكتب . 3 العاملي/  االغذية  برنامج  املتحدة،  االمم   
 – اإلنامئي  والتعاون  التخطيط  وزارة   – العراق 
وتكنلوجيا  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  العراق، 
املعلومات، حتليل األمن الغذائي والفئات اهلشة يف 

العراق، 2005. 

العراقي، . 4 اإلقتصاد  بناء  وإعادة  تنمية  أوزلو،  أونر 
ترمجة مركز العراق لالبحاث، بغداد، الطبعة االوىل، 

.2006

املغول . 5 عهد  يف  العراق  خصباك،  حسني  جعفر 
االيلخانيني، بغداد، مطبعة العاين،

1968جعفر اخللييل، املدخل إىل موسوعة العتبات . 6
بغداد،  املعارف،  دار  األوىل،  الطبعة  املقدسة، 

.1965

حسني جعاز نارص، حتليل جغرايف لألمن الغذائي يف . 7
الكوفة،  حمافظة كربالء خالل سنة 2011، جامعة 
األول  باملؤمتر  اخلاص  العدد  للبنات،  الرتبية  كلية 

اجلزء األول، 2012.

رضا، . 8 الواحد  عبد  وسيم  محادي،  عباس  محادي 
التوزيع اجلغرايف للسكان املشتغلني بحسب النشاط 
اإلقتصادي يف حمافظة كربالء املقدسة، جملة الباحث، 
قسم   – االداب  كلية  القادسية،  جامعة   ،8 العدد 

اجلغرافية،2013.

دالة . 9 وحتليل  تقدير  املوسوي،  كاظم  يونس  حيدر   
للمدة  كربالء  حمافظة  يف  الدينية  السياحة  إستثامر 
)1990-2004(، كلية اإلدارة واإلقتصاد، جامعة 

كربالء، 2009.

حسني . 10 مروة  املسعودي،  عيل  حممد  رياض 
يف  املروية  الزراعية  األرايض  واقع  هادي،  عيل 
وتنامي  االساس  املخططات  بني  كربالء  حمافظة 
املجلد  العلمية،  كربالء  جامعة  جملة  العشوائيات، 

الثالث عرش، العدد االول، 2015.

العراق . 11 يف  الصناعي  البارادوكس  كبة،  سالم 
اجلديد، القسم األول، بغداد، د.ت.

مؤسسة . 12 كربالء،  تراث  الطعمة،  هادي  سلامن 
األوىل،  الطبعة  كربالء،   – للمطبوعات  االعلمي 

،1964
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الملخ�ض

إنَّ التوسع املساحي للمدن ظاهرة ليس هلا مكانًا أو حدًا، وأنام هي متغرية وخمتلفة وفق العوامل التي أدت 
إىل هذا التوسع وأن املدن احلرضية من املدن التي تتميز بزيادة سكانية كبرية، حيث تعمل هذه الزيادة السكانية 
املدينة،  أثر كبري يف توسع  املدينة وهلا  املدينة برسعة كبرية، كام وأن هناك عوامل تساعد عىل توسع  إىل توسع 
وأن توسع املدينة يبقى مستمرًا خالل السنوات، أذ يعمل هذا التوسع عىل توفري املساحات للسكان وختطيط 
االستعامالت االرض واخلدمات التي حيتاجها سكان املدن، وإّن مدينة كربالء من املدن الدينية التي تتميز بعدد 
سكان كبري وأن املدينة منُذ نشأهتا وإىل الوقت احلارض هي يف توسع مستمر من خالل مراحلها األربع، معتمدة 

عىل البيانات اإلحصائية، وخريطة تصميم األساس ملدينة كربالء 

الكلامت املفتاحية: توسع املدينة، التخطيط احلرضي، املدينة، استعامالت االرض احلرضية.

Spatial expansion of the city of Karbala

ResearcherProf. Dr.

Maryam Shaker Muhammad Al-KhazrajiSamir Falih Hassan Al-Mayali

College of Education for the Human 
Sciences Karbala University

College of Education for the Human 
Sciences Karbala University

Abstract 

The spatial expansion of cities is phenomenon that has no place or limit, but it is 
variable and different according to the factors that led to this expansion. The urban cities 
are among the cities characterized by a large population increase, as this population 
works to increase the expansion of the city rapidly, there also are factors that help to the 
city’s expansion, and have a significant impact on the city’s expansion. This expansion 
remains continuous over the years, as this expansion works to provide spaces for the 
residents and plan the land uses and services needed by the city’s residents. The holy 
city of Karbala is one of the religious cities that is characterized by a large population. 
The city is constantly expanding through its four phases since its inception until the 
present time, based on statistical data, and a basic design map for the city of Karbala.

Keywords: city expansion, urban planning, the city, urban land uses.
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مقدمة البحث

هتتم الدراسات احلرضية بدراسة املدن واشكاهلا 
وخططها ودراسة أعداد السكان، والزيادة السكانية 
التي  العوامل  أهم  من  السكان  يعد  أذ  حتصل،  التي 
التوسع  املدن وخاصة وأن ظاهرة  تعمل عىل توسع 
املستوى األقتصادية  املدن ظاهرة عاملية وبعد حتسن 
عىل  يعمل  الذي  الدول  يف  التحرض  وزيادة  للمدن، 
التوسع  وأن  ــدن،  امل هلــذه  املساحي  التوسع  ــادة  زي
املساحي يمثل عاماًل مشرتكًا بني املدن، حيث كانت 
الذي عمل عىل  بسور  املدينة حماطة  نشوء  البداية  يف 
حد توسعها، ولكنه بعد أزالت السور توسعت املدينة 
برسعة كبرية وبإجتاهات خمتلفة، ويف البداية كان نمو 
املدينة عشوائيا، ولكنه بعد فرته أصبح للمدينة خطة 
وعىل أساس هذه اخلطة يتم التخطيط لتوسع املدينة 
واستعامالت األرض ومدينة كربالء من املدن الدينية 
وكان العامل او السبب الرئييس لنشأة مدينة كربالء 
هو العامل الديني  ومعرفة عامل اإلرتباط بني املدينة 
واملساحة والعوامل التي ساعدت عىل توسع املدينة.

م�شكلة البحث

ماهي أنامط التوسع املساحي ملدينة كربالء؟. 1
املدينة . 2 هبا  مرت  التي  التوسع  مراحل  ماهي 

السنوات؟  عرب  التحتية  البنى  خدمات  وتطور 
التوسع  وراء  كانت  السكانية  الزيادة  وهل 

املساحي 
ماهي عوامل التوسع املساحي ؟. 3

فر�شية البحث

نمط . 1 املساحي  التوسع  من  بنمطني  املدينة  مرت 
عشوائي ونمط خمطط.

حصل . 2 مرحلة  وكل  مراحل  باربع  املدينة  مرت 
وقد  والسكان.  املساحة  حيث  من  تغيري  فيها 
تطورت مشاريع واخلدمات البنى التحتية خالل 
يف  سبب  السكانية  الزيادة  السنوات.وكانت 

توسع املساحي ملدينة.
يف . 3 سامهت  التي  العوامل  من  العديد  تتضمن 

توسع املدينة.
هدف الدرا�شة

املساحي  التوسع  مراحل  عىل  الضوء  تسليط   
من  مرحلة  كل  يف  ظهرت  التي  األحياء  ومعرفة 
عامل  ومعرفة  السكان  ــدد  وع التوسع   مراحل 

اإلرتباط بني املساحة والسكان. 
الحدود المكانية:

كربالء  بمدينة  للدراسة  املكانية  احلــدود  تتمثل 
 -44  12( طول  خطي  بني  فلكيًا  الواقعة  املقدسة 
)32  40 -32 دائريت عرض )31  45( رشقا،   43
شامالً، كام موضح يف اخلريطة )1(، والواقعة جغرافيا 
من  حتدها  املحافظة،  من  الرشقي  الشاميل  اجلزء  يف 
جهة الشامل والشامل الغريب ناحية احلر، ومن اجلهة 
الرشق  جهة  ومن  الصحراوية،  االرايض  اجلنوب 
الغرب  جهة  ومن  احلسينية،  وناحية  اهلندية  قضاء 

قضاء عني التمر.
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الحدود الزمانية:

املدد  خالل  الدراسة  مشكلة  متابعة  يف  يتمثل 
-860( بني  املحصورة  باملدة  فتمثلت  املختلفة، 
متكامل  بناء  عن  عبارة  املدينة  ألنه  وذلك   )2019

كتابة  مرحلة  إىل  وصوالً  خمتلفة  الزمنية  مراحل  عرب 
خالل  حتدث  التي  التطورات  حجم  لبيان  البحث 
املساحية  أو  السكانية  الناحية  من  سواء  املدة  هذه 

وإستعامالت األرض احلرضية.

خريطة )1( الموقع الجغرافي والفلكي لمدينة كربالء من العراق والمحافظة

المصدر: الباحثة إعتمادًا على:
1- جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمساحة، خريطة العراق اإلدارية بمقياس 2016، 1: 1000000

2- جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية،الهيئة العامة للمساحة، خريطة محافظة كربالء اإلدارية، بمقياس 500000:1،2019. 
3- وزارة التخطيط مديرية التخطيط العمرأني في كربالء، خريطة التصميم األساس بمقياس2011، 1: 1000000.
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التو�شع الم�شاحي 

خلف  املدينة  مساحة  يف  احلاصل  التوسع  هو 
األرض  تغيري  التوسع  هذ  ويتضمن  عليه  كانت  ما 
املحيطة باملدينة التي كانت يف السابق قد إستخدمت 
إستخدامًا غري مدين أو بدون إستخدام إىل إستخدام 
التكتل  من  أساسيًا  جــزءا  أصبحت  بحيث  مــدين 
الرقعة  اتساع  يعني  التوسع  الواقع  يف  اذن  املــدين، 
اجلغرافية احلرضية )املركز احلرضي( وتنتج عن هذا 
املركز  أرايض جديدة ألصل مساحة  أضافة  التوسع 
يف  مستمرة  زيادات  لدينا  حتدث  وبذلك  احلرضي، 
احلاجة  بالرضورة  تعني  ال  قد  وهي  املدينة،  مساحة 
الفعلية إىل املساحة، بل أن هناك عوامل معينة أدت 

إىل التوسع)1(.
اأنماط التو�شع الم�شاحي للمدينة: 

إّن إحدى سامت العرص احلديث هو زيادة النمو 
مشكلة  األمر  هذا  يعد  إذ  املــدن،  وإتساع  احلرضي 
احلارض  الوقت  يف  تقريبًا  العامل  مدن  مجيع  تواجه 
عدم  بسبب  وذلــك  منها،  الكربى  املــدن  وخاصة 
تعانيه  والذي  التوسع  هذا  السيطرة عىل  القدرة عىل 
هذه  أن  إال  النامية،  أو  املتقدمة  سواء  الــدول  مجيع 
بسبب  النامية  الــدول  يف  أكرب  حجاًم  تأخذ  املشكلة 
سارت  التي  املتقدمة  بالدول  مقارنة  حترضها  رسعة 
خالله  ظهرت  تدرجيي  بشكل  التحرض  عملية  فيها 
والسياسية  واإلجتامعية  األقتصادية  املؤسسات 
ملعاجلة املشاكل التي رافقت عملية التحرض، وهناك 
من يعزى صورة التوسع احلرضي إىل الزيادة الطبيعية 

والتوقيع  احلديث  السكاين  واألنتشار  للسكان 
بينام تؤكد دراسات أخرى دور   احلديث للصناعات 
النقل يف دفع سكان احلرض إىل ثالث او اربع أمثال 
املساحة التي كأنوا يسكنوهنا سابقًا)2(، يف حني تركز 
بعض الدراسات لرشح ظاهرة التوسع احلرضي عىل 
الوسائل التكنولوجية احلديثة املتعلقة بتطوير وسائل 
النقل واالتصال، ونجد أن املدن العربية املعارصة قد 
توسعت بسبب التطور الوظيفي هلا وزيادة عالقاهتا 
اختذت  إذ  املتوسعة،  أقاليمها  مع  التطور  هلذا  نتيجة 
منطقة  كربالء  مدينة  أن  إذ  توسعها)3(  يف  األشكال 
الدراسة قد توسعت بسبب التطور الوظيفي للمدينة 
وقد تعددت وجهات نظر املختصني يف ختطيط املدن 
حول اشكال التوسع احلرضي للمدن، حيث ذهبت 
جمموعة إىل التوسع األفقي الذي يسود املدن الواقعة 
عىل املنطقة السهلية واملحاطة بمنطقة مكشوفة والتي 
عملية  تعيق  برشية   او  طبيعية  عوائق  فيها  توجد  ال 
التي  املــدن  يف  السائد  العمودي  والتوسع  التوسع 
توجه فيها عوائق طبيعية أو برشية والتي تتميز بأعداد 

كبرية من السكان والتي تفضل التوسع األفقي)4( 

لقد إختذت مدينة كربالء أنامط متعددة يف توسعها 
ويمكن إمجاهلا بام يأيت:

النمط العشوائي:أ. 

األرض  إلســتــعــامالت  الــعــمــراين  التوسع  هــو 
التوسع  أي  مسبق  حرضي  ختطيط  دون  احلرضية 
اإلستعامالت  هذه  إستوطن  أو  العشوائي  احلرضي 
ــة هــذه  ــام ــىل إق ــل تــســاعــد ع ــوام ــود ع ملــجــرد وجـ
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الشكل  أمهها  عديدة  أشكال  وتتخذ  اإلستعامالت، 
املساحات  استغالل  عىل  يعمل  ــذي  ال الرتاكمي 
أحيانًا  احلافات  عند  البناء  أو  املدينة،  داخل  الفارغة 
الداخل  ما سعر األرض كان ذات سعر غاٍل يف  أذا 
وقد رافق هذا النمط من النمو املركز القديم للمدينة 
حيث  املساحي،  االطــار  بصغر  تتميز  التي  املسور 
بدون  املركز  داخل  العمل  بني  السكان  تنقل  كانت 
بعد  ولكنه  املساحة،  لصغر  وذلك  نقل  واسطة  أي 
مدة زمنية تم التوسع خارج األسوار، إذ تم التوسع 
سور  وبناء  القديم  السور  وحتطيم  أكرب  بمساحات 
دائريًا   السور  كان  اجلديدة.إذ  باملساحات  حييط  آخر 
حييط باملدينة االصلية وبأنشاء طريق عضوية شبكية 
تنتهي مجيع مساراهتا عند املنطقة املركزية. ويسودها 
والسهولة  اإلنسجام  حيقق  الــذي  املتقطع  النمط 
الرباعي  الشكل  املدينة  تأخذ  وقد  السكان.  لتحرك 
يف التوسع عىل الرغم من يف نمط املدينة املشار اليها 
التدرجيي  بالشكل  يتوسع  بطبيعته  احلرضي  والنمو 
النمو  صيغة  وُتعدَّ  اخلــارج)5(.  إىل  املدينة  داخل  من 
تبدأ  والتي  كربالء  مدينة  صيغة  إىل  مشابه  الرتاكمي 
اإلمامني  مرقدي  حــول  كربالء  مدينة  نشوء  من 
كان  حيث  860م،  عام  حوايل   والعباس احلسني 
النمط السائد يف تلك املدة هو النمط العشوائي وقد 
هدم السور وأعيد بناؤه مرة آخرى حيث كان له ستة 

أبواب، وسميت األبواب بأسامء املحالت.

النمط املخطط:ب. 

لضوابط  وفقا  املدينة  يف  التوسع  هــذا  حيصل 
وآليات املخطط األساس للمدينة، أي يتم من خالل 
الدولة  لسياسة  وتبعًا  التخطيطية  السلطات  تدخل 
املدينة األقتصادية  تناسب ظروف  التي  والسياسات 
ويتم  املدينة  توسع  لغرض  والطبيعية  واإلجتامعية 
السكان  حيتاجها  التي  العامة  املرافق  بكافة  جتهيزها 
بتوفري  للمدينة  احلرضي  الشكل  تنسيق  يتم  حيث 
مساكن صحية تالئم متطلبات احلياة اجليدة للسكان 
ويف املكان املناسب منعًا لظهور التجمعات العشوائية 
ونسيجها  املدينة  خمطط  تشويه  عىل  تعمل  والتي 
حتديد  يتم  أنه  التخطيط  هذا  مميزات  ومن  العمرأين 
العوائق  اإلعتبار  بنظر  االخــذ  مع  التوسع  حمــاور 
عملية  تعيق  التي  والبرشية  الطبيعية  املحددات  او 
التوسع.حيث يتم أختيار أفضل اإلجتاهات للتوسع 
األفضل،  ــاه  اإلجت ألختيار  عامل  من  أكثر  ومــزج 
لتوضيح  التوسع)6(.  خطة  نجاح  عىل  يعمل  والذي 
القطاعي(  )النمو  هو  كربالء  ملدينة  املخطط  التوسع 
وهنا يتم توسع املدينة عىل شكل قطاعات قريبة من 
مركز املدينة ومتفرعة عىل وفق أشكال طرقها. إذ يتم 
حتتاجه  ما  وكل  والصحية  التجارية  اخلدمات  توفري 
هذه القطاعات، وتكون متصلة ومتامسكة مع بعضها 

وبمرور الوقت سوف يصبح هناك توسع جديد.

ويف عام 1956م عهد جملس اإلعامر العراقي إىل 
ملدينة  األساس  املخطط  وضع  )دوكسيادس(  رشكة 
كربالء بعد أن تزايد عدد السكان والتوسع العمراين 
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امليدانية  املــســوحــات  الــرشكــة  أجــرت  فقد  فيها، 
قطاعات  جلميع  الدقيقة  التفصيلية  والــدراســات 
املدينة ومؤسساهتا احليوية وأخريًا وضعت املؤسسة 
كربالء  ملدينة  احلــرضي  للوضع  النهائي  تقريرها 
مدينة  )مستقبل  بعنوان  متكاملة  ــة  دراس تتضمن 
مفصلة  ميدانية  دراسة  عــن  عبــارة  وهـــي  كربالء( 
والسكاين  واإلجتامعي  اجلغرايف  الواقع  طبيعة  عن 
موقعيه  بخرائط  ــزودة  م كربالء  ملدينة  واخلــدمــي 
اثبتت رشكة دوكسيادس  ورسومات ختطيطية ولقد 
يف وضع خمطط مدينة كربالء عىل خط الزوايا القائمة 
والتي توفر أمكانية إضافة امتدادات عمرانية جديدة 
مستقباًل فعىل صعيد مقرتحات السكن التي تقدمت 
هبا املؤسسة ملدينة كربالء هو اإلمتداد احلرضي بإجتاه 
اجلهة اجلنوبية الرشقية للمدينة واملتمثل بظهور العديد 
من األحياء السكنية.اجلديدة أمهها حي احلسني كونه 
املحور األكثر سهولة يف توسع املدينة أما عىل صعيد 
الزيادة السكانية فقد توقعت املؤسسة زيادة سكانية 
رسيعة بسبب إرتفاع معدالت اهلجرة السكانية، أما 
حتويل  الدراسة  أقرتحت  فقد  اخلدمات  صعيد  عىل 
اإلستعامالت  يضم  مركٍز  إىل  التقليدي  املدينة  مركز 
الدينية والثقافية دون غريها، كام أوصت بإلغاء مجيع 
امللكيات اخلاصة وحتويل سكاهنا إىل مناطق وأحياء 

سكنية جديدة)7(.

االول  تصميامن،  كربالء  مدينة  يف  صمم  حيث 
حاجات  يلِب  مل  التصميم  هــذا  إن  الثامنينات  يف 
السكان، وكأن فيه الكثري من املشاكل، ومل خيطط إىل 

وأمهل  منها  بعض  إىل  بل  كله،  األرض  إستعامالت 
التسعينات  يف  الثأين  والتصميم  اإلستعامالت  باقي 
حيث هو اآلخر مل خيطط جلميع استعامالت األرض، 
بل جزء منها ولكنه بفضل دائرة التخطيط العمراين 
عمل عىل وضع خمطط يتناسب مع احتياجات السكان 
بسبب زيادة أعداد السكان واهلجرات أضافة إىل أن 
مدينة كربالء يقبل إليها املاليني من الزائرين، لذلك 
السكان،  أعداد  مع  يتناسب  خمطط  تصميم  توجب 
حيث تم تغيري موقع بعض إستعامالت األرض مثل 
مكان  إىل  نقله  بينام  املركز  من  القريب  البلدية  موقع 
أبعد من مركز املدينة ومساحة أوسع إّن هذا التصميم 
صمم لسنة 2030 ولكنة تم استهالك  هذا التصميم 
املدينة  سكان  أعداد  وزيــادة  الكبري  التوسع  بسبب 
واحلزام  الــرزازة  بإجتاه  للتوسع  املدينة  تتجه  لذلك 
املناطق  عىل  ايضا  املدينة  توسع  يتم  حيث  االخرض 
وذلك  النجف  وكربالء  كربالء  بغداد  بني  الواقعة 
بسبب زيادة اعداد السكان ومدن الزائرين التي متثل 
متثل  التوسع  عىل  واملشجع  الثاين  العامل  او  السبب 
الطرق  وتوفر  التوسع  عىل  ومشجعة  جيدة  مواقع 
له  الديني  العامل  يكون  الزائرين حيث  وعىل طريق 

تأثري عىل هذا التوسع)8(.
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املدينة  تنمو  حيث  خصائصها  مرحله  لكل  إنَّ 
متييز  ذلك.ويمكن  عكس  حيــدث  قد  أو  وتتوسع 
هذه املراحل عن طريق كثرة التغريات التي تنعكس 
املدينة،واملدينة سجل مفتوح حيكي  ماديا  عىل رقعة 
التطورات احلضارية لساكنيها واملجتمع الذي يشغل 
التي  ونشاطاهتا  الوظيفية  واألنعكاسات  املساحة. 
تقوم هبا ويف املحصلة فكل مرحلة من املراحل التي 
متر هبا املدينة تظهر تفاعل الوظيفة مع الشكل.وختلق 
لألرض  احلضاري  املظهر  يف  متميزة  مادية  اشكاالً 
لتشد حاجات اجتامعية وأقتصادية املجتمع املدينة)9(.
معينًا  حــدًا  هلا  ليس  املساحي  التوسع  ظاهرة  وإنَّ 
أفراد  أصبح  وأن  حتى  التوسع  يف  تستمر  أن  يمكن 
املجتمع من احلرض، وحيدث التوسع نتيجة إىل زيادة 
واهلجرة  طبيعية  الزيادة  تكون  حيث  السكان  أعداد 
من مناطق الريف إىل املدينة وحتى وأن توقفت فأن 
التوسع  يف  تستمر  بل  التوسع  عن  تتوقف  ال  املدينة 
ألحتياجاهتم  وتلبية  للسكان  الطبيعية  الزيادة  نتيجة 
األقتصادية واإلدارية وتغري حدود املدينة والبلدية يف 
كل مره حيدث فيها التوسع)10(. لقد أضافت الوظيفة 
والثقافية  واإلدارية  واألقتصادية  والتجارية  الدينية 
واخلدمية إىل مدينة كربالء، إذ عملت هذه الوظائف 
عىل تغيري املدينة من التحشد والتكتل يف منطقة معينة 
لتحقيق التوازن وتعزيز القدرات الدفاعية إىل مدينة 
التي  الوظيفة  املهامت  إىل  وتستجيب  التطور  تواكب 
املحلية  اإلطارات  جتاوزت  والتي  املدينة،  يف  تكون 

إىل اإلطارات اإلقليمية وبناًء عىل ذلك يمكن تقسم 
مراحل توسع مدينة كربالء عىل أربع مراحل، نمت 

وتوسعت املدينة من خالهلا وهي:

املرحلة األوىل )860- 1957م(. 1

وإسرتاتيجي  جغرايف  بموقع  كربالء  مدينة  تتميز 
مهم أكسبها أمهية كبرية منذ أقدم األزمنة السحيقة، 
زمنية  مدة  إىل  املدينة  لنشأة  األوىل  البداية  ترجع  اذ 
االمام  وإستشهاد  الطف  واقعة  قبل  بطويلة  ليست 
احلسني  عىل أرضها عام )61هـ( ومل يذكر تاريخ 
عن وجود مدينة تسمى كربالء قبل هذا العهد، و إنام 
كانت إىل عهد الفتوحات اإلسالمية عبارة عن أرض 
تقطنها بعض القبائل العربية عىل هيئة جتمعات قروية 
بسيطة؛ ألهنا بقعة زراعية تم بناؤها بعد تشييد مرقد 
اإلمام احلسني  )11(. وكانت البيوت صغرية مبنية 
املدينة  إذ كانت مساحة  النخيل،  الطني وجذوع  من 
صغرية وعدد السكان فيها بسيط ولكنه بعد مدة من 
الزمن أخذت املدينة بالنمو والتوسع بشكل كبري، إذ 
املرحلة)127هكتارا(  تلك  يف  املدينة  مساحة  بلغت 
منطقة  تشكيل  عىل  املعامرية  ــواد  امل عملت  ولقد 
أعطاها  املورفولوجيا.إذ  املرحلة  هذه  يف  الدراسة 
تلك  يف  السائد  العامرة  شكل  إختاذ  يف  اجيابيًا  دورًا 
املدة وهي مطابقة للمدن العربية القديمة،التي تتميز 
العربية  املدن  عن  ختتلف  ال  وهي  الشناشيل  بوجود 
لقد  تطورها)12(.  من  معينة  مراحل  تصميمها،يف  يف 
ظهرت عدت دراسات تبني مميزات البيوت القديمة 
من حيث مورفولوجية  فقد إتصفت يف هذه املرحلة 
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جمموعة  به  حتيط  )احلــوش(  الوسطى  هتويه  بوجود 
يعيق  الذي  املنكرس  واحلاجز  املختلفة  الصفات  من 
النظر إىل داخل البيت من قبل املارة، ووجود بعض 
االعمدة التي ترتكز عليها اجنحة الطابق العلوي)13(. 
االخذ  تم  )1957م(حــيــث  عام  تطور  حدث  وقد 
باخلطط وتم حتسني النسيج املعامري خمتلفًا عام سبقها 
مادة  وتغيري  الضيقة واالزقه  الشوارع  واالبتعاد عن 
البناء إىل الطابوق واالسمنت و الشيلمأن واستخدام 
بلغ  الشوارع حيث  واتساع  نقل  السيارات كواسطة 
للشوارع  العضوي  النظام  )4-6م(وسيادة  عرضه 
بينام كأن يف عام )1935م( يتم استخدام احليوانات 
النسيج  تالئم  واسعه  الشوارع  واصبحت  للتنقل 
املعامري والتطور الذي حصل خالل هذه الفرتة من 
إىل ختطيط كل  اضافة  واتساع مساحتها  البيوت  بناء 
اي  االرض  استعامالت  يف  التداخل  وعدم  استعامل 

كل استعامل يف املساحة املخصصة له بعد أن ازدادت 
الكثافة السكانية وقدوم السكان من املناطق املجاورة 

للتربك)14(. 

نموًا  املرحلة  هذه  يف  السكان  نمو  اخذ  حيث 
بشكل كبري حيث قدر معدل النمو 2.2% وبلغ  عدد 
السكان )5000(  السكان يف عام 1802 قدر عدد 
عدد  قــدر  حيث  بالنمو  املدينة  واستمرت  نسمة 
السكان 1905 )60000( نسمة وقدر معدل النمو 
1.49 % واستمر السكان بالنمو فقدر عدد السكان 
عام 1935 )38000( نسمة واستمر النمو السكاين 
نمو  بمعدل  نسمة   )44150(1947 سنة  وقــدره 
1.25% وقدر عدد السكان عام 1952)60294( 
نسمة وبمعدل نمو 6.43% واستمر النمو السكاين 
)57502(1957 عام  السكان  عدد  وصل  أن  إىل 

نسمة.أنظر اجلدول )1(

جدول)1(تقديرات �شكان مدينة كربالء في �شنوات مختلفة المرحلة الولى

180219051935194719521957*السنة

50006000038000441506029457502عدد السكان

المصدر: * مصطفى عبد الجليل القرة غولي، دراسة وتحليل التفاعل الوظيفي بين استعماالت االرض الحضرية 
دراسة مقارنة بين مدينتي النجف وكربالء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، اطروحة دكتوراه، مركز التخطيط 

االقليمي للدراسات العليا، جامعة بغداد، 2004.
-الجمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لال حصاء، نتائج التعداد العام للسكان  لعام 1957-1905.

عشوائيًا  املرحلة  هذه  يف  املدينة  نمو  كان  حيث 
هذه  يف  املحالت  عدد  بلغ  وقد  دائري  شكل  وعىل 

قدرت  )2(وقــد  ــدول  اجل أنظر  حمــالت   8 املرحلة 
عام  هكتار   127 املرحلة  هذه  خالل  املدينة  مساحة 
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املساحة  السكني  االستعامل  شغل  حيث  1957م 
وبلغت   %85.3 وبنسبة  هكتار   74 وبلغت  االكرب 
وبنسبة  هكتار   3.4 التجاري  االستعامل  مساحة 
 3.1 شغل  فقد  الصناعي  االستعامل  اما   %2.7
 5.2 الديني  2.4%واالســتــعــامل  وبنسبة  هكتار 
 3.2 الصحي  واالستعامل   %4.1 وبنسبة  هكتار 
االستعامل  مساحة  وبلغت   %2.5 وبنسبة  هكتار 
الدوائر  اما   %1.6 وبنسبة  هكتار   2.0 التعليمي 
العامة والثقافية 1.0 هكتار وبنسبة 0.8% واملناطق 

اخلرضاء 35.1 هكتار وبنسبة %27.6. 
حيث كانت املدينة تفتقر إىل خدمات البنى التحتية 
مل تكن هناك مشاريع ماء كان السكان يعتمدون عىل 
اشخاص  هناك  وكان  اليومية  استعامالهتم  يف  االبار 
السقا  عليهم  يطلق  وكان  باملاء  الدور  تزويد  مهمته 
حيث كانت يف مدينة كربالء جمموعة من االبار تعمل 

عىل جتهيز املدينة باملاء. 
كربالء  مدينة  فأن  الصحي  الــرصف  خدمة  اما 
فقد  الرصف  خدمات  فيها  تكن  مل  املدة  هذه  طول 
كان التخلص من املياه التي تستعمل يف املنازل وباقي 
خارج  تبنى  احــواض  طريق  عن  تتم  االستعامالت 
احواض  عليها  يطلق  والتي  املنزل  داخل  او  املنازل 
دخوهلا  بداية  الكهرباء  خدمة  كانت  وايضا  التعفني 
املايض وكانت قدرهتا  القرن  املدينة يف مخسينات  إىل 
بسيطة وتعمل بالديزل يف حي احلسني وبقت الطاقة 
موجودة  تكن  مل  حيث  املدينة  يف  بسيطة  الكهربائية 

وخدمة تعبيد الشوارع.

هناك  يكن  مل  املرحلة  هذه  يف  أن  عىل  يدل  وهذا 
البنى  خدمات  إىل  تفتقر  املدينة  وكانت  ختطيط 

التحتية، وكان نمو املدينة نموا عشوائيا غري خمطط.

جدول)2( ا�شماء المحالت ال�شكنية خالل 
المرحلة الولى
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المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على تصميم األساس 
لمدينة كربالء لسنة 2019م.
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خريطة )2( مرحلة التو�شع الولى لمدينة كربالء )860-1957(م

المصدر꞉ من عمل الباحثة اعتمادًا على خريطة تصميم األساس لمدينة كربالء لسنة 2019م 
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املرحلة الثأنية )1958 - 1970(م.. 2

بعد أن شهدت مدينة كربالء زيادة يف عدد السكان 
)139795(  1977 لعام  السكان  عدد  قدر  حيث 
السكان  أعداد  يف  زيادة  هناك  نالحظ  حيث  نسمة 
بحاجة  الزيادة  هذه  وأن  االوىل  املرحلة  أعداد  عىل 
أعداد  يف  احلاصلة  الزيادة  إنَّ  اخلدمات  توفري  إىل 
السكان جاء نتيجة حتسن املستوى االقتصادي اضافة 
املدينة  يف  الديني  والعامل  التجارة  حركة  تنشيط  إىل 
والتخطيط  السكان  أعداد  زيادة  كل هذا ساعد عىل 
وتوفري فرص العمل والزيادة الطبيعية بسبب ارتفاع 

مستوى الصحة. 

العمرأين  التطور  وخاصة مرحلة جديدة يف نمط 
ألنشاء  كان  إذ  االوىل،  باملرحلة  باملقارنة  والسكني 
حمطة القطار جنوب املدينة عامل جذب للسكان، أن 
وغرهبا،  املدينة  جنوب  تدرجييًا  يتوسع  العمران  بدأ 
حوهلا)15(  للسكن  جــذب  نقطة  أصبحت  بحيث 
من  بالقفز  النمو  طريق  عن  املدينة  توسع  أختذ  إذ 
وبني  بينها  فراغًا  تركت  جديدة  أحياء  ظهور  خالل 
بظهور  متمثلة  القديمة  املدينة  من  املبنية  الرقعة 
أحياء )احلسني، األسكان، اإلصالح الزراعي، حي 

العامل، حي احلر،  رمضان، والسعدية، البلديه(.

يعد حي احلسني أول امتداد سكني عمراين خمطط 
وسيلة  إىل  حيتاج  بام  عنها  يبعد  كربالء،  مدينة  يف 
إنتقال ملن ينتقل بينه وبني املدينة القديمة، كان ذلك 
عام  األسكان  حي  مرشوع  عن  فضاًل   ،1958 عام 
بفعل  جــاء  ــذي  وال احلسني،  حي  بجوار  1961م 

مرشوع  أول  وهو  لإلسكان،  احلكومية  املشاريع 
حكومي باملدينة، جعل مظهر املدينة خمتلفًا عام كانت 
النسقي  )بالنمط  ويسمى  السابقة  مراحلها   يف  عليه 
األفقي(، مما أعطى املدينة طابعها الغريب املهجن، إذ 
املخططني  من  عديدة  أجنبية  بخربات  االستعانة  تم 
لذلك  احلرضي،  النسيج  وتطوير  لتنمية  واملعامريني 
ظهرت األبنية احلديثة التي تتصف بعدم توافقها مع 
روحية املنطقة التارخيية التي كانت عليها باملرحلتني 
السابقتني. كام تم أنشاء فندق كربالء السياحي، وهو 
عىل  نشأ  للدولة،  تابع  باملدينة  سياحي  فندق  أول 
)18.000م2(،  بمساحة  احلديث  الغريب  الطراز 
نطاق  فأتسع   )16()1962( سنة  احلسني  حي  يف  يقع 

احلركة العمرانية باملدينة. 

املدينة  اتسعت  السكان  أعــداد  لزيادة  ونتيجة 
وظهور احياء جديدة اضافة إىل حتسن وتطور طرق 
وافتتح  املدينة  رشيأن  متثل  التي  واملواصالت  النقل 
اضافة   احلسني االمـــام  ــارع  ش هــو  شـــارٍع  اول 
تطور  بسبب  املدينة  يف  اخرى  شــوارع  افتتحت  إىل 
وأنشاء  االرايض  قطع  وتوزيع  االقتصادي  النشاط 
الدولة  موظفي  عىل  وتوزيعها  سكنية  مرشوعات 
إىل  السكان  من  اضافية  اعداد  جذب  إىل  ادى  التي 
بالنشاط  االهتامم  زاد  الصناعية  الثورة  وبعد  املدينة 
تعليب  مصأنع  كربالء  مدينة  يف  وافتتح  الصناعي 
كربالء ومعمل كبس التمور وغريها زادت اعداهم 
وتوجه الدولة إىل التخطيط واختاذ القرارات  وإنشاء 
دوائــر  وأنشاء  كهرباء  وحمطة  الصايف  للامء  شبكة 
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للدولة من اجل النهوض باملدينة من مجيع النواحي 
املدينة  إىل  املتوجهني  السكان  أعداد  ازدياد  وبسبب 
مدنه  من  الكثري  ختطيط  يف  العراق  استعأن  حيث 
اليونانية  الرشكة  وكانت  الرشكات  من  بالعديد 
جمال  يف  العاملية  الرشكات  أشهر  من  دوكسيادس 
التخطيط العمراين حيث عهد جملس االعامر العراقي 
إىل رشكة دوكسيادس وضع املخطط األساس ملدينة 
كربالء بعد أن تزايد عدد السكان وتوسعت عمرانيا 
بتجاه  املدينة  توسع  عىل  عمل  والذي  1958م  عام 
الوحدات  مساحة  اتسعت  حيث  الرشقي.  اجلنوب 
السكنية واصبحت اكثر اتساع حيث تراوحت ما بني 
)250- 400م( للوحدة السكنية واتسعت مساحة 
عىل  توضع  التي  االسمنت  مادة  إىل  اضافة  احلدائق 
قوة  اكثر  تصبح  لكي  والشبابيك  االبـــواب  اعــىل 

وشيلامن وشبابيك من احلديد. 

وربط مدينة كربالء بإقليمها املجاورة عن طريق 
انشاء طرق تربط بني املدينة واملناطق املجاورة للمدينة 
تم  االرض  استعامالت  تداخل  من  الرغم  وعــىل 
التخطيط لطرق النقل من اجل تنشيط اقتصاد املدينة 
من تبادل املواد بني املدينة واملناطق املجاورة واسترياد 
املواد التي حتتاجها املدينة حيث بلغت مساحة املدينة 
االستعامل  شغل  حيث  هكتارا   )753.0( الكلية  
املدينة 358.0  املساحة االكرب من مساحة  السكني 
وبلغت  الكلية  املساحة  51.1%من  وبنسبة  هكتارًا 
وبنسبة  10.5هكتار  الصناعي  االستعامل  مساحة 
النقل217.0  االستعامل  مساحة  وبلغت   %1.39

االستعامل  مساحة  وبلغت   %28.8 وبنسبة  هكتار 
واالستعامل   %0.66 وبنسبة  هكتار   5.0 الديني 
وبلغت   %1.39 وبنسبة  هكتار   12.0 الصحي 
وبنسبة  12.0هكتار  التعليمي  االستعامل  مساحة 
18هكتارًا  والثقافية  العامة  الدوائر  اما   %1.39
53.5هكتار  اخلــرضاء  واملناطق   %2.39 وبنسبة 
وبنسبة 7.10%  وبلغت مساحة املدافن 40.0هكتار 
مساحة  يف  التوسع  لنا  يتبني  حيث   %5.31 وبنسبة 
حتسن  إىل  يعود  والـــذي  السكان  ــادة  وزيـ املدينة 
ودخول  واالجتامعية  األقتصادية  املدينة  االوضــاع 
التخطيط للمدينة يف هذه املرحلة تطورت خدمة املاء 
املساحي  التوسع  ازدياد  بسبب  املشاريع  أنشاء  وتم 
مشاريع  أنشاء  من  البد  وكــان  والسكان  للمدينة 
هلم   الصاحلة  املياه  وتوفري  السكان  خدمة  عىل  تعمل 
حيث تم أنشاء أول مرشوع للامء الصايف عىل طريق 
1000م3/ساعة  وبطاقة  احلسينية  ناحية   – كربالء 
املدينة  مركز  داخــل  ناقل  خط  1959وتنفيذ  سنة 
وخطوط فرعية يف الشوارع الرئيسية واالزقة، كام تم 
امليدان  نصب خزأن ماء عاٍل وسط املدينة يف منطقة 
بعدها  حاليا(،  الكوثر  )جممع  حاليا  موقعه  حيث 
يف  االول  مائية  جممعات  نصب  وتم  املدينة  توسعت 
وموقعه  اهلندية  هنر  عىل  )اجلمعية(  السعدية  منطقة 
ايضا يف  القرييش.والثاين تم نصبه  هناية شارع فندق 
شارع العباس قرب دائرة األعامر حاليا، ويف ظل 
نصب  تم  املدينة  توسع  وزيادة  السكان  عدد  ازدياد 
ولكن  البلدية)17(.  حي  منطقة  يف  عــاٍل  ماء  خــزان 
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خدمة الرصف الصحي مل تتطور ومل حيصل فيها اي 
تغيري حيث بقت املدينة بدون أنشاء شبكات للرصف 
الصحي، اما خدمة الكهرباء فقد تم أنشاء حمطة احلر 
سنة 1970م وبسعة )63ميغاواط( حيث اعتمدت 
الكهربائية  بالطاقة  بتزويدها  املحطة  املدينة عىل هذه 
بسبب  اخرى  حمطة  أنشاء  تم  حيث  احلر  حمطة  من 

اما  الكهربائية،  الطاقة  لزيادة  ملدينة  السكانية  الزيادة 
او  معدومة  كانت  الطرق  او  الشوارع  تعبيد  خدمة 
املرحلة  يف  املضافة  االحياء  جلدول)3(  بسيطة.أنظر 
املدينة  نموا خمططًا واخذت  املدينة  نمو  الثانية وكأن 

تتوسع بشكل طويل. أنظر اخلريطة)3(

جدول )3( الحياء الم�شافة في المرحلة الثاأنية من تو�شع مدينة كربالء 

االسكان والكفاءاتاالصاحالبلديةرمضأنالحرالمعلمينالتعليبالعاملالسعديةالحسين

المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على تصميم األساس لمدينة كربالء لسنة 2019م.

خريطة)3( التو�شع الم�شاحي لمدينة كربالء للفترة 1958-1970م

المصدر: من عمل الباحثة اعتمادًا على خريطة تصميم األساس لمدينة كربالء لسنة 2019م 
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املرحلة الثالثة )1971-1990(م. 3

التي مرت هبا  متثل هذه املرحلة من اهم املراحل 
التي  املتغريات  من  الكثري  فيها  حدثت  حيث  املدينة 
متيزت هبا عن املرحلتني السابقتني والتي ازداد عدد 
السكان فيها حيث بلغ عدد السكان يف عام 1977م 
بلغ  زيــادة  وبمعدل  نسمة   )139795( يقارب  ما 
)2.5( وبلغ عدد السكان عام 1978 )282875(
األقتصادية  ــاع  االوض حتسن  بسبب  وذلــك  نسمة 
عىل  ساعد  الــذي  1972م  النفط  تامني  إىل  اضافة 
معامل  وأنشاء  للمدينة  األقتصادية  االوضاع  حتسن 
كمصنع البناء اجلاهز ومصنع الكايش والخ يف املدينة 
والقروض املالية التي كانت متنحها الدولة إىل االفراد 
االرايض  قطع  وتوزيع  البناء  اجل  من  واجلمعيات 
ودخول  الطرق  واتساع  الدولة  موظفي  عىل  ايضا 
السيارة ذات امللكية اخلاصة وعىل الرغم من الوضع 
بسبب  الثامنينات  يف  العراق  شهده  التي  االقتصادي 
احلرب االيرأنية وهجرت سكان مناطق اجلنوب إىل 
وزيادة  اجلنوب  يف  االوضــاع  تردي  بسبب  الوسط 
الكثري  دفع  البيت  داخل  الواحدة  العائلة  افراد  عدد 
والتي  خاصة  مساكن  يف  االستقالل  إىل  االفراد  من 
طرق  طول  عىل  وخاصة  املدينة  توسع  عىل  عملت 

النقل التي تكون مركز جتمع االفراد. 

هذه  يف  املدينة  شهدته  الذي  العمراين  التغري  إنَّ 
كثريا  السابقة  املرحلة  عن  خيتلف  ال  تطورا  املرحلة 
حاجات  مع  يتناسب  بام  البناء  هــذا  صمم  حيث 
الدمج  التصاميم  هذه  اخذت  حيث  املدينة  سكان 

بني الرشقي والغريب والتي ختتلف من حيث الشكل 
والتخطيط بام يتناسب مع اذواق السكنني وراحتهم.
واملــواد  التصاميم  جــراء  تغريت  التي  املساكن  إنَّ 
اشكال  تغري  عىل  عمل  هلا  ادخــل  التي  والتخطيط 
مع  بالتوسع  املساكن  مساحة  اخذت  حيث  املساكن 
إنشاء احلدائق وتشجرهيا وأنشاء كراجات للسيارات 
املنازل وتم  البلكونة يف تصميم  او  الرشفات  والغاء 
التخطيط  حسب  املتعددة  الطوابق  ذات  املنازل  بناء 
حسب  البناء  هذا  تنفيذ  عن  املسؤولة  اجلهات  من 
او  البناء  عن  تتباعد  واخذت  التخطيطية  الضوابط 

النسيج املتجمع.

حيث  الشوارع  ختطيط  يف  حصل  الذي  والتطور 
اصبحت هناك شوارع دائرية وشوارع خطية والطرق 
بمركز  االحياء  تربط  التي  الطرق  وأنشاء  احلولية 
بحيث  املدينة  بتخطيط  الدولة  اهتمت  املدينة.حيث 
كل استعامل خصص له مساحة مناسبة من االستعامل 
الصناعي السكني التجاري واخلدمات االخرى والتي 
كانت هلا السبب يف نشأة احياء جديدة يف املدينة حيث 
التوسع )3900( هكتاٍر،حيث شغل  بلغت مساحة 
وبنسبة  هكتاٍر   1419 مساحة  السكني  االستعامل 
التجاري  االستعامل  مساحة  وبلغت   %36.38
االستعامل  بني  خمتلط  الفرتة  هــذه  يف  كــان  ــذي  وال
وبلغت   %4.19 وبنسبة  163.5هكتارًا  السكني 
مساحة االستعامل الصناعي 84.5 وبنسبة %2.16 
حيث عملت عىل زيادة املعامل الصناعية بعد تأمني 
 710 النقل  مساحة  وبلغت  1972م  عــام  النفط 
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هكتارا وبنسبة 18.20% من املساحة الكلية للمدينة 
والصناعة  التجارة  تنشيط  عىل  النقل  عمل  حيث 
بعد  خاصة  السكني  االستعامل  مساحة  وزيـــادة 
هجرة سكان املحافظات اجلنوبية إىل الوسط بسبب 
االستعامل  مساحة  وبلغت  االيرانية  العراقية  احلرب 
الديني 28 هكتارا وبنسبة 0.71% وبلغت مساحة 
100هكتارا  بعد  العامة  ودوائــر  الثقايف  االستعامل 
التعليمي  االستعامل  مساحة  اما   %2.56 وبنسبة 
بلغت 80 هكتارا وبنسبة 2.05%من مساحة املدينة 
وبنسبة  الصحي40هكتارا  االستعامل  مساحة  اما 
1.02% خاصة بعد ارتفاع مستوى الصحة يف املدينة 
الوفيات  عدد  وقلة  الوالدات  زيادة  إىل  ادى  والذي 
وبلغت مساحة املناطق اخلرضاء 500هكتارا وبنسبة 
12.82% وبلغت مساحة االرض املرتوكة والتي مل 
مساحة  من   %19.87 وبنسبة  775هكتارا  ختطط 
املدينة. ويف هذه املرحلة جرت توسعة عىل اخلدمات 
البنى التحتية وأنشاء مشاريع ماء جديدة ختدم سكان 
مدينة كربالء اما يف هذه املرحلة ويف سنة 1973م تم 
أنشاء مرشوع ماء حي احلسني وذلك بسبب التوسع 
ازبستية  خطوط  تنفيذ  تم  حيث  الكبري  املساحي 
مع  ربطة  وتم  املدينة  مركز  بإجتاه  االول  بمحورين 
حي  بإجتاه  الثاين  واملحور  القديم  الصايف  مــرشوع 
االسكان وصوال إىل حي املعلمني مرورا بحي احلسني 
كونه اقدم احياء مدينة كربالء واهلدف تغذيتها حيث 
أن مرشوع الصايف مل تتغري طاقة التصميمية.وبعدها 
بطاقة    ماء مدينة احلسني  أنشاء مرشوع  تم  بفرته 

انتشار حمطات  مع  )8000م3/ساعة(سنة 1985م 
اما  واجلنوبية)18(،  الشاملية  اخلزانات  )2( حمطة  عدد 
خدمة الرصف الصحي فقد تم أنشاء اول حمطة ولكنه 
بعد ازدياد عدد السكان بدأ تصميم املجاري الرصف 
الصحي يف مدينة كربالء سنة 1975م واتم األنتهاء 
البنى  التصميم سنة 1979م حيث بدأت اعامل  من 
التحتية  وبناء املحطات يف املدينة  سنة 1979م وتم 
أنتهاء من عمل هذه املحطات سنة 1980 م  والتي 
كانت عبارة عن ثالث حمطات رفع هي )باب بغداد 
معاجلة  حمطة  وبواقع  التامر(  وميثم   - والسعدية   -
رئيسية يف منطقة الفرحية بطاقة تصميمية 42.000 
مرت مكعب /اليوم،.اما حمطات االمطار فأنة مل تكن 
1982م  سنة  ولكنة  االمطار  لشبكة  حمطات  هناك 
تم أنشاء اول حمطة لالمطار يف املدينة حمطة البهادلية  
عىل  املدينة  وبقيت  2000م3/يــوم  تصميمية  بطاقة 
ايضا  وبسبب  الكهرباء  خدمة  اما  املحطة)19(،  هذه 
ازدياد أعداد السكان وتوسعها املساحي  فبدأ التفكري 
الطاقة  من  املدينة  حاجة  لسد  اخرى  حمطة  بأنشاء 
1980م  سنه  النجف  حمطة  أنشاء  فتم  الكهربائية 
حمطة  أنشاء  تم  بفرتة  ميغاواط(وبعدها   63( وبسعة 
)63ميغاواط(  ايضا  وبسعة  1982م  سنة  الشهداء 
وبقيت مدينة كربالء تعتمد عىل هذه املحطات فرتة 
طويلة من الزمن وأن اوضاع البلد األقتصادية مل تكن 
الذي  واحلصار  احلرب  احــداث  يف  وخاصة  جيدة 
تأثرت هبذه االوضاع  ايضا  العراق فيه واملدن  دخل 
وظلت  للمدينة  اخرى  حمطات  أنشاء  يتم  مل  لذلك 
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لسد  تكفي  تكن  مل  والتي  املحطات  هذه  عىل  تعتمد 
تبليط عدد قليل  املدينة، وتم العمل عىل  احتياجات 
الرئيسة للمدينة)20(. وأن توسع املدينة  من الشوارع 

يف هذه املرحلة عىل شكل خمطط أنظر إىل خريطة )4( 
ومن هذه االحياء أنظر اجلدول )4(.

جدول)4( الحياء الم�شافة في المرحلة الثالثة من تو�شع مدينة كربالء

الزهراءاألنتصارالجمعية والعلماءضباط االسرةالغديرالمعملجيالصحةالنقيبالعباس

التعاوناالسرةالموظفينشهداء الملحقالبهادليةاالمام عليالعدالةالعروبةالقزوينية

بناء الجاهزالنصرالملحق

المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على تصميم األساس لمدينة كربالء لسنة 2019م.

خريطة )4( التو�شع الم�شاحي لمدينة كربالء للفترة 1971-1990م

المصدر: من عمل الباحثة اعتمادًا على خريطة تصميم األساس لمدينة كربالء لسنة 2019م
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املرحلة الرابعة 1991-2019م. 4

أعداد  يف  ملحوظه  زيــادة  املرحلة  هذه  شهدت 
معدل  بلغ  حيث  املراحل  لباقي  بالنسبة  السكان 
سكان  عــدد  بلغ  حيث   %1.64 السكاين  النمو 
عدد  وبلغ  )323317(نسمة    1997 عام  املدينة 
وبلغ معدل  نسمة  لعام 2009 )393440(  سكان 
2019م  لسنة  السكان  عدد  وبلغ   %2.23 النمو 
املراحل  من  املرحلة  هذه  متثل  نسمة،    )490824(
العمرانية املهمة التي مرت هبا املدينة،اذا حصل توسع 
االرض  استعامالت  مساحة  لزيادة  نتيجة  مساحي 
احلضاري  التطور  نتيجة  جــاءت  والتي  املختلفة 
حيث  منها  كربالء  ومدينة  العراق  يف  حصل  الذي 
يف  والثاين  الثامنينات  يف  االول  تصميامن  هلا  وضع 
التسعينات ولكن لسوء احلظ فأن هذين التصميمني 
كان يفتقرأن إىل التفاصيل حيث كان تصميم 1980 
حيث  املرقدين  صوب  الشامل  نحو  التوسع  توجه 
محاية  احلكومة  قررت  حيث  املدينة  وسط  يف  يكونا 
الناحية  من  فأن  لذا  التفتيت  من  الزراعية  االرايض 
تصميم  لبى  ولكنه  التصميم  هذا  ينفذ  مل  الفعلية 
عىل  تركيزه  وكان  االحتياجات  بعض  1990م  عام 
بشكل  مصممة  السكنية  املجمعات  فكانت  السكان 
لذلك  ايضا  عريضة  تربطها  التي  والشوارع  جيد 
السكنية والصناعية  تناول االحياء  التصميم قد  كان 
الصناعات  إىل  اشارة  هناك  ليس  ولكن  جيد  بشكل 
وأن  اخلفيفة  الصناعات  او  الزراعية  او  الغذائية 
صناعية  ورشات  هي  مقصودة  كانت  التي  الصناعة 

السكني  التوسع  موضوع  التصميم  تناول  فقد 
ضعف  نقاط  فيه  ولكنة  جيد  بشكل  والصناعي 
املدينة  اجزاء  وباقي  املدينة  مركز  بني  العالقة  فمثال 
غري واضحة،حيث مل يتطرق إىل احتياجات السكان 
العامة  واحلدائق  واملتنزهات  الرتفيهية  االماكن  إىل 
اغلب  وإنَّ  والدينية)21(.  الثقافية  واملراكز  والسياحة 
االحياء التي ظهرت ليست جزء من تصميم األساس 
اجلديد وأنام اضافة إىل التصميم القديم الذي قامت 
به مديرية التخطيط العمراين بسب زيادة الطلب عىل 
جديدة  احياء  اضافة  عند  واخلدمات،حيث  االرض 
دون ختطيط سوف يسبب مشاكل بسبب عدم دراسة 
عىل  ختطيط  دون  التوسع  عند  تنتج  التي  التأثريات 
حياة املدينة واخلدمات لكنة توجه إىل وضع تصميم 
حرضي يشمل كافة استعامالت واحتياجات السكان 
ومدروس من مجيع اإلجتاهات حيث اصبحت هناك 
االرض  واستعامالت  اخلدمات  لتخطيط  معايري 
واصبح نمو املدينة عىل هيئة قطاعات حيث توسعت 
السابقة  املراحل  عن  خيتلف  عمرانيا  توسعا  املدينة 
وإنَّ التصميم اجلديد نفذ حيث يمكن مالحظة نمط 
بسبب  والغريب  الرشقي  بني  املرحلة  هذه  يف  البناء 
وظهرت  السكان   لدى  االقتصادي  املستوى  حتسن 
يكون  والتي  فاليوم  دبل  واملسمى  البيوت  من  نوع 
تصميمه يشبه تصاميم الدول االوربية حيث احلجر 
اضافة  املنازل،  مساحة  وكرب  املسلح  والكونكريت 
املدينة  العمودي يف مركز  البناء  السكان إىل  إىل إجتاه 
اجلص  هي  البناء  ــواد  وم املدينة  أحياء  بعض  ويف 
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والقرميد  املرمر  السرياميك  واحلجر  واالسمنت 
وغريها والنقوش عىل واجهات املنازل.

تصميم  يتالءم  بام  توسعت  فقد  النقل  شبكة  اما 
املدينة وأعداد السكان الذين يأتون إىل مدينة كربالء 
لغرض الزيارة او التجارة حيث أنشأت طرق تربط 
التي   إىل طرق  اضافة  املدينة  مركز  االحياء وبني  بني 
احياء  اضيفت  املجاورة،وقد  باملناطق  املدينة  تربط 
جديدة وتوسعت اخلدمات واالستعامالت بام يناسب 
أن  السكان  يفضل  حيث  السكان  أعداد  ازدياد  مع 
يسكنوا مناطق تتوفر فيها اخلدمات التي حيتاجوهنا. 
حيث  296.812هــكــتــار  املدينة  مساحة  وبلغت 
بلغت مساحة االستعامل السكني 107.299هكتاٍر 
توسعًا  املدينة  شهدت  حيث   %36.15 وبنسبة 
جنوب  باجتاة  والصحراء  الزراعية  االرايض  عىل 
وبلغت  الكبرية  السكان  أعداد  زيادة  بسبب  املدينة 
194.19هــكــتــار  الــتــجــاري  االســتــعــامل  مساحة 
أن  حيث  املدينة  مساحة  مــن   %6.54 وبنسبة 
االستعامل  ــة  ازاح عىل  عمل  التجاري  االستعامل 
السكني واخذ مكانه وهناك مناطق اصبحت جتارية 
 ... والنقيب  واحلسني  البلدية  االسكان  متل  سكنية 
مساحة  شغل  فقد  الصناعي  االستعامل  اما  والــخ 
استعامل  وامــا  وبنسبة%5.91  174.96هــكــتــاٍر 
800.29هكتارا  االكــرب  القسم  شغل  فقد  النقل 
وبنسبة 26.96% ملا هلذا االستعامل من امهية كبرية 
مركزي  كربالء  مدينة  أن  وخاصة  املدينة  حياة  يف 
توسع  ــادة  زي عىل  عمل  ــذي  وال واقتصادي  ديني 

فقد  الديني  االستعامل  اما  خمتلفة  بإجتاهات  املدينة 
من   %0.66 وبنسبة  19.81هكتاٍر  مساحة  شغل 
شغل  فقد  الصحي  االستعامل  واما  املدينة  مساحة 
عدد  زاد  حيث   %0.82 وبنسبة  24.37هكتار 
املستشفيات واملراكز الصحية يف املدينة خلدمة سكان 
فقد  التعليمي  اما  املجاورة  االقاليم  وسكان  املدينة 
شغل مساحة 226.9 هكتاٍر وبنسبة 7.64%حيث 
وبلغت  املدينة  يف  والكليات  ــدارس  امل عدد  ازداد 
182.81هكتاٍر  والثقافية  العامة  ــر  دوائ مساحة 
شغلت  فقد  اخلــرضاء  املناطق  اما   %6.15 وبنسبة 
من   %  9.15 وبنسبة  271.78هــكــتــارا  مساحة 
إىل  املضافة  االحياء   )5( واجلــدول  املدينة.  مساحة 

مدينة كربالء يف املرحلة الرابعة واخلريطة )5(.

اما من ناحية اخلدمات البنى فقد حصل فيها توسع 
يف هذه املرحلة حيث متت توسعة مرشوع املاء الصايف 
ومرشوع احلسني وجممعات سنة 2006 حمي احلسني 
املوحد سنة 2012م لكي ختدم  ماء  وأنشاء مرشوع 
سكان املدينة ولكن هذه املشاريع غري كافية العداد 
للسكان)22(،  املستمرة  الزيادة  بسبب  املدينة  سكان 
حي  حمطة  أنشأت  فقد  الصحي  الرصف  خدمة  اما 
العباس، والعامل سنة 2008م ولكنة هذه املحطات 
غري كافية فقد أنشأت حمطات جديدة املبزل اجلنويب 
2012م  سنة  واحلر  املعلمني  وحمطة  2011م  سنة 
وحمطة امحد الوائيل وهور منصور 2013م وأنشأت 
البهادلية،الصناعي،  املوظفني،  منها  جديدة  حمطات 
اما  2014م  سنة  اهليايب،  الدواجن،  الغدير،اجلاهز، 
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حمطات االمطار حمطة العباس واملبزل الغريب2009م 
وحمطة املبزل اجلنويب 2010م وحمطة اهليايب 2011م 
الوائيل  امحد  شارع  وحمطة  2012م  التحدي  وحمطة 
عيل  االمام  وحي  واملعلمني  العامل  وحمطة  2013م 
2016م  التعليب  وحمطة  2014م  امللحق  وشهداء 
املحطة  هذه  أن  حيث  2017م  املعملجي  وحمطة 
لكن  كربالء  مدينة  احياء  سكان  خدمة  عىل  تعمل 
املدينة بحاجة إىل حمطات جديدة لكي تستطيع خدمة 
السكان)23(. اما خدمة الكهرباء فقد أنشأت حمطات 
التحدي  2001م،  سنة  السالم  منها  جديدة  حتويلية 
سنة  والعباس  واحلسني  التعاون  2002م،  سنة 
2007م، اجلمعية والقدس سنة 2001م، املصطفى 
واحلرمني سنة 2013م، الفرحية سنة 2014، الزهور 
والروضتني  2016م،  سنة  الوفاء  2015م،  سنة 
 1002 التحويلية  الطاقة  تبلغ  حيث  2017م. 

ميغاواط وهي غري كافية خلدمة سكان املدينة بسبب 
املتعددة  الكهربائية  االجهزة  استخدام  يف  التطور 
وزيادة عدد السكان وتوسع املدينة وزيادة امحال هذه 

املحطات)24(. 

عىل  العمل  بدأ  حيث  الشوارع  تعبيد  خدمة  اما 
ويف  بسيطة  بنسبة  2006م  سنة  بعد  الشوارع  تعبيد 
سنة 2013م تم تبليط شوارع املدينة )951870م( 
)722041م( بطول  تبليط  تم  2016م  سنة  ويف 
بطول  املدينة  شوارع  تبليط  تم  2019م  سنة  يف  اما 
)513374م()25( حيث كلام ازاد عدد السكان زادة 
املدينة  توسع  وإنَّ  اخلدمات.  يف  التوسع  إىل  احلاجة 
خالل هذه املرحلة كان بني النمط العشوائي والذي 
عمل عىل ظهور احياء خارج املخطط والتي ظهرت 
املخططة  واالحياء  الزراعية  االرايض  حساب  عىل 

التي خططت هلا الدولة.

جدول)5( الحياء الجديدة في المرحلة الرابعة من التو�شع الم�شاحي 1991-2019م 

األنتفاضة والبلدياتالتحديملحق التعاونالسامالرسالةالوفاءمهندسين سيف سعد
موسى الكاظمالمدراءاالطاراتالجايرالساهرونالفارساالسكان العسكري
الصحفييناالميناالطباءالصمودالشرطةالقدسشهداء الموظفين

القضاة والمهندسينالبوبياتالنضالاالساتذةالشهادةالميادملحق الفارس
المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على تصميم األساس لمدينة كربالء سنة 2019م.

السكان  تغري  بني  العالقة  أن  مالحظة  ويمكن 
السكان  تغري  بني  قوية  عالقة  املساحي  والتوسع 
وذلك  املدينة  شهدت  التي  العمرانية  واملــراحــل 
التوسع  زيادة  عىل  تعمل  سوف  السكان  زيادة  ألنه 
املدينة  بني  متبادالً  تــأثــريًا  هناك  أن  اي  العمراين 

عىل  تعمل  السكان  جغرافية  دراسة  وأن  والسكان، 
معرفة خواص البيئة الطبيعة والبرشية املوجودة عىل 
سطح االرض ومدى تأثر األنسان هبا وأن جغرافية 
السكان او الديمغرافية تعد من اهم االمور التي متثل 
وضع  يتم  حيث  العمراين  للتخطيط  إنطالق  نقطة 
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اخلطوط الرئيسية التي جيب توفرها لألرض وتوزيع 
يتم  حيث  املدينة  يف  احلرضية  االرض  استعامالت 
والرضورية. املهمة  االرض  الستعامالت  التخطيط 
التخطيطية  الدراسات  فمعظم   )5( خريطة  أنظر 
والتي  استخدامها  يتم  التي  التخطيطية  واالساليب 
وطبيعتهم  السكان  عن  دقيقة  معلومة  إىل  حتتاج 
يعيشون  التي  املجتمع  يف  وتوزيعهم  وتركيبهم 
احتياجات  إىل  التخطيط  خالهلا  من  يتم  فيه،والتي 

جتارية  استعامالت  من  املدينة  يف  الرضورية  السكان 
ــرى  االخ ــات  ــدم واخل وصــحــة  وتعليم  واســـواق 
يتالءم  بام  املدينة  خيططون  املخططني  جتعل  والتي 
حاجات  يلبي  تصميم  اي  السكان  احتياجات  مع 
تغري  بني  إرتباط  عالقة  توضيح  ويمكن  السكان، 
السكان والتوسع املساحي للمراحل االربع السابقة.
معادلة  خالل  من  العالقة  هذه  اجيــاد  يتم  وســوف 

اإلرتباط او اإلرتباط البسيط. 

جدول )6( العالقة بين ال�شكان والم�شاحة في المراحل الربعة

المساحة/هكتارالسكانالمراحل
1957-86057502127

1970-195881539753.0
1990-19712828753900
2019-1991490824296.812

المصدر: باالعتماد على الجداول السابقة للمراحل.

ومن املالحظ أن معامل اإلرتباط هو )0.98*(
جدا  قوية  بصورة  ظهرت  اإلرتــبــاط  عالقة  أن  اذ 
طردية  عالقة  هناك  اي  العالقة  هذه   مقدار  يبني  مما 
بني السكان واملساحة يف كل مرحلة حيث زاد عدد 
مما  هلا  التخطيط  تم  التي  املساحة  من  اكثر  السكان 
الزراعية  االرايض  حساب  عىل  تتوسع  املدينة  جعل 
السكان  أعداد  يف  احلاصلة  الزيادة  تستوعب  لكي 
إىل  االريــاف  سكان  هجرة  وأن  الصغرية  واملساحة 
مركز املدينة بحثًا عن اخلدمات التي تتوفر يف املدينة 
التهجري   عمليات  إىل  اضافة  االرياف  يف  تتوفر  وال 
التي حصلت يف بعض املحافظات وللجؤ إىل مدينة 
عمل  مما  الواحدة  االرسة  افراد  عدد  وزيادة  كربالء 

والسبب  مستقلة  سكنية  وحدات  يف  أنقسامهم  عىل 
الرئييس هو حتسن املستوى االقتصادي لدى السكان 
وتوزيع  املساحي  التوسع  عىل  عملت  الزيادة  وهذه 
الدولة. قبل  من  املواطنني  إىل  السكنية  االرايض 
حيث  املوظفني  عىل  االرايض  توزيع  بعد  وخاصة 
قلة عدد  املراحل يف  للمدينة من  االوىل  املرحلة  تعد 
السكان ومساحة كبرية بينام كانت املرحلة الثأنية فهي 
شبة متساوية حيث كانت أعداد السكان مع املساحة 
عكسية اما املرحلة الثالثة كانت مساحة املدينة كبرية 
املرحلة  اما  املساحة  هلذه  مناسب  السكان  وعــدد 
املساحة هلذه  السكان اكرب من  الرابعة فقد كان عدد 

توسعت املدينة بشكل كبري لتجاري هذا التوسع.
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خريطة )5( التو�شع الم�شاحي لمدينة كربالء للفترة1991-2019م

المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على خريطة تصميم األساس لمدينة كربالء لسنة 2019م.
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اأ�شباب التو�شع الم�شاحي للمدينة 

العوامل الطبيعية . 1

ُتعدَّ العوامل الطبيعية من العوامل املهمة يف نشأة 
عىل  يعمل  الــذي  واملوقع  املوضع  وأختيار  املدينة 
سهيل  طابع  ذات  كربالء  مدينة  فأن  التوسع  سهولة 
التوسع املدينة بإجتاهات خمتلفة  منبسط سهل عملية 
وسهل عملية إتصاهلا باملدن واألقاليم األخرى، أما 
املدينة  مركز  بني  يتباين  حميل  مناخ  فهو  املدينة  مناخ 
احلياة  وطبيعة  املدينة  طبيعة  من  ينشأ  وأطرافها 
فيها)26(. أما الرتبة وخصوصًا ما يتعلق برتكيب الرتبة 
اذ  املساحي.  التوسع  يف  املهمة  العوامل  من  وبنيتها 
تقام عليها املشيدات املختلفة حتدد الرتبة درجة حتمل 
مباٍن  لبناء  تستغل  التي  فاملناطق  عليها  املقامة  املباين 
متعددة الطوابق البد أن متتاز تربتها ببنية قوية وقادرة 
التوسع  جمال  العامل  هذا  حدد  فقد  التحمل  عىل 
واجلنوب  الغريب  الشامل  بإجتاه  للمدينة  املساحي 
واألرايض  بالبساتني  حماطة  املدينة  لكون  الرشقي، 

الزراعية وإرتفاع منسوب املياه اجلوفية يف الرتبة.

العوامل األقتصادية . 2

التي  العوامل  أبرز  من  االقتصادي  العامل  ُيعدَّ 
املدينة  املدينة ختضع أرض مركز  التأثري يف توسع  هلا 
أن  لنشاطني  يمكن  ال  أنه  عىل  املنافسة  عملية  إىل 
يشغال احليز املكاين يف الوقت نفسه،إذ أن اإلستعامل 
التجاري حيتل املرتبة األوىل يف عملية املنافسة، حيث 
أن اإلستعامل التجاري حيقق واردًا أقتصاديًا لسكان 
املدينة، إذ يتنافس اإلستعامل التجاري مع اإلستعامل 

السكني، وحيتل االستعامل التجاري الصدارة ألمهيته 
االرض  استعامالت  واقع  أن  املدينة،حيث  حياة  يف 
األحياء  والقاعدة  باملقدمة  املدينة  مركز  يف  هرمية 
أقتصاديًا  مــردودًا  التجاري  اإلستعامل  حيقق  حيث 
االخرى،  اإلستعامالت  يف  حصوله  اليمكن  عاليًا 
فهي حتتل مركز املدينة نظرًا إلرتفاع سعر اإلجيارات 
يف مركز املدينة وقدرة هذا اإلستعامل عىل حتمل هذه 
اإلجيارات، وسهولة وصول الناس إىل مركز املدينة. 

عامل النقل. 3

التوسع  عملية  يف  البالغ  أثــره  النقل  لعامل  إن 
إمتدت  فحيثام  أطرافها،  وتباعد  للمدينة  املساحي 
أثر  من  النقل  لشبكة  ملا  املدينة  توسعت  الشوارع 
مهم يف إداء وظائف املدينة وفعالياهتا من خالل ربط 
مركز  من  احلركة  ولنقل  املختلفة  املدينة  الفعاليات 
املدينة إىل حميطها اخلارجي وبالعكس، حيث إزدياد 
عدد السكان وإقبال السكان إىل زيارة املرقدين الذي 
املدينة  ألمهية  للنقل  الرسيع  النمو  يف  السبب  كان 
املستوى  حتسن  إىل  إضافة  يعد  والسياحية،  الدينية 

األقتصادي وإقبال الناس لرشاء السيارات.

العامل الديني . 4

إن العامل الديني  من أهم العوامل يف توسع مدينة 
كربالء وذلك ألهنا مركز ديني يستقطب املاليني من 
املرقدين  املدينة من  الزوار سنويا، حيث بداية نشوء 
الطاهرين، نظرًا لزيادة أعداد السكان بسبب اهلجرة 
أن  بد  ال  كانت  عمل  عن  بحثًا  أو  كربالء  مدينة  إىل 

تتوسع املدينة وإستوطن السكان قرب املرقدين.
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العوامل اإلجتامعية . 5

سامهت  التي  العوامل  من  اإلجتامعي  العامل 
الفرد  دخل  مستوى  تطور  حيث  املدينة،  توسع  يف 
وإزدياد أعداد األفراد داخل األرسة الواحدة وتطور 
املستوى العلمي عمل عىل إنشطار األرسة الكبرية إىل 
ومنازل  مساحة  إىل  حتتاج  األرس  وهذه  صغرية  أرس 
القدرة  وزيــادة  الفرد  دخــل  مستوى  تطور  حيث 
الرشائية ساعدت عىل الزيادة بطلب مساحة أضافية 

لتوسع املدينة.

سياسة الدولة. 6

تعمل الدولة من مدة إىل أخرى عىل توزيع قطع 
األرايض عىل موظفيها، ومنحهم القروض بمساعدة 
املصارف العقارية مثل أحياء البناء اجلاهز والضباط 
العدالة  الصحة  ــذة  ــات األس املهندسني  املوظفني 
واملعلمني وغريها، حيث أن عملية التوزيع هذه أدت 
إىل توسع املدينة وبناء املجمعات السكنية، إذ تشمل 

عملية التوزيع اجزاء واسعة من املدينة.
اآثار التو�شع الم�شاحي على المدينة 

الزراعية، . 1 األرايض  عىل  العمراين  الزحف 
إىل  يؤدي  والذي  اخلرضاء  املساحات  وإنعدام 

تقليص املساحات املزروعة.
يسبب . 2 املدينة  وتوسع  السكان  عدد  إزدياد  إن 

الضغط عىل خدمات البنى التحتية واملجتمعية، 
وما يؤدي إىل قلة كفاءهتا أي تراجع يف خدمات 

املقدمة إىل املدينة. 
هجرة أعداد كبرية من الريف إىل املدينة بحثا عن . 3

املدينة  يف  املتوفرة  اخلدمات  وعن  العمل  فرص 
والذي يؤدي اىل ترك االرايض الزراعية.

العمل . 4 أجور  وإنخفاض  البطالة  أعداد  أزدياد 
وإنتشار اجلريمة.

الخاتمة
اأوًل: الإ�شتنتاجات 

إن تطور مدينة كربالء مر بمرحلتني من التوسع، . 1
مركز  يمثل  والذي  العشوائي  النمو  وهو 
الذي  فهو  املخطط  النمو  أما  القديمة،  املدينة 
مديرية  مع  األحياء  إنشاء  يف  الدولة  تدخلت 
األجنبية  والرشكة  العمراين  والتخطيط  البلدية 
يمكن  املخطط  والنمو  اليونانية  دوكسيادس 

مالحظته يف أغلب أحياء مدينة كربالء.
مورفولوجية  . 2 مراحل  بأربع  كربالء  مدينة  مرت 

ميزهتا عرب مراحل نموها وصوالً إىل ماهي عليةه 
علاًم أن كل مرحلة ختتلف عن املرحلة السابقة يف 

خصائصها وسامهتا احلضارية.
تعد املرحلة األوىل واملمتدة من860 – 1957م . 3

أهنا  حيث  املدينة  تاريخ  يف  املهمة  املراحل  من 
شكل  أما  كربالء،  ملدينة  األوىل  النواة  تشكل 
شكل  عن  عبارة  فهو  املرحلة  تلك  يف  املدينة 
السكان وزيادة مساحة  دائري وزيادة عدد  شبه 
املدينة، حيث بلغت مساحة املدينة 127 هكتارًا، 
كانت  ولكنها   ،57502 السكان  عدد  وزيادة 

خدمات البنى التحتية غري متوفرة.
عام . 4 من  للمدينة  الثانية  التوسع  مرحلة  إمتدت 

املهمة،  املراحل  من  وهي  1970م  1958م- 
كوهنا جتمع يف سامهتا ما بني املرحلة األوىل والثانية 
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شهدهتا  التي  األقتصادية  التحوالت  عن  فضاًل 
املدينة، وفضاًل عن ذلك شهدت تغريًا جوهريًا، 
من  املرحلة  تلك  يف  التخطيط  عملية  حتولت  إذ 
والذي  املخطط  النمط  إىل  العشوائية  األنامط 
والتخطيط  األرض  إستعامالت  عىل  إنعكس 
املرحلة  هذه  يف  السكان  عدد  وبلغ  واخلدمات، 
81539نسمة، وبلغت مساحة املدينة 753.0 
يف  اخلدمات  بعض  ظهور  أو  وجود  مع  هكتاٍر 

املدينة.
)1971م . 5 بني  إمتدت  والتي  الثالثة  املرحلة  يف 

إزدياد  املرحلة  هذه  يف  شهدت  إذ  1990م(،   –
وحتسن  املدينة،  يف  اجلديدة  األحياء  ظهور 
املستوى األقتصادي بعد تأمني النفط، ولكنها ما 
لبث أن احلصار الذي فرض عىل العراق واحلرب 
أوضاع  يف  يعيشون  السكان  جعلت  اإليرانية 
حيث  السكان  أعداد  وإزداد  صعبة،  أقتصادية 
 282875 املرحلة  هذه  يف  السكان  عدد  بلغ 
الزيادة  هذه  إن  3900هكتاٍر  مساحة  مع  نسمة 
يف املدينة كأن البد من توفري خدمات لكي تالئم 
املاء  مشاريع  أنشأت  حيث  احلاصل،  التوسع 
بشكل  والطرق  والكهرباء  الصحي  والرصف 

بسيط. 
6 . – )1991م  من  واملمتدة  الرابعة  املرحلة  تعد 

2019 م( من أكثر املراحل تطورًا والتي ختتلف 
والتوسع،  التخطيط  حيث  من  سابقاهتا  عن 
بعملية  األجنبية  بالرشكات  اإلستعانة  تم  فقد 
وضعت  والتي  )دوكساديس(  وهي  التخطيط  
عام  لغاية  كربالء  ملدينة  األسايس  التصميم 
2000م أما من حيث التوسع فقد بلغت مساحة 

296.812هكتارًا،  املرحلة  تلك  يف  املدينة 
كام  نسمة،   490824 السكان  عدد  وبلغت 
وطبيعة  ملستوى  شاماًل  تصورًا  وضعت  قد  أهنا 
ككل،  املدينة  مستوى  عىل  املقدمة  اخلدمات 
شأهنا  من  التي  والسبل  األحياء  مستوى  وعىل 
–الرصف  )ماء  التحتية  البنى  خدمات  تطور  أن 
العامة  واخلدمات  طرق(   – كهرباء  الصحي- 
بالتوسع  املرحلة  هذه  خالل  املدينة  واستمرت 
مشاريع  عجزت  ولكنه  الرشق   نحو  الطويل 
البنى التحتية أن حتقق الكفاءة يف اخلدمات هلذه 
األعداد من السكان أن زيادة عدد سكان وتوسع 
التحتية  البنى  مدينة مساحي مل يواكب  مشاريع 

للمدينة.
من خالل تطبيق معادلة اإلرتباط ما بني السكان . 7

إذ  بريسون  دالة  واستعامل  املساحي  والتوسع 
وجد أن هناك عالقة إرتباط قوية بلغت 0.98 
املساحي  والتوسع  السكان  بني  العالقة  أن  أي 

عالقة طردية. 
مدينة . 8 توسع  يف  العوامل  من  جمموعة  سامهت 

كربالء
ثانيًا: التو�شيات 

ينبغي أن تكون عملية التوسع املساحي للمدينة . 1
إجياد  عىل  والعمل  النواحي،  مجيع  من  مدروسة 
نحو  املدينة  تشهده  الذي  التوسع  ملشكلة  حل 
املناطق  حول  دراسة  وأنشاء  واجلنوب  الرشق 
تتوسع  أن  يمكن  وهل  للتوسع،  تصلح  التي 
موقع  ملشكلة  حل  وإجياد  حساهبا؟  عىل  املدينة 
املدينة  توسع  حمددات  من  يعد  الذي  الصناعة 

والتي هي عائق أمام املدينة.
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تعمل . 2 املساحي  التوسع  آلية  تكون  أن  رضورة 
وفق ما هو معمول حتى يف الدول النامية منها، 
وهي ختطيط الشوارع، ثم مد شبكات اخلدمات 
قطع  توزيع  قبل  األرضية  ثم  التحتية،  البنى 

األرايض.
رضورة إلتزام اجلهات التنفيذية بتوفري اخلدمات . 3

تغيري  وعدم  التصميم  أقرها  التي  األماكن  يف 
حساب  عىل  سيكون  التغري  هذا  ألن  أماكنها 
حرمان مناطق أخرى من املدينة وإقامة مشاريع 
تعمل عىل خدمة هذه الزيادة السكانية يف املدينة.

إعادة النظر يف املعايري التخطيطية بشكل كامل؛ . 4
مستواه  بتزايد  تتزايد  اإلنسان  إحتياجات  ألن 

احلضاري واألقتصادي. 
الهوام�ض

ملدينة ( 1) املساحي  ،التوسع  األسدي  زغري  هاشم  صالح 

كلية  دكتوراه،  أطروحة   ،2003-1947 البرصة 

األدب، جامعة البرصة، 2005، ص17.

محيده عبيد علوأن العبيدي، املشاكل التخطيطية النامجة ( 2)

ملشكلة  خاصة  دراسة  املحمودية،  مدينة  توسع  عن 

مركز  منشورة(  )غري  ماجستري  رسالة  التجاوزات، 
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الملخ�ض

بعض الظواهر اإلجيابية هلا دوٌر يف وجود ظاهرة معينة أو تتجمع ظواهر، لكي توجد هذه الظاهرة من 
ناحية مثاًل تواجد الظاهرة يف مكان معني أو حيز ما، فمثال تواجد طرق النقل مثاًل أثر عىل تواجد بعض 
أنامط من شوارع معينة أجربهتا احلالة عىل الظهور أو مثاًل ظواهر طبيعية أثرت بشكل كبري عىل نمط معني 
أو إنشاء شبكات رصف صحي مثاًل أو وجود بعض الطرق يف اجتاه معني دون اجتاه اخر أو عىل سبيل 
املثال قلة أو زيادة أو قلة يف عدد املشاريع السكنية وهكذا كثري من الظواهر تواجدت ألسباب معينة، 
لذلك تأثرت الكثري من املجاالت، سواء اكانت حرضية أو إقليمية أو صناعية أو جتارية فبالنسبة لصناعة 

البناء أو عملية البناء التي تتم ضمن املشاريع السكنية أو االستثامرية اختلفت عام كانت عليه سابقا.

فقد كانت سابقًا تعتمد عىل طرق ومواد بسيطة جدًا هتلك من كاهل العاملني والعمل يكون بمشقة 
بالغة اما يف الوقت احلارض فقد ظهرت مواد جديدة تالئم حتى األجواء والبيئة املناخية، من خالل وضع 
مواد عازلة للحرارة وإستخدام األملنيوم بدالً من احلديد، إضافة إىل الطابع العمراين فقد أضحت األبنية 
ذوات تصاميم معامرية تضاهي بأشكاهلا األبنية يف السابق، ومشاهبة لألشكال الغربية، وبالتايل عرفت 
تلك الظاهرة بالذكاء الصناعي والتكنلوجي، هذه الظاهرة عملت هبا العتبتان املقدستان يف التحكم يف 
افقيًا، ويف جتهيز املباين بنظام متحكم يف عملية  البناء سواء أكان عموديًا أو  البناء وشكل الطراز ونوع 
املشاريع  يف  للتقدم  عليه  اصبحت  التي  التطور  حالة  يعكس  كله  األبواب،هذا  وغلق  وفتح  اإلضاءة 

االقتصادية.

الكلامت املفتاحية: التكنلوجيا والتطور، املشاريع، التقنية.
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Abstract 

Some positive phenomena have a role in the presence of a certain phenomenon or 
the gathering of phenomena, in order for this phenomenon to exist in a certain place or 
spot, the presence of the phenomenon, for example, the presence of transport routes, for 
example, affected the presence of some patterns of certain streets forced by the situation 
to appear, or natural phenomena that greatly affected a certain pattern or the establishment 
of sewage networks as an example, or the presence of some roads in a certain direction 
without the other. For example, the lack, increase, or decrease in the number of housing 
projects. So, many phenomena existed for certain reasons, so many areas were affected, 
whether they were urban, regional, industrial, or commercial. For the construction 
industry or the construction process that takes place within residential or investment 
projects, it is different from what it was before. It used to depend on very simple methods 
and materials that exhausts both the workers and the work. Nowadays, new materials 
have appeared that suit even the hardest atmosphere and climatic environment, through 
the development of heat-insulating materials and the use of aluminum instead of iron, 
in addition to the urban character. The buildings have become with architectural designs 
that resemble buildings are similar to their forms in the past, and are also similar to 
Western forms, and thus, this phenomenon was known as artificial and technological 
intelligence. This phenomenon worked by the two holy shrines in terms of controlling 
the building, the shape of the style, and the type of building, whether it was vertical 
or horizontal, and in equipping the buildings with a system that controls the lighting 
process, and opening and closing the doors. All of this reflects the state of development 
that it has become for that progress in economic projects.

Keywords: technology and development, projects, technology.
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 المقدمة

التخطيط  جمــال  يف  كــبــرية  ــوالت  حتـ حصلت 
العمراين خاصة وباقي املجاالت بشكل عام، فتواجد 
اإلمكانيات واملوارد الكافية يف أي إقليم أو دولة ما 
والتطور  التقدم  عىل  دليل  كافة  املستويات  وعىل 
املــوارد؛  هذه  استغالل  كيفية  وبتحديد  احلاصل، 
زمنية  مدة  خالل  املرجوة  ــداف  األه تتحقق  لكي 
أي  احلاصل ضمن  التطور  إىل  نتطرق  ولكي  معينة، 
منطقة أو مؤسسة ما جيب ان تكون كل اإلمكانيات 
وعميل  علمي  ختطيط  ضمن  متواجدة  الرضورية 
خاصة  املعامرية  والتقنية  لألبنية  وبالنسبة  مدروس. 
السابق  عن  كبريًا  اختالفا  اختلفت   2003 عام  بعد 
من األنامط واملواد املستعملة التقليدية القديمة حيث 
بدلت بمعدات حديثة متطورة واسترياد مواد جديدة 
يف  احلديثة  األساليب  وإدخــال  احلاجة  اقتضت  إذا 

أنامط وأشكاله.

لذلك تتبادر إىل الذهن عدة تساؤالت منها:

- هل أثر التقدم التكنلوجي عىل البناء وشكله؟

- وهل أثرت التكنلوجيا عىل املواد املستخدمة يف 
البناء؟

فاإلجابة عن تلك االسئلة هي كاآليت:

كبري  وبشكل  أثرت  بأهنا  اإلجيايب  االفرتاض  مع 
عىل البناء ومواد البناء وشكل البناء )الطراز(.

التكنلوجي(:  )التقدم  التكنلوجي  فالتطور 
املرتاكمة  واخلربات  املعارف  من  جمموعة  عن  عبارة 

املستخدمة  واملعنوية  املادية  والوسائل  واالدوات 
حاجات  إلشباع  اليومية  احلياة  يف  معني  عمل  ألداء 
مستوى  عىل  أكانت  سواء  ومعنوية  مادية  ورغبات 
»باهنا  سميث:  العامل  ويعرفها  املجتمع،  أو  الفرد 
واملعرفية  العلمية  واالساليب  الوسائل  استعامل 
الرضورية، سواء اكانت يف الصناعة، لكي جتد مواد 
حتتاجها بشكل كبري وتتطلب إليها احلاجة بشكل كبري 
التقنية  تعريف  مع  متداخلة  التكنلوجيا  وتأيت  أيضًا، 

الصناعية منها واملكائن والعمل من ناحية أخرى«.

وشهد العامل خالل العقدين املاضيني ثورة كبرية 
والفني  التقني  والتطور  التكنولوجيا  جمــاالت  يف 
حيث  وتنوعها،  الرقمية  والتطبيقات  والعلمي 
املعامري مثال  تعددت لغات لرسم مفردات الشكل 
أو  العضوية  األشكال  باستخدام  املتمثلة  كاملفردات 
أشكال اهلجني أو أشكال تفككيه وغريها من حداثة 
جديدة وعامرة ختيلية وافرتاضية، كل تلك األشكال 
ملا  مل يكن هناك تطور تكنولوجي وتقدم علمي،  إن 
احلارض  الوقت  يف  ملست  وملــا  متواجدة،  أضحت 

وبالشكل العميل.

وخامتة  مباحث  وثالث  مقدمة  إىل  البحث  ُقّسم 
اليها  توصل  التي  االستنتاجات  أهــم  تضمنت 
تقنيات  أمهية  األول:  املبحث  وتضمن  الباحث. 
الثاين:  واملبحث  وتكنولوجيتها،  وأهدافها  البناء 
البنائية ومقوماهتا، واملبحث الثالث:  كفاءة الصناعة 
املشاريع السكنية اخلاصة بالعتبة احلسينية والعباسية، 
واملبحث الرابع: واقع إستخدام التقنيات احلديثة يف 



179

م. �سجى �سعد احمد؛ م. رفاء مهاوي هاني

البناء، أعتمد الباحث عىل مجلة من املصادر منها: راما 
الجتاه  التقني  التطور  توظيف  فاكوش،  عقبة  امحد، 
اخلالدي،  فضل  انور  وسيم  الفائقة،  التقنيات  عامرة 
عىل  املعارصة  البناء  التكنلوجيا  لتاثري  حتليليه  دراسة 
الطابع املعامري، حممد ازهر السامك، عباس التميمي، 

اسس جغرافية الصناعة.

المبحث الأول:

اأهمية تقنيات البناء واأهدافها وتكنولوجيتها
الأهمية

التغيري  إىل  احلاجة  بفعل  البناء  تقنيات  نشأت 
واإلبداع خاصة يف القرن املايض، وهي نتيجة مرحلة 
منه حتقيق  اهلدف  املتأخرة وكان  احلداثة يف مراحلها 
املتسارع  العلمي  والتطور  بالتقدم  تأثر  نتاج معامري 
التكنلوجيا  ونجاحات  إبداعات  من  يستفيد  ولكي 
البناء يضاهي ويمتاز عن غريه  لكي حيقق نمطا من 
كبريًا  قدرًا  حيقق  ولكي  احلديثة،  البناء  تقنيات  من 
بآلة  أشبه  املبنى هو  أنَّ  باعتبار  املرونة والشفافية  من 

متطورة تسعى خلدمته.
اما الأهداف

تشييد  يف  التقليدية  البناء  وسائل  استخدام  إن 
هي  احلديثة  البناء  تقنيات  وباستخدام  حاليًا  املنازل 
تستنفد  املنازل،  بناء  يف  التكلفة  لتقليل  احللول  أحد 
بناء وحدة  الوقت واجلهد واملال، وربام قد يستغرق 
سكنية واحدة يف أكثر من عام ونصف العام، العتامده 

عىل تقنيات اجليل األول التي تتم بطرق تقليدية، بينام 
عدة  يستغرق  ال  املتقّدمة  الــدول  يف  البناء  نالحظ 
أسابيع بسبب االستفادة من التقنيات احلديثة يف هذا 

املجال. 

املتقدمة  الــعــامل  يف  ــدول  الـ معظم  بـــدأت  ــد  وق
وجتاوزت  املنازل  بناء  يف  حديثة  تقنيات  باستخدام 
الرابع  اجليل  لتطوير  ورشعت  الثالث،  اجليل  تقنية 
ثالثية  الطباعة  استخدام  عىل  القائم  الصناعة؛  يف 
أننا ال نزال يف دائرة اجليل األول، ومن  إاّل  األبعاد، 
البناء  أعامل  إعداد  فيها  يتم  التقنية  هذه  أن  املعروف 
يف مصانع مناسبة وجمهزة للعمل وأقل إجهادًا وذات 

رسعة يف اإلنجاز)1(.
مفهوم التكنلوجيا

عمليات  جمموعة  عن  عام/عبارة  بشكل  البناء 
عىل  العمل  موقع  يًف  مبارشة  تنفذ  معقدة  إنتاجية 
هذه  عــىل  السيطرة  ــل  أج ــن  وم خمتلفة.  مــراحــل 
العمليات اإلنتاجية بشكل جيد كان ال بد من اجياد 
املرشوعات.  وتنظيم  اإلنشاء  بتكنلوجيا  يسمى  ما 
وبذلك تعرف تكنلوجيا اإلنشاء باعتبارها: فرع من 
متخصص  علم  وهو  عام  بشكل  التكنلوجيا  فروع 
مواد  بمعاجلة  تقوم  التي  البناء  تنفيذ عمليات  بطرق 
الكيميائية  خواصها  يف  النوعي  التغري  مع  البناء 
احلصول  هبدف  اهلندسية  أبعادها  ويف  والفيزيائية 
عىل العنرص اإلنشائي املطلوب. وإن مفهوم )طريقة 
عىل  تعتمد  التي  البناء  ألعامل  مبادئ  هي  التنفيذ( 
العمل  أدوات  ومن  العمل  مادة  وعىل  خمتلفة  طرق 
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قيام  أجل  ومن  وغريها(.  التجهيزات،  )اآلالت، 
أي عملية انتاجية جيب أن تتوفر فيها العنارص االتية 
واملبنى  العمل(  وادوات  البناء  ومواد  العاملة  )اليد 

السكني.

نوع مهم من تصنيفات املباين ملا هلا أمهية تنبع من 
لعدة  السكنية  املباين  هذه  تطورت  حيث  مساحتها، 
السكنية،  والوحدات  والفلل  األبــراج  منها،  أنواع 
وتعد املتطلبات االساسية للسكان تطورت مع تطور 
التكنولوجيا التي أثرت عىل الطابع املعامري للمباين 

السكنية.أما بالنسبة ملصطلح السكن العمودي.

يطلق عليه )السكن ذات األبراج(، إذ إنترش هذا 
من  لإلستفادة  الكربى،  املدن  يف  السكن  من  النوع 
من  ممكن  عدد  أكرب  إلقامة  الثمن  املرتفعة  األرض 
املساكن حيث ترتأوح ارتفاعاهتا بني )8-12( طابقًا 
إذ  السحاب(  )ناطحات  ب  تعرف  ما  أكثر  وأحيانًا 
يضم الطابق الواحد عددًا كبريًا من الشقق السكنية.  

وبالنسبة إلستخدام التقنية يف هذا اجلانب فيكون 
بأسهل  يريد  ما  كل  إىل  الوصول  فيه  تطبيقيًا  جانبًا 

الُسبل وأقلّها حاجة للجهد البدين والعقيل)2(.

المبحث الثاني:

كفاءة ال�شناعة البنائية ومقوماتها

التطور  مع  تتغري  الصناعي  التوطن  مقومات  إنَّ 
اإلنسان،  حيققه  الــذي  التقني  والتقدم  احلضاري 
والصناعات عىل إختالف فروعها تتباين مع بعضها 

ومنها  العوامل  تلك  من  متطلباهتا  طبيعة  يف  البعض 
تتعدد  حيث  خــاص،  بشكل  الدوائية  الصناعات 
وجــود  مــن  الــرغــم  وعــىل  قيامه،  عــوامــل  وتتنوع 
إختالفات تتعدد العوامل املؤثرة يف صناعة البناء من 
إىل  إقليم  من  ختتلف  الدولة  ويف  أخرى  إىل  دولة  يف 
وهناك  اإلقليم.  هبا  يتميز  التي  للمقومات  تبعًا  آخر 

جمموعة من العوامل املؤثرة يف هذه الصناعة وهي:
اأول: العوامل الطبيعية تتلخ�ض بـ:

-املوقع الغراف:

شكل املوقع اجلغرايف عاماًل حمفزًا لنشأة الصناعة 
وعليه  البناء.  صناعة  ومنها  العراق،  يف  وتطورها 
يمثل املوقع امهية وذات قيمة نوعية بحد ذاهتا. ينظر 

خريطة رقم)1(
الموارد المائية/

ُيعدُّ املاء عنرصًا رئيسًا يف مجيع العمليات الصناعية، 
ويأيت ذلك من أنَّ املياه تطلبها الصناعة وتستخدم يف 
حالتني كامدة أولية يف العمليات الصناعية، واجلانب 
املياه مادة مساعدة يف األغراض  االخر يف إستخدام 

الصناعية، كالتربيد والغسيل... الخ.

أما مصادر املوارد املائية املتوافرة يف منطقة الدراسة 
من  الكثري  قيام  عىل  ساعد  الــذي  احلسينية  هنر  هو 
املنطقة  إستثامر  من  مكنه  والذي  الصناعية  املشاريع 
اإلنشاء  عمليات  يف  مهم  عامل  فهو  املياه،  لوفرة 
ُيعدُّ  املستهلك  وأن  التسويق  عمليات  ويف  )البناء( 
اإلقبال  ترغبه يف  التي  املقومات  اهم  من  املياه  توافر 
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أن  منها.كام  السكنية  وخصوصا  املشاريع  هذه  عىل 
للزائرين  وخاصة  املدن  يف  مجايل  مظهر  املياه  توفر 
إلنشاء مناظر مجالية كالشالالت اإلصطناعية  حيث 

املشاريع  لتلك  النهائية  الكلف  قلل  احلسينة  هنر  ان 
املياه  قنوات ضخمة من  ملد  من حيث عدم حاجتها 

إليصاهلا إىل املشاريع)3(.

خريطة )1( موقع جغرافي للمدينة كربالء

المصدر: نبراس أحمد، إستعماالت األرض التجارية في مدينة كربالء، رسالة ماجستير، جامعة كربالء، كلية التربية،2015.

الت�شاري�ض

األرض املستوية تسهل عملية مد شبكات الطرق 
يف  ذلك  يسهم  ما  املائية  واملجاري  احلديد  وسكك 
املوقع  مالءمة  ومدى  اإلنشاء)4(.  كلف  من  التقليل 

تؤثر  إذ  الرتبة.  وطبيعة  الطبوغرافية  الناحية  من 
الناحية الطبوغرافية عىل املناطق الصناعية من حيث 
طبيعة املجاري املائية والعوائق األرضية، وتعد هذه 
حمددات يف حتديد أماكن تواجد الصناعات املختلفة، 
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إذ أن املناطق املشبعة باملاء واملناطق ذات الرتبة الطينية 
األهنار  أن  عن  فضاًل  الصناعي)5(،  اإلستعامل  تعيق 
التي تقع عىل أكتافها املدن متر هبا وتقسمها إىل أقسام 
النقل واملواصالت  عديدة، تؤدي إىل عرقلة وسائل 
ويمكن أيضا أن تكون عاماًل مساعدًا يف هتيئة النقل 
املفضل  من  املائي.كذلك  النقل  طريق  عن  ووسائله 
)1-10م(  قليلة  السطح  إنحدار  درجة  تكون  أن 
ألن  الصناعية؛  املنطقة  عليها  ستقام  التي  لألرض 
السطحي  الترصيف  تنظيم  تعرقل  اإلنحدار  زيادة 
درجة  حيدد  من  ومنهم   )Surface of ran( للمياه 
املستوى  وهــذا   )%5( من  بأقل   )Slop( اإلنحدار 

جديد بوجود درجة من عدم املبالغة بالنفقات)6(. 

صفاته  يف  الـــدراســـة   منطقة  ســطــح  يتصف 
املشاريع.  اقامة  يف  ساعد  مما  متشاهبة  الطوبوغرافية 
وهذه املشاريع توجد يف مناطق جيدة الرصف حيث 
املناطق  مثل  مناطق زراعية جيدة الرصف  اغلبها يف 
ــام  واالم األوصــيــاء  سيد  مدينتا  فيها  توجد  التي 
عن  فضال  الفقراء  االسكان  ومــرشوع   احلسن

وقوع مدينة االمام احلسن املجتبى يف منطقة رملية.

الرسويب  الدراسة جزءًا من السهل  تشغل منطقة 
يف مدينة كربالء الذي يمتاز بأرض سهلية ومنبسطة 
اهلضبة  من  هو  اآلخــر  ــزء  واجل اإلنــحــدار،  وقليلة 
معظم  الرسويب  السهل  إقليم  يشغل  إذ  الغربية)7( 
الرشقية  اجلهات  يف  يمتد  إذ  الكلية  املدينة  مساحة 
بمركز  تتمثل  والتي  املدينة  من  الرشقية  واجلنوبية 
الرشقية  الشاملية  اجلهات  وبعض  القديمة  املدينة 

يف  مهم  أثر  التضاريسية  املعامل  وهلذه  به)8(،  املحيطة 
أمهية  ارتباط حماهلا وأطرافها، وتتمثل  بنيتها وطبيعة 
األرض  إنحدار  درجــة  عىل  بالتعرف  املظهر  هــذا 
املوقع  حتديد  عىل  اجلانب  هذا  لتأثري  وتضاريسها 
املالئم للسكن واملشاريع اإلستثامرية حيث يقلل من 

الكلف النهائية)9(.
ثانيا: العوامل الأقت�شادية

:)Raw Material( أوالً: املادة األولية

منها  تصنع  التي  املواد  هي  )األولية(  اخلام  املواد 
عىل  تكون  أن  أما  وهي  املتنوعة،  اإلنسان  حاجات 
شكل مواد زراعية، أو نباتية أو حيوانية أو معدنية أو 

أصطناعية)10(.

مادة  من  طٍن   )66.750( إستهالك  تّم  فمثال 
اإلسمنت و)3.040( طن من ماّدة حديد التسليح 
الكايش  ماّدة  من  قطعة  مليونا  و)2.000.000( 
مــاّدة  مــن  مــرّبــع  مــرت  و)900.000(  املــوزايــيــك 
السكني   العباس جممع  مــرشوع  يف  السرياميك 
حملية  األولية  املواد  كانت  بينام  االنتاج،  حملية  وهي 
املواد  استعامل  الفقراء فضال عن  اسكان  يف مرشوع 
نوعية  ذو  املوزاييك  والكايش  كالسرياميك  احلديثة 
اجليدة. اما يف مدينة سيد األوصياء، فقد إستخدمت 
املواد من أرقى املناشئ العاملية حيث تمَّ استرياد املرمر 
اإليطايل واجلرانيت من منايشء صينية وبرازيلية)11(. 

أما يف جممع الفردوس السكني فقد تم إستخدام 
جلبت  التي  البناء  ومــواد  كالعجالت  املــواد  بعض 
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وتعد  االيرانية(.   - العراقية  ــدود  )احل اخلــارج  من 
احلسينية  العتبة  تقدمها  التي  التسهيالت  أحدى  من 
العاملة  األيدي  الرضائب وتوفري  ناحية  املقدسة من 

واملعدات التي تنساق عىل عاتقهم)12(.

:)Market( ثانيًا: السوق

العمليات  لكل  النهائي  املــكــان  هــو  الــســوق 
الطلب،  اإلنتاجية، فضاًل عن كونه يؤثر يف مستوى 
يف  أم  كمياهتا  يف  ســوآا  يتحدد  الصناعة  قيام  وأن 
تلك  لترصيف  ــواق  األس توفر  مدى  عىل  نوعيتها 
الالزمة  األسواق  أو  السوق  حتديد  وأن  املنتجات، 
املسافة  وفق  أيضًا  يتحدد  املنتجات  تلك  لترصيف 
أوالً والقدرة الرشائية لسكان املنطقة املحددة لسوق 
تداخل  عن  فضاًل  ثانيًا،  املنتجات  تلك  ترصيف 
عوامل أخرى يف ذلك. كام يعد السوق ركنًا أساسيًا 
يف العملية اإلنتاجية لكونه عاماًل حمددًا ملقدار الطلب 
أسواق  وجود  فإن  وعليه  الصناعية،  املنتجات  عىل 

كبرية يساعد عىل قيام صناعات واسعة ومتنوعة)13(

ونتيجة للتطور التكنولوجي فأن موقع املادة اخلام 
الذي يستوعب  السوق  هنا تتضاءل نسبته إىل موقع 
االنتاج نظرًا لتوفري شبكة النقل التي قربت املسافات 
يف  قــوة  األســواق  إزدادت  وهبــذا  ملموس  بشكل 
إليها ويرى األقتصاديون أن مناطق  جذب الصناعة 
الصناعات)14(.  لبعض  مثىل  مواقع  تعد  األســواق 

وهنا يمثل السوق كاآليت:

سوقًا . 1 السكنية  املباين  يف  القاطنني  السكان  يمثل 

توزع  السكنية  املجاميع  أن  حيث  استثامريًا، 
منتسبي  من  منها  املستفيدين  عىل  بالتقسيط 
أمواهلا  إستقطاع  ويتم  املقدسة  العباسية  العتبة 
التابعة  من رواتبهم، سواء للمجمعات السكنية 

للعتبة العباسية أو العتبة احلسينة.

سوقًا . 2 يمثل  املرشوع  هذا  الفقراء:  اسكان  جممع 
إلسكان رشحية فقرية من املواطنني والذي يضم 

)5 ألف( نسمة من املواطنني.

مدن الزائرين مرور الزائرين هبذه املدن ال يقترص . 3
عىل األهايل يف املناطق القريبة، إنام يرتادها الكثري 
من الوافدين من املحافظات الوسطى واجلنوبية 
لزيارة  الطريق  يف  وهم  لرتحاهلم  حمّطًا  ويعدها 
مدن  وان  السيام  كربالء،  يف  الدينية  العتبات 

الزائرين هذه تفتح أبواهبا عىل مدار الساعة.

مدينة سيد األوصياء للزائرين: إن مدن الزائرين . 4
ألكثر  خدماهتا  قدمت  املاضية  السنوات  خالل 
من 13 مليون مستفيٍد من الزائرين واملواطنني، 
مشريًا إىل أن خدمة هذه املدن مل تقترص عىل ذلك، 
الفلوجة  و  األنبار  من  النازحني  أحتضنت  بل 
خضعت  التي  املدن  وباقي  الدين  وصالح 

لسيطرة »داعش« يف وقت سابق)15(.

عدد . 5 يقارب  للزائرين:  احلسني  اإلمام  مدينة 
ال  املدينة  هلذه  اإلعتيادية  األيام  يف  الزائرين 
اخلميس  أيام  يف  أما  شخص،   )600( عن  يقل 
إىل  ويصل  يتضاعف  العدد  فأن  واجلمعة 
يف  أما  اجلمعة،  يوم  خصوصًا  زائر   )1500(
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الزيارات املخصوصة فأن العدد يصل إىل مئات 
املايض  العام  يف  أحصينا  الزائرين.  من  اآلالف 
املدينة  كان دخول  األربعني  زيارة  هـ يف   1434
من يوم 10 إىل 20 صفر )927000( زائر رغم 
املجتمع  رشائح  لكل  معروفة  تكن  مل  املدينة  أن 
اإلمام  أربعينية  قبل  افتتاحها  حلداثة  العراقي 

احلسني بأيام )16(.

أما الزيارة )األربعني( فقد وصل العدد يف الفرتة 
مليون وثالثامئة  أكثر من  إىل  نفسها )10-20 صفر 
يف  اإلعــداد  تــزداد  أن  ويتوقع  زائــر.  الف  وتسعون 
خلف  املوجودة  القطعة  استمالك  تم  لذا  سنة،  كل 
املدينة مبارشة ومساحتها )70( دونم ستكون حصة 

التوسعة منها )18( دونم. 

وصحيات  وسويتات  قاعات  فيها  وسيكون 
إىل  تتسع  األغراض  متعددة  مؤمترات  قاعة  وكذلك 
وسوق  مركزية  مكتبة  وأيضا  شخص،   )2000(
املدينة لن  إذا دخل  الزائر  أن  والعاب أطفال بحيث 

حيتاج إىل أي يشء من خارجها)17(.

السوق  فتمثل  السكني  الفردوس  جممع  يف  اما 
اي  باإلمكان  )اي  وخارجها  املحافظة  لسكان  فيه 
شقة  رشاء  عىل  ــادرة  ق رشائية  قــوة  ذات  مستهلك 
الواحدة  للشقة  املالية  املبالغ  ترتاوح  حيث  سكنية 
املريح لكل  وبالتقسيط  الف دوالر(  )مائتي  بحدود 
اشهر  جمموع  اي  سنوات،  مخس  وملدة  اشهر  ثالثة 

التقسيط )21( شهر)18(.

:)Capital( ثالثا: رأس املال

سبق  التي  االمــوال  تلك  بانه  املال  رأس  يعرف 

املبارشة  البرشية  احلاجات  اشباع  فقط  ليس  انتاجها 

ويطلق  اخــرى  سلع  انتاج  يف  استعامهلا  بقصد  بل 

ورأس  النقدي،  املال  راس  مثل  خمتلفة  اسامء  عليه 

واملباين  اآلالت  مثل   )capital fixed( الثابت  املال 

رأس  وهناك  االخــرى  السلع  انتاج  يف  املستخدمة 

املال املتداول )working capital( مثل الوقود واملواد 

خمتلف  يف  تدخل  التي  املصنعة  نصف  واملواد  اخلام 

الصناعات.

اإلجتامعي  املــال  بــرأس  يسمى  بام  األهتامم  أما 

وتعزيز  الصناعية  البيئة  حتسني  حتاول  احلكومة  فأن 

النقل  بــشــؤون  يتعلق  فيام  والســيــام  إمــكــانــاهتــا، 

وتوفري  الكهربائية  الطاقة  وبــإجيــاد  واملــواصــالت 

وجتهيز  الطبيعي  والغاز  النفط  مشتقات  من  الوقود 

املنطقة باملياه، وكذلك اجياد اهليئات الفنية واالدارية 

مناطق  يف  الصناعي  التعليم  ونرش  املشاريع  لدراسة 

الدولة)19(.

ومكائن  آالت  إىل  احلديثة  الصناعات  وحتتاج 

واملعدات  املكائن  وهــذه  مرتفعة  وبأثامن  ضخمة 

قيمة  وكذلك  املنشأة  حتتاجها  التي  لنقل  ووسائط 

الوقود  مــواد  وأثــامن  املصنع  يشغلها  التي  األرض 

املوظفني  ورواتب  العاملني  واجور  األولية  واملواد 

تقدمها  التي  العامة  اخلدمات  وتكاليف  واخلــرباء 



185

م. �سجى �سعد احمد؛ م. رفاء مهاوي هاني

إستثامرات  توفر  تستلزم  كلها  فيها،  للعاملني  املنشاة 

هذا  وعــىل  الصناعي  بــاملــرشوع  الــبــدء  قبل  عالية 

االساس يمكن تعريف رأس املال من حيث عالقته 

التي  سابق  عمل  عن  الناجتة  الثروة  بأنه  باإلنتاج 

تستخدم يف انتاج ثروة اخرى.

العتبتين  لم�شاريع  الجمالية  الكلف  ن�شتعر�ض 

الح�شينة والعبا�شية:

 )30( كلفته  بلغت  السكني  الكفيل  مرشوع   -

مليار دينار عراقي، حيث يتم بناء 208 شقة)20(.

)مــرشوع  السكني  احلسينية  العتبة  مــرشوع   -

 67 االنشاء  كلفة  بلغت  السكني(  الفقراء  إسكان 

مليار دينار عراقي 

املرشوع  كلفة  بلغت  األوصياء:  سيد  مدينة   -

حوايل )35( مليار دينار عراقي خصصتها احلكومة 

عىل  اإلرشاف  كان  بينام  الشيعي،  للوقف  العراقية 

متخصصة  جلنة  قبل  من  األموال  هذه  إنفاق  طريقة 

مرتبطة بإدارة هذه العتبات.

مراحل  متت  للزائرين  املجتبى  احلسن  مدينة   -

بلغت  إمجالية  وبكلفة  سنوات،  ثالث  يف  إنجازها 

جدا  زهيد  مبلغ  وهــو  دوالر،  مليون   )35( نحو 

التي  احلكومية  للمشاريع  ختصيصه  يتم  بام  مقارنة 

تفوق التعاقدات فيها اضعاف تكاليفها احلقيقية.

اإلمجالية  الكلفة  أمــا  احلسني:  ــام  اإلم مدينة   -

مليون  و )500(  مليار  تقريبًا )29(  فهي  للمرشوع 

دينار عراقي.

- مرشوع بركات الكفيل السكني: كلفة املرشوع 

وصلت إىل )35( مليار دينار عراقي)21(.
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جدول)1( الكلف الجمالية لم�شاريع العتبتين الح�شينية والعبا�شية

 ملكيته المشروعالكلفة االجماليةالموقعاسم المشروعت

30 ملياراإلبراهيميةالكفيل السكني1

العتبة العباسية

35 مليارالروضتينبركات الكفيل2

67 مليارالفريحةاسكان الفقراء السكني3

العتبة الحسينية

35 مليارطريق بغداد -كربالءسيد األوصياء4

535 مليار طريق النجف –كربالءمدينة االمام الحسن

629500 مليارطريق بابل -كربالءمدينة االمام الحسين

56 مليون دوالرباب طويريجمجمع الفردوس السكني7

المصدر: العتبة الحسينة المقدسة، قسم المشاريع، العتبة العباسية المقدسة، قسم المشاريع.
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�شوره ف�شائية )1( لمجمع الفردو�ض ال�شكني

https://www.facebook.com/Alferdos-273254676166927/

�شورة ف�شائية رقم )2( مدينة المام الح�شن المجتبى

Karbala' places^https://www.facebook.
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�شورة ف�شائية رقم )3( مدينة المام الح�شين الع�شرية للزائرين

Karbala' places https://www.facebook.

رابعاً: االيدي العاملة

قيام  يف  الرئيسية  املقومات  من  السكان  ويعد 
كوهنم  عن  فضال  وتطورها،  الصناعية  املشاريع 
الذي  الصناعة  وقيام  تطور  أو  ختلف  يف  األســاس 
املوارد  أثر  ويتحدد  لتحقيقها،  النامية  الدول  تسعى 
العاملة  اليد  البرشية يف اإلنتاج الصناعي ليس بعدد 
التدريب  ودرجة  العلمية  قدراهتم  مستوى  يف  وإنام 
الفني للعامل ومهارهتم والبيئة الصناعية املتاحة)22(. 
يكون  الصناعة  قيام  ان  حيث  امهية  العامل  وهلــذا 
العمل  ــالل  خ مــن  ووســيــلــة  ــدف  ه فيه  الــســكــان 

حيقق  ومما  أجلهم.  من  اإلنتاج  ويكون  بجهودهم، 
إىل  يؤدي  وبالتايل  خاصة  بصورة  الصناعية  التنمية 
بمستوى  يرتبط  احلال  بطبيعة  وهذا  صناعي،  نمو 
مسامهة  إن  منه.  الفرد  ونصيب  القومي  الدخل 
من  جانب  عىل  الصناعة  يف  عاملة  كأيِدي  السكان 
األمهية، ألن توافر األيدي العاملة املالئمة لعمليات 
اإلنتاج الصناعي يساعد عىل قيام الصناعة ونموها، 
مدى  عىل  ونموها  الصناعات  بعض  قيام  ويتوقف 
األيدي  توافر  فان  املطلوبة.  املهارة  توافر  إمكانية 
أثرًا  تكاليفها  يف  املكاين  والتباين  ونوعًا  كاًم  العاملة 
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كبريًا يف إمكانية حتقيق النمو الصناعي، وهذا خيتلف 
من مكان آلخر ومن صناعة ألخرى)23(.

توفر  املقدسة  العتبات  مشاريع  يف  ويــالحــظ 
االيدي  هذه  كانت  ســواء  املحلية  العاملة  األيــدي 
من املاهرين أو غري املاهرين، وقد بلغ عدد العاملني 
 1200 حوايل  السكني    العباس  جممع  بمرشوع 
عامل من السكان املحليني من سكنة املحافظة ومن 
املناطق املجاورة هلا. وبنسبة 10% منهم من املاهرين 
واملتمثلني باملهندسني والفنيني. كام إستعانت العتبات 
باخلربات االجنبية يف بناء نامذج معينة من مشاريعها 
داٍر  لتنّفذ  خمتلفة  عاملّية  رشكات  مخس  دعت  حيث 
واحدٍة مدفوعة الثمن تكون نموذجًا هلا يستفاد منها 
العاملون املحليون من حيث اخلربات وفكرة االداء 
واالسس التي يعتمدون عليها يف بناء نموذج سكني 
بحسب املواد املتوفرة أو حسب طلب املستهلك)24(.

مرشوع  يف  العاملة  االيــدي  اعــداد  وصلت  بينام 
اغلبهم  حمليون  وهم  عاماًل   95 إىل  الفقرية  االحياء 
من سكنة املحافظة ونسبة قليله منهم ماهرون بعدد 
9 مهندسني و4 اداريني و7 فنيني وبلغت 85 عاماًل 
منهم   %7 ونسبه  العرصية  احلسني  االمام  مدينة  يف 
ينفذ  السكني  الفردوس  بينام مرشوع  ماهرين.  عامل 
من قبل رشكة إيرانية، وهي رشكة سرتا توس حيث 
يف  خربة  ذا  ماهرة(  )عاملة  هندسيًا  كادرًا  متتلك  أهنا 
بأرشاف  العامل  يف  املتطورة  املعامرية  االعــامل  جمال 

كوادر هندسية عراقية)25(. 

: األرض خامساً

كانت  مجيعها  واإلستثامرية  االسكانية  املشاريع 
وحتولت  املالية،  وزارة  إىل  تابعة  األرض  ملكية 
يف  العباسية  والعتبة  احلسينية  العتبة  ملكية  إىل  اآلن 

مشاريعهام.

سادساً: النقل
يف  املؤثرة  األقتصادية  العوامل  أبــرز  من  النقل 
التوزيع اجلغرايف للمؤسسات الصناعية وتربز أمهية 
نوع  وإجياد  الصناعة،  مواقع  حتديد  يف  العامل  هذا 
من التخصص يف اإلنتاج واإلنتفاع من مزايا اإلنتاج 
عىل  يبنى  اإلنتاجية  الطاقات  حتديد  وأصبح  الكبري، 
ويساعد  عامة،  خدمة  النقل  ويــؤدي  العامل،  هذا 
قيام  عىل  يساعد  كام  النمو،  عىل  القائمة  الصناعات 
املواد  مصادر  إىل  هلا  مداخل  بفتح  جديدة  صناعات 

األولية، أو إىل مصادر الطاقة واألسواق )26(.

حتديد  يف  كــبــريًا  دورًا  العامل  هــذا  لعب  وقــد 
حيت  الزائرين  مدن  وخصوصا  للمشاريع  املكاين 
تقع  النقل وهي  املدن يف مواقع حددها  وقعت هذه 
املؤدية إىل كربالء حيث  الرئيسية  الطرق  امتداد  عىل 
أكرب  بشكل  )الزائرين(  االستهالكي  السوق  يتوفر 
مما حيقق وفورات إقتصادية أكثر. بينام كانت التوقيع 
املشاريع السكنية بالقرب من اماكن العمل يف منطقة 
الروضتني حيث قرب ارباب العمل )املنتسبني( من 
الفقرية  اما مرشوع االحياء  العباسية املقدسة.  العتبة 
فقد وقع يف منطقة الفرحية لرخص سعر األرض، مع 

توفر النقل اجليد فيها.
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ثالثاً: عوامل تاريخية: 

يعد توطن أي صناعة يف املايض، سواء كان بسبب 
عاماًل  املاهرة،  والعاملة  السوق  أو  اخلام،  املادة  توفر 
تارخييًا يف توطن تلك الصناعة بعد مرور مدة طويلة 
أنَّ  اال  الصناعة،  هذه  أمهية  تنعدم  وقد  الزمن.  من 
للمزايا  نتيجة  كان  ما  مكان  يف  وتوطنها  إستمرارها 
التي أكتسبتها يف ذلك املكان وعىل هذا االساس ال 
خالل  من  اال  للصناعة  احلايل  التوزيع  فهم  يمكن 

املايض وأسباب توطنها)27(.

يف  كبري  أثــر  كربالء  يف  التارخيي  للعامل  كــان 
)املجمعات  املميزة  البناء  صناعة  توطن  استمرار 
سببا  التارخيي  البعد  ويعد  زائرين(  ومدن  السكنية 
لتجمع  نواة  أصبحت  مما،  املشاريع،  هذه  نشوء  يف 
إسهام  له  التارخيي  فالعامل  هلذا  أخرى،  صناعات 
هذا  يف  الصناعية  التنمية  ازدهار  استمرار  يف  مبارش 

اجلانب.

المبحث الثالث:

الم�شاريع ال�شكنية الخا�شة بالعتبة الح�شينية 
والعبا�شية)28(

عىل . 1 املدينة  هذه  ُشّيدت  املجتبى:  احلسن  مدينة 
مساحة تقدر ب)22( دوناًم، عىل طريق كربالء 
اخلاص  بطابقني  جممع  من  وتتكون  النجف،    –
  )1000( حلوايل  يتسع  ومضيف  باإلدارة، 
الضيوف  الستقبال  قاعة   )16( وفيها  شخص، 
وشقق  والثقافية،  الدينية  املهرجانات  واقامت 

مبيت عىل شكل »سويتات« ومستوصف وحمطة 
مرت   )2000( بمساحة  ومسجد  املياه،  لتنقية 
وفيها )32( حديقة و نافورات ومزّودة بشاشات 

كبرية.
املدن . 2 أكرب  من  -تعد  األوصياء:  سيد  مدينة 

بغداد  طريق  عىل  وشيدت  للزائرين  العرصية 
مربع  مرت  ألف   )75( تبلغ  بمساحة  كربالء   –
مرت  إلف   )24( خصص  دونم(   20( حوايل 
هذا  اخلرضاء.ويعد  واملساحات  للحدائق  منها 
ملسامهته  وذلك  املهّمة  املشاريع  من  املرشوع 
إىل  الوافدين  للزائرين  اخلدمة  تقديم  يف  الكبرية 
مدينة كربالء املقدسة بصورة مبارشة.خصصت 
شكلني  عىل  البنايات  بتخطيط  املرشوع  مساحة 
األول/ هو عبارة عن قاعات بواقع طابقني لكل 
قاعة يبلغ عددها 11 قاعة وتسع كل قاعة 400 
ا الشكل اآلخر فقد ُصّمم عىل هيئة شقق  زائٍر أمَّ

سكنية.
مدينة احلسني الواقعة عىل طريق حلة – كربالء: . 3

دونم   )22( حوايل  الكلية  املدينة  مساحة  تبلغ 
البناء  مربع. ومساحة  مرت  ألف  يعادل )55(  بام 
والعاب  وشوارع  حدائق  والباقي  ألف   )35(
السيارات  لوقوف  وساحات  ونافورات  أطفال 
القاعات  عدد  وغريها.  جلوس  ومصاطب 
والغرف املوجودة يف املدينة يبلغ )13( بناية وكل 
بناية حتوي قاعتني سعة القاعة الواحدة )300م( 
أربعة  قاعة   )26( الكيل  القاعات  وعدد  مربع 
فيه )شقة16(.  جممعات )سويتات( وكل جممع 
اي  مربع(  م   50( الواحد  السويت  ومساحة 
توجد ثالث  السويتات )64( كام  يكون جمموع 
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فيكون  شقتان  بناية  كل  يف  رئاسية  شقق  بنايات 
الشقة  ومساحة  رئاسية  شقق   )6( املجموع 
املرشوع  تنفيذ  مربع)تاريخ  )150م  الواحدة 

2009 وتم انجازه 2012.
منطقة . 4 يف  يقع  بالفقراء:  اخلاص  االسكان  جممع 

فرحية بمساحة امجالية تقدر بـ)154( دونم، منها 
متثل  واملتبقي  الدور  مساحة  دونم(   53.44(
اخلدمات االخرى، ويضم )990( بيت كل بيت 
بمساحة 150 م2 أو 120م2، تم انجازه يف عام 

2016م.
منطقة . 5 يف  يقع  السكني:  الكفيل  بركات  جممع 

م2   )25000( بـ  تقدر  مساحة  عىل  الروضتني 
البناء  طراز  وهومن  2013م  عام  انجز  وقد 

العمودي.
حمافظة . 6 يف  يقع  السكني:  الفردوس  مرشوع 

كيا  رشكة  مقابل  طويريج،  باب  منطقة  كربالء 
حوايل  بمسافة  الرشيفني  املرقدين  عن  )يبعد 
A1.( يتكون املرشوع من سبع بنايات .)1150م
A2.A3.A4.B1.B2.C(، وكل بناية تتكون من 16 

 ،125( خمتلفة  بمساحات  الشقق  طابق.تتوفر 
بلغت  مربع.  مرت   )265،  230  ،190  ،160
خارطة  )ينظر  م)29(   27100 االمجالية  مساحته 

رقم2(.

جدول)2( الم�شاحة الجمالية مع �شنوات النجاز لم�شاريع العتبتين الح�شينية والعبا�شية

 ملكيته المشروعسنة االنجازالمساحة الكلية/دونماسم المشروعت

الكفيل السكني1
العتبة العباسية

250002013م2بركات الكفيل2

1542016اسكان الفقراء السكني3

العتبة الحسينية
20سيد األوصياء4

222009مدينة االمام الحسن5

222012مدينة االمام الحسين ع6

المصدر: العتبة الحسينة المقدسة، قسم المشاريع، العتبة العباسية المقدسة، قسم المشاريع
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خارطة رقم)2( الم�شاريع ال�شكانية ومدن الزائرين.

المصدر: باالعتماد على الدراسة الميدانية
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خارطة رقم)3(حدود منطقة الدرا�شة

المصدر: مديرية بلدية محافظة كربالء، 2010.



التوزيع المكاني لم�ساريع العتبتين الح�سينية والعبا�سية )ال�سكن العمودي ...

194

المبحث الرابع:

واقع اإ�شتخدام التقنيات الحديثة في البناء

التي  الرقمية(  ــورة  ــث )ال تقنيات  ظهور  ــع  وم
العامرة  ــال  جم يف  وتــأثــرياهتــا  إنعكاساهتا  شملت 
لغات  لرسم  وتطويعها  الرقمية  التكنولوجيا  تطوير 
ومفردات جديدة للتشكيل املعامري، مل تقف قدرات 
التكنولوجيا الرقمية احلديثة عىل جمرد حتقيق اإلبداع 
التصميمي للشكل املعامري؛ انام امتد تأثريها ليشمل 
التكنولوجيا  تفاعلت  إذ  البناء؛  ومواد  التنفيذ  طرق 
التقليدية  املواد  لتداخل  ابتكارها كنتاج  الرقمية وتم 
مواد حديثة  الدقيقة إلنتاج  اإللكرتونية  األنظمة  مع 
)املــواد  هذه  وتعرف   .)Smart Materials( ذكية 
تكنولوجية  خصائص  ذات  مواد  أهنا  عىل  الذكية( 
يالئم  بام  والتحول  التغري،   عىل  القدرة  هلا  متطورة 
اإلحساس  عىل  القدرة  هلا  أن  كام  املحيطة،  الظروف 
بالطاقة وختزينها وحسب احلاجة، وقد تم توظيفها، 
كام أهنا سهلة الفك والرتكيب، إضافة لكوهنا خفيفة 
عن  فيها  التحكم  ويمكن  اإلحتامل  وقوية  الــوزن 
الشكل  يف  متطورة  بصورة  جديدة  مواد  وانتاج  بعد 
جمال  يف  واسعة  إمكانات  من  به  تتمتع  ملا  املعامري 
التيتانيوم*  ــواد  امل هذه  ومن  احلر  الفني  التشكيل 
وكذلك  البالستيكية،  واملواد  واأللومنيوم  والزجاج 
التقنيات الضوئية مثل )شاشات الكريستال السائل( 
يف  كبرٌي  دوٌر  املــواد  هلذه  كان  وقد  وغريها   )LCD(
الذكاء  دخل  وعليه  املعامري)30(،  التشكيل  لغة  تغري 

الصناعي يف مراحل عديدة يف البناء وهي كاآليت: 
اأوًل: تقنيات حديثة في انظمة البناء.

التقنيات موجودة يف مدن الزائرين وكذلك  هذه 
مقابل  قليلة  كلفها  أن  حيث  الكفيل  بركات  جممع 
وهذه  املشاريع،  هــذه  من  األقتصادية  وفـــورات 

التقنيات هي: 

التي . 1 أنظمة مراقبة عند حدوث إِخرتاقات أمنية 
أو  والساكنني  املستخدمني  براحة  ارضار  تسبب 

سائحني 
من . 2 األبنية  داخل  السري  حركة  يف  عالية  مرونة 

خالل نظام املتحسسات األبواب الرئيسية تكون 
بنظام  السويتات  واألبواب  املتحسسات  بنظام 

الكارتات
توفري . 3 خالل  من  للطاقة  موفرة  اضاءة  أنظمة 

واملداخل  واملمرات  خارجيا  أو  داخليا  املبنى 
بحساسات تعمل حسب احلركة املحيطة تتحكم 
هلا  اخلارجية  املناطق  كذلك  األنارة،  بوحدات 
متحسسات ضوئية تتحكم باإلضاءة لياًل وهنارًا 

لغرض توفري إستهالك الكهرباء
لتلبية . 4 واإلنرتنيت  فاي  الواي  شبكة  توفري 

تكون  والتي  والسائحني  الساكنني  إحتياجات 
الصور  حفظ  عىل  يعمل  حتكم  بنظام  مرتبطة 
واألحداث التي تغطيها كامريات املراقبة الرقمية 
األمان،  حفظ  لغرض  خمتلفة  مواقع  يف  املنترشة 
الداخيل  اإلتصال  نظام  يف  إرتباطها  عن  فضاًل 
تربط  التي  والبوابات  والكراجات  واملداخل 
شبكة  بواسطة  بالكامل  ببعض  بعضه  املبنى 

اتصاالت داخلية 
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النشاطات . 5 بمراقبة  تقوم  رقمية  مراقبة  كامريات 
والتحركات داخل املبنى وخارجه، حيث تعمل 
أوامر  تعطي  متحسسات  وفق  الكامريات  هذه 
يف  مهمتها  وتنحرص  املحيطة  احلركة  لتسجيل 
والنشاطات  اآلنية  النشاطات  كل  تسجيل 
الواقعة يف اللحظة، ومن ثم حفظها اليا للرجوع 

اليها عند اللزوم.
شبكة مركزية الستقبال البث التليفزيوين. 6
نظام اإلنذار ومكافحة احلرائق. 7
بحساسات . 8 املجهزة  األيدي  املغاسل  خالطات 

الفتح والغلق 
بالري . 9 والتحكم  والتربيد  التدفئة  إدارة  نظام 

إلكرتونيا.

ثانيا: تقنيات حديثة في مواد البناء

التكنولوجيا  التطورات يف جمال  هناك نوعان من 
للمواد البنائية احلديثة: 

 باعتامد مراحل جديدة بني مراحل استخراج املواد 
حتسني  هبدف  البناء  يف  استعامهلا  ومراحل  الطبيعية 
خصائص املادة األولية وزيادة مالءمتها للمتطلبات 
اخلارجية  السطوح  وإمكانيات  التنفيذية  و  اإلنشائية 
يؤدي ذلك إىل ضامن حتسني خصائص املواد املعتمدة  

الطبيعية يف املراحل التكنلوجية السابقة.

تم  ما  البنائية  للمواد  جديدة  بدائل  وإستخدام 
الصناعة  تنمية  يف  أخــرى  جمــاالت  ضمن  تطويره 
إذ أسهمت اإلبتكارات يف جمال الصناعات  البنائية، 
جديدة    مادية   بدائل  تقديم  والتعدين يف  الكيمياوية 

متكنت من إثبات فعاليتها يف تغيري اخليارات األنشائية 
او  كلها  اخلارجي  السطح  امكانات  أو  التنفيذية  او 

معًا)31(.

يف  العباسية  العتبة  مشاريع  بعض  إستخدمت 
تنفيذ  تم  إذ  البنائية  املواد  بدائل جديدة يف  إستخدام 
خمتلفة  بناء  ومـــواّد  وبطرق  بالكامل  ــدور  ال تلك 
فكان  خمتلفة،  أســعــار  وكــذلــك  خمتلفة  وتقنّيات 
نموذج الدار املنّفذ من ماّدة الساندويش بنل املعالج 
الرشكة  من  مقّدم  ــارج  واخل الداخل  من  واملغّلف 
من  دارًا  اإلسرتالّية  الرشكة  ونّفذت  اإليطالّية، 
املسّلح،  بالكونكريت  املغّلف  )الستايروبور(  ماّدة 
من  منّفذ  واحلديد  األملنيوم  هياكل  دارمن  ونموذج 
البيوت  وهذه  الرشكات،  من  وغريها  كندّية  رشكة 
منّفذة وموجودة يف املوقع، وتّم تشكيل جلنة الختيار 
البيت العراقي من  البناء األفضل بام حيّقق متطّلبات 
االستعامل  ومرونة  والتغيري  الصيانة  سهولة  حيث 
وهي ال تتعدى البيت الواحد لكل نموذج مستغنني 
التكاليف  التقليدي إلرتفاع  بالبناء  البدائل  عن هذه 

ألنشائها)32(. 
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�شوره)4( المواد الحديثة الم�شتخدمة في م�شروع بركات الكفيل

https://www.facebook.com/KarbalaProjects/photos/a

بع�ض الإ�شتخدامات التقنية في البناء منها:
الألمنيوم

وكذلك  لالكسده  ومقاوم  الوزن  خفيف  معدن 
وغري  التشكيل  سهل  للكهرباء،  جيد  مــوصــل 
يف،  صفائح  شكل  عىل  االملنيوم  يتوافر  مغناطييس، 
عاكس جيد للحرارة والضوء وقد انترشت االعامل 

اخلاصة باألملنيوم ويف عدة جماالت منها يف الشبابيك 
الديكورات واألسقف وإنترشت  والقواطع وأعامل 
إستعامالته لتعدد الوانه)33(. أغلب املشاريع تستخدم 
السكنية  البيوت  شبابيك  صناعة  يف  األملنيوم  مادة 
الزائرين  املدن  يف  والسويتات  الضيافة  ووحــدات 

وأصبحت مادة مهمة. كام يف صوره)3(.

�شوره)5( اإ�شتخدام مادة اللمنيوم

https://www.facebook.com/KarbalaProjects/photos/a
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تقنيةالبناء بالخر�شانة الم�شلحة

التقنية يف مجيع املشاريع اخلاصة  إستخدمت هذه 
إنشائي عن  التقنية كشكل بديل  بالعتبة، متثلت هذه 
عن  التحول  بداية  يف  بديلة  مــواد  إستخدام  طريق 
النظام البنائي التقليدي إىل نظام البناء املعاصر الذي 
التسليح  وحديد  األسمنتية  املواد  عىل  أساسًا  يعتمد 

يف إنشاء وبناء املباين باعتامد البعد الثالثي. واالنشاء 
امكانيات االستمراريةوفتح  أتاح من  الذي  املعارص 
تكن    مل  جديدة  بتكوينات  التشكيل  يف  واسعة  آفاقًا 
املبنى  جيمع  ان  ممكنًا  أصبح  وقد  قبل.  من  معروفة 
راسيًا وافقيًا بني بحور وارتفاعات ذات استعامالت 

خمتلفة)34(. 

�شوره)6( البناء بتقنية الخر�شانة الم�شلحة

https://www.facebook.com/KarbalaProjects/photos/a

يف  جديدة  تقنية  إستخدمت  مؤخرا  االبـــراج: 
عن  عبارة  باألبراج  البناء  تقنية  وهي  العمودي  بناء 
املبنى  وسط  يف  تضع  احلجم  مستطيلة  معدنية  قطعة 
املواد للطوابق  البناء وفيها حتكم عن بعد لرفع  أثناء 

املرتفعة.كام هو موضح يف الصورة )5(. 

مادة  بإستعامل  يتم عزل سطوح  السطوح:  عازل 
الفلنت كوت والبتيومني وحسب املواصفات الفنية 

بامدة  تبليط  ويتم  الستايروبور،  وحراريًا  املعتمدة 
البالطات اخلرسانية بقياس 80*8*40 سم.
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�شوره)7( البراج الم�شتخدمة في البناء

https://www.facebook.com/KarbalaProjects/photos/a

تقنيات حديثة في ت�شميم البناء
الواجهات المعا�شرة للم�شاكن 

لتوفر  فرصة  اتاحت  اجلديدة  والتقنيات  املــواد 
عمل  فرص  وأوجــدت  وواسعة  جديدة  إمكانيات 
من  واملختصني  العاملني  وحررت  لإلنتاج  أضافية 
والتقنيات. املواد  عىل  مفروضة  كانت  التي  القيود 
وتشكلت املباين كال حسب ذوقه وامكانياته،فظهرت 
واجهات ذات تصميم عشوائي وغري منتظم، وبالتايل 

ظهرت مباين غريبة الشكل)35( 

اإ�شتدامة مواد البناء*

التي  احلديثة  املفاهيم  من  اإلستدامة  مفهوم 
والتي  األخــرية  السنوات  يف  العلمي  احليز  دخلت 
من  والتقليل  البناء  مــواد  إستخدام  بإعادة  تتعلق 
املفاهيم،  من  والعديد  واملياه  الكهرباء  إستخدام 
مناطق  خمتلف  يف  اجلوية  الظروف  ألختالف  ونظرًا 

بنظر  يأخذ  أن  توجب  خاصة  العراق  ومنها  العامل، 
وطريقة  احلراري،  كالعزل  التصنيع  عملية  اإلعتبار 
البناء، وكيفية إستخدام املواد بشكل صحيح. وأيضًا 

أكتشاف القدرات التكنولوجية ضمن هذا اإلطار.
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�شورة )8( الواجهات الحديثة في م�شروع بركات الكفيل

https://www.facebook.com/KarbalaProjects/photos/a

�شوره)9( الت�شاميم الحديثة في مدينة المام الح�شن

https://www.facebook.com/KarbalaProjects/photos/a

اأ�شباب التحول والتوجه الى المواد والتقنيات 
الجديدة: 

عام . 1 يف  السابق  النظام  سقوط  السيايس:  السبب 
العامل  عىل  العراق  إنفتاح  خالل  من  أثر   2003
اخلارجي، أحدثت نقلة كبرية يف البناء والعمران.

كان . 2 املتزايد  السكاين  النمو  السكاين:  النمو 
مساكن  من  للبناء  احلاجة  زيادة  يف  السبب 

ومشاريع أخرى. 
يف . 3 للفرد  الرشائية  القوة  إنَّ  اإلقتصادية:  احلالة 

إستخدامات  عىل  يساعد  بدوره  وهذا  تزايد، 
التقنيات احلديثة يف بناء وإستخدام نامذج معامرية 

متطورة تتطلب إستخدام التكنولوجيا.
انفتاح األسواق املحلية عىل العامل: حيث يالحظ . 4

البناء  واملواد  بالضائع  املحلية  األسواق  امتالء 



التوزيع المكاني لم�ساريع العتبتين الح�سينية والعبا�سية )ال�سكن العمودي ...

200

املستوردة من اخلارج، كالسرياميك.
من . 5 مستوردة  بضائع  عىل  احلصول  تسهيالت 

املنافذ احلدودية وعدم فرض الرضائب عليها.
للمواد . 6 كالرشاء  املحلية:  املرحية  التسهيالت 

البنائية باألقساط.

الإ�شتنتاجات

البناء . 1 تكنولوجيا  إستخدام  يف  التنافس  أثر 
عىل  االعتامد  بدون  عشوائية  بطريقة  املعارصة  

ضوابط تنظيمية ومعامرية واضحة.
 تساهم تكنولوجيا البناء املعارصة بتشتت الطابع . 2

الثقافات  املعامري ملدينة كربالء بسبب أختالف 
وتطلعات املهندسني.
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الملخ�ض

كمفهوم، ُتعدَّ املدينة املرنة جديدة نسبيًا يف اجلدل احلرضي عىل الرغم من أمهيتها الكبرية ملا تواجهه 
املدن من حتديات كبرية. جيب أن تكون املدن قادرة عىل الصمود يف وجه التغريات والتحوالت، سواء 
الناحية  املرنة وفهمها من  املدينة  النقاش حول  البحث يف  البيئية. يساهم هذا  أو  العمرانية أواملجتمعية 

النظرية والعملية.

عدة  إشتقاق  إىل  الثانوية  وحماورها  املرنة  املدينة  مفاهيم  إىل  دراستهم  طريق  عن  الباحثون  توصل 
مؤرشات رئيسة، ومن ثم تقسيم تلك املؤرشات حتت ثالثة حماور مهمة، وهم: )البنية العمرانية والبيئة، 
حماور  أربعة  إىل  العمرانية  البنية  مؤرش  وينقسم  اإلجتامعي(،  الانب  واإلسرتاتيجية،  والسلطة  اإلدارة 
البيني والعامل اإلقليمي(، يف  النظام احلرضي والرتابط  ثانوية: )التنوع الوظيفي ومدى صعوبة تغيري 
حني ان مؤرش اإلدارة والسلطة واإلسرتاتيجية ينقسم عىل: )اإلستجابة للحاالت الطارئة والقيادة املدنية( 
ومن ثم ينقسم مؤرش الانب اإلجتامعي عىل ثالثة حماور: )رأس املال االجتامعي، وتداخل امللكية العامة 
طريقها  عن  يتم  التي  األدوات  الثانوية  ومؤرشاهتا  املحاور  تلك  ُتعّد  إذ  املهاجرين(.  ونسبة  واخلاصة، 
تطبيق املدينة املرنة، والتي تعمل معًا بصورة متفاعلة و متكاملة للوصول إىل مدينة مرنة كفوءة، و تطبيقها 

عىل أرض الواقع.

الكلامت املفتاحية: املدينة املرنة، املرونة، املرونة احلرضية، املجتمع املرن، االستجابة.
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Abstract

As a concept, the flexible city is relatively new to the urban debate despite its great importance 

due to the significant challenges that cities face. Cities must be able to withstand changes and 

transformations, whether they were urban, societal or environmental. This research contributes 

to the discussion and understanding of the flexible city in theory and in practice.

Through their study of the concepts of the flexible city and its secondary axes, the researchers 

reached to derive several main indicators, and then divide those indicators under three 

important axes: (Urban structure and environment, management, authority, and strategy, the 

social aspect). The urban structure indicator is divided into four secondary axes. : (functional 

diversity, the difficulty of changing the urban system, the interconnection and, and the regional 

factor), while the indicator of management, authority, and strategy is divided into: (response 

to emergency situations and civil leadership). The social aspect indicator is divided into three 

axes: (social capital, the public and private sector ownership overlap, and the proportion of 

immigrants). These axes and their secondary indicators are the tools through which the flexible 

city is implemented, which work together in an interactive and integrated manner to reach a 

flexible and efficient city, and apply it on the ground.

Keywords: flexible city, flexibility, urban flexibility, flexible society, responsiveness.
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Introduction المقدمة

إن البحث يف موضوع املدينة املرنة يفتح للباحثني 
خمتلفة  بجوانب  تتعلق  التي  ــواب  األب من  جمموعة 
املرجعيات  وتعدد  البحث  سعة  تعكس  للموضوع 
وكل  للمفهوم،  العام  اإلطار  تناولت  التي  واآلراء 
مشاكل  بمجموعة  يتعلق  اجلوانب  هذه  من  جانب 
ختطيطية حاول الباحثون التوصل إىل احللول املناسبة 
هلا. ومما يزيد من أمهية هذا املفهوم يف وقتنا احلارض 
هو تركز السكان يف املدن، إذ أشارت اإلحصائيات 
السكانية إىل أن أكثر من نصف سكان العامل يقطنون 
اليوم يف املدن، مما جيعل املدن التي ال تتميز بخصائص 
البرشية  اخلسائر  من  عال  ملستوى  عرضة  املرونة 
هنا  ومــن  الــكــوارث،  ــدوث  ح عند  واألقتصادية 
من  مجلة  لتحديد  الرضورية  املعرفة  إمتالك  يتوجب 
املؤرشات التي يمكن من خالهلا حتديد مدى مرونة 
املدينة أو املنطقة احلرضية، كام ينبغي أن تدمج خمتلف 
إن  احلرضي.  التخطيط  علمية  ضمن  املرونة  قضايا 
عواقب املخاطر املتعلقة بتغري املناخ واألزمات املالية 
واهلجامت اإلرهابية، وما إىل ذلك تزداد صعوبة منعها 
بالكامل، إن قدرة النظم احلرضية عىل إمتصاص هذه 
حاالت  يف  الــذايت  التنظيم  حتى  أو  االضطرابات، 
توازن جديدة ومستقرة وأكثر تكيفًا، تصبح أمرًا بالغ 

األمهية.

Research problem م�شكلة البحث

يف  الفاعلة  ــؤرشات  امل حتديد  يف  املعريف  النقص 
احلــرضي  التخطيط  يف  املــرنــة  املدينة  حتقيق  جمــال 
كمشكلة رئيسة، وخلل يف قدرة مركز مدينة كربالء 
القديم عىل اإلستجابة ومواجهة الكوارث واحلاالت 

الطارئة بوصفها مشكلة خاصة.
Research aim هدف البحث

عىل  املرنة  املدينة  يف  الفاعلة  ــؤرشات  امل حتديد 
رئيس،  كهدف  عملها  وكيفية  احلرضي  التخطيط 
وهي  الــدراســة،  منطقة  يف  ــؤرشات  امل هذه  وحتقيق 
مركز مدينة كربالء القديم عرب إعتامد تلك املؤرشات 

كهدف خاص.
Research hypothesis فر�شية البحث

معا  املرنة  املدينة  من  املشتقة  ــؤرشات  امل تعمل 
احلرضي  التخطيط  مبادئ  مع  متداخلة  وبصورة 
احلرضية  املرونة  حتقيق  يف  فاعلة  ــؤرشات  م كوهنا 
اإلستجابة  ــدم  ع وأن  رئيسة،  فرضية  بوصفها 
والتكيف والتعايف الرسيع ملركز مدينة كربالء القديم 
املرنة  املدينة  مؤرشات  معظم  يف  القصور  عن  ناتج 

كفرضية خاصة.
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المبحث الول:

الجانب النظري
 مفهوم المدينة المرنة

هو  املدن  عىل  املرونة  فكرة  لتطبيق  األمثلة  أحد 
تعايف  كيفية  دراسة  من  نشأ  إذ  املرنة،  املدينة  مفهوم 

.)Vale & Campanella, 2005( املدن من الكوارث

قبل  من  مرة  ألول  املرنة  املدن  مفهوم  وأدخال 
)Godschalk(، وهــــــــو خمطط حـــــــــرضي امريكي 

.)Godschalk, 2003(

املبكرة  لــلــدراســات  الرئيس  الرتكيز  ــان  ك إذ 
للتخفيف  التحتية  والبنية  املادية  التحسينات  عىل 
اخلــارجــيــة  ــغــريات  ــت ال ــار  آثـ ــن  م  )mitigation(
احلــرضي  النظام  يف  حتــدث  التي  واإلضــطــرابــات 
 )Lu, 2004,واإلستجابة بشكل فاعل وإجيايب للمخاطر

.P. 32(

غالبًا ما يشري مصطلح املدن املرنة إىل القدرة عىل 
 .)Chelleri, 2012(احلفاظ عىل الوظائف واهلياكل

املدينة املرنة باعتبارها قادرة عىل حتمل الصدمات 
الشديدة دون فوىض فورية أو رضر دائم، يف حني أهنا 
تنكرس.  لن  فإهنا  للمخاطر  تعرضها  عند  تلتوي  قد 
مرتابطة،  اجتامعية  جمتمعات  من  املرنة  املدن  تتكون 
الكوارث  مع  التكيف  طريق  عن  أقوى  وستصبح 

.)Beatley & Newman, 2013(والتعلم منها

إلدارهتا  العامة  بالقدرات  املرنة  املدينة  ُتعّرف 

واإلجــتــامعــيــة  ــة  ــتــصــادي واألق ــة  ــادي امل وأنظمتها 
واإلستعداد  للتعلم  للمخاطر  املعرضة  والكيانات 
واملقاومة  اليقني  عدم  حلــاالت  والتخطيط  مسبًقا 
الوقت  يف  اخلطر  آثــار  من  والتعايف  واإلستيعاب 
طريق  عن  ذلــك  يف  بام  فعالة،  وبطريقة  املناسب 
وترميمها  األساسية  والوظائف  اهلياكل  عىل  احلفاظ 

.)Jabareen, 2013(

�شفات المدينة المرنة

أهم  حــددوا  وباحثون  مؤسسات  عــدة  هناك 
 Fran فان  املرنة،  املدينة  متيز  التي  املتكررة  الصفات 
norris، وهي أخصائية علم نفس جمتمعي، وصفت 

املدينة املرنة بأهنا قوية ولدهيا موارد زائدة عن احلاجة، 
ورسيعة وذلك لتخفيف اإلحتامل الضار خلطر معني 

.)Norris, Stevens, Wyche, & L, 2008(

متعدد  مركز  وهو   ،)MCEER( يقرتح  حني  يف 
واملخاطر،  الزالزل  هندسة  ألبحاث  التخصصات 
والوفرة  والتكرار  باملتانة  املرنة  املدينة  تتمتع  أن 

.)Renschler et al., 2010(والرسعة

التابعة  املدينة  ــوة  ق تشخيص  أداة  تستخدم 
لوصف  صــفــات  مخــس  ــدويل  الـ البنك  ملجموعة 
ــة ومــنــســقــة وشــامــلــة  ــوي ــي ق ــة، وهـ ــرنـ ــدن املـ ــ امل
.)Patel & Nosal, 2016( وانعكاسية  ومــتــكــررة 

متخصصة  مؤسسة  وهي   ،)Rockfeller( وتقوم 
مدينة   100 مــرشوع  عن  واملسؤولة  املرنة  باملدينة 
املدينة  لوصف  صفات  سبع  بوضع  بدورها  مرنة، 
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والرد  الصمود  هلا  تتيح  احلرضية،  البيئات  يف  املرنة 
والتكيف بشكل أرسع مع الصدمات والضغوط، كام 

 :)Rockefeller Foundation, 2013(ييل

إلختاذ . 1 السابقة  اخلربة  إستخدام  اإلنعكاسية: 

القرارات املستقبلية.

متعددة البدائل: طرق بديلة إلستخدام املوارد.. 2

قوية وسليمة: أنظمة جيدة التصميم وبنية متينة.. 3

الوفرة: الطاقة االحتياطية التي انشئت عن قصد . 4

الستيعاب التغري.

تبني . 5 عىل  والقدرة  اإلستعداد  مرونة: 

إسرتاتيجيات بديلة إستجابة للظروف املتغرية.

الواسعة . 6 للمشاورات  األولوية  إعطاء  شاملة: 

خللق شعور بامللكية املشرتكة يف صنع القرار.

املتميزة . 7 املنظامت واملؤسسات  اإلندماج: تشجع 

لإلشرتاك يف حتسني وضع املدينة.

مبادئ المدينة المرنة

ما يأتي مجموعة شاملة من المبادئ لخلق مدينة مرنة:

وجمتمعاهتا . 1 املدن  أن  تعني   :)Robust( املتانة 

أمام  الصمود  عىل  القدرة  بناء  إىل  ستحتاج 

 Adger,( الصدمات والضغوط األكثر تواترًا وقوة

.)2000

الكفاءة: قدرة النظام عىل التعايف من االضطراب . 2

 Taşan-Kok, Stead, & Lu,( استجابته  ومدى 

 .)2013

األنظمة . 3 تنوع  زيادة  تعد   :)Diversity( التنوع 

املختلفة التي تتألف منها املدن أمرا مهام ألنه مع 

االزدهار  عىل  املتزايدة  القدرة  تأيت  التنوع  زيادة 

والضغوط  الصدمات  من  واالرتداد  والبقاء 

السلبي  التأثري  من  يقلل  النظم  تنوع  اخلارجية. 

نظام  أي  فشل  من  بأكملها  للمدينة  املحتمل 

معني. تعني زيادة تنوع األنظمة أننا سنرغب يف 

املختلفة  واملؤسسات  األعامل  أنواع  تنوع  زيادة 

 )Klein,وإلخ والصناعات  الغذاء  ومصادر 

 .Nicholls, & Thomalla, 2003(

بإستقاللية . 4 النظام  مكونات  تتمتع  إن  الوفرة: 

او  جزء  يف  الفشل  أو  التلف  يكون  إذ  كافية 

إلحداث  ضعيف  إحتامل  له  النظام  من  مكون 

يف  صلة  ذات  مماثلة  أخرى  مكونات  يف  فشل 

.)Ostrom, 2009(النظام

اإلتصالية )Connectivity(: الدرجة التي تتصل . 5

بعضها  مع  مبارش  بشكل  الشبكة  عقد  بيها 

شبكات  ترتبط  وظيفي،  منظور  ومن  البعض. 

وثيقًا  إرتباطًا  األرض  إستعامالت  وأنامط  النقل 

وقتًا  الكثافة  توفر  فعالة.  التحتية  البنية  تكون  إذ 

مجيع  يف  واملواد  املعلومات  لنقل  أقل  وتكاليف 

  )Fleischhauer, 2008,أنحاء النظام بطريقة كفوءة

p. 8888(

تعزيز . 6  :)Capital building( املال  رأس  بناء 

قدرة اإلنسان عىل التنبؤ بشكل سليم للتخطيط 
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.)Davoudi, Brooks, & Mehmood, 2013(املستقبيل

املرونة )Flexibility(: زيادة القدرة عىل التكيف . 7

املختلفة  لألنظمة  النسبية  التنافسية  بالقدرة 

والبنية  املدن  أنظمة  أن  املدينة.  تضم  التي 

الظروف  مع  برسعة  للتكيف  املصممة  التحتية 

عىل  املدينة  قدرة  من  ستزيد  املتغرية  واملتطلبات 

 .)Dodman, 2009( مواجهة التغريات

نظام . 8 انشاء  عىل  القدرة   :)Innovation(التجديد

عىل  والرتكيز  أسايس،  بشكل  وخمتلف  جديد 

 )Walker املطورة حمليًا  التعلم والتجربة واملعايري 

 .& Salt, 2012(

قدرة . 9 تزداد  والتكامل:  البيئية  اإلستجابة 
إستجابة  مدى  طريق  عن  الصمود  عىل  املدينة 
وتكامل أنظمتها ووظائفها مع أنظمتها الطبيعية 
وخدماهتا ومواردها. لن تقلل اإلستجابة البيئية 
والتكامل من تكلفة إنشاء البنية األساسية التقنية 
وصيانتها، بل ستقلل من األحتامل النسبي للبنية 
التحتية التي تعاين من آثار سلبية كبرية من جراء 
املرتبطة  والضغوط  املتزايدة  البيئية  الصدمات 

.)Norris et al., 2008(بتغري املناخ

المبحث الثاني:

الجانب العملي
التمهيد

املرنة،  للمدينة  الــالزمــة  املـــؤرشات  حتديد  تم 
وحتت ثالثة حماور، وهي: البنية العمرانية، واإلدارة، 
إذ  االجتامعي،  واجلانب  واإلسرتاتيجية،  والسلطة 
يسعى الباحثون إىل دراسة تطبيق تلك املؤرشات يف 
منطقة الدراسة، عن طريق مجع املعلومات والبيانات 
الالزمة، واملسح امليداين لواقع احلال وتقييم اجلوانب 
احلرضية يف مركز مدينة كربالء القديم للوصول إىل 
تقييم مدى تطبيق تلك املؤرشات، فضاًل عن الرتكيز 
دون  حتــول  التي  واملشكالت  الضعف  نقاط  عىل 

حتقيقه او تطبيقه.
حدود منطقة الدرا�شة

من  األولية  وحــدودهــا  القديم،  كربالء  مركز 
الشارع  اجلنوب  ومــن  التامر،  ميثم  شــارع  الــرشق 
الربيد(،  )شارع  جنوبًا  اجلمهورية  لشارع  املــوازي 
ومن الغرب هنر اهلنيدية وجزء من هنر احلسينية، ومن 
الشامل هنر احلسينية، وتتكون ثامن حمالت وهي )حملة 
السالملة،  باب   الطاق- حملة  باب  بغداد- حملة  باب 
اخلان  باب  وحملة  النجف،  باب  وحملة  املخيم  وحملة 
حملة  من  وجزء  الرشقية،  العباسية  حملة  من  وجزء 
بنسيجها  املحالت  هذه  تتميز  الغربية(،  العباسية 
املرقدين  وجود  نتيجة  نشأ  والذي  القديم  احلرضي 
العباس  وأخيه    احلسني  اإلمــام  مرقد  الرشيفني 
رقم  اخلريطة  يف  موضح  كام  احلرمني(.  بني  )منطقة 

.)1(
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خريطة رقم )1( تو�شح موقع وحدود منطقة الدرا�شة.

 GIS 10.7.1المصدر: الباحثون باالعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربالء 2020 وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية

المراحل التعاقبية لت�شكيل المدينة 

)61هـ  والتكون  النشوء  مرحلة  األوىل:  املرحلة 
أنَّ  عرفنا  أعاله  يف  909م(:  368هـــ/  680م/   -
العهد  وجود )كربالء( كمستقرة برشية قد يعود إىل 
إىل  يعود  احلايل  املوقع  نشوء  تاريخ  أن  إاّل  البابيل، 
يف  وصحبه  بيته  وأهل    احلسني  استشهاد  تاريخ 
يوم عاشوراء، سنة )61هـ-680م( يف واقعة الطف 
أن  إىل  املصادر  املباركة. وتشري  البقعة  ودفنه يف هذه 
 أول من أقام العمران عىل رضيح اإلمام احلسني
هو املختار الثقفي سنة )65هـ( بعد نجاح ثورته، إذ 
الرشيف  املرقد  عىل  للداللة  اآلجر  من  قبة  ببناء  قام 

إننا  إاّل  كاجلامع.  املرقد  وجعل  بسور  وأحاطها 
إىل  السبب  ويعود  ذلــك،  بعد  عمران  أي  نجد  ال 
هذه  يزور  أو  يسكن  من  ضد  )األموية(  السياسات 
وإخفاء  هلدمه  حماوالت  عدة  القرب  وشهد  املنطقة، 
معامله طوال عهد حكم )بني أمية(، غري أن وصول 
القرب  بناء  يف  ساعد  احلكم  كــريس  إىل  العباسيني 
ودعمت  ببنائه  املهدي(  )أم  اهتمت  فقد  الرشيف، 
)احلائر(  بتوسيع  )املأمون(  وقام  فيه،  السدنة  بعض 
 .)1971 )الكليدار،  الرشيد(  )أبــوه  هدمه  آن  بعد 
تلك  شهدت  اخلالفة  إىل  املتوكل  وصول  مع  ولكن 
البقعة أشد معاناة فقد قام هبدم القرب، ومنع الزائرين، 
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عاد  ثم  )332هـ(،  عام  يف  وبذرها  األرض  وحرث 
حرثها مرة أخرى عام )336-337هـ(، وإستمرت 
هذه احلالة إىل )347هـ(. إاّل أن منع املتوكل مل يمنع 
الناس من أداء  زيارة القرب الرشيف وتعلق الناس به 
وتقديسهم إياه، وبعد ذلك شهد القرب الرشيف حالة 
من البناء والعمران وذلك بعد أن توىل )املنترص باهلل 
إىل  أدى  الذي  األمر  اخلالفة  شؤون  )347هـ(  سنة 
إذ   .)1972 )الدليل،  حوله  واألسواق  البيوت  قيام 
خالل  إاّل  العمران  تعرف  مل  املدينة  إن  القول  يمكن 
والدور  األسواق  شيدت  إذ  اهلجري  الثالث  القرن 
التي  املدينة  نشوء  بداية  املرحلة  هذه  وُتعدَّ  املرتاصة 

شيدت لألسباب الدينية. 

العمراين  املدينة وتيز شكلها  الثانية: نمو  املرحلة 
تعد  1869م(:  ـــ/  -1285هـ م   910 )369هــــ/ 
فبعد  )كربالء(  تاريخ  يف  مهمة  مرحلة  املرحلة  هذه 
مرقد  حناياها  يف  ضمت  برشية  مستقرة  تكونت  أن 
أزدهارًا  املرحلة  هذه  شهدت   .) )احلسني  اإلمام 
األقتصادية،  )العمرانية،  كافة  الصعد  عىل  وتطورًا 
األجتامعية( خاصة بعد زيارة )عضد الدولة البوهيي 
لـ كربالء( سنة 369هـ الذي أمر بتعمري الدور وبناء 
فوق  اآلجر  من  قبة  ببناء  وقام  واألســواق،  األروقة 
عام  ويف  ـــ،  371ه سنة   العباس ــام  اإلم رضيح 
من  املدينة  حلامية  )للحائر(  سور  أول  شيد  372هـ 
هذا  مساحة  قدرت  وقد  والنهب  السلب  عمليات 
السور بـ 2400قدم مربع )الكليدار(.  إاّل إن املدينة 
شهدت عام )407هـ( حريقًا أدى إىل خراب واسع 

وراء  كان  العبايس(  باهلل  )القادر  أن  ويعتقد  فيها 
الرامهرمزي  احلريق)كامل، 1990(. وقام )أبو حممد 
احلائر  سور  بتجديد  سهالن(  بن  الفضل  بن  احلسن 

سنة 412هـ – 414هـ )الطعمة، 1988(. 

وقد شهد القرن الثامن اهلجري حدثًا مهاًم له تأثريه 
)االيلخان  أمر  )702هـ(  عام  ففي  املدينة،  حياة  يف 
غازان( بشق هنر الفرات إىل كربالء وهو الذي عرف 
بـ)هنر احلسينية( )مرشوع تطوير منطقة ما بني احلرمني، 
1977(. إن هذا النهر قد دعم األساس األقتصادي 
للمدينة إذ نشطت الزراعة، وحتسنت احلالة املعيشية 
لسكان املدينة، فيصفها )أبن بطوطة(  الذي زارها عام 
)727هـ/1327م( فيقول: )هي مدينة صغرية حتفها 
املقدسة  والروضة  الفرات  ويسقيها  النخيل  حدائق 
ومتتاز  للفقه  عظيمة  مدرسة  وعليها  داخلها  من 
 .)1971 والصادر()الدليل،  الــوارد  الطعام  بكثرة 
اجلالئري(  )أويس  السلطان  قام  ويف عام )767هـ( 
أبيهام،  عامرة  ولداه  وأكمل  )احلائر(،  عامرة  بتجديد 
بالذهب)خصباك،  زينهام  منارتني  أمحد  أبنه  بنى  إذ 
تنافس  جراء  إزدهــارًا  كربالء  شهدت  كام   .)1998

إذ  املقدسة  األماكن  لتطوير  والصفويني  العثامنيني 
إختذ كال الطرفني من تطوير األماكن املقدسة واجهة 
سياسية )الكليدار، 1971(. جراء هذا األهتامم بلغت 
بيوت )كربالء(، كام يقول الرحالة الربتغايل )بيد رو 
بأهنا  أسواقها  ووصف  بيت  آالف(  )أربعة  تكيرسا( 
 .)1966 التجارية)اخللييل،  والسلع  بالبضائع  مألى 
كربالء  وقوع  هو  العهد  هذا  يف  يذكر  ما  أهم  ولعل 
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)1032هـ- سنة  حتى  العربية  القبائل  سيطرة  حتت 
األمر  خمتلفة  بإجتاهات  املدينة  1623م(.وتوسعت 
الذي أدى إىل هدم السور ألغراض التوسع، كام يشري 
إىل ذاك الرحالة األملاين )كارستن نيبور( الذي زارها 
عام )1178هـ/1795م( فيصف بيوهتا بأهنا مل تكن 
املشوي، وكانت  مبنية.باللبن غري  البنيان ألهنا  متينة 
بالشمس  املجفف  اللبن  من  بأسوار  حماطة  املدينة 
مهدمة.  كانت  ــوار  األس هذه  أن  إال  ــواب،  أب هلا  و 
ختريب  ــادة  زي إىل  املدينة  ــوار  أس ضعف  أدى  لقد 
للغزاة بدخوهلا، وتعد غزوة  املدينة ذلك ألنه سمح 
الوهابيني عام )1216هـ( من أشد اهلجامت وحشية 
بناء األسوار من  عىل املدينة، ولكن رسعان ما أعيد 
عيل  )السيد  الفاضل  العامل  قبل  من  وذلك  جديد، 
هلا  وجعل  /1802م(  1217هـــ  سنة  الطباطبائي( 
كان  لقد  خاص.  باسم  باب  كل  عرفت  أبواب  ستة 
ونموها  املدينة  تطور  يف  واضحة  أمهية  السور  هلذا 
األشــرت(  )جــون  املسرت  وصفها  وقــد  االقتصادي، 
يف  زارها  الذي  الربيطانية،  اجلغرافية  اجلمعية  عضو 
أزقة ضيقة،  بأهنا مدينة ذات  )1280هـ /1864م( 
وهي ذات حركة يسرية ونشاط ملموس عىل الرغم 
من  فيها  متيرس  شرب  كل  وكــان  إتساعها،  عدم  من 
األرض مشغوالً بالبيوت املرتاصة، أو التي كانت يف 
مرحلة التشييد. وأن عدد السكان قد وصل إىل مخسة 

آالف نسمة )املرشوع، 1977(.

إن هذه املرحلة متثل مرحلة تطور املدينة وإستقرار 
املرحلة كانت حتمل سامت  شكلها، واملدينة يف هذه 

ال  التارخيية  املرحلة  وهذه  األصيلة،  العربية  املدينة 
تقبل اجلدل، بل أهنا جاءت )متواصلة( غري منقطعة؛ 
ألهنا ناجتة من تراكم أحداث، وفكر وحضارة أدت 
إىل أكتامل الشكل املتوازن يف إستعامالت األرض فقد 
كانت مدينة )معامالت وعبادات( عىل الرغم من أن 
الديني  اجلانب  هو  املدينة  نشوء  يف  األصيل  السبب 

الروحاين. )الطعمة، 1988، ص 51(.

خريطة رقم )2(: المرحلة الثانية من 
مراحل التطور العمراني لمدينة كربالء

العالقات  تالحظ   )2001 )مالك،  عن  المصدر: 
الفيزياوي  بالمقياس  المراقد  هيمنة   - األساسية 

وباألثر النفسي واالجتماعي والديني.
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ــة  ــي ــال ــق ــت ــة اإلن ــنـ ــديـ ــة الـــثـــالـــثـــة: املـ ــلـ املـــرحـ
)1286هـ/1870م-1363هـ/1914م(: شهدت 
تعيني  مع  وتبدأ  التغريات،  من  مجلة  املرحلة  هذه 
األعــوام  خالل  العراق  عىل  واليًا  باشا(  )مدحت 
)1869-1872م(، الذي زار كربالء )1870م( أثر 
شكوى تقدم هبا أهل املدينة، وقد طبق نظام الوالية 
اجلديدة، وهو نظام إداري أصبحت كربالء بموجبه 
)سنجقًا( )لواء( تابعًا لوالية بغداد دون أن تتبعها أية 

أقضية أو نواح )الطعمة، 1988(. 

وقد بنيت يف سنة )1870م( حملة العباسية الرشقية 
والعباسية الغربية، وهدمت أسوار املدينة القديمة إىل 
)1871م(  عام  يف  )احلكومة(  ورشعت  كبري،  حد 
املدينة)مالك،  سوق  وبتوسيع  الدولة  دوائــر  ببناء 
2001(. لقد جاءت هذه املحالت اجلديدة بتخطيط 

مل تكن املدينة تعرفه وهو التخطيط الشبكي املتعامد 
)Grid( وهذا ناتج عن التأثر باملدن الغربية التي كان 

باشا(  )مدحت  تأثر هبا  والتي  الشكل  ختطيطها هبذا 
النسيج  من  نمطني  من  تتشكل  أصبحت  وبذلك 
العمراين األول هو املدينة األصلية احلاوية للمرقدين 
)املجاورة  اجلديدة  املحالت  هو  والثاين  الرشيفني، 
للسور( ذات الشوارع املستقيمة وقد إزدهرت املدينة 
اإلزدهار  معامل  أبرز  ومن  واجلديد(  القديم  )بشقيها 
التي  الفوي(  دي  )مدام  فتصفها  املدارس  كثرة  هو 
عن  عبارة  بأهنا  ـــ(  ــ )1881م-1298ه عام  زارهتــا 
الطالب من كل حدب  يقصدها  كبرية  دينية  جامعة 

وصوب…( )الطعمة، 1988(.

وقد جاء يف تقرير رسي للقوات اإلنكليزية إن عدد 
البيوت يف مدينة )كربالء( عام )1329هـ-1911م( 
البناء)اخللييل،  حسن  بيت  آالف  مخسة  إىل  وصــل 
احلاجة  إلنتفاء  هدمت  قد  األســوار  أن  إاّل   )1966

إىل وجودها، أو إستعامل طابوقها لبناء املساكن، وقد 
نحو  نفسها  املدة  يف  كربالء  مدينة  نفوس  عدد  قدر 
)60 ألف نسمة()مالك، 2001(، وقد بقيت املدينة 
الرغم  عىل  )التقليدي(  شكلها  عىل  حمافظة  القديمة 

من أن هناك بعض اخلراب الذي أصاهبا. 

مخطط رقم )3(: المرحلة الثالثة من مراحل 
التطور العمراني لمدينة كربالء

المصدر: عن )مالك، 2001(
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)اإلنتقالية(  التغيري  ــة  بــداي الــرابــعــة  املــرحــلــة 
تعد  /1967م(:  1386هـ   – /1914م  )1364هـ 
التي حدثت يف  للتغريات  بداية  مرحلة  املرحلة  هذه 
مهم،  سيايس  تغيري  حصل  فقد  )القديمة(.  املدينة 
بدأ  ــذي  ال للعراق  الربيطاين  باالحتالل  ويتمثل 
بدخول اجليش اإلنكليزي للبرصة )1914م(، وجاء 
ألسباب  التقليدية  العراقية  املدينة  يف  الشوارع  شق 
عسكرية، ويف خمتلف املدن العراقية، ففي بغداد شق 
الذي   العباس شارع  كربالء  ويف  الرشيد،  شارع 
العباسية،  حملة  إىل  الرشيف  الصحن  باب  من  يمتد 
الشارع  هذا  ويعد  )1916م(،  عام  يف  ذلك  وكان 
)السعدي،  القديمة  املدينة  يف  )مستقيم(  شارع  أول 

 .)1985

وما  األوىل  العاملية  ــرب  احل مرحلة  وشــهــدت 
إجتامعية  متطلبات  فنشأت  تطورات،  من  أعقبها 
)البيت  فأصبح  كــثــرية،  عــوامــل  ــراء  جـ ــدة  جــدي
اجلديد،  املطلب  إشباع  عىل  قــادر  غري  التقليدي( 
لتلبية  جديد  شكل  إجيــاد  الـــرضوري  مــن  فكان 
التقليدي(.  )البيت  به  يأبه  مل  الــذي  املطلب  هــذا 

والبناؤون  املهندسون  مارسها  التي  احللول  إن 
جاءت  األوىل  العاملية  احلرب  إنتهاء  منذ  العراق  يف 
وقد  معينة،  جديدة  متطلبات  يف  التطور  لتشبع 
العراقية  احلكومة  تأسيس  بعد  )كربالء(  توسعت 
احلركة  وكانت  اجلنوب  بإجتاه  )1921م(  عام  يف 
والسيام  عــامــرة،  ــواق  ــ واألس نشطة  االقتصادية 
مستقيمة  شوارعه  كانت  الــذي  احلديث  اجلــزء  يف 

 )Lady Daror دارور  )ليدي  وصفتها  كام  وعريضة 
.)2001 1924م)مـــالـــك،  ــام  ع يف  ــا  زارهتـ الــتــي 

خريطة رقم )4( �شق ال�شوارع العري�شة في 
المدينة

المصدر: عن)رشا مالك، 2001(

وبعد ان تسلم العراق السلطة احلكومية بدأ التأثر 
الشوارع  شق  محــالت  بــدأت  إذ  بالغرب  واضحًا 
قصد،  بدون  أو  بقصد  القديم  العمراين  النسيج  يف 
)التطوير  ألسباب  العريضة  الشوارع  شقت  فقد 
الغرب  لتقليد  كمحاولة  جهة  من  والتحديث( 
كـ  ــارزة  ب واجلوامع  املراقد  وجعل  الغربية  واملــدن 
فقد  ثانية  جهة  من  أمنية  وألسباب   )monument(

شقت الشوارع ألغراض السيطرة األمنية، ولسهولة 
أخرتاق )السيارة للنسيج( العضوي الذي كان مأوى 
اإلمام  شارع  شق  1935م  عام  ففي  للثوار،  جيدًا 
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وشارع  بجنوهبا،  املدينة  شاميل  يربط  الذي   عيل
)عيل األكرب( الذي يربط صحني املرقدين ببعضهام، 
إنَّ هذه الشوارع تعد أهم تغيري شهدته البنية العمرانية 
تم  كام  أمنية،  ألسباب  وجــاءت  كربالء،  مدينة  يف 
العقادة  أسلوب  تشييدها  يف  احلديثة  املواد  إستعامل 

بإستخدام احلديد )السعدون، 1990(. 

بمرقد  املحيط  شــارع  أفتتح  1948م  عــام  ويف 
املرقد  عزل  حاول  أسلوب  وهو   احلسني اإلمام 
العضوي، وجاء شارع  النسيج  الرشيف عن حضن 
الغريب،  لألسلوب  تأكيدًا  1949م  القبلة(  )بــاب 
ويف  املحور.  هذا  من  للعيان  بــارزًا  املرقد  أصبح  إذ 
اإلمام  بمرقد  املحيط  الشارع  أفتتح  1955م  عام 
العباس )السعدون، 1991( وبدأت املدينة تتوسع 
املدينة هي  الغرب واجلنوب )ذلك ألن شامل  بإجتاه 
املدينة(.  يف  الزراعي  النشاط  ومتثل  خصبة  أرض 
ــدأت  وب األعـــامر  جملس  تأسس  أن  بعد  وخــاصــة 
يف  األجنبية  الرشكات  مع  تتعامل  العراقية  احلكومة 

مشاريع التطوير وتشييد املدن. 

فقد وضع أول خمطط أسايس ملدينة )كربالء( عام 
لتطوير  ذلك   )Dioxides( مؤسسة  قبل  من  1956م 
جزءًا  ان  اال  احلديثة  األجــزاء  وإقامة  املدينة  مركز 
تتوسع  املدينة  وبقيت  ينفذ  مل  املخطط  هذا  من  كبريًا 
بأسلوب التخطيط الشبكي ولكن عىل الرغم من كل 
العامة. ويمكن  ابنتيها  املدينة حمافظة عىل  بقيت  هذا 
تلخيص التغيري يف هذه املرحلة بنمو املحورية احلركية 
للمراقد  اهليمنة  عالقة  عــززت  التي  ــة  ــي واالدراك

بقيت  األساسية  العالقات  ولكن  فيزياويًا.  املقدسة 
وإبقاء  األساسية  البنية  يف  حتوالً  هذا  ويعد  موجودة 

للبنى العميقة.

املرحلة اخلامسة: املعارصة )1387هـ /1968م-
أهم  املرحلة  هذه  شهدت  /2003م(:  هـ   1424
اإلحداث التي أوصلت املدينة إىل ما هي عليه، فبعد 
باملراقد  وأحاطت  )املستقيمة(  الشوارع  شقت  أن 
املرحلة  هذه  شهدت  السابقة  املراحل  يف  املقدسة 
إزالة أجزاء كبرية من النسيج العضوي للمدينة، ففي 
الشوارع  من  املزيد  شقت  املايض  القرن  سبعينيات 
خاصة بعد أن نفذت فكرة )تطوير( املنطقة القديمة 
التخطيط  هيئة  قبل  من  الرشيفني(  احلرمني  بني  )ما 

العمراين، عام )1977م(. 

يسري  غري  جزء  إزالــة  يف  أسهم  املــرشوع  هذا  إن 
من النسيج العمراين التقليدي فقد عمد املرشوع إىل 
تأكيد أبراز املراقد املقدسة كشواخص معامرية بارزة 
وكانت  رئيس،  بمحور  بعضها  مع  مرتبطة  للعيان 
الزائرين  حركة  لتسهيل  هي  املرشوع  هلذا  األسباب 
الوافدين للمدينة، كسبب رئيس والتواصل العمراين 
مع ما يشهده العامل من تطور يف جمال العامرة غري أن 
املدينة يف هذه املرحلة كانت تعاين من نقص اخلدمات 
الفنادق،  تقص  الشوارع،  )ازدحام  للزائرين  املقدمة 
)املــرشوع،  املياه(  شحة  العامة  الصحية  واملــرافــق 

.)1977

تكتمل  ان  )دون  عليه  هو  ما  عىل  احلال  وإستمر 
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إذ  التطوير( حتى عام )1991م-1411هـ(،  عملية 
العمراين  النسيج  من  أكرب جزء  إزالة  املدينة  شهدت 
أن دمرت أجزاء منها، ويمكن  بعد  التقليدي، ذلك 
اعتبار ذلك قطعًا لبعض البنى العميقة يف املدينة مع 
التي  العسكرية  )العمليات  جراء  أخرى  بنى  بقاء 
التي  اإلنتفاضة  عىل  للسيطرة  السنة  تلك  يف  حدثت 
حصلت يف العام نفسه(. ويف عام 1992م بدأ تنفيذ 
هذه  بجعل  وذلــك  احلرمني  ملنطقة  التطوير  خمطط 
هذا  )250م×118م(،  بإبعاد  فارغة  ساحة  املنطقة 
فضاًل عن توسيع املحاور الرئيسة والشوارع املحيطة 

باملراقد املقدسة )مالك، 2001(. كام ظهرت يف هذه 
وتشكلت  للمدينة  جديدة  أساسية  تصاميم  املرحلة 
طابع  عن  غريبة  عمرانية(  )بنى  ذات  جديدة  أحياء 
معامرية  اجتاهات  نجد  ان  فيمكن  التقليدية،  املدينة 

خمتلفة مل تكن املدينة تعرفها يف املراحل السابقة.

جديد  تكوين  ظهور  هي  املرحلة  هذه  وخالصة 
للبنية األساسية للمدينة شمل حتوالت عديدة )انتفاء 

بنى وتأكيد أخرى(.

خريطة رقم )5( م�شروع التطوير في المرحلة الخام�شة المعد من قبل هيئة التخطيط العمراني 1977

المصدر: دائرة التخطيط العمراني )محافظة كربالء(.
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البنية العمرانية

التنوع الوظيفي: . 1

طرق متعددة لتلبية حاجة معينة فهناك وجود تنوع 
يف الوظيفة التجارية يف مركز مدينة كربالء موزعة كام 

موضح يف اخلريطة رقم )6( ومقسمة كاآليت:

كل  يف  سياحية  رشكة   73 الدينية:  السياحة   -
خالل  من  يدخلون  الذين  الزائرين  نسبة  كربالء 

رشكات سياحية هي )66%( من الزائرين الكليني.

القديمة ومعظم  املدينة  فندق يف  فنادق: 421   -
الفنادق ترتكز فيها.

- الصناعات: هنالك اسواق للسائحني والزائرين 
هي  القديمة  املدينة  داخل  املوجودة  الصناعات  وان 

املتوسطة  صناعات صغرية وذلك لكون الصناعات 
والكبرية حتتاج إىل مساحات اكرب.

 لذا تقع خارج املدينة القديمة، من هذه الصناعات 
 - القاشاين  النقش   - ــزف  واخل )النقش  الصغرية 
االجر   - االصفر  النحاس   - اجللود  دبغ   - الدبس 
الصناعات   - احللويات   - القاشاين  بالطالء  املطيل 
الفلكلورية - مكمالت الصالة - االكفان - الطباعة 

- نجارة اخلشب - صياغة الذهب والفضيات(.

�شورة رقم )1( احد ال�شواق ال�شعبية

http://www.panoramio.com/photo/43406458 :المصدر
تاريخ الدخول إلى الموقع 2020/8/11 الساعة 11:45
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خريطة رقم )6( تو�شح توزيع ال�شتعمال التجاري في مركزالمدينة القديم

GIS 10.7.1 المصدر: الباحثون باإلعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربالء 2020 وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية

مدى صعوبة تغيري النظام احلرضي: . 2

النظام  مرونة  مدى  لقياس  مهاًم  املؤرش  هذا  يعد 
املدينة،  يف  حيصل  ــذي  ال التغيري  لتبني  ــرضي  احل
وكذلك هشاشة النظام، ومدى قربه من العتبة يمكن 
هذه  يف  حيصل  الذي  التغري  خالل  من  ذلك  قياس 

العنارص:

اإلستعامل أ.  تغري  االرض:  إستعامالت  يف  التغري 
يؤثر عىل املدينة بشكل كبري، فقد انتقل العديد 
املركز  خارج  إىل  املدينة  مركز  يف  الساكنني  من 
وذلك لعدة اسباب منها تغري إستعامل األرض 
اخلصوصية  وفقدان  التجاري  إىل  السكني  من 
التغري  توضح   )7( رقم  اخلريطة  للساكنني. 

 2007 السنني  خالل  االرض  استعامالت  يف 
و2017 و2020 عىل التوايل. وكذلك اخلريطة 
رقم )8( توضح التقلص يف اإلستعامل السكني 
السنوات  التجاري خالل  والتوسع لإلستعامل 

املذكورة.
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خريطة رقم )7(
 اأ- تو�شح ا�شتعمالت الر�ض في �شنة 2007. 
ب- تو�شح ا�شتعمالت الر�ض في �شنة 2017.
 ج- تو�شح ا�شتعمالت الر�ض في �شنة 2020.

  GIS 10.7.1 المصدر: الباحثون باالعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربالء 2020 وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية
(Farhan, Abdelmonem, & Nasar, 2018) و

خريطة رقم )8(
اأ- تو�شح التغير في الإ�شتعمال ال�شكني من �شنة 2007 اإلى �شنة 2020.

 ب-تو�شح التغير في الإ�شتعمال التجاري من �شنة 2007 اإلى 2020.
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  GIS 10.7.1 المصدر: الباحثون باالعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربالء 2020 وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية
)Farhan et al., 2018( و

التغري يف انامط وسائل النقل: لقد تغريت وسيلة ب. 
عدة  كربالء  مركز  داخل  يف  املستخدمة  النقل 
وسيلة  هي  امليش  وسيلة  كانت  فقديام  مرات 
يف  موضح  كام  العربات  إىل  باإلضافة  التنقل 
الصورة رقم )2(، وعند دخول السيارة فشقت 
شوارع طولية عريضة لتستوعب السيارة وعند 
أساسية  كوسيلة  امليش  إرجاع  تم  املركز  تطوير 
يف مركز املدينة مع وجود بعض السيارات التي 
تستخدم للنقل العام كام يف الصورة رقم )3(، 
القديم  كربالء  مركز  فأن  التغيريات  تلك  ومع 
تبنى التغيري يف كل مرة وحاول النظام إستيعابه 
خصوصية  عىل  يؤثر  أن  دون  منه  احلد  وليس 

املدينة.

�شورة رقم )2( تو�شح نمط و�شيلة النقل 
قديما

 2020/8/12 الموقع  إلى  الدخول  تاريخ  المصدر: 
mk.iq/view.php?id=917&ids=1 12:1 الساعة
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�شورة رقم )3( تو�شح انماط و�شائل النقل حديثًا

 2020/10/19 الموقع  إلى  الدخول  تاريخ  المصدر: 
c-karbala.com/photos/1337    09:30 الساعة

عدم ج.  بسبب  املباين:  وهياكل  انامط  يف  التغري 
فقد  املباين  بواجهات  اخلاصة  القوانني  تطبيق 
عامرته  خصوصية  من  الكثري  كربالء  مركز 
املميزة بشكل غري خمطط وال يتامشى مع املباين 
الرتاثية ذات القيمة التأرخيية املوجودة. الصورة 
الوطنية  التأمني  رشكة  مبنى  توضح   )4( رقم 
املشيد عام 1975 للمعامري حممد مكية والذي 
تم  ولكن  القديمة،  التارخيية  املباين  من  يعد 
تغليف مقحمة عىل  بامدة  وتغليفه  معه  التعامل 

عامرة مركز كربالء القديم.

�شورة رقم )4( تبين التغيير الذي ح�شل في واجهة مبنى �شركة التاأمين العراقية.

المصدر: تاريخ الدخول إلى الموقع 2020/8/12 الساعة 10:16
https://www.facebook.com/hdrnaji/posts/3308632012498851 

الرتابط البيني: . 3

بينيا ويف املدينة  األنظمة لدهيا بنية شبكة مرتابطة 
يف  بينيًا  مرتابطة  شبكات  تكون  أن  يمكن  املرنة 
املسارات والعالقات حتقيق مفهوم الوصولية للنقل 

العام والفضاءات اخلرضاء واالماكن املميزة.

تقسم املدينة القديمة بمحالهتا عدد من الشوارع 
املدينة  الرئيسية والفرعية األخرى متفرعة من مركز 
املتمثل بالعتبتني احلسينية والعباسية، ومنطقة ما بني 
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احلرمني والتي تربط من اخلارج بسلسلة من الشوارع 
وشارع  املحيط،  بشارع  املتمثلة  واحلولية  املحيطة 
املدينة  حميط  مكونة  التامر  ميثم  وشارع  اجلمهورية، 

القديمة، وأهم هذه الشوارع الرئيسة هي:

•  الشوارع املتفرعة من جهة مرقد اإلمام احلسني
وشارع  الشهداء  وشارع  السدرة  )شارع  هي: 

القبلة(.

•  الشوارع املتفرعة من جهة مرقد اإلمام العباس
هي: )شارعي باب بغداد االول والثاين، شارع 

القبلة، شارع العلقمي(.

املدينة  • جوانب  تربط  أخرى  رئيسية  شوارع  هناك 
املختلفة امهها: شارع األمام عيل  الذي يربط 
منطقة مابني احلرمني بشارع اجلمهورية من جهة 
اجلنوب للمدينة وشارع أبن احلمزة الذي يربط 
ما بني تقاطع باب طويريج وشارع القبلة لإلمام 

العباس  من جهة اجلنوب أيضًا.

خريطة رقم )9( تو�شح ت�شنيف ال�شوارع وال�شوارع الرئي�شية في مركز كربالء القديم

 GIS 10.7.1المصدر: الباحثون باإلعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربالء 2020 وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية
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وفقاأ لموؤ�شر الإت�شالية )Connectivity Index )CI  فاأن:

خريطة رقم )10(

.CI تو�شح موؤ�شر الت�شالية 

 GIS 10.7.1المصدر: الباحثون باإلعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربالء 2020 وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية

مؤرش االتصالية CI= الروابط / التقاطعات

 1.4 = 582 / 406 = CI

 CI إعتمدت  التي  للمدن  احلالة  لدراسات  وفًقا 
مقبولة  شــارع  شبكة   1.8 إىل   1.4 من  املــؤرش  يمثل 
للتقسيامت الفرعية يف الضواحي واملناطق احلرضية، 
لذا فأن إتصالية شبكة الشوارع تعد جيدة ومقبولة يف 

مركز مدينة كربالء.

 )Connectivity( وكذلك حسب حتليل اإلتصالية
بإستخدام برنامج )Space Syntax( فأن هناك إتصالية 
واضحة ما بني مسارات احلركة واملرقدين الرشيفني 

لألسواق  الوصول  وسهولة  الوضوحية،  وكذلك 
التجارية. كام موضح يف اخلريطة رقم )11(.

تأثري العامل االقليمي. 4

حمافظات  اغلب  من  البرشية  احلشود  تتوافد 
اسالمية  دول  من  البلد  خارج  من  وكذلك  العراق، 
عديدة لزيارة هذه املدينة املقدسة يف الزيارات الدينية 
من  السنة  ايام  بمختلف  املدينة  هذه  تشهدها  التي 
كل عام، كذلك يف االيام العادية ويف هناية االسبوع 
تربط  التي  الطرق  عرب  احلشود  هذه  تتوافد  حيث 
الزيارات  تقترص  وال  العراقية  باملحافظات  املدينة 
عدد  يتوافد  بل  فقط  املدينة  خارج  من  الزائرين  عىل 
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الرشيفني.  املرقدين  لزيارة  املحافظة  كبري من سكان 
هذا  وأن   .)11( رقم  اخلريطة  شكل  يف  موضح  كام 
أكثر  كربالء  مدينة  من  جعل  اإلقليمي  الــرتابــط 
الزائرين  اعداد  مع  التكيف  استطاعت  كوهنا  مرونة 

واستيعاهبم.

خريطة رقم )11( 
من�شاأ الح�شود الب�شرية من خارج مدينة كربالء المقد�شة اإلى منطقة الدرا�شة

المصدر: ميمون موفق قاسم، التخطيط المكاني لحركة الحشود في مراكز المدن المقدسة/ كربالء المقدسة حالة 
دراسية، رسالة ماجستير غير منشورة، مركز التخطيط الحضري واالقليمي، جامعة بغداد، 2017.

الإدارة وال�شلطة والإ�شتراتيجية

اإلستجابة للحاالت الطارئة:. 1

اإلدارة الفعالة للطوارئ تعتمد عىل تكامل شامل 

خلطط الطوارئ عىل مجيع املستويات احلكومية وغري 
مركز  يف  ينطبق  ال  املؤرش  وهذا  املشاركة،  احلكومية 

مدينة كربالء التارخيي.
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شكل رقم )1(

 يوضح االستجابة الفورية للحاالت الطارئة.

المصدر: الباحثون باالعتماد على استمارة االستبيان.

القيادة املدنية:. 2

تـــوىل شــخــص حمـــدد أو جمــمــوعــة من  وتــعــنــي 
وتوفري  ومتويل  تنظيم  يف  املبادرة  زمام  األشخاص 
كربالء  يف  املدينة.  وسط  تنشيط  لبدء  املشجع  دور 
واحلسينية  العباسية  العتبات  وهي  مدنية  قيادة  هناك 
التي اخذت هذا الدور يف تطوير مركز املدينة كسلطة 
مسؤولة باملشاركة مع دائرة البلدية منذ حوايل )14( 
تطوير  ــرشوع  م مثل  عــدة  مشاريع  وهناك  عــامــًا، 

العتبتني واملنطقة املحيطة هبا.

الجانب الإجتماعي

رأس املال اإلجتامعي. 1

قدرة الناس عىل التنظيم الذايت واإلستجابة سوية 
للتغري الناتج عن االضطرابات وأحساسهم باإلنتامء 

من  جمموعة  إجتامعية،  مؤسسات  ووجود  للمدينة 
العالقات التي تربط افراد املجتمع يف مدة زمنية معينة، 
فتحدد البنية اإلجتامعية تبعًا لتلك العالقات أشكال  
التي   )Social Organization( اإلجتامعية  التنظيامت 
أغــراض  لتحقيق  املجتمع  ــراد  اف هلا  وفقًا  يتجمع 
إجتامعية مشرتكة من جهة، كام حتدد من جهة أخرى 
 )Social Relationship( اإلجتامعية  العالقات  نوعية 
ووظائفها التي تتمثل يف سلوك األفراد بعضهم إزاء 
مدينة  مركز  يف  اإلجتامعية.  مجاعتهم  وإزاء  بعض 
يف  معدومة  تكون  تكاد  املؤسسات  هــذه  كربالء 
املنطقة، ولكن التواصل اإلجتامعي واإلنتامء للمنطقة 
يعد مؤرشًا قويًا وموجود يف مركز املدينة، ومن خالل 

إستامرة اإلستبيان تبني ذلك.
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�شكل رقم )2( يو�شح التفاعل الجتماعي

المصدر: الباحثون باالعتماد على استمارة االستبيان.

تداخل امللكية العامة واخلاصة:. 2

حيسن من مرونة النظم اإلجتامعية وااليكولوجية 
تغيري  أي  إلجراء  سهولة  هنالك  ويصبح  املرتابطة، 

رقم )12(  املنطقة احلرضية، ومن خالل خريطة  يف 
التي توضح امللكية ملدينة كربالء فأن هنالك تداخاًل 

واضحًا فيام بني امللكيتني.

خريطة رقم )12( تو�شح الملكية في منطقة الدرا�شة

 GIS 10.7.1المصدر: الباحثون باإلعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربالء 2020 وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية
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نسبة املهجرين:. 3

يف  الساكنني  من  األقل  يكون )2%(عىل  ان  جيب 
مركز املدينة هم من املهاجرين، وذلك للتشجيع عىل 
 )Burayidi,واإلجتامعي الثقايف  والتنوع  األختالط 

.2013(

وهذا املؤرش ينطبق يف مركز مدينة كربالء، حيث 
املهاجرين من مدينة  الساكنني هم من  )5%( من  أن 

أخرى كام موضح يف املخطط رقم )3(.

�شكل رقم )3( يو�شح ن�شبة المهاجرين ال�شاكنين في مركز المدينة.

المصدر: الباحثون باالعتماد على استمارة االستبيان.

تقييم الموؤ�شرات في منطقة الدرا�شة
واقع الحالالمقاييس الفرعيةالمقاييس الرئيسية

البنية العمرانية والبيئة

ينطبقالتنوع الوظيفي

مدى صعوبة تغيير النظام الحضري
ال ينطبقالتغير في إستعماالت األرض
ال ينطبقالتغير في أنماط وسائل النقل

ال ينطبقالتغير في أنماط وهياكل المباني
ينطبق=1.4CI الترابط البيني

ينطبقالعامل االقليمي السلطة واإلدارة 
واإلستراتيجية

ال ينطبقاإلستجابة للحاالت الطارئة

ينطبقالقيادة المدنية

ب 
الـــــجـــــانـــــ

االجتماعي

ال ينطبقرأس المال اإلجتماعي

ينطبقتداخل الملكية العامة والخاصة

ينطبق 5%نسبة المهجرين
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الإ�شتنتاجات

عىل . 1 القدرة  لدهيا  التي  هي  املرنة  املدينة 
األقتصادية  املستقبلية  الصدمات  استيعاب 
والتكيف  واملؤسساتية  واإلجتامعية  والبيئية 
التنمية  املرنة  املدينة  تعزز  منها،  والتعايف  معها 
املستدامة والرفاهية، وبإستطاعة النظام احلرضي 

اإلستمرار بعمله وهويته ووظيفته األساسية.
والسلطة . 2 واإلدارة  والبيئة  العمرانية  البنية 

هي  اإلجتامعي،  واجلانب  واإلسرتاتيجية 
مؤرشات رئيسة حتوي مؤرشات فرعية ومقاييس 
من  احلرضية  املرونة  قياس  خالل  من  يمكن 
فكرة  حتقيق  يف  الفاعلة  املؤرشات  وهي  عدمها 

املدينة املرنة.
مدينة . 3 بمركز  املتمثلة  الدراسة  منطقة  تعاين 

تردي  بسبب  مرونتها  عدم  من  القديم  كربالء 
وعجزها  السابقة،  الفاعلة  املؤرشات  وضع 
للساكنني،  املالئم  التخطيط احلرضي  توفري  عن 
والبيئة  العمرانية  البنية  مؤرش  يف  العجز  ويتمثل 
متعددة  واملراكز  النظام  تغيري  صعوبة  مدى  يف 
والسلطة  اإلدارة  مؤرش  ويف  للفعاليات،  منمطة 
اإلستجابة  يف  ضعف  هنالك  واإلسرتاتيجية 
خاص  دليل  وجود  وعدم  الطارئة،  للحاالت 
يوضح إرشادات التخطيط احلرضي ملركز مدينة 
اإلجتامعي  اجلانب  مؤرش  ويف  القديم،  كربالء 

هنالك ضعف يف رأس املال اإلجتامعي.

التو�شيات

خمتلف . 1 يف  املرنة  املدينة  فكرة  دراسة  يف  التوسع 
املمكنة  والتسهيالت  العدم  وتوفري  املقاييس 
لتطوير الفكرة الرئيسية، واألفكار املشتقة منها، 
وإدخاهلا كإطار عام جلميع اخلطط واملشاريع عىل 
أختالف أحجامها، والرتويج اإلعالمي لدروها 

يف حتسني احلياة لألجيال املستقبلية.
العمرانية . 2 البنية  مؤرشات  فكرة  من  اإلنطالق 

واجلانب  واالسرتاتيجية  واإلدارة  والبيئة 
جوانب  لتشمل  وتطويرها  اإلجتامعي، 
اكثر  تقييم  إىل  للوصول  أخرى  ومؤرشات 
املحيل  املستوى  من  اكرب  ألجزاء  تفصيال 
واحلرضي أو أجزاء أصغر عىل مستوى األبنية، 
وتطويره  الدراسة،  هذه  يف  املتبع  املنهج  وإعتامد 
الضمنية،  ومقاييسها  املؤرشات  إلشتقاق 
لإلسهام يف حتسني اليات وضع اخلطط احلرضية 

وأسلوب تقييمها ومتابعتها.
العمل عىل إجياد شبكات إجتامعية لتعزيز رأس . 3

زيادة  يف  فعال  دور  من  له  ملا  اإلجتامعي  املال 
مواجهة  عىل  الساكنني  وقدرة  املدينة  مرونة 

احلاالت الطارئة معًا.
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المالحق
اإ�شتمارة الإ�شتبانة

العينة موجهة إىل الساكنني يف مركز مدينة كربالء 
املقدسة للوقوف عىل املشاكل التي يعانوها.

اإلستامرة  عىل  امليداين  املسح  يف  الباحثون  إعتمد 
االلكرتونية عن طريق )Google Docs Forms( وذلك 

بسبب احلجر الصحي جلائحة كوفيد-19.

حجم عينة إستامرة اإلستبانة وفقا  وتم أحتساب 
ملعادلة ريتشارد جيجر:

Sample size = 

Sample size = 351 / 1.03 = 341 

z = 1.96

P)1-P( = 0.25

e = 0.05

N = 11213

اأ�شئلة اإ�شتمارة الإ�شتبانة
تحية طيبة

ألغــراض  هي  هبا  تــزودنــا  التي  املعلومات  إن 
علمية فقط إلكامل البحث، لذا نرجو تعاونكم معنا 
لإلجابة الدقيقة عن األسئلة اآلتية.. مع فائق التقدير 

واألحرتام

السؤال
اإلجابة

ربماالنعم
هل هيمك ما حيصل من تغيري يف املنطقة من حيث التخطيط واملباين؟. 1
هل يتم أخذ رأي الساكنني عند إحداث تغيريات سواء يف اإلستعامالت أو يف . 2

واجهات املباين؟
هل توجد إستجابة فورية للحاالت الطارئة؟. 3
إذا توفرت إستامرة إلكرتونية جلمع بيانات شاملة من قبل السلطة املسؤولة . 4

ستشارك هبا؟
هل أنت ساكن أصيل يف املدينة؟. 5

هل تعرف مجيع السكان املحيطني بمنزلك أو قريبا منك؟. 6

هل يقدمون املساعدة إليك يف حالة أحتياجك إليها؟. 7

هل برايك أن التفاعل اإلجتامعي واإلتصال بني الساكنني رضوري ومهم؟. 8

هل يوجد جتانس فكري وثقايف للساكنني؟. 9

هل توجد منظامت أو شبكات إجتامعية؟. 10
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الملخ�ض

الدراسة  وشملت  كربالء،  حمافظة  يف  اخلرضاء  املساحات  واقع  عىل  للتعرف  الدراسة  هذه  جاءت 
املساحة الزراعية، فضاًل عن مساحة املراعي الطبيعية، إذ تم إعتامد نظم املعلومات اجلغرايف يف حساب 
املساحات املذكورة وبدأت الدراسة من سنة 1990 ثم سنة 1995، 2000، 2005، 2010، 2015، 

.2019

لوجود  نظرا  وأخــرى  سنة  بني  املذكورة  املساحات  يف  كبري  تباين  وجود  إىل  الدراسة  وتوصلت 
عوامل عدة مؤثرة فيها منها العوامل اجلغرافية )الطبيعية والبرشية(، اذ لعب املناخ بعنارصه املختلفة، 

إشعاع،حرارة، ورطوبة، غبار...إلخ، )بوصفه احد أكثر العوامل الطبيعية تأثريًا عىل املساحة الزراعية 
اخلرضاء،  املساحة  أضمحالل  أو  إتساع  يف  التأثري  يف  طويلة  سنوات  مدى  عىل  رئيسًا  دورًا  والرعوية( 
وخصوصًا كون منطقة الدراسة تقع ضمن املناخ احلار اجلاف وفق تصنيف كوبن املناخي.أما العوامل 
البرشية فكان هلا الدور األبرز يف التحكم بمساحة األرايض الزراعية ومساحة املراعي عىل حد سواء، 
السيام يف اآلونة األخرية  حيث مالءمة الظروف املناخية شجع عىل التوسع يف املساحات الزراعية يف 

املحافظة عىل وفق مساحة املراعي وباألخص يف سنة 2019م.

الكلامت املفتاحيه: الغطاء النبايت، املراعي، النباتات الرعوية، الكثافة النباتية.
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Abstract 

This study came to identify the reality of green spaces in Karbala governorate. The study 

included the agricultural area, as well as the area of natural pastures. Geographical information 

systems were used in calculating the mentioned areas. The study began at 1990, 1995, 2000, 

2005, 2010, 2015, and 2019.

The study found a large variation in the mentioned areas from year to another due to the 

presence of several factors affecting them, such as geographical (natural and human) factors, as 

the climate affected with its various elements, radiation, heat, humidity, dust...etc, (as one of the 

most natural factors affecting the agricultural and pastoral area,) a major role over many years 

in stimulating the expansion or decay of the green area, especially since the study area is located 

within the hot dry climate according to the Köppen climatic classification. As for human factors, 

they had the most prominent role in controlling the area of agricultural and pastoral lands alike, 

especially in recent years, as the appropriate climatic conditions encouraged the expansion of 

agricultural areas over the pastoral ones, especially in 2019. 

Key words: vegetation cover, pastures, grazing plants, vegetation density.
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المقدمة

ونظم  بعـد  عــن  اإلستشـعار  تقنيـات  تعـد 
التي  املهمة  الوسـائل  من  اجلغرافية  املعلومات 
هـذه  أمهيـة  إلـى  إضافـة  البيئـة،  إدارة  فـي  تسـتخدم 
بيـن  املهمة  العالقـات  وكشـف  مراقبة  يف  التقنيـات 
االبعاد الطبيعيـة واالبعـاد البشـرية فـي تغيـر أنمـاط 
ومعـدل  وإجتـاه  مواقـع  وحتديـد  األرضـي،  الغطـاء 
وطبيعـة هـذا التغيـر للوصول إىل منهج كشـف التغيـر 
الغطـاء  فـي   Detection Change Digital الرقمـي 
منطقــة  تتميــز  االرض  وإسـتعامالت  األرضـي 
طبيعيــة  وخصائــص  متوســط  بموقــع  الدراســة 
الغطــاء  أنمــاط  فــي  تنــوع  إلــى  أدت  وبشــرية 
موقــع  وأســهم  االرض،  واســتعامالت  االرضــي 
وزيـادة  العمرانـي  التوســع  فــي  الدراســة  منطقــة 
فـي النمـو السـكاين، وحجـم اخلدمـات، ممـا تطلـب 
وإسـتعامالت  األرضـي  الغطـاء  تقييـم  إلـى  االمـر 
تزودنـا  التـي  التقنيـات  أحـدث  بإسـتخدام  األرض 
ببيانـات حديثـة ودقيقـة يمكــن مــن خالهلــا حتليــل 
أنمــاط الغطــاء األرضــي فــي هــذه املنطقــة وتقـع 
منطقـة الدراسـة ضمـن املنـاخ اجلـاف وشـبه اجلـاف، 
التغيــرات  حتليــل  دراسـة  إسـتدعى  الـذي  األمـر 
فــي أنمــاط الغطــاء الرضــي، وخاصــة االراضــي 
مـن  تدهورهـا  مــدى  وتقييــم  والرعوية،  الزراعيــة 
خـلل حتليـل بيانـات املرئيـات الفضائيـة بخصائصهـا 
 1990 الفرتتيـن  خـالل  والزمانيـة  املكانيـة  الطيفيـة 
األنمـاط  فــي  التغيـرات  عــن  للكشـف   ،2019 و 

االرضيـة ليتســنى وضــع النتائـج بيـن أيـدي صنـاع 
هتـدد  التـي  البيئيـة  املشـكالت  مـن  للحـد  القـرار 

املنطقـة.
م�شكلة الدرا�شة:

السؤال  البحث من خالل  يمكن صياغة مشكلة 
االيت:

يف  النبايت  الغطاء  مساحة  يف  تباين  هنالك  هل 
حمافظة كربالء؟

فر�شية الدرا�شة:

نفرتض بان هنالك تباينًا يف مساحة الغطاء النبايت 
يف حمافظة كربالء، نظرًا ألختالف العوامل اجلغرافية 
املؤثرة عليها من عام 1990-  والبرشية(  )الطبيعية 

.2019
اأهمية الدرا�شة:

ترجع أمهية الدراسة إىل معاجلة بيانات اإلستشعار 
اآليل  احلاسب  طريق  عن  رقميًا  بعد  عن  وحتليلها 

والربامج املتخصصة إىل سببني)1(:

األول: حمدودية قدرة العني البرشية عىل مالحظة 
الفروقات يف املرئية الفضائية، فمثاًل عند تفسري مرئية 
 )Continuous-Tone واألسود  األبيض  النطاق:  أحادية 
يستطيع  ال  املرئية  حملل  عني  فأن   ،Black and White(

التفريق إال يف حدود )8( إىل)16( درجة من السلم 
سلم  عىل  مسجلة  املرئية  كانت  لو  بينام  الرمادي، 
للمفرس  يمكن  فأنه  ــة،  درج  )256( ذي  ــادي  رم
بالطريقة الرقمية أن يستخلص معلومات بشكٍل أدق 
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لعمليات  يمكن  املجردة.والتي  عينه  إستخدم  لو  مما 
املعاجلة الرقمية أن توضح أو تضخم للعني البرشية 

األختالفات الضئيلة ليسهل مالحظتها.

واملعلومات  املرئية  بيانات  كمية  ضخامة  الثاين: 
يف  معها  التعامل  عمليات  وتعقيد  منها  املستخلصة 

التخزين واإلستدعاء واملعاجلة والتحليل.

وعىل الرغم من حمدودية العني البرشية للتحسس 
أيضًا، يف  للحاسوب حمدودية  فأن  الطيفية،  باألنامط 
وعليه   ،)Spatial Patterns( املكانية  األنامط  تقويم 
تكمل  والرقمي  البرصي  التحليل  تقنيات  فــان 

أحدامها األخرى للوصول إىل أفضل النتائج)2(.

التعامل  يعني  الرقمية  املرئية  معاجلة  إن مصطلح 
باحلاسوب  باالستعانة  وذلك  وحتليلها  املرئيات  مع 
املرئية  معاجلة  فكرة  وأن  اخلاصة،  والربجميات  اآليل 
أصبحت  عندما  السبعينات  بداية  فعاًل  بدأ  الرقمية 
بعض  قام  إذ  التقنيات،  هذه  مثل  إىل  ماسة  احلاجة 
األطياف  املتعدد  املاسح  معطيات  بتحليل  الباحثني 
احلقيقية  البدايات  أن  إال  ومعاجلته،  جوًا  املحمول 
 )Land sat(للمعاجلة الرقمية بدأ فعليًا بعد تزويد قمر

بالصور الرقمية عام 1972م)3(.

ملرئيات   )Images Processing( الرقمية  املعاجلة 
األقامر األصطناعية )Satellite Images( التعامل معها 
وحتليلها من خالل أجهزة احلاسوب اآليل والربامج 
تتكون  إذ  الفضائية،  املرئيات  بتحليل  اخلــاصــة 
األعمدة   من   )Grid( شبكة  من  الفضائية  املرئيات 
Pathوالصفوف Column متقاطعة مع بعضها مكونة 

خاليا صغرية عىل شكل مربعات صغرية يطلق عليها 
عنرص الصورة )Pixel(.وحيتوي هذا العنرص عىل قيمة 
قيمة اإلشعاع  )Digital Number( )DN( متثل  رقمية 
الطيفي املنعكس أو املنبعث عن مساحة من األرض 
مشهدا  ًبــدوره  املتحسس)Sensor(مكونا  يسجلها 
اإلضاءة  قيم  متثل  رقمية  ًبمصفوفة  ممثال   ً فضائيا   ً
بني)0–255(  قيمتها  وتنحرص   ،)Brightness Value(

يف   )Gray Scale(الرمادية املستويات  من  مستوى 
نظام ثنائي ذي)bit 8(، إذ متثل القيمة)صفر( األسود 
الطاقة  من  قيمة  أعىل   )255( والرقم  الطاقة  قيم  اقل 
)األبيض(، لذا فأن مجيع املعامل األرضية تكون شدة 

إضاءهتا ما بني هذين اللونني)4(.

اول: المرئيات الف�شائية:
األقامر  صور  استخدام  خالل  من  الدراسة  متت 
الصناعية جدول )1(، والتي التقطت ملنطقة الدراسة 
يف شهري آذار ونيسان عام 1990 اىل 2019، بواسطة 
 ،5-Landsat و Landsat-8 القمر الصناعي األمريكي
خريطة )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7(، وقد تم حتليل هذه 
الصور باستخدام برنامج)ENVI  5.3( حيث تم حتليل 
طبقات الطيف الضوئي ملعرفة وحتديد مواقع الغطاء 
بأختيار  اإلنعكاس  دليل  بإستخدام  األخرض  النبايت 
 )NDVI(لــألخــرضار الطبيعي  التغري  مؤرش  معادلة 

.)5()Normalize Difference vegetation Index( 

الرابعة  القناة  ومتثل  احلمراء  قرب  األشعة   :NIR

القمر  يف  اخلامسة  والقناة   Landsat-5 القمر  يف 
Landsat-8.
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RED: الطول املوجي األمحر من اإلشعاع املرئي، ويمثل القناة الثالثة يف القمر  Landsat-5والقناة الرابعة يف 

Landsat-8. القمر

جدول )1( موا�شفات المرئيات الف�شائية

عدد الصورمسار الصورةتاريخ االلتقاطنوع القمر

Landsat-51990-3-28
37/169

38/169
2

Landsat-51990-3-26
37/169

38/169
2

Landsat-52000-3-23
37/169

38/169
2

Landsat-52005-3-21
37/169

38/169
2

Landsat-52010-3-19
37/169

38/169
2

Landsat-82015-4-2
37/169

38/169
2

Landsat-82019-4-4
37/169

38/169
2

USGS.Landsat )5(.Images )earth Explorer.USGS.gov(

تقع حمافظة كربالء بني صورتني للقمر الصناعي، لذا تم إلتقاط صورتني فضائيتني لكل تاريخ كام موضح يف 
اجلدول أعاله، لذلك تطلب إجراء عمليات معاجلة  للصورتني والتي تعرف باملوزاييك )Mosaic( أو الدمج، 

والتي سيتم رشحها يف طيات هذا الفصل.
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خريطة)1(

المرئية الخام للقمر landsat-5 للعام 1990 لمحافظة كربالء

 USGS. Landsat )5(. Images )earth Explorer.USGS.gov( :المصدر
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خريطة )2(

المرئية الخام للقمر landsat-5 للعام 1995  لمحافظة كربالء

 USGS. Landsat )5(. Images )earth Explorer.USGS.gov( :المصدر
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خريطة )3(

المرئية الخام للقمر landsat-5 لعام 2000 لمحافظة كربالء

USGS. Landsat )5(. Images )earth Explorer.USGS.gov( :المصدر
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خريطة )4(

المرئية الخام للقمر landsat-5 لعام 2005  لمحافظة كربالء

 USGS. Landsat )5(. Images )earth Explorer.USGS.gov(:المصدر



245

ا.د. ريا�ض محمد الم�سعودي؛ ا.د. ح�سين فا�سل ال�سبلي ؛ م.م. زينة جالب ال�سعيدي

خريطة )5(

المرئية الخام للقمر landsat-5 لعام 2010  لمحافظة كربالء

 USGS.Landsat )5(.Images )earth Explorer.USGS.gov( :المصدر
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خريطة )6(

المرئية الخام للقمر  Landsat-8 لعام 2015  لمحافظة كربالء

USGS.Landsat )8(.Images )earth Explorer.USGS.gov( :المصدر
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خريطة )7(

المرئية الخام للقمر Landsat-8  لعام 2019  لمحافظة كربالء

 USGS.Landsat )8(.Images )earth Explorer.USGS.gov(:المصدر
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ثانيا: المعالجة الرقمية للمرئيات الف�شائية:
Digital Image Processing

واســع  رقميًا  املــرئــيــات  معاجلة  مصطلح  إن 
التي  املعقدة  احلسابية  العمليات  من  العديد  ويشمل 
توظف عىل شكل برامج تستخدم من قبل العاملني 
ملعاجلة  الرئيسة  الفكرة  وتتلخص  املجال،  هذا  يف 
اآليل  احلاسب  إىل  املرئية  بإدخال  رقميًا  املرئيات 
عنرصًا  وعنرصًا   ،)Band by Band(نطاقا نطاقًا 
شكل  عىل  ختزينها  اكتامل  حتى   ،)Pixel by Pixel(

اإلحصائية  املعادالت  تطبيق  ثم   ،)Matrix(مصفوفة
لتمثيل أنواع املعاجلة املطلوبة عىل املرئية الفضائية من 
خالل برامج املعاجلة الرقمية)5(.إذ إن كل عنرص من 
عنارص املرئية يمثل بقيمة سطوع معينة حتاكي املعلم 
مقاسات  يف  وُتعرض  األرض  سطح  عىل  له  املقابل 
هذه  يف  تطلب  الــرمــادي.وقــد  السلم  من  خمتلفة 

الدراسة إجراء املعاجلات اآلتية: 

1 .Image Mosaic )عملية املوزائيك )جتميع املرئية

للحصول  أكثر  أو  مشهدين  ضــم  عــن  عــبــارة 
هذه  استخدام  اىل  احلاجة  وتربز  واحدة،  مرئية  عىل 
العملية عندما تكون املنطقة حتت الدراسة أو املعاجلة 
كبرية ويغطيها أكثر من مشهد فضائي.ونظرا ًلوقوع 
للقمر  اللقطات  تداخل  منطقة  يف  الدراسة  منطقة 
موزائيك  عمل  تم  ولذلك   ،)LandSat اإلصطناعي 
الدراسة  منطقة  تغطي  التي  للمشاهد    )mosaic(

كافة  الدراسة  مدة  وعىل   )band(طيفية حزمة  ولكل 
 )2019 ،2010  ،2000،2005 ،1995 ،1990(

الربجميات  عىل  عليها  للعمل    Image )img( بإمتداد 
املختلفة.

2 . correction عملية التصحيح

التصحيح  إجراء عملية  تم  املوزائيك  بعد عملية 
عملية   ثم  ومن   )Geometric Correction( اهلنديس 
التصحيح االشعاعي،(DN to Reflectance) وأخريًا 
الغازي  الغالف  تأثريات  إلزالة  اجلوي  التصحيح 

)Atmospheric Correction( وكام هو مبني:

:Geometric Correction 2-1 الت�شحيح الهند�شي

عىل  كليا  اعتامدا  املعاجلات  هذه  طبيعة  وتعتمد 
املستعمل يف احلصول عىل هذه  املستشعر  خصائص 
الصور  ربط  طريق  عن  املعاجلة  هذه  وتتم  الصور 
الفضائية بنقاط، إذ تتميز املرئية الفضائية عن اخلريطة 
سطح  حيتويه  ما  مجيع  تشمل  إهنا  يف  عامة  بصورة 
األرض من معامل، والتي تظهر يف املرئية بشكٍل مشابه 
ملا تراه العني، يف حني يتم متثيل هذه املعامل يف اخلريطة 
اخلريطة  إن  ومضلعات.إآل  ورموز  نقاط  شكل  عىل 
الشخص  يستطيع  ال  قــد  معلومات  عــىل  حتتوي 
يكون  إذ  الفضائية،  املرئية  من  إستخالصها  العادي 
املرئية عن طريق مفرس  إستنباط هذه املعلومات من 
لتحليل  خمتص مستعينًا ببعض األجهزة والربجميات 

تلك املرئيات.

حتتوي املرئية الرقمية اخلام عىل تشوهات هندسية 
عن  أو  اخلرائط  عن  بدياًل  نستخدمها  أن  يمكن  ال 
إنتاجها مبارشة، هذه التشوهات ناجتة من تغري إرتفاع 
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الساتل الصنعي، وتغري رسعته وحركة املرآة املتذبذبة 
تغري  وكذلك  ورسعتها  األطياف،  املتعدد  املاسح  يف 
املصور، ودوران األرض )تتحرك  املشهد  تضاريس 
األرض مسافة 13كم يف مدة 28 ثانية التي يتطلبها 
الندسات(،  الساتل  من  الواحد  املشهد  تسجيل 

ولذلك ال يتطابق املشهد اخلام مع مثيله يف الطبيعة.
وكذلك تغري يف ارتفاع املستشعر وتوجيهها ورسعتها 
وإنحناء األرض وإنكسار األشعة يف الغالف اجلوي 
وعن ارتفاعات األرض وحتدهبا )6( ينظر شكل )1(. 

�شكل )1(

الت�شحيح الهند�شي لل�شور الف�شائية

المصدر: علي إبراهيم العمران، مقدمة في االستشعار عن بعد ومعالجة الصور رقميًا، دار وجوه للنشر والتوزيع، 
المملكة العربية السعودية، الرياض، الطبعة األولى، 2012، ص25.

 )Raw Image( ــام  اخل الرقمية  املرئية  حتتوي 
نستخدمها  أن  يمكن  ال  هندسية  تشوهات  عىل 
مــبــارشة)7(. إنتاجها  عن  أو  اخلــرائــط،  عن  بدياًل 
املستشعر  ارتفاع  يف  تغري  عن  ناجتة  التشوهات  هذه 
وانكسار  األرض  وانحناء  ورسعتها  وتوجيهها 
األرض  ارتفاعات  وعن  اجلوي  الغالف  يف  األشعة 
وحتدهبا ودوراهنا.وتطبق التصحيحات اهلندسية من 

التعبري  جلعل  وذلك  التشوهات،  هذه  تعديل  اجل 
اهلنديس للمرئية املصححة بشكل اقرب إىل الواقع، 
هندسية  تشوهات  هي  التشوهات  هــذه  ومعظم 
ويمكن   )Systematic Distortions( مألوفة  منتظمة 
حلركة  دقيقة  نمذجة  عرب  االعتبار  بعني  أخذها 
القمر  بني  اهلندسية  العالقة  خالل  ومن  املستشعر 
اإلصطناعي )Satellite( واألرض.وتوجد تشوهات 
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 )Unsystematic Distortions( عشوائية  منتظمة  غري 
بإجراء  القيام  يتوجب  ثمَّ  ومن  للنمذجة،  قابلة  غري 
أريض  إحداثيات  ونظام  املرئية  بني  اهلنديس  التوافق 

معروف)8(.
 :DN to Reflectance 2-2 الت�شحيح ال�شعاعي

يعود التشوه الراديو مرتي )اإلشعاعي( إىل جهاز 
املعايرة  سوء  أو  التشويش،  نتيجة  نفسه  اإلستشعار 
بني الكواشف عند تسجيل بعض خطوط املسح أو 
نفسه  املشهد  بسبب  أو  املبعثرة،  املواد  وجود  بسبب 
املعطيات  عىل  جترى  التضاريس.لذلك  الختالف 
قبل توزيعها جمموعة من التصحيحات الراديومرتية 

األخرى، و تتم عمليات التصحيح كااليت:

DN to أ.  إشعاعية  قيم  إىل  الرقمية  القيم  حتويل 
:Radiance

لتحويل القيم الرقمية إىل إشعاعية يف القمر الصناعي 
 Landsat )8( الن  وذلـــك  فــقــط،   Landsat )5(

اآلتية:  املعادلة  إستخدمت  اخلطوة،  هذه  إىل  حيتاج 
Lλ=((LAMXλ-LMINλ)/(QCALM-

A X - Q C A L M I N ) ) * Q C A L Q -
CALMIN)+LMINλ.

Lλ: اإلشعاع الطيفي عند فتحة املتحسس مقاس 

.)WAT/ )m2* ster* µm( بوحدة

املرتبة  يف  مسجل  طيفي  إشعاع  أعىل   :LAMXλ

 )WAT/ )m2* ster* µm( الفضائية للمتحسس

املرتبة  يف  مسجل  طيفي  إشعاع  اقل   :LMINλ

  )WAT/ )m2* ster*)µm( للمتحسس  الفضائية 

.(LAMXλ-LMINλ) تستخرج قيمة

لوحدة  رقمية  معايرة  قيمة  أعىل   :QCALMAX

البكسل )pixel( وهي )255(.

لوحدة  رقمية  معايرة  قيمة  أقل   :QCALMIN

البكسل )pixel( ترتاوح بني )1-0(.

QCAL: القيمة الرقمية لوحدة البكسل يف املرتبة 

.)DN( الفضائية )بدون درجات

حتويل القيم اإلشعاعية إىل قيم انعكاسية:ب. 

حتويل القيم اإلشعاعية إىل قيم انعكاسية يف القمر 
الصناعي )Land sat )5 استخدمت املعادلة اآلتية: 

Pp=π.Lλ.d
2 /ESUN. COSθS 

Pp: االنعكاس من السطح )بدون وحدات(.

π: النسبة الثابتة.

Lλ: اإلشعاع الطيفي عند فتحة املتحسس مقاس 

.)WAT/ )m2* ster* µm( بوحدة

بالوحدات  واألرض  الشمس  بني  املسافة   :d2

. )astronomical units(الفلكية

نطاق  خارج  الشميس  اإلشعاع  معدل   :ESUN

الغالف الغازي مقاس بوحدة
.watts /(meter squared∗ µm(

θS: زاوية الشمس مقاس بالدرجة.

يف  انعكاسية  قيم  إىل  اإلشعاعية  القيم  ولتحويل 
برنامج  باستخدام   )Land sat )8(( الصناعي  القمر 

ENVI 5.3، إستخدمت املعادلة اآلتية)9(: 
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Pλ =MP Q Cal +A p

ــة  زاوي تصحيح  دون  األنــعــكــاس  درجــة   :Pλ

الشمس.

القنوات  حسب  االنعكاس  ثابت  معامل   :MP

الوصفية   البيانات  ملف  من  ويستخرج   )Bands(

)Meta data( للمرئية الفضائية.

أيضا  املضافة، ويستخرج  القياسات  معامل   :Ap

للمرئية   )Meta data( الوصفية  البيانات  ملف  من 
الفضائية.

املرئية  من   )DN( مقاسه  البكسل  قيم   :QCal

الفضائية.

من  انعكاسية  قيم  إىل  اإلشعاعية  حتويل  وبعد 
مستوى  عىل  انعكاسية  قيم  تنتج  تقدم  ما  خــالل 
اإلشعاع  لزاوية  تصحح  مل  كوهنا  الغازي،  الغالف 
الشميس ثم تصحيحها للحصول عىل قيم انعكاسية 
سطحية عىل سطح األرض باستخدام املعادلة اآلتية: 
Pλ= Pλ^/Sin (θsE(

Pλ: األنعكاس من السطح.

Sin: األنعكاس عند قمة الغالف الغازي.

أيضا  ويستخرج  الشمس،  إرتفاع  زاويــة   :θsE

للمرئية   )Meta data( الوصفية  البيانات  ملفات  من 
الفضائية.

 Atmospheric Correction: 2-3 الت�شحيح الجوي

القمر  قــراءة  أن  هو  التحليل  مسألة  يعقد  ما  ان 
وإنام  األرض  سطح  مع  فقط  تتداخل  ال  الصناعي 
االعتبار  بعني  األخذ  جيب  اجلو.وبالتايل  مع  أيضا 
القراءة  تأثريها عىل  املمتصة ومدى  الشوائب  مقدار 
الضوء  يعكس  ال  الطبيعي  السطح  أن  كام  احلقيقية، 
يتم  حتى  االجتــاهــات.هلــذا  بكل  منتظمة  بصورة 
احلصول عىل صور أوضح جيب أن يكون اجلو صافيًا، 
وضعية  أفضل  يف  تكون  دراستها  املــراد  والعنارص 
إنعكاس ضوئي متوازي يف مواقعها املختلفة. لذلك 

.)Atmospheric Correction( تتم عميل التصحيح

3 . :Digital Classification التصنيف الرقمي

إىل  الفضائية  للمرئيات  الرقمي  التصنيف  هيدف 
االستعاضة عن طريقة التفسري البرصي

التحليل  بــطــريــقــة   ،)Visual Analysis(

عىل  يعتمد  الــذي   )Digital Analysis(الــرقــمــي
التقنيات الكمية (Quantitative techniques)، إذ يتم 
التعرف عىل معامل املشهد آليًا، والذي يتضمن حتليل 
قواعد  وتطبيق  األطياف  املتعددة  املرئية  معطيات 
يف  اإلحصاء  عىل  املعتمدة   )decision rules( الــقــرار
الرقمية  القيم  أســاس  عىل  األريض  الغطاء  حتديد 

للعنارص)DN pixels( عىل املرئية)10(.

سلسلة  ــه  ــأن ب ــمــي  ــرق ال الــتــصــنــيــف  ويــعــرف 
لتقسيم  واإلحــصــائــيــة  الرياضية  املــعــاجلــات  مــن 
تسمى  األقسام  من  جمموعة  إىل  الفضائية  املرئية 
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األصناف)Class(، إذ يعطى لكل صنف لوٌن أو رمز 
خاٌص به عىل املرئية، والذي يمثل بدوره نوعا ً معينا 
والتي  األرضية  املعامل  احد  أو  األريض  الغطاء  من   ً
متتلك صفات طيفية أو)بصمة طيفية( متشاهبة.وهذه 
املدروسة  املنطقة  عن  شمولية  فكرة  تعطي  العملية 

واهم املعامل املوجودة فيها)11(.

)اآليل(  الرقمي  التصنيف  من  العام  اهلدف  إن 
بصورة  مجيعًا  الصور  عنارص  جعل  هو  للمرئيات 
اصناف  يف  أو  األرض  أستعامالت  أصناف  يف  آلية 
الباندات  ذات  املرئيات  )classes( وتستخدم  تسمى 
)landsat8( عادة النجاز هذا  املتعددة االطياف مثل 
ضمن  الطيفي  األنموذج  عادًة  التصنيف،ويستخدم 
يعني  للتصنيف،وهذا  اساسًا  عنرص  كل  معطيات 
أن األنامط املختلفة للمعامل تظهر تركيبات خمتلفة من 
انعكاساهتا  خصائص  عىل  اعتامدًا  الرقمية  االعداد 

الطيفية اخلاصة  هبا 

يف  مهام  أساسًا  الرقمي  التصنيف  عملية  وُتعدُّ 
وأن  األريض  والغطاء  األرض  إستعامالت  دراســة 
لعدة  الرقمية  القيم  بحسب  املرئية  تصنيف  عملية 

نطاقات تبنى عىل نوعني من التصنيف:-

اأولً: الت�شنيـف غير الموجـه
Un Supervised Classification*

ثانيًا: الت�شنيف الموجه

Supervised Classification**

Spectral indexثالثًا: دليل النعكا�ض
اأوًل: الت�شنيف غير الموجه

Un Supervised Classification

يف  الرقمي  التصنيف  من  التقنية  هذه  تستخدم 
املناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها بسهولة، 
وعند عدم توفر معلومات أولية كافية عن األصناف 
اجليومورفولوجية ملنطقة الدراسة وأن هذا التصنيف 
يعتمد عىل احلاسبة اإللكرتونية بشكل أساس، وهذا 
املفرسين  عند  الشخصية  اإلجتهادات  من  يقلل 
)بالبصمة  يسمى  ما  عىل  التصنيف  هذا  واليعتمد 
التصنيف  تقنية  وبإستخدام  لألجسام  الطيفية( 
اخلرائط  عىل  احلصول  يمكن  املوجه  غري  الطيفي 
ببعض  مقرونة  لكنها  )أوتوماتيكي(  بشكل  النوعية 
اخلطأ، وفيه يتم جتميع الصنوف الطيفية أوالً؛ وذلك 
إعتامدًا عىل معلوماهتا الرقمية بطريقة تسمى التجميع 
من  النوع  هذا  أمهية  وتكمن   ،)Clustering( العنقود 
التصنيف بأنه يظهر يف بعض األحيان أو جيلب انتباه 
املستخدمة  األولية  النامذج  كفاءة  عدم  آيل  املفرس 
مصادر  كانت  إذا   ً وخصوصا  املوجه  التصنيف  يف 
هذه النامذج قديمة بالنسبة إىل تاريخ إلتقاط مشاهد 

املرئيات الفضائية)12(.
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بان  التصنيف عن املوجه  النوع من  وخيتلف هذا 
بالقواعد  ومعروفة  مبارشة  تدريبية  عينات  يأخذ  ال 
واملسح  باملبارش  تدريبية  كعينات  )املاخوذة  السابقة 
القيم  بعزل  يقوم  إذ  آليًا،  يكون  أنــه  أي  املــيــداين( 
الرقمية املتشاهبة، ومن ثم يقوم الباحث بالتعرف عىل 
التصانيف من خالل دراسات سابقة وخرائط  تلك 
أقل  امليدانية ويعد  الزيارات  أو من خالل  للمنطقة، 
التي  املناطق  يف  لإلستعامل  مالئمًة  أكثر  ولكن  دقًة 
يساعد  إذ  وعرة،  تكون  أو  إليها  الوصول  يمكن  ال 
ــؤرشات  وامل للمنطقة  املبدئية  الفكرة  إعطاء  عىل 
األولية للتصنيف ويمكن اإلستفادة منه يف عمليات 
انه  التصنيف  هذا  إجيابيات  ومن  املوجه،  التصنيف 
رسيع االستعامل وال يتطلب وقتًا وجهدًا والسيام أن 
معلومات   )ERDAS Imagine2014( الربنامج  لدى 
خمزونة مسبقًا عن بعض قيم اإلنعكاسية للمعامل)13(.

ثانيًا: الت�شنيف الموجه
supervised Classification

للدراسات  وأقـــرب  أدق  التصنيف  هــذا  يعد 
معلومات  عىل  يعتمد  إذ  للواقع  وأقرب  اجلغرافية، 
مكانية معروفه مسبقا"، وهو جمموعة من اخلطوات 
أو  الفضائية  املرئية  لتقسيم  والرياضية  اإلحصائية 
جزء منها إىل وحدات تصنيفية كل منها يمثل نمطًا 
إنتاج  إىل  الوصول  ثم  ومن  خصائصها،  هلا  زراعيًا 

اخلارطة الزراعية وهو هدف البحث.

من  تتطلب  ــه  ــوج امل التصنيف  عملية  وأن 
التصنيف  عملية  أثناء  احلاسبة  مع  التفاعل  الباحث 

يف  املــوجــود  املصنف  وتوجيه   )Classification(

احلاسبة اإللكرتونية.

اخلاصية  عىل  التصنيف  من  النوع  هذا  ويعتمد 
الطيفية املنعكسة للمنطقة املدروسة والتي تعد دلياًل 
غري  لألصناف  األخرى  البنائية  الوحدات  لتصنيف 
النوع  هذا  عىل  ويعول  الدراسة  منطقة  يف  املعروضة 
من التصنيف كثريًا من حيث الدقة إذا ما قورنت مع 
بأنه  نقول  أن  يمكن  ال  أنه  إال  املوجه  غري  التصنيف 
اخللية  مع  يتعامل  التصنيف  هذا  ألن  عالية؛  دقة  ذو 
 Pixel خلية  كل  يف  االنعكاسية  القيمة  وأن   )Pixel(

 )Pixel( اخللية  وسط  يف  املوجودة  القيمة  تعكس 
لذلك ربام يوجد أكثر من نوع يف اخللية وهي تعطي 
قيمة النوع األقل إنتشارًا ويتم بموجب هذا التصنيف 
حتديد مناطق معروفة مسبقًا من قبل املستخدم والتي 
بمسح  التقنية  تقوم  بعدها  املطلوبة،  األصناف  متثل 
يف   )Pixel( خلية  كل  إنتامء  لتحديد  الفضائية  املرئية 
املرئية إىل أحد هذه األصناف، ولكن العيب الرئيس 
يف اخلارطة املوضوعية املنتجة هبذه الطريقة أهنا حتوي 

العديد من النقاط املعزولة ينظر الشكل )2(.
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�شكل )2(

مراحل الت�شنيف الموجه في ال�شت�شعار عن بعد

المصدر: توماس.م.ليلساند، رالف و.كيفر، االستشعار عن بعد وتفسير المرئيات، ترجمة، حسن حلي فاروق، فؤاد 
العجل، المركز العربي للترجمة والتاليف والنشر، دمشق، سوريا، ط22، 1994، ص865.

Spectral index ثالثاً: دليل النعكا�ض

ُيستخدم نطاقان هلذه العملية احلسابية من مرئيات 
للنباتات  تكون  املثال  سبيل  فعىل  األطياف،  متعددة 
القريب  األمحر  حتت  النطاق  ضمن  عالية  إنعكاسية 
)NIR( وتكون إنعكاسية منخفضة يف النطاق األمحر 

املرئي )R(. أما األنواع األخرى من السطوح كالرتبة 

واملاء، فهي متتلك انعكاسية مساوية تقريبا ًيف هاتني 
القنوات  هذه  ألن  وذلك  الطيف)14(،  من  املنطقتني 
املعلومات  )90%(من  من  أكثر  عىل  حتتوي  الطيفية 
إستخدام  تم  ذلك  عىل  وبناًء  بالنبات)15(  املتعلقة 
معادلة النسبة الطيفية )Ratio( بإختيار معادلة مؤرش 
 )NDVI( Normalize لــألخــرضار   الطبيعي  التغري 
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.Difference vegetation Index

والرابع  الثالث  النطاق  بني  النسبية  العالقة  ومن 
تم التطبيق عىل املعادلة اآلتية:

الرابعة  القناة  ومتثل  احلمراء  قرب  األشعة   :NIR

القمر  يف  اخلامسة  والقناة   Landsat-5 القمر  يف 
Landsat-8

املرئي  RED: الطول املوجي األمحر من االشعاع 

والقناة   Landsat-5 القمر  يف  الثالثة  القناة  ويمثل 
Landsat-8 الرابعة يف القمر

الغرض هو  املرئيات هلذا  ومفهوم عملية معاجلة 
عىل  نحصل  بحيث  املرئية،  نطاقات  عدد  ختفيض 
خصائص  تصف  صــورة  عنرص  لكل  مفردة  قيمة 
وغريها. اخلــرضي  واملحتوى  كاإلنتاجية  النبات 
يمثل  الذي  الثالث  النطاق  ذلك  لغرض  ويستخدم 
يرتاوح  ضوئية  موجة  بطول   Red احلمراء  األشعة 
من  ويمكن   )2( جدول  ميكرومرت   )0.63–0.69( من 
التمييز بني املناطق اجلافة واملناطق اخلرضاء،  خالهلا 
احلمراء  حتت  باألشعة  فيتمثل  الرابع  النطاق  أما 
من  ترتاوح  ضوئية  موجة  بطول   )infrared( القريبة 
و   MSS للمتحسسات  ميكرومرت)16(   )0.76–0.90(

 ،LDCM للمتحسس  بالنسبة  أما   ،ETM + و   TM

يمثالن  اللذان  واخلامس  الرابع  النطاقان  إسُتخدم 
جدول)3(.  القريبة  احلمراء  وحتت  احلمراء  األشعة 

خالل  من  هــذه  الطيفي  التحسني  تقنية  ساعدت 
مؤرش األخرضار )NDVI( يف إيضاح صورة التوزيع 
املكاين للغطاء اخلرضي يف حمافظة كربالء ومن ثم تم 
وقد   )1990-2019( لالعوام  املراعي  مساحة  حساب 
تم إعتامد دليل اإلنعكاس، وهذا النوع من التصنيف 
باختيار وتعريف األنواع  التحكم  املحلل من  يمكن 
املناسبة دون تدخل الربنامج، إذ يقوم بأختيار وحتديد 
التي  الصورة  يف  الصغرية  الوحدات  من  جمموعة 
السطح. تغطي  التي  املعامل  بني  من  متييزها  يستطيع 
ويمكن أن يقوم بتصنيفها إعتامدا عىل مصادر أخرى 
اخلرائط  أو  امليدانية،  الدراسة  اجلوية،  الصور  مثل 
من  النوع  هذا  إستعامل  تم  املختلفة.وقد  األساسية 

التصنيف يف حتليل منطقة الدراسة .
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جدول)2( 

Landsat-5 الطوال الموجية للقمر

Resolution

درجة الوضوح

)meters(

Wavelength

طول الموجة

)micrometers( 

Bands

Landsat-5

Thematic mapper )t.m(

300.52-0.45Band-1  Blue

300.60-0.52Band-2 Green

300.69-0.63Band-3 Rad
300.90-0.76Band-4 Near Infrared )NIR(
301.75-1.55Band-5  SWIR 1

30*12012.50-10.40Band-6 Thermal
302.35-2.08Band-7 SWIR 2

جدول)3( 

Landsat-8 االطوال الموجية للقمر

 Landsat 8 Operational Land Imager
  )OLI( and Thermal  Infrared  Sensor

)TIRS(

Bands

Wavelength

طول الموجة

)micrometers(

Resolution

درجة الوضوح

)meters(
 Band 1 - Coastal

aerosol 0.43 - 0.45 30

Band 2 – Blue 0.45 - 0.51 30
Band 3 – Green 0.53 - 0.59 30
Band 4 – Red 0.64 - 0.67 30

 Band 5 - Near
Infrared )NIR( 0.85 - 0.88 30

Band 6 - SWIR 1 1.57 - 1.65 30
Band 7 - SWIR 2 2.11 - 2.29 30

 Band 8 –
Panchromatic 0.50 - 0.68 15

Band 9 – Cirrus 1.36 - 1.38 30
 Band 10 - Thermal

Infrared )TIRS( 10.60 - 11.19 100

 Band 11 - Thermal
Infrared )TIRS( 11.50 - 12.51 100

المصدر: أمال يحيى عمر الشيخ، أهمية الصور الفضائية والخرائط الرقمية في تنمية الغطاء النباتي وأثره على السياحة 
البيئية في منطقة جازان، المملكة العربية السعودية، 2010، ص12
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ا.د. ريا�ض محمد الم�سعودي؛ ا.د. ح�سين فا�سل ال�سبلي ؛ م.م. زينة جالب ال�سعيدي

املرئيات  عــىل  الــالزمــة  املعاجلة  ــراء  إجـ وبعد 
برنامج  و   )ENVI 5.3( برنامج  باستخدام  الفضائية 
اآلتية  املساحات  عىل  احلصول  تم   )ArcGIS 10.6(

 )2019  – النبايت واملراعي من عام )1990  للغطاء 
كام مبني يف اخلرائط )8، 9، 10، 11،12، 13،14( 

ادناه:

خريطة)8(

الغطاء النباتي ح�شب م�شتويات دليل الغطاء النباتي )NDVI( في محافظة كربالء ل�شنة 1990

ENVI 5.3 المصدر: خريطة رقم )1( باستخدام برنامج
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الغطاء  مساحة  حساب  تم  السابقة  اخلريطة  من 
النبايت لسنة 1990  والتي بلغت )408.02(كم2 )هذه 
املساحة متثل املستويات اخلرضية كافة بإستثناء املستوى 
النبايت  الغطاء  ان  اىل  يشري  والــذي   0-0.2 اخلرضي 
ضعيف جدا او غري موجود(، وأعىل درجة خرضية 
للغطاء النبايت هي للمستوى اخلرضي)0.4-0.21(، اذ 
بلغت )296.7( والتي تدل عىل أن الغطاء النبايت درجة 
النبايت  الغطاء  أما  الكثافة،  قليل  أو  خرضيته ضعيفة 
هي  جدًا  كثيف  أو  جدًا  اجليدة  اخلرضية  درجة  ذو 
)2.86( بلغت  اخلرضي)0.8-0.6(والتي  املستوى  عند 
املمتازة  اخلرضية  درجة  ذو  النبايت  الغطاء  أما  كم2، 
 )0.81-1.0( اخلرضي  املستوى  متثل  والذي  والكثيف 

فقد بلغت )0.01( كم 2 وهي مساحة قليلة جدًا.

بلغت  والتي  املراعي  مساحة  حساب  ثم  ومن 
للمستوى  خرضية  ــة  درج ــىل  وأع كــم2   )11.466(

وهذه  )9.952(كــم2،  بلغت  اذ   ،)0.21-0.4( اخلرضي 
اما  الكثافة،  قليلة  اخلرضية  درجة  أن  متثل  املساحة 
درجة اخلرضية ممتازة وكثيفة  فقد بلغت 0.006(كم2 
وكام   ،)0.81-1.0( اخلــرضي  املستوى  مثلها  والتي 
مبني يف جدول )4( وشكل )3(، إن إرتفاع مساحة 
املستوى اخلرضي ذو درجة اخلرضية القليلة الكثافة  
وإنخفاض مساحة الغطاء النبايت ذو درجة اخلرضية 
عوامل  عدة  عىل  يدل  جدًا  الكثيف  أو  جدًا  اجليدة 
املناخية  الظروف  مالءمة  عــدم  أمهها   فيه  مؤثرة 
للغطاء النبايت يف سنة 1990 بام أن هنالك عالقات 
إرتباط وتأثري بني العنارص املناخية و مساحة الغطاء 

النبايت كام مبني يف الفصل اخلامس.

جدول )4(

)NDVI(لعام 1990 ح�شب م�شتويات ال )الم�شاحة الكلية للغطاء النباتي وم�شاحة المراعي )كم2

)NDVI( مساحة المراعيالمساحة الكليةمستويات الغطاء النباتيمستويات ال

4887.610درجة الخضرية ضعيفة جدًا0-0.2

296.79.952درجة الخضرية قليلة الكثافة0.21-0.4

108.451.508درجة الخضرية جيدة أو كثيفة0.41-0.6

2.860درجة الخضرية جيدة جدًا أو كثيف جدًا0.61-0.8

0.010.006درجة الخضرية ممتازة وكثيفة0.81-1.0

5295.6311.466المجموع

ArcGIS 10.6 المصدر: خريطة رقم )8(، باستخدام برنامج
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ا.د. ريا�ض محمد الم�سعودي؛ ا.د. ح�سين فا�سل ال�سبلي ؛ م.م. زينة جالب ال�سعيدي

�شكل )3(

)NDVI(الم�شاحة الكلية للغطاء النباتي وم�شاحة المراعي لعام 1990 ح�شب م�شتويات ال

المصدر: إعتماد بيانات جدول )4(
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وبعد ذلك تم حساب مساحة الغطاء النبايت الكيل 
ومساحة املراعي ودرجات خرضيتهام املختلفة لسنة 

1995، كام مبني يف خريطة )9(.

خريطة )9(

الغطاء النباتي ح�شب م�شتويات دليل الغطاء النباتي )NDVI( في محافظة كربالء ل�شنة 1995

 ENVI 5.3 المصدر: خريطة رقم )2( باستخدام برنامج
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ا.د. ريا�ض محمد الم�سعودي؛ ا.د. ح�سين فا�سل ال�سبلي ؛ م.م. زينة جالب ال�سعيدي

الغطاء  مساحة  حساب  تم  السابقة  اخلريطة  من 
كم2   )535.15( بلغت  والتي   1995 لسنة  النبايت 
كافة  اخلــرضيــة  املستويات  متثل  املــســاحــة  )هـــذه 
أن  إىل  يشري  والذي   0-0.2 اخلض  املستوى  بإستثناء 
وأعىل  او غري موجود(،  جدا  النبايت ضعيف  الغطاء 
 )0.21-0.4( اخلرضي  املستوى  مثلها  خرضية  نسبة 
والتي  الكثافة  قليلة  اخلرضية  درجــة  يمثل  الــذي 
بلغت)292.14( كم2، أما درجة اخلرضية جيدة جدًا 
متثل  والتي  ــم2  )31.17(ك بلغت  فقد  جدًا  كثيف  أو 
اخلرضية  درجة  أما   ،)0.61-0.8( اخلرضي  املستوى 
ممتازة وكثيفة واملتمثلة باملستوى اخلرضي)0.81-1.0(  

فقد بلغت )0(كم2.
 1995( سنة  يف  بلغت  فقد  املراعي  مساحة  أما 
اخلــرضي  للمستوى  مساحة  وأعـــىل   ،)29.246(

اخلرضية  درجة  أما  ــم2،  )22.356(ك هي   )0.21-0.4(

املستوى  يمثلها  والتي  جدًا  كثيف  أو  جــدًا،  جيدة 
أما  )0.017(كـــم2،  بلغت  فقد   )0.61-0.8( اخلرضي 
صفرًا  بلغت  فقد  والكثيفة  املمتازة  اخلرضية  درجة 

جدول)5( وشكل)4(.

جدول )5(

الم�شاحة الكلية للغطاء النباتي وم�شاحة 
)NDVI(المراعي لعام1995 ح�شب م�شتويات ال
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ArcGIS 10.6 المصدر: خريطة رقم )9(، بإستخدام برنامج
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�شكل)4(

)NDVI(الم�شاحة الكلية للغطاء النباتي وم�شاحة المراعي لعام1995 ح�شب م�شتويات ال

المصدر: بأعتماد بيانات جدول )5(

ثم حساب مساحة الغطاء النبايت ومساحة املراعي لسنة 2000 وكام مبني يف خريطة)29( .
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ا.د. ريا�ض محمد الم�سعودي؛ ا.د. ح�سين فا�سل ال�سبلي ؛ م.م. زينة جالب ال�سعيدي

خريطة )10(

الغطاء النباتي ح�شب م�شتويات دليل الغطاء النباتي )NDVI( في محافظة كربالء ل�شنة2000

ENVI 5.3 المصدر: خريطة رقم )3( باستخدام برنامج

 )2000( لسنة  النبايت  الغطاء  مساحة  بلغت 
املستويات  متثل  املساحة  ــذه  )ه )375.98(كـــــم2، 

اخلرضية كافة بإستثناء املستوى اخلض 0.2-0 والذي 

يشري إىل أن الغطاء النبايت ضعيف جدًا أو غري موجود 
للمستوى  النبايت  للغطاء  نسبة خرضية  أعىل  وبلغت 
اخلرضي )0.4-0.21( هو)323.57(كم2، وهو املستوى 
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الذي يمثل درجة اخلرضية قليلة الكثافة، وأقل نسبة 
خرضية للمستوى )0.8-0.61( والذي بلغ )0.52(كم2 
كثيف  او  جدًا  جيدة  اخلرضية  درجة  يمثل  والــذي 
متثل  والتي  وكثيفة  ممتازة  اخلرضية  درجة  أما  جدًا، 

املستوى )1.0-0.81( فقد بلغ صفرا.

)14.087(كـــم2،  بلغت  فقد  املراعي  مساحة  اما 
)12.402(كـــــم2  بلغت  خــرضيــة  مساحة  ــىل  وأعـ
اخلرضية  درجة  أما   ،)0.21-0.4( اخلرضي  للمستوى 
املستوى  يمثلها  والتي  جــدًا  كثيف  أو  جــدًا  جيدة 
اخلرضي    )0.8-0.61( فقد بلغت صفرًا، جدول)6(
شكل)5(.وهذا يدل عىل عدم توفر الظروف املناخية 
النبايت بشكل عام وللمراعي بشكل  املالئمة للغطاء 
خاص يف سنة 2000 التي تساعد يف إنتشار النباتات 
أو  جدًا  كثيف  أو  جدا  جيدة  اخلرضية  درجة  ذات 

درجة اخلرضية ممتازة وكثيفة.

جدول )6(

الم�شاحة الكلية للغطاء النباتي وم�شاحة 
)NDVI(المراعي لعام2000 ح�شب م�شتويات ال
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ArcGIS 10.6 المصدر: خريطة )10(، باستخدام برنامج
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ا.د. ريا�ض محمد الم�سعودي؛ ا.د. ح�سين فا�سل ال�سبلي ؛ م.م. زينة جالب ال�سعيدي

�شكل)5(

)NDVI(الم�شاحة الكلية للغطاء النباتي وم�شاحة المراعي لعام2000 ح�شب م�شتويات ال

المصدر: باعتماد بيانات جدول )6(

ومن ثم حساب مساحة الغطاء النبايت ومساحة املراعي لسنة 2005 كام مبني يف خريطة )11(
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خريطة )11(

الغطاء النباتي ح�شب م�شتويات دليل الغطاء النباتي)NDVI(  في محافظة كربالء ل�شنة 2005

 ENVI 5.3 المصدر: خريطة )4( باستخدام برنامج

لسنة)2005(  النبايت  الغطاء  مساحة  بلغت   
املستويات  متثل  املساحة  ــذه  )ه )476.19(كـــــم2، 

 0-0.2 اخلــرضي  املستوى  بإستثناء  كافة  اخلرضية 
أو  جدًا  ضعيف  النبايت  الغطاء  أن  إىل  يشري  والذي 

غري موجود وبلغت أعىل مساحة للمستوى اخلرضي 
)0.4-0.21( هو )331.97(، أما أدنى مساحة فقد بلغت 

 )0.25( للمستوى اخلــرضي)1.0-0.81( والذي يمثل 

درجة اخلرضية ممتازة وكثيفة جدول)7( شكل)5(.
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ا.د. ريا�ض محمد الم�سعودي؛ ا.د. ح�سين فا�سل ال�سبلي ؛ م.م. زينة جالب ال�سعيدي

وأعىل   )22.065( بلغت  فقد  املراعي  مساحة  أما 
فقد   )0.21-0.4( اخلــرضي  للمستوى  هي  مساحة 
)16.39(كم2، أما أدنى مساحة هي للمستوى  بلغت 

اخلرضي )1.0-0.81( والتي متثل درجة اخلرضية ممتازة 
وكثيفة فقد بلغت )0.003( كم2 

)NDVI(الم�شاحة الكلية للغطاء النباتي وم�شاحة المراعي لعام2005 ح�شب م�شتويات ال )جدول )7

)NDVI( مساحة المراعيالمساحة الكليةمستويات الغطاء النباتيمستويات ال

4819.440درجة الخضرية ضعيفة جدًا0-0.2

331.9716.39درجة الخضرية قليلة الكثافة0.21-0.4

137.125.668درجة الخضرية جيدة أو كثيفة0.41-0.6

6.850.004درجة الخضرية جيدة جدًا أو كثيف جدًا0.61-0.8

0.250.003درجة الخضرية ممتازة وكثيفة0.81-1.0

5295.6322.065المجموع

ArcGIS 10.6 المصدر: خريطة )11(، باستخدام برنامج

)NDVI(الم�شاحة الكلية للغطاء النباتي وم�شاحة المراعي لعام2005 ح�شب م�شتويات ال )شكل)6�

المصدر: بإعتماد بيانات جدول )7(
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ومن ثم تم حساب مساحة الغطاء النبايت ومساحة 
املراعي لسنة 2010 كام مبني يف خريطة )12(. 

خريطة )12(

الغطاء النباتي ح�شب م�شتويات دليل الغطاء النباتي )NDVI( في محافظة كربالء ل�شنة 2010

ENVI 5.3 المصدر: خريطة  )5( باستخدام برنامج
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ا.د. ريا�ض محمد الم�سعودي؛ ا.د. ح�سين فا�سل ال�سبلي ؛ م.م. زينة جالب ال�سعيدي

الغطاء  مساحة  حساب  تم  السابقة  اخلريطة  من 
)336.14(كـــم2،  بلغت  والتي   2010 لسنة  النبايت 
)هذه املساحة متثل املستويات اخلرضية كافة بإستثناء 
الغطاء  أن  إىل  يشري  والــذي   0-0.2 اخلض  املستوى 
النبايت ضعيف جدا او غري موجود(، وأعىل مساحة 
 )312.41( بلغت   )0.21-0.4( اخلرضي  للمستوى  هي 
للمستوى   )0.02( بلغت  مساحة  وأدنـــى  كــم2، 
0.8-0.61، وارتفعت درجة اخلرضية ممتازة  اخلرضي 
اىل   )0.81-1.0( اخلرضي  املستوى  متثل  والتي  وكثيفة 
)0.17(، وهذه املساحة مقارنة بالسنوات السابقة متثل 

مساحة مرتفعة  جدول)8( وشكل)7(.

بلغت)15.963(كم2،  فقد  املراعي  مساحة  أما 
اخلرضي)0.21-0.4(  للمستوى  مساحة  أعىل  وبلغت 
للمستوى اخلرضي  أدنى مساحة  )14.641(، وبلغت 

.)0.004( )0.61-0.8(

جدول )8(

الم�شاحة الكلية للغطاء النباتي وم�شاحة 
)NDVI(المراعي لعام2010 ح�شب م�شتويات ال
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�شكل)7(

)NDVI(الم�شاحة الكلية للغطاء النباتي وم�شاحة المراعي لعام2010 ح�شب م�شتويات ال

المصدر: باعتماد بيانات جدول )8(

ومن ثم تم حساب مساحة الغطاء النبايت ومساحة 
املراعي لسنة 2015 كام مبني يف خريطة)13(. 
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خريطة )13(

الغطاء النباتي ح�شب م�شتويات دليل الغطاء النباتي )NDVI( في محافظة كربالء ل�شنة 2015

 ENVI 5.3المصدر: خريطة )6( باستخدام برنامج

الغطاء  مساحة  حساب  تم  السابقة  اخلريطة  من 
ــم2  )608.39(كـ بلغت  والتي   2015 لسنة  النبايت 
)هذه املساحة متثل املستويات اخلرضية كافة بإستثناء 

الغطاء  ان  اىل  يشري  والذي   0-0.2 اخلرضي  املستوى 
أعىل  وبلغت  موجود(،  غري  أو  جدًا  ضعيف  النبايت 
بلغ  إذ   )0.21-0.4( ــرضي  اخل للمستوى  مساحة 
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بلغت  فقد  خرضية  مساحة  أدنى  أما  )374.43(كم2، 

والتي   )0.61-0.8( اخلرضي  للمستوى  )33.84(كــم2 

اما  جدًا،  كثيف  او  جدا  جيدة  اخلرضية  درجة  متثل 
درجة  يمثل  والــذي   )0.81-1.0( اخلرضي  املستوى 
وهي  )0.01(كــم2  بلغ  فقد  وكثيفة  ممتازة  اخلرضية 

مساحة ال تكاد تكون حمسوبة.

  2015 لسنة  بلغت  فقد  املــراعــي  مساحة  أمــا 
أما أعىل  )37.126(كــم2 وهي اعىل مساحة سجلت، 

 )0.21-0.4( اخلرضي  للمستوى  كانت  فقد  مساحة 
اخلرضية  درجة  يمثل  والذي   )29.459( بلغ  والذي 
قليلة الكثافة، أما أدنى مساحة فقد كانت للمستوى 
ــم2  ــ )0.266(ك بلغ  والـــذي   )0.61-0.8( اخلــرضي 

جدول)9(، شكل)8(.

جدول )9(

الم�شاحة الكلية للغطاء النباتي وم�شاحة 
)NDVI(المراعي لعام2015 ح�شب م�شتويات ال
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�شكل)8(

)NDVI(الم�شاحة الكلية للغطاء النباتي وم�شاحة المراعي لعام2015 ح�شب م�شتويات ال

المصدر: باعتماد بيانات جدول )9(

ومن ثم تم حساب مساحة الغطاء النبايت ومساحة املراعي لسنة 2019 كام مبني يف خريطة )14(. 
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خريطة )14(

الغطاء النباتي ح�شب م�شتويات دليل الغطاء النباتي )NDVI( في محافظة كربالء ل�شنة 2019

 ENVI 5.3المصدر: خريطة )7( بإستخدام برنامج
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بلغت مساحة الغطاء النبايت لسنة 2019 )991.91(
كافة  اخلرضية  املستويات  متثل  املساحة  )هذه  كم2 
بإستثناء املستوى اخلرضي 0.2-0 والذي يشري إىل أن 
أو غري موجود(، وأعىل  النبايت ضعيف جدًا  الغطاء 
مساحة فكانت للمستوى اخلرضي )0.4-0.21(والتي 
بلغت)562.02(كم2،أما أدنى مساحة فكانت ملستوى 

اخلرضي )1.0-0.81( بلغت )0.05(كم2.

)11.218(كـــم2،  بلغت  فقد  املراعي  مساحة  أما 
اخلــرضي)0.21-0.4(  للمستوى  كانت  وأعىل مساحة 
للمستوى  فكانت  مساحة  ــى  وأدن  ،)9.713( بلغ 
اخلرضية  درجة  يمثل  والــذي   )0.41-0.6( اخلرضي 

جيدة أو كثيفة فقد بلغت )1.505(كم2.

ويالحظ من اجلدول )10( وشكل)9( ان مساحة 
)11.218(كــم2  اىل  السنة  هلذه  انخفضت  قد  املراعي 
تساهم يف  التي  املناخية  العنارص  بالرغم من مالءمة 
اتساعها، لوال التدخل البرشي  املجحف يف التعدي 
االستثامر  لغرض  للرعي  املخصصة  املساحات  عىل 
بشكل  الزراعية  املساحة  اتسعت  لذلك  الزراعي، 
الناتج  تقريبا.وهذا  )980.692(كـــم2  بلغت  اذ  كبري 
الغطاء  املراعي من جمموع  هو حاصل طرح مساحة 

اخلرضي لسنة 2019 يف حمافظة كربالء.

جدول )10(

الم�شاحة الكلية للغطاء النباتي وم�شاحة المراعي 
)NDVI(ل�شنة 2019 ح�شب م�شتويات ال
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�شكل)9(

)NDVI(الم�شاحة الكلية للغطاء النباتي وم�شاحة المراعي ل�شنة 2019 ح�شب م�شتويات ال

المصدر: باعتماد بيانات جدول )10(

النبايت  الغطاء  مما سبق نالحظ أن جمموع مساحة 
التفاوت  إىل  يعود  تراوح بني سنة وأخرى وهذا  قد 
ورطوبة  حرارة  درجات  من  املناخية  اخلصائص  يف 
مساحة  عــىل  إنعكس  وبالتايل  شميس،  وإشــعــاع 
  )NDVI( املراعي وعىل درجات خرضية النبات نفسه
ينظر شكل  النبايت من سنة ألخرى   للغطاء  بالنسبة 
للمدة  نسبة  ــىل  اع سجلت  اذ   )37  ،36  ،35(
1990-2019 هي يف سنة 2019 هي للمستويات 
والذ  كم2   )562.02( بلغت  إذ  اخلـــرضي)0.21-0.4( 

يمثل درجة اخلرضية قليلة الكثافة، ويف سنة 2019 
)0.41- خرضية  ملستوى  نسبة  اعىل  ايضا  سجلت  
)297.69(كم2، وكذلك سجلت أعىل نسبة  )0.6 هي 

خرضية للمستوى اخلرضي )0.8-0.61( والتي بلغت  
)132.15(كم2 يف سنة 2019 ايضا، اذ نالحظ ان سنة 

اخلرضية  مستويات  مجيع  فيها  ارتفعت  قد   2019
)NDVI( إال أن مساحة املراعي قد إنخفضت، وهذا 

متت  كام  األوىل  بالدرجة  البرشية  العوامل  إىل  يعود 
األشارة إىل ذلك يف طيات البحث.
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خرضيتها  ومستويات  املراعي  مساحة  وبلغت 
 ،10( شكل  ينظر   ،2015 سنة  يف  أوجها   )NDVI(

11،12(، إذ بلغت أعىل مستوى خرضية للمستوى 
)29.459( )0.4-0.21(كــم2، وكذلك سجل  اخلرضي 
)7.401( بلغ  إذ   )0.41-0.6( خرضي  مستوى  اعىل 
كم2، وكذلك أعىل مستوى خرضي )0.8-0.61( لسنة 

2015 أيضا اذ بلغ )0.266(كم2.

يف  البرشي  التدخل  لوال  أنه  اىل  األشــارة  وجتدر 
مساحة  لبلغت  املراعي  مساحة  عىل  السلبي  التأثري 

املراعي أوجها يف سنة 2019 نظرًا ألن الغطاء النبايت 
تبلغ  أن  البدهيي  ومن  املذكور  السنة  يف  أوجه  بلغ 
ملالءمة  نظرا  السنة  تلك  يف  أوجها  املراعي  مساحة 
منها  الطبيعية  النباتية  للمتطلبات  املناخية  الظروف 

واملزروعة عىل حد سواء.

�شكل)10(

م�شتوى الغطاء النباتي )NDVI )0.4-0.21 لمحافظة كربالء للمدة 2019-1990

المصدر: الجداول من )4 الى 10(
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�شكل)11( م�شتوى الغطاء النباتي )NDVI )0.6-0.41 لمحافظة كربالء للمده 2019-1990

المصدر: الجداول من )4 إلى 10(

�شكل)12( م�شتوى الغطاء النباتي )NDVI )0.8-0.61 لمحافظة كربالء للمده 2019-1990

المصدر: الجداول من )4 إلى 10(
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�شكل)13(
م�شتوى المراعي)NDVI )0.4-0.21  لمحافظة كربالء للمدة 2019-1990

المصدر: الجداول من )4 إلى 10(

�شكل)14(
م�شتوى المراعي )NDVI )0.6-0.41  لمحافظة كربالء للمدة 2019-1990

المصدر: الجداول من )4 إلى 10(
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�شكل)15(
م�شتوى المراعي )NDVI )0.8-0.61 لمحافظة كربالء للمده 2019-1990

المصدر: الجداول من )4 إلى 10(

سنة  بني  تباينت  للمراعي  الكلية  املساحة  أما 
 )1990( لسنة  الكلية  املساحة  بلغت  فقد  واخرى 
)11.466( كم2 بنسبة )%0.22( من مساحة املحافظة، 

 )0.55%( 2بنسبة  كم   )29.246(  )1995( سنة  ويف 
 ،)0.27%( بنسبة  كم2   )14.087(  )2000( سنة  ويف 
 )0.42%( بنسبة  كم2   )22.065(  )2005( سنة  ويف 
 )0.30%( بنسبة  كم2   )15.963( سنة)2010(  ويف 
بنسبة  كم2   )37.126(  )2015( سنة  يف  بلغت  بينام 
)%0.70( وهي اعىل نسبة تسجلها من حيث مساحة 

بنسبة  )11.218(كـــم2    )2019( سنة  ويف  املراعي 
)%0.21( شكل)14(.

قد  املراعي  مساحة  أن  اليه  ــارة  األش جتدر  ومما 

بالرغم   2019 سنة  يف  ملحوظ  بشكل  إنخفضت 
املواسم  من  هو   2019-2018 املطري  املوسم  ان 
لزيادة  نظرًا  ذلــك؛  اىل  األشــارة  متت  كام  املطرية، 
إذ  الصحراوية،  املناطق  يف  الزراعية  املساحات 
الظروف املناخية املالئمة للتوسع الزراعي من زيادة 
احلــرارة  ــات  درج يف  ومالئمة  األمطار  كميات  يف 
للمحاصيل  املناخية  املتطلبات  مع  تنسجم  التي 
الزراعية، وسيتم اختبار العالقة بني العنارص املناخية 
القادم  الفصل  يف  إحصائيا  الزراعية  واملحاصيل 
التوسع  التأثري عىل  املناخية يف  العنارص  إلثبات دور 
يف املساحات الزراعية يف املناطق املفتوحة من حمافظة 
ومدى  للرعي  خمصصة  أساسًا  هي  والتي  كربالء 
املتغريين، ومن جهة أخرى  قوة اإلرتباط بني هاتني 
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أختبار العالقة بني العنارص املناخية ومساحة املراعي.
ومن خالل ذلك يمكن تعليل التناقص يف املساحات 

الرعوية وسبب الزيادة يف املساحة الزراعية.

�شكل )16(
ن�شبة المراعي في محافظة كربالء للمدة 2019-1990

المصدر: الجداول من )4 إلى 10(

ال�شتنتاجات:

1 . 1990 لسنة  النبايت  الغطاء  مساحة  حساب  تم 
حساب  ثم  ومن  كم2   )408.02( بلغت  والتي 
مساحة املراعي والتي بلغت )11.466( كم2 ومن 
ثم تم حساب مساحة الغطاء النبايت لسنة 1995 
املراعي  مساحة  اما  )535.15( كم2  بلغت  والتي 
فقد بلغت يف سنة)29.246( ، ومن ثم تم حساب 
 )375.98( لسنة)2000(  النبايت  الغطاء  مساحة 
 )14.087( بلغت  فقد  املراعي  مساحة  اما  كم2، 
كم2، ثم تم حساب مساحة الغطاء النبايت لسنة 
)476.19(كم2 اما مساحة املراعي فقد   )2005(

)22.065( ومن ثم حساب مساحة الغطاء  بلغت 
)336.14(كم2  بلغت  والتي   2010 لسنة  النبايت 
)15.963(،كم2  بلغت  فقد  املراعي  مساحة  أما 
لسنة  النبايت  الغطاء  تم حساب مساحة  ثم  ومن 
مساحة  أما  )608.39(كم2  بلغت  والتي   2015
تم  ثم  ومن  )37.126(كم2،  بلغت  فقد  املراعي 
 2019 لسنة  النبايت  الغطاء  مساحة  حساب 
املراعي  أما مساحة  )991.91( كم2  بلغت  والتي 

فقد بلغت )11.218( كم2.
نالحظ أن جمموع مساحة الغطاء النبايت قد تراوح . 2

يف  التفاوت  إىل  يعود  وهذا  وأخرى،  سنة  بني 
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ورطوبة  حرارة  درجات  من  املناخية  اخلصائص 
مساحة  عىل  أنعكس  وبالتايل  شميس،  واشعاع 
نفسه  النبات  خرضية  درجات  وعىل  املراعي 
 )NDVI( بالنسبة للغطاء النبايت من سنة ألخرى.  

قد . 3 املراعي  مساحة  أن  اليه  االشارة  جتدر  ومما 
انخفضت بشكل ملحوظ يف سنة 2019 بالرغم 
أن املوسم املطري 2018-2019 هو من املواسم 
لزيادة  نظرًا  ذلك؛  إىل  األشارة  متت  كام  املطرية، 
إذ  الصحراوية،  املناطق  يف  الزراعية  املساحات 
من  الزراعي  للتوسع  املالئمة  املناخية  الظروف 
درجات  يف  ومالئمة  االمطار  كميات  يف  زيادة 
املناخية  املتطلبات  مع  تنسجم  التي  احلرارة 

للمحاصيل الزراعية.
التو�شيات:

من . 1 حتد  ان  شاهنا  من  التي  بالقوانني  العمل 
كاملراعي  الطبيعية  الثروات  استنزاف  عمليات 

الطبيعية الغراض االستثامر البرشي.
العمل عىل التوسع الزراعي، لكن ليس يف مناطق . 2

املحميات والثروات الطبيعية يف املحافظة 
الهوام�ض

بعد ( 1) عن  اإلستشعار  يف  مقدمة  العمران،  إبراهيم  عيل 
والتوزيع،  للنرش  وجوه  دار  رقميًا،  الصور  ومعاجلة 
األوىل،  الطبعة  الرياض،  السعودية،  العربية  اململكة 

2012، ص49.

التحسس ( 2) تقنيات  إستخدام  نجم،  احلسني  عبد  نجم 
الظاهرة  لدراسة  اجليوفيزيائية  الطرق  وبعض  النائي 
التكتورنية،  ودالالهتا  األسفل  الزاب  عند  احللقية 
أطروحة دكتوراه، كلية العلوم، جامعة بغداد، 1996، 

ص 116.

(3 ) David k.Thom.  Introductory Digital Image

Processing USA 1986.P26.

اخلرائطي ( 4) التمثيل  املـولـى،  علــي  مجعــة  طــارق 
لتغريات الغطاء األريض يف حمافظة البرصة بإستخدام 
تقنيتي اإلستشعار عن بعــد ونظم املعلومات اجلغرافية 
للمــدة 1973- 2013، جامعة البرصة، كلية الرتبية 

للعلوم اإلنسانية، 2014، ص 29.

الغطاء ( 5) لتغريات  اخلرائطي  التمثيل  املوىل،  طارق   
األريض يف حمافظة البرصة بإستخدام تقنيتي اإلستشعار 
عن بعــد ونظم املعلومات اجلغرافية للمــدة 1973- 

2013، مصدر سابق، ص84.

اخلرائطي ( 6) التمثيل  املـولـى،  علــي  مجعــة  طــارق 
لتغريات الغطاء األريض يف حمافظة البرصة بإستخدام 
تقنيتي اإلستشعار عن بعــد ونظم املعلومات اجلغرافية 

للمــدة 1973- 2013، مصدر سابق، ص30.

(7 ) Lillesand. Thomas M.. Ralph w.Kiefer. Remote

 Sensing and Image Interpretation. 2th Ed. John

Wiley and Sons. USA. 1987. P.612.

األرض ( 8) إستعامالت  تصنيف  جاسم،  محيد  حسن 
الزراعية يف قضاء املحاويل باستخدام نظم املعلومات 
منشورة(،  )غري  ماجستري  رسالة   ،)GIS( اجلغرافية 
للعلوم االنسانية، 2017،  الرتبية  جامعة كربالء كلية 

ص 65.

املخاطر ( 9) الكسوب،  عيل  حممد  فاهم  غدير 
ماجستري  رسالة  النجف،  بحر  يف  اجليمورفولوجية 
الرتبية،  كلية  الكوفة،  جامعة  منشورة(،  )غري 

2019،ص141-140.

طارق املوىل، مصدر سابق، ص97.( 10)

نجم عبد احلسني نجم، مصدر سابق، ص123.( 11)

* التصنيف املوجه: يسمى احيانا املراقب، املرشد، املبارش
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املرشد، غرياملبارش

االرض ( 12) إستعامالت  تصنيف  جاسم،  محيد  حسن 
الزراعية يف قضاء املحاويل بإستخدام نظم املعلومات 

اجلغرافية )GIS(، مصدر سابق، ص78.

االرض ( 13) استعامالت  تصنيف  جاسم،  محيد  حسن 
الزراعية يف قضاء املحاويل باستخدام نظم املعلومات 

اجلغرافية )GIS(، مصدر سابق، ص80.

(14 ) David p.Lusch and William D.Hudson. Introduction

 to environmental Remote sensing. center for remote

 sensing and Gis. .mihigan state university. 1999. p.22

(15 ) Salah Abdu Hamed. Temporal change detection

 of march region by reotesen sing data. Journal of

 Remote sensing. Syria. .No.14. 2002.p.57

أمال حييى عمر الشيخ، أمهية الصور الفضائية واخلرائط ( 16)
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الملخ�ض

يمثل االستعامل السكني يف مدينة كربالء بعدًا من أبعاد التباين املكاين ومظهرًا عمرانيًا متميزًا ومؤثرًا يف 
تركيبها الداخيل، ويعد جزءًا أساسيًا من أجزاء النسيج احلرضي، وحيتل مساحة أوسع من االستعامالت 
احلرضية االُخرى داخل املدينة. وهيدف البحث اىل تسليط الضوء عىل الواقع السكني يف مدينة كربالء 
وما تعانيه املدينة من عجز سكني نتيجة التزايد السكاين الكبري الذي تشهده املدينة ألسباب عدة، بغية 
الوصول إىل حتقيق متطلبات السكن املالئم للسكان وإهناء العجز السكني احلاصل يف املدينة. واتصفت 
مدينة كربالء بكوهنا من املناطق اجلاذبة للسكان وذلك لوجود املرقدين الرشيفني لإلمام احلسني وأخيه 

العباس ، إذ تؤرش املعدالت السنوية لنمو السكان يف هذه املدينة حالة تأثري اهلجرة الوافدة إليها حتى 
بلغ 4.1%، وكان النمو الديموغرايف عىل صعيد الفرد واالرُسة أرسع يف معدالته من  سجلت معدالً 
معدالت زيادة الوحدات السكنية، ثم جاءت الدراسة امليدانية لتسلط الضوء عىل التحليل املكاين للواقع 
نتائج  وأظهرت  العجز.  هذا  وتراكم  السكني  العجز  ومعرفة  م   2015 لعام  كربالء  مدينة  يف  السكني 
الدراسة امليدانية وجود العجز السكني الكمي بشكل واضح يف املدينة نتيجة زيادة عدد السكان بشكل 
أعىل او اكرب من زيادة الوحدات السكنية يف املدينة، وان االنشطار االرُسي مل يسهم يف العجز السكني 

وذلك ملحدوديته وبقاء األبناء املتزوجني مع أهاليهم، حيث بلغت نسبة السكن املزدوج حوايل %44.5 
من االرُس التي شملها املسح امليداين، باإلضافة اىل الكشف عن مشكالت عدة يعاين منها القطاع السكني 
يف مدينة كربالء. واقرتح البحث رضورة العمل عىل سن الترشيعات التي حتد من تيار اهلجرة الوافدة من 
املحافظات االُخرى اىل مدينة كربالء ومن اهلجرة الريفية، توفري متطلبات تشييد الوحدات السكنية من 
مواد البناء وتوزيع األرايض )العرصات( والتشجيع عىل البناء اجلاهز، املسامهة يف تشيد الدور الواطئة 
حلل  ماله  رأس  وزيادة  العقاري  املرصف  قروض  إطالق  املواطنني،  عىل  رمزية  بأسعار  وبيعها  الكلفة 
ازمة السكن، العناية باملناطق القديمة يف مركز املدينة، وتوفري البنى التحتية لألحياء السكنية اجلديدة يف 

اطراف املدينة.

الكلامت املفتاحية: حتليل مكاين، واقع االستعامل السكني، مدينة كربالء.
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Instructor Dr.
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Abstract 

Residential use in the city of Karbala represents a dimension of spatial disparity, and a distinct 

and influential urban appearance in its internal structure. It is an essential part of the urban fabric, and 

occupies a larger area than other urban uses within the city. The research aims to shed light on the 

housing reality in the city of Karbala and the housing deficit that the city suffers as a result of the large 

population increase that the city is witnessing for several reasons in order to achieve the requirements of 

adequate housing for the population and to end the housing deficit in the city. The holy city of Karbala 

was characterized as one of the attractive areas for population due to the presence of the two holy shrines 

of Imam Hussein and his brother Al-Abbas (peace be upon them). The field study came to provide a 

spatial analysis of the housing reality in the city of Karbala for the year 2015 AD, and to figure out the 

housing deficit and the accumulation of this deficit. The results of the field study showed that there is 

a clear quantitative housing deficit in the city as a result of an increase in the number of residents in 

a higher or greater way than the increase in housing units in the city. That family division is an action 

that the housing deficit cannot contribute to decrease, as married youth remained with their families, 

where the percentage of double housing was about 44.5 % of the families included in the field survey, in 

addition to the revealing of several other problems faced by the housing sector. The research suggested 

the need to work on enacting legislations that limits the flow of immigration from other governorates to 

the city of Karbala and rural migration, and providing the requirements for the construction of housing 

units such as building materials and the distribution of lands (aka Arasat) and encouraging it, as well as 

the contribution of building of low-cost homes and selling them at reasonable prices in order to establish 

new residential neighborhoods on the outskirts of the city.

Keywords: spatial analysis, the reality of residential use, the city of Karbala.
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المقدمة

من  مهاًم  جانبًا  يشكل  السكني  االستعامل  إن 
مساحة  اكرب  وتشغل  احلرضية  األرض  استعامالت 
السكن  ألن  املــدن،  داخل  األرض  استعامالت  من 
يمكن  ال  التي  األساسية  احلاجات  أهم  أحد  يمثل 
وعوائل،  أفرادًا  حياتِه  يف  اإلنسان  عنها  يستغني  أن 
من  للسكان  السكنية  الوحدات  توفره  ما  من خالل 
كام  واقتصادية،  بل  وصحية  اجتامعية  مــردودات 
توفر الوحدات السكنية االمان واحلامية لإلنسان من 

التأثريات الطبيعية املختلفة كاملناخ وعنارصه.

فقد أدت زيادة عدد سكان املدن اىل زيادة الطلب 
عىل الوحدات السكنية ومن ثم بروز مشكلة السكن 
التي ظهرت يف العامل ويف الدول النامية حتديدًا. لذلك 
من  املدينة  سكان  نمو  يف  الزيادة  مشكلة  لنا  ظهرت 
ثمة الزيادة يف الطلب عىل السكن أو احلاجة السكنية 
يف  الزيادة  هذه  أسباب  عن  الكشف  يتم  وســوف 
الطلب عىل السكن واحلاجة السكنية ودور اإلنسان 
املكاين  التحليل  بدراسة  الباحث  اهتم  حيث  فيها، 
للواقع السكني وخصائصه اجلغرافية يف مدينة كربالء 
لعام 2015م موضوعًا للبحث والسيام بعد الزيادة 
التي كانت عاماًل رئيسًا يف نمو  السكان  الطبيعية يف 
الريفية  اهلجرة  جانبها  اىل  وكان  السكن  عىل  الطلب 
يف  اسهمت  التي  االُخرى  املحافظات  من  واهلجرة 

زيادة العجز السكني وتراكم هذا العجز.

م�شكلة البحث:

السكني  الواقع  حول  البحث  مشكلة  تتمحور 
عىل  وبناء  كربالء،  مدينة  يف  اجلغرافية  وخصائصه 
ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة عىل شكل سؤال 

هو: 

هل أنَّ  الواقع السكني املتمثل يف عدد الوحدات 
يف  املدينة  سكان  حاجات  تلبية  عن  عاجٌز  السكنية 

الفرتة التي اهتم هبا البحث؟
فر�شية البحث: 

وهي حلول مبدئية ملشكلة البحث، يتجه بموجبها 
ان  يمكن  لذا  املطلوب،  احلل  اىل  للوصل  الباحث 

تتمثل فرضية البحث بفرضية اساسية هي: 

املتمثل يف  السكني يف مدينة كربالء  الواقع  يعاين 
حاجات  تلبية  عن  عجزًا  السكنية  الوحدات  عدد 

السكان. 
اأهداف البحث:

املكاين  التحليل  عن  الكشف  إىل  البحث  هيدف 
ملدينة  االســايس  التصميم  ضمن  السكني  للواقع 
)كمي  سكني  عجز  من  املدينة  تعانيه  وما  كربالء 
السكن  متطلبات  حتقيق  إىل  الوصول  بغية  ونوعي( 
يف  احلاصل  السكني  العجز  وإهناء  للسكان  املالئم 

املدينة.
منهجية البحث:

البحث  طبيعة  اقتضت  اهلــدف  حتقيق  وألجــل 
املتعلقة  احلقائق  لــدراســة  التحلييل  املنهج  اعتامد 
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ومعرفة  امليدانية  الدراسة  خالل  من  البحث  بمنطقة 
السكنية  الوحدات  احلاصل يف عدد  السكني  العجز 
والكشف عن أسباب الزيادة يف الطلب عىل السكن 
ودور اإلنسان فيها، ويعد هذا املنهج من أهم املناهج 
واألفق  التصور  عىل  القدرة  الباحث  يعطي  كونه 

الواسع يف البحث العلمي.
الحدود المكانية والزمانية

بحدود  البحث  ملنطقة  املكانية  ــدود  احل متثَّلت 
ــعــام2015،  ل كــربــالء  ملدينة  األســـايس  التصميم 
بمساحته البالغة )7730( هكتار الداخلة يف حدود 
وحي  حملة   )61( تضم  التي  كربالء  مدينة  بلدية 
ثالثة  من  ــًا  إداريـ كربالء  مدينة  وتتألف  سكني، 
قطاعات رئيسة هي قطاع املركز واحليدرية واجلزيرة، 
إما لغرض التنظيم البلدي فقد قسمت مدينة كربالء 

إىل ستة أقسام بلدية كام مبني يف ملحق)1(.

امليدانية  بالدراسة  متثَّلت  الزمانية  احلــدود  اما 
يف  اجلغرافية  وخصائصه  السكني  الواقع  لتحليل 

مدينة كربالء لعام 2015 م. 

المبحث الول - البنية الجغرافية للمدينة
اوًل - نبذة تاأريخية عن المدينة: 

يعود اصل تسمية كربالء اىل كلمتني مها )كرب( 
اعتقاد  بحسب  اهلل  مقدس  او  اهلل  حرم  اي  )ال(  و 
حني  يف  الكرميل،  مــاري  انستاس  األب  اللغوي 
)كربالء(  لفظة  معجمه  يف  احلموي  ياقوت  ذكــر 
رخاوة  وتعني  )كربله(  من  مشتقة  أهنا  إىل  ويرجعها 

يف القدمني، يقال جاء يميش مكرباًل فيجوز عىل هذا 
كذلك  فسميت  رخوة  املوضع  هذا  أرض  تكون  أن 
او  ونقيتها)1(،  اهززهتا  إذا  احلنطة(  )كربلت  ويقال 
والدغل  احلى  من  منتقاة  األرض  هذه  تكون  أن 
فسميت كذلك والكربل اسم نبات صحراوي يشبه 
زكية ومن  رائحة  وله  اللون  ابيض  له زهر  احلامض 
املمكن أن يكون هذا الصنف من النبات الذي يكثر 
نبته هناك فسمي به)2(. وقد ُاطلق عىل مدينة كربالء 
تسميات عدة منها نينوى والطف واحلائر والنواويس 

والغارضيات.

فيعود  برشية  كمستقرة  )كــربــالء(  ــود  وج امــا 
اىل  العصور  اقدم  ومنذ  تنتمي  اذ  البابيل،  العهد  إىل 
البابليون  السيام  العراق  يف  السامية  األقوام  حضارة 
املوقع  نشوء  أن  إال  بابل.  من  لقرهبا  وذلــك  منهم 
احلايل يعود إىل تاريخ واقعة الطف واستشهاد اإلمام 
احلسني  وأهل بيته وصحبه يف يوم عاشوراء، عام 
61هـ-680م ودفنه يف هذه البقعة املباركة. ويف عام 
عبيدة  بن  املختار  بنى  ميالدية   686 هجرية/   65
الثقفي عىل قرب اإلمام احلسني قبة من اآلجر واجلص 
املبنية  والبسيطة  البدائية  الدور  من  عدد  حوله  وبني 
يكون  وبذلك  وسعفه  النخيل  وجــذوع  الطني  من 
ملدينة كربالء  االساس  أول من وضع حجر  املختار 
احلالية)3(. وأمر سليامن القانوين يف عام 702هـ بشق 
هنر الفرات إىل كربالء وكان يسمى اىل فرتة قريبة بنهر 

ووصفها  الرتكي،  احلاكم  اىل  نسبة  )السليامنية( 
اجلغرافية  اجلمعية  عضو  أرش(  ــون  )جـ املــســرت 
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ـ1864م  1280هـ  عام  يف  زارها  الذي  الربيطانية، 
بأهنا مدينة ذات أزقة ضيقة وهي ذات حركة يسرية 
اتساعها وكان كل شرب  برغم عدم  ونشاط ملموس 
املرتاصة والتي  بالبيوت  متيرس من األرض مشغوالً 
تؤلف فيام بينها أزقة ضيقة متعرجة كام ذكر ان عدد 
سكاهنا حوايل )5000( نسمة)4(. وبعد جميء الوايل 
السور من جهة  قساًم من  باشا هدم  العثامين مدحت 
البلدة  اىل  آخر  طرفًا  واضــاف  النجف  باب  طرف 
سبعة  لكربالء  فأصبحت  العباسية،  بمحلة  سمي 
بغداد  النجف وباب اخلان وباب  اطراف هي )باب 
وباب السالملة وباب الطاق وباب املخيم والعباسية 
قبل  اي  ذلك  قبل  اما  والغربية(.  الرشقية  بقسميها 
ثالثة  عىل  حتتوي  كربالء  كانت  فقد  هجرية   1217
اطراف فقط، هي حمالت آل فائز، وآل زحيك، وآل 
عيسى)5(. وهكذا توسعت مدينة كربالء واصبحت 
اكنافها  بني  تضم  اذ  املقدسة،  اإلسالمية  املدن  من 
مرقد اإلمام احلسني  واخيه العباس  وشهداء 
الطف وهلذه املكانة الدينية اصبحت حمط انظار العامل 

العريب واإلسالمي وحتى العاملي.
ثانيا- الموقع الجغرافي والفلكي:

يعد املوقع من العوامل املؤثرة يف املراكز احلرضية، 
ألهنا ذات تأثري مبارش يف حياة اإلنسان واستقراره يف 
اماكن معينة، فقرب موقع املسكن وبعده عن أماكن 
النقل  وخطوط  العامة  اخلدمات  ومراكز  العمل 
واملواصالت كلها عوامل مهمة يف التخطيط احلرضي 
للمدن وللموقع اجلغرايف اثر مهم يف حتديد مستوى 

بمحافظة  املتمثل  وإقليمها،  املدينة  بني  العالقات 
كربالء التي حيدها من الشامل والشامل الغريب حمافظة 
األنبار وتبعد عن مركزها )112( كم ومن اجلنوب 
مركزها  وتبعد عن  النجف  الغريب حمافظه  واجلنوب 
حمافظه  الرشقي  واجلنوب  اجلنوب  ومن  كم،   )75(
شامالً  وبغداد  كم،   )42( مركزها  عن  وتبعد  بابل 
املوقع  هبذا  فهي  كم،   )105( مركزها  عن  وتبعد 
ذات  العريقة  احلرضية  باملراكز  جهاهتا  بأربع  حماطة 
والنجف  وبابل  بغداد  مدن  السيام  التارخيي،  البعد 
واألنبار ويتصف موقع مدينة كربالء بالنسبة للمدن 
عىل  الفرات  هنر  غرب  تقع  ألهنا  باهلامشية  العراقية 
األمهية  يف  غاية  أثر  وللموقع  الغربية.  البادية  حافة 
االتصال  املدينة يف عملية  مبكر من عمر  ومنذ زمن 
وسهولة الوصول إليها، من خالل ما متلكه يف شبكة 
باملحافظة  املنترشة  والفرعية  الرئيسة  الربية  الطرق 
وتقع  املجاورة،  العراقية  باملدن  املدينة  تربط  والتي 
املحافظة  الرشقي من  الشاميل  اجلزء  مدينه كربالء يف 
والتي تشغل موقعًا مركزيًا بالنسبة للعراق يف وسطه 
الفرات،  هنر  من  املتفرع  احلسينية  هنر  ضفاف  عىل 
الصحراوية  األرايض  والغرب  اجلنوب  من  حيدها 
الشامل  ومن  واهلندية  احلسينية  أرايض  الرشق  ومن 
بحرية الرزازة، اما موقعها الفلكي فهي ضمن دائرة 
 °44.8( طــول  وخــط  شــامال(   °32.39( عــرض 

رشقا( خريطة )1(.
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 وتضم مدينة كربالء عددًا من املحالت واألحياء 
السكنية تصل اىل )61( حملة وحيًا سكنيًا، ويوضح 
اجلدول )1( املحالت واألحياء السكنية عرب مراحل 

زمنية متعددة.

الكبري واالجيايب  الدور  املدينة  ملوقع  كان  وبذلك 
يف قيام املدينة الن املوضع واملوقع املناسبني جيعل من 
جلذب  اجيابيًا  مؤرشًا  وبالتايل  للسكن  مناسبة  املدينة 

السكان وتوسعها املساحي.

الجدول )1(

المحالت والأحياء ال�شكنية في مدينة كربالء لعام 2015 م

عددهاالمحات واألحياء السكنيةالمدة الزمنية

الخان، منذ النشأة لغاية 1958 م باب  الطاق،  باب  النجف،  باب  السالمة،  باب  بغداد،  باب 
10المخيم الحسيني، العباسية الشرقية، العباسية الغربية

1958-1980م

اإلسكان، العباس، القزوينية، السعدية، الغدير، الجمعية، العلماء، 
المعملجي، المعلمين، الحر، العامل، النقيب، العدالة، البلدية، 14 
التعليب، الصحة، اإلصالح، األنصار،  الموظفين األول،  رمضان، 

االُسرة التعليمية

21

1981-2015م

طويريج،  باب  جمعية  الثاني،  العروبة  األول،  العروبة  األنصار، 
األول،  العسكري  التعاون،  اليرموك،  الهيابي،  األنصار،  ملحق 
سعد،  سيف  الثاني،  الضباط  األول،  الضباط  الثاني،  العسكري 
التحدي،  الفارس،  الجاهز،  البناء  القادسية،  سعد،  سيف  شهداء 
الرسالة،األطباء، السالم، النصر، الميالد،الوفاء، القدس االطارات، 

المدراء، التعاون، االسكان العسكري،السجناء السياسيين

40

المصدر: الباحث باالعتماد على بلدية محافظة كربالء، قسم تخطيط المدن، بيانات غير منشورة، لعام 2015 م.

ثالثًا- المناخ:

تؤثر يف صياغة  التي  العوامل  اهم  املناخ من  يعد 
الشوارع  ونظام  احلرضي  والنسيج  املدينة  وتشكيل 
فضاًل  فيها،  السكنية  الوحدات  ومساحات  واألزقة 
ويف  البناء  يف  املستخدمة  ــواد  امل نوع  يف  تأثريه  عن 

تصاميم االبنية ومقدار ارتفاعها وتوقيعها ضمنها. 

املناخ  مدينة كربالء ضمن خصائص  مناخ  ويقع 

الصحراوي اجلاف الذي يضم وسط العراق وجنوبه 
 )*(  )Demartonn( ديامرتون  تصنيف  بحسب  ى    
احلــرارة  ــات  درج معدل  ويبلغ  املناخية  لألقاليم 
درجات  ومعدل  ْم،   )23،8( الصيف  يف  الشهري 
املعدل  مع  مقارنة  ْم   )36( هو  متوز  لشهر  احلــرارة 
السنوي لدرجات احلرارة العظمى البالغ )38،8( ْم 

وان اعىل معدل هلا يف شهر متوز هو )42،9( ْم. 
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حرارة  وبمعدل  باالعتدال  املنطقة  شتاء  يتصف 
قدره )11،1( ْم لشهر كانون الثاين ومعدل درجات 
درجات  ومعدل  ْم   )17.1( اىل  العظمى  احلــرارة 
قليلة  ايام  وهناك  ْم،   )5،2( اىل  الصغرى  احلــرارة 
انخفضت فيها درجات احلرارة يف فصل الشتاء حتت 
التي  التطرف  خاصية  يوضح  وهذا  املئوي،  الصفر 
املدى  ارتفاع  حيث  من  املحافظة  مناخ  هبا  يتصف 
احلراري الشهري والسنوي، وهذا أثر يف االستعامل 
األزقة  حيث  من  السكني  خاصة  للمدينة  احلرضي 
لتأمني  وتالصقها  السكنية  الدور  وتقارب  الضيقة 
التظليل  وحتقيق  اإلنسان  حلركة  مناخيًا  مناسبة  بيئة 

الكايف وتقليل التعرض ألشعة الشمس احلارقة.

أما الرياح السائدة يف املدينة فشاملية غربية وأحيانًا 
رشقية ولكن بأوقات قليلة وكثريًا ما تتعرض لرياح 
وتسبب  الصيف  فصل  يف  السيام  بالغبار  مصحوبة 
الشتاء  فصل  يف  هتب  التي  الرشقية  الشاملية  الرياح 
اختالف  اثــر  احلـــرارة  درجــة  يف  شــديــدًا  انخفاضًا 
اجتاهات الرياح خالل فصول العام بشكل واضح يف 
اما  الغرف.  املساكن وفتحاهتا وسعتها ومواقع  اجتاه 
األمطار  بقلة  املدينة  فتتميز  األمطار  لسقوط  بالنسبة 
وان األمطار يف املدينة موسمية يف سقوطها، وتقترص 
عىل فصيل الشتاء والربيع فقط، وتتأثر املنطقة بنظام 
املمطرة  املدة  ومتتد  املتوسط.  األبيض  البحر  امطار 
كمية  اعىل  وان  ونيسان  األول  كانون  شهري  بني 
 )4،21( الثاين  كانون  شهر  يف  سقطت  األمطار  من 
ملم. اما الرطوبة النسبية فتتباين بني الشتاء والصيف 

حيث يبلغ اعىل معدل هلا يف شهر كانون الثاين بنسبة 
60% واقل معدل يف متوز بنسبة %18)6(. 

رابعًا- �شكان مدينة كربالء: 

يف  املهمة  اجلــوانــب  مــن  السكان  ــة  دراسـ تعد 
فأن أي دراسة ختطيطية  لذا  للمدينة  السكني  الواقع 
وحتصل  السكان،  تقديرها  يف  أمهلت  إذا  فاشلة  تعد 
الطبيعية  احلركة  بفعل  السكان  حجم  يف  الــزيــادة 
واملكانية للمجتمع ويقصد باألوىل الفرق بني جمموع 
األثر  احلركة  وهلذا  للسكان،  والوفيات  الــوالدات 
احلركة  اما  للمدينة،  السكاين  النمو  عملية  يف  الكبري 
اىل  كربالء  مدينة  تعرضت  فقد  )اهلجرة(  املكانية 
االُخرى،  املحافظات  ومن  الريف  من  اهلجرة  تيار 
عامي  ويف  وسياسية،  واجتامعية  اقتصادية  ألسباب 
)2005 - 2006( وبسبب فقدان االمان يف املناطق 
الساخنة الذي تسبب يف هتجري عدد كبري من العوائل 
الذين جيدون يف كربالء مالذًا آمنًا، فقد ادى اىل زيادة 
عدد السكان يف املدينة وحسب البيانات الواردة من 
عدد  بلغ  حيث  كربالء،  يف  واملهجرين  اهلجرة  دائرة 
العوائل املهجرة )املسجلة فقط( 10450 عائلة بينام 
قوائم  ضمن  تسجل  مل  مهجرة  عائلة   5000 هناك 
من  الــصــادرة  التعليامت  بسبب  املــذكــورة  الــدائــرة 
املحافظة يف حني بلغ عدد العوائل العائدة من خارج 
يف  الزيادة  هذه  انعكست  عائلة)7(.   2981 العراق 
مما  السكنية  الوحدات  عىل  الطلب  يف  السكان  عدد 
بـ  يطلق عليه  التي  التجاوز  بروز ظاهرة  ترتب عليه 
)العشوائيات السكنية( Slums city والتي وصلت إىل 
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قرابة )11( حيًا سكنيًا متجاوزًا )2003-2015م( 
تتوزع يف ضواحي املدينة أو املناطق الفارغة واملناطق 
أم  ُاخرى سواء خدمية  التي خصصت الستعامالت 

غريها. 

كربالء  مدينة  يف  السكان  حجم  واقــع  ولبيان 
لعام 2015 فقد بلغ عدد سكان املدينة )618986 
نسمة(   295669( مطلقة  سكانية  وبزيادة  نسمة( 
نمو سنوي مقداره )4،3%( كام هو موضح  بمعدل 

يف اجلدول )2( والشكل )1(.

جدول )2( معدلت النمو ال�شكاني ومقدار الزيادة لمدينة كربالء للمدة )1997، 2015(

معدل النمو السنوي%**الزيادة السكانية/ نسمةعدد السكان/ نسمةالعام

1997323317404421،3
20156189862956694،3

المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لعام 1997 وتقديرات 2015. 

�شكل )1(

 مقدار الزيادة ال�شكانية لمدينة كربالء للمدة )1997، 2015( 

المصدر: عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول )2(.
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المبحث الثاني ـ تحليل الواقع ال�شكني 

متميزًا  عمرانيًا  مظهرًا  السكني  االستعامل  يمثل 
ومؤثرًا يف تركيب املدينة الداخيل ويعد جزءًا أساسيًا 
إنساين  نتاج  هي  فاملدينة  ــرضي،  احل نسيجها  من 
ويعد  داخليًا)8(،  املتالمحة  العالقات  من  نسقًا  يمثل 
احلرضية  االستعامالت  اهم  من  السكني  االستعامل 
داخل املدينة وحيتل اجلزء األكرب من بني االستعامالت 
احلرضية االُخرى،اذ بلغت مساحته يف مدينة كربالء 
املساحة  من   )%  59.5( وبنسبة  هكتاٍر   )4198(
اإلمجالية والبالغة )7730( هكتاٍر لعام 2015 م)9(. 

يف  ساعدتني  التي  املعايري  بعض  اعتمدت  لقد 
أنامطها  وتوزيع  السكن  كفاءة  مدى  عن  الكشف 
اختيار حجم  نظرًا ألمهيتها، وتم  تم دراستها  والتي 
العينة عىل أساس عدد الوحدات السكنية يف منطقة 
سكنية  وحدة   )61257( عددها  والبالغة  الدراسة 
 )1838( املــوزعــة  ــامرات  االســت عــدد  بلغت  وقــد 
االستبيان  استامرات  وزعت   )%3( بنسبة  استامرة 
للحصول  سكنيًا  حيًا  عــىل)61(  عشوائية  بطريقة 
عىل معلومات ختص احلالة االقتصادية واالجتامعية 
ختص  ومعلومات  اإلحياء  تلك  يف  الساكنة  لاُلرس 
السكنية  الوحدة  وحجم  اإلشغال  )كمعدل  املسكن 
ومساحتها وملكيتها ونوع مادة بناء الوحدة السكنية( 

من خالل استامرة االستبيان املعدة هلذا الغرض. 

اوًلـ معدل الإ�شغال والكثافة ال�شكنية:

من  وُاخــرى  منطقة  بني  اإلشغال  معدل  خيتلف 
الظروف  تطور  بمدى  يتعلق  كونه  العامل  مناطق 
البلد  لذلك  واالقتصادية  واالجتامعية  العمرانية 
املتحدة  األمم  إحصائيات  وتشري  املنطقة.  تلك  او 
)2ـ5(  بني  ما  النامية  الدول  يف  اإلشغال  معدل  بأن 
حيث  املتقدمة  الدول  يف  تقل  بينام  غرفة،  شخص/ 
يرتاوح ما بني )1ـ2( شخص/ غرفة، أما يف العراق 
شخص/  )2ـ6(  بني  ما  اإلشغال  معدل  وصل  فقد 

غرفة.

ومن نتائج املسح امليداين لعام 2015 بلغ معدل 
اإلشغال ما بني )2ـ7( شخص/ غرفة ومن مقارنة 
هذه األرقام مع حرض املحافظة أو العراق أو الدول 
اإلشغال  معدل  يف  فرق  يوجد  انه  نالحظ  املتقدمة 
حيث ال تزال املدينة تتصف بمعدالت إشغال عالية 
بسبب كثرة الوافدين اىل مدينة كربالء لزيارة املراقد 
املقدسة. وفيام يتعلق بالبيانات املتعلقة بإشغال العائلة 
للوحدة السكنية وعدد أفراد العائلة نالحظ ان نسبة 
وهذا   )%55،5( واحدة  ُارسة  تشغلها  التي  املساكن 
حتتوي  )أي  املسكن  ُاحادي  املدينة  نصف  ان  يعني 
نسبة  وبلغت  واحدة(  ُارسة  عىل  السكنية  الوحدات 
نسبة  اما   )%31،5( ُارستيان  تشغلها  التي  املساكن 
املساكن التي تشغلها ثالث ُارس وأربع ُارس فأكثر هي 
امليداين  نتائج املسح  التوايل وفق  )8%( و )5%( عىل 
لعام 2015 ويتضح من النسب أعاله ان هناك عجزًا 
للكثافة  بالنسبة  أما   .)3( جدول  املدينة،  يف  سكنيًا 
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مسكن/  )14،6( م   2015 عام  فبلغت  هكتار، جدول )4(.اإلسكانية 

جدول )3(

عدد الوحدات ال�شكنية في مدينة كربالء ح�شب حجم اُل�شرة لعّينة البحث لعام 2015 م

%عدد الوحدات السكنية حجم االُسرة

102155،5وحدة تشغلها ُاسرة واحدة
58031،5وحدة تشغلها ُاسرتان

1478وحدة تشغلها ثالث ُاسر

905وحدة تشغلها أربع ا ُاسر فأكثر 
1838100المجموع

المصدر: الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان.

جدول )4(

الكثافة الإ�شكانية في مدينة كربالء لعام 2015 م

الكثافة العامة )مسكن/ هكتار(المساحة )هكتار(عدد الوحدات السكنيةالسنوات
201561257419814،6

المصدر: الباحث باالعتماد على مديرية بلدية محافظة كربالء، قسم تخطيط المدن، بيانات غير منشورة، لعام 2015. 

ثانيًاـ حجم الوحدة ال�شكنية: 

السكنية  الوحدات  ان   ،)5( اجلدول  من  يتضح 
حيث  السائدة  هي  غرفة   )5-3( من  احلجم  ذات 
تصل نسبتها وفق نتائج املسح امليداين اىل )73%( من 
السكنية  الوحدات  أما  السكنية،  الوحدات  جمموع 
تشكل  فهي  غرفة   )2-1( من  الصغري  احلجم  ذات 
السكنية ويعود سبب  الوحدات  )12%( من جمموع 
أسعارها  وارتفاع  السكنية  األرايض  قلة  اىل  ذلك 

فضاًل عن ارتفاع تكاليف البناء. وال ننسى ان معظم 
حجم الوحدات السكنية يف املدينة القديمة صغرية، 
بناء غرف  فيتم  بنائها  إعادة  االرُسة  ما حاولت  وإذا 
الوحدات  أمــا  أعــاله.  لألسباب  وقليلة  صغرية 
فأكثر(  غرف   6( جدًا  الكبري  احلجم  ذات  السكنية 
فهي تشكل نسبة )15%( من حجم العّينة املدروسة.
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جدول)5( توزيع الغرف في الوحدات ال�شكنية ح�شب نتائج الم�شح الميداني لعام 2015

النسبة المئوية %عدد الوحدات السكنيةعدد الغرف

122112-2 غرفة

3134173-5 غرفة
627615 فأكثر

3838100المجموع

المصدر: الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان.

ثالثًاـ م�شاحة الوحدة ال�شكنية:

تعد مساحة الوحدة السكنية من العوامل املهمة يف 
حتديد األنامط السكنية، تتباين هذه املساحة ألسباب 
االقتصادية  واحلالة  االرُسة  )بحجم  تتعلق  عــدة 
يف  األرايض  توفر  ومدى  البناء  وطراز  واالجتامعية 
املدينة فضاًل عن سعر األرض( وان تضافر كل هذه 
العوامل بعضها مع البعض اآلخر له األثر البالغ يف 
اختالف مساحة الوحدات السكنية من مكان آلخر 
ان   ،)6( جدول  من  ويتضح  ُاخــرى،  اىل  حملة  ومن 
الوحدات السكنية التي ترتاوح مساحتها بني )100 
200م2( احتلت أعىل نسبة اذ بلغت )47%( من   –

ذات  السكنية  الوحدات  وتليها  الوحدات  جمموع 
بينام   )%28( وبنسبة  300م2(   –  201( املساحة 
مساحتها  تقل  التي  السكنية  الوحدات  نسبة  بلغت 
السكنية  الوحدات  اما   )%15( هي  )100م2(  عن 
400م2، 401   – ترتاوح مساحتها بني )301  التي 
التوايل من  500م2( تشكل نسبة )6%، 4%( عىل   –
وبلغت  املدروسة،  السكنية  للوحدات  العينة  حجم 
مدينة  يف  السكني  لالستعامل  املخصصة  املساحة 
كربالء نسبة )59.5 %( من املساحة الكلية للمدينة 

والبالغة )4198( هكتار.

جدول )6( م�شاحة الم�شاكن وعددها في مدينة كربالء ح�شب نتائج الم�شح الميداني لعام 2015 

النسبة المئوية %عدد الوحدات السكنيةمساحة المسكن
27615اقل من 100م2
10086447-200 م2
20151528-300 م2
3011106-400 م2

401744-500 م2 فأكثر
1838100المجموع

المصدر: الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان.
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رابعًاـ ملكية الوحدة ال�شكنية:

م   2015 لعام  امليدانية  الدراسة  خالل  من  تبني 
ان عدد الوحدات السكنية اململوكة من قبل ساكنيها 
الوحدات  جمموع  من   )%73.2( نسبة  شكلت 
السكنية املمسوحة يف مدينة كربالء، بينام بلغت النسبة 
و)%4.1(  املؤجرة  السكنية  للوحدات   )%22.5(

للوحدات السكنية التي تعود ملكيتها للحكومة، اما 
 )0.2( نسبة  بلغت  فقد  الوقف  السكنية  الوحدات 
يف  السكنية  للوحدات  املدروسة  العّينة  حجم  من 
املدينة. انظر جدول )7(، ويتضح من خالل ذلك ان 
مستوى  دون  لساكنيها  اململوكة  السكنية  الوحدات 
السكنية  الوحدة  ُارسة  كل  متتلك  ان  وهو  الطموح، 

التي تقطنها. 

جدول)7(

توزيع ملكية الوحدات ال�شكنية في مدينة كربالء ح�شب عينة البحث لعام 2015 

النسبة المئوية %عدد الوحدات السكنيةنوع الملكية

134573.2ملك صرف

41422.5ايجار

754.1حكومي

40.2وقف

1838100المجموع

المصدر: الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان.

خام�شًاـ نوع مادة البناء

السكني  الواقع  دراسة  يف  كبرية  أمهية  البناء  ملادة 
وتوزيعها  للمساكن  العمرانية  احلالة  تؤرش  ألهنا 
واالجتامعية  االقتصادية  احلالة  وتعكس  املكاين 
املستعملة  البناء  تقنيات  ايضًا  وتوضح  لشاغليها، 
اقتصاديًا  املجتمع  تطور  مراحل  متثل  فهي  لذلك 
واجتامعيًا وحضاريًا، وبلغت نسبة الدور املبنية بامدة 
لعام2015م  الدراسة  لعّينة  واالسمنت  الطابوق 
بامدة  املبنية  ــدور  ال نسبة  بلغت  بينام   ،)%68.6(
املبنية  الدور  أما نسبة  الطابوق واجلص )%22.4(، 

بامدة البلوك واالسمنت فقد شكلت نسبة )9%( من 
جمموع عّينة الدراسة، جدول )8(. اتضح من خالل 
الطابوق  بامدة  املبنية  الدور  ان عدد  امليدانية  الدراسة 
واالسمنت مرتفعة مقارنة باملواد االُخرى املستخدمة 
التحرض  طابع  تأخذ  البحث  منطقة  الن  البناء  يف 
البناء،  يف  اجليدة  املواد  ذات  املساكن  نحو  واالجتــاه 
وختتلف هذه املواد من حي سكني اىل آخر، فاألحياء 
اجلص  بامدة  مبنية  السكنية  وحداهتا  معظم  القديمة 
والطابوق، بينام استعملت مادة االسمنت والطابوق 

يف بناء الوحدات السكنية يف األحياء احلديثة.
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جدول)8(

عدد الوحدات ال�شكنية في مدينة كربالء ح�شب نوع مادة البناء لعّينة البحث لعام 2015 

النسبة المئوية %عدد الوحدات السكنيةنوع مادة البناء

126168.6طابوق واسمنت

41222.4طابوق وجص 

1699بلوك واسمنت

1838100المجموع

المصدر: الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان.

الوحدة  في  المتوافرة  الخدمات  �شاد�شًا- 
ال�شكنية )كهرباء، ماء، مجاري( 

للبيئة  املكاين  احليز  دراسة  الرضوري  من  أصبح 
يعيش  الذي  السكني  واحلي  بالفرد  املحيطة  املحلية 
الذي  املكان  هي  املحلية  السكنية  البيئة  الن  فيه، 
اليومية.  أنشطته  خمتلف  ويــامرس  الفرد  فيه  يعيش 
البد  السكني  احلــي  يف  احلياة  استمرار  ولغرض 
جتهيز  بخدمات  املتمثلة  العامة  اخلدمات  توافر  من 
وان  الصحي،  الــرصف  وخدمات  واملــاء  الكهرباء 
قطع  إىل  يــؤدي  العامة  اخلدمات  هذه  وجــود  عدم 
الصلة الوثيقة واالرتباط باملنطقة وذلك ملا ينم عنها 
من  كل  عىل  تعود  أن  يمكن  التي  العديدة  املزايا  من 

الفرد واالرُسة واملجتمع من وجودها.

مجيع  أن  اتضح  امليدانية  الــدراســة  خــالل  ومــن 
باملاء  جمهزة  هــي  املدينة  يف  السكنية  ــدات  ــوح ال
والكهرباء من الشبكة الوطنية، أما من حيث التجهيز 
لنا ان ما يقارب )%81(  للرصف الصحي فقد تبني 
بشبكة  جهزت  قد  السكنية  املحالت  جمموع  من 

الرصف الصحي)10(.

�شابعًاـ التوزيع المكاني لأنماط ال�شكن:

ختتلف الدراسات التي تناولت تقسيم املدينة اىل 
أنامط سكنية تبعًا لنوعية املعايري أو املقاييس املستعملة 
للمدن  الداخيل  الرتكيب  نظرية  ان  إذ  التصنيف،  يف 
الوحدات  موقع  بني  العالقة  أساس  عىل  اعتمدت 
السكنية واحلالة االقتصادية واالجتامعية لشاغليها او 

مالكيها)11(. 

العراقية  املــدن  لبعض  احلديثة  الــدراســات  أمــا 
واالُخــرى  إحصائية  بعضها  معايري  ــذت  اخت فقد 
عىل  املدينة  تقسيم  يف  اعتمدت  إذ  حتليلية  وصفية 
واالجتامعية  السكانية  املتغريات  عىل  سكنية  أقاليم 
والسكنية  السكانية  اخلصائص  عىل  باالعتامد  أو 
أما  املجتمعية،  اخلــدمــات  اىل  الــوصــول  وسهولة 
عىل  التصنيف  يف  فاعتمدت  التحليلية  الدراسات 
املعايري املعامرية واالجتامعية أو باالعتامد عىل مساحة 
املساكن وطراز بنائها ومادهتا)12(. واستنادًا عىل نتائج 
الدراسة امليدانية املتمثلة )نوع مادة البناء املستخدمة، 
املستوى  اخلارجي،  املظهر  السكنية،  القطعة  مساحة 
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إمكانية  اىل  الباحث  توصل  للسكان(  االقتصادي 
اىل  البحث  منطقة  يف  السكني  االستعامل  تصنيف 

األنامط السكنية آالتية)13(:

املنطقة السكنية ف مركز املدينة القديمة: . 1

وهي متثل املساكن القديمة التي تقع حول رضيح 
دائرة  شكل  عىل    العباس  وأخيه  احلسني  اإلمام 
النجف  وباب  بغداد  )باب  بمحلة  وتتمثل  هبا  حتيط 
واملخيم(  اخلان  وباب  السالملة  وباب  الطاق  وباب 
وقد امتازت هذه املحالت بطبيعة تركيبها ونسيجها 
العمراين ملبانيها السكنية وتتميز هذه املساكن بصغر 
100م2(،   –  50( بــني  تـــرتاوح  حيث  مساحتها 
واجلص  اآلجــر  فيها  استعمل  فقد  البناء  مــواد  أما 
واخلشب، أما تصميم املحالت واملساكن فهي تعطي 
يف  الشكل  حيث  من  متشاهبا  مورفولوجيا  مظهرًا 
ملرور  إال  تصلح  ال  التي  الضيقة  والشوارع  األزقة 

السابلة. 

يف  املساكن  هــذه  عــدد  إن  بالذكر  اجلدير  ومــن 
احلرضي  التجديد  عمليات  بسبب  مستمر  تناقص 
استعامالت  يف  التغيري  عن  فضاًل  القديمة،  للمدينة 
األرض الذي يدفع االستعامل السكني خارج املدينة 
االستعامل  مع  التنافسية  قدرته  لضعف  القديمة 
جعل  الذي  األمر  واإلداري،  والصناعي  التجاري 
السكني  االستعامل  عىل  تزحف  االستعامالت  هذه 

بعملية غزو مستمر.

وبصورة عامة فإن هذه املناطق السكنية يف مركز 

املدينة القديمة حتول قسم كبري منها إىل خمازن نتيجة 
لقرهبا من املنطقة املركزية، فضاًل عن أنَّ هذه املساكن 
السكنية  وظيفتها  تقديم  عن  عجزها  من  تعاين 
اخلدمات  ورداءة  قدمها  بسبب  سابقًا،  تؤدهيا  التي 
االرتكازية واالجتامعية التي تقوم عليها وعدم عناية 
مساكن  جعل  مما  دوري،  بشكل  بصيانتها  أصحاهبا 
تلبية  عن  وعاجزة  عمرانيًا  متداعية  املنطقة  هــذه 

املتطلبات املعيشية والصحية لسكاهنا.

املنطقة السكنية ف منطقة العباسيتني:. 2

والعباسية  الرشقية  العباسية  بمحلة  تتمثل  وهي 
القديمة  املدينة  يف  للمحالت  امتداد  وهي  الغربية 
هاتني  بني  ويفصل  املدينة  من  اجلنويب  اجلزء  باجتاه 
املحلتني شارع العباس وقد أعطت املدينة نسيجًا 
يف  كان  الــذي  املعامري  النسيج  عن  خمتلفًا  معامريًا 
العريضة  الــشــوارع  ظهرت  فقد  القديمة  املنطقة 
تصلح  الشوارع  هذه  أصبحت  بحيث  واملستقيمة 
ملرور السيارات والسابلة معًا، واتصفت مساكن هذه 
املنطقة باتساع املساحة نسبيًا عام كانت عليه يف املنطقة 
)100م2()14(.  إىل  لتصل  القديمة(  )املدينة  السابقة 
واجلص  الطابوق  فيها  استعمل  فقد  البناء  مواد  أما 
تشييد  يف  رئيسة  بناء  كمواد  )الشيلامن(  واحلديد 

خمتلف الوحدات املعامرية.

السكنية  الوحدات  هذه  مساحة  توسعت  لقد 
استجابة للضغط املتولد من الزيادة يف أعداد السكان 
يف  السكنية  الوحدات  تعانيه  الذي  الشديد  والزحام 
املدينة القديمة وما يمكن مالحظته أن تغري استعامل 
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الكثري من هذه الوحدات السكنية إىل مكاتب جتارية 
عىل  بناؤها  وأعيد  بعضها  وأزيــل  جتارية  وحمــالت 
استعملت  الطوابق  متعددة  معامرية  وحدات  هيأة 

ألغراض جتارية واخلدمات االُخرى.

املنطقة السكنية التي تشمل األحياء احلديثة:. 3

الرئيسة  املدينة  حمــاور  عىل  األحياء  هــذه  وتقع 
املتفرعة من مركز املدينة وهي )حمور كربالء - بغداد 
– نجف وحمور  وحمور كربالء- احللة وحمور كربالء 
تتمثل  املناطق  هذه  وضمن  الرزازة(  احلر   - كربالء 
معظم األحياء السكنية احلديثة تقريبًا وترتكز اغلبها 

يف اجلهة اجلنوبية والغربية من املدينة.

ــذه األحـــيـــاء مــشــيــدة بــالــطــابــوق  ومــعــظــم هـ
منها كرب  وامتازت بخصائص  املسلح  والكونكريت 
من  اغلبها  وتتكون  اخلارج  إىل  وانفتاحها  املساحة 
تشييد  أساليب  يف  األحياء  هذه  وتنوعت  طابقني 
املتصل  السكني  النمط  فهناك  السكنية،  الوحدات 
تراوحت  التي  مساحته  بصغر  النمط  هذا  ويمتاز 
العمرانية  حالته  وتكون  150م2(   -  100( بني 
والعامل  احلرفيني  من  فأغلبهم  سكاهنم  أما  واطئة، 
بأحياء  وتتمثل  احلكومية  الــدوائــر  يف  والعاملني 
)اإلسكان والتعليب واملعملجي(، فضاًل عن النمط 
املنفصل والذي يمثل اغلب األحياء احلديثة ويصل 
وتكون  م2(   1000  -  300( من  مساحة  معدل 
الدخول  أصحاب  ويسكنه  جيدة  العمرانية  حالته 
والتحدي  واملــدراء  احلسني  )حي  بـ  ويتمثل  اجليدة 
نمط  وهناك  الخ(.  واملعلمني...  والضباط  واالرُسة 

 -  200( بني  مساحته  ترتاوح  ولكن  منفصل  أيضًا 
متوسطة ويسكن  العمرانية  300م2( وتكون حالته 
فيه أصحاب الدخول املتوسطة والعالية نسبيًا ويتمثل 
ببقية أحياء املدينة مثل )حي احلر واملوظفني والعامل 
الوحدات  من  أخر  نمط  وهناك  الــخ(.  الغدير... 
السكنية يتمثل بالسكن العمودي إذ يظهر واضحًا يف 
العامرات السكنية عىل حمور كربالء - رزازة ويتمثل 
بحي البناء اجلاهز ويتكون من ثالثة ادوار أما حالتها 
العمرانية فهي متوسطة وأما سكاهنا فيمثلون خليطًا 

من رشائح اجتامعية واقتصادية خمتلفة. 

المبحث الثالث - م�شكالت ال�شكن في مدينة 
كربالء 

حياة  يف  األساسية  الرضوريات  من  السكن  يعد 
املأكل  مع  احلياتية  االولويات  ضمن  ويأيت  اإلنسان 
منها  املتقدمة  وبخاصة  الدول  أولت  لذا  وامللبس، 
أمهية كبرية يف توفري السكن باملستوى الالئق لسكاهنا 
بل دفع ذلك الكثري من املختصني لدراسة األوضاع 
احللول  لوضع  السكن  مشاكل  وتشخيص  السكنية 
التطور  مــدن  عىل  ينعكس  ذلــك  الن  هلــا،  املالئمة 
يف  دوره  عن  فضاًل  للبلدان،  واحلضاري  التنموي 
ومن  واجتامعيًا  اقتصاديًا  السكان  أوضــاع  حتسني 
خالل هذا املفهوم يمكن ادراج املشاكل التي يتصف 

هبا الواقع السكني ملدينة كربالء عىل النحو اآليت:
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اوًل- العجز ال�شكني الكمي والنوعي: 

عدد  بني  احلاصل  الفرق  الكمي  بالعجز  ويــراد 

مدة  خالل  تشغلها  التي  السكنية  والوحدات  االرُس 

االرُس  هذه  كانت  إذا  فيام  النظر  بغض  معينة  زمنية 

مالكة للوحدات السكنية أو مستأجرة هلا)15(. وحيصل 

نتيجة لتزايد عدد السكان يف املدينة بسبب اهلجرة أو 

يف  الزيادة  تفوق  بمعدالت  الطبيعية،  الزيادة  بسبب 

عدد الوحدات السكنية يف املدينة عجزًا كبريًا يف توافر 

السكن للجميع، وللتعرف عىل مقدار العجز الكمي 

يف مدينة كربالء جدول)9( يوضح ذلك.

الجدول )9(

مقدار العجز الكمي في الوحدات ال�شكنية لمدينة كربالء لعام 2015 م

نسبتها%الحاجة السكنيةعدد الوحداتعدد االُسر
89017612572776031،1

قسم  كربالء،  محافظة  بلدية  ومديرية   .)6.4( االُسرة  حجم  ومعدل  الميدانية  الدراسة  على  باالعتماد  المصدر: 
تخطيط المدن، بيانات غير منشورة لعام 2015 م

ومن اجلدول )9( تتضح أن نسبة العجز الكمي يف 
عام 2015 م، قدرت )31،1%( من عدد الوحدات 
بشكل  وفدت  التي  اهلجرة  اىل  هذا  ويعود  السكنية، 
من  او  القرسي  التهجري  بسبب  املدينة،  هلذه  كبري 
الزيادة الطبيعية، ولكون هذه املدينة ذات مركز ديني 
وجتاري مهم جدًا أصبحت يف االوان االخري موئاًل 
هؤالء  متركز  عىل  ساعد  وما  واملهاجرين  للنازحني 
الوافدين يف مدينة كربالء ايضًا استتباب االمن فيها 

قياسًا اىل غريها من مدن العراق نظرياهتا.

املساكن  توافر  عــدم  وهــو  النوعي:  العجز  امــا 
درجة  منح  عىل  قــادرة  غري  ألهنا  للسكن  الصاحلة 
واألمان  الكافية  واملساحة  اخلصوصية  من  مرضية 
واهلياكل  والتهوية  ــارة  اإلنـ مــن  مقبولة  ودرجـــة 
االرُس  عدد  ذلك  ويشمل  املالئمة)16(،  األساسية 

النسبة  أساس  وعىل  املسكن  يف  غريها  تشارك  التي 
التي أظهرهتا الدراسة امليدانية للوحدات التي حتتوي 
تشارك غريها يف  التي  االرُس  فان  عىل ُارسة واحدة، 
هو  وهذا  العينة  جمموع  من   )%44،5( يبلغ  املسكن 
العجز احلايل يف هذا املعيار، ونجد يف مساحة الوحدة 
حالة  هي  م2(   200( مساحة  من  أقل  أن  السكنية 
عجز يف نوعية الوحدة السكنية وتبني لنا من الدراسة 
امليدانية ان الوحدات التي هي اقل من هذه املساحة 
قد بلغت )62%( من الوحدات السكنية وهي دون 

املستوى املطلوب. 
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ثانيًا- ارتفاع اأ�شعار المواد الإن�شائية واأجور 
الأيدي العاملة: 

وأجور  اإلنشائية  املــواد  أسعار  يف  الزيادة  متثل 
األيدي العاملة عاماًل رئيسًا يف تفاقم مشكلة السكن 
يف العراق عامة ومدينة كربالء بخاصة، وبالرغم من 
توافر مواد البناء داخل القطر عىل خمتلف أنواعها، فان 
ارتفاع أسعارها يف السوق أصبح خياليًا، فسعر الطن 
دينار  ألف   )130000( بلغ  اإلسمنت  من  الواحد 
وسعر الطن الواحد من القضبان احلديدية )الشيش( 
فقد بلغ )800000( ألف دينار، أما سعر الطابوق 
طابوقة.  لـــ)4000(  دينار  ألف   )800000( فبلغ 
)اخللفة(  والبنائني  البناء  عامل  أجور  ارتفاع  كذلك 
أصبحت  والتي  والفنيني  واملقاولني  واملهندسني 
بلغت أجرة  اذ  بالبناء،  يقوم  تدخل يف حسابات من 
البناء  وأجرة  دينار  ألف   )25000( اليومي  العامل 
من  الرغم  وعىل  دينار،  ألف   )60000( )اخللفة( 
ارتفاع كلف بناء املساكن ومنها سعر القطعة السكنية 
املساكن  بناء  عىل  الطلب  بزيادة  ذلــك  اقــرتن  فقد 
لزيادة عدد السكان بمعدالت تفوق الزيادة يف عدد 
معرقاًل  يعد  ذلك  كل  أن  نالحظ  تقدم  مما  املساكن. 
لبناء املساكن، وأصبحت املبالغ التي يدفعها املرصف 
لدى  متوافر  هو  وما  اإلسكان  صندوق  او  العقاري 
نفقات  لسد  كافية  غري  بالبناء  القائمني  األشخاص 

البناء، الرتفاع الكلف املادية لتلك املواد واألجور.

ثالثًا- ارتفاع اأ�شعار الأرا�شي ال�شكنية 
والم�شاكن:  

تباينت أسعار األرايض السكنية يف املدينة من حي 
سكني آلخر كام هو احلال يف املدن االُخرى تبعًا ملوقع 
وكذلك  املدينة،  مركز  اىل  بالنسبة  السكنية  القطعة 
واملستوى  ومساحتها  الرئيسة،  الشوارع  اىل  بالنسبة 
االقتصادي واالجتامعي ومستوى اخلدمات املتوافرة 
األرايض  أقيام  شهدت  وعمومًا  السكني،  احلي  يف 
منذ  كبرية  تصاعدية  ارتفاعات  املدينة  يف  السكنية 
فرتة زمنية حتى وصلت أسعارًا عالية جدًا، وشجع 
التي تقوم هبا  عىل ذلك االفتتاح يف سياسة املضاربة 
مالك القطع السكنية مع اقرتاهنا بالطلب املتزايد عىل 
املربع  املرت  سعر  وصل  لذلك  السكنية.  الوحدات 
الواحد اىل )8000000( دينار يف مركز املدينة قرب 
وصل  العباسيتني  منطقة  يف  اما  الرشيفني،  املرقدين 
سعر املرت املربع الواحد اىل )4000000( دينار، أما 
يف األحياء االُخرى فقد بلغ سعر املرت املربع الواحد 
)250000 - 1000000( دينار)17(، والواقع يشري 
اىل أن هناك قطعًا سكنية وصلت معدالت أسعارها 
فئات  تبقى  لذلك  وتبعًا  بكثري،  ذلك  من  أعىل  اىل 
قطع  عىل  احلصول  عن  عاجزة  املواطنني  من  كثرية 

سكنية مالئمة هلا. 
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رابعًا- تهروؤ الوحدات ال�شكنية التقليدية: 

أصبحت الكثري من الوحدات السكنية يف املدينة 
العمر  بسبب  التهرؤ،  ظاهرة  من  تعاين  التقليدية 
تستخدم  كانت  التي  املستعملة  واملواد  للبناء  الزمني 
اجلوفية،  املياه  مستوى  ارتفاع  عن  فضاًل  البناء،  يف 
فقد أدى ذلك اىل ارتفاع مستوى الرطوبة يف جدران 
عملية  من  وزاد  عمومًا،  وتدهورها  وتآكلها  األبنية 
مالئمة  غري  أصبحت  مما  السكنية،  الوحدات  هترؤ 
وإعادة  باستمرار  ترميمها  ذلك  يتطلب  إذ  للسكن 
اإلنشائية،  املواد  الطلب عىل  زاد  الذي  األمر  بنائها، 
او  مساكنهم  ترك  اىل  اآلخرين  اضطرار  عن  فضاًل 

بيعها والبحث عن مساكن ُاخرى جديدة.

خام�شًا- �شعف ا�شهامات الدولة في حل م�شكلة 
ال�شكن: 

يأيت ضعف اسهام الدولة يف حل مشكلة السكن ال 
من جانب توزيع االرايض فقط وانام من جانب توفري 
البنى التحتية هلذه االرايض ايضًا، فقد تم توزيع قطع 
ارايض بعد عام 2003م ولفئات خمتلفة من السكان 
مثل ذوي الشهداء واملوظفني والصحفيني واألطباء 
واألساتذة. وبالرغم من هذا العدد الكبري من القطع 
بجميع  تزود  مل  االحياء  هذه  فان  السكنية  االرايض 
خدمات البنى التحتية، زيادة عىل ان الدولة حاولت 
يف هذه املدينة باملبارشة يف التوسع العمودي للسكن، 
املوجودة  السكنية  العامرات  يف  شققًا  وزعت  فقد 
نشاط  اما  ــرزازة،  ال  – كربالء  طريق  عىل  املدينة  يف 

املرصف العقاري يف حل ازمة السكن يف املدينة، فقد 
وزع املرصف العقاري جمموعة من القروض لغرض 
مبلغ  فارغة  ارض  قطعة  يمتلك  مواطن  لكل  البناء 
القرض  مبلغ  وحدد  دينار،  مليون   )30000000(
 )18()12000000( بمبلغ  البناء  إضافة  لغرض 
مليون دينار، ونسبة االرباح 2% وكان عدد املقرتضني 
يف عام 2011م )385( مقرتض، اما يف عام 2015 
م انخفضت اىل )44( مقرتضًا وذلك بسبب توقف 
تدهور  نتيجة  القروض  منح  عىل  العقاري  املرصف 

الوضع االقتصادي واحلرب مع تنظيم داعش. 

ال�شتنتاجات

بعد ان بينا حتليل الواقع السكني يف مدينة كربالء 
نلخص  ان  يمكن  واجهتها،  التي  والتحديات 

االستنتاجات االتية:

أنموذجًا ملدن . 1 ملدينة كربالء  التارخيي  املركز  يعد 
فكان  العراق،  يف  املقدسة  واملراقد  االرضحة 
هلذه االرضحة واملراقد دورها يف تأكيد الوظيفة 

الدينية هلذه املدينة.
اتصفت مدينة كربالء بكوهنا من املناطق اجلاذبة . 2

الرشيفني  املرقدين  لوجود  وذلك  للسكان، 
لإلمام احلسني وأخيه العباس عليهم السالم، مما 
يعمال عىل قدسيتهام وأمهيتهام الدينية والروحية.

الكبري . 3 الدور  ومساحتها  املدينة  ملوقع  كان 
املدينة  موضع  ويعد  املدينة  قيام  يف  واالجيايب 
بالنسبة  واملهمة  احلساسة  القضايا  من  وموقعها 

اىل الوظيفة السكنية.
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هذه . 4 يف  السكان  لنمو  السنوية  املعدالت  تؤرش 
حتى  إليها  الوافدة  اهلجرة  تأثري  حالة  املدينة 

سجلت معدالً بلغ %4،1.
كان النمو الديموغرايف عىل صعيد الفرد واالرُسة . 5

ُأرسع يف معدالته من معدالت زيادة الوحدات 
الكمي  السكني  العجز  عنه  تسبب  مما  السكنية، 

بشكل واضح وهذا يؤرش صحة الفرضية.
السكني . 6 العجز  يف  االرُسي  االنشطار  يسهم  مل 

مع  املتزوجني  االبناء  وبقاء  ملحدوديته  وذلك 
املزدوج  السكن  نسبة  بلغت  حيث  أهاليهم، 
املسح  شملها  التي  االرُس  من  حوايل%44.5 
امليداين، حيث هناك وحدات سكنية حتتوي عىل 

ُارستني وثالث واربع ُارس.
إمكانية . 7 اىل  امليدانية  الدراسة  نتائج  اظهرت 

البحث  منطقة  يف  السكني  االستعامل  تصنيف 
املعايري  بحسب  خمتلفة  سكنية  أنامط  ثالثة  اىل 

السكنية.

التو�شيات

السكن  منها  يعاين  التي  املشكالت  تلخيص  بعد 
يف مدينة كربالء، نقدم التوصيات اآلتية ملعاجلة هذه 

املشكلة: 

من . 1 الوافدة  اهلجرة  حتد  التي  الترشيعات  سنُّ 
ومن  كربالء  مدينة  اىل  االُخرى  املحافظات 

اهلجرة الريفية.
دور احلكومة يف توفري متطلبات تشييد الوحدات . 2

األرايض  توزيع  البناء،  مواد  وهي:  السكنية 
)العرصات(، التشجيع عىل البناء اجلاهز.

دخول الدولة يف تشييد الوحدات السكنية وبيعها . 3
احلكومة،  يف  والعاملني  املوظفني  عىل  بالتقسيط 
الكلفة وبيعها  الواطئة  الدور  واملسامهة يف تشيد 

بأسعار رمزية عىل املواطنني.
رأس . 4 وزيادة  العقاري  املرصف  قروض  إطالق 

الوقت  البناء يف  ارتفاع اسعار مواد  ماله يف ظل 
 )40000000( من  أكثر  يصبح  بحيث  احلايل 
للوحدة  البناء  بمتطلبات  يفي  دينار، كي  مليون 

السكنية بالكامل.
من . 5 املرتفعة،  االرض  اسعار  مشكلة  حل 

ووضع  والترشيعات  الضوابط  وضع  خالل 
العقار  واصحاب  املالكني  ملنع  حازمة  سياسة 
االسعار  حتكم  ثم  ومن  بالعقار،  املضاربة  من 

ووضعها عند قيمتها احلقيقية.
التعاونية . 6 واجلمعية  البلدية  امام  واسع  املجال 

السكنية  الوحدات  تشييد  يف  املبارشة  لإلسكان 
املتعددة الطوابق وال سيام ان الدولة قد شجعت 
عىل ذلك، ونرشها يف املناطق القريبة من حدود 
وطريق  نجف(  )كربالء-  طريق  عىل  البلدية 
)كربالء- الرزازة- عني التمر( يف املنطقة الواقعة 

بعد احلزام االخرض. 
القديمة . 7 السكنية  باألحياء  العناية  عىل  العمل 

الشاملة  والدراسات  والربامج  اخلطط  ووضع 
التي تسهم يف تطوير واقعها السكني الذي ينقص 
والرشوط  الرضورية  اخلدمات  من  الكثري  فيه 
لألحياء  التحتية  البنى  توفري  وكذلك  الصحية، 

السكنية اجلديدة التي تقع يف أطراف املدينة.
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المالحق 

ملحق )1( خريطة التوزيع المكاني لالأحياء ال�شكنية والأق�شام البلدية في مدينة كربالء.

 

المصدر: مديرية بلدية محافظة كربالء، شعبة GIS، خريطة التصميم األساسي 2015م. 
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ملحق )2( ا�شتمارة ا�شتبيان 
عزيزي المواطن ـ تحية طيبة 

البحث اجلغرايف املوسوم )التحليل  الباحث يف اعداد  التفضل باإلجابة عن االسئلة اآلتية ملساعدة  يرجى 
املكاين للواقع السكني وخصائصه اجلغرافية يف مدينة كربالء(، علاًم ان هذه االستامرة خمصصة إلغراض البحث 

العلمي..... مع التقدير. 

الباحث
ح�شن محمد علي ح�شين

اسم احلي السكني ----------------. 1
مهنة رب االرُسة -----------------. 2
الدخل الشهري لرب االرُسة ----------. 3
عدد افراد االرُسة -----------------. 4
هل انت من سكنة املدينة  نعم---------- . 5

كال-------------

إذا كان اجلواب كال فاين كنت تسكن

 ------ قضاء   ------------- حمافظة 
ناحية ----------

املساحة الكلية للوحدة السكنية ------- م2 . 6
7 . ------- واسمنت  طابوق  البناء  مادة  نوع 

طابوق وجص --------

بلوك واسمنت ---------

كم عدد االرُس يف الوحدة السكنية ُارسة ---- . 8
ُارستان ---------- ثالث ُارس ------ 

اربع ُارس فاكثر ----------

كم عدد الغرف يف الوحدة السكنية غرفة ---- . 9
غرفتان --------- 

ثالث غرف ---------- 

اربع غرف فاكثر -----------

10 . ------ ملك  السكنية  الوحدة  ملكية 
فام  اجيار  كان  إذا   ------------ اجيار 

مقدار االجيار الشهري -----------
البنى . 11 خدمات  السكني  احلي  يف  يوجد  هل 

 ------------- الصايف  املاء  التحتية: 
الكهرباء ---------------

الرصف الصحي --------------
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الملخ�ض

إذا تتبعنا نصوص ابن عريب التي ورد فيها ذكر صفات األصوات بصورة عامة سنجدها عىل 

عند  جاءت  كام  التجويد،  وعلامء  والنحويني  اللغويني  مصطلحات  فيها  تابع  أحدمها:  قسمني: 

سيبويه وغريه، فكان هؤالء العلامء مرجعيته الفكرية يف الصفات، لذلك ذكر منها اجلهر واهلمس 

والشدة والرخاوة واإلطباق والصفري واالنحراف والتكرير، ووظفها دالليًا يف عالقتها مع الكون، 

واآلخر: اجرتح فيه مجلة اصطالحات هي لعلم التنجيم والطالسم أقرب منها للغة فذكر لألصوات 

الطبيعية؛ وأراد هبا صفات احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة، فهذه  أسامها الصفات  صفاتٍ 

املكونات األربعة هي أصل العنارص الطبيعية األربعة )املاء، واهلواء، والرتاب، والنار(.

وسوف نعمد يف هذا البحث إىل تسليط الضوء عىل القسمني، لننتهي إىل اآللية التي يامزج فيها 

املتصوف، واألنموذج هنا ابن عريب، بني معطيات الدرس اللغوي العريب وآثار الطريقة الصوفية 

يف النظر إىل الوجود.

الكلامت املفتاحية: صفة، صوت، ًتصوف، ابن عريب.
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The effect of the phonetic feature on the semantic guidance of the Sufis 

)Ibn Arabi as a model(

Instructor Dr.

Alaa Saleh Obaid Al-Anisi
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Abstract

If we follow the texts of Ibn Arabi in which the phonetic features are mentioned in general, we will 

find them in two parts, one that he followed the terminology of linguists, grammarians, and intonation 

scholars, as it narrated by Sibawayh and others. These scholars were his intellectual reference in 

the features, so he mentioned jahr, Hams, Shadda, Rakhawa, Etbak, Safeer, Inheraf, and Takrir, and 

employed them semantically in their relationship with the universe. The second one, he proposed a 

number of conventions related to astrology and talismans, which are closer to language, so he mentioned 

to the sounds qualities, which he called natural qualities; He meant by them the characteristics of heat, 

cold, dampness, and dryness. These four components are the origin of the four natural elements (water, 

air, earth, and fire).

In this research, we will shed light on the two sections, to end up with the mechanism in which the 

Sufi, the model here, Ibn Arabi, combines the data of the Arabic linguistic lesson and the effects of the 

Sufi way of looking at existence.

Keywords: feature, sound, Sufi, Ibn Arabi.
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المقدمة

عىل  والسالم  والصالة  حيم،  الرَّ محن  الرَّ اهلل  بِسم 
أيب  للعاملني  املبعوث رمحة  واملرسلني  األنبياء  أرشف 

القاسم حممد وعىل آل بيته الطيبني الطاهرين.

وبعد

أساسيًّا  ركنًا  الصوتية  بالصفة  املعرفة  شّكلت 
يرتكن إليه كثري من املشتغلني يف املستوى الداليل من 
العموم والداللة الصوتية  اللغة عىل وجه  مستويات 
عىل وجه اخلصوص؛ حيث كانت الصفة الصوتية بام 
تتشّكل به من إجراء نطقي أو أثر جسدي أو شعور 
نفيس رافًدا انتهل منه املهتمون بالتأويل ممّن خاضوا 
يف النص القرآين وغريه من النصوص الدينية واألدبية 

وغريمها.

بوصفها  الصوتية  بالصفة  األهتامم  هذا  يكن  ومل 
أداة جلّس العبء الداليل للنصوص وراسمة لعنارص 
إتسعت  بل  معّينة،  فئة  عىل  حكًرا  التأويلية  صورهتا 
أصداًء  يمّثل  منها  كثري  كان  متنوعة  أنامًطا  لتشمل 

ملذاهب عقدية ومعرفية.

ومن بني هؤالء؛ املتصوفة الذين كان هلم أسلوهبم 
اخلاص يف النظر إىل الصفة الصوتية وحتديد ماهيتها 
التي  املعرفية  وأسسها  العقدية  بمرجعيتهم  املتأثر 
إنعكس أثرها عىل تشكيل دالالت األلفاظ عىل نحو 
يتامهى وما تنزع له هذه الطائفة من الرتميز واإلشارة.

ولعل أبن عريب )ت 638هـ( خري شاهد عىل هذا 
إستناًدا إىل صفات  الصويت لدالالت األلفاظ  النظر 

أصواهتا؛ فاالهتامم بالصفة الصوتية واإلعتداد هبا يف 
بيان داللة اللفظ له حّيز كبري يف قراءته أللفاظ القران 
هذا  صفحات  من  يأيت  فيام  سنعرض  مثلام  الكريم، 
أحدمها  يعرض  مبحثني:  يف  سيكون  الذي  البحث 
للصفات الصوتية اللغوية، ويعرض اآلخر للصفات 
الصوتية الطبيعية كام يسميها أبن عريب، يسبق هذين 

املبحثني مهاد وتتبعهام خامتة.

تمهيد

عىل  وحديثًا  قــديــاًم  والباحثون  العلامء  دأب 
الصوتية؛  للصفة  مؤلفاهتم  ضمن  أبحاث  ختصيص 
فهي  الصويت،  البحث  يف  كربى  أمهية  تشكل  كوهنا 
مجعنا  وإذا  وآخر،  صوت  بني  للتفريق  الرئيس  املائز 
معها املخرج فإنَّ الصوت يصبح ذا كيان مستقل له 
حقوقه وعليه واجباته داخل الكلمة، ومن ثمَّ داخل 
الكالم كله، وهكذا بدأ الدرس من اخلليل إىل يومنا 

هذا.

عىل  الصوتية  للصفة  اللغوي  املعنى  ويوقفنا 
جمموعة من املعاين منها: النعت، واحللية، واإلمارة، 
»الــوصــف:  ـــ(:  ــ )175ه الفراهيدي  اخلليل  ــال  ق
اخلليل  أّن  ويبدو  ونعته«)1(،  بحليته  اليشء  وصفك 
»وصفك  النعت  فجعل  والنعت،  احللية  بني  ق  فــرَّ
الرجل  وجه  »حتليتك  احللية  وجعل  فيه«،  بام  اليشء 

إذا وصفته«)2(.

اإلمارة  »الصفة  أنَّ  )395هـ(  فارس  أبن  ويرى 
األصفهاين  الراغب  ويفرق  لــلــيشء«)3(،  الالزمة 
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فالوصف  والصفة،  الوصف  بني  تقريبا(  )425هـــ 
التي  احلالة  والصفة:  ونعته  بحليته  اليشء  »وصف 
عليها من حليته«)4(. ومهام يكن من أمر تعدد املعاين 
ملفهوم  األنسب  الوجه  هي  احللية  أنَّ  فيبدو  اللغوية 
لصوت  املائزة  السمة  هي  فاحللية  الصوتية،  الصفة 
أخرى  دون  بمعنى  كلمة  تنامز  وهبا  غريه،  دون  من 
الناحية  من  أما  منها،  املتشكلة  األصوات  حللية  تبعًا 
؛  احلدِّ فقرية  الصوتية  الصفة  أنَّ  فيبدو  االصطالحية 
النحويني  وال  اللغويني  عند  ف  ُتعرَّ مل  ا  بأهنَّ ذلــك 
فت  ُعرِّ إذ  التجويد،  إىل علامء  بدءا باخلليل ووصوالً 
يف  حصوله  عند  الصوت  يف  عارضة  «كيفية  بأهنا 
بعضها  املمتدة  وتتميز عن ذلك األصوات  املخرج، 
عن بعض«)5(، أو هي «عوارض تعرض لألصوات 
الواقعة يف احلروف من اجلهر، والرخاوة، واهلمس، 
به  يعرف  كامليزان  فاملخرج  ذلك؛  وأمثال  والشدة، 
يعرف  الناقد  أو  كاملحك  والصفة  وكميته،  ماهيته 
يف  املشرتكة  احلروف  بعض  يتميز  وهبذا  ماهيته،  هبا 
ذلك  ولوال  تأديتها  حال  اآلخر  بعضها  من  املخرج 
خمرج  هلا  التي  البهائم  أصوات  بمنزلة  الكالم  لكان 
الكالم«)6(.  منها  يفهم  فال  واحــدة،  وصفة  واحد، 
كوهنا  الصوتية؛  الصفة  فائدة  السابق  النص  ويظهر 
سمة مميزة بني األصوات اللغوية نفسها، وكذلك بني 
منه  ُيفهم  الذي ال  احليوان  اإلنسان وصوت  صوت 
والصفات ألصواته  املخارج  باحتاد  يّتسم  شيئا كونه 
لذلك جاءت يف قالب واحد ال غري، ويوضح مكي 
القييس )437هـ( فائدة الصفة كذلك بقوله: »وأعلم 

يف  يفرق  مل  احلروف  يف  الصفات  أختالف  لوال  أنَّه 
السمع بني أحرف من خمرج واحد، ولوال أختالف 
صفة  عىل  حرفني  بني  السمع  يف  يفرق  مل  املخارج 

واحدة«)7(. 

والصفة الصوتية عند املحدثني هي »كيفية عارضة 
كانت  سواء  املخرج،  يف  احلروف  لتكوين  مصاحبة 
توضح  أم  املخرج  نقطة  يف  اهلواء  مرور  كيفية  تبني 
تكوين  من  مهامًّ  جــزًءا  تشكل  ثانوية  نطقية  عملية 
التي  »الكيفية  هي  أو  غريه«)8(،  عن  ومتيزه  الصوت 

خرج هبا الصوت«)9(. 

بل  سبقهم،  من  هنج  يتبعوا  فلم  الصوفية  وأمــا 
جاءت بعض مصطلحات الصفات الصوتية عرضا 
لدراسة  ليست  منها  الغاية  أنَّ  ويبدو  مؤلفاهتم،  يف 
صوفية  غايات  يف  لتوظيفها  بل  لذاهتا؛  الصفات 
للصفة  تعريفًا  نجد  مل  لذلك  روحــيــة،  ودالالت 
الصوتية فيام اطلعنا عليه عند بعضهم، ويظهر أنَّ أبن 
عريب هو أكثر من استثمر إمكانات الصوت وطاقته 
ذلك  تبني  وقد  الصوتية،  الصفة  سيام  وال  اإلحيائية 
يظفر  أن  الصعب  من  أنَّه  غري  لنصوصه،  التتبع  عرب 
البحث بكالم مبارش ومنتظم للصفة الصوتية عنده، 
ويغطيه  املصطلح  يدس  حيث  ورمزية  مشفرة  فلغته 

ببعض الغموض.

توضيح  يف  الصوت  علم  عريب  أبن  وّظف  وقد 
وخمارجها  بمعانيها  فــاألصــوات  الــوجــود،  وحــدة 
وصفاهتا متثل ظاهرة ترتبط بالوجود كله، ومن ذلك 



�أثر �ل�صفة �ل�صوتية في �لتوجيه �لداللّي عند �لمت�صوفة )�أبن عربي �إنموذجا(

316

صفات األصوات، فهي جزء من ذلك الوجود التي 
ترتبط به باألصوات، وقد تبع أبن عريب منهج الصوفية 
للصفات  مستقل  فصل  أو  بحث  ختصيص  عدم  يف 
أو  والنحويني  اللغويني  عند  احلال  كام هو  الصوتية، 
غريهم؛ ألن البحث عند هؤالء اللغويني كان ألجل 
اللغة ذاهتا بخالف أبن عريب الذي يعدُّ اللغة إحدى 
اإلمكانات  توظيف  إىل  يسعى  فهو  الوجود،  أنظمة 
نظامه  يف  اللغة  حلــروف  الصويت  بالبعد  املرتبطة 
ره الوجودي واملعريف عىل  التأوييل وذلك لتأكيد تصوُّ
التي ورد  أبن عريب  تتبعنا نصوص  السواء)10(، وإذا 
ذكر لصفات األصوات بصورة عامة سنجدها  فيها 
عىل قسمني: أحدمها: تابع فيها مصطلحات اللغويني 
التجويد، كام جاءت عند سيبويه  والنحويني وعلامء 
يف  الفكرية  مرجعيته  العلامء  هــؤالء  فكان  وغــريه، 
والشدة  واهلمس  اجلهر  منها  ذكر  لذلك  الصفات، 
والرخاوة واإلطباق والصفري واإلنحراف والتكرير، 
واآلخــر:  الكون،  مع  عالقتها  يف  دالليًا  ووظفها 
التنجيم  لعلم  هي  إصطالحات  مجلة  فيه  إجــرتح 
والطالسم أقرب منها للغة فذكر لألصوات صفاٍت 
احلرارة  الطبيعية؛ وأراد هبا صفات  الصفات  أسامها 
املكونات  فهذه  واليبوسة،  والرطوبة  ــربودة  والـ
)املاء،  األربعة  الطبيعية  العنارص  أصل  هي  األربعة 

واهلواء، والرتاب، والنار(.

الضوء  تسليط  إىل  البحث  هذا  يف  نعمد  وسوف 
فيها  يــامزج  التي  اآللية  إىل  لننتهي  القسمني،  عىل 
معطيات  بني  عريب،  أبن  هنا  واألنموذج  املتصوف، 

يف  الصوفية  الطريقة  وآثار  العريب  اللغوي  الدرس 
النظر إىل الوجود.
المبحث الأول: 

ال�شفات ال�شوتية اللغوية

األصــوات  صفات  عرض  عريب  أبن  أنَّ  بنا  مّر 
اللغوية بطريقني؛ طريق نابع من التصوف ومعطياته، 
اللغويني  من  السابقني  هدي  عىل  فيه  سار  وطريق 
واملجودين، وسنجمل القول يف الطريق الثاين يف هذا 
املبحث، لنعّرج يف املبحث الثاين عىل الطريق األول.

اأوًل: الجهر والهم�ض: 

ربط أبن عريب بني ظاهريت اجلهر واهلمس من جهة 
أخرى،  جهة  من  الوجود  يف  والباطن  الظاهر  وبني 
فاهلمس يقابل عامل الغيب عنده وعامل الباطن، واجلهر 
إمكانيات  عريب  أبن  وظَّف  وقد  الظاهر،  عامل  يقابل 
اجلهر واهلمس الداللية يف استنطاق اآليات القرآنية، 
فذكر أنَّ هناك صلة بني اهلمس وعامل اللطف، وكذلك 
بني اجلهر واملصادمة والشّدة)11(، وحتدث أبن عريب 
عن ذلك بقوله: »فاعلم أنَّ العامل عىل بعض تقاسيمه 
عىل قسمني بالنظر إىل حقيقة ما معلومة عندنا، قسم 
ومل  احلس  عن  غاب  ما  كل  وهو  الغيب  عامل  يسمى 
احلروف  من  وهو  له،  احلس  يدرك  بأن  العادة  جتِر 
السني والصاد والكاف واخلاء املعجمة والتاء باثنتني 
من فوق والفاء والشني واهلاء والتاء بالثالث واحلاء، 
واحلنان  والرأفة  واأللطاف  الرمحة  حــروف  وهــذه 
نزلت  وفيهم  والتواضع  والنزول  والوقار  والسكينة 
هذه اآلية: »وعباد الرمحن الذين يمشون عىل األرض 
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ســالمــا«)12(،  قالوا  اجلاهلون  خاطبهم  وإذا  هونًا 
إليهم  متتد  التي  املحمدية  الرقيقة  أيضًا  فيهم  ونزلت 
منه كونه أويت جوامع الكلم، أتى إليهم هبا رسوهلم 
فقال تعاىل: »والذين هم يف صالهتم خاشعون«)13(، 
كام ونزلت فيهم »وخشعت األصوات للرمحن«)14(، 
نقول  الذي  من  أيضًا  هو  احلروف  من  القليل  وهذا 
املعاين  مجلة  من  فهذا  ذكرناه  ملا  اللطف  من  إنه  فيه 
واللطف«)15(،  الغيب  عــامل  منه  عليه  تطلق  التي 
ــريب هــي نفسها  ــن ع ــوات الــتــي ذكــرهــا أب ــ واألص
أصوات اهلمس التي ذكرها سيبويه وغريه من الذين 
مجلة  من  ولعل  ـ  األصـــوات)16(،  صفات  يف  بحثوا 
فضاًل  عريب،  أبن  عن  الصادر  النص  هذا  يكشفه  ما 
العريب،  الصويت  الدرس  عىل  وإطالعه  معرفته  عن 
هو نزوعه إىل توظيف معطيات هذا الدرس دالليًا؛ 
فهو يربط بني هذه األصوات املهموسة وبني ما يراه 
من دالالت اإلنرشاح للنفس وعمق اإليامن، وتعلق 
إىل  املخلوق  بذلك  لريتقي  خالقه  بصفات  املخلوق 
املحمدية  احلقيقة  عند  كام  البرشي  الصفاء  مرحلة 
الرمحة  فيها  فتجىل  لذلك  حقيقيًا  مظهرًا  كانت  التي 
والوقار  والسكينة  واحلسنات  والرأفة  واأللطاف 
والتواضع، وقد حاول أبن عريب أن يامهي بني ماهية 
يف  الــواردة  األصــوات  هلذه  الواسمة  الصفات  هذه 
بعد داليل  يتأوله من  املباركة وما  القرآنية  النصوص 
املادة  عن  ويتعاىل  الباطن،  يف  ويغوص  للغيب  هيرع 

أو املحسوس.

ويف اجلانب اآلخر جيتهد أبن عريب يف أن يكشف 
عن توافق بني بني عامل اجلهر وعامل الظاهر؛ فهو يرى 
أن »القسم اآلخر يسمى عامل الشهادة والقرص: وهو 
عندهم  العادة  جرت  احلــروف  عاملي  من  عامل  كل 
احلــروف،  من  بقي  ما  وهو  بحواسهم  يدركوه  أن 
وقوله  تؤمر«)17(،  بام  »فاصدع  تعاىل:  قوله  وفيهم 
»وأجلب  تعاىل:  وقوله  عليهم«)18(،  »وأغلظ  تعاىل: 
عليهم بخيلك ورجلك«)19(، فهذا عامل امللك والقهر 
والشدة واجلهاد واملصادمة واملقارعة، ومن روحانية 
والغط  الغت  الوحي  لصاحب  يكون  احلروف  هذه 
أهيا  »يــا  وهلــم:  اجلبني،  ورشــح  اجلــرس  وصلصلة 
املزمل«)20(، و »يا أهيا املدثر«)21(، كام أنه يف حروف 
قلبك«)22(،  عىل  األمني  الروح  به  »نزل  الغيب  عامل 
تعجل  »وال  بــه«)23(،  لتعجل  لسانك  به  حترك  »وال 
»وقل  وحيه«)24(،  إليك  يقى  أن  قبل  من  بالقرآن 

ربِّ زدين علاًم«)25(.

توظيفًا  أيدينا  بني  يضع  هــذا  عــريب  أبــن  ونــص 
دالليًا لصفة اجلهر، فهناك انسجام بني صوت اجلهر 
الواضح بعلوه عن صوت اهلمس، والناتج عن شّدة 
والقهر  امللك  عامل  وبني  الصوتيني،  الوترين  اهتزاز 
أبن  فنجد  واملضارعة،  واملصادمة  واجلهاد  والشدة 
عريب ربط بني اجلهر وهذه املعاين، وقد يشبه إىل حدِّ 
ما ربط أبن جني )ت392هـ( يف اخلصائص؛ إذ ربط 
بني قوة الصوت وشدته، وبني قوة املوقف واحلدث، 
واألز،  اهلــز  بني  وكذلك  واخلضم،  القضم  يف  كام 
فعقد بابني هلذه الدراسة سمى األول )باب تصاقب 
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»هذا  أنَّ  فيه  رأى  حيث  املعاين(،  لتصاقب  األلفاظ 
به.  حياط  يكاد  وال  منه  ينتصف  ال  العربية  من  غور 
ا  ُغْفاًل مسهوًّ العرب عليه وأّن وإْن كان  وأكثر كالم 
القرآن  أن  وهو  ذلك  عىل  مثاالً  ورضب  عنه«)26(، 
فكلمة  املعنيني،  ألقوى  القوية  األحــرف  يستعمل 
ولذلك  أقــوى؛  لكنها  اهلز  معنى  تعطي  هم(  )تؤزُّ
من  بدالً  القوي  اهلمزة  الكريم صوت  القرآن  أختار 
اهلاء الرخو حماكاًة لقوة املعنى يف األّز، والباب اآلخر 
إذ  املعاين()27(،  أشباه  األلفاظ  إمساس  يف  )باب  هو 
بابه،  أتيته من  أنت  إذا  أمٌر  أنَّ »هذا ونحوه  فيه  يرى 
مقادته،  أعطاك  وتأمله  لتناوله  فكرك  وأصلحت 
وأركبك ذروته، وجال عليك هبجاته وحماسنه. وإْن 
أنت تناكرته وقلت هذا أمر منترش، ومذهب صعب 
باب  عليها  وســددت  لذته،  نفسك  حرمت  موِعر؛ 
احلظوة به«)28(، فلعل أبن عريب سار عىل هذا اهلدي 

توظيفًا لصفات األصوات. 

أخرى  مقارنة  عريب  أبن  سجل  آخر  مقام  ويف 
الطبيعة  أصوات  وبني  جهة  من  واهلمس  اجلهر  بني 
النفس  هذا  عىل  »وظهر  قال:  إذ  أخــرى،  جهة  من 
أصوات الرعود فاحلروف املجهورة، وهبوب النسيم 
هنا  يربط  عريب  فأبن  املهموسة«)29(،  احلروف  وهي 
الرعود وأهتزاز األجسام من هذا  بني علو أصوات 
السمع  ووضوح  اجلهر  أصوات  علو  وبني  الصوت 
وهبوب  اهلمس  بني  ربط  وكذلك  جهة،  من  فيها 
من  يصاحبه  وما  هادئ  صوت  من  به  وما  النسيم 
الصخب  عن  وبعدها  احلية،  املــوجــودات  سكون 

واخلوف، وكل هذا التوظيف الداليل استحرضه أبن 
عريب من القرآن الكريم من خالل اآليات التي ركز 
عليها، وهو بذلك مل يرتك األمر عىل بعده الظاهري 
مع احلروف املجهورة من دون ربطها بالبعد الروحي 
رسول  عىل  املنزل  الروحي  العامل  يمثل  والذي  هلا، 
اإلنسانية ، يف أثناء تلقي الوحي وما يصاحبه من 
اجلبني،  ورشح  اجلرس،  وصلصلة  والغط،  الغت، 
نزول  أثناء   يف  النبيَّ  األمور كانت تصيب  وهذه 
يف  ذلك  كل  بني  الربط  عريب  أبن  فحاول  الوحي، 
سبق  كام  الــدالالت  هذه  فيها  وظف  التي  نصوصه 
يف بيانه لداللة األصوات املجهورة، ونلحظ أنَّ لغته 
هذا  بفك  إاّل  عليها  اليد  وضع  يمكن  وال  مشفرة 

التشفري.

بخفية يف  مصطلح سيبويه  أبن عريب  وقد وظف 
نصه، وأدخله يف أبعاده الوجودية ليعمل تالقحًا بينه 
أبن  ذكرها  لطاملا  التي  الوجودية  األبعاد  تلك  وبني 
عريب أينام حّل متحدثًا عنها، وهو مصطلح )النفس(، 
وقد إستعمل سيبويه هذا املصطلح يف تعريف اجلهر 
واهلمس، إذ قال: »...ومنع النفس أن جيري معه«)30(، 
النفس  بقوله: »وظهر عىل هذا  أبن عريب  وإستعمله 
القرآنية  اآليات  يف  وظهر  الرعود...«)31(،  أصوات 
وجودي  رمز  اهلمس  أن  يف  عريب  أبن  وظَّفها  التي 
واخلشوع... واللطف  الرمحة  فيه  الذي  الغيب  لعامل 
القهر  الشهادة وعامل  عامل  إىل  فريمز  اجلهر  وأما  إلخ، 
عالقة  تعكس  املوظفة  واآليات  واملصادمة،  والشدة 
التقابل بني هاتني الظاهرتني، واألساس الذي يستند 
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أويت  قد  الرسول  بأن  إستشهاده  من  عريب  أبن  إليه 
جوامع الكلم هي القرآن الكريم الذي دلَّ عىل ذلك 
بوضوح، فكذلك كان الوحي حيمل الظاهرتني فقد 
 كان رمحة  ليِّنا سهاًل، والرسول  يكون شديدًا أو 
أمر  قد  املرشكني  عىل  وحماربًا  شديدا  وكان  للعاملني 
باإلغالظ عليهم، ومل تكن الشدة عنده  إال معنى 
الرمحة التي ترسبلت بمظاهر القسوة والشدة، كامأنَّ 
عامل الشهادة والقهر ليس إاّل ظاهرة لعامل الغيب)32(.

ثانًيا: ال�شدة والرخاوة والطباق

وصفتي  الطبيعة  ــوات  أص بني  عــريب  أبــن  ربــط 
ربط  بذلك  أراد  ولعله  والطباق،  الشدة،والرخاوة، 
حصول  أثناء  يف  اللسان  بحركة  األفــالك  حركة 
الربط  أراد  وكذلك  احلــروف،  بعض  مع  اإلطباق 
بني لفظ اإلطباق والسبع الساموات الطباق، إذ قال: 
احلروف  بني زعزع ورخاء وهي  ما  الريح  »وجرت 
األفالك  يف  الطباق  وظهرت  والرخوة...  الشديدة 
وهو  قصده،  إذا  اإلنسان  نفس  املطبقة يف  كاحلروف 
يف اإلهليات إذ أردناه أن نقول كن، فاحلروف املطبقة 
وكل  طباقًا،  سموات  سبع  وجود  اإلهلي  النفس  يف 
ونلحظ  اإلطــبــاق«)33(،  جهة  عىل  العامل  يف  موجود 
أن أبن عريب جيعل احلرف هو األصل للتشبيه الذي 
أن  عىل  متأسس  اجلعل  وهــذا  املشبه،  عليه  حيمل 
احلروف هي األصل للوجود رجوعًا حلرف األلف 
الذي يمثل الذات االهلية وقد أعطى داللة للحروف 
الرخوة  واحلــروف  الريح،  زعزعة  وهي  الشديدة، 
أعطاها داللة الرخاء ناظرًا إىل طبيعة الصفة ليجعلها 

الظواهر  بني  به  يربط  دالليًا،  وموجها  مائزًا  عنرصًا 
الطبيعية ومرجعياهتا يف احلروف، وكل هذا ال خيرج 
عن وحدة الوجود عنده، أما حركة الطباق فلكوهنا 
ربطها  طبيعية  حركة  فهي  باللسان  متعلقة  حركة 
أيضًا  وحــاول  األفــالك،  حركة  وهي  كونية  بحركة 
بفكرة  الفم  يف  الرتتيبي  بشكلها  الطباق  حركة  ربط 
طباق الساموات، فكأنه يرى تنظيام تراتبيًا متشاهبا بني 
أعىل  إىل  مستقره  من  الفم  يف  اللسان  حركة  طبقات 
يكتف  ومل  السبع،  الساموات  طبقات  وبني  احلنك، 
إرجاعها  بينها من دون  فيام  الكونية  العالقات  بربط 
إذا  اإلهليات  يف  »وهــو  بقوله:  األول  موجدها  إىل 

أردناه أن نقول له كن«)34(.
المبحث الثاني: 

ال�شفات الطبيعية

اإلشارة  سبقت  كام  الطبيعية  بالصفات  املقصود 
التي  األربعة  الوجود  عنارص  هي  التمهيد  يف  إليه 
الوجود  وعنارص  الطبيعة،  عنارص  منها  تشكلت 
األربعة هي )احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة(، 
ومنها تشكلت عنارص الوجود )املاء واهلواء والرتاب 
عنارص  بني  الربط  عريب  أبن  حــاول  وقد  والــنــار(، 
نظرية  ضوء  يف  اللغة  أصــوات  وبني  األم  الوجود 
)وحدة الوجود(، إذ أعطى لكل صوت صفة أو أكثر 
دالليًا  توظيفها  وحاول  األربعة،  العنارص  هذه  من 
وصوالً إىل املعاين الصوفية التي يسعى إليها، إذ قال 
أبن عريب: »وسأذكر يف هذا الباب بعد هذا التتميم ما 
احلرارة  أن  فأعلم  رطبًا...  حارًا  احلروف  من  يكون 
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كيفية  رشح  ثم  الطبيعية«)35(،  احلياة  هي  والرطوبة 
السابقة،  احلياة  عنارص  من  الطبيعة  عنارص  تكوين 
الناس،  فكان  واليبوسة  احلرارة  »فإمتزجت  فقال: 
واحلرارة والرطوبة فكان اهلواء، والربودة والرطوبة 
فانظر  الرتاب،  فكان  واليبوسة  والربودة  املاء،  فكان 
النفس  وهو  والرطوبة  احلرارة  عن  اهلواء  تكوين  يف 
املولدة  ــان  األرك األربعة  احلياة...فهذه  هو  الــذي 
جيعل  هنا  عريب  وأبن  األُول...«)36(،  األمهات  عن 
األربعة  والعنارص  األربعة،  العنارص  من  الوجود 
امتزجت  إذ  األربعة  األوىل  الصفات  من  ُوجــدت 
فولدت لنا هذه العنارص، وحياول أبن عريب بنظريته 
حروف  وبني  ل  األُوَّ بالعنارص  يربط  أن  الوجودية، 
اللغة ليعيد كل يشء إىل تلك احلروف، ومن ثمَّ فإنَّ 
مرجع تلك احلروف مجيعها هو حرف األلف، وهذا 
أيضًا،  الصفات  عىل  األلف  حرف  هيمنة  أن  يعني 
فهو جيمعها كلها ويتصف هبا، قال أبن عريب: »وأما 
والربودة،  واليبوسة  والرطوبة  احلرارة  ففيها  األلف 
ومع  رطبة،  الرطب  ومــع  ــارة،  ح احلــار  مع  ترجع 
ما  حسب  عىل  يابسة،  اليابس  ومع  بــاردة،  الــربودة 
الرؤية  هذه  عىل  وبناء  ــعــوامل...«)37(،  ال من  جتــاوره 
للصفات ذهب أبن عريب إىل تقسيم حروف املعجم 
وثالثة  مركبة،  وأخرى  مفردة،  تارة  كثرية  أقسام  إىل 
تدخل  األقسام  هذه  كل  ويف  رشقية،  ورابعة  غربية، 
يف  ذلك  إىل  أشار  وقد  الطبيعية،  األربعة  الصفات 
املسمى  اآلخــر  نصفه  يف  والغايات  املبادي  كتابه 
املنظوم، ولعل األختصار هنا يدفعنا إىل نقل  بالعقد 

أحد األقسام التي تتصف هبذه الصفات والتي يمكن 
اإلفادة منها يف البحث وعىل النحو اآليت)38(:

احلروف احلارة: )أ، ج، ذ، ن، غ، ش(. 1
احلروف الباردة: )ب، ح، ر، ك، ص، ض، هـ(. 2
احلروف اليابسة: )ت، خ، ز، ل، ض، ق، و(. 3
احلروف الرطبة: )ث، د، ط، م، ع، س، ي(. 4

اأوًل: الوظيفة الدللية لل�شفات الطبيعية:

حاول أبن عريب توظيف الصفات الطبيعية االربع 
احلوائج،  قضاء  يف  باألصوات  إرتباطها  خالل  من 
فقال:  األشياء،  إىل  النفوذ  ورسعة  األمور،  وتسهيل 
وضدها  املطلوب،  سهولة  تعطي  الرطبة  »احلروف 
املطلوب  يف  النفوذ  رسعة  تعطي  واحلرارة  اليبوسة. 
من غري بطئ، وضده الربودة، فإذا أمجعت عددًا عىل 
املطلوب فانظر يف أي احلروف هي أكثر، فإنَّ احلكم 
عريب  أبن  ونص  ــك«)39(،  ذل فأعلم  هلا،  الغالب  يف 
يشري إىل أن اإلنسان إذا أراد املطلوب فعليه النظر يف 
التـي يستعملها يف كالمه، فإنَّ احلكم  كثرة احلروف 
فيها للغلبة يف نوع احلروف من جهة الصفة الطبيعية، 
تسهيل  يفيد  مثال  الرطبة  احلــروف  من  فالتكثيف 
املطالب، واإلكثار من احلروف احلارة ينفع يف ترسيع 

النفوذ إليها.

ويف سعي اإلنسان إىل األشخاص عليه النظر إىل 
خلق الذي قصده، فإن كان بخياًل وظَّف له احلروف 
قضاء  اإلنسان  أراد  وإذا  الرطبة،  الصفات  ذات 
مرجوة  فائدة  بطئها  يف  حيتمل  ألنه  ببطيء  احلوائج 
فعليه باحلروف احلارة واليابسة، قال أبن عريب: »إذا 
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فانظر يف خلقه، فان كانت  قصدت أحدًا يف حاجة، 
ما  الرطبة  احلروف  الوقف  يف  فاجعل  سمحة  سهلة 
استطعت، واحلارة فإهنا تكرم البخيل، وتزيد الكريم 
تكرمًا ومبادرة إىل قضاء احلاجة، وإذا أردت احلاجة 
أنك  غري  مصلحتك  البطء  ذلك  يف  باألمر  ببطيء 
احلروف  فاستعمل  بالوعد  والــرسور  الرسعة  حتب 

احلارة واليابسة«)40(.

توظيف  يف  ذلك  من  أبعد  إىل  عريب  أبن  وذهب 
بحركة  ربطها  إذ  لــألصــوات،  الطبيعية  الصفات 
والقمر،  الشمس،  وحركة  والنارية،  اهلوائية  الربوج 
فكل يشء يف الوجود له عالقة ورابطة وآرصة تتضافر 
من  ممتزجة  داللة  تنتج  أو  عمال  لتعطي  غريها  مع 
أمرين ما كانت إحدامها قادرة عىل إنتاجها وحدها، 
املمكنات  أبن عريب يف خدمة سيد  وكل ذلك وظَّفه 
يطرأ  ما  تعرف  أن  أردت  »وإذا  قال:  إذ  )اإلنسان(، 
كام  حسنتها  قد  التي  احلروف  إىل  فانظر  حاجتك  يف 
رسيع  فاألمر  غالبة  احلــرارة  كانت  فــان  علمتك، 
يقى  أن  فبعيد  غالبة  الــربودة  كانت  وإن  القضاء، 
الربوج  يف  كان  وإذا  بالشمس،  ترسمه  أو  فلتقيده 
اهلوائية والنارية وهو أوفق«)41(، فالعالقات متشابكة 
تلك  عن  ينفرد  يشء  وال  اآلخــر،  بالبعض  بعضها 
الوحدة الكونية، وكأن أبن عريب ينظر من خالل نصه 
إىل )التأثر والتأثري( بني الصفات الطبيعية واحلروف، 
أثَّر  يشء  به  حلَّ  أينام  الواحد  اإلنسان  جسد  وكأهنام 
األشياء  تتمدد هبا  التي  فاحلرارة  بقية األعضاء،  عىل 
القابلية عىل زيادة حركة األشياء وترسيعها كل  وهلا 

احلوائج مع صفة  أبن عريب برسعة قضاء  ربطه  هذا 
صفة  يعالج  عريب  فأبن  الربودة،  وبخالفه  احلرارة، 
الربودة  وكأنَّ  بالشمس،  الرسم  أو  بالتقييد  الربودة 
حتاول تقليص األشياء املعنوية، كام هلا سلطة كذلك 
هذه  معاجلة  عريب  أبن  حياول  لذلك  الطبيعة،  عىل 
املسألة برسم قضاء احلوائج ُبَعْيَدها بالشمس، وكأنَّه 
الربودة  تقلل درجة  الشمس سوف  إنَّ  القول:  يريد 
فالتمدد  تتقلص،  وال  تتمدد  األشياء  جعل  وحتاول 

عب األشياء. سهل، والتقلص يصَّ

الطبيعية  الصفات  توظيف  يف  عريب  أبن  يزيد  ثم 
كانت  »وإذا  يقول:  إذ  دالليًا،  توظيفًا  لألصوات 
ينقض  فأنه  واحلــرارة،  احلــروف  يف  غالبة  الرطوبة 
غالبة  اليبوسة  كانت  وإذا  نفس،  وطيب  وهنا  بفرح 
وإذا كانت  بنكد،  ينقض  فأنه  يف احلروف واحلرارة، 
احلاجة  قضاء  فيبعد  احلـــرارة  من  أغلب  الـــربودة 
كان  إذا  اليبوسة  مع  احلــرارة  كانت  وإذا  فارسمه، 
الــربوج  يف  والشمس  اهلوائية،  الــربوج  يف  القمر 
فرسمه  غالبة  واليبوسة  الــربودة  كانت  وإذا  املائية، 
وإذا  والقمر،  اهلوائية  الــربوج  يف  الشمس  كان  إذا 
من  ويظهر  ــأس«)42(،  ب فال  الناريات  يف  القمر  كان 
وظَّفها؛  التي  الظاهرة  بوصف  يكتفي  ال  أنَّه  كالمه 
النتائج  وتغيري  التدخل  قابلية  لإلنسان  جيعل  بل 
ببعض اخلطوات، لتكون األمور لصاحله عند إدراكه 
إلتزامه  عند  وكذلك  وأوقاته،  الصفايت  لإلستعامل 

بالكالم يف بعض مواقع األفالك.
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بال�شفات  ال�شوتية  ال�شفات  عالقة  ثانيًا: 
الطبيعية:

ذهب أبن عريب إىل ربط بعض الصفات الصوتية 
ببعض الصفات الطبيعية، وقد ظهر هذا يف ربطه بني 
صفتي التفيش والصفري من جهة، وصفة احلرارة من 
جهة أخرى، فإذا اجتمعت هاتان الصفتان مع احلرارة 
زادت احلرارة، وكان هلا أثر يف الوظيفة الفعلية، قال 
واحلنك  اللسان،  حروف  »...وكذلك  عريب:  أبن 
باإلطباق والصفري وان الصفري والتفيش يعطي حرارة 
احلرارة  يف  فعله  فيكون  غريه  عىل  للحروف  زائــدة 
أقوى«)43(، فإذا ربطنا بني الوظائف السابقة لصفات 
سبق  التي  احلرارة  صفة  وخاصة  الطبيعية  احلروف 
ذكرها سواء يف عدم تسهيل األمور، أو رسعة النفوذ 
يف املطلوب، أو بطئ األمور، أو رسعة القضاء، فإنَّ 
هذه الصفات إذا إرتبطت بصفات التفيش والصفري 
تزيد الوظائف السابقة قدرًا أعىل، ألنَّ احلرارة زادت 

بسبب صفتي الصفري والتفيش.

الطبيعية،  الصفات  يف  الكالم  من  تقدم  ما  وعىل 
بأصوات  ارتباطها  حال  يف  دالليًا  توظيفها  ومدى 
املرجعية  معرفة  علينا  الــواجــب  من  صــار  اللغة، 
من  هي  فهل  األفكار،  هذه  يف  عريب  ألبن  الفكرية 
بنات أفكاره؟ أم أنَّه إستقاها من غريه ومل يرصح هبا، 
الذين سبقوه،  الفالسفة  بأفكار  تأثر  أنَّه قد  والظاهر 
وخاصة أبن سينا، ونجد ذلك بوضوح عند الرجوع 
املصطلحات  هذه  أن  تبنيَّ  التي  احلروف  رسالة  إىل 
للحروف،  صفات  سينا  أبن  ها  عدَّ إذ  فيها،  حارضة 

سينا:  أبن  قال  الساموية،  باألجرام  ربطها  وكذلك 
ا مشرتك يف متتد زمانا... »وأما احلروف األخرى فإهنَّ
أيــبــس،وربــام  كانت  وربــام  أصــلــب،  كانت  وربــام 
رطوبة  نفس  يف  احلبس   كانت  أرطب،وربام  كانت 
وجود  إىل  نصه  يف  سينا  أبن  فيشري  تتفقع...«)44(، 
الرطوبة واليبوسة، وأهنام صفتان لبعض  مصطلحي 
فهو  الغيث  ــا  »وأم قــال:  آخــر  نص  ويف  احلــروف، 
وال  الرطوبة  من  جتد  وليس  يرسا،  ذلك  من  زحزح 
إىل  فيه  اخلاء واحلركة  ما جتده  اهلواء  إنحفاز  قوة  من 
قرار الرطوبة... وهواؤها حيدث يف الرطوبة احلنكية 
كالغليان واإلهتزاز«)45(، فكالم أبن سينا فيه ما يشري 
إىل أن أبن عريب قد أفاد منه كثريًا يف موضوع الصفات 

ح بذلك، أم مل يرصح به. الطبيعية، سواء رصَّ

وإذا أردنا تلمس بعض مصاديق توظيف أبن عريب 
بحث  عىل  نقف  فإنَّا  والطبيعية  الصوتية  للصفات 
فيه حضور صوت األلف وغيابه عن )أسم(  تناول 
يستكشف  أن  حــاول  الكريم،  القرآن  يف  البسملة 
البسملة  )أســم(  يف  ــف  األل صــوت  ــود  وج أرسار 
يف  وحضوره  الكريم،  القرآن  يف  السور  بدايات  يف 
البسملة يف آيات من سور من القرآن الكريم، وهو يف 
السياق  اإلفادة من  مقارنة وحياول  يعقد  العمل  هذا 
اللفظي، وكذلك حاول أن يوظف الصفات الصوتية 

بطريق خفي يف الوصول إىل املعاين الصوفية. 

وقد سار أبن عريب عىل تفسري كل يشء يف ضوء 
فلسفة وحدة الوجود، فهو حياول ربط األشياء بعضها 
ببعضها اآلخر، وأن اللغة متثل يف فكره الوجود كله، 
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وأن األصوات اللغوية تقابل املوجودات، ومرجعها 
كلها إىل صوت األلف الذي يقابل الذات اإلهلية. 

عريب  أبن  أن  فيظهر  القرآنية  الناحية  من  وأمــا 
يستشعر إمكانات صوت األلف وكذلك األصوات 
التي تكشف  الصوفية  املعاين  إىل  للوصول  التي معه 
عن أرسار العلم الصويف الكامن يف ذهن أبن عريب، 
صوت  حلضور  تفسريه  يف  عنده  جاء  ما  ذلك  ومن 
وقوله  ربك«)46(.  باسم  »اقرأ  تعاىل:  قوله  يف  األلف 
يف  غيابه  وكذلك  ــا«)47(.  ــراه جم اهلل  »باسم  تعاىل: 
البسملة من بدايات السور »بسم اهلل الرمحن الرحيم«، 
أما يف أثر هذا احلضور والغياب فقال أبن عريب: »ثم 
باسم  »اقرأ  قد ظهرت يف  »بسم«  األلف من  وجدنا 
الباء  بني  األلف  ظهرت  جمراها«  اهلل  و»باسم  ربك« 
تظهر  مل  فلو  وامليم  السني  بني  تظهر  ومل  والسني، 
املِْثل حقيقته،  ماعلم  باسم ربك«  »اقرأ  »األلف« يف 
فلام  وانتبه!  الغفلة،  من سنة  فتيّقظ  رأى سورته  وال 
ُحذفت  السور  أوائل  يف  األلف(  )أي  استعامهلا  كثر 
السني  فصار  للسني؛  مرآة  الباء(  )أي  املِْثل  لوجود 
مثاال. وعىل هذا الرتتيب نظام الرتكيب«)48(، ونص 
أبن عريب يضعنا أمام التحليل بني احلضور والغياب 

وعىل النحو اآليت:

حضور صوت األلف:. 1

يتضح من نص أبن عريب أن وجود صوت األلف 
سارت  ملا  فلواله  للسفينة،  املسرّي  هو  السفينة  آية  يف 
ما  السفينة،  )باسم(  األلف يف  تظهر  مل  )فلو  السفينة 
للحركة  الباعث  هو  عنده  فاأللف  السفينة(،  جرت 

طاقتها  تأخذ  وال  السفينة  تلك  جــرت  ملا  ــواله  ول
ماعدا  )باسم(  أصوات  من  صوت  أي  من  احلركية 
ال  فهي  )باسم(  يف  )السني(  من  تأخذ  فال  األلــف؛ 
األُخر،  نظرياهتا  من  وال  نفسها،  من  طاقتها  تأخذ 
تتقابل  وصفات  خمــارج  هلا  األصـــوات  هــذه  فكل 
له  هذه  واحلال  بد  فال  فيها،  وتناظرها  السني  معها 
من اإلتكاء عىل صوت له قابلية أكرب من ذلك، فله 
سلطة  وله  بالريح،  تتحكم  التي  والدافعية  املحركية 
عرفنا  كام  ــال  واحل كلها،  واملــخــارج  الصفات  عىل 
صوت  فسطوة  األلف،  بصوت  متحصل  أنه  سابقًا 
بصفة  التحديد  عن  وتنزهه  األصــوات  عىل  األلف 
الساكنة  املهموسة  السني  يغني  حمدد  وخمرج  حمددة 
عن احلركة األهتزازية الناجتة عن الوترين الصوتيني، 
تكسبه  الــذي  األهتزاز  من  هذه  واحلــال  هلا  بد  فال 
اجلري  وذلك  احلركة  تلك  يفعل  والذي  األلف  من 
الضعيف الذي وجد منه يف الصوت املهموس، قال 
سيبويه يف املهموس: »حرف َأضعف اإلعتامد عليه يف 

موضعه وجرى النفس«)49(. 

ونرى أن أبن عريب حاول توظيف مصطلح اجلري 
السني،  صوت  مثله  والذي  املهموس،  الصوت  يف 
لينقله إىل جرى السفينة املستعمل يف القرآن الكريم، 
وكذلك ال يتم هذا ما مل تتدخل الذات اإلهلية )صوت 
ويف  السياق،  يف  جــاءت  التي  البسملة(  يف  األلــف 
ضوء هذا التصور نستطيع تفسري استعامل أبن عريب 
الفلك،  كلمة  من  بدال  كالمه  يف  السفينة  مصطلح 
الكريمة مل تستعمل )السفينة(، بل استعملت  فاآلية 
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)الفلك(، فأعاد أبن عريب الكلمة بام يرادفها ليستفيد 
من صوت السني توظيفا دالليًا صوفيًا.

أن  هو  املستبدل  اإلستعامل  هذا  يف  آخر  ويشء 
تنسجم  )الصفريي(  السني  لصوت  الصوتية  الصفة 
للصوت  واليبوسة(  )احلــرارة،  الطبيعية  الصفة  مع 
نفسه، فاجتامع الصفري مع احلرارة واليبوسة يعمل عىل 
زيادة احلرارة واليبوسة)50(، وهذه الزيادة ستزيد من 
ُيزاد عىل ذلك أن احلرارة  احلركة )اجلري للسفينة(، 

واليبوسة يعطيان رسعة النفوذ يف املطلوب)51(. 

وأما إعطاء العلم للِمْثل )الرسول( يف )اقرأ باسم 
باسم  )اقرأ  يف  األلف  تظهر  مل  »ولو  قال:  إذ  ربك(، 
سورته«)52(،  رأى  وال  حقيقته،  أملِْثل  علم  ملا  ربك( 
فكان صوت األلف هو املانح للعلم وتثبيته يف قلب 
هذا  رس  عن  الكشف  حاولنا  وإذا  )الرسول(،  املِْثل 
التصور الصويف عند أبن عريب وأمعنا النظر يف كلامته 
احلروف  تشبه  السياق  يف  بكلامت  أتى  أنه  سنالحظ 
الغائب  الضمري  استبدل  إذ  اآليــة؛  كلامت  يف  التي 
وكذلك  الــرســول،  عىل  العائد  )اقـــرأ(  يف  وجوبا 
استبدل كاف اخلطاب العائد عىل الرسول يف )ربك(، 
استبدهلام بكلمة )املِْثل( يف قوله )ماعلم املِْثل(، ويبدو 
أنه مل يستبدهلا بكلمة الرسول، أو اإلنسان، أو النبي؛ 
ألنه أراد خلق توافق صويت مع كلمة )باسم(؛ ألهنام 
تضمنا صوت امليم يف آخرمها، ليعقد شهوة امليم التي 
باملِْثل ويعلقها بمن أحبته، فامليم يف منظومة أبن عريب 
الباء،  امللك والشهادة، وخمرجه من خمرج  يمثل عامل 
وبسائطه بني الباء واأللف واهلمزة، وظهور سلطانه 

يف اإلنسان)53(، فتحصل من هذا أن امليم متعلقة جدًا 
العلم  هلا  املانح  األلف  بصوت  وخاصة  )باسم(  بـ 

والقدرة. 

الذي  الالم  صوت  خمرج  أن  ذلك  عىل  ُيزاد  وقد 
من الشفتني كان حارضًا يف ذهن أبن عريب، لوجود 
كلمة القراءة يف اآلية الكريمة، وهذا له عالقة بحركة 
الشفتني التي لوالها ملا تتم القراءة، وقد يزاد عىل ذلك 
أيضًا وجود الصفات الطبيعية لصوت الالم )الربودة 
يف  املشكل  احلرف  يف  وجدها  التي  واليبوسة()54(، 
وطيب  وهناء  بفرح  يتم  األمر  أن  عىل  يدل  الكلمة 
الرسول عند  تتفق مع حال  نفس)55(، وهذه األمور 
التكليف بالرسالة، كل هذه األمور ال تتم لوال وجود 

املانح )صوت األلف( يف كلمة )باسم(. 

ليأيت  الراء؛  يف  التكرار  صفة  عريب   أبن  ويوظف 
داخل  معنى  من  يريده  ملا  تستجيب  أخرى  بكلمة 
النص وذلك  يف تفسري اآلية التي فيها )باسم(، وهي 
توافق  فهنا  سورته(،  رأى  )وال  قوله  من  رأى  كلمة 
يشرتكان  حيث  )رأى(  وكلمة  )أقــرأ(،  كلمة  بني 
يف  األلف  بوجود  ويفرتقان  والراء،  املكررة  باهلمزة 
)رأى( والقاف يف )اقرأ(، فالرؤية هنا ال متنحها قاف 
القراءة، بل القاف متنح القراءة والتعلم، ومتنح األلف 
الرؤية التي ُمنحت للحقيقة املحمدية، ُيزاد عىل ذلك 
)باسم(؛  يف  األلــف  مع  )رأى(  يف  األلــف  إرتباط 
ليمنحان العلم والرؤية احلقيقة للرسول ، من هنا 
حاول أبن عريب  توظيف صفة التكرار يف الراء ليشري 

هبا إىل تكرار طلب الوحي من النبي  بالقراءة. 
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غياب صوت األلف من البسملة )بسم(:. 2

ــاب صـــوت األلـــف من  ســـوغ أبـــن عـــريب غــي
أللف  كيف  ُيقال  وقد  اإلستعامل،  بكثرة  البسملة 
عليهم  أفاض  ومن  موجوداته،  عن  الغياب  الذات 
بإخراجهم من العدم إىل الوجود، فمقام األلف من 
املمكنات كام عرفنا سابقا،  الذات من  مقام  )باسم( 
يعوض  ما  وجود  من  البد  التصور  هذا  ضوء  ويف 
مقام األلف؛ ليؤدي دور الوكالة عن األصالة، فكان 
الوكيل هنا صوت )الباء( املعربة عن املِْثل، قال أبن 
عريب: »فلام كثر إستعامهلا )أ-األلف( يف أوائل السور 
فصار  للسني،  مرآة  الباء(  )أي  املثل  لوجود  ُحِذفت 
السني مثاالً. وعىل هذا الرتتيب، نظام الرتكيب«)56(. 

خالفة  بني  املوازنة  حياول  عريب  أبن  أن  ويظهر 
يف  خاصة  بصورة  والرسول  عامة،  بصورة  اإلنسان 
أن  إذ ذكر يف كالمه  التبليغ عن اهلل سبحانه وتعاىل، 
)الباء( قام مقام )األلف( يف اخلطاب، ولعله أراد به 
أن اإلنسان يقوم مقام الذات اإلهلية بالتبليغ، فالذات 
صوت  يمثله  الرسول  أو  واإلنسان  األلف،  يمثلها 
الباء »لوجود املثل الذي قام مقامه يف اخلطاب، وهو 
السني  للسني، فصارت  مرآة  الباء  الباء«، وقد جعل 
الصوتية  اإلمكانات  وظف  أنه  هذا  ومعنى  مثاالً، 
الصفات  فمن  بالتبليغ،  للتناوب  احلروف  هذه  يف 
الباء والسني؛ فكل واحد  الطبيعية جعل متازجًا بني 
فهام  واليبوسة،  احلــرارة  صفتي  يمتلك  أن  له  منهام 
بيد  النار)57(،  الوجود وعنرصمها  متناظران يف أصل 
األلف،  خليفة  هي  الباء  ألن  متفاوتة؛  مراتبهام  أن 
عامل  يف  تقابل  وهــي  عنه،  للخطاب  املبلغة  وهــي 

الشهادة الرسول ، واملعنى الصويف لصوت السني 
أيضا يشمل اخلاصة وخاصة اخلاصة، لكنه أقل مرتبة 

من )الباء(.

تابع  )السني(  رقي  أن  عريب  أبن  يظهر  هنا  ومن 
بعد حذف  لذلك  عليه،  مقدمة  فالباء  )الباء(،  لرقي 
التبليغ  واسطة  هي  تكون  )بسم(  من  )األلـــف( 
ويصبح  املِثال،  مرحلة  إىل  هبا  لرتتقي  عنه؛  )السني( 
وال  نفسها،  ترى  ال  الباء  فبدون  )الباء(،  هلا  مــرآة 
املنزلة  صورهتا، وال كينونتها، وعىل هذا الرتتيب يف 
أنشأ عالقة اخلالق باملخلوق، فاخلالق يمثله األلف، 
جهة  من  فالباء  الباء،  يمثله  )املخلوق(  والرسول 
إىل  اخلطاب  ينقل  أخرى  جهة  ومن  اخلالق،  يمثل 
مرآة  الباء  صار  التمثيل  وهبذا  )املخلوق(،  السني 

للسني.

بأن  أبن عريب  عند  الصويف  املعنى  ولعل ذلك يف 
معارفهم  اكتسبوا  الذين  األولياء  متثل  السني  صوت 
اهلل  ــرآة  م فالرسول   ، الــرســول  من  هم  وسموَّ
املجهورة،  الباء  إمكانات  ــف  وظَّ لذلك  أمامهم، 
ليجعل  املهموسة؛  السني  عىل  وقوهتا  ووضوحها 
جلهرها مكانة عىل مهس السني، وتكون حركة اجلهر 
ممثلة للتبليغ عن اخلطاب بخالف اهلمس الذي يطابق 

السكون والتلقي.

أبن  عند  الصوتية  الصفة  توظيف  مصاديق  ومن 
عريب ما جاء عنده يف قصة عشق الالم لأللف يف )ال( 
إذ صور أبن عريب  عالقة العشق والوجد التي بينهام؛ 
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ساقها  لفت  لأللف  وعشقها  الالم  وجد  شدة  فمن 
ر لنا  هذه العالقة بقول منظوم: بساقه، وقد صوَّ

تعانق األلف العام الام 

مثل الحبيبين فاألعوام أحام

ت الساق بالساق عظمت والتفَّ

فجاءني منهما في اللف أعام

إنَّ الفؤاد إذا معناه عانقه

بدا له فيه إيجاد وإعدام

التي  الــالم  بني  مقابلة  إجيــاد  حيــاول  عريب  فأبن 
متثل اجلانب اإلنساين والتي صورها بأهنا مكونة من 
جزأين مها األلف والنون )ا +ن(، يمثل اجلزء األول 
اجلانب  الثاين  اجلــزء  ويمثل  اإلهلــي  اجلانب  منهام 
ذابت  اإلهلية  األلف  مع  الالم  التقت  فإذا  اإلنساين، 

النون وانتفت.

بعًدا  التصور  هذا  من  ذ  اختَّ عريب  أبن  أنَّ  ويبدو 
سبحانه  باخلالق  وتعلقه  الصويف  للعشق  رمــزًيــا 
للصفة  أبن عريب  توظيف  هنا هو  وما هيمنا  وتعاىل. 
بأبعاد  ربطها  حياول  التي  الالم  يف  الكامنة  الصوتية 
رصد  إىل  املــقــاربــة  بنا  وتضفي  صوفية،  باطنية 
)امليل،  مصطلح  ومنها  عنده،  جاءت  مصطلحات 
سيبويه  مصطلح  مع  ما  بوجه  تتقارب  واالنعطاف( 
لصفة اإلنحراف يف الالم، قال أبن عريب: »اعلم أنه 
ملا أصطحب األلف والالم صحب كل واحد منهام 
عن  إاّل  يكون  ال  وامليل  والغرض،  اهلوى  وهو  ميل 
حركة عشقية، فحركة الالم حركة ذاتية وحركة الالم 
حركة عرضية«)58(، ويقول أبن عريب يف وصف تعلق 

الالم باأللف ومتكن العشق فيها الذي دفعها إىل لوي 
وإنعطاف ساقها بقائمة األلف خوفًا من الفوت »... 
متكن العشق فيه إاّل تراه قد لوى ساقه بقائمة األلف 

وإنعطف عليه حذرًا من الفوت«)59(. 

النص  يف  بالالم  والعطف  امليل  صفة  أن  فيبدو 
أعاله مقاربة ملصطلح اإلنحراف الذي ذكره سيبويه 
من قبل إذ قال: »إنحراف اللسان مع الصوت وليس 
ناحيتي  الالم، ولكن من  الصوت من موضع  خيرج 
أبن  عند  فامليل  ذلـــك«)60(.  فويق  اللسان  مستدق 
عريب، هنا يقرتب من مفهوم صفة اإلنحراف لصوت 
إنفراد  عريب  أبن  وظف  سيبويه،وكذلك  عند  الالم 
الالم يف صفة الشدة التي إنامز هبا من دون األصوات 
الشديدة األخرى؛ ألنَّ الصوت جيري معه، هذا مع 
الذي  »هو  سيبويه  عند  الشديد  الصوت  أن  علمنا 
عندما  فسيبويه  فيه«)61(،  جيري  أن  الصوت  يمنع 
ف املنحرف بالصوت الشديد كان من املفروض  عرَّ
لكنه  الصوت،  معه  جيري  ال  أن  الشديد  بالصوت 
واحلال هذه جرى معه، قال سيبويه: »املنحرف وهو 
اللسان  إلنحراف  الصوت  فيه  جرى  شديد  صوت 
كإعرتاض  الصوت  عىل  يعرتض  ومل  الصوت،  مع 
احلروف الشديدة وهو الالم«)62(. فهذه القراءة التي 
مع  الصوت  جري  عدم  بني  التناقض  ثنائية  حتمل 
حتمله  ما  مع  تنسجم  اإلنحراف  مع  وجريه  الشدة، 
الالم يف الفكر الصويف عند أبن عريب؛ فتناقض الالم 
كوهنا تعمل ببعدين كام عرفنا: البعد اإلنساين املادي، 
والبعد اإلهلي الروحي النوراين، كل هذا فيام يبدو أنَّ 
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أبن عريب وظَّفه للكشف عن معانيه الصوفية من دون 
الترصيح بمرجعية سيبويه الفكرية؛ وهبذا نرجح بأنَّ 
الالم أخذت محولة داللية صوفية من صفتها الصوتية 
الدائرة  تلك  لتامثل  واإلنحراف؛  الشدة  بني  املتمثلة 
معه  ترتك  يكاد  ال  إنحرافًا  )ال(،  أسفل  يف  املنحرفة 

صوت األلف؛ لشدة الوجد والعشق الذي أملَّ هبا. 

نلمح  فإنَّا  الطبيعية  الصفات  صوب  ذهبنا  وإذا 
الصفة  تلك  الالم،  اليبوسة يف صوت  توظيفًا لصفة 
فيه  التي أعطاها وظيفة قضاء احلاجة ببطء  الطبيعية 
»وإذا  بالوعد  ــرسور  وال الرسعة  حمبة  مع  مصلحة 
البطء  ذلــك  يف  ــر  األم ببطء  احلاجة  قضاء  أردت 
بالوعد  والرسور  الرسعة  حتب  إنك  غري  مصلحتك 
فإستعمل احلروف احلارة واليابسة«)63(، فكلمة حب 
الرسعة والرسور بالوعد والبطء الذي فيه املصلحة 
الذي يشري إىل الرتوي كله يتوافق مع كلمة العشق، 
ومع امليل أو اهلوى، وبجعله األلف متيل مع الصفات 
فاليبوسة  الشكيل،  التالحم  ذلــك  حقق  قد  كلها 
لتنقلها من  الذات اإلهلية  اإلنسانية حتتاج إىل رطوبة 

اليبوسة املادية إىل رطوبة احلياة الروحية!. 

ونجد توظيفا آخر لصفة صوت الالم يف موضوع 
حتليل لفظ اجلاللة )اهلل(، من خالل فك أصواته، إذ 
الشدة  مصطلح  توظيف  أو  تطويع  عريب  أبن  حاول 
به  رابطًا  أيضًا،  الالم  صوت  خالل  من  أخرى  مرة 
بصوت األلف الذي يمثل البعد اإلهلي، وقد وظف 
هذا املصطلح مرتني مقرونًا بمصطلح احلنك األعىل 
واألسفل؛ قاصدًا بذلك توظيفه يف اخلروج من الدنو 

أبن  قال  والتسامي،  العلو  إىل  الروحي  والتسافل 
ويظهر  إشــتــدادا«)64(،  احلنك  يف  هبا  »وإشتد  عريب: 
التمسك  قوة  أعطى  أنه  الشدة  مصطلح  توظيف 
األلــف؛  نحو  الُعال  بلوغ  عىل  الــالم  ساعد  الــذي 
لرتتفع الالم بالشدة إىل التخيل عن اجلانب الدنيوي 
اجلانب  يمثل  الذي  األلف  نحو  واإلرتقاء  املظلم 
املتناقض  والتجاذب  الرصاع  فمع  املرشق،  النوراين 
تلك  إىل  هذه  واحلــال  حتتاج  واألعــىل  األسفل  نحو 
الشدة لتجاوز مرحلة التناقض والثبات نحو اإلجتاه 
املستفل  الشهواين  ــاه  اإلجت خلفها  تاركة  الــنــوراين 
لتمكن  إشــتــدادًا،  احلنك  نحو  هبا  اللسان  »وإشتد 

علوها وإرتفاعها بمشاهدته«)65(.

الخاتمة

أبن عريب وظف  أنَّ  يظهر  تقدم  مما  القول  صفوة 
اللغة ليصل من خالهلا إىل أبعاده الروحية الوجودية؛ 
لذلك ال نجد عنده مباحث خاصة بالصفة الصوتية، 
سوى توظيفه هلا يف أثناء نصوصه التي هيدف هبا ربط 
فاللغة  واخلالق،  اإلجياد  بعامل  واخللق  اإلمكان  عامل 

عنده وسيلة ال غاية تدرس لذاهتا.

وقد إعتمد أبن عريب مرجعيات فكرية يف التنظري 
إعتامده  ا عىل قسمني: أحدمها  الصفات، وأهنَّ لقضية 
غلب  وقد  واملجودين،  واللغويني  النحويني  عىل 
ومصطلحاته  أفكاره  فوظَّف  سيبويه،  عىل  إعتامده 
بان  وقد  بذلك،  يرصح  ومل  الصويف،  للفكر  خدمة 
منهجًا  كان  الترصيح  عدم  أنَّ  الدراسة  هذه  من  لنا 
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الثاين  سار عليه أبن عريب كثريًا يف مؤلفاته. والقسم 
تقدم،  كام  سينا  أبن  وخاصة  الفالسفة  عىل  إعتامده 
الصفات عىل  بإنقسام  السبب  املرجعيات هي  وهذه 
قسمني )الصوتية، والطبيعية(. وأما التطبيق فقد كان 
عريب  أبن  حاول  وقد  الصوفية،  مرجعياته  وفق  عىل 
فكانت  الصوفية،  املعاين  خلدمة  ذلك  كل  توظيف 
وحدة  فكرة  يف  وبخاصة  عنده،  مائزة  سمة  الصفة 

الوجود.

وجودي  رمز  عنده  اجلهر  صفة  أن  إتضح  وقد 
عامل  وبني  بينها  قارب  وأنه  والشهادة،  الغيب  لعامل 
القوة واملصادمة واملقارعة، سائرًا يف ذلك عىل وفق 
نظرية املحاكاة التي قال هبا أبن جني، كام يف مثايل اهلز 
وظفها  عريب  أبن  أن  بيد  والقضم،  واخلضم  واألز، 
ألبعاده الوجودية الصوفية، وكذلك احلال مع صفة 
اهلمس فهي رمز وجودي لعامل الغيب وعامل اللطف 

واإليامن واخلشوع وعامل احلقيقة املحمدية.

بني  هبا  يقرن  أن  فحاول  الطبيعية  الصفات  وأما 
ــالك وعامل  األف ــروف، عــامل  احل الوجود وعــامل  عــامل 
وكيفية  بل  كله،  الكوين  التعالق  ووشائج  الطبيعة، 
حترك املوجودات كلها يف ضوء التقاطعات العالئقية 
الواقع  تغيري  عىل  آثار  من  عنها  ينتج  وما  الوجودية 
بأصوات  الصفات  هذه  فارتباط  والروحي،  املادي 
يف الكالم وتكثيفها بقصد يف مواقف ومقامات معينة 
يتقن  املتكلم إن كان  املواقف لصالح  فإنَّه يغري تلك 
ال  بام  تسري  النتائج  فإن  ذلك  وبخالف  التوظيف، 

يرغب هبا.

اللغة  حروف  من  حرف  بكل  عريب  أبن  ويرمز 
الوجود، وخاصة فيام جاء عنه يف قضية  إىل يشء يف 
الذات  إىل  به  يشري  رمــزًا  جعله  إذ  األلــف،  صوت 
كلها،  للموجودات  الوجود  فيض  املانحة  اإلهلية 
فكذلك صوت األلف هو مانح الوجود لألصوات 
من  إىل  حتتاج  عــوامل  ــروف  احل أنَّ  إىل  مشريا  مجيعًا 

يديرها فذلك هو صوت األلف.
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الملخ�ض

إن أغلب الدراسات والبحوث التي قام هبا املؤرخون والكتاب والباحثون فيام خيص تاريخ مدينة كربالء 
التعليم، ومل توجد دراسة سابقة عن تاريخ  الناحية اإلجتامعية اقترصت إىل دراسة عامة أوضاع  وخاصة من 

التعليم اإلبتدائي الرسمي واألهيل واالجنبي يف املحافظة للفرتة 1979-1968.

جاء هذا البحث لدراسة طبيعة التعليم اإلبتدائي يف حمافظة كربالء بشقيه احلكومي واألهيل وتوضيح أبرز 
ما طرأ من تغيريات خالل املدة موضوع البحث، فضاًل عن التطرق لطبيعة النظام األمتحاين للتعليم اإلبتدائي 
إىل قضية  البحث  تطرق  كام  الدراسية،  للمراحل  والرسوب  النجاح  التالميذ ونسب  التي واجهت  واملشاكل 
بالواقع  القضاء عىل اجلهل والنهوض  الدور املهم يف  مهمة وهي مراكز حمو األمية يف املحافظة والتي كان هلا 

التعليمي لدى رشحية مهمة من أبناء املحافظة خالل املدة موضوع البحث.

الكلامت املفتاحية: كربالء، التعليم االبتدائي، حمو االمية.

The development of primary education and literacy in Karbala 

governorate 1968 – 1979 
Assist. Instructor

 Bashaier Aboud Obaid Al-Hasnawi

Karbala Center for Studies and Research

Abstract

Most of the studies and research conducted by historians, writers and researchers regarding 
the history of the holy city of Karbala, especially from a social point of view, were limited to 
study the conditions of education in general. There was no previous study about the history of 
governmental, private, and foreign primary education in the governorate for 1968-1979.

This research came to study the nature of primary education in Karbala governorate, with 
both of its governmental and private sectors, and to clarify the most prominent changes that 
occurred during the period in question, as well as to address the nature of the examination 
system for primary education and the problems faced by students and percentages of success 
and failure for school stages. The research also touched on an important issue, which is the 
literacy centers in the governorate that had an important role in eliminating ignorance and 
advancing the educational reality of an important segment of the governorate's inhabitants 

during the period in question.

Keywords: Karbala, primary education, literacy
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المقدمة

تستهوي  التي  املهمة  املواضيع  من  التعليم  ُيعدُّ 
وتقدم  املجتمعات  تقدم  يف  األساس  ألنه  الباحثني؛ 
الفكر والثقافة لدى األفراد، لذلك جاء هذا البحث 
لتسليط الضوء عىل جانب مهم من جوأنب التعليم 
يف كربالء اال هو التعليم اإلبتدائي، وقد حتدد اإلطار 
شهد  إذ  1968م،  عام  بني  ما  البحث  ملدة  الزمني 
املجتمع  حياة  جوانب  يف  أثر  سياسيًا  إنقالبًا  العراق 
العراقي كافة ومنها التعليم، وعام 1979 وهو العام 
الذي سبق اندالع احلرب العراقية اإليرانية التي كان 

هلا تأثري عىل جممل احلياة يف العراق.

أربعة حماور وخامتة، وتطرق  البحث عىل  إنقسم 
»التعليم  عــنــوان  حتــت  جــاء  ــذي  ال األول  املــحــور 
 »)1979-1968( كرباء  ف  الرسمي  اإلبتدائي 
إىل أبرز مالمح التعليم اإلبتدائي الرسمي يف كربالء 
التعليم  منظومة  عىل  طرأت  التي  التغيريات  وأبرز 
بعد التغري السيايس يف العراق؛ كام تطرق إىل املناهج 
اإلبتدائية،  املدارس  يف  تدرس  كانت  التي  الدراسية 
وإحصاء بعدد املدارس وأعداد التالميذ من الذكور 
مدة  خــالل  واملعلامت  املعلمني  وأعــداد  واالنــاث 

البحث.

يف حني بني املحور الثاين »التعليم اإلبتدائي األهيل 
واالجنبي ف كرباء )1968-1979(« موضحًا فيه 
كام  املحافظة،  يف  واألجنبي  األهيل  التعليم  مالمح 
املدارس األهلية واألجنبية وأعداد  أعداد  إىل  تطرق 

املعلمني  وأعـــداد  واألنـــاث  الــذكــور  من  التالميذ 
واملعلامت خالل مدة البحث.

يف  األمتحانات  نظام  طبيعة  الثالث  املحور  وبني 
للمدة  اإلبتدائية  الدراسة  ونتائج  اإلبتدائية  املدارس 
لتسليط  األخــري  املحور  وجــاء  البحث،  موضوع 
طبيعة  مبينًا  كربالء  يف  األمية  حمو  مراكز  عىل  الضوء 
تلك املراكز وطريقة الدراسة فيها، فضاًل عن أعدادها 
أبرز  تضمنت  فقد  اخلامتة  اما  هبا،  امللتحقني  وأعداد 

النتائج التي توصل إليها البحث.

مصادر  عىل  البحث  كتابة  يف  الباحثة  إعتمدت 
لوزاريت  املنشورة  الوثائق  مقدمتها  يف  يأيت  متنوعة، 
التي  السنوية  بالتقارير  املتمثلة  والتخطيط  الرتبية 
تصدرها وزارة الرتبية يف كل عام والتي كانت الدعامة 
األساس هلذا البحث، فضاًل عن بعض الكتب التي 
اغنت البحث ببعض املعلومات يف جوانب خمتلفة من 
طيات البحث أمهها كتاب »التعليم األهيل يف العراق 
العبيدي،  سعيد  غانم  ملؤلفه  ومشكالته«  تطوره 
-1958( كربالء  لــواء  يف  التعليم  »تطور  وكتاب 

1968(«، فضاًل عن املصادر املتنوعة األخرى.

المحور الأول: التعليم الإبتدائي الر�شمي في 
كربالء )1979-1968(

ــداد  إِع مرحلة  اإلبتدائي  التعليم  مرحلة  تعد 
العلوم  وبعض  والكتابة  القراءة  لتعليم  الطالب 
بصورة  برتبيته  ــامم  واإلهــت واإلجتامعية  احلياتية 
صحيحة، يدخل إليها األطفال عند سن السادسة يف 
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السادس،  بالصف  وتنتهي  اإلبتدائي  األول  الصف 
اإلمتحان  أداء  بعد  فيها  الطالب  يتخرج  حيث 
للمرحلة  لينتقل  الرتبية  وزارة  تعده  الذي  الوزاري 

املتوسطة.

اإلبتدائية  املرحلة  دخوله  عند  الطالب  يدرس 
صفوف  من  صف  كل  ختص  خمتلفة  موضوعات 
املرحلة اإلبتدائية واجلدول اآليت يوضح املوضوعات 

التي تدرس يف الصفوف اإلبتدائية.

جدول رقم )1(

المواد الدرا�شية التي تدر�ض في المرحلة 
الإبتدائية)1(

الصفوف التي تدرس المادة الدراسية
فيها المادة

الدين والقرآن

اللغة العربية

اللغة اإلنكليزية

الحساب والقياسات

المعلومات الحياتية العامة

األشياء والصحة

اإلجتماعيات والتربية الوطنية

الرسم واالعمال اليدوية)2(

الرياضة البدنية

تدبير المنزل)3(

1 حتى 6

1 حتى 6

6،5

1 حتى 6

3،2،1

6،5،4

6،5،4

1 حتى 6

1 حتى6

6،5

نستدل من اجلدول أعاله بأن الطالب يف املرحلة 

يف  موضوعات  األول  الصف  يف  يدرس  اإلبتدائية 

الدين والقرآن واللغة العربية واحلساب والقياسات 

والرسم واألعامل اليدوية التي ختص الطلبة الذكور 

األنــاث،  بالطالبات  خيتص  الــذي  املنزيل  والتدبري 

ويدرس يف الصف الثاين مواضيع يف الدين والقرآن 

واملعلومات  والقياسات  واحلساب  العربية  واللغة 

الصف  يف  وأما  البدنية،  والرياضة  العامة  احلياتية 

الثالث فيدرس مواضيع ختص الدين والقرآن واللغة 

احلياتية  واملعلومات  والقياسات  واحلساب  العربية 

الرابع  الصف  يف  ويدرس  البدنية،  والرياضة  العامة 

العربية  واللغة  والقرآن  الدين  ختص  ايل  املواضيع 

العامة  احلياتية  واملعلومات  والقياسات  واحلساب 

واإلجتامعيات  والصحة  واألشياء  البدنية  والرياضة 

والسادس  اخلامس  الصفني  اما يف  الوطنية،  والرتبية 

التي  املواضيع  مجيع  فيها  الطالب  فيهام  فيدرس 

اللغة  مادة  إىل  إضافة  األوىل  الصفوف  يف  يدرسها 

اإلنكليزية.

جماين  العراق  يف  الرسمي  اإلبتدائي  والتعليم 

بالكتب  العراق  املدارس اإلبتدائية يف  ويزود تالميذ 

التعليم  عملية  سري  عىل  وتــرشف  جمانًا،  املدرسية 

اإلبتدائي مديرية عامة تعرف باملديرية العامة للتعليم 

التعليم  سري  متابعة  مهمتها  األمية  وحمو  اإلبتدائي 

اإلبتدائي يف حمافظات العراق كافة)4(.
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الداخلية  بـــوزارة  اإلبــتــدائــي  التعليم  أرتــبــط 

أجل  من  وذلــك  وماليًا،  أداريـــًا  املحلية  واإلدارة 

املجال  وأفساح  الالمركزية  نظام  تطبيق  مبدأ  حتقيق 

التعليم  عىل  لــألرشاف  وجمالسها  املحافظات  أمام 

واملسامهة يف تطويره وتقدمه)5(.

والكتب  باملناهج  املتعلقة  األخرى  النواحي  أما 

واإلرشاف الرتبوي واإلمتحانات والتقويم وتدريب 

املدارس  وتزويد  الــدورات  يف  واملشاركة  املعلمني 

بالنواحي  يتعلق  ما  وكل  املقررة  املدرسية  بالكتب 

أختصاص  ضمن  فهو  والفنية  والرتبوية  العلمية 

وزارة الرتبية )6(.

يبدو أن إهتامم الوزارة بشؤون التعليم يف العراق 

وذلك   )1968( عام  بعد  ازداد  قد  عامة  بصورة 

املؤمترات  من  لعديد  الوزارة  عقد  رؤيتنا  خالل  من 

بالتعليم ورفع مستواه،  الرتبوية واملناقشات اخلاصة 

والقوانني  القرارات  من  لعديد  إصدارها  وكذلك 

إلزامية  قانون  منها  التعليم  مستوى  لرفع  املستمرة 

التعليم وقانون حمو األمية.

التعليم  مستوى  برفع  احلكومة  ألهتامم  وإستنادًا 

يف حمافظة كربالء وشموله لكافة أبناء املحافظة فضاًل 

الزيادة احلاصلة يف سكان املحافظة، فقد سعت  عن 

الوزارة إىل زيادة عدد املدارس اإلبتدائية الرسمية يف 

-1968( الدرايس  للعام  عددها  بلغ  فقد  املحافظة 

1969( )178( مدرسة موزعة عىل املحافظة كافة، 

ونالحظ زيادة يف عددها مع هناية السبعينات لتصل 

التايل يوضح  ابتدائية، واجلدول  إىل )205( مدرسة 

عدد املدارس اإلبتدائية الرسمية يف املحافظة حسب 

السنوات الدراسية )1979-1968(.

جدول رقم )2(
عدد المدار�ض الإبتدائية الر�شمية في 

محافظة كربالء  لل�شنوات 1979-1968)7(

عدد المدارسالسنة الدراسية

مجموعمختلطةاناثذكور
1969-1968---178
1970-1969125533181
1971-1970126555186
1972-1971130602192
1973-197213568-203
1974-19731399111241
1975-19741166774257
1976-1975---161
1977-1976412796164
1978-19774129107177
1979-19784129135205

املــدارس  عــدد  بــأن   )2( رقــم  ــدول  اجل نالحظ من 
-1968( الدرايس  العام  يف  بلغ  الرسمية  اإلبتدائية 
للعام  عددها  وإرتفع  مدرسة   ،)178(  )1969
مدرسة   )181( إىل   )1970-1969( الــدرايس 
املحافظة،  يف  جديدة  مــدارس  ــوزارة  ال فتح  نتيجة 
املحافظة  يف  الرسمية  اإلبتدائية  املدارس  واستمرت 
التعليم  نرش  يف  ــوزارة  ال الهتامم  نظرًا  ــاد  اإلزدي يف 
إرتفاع  املحافظة، ونالحظ  اإلبتدائي يف كافة مناطق 
 )1975-1974( الدرايس  العام  يف  املدارس  عدد 
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امللحوظة  الزيادة  يعكس  وهذا  مدرسة،  إىل )257( 
يف بناء وتشييد املدارس من قبل وزارة الرتبية، لكن 
العام  يف  كبرية  بصورة  املدارس  تلك  عدد  إنخفض 
مدرسة   )161( إىل   )1976-1975( الــدرايس 
كانت  التي  النجف االرشف  إحداث حمافظة  بسبب 
املــدارس  من  عدد  وانضامم  كربالء  ملحافظة  تابعة 
يف  الرسمية  اإلبتدائية  املدارس  أعداد  وزادت  اليها، 
-1978( الدرايس  العام  يف  عددها  ليبلغ  املحافظة 
حسب  موزعة  ابتدائية  مدرسة   )205(  )1979
مدرسة  و)29(  للذكور  مدرسة   )41( منها  اجلنس 

لإلناث و )135( مدرسة خمتلطة.

أما أعداد التالميذ يف املدارس اإلبتدائية الرسمية 
يف املحافظة فقد شهدت زيادة ملحوظة إذا إستوعبت 
املدارس اإلبتدائية أعداد التالميذ البالغة )44692( 
 ،)1969-1968( الدرايس  للعام  وتلميذة  تلميذ 
تشجيع  نتيجة  اإلزدياد  يف  الطلبة  أعداد  وإستمرت 
الوزارة الطلبة عىل اإلنضامم للمدارس اإلبتدائية يف 
يف  الطلبة  أعداد  يوضح  التايل  واجلــدول  املحافظة، 

املحافظة موزعني حسب اجلنس وعدد الشعب.

جدول رقم )3(
عدد الطلبة في المدار�ض الإبتدائية الر�شمية في كربالء وعدد ال�شعب لل�شنوات 1978-1968)8(

عدد الُشعبعدد الطلبةالسنة

المجموعاناثذكور

1969-1968--44692-

1970-1969312021378644988-

1971-19703096213624445861546

1972-19713335316096494921646

1973-19723532716867521941636

1974-19733818620975591611967

1975-19744215925211673702069

1976-1975--41298-

1977-1976279451685444799-

1978-19772927319293485661504

1979-19783214026033581731700
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الطلبة  عدد  بأن   )3( رقم  اجلــدول  من  نستدل 

زيادة  شهد  كربالء  يف  الرسمية  اإلبتدائية  للمدارس 

ملحوظة إذ إرتفع عدد الطلبة من )44692( تلميذ 

إىل   )1969-1968( الـــدرايس  للعام  وتلميذة 

الذكور  الطلبة  عدد  بلغ  وتلميذة  تلميذ   )58173(

 )26033( األناث  وعدد  طالبًا،   )32140( منهم 

طالبة موزعني عىل الشعب التي بلغ عددها )1700( 

ُشعبة للعام الدرايس )1979-1978(.

إنخفاضًا  شهد  التالميذ  عدد  أن  تقدم  مما  يتضح 

وذلك   )1976-1975( الدرايس  العام  بعد  كبريًا 

نتيجة ألحداث حمافظة النجف األرشف التي كانت 

من  عــدد  إنضامم  وبالتايل  كربالء،  ملحافظة  تابعة 

املدارس إليها مما أدى إىل حدوث نقص ملحوظ يف 

أعداد التالميذ يف ذلك العام.

التعليم  بمديرية  متمثلة  الرتبية  وزارة  سعت 

من  املطلوب  العدد  بتوفري  الــعــراق  يف  اإلبتدائي 

املحافظة  يف  اإلبتدائية  املدارس  حاجة  لسد  املعلمني 

وأعــداد  ــدارس  امل أعــداد  يف  امللحوظة  الزيادة  بعد 

التالميذ، األمر الذي تطلب تعيني اخلرجيني من دور 

ورفع  البيتية  الفنون  ومــدارس  واملعلامت  املعلمني 

املستوى املادي للمعلمني واملعلامت)9(.

فقد  املعلمني،  قلة  إطار معاجلتها ملشكلة  وضمن 

الدين  لرجال  دورات  بفتح  املعارف  وزارة  قامت 

أمدها سنة دراسـية لتعيني الناجحني منهم عىل املالك 

اإلبتدائي، وحيـث أن قانون اخلدمة املدنية مل يتطرق إىل 

معاجلة تعيني خرجيي هذه الدورات، لذلك أصدرت 

املدنية  اخلدمة  لقانون  الثاين  التعديل  قانون  احلكومة 

رقم )24( لسنة )1961(، والذي أصبحت بموجبه 

وزارة املعارف ملزمة بتعيني خرجيي هذه الدراسات 

عىل مالك التعليم اإلبتدائي)10(.

العدد  توفري  يف  الرتبية  وزارة  ألهــتــامم  نــظــرًا 

الرسمية  اإلبتدائية  للمدارس  املعلمني  من  املطلوب 

املدارس،  يف  املعلمني  عدد  إرتفع  فقد  املحافظة  يف 

 )1969-1968( الــدرايس  للعام  عددهم  بلغ  إذ 

)1935( معلم ومعلمة وزاد العدد يف العام الدرايس 

بلغ  ومعلمة  معلم   )1919( إىل   )1970-1969(

وعدد  معلاًم   )1404( منهم  الذكور  املعلمني  عدد 

املعلامت األناث )515( معلمة، واجلدول اآليت يبني 

عدد املعلمني للمدارس اإلبتدائية الرسمية يف حمافظة 

للسنوات )1968- كربالء موزعني حسب اجلنس 

.)1979
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جدول رقم )4(
عدد المعلمين والمعلمات للمدار�ض الإبتدائية الر�شمية في كربالء 1979-1968)11(

عدد المعلمينالسنة
المجموعاناثذكور

1969-1968--1935
1970-196914045151919
1971-197014645362000
1972-197115137662279
1973-197215497392288
1974-197317529352687
1975-197417698562625
1976-1975--1697
1977-197611347491892
1978-197712768482124
1979-1978128010652345

عدد  بــان   )4( رقــم  ــدول  اجل خــالل  من  نستدل 

املحافظة  يف  الرسمية  اإلبتدائية  للمدارس  املعلمني 

البحث،  مدة  السنوات  خالل  مستمرة  زيادة  شهد 

للعام  ومعلمة  معلم   )1935( من  العدد  إرتفع  إذ 

معلم   )2345( إىل  الــــــدرايس)1969-1968( 

كام  الـــــــدرايس)1979-1978(،  للعام  ومعلمة 

يشكلون  الذكور  املعلمني  عــدد  أن  أيضًا  نالحظ 

عدد  بلغ  إذ  ــاث،  األن املعلامت  عدد  من  أكرب  نسبة 

املعلمني )1404( معلاًم مقابل )515( معلمة للعام 

العام  الدرايس)1969-1970( وإرتفع عددهم يف 

معلم   )1280( إىل   )1979-1978( الـــدرايس 

الزيادة  وهذه  معلمة،   )1065( مقابل  الذكور  من 

نتيجة  جاءت  واملعلامت  املعلمني  أعداد  يف  املستمرة 

من  الكايف  العدد  توفري  عىل  الرتبية  وزارة  حرص 

املعلمني املؤهلني ملدارس املحافظة.

واملعلامت  املعلمني  توفري  عىل  ــوزارة  ال عمدت 

يف  املقبولني  التالميذ  أعــداد  يناسب  الــذي  بالقدر 

يف  املحلية  اإلدارة  أن  نرى  إذ  اإلبتدائية،  املــدارس 

من  واملعلامت  املعلمني  توفري  عىل  عملت  املحافظة 

ذوي  من  واملعلامت  املعلمني  ومعاهد  دور  خرجيي 

الكادر  إستقرار  عــدم  من  والتقليل  األختصاص 

ــدارس  امل يف  املحارضين  عــدد  بتقليل  التعليمي 

اإلبتدائية، لذلك نرى بأن أغلب املدارس اإلبتدائية 

واملعلامت  املعلمني  عىل  تعتمد  كربالء  حمافظة  يف 

املعدون مهنيًا واجلدول التايل يوضح ذلك.
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جدول رقم )5(

عدد اأع�شاء الهيئة التعليمية في المدار�ض الإبتدائية الر�شمية ح�شب ال�شهادة لل�شنوات 
)12(1979-1969
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نالحظ من خالل اجلدول رقم )5( بأن املؤهالت 

توزعت  اإلبتدائية  املــدارس  يف  للمعلمني  العلمية 

بني معلمني مؤهلني مهنيًا وغري مؤهلني من خرجيي 

معلم   )1935( جمموع  فمن  األعــداديــة،  الدراسة 

 )693(  ،)1970-1969( الدرايس  للعام  ومعلمة 

معلاًم ومعلمة من خرجيي الدورات الرتبوية والدينية 

و نحو )90( معلاًم ومعلمة من محلة الشهادة املهنية 

إضافة إىل املعلمني املؤهلني من خرجيي دور املعلمني 

واملعلامت  ومعلمة  معلاًم   )921( عددهم  البالغ 

املعلامت وقدر عددهن نحو  املتخرجات من معاهد 

)144( معلمة، فضاًل عن وجود بعض املعلمني من 

محلة الشهادات اجلامعية. وجدير بالذكر بأن املديرية 

العامة للتعليم اإلبتدائي يف املحافظة عملت جاهدة 

يف زيادة عدد املعلمني املؤهلني مهنيًا ونرى ذلك يف 

إزدياد عددهم خالل السنوات )1979-1968(.

املسجلني  التالميذ  من  املتزايدة  األعداد  هذه  إن 

مجيع  عىل  وزعوا  قد  الرسمية  اإلبتدائية  املدارس  يف 

جمموع  بلغ  والتي  املحافظة،  يف  اإلبتدائية  املدارس 

 )181(  )1970-1969( الــدرايس  للعام  بناياهتا 

 )12( و  الدولة  إىل  منها   )169( ملكية  تعود  بناية 

بناية متربع هبا)13(.

يف  الرسمية  اإلبتدائية  ــدارس  امل بناء  طــراز  أما 

مشيدة  بناية   )178( فكانت  نفسه  للعام  املحافظة 

الطراز والبناء احلديث و)2(  الطابوق عىل وفق  من 

بناية مشيدة باحلجر و)1( بناية مشيدة من احلرصان 

عىل شكل رصيفة، وكان عدد البنايات التي تشغلها 

ابتدائية واحدة يف املحافظة للعام نفسه فبلغ  مدرسة 

تشغلها  التي  البنيات  عــدد  مــدرســة،وأن   )114(

الستيعاب  ومسائي  صباحي  وبـــدوام  مدرستني 

أعداد التالميذ يف املحافظة فبلغت )51( مدرسة، أما 

املحافظة  يف  مدارس  ثالثة  تشغلها  التي  األبنية  عدد 

املخصصة  األبنية  عدد  لتصل  مدرسة   )16( فبلغت 

لتكون مدارس ابتدائية يف املحافظة إىل )181( بناية 

مدرسية)14(. 

واجلدول التايل يوضح ذلك.



343

الباحثة: ب�سائر عبود عبيد الح�سناوي

جدول رقم )6(

عدد الأبنية المدر�شية للمدار�ض الإبتدائية ح�شب ملكيتها وحالتها العمرانية لل�شنوات 1979-1968)15(
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عدد  بــان   )5( رقــم  ــدول  اجل خــالل  من  نستدل 
يف  الرسمية  اإلبتدائية  للمدارس  املدرسية  األبنية 
حمافظة كربالء قد شهد زيادة ملحوظة، إذ بلغ عددها 
بناية   )181( الــــــدرايس)1970-1969(  للعام 
وكانت احلالة العمرانية تلك األبنية هي )116( بناية 
منها صاحلة و)30( بحاجة إىل الرتميم و)35( بناية 
منها غري صاحلة لتكون بناية مدرسية، وإرتفع عددها 
الدرايس )1979-1978(،  للعام  بناية  إىل )205( 
كام نالحظ إزدواجية التعليم يف البناية الواحدة نتيجة 
لكثافة أعداد الطلبة وعدم وجود بنيات مدرسية كافية 
أثر سلبًا عىل مستوى  وبالتايل  أعدادهم،  إلستيعاب 
التالميذ من حيث عدم كفاية الوقت املخصص لكل 
يف  املدروسة  املواد  تكثيف  عن  فضاًل  دراسية  حصة 
املقررة،  املدة  يف  املناهج  أكامل  أجل  من  حصة  كل 
فضاًل عن تقليص الوقت املخصص لإلسرتاحة بني 

حصة وأخرى.

يف  ــوزارة  ال سعت  املشكلة  هذه  حل  أجل  ومن 
السنوات  خالل  جديدة  مــدارس  فتح  يف  التوسع 
الكافية  املدرسية  األبنية  توفري  خالل  من  الالحقة 
إسهام  عن  فضاًل  املحافظة،  يف  التالميذ  ــداد  ألع
بعض األهايل بالتربع ببعض املساحات من أراضيهم 
املدارس  بناء  يف  استثامرها  لغرض  للدولة،  اخلاصة 
اإلبتدائية وألجل توفري هذه اخلدمة ألبناء مناطقهم 
بعد ان تعذر عليهم سابقًا إرسال أبنائهم إىل املدارس 
قد تبعد ملسافات ال تقل عن )7( كم أحيانًا عن مناطق 
تقديم  يف  اآلخر  البعض  ساهم  وقد  كام  سكناهم، 

جمموعة  أو  واحــد،  متربع  طريق  عن  املــادي  الدعم 
متربعني لغرض بناء مدرسة أو أكثر يف املناطق التي 

تكون بأمس احلاجة لوجود مدرسة فيها)16(.

الدوام  نمط  يف  اإلزدواجية  ظهور  سبب  ويعود 
كثرة  إىل  املحافظة  يف  اإلبتدائية  املدارس  يف  املدريس 
اإلقبال من قبل التالميذ عىل التعليم والتزود بالوعي 
الفكري والثقايف وتشجيع احلكومة املستمر عىل نرش 
الوعي بني أولياء التالميذ بشكل مستمر خدمة لنرش 
التعليم يف أنحاء العراق كافة وحمافظة كربالء خاصة.

المحور الثاني: التعليم الإبتدائي الأهلي 
والأجنبي في كربالء 1979-1968

املدارس  فتح  تشجيع  عىل  الرتبية  وزارة  سعت 
اإلبتدائية  ــدارس  امل جانب  إىل  األهلية  اإلبتدائية 
التنسيق  عىل  فعملت  كربالء،  حمافظة  يف  الرسمية 
الــوزارة  بني  والرتبوية  التعليمية  اخلطط  تطوير  يف 
ومدارس املحافظة اإلبتدائية األهلية وإمدادها بكافة 
لوائح  ووضع  عليها،  واإلرشاف  املالية  املساعدات 

تنظم التعليم اإلبتدائي األهيل يف املحافظة)17(.

يسري التعليم يف هذه املدارس وفق أجور حتددها 
إدارة املدرسة، بإستثناء املدارس األجنبية )اإليرانية( 
اإليرانية،  احلكومة  رعايا  ألبناء  بالنسبة  جمانية  فهي 
فيها  يقبل  سنوات  ست  فيها  الدراسة  مدة  وترتاوح 
التالميذ الذين أكملوا السادسة من العمر، وال يقبل 
العمر،  الثانية عرشة من  يف الصف األول من جتاوز 

إاّل بموافقة مدير الرتبية يف املحافظة)18(.
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يف  الرتبية  مديريات  إىل  املـــدارس  هــذه  ختضع 
وتعليامهتا وختصص هلا  املحافظة، وختضع ألنظمتها 
الكتب  إستعامل  ويمنع  تدريسها،  جيب  التي  املواد 
تلك  يف  الرتبية  وزارة  تقرها  ال  التي  الــدراســيــة 

املدارس)19(.

التعليم  جانب  إىل  كربالء  حمافظة  يف  وجــدت 
املتمثل  األجــنــبــي)20(  اإلبــتــدائــي  التعليم  ــيل  األه
جهة  من  يمول  وهو  اإليرانية  اإلبتدائية  باملدارس 
األهيل،  التعليم  من  جزء  قانونيًا  َعــدَّ  هلذا  اجنبية 
مراقبية  قبل  من  عليها  املدارس وترشف  وتدار هذه 
املدارس اإليرانية ببغداد يف امللحقية الثقافية للسفارة 
اإليرانية، كام وأهنا ختضع لتعليامهتا وتعليامت وأنظمة 
وزارة الرتبية العراقية أيضًا يف تنفيذ املناهج املقررة، 
العراقي  واألجنبي  األهــيل  التعليم  نظام  بموجب 
وتتبع نظام وتعليامت وزارة الرتبية والتعليم اإليرانية 
كذلك، وتدرس أغلب املناهج فيها باللغة الفارسية 

إىل جانب اللغة العربية يف بعض صفوفها)21(.

اجلالية  أبناء  عىل  املدارس  هذه  يف  القبول  أقترص 
اجلاليات  ورعــايــا  كربالء  يف  املــوجــودة  اإليرانية 
الطلبة  وبعض  واهلندية  واألفغانية  الباكستانية 
األجانب ويمنع عىل الطلبة العراقيني اإللتحاق هبذه 

املدارس)22(.

وباعتبار التعليم األجنبي جزءًا من التعليم األهيل 
األهلية  املــدارس  ضمن  األحصائيات  أوردتــه  فقد 
إيرانيتني  مدرستني  وجــود  املصادر  ذكــرت  ولكن 

واحدة يف كربالء وأخرى يف النجف.

اإلبتدائية  املدارس  عدد  بلغ  فقد  لذلك  وإستنادًا 
 1969-1968 الدرايس  للعام  املحافظة  يف  األهلية 
)6( مدارس أهلية منها )5( مدارس للذكور و)1( 
 )2716( فيها  الطلبة  عدد  وبلغ  لإلناث،  مدرسة 
يف  األهلية  ــدارس  امل عدد  وزادت  وطالبة،  طالٍب 
املحافظة يف العام الدرايس )1970-1971( بمعدل 
مدرسة واحدة ليصبح عددها )7( مدارس منها )6( 
طالهبا  عدد  وبلغ  لإلناث  و)1(  للذكور  مــدارس 
الذكور  الطلبة  عدد  بلغ  وطالبة  طالٍب    )2792(
واجلدول  طالبة،   )443( و  طالٍب   )2349( منهم 

رقم )6( يوضح ذلك.

جدول رقم )7(
عدد المدار�ض الأهلية وعدد طلبتها في 

محافظة كربالء 1974-1968)23(
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نالحظ قلة اإلقبال عىل املدارس اإلبتدائية األهلية 
من قبل األهايل يف تسجيل أبنائهم يف هذه املدارس، 
مستوى  إنخفاض  هو  األول  ألمرين  السبب  ويعود 
الرسمية  املــدارس  توفر  هو  والثاين  لدهيم،  الدخل 
مستوى  أن  عن  فضاًل  جيد،  وبشكل  اإلبتدائية 
التعليم يف املدارس األهلية مل يكن بمستوى املدارس 
الرسمية، وهذا ما شجع األهايل عىل إرسال أبنائهم 

للمدارس اإلبتدائية الرسمية.

ونالحظ تناقص عدد املدارس اإلبتدائية األهلية 
 )1972-1971( الــدرايس  العام  ففي  كربالء  يف 
فقط  للذكور  مــدارس   )5( إىل  عددها  إنخفض 
للعام  للذكور  ــدارس  م  )4( إىل  عددها  وتناقص 
للعام  عددها  وبلغ   )1973-1972( الـــدرايس 
 )4( منها  مــدارس   )5(  1974-1973 ــدرايس  ال

للذكور وواحدة لإلناث.

املدارس  عىل  الطلبة  قبل  من  اإلقبال  لقلة  ونظرًا 
يكن  مل  صفوفها  عىل  التالميذ  توزيع  فأن  األهلية 
يف  التالميذ  أعداد  تناقص  ونالحظ  عدديًا،  مزدمحًا 
التالميذ  الصفوف اإلبتدائية األهلية، حيث أن عدد 
 )1970-1969( الدرايس  العام  يف  األول  للصف 
التالميذ  عدد  وبلغ  وتلميذة،  تلميذ   )681( بلغ  قد 
وتلميذة،  تلميذًا   )592( نفسه  للعام  الثاين  للصف 
وعدد تالميذ الصف الثالث بلغ )504(، وبلغ عدد 
تالميذ  عدد  وبلغ   ،)407( الرابع  الصف  تالميذ 
الصف  تالميذ  ــدد  وع  ،)348( اخلامس  الصف 
يبني  التايل  واجلــدول   ،)228( يتجاوز  ال  السادس 
عىل  األهلية  اإلبتدائية  املــدارس  يف  التالميذ  توزيع 

الصفوف.

جدول رقم )8(
توزيع التالميذ في المدار�ض الإبتدائية 

الأهلية في كربالء ح�شب لل�شفوف لل�شنوات 
)24(1974-1969

وعىل الرغم من التوسع يف فتح املدارس اإلبتدائية 
األهلية يف املحافظة إاّل أن الكادر التعليمي يف املدارس 
كان قلياًل مقارنة ألعداد التالميذ يف املدارس األهلية 
 )8( رقم  اجلــدول  خالل  من  ونالحظ  اإلبتدائية، 
مدى عدم تناسب أعداد التالميذ مع أعداد املعلمني 

يف املدارس اإلبتدائية األهلية يف املحافظة.
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جدول رقم )9(

معدل عدد التالميذ لكل معلم في المدار�ض الإبتدائية الأهلية في كربالء ح�شب ال�شنوات 1969-
)25(1974

السنة
عدد المعلمين

معدل التاميذ لكل معلمعدد التاميذ
المجموعاناثذكور

1970-1969771693276029
1971-1970601474279237
1972-197168-68220032
1973-197257-5798017
1974-197343649102720

نستدل من اجلدول أعاله بأن عدد املعلمني للعام 
ومعلمة  معلاًم   )93( بلغ   1970-1969 الدرايس 
الواحد،  للمعلم  وتلميذة  تلميذًا   )29( وبمعدل 
وإرتفع معدل التالميذ للمعلم الواحد للعام الدرايس 
1970-1971، إذ بلغ )37( تلميذًا وتلميذة، وهو 
اإلبتدائية،  األهلية  للمدارس  بالنسبة  مرتفع  رقم 
التعليمي،  الكادر  يف  الواضح  النقص  عىل  ويــدل 
األهلية،  املدارس  يف  املعلامت  أو  املعلمني  من  سواء 
وحاولت الوزارة توفري األعداد الكافية من املعلمني 
أعداد  مع  ليتناسب  اإلبتدائية  األهلية  املــدارس  يف 
إىل  إنخفض  التالميذ  معدل  أن  نالحظ  إذ  التالميذ، 
)17( تلميذًا وتلميذة للمعلم الواحد للعام الدرايس 

.1973-1972

المحور الثالث: نظام الإمتحانات في المدار�ض 
الإبتدائية

يف  أعىل  صف  إىل  صف  من  التالميذ  انتقال  يتم 
السنة  خالل  وتقدمهم  ونشاطهم  مستوياهتم  ضوء 
والثاين،  األول  بدورهيا  النهائية  اإلمتحانات  ونتائج 
اذ يكون نقل تالميذ الصف األول إىل الصف الثاين 
اخلامس  الصفني  إىل  بالنسبة  ويؤخذ  موجهًا،  نقاًل 
السنة  خالل  الصفية  االختبارات  نتائج  والسادس 
املنهاج  ضوء  عىل  املعلم  هبا  يقوم  والتي  الدراسية 

املقرر)26(.

وضعت وزارة الرتبية نظامًا خاصًا باإلمتحانات 
مدرسة  كل  يف  ويؤلف  كافة  التعليم  ملراحل  العامة 
لإلمتحانات  خاصة  جلنة  املعلمني  جملس  إبتدائية 
برئاسة املدير وعضوية املعاون – إن وجد – وأثنني من 
اإلرشاف  عن  بالتضامن  مسؤولة  وتكون  املعلمني، 
نتائجها  ــالن  وإع وضبطها  اإلمتحانات  سري  عىل 
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وإدخال الدرجات اإلمتحانية يف السجالت، وإذا مل 
يكن يف املدرسة سوى معلم واحد أو معلمني أثنني، 

فيتولون مهامت اللجنة ومسؤولياهتا)27(.

ــبــارات  ــدارس اإلبــتــدائــيــة األخــت ــ جتــري يف امل
واإلمتحانات عىل مراحل عدة:

املعلم أ.  هبا  يقوم  التي  وهي  الصفية  األختبارات 
ألختبار سعي تالميذه اليومي.

أمتحان نصف السنة ويبدأ يف األسبوع األخري ب. 
ستة  وملدة  عام  كل  من  الثاين  كانون  شهر  من 

أيام.
والثاين، ج.  األول  بدورهيا  النهائية  األمتحانات 

األسبوع  بداية  يف  األول  الدور  موعد  ويكون 
ستة  وملدة  عام،  كل  من  ايار  شهر  من  الثالث 
األسبوع  بداية  يف  الثاين  الدور  وموعد  ايام، 

الثاين من شهر أيلول وملدة ستة ايام)28(.

أما بالنسبة لألختبارات الصفية وإمتحانات نصف 
والثاين  األول  بدورهيا  النهائية  واإلمتحانات  السنة 
فقط،  شفوية  فتكون  األوىل  األربعة  الصفوف  يف 
الرابعة  للصفوف  والرياضيات  اللغة  دروس  عدا 
األختبارات  تكون  بينام  وحتريرية،  شفوية  فتكون 
الصفية للصفني اخلامس والسادس حتريرية وشفوية 
نصف  امتحانات  يف  وحتريرية  الــدروس  مجيع  يف 
دروس  عدا  بدورهيا  النهائية  واألمتحانات  السنة 
األختبارات  أما  وحتريرية،  شفوية  فتكون  اللغات 
والنشيد  الرياضة  بــدروس  اخلاصة  واألمتحانات 
عملية  فتكون  اليدوية  واألعامل  والرسم  واملوسيقى 

يف الصفوف كافة)29(.

مخسني  عىل  حصوله  عند  ناجحًا  التلميذ  ُيعدُّ 
اخلامس  الصفني  يف  مادة  كل  يف   )%50( املائة  من 
عىل  حصل  إذا  مكماًل  ويعد  اإلبتدائي،  والسادس 
إذا حصل  مادتني، وراسبًا  أو  مادة  أقل من ذلك يف 
الدور  أكثر يف  أو  مواد،  أقل من ذلك يف ثالث  عىل 
األول، أو يف مادة واحدة يف الدور الثاين، أو إذا تغيب 
أو  األول،  الدور  امتحانات  بدون عذر مرشوع عن 
كان،  سبب  ألي  الثاين  الدور  أمتحانات  عن  تغيب 
وتكون الدرجة الكاملة )10( درجات يف أمتحانات 
الصفوف الثانية والثالثة والرابعة، و )100( درجة يف 

أمتحانات الصفني اخلامس والسادس)30(.

أجريت  التي  واألحصائيات  التقارير  ضوء  ويف 
من قبل وزارة الرتبية بعد إجراء األمتحانات الوزارية 
واألهلية  الرسمية  للمدارس  اإلبتدائية  للصفوف 
أو  كافة  العراق  يف  اإلبتدائية  للمدارس  واخلارجيني 
مدارس حمافظة كربالء، فقد بينت نجاح سري العملية 
ويف  املقرر،  األمتحانية  النظام  تطبيق  يف  الرتبوية 
حمافظة كربالء أجريت األمتحانات الوزارية للصف 
السادس اإلبتدائي وحققت نسب نجاح مرتفعة. كام 

يبني اجلدول اآليت:
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جدول رقم )10(

نتائج الإمتحانات العامة في المدار�ض الإبتدائية الر�شمية والأهلية والخارجيين ح�شب ال�شنوات 
)31(1975-1969

السنة
النسبة المئوية للنجاحالراسبونالناجحونالمشاركون

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
1970-1969287010602196883674177%77%83
1971-197026719951948704723291%73%71
1972-1971334411393054109329046%91%96
1973-1972348313633110128937374%89.3%94.6
1974-19733481144027941273687167%80.26%88.40
1975-19744350166937231566627103%86%94

يتضح لنا من اجلدول بأن نسبة التالميذ املشاركني 
باألمتحانات الوزارية شهد تزايدًا كبريًا، إذ بلغ عدد 
للصف  الوزارية  األمتحانات  يف  املشاركني  التالميذ 
 1970-1969 الدرايس  للعام  اإلبتدائي  السادس 
الناجحني  عدد  وبلغ  وتلميذة  تلميٍذ   )3930( نحو 
منهم نحو )3079( تلميذًا وتلميذة وعدد الراسبني 
النجاح  نسب  وبلغت  وتلميذة  تلميٍذ   )851( نحو 
لدى  النجاح  ونسبة   ،)%77( نفسه  للعام  للذكور 

األناث )%83(.

الدرايس 1970-1971 إنخفض  العام  وخالل 
يف  ــوزاري  ال األمتحان  يف  املشاركني  التالميذ  عدد 
تلميذ   )3666( نحو  عددهم  بلغ  إذ  املحافظة، 
 )2652( نحو  منهم  الناجحني  عدد  وبلغ  وتلميذة 
تلميذ وتلميذة وعدد الراسبني نحو )1014( تلميذًا 
نفسه  للعام  للذكور  النجاح  نسب  وبلغت  وتلميذة 

)73%( ونسبة النجاح لدى األناث )%71(.

حمافظة  فأن   1972-1971 الدرايس  العام  ويف 
من  املتخرجني  عدد  يف  عالية  نسبة  حققت  كربالء 
اإلبتدائية  املــدارس  يف  اإلبتدائي  السادس  الصف 
مجيعها مقارنة عن السنة السابقة، اذ بلغ عدد التالميذ 
نحو  املحافظة  يف  الــوزاري  األمتحان  يف  املشاركني 
)4483( تلميذًا وتلميذة، وبلغ عدد الناجحني منهم 
الراسبني نحو  نحو )4147( تلميذًا وتلميذة وعدد 
)336( تلميذ وتلميذة وبلغت نسب النجاح للذكور 
االناث  لدى  النجاح  ونسبة   ،)%91( نفسه  للعام 

.)%96(

الصف  من  املتخرجني  التالميذ  عــدد  إستمر 
يف  اإلبتدائية  املدارس  يف  بالتزايد  إبتدائي  السادس 
وهذا   ،1975-1972 السنوات  خالل  املحافظة 
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ونجاح  اإللــزامــي  التعليم  مبدأ  حتقيق  إىل  يعود 
نجاح  وكذلك  املحافظة،  يف  التعليمية  السياسة 
خطة سري إجراء األمتحانات ومواظبة التالميذ عىل 
خوض األمتحان الوزاري دون خوف من الرسوب 
أو صعوبات األمتحان الوزاري والذي كان غرضهم 
وأكامل  املتوسطة  املرحلة  إىل  اإلنتقال  مبدأ  حتقيق 

مسريهتم العلمية. 

المحور الرابع: مراكز محو الأمية في كربالء

األقتصادية  التنمية  طريق  يف  عقبة  األمية  تشكل 
واإلجتامعية لكل بلد، لذلك إستمرت وزارة الرتبية 
يف أهتاممها يف مكافحة األمية ونرش التعليم يف عموم 
العراق، حيث دعت الوزارة إىل رضورة إنشاء مراكز 
ملحو األمية ومواصلة الدرب نحو القضاء عىل اجلهل 
األقتصادية  الظروف  هبم  عصفت  للذين  والتخلف 

واإلجتامعية يف طريق حتصيلهم العلمي واملعريف.

لسنة   )153( رقم  األمية  حمو  قانون  صدور  جاء 
هذه  بمعاجلة  احلكومة  أهتامم  عىل  تأكيدًا   1971
عقبة  بوصفها  األمية  للقضاء عىل  والسعي  املشكلة، 
فقررت  واألقتصادي  اإلجتامعي  التقدم  سبيل  يف 
يتم  وأن  الوظيفية،  باألساليب  األمية  حمو  يكون  أن 
وسائر  كافة  ــوزارات  ال فيها  تشارك  هيئة  بــأرشاف 

املؤسسات املهنية والنقابية املعنية)32(.

مديرية  الرتبية  إستحدثت وزارة  املجال  ويف هذا 
العامة للتعليم اإلبتدائي وحمو  باملديرية  عامة عرفت 
فضاًل  متطلباته  وكثرة  التعليم،  لتوسع  نظرًا  األمية 

املديرية  التوسع يف محلة حمو األمية، وتتوىل هذه  عن 
يف جمال حمو األمية أعداد اخلطط واملناهج ملحو األمية 
وإعداد وتدريب العاملني فيها واإلرشاف عىل مراكز 

حمو األمية املنترشة يف املحافظات كافة)33(.

عىل  األمية  ملحو  برناجمها  يف  ــوزارة  ال إعتمدت 
اإلذاعة، إذ بدأت ببث وإذاعة برامج حمو األمية باللغة 
بغداد  إذاعة  والرتكامنية من خالل  والكردية  العربية 
وكانت  منظم  جدول  ووفق   1972-1-7 بتاريخ 
تلك الربامج تتضمن دروس احلساب والقراءة)34(. 

مرحلتني  عل  األمية  حمو  يف  الدراسة  مدة  تنقسم 
مها:

مرحلة األساس وهي دراسة منتظمة يف الصفوف 
سنتني  فيها  الدراسة  مدة  تكون  األوىل  فئتان  وتضم 
عىل  موزعة  حصة   )600( خالهلا  الدارسون  يتلقى 
الدروس املقررة ملحو األمية )300( حصة يف القراءة 
والكتابة مدة كل حصة مخسون دقيقة، و)180( حصة 

يف احلساب و)120( حصة يف الثقافة العامة)35(.

ثالث  فيها  الدراسة  مدة  فتصل  الثانية  الفئة  أما 
حصة   )900( خالهلا  الــدارســون  يتلقى  سنوات 
األمية  ملحو  املقررة  ــدروس  ال عىل  موزعة  دراسية 
حصة  كل  مدة  والكتابة  القراءة  يف  حصة   )450(
و)180(  احلساب  يف  حصة  و)270(  دقيقة،   )45(

حصة يف الثقافة العامة)36(.

ويتوقف اجتياز الدارس ملحو األمية عىل نجاحه 
من  التخلص  بوثيقة  يزود  إذ  األســاس،  مرحلة  يف 
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األمية عند إهنائه لتلك املرحلة)37(.

مرحلة املتابعة وهي مرحلة اختيارية تيل مرحلة . 1
األساس وهي غري حمددة بمدة معينة أو ساعات 
املزيد  توفري  يف  اإلستمرار  منها  واهلدف  معينة، 
القراءة  مهارات  يف  للدارسني  النمو  فرص  من 
لضامن  العامة  واملعلومات  واحلساب  والكتابة 

عدم إرتدادهم إىل األمية)38(.

للعام  كــربــالء  يف  األمــيــة  حمــو  مــراكــز  عــدد  بلغ 
 )29( منها  مركزًا   )50(  1971-1970 الدرايس 
عدد  بلغ  إذ  لإلناث،  مركزًا  و)21(  للذكور  مركزًا 
املحارضين يف تلك املراكز من الذكور )47( حمارضًا 
يف  الدارسني  عدد  أما  حمارضة،   )91( االناث  ومن 
ومن  دارســًا   )996( الذكور  من  فبلغ  املراكز  تلك 
التي  الشعب  عىل  موزعني  دارسة   )3203( األناث 
للذكور  منها )36( شعبة  بلغ عددها )145( شعبة 

و)109( شعبة لألناث)39(.

ووفق   )1972-1971( الــدرايس  العام  ويف 
الرتبية  التي أجريت من قبل وزارة  السنوية  التقارير 
وأعداد  املحافظة  يف  األمية  مكافحة  مراكز  ألعداد 
الدارسني والكادر التعليمي فيها، إذ بلغ عدد مراكز 
مراكز  عدد  بلغ  مركزًا،   )67( نحو  األمية  مكافحة 
نحو  األنــاث  ومراكز  مركزًا،   )43( منها  الذكور 
الذكور  من  فيها  الدارسني  عدد  وبلغ  مركزًا،   )24(
)2653( دارسًا ومن األناث نحو )3967( دارسة، 
للعام  املراكز  تلك  يف  املحارضين  عدد  بلغ  حني  يف 
نفسه )65( حمارضًا وحمارضة، بلغ عدد املحارضين 

االنــاث  ومــن  حمــارضًا،   )27( نحو  منهم  الذكور 
عىل  موزعني  الدارسون  وكان  حمارضة،   )38( نحو 
منها )59( شعبة  بلغ عددها )180( شعبة  الشعب 

للذكور و)121( شعبة لإلناث)40(.

إستمرت   )1974-1972( الدرايس  العام  ويف 
يف  جديدة  مراكز  فتح  يف  التوسع  يف  الرتبية  وزارة 
املحافظة نتيجة كثرة اإلقبال من قبل الدارسني عليها 
للتزود باملعرفة، إذ بلغ عددها )115( مركزًا بلغ عدد 
مراكز الذكور منها )67( مركزًا ومراكز االناث نحو 
الذكور  من  فيها  الدارسني  عدد  وبلغ  مركزًا،   )48(
 )5119( الدارسات  عدد  وبلغ  دارٍس   )3529(
املحارضين  من  التعليمي  الكادر  عدد  أما  دارســة، 
حمو  مراكز  يف  حمارضة  و)231(  حمارضًا   )98( فبلغ 

األمية يف املحافظة)41(. 

األمية  مــراكــز حمــو  عــدد  يبني  الــتــايل  ــدول  واجلـ
وعــدد  فيها  ــدارســني  ال ــدد  وع كــربــالء  حمافظة  يف 

املحارضين.



تطور التعليم الإبتدائي ومحو الأمية في محافظة كربالء )1968-1979م(

352

جدول رقم )11(
عدد مراكز محو الأمية وعدد الدار�شين والمحا�شرين لل�شنوات 1973-1970)42(

عدد الدارسينعدد المحاضرينعدد المراكزالسنة

اناثذكوراناثذكوراناثذكور
1971-1970292147919963203
1972-19714324273826533967
1973-197267489823135295119

وكانت  األمية  ملحو  محلتها  يف  الــوزارة  إستمرت 
حمافظة كربالء من املحافظات السباقة يف هذا املجال، 
وبلغ عدد األميني يف املحافظة حسب تعداد السكان 
لعام )1977( نحو )47054( من الذكور واألناث، 
 ،)41911( األمية  حمو  بحملة  املشمولني  عدد  وبلغ 
وبلغ  مركزًا،   )320( نحو  املراكز  عدد  بلغ  حني  يف 
عدد الدارسني والدارسات فيها نحو )26839()43(.

بني  شيوعه  ورضورة  التعليم  أمهية  عىل  إستنادًا 
طبقات املجتمع كافة فقد أصدرت احلكومة العراقية 
االلزامي  األمية  ملحو  الشاملة  الوطنية  احلملة  قانون 
من  )األوىل(  املادة  نصت   ،1978 لسنة   )92( رقم 
ومل  عرشة  اخلامسة  جتاوز  مواطن  »كل  عىل  القانون 
يعرف  وال  العمر،  من  واألربــعــني  اخلامسة  يتعد 
احلضاري  املستوى  إىل  يصل  ومل  والكتابة،  القراءة 

ُيعد أميًا ألغراض هذا القانون«)44(.

املبذولة  اجلهود  تكثيف  إىل  القانون  صدور  أدى 
إذ  املحافظة،  يف  األمية  حمو  عىل  القائمني  قبل  من 
إستطاعت كربالء إستيعاب كافة األميني واألميات 
 ،)1978-12-1( بتاريخ  إبتدأت  واحدة  بوجبة 

امللتحقني  عدد  بلغ  وقد   ،)1979-2-26( ولغاية 
بمراكز حمو األمية من الفئة العمرية )45-15( نحو 
دارسًا   )9228( منهم  ودارســة  دارســًا   )41921(
املحافظة  املراكز يف  دارسة، وكان عدد  و)32693( 
)521( مركزًا منها )167( للذكور و )354( مركزًا 
املراكز  يف  املحارضين  عــدد  بلغ  حني  يف  لإلناث، 
حمارضًا   )972( منهم  وحمــارضة،  حمارض   )2163(
من  كربالء  حمافظة  وعــدت  ــارضة،  حم و)1191( 
املحافظات األوىل التي رفعت علم إهناء احلملة أمام 
بناية املحافظة بفضل جهود املرشفني عليها والقائمني 

بالعمل فيها)45(.

ــوزارة  ال بارشهتا  التي  األمية  حمو  محلة  أن  نرى 
املجتمع  من  لفئة  التعليم  فرص  توفري  يف  نجحت 
اإلجتامعية  الــظــروف  وقفت  والــتــي  الكربالئي 
وذلــك  تعليمهم  أكـــامل  طــريــق  يف  واألقــتــصــاديــة 
املحافظة  مناطق  عموم  يف  األمية  ملحو  مراكز  بفتح 
النسبة  تشكل  التي  واألرياف  القرى  يف  وخصوصًا 
أن  نالحظ  كــام  املحافظة،  يف  األمــيــني  مــن  ــرب  األك
األمر  ويعود  األناث  بني  مرتفعة  كانت  األمية  نسبة 
للظروف اإلجتامعية اخلاصة باملرأة الكربالئية ونظرة 
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بل  للتعليم،  حتتاج  ال  بوصفها  املرأة  نحو  املجتمع 
مكاهنا يف البيت وخدمة األطفال، فضاًل عن ذهاب 
الزراعية  األرايض  يف  للعمل  ــاث  اإلن من  الكثري 
اعامر صغرية وعــزوف األهــايل عن  األريــاف يف  يف 

إرساهلن للمدارس للتزود بالعلوم واملعرفة.

الخاتمة

أهتاممًا . 1 اإلبتدائي  بالتعليم  احلكومة  أهتمت 
يف  متثل  ما  وهذا   1979-1968 املدة  يف  كبريًا 
زيادة أعداد املدارس اإلبتدائية الرسمية وأعداد 
التالميذ فيها خالل املدة موضوع البحث، فضاًل 
التي  والقوانني  األنظمة  من  عدد  إصدارها  عن 

رفعت من مستوى التعليم اإلبتدائي.

يف . 2 املدريس  الدوام  إزدواجية  ظاهرة  برزت 
املدارس اإلبتدائية يف كربالء خالل املدة موضوع 
امللتحقني  التالميذ  أعداد  لتزايد  نتيجة  البحث 
بالتعليم اإلبتدائي وعدم كفاية البنايات املدرسية 

ألحتواء تلك األعداد الكبرية.

وجد يف مدينة كربالء إىل جانب التعليم اإلبتدائي . 3
الرسمي املدارس اإلبتدائية األهلية التي ساعدت 
نسبيًا يف ختفيف الضغط عن املدارس احلكومية، 

وإن كانت أعداد األوىل قليلة مقارنة بالثانية.

يف . 4 األمية  عىل  القضاء  الرتبية  وزارة  حاولت 
األمية  حمو  قانون  إصدارها  بعد  كربالء  حمافظة 
الظروف  حرمتهم  ملن  تعليم  فرص  وفر  الذي 
االقتصادية واإلجتامعية من احلصول عىل حقهم 
يف  األمية  حمو  مراكز  فتح  خالل  من  التعليم  يف 

مناطق املحافظة كافة. 
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اإلحصائية  املجموعة  لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز 

لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز  مطبعة   ،1976 السنوية 

السنوي  لتقرير  ص342؛  بغداد،  التخطيط  وزارة 

التخطيط،  وزارة  ص73؛  ص33،   ،1977-1976

اجلهاز املركزي لإلحصاء، التعليم اإلبتدائي يف العراق 

وزارة  ص3-4؛   ،1978-1977 الدرايس  للعام 

-1978 الدرايس  للعام  السنوي  التقرير  الرتبية، 

1979، ص37.
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للعام ( 8) السنوي  التقرير  الرتبية،  وزارة 

السنوي  التقرير  ص32؛  الدرايس1971-1970، 

التقرير  ص29؛   ،1972-1971 الدرايس  للعام 

ص33،   ،1973-1972 الدرايس  للعام  السنوي 

ص85، ص89، ص87؛ التقرير اإلحصائي السنوي 

التقرير  ص30؛   ،1974-1973 الدرايس  للعام 

مطبعة   ،1970-1969 الدرايس  للعام  السنوي 

ص32؛   ،1971 بغداد،  والنرش،  للطباعة  العراق 

 ،1975-1974 الدرايس  للعام  السنوي  التقرير 

وزارة  ص31؛   ،1975 بغداد،  العاين،  مطبعة 

املجموعة  لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز  التخطيط، 

املركزي  اجلهاز  مطبعة   ،1976 السنوية  االحصائية 

لتقرير  ص342؛  بغداد،  التخطيط  وزارة  لإلحصاء، 

وزارة  ص73؛  ص33،   ،1977-1976 السنوي 

التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، التعليم االبتدائي 

الدرايس 1977-1978، ص3-4؛  العراق للعام  يف 

وزارة الرتبية، التقرير السنوي للعام الدرايس 1978-

1979، ص37.

الدعاية ( 9) جلنة  اإلرشاد،  وزارة  العراقية،  اجلمهورية 

متوز   14 ثورة  متوز،   14 ثورة  لإلحتفاالت  والنرش 

والنرش،  للطباعة  اجلمهورية  دار  السادس،  عامها  يف 

بغداد، 1965، ص49. 

سوسن عبد العزيز عبد الوهاب، التطورات االجتامعية ( 10)

غري  ماجستري  رسالة   ،1963-1958 العراق  يف 

منشورة، املعهد العايل للدراسات السياسية والدولية، 

جامعة املستنرصية، 2004، ص62.

وزارة الرتبية، التقرير السنوي للعام الدرايس1970- ( 11)

الدرايس  للعام  السنوي  التقرير  ص32؛   ،1971

للعام  السنوي  التقرير  ص29؛   ،1972-1971

ص89،  ص85،  ص33،   ،1973-1972 الدرايس 

الدرايس  للعام  السنوي  االحصائي  التقرير  ص87؛ 

للعام  السنوي  التقرير  ص30؛   ،1974-1973

للطباعة  العراق  مطبعة   ،1970-1969 الدرايس 

السنوي  التقرير  ص32؛   ،1971 بغداد،  والنرش، 

العاين،  مطبعة   ،1975-1974 الدرايس  للعام 

اجلهاز  التخطيط،  وزارة  ص31؛  بغداد،1975، 

السنوية  االحصائية  املجموعة  لإلحصاء،  املركزي 

وزارة  لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز  مطبعة   ،1976

-1976 السنوي  التقرير  ص342؛  بغداد،  التخطيط 

اجلهاز  التخطيط،  وزارة  ص73؛  ص33،   ،1977

املركزي لإلحصاء، التعليم االبتدائي يف العراق للعام 

الرتبية،  وزارة  ص3-4؛   ،1978-1977 الدرايس 

 ،1979-1978 الدرايس  للعام  السنوي  التقرير 

ص37.

الدرايس ( 12) للعام  السنوي  التقرير  الرتبية،  وزارة 

والنرش،  للطباعة  العراق  مطبعة   ،1970-1969

للعام  السنوي  التقرير  ص53؛   ،1971 بغداد، 

السنوي  التقرير  ص64؛  الدرايس1971-1970، 

التقرير  ص63؛   ،1972-1971 الدرايس  للعام 

السنوي للعام الدرايس 1972-1973، دار اجلاحظ، 

السنوي  اإلحصائي  التقرير  ص74؛   ،1975 بغداد، 

التقرير  ص72؛   ،1974-1973 الدرايس  للعام 

مطبعة   ،1975-1974 الدرايس  للعام  السنوي 

السنوي  التقرير  ص63؛   ،1975 بغداد،  العاين، 

للعام  السنوي  التقرير  ص65؛   ،1977-1976

الدرايس 1978-1979، ص69.
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للعام ( 13) السنوي  التقرير  الرتبية،  وزارة 

للطباعة  العراق  مطبعة  الدرايس1970-1969، 

والنرش، بغداد، 1971، ص59.

وزارة الرتبية، التقرير السنوي للعام الدرايس 1969-( 14)

1970، ص59.

الدرايس ( 15) للعام  السنوي  التقرير  الرتبية،  وزارة 

والنرش،  للطباعة  العراق  مطبعة   ،1970-1969

للعام  السنوي  التقرير  ص59؛   ،1971 بغداد، 

السنوي  التقرير  ص67؛  الدرايس1971-1970، 

للعام الدرايس 1971-1972، ص66-67 ؛ التقرير 

السنوي للعام الدرايس 1972-1973، دار اجلاحظ، 

اإلحصائي  التقرير  ص77-78؛   ،1975 بغداد، 

ص73-  ،1974-1973 الدرايس  للعام  السنوي 

74؛ التقرير السنوي للعام الدرايس 1975-1974، 

التقرير  ص64-65؛   ،1975 بغداد،  العاين،  مطبعة 

التقرير  ص66-67؛   ،1977-1976 السنوي 

ص70-  ،1979-1978 الدرايس  للعام  السنوي 

.71

كربالء ( 16) لواء  يف  التعليم  تطور  الركايب،  حسني  ملى 

 ،2018 بابل،  الفرات،  دار   ،1968-1958

ص257-256.

ملى حسني الركايب، املصدر السابق، ص281.( 17)

غانم سعيد العبيدي، التعليم األهيل يف العراق تطوره ( 18)

ومشكالته، بغداد، 1970، ص127.

غانم سعيد العبيدي، املصدر السابق، ص127.( 19)

يقصد بالتعليم األجنبي »كل تعليم تتواله مدارس غري ( 20)

حكومية تؤسس وتدار وتستمد ماليتها من األجانب او 

تأسس بأسم حكومات أجنبية وتدار من قبلها مقابلة 

بإتباع معاملة املثل يف حق تأسيس املدارس العراقية يف 

بالدها«. ينظر: املصدر نفسه، ص11.

املصدر نفسه، ص128.( 21)

غانم سعيد العبيدي، املصدر السابق، ص129.( 22)

للعام ( 23) السنوي  التقرير  الرتبية،  وزارة 

السنوي  التقرير  ص33؛  الدرايس1971-1970، 

التقرير  ص30؛   ،1972-1971 الدرايس  للعام 

ص34،   ،1973-1972 الدرايس  للعام  السنوي 

ص86، ص88، ص90؛ التقرير اإلحصائي السنوي 

التقرير  ص31؛   ،1974-1973 الدرايس  للعام 

مطبعة   ،1970-1969 الدرايس  للعام  السنوي 

العراق للطباعة والنرش، بغداد، 1971، ص33.

الدرايس ( 24) للعام  السنوي  التقرير  الرتبية،  وزارة 

والنرش،  للطباعة  العراق  مطبعة   ،1970-1969

للعام  السنوي  التقرير  ص41؛   ،1971 بغداد، 

السنوي  التقرير  ص41؛  الدرايس1971-1970، 

التقرير  ص40؛   ،1972-1971 الدرايس  للعام 

ص47؛   ،1973-1972 الدرايس  للعام  السنوي 

-1973 الدرايس  للعام  السنوي  اإلحصائي  التقرير 

1974، ص 43.

الدرايس ( 25) للعام  السنوي  التقرير  الرتبية،  وزارة 

والنرش،  للطباعة  العراق  مطبعة   ،1970-1969

للعام  السنوي  التقرير  ص41؛   ،1971 بغداد، 

السنوي  التقرير  ص41؛  الدرايس1971-1970، 

التقرير  ص40؛   ،1972-1971 الدرايس  للعام 
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ص47؛   ،1973-1972 الدرايس  للعام  السنوي 

-1973 الدرايس  للعام  السنوي  اإلحصائي  التقرير 

1974، ص 43.

نظام املدارس االبتدائية رقم )30( لسنة 1978، املادة ( 26)

الثامنة واخلمسون.

نظام األمتحانات العامة رقم )18( لسنة 1987، املادة ( 27)

األوىل. 

نظام األمتحانات العامة رقم )18( لسنة 1987، املادة ( 28)

العارشة.

نظام األمتحانات العامة رقم )19( لسنة 1972، املادة ( 29)

الرابعة.

نظام األمتحانات العامة رقم )18( لسنة 1987، املادة ( 30)

اخلامسة عرشة واملادة السادسة عرشة.

الدرايس ( 31) للعام  السنوي  التقرير  الرتبية،  وزارة 

والنرش،  للطباعة  العراق  مطبعة   ،1970-  1969

للعام  السنوي  التقرير  ص66؛   ،1971 بغداد، 

السنوي  التقرير  ص74؛  الدرايس1971-1970، 

التقرير  ص70؛   ،1972-1971 الدرايس  للعام 

السنوي للعام الدرايس 1972-1973، دار اجلاحظ، 

السنوي  االحصائي  التقرير  ص84؛   ،1975 بغداد، 

التقرير  ص80؛   ،1974-1973 الدرايس  للعام 

مطبعة   ،1975-1974 الدرايس  للعام  السنوي 

العاين، بغداد،1975، ص73.

(32 ) ،1971-1970 السنوي  الكتاب  الرتبية،  وزارة 

ص36.

(33 ) ،1971-1970 السنوي  الكتاب  الرتبية،  وزارة 

ص91.

املصدر نفسه، ص94.( 34)

مكافحة ( 35) منهج  الرتبية،  وزارة  العراقية،  اجلمهورية 

االمية، بغداد، د.ت، ص6.

وزارة الرتبية، منهج مكافحة االمية،ص6.( 36)

املصدر نفسه.( 37)

املصدر نفسه، ص7.( 38)

وزارة الرتبية، التقرير السنوي للعام الدرايس 1970-( 39)

1971، ص243.

السنوي ( 40) التقرير  الرتبوي،  اإلحصاء  الرتبية،  وزارة 

للعام الدرايس 1971 -1972، ص229.

السنوي ( 41) التقرير  الرتبوي،  اإلحصاء  الرتبية،  وزارة 

للعام الدرايس 1972-1973، ص272.

السنوي ( 42) التقرير  الرتبوي،  اإلحصاء  الرتبية،  وزارة 

التقرير  ص272؛   ،1973-1972 الدرايس  للعام 

ص243؛   ،1971-1970 الدرايس  للعام  السنوي 

 ،1972-1971 الدرايس  للعام  السنوي  التقرير 

ص229.

دليل سياحي، حمافظة كربالء املايض واحلارض، مطبعة ( 43)

دار اجلامهري للصحافة، د.ت، ص31.

ملحو ( 44) الشاملة  الوطنية  احلملة  قانون  العراقية،  الوقائع 

االمية االلزامي رقم 92 لسنة 1978، العدد 2656.

بني ( 45) كربالء  املحافظة،  ألحتفاالت  اإلعالمية  اللجنة 

ماضيها املجيد وحارضها املرشق، مطبعة دار اجلامهري 

للطباعة، 1987، ص122.
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الم�شادر والمراجع
اوًل: الوثائق المن�شورة

التقارير السنوية لوزارة الرتبية. 1

اإلحصاء  الرتبية،  وزارة  العراقية،  اجلمهورية   -

مطبعة   ،1971-1970 السنوي  التقرير  الــرتبــوي، 

العراق، بغداد،1972.

-1969 الدرايس  للعام  السنوي  التقرير  ــــــــــ،   -

1970، مطبعة العراق للطباعة والنرش، بغداد،1971.

السنوي 1970-1972، مديرية  الكتاب  ــــــــــ،   -

مطبعة وزارة الرتبية، بغداد.

- ــــــــــ، التقرير االحصائي السنوي للعام الدرايس 

1972-1973، دار اجلاحظ، بغداد، 1975.

- ــــــــــ، التقرير االحصائي السنوي للعام الدرايس 

1973-1974، مطبعة العاين، بغداد، 1974.

-1974 الدرايس  للعام  السنوي  التقرير  ــــــــــ،   -

1975، مطبعة العاين، بغداد،1975.

ــلــعــام  ل ــوي  ــنـ ــسـ الـ الـــتـــقـــريـــر  ـــ،  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ  -

النموذجية،  املطابع  رشكة  ــدرايس1979-1978،  ــ ال

عامن،1979.

وثائق وزارة التخطيط. 2

اجلهاز  التخطيط،  وزارة  العراقية،  اجلمهورية   -

السنوية  االحصائية  املجموعة  لإلحصاء،  املــركــزي 

وزارة  لإلحصاء،  املــركــزي  اجلــهــاز  مطبعة   ،1976

التخطيط، بغداد.

ـــــــــ، وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء،  -ـ 

 -1977 الــدرايس  للعام  العراق  يف  اإلبتدائي  التعليم 

1978، بغداد، 1979.

ثانيًا: الر�شائل والطاريح الجامعية

التطورات  الــوهــاب،  عبد  العزيز  عبد  سوسن   -

العراق 1958-1963، رسالة ماجستري  االجتامعية يف 

السياسية  لــلــدراســات  الــعــايل  املعهد  مــنــشــورة،  غــري 

والدولية، جامعة املستنرصية، 2004.

ثالثًا: الكتب العربية

- اجلمهورية العراقية، وزارة اإلرشاد، جلنة الدعاية 

يف  متوز   14 ثورة  متوز،   14 ثورة  لألحتفاالت  والنرش 

عامها السادس، دار اجلمهورية للطباعة والنرش، بغداد، 

.1965

- اجلمهورية العراقية، وزارة الرتبية، منهج مكافحة 

االمية، بغداد، د.ت.

- اللجنة اإلعالمية إلحتفاالت املحافظة، كربالء بني 

اجلامهري  دار  مطبعة  املرشق،  وحارضها  املجيد  ماضيها 

للطباعة، 1987

واحلارض،  املايض  كربالء  حمافظة  سياحي،  دليل   -

مطبعة دار اجلامهري للصحافة، د.ت.

العراق  يف  األهيل  التعليم  العبيدي،  سعيد  غانم   -

تطوره ومشكالته، بغداد،1970.

كربالء  لواء  يف  التعليم  تطور  الركايب،  حسني  ملى   -

1958-1968، دار الفرات، بابل، 2018.
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