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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  األختصاصات  خمتلف  يف  والدراسات  البحوث  وتستقبل  العاملية(، 
اإلرث احلضاري والثقايف ملدينة كربالء املقّدسة لتكون مرجعًا علميًا حلفظ تراث املدينة وهويتها الدينية. 

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

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، إالّ 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 

األختصاصات اإلنسانية املختلفة وعىل وفق للقواعد اآلتية:

بخضع البحوث للتقويم العلمي من قبل هيأة التحرير، ومجع كبري من األساتذة يف خمتلف اإلختصاصات . 1
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 أوخارجه، 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 
اإلنكليزية، عىل أن ال تزيد صفحات البحث عن )25( صفحة، وما زاد عىل ذلك يتحّمل الباحث دفع 

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 حتتــوي الصفحــة األوىل مــن البحــث عــىل املعلومــات اآلتيــة: عنــوان الباحــث واســمه، وجهــة عملــه، . 9
ورقــم اهلاتــف، والربيــد اإللكــرتوين، مــع مراعــاة عــدم ذكــر اســم الباحــث، أو الباحثــني يف متــن البحــث، 

أو أي إشــارة إىل ذلــك باللغتــني العربيــة واإلنكليزيــة.

تســلم البحــوث مبــارشة إىل مقــر املجلــة عــىل العنــوان اآليت: العــراق - كربــالء املقدســة - حــي البلديــة- . 10
ــبط  ــة الس ــرتوين ملجل ــد اإللك ــىل الربي ــوث ع ــل البح ــوث. أو أن ُترس ــات والبح ــالء للدراس ــز كرب مرك

alssebt_k.center@yahoo.com :املحكمــة





شهادة اإلعتماد الدولي 
لمركز كربالء للدراسات والبحوث

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





ْبِط َمَجلَُّة ال�شَّ

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

َسِة. للَعَتبِة احلَُسينيَِّة امَلَقدَّ

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

افتتاحية العدد

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

هذا العدد نقدمه اىل القراء الكرام، راجني ان ينال رضاهم وان جيدوا فيه ما يفيدهم وينفعهم يف االطالع 
وفهم وتفسري تاريخ مدينة كربالء املقدسة، اذ ما زالت املجلة متواصلة يف استالم االبحاث والدراسات التي 
تدون احداث هذه املدينة وما حيفظ تارخيها وارثها احلضاري، واالهتامم بواقعها السيايس والتارخيي واآلثاري 
حماورها  عرب  ومتنوعة  جديدة  موضوعات  عىل  العدد  هذا  بحوث  اشتملت  لذلك  واالجتامعي،  واجلغرايف 
واللغة واألدب، فضاًل عن طرائق  والتأريخ،  بالنهضة احلسينية، واجلغرافيا، والسياحة،  الصلة  املتعددة ذات 
التدريس واالدارة واالقتصاد، وهي موضوعات جديرة بالقراءة واإلهتامم، إذ بذل فيها الباحثون جهودًا كبرية 
يف الدرس والتحليل لتشكل أضافة جديدة لرصيد البحث العلمي، ومرجعًا معرفيا يتزود منه طلبة العلم، وهذا 
ما نسعى إليه يف مجيع البحوث، سواء أكان ُنرش يف هذا العدد، أم سيجد طريقه للنرش يف األعداد القادمة بإذنه 

تعاىل.

ونحن إذ 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 خسائر برشية ومادية جسيمة، إال 
ان جهود الباحثني، مل تتوقف عن الرصد والكشف يف ثنايا املوضوعات البحثية اجلديدة التي تضفي إىل 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 
بدوره يشكل  ما حييط هبم من مصاعب وأزمات وحتديات، وهذا  بوجه  الصمود  الشك قدرهتم عىل  اليقبل 

انعطافة ناصعة تسهم يف تعزيز احلركة املعرفية والتقدم العلمي املنشود.

واحلمد هلل أوالً وآخرًا...

رئيس التحرير
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الملخ�ض
ُتعدُّ هنضة اإلمام احلسني املباركة منظومة متسعة متعددة اجلوانب املعرفية والتوعوية، التي تدعو 

إىل تكامل اإلنسان وإستقامته.

والنضالية  البطولية  جوانبه  مجيع  دراسة  يف  احلسيني  الشأن  يف  واملتخصصون  الكتاب  تشعب  لقد 
ُكلََها ُكَّ ِحنٍي سورة ابراهيم -25، فإجته البحث إىل دراسة 

ُ
وغريها... إذ أن النهضة احلسينية تُْؤِت أ

اجلانب احليوي الروحي املتمثل يف حمبة وعشق اهلل تعاىل من جهة، وجتيل تلك السامت الروحية البناءة يف 
قائد النهضة احلسينية اإلمام احلسني، ومن إتبعه ويف املسار اإلصالحي، وال سيام وأن مرشوع االمام 
احلسني حمفوف بالفضائل واملعطيات اإلصالحية الروحية، إذ يتمكن كل مصلح وناهض أن ينهل 

كل ما حيتاجه من معاجلات توعوية يف قاموس هنضته.

وطاملا أن هذا اجلانب ذو مزية مقومة وحمورية يف ترسيخ التعاليم اإلسالمية من جانب، ومما له من 
أثر يف إيقاظ الروح املعنوية املتينة التي تكون كالدعامة والدرع الواقي أمام كل مغريات احلياة، حيث له 
تأثري مبارش يف هتذيب السلوك اإلنساين ومتده بالسامت اليقينية التي تؤهله أن يكون منتجًا وفعاالً يف مجيع 

أدواره يف احلياة.

الكلامت املفتاحية: العشق، هنضة، منظومة، املعرفية، احلب األهلي.
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Imam Al-Hussein )PUH): The Revolution of the Loyalists - between the 

Application of the Principles and the Consolidation of Goals according 

to the Perspective of the Islamic Law

Instructor Dr.

Fatima Younis Qanbar Al-Budairi

Al-Tusi University College

Abstract

The blessed uprising of Imam Al-Hussein (peace be upon him) is an expansive 
system with multiple aspects of knowledge and awareness, which calls for the integrity 
and probity of the human being. The writers and specialists in the Husseini affairs have 
studied all the aspects of his heroic struggle, as the Husseini renaissance (gives its 
fruit at all times) - Ibrahim (25). This research sheds light on the vital spiritual aspect 
represented in the love and adoration of His Almighty Allah, and the manifestation of 
those constructive spiritual features of the Husseini uprising leader; Imam Al-Hussein 
(peace be upon him) and of those who followed him and in the reform path, especially 
when the project of Imam Al-Hussein (peace be upon him) is fraught with virtues and 
spiritual reformist outputs as every reformer and rebel can receive all what he needs 
from the educational values of the uprising. 

This aspect has an essential and pivotal significance in the consolidation of the Islamic 
law and has an influential role in awakening a strong moral that shaped like a pillar and 
a protective shield against all life temptations. It has a direct impact on refining human 
behavior and providing faith features that qualify the human being to be productive and 
effective in all of his duties.

Keywords: love, uprising, system, knowledge, divine love.
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المقدمة

عندما يقبل املؤمن عىل  عتبة باب من أبواب اهلل 
والتي  املقدسة،  أنواره  بحار  مشارف  عىل  أو  تعاىل، 
يمكنه  ال  إذ   ،احلسني ــام  اإلم بشخصية  تتمثل 
وصفاته  كفاحه  معاين  سلسبيل  هنول  من  األكتفاء 
املباركة، وال اإلرتواء بغرفة من عباب مكارم هنضته 

اخلالدة.

إن هنضة اإلمام احلسني تتسم بمنظومة معرفية 
تتعدى  التي  التكاملية  متعددة اجلوانب واإلجتاهات 
إستقامة  إىل  وتسعى  واملكانية،  الزمانية  ــدود  احل
فضاًل  وهتذيبه،  اإلصالحية  املجتمع  مــســارات 
العدالة  حتقيق  يف  املتفانية  اإلنسانية  الذات  بناء  عن 

واملبادئ القيمية الثمينة.

ــون  ــف ــؤل فــقــد تــعــمــق احلـــكـــامء واخلـــــرباء وامل
اجلوانب  حول  املعرفية  دراساهتم  يف  املتخصصون 
البطولية والنضالية يف قضية يوم عاشوراء، ودرسته 
من جوانب عدة، ونحن سنتجه إىل جانب اإلرتقاء 
املؤمن،  اإلنسان  ذات  يف  النفيس  والسمو  الروحي 
العشق اإلهلي عامة، واحلسيني خاصة،  وهو جانب 
مّلا له من تأثري كبري يف توطيد جذور التعاليم واملبادئ 
العقائدية  الروح  إيقاظ  وعىل  جهة،  من  اإلسالمية 
كل  أمام  الواقي  والدرع  الدعامة  متثل  والتي  املتينة، 

اهلفوات، ومغريات احلياة الفانية.

وهذا اجلانب بدوره يؤثر تأثريًا مبارشًا عىل تثبيت 
فكلام   ،املنتظر لألمام  املمهدة  املتينة  األرضية 
الرتبوي واألخالقي يف ذات اإلنسان  الوعي  ترسخ 

كل  تستقبل  التي  اخلصبة  كاألرض  نفسه  أصبحت 
تتأصل  والتي  ــذايت،  ال واإلرتقاء  السمو  معطيات 
أوارص  جتتاح  هجمة  أي  تثنيها  ال  ومبادئ  قيم  فيها 
املقيتة  اإلشكاليات  بنبذ  وذلك  اإلنساين،  التالحم 

التي هتزل متانة  النسيج اإلجتامعي املتحرض.

إطاللته  يف  األول  املبحث  يف  البحث  اجته  وقد 
تطبيقات  وذكر  االسالمية  الرشيعة  يف  العشق  حول 

حول ذلك.

بني  التمييز  إىل  إجته  فقد  الثاين:  املبحث  يف  أما 
بعض  إجابة  معرفة  يتم  حتى  واخلوف،  احلب  واعز 
اهلل  بإن  املتلقي  ذهن  عىل  ختطر  قد  التي  التساؤالت 
اإلنــذار  فلامذا  يش،  كل  رمحته  وسعت  الــذي  تعاىل 
الدعاة  أغلب  ومل  والرتهيب!  والوعيد  باخلوف 
بصورة  العذاب  وهتويل  األنذار  آيات  إىل  يتجهون 
يف  والرتغيب  األهلــي  احلــب  جانب  ــرك  وت وافــرة، 

اجلانب اجلزائي املفعم بالرمحة واملغفرة.

وما هو تاثري حتفيز اجلانب الرمحاين واحلب األهلي 
ذلك  تأثري  ومدى   احلسني اإلمام  ومسار  عامة، 

عىل عاشقيه من أنصاره وحمبيه خاصة.

أما املبحث الثالث: فقد كان نتاج ما تم هتيئته يف 
وجتسدات  متثالت  نجد  وحيث  السابقني،  املبحثني 
العشق  شهيد  يف  متجسدة  واحلسيني  األهلي  العشق 
بصورة  املنتجبني  وأنصاره   احلسني اإلمام  األهلي 

موجزة حسب متطلبات البحث.

وقد إستند البحث إىل مصادر عدة، منها:
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العقول  وحتف  األميني،  ملحسن  الشيعة  أعيان 
ملحمد  حلسينية  والنهضة  البحراين،  شعبة  البــن 
ترحيني العاميل، ومن أخالق اإلمام احلسني لعبد 
العظيم املهتدي البحراين، وتأريخ الطربي ملحمد بن 
جرير الطربي، واألمايل للشيخ الصدوق وغريها من 

املصادر واملراجع األخرى.

المبحث الأول

الع�شق في ال�شريعة الإ�شالمية 

لو تتبعنا كلمة عشق يف املعاجم العربية، لوجدنا 
)فرط  وهو  واحــد  مفهوم  يف  تنصب  معانيها  مجيع 
هِويه  اليشء:  عشَق  تعشيقًا،  يعشق،  ق  عشَّ احلب(، 

وتعلَّق قلبه به وأحبه حبًا شديدًا)1(.

هناك تباين قليل بني كلمة العشق دون احلب، ألن 
العشق يمثل الذروة يف كل مرحلة من مراحل املحبة 
حمبة  من  األخــرى  وجتلياهتا  معانيها  بكل  اإلنسانية 
وعطف ورأفة ومودة، حيث يصل فيها العاشق الفناء 
والذوبان يف رحاب مقام املعشوق السامي، متخطيًا 
الصفات السطحية واهلامشية يف املسار االصالحي، 
هادفًا إىل الثبات والتمسك يف مبادئ وقيم املعشوق.

ونجد أّن كتاب اهلل الكريم حافل بدرر ومعطيات 
احلب واملودة والرمحة، التي هي من جتليات العشق، 
مرقاة   تعد  بأمجعها  هي  مسبقًا،  وضحناه  كام  أو 
احلب  أن  سيام  وال  ــي،  اإلهل العشق  إىل  للوصول 
اإلهلي هو تشذيب أخالقيات اإلنسان لتندرج بعدها 

الكاملية يف سبيل الوصول إىل رضا اهلل  كل اخلصال 
تعاىل، حيث أنه يتمحور يف صلب العقيدة اإلسالمية 
احلقة، فهو الطاقة احلثيثة الفاعلة لسعي اإلنسان نحو 

التكامل والتطور الذايت.

ومن املؤسف أننا مل نستثمر طاقة املحبة والرتاحم 
والتسامح يف كثري من مواطن التبليغ وأساليب الرتبية 
الرمحن  الوجود  خالق  من  إبتداًء  البناءة،  الدينية 
ج مجيع سوره القرآنية املباركة باسمه  الرحيم، الذي توَّ
الرتبية  وسائل  أغلب  نجد  إذ  الرحيم(،  )الرمحن 
الرتهيب  تتجه عىل وجه اخلصوص نحو  اإلرشادية 
يف  التهويل  عىل  والتشخيص  النفيس،  والتخويف 
اجلانب  بيان  عن  غافلني  الصارم،  العذاب  جــزاء 
اإلكراه  ستار  يزيل  الذي  املرشق  اإليــامين  الرمحاين 
والتهديد  بالرتهيب  املربمج  التلقني  ومبدأ  القلبي، 
كام تربمج اآللة اجلامدة! دون املرور بتجليات الرمحة 
متثل  الصفات  هذه  أن  حيث  فالغفران....  والرأفة 
السامد الواقي واملثمر خلصوبة الرتبة النامية بجذورها 
تواقة  وتكون  بيرس،  املعلومات  تنهل  والتي  املتينة، 
الكتساب كل التعاليم الساموية واإلرشادية، فالعبادة 
آلية  كحركة  تصبح  العبادي  احلب  دافع  رغبة  بدون 
والسمو.  والوعي  احليوية  فيها  تتوقد  ال  سمجة 
فكيف لو وصل اإلنسان إىل مرحلة العشق العبادي 
الذي يؤدي بدوره إىل ديمومة ورفعة كل عمل يقوم 
به، بل يرقيه يف سلم التكامل الروحي، ففي ))العشق 
تثقل  ال تسمى اخلدمة تكليفًا،  بل وصاًل، فالصالة 
َها  ِإَونَّ َلةِ  َوالصَّ ْبِ  بِالصَّ ﴿َواْسَتعِيُنوا  املكلفني  عىل 
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بساط  هي  ))فتكن  اْلَاِشعِني﴾)2(  َعَ  إِلَّ  لََكبرَِيةٌ 
اإلنس واحلديث مع املعشوق األزيل(()3(.

اجلانب  ذلك  يــؤدي  ال  أن  جيب  احليثية  وبتلك 
العاطفي أو الروحي إىل التامدي واإلتكال عىل الرمحة 
يدعم  األمــر  ذلك  جيعل  ما  وإنــام   السلبي،  باملعنى 
بالرغبة والتشويق  العبادة  إذًا آزرت  الروحية  الرتبية 
وصوالً إىل العشق اإلهلي، ومن ثم بيان اجلزاء العقايب 

يف اجلانب اآلخر.

املحبة   ملشتقات  مــوجــزًا   تــعــدادًا   أجرينا  ولــو 
والرمحة يف كتاب اهلل العزيز لوجدناها تفوق ثالثامئة 
لفظة. بينام نجد كلامت االنتقام وردت أربع مرات، 
واحدة،   مرة  والبطش  مرة،  عرشة  تسع  والغضب 
باحلب  املفعمة  احلسنى  تعاىل  اهلل   أسامء  عن  فضاًل 
ــرؤوف،  ال الرحيم،  )الرمحن،  كـ  والرمحة  والرأفة 

العطوف، املجيب،  احلبيب.....(.

كتاب  من  املباركة  النصوص  بعض  أقتبسنا  ولو 
اهلل احلبيب لوجدنا آياته الرمحانية ترشق عىل القلوب  
بأنوار رمحته الواسعة، وتطرق أبواب املذنبني بالتوبة 
َنْفِسهِ   ٰ َعَ ﴿َكَتَب  املباركة:  اآلية  منها  واإلنابة، 

الرَّْحََة﴾)4(.
تعاىل  بأنه  العظمى  رمحته  فيها  تعاىل  اهلل  بنّي  التي 
كتب عىل نفسه الرمحة، ولو قال تعاىل كتب عىل نفسه 

العدل ملا بقي عىل األرض من أحد لكثرة الذنوب.

 يبلغ احلبيب املصطفى حممد فاهلل )عّز وجّل( 
الرمحة  بمعاين  السابقة  اآلية  سبقت  التي  اآليات  يف 

بِالَْغَداةِ  َربَُّهم  يَْدُعوَن  ِيَن  الَّ َتْطُردِ  ﴿َوَل  والرأفة: 
ن  َوالَْعِشِّ يُرِيُدوَن وَْجَهُه َما َعلَيَْك ِمْن ِحَسابِِهم ِمّ
ٍء َفَتْطُرَدُهْم  ن َشْ ٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَيِْهم ِمّ َشْ
ِيَن يُْؤِمُنوَن  الِِمنَي ... ِإَوَذا َجاَءَك الَّ َفَتُكوَن ِمَن الظَّ
ٰ َنْفِسهِ  بِآيَاتَِنا َفُقْل َسَلٌم َعلَيُْكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَ

الرَّْحََة﴾)5(.
حماربة  تعاىل  اهلل  أراد  املباركة  اآليــات  هذه  ففي 
باملجتمع  يفتك  الــذي  والعنرصي  الطبقي  التاميز 
يتهمون  كــانــوا  املــرشكــني  أن  حيث  ــي،  ــالم اإلس
اهلل  عن  باالبتعاد  الفقراء   اهلل رســول  أصحاب 
بسبب فقرهم زاعمني أهنم لو كانت أعامهلم مقبولة 
وجيب  ورفههم،  معيشتهم  يف  عليهم  لوسع  اهلل  عند 
طردهم، بل ويتهموهنم بأهنم مل يؤمنوا، فريد القران 
فإن  كذلك  أهنم  فرضنا  لو  حتى  إننا  مبينا  ذلك  عىل 
حساهبم عىل اهلل، فال جيوز طردهم، ولتعلن أن الفقر 
ليس نقصًا يف اشخاص مثل سلامن وأيب ذر واخلباب 

و بالل)6(.

بشأن  نزلت  اآلية  أن  املفرسين)7(  بعض  ويرى 
املذنبني  فريق  يف  وإبعادهم  طردهم  عن  هنت  الذين 
أذنبوا ومهام  قدموا عىل رسول اهلل وقال أهنم قد 
يكن فإن سبب نزول اآلية معناه عام وشامل، ألهنا 
يطرد  ال  أن   اهلل رســول  من  بالطلب  أوالً  تبدأ 
يتقبلهم.  أن  عليه  بل  ذنوهبم،  عظمت  مهام  املؤمنني 
من  إذ  والتعهد.  ــزام  اإلل عن  كناية  تأيت  و)كتب( 
نتائج الكنابة توكيد األمر وثبوته، بأنه سبحانه عاهد 
البرشية مجعاء بالرمحة هلم وال يطرد منهم أحدًا وهو 
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الذي تكفل )عّز وجّل( بحساهبم! ﴿َما َعلَيَْك ِمْن 
ن  ِمّ َعلَيِْهم  ِحَسابَِك  ِمْن  َوَما  ٍء  َشْ ن  ِمّ ِحَسابِِهم 
الِِمنَي﴾)8(، ثم يبني  ٍء َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّ َشْ
الرأفة  العزيز بخطاب  الرمحن الرحيم ويدعو بكتابه 
َعِمَل  َمْن  نَُّه 

َ
﴿أ العظمى  رمحته  برحب  والعطف 

ْصلََح 
َ
َوأ َبْعِدهِ  ِمن  تَاَب  ُثمَّ  ِبََهالٍَة  ُسوًءا  ِمنُكْم 

يعملون  الذين  من  فاملراد  رَِّحيٌم﴾)9(  َغُفوٌر  نَُّه 
َ
فَأ

السوء بجهالٍة، الكافر والفاسق إذا مل يكونا معاندين 
عمل  ويرتك  يتوب  أن  أي  واملعصية)10(  الكفر  يف 
السوء دون عناد وطغيان، وسنعرج إىل آيات قرآنية 
الرمحانية  اآليــات  ومــدرار  فيض  من  خمتارة  أخرى 
العظيمة  اهلل  رمحة  وحتنن  سطوع  منها  تشع  آيــات 
خاصة  والتائبني  عامة  املؤمنني  قلوب  خترتق  التي 
َيِْملُوَن  ِيَن  ﴿الَّ غافر  سورة  يف  الرمحن  ذكر  فقد 
َوُيْؤِمُنوَن  ِِّهْم  َرب ِبَْمِد  يَُسبُِّحوَن  َحْوَلُ  َوَمْن  الَْعرَْش 
ٍء  َشْ ُكَّ  وَِسْعَت  َربََّنا  آَمُنوا  ِيَن  لِلَّ َويَْسَتْغفُِروَن  بِهِ 
َبُعوا َسبِيلََك َوقِِهْم  ِيَن تَابُوا َواتَّ رَّْحًَة وَِعلًْما فَاْغفِْر لِلَّ

َعَذاَب اْلَِحيِم﴾)11(.
الناطقة  الرمحانية  اآليات  من  وغريها  اآلية  هذه 
أي  حتدها  ال  تعاىل  رمحته  أن  ُتبني  تعاىل  اهلل  بحب 
جتليات  يف  العرش  رحاب  حتى  بلغت  بل  حــدود، 

ملكوته األعىل.

 ِيَن َيِْملُوَن الَْعرَْش - الَّ

  - َوَمْن َحْوَلُ

 ِيَُسّبُِحوَن ِبَْمِد َرّبِِهْم َوُيْؤِمُنوَن بِه-

ُكَّ  وَِسْعَت  َربََّنا  آََمُنوا  ِيَن  لِلَّ -َويَْسَتْغفُِروَن 
 ٍء رَْحًَة وَِعلًْما َشْ

ِيَن تَابُوا -فَاْغفِْر لِلَّ

.َبُعوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعَذاَب اْلَِحيِم - َواتَّ

للذين  وتوكل  أمل  وجرعات  طاقات  من  فياهلا   
تابوا استغفروا رهبم.

فسمي  الكالم،  أول  بقرينة  آمنوا  للذين  ))فرييد 
َعلَيِْهْم﴾)12(  تَاَب  ﴿ُثمَّ  تعاىل  وقال  توبة  اإليــامن 
تكون  أن  من  أعم  التوبة  هي  املراد  أن  عىل  والدليل 
من الرشك او املعصية، التعميم املوجود يف اآلية التي 
واملؤمن  الكافر  حلال  تتعرض  فإهنا  الخ  بعدها... 

معًا(()13( وبناًء عىل ما مرَّ تفصيله يتبنّي لنا أنه:

العرش ومن حوله( هم  الذين حيملون  )إذا كان 
واللطف  الرأفة  من  الواسع  والرحب  الفيض  هبذا 
يطيعون  الذين  وهم  التائبني،  املؤمنني  اهلل  عباد  عىل 
بمن هو  أبدًا، فكيف  أوامره  تعاىل، وال يعصون  اهلل 

فوق العرش!! 

﴿تََكاُد  الشورى  آية  يف  ذكر  ما  ذلك  وجيانس 
ْرَن ِمن فَوْقِِهنَّ َوالَْمَلئَِكُة يَُسبُِّحوَن  َماَواُت َيَتَفطَّ السَّ
َل إِنَّ اللَّـَه 

َ
رِْض أ

َ
ِِّهْم َويَْسَتْغفُِروَن لَِمن ِف اْل ِبَْمِد َرب

اَمَواُت َيَتَفطَّْرَن( يف  ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيُم﴾)14( )َتَكاُد السَّ
نَزْلَا 

َ
احلقيقة داللتها أشبه بام جاء يف سورة احلرش ﴿لَْو أ

ًع﴾)15(. َتَصِدّ ْيَتُه َخاِشًعا مُّ
َ
ََّرأ ٰ َجَبٍل ل ـَٰذا الُْقْرآَن َعَ َه

إنه كالم عظيم من خالق حكيم وعىل الرغم ذلك 
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بسبب  عناده وتكربه وكفره!  العباد يرص عىل  بعض 
املوضوع،  عن  كناية  سبحانه  فّبني  املرشكني  جحود 
كأنام  عظيمة  كانت  الفالنية  احلادثة  إنَّ  قائل:  قال 

إنطبقت معها السامء عىل االرض)16(.

واملالئكة يسبحون بحمد رهبم 

ويستغفرون ملن يف األرض 

إالّ أن اهلل هو الغفور الرحيم.

دائــاًم  تعاىل  اهلل  وحيــمــدون  يسبحون  فاملالئكة 
النواقص  مجيع  من  وينزهونه  الــكــامالت؛  بجميع 
تقوم  أحيانا  املؤمنون  ينحرف  أو  يذنب،  وعندما 
املالئكة بنرصهم، ويطلبون املغفرة هلم من اهلل تعاىل 
)يستغفرون ملن يف االرض(، وعندما تستغفر املالئكة 
 - حتاًم  فهي  املؤمنني  لدى  العظيم  الذنب  هذا  ملثل 
ومن باب أوىل تستغفر جلميع ماهلم من ذنوب أخرى 

إن مل يرصوا عليها)17(.

ثم ختتتم اآلية املباركة: إاّل إن اهلل هو الغفور الرحيم 
املالئكة  دعاء  إستجابة  إىل  لطيفة  إشارة  هنايتها  ويف 
الرمحة  إذ  يضيف  بخصوص إستغفارهم للمؤمنني، 

إىل صفة الغفور، مما يدل عىل عظيم فضله()18(.

اإليامن،  هو  اإلستغفار  رشط  أن  ذلك  عىل  وبناًء 
َُذوا ِمن ُدونِهِ  ِيَن اتَّ ودليل هذا الرشط إن عداه ﴿َوالَّ
إِنَّ  ُزلَْفٰ  اللَّـهِ  إَِل  ُبونَا  ِلَُقرِّ إِلَّ  َنْعُبُدُهْم  َما  ْوِلَاَء 

َ
أ

اللَّـَه َيُْكُم بَيَْنُهْم ِف َما ُهْم فِيهِ َيَْتلُِفوَن إِنَّ اللَّـَه 
اٌر﴾)19(. َل َيْهِدي َمْن ُهَو َكذٌِب َكفَّ

وما أكثر النصوص الروائية التي تبني ذلك الشأن 

ومنها:

))وعن النبي حممد: قال اهلل : يا حممد لو أن 
اخلالئق نظروا إىل عجائب صنعي ما عبدوا غريي، 
ولو أهنم وجدوا حالوة ذكري يف قلوهبم لزموا بايب، 
بيشء  إشتغلوا  ما  بري  لطائف  إىل  نظروا  أهنم  ولو 

سواي(()23(.

))عن اإلمام عيل: العارف شخصه مع اخللق 
وقلبه مع اهلل تعاىل ولو سها قلبه عن اهلل تعاىل طرفة 

عني ملا ت شوقا إليه...(()20(.

))وعن االمام عيل: الشوق شيمة املوقنني(()21(.

))ويف حديث آخر: الشوق خلصان العارفني(()22(.

))وعن االمام احلسن: من عرف اهلل أحبه(()23(.

المبحث الثاني

اإبانة التمييز بين وازع الحب والخوف في 
البناء الن�شاني

املؤثر،  املوضوع  هذا  إىل  التطرق  من  اهلدف  إنَّ 
الذات  بناء  يف  وحمورية  مقومة  مزية  ذات  ُيعد  ألنه 
يف  الداخلة  والسامت  املبادئ  وترسيخ  اإلنسانية 
اإلنساين  السلوك  هتذب  بدورها  والتي  االستقامة. 
بأدواره  فعاالً  يكون  أن  تؤهله  يقينية  صبغة  وتعطيه 

القيمية يف الدارين.

فقد وضحنا يف املبحث األول باعث احلب اإلهلي 
مجيع  يف  الرتبوي  اجلانب  عىل  ذلــك  تأثري  وكيفية 

التصنيفات اإلرشادية.
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فقد خيطر عىل بال بعضهم حول كيفية اجلمع بني 
حافزي اخلوف واحلب، أو التفريق بينهام يف الرتبية أو 
التنشئة اإلنسانية، أو أن أحدمها يكمل حلقة اآلخر 
يف تكامل سلسلة اإلصالح وتلقي التعاليم الدينية يف 
ميدان احلياة، وسوف نقدم بعض الرؤى والتطلعات 
املوجزة يف هذا املجال، وذلك ملا هلام األثر الكبري يف 
تعد  التي  والروحية  الوجدانية  الرتبية  دافع  تفعيل 

احلافز األقوى واملسري لطاقات اإلنسان املتعددة. 
اأوًل: وازع الحب: 

إنَّ احلب اإلهلي هو األرضية اخلصبة التي حتتفي 
االصالحية  الساموية  ــادات  واإلرش التعاليم  بغزير 
املدركات  جلميع  فطنة  يقظة  نفسًا  ن  يكوَّ بحيث 

العلمية.

أشد  فهم  لِّلَّـهِ﴾)25(،  ُحبًّا  َشدُّ 
َ
أ آَمُنوا  ِيَن  ﴿َوالَّ

حبًا هلل تعاىل، ألهنم أصحاب عقل وإدراك يدركون 
الالئق  وحده  وهو  الكامالت،  مصدر  تعاىل  اهلل  بأن 
باملحبة، وقد غمر احلب اإلهلي قلبهم التقي، فاإلنسان 
دومًا  يسعى  بل  والنقص،  بالعدم  يتسم  من  حيب  ال 
وراء الوجود والكامل)26(، فهذا احلب ناتج عن عقل 
مجيع  فيه  فتزول  يتزلزل،  ال  عميق  حب  وبصرية، 

حجب الزيغ والضاللة والشبهات.

ُيْبِبُْكُم  فَاتَّبُِعوِن  اللَّـَه  ُتِبُّوَن  ُكنُتْم  إِن  ﴿قُْل 
َغُفوٌر  َواللَّـُه  ُذنُوَبُكْم  لَُكْم  َوَيْغفِْر  اللَّـُه 
اتباع  هو  تعاىل  اهلل  حمبة  آثار  من  فإن  رَِّحيٌم﴾)27(، 
املحبوب وله آثار عملية جتعل اإلنسان أشد ارتباطًا 

ما  للسعي يف كسب رضاه وحتقيق  بمحبوبه وحتفزه 
أن  له  وجتعل  ألوامره،  الطاعة  دائم  ويكون  يطلبه، 
يقيم حدًا للعصيان والذنوب )فأتبعوين حيببكم اهلل( 
اتباع رسوله وحبيبه  فعليه  اهلل،  يدعي حب  َمْن  فإن 
املصطفى وآل بيته املنتجبني ومنهم سيد الشهداء 

.اإلمام احلسني

القاسية  تعاىل   اهلل  وذم  أبغض  ذلك  قبال  ويف 
فَِهَ  َذٰلَِك  َبْعِد  ن  ِمّ قُلُوُبُكم  قََسْت  ﴿ُثمَّ  قلوهبم: 
لََما  اْلَِجاَرةِ  ِمَن  ِإَونَّ  قَْسَوةً  َشدُّ 

َ
أ ْو 

َ
أ َكْلَِجاَرةِ 

احلب  إسرتاتيجية   فإن  نَْهاُر﴾)28(، 
َ
اْل ِمنُْه  ُر  َيَتَفجَّ

بأوليائه الصاحلني  املتمثلة  والعشق هلل تعاىل  وأبوابه 
روحه  سلم  الذي   احلسني اإلمام  الشهداء  كسيد 
احلقة  والتضحية  العظمى  بالشهادة  تعاىل  هلل  عشقًا 
هذه االسرتاتيجية هي منهاج تربوي ذو تأثري مبارش 
عىل هتذيب العباد وهدايتهم، إذ يكون كل ما يعمله 
أعامله  وخطوات  وحركاته  سكناته  من  اإلنسان 
اليومية تكون متبعة برغبة وقبولية خالصة نتيجة حلبه 

هلل تعاىل.

إاّل ورأيت  فعن اإلمام عيل: ))ما رأيت شيئًا 
اهلل قبله، وبعده ومعه وفيه(()29(، فهذه املعية اإلهلية 
فراغ،  من  تتأتى  ال  وربه  العبد  بني  الربانية  واملتابعة 

وإنام نتيجة غرس ثامر املحبة والتودد إىل اهلل تعاىل.

))إن  يقول:   اهلل عبد  أيب  عن  بصري  أيب  وعن 
روح املؤمن ألشد إتصاالً بروح اهلل من اتصال شعاع 
الرتبوية  والطريقة  املنهج  الشمس هبا..(()30(، وهذا 
هي ما أوىص هبا األئمة  يف أغلب أحاديثهم وذلك 
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باتباع سريهتم وأهدافهم فيها:

نقل عن اإلمام العسكري: )اتقوا اهلل وكونوا 
زينًا، وال تكونوا شينًا، جروا إلينا كل مودة، وادفعوا 

عنا كل قبيح()31(.

ورواية أخرى عن اإلمام الصادق: ))رحم اهلل 
عبدًا إستجر مودة الناس إىل نفسه وإلينا(()32(.

إليهم(()33(،  تبغضونا  وال  الناس  إىل  ))حببونا 
يف  األحاديث  هذه  مضامني  أغلب  تتمحور  حيث 
وألئمته  تعاىل،  هلل  واملــودة  باحلب  والطاعة  االتباع 

:اهلادين

- جروا إلينا كل مودة.

نفسه  إىل  الناس  مودة  أستجر  عبدًا   اهلل  رحم   -
وإلينا.

- حببونا إىل الناس وال تبغضونا اليهم.

.)34( وروي عن اإلمام الصادق

تعصي االله وأنت تظهر حبه

هذا لعمرك في الفعال بديع

لو كان حبك صادقًا ألطعته

إن المحب لمن يحب مطيع

ثانيًا: وازع الخوف:

التهذيب  يف  اخلــوف  واعــظ  صــوب  إىل  سنتجه 
الرتبوي القرآين فقد ذكر اخلوف يف مواقع عديدة يف 
القرآن الكريم، ولكنه ذكر بدالالت ومعاين متعددة 

ويف إطار املنهاج الرتبوي لإلنسان.

َبْعَد  رِْض 
َ
اْل ِف  ُتْفِسُدوا  ﴿َوَل  تعاىل:  قــال 

اللَّـهِ  رَْحََت  إِنَّ  َوَطَمًعا  َخوْفًا  َواْدُعوهُ  إِْصَلِحَها 
﴿َتَتَجاَفٰ  الُْمْحِسننَِي﴾)35(، وقال تعاىل:  َن  ِمّ قَرِيٌب 
َوَطَمًعا  َربَُّهْم َخوْفًا  يَْدُعوَن  الَْمَضاِجِع  َعِن  ُجُنوُبُهْم 
ْو 

َ
﴿أ تعاىل:  وقال  يُنفُِقوَن﴾)36(،  َرزَْقَناُهْم  ا  َوِممَّ

ٰ َتَوٍُّف فَإِنَّ َربَُّكْم لََرُءوٌف رَِّحيٌم﴾)37(  ُخَذُهْم َعَ
ْ
يَأ

عباده  تعاىل  اهلل  يدعو  اآليات..فعندما  من  وغريهم 
خوفًا من ناره وسخطه وعذابه.. فام تلك املرحلة إال 

نتيجة من نتائج احلب والعشق اإلهلي.

كاألب  ما  شخصًا  ويود  حيب  عندما  فاإلنسان 
سبل  كل  له  يوفر  ذلك،  شابه  وما  العائلة  أو  واألخ 
وباملقابل  وأوامره،  طلباته  لكل  واالستجابة  الرعاية 
الغضب  من  عليه  ــاف  وخي يؤذيه  ما  كل  يتجنب 
والسخط خوفًا عىل حمبوبه، ويطمع يف مرضاته وعىل 
وجه اخلصوص إذا بني له أسباب ذلك، فكيف لو كان 
املحبوب واملعشوق هو اهلل تعاىل! فاخلوف هنا حممود 
ال خوف الظلم والتسلط، كام يف اخلوف من احلكام 
والسالطني، وإنام خوٌف من غضب وسخط احلبيب 
لَُهم  ْخِفَ 

ُ
أ ا  مَّ َنْفٌس  َتْعلَُم  ﴿فََل  األعىل! وجزاؤهم 

ْعنُيٍ َجَزاًء بَِما َكنُوا َيْعَملُوَن﴾)38(.
َ
ةِ أ ن قُرَّ ِمّ

عدة  العزيز  كتابه  حمكم  يف  تعاىل  اهلل  أبــان  وقد 
اآلخــرة  يف  اجلــزائــي  والــذخــر  األطمئنان   وسائل 
فقد  للعباد،  واإلنــابــة   للتحفيز  وذلــك  للمؤمنني، 
َيَْزنُوَن﴾)39(  ُهْم  َوَل  َعلَيِْهْم  َخوٌْف  ﴿فََل  ذكرت 
واحدة  ومرة  مرة  عرشة  ثالث  يقارب  ما  القرآن  يف 
نُتْم 

َ
أ َوَل  اْلَوَْم  َعلَيُْكُم  َخوٌْف  َل  ِعَبادِ  ﴿يَا  بلفظ 
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َتَْزنُوَن﴾)40( فتصبح أربع عرشة آية.
مقام  يف  األحيان  أغلب  يف  اخلــوف  كلمة  وتــأيت 
حدود   عن  اخلارجني  العباد  إىل  والرتهيب  التحذير 
اهلل وعن جادة الصواب، وتلك مزية من مزايا حب 
من  وحتذيرهم  إلنذارهم  وذلك  لعباده،  تعاىل   اهلل 
اهلالك  طريق  هو  الذي  الكفر،  طريق  اتبعوا  الذين 
﴿َتَتَجاَفٰ  القرآنية:  اآلية  سبقت  فقد  العاقبة  وسوء 
َوَطَمًعا  َربَُّهْم َخوْفًا  يَْدُعوَن  الَْمَضاِجِع  َعِن  ُجُنوُبُهْم 

ا َرزَْقَناُهْم    يُنفُِقوَن﴾)41(. َوِممَّ
حتى  املجرمني  وجــزاء  صفات  بذكر  سبقتها 
إذ  ترى  ولو  اخلطر،  الطريق  ذلك  املؤمنون  يتجنب 
نَا  بَْصْ

َ
املجرمون نكسوا رؤوسهم عند رهبم ﴿َربََّنا أ

ُموقُِنوَن﴾)42(  إِنَّا  َصاِلًا  َنْعَمْل  فَارِْجْعَنا  وََسِمْعَنا 
ابرامًا،  نلغي حافز اخلوف  اجلانب ال  ونحن يف هذا 
الكريم،  القرآن  آيات  يف  كثرية  مواقف  يف  ذكر  ألنه 
ولكن   اهلل طاعة  إىل  النفوس  إرشاد  يف  دور  له  مما 
كام وضحنا سابقًا، إن إختاذ هذا املنهاج بنظرة ُأحادية 
والتهويل  التخويف  هيئة  عىل  والتنشئة  الرتبية  يف 
إىل  الرتبوية  ــوار  األط أغلب  يف  يــؤدي  قد  الفائض 
إىل  املحركة  والطاقات  االجيابية  املعنويات  ضمور 

السعي واكتساب املعارف بشغف وحمبة ناهضة.

للعصاة ال  اهلل  تعذيب  أن  إىل  نلتفت  أن  ))ينبغي 
فيه  الذي يكون  الوقت  يتناىف مع صفة رمحانية، ويف 
الرامحني، فإن عدالته وحكمه تقتيض  اهلل  هو أرحم 
جمازاة األرشار والظاملني يف هذه الدنيا ويف األخرة... 

ولو دققنا النظر لوجدنا أن العقاب والعذاب اإلهليني 
مها أيضًا مظهر رمحة اهلل(()43(.

فاإلجتاه إىل صوب املحبة اإلهلية وبدورها تؤدي 
إىل اتباع ومودة أوصيائه الدالني عليه واملرشدين إىل 

اهلدايا املثىل.

ومناجاة  أدعية  من  ذكر  ما  بعض  إجيازًا  وسنذكر 
 عن اإلمام عيل بن احلسني السجاد ، املعصومني
املحبني،  آمــال  غاية  ))يــا  تعاىل:  لربه  مناجاته  عند 
عمل  كل  وحب  حيبك،  من  وحب  ُحبَك  أسأُلَك 
يوصلني إىل قربك... وأن جتعل حبي إياك قائدًا إىل 

رضوانك، وشوقي ذائدًا عن عصيانك..(()44(.

معاين  أهداف  كل  يبني   السجاد اإلمام  فكأنام 
احلب والعشق اإلهلي، بأنه العمل الذي يوصل إليه 
سبحانه ويكون حبه قائدًا إىل رضوانه وشوقه، ذائدًا 

عن معاصيك: أي صائنًا وحافظًا من العصيان.

بني  فقاموا  املؤانسة  حالوة  أحباءه  أذاق  من  ))يا 
أصل  حتى  برمحتك،  أطلبني  إهلي   – متملقني  يديه 

إليك، واجذبني بمنك حتى أقبل عليك....

كام أن خويف ال يزايلني وأن أطعتك فقد رفعتني 
عىل  اإلهلي  احلب  وطد  حيث  إليك..(()45(،  العوامل 
ذلك  بعد  ثم  عليه،  لإلقبال  واجلذب  املؤانسة  نحو 
فقد  أطعتك  وأن  يزايلني  ال  خــويف  أن  ))كــام  بني 
إليه  والتوجه  املحبة  رسوخ  بعد  وذلك  رفعتني..(( 
الطاعة  إىل  املحفزة  الذهبية  العبارات  بتلك  تعاىل 

بعمق.
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المبحث الثالث

العنوان: معطيات الع�شق الح�شيني واإنجاز 
الأهداف

توقد  مرأى  من  عاشوراء  واقعة  استقىص  من  إن 
املعامل املعرفية املعنوية املفعمة بمعاين األرواح السامية 
التي ترتقى وترتفع عن مجيع املطامع والغايات املادية 
والتي  إنسانية خالدة،  بزوغ وإطالالت  الفانية، جيد 
متثل اللبنة الذهبية الناصعة يف بناء التكامل الروحي 
لإلنسان، التي انبثق منها منذ البداية قبسات العشق 
وجتسده  األصيلة  معرفته  أثيل  يتمثل  والتي  اإلهلي، 
احلبيب  سبط  فهو   احلسني ــام  اإلم ملقام  املثايل 
من  وأنــا  مني  ))حسني  فيه:  القائل  وهو   حممد
ودالالت  معاين  فيه  احلديث  أن  وبام  حسني(()46( 
عدة، إالّ أننا نقترص عىل ذكر بعض السامت اإليامنية 
أجر  هي  مودهتم  وجعل   ،بيته أهل  إهنم   فيه. 
ةَ  الَْمَودَّ إِلَّ  ْجًرا 

َ
أ َعلَيْهِ  لُُكْم 

َ
ْسأ

َ
أ لَّ  ﴿قُل  الرسالة: 

)47(﴾ ِف الُْقْرَبٰ
ْهَل 

َ
َما يُرِيُد اللَّـُه ِلُْذهَِب َعنُكُم الرِّْجَس أ ﴿إِنَّ

اآليات  من  وغريها  َتْطِهرًيا﴾)47(  َرُكْم  َوُيَطِهّ اْلَيِْت 
الكريمة.

النبي  ــرشوع  ملـ اســتــمــرار  ــي  ه واليــتــهــم  وإن 
دعوهتم  وإن  رسالته  لتطبيق  وامتداد  اإلصالحي 
املجتمع  مسار  تصحيح  ــة  ــادي واإلرش التقويمية 
والفساد  اجلهل  اختالقه وتضليله يف  بعد  اإلسالمي 
املدقع، حيث كانت رسالة هنضوية توعوية واحدة، 

شأهنا شأن حديث: ))يا عيل أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إال أنه ال نبي بعدي(()49( بمعنى أن مفاد 
احلديثني هو استبانة متاثل وجتانس املقامات الرسالية 
املنزلة  يف  حظوة  منهام  لكل  أن  حيث  واملنهجية، 

والشأن.

القتىل وأنني  نستلهم من بني اشالء  أن  وبإمكاننا 
العشق  معاين  املقدس  الكفاح  ــاء  ودم الــرصعــى، 
اإلهلي، وإن نستنشق عبق العشق احلسيني من مهج 
الشهداء الزكية، وإن نقتبس من إشعاع األفكار النرية 
وهي تتألأل تباعًا من وحي العقيدة اإليامنية الروحية 
قيم   احلسني عاشوراء  من  تولدت  حيث  املتينة، 
الدنيا  مغريات  بحجب  وخمبؤة  ساكنة  كانت  عليا، 
وعدم  اإلتكالية  بزوايا  ومسترتة  الظلمة،  ومغريات 

اإلكرتاث.

أرواح  يف  السامي  احلسيني  العشق  بتدفق  لكن 
املثىل  ثورته  معامل  ــع  دواف جعلت  وأنــصــاره،  حمبيه 
تتبارى بني عقول وأهداف  النقية  راسخة، ومبادئها 
األرواح  وهذه  واملبادئ،  الفكر  حسيني  إنسان  كل 
هي التي تسعى إىل التحرر من مجيع عبوديات الدنيا 

الفانية.

َفَتُكوَن  رِْض 
َ
اْل ِف  يَِسرُيوا  فَلَْم 

َ
﴿أ تعاىل:  قال 

َها  فَإِنَّ بَِها  يَْسَمُعوَن  آَذاٌن  ْو 
َ
أ بَِها  َيْعقِلُوَن  قُلُوٌب  لَُهْم 

ِف  الَِّت  الُْقلُوُب  َتْعَم  ـِٰكن  َولَ بَْصاُر 
َ
اْل َتْعَم  َل 

القلوب  يف  أبلغ  واحلكمة  فاملوعظة  ُدورِ﴾)50(  الصُّ
احلقائق  خــالهلــا  مــن  يـــدرك  الــتــي  البصرية  ونـــور 
))إضافة إىل أن القلب مظهر العواطف، وكلام تأثرت 
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أثرها  أول  فإن  الروحية،  واإلدراكـــات  العواطف 
نشاطًا  اجلسم  يمنح  حيث  القلب...  عىل  ينعكس 
ألفاظ )القلوب(  وحيوية جديدة(()51( فقد تكررت 
التدبر  جمال  يف  كثريًا  الكريم  القرآن  يف  و)قلوب( 

واإلنابة، ويف موارد وصفات كثرية أخرى...

ــرات)52(  م ست  )القلوب(  لفظة  تكررت  فقد 
و)قلوب( مائة وأربعون مرة)53(.

فهو  املضامر،  هذا  يف  العقل  دور  نلغي  ال  ونحن 
واحلقائق،  األحكام  إدراك  يف  أساسيًا  جانبًا  ُيعدُّ 
املؤثر  اجلانب  عىل  األضـــواء  تسليط  نريد  ولكن 
الوطيدة،  التوعوية  اإلنسان  حلركة  املحفز  والباعث 
وهو اجلانب الذي تطرقنا إليه يف هذا البحث، ودونه 
يكون العقل كتلة جامدة، حيث كل جهة منهام تكمل 

وتآزر األخرى.

احلب  عىل  وينشأ  ينتهج  أن  للمجتمع  بد  وال 
اإلهلي عامة وأسس ومبادئ القضية احلسينية والنهج 
الرسايل التوعوي خاصة، فعند حمبة سجايا وفضائل 
النهضة  معامل  العقول  يف  ترتسخ   احلسني اإلمام 

اإلنسانية والقيم العليا  للبرشية مجعاء.

اإلمام  ومبادئ  قيم  إحياء  أساليب  كانت  فكلام 
احلسني بصورة مجحة ومنفرة، حيث ال تنصب يف 
ابتعدنا  قد  فنكون  اإلنساين؛  والوعي  الضامئر  إحياء 
عىل  راهنّا  قد  ونكون  التغيريي،  منهاجه  عن  كثريًا 
ينا مقومات احلب والعشق  قضيته املباركة، وكلام َوعَّ
من  انتقاهلا  سالسة  كانت  كلام  املمنهج  احلسيني 

التغيري  يتم  وحينها  أكثر  النرية  العقول  إىل  القلوب 
بصورة متجذرة وراسخة.

فكام هو معلوم أن مرشوع عاشوراء هو مرشوع 
للقيم  وأحــيــائــي  والــفــســاد  الظلم  ضــد  هنــضــوي 
وهو  انتقاميًا،  أو  ثأريًا  مرشوعًا  وليس  واملبادئ، 
الروحية  اإلصالحية  واملعطيات  بالفضائل  حمفوف 
منها  ينهل  أن  وناهض  مصلح  كل  يستطيع  حيث 
كل ما حيتاجه من معاجلات توعوية ملجتمعه وواقعه 
املعارص، إضافة لذلك أهنا كانت ثورة متسمة بطابع 
إمام معصوم من ساللة  القديس فزعيمها  اإلصالح 
احلسينية  والقيم  املبادئ  حصيلة  هم  واتباعه  الوحي 
الذين  القادة  بعض  كثورات  وليست  الوهاجة، 
سبيل  يف  املهزوم   الواقع  بتغيري   ثوراهتم  اتسمت 
الوصول إىل أهداف  وأماكن عليا متعددة الشؤون.

كاموتيس)54( وكاسرتو)55( وغريهم من الثائرين.

قضية  هي   احلسني ــام  اإلم قضية  جوهر  إن 
طابع  ذات  مغيبة،  دينية  مبادئ  وأحياء  فكر  يقظة 
السامية،  التوعوية  اإلنسانية  بالفضائل  حمفوف 
بعيدة عن الدوافع املادية البائدة، شأنه شأن أبيه أمري 
عندما   الرسول بيت  آل  ديدن  وهذا   ،املؤمنني
أنه  تعلم  إنك  )اللهم  منى:  يف  خطبه  بإحدى  هتف 
التامسًا  وال  سلطان،  يف  تنافسًا  منا  كان  ما  يكن  مل 
دينك  من  املعامل  لنري  ولكن  احلطام،  فضول  من 
من  املظلومون  ويأمن  بالدك،  يف  اإلصالح  ونظهر 
عبادك، ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك، وإن 
وعملوا  عليكم  الظلمة  قوي  وتنصفونا  تنرصونا  مل 
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الكالم  هذا  أن  حيث   ،)56(نبيكم نور  إطفاء  يف 
املبارك، تتمحور أهدافه اإلنسانية التغيريية يف:

وجه . 1 عىل  السلطة  يف  التنافس  عن  االبتعاد 
املفاخرة واملباراة.

رد املعامل املغيبة عن الدين إىل مواضعها بعد حكم . 2
السلطويني الفاسدين.

إظهار اإلصالح وتنميته يف البالد، لريتع الناس . 3
وإعادة  احلدود،  وإقامة  العادل،  األمان  ظل  يف 

احلقوق املسلوبة إىل أصحاهبا املضطهدين.
إقامة احلدود املعطلة، وتطبيق قوانني الرشع، وإن . 4

الظلمة  فسيعمل  عنهم،  بالذود  النرص  يؤزر  مل 
ستخبو  وبذلك   ،حممد نبيهم  نور  إطفاء  عىل 

أهداف احلبيب حممد الرسالية اخلالدة.

باملعطيات  وزاخرة  مفعمة  عاشوراء  مدرسة  إنَّ 
البنائي  الروحي  بالطابع  اتسمت  التي  السامقة 
من  خمتارات  وسنقتبس  اإلنسان،  إلنسانية  واملقّوم 
الدرر اإلصالحية والتي ال يمكن حرصها من غزارة 

بحره الوافر بالعطاء:

منظومة املعطيات املعنوية: . 1

لقد وسمت دعوة اإلصالح يف مدرسة عاشوراء 
الطابع  الباطنية ذات  املعنوية  املعطيات  بمنظومة من 

اإلرشادي الرتبوي يف مجيع أبعاده.

وخلدت  أحــيــت  الــتــي  هــي  املعطيات  وهـــذه 
عاشوراء، إذ ال طائل من النرص الظاهري واملغانم، 
الدنيوية دون وعي روحي، وبصرية  املراكز  وكسب 
األنوار  جذوة  يمثل  ذاته  بحد  اجلانب  وهذا  نافذة 

الوقادة يف جادة النرص اإلهلي املؤزر يف ميادين احلياة. 
مستقبلية  أبعاد  إىل  خيطط   احلسني اإلمــام  فكان 
وقضايا  مسائل  تشاكل  وآنية  حالية  فقط  وليست 
عرصه فقط، بل كان يستقرأ مسارات األجيال واألمم 

الالحقة يف تطبيق اإلصالح والعدل وأحقاق احلق.

وهذه املعطيات واملعاين واألبعاد الروحية ال تتأتى 
الظاهري  بالتلقني  اإلنسان  نفس  قرارة  يف  وتستقر 
ألفاظ  دون  الرسدية  املواعظ  أو  الوشيك  والتلقي 
للمبادئ  والعشق  احلب  لوازع  واعية  قلبية  صحوة 
احلسينية بالرتغيب واجلذب الروحي حتى تتأصل يف 
بعض  وسنذكر  الرصينة،  عقيدته  وجنبات  مشاعره 
اإلصالحية  اليقظة  شهيد  كالم  من  املثمرة  املفردات 
املوت(،  )سعادة  )اإلصــالح(،  )احلــق(،  ذكر  منها: 
)النرص - الفتح املبني(، وغريها من املعاين اجلسيمة 
الزاهرة والتي ال تعدَّ وال حتىص لزخم املضامني العليا 

فيها.

تطبيق احلق واإلحرتاز من الباطل:. 2

ال  الباطل  وإىل  به  يعمل  ال  احلق  إىل  ترون  ))أال 
ينتهى عنه، لريغب املؤمن يف لقاء اهلل حمقًا...(()57(.

سعادة املوت: . 3

مع  واحلياة  سعادة،  إالّ  املــوت  أرى  ال  ))وأين 
الظاملني إالّ برما(()58(.

وكان يوجه املوعظة من جانبها الروحي، ويعمق 
العالقة ويوطدها مع اهلل تعاىل واآلخرة، وحيببها إىل 
وهذا  الدنيا  خساسة  يدركون  جيعلهم  مما  املؤمنني، 
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تتسم  املواعظ  هذه  أغلب  أن  يبني  أيضًا  الكالم 
املوت، وتزيينه  الروحية، وذكر سعادة  السمة  هبذه 
جيد  عىل  القالدة  خمط  آدم  ولد  عىل  املوت  ))خط 
إىل  يعقوب  اشتياق  أساليف  إىل  أوهلني  وما  الفتاة، 
يتحرر  حتى  زينة  املوت  فأعترب  ــف...(()59(  ــوس ي
وزخارفها  ومغرياهتا  احلياة  موبقات  من  اإلنسان 
من  كثري  وغريها  والنقاء،  الرمحة  عامل  إىل  وينتقل 
املواعظ التي ُتشوق إىل الشهادة والرتغيب إىل املوت 
يف سبيل اهلل تعاىل، وهذا من الدالئل الساطعة عىل أن 
اإلمام احلسني لو كان يسعى إىل الدنيا ومراكزها 
سياسية  ومواعظه  خطبه  مضامني  أغلب  لكانت 
وحتريض  النفوذ  إىل  تسعى  واقتحامية  واقتصادية 

الناس عىل مغريات الدنيا وتربجها.

حماربة األحلاد والضالة ومروق الفكر:. 4

كان اإلمام احلسني يمثل احلصن الواقي لصيانة 
األحداث  استشف  وقد  املحمدي،  الدين   رشيعة 
املستقبلية بمجريات األمور احلالية، بمبدأ مفاده، أن 
الظاملني،  ومواجهة  بالتضحية  إالّ  يدوم  ال  اإلسالم 
الظاهري  واألحلــاد  اجلاهلية،  البدع  عىل  والقضاء 
بن  يزيد  شعر  يف  ُذِكــر  ما  ذلك  يثبت  وما  واملسترت، 

معاوية وهو عىل منصب اخلالفة اإلسالمية)60(.
فا بالملك  هــاشــم  لعبت 

نــزل ــي  ــاء وال وحـ خــبــر جـ

عقيدته  عن  اهلجينة  الكلامت  هبــذه  أفشى  لقد 
اجلاحدة، فهو مل يؤمن بكتاب وال وحي، وال جنة وال 

 :نار وال معاد، وما يؤكد ذلك قول اإلمام احلسني
الظاملني،  الكفرة  يقاتل  فريدًا  وحيدًا  أصبح  عندما 
فحالوا بينه وبني رحيله الذي فيه عياله وثقله فصاح 
اإلمام احلسني: ))وحيكم يا شيعة آل سفيان! إن 
فكونوا  املعاد،  ختافون  ال  وكنتم  دين،  لكم  يكن  مل 
إن  احسابكم  إىل  وأرجعوا  هذه  دنياكم  يف  أحــرارًا 

كنتم عربًا كام تزعمون(()61(.

باملعاد  ذّكرهم  ألنه  الدين،  أحكام  خالفوا  لقد 
اهلل  عبادة  عن  ــرار  وأح وخالفوه،  الدين  ومبادئ 
لدنياه  عبدًا  يصبح  اإلنسان  فهنا  حــدوده،  وإقامة 
الفانية!  حيث أدرك اإلمام احلسني أن ترك اخلالفة 
االنحراف  من  الشكل  هبــذا  اإلسالمية  والعقيدة 
عدم  وأن  واملجون  الكفر  واستفحال  الوعي  وإبادة 
مقاومة  ذلك اجلنوح سيؤدي إىل االستئثار به واقتفاء 
منهجه جياًل بعد جيل، حيث يكونوا ال إرادة هلم وال 
عزم خانعني حتت وطأة جربوت األمويني ونفوذهم 
إذا مل ينهض باحلفاظ عىل أصول ومبادئ اإلسالم 

السامية واألصيلة.

حرية االختيار واحتواء مجيع رشائح املجتمع:. 5

بميزات   احلسني اإلمام  ثورة  أهداف  اتسمت 
مبادئ  تواكب  خالدة،  وتربوية  واجتامعية  إنسانية 
ببناء  هتتم  ألهنا  العصور،  من  عرص  كل  ومتطلبات 
مل  حيث  حريته،  وتوقري  كرامته،  وحفظ  اإلنسان 
هنضته  اتباع  يف  واإلجبار  ــراه  اإلك أسلوب  يقتف 
املباركة، عىل رغم قداسة ونزاهة أهدافها، فقد أعطى 
 اخليار يف الرتاجع واإلنسحاب  بيته  اتباعه وأهل 
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الليل  ))هذا  الرمحانية:  اإلنسانية  مقولته  خالل  من 
قد غشيكم فاختذوه مجاًل، ثم ليأخذ رجل منكم بيد 
بيتي، وتفرقوا يف سوادكم ومدائنكم  رجل من أهل 

حتى يفرج اهلل،....(()62(.

 :ويف رواية أخرى عن اإلمام عيل بن احلسني
يريدوين  هــؤالء  ))إن  قــال:  قد  احلسني  اإلمــام  ))إن 
دونكم، ولو قتلوين مل يقبلوا إليكم فالنجاة النجاة، وأنتم 
يف ِحل – فإنكم أن أصبحتم معي قتلتم كلكم(()63( ويف 
ذلك  منكم  كره  ))فمن  منه:  نذكر  طويل  آخر  قول 
خطري....  غري  والسبيل  ستري،  فالليل  فلينرصف، 
ومن واسانا بنفسه كان معنا غدًا يف اجلنان، نجيًا من 

غضب الرمحن....(()64(.

اآلخرين،  الثوار  ألغلب  مغاير  األمر  هذا  ونجد 
نراهم  بل  واالتــبــاع،  االختيار  حرية  نــرى  ال  فال 
واقعة  أن  لذلك  إضافة  عنوة،  ذلك  عىل  يرغموهم 
من  النبالء  االنــصــار  مــن  مجهرة  احــتــوت  كــربــالء 
حيمل  من  ومنهم  الصغري،  الطفل  إىل  الكبري  الشيخ 
القداسة من ساللة آل بيت الرسول، حيث قدموا 
مقرونة  شهادهتم  وكانت  طلعة،  بأهبى  تضحياهتم 
ــالق،  واألخ النبل  املرشفة،من  الفضائل  بجميع 
هي  وغريها  الصفات  ــذه  وه ــار،  واإلثـ واجلــهــاد، 

حصيلة العشق اإلهلي، ومنه يتفرع احلب احلسيني.

حيث كان يناشد احلرية حتى يف مناشدة أعدائه.

))إن مل يكن لكم دين أو كنتم ال ختافون يوم املعاد، 
فكونوا أحرارًا يف دنياكم وأرجعوا إىل أحسابكم(()65( 

وإن  الفكر،  بحرية  يتسم  أن  الواعي  لإلنسان  بد  فال 
يرفدها ألتباعه يف كل املجاالت، حتى يميز بني احلق 
موبقات  كل  عن  يرتفع  املتزن  واإلنسان  والباطل، 
احلياة، وعندما حيجم فكرُه ويقبع حتت تأثري عبودية 
مسلوب  سيكون  املغريات،  وطأة  وحتت  الطغيان 
والنهضة  احلركة  ومأسور  حبيس  ويكون  احلرية، 

الظافرة بالنرص.

أغلب  مشاطرة  إىل  نتطلع  إننا  ذلك  إىل  أضف 
ال  حيث  األنصار،  من  املجتمع  ومذاهب  رشائــح 
طائفية وال تعصب ديني، كأسلم بن عمرو الرتكي، 
الكلبي  حباب  بن  وهب  قزوين،  قرب  الديلم  من 
حوى،  بن  وجون  الكوفة،  نصارى  من  املسيحي، 
كانت  التي  القديمة،  السودان  بالد  من  أنه  يقال 

تسودها ممالك املسيحية....)66(.

النرص والفتح اخلالد:. 6

ضد  خروجه  إن   احلسني ــام  اإلم تيقن  لقد 
الطاغية والظلم ال يكتمل إالّ بتحقيق أهدافه السامية 
بعزة ورفعة وما يقدمه من تضحية وإيثار، فقد عزم 
عىل املوت والفداء، وعلم أن النرص سيتحقق ويبقى 
متأجج الفكر واملبادئ عىل مرَّ العصور، فلم يرتعب 
التي  ومعداهتا  اجليوش  حجم  كرب  مهام  يرتكس  ومل 
اهلدف  ألن  جانب؛  كل  من  وبرهطه  به  أحاطت 
اهلدف  من  تأثريًا  وأشــد  أرقــى  والروحي  املعنوي 
بني  إىل   اإلمام كتب  فقد  واملـــادي،  العسكري 
هاشم يقول: )).. فمن حلق يب منكم استشهد، ومن 

ختلف عني مل يبلغ الفتح(()67(!
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ودالالهتــا  معانيها  يف  مبجلة  كلامت  من  فياهلا 
الشهادة،  فمصريه  بِه  اللحاق  أراد  فمن  العظمى، 
عنه  انرصف  فقد  الفتح،  يبلغ  لن  به  يلحق  مل  ومن 
بعدم  يوحي  قد  الكالم  فظاهر  والثبات،  النرص 
تطابق املغزى، وحاشى اإلمام أن يقول هذا الكالم 
عبثًا وهو إمام البالغة، حيث أن املوت والشهادة ال 

ينسجامن مع النرص والفتح الظاهري املادي.

ما  لعلم  الغايات،  بواطن  حتويه  بام  يتمعن  فمن 
يسعى إليه اإلمام احلسني فكالمه املرشق تدركه 

القلوب املبرصة بنور املعرفة والبصرية احلاذقة.

وأرتوت  اإلهلي  بالعشق  أفعمت  التي  فالقلوب 
يف  تتجه   ،احلسني اإلمام  األحــرار  أيب  عشق  منه 

مسار ذات أبعاد روحية خالدة.

من رغب باللحاق به فقد إنضم إىل مرشوع إحياء 
دين اهلل  وإحياء وراثة األنبياء القدسية، التي أراد 

الطغاة طمسه وإبادته.

فالنرص والفتح معاين تفوق معنى الغلبة والنرص 
تتخطى  أهداف  املعنوي  فالبعد  العسكري،  امليداين 
رشيعة  بقيت  ما  فلوالمها  واملكان،  الزمان  حدود 
مر  عىل  صامدة  عقيدة  بقيت  وال  اإلسالمي،  الدين 

العصور.

فالنرص هو الغلبة، غلبة أحد الطرفني عىل اآلخر 
دون االقناع واحلجة)68(.

باحلجة  األطـــراف  أحــد  غلبة  فهو  الفتح:  أمــا 
يكون  أن  املقابل  الطرف  إىل  يــؤدي  مما  والربهان، 

مؤمنًا ومعتقدًا بام هيدف إليه اآلخر)69(.

فمن معاين النرص، انتصار اهلدف وثبات العقيدة 
بالغلبة  ينحرص  ال  فهو   ،اإلمام هلا  يدعو  التي 
شابه  وما  العدو  واقتحام  الغنائم  ونيل  العسكرية 
بعني  األمور  إىل  نظر  من  يدركه  األمر  وذلك  ذلك، 
البصرية، والتي تقتبس معانيها احلقة من قلب عاشق 
وعارف بمبادئ وأهداف الثورة احلسينية، وإذا تأملنا 
النرص باملعنى العسكري واملادي، فإن أغلب األنبياء 
 واملرسلني، ومن سار عىل هنجهم اإلمام احلسني
وإذا  ــارسون،  خ املــادي  باملعنى  فهم  هلم،  ــوارث  ال
الثبات واالستقامة، واملحافظة  إنه  النرص عىل  فهمنا 
عىل أصالة الرسالة، فهو النرص احلقيقي ﴿إِنَّا َلَنُصُ 

نَْيا﴾)70(. ِيَن آَمُنوا ِف اْلََياةِ ادلُّ رُُسلََنا َوالَّ
ومنهم  قتل،  من  منهم  الرسل  أن  نعلم  ))ونحن 
من  ومنهم  مطرودًا،  مكذوبًا  أرضه  من  هاجر  من 
وشدة  كرب  يف  عاش  من  ومنهم  باألخدود،  ألقي 

واضطهاد(()71(.

فنجد اإلمام احلسني قد تعرض ألشنع حادثة 
شهدهتا اإلنسانية! لكنه انترص بتحقيق اسمى مبادئ 
املعرفة اخلالدة برشائع الدين، وترسيخ الثوابت احلرة 
فمن  املرشوع  وغلبة  اإلنسانية،  النفس  يف  الكريمة 
والفاتح  املنترص  فهو  العليا  القيمية  أهدافه  حتققت 

ألبواب أفكار وقلوب األجيال القادمة.

أيقونات العشق اإلهلي:. 7

احلسيني،  ــي  اإلهل العشق  صــور  أنصع  من  إن 
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وصاغ تطبيقه عىل الواقع اليقيني يف الوفاء واملؤازرة 
هم أنصار اإلمام احلسني، حيث أن كل فرد منهم 
ذاق صبابة العشق املقدس، ما بني زعامة امللهم اإلمام 
نقاوة  وبني  والنبوة،  الوحي  ساللة  ابن   احلسني
ورفعة األهداف اإلصالحية السامقة من ذلك امللهم 
تسابق  واإليثار  التضحية  يف  يتسابقون  فهم  اجلليل. 
واألرض،  الساموات  عرضها  التي  اجلنة  إىل  املؤمن 

كام إهنا أعدت للمتقني فمن أتقى سواهم!

وهو القائل فيهم: ))أما بعد فإين ال أعلم أصحابًا 
أوىل وال خريًا من أصحايب.. إالّ وإين قد أذنت لكم، 
فانطلقوا مجيعًا يف حل ليس عليكم حرج مني وال ذمام 

هذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجالً...()72(.

ما أعظمها من كلامت متعددة املضامني من حرية 
القوم  ))إن   :هلم قال  حيث  كبري  وإيثار  وتفاين 
مقصد  هلم  ليس  واآلن  وجــدوين...  وقد  يطلبونني 
حريمي،  وسبي  يدي  بني  جياهد  من  وقتل  قتيل  إال 
وتستحيون  تعلمون  أو  تعلمون  ال  أنكم  وأخشى 
واخلداع عندنا أهل البيت حمرم! فمن كره ذلك منكم 

فلينرصف...(()73(.

يا هلا من كلامت قدسية نابعة من جوهر اإلنسانية 
ولباب الرمحة اإلهلية احلقة، حيث تتمحور يف:

- فإين ال أعلم أصحابًا أوىل وال خريًا من أصحايب.
- أال وأين قد أذنت لكم فانطلقوا مجيعًا.

- ليس عليكم حرج مني وال ذمام.
- أخشى أن ال تعلمون أو تعلمون وتستحيون!

- اخلداع عندنا أهل البيت حمرم!
- من كره منكم ذلك فلينرصف!

روح  رصــانــة  متثل  التي  هــي  املــحــاور  هــذه  إن 
سموق  يف  العليا  والقمة  اإلنسان،  إنسانية  وصميم 
النابعة  التضحية  األخالق وتوحي إىل اإلرشاد وإىل 
إكراه  ال  حيث  االجتباء،  وحرية  ثابت،  اعتقاد  عن 
بقضية إصالحية  قانت وموقن  بل قلب  إجبار،  وال 
فيها تثبيت مبادئ قيمة وإعادة بناء أصالة الدين بعد 

اكتساحه من قبل الظلمة.

معصوم  إمام  هو  املبادئ  هذه  يتوج  وإن  وكيف 
القيم  وسبط الرسول حممد. وال بد من بث هذه 
العلمية  املجاالت  خمتلف  يف  احلياة  ميادين  شتى  يف 
الكلامت  هــذه  وإن  العصور،  كافة  يف  والعملية 
يعتقد أن  التوعوية هي متثل أكرب رادع ملن  واخلطب 
جلمع  وإالّ  دنيوية،  غاية  له  كانت   احلسني اإلمام 
ولكنه  باإلجبار،  أو  وكرهًا  طوعًا  هائلة  أعـــدادًا 
املقصودة  الغاية  ووضــوح  احلرية  مطلق  أعطاهم 
ذمام(،  وال  مني  حرج  عليكم  )ليس  تام،  بوضوح 
بطش  من  االنتهازيني  القادة  بعض  يفعل  كام  وليس 

وإجبار بأهداف مزدوجة الغايات.

الغيورة  النقية  أفعال أصحابه  ردود  تدفقت  لقد 
بالعهد  والوفاء  مرافقته  تام عىل  بإرصار  لالستجابة 
األعداء.  رشاسة  تطاولت  مهام  املبدأ  عىل  والثبات 
نخليك  ال  ))واهلل  السنيم:  بقوهلم  ينادون  وتراهم 
 اهلل رســول  غيبة  حفظنا  قد  أنا  اهلل  يعلم  حتى 
أصحاب  أقـــوال  مــن  نبذة  وسنذكر  ــك()74(،  ــي ف
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احلسني األحرار)75(:

فقال سعيد احلنفي: ))يا أبا عبد اهلل لو علمت أين 
أقتل فيك ثم أحيى، ثم أحرق حيًا ثم أذرى – يفعل 
ألقى محامي  فارقتك حتى  ما  ذلك يب سبعني مرة - 

من دونك((.

وقال برير اهلمداين: ))يا ابن رسول اهلل، لقد َمنَّ 
اهلل بك علينا أن نقاتل بني يديك، تقطع فيك أعضاؤنا 

حتى يكون جدك يوم القيامة شفيعًا لنا((.

وقول زهري بن القني: ))أأترك ابن رسول اهلل أسريًا 
يف أيدي األعداء وأنجو أنا! ال أراين اهلل ذلك اليوم يا أبا 
عبد اهلل، وددت أن أقتل، ثم أنرش حتى يفعل يب ذلك 
يرفع يب عنك((. فمن هيمن عليه  ألف مرة وأن اهلل 
حب وعشق اهلل تعاىل، فال يبايل من الدنيا مهام كرشت 
اهلل  بمحبة  قلبه  أفعم  وَمْن  رضاوهتا،  وزادت  أنياهبا، 
تعاىل، فلن جيد فسيحًا للغدر والتخاذل والضعف أبدًا، 
املرتعة  القلوب  مع  تنسجم  ال  البغيضة  السامت  ألن 
بكل معاين العشق اإلهلي واحلسيني، التي استوطنت 
يف قرارة أرواحهم الشائقة هلذا املرشوع اإلهلي الفخم! 
وإىل عرتة احلبيب املصطفى، وهم يقتدون هبم يف 
التضحية والفداء، فهذه العقيلة زينب عندما رأت 
جسد أخيها سبط الرسول مقطع األعضاء قالت: 
تعيش  فهي  الــقــربــان(()76(،  هذا  منا  تقبل  ))اللهم 
الروحي  والبذل  الشهادة  حيث  سامية،  ربانية  عبادة 
أي  مني!  وليس  )منا(  قالت  أهنا  حيث  واجلسدي 
  األنبياء  حتى  بل  وأخوهتا،  وأبيها  جدها  قربان 

.وكذلك يقتدون بأخيه أيب الفضل العباس

ملا نزل إىل ساحة الوغى وهو يردد مهيبًا)77(:

يا َنْفُس من بعد الحسين ُهوني
َتكوني أْن  ُكنِت  ال  وبــعــدُه 

الَمنوِن وارُد  الحسيٌن  هــذا 
المعيِن بــــاِرَد  ــَن  ــي ــرب ــْش وَت

ــاُل ِديــنــي ــع ــا هـــذا فِ ــِه م ــل وال
اليقيِن ــاِدُق  ــ َص ــعــاُل  فِ وال 

صدق  عن  ناتج  هو  الذي  املطلق  التسليم   فهذا 
 احلسني اإلمام  ألخيه  حمدودًا  ليس  فهو  اليقني، 
املرشوع  لنهضة  والتسليم  التصديق  وإنام  وحسب، 
األرواح  إالّ  املرتبة  هذه  ينال  وال  الكبري،  اإلهلــي 
قال   .احلسني اإلمام  بعشق  الوافرة  التقية  النقية 
َمن يََشاُء َواللَّـُه ُذو  تعاىل: ﴿َواللَّـُه َيَْتصُّ بِرَْحَتِهِ 

الَْعِظيِم﴾)78(. الَْفْضِل 
ــوار  أن تــأجــج  إهلــيــة مــرشقــة  العشق طــاقــة  ــإن  ف
واملبادئ  التعاليم  واردات  بكل  لتحتفي  البصرية، 
أي  يزعزعها  ال  صلدة  وقناعة  راســخ  بيقني  احلقة 
اإلنسان  روح  من  جيعل  حيث  أخفاق،  أو  تثبيط 
املعشوق  ألوامر  ومتبعة  واإليثار،  بالعطاء  تتصف 
بالتطبيق واالمتثال لكل التعاليم املطلوبة، فكيف لو 
كان الرمحن الرحيم )جل جالله( ولسبط حبيب اهلل 
الرسول حممد والذي قال فيه ))حسني مني وأنا 
من حسني أحب اهلل من أحب حسينًا، حسني سبط 
 احلسني اإلمــام  ظل  حيث  ــاط(()79(،  األســب من 
منارًا وقادًا لألحرار ودام مرشوع كربالء األحيائي، 
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وإنام  فحسب   احلسني لإلمام  ليس  خالدًا،  رمزًا 
للفكر واملبادئ اإلسالمية، وإمتدادًا ألهداف  إحياًء 

.احلبيب املصطفى حممد

الخاتمة

بعد ذكر خطوات مباحث هذا البحث نتوصل إىل 
إستنتاجات موجزة أمهها:

بمنظومة . 1 تتسم   احلسني اإلمام  هنضة  إن 
والتكاملية  التوعوية  األبعاد  متعددة  معرفية 
التي تتعدى احلدود الزمانية واملكانية ومنها هذا 

اجلانب الذي تطرقنا إليه.
بالفضائل . 2 حمفوف  احلسني  اإلمام  مرشوع  إن 

واملعطيات اإلصالحية الروحية، حيث يستطيع 
ينهل منه كل ما حيتاجه  أن  كل مصلح وناهض 

من معاجلات توعوية يف قاموس هنضته.
الشأن . 3 يف  واملتخصصون  تاب  الكُّ تعمق  لقد 

احلسيني من مجيع اجلوانب البطولية والنضالية، 
ونحن إجتهنا إىل جانب السمو النفيس واإلرتقاء 
جانب  وهو  املؤمن،  اإلنسان  ذات  يف  الروحي 
احلسيني  واملسار  عامة،  بصورة  اإلهلي  العشق 

خاصة.
املعرفة . 4 جمال  يف  كانت  إذا  اإلنسانية  الروح  إن 

ومتلقية  مستلمة  والعرب  الدروس  وأكتساب 
الروحية هلا،  العشق والرغبة  التامس  فقط، دون 
أية  منها  تثمر  وال  تتولد  ال  عميقة،  روح  تكون 
نجده  ما  وهذا  األصعدة،  مجيع  عىل  انجازات 

متمثاًل يف مرشوع االصالح احلسيني.
العبادي، . 5 احلب  ودافع  رغبة،  دون  العبادة  إن 

تكون كحركة آلية سمجة، ال تتوقد فيها احليوية، 
والوعي األبلج بنور املعرفة الرمحانية، فكيف لو 
وصل اإلنسان إىل مرحلة العشق العبادي، الذي 
يؤدي بدوره إىل ديمومة ورفعة كل عمل إجتهد 
يف  بالروح  التضحية  إىل  به  يؤدي  قد  والذي  به 

سبيل إحقاق احلق.
التطرق إىل هذا اجلانب، ألنه كونه . 6 الغاية من  إن 

ذو َمِزّية مقومة وحمورية يف بناء الذات اإلنسانية، 
وتثبيت املبادئ واالستقامة، والتي بدورها هتذب 
السلوك اإلنساين، وتعطيه صبغة يقينية تؤهله أن 

يكون فعاالً بأدواره القيمية يف الدارين.
أرواح . 7 يف  السامي  احلسيني  العشق  تدفق  إن 

ثورته  معامل  دوافع  جعلت  وأنصاره،  حمبيه 
عقول  بني  تتبادل  النقية  ومبادئها  راسخة،  املثىل 
واملبادئ،  الفكر  حسيني  إنسان  كل  وأهداف 
األهلي  باحلب  العقيدة  متازج  عن  ناتج  وهذا 

عامة، واملنهج احلسيني خاصة.
يف . 8 الكريم  القرآن  يف  اخلوف  وكلمة  منهج  يأيت 

مقام التحذير والرتهيب إىل العباد اخلارجني عن 
َمزّية من مزايا حب اهلل تعاىل  حدود اهلل، وتلك 
وإتباعهم  الضاللة،  عن  إنذارهم  ألجل  لعباده. 

طريق احلق واهلداية يف مقام اإلرشاد والتنبيه.
عدم إختاذ مبدأ التخويف والتهويل بنظرة أحادية . 9

مما  اإلنسانية،  والتنشئة  الرتبية  يف  وافرة  بصورة 
ضمور  إىل  الرتبوية  األطوار  أغلب  يف  يؤدي 
املعنويات اإلجيابية والطاقات املحفزة إىل السعي 
اجلاد، واكتساب املعارف بشغف ورغبة ناهضة.

إجته بحثنا إىل التمييز بني احلب واخلوف؛ وألنه . 10
بيان  بعد  هو:  سؤال  االنسان  فكر  إىل  يتبادر  قد 
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سعة رمحة اهلل تعاىل، ولطفه الكريم، فلام اخلوف 
من  أنّه  معرفة  يتم  حتى  ؟  والرتهيب  والوعيد 
والرتهيب  اخلوف  منهج  تعاىل  اهلل  رمحة  فيض 
هو يف صالح وتكامل وردع اإلنسان، فهو أيضًا 

نموذج من نامذج املحبة األهلية الوافرة.
الهوام�ض

ظ: لسان العرب، حممد بن مكرم أبو الفضل بن منظور ( 1)
األنصاري، ج10، حرف العني، ظ: القاموس املحيط، 

جمد الدين الفريوز آبادي، باب العني، ج3، 4-1.

البقرة، 45.( 2)

ظ: لقائي بصاحب الزمان، فالح القرييش، 66.( 3)

األنعام، 54.( 4)

األنعام، 54-52.( 5)

ظ: التبيان يف تفسري القران، حممد بن احلسن الطويس، ( 6)
حممد  القرآن،  تفسري  يف  امليزان  ظ:   ،49-85 ج4، 

حسني الطباطبائي، ج7، 111-35.

ظ: تفسري األمثل، مكارم الشريازي، ج24، 58-56.( 7)

األنعام، 52.( 8)

األنعام، 54.( 9)

ظ: امليزان يف تفسري امليزان، ج242-4،219.( 10)

غافر، 7.( 11)

التوبة، 117 - 118.( 12)

ظ: تفسري امليزان، ج242-4،239.( 13)

الشورى، 5.( 14)

احلرش، 21.( 15)

ج15، ( 16) األمثل،  ظ:   ،241  -239 ج4،  امليزان،  ظ: 
تفسري  يف  البيان  جامع  ظ:  468؛   –  368  –  365

القرآن، حممد بن جرير الطربي، ج21، 501.

املصدر نفسه.( 17)

ظ: تفسري األمثل، ج5، 469.( 18)

الزمر،3.( 19)

ظ: ميزان احلكمة، حممد الريشهري، ج3، 1889. ظ: ( 20)
 ،املنسوب لإلمام جعفر الصادق مصباح الرشيعة، 

.519

ظ: غرر احلكم ودرر الكلم، أبو الفتح عبد اهلل التميمي ( 21)
االمدي، 663.

املصدر نفسه.( 22)

بن ( 23) النواظر، )جمموعة ورام(  تنبيه اخلواطر ونزهة  ظ: 
أيب فارس احليل، م1، 52.

السبزواري ( 24) حسني  بن  حسن  القلوب،  مصابيح  ظ: 
)خمطوطات(، 559.

البقرة،165.( 25)

امليزان، ج19، ( 26) ظ: تفسري األمثل، ج1، 473-471، 
210 - 213؛ ظ:  تفسري الرازي، فخر الدين الرازي، 

ج27، 166.

آل عمران، 31.( 27)

البقرة، 74.( 28)

ظ: الكايف، حممد بن يعقوب الكليني، ج1، 138؛ ظ: ( 29)
بحار األنوار، حممد باقر املجليس، ج4، 24.

ظ: الكايف، ج2، 166، وبحار األنوار، ج58، 148.( 30)

الربوجردي، ( 31) حسني  الشيعة،  أحاديث  جامع  ظ: 
ج15، 507.

املصدر نفسه.( 32)

املصدر نفسه.( 33)

ظ: بحار األنوار، ج47، 24.( 34)

األعراف، 56.( 35)
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السجدة، 16.( 36)

النحل، 47.( 37)

السجدة، 17.( 38)

آل ( 39)  ،277  ،274  ،262  ،112  ،62  ،38 البقرة، 
األعراف،   ،48 69،االنعام،  املائدة،   ،170 عمران، 

35، االعراف، 49، يونس، 62، األحقاف، 13.

الزخرف، 18.( 40)

 السجدة، 16.( 41)

 السجدة، 16-12.( 42)

ظ: وصايا إهلية، حممد تقي مصباح اليزدي،30.( 43)

املناجاة ( 44) رشح  ظ:  148؛  األنوار،ج91،  بحار  ظ: 
عيل  حممد   ،العابدين زين  لإلمام  عرش  اخلمس 

احللو، مناجاة املحبني.

البلد ( 45) نقال عن  يوم عرفة،   اإلمام احلسني دعاء  ظ: 
العاميل  إبراهيم  الدين  تقي  احلصني،  والدرع  األمني 
 ،الكفعمي، 60؛ ظ: موسوعة كلامت اإلمام احلسني

جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم، 96.

ظ: بحار األنوار، ج43، 271؛ ظ: مسند أمحد، أمحد ( 46)
بن حنبل، ج4، 172.

الشورى، 23؛ وظ: تفسري االمثل، ج15، 511.( 47)

األحزاب، 33.( 48)

ظ: األمايل، أبو جعفر حممد بن عيل الصدوق، 491؛ ( 49)
فضائل  كتاب  ظ:  253؛  ج38،  األنوار،  بحار  ظ: 
ظ:  954؛  ح:   ،70 ج2،  حنبل،  بن  أمحد  الصحابة، 
باب  البخاري،  إسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح 
ظ:  306؛  ح:   ،659  ،9 باب   ،النبي أصحاب 
سنن ابن ماجة، حممد بن يزيد بن ماجة القزويني، باب 
115؛  ح:   ،242 باب11،  طالب،  أيب  بن  عيل  فضل 
ج4،  هشام،  بن  امللك  عبد  حممد  النبوية،  السرية  ظ: 

163، وغريها... 

احلج، 46.( 50)

تفسري األمثل، ج10، 368.( 51)

ظ: الرعد، 28، احلج، 32و46، النور،37، األحزاب، ( 52)
10، غافر، 18.

آل ( 53)  ،225  ،118  ،88،93  ،74  ،10  ،7 البقرة، 
 ،156  ،154  ،151  ،126  ،103  ،8  ،7 عمران، 

167، النساء، 63، 155 وغريها.

ومؤسس ( 54) شيوعي  صيني  ثوري  هو  تونغ:  ماوتيس 
خالل  من  حكمها  والتي  الشعبية،  الصني  مجهورية 
 1949 عام  تأسيسه  منذ  الشيوعي  للحزب  قيادته 
وحتى وفاته 1976، عندما دخل الصينيون يف حرب 
ماوتيس  أصبح  القوميني،  هبزيمة   1949 عام  أهلية 
ورئيس  الصيني،  الشيوعي  احلزب  رئيس  تونج 
اللجنة  ورئيس  الوليدة،  الشعبية  الصني  مجهورية 
وعام  الشعبي،  التحرير  جيش  تقود  التي  العسكرية 
الصني  يف  الصناعة  تطوير  ملحاولة  خطط   1958
مل تؤت  الغرب،  إنجاز  لتجاوز  الزراعة؛  بالتوازي مع 
أكلها وفشلت يف أواسط الستينات؛ ظ: اخلالدون مائة، 
وأهم   .57-5 منصور،  انيس  ترمجة:  هارت،  مايكل 
السبعينات، دونالد روبنسون،  مائة شخصية عاملية يف 
اليوم،  الصني  جملة  الرشق((  ))أمحر  ومقال   45-30

العدد: 1، 1964، بقلم: مي الن فانغ.

كاسرتو: هو فيدل اليخاندرو كاسرتو رئيس كوبا عام ( 55)
بثورة  باتيستا  فولغينسو  بحكومة  إطاحته  بعد   1959
عسكرية ليصبح رئيس الوزراء حتى عام 2008، عند 
أخيه  وانتخاب  جديدة،  لوالية  ترشحه  عدم  اعالنه 
راؤول كاسرتو مكانه، وكان كاسرتو يف 1965 أمني 
مايكل  مائة،  اخلالدون  كوبا؛ ظ:  الشيوعي يف  اخلزب 
مائة  وأهم   .57-5 منصور،  أنيس  ترمجة:  هارت، 
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شخصية عاملية يف السبعينات، دونالد روبنسون، 30-
45 ومقال ))أمحر الرشق(( جملة الصني اليوم، العدد: 

1، 1964، بقلم: مي الن فانغ.

ظ: حتف العقول، ابن شعبة احلراين، 237-239؛ ظ: ( 56)
املهتدي  العظيم  عبد   ،احلسني اإلمام  أخالق  من 

البحراين، 276.

احلسينية، حممد ( 57) النهضة  العقول، 245؛ ظ:  ظ: حتف 
ترحيني العاميل، 137، 144، 163، 181، 372.

ظ: تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر )جمموعة ورام( بن أيب ( 58)
فارس احليل، ج2، 102.

ظ: ( 59)  ،367 ج44،   ،347 األنوار،ج3،  بحار  ظ: 
األمايل، للشيخ الطويس، 217.

ظ: بحار االنوار، ج45، 21؛ ظ: تاريخ الطربي، حممد ( 60)
بن جرير الطربي، ج4، 334؛ ظ: مقاتل الطالبني، أبو 

الفرج االصفهاين،120.

أبن ( 61) املناقب  ظ:  300؛  ج45،  األنوار،  بحار  ظ: 
اإلمام  كلامت  وموسوعة   ،110 ج4،  آشوب،  شهر 

.607 ،احلسني

الطربي، ( 62) تاريخ  األنوار، ج 44، 315؛ ظ:  بحار  ظ: 
العاميل،  ج3، 315؛ ظ: أعيان الشيعة، حمسن األمني 
ج5،  أعثم،  بن  أمحد  الفتوح،  كتاب  ظ:  600؛  ج1، 
 ،105 -110؛ ظ: موسوعة كلامت اإلمام احلسني

.482

املصدر نفسه.( 63)

الثورة ( 64) كربالء،  ظ:  315؛   ،44 ج  األنوار،  بحار  ظ: 
واملأساة، امحد حسني يعقوب، 296.

ظ: بحار األنوار، ج45، 51؛ ظ: أعيان الشيعة، ج1، ( 65)
.609

وج45، ( 66)  383 ج44،   ،568 ج2،  األنوار،  بحار  ظ: 

23؛ ظ: ابصار العني يف انصار احلسني، حممد طاهر 
الساموي، ج1، 196؛ ظ: اعيان الشيعة، ج1، 605.

احلكمة، ( 67) ميزان  ظ:  330؛  ج44،  األنوار،  بحار  ظ: 
اإلمام  كلامت  موسوعة  ظ:  805؛  ح:   ،151 ج1، 

.292 ،احلسني

النون، ( 68) باب  القادر،  عبد  بن  حممد  الصحاح  خمتار  ظ: 
355؛ ظ: القاموس املحيط، حممد بن يعقوب الفريوز 
آبادي، ج4، 274؛ ظ: معجم مقاييس اللغة، امحد بن 

فارس، ج2، 96.

القاموس ( 69) ظ:  254؛  الفاء،  باب  الصحاح،  خمتار  ظ: 
املحيط، ج4، 28.

غافر، 51.( 70)

ظ: اإلمام احلسني شمس لن تغيب، مجيل الربيعي، ( 71)
.565

 ظ: كتاب مجهرة األمثال، أبو هالل العسكري، ج1، ( 72)
88، ج2، 181 -182؛ ظ: ليلة عاشوراء يف احلديث 

واألدب، عبد اهلل احلسن، 182-23.

ظ: ( 73) 89؛  ج45،   ،315 ج44،  األنوار،  بحار  ظ: 
البالذري،  جابر  بن  حييى  بن  أمحد  األرشاف،  أنساب 
ج3، 185؛ ظ: أعيان الشيعة، ج1، 600؛ ظ: تاريخ 

الطربي، ج3، 315.

اإلمام ( 74) العوامل،  ظ:  272؛  ج98،  األنوار،  بحار  ظ: 
احلسني، عبد اهلل البحراين، 338.

ظ: ( 75) 23؛  ج45،   ،383 ج44،  االنوار،  بحار  ظ: 
تاريخ الطربي، ج3، 312، ج5، 427؛ ظ: الكامل يف 

التاريخ، ابن االثري اجلزري، 568.

(76 ) ظ: بحار األنوار، ج45، 133؛ ظ: مقتل احلسني
اخلوارزمي؛ ظ: املؤيد املوفق، أمحد املكي، ج2، 47.

ج3، ( 77) قندوزي،  ابراهيم  بن  سلامن  املودة،  ينابيع  ظ: 



الإمام الح�شين )عليه ال�شالم( ثورة العا�شقين بين تطبيق المبادئ وتوطيد الأهداف وفق منظور ال�شريعة الإ�شالمية

41المجلد الثامن - العدد الثالث - ال�شنة الثامنة، ذو الحجة 1443هـ/ تموز 2022ممجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة40

200-252؛ ظ: مقتل احلسني أبو خمنف األزدي، 
.179

ظ: البقرة، 105، وآل عمران، 74.( 78)

ج1، ( 79) السيوطي،  الدين  جالل  الكبري،  اجلامع  ظ: 
1731؛ ظ: املستدرك عىل الصحيحني، حممد بن عبد 
اهلل احلاكم النيسابوري، ج3، 194؛ ظ: موارد الظمآن 
اهليثمي، ج1، 554؛  الدين  نور  ابن حبان،  زوائد  إىل 

ظ: بحار األنوار، ج43، 271، وج98، 342.

الم�شادر والمراجع
مكارم . 1 نارص  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 

 طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  مدرسة  الشريازي، 
للنرش والتوزيع، قم – ايران، 1421هـ- ط1.

االمايل، أبو جعفر حممد بن عيل الصدوق)381هـ(، . 2
 – قم  البعثة،  مؤسسة  اإلسالمية،  الدراسات  تح 

إيران، 1417هـ، ط1.

املهتدي . 3 العظيم  عبد   ،احلسني اإلمام  أخالق 
الريض،  رشيف  استشارات  البحراين)1980م(، 

قم، 1421هـ، ط1.

بحار االنوار، حممد باقر املجليس)1110هـ(، مؤسسة . 4
الوفاء، بريوت – لبنان، 1403هـ - 1983م.

ابراهيم . 5 الدين  تقي  احلصني،  والدرع  األمني  البلد 
األعلمي  مؤسسة  )905هـ(،  الكفعمي  العاميل 

للمطبوعات، بريوت – لبنان، 1418هـ. ط1.

دونالد . 6 السبعينات،  يف  عاملية  شخصية  مائة  أهم 
روبنسون، مكتبة مدبويل، القاهرة – مرص، ط1.

أعيان الشيعة، حمسن االمني العاميل )1371هـ(، دار . 7
التعارف للمطبوعات، بريوت – لبنان، 1403هـ - 

1983م، ط1.

طاهر . 8 حممد   ،احلسني أنصار  يف  العني  أبصار 
النجف،  احليدرية،  املطبعة  )1370هـ(،  الساموي 

1341هـ، ط1.

اإلمام احلسني شمس ال تغيب، مجيل الربيعي، دار . 9
البالغة، لبنان، 1427هـ- 2016م، ط1.

أنساب األرشاف، أمحد بن حييى بن جابر البالذري . 10
)892هـ(، دار الفكر، بريوت، 1417هـ- 1996م، 

ط2.

الطويس . 11 احلسن  بن  القران، حممد  تفسري  التبيان يف 
دار  العاميل،  قصري  حبيب  أمحد  تح:  )460هـ(، 

احياء الرتاث العريب، 1419هـ، ط2.

تاريخ الطربي، حممد بن جرير الطربي )923هـ(، . 12
دار الرتاث، بريوت، 1387هـ، ط2.

املطبعة . 13 أبن شعبة احلراين)381هـ(،  العقول،  حتف 
احليدرية، نجف، 1382، ط3.

فراس . 14 ايب  بن  ورام  النواظر،  ونزهة  اخلواطر  تنبيه 
لبنان،   – بريوت  التعارف،  دار  )605هـ(،  املالكي 

1376هـ، ط2.

الربوجردي . 15 حسني  الشيعة،  أحاديث  جامع 
املعزي  اسامعيل  الشيخ  النارش:  )1961م(، 

املاليدي، الطبعة العلمية، 1423هـ، ط1.

مجهرة األمثال، أيب هالل العسكري )369هـ(، تح: . 16
أمحد عبد السالم حممد سعيد بن بسيوين زغلول، دار 

اجليل، بريوت، 2010م، ط2.

جرير . 17 بن  حممد  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع 
الطربي )923هـ(، تح: أمحد حممد شاكر، مؤسسة 

الرسالة، بريوت، 1420هـ - 2000م، ط1.
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أنيس . 18 ترمجة:  هارت،  مايكل  مائة،  اخلالدون 
 ،Citadei; Revised- edition ،)منصور )2011م

1978م، ط1.

ماجة . 19 بن  يزيد  بن  حممد  ماجة،  ابن  سنن 
القزويني)273هـ(، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، دار 

إحياء الكتب العربية + فيصل عيسى البايب، ط2.

بن . 20 هشام  بن  امللك  عبد  بن  حممد  النبوية،  السرية 
الكتاب  دار  )218هـ(،  املعافري  احلمريي  أيوب 

العريب، 1410هـ -1990م، ط3.

21 . ،رشح املناجاة اخلمس عرش لإلمام زين العابدين
حممد عيل احللو، مركز علوم القران وتفسريه وطبعه 
العباسية  العتبة  الكريم يف  القران  التابع إىل معهد   –

املقدسة، كربالء – العراق، 2010م، ط2.

البخاري . 22 اسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح 
 – البغا  ديب  مصطفى  وتعليق:  رشح  )256هـ(، 

جامعة دمشق، دار طوق النجاة، 1422هـ، ط1.

البحراين . 23 اهلل  عبد   ،احلسني اإلمام  العوامل، 
 ،املهدي اإلمام  مدرسة  تح:  )1107هـ(، 

1407هـ - 1365ش، ط1.
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الملخ�ض

تعتمد عملية اإلستدالل يف التفسري عىل نوع األدلة وطبيعتها التي يعتمد عليها املفرس يف بيان معنى 

النص القرآين، والكشف عن مقاصده ودالالته، وهذه العملية ال ختلو من جهد يتطلب من املفرّس زيادة 

يف البحث يف تلك األدلة، وكيفية اإلعتامد عليها، وهنا سيدخل إىل مرحلة اإلجتهاد يف التفسري، بمعنى 

أنه ينتقل من مرحلة النقل إىل مرحلة اإلستدالل.

الكلامت املفتاحية: التفسري، اإلستدالل، املنهج، الدليل، اإلجتهاد، النص القرآين، األدلة.

The Inference Method of the Interpretation of the Quran Texts - A Study of 

Concept and Function

Assist. Prof. Dr.

 Nour Mahdi Kadhim Al-Sa’idi

Islamic Sciences College - Warith Al-Anbia’a University 

Abstract 

The inference method of interpretation is an effort that requires further research on 

the part of the interpreter of the evidence in order to rely on when dealing with the 

intentions behind the Quran texts. Therefore, the interpreter will access the stage of 

diligence in interpretation which means that he moves from the stage of narration to the 

stage of inference.

Keywords: Interpretation، inference، method، evidence، diligence، Qur'anic text، 

evidences.
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المقدمة

نوع  عىل  التفسري  يف  اإلستدالل  عملية  تعتمد 
األدلة وطبيعتها التي يعتمد عليها املفرس يف بيان معنى 
النص القرآين والكشف عن مقاصده ودالالته، وهذه 
العملية الختلو من جهد يتطلب من املفرس زيادة يف 
وهنا  عليها  اإلعتامد  وكيفية  األدلة،  تلك  يف  البحث 
أنه  التفسري، بمعنى  سيدخل إىل مرحلة اإلجتهاد يف 
ينتقل من مرحلة النقل إىل مرحلة اإلستدالل، وهنا 

تكمن مشكلة البحث.
م�شكلة البحث:

كيف يستدل املفرس عىل رأيه التفسريي، أو عىل . 1
املعنى الذي توصل له؟ 

التي . 2 اإلستدالل  خطوات  أو  مراحل،  ماهي 
سلكها املفرس؟

وما وظيفة اإلستدالل يف عملية التفسري؟. 3
اأهمية البحث:

يف  تسهم  املفرس  لدى  اإلستداليل  املنهج  دراسة 
الذي  املعنى  إىل  النّص  من  املفرس  بيان عملية حركة 
خيتزنه، وكيف يظهره للمتلقي دون أن يبتعد عن مراد 
النص القرآين من جهة، ويبني إمكانية املفرس يف تلك 
جهة  من  للمتلقي  املعنى  إيصال  يف  ومهارته  احلركة 

أخرى.

فر�شية البحث:

خال  وإذا  اإلستدالل،  عملية  من  التفسري  الخيلو 

وهذا  تفسريًا،  وليس  للتفسري  مُجع  كتاُب  فهو  منها 
العملية  يف  أساس  ركن  اإلستدالل  عملية  أن  يعني 

التفسريية، والتفسري هو نتاج اإلستدالل.

واإلستدالل التفسريي اليقل شأنا عن اإلستدالل 
يف  يبحث  الذي  األول  من  جزء  الثاين  ألن  الفقهي؛ 
أو  األول  املصدر  وهو  الكريم  القرآن  معنى  بيان 
يف  الفقيه  أو  املفرس  به  يستدل  الذي  األول  الدليل 

عملية استنباط املعنى أو احلكم.
منهجية البحث:

الباحث عىل منهجية اإلستقراء والتحليل  يعتمد 
واإلســتــدالل  الفقهي  ــدالل  اإلســت بــني  واملــقــارنــة 
يف  وبحثا  دراســة  أكثر  األول  بوصف  التفسريي، 
التفسري  يف  كتبت  التي  فالدراسات  الثاين،  من  جماله 
ولذلك  معدومة،  تكون  تكاد  بل  قليلة،  اإلستداليل 
التفسريي  اإلستدالل  مفهوم  لوضع  حماولة  هذه 

وبيان وظيفته.
هيكلية البحث:

يف  اإلستدالل  مفهوم  سيعرض  األول  املبحث 
اللغة واإلصطالح، أما املبحث الثاين سيبني مراحل 
واملبحث  التفسريية،  ــة  األدل وترتيب  اإلســتــدالل 
الثالث سيبحث وظيفة اإلستدالل يف عملية التفسري 
التفسري  وبني  بينه  واألفرتاق  اإلشرتاك  موارد  وبيان 

اإلجتهادي.
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المبحث الأول: 
مفهوم التف�شير الإ�شتدللي

جمموعة  من  التفسريي  اإلستدالل  عملية  تتكون 
عنارص هي:

مصادر اإلستدالل. 1

طرق اإلستدالل. 2

حمل اإلستدالل ونتيجته.. 3

ولبيان تلك العنارص بمجموعها البد من الوقوف 
عند املراد من مصطلح اإلستدالل بمفرده وبإضافته 

للتفسري.

اإلستدالل يف اللغة:   

ا  ُم َأْصاَلِن: َأَحُدمُهَ اُل َوالالَّ من الفعل دّل، و )الدَّ
يِف  اْضطَِراٌب  َواآْلَخــُر  ُمَها،  َتَتَعلَّ بَِأَماَرٍة  ِء  ْ اليشَّ إَِباَنُة 
الطَِّريِق.  َعىَل  ُفاَلًنا  َدَلْلُت  َقْوهُلُْم:  ُل  ــاأْلَوَّ َف ِء،  ْ الــيشَّ
اَلَلــِة  ُ الــدَّ ــنيِّ ــَو َب ِء. َوُه ْ لـِـيــُل: اأْلََمـــاَرُة يِف الـــيشَّ َوالــدَّ
اَلَلِة()1(، نفهم من املعنى اللغوي أن اإلستدالل  َوالدِّ
يكون  َوقد  امَلــْدُلــول،  إِلْثَبات  لِيِل  الدَّ )َتقِريُر  هو: 
)دّل  بأنه:  ُعّرف  وأيضا  الطَِّريَق()2(،  ُه  لَِدلَّ ُمطاِوعًا 
َعَلْيِه َوإَِلْيِه داَلَلة أرشد َوُيَقال دله عىل الطَِّريق َوَنْحوه 

سدده إَِلْيِه َفُهَو َدال َوامْلَْفُعول َمْدُلول َعَلْيِه َوإَِلْيِه()3(.

عملية  من  مشتق  اإلستدالل  أن  يتضح  وبذلك 
وبالتايل  عليه،  ماتدل  إىل  للوصول  الداللة  توظيف 
فهو)تقرير الدليل إلثبات املدلول، سواٌء أكان ذلك 
األثرين  أحد  أو من  العكس،  أو  املؤثر  إىل  األثر  من 

إىل اآلخر()4(.

املعلول:  إىل  العلة  من  اإلســتــدالل  عن  ويقال 
إيِّن()5(،  برهان  العلة:  إىل  املعلول  ومن  ملّي،  )برهان 
الّداَلَلة  )َأن  هو  َوالّداَلَلة  ااِلْستِْداَلل  َبني  واْلفرق 
امْلُْسَتدّل  فعل  َوااِلْستِْداَلل  بِِه  ااِلْستِْداَلل  ُيمكن  َما 
َأن  جيب  َلَكاَن  َسَواء  َوالّداَلَلة  ااِلْستِْداَلل  َكاَن  َوَلو 
َأال  اْلَعامل  حدث  عىل  لالستدالل  امْلَُكّلفني  منع  َلو 
يكون يِف اْلَعامل داَلَلة عىل َذلِك()6(، واْلفرق َبني النّظر 
ء من  ْ َوااِلْستِْداَلل )َأن ااِلْستِْداَلل طلب معرَفة اليشَّ
ِجَهة َغريه َوالنََّظر طلب َمْعرَفته من ِجَهته َومن ِجَهة 

َغريه()7(.

ومن جمموع ما تقّدم يظهر أن اإلستدالل يشرتك 
مع النظر يف طلب املعرفة الذي يتطلب وجود دليل 
مع  ويشرتك  صحيحًا،  هبا  العلم  يكون  حتى  عليها 
الربهان من جهة استنتاج أمر معني بناء عىل مقدمات 
العربية  املعاجم  اإلستدالل يف  معينة؛ ولذلك عّرف 
املعارصة بأنه عملية قائمة عىل )البحث الَعْقيّل املنظَّم 
ة  مات إىل نتائج أو من حاالت خاصَّ باالنتقال من ُمقدِّ
ة()8(، ولعل التعريف أعاله يقرتب من  إىل مبادئ عامَّ
املعنى اإلصطالحي له أكثر من اللغوي عىل وفق ما 

سيأيت.

اإلستدالل يف اإلصطاح:   

لالستدالل  اإلصطالحية  التعريفات  ختتلف 
باختالف املجاالت العلمية التي ُيبحث فيه، وبام أن 
القرآين، فالبد من  النص  البحث هنا يف جمال تفسري 
عىل  املفرسين  إصطالح  يف  اإلستدالل  معنى  بحث 
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بام  اآلية  إبانة  طلب  هنا:  به  ويراد  اخلصوص،  وجه 
يرشد ويوصل إىل معناها ومقصدها.

املفرسين  عند  اإلستدالل  عملية  عىل  يطلق  إذ 
جمموعة من املصطلحات منها:

أو . 1 )الدليل(،  احلجة  إقامة  وهو  اإلحتجاج: 
التفسريية  اآلراء  تعدد  عند  الرأي  عىل  الربهان 

وتعارضها، واحلجة أعم من الربهان)9(.

مثاله ماعرب عنه الفخر الرازي يف تفسريه باحلجة 
لبيان وجه اإلستدالل يف تفسري قوله تعاىل: ﴿فَاقَْرُءوا 
َ ِمَن الُْقْرآِن﴾)املزمل: 20( عند االحتجاج  َما تََيسَّ
)وجه  بقوله:  الصالة،  يف  الفاحتة  ــراءة  ق بوجوب 
الدليل أن قوله »فاقرؤا« أمر، واألمر للوجوب، فهذا 

يقتيض أن قراءة ما تيرس من القرآن واجبة()10(.

بمعنى . 2 وهو  الشاهد،  ذكر  وهو  اإلستشهاد: 
الدليل، واإلستشهاد أخص من اإلحتجاج)11(؛ 
النقلية،  االدلة  توظيف  عىل  يغلب  اطالقه  ألن 
إما اإلحتجاج فيوظف األدلة النقلية والعقلية يف 
بيان وجه اإلستدالل)12(، مثاله ما نقله صاحب 
ن تَُصوُموا َخرْيٌ 

َ
االمثل يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوأ

لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن﴾ )البقرة: 184(، بقوله: 
)إستدل بعض هبذه اآلية عىل أن الصوم كان يف 
املسلمون  وكان  ختيرييا،  واجبًا  الترشيع  بداية 
خمريين بني الصوم والفدية، ثم نسخ هذا احلكم 
بعد أن تعود املسلمون عىل الصوم وأصبح واجبًا 
عينيًا، ولكن ظاهر اآلية يدل عىل تأكيد آخر عىل 
كسائر   - العبادة  هذه  أن  وعىل  الصوم،  فلسفة 
بل  جالالً،  أو  عظمة  اهلل  تزيد  ال   - العبادات 

تعود كل فوائدها عىل الناس، والدليل عىل ذلك 
ما جاء يف القرآن من تعبري مشابه لذلك، كقوله 
سبحانه بعد ذكر وجوب صالة اجلمعة: ﴿ذلكم 

خري لكم إن كنتم تعلمون﴾)13(.

هبا . 3 يتعلق  التي  العلة  ذكر  به  ويقصد  اإلعتالل: 
عند  عنها  يعرب  ما  وعادة  احلكم)14(،  أو  املعنى 
ومثاله  العلة«  »وجه  بـ  املعنى  عىل  اإلستدالل 
الطويس )ت460هـ( يف تفسري  الشيخ  ما ذكره 
َ َشيًْئا﴾ )آل  وا اللَّ ُهْم لَن يَُضُّ قوله تعاىل: ﴿ِإنَّ
عمران: 176(، بقوله: )إنام هذا؛ ألنه إنام ذكر 
جيب  ملا  العلة  طريقة  عىل  األوىل  اآلية  يف  ذلك 
من التسلية عن املسارعة إىل الضاللة، وذكر يف 
املرضة  الختصاص  العلة  وجه  عىل  اآلية  هذه 
املرضة  بني  والفرق  املعيص،  دون  بالعايص 
قبيحة.  إالّ  تكون  ال  اإلساءة  وأن  واإلساءة، 
واملرضة قد تكون حسنة إذا كانت مستحقة، أو 
أو  عليها،  يويف  نفع  فيها  أو  اللطف،  وجه  عىل 

دفع رضر أعظم منها()15(.

اإلنتزاع: ويقصد به عملية أخذ املعنى من الدليل، . 4
أو أخذ داللة اللفظ للوصول إىل معنى اآلية، أو 
حكمها  أو  اآلية  معنى  هو»أخذ  أخرى  بعبارة 
مثاله  أو احلكم«  املعنى  يدل عىل ذلك  دليل  من 
قال:  أنه   عيل قول  من  الواحدي  نقله  ما 
)أصول اإلسالم ثالثة ال تنفع واحدة منهن دون 
قال:  واملوالة(،  والزكاة،  الصالة،  صاحبتها، 
َوِلُُّكُم  ﴿إَِنَّما  تعاىل  قوله  من  ينتزع)16(  وهذا 
َلةَ  ِيَن يُقِيُموَن الَصّ ِيَن آَمُنوا اَلّ الَلُّ َورَُسوُلُ َواَلّ
 ،)55 )املائدة:  َراكُِعوَن﴾  َوُهْم  َكةَ  الَزّ َوُيْؤتُوَن 
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أي يستدل عىل ذلك املعنى من اآلية الكريمة.

ومما تقّدم يتضح أن اإلستدالل وإن تعدد وصفه 
إالّ ان مصداقه واحد، وهو توظيف الدليل للوصول 
التفسري  سيكون  وهنا  ومقصدها،  اآليــة  معنى  إىل 

إستدالليًا، وليس نقاَل.

التفسري اإلستداليل:   

يرجع  مــا  األول  قسمني:  إىل  التفسري  ُيقسم 
إىل  يرجع  ما  والثاين  النقيل«،  »التفسري  النقل  إىل 
بالتفسري اإلستداليل،  ما يسمى  اإلستدالل)17( وهو 
لبيان معاين  والنقلية  العقلية  األدلة  به حتري  ويقصد 
اآليات القرآنية، والكشف عن مقاصدها، والرتجيح 
فتقوي  األدلة،  تلك  تعضده  بام  التفرسية  اآلراء  بني 
بعضها، وتضعِّف أخرى، وهنا اليكون املفرس ناقاًل 
للتفسري، بل مربهنًا عليه وكاشفًا له، مما جيعله ينتقل 
مرحلة  إىل  التفسريية  اآلراء  ونقل  مجع  مرحلة  من 
مايصح  وبيان  فيها  والنظر  اآلراء  تلك  مع  التفاعل 
فيها  يسبقه  مل  جديدة  معان  من  يستنبطه  وما  منها، 
غريه، وهنا ستظهر مهارة املفرس يف التعامل مع النص 

القرآين عىل وفق األدلة التي وّظفها يف تفسريه.

التفسري  مفهوم  مع  اإلجتهادي  التفسري  يلتقي 
أساس  عىل  املبني  التفسري  به  ــراد  وي اإلســتــداليل، 
هو  الذي  واإلستنباط  املنطقي  واإلستدالل  النظر 
منطلق اإلجتهاد وإبداء الرأي، يف نطاق إلتزام املفرّس 
املفرّس،  هبا  يتحىل  أن  جيب  التي  واآلداب  بالرشوط 
يف  اإلجتهاد  عىل  يقوم  التفسري  من  القسم  وهــذا 

ومعرفة  مقاصدها  وإدراك  القرآنية،  النصوص  َفْهم 
العرب  لكالم  املفرس  معرفة  طريق  من  مدلوهلا، 
ومعرفة  التعبري،  يف  وأساليبهم  القول  يف  ومناحيهم 
داللة األلفاظ ووجوهها، وآلة هذا النوع من التفسري 

»علوم اإلستنباط وأصول الترشيع«.

معاين  يعرض  اإلستداليل:  التفسري  فإن  ولذلك 
النص القرآين واآلراء التفسريية مع أدّلتها التفصيلية 
أو  نفي، ترجيح  أو  بإثبات  مع بحث ونقاش علمي 
باألدلة  اإلحاطة  نحو  عىل   ، ردٍّ أو  قبول  تضعيف، 

النقلية والعقلية، واملباين املعرفية املؤّيدة.
المبحث الثاني: 

مراحل الإ�شتدلل وترتيب الأدلة التف�شيرية

جمموعة  من  التفسريي  اإلستدالل  عملية  تتكون 
خطوات تكّون مراحل اإلستدالل وتلك اخلطوات 

هي:
اأوًل: مرحلة النظر في الن�ض القراآني:

واملراد بالنظر هنا عملية التفكر بالنص ودراسته، 
بقراءة  تبدأ  عقلية  حسية  عملية  النظر  يكون  وعادة 
معانيه  إىل  للوصول  بتفكيكه  وتنتهي  الــنــص، 

ومقاصده واألحكام التي خيتزهنا فيه.

)الطاقات  إدراك  تقوم عىل أساس  املرحلة  وهذه 
حيمله  ما  بطبيعة  واإلحاطة  القرآين،  للنص  املفتوحة 
حدود  يف   _ يمكن  ال  وظاهرة  كامنة  خصائص  من 
زمن معني _ تصورها تفصيليًا؛ ألن ذلك أمٌر ُيكشف 
البرشي وإمكاناته  العقل  عنه يف ضوء تراكم فاعلية 
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تصور  كــان  وإن  الــقــرآين،  النص  إزاء  املوضوعية 
به  النص  ف  ُيعرِّ بام  اإلستضاءة  إطار  يف  ممكنًا  ذلك 
دخول  عملية  هنا  النظر  عملية  أن  بمعنى  نفسه)18(، 
املفرس  عىل  يستوجب  مما  القرآين،  النص  عمق  إىل 
البدء هبا، ليكون اإلستدالل  النظر قبل  هتيأة أدوات 
املعريف  اجلانب  حتاكي  صحيحة  معطيات  عىل  قائاًم 
إنتزاع  أن  خيفى  وال  الــقــرآين،  للنص  والترشيعي 
هلا،  املفرس  َفْهم  مهمة  تبقى  الكليات  من  اجلزئيات 

وهو أمر متفاوت من مفرس إىل آخر.
ثانيًا: مرحلة تعيين الدليل:

الــذي  الدليل  هــو  ــدالل  ــت اإلس عملية  أســاس 
النص  حيملها  التي  املعاين  عىل  املفرس  به  سيستدل 
القرآين من جهة، وما فهمه املفرّس من النص من جهة 
الدليل قد سبقها  تعيني  أن عملية  أخرى، وال خيفى 
اإلستدالل  يف  رشعيته  إلثبات  حجيته  عىل  الربهان 
وأخرى  نقلية  تكون  تارة  التفسريية  واألدلة  به)19(، 
املصدر  الدليل سيتعني  نوع  وبناًء عىل  تكون عقلية، 
األولية  املراجع  التفسري:  بمصادر  ويراد  التفسريي، 
القرآين،  للنص  تفسريه  عند  املفرّس  إليها  يرجع  التي 
اللغة،  السنة،  الكريم،  القرآن  هي:  املصادر  وهذه 

العقل.
التف�شيرية  القاعدة  ا�شتخال�ض  ثالثًا: مرحلة 

من الدليل:

عملية  يف  ــاس  أس وسيلة  التفسريية  القاعدة 
ضبط  يف  أمهية  من  هلا  ملا  التفسريي،  اإلســتــدالل 
من  املراد  املعنى  عن  اإلبتعاد  من  التفسريية  العملية 

استخراج  املفرس  وظيفة  ولذلك  الــقــرآين،  النص 
والعقلية)20(؛  النقلية  املصادر  من  التفسريية  القواعد 
معاين  إىل  للوصول  اإلستدالل  عملية  يف  ليوّظفها 
اإلستقراء  من  الختلو  املرحلة  وهذه  القرآين،  النص 
الذي يعقبه إستنتاج للقاعدة التفسريية، التي توصل 
االستقراء  يكون  وقد  القرآين،  النص  معنى  بيان  إىل 
بالدليل  ويقصد  مبارش،  غري  أو  مــبــارشًا  للدليل 
األدلة  »دراسة جمموعة من  بأنه:  املبارش  االستقرائي 
معنى  عــىل  جتتمع  أو  واحـــد،  بــاجتــاه  تشرتك  التي 
يف  عامة  قاعدة  طريقها  عن  املفرّس  يكتشف  جامع، 
تفسري النص القرآين«)21(، إاّل أن الدليل اإلستقرائي 
إىل  اليوصل  قد  القاعدة،  إستخالص  يف  املبارش 
قاعدة أحكامها كلية تنطبق عىل مجيع اجزائها، وانام 
عىل  تنطبق  وال  اآليات،  من  جمموعة  عىل  تنطبق  قد 
إجياد  يف  املفرّس  وظيفة  تأيت  وهنا  أخــرى،  جمموعة 
التنطبق  التي  اآليات  لتلك  أخرى  تفسريية  قواعد 
املبارش،  الدليل  من  املستنبطة  القاعدة  تلك  عليها 
لتبدأ مرحلة اإلستقراء للدليل غري املبارش ويراد به: 
»دراسة األدلة والقرائن املوصلة إىل دليل آخر يستنتج 

منه املفرس قاعدة تفسريية«.
ترتيب الأدلة التف�شيرية:

بحسب  املفرسين  عند  ــة  األدل ترتيب  يتفاوت 
التفسريي  املنهج  نوع  ألن  التفسري؛  يف  املتبع  املنهج 
يتحدد عىل وفق نوع الدليل الذي يستدل به املفرّس يف 
بيان معنى النص القرآين، لذا فإن عملية رسد األدلة 
والرباهني التي يستعني هبا املفرس للوصول إىل املعنى 
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أدلة  وتأخري  أدلة  تقديم  وفق  تنتظم  عليه،  والداللة 
اإلستدالل  عملية  يف  دليل  لكل  أن  بمعنى  أخرى، 
مرتبة)22( تقدمه فيها او تأخره، عىل وفق داللة الدليل 
الذي  التفسريي  املنهج  ونوع  جهة،  من  املعنى  عىل 

يسلكه املفرس من جهة أخرى.

وبذلك فإن ترتيب األدلة التفسريية يراد به »تقديم 
اإلستدالل  عملية  يف  أخرى  وتأخري  تفسريية  أدلة 
بحسب داللتها عىل املعنى املراد من النص القرآين«، 
ولذلك يقدم )اجليل منها عىل اخلفي، واملوجب للعلم 
انقسم  لذلك  واستنادًا  للظن()23(،  املوجب  عىل 

املفرسون عىل فريقني:

األول: قّدم األدلة الروائية عىل القرآنية يف عملية 
الكريم  الــقــرآن  معاين  إىل  للوصول  اإلســتــدالل 
الصدور  ظنية  بوصفها  منه،  األحكام  وإستنباط 
وقطعية الداللة، وللوصول إىل معنى الظني البد من 
اإلستدالل عليه بالدليل الذي تكون داللته واضحة 
إمكانية إحراز قطعية صدورها من  وقطعية)24(، مع 

خالل البحث والتدقيق واملقابلة واملتابعة.

الروائية يف عملية  القرآنية عىل  قّدم األدلة  الثاين: 
الترشيعي  املصدر  بوصفه  التفسريي  اإلســتــدالل 
السنة  إلتباع  دليل  وجد  ملا  القرآن  ولوال  األساس، 
ال يف التفسري وال يف التأكيد وال يف التأسيس، زيادة 
عىل قطعية صدوره؛ فإن داللته يمكن الوصول هلا، 
التفسري  وظيفة  وهذه  واإليضاح،  البيان  خالل  من 

اإلستداليل للنص القرآين.

مجيعًا،  األدلة  مرجع  هو  الكريم  القرآن  إن  وبام 
عند  إليها  الرجوع  يف  عليها  املقدم  هو  يكون  لذلك 
وجد  فإن  القرآين،  النص  معنى  عىل  التعرف  إرادة 
السنة؛  إىل  رجع  وإاّل  ذاته،  النص  يف  املعنى  املفرس 
ألهنا مبينة للقرآن وشارحة له، فإن وجد فيه وإاّل لزم 

الرجوع إىل األدلة والرباهني العقلية.

وما يراه الباحث أن تقديم أدلة وتأخري ُأخرى يف 
تتوقف عىل منهجية  التفسريي ال  عملية اإلستدالل 
النص  متطلبات  عىل  تعتمد  وانــام  ثابتة،  أو  معينة 
اآليات  بعض  فلعل  به،  احلافة  والقرائن  وسياقه 
تتطلب تقديم الروايات عىل النص القرآين، وبعضها 
أو  الروائية  القرآنية عىل  اآلدلة  تقديم  يتطلب  اآلخر 

اللغوية عىل الروائية.

بمعنى آخر أن ترتيب األدلة يف التفسري اإلستداليل 
يتوقف عىل ما تتطلبه اآلية من أدلة وقرائن لتفسريها، 
ولذلك ُيلحظ أن بعض املفرسين له أكثر من منهج يف 
التبيان، والرازي  عملية التفسري كالطويس يف تفسري 
منهام  إذ كل  الغيب،  مفاتيح  تفسري  يف  )ت606هـــ( 
سلك منهجية التفسري اإلستداليل إعتامدًا عىل مناهج 
واللغوي  والروائي  القرآين  كاملنهج  عدة  تفسريية 
تتطلبه  ما  إىل  يرجع  والسبب  واحد،  آن  يف  والعقيل 
لبيان  أدلــة  من  واإلســتــدالل  التفسري  حمل  ــات  اآلي

معانيها.
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المبحث الثالث: 

وظيفة التف�شير الإ�شتدللي
عملية اإلستدالل عموما ميداهنا التفكري، ولتظهر 
عىل  التفكري  يعتمد  أن  البد  منظمة،  بصورة  النتائج 
أسلوب منهجي ينتقل فيه من خطوة إىل خطوة باجتاه 
احلل، وهذا اإلنتقال ال يتم إاّل بعد التأكد من صحة 
الالحقة،  للخطوة  مقدمة  وعّدها  السابقة،  اخلطوة 
استقراء)25(،  أو  استنتاجًا،  إما  اإلستدالل  ويكون 
وبذلك فإن التفسري اإلستداليل عىل وجه اخلصوص 
النص  تفسري  عملية  يف  أساسيتني  وظيفتني  سيؤدي 

القرآين مها:

اوًل: اإحالة المف�شر اإلى قواعد الإ�شتدلل:

التعني عملية اإلستدالل يف التفسري إقامة الدليل 
املفرس  إليه  توصل  الذي  القرآين  النص  معنى  عىل 
فحسب، وإنام تعني مجيع تلك العمليات املنظمة التي 
العمليات  املعنى، وهذه  إىل  للوصول  املفرس  سلكها 
وكيفيته،  اإلستدالل  قواعد  إىل  الرجوع  منه  تتطلب 
ظاهر  من  اخلفي  املعنى  إظهار  من  يتمكن  حتى 

اآليات، أو الربهنة عىل املعنى الظاهر منها.

قواعد  إىل  التفسري  أثناء  املفرس  إحالة  وعملية 
اإلستدالل ستؤدي إىل إثبات املفرّس المور عدة)26(:

صحة التفسريات السابقة ورضورة األخذ هبا.. 1

خطأ التفسريات السابقة ورضورة تصحيحها أو . 2
رّدها، سواء أكان ذلك اخلطأ بسبب َفْهم اآليات 
القرآنية بذاهتا، أو بسبب اإلستدالل عليها بأدلة 

ال تصلح أن تكون دلياًل عليها)27(.

التي . 3 السابقة  التفسريات  غري  آخر  تفسري  إضافة 
ُذكرت لآلية حمل البحث واإلستدالل.

الظاهر . 4 الرتكيبي  الرتابط  اإلستدالل يكشف عن 
منه واخلفي، لذا يتحتم البحث عن ذلك الرتابط 
عن  والكشف  القرآين،  النص  مكونات  بني 
واظهار  اجلزئية  دالالته  بني  الداخيل  اإلنسجام 
كلية متالمحة  بنية  بوصفه  االتساق بني مضامينه 
األجزاء لكونه وحدة متكاملة)28(؛ ألن )الرتابط 
التي تسم  أبرز اخلصائص  النص من  أجزاء  بني 
إالّ  يتم  ال  الكشف  وهذا  بالنصية()29(،  النص 
النص  بضوابط  املنضبط  العقيل  باإلستدالل 
دور  من  للمفرسين  ما  والخيفى  نفسه،  القرآين 
مهم يف بيان معامل النصية القرآنية، إذ ان عملهم 
كاماًل  الكريم  القرآن  يف  النظر  عىل  أساسًا  يقوم 
والرصيف  الصويت  بأنواعه؛  النيص  فبّينوا متاسكه 
بعضهم)31(  وأوضح  والداليل)30(،  واملعجمي 
عالقة اآليات القرآنية بام سبقها من اآليات وما 
والرتابط  املوضوعية  الوحدة  إلظهار  حلقها؛ 

املعنوي بني آيات القرآن الكريم.

ن�شو�ض  اإلى  القراآني  الن�ض  اإحالة  ثانيًا: 
وقرائن ودللت اأخرى:

لَفْهم  القرآين  النص  حييل  التفسري  يف  اإلستدالل 
الكريم  القرآن  من  أخرى  نصوص  إىل  عمقًا  أكثر 
حديثية،  مرويات  أو  لغوية  نصوص  إىل  أو  نفسه، 
أو  لآلية  اللفظي  السياق  هلا  يشري  قرائن  إىل  او حييل 
املقامي، )واحلاجة إىل القرينة: إما يف مورد إرادة غري 
ما وضع له اللفظ، وإما يف مورد إشرتاك اللفظ يف أكثر 
القرينة ال حمالة يكون  من معنى، ومع فرض وجود 
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أكانت  سواٌء  القرينة،  عليه  قامت  فيام  ظاهرًا  اللفظ 
القرينة  بني  والفرق  منفصلة()32(،  أو  متصلة  القرينة 
الدال  )األمر  هبا  يراد  القرينة  أن  يف  يكمن  والسياق 
السياق  أما  فيه()33(،  اإلستعامل  غري  من  اليشء  عىل 
عىل  الدالة  واحلالية  اللفظية  القرائن  )جمموعة  فهو: 
الكالم وانتظام سابقه  تتابع  املتكلم من خالل  قصد 

والحقه به()34(.

فالغرض بمفرده قرينة، وظروف النص بمفردها 
والحقتها  بسابقتها  النص  مفردات  وعالقة  قرينة، 
القرائن،  تلك  مجع  بوظيفة  يقوم  والسياق  قرينة، 
النظر  تتطلب  التي  اخلطاب  مقتضيات  واستيعاب 
يتكون  السياق  كان  وإذا  به)35(،  يرتبط  ما  جمموع  يف 
ويمكن  نفسه  النص  خيص  ما  منها  عدة،  قرائن  من 
تسميته بالسياق الداخيل، ومنها ما حييط بالنص من 
الظروف الزمانية واملكانية وطبيعة املخاطبني به)36(، 
من  املفرس  هلا  هيتدي  مبارشة  تكون  إما  اإلحالة  فإن 
ظاهر النص ونسقه، أو غري مبارشة يتوصل هلا املفرس 
عرب النظر يف اآلية حمل البحث، والتنقيب عام يتصل 

هبا للوصول إىل معناها.

اآلية  )إن  بقوله:  امليزان  صاحب  يشري  ولذلك 
الداللة وال تعقم عن  آياته ال تكاد تصمت عن  من 
االنتاج، كلام ضمت آية إىل آية مناسبة انتجت حقيقة 
وتشهد  تصدقها  الثالثة  اآلية  ثم  احلقائق،  أبكار  من 
هبا... وسرتى من خالل البيانات يف هذا الكتاب نبذًا 
من ذلك، عىل أن الطريق مرتوك غري مسلوك، ولو أن 
ينابيع  اليوم  لنا إىل  املفرسين ساروا هذا املسري لظهر 

من بحاره العذبة وخزائن من إثقاله النفيسة()37(.

الداخل  من  النص  ميدانه  اإلستداليل  فالتفسري 
واخلارج، فالنظر يف داخل النص يؤدي إىل االلتفات 
باملعاين  واإلســتــدالل  واللفظية  العقلية  لدالالته 
والتي  الــقــرآين)38(،  النص  تفسري  يف  منها  املستفادة 
من  اإلستدالل  جمال  يف  هبا  اإلحاطة  للمفرّس  يمكن 
أخرى،  جهة  من  النص  معنى  إىل  والوصول  جهة، 
)فالكالم إما أن يساق ليدل عىل متام معناه، وإما أن 
يساق ليدل عىل بعض معناه، وإما أن يساق ليدل عىل 
أو  له عقال  أنه الزم  إالّ  معنى آخر خارج عن معناه 

عرفا()39(.

السياق  خيص  ما  فهو  النص  خــارج  النظر  أمــا 
للنص  املبّينة واملفّصلة  النص  املقامي واألدلة خارج 
الربط  عملية  فإن  ولذلك  واسطة،  دون  أو  بواسطة 
حقيقتها  يف  القرآنية،  ــات  اآلي ــة  ودالل السياق  بني 
التي ختتزهنا  املعاين  عملية استداللية وظيفتها إظهار 
اآليات الكريمة من جهة، وتوليد املالزمات بني تلك 

املعاين من جهة أخرى.
الإ�شتدلل مقدمة التف�شير:

إذا كان اإلستدالل هو النظر يف اآلية، فهو يكّون 
تفسري  إىل  للوصول  املفرس  طريق  يف  االوىل  اخلطوة 
او  املحصلة  هو  التفسري  أن  بمعنى  القرآين،  النص 
النتيجة النهائية لعملية التفسري، ويرتتب عىل ذلك أن 
وانام  تفسريا  ليس  التفسري  عملية  يف  الدليل  توظيف 
من  مصداق  او  اآلية  معاين  من  معنى  عىل  استدالل 
مصاديقها، وبذلك سيتم التفريق بني استعامل الدليل 
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عىل  داالً  الدليل  كون  وبني  املعنى،  إىل  للوصول 
املعنى، مثال ذلك:

إن الروايات املنقولة عن النبي تارة تكون مفرّسة 
القرآين، وتارة تكون دلياًل عىل معنى يستدل  للنص 
التكون  وعندها  املعنى،  لذلك  للوصول  هبا  املفرس 
رواية تفسريية وإنام دليل روائي إستدل به املفرس أثناء 

عملية التفسري.

القرآين  الدليل  توظيف  عىل  ينطبق  نفسه  واألمر 
اآلية مفرّسة لآليات  فتارة تكون  التفسري،  يف عملية 
أخرى، وتارة تكون خمصصة أو مقيدة، أو الزم من 
الدليل  سيكون  وبالتايل  أخرى،  آيات  معنى  لوازم 
الثاين  ويف  تفسرييًا،  دلياًل  االًوىل  الصورة  يف  القرآين 
اآليــات  ختتزهنا  التي  املعاين  عىل  استدالليًا  دلياًل 

القرآنية حمل البحث والتفسري. 
اأ�شباب اختالف المف�شرين في الإ�شتدلل

َعىَل  )ااِلْختاَِلُف  911هـ(:  )ت  السيوطي  يقول 
َأَحُد  فِيِه  َيْدُعو  َما  َوُهــَو  َتنَاُقٍض  اْختاَِلُف  َوْجَهنْيِ 
حممول  االختالف  وهذا  اآْلَخِر،  ِخاَلِف  إىَِل  ْيَئنْيِ  الشَّ
عىل االختالف يف األصول دون الفروع()40(، وبذلك 
يرجع االختالف بني املفرسين يف عملية اإلستدالل 
ما  للنص ومنها  منها مايرجع  إىل مجلة من األسباب 

يرجع للمفرس ومنها ما يرجع لألدلة التفسريية:
اأوًل: تنوع الأدلة التف�شيرية:

ومن  داللته  ستتغري  اإلستدالل  طرق  تغريت  إذا 
املفرسين يف عملية  ثم سيكون ذلك سببًا إلختالف 

دلياًل  لكل  أن  خيفى  وال  التفسريي،  اإلســتــدالل 
تفسرييًا سامته اخلاصة، ولكي يصل املفرس إىل تفسري 
القرآين البد أن ينظر يف  النص  استداليل قريب ملراد 
والعقل  والسنة  القرآن  من  التفسريية  األدلــة  مجيع 
األدلة  يف  النظر  دون  دليل  عىل  يعتمد  وال  واللغة، 

األخرى.
ثانيًا: تنوع دللة الن�ض القراآني:

يفيد معنى واحدا، وإما أن يرتاوح  إما أن  النص 
بني الظهور والتأويل، أو بني اإلمجال والبيان، أو بني 
العموم واخلصوص، أو بني اإلطالق والتقييد، أو بني 
املنطوق واملفهوم، أو بني احلقيقة واملجاز، زيادة عىل 
ذلك فإن النص يدل عىل معناه إما مطابقة أو تضمنًا 
النص  طبيعة  إىل  العائدة  األسباب  وهذه  التزامًا،  أو 
باحلديث  والتفسري  الكريم  بالقرآن  التفسري  تشمل 
وغريها من اآلليات التي يتم هبا كشف داللة النص، 
اللغوي،  كاإلشرتاك  معنى  من  أكثر  اللفظ  فاحتامل 
فإن بعض الكلامت هلا أكثر من معنى يف اللغة كلفظ 
»قسورة« الذي يطلق عىل الرامي وعىل األسد، ولفظ 
»النكاح« الذي يطلق عىل العقد وعىل الوطء، ولفظ 
»القرء« الذي يطلق عىل احليض وعىل الطهر، وغريها 

من األمثلة)41(.
ثالثًا: تنوع معارف المف�شرين واإعتقاداتهم:

القرآين  النص  قراءة  خمرجات  تشوه  أن  خيفى  ال 
إقرتابه من مقاصد  معانيه، و عدم  واإلستدالل عىل 
باجتاه  القرآين  املقصد  عن  ابتعاده  وأحيانا  النص، 
عىل  ســواء  املعريف،  )التحيز  إىل  يعود  له،  معاكس 
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املعريف؛  املضمون  مستوى  عىل  أو  املنهج  مستوى 
للمعرفة،  وذلك بسبب األقتصار عىل مصدر واحد 
وغالبًا ما يكون مرد ذلك إىل التعصب اإليديولوجي 
التي  املؤثرات  أن  عىل  يدل  مما  اآلخــر()42(،  ورفض 
القرآين  النص  لتفسري  اإلستدالل  عملية  يف  تتحكم 
النص  مراد  إىل  للوصول  له  القارئ  أسلوب  وحتدد 
أو االقرتاب منه عىل األقل والتي بمجموعها تكون 
بعوامل  وضعفًا  شدة  تتأثر  القراءة  يف  العام  املنهج 

أمهها)43(:

املرجعيات الفكرية التي تشكل املصدر األساس . 1
الذي يزود املتصدي لفهم النص بخزين فكري 
وبقواعد مركزية هلا أمهيتها يف الكشف عن معاين 

النص.

للمتصدي . 2 املساندة  واألدوات  الوسائل  طبيعة 
للنص والكشف عن دالالته،  القراءة  يف عملية 
صيغ  التي  واللغة  نفسه  النص  خصائص  أمهها 

هبا.

متكنه . 3 التي  للقارئ  والعلمية  الفكرية  اإلمكانات 
من قراءة النص والكشف عن معانيه.

فإذا ُضبَطت تلك العوامل واملؤثرات بشكل متزن 
املنهج  سيشكل  بأحدها،  تفريط  أو  إفراط  غري  من 
حاجزًا بني الذات واملوضوع أي بني ذات الباحث أو 
القارئ غري املجردة من القبليات املعرفية)44( املسبقة 

وبني النص القرآين)45(.

المبحث الرابع: 
مناهج الإ�شتدلل في تف�شير الن�ض القراآني

أو  اإلستقراء  بطريق  يكون  أن  إما  اإلستدالل، 
الطرق  تلك  وسميت  اإلستنباط،  بطريق  يكون 
بمناهج اإلستدالل، و ينبغي ملفرِس النص القرآين يف 
الطريقني معا،  أن يسلك  التفسري اإلستداليل  عملية 

للوصول إىل املعنى األكمل واألقرب ملقصد اآلية.
اأوًل: منهج ال�شتقراء:

لتحكم  جزئية،  ُأمــور  )تصفح  باإلستقراء  يراد 
تصفح  أو  اجلزئيات،  تلك  يشمل  ُأمر  عىل  بحكمها 
ــام()46(،  ع حكم  جهتها  يف  ليثبت  املعنى  جزئيات 
املفرّس منه  املعنى حتى حيصل  تتبع  فاالستقراء يعنى 
عىل َأمٍر كيل عام يف الذهن، بعبارة أخرى تتبع معاين 
اجلزئيات بغرض إستخالص معنى كيل، وهو بذلك 
عكس اإلستنباط؛ لكون األخري انتقال من العام إىل 

اخلاص، أو من اجلزئيات إىل الكليات.
اأَنواع ال�شتقراء:

م اإلستقراء إىل نوعني، مها: ُيَقسَّ

اإلستقراء التام. 1

ُيعرف بأنه: اإلستدالل بجميع اجلزئيات للحكم 
عّرفوه  فقد  األُصــولــيــني  وعــرفــه  ــل)47(،  ــك ال عــىل 
بام  تعريفه  إىل  منهم  مجع  ذهب  إذ  عدة،  بتعريفات 
عرفه به املناطقة، كاألسنوي، والزركيش، إذ إشرتط 
هؤالء فيه أن يشمل مجيع اجلزئيات بام يف ذلك حمل 
اإلستدالل)48(، يف حني ذهب آخرون كابن السبكي 
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إستقراء  هو  التام  اإلستقراء  َأنَّ  إىل  النجار  وابــن 
التي متثل حمل  النزاع  باستثناء صورة  مجيع اجلزئيات 
األفراد  تعداد  يقوم عىل أساس  اإلستدالل)49(، فهو 
املستدلة  النتيجة  كانت  فإن  وفحصها،  واحلــاالت 
شاملة لكل األَفراد واحلاالت كان اإلستقراء كاماًل، 
وإن كان الفحص والتعداد مقترصًا عىل عدد أو أفراد 

معدودة كان اإلستقراء ناقصًا)50(.
حكم الإ�شتقراء التام:

يكون  أن  رشط  القطع  يفيد  التام  اإلستقراء 
وَأن  قطعيًا،  اإلستقراء  للجزئيات حمل  ثبوت احلكم 
وذلك  قطعًا)51(،  اجلزئيات  جلميع  شاماًل  يكون 
بخالف اإلستقراء الناقص؛ لكونه قد ال يشمل كل 
اجلزئيات، إذ من املمكن خمالفة بعض اجلزئيات التي 
شملها،  التي  اجلزئيات  حكم  اإلستقراء  يشملها  مل 
العطار يف حاشيته عىل مجع اجلوامع:  ويف هذا يقول 
بأنَّ اإلستقراء الناقص يدل عىل عدم وجود الزائد ال 
العمل  بخصوص  البيضاوي  وقال  إمتناعه)52(  عىل 
باالستقراء الناقص: »بأنه ما دام يفيد أن ظاهر األمر 
الزمــًا)53(،  يكون  به  العمل  فإنَّ  منه،  حتصل  ما  عىل 

وهو ما ذهب إليه أغلب علامء األُصول«)54( .

اإلستقراء الناقص. 2

اإلستقراء الناقص عرفَّه أبو حامد الغزايل بقوله: 
كيل،  معنى  حتت  داخلة  كثرية  جزئيات  تتصفح  )أن 
حكم  اجلزئيات  تلك  يف  حكاًم  وجــدت  إذا  حتى 
هو  قيل:  نفسه  املعنى   ويف  به()55(،  الكيل  ذلك  عىل 
معظم  تفحص  خالل  من  كيل  حكم  عىل  إستدالل 

جزئيات ذلك الكيل)56(.

الكلية  القواعد  تقرير  يف  به  املعمول  فاإلستقراء 
ظني  أنه  من  الرغم  وعىل  الناقص  اإلستقراء  هو 
عليها  تغلب  نتائج  إىل  ــؤدي  ي ــه  أنَّ إال  داللته  يف 
الكيل  )واألمــر  الشاطبي:  قال  وهلذا  الصحة)57(، 
إذا ثبت فتخلف بعض اجلزئيات عن مقتىض الكيل 
أن  يتبني  تقّدم  ومما  ــيل()58(،  ك كونه  عن  خيرجه  ال 
وتقعيد  تقرير  عىل  دلياًل  يصلح  الناقص  اإلستقراء 
التفسريي،  اإلستدالل  عملية  يف  الكلية  القواعد 

وذلك لعدم إمكانية العمل باإلستقراء التام.
ثانيًا: منهج ال�شتنباط:

يطلق اإلستنباط عند علامء التفسري وعلوم القرآن 
عىل معنيني:

يتعلـق  فـيام  األصـويل  اإلسـتنباط  بمعنى  األول: 
ومنها  الكـريم،  القـرآن  مـن  املـستنبطة  بـالعلوم 

أحكامه.

الثـاين: بمعنـى اسـتخراج داللـة اآليـة عـىل معنـى 
يف غـري حمـل النطـق، وداللة اآلية يف حمل النطق هي 
حمل  غري  يف  وداللتها  والتضمن،  املطابقة  باب  من 

النطق هي من باب االلتزام.

القرآن  ألفاظ  بتفسري  يبدأ  املفرّس  فإن  وعليه؛ 
أو تضمنًا، وهو من  أمـا مطابقـة  منهـا؛  املـراد  وبيان 
عنـد  عنـه  واملعـرب  النطق،  حمل  يف  اللفظ  داللة  باب 
ألفاظ  معاين  تتقرر  أن  وبعد  باملنطوق،  األصـوليني 
معانيهـا  تقرير  إىل  ينتقل  منطوقها،  بحسب  اآليــة 
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غري  يف  اللفظ  داللة  باب  من  وهو  الزمها،  بحسب 
حمل النطق، وهو املعرب عنه عند األصوليني باملفهوم.

طرائــق  كــل  املفــرّس  يــسلك  األول  النــوع  ويف 
من  املعروفة  األصولية  واإلســتــدالل  االســتنباط 

إعامل الدالالت اللفظية مطابقة وتضمن.

اللفظ  بداللة  يتعلق  ما  ُيعمل  الثاين  النوع  ويف 
عند  اإلستنباط  هـو  وهـذا  النطـق،  حمل  غري  يف 

املفرسين)59(.

وبذلك يتضح الفرق بني التفسري واإلستنباط، أن 
األول خيتص ببيان معاين األلفاظ والثاين خيتص ببيان 
ماوراء تلك املعاين ومتعلقاهتا، إذ بنّي ابن عاشور إن 
اْستِنَْباُط  َأِو  َأْلَفاٍظ  )َتْفِسرُي  إما  القرآن  تفسري  عملية 
التَّْعِريِف  َقبِيِل  ِمْن  َفُهَو  اأْلَْلَفاِظ  َتْفِسرُي  ا  َفَأمَّ َمَعاٍن، 
ا ااِلْستِنَْباُط َفِمْن َداَلَلِة ااِلْلتَِزاِم َوَلْيَس ِمَن  اللَّْفظِيِّ َوَأمَّ
اْلَقِضيَِّة()60(، ويشري ابن القيم إىل أن اإلستنباط يكون 
والِعَلل،  املعاين  استنباط  هو  )إنام  بقوله:  للمعاين 
ونِْسبة بعضها إىل بعض، فُيْعَترَب ما َيِصّح منها بصحة 

ِمْثِله وُمْشبِهه وَنظِريه، وُيْلَغى ما ال َيِصّح()61(.

تستوعب  حتى  التفسريية  العملية  فإن  وعليه 
النص القرآين يف عملية اإلستدالل عىل معانيه، البد 
دون  معًا،  واإلستنباط  اإلستقراء  منهجي  تعتمد  أن 

اإلعتامد عىل منهج وترك اآلخر.

 الخاتمة:

عقلية . 1 عملية  القرآين  للنص  اإلستداليل  التفسري 
قائمة عىل الكشف والربهان، عىل وفق ما يوّظفه 

املفرّس من أدلة وصل إليها، إما بطريق اإلستقراء 
وإما بطريق اإلستنباط.

للنص . 2 اإلستداليل  التفسري  مراحل  ختتلف  ال 
أو  الفقهي  اإلستدالل  مراحل  عن  القرآين 
فإن  ذلك  عىل  زيادة  األصويل،  اإلستدالل 
يوظف  اإلستداليل  التفسري  وفق  عىل  املفرس 
القواعد األصولية والتفسريية يف عملية  كل من 

اإلستدالل عىل معنى اآلية.

التفسري اإلستداليل عىل . 3 يتوقف ترتيب األدلة يف 
ما تتطلبه اآلية من أدلة لبيان معانيها، واليتوقف 

ذلك عىل منهجية حمددة.

للكشف . 4 إما  هي:  التفسري  يف  اإلستدالل  وظيفة 
اإلستنباط،  منهجية  بوساطة  خفي  معنى  عن 
منهجية  بوساطة  ظاهر  معنى  عىل  للربهان  وإما 

اإلستقراء بنوعيه التام والناقص.

املفرسين . 5 مناهج  من  منهج  اإلستداليل  التفسري 
بالتفسري  عرف  القرآين،  النص  تفسري  عملية  يف 

اإلجتهادي يف تفاسري القدامى.
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الملخ�ض

ميع اليزدّي احلائرّي )ت بعد 1260هـ( يف كتابه  تناول بحثنا املوسوم بـ)اجلهد النحوي عند عبد السَّ

اًل: حلياته، وشيوخه،  نيل املرام ودرِّ النِّظام( شخصية املؤلف العلميَّة، إذ تعرض الباحثان يف بحثهام أوَّ

اليزدّي،  ميع  السَّ عبد  ترجيحات  عن  الباحث  حتدث  وثانًيا:  العلميَّة،  ومنزلته  ومؤلفاته،  وتالميذه، 

ة والكوفيَّة وأعالمهام، ُثمَّ ردوده عىل املدرستني،  واختياراته، وتعليالته، ُثمَّ موافقاته للمدرستني البرصيَّ

ميع اليزدّي العلمية يف كتابه )نيل  وموقفه من أعالم النَّحويني، وهي حماولة للكشف عن شخصيَّة عبد السَّ

املرام ودرِّ النِّظام(، إذ ظهر يف كتابه هذا مظهر العامل املرّبز، والنَّحوي احلاذق، إذ إعتمد يف ترجيحاته، 

ليل واحلجة، وكان يستدل عىل رأيه معتمًدا عىل  واختياراته للمسائل النحوية التي ساقها يف كتابه عىل الدَّ

ل إليه الباحثان من  القواعد النَّحوية وأصوهلا من سامع، وقياس، وإمجاع، ُثمَّ كان اخلتام بذكر أهم ما توصَّ

ميع اليزدّي العقلية يف إيراد املسائل النَّحوية عىل اختالف مذاهبها، ومناقشتها،  نتائج، منها قدرة عبد السَّ

عف فيه. ليل، أو مضعًفا هلذا الرأي أو ذاك مبينًا وجه الضَّ ًحا ما يراه مناسًبا مع ذكر الدَّ د عليها، مرجِّ والرَّ

الكلامت املفتاحية: اليزدي، نيل املرام، در النظام، منهجه، النحويني
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Abstract

This research studies the grammatical effort of Abd al-Sami’ al-Yazdi al-Haeri (1260 

AH) in his book " Nayl Al-Maram wa Durr Al-Nidham" and the author’s scientific 

personality. The researchers review his life, sheikhs, students, writings, and his 

scientific status. Then they shed light on Abd al-Sami’ al-Yazdi’s preferences, choices, 

and explanations, his approvals for the Basra and Kufa schools and scholars, his 

responses to the two schools, his attitude towards the grammarians. The targeted book 

show the appearance of a distinguished scholar and skilled grammarian, as he relied on 

his preferences and choices for grammatical issues that he presented in his book with 

evidence and argument. He also inferred his opinion based on the grammatical rules and 

their origins of listening, analogy, and consensus. The conclusion represents the most 

important findings of the researcher, including Abd al-Sami’ al-Yazdi’s mental ability 

in dealing with grammatical issues of different schools of thought, discussing them, 

responding to them, weighting what he signified as appropriate with evidence, or by 

attacking others’ opinions and showing their weaknesses.

Keywords: Al-Yazdi, Nayl Al-Maram, Dar Nidham, method, grammarians.
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مة المقدِّ

بارزين  بأعالم  العريق  االسالمي  تارخينا  حيفل 
املصنَّفات يف  العلم، فوضعوا  بناء رصح  أسهموا يف 
خمتلف فنون املعرفة، ومن أولئك العلامء الذين كان 
لغتنا  الكريم،  القرآن  لغة  خدمة  يف  رياديٌّ  دوٌر  هلم 
عيل  حممد  بن  ميع  السَّ عبد  الفاضل  العامل  العربية، 
اليزدّي احلائرّي)1( من أعالم القرن الثَّالث اهلجري، 
ولقد سعى الباحثان يف بحثه املوسوم )اجلهد النحوي 
ميع اليزدّي احلائرّي )ت بعد 1260هـ( يف  عبد السَّ
عبد  شخصيَّة  يربز  أْن  النّظام(  ودّر  املرام  نيل  كتابه 
جهوده  عرض  خالل  من  العلميَّة  اليزدّي  ميع  السَّ
وتعليالته،  واختياراته،  برتجيحاته،  املتمثلة  النَّحوية 
يف  وجعلته  النحويني،  عــىل  وردوده  وموافقاته 
الباحثان  فيه  تعرض  متهيد  ذلــك  يسبق  مبحثني، 
وأهم  وشيوخه،  اليزدي،  السميع  عبد  الشيخ  حلياة 
النتائج  أهم  ذكر  ثم  العلمية،،  وشخصيته  مؤلفاته، 

التي توصل إليها البحث.

التمهيد: 

في  منهجه  العلمية،  و�شيرته  حياته  اليزدي، 
الكتاب و�شخ�شيته العلمية 

اأوًل: حياته، و�شيرته العلمية:

ــران)2(،  إي يف  اليزدّي  ميع  السَّ عبد  الشيخ  ولد 
ولد  ُه  أنَّ املرجح  ولكنَّ  ولد،  مدينة  أيِّ  يف  يعلم  وال 
ُه ينسب إليها؛ ألنَّ العلامء غالًبا ما  يف مدينة يزد، ألنَّ

ينتسبون إىل املكان الذي يولدون فيه.

فنون  شتى  يف  متمرٌس   ، أصــويلٌّ فقيٌه،  عــاملٌ،  هو 
عر، فقد ترك إرًثا كبرًيا  املعرفة، وال سيَّاَم النَّحو والشِّ

من الكتب العلميَّة يف األصول، والفقه، والنَّحو.

يد  السَّ العلامء  لسيِّد  املعارصين  العلامء  من  كان 
علمه،  ــزارة  وغ اهلــنــدي)3(،  النقوي  ــدار  دل حسني 
أساتذته  كثرة  عىل  تــدالن  التَّأليف  يف  باعه  وطــول 
إبراهيم  السيد  أساتذته  أبرز  من علامء كربالء، ومن 
الــبــارع)5(،  بالفقيه  وِصــف  احلــائــري)4(،  القزويني 
ُه  إنَّ عنه:  وقيل  الفاضل)6(،  والعامل  الكبري،  والعامل 
كان أديًبا شاعًرا، قوّي احلافظة، رسيع التأليف، فقد 
كلَّ  منه  يكتب  كان  ُه  أنَّ مؤلفاته  بعض  آخر  يف  ذكر 
يوم كراسني من دون مراجعة إىل كتاب)7(، إالَّ أنَّ ما 
اجم، فهو  يؤسف له أّننا مل نجد عناية به يف كتب الرتَّ
هرة، ومل نجد ملؤلفاته ذيوًعا بني األوساط  مل حيظ بالشُّ
فيها،  كتبه  ، فهو عاش يف كربالء)8(، وألَّف  العلمية 
أهتامًما،  يلق  مل  ذلك  مع  اجم،  الرتَّ كتب  ت  نصَّ كام 
حلقة  ُتعدُّ  وهذه  كربالء،  برتاث  أهتم  ممن  سيَّام  وال 
من احللقات املفقودة يف تاريخ هذا العامل اجلليل، كان 

حيًّا )1260هـ - 1884م(. 

ة منها: له مؤلفات عدَّ

غاية املسؤول وهناية املأمول يف النَّحو)9(.. 1

منظومته . 2 عىل  رشح  وهو  النّظام،  ودّر  املرام  نيل 
النَّحوية )العروة الوثقى()10(.

يف . 3 األفكار  نتائج  رشح  يف  األرسار  مناهج 
إبراهيم  أستاذه  لكتاب  رشح  وهو  األصول، 

القزويني.
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ظواهره  واأهم  الكتاب  في  منهجه  ثانيًا: 
المنهجية:

لقد كان للبيئة العلميَّة التي نشأ فيها العامل اجلليل 
ميع بن حممد عيل اليزدّي أثٌر واضٌح  يخ عبد السَّ الشَّ
يف صقل شخصيته العلمية إبتداء من أرسته التي ولد 
يف أحضاهنا، وترعرع بني يدهيا، فبدأ دراسته يف كنف 
بحوزة  وإنتهاًء  زان،  مربَّ عاملان  وكالمها  وعمه،  أبيه 
كربالء إذ تتلمذ عىل أساطني العلامء فيها، ويبدو أنَّ 
عة املعرفية التي حازها فيام بعد كانت  استعداداته للسَّ
ثقافته  تنوع  أسباب  أبرز  ولعلَّ  صغره،  منذ  حارضة 
منها،  أخذ  التي  العلميَّة  املشارب  تنوع  هي  العلميَّة 
اث العلمي الذي  ورشب من معينها، فضاًل عن الرتُّ
خلفه وراءه، إذ َألََّف يف أكثر من حقل معريف، فنجده 
والرصف،  والنَّحو،  واألصــول،  الفقه،  يف  كتب  قد 

عر. واألدب، والشِّ

هذا  كتابه  يف  ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ ظهر  لقد 
أْن  من  متكن  احلاذق،  والنَّحوي  ز،  املربَّ العامل  مظهر 
تعليالهتا  ويــرشح  ومسائله،  كتابه  أبــواب  يعرض 
قرآنية وشعرية،  به من شواهد  بام جاء  رشًحا علميًّا 
وأساليب نحوية حمكمة األداء، وآراء لعلامء نحويني 
مسائل  عالج  وقد  وكوفيني،  برصيني  مشهورين، 
وبصرية  راجحة،  عقلية  عن  تنمُّ  بتعليالت  النَّحو 
ثاقبة، فكان يورد آراء العلامء عىل اختالف مذاهبهم، 
ويناقشها ويردَّها عليهم، وقد يفضل رأًيا ويدلِّل عىل 
واهد  صحته، أو يضعف رأًيا فيبني وجه ضعفه، والشَّ
واطالعه  علمه  سعة  عىل  تدلُّ  كتابه  يف  جاءت  التي 

عىل مسائل النَّحو.

ميع  السَّ لعبد  النَّظام(  ودرِّ  املرام  )نيل  كتاب  ُيعدُّ 
ل القول يف األبواب النَّحوية التي  اليزديِّ  الَّذي فصَّ
صنعة  يف  ألفت  التي  الكتب  أهم  بني  من  عاجلها 
أنَّ  هو  الكتاب  هذا  به  يمتاز  ما  أهم  ومن  النَّحو، 
لصاحبه رأًيا خاًصا به، وشخصية مستقلة، وجرأة يف 

د. ة يف الرَّ املناقشة، وقوَّ

وهبذا كانت له شخصيته البارزة يف أثناء الكتاب، 
ونستعرض أهم الظواهر املنهجية وباختصار بام يأيت:

ترجيحاته:. 1

منها  الح  الصَّ ويتبنيَّ  النحاة،  آراء  يذكر  كــان 
بينها ما  اذ منه، ويرّجح من  والفاسد، ويشري إىل الشَّ
يف  النَّحوية  الوجوه  يذكر  نراه  وأحياًنا  صواًبا،  يراه 
املسألة الواحدة دون ذكره خلالف وآراء بني النُّحاة، 
ح ما يراه هو ويعتقده أقرب إىل الصحة معلِّاًل  ثم يرجِّ
ذكره  القول  ترجيحه  عن  يعرب  أْن  أراد  فإذا  ذلك، 
ل األقوى، واألقرب الثَّاين،  بقوله: )واألرجح، واألوَّ

ل  واألقرب جواز الوجهني، واألقرب عندي، واألوَّ

أصح  وهو  ر،  املتصوَّ هو  املشهور  بل  الغالب،  هو 

األقوال، وهو احلق، واألرجح، الصحيح، األجود، 

األقرب، األشهر، املشهور، وليس بصحيح، خالًفا(.

يخ  الشَّ إستعملها  التي  الصيغ  أنَّ  املالحظ  من 

ميع اليزدّي قد تنوعت صيغها يف كتابه )نيل  عبد السَّ

اجح يف  املرام ودّر النّظام(، وكثرًيا ما يذكر الرأي الرَّ
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ُثمَّ يذكر األقوال األخرى، ويعربِّ عنها  املسالة،  ل  أوَّ

بعبارات خمتلفة مشرًيا هبا إىل ضعفها، وعدم رجحاهنا 

عنده، كقوله )وقيل، وزعم، موهون، كام توهم، ونشأ 

غفلة(، ونحو ذلك من العبارات، وأحياًنا حييل عىل 

من رجح ذلك، وأحياًنا أخرى ال حييل، وهو يف كثري 

جيح أو يعلله، أو  من املواضع يوضح سبب هذا الرتَّ

املتقدمني  بآراء  يتقيَّد  أره  ومل  ذلك،  عىل  ته  أدلَّ يذكر 

شهرهتا،  ملجرد  اآلراء  وراء  ينساق  وال  النُّحاة،  من 

ًدا تقليًدا دون مرجح هلذا الرأي أو ذاك،  ومل أره مقلِّ

املتقدمني،   املتأخرين عىل  م رأي  يقدِّ بل أحياًنا أجده 

ـــ(،  )ت:686ه يض  كالرَّ باملحققني  يصفهم  وكان 

كثري  ــان  وك وغــريمهــا،  )ت:761(،  هشام  ــن  واب

االعتناء بتحقيق املسائل، وصدق من وصفه باملحقق 

مسائل  اطالعه عىل  ذلك سعة  من  ويظهر  النِّحرير، 

بعض  ونذكر  وتأخر،  النُّحاة  من  تقّدم  من  وآراء 

األمثلة عىل ذلك عىل شكل مسائل:

الم�شاألة الأولى:

املبتدأ  عىل  للفاعل  تقديمه  علة  عن  تكلم  عندما 
وترتيبها  النحوية  للامدة  عرضه  حيث  من  واخلــرب 
قدمته  مِلَ  ُقلَت:  فــإْن  الفاعل:  ))يف  قــال:  كتابه،  يف 
وذلك  املشهور،  عند  أصل  ألنه  ُقلُت؛  املبتدأ؟  عىل 
لفظي، وعاملهام معنوي،  إنَّ عامله  األول:  لوجوه، 
فعل،  الفاعل  عامل  إنَّ  والثاين:  أقــوى...  واألول 
املبتدأ واخلرب،  العمل بخالف عامل  يشبهه يف  ما  أو 

واألول أقوى، وهو من أقوى العوامل(()11(. 

يف  األصل  ــُه  أنَّ يرى  ــُه  ألنَّ بالفاعل؛  املصنف  بدأ 
ح املصنِّف يف هذه املسألة  فع، كذلك رجَّ استحقاق الرَّ
175هـــ(،  )ت:  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  رأي 
يف  لقوته  املعنوي؛  عــىل  اللفظي  العامل  بتقديم 
العمل، وهو ما نميل إليه؛ ألنَّ العامل اللفظي عامل 
جمرد  عامل  فهو  املعنوي  بخالف  ملفوظ  حمسوس 
بالعقل فليس له وجود،  غري حمسوس، ال يدرك إالَّ 
املوجود  غري  بخالف  أقــوى  املوجود  أنَّ  شك  وال 
الفاعل  عامل  ترجيحه  وكذلك  العدم،   بحكم  فهو 
وهو الفعل؛ لقوته يف العمل عىل عاميل املبتدأ واخلرب 
بلفظ )أقوى(، ويف املسألة خالف وارد بني النحويني 

سنذكره إن شاء اهلل يف قسم التحقيق.

الم�شاألة الثانية:

ميع اليزدّي القول املشهور  يخ عبد السَّ ويرجح الشَّ
احلذف  واجب  وهو  لفعل  به  مفعواًل  املنادى  بكون 
احلذف  واجــب  به  مفعوالً  املنادى  ــون  ))وك قــال: 
فيه قولني آخرين،  فإنَّ  اتفاقي،  إنَّام هو مشهوري ال 
بحرف  منصوب  ــُه  أنَّ زعم  حيث  د،  للمربِّ أحدمها: 
النداء؛ لسده مسد الفعل، والثاين: أليب عيل يف بعض 
كون  فعليهام  أفعال،  أسامء  النداء  حروف  أنَّ  فوائده 
فهل  ُقلَت:  فإْن  واضح،  الباب  عن  خارجا  املنادى 
أحد  أم  املشهور،  القول  هو  األقــوال  بني  من  احلق 

األخريين، ُقلُت: بل املشهور هو املتصور(()12(. 

أختلف  إذ  ــالف،  خ فيها  أيًضا  هــذه  واملسألة 
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هذه  يف  املصنِّف  ومال  املنادى،  عامل  يف  النحويون 
املسألة إىل رأي اجلمهور)13( يف كون العامل يف املنادى 
د )ت:286هـ(،  فعاًل مضمًرا وجوًبا، وردَّ قويل املربِّ
عىل  فاملنادى  377هــــ(،  )ت:  الفاريس  عيل  وأيب 
رأهيام)14( خارج من الباب، أْي عدم انتصاب املفعول 

به بفعل واجب احلذف.

الم�شاألة الثالثة:

نراه يضعف رأي البرصيني يف إعراب )بحسبك( 
مبتدأ، يف قوهلم: )بحسبك درهٌم(، فمذهب سيبويه 
)بحسبك(  أنَّ  البرصيني  ومجهور  )ت:180هــــ( 
ميع  السَّ عبد  الشيخ  أنَّ  إالَّ  باالبتداء)15(،  مرفوع  هنا 
جعل  يف  املحققني  بعض  رأي  يــرجــح  ــزدّي  ــي ال
)بحسبك( خرب مقدم، قال: ))فإْن ُقلَت: ما تقول يف 
)بحسبك درهم( إذ حكموا بأنَّ املقّدم مبتدأ مع عدم 
جترده عن العامل اللفظي؟ ُقلُت: من جعله مبتدأ قد 
ا  وأمَّ املزيدة،  بغري  مقيدة  العوامل  بجعل  عنه  يقيض 
تبًعا  ًما  مقدَّ خرًبا  نجعله  بل  مبتدأ،  نجعله  فال  نحن 

لبعض املحققني(()16(.

والكافيجي)17( من املحققني الذين ذهبوا إىل هذا 
الرأي، معلاًل ذلك بقوله: ويساعده املعنى، أْي نظرًا  
للمعنى؛ ألنَُّه حمطُّ الفائدة، إذ القصد عن اإلخبار عن 
ح الباحث ما ذهب إليه  ُه كافيه)18(، ويرجِّ )درهم( بأنَّ
ميع اليزدَي؛ كون الدرهم خمرًبا عنه،  يخ عبد السَّ الشَّ

و)بحسبك( خمرًبا، وبه تتّم الفائدة.

ابعة: الم�شاألة الرَّ

عند حديثه عن اخلالف يف أداة االستثناء )سوى(، 
ا منصوبة دائاًم  قال: ))فمذهب سيبويه، والبرصيني إهنَّ
عىل الظرفية، وذهب الكوفيون إىل كوهنا كـ)غري( فيام 
حا  مرجِّ الثاين(()19(،  واألقرب  اإلعراب،  من  ذكر 
وعلل  الثاين(.  )واألقــرب  بعبارة  الكوفيني  مذهب 
كالم  يف  كثريًا  مترصفة  ــورودهــا  ))ل بقوله:  ذلــك 

العرب(()20(. 

املراد بالظرف  إليه املصنِّف كون  واحلّق ما ذهب 
وردت  وقــد  الــثــالث،  احلــركــات  قبوله  ف  املــتــرصِّ
مرفوعة،  فتأيت  العرب،  كالم  يف  مترصفة  )ســوى( 

ومنصوبة، وجمرورة)21(.

الم�شاألة الخام�شة:

هليئة  مبينا  احلال  كون  جيوز  ))هل  مستفهاًم:  قال 
هيئة  يبني  بل  ال،  قيل:  به؟  واملفعول  الفاعل،  غري 

املبتدأ واخلرب أيضا، واألقرب الثاين ندوًرا(()22(. 

يف املسألة خالف وارد بني النحويني)23(، ويذهب 
الباحث إىل صحة كون احلال مبينة هليئة املبتدأ واخلرب 
وغريمها، إذ ال مسوغ ملن ذهب للمنع وقد ورد ذلك 

يف كالم العرب)24(.

اد�شة: الم�شاألة ال�شَّ

قال: ))وقولنا: عن اسم، أو نسبة إشارة إىل قسمي 

ل: أْن يكون رافًعا عن  التمييز، فإنَُّه عىل قسمني: األوَّ

اإلهبام عن االسم املفرد، واملراد منه هنا ما مل يتضمن 
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يكون  قد  وهو  واملضاف،  وشبهها،  كاجلملة،  نسبته 

ل هو الغالب(()25(. مقداًرا، وقد يكون غريه، واألوَّ

يقدر  ما  واملقدار  اجلملة،  يقابل  ما  باملفرد  واملراد 

به اليشء وهذا النوع احتياجه للتمييز أكثر من غريه 

معلال ذلك بقوله: ))ألنَّ اإلهبام فيه أكثر، فاحتياجه 

إىل التمييز أشد، واملراد منه ما يبني قدر اليشء(()26(.

الم�شاألة ال�شابعة:

ميع اليزدّي أنَّ عطف البيان  ويرى الشيخ عبد السَّ

ال  البيان  ))إنَّ  قال:  البدل،  بخالف  مجلة  يكون  ال 

إَِل  ُيَقاُل لََك  يكون مجلة بخالف البدل، نحو: ﴿َما 
َمْغفَِرٍة  و  َلُ َربََّك  إِنَّ  َقبْلَِك  ِمْن  لِلرُُسِل  قِيَْل  قَْد  َما 
ِْيَن  وا الَّْجَوى الَّ َسُّ

َ
ِلٍْم﴾، ونحو: ﴿َوأ

َ
َوُذو َعَذاٍب أ

أصح  وهو  ِمثْلُُكْم﴾،  بََشٌ  إِلَّ  َهَذا  َهْل  َظلَُمْوا 
األقوال(()27(.

الفرق الذي أشار إليه املصنِّف يف هذه املسألة وهو 

ة فروق  كون عطف البيان ال يكون مجلة  من بني عدَّ

ذكرها النَّحويون بني عطف البيان والبدل.

اختياراته:. 2

بن  ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ اختيارات  إىل  نظرنا  إذا 

اختيار  إىل  يلجأ  ــُه  أنَّ نجد  فإنَّنا  اليزدي،  عيل  حممد 

وخالفاهتم،  النَّحويني  آلراء  ذكره  دون  معني  رأي 

ميع يف كتابه  يخ عبد السَّ وحاولت تتبع اختيارات الشَّ

وجدته  إذ  مسائلها،  وتبيني  النّظام(  ودّر  املرام  )نيل 

مذهب  أسري  يكن  مل  إذ  مستقلة،  بشخصية  يتمتع 

كان  وإنَّام  فقط،  النَّقل  جمرد  عىل  يقترص  ومل  واحد، 

ينتقي من األقوال، واآلراء ما يراه راجًحا بعد النَّظر 

خيتار  نجده  فتارة  املختلفة،  اآلراء  تلك  يف  والتَّأمل 

ُه  أنَّ يف كثري من املسائل، املذهب البرصّي حتَّى ُيظن 

املسائل،  بعض  يف  خيتار  وأحياًنا  املذهب،  بــرصّي 

أنَّه كويف، وقد خيتار آخر  ُيظن  الكويف حتَّى  املذهب 

هم باملحققني من النُّحاة،  خمالًفا للمذهبني، ومن سامَّ

رأينا  بحسب  فهو  وغريمها،  هشام،  وابن  يض،  كالرَّ

الرأي  هذا  إىل  امليل  دون  وسطيَّة،  بشخصية  يتمتع 

أو ذاك إالَّ بدليل ناهض يقوي هذا الرأي ويضعف 

اآلخر، ونورد بعض املسائل عىل ذلك:

الم�شاألة الأولى:

للبناء،  املوجب  ــرف  احل شبه  عن  حديثه  عند 

يضيف قساًم ثالثًا، قال: ))فإْن ُقلَت: ما شبه احلرف 

ا إستعاميل،  ا وضعي، وإمَّ املوجب للبناء؟ ُقلُت: هو إمَّ

قسمني:  عىل  أيًضا  فهو  اإلستعاميل،  ا  وأمَّ يقول:  ُثمَّ 

حروف  كأسامء  إعرابه  وال  معناه،  يعرف  ال  إمهايل 

التَّهجي، وفواتح السور، ونيايب يدلُّ هبا يف االستعامل 

للحروف  املشبَّهة  األفعال  كأسامء  عنه  ناب  ما  عىل 

ا عدم التأثر مطلًقا،  املشبَّهة بالفعل يف النِّيابة عنه، وأمَّ

فهو عىل خمتارنا قسم ثالث من االستعاميل، وبعضهم 

جعله رشًطا للقسم الثاين وفيه ضعف(()28(.
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التَّأثر  عدم  اليزدّي  ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ جعل 

ملن  خالًفا  االستعاميل  به  الشَّ من  ثالًثا  قساًم  بالعامل 

جعله رشًطا للقسم الثاين، وهو شبه احلرف  يف النيابة 

وهو  عف  بالضَّ ووصفه  األفعال،  كأسامء  الفعل  عن 

احلّق؛ ألنَّ أسامء األفعال تؤدِّي معنى األفعال ولكنَّها 

ا تشابه احلرف لكوهنا تعمل  أسامء، وسبب بنائها أهنَّ

عليها  م  يتقدَّ ُه ال  ألنَّ فيها يشء؛  يعمل  وال  يف غريها 

بعده وال  فيام  يعمل  أنَّ احلرف  فيه كام  فيعمل  عامل 

يقع معمواًل لغريه نحو: )مررت بزيد(، فالباء عملت 

اجلر يف )زيد( ولكنَّها ال تتأثَّر بالعامل.

الم�شاألة الثانية:

أنَّ  اليزدّي  ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ أختيارات  ومن 
قال:  معرب،  مسلمني(،  )ال  مجلة  يف  )مسلمني( 
ا )ال مسلمني( فعىل املختار عندي تبًعا لبعض  ))وأمَّ

املحققني معرب(()29(.

باإلعراب،  القول  إىل  املحققني  من  ذهب  وممَّن 

يض  الرَّ ونقله  واملطرزي،  اخلشاب،  وابن  اجلرجاين، 

عن النُّحاة)30(.

الم�شاألة الثالثة:

ميع اليزدّي: ))فإذا جعل مثل  يخ عبد السَّ قال الشَّ
فهل  الثاين  وعىل  ال؟  أو  ينرصف  فهل  علاًم،  )أمحر( 
السببان الوصفية والوزن، أو العلمية والوزن؟ ُقلُت: 
الكالم  إنَّام  الوزن،  أحد سببيه  وإنَّ  منعه  ال كالم يف 

يف سببه اآلخر هل هو الوصفيَّة، أو العلميَّة؟ واحلّق 
لو  وهلذا  رأًسا،  هبا  الوصفيَّة  لزوال  العلميَّة؛  اعتبار 
ف، فإنَُّه عىل املختار، لذهاب العلميَّة خالًفا  ر رُصِ نكِّ

ُه اعترب الوصفيَّة(()31(. لسيبويه فإنَّ

ميع اليزدّي عىل ما ذهب  يخ عبد السَّ اعرتض الشَّ
ف بعد  إليه سيبويه من كون )أمحر( ممنوًعا من الرصَّ
ائلة  زوال العلميَّة عنه، فسيبويه ناظٌر إىل الوصفيَّة الزَّ
املانع  زال  فــإذا  أصلية،  لكوهنا  كالثابتة؛  بالعلميَّة 
اليزدّي  ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ ويرى  فة،  الصِّ رجعت 
لذا  تعود،  زالت ال  إذا  الصفة  أنَّ  خالف ذلك وهو 

قال: ))وهلذا لو ُنكرَّ رُصف((.

ابعة: الم�شاألة الرَّ

يرى أنَّ احلذف يف مجلة )ُكلُّ َرَجٍل َوَضْيَعُتُه( يقع 
يف الغالب، وليس حذًفا واجًبا، قال: ))واحلق عندي 
كون هذا احلذف غالبًا ال واجبًا، كام أشار إليه بعض 

املحققني(()32(.

مجلة  يف  احلذف  اليزدّي  ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ عدَّ 
يض حذًفا غالًبا  )ُكلُّ َرُجٍل َوَضْيَعُتُه( عىل وفق رأي الرَّ
خالًفا ملا ذهب إليه البرصيون من أنَّ حذف اخلرب يف 
دالَّة  ه وقرينة  يسّد مسدَّ لفظ  اجلملة واجب؛ لوجود 
يض ال يرى وجود لفظ يسّد مسد اخلرب،  عليه، والرَّ

فكيف يكون احلذف واجبا)33(.
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الم�شالة الخام�شة:

ويف مسألة إعراب االسم الواقع بعد )حيثام( هل 
االسم  أنَّ  ))واعلم  قال:  منصوب،  أم  مرفوع،  هو 
السابق جيب نصبه يف مواضع، ويذكر لذلك مواضع 
وأما  الفعل،  عىل  دخوله  لوجوب  حيثام  بعد  منها: 
)حيث( بال كلمة )ما( ففيام بعده الوجهان، واملختار 

النصب(()34(.

اختياره  يف  اليزدّي  ميع  السَّ عبد  الشيخ  ولعلَّ 
ا تشبه  دة من )ما( أهنَّ للنصب ناظٌر إىل أنَّ )حيث( املجرَّ

أدوات الرشط فال يليها يف الغالب إالَّ الفعل)35(.

اد�شة: الم�شاألة ال�شَّ

ميع اليزدّي أنَّ املندوب ليس  يرى الشيخ عبد السَّ
))يلزم ذلك عىل من جيعل  قال:  املنادى،  أقسام  من 
ُه  أنَّ ا نحن فمختارنا  وأمَّ املنادى،  أقسام  املندوب من 

خارج عن املنادى(()36(.

أقسام  من  املندوب  َعدَّ  عدم  من  املانعة  والعلَّة 
املنادى كونه هو املتفجع عليه ال املطلوب إقباله، وهو 

يض)37(. اختيار الرَّ

تعليالته:. 3

إىل  والنفوذ  اللغوية  الظاهرة  تفسري  ))هي  العلَّة: 
ما وراءها ورشح األسباب التي جعلتها عىل ما هي 
عليه(()38(، وللعلَّة فائدة كام ال خيفى إذ ال يمكن أْن 
يقيم النحاة تعليالهتم من غري فائدة، وفائدهتا ))العلم 
بأنَّ احلكم يف غاية الوثاقة(()39(، ومن خالل إستقراء 

الباحث لكتاب )نيل املرام( نستطيع القول بأنَّ الشيخ 
شكل  الذي  بالتعليل  اعتنى  اليزدّي  ميع  السَّ عبد 
الباحث  بنظر  وهي  كتابه،  يف  املعامل  واضحة  ظاهرة 
هلذه  تناويل  سبب  ولعلَّ  منفصلة،  دراســة  تستحق 
الظاهرة عىل نحو اإلمجال هو اتاحة املجال للباحثني 
إذ  تفصييل،  نحو  عىل  الظاهرة  هذه  لدراسة  بعدي 
أو  الفكرة  بعرض  اليزدّي  ميع  السَّ عبد  الشيخ  اهتم 
النَّحوية اهتامًما واضًحا، فهو يرشح ويناقش  املسألة 
بام هو ظاهر أمامه ومتاح له من أدلة وشواهد نقلية 
افرتاض األسئلة واإلجابة  يكثر من  فنجده  سامعية، 
عنها ويظل ينتقل من سؤال إىل آخر وعرض املسائل 
النَّحوية بأسلوب الّسؤال واملناقشة وبذل جهوًدا يف 
التعليل فكان يقف عند كلِّ مسألة، فكان عنده لكلِّ 
ظاهرة عّلة، ولكلِّ حكم سبب، وهو يورد الّتعليالت 
بشكل متسلسل متتابع ومع كثرة التعليالت مل نجده 
قلياًل  إاّل  العّلة  بلفظة  يرصح  األحيان  من  كثري  يف 
غري  إىل   ، ألنَّ وذلك  ــُه،  وألنَّ  ، ألنَّ بالقول:  ويكتفي 
ما  كون  عىل  تدّل  التي  والعبارات  األلفاظ  من  هذا 
بعدها عّلة ملا قبلها وهذا دليل عىل أنَّ التعليل مل يكن 
املسائل  لتفسري  يسوقه  كان  ــام  وإنَّ الشيخ  عند  غاية 
النحوية واألحكام وتوضيحها ثم يمثل لتلك العّلة،  
ولتوضيح الصورة أكثر سنعرض مجلة من التعليالت 

املتنوعة عىل سبيل املثال ال احلرص، ومنها:

قال: ))فإن قلت: مل سمي االسم باالسم، والفعل . 1
االسم،  ا  أمَّ قلت:  باحلرف؟  واحلرف  بالفعل، 
رتبته  فلعلو  العلو؛  وهو  السمو،  من  كان  فإن 
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عىل قسيميه برتكب الكالم منه دوهنام، وإْن كان 
ه، وعالمة له، فإْن  من السمة؛ فلكونه سمة ملسامَّ
أيًضا سمة ملسامه،  الفعل واحلرف  ُقلَت: كل من 
فلم مل يسم باالسم؟ ُقلُت: وجه التسمية ال جيب 
عىل  داالً  فلكونه  الفعل؛  وأما  مطردًا،  يكون  أْن 
احلرف؛  وأما  احلدث،  هو  الذي  اللغوي  الفعل 
ُه واقع يف طرف من  فلكونه بمعنى الّطرف، وكأنَّ

أخويه؛ لعدم وقوعه ركنًا يف الكالم(()40(.

اإلعراب . 2 تقدير  هو  صوتية  بعلَّة  تعليالته  ومن 
يكون  أْن  ))الثاين  قال:  املقصور،  االسم  يف 
للمقصور  وهو  التامة  التقديرية  باحلركات 
اإلعراب  جعل  مل  ُقلَت:  فإْن  كـ)العىص(، 
الياء،  قبل  ما  إنكسار  لوجوب  ُقلُت؛  تقديريا؟ 
حال  إعرابية  فيه  الكرسة  جتعل  مَلْ  مِلَ  ُقلَت:  فإْن 
املتشاهبتني  احلركتني  اجتامع  ألنَّ  ُقلُت؛  اجلر؟ 
ممتنع كاجتامع احلركتني املتخالفتني، وهبذا اندفع  
حول من يقول به، وقد يكون اإلعراب باحلركة 
يف  كام  بعض،  دون  احلاالت  بعض  يف  ا  تقديريًّ
لثقل  واجلر؛  فع  الرَّ حالتي  يف  نقصد  املنقوص 

مة، والكرسة عىل الياء(()41(.  الضَّ

ومنها أيضًا تعليله إعراب األسامء الستة باحلروف، . 3
األسامء  هذه  إعراب  جعل  وجه  ))ما  قال: 
واملجموع  املثنى  أعرب  ملَّا  قلت:  باحلروف؟ 
املفردات  بينها وبني  أْن ال يكون  ُأريد  باحلروف 
ة، فجعل إعراب بعض املفردات أيًضا  منافرة تامَّ

باحلروف لرفع املنافرة(()42(.

بقوله:  الستة  األسامء  هذه  اختيار  سبب  علل  ثم 
))فإْن قلت: مل أختاروا من بني األسامء ستة؟ قلت؛ 

ألنَّ إعراب كل من املثنى واملجموع ثالثة، واملجموع 
ستة، فجعل يف مقابل كل من اإلعراب اسم(()43(.

غريها  دون  األســامء  هذه  اختيار  سبب  علل  ُثمَّ 
ــامء  األس ــذه  ه ــاروا  ــت اخ مل  ــَت:  ــل ُق ))فـــإْن  بقوله: 
باخلصوص؟ ُقلُت؛ لوجود حرف يف آخرها مناسب 
التثنية  لإلعراب باحلروف؛ وألنَّ معناها يشبه معنى 
اللة عىل املتعدد، فإنَّ األبوة ال يتحقق  واجلمع يف الدَّ
األخ،  وجود  مع  إالَّ  واألخوة  االبن،  وجود  مع  إالَّ 

وهكذا البواقي(()44(. 

باحلروف: . 4 واجلمع  املثنى  إعراب  معّلاًل  وقال 
))فإْن ُقلَت: مِلَ أعرب التثنية واجلمع باحلروف؟ 
اإلعراب  وكان  للواحد،  فرعان  ام  ألهنَّ ُقلُت؛ 
إعطاء  فناسب  باحلركة  اإلعراب  فرع  باحلروف 
التثنية  رفع  جعل  مِلَ  ُقلَت:  فإْن  بالفرع،  الفرع 
الواو  كان  ملا  ُقلُت  بالواو؟  اجلمع  رفع  باأللف، 
ضمري اجلمع يف الفعل، واأللف ضمري التثنية فيه 
األصل  أنَّ  إىل  اجلمع  يف  مضاًفا  تطابقهام  ناسب 
فإْن  بالواو،  فع  الرَّ كون  باحلروف  اإلعراب  يف 
مها بالياء؟ ُقلُت: لألصل جعل  ُقلَت: مِلَ جعل جرَّ

مها بالياء(()45(. جرَّ

التثنية،  يف  األخري  احلرف  قبل  ما  فتح  علل  ُثمَّ 
ُقْلَت:  ))فإْن  قال:  صوتيًّا،  تعلياًل  اجلمع  يف  وكرسه 
ملَّا  ُقْلُت:  التثنية وكرس يف اجلمع؟  قبلها يف  ما  فتح  مل 
كان التثنية أكثر يف الكالم؛ ألنَّ كلَّ مجع يشملها، وال 
كان  ُه  ألنَّ اجلمع؛  يف  وكرس  ة،  اخلفَّ فناسبها  عكس، 

قلياًل فناسبه الثقل(()46(. 
املنصوبات . 5 عىل  املرفوعات  تقديم  تعليله  ومنها 

يف  النَّحوية  األبواب  ترتيب  يف  واملجرورات 
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املرفوعات  قدمت  مِلَ  ُقْلَت  ))فإْن  قال:  كتابه، 
فع  عىل املنصوبات واملجرورات؟ ُقْلُت: ألنَّ الرَّ
عالمة العمدة، فاملرفوع يف الكالم عمدة فيكون 

أهم؛ ألنَّ هبا قّوام الكالم(()47(.

والفضلة  فع،  بالرَّ العمدة  اختصاص  علَّل  ُثــمَّ 
مِلَ  ُقْلَت:  ))فإْن  بقوله:  معّلاًل ذلك صوتيًّا  بالنَّصب، 
ُقْلُت:  بالفضلة؟  والنَّصب  بالعمدة،  فع  الرَّ أختص 
ملَّا كان العمدة يف كالم العرب قليلة، والفضلة كثرية 
ل  األوَّ فأعطى  الثقل،  والّثاين  ة،  اخلفَّ ل  األوَّ ناسب 
الثاين،  وخفة  ل،  األوَّ لثقل  للثانية؛  والثاين  لألوىل، 
بال  والفضلة  بواسطة،  الفضلة  بني  الفرق  أرادوا  ُثمَّ 
واسطة، ومل يكن بقي من احلركات إالَّ اجلّر خصص 

باألوىل منهام(()48(.

ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ ترتيب  يف  املــالحــظ  إنَّ 
لألبواب النَّحوية يف كتابه هو الرتتيب املنطقي العام 
م من النَّحويني، وإِن  الذي سارت عليه  كتب من تقدَّ
لألبواب  الداخيل  الرتتيب  يف  بعضهم  مع  اختلف 
يتفق مع من تقدمه من  أيًضا  الشيخ  النَّحوية، ولعلَّ 
املتأخرين يف تقديمه الفاعل عىل املبتدأ واخلرب يف باب 
املرفوعات، فيعلل ذلك بقوله: ))فإْن ُقلَت مِلَ قدمته 
املشهور  عند  أصل  ُه  ألنَّ ُقلُت؛  واخلرب؟  املبتدأ  عىل 

بالنسبة إليهام(()49(.

))ُثمَّ  قال:  يعيش،  ابن  إليه  سبقه  التعليل  وهذا 
إستحقاق  يف  األصل  ُه  ألنَّ الفاعل؛  عىل  الكالم  م  قدَّ

فع(()50(. الرَّ

ومنها تعليله سبب تسمية احلروف املشبهة بالفعل . 6
هبا؟  ُسميت  مِلَ  ُقلَت:  ))فإْن  قال:  االسم،  هبذا 

 ) )إنَّ فإنَّ  معنى،  الّتام  بالفعل  لشباهتها  ُقْلُت: 
بمعنى شبهت،   ) (، و)كأنَّ بمعنى حققت كـ)أنَّ
بمعنى  و)ليت(  إستدركت،  بمعنى   ) و)لكنَّ
عدد  يف  ولفظا  ترجيت،  بمعنى  و)لعّل(  متنيت، 
احلروف، وفتح األواخر((، ُثمَّ يعلل عدم تقدم 
))وال  بقوله:  اسمها  عىل  احلروف  هذه  خرب 
يتقدم خرب هذه احلروف عىل اسمها؛ لضعفها يف 

العمل(()51(.

ومن تعليالته النحوية ذكره علَّة بناء املنادى عىل . 7
م؟  م، قال: ))فإْن ُقلَت ما وجه بنائه عىل الضَّ الضَّ
ووافق  ة  اخلفَّ حصل  وإْن  فتحه  يف  ألنَّ  ُقلُت؛ 
الثابتة  للخفة  املناسبة  فقد  اإلعرابية  حركته 

بحذف العامل(()52(.

لظاهرة  توضيحًا  األمثلة  من  القدر  هبذا  ونكتفي 
التعليل عند الشيخ عبد السميع يف كتابه وإاّل فالقضية 

أوسع يف كتابه مما ذكرناه.

المبحث الأول:

ما وافق فيه النحويين

وافق  التى  النَّحوية  املسائل  عرض  يف  البدء  قبل 
أو  الكوفيني،  أو  البرصيني  ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ فيها 
عارض فيها كلتا املدرستني نقول: إنه ظهر للباحث 
تقبل  ال  والتي  التحررية،  ميع  السَّ عبد  الشيخ  نزعة 
االنقياد إاّل للدليل عرب مجعه لآلراء، وتأييد الراجح 
منهج  ذو  فهو  الدليل،  يضعفه  ما  وتضعيف  منها، 
معتدل يف النحو، وسط بني املذاهب النحوية املختلفة 
قواعدها  أرسى  التي  النحو  أصول  عىل  منهجه  بنى 
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النحو كالسامع والقياس والتعليل، فنجده تارة  أئمة 
مع رأي البرصيني، وتارة مع رأي الكوفيني، وأخرى 
الدليل  يسوقه  ما  عىل  بناء  النحويني  من  غريهم  مع 
ًحا به،  ويأخذ بعنقه إليه، مؤيًدا به، أو معارًضا، مرجِّ
أو مصوًبا، مقّوًيا به أو مضعًفا، وهكذا، ونجده أحياًنا 
بعبارات:  النحوية  للمدرسة  وينسبه  أي  الــرَّ يذكر 
والبرصيون،  البرصيني،  جلمهور  البرصيني،  لبعض 
عن البرصيني، خالًفا للبرصيني، جلمهور الكوفيني، 
والكويف،  البرصي  بني  خالفًا  للكوفيني،  خالفا 
وأحيانًا يكتفي بنسبة الرأي للقدماء، وجعل العبارة 
املسألة  يف  النحوية  األوجــه  يبني  وأحيانا  مطلقة، 
الواحدة دون ذكر أيِّ نسبة إىل مدرسة نحوية معينة، 
للمدارس  الــرأي  ينسب  وأحياًنا  معني،  نحوي  أو 
، مثاًل يقول:  النَّحوية دون ذكر لرأيه يف موافقة، أو ردٍّ
عند  البدل  عىل  فجائز  الَفاِضُل«  اَك  إيَّ إنََّك  ا  ))»وأمَّ

البرصيني، وعىل التوكيد عند الكوفيني(()53(.

هذا  تــنــاول  يف  عليه  اعتمدت  ــذي  ال واملنهج 
املوضوع، هو أْن جعلت موافقاته وردوده عىل أعالم 
النحويني من املدرستني البرصية والكوفية من ضمن 
باقي  ــردت  وأف املدرستني،  عىل  وردوده  موافقاته 

األعالم من النحويني املتقدمني منهم، واملتأخرين. 

موافقاته للمدرسة البرصية وأعامها:. 1

للمدرسة  بموافقته  فيها  رصح  التي  واملواضع 
املقام  هذا  يف  منها  نورد  كثرية،  وأعالمها  البرصية 

بعض األمثلة:

نيابة سوى املفعول . 1 من موافقاته للبرصيني عدم 
))وال  قال:  اجلملة،  يف  وجد  إْن  الفاعل  عن  به 
عند  أبدًا  وجد  إْن  به  املفعول  سوى  ينوب 
الكوفيني؛ ألشدية طلب  البرصيني، وغالبا عند 

الفعل له بعد الفاعل، وخيتار األول(()54(.
يرى أن العامل يف املبتدأ واخلرب عامل معنوى، وإىل . 2

ُقلَت:  البرصيني، قال: ))فإْن  ذلك ذهب بعض 
ما عامل املبتدأ واخلرب؟ ُقلُت: فيه أقوال، األول: 
لبعض البرصيني وهو أنَّ عاملهام معنوي(()55(، 
ثم قال: ))املختار كون عاملهام معنويًا كام حققناه 

يف بعض رسائلنا(()56(.

املصدر . 3 أن  إىل  اليزدي  ميع  السَّ عبد  الشيخ  ذهب 
البرصيني  رأي  يوافق  هبذا  وهو  املشتقات  أصل 
القائل بأنَّ املصدر هو األصل، قال: ))وهو أصل 

املشتقات عىل املختار وعليه البرصيون(()57(.

اتفق مع سيبويه يف أنَّ العامل يف الصفة والتأكيد . 4
))قال  املتبوع  يف  العامل  هو  البيان  وعطف 
سيبويه: العامل فيها هو العامل يف املتبوع(()58(.

موافقاته للمدرسة الكوفية وأعامها:. 2

ثالثة أ.  املفعول  عامل  يف  إنَّ  ُقلَت:  ))فإْن  قوله: 
اء:  ُه الفعل، وقيل كام عن الفرَّ أقوال، فاملشهور أنَّ
ُه اإلسناد احلاصل بني الفعل والفاعل، وقيل:  إنَّ
ُه نفس الفاعل كام عن هشام، والقول يف عامل  إنَّ

الفاعل منحرص يف األولني(()59(.
نفس ب.  يف  ا  ))وأمَّ قوله:  للكوفيني  موافقاته  ومن 

ا  )سوى( فخالف، فمذهب سيبويه والبرصيني إهنَّ
منصوبة عىل الظرفية، وذهب الكوفيون إىل كوهنا 
الثاين؛  فيام ذكر من اإلعراب، واألقرب  كـ)غري( 
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لورودها مترصفة كثرًيا يف كالم العرب(()60(.

اء يف رافع الفعل املضارع، قال: ج.  واتفق مع الفرَّ
))ويف رافعه خالف، فقيل بالتجرد عن العوامل 

اء ومجاعة وهو املختار(()61(. وإليه ذهب الفرَّ

المبحث الثاني:

ردوده على النحويين

يف  مؤدًبا  جريًئا  اليزدّي  ميع  السَّ عبد  الشيخ  كان 
رده عىل النحويني، سواء أكانوا برصيني أم كوفيني، 
مدارس  إىل  ينتمي  ممَّن  النحو  أعالم  من  غريهم  أم 
كانت  الرد  يف  العلمية  جرأته  ومع  أخــرى،  نحوية 
لغته مهذبة ولطيفة يف الرد، ويالحظ ذلك من خالل 
ُه يلتمس العذر  ألفاظه التي استعملها يف ردوده، وكأنَّ
لغريه، فكان يف الغالب يستعمل ألفاظ: )وهذا غفلة 
نشأت منهم، فلعل ما ذكره، وفيه نظر، فسهو، وهو 
ألفاظ   استعمل  املواضع  بعض  يف  إال  ضعيف(، 

)غلط، وهو ظاهر الفساد، فشاذ(، فمن ردوده:

ًل: رده على المدر�شة الب�شرية واأعالمها: اأوَّ

قال: . 1 واخلرب،  املبتدأ  يف  العامل  عن  كالمه  يف 
فيه  ُقلُت:  واخلرب؟  املبتدأ  عامل  ما  ُقلَت:  ))فإْن 
 ، البرصيني  جلمهور  الثاين:  القول  أقوال....، 
هو  اخلرب  وعامل  معنوي،  املبتدأ  عامل  أنَّ  وهو 
املبتدأ، وهو املنقول عن سيبويه، وتبعه الفاريس، 
وابن جني، وقد مىض إىل دليله وجوابه اإلشارة 

آنفا(()62(.

ُه يرى  فهو يذهب كام ذكرنا يف بعض املسائل إىل أنَّ

أنَّ العامل فيهام معنوي.

قدرت . 2 إنَّك  ُقلَت:  ))فإْن  قوله:  عليهم  رده  ومن 
بعده- يقدرون  والبرصيون  املعطوف،  قبل  اخلرب 
ال  ُقلُت:  هذا؟  وجه  فام  مقرتنان(  )وضيعته  أي- 
بال  احلذف  وجوب  يبقى  إذ  بعده،  لتقديره  وجه 
وجود أحد رشطيه، وهذا غفلة نشأت منهم(()63(.

ه عىل سيبويه الذي ذهب إىل كون )أمحر( . 3 ومن ردِّ
ممنوًعا من الرصف للوزن والوصفية الطارئة بعد 
سيبويه  عن  املنقول  ُقلَت:  ))فإْن  قال:  التنكري، 
التنكري غري منرصف ال ألجل  بعد  كون )أمحر( 
الوصفية  ألجل  بل  األصلية،  الوصفية  اعتبار 
من  غلط  هذا  قلت  التنكري،  جهة  من  الطارئة 
العارضة  الوصفية  اعتبار  وجهني، األول: لزوم 
ال  ما  كل  كون  لزوم  والثاين:  أحد،  به  يقل  ومل 
العلمية غري منرصف  ينرصف وكان أحد سببيه 

بعد التنكري أيًضا، ومل يقل به أحد(()64(.

ردَّ . 4 واخلرب  املبتدأ  يف  العامل  عن  حديثه  ويف 
بعض  عن  نقل  ما  بفساد  القايض  سيبويه  قول 
منقول  ادس:  السَّ ))والقول  قال:  البغداديني، 
املبتدأ  يف  العامل  أنَّ  وهو  البغداديني  بعض  عن 
واالبتداء  املبتدأ  هم  اخلرب  يف  والعامل  اخلرب  هو 
مًعا وردمها بعضهم بأنَّ الزمهام اجتامع املؤثرين 
اء يف باب التنازع من  عىل أثر واحد كام يقول الفرَّ
الواحد، وقد نقل عن  افعني يف األسم  الرَّ إعامل 
سيبويه فساده، ويف ردِّهم نظر من وجوه، فأوهلا: 
ذكره  ما  فلعل  سيبويه  قول  يف  حجية  ال  بأنَُّه 
بأنَّ كالمه  نقله، وثانًيا:  اجتهاده ال من  كان من 
زيد  )ذهب  جواز  من  إليه  ذهب  ملا  معارض 
ُه يرى العامل يف  ورضب عمرو الظريفان( مع أنَّ
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التابع هو العامل يف املتبوع...(()65(.

يف . 5 أختلفوا  الذين  البرصيني  بعض  رأي  وردَّ 
)ليس( يف تقدم خربها عىل اسمها بام ورد سامًعا 
عن  يتأخر  قد  ولكْن   ...(( قال:  العرب،  من 
ويف  و)ليس(...،  )دام(  يف  وأختلف  أخبارها، 

الثاين بعض البرصيني(( وردَّهم بقول الشاعر:

َوَلْيَس َسَواٌء َعاِلٌ َوَجُهْوُل)66(

السامع . 6 يف  ورد  بام  عليه  معرتًضا  د  املربِّ وردَّ 
قال:  بـ)الت(،  )إْن(  املربد  أحلق  إذ  والقياس 
بام ذكر )إْن( وفيه ضعف ظاهر  د  املربَّ ))وأحلق 

قياًسا وسامًعا(()67(.

فيه . 7 ذكر  واجلزاء  الرشط  عامل  عن  كالمه  ويف 
))والثاين  قال:  د،  واملربِّ اخلليل  قويل  منها  أقواال 
يف  عاملة  الرشط  كلمة  أنَّ  وهو  د  واملربِّ للخليل 
يف  قيل  كام  اجلزاء  يف  عامالن  مًعا  ومها  الرشط، 
املبتدأ واخلرب وإستدالً عليه بضعف كلمة الرشط 
فال يقدر معه عىل عملني(()68( وعّقب عىل رأهيام 

بقوله: ))وفيه نظر(()69(.

معلاًل ذلك بقوله أيًضا: ))ألنَّ كلامت الرشط عىل 
نوعني فنوع منها اسم وال ضعف له يف العمل، ونوع 
أيًضا القتضائه شيئني غري ضعيف  منها حرف وهو 

فيه كاحلروف املشبهة بالفعل(()70(.

))أنَّ . 8 إىل  ذهب  الذي  األخفش  رأي  أيًضا  وردَّ 
واستدل  بالرشط  واجلزاء  باألداة  جمزوم  الرشط 
اليزدي  الشيخ  به اخلليل(()71(، ورده  بام استدل 
الفعل  عمل  الستغراب  نظر؛  ))وفيه  بقوله: 

اجلزم(()72(.

إىل . 9 اجلرمي  ))وذهب  قال:  اجلرمي،  عىل  وردَّ 
للتأنيث  زائدة  والتاء  الالم،  )كلتا( هي  ألف  أنَّ 

ووزنه )افتعل( وفيه نظر واضح(()73(.

املازين . 10 ا  ))وأمَّ قال:  ُه  أنَّ املازين  عىل  ردوده  ومن 
فأنكر كون الالم الداخلة عىل اسمي الفاعل اساًم 
موصوالً وادعى أهنا حرف كالالم يف )الرجل( 
و )الفرس(، ويرده رجوع الضمري إليها مع إرادة 

معناها وليس شأن احلرف ذلك(()74(.

ثانيًا: رده على المدر�شة الكوفية واأعالمها:

)ُكلُّ . 1 مجلة  يف  اخلرب  تقدير  مسألة  عن  حديثه  يف 
َرُجٍل َوَضْيَعُتُه(، ذهب بعض الكوفيني إىل عدم 
ُقلَت:  ))فإْن  قال:  العطف،  بعد  وجود حمذوف 
اجعل املعطوف خربا للمبتدأ بال حذف خرب كام 
جعله الكويف، ويؤيده أصالة عدم احلذف، ُقلُت: 
هذا أيًضا ال وجه له كسابقه؛ ألنَّ الواو ال تتوسط 
بني جزأي املبتدأ واخلرب إاّل مع كثرة الفصل بينهام 

ملحض الربط(()75(.
ورد قول الكوفيني القايض بتأويل )الت( حرف . 2

احلني  بلفظ  ختتص  ))وال  قال:  توهم،  ُه  بأنَّ جر 
الكوفيني وإْن خصت األحيان كـ)الَت  كام عن 
بكوهنام حرف  وتأويلهام  َأَواِن(  َساَعَة(، و)الَت 

جر توهم مل يعهد يف كالمهم(()76(.
هو . 3 ))االسم  الكوفيون:  قال  )ذا(  أصل  ويف 

)ذا(  تثنية  ألن  زائدة  واأللف  وحدها  »الدال« 
بحذفها، ورد بغلبة أحكام األسامء املتمكنة عليه 

كوصفه به، وتثنيته ومجعه وحتقريه(()77(.
معمول . 4 تقديم  فجوزوا  الكوفيون  ا  ))وأمَّ قوله: 

قالوا: ألن حق  الرشط  أداة  املجزوم عىل  اجلزاء 
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ْب(،  َأرْضِ ْب  َترْضِ )إْن  فنحو  التقديم  اجلواب 
ألنَّ  األداة؛  قبل  اجلزاء  مرتبة  كون  بمنع  د  ورَّ
ملزوم  والرشط  الزم  املعنى  حيث  من  اجلزاء 

وامللزوم مقدم(()78(.
قال: . 5 به،  املفعول  ناصب  يف  هشام  قول  وردَّ 

))سوى ما ذهب هشام من أنَّ نصب املفعول به 
بالفاعل ورده واضح مما سبق(()79(.

ثالثًا: موقفه من اأعالم النحويين:

ميع اليزدّي يف كتابه آلراء  تعرض الشيخ عبد السَّ
فتارة  اختالف مشارهبم،  النحويني عىل  جمموعة من 
نجده موافقًا هلم، وتارة رادًا عليهم، ونجده يف كثري 
من املواضع ينقل اخلالف النحوي بينهم، أو يستدل 
ينقل رأي  بقول أحدهم عىل قاعدة نحوية، وأحيانًا 
املقام  هذا  يف  وسأقترص  تقّدمه،  آخر  بنحوي  نحوي 
عىل نقل موافقاته هلم، وردوده عليهم، تاركًا املجال 
للباحثني للغوص يف تفاصيل هذا املوضوع، وفيام ييل 

أبرز النحويني الذين شّكلوا أهم مصادر الكتاب: 

أبو عيل الفاريس:. 1

يف  بعضهم  ))واشــرتط  قوله:  له،  موافقاته  فمن 
بعضهم  ونفاه  موصوفًا  البدل  كون  الثالث  القسم 

كأيب عيل الفاريس وهو احلق(()80(.

ومن املسائل النحوية التي مل يتفق معه فيها مسألة 
الشيخ  عليه  فرد  أفعاالً،  أسامء  النداء  حروف  ه  َعدَّ
ا فساد قول أيب عيل  ميع اليزدّي بقوله: ))وأمَّ عبد السَّ
اًل: فألنَّ حذف حرف النداء مطرد مع  ا أوَّ فظاهر، أمَّ
اسم  يف  به  معهود  غري  وهذا  املنادى،  معمولية  بقاء 

اإلفادة؛  يف  مستقل  الفعل  فألنَّ  ثانًيا:  ا  وأمَّ الفعل، 
لكونه مجلة دون حرف النداء، وأما ثالًثا: فألنَّا مل نجد 
سوى  األســامء  مطلق  يف  وال  بل  األفعال،  أسامء  يف 
بعض الضامئر ما يكون عىل حرف واحد، وإذا ثبت 
بعدم  عداها  فيام  ثبت  اهلمزة  يف  بذلك  القول  فساد 

القول بالفصل(()81(.

الزخمرشي:. 2

ميع اليزدّي يف ستة مواضع  ذكره الشيخ عبد السَّ
الستة  املواضع  هذه  من  موضًعا  أجد  ومل  كتابه،  من 
املواضع،  هذه  مجيع  يف  عليه  ردَّ  إنام  فيه،  وافقه  قد 
ومنها عىل سبيل املثال ما ذكره يف حديثه عن الكالم 
َزْيٌد  َجاَءَك  )إْن  يف  )َأُقْم(  ))وقولك:  قال:  واجلملة، 
َأُقْم( ليس بكالم؛ ألنَُّه ال يصح ذكره مستقاًل، وعىل 
كالًما،  أيضا  جعلوه  بعضهم  أنَّ  عىل  القياس  هذا 
الكالم  تعريف  بعد  قال:  حيث  ل  املفصَّ كصاحب 
ى اجلملة والظاهر منه الرتادف فيكون كل فعل  ويسمَّ
مع فاعله، ومبتدأ مع خربه مجلة وكالًما، ولكنَّ احلق 
اجلملة  لصدق  اجلمل  ويعّمه  منه  أخص  الكالم  أنَّ 

عىل )إْن َقاَم َزْيٌد( دون الكالم(()82(. 

اجلملة  ــون  ك يف  عليه  اعــرتاضــه  أيــًضــا  ومنها 
الرشطية ليست قساًم خامًسا كام ذهب الزخمرشي إىل 
اجلملة  النَّحويون  قسم  قد  ُقلَت:  ))فإْن  قال:  ذلك، 
والظرفية  الرشطية  اجلملة  وزادوا  أقسام،  أربعة  عىل 
أيًضا  والظرفية  الرشطية  مرجع  ُقلُت:  تركتها؟  فلم 

لالسمية والفعلية(()83(.
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الرشطية  أنَّ  يرى  اليزدي  ميع  السَّ عبد  فالشيخ 
ا من الفعلية(()84(،  ا الرشطية قط أهنَّ من الفعلية ))أمَّ
ويرى أنَّ الظرفية من الفعلية أيًضا إْن كانت متعلقة 
بالفعل  متعلقة  قدرت  فإْن  الظرفية  ــا  ))وأمَّ بالفعل 
فمن الفعلية(()85(، واسمية إْن تعلقت باالسم ))وإْن 

قدرت متعلقة باالسم فمن االسمية(()86(.

العطف  ))إنَّ  قال:  الزخمرشي،  عليه  ه  ردِّ ومن 
اجلوامد  يف  ألنَُّه  ملضمر؛  تابًعا  وال  مضمًرا  يكون  ال 
بمنزلة النعت يف املشتقات، وأما إجازة الزخمرشي يف 
للهاء من  بيان  يكون عطف  أْن  الَل﴾  اْعُبُدوا  ِن 

ّ
﴿أ

َمْرتَِن بِِه﴾ فسهو(()87(.
َ
قوله: ﴿َما قُلُْت لَُهْم إِلَّ َما أ

ال  البيان  ))إنَّ  بقوله:  أيًضا  الزخمرشي  قول  وردَّ 
البدل،  التعريف والتنكري بخالف  خيالف متبوعه يف 
عطف  إنَُّه  إِبَْراهِيَْم﴾  ﴿َمَقاُم  يف  الزخمرشي  وقول 
أيضًا:  وقال  فسهو(()88(.   بَيََّناٍت﴾  لـ﴿آيَاٍت  بيان 
))وقول الزخمرشي يف قراءة بعضهم ﴿إنَّا ُكٌّ فِيَْها﴾ 
بدل  بــدالن  ــام  أهنَّ والــصــواب  توكيد،   )) ــلٌّ ))ُكـ إن 

الكل(()89(.

رده عىل ابن معط:. 3

خربها  يتقدم  وهــل  )دام(،  يف  اخلــالف  وحــول 
ابن معط الذي ذهب إىل عدم  عىل اسمها؟ ردَّ رأي 
جواز ذلك)90(، قال: ))واختلف يف )دام( و)ليس( 
عن  ورد  بام  ورده  معط   ابن  ل  األوَّ يف  واملخالف 

العرب سامًعا(()91(: ]البسيط[

َصًة ُمنَغَّ َداَمــْت  َما  لِلَعْيِش  طِْيَب  اَل 
والَهَرِم)92( الُمْوِت  َكاِر  بِادِّ اُتُه  َلذَّ

ابن مالك:. 4

ذكره الشيخ اليزدي يف مواضع عدة، ذاكًرا بعض 
ابن  ذهــب  إذ  ــد،  واح موضع  يف  عليه  وردَّ  آرائــه، 
ِمْن  ِل  تعاىل: ﴿َفَهْب  قوله  )الالم( يف  أنَّ  إىل  مالك 
نَْك﴾تفيد التعدية)93(، يف حني يرى الشيخ اليزدى  دَلُ
م تسمى »الم« املنفعة، وهي لشبه امللك  أنَّ هذه الالَّ
وليس للتعدية كام يف قوله تعاىل: ﴿َجَعَل لَُكْم ِمْن 

ْزَواًجا﴾)94(. 
َ
نُْفِسُكْم أ

َ
أ

نجم األئمة:. 5

أبدى الشيخ اليزدي -حاله كحال أغلب النحويني- 
مل  فهو  فائقة،  عناية  وأواله  يض،  بالرَّ واضحًا  اهتاممًا 
يذكره باسمه الرصيح، بل بلقبه )نجم األئمة( ، وهذا 
من  كثري  يف  معه  اتفق  العلمية،  بمكانته  منه  اعرتاف 
استداللته وتعليالته)95(، بل كان حيتج به يف كثري من 
التأثر  للعيان، وهذا  به واضًحا  تأثره  املواضع، وكان 
وارد بني نحوي وآخر وال مناص منه، ففي حديثه عن 
النَّحوي ليس مؤثًرا يف  العامل  أنَّ  العامل فهو يرى 
احلقيقة، قال: ))إنَّ العلل النحوية معرفات كالعلل 
مؤثرات(()96(،  ال  احلقيقة  يف  وعالمات  الرشعية، 
))العامل  أنَّ  يرى  فهو  يض،  الرَّ إليه  ذهب  ما  وهو 
النحوي ليس مؤثرا يف احلقيقة... بل هو عالمة(()97(، 
ُه ذكره بعبارات متنوعة، منها عبارة ))وقد  واملالحظ أنَّ
إذ وافقه يف عبارته هذه،  إليه نجم األئمة(()98(  أشار 
كعلل  تعترب  مل  فروعًا أخرى  أنَّ هناك  يض  الرَّ إذ ذكر 
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اليزدي إىل هذه  الشيخ  مانعة للرصف، كذلك أشار 
املسألة بقوله: ))فإْن ُقلَت: كان أشياء أخر يف كالمهم 
إليه،  املنسوب  فــرع  فإنه  كاملنسوب  فرعية،  ذات 
الواحد،  فرع  والتثنية  التنكري،  فرع  فإنه  والتصغري 
إىل غري ذلك، فِلَم مل يؤثر يف منع الرصف إذا حتقق يف 
االسم اثنان؟ ُقلُت: هذا بحث وارد ال مدفع منه إالَّ 
امع والنقل عن العرب، وقد أشار إليه  التَّمسك بالسَّ
نجم األئمة فتأمل حّق الّتأمل(()99(، وتكررت عنده  
اإلضافة  فائدة  عن  حديثه  يف  وذلك  نفسها  العبارة 
عبارة  وكذلك  الــكــالم)100(.  يف  واملعنوية  اللفظية 
))ورجحه نجم األئمة(()101( كام يف حديثه عن عمل 
كان وأخواهتا)102(، وعبارة ))وفاقا لنجم األئمة((، 
قوله:  يف  وذلك  أيضًا،  له  موافقاته  إحدى  من  وهي 
))فإْن ُقلَت: مِلَ جعل املعدودين ثالثة إىل عرشة خمالفًا 
ُقلُت:  للمؤنث؟  وذكــر  للمذكر،  فأنث  للقياس، 
لنجم  وفاقًا  عندي  واألقــرب  بوجه،  ذلك  علل  قد 

األئمة، وطائفة من األجلة(()103(.

األئمة(()104(،  كنجم  املحققني  ))بعض  وعبارة 
اإلضافة  يف  ر  املــقــدَّ ــرف  احل عن  حديثه  يف  ــك  وذل

املعنوية)105(.

))واستشكل  نحو  مطلقة،  بعبارة  يذكره  وتارة 
دون  إليه  منه  إشــارة  املحققني(()106(،  بعض  عليه 
املعموالت  عن  حديثه  يف  وذلك  باسمه،  الترصيح 
اسم  االسم  يتبع  قد  ُه  أنَّ ))واعلم  قال:  التوابع،  عن 
آخر؛ لتوضيحه، أو ختصيصه، أو تقديره، أو لترشيكه 
يف احلكم، أو لغري ذلك فيعرب بإعرابه، وجيري عليه 
بالتابع،  اإلصــطــالح  يف  ويسمى  أحكامه،  بعض 

معرب  ثان  ))كــل  ُه:  بأنَّ الفن  علامء  بعض  وعرفه 
ثان«  »كل  فقوله:  واحدة،  جهة  من  سابقه  بإعراب 
يشمل التوابع، وخرب املبتدأ، وكل ما أصله خرب املبتدأ 
احلال،  ويشمل  وأخواهتا«،  »إنَّ  و  »كــان«  كخربي 
))معرب  وقوله:  »أعطيت«(()107(،  مفعويل  وثاين 
وثاين  املبتدأ،  خرب  إاّل  الكل  خيرج  سابقه((  بإعراب 
املنصوب،  من  واحلال  وأعطيت«،  »ظننت  مفعويل 
واملميز عنه، وقوله: ))من جهة واحدة(( خيرج هذه 
األشياء، واستشكل عليه بعض املحققني بقوله وفيه 

نظر(()108(. 

فهو  الفن((  بعض علامء هذا  ))وعرفه  قوله:  ا  أمَّ
))واستشكل  وقوله  احلاجب)109(،  البن  منه  إشارة 
يض إذ نقل قوله  عليه بعض املحققني(( إشارة منه للرَّ
من  ويتَّضح  يذكر)110(،  يشء  عليه  يزد  ومل  بالنَّص 
ذلك موافقته للريض فيام أشكل به عىل ابن احلاجب.

غم من ذلك فقد رد عليه يف موضعني،  الرَّ وعىل 
مها: 

يض  الرَّ تعليق  اليزدّي  الشيخ  نقل  فقد  األّول: 
ارب زيد( عىل »ضارب زيد«،  عىل محل الفراء )الضَّ
زيد«  »الضارب  محل  اء  الفرَّ لعلَّ  ُقلَت:  ))فإْن  قال: 
حيث  األئمة  نجم  إليه  أشار  كام  زيد«  »ضارب  عىل 
يف  الــاّلم  ذي  محل  جاز  إذا  يقول  أن  وللفراء  قــال: 
منها  املجرد  عىل  اإلضافة  وجوب  يف  اربك(  )الضَّ
لعلة يف املجرد دون ذي الاّلم وهو اجتامع النقيضني 
لو مل يضف ملا ذكرت أهنام من باب واحد، فهل جاز 
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ارب زيد( عىل املجرد منها  م يف )الضَّ يل محل ذي الالَّ
لعلة حاصلة  وهو )ضارب زيد( يف صحة اإلضافة 
يف املجرد منها دون ذي الالم وهو حصول التخفيف 

ام من باب واحد(()111(. بناء عىل أهنَّ

ال  ))ُقلُت  قائال:  تعليقه  عىل  اليزدّي  الشيخ  فردَّ 
وجه هلذا احلمل أيضًا؛ ألنَّ الفرق بني املقامني ظاهر 
اربك( مل توجب عدم  من جهة أنَّ زيادة الاّلم يف )الضَّ
ألجل  )ضاربك(  يف  املطلوب  التخفيف  حصول 
وأّما  له،  موجًبا  كان  الضمري  وجود  بل  اإلضافة، 
حصول  عدم  أوجب  الالم  فازدياد  زيد(  ارب  )الضَّ
لكان  ولوالها  اإلضافة  ألجل  املطلوب  التخفيف 
)ضاربك(  يف  التخفيف  فعلة  ألجلها،  التخفيف 
غريها يف)ضارب زيد( جمرد العلية ال يقتيض احلمل 

كام ال خيفى(()112(.

يض  والثاين: ردَّ فيه الشيخ اليزدّي عىل موافقة الرَّ
لرأي املازين القايض بأنَّ الرشط واجلزاء مبنيان، قال: 
))واخلامس: للامزين، وهو أنَّ الرشط واجلزاء مبنيان؛ 
لعدم وقوعهام موقع االسم وبعدم وقوعهام مشرتكني 

بني الزمانني، ومال إليه بعض املحققني(()113(.

نظر((،  ))وفيه  بعبارة:  اليزدّي  الشيخ  عليه  وردَّ 
موقع  بوقوعه  إرتفاعه  ))ألنَّ  بقوله:  ذلك  معّلاًل 
مانني ثابت  االسم ال إعرابه مطلًقا واإلشرتاك بني الزَّ

بالوضع وإْن فقد بالعارض(()114(.

السيوطي:. 6

ينوب  ال  ــه  أنَّ ))واعــلــم  قوله:  عليه  ردوده  من 

من  الثالث  وال  )علمت(،  من  الثاين  الفاعل  عن 
فإْن  معه،  املفعول  وال  له،  املفعول  وال  )أعلمت(، 
وقوعهام  فللزوم  األوالن  أما  ُقلُت:  ذلك؟  مل  ُقلَت: 
جوز  ولكنه  واحــدة  حالة  يف  إليه  ومسندًا  ُمسنَدًا 
ل منها فجائز  ا األوَّ بعضهم نيابتهام مع أمن اللبس، وأمَّ
باإلتفاق، كالثاين من الثاين، ونقل اخلالف فيه كالثاين 
يوطي غفلة حمضة؛ ألنَّ  ل كام صدر عن السَّ من األوَّ
معنى،  متحدان  الثاين  من  والثاين  ل،  األوَّ من  ل  األوَّ
الثاين  ل من  األوَّ ل منهام؛ ألنَّ  األوَّ مبتدأ ال  وكالمها 
فلعدم كوهنام من  زائد، كام ال خيفى، وأما األخريان 

رضوريات الفعل(()115(.

قول  من  ))والعجب  بقوله:  أيضًا  عليه  وردَّ 
يوطي، حيث أوجب تأخري اخلرب مع أحتوائه عىل  السَّ
ضمري راجع إىل مالبس االسم، ومثل له بعض بنحو 
)كان غالم هند حبيبها( مع أنَُّه ال مانع من التقديم إذ 
مًعا ال  لفظا ورتبة  لزم  إْن  الذكر ممنوع  قبل  اإلضامر 
أحدمها، وليس فيام قال مع التقديم إاّل اإلضامر قبل 
الذكر لفًظا فال وجه للمنع، نعم لو كان االسم حمتوًيا 
تأخريه  يصح  مل  اخلرب  مالبس  إىل  راجع  ضمري  عىل 

كخرب املبتدأ(()116(.

الخاتمة:

العلمية، . 1 اليزدي  شخصية  عن  البحث  كشف 
كثري  إعجاب  حازت  علمية  شخصية  ذو  فهو 
من العلامء يف عرصه، وحظى بثناء ممن ترجم له، 
الفضل  أهل  وتبجيل  عليه،  العلم  أهل  واطراء 

إياه.
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ميع . 2 السَّ عبد  الشيخ  قدرة  عن  البحث  كشف 
النحوية  الشواهد  توجيه  يف  العقلية  اليزدّي 

توجيهًا نحويًا ينم عن دراية، وسعة اطالع.

بشخصية . 3 اليزدّي  ميع  السَّ عبد  الشيخ  متتع 
إذ  النَّحوية،  املذاهب  يكن أسري  مل  فهو  مستقلة، 
الدليل  النحوية عىل وفق  كان توجيهه للمسائل 
العلمي، فلم يمل هلذا الرأي أو ذاك تعصًبا، فإذا 
القياس  أو  القاعدة،  النحوي  الشاهد  خالف  ما 

نراه يضعف، أو خيطئ ذلك الشاهد.

فتارة . 4 تعليالته،  تنوع  عن  البحث  كشف  كذلك 
صوتية،  وتارة  رصفية،  وتارة  نحوية،  تكون 
وهذا يكشف عن سعته املعرفية، ومتكنه من هذه 

نعة. الصَّ

من . 5 اليزدّي  ميع  السَّ عبد  الشيخ  شخصية  ُتعدَّ 
الشخصيات املغيبة، وما ذكرته كتب الرتاجم ال 
يتناسب مع ما هلذه الشخصية من مكانة علمية، 
الرتاث  بتحقيق  املهتمني  بعناية  مؤلفاته  ومل حتظ 

العريب املخطوط.
الهوام�ض

الرجال: ( 1) وتراجم   ،16  /8 الشيعة:  أعيان  ينظر: 
292/1-295؛ والذريعة إىل تصانيف الشيعة: 24/ 

438، ونجوم السامء يف تراجم العلامء: 1/ 457.

األعداد: ( 2) من  الفاعل  اسم  اشتقاق  يف  رسالة  ينظر: 
اجلمهورية  شعراء  )قسم  البابطني  ومعجم   ،154

اإلسالمية اإليرانية(.

ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 734/11.( 3)

ينظر: ضوابط األصول / 10، وطبقات اعالم الشيعة: ( 4)
.613 /11

ينظر: طبقات الشيعة: 613/11.( 5)

نجوم السامء يف تراجم العلامء: 1/ 457.( 6)

ينظر: تراجم الرجال: 1 /292.( 7)

ونتائج ( 8)  ،613  /  11 الشيعة:  أعالم  طبقات  ينظر: 
األفكار / 51. 

بمشاركة ( 9) املوسوي  نوري  حممد  الدكتور  بتحقيقه  قام 
الدكتورة نجالء محيد جميد، جامعة بابل.

قام بتحقيق )القسم األول(:  محزة حسن كاظم )رسالة ( 10)
ماجستري(، جامعة بابل.

قسم التحقيق: 42-41.( 11)

نفسه: 84- 85.( 12)

ينظر: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك 4: / 4.( 13)

وشفاء ( 14)  ،254/1 الكافية:  عىل  الريض  رشح  ينظر: 
اهلوامع يف  التسهيل: /801، ومهع  إيضاح  العليل يف 

رشح مجع اجلوامع: 34/3.

عىل ( 15) الترصيح  ورشح   ،132  /1 الكتاب:  ينظر: 
مجع  رشح  يف  اهلوامع  ومهع   ،190/2 التوضيح: 

اجلوامع: 2 / 5.

 قسم التحقيق: 52-51.( 16)

الكافيجي ( 17) الدين  حمي  سعد،  بن  سليامن  بن  حممد  هو 
والنحو  اللغة  وأصول  الكالم  يف  عامل  )879هـ(، 
والترصيف واإلعراب، له من املصنفات: رشح قواعد 
علوم  يف  خمترص  الشهادة،  كلمتي  رشح  اإلعراب، 
التفسري يسمى )التيسري(. ينظر: بغية الوعاة: 118/1.

ينظر: مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع: 5/2.( 18)

قسم التحقيق: 113.( 19)

نفسه: 113.( 20)

ينظر: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك 2: /279-( 21)
ورشح   ،475/2 امللحة:  رشح  يف  واللمحة   ،280
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املفصل البن يعيش: 83/2.

قسم التحقيق: 117.( 22)

عىل ( 23) الريض  ورشح   ،230/ الناظم  ابن  رشح  ينظر: 
الكافية: 2/ 6، ورشح الترصيح عىل التوضيح: 1 / 

.569

ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 6/2.( 24)

قسم التحقيق: 131.( 25)

نفسه: 131.( 26)

نفسه: 202.( 27)

قسم التحقيق: 18.( 28)

نفسه: 19.( 29)

الصمدية: 1 / ( 30) الفوائد  الندية يف رشح  ينظر: احلدائق 
.150

قسم التحقيق: 26.( 31)

قسم التحقيق: 65.( 32)

ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 1 / 208، والفوائد ( 33)
الضيائية: 1/ 177

ينظر: قسم التحقيق: 82.( 34)

واحلدائق ( 35)  ،337/1 الكافية:  عىل  الريض  رشح  ينظر: 
الندية يف رشح الفوائد الندية: 667/1

قسم التحقيق: 93.( 36)

ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 1/ 304( 37)

أصول النحو العريب: 108.( 38)

ارتقاء السيادة يف علم اصول النحو: 69.( 39)

قسم التحقيق: 11.( 40)

نفسه: 36.( 41)

نفسه: 37.( 42)

قسم التحقيق: 37.( 43)

نفسه: 37.( 44)

نفسه: 39.( 45)

نفسه: 39.( 46)

نفسه: 39.( 47)

قسم التحقيق: 41.( 48)

نفسه: 41.( 49)

رشح املفصل البن يعيش: 74/1.( 50)

قسم التحقيق: 68.( 51)

نفسه: 85.( 52)

نيل املرام ودر النظام: 224 )خمطوط(.( 53)

قسم التحقيق: 49.( 54)

نفسه: 52.( 55)

نفسه: 52.( 56)

نيل املرام ودر النظام: 171 )خمطوط(.( 57)

نفسه: 182.( 58)

نفسه: 50.( 59)

قسم التحقيق: 113.( 60)

نيل املرام ودر النظام: 262)خمطوط(.( 61)

قسم التحقيق: 52.( 62)

نفسه: 65.( 63)

نفسه: 27. ( 64)

قسم التحقيق: 54.( 65)

نفسه: 71.( 66)

نفسه: 72.( 67)

نيل املرام ودر النظام: 269)خمطوط(.( 68)

نفسه: 270-269.( 69)

نيل املرام ودر النظام /270 )خمطوط(.( 70)
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نفسه:270.( 71)

نفسه: 270.( 72)

نفسه: 195.( 73)

نفسه: 248.( 74)

قسم التحقيق: 73.( 75)

قسم التحقيق: 73.( 76)

نيل املرام ودر النظام: 240)خمطوط(.( 77)

نفسه: 272.( 78)

نفسه: 50.( 79)

نيل املرام ودر النظام: 205)خمطوط(.( 80)

قسم التحقيق: 86.( 81)

نفسه: 5.( 82)

نفسه: 56.( 83)

قسم التحقيق: 57.( 84)

نفسه: 57.( 85)

نفسه: 57.( 86)

نيل املرام ودر النظام: 201-202)خمطوط(.( 87)

نفسه: 202-201( 88)

نفسه: 228( 89)

ومهع ( 90)  ،164/4 الكافية:  عىل  الريض  رشح  ينظر: 
اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع: 86/2.

قسم التحقيق: 71.( 91)

رشح ( 92) يف  النحوية  املقاصد  ينظر:  جمهول.  قائله  البيت 
شواهد رشوح األلفية / 589، واملعجم املفصل: 7/ 

.363

نيل املرام ودر النظام: 294)خمطوط(.( 93)

نفسه: 294.( 94)

قسم التحقيق: 42( 95)

نفسه: 54.( 96)

رشح الريض عىل الكافية: 51/1.( 97)

قسم التحقيق: 34.( 98)

نفسه / 34.( 99)

نيل املرام ودر النظام: 153 )خمطوط(.( 100)

قسم التحقيق: 74.( 101)

نفسه: 74.( 102)

نفسه: 113.( 103)

نيل املرام ودر النظام / 153)خمطوط(.( 104)

نفسه: 153( 105)

نفسه: 181( 106)

نفسه: 181.( 107)

نفسه: 181 )خمطوط(.( 108)

إشارة منه إىل ابن احلاجب. ينظر: رشح الريض عىل ( 109)
الكافية: 224/2.

ينظر: نيل املرام ودر النظام: 181 )خمطوط(.( 110)

نفسه: 157.( 111)

نيل املرام ودر النظام /157 )خمطوط(.( 112)

نيل املرام ودر النظام: 270 )خمطوط(.( 113)

نفسه: 270.( 114)

قسم التحقيق: 48.( 115)

نفسه: 72.( 116)

الم�شادر والمراجع
الكتب المخطوطة:

نيل املرام ودر النظام: عبد السميع حممد عيل اليزدي . 1
احلائري )ت بعد 1260هـ(، حتقيق )القسم األول(: 
الرتبية  كلية  كاظم،  حسن  محزة  مساعد:  مدرس 
بابل،  العربية، جامعة  اللغة  للعلوم اإلنسانية، قسم 
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1442هـ - 2021م.

الكتب المطبوعة:

- القرآن الكريم.

حييى . 1 تأليف  النحو:  أصول  علم  يف  السيادة  ارتقاء 
بن حممد، أيب زكريا الشاوي املغريب اجلزائري )ت: 
الرمحن  عبد  الرزاق  عبد  د.  حتقيق:  1096هـ(، 
والنرش،   للطباعة  األنبار  دار  ط1،  السعدي، 

الرمادي، العراق، 1411هـ - 1990م.

احللواين، . 2 خري  حممد  الدكتور  العريب:  النحو  أصول 
األطليس،  النارش:  الرشق،  أفريقيا  مطبعة  ط2، 

1981م.

حتقيق: . 3 األمني،  حمسن  السيد  تأليف  الشيعة:  أعيان 
بريوت،  للمطبوعات،  التعارف  دار  األمني،  حسن 

لبنان، 1403هـ - 1983م.

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني . 4
الربكات،  ايب  الدين،  كامل  تأليف  والكوفيني: 
)ت:  األنباري  سعيد  أيب  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد 
577هـ(، املكتبة العرصية، بريوت، لبنان، 1428هـ 

- 2007م. 

مالك: أليب حممد عبد . 5 ابن  ألفية  إىل  املسالك  أوضح 
األنصاري  هشام  بن  يوسف  بن  الدين  مجال  اهلل 
لبنان،  بريوت،  اجليل،  دار  ط5،  )ت:761هـ(، 

1979م.

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة: تأليف جالل . 6
)ت:911هـ(،  السيوطي  الرمحن  عبد  بن  الدين 
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط1، 1384هـ - 

1964م.

مطبعة . 7 احلسني،  أمحد  السيد  تأليف  الرجال:  تراجم 
املرعيش  العظمى  اهلل  آية  املقدسة، مكتبة  قم  صدر، 

النجفي، 1414هـ.

التعريفات: تأليف عيل بن حممد اجلرجاين، ط1، دار . 8
 - 1431هـ  لبنان،  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء 

2010م.

ابن . 9 أللفية  األشموين  رشح  عىل  الصبان  حاشية 
أللفية  األشموين  رشح  عىل  الصبان  حاشية  مالك: 
الصبان  عيل  بن  حممد  العرفان  أليب  مالك:  ابن 
)ت:1206هـ(، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، 1417هـ - 1997م.

للسيد . 10 الصمدية:  الفوائد  رشح  يف  الندية  احلدائق 
السيد  حتقيق:  1120هـ(،  )ت:  املدين  خان  عيل 

حسني اخلامتي، قم، إيران، 1388هـ - ق.

حسن . 11 د.  حتقيق:  وأخباره:  مهدان،  أعشى  ديوان 
عيسى أبو ياسني، ط1، دار العلوم للطباعة والنرش، 

الرياض، السعودية، 1403هـ - 1983م.

آقا . 12 الشيخ  تأليف  الشيعة:  تصانيف  إىل  الذريعة 
بزرك الطهراين )ت: 1389هـ(، ط3، دار األضواء، 

بريوت، 1403هـ - 1983م.

رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك: أليب عبد اهلل . 13
بدر الدين حممد بن مجال الدين حممد بن مالك )ت: 
ط1،  السود،  عيون  باسل  حممد  حتقيق:  686هـ(، 
 - 1420هـ  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

2000م.

بن . 14 حممد  الدين،  مجال  مالك:  البن  التسهيل  رشح 
األندليس )ت: 672هـ(،  اجلياين،  الطائي،  اهلل  عبد 
بدوي  حممد  د.  السيد،  الرمحن  عبد  د.  حتقيق: 
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القاهرة،  والنرش،  للطباعة  هجر  ط1،  املختون، 
مرص، 1410هـ - 1990م.

بن . 15 خالد  للشيخ  التوضيح:  عىل  الترصيح  رشح 
عبد اهلل الزهري )ت: 905هـ(، حتقيق: حممد باسل 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  السود،  عيون 

لبنان، 1421هـ - 2000م.

رشح الريض، املعروف »رشح كافية ابن احلاجب«: . 16
646هـ(،  )ت:  االسرتابادي  الدين  ريض  تأليف 
مؤسسة  ط1،  عمر،  حسن  يوسف  وتعليق:  حتقيق 
الصادق للطباعة والنرش، طهران، إيران، 1415ق 

– 1373ش. 

شفاء العليل يف إيضاح التسهيل: أليب عبد اهلل حممد . 17
وحتقيق:  دراسة  770هـ(،  )ت:  السلييل  عيسى  بن 
املكتبة  ط1،  الربكايت،  احلسيني  عيل  اهلل  عبد  د. 

الفيصلية، مكة املكرمة، 1406هـ - 1986م. 

عيل . 18 ابن  يعيش  الدين  موفق  تأليف  املفصل:  رشح 
ووضع  له  قدم  643هـ(،  )ت:  النحوي  يعيش  بن 
ط1،  يعقوب،   بديع  إيميل  د.  وفهارسه:  هوامشه 
 - 1422هـ  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

2001م. 

إبراهيم . 19 حممد  السيد  تأليف  األصول:  ضوابط 
1262هـ(،  )ت:  احلائري  القزويني  باقر  حممد  بن 
حتقيق: السيد مهدي الرجائي، ط1، العتبة احلسينية 
شعبة  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم  املقدسة، 
املقدسة،  كربالء  والديني،  الثقايف  الرتاث  إحياء 

العراق، 1439هـ - 2018م.

بزرك . 20 آغا  الشيخ  تأليف  الشيعة:  أعالم  طبقات 
الرتاث  إحياء  دار  ط1،  1389هـ(،  )ت:  الطهراين 

العريب للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، 1430هـ - 
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الملخ�ض

 الرسول أحاديث  يف  وبيانه  الكريِم،  القرآِن  يف  بيتِِه  وأهِل  ي  األُمِّ النبيِّ  )ذكُر  بـ  املوسوم  بحثي  يدور 

وأحاديث أهل البيت ( حول مسألتني مهمتني يف حياة كل مسلم: 

ي( التي ورد نعته هبا  يًَّا بمعنى ال يقرأ وال يكتب؟ أم أنَّ للفظ )ُأمِّ األوىل: هل أنَّ نبينا الذي بعثه اهلل لنا كان أمِّ

يف سورة األعراف معنًى آخر؟ وما الدليل القاطع عىل ذلك؟

الثانية: هل أنبأ اهلل عن األئمة من آل حممد ونعتهم يف كتابه القرآن الكريم والكتب السابقة، كام أنبأ عن نبيه 

حممد ونعته؟ وما الدليل القاطع عىل ذلك؟

والربط  القرآنية  اآليات  من  ملجموعة  التفسري  خالل  من  معًا  السؤالني  هذين  عن  اإلجابة  ل  يتكفَّ البحث 

املوضوعي بينها؛ وذلك باإلستناد إىل األدلة واملصادر واملراجع املعتربة.

ة املسلمة، بنو إسامعيل، أهل البيت.  الكلامت املفتاحية: األُّمي، ُأمُّ الُقرى، األُّميني، أهل الكتاب، األمَّ
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The Unlettered Prophet and his Family in the Holy Qura’an and its 

Clarification in the Messenger and Ahlulbait’s Hadiths

Dr.Abdullah Khalil Zbari Al-Abadi

Islamic University of Najaf - College of Islamic Education 

Abstract

This research deals with two important issues in the life of every Muslim. First, was 
our Prophet, whom God sent to us, was illiterate in the sense that he could neither read 
nor write? Or does the term (Ummi), which he was referred to in Surat "Al-A’raf," have 
another meaning? What is the conclusive evidence for that?

Secondly, did Allah foretell the imams of Muhammad’ family and describe them in 
the holy books, the Holy Qur’an and the previous books, as he had foretell the Prophet 
Muhammad and his attributes? What is the conclusive evidence for that?

The research ensures the answers to these two questions by explaining a number 
of Qur'anic verses and highlighting the objective relation between them depending on 
evidence, sources and authentic references.

Keywords: unlettered, Umm al-Qura, the holders of the book, the Muslim nation, the 

children of Ismail, the people of the house.
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مة المقدَّ

لفظ  معنى  حــول  حمتدٌم  ــدٌل  ج ــزال  ي وال  كــان 
يف  به   حممد نبيَّه    اهلل  نعَت  الــذي  ـــي(  )األُمِّ
الرَُّسوَل  يَتَّبُِعوَن  ِيَن  ﴿الَّ قال:  حيث  الكريم،  كتابه 
 ِ ...)157(... فَآِمُنواْ بِالّلِ َورَُسوِلِ الَِّبّ َّ ّمِ

ُ
الَِّبَّ ال

لََعلَُّكْم  َواتَّبُِعوهُ  َوَكَِماتِهِ  بِالّلِ  يُْؤِمُن  ِي  الَّ  ِّ ّمِ
ُ
ال

هذا  َجَعَل  ممَّا  األعــراف،  سورة   )158(َتْهَتُدوَن
كّل  حياة  يف  مهمتني  مسألتني  حول  يدور  البحَث 

مسلم ومسلمة، ومها: 

يًَّا  ُأمِّ كان  لنا  اهللُ  بعَثُه  الذي  نبيَّنا  أنَّ  هل  األوىل: 
ي( الذي  بمعنى ال يقرأ وال يكتب؟ أم أنَّ للفظ )ُأمِّ
ورد نعته به يف سورة األعراف معنًى آخر؟ وما الدليل 

القاطع عىل ذلك؟.

دعاء  يف  املسلمة(  ة  بـ)األمَّ املقصود  َمْن  الثانية: 
سورة  يف  الذبيح  إسامعيل  وولــده  اخلليل  إبراهيم 
ُذّرِيَّتَِنا  َوِمْن  لََك  ُمْسلَِمنْيِ  َواْجَعلَْنا  ﴿َربََّنا  البقرة: 
ًة ُمْسلَِمًة لََك.. )128( َربََّنا َوابَْعْث فِيِهْم رَُسوًل  مَّ

ُ
أ

من  األئمة  عن  اهلل  أنبأ  هل  أي:   ،)129( ِمنُْهْم.. 
آل حممد  ونعتهم يف كتابه القرآن الكريم والكتب 
السابقة، كام أنبأ عن نبيه حممد ونعته؟ وما الدليل 

القاطع عىل ذلك؟.

السؤالني  هذين  عن  اإلجابة  ل  يتكفَّ البحث  هذا 
من  ملجموعة  املوضوعي  التفسري  خــالل  من  معًا 
إىل  باإلستناد  وذلك  بينها؛  والربط  القرآنية  اآليات 

تفسري القرآن بالقرآن، واللغة، واألحاديث املعتربة.

التمهيد:

كان   النبيَّ حممد أنَّ   - أطفال  ُعلِّْمنا - ونحن 
الوحي  ملك  عليه  نزل  ثمَّ  يكتب،  وال  يقرأ  ال  أميًَّا 
ملك  فقال  هلل،  يتعبَُّد  حــراء  غــار  يف  وهــو  جربئيل 
حممد:  النبيُّ  عليه  فردَّ  اِقــرْأ.  له:  )جربئيل(  الوحي 
عن  فضاًل  القراءة،  أحسن  ال  إيّن  أي  بقارئ.  أنا  ما 

الكتابة. 

ِمْن  َتتْلُو  ُكنَْت  ﴿َوَما  تعاىل:  قوله  ذلك  ويؤيد 
َلْرتَاَب  إًِذا  بَِيِمينَِك  ُه  َتُطُّ َوَل  كَِتاٍب  ِمْن  َقبْلِهِ 
زال  وما  العنكبوت.  سورة  من   )48(الُْمبِْطلُوَن
ما  إليه  فيوحي   حممد الرسول  عىل  هيبط  الوحي 
الرسول  ذ  إختَّ وقد  اآليــات،  أو  السور  من  اهلل  شاء 
كتَّابًا للوحي، فلامَّ مُجَِع صار كتابًا وقرآنًا ُيتىل من قبل 
حمبة  ة  أمَّ الرسول  َس  وأسَّ جيل،  بعد  جياًل  املسلمني 
باحلضارة  ى  ُتسمَّ عظيمة،  حضارة  شيََّدت  للعلم، 
الذين صنَّفوا كتبًا يف  العلامء  أنجبت من  اإلسالمية، 
ُهم كثرة، فكان  شتَّى العلوم واملعارف ما ال يمكن عدَّ
بكتاب  جاء  أنَّه   حممد الكريم  نبيِّنا  معجزات  من 
يعجز اجلنُّ واإلنُس وإن إجتمعوا عىل اإلتيان بمثله 
أنَّه  مع  واحــدة،  بسورة  أو  مثله،  من  سور  بعرش  أو 
يومًا  َيُدْر يف خلدنا  ومل  يكتب،  يقرأ وال  أميًَّا ال  كان 
القرى(،  )أمِّ  من  ألنَّه  عليه؛  أطلق  األمي  لفظ  أنَّ 
للفظة  أنَّ  ببالنا  خيطر  مل  أي  وبعثة،  ونشأة،  والدة، 
النبي  به  )ُاّمي( معنى آخر هو املقصود عندما ينعت 
أن  تستدعي  رضورة  من  هناك  هل  لكن   .حممد
يكون النبي حممد أمّيًا ال حيسن القراءة والكتابة؟! 
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هل تبطل معجزته الكربى )القرآن الكريم( إذا كان 
اخلليل  إبراهيم  ه  جدِّ ودين  والكتابة،  بالقراءة  عاملًا 
قبل البعثة؟! هل يسبب ذلك شك العقالء املنصفني 
برسالته؟! ويف قبال ذلك: أليس معيبًا أن يقول النبي 
إنَّ  والنصارى:  اليهود  من  الكتاب  ألهل   حممد
وصفي يف كتبكم، فقد نزلت البشارات يب عىل رسل 
اهلل يف كتبهم مثل التوراة واإلنجيل، ثمَّ عندما يقال له 
نا عىل وصفك فيهام،  التوراة، وهذا اإلنجيل دلَّ هذه 
أن  معيبًا  أليَس  والكتابة.  القراءة  أعرف  ال  فيقول: 
يأيت النبي حممد ويقول أريد أن أعلمكم الكتاب، 
ولكن أنا ال أحسن القراءة والكتابة، ثمَّ َمن علََّم عيلَّ 
ابن أيب طالب القراءة والكتابة وهو قد تربَّى يف حجر 

النبي حممد؟

واألمر اآلخر هو أنَّ مصطلح )أهل البيت( حيمل 
األّمي(  )النبي  مصطلح  عن  يقل  ال  ما  الداللة  من 
  البيت  ألهل  كان  وإذا  العميق،  باملعنى  وأكتنازه 
شأٌن عظيم يف الرسالة املحمدية، وهم ورثة األنبياء 
اإلهلية  الكتب  وال  الكريم  القرآن  يرش  مل  فكيف 
الكريم؟  القرآن  يف  ذكر  هلم  فهل  ذلك؟  إىل  السابقة 
وأين ذلك؟ وهل هلم ذكر يف الكتب السابقة؟ وأين 

ذلك؟

ل:  المبحث الأَوّ

ي واأهِل بيِتِه في القراآِن  ذكُر النبِيّ الأُِمّ
الكريِم

ًل: الن�شو�ُض القراآنيُة التي ورَدْت فيها لفُظ  اأَوّ
يين: ي والأِمّ الأِمّ

ال بدَّ من ذكر النصوص القرآنية التي وردت فيها 
القارئ  يكون  لكي  يني(؛  )األمِّ ولفظ  ي(  )األمِّ لفظ 
اللفظتِن،  هلاتنِي  القرآن  استعامل  مدى  من  بيِّنة  عىل 

وإليك ذكر النصوص القرآنية مورد البحث:

ِي  الَّ  َّ ّمِ
ُ
ال الَِّبَّ  الرَُّسوَل  يَتَّبُِعوَن  ِيَن  -﴿الَّ

َواإِلْنِيِل..  اتلَّْوَراةِ  ِف  ِعنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيُِدونَُه 
إَِلُْكْم  الّلِ  رَُسوُل  إِّنِ  الَّاُس  َها  يُّ

َ
أ يَا  قُْل   )157(

ِي يُْؤِمُن  ِّ الَّ ّمِ
ُ
َجِيًعا..فَآِمُنواْ بِالّلِ َورَُسوِلِ الَِّبِّ ال

بِالّلِ َوَكَِماتِهِ َواتَّبُِعوهُ ))158 سورة األعراف.
ْسلَْمُتْم 

َ
أ
َ
ّمِّينَِي أ

ُ
الِْكَتاَب َوال ْوتُواْ 

ُ
ِيَن أ -﴿َوقُل ّلِلَّ

َعلَيَْك  فَإِنََّما  َّْواْ  تََول ِإَّون  اْهَتَدواْ  َفَقِد  ْسلَُمواْ 
َ
أ فَإِْن 

اْلََلُغ َواللُّ بَِصرٌي بِالْعَِبادِ ))20 سورة آل عمران. 
َمنُْه بِقِنَطاٍر يَُؤّدِهِ 

ْ
ْهِل الِْكَتاِب َمْن إِن تَأ

َ
-﴿َوِمْن أ

َمنُْه بِِديَناٍر لَّ يَُؤّدِهِ إَِلَْك إِلَّ 
ْ
ْن إِن تَأ إَِلَْك َوِمنُْهم مَّ

لَيَْس َعلَيَْنا  ُهْم قَالُواْ  نَّ
َ
بِأ َذلَِك  قَآئًِما  َما ُدْمَت َعلَيْهِ 

َوُهْم  الَْكِذَب  الّلِ  َعَ  َوَيُقولُوَن  َسبِيٌل  ّمِّينَِي 
ُ
ال ِف 

َيْعلَُموَن ))75 سورة آل عمران.
ِي َبَعَث ِف الّمِّينَِي رَُسوًل ّمِنُْهْم َيتْلُو  -﴿ُهَو الَّ
َواْلِْكَمَة  الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  َوُيَزّكِيِهْم  آيَاتِهِ  َعلَيِْهْم 
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بنٍِي ))2 سورة  مُّ َضَلٍل  لَِف  َقبُْل  ِمن  َكنُوا  ِإَون 
اجلمعة. 

ُيَرى  وأن  معانيها،  َفْهم  يف  التدقيق  من  بدَّ  وال 
هلا  املختلفنِي  التفسرييِن  ُيقيََّم  وأن  ورودهــا،  سياق 
هلا  يوجد  إذ  تعاىل،  اهلل  شاء  إن  البحث  هذا  هناية  يف 

تفسريان:

القراءة  يعرف  ال  الــذي  هو  ــي(،  ـ )األُمِّ ل:  األوَّ
والكتابة.

إىل  النسبة  إْذ  املكي،  العريب  هو  ي(،  )األُمِّ الثاين: 
ي. مدينة )ُأمِّ الُقَرى(، وهو أحد أسامء مكة: ُأمِّ

القرآن  يف  تني  مرَّ ــي(  ـ )األمِّ لفظة  وردت  إذن 
الكريم، ويف سورة األعراف حرصًا، كام وردت لفظة 
تني يف سورة آل عمران،  ات، مرَّ )األميِّني( ثالث مرَّ

ة يف سورة اجلمعة. ومرَّ

يني(  ي( أو )األُمِّ ويمكننا أن نالحَظ أنَّ لفظ )األُمِّ
املقابل  الكتاب، وكأنَّه قسيمه  جاء مقرتنًا بذكر أهل 

له، وسيظهر أثناء البحث سبب ذلك وحكمته. 

ثانيًا: معنى لفظة )الأُّمي ( في اللغة العربية:

لـ)أّم  نسبة  هي  العربية  اللغة  يف  ــي(  )األُمِّ لفظة 
كانت  إذ  مكة،  قرية  أو  مكة،  مدينة  وهي  القرى(، 
ة، منها: ُأّم القرى)1(، كام قال  ى )مكة( بأسامء عدَّ تسمَّ
ُنِذَر  وَْحيَْنا إَِلَْك قُْرآنًا َعَربِيًّا تّلِ

َ
اهلل تعاىل: ﴿َوَكَذلَِك أ

َريَْب  َل  اْلَْمِع  يَوَْم  َوتُنِذَر  َحْولََها  َوَمْن  الُْقَرى  مَّ 
ُ
أ

عِريِ ))7 سورة  َوفَرِيٌق ِف السَّ اْلَنَّةِ  فَرِيٌق ِف  فِيهِ 

مكة،  هنا  القرى(  )أمِّ  لفظة  من  فاملراد  الشورى، 
الزمن  يف  املدينة  عىل  القريَة  اسم  يْطِلقوَن  كانوا  إذ 
اهلل  قال  القرآين،  االستعامل  جاء  وبذلك  القديم)2(، 

تعاىل:

ْهلََها 
َ
أ َخْذنَا 

َ
أ إِلَّ  ِبٍّ 

نَّ ّمِن  قَْرَيٍة  ِف  رَْسلَْنا 
َ
أ ﴿َوَما 

سورة   )94( َُّعوَن  يَضَّ لََعلَُّهْم  اء  َّ َوالضَّ َساء 
ْ
بِاْلَأ

َم  وَن )امُلُدن(: )ُقَرى(، كام تقدَّ األعراف، وعليه ُيَسمُّ
ون  يف اآلية السابعة من سورة الشورى، فكانوا يسمُّ
مكة: )أمَّ القرى(، أي أمَّ املدن؛ ملا هلا من شأٍن مركزي 
والدينية؛  االقتصادية  اجلهتني:  من  العرب  حياة  يف 
فة(، وغالبًا ما كان  حيث فيها بيت اهلل )الكعبة املرشَّ
كبري  شأٌن  هلم  وكان   ،حممد النبيِّ  آباء  فيها  يقُطُن 
ره عنهم، فهم رؤساء  نتصوَّ ممَّا  أكثر  العرب  يف حياة 
رسم  يف  شأن  من  هلم  ملا  دينيًا)3(؛  أقلَّ  وال  العرب، 
العرب، وحفظ أصالتهم، وحفظ دين  خطط حلفظ 
حممد  جعفر  أيب  اإلمام  فعن   ،وإسامعيل إبراهيم 
البيت،  والة  إسامعيل  بنو  يزل  »ل  قــال:   الباقر
هم، وأمَر دينِهم، يتوارثونه كابرًا  يقيمون للناس حجَّ

عن كابر..«)4(.

بأنَّه  عليها  ُأْشــِكــَل   - ــي  ُأمِّ  - النسبة  هذه  لكنَّ 
إليه  للمضاف  النسبة  أي  قروي،  يقال:  أن  يفرتض 
ل،  ال للمضاف، فالنسبة تكون للجزء الثاين ال لألوَّ
لـ)أمِّ  النسبة  فمثاًل  لغتهم،  يف  العرب  عادة  هي  كام 
احلىص(: )حصوي(، كام أنَّ النسبة لـ)أيب اخلصيب(: 
للجزء  ينسب  ُأم  أو  ألب  مضافًا  كان  فام  خصيبي. 
أي  ل،  األوَّ للجزء  ال  إليه  للمضاف  أي  الــثــاين، 
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للمضاف، كام هو معروف يف قواعد النحو العريب)5(.

)أمِّ  إىل:  نسبة  قــروي،  قلنا:  لو  نا  أنَّ ــواب:  واجل
وهي  أخرى،  بنسبة  النسبة  هذه  اللتبست  القرى(، 

النسبة لكلمة )قرية(؛ إْذ النسبة إليها: قروي.

لـ)ُأمِّ  نسبة  يني(  أو)األُمِّ ــي(  )األُمِّ فلفظة  وعليه 
الكريم  القرآن  به  َر  ذكَّ ديني  مصطلح  فهو  الُقرى(، 
من  أيضًا  ديني  مصطلٌح  هو  الذي  الكتاب(،  )أهَل 
)األُّمي(  أي  األوىل،  فتعني  الكريم؛  القرآن  تأسيس 
ِ إبراهيَم وإسامعيَل، وأنَّ  من كان عىل دين النبينيِّ
مرتبط  أنَّه  أي  املرشفة،  الكعبة  إىل  ي  األُمِّ أي  ُه،  َحجَّ
املتمثلة  العليا  ومرجعيتها  القرى(،  )أّم  بمدينة  دينيًا 
النبي  ذرية  من  الصفوة  أي   ،حممد الرسول  بآباء 
 :الباقر اإلمــام  ثنا  حدَّ كام   ،الذبيح إسامعيل 
للناس  يقيمون  البيت،  والة  إسامعيل  بنو  يزل  »ل 
كابر..«،  عن  كابرًا  يتوارثونه  دينِهم،  وأمَر  هم  حجَّ
أو )األصالب الشاخمة( عىل حدِّ تعبري بعض زيارات 
اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب، »أشهُد أنََّك 
ُكنَت نورًا يف األصاِب الشاخمة، ل ُتنَِجْسَك اجلاهليُة 
ِت ثياهبا«، كام وتعني  امَّ بأنجاِسها، ول ُتْلبِْسَك من ُمْدهَلِ
النبي  دين  عىل  كان  من  )كتايب(  لفظة  أي  الثانية، 
موسى أو دين النبي عيسى، وهذا هو املفهوم 
ِيَن  من االستعامل القرآين كام يف قوله تعاىل: َوقُل ّلِلَّ
َفَقِد  ْسلَُمواْ 

َ
أ فَإِْن  ْسلَْمُتْم 

َ
أ
َ
أ ّمِّينَِي 

ُ
َوال الِْكَتاَب  ْوتُواْ 

ُ
أ

بَِصرٌي  َواللُّ  اْلََلُغ  َعلَيَْك  فَإِنََّما  َّْواْ  تََول اْهَتَدواْ ِإَّون 
تعاىل  اهللَ  أنَّ  أْي  عمران،  آل  سورة   )20( بِالْعَِبادِ 

تنِي لدينه:  يدعو نبيَُّه لدعوِة أمَّ

من  واألنبياء   إسحاق للنبي  تابعة  إحدامها: 
هم  فسامَّ  ، وعيسى  موسى  النبينِي  مثل  ذريته، 
من  مة  املتقدَّ اآلية  يف  كام  اْلكَِتاَب(،  ــوْا  ُأْوُت بـ)الذين 

سورة آل عمران.

من  والصفوة   إسامعيل للنبي  تابعة  وثانيهام: 
هم  بحجِّ األوىل  ة  األُمَّ عن  يتميَّزون  والذين  تِه،  ذريِّ
العتيق  البيت  وهو  للناس،  اهلل  وضعه  بيٍت  ل  أوَّ إىل 
)الكعبة املرشفة(، والكائن يف أمِّ القرى)مكة(، حيث 

يِّنَي(. هم )َاألُمِّ سامَّ

  ي )محمد( واأهل بيته  الأُِمّ النبي  ثالثًا: 
:ة النبي اإبراهيم من ذرِيّ

زوجته(  أو   إبراهيم النبي  هاجر)َأَمُة  أنجبت 
سمع  اهللَ  ألنَّ  إسامعيل؛  ه  فسامَّ إبراهيم  للنبي  ولدًا 
إىل  هاجر  ِه  أمِّ مع  بأخذه  أمَرُه  اهللَ  ولكنَّ  فيه،  دعاَءُه 
ببكة،  اهلل  بيت  قواعد  عند  ووضعه  ــاران)6(،  ف برية 
كثرية  ــور  أم ــرت  وج  ،اهلل بأمر  وطنه  إىل  ــاد  وع
أن  ُتها  قمَّ كان   ،إبراهيم للنبي  صعبة  وإبتالءات 
تعاىل،  هلل  قربة  إسامعيل  ولده  يذبح  أنَّه  رؤيا  رأى 
مكة،  يف  عاش  حيث  إسامعيل،  كرب  بعدما  وذلــك 
وحيده   إسامعيل ولــَده   إبراهيم النبي  وأنبأ 
األمر  لذلك  إسامعيل  فأسلم  الرؤيا،  بتلك  يومذاك 
اإلهلي الصعب، وأجاب والده بمنتهى األدب، إذ مل 
يقل لوالده إبراهيم: اِْذَبْحنِي كام أمرك اهلل تعاىل؛ ألنَّ 
لفظة )اِذَبْح( تؤمل أبيه، ولكن قال: )اِْفَعْل ما ُتؤَمُر(، 
امتثاالً  َسلََّم إسامعيل  أبه، وبذلك  يا  إنََّك مأموٌر  أي 
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اهلل  أنبأ  كام  حلياًم  وكان  حمتسبًا،  صابرًا  اإلهلي  لألمر 
َ اهلل  نبيَّه إبراهيم به من قبل، ﴿َرّبِ  عنه حيث برشَّ
نَاهُ بُِغَلٍم َحلِيٍم  ْ اِلنَِي )100( فَبَشَّ َهْب ِل ِمَن الصَّ
َرى 

َ
أ إِّنِ  ُبَنَّ  يَا  قَاَل  ْعَ  السَّ َمَعُه  بَلََغ  ا  فَلَمَّ  )101(

بَِت 
َ
أ يَا  قَاَل  تََرى  َماَذا  فَانُظْر  ذَْبَُك 

َ
أ ّنِ 

َ
أ الَْمَناِم  ِف 

ابِرِيَن  ُ ِمَن الصَّ اْفَعْل َما تُْؤَمُر َسَتِجُدِن إِن َشاء اللَّ
))102 سورة الصافات.

إرادته  اهلل  أظهر  ذبحه  عىل  إبراهيم  أوشك  وملَّا 
كبٍش  وذبح  إسامعيل،  إبقاء  وهي  ذلك،  يف  اجلدية 

فداًء له، كام قال اهلل تعاىل فيام اقتصَّ لنا من قصته: 

يَا  ْن 
َ
أ َونَاَدْيَناهُ  لِلَْجبنِِي )103(  َوتَلَُّه  ْسلََما 

َ
أ ا  ﴿فَلَمَّ

ْؤَيا إِنَّا َكَذلَِك َنْزِي  قَْت الرُّ إِبَْراهِيُم )104( قَْد َصدَّ
الُْمْحِسننَِي )105( إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلَلَء الُْمبنُِي )106( 
الصافات.  سورة   )107( َعِظيٍم  بِِذبٍْح  َوفََدْيَناهُ 
ى بالذبائح يف  ومنذ ذلك اليوم وإىل ما شاء اهلل يضحَّ

أرض منى إحياًء هلذه الشعرية.

ِة نزول  وولد للنبي إبراهيم ولٌد آخر بعد قصَّ
ه إسحاق؛ ألنَّه سيسحق  العذاب عىل قوم لوط، وسامَّ
ه  برشَّ كام  والطغيان،  والكفر  الرشك  وبذريته  به  اهللُ 
ويكنَّى  يعقوب  اسمه  إسحاق،  والده  يعقب  بولد 
وسيكون  األنبياء،  مواريث  إليه  تنتهي  بإرسائيل، 
من نسله أنبياء كثر، فاستبرش إبراهيم به وبذريته، 
وهذا ما يفهم من جمموعة من اآليات وردت يف سور 
نَاهُ  ْ ة من القرآن الكريم، كام يف قوله تعاىل: ﴿َوبَشَّ عدَّ
َعلَيْهِ  َوَباَرْكَنا   )112( اِلنَِي  الصَّ ّمَِن  نَبِيًّا  بِإِْسَحَق 
َْفِسهِ  ّلِ َوَظالٌِم  ُمِْسٌن  ُذّرِيَّتِِهَما  َوِمن  إِْسَحَق  َوَعَ 

ُمبنٌِي ))113 سورة الصافات. إذن ذكر اهلل تبارك 
وتعاىل بشارتني إلبراهيم يف سورة الصافات:

نَاهُ  ْ األوىل:  البشارة بوالدة الغالم احلليم، ﴿فَبَشَّ
وأمر  ًا،  نصَّ اسمه  يذكر  ومل   )101( َحلِيٍم  بُِغَلٍم 
وفداه  عنه،  الذبح  رفع  ثمَّ  بذبحه،  إبراهيم  والــده 
  َعِظيٍم )107(  بِِذبٍْح  ﴿َوفََدْيَناهُ  بكبش من اجلنة 

سورة الصافات.

ح باسمه،  الثانية: البشارة بوالدة إسحاق، وقد رصَّ
)112( اِلنَِي نَاهُ بِإِْسَحَق نَبِيًّا ّمَِن الصَّ ْ ﴿َوبَشَّ

ا  أمَّ عليهام.  وتعاىل  تبارك  اهلل  بركة  جرت  وقد 
إِْسَحَق(،  َوَعىَل  َعَلْيِه  )َوَباَرْكنَا   ، بنيِّ فاألمر  إسحاق 
فََضِحَكْت  قَآئَِمٌة  تُُه 

َ
﴿َواْمَرأ تعاىل:  قوله  يف  وكام 

نَاَها بِإِْسَحَق َوِمن َوَراء إِْسَحَق َيْعُقوَب )71(  ْ فَبَشَّ
َشيًْخا  َبْعِل  َوَهـَذا  َعُجوٌز  نَاْ 

َ
َوأ دِلُ 

َ
أ
َ
أ َويْلََت  يَا  قَالَْت 

ِمْن  َتْعَجبنَِي 
َ
أ قَالُواْ   )72( َعِجيٌب  ٌء  لََشْ َهـَذا  إِنَّ 

ْهَل اْلَيِْت إِنَُّه 
َ
ْمرِ الّلِ رَْحَُت الّلِ َوَبَرَكتُُه َعلَيُْكْم أ

َ
أ

ِيٌد ))73 سورة هود. َحِيٌد مَّ
ا إسامعيل فسيتضح ذلك بعد ذكر اآليات من  أمَّ

سورة البقرة وحتليلها.

وبوالدهتام )إسامعيل وإسحاق( كام قصَّ اهلل علينا 
يف سورة الصافات صار للشجرة اإلبراهيمية املباركة 

فرعان مباركان، مها:

األصغر،  الفرع  وهو  اإلسحاقي،  الفرع  األول: 
إسحاق،  النبي  وهو  إبراهيم،  للنبي  األصغر  للولد 
بالنبي عيسى  ذريته  األنبياء من  وقد ختمت سلسلة 
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األم،  طرف  من  إسحاق  ذريــة  من  فهو  مريم،  ابن 
الصديقة  البتول  العذراء  به  حتمل  أن  اهلل  شاء  حيث 
العظيم من غري مقاربة رجل، بل  مريم بنت عمران 
بنفخة من ملك الوحي جربائيل، وكان يبرشِّ بمجيء 
ِعيَسى  َقاَل  ﴿َوإِْذ  املكي:  يعني  ي،  األُمِّ العريب  النبي 
ًقا  اِئيَل إيِنِّ َرُسوُل اهللَِّ إَِلْيُكْم ُمَصدِّ اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي إرِْسَ
ا بَِرُسوٍل َيْأيِت ِمْن َبْعِدي  ً ملَِا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبرشِّ
ُد َفَلامَّ َجاَءُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمبنٌِي  اْسُمُه َأمْحَ

) )6 سورة الصف. وكام قال اهلل تبارك وتعاىل: 

َيُِدونَُه  ِي  الَّ  َّ ّمِ
ُ
ال الَِّبَّ  الرَُّسوَل  يَتَّبُِعوَن  ِيَن  ﴿الَّ

َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِف اتلَّْوَراةِ َواإِلْنِيِل﴾؛ وألنَّ العرب 
الفرات  بني  ما  قبائلهم  وأهــمُّ  جلُّهم  يسكن  كان 
واليمن، كان البدَّ من تعيني املنطقة اجلغرافية واملدينة 
التي سيبعث فيها ذلك النبي، الذي هو خاتم النبيني 

وخامس الرسل من أويل العزم.

األكرب  الفرع  وهو  اإلسامعييل،  الفرع  والثاين: 
إسامعيل،  النبي  وهو  إبراهيم  للنبي  األكرب  للولد 
فة،  املرشَّ الكعبة  بقرب  مة  املكرَّ مكة  يف  سكن  الذي 
بسكنى  واملمتحن  )إبراهيم(،  أبيه  بفراق  واملمتحن 
واٍد غرِي ذي زرٍع هو والصفوة من ذريته: ﴿َربََّنا إِّنِ 
ْسَكنُْت ِمْن ُذّرِيَِّت بَِواٍد َغرْيِ ذِي َزْرٍع ِعنَْد بَيْتَِك 

َ
أ

فْئَِدةً ِمَن الَّاِس 
َ
َلةَ فَاْجَعْل أ ِم َربََّنا ِلُقِيُموا الصَّ الُْمَحرَّ

َتْهوِي إَِلِْهْم َواْرزُْقُهْم ِمَن اثلََّمَراِت لََعلَُّهْم يَْشُكُروَن 
))37 سورة إبراهيم، واملمتحن بالذبح، فوعد اهلل 
ِة  وقصَّ الكعبة،  بناءمها  بعد  وإسامعيل)**(  إبراهيم 
خامتهم  وهو  رسول،  نبي  أعظم  هلام  هيب  أن  الذبح 

وسيدهم، وهيب هلام أيضًا اثني عرش سيِّدًا وإمامًا من 
هلم عيل بن أيب طالب ثم احلسن واحلسني  ذريتهام، أوَّ
ولدا عيل وفاطمة بنت حممد سيدة نساء أهل اجلنة، 
السجاد  أئمة من ذرية احلسني وهم: )عيل  ثم تسعة 
وحممد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعيل 
الرضا وحممد اجلواد وعيل اهلادي واحلسن العسكري 
وجه  عىل  هلل  احلجج  خاتم  هو  واملهدي  واملهدي(، 
هَلُم النبي آدم، وهو الذي ينتسب من  األرض كام أنَّ أوَّ
جهة األب إىل النبي إسامعيل، فلونه لوٌن عريب، ومن 
جهة األمِّ إىل النبي إسحاق)7(، وهو الذي يغيب غيبة 
والرسل  األنبياء  بخط  يشكُّ  من  يشكُّ  حتى  تطول 
ثم  حممد)8(،  بآل  يرتاب  من  ويرتاب  واألوصياء، 
د  فيوحِّ الظلامء)9(،  الليلة  يف  ُد  يتوقَّ كالشهاب  يظهر 
ُمِلَئْت ظلاًم  األَُمَم، ويمأُل األرَض قسطًا وعدالً، كام 
ويظهر  والعدل،  التوحيد  دولة  فيقيم  ــورًا)10(،  وج
دين حممد الذي هو دين األنبياء والرسل  )آدم 
 ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى()11( كام وَعَد اهلل

يف كتبه الكريمة: 

نَّ 
َ
أ اّلِْكرِ  َبْعِد  ِمْن  ُبورِ  الزَّ ِف  َكَتبَْنا  ﴿َولََقْد 

اِلُوَن )105( إِنَّ ِف َهَذا  رَْض يَرُِثَها ِعَبادَِي الصَّ
َ
اْل

َلََلًغ لَِقْوٍم َعبِِديَن ))106 سورة األنبياء.

: رابعًا: الوعد الإلهي للنبي اإبراهيم

بالنبي   وإسامعيَل إبراهيَم  وجلَّ  عزَّ  اهللُ  َوَعَد 
وباألئمة  املرسلني،  سيِّد  هو  الذي   حممد اخلاتم 
االثني عرش األطهار ، كام ورَد ذكُر ذلك يف القرآن 
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َربُُّه  إِبَْراهِيَم  ابَْتَل  البقرة﴿ِإَوذِ  سورة  يف  الكريم 
ُهنَّ قَاَل إِّنِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما قَاَل  َتمَّ

َ
بَِكلَِماٍت فَأ

 )124( الِِمنَي  الظَّ َيَناُل َعْهِدي  قَاَل َل  ُذّرِيَِّت  َوِمن 
ِمن  ُِذواْ  َواتَّ ْمناً 

َ
َوأ ّلِلنَّاِس  َمَثابًَة  اْلَيَْت  َجَعلَْنا  ِإَوذْ 

َقاِم إِبَْراهِيَم ُمَصلًّ وََعِهْدنَا إَِل إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل  مَّ
ُجودِ  ِع السُّ كَّ ائِفِنَي َوالَْعاكِفِنَي َوالرُّ ن َطّهَِرا بَيِْتَ لِلطَّ

َ
أ

ا آِمًنا  َذا بََلً ـَ )125( ِإَوذْ قَاَل إِبَْراهِيُم َرّبِ اْجَعْل َه
ْهلَُه ِمَن اثلََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنُْهم بِالّلِ َواْلَوِْم 

َ
َواْرُزْق أ

هُ  ْضَطرُّ
َ
أ ُثمَّ  قَلِيًل  َمّتُِعُه 

ُ
فَأ َكَفَر  َوَمن  قَاَل  اآلِخرِ 

يَرَْفُع  )126( ِإَوذْ  الَْمِصرُي  َوبِئَْس  الَّارِ  َعَذاِب  إَِل 
َتَقبَّْل  َربََّنا  اْلَيِْت ِإَوْسَماِعيُل  ِمَن  الَْقَواِعَد  إِبَْراهِيُم 
ِميُع الَْعلِيُم )127( َربََّنا َواْجَعلَْنا  نَت السَّ

َ
ِمنَّا إِنََّك أ

رِنَا 
َ
َوأ ََّك  ل ْسلَِمًة  مُّ ًة  مَّ

ُ
أ ُذّرِيَّتَِنا  َوِمن  لََك  ُمْسلَِمنْيِ 

الرَِّحيُم  اُب  اتلَّوَّ نَت 
َ
أ إِنََّك  َعلَيَْنآ  َوتُْب  َمَناِسَكَنا 

)128( َربََّنا َوابَْعْث فِيِهْم رَُسوًل ّمِنُْهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم 
إِنََّك  َوُيَزّكِيِهْم  َواْلِْكَمَة  الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  آيَاتَِك 
ّمِلَّةِ  يَرَْغُب َعن  َوَمن   )129( اَلِكيُم  الَعزِيُز  نَت 

َ
أ

نَْيا  إِبَْراهِيَم إِلَّ َمن َسفَِه َنْفَسُه َولََقِد اْصَطَفيَْناهُ ِف ادلُّ
اِلنَِي )130( إِذْ قَاَل َلُ َربُُّه  ِإَونَُّه ِف اآلِخَرةِ لَِمَن الصَّ
ْسلَْمُت لَِرّبِ الَْعالَِمنَي )131( َوَوصَّ بَِها 

َ
ْسلِْم قَاَل أ

َ
أ

إِبَْراهِيُم بَنِيهِ َوَيْعُقوُب يَا بَِنَّ إِنَّ اللَّ اْصَطَف لَُكُم 
 )132( ْسلُِموَن  مُّ نُتم 

َ
َوأ إَلَّ  َتُموُتنَّ  فََل  ادّلِيَن 

سورة البقرة.

وولــده  إبراهيم  دعــوة  تظهر  ــات  اآلي هــذه  ففي 
اخلاتم  النبي  والدة  طلب  يف  واضــحــة  إسامعيل 
ة  وها بـ)األمَّ واألئمة من آل حممد  معه، حيث سمَّ

املسلمة(، وأنَّ اإليامن هبذه الدعوة املستجابة من امللَّة 
اإلبراهيمية التي ال ُيسَمُح بالرغبة عنها واإلعراض، 
النبي  وكذا  هبا،  باإليامن  ــَدُه  ِوْل إبراهيم  وىصَّ  وقد 
واضح  هو  كام  هبا  باإليامن  أوالده  يويص  يعقوب 
لذكر  املجال  يسع  وال  آنفًا،  املــذكــورة  ــات  اآلي يف 

النصوص التوراتية التي تؤيد ذلك. 

فاملراد من قوهلام: ﴿َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسلَِمنْيِ لََك﴾ 
درجة  إىل  التامِّ  بالتسليِم  لك   ) )ُمَسلَِّمنْيِ اِجعلنا  أي 
ولو  ألمــرك،  إمتثاالً  بالنفس  للتضحية  اإلستعداد 
وإعالًء  اهلل  مرضاة  سبيل  يف  ولَدُه  الوالُد  يذبَح  بأْن 
لكلمته، وصرب الوالد الرحيم والولد البار عىل الذبح 
من غري جرٍم ارتكباه، وال شكَّ أنَّ هذا بالٌء مبنٌي من 
اهلل لعباده الذين اصطفى، بل ملالئكته املقربني وعباده 
املؤمنني؛ إْذ قد يشك بعبثية هكذا تكليف، ثمَّ يرتقي 

الشك إىل خط األنبياء والرسل. 

ة الم�شلمة في القراآن الكريم: خام�شًا: الأَمّ

ل ما ينبغي أن نورده يف هذا املبحث مسألتنِي أو  أوَّ
متنِي مهمتنِي؛ لكي نصل لنتيجة صحيحة، ومها:  مقدِّ

املسألة األوىل: ألَّف علامء اللغة العربية والدراسات 
القرآنية ُكُتبًا يف علٍم اسموه علم الوجوه والنظائر أو 
األشباه والنظائر)12(؛ إْذ تنبهوا لظاهرة مهمة، حيث 
عّدة  مرات  عدة  ترد  قد  الواحدة  اللفظة  أنَّ  وجدوا 
كلِّ  يف  واحد  بمعنى  ليس  ولكن  الكريم،  القرآن  يف 
جاءت  )اخلري(  لفظة:  فمثاًل  ة،  عدَّ ملعاٍن  بل  املوارد، 
بكثرة يف القرآن الكريم، ولكن ليست بمعنى واحد، 
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ٌة يَْدُعوَن  مَّ
ُ
فمثاًل يف قوله تعاىل: ﴿َوتْلَُكن ّمِنُكْم أ

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ 
ْ
إَِل اْلَرْيِ َوَيأ

ْولَـئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن ))104 سورة آل عمران، 
ُ
َوأ

ا يف  وتعني يف هذه اآلية: العدل واإلصالح)13(. وأمَّ
قوله تعاىل: ﴿إِنَّ اإِلنَساَن لَِرّبِهِ لََكُنوٌد )6( ِإَونَُّه َعَ 
 .)8( لََشِديٌد اْلَرْيِ  ِلُّبِ  )7( ِإَونَُّه  لََشِهيٌد  َذلَِك 
شديدًا،  حبًَّا  حيبُُّه  َمْن  اهلل  ذمَّ  لذا  ــال)14(؛  امل فتعني: 
وال يعقل أن يكون املراد من لفظ )اخلري( هنا الفعل 
احلسن، فكم يوجد من فرق بني املعنى األول واملعنى 

الثاين؟!

الكريم  القرآن  يف  وردت  ــة(،  )األُمَّ لفظة  وهكذا 
بمعنى: عرص من  تأيت  فقد  ة:  عدَّ معاين  وهلا  ات،  مرَّ
ٍة  مَّ

ُ
أ  ِ

﴿َولُِكّ تعاىل:  قوله  يف  كام  البرشية،  العصور 
بمعنى:  وتــأيت  يونس.  ســورة   )47( ــوٌل....  رَُّس
ْهِل 

َ
أ ّمِْن  َسَواء  ﴿لَيُْسواْ  تعاىل:  قوله  يف  كام  اجلامعة 

ٌة قَآئَِمٌة َيتْلُوَن آيَاِت الّلِ آنَاء اللَّيِْل َوُهْم  مَّ
ُ
الِْكَتاِب أ

يَْسُجُدوَن ))113 سورة آل عمران. وتأيت بمعنى 
َجَعلَْناُكْم  ﴿َوَكَذلَِك  تعاىل:  قوله  يف  كام  ة(،  )األئمَّ
َوَيُكوَن  الَّاِس  َعَ  ُشَهَداء  َُكونُواْ  تّلِ وََسًطا  ًة  مَّ

ُ
أ

سورة   )143(....َشِهيًدا َعلَيُْكْم  الرَُّسوُل 
البقرة. فهنا جاءت بمعنى )األئمة(. وبذلك جاءت 

.)15(الروايات عن أهل البيت

ُد املعنى الوارد للفظة هو  املسألة الثانية: إنَّ ما حيدِّ
ا  الً، والسنَّة الرشيفة إن وجدت ثانيًا. وأمَّ السياق أوَّ
الوجوه  كتب  مثل  اللغة،  وكتب  اللغوية  املعاجم 
تعطي  فقد  اللغوية،  والنظائر  األشباه  أو  والنظائر، 

ة، ولكن هي ال حتدد معناها  للفظة الواحدة معاين عدَّ
حددت  وإن  دقيقًا،  حتديدًا  ذاك  أو  النص،  هذا  يف 
ترد  أن  إالَّ  اللهم  قبال إجتهادهم،  أن نجتهد يف  فلنا 
يف  البيت  أهل  أو  الرسول،  عن  القطعية  النصوص 

بيان معناها فنقف عنده.

لفظة  تكون  أن  الـــرضوري  مــن  فليس  وعليه 
القرآن  واحد يف  بمعنى  )املسلمني(  أو  )املسلمون(، 
وكلمة  )مــســلــم(،  كلمة  نستعمل  فقد  الــكــريــم، 
)مسلمون( و)مسلمني( بمعنى من شهد الشهادتني 
ومدى  إيامنه  حقيقة  نعرف  أن  دون  وصام،  وصىلَّ 
القرآين  التعبري  تسليمه هلل وأوامره، وقد ُتستعمل يف 
املرتبة  أي صاحب  التام،  بالتسليم  املسلِّم هلل  بمعنى 
وهذا  اإلهلي،  العلم  يف  والرسوخ  اليقني  من  العليا 
ُمْسلَِمنْيِ  َواْجَعلَْنا  ﴿َربََّنا  تعاىل:  قوله  من  املراد  هو 
البقرة:  سورة  ََّك﴾  ل ْسلَِمًة  مُّ ًة  مَّ

ُ
أ ُذّرِيَّتَِنا  َوِمن  لََك 

ــده  وول اخلليل  إبراهيم  وصــل  ــد  وق ــة128،  ــ اآلي
إسامعيل إىل هذه املرتبة من التسليم، حيث أقدما 
اليها  ، كام وصل  الذبح طائعنِي وُمَسلَِّمنْيِ هلل  عىل 
 حممد أعني  ذريتهام،  من  األطهار  األئمة  بالفعل 
ة  بـ)ُأمَّ الكريم  القرآن  عنها  عــربَّ  والتي   ، وآلــه 
ُمْسِلَمة()16( كام يف قوله تعاىل املتقدم: ﴿َربََّنا َواْجَعلَْنا 

ََّك﴾. ْسلَِمًة ل ًة مُّ مَّ
ُ
ُمْسلَِمنْيِ لََك َوِمن ُذّرِيَّتَِنا أ

قوله:  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  عنهم  َث  حتدَّ وكذلك 
َوَما  اْجَتَباُكْم  ُهَو  ِجَهادِهِ  َحقَّ   ِ اللَّ ِف  ﴿وََجاهُِدوا 
بِيُكْم 

َ
أ ّمِلََّة  َحَرٍج  ِمْن  ادّلِيِن  ِف  َعلَيُْكْم  َجَعَل 

َهَذا  َوِف  َقبُْل  ِمن  الُْمْسلِمنَي  اُكُم  َسمَّ ُهَو  إِبَْراهِيَم 
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ُشَهَداء  َوتَُكونُوا  َعلَيُْكْم  َشِهيًدا  الرَُّسوُل  ِلَُكوَن 
النبيُّ  ى  سمَّ فقد  احلج.  سورة   )87( الَّاِس  َعَ 
إبراهيُم حممَد وآَل حممٍد يف سورة احلج بـ)املسلمنَي(، 
َم  تقدَّ كام  البقرة  سورة  يف  اهلل  من  طلبهم  قد  وكان 
﴿َربََّنا  منهم:  رسوالً  فيهم  يبعث  أن  وطلب  ذكره، 
ََّك  ْسلَِمًة ل ًة مُّ مَّ

ُ
َواْجَعلَْنا ُمْسلَِمنْيِ لََك َوِمن ُذّرِيَّتَِنا أ

اُب الرَِّحيُم  نَت اتلَّوَّ
َ
رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُْب َعلَيَْنآ إِنََّك أ

َ
َوأ

)128( َربََّنا َوابَْعْث فِيِهْم رَُسوًل ّمِنُْهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم 
إِنََّك  َوُيَزّكِيِهْم  َواْلِْكَمَة  الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  آيَاتَِك 
الَعزِيُز اَلِكيُم ))129 سورة البقرة، وعليه  نَت 

َ
أ

ًة  مَّ
ُ
أ ُذّرِيَّتَِنا  ﴿َوِمن  فهذا هو املراد من طلبهام من اهلل 

ََّك﴾، فحرف اجلر )ِمْن( يفيد التبعيض هنا،  ْسلَِمًة ل مُّ
ة ُمَسلَِّمة( ومضحية يف  تنا )ُأمَّ نا اِجعل بعض ذريَّ أي ربَّ
ُقُه األحاديث الكثرية واملتواترة  سبيلك، وهذا ما تصدِّ
عن رسول اهلل يف فضل أهل بيته  من جهة)17(، 
ُقُه سريُة أهِل البيِت واألحداُث التي صاَرْت  وما تصدِّ
اآلن ناجزة من جهة أخرى)18(. وهذا معنى احلديث 
الوارد عن رسول اهلل: »أنا دعوة أيب إبراهيم«)19(، 
ومعنى ما ورد عن باقر أهل البيت: »فنحن واهلل 
ُتُه، وإالَّ  دعوة إبراهيم التي َمْن هوانا قلُبُه ُقبَِلْت حجَّ

فا يا قتادة«)20(. 

أيضًا.   إسامعيل النبي  عىل  جرت  الربكة  إذن 
وقد ورد ذكر هذا الدعاء واستجابته يف التوراة التي 
ُأنزلت عىل النبي موسى الكليم، فقد أورد النعامين 
أنَّ  )يف  الرابع  الباب  يف  الغيبة  كتابه  يف  )ت369هـ( 
ه:  م من اهلل باختياره( ما نصُّ األئمة اثنا عرش إمامًا وأهنَّ

وبرهانًا  داللًة  الباب  هذا  تعاىل  اهلل  بإذن  وَيِزيُد   ...«
ة عىل كلِّ خمالف معاند وشاكٍّ  وتوكيدًا جتب به احلُجَّ
متحري، بذكر ما ُنِدب إليه يف التوراة وغريها من ذكر 
األئمة االثني عرش؛ ليعلم القارئ هلذا الكتاب احلق 
كلام رشح أضاءت رسجه، وزهرت مصابيحه، وهبر 
التوراة، ممَّا يدلُّ عىل األئمة االثني  نوره فيام ثبت يف 
قصة  من  فيها  ل،  األوَّ السفر  يف  ذكــره  ما   عرش
اهلل  خاطب  وما  ســارة،  قصة  إنقضاء  بعد  إسامعيل 
 : وجلَّ عزَّ  قوله  وولدها  أمرها  يف  إبراهيم  به  تعاىل 
ما  سمعُت  وقد  إسامعيل،  يف  دعــاءك  أجبت  »وقد 
باركته، وسأكثره جدًا جدًا، وسيلد اثني عرش عظياًم، 
بن  أقرأين عبداحلليم  أئمة كشعٍب عظيم«.  أجعلهم 
رجل  عليه  أماله  ما   - اهلل  رمحه   - السمري  احلسني 
من  سليامن  بن  احلسني  له  يقال  جان  بأرَّ اليهود  من 
هتم،  علامء اليهود هبا، من أسامء األئمة بالعربانية وعدَّ
من  يبعث  أنَّه  قرأه  فيام  وكان  لفظه،  عىل  أثبته  وقد 
ى  يسمَّ  – إشموعيل  الــتــوراة  يف   - إسامعيل  ولــد 
آله  من  ويكون  سيدًا،  يكون  حممد،  يعني  )مامد(، 
اثنا عرش رجاًل، أئمة وسادة يقتدى هبم، وأسامؤهم: 
دوموه.  ذبريا. مفسورا. مسموعا.  قيذوا.  »توقبيت. 

هذار. يثمو. بطور. نوقس. قيدموا«. 

وسئل هذا اليهودي عن هذه األسامء يف أي سورة 
ا يف مشيل سليامن، يعني قصة سليامن،  هي؟ فذكر أهنَّ
هنِّبّي  شمعتيخا  »وليشمعيل  قوله:  أيضًا  منها  وقرأ 
تي أوتو وهيفريتي أوتو وهرييتي أوتو بمئد مئد  برخَّ

شنيم عاسار نسيئيم يولد ونتتيو لغوي غادل«. 



د. عبداهلل العبادي
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صلب  من  خيرج  »أنَّه  الكالم:  هذا  تفسري  وقال 
إسامعيل ولٌد مبارٌك، عليه صايت وعليه رمحتي، يلد 
يرتفعون ويبجلون، ويرتفع  اثني عرش رجًا  آله  من 

اسم هذا الرجل وجيلُّ ويعلو ذكره«. 

وقرأ هذا الكالم والتفسري عىل موسى بن عمران 
بن  فيه إسحاق  اليهودي فصححه، وقال  ابن زكريا 
ذلك،  مثل  الفسوي  اليهودي  بختويه  بن  إبراهيم 

وقال سليامن بن داود النوبنجاين مثل ذلك«)21(.

التي  والأحداث    البيت  اأهل  �شيرة  �شاد�شًا: 
جرت عليهم.

 إنَّ الوقائع التارخيية التي جرت عىل أهل البيت
مديات  كشفت  عليهم  ت  مــرَّ التي  ــداث  ــ واألح
تسليمهم هلل ، ومدى انتساهبم للشجرة اإلبراهيمية 

والفرع اإلسامعييل، مثل:

رسول . 1 فراش  يف   طالب أيب  بن  عيل  مبيت 
اهلل عند اهلجرة، حيث أخربه النبي أنَّه قد نزل 
الوحي من اهلل يأمره باهلجرة إىل املدينة، فقال له 
عيل بن أيب طالب: أتنجو يا رسول اهلل إذا نمت 
له  فقال  عيل،  يا  نعم  النبي:  له  فقال  بفراشك؟ 
فنام عيلٌّ  يا رسول اهلل،  : اذهب فداك نفيس  عيلٌّ

يف فراشه يفديه بنفسه)22(.
يف معركة أحد حيث فرَّ املسلمون يف اجلولة الثانية . 2

وأصحابه  الوليد  بن  خالد  فحمل  املعركة،  من 
عيل  عنه  فحامى  ليقتلوه،   اهلل رسول  عىل 
وطرد  الطاهرة،  بنفسه  وفداه   طالب أيب  ابن 
الكتائب عنه، فاثخن باجلراح، وغريه الذ باجلبال 

وشعاهبا فرارًا)23(.
3 . ،احلسني اإلمام  واستشهاد  كربالء  معركة 

وعظم   ، البيت  أهل  تسليم  مدى  ظهر  فقد 
األليمة  والفاجعة  الواقعة  هذه  يف  تضحيتهم 

لقلب كلِّ حر)24(.

المبحث الثاني: 

ة والأحاديث  و�شف النبي واأهل بيته في ال�شَنّ

في اأهل بيته ًل: اأحاديث ر�شول اهلل اأَوّ

 يف فضل أهل بيته لقد صدرت من رسول اهلل
أحاديث كثرية يف مواقف عّدة، يصعب عىل الباحث 
كتب  يف  منترشة  األحاديث  وهذه  كلها،  هبا  اإلملــام 
الفريقني، ونجدها يف كتب األحاديث  املسلمني من 
وكتب  والتفاسري  والتواريخ  السري  وكتب  عمومًا، 
فضائل  لذكر  َصٍة  خمصَّ كتٍب  يف  نجدها  وقد  أخرى، 
»يا   :اهلل رسول  قول  ذلك  فمن   . البيت  أهل 
ال  أنَّه  إالَّ  موسى  من  هــارون  بمنزلة  منِّي  أنت  عيل 
وعيل  العلم  مدينة  »أنا   :وقوله بعدي«)25(،  نبي 
باهبا«)26(، وقوله: »إينِّ تارٌك فيكم الثقلني: كتاب 
ام  اهلل وعرتيت أهل بيتي، وإنَّ اللطيف اخلبري أنبأين أهنَّ
 :وقوله احلــوض«)27(،  عيلَّ  يردا  حتى  يفرتقا  لن 
نجى  ركبها  من  نوح  كسفينة  فيكم  بيتي  أهل  »مثل 
ومن ختلََّف عنها غرق«)28(، وقوله: »إنَّ هذا األمر 
من  كلُّهم  خليفة،  عرش  اثنا  يملك  حتى  ينقيض  لن 

قريش«)29(. 
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هبا،  يستهان  ال  كبرية  منزلة  هلم  البيت  أهل  إذن 
وهم أهل علم ينبغي للمسلم أن ينهل منهم كام ينهل 

من القرآن الكريم.

ثانيًا: هل تعَلّم النبي محمد عند اأحد؟

ى التعليم عند  ْثنا التأريُخ أنَّ النبيَّ حممدًا تلقَّ مل حيدِّ
ذلك  ويف  والكتابة،  القراءة  حتَّى  الناس،  من  أحد 
كون  واملشكِّ املرتابون  يقول  ال  لكي  إهلية؛  حكمة 
من  العلم  وهذا  التعاليم  هبذه  جاء  أنَّه  النبي  برسالة 
ُكنَت  ﴿َوَما  يقرأها  كان  التي  الكتب  ومن  معلميه، 
إًِذا  بَِيِمينَِك  ُه  َتُطُّ َوَل  كَِتاٍب  ِمن  َقبْلِهِ  ِمن  َتتْلُو 
العنكبوت،  ســورة   )48( الُْمبِْطلُوَن  ــاَب  َلْرتَ
الناس،  عىل  ش  يشوِّ مضلاًل  وإعالمًا  لغطًا  فيحدثوا 
مل  أنَّه  ثبت  فإذا  البداية،  من  الطريق  عليهم  اهللُ  فسدَّ 
يتعلم عند أحٍد من الناس، فمن أين جاء بكلِّ ذلك 

العلم والتعاليم؟.

وهذا التساؤل املنطقي هو ما يريده اهلل من عباده؛ 
لكي يصلوا إىل احلقائق، وأنَّ النبي حممد جاء هبا 
من جهة عامل الغيب، من عند اهلل ؛ حيث ال يوجد 

تفسري منطقي سوى ذلك. 

لكنَّ عدم تعلم النبي حممد عند أحٍد من الناس، 
ال ينفي أنَّ له قناة معرفية يتعلم منها، وينهل ما يريد 
امللكات  من  شاء  ما  وحيوز  والعلوم،  املعارف  من 
الناس  ألقرب  نرجع  أن  علينا  هنا  من  والكامالت، 
سيَّام  ال  به،  الناس  أعرف  م  ألهنَّ عنه؛  ليحدثونا  إليه 
يمينًا  نذهب  أن  وثقة، ال  إطالع  م حمل  أهنَّ عرفنا  إذا 

الكريم  رسولنا  عن  ومعلوماتنا  أفكارنا  يف  وشامالً 
واإلنسانية،  الرمحة  نبي  نبينا  لنا  قال  وقد   ،tحممد
النبي حممد: »أنا مدينُة العلِم وعيلٌّ باهُبا، فمن أراد 
العلم فليأهتا من باهبا«، فلامذا ال نبحث يف تراث عيل 
ه الذي تربَّى عىل يديه  ابن أيب طالب، وهو ابن عمِّ
وعاش معه؛ ليحدثنا عن هذا األمر، ويف تراث أهل 

البيت  الذين رزقهم اهلل فهمه وعلمه؟!.

لقد ورد يف إحدى خطب اإلمام عيل يف كتاب هنج 
البالغة الذائع الصيت وصف النبي حممد قائاًل: 
َأْعَظَم  َفطِياًم  َكاَن  َأْن  َلُدْن  ِمْن   بِِه اهلل  َقَرَن  »وَلَقْد 
َمَلٍك ِمْن َمَائَِكتِِه، َيْسُلُك بِِه َطِريَق امْلََكاِرِم، َوحَمَاِسَن 

َأْخَاِق اْلَعاَلِ، َلْيَلُه َو هَنَاَرُه...«)30(.

ويف حديٍث عن اإلمام جعفر الصادق: »كان 
ألحٍد  يفرش  ال  الكعبة  بفناء  له  ُيْفَرُش  عبداملطلب 
فيمنعون من  يقومون عىل رأسه  ُوْلٌد  له  غريه، وكان 
دنا منه، فجاء رسول اهلل وهو طفٌل يدرج حتى جلس 
عىل فخذيه، فأهوى بعُضهم إليه لينحيه عنه، فقال له 

عبد املطلب: دِع ابني، فإنَّ امللك قد أتاه«)31(.

وعلمية  معرفية  قناة   اهلل لرسول  كــان  إذن 
 غني  مفتوحة عىل السامء مبارشة، فهو بفضل اهلل 
 
ْ
عن تعليم البرش، ثمَّ ما معنى قول اهلل تعاىل له: ﴿اقَْرأ
ِي َخلََق )1( َخلََق اإِلنَساَن ِمْن َعلٍَق  بِاْسِم َرّبَِك الَّ
ْكَرُم ))3 سورة العلق، إذا كان 

ً
 َوَربَُّك ال

ْ
)2( اقَْرأ

رسول اهلل ال حيسن القراءة والكتابة؟!.
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لر�شول   علي الإمام  و�شف  اأهمية  ثالثًا: 
اهلل

 ل وصف أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب يشكِّ
لرسول اهلل حممد يف كتاب هنج البالغة أمهية بالغة 

: لنا ملعرفة أحوال نبيِّنا؛ ذلك ألنَّ

مع . 1 عاش   طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري 
سنة،  ثالثني  من  أكثر  له  مالزمًا   ،اهلل رسول 
ودقائق  تفاصيل  يعرف  لكي  كافية  املدة  وهذه 
حياة رسول اهلل، فقد قال اإلمام عيلٌّ عن نفسه 
يف الكوفة أيام خالفته: »َوَقْد َعلِْمُتْم َمْوِضِعي ِمْن 
ِصيَصِة،  َرُسوِل اهللِ بِاْلَقَراَبِة اْلَقِريَبِة، َوامْلَنِْزَلِة اخْلَ
نِي إىَِل َصْدِرِه،  َوَضَعنِي يِف ِحْجِرِه َوَأَنا َوَلٌد، َيُضمُّ
نِي  َوُيِشمُّ َجَسَدُه،  نِي  َوُيِمسُّ فَِراِشِه،  يِف  َوَيْكنُُفنِي 
ْ َء ُثمَّ ُيْلِقُمنِيِه، َوَما َوَجَد  َعْرَفُه، َوَكاَن َيْمَضُغ الشَّ
َقَرَن  َوَلَقْد  فِْعٍل.  يِف  َخْطَلًة  َواَل  َقْوٍل،  يِف  َكْذَبًة  يِل 
ِمْن  َمَلٍك  َأْعَظَم  َفطِياًم  َكاَن  َأْن  َلُدْن  ِمْن   بِِه اهلل 
َوحَمَاِسَن  امْلََكاِرِم،  َطِريَق  بِِه  َيْسُلُك  َمَائَِكتِِه، 
َباَع  بُِعُه اتِّ َأْخَاِق اْلَعاَلِ، َلْيَلُه َوهَنَاَرُه، َوَلَقْد ُكنُْت َأتَّ
َأْخَاِقِه  َيْوٍم ِمْن  َيْرَفُع يِل يِف ُكلِّ  ِه،  ُأمِّ َأَثَر  اْلَفِصيِل 
يِف  جُيَاِوُر  َكاَن  َوَلَقْد  بِِه،  بِااِلْقتَِداِء  َوَيْأُمُريِن  َعَلاًم، 
جَيَْمْع  َوَلْ  ي،  َغرْيِ َيَراُه  َواَل  َفَأَراُه  بِِحَراَء،  َسنٍَة  ُكلِّ 
 ََِّغرْيَ َرُسوِل اهلل ْسَاِم  اإْلِ َيْوَمئٍِذ يِف  َواِحٌد  َبْيٌت 
َساَلِة،  َوَخِدجَيَة َوَأَنا َثالُِثُهاَم، َأَرى ُنوَر اْلَوْحِي َوالرِّ

ِة«)32(. َوَأُشمُّ ِريَح النُُّبوَّ
األكرب، . 2 يق  الصدِّ هو  بل  صادق  املؤمنني  أمري 

وبذلك جاء احلديث عن رسول اهلل وعنه)33(. 
أمري املؤمنني عامل دقيق املالحظة.. 3
الكريم، . 4 القرآن  من  معارفه  يستقي  املؤمنني  أمري 

ومنها وصف النبي حممد، فقد ورد يف احلديث 
عن رسول اهلل أنَّه قال: »عيلٌّ مع القرآن والقرآن 
احلوض«)34(.  عيلَّ  يردا  حتى  يفرتقا  لن  عيل  مع 
بعض  دراسة  خالل  من  أيضًا  ذلك  ثبت  كام 

الباحثني)35(.
النظري، . 5 منقطعة  فصاحة  يمتلك  املؤمنني  أمري 

ولديه قدرة عىل التصوير بدقة.

ومن هنا سيكون وصفه للرسول الكريم يف غاية 
األمهية، وجدير بالدراسة، وعند دراسته ال نجد بتاتًا 
كان ال حيسن  الرسول  أنَّ  إىل  بعيد  من  ولو  يشري  ما 
القراءة والكتابة، بل عىل خالف ذلك هناك نصوص 

توحي أنَّه كان يعرف القراءة والكتابة:

َوَرُسوُلُه،  َعْبُدُه  دًا  حُمَمَّ َأنَّ  »َوَأْشَهُد  قوله:  منها   -
َواْلكَِتاِب  امْلَْأُثوِر،  َواْلَعَلِم  امْلَْشُهوِر،  يِن  بِالدِّ َأْرَسَلُه 
ِمِع...«)36(،  الاَّ َياِء  َوالضِّ اطِِع،  السَّ َوالنُّوِر  امْلَْسُطوِر، 
حيسن  ال  وهــو  املسطور  بالكتاب  يرسله  فكيف 
ما  يعلِّم  كيف  أي  للناس؟  يعلمه  أن  ويريد  قراءته، 
ال حيسن قراءته وكتابته؟ إذ كان من مهامه أن يعلم 
األمة الكتاب واحلكمة كام أنبأ اهلل تعاىل: لََقْد َمنَّ 
نُْفِسِهْم 

َ
ُ َعَ الُْمْؤِمننَِي إِذْ َبَعَث فِيِهْم رَُسوًل ِمْن أ اللَّ

الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  َوُيَزّكِيِهْم  آيَاتِهِ  َعلَيِْهْم  َيتْلُو 
ُمبنٍِي  َضَلٍل  لَِف  َقبُْل  ِمْن  َكنُوا  ِإَوْن  َواْلِْكَمَة 

))164 سورة آل عمران.

- ومنها قوله يف وصف احلياة اجلاهلية: »َفُهْم 
فِيَها َتائُِهوَن َحائُِروَن، َجاِهُلوَن َمْفُتوُنوَن، يِف َخرْيِ َداٍر 
َورَشِّ ِجرَياٍن، َنْوُمُهْم ُسُهوٌد، َوُكْحُلُهْم ُدُموٌع، بَِأْرٍض 
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َعاملَُِها ُمْلَجٌم، َوَجاِهُلَها ُمْكَرٌم...«)37(.

ُأ  َوجَلَ ِه،  ِسِّ َمْوِضُع  ُهْم   النبي آل  يعني  »ومنها 
ُكُتبِِه،  َوُكُهوُف  ُحْكِمِه،  َمْوئُِل  و  ِعْلِمِه،  َوَعْيَبُة  َأْمِرِه، 
اْرتَِعاَد  َوَأْذَهَب  َظْهِرِه،  اْنِحنَاَء  َأَقاَم  هِبِْم  ِدينِِه،  َوِجَباُل 

َفَرائِِصِه«)38(.

فمن هذا الَعامِل؟ وكيف يكون عاملًا وهو ال حيسن 
كامالً  أقلُّ   اهلل رسول  أيكون  والكتابة؟  القراءة 
 أنَّ أهل البيت  كهوف  منه؟ ثمَّ ينبُئنا اإلمام عيلٌّ

كتب رسول اهلل، أي عند رسول اهلل كتب. 

َوَلْيَس   دًا حُمَمَّ َبَعَث  اهللََّ  »إِنَّ   :ومنها قوله -
َفَساَق  ًة،  ُنُبوَّ ِعي  َيدَّ َواَل  كَِتابًا،  َيْقَرُأ  اْلَعَرِب  ِمَن  َأَحٌد 
ْم،  َمنَْجاهَتُ َغُهْم  َبلَّ َو  َتُهْم،  حَمَلَّ َأُهْم  َبوَّ َحتَّى  النَّاَس 

ْم، َواْطَمَأنَّْت َصَفاهُتُْم«)39(. َفاْسَتَقاَمْت َقنَاهُتُ

دًا )صىل  َبَعَث حُمَمَّ فقول اإلمام عيل:  »إِنَّ اهللََّ 
اهلل عليه وآله ( َوَلْيَس َأَحٌد ِمَن اْلَعَرِب َيْقَرُأ كَِتابًا، َواَل 
كتابًا  يقرأ  حممد  فجاء  وهو:  مفهوم،  له  ًة«  ُنُبوَّ ِعي  َيدَّ
النصوص  كل  فتَّشنا  لو  وهكذا  ة.....  نبوَّ عي  ويدَّ
 النبي حممد املأثورة عن اإلمام عيل يف وصف 
بمعنى  النبي،  أمية  إىل  ما يشري رصاحة  فإنَّنا ال نجد 
وصف  وهكذا  والكتابة،  القراءة  عىل  قدرته  عدم 

 .األئمة من آل حممد لرسول اهلل

في   الر�شا الإمام  عن  غريبة  رواية  رابعًا: 
و�شف النبي

 وردت رواية عن اإلمام عيل بن موسى الرضا
القراءة  يعرف  يكن  مل  حممد  النبي  أنَّ  منها  يفهم  قد 

والكتابة، يف مناظرة له مع أحد رؤساء األديان ُيدعى 
رأس اجلالوت، قال فيها اإلمام الرضا: »وكذلَك أمُر 
ُه  أنَّ آياتِِه  بعَثُه اهللُ، ومن  بِه كلُّ رسوٍل  حممٍد وما جاَء 
كان يتياًم فقريًا راعيًا أجريًا، ل يتعلَّم كتابًا، ول خيتلف 
األنبياِء  فيه قصُص  الذي  بالقرآِن  ثمَّ جاَء  إىل معلِّم، 
بقي  وَمْن  َمْن مىض  وأخباُر  حرفًا،  حرفًا  وأخباِرِهم 

إىل يوم القيامة«)40(.

فقوله: »ل يتعلم كتابًا، ول خيَتلِْف إىل معلٍِّم« عند 
القراءة  يعرف  ال  تعني  ال  الكالم  معنى  يف  التدقيق 
والكتابة، وإنَّام تعني مل يكن يتعلم التوراة أو اإلنجيل 
عند معلٍم من علامء أهل الكتاب، لكي ُيْشَكَل عليه 
بأنَّه جاَء بقصِص األنبياِء واألخبار باملغيَّبات ممَّا درس 
من الكتب، وممَّن تعلم عنده من أساتذته. وعليه أن 
جاء  أين  من  احلق:  عن  والباحث  املنصف  يتساءل 
يتعلَّم عند أهل  أنَّه مل  املعلومات مع  حممد بكل هذه 

الكتاب وال كان يقرأ يف كتبهم؟!.

وعليه ليس له تفسري إالَّ أن نعرتف أنَّ الوحي قد 
، ونقرَّ بنبوته وبعثته  جاء إىل حممد بأمر اهلل عزَّ وجلَّ
اإلمام  قوله  يريد  ما  وهــذا   ، وجــلَّ عزَّ  اهلل  قبل  من 

الرضا لرأس اجلالوت. 

ه  جدِّ وصــف  الرضا  ــام  اإلم عن  يغيب  وكيف 
ْت بِِه  َ اإلمام جعفر الصادق لرسول اهلل: »... َبرشَّ
َلْتُه  وتأمَّ بنعتِها،  العلامُء  بِه  وَنَطَقْت  ُكُتبِها،  يف  األنبياُء 
ال  وهاشميٌّ  يدانى،  ال  ٌب  مهذَّ بوصِفها،  احلكامُء 
للعباِد،  رمحًة  ابتعَثُه  ُيسامى...  ال  وأبطحٌي  ُيــواَزى، 
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البياُن  فيه  الكتاَب  إليِه  اهللُ  ــزَل  وأن للباِد،  وربيعًا 
يتَّقون،  لعلَُّهم  عوٍج  ذي  غرَي  عربيًا  قرآنًا  والتبياُن، 
قد  وديــٍن  َلُه،  فصَّ قد  بعلٍم  وهنَجُه  للناِس،  بيَّنَُه  قد 

أوضَحُه...«)41(، وهذا حمال بحقِّ اإلمام الرضا.

بمعنى  ي(  )األُمِّ بصفة  التعلق  ملاذا  أدري  ولسُت 
الصفات  هذه  كلِّ  وترك  يكتب،  وال  يقرأ  ال  الذي 
البهية اجلميلة للنبي املختار؟! وكأنَّ اإلعجاز بالقرآن 
حيسن  البعثة  قبل  عاملًا  كان  النبي  أنَّ  قلنا  إذا  يبطل 
القراءة والكتابة، نعم علمه مل يكن من خالل تعلمه 
يف مدرسة وعند معلٍِّم برشي كام أشري له يف البحث 
سابقًا، وال يوجد يف كتب السري والتواريخ أنَّ النبي 

كان خيتلف إىل معلِّم.

ي خام�شًا: بقية الروايات الواردة في معنى الأَُمّ
ي(  تفاوتت الروايات الواردة يف تفسري لفظة )األمِّ
َل له الباحث، وبني ما هو غري  بني ما يطابق ما توصَّ
َل  واضح يف املوافقة أو املخالفة، وبني ما خيالف ما توصَّ
له الباحث، ولنعرض إحدى هذه الروايات، وهي ما 
ل إليه الباحث، وهي رواية عن إمامنا  يوافق ما توصَّ
أيب جعفر حممد اجلواد، فقد روى الشيخ الصدوق 
يف كتابه )عيون أخبار الرضا( عن شيخه ابن الوليد 
عن سعد بن عبداهلل عن اخلشاب عن عيل بن حسان 
)اإلمام  أيب جعفر  رفعه عن  أسباط وغريه  بن  وعيل 
حممد اجلواد( »قال: قلُت: إنَّ الناس يزعمون أنَّ 
رسول اهلل ل يكتب ول يقرأ، فقال: كذبوا لعنهم اهلل، 
ِي  الَّ : ﴿ُهَو  أنَّى يكون ذلك وقد قال اهلل عزَّ وجلَّ
آيَاتِهِ  َعلَيِْهْم  َيتْلُو  ّمِنُْهْم  رَُسوًل  الّمِّينَِي  ِف  َبَعَث 

َكنُوا  ِإَون  َواْلِْكَمَة  الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  َوُيَزّكِيِهْم 
اجلمعة.  سورة   )2( بنٍِي  مُّ َضَلٍل  لَِف  َقبُْل  ِمن 
أن  ُيِْسُن  وليس  واحلكمَة  الكتاَب  ُمُهم  يعلِّ فيكون 
ي؟ قال  ي األمِّ فلَِم ُسمِّ يقرأ أو يكتب؟! قال: قلت: 
]أي اإلمام اجلواد[: ُنِسَب إىل مكة، وذلك قول اهلل عزَّ 
مَّ 

ُ
ُنِذَر أ وَْحيَْنا إَِلَْك قُْرآنًا َعَربِيًّا تّلِ

َ
: ﴿َوَكَذلَِك أ وجلَّ

الُْقَرى َوَمْن َحْولََها﴾ سورة الشورى، فـ)أمِّ القرى(: 
ي؛ لذلك«)42(. مكة، فقيل: ُأمِّ

ل من و�شف النبي محمد باأَنّه  �شاد�شًا: َمْن اأَوّ
ل يح�شن القراءة والكتابة؟

بنو أمية إىل احلكم   ملَّا وصَل أعداُء رسوِل اهلل
النفاق  أهل  وبمساندة  النفاق،  فن  اتقنوا  أن  بعد 
الذين تقدموهم، عملوا عىل حتطيم شخصية الرسول 
ألسن  عىل  روايــات  بوضع  وذلك  ًا؛  رسَّ  الكريم
اها أن تنطبع صورة عن رسول  منافقي الصحابة، مؤدَّ
الصورة احلقيقية؛ اهلدف  املسلم غري  اهلل يف ذهن 

منها غرضان:

ألنَّه  حممد؛  النبي  عىل  حقدهم  تنفيذ  ل:  األوَّ
ودينهم   ،اهلل دون  يعبدوهنا  التي  أصنامهم  حطَّم 
اخلمر و....  والزنا ورشب  الربا  به  يستحلون  الذي 

فوضعوا روايات تقلل من شأنه.

الثاين: لكي يتَّسع هلم املجال فيام يفعلونه من أمور 
 اهلل رسول  كان  إذا  ألنَّه  احلنيف؛  الرشع  ختالف 
يتَّصف هبذه الصفات التي افرتوها وعلَّموا األجيال 
عليها، وأنَّه يتصف بمثل هذه الصفات ويفعل مثل 



ي واأهِل بيِتِه في القراآِن الكريِم وبيانه في اأحاديث الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله( واأحاديث اأهل البيت )عليهم ال�شالم(  ذكُر النبِيّ الأُِمّ

107المجلد الثامن - العدد الثالث - ال�شنة الثامنة، ذو الحجة 1443هـ/ تموز 2022ممجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة106

هذه األفعال، ويقع يف مثل هذه األخطاء بحجة كونه 
برش، وبحجة هذا ما جاءت به األخبار عنه، فإذا كان 
األمر كذلك فال حرَج عىل خليفته أن يتصف بمثل 

صفاته ويعمل مثل أعامله)43(. 

بكلِّ صالفة عىل حتطيم شخصية عيل  كام عملوا 
ة منه، بالرباءة منه،  ابن أيب طالب علنًا، وتنفري األمَّ
وسبِّه عىل املنابر، وقاتلوه جمتهدين يف قتاله يف معركة 
عليهم  ويتسرت  عثامن  قتلة  حيمي  أنَّه  عني  مدَّ صفني، 
وبعد  الرشعيني،  عثامن  دم  أولياء  ــم  وأهنَّ بالباطل، 
م مأجورون عىل قتاهلم لإلمام  ذلك ادَّعى اتباعهم أهنَّ
م جمتهدون، واملجتهد إْن أصاب  عيل؛ وذلك ألهنَّ

فلُه أجران، وإْن أخطأ فله أجٌر واحد)44(. 

تنتِه معركتهم مع اإلمام عيل بصفني، فتتبعوا  ومل 
وأذلوهم  وقتلوهم  والتابعني  الصحابة  من  أنصاره 
الكوفة  املرصين  أهل  من  وتتبعوا شيعته  وقهروهم، 
علومهم  بنرش  هلم  يسمحوا  ومل  فقتلوهم،  والبرصة 
 ،طالب أيب  بن  عيل  إمامهم  من  تعلموها  التي 
وتوجهاهتم  تنسجم  وأحاديث  أفكار  نرش  وتبنَّوا 
مجلة  ومن  مبطَّن،  بشكٍل  وأهله  لإلسالم  املعادية 
القراءة  الرسول مل يكن حيسن  األفكار كون  هذه 

والكتابة)45(. 

ثمَّ ُمِزَجْت هذه الفكرة مع فكرة اإلعجاز فانطلت 
أنَّ  البحث  تبنيَّ من خالل  املسلمني، وقد  عىل عامة 
هناك فرقًا كبريًا بني كون النبي حممد مل يتعلَّم عند 

برش، وكونه ال حيسن القراءة والكتابة.

ي مدٌح  �شابعًا: و�شف ر�شول اهلل محمد بالأُِمّ
وتعريف ل ذم

هذا ما يمكن أن يشمَّ من قوله تبارك وتعاىل:
ِي َيُِدونَُه  َّ الَّ ّمِ

ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل الَِّبَّ ال ﴿الَّ

ُمُرُهم 
ْ
يَأ َواإِلْنِيِل  ــْوَراةِ  اتلَّ ِف  ِعنَدُهْم  َمْكُتوًبا 

لَُهُم  َوُيِحلُّ  الُْمنَكرِ  َعِن  َوَينَْهاُهْم  بِالَْمْعُروِف 
َعنُْهْم  َوَيَضُع  اْلََبآئَِث  َعلَيِْهُم  َوُيَحّرُِم  ّيَِباِت  الطَّ
آَمُنواْ  ِيَن  فَالَّ َعلَيِْهْم  َكنَْت  الَِّت  ْغَلَل 

َ
َوال إِْصَُهْم 

َمَعُه  نزَِل 
ُ
أ َِي  الَّ الُّوَر  َبُعواْ  َواتَّ وهُ  َونََصُ ُروهُ  وََعزَّ بِهِ 

َها الَّاُس إِّنِ  يُّ
َ
ْولَـئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن )157( قُْل يَا أ

ُ
أ

َماَواِت  َلُ ُملُْك السَّ ِي  إَِلُْكْم َجِيًعا الَّ رَُسوُل الّلِ 
رِْض ل إِلَـَه إِلَّ ُهَو ُيْيِـي َوُيِميُت فَآِمُنواْ بِالّلِ 

َ
َوال

ِي يُْؤِمُن بِالّلِ َوَكَِماتِهِ َواتَّبُِعوهُ  ِّ الَّ ّمِ
ُ
َورَُسوِلِ الَِّبِّ ال

لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن ))158 سورة األعراف.
ومن خالل هذا البحث يمكن أن نستنتج أنَّ كلمة 
اإلبراهيمي  النبي  بمعنى  مدحًا  تكن  مل  إْن  ــي(  )ُأمِّ
اإلسامعييل العريب، أي أنَّ النبي اخلاتم من ذرية النبي 
بمعنى  ًا  ذمَّ ليست  فهي  إبراهيم،  النبي  بن  إسامعيل 
مميزة  صفة  إعطاء  ــام  وإنَّ يكتب،  وال  يقرأ  ال  الــذي 
القرى(.  )أمِّ  مكة  من  يبعث  أنَّه  وهي  اخلاتم،  للنبي 
آخر  نبي  منها  يبعث  التي  اجلغرافية  الرقعة  فتحديد 
العزم سيعني كثريًا  الزمان وخامس الرسل من أويل 
لالهتداء إليه؛ إْذ مل يبعث أحٌد من أويل العزم من مكة 
ل أويل  التي فيها الكعبة املرشفة، فالنبي نوح وهو أوَّ
وكذلك  العراق،  أرض  يف  ُبعث  الرسل  من  العزم 
ا  ا النبي موسى ففي أرض مرص، أمَّ النبي إبراهيم، أمَّ
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النبي عيسى ففي أرض الشام.

ي( ترد عىل لسان اإلمام زين  )األُمِّ إنَّا نجد لفظة 
العابدين عيل بن احلسني مع جمموعة من األلفاظ 
القريبة هلا واملبينة أو املرادفة هلا يف أحد أدعيته، حيث 
ُل إليَك، وبُِحْرَمِة  ِة اإلساِم َأتوسَّ يقول: »...اللهمَّ بذمَّ
الُقريشَّ  يَّ  األمِّ النبيَّ  وبُحبِّيَّ  عليَك،  َأْعَتِمُد  القرآِن 
الُزْلَفَة  َأْرُجــو  املدينَّ  املكيَّ  التهاميَّ  العريبَّ  اهلاشميَّ 
لديَك...«)46(، فال يمكننا أن نتصور أنَّ اإلمام زين 
ُل  أتوسَّ قائاًل  حممد،  بالنبيِّ  اهلل  إىل  ُل  يتوسَّ العابدين 
اليك يا إهلي بالنبي الذي ال حيسن القراءة والكتابة؛ 
إْذ ال معنى هلذا الكالم، ومن الواضح أنَّ هذه اللفظة 
ة النبي إسامعيل  ي( بمعنى الذي ينتسب إىل أمَّ )األُمِّ
األخرى  األلفاظ  تناسب  التي  هي  مكة  يف  الساكن 
 ،»... املكيَّ التهاميَّ  العريبَّ  اهلاشميَّ  »الُقريشَّ  مثل: 
معنى  حتديد  يف  السياق  بأمهية  القول  م  تقدَّ وقــد 
اإلسامعيليني  تعني  )األميِّني(  فلفظة  وعليه  اللفظة، 
هم إىل مكة )أم القرى( أو العرب، يف  أو الذين حجَّ
قبال أهل الكتاب التي تعني اإلرسائيليني أو اليهود 

والنصارى. 

الخاتمة:

باإلسالم  املتخفني   اهلل رســول  أعــداء  سعى 
كانت  التي  الرشك  وطريقة  بأصنامهم  أطاح  بعدما 
فلم  الكريم،  شخصه  من  النيل  إىل  املثىل  طريقتهم 
يقدروا أن يسبُّوه عىل منابر املسلمني كام صنعوا بأخيه 
حتريف  عىل  فعملوا   ،طالب أيب  بن  عيل  ووصيه 

سريته العطرة، وتشويه سمعته الزكية، وذلك بوضع 
ال  املسلمني،  ُكُتب  يف  وها  دسُّ عليه،  كثرية  أحاديث 
يسع البحث لذكرها، لكن تناولنا إحداها وهي أمية 
الرسول بمعنى جهله بالقراءة والكتابة، وجاء اليوم 
صدقًا  املحبون  حّقًا  )املسلمون  فيه  حياسُب  الذي 

لشخص الرسول( مثَل هذه الزخارف واألكاذيب. 

وإنَّ ممَّا أعاهنم عىل ذلك أمران: 

ل: أنَّ السلطة كانت بأيدهيم لزمٍن غري قليل،  األوَّ
فسخروها لنرش الباطل.

هلا  العربية  اللغة  يف  الواحدة  الكلمة  أنَّ  الثاين: 
املقايل  السياق  طريق  عن  معناها  يفهم  ة،  عدَّ معاين 
حسب  القرآنية  الكلامت  بعض  وا  ففرسَّ املقامي،  أو 

أهوائهم، وأعاهنم عىل ذلك قوٌم آخروهم.

هذا البحث تكفل البيان الصحيح للفظ )األّمي( 
الُكُتب  يف   حممد الكريم  لنبينا  نعتًا  ورد  الــذي 
السابقة كام ذكر ذلك القرآن الكريم، بل كشف عن 
ٌ هبم أيضًا يف الُكُتب السابقة  أنَّ أهل بيته الكرام مبرشَّ
القرآن الكريم والّسنة  فضاًل عامَّ ورد من ذكرهم يف 

املطهرة.
الهوام�ض
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الكايف، الكليني، ج4، ص210، ح17.( 4)
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الباب )65( باب أنَّه صلوات اهلل عليه سبق الناس إىل 
اإلسالم واإليامن والبيعة والصلوات زمانًا ورتبًة، وأنَّه 

الصديق األكرب.

ج3، ( 34) الشهري)املستدرك(،  كتابه  يف  احلاكم  رواه 
كتاب  من   )611( التخرجية  وانظر  ص124، 
املراجعات للعالمة عبداحلسني رشف الدين املوسوي، 

بتحقيق وتعليق حسني الرايض.

القرآين يف كتاب هنج البالغة، للدكتور ( 35) ظ مثاًل: األثر 
ام. عباس الفحَّ

هنج البالغة، اخلطبة رقم )2(.( 36)

املصدر نفسه.( 37)

املصدر نفسه.( 38)

املصدر نفسه، اخلطبة رقم )33(.( 39)

عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق، ج1، ص129، ( 40)
الباب )12( باب ذكر جملس الرضا مع أهل األديان.

أصول الكايف، الكليني، ج1، ص 321، كتاب احلجة، ( 41)
الباب )168( باب مولد النبي ووفاته، ح17.

وانظر ( 42) الصدوق،  الشيخ  الرضا،  اإلمام  أخبار  عيون 
أيضًا،  الصدوق  للشيخ  األخبار(  )معاين  كتاب: 
بيته، فقد أورد  النبي وأهل  ص53، باب معاين أسامء 

رواية أخرى بسنٍد آخر يف هذا املعنى.

ص35-30. ( 43) البدري،  سامي  النبوية،  السرية  ظ 
اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، الشيخ املفيد، 

ج1، ص312-309.

ظ: معامل املدرستني، العالمة مرتىض العسكري، ج1، ( 44)
ص345- 397، كتامن فضائل اإلمام عيل ونرش سبه 

ولعنه والسبب فيهام.

سامي ( 45) النبوية،  السرية  مصادر  دراسة  إىل  املدخل  ظ: 
البدري، ص42-37.

الطويس ( 46) احلسن  بن  حممد  الشيخ  د،  املتهجِّ مصباح 
)ت460هـ(، ص410، من دعاء لإلمام زين العابدين 

ى بدعاء السحر أو دعاء أيب محزة الثاميل. يسمَّ

الم�شادر والمراجع:

* القرآن الكريم

يف  ــة  دراس البالغة  هنج  كتاب  يف  الــقــرآين  ــر  األث  -
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ام، منشورات الفجر،  املضمون والشكل، د. عباس الفحَّ

بريوت – لبنان، ط1، 2010م.

طبعة  األثري،  ابن  الصحابة،  معرفة  يف  الغابة  ُأسد   -

دار إسامعيليان، طهران – إيران.

املفيد  الشيخ  العباد،  عىل  اهلل  حجج  إىل  اإلرشــاد   -

العكربي ت413هـ(، طبعة  النعامن  بن  )حممد بن حممد 

ط1،  إيــران،   – قم  الــرتاث،  إلحياء  البيت  آل  مؤسسة 

1413هـ.

- إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم، احلسني 

بن حممد الدامغاين، حققه عبد العزيز سيد األهل، ط دار 

العلم للماليني، ط4، 1983م.

يعقوب  بــن  )حمــمــد  الكليني  ــايف،  ــك ال أصـــول   -

ت329هـ(، ط مؤسسة التاريخ العريب، بريوت – لبنان، 

ط1، 1430هـ - 2009م.

جواد  جعفر  د.  طالب،  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري   -

اخللييل، ط دار اإلرشاد، بريوت – لبنان، ط2، 2001م.

باقر  )حممد  املجليس  العالمة  األنـــوار،  بحار   -

ت1110هـ(، حتقيق جلنة من العلامء واملحققني بإرشاف 

األعلمي،  الشاهرودي، ط مؤسسة  النامزي  الشيخ عيل 

بريوت – لبنان، ط1، 2008م. 

- تفسري الصايف، الفيض الكاشاين )الشيخ حمسن ت 

إيران،   – طهران  الصدر،  مكتبة  منشورات  1091هـ(، 

ط1، 1422هـ.

- تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب، الشيخ حممد بن 

حممد رضا القمي املشهدي، حتقيق حسني دركهاين، نرش 

شمس الضحى، طهران – إيران، ط1، 1430هـ.

- تفسري عيل بن إبراهيم القمي، صححه وعلق عليه 

دار  ط  اهلدى،  مكتبة  منشورات  املوسوي،  طيب  السيد 

الكتاب، ط3، 1404هـ.

داود  أبــو  األشعث  بن  سليامن  داود،  أيب  سنن   -

السجستاين األزدي، ط دار الفكر، بريوت – لبنان.

- سنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي السلمي، 

– السعودية،  ط دار احلضارة للنرش والتوزيع، الرياض 

ط2، 2015م.

- السرية النبوية، سامي البدري، ط دار الفقه، قم - 

إيران، ط2، 1423هـ.

- الروض الداين إىل املعجم الصغري للطرباين، حتقيق 

 – بريوت  اإلسالمي،  املكتب  ط  حممود،  شاكر  حممود 

لبنان، ط1، 1985م.

ــاح الــعــربــيــة(،  ــح ــاج الــلــغــة وص - الــصــحــاح )تـ

الغفور  عبد  أمحد  حتقيق  محَّاد(،  بن  اجلوهري)إسامعيل 

ط4.  لبنان،   – بريوت  للماليني،  العلم  دار  ط  عطار، 

1990م.

- صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل البخاري، ط 

دار ابن كثري، دمشق – سوريا، ط1، 2002م. 

- صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي، ط دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت – لبنان. 

- عيون أخبار اإلمام الرضا، الشيخ الصدوق )حممد 

بن عيل بن احلسني ت381هـ(، ط مؤسسة املراقد املقدسة 

العاملية، النجف األرشف – العراق، ط1. 2012م.



د. عبداهلل العبادي
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- الكايف، الكليني )حممد بن يعقوب ت329هـ(، ط 

دار الكتب اإلسالمية، قم – إيران.

- كفاية األثر يف النصوص عىل األئمة االثني عرش، 

الرابع  القرن  أعــالم  القمي)من  از  ــزَّ اخل حممد  بن  عيل 

اهلجري(، حتقيق حممد كاظم املوسوي وعقيل الربيعي، 

قم – إيران، 1430هـ.

- كتاب الغيبة، حممد بن إبراهيم النعامين، حتقيق عيل 

أكرب غفاري، النارش مكتبة الصدوق، طهران إيران، دون 

ذكر سنة الطبع. 

- لسان العرب، ابن منظور )حممد بن مكرم اإلفريقي 

املرصي(، ط دار صادر، بريوت – لبنان.

- املدخل إىل دراسة مصادر السرية النبوية والتأريخ 

إيران،   – قم  كيميا،  مطبعة  البدري،  سامي  اإلسالمي، 

ط1، 1423هـ.

الدين  رشف  عبداحلسني  العالمة  املراجعات،   -

بريوت  ط2،  الرايض،  حسني  وتعليق  حتقيق  املوسوي، 

– لبنان، 1982م.

احلاكم  عبداهلل  أبو  الصحيحني،  عىل  املستدرك   -

 – القاهرة  والنرش،  للطبع  احلرمني  دار  ط  النيشابوري، 

مرص، ط1، 1997م.

- مصباح املتهجد، الشيخ الطويس )حممد بن احلسن 

حسني  الشيخ  طبعه  عىل  وأرشف  صححه  ت460هـ(، 

ط1،  لبنان،   – بــريوت  األعلمي،  دار  ط  األعلمي، 

1998م. 

ط  العسكري،  مرتىض  العالمة  املدرستني،  معامل   -

مؤسسة البعثة، طهران – إيران، ط1، 1992م.

- معاين األخبار، الشيخ الصدوق )حممد بن احلسني 

انتشارات  ط  الغفاري،  أكرب  عيل  حتقيق  ـــ(،  ت381ه

إسالمي، قم – إيران، 1379هـ.

- معجم أحاديث اإلمام املهدي، تأليف اهليئة العلمية 

يف مؤسسة املعارف اإلسالمية، النارش مؤسسة املعارف 

اإلسالمية، قم – إيران، ط2، 1428هـ.

األصفهاين  الراغب  القرآن،  غريب  يف  املفردات   -

)احلسني بن حممد(، النارش مكتبة نزار مصطفى الباز.

مؤسسة  النارش  الــريض،  الرشيف  البالغة،  هنج   -

املرشفة،  بقم  املدرسني  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش 

قم – إيران، 1413هـ.
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الملخ�ض

تنامز مدينة كربالء بموقٍع متميٍز بالنسبة ملنطقة الفرات األوسط، فهي تقع يف وسط العراق، والتي تسمى 

أحياًنا بمشهد احلسني، وحيدها من الشامالً حمافظة األنبار، وجنوًبا حمافظة النجف ورشًقا حمافظة بابل وغرًبا 

بادية الشام وجزء من ارايض احلجاز، أي أهنا تقع وسط السهل الرسويب عىل حافة الفرات اليمنى «هنر العلقمي« 

ومتتد غرًبا إىل اهلضبة الغربية، وتسقى من هنر احلسينية الذي يأخذ مياهه من أيمن هنر الفرات.

-1968( الثاين  اجلمهوري  العهد  خالل  كبرية  تغيريات  كربالء  حمافظة  اإلداريــة  اخلارطة  بنية  شهدت 

1979(، اذ تقلصت مساحة كربالء بشكل كبري أواخر العهد اجلمهوري مقارنة مع ما كانت عليه يف عرشينيات 

قانون  ترشيع  بعد  ملحوظ  بشكل  للمحافظة  اإلدارية  اخلارطة  بنية  تقلصت  إذ  العرشين،  القرن  وثالثينيات 

املحافظات لسنة )1959( وانفصال النجف عنها، ومن ثم أصبحت اخلارطة اإلدارية يف حمافظة كربالء تضم 

مركز املدينة القديمة، وقضاء اهلندية، وقضاء كربالء، وقضاء عني التمر. 

الكلامت املفتاحية: كرباء، اخلارطة اإلدارية، مراقد.
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The Development of the Administrative Map of the City of Karbala )1979 – 

1968( - An Analytic Study

ResearcherProf. Dr.

Zahra Ramzi Sahib Al-UgailiUday Hatem Abdel-Zahra Al-Mafraji

College of Education for Human 
Sciences - Karbala University

College of Education for Human Sciences 
- Karbala University

Abstract

The city of Karbala has a privileged location in the Middle Euphrates region. It is 

located in the central part of Iraq105 km southwest of Baghdad, and is sometimes called 

the city of Imam Al-Hussein ‘peace be upon him’. It is bordered to the north by Anbar 

Governorate, to the south by Najaf Governorate, to the east by Hilla Governorate and to 

the west by the Baadiah (desert) of Al-Sham and part of the Hijaz lands. It is thus located 

in the middle of the sedimentary plain land on the Euphrates River's right bank named 

as "Al-Alqami River". It extends westward to the western hill, and is watered by the Al-

Hussainiya River which descends from the right bank of the Euphrates River.

The administrative map design of the city of Karbala witnessed major changes 

after the legislation of the Provincial Law of (1977) when it was separated from Najaf 

governorate during the second republican era (1968-1979). Thus, the area of Karbala 

had shrunk significantly at the end of that era as compared to what it was in the 1920s 

and 1930s. Consequently, the administrative map in Karbala governorate included the 

old city center, Hindiya district, Karbala district, and Ain al-Tamr district.

Key words: Karbala, administrative map, shrines
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المقدَّمة

كربالء  ملحافظة  ــة  اإلداري اخلارطة  بنية  شهدت 
-1968( اجلمهوري  العهد  خالل  كبرية  تغيريات 
تقلصت  قد  كربالء  حمافظة  مساحة  أن  اذ   ،)1979
مع  مقارنة  اجلمهوري  العهد  ــر  أواخ كبري  بشكل 
القرن  وثالثينيات  عرشينيات  يف  عليه  كانت  ما 
اإلداريــة  كربالء  حدود  أن  علمنا  ما  إذا  العرشين، 
اللتان  والكوفة  النجف  مدينتي  لتشمل  امتدت 
اجلمهوري  العهد  يف  كربالء  ملحافظة  إمتدادًا  شكلتا 
الثاين )1964-1968( حتى انفصلتا عن املحافظة 
 ،1977 لسنة  املحافظات  قانون  ترشيع  بعد  كربالء 
بشكل  للمحافظة  اإلدارية  اخلارطة  بنية  تقلصت  إذ 
يف  اإلداريــة  اخلارطة  أصبحت  ثم  ومن  ملحوظ، 
وقضاء  القديمة  املدينة  مركز  تضم  كربالء  حمافظة 
فكانت  التمر،  عني  وقضاء  كربالء،  وقضاء  اهلندية، 
حمور أهتامم الباحثني، الذين وجدوا يف قلة اإلشارات 

األكاديمية هلا سبًبا يف أختيارها ملوضوع البحث.

التي  التارخيية  املرحلة  أمهية  الباحثان  يرى  وكام 
شهدهتا بنية اخلارطة اإلدارية ملحافظة كربالء تقلصا 
املقبور  البعث  حــزب  استلم  عندما  كبري،  بشكل 
املرحلة  هذه  رافق  وما   ،)1968 )متوز/  يف  السلطة 
من تداعيات اقتصادية وسياسية وإدارية عىل املدينة 

املقدسة. 

يقسم  أن  إىل  الرضورة  دعت  تقدم  ما  عىل  وبناًء 
الباحثان  فيها  بــنيَّ  وخامتة  مبحثني،  عىل  البحث 

عن  فضاًل  إليها،  توصل  التي  االستنتاجات  أبــرز 
توسم  الذي  ل  األوَّ املبحث  تناول  إذ  مة،  املقدَّ هذه 
حتى  كربالء  مدينة  يف  اإلداري  الوضع  بـ)تطور 
اإلداريــة  اخلارطة  بنية  عىل  ركز  فقد   )1979 عام 
العثامين  الواليات  قانون  صــدور  منُذ  لــ)كربالء( 
إدارية  تطورات  من  كربالء  شهدته  1864وما  لعام 
ــره  1977وأث لعام  املحافظات  قانون  صدور  حتى 
وأّما  كربالء،  ملحافظة  ــة  اإلداري اخلارطة  بنية  عىل 
حمافظة  يف  اإلدارية  اخلارطة  لـــدراسة  الثاين  املبحث 
املدينة  كربالء )1968-1979(، والتي تضم مركز 
القديمة، وقضاء اهلندية، وقضاء كربالء، وقضاء عني 

التمر.

ــة عــىل مــصــادر عــّدة  ــدراس ــذه ال وإعــتــمــدت ه
غري  العراقية  الوثائق  مقدمتها  يف  تــأيت  ومتنوعة، 
الكتب والوثائق  »دار  املنشورة واملحفوظة يف مكتبة 
الوطنية«، فقد كشفت هذه الوثائق عن جوانب خفية 
التي  لــ)كربالء(  اإلدارية  اخلارطة  بنية  تطورات  من 
كبرية  تغيريات  معرفة  عىل  كثرًيا  الباحثني  ساعدت 

شهدت بنية اخلارطة اإلدارية ملحافظة كربالء.

وأغنت املصادر العربية واملعربة مباحث الدراسة 
بمعلومات قيمة، نذكر منها عىل سبيل املثال، )دليل 
»حممود  للمؤلف   )1960 لسنة  العراقية  اجلمهورية 
الكوفة  »خطط  وكتاب  وآخــرون«،  درويش  فهمي 
»لويس  االنكليزي  للمؤلف  خريطتها«  ورشح 
ماسينون«، وكتاب »العراق قديام وحديثا« للمؤلف 
أدب  يف  »كربالء  وكتاب  احلسني«،  ــرزاق  ال »عبد 
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نرص  آل  نارص  الصاحب  عبد  للمؤلف  الرحالت«، 
العراقية  الصحافة  جتاوز  باإلمكان  يكن  مل  وكام  اهلل، 
ملا فيها من معلومات قيمة عن بنية اخلارطة اإلدارية 
»الوقائع  صحيفة  منها  بالذكر  ونخص  لكربالء، 

العراقية«. 

هذه  اجلامعية  ــح  واألطــاري الرسائل  ورفــدت 
الدراسة بمعلومات مهمة، والسيام رسالة املاجستري 
كربالء«  سكان  جغرافية  يف  ــة  »دراس بـ  املوسومة 
وكذلك رسالة  اخلفاف«،  حسن  »عبد عيل  للباحث 
التنمية  لعنارص  املكاين  التباين  »تشخيص  املاجستري 
اإلقليمية بإستخدام نظام املعلومات اجلغرايف كربالء 

إنموذجا« للباحث »حسام صاحب آل طعمة«.

المبحث الأول:

تطور الو�شع الإداري في مدينة كربالء  حتى 
عام 1979

1534م،  عام  العثامين  لإلحتالل  العراق  خضع 
أســاس  عــىل  ــذاك  آنـ قائام  اإلداري  النظام  وكــان 
اآلياالت، إىل أن تم تعديل ذلك القانون عام 1864م 
إذ تم إعتامد العمل بنظام الواليات، لكن هذا النظام 
مل يرشع يف تطبيقه يف والية بغداد، إاّل سنة 1869م، 
تعلق  قدر  النظام  هذا  تبني  عىل  ترتب  ما  مجلة  ومن 
اإلدارية  كربالء  مرتبة  رفع  البحث  بموضوع  األمر 
تابعة  )سنجق(  إىل  احللة  ملترصفية  تابع  قضاء  من 
السناجق  أحد  كربالء  بغداد)1( وأصبحت  والية  إىل 
عام  ويف  بغداد،  لوالية  ــا  إدارًي تبعت  التي  العرشة 

1880 ضمت أربعة أقضية، كان األول »قضاء مركز 
السنجق«، وتتبعه نواحي املسيب والرحالية وشفاثة، 
ناحية  وتتبعه  اللواء  مركز  جنوب  النجف«  و«قضاء 
الربع  يف  أستحدث  الذي  اهلندية«  و»قضاء  الكوفة، 
الرشق  إىل  يقع  عــرش)2(،  التاسع  القرن  من  األخري 
من مركز اللواء وتتبعه ناحية الكفل، وأخرًيا »قضاء 
الرزازة« إىل الشامل الغريب من مركز اللواء، وطرأت 
عىل هذا الرتتيب يف أواخر القرن التاسع عرش ومطلع 
النواحي  انتابت  التغيريات  بعض  العرشين،  القرن 
»املسيب  نــواحــي  بقاء  ومــع  باألقضية،  املرتبطة 
اللواء،  مركز  بقضاء  مرتبطة  وشفاثة«  والرحالية 
اهلندية،  بقضاء  الكفل«  »ناحية  إرتباط  إستمرار  مع 
إستحداث  تم  فقد  النجف،  بقضاء  الكوفة  وناحية 
بالقضاء  إرتبطت  »الرحبة«  باسم  جديدة  ناحية 
األخري، وظل قضاء الرزازة عىل وضعه اإلداري دون 

أن ترتبط به أية ناحية)3(.

أما يف عهد االحتالل الربيطاين )1918-1914( 
فقد قسم العراق عىل مناطق ووعىل وفق التقسيامت 
اإلدارية أصبحت مدينة كربالء يف عداد املناطق التي 
تشكل منها العراق والتي بلغ عددها )13( منطقة، 
جملس  أقر  احلديثة  العراقية  الدولة  تأسيس  وبعد 
الوزراء مرشوًعا لتقسيم العراق إدارًيا، فقد أصبحت 
كربالء أحد األلوية التي تشكل منها العراق، وضم 
تم   1923 سنة  ويف  نواحي،  وسبع  أقضية  أربعة 
مركز  بقضاء  ارتبطت  التي  احلسينية  ناحية  إحداث 

اللواء)4(.
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اإلدارية  اخلارطة  بنية  شهدت  ذاته،  السياق  ويف 
اجلمهوري  العهد  خالل  كبرية  تغيريات  لكربالء 
بداية  يف  كربالء  ضمت  فقد   ،)1979-1958(
العهد اجلمهوري قضائني، كان األول املركز وتتبعه 
قضاء  الثاين   أما  شفاثة،  وناحية  احلسينية،  ناحية 
من  اخلامس  ويف  الكوفة،  ناحية  وتتبعه  النجف، 
ترشين األول 1960 صدر مرسوم مجهوري يقيض 
الرحبة يكون  ناحية  بأحداث ناحية يف كربالء باسم 
مركزها يف الرحبة ترتبط بقضاء النجف، أما يف عام 
إىل  الكوفة  لناحية  ــة  اإلداري املرتبة  رفعت   1962
يف  مركزه  وأصبح  كربالء،  بمركز  وإرتبط  قضاء، 
قصبة الكوفة وإرتبطت به ناحيتا الكوفة والعباسية، 
وقد عدت حدود هاتني الناحيتني حدودًا للقضاء)5(.

اإلدارية  اخلارطة  بنية  تعرضت  نفسه  الوقت  يف 
للمحافظة كربالء إىل مجلة تغريات إدارية، لقد كانت 
تضم   1965 عام  تعداد  حتى  كربالء  اخلارطة  بنية 
قضاء النجف وما يتبعه، أما قضاء كربالء فكان يضم 
السلطات  أصدرت   1978 عام  ويف  ناحية شثاثة)6( 
من  الرحالية  ارتباط  فك  بموجبه  قــرارًا  احلكومية 
املادة  أحكام  عىل  إستناًدا  وذلــك  كربالء،  حمافظة 
لسنة   )159( رقم  املحافظات  قانون  من  اخلامسة 
بحدودها  الرحالية  ناحية  إرتباط  فك  فقد   ،1969
بمحافظة  وإحلــاقــهــا  كــربــالء  حمافظة  مــن  احلالية 
السلطات  أصــدرت   1979 عام  يف  أما  األنبار)7(، 
التابعة  النخيب  ناحية  ارتباط  فك  بموجبه  ــرارًا  ق
بقضاء  وإحلاقها  كربالء  بمحافظة  التمر  عني  لقضاء 

مدينة  أصبحت  وبذلك  األنبار)8(،  بمحافظة  الرطبة 
تبلغ  ــذي  وال كربالء،  قضاء  مركز  تشمل  كربالء 
منه  اليابس  مساحة  وتبلغ  كم2   )2397( مساحته 
 )259( املائي  املسطح  مساحة  أما  كم2،   )2138(
ناحية احلسينية مساحتها )334( كم2،  كم2، ويتبعه 
كم2،   )168( مساحته  الغريب  اجلدول  ناحية  ويتبعه 
مساحتها  تبلغ  ــذي  ال اخلــريات  ناحية  عن  فضال 
ومساحته  التمر  عني  قضاء  ومركز  كــم2،   )112(
)1956( كم2 التي تبلغ مساحة اليابس فيه )1371( 
كم2، أّما مساحة املسطح املائي فتبلغ )585( كم2، 
أي أن مساحة حمافظة كربالء الكلية تبلغ )57880( 

كم2)9(. 

خصائص  ضمن  فيقع  كربالء،  حمافظة  مناخ  أما 
العراق  وسط  يضم  الذي  اجلاف  الصحراوي  املناخ 
وجنوبه، أي مناخها رطب شديد احلرارة يف الصيف 
املدى  يكون  حيث  الشتاء،  يف  الـــربودة  وقــارص 
احلراري اليومي الكبري وصفاء اجلو وإنخفاض نسبة 
الرطوبة والتباين الكبري يف كميات األمطار الساقطة 
الغربية  الشاملية  الرياح  وسيادة  أخرى،  إىل  سنة  من 
الرشقية  الرياح  وهبوب  اهلابة،  الرياح  جمموع  من 
والشاملية الرشقية بجو بارد، بينام هتب الرياح اجلنوبية 
برياح رطبة، كام أن املدينة تتعرض للعواصف الرتابية 

خالل السنة)10(.

مدينة كربالء هييمن عىل  مركز  إن   القول  يمكن 

باِق الوحدات اإلدارية للمحافظة بالنسبة حلجومها، 
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ويمكن أن يرجع سبب ذلك إىل أنَّ املناطق األخرى 

إدارية لكون  يف مدينة كربالء واقعة ضمن وحدات 

املدينة  مركز  بينام  بالزراعة،  يتمثل  األساس  نشاطها 

عن  فضال  خمتلفة،  اقتصادية  انشطة  بوجود  ينامز 

وجود السياحية الدينية املتمثلة بالعتبات املقدسة التي 

الوحدات  له صفات خاصة عن  منها مكاًنا  جعلت 

اإلدارية األخرى)11(.

نستنتج مما تقدم، أن ّكربالء إحدى أكثر املحافظات 

العراقية التي طرأت عىل حدودها اإلدارية تغيريات 

كبري،  بشكل  حمافظة  مساحة  تقليص  إىل  أدت  كثرية 

خاضعة  التغيريات  تلك  ــأن  ب اجلــزم  يمكن  وال 

افتقار جانب منها إىل  ملعايري مهنية بحتة، فضاًل عن 

تغيري  نفرس  كيف  وإاّل  واجلدية،  الدقيقة  الدراسة 

التابعية اإلدارية لعدد من األقضية والنواحي املرتبطة 

ملحافظة كربالء وإحلاقها باملحافظات األخرى ألكثر 

وأقضية  نواحي  وإلغاء  إحداث  جانب  إىل  مرة،  من 

الرتتيبات  هلذه  احلقيقي  املغزى  إىل  هنتدي  أن  دون 

أسهمت  سياسية  أهداف  ذلك  وراء  فهل  اإلداريــة، 

جمرد  أهّنا  أم  اإلداري  القرار  صياغة  يف  كبري  بشكل 

اجتهادات مترسعة ال أكثر؟ 

المبحث الثاني:

الخارطة الإدارية في محافظة كربالء

ًل: مركز المدينة القديمة اوَّ

يتمثل مركز مدينة كربالء القديم بمرقدي اإلمامني 
املراقد األخرى،  إىل  باإلضافة   ،احلسني والعباس
وتبلغ مساحة املدينة القديمة حوايل 112 كم2 وهو 
األبنية  من  مزجيًا  متثل  هكتارًا   )11.2( يعادل  ما 
القديم عىل  املدينة  القديمة، وينقسم مركز  العمرانية 
ثالثة أقسام األول هو وسط املدينة واملركز واملتكون 
باب  و»حملة  املخيم«،  »حملة  منها  ة،  عدَّ حمالت  من 
الطاق«، و»حملة باب السالملة«، و»حملة باب اخلان«، 
»حملة  فهية  الثاين:  القسم  أما  النجف«،  باب  و»حملة 
استحداثها  تم  والتي  والغربية«،  الرشقية  العباسية 
-1869( باشا  مدحت  العثامين  ــوايل  ال بوساطة 
1872()12( ويتم تعني خمتار يتوىل إدارة كل حملة من 
معامالت  تسري  املختار  مهمة  وكانت  املحالت  هذه 
واملحاكم  والبلدية  والنفوس  التجنيد  يف  الناس 
وغريها من دوائر الدولة وهو أعرف الناس بشؤون 
سكان املحلة واملدينة وقد تعاقب عىل متثيل كل حملة 
عدة خمتارين خالل املدة )1968- 1979()13(، كام 
يف  القديمة  املدينة  يف  األزقــة  من  العرشات  يوجد 
الدارجة  باللغة  تسمى  كانت  التي  املحالت  هذه 
»عگد  هي  األزقــة،  هذه  أبرز  من  وكان  »العگد«  بـ 
السادة«، و»عگد اجلراخ«، و»عگد الداماد«، و»عگد 
القسم  أما  ــوزون«)14(،  ــ ال و»عگد  يوسف«،  سيد 
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السكنية  األحياء  هو  املدينة  مركز  أقسام  من  الثالث 
التي ابتدأت من سنة 1950 وأزدادت فيام بعد)15(. 

يف الوقت نفسه، كان موقع مركز اجلهاز اإلداري 
املدينة  مركز  يف  »الرساي«  املحافظة  بديوان  املتمثل 
اجلمرك  بشارع  حسن«  »خلفة  خان  يف  أْي  القديم، 
انتقل إىل خان  أنه  إاّل  بـ»خان الرشطة«  الذي يعرف 
البناية  شيدت  وبعدها   ،العباس شارع  يف  اخليالة 
اجلديدة ملجلس املحافظة التي هي اليوم قرب مركز 
شبيب  املحافظ  عهد  يف  وذلك  احلسني،  حي  رشطة 

املالكي املحافظ األسبق)16(.

كثرية  إداريــة  تبدالت  كربالء  حمافظة  شهدت 
غري  إداري  لنظام  طبيعية  نتيجة  وهي  حمافظيها،  بني 
مستقر، فضاًل عن كفاءة، ونزاهة املحافظ، وعالقته 
باملركز، وبمواطني املحافظة، وكام يف مبني يف اجلدول 

اآليت)17(:

أما اجلهاز اإلداري يف األقضية، ومنها قضاء عني 
وحُيال  وُيعزل  ُيعني  قائّمقام  من  يتألف  فكان  التمر، 
عىل التقاعد بقرار من وزارة الداخلية، وموافقة جملس 
الوزراء، وهو مسؤول أمام املحافظ، ومسؤوليته يف 

القضاء هي نفس مسؤولية املحافظ يف املحافظة، أما 
النواحي فكان اجلهاز اإلداري فيها يتألف من مدير 
من  بقرار  التقاعد  عىل  وحُيــال  وُيعزل  ُيعني  ناحية 
قائّمقام، وموافقة وزير الداخلية، وهو مسؤول أمام 
القائّمقام، ومسؤوليته يف الناحية هي نفسه مسؤولية 

القائّمقام يف القضاء.

ومن  كربالء  حمافظة  يف  احلكومية  الدوائر  ومن 
أعامل  كانت  النفوس«،  ــرة  »دائ الدوائر  هذه  أبــرز 
من  تدار  عام 1925،  قبل  كربالء  النفوس يف  دائرة 
قبل الدوائر البلدية، إاّل أهنا أخفقت يف أداء أعامهلا، 
سنة  العامة«  النفوس  »مديرية  إستحداث  فجرى 
عام  املدنية(  األحوال  بـ)مديرية  عرفت  ثم   ،1926
ملحقة،  كدائرة  الداخلية  ــوزارة  ب وربطها   1969
التجنيد  دائرة  ترافق  وهي  النفوس  تسجيل  مهمتها 
اجلنسية«  »مديرية  وكذلك  ــرتحــال،  وال احلــل  يف 
تعنى  الداخلية  وزارة  إىل  العائدة  الدوائر  من  وهي 

 1975 عام  بعد  لألفراد  القيود  سجالت  بشؤون 
إنيطت كل حمافظة بإصدار الشهادة ملواطنيها؛ وذلك 
»مديرية  عن  وفضاًل  املــواطــن،  عــبء  عن  حتفيًفا 
تقوم  التي  املهمة  الــدوائــر  إحــدى  وهــي  الرشطة« 

تاريخ االنفكاكتاريخ المباشرةاسم المحافظت
28 ايلول 101969 تشرين األول 1968عبد الصاحب القرغولي1
10كانون األول 281969 أيلول1969علي هادي وتوت2
15 أب 101972كانون األول 1969شبيب المالكي3
نيسان 161975 أب 1972عبد الرزاق الحبوبي4
5 شباط 121976 نيسان 1975محمد حسين محسن الشامي5
20 تموز 71979 شباط 1976عزيز صالح النومان6
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األمن،  وتوفري  ــوال  واألم األرواح  عىل  باملحافظة 
حملة  يف  العباس  شارع  يف  فتقع  البلدية«  »دائرة  وأّما 
العباسية الغربية تعاقب عىل رئاستها كل من األستاذ 
والسيد   ،»1971-1969 اخلطيب  حممد  »صادق 
و»محيد  ــوي1975-1971«،  ــوس امل سعيد  »حسن 
احلسني  و»عبد   ،»1977-1975 الكلكاوي  كريم 
نقل  مصلحة  »مديرية  واما  املعامر1979-1977«، 
فتحت  امللحية  اإلدارة  دوائر  إحدى  فهي  الركاب« 
املدينة  تسارع  بسبب  للمسافرين  طرق   1954 سنة 
وترامي أطرافها حتى سنة 1975 وفضاًل عن دائرة 
التي أفتتحت ألول مرة  العقاري«  »مديرية املرصف 
العباس  شارع  يف  هلا  بناية  تشيد  وتم  1963م  عام 

قرب رساي احلكومة)18(. 

وأيًضا توجد يف املدينة القديمة »مديرية األوقاف 
بأنواعها  املوقوفة  األمــوال  إدارة  ومهمتها  العامة« 
اخلريية والذرية والنبوية وحماسبة متوليها، كام كانت 
أوقاف  مديرية  تألفت  الدينية،  املدارس  عىل  ترشف 
لــلــواردات،  أحدمها  وكاتبني،  مدير،  من  كربالء 
علمي  وجملس  وطابعني،  للمرصوفات  ــر  واآلخ
مدير  من  كل  وعضوية  رئيًسا،  القايض  من  مؤلف 
األوقاف وثالثة من علامء الدين للنظر يف أمر توجيه 
اجلهات واختيار الوكالء الذين يتم تعينهم للقيام به 

عىل وفق نظام خاص)19(.

وحيتوي مركز املدينة القديمة باإلضافة إىل مرقدي 
اإلمام احلسني، وأخيه أيب الفضل العباس عىل 
األوقاف  لدائرة  التابعة  املقدسة  واملقامات  املراقد 
منطقة  يف  ويقع  احلمزة«  »ابــن  مرقد  منها  الشيعية 

يقع  احليل«  الفهد  »أبن  مرقد  وأيًضا  طويريج،  باب 
بالنسبة  أما   ،)20(احلسني اإلمــام  قبلة  شــارع   يف 
للمقامات املقدسة التي تقع يف مركز املدينة القديمة 
الغربية  اجلهة  يف  يقع  الزينبية«  »تــل  مقام  فمنها 
باب  من  بالقرب  املطهرة  احلسينية  الــروضــة  من 
اجلهة  يف  فيقع  احلسيني«  »املخيم  أما  الزينبية)21(، 
عن  وفضاًل  املطهرة،  احلسينية  الروضة  من  اجلنوبية 
»مقام اإلمام املهدي« وموقعه عىل الضفة اليرسى 

من هنر احلسينية)22(.

ثانًيا: ق�شاء الهندية

)طويريج(  باسم  حملًيا  اهلندية  قضاء  يعرف 
تسمى  وكانت  السكان  لدى  الشائع  االســم  وهو 
األقرب عىل  كانت  أهنا  إذ  املبتغى  لطريق  بداياهتا  يف 
الكلمة  ثم ُصغرت   لزيارة اإلمام احلسني كربالء 
طويريق وحرفت بلغة من يلفظ القاف جياًم فصارت 
وسميت  )اهلندية(  فهو  الثاين  االسم  أما  طويريج، 
اهلندية  هنر  ضفتي  عىل  أراضيها  لوقوع  االسم  هبذا 
بنهر  النهر  هذا  بعد عرف  وفيام  الفرات،  فروع  أحد 

اهلندية)23(.

 )°42-45( الطول  خط  عىل  اهلندية  مدينة  تقع 
اجلغرايف  موقعها  أما   )°32-33( العرض  ودائــرة 
مدينتي  بني  الطريق  يتوسط  هنري  موقع  ذات  فهي 
احللة )رشًقا( وكربالء )غرًبا( وتبعد عن احللة)20( 
كم وعن كربالء )24( كم، وتقع إىل اجلنوب الغريب 
املوقع  وهلذا  كم،   )110( وبمسافة  بغداد  مدينة  من 
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أمهية حيوية يف نشأة املدينة ونموها، إذن ال يمكن أن 
دون  واقتصادًيا  وعمرانًيا  حضارًيا  مدينة  أي  تتطور 

أْن يتوافر هلا موقع متميز)24(.

أّما موضوع املدينة فيتحدد عند الفرات يف موقع 
تارخيية  أمهية  املدينة  وأكتسبت  العراق،  من  وسطي 
واقتصادية بعد تدفق املاء يف هنر اهلندية عام  )1800(
املنطقة بإستواء سطحها، وكان هلذين  )25(، كام تنامر 

العاملني دوٌر كبري يف إجتذاب عدد كبري من العشائر 
قناة  يف  وانصب  كام  فيها،  واإلستقرار  املنطقة  إىل 
مغرية  الفرات  هنر  مياه  من  األعظم  القسم  اهلندية 
فرات  بني  التقليدي  املائي  التوازن  يف  وخملة  جمراه 
وتراجعت  تدرجيًيا،  احللة  واهلندية، فجف هنر  احللة 
الزراعة والتجارة فيها، وعىل النقيض من ذلك اتسع 

اإلرواء عىل إمتداد قناة اهلندية)26(.

يتسم قضاء اهلندية بتطور جيد يف كافة اخلدمات 
التعليمية واإلجتامعية واالقتصادية والزراعية خالل 
مدة البحث وكان التنظيم اإلداري يف القضاء يتمثل 
بـ دائرة املعارف حيث خطى منهاج التعليم خطواته 
وجرى   )1979  -1968( املــدة  خــالل  املتطورة 
واملتوسطة  اإلبتدائية  ــدارس  امل من  العديد  افتتاح 
وذوي  األكــفــاء  املــدرســني  نقص  صاحبها  والتي 
عدد  مع  التعاقد  تم  وهلذا  العلمية؛  اإلختصاصات 
من املدرسني اللبنانيني واملرصيني لسد هذا النقص، 
صناعة-  )زراعة-  املهني  بالتعليم  املبارشة  متت  كام 
عىل  الطلب  لسد  وذلــك  الستينيات؛  هناية  جتــارة( 
وحتقيق  التحريات  ألعامل  القادرين  الرجال  أعداد 

بالنسبة  اما  لتلك األختصاصات،  العالية  املستويات 
العمل  أن  إاّل  حاهلا،  عىل  فبقيت  القضاء  )إلدارة 
دعاوي  وقانون  بالفصل  املألوفة  الواسعة  بالطريقة 
يف  العشائر  رجــال  بني  العدالة  أمــور  يف  القضاء، 
القضاء فقد إنتهت عرب تلك السنوات هي والعقوبة 
املتنازعني بني عدد  للقاتل، وبقى ترايض  الشخصية 
سكان الريف معموالً به لتفادي املشاكل والنزاعات، 
أما بالنسبة للوحدات اإلدارية التابعة لقضاء اهلندية 
من  القائمقامية  بناية  فانتقلت  بالقائمقامية  املتمثلة 
الواقع  اجلديد  مقرها  إىل  القديم  العثامين  الــرساي 
بعد  اخلمسينيات  هناية  يف  كربالء  شارع  مدخل  عىل 
اكتامل بناء أرضها عىل وفق التصميم احلديث بام فيها 
معاونية الرشطة، وغرفة التوقيف، وتم تعيني عباس 
اما  اهلندية،  قضاء  مقام  القائم   1967 عام  عليوي 
بالنسبة ألهم الدوائر املرتبطة بالقائمقامية فهي دائرة 
البلدي، ودائرة زراعة  املالية، والبلديات، واملجلس 
العراقية  املخازن  ودائرة  اإلستهالك  ودائرة  اهلندية، 
ومستشفى اهلندية ومعاونية رشطة اهلندية، و حمكمة 

بداءة اهلندية)27(.

الغريب،  ــدول  اجل بناحية  اهلندية  بقضاء  يرتبط 
اجلهة  يف  ــدول  اجل ناحية  وتقع  اخلـــريات،  وناحية 
الناحية  مركز  ويبعد  اهلندية،  لقضاء  الغربية  اجلنوبية 
تبلغ  كم،   )5( اهلندية  قضاء  مركز  عن  )الرجيبة( 
موزعة  دونــم  ألف   100 بحدود  الناحية  مساحة 
جدول  د  وُيعَّ زراعية،  مقاطعة   )70( من  أكثر  عىل 
التي  الناحية  مركز  لسقي  الرئيس  املغذي  الطراريد 
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يمر فيها وهو أحد فروع اجلدول الغريب )بني حسن( 
إدارة  بموجب   )28(1922 سنة  الناحية  إستحدثت 
ملكية كناحية تابعة لقضاء اهلندية ثم أخذت بالتوسع 
إىل  أدى  الذي  األمر  فيها،  جديدة  أحياء  إنشاء  وتم 
معظم  فتح  بعد  خصوًصا  األساس  التصميم  زيادة 
الناحية، أما  الدوائر الرسمية فروًعا وشعًبا يف مركز 
اهلندية،  قضاء  من  اجلنوب  يف  فتقع  اخلريات  ناحية 
قضاء  مركز  عن  )10كــم(  بحدود  مركزها  ويبعد 
إىل  تابعة   1962 سنة  يف  كناحية  إستحدثت  اهلندية 

قضاء اهلندية)29(.

وتوجد يف قضاء اهلندية القرى التابعة له، وايًضا 
جمموعة من املراقد واملزارات التابعة لديوان الوقف 
الشيعي التي تقصدها الناس لغرض الزيارة والتربك 
منها مرقد أوالد اإلمام الرضا تقع قبور األولياء 
الصاحلني يف منطقة املنفهان التابعة لقضاء اهلندية عىل 
 الرضا اإلمام  أوالد  )تل  يعرف  قديم  أثري  تل 
ومزار اإلمام عيل بن اإلمام موسى الكاظم بن اإلمام 
جعفر الصادق بن اإلمام حممد الباقر بن اإلمام عيل 
السجاد بن اإلمام احلسني الشهيد بن اإلمام عيل بن 
وهو  اجلواد  اإلمام  مزار  وأيًضا   ،)30( طالب  أيب 
اإلمام التاسع من أئمة اهل البيت ، ومزار اإلمام 
عيل اهلادي بن اإلمام حممد اجلواد بن اإلمام موسى 

.)31( الكاظم

ثالثًا: ق�شاء كربالء

كم   105 بعد  عىل  الواقع  القضاء  مركز  حيتوي 

مركز  عىل  منها  بغداد  مدينة  من  الغريب  اجلنوب  إىل 
وبعد  التمر،  عني  وناحية  احلسينية،  وناحية  كربالء، 
التقسيم اإلداري يف حمافظة كربالء لسنة 1965)32( 
متت إضافة ناحية احلر إىل مركز القضاء بعد صدور 
 1970 عام  كربالء  ملحافظة  اإلداريــة  التقسيامت 
كربالء  مركز  من  كاًل  يضم  كربالء  قضاء  فأصبح 
وناحية احلسينية، وناحية عني التمر وناحية احلر)33( 
وإستحدثت التقسيامت اإلدارية هلذا القضاء يف عام 
التمر  وعني  احلسينية  ناحية  يضم  فأصبح   ،1974
عني  ناحية  عزل  تم   1976 عام  ومنذ  واحلـــر)34(، 
التمر عن القضاء لتصبح قضاء مستقاًل عنها؛ وبذلك 
فأن كربالء أصبحت تضم مركز كربالء وناحية احلر 
لسنة  ــة  اإلداري التقسيامت  حسب  احلسينية  وناحية 

.)35(1977

يف  إدارية  وحدة  أوسع  ثاين  هي  احلر  ناحية  ُتعدُّ 
املحافظة بعد قضاء عني التمر، وسميت الناحية هبذا 
الذي  الرياحي(  يزيد  بن  )احلر  قرب  إىل  نسبة  االسم 
أرسله ابن زيادة ملقاتلة احلسني بن عيل، لكنه انضم 
قافلة شهداء كربالء بعد حتوله إىل جانب األمام  إىل 
احلسني، وتقع ناحية احلر يف اجلهة الشاملية الغربية 
مساحتها  تبلغ  كم   )2( بمسافة  كربالء  مدينة  من 
حوايل )24( كم2 تعرضت هذه الناحية إىل تغري يف 
تعداد  يف  وردت  فقد  عّدة،  مرات  اإلدارية  وحدهتا 
عام 1957 عىل إهنا منطقة من توابع ناحية احلسينية 
وظلت ملحقة باحلسينية حتى عام 1965، إاّل أن يف 

عام 1977أصبحت تابعة إىل قضاء كربالء)36(.
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النواحي  ــدم  أق من  فتعدُّ  احلسينية  ناحية  أمــا 
جهة  يف  تقع  كربالء  قضاء  ملركز  التابعة  اإلداريــة 
الشامل الرشقي بمسافة )20( كم عن مدينة كربالء، 
تشكلت  ولقد  كم2   )337( حوايل  مساحتها  وتبلغ 
من  استفاد  زراعية  وقــرى  مقاطعات  من  الناحية 
وخصوبة  املياه،  وفرة  وحتديًدا  اجلغرافية،  مقوماهتا 
الرتبة، مما جعلها تشتهر بمختلف األنشطة الزراعية 
احلسينية  الناحية عىل هنر  وتقع  السكان  يزاوهلا  التي 
الذي ُيعدُّ من القنوات اإلروائية الكبرية يف العراق، 
عند  الفرات  لنهر  اليمنى  الضفة  من  يتفرع  والذي 

املسيب)37(.

ريف  إىل  احلسينية  ناحية  سكان  ينقسم  وكــام 
من  اإلجتامعية  اخلدمات  لتنامي  ونتيجة  وحــرض؛ 
قرى  معظم  أصبحت  ريفية  طرق  وتعبيد  ماء  إسالة 
احلسينية سكان حرض وال سيام أن قرى ناحية سبقت 
وكذلك  الكهربائية،  باخلدمات  التمتع  يف  غريها 
الناحية  يف  وتسكن  اهلــاتــف)38(،  خلطوط  بالنسبة 
منذ  املنقطة  أصيلة يف عروبتها سكنت  عربية  عشائر 
قرون كانت أغلب هجرات هذه العشائر من اجلزيرة 
العربية لتحط الرحال بالقرب من مصادر املياه تاركة 
العراق  عموم  يف  سائدة  كانت  التي  البداوة  حياة 
»عشرية  هي  العشائر  وأهم  تقريًبا،  قرون  مخسة  قبل 
نزحت  التي  العربية  القبائل  من  وهــي  املسعود« 
وسيطرت  قــرون،  ثالثة  من  أكثر  قبل  اجلزيرة  من 
ناحية  يف  واسعة  زراعية  أرايض  عىل  توطنها  بعد 
احلسينية، إذ أصبحت احلسينية حارضة هلذه القبيلة، 

والصبور،  والــعــواد،  »الفرحان،  فروعها  وأشهر 
والشايع، والشبابات، وأجدلة، والكوام، واهلنداس، 
كام  والبحر«،  والنميات،  والعزيزات،  واملناجعة، 
سكن ناحية احلسينية ايًضا عشرية و»البو غانم« وهم 
ضمن  احلسينية  صدر  يسكنون  شمر  قبيلة  من  بطن 
عن  فضال  هلا،  املجاورة  واملناطق  احلامم،  أم  مقاطعة 
القبائل العربية التي سكنت احلسينية منها عىل سبيل 
حويميده«،  و»البو  »العكابات«،  احلرص  ال  املثال 

و»اجلنابيني«)39(.

اقتصادها عىل قطاعني  يعتمد سكان احلسينية يف 
رئيسني مها: القطاع الزراعي، حيث يوجد يف الناحية 
الفواكه واخلرض واحلمضيات  بساتني  من  كبري  عدد 
وخصوًصا الربتقال، وكذلك بساتني النخيل الكثيفة، 
ضمن  التمور  يف  األول  املنتج  احلسينية  ناحية  ُتعّد 
حمافظة كربالء، باإلضافة إىل زراعة اخلرضوات عىل 
الدواجن  حقول  من  عدد  وهناك  أنواعها،  خمتلف 
ومعامل العلف، وقطاع اخلدمات يشمل هذا القطاع 
عىل احلوانيت والوكاالت التجارية واملقاهي والنقل 
وقد  الدولة،  دوائر  يف  والعاملني  والبناء  والتشييد 
شهد هذا القطاع تطوًرا كبرًيا خالل التوسع السكاين 
إنشأت  فقد  املستمر،  العمل  إىل  اإلنسان  وحاجة 
ناحية  العطييش »مركز  أحياء سكنية كبرية يف منطقة 
للناحية  اخلدمية  الدوائر  فيها  توجد  التي  احلسينية« 

بشكل عام)40(. 

وتوجد يف ناحية احلسينية العديد من املراقد الدينية 
واملزارات التابعة لدائرة األوقاف الشيعية، منها مرقد 
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اإلمام عون يقع عىل طريق كربالء- بغداد ويبعد 
إىل  نسبه  يعود  كم   )11( بحدود  كربالء  مدينة  عن 
بن  األخرس  ومرقد   ،طالب أيب  بن  عيل  اإلمام 
الكاظم يقع مرقده ضمن مقاطعة األبيرت ويبعد قربه 
عن مدينة كربالء بحدود )10( كم، له حرم مشيد، 
صغري،  صحن  حيوطه  احلجم،  متوسطة  قبة  وعليه 
منطقة  يف  املرقد  يقع  وأخوانه  حسن  السيد  ومرقد 
حيث  احلسينية،  لناحية  ــا  إدارًي التابعة  اإلبراهيمية 
)2( بحدود  اإلبراهيمية  قنطرة  عن  املرقد  هذا  يبعد 
احلسني  اإلمــام  إىل  حسن  السيد  نسب  ويعود  كم، 

.)41(السبط

رابًعا: ق�شاء عين التمر 

الرشقي  الطرف  يف  التمر  عني  قضاء  مركز  يقع 
كربالء،  غريب  67كم  بعد  عىل  الشاملية  البادية  من 
وعىل بعد 80كم جنوب غرب الفلوجة، وأسهمت 
نسبة  االرتوائية، يف رفع  اآلبار  العيون، وبعض  مياه 
بموجب  قضاًء  واصبحت  القضاء،  تربة  خصوبة 

مرسوم مجهوري لسنة )1976م()42(.

التي  التمور  كثرة  إىل  نسبة  االسم  هبذا  سميت 
فهي  األخرى  األماكن  سائر  إىل  منها  تصدر  كانت 
مركٌز لزراعة النخيل والتجارة وتصدير التمور ويرى 
آخرون بأن تاريخ عني التمر يرجع إىل أبعد من الفرتة 
اإلسالمية، أي أهنا تعود إىل مدة ما قبل مولد السيد 
املسيح لوجود العديد من اآلثار الدالة عىل ذلك 

منها املقابر املندثرة وفوهات الرساديب)43(.

تتوسط عني التمر املنطقة املحدبة وتقع عىل أرض 
بني  الغربية  اهلضبة  من  ــة  األودي منطقة  من  واطئة 
وخطي  رشًقا   )°33،°43،°27،°43( طول  خطي 
وأهم  أكرب  وهي  شامالً  و32.4(   35.33( عرض 
الفرات  هنر  من  الغرب  إىل  املمتدة  اهلضبة  واحات 
وتكون مع ما حوهلا من القرى وحدة إدارية )ناحية( 
تابعة ملدينة كربالء حيد عني التمر من الغرب منطقة 
فمدينة  الطار  الرشق  الرمادي، ومن  فمدينة  رشيش 
دبس«  »أيب  وهور  امللح  بحر  الشامل  ومن  كربالء، 
أما  النخيْب  فمدينة  السالم  منطقة  اجلنوب  ومن 
بالنسبة حلدودها البلدية فهي تضم أربعة قصور هي: 
قرص العني)44(، وقرص ثامر)45(، وقرص البهوى)46(، 
التمر  عني  مساحة  وتبلغ  حـــردان)47(،  آل  وقــرص 
 ،)48()6973( سكاهنا  عدد  ويبلغ  )1956(كــم2، 
ويتوىل إدارة قضاء عني التمر مدير ناحية الذي يعمل 
عىل تنظيم أمور القضاء، وهو أعىل وحدة إدارية يف 
القضاء وحيتوي قضاء عني التمر باإلضافة إىل ديوان 
مدير الناحية »مركًزا للرشطة، ودوائر النفوس واملالية 
واستمر  واهلاتف«،  والربق  الربيد  ودائرة  والبلدية 
التقدم العمراين واحلضاري يف قضاء عني التمر فمنُذ 
اإلبتدائية«  الرشاد  »مدرسة  ُشيدت  1960م  عام 
للسكن، وقامت  املحلية ست دور  اإلدارة  وشيدت 
بلدية القضاء بتعبيد الشارع الرئيس، وبعض الفروع 
املشاريع  من  العديد  وإنشاء  بــه،  املقبلة  القصرية 
مرشوع  مثل  القضاء،  ألبناء  واخلدمية  العمرانية 
وأعمدة  ــالك  أس سكة  وإنــشــاء  اجلديد  الكهرباء 
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ودائرة  دار  وإنشاء  للبيطرة  ومستوصف  كهربائية، 
للزراعة)49(، وحييط بالقضاء جمموعة كبرية من القرى 
أيًضا منها عىل سبيل املثال ال احلرص هي: »قرية البو 
طريمش«  البو  و»قرية  احلساويني«  و»قرية  مطلك« 

و»قرية البو جربوع« و»قرية الدواوشة«)50(.

الطوبوغرايف  املشهد  الصحراوية  الرتبة  متثل 
نظام  املنطقة عىل  تعتمد  التمر، حيث  األبرز يف عني 
العيون  بمياه  املتمثل  نوعه  من  فريد  هيدرولوجي 
عني   )36( من  أكثر  املنطقة  فتضم  اجلوفية،  واملياه 
»عني  هي  عيون(   10( بإستثناء  أغلبها  نضبت  مياه 
الزرقاء«، و»عني  السودة«، و»عني جديدة«، و»عني 
الرشيفة«،  أم  و»عني  احلمرة«،  و»عني  الكواين«،  أم 
الوقت  ويف  السيب«،  ــني  و»ع السعدة«،  ــني  و»ع
جتارًيا  مركًزا  متثل  كانت  التمر  عني  منطقة  أن  نفسه 
مهاًم للبدو الذين يرتحلون مع مواشيهم بني احلدود 

والصحاري)51(.

بالقدسية  أحيطت  مراكز  التمر  عني  قضاء  ويف 
لدائرة  تابعة  وهي  والتربك،  للزيارة  الناس  يقصدها 
األوقاف الشيعية منها مقام اإلمام احلسن يف طرف 
الرشقي من القضاء، وفضاًل عن »مقام حوض عيل« 
السكان  ويعتقد  القضاء،  من  الشاملية  اجلهة  يف  يقع 
أن اإلمام عيل وصل إىل تلك املنطقة وتوضأ من 
ماء احلوض فهو مقدس، وكذلك مقام »دوسة عيل« 
التي تقع يف منتصف مركز القضاء، وُيروى بأن هذه 
هذا  يف   عيل اإلمام  وقفها  وقفة  إىل  تشري  اآلثار 
املكان)52(، وفضاًل عن مرقد »السيد أمحد أبو هاشم« 
الذي يقع مرقده يف الشامل الغريب من شفاثة يف طريق 

طوله 125م)53(.

الخاتمة

نستنتج مما تقدم:

إّن كربالء إحدى أكثر املحافظات العراقية التي . 1
كثرية  تغيريات  اإلدارية  حدودها  عىل  طرأت 

أدت إىل تقليص مساحة املحافظة بشكل كبري.

عام . 2 يف  كربالء  مدينة  يف  اإلداري  الوضع  تطور 
1977 بعد ترشيع قانون املحافظات، وإنفصال 
النجف عنها وأضيفت إليها الرحالية والنخيب 

واصبحت فيام بعد تابعة لقضاء عني التمر.

 أصبحت مدينة كربالء تضم مركز املدينة القديمة . 3
الذي يضم املرقدين املقدسني، وما حييط هبام من 
أيًضا  وتضم  احلكومية،  الدوائر  وكافة  أسواق 
اخلريات  ناحيتي  يشمل  والذي  اهلندية،  قضاء 
يشمل  الذي  كربالء  وقضاء  الغريب،  واجلدول 
ناحيتي احلر، واحلسينية، وقضاء عني التمر الذي 

يضم ناحيتي الرحالية، والنخيب.

ونواحيها . 4 أقضيتها  بكافة  كربالء  مدينة  شهدت   
تطوًرا ملحوًظا يف اخلدمات التعليمية والصحية 

والثقافية واإلجتامعية وبناء الدوائر احلكومية. 
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ملحق رقم )1(

مر�شوم جمهوري رقم )342( لعام 1978 ين�ضُّ على فك اإرتباط ناحية الرحالية عن محافظة 
كربالء)54(
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ملحق رقم )2(

مر�شوم جمهوري رقم )408( لعام 1979 ين�ضُّ على فك اإرتباط  ناحية النخيب عن محافظة كربالء)55(
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ملحق رقم )3(

خارطة العراق مبين عليها الحدود الإدارية لمحافظة كربالء ل�شنة 1977)56(
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الهوام�ض
حسن داخل عطية، األوضاع اإلجتامعية واإلقتصادية ( 1)

تارخيية،  دراسة   )1939-1921( كربالء  مدينة  يف 
الرتبية  كلية  املستنرصية:  )اجلامعة  ماجستري،  رسالة 

األساسية، 2013(، ص26.

بغداد، ( 2) العثامنية يف والية  النجار، اإلدارة  مجيل موسى 
 ،)2001 العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  )بغداد: 

ص118-117.

تسلسل ( 3) الديوان–  امللكي–  البالط  ملفات  و،  ك.  د. 
لسنة  الوزراء  جملس  مقررات   311/2581 امللف 
1922، و2 ص2؛ د. ك. و، ملفات وزارة الداخلية، 
التسلسل 7250/9033، تقرير املفتش اإلداري عن 
شباط1923؛   17 بتاريخ  احلسينية  ناحية  أحداث 
تاريخ  من  قرون  أربعة  لونكريك،  مهسيل  ستيفن 
العراق، ترمجة جعفر خياط، )بغداد: مطبعة املعارف، 
املصدر  النجار،  موسى  مجيل  376؛  ص   ،)1968

السابق، ص122.

ترمجة ( 4) القريب،  العراق  تاريخ  من  فصول  بيل،  املس 
جعفر اخلياط، )بريوت: مطبعة دار الكتب، 1971(، 
ص233؛ د. ك. و، ملفات البالط امللكي– الديوان – 
الوزراء  جملس  مقررات   311/2581 امللف  تسلسل 
وزارة  ملفات  و،  ك.  د.  ص2؛  و2   ،1922 لسنة 
املفتش  تقرير   ،7250/9033 التسلسل  الداخلية، 
اإلداري عن أحداث ناحية احلسينية بتاريخ 17 شباط 

.1923

(5 ) ،1960 سنة  الصادرة  واألنظمة  القوانني  جمموعة 
»جريدة«،  ص207،  الرحبة،  ناحية  بأحداث  مرسوم 
ترشين   26 بتاريخ  العدد430،  العراقية(،  )الوقائع 
االول 1960؛ لويس ماسينون، خطط الكوفة ورشح 
كامل  حتقيق:  املصعبي،  حممد  تقي  ترمجة:  خريطتها، 

 )1939 العرفان،  مطبعة  )صيدا:  اجلبوري،  سلامن 
ص122.

مطبعة ( 6) العراق،  سكان  جغرافية  الدين،  نجم  أمحد 
جامعة بغداد، بغداد، 1982، ص34.

ملحق رقم واحد. ( 7)

مؤيد جواد هبجت، مدينة كربالء - دراسة يف جغرافية ( 8)
املدن، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية اآلداب جامعة 

عني شمس- القاهرة، 1980، ص150.

املصدر نفسه، ص152.( 9)

اجلاف ( 10) بمناخ  متتع  كربالء  حمافظة  أّن  اجلغرافيني  يبني 
شاميل   )50ْ-32َ(  )9ْ-32َ( عرض  دائريت  بني  ما  أي 
خط األستواء بقلة الغيم وإنخفاض نسبة الرطوبة فيه، 
لذلك ترتفع معدالت اإلشعاع الشميس وترتاوح بني 
-26( وبني  شتاًء  يوم  جول/م2،  ميكا   )14-11(
قلة  سبب  ويعود  صيًفا،  يوم  جول/م2.  ميكا   )27
دقائق  تأثري  زيادة  إىل  الصيف  فصل  يف  هذا  التباين 
الصحراوية،  املنطقة  هذه  يف  اجلو  يف  العالقة  الغبار 
حيث يؤلف اإلشعاع الشميس املبارش النسبة العظمى، 
جدًا  قليلة  فأهنا  واملتطايرة،  املتناثرة  األشعة  نسبة  أّما 
لذلك تنامز السامء بزرقة غامضة وبدرجة أضاءه قليلة 
أوقات  عدا  شمعة/م2(   1700-2500( بني  ترتاوح 
املتناثرة  األشعة  نسبة  تزداد  إذ  الرتابية،  العواصف 
بسبب الغبار العالق يف اجلو وينامز ايًضا بالتطرف بني 
احلرارة  درجات  تكون  إذ  والشتاء،  الصيف  فصيل 
وآب،  متوز  شهري  يف  السيام  الصيف  فصل  يف  عالية 
معدل  أدنى  وبلغ  آب،  شهر  يف  )42.9م(  بلغت  إذ 
بمعدل  الثاين  كانون  شهر  يف  احلرارة  لدرجات 
عبد  اىل:  ينظر  التفاصيل  من  وللمزيد  )4.1(م. 
)النجف:  األوسط،  الفرات  يف  عامان  فارس،  اجلبار 
مهسيل  ستيفن  ص12؛  الراعي،1353هـ(،  مطبعة 
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مهسرت،  كوردن  ص14؛  السابق،   املصدر  لونكريك، 
األسس الطبيعية جلغرافية العراق، ترمجة جاسم حممد 
ص45  العربية،1948(،  املطبعة  )بغداد:  خلف، 
النجف  مدينة  املظفر،  الصاحب  عبد  حمسن  47؛   -
رسالة  األقليمية،  وعالقاهتا  نشأهتا  يف  دراسة  الكربى 
  ،)1975 اآلداب،  كلية  بغداد:  )جامعة  ماجستري، 
ص28؛ عيل حسني شلش وآخرون، جغرافية األقاليم 
املناخية )جامعة البرصة: وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي، 1988(، ص37؛ آزاد حممد أمني، مصطفى 
خرائط  وحتليل  العراق  مناخ  تصنيف  السويدي،  عبد 
البرصة،  جامعة  )جملة(،  اآلداب«،  »كليه  املناخية، 
عبد  شيامء  ص415؛   ،1991 لسنة  العدد»22« 
حمافظه  يف  املناخية  األمراض  الرساجي،  عباس  مفتن 
كلية  املستنرصية:  )جامعة  ماجستري،  رسالة  كربالء،  
الزهريي،  جرب  ظاهر  حسني  ص7؛  الرتبية،2010(، 
هناية  وحتى  نشأهتا  منذ  تارخيية  دراسة  كربالء  مدينة 
اجلامعة  )العراق:  ماجستري،  رسالة  العثامين،  العهد 
احلرة، 2012(، ص30، ثائر عيل حممود، إثر العوامل 
يف  احلرضية  املستوطنات  وتصميم  ختطيط  يف  املناخية 
املناطق الصحراوية، رسالة ماجستري، )جامعة بغداد: 

كلية اهلندسة، 1986م(، ص18-19.

سكان ( 11) جغرافية  يف  دراسة  اخلفاف،  حسن  عيل  عبد 
كربالء، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية اآلداب، قسم 

اجلغرافية، جامعة بغداد، مايس 1974، ص251.

رجاالت ( 12) من   :)1884  -  1822( باشا  مدحت 
اإلصالح العثامنيني، أصبح والًيا عىل بغداد ثم صدًرا 
أعظم، نرش الروح الدستورية يف البالد العثامنية، مات 
خمنوًقا يف السجن. للتفاصيل ينظر إىل: قدري قلعجي، 
ص5-  ،)1974 العلم،  دار  )بريوت:  باشا،  مدحت 
العراق يف عهد مدحت  125؛ حممد عصفور سلامن، 
1872م(،   -  1869( 1289هـ(/   -  1286( باشا 

رسالة ماجستري مقدمة إىل جامعة بغداد، كلية اآلداب، 

1989(، ص59-47.

كان خمتارو باب النجف هم األديب والكاتب »رحيم ( 13)
والسيد  احلب«  أبو  »جمري  واحلاج  الكيال«  خضري 
»غازي السيد إبراهيم«، وخمتار باب الطاق كان احلاج 
»فليح اجلار اهلل« والشيخ »عبد األمري كاظم الشاله«، 
الشيخ  عيل  »حممد  احلاج  فهو  السالملة  باب  خمتار  أما 
أبو هر« وأّما خمتار  سلامن«، احلاج »علوان احلاج عبد 
وخمتار  الطائي«،  عيل  »إبراهيم  احلاج  فهو  املخيم  حملة 
باب بغداد »عباس عبد النبي العواد«، وخمتار العباسية 
خمتار  كان  بينام  الشامي«   األمري  عبد  »السيد  الرشقية 
العباسية الغربية »السيد رؤوف احلسني« واحلاج »أمحد 
سلامن  اىل:  ينظر  للتفاصيل  عواد«.  آل  اجلليل  عبد 
العاين،  مطبعة  الذاكرة،  يف  كربالء  طعمه،  آل  هادي 

بغداد، 1988، ص66.

دار ( 14) ط1،  وحديًثا،  قدياًم  كربالء  زميزم،  رشيد  سعيد 
القارئ، 2010، ص197.

مؤسسة ( 15) ط2،  كربالء،  تراث  طعمة،  آل  هادي  سلامن 
األعلمي للمطبوعات، بريوت، 1983، ص102.

مصدر ( 16) الذاكرة،  يف  كربالء  طعمة،  آل  هادي  سلامن 
سابق، ص201.

وحمافظوها ( 17) كربالء  مترصفوا  األويس،  مرتىض 
واإلعالم،  للثقافة  الفرات  دار   ،)2018  -1920(
بابل، 2018م، ص129؛ حممد رضا امحد آل طعمة، 
 ،2009 كربالء،  مدينة  لتطوير  برنامج  مرشوع 
يف  كربالء  طعمه،  آل  هادي  سلامن  82؛  ص81- 
عبد  ص111-121-116؛  سابق،  مصدر  الذاكرة، 
تاريخ  يف  النبالء  بغية  طعمة،  آل  الكليدار  احلسني 

كربالء، مطبعة االرشاد، بغداد، ص120.

مصدر ( 18) الذاكرة،  يف  كربالء  طعمه،  آل  هادي  سلامن 
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سابق، ص116-112-111.

القوانني ( 19) جمموعة  العدلية،  وزارة  العراقية،  احلكومة 
األوقاف  إدارة  نظام   ،1929 سنة  الصادرة  واألنظمة 
رقم 57 لسنة 1929، ص38-39؛ سلامن هادي آل 

طعمة، كربالء يف الذاكرة، مصدر سابق، ص98.

تراث كربالء، مصدر سابق، ( 20) آل طعمة،  سلامن هادي 
ص78.

املرتىض، ( 21) دار  كربالء،  دليل  طعمة،  آلـ  هادي  سلامن 
بريوت، 2001، ص35-33.

املصدر نفسه، ص38-37.( 22)

)طويريج ( 23) اهلندية  مدينة  البيايت،  خرض  حممود  فالح 
نشأهتا وتطورها احلضاري )1799- 1920( مطبعة 

دار األرقم، احللة، 2007، ج1، ص28.

ميثم مرتىض نرص اهلل، ختطيط وعامرة املراقد الدينية يف ( 24)
دكتوراه  أطروحة  العثامنية،  الفرتة  هناية  حتى  كربالء 

غري منشورة، جامعة بغداد، 2010م، ص9.

إسحاق نقاش، شيعة العراق، ترمجة عبد اإلله النعيمي، ( 25)
دار املدى للثقافة والنرش، ط2، بريوت، 2003، ص 

.54

مهدي الصحاف، املوارد املائية يف العراق وصيانتها من ( 26)
التلوث، دار احلرية للطباعة، بغداد، 1976، ص22.

يف ( 27) طويريج  اهلندية  مدينة  البيايت،  خرض  حممود  فالح 
العهد اجلمهوري، مصدر سابق، ص207.

عزيز جفات الطريف، مدن عراقية عىل ضفاف الفرات، ( 28)
ج1، 2009، ص236.

املصدر نفسه، ص238.( 29)

املصدر نفسه، ص241.( 30)

املصدر نفسه، ص242- 243.( 31)

وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، الوحدات ( 32)

اإلدارية يف العراق، ص13.

املصدر نفسه، ص15.( 33)

بني ( 34) كربالء  حمافظة  املحلية،  اإلدارة  كربالء،  حمافظة 
بغداد، 1974،  الرتاث واملعارصة مطبعة اجلمهورية، 

ص25.

وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، الوحدات ( 35)
اإلدارية يف العراق، ص18.

مؤيد جواد هبجت، مصدر سابق، ص202.( 36)

عزيز جفات الطريف، مصدر سابق، ص186.( 37)

املصدر نفسه، ص190.( 38)

املصدر نفسه، ص191.( 39)

املصدر نفسه، ص189.( 40)

املصدر نفسه، ص191- 192- 193.( 41)

ينظر: طالب عيل الرشقي، عني ( 42) التفاصيل  للمزيد من 
 ،)1969 اآلداب،  مطبعة  االرشف:  )النجف  التمر، 

ص 15-1.

عباس فاضل السعدي، عني التمر، واحة يف الصحراء، ( 43)
 10 األوىل،  السنة   ،22 العدد  بغداد،  املناهل،  جملة 

شباط، سنة 1964، ص42.

قرص العني: سمي هبذا االسم لوقوعه عىل أكرب عيون ( 44)
له  يقال  رجل  البقعة  هذه  يف  سكن  من  وأول  شفاثا، 
وآل  الدراوشة،  عشرية  وسكنتها  كويخ،  أبو  حممد 
حردان، وكانت أمالكهم متجاورة، يقدر عمر القرص 
أمره  بادئ  السنني، وكان يضم يف  بقرنني ونصف من 
وزادت  الزمن،  بمرور  القرص  اتسع  بيًتا،  نحو150 
بيوته حتى وصلت ما يقارب 400 بيًتا، وما زال أكرب 
طالب  اىل:  ينظر  التفاصيل  من  للمزيد  شفاثا.  قصور 

عيل الرشقي، مصدر سابق، ص88.

قرص ثامر: سمي نسبة إىل مؤسسة ثامر آل ومري شيده ( 45)
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القرص  يتسع  أن  من  وبدالً  يقارب 180 سنة،  ما  قبل 
األوائل  أصحابه  وإنقرض  ساكنوه  قل  بيوته  وتكثر 
الرشقي،  عيل  طالب  إىل  ينظر  التفاصيل  من  للمزيد 

مصدر سابق، ص87.

عشرية ( 46) إىل  نسبة  االسم  هبذا  سمي  البهوى:  قرص 
عىل  يزيد  بام  القرص  عمر  يقدر  برغش(،  )آل  البهوى 
قرن ونصف القرن من السنني كان يضم قرابة 40 داًرا 
واتسع بمرور الزمن، حتى أصبح يتألف من 200 داًرا 
تقريًبا، وللمزيد من التفاصيل ينظر اىل: رؤوف عيسى، 
خمترص جغرافية العراق، املطبعة الرسيانية الكاثوليكية، 

بغداد، 1922، ص121.

قرص آل حردان: انفصل قسم من عشرية آل حردان- ( 47)

سكنة قرص العني وشيدوًا قرص مستقاًل وسموه باسم 

عاًما  الستني  يقارب  بام  القرص  عمر  يقدر  )العشرية(، 

وأصبح  اتسع  ولكنه  بيًتا  العرشين  قرابة  يضم  وكان 

يضم مخسني بيًتا للمزيد من التفاصيل ينظر إىل طالب 

عيل الرشقي، مصدًرا سابق، ص91.

طالب عيل الرشقي، مصدر سابق، ص55.( 48)

املصدر نفسه، ص155.( 49)

املصدر نفسه، ص91.( 50)

املصدر نفسه، ص96.( 51)

املصدر نفسه، ص149.( 52)

تراث كربالء، مصدر سابق، ( 53) آل طعمه،  سلامن هادي 
ص 85.

قانون ( 54)  ،)342( رقم  مجهوري  مرسوم  و.،  ك.  د. 
املحافظات رقم 159 لسنة 1969.

قانون ( 55)  ،)408( رقم  مجهوري  مرسوم  و.،  ك.  د. 
املحافظات رقم 159 لسنة 1969.

املعدين، ( 56) والتحري  اجليولوجي  للمسح  العامة  املنشاة 

تقرير عن حمافظة كربالء، 1977.

الم�شادر والمراجع

ًل/ الوثائق: اوَّ

الوثائق غري املنشورة:أ. 
قانون . 1  ،)342( رقم  مجهوري  مرسوم  و.،  ك.  د. 

املحافظات رقم 159 لسنة 1969.

قانون . 2  ،)408( رقم  مجهوري  مرسوم  و.،  ك.  د. 
املحافظات رقم 159 لسنة 1969.

 الوثائق املنشورة:ب. 
د. ك. و.، ملفات البالط امللكي  – الديوان – تسلسل . 1

لسنة  الوزراء  جملس  مقررات   311/2581 امللف 
 .1922

التسلسل . 2 الداخلية،  وزارة  ملفات  و.،  ك.  د. 
7250/9033، تقرير املفتش اإلداري عن أحداث 

ناحية احلسينية بتاريخ 17 شباط 1923.

3 . ،1960 سنة  الصادرة  واألنظمة  القوانني  جمموعة 
مرسوم بأحداث ناحية الرحبة.

القوانني . 4 جمموعة  العدلية،  وزارة  العراقية،  احلكومة 
واألنظمة الصادرة سنة 1929، نظام إدارة األوقاف 

رقم 57 لسنة 1929.

لإلحصاء، . 5 املركزي  اجلهاز  التخطيط،  وزارة 
الوحدات اإلدارية يف العراق.

املنشاة العامة للمسح اجليولوجي والتحري املعدين، . 6
تقرير عن حمافظة كربالء، 1977م

ثانًيا/الر�شائل والأطاريح الجامعية:

ختطيط . 1 يف  املناخية  العوامل  أثر  حممود،  عيل  ثائر 
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املناطق  يف  احلرضية  املستوطنات  وتصميم 
الصحراوية، رسالة ماجستري، )جامعة بغداد: كلية 

اهلندسة، 1986م(.

حسن داخل عطية، األوضاع االجتامعية واالقتصادية . 2
تارخيية،  دراسة  مدينة كربالء )1939-1921(  يف 
الرتبية  املستنرصية: كلية  رسالة ماجستري، )اجلامعة 

األساسية، 2013(.

دراسة . 3 كربالء  مدينة  الزهريي،  جرب  ظاهر  حسني 
تارخيية منذ نشأهتا وحتى هناية العهد العثامين، رسالة 

ماجستري، )العراق: اجلامعة احلرة،  2012(.

شيامء عبد مفتن عباس الرساجي، األمراض املناخية . 4
)اجلامعة  ماجستري،  رسالة  كربالء،  حمافظه  يف 

املستنرصية: كلية الرتبية، 2010(.

سكان . 5 جغرافية  يف  دراسة  اخلفاف،  حسن  عيل  عبد 
اآلداب،  كلية  إىل  مقدمة  ماجستري  رسالة  كربالء، 

قسم اجلغرافية، جامعة بغداد، مايس1947.

ميثم مرتىض نرص اهلل، ختطيط وعامرة املراقد الدينية يف . 6
كربالء حتى هناية الفرتة العثامنية، أطروحة دكتوراه 

غري منشورة، جامعة بغداد، 2010م. 

مؤيد جواد هبجت، مدينة كربالء- دراسة يف جغرافية . 7
شمس-  عني  )جامعة  ماجستري  رسالة  املدن، 

القاهرة: كلية اآلداب(، 1980.

حمسن عبد الصاحب املظفر،  مدينة النجف الكربى . 8
رسالة  االقليمية،  وعالقاهتا  نشأهتا  يف  دراسة 

ماجستري، )جامعة بغداد: كلية اآلداب، 1975(. 

باشا . 9 مدحت  عهد  يف  العراق  سلامن،  عصفور  حممد 
رسالة  )1869-1872م(،  )1286-1289هـ(/ 

بغداد:  )جامعة  الكاتبة،  االلة  يف  مطبوعة  ماجستري 
كلية اآلداب، 1989(.

ثالًثا/ المراجع العربية والمعربة:

املراجع العربية: أ. 
مطبعة . 1 العراق،  سكان  جغرافية  الدين،  نجم  امحد 

جامعة بغداد، بغداد.

مجيل موسى النجار، اإلدارة العثامنية يف والية بغداد، . 2
)بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة(، 2001. 

املطبعة . 3 العراق،  جغرافية  خمترص  عيسى،  رؤوف 
الرسيانية الكاثوليكية، بغداد، 1922، ص121.

مطبعة . 4 الذاكرة،  يف  كربالء  طعمه،  آل  هادي  سلامن 
العاين، بغداد، 1988. 

سعيد رشيد زميزم، كربالء قدياًم وحديًثا، ط1، دار . 5
القارئ، 2010.

سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، ط2، مؤسسة . 6
االعلمي للمطبوعات، بريوت، 1983.

املرتىض، . 7 دار  كربالء،  دليل  طعمة،  آلـ  هادي  سلامن 
بريوت، 2001.

)النجف األرشف: . 8 التمر،  الرشقي، عني  طالب عيل 
مطبعة اآلداب، 1969(.

عبد احلسني الكليدار آل طعمة، بغية النبالء يف تاريخ . 9
كربالء، مطبعة اإلرشاد، بغداد.

األوسط، . 10 الفرات  يف  عامان  فارس،  اجلبار  عبد 
)النجف: مطبعة الراعي، 1353هـ(، 1982. 

ضفاف . 11 عىل  عراقية  مدن  الطريف،  جفات  عزيز 
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الفرات، ج1، 2009.

األقاليم . 12 جغرافية  وآخرون،  شلش  حسني  عيل 
العايل  التعليم  وزارة  البرصة:  )جامعة  املناخية، 

والبحث العلمي(، 1988. 

اهلندية )طويريج . 13 البيايت، مدينة  فالح حممود خرض 
 )1920  -1799( احلضاري  وتطورها  نشأهتا 

مطبعة دار األرقم، احللة، 2007، ج.1.

قدري قلعجي، مدحت باشا، )بريوت: دار العلم، . 14
 .)1974

حممد رضا امحد آل طعمة، مرشوع برنامج لتطوير . 15
مدينة كربالء، 2009.

كربالء . 16 حمافظة  املحلية،  اإلدارة  كربالء،  حمافظة 
بغداد،  اجلمهورية،  مطبعة  واملعارصة  الرتاث  بني 

.1974

وحمافظوها . 17 كربالء  مترصفوا  األويس،  مرتىض 
للثقافة واإلعالم،  الفرات  دار   ،)2018 -1920(

بابل، 2018م. 

مهدي الصحاف، املوارد املائية يف العراق وصيانتها . 18
من التلوث، دار احلرية للطباعة، بغداد، 1976.

املراجع املعربة:  ب. 
املس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ترمجة . 1

جعفر اخلياط، )بريوت: مطبعة دار الكتب،1971(.

االله . 2 عبد  ترمجة  العراق،  شيعة  نقاش،  إسحاق 
بريوت،  ط2،  والنرش،  للثقافة  املدى  دار  النعيمي، 

.2003

تاريخ . 3 من  قرون  أربعة  لونكريك،  مهسيل  ستيفن 
مطبعة  )بغداد:  خياط،  جعفر  ترمجة  العراق، 

املعارف، 1968(.

خريطتها، . 4 ورشح  الكوفة  خطط  ماسينون،  لويس   
سلامن  كامل  حتقيق:  املصعبي،  حممد  تقي  ترمجة: 

اجلبوري، )صيدا: مطبعة العرفان، 1939(.

العراق، . 5 جلغرافية  الطبيعية  األسس  مهسرت،  كوردن   
العربية،  ترمجة جاسم حممد خلف، )بغداد: املطبعة 

.)1948
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الملخ�ض

تعّد واقعة املناخور من أهم األحداث التي شهدهتا مدينة كربالء املقدسة خالل مدة احلكم العثامين 

يف العراق، وهو جزء ال يتجزأ من األحداث التي مرت عىل العراق بتارخيه الطويل، إذ بعد مرور مخسة 

التي  املهمة  املدينة وإستباحتها، حلت عليها بعض األحداث  الوهابيني عىل  وعرشين عامًا من هجوم 

سجل فيها الكربالئيون شجاعة فائقة، ورفضوا رفضًا قاطعًا السياسية التعسفية التي إتبعها وايل العراق 

يف  املركزية  احلكومة  منها  تعاين  كانت  التي  األوضاع  استغالل  أراد  والذي  باشا  داود  آنذاك  اململوكي 

إسطنبول، وأن يستقل بحكم العراق، ويعلن انفصاله عن حكم الدولة العثامنية. 

وباملقابل فأن املدينة رفضت أن تكون تابعة حلكم مركزي، وأن حتكم نفسها بنفسها، وذلك من خالل 

اإلمتناع عن األوامر التي كانت تصدرها السلطة العليا يف بغداد، وأكتفت بأن تكون جمرد قصبة تابعة 

لوالية بغداد، إنَّ تلك السياسات اخلاطئة التي اتبعها الوايل داود باشا كانت عاماًل مؤثرًا، لكي يثور أبناء 

املدينة عىل املامليك ممثيل حكومة العثامنيني، حيث كانت تلك اإلجراءات عاماًل مفصليًا ومؤثرًا يف أن 

تكون أحد أسباب إندالع تلك املواجهة.

الكلامت املفتاحية: املقاومة الشعبية، املامليك، مدينة كرباء، حادثة املناخور.
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The Public Resistance against the Mamaleeks in the Holy City of Karbala - 

The Manakhour Battle )1825-1828) as a Model

Assist. Instructor

Samah Abbas Jundi

The General Directorate of Education in Najaf Governorate

Abstract

The Manakhour battle is one of the most important events happened in the holy city 
of Karbala during the Ottoman rule of Iraq. It was an integral part of the events that took 
place in the history of Iraq. Twenty-five years after the Wahhabi invasion and blasphemy 
of the city, some important events took place in which the people of Karbala showed 
great courage and strongly rejected the arbitrary policy imposed by "Dawood Pasha," 
the Mamluk governor of Iraq at that time, who wanted to exploit the conditions that the 
central government in Istanbul was suffering from in order to rule Iraq independently 
and to announce its separation from the Ottoman Empire. On the other hand, the 
city refused to be part of a central government and called for its own autonomy by 
disobeying the orders issued by the supreme authority in Baghdad which considered 
Karbala one of the municipalities of Baghdad. Those unfair policies followed by the 
Governor Dawoodd Pasha were the influential factors that led the people of the city to 
revolt against the Mamaleeks, the representatives of the Ottoman government, and to 
breakout the confrontation.

Keywords: Daoud Pasha, Karbala, Mamluks
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المقدمة

ــداث  األح من  العديد  كربالء  مدينة  شهدت 

املهمة يف تارخيها ، ومن أمهها ما حدث خالل حكم 

أشهر  من  املناخور  واقعة  تعّد  اذ  للعراق  العثامنيني 

بعد  املقدسة  كربالء  مدينة  عىل  مرت  التي  احلوادث 

حادثة الوهابيني، وذلك يف عهد الوايل العثامين داود 

حصارها  واستمر  1825م(  )1241هـ/  عام  باشا 

لعثامنّية  فالدولة  1828م(  ـــ/  )1244ه عام  حتى 

اجليش  لتدخل  نتيجة   الزمن ضعيفة  كانت يف ذلك 

وانشغاهلا  القاصية،  البالد  واستقالل  اإلنكشاري، 

عيل  حمّمد  وطموح  البلقان،  يف  العصاة  بمحاربة 

وايل مرص إىل االستقالل، وكان داود باشا واليًا عىل 

أّنه كان  إالّ  الذكاء،  بالدهاء وفرط  العراق، مشهورًا 

الدولة،  جسم  من  االنسالخ  عىل  احلــرص  شديد 

إىل  فسعى  تقّدمه؛  بَمْن  أسوة  بالعراق  واالستقالل 

جلب قلوب األهايل بام أنشأ من العامرات والبنايات، 

يف  وبالغ  العراق  علامء  وقّرب  والتكايا،  واجلوامع 

الطراز  عىل  وسّلحه  كبريًا  جيشًا  ونظم  إكرامهم، 

احلديث. 

اذ شهدت املدينة رفض ذلك احلكم وسيطرته عىل 

التعسفية  السياسة  اىل  الرفض  سبب  ويعزى  املدينة 

املحليني   السكان  جتاه  آنذاك   السلطة  انتهجتها  التي 

وقد  أدى اىل أن ُتولد مقاومة شعبية رافضة أدت اىل 

حمارصة املدينة لعدة اشهر،  بعد ان سرّي جيشًا ضخاًم 

بقيادة سليامن ماخور، وكانت عشرية عقيل تعضده ، 

فأخضع القائد احلّلة واستباح محاها، ثّم جاء كربالء 

فحارصها ثامنية عرش شهرًا ، ومل يقَو عىل افتتاحها ؛ 

حلصانة سورها ومناعة معاقلها، ومّلا رأى ذلك أقلع 

عنها ، ثّم كّر عليها ثانيًا وثالثًا فلم يفز بأمنيته إالّ بعد 

حصار طالت مّدته أربع سنوات ؛ من سنة) 1825-

 .) 1828

وقد اقتضت حاجة البحث عىل تقسيمه اىل اربع 

النتائج  تتضمن  خامتة  وتتلوه  مقدمة  تسبقه  مباحث 

املصادر  بأهم  وقائمة  الباحث،  اليها  توصل  التي 

واملراجع التي اعتمد عليها البحث، اختص املبحث 

األول بإيراد قراءة يف االوضاع العامة للمدن العراقية 

قبل الواقعة ، وتناول املبحث الثاين فقرتني: 

أوالً:  مقتل حاكم كربالء العثامين وتصاعد وترية 

األحداث. 

وثانيًا: وضع االهايل يف مدينة كربالء قبل نشوب 

احلادثة. 

التنظيم  عــن   ليتحدث  الثالث  املبحث  وجــاء 

الكربالئي واالستعداد للمواجهة  فضال  العسكري 

يف   وورد  كام  املناخور  واقعة  معارك  استعراض  عن 

مدينة  جتاه  املامليك  سياسة  واألخري  الرابع  املبحث 

كربالء بعد الواقعة اما اخلامتة فقد جاءت لعرض كل 

ما توصل اليه البحث من نتائج.
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المبحث الأول:

قراءة في الأو�شاع العامة للمدن العراقية قبل 
الواقعة

-1750( الــعــراق  يف  املــاملــيــك)1(  حكم  اتسم 
الفعلية  السيطرة  وعـــدم  بالضعف،  1831م( 
إستقرار  عــدم  بسبب  الــعــراق،  وعشائر  مــدن  عىل 
السياسية  السيام  الــعــراق،  يف  الداخلية  ــاع  األوض
زعامء  بني  حيــدث  كــان  الــذي  ــرصاع  ال بسبب  منها 
هلجامت  تعرضه  إىل  إضافة  السلطة،  عىل  املامليك 
حكام  من  السيام  اخلارجية،  القوى  بعض  قبل  من 
نجد  يف  ظهورهم  بعد  والوهابيني)2(  فــارس،  بالد 
واحلجاز، فضال عن انتفاضات العشائر املتكررة عىل 
األمراض  وإنتشار  الفيضانات  وحدوث  احلكومة، 
للمامليك  املبارش  اهلــدف  كــان  إذ  السكان)3(،  بني 
كانت  التي  العشائر  من  الرضائب  عىل  احلصول  هو 
عىل  دائاًم  العشائر  عملت  وبذلك  لسلطتها،  ختضع 
التخلص من سيطرة احلكومة؛ لتتهرب من دفع تلك 
العشائري  التكوين  أن  ذلك  إىل  ويضاف  األمــوال، 
الصعب  من  وتقاليد جعل  عادات  من  به  يتميز  وما 
إذ  وقوانينها،  للحكومة  اخلضوع  العشرية  أفراد  عىل 
أن والء ابن القبيلة يقترص عىل عشريته وشيخه فقط، 
إخضاع  يف  كثرية  مشاقًا  املامليك  الــوالة  واجه  وقد 
الكثري من  ثوراهتم  استنزفت  التي  الثائرة  العشائر)4( 
األموال واجلهود)5(، ومما جيدر ذكره أن بعض الوالة 
تنل  مل  اإلصالحات)6(،  ببعض  قاموا  الذين  املامليك 
ما  أشبه  كانت  إذ  منها،  الوافر  نصيبها  املقدسة  املدن 

تكون مركزية يف بغداد)7(.

وبعد أن توىل داود باشا احلكم )1831-1817()8(، 
حدثت أمور عدة يمكن أن يكون هلا تأثريها البارز يف 
احلكم  ضد  العشائرية  اإلنتفاضات  ومنها  العراق، 
اململوكي، إذ أن السياسات اخلاطئة التي إتبعها  كانت 
عاماًل مؤثرًا يف قيام تلك الثورات واإلنتفاضات، إذ 
قام الوايل املذكور بتضييق اخلناق من خالل التحرك 
عىل العشائر املوجودة يف العراق ليتمكن من جعلهم 
التي  العشائر  احلركة  تلك  وشملت  سيطرته،  حتت 
تثري  كانت  والتي  وبغداد  املوصل  بني  تنترش  كانت 
التي متت يف  املساعي  دائم، وبسبب  بشكل  املشاكل 
شامل العراق ُأمهل اجلنوب، يف حني جعلت أحداث 
الرسقة وقطع الطرق بشكل عام تؤدي إىل أن تكون 
املدن العراقية يف حالة من  اإلضطراب الدائم، إذ دفع 
تنتج  كربالء  كانت  فيام  الزراعة،  يف  التأخر  إىل  ذلك 
حوايل عرش اآلف كيلة من احلبوب أصبح ال يتجاوز 
الكربالئيون  دفع  مما  سنويًا،  قفة(  إنتاجها)14-13 
كلّية)9(،  العثامين بصورة  بالتخيل عن احلكم  للتفكري 
املدن  لبعض  الفارسية  القوات  مهامجة  أدى  بينام 
العراق)10(،  يف  الربيطاين  التغلغل  وتزايد  العراقية، 
يقابله مترد القوات اإلنكشارية)11(، فقد كان امتدادًا 
طبيعيًا لإلنحالل العام الذي دبَّ يف النظام العسكري 
يف خمتلف واليات الدولة والذي أثر وبشكل مبارش 
عرش،  التاسع  القرن  مطلع  واإلستقرار  األمن  عىل 
التفكك  جــراء  من  كبرية  بفوىض  ذلــك  تسبب  إذ 
الذي وقع مع قوات احلكومة وختليها عن املسؤولية 
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تشكل  وأصبحت  وفــوىض،  فساد  آلة  إىل  وحتوهلا 
موظفي  بعض  وتنصيب  كعزل  للبالد،  قلق  مصدر 
فضاًل  الرواتب،  بزيادة  الدائمة  ومطالبتها  احلكومة 
عن تفاقم العصبية القبلية، التي أصبحت حَتول دون 

إحرتام احلكومة وإطاعة أنظمتها)12(.

ومن اجلدير بالذكر أن مدة حكم داود باشا متيزت 
بالتضييق عىل الشيعة، إذ حاول الوايل املذكور أكثر من 
ومنعهم  عليهم،  التضييق  العثامنيني  الوالة  من  غريه 
العزاء أحدى  أن  العزاء احلسيني إلعتقاده  إقامة  من 
القاجارية)13(  الدولة  هبا  تقوم  التي  الدعاية  وسائل 
وقد  العثامنية،  الدولة  وإسقاط  خمططاهتم  ألفشال 
إضطر الشيعة آنذاك إىل إقامة املجالس يف الرساديب 
بعض  يف  اضطروا  كام  واألســامع  العيون  عن  بعيدًا 
الدار  صحن  يف  الرحى  تدير  امرأة  ترك  إىل  األحيان 
أو  يقرأ،  من  صوت  الشارع  يف  املارة  يسمع  ال  لكي 

من حيرض جملس العزاء)14(.

أثر  الشيعية  العربية  العشائر  لبعض  كــان  لقد 
كلام  ثوراهتا  تعددت  فقد  األحيان،  بعض  يف  خطري 
هبت احلرب بني الدولة القاجارية والدولة العثامنية، 
وكانت حدة الرصاع وطوله قد جعلت من العشائر 
كربالء  مدينة  كانت  والتمرد،  العصيان  يف  تستمر 
العهد  يف  املهمة  العراق  وسط  مدن  إحدى  املقدسة 
العثامين، وحمط أنظار السلطات العثامنية بشكل دائم، 
طيلة القرون األربعة التي حكمت فيها العراق، وقد 
املدن  إحدى  للمدينة من كوهنا  األمهية  تلك  جاءت 
أي  فأن  ثم  ومن  بغداد،  واليــة  من  القريبة  املهمة 
كانت  فيها  حتدث  إضطرابات  أو  مشاكل  أو  خلل 

اتضحت  ولقد  للوالية،  مبارشَا  هتديدَا  ستشكل 
السياسة العثامنية جتاه أهايل كربالء من خالل اتباعها 
من  عدد  بزيارة  متثلت  والتي  تارة  الرتغيب  لسياسة 
سالطني الدولة والوالة للمدينة، والتربك بمراقدها 
بشتى  ورجاالهتا  وجهائها  من  والتقرب  املقدسة، 
الطرق، وسياسة الرتهيب تارة أخرى بتسيري محالت 
عسكرية ضد سكان املدينة، لذلك فأن النظم اإلدارية 
عام  بشكل  للعراق  العثامنية  الدولة  وضعتها  التي 
ولكربالء بشكل خاص قد أخذت يف حساهبا أمهية 
املدينة املقدسة والعمل عىل حفظ األمن واإلستقرار 
وتقوية املؤسسات احلكومية فيها ومنع أي معارضة 

قد تتواجد داخلها وهتدد املصالح العثامنية)15(.

كانت تشع من النجف وكربالء واحللة والبرصة 
العموم،  وجه  عىل  واألتراك  للمامليك  معادية  روح 
وكانت تلك الروح تظهر قوية يف الثورات، إذ قامت 
عنيفة،  ما  حٍد  إىل  وكانت  املذكورة  املدن  يف  ثورات 
بينام كان موقف داود باشا من هذه الثورات يف أول 
بحرب  مشغولة  جيوشه  كانت  إذ  حرجًا،  األمــر 
القاجاريني، والدفاع عن بغداد نفسها، وقد بدأ داود 
باشا بتحذير أهايل كربالء من اإلستمرار يف ثوراهتم، 
خلزينة  أموال  من  عليهم  ما  يدفعوا  أن  جيب  ولكن 

الدولة، وأن حيلو بعض التشكيالت العسكرية)16(.

املامليك  عــهــد  فــفــي  ــايس،  ــســي ال ــب  ــان اجل أمـــا 
من  بنوع  تتمتع  كربالء  ومنها  املقدسة  املدن  كانت 
بغداد  يف  املركزية  السلطة  عن  اإلداري  اإلستقالل 
معدومة  السلطة  وتكاد  مستقلة)17(  واليــة  وكأهنا 
التدخل  يف  رغبتهم  وعدم  هلا،  الوالة  الحرتام  فيها، 
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يف أمورها، األمر الذي أدى إىل أن حتكم تلك املدن 
أكتفى  حني  يف  كثرية)18(،  ظروف  يف  بنفسها  نفسها 
املامليك بام حيصلون عليه من رضائب سنوية تقدر بـ 
3500 قران)19(، ولكن األمر تغري عندما توىل داود 
لتويل حكم  اتباعه  إذ بعث بعض  بغداد،  باشا والية 
القصبات واملدن، وعني )فتح اهلل خان( حاكاًم لقصبة 
املدينة  توليه  بعد  أصــدر  إذ  1820م،  عام  كربالء 
السيد حسني بن مرتىض  تولية  بيورلودي)20(  فرمان 
النقيب آل دراج نقابة أرشاف كربالء، وأسند سدانة 
آل  بن عباس  السيد حممد عيل  إىل  احلسينية  الروضة 
املقدسة  العباسية  الروضة  سدانة  اسند  كام  طعمة، 
إىل السيد سلطان بن ثابت ال ثابت، وأرسل حامية 
مؤلفة من مخسامئة شخص من األرناؤوط)21( حلامية 

كربالء)22(.
إختذ فتح اهلل خان سياسة تعسفية ضد األهايل)23(
اذ كان يسء السلوك معهم، ومل يعري أهتاممًا للعتبات 
املقدسة يف املدينة، أذ كان يميش بحذائه يف الصحن 
وقرب اإليوان الكبري، وفرض عىل األهايل الرضائب 
به  يقوم  ما  جزئيات  يف  بالتدخل  وقــام  الباهظة، 
الترصف  حق  يف  قواته  يد  أطلق  وقد  املدينة،  أهايل 
أتباعه  من  مجاعة  أن  ذلك  عن  ونتج  األمور،  بكافة 
معه  وكــان  القاجاريني  ــراء  األم أحد  عىل  تطاولوا 
أوالده وبناته فسلبوا ما كان معهم من أموال وحتف 
وجموهرات)24(، مما أدى إىل توتر العالقة بني احلكومة 

العثامنية واحلكومة القاجارية)25(.

المبحث الثاني:

وت�شاعد  العثماني  كربالء  حاكم  مقتل   : اأولً
وتيرة الأحداث 

يف  األهــايل  قرر  حينام  تتضح  احلرب  ُنــّذر  بدأت 
خان،  اهلل  فتح  ألغتيال  حمكمة  خطة  تدبري  كربالء 
وذلك بإستدراجه إىل وليمة غداء يف أحدى البساتني 
الواقعة يف ضواحي كربالء  يف منطقة تدعى اهليايب، 
عليه  هجم  الطعام  ومجاعته  احلاكم  تناول  وأثناء 
بالبنادق  ثالثون رجاًل من االهايل، وكانوا مسلحني 
احلاكم  عىل  النار  اطالق  وتم  والعيص،  والسيوف 
كان  الذي  اخوه  وأصيب  برصاصتني  أصيب  الذي 
وتم  األهايل معهم،  واحدة، وإشتبك  برصاصة  معه 
إعتقال احلاكم، وهو مصاب ومحل مع فرسانه، فلم 
يمهلوه طوياًل حيث هجم عليه رجل يدعى جاسم 
حاماًل سيفه بيده فأرسع إىل رضب احلاكم الذي سقط 
عىل األرض وتم حز رأسه هو وأخــوه)26(، وطيف 
االرناؤوط  جيش  شمل  فتفرق  املدينة،  أزقة  يف  هبم 

وذلك يف عام 1821)27(.

وأخيه،  خان  اهلل  فتح  بمقتل  باشا  داوود  َعِلم 
وطلب  كربالء،  علامء  إىل  عنه  مندوبًا  بأرسال  وقام 
أجتياحها)28(،  عىل  عازم  ألنه  املدينة،  مغادرة  منهم 
أنه  أدرك علامء كربالء بعد تطور جمريات األحداث 
البد من اإلجتامع وإرسال وفد إىل الوايل ملفاوضته، 
بمعية  املدينة  عىل  للهجوم  خيطط  الباشا  كــان  إذ 
باشا  داوود  الوايل  ولكن  نظامي،  جندي   )3000(
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أحتالل  يمكنه  ال  بحيث  للغاية  ضعيفًا  نفسه  وجد 
وتم  املرسل  الوفد  مع  التفاوض  وتم  املدينة)29(، 
تعيني وايل جديد لقصبة كربالء وهو )عيل أفندي(، 
عيل  حممد  السيد  إعفاء  وتم  املقتول  للحاكم  خلفًا 
نائبًا  احلسينية، وجعله  الروضة  آل طعمة من سدانة 
للحاكم، وتم االتفاق أيضًا عىل أن يدفع الكربالئيون 
أن أصبحت  وبعد  35000 قرش  كرضيبة سنوية، 
سدانة احلسني شاغرة، تقدم نقيب أرشاف كربالء 
السيد حسني النقيب آل دراج طالبًا من الوايل داوود 
باشا تعيني زوج ابنته السيد حممد عيل بن السيد حممد 
احلسينية،  للروضة  سادنًا  ردن،  ابو  امللقب  موسى 
السادن  بني  التعاون  يتم  أن  رشط  عىل  الوايل  وافق 
)عيل  اجلديد  كربالء  متويل  مع  اجلديد  والنقيب 
أفندي( وعىل أن تنتهي احلرب والعدوان والعصيان 

وأن ُيسلم قتلة املتويل السابق)30(.

قتل  تم  ما  رسعان  إذ  طوياًل،  الصلح  يستمر  مل 
بعدما  وذلك  وابنه)31(،  أفندي  عيل  اجلديد  احلاكم 
م   1821 عام  يف  الريماز)32(،  مجاعة  قتله  عىل  أقدم 
وفرار ابنه الثاين إىل بغداد، وبذلك العمل أرادوا أن 
وابنه  أفندي  عيل  مقتل  تبعة  يلقي  باشا  داود  جيعلوا 
يكون  وحتى  الفتنة،  فتيل  إلشعال  الكربالئيني  عىل 
هم  والريمازية  كربالء،  بمهامجة  للوايل  عذر  هنالك 
ينتمون  الظاهر  ويف  باطنًا،  الدولة  يتبعون  كانوا  من 

لألهايل بأهنم يقومون بخدمة املدينة وأهلها)33(.

أجل  من  بمساعي؛  وكربالء  النجف  علامء  بادر 
هتدئة األوضاع، وأرسلوا وفدًا برئاسة الشيخ موسى 
بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء)34(، وبعد جهد كبري 

تم التوصل إىل عقد صلح مع الوايل، وساعده وزيره 
إىل  أشار  والذي  البني  ذات  إلصالح  طيبة  وبجهود 
كربالء  لقصبة  جديد  حاكم  تعيني  بعدم  باشا  داود 
طعمة  آل  عيل  حممد  السيد  احلاكم  بنائب  واالكتفاء 

لتسري األمور يف املدينة)35(.

لقد حاول داود باشا يف أكثر من مرة أن حيد من 
بذلك  مستغاًل  كربالء،  يف  األرشاف  نقيب  سلطة 
أجل  من  الصف  وحدة  وشق  الداخلية  اخلالفات 
املدينة،  عىل  سيطرته  وفرض  املحيل  احلكم  أضعاف 
بالنفوذ  يتمتع  استمر  النقيب  حسني  السيد  أن  االّ 
والقوة بني األهايل، ومل خيرج حسني النقيب ال دراج 
مخسة  وبعد  أغا،  سليامن  اجلديد  احلاكم  استقبال  إىل 
فأجابه  هدية،  النقيب  إليه  بعث  قدومه  من  أشهر 
احلاكم بوصول اهلدية ويشكره عليها وخيربه بناًء عىل 
أوامر تلقاها من الباشا بالعفو عام سلف، رشيطة أن 
داود  الوايل  أوامر  ويطيع  صاحلًا  هنجًا  النقيب  ينهج 

باشا)36(.

ولزيادة شقة اخلالف بني أهايل كربالء قام الوايل 
آل  وهاب  السيد  احلسينية  الروضة  سادن  بإستدعاء 
طعمة إىل بغداد والتحدث معه وأسند إليه احلكومة 
وحكومة  األرشاف،  نقابة  و  )السدانة،  الثالثية 
البيولوردي  حيمل  وهو  كربالء  إىل  وعاد  البلدة(، 
اإلنكشارية  من  ثالثة  معه  وسرّي  بالتعيني،  اخلاص 
الــوايل  كتب  خروجه  وبعد    ،1826 عــام  ــك  وذل
من  ثالثة  عىل  القبض  إلقاء  منه  يطلب  النقيب  إىل 
األشخاص الذين أؤكل اليهم حراسة السيد وهاب 
وإرساهلم مكبلني إىل داود باشا، وكان السيد وهاب 
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الشامي  وحممد  السامل  عزول  وهم  عليهم،  يعتمد 
يف  كربالء  إىل  وهاب  السيد  وصل  عيسى)37(،  وابن 
23 نيسان 1826، فإرتاب السيد حسني النقيب من 
األمر ودعا إىل إجتامع يف داره، وبعد اإلجتامع طلبوا 
من السيد وهاب أْن يسلمهم هؤالء الثالثة بإعتبارهم 
من الريماز الشقاة، فعارضهم السيد وهاب آل طعمة 
مما دعا السيد حسني آل دراج)38(باإليعاز إىل مجاعته 
ومجاعته  وهــاب  السيد  فتصدى  عليهم،  للقبض 
الطرفني  بني  مشاجرات  فحدثت  النقيب،  لرجال 
وانقسم األهايل أىل فرقتني، وتطور األمر إىل نشوب 
من   28 يف  الطرفني  بني  البنادق  باستخدام  قتال 
الفطر، وهجم  عيد  ليلة  واستمر حتى  نفسه،  الشهر 
السيد وهاب وأرضموا  النقيب عىل دار  السيد  اتباع 

النار فيها واعتقلوا السيد وهاب، وملا أطلق رساحه 
وبصحبته  هرب  الشهرستاين،  مهدي  السيد  بتوسط 
صهره حممد مهدي القزويني إىل بغداد إلبالغ الوايل 
بام حدث، مما دعا بداود باشا إىل التفكري باهلجوم عىل 

مدينة كربالء)39(.

قبل  كربالء  مدينة  في  الأهالي  و�شع  ثانيًا: 

ن�شوب الحادثة:

بعد أن أدرك األهايل يف كربالء وأعياهنا أن اخلطر 
من  البد  أنه  قــرروا  باشا،  داود  قبل  من  هبم  حمدق 
نتج  وقد  اخلطر،  ذلك  ملواجهة  واإلتفاق  اإلجتامع 
آيار  يف  اجتامعات  ثالثة  الرافض  املوقف  ذلك  عن 

1826، وهي كام مبينة يف اجلدول ادناه)40(:

قادة اإلجتماع الثالث قادة اإلجتماع الثانيقادة اإلجتماع االول

عقد في دار السيد محمد 1
حسين بن مهدي الشهرستاني

عقد في دار السيد محمد علي بن 
محمد موسى شرف الدين )أبو 

ردن( 
عقد في دار النقيب السيد حسين آل دراج 

السيد محمد علي بن موسى 2
أبو ردن

السيد مرتضى بن باقر بن حسين بن 
محمد أمين

حضر جمع من األسر العلوية في كربالء من آل 
زحيك وآل األشيقر وآل سيد يوسف  

السيد محمد بن أحمد بن خليفة بن السيد صالح الداماد 3
نعمة الله بن طعمة 

بعض العشائر العربية: ال العواد، السالميين 
رئيسهم محمد بن حمزة، ورئيس الكبيسات 

برئاسة الشيخ حاجم وكذلك عشيرة الحميدات 

السيد محمد بن السيد علي 4
السيد إبراهيم الزعفراني )صاحب الرياض( 

الشيخ علي أبو شتيوي الخفاجي الشيخ باقر الكازوني5

الشيخ طعمة العيد )السعدي(الحاج محمد علي خان 6

الشيخ حسون رئيس عشيرة الوزون الحاج أحمد النداف 7

حسين النقيب آل دراج 8
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وقد نتج عن تلك اإلجتامعات ما ييل: 

إمجاع الرأي عىل أن يكون السيد حسني النقيب . 1
احلكام  بمراسلة  ويقوم  لكربالء،  العام  احلاكم 
يف  الوايل  إىل  الرسل  وإرسال  إليه  حيتاجون  وما 
بن  حسن  السيد  عمه  ابن  نائبه  ويكون  بغداد، 

حممد كنعان.

اإلداري، . 2 احلاكم  ثابت  آل  سلطان  السيد  اختيار 
ويتوىل حل املنازعات العشائرية.

إىل . 3 والعباسية  احلسينية  الروضة  سدانة  إسناد 
السيد حممد عيل موسى أبو ردن.

حالة . 4 يف  والعتاد  والسالح  التمويالت  هتيئة 
حدوث حصار عىل املدينة.

ميدانيني، . 5 قادة  بمثابة  املحالت  رؤساء  تعيني 
بحيث تقع عىل عاتقهم مسؤولية محاية حمالهتم.

وأبواب . 6 سور  وترصني  بتقوية  اجلدي  االهتامم 
املدينة ووضع نقاط الدفاع واهلجوم)41(.

المبحث الثالث:

اأولً: التنظيم الع�شكري الكربالئي والإ�شتعداد 

للمواجهة

عن  الدفاع  تنظيم  تم  السابق  اإلتفاق  بموجب 
للمواجهة  حتسبًا  عدة  إجراءات  إختذت  فقد  املدينة، 
فكان ملدينة كربالء سور قائم حييط هبا)42(، ويذكر أن 
من  جاوره  ّعام  ويرتفع  جــدًا)43(،  حمصنًا  كان  السور 
مباين داخل القصبة، ويرشف عىل ضواحي املدينة من 
اخلارج، وكانت ضواحي املدينة تكثر فيها البساتني، 

وحتيط فيها بعض الطرق التي تتجه إىل أبواب السور 
الستة، وكان عىل جانبي كل باب بناء أشبه باحلصن 
احلصون  تلك  يف  يتناوبون  الرجال  وكان  املحكم، 
اخلارج،  من  املباغتة  وجتنب  باحلراسة،  وهنــارًا  لياًل 
األبواب  وقسمت  الكاملة  اإلستعدادات  فأخذت 
كان  باب  فكل  البلدة،  سكان  من  جماميع  إىل  الستة 
جمموعة  كل  رأس  وعىل  أكثر،  أو  جمموعتان،  عليها 
رئيس يتوىل القيادة وهم متهيؤون للدفاع عن البلدة 
من  جماميع  شكل  عىل  كانوا  املدينة  سكان  وخلفهم 

األفراد داخل كل طرف أو حملة)44(، وهي كام يأيت: 

فريقان . 1 عليها  كان  بغداد(:  )باب  العلوة  باب 
والثاين  اخلفاجي،  شتيوي  أبو  عيل  بقيادة  األول 

بقيادة فريق الربكة ويرأسه سلطان بن حياوي.

باب النجف: كان حيرسها فريقان، األول: فريق . 2
حيرسه  والثاين:  شناوة،  بن  حسني  بقيادة  املحلة 
مجع من البلوش)45(، بقيادة رئيس البلوش حممد 

عيل خان.

السيد . 3 بن  مرتىض  السيد  يقوده  كان  املخيم  باب 
باقر آل سيد أمني الفائزي.

بقيادة . 4 األول:  فرق  ثالث  حترسُه  الطاق:  باب 
اهلل  عبد  بن  سامل  بقيادة  والثاين:  عنون،  بن  محد 
إبراهيم  مصطفى  بقيادة  البزازة  مجع  والثالث: 

الزعفراين.

فرقة . 5 األوىل:  فرق  مخس  حترسها  السالملة:  باب 
محزة،  بن  حممد  السالملة  شيخ  بقيادة  السالملة 
الوزين،  حسون  بقيادة  الوزون  عشرية  والثانية: 
بن  حسن  يقودهم  الدكاكني  فرقة  والثالثة: 
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يوسف، والرابعة: فرقة الطهامزة يقودهم حممد 
الشامي، واخلامسة: فرقة عشرية بني سعد بقيادة 
فقد  املدينة  داخل  يف  أما  العيد،  طعمة  الشيخ 
مدرسة  يف  ومقّرهم  املتطوعني،  فرق  انترشت 
حسن خان وكانت هذه اجلموع تسمى بجموع 
يقودهم  السالح  حيملون  وهم   األكرب عيل 
وكان  الشاجلي،  إبراهيم  والسيد  احلداد  حسني 
للنساء أيضًا دور كبري يف تضميد اجلرحى وشد 

عزيمة الرجال)46(.

ثانيًا: معارك واقعة المناخور 

وجه داود باشا جيشًا إىل كربالء)47( حيث أعتمد 
من  بالقرب  املقيمة  القبائل  من  عدد  إىل  تشكيله  يف 
كربالء، ونزل اجليش الذي كان تعداده حوايل األلف 
يف منطقة بدعة الصايف التي تقع شامل كربالء وذلك 
أّما  1826م،  ايــار   20  – 1241هـــ  شــوال   13 يف 

سلسلة املعارك التي حدثت يمكن ذكرها باآليت: 

معركة القنطرة: اشتبك فيها اجليش خارج سور . 1
املدينة وبمسافة  تبعد حوايل 600 مرت وعىل هنر 
فيها  أم حديبة، كان حيمل  احلسينية قرب قنطرة 
اللواء رجل يدعى درويش، وقد قتل فيها ثامنية 
أربعة  غري  كربالء  أهايل  يفقد  ومل  جنديًا،  عرش 

قتىل)48(.

معركة املشمش: سميت بذلك االسم بعد دخول . 2
بساتني  قاموا برسقة  املدينة  إىل  باشا  داود  جيش 
فيه  خرج  وقت  يف  أشجارها  وقلعوا  املشمش 
األهايل جلمعِه، فأقتتل الطرفان يف أرض اجلوبيه، 
خسائر  توجد  وال  أفراد  مخسة  اجلند  مَن  وقتل 

ينشدون  وهم  البلدة  إىل  وعادوا  املدينة،  ألهل 
األهازيج الشعبية)49(.

معركة اهلّيايب: كانت من أشد املعارك وقعت عىل . 3
وقعت  ساعات،  عرش  دامت  إذ  اهلّيايب،  أرض 
فقد  واألنفس  األعتدة  يف  جسيمة  خسائر  فيها 
صفقوك)50(،  يقودها  كان  التي  احلملة  جوهبت 
نفسه،  القائد  جرح  إىل  أديا  وأقتتال  بصمود 
سليامن  اصطبلُه  أمري  باشا  داود  الوايل  فندب 
الكبري،  احلر  منطقة  يف  مقره  وجعل  ماخور، 
ومخسمئة  ألف  تعداده  جيشًا  معه  جلب  حيث 
عن  املاء  بقطع  قام  إذ  عدة،  مدافع  مع  جندي 
املدينة وقد تصدى له األهايل، وقاتلوا فيها قتاالً 
احلر  القتىل غطت أرض  ان جثث  عنيفًا ويقال: 
املعركة من  تلك  القتال يف  واهلّيايب)51(، واستمر 
خسائر  الطرفان  وأعطى  الظهر  وحتى  الصباح 
باألرواح من قتىل وجرحى، وقد اهنزمت قوات 

داود باشا بعد تلك اخلسائر الكبرية)52(.

امرأة . 4 باخية  باخية(:  )واقعة  األطواب  واقعة 
كربالئية كانت تشد من محاس اجلنود بزغاريدها، 
األتراك  بقنابل  تستهزء  وكانت  بينهم،  وتتنقل 
املدينة  نحو  مدافعه  املناخور  فيها  وجه  حيث 
وأمطرها بوابل من القنابل التي تزيد عن أربعني 
السكان،  بني  خسائر  اىل  تؤدي  مل  أهنا  االّ  قنبلة، 
إنترص  ساعات،  ست  زهاء  املعركة  واستمرت 
لواء عشرية  كان  الكربالئيون، حيث  اجلند  فيها 
صد  الذي  وهو  حسنًا،  بالء  أبىل  قد  الوزون 

معظم غارات اجلند)53(.

املدينة . 5 ُقصفت  أن  بعد  السالملة:  باب  معركة 
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باملدافع هجمت مجوع األهايل عىل جند املاخور 
السالملة  باب  جهة  من  املدينة  سور  خارج 
مرية  وأخذوا  مدافعهم،  أحد  عىل  واستولوا 

املدفع واوقعوا باجلنود خسائر كبرية)54(. 

هبذا . 6 سميت  والربدية(:  )اخليمكاه  املخيم  معركة 
مقرًا  املخيم  من  إختذ  اجليش  قائد  ألن  االسم؛ 
عىل  األفراد  بقية  وزع  حيث  جنوده،  وملعظم  له 
مدفع  وُدمر  املعركة،  بداية  يف  املواقع،  خمتلف 
من  القتال  ودام  الكربالئيني  قبل  من  اجلند 
الفجر، وحتى حلول الظالم، ومل يتمكن اجليش 
من دخول املدينة وكان ذلك اليوم هو يوم نرص 
الربدية  معركة  ذلك  بعد  تال  ثم  كربالء،  ألهايل 
عندما خرج الكربالئيون إىل العدو خارج السور 
الربدي،  فيها  ينبت  منطقة  يف  النجف  باب  من 
األعداء  خيول  األهايل  غنم  عنيف  قتال  وبعد 
وبنادقهم ومدفَعني، اذ فرَّ جنود داود باشا ورجع 

األهايل منترصين)55(.

جيش . 7 قائد  عجز  أن  بعد  حسن:  بني  معركة 
إستنجد  كربالء  بإقتحام  أخور  املري  املامليك 
بعشرية  فإستنجد  بكربالء،  املحيطة  بالعشائر 
بني حسن بعد أن أغرى أحد رؤسائها باألموال 
واهلدايا، وعىل الرغم من أن رؤساء تلك القبيلة 
تعهدوا  أهنم  إالّ  الكربالئيني  مع  بحلف  كانوا 
باب  طرف  من  فهجموا  املدينة،  بفتح  للقائد 
نحو  والتقّدم  األهنار  عبور  من  ومتكنوا  املخيم 
املدينة حيث كان اهلجوم من مناطق عدة، وبعد 
بني حسن  املعركة فّرت عشائر  وقت قصري من 
تبعهم جند  ثم  أهل كربالء،  أمام شدة وصمود 
الرغم ذلك حاول اجلند اإللتفاف  الرتك، وعىل 

واهلجوم عىل كربالء من عدة حماور فتصدى هلم 
بنو سعد من جانب طرف باب الطاق، ومن باب 
بطولة  فأظهروا  فيه،  املتواجدة  الفرق  النجف 
اجليش  بخيبة  انتهت  التي  املعركة  تلك  يف  فائقة 

والعشائر املهامجة وانتصار أهل املدينة)56(.

معركة األمان: بعد أن علم داود باشا بأن كربالء . 8
باتت عصية عليه، وعىل جيشه أضطر إىل إصدار 
عفو عام، ولكن قائد اجليش جلأ إىل احليلة فأعلن 
عن  عفا  قد  وأنه  باشا  داود  الوايل  باسم  األمان 
النتيجة،  هذه  إىل  الناس  فأطمأن  سبق  ما  كل 
احلجة  ذي   15 ليلة  يف  الناس  يفاجئ  به  وإذا 
1241هـ املوافق 20 ايار 1826م، وهذا يربهن 
إذا  املدينة وأبنائها،  القائد وحقده عىل  عىل غدر 
وأمر  خلفها،  جنده  وخبأ  املتاريس  بعمل  قام 
الكربالئيني  لكن  املدينة،  نحو  بالتقّدم  الفرسان 
كانوا له باملرصاد، فخرج األهايل يتقّدمهم حممد 
بعض  مع  اجلند  عىل  وهجم  احلداد،  حسني  بن 
وإشتبك  بمدفعه  اجلند  يرشق  وأخذ  املقاتلني، 
اجلانبان، ومتكنوا من دحر اجليش عىل رغم من 
تفوقه عدة وعددًا، فأدرك الوايل داود باشا سوء 
وقطعوا  احلسينية،  يف  اجليش  فعسكر  املنقلب 
مهادنة  إىل  الوايل  وإضطر  املارة،  وهنبوا  املاء 
احلربية  األعامل  أوقفت  وبذلك  املدينة)57(، 
كبري  عدد  إىل  الكربالئيون  وسمح  الطرفني  بني 
أن  األهايل  وإشرتط  املشهدين  لزيارة  اجلند  من 
دخوهلم يكون بال سالح، وإنسحب اجليش بعد 

ذلك إىل بغداد)58(.
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المبحث الرابع:

بعد  كربالء  مدينة  تجاه  المماليك  �شيا�شة 

الواقعة:

أن  الذي أحرزوه  النرص  بعد  الكربالئيون  رفض 
التنازالت للمامليك، ويف الوقت نفسه حث  يقدموا 
عىل  الشامية)59(،  عشائر  بعض  باشا  داود  ــوايل  ال
ويفرضوا  كربالء،  مدينة  عىل  بالضغط  يقوموا  ان 
النجف  بــني  الطريق  ويقطعوا  عليها،  احلــصــار 
حسن  بني  عشائر  أمر  آخر  جانب  ومن  وكربالء، 
أموال  وينهبوا  كربالء  عىل  غــارات  ليشنو  وبعيج 
وإليها، وبعد مرور ثالثة  منها  والداخلني  اخلارجني 
أيام عىل انسحاب اجليش قام حوايل 150 رجاًل من 
العائدة  املاشية  البعيج برسقة 400 رأس من  عشرية 
إىل عشرية الوزون التي ترعى يف أرايض احلر الكبري 
يتقّدمهم  وملا علم الكربالئيون بذلك هبوا مرشعني 
حممد بن محزة السالمي، ومعه مخسة وعرشين فارسًا 
ومعهم مجاعة من بني سعد، وتتبعوا السارقني وحلقوا 
وإحتدم  الفريقان  وإشتبك  )الكايض(  أرض  يف  هبم 
البعيج تاركني األغنام املنهوبة،  القتال بينهام، فأهنزم 

وكل ما يملكون، فعاد الكربالئيون منترصون)60(.

القصيم  العقيل من  باشا عىل عشائر  أعتمد داود 
واإلحساء حتت قيادة حممد البسام، وعينه قائدًا ليقوم 
احلسينية  هنر  من  البسام  فإختذ  كربالء،  بمحارصة 
حرسه  آمر  باشا  داود  وأرســل  ولعسكره،  له  مقرًا 

املاء  ليقطع  النهر  جمرى  بسد  وأمر  آغايس(،  )طابور 
ذلك  عىل  صــربوا  الكربالئيني  ولكن  كربالء،  عن 
فيه  اآلبار ملدة طويلة، يف وقت إشتد  واعتمدوا عىل 
احلصار عىل كربالء استعدت القوات املشرتكة لشن 
اهلجوم، ونتيجة للظروف القاسية طلب بعض العلامء 
حسني  السيد  النقيب  الثالثة  الزعامء  من  كربالء  يف 
الدراج، والسادن السيد حممد عيل ابو ردن، وحاكم 
قائد  مع  للتفاوض  ثابت،  آل  سلطان  السيد  كربالء 
احلملة لتجنب املدينة الويالت والكوارث وأرسلوا 
قبوهلا،  تم  وقد  رشوطهم،  البسام  حممد  القائد  إىل 
الروضتني  ســادن  ردن  أبو  حممد  السيد  خرج  فقد 
يف  البسام  بالقائد  وإجتمع  الكربالئيني  عن  مندوبًا 
القائد يف احرتامه وتكريمه  مدينة املسيب، وقد بالغ 
أيام عدة يرتدد خالهلا رجال الوايل داود باشا  وبقي 
بنود  لوضع  بغداد  يف  البسام  حممد  القائد  وبني  بينه 

الصلح)61(. 

وافق داود باشا وأبقى اجلميع يف مناصبهم، وتم 
إصدار بعض القرارات ومنها:

نقيبًا . 1 النقيب  حسني  السيد  تعيني  أمر  إصدار 
والسيد أبو ردن سادن الروضة احلسينية، والسيد 

وهاب ال طعمة سادن الروضة العباسية.

تعيني السيد سلطان آل ثابت حاكاًم لكربالء.. 2

عقيل . 3 عشائر  من  رجاًل  وسبعني  مئة  جلب 
العراق كحامية  عقيل  من عشائر  بدالً  اإلحساء 

عسكرية حلراسة املدينة وصيانة األمن. 

 _ 1242هـ  حمرم   25 يوم  يف  الصلح  عقد  وكان 
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28 آب 1826م. 

مع  الصلح  بعقد  باشا  داود  إجـــراء  أن  يبدو 
أن  الوايل  أراد  فقد  عّدة،  نوايا  له  كان  الكربالئيني 
له  يضمن  بشكل  املدينة  عىل  واهلجوم  العدة  يعد 
من  املواجهات  فبدأت  واستباحتها،  املدينة  دخول 
الكربالئيني،  بني  ضارية  معارك  ودارت  جديد)62(، 
التي متكنت من فتح ثغرات  اململوكية  القوات  وبني 
يف مناطق مل يكن الثوار)63( قد إنتبهوا إليها، وبذلك 
من  املهامجة  العسكرية  الــقــوات  استطاعت  فقد 
اخرتاق دفاعات الثوار، األمر الذي أدى إىل حدوث 
إىل  األمــر  ذلــك  ــع  ودف بصفوفهم،  فادحة  خسائر 
انسحاب بعض املقاتلني بعد نفاذ عتادهم وأصابتهم 
من  املامليك  قوات  متكنت  وبذلك  بالغة،  بإصاباٍت 
أحتالل أجزاء كبرية من املدينة، وشن محلة عسكرية 
واسعة ضد أبنائها، إذ تمَّ إعتقال املئات من الشباب 
قد  كانوا  الذين  الدين  رجــال  وكبار  الكربالئي، 
لتلك  مقاومتهم  يف  املقدسة  املدينة  ابناء  إىل  إنضموا 
احلملة، فيام جرى إعدام نخبة فاضلة منهم، وأرسل 
بعضهم اآلخر إىل بغداد، وتّم إيداعهم السجون)64(، 
بل  احلــد،  هذا  عند  اململوكية  القوات  تتوقف  ومل 
أموال  برسقة  وقامت  كربالء،  يف  تواجدها  استمر 
الناس، وفرض الرضائب غري املنظمة، والتي بدورها 
لإلعتقال  يتعرض  كان  الذي  املواطن  كاهل  أثقلت 

عندما يمتنع أو يتأخر عن دفع تلك الرضيبة)65(.

مهمة  تارخيية  حقائق  األحداث  تلك  بّينت  ولقد 
عىل  كانوا  أهنــم  وأثبتت  كربالء،  أهــايل  كفاح  عن 

قدر من القوة، وكثرة العدد والسالح، فلم خيضعوا 
حياهتم  فعاشوا  اإلستكانة،  ورفضوا  عدوهم  لظلم 

يسطرون تارخيهم بدمائهم وتضحياهتم.

الخاتمة والإ�شتنتاجات

من خالل دراسة املوضوع والبحث فيه يمكن أن 
نلحظ ما يأيت:

إن ّضعف السلطة املركزية يف الدولة العثامنية أدى . 1
إىل تطاول بعضهم، وحماولة اإلستقالل باحلكم، 
يف  األوضاع  تتدهور  أن  إىل  أدى  بدوره  وهذا 

اإلياالت التابعة للدولة العثامنية. 

روح . 2 منها  تشع  املقدسة  كربالء  مدينة  كانت 
العداء للحكم اململوكي، وأساليبه القمعية التي 
لسلطتها،  املدينة  إخضاع  خالهلا  من  حاولت 
عىل  وحقده  املذهبي  باشا  داود  تعصب  أدى  إذ 
االحداث،  جمريات  تطور  يف  بارزًا  دورًا  الشيعة 
الفصل  كلمة  تقول  أن  إىل  حكومته  دفع  وهذا 
اذ وضع نصب عينيه  املقدسة،  مدينة كربالء  يف 
الوالية  يف  للدولة  املركزية  السلطة  تقوية  مسألة 
أن  جاهدًا عىل  فعمل  اإلدارة،  مركزية  لتخفيف 

يقيض عىل كل مترد عليهم أو حتدي لسلطتهم.

لسياسات . 3 القاطع  ورفضهم  املدينة  اهل  تفاين 
القمع التي كانت تستخدمه احلكومة آنذاك وهذا 
الدفاع  أجل  من  اجلميع  تكاتف  إىل  أدى  بدوره 

عن مدينتهم.

املسبق . 4 والتخطيط  التنظيم  قوة  الواقعة   أظهرت 
القوات  به  تقوم  عسكري  تعرض  ألي  لألهايل 
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العثامنية، عىل الرغم من قلة اإلمكانات. 

بناء . 5 أعيد  إذ  املدينة،  حصانة  الواقعة  تلك  أثبتت 
ملجاهبة  للسقوط  آيلة  كانت  أن  بعد  األسوار 
احلمالت  املدينة  قاومت  إذ  هبا،  املحدق  اخلطر 
العسكرية املتعددة التي قامت هبا الدولة العثامنية 

ملدة أربع سنوات.

بني . 6 التفرقة  زرع  سياسة  باشا  داود  استخدام 
األهايل أنفسهم، إذ جرى تبدل الكثري من السدنة 
خالل تلك املدة يف حماولة منه لزرع بذور الشقاق 

بني األهايل.

بني . 7 حدثت  التي  العديدة  املعارك  أثبتت 
الكربالئيني وبني القوات العسكرية العثامنية عىل 
الرغم من ضعف التجهيزات وقلتها أن األهايل 

قادرون عىل تسلم زمام األمور فيها.

كربالء . 8 قرب  املقيمة  العشائر  بعض  خيانة 
والوقوف إىل جانب داود باشا، وهذا ينم عىل ان 

األخري استطاع رشاء ذمم بعضهم.
الهوام�ض

هو ( 1) العربية  يف  اململوك  )1750-1831م(:  املامليك 
العبد، سواء أكان أبيضًا أم أسودًا، ويف العراق قام حسن 
جورجيا،  عاصمة  تفليس  أسواق  من  برشائهم  باشا 
أطفاالً  جُيلبون  هؤالء  وكان  البيض،  بالرقيق  الزاخرة 
القراءة  ليتعلموا  هبم،  خاصة  مدارس  يف  يودعون  ثم 
وأن  القتال،  وفنون  والفروسية  والسباحة  والكتابة 
أبو  العراق هو سليامن  املامليك يف  أول من توىل حكم 
ليلة عام 1749م. وللمزيد ينظر: عالء موسى كاظم 
احلرية  دار  )بغداد:  العراق،  املامليك يف  نورس، حكم 
مهسيل  ستيفن  26؛   -25 ص   ،)1975 للطباعة، 

احلديث،  العراق  تاريخ  من  قرون  أربعة  لونكريك، 
الرافدين،  دار  )بريوت:   ،5 ط  اخلياط،  جعفر  ترمجة: 

1968(، ص198.

خالل ( 2) العراق  عىل  الوهابيني  هجامت  عىل  لإلطالع 
العهد العثامين ينظر: سامح عباس جندي حممد اجلنايب، 
م،   1812-1786 العراق  عىل  الوهابية  اإلعتداءات 

)جامعة الكوفة: كلية الرتبية للبنات، 2018(. 

حكم ( 3) سقوط  أسباب  اخليقاين،  شاكر  صربي  حيدر 
املجلد  )جملة(،  الباحث  م،   1831 العراق  يف  املامليك 

السادس، العدد األول، 2013، ص 3.

ينظر: ( 4) وأسباهبا  الثورات  تلك  تفاصيل  عىل  لإلطالع 
أمحد يونس زويد اجلشعمي، سياسة املامليك جتاه بعض 
كلية   ،)1831-1749( األوسط  الفرات  عشائر 
بابل،  جامعة   ،)11( العدد  )جملة(،  األساسية  الرتبية 

آذار 2013. 

عالء موسى نورس، املصدر السابق، ص148.( 5)

أهم ( 6) من  العراق  يف  احلكم  املامليك  تويل  مدة  متثل 
عىل  خطرية  تطورات  شهدت  كوهنا  الفرتات، 
إنعكاساهتا  هلا  كانت  واخلارجي  الداخيل  الصعيدين 
هذه  ففي  العراق،  تاريخ  من  الالحقة  العقود  عىل 
املدة وصلت حكومة املامليك وباألخص سليامن باشا 
الكبري من القوة جعل العراق والية شبه مستقلة يتمتع 
فيها الوايل بقدر واسع من حرية الترصف وإختاذ القرار 
إىل  التعرض  أو  إسطنبول،  إىل  الرجوع  دون  السيايس 
فيه  تعاين  العثامنية  الدولة  كانت  وقت  يف  ضغوطها، 
وقد  األوربية،  الدول  مع  وتعقيدات  صعوبات  من 
انعكست تلك السلطات الواسعة التي متتع فيها الوايل 
فرض  فقد  للعراق   حكمه  طبيعة  عىل  باشا  سليامن 
بالقوة سلطة الدولة، وأمخد معظم الثورات العشائرية 
ضد حكومته، كام فتح عهد جديد للعالقات مع القوى 
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جعفر  صادق  تنني  ينظر:  وللمزيد  بالعراق،  املحيطة 
الكبري  باشا  الوايل سليامن  العراق يف عهد  االنصاري، 
اآلداب:  )كلية  ماجستري  رسالة   )1802-1780(

جامعة البرصة، 1998(، ص 2.

عالء نورس، املصدر السابق، ص 148.( 7)

املامليك ( 8) والة  آخر   :)1831-  1817( باشا  داوود 
يف  جورجيا  يف  تبلييس  يف  ولد  بغداد  حكموا  الذين 
عام 1774، تّم بيعه يف بغداد يف عام 1784، بعد بيعه 
اعتنق الدين اإلسالمي وتعرف عىل الوايل سليامن باشا 
حيث تزوج ابنته وتدرج يف املناصب إىل أن أصبح واليًا 
عىل بغداد بعد وفاة سليامن باشا، وللمزيد ينظر: عبد 
)القاهرة:  بغداد  باشا وايل  نوار، داوود  العزيز سليامن 

دار الكاتب العريب، 1968(، ص42.

(9 ) 1840 العثامين  االرشيف  يف  كربالء  قايا،  ديلك 
سعيد  حازم  ترمجة:  وثائقية،  دراسة   1876-
العربية  الدار  )بريوت:  زهران،  ومصطفى  منترص 

للموسوعات، 2008(، ص 192.

كبري ( 10) بنفوذ  تتمتع  بغداد  يف  الربيطانية  املقيمية  كانت 
خالل مدة تويل داود باشا احلكم، فقد كان ريج املقيم 
الناس ال  بنفوذ كبري جدًا بحيث كان  يتمتع  الربيطاين 
إذا كانت  يقيمون وزنًا لوعود باشاواهتم وأعياهنم إالّ 
إليه  وصل  ما  رفض  الوايل  وكان  بضامنه،  مدعومة 
الربيطانيون من نفوذ، ونتيجة هلذا الرفض التام حدث 
فيام بعد صدام بني الوايل وريج حيث كان املقيم يكتب 
واحوال  الباشا  بشخصية  تتعلق  حكومته  إىل  تقارير 
البالد، وان احلكومة يسودها اإلضطراب، وأن سبب 
ذلك هو سوء ترصف الباشا وأعوانه، وأن حالة البالد 
الداخلية يف وضع يسء كسياستها اخلارجية، وللمزيد 
يف  كربالء  تاريخ  اخليقاين،  شاكر  صربي  حيدر  ينظر: 
العهد العثامين دراسة يف سياسة الدولة العثامنية جتاه أهم 

)بغداد:   ،1917-1534 كربالء  مدينة  يف  األحداث 
دار السياب، 2012( ص66؛ باسم حطاب الطعمة، 
التغلغل الربيطاين يف العراق )1798-1831( رسالة 
بغداد،1985(  جامعة  االداب:  )كلية  ماجستري 

ص149-141.

اجلديد، ( 11) اجليش  وتعني  جري(  )يني  من  اإلنكشارية: 
أورخان  السلطان  كان  إذا  ما  يف  املصادر  اختلفت 
)1326-1360م( أو مراد األول )1389-1360(، 
هو الذي إستحدث هذا اجليش، وهم عبارة عن فرقة 
عسكرية صغرية منتخبة ومدربة تدريبًا خاصًا، وهناك 
ُخطى  ترسم  قد  تنظيمهم  أن  إىل  تشري  ما  الدالئل  من 
التوسع  هلا  يدين  التي  )البكتاشية(  وهي  دينية  طريقة 
الفرقة  هذِه  تطورت  األوىل،  قوتِه  من  بكثري  العثامين 
مما  الدولة،  أمور  يف  تدخلهم  زاد  حتى  شأهنا  وإرتفع 
دفع بالسلطان العثامين حممود الثاين )1808-1839م( 
إىل القضاء عىل متردهم عام 1826م  وتنظيم من بقي 
منهم، وللمزيد ينظر: إيرينا بتريوسيان، اإلنكشاريون 
املاجد  مجعة  مركز  ترمجة:  العثامنية،  األمرباطورية  يف 
والرتاث،  للثقافة  املاجد  )ديب:  والرتاث،  للثقافة 
وحممد  السامرائي  علوا  حممد  25-28؛  ص   ،2006
الدولة  الدليمي، اإلنكشارية ودورهم يف  محزة حسني 
)جملة(  والتعليم  الرتبية  1826م،  عام  حتى  العثامنية 

املجلد 17، العدد 2، 2010، ص 81. 

إبراهيم امحد حممد  السياب، احلياة السياسية يف العراق ( 12)
يف عهد سليامن باشا الكبري )1780-1802(، رسالة 
العليا  الدراسات  كلية  األردنية:  )اجلامعة  ماجستري 

للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، 1919(، ص 23.

الدولة القاجارية: القاجار قبيلة تركامنية قِدمت إىل بالد ( 13)
التي دعمت احلكم  القبائل  فارس، وأصبحت أحدى 
الصفوي منذ عهد الشاه إسامعيل)1501-1524م(، 
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إذ مكنت الصفويني من فرض سيطرهتم عىل أذربيجان 
ثم شامل بالد فارس كله خالل القرنيني اخلامس عرش 
والسادس عرش، وبعد سقوط الدولة الصفوية عىل يد 
األفغان عام 1722م ومقتل نادر شاه األفشاري يف عام 
1747م، ووفاة كريم خان الزند عام 1779م دخلت 
إيران يف اضطرابات وحرب أهلية إنتهت بتتويج حممد 
حسن خان القاجاري شاهًا عام 1796م  وأصبح هو 
عامي  بني  إيران  حكمت  التي  الساللة  هلذِه  املؤسس 
محزة  مطر  كريم  ينظر:  وللمزيد   ،)1925-1796(
يف  دراسات  العميدي،  كاظم  طارق  وفؤاد  الزبيدي 
أغا  عهد  يف  القاجارية  )الدولة  احلديث  إيران  تاريخ 
حممد شاه(، )بريوت: دار العلوم العربية، 2014(، ص 
السيايس  إيران  تاريخ  اجلاف،  كريم  حسن  23-24؛ 
القاجارية،  الدولة  هناية  إىل  الصفوية  الدولة  بداية  من 
للموسوعات، 2008(، ج3،  العربية  الدار  )بريوت: 

ص177.

سوسيولوجيا ( 14) كربالء  تراجيديا  احليدري،  إبراهيم 
الساقي،  دار  )بريوت:  الشيعي،  اخلطاب 

1999(،ص64-63.

مدينة ( 15) يف  اإلداري  النظام  الصايف،  نعمة  عباس  عالء 
 ،)1917-1831( املتأخر  العثامين  العهد  يف  كربالء 
الثالث،  املجلد  الثالثة،  السنة  )جملة(،  كربالء  تراث 

العدد الثاين، حزيران 2016، ص 169.

املصدر السابق، ص115.( 16)

إسحاق نقاش، شيعة العراق، ترمجة: عبد اإلله النعيمي ( 17)
)دمشق: دار املدى، 1996(، ص 2.

الوايل ( 18) واقعة  يف  كربالء   تسخري  احلسني،  الرزاق  عبد 
األبجدية،  دار  )بريوت:   1842 عام  يف  نجيب  حممد 

1980(، ص5.

املصدر نفسه.( 19)

أو ( 20) أمر،  معناه  فاريس  لفظ  )بيورلوردي(:  الفرمان 
الفرمان  أما  السلطان،  من  موقع  دستور  أو  حكم، 
العثامين، هو قانون بأمر السلطان نفسه، وممهور بتوقيعه 

دون الرجوع عنه، للمزيد:

 www.al.maany.com

البانيا )إحدى ( 21) األرناؤوط: هو لقب يطلق عىل سكان 
اليونان،  بعد  إجية  بحر  عىل  تقع  والتي  البلقان(،  دول 
الكثري  العريب هاجر  الوطن  العثامين نحو  التوسع  ومع 
إستوطنوا  وهناك  العثامنية،  الواليات  أنحاء  إىل  منهم 

وإندجموا مع السكان األصليني، وللمزيد:

 ar.wikipedia.org/wiki

يف ( 22) والوقائع  احلوادث  اهلل،  نرص  آل  الصاحب  عبد 
 ،)2014 البالغة،  مؤسسة  )بريوت:  كربالء  تاريخ 

ص 201.

اإليرانية ( 23) اجلالية  بني  الصالت  شكري،  شهاب  ياسني 
امليالدي،  عرش  التاسع  القرن  خالل  كربالء  وسكان 
السبط )جملة(، السنة اخلامسة، املجلد اخلامس، العدد 

االول، كانون الثاين، 2019، ص 148.

عبد ( 24) 9؛  ص  السابق،  املصدر  احلسني،  الرزاق  عبد 
الصاحب ال نرص اهلل، املصدر السابق، ص 201.

حيدر صربي اخليقاين، املصدر السابق، ص70.( 25)

عبد الصاحب آل نرص اهلل، املصدر السابق، ص 201. ( 26)

أمحد باسم األسدي، كربالء من 1749-1869 دراسة ( 27)
يف األحوال السياسية واالقتصادية واالجتامعية، رسالة 
اإلنسانية،  للعوم  الرتبية  كلية  بابل:  )جامعة  ماجستري 

2017(، ص 84.

عبد الصاحب آل نرص اهلل، املصدر السابق، ص 201.( 28)

العراق ( 29) وشيعة  العثامنيون  مومن،  موجان  كوك  خوان 
نوري  حممد  هنار  ترمجة:  1843م،  أنموذجَا  كربالء 
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)بريوت: دار الوراق، 2016(، ط1، ص 92.

عبد الصاحب آل نرص اهلل، املصدر السابق، ص 203.( 30)

سلوكه ( 31) سوء  هو  اجلديد  احلاكم  قتل  أسباب  أهم  من 
يف  القسوة  وإستخدامه  املدينة  قدسية  احرتامه  وعدم 
جباية الرضائب، األمر الذي دفع الكربالئيني إىل التآمر 
طعمة،  ال  هادي  سلامن  ينظر:  وللمزيد  وقتله،  عليه 

كربالء يف الذاكرة )بغداد: د.م، 1988(، ص 16.

الريماز: كلمة عثامنية معناها »ياره ماز« وتعني السفهاء ( 32)
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عرشة سنة وسامه مدينة الراغب، وللمزيد ينظر: عادل 
مدلول اهلرمويش، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، رسالة 
 ،)2006 القادسية،  جامعة  الرتبية:  )كلية  ماجستري 
ص7-23؛ متعب خلف جابر الريشاوي، عبد العظيم 
حياته  الغطاء  كاشف  موسى  الشيخ  نصار،  عباس 
احلديث  العراق  تاريخ  يف  والسيايس  الفكري  ودوره 
الرابع،  العدد  )جملة(،  أوروك   ،)1828-1743(

املجلد الثامن، 2015، ص 281.

عبد الصاحب آل نرص اهلل، املصدر السابق، ص 204.( 35)
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الملخ�ض

بيان  – وهي قرينة معنوية- إستعان هبا ابن جنّي يف  وقفت هذه الدراسة عىل أثر قرينة التخصيص 

الوظائف النحوية للمفردات املكّونة للرتكيب موضع التحليل، إذ اخّتذ من القرآن الكريم والشعر القديم، 

وشعر معارصيه ــ أحيانًا ــ ميدانًا لتحليالته النحوية، إذ كان جوهر هدفه من ولوج تلك النصوص إنام 

هو حتليل بناء تراكيبها حتلياًل يكشف عن أجزائها ويوضح ترابط عنارصها.

ومن القرائن التي إندرجت حتت قرينة التخصيص: التعدية، والغائية، والظرفية، والتوكيد والتحديد، 

واملالبسة للهيئات، واإلخراج.

الكلامت املفتاحية: القرينة، التخصيص، الرتكيب، التحليل النحوي، الوظيفة النحوية. 
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Abstract

This study investigates the impact of the context of specification that Ibn Jinni used 

to explain the grammatical functions of the vocabulary items as constituents of the 

composition being analyzed. Ibn Jinni analyzed the Holy Quran, the classic poetry, and 

the contemporary poetry as samples for his grammatical analysis. His main goal was to 

analyze the structure of those texts in order to identify their constituents and to clarify 

the interrelationship of their elements. Among the presumptions that can be underlined 

by the context of specification were transitivity, finality, circumstantiality, emphasis, 

limitation, and exclusion.
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مة الُمقدِّ

العاملني والصالة عىل خري األنبياء  احلمد هلل ربِّ 
واملرسلني وعىل آله الطيبني الطاهرين.

بعالقات  العربية  اجلملة  بناء  عنارص  ترتبط 
والفعل  والفاعل،  الفعل  بني  كالعالقة  عّدة،  معنوية 
بدور  تقوم  سواها،  وما  واخلرب،  واملبتدأ  واملفعول، 

مهم يف بيان املعنى النحوي للرتكيب.

القرائن  من  بمجموعة  النحويون  إستعان  وقد 
املحلَّلة؛  للمفردة  النحوية  الوظيفة  إىل  لإلهتداء 
لتكون هلم عوًنا يف الوصول إىل حتليل نحوي سليم، 
العالقات  وضبط  النحوية  أحكامهم  تقرير  ثمَّ  ومن 

بني أجزاء الرتكيب.

إختذ  إذ  القرائن،  هذه  أمهية  جنّي  ابن  أدرك  وقد 
ومن  العالقات،  تلك  عن  للكشف  وسيلة  منها 
حتليله  يف  جنّي  ابن  وّظفها  التي  املعنوية  القرائن  بني 
من  كل  يف  جتّلت  التي  التخصيص،  قرينة  اإلعرايّب، 
والتحديد،  والتوكيد  والظرفية،  والغائية،  التعدية، 

واملالبسة للهيئات، واإلخراج.
ِمهاد البحث

الواسعة  الرتكيبية  القرائن  من  التخصيص  قرينة 
يف اجلملة العربية، وهي قيد عىل عالقة اإلسناد؛ ألنَّ 
عالقة اإلسناد »قد حتتاج بعد ذلك إىل معاٍن إضافية 
تضيفها إىل املعنى األساس، فتستعمل كلامت ُيسّميها 
ل، وإن  ا فضلة عىل املعنى األوَّ النحاة الفضالت؛ ألهنَّ

ُحذفت بقي للجملة معنًى مستقاًل أيًضا«)1(.

وهذه الفضالت هي ما جُيمع حتت باب املفاعيل، 
واملستثنى  واحلـــال  اخلــمــســة،  املــفــعــوالت  وهــي 

والتمييز)2(.

ومن القرائن التي تندرج حتت قرينة التخصيص: 
والتحديد،  والتوكيد  والظرفية،  والغائية،  التعدية، 

واملالبسة للهيئات، واإلخراج)3(.
اأوًل: التَّعدية:

وباهبا النحوي املفعول به، وهي عالقة تربط بني 
هلذه  الداليل  »واألصل  به  واملفعول  املتعدي  الفعل 
العالقة أنَّ الفعل املتعدي يفتقر يف داللته إىل اسم يقع 

ا الفعل الالزم فال يفتقر إىل ذلك«)4(. عليه، أمَّ

وقد تناول ابن جني هذه القرينة يف مواطن كثرية، 
وبنّي أثرها يف الرتكيب، ومن ذلك حديثه عن الفعل 
املتعدي إىل املفعول به، إذ قال: »وكذلك القول عىل 
الفاعل  إىل  الفعل  ُأسند  إذا  ُينصب  إنَّام  إنَّه  املفعول 
أصل  »إنَّ  املحتسب:  يف  وقال  فضلة«)5(،  هو  فجاء 

وضع املفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل«)6(.

ومن صور التخصيص بالتعدية ما نجده عنده يف 
إَِل  يِْديُكْم 

َ
بِأ تُلُْقواْ  سياق حتليله لقوله تعاىل:﴿َوَل 

– واهلل  »تقديره  قال:  إذ  ]البقرة: 195[،  اتلَّْهلَُكةِ﴾ 
أعلم- ال تلقوا أيديكم«)7(.

هلذا  جنّي  ابن  معاجلة  أنَّ  النَّّص  هذا  من  وُيفهم 
ج  خرَّ إذ  التعدية،  قرينة  وحي  من  جاءت  الرتكيب 
زائدة،  ا  اهنَّ )أيديكم( عىل  العنرص  الداخلة عىل  الباء 
خمتص  إليه  املسند  إىل  احلــدث  إسناد  فــإنَّ  ثمَّ  ومن 
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عىل  احلدث  وقوع  أنَّ  أي  )أيديكم(،  عىل  بوقوعه 

)األيدي( كان قيًدا يف إسناد احلدث إىل َمْن ُأسند إليه.

أصلية،  بـ)أيديكم(  املقرتنة  الباء  أنَّ  والراجح 

وال  والتقدير:  حمذوف،  املفعول  إذ  زائدة،  وليست 

سببية،  والباء  التهلكة،  إىل  بأيديكم  أنفسكم  تلقوا 

مآل  فيكون  بأيديكم،  أنفسكم  ترموا  ال  واملعنى: 

صنيعكم التهلكة. 

وبنّي ابن جنّي أنَّ بعض األفعال يتعّدى إىل مفعول 

بنفسه دون احلاجة إىل حرف اجلر مرة، وحيتاج حرف 

صناعة  رّس  يف  جــاء  ــرى،  أخ مــرًة  به  ليتعدى  اجلــر 

ا قوهلم: سميته زيًدا وبزيٍد، وكنيته أبا  اإلعراب: »أمَّ

عبد اهلل، وبأيب عبد اهلل، فليست الباء فيه زائدة، وإنَّام 

أوصلوا هبا الفعل تارة إىل املفعول به، وأوصلوه تارة 

أخرى بنفسه، كام قالوا: جئتُه وجئت إليه«)8(.

ابن  أورده  ما  بالتعدية  التخصيص  مالمح  ومن 

إىل  تتعدى  التي  وأخواهتا   ) )ظــنَّ مبحث  يف  جنّي 

فعل  أنَّ  وّضح  إذ  واخلــرب،  املبتدأ  أصلهام  مفعولني 

الظّن يتعّدى إىل مفعولني، وال يمكن أن يقترص عىل 

يتوقف  قد  الكالم  معنى  ألنَّ  اآلخر؛  دون  أحدمها 

ّك واليقني ما كان  عليهام، جاء يف اللُّمع: »أفعال الشَّ

داخاًل عىل املبتدأ وخربه، فكام ال ُبدَّ للمبتدأ من خربه 

الثاين...تقول:  من  ل  األوَّ للمفعول  ُبدَّ  ال  فكذلك 

وخلت  جالًسا،  حممًدا  وحسبت  قائاًم،  زيًدا  ظننت 

أباك كرياًم«)9(.

ونفهم من كالم ابن جنّي أنَّ قولنا: )ظننُت زيًدا 

قائاًم(، بنية إسنادية جديدة، وكّل من املفعولني له دور 

داليل يف هذه البنية اإلسنادية اجلديدة، وإنَّ املعنى ال 

ل أو الثاين؛ إذ بمجموعهام  يكتمل بذكر املفعول األوَّ

ل الفائدة للمخاطب. تتحصَّ

يقول ابن يعيش: »أال ترى أنَّك إذا قلت: ظننُت 

كانت  فلامَّ  اخلرب،  إليه  ُأسند  إنَّام  فالّشّك  قائاًم  زيــًدا 

إالَّ أن تذكرمها مًعا،  الفائدة مرتبطة هبام مجيًعا مل جيز 

فلو قلت: ظننُت زيًدا وسكَت، أو ظننُت قائاًم مل جيز 

كام جاز يف أعطيتَك«)10(.

ويبدو يّل أنَّ األمر يف هذه املسألة مركون إىل وجود 

قرينة كاشفة عن املحذوف، ومن ثمَّ جيب أن ال ُيميل 

أنَّ  مع  هبا،  وحيارصه  املتكّلم،  عىل  قواعده  النحوّي 

املستقى من فصيح كالم العرب ال يساعد عىل مقولته 

مفعويل  أحد  حذف  جيوز  ثمَّ  ومن  السياق،  هذا  يف 

أم  ناجًحا  حممًدا  )أظننَت  كقولنا:  كليهام،  أو   ) )ظنَّ

عليًّا؟(، فُيقال: ظننُت عليًّا، أي: ظننُت عليًّا ناجًحا، 

حذف  جاز  وإنَّام  )ناجًحا(.  الثاين  املفعول  فُحذف 

)املبتدأ  اإلسناد  طريف  أحد  حذف  جاز  كام  أحدمها، 

حممٌد،  فُيقال:  الناجح؟(،  )من  تقول:  إذ  واخلــرب(، 

ناجًحا؟(،  ظننُت  )من  وتقول:  الناجُح،  حممٌد  أي: 

فُيقال: ظننُت خالًدا، أي: ظننُت خالًدا ناجًحا.

وتقول: من تظن زائرنا؟، فيقال: أظنُّ مازًنا، أي: 

أظُن زائركم مازًنا.
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ثانيًا: الغائّية:

يف  جــاء  لــه،  املفعول  أو  ألجله  املفعول  وباهبا 
التعريفات: »الغاية ما ألجله وجود اليشء«)11(.

فقد يتطلب سياق اجلملة من املتكلم – أحياًنا- أن 
يتَّكل إىل هذه القرينة؛ لتكون معينًا له عىل جتلية علَّة 

وقوع احلدث.

واملفعول ألجله يتفق مع املفعول املطلق يف أنَّه ال 
ُبدَّ أن يكون مصدًرا، فضاًل عن النصب الذي يشرتك 
األخــرى)12(،  النحوية  الوظائف  من  عدد  مع  فيه 
ال  حتى  آخر  بيشء  عنه  خيتلف  أن  ينبغي  »ولذلك 
الذي  والوجه  الوجوه،  مجيع  من  معه  متفًقا  يكون 
خيتلف فيه عنه أنَّه ال ُبدَّ أن يكون مصدًرا من أفعال 
والطمع  واحلب  والرغبة  كاخلوف  الباطنة  النفس 

وغريها، ويسمى املصدر القلبي«)13(.

يكون  أن  له  املفعول  يف  جني  ابن  اشــرتط  وقد 
إذ  الفعل،  وقــوع  سبب  أو  عذر  عىل  داالًّ  مصدًرا 
مصدًرا  إالَّ  يكون  ال  له  املفعول  أنَّ  »اعلم  قــال: 
ُيذكر  وإنَّام  لفظه،  غري  من  فعاًل  فيه  العامل  ويكون 
تقول:  الفعل،  لوقوع  وعّلة  عذٌر  ألنَّه  له؛  املفعول 
ملرضاتك،  ابتغاًء  وقصدتَك  ك،  برِّ يف  طمًعا  زرُتَك 
أي: زرتَك للطمع، وقصدتك لالبتغاء، قال اهلل عزَّ 
َواِعِق  ْصابَِعُهْم ِف آَذانِِهم ّمَِن الصَّ

َ
وجّل: ﴿َيَْعلُوَن أ

َحَذَر الَْموِْت﴾]البقرة: 29[، أي: حلذر املوت«)14(. 
واملعنى  له،  مفعول  »ألنَّه  املوت(  )حذَر  نصب  فقد 

يفعلون ذلك حلذر املوت«)15(.

التحليل  يف  الغائية  قرينة  توظيف  صــور  ومــن 
اإلعرايب عند ابن جنّي، ما جاء يف سياق تعليقه عىل 

قول الرُبيق بن عياض)16(:

ــفــقــٍد ــٍد ل ــ ــ ــا زي ــ ــا تـــنـــســـوا أبـ ــ ف

ــراَر ــف ال ــَن  أجــلــي ــراُت  ــف ــخ ال إذا 

ينبغي  وفــررَن.  هربَن،  أي:  أجلنَي،  »قال:  قال: 
للفرار،  هربَن  أي:  له،  مفعواًل  هنا  الفرار  يكون  أن 
ومثله من املفعول له، وفيه الالم، بيُت الكتاب )من 

الرجز)17(:

ــوِر ــه ــم ــٍر ُج ــاقـ ــلَّ عـ ــ ــُب ك ــركـ يـ

ــًة ورعـــــــَل الــمــحــبــوِر ــافـ ــخـ مـ

ــوِر ــب ــُه ل ال ــوُّ ــهـ ــوَل مـــن تـ ــ ــه ــ وال

أي: و»للهوِل«)18(.

 فالوظيفة النحوّية للعنرص )الفرار( عند ابن جنّي 
مفعول ألجله، أي: هربَن للفرار، ومثلُه ما نقله عن 
كتاب سيبويه، إذ إنَّ العنرص )خمافة( إنَّام هو مفعول 
له، وكذلك ما بعدها، أي: وللهول. وحرٌي باإلشارة 
ومعرفة،  نكرة  ألجله  املفعول  جميء  جُييز  سيبويه  أنَّ 
فكلمة  كتابه،  عن  املنقول  البيت  يف  اجتمعا  وقد 
فة باإلضافة)19(. )خمافة( نكرة، و)زعل املحبور( ُمعرَّ

ثالثًا: المعّية:

املنصوب  واملضارع  معه  املفعول  النحوّي  وباهبا 
السيوطّي:  قال  )مع(،  معنى  عىل  الدالة  الواو  بعد 
التي  املصاحبة  لواو  التايل  االسم  هو  معه  »املفعول 
تدّل  التي  املعية  واو  عليه  ُيطلق  ما  أو  )مع(،  بمعنى 
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عىل املصاحبة الزمنية، أي: اقرتان ما بعدها وما قبلها 
يف الزمن«)20(.

فيها  »والعاطفة  العطف  فيها  األصل  إنَّام  وهذه 
معنيان: العطف واجلمع، فلاّم وضعت )مع( خلعت 

عنها داللة العطف وبقيت داللة اجلمع«)21(.

فوظيفة املعّية دلَّت عليها الواو، جاء يف الكتاب: 
( كأنَّه قال: )عليَك  »ومن ذلك قوهلم: )شأنَك واحلجَّ
كأنَّه  ونفسُه(،  )امرًأ  ذلك:  ومن   ،) احلجِّ مع  شأنَك 
معنى  يف  الــواو  فصارت  نفسه(  مع  امــرًأ  )دْع  قال: 
)مع( كام صارت يف معنى )مَع( يف قوهلم: )ما صنعَت 

وأخاك(«)22(.

فعلت  ما  »كّل  هو  جني  ابن  عند  معه  واملفعول 
زيد،  مع  أي:  وزيًدا  قمُت  قولك:  وذلك  فعاًل  معه 
واستوى املاء واخلشبَة أي: مع اخلشبة وما زلُت أسري 
مع  أي:  لرضعها  الناقة وفصيلها  تركُت  ولو  والنيَل 
مع  أي  ثريد،  من  وقصعة  تكون  فصيلها...وكيف 

قصعة«)23(.

نصب  يف  السبب  أنَّ  جنّي  ابن  كالم  من  ويظهر 
الواقع  االسم  يف  املتقّدم  الفعل  وإعامل  معه  املفعول 
ا بمعنى )مع( إذ كانت )الواو( تعمل  بعد )الواو( أهنَّ
عىل مجع ما قبلها بام بعدها كانت )الواو( التي بمعنى 

)مع( إنَّام تفيد االنضامم واالجتامع)24(.

ح ابن جنّي رتبة املفعول معه يف اجلملة،  وقد وضَّ
فقال: »وال جيوز تقديم املفعول معه عىل الفعل، نحو 
قولك: والطيالسة جاء الربد، من حيث كانت صورة 

تستعملها  ال  تراك  أال  العاطفة؛  صورة  الــواو  هذه 
العاطفة  الستعملت  شئت  لو  الذي  املوضع  يف  إالَّ 
لرفعت  ولو شئت  والطيالسَة،  الربد  نحو: جاء  فيه، 
احلسن  أبو  جُيز  مل  الربد...وهلذا  عىل  عطًفا  الطيالسة 
الشمس؛  طلوع  مع  أي:  الشمس  وطلوع  جئُتك 
أتيتك  فتقول:  هنا،  هبا  تعطف  أن  أردت  لو  ألنَّك 
وطلوُع الشمس مل جيز؛ ألنَّ طلوع الشمس ال يصّح 

إتيانه لك...«)25(. 

جني  ابن  منع  سبب  أن  النَّّص  هذا  من  وُيستقى 
تقّدم املفعول معه عىل الفعل أن )الواو( هذه يتجاذهبا 
للمعية  نستعملها  أن  فيجوز  والعطف،  املعية  معنى 
تكون  أن  وجيوز  بعدها،  يأيت  الذي  االسم  فننصب 
عاطفة فنرفع االسم الواقع بعدها، لكنَّ واو العطف 
املتعاطفان  إقرتن  سواء  احلكم،  يف  الترشيك  تقتيض 
االقرتان  فتفيد  املعية  واو  ا  وامَّ يقرتنا،  مل  أم  بالزمان، 
بالزمن، سواء إشرتكا باحلكم أم ال، وإيضاح ذلك: 
أنَّ قولك: والطيالسة جاء الربد، إن صحَّ فيها معنى 
ا عىل  املفعول معه فإنَّ العطف سيكون مفقوًدا؛ ألهنَّ
وطلوع  )أتيتَك  جيز  مل  وهلذا  العامل)26(،  تكرار  نية 
التخصيص عىل العطف  الشمس(؛ ألنَّك إن أردت 
إنَّام  وهذا  الشمس،  طلوع  وأتيُت  أتيتك  فستقول: 
يصّح  ال  الشمس  فطلوع  داليل،  مانع  لوجود  جيز  مل 

إتيانه إليك.

وممَّا يعّزز هذا الرأي ما جاء يف رّس صناعة اإلعراب 
نحو  معه  املفعول  مع  الواو  ا  »أمَّ ابن جنّي:  قول  من 
العطف،  حــروف  جمرى  هنا  فجارية  ــًدا  وزي قمُت 



انّي؛ �شالح موجد ا. د. عادل الح�شَّ

165المجلد الثامن - العدد الثالث - ال�شنة الثامنة، ذو الحجة 1443هـ/ تموز 2022ممجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة164

والداللة عىل ذلك أنَّ العرب مل تستعملها قطُّ بمعنى 
عاطفة  فيه  إستعملت  لو  الذي  املوضع  يف  إالَّ  )مع( 
َلصلحت، أال ترى أنَّك إذا قلت: قمُت وزيًدا، أي: 
مع زيد وقد كان جيوز لك فيه أن تقول: قمُت وزيٌد 
فتعطف )زيد( عىل ضمري الفاعل، وكذلك قوهلم: لو 
تركت الناقة وفصيلها لرضعها قد كان جيوز لك أن 

تعطف فتقول وفصيُلها«)27(. 

رابعًا: الظرفية:

وهو  فيه،  املفعول  النحوّي  باهبا  معنوية،  قرينة 
فيه؛ ألنَّ  مفعواًل  ُسّمي  وإنَّام  واملكان،  الزمان  ظرف 
فصارت  األفعال،  حتتوي  ظروف  واألمكنة  األزمنة 

كاألوعية هلا)28(.

فالظرف »كّل اسم من أسامء الزمان أو املكان ُيراد 
فيه معنى )يف( وليس لفظه، نحو قولك: قمُت اليوَم، 
وجلسُت مكاَنك، ُتريد: قمُت يف اليوم وجلسُت يف 

مكانك«)29(.

يؤدي  فيام  الواجبة  الــرشوط  جنّي  ابن  بنيَّ  وقد 
وظيفة الظرفية، جاء يف اللُّمع: »اعلم أنَّ الظرف كل 
فيه معنى )يف(  ُيراد  املكان  أو  الزمان  اسم من أسامء 
وجلسُت  اليوَم،  قمُت  كقولك:  لفظه،  يف  وليست 
يف  وجلست  اليوم  يف  قمُت  معناه  ألنَّ  مكانك؛ 
مكانك، فإن ظهرت)يف( يف اللفظ كان ما بعدها اساًم 
رصحًيا، وصار التضمن لـ)يف(، تقول: رسُت يف يوم 
والظرف عىل رضبني  الكوفة،  اجلمعة، وجلسُت يف 

ظرف زمان وظرف مكان«)30(.

ابن  عندها  وقف  التي  اللغوية  النصوص  ومن 
ْهَر  الشَّ ِمنُكُم  َشِهَد  تعاىل:﴿َفَمن  قوله  جنّي، 
أيب  أستاذه  رأي  ذكر  إذ   ،]185 ]البقرة:  فَلَْيُصْمُه﴾ 
ظرف  )الشهر(  كلمة  أعــرب  الــذي  الــفــاريّس  عيل 
زمان وليس مفعواًل به، فقال: »وكان أبو عيل - رمحه 
اهلل- يرى أنَّ نصب )الشهر( هنا إنَّام هو عىل الظرف 
ويذهب إىل أنَّ املفعول حمذوف، أي: فمن شِهد منكم 

املرِص يف هذا الشهر فليصمه«)31(.

للظرف،  النحوي  التعلق  عن  جنّي  ابن  وحتدث 
فإذا وقع الظرف خرًبا – مثاًل- فُيقّدر له حدًثا حمذوًفا 
يتعلق به، إذ ال يمكن للظرف أن يتعلق باملبتدأ؛ ألنَّ 
صناعة  رسِّ  يف  جاء  واحد،  يشء  به  واملتعلَّق  املتعلِّق 
اإلعراب: »وإذا كان ما ُينطق يف كثري من الكالم قد 
ُتصرّيه إىل أن جيري جمرى ما قد سقط حكمه وصار 
فأصل  خلفَك،  زيٌد  قولك:  وذلك  به...  معتٍد  غري 
للعلم  الفاعل  اسم  فُحِذف  خلفك  مستقٌر  زيٌد  هذا 
به وُأقيم الظرف مقامه وانتقل الضمري الذي كان يف 
الظرف رفًعا  الظرف وصار موضع  الفاعل إىل  اسم 
ألنَّه خرب للمبتدأ... وأنت مع هذا لو شئت ألظهرته، 

فقلت: زيٌد مستقٌر خلَفَك«)32(.

وُيستقى من نصِّ ابن جنّي املذكور آنفًا أنَّ الظرف 
اخلرب  موضع  يف  يقع  وعندما  إسنادًيا  عنرًصا  ليس 
به  ليتعّلق  الفعل  بمعنى  هو  ما  أو  فعل  من  له  ُبدَّ  ال 
امللّحة  احلاجة  تظهر  هنا  ومن  حلدثه،  وعاًء  ويكون 
واإلفالت  اإلشكال  حللِّ  التقدير  ظاهرة  تسخري  إىل 
من شباكه، فقد عالج ابن جنّي اجلمل التي من قبيل: 
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)زيٌد خلفك( عىل أنَّ الظرف )خلفك( ليس هو اخلرب 
يف احلقيقة، وإنَّام اخلرب احلقيقي هو ما تعلَّق به الظرف، 
أطلق عىل  لكنَّه  بـ)ُمستِقّر(،  املحذوف  ر هذا  قدَّ وقد 
فأصل  اخلــرب،  عن  لنيابته  خــرًبا  )خلفك(  الظرف 
ينوب  ما  أو  لألفعال  يكون  إنَّام  الظروف  يف  العمل 
املفعول-  اسم   – الفاعل  )اسم  املشتقات  من  عنها 

الصفة املشبهة- اسم التفضيل- صيغ املبالغة()33(.
خام�شًا: التَّوكيد والتَّحديد:

املطلق،  املفعول  عىل  تــدّل  معنوية  قرينة  وهي 
وُسّمي املصدر بعد فعله مفعواًل مطلًقا؛ »ألنَّ الفاعل 
الفعل  الوجود وصيغة  إىل  العدم  من  حُيدثه وخُيرجه 
تدّل عليه، واألفعال متعدية إليه سواء أكانت تتعدى 
الفاعل أم ال تتعداه... فُينصب هذا املصدر بالفعل أو 
ه النحويون بأنَّه: »املصدر املنتصب  بمثله«)34( وقد حدَّ
توكيًدا لعامله أو بياًنا لنوعه أو عدده، نحو: رضبُت 

رضًبا، ورسُت سرَي زيٍد، ورضبُت رضبتني«)35(.

وقد راقب ابن جنّي هذه القرينة املعنوية بالدرس، 
املفعول  مصطلح  النحوية  الوظيفة  عىل  أطلق  وقد 

املطلق واملصدر يف الوقت نفسه.

وهو  املطلق  )املفعول  بــاب  يف  اللُّمع،  يف  جــاء 
املصدر(: »اعلم أنَّ املصدر كّل اسم دلَّ عىل حدث 
والفعل  واحد  لفظ  من  وفعله  وهو  جمهول  وزمان 
فعله  مع  املصدر  ــرت  ذك ــإذا  ف املصدر  من  مشتق 
وقعدُت  قياًما  قمُت  تقول:  به،  منصوب  فهو  فضلة 

قعوًدا«)36(.

الوظيفة  هذه  يــؤدي  فيام  جنّي  ابن  اشــرتط  فقد 
اإلعرابية  وحالته  احلدث،  عىل  دااًل  فضلة  يكون  أن 
الفعل  ألنَّ  حمدد؛  بزمن  ُمقيَّد  غري  به  جُياء  النصب، 
فرُياد  املطلق  املفعول  ا  أمَّ والزمان،  احلدث  عىل  يدّل 
كان  ثمَّ  ومن  معناه،  وتقرير  فقط  احلدث  توكيد  به 

األصل فيام يقع هذا املوقع أن يكون مصدًرا.

ثمَّ بنيَّ األغراض الداللية لوظيفة املفعول املطلق 
ثالث  ألحد  فعله  مع  املصدر  ُيذكر  ــام  »وإنَّ بقوله: 
أشياء، وهي توكيد الفعل وبيان النوع وعدد املرات، 
قعوًدا،  وقعدُت  قياًما  قمُت  التوكيد:  يف  وتقول 
وتقول يف التبيني: قمُت قياًما حسنًا وجلسُت جلوًسا 
طوياًل، وتقول يف عدد املرات قمُت قومتني وقعدُت 

قعدتني، ورضبُت ثالث رضبات«)37(.

األغــراض  أنَّ  آنًفا  املسوق  النَّّص  من  ــدرك  ون
الداللية التي ُيساق من أجل بياهنا املفعول املطلق إنَّام 

غرضان.

وقعدُت . 1 قياًما،  قمُت  نحو:  احلدث،  توكيد 
قعوًدا.

بيان النوع والكم:. 2

حسنًا، أ.  قياًما  قمُت  نحو:  احلدث،  نوع  بيان 
وجلسُت جلوًسا طوياًل.

قمُت ب.  نحو:  الفعل،  حدوث  مرات  عدد  بيان 
قومتني، وقعدُت قعدتني.

املطلق  املفعول  من  الرضبني  هذين  بني  واجلامع 
طريق  »وهــذا  اخلصائص:  يف  جاء  احلــدث،  هو  إنَّام 
املصدر ملَّا كان جنًسا لفعله، أال ترى أنَّه إذا قام قومة 
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فقد كان  قام قومتني  وإذا  قيام،  منه  فقد كان  واحدة 
منه قيام وإذا قام مائة قومة كان منه قيام«)38(.

يقول الدكتور حممد حسني أبو الفتوح معلًقا عىل 
أقسام املفعول املطلق: »والقسم الثاين من قسمي هذا 
مثل  مؤقت...  هو  مطلًقا  مفعواًل  املستعمل  املصدر 
رضبُت رضبتني أو رضًبا شديًدا، فهذه املصادر فيها 
ل  زيادة عىل ما دلَّ عليه الفعل؛ وذلك ألنَّ النوع األوَّ
هو املصدر امُلبهم: مثل رضبُت رضًبا يدّل عىل جنس 
معنى  عىل  داللــة  غري  من  ُمبهاًم  )احلــدث(  الــرضب 
حيث  من  كّلهم  القوم  جاء  مثل  هذا  يف  وهو  زائد، 
مل يكن يف كلهم زيادة عىل ما يف القوم، ولكّن النوع 
الثاين فيه زيادة، حيث دلَّ عىل احلدث )معنى الفعل( 
الكيفية أو الكمية، مثل: رضبُت رضًبا شديًدا  زائًدا 

أو رضبُت رضبتني«)39(.

وقد الحظ ابن جنّي أنَّ هذه الوظيفة النحوية قد 
ُتسبق بفعل ليس من جنسها، بل يرتبط معها بعالقة 
اللُّمع:  يف  جاء  النصب،  فيها  فيعمل  داليل،  ترادف 
»ويعمل أيًضا فيام كان رضًبا من فعله الذي ُأخذ منه، 

تقول: قعد القرفصاء... ورجع القهقرى«)40(.

وقد ينوب ضمريه العائد إليه عن وظيفة املفعولية 
هذا  نحو  يف  املبالغة  »وجه  جنّي:  ابن  قال  املطلقة، 
عندي  ضالهلا...ومنه  وضلَّ  جنونه  ُجنَّ  كقوهلم: 
ْو 

َ
أ آبَاءُكْم  َكِذْكرُِكْم  اللَّ  تعاىل:﴿فَاذُْكُرواْ  قوله 

أشّد  ذكــًرا  أو  أي:   ،]200 ]البقرة:  ذِْكًرا﴾  َشدَّ 
َ
أ

الذي  املبالغة  وجه  عىل  ذكــًرا  للذكر  فجعل  ذكــًرا، 

ذكرناه«)41(.

وُيستقى من هذا النَّّص أنَّ وظيفة املفعولية املطلقة 
قد توارت وناب عنها الضمري العائد )كم(، وتقدير 
هنا-   – وهو  كذكركم(،  ذكًرا  اهلل  )فاذكروا  الكالم: 
الفعل  نوع  بيان  منه  الغرض  للفعل؛ ألنَّ  د  غري مؤكِّ
قال  احلدث،  تأكيد  أي:  )أذكــروا(،  الفعل  تأكيد  ال 
يف  الكاف  آباءكم،  كذكركم  اهلل  »فاذكروا  النّحاس: 
موضع نصب، أي: ذكًرا كذكركم، وجيوز أن يكون 

يف موضع احلال«)42(.
�شاد�شًا: المالب�شة للهيئات:

وهي »قرينة معنوية عىل إفادة معنى احلال، بواسطة 
ودوهنــا«)43(،  الواو  مع  اجلملة  أو  املنصوب،  االسم 
وتعمل هذه القرينة عىل »ختصيص عموم الداللة يف 

اإلسناد وتوضيح قرينة اإلسناد«)44(.

واحلال عند ابن جنّي هو: »وصف هيئة الفاعل أو 
ا تأيت نكرة بعد معرفة قد  ا لفظها فإهنَّ املفعول به، وأمَّ

تمَّ عليها الكالم«)45(.

ا  أمَّ معرفة،  يكون  أن  احلال  صاحب  يف  فاألصل 
احلال فال يكون إالَّ نكرًة.

عىل  دلياًل  املالبسة  قرينة  من  جنّي  ابن  إختذ  وقد 
رس  يف  جــاء  معرفة،  احلــال  صاحب  كــون  رضورة 
َعرفات  اجلمع  من  ذلك  »ومثُل  اإلعــراب:  صناعة 
ا اسم لبقاع معلومة غري متفرقة... وهي معرفة؛ ألهنَّ
من  عنهم  سيبويه  حكاه  ما  معرفة  كوهنا  عىل  ويدلُّ 
احلال  فانتصاب  فيها،  مبارًكا  َعرفاٌت  هذه  قوهلم: 



اأثر قرينة التخ�شي�ض في التحليل النحوي عند ابن جّني

169المجلد الثامن - العدد الثالث - ال�شنة الثامنة، ذو الحجة 1443هـ/ تموز 2022ممجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة168

بعدها يدّل عىل كوهنا معرفة«)46(.

يف  املعرفة  احلــال  صاحب  جنّي  ابن  رصد  وقد 
سياق حتليله لقول الشاعر؛ مناف بن ِربع اجلَُريّب)47(: 

ــُه ــق ثـــوُبـ ــلَّ ــع ــاٍن ت ــ ــري ــ وآخـــــر ع

ُيقاتِل لم  ُمــدبــًرا  ُغصٍن  بــأهــداِب 

يف  الضمري  من  حــااًل  )مــدبــًرا(  »يكون  قــال:  إذ 
)اهلاء( يف  الضمري  من  يكون حااًل  أن  عريان وجيوز 

ثوبه«)48(.

وُيفهم من هذا النَّّص أنَّ صاحب احلال ال ُبدَّ أن 
صاحب  يكون  أن  أجاز  أنَّه  فنالحظ  معرفة،  يكون 
ا اهلاء يف  ا الضمري املستكن يف )ُعريان(، وإمَّ احلال إمَّ

)ثوبه(، أي من املضاف إليه.

ويف هذا املقام نشري إىل أنَّ صاحب احلال قد يأيت 
نكرة، فيلزم وجود مسّوغ لذلك، كتقديم احلال عىل 
أو يكون  أقبَل حافًظا رجٌل،  النكرة، نحو:  صاحبها 
مسبوًقا بنفي أو شبه نفي، مثل: ما جاء رجٌل راكًضا، 

وهل جاء رجٌل راكًضا؟)49(.

وقد شّبه ابن جنّي احلال بالظرف، إذ قال: »ويؤّكد 
الشبه أنَّك قد ُتعربِّ عن احلال بلفظ الظرف، أال ترى 
قولك: جاء زيٌد ضاحًكا يف معنى: جاء زيد يف حال 

ضحكه وعىل حال ضحكه«)50(. 

تعمل  التي  العوامل  ــواع  أن جنّي  ابــن  ويــرشح 
وغري  مترّصف  رضبــني:  عىل  عنده  فهي  احلــال،  يف 
مترّصف)51(، وقد وظَّف هذه املقولة يف سياق حديثه 
العامل وصاحب احلال  تقديم احلال عىل  عن جواز 

جاز  مترصًفا  العامل  كان  »فإذا  قال:  إذ  عدمه،  من 
تقديم احلال عليه، تقول: جاء زيٌد راكًبا، وجاء راكًبا 
زيٌد، وراكًبا جاء زيٌد...فإن مل يكن العامل مترصًفا مل 
جيز تقديم احلال عليه، تقول: هذا زيٌد قائاًم، فتنصب 
قائاًم عىل احلال بام يف هذا من معنى الفعل...فكأّنك 

قلت: ُأنبه عليه قائاًم«)52(.

ألنَّ  جيز؛  مل  زيٌد  هذا  قائاًم  قلت:  »ولو  ويضيف: 
فتنصب  قائاًم  الدار  يترّصف، وتقول: زيٌد يف  هذا ال 
مل جيز  الدار  قائاًم يف  زيٌد  قلت:  ولو  احلال،  قائاًم عىل 
ألنَّ الظرف ال يترّصف، وتقول: مررُت بزيٍد جالًسا، 
ولو قلت: مررُت جالًسا بزيد واحلال لزيد مل جيز ألنَّ 

حال املجرور ال يتقّدم عليه«)53(.

  وقد وظَّف ابن جنّي معطيات هذه املقوالت يف 
لقوله  توجيهه  سياق  يف  ذلك  جاء  النحوّي،  حتليله 
ْجَداِث﴾ 

َ
اْل ِمَن  َيْرُُجوَن  بَْصارُُهْم 

َ
أ ًعا  تعاىل:﴿ُخشَّ

عىل  تقّدمت  حااًل  ًعا(  )ُخشَّ أعرب  إذ   ،]7 ]القمر: 
صاحبها والعامل فيها)54(.

وتقع احلال مجلة كام تقع مفرًدا، تقول: )جاء عيلٌّ 
يضحك(، و)جاء حممد وهو يضحك(، واجلملة التي 
»ألنَّ  لفظي  رابط  عىل  احتوائها  من  ُبدَّ  ال  حااًل  تقع 
وقعت  فإذا  ملعناه،  مفيد  بنفسه  مستقل  كالم  اجلملة 
اجلملة حااًل فال ُبدَّ فيها ممّا ُيعلقها بام قبلها ويربطها به 

ا مستأنفة«)55(. لئال ُيَتوهم أهنَّ

التي  الــواو  يكون  أن  ــا  إمَّ اللفظي  الرابط  وهــذا 
جاء  مًعا،  كلتيهام  أو  الضمري  أو  احلال  واو  ُتسّمى 
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للحال  التي  الــواو  ــا  »وأمَّ اإلعــراب:  يف رّس صناعة 
فنحو قولك: مررت بزيٍد وعىل يده باٍز، أي: مررُت 
لقيتُه  أي  يتلو،  وأبوه  حممًدا  ولقيُت  حالُه،  وهذه  به 
مرّكبة  إالَّ مجلة  الواو  بعد هذه  يقع  وهذه حاله، وال 
من مبتدأ وخرب، ولو قلَت: كلمُت حممًدا وقام أخوه 
وأنت تريد معنى احلال مل جيز إالَّ أن تريد معنى قد، 
كأنَّك قلت: كلمُت حممًدا وقد قام أخوه، وذلك أنَّ 
)قد( ُتقرب املايض من احلال حتى ُتلحقُه بحكمه أو 
تكاد، أال تراهم يقولون: )قد قامت الصالة( قبل : 

حال قيامها وإنَّام جاز ذلك ملكان قد«)56(.

وقد تقع اجلملة حااًل وليس فيها الواو أو الضمري 
حال  ا  أهنَّ عن  يكشف  املوقف  ألنَّ  وذلك  الرابط، 
والرابط ملحوظ فيها، وذلك ماثل يف رصد ابن جنّي 

لقول الشاعر غاسل بن ُغّزية اجلُريّب)57(: 

ُمعِرضٌة فِر  الصُّ جبال  اْنَصَبْبنا  ثمَّ 

ــدُد َج أيماننا  ــن  وع الــيــســاِر  عــن 

مجلة  معرضٌة(  فر  الصُّ )جبال  قوله:   « قــال:  إذ 
مل  حااًل  جرت  إذ  واجلملة  )نا(  من  احلال  موضع  يف 
ا  وإمَّ الواو،  الرابط وهو  ا من احلرف  إمَّ  ، ُبدٌّ هلا  يكن 
من الضمري وإن اجتمعا كان أقوى... وليس يف قوله 
فر معرضٌة( حرف رابط وال ضمري راجع،  )جبال الصُّ
فإذا  ذلك...  لقّلة  حَيُسن إضامره وحذفه  فاحلرف ال 
كان كذلك عدلَت إىل تقدير حذف الضمري التساع 
فر عن اليسار منّا(«)58(. ذلك، فكأنَّه قال: )جبال الصُّ

فر  الصُّ )جبال  مجلة  أنَّ  الــنَّــّص  هــذا  من  ُيفهم 

معرضٌة( وقعت يف موضع احلال من الضمري)نا( يف 
احلرف  من  اجلملة  هذه  خلت  وقد  )انصببنا(،  قوله 
ابن جنّي  إذ بنيَّ  الراجع(،  الضمري  أو  )الواو  الرابط 
أنَّ احلرف ال حُيسن حذفه وإضامره لقّلة ذلك، ومن 
ذلك  التساع  حمذوف  رابط  ضمري  تقدير  إىل  جلأ  ُثمَّ 
وشيوعه، فأصل الرتكيب يكون: )جبال الصفر عن 

اليسار منّا معرضٌة(.
�شابعًا: الإخراج:

وهي قرينة معنوية تندرج حتت قرينة التخصيص، 
تسبقه  أن  من  ُبدَّ  ال  املستثنى  وهذا  املستثنى،  وباهبا 
وسيلة لفظية تنهض بتعيينه، إذا ما توافرت خصائصه 
( أم هذا الباب تشاركها وسائل  يف الرتكيب، وُتعّد )إالَّ
ما  حكم  من  بعدها  ما  إخراج  بوظيفة  تقوم  أخرى 
 ،) قبلها)59(، جاء يف الكتاب: » فحرف االستثناء )إالَّ
وسوى،  فغري   ) )إالَّ معنى  فيه  االسامء  من  جاء  وما 
وما جاء من األفعال فيه معنى إاّل و)ال يكون( وليس 
وعدا وخال، وما فيه ذلك املعنى من حروف اإلضافة 

وليس باسم فحاشا وخال يف بعض اللغات«)60(.

ياق: » ومعنى االستثناء  يقول أبن جنّي يف هذا السِّ
فيام  تدخله  أو  غريه  فيه  أدخلت  ممَّا  شيًئا  خترج  أن 
 ،) )إالَّ عليه  املستويل  وحرفه  غــريه،  منه  أخرجت 
غري  فاالسامء  ــروف،  وح وأفعال  أســامء  به  وتشّبه 
وسوى واألفعال ليس وال يكون وعدا وخال وحاشا 

واحلروف حاشا وخال«)61(.

ليشغل  الرتكيب  أمور عدّة يف  ُبدَّ من تضافر  وال 



اأثر قرينة التخ�شي�ض في التحليل النحوي عند ابن جّني

171المجلد الثامن - العدد الثالث - ال�شنة الثامنة، ذو الحجة 1443هـ/ تموز 2022ممجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة170

أن  من  ُبــدَّ  فال  املستثنى،  وظيفة  الرتكيبي  العنرص 
، أو واقًعا  يكون »منصوًبا، وأن يكون واقًعا بعد إالَّ
باإلضافة،  جمرور  املنصوبتني، وهو  بعد غري وسوى 
وأن يكون الكالم تاًما موجًبا، أو غري موجب برشط 
نصب  أو   ، إالَّ بعد  الواقع  االسم  يف  النصب  اختيار 
غري وسوى، وينضم إىل ذلك كون االسم خارًجا عن 

ر ملا قبله إثباًتا أو نفًيا«)62(. احلكم املقرَّ

  جاء يف اللُّمع: »فإذا إستثنيا بإالَّ من موجب كان 
ما بعدها منصوًبا عىل كّل حال، تقول: قام القوم إالَّ 
نصبَت  زيًدا  إالَّ  زيًدا ومررُت هبم  إالَّ  زيًدا ورأيتهم 

املستثنى«)63(.

بعدها  ما  »أبدلت  موجًبا  ليس  قبلها  ما  كان  فإن 
إالَّ  أحًدا  رأيت  زيٌد وما  إالَّ  أحٌد  قام  ما  تقول:  منه، 

زيًدا... وجيوز النصب عىل أصل الباب«)64(.

اإلجراء  يف  املقوالت  هذه  جنّي  ابن  اعتمد  وقد 
التحلييل، إذ علَّق عىل قول الربيق بن عياض)65(:

فأصبحُت ال أدعو من الناِس واحًدا

حكيِم غيَر  ــّداِر  ال في  ــدٍة  ِول سوى 

لواحد  صفًة  ــوى(  )س جتعل  أن  »لــك  ــال:  ق إذ 
فتجعل  تقلب هذا  أن  إستثناًء، ولك  و)غري حكيم( 
استثناًء،  )ســوى(  و  لـ)واحد(  صفًة  حكيم(  )غري 
ل كراهية للفصل بني الصفة املوصوف  والوجه األوَّ

باإلستثناء«)66(.

يتضح من النَّّص املسوق آنًفا أن ابن جنّي قد وّجه 
ل فيمكن أن تكون  ا األوَّ )سوى( توجيهيني اثنني: أمَّ

التوجيه  ا  أمَّ مستثنى،  حكيم(  و)غري  لواحد  صفة 
اآلخر: فهو أن جتعل )سوى( مستثنى و)غري حكيم( 
صفة لكلمة )واحد( وهذا التوجيه ضعيف –عنده- 
موصوفها  عن  حكيم(  )غري  الصفة  فصل  كراهية 

)واحًدا( باالستثناء)67(.

الخاتمة

- ُتبنّي معطيات البحث أن ابن جني قد اّتكل يف 
ظهر  وقد  التخصيص،  قرينة  عىل  النحوية  حتليالته 
ذلك جليًّا يف تطبيقاته أثناء تناوله للنصوص، ممَّا يؤكد 
النحوية  حتليالته  يف  هلا  وتوظيفه  القرينة  هلذه  وعيه 
التي  النحوية  الوظائف  بني  العالقات  عن  للكشف 

ُتشّكل الرتاكيب.

حيويًا  مطلبًا  جني  ابــن  عند  املعنى  شّكل   -
بني  يربط  ألفيناه  إذ  النحوي،  التحليل  إىل  للوصول 
َفْهم املعنى وعالقات الرتكيب، فإذا كان ثّمة خروج 

عن الّسمت املألوف فإن ذلك إلرادة معنى معني.
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قدم *   643هـ(  )ت  يعيش  ابن  املفصل،  رشح   -
أميل  الدكتور  وفهارسه  هوامشه  ووضع  له 
بديع، دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان ـ ط1، 

)1422هـ ـ 2001م(. 

مهدي *   الدكتور  وتوجيه،  نقد  العريب  النحو  يف   -
لبنان،  ـ  بريوت  العريب،  الرائد  دار  املخزومي، 

الطبعة الثانية )1406هـ ـ 1986م(.  

واإلعرابني *   العامل  واطراح  النحوية  القرائن   -
و  العريب  اللسان  جملة  واملحيل،  التقديري 
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مكتبة اآلداب، 2007 م. 
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الملخ�ض

ُيعدُّ البحث من املواضيع السّكانية املهمة يف الوقت احلايل، وذلك نتيجة متغريات وعوامل وأسباب 

املكاين يف حمافظة كربالء  الظاهرة وإجتاهها  تناوهلا، وجاء ذلك ملعرفة مدى تطور هذه  يتم  عّدة سوف 

حسب الوحدات اإلدارية، وأثبت البحث أن هناك ثالثة أنواع من العنف األرسي يف حمافظة كربالء، 

املرتكب يف  العنف  أنواع  باقي  من  بلغت )%59(  وبنسبة  الزوجة،  ضد  العنف  األوىل  املرتبة  وجاء يف 

املحافظة لعام 2020، أما يف املرتبة الثانية فقد جاء العنف املرتكب ضد الوالدين، وبنسبة بلغت )%24(، 

ويف املرتبة الثالثة جاء العنف املرتكب ضد األبناء وبنسبة بلغت )%17(.

استخدم الباحث املنهج الوصفي واملنهج التحلييل و اعتمد الباحث عىل بيانات الدوائر الرسمية وغري 

الرسمية، كذلك اعتمد  أيضًا يف سد النقص من البيانات عىل الدراسة امليدانية من خالل تصميم إستامرة 

إستبيان بواقع 750 إستامرة وزعت حسب النسب املئوية عىل الوحدات اإلدارية وبشكل عشوائي داخل 

الوحدات اإلدارية.

الكلامت املفتاحية: حتليل، جغرايف، العنف، األسي.
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A Geographical Analysis of the Domestic Violence in Karbala Governorate 

in 2020

Instructor Dr.

Haider Mohamed Zghair Al-Guraiti

Education Directorate of Holy Karbala

Abstract

This research deals with one of the important topics about population in the meantime 
as a result of various variables, factors, and reasons that will be addressed here. The 
researcher intends to find out the extent of the development of this phenomenon and 
its spatial distribution in Karbala governorate according to its administrative units. The 
findings proved that there are three types of domestic violence in Karbala governorate, 
the first type is the violence against wives with a percentage of (59%) among the other 
types of violence committed in the governorate in 2020, the second type is the violence 
committed against parents with a percentage of (24%), whereas the third type is the 
violence committed against children with a percentage of (17%).

 The researcher used the descriptive analytical method to analyze the data obtained 
from the official and unofficial departments. The shortage of data was treated by carrying 
out a field study through designing a questionnaire where 750 copies were distributed 
according to the percentage of each of the administrative units randomly.

Keywords: violence, geographical analysis, family.
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المبحث الأول: الإطار النظري
اوًل: المقدَّمة: 

قديم  إىل  األرسي  العنف  ظاهرة  إرجــاع  يمكن 
الزمان، إذ أن قتل قابيل ألخيه هابيل هو نوع من أنواع 
العنف األرسي. لذلك يمكن القول إنَّ هذه الظاهرة 
ليست وليدة اليوم، لكنها بدأت بالتزايد بشكل كبري، 
إذ إتسعت هذه الظاهرة  يف العراق بعد عام )2003( 
يف ظل جمموعة من املتغريات واألسباب، سواء منها 
إجتامعية وإقتصادية وثقافية وصحية، فضاًل عن ذلك 
أصبحت هذه الظاهرة متثل خطرًا واضحًا هيدد أمن 
فهناك  عدة  أشكاالً  أخذت  إذ  واستقراره،  املجتمع 
باإلمهال،  سواء  األطفال،  له  يتعرض  الذي  العنف 
أو الرضب، أو التعذيب، وهناك العنف املتبادل بني 
األخوة  وبني  واألمهات،  اآلباء  وبني  واآلباء  األبناء 
األرس  نطاق  خــارج  إىل  يمتد  قد  بل  ــوات،  واألخـ
الصغرية إىل األقارب من عداء، وعنف بينهم، وهذه 
األشكال سوف تؤدي إىل أرضار بالغة بالنسبة لألرس 
وحمافظة  عــام،  بشكل  واملجتمعات  خاص  بشكل 
كربالء كغريها من املحافظات األخرى واملجتمعات 
األخرى ال ختلو من هذه الظاهرة التي سوف نبحثها 
وأثرها  وأسباهبا  املكاين  وتبياهنا  ونقف عىل حجمها 

يف حمافظة كربالء خالل عام 2020.

ثانيًا: م�شكلة البحث:

األسئلة  من  تفرض مجلة  العنف األرسي ظاهرة 
وعىل  املجتمع  يف  خفية  ــار  آث هلــا  و  واملــشــكــالت، 

هذه  أهم  ومن  ــراد،  األف بني  االجتامعية  العالقات 
املشاكل:

ما اإلجتاه املكاين هلذه الظاهرة يف حمافظة كربالء . 1
حسب وحداهتا اإلدارية لعام )2020(؟.

منطقة . 2 يف  إنتشارًا  األرسي  العنف  أنواع  أكثر  ما 
الدراسة؟.

ما أسباب نشوء هذه الظاهرة يف منطقة الدراسة؟.. 3

ثالثاً: فر�شية البحث:

ظاهرة  أن  تفرتض  الرئيسة  البحث  فرضية  إنَّ 
يف  كبري  دور  هلا  كربالء  حمافظة  يف  األرسي  العنف 
وهلا  األرس،  من  لكثري  اإلجتامعية  العالقات  تفكك 
أثار سلبية كبرية عىل املجتمع، أما الفرضيات الفرعية 

فهي عىل النحو اآليت:

التباين . 1 هو  الظاهرة  هلذه  املكاين  اإلجتاه  إنَّ 
يف  حجمها  ويرتفع  اإلدارية،  الوحدات  بني 

الوحدات اإلدارية املزدمحة بالسكان.

إنَّ العنف األرسي ضد الزوجة هو من أكثر أنواع . 2
العنف األرسي يف منطقة الدراسة.

باهلجرة، . 3 متمثلة  الديموغرافية  األسباب  ُتعدُّ 
أهم  من  واالقتصادية  السياسية  واألسباب 

األسباب التي أدت إىل نشوء هذه الظاهرة.

رابعًا:اأهمية البحث واأهدافه:

إذ أهنا من املشاكل  الدراسة أمهية كبرية،  إن هلذه 
عىل  خاص  وبشكل  للمجتمعات  املدمرة  الكبرية 
األرسة متمثلة بالزوجة واألطفال واألم واألخ، ومن 
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متغريات  جمموعة  لدراسة  البحث  أمهية  جاءت  هنا 
املكاين  وامتدادها  نسبيًا  الظاهرة  هذه  حجم  منها 
أسباب  عىل  والوقوف  الدراسة  منطقة  يف  والزماين 
نشوء هذه الظاهرة والوصول إىل أهم املتغريات التي 
الظاهرة  هذه  نطاق  توسيع  يف  كبري  بشكل  سامهت 

وزيادة حجمها يف حمافظة كربالء.

لمنطقة  والزمانية  المكانية  الحدود  خام�شًا: 
الدرا�شة:

البحث  خطوات  أهــم  من  الــدراســة  حــدود  إن 
متثل  جمالني  يف  البحث  تَّم  فقد  وألمهيتها  العلمي، 
باحلدود  واآلخــر  املكانية،  بــاحلــدود  منها  األول 
تقع  للدراسة   املكانية  احلــدود  جمال  يف  الزمانية،  
حمافظة كربالء فلكيًا بني دائريت عرض 45َ - 3ْ1   45َ(    
)32 شامالً وخطي طول ( 44ْ    30  - 43    15ْ( رشقًا. 

يف  تقع  فهي  كربالء  حمافظة  حدود  خيص  فيام  أما 
من  حتدها  العراق  غرب  وسط  من  األوســط  اجلزء 
حمافظة  والغرب  الشامل  ومن  بابل  حمافظة  الرشق 
ومن  بغداد  حمافظة  الرشقي  الشامل  ومــن  األنبار 
وهي   )1( خريطة  ينظر  النجف،  حمافظة  اجلنوب 
هبذا  وهــي  كــم2،   )5034( مساحة  تشغل  بذلك 
اإلمتداد تشغل نسبة )1.2%()1( من املجموع الكيل 

ملساحة العراق. 

أقضية وناحية  إداريًا ستة   وتضم حمافظة كربالء 
واحدة كام يف اخلريطة )2( وتشمل:

اهلندية،  قضاء  احلر،  قضاء  كربالء،  قضاء  مركز 
قضاء  التمر،  عني  وقضاء  الغريب،  اجلــدول  قضاء 

احلسينية وناحية واحدة هي ناحية اخلريات.

أما احلدود الزمانية فتمثل بالعام 2020.

خريطة )1( موقع محافظة كربالء من العراق

المصدر: دائرة التخطيط العمراني في محافظة كربالء قسم التخطيط.
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خريطة )2( الوحدات الإدارية لمحافظة كربالء لعام 2020

المصدر: بيانات مديرية بلدية كربالء المقدسة.

�شاد�شًا: مفهوم العنف:

بموضوع  مهتاًم  احلديث  ــرام  اإلج علم  أصبح 
أصبح  إذ  العنف األرسي،  العنف، وال سيام  جرائم 
اآلن.  العاملية  اجلامعات  من  العديد  يف  ختصصًا 
وهناك اهتامم خاص بالعنف األرسي بسبب طبيعته 
اإلجرامية اخلفية، مما يعني أنه غري مسجل يف تقارير 
الرشطة بسبب وقوع اجلريمة داخل املنزل، وما يتوفر 
فيه من خصوصية ورسية، ومن ثم فهو يف مناسبات 
ٍعّدة ال يرغب أحد أفراد األرسة أو املعتدي عليه يف 
العربية  املجتمعات  يف  خاصة  عنه،  السلطات  إبالغ 
املحافظة)2(، خاصة منطقة البحث )حمافظة كربالء(، 
خالل  من  األرسة  داخــل  املوضوع  حل  يتم  حيث 
املصاحلة، أي: برتايض الطرفني عن طريق الوساطة.

ويف ضوء ما تقّدم ولو أردنا تعريف مفهوم العنف 
بشكل عام لوجدنا أن للعنف تعاريف عدة تكون من 

حيث مفاهيمة وأنواعه ومن حيث الفئات التي يقع 
عليها العنف، ومن جهة أخرى هو مفهوم نسبي ال 
يمكن حتديده بصورة مطلقة، لكونه خيتلف من ثقافة 
حتديد  يف  العوامل  من  العديد  وتتداخل  أخرى  إىل 
مفهومه، إذ أن ما يمكن أن يطلق عليه سلوك عنيف 
جمتمع  يف  مرشوعًا  سلوكًا  أصبح  قد  ما،  جمتمع  يف 

أخر)3(. 

املفهوم اللغوي للعنف:. 1

به،  الرفق  وقلة  األمر  اخلرق يف  اللغة:  العنف يف 
وهو ضد الرفق، وهو عنيف إذ مل يكن رفيقًا يف أمره 

وأعتق األمر)4(.

املفهوم اإلصطاحي للعنف:. 2

أنه  عىل  العنف  مفهوم  إىل  اإلجتامع  علامء  ينظر 
أو  فرد  إلجبار  متارس  التي  القوة  عن  صارم  تعبري 
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فرد  يريدها  حمددة  أعامل  أو  بعمل  القيام  عىل  مجاعة 
الظاهرة  القوة  عن  العنف  ويعرب  أخرى،  مجاعة  أو 
يأخذ  أو  الرضب،  مثل:  فيزيقيًا  أسلوبًا  تأخذ  حني 
صورة الضغط اإلجباري، وتعتمد مرشوعية العنف 
هو  العنف  أن  يشار  كام  به،  املجتمع  إعــرتاف  عىل 
أو  باألشخاص  األذى  بإنزال  البدنية  القوة  ممارسة 
حُتدث  التي  املعاملة  أو  الفعل  أنه  كام  املمتلكات، 

رضرًا جسامنيًا، أو التدخل يف احلرية الشخصية)5(. 

مفهوم العنف األسي:. 3

إن للثقافة التي يعيش فيها األفراد بشكل عام دورًا 
بارزًا ومهاًم يف توجيه ورفع العنف، وأن الناس ليس 
بعنف،  يترصفوا  لكي  إنفعاليًا  يستثاروا  ألن  بحاجة 
األكرب  املحرك  يظل  االقتصادي  واملستوى  فالثقافة 
الناس.  يقرتفه  الذي  العنف  األفعال وخاصة  ملعظم 
أن  إتضح  احلديثة، حيث  الدراسات  أكدته  ما  وهذا 
العنف يف األرس سواًء عىل األطفال أو النساء حيدث 
املنخفض  الدخل  ذات  األرس،  عند  أكــرب  بصورة 

واألرس الفقرية)6(.

ويف ضوء ما تقّدم يمكن أن نضع جمموعة تعاريف 
األرسي  العنف  يعّرف  ما  ومنها  األرسي،  للعنف 
بأنه: األفعال املبارشة وغري املبارشة التي توجه نحو 
أو  النفيس  األذى  إيقاع  هبدف  األرسة  أفــراد  أحد 
فيه أن  أو اجلنيس، ومما ال شك  أو اجلسدي  اللفظي 
الضعيفني  الطرفني  ما توجه نحو  هذه األفعال عادة 
واألقل قوة يف األرسة ومها: املرأة والطفل، ويتحدد 
العنف األرسي يف البحث احلايل بالدرجة التي حيصل 

عليها أفراد عينة البحث يف أدائهم عىل مقياس العنف 
األرسي املستخدم يف البحث)7(.

ويعّرف أيضًا العنف األرسي: هو خربة شخصية 
التقبل  بافتقاد  شعوره  نتيجة  الفرد  يعيشها  مؤملة 
واحلب واالهتامم من جانب اآلخرين، بحيث يرتتب 
عىل ذلك العجز عن إقامة عالقات اجتامعية مشبعة 
يشعر  ثمَّ  ومن  احلميمة،  والصداقة  واملودة  باأللفة 
الفرد أنه وحيد، عىل الرغم من أنه حماط باآلخرين)8(.

�شابعًا: ا�شكال العنف الأ�شري:

للعنف األرسي أنواع وصور متعددة نرد منها ما 
يأيت:

العنف البدين أو اجلسدي:. 1

ويقصد به هو السلوك العنفي املوجه نحو الذات 
املعاناة  أو  األذى،  أو  األمل،  إلحــداث  اآلخرين  أو 
للشخص، ومن أمثلة هذا النوع من العنف الرضب 
والدفع والركل، وهذا النوع من العنف يرافقه غالبًا 
ضد  موجهًا  ويكون  الشديد،  الغضب  من  نوبات 
االستخدام  كذلك  وهو  والعدوان،  العنف  مصدر 
املتعمد للقوة املادية أو املعنوية أو التهديد بإستخدامها 
ذات الشخص نفسه أو ضد فرد من األرسة يؤدي إىل 
أذى جسدي)9(، ويقع العنف اجلسدي أما بالرضب 
احلرق  أو  به،  التهديد  أو  السالح  استخدام  أو  باليد 
أو  املالكمة  مهارات  استخدام  كذلك  والتشويه 
األذى  إحلاق  عىل  الرشيك  وإجبار  القتالية  الفنون 
بنفسه أو االنتحار واحلرمان من الطعام والنوم، وقد 
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يصل إىل أقىص درجاته وهو القتل)10(.

العنف اللفظي: . 2

هو نمط من أنامط العنف يكون باللفظ، فوسيلة 
حيث  من  البدين  كالعنف  وهو  الكالم،  هنا  العنف 
تأثريه عىل نفسية الشخص املعنف، وهيدف هذا النوع 
من العنف إىل التعدي عىل حقوق اآلخرين بإيذائهم 
وغالبًا  النابية،  الغليظة  واأللفاظ  الكالم  خالل  من 
أو اجلسدي،  الفعيل  العنف  اللفظي  العنف  ما يسبق 
والعنف اللفظي مثل السخرية، والتحرش اللفظي، 
غري  األلقاب  وإطــالق  بالكالم،  والقذف  والشتم 
الكفاءة،  الالئقة بحق الشخص بحيث يشعره بعدم 
أو  باإلعتداء،  اللفظي  التهديد  أيضًا  يشمل  وقد 

التعذيب بقصد إهانة الشخص وحتقريه)11(.

العنف النفيس:. 3

ُيعدُّ العنف النفيس من أشهر أنامط العنف األرسي 
خطورة وغموضًا عىل املجني عليه من حيث املفهوم، 
كونه ال يرتك اثارًا مادية عىل جسم املجني عليه، نظرًا 

الرتباطه باملشاعر واألحاسيس.

مما  وكشفه  إثباته  يصعب  التي  لإلنسان  الداخلية 
إىل  اللجوء  عليه  املجني  أراد  إذا  رضٌر  عليه  يرتتب 
من  يتم  العنف  من  النوع  وهــذا  املختصة  اجلهات 

خالل الشتائم والسب واإلهانة اجلارحة)12(.

العنف االقتصادي:. 4

احلريات  اإلمكانيات، ومصادرة  هو تضيق جمال 
جائزة  عىل  احلائز  صن(  )أمارتيا  ويعد  الشخصية، 

احلريات  من  نوعني  هناك  أن  االقتصاد  يف  نوبل 
اإلجيابية التي ختول للفرد ممارسة قدراته، واحلريات 
الفرد  متنع  التي  احلواجز  رفع  تتمثل يف  التي  السلبية 
االقتصادي  والعنف  املتاحة،  الفرص  استغالل  من 
الفرد  يامرسه  الذي  األرسي  العنف  أنواع  أحد  هو 
ضد أفراد األرسة، خاصة العنف ضد املرأة ويمكن 
يف استغالل املعنف اقتصاديًا، والسيطرة عىل ممتلكاته 
الشخصية، واالستيالء عىل الدخل وتلبية احلاجات 
إىل  ــؤدي  ي الــذي  النساء  ضد  وخاصة  للشخص، 
حرماهنن من املهر، أو التجاوز عىل حقهن من املرياث 
وعدم اإلنفاق عليهن، وعدم كفاية النقود التي ينفقها 
عليهن، وهذا نفسه يطبق عىل األبناء والوالدين)13(.

ثامنًا: اأ�شباب العنف الأ�شري:

إْن أردت فهم أي مشكلة جغرافية وخاصة منها 
السكانية، ال بد من معرفة أسباب حدوثها، وبالنظر 
متشعبة،  كثرية  أهنا  نجد  العنف األرسي  أسباب  إىل 
وُتعدُّ  وصحية،  وثقافية  وإجتامعية  اقتصادية  ومنها 
دراسة األسباب املؤدية إىل العنف األرسي من األمور 
مفتوحًا  الباب  ترتك  كوهنا  إغفاهلا  يمكن  ال  التي 
الذي  العنف  تؤثر يف  أن  يمكن  التي  احتامالت  أمام 
تتعرض له األرسة، ويف ضوء ما تقّدم هناك أسباب 
تنوعت  إذ  األرسي،  العنف  إىل  اإلنسان  تدفع  عدة 
األسباب املؤدية إىل العنف األرسي يف حمافظة كربالء 
وصحية  وثقافية  وإجتامعية  اقتصادية  أسباب  ومنها 
وإعالمية وشخصية، وغريها من األسباب األخرى 

التي سوف نتناوهلا وعىل النحو اآليت:
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اوًل: اأ�شباب ترجع اإلى �شخ�شية الفرد نف�شه:

الشعور املتزايد باإلحباط.. 1

ضعف الثقة.. 2

طبيعة مرحلة البلوغ أو املراهقة.. 3

عىل . 4 ذلك  يكون  وقد  بالشخصية،  اإلعتزاز 
حساب غريه.

عدم القدرة عىل مواجهة املشاكل.. 5

عدم إشباع أفراد املجتمع حلاجاهتم.. 6

تفضيل احللول العدوانية.. 7

مشاعر اإلضطهاد واإلحساس بالظلم.. 8

فقر احلاجة للحب والرعاية.. 9

السلبية يف حل املشكالت.. 10

عوامل جسيمة كالتعب واجلوع أو وجود عاهة . 11
جتعله يشعر بالنقص.

عجز الفرد عن إقامة وتكوين عالقات اجتامعية . 12
وأصدقاء.

اإلنسان . 13 تدفع  مكبوته  وانفعاالت  رصاعات 
للعدوان)14(.

ثانيًا: اأ�شباب ترجع اإلى طبيعة المجتمع مثل:

إنتشار سلوكيات الالمباالة.. 1

ضعف التخطيط االجتامعي.. 2

ضعف الترشيعات والقوانني.. 3

من . 4 والتحرر  بار  الكِّ عن  االستقالل  يف  الرغبة 
السلطة الوالدية.

وفيام يأيت سـوف نشري إىل بعض العوامل املرتبطة 
بالعنف يف حمافظة كربالء  بشكل خاص، وهي تتمثل 

بالنحو اآليت:
اوًل: عوامل ذات �شلة بالظروف الجتماعية 

متباعدة  مسافات  ووجود  االجتامعي  كالرصاع 
بني األجيال.

ثانيًا: عوامل اقت�شادية:

األمية  وإنتشار  املتدنى  االقتصادي  املستوى 
وخاصة يف األحياء ذات الكثافات السكانية العالية.

ثالثًا: الفقر وبطالة ربّ الأ�شرة:

إىل  واالجتامع  النفس  علامء  من  الكثري  ويرجع 
العربيـة،  أسـرنا  داخل  العنف  دائرة  اتساع  أن سبب 
الضغوط  زيـــادة  إىل  الــدراســة  منطقة  يف  والســيــام 
إنخفاض  و  البطالة  بسبب  األرسة  عىل  االقتصادية 
النفسـي،  الضـغط  إلـى  يـؤدي  ممـا  األسـرة،  دخـل 
الـذي يتحـول مـع أي مشـكالت إلـى عنـف، سـواء 
ضـد األبنـاء، مثل الصفع والركل واحلرق والضغط 
التشـجيع،  وعـدم  حـادة،  آلة  باستخدام  والرضب 
إســاءة  ُيعدُّ  مما  والرعاية،  واملـــودة  احلــب  ونقـص 

وجدانية)15(.
رابعًا:عوامل نف�شية:

ولـيس  مكتسـبًا،  سـلوكًا  العنـف  سـلوك 
باملحيط  الفـرد  بـه  يتـأثر  مـورث  أو  باجلينـات، 
البيئــة  مــع  كبيــرًا  تفــاعاًل  ويتفاعــل  اخلارجي، 
العلامء  قال  كام  والعنف  واالجتامعيــة،  اجلغرافيــة 
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يامرسـون  األفـراد  ومجيـع  املتجمـع،  داخـل  موجود 
العنـف  كان  فـإذا  خمتلفـة،   بدرجات  ولكن  العنـف 
سـويًا،  اإلنسان  كون  معقولـة؛  حـدود  فـي  يمـارس 
الشخصـية  فـي  لديــه  يكـون  ذلـك  غيــر  ولكـن 
يصــاحبه ظهـور اضـطرابات نفســية؛ ولــذلك فأن 
مفهومهــا  عــن  نتحــدث  جتعلنــا  املراهقــة  مرحلــة 
التي  املرحلة  بني  دقيق  ســيكولوجي  مفهوم  بأنه 
مـن  لينتقـل  الطفولـة،  مرحلـة  الطفـل  فيها  يبلغ 
الوســطى،  املرحلــة  إلـى  العقلـي  النضـج  سـن 
جيــب  وهنــا  والرشــد،  الطفولــة  بــني  مــا  إلــى 
والتقاليد  والعادات  اللــذات  بــني  مــا  اإلصــطدام 
أسـاليب  واسـتخدام  األسـرة  موقف  ومن  جهة  من 
الضـرب واملعارضـة مـن جهة أخرى، باإلضافة إىل 
املؤسسات التعليمية التـي تشـري التلميـذ أو الطالـب 
العوامل  ومن  أخرى  من جهة  احلرية  مقيـد  وجتعلـه 
النفسية )عدوانية األطفال أنفسهم وإعاقتهم الذهنية 
وجتارب  ومواقف  نفسية،  ألزمات  الشباب  تعرض 

جديدة عليه، وعىل إنفعاالته()16(. 

خام�شًا: العوامل القانونية: 

وإنعدام  والطفل  للمرأة  الـقانوين  الوضع  كتدين 
األهلية القانونية وضعف القوانني والترشيعات)17(.

�شاد�شًا: و�شائل الإعالم:

عـن  املجتمـع  فـي  العنـف  حـاالت  تنشـر  التـي 
نوادي  انتشار  و  العنـف  أفـالم  أو  التقليـد  طريـق 

لرتويج  هامًا  مصدرًا  األماكن  هذه  وتعد  الفيديو، 
أعامل العنف.

المبحث الثاني:

التوزيع المكاني لظاهرة العنف الأ�شري في 
محافظة كربالء لعام 2020

والرئيسة،  املهمة  األمور  من  الظاهرة  حجم  ُيعدُّ 
الظاهرة،  تلك  قياس  يف  املهمة  األساليب  ومــن 
ومعرفة توزيعها املكاين، إن اإلجتاه العام ألي ظاهرة، 
الرضوريات  من  تعد  جغرافية  مشكلة  أو  جغرافية 
الظاهرة،  إجتــاه  عن  العامة  األفكار  لبلورة  املهمة 
إختاذ  يف  تسهم  التي  واملحددات  العوامل  ومعرفة 
من  هذا  وُيعدُّ  تنازليًا،  أو  تصاعديًا  منحنى  الظاهرة 
األمور املهمة يف املجتمع التي تعطي صورة واضحة 
النواة  هي  األرسة  كون  املجتمع،  يف  اإلستقرار  عن 
املحددة للمجتمع، وأن ظاهرة العنف األرسي تؤثر 
ثم  األرسة،  عىل  ثم  ومن  الفرد،  عىل  خاص  بشكل 

ينعكس تأثريها عىل املجتمع. 

العنف  ظاهرة  خماطر  أن  تبني  تقّدم  ما  ضوء  ويف 
األرسي كبرية عىل املجتمع يف حمافظة كربالء، وعىل 
هذه  توزيع  عىل  التطرق  يّتم  سوف  األســاس  هذا 

الظاهرة بحسب الوحدات اإلدارية يف املحافظة.

والشكل   )1( جدول  معطيات  حتليل  خالل  من 
البياين )1( نجد أن معدل ظاهرة العنف األرسي يف 
إرتفاع مستمر، فمن  حمافظة كربالء مرتفع، وهو يف 
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 2020 عام  يف  الظاهرة  هذه  حجم  مقارنة  خالل 
عام  ففي  االرتفاع،  هذا  يتضح  السابقة  بالسنوات 
2010 كان حجم هذه الظاهرة )630( حالة عنف 
عنف  حالة   )845( إىل   2015 عام  وصلت  أرسي 
أما يف عام 2020 فقد وصل حجم هذه الظاهرة إىل 

)1515( حالة عنف أرسي. 

الأ�شري  العنف  العددي لظاهرة  التوزيع  اأوًل: 

في محافظة كربالء لعام 2020: 

مستوى  عىل  عدديًا  الظاهرة  هــذه  توزيع  عند 
الوحدات اإلدارية، نجد أن مركز قضاء كربالء جاء 
يف املرتبة األوىل بأعىل عدد، إذ بلغ حجم هذه الظاهرة 
)598( حالة عنف، ويرجع السبب الرئيس يف ذلك 
وهذا  القضاء،  مركز  يف  الكبري  السكان  حجم  إىل 
سبب رئيس يف زيادة حجم هذه الظاهرة، فضال عن 
أن مركز القضاء من أكثر  الوحدات اإلدارية استقباالً 
مناطق  سكنوا  املهاجرون  وهــؤالء  للمهاجرين 
ازدادت  هلم  احلياة  ضغوط  والنتيجة  العشوائيات؛ 
هذه  حجم  عىل  فأثرت  بينهم،  فيام  العنف  حاالت 
الظاهرة يف مركز القضاء فضال عن البطالة، والفقر، 
إىل عامل أخر  باإلضافة  املقدمة،  وضعف اخلدمات 
بدأ يعصف يف جمتمعاتنا، وهي تناول املخدرات، وما 

يرفقها من جرائم عنف يف هذه املناطق السكانية. 

اهلندية  قضاء  مركز  جاء  فقد  الثانية  املرتبة  يف  أما 
تقريبا خصائص مركز  بـ)325( حالة عنف، ويشبه 
هبذا  سامهت  تقريبا  نفسها  واألسباب  كربالء  قضاء 

احلجم املرتفع من حاالت العنف األرسي. 

أما يف املرتبة الثالثة فجاءت ناحية احلر  ب)225( 
حالة عنف. 

احلسينية  قضاء  جاء  فقد  الرابعة  املرتبة  يف  أما 
بـ)124( حالة عنف. 

اجلدول  ناحية  جاءت  فقد  اخلامسة  املرتبة  يف  أما 
الغريب بـ)94( حالة عنف. 

أما يف املرتبة السادسة فقد جاءت ناحية اخلريات 
بـ)84( حالة عنف. 

قضاء  جاء  فقد  واألخــرية  السابعة  املرتبة  يف  أما 
يف  السبب  ويرجع  عنف،  حالة  بـــ)65(  التمر  عني 
عني  قضاء  أن  أوالً:  ومها:  رئيسني  أمرين  إىل  ذلك 
التمر عدد سكانه قليل، وبناًء كل الظواهر املجتمعية 
مع  مقارنة  قليلة  تبدو  سوف  السكانية  واملشاكل 
الوحدات اإلدارية األخرى، كذلك ال توجد هجرة 
كبرية إىل هذا القضاء لبعده عن مركز القضاء، وهو 
منطقة طاردة للسكان فسكانه حمافظني عىل عاداهتم 
حجم  انخفاض  عىل  هذا  أثر  ثم  ومن  وتقاليدهم، 
قضاء  أن  إىل  الباحث  يشري  هنا  ومن  الظاهرة،  هذه 
بفعل  الظاهرة  هذه  حجم  فيه  إنخفض  التمر  عني 
حمافظة سكانه عىل موروثهم من الضوابط والتقاليد 
ونتيجة  اإلدارية،  الوحدات  باقي  العشائرية يف حني 
فئات معينة غريت  إليها، وخاصة من  اهلجرة  عامل 
بعض املفاهيم واملورثات العشائرية، مما سبب ارتفاع 

حجم هذه الظاهرة، فضاًل عن العوامل املذكورة.
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جدول )1( التوزيع العددي والن�شبي لظاهرة العنف الأ�شري في محافظة كربالء لعام 2020

عدد حاالت الوحدات اإلدارية ت
العنف ضد النسبة المئويةالعنف

الزوجة 
العنف ضد 
الوالدين

العنف ضد 
األبناء 

39.529812898%598مركز قضاء كربالء1
8.21332212%124قضاء  الحسينية2
14.8927644%225ناحية الحر3
4.3861511%65قضاء عين التمر4
21.41159061%325مركز قضاء الهندية 5
6.2951821%94ناحية الجدول الغربي6
5.6751312%84ناحية الخيرات7
100894362259%1515المحافظة 8

17%24%59%النسبة 
المصدر:

1- جمهورية العراق، وزارة الداخلية، وكالة شؤون الشرطة مديرية شرطة محافظة كربالء، قسم حماية األسرة 
والطفل، بيانات غير منشورة لعام 2020.

2- جمهورية العراق، مجلس القضاء األعلى، رئاسة محكمة استئناف كربالء، قسم االحصاء بيانات غير منشورة 
لعام 2019.

�شكل )1( التوزيع العددي  لظاهرة العنف الأ�شري في محافظة كربالء لعام 2020

المصدر: بيانات جدول )1( 
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ثانيًا: اأنواع العنف الأ�شري:

فيام خيص أنواع العنف األرسي يف حمافظة كربالء، 
هناك  أن   )1( جدول  يف  الــواردة  البيانات  فتوضح 
)العنف  وهي  األرسي،  للعنف  رئيسة  أنواع  ثالثة 
ضد  والعنف  الوالدان،  ضد  والعنف  الزوجة،  ضد 

األوالد(.
العنف ضد الزوجة:. 1

الزوجة من املشكالت  العنف ضد  ُيعدُّ موضوع 
السّكانية واإلجتامعية اخلطرية التي يعاين منها املجتمع 
العاملي والذي ينبغي إجياد حلول هلا ملا يلحقه عنف 
الزوج ضد زوجته، والتي قد تصل يف بعض األحيان 
أو  نفسية  بأمراض  إصابتها  أو  املرأة،  حياة  إهناء  إىل 
نفسية،  آثــارًا  الزوجة  ضد  للعنف  أن  كام  جسدية، 
مهمة عىل األبناء، فضاًل عن أن العنف الذي تتعرض 
اهتامم  موضع  أصبح  املتزوجة  وخاصة  ــرأة،  امل له 
الدول العاملية حتى ُأعدَّ يوم )25 ترشين الثاين( من 

كل عام اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة)18(.

ويف ضوء ذلك ُيعدُّ العنف املرتكب ضد الزوجة 
حمافظة  يف  إنتشارًا  األرسي  العنف  أنــواع  أكثر  من 
الداخلية  وزارة  بيانات  ــه  أوردت ما  وهــذا  كربالء، 
وكام  العنف،  من  والطفل  األرسة  محاية  بمديرية 
هذا  يف  السبب  ويعزى   ،)1( جدول  يف  موضح  هو 
يف  األرسة  حجم  زيــادة  هو  الظاهرة  هلذه  اإلرتفاع 
عالقة  من  هلا   وما  البطالة،  كذلك  الواحد،  البيت 
الظاهرة، فضال عن  زيادة حجم هذه  ودور كبري يف 
من  ُتعدُّ  كربالء  حمافظة  فأن  كذلك  الفقر،  مستوى 

املحافظات التي يتميز جمتمعها باملجتمع املحافظ وأن 
دور املرأة فيه هاميش، وهذا الدور يولد حالة نفسية 
يف  التوتر  حالة  زياد  اىل  ويؤدي  النساء،  لدى  سلبية 

األرسة، وأحيانًا يسبب العنف ضد الزوجة. 

خالل  ومن  اإلدارية  الوحدات  مستوى  عىل  أما 
حتليل معطيات جدول )2( والشكل البياين )2( نجد 
بأعىل  األوىل  املرتبة  يف  جاء  كربالء  قضاء  مركز  أن 
 )%33.3( بلغت  بنسبة  الزوجة  ضد  للعنف  نسبة 
يرجع  وهذا  للعنف،  املتعرضات  اإلناث  إمجايل  من 
اإلدارية،  الوحدة  هذه  يف  الكبري  السكان  حجم  إىل 
مميزات  ممن  به  تتمتع  ملا  سكاين،  جذب  نقطة  كوهنا 
قضاء  مركز  أن  كذلك  للسكان  جذب  نقطة  جعلها 
هلذه  تسجياًل  ــة  اإلداري الوحدات  أكثر  من  كربالء 
احلوادث يف الدوائر املختصة لقرهبا من هذه الدوائر 
من جهة ومن جهة آخرى أن نسبة التحرض فيها أكرب 
األسباب  األخرى، كل هذه  اإلدارية  الوحدات  من 
ارتفاع  يف  أسهمت  األخرى  األسباب  من  وغريها 

ظاهرة العنف األرسي يف مركز قضاء كربالء.

أما يف املرتبة الثانية فقد جاء قضاء احلسينية بنسبة 
الثالثة  املرتبة  يف  جاء  حني  يف   ،)%14.9( بلغت 
املرتبة  يف  أما   ،)%12.8( بنسبة  اهلندية  قضاء  مركز 
بلغت  بنسبة  الغريب  اجلدول  ناحية  فجاءت  الرابعة 
)10.6%(، أما يف املرتبة اخلامسة جاءت ناحية احلر 
بنسبة بلغت )10.3%(، أما يف املرتبة السادسة فقد 
أما يف  بنسبة بلغت )%9.6(،  التمر  جاء قضاء عني 
وبنسبة  اخلريات  ناحية  جاءت  فقد  األخرية  املرتبة 
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هذه  أن  إىل  ذلك  يف  السبب  ويرجع  بلغت)%8.5( 
بوحدات  مقارنة  قليل  سكاين  حجم  ذات  الناحية 
إدارية أخرى، فضاًل عن أنه ال يوجد يف هذه الوحدة 

أن  كذلك  احلـــوادث،  هــذه  لتسجيل  خمتصة  ــرة  دائ
الوحدة ال متيل إىل تسجيل مثل  املجتمعات يف هذه 

هكذا حوادث لألعراف والتقاليد التي حتكمها.

جدول)2( التوزيع الن�شبي لحوادث العنف الم�شجلة �شد الزوجة في محافظة كربالء لعام 2020 ح�شب 
الوحدات الإدارية

المرتبةالنسبة الوحدة اإلداريةت
33.31%مركز قضاء كربالء1
14.92%قضاء الحسينية2
10.35%ناحية الحر3
9.66%قضاء عين التمر4
12.83%مركز قضاء الهندية5
10.64%ناحية الجدول الغربي6
8.57%ناحية الخيرات 7

المصدر: بينات جدول )1(

�شكل)2( التوزيع الن�شبي لحوادث العنف الم�شجلة �شد الزوجة في محافظة كربالء لعام 2020 ح�شب 
الوحدات الإدارية

المصدر: بيانات جدول )2(.
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العنف ضد الوالدين. 2

إنقضت  أن  بعد  حقيقية  أزمة  اليوم  العامل  يعيش 
فيها كثري من القيم من بينها احرتام الصغري للكبري، 
هذه  ترسبت  حتى  الصغري،  عىل  الكبري  وعطف 
الوالدين  عقوق  عليها  فرتتب  األرس،  إىل  األزمــة 
والشتم،  كالرضب،  وألوانه،  أشكاله  تنوعت  الذي 
أو  أحياَء  وإنكار حقوقهم  والتنكيل هبم،  وإيذائهم، 
أمواتًا، ولقد تفشت هذه الظاهرة يف جمتمعنا العراقي 
بشكل خطري فإضطر بعض الوالدين إىل ترك منازهلم، 
واللجوء إىل املؤسسات التي تقدم هلم اخلدمات بعيدًا 

عن أرسهم)19(.

ال  الكربالئي  املجتمع  فأن  تقّدم  ما  ضوء  ويف 
هذه  أن  كون  عام،  بشكل  العراق  عن  كثريًا  خيتلف 
وهذا  كبري  بشكل  معدالهتا  بازدياد  بدأت  الظاهرة 
اإلسالمية،  جمتمعاتنا  يف  وخاصة  جدًا   خطر  مؤرش 
الوالدين  وما يؤكد عليه ديننا اإلسالمي من احرتام 
التنشئة األرسية  وبّرمها، ويرجع السبب يف ذلك إىل 
غري الصحيحة ألبنائهم والذي دائاًم ما حياول الوالدان 
توفري كل متطلبات األبناء، حتى يصلوا إىل مرحلة ال 
يستطيع فيها الوالدان تلبية متطلباهتم، وهذا من شأنه 
الوعي  غياب  عن  فضاًل  اآلباء،  ضد  الضغينة  يولد 
واإلستقاللية،  واالحــرتام  الواحد  السكن  بمفهوم 

وكذلك البطالة والفقر وتأثرياهتام السلبية.

مركز  أن  نجد  ــة  اإلداري الوحدات  مستوى  عىل 
بلغت  بنسبة  األوىل  املرتبة  يف  جــاء  كربالء  قضاء 

)35.3%( حالة عنف ضد الوالدين وهذا ما يوضحه 
السبب  ويرجع  )3(؛  البياين  والشكل   )3( جدول 
السكان  حجم  الديموغرايف  العامل  إىل  ذلــك  يف 
عن  فضاًل  الظاهرة،  هذه  عىل  وانعكاساته  املرتفع 
التفكك  الصحيحة،  كذلك  االجتامعية غري  التنشئة 
األرسي الذي تعيشه هذه األرس وخاصة يف املناطق 
احلرضية، كذلك رفقة السوء يف املقاهي وغريها من 
ودورها  اإلعالم،  وسائل  عن  فضاًل  األماكن،  هذه 
قضاء  مركز  وجاء  الظاهرة،  هذه  تنمية  يف  السلبي 
 )%24.9( بلغت  وبنسبة  الثانية  املرتبة  يف  اهلندية 
الثالثة جاءت  املرتبة  الوالدين، ويف  حالة عنف ضد 
الرابعة  املرتبة  ويف  بلغت)%21(،  بنسبة  احلر  ناحية 
حالة   )%6( بلغت  وبنسبة  احلسينية  قضاء  جــاء 
اجلدول  ناحية  جــاءت  اخلامسة  املرتبة  ويف  عنف، 
السادسة  املرتبة  ويف  بلغت)%5(،  وبنسبة  الغريب 
ويف   ،)%4.1( بلغت  وبنسبة  التمر  عني  قضاء  جاء 
املرتبة األخرية والسابعة جاءت ناحية اخلريات بأقل 
 )%3.7( بلغت  بنسبة  الوالدين  ضد  للعنف  نسبة 
العدد  إىل  النسبة  هذه  انخفاض  يف  السبب  ويرجع 
السكاين القليل فضاًل عن العادات والتقاليد يف هذه 
بتسجيل هكذا حوادث،  التي ال تسمح  املجتمعات 
احلوادث  هذه  تسجيل  مركز  عن  بعدها  عن  فضاًل 
أخرى  أسباب  من  وغريها  جمتمعة  األسباب  هذه 
ناحية  يف  الظاهرة  هذه  حجم  انخفاض  يف  اسهمت 

اخلريات.
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جدول )3(

التوزيع الن�شبي لظاهرة العنف الأ�شري �شد الوالدين في محافظة كربالء لعام 2020

المرتبةالنسبة الوحدة اإلداريةت
35.31%مركز قضاء كربالء1
64%قضاء الحسينية2
213%ناحية الحر3
4.16%قضاء عين التمر4
24.92%مركز قضاء الهندية5
55%ناحية الجدول الغربي6
3.77 %ناحية الخيرات 7

المصدر: بيانات جدول )1(

�شكل )3(

التوزيع الن�شبي لظاهرة العنف الأ�شري �شد الوالدين في محافظة كربالء لعام 2020

المصدر: بيانات جدول )3(
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العنف األسي ضد األبناء يف حمافظة كرباء لعام . 3
:2020

هو  األبناء  أو  الشباب  ضد  العنف  مصطلح  ُيعدُّ 
أي فعل عنيف قائم عىل أساس إبقاء األذى اجلسمي 
اإلكراه،  أو  التهديد،  ذلك  يف  بام  لألبناء  النفيس  أو 
سواء  األبناء،  ضد  احلرية  من  التعسفي  احلرمان  أو 
ضد  العنف  ويمثل  معنوي،  أم  مادي  احلرمان  أكان 
األجيال  منها  عانت  قديمة  إجتامعية  مشكلة  األبناء 
وقتنا  إىل  مستمرًا  والزال  املجتمعات)20(  خمتلف  يف 
عىل  طرأت  التي  املتغريات  من  الرغم  عىل  احلارض 
هذه  باتت  احلــديــث،  العرص  يف  الشباب  أوضــاع 
العربية  جمتمعاتنا  يف  خميف  بشكل  ترتفع  الظاهرة 
مستوى  وعىل  العراق  مستوى  عىل  احلال  وكذلك 
الواردة  الرسمية  البيانات  تشري  إذ  الدراسة،  منطقة 
مرتفع  الظاهرة  هذه  حجم  أن  املختصة  الدوائر  من 
إذ  األخرية  السنوات  خالل  كربالء  حمافظة  يف  جدًا 
ضد  مرتكبة  عنف  حالة   )259(  )2020( عام  بلغ 
عدد  وهو  واحــدة،  سنة  خالل  العدد  وهذا  األبناء 
كبري، ويأيت هذا االرتفاع بسبب غياب سياسة تربوية 
طويلة،  ملدة  واألمهات  لآلباء  وثقافية  وتعليمية 
الرتبوية فهناك من يرى أن  املفاهيم  كذلك اختالف 
ضعف  كذلك  القاسية،  والكلامت  بالعصا  الرتبية 
القوانني  إىل  راجع  وهذا  االجتامعية  احلامية  برامج 
وزواج  الطالق،  حاالت  كذلك  القوانني،  وتنفيذ 
األب من أم ثانية أو زواج األم مرة أخرى بعد ترملها 
البطالة والفقر هذه األسباب  أو طالقها، فضاًل عن 

وغريها من األسباب األخرى التي أسهمت يف زيادة 
حجم هذا النوع من العنف األرسي.

أما عىل مستوى الوحدات اإلدارية يأيت أيضًا مركز 
قضاء كربالء باملرتبة األوىل بنسبة بلغت )%37.8(، 
وكام هو موضح يف جدول )4( والشكل البياين)4(، 
ويعزى السبب يف ذلك إىل احلجم السكاين وانعكاساته 
عىل هذه الظاهرة غياب التوعية االجتامعية التفكك 
ملا  كذلك  الظاهرة  هذه  يف  دور  من  وماله  األرسي 
االفرتايض  التواصل  وسائل  من  اإلعــالم  لوسائل 
والعدوان  الكره  تنمي  التي  واألفالم  واملسلسالت 
والعنف هذه األسباب وغريها تعمل عىل رفع حجم 
هذه الظاهرة يف مركز قضاء كربالء، وجاء يف املرتبة 
 ،)%23.5( بلغت  بنسبة  اهلندية  قضاء  مركز  الثانية 
أما يف املرتبة الثالثة  فجاءت ناحية احلر بنسبة )%17(، 
أما يف املرتبة الرابعة فقد جاءت ناحية اجلدول الغريب 
بنسبة )8.1%(، أما يف املرتبة اخلامسة فقد جاء قضاء 
احلسينية بنسبة )4.8%(، أما يف املرتبة السادسة فقد 
جاءت ناحية اخلريات بنسبة )4.6%(، أما يف املرتبة 
األخرية وهي املرتبة السابعة فقد جاء قضاء عني التمر 
وبنسبة بلغت )4.2%(، ويرجع السبب يف ذلك إىل 
قلة عدد السكان، وكذلك بعدها عن باقي الوحدات 
فضاًل  للسكان،  طاردة  نقطة  باتت  كذلك  اإلدارية، 
عن العادات والتقاليد التي ال تسمح بتسجيل هكذا 
نوع من اجلرائم، وعدم وجود دائرة خمتصة لتسجيل 
هكذا حاالت فقط تسجل بعض حاالت العنف يف 
تنتهي  كوهنا  دائام؛  تقيد  وال  العامة،  الرشطة  مراكز 

بالرتايض.
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جدول )4(

التوزيع الن�شبي لظاهرة العنف الأ�شري �شد الأبناء في محافظة كربالء لعام 2020

المرتبةالنسبة الوحدة اإلداريةت
37.81%مركز قضاء كربالء1
4.85%قضاء الحسينية2
173%ناحية الحر3
4.27%قضاء عين التمر4
23.52%مركز قضاء الهندية5
8.14%ناحية الجدول الغربي6
4.66%ناحية الخيرات 7

المصدر: بيانات جدول )1(

�شكل )4(

التوزيع الن�شبي لظاهرة العنف الأ�شري �شد الأبناء في محافظة كربالء لعام 2020

المصدر: بيانات جدول )4(
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الإ�شتنتاجات 

العنف . 1 أنواع من  البحث أن هناك ثالثة  إستنتج 
املرتبة  يف  وجاء  كربالء،  حمافظة  يف  األرسي 
األوىل العنف ضد الزوجة وبنسبة بلغت )%59( 
من باقي أنواع العنف املرتكب يف املحافظة لعام 
العنف  جاء  فقد  الثانية  املرتبة  يف  أما   ،2020
 ،)%24( بلغت  وبنسبة  الوالدين  ضد  املرتكب 
ضد  املرتكب  العنف  جاء  الثالثة  املرتبة  ويف 

األبناء، وبنسبة بلغت )%17(.

كربالء . 2 مركز  قضاء  أن  البحث  نتائج  أظهرت 
كل  يف  األخرى  اإلدارية  الوحدات  باقي  تصدر 
احلجم  بفعل  وذلك  األرسي؛  العنف  أنواع 
اهلجرة  عن  فضاًل  القضاء،  هلذا  الكبري  السكاين 
املجتمع، وغريها  تأثريات سلبية عىل  وماهلا من 

من األسباب التي تم ذكرها أنفًا.

كشفت نتائج البحث أن للحجم السكاين عالقة . 3
ما  وهذا  الظاهرة،  هذه  حجم  زيادة  مع   طردية 
ويأيت  كربالء،  قضاء  مركز  مع  النتائج  أثبتته 
مع  الظاهرة  هذه  حجم  مقارنة  خالل  من  هذا 
الكثافات السكانية، وتبنّي أن هذه الظاهرة يرتفع 

حجمها مع أي ارتفاع حلجم السكان.

التعليمي . 4 للمستوى  أن  البحث  نتائج  بّينت 
التأثري  يف  كبريًا  دوراً  والفقر  األقتصادية  واحلالة 
الدراسة  خالل  فمن  سلبًا،  الظاهرة  هذه  عىل 
املتعرضني  العينة  من   %60 نحو  أجاب  امليدانية 
للعنف األرسي أهنم من محلة الشهادة االبتدائية 
واألميني، كذلك الذين دخلهم الشهري أقل من 

200 الف وال مهنة عندهم.

والتقاليد . 5 لألعراف  أن  البحث  نتائج  أوضحت   
الظاهرة  هذه  حجم  إرتفاع  يف  كبريًا  دورًا 
العنف  وإنخفاضها من خالل تسجيل حوادث 
من عدمه، وهذا ما تم إثباته من خالل البيانات 
املناطق  يف  امليدانية  الدراسة  ونتائج  الرسمية، 
البيانات  تشري  إذ  الريفية،  واملناطق  احلرضية 
املناطق  يف  امليدانية  الدراسة  ونتائج  الرسمية 
حجم  بإنخفاض  املحافظة  عموم  ويف  الريفية 
فريتفع  املحافظة  حرض  يف  أما  الظاهرة،  هذه 
حجم هذه الظاهرة وهذا  يدل عىل أن العادات 
تعمل  الزالت  األرياف  يف  العشائرية  والتقاليد 
املناطق  عكس  الظاهرة  هذه  حجم  يف  وتؤثر 

احلرضية.
المقترحات 

تدريبية . 1 ورش  خالل  من  الكامل  الوعي  زيادة 
من  نوع  هكذا  مع  للتعامل  إرشادية  تربوية 

اجلرائم.

وسلبياهتا . 2 اإلعالم،  وسائل  أرضار  من  التنبيه 
والرتكيز وتنمية اجلوانب اإلجيابية منها.

من . 3 األرس  محاية  يف  املختصة  الدوائر  عدد  زيادة 
العنف بحيث تشمل كل مناطق حمافظة كربالء.

من . 4 نوع  هبكذا  اخلاصة  واألحكام  القوانني  نرش 
حتى  عليها؛  املرتتبة  العقوبات  وما  اجلرائم، 

تكون:

 رادعًا قويًا ملرتكبي هذه اجلرائم.* 

رادعًا قويًا يف املجتمع.* 

رادعًا قويًا ألفراد املجتمع.* 
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الملخ�ض

ُيعنى هذا البحث بتسليط الضوء عىل كفاءة خدمتي املاء والرصف الصحي يف مدينة كربالء يف ظل 
التوسع املساحي الذي حصل يف املدينة، وآثار هذا التوسع عىل املدينة وعىل اخلدمات ملا هلام من أمهية 
يف حياة سكان مدينة كربالء، إذ توصل البحث إىل أن هناك عجزًا يف اخلدمات، وهناك أحياء تعاين من 
عجز شديد يف هذه اخلدمات، عىل الرغم من أن هذه األحياء قد ُأنشئت منُذ سنوات، ولكن مل تصلها 
ظل  يف  سلبي  بشكل  العكس  عىل  بل  إجيايب،  بشكل  التوسع  تواكب  مل  اخلدمات  هذه  وأن  اخلدمات، 

التوسع.

الكلامت املفتاحية: الكفاءة، خدمة املاء، الرصف الصحي، التوسع املساحي، مدينة كرباء

The Efficiency and Distribution of Water and Sanitation Services in the 

Light of the Space Expansion of the City of Karbala

ResearcherProf. Dr.

Mariam Shakir Al-KhazrajiSamir Falih Hassan Al Mayali 

College of Education for Human 
Sciences – Karbala University

College of Education for Human Sciences 
– Karbala University

Abstract

This research sheds light on the efficiency and distribution of the water and sanitation 
services in the holy city of Karbala in the light of its space expansion and the effects of 
this expansion on the city and on those services due to their importance on the lives of 
the residents. The researchers concluded that there is a clear deficit in those services and 
there are neighborhoods that suffer from a severe lack of those services although the 
establishment of these neighborhoods dates back many years ago. Furthermore, those 
services did not positively keep pace with the space expansion.

Keywords: Efficiency, water service, sanitation, expansion, Karbala city
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مقدمة البحث

ملا  املدن  بمشكالت  الدراسات احلرضية  أهتمت 

مشكالت  وخاصة  املدينة  سكان  حياة  يف  أمهية  هلا 

للمدينة  أمهية  هلا  ملا  الصحي  والرصف  املاء  خدمتي 

الكريم  العيش  أسباب  أهــم  من  فهي  والسكان، 

احلرضية،  احلياة  مظهر  متس  أهنا  اضافة  والرفاهية، 

اخلدمات  توسع يف  إىل  املدينة حيتاج  التوسع يف  وأن 

التي تقدم لسكان املدينة خاصة وان السكان يف زيادة 

مستمرة، مما يتطلب توفري اخلدمات هلؤالء السكان، 

وأيضًا يتطلب من مديرية ماء وجماري كربالء توفري 

التوسع،  لتواكب  مديرياهتا  كفاءة  وزيادة  اخلدمات 

وتوفر اخلدمات للسكان.

م�شكلة البحث

املاء  خدمتي  وتوزيع  كفاءة  مستوى  هو  ما   -

ملدينة  املساحي  التوسع  ظل  يف  الصحي  والــرصف 

كربالء؟

فر�شية البحث

املــاء  خدمتي  وتــوزيــع  كــفــاءة  مستوى  يعد   -

املستوى  دون  كــربــالء  ملدينة  الصحي  والـــرصف 

املستقبيل  التوسع  خطط  تواكب  مل  ألهنا  املطلوب 

ملدينة كربالء.

هدف الدرا�شة

بكفاءة  وعالقته  التوسع  هلذا  املكانية  اآلثار  بيان 

كفاءة  وبيان  الصحي  والرصف  املاء  خدمتي  توزيع 

وعجز اخلدمتني يف ظل التوسع املساحي.

الحدود المكانية

كربالء  بمدينة  للدراسة  املكانية  احلــدود  تتمثل 

 -44   12( طول  خطي  بني  فلكيًا  الواقعة  املقدسة 

43  45( رشقًا، دائريت عرض )31  32- 40  32(

شامالً، كام موضح يف اخلريطة )1(، والواقعة جغرافيًا 

من  حتدها  املحافظة،  من  الرشقي  الشاميل  اجلزء  يف 

جهة الشامل والشامل الغريب ناحية احلر، ومن اجلهة 

الرشق  جهة  ومن  الصحراوية،  األرايض  اجلنوب 

الغرب  جهة  ومن  احلسينية  وناحية  اهلندية  قضاء 

قضاء عني التمر.

الحدود الزمانية

املدد  خالل  الدراسة  مشكلة  متابعة  يف  يتمثل 

-2009( بني  املحصورة  باملدة  فتمثلت  املختلفة 

متكامل  بناء  عن  عبارة  املدينة  ألن  وذلك   ،)2019

إىل مرحلة كتابة  عرب املراحل زمنية املختلفة وصوالً 

خالل  حتدث  التي  التطورات  حجم  لبيان  البحث 

املساحية  أو  السكانية  الناحية  من  سواء  الفرتة  هذه 

وعالقة ذلك باخلدمات املقدمة لسكان املدينة.
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خريطة )1(

الموقع الجغرافي والفلكي لمدينة كربالء من العراق والمحافظة

المصدر: الباحثان إعتمادا 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 2019، 1: 500000.

3- وزارة التخطيط مديرية التخطيط العمراني في كربالء، خريطة التصميم األساس بمقياس 2011، 1: 10000
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خريطة )2(

اأحياء منطقة الدرا�شة لمدينة كربالء ل�شنة 2019م

المصدر: من عمل الباحثين إعتمادًا على مديرية بلدية كربالء، شعبة Gis، بيانات غير منشورة، 2019.
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الم�شاحي  التو�شع  ظل  في  الخدمات  توزيع 
وكفاءته

أكثر  مــن   )capability) الكفاءة  مفهوم  ُيــعــدُّ 
الكائن  أداء  تقييم  يف  املستخدمة  املصطلحات 
املجاالت  يف  كبريًا  استخدامه  وأصبح  االجتامعي، 
والدراسات االقتصادية، وقد تمَّ توظيف هذا املفهوم 
يف أكثر الدراسات اجلغرافية وُيعدُّ مؤرشًا مهاًم يف أداء 
االوىل  بالدرجة  البرشية؛  وعىل  اجلغرافية،  الظواهر 
لذا برز إستخدامه يف الكثري من الدراسات احلرضية 

والسكانية بشكل واسع يف السنوات األخرية)1(.

احلديثة  اجلغرافية  احلقول  املدن  جغرافية  ومتثل 
وتطورها  وتصنيفها  املدن  نشوء  بدراسة  هتتم  وهي 
املدن  نشوء  وأن  شكلها،  وتطور  وظائف  حيث  من 
فنشوء  احلضاري،  التطور  مراحل  من  مرحلة  يمثل 
أسباب  له  هبا  املحيطة  املناطق  عىل  وتطورها  املدن 

ودوافع قد تكون طبيعية أو برشية. 

القيام  املدينة  من  حتتاج  املركزية  املكانة  وأن 
بوظائف ومهام خدمية وإدارية يقع عىل عاتقها هتيئة 

الظروف املالئمة للقيام بدورها الوظيفي)2(.

الوسائل  نــوع  عــىل  ــات  ــدم اخل كــفــاءة  تعتمد 
املستخدمة من اآلالت واملعدات والتكنلوجية لتوفري 
اخلدمات، فكلام كانت التكنلوجيا متطورة ومتقدمة 
التي تقدم إىل السكان جيدة،  تكون كفاءة اخلدمات 
ليتمكنوا  املجال  هذا  يف  العاملني  تدريب  يتم  حيث 
وان  احلديثة)3(.  التكنلوجيا  هذه  عىل  العمل  من 

يف  للمستهلكني  الواصلة  اخلدمات  كفاءة  حتديد 
املساعدة  العوامل  أهــم  من  يعد  ونوعها  املدينة 
األداء  عىل  اخلدمات  هذه  قابلية  مدى  حتديد  عىل 
الوظيفي املطلوب منها وكذلك تسهم يف معرفة اهم 
املشكالت التي تعاين منها وصوالً إىل وضع احللول 
معرفة  ولغرض  املشكالت،  إىل  إستنادًا  املالئمة 
الطبيعي  الوضع  مع  تتناسب  التي  اخلدمات  كفاءة 
ستتطرق  ومكانيًا  زمانيًا  وتباينه  املدينة  يف  والبرشي 
مدينة  يف  التحتية  البنى  خدمات  إىل  الفصل  هذا  يف 
كربالء املقدسة، وتطور خدمات البنى التحتية )ماء، 
الرصف الصحي(، وكذلك معرفة مدى كفاءة هذه 
التوسع املساحي الذي  شهدته  اخلدمات إىل جانب 
املدينة من خالل املعايري التي وُضعت من قبل وزارة 
التخطيط يف إجياد كفاءة اخلدمات، وحماولة الربط بني 

التوسع املساحي وكفاءة اخلدمات.
م�شاريع الماء في مدينة كربالء 

نظرًا للتوسع الكبري للمدينة وإزدياد عدد السكان 
إضافة إىل أن مدينة كربالء مدينة دينية تستقبل املاليني 
الصناعي،  اإلستعامل  مساحة  وزيــادة  الزائرين  من 
لذلك كان البد من توسع املشاريع؛ لتلبية احتياجات 
املدينة من املاء حيث تم توسيع مرشوع الصايف القديم 
سنة  جتديده  وتم  1959م  سنة  املرشوع  أنشأ  الذي 
1996م؛ ويف سنة 2010 كان آخر توسعة  للمرشوع 
الذي يقع يف الضفة اليرسى جلدول احلسينية يف منطقة 
وتبلغ  املدينة،  شامل  احلسينية  طريق  عىل  املطاليق 
التصميمية  والطاقة  )36300م2(  املرشوع  مساحة 
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)300م3/سا( والطاقة الفعلية )1200م3/سا(، كام 
األنبوب  قطر  وبلغ  كم(،   195( الشبكة  طول  بلغ 
بالستك  دكــتــايــل-1200  )400اســبــســت-700 
مليمرت(، ومناطق خدمة هذا املرشوع جزء من منطقة 
القديمة )باب اخلان،  املدينة  فرحية، وجزء من مركز 
باب بغداد، العباسية الرشقية(، انظر إىل صورة )1(. 
يقع  الذي  احلسني  حي  ماء  مرشوع  مساحة  وبلغت 
التصميمية  وطاقته  )15600م2(،  االســكــان  يف 
)1800م3/سا(،  الفعلية  وطاقته  )2000م3/سا(؛ 
األنبوب  وقطر  )300كم(،  فتبلغ  الشبكة  طول  أّما 
)500 دكتايل-700 دكتايل -900 دكتايل مليمرت( 
األحياء  مــن  جــزء  املـــرشوع  هــذا  خدمة  ومناطق 
مرشوع  أّمــا   ،)2( صــورة  إىل  انظر  ــه)4(،  ب املحيطة 
مدينة احلسني فقد بلغت مساحته )112500م2( 
وبلغت الطاقة التصميمية )8000م3/سا(، والطاقة 
الشبكة  ــول  ط وبلغ  ــا(،  ــ ــ )7500م3/س الفعلية 
دكتايل-400   1200( األنبوب  وقطر  1200كــم 
خدمة  مناطق  أّما  مليمرت(،  دكاتيل  اسبست-700 
واملخيم،  والعباس،  )الزهراء،  فهي:  املرشوع  هذا 
السالمله،  ــاب  وب الــطــاق،  ــاب  وب النجف،  ــاب  وب
والقزوينية،  والــســعــديــة،  الغربية،  والعباسية 
والعامل،  واحلر،  واملعملجي،  ورمضان،  والعلامء، 
املوظفني،  واملوظفني، وشهداء  والغدير،  واملعلمني، 
والتحدي، والسالم، والصمود، واالطباء، والنرص، 
والساهرون، والنضال(، وقد تم تصميم املرشوع من 
أّما  اآللية،  باألعامل  قامت  التي  الرشيد  رشكة  قبل 

نمساوية،  رشكة  هبا  قامت  فقد  امليكانيكية  األعامل 
 2006 سنة  احلسني  حي  جممعات  مرشوع  وإنشاء 
ويقع يف حي االسكان وبلغت مساحته )26000م2( 
فعلية  وطاقة  ــا(  ــ )2000م3/س تصميمية  بطاقته 
)2000م3/سا(، أّما طول الشبكة فبلغ )300كم(، 
دكتايل-800  دكتايل-600   500( األنبوب  وقطر 
صغريين  جممعني  عىل  وحيتوي  مليمرت(،  دكتايل 
واالصــالح،  والنقيب،  )البلدية،  خدمة  ومناطق 
واحلسني، واملدراء، والصحة، والعدالة، واالسكان، 
وشهداء  وامللحق،  واألمني،  واالنصار،  والبهادلية، 
اإلمام  وحي  األرسة،  وضباط  واألرسة،  وامللحق، 
وامللحق  والتعاون،  سعد،  سيف  وشــهــداء  عــيل، 
ــز، والــوفــاء، واملــيــالد،  ــاه الــتــعــاون، والــبــنــاء اجل
واالطارات، والرسالة واجلاير(، أنظر إىل صورة)3(. 
وكذلك إنشاء مرشوع ماء كربالء املوحد سنة 2012 
الذي يقع يف ناحية اإلمام عون شامل غرب مدينة 
بطاقته تصميمية  كربالء وتبلغ مساحته )45 دونم( 
ــا(،  )8000م3/س فعلية  وطاقة  )10000م3/ســا( 
قطر  ويبلغ  )1500كـــم(،  فهو  الشبكة  طــول  ــا  أّم
 400- دكتايل   600- دكتايل   500( األنــبــوب 
الشهادة،  )حي  اخلدمة  مناطق  أّما  مليمرت(،  دكتايل 
العسكري،  ــان  ــك واألس الــرشطــة  واألطـــــارات، 
والغدير،  واملعلمني،  ــر،  واحل واملــيــالد،  والــوفــاء، 
وملحق  والفارس،  الكاظم،  وموسى  والتعاون، 
صورة  إىل  انظر  واالنتفاضة(  والبلديات  الفارس 
املرحلة  هذه  يف  الشبكات  جمموع  طول  وبلغ   ،)4(
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)3495كم()5(، وانتاجية املشاريع ليست عىل وترية 
واحدة أحيانًا ترتفع وأحيانًا تنخفض كل هذا يعمل 
املاء أي أن حصول  الفرد من  إنخفاض نصيب  عىل 
وقد  انخفاض  يف  املاء  من  متساوية  كمية  عىل  الفرد 
إرتفاع  بسبب  السكان،  احتياجات  سد  تستطيع  ال 
عدد السكان، وعدم التخطيط هلذه الزيادة السكانية 
الصايف  ــاء  امل مرشوعي  إنتاجية  يف  خفض  حصل 
فاهنا  الشبكات  أطوال  أما  احلسني،  مدينة  ومرشوع 
املشاريع،  لبعض  حتصل  التي  األعطال  وأن  تتغري  مل 

فضاًل عن انقطاع التيار الكهربائي كل هذا يعمل عىل 
وأن  معينة،  األفراد  إىل  تصل  التي  املياه  كمية  تقليل 
املدينة  سكان  عدد  خدمة  عىل  تعمل  املشاريع  هذه 
احتاج  إىل  إضافة  نسمة،   490824 عددهم  البالغ 
حصول  إىل  ادى  هذا  كل  للامء  الصناعي  اإلستعامل 
السكان يف حياهتم  التي حيتاجها  املياه  عجز يف كمية 
اليومية، أي ان هذه املشاريع مل تواكب التوسع الذي 
اجلديدة،  األحياء  بظهور  املتمثل  املدينة،  يف  حصل 

وغريها. أنظر للخريطة )3(.

�شورة )1( م�شروع ال�شافي

 Gis المصدر: مديرية ماء كربالء شعبة
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�شورة )2( م�شروع حي الح�شين

Gis المصدر: مديرية ماء كربالء شعبة

�شورة )3( م�شروع ماء مدينة الح�شين

Gis المصدر: مديرية ماء كربالء شعبة
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�شورة )4( م�شروع كربالء الموحد

Gis المصدر: مديرية ماء كربالء شعبة

 خريطة )3( التوزيع الجغرافي لم�شاريع الماء ل�شنة 2019م

المصدر: من عمل الباحثين إعتمادا على مديرية ماء كربالء، 2019
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كفاءة خدمات الماء

العامة  احلياه  شــؤون  كافة  يف  كبرٌي  ــٌر  أث للمياه 
أهم  من  ُتعدُّ  فهي  خاصه؛  واحتياجاته،  واإلنسان 
يف  احلياه  متطلبات  وأبــرز  األساسية  املرتكزات 
انتاج  يف  احلياه  عليه  وترتكز  الوجود،  وفلسفة  نظام 
الغذاء، إذ يعمل عىل تغطية مجيع متطلبات اإلنسانية 
املتنوعة  البرشية  متطلبات  مجيع  وُيؤمن  واحلضارية 
من مياه الرشب والزراعة والصناعة والطاقة... الخ. 

السكان  أعداد  بزيادة  املياه  عىل  الطلب  ويــزداد 
توفري  عىل  تؤثر  والتي  للمدينة  املساحي  والتوسع 
كمية املياه التي حيتاجها سكان املدينة، وينعكس ثأثري 
هذه الزيادة عىل كفاءة خدمة املاء املقدمة للسكان)6(.

ويمكن مالحظة عدم مواكبة خدمة املاء للتوسع 
من  املدينة،  يف  احلاصلة  السكانية  والزيادة  املساحي 
خالل اإلطالع عىل ما يأيت: إن املرشوع الصايف الذي 
تم انشاؤه سنة 1959، وبطاقة 1300م3/ساعة كان 
خيدم عددًا بسيطًا من السكان، ومرشوع حي احلسني 
لسد  م3/ساعة   2000 وبطاقة   1973 أنشأ  الذي 
حاجة سكان يبلغ عددهم 109795 نسمة، وهذا ال 
يسد حاجة سكان املدينة، ومن ثم تم انشاء مرشوع 
مدينة احلسني سنة 1985 وبطاقة 8000م3/ساعة؛ 
السكان  حاجة  لسد  الثالثة  املشاريع  هذه  لتعمل 
تستطع  مل  وأيضا  نسمة،   415418 عددهم  البالغ 
سد حاجة السكان، وتم انشاء جممعات حي احلسني 
ومرشوع  2000م3/ســاعــة،  وبطاقة   ،2006 سنة 

كربالء املوحد الذي تم انشاؤه سنه 2012، وبطاقة 
البالغ  السكان  حاجة  لسد  10000م3/ســـاعـــة؛ 
عددهم 490824 نسمة، فتبني لنا مما مّر تفصيله أن 
هذا التوسع والزيادة يف أعداد السكان مل يواكب تطور 
وسد حاجة السكان من املاء واملشاريع، وال سيام أن 

مدينة كربالء تستقبل أعدادًا كبرية من الزائرين.

وعند اجراء الدراسة امليدانية ملدينة كربالء ملعرفة 
كفاءة خدمات املاء يف املدينة والذي يمكن مالحظته 
من اجلدول )1( الذي وضح نسبة 86.1% أجابوا 
والذي  األحياء  أكثر  يف  اجابة  أعىل  بلغت  إذ  بنعم، 
بكاّل  أما  املاء،  بشبكة  خمدومة  األحياء  هذه  ان  تبني 
فقد بلغت نسبتهم 13.8% من جمموع العينة، فتمثل 
تاريخ  وأن  اآلن،  جتهيزها  تكتمل  مل  التي  األحياء 
إنشائها منُذ 2000م وتعتمد هذه األحياء عىل سحب 
املاء من الشبكة املكتملة اي تتجاوز عىل شبكات ماء 
املنازل األخرى أو جتاوز عىل شبكة األحياء املجاورة، 
ومل  200م  يف  انشاؤها  تم  التي  األحياء  هي  وهذه 
لدائرة  الكفاءة  قلة  بسبب  املاء؛  شبكات  اليها  تصل 
يتطلب  املدينة  وتوسع  السكان  أعداد  فزيادة  املاء؛ 
املزيد من اخلدمات التي جيب توفريها لسكان املدينة، 
السكانية  اهلجرة  تزايد  نتيجة  جاءت،  الزيادة  وهذه 
عن  الناجتة  الطبيعية  الزيادة  عن  فضاًل  املدينة،  إىل 
انشطار األرسة الواحدة إىل عدة أرس مما يتطلب زيادة 

الوحدات السكنية، وزيادة اخلدمات هلذه األحياء.
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الجدول )1( الأحياء المخدومة وغير المخدومة ب�شبكة الماء

%كا%نعماألحياءت%كا%نعماألحياءت
3100باب النجف8210036اإلمام علي1
7100باب الطاق1910037مهندسين سيف سعد2

البناء الجاهز 3
21100باب الساللمة6610038والصحفيين

861.5538.4الزهراء3710039المعملجي4
11079.12920.8الغدير310040األمين5
635.21164.7المهندسين2710041التعاون6
36100الحسين3210042النصر7
61100العباسية الشرقية210043القضاة8
6100العباسية الغربية11685.22014.744العامل9

741.21058.8موسى الكاظم 1866.6933.345البهادلية10
11100االصالح910046التعليب11
7100البوبيات1777.2522.747السعدية12
32100جمعية والعلماء5571.42228.548الحر13
969.2430.7الساهرون6510049رمضان14
11100المخيم7094.975.350شهداء سيف سعد15
5183.61016.3العروبة2710051النقيب16
6100المدراء1210052البلدية17
51100االطباء5910053الملحق18
9100االساتذة7910054الموظفين19
32100السالم1310055العدالة20
3055.52444.4الجاير 5977.61722.356الوفاء21
43100باب بغداد1810057الصمود22
360240االسكان العسكري4410058شهداء الملحق23
866.6433.3ملحق الفارس2910059األسرة24
2646.43053.5النضال5210060ضباط األسرة25
38100االسكان والكفاءات910061القزوينية26
850850الرسالة24036062القدس27
63100شهداء الموظفين8610063االنتصار28
842.11157.8الميالد97532564الشرطة29
436.3763.6االطارات1157.8842.165الشهادة30
52100العباس1110066الصحة31
3890.449.5المعلمين2877.7822.267التحدي32
34100ملحق التعاون35035068 االنتفاضة والبلديات33
208186.126913.8المجموع62100باب الخان34
1168.7531.2الفارس35

المصدر: من عمل الباحثان إعتمادا الدراسة الميدانية.
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وُتقدر نسبة العجز يف كمية املياه يف مدينة كربالء 
ويمكن  املاء،  مديرية  تقديرات  حسب   %40 بنسبة 
مالحظة اجلدول )2( كفاءة نوعية خدمة املاء، الذي 
يبنّي عدد ساعات القطع داخل مدينة كربالء، إذ بلغت 
املاء ينقطع من 1-3 ساعات  نسبة الذين أجابوا أن 
يف اليوم )5.4%(، بينام الذين أجابوا أن املاء ينقطع 
الذين  بينام   ،)%27.4( اليوم  يف  ساعات   8-4 من 
أجابوا أن ساعات القطع من 9 فأكثر بلغت نسبتهم 
67.1%، ومتثلت أعىل نسبة يف املخيم 18.1% بان 
ساعات القطع من 1-3، ساعات أّما الذين أجابوا 
أن 4-8 ساعات يف امللحق بلغت نسبتهم 47.4%؛ 
وذلك لقرهبم من خزان املاء ومرشوع املاء، ومتثلت 
عن   لبعدها  84.6%؛  نسبة  أعىل  الزهراء  حي  يف 
عىل  حتصل  التي  التجاوزات  وكذلك  املاء،  مشاريع 
شبكات املاء فيها وتزداد سكاهنا، يتبني أن نسبة قطع 
املاء أكثر من ثالث ساعات يف اليوم، وهذا يدل عىل 
إنشاء  يقرتح  لذا  املدينة؛  منه  تعاين  التي  العجز  نسبة 
كربالء  جنوب  مــرشوع  يسمى  جديد  ماء  مــرشوع 
املديرية  تعتمد  وســوف  فيه،  النقاش  سيتم  الــذي 
التخطيط  وزارة  تقرها  التي  التخطيطية  املعايري  عىل 
نسبة  تقليل  عىل  املرشوع  هذا  وسيعمل  املدن  ملركز 
أجل  ومن  أكثر)7(.  أو   %25 بنسبة  املدينة  يف  العجز 
حصة  وحسب  املدينة  يف  املاء  خدمة  كفاءة  معرفة 
قبل  يتّم وضعها من  التي  التخطيطية  واملعايري  الفرد 
جتهيزها  يتم  التي  املاء  كمية  بلغت  التخطيط  وزارة 
وحصة  لرت/يوميا،   )184.800( املدينة  داخــل 

الفرد )311( لرتًا/يوميا، وهذه الكمية قليلة مقارنة 
الوزارة )450(  التي حددهتا  التخطيطية  املعايري  مع 
املاء  كمية  يف  عجزًا  هناك  أن  يتبني  لرتًا/يوميا)8(. 

الواصل إىل السكان بمقدار )139(لرتًا/ يوميا. 

وهناك إنقطاع يف كمية املياه الواصلة والتي تعود 
إىل العديد من العوامل منها انقطاع التيار الكهربائي 
او حدوث خلل يف حمطات الكهرباء وأعامل الصيانة 
واخللل الذي يصيب بعض املشاريع فضاًل عن ِقدم 
الكرس  أو  التأكل  إىل  تتعرض  والتي  املاء  شبكات 
بمرور الوقت والتجاوز عىل شبكات املاء يف األحياء.
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الجدول )2( �شاعات  قطع الماء في مدينة كربالء ح�شب الأحياء ال�شكنية ل�شنة 2019 م

1-3 األحياءت
4-8 %ساعات

9ساعات %ساعات
%فاكثر 

56.52834.14959.7اإلمام علي1
526.31473.6مهندسين سيف سعد2

بناء الجاهز 3
34.52334.84060.6والصحفيين

1437.82362.1  المعملجي4
133.3266.6األمين5
311.1725.91762.9التعاون6
26.2515.62578.1النصر7
150150القضاة8
2619.111080.9العامل9

27.4311.12281.4البهادلية 10
111.1222.2666.6التعليب11
313.6627.21359.0السعدية12
2228.55571.4الحر 13
57.62436.93655.3رمضان14
1823.35976.6شهداء سيف سعد15
518.52281.4النقيب16
433.3866.6البلدية17
2847.43152.5الملحق18
56.32936.74556.9الموظفين19
430.7969.2العدالة20
45.21519.75775الوفاء21
211.1527.71161.1الصمود22
24.51227.23068.1شهداء الملحق23
310.3724.11965.5األسرة24
917.31732.62650ضباط األسرة25
111.1222.2666.6القزوينية26
120480القدس27
89.32630.25260.4االنتصار28
216.61083.3الشرطة29
15.2526.31368.4الشهادة30
218.1327.2654.5الصحة31
38.31130.52261.1التحدي 32
116.6583.3االنتفاضة والبلديات33
914.52032.23353.2باب الخان34
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212.54251062.5الفارس35
133.3266.6باب النجف36
114.2228.5457.1باب الطاق37
29.5314.21676.1باب الساللمة38
215.31184.6الزهراء39
64.32719.410676.2الغدير40
317.6423.51058.8المهندسين41
25.5719.42775الحسين42
58.12337.73354.0العباسية الشرقية43
116.6233.3350العباسية الغربية44
15.8741.1952.9موسى الكاظم 45
327.2872.7االصالح46
114.2114.2571.4البوبيات47
412.58252062.5جمعية والعلماء48
17.6323.0969.2الساهرون49
218.1323.0646.1المخيم50
1931.14268.8العروبة51
233.3466.6المدراء52
35.81223.53670.5االطباء53
333.3666.6االساتذة54
13.1928.12268.7السالم55
35.51324.03870.3الجاير56
1534.82865.1باب بغداد57
240360االسكان العسكري58
19.01191.6ملحق الفارس59
2137.53562.5النضال60
37.8923.62668.4االسكان والكفاءات61
4251275الرسالة62
1828.54571.4شهداء الموظفين63
631.51368.4الميالد64
222.2981.8االطارات65
611.51732.62955.7العباس66
1126.13173.8المعلمين67
926.42573.5ملحق التعاون68

1205.465527.4157567.1المجموع

المصدر: من عمل الباحثين إعتمادا على الدراسة الميدانية 
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خدمات ال�شرف ال�شحي:

تكن  مل  كربالء  ملدينة  الصحي  الــرصف  خدمة 
موجودة، وظلت مدة طويلة دون شبكات الرصف 
الصحي، فقد كان التخلص من املياه التي تستعمل يف 
املنازل وباقي اإلستعامالت، تتم عن طرق أحواض 
ُتبنى خارج املنزل أو داخل املنزل والتي يطلق عليها 
خالل  السكان  أعداد  إزديــاد  إن  التعفني،  أحواض 
وتطور  ملحوظ  بشكل  نشاطاهتم  وأزدياد  السنوات 
املاء  استخدام  زيادة  عىل  عمل  املدينة  يف  املاء  خدمة 
عجالت  عىل  السكان  بعض  وأعتمد  املساكن،  يف 
ورميها  الثقيلة  املياه  من  لتخلص  خمصصة  حوضية 
خارجًا إىل مناطق بعيدة، وبعد زيادة عدد السكان بدأ 
تصميم جماري الرصف الصحي يف مدينة كربالء سنة 
1979م،  سنة  التصميم  من  اإلنتهاء  وتم  1975م 
املحطات  وبناء  التحتية  البنى  أعــامل  بــدأت  حيث 
هذه  عمل  من  االنتهاء  وتم  1979م  سنة  املدينة  يف 
عن  عبارة  كانت  والتي  1980م،  سنة  املحطات 
 – والسعدية   – بغداد  )باب  رفع هي:  ثالث حمطات 
وميثم التامر( ومواقع حمطة معاجلة الرئيسة يف منطقة 
مكعب/  مرت   42،000 تصميمية  بطاقة  الفرحية 
اليوم، وحمطات منزلية، وبقي احلال كام هو ومل يطرأ 
احلال  بقي  2003م،  سنة  بعد  حتى  تغري  أي  عليها 
نفسه)9( سنة 2006م، ولكن يف سنة 2008 تم إنشاء 
العامل بطاقة  العباس، وحمطة  حمطتني مها حمطة حي 
تصميمية 400-م3/يوم كانت كمية استقبال وحدة 
املعاجلة طبيعية مع قدرات املحطات ووحدة املعاجلة 
ولكن التطور الكبري الذي شهدته مدينة كربالء بعد 

الزائرين  وعدد  السكان  عدد  وزيادة  2009م  سنة 
حمطات  إنشاء  إىل  ملحة  احلاجة  أصبحت  املدينة  إىل 
سنة  حمطات  ست  إنشاء  تم  إذ  املدينة؛  يف  جديدة 
2014م حمطة املوظفني بطاقة تصميمية 1800 م3/
التصميمية 2600م3/ البهادلية طاقتها  يوم، وحمطة 
يوم، وحمطة حي الصناعي بطاقة تصميمية 2700م3/
1800م3/ تصميمية  بطاقة  الغدير  وحمطة  يــوم، 
2600م3/ تصميمية  بطاقة  اجلاهز  وحمطة  يــوم، 
بطاقة تصميمية 10800م3/ الدواجن  يوم، وحمطة 
600م3/يــوم،  تصميمية  بطاقة  اهليايب  وحمطة  يوم، 
وتم  إضافية،  حمطات  بناء  إىل  بحاجة  املدينة  وكانت 
بناء حمطات، ومنها: حمطة املبزل اجلنويب سنة 2011 
حمطتني  وإنشاء  1000م3/يـــوم،  تصميمية  وبطاقة 
تصميمية  وبطاقة  املعلمني،  حمطة  هي   2012 سنة 
400م3/يوم، وحمطة احلر بطاقة تصميمية 500م3/
بناء  إىل  املدينة  حاجة  ظهرت  بسنة  وبعدها  يــوم، 
إنشاء حمطتني سنة 2013، مها  فتم  حمطات جديدة، 
ــوم،  600م3/ي تصميمية  بطاقة  الوائيل  أمحد  حمطة 
3700م3/ تصميمية  بطاقة  منصور  هور  وحمطة 
يوم)10(، أما حمطات األمطار فلم تكن هناك حمطات 
لشبكة األمطار ويف سنة 1982م تم إنشاء أول حمطة 
تصميمية  بطاقة  البهادلية  حمطة  املدينة،  يف  للمطار 
إىل  املحطة  املدينة عىل هذه  وبقيت  2000م3/يــوم، 
وبطاقة  العباس  حي  حمطة  إنشاء  تّم  2009م،  سنة 
بطاقة  الغريب  املبزل  تصميمية 1000م3/يوم وحمطة 
تصميمية 4050م3/يــوم،ويف سنة 2010 تم انشاء 
1000م3/يوم  تصميمية  بطاقة  اجلنويب  املبزل  حمطة 
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ويف سنة 2011 تم انشاء حمطة اهليايب بطاقة تصميمية 
600م3/يوم ويف سنة 2012 تم إنشاء حمطة التحدي 
بطاقة تصميمية1000م3/يوم وايضا تم انشاء حمطة 
تصميمية  بطاقة   2013 سنة  الوائيل  امحــد  شــارع 
اربع حمطات  انشاء  اما سنة 2014 تم  600م3/يوم 
لإلمطار هي حمطة حي العامل، وحمطة بطاقة تصميمية  
5000-5000م3/يوم وحمطة حي اإلمام عيل بطاقة 
تصميمية 3804م3/يوم وحمطة حي شهداء امللحق 
بطاقة تصميمية 2772م3/يوم وحمطة التعليب التي 
250م3/يوم  تصميمية  وبطاقة   2016 سنة  انشأت 
وحمطة املعملجي إنشأت سنة 2017 بطاقة تصميمية 
حمطات  إىل  بحاجة  كربالء  ومدينة  500م3/يـــوم، 
الشتاء  موسم  ففي  األمطار؛  مياه  لترصيف  أخرى 
العمل  املحطات  هذه  تستطيع  ال  األمطار  وسقوط 
من  الكبرية  والكميات  الثقل  بسبب  جيدة  بصورة 
للمعاجلة يف  أفتتاح أكرب مرشوع  األمطار، ولكن تم 
الرشق األوسط يف أطراف املدينة سنه 2020 وبطاقة 
عمل  وأن  بتيلوجي،  م3/يوم   400000 تصميمية 
والفنادق  املؤسسات  وبعض  الصناعي،  اإلستعامل 
هذه  عىل  العمل  ــادة  زي عىل  تعمل  سوف  هذه  كل 
خدمة  تقديم  يف  خلل  حدوث  ثّم  ومن  املحطات، 
 )280،025( األمطار  شبكة  طول  ويبلغ  للسكان، 
 )599،519( الثقيلة  املجاري  شبكة  وطول  كم، 

كم)11(.

كفاءة خدمات ال�شرف ال�شحي 

األمطار  ومياه  الصحي  الــرصف  خدمات  ُتعدُّ 
للمدينة  والرضورية  التحتية  البنى  أهم  أحدى  من 

للسكان،  وجتهيزه  املاء،  توفري  مهمتها  تكون  والتي 
وأن التوسع املساحي للمدينة واستمرار زيادة أعداد 
السكان، يتطلب جتهيز حمطات تعمل عىل توفري هذه 
اخلدمة لسكان املدينة، وقد ظهرت مشكلة التخلص 
املياه بعد إستعامهلا، وبسبب توسع مدينة وتركز  من 
الديني  العامل  إىل  باإلضافة  والتجارة،  الصناعة 
وتوافد أعداد كبرية من السكان إىل املدينة، باإلضافة 
الرصف  خدمة  عىل  ضغطًا  شكل  املدينة  سكان  إىل 
الصحي، لذا توجب التخلص من هذه املياه العادمة 
مصدرًا  تعدُّ  إّذ  املدينة،  خارج  وإبعادها  واملستعملة 
دون  املياه  هذه  إبعاد  وان  البيئي،  للتلوث  خطريًا 
يسبب  قد  والــذي  املدينة  حميط  عىل  يؤثر  معاجلتها 
وملعرفة  الطبيعية)12(،  باملصادر  واألرضار  األمراض 
األحياء املخدومة من غري املخدومة فقد بلغت أعداد 
الذين أجابوا أن احلي خمدوم بشبكة املياه الثقيلة بنسبة 
خمدوم  غري  احلي  ان  أجابوا  الذين  بينام   ،%71.8
الثقيلة 28.1% والتي تكون من خزان  املياه  بشبكة 
الثقيلة، وذلك  املياه  إليها شبكة  أْي مل تصل  أرايض، 
تكن  مل  السابق  يف  كربالء  مدينة  أحياء  أغلب  أن  بسبب 

خمدومة بشبكة املجاري وأن بعد مرور سنوات وخاصة 

بعد 2003 بدأت مديرية املجاري عملها لتأسيس شبكة  

السكنية  األرايض  التوزيع  بسبب  وأن  األحياء  جماري 

والتوسع  املجاري  شبكة  فيها  تتم  أن  قبل  للمواطنني 

السكان  وزيادة  التوسع  وهذا  سلبية  آثار  له  املساحي، 

يف  اإلجابات  مالحظة  ويمكن  اخلدمة.  تطور  يرفقهام  مل 

اجلدول )3(. 
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الجدول )3( الأحياء المخدومة والمخدومة جزئيا وغير المخدومة ل�شبكة المجاري الثقيلة 
لمدينة كربالء ل�شنة 2019م

%كا%نعماألحياءت%كا%نعماألحياءت
310000باب النجف7287.81012.136اإلمام علي1
710000باب الطاق1473.6526.337مهندسين سيف سعد2

بناء الجاهز 3
2110000باب الساللمة5684.81015.138والصحفيين

969.2430.7الزهراء2670.21129.739المعملجي4
9669.04330.9الغدير310040األمين 5
0017100المهندسين2488.8311.141التعاون6
3610000الحسين3196.813.142النصر7
6110000العباسية الشرقية21000043القضاة8
610000العباسية الغربية11786.01913.944العامل9

1058.8741.1موسى الكاظم 1866.6933.345البهادلية10
1110000اإلصالح91000046التعليب11
710000البوبيات221000047السعدية12
2578.1721.8جمعية والعلماء5774.02025.948الحر13
0013100الساهرون651000049رمضان14
1110000المخيم4153.23646.750شهداء سيف سعد15
4675.41524.5العروبة2710051النقيب16
6100المدراء121000052البلدية17
4078.41121.5األطباء591000053الملحق18
889111األساتذة7594.945.054الموظفين19
1959.31340.6السالم13100.55العدالة20
4379.61120.3الجاير5268.42431.556الوفاء21
4310000باب بغداد1266.6633.357الصمود22

األسكان 3886.3613.658شهداء الملحق23
005100العسكري

0012100ملحق الفارس291000059األسرة24
0056100النضال4473.0826.960ضباط األسرة25

األسكان 910061القزوينية26
3810000والكفاءات

956.2743.7الرسالة00510062القدس27

4876.11523.8شهداء الموظفين861000063االنتصار28

0019100الميالد001210064الشرطة29

0011100األطارات001910065الشهادة30
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5210000العباس111000066الصحة31

3480.9819.0المعلمين3288.8411.167التحدي32

1852.91647.0ملحق التعاون00610068 اإلنتفاضة والبلديات33

182571.852528.1المجموع6210000باب الخان34

0016100الفارس35

المصدر: من عمل الباحثين إعتمادًا على  الدراسة الميدانية.

خريطة )4( التوزيع الجغرافي  لمحطات المياه الثقيلة لالأحياء المخدومة وغير المخدومة 
بخدمة المياه الثقيلة 

المصدر: من عمل الباحثين اعتمادا على: بيانات الجدول )3( ومديرية مجاري كربالء لسنة 2019م.

تتعرض شبكة الرصف الصحي يف مدينة كربالء 
مما  واالنكسارات،  اإلنسداد  مشاكل  إىل  باستمرار 
ديمومتها  لغرض  دوري،  بشكل  صيانتها  يتطلب 
مثل  وتتضح  النوعية  كفاءهتا  ورفع  واستمراريتها 

هذه املشكلة يف أحياء منطقة الدراسة، إذ بلغت نسبة 
الذين أجابوا أهنا تشكو من اإلنسداد 42.6%، بينام 
بلغت نسبة الذين أجابوا أهنا بـ)كال( تشكو املجاري 
من اإلنسداد 57.3%، يعزى إىل اختالف اإلجابات 
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املحال  وكثرت  املهن  مع  خمتلطة  األحياء  أغلب  أن 
التجارية السيام األحياء التي تكون مالصقة للمنطقة 
يمكن  نفايات  من  عنها  ينتج  وما  املركزية  التجارية 
الذي  األمر  الصحي،  الرصف  جماري  يف  تسقط  أن 
يؤدي إىل اإلنسداد فضال أن مشاكل اإلنسداد تتباين 
بني أحياء منطقة الدراسة، إذ بلغت نسبة عدم وجود 
اإلنسداد يف أحياء )القدس، والرشطة، والبلديات( 
100%، وذلك ألن هذه األحياء غري خمدومة بشبكة 
استعامالت  تباين  عىل  تدل  فأهنا  الصحي  الرصف 

املنازل املختلفة، وأحيانًا تتعرض بعض الشبكات إىل 
التأكل أو للكرس وأحيانًا يتم التجاوز عىل الشبكات 
التجاوزات  قبل  من  النظامية  األحياء  يف  الرئيسة 
استعامل  كثرت  عن  فضاًل  عليها،  الضغط  ويسبب 
الضغط  عىل  يعمل  هذا  كل  الصيف،  فصل  يف  املياه 
شبكة  يملك  ال  وبعضهم  الثقيلة،  املياه  شبكة  عىل 
لذلك كان هناك اختالف يف اإلجابات بني  جماري؛ 
السكان. ويمكن مالحظة اإلجابات يف جدول )4(. 

جدول)4( م�شاكل �شبكات مياه ال�شرف ال�شحي في منطقة الدرا�شة ل�شنة 2019م

%كا%نعماألحياءت%كا%نعماألحياءت

133.3266.6باب النجف1113.47186.536اإلمام علي1

مهندسين سيف 2
342.8457.1باب الطاق842.11157.837سعد

بناء الجاهز 3
838.01361.9باب الساللمة4162.12537.838والصحفيين

430.7969.2الزهراء1634.22156.739المعملجي4

4733.89266.1الغدير266.6133.340األمين5

423.51376.4المهندسين1970.3829.641التعاون6

822.22877.7الحسين721.82578.142النصر7

2236.03963.9العباسية الشرقية15015043القضاة8

350350العباسية الغربية5641.18058.844العامل9

847.0952.9موسى الكاظم 622.22177.745البهادلية10

436.3736.6اإلصالح777.7222.246التعليب11

342.8457.1البوبيات731.81568.147السعدية12

1753.11546.8جمعية والعلماء2228.55571.448الحر13

0013100الساهرون2640396049رمضان14
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شهداء سيف 15
327.2872.7المخيم5470.12329.850سعد

3760.62439.3العروبة622.22177.751النقيب16
583.3116.6المدراء541.6758.352البلدية17
2549.02650.9األطباء1830.54169.453الملحق18
555.5444.4األساتذة1113.96886.054الموظفين19
1340.61959.3السالم753.8646.155العدالة20
3768.51731.4الجاير3140.74559.256الوفاء21
2573.51826.4باب بغداد316.61583.357الصمود22
005100االسكان العسكري1943.12556.858شهداء الملحق23
541.6758.3ملحق الفارس1241.31758.659األسرة24
4580.31119.6النضال1936.53363.460ضباط األسرة25
513.13386.8االسكان والكفاءات111.1888.861القزوينية26
1062.5637.5الرسالة00510062القدس27
4063.62336.5شهداء الموظفين3641.85058.163االنتصار28
1368.4631.5الميالد121000064الشرطة29
19.01090.9األطارات1263.1736.865الشهادة30
3669.21630.7العباس763.6436.366الصحة31
1433.32866.6المعلمين1952.71747.267التحدي32

االنتفاضة 33
2264.71235.2ملحق التعاون00610068والبلديات

100242.6134857.3المجموع2337.03962.9باب الخان34
531.21168.7الفارس35

المصدر: من عمل الباحثين إعتمادًا على الدراسة الميدانية.

اجــراء  وعند  األمــطــار  شبكة  إىل  بالنسبة  ــا  أم
الدراسة امليدانية فقد تبني أن الكثري من األحياء غري 
الكفاءة  خمدومة بشبكة األمطار وذلك يدل عىل قلة 
منذ  إنشاؤها  تم  األحياء  هذه  أن  حيث  ضعفها،  أو 
سنوات بعيدة ومل خُتّدم بشبكة األمطار، وهذا يرجع 
شبكة  بإنشاء  للقيام  املجاري  مديرية  كفاءة  قلة  إىل 
الشتاء  فصل  عند  وخاصة  األحياء  هلذه  األمطار 

الذين  نسبة  بلغت  إذ  األحياء،  يف  فيضانات  حتدث 
أجابوا أن احلي خمدوم وأجابوا بنعم نسبة %46.3، 
غري  وأهنا   %53.6 كال  ب  أجابوا  الذين  نسبة  أّما 
املخدومة  األحياء  وأن  األمــطــار،  بشبكة  خمدومة 
بشبكة األمطار تعاين من ضعف باخلدمة وهذا يدل 

عىل رداءِة اخلدمة املقّدمة للسكان.

انظر اجلدول )5( واخلريطة )5(.
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جدول )5( الأحياء المخدومة وغير المخدومة ب�شبكة الأمطار ل�شنة 2019م

%كا%نعماألحياءت%كا%نعماألحياءت
133.3266.6باب النجف2429.25870.736اإلمام علي1
مهندسين سيف 2

سعد
007100باب الطاق421.01578.937

بناء الجاهز 3
والصحفيين

1990.429.5باب الساللمة1624.25075.738

1076.9323.0الزهراء2670.21129.739المعملجي4
10273.33726.6الغدير310040األمين5
0017100المهندسين1037.01762.941التعاون6
36100الحسين2990.639.342النصر7
4268.81931.1العباسية الشرقية00210043القضاة8
583.3116.6العباسية الغربية6547.77152.244العامل9

0017100موسى الكاظم 1140.71629.245البهادلية10
1110000اإلصالح666.6333.346التعليب11
007100البوبيات2090.929.047السعدية12
618.72681.5جمعية والعلماء3748.04051.948الحر13
0013100الساهرون2944.63655.349رمضان14
1110000المخيم6077.91722.050شهداء سيف سعد15
3455.72744.2العروبة1555.51244.451النقيب16
583.3116.6المدراء1083.3216.652البلدية17
1529.43670.5األطباء4169.41830.553الملحق18
556444األساتذة6882.21117.754الموظفين19
1340.61959.3السالم758.3641.655العدالة20
1533.33966.6الجاير4153.93546.056الوفاء21
4310000باب بغداد1055.5844.457الصمود22
005100األسكان العسكري2955.71544.258شهداء الملحق23
0012100ملحق الفارس1758.61241.359األسرة24
0056100النضال2140.33159.660ضباط األسرة25
األسكان 00910061القزوينية26

والكفاءات
3078.9821.0
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743.7956.2الرسالة00510062القدس27
4266.62133.3شهداء الموظفين6069.72630.263اإلنتصار28
0019100الميالد001210064الشرطة29
0011100االطارات001910065الشهادة30
2853.82446.1العباس545.4654.566الصحة31
2969.01330.9المعلمين2055.51644.467التحدي32
 اإلنتفاضة 33

والبلديات 
1852.91647.0ملحق التعاون00610068

124646.3110453.6المجموع3556.42743.5باب الخان34
0016100الفارس35

المصدر: من عمل الباحثين أعتمادًا على الدراسة الميدانية 

خريطة )5( التوزيع الجغرافي لمحطات الأمطار و الأحياء المخدومة وغير المخدومة بخدمة 
الأمطار لمدينة كربالء ل�شنة 2019م

المصدر: من عمل الباحثين اعتمادًا على: بيانات الجدول )5( ومديرية مجاري كربالء لسنة 2019م.
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ــوارع  ش يف  جتمعها  ــدم  ع أو  ــاه،  ــي امل جتمع  إّن 
املجاري  شبكات  وجود  عىل  مــؤرشًا  ُيعدُّ  األحياء 
تتجمع  قد  جانب  ومن  جانب،  من  هذا  عدمها  من 
أهنا  من  الرغم  عىل  األحياء  شــوارع  بعض  يف  املياه 
إىل  التجمع  يعزى هذا  وقد  املجاري  بشبكة  خمدومة 
أي  أو  املقرنص  أو  باإلسفلت  الشوارع  إكساء  عدم 
ال  املجاري  شبكة  أن  املعروف  فمن  أخــرى،  مــادة 
يتم إكساء تلك  يمكن أن تعمل بشكل صحيح مامل 
اجلدول  ويبني  املجاري،  بشبكة  املخدومة  الشوارع 
قد  العينة  جمموع  من   ).%83.7( نسبة  إن   )6(
أجابوا بـ )نعم( تتجمع املياه يف الشارع، بينام أجابوا 

يف  املياه  تتجمع  ال  )كال(  بـ  العينة  من   )%16.2(
املدينة،  أحياء  بني  النسب  وتتباين  الدراسة،  منطقة 
خمدومه  غري  األحياء  هذه  أن  ُتبني  نسبة  أعىل  أن  إذ 
املقرنص،  أو  اإلسفلت  بامدة  مبلطة  غري  وشوارعها 
بينام جاءت إجابات أحياء العدالة، االصالح، وباب 
عىل  والقزوينية  وامللحق،  امللحق  وشهداء  الطاق 
تبليط يف هذه األحياء ولكنها غري  الرغم من وجود 
خمدومة بشبكة األمطار من األساس أي إن اختالف 
اإلجابات يف احلي نفسه يدل عىل أن األحياء تكون 

خمدومة جزئيًا.

جدول )6( ن�شب تجمع مياه الأمطار في �شوارع الأحياء مدينة كربالء ل�شنة 2019م

%كا%نعماألحياءت%كا%نعماألحياءت

310000باب النجف7287.81012.136اإلمام علي1

710000باب الطاق191000037مهندسين سيف سعد2

1361.9838.0باب الساللمة6496.923.0138بناء الجاهز والصحفيين3

1310000الزهراء371000039المعملجي4

11079.12920.8الغدير310040األمين5

17100المهندسين2177.7622.241التعاون6

3391.638.3الحسين2578.1721.842النصر7

3455.72744.2العباسية الشرقية21000043القضاة8

5100العباسية الغربية10174.23525.744العامل9

1710000موسى الكاظم 2281.4518.545البهادلية10

11100اإلصالح777.7222.246التعليب11

710000البوبيات1359.0940.947السعدية12
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2165.61134.3جمعية والعلماء4051.93748.048الحر13

1310000الساهرون1421.55178.449رمضان14

981.8218.1المخيم4355.83444.150شهداء سيف سعد15

4878.61321.3العروبة271000051النقيب16

583.3116.6المدراء121000052البلدية17

4180.31019.6األطباء3559.32440.653الملحق18

777.7222.2األساتذة7392.467.554الموظفين19

2784.3515.6السالم131000055العدالة20

5398.111.8الجاير761000056الوفاء21

3069.71330.2باب بغداد1372.2527.757الصمود22

األسكان 441000058شهداء الملحق23
510000العسكري

1210000ملحق الفارس1862.01137.959األسرة24

5610000النضال2853.82446.160ضباط األسرة25

األسكان 91000061القزوينية26
2565.71334.2والكفاءات

1610000الرسالة51000062القدس27

4266.62133.3شهداء الموظفين861000063اإلنتصار28

1910000الميالد121000064الشرطة29

1110000االطارات191000065الشهادة30

3669.21630.7العباس111000066الصحة31

2866.61433.3المعلمين2877.7822.267التحدي32

2367.61132.3ملحق التعاون61000068اإلنتفاضة والبلديات33

190283.744816.2المجموع5182.21117.7باب الخان34

1610000الفارس35

المصدر: من عمل الباحثينن إعتمادًا على الدراسة الميدانية.
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كربالء  ملدينة  أجريت  التي  الدراسة  بني  مقارنة 
2009م، وبني الدراسة احلالية 2019م ملعرفة التطور 

الذي حصل يف اخلدمة خالل هذه املدة الزمنية.

خدمة الماء والصرف الصحي 2019مخدمة الماء والصرف الصحي 2009مت

1

ثالثة   2009 سنة  في  كربالء  لمدينة  كان 
انتاجية  بطاقة  الصافي  ماء  مشروع  مشاريع، 
1200، ومشروع حي الحسين بطاقة انتاجية 

2000 ومشروع مدينة الحسين 14500

بطاقة  الصافي  مشروع  مشاريع،  خمسة  هناك   2019 أما 
انتاجية 1200، ومشروع حي الحسين بطاقة انتاجية 1800، 
ومشروع مدينة الحسين 7500، ومشروع الموحد 8000، 
زيادة  هنا  ويدل   2000 الحسين  حي  مجمعات  ومشروع 
عدد مشاريع الماء، ولكن الطاقة اإلنتاجية انخفضت لبعض 

المشاريع

كثرت التجاوزات على شبكة الماء كثرت التجاوزات على شبكات الماء2

ُأنجزت 17 محطة ثقيلة في المدينة، زادت المحطات أنِجَز فيها ثالت محطات ثقيلة 3

ُأنجزت 14 محطة أمطار، زادت المحطات ُأنجز فيها أربع محطات أمطار 4

حصة الفرد من الماء 311 لترا، قلت حصة الفرد حصة الفرد من الماء 732 لترًا5

طول شبكة األمطار 280025 كم طول شبكة األمطار 188187 كم6

طول شبكة المجاري 599519 كمطول شبكة المجاري الثقيلة 126912 كم7

8

األمطار  بشبكة  المشمولة  األحياء  كانت 
والعباس  زهــراء  وهي  فقط،  حيًا  عشر  اثنا 
والعروبة  والسعدية  والملحق  واإلنتصار 
العباسية  معملجي  رمضان  والحر  والعامل 
الغربية والشرقية وباقي األحياء غير مشمولة 

بالشبكة 

بشبكة األمطار  الدراسة جميع األحياء مشمولة  أّما في هذه 
ماعدا باب الطاق، ومهندسين، وموسى الكاظم، والبوبيات، 
والبلديات،  واالنتفاضة،  والفارس،  والقضاة،  والساهرون، 
الشهادة،  وشرطة  والصحفيين،  والــقــدس،  والقزوينية، 
والنضال، وملحق الفارس، واإلسكان العسكري، والميالد، 

واالطارات بلغت األحياء غير المشمولة 19 حيًا

9

الثقيلة  بشبكة  المشمولة  األحــيــاء  بلغت 
سبعة عشر حي، وهي: المدينة القديمة باب 
االسكان  وبلدية  وجمعية  والمخيم  الخان 
والعدالة والحسين وبناء الجاهز والموظفين 
ورمضان  والمعملجي  واألســرة  ومعلمين 
هذه  وغير  والشرقية  الغربية  والعباسية 

األحياء غير مشمولة 

والساهرون،  مهندسين  ماعدا  مشمولة  األحــيــاء  جميع 
الشهادة  وشرطة  والقدس  والبلديات  واالنتفاضة  الفارس، 
والميالد  العسكري  واالسكان  الفارس  وملحق  والنضال 
األحياء  بلغت  المشمولة  غير  األحياء  وبلغت  واالطــارات 

الغير مشمولة 12 حيًا 

10
محطة  هي  ــدة  واح معالجة  وحــدة  وجــود 

الفريحة)13(

أكبر  بتيلوجي،  ومحطة  الفريحة  محطة  محطتين،  وجــود 
مشروعان في الشرق األوسط افتتحتا 2020 بطاقة تصميمية 

400000م/يوم في اطراف المدينة 
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الإ�شتنتاجات

تعاين خدمات املاء داخل املدينة من عدم توافق، . 1
املاء  وصول  وقلة  املائية،  املشاريع  بعدد  متمثلة 
املاء  شبكة  قدم  عن  فضاًل  احلديثة،  لألحياء 
أثر  كذلك  القديمة،  املركزية  املنطقة  وخاصة 
التوسع املساحي عىل تلك اخلدمة، إذ مل تواكب 
أحياء  هناك  أن  والسيام  التوسع  املاء  خدمات 
خمدومة جزئيا بشبكة املاء وإعتامدهم عىل األحياء 
البالستيكية  األنابيب  مد  خالل  من  القريبة 
إىل  األحيان  من  كثري  يف  تصل  مسافات  من 

1000مرت.

املدينة حيث . 2 القطع يف أحياء  زيادة عدد ساعات 
بلغت  أكثر من 9ساعات، فاكثر نسبة %67.1، 
غري  اخلدمة  نوعية  عىل  وتدل  عالية  نسبة  وهي 
توفري  عىل  قادرة  غري  اخلدمة  أن  حيث  اجليدة، 
عىل  يدل  وهذا  له  املقررة  املاء  من  الفرد  حصة 

وجود عجز يف اخلدمة.

املدينة . 3 داخل  الصحي  الرصف  خدمات  تعاين 
اإلنسدادات  وحصول  املشاريع  توافق  عدم  من 
هبذه  أحياًء  شمول  وعدم  األحياء  داخل 
خدمة  من  املدينة  أحياء  بعض  تعاين  إذ  اخلدمة، 
-اإلطارات  )امليالد  ومنها:  الصحي،  الرصف 
ت  يا لبلد ا - ن و هر لسا ا - ة د لشها ا - طة لرش ا -
النضال- الفارس-القدس-  -الفارس-ملحق 
املهندسني- االنتفاضة- الصحفيني- واالسكان 
عىل  تعتمد  األحياء  هذه  أن  إذ  العسكري(، 
اخلزانات األرضية، وذلك لعدم شموهلا بشبكة 
الرصف الصحي، أّما مياه األمطار فأكثر األحياء 
تعاين من عدم وجود شبكة األمطار حيث تتجمع 

مياه األمطار يف الشوارع واألحياء، ومن األحياء 
التي مل ُتشمل هبذه الشبكة )امليالد - اإلطارات 
- الصحفيني - القضاة - القزوينية - الرشطة - 
الشهادة - الساهرون - البلديات - باب الطاق 
الفارس  ملحق   - الفارس   - الكاظم  - موسى 
 - العسكري  االسكان   - النضال   - القدس   -
املشاريع  قلة  إىل  البوبيات( ويرجع   - مهندسني 
التي تستطيع خدمة وتقديم افضل خدمة ويرجع 
السبب إىل عدم وجود تبليط يف الشوارع والذي 

يؤدي إىل جتمع املاء.

االنسداد، . 4 مشكلة  من  الرصف  شبكات  تعاين 
الدراسة%42.6،  منطقة  يف  نسبتها  بلغت  إذ 
أنه  كام  الشتاء،  فصل  يف  اإلنسداد  هذا  وحيصل 
بلغت %80.9  الشوارع ونسبة  املياه يف  تتجمع 

من جمموع العينة.
التو�شيات 

شامل . 1 ختطيط  إعادة  إجراء  عىل  العمل  رضورة 
داخل  اخلدمات  ملستوى  تغيري  وإجراء  للمدينة 
املدينة بام يتالءم وحجم التوسع املساحي والنمو 

السكاين احلاصل.
هلم . 2 وتوضيح  املياء  ترشيد  حول  السكان  توعية 

خماطر التبذير وتأثرياهتا عىل األجيال املستقبلية، 
بأمهية  تثقيفية  وندوات  دورات  خالل  من 

الرتشيد.
خالل . 3 من  املاء  ملشاريع  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة 

بضغط  واالحتفاظ  التشغيل،  ساعات  زيادة 
مناسب.

والضائعات . 4 الترسب  نسب  خفض  عىل  العمل 
حصة  إىل  لتضاف  متطورة  وسائل  باستخدام 
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الفرد وتقليل العجز.
العمل عىل حتسني واقع اخلدمات، ومنها خدمات . 5

إيصال  أجل  من  آخر  جممع  بإنشاء  وذلك  املاء، 
موقع  أفضل  وأن  عالية،  بكفاءة  املدينة  إىل  املاء 
املدينة،  جنوب  يكون  أن  يمكن  املرشوع  هلذا 
سد  أجل  من  1000م3/ساعة  بطاقة  ويكون 
ذلك  عن  فضاًل  املدينة.  يف  احلاصل  النقص 
املناطق  يف  املوجود  األنابيب  أغلب  استبدال 
أو  )االزبست(  نوع  من  وهي  القديمة  والسيام 
)االهني( التي ثبت صحيًا عدم كفاءهتا، كذلك 
إنشاء شبكة املاء الصالح يف املناطق التي مل تصل 

إليها هذه اخلدمة.

لسد . 6 الصحي  الرصف  حمطات  إنشاء  عىل  العمل 
الرصف  شبكة  مد  إىل  إضافة  احلاصل،  النقص 
اخلدمة  إليها  تصل  مل  التي  األحياء  إىل  الصحي 
ومنها )امليالد - اإلطارات - الرشطة- الشهادة 
ملحق  الفارس-   - البلديات   - الساهرون   -
 - املهندسني   - النضال   - القدس  الفارس- 
اإلنتفاضة- الصحفيني( أّما مياه األمطار )ميالد 
- اإلطارات - الصحفيني - القضاة - القزوينية 
الساهرون-بلديات-   - الشهادة   - الرشطة   -
الفارس-   - الكاظم  موسى  الطاق-  باب 
االسكان  النضال-  القدس-  الفارس-  ملحق 
بإنجاز شبكة  العسكري- مهندسني( واإلرساع 
املجاري التي ُتعدُّ رضورة ملحة داخل املدينة ملا 

هلا من أثار سلبية عىل املدينة والبيئة. 

الهوام�ض 
املكاين ( 1) التوزيع  الكفاءة  اجلمييل،  كاظم  رياض 

للخدمات املجتمعية )التعليمية- الصحية- والرتفيهية 
ابن  الرتبية  كلية  أطروحة دكتوراه،  يف مدينة كربالء(، 

رشد، جامعة بغداد، 2007، ص 115.

الدور، ( 2) ملدينة  املساحي  التويع  طعمة،  إبراهيم  فاطمة 
 ،)22( املجلد  اإلنسانية،  للعلوم  تكريت  جامعة  جملة 

العدد، 2015، ص269.

واملجتمعية ( 3) البلدية  اخلدمات  واقع  قاسم حممد،  هدى 
للمدينة،  احلرضي  التوسع  ضوء  يف  هبهب  مدينة  يف 

رسالة ماجستري، جامعة دياىل، 2014، ص26.

مقابلة مع املهندس عامد امري بتاريخ 25/1/2019. ( 4)

بيانات ( 5) واملتابعة،  التخطيط  قسم  كربالء،  ماء  مديرية 
غري منشورة، 2019.

رياض كاظم اجلمييل، االستخدامات احلرضية للمياه ( 6)
يف مدن العراقية )مدن الفرات األوسط(، جملة املخطط 

والتنمية، العدد 34، 2016، ص242.

االحد ( 7) يوم  ياسني،  امحد  املهندس  مع  مقابلة 
.2020/1/7

مديرية ماء كربالء، قسم ختطيط واملتابعة، بيانات غري ( 8)
منشورة، 2019م.

مقابلة مع املهندسة نادية عبد اليمة 2020/1/3.( 9)

مديرية جماري كربالء، قسم التخطيط واملتابعة، بيانات ( 10)
غري منشورة، 2019.

 مديرية جماري كربالء املصدر نفسه.( 11)

مياه ( 12) شبكة  ملشكلة  املكاين  التحليل  عيل،  شاكر  مكية 
الرصف الصحي يف مدينة النجف، بحث دبلوم، غري 
جامعة  االقليمي،  احلرضي  التخطيط  معهد  منشور، 
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بغداد، 2007، ص9.

وسن شهاب العبيدي، التحليل املكاين خلدمات البنى ( 13)
التحتية )ماء- جماري- كهرباء-هاتف( ملدينة كربالء، 

كلية الرتبية )ابن رشد(، جامعة بغداد، 2009.

الم�شادر والمراجع
املكاين . 1 التوزيع  الكفاءة  كاظم،  رياض  اجلمييل، 

للخدمات املجتمعية )التعليمية، الصحية، والرتفيهية يف 
مدينة كربالء(، أطروحة دكتوراه، كلية الرتبية ابن رشد، 

جامعة بغداد، 2007.
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يف مدن العراقية )مدن الفرات االوسط(، جملة املخطط 
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طعمة، فاطمة ابراهيم، التويع املساحي ملدينة الدور، جملة . 3
العدد   ،)22( املجلد  اإلنسانية،  للعلوم  تكريت  جامعة 

.2015 ،)3(

التحتية . 4 البنى  خلدمات  املكاين  التحليل  وسن،  العبيدي، 
كلية  كربالء،  ملدينة  هاتف(  كهرباء-  جماري-  )ماء- 

الرتبية )ابن رشد(، جامعة بغداد، 2009.

مياه . 5 شبكة  ملشكلة  املكاين  التحليل  شاكر،  مكية  عيل، 
غري  دبلوم،  بحث  النجف،  مدينة  يف  الصحي  الرصف 
جامعة  االقليمي،  احلرضي  التخطيط  معهد  منشور، 

بغداد، 2007.

حممد، هدى قاسم، واقع اخلدمات البلدية واملجتمعية يف . 6
مدينة هبهب يف ضوء التوسع احلرضي للمدينة، رسالة 

ماجستري، جامعة دياىل، 2014.

بيانات . 7 واملتابعة،  التخطيط  قسم  كربالء،  جماري  مديرية 
غري منشورة، 2019.

بيانات غري . 8 التخطيط واملتابعة،  مديرية ماء كربالء، قسم 

منشورة، 2019.
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الملخ�ض

هيدف هذا البحث إىل دراسة املشاكل التي تعاين منها تربية النحل وإنتاج العسل، إذ توجد جمموعة 
من املشاكل واملعوقات التي تؤثر عىل تربية النحل وإنتاج العسل يف قضاء احلسينية، ومن هذه املشاكل، 
فتتمثل  البرشية  أّما  الرتابية واألمطار،  باحلرارة والرطوبة والرياح والعواصف  تتعلق  الطبيعية  املشاكل 
فتتمثل  احلياتية  املعوقات  أما  التسويق،  التغذية،  املناحل،  أعداد  زيادة  التنقل،  الزراعية،  باملؤسسات 
باألمراض والطفيليات واألعداء، وقد تعرضنا إىل مجيع املشاكل واملعوقات التي ذكرت يف هذا البحث 

ودراسة كل مشكلة بالتفصيل.

الكلامت املفتاحية: املشاكل املعوقات، تربية النحل، قضاء احلسينية.

Problems and Obstacles that Accompany Beekeeping Activity 

in Al-Hussainiya District

ResearcherProf. Dr.

Hadeel Karim Radhi Al-HusseiniHussein Fadhil Abd Al-Shibli

College of Education for Human 
Sciences - Karbala University

College of Education for Human Sciences 
- Karbala University

Abstract

This research aims to study the problems that accompany beekeeping and the production 
process of honey in Al-Hussainiya district - Karbala. There are problems that are related 
to nature such as heat, humidity, wind, dust storms, and rain, problems that are human 
such as agricultural institutions, mobility, the increasing number of bee farms, nutrition, 
marketing, and life obstacles such as diseases, parasites and other natural effects. The 
researchers have dealt with all those mentioned problems and obstacles throughout this 
research in order to study each problem in detail.

Keywords: problems and obstacles, beekeeping, Husseiniya district
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المقدَّمة
أهم  مْن  طوائفِه  وإكثاِر  العسٍل  نحل  تربيَة  إن 
الزراعِي، ويمكن عده صناعة زراعية   القطُاِع  فروِع 
ال حَتتاج إىل رأسامل كبري ويف الوقت نفسه يعوَد عىل 
املريب بأعظم الفوائد، كام ُتعدَّ تربية نحل العسل جزءًا 
حتتل  وهي  الزراعي،  اإلنتاج  عملية  من  يتجزأ  ال 
موقعًا وسطًا بني اإلنتاج النبايت واحليواين، فأُن النحَل 
تصنيفُه العلمي تابع للمملكة احليوانية، بينام يتداخُل 
إنتاج العسِل بشكًل حتمَي مع اململٌكة النباتية، وهذا 
وذلك  النبايت؛  اإلنتاج  لعمليات  مكماًل  جزءًا  يعد 
النباتات حرصًا  ألن العسل هو يمثل مادة تنتج عن 
كام  عسل،  إىل  العامالت  النحاالت  وحتول  كرحيق 
يف  املعوقات  من  جمموعه  النحل  تربية  نشاط  يواجه 
أم  برشية  أم  طبيعية،  أكانت  سواء  احلسينية،  قضاء 
وإنخفاض  إرتفاع  املعوقات  هذه  أهم  ومن  حياتية 
واالمطار  والعواصف  والرياح  احلرارة  درجات  يف 
فتتعلق  البرشية  املعوقات  أما  املعوقات،  وغريها من 
بعائق التسويق، وفضال عن قلة املعرفة برتبية النحل 
النحالني  بعض  هناك  األســاس  العائق  وكذلك 
عامل  عىل  وإعتامدهم  القديمة  الطرق  يستخدمون 
فتتمثل  احلياتية  املعوقات  أما  وغريها،  مدربني  غري 
حياة  تنهي  التي  واألعــداء  والطفيليات  باألمراض 

النحل.

البحث  مشكلة  تتمثل  البحث:  م�شكلة  اوًل/ 
باآليت:- ماهي املشاكل واملعوقات التي تواجه تربية 

وإنتاج نحل العسل  يف قضاء احلسينية؟.

الآليت:  البحث  يفرتض  البحث:  فر�شية  ثانيًا/ 
هناك عدة مشاكل ومعوقات واجهت إنتاج املناحل 
لوجود  نظرًا  احلسينية،  قضاء  يف  النحل  عسل  من 
وسائل عّدة ومقرتحات وطرق تقوم بتطوير وتنمية 

نشاط تربية نحل العسل.

معرفة  إىل  البحث  هيدف  البحث:  هدف  ثالثًا/ 
ماهية املشكالت واملعوقات التي تواجه نشاط تربية 

نحل العسل يف قضاء احلسينية.

املكانية  احلدود  متثلت  الدرا�شة:  حدود  رابعًا/ 
أحد  احلسينية  لقضاء  اإلدارية  باحلدود  للدراسة 
أقضية حمافظة كربالء املقدسة، ويقع قضاء احلسينية 
فلكيًا بني دائريت عرض)50ً ْ 32  - ً 32 ْ 35( شامالً، 
وخطي طول )53َ ْ 43 –َ 15 ْ 44( رشقًا، أما جغرافيًا 
كربالء  ملحافظة  الرشقي  الشامل  جهة  يف  تقع  فأهنا 
املقدسة، وهي بذلك متثل احلافة الرشقية للمحافظة 
من  )1(.أما  خريطة  يالحظ  بابل   ملحافظة  املتامخة 
حيث املساحة فتبلغ مساحة منطقة الدراسة )334(، 
وبمقاطعاهتا البالغة )55( مقاطعة موزعة عىل عموم 
األرايض التابعة للقضاء، يالحظ جدول )1( خريطة 
الدراسة  منطقة  يف  الزراعية  املقاطعات  أن  كام   ،)1(
شعبة  إىل  تابعه  زراعية  مقاطعه   )33( إىل  تنقسم 
زراعة احلسينية أّما باقي املقاطعات الزراعية  البالغة 
)22( والتي تقع يف عون فأهنا تابعه إىل شعبة زراعة 
عون، وجاء هذا التقسيم عىل شكل مجعيات زراعية؛  

نتيجة لكرب مساحة منطقة الدراسة. 

عىل  الدراسة  اعتمدت  فقد  الزمانية  احلدود  أما 
البيانات اخلاصة بالعام الدرايس )2018 – 2019(.
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جدول )1(

اأ�شماء وارقام وم�شاحات المقاطعات بح�شب الجمعيات  في ق�شاء الح�شينية ل�شنة 2019

مساحتها/ دونماسم المقاطعةرقم المقاطعةالتسلسل

جمعية الوند1
680الوند والمعيالن168
412الحمودية269
1719الحمودية والمستجدات336
12333الوند435
2907الحصوة560
جمعية الكرامة2
5053أبو زرنت وابو سليمان634
13071أم غراغر762
3138أبو عصيد الشامي814
643أبو عصيد927
جمعية التأميم3

758الشامي وابو عصيد1032
684بدعه اسود1157
1198بدعه شريف1256
932الجوب وابو طحين1325
6205العميشية1444
635بدعه عيشه1553
4830بدعه اسود وبدعه شريف1617
جمعية االنتفاضة4

3800الكعكاعية1733
1099الكعكاعية الشرقية1838
1545الكعكاعية الغربية1939
جمعية الصمود5

938ام الحمام2085
455الكرجي2154
461الدراويش2272
342أم عروك الشمالية2366
713أم عروك الجنوبية2467
761الكرود الشرقية2570
659الكرود الغربية2671

1937البهادلي2775
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جمعية سيد الشهداء6
622أبو تمر2884
922الجعيفنية2951
1470العسافيات3048
1719هور امام نوح313
جمعية النصر7

722أبو جير3276
697الشيطة والصالحية3377
644كريد كمونه3478
618كريد نصر الله3582
776العوارة الشرقية3681
902العوارة الوسطى3780
502العوارة الغربية3879
1549العوارة الكبيرة3952
جمعية االشتراكية8

918األبيتر4050
553األبيتر الجنوبية4185
6813الاليج وخير الدين4246
جمعية الطف9

539الدراويش4337
1373الكريد األميرية4449
387اليوسفية4545
جمعية المطاليق10
164الجنكنة4642
1372الفراشية4747
1241المطلق الشرقي4859
445الفلطاوية4931
628الوسطاني5030
1257هور السيب5126
230المستجدات5263
261فدان السادة5329
جمعية الوعي11
1764الصالمية الشرقية541
129الصالمية الغربية552

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على:
1- شعبة زراعة محافظة كربالء، قسم األراضي، مساحة المقاطعات الزراعية لسنة 2019 )بيانات غير منشورة(، 2019.

2- وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، محافظة كربالء، بيانات غير منشورة لسنة 2019م.

3- وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة كربالء، قسم التخطيط، بيانات غير منشورة لسنة 2019م.
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خريطة )1( 

الجمعيات الزراعية  بح�شب المقاطعات الزراعية  في ق�شاء الح�شينية لعام 2019

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على جدول رقم )1(

اأوًل/ المّعوقات الطبيعّية )المناخّية( 

الصيف . 1 فصل  يف  احلرارة  درجات  إرتفاع 
سلبًا  يؤثر  وهذا  اّلشتاء  فصل  يف  وإنخفاضها 
عىل نشاط خاليا النحل ويؤثر كذلك عىل إنتاج 
فصل  يف  كثريًا  النحل  نشاط  يقل  كام  العسل، 
الشتاء إلنخفاض درجات حرارة اجلو، وكذلك 
كباقي  البارد  الدم  ذوات  من  العسل  نحل  يعد 
أقل  إىل  احلرارة  درجة  تصل  فعندما  احلرشات، 

عديمة  شغاالت  تكون  مئوية  درجة   )7( من 
وضع  يتأثر  كام  ساعات،  خالل  ومتوت  احلركة 
امللكة للبيض مع اإلنخفاض يف درجات احلرارة 
التي تؤثر بدورها عىل نضج بيوض امللكية، فتزيد 
إنخفاض درجات احلرارة  مدة احلضانة هلا عند 
وتوثر درجات احلرارة املنخفضة سلبيًا عىل عمر 
وعدم  العسل  خلزين  إستهالكها  وعىل  النحلة، 
مشاكل  من  وإن  البحث)1(،  عىل  إستطاعتها 
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اإلطارات  أسوداد  هو  النحل  خاليا  تشتية 
وهذه  عليها)2(،  الفطريات  ونمو  الشمعية 
نفسه  النحل  عىل  سامة  تأثريات  هلا  الفطريات 
النحل)3(،  ملنتجات  املستهلك  اإلنسان  وعىل 
عند  عّدٍة  بمهاٍم  للقيام  الشغاالت  تضطر  وقد 

ما  بعمل  تقوم  إذ  احلرارى،  لإلجهاد  تعرضها 
الشغاالت  تتوزع  حيث  التهوية،  بسلوك  يعرف 
الناجتة  اهلواء  تيارات  مترر  بحيث  معينة  بطريقة 
عن حتريك األجنحة بشدة إىل خارج اخللية ومن 
ثّم حيدث تربيدًا للطائفة وجتديدًا للهواء داخلها.

جدول )2(

اأعداد المناحل المتاأثرة بدرجات الحرارة في ق�شاء الح�شينية لعام 2019.

الجمعيات ت
الزراعية

عدد المناحل المتأثرة بإرتفاع 
عدد المناحل المتأثرة النسبة %درجة الحرارة 

النسبة%بإنخفاض درجات الحرارة 

3516.33018جمعية الطف1
3315.42816.7جمعية النصر2
2511.62112.5جمعية السبطين3
209.3158.9جمعية الوعي4
219.81810.7جمعية الصمود5

جمعية سيد 6
209.3159الشهداء

104،674.1جمعية المطاليق7
188.4106جمعية التأميم8
157116.5جمعية الوند9

125.6106جمعية اإلنتفاضة10
52.321.1جمعية الكرامة11

214100167100المجموع
المصدر/ دراسة ميدانية، استمارة االستبيان، محور الثاني )النحل(

إىل   )1( وشكل   )2( جــدول  بيانات  وتشري 
بإرتفاع  مناحلهم   تتأثر  الذين  النحالني  عدد  أّن 
درجات احلرارة يف قضاء احلسينية لسنة 2019 بلغ 
احلرارة  درجات  وإنخفاض  نحاالً   )214( عددهم 
نسبة  الطف أعىل  )167( نحاالً، وقد تسجل مجعية 
حوايل  بلغت  والتي  احلرارة  درجات  بإرتفاع  متأثرة 

بالنسبة  أّما  املناحل،  أعــداد  امجال  من   )%16.3(
إذ  الطف،  مجعية  فهي  احلــرارة  درجات  إلنخفاض 
بلغت أعىل نسبة والتي تقدر حوايل )18%( من امجال 
أعداد املناحل ويرجع سبب تذبذب درجات احلرارة 
من  الطف  مجعية  وتعدُّ  واإلنخفاض،  اإلرتفاع  بني 
أكثر اجلمعيات التي تتوافر فيها أعداد املناحل بكثرة.
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أما أقل نسبة فقد شكلتها مجعية الكرامة يف حالة 
إرتفاع وإنخفاض درجات احلرارة والتي بلغ يف حالة 
اإلرتفاع )2.3%( أما يف حالة اإلنخفاض فقد بلغت 

)1.1%(، ويرجع السبب إىل قله توافر املناحل ضمن 
هذه اجلمعية وإمهال السكان هلذا املجال، والعمل يف 

جماالت أخرى.

�شكل )1(

اأعداد المناحل المتاأثرة بدرجات الحرارة في ق�شاء الح�شينية لعام 2019.

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على جدول )2(
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املناخية . 2 املشاكل  أبرز  من  ُتعدُّ  الرطوبة  مشكلة 
التي تساعد يف حدوث مشكالت لطوائف نحل 
العسل، وتسبب اهنيار خاليا النحل، حيث توثر 
النحل،  قتل  إىل  يؤدي  مما  كبريًا،  تأثريًا  الرطوبة 
فإن  اخلاليا  داخل  شتاًء  التهوية  إنعدمت  واذا 
فينطلق  العسل،  من  كغم   )1( يستهلك  النحل 
الشتاء،  أثناء فصل  املاء  من  لرت  ذلك )1(  جراء 
كغم   )10 إىل   8( من  النحل  طائفة  وتستهلك 
عسل، وهذا خيلق جوًا رطبًا داخل اخللية، وعند 
وجود رطوبة كبرية يف اخللية، ويودي إىل إنجامد 
الدفء يف فصل  النحل  يولد  النحل، كام  عنقود 
الشتاء، وذلك من قيامة بحرق كمية من العسل 
التي تم ختزينها اثناء فصل نشاطه، أو من التغذية 
ثاين  اطالق  يف  يساهم  مما  النحال  يقدمها  التي 
أوكسيد  الكاربون عن احرتاق العسل وبخار املاء 
مع الزفري، ويف حالة مالمسة املاء فإن البخار املاء 
بالتساقط  تبدأ  يتكاثف ويتحول إىل قطرات ماء 
وهذا  ثانية  مرة  وتتبخر  واإلطارات  النحل  عىل 
أّما  اخللية)4(،  دخل  الفطريات  تكاثر  إىل  يؤدي 
احلارة  األيام  يف  اجلوية  الرطوبة  إنخفاض  عند 
وال  الرحيق  يتبلور  إذ  العكس  حيدث  واجلافة 
تستطيع الشغاالت مجعه، كام تؤثر زيادة الرطوبة 
يمتص  فالعسل  النحل،  منتجات  يف  النسبية 
الرطوبة  كانت  إذا  به  املحيط  اهلواء  الرطوبة من 
النسبية ملكان التخزين أكثر من )60 %(،أما عند 
العسل  فأن  اهلواء  يف  النسبية  الرطوبة  إنخفاض 

يفقد جزء من رطوبتِه)5(.

وتشري بيانات جدول )3( وشكل )2( إىل أن عدد 
قضاء  يف  بالرطوبة  مناحلهم   تتأثر  الذين  النحالني 

احلسينية )175( نحاالً، فقد بلغت أعىل نسبة متأثرة 
مجعية  هي   2019 لسنة  احلسينية  قضاء  يف  بالرطوبة 
املناحل  أعداد  امجال  من   )%17.1( وبنسبة  الطف 
عناية  النحالني  بعض  إمهــال  إىل  السبب  ويرجع 
مناحلهم، وعدم االهتامم هبا وعدم استخدام الطرق 
شغلتها  نسبة  أقل  أما  الرطوبة،  من  للتخلص  املتبعة 
املناحل  أعــداد  امجال  من   )%0.5( الكرامة  مجعية 
ويعود السبب إىل قلة أعداد توافر املناحل ضمن هذه 

اجلمعية.

مشكلة اّلرياح ُتعدُّ هذه املشكلة من أهم املشاكل . 3
قضاء  يف  النحالون  منها  يعاين  التي  املتعبة 
إذ  العسل،  نشاط نحل  تأثري عىل  احلسينية، وهلا 
أن الرياح تتسبب بربودة عنقود النحل املتشكل 
داخل اخللية، مما يؤدي إىل موت النحل كام ُتعّد 
تأثريًا  له  أن  وكذلك  األمراض،  نقل  يف  سببًا 
خالل  من  العسل  نحل  سلوكيات  عىل  مبارش 
الرطوبة ودرجات  وتأثريها عىل  مقدار رسعتها 
احلرارة، فتتحدد بذلك أساليب الرسوح وأوقاته، 
الذي  لألوكسجني  الرئيس  املصدر  اهلواء  وُيعدُّ 
يتنفسه أفراد اخللية وتزداد احلاجة له حلرق املواد 
فيعتمد  اجلسم،  داخل  الطاقة  إلنتاج  الغذائية 
إحتياج عاملة النحل من األوكسجني عىل كمية 
اجلهد الذي تبذله، إن تنفس احلضنه والعامالت 
إستهالك  إىل  يؤدي  اخللية  داخل  والذكور 
األوكسجني وزيادة ثاين أكسيد الكربون، وهذا 
مدخل  عرب  اهلواء  تبديل  عىل  العامالت  حيمل 
اخللية ولتوفري احتياجات اخللية للتبادل اهلوائي 
بينهم)6(، يف حني أشار أغلب النحالني يف قضاء 
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نحل  خاليا  إنتاج  يف  أثرت  الرياح  أن  احلسينية 
بالرسوح  املبادرة  النحل  تفقد  بحيث  العسل 
عندما  اليومية  رحالت  وختف  الرحيق   جللب 

تصل الرياح إىل )26(كم يف الساعة)7(.

ان  إىل   )2( وشكل   )3( جــدول  بيانات  وتشري 
عدد النحالني الذين تتأثر مناحلهم  بالرياح يف قضاء 
احلسينية )198( نحاالً لسنة 2019، فقد بلغت أعىل 
أعداد  امجال  من   )%15.6( الطف  مجعية  يف  نسبة 
 )%2( الكرامة  مجعية  شغلتها  نسبة  أقل  أما  املناحل، 

من إمجال أعداد املناحل.

أهم . 4 من  املشكلة  هذه  ُتعدُّ  الرتابية  العواصف 
تربية  نشاط  عىل  تؤثر  التي  املناخية  الظواهر 
النحل يف قضاء احلسينية، حيث متنع النحل من 
الرسوح فيلجأ إىل إستهالك العسل املخزون مما 
يؤثر عىل انتاج اخلاليا، كام تسبب مشكلة ملصادر 
النباتات  عىل  تراكمها  خالل  من  النحل  تغذية 
الرحيق،  مصادر  بتجفيف  وتتسبب  واإلزهار 
وقد أشار أغلبية النحالني يف قضاء احلسينية تأثري 
الشتاء  فصل  بني  ما  عادة  الغبارية  العواصف 
أثر  هلا  كام  النحل،  خاليا  إنتاج  وقلة  واخلريف 
الرحيق  حتمل  التي  االشجار  اقتالع  يف  سلبي 

والتي يعد املصدر الرئيس للغذاء النحل)8(.

وتشري بيانات جدول )3( وشكل )2( إىل أن عدد 
الرتابية    بالعواصف  مناحلهم   تتأثر  الذين  النحالني 
لسنة 2019، وقد  يف قضاء احلسينية )178( نحاالً 
بلغت أعىل نسبة تأثرًا يف العواصف الرتابية يف منطقة 
امجايل  من   )%15.1( الطف  مجعية  هي  الدراسة 

الكرامة  مجعية  شغلتها  نسبة  أقل  أما  املناحل،  أعداد 
ويرجع  املناحل  أعــداد  امجــال  من   )%1.6( بنسبة 
زرع  وعدم  العامل  هلذا  النحالني  جتاهل  إىل  السبب 

االشجار الصادة للرياح وختلص من هذه املشكلة. 

من . 5 عام  بشكل  األمطار  تعد  االمطار  مشكلة 
بشائر اخلري والنعم التي تساعد عىل نمو النباتات 
يتوقف  النحل،  إنتاج  من  تزيد  التي  الرحيقية 
املطر  نزول  حالة  يف  الطريان  عن  العسل  نحل 
العسل  نحلة  الشتاء، وقد تطري  خاصة يف فصل 
بني زخات املطر ملسافات قصرية بحدود )150( 
مرت مما يتسبب يف قلة إنتاج خاليا النحل بسبب 

هطول املطر)9(. 

عدد  ان   )2( وشكل   )3( جدول  بيانات  وتشري 
قضاء  يف  باألمطار  مناحلهم  تتأثر  التي  النحالني 
احلسينية )214( نحاال لسنة 2019، وشهدت أعىل 
والتي  الطف  مجعية  هي  االمطار  بعامل  متأثره  نسبة 
بلغت حوايل )15.4%( من امجال أعداد املناحل، اما 
اقل نسبة شهدهتا مجعية الكرامة بنسبة )1.8%( من 
امجايل أعداد املناحل، ويرجع السبب إىل عدم اهتامم 
النحال نحو خالياه كام  الحظت ان اغلب النحالني 
مستوى  من  أعىل  مستوى  عىل  خالياهم  يرفعون  ال 
االرض وهذا االمر يؤثر عىل اخللية بشكل سلبي مما 

يؤدي إىل قلة إنتاج اخلاليا.
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جدول )2(

م�شكالت بع�ض عنا�شر المناخ )الرطوبة الن�شبية، المطار، الرياح، العوا�شف الترابية( ذات التاأثير 
ال�شلبي على تربية واإنتاج نحل الع�شل ح�شب ا�شحاب المناحل في ق�شاء الح�شينية عام2019.

ت
الجمعيات 
الزراعية

العواصف الترابيةالرياحاألمطارالرطوبة النسبية

تأثيرها 
على 
النحل

النسبة%
تأثيرها 
على 
النحل

النسبة%
تأثيرها 
على 
النحل

النسبة%
تأثيرها 
على 
النحل

النسبة%

3017.13315.43115.62715.1جمعية الطف1

2212.53014.02914.62212.3جمعية النصر2

2413.725122211.12011.2جمعية السبطين3

21122310.72010.11810.1جمعية الوعي4

2413.7198.82311.62111.7جمعية الصمود5

6
جمعية سيد 

الشهداء
2212.52210.2199.5169.0

116.2104.694.584.4جمعية المطاليق7

52.8188.4189.0158.4جمعية التأميم8

126.8157126.0158.4جمعية الوند9

31.7157115.5137.3جمعية اإلنتفاضة10

10.541.842.031.6جمعية الكرامة11

175100214100198100178100المجموع

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على دراسة ميدانية، استمارة االستبيان، محور الثاني )النحل(
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�شكل )2(

م�شكالت بع�ض عنا�شر المناخ )الرطوبة الن�شبية، الأمطار، الرياح، العوا�شف الترابية( ذات التاأثير 
ال�شلبي على تربية واإنتاج نحل الع�شل ح�شب اأ�شحاب المناحل في ق�شاء الح�شينية عام 2019.

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على جدول )2(

على  وتاأثيرها  الب�شرية  المعوقات  ثانيًا/ 
تربية نحل الع�شل في ق�شاء الح�شينية:

تؤثر  التي  احلرشات  أنواع  أهم  أحد  النحل  ُيعدُّ 
بتلقيح  مسامهته  خــالل  من  البيئي،  الــتــوازن  عىل 
النباتات، واحلفاظ عليها من اإلنقراض، فضال عن 

دوره يف زيادة املحاصيل الزراعية.

أمهية  األكثر  العوامل  من  البرشية  العوامل  وُتعدُّ 

إمتالكه  ومدى  فاإلنسان  الزراعي،  القطاع  تنمية  يف 
األســايس  الركيزة  املتطورة  واملــهــارات  ملــقــدرات 
النبايت  بشقيه  الزراعي  العمل  يف  عليها  يعتمد  التي 
تربية  يف  واضح  تأثري  البرشية  وللعوامل  واحليواين، 
وهو  املنتج  هو  فاإلنسان  وتوزيعه،  العسل  نحل 
يف  املصلحة  صاحب  فهو  ــوزع،  امل وهو  املستهلك 
اإلنتاج، لذا ُيعدُّ اإلنسان العامل األساس يف العملية 



ا. د.ح�شين ال�شبلي؛ هديل الح�شيني

239المجلد الثامن - العدد الثالث - ال�شنة الثامنة، ذو الحجة 1443هـ/ تموز 2022ممجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة238

االقتصادية  الفعاليات  يف  واملؤثر  الزراعية  اإلنتاجية 
كافة، واليمكن قيام أي نشاط زراعي دونه.

ونظرًا ألمهية العوامل البرشية ومدى تأثريها عىل 
تربية النحل سيتم دراستها عىل النحو اآليت:

اأوًل/ م�شكلة قلة م�شاهمة الموؤ�ش�شات )مديرية 
منطقة  يف  النحالون  اليه  أشار  ما  وهذا  الزراعة(: 
الدراسة. إذ أشارت بيانات جدول )4( وشكل )3( 
إىل عدد من النحالني نحو )126( نحال، وإىل مسامهة 
الزراعية يف تطوير وتربية النحل، وإذ تنميته  مديرية 
 ،)35( جدول  بيانات  حسب  ضعيفة  تنميته  كانت 
واحتلت مجعية الطف أعىل عدد من النحالني بضعف 
بواقع  املناحل  تنمية وتطوير  الزراعة يف  دور مديرية 
املطاليق  مجعية  شغلتها  عدد  أقل  أّما  نحال،   )27(
أعداد  اما  منهام،  لكل  نحال   )1( بواقع  واإلنتفاضة 
النحالني الذين رصحوا بدور املتوسط نحو مسامهة 
وقد  نحاالً،   )48( عددهم  بلغ  الزراعة  مديرية 
نحاالً،   )10( بواقع  عدد  أعىل  الطف  مجعية  حازت 
وأقل عدد حازت فيها اجلمعية الصمود بواقع نحاٍل 
مجعية  شغلتها  كذلك  اجليد  دور  حالة  ويف  واحدًا، 
الطف أعىل عدد بواقع )8( نحاالً، وأقل عدد شغلتها 
مجعيتي التأميم والوند بواقع نحاالً واحدًا لكل منهام، 
الذين  النحالني فقط  املمتاز فرّصح  اما يف حاله دور 
يقعون ضمن مجعيتي الطف والوند لكل منهام نحاالً 
واحدًا، ويرجع السبب إىل أن بعض النحالني مل ُيقِدم 
الفائدة، وهذا  إرتفاع سعر  بسبب  أخذ قروض  عىل 
ما يشكل عائقا أمام التنمية الزراعية، وأيضًا إرتفاع 

تكاليف املعامالت املالية عن طريق خصم مبارش من 
دفعات التسديد وتقديم اخلدمات املالية.

أما دور اإلرشاد الزراعي فيقصد به خدمة تعليمية  
هتدف إىل تدريب املزارعني من أجل تطوير األفكار 
اإلنتاج  واقع  من  تزيد  التي  واملامرسات واألساليب 

الزراعي)10(.

تربية  بنشاط  املتعلق  الزراعي  اإلرشــاد  ُيعدُّ  كام 
الفنيني  يف  النقص  بسبب  حاليًا  غائب  شبه  النحل 
املادية    املـــوارد  وغياب  املجال  هبــذا  املتخصصني 
وقد  املجال،  هذا  لتطوير  الالزمة  التنظيمية  واآللية 
كسب  والباحثني  املرشدين  عىل  الصعب  من  أصبح 
عدم  أو  املقدمة،  املعلومة  تقادم  بسبب  النحالني  ثقة 

توفرها يف الوقت املطلوب)11(.

يف  املناحل  وتطوير  تنمية  يف  ــاد  اإلرش دور  أما 
منطقه الدراسة  فقد أشار جدول )4( وشكل )4( إىل 
)84( نحاال وإىل ضعف الدورة يف تقديم اخلدمات 
إذ  الــزراعــني،  املرشدين  وقلة  املناحل  ألصحاب 
احتلت مجعية الطف أعىل عدد بضعف دور اإلرشاد 
 )22( بواقع  املناحل  وتطوير  تنمية  يف  الــزراعــي 
)املطاليق،  مجعيات  فشغلتها  عدد  أقل  أما  نحال، 
منهام،  لكل  نحال   )2( الكرامة(بواقع  اإلنتفاضة، 
املتوسط  بدور  رصحوا  الذين  النحالني  أعــداد  أّما 
عددهم  فبلغ  الزراعي  اإلرشــاد  دور  مسامهة  نحو 
عدد  أعىل  الطف  مجعية  حازت  وقد  نحاالً،   )19(
بواقع )6( نحاالً، واقل عدد حازت فيها مجعية سيد 
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الشهداء بواقع نحاالً واحدًا، وبلغت عدد )11( يف 
حاله دور اجليد كذلك شغلته مجعية الطف أعىل عدد 
بواقع )4( نحاالً، وأقل عدد شغلته مجعيات )النرص، 
سيد الشهداء، املطاليق، التأميم( بواقع نحاالً واحدًا 
لكل منهام، أما يف حاله دور املمتاز فرصحوا النحالني 
الطف  مجعيات  ضمن  يقعون  الذين  فقط   )4( بعدد 
بواقع نحاٍل واحٍد، والوعي بواقع )2( نحال  والوند 
بواقع نحاالً واحدًا، ويرجع السبب إىل اقتصار عمل 
املرشدين الزراعيني غالبًا باألمور التنظيمية واإلدارية 
واإلرشاد  التوجيه  يف  الفعلية  النشاطات  وحمدودية 
املبارش للنحالني، والسيام أن املؤسسة الزراعية ممثلة 
الصحية  الرعاية  عن  املسؤولة  تعد  الوقاية  بأقسام 
للمناحل لعدم وجود جهة أخرى هتتم برتبية النحل.

أما دور اجلمعيات التخصصية فكام تشري بيانات 
جدول )4( وشكل )5( إىل ضعف يف دعم وتطوير 
ما أشار )94( نحاال،  النحل بحسب  تربية  مشاريع 
وحسب ما رصحوا به من عدم وجود مجعية أساسًا 
مجعية  ألي  أصاًل  ينتموا  مل  ونحالوها  املحافظة  يف 
متخصصة، وأغلبية من النحالني ينتمون إىل مجعيات 
إىل  اجلمعيات  أكثر  أشارت  وقد  بغداد،  حمافظة  يف 
النحل،  لنشاط  املتخصصة  اجلمعيات  دور  ضعف 
وقد بلغ أعىل عدد الذي تقع ضمن مجعية الطف بواقع 
)24( نحاالً، وأقل عدد وقع ضمن مجعية اإلنتفاضة 
الذين  النحالني  ــداد  أع أمــا  واحـــدًا،  نحاالً  بواقع 
رصحوا بدور املتوسط فنحو ملسامهة  دور اجلمعيات 
الزراعية بلغ عددهم )38( نحاالً، وقد حازت أعىل 

عدد  وأقل  نحاالً،   )11( بواقع  الطف  مجعية  عدد 
حازت فيها مجعية الوند بواقع نحاالً واحدًا، وبلغت 
مجعية  شغلته  كذلك  اجليد  دور  حالة  يف   )21( عدد 
الطف أعىل عدد بواقع )9( نحاالً، وأقل عدد شغلتها 
مجعيات )الصمود، الكرامة، االنتفاضة( بواقع نحاالً 
واحدًا لكل منهام، أما يف حالة دور املمتاز فرصح  )2( 
الطف  مجعيات  ضمن  يقعون  الذين  فقط  النحالني 
منهام، ويرجع  لكل  واحدًا  نحاالً  بواقع  واإلنتفاضة 
نحالني  مجعيات  إنشاء  عىل  العمل  عدم   إىل  السبب 
قبل  من  املحافظة  أو  القضاء  متخصصة يف  حكومية 
ومساعدة  املناحل  عىل  لإلطالع  الزراعة  مديريات 

النحالني، فضاًل عن قلة الدعم احلكومي.
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جدول )4(

مدى اإ�شهام الموؤ�ش�شات في تنمية وتطوير تربية نحل الع�شل بح�شب مربي النحل في ق�شاء 
الح�شينية للعام 2019

الجمعيات ت
الزراعية

جمعيات الزراعيةاإلرشاد الزراعيمديرية الزراعة

ممتازجيدمتوسطضعيفممتازجيدمتوسطضعيفممتازجيدمتوسطضعيف

جمعية 1
-2710812264124119الطف

جمعية 2
18771-1731--257النصر

جمعية 3
--134--115-20113السبطين

جمعية 4
---25-32--164الوعي

جمعية 5
-4101---8--151الصمود

6
جمعية 

سيد 
الشهداء

12-3-311-15---

جمعية 7
---4-1-2-132المطاليق

جمعية 8
--43-1-10-1-5التأميم

جمعية 9
-23114231412الوند

جمعية 10
11-1-ــ2ـ ـ14االنتفاضة

جمعية 11
ـ221ـ ــ2ــ 25الكرامة

1264818284191149438212المجموع

المصدر
)1( من عمل الباحثة باإلعتماد على دراسة ميدانية،  إستمارة اإلستبيان، المحور االول )خصائص النحال االجتماعية(

)2( شعبة زراعة الحسينية، شعبة زراعه عون، قسم وقاية النبات، بيانات غير منشورة لسنة  2019
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�شكل )3( 

مدى اإ�شهام مديرية الزراعة  في تنمية وتطوير تربية نحل الع�شل بح�شب مربي النحل في ق�شاء 
الح�شينية للعام 2019

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على جدول )4(
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�شكل )4(

مدى اإ�شهام الإر�شاد الزراعي  في تنمية وتطوير تربية نحل الع�شل بح�شب مربي النحل في ق�شاء 
الح�شينية للعام 2019

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على جدول )4(
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�شكل )5(

مدى ا�شهام اأعداد النحالين في جمعيات الزراعية في ق�شاء الح�شينية عام 2019

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على جدول )4(

التي  ُتعدُّ من أهم املشاكل  التنقل:  ثانيًا/ صعوبة 
إذ  احلسينية  قضاء  يف  املناحل  أصحاب  منها  يعاين 
النحال  يبدأ  الشهر اخلامس،  تنتقل يف  أن اخلاليا قد 
)الربسيم  املفتوحة  الزراعة   مناطق  إىل  اخلاليا  بنقل 

يقومون  النحالني  بعض  وهــنــاك  ــت....(،  ــ واجلـ
أشجار  فيها  املتواجدة  املناطق  إىل  اخلاليا  بنقل 
املناطق  إىل  يرجع  السادس  شهر  ويف  اليوكالبتوس، 
إنتهاء موسم تزهري شجرة  املفتوحة بسبب  الزراعية 
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اليوكالبتوس، حيث ينقل اخلاليا إىل األمكان القريبة 
لكون  )إجبله(  منطقة  خاصة  وبابل  الديوانية  منها 
النجف،  حمافظة  كذلك  بالرحيق،  مليئة  املنطقه  هذه 
موقع  إىل  املناحل  إعادة  والعارش  التاسع  الشهر  ويف 
املناطق،  يف  التزهري  موسم  إنتهاء  بسبب  السكن 
حيث يقوم بتجهيز املنحل يف فصل الشتاء، مما يقوم 
النحال بتجهيز املنحل وتغليفه يف فصل الشتاء بسبب 
وإنخفاض  واالمطار  الربودة  مثل  املناخية  العوامل 
الغذاء وقليل  توفر  احلرارة، بسبب صعوبة  درجات 
املناحل وبسبب خربة  النحالني ال يقومون بنقل  من 
إىل  منحلة  لنقل  داعــي  وال  املجال  هذا  يف  النحال 
من  أكثر  التنقل  األمر  يستدعي  وقد  أخرى،  أماكن 
مرة بعد اإلقامة،األمر الذي يرهق النحال واخلاليا، 
احلرشية  باملبيدات  املزروعات  رش  اكتشاف  بسبب 
النحل أو حدوث اهنيار  والتي قد تتسبب يف مرض 
ألعداء  الشديد  اهلجوم  بسبب  وأيضا  الطوائف،  يف 
النحل الذي جيربنا عىل ترك املكان يف احلال، ويضطر 
مريب النحل إىل نقل خالياه ألسباب عّدة، منها: إذا 
كان املكان الذي توضع فيه اخلاليا ستتم حراثته، أو 
هناك مشاكل مع املارة )ُقْربه من الطريق(، أو وجود 
يكون  أن  كام  املوقع(،  ذلك  )يف  بكثرة  نمل  و  فئران 
ولذلك  الزراعية،  املحاصيل  تلقيح  هو  منها  اهلدف 
فالبد من حتريك اخلاليا من مكاهنا وملسافة قصرية، 
املحافظات  إىل  النقل  يف  صعوبة  يواجهون  كذلك 
والوباء  واحلرض  املضطربة  األوضاع  نتيجة  األخرى 
التعقيدات  إىل  أدى  مما  السنة  هذه  يف  حدث  الذي 
والسيطرات  األمنية  التفتيش  نقاط  تفرضها  التي 

احلكومية، وهذا األمر يؤدي إىل تأخري نقل اخلاليا، 
يستخدم  ما  وعادة  النحل،  موت  إىل  عادة  ويؤدي 
التنقل، ويواجه أغلب  أثناء  النحالون فتحات هتوية 
إىل  يؤدي  مما  املجال  هذا  يف  صعوبة  هناك  النحالني 
اللجوء إىل السكر كغذاء أساس للنحل، وهذا األمر 

يأثر تأثريًا سلبي عىل جودة العسل)12(.

حيث تشري بيانات جدول )5( وشكل )6( إىل أن 
أعداد النحالني الذين واجهوا الصعوبات واملعوقات 
قضاء  يف  لدهيم  النحل  خاليا  نقل  عمليات  يف 
احلسينية  بلغ عددهم حوايل )60( نحاالً، قد يعانون 
من صعوبة نقل املناحل، وذلك بسبب اجلهد املبذول 
ترسب  من  ختــوف  وكذلك  النحل  نقل  عملية  يف 
النحل من اخلاليا أثناء الطريق، كذلك صعوبة إجياد 
مواقع مالئمة للنحل، وزيادة يف تكاليف النحل كام 
حيث  يف  أمنية،  صعوبات  النحالني  أغلب  يواجه 
احتلت أعىل عدد يف عملية صعوبة نقل اخلاليا هي 
مجعية الصمود بنسبة )33.3%( من امجال النحالني 
يف منطقة الدراسة، وأقل نسبة شغلتها مجعية الكرامة 
بنسبة )1.6%( من امجال النحالني، ويرجع السبب 
من  عانوا  ثم  اخلاليا  النقل  عملية  يف  صعوبات  إىل 
للنحل  مالئم  مواقع  إجياد  وصعوبة  التكليف  زيادة 
مناطق  إىل  مناحلهم  نقل  أدى إىل صعوبة  األمر  هذا 
أخرى هبدف احلصول عىل غذاء النحل، وسبب آخر 
العراق  شهدها  التي  والظروف  األوضاع  إىل  يرجع 
هذا العام، وهذا األمر قد يؤدي إىل قطع الطرق التي 

تربط بني املحافظات.
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جدول )5( اأعداد النحالين الذين يعانون من �شعوبة عملية تنقل نحل الع�شل في ق�شاء الح�شينية عام 2019

النسبة%صعوبة التنقل بالمناحلالجمعيات الزراعيةت
1830جمعية الطف1
711.6جمعية النصر2
46.6جمعية السبطين3
46.6جمعية الوعي4
2033.3جمعية الصمود5
11.6جمعية سيد الشهداء6
ــجمعية المطاليق7
ــجمعية التأميم8
23.3جمعية الوند9

35جمعية االنتفاضة10
11.6جمعية الكرامة11

60100المجموع

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على  دراسة ميدانية، استمارة استبيان محور االول)خصائص النحال االجتماعية(

�شكل رقم )6( اأعداد النحالين الذين يعانون من �شعوبة عملية تنقل نحل الع�شل في ق�شاء الح�شينية عام 2019

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على جدول )5(
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ثالثًاـ مشاكل التغذية: من أهم املشاكل التي يعاين 
متعبة  تكون  الصناعية  التغذية  وخاصه  النحال  منها 
قواعد  وجود  عدم  هي  التغذية  مشاكل  أهم  ومن 
عىل  يعتمد  فهو  النحالني،  لدى  له  ثابتة  تنظيامت  أو 
االجتهادات واخلربة والتجارب الشخصية، وهذا ما 
كبري  تنوع  هناك  امليدانية  الدراسة  خالل  من  لوحظ 
وجود  من  الرغم  عىل  وتنوعها،  التغذية  أساليب  يف 
التغذيات  عن  اغفلوا  الذين  النحالني  من  العديد 
يعّد  وهذا  السكرية  املحاليل  باستخدام  الصناعية 
سمعتهم  أو  إنتاجهم،  عىل  خوفا  مغشوشًا؛  عساًل 
من بني أفراد املنطقة، وهذا األمر ينقص من دخلهم 

الفردي. 

البديلة  ــواد  امل توفر  عــدم  أيضًا  املشاكل  ومــن 
املوثوقة يف األسواق، و إن توفرت فهي تكون بأسعار 
النحالني  الكثري من  تزيد من كلف اإلنتاج مما جعل 
من  مستوردة  أو  حمليًا  املصنعة  البدائل  إىل  يلجؤون 
مناشئ غري معروفة، مما تسبب بالعديد من احلاالت 
األسواق  يف  الرقابة  غياب  كذلك  للنحل،  املرضية 
لتغذية  أو مدى صالحيتها  املواد،  العراقية عىل هذه 

نحل العسل.

تربية  يف  املعوقات  أهم  من  هو  التسويق:  رابعًاـ 
تودي  التي  األهداف  حتقيق  امكانية  وعدم  النحل، 
والتصنيف  )بالتصميم  املتمثلة  والتطوير  التنمية  إىل 

والفرز والتعبئة والتسعري...وغريها()13(. 

اختيار  يف  املوقعية  العوامل  احــد  السوق  ُيعدُّ 

أهم  فمن  الدارسة  منطقة  يف  أما  املناحل،  مواقع 
تسويق  صعوبة  هي  النحالني  تواجه  التي  املشاكل 
غزى  الذي  األجنبي  العسل  وجود  بسبب  العسل 
األسواق املحلية وهو ينافس العسل العراقي وعادة 
أو  املفرد  بيد  إما  املنتج  العسل  تسويق  عملية  تتم  ما 
املحافظة؛  داخل  األســواق  إىل  التسويق  طريق  عن 
لعدم وجود مناطق قريبة لتسويق املنتج، وهذا يؤدي 
األسواق  عن  التسويقية  املعلومات  إىل  االفتقار  إىل  
األخرى  ووجود صعوبة يف تسويق منتجات املنحل. 
وتشري بيانات جدول )6( وشكل )7( إىل مشكالت 
مشكلة  تقسم  حيث  الدراسة،  منطقة  يف  التسويق 
يف  اخلاصة  املشكلة  أوهلا  عّدة  أقسام  عىل  التسويق 
بشكل  املشكلة  هذه  وتربز  والطلب،  العرض  كثرة 
خاص يف فصل الصيف الذي يكثر فيه العرض من 
قبل النحالني؛ إلنتهاء موسم فرز العسل الرئيس يف 
مما  النحالني  لدى  العسل  كميات  وتتجمع  بدايته، 
يزيد العرض يف الوقت الذي يقل إقبال املستهلكني 
درجات  إرتفاع  بسبب  الفصل  هذا  يف  العسل  عىل 
التسويق  يف  صعوبة  إىل  يؤدي  الذي  األمر  احلرارة، 
كام أشار عدد من النحالني نحو هذه املشكلة حوايل 
النحالني  )64( نحاال وبنسبة )25.3%( من امجايل 

يف منطقة الدراسة. 

أغلب  منها  يعاين  التي  الثانية  املشكلة  بعدها  أّما 
أهم  من  ُتعدُّ  والتي  املستورد  منافسة  فهي  النحلني، 
نتيجة  تبني  والتي  النحالون  منها  يعاين  التي  املشاكل 
لطرح كميات كبرية من العسل املستورد يف األسواق 
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عددهم  بلغ  النحالني  من  عدد  إليه  أشار  ما  وهذا 
)129( نحاالً والذين يمثلون بنسبة )51.1(%، من 

أصحاب املناحل يف قضاء احلسينية.

عىل  الرقابة  ضعف  فهي  الثالثة  املشكلة  أمــا 
املنتوجات املغشوشة، والتي تتمثل بعدم وجود جهة 
متخصصة بمراقبة منتجات النحل، وفحص جودهتا، 
سواء أكانت من وزاره الزراعة أو اجلهات املختصة 
لألعسال املنتجة، ومعرفة أجود أنواع العسل وعادة 
بأسعار  وتباع  مغشوشة  األحيان  أغلب  تكون  ما 
منخفضة، والتي تنعكس سلبيًا عىل العسل الطبيعي، 
الناس  ير غب  ولذلك  إنتاجها  إىل خفض  يؤدي  مما 

برشاء العسل األقل سعرا.

يف  النحالني  أغلب  عىل  ــرت  أث املشكلة  وهــذه 
الذين  النحالون  إليه  أشار  ما  الدراسة، وهذا  منطقة 
من   )%40.4( وبنسبة  نحاالً،   )102( عددهم  بلغ 

امجايل النحالني.

وهذه  الــرتويــج،  فضعف  الرابعة  املشكلة  أمــا 
بسبب  واإلعـــالن  الدعاية  قلة  إىل  تعود  املشكلة 
ضعف القدرة املادية ألصحاب املناحل، وهذا األمر 
جعل التسويق يقترص عىل الدعايات والتعبئة اليدوية 
مواقع  عرب  وكذلك  التقليدية،  وامللصقات  البسيطة 
عن  فضال  االتصال،  ووسائل  االجتامعي  التواصل 
اجلمعيات  قبل  من  املنتجات  تسويق  أو  دعم،  عدم 
من  عــدد  اليه  أشــار  ما  وهــذا  وغريها  املتخصصة 
حوايل  عددهم  بلغ  إذ  الدراسة،  منطقة  يف  النحالني 

)68( نحاالً وبنسبة )26%( من أمجايل النحالني. 

ثقة  عــدم  هي  واخلامسة  األخــرية  املشكلة  أمــا 
منها  يعاين  التي  األســاس  املشكلة  وهي  املستهلك 
النحالون يف منطقة الدراسة، والكثري من النحالني قد 
يومهون املشرتي بأنه عسل طبيعي، وخالص وهو يف 
احلقيقة مغشوش ومضاف إليه العسل اإلصطناعي، 
وعادة ما يكون لدى املشرتي عدم دراية وعدم معرفة 
نوع االعسال الطبيعية واملغشوشة وهذا األمر يرجع 
يلجأ  ما  وعــادة  العسل،  رشاء  عند  النحال  ثقه  إىل 
اليه  املوثوق عنده، وهذا ما أشار  النحال  الزبون إىل 
امجايل  من   )%38( وبنسبة  نحاالً،   )96( النحالون 

النحالني.
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جدول )6(

م�شكالت ت�شويق ع�شل النحل ح�شب ما اأ�شار اإليه عدد من النحالين في ق�شاء الح�شينية 2019

جمعيات ت
الزراعية

كثرة 
العرض 
وقلة 
الطلب

منافسة النسبة%
النسبة%المستورد

ضعف 
الرقابة 
على 

المنتجات 
المغشوشة

ضعف النسبة%
عدم ثقة النسبة%الترويج

النسبة%المستهلك

جمعية 1
1117.12418.61716.62029.41818.7الطف

جمعية 2
1320.32015.52221.51826.42020.8النصر

جمعية 3
1015.6118.5109.81014.799.3السبطين

جمعية 4
57.896.91211.757.399.3الوعي

جمعية 5
710.91713.198.834.41111.4الصمود

6
جمعية 

سيد 
الشهداء

812.51511.698.857.344.1

جمعية 7
46.296.987.834.41010.4المطاليق

جمعية 8
77.2ــــ11.5107.776.8التأميم

جمعية 9
34.664.654.934.422.0الوند

جمعية 10
44.1ــــــ53.821.9ــــــاالنتفاضة

جمعية 11
23.132.310.911.422.0الكرامة

641001291001021006810096100المجـــــــموع

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على دراسة الميدانية، استمارة االستبيان، محور الثالث)منتجات النحل(
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�شكل )7( اأعداد النحالين الذين يعانون من م�شكالت الت�شويق في ق�شاء الح�شينية عام 2019

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على جدول )6(

ثالثًا/ المعوقات الحياتية:

يعاين منها  التي  املعوقات واملشاكل  ُتعدُّ من أهم 
النحالني هي تفيش األمراض والطفيليات واألعداء 
وتسبب  النحل،  عىل  تؤثر  والتي  النحل  خاليا  يف 
اإلنتاج  وضعف  أعدادها  ونقص  اخلاليا،  موت  يف 
لعسل النحل  يف قضاء احلسينية  للعام 2019 حسب 

ما أشار اليه النحالون يف منطقة الدراسة.
اأوًل/ اأمرا�ض النحل التي:وتكون على نوعين :

أمراض احلضنة.. 1

أمراض احلرشة الكاملة.. 2

أمراض احلضنة:. 1

النحال  منها  يعاين  التي  املشاكل  أهم  من  ُتعدُّ 
عادة ما يتعرض األمراض إىل خالياهم ملرض تعفن 
احلضنة األمريكي واألوريب ويشري جدول )7( شكل 
)8( أن عدد النحالني الذين يعانون من مشكلة تعفن 
االمريكي، وتصيب خالياهم هبذا املرض،كام إشتكى 
االمريكي،  احلضنة  تعفن  مرض  من  )69(نــحــال 
وبلغت أعىل نسبة مجعية الطف )21.8%( من امجال  
أعداد النحالني، أما أقل نسبة شغلتها مجعية الكرامة 
احلضنة  تعفن  أما  النحالني.  أعداد  امجال  من   )%1(
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هذا  من  يعانون  الذين  النحالني  أعداد  بلغ  االوريب 
املرض حوايل )48( نحاال يف منطقة الدراسة، فبلغت 
أعىل نسبة )25%( التي تقع ضمن مجعية الطف، اما 
سيد  )السبطني،الوعي،  مجعيات  شغلتها  نسبة  اقل 

الشهداء، التأميم، الكرامة( بلغت )2%( لكل منهام. 
ويرجع السبب إىل عدم تعقيم ادوات املنحل بشكل 
مستمر وعدم تبليغ اجلهات املختصة يف حالة االشتباه 

بوجود هذا املرض منعا للعدوى. 

جدول )7(

اأعداد النحالين الذين  ت�شيب مناحلهم باأمرا�ض الح�شنة )تعفن المريكي والوربي( في ق�شاء 
الح�شينية عام 2019

النسبة%تعفن الحضنة االوربيالنسبة %تعفن الحضنة االمريكيجمعيات الزراعيةت

1521.71225جمعية الطف1

913.0714.5جمعية النصر2

57.212.0جمعية السبطين3

710.112.0جمعية الوعي4

68.6714.5جمعية الصمود5

34.312.0جمعية سيد الشهداء6

57.248.3جمعية المطاليق7

2312.0جمعية التأميم8

913.0919جمعية الوند9

68.648.3جمعية االنتفاضة10

2312.0جمعية الكرامة11

6910048100المجـــــــموع

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على دراسة الميدانية، استمارة االستبيان، محور الثاني )النحل( 



الم�شاكل والمعوقات الم�شاحبة لن�شاط  تربية النحل في ق�شاء الح�شينية

253المجلد الثامن - العدد الثالث - ال�شنة الثامنة، ذو الحجة 1443هـ/ تموز 2022ممجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة252

�شكل )8( 

اأعداد النحالين الذين  ت�شيب مناحلهم اأمرا�ض الح�شنة )تعفن المريكي والوربي( في ق�شاء 
الح�شينية عام 2019

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على جدول )7(

النوزيام . 2 مرض  وتشمل  الكاملة:  احلرشة  أمراض 
النحالني  من  العديد  شكا  وقد  النحل،  وشلل 
حول إصابة النحل هلذه األمراض، ربام كان أكثر 
النوزيام سريانا، كام يصعب  املرض  شكوى عىل 
تأثريًا  ويؤثر  وتشخصية،  اكتشافه  النحال  عىل  
سلبيًا عىل اخلاليا، كام ال يوجد عالج فعال حلد 
اآلن، ويرجع السبب إىل تفيش هذه األمراض من 

النحل والعسل املستورد الذي يؤثر عىل املناحل.

وتشري بيانات جدول )8( وشكل )9( إىل أن أعداد 
النحالني الذين ُأصيبت مناحلهم هبذه األمراض  يف 
أعداد  جمموع  وتبلغ   ،2019 لسنة  احلسينية  قضاء 
النوزيام  بمرض  مناحلهم  تصيب  الــذي  النحالني 
الطف  مجعية  يف  نسبة  أعىل  وبلغت  نحاالً،   )200(



ا. د.ح�شين ال�شبلي؛ هديل الح�شيني

253المجلد الثامن - العدد الثالث - ال�شنة الثامنة، ذو الحجة 1443هـ/ تموز 2022ممجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة252

منطقة  النحالني يف  أعداد  امجايل   حوايل )15%( من 
الكرامة  مجعية  شغلتها  فقد  نسبة  اقل  أما  الدراسة، 
فيأيت  بعدها  أّما  النحالني،  أعــداد  امجايل  من   )%2(
مرض شلل النحل الذي شكى منه نحالون، والذي 
ُيعدُّ اقل خطورة من مرض نوزيام وبلغ جمموع أعداد 
النحالني الذين شكوا من هذا املرض بواقع )162(

نحاالً، وحازت مجعية الطف أعىل نسبة )20%( من 
مجعية  فحازهتا  نسبة  اقل  أما  النحالني،  أعداد  أمجايل 
الكرامة )1.2%( من امجايل أعداد النحالني يف منطقة 
اإلطارات   تطهري  عدم  إىل  السبب  ويرجع  الدراسة، 
هذه  يسبب  مما  للطرود،  تستخدم  التي  والصناديق 

االمراض.

جدول )9(

اأعداد النحالين الذين ت�شيب مناحلهم اأمرا�ض الح�شرة الكاملة )النوزيما و�شلل النحل( في ق�شاء 
الح�شينية عام 2019

النسبة%مرض شلل النحلالنسبة %مرض النوزيماالجمعيات الزراعيةت

30153220جمعية الطف1

28142918جمعية النصر2

2010127.4جمعية السبطين3

2211148.6جمعية الوعي4

20101811.1جمعية الصمود5

2110.5116.7جمعية سيد الشهداء6

105127.4جمعية المطاليق7

189116.7جمعية التأميم8

157.5116.7جمعية الوند9

126106.1جمعية االنتفاضة10

4221.2جمعية الكرامة11

200100162100المجموع

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على الدراسة الميدانية، استمارة االستبيان، المحور الثاني )النحل(
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�شكل )9(

اأعداد النحالين الذين ت�شيب مناحلهم اأمرا�ض الح�شرة الكاملة )النوزيما و�شلل النحل(في ق�شاء 
الح�شينية عام 2019

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على جدول )8(

ثانيًا/ طفيليات نحل الع�شل:

وتشمل الطفيليات طفيل الفاروا، ودودة الشمع، 
الطفيليات  من  النحالون  عانى  وقد  النحل،  وقمل 
ومل جيدوا عالجًا كاف للتخلص منها، خاصة طفيل 
شكا  وقد   2019 لعام  احلسينية  قضاء  يف  الفاروا 
العديد من النحالني حول اصابة نحلهم هبذا الطفيل، 
وتشري بيانات جدول )9( وشكل )10( إىل أن أعدا 
يف  الفاروا  بطفيل  مناحلهم  أصيبت  التي  النحالني 
أعىل  وبلغت  نحاال،   )204( حوايل  احلسينية  قضاء 

أعداد  امجايل  من   )%15.6( الطف  مجعية  يف  نسبة 
الكرامة  مجعية  شغلتها  فقد  نسبة  اقل  أما  النحالني، 
ويرجع  املناحل،  أعداد  أمجايل  من   )%0.4( بنسبة 
السبب إىل عدم تغيري االطارات القديمة وإستبداهلا 
النحال  اهتامم  عدم  عن  فضال  احلديثة،  باإلطارات 
هذا  ظهور  إىل  يــؤدي  مما  وامهــاهلــا،  اخلاليا  بنظافة 
الطفيل. أما ديدان الشمع فبلغ أعداد النحالني الذين 
تصيبت مناحلهم هبذا الطفيل حوايل )146( نحاال، 
 )%17.1( بلغت  نسبة  أعىل  النرص  مجعية  فحازت 
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من أمجايل أعداد النحالني، أما أقل نسبة فقد شغلتها 
مجعية الكرامة )2.7%( من امجايل أعداد النحالني يف 
إىل ضعف اخلاليا،  السبب  الدراسة، ويرجع  منطقة 
الزوائد  القاء  إىل  يؤدي  األمر  وهذا  تقويتها،  وعدم 
تكاثر  إىل  ــؤدي  ي مما  املنحل،  أرضية  يف  الشمعية 
احلرشات، أما طفيل قمل النحل فبلغ جمموع أعداد 

النحالني الذي ُأصيبت مناحلهم هبذا الطفيل حوايل 
)182( نحاالً، وبلغت أعىل نسبة مجعية الطف حوايل 
النحالني، أما اقل نسبة  )16.4%( من امجايل أعداد 
فقد شغلتها مجعية الكرامة بنسبة )2.1%( من امجايل 
وعدم  امهال،  إىل  السبب  ويرجع  النحالني،  أعداد 

اهتامم النحال بخاليا نحل العسل، وعدم مراقبته.

جدول )9(

اأعداد النحالين الذين ت�شيب مناحلهم بطفيليات نحل الع�شل في ق�شاء الح�شينية عام2019.

النسبة %قمل النحل النسبة%ديدان الشمعالنسبةالفارواالجمعيات الزراعيةت

3215.62215.03016.4جمعية الطف1

3014.72517.12212.0جمعية النصر2

2512.21510.22514جمعية السبطين3

2210.7138.92312.6جمعية الوعي4

2512.21711.62513.7جمعية الصمود5

209.8138.9105.4جمعية سيد الشهداء6

83.953.484.3جمعية المطاليق7

178.3128.2116.0جمعية التأميم8

157.3117.5158.2جمعية الوند9

94.496.195جمعية االنتفاضة10

10.442.742.1جمعية الكرامة11

204100146100182100المجموع

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على  الدراسة الميدانية، استمارة االستبيان، المحور الثاني )النحل(
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�شكل )10(
اأعداد النحالين الذين ت�شيب مناحلهم طفيليات نحل الع�شل في ق�شاء الح�شينية عام2019.

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على جدول )9(

ثالثًا/ اأعداء النحل:

ُيعدُّ من أهم املشاكل الكبرية التي تؤثر عىل النحل، 
وهذا ما يسبب إرهاقًا للنحال ومن أهم األعداء هو 
طائر الوروار، أو ما يسمى عند العرب )أبو خضري(، 
والدبور األمحر، والنمل، كام ان الكثري من النحالني 
يشكون من أرضاره والذي يسبب الكثري من اخلسائر 
ضعف  إىل  ــؤدي  ي ــرضر  ال ــذا  وه العسل،  نحل  يف 
طوائف النحل وهذا بدوره أثر يف إنتاج العسل، كام 
أعداد  جمموع  أن   )11( وشكل   )10( جدول  يشري 
والذي  الوروار  الطائر  من  يشكون  الذين  النحالني 
نحاالً،   )243( حــوايل  بلغ  خالياهم  عىل  يقيض 

فحازت مجعية الطف أعىل نسبة تعاين من هذا العدو 
أما  النحالني،  أعداد  امجال  من   )%15.6( وبلغت 
أقل نسبة فقد شغلتها مجعية الكرامة )3%(. ويرجع 
السبب إىل قرب اخلاليا من موقع تواجد هذا الطائر، 
وهذا  النهار  أثناء  اخلاليا  مداخل  إغالق  عدم  كام 
السبب مما يؤدي إىل هالك الطوائف، ويقيض الوروار 
عىل النحل أثناء خروجه، اّما الدبور االمحر فُيعدُّ من 
يسبب  والــذي  بالنحل،  تفتك  التي  اآلفــات  أخطر 
الرضر  وهذا  العسل،  نحل  يف  اخلسائر  من  الكثري 
يؤثر  بدوره  وهو  النحل  طوائف  ضعف  إىل  يؤدي 
الذين  النحالني  أعداد  فبلغ جمموع  العسل،  إنتاج  يف 
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 )245( حوايل  األعــداء  من  النوع  هذا  من  يشكون 
 )%15.5( الطف  مجعية  نسبة  أعىل  وبلغت  نحاال، 
من امجايل أعداد املناحل، أما أقل نسبة شغلتها مجعية 
الكرامة )2.8%(، ويرجع السبب إىل وضع املناحل 
اما  منها،  التخلص  وعدم  الدبابري،  أعشاش  قرب 
منها  التخلص  لكن سهولة  األعداء  من  فُيعدُّ  النمل 
أعداد  جمموع  فبلع  اخلاليا،  عىل  خطورة  يشكل  كام 

النحالني الذين يشكون من هذا العدو )146( نحاالً، 
وبلغت أعىل نسبة يف مجعية النرص بنسبة )%17.1( 
من امجايل أعداد النحالني، أما اقل نسبة فقد شغلتها 
إىل  السبب  ويرجع   ،)%0.6( بنسبة  الكرامة  مجعية 
عدم نظافة خاليا نحل العسل، وعدم تنظيف أرضية 
املنحل من احلشائش. وعدم غلق الفتحات املوجودة 
يف صندوق اخلاليا، وترك اخلاليا الضعيفة يف املنحل.

جدول )10(
 اأعداد النحالين الذين ي�شكون من اأعداء نحل الع�شل في ق�شاء الح�شينية عام 2019

النسبة %النمل النسبة % دبور االحمرالنسبة %طائر الوروارالجمعيات الزراعيةت

3815.63815.52517.1جمعية الطف1

3514.43614.62819.1جمعية النصر2

2610.62510.22013.6جمعية السبطين3

2510.22610.61510.2جمعية الوعي4

2510.22510.21812.3جمعية الصمود5

جمعية سيد 6
2510.22510.2117.5الشهداء

114.5104.064.1جمعية المطاليق7

208.2218.5149.5جمعية التأميم8

156.1166.553.4جمعية الوند9

166.5166.532.0جمعية االنتفاضة10

7372.810.6جمعية الكرامة11

243100245100146100المجموع

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على  الدراسة الميدانية، استمارة االستبيان، المحور الثاني )النحل(
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�شكل )11( 

اأعداد النحالين الذين ي�شكون من اأعداء نحل الع�شل في ق�شاء الح�شينية عام 2019

المصدر/ من عمل الباحثة باإلعتماد على جدول )10(
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الإ�شتنتاجات 

نحالني . 1 مجعية  إىل  الدراسة  منطقة  افتقار 
متخصصة، حيث توجد مجعية واحدة للنحالني 
الندوات  قلة  عن  فضاًل  كربالء،  حمافظة  يف 
والنرشات اإلرشادية اخلاصة برتبية نحل العسل. 

جلوء أغلب النحالني للتغذية الصناعية باملحاليل . 2
السكرية، مما أثر يف نوعية العسل وعرضه للغش. 

والتحريف . 3 واإلقليمية  املحلية  األسواق  قلة 
األسواق  وإنعدام  العسل  نحل  منتجات  يف 
وغزو  فقط،  النحل  عسل  اخلاصة  احلكومية 

العسل املستورد لألسواق املحلية.

جتارية . 4 عالمة  يملكون  ال  النحل  مريب  أغلب 
خاصة هبم.

تعرض النحل واحلضنة كغرية من الكائنات احلية . 5
التي أصابت  العديد من األمراض واآلفات  إىل 
ببعض  اإلصابة  طريق  عن  النحل  طوائف 
النحل  مردودية  عىل  أثرت  التي  الطفيليات 
وإنتاجه و منه عىل األرباح، إذ أسهمت العوامل 
املناخية كدرجات احلرارة واألمطار والرياح يف 
نقل مسببات األمراض فضاًل عن األدوات التي 
النحل  جمال  يف  خربته  وقلة  النحال،  يستخدمها 
تكيس  )مرض  الفريوسية  األمراض  هذه  ومن 
احلضنة و فريوس الشلل( واألمراض البكترييا، 
واألوريب(  األمريكي  احلضنة  تعفن  ومرض 
وامراض الربوتوزا )مرض النوزيام(، وطفليات 

)حلم الفاروا(، ودودة الشمع وقمل النحل.

إىل . 6 الدراسة  منطقة  يف  العسل  نحل  تعرض 

النحل،  لطوائف  هتديدًا  شكلت  عّدة  خملوقات 
األمحر  الدبور  السيام  العسل  إنتاج  يف  وأثرت 

وطائر الوروار بالنسبة األكرب فضال عن النمل.

المقترحات

رضورة العمل من قبل وزارة الزراعة ومديريات . 1
الزراعة عىل زيادة املراعي الطبيعية واإلكثار من 

املحميات الطبيعية.

العراقية . 2 املحافظات  بني  املناحل  انتقال  تسهيل 
لزيادة كمية اإلنتاج كاًم ونوعًا. 

الداخلة . 3 التغذية  وبدائل  العالجات  عىل  الرقابة 
التي  والسيام  األسواق  يف  واملنترشة  للعراق 

تكون جمهولة املصدر.

النحل . 4 تربية  يف  العهد  حديثي  النحالني  التزام 
باألدالء عن كميات العمل املنتج لدهيم للجهات 
ختص  التي  البيانات  يف  تدوينها  لغرض  املعنية، 

هذا النشاط.

احلاجة الفعلية لوجود العالجات وبدائل التغذية . 5
عامليًا  ومعتمدة  للنحالني  مدعومة  تكون  بحيث 
وتكون من قبل وزارة الزراعة كام هو يف الدول 

املجاورة كإيران وتركيا.
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الملخ�ض

إن عملية اختيار املواقع املثىل إلنشاء املدارس يتناسب مع أعداد السكان، وأعداد الطالب، ويتطلب 

عن   فضاًل  املواقع،   أختيار  عند  مراعاهتا  الواجب  والعوامل  املعايري  من  جمموعة  اإلعتبار  بعني  األخذ 

ومعرفة  املؤسسات،  هذه  إنتشار  طبيعة  ملعرفة  املوجودة،  للمؤسسات  التعليمي  الواقع  ودراسة  بحث 

مكامن اخللل واألزدحام يف أعداد الطالب يف هذه املؤسسات عن طريق استعامل األدوات اإلحصائية 

القطع  إستعامل  املعيارية  املسافة  وكذلك   )Spatial mean) املكاين  كاملتوسط  املكاين  بالتحليل  اخلاصة 

.)Standard ellipse) الناقص املعياري

مواقع  حتديد  جمال  يف  كبرية  إمكانية   )GIS) اجلغرافية  املعلومات  نظم  لربنامج  أن  إىل  التوصل  وتم 

املدارس املزدمحة، من خالل معيار عدد السكان، وأعداد الطلبة، وتبني أن هناك نقصًا واضحًا يف املناطق 

املدارس  أما  املركز،  ناحية  وسط  يف  ترتكز  األطفال  رياض  أن  حيث  املبحوثة،  املنطقة  ضمن  الواقعة 

املؤسسات عىل ثالثة مستويات من  تقسيم هذه  إنتشارًا من رياض األطفال، وتم  أكثر  اإلبتدائية فهي 

حيث األمهية )ذات أمهية قصوى، املهمة، األقل أمهية(، وهذا بدوره يمكن أصحاب القرار بكيفية وضع 

اخلطة ضمن املوارد املتاحة.

Gis، تصنيف املدارس،  الكلامت املفتاحية: املواقع املثىل، املسافة املعيارية، نظم املعلومات اجلغرافية 

القطع الناقص.
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Choosing the Optimum Locations for Primary Schools and Kindergartens 

by Using the Spatial Analysis in the Holy City of Karbala

Researcher Prof. Dr.

Wai'l Abdel Hussein KadhimMahdi Wahhab Ni'ma Nasrallah

College of Administration and 
Economics - Karbala University

College of Administration and Economics 
- Karbala University

Abstract

The process of choosing the optimum locations for establishing schools that 
commensurate with population and the number of students requires taking into account 
a set of criteria and factors to be dealt with, as well as studying the current situation of 
the existing institutions to find out the spread of those institutions and to highlight the 
deficiencies by using the statistical tools of spatial analysis such as the (Spatial mean) as 
well as the standard distance by using the standard ellipse.

It is concluded that the Geographical Information Systems (GIS) software has a great 
potential in determining the locations of the crowded schools by calculating the numbers 
of students and the total population. It is also concluded that there is an obvious lack of 
kindergartens in the region under investigation because they are located only in the city 
centre as compared to the number of the primary schools. The institutions were divided 
into three levels in terms of importance (highly important, important and less important).

Keywords: optimal locations; standard distance; GIS; school classification; 

ellipse.
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Introduction                                  :1-1 المقدَّمة

التي  اإلحصائية  الطرائق  توظيف  عملية  إنَّ 
طريقها  وعن  العلوم  كافة  مع  تتأقلم  أن  تستطيع 
احلصول  يف  تسخريها  يتم  نتائج  إىل  التوصل  يمكن 
يمكن  التي  اجلوانب  هذه  ومن  النتائج،  أفضل  عىل 
اجلانب  هي  اإلحصائية  األساليب  فيها  ُتستخدم  ان 
الرتبوي وعمليات التخطيط اخلاص باختيار املواقع 
يف  اإلبتدائية(  املــدارس  األطفال،  )ريــاض  لـ  املثىل 
اجلوانب  من  ُتعّد  التي  واحلر  كربالء  مركز  ناحيتي 
التحليل  طريق  عن  البحث  هذا  تناوهلا  التي  املهمة 
واالهتامم  ــدارس،  امل إنشاء  دراســة  وإن  والتوزيع، 
هلا،  املالئم  التوزيع  عن  والكشف  بنائها  بمواقع 
عليها  جديدة  مدارس  إنشاء  املراد  املواقع  واختيار 
السكان  حلجم  التخطيطية  واملــعــايــري  تتناسب 
نظم  برنامج  وإن  املستقبيل،  العمراين  والتوسيع 
اإلحصائية  واألساليب   )GIS) اجلغرافية  املعلومات 
اجلوانب  مــن  ُتــعــّد  الربنامج  هــذا  يتضمنها  التي 
التحليل  طريق  عن  البحث  هذا  تناوهلا  التي  املهمة 
مع  للتعامل  وحديثة  فعالة  ُيعدُّ وسيلة  إذ  والتوزيع، 
ملا حيتويه  العلمية  الدراسات  بدعم  البيانات وُيسهم 
املكانية،  واملعلومات  كمية  معلومات  تكامل  من 
السلبية  أو  لإلجيابية  تشري  نتائج  إعطاء  ويستطيع 
اإلحصائية  األساليب  بتوظيف  البحث  هذا  واهتم 
املكاين  املتوسط  املكاين،  )املتوسط  املكاين  للتحليل 
ملعرفة  الناقص  والقطع  املعيارية،  املسافة  املــوزون، 
الذايت  لإلرتباط   )I) مــوران  وحتليل  التوزيع،  إجتاه 

األحياء،  بني  السكان  بتوزيع  اخلاصة  األنامط  ملعرفة 
والتوصل  املـــدارس  مواقع  توزيع  نمط  وكذلك 
للمواقع املثىل، وكذلك وجد أن هناك نقصًا كبريًا يف 
ضمن  اإلبتدائية  واملدارس  األطفال،  رياض  أعداد 
املالئمة مصنفة  املواقع  اقرتاح  وتّم  املبحوثة،  املنطقة 
إىل ست فئات من حيث املالئمة )ممتازة، جيدة جدًا، 
وتضمن  مالئمة(،  غري  ضعيفة،  متوسطة،  جيدة، 
اإلحصائية  األساليب  بني  األول:  مبحثني:  البحث 
التي تم إستعامهلا، أّما الثاين: فكان اجلانب التطبيقي 

هلذا البحث.
1-2 م�شكلة البحث

املنطقة  أبناء  جلميع  اخلــدمــات  توفري  عــدم  إن 
املبحوثة بشكل متساوي، واخللل يف توزيع املدارس 
لرتكز  اجلغرايف  التوزيع  بحسب  املواقع  واختيار 
ويعود  البحث،  هذا  لكتابة  مسوغًا  وجعل  السكان 
وعدم  الرتبوية،  باخلدمات  حاد  نقص  لوجود  ذلك 
عن  واإلبتعاد  التخطيطية،  املعايري  عىل  اإلعتامد 
باألساليب  واإلكتفاء  احلديثة،  األساليب  إستعامل 
اخلاصة  املــواقــع  واختيار  توزيع  يف  الكالسيكية 
من  املشكلة  هذه  تكون  أن  يمكن  لذلك  باملدارس 
وفق  عىل  األفضل  لألختيار  القرار  اختــاذ  مشاكل 
معايري وموارد متوافرة، وكذلك معرفة أنامط التوزيع 

اخلاص باملدارس يف منطقة البحث.
1-3 هدف البحث

إن هدف البحث هو توظيف الطرائق اإلحصائية 
برنامج  عىل  املوجودة  األدوات  ملحق  خالل  من 



ا. د. مهدي ن�شر اهلل؛ وائل عبد الح�شين

267المجلد الثامن - العدد الثالث - ال�شنة الثامنة، ذو الحجة 1443هـ/ تموز 2022ممجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة266

بني  الدمج  خالل  من  علمية  منهجية  وإجياد   )GIS)

اإلحصائية  واألساليب  املكاين  التحليل  عملية 
)مركز  ناحيتي  يف  للمدارس  املثىل  املواقع  الختيار 
كربالء، احلر( والتوصل إىل األماكن التي هي بحاجة 
طبيعة  حتليل  وكذلك  الزخم،  لتقليل  مــدارس  إىل 

إنتشار املدارس، ونمط توزيعها املكاين.

المبحث الأول:

الجانب النظري

الأ�شاليب الإح�شائية:
الخا�شة  الإح�شائية  الأ�شاليب  اإ�شتعمال   1-2

بالتحليل المكاني

القياسية  األسـاليب  أحـــد  هو  املكاين  التحليل 
ضامن  مع  املكانية  الظواهر  بني  املوجودة  للعالقات 
منها  اإلستفادة  لغرض  املكانية  العالقات  تفسري 
الظواهر  تلك  وجود  وراء  األسباب  َوْفهم  ومعرفة 
يف  بسـلوكها  التنبــؤ  وإمكانية  األرض،  سطح  عىل 

املسقبل )رشف، 2008، 51(. 

بالتحليل  اخلاصة  املنهجية  إن  تعريف  يمكن 
املكاين بأهنا: من املناهج التحليلية التي تقوم بدراسة  
املحددة،   األنشطة  دعم  عىل  املدروسة   املواقع  قدرة 
إضافًة إىل دراسة العالقات املوجودة  بني اخلصائص 
للمواقع  الطبيعــية  العناصـــر  ملجموعة  اجلغرافية 
املعينة، للتعرف عىل أهــم املــيزات املوجــودة فيهــا 

)عبد احلميد واملسيند، 2(.

التي  اإلحصائية  األساليب  من  جمموعة  وهناك 
ُتعنى بعمليات التحليل املكاين ومـن هذه العمليات 

هي:
)Spatial mean)              2-1-1 المتو�شط المكاني

الظاهرة  لرتكيز  الرئيسة  النقطة  عن  عبارة  هو 
استخراجها  يتّم  حمــددة  منطقة  يف  مكانيًا  املرتبطة 
السيني  األحــداثــيــني  مــن  كــل  معدل  حساب  مــن 
متثل  جــديــدة  نقطة  وتنتج   ،)Y) ــادي  ــص  (x(وال

ــن خــالهلــا توضيح  م يــتــم  ــني  ــي ــداث مــتــوســط اإلح
البحث،  منطقة  يف  املؤسسات  لتوزيع  اخلصائص 
يأيت                                                                                            كــام  الــريــايض  النموذج  عــن  التعبري  ويمكن 

)Özlem TÜRKŞEN،2019)

∑ ∑
n n

i i
= 1 xi = 1 yi

X = , Y = 
n n  

حيث أن:

xi, yi: متثل اإلحداثيات

n: عدد املعامل 

املدروسة  للمواقع  املكاين  املتوسط  استعامل  عند 
تكون  املعامل  مجيع  فأن  أعاله  واملذكور  عامة  بصورة 
هلا األمهية نفسها، أما إذا كانت هناك أمهية للمواقع 
تعطي وزنًا أكثرًا من غريها مثل إذا كان هناك جمموعة 
عىل  األمهية  مقياس  نجعل  أن  ونريد  املــدارس،  من 
عدد  يكون  سوف  فعندها  الطالبية،  الكثافة  أساس 
املركز  الطالب كوزن لألمهية، وهذا سيجعل موقع 
من  للموقع  الوزنية  القيمة  بحسب  خمتلفًا  املتوسط 
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ويمكن  ــوزون،  امل املكاين  املتوسط  إستعامل  خالل 
حسابه رياضًا عىل وفق الصيغة اآلتية:

)ROBERT S. YUILL، 2017( 

∑ ∑
n n

i i
= 1 xi * M = 1 yi * M

X = , Y =
n n

2-1-2 الم�شافة المعيارية
)Spatial standard distance)

املكانية  اإلحصائيات  من  القياسية  املسافة  ُتعدُّ 
حول  املعامل  توزيع  يصور  مقياسًا  توفر  ألهنا  املهمة؛ 
مركزها املتوسط عىل غرار طريقة اإلنحراف املعياري 
من  اإلحصائي  املتوسط  حول  البيانات  قيم  توزيع 
حالة.  لكل  املتوسط  عىل  تركز  دائــرة  وضع  خالل 
املسافة  يساوي  قطر  بنصف  ــرة  دائ كل  رســم  يتّم 
بالسمة  اخلاصة  القيمة  تكون   )Vila،2019)القياسية
لكل دائرة هي قيمته القياسية للمسافة. تقيس املسافة 
املعيارية مدى اختالف املسافة بني املركـــز املتوســـط 
املعامل.  بني  الوسطية  املسافة  عن  األخــرى  واملعامل 
حيسب نظام املعلومات اجلغرافية يف البداية املســـافة 
املتوســــط،  واملـــركز  نقطة  كــل  بني  الوســــطية 
أمــّـا بالنســبة للبيانات املــمـــتدة علــى مســــاحات 
مـــراكز  إستعامل  فيـــتــّم  اخلطــــية  البيـــانات  أو 

اخلطـــوط أو املســاحات )داود، 2012، 44(.

عىل  القياسية  املسافة  حساب  يعتمـــــد  أن  يمكـــن 

الوزن للحصــــول عىل املسافة القياسية املوزونة يتطلب 

جغرافيًا  مسقطة  بيانات  وجــــود  األداة   هذه  إستعامل 

)Esri  ; 2020) . لكي تتم عملية قيــــاس املسافة بدقة

هي  املعيارية  للمســـافة  األســــاســـية  الفــكرة  وان 

السيني  األحداثيات  قيـــم  إنحرافات  مــجموع  حساب 

والصادي (X, Y( عن املتوسط احلسايب  مقسومًا عىل 

العدد الكيل لإلحداثيات ويــتم من خالهلا معرفة مدى 

انتشار النقاط )املعامل( حول املتوسط احلســـايب ويمــكن 

)Sahoo, 2016, 4) حساهبا رياضيًا

∑ ∑
n n

2 2
i i

i=1 i=1
)x - mx) )y - my)

sd = +
n n

حيث ان:

xi, yi: اإلحداثيات اخلاصة باملعامل

n: عدد املعامل 

)xi) متوسط اإلحداثيات :mx

)yi) متوسط اإلحداثيات :my

املكاين  الوزن  املسافة عىل  تعتمد هذه  ان  ويمكن 
للمعامل بحسب األمهية وبذلك تكون املعادلة كااليت:

∑ ∑
n n

2 2
i i

i=1 i=1
)x - mx) *m )y - my) *m

sd = +
n n

حيث ان )mi( يمثل الوزن املكاين لكل معلم.

املسافة  بحساب  اخلــاصــة   النتائج  تفسري  يتم 
حيث  الدائري  البياين  التمثل  طريق  عن  املعيارية 
وأخرى   املعيارية  الدائرة  داخــل  املعامل  بعض  تقع 
الدائرة  داخل  تقع  التي  املعامل  فتكون  خارجها،  تقع 
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متتلك ُبعدًا أصغر من قيمة املسافة املعيارية، أما التي 
بعدها  عن  بسبب  أكرب  قيمتها  فتكون  تقع خارجها 
املسافة  قياس  ويوفر  الدائرة،  داخل  املتوسط  املركز 
تكون  عندما  خاصًة  للكثافة  جيدة  صورة  املعيارية 
لو  مما  أكثر  املركز  حول  منتظم  بشكل  موزعة  املعامل 
املعيارية  املسافة  دائرة  أطراف  عىل  متجمعة  كانت 

)الزهريي، 2017(.

الناق�ض  )القطع  التوزيع  اإتجاه   3-1-2

المعياري(
)Distribution direction )ellipse))

حتديد  هو  التوزيع  إجتــاه  استخراج  من  اهلــدف 
استعامل  طريق  عن  الظاهرة  ملفردات  التوزيع  إجتاه 
رسم شكـــل بيضاوي، أو قـــطع ناقص ومعرفة اين 
الدراسة  قيد  الظــــاهرة  مــفردات  أغـــلبية  تكــون 

)داود، 2012، ص 166( 

إنحراف معياري رشقي وآخر غريب شاميل من  ويتّم 

التوزيع  إجتاه  شكل  حتديد  يتّم  وبعدها  املتوسط،  املركز 

املتوسط  املركز  ويكون  البحث،  منطقة  ضمن  للظاهرة 

هــو مركز القطع الناقص )الشهري، 2020(، ويمكن 

حساب صيغة القطع الناقص الصيغة اآلتية: 
2 2

2 2

X Y+ = 1
a R حيث أن: 

ما  ملعرفة  الناقص  القطع  التوزيع  إجتاه  يستعمل 
تركزها  ومدى  املبحوثة  للظاهرة  التوزيع  إجتاه  هو 
مركز  يكون  بحيث  املكاين،  البعد  يف  إنتشارها  أو 
املتوسط  املركز  إحداثيات  موقع  هو  القطع  هــذا 

بمخطط  املعيارية  املسافة  ومتثل  الظاهرة  هلذه  الفعيل 
للظاهرة  الفعيل  املتوسط  املركز  حول  دائــرة  داخل 
املعيارية،  املسافة  هو  قطره  نصف  ويكون  املكانية، 
املرسومة صغريًا يدل ذلك  الدائرة  وكلام كان حجم 
وإذا كان كبرية دل عىل  الظاهرة  توزيع  تركـــيز  عىل 
اإلنتشار الزائد والتشتت لتـــوزيع للظاهرة، وهـــذا 
طرديًا  تتناسب  املرسومة  الدائرة  مـــساحة  أن  يعني 
مع درجــــة التشتت واإلنتشار، والعكس صـــحيح 

)ROBERT S. YUILL، 2017)

2-2 ا�شتقاق القطع الناق�ض:

بالبؤرتني  نبدأ  أن  جيب  األصل  يف  يتمركز  الذي 
(b ,0( و (b-,0-( القطع الناقص هو جمموعة كل نقاط  

املحورين (x( و (y( إىل البؤر تكون مسافاهتا ثابتة كام 
موضح يف الشكل )1-2(.

إذا كان (a ,0( هو رأس القطع الناقص فإن املسافة 
.)byjus, 2020) :0( هي, a) 0( إىل, -b) من

 )byjus, المصدر  الناقص  القطع  شكل )2-1( يوضح 
2020(
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a - )-b) = a + b

 C1+ C2 =2 2 2 2 2 2[)x -)-b)] +)y -0) + [)x -b] +)y -0) = 2a

ويمكن تبسيط املعادلة
2 2 2 2 2 2[)x +b)] +)y) + [)x -b] +)y) = 2a

وبنقل جذر الضلع املقابل 

−2 2 2 2 2 2[)x +b)] +)y) = 2a   [)x -b] +)y)

وبرتبيع الطرفني

]−2 2 2 2 2 2[x +b] +)y) = [2a   [)x -b] +)y)

نقوم بتبسيط الطرفني

−  2 2 2 2 2 2 2 2 2)x + 2bX +b +)y) = [4a 4a  )x -b] +)y) + )x -b) +)Y)

كذلك نقوم بتبسيط املربعات املتبقية 

C1 + C2 = x2 + 2bx +b2 +)y)2

2 2 2 2 2 2 2= 4a 4a  )x -b] +)y) + x - 2bX + b +)Y)

نقوم بجمع واإلختصارات تنتج املعادلة التالية:

−  2 2 2 22bX = 4a 4a  )x -b] +)y) + - 2bX

وضع اجلذر يف جهة

=2 2 2 24bX- 4a - 4a  )x -b] +)y)

نقوم بقسمة كال الطرفني عىل )4(

=2 2 2 2bX- a - a  )x -b] +)y)

وبرتبيع الطرفني 

=2 2 2 2 2 2)bX- a ) )- a  )x -b] +)y) )

وبتبسيط املربعات

= 2 2 2 2 2 2 2 2 2)b X - 2a bX +a ) a )X - 2xb +b + y )

)a2( وبنرش

2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2b x - 2a bx + a = a x - 2a xb + a b + a y

وبأخذ عامل مشرتك 

2 2 2 2 2 2 2 2x )b - a ) + a y = a )a + b )

R2 = )a2 + b2( نفرض

2 2 2 2 2 2x R + a y = a R

a2R2 نقوم بقسمة الطرفني عىل
2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

x R a y a R+ =
a R a R a R

2 2

2 2

x y+ = 1
a R

وتكون معادلة القطع الناقص يف حال كانت:

اذا  أمــا  اإلفقي؛  باإلجتاه  القطع  شد  يتّم   a > R  

كانت   b > a   فيتم شد القطع باإلجتاه الرأيس.
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المبحث الثاني:

الجانب التطبيقي

ال�شاليب الإح�شائية:

)Study area)                            3-1 منطقة البحث

املتوفرة  املكانية  اإلحصائية  األساليب  طريق  عن 
يتم  )GIS( سوف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  بيئة  يف 

هذا  تطبيق  تّم  اذ  للمدارس،  املثىل  املواقع  حتديد 
البحث يف ناحيتي مركز كربالء واحلر، وحتديد املركز 
ومعرفة  الدراسية  املراحل  من  مرحلة  لكل  املتوسط 
معرفة  اخلدمات، وكذلك  السكاين هلذه  الثقل  نقاط 
احلالية،  املــدارس  توزيع  تشتت  أو  انتظام  درجــة 
ومعرفة مناطق اخللل، واحلاجة للمدارس، واخلارطة 

)3-1( ُتبنّي املنطقة املدروسة.

خارطة )3-1( تو�شح منطقة البحث وموقعها بالن�شبة لخارطة العراق

المصدر: عمل الباحثين
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لغرض  معايري؛  من  جمموعة  إستعامل  تــّم  وقــد 
وتطبيق  للمدارس  املثىل  املواقع  اختيار  إىل  التوصل 
هذه املعايري يف املدارس الواقعة داخل نطاق الدائرة 

املعيارية، وتم إجياز هذه املعايرييف جدول )1-3(:

تّم  املــدارس  لبناء  املثىل  املناطق  معرفة  أجل  من 
برنامج  يف   )1-3( جدول  يف  املذكورة  املعايري  دمج 
نظم املعلومات اجلغرافية عىل شكل طبقات للتوصل 
إىل  طبقات جديدة تنتج من عملية الدمج ومن خالل 
الطبقات  تتضمنها  التي  البيانات 
نحصل عىل معلومات جديدة، وهي 
األماكن املثىل املتوافقة مع املعايري، كام 

موضح باخلارطة رقم )2-3(.

خارطة )3-2 )اأ(( التوزيع المكاني لريا�ض الأطفال في ناحيتي )مركز كربالء والحر( للعام 
الدرا�شي )2020-2019(

المرحلةالمعـــايـيـرت
الثانويةاإلبتدائيةرياض األطفال

120432720الطالب/ المدرسة1
203030 – 30طالب/ صف2

المصدر: عمل الباحثان باإلعتماد على وزارة اإلعمار واإلسكان، 2010
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خارطة )3-2 )ب(( التوزيع المكاني للمدار�ض الإبتدائية  في ناحيتي )مركز كربالء والحر( 
للعام الدرا�شي )2020-2019(
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)Spatial mean)                      3-2 المتو�شط المكاني

 )Mean Center) املكاين  املتوسط  أداة  تطبيق  تم 
 )Spatial Statistics) باألدوات  اخلاص  امللحق  من 
مراحلها  بمختلف  املـــدارس  تركز  طبيعة  ملعرفة 
نتائج  خالل  من  البحث  منطقة  يف  السكاين  والثقل 
بني  كبريًا  تقاربًا  أدناه نالحظ هناك  اجلدول )2-3( 
مواقع املركز املتوسط بني املدارس اإلبتدائية ورياض 

األطفال.

)Standard distance)      3-3 الم�شافة المعيارية

اإلنحراف  متثل  التي  املعيارية  املسافة  تطبيق  تم 
املعياري يف املفهوم اإلحصائي للبيانات الوصفية  من 
خالهلا يمكننا معرفة درجة التشتت (Dispersion( أو 
املتوسط  حول  للمدارس   )Concentration) الرتكز 
التي  املسافة  عىل  باإلعتامد   )Spatial mean) املكاين 
أهم  تبنّي  وهي  املكاين  واملتوسط  املــدارس،  تفصل 
اخلصائص التي يمثلها توزيع املؤسسات التعليمة يف 
مراحلها كافة من خالل خمرجات تطبيق أداة املسافة 

يف  املوجود  األدوات  ملحق  طريق  عن  املعيارية 
 )Standard Distance) وأختيار أداة Arc map برنامج
ويتّم حساهبا من املركز املتوسط إىل الدائرة املعيارية  
وتّم تطبيق هذه األداة عىل مراحل الدراسة كافة وكام 

موضح يف اجلدول )2-3(.

نالحظ من خالل نتائج اجلدول أعاله:
3-3 -1 ريا�ض الأطفال 

املسافة  قطرها  نصف  يكون  التي  الــدائــرة  إن 
بأبنية  حتيط  التي  كم2   )3.6624( البالغة  املعيارية 
بمساحة  الواقع  أرض  عىل  الفعلية  األطفال  رياض 
وهي  الرياض  هذا  من   )%61( وتضم  كم2   )23(
نسبة أقل من نسبة التوزيع الطبيعي )68%(، أي ان 
بعض املناطق قد ُحرمت من هذه اخلدمات وأن هذه 

املؤسسات تتبع النمط املتباعد. خارطة )3-3(

جدول )3-2( يو�شح الموؤ�شرات الخا�شة بالمركز المتو�شط والم�شافة المعيارية للموؤ�ش�شات التعليمية

Mean Center  Percentage of

 schools within the

standard circuit

 Perimeter

Km

Area of a standard 

circle )km2)

 Standard

 distance

in )km2)

Stage
 Coordinate )y)   Coordinate )x)

32.364929 44.037901 61% 17 23 3.6624
رياض 
األطفال

32.384105 44.038978 74% 31 73 11.6242 اإلبتدائية

)Arc map 10.8) المصدر: عمل الباحث باإلعتماد على مخرجات
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خارطة )3-3( المتو�شط المكاني والدائرة المعيارية والقطع الناق�ض البي�شاوي لإتجاه توزيع  
ريا�ض الأطفال

)Arc map 10.8) المصدر: عمل الباحثين بناًء على مخرجات برنامج

عن  أعــاله  الشكل  بحسب  البيانات  تفسري  تم 
طريق التمثيل البياين، حيث تقع جمموعة من رياض 
متتلك  وهي  املعيارية  الدائرة  حميط  داخل  األطفال 
أصغر قيمة من قيم املسافة املعيارية عن بقية الرياض 
التي تقع خارج حميط الدائرة، وتّم استخراجها، ومن 
وطريقة  والطالب  السكان  عدد  معياري  تطبيق  ُثّم 
معامل  واستخراج  املدرسية،  الشعب  عىل  توزيعها 
اجلداول  حسب  الرياض  من  روضة  لكل  االقرتاب 
حتمل  التي  الرياض  استبعاد  تّم  وقد  أدناه  املدرجة 

مهمة  غري  بعدها   )0.5( من  اقل  اقــرتاب  معامل 
ولكي نحصل عىل األمهية التي تشغلها هذه الرياض 
واختيار  األطفال  أعداد  يف  احلاصل  الزخم  لتقليل 
مثاليًا  موقعًا  لتكون  الرياض  هذه  من  قريبة  مناطق 
من  بناية  كل  يف  املثالية  املعايري  حيقق  روضة  إلنشاء 
عىل  الرياض  هذه  تقسيم  وتّم  األطفال  رياض  أبنية 

ثالثة أقسام من حيث األمهية:
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األمهية القصوىأ. 

أمهية  متتلك  التي  األطفال  رياض  نتائج  ظهرت 
قصوى وكان عددها )4( رياض حيث كان معامل 
وبنسبة   )0.8099  -  0.8802( هلا  األقــرتاب 
داخل  الواقعة  للرياض  الكيل  جمموع  من   )%36(

املسافة املعيارية كام مبني يف اجلدول )3-3(.

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن روضة القرنفل 
تأيت أوالً من حيث األمهية، حيث يبلغ عدد األطفال 
فيها )453( طفل موزعني عىل )4( شعب فقط وهذا 
يعني أن عدد األطفال يف كل شعبة هو )113( طفل 
يبلغ  حيث  السندباد(،  البنفسج،  )الزهور،  بعدها  و 

 )60  ،81  ،90( شعبة  كل  يف  األطفال  عدد  معدل 
طفاًل عىل التوايل.

املهمةب. 

تتضمن  التي  وهـــي  الثانية  املجموعة  نتائج  أمــا 
بنسبة )%27(  كان عددها )3(  التي  املهمة  الرياض 

من العدد الكيل )11( الواقعة ضمن الدائرة القياسية 
االقرتاب  نسبة  وكانت  كم(   17( حميطها  يبلغ  التي 
عملية  إىل  بحاجة  فهي   ،)0.7158  -0.7641(
لتقليل الزخم احلاصل يف عدد الطالب، كام موضح 

يف اجلدول )4-3(.

جدول )3-3( يمثل ريا�ض الأطفال ذات الأهمية الق�شوى  التي تقع �شمن نطاق الدائرة المعيارية

NoSchool Name number of
children

 number
of RowXY Approach

coefficient
 number of

students per class

453444.04860232.351640.8802113القرنفل1

453543.9934732.609080.875390الزهور2

325444.0182832.601190.870481البنفسج3

300544.0092232.609580.809960السندباد4

المصدر: عمل الباحثين

جدول )3-4( يمثل ريا�ض الأطفال المهمة التي تقع �شمن نطاق الدائرة المعيارية

No School
Name

 number of
children

 number
of  RowXY Approach

coefficient
 number of students

per class

290444.0105332.613670.764172االريج1

280444.0234232.587080.758170المهج2

244444.00632.606470.715861النسرين3

المصدر: عمل الباحثين
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روضــة  أن  أعــاله  اجلـــدول  ــالل  خ مــن  نالحظ 
األريج تأيت أوالً من حيث األمهية، حيث يبلغ عدد 
األطفال فيها )290( طفل موزعني عىل )4( شعب 
أن عدد األطفال يف كل شعبة هو  يعني  فقط، وهذا 
)72( طفاًل و بعدها )األريج، النرسين(، حيث يبلغ 
طفل   )61  ،70( شعبة  كل  يف  األطفال  عدد  معدل 

عىل التوايل وهذا خمالف للمعايري يف اجلدول )1(.

األقل أمهية ج. 

يتضمن  الذي  فهو  النتائج  من  الثالث  اجلزء  أما 
األقرتاب  نسبة  كانت  حيث  أمهية،  األقل  الرياض 
حمصورة بني )0.54812ــ0.52115(  وكام مبني 

يف اجلدول )5-3(.

من خالل نتائج اجلدول أعاله أن روضة اجلنائن 
تأيت أوالً من حيث األمهية حيث يبلغ عدد األطفال 
فقط،  شعب   )4( عىل  موزعني  طفل   )222( فيها 
وهذا يعني أن عدد األطفال يف كل شعبة هو )55( 

الياسمني(،  القداح،  )الـــورود،  بعدها  ثم   طفل، 
 ،52( شعبة  كل  يف  األطفال  عدد  معدل  يبلغ  حيث 
50، 40( طفل عىل التوايل وهذا خمالف للمعايري يف 

اجلدول )1(.

3-3 -2 المدار�ض الإبتدائية 

اإلبتدائية  باملرحلة  اخلاصة  املعيارية  الدائرة  وأما 
معيارية  باملسافة   )73( مساحتها  تبلغ  الــتــي 
توزيع  طريقة  أن  عىل  يــدل  فهذا   ،)11.6242(
مؤسسات هذه املرحلة بصورة أكثر ختطيطًا وتوزيعًا، 
وكانت نسبة هذه املؤسسات )74%( من املؤسسات 
التوزيع  من  بقليل  اكثر  أهنا  أي  املدينة،  يف  الكلية 

وتوزيعها،  إنتشارها  نمط  يكون  وبذلك  الطبيعي، 
الدراسة  مساحة  عىل  منترشة  وهي  املتجمع  النمط 

بصورة جيدة، وكام موضح يف اخلارطة )4-3(.

جدول )3-5( يمثل ريا�ض الأطفال التي تمتلك اأقل اأهمية  والتي تقع �شمن نطاق الدائرة 
المعيارية

NoSchool Name number of
children

 number
of RowXY Approach

coefficient
 number of students

per class

222443.996532.584390.5481255الجنائن1

210444.0105632.578470.5315952الورود2

201444.0007832.593750.5287450القداح3

203544.0051932.614560.5211540الياسمين4

المصدر: عمل الباحثان
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خارطة )3-4( المتو�شط المكاني والدائرة المعيارية والقطع الناق�ض البي�شاوي لإتجاه توزيع  
المرحلة الإبتدائية

)Arc map 10.8) المصدر: عمل الباحثين بناًء على مخرجات برنامج

حميط  ضمن  الواقعة  املــدارس  دراسة  خالل  من 
مدرسة   )96( عددها  يبلغ  التي  املعيارية  الدائرة 
ــدارس  امل هــذه  عــىل  التحليل  إجـــراء  طريق  وعــن 
عدد  الطالب،  عدد  السكان،  )عدد  املعايري  وتطبيق 
االقرتاب لكل واحدة  الشعب(  واستخراج معامل 
أقسام من حيث األمهية،  منها  وتقسيمها عىل ثالثة 

وهي كاآليت:

املدارس التي متتلك أمهية قصوىأ. 

تبنّي ان املدارس التي متتلك أمهية قصوى، وكان 
االقرتاب  معامل  كان  حيث  مدرسة،   )11( عددها 
نسبة  بني )0.9259- 0.7836( وكانت  حمصور 
الواقعة ضمن  الكلية  املدارس  املدارس )11%( من 

املسافة املعيارية، وكام موضح باجلدول اآليت:
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جدول )3-6( يو�شح المدار�ض الإبتدائية ذات الأهمية الق�شوى  التي تقع �شمن نطاق الدائرة 
المعيارية

NoSchool Name
 Number
of pupils

 number
of  Row

XY
 Approach
coefficient

number of stu-
dents per class

16842643.9771932.603420.925964زهرة الفرات1

8791444.0574732.597030.911862الجوزاء2

8501443.9733132.621560.868460الجليل3

7751344.0574732.597030.873559الزوراء4

7671344.0465032.586140.850559الشهيد5

9361644.0414732.644310.830158حليمة السعدية6

9721743.9836132.623280.817557رقية بنت الحسين7

6861243.9876132.637030.810057السيدة نرجس8

8561543.9824232.608330.820357االصفياء9

6761243.9735032.621810.797356التوحيد10

7301344.0465032.586140.783656السيدة مريم العذراء11

المصدر: عمل الباحثين

مدرسة  أن  أعاله  اجلدول  نتائج  خالل  من  تبني 
يبلغ  إذ  األمهية،  حيث  من  أوالً  تأيت  الفرات   زهرة 
عىل  موزعني  تلميذ    )1684( فيها  التالميذ   عدد 
كل  يف  التالميذ  عدد  أن  يعني  وهذا  شعبة،   )26(
ضعف  هو  العدد  وهــذا  تلميذًا،   )64( هو  شعبة 
املدارس  بعدها  وتايت  شعبة،  كل  يف  املفرتض  العدد 
وحليمة  والشهيد،  والــزوراء،  واجلليل،  )اجلــوزاء، 
نرجس،  والسيدة  احلسني،  بنت  ورقية  السعدية، 
العذراء(  مريم  والسيدة  والتوحيد،  واألصفياء، 
حيث أن توزيع التالميذ فيها عىل الشعب كان )62، 
60، 59، 58 و 57، 57،57، 56،56( عىل التوايل 

وهذا خمالف للمعايري يف اجلدول )1-3(. 

املهمةب. 

إن الــقــســم الــثــاين مــن األقـــســـام هــو الــذي 
ــرتاب  األق معامل  ــان  وك املهمة  ــدارس  املـ يشمل 
)0.7598ــ0.6187(، وكان عدد املدارس )15( 
مدرسة وبنسبة )0.19( من جمموع املدارس الكلية 

وكام موضح باجلدول )7-3(. 
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جدول )3-7( يو�شح المدار�ض الإبتدائية المهمة  التي تقع �شمن نطاق الدائرة المعيارية

No School
Name

 Number
of pupils

 number
of  RowXY Approach

coefficient
 number of students

per class

8911643.9730332.620750.759855االسراء1

9231743.9700632.628970.757754العلياء2

6491244.0036432.646640.757454ولي العصر3

6401244.0468132.597310.741353الزهاء4

6911343.9883332.647390.741153الهناء5

8911743.9824232.608330.729952التيجان6

9421843.9726432.621140.724852االمة العربية7

6261243.9956732.607190.718952البطحاء8

8341644.0414732.644310.707552السيدة حكيمة9

6191243.9947232.607640.687151هاني ابن عروة10

720141244.04832.635360.67751المواهب11

6151243.9883332.647390.647151سومر12

304644.0073332.578220.639950الحياة13

8601743.9841732.618830.637850الحدباء14

859171443.97732.615420.618750الخليل15

المصدر: عمل الباحثين

مدرسة  أن  أعاله   اجلدول  نتائج  خالل  من  تبني 
عدد  يبلغ  إذ  األمهية،  حيث  من  أوال  تأيت  اإلرساء  
 )16( عىل  موزعني  تلميذ    )891( فيها  التالميذ  
شعبة، وهذا يعني أن عدد التالميذ  يف كل شعبة هو 
املدارس  يف  التالميذ  عدد  معدل  وأن  تلميذًا   )55(
الباقية )54-50( وُيعدُّ هذا العدد كبريًا جدًا، ويدل 

عىل وجود زخم كبري يف هذه املدارس.

األقل أمهيةج. 

أمهية  أقل  متتلك  التي  اإلبتدائية  املــدارس  نتائج 
عدد  من   )%13( نسبتها  كانت  و  املدارس  بقية  من 
املدارس الكيل، وكان هلذه املدارس أمهية قليلة كون 
معامل األقرتاب هلا )0.6015 ــ 0.5265(، وكام 

موضح باجلدول )3-8(.
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جدول )3-8( تو�شح المدار�ض الإبتدائية التي تمتلك اأقل اأهمية  والواقعة �شمن نطاق الدائرة 
المعيارية

NoSchool Name
 Number

of pupils

 number

of Row
XY

 Approach

coefficient

 number of

students per class

5991244.0331932.620920.601549المهدي1

7971644.0103332.612810.601349الفتاة2

6971443.9844432.610890.599849ذو الفقار3

6971444.0574732.597030.597549السلسبيل4

8861843.9695832.628670.059449الظفر5

65871244.0036432.646640.578448الجواد

5861244.0343132.621940.577148الالذقية7

5761243.9807232.639970.569948المنائر8

7611643.9975632.593140.551947الميار9

6161343.9876132.637030.550547سعيد بن جبير10

7531643.9800832.618310.548747االطهار11

6001344.0495632.636890.545746الخلفاء12

5491243.9948932.608360.534845الوارث13

5291244.0434232.608310.526544صنعاء14

المصدر: عمل الباحثان

لكنها  املزدمحة،  املــدارس  أعاله  اجلدول  يوضح 
متتلك أقل أمهية من بقية املدارس، حيث بلغ معدل 
بحاجة  وهي  تلميذًا   )44-49( فيها  التالميذ   عدد 

إىل شطر؛ لتقليل الزخم احلاصل فيها.

معياري  وتطبيق  املؤسسات  إنتشار  دراسة  وبعد 
املواقع  إىل  التوصل  تم  الطلبة  السكان وأعداد  لعدد 
املؤسسات عليها وهي مصنفة  تشيد  أن  يمكن  التي 
إىل ست فئات بحسب درجة املالئمة وكام موضح يف 

اخلارطتني )3-5( و)6-3( .
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خارطة )3-5( تو�شح ت�شنيف مواقع المالئمة لمرحلة ريا�ض الأطفال

خارطة )3-6( تو�شح ت�شنيف مواقع المالئمة للمرحلة الإبتدائية

المصدر: عمل الباحثين
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البيانات  بقاعدة  املرفقة  اجلداول  طريق  وعن 
تّم  التي  املساحات  عىل  احلصول  تّم   )GIS) يف 
وكام  األمهية،  درجات  بحسب  مصنفة  أختيارها 

يف اجلدول )9-3(.

عن طريق نتائج اجلدول )3-9( يتبنّي أن املواقع 
املعايري  بحسب  فئات  ست  عىل  ُقسمت  املالئمة 
للمواقع  الثالث  الفئات  عىل  سنركز  اذ  املفروضة، 

األكثر أمهية:

القصوى(، وكان تصنيف . 1 املواقع )ذات األمهية 
بمساحة   املالئمة  حيث  من  ممتازة  املواقع  هذه 
قدرها )41.75( هكتار، إذ ان هذه املناطق هي 
الكثافات السكانية واملدارس املزدمحة  قريبة من 
األخرى  املعايري  مجيع  توفر  وكذلك  بالطالب، 
أحياء  يف  تقع  املواقع  هذه  من   %98 نسبة  وأن 

مركز ناحية احلر.

املواقع )املهمة(، وكان تصنيف هذه املواقع جيدة . 2

املالئمة بمساحة قدرها )437.49(  من حيث 
هكتار، وأن هذه املناطق هي قريبة من الكثافات 
وكذلك  بالطالب،  املزدمحة  واملدارس  السكانية 
توفر مجيع املعايري األخرى، وأن نسبة 97% من 

هذه املواقع تقع يف أحياء مركز ناحية احلر.

املواقع  . 3 أمهية( وكان تصنيف هذه  )األقل  املواقع 
متوسطة  املالئمة بمساحة قدرها )1714.17( 
مركز  ناحية  يف   %31 بنسبة  وتوزعت  هكتارًا 

كربالء و69% يف ناحية احلر.

البيانات  بقاعدة  املرفقة  اجلداول  طريق  وعن 
تم  التي  املساحات  عىل  احلصول  تم   )GIS) يف 
أختيارها مصنفة بحسب درجات األمهية وكام يف 

اجلدول )10-3(.

املواقع  أن  يتبني   )10-3( ــدول  اجل نتائج  من 
املعايري  بحسب  فئات  ست  عىل  ُاقسمت  املالئمة 
املفروضة سنركز عىل الفئات الثالث للمواقع األكثر 

أمهية:

جدول )3-9( يو�شح ت�شنيف مواقع المالئمة 

المقترحة لمرحله ريا�ض الأطفال

Noالمساحةتصنيف المواقع

41.75المواقع ممتازة المالئمة1

437.49المواقع جيدة المالئمة2

1714.17المواقع متوسطة المالئمة3

5866.29المواقع مقبولة المالئمة4

5944.76المواقع رديئة المالئمة5

1060.47المواقع غير مالئمة6

جدول )3-10( يو�شح ت�شنيف مواقع المالئمة 
المقترحة لمرحلة المدار�ض الإبتدائية

NoCategoryArea in hectares

45.54مواقع ممتازة المالئمة1

481.92مواقع جيدة المالئمة2

2077.86مواقع متوسطة المالئمة3

5664.37مواقع مقبولة المالئمة4

5712.17مواقع رديئة المالئمة5

1047.08مواقع غير مالئمة6
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القصوى(، وكان تصنيف . 1 املواقع )ذات األمهية 
بمساحة   املالئمة  حيث  من  ممتازة  املواقع  هذه 
قدرها )45.54( هكتار، إذ أن هذه املناطق هي 
الكثافات السكانية واملدارس املزدمحة  قريبة من 
األخرى  املعايري  مجيع  توفر  وكذلك  بالطالب، 
وأن نسبة 90% من هذه املواقع هي تقع يف أحياء 

مركز ناحية احلر.

املواقع )املهمة(، وكان تصنيف هذه املواقع جيدة . 2
املالئمة بمساحة قدرها )481.92(  من حيث 
هكتارًا، وأن هذه املناطق هي قريبة من الكثافات 
وكذلك  بالطالب،  املزدمحة  واملدارس  السكانية 
من   %98 نسبة  وأن  األخرى  املعايري  مجيع  توفر 

هذه املواقع تقع يف أحياء مركز ناحية احلر.

املواقع  . 3 أمهية( وكان تصنيف هذه  )األقل  املواقع 
متوسطة  املالئمة بمساحة قدرها )2077.86( 
مركز  يف   )%45( بنسبة  موزعة  وهي  هكتارًا، 

كربالء و)55%( يف ناحية احلر.

Conclusions                                       ال�شتنتاجات

إىل  التوصل  تّم  التطبيقي  اجلانب  نتائج  ضوء  يف 
االستنتاجات اآلتية: 

التعليمية . 1 املؤسسات  أعداد  يف  كبري  نقص  هناك 
يف املناطق الواقعة ضمن منطقة البحث، وسبب 
ضمن  الطالب  أعداد  يف  الكبري  الزخم  هذا 

املدارس املوجودة.

األساليب . 2 استعامل  خالل  من  التوصل  تّم 
اإلحصائية املكانية إىل جمموعة من احلقائق:

تركيز أغلب املؤسسات التعليمة يف األحياء أ. 
القريبة من مركز املدينة.

أكثر ب.  هي  اإلبتدائية  املدارس  أن  نالحظ 
أغلب  وأن  األطفال،  رياض  من  انتشارًا 
األبنية اخلاصة برياض األطفال موجودة يف 

ناحية مركز كربالء.

تبنّي ج.  املعياري  اإلنحراف  نتائج  خالل  من 
بإجتاه  متتد  التعليمية  املؤسسات  مجيع  إجتاه 
مساحة  يف  االختالف  مع  الغريب  الشاميل 
نفسه  اإلجتاه  وهو  اإلنحراف،  شكل 

للتوسع العمراين.

املدرسة )رياض . 3 املدارس بحسب درجة  صنفت 
األمهية  حسب  اإلبتدائية(  واملدارس  أطفال 
من  النسبة  كانت   )Standard distance) لطريقة 

العدد الكيل عىل التوايل )%61، %74(.

كانت رياض األطفال مقسمة بحسب الزخم إىل . 4
وتّم  أمهية(  واألقل  واملهم  قصوى  أمهية  )ذات 
فيها  التي  األطفال  رياض  نسب  عىل  احلصول 
 )%36  ،%27  ،%36( كاآليت  التوايل  عىل  زخم 
مركز  يف  األطفال  لرياض  الكيل  املجموع  من 

حمافظة كربالء وناحية احلر.

املكانية . 5 املالئمة  حيث  من  املمتازة  املناطق  أما 
بلغت  املعايري، حيث  أغلب  تنطبق عليها  والتي 
اإلبتدائي  الدراسية  باملرحلة  اخلاصة  املساحات 
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يف  ظهرت  التوايل  عىل   )%13  ،%19  ،%11(
مركز  يف  اإلبتدائية  للمدارس  الكيل  املجموع 

حمافظة كربالء، وناحية احلر.

Recommendations                                  التو�شيات

نتائج  من  إليه  التوصل  تــّم  ما  عىل  وباإلعتامد 
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املختصة  اجلهات  حتددها  وضوابط  معايري  وفق 

يف جمال التخطيط.

الطاليب . 2 الزخم  من  قريبة  مدارس  فتح  رضورة 
احلاصل لتقليل الزخم لتلك املدارس.
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الملخ�ض

مادة  واملحولة يف حتصيل  التشجيعية  الّسابرة  األسئلة  أسلوب  إستعامل  أثر  التعرف عىل  اىل  البحث  هيدف 
اإلجتامعيات لتلميذات الصف اخلامس اإلبتدائي يف مركز حمافظة كربالء. 

ولتحقيق هدف البحث وضعت الباحثة الفرضية الصفرية اآلتية: "اليوجد هناك فرق ذي داللة إحصائية عند 
مستوى داللة (0.05( بني متوسط درجات حتصيل تلميذات املجموعة التجريبية األوىل التي تدرس اإلجتامعيات 
الّسابرة  باسلوب األسئلة  التي تدرس اإلجتامعيات  الثانية  التجريبية  التشجيعية واملجموعة  الّسابرة  باألسئلة 
املحولة، وبعد معاجلة البيانات إحصائيًا توصلت الباحثة إىل: وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة 
(0.05( بني متوسط حتصيل تلميذات املجموعة التجريبية األوىل التي درست باألسئلة الّسابرة التشجيعية، وبني 

الباحثة  الّسابرة املحولة، اختارت  التي درست باألسئلة  الثانية  التجريبية  متوسط حتصيل تلميذات املجموعة 
للبنات يف مركز حمافظة كربالء  املرقدين الرشيفني  الضبط اجلزئي، وّتم اختيار مدرسة  ذا  التجريبي  التصميم 
اخلامس  الصف  تلميذات  تلميذة من  العينة من)75(  وتألفت  الدراسة،  عينة  لتكون  املقدسة بصورة قصدية 
اإلبتدائي تّم توزيعهن عىل جمموعتني، وكان عدد التلميذات )37( تلميذة يف املجموعة التجريبيةاألوىل و)38( 

يف املجموعة التجريبية الثانية. 

إىل:  الباحثة  لعينتني مستقلتني(T-test( توصلت  التائي  االختبار  باستخدام  البيانات إحصائيًا  وبعد معاجلة 
التجريبية  املجموعة  تلميذات  (0.05( بني متوسط حتصيل  فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة  وجود 

األوىل التي درست باستعامل األسئلة الّسابرة التشجيعية. 

وبني متوسط حتصيل تلميذات املجموعة التجريبية الثانية التي درست باستعامل األسئلة الّسابرة املحولة، 
التي  النتائج  ضوء  ويف  املخطؤة،  بدائله  وفعالية  متييزها،  وقوة  فقراته  وسهولة  صعوبة  مستوى  حساب  وتّم 
توصلت اليها الباحثة تويص الباحثة برضورة تنظيم دورات تدريبية للمعلمني عىل األسئلة الّسابرة وتطبيقها يف 
تدريس مادة اإلجتامعيات، وتقرتح الباحثة إجراء دراسات مماثلة للبحث احلايل يف املراحل الدراسية األخرى 

يف مادة اإلجتامعيات.

الكلامت املفتاحية: استعامل أسلوب، مادة اإلجتامعيات، تلميذات، اإلبتدائية.
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The Effect of Using the Probing, Encouraging and Transformation 

Questioning Method on the Female Students’ Achievement in the Social 

Sciences

Instructor

Shaima Hussein Mohamed Saied

Karbala Education Directorate – Al- Marqadayn Al- Sharifayn School 

Abstract

The aim of the current research is to find out the effect of using the probing, encour-
aging and transformation questioning method on the fifth primary grade female pupils’ 
achievement in Social Sciences in the city of Karbala.

To achieve the goal of the research, the researcher proposed a null hypothesis that 
here is no statistically significant difference at the significance level (05.0) between the 
mean of the students’ achievement scores of the first experimental group that was taught 
social sciences by using the probing and encouraging questions and the second group 
that was taught by using the probing and transformation questions. The researcher has 
chosen the experimental design of partial control in Al-Marqadain Al-Sharifain School 
for Girls in the holy city of Karbala as an intent sample of (75) female pupils; (37) pupils 
for the first experimental group and (38) for the second experimental group. 

The data that was treated statistically by using the t-test for two independent samples 
showed that there is a statistically significant difference at the level of significance of 
(05.0) between the achievements of the two groups.

The researcher recommends the necessity of organizing training courses for teachers 
on the probing questions and their application in the teaching of social sciences, and she 
also suggests conducting similar studies in other stages

Keywords:using the style, social sciences, female students, primary 
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المبحث الأول:

Problem of the Research اأوًل: م�شكلة البحث

لقد أصبح إلزامًا أن تتطور العملية الرتبوية، وأن 
تواكب مناهجها وطرائق تدريسها من طريق األخذ 
األهــداف  وبلوغ  للتدريس،  احلديثة  بالفلسفات 
يفكر  واعيًا  مواطنًا  إعداد  يف  تسهم  التي  التعليمية 
وعىل  ص7(،   ،2008 علمية)السليتي،  بطريقة 
عىل  الرتبية  يف  احلديثة  اإلجتاهات  تأكيد  من  الرغم 
رضورة تكييف اإلسرتاتيجيات والطرائق وأساليب 
ــورًا  وحم إجيابيًا  التالميذ  دور  جتعل  بام  التدريس 
للعملية التعليمية، إاّل أهنا ماتزال يف أغلب األحيان 
 ،2010 )اجلــنــايب،  والتسميع  احلفظ  عىل  تعتمد 
ص2(، واملعلمون اليوم قد أكتفوا بأساليب تدريسية 
يف  املضطرد  النمو  متجاهلني  دراستهم  يف  تلقوها 
النمو  يواكب  مما  وإسرتاتيجياته  التعلم  نظريات 
ومزيد،  العرص)احلالق  وتقنيات  املعرفة  يف  املتزايد 
ينحرص  الذي  التلقني  فاعتمدوا  ص11(،   ،2008
فيه التالميذ عىل احلفظ، وإعادة ما يسمعونه من دون 
ص15-  ،2009 )السورطي،  مضمونه  يفهموا  أن 
16(، ومما تقّدم تتجىل مشكلة البحث بوجود حاجة 
إىل إجراء بحوث جتريببة لتطبيق أساليب حديثة ترّكز 
وتدعو  التعليمية،  العملية  بوصفه حمور  التلميذ  عىل 
إىل زيادة دافعيته، وجتعله قادرًا عىل التفكري عن طريق 
استعامل  الباحثة  ارتأت  لذا  الصفي؛  النشاط  زيادة 
ملعرفة  واملحولة(،  التشجيعية  الّسابرة  )األسئلة 
مادة  التلميذات يف  قدرهتا عىل حتسني حتصيل  مدى 

البحث  مشكلة  صياغة  يمكن  وعليه  اإلجتامعيات، 
احلايّل بالسؤال اآليت: "ما أثرإستعامل األسئلة الّسابرة 
اإلجتامعيات  مادة  حتصيل  يف  واملحولة  التشجيعية 
مركز  يف  اإلبتدائي  اخلامس  الصف  تلميذات  لدى 

حمافظة كربالء".

Importance of the research ثانيًا: اأهمية البحث

عرصنا  يف  الكبري  والنفيس  العلمي  للتطور  إنَّ 
احلارض أّثر بدرجة كبرية جدًا يف تطور معظم الدول 
ويف جوانب احلياة كافة؛ إذ أضافت احلضارة البرشية 
حصيلة ضخمة من املعرفة يف جماالت كثرية، والعرص 
السابقة من  العصور  اختلف عن  اليوم  نعيشه  الذي 
إىل  أدى  مما  كافة،  املجاالت  يف  التغيري  رسعة  حيث 
وطبيعة  تتالءم  خاصة  تربية  إىل  معارصوه  حيتاج  أن 
التغريات التي حتدث فيه )اشتيوه وآخرون، 2011، 
كل  يف  اإلنسان  صناعة  تعني  الرتبية  وأن  ص11(، 
احلياة،  يف  اإلبــداع  اإلنسان  يتعلم  هبا  ومكان  زمان 
ويقوى عضده يف مواجهة املشكالت )عطية، 2010، 
البد  أهدافها،  الرتبية  حتقق  أن  أجل  ومن  ص11(، 
ألنه  املجتمع؛  تطورات  يواكب  منهج  وجــود  من 
الرتبوية  التعليمية  العملية  يف  األساس  املحور  يعد 
عالقة  وللمنهج  ص165(.   ،2005 ختلة،  )أبــو 
يستطيع  ال  املعلم  ألن  التدريس؛  بطرائق  وثيقة 
الغاية  إىل  يؤدي  ترصفًا  واملوضوع  باملادة  الترصف 
املنشودة إذا مل يكن هناك تصميم وطريقة ما )األمني، 
2005، ص82(، وإلختيار طريقة التدريس اجليدة 
مالئمة  الطريقة  تكون  أن  أمهها،  عدة،  معايري  هناك 
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وقدراهتم  التالميذ،  نمو  وملرحلة  الدرس،  ألهداف 
عىل  وحتثهم  دوافعهم  تثري  وأن  واجلسمية،  العقلية، 
الدراسية،  املادة  لطبيعة  مالئمة  تكون  وأن  التعلم، 
فهناك طرائق يمكن إستعامهلا يف مادة اإلجتامعيات، 
 ،2010 ُاخر)عليان،  مواد  يف  استعامهلا  يمكن  وال 

ص107(.

املناهج  يف  ــارزة  ب مكانة  اإلجتامعية  للمواد  إن 
الدراسية يف املراحل الدراسية املختلفة، ملا هلا من أثر 
فعال يف إعداد اجليل ثقافيًا، وعلميًا، ومهنيًا وجلعلهم 
مجعاء  وللبرشية  وأمتهم،  ملجتمعهم،  نافعني  أعضاء 
حسن  فأن  لذلك  ص22(؛   ،2004 )الفتالوي، 
املادة  إيصال  إىل  يؤدي  أو األسلوب  الطريقة  اختيار 
وحتقيق األهداف؛ ألن »املعلم الناجح هو يف حقيقته 
ويؤكد  ص27(.   ،2004 )الوائيل،  ناجحة«  طريقة 
الرتبويون أن أفضل األساليب هو األسلوب املنسجم 
مع قواعد الطريقة املتبعة واألساليب كثرية ومتنوعة، 
ومن هذه األساليب اإلستجواب )مارون، 2008، 
ص42(، فأسلوب اإلستجواب ليس طريقة منفردة 
يف التدريس، بل إنَّ الطرائق مجيعها البّد وأن يتخللها 
األسئلة  عدد  يكون  بعضها  ففي  األسئلة،  من  عدد 
فٌن  والسؤال  قلياًل،  يكون  اآلخر  بعضها  كثريًا، ويف 
أسلوب  طريق  عن  تظهر  املعلم  وكفاية  التعليم،  يف 
فاعلية  وإثــارة  صياغتها،  وكيفية  األسئلة  توجيهه 
قيل:  وقد  عنها،  واإلجابة  وفهمها  لتلقيها  التالميذ 
»من ال حُيسن اإلستجواب ال حُيسن التعليم«)مرعي 

وحممد، 2005، ص65(.

نوعية  عىل  التعليمية  العملية  نجاح  ويتوقف 
واملعلم  اجليد،  التعلم  معايري  من  فهي  األسئلة، 
وطرحها،  األسئلة  صياغة  جييد  الذي  هو  الناجح 
العمل،  وحفز  التفكري،  وإثـــارة  اخلــيــال،  وشحذ 
والسؤال هو روح العملية التعليمية، بل هو كل شئ 

فيها )اهلاشمي وحمسن، 2011، ص292(. 

يف  الصفية  األسئلة  أمهية  احلديثة  الرتبية  وتؤكد 
التعليمي،  النشاط  تنظم  فهي  الصف،  غرفة  داخل 
مرحلة  لتهيئة  مهمة  ووسيلة  فاعليته،  من  وترفع 
التعلم وبدئها)فضالة، 2010، ص219(، واألسئلة 
الصفية التي يعّدها املعلم إعدادا جيدًا تقود التالميذ 
للوصول إىل مستويات أعىل يف التحصيل، إذ وجد أن 
هناك ارتباطًا تامًا بني مستويات التفكري التي تظهر يف 
التي يوجهها  التالميذ، وبني نوعية األسئلة  إجابات 
املعلم )بقيعي، 2010، ص173(، التي يربز أثرها يف 
هتيئة البنى املعرفية للتالميذ وتأسيس التعلم اجلديد، 
السؤال من  لتلقي  ويتهيأ  التلميذ  ينتبه  وعن طريقها 
املعلم ويتحاور معه ومع زمالئه من التالميذ )عطية 

وعبد الرمحن، 2008، ص142(.

الفاعلة  األساليب  من  باحلوار  التدريس  وُيَعّد 
األســاس،  التعليم  مراحل  يف  التالميذ  تدريس  يف 
التعليم  إذ  املدرسة،  قبل  ما  مرحلة  بعد  تأيت  ألهنا 
بالتلقني واملحاكاة، وتأيت قبل مرحلة التعليم الثانوي 
األسئلة  وُتعّد  باإلكتشاف،  التعلم  إذ  واجلامعي 
الّسابرة العمود الفقري ألسلوب التدريس املستند إىل 
احلوار، وتستند أمهيتها إىل افرتاض مؤداه أن التالميذ 
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التي  للمشكالت  وكامل  شامل  حل  عىل  قدرة  هلم 
عرب  والتعّلمية  التعليمية  العملية  أثناء  يف  تواجههم 
التي يوجهها املعلم إىل  سلسلة متدرجة من األسئلة 
صلب  ففي  ص164(،   ،2008 )النبهان،  التالميذ 
كل سؤال تكمن مشكلة، والغرض من األسئلة هو 
إثارة التفكري عند التالميذ حلل تلك املشكلة )مرعي 
يضع  الّسابر  والسؤال  ص66(،   ،2005 وحممد، 
تقع  التي  والفجوة  التلميذ  معرفة  حدود  عند  املعلم 
فأحيانًا   تعلمه،  عىل  قادر  هو  ما  وبني  يعرفه  ما  بني 
يكشف الّسرب فجوات خطرية يف معرفة التلميذ التي 
ص163-  ،2009 )احليلة،  أكثر  تنمية  إىل  حتتاج 

 .)164

إن ملوقف املعلم من إجابات التالميذ أمهية كربى 
يف التعليم، فهي متثل جانبًا كبريًا من جوانب التغذية 
التلميذ يف جماالته املختلفة  التي تنمي قدرة  الراجعة 
تعامل  وأن  حركية،  نفس   - ووجدانية  إدراكية  من 
تعزيزًا  يمثل  التالميذ  إجابات  مع  اإلجيــايب  املعلم 
الشامل  التدريس  ملعنى  وحتقيقًا  املتعلم،  ملوقف 
الذي يظهر البعد االجتامعي اإلنساين يف التعامل مع 
اآلخرين، وإجياد جسور االتصال بني الناس )اجلاّلد، 
الّسابرة  أسئلته  يبني  واملعلم  ص152(،   ،2007
معتمدًا إجابة التلميذ، وهذا النوع من األسئلة يبنى 
تدريبًا  تتطلب  فإهنا  وبذلك  التالميذ،  عبارات  عىل 
األسئلة  مهارات  تتطلبه  الذي  ذلك  من  أكرب  علميًا 
األُخر)اخلطيب ورداح، 2008، ص178(، وتكمن 
أمهية األسئلة الّسابرة يف )توضيح األفكار، والتقويم 

الذايت لألفكار، والتوسع يف األفكار، وزيادة التفاعل 
جتعل  وقد  ص646(،   ،2010 الصفي()العيارصة، 
اإلنسان  قيمة  من  وتزيد  سابرًا  تفكريًا  يفكر  املرء 
وتركيز  الذهنية،  عملياته  بمامرسة  األمهية  بإعطائه 
تفاعله، ومرحلته النامئية التطورية )قطامي، 2005، 

ص245(.

إنَّ التعامل مع إجابات التالميذ يقتيض تقبل تلك 
فرصة  وإعطاء  ناقصة،  أو  كانت  كاملة  اإلجابات 
تصحيحها  عىل  وتشجيعهم  إجابتهم،  لتنظيم  هلم 
من  بـــاالزدراء  للتالميذ  السامح  ــدم  وع وإكــامهلــا، 
 ،2008 الرمحن،  وعبد  )عطية  اآلخرين  إجابات 
استجابة  يف  اإلجيابية  الناحية  تعزيز  إلن  ص74(؛ 
الناحية  التلميذ يف الوقت نفسه الذي اليتجاهل فيه 
النفسية أو العنرص غري املكتمل فيها، تزيد من رغبة 
بطريقة  املعلم  استجاب  وإذا  املشاركة،  يف  التلميذ 
هنالك  فأن  الصحيحة،  غري  التلميذ  إلجابة  سلبية 
ــرون،  وآخ )سالمة  األثــر  حلــدوث  كبرية  إحتاملية 
أن  الرتبويني  بعض  ــرى  وي ص234(،   ،2009
األسلوب املستند إىل تشجيع إجابات التالميذ باملدح 
ينمي  وممتاز  لــك،  وشكرًا  أحسنت،  كلمة:  مثاًل 
حتصيل التالميذ، ويزيد من دافعيتهم وتشويقهم نحو 
تعلم أفضل)شرب وآخرون، 2005، ص233(، وأن 
التلميذ  َفْهم  تصحيح  عىل  تبنى  املعلم  كفاية  مقياس 
وامتام اإلجابات غري املكتملة، بتوجيهه أسئلة إضافية 
تتناول معلومات مألوفة بالنسبة إليه، باستعامل بعض 
للتلميذ  التي عن طريقها يمكن  اللفظية  التلميحات 
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أن يكّون إجابة صحيحة )احليلة، 2009، ص142-
عىل  والثناء  التشجيع  تقديم  املعلم  وعىل   ،)143
ويتقّدم يف  يتعّلم  تلميذ كي  يبذهلا كل  التي  املشاركة 
تعلمه، وهذا التفاعل املعزز وجهًا لوجه قد يؤدي إىل 
حتفيز ذوي املستويات املنخفضة، وبطبيعة احلال فأن 
الراجعة  التغذية  صور  من  صورة  ُيعدُّ  التفاعل  هذا 
أن  للمعلم  ينبغي  لذا  ص94(؛   ،2005 )رسالن، 
التالميذ  مشاركة  من  واسعًا  مًدى  تثري  أسئلة  يّوجه 
متطوعني،  أكانوا  املشاركة سواء  يشجعهم عىل  وأن 

أم غري متطوعني )العيارصة، 2011، ص638(.

الثناء  الباحثة مع كثري من الرتبويني يف أن  وتتفق 
اإلجيايب(  )الشعور  بالسعادة  الشعور  تزيد  واملدح 
التلميذة  لدى  تتولد  كي  الصحيح،  باألداء  املرتبط 
والقبول  بالثقة  الشعور  وزيادة  األداء  لتكرار  الرغبة 
التلميذات  مهم  من  يزيد  التشجيع  أن  عن  فضاًل 

ذوات املستويات املتوسطة واملنخفضة نحو التعلم.

 :Aim of the research البحث  هدف  ثالثًا: 
الّسابرة  األسئلة  أثر  عىل  التعرف  أىل  البحث  هيدف 
الصف  تلميذات  حتصيل  يف  واملحولة  التشجيعية 

اخلامس اإلبتدائي يف مادة اإلجتامعيات.

رابعًا: فر�شيات البحث
 Hypotheses of the research:

إحصائية عند مستوى  ذات داللة  فرق  يوجد  ال 
تلميذات  حتصيل  ــات  درج متوسط  بني   )0،05(
باألسئلة  درست  التي  األوىل  التجريبية  املجموعة 
املجموعة  درجــات  ومتوسط  التشجيعية  الّسابرة 

الّسابرة  باألسئلة  درســت  التي  الثانية  التجريبية 
املحولة.

Limits of the research:خام�شًا: حدود البحث

يقترص البحث احلايل عىل:

احلد البرشي: الصف اخلامس اإلبتدائي.

ــدرايس  ال للعام  األول  الفصل  الــزمــاين:  احلــد 
)2018 - 2019(م.

حمافظة  مركز  يف  اإلبتدائية  املدارس  املكاين:  احلد 
كربالء.

احلد املعريف: الوحدة الثانية من كتاب اإلجتامعيات 
للصف اخلامس إبتدائي، ط6، 2018م. 

�شاد�شًا: تحديد الم�شطلحات
 Definition of the terms

األثر (Effect(: عرفها كل من:. 1
عىل  • املطلوب  األثر  »حتديد  بأهنا:   )Dives 1981)

الصحيحة، عىل وفق خطة حمددة«  األفعال  أداء 
.)Dives،1981:p12)

اإلنجاز  • عىل  »القدرة  بأهنا:   )2008 )عطيه، 
يف  واملتعلم  املعلم  أداء  عىل  به  نتعرف  ومقياس 
عملية التعلم والتعليم« )عطيه، 2008،ص61(. 
 :Operational definition اإلجـرائي  التعـريف 
تدريس  يف  الباحثة  تتبعها  التي  اإلجراءات 
تلميذات املجموعة التجريبية األوىل واملجموعة 
عملية  لتنشيط  البحث  عينة  الثانية  التجريبية 
مادة  يف  املرسومة  األهداف  وحتقيق  املعرفة 

اإلجتامعيات.
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األسلوب (style(: عرفه كل من:. 2
)عطيه، 2008( بأنه: »جمموعة قواعد أو ضوابط  •

أو كيفيات ينفذ هبا املعلم طريقة التدريس ليحقق 
أهداف الدرس« )عطية، 2008، ص29(.

يف  • املعلم  »طريقة  بأنه:   )2010 )إبراهيم، 
التعامل مع املواقف التعليمية واملفضلة عىل وفق 
فلسفته وخربته يف التدريس« )إبراهيم، 2010، 

ص15(. 
 :Operational definition اإلجـرائي  التعـريف 
مادة  تدريس  يف  الباحثة  تتبعها  التي  الكيفية  هو 
األوىل  التجريبية  املجموعة  مــع  اإلجــتــامعــيــات 

واملجموعة التجريبية الثانية يف أثناء مدة التجربة. 

األسئلة السابرة (questions probing( عرفها كل . 3
من:

أوسلسلة  • »سؤال  بأهنا:   )2005 )اهلويدي، 
يعطي  الذي  التلميذ  عىل  تطرح  األسئلة  من 
التعرف  إىل  هتدف  البداية  يف  بسيطة  إجابة 
اإلجابة  يعرف  التلميذ  أن  من  والتأكد 

الصحيحة«)اهلويدي،2005، ص،128(.
من  • جمموعة  »هي  بأهنا:   )2011 )الطناوي، 

للتلميذ  املعلم  يوجهها  التي  املتتابعة  األسئلة 
وتكون  األسئلة،  أحد  عن  األولية  إجابته  بعد 
حتتاج  أو  جزئية  أو  صحيحة،  غري  إجابته 
عن  للكشف  األسئلة  هذه  وتؤدي  تأكيد  إىل 
معلوماته  من  املزيد  وإستدعاء  التلميذ  معرفة 
السابقة« )الطناوي، 2011، ص114 ـ 115(، 
 :Operational definition والتعـريف اإلجـرائي
هو السؤال الذي يطرح لتشجيع التلميذات عىل 
األولية  إستجابتهن  يف  أعمق  بصورة  التفكري 

وإلعطاء  واضحة  بصورة  أنفسهن  عن  للتعبري 
األمثلة والتوضيحات.

االسئلة الّسابرة التشجيعية. 4
probing questions promotiveness 

عرفها كل من:

األسئلة  • من  »جمموعة  بأهنا:   )Hoover،1976)

أو  تلميحات  بصيغة  املعلم  يستعملها  املتتابعة 
إجابة  بتقديم  املتعلم  خيفق  عندما  مؤرشات 
صحيحة الستدراجه وتشجيعه عىل إعطاء إجابة 

.)Hoover، 1976، p: 70)»أكثر نضجًا ودقًة
التي  • األسئلة  »هي  بأهنا:   )2009 )سعادة، 

التلميذ  يستطيع  ال  عندما  املعلم  يطرحها 
ويكون  صحيحة  غري  إجابة  جييب  أو  اإلجابة، 
إجابة  تصحيح  عىل  العمل  ورائها  من  اهلدف 
فيها«  املرغوب  اإلجابة  نحو  وإرشاده  التلميذ 

)سعادة،2009،ص382(. 

 :Operational definition اإلجــرائــي  التعريف 
الباحثة  تطرحها  التي  املتتابعة  األسئلة  من  جمموعة 
األولية غري  إجابتها  تكون  التي  نفسها  التلميذة  عىل 
إىل  للوصول  فتشجعها  مكتملة  غري  أو  صحيحة 
اإلجابة الصحيحة بإستعامل أسلوب تتبعي غري حمرج 

يقود التلميذة خطوة خطوة لإلجابة الصحيحة. 

األسئلة الّسابرة املحّولة . 5
probing questions inverter

عرفها كل من:

من  • »نمط  بأهنا:   )1996 آخرون،  لبدة  )أبو 
تقديم  عجزعن  تلميذ  من  املعلم  حيّوهلا  األسئلة 
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اإلجابة  تقديم  يستطيع  آخر  تلميذ  إىل  اإلجابة 
إىل  اللجوء  دون  من  السؤال  هلذا  الصحيحة 
تكرار طرح السؤال بصيغته األولية بل من طريق 
حتويله إىل تلميذ آخر«)أبو لبدة آخرون، 1996، 

ص18(.
»جمموعة  • بأهنا:   )2000 يوسف،  و  )احلرصي 

لكي  الفرصة  تتبع  والتي  النهاية  مفتوحة  أسئلة 
عدد  أكرب  واشرتاك  أفكارهم  املتعلمون  يبدي 

منهم«)احلرصي ويوسف، 2000، ص137(.

Operational definition:التعريف اإلجرائي

هي األسئلة التي حتّوهلا الباحثة من تلميذة إجابتها 
غري مكتملة أو غري صحيحة عن سؤال ما إىل تلميذة 
أخرى غري صاحبة الفكرة األولية، إما بقصد تعّمق 
اإلجابة األولية وتصحيحها، أو بقصد مشاركِة أكرب 
التلميذات جلعلهنَّ يفكرَن تفكريًا دقيقًا يف  عدٍد من 

السؤال املطروح. 

التح�شيل Achievement عرفه كل من:

)العالم، 2000( بأنه: »مقدار األكتساب الذي . 1
الذي حيرزه  النجاح  أو مستوى  التالميذ،  حيققه 
تدرييس  جمال  أو  دراسية  مادة  يف  اليه  يصل  أو 

معني«)عالم، 2000، ص305(.
مايتعلمه . 2 »حمصلة  بأنه   :)2003 جادو،  )أبو 

مقاسة  معينة  زمنية  مدة  مرور  بعد  التالميذ 
)أبو  االختبار«  يف  عليها  حيصلوا  التي  بالدرجة 

جادو، 2003، ص425(.

:Operational definition التعريف الإجرائي

اخلامس  تلميذات  عليها  حتصل  التي  املعرفة 

اإلبتدائي مقاسة بدرجاهتن يف االمتحان.

�شابعًا: الإجتماعيات Social عرفها كل من:

تسجل . 1 التى  »املعرفة  بأهنا:   )Bailly،1991)

عن  بخرباهتم  والناس  املجتمعات  هبا 
.)Bailly،1991، P.21)»البيئة

الذي . 2 »العلم  بأهنا:   )2009 وهادي،  )خملف 
بني  املتبادلة  العالقات  وحتليل  دراسة  يتناول 
يف  تأثريات  من  عنها  ينتج  وما  وبيئته  اإلنسان 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  املجاالت 

والثقافية«)خملف وهادي، 2009، ص13(.

:Operational definition التعريف الجرائي

التي  واملهارات  واحلقائق  املعارف  من  جمموعة 
تدريسها  واملقر  اإلجتامعيات  موضوعات  تتضمنها 
للصف اخلامس اإلبتدائي من وزارة الرتبية يف العراق 

للعام الدرايس )2018 - 2019(م.

ثامنًا: ال�شف الخام�ض الإبتدائي
fifth primary class:

هو الصف الذي يسبق املرحلة األخرية يف التعليم 
اإلبتدائي، ويكون فيه عمر التلميذات أحدى عرشة 
سنة، ويدرسن مادة اإلجتامعيات بام فيها من حقائق 
)وزارة  مرة  ألول  تعليمها  يتم  ومعارف،  ومفاهيم، 

الرتبية، 1991، ص8(. 
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المبحث الثاني:

خلفية نظرية ودرا�شات �شابقة:

اأوًل: خلفية نظرية 

نبذة تاأريخية عن الأ�شئلة ال�ّشابرة
 Opinion history of the probing questions
     promotiveness

السابرة،  األسئلة  إبتدع  من  أول  سقراط  ُيعدُّ 
مع  حلواراته  أساسًا  واألجوبة  األسئلة  استعمل  إذ 
تالميذه، إذ يعمل سقراط دور السائل اجلاهل الذي 
عن  اإلجابة  جييبون  واملتعلمون  شيئًا،  يعرف  ال 
كان  احلوار  طريق  وعن  واملستمرة،  املتتابعة،  أسئلته 
يعتقدون،  ما  صالحية  يف  الشك  إىل  املتعلمني  يدفع 
إىل  الوصول  سقراط  حلوارات  الرئيس  اهلدف  وأن 
 ،2008 )كريم،  األفكار  تولد  طريق  عن  املعرفة 
سقراط  مقولة  مع  املعنى  هذا  وينسجم  ص16(، 
يقول:  حيث  بــاحلــوار،  التعليم  أسلوب  صاحب 
األفكار  أولد  وأنا  األطفال،  توّلد  قابلة  أمي  كانت 
التعليم  سار  وكذلك  ص114(.   ،2008 )نبهان، 
يف اإلسالم منذ عرص النبي عىل أسلوب املناقشة 
واحلوار، فالنبي عندما كان يعلم الصحابة، كان 
يتلقى منهم األسئلة وجييبهم عنها، ويسأهلم فيجيبون 
التي يريدها )عثامن، 1983،  الفكرة  حتى يصل إىل 
حيث   الرسول حديث  وهذا   ،)146 ص145ـ 
السؤال  مفاتيحها  خزائن  ))العلم  الــســؤال:  عىل 
واملتعلم  السائل  أربعة  فيه  يؤجر  فإنه  فاسألوا  أال 

واملستمع واملجيب(( )الغزايل، د.ت، ص9(.

:Probing Questions الأ�شئلة ال�شابرة

التعليم  أسلوب  جوهر  الّسابرة  األسئلة  ُتعّد 
التالميذ  ملساعدة  صمم  ــذي  ال التفكري  أجــل  من 
اإلجابة  بتقديم  التالميذ  يكتفي  ال  إذ  التفكري؛  عىل 
عنها،  الدفاع  إىل  يسعون  بل  املطروح،  السؤال  عن 
وتقويمها، وتقديم األسباب واملّسوغات التي تدعم 
دقة إجاباهتم (Gilbert, 2000, p: 1(؛ لذا فهي العمود 
ويف  احلوار،  إىل  املستند  التدريس  ألسلوب  الفقري 
كثري من مواقف املناقشة الصفية يّوجه املعلم سؤاالً 
عن  أولية  إجابة  التالميذ  أحد  فيجيب  للتالميذ، 
أنَّ  أو  جزئية،  أو  صحيحة،  غري  تكون  قد  السؤال 
املعلم يشعر أّن التلميذ غري متأكد من إجابته، فينبغي 
للمعلم طرح األسئلة الّسابرة التي هتدف إىل حتسني 
مستوى نوعية إجابات التالميذ، وتكشف عن معرفة 
ص114(،   ،2011 )الطناوي،  السابقة  التلميذ 
معرفة  غور  يسرب  األسئلة  من  النوع  هذا  يف  واملعلم 
التلميذ بحيث يتيقن بام عنده، ويتعرف يف ضوء ذلك، 
السليمة  املعرفة  إىل  ويقوده  التلميذ  هذا  يسعف  مما 

)اخللييل وآخرون، 1996، ص257-256(.

التالميذ وحتفزهم،  تتبع إجابات  الّسرب  ان أسئلة 
تطوير  إىل  هبم  تؤدي  ألهنا  التفكري؛  عىل  حتضهم  أو 
أوضح،  يكونوا  وأن  وتوسيعها،  األولية  إجابتهم 
)احليلة،  أكرب  يتبعوا حتديدًا وأصالة  وأكثر دقة، وأن 
نحو  التلميذ  انتباه  تّركز  وهي  ص163(،   ،2009
يتجاهلها،  أو  التي كان يرفضها،  القضايا األخالقية 
وتساعد التالميذ عىل تطوير وجهات نظرهم بشكل 
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من  فالغرض  ص20(؛   ،2009 أوســع)ســعــادة، 
التلميذ  من  الصحيح  اجلــواب  تلقي  ليس  السؤال 
طريق  عن  بانتظام  التفكري  إىل  توجيهه  بل  فحسب، 
ممارسة العمليات العقلية )العاين، 1976، ص81-
82(، وال يتحقق ذلك باالعتامد عىل قدرة املعلم يف 
صياغة األسئلة اجليدة فحسب، بل فيام يستعمله من 
إجراءات مناسبة مثل استثامر اإلجابات اجلزئية، أو 
غري الصحيحة يف استثارة عملية التفكري عند التلميذ 
)رتيش، 1982، ص152(؛ إلن األسئلة التي تدعو 
إىل التفكري تعمل عىل تذكري التلميذ، بام قد ال خيطر 
بباله من أفكار ومن ثم تقوده إىل اإلبداعية )أبو جادو 

وحممد، 2007، ص197(. 

التعلم  عملية  أثناء  يف  التلميذ  خطأ  تصحيح  ان 
لكفاية  وحاسمة  للمعلم،  أساسية  تربوية  مسؤولية 
 ،1985 )محــدان،  نفسه  الوقت  يف  التلميذ  حتصيل 
ص63(، وكثريًا ما جييب التلميذ إجابة غري صحيحة 
ويكون لزامًا عىل املعلم أن خيربه بحالة إجابته يف جٍو 
وّدي فيعمل بتشجيعه عىل حماولة اإلجابة عن السؤال 
مقبولة  إجابة  التلميذ  إجابة  تكون  وقد  ثانية،  مرة 
ولكنها غري منظمة أو غري كاملة، وهنا ينبغي للمعلم 
املعلم  يودُّ  بالوضوح، ويف بعض األحيان  يطالبه  أن 
أن يربط بني إجابتـه ونوع آخر سبق دراسته ويسعى 
التوجيـه  إعادة  املعلم  الرتكيز، ويستعمل  إعادة  نحو 
لتشجيع أكرب عدد ممكن من التالميذ يف أثناء املناقشـة 
)مرعي واحليلة، 2005، ص71-73(، وهنا نفهم 
أن احلوار الذي يتم عن طريق األسئلة الّسابرة حوار 

تطوير  يتّم  إذ  خاصًا،  أسلوبًا  املعلم  فيه  استعمل 
إجابات التالميذ وإن كانت صوابًا، ولكنها سطحية، 
املعلومات  الفكري إىل تشغيل  التسطح  فتتحول من 
يكتسب  قد  التلميذ،  فان  وهبذا  وسالسة،  بسهولة 
نفسها  املناقشة  يف  انخراطه  ويزداد  الثقة  من  مزيدًا 

)عرص، 2000، ص263-262(. 

أحــدى  ــإجــراء  ب املعلم  )أنــدرســون(  وينصح 
أو  إجابة غري صحيحة  يتلقى  اآلتية حينام  اخلطوات 

غري كاملة:

تشجيع التلميذ عىل َفْهم السؤال، وتقديم العون . 1
وضوحًا  أكثر  إجابة  صياغة  عىل  ملساعدته  له 

ودقة.
لفظية . 2 غري  أو  لفظية  بإجابات  التلميذ  تزويد 

إجابة  تقديم  عىل  ملساعدته  لإلجابة  كمفاتيح 
مالئمة وصحيحة.

يفشل . 3 كلام  آخر  لتلميذ  السؤال  توجيه  إعادة 
)أندرسون،  صحيحة  إجابة  تقديم  يف  املتعلم 

1998، ص19-18(.

تدفع  التي  التشجيعية  السابرة  األسئلة  وتــربز 
يقدمه  فيام  التوسع  أو  إجابته  يف  التعمق  إىل  التلميذ 
مراجعة  أثناء  يف  األسئلة  هذه  وتستعمل  إجابة،  من 
التالميذ  مع  النقاط  بعض  مناقشة  وأثناء  الدروس 
للتأكد من فهمهم، وعادة يسأل املعلم سؤاالً فيجيب 
أحد التالميذ إجابة صحيحة ولكنها خمترصة »فيقول 
له املعلم« ماذا تعني؟ أو هل يمكنك إعطاء أمثلة؟ أو 
ملاذا ختريت هذه اإلجابة؟ أوهل لديك آراء أخرى؟ 
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وهكذا يتشجع التلميذ لتوضيح إجابته وإعطاء إجابة 
متكاملة ومستوفاة )كوجك، د.ت، 138(. 

وترى الباحثة أنَّ املعلمة تستعمل األسئلة الّسابرة 
بأسلوب  الرتبوي  بموقفها  تسرب  عندما  التشجيعية 
للتلميذة،  أولية  إجابة  من  ســؤاالً  فتشتق  ــوار،  احل
والَفْهم  املعرفة  تكتمل  حتى  العملية  هذه  وتستمر 
الرتبوية  العملية  قائد  بوصفها  املعلمة  دور  ويظهر 
فهي املبدعة بطرح األسئلة؛ ألن عملية التعليم حياة 
وبني  وبينهام  وتالميذه  املعلم  بني  كاملني  وتفاهم 

املعرفة بمصادرها املتنوعة. 

غايات ال�شوؤال ال�شابر:

املتعلم . 1 يقّدمها  التي  الغامضة:  األفكار  توضيح 
لتوضيح الغامض وإظهار اخلفي. 

التقويم الذايت: بحيث يتمكن املتعلم من اكتشاف . 2
موطن خطئه أو موضع ضعفه وقوته.

تزيد التفاعل الصفي: فيشرتك أكثر من متعلم يف . 3
أو  صوغها  إعادة  أو  وتوضيحها  الفكرة  إظهار 

تلخيصها )اخلوالدة وحييى، 2005، 281(.

عند  مراعاتها  للمعلم  ينبغي  التي  القواعد 
اإ�شتعمال الأ�شئلة ال�ّشابرة:

اإلجابة . 1 يف  للتبرص  الكايف  الوقت  التلميذ  منح 
املناسب  االنتظار  ووقت  لتصحيحها،  األولية 

يرتاوح بني )3-5( ثواِن بعد طرح السؤال.
إعطاء التلميذ تغذية راجعة اللفظية عقب سامع . 2

اإلجابة، كالتغذية الراجعة اللفظية أو اإلشارية.
زميله . 3 إجابة  عىل  للتعليق  فرصة  التلميذ  تزويد 

عن السؤال الّسابر الذي وّجه إليه، وذلك حني 
تصحيح  أو  تعديل،  إىل  بحاجة  اإلجابة  تكون 

)اجلالد، 2007، ص157(.
عن . 4 اإلجابة  يف  للتالميذ  البطيء  بالتقدم  الرضا 

التالميذ  املعلم تشجيع  املطروحة، فعىل  األسئلة 
بطيئي التعلم باإلجابة عن األسئلة الّسابرة.

َفهْم إجابة التلميذ وعدم رفضها بشكل تعسفي، . 5
مما يزعزع ثقة التلميذ بنفسه )احلرصي ويوسف، 

2000، ص141-140(.
القيمة الرتبوية لألسئلة الّسابرة:  لألسئلة الّسابرة . 6

قيمة تربوية لكل من املعلم و التلميذ منها:
توفر بيئة تعليمية وحيوية وتفاعلية مما يدفع أ. 

امللل، ويبعد التالميذ عن التنافس الرسيع يف 
تقديم اإلجابة.

أنفسهم ب.  عىل  اإلعتامد  يف  التالميذ  تساعد 
التقويم  منهجية  وتنمية  عباراهتم  بتصحيح 
بأنفسهم  ثقتهم  وتعمق  ألفكارهم  الذايت 

)قطامي، 1989، ص194(.
الضعيف ج.  التلميذ  مع  الصرب  املعلم  تعّود 

حتى يصل بنفسه إىل اإلجابة الصحيحة )أبو 
رشيخ، 2008، ص104-103(.

خ�شائ�ض ال�شوؤال ال�ّشابر:

للسؤال الّسابر جمموعة من اخلصائص التي يتفق 
يف بعضها مع األسئلة االعتيادية منها:

يأيت بعد إجابة التلميذ األولية لذلك فهو متدرج . 1
يبدأ بالسهل وينتهي بالعميق 

التلميذ . 2 يعّلم  فهو  واحد،  آن  يف  هدفني  حيقق 
ويقيس مقدار تعلمه.
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املناقشات . 3 من  املزيد  إجياد  إىل  هيدف  سؤال 
الرتابطي  الّسرب  استعامل  عند  وخاصة  الصفية 

واملحّول )اجلّالد، 2007، ص 155-154(.

ت�شنيفات الأ�شئلة ال�ّشابرة:

تعكس هذه التصنيفات مفهوم التعلم وعملياته، 
واألبعاد الرتبوية املتعلقة باملناهج، ومنها:

ت�شنيف )1986( وي�شمل:

أسئلة الّسرب التشجيعي: هو سؤال أو عدة أسئلة . 1
يقدمها املعلم بعد إجابة التلميذ األولية والقصد 

منها تشجيعه للوصول إىل اإلجابة الصحيحة.

التوضيحي: ُيقصد هبا أسئلة حتمل . 2 الّسرب  أسئلة 
إن  أي  األولية،  اإلجابة  توضيح  عىل  التلميذ 
اإلجابة  تلقي  بعد  التلميذ  حوار  يتابع  املعلم 
األولية، وهيدف هذا النوع إىل توسيع املعلومات 

لتصبح أكثرعمقًا.

يطرحها . 3 األسئلة  من  نوع  الّسرباملّحول:  أسئلة 
إجابة  تقديم  من  تلميذ  يعجز  عندما  املعلم 
تلميذ  إىل  حيّوله  أو  السؤال  يوجه  إذ  صحيحة، 

آخر.

أسئلة الّسرب الرتابطي: يقصد هبا ربط املعلومات . 4
إىل  والتوصل  الالحقة  باملعلومات  السابقة 
)القاعود،  تعميامت وتطبيقها يف مواقف الحقة 

1986، ص31-30(.

ت�شنيف الخليلي واآخروٍن)1996( وي�شمل:

متتابعة . 1 أسئلة  هي  التشجيعية:  الّسابرة  األسئلة 
تكـون  عندما  نفسه  التلميذ  عىل  املعلم  يطرحها 
أو  صحيحة،  غري  سابق  سؤال  عن  إجابته 

تشجيعه  لغرض  إجابة،  أية  يعطي  ال  حينام 
إىل  تقوده  أو  عاجزًا،  كان  إذا  إجابة  تقديم  عىل 
اإلجابة الصحيحة إذا كانت إجابته األولية غري 
صحيحة، وتكون بمثابة تلميحات، أو إشارات 
للسؤال  الصحيح  اجلواب  نحو  التلميذ  تقود 

الذي ُطرَح أوالً.

األسئلة الّسابرة الرتكيزية: أسئلة يطرحها املعلم . 2
حينام يكون التلميذ غري متأكد من إجابته لغرض 

تأكيدها، أو ربطها بموضوع آخر. 

التي . 3 األسئلة  هي  التوضيحية:  الّسابرة  األسئلة 
أولية  إجابة  التلميذ  يعطي  حينام  املعلم  يطرحها 
اجلزء  لتعزيز  وذلك  سابق،  لسؤال  تامة  غري 
اإلجابة  نحو  وتوجيهه  اإلجابة،  من  الصحيح 
التامة، فضاًل عىل أهنا تعمل عىل إزالة الغموض 

يف اإلجابات.

يطرحها . 4 أسئلة  هي  التسويغية:  الّسابرة  األسئلة 
نوعًا  األولية  التلميذ  إجابة  تكون  عندما  املعلم 
ذلك  ضوء  صحيحة،ويف  غري  أو  صحيحة  ما 
َفهْم  من  التلميذ  عند  يكون  ما  املعلم  يكتشف 
خطأ أو غري مكتمل،فيعمل عىل تصحيح الَفهْم 
غري  اجلزء  السليم،واستكامل  وتعزيز  اخلطأ 

املكتمل.

من . 5 املعلم  هبا  ينتقل  أسئلة  هي  األسئلةاملحّولة: 
تلميذ  إىل  السؤال  عن  إجابة  تقديم  عجز  تلميذ 
بتحويل  صحيحة  إجابة  إعطاء  يستطيع  آخر 
األولية)اخللييل  صيغته  بغري  إليه  السؤال 

وآخرون، 1996، ص260-257(.
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ت�شنيف اإبراهيم )1997( وي�شمل:

أسئلة الّسرب املبارش: تساعد املعلم )س( التلميذ . 1
)ج( عىل إعادة النظر يف تفكريه، إذ تكون اإلجابة 
األولية التي يقّدمها التلميذ غري مرضية للمعلم.

املعلم توّجه سؤال . 2 السرّب املحّول: تساعد  أسئلة 
إىل  به  التوجـه  إستمرار  من  بدالً  آخر  تلميذ  إىل 
التوجيه  )أسلوب  عليه  ويطلق  نفسه،  التلميذ 

املغاير للسؤال(. 

أسئلة السرّب الرتابطي: يمكن من طريق هذا النوع . 3
اإلجابات  تكون  إذ  معينة،  فكرة  عىل  الرتكيز 
األسئلة  هذه  التطرح  لذا  مقبولة،  تسبقها  التي 
عىل  اإلجابات  تلك  أصحاب  التالميذ  ملساعدة 
ّسرب  إىل  مجيعهم  التالميذ  لدعوة  وإنام  حتسينها 
تلك اإلجابات والبناء عليها )إبراهيم، 1997، 

ص183-175(.

 ت�شنيف موؤ�ش�شة ريا�ض نجد للتربية والتعليم 
)2003( وي�شمل:

التي . 1 األسئلة  أو  السؤال  هو  التشخييص:  الّسرب 
ما  املخطئ يف إجابة  التلميذ  املعلم عىل  يطرحها 

حتى يصل التلميذ إىل اإلجابة الصحيحة.

التي . 2 واألسئلة  السؤال  هو  املحّول:  الّسرب 
يطرحها املعلم عىل عدد من التالميذ، أما لغلط 
اإلجابة عند أحدهم، أو بقصد مشاركة اكرب عدد 
منهم حتى ال ينفرد التلميذ الواحد باإلجابة دون 

غريه.

التي . 3 األسئلة  أو  السؤال  هو  التوضيحي:  الّسرب 
إجابة  جييب  الذي  التلميذ  عىل  املعلم  يطرحها 

غري مكتملة للوصول إىل إجابة تامة.

التي . 4 األسئلة  أو  السؤال  هو  الرتابطي:  الّسرب 
يقصد منها ربط اإلجابات السابقة بإجابة واحدة؛ 
وذلك لربطها بموضوع معني أو للخروج بتعميم 

)مؤسسة رياض نجد، 2003، ص33-32(. 

عن  يختلف  ال    )2005( الهويدي  ت�شنيف 
تصنيف إبراهيم ويشمل: أسئلة الّسبر المباشر، 
الترابطي  الّسبر  أسئلة  المّحول،  الّسبر  أسئلة 

)الهويدي، 2005، ص 128، 129(

ت�شنيف قطاوي )2007( وي�شمل:

يف . 1 املعلم  يطرحه  التوضيحي:  الّسابر  السؤال 
تلك  صقل  لغرض  األولية  التلميذ  إجابة  ضوء 
معلومات  بإضافة  وذلك  وتوضيحها  اإلجابة، 

جديدة أكثر َفْهاًم ووضوحًا للسامع 

السؤال الّسابر التشجيعي: يستعمله املعلم حينام . 2
التلميذ غري صحيحة، واهلدف منه  تكون إجابة 
العمل عىل تصحيح إجابة التلميذ وإرشاده نحو 
من  جمموعة  طريق  من  فيها  املرغوب  اإلجابة 

األسئلة املتدرجة واملتتابعة من جانب املعلم.

األسئلة . 3 من  جمموعة  الرتكيزي:  الّسابر  السؤال 
يطرحها املعلم كرد فعل عىل إجابة صحيحة من 
بدرس  أو  باملوضوع،  ربطها  أجل  من  التلميذ، 

سابق.

األسئلة . 4 من  جمموعة  املحول:  الّسابر  السؤال 
غري  آخر  تلميذ  عىل  سؤاالً  فيها  املعلم  يطرح 
أمهها:  ة  عدَّ ألسباب  األولية  اإلجابة  صاحب 
مساعدته عىل تعميق إجابة زميله، أو توسيعها، 
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أو إثرائها، أو التعرف عىل وجهات نظر اآلخرين 
من التالميذ املعنيني بالسؤال املطروح.

أسئلة . 5 به  يقصد  الناقد:  أو  التسويغي  السؤال   
يطرحها املعلم عىل الطلبة ملناقشة السبب األكثر 
وزيادة  فاعلية  األكثر  السبب  حتديد  أو  منطقية، 
وإظهار  اإلجابة،  لتسويغ  عندهم  الناقد  الوعي 
أو  لإلجابة  املطروحة  البدائل  أو  احللول  أفضل 

املناقشة )قطاوي، 2007، ص 340 -341(.

ت�شنيف الجاّلد )2007( وي�شمل:

أسئلة . 1 جمموعة  أو  سؤال  التشجيعي:  الّسرب 
أو  إذا عجز عن اإلجابة  للتلميذ  املعلم  يوجهها 
ملساعدته  وذلك  صحيحة؛  غري  إجابة  أجاب 

للوصول إىل اإلجابة الصحيحة.

أسئلة . 2 جمموعة  أو  سؤال  التوضيحي:  الّسرب 
التي  األولية  إجابته  بعد  للتلميذ  املعلم  يوجهها 
من  الصحيح  اجلزء  لتوضيح  تامة  غري  تكون 
اإلجابة وتوجيهه إىل الوصول إىل اإلجابة التامة 
مما  املعلومات  من  مزيد  بإعطاء  وتوضيحها 

جيعلها أكثر عمقًا ووضوحًا.

الّسرب املّحول: سؤال حّيوله املعلم إىل تلميذ آخر . 3
عن  األولية  اإلجابة  صاحب  عجزالتلميذ  بعد 

تقديم اإلجابة.

الّسرب الرتابطي الرتكيزي: هو سلسلة من األسئلة . 4
التلميذ  عىل  املعلم  قبل  من  طرحها  يتم  املتتابعة 
نفسه الذي إجابته صحيحة،ولكن ال يبدو متأكدًا 
منها، من أجل تأكيدها، وربطها بموضوع آخر، 
أو هو السؤال الذي يقدم فيه املعلم ّسرب عبارات 
أولية أدىل هبا عدد من التالميذ، وتكون صحيحة 

بعضها  مع  بربطها  تقويتها  يريد  أنه  إاّل  وكاملة، 
أجل  من  يكون  وقد  معينة،  نتيجة  إىل  للوصول 
ربطها مع معلومات سبق أن أكتسبوها يف دروس 

سابقة )اجلالد،2007،ص 158 -160(.

ت�شنيف الطناوي )2011( وي�شمل:

متتابعة . 1 أسئلة  التشجيعية:  الكاشفة  األسئلة 
عن  إجابته  تكون  عندما  للتلميذ  املعلم  يوجهها 

السؤال خاطئة.

متتابعة . 2 جمموعة  التوضيحية:  الكاشفة  األسئلة 
نفسه عندما  للتلميذ  املعلم  من األسئلة يوجهها 
إىل  األسئلة  هذه  وهتدف  جزئية،  إجابته  تكون 
وتوجيه  اإلجابة  من  الصحيح  اجلزء  تعزيز 
جديدة  توضيحية  معلومات  إضافة  إىل  التلميذ 
عن  إجابته  يف  ذكرها  التي  األولية  للمعلومات 

السؤال.

متتابعة . 3 أسئلة  الرتكيزية:  الكاشفة  األسئلة 
تكون  عندما  نفسه  للتلميذ  املعلم  يوجهها 
وهتدف  صحيحة  السؤال  عن  األولية  إجابته 
هذه األسئلةإىل تأكيد اإلجابة الصحيحة، وربط 

جزيئات خمتلفةللخروج بإعامم مشرتك.

متتابعة . 4 جمموعة  التسويغية:  الكاشفة  األسئلة 
حينام  نفسه  للتلميذ  املعلم  يوجهها  األسئلة  من 
املعلم  ويشعر  السؤال  عن  أولية  إجابة  يعطي 
أن التلميذ غري متأكد من إجابته، وأنه ال تتوافر 
املطروح،  السؤال  عن  واضحة  معلومات  عنده 
مسوغات  التلميذ  ليقدم  السؤال  املعلم  فيّوجه 
ص117-115(.   ،2011 )الطناوي،  إلجابته 
تصنيفات  عىل  إطالعها  بعد  الباحثتان  وترى 
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يف  يتفق   )1986 )القاعود،  أن  الّسابرة  األسئلة 
تصنيف األسئلة الّسابرة بالّسرب احلثي الذي سامه 
القاعود بالتشجيعي، والّسرب املحّول، والرتابطي 
)مؤسسة  مع  وإتفق  نفسها،  وباملسميات 
بالّسرب   )2003 والتعليم،  للرتبية  نجد  رياض 
والتشجيعي،  والرتابطي،  والتوضيحي  املّحول، 
اتفق  حني  يف  التشخييص  بالّسرب  وسمته  إذ 
)إبراهيم، 1997(، و)اهلويدي، 2005( الذين 
)املبارش، واملحّول،  السابرة عىل  صنفوا األسئلة 
)اخللييل واخرون، 1996(  ويتفق  والرتابطي(، 
 ،)2007 و)اجلاّلد،   ،)2007 و)قطاوي، 
 ،)2008 و)الكبييس،   ،)2008 رشيخ،  و)أبو 
 ،)2009 و)سعادة،   ،)2008 و)اخلطايبة، 
و)اليامين وعالء، 2010(، و)الطناوي، 2011( 
الّسابرة إىل مخسة أصناف  الذين صنفوا األسئلة 
مع من صنفوا األسئلة الّسابرة إىل الّسرب)املبارش، 
املحول، الرتابطي( بالّسرب املبارش وسموه السرّب 
التشجيعي والكاشف التشجيعي والّسرب املحّول 
وسموه  الرتابطي  والّسرب  املحّول  والكاشف 
التوضيحي  الّسرب  زادوا  ولكنهم  الرتكيزي، 
والّسرب التسويغي )الناقد( والكاشف التسويغي، 
األسئلة  احلايل  البحث  يف  الباحثة  إعتمدت 
املحّولة  الّسابرة  واألسئلة  التشجيعية،  الّسابرة 
من تصنيف )اخللييل وآخرون، 1996( لألسئلة 

الّسابرة وذلك لألسباب اآلتية: 

)التشجيعية، . 1 الّسابرة  األسئلة  التصنيف  شمول 
والتسويغية،  والتوضيحية،  والرتكيزية، 

واملحّولة(. 

التشجيعية، . 2 الّسابرة  األسئلة  تعريفات  تطابق 

واملحّولة مع التصنيفات األخر. 

املحتوى . 3 وطبيعة  العراقية  البيئة  مالءمتهام 
املرحلة  هذه  واستعداد  التلميذات  وقدرات 

الدراسية.  

اثبتا فاعليتهام يف الدراسات السابقة التي تناولت . 4
لألسئلة  األخر  األنواع  مع  اخللييل  تصنيف 

الّسابرة. 

اخلطط . 5 يف  النوعني  هذين  توظيف  إمكانية 
التجربة)اخللييل  هدف  لتحقيق  التدريسيةاملعّدة 

وآخرون، 1996(. 

 :Previous Studies ثانيًا / درا�شات �شابقة

األسئلة . 1 »أثر   )2004 الواحد،  )عبد  دراسة 
لدى  به  واالحتفاظ  التاريخ  حتصيل  يف  الّسابرة 
املعلامت«  إعداد  معهد  الثالث  الصف  طالبات 
رشد/  ابن   – الرتبية  كلية  يف  الدراسة  ُأجِريت 
األسئلة  أثر  تقيص  إىل  وهدفت  بغداد  جامعة 
معهد  طالبات  حتصيل  يف  أثرها  ملعرفه  الّسابرة؛ 
الباحث  اختار  التاريخ.  مادة  يف  املعلامت  إعداد 
لرتبية  التابع  الصباحي  املعلامت/  إعداد  معهد 

بغداد الكرخ األوىل ليكون ميدانا لتجربته.

عىل  وزعت  طالبة،   )60( البحث  عينة  وبلغت 
الّسابرة،  باألسئلة  ُدِرست  جتريبية  األوىل  جمموعتني 
التقليدية.وقد  بالطريقة  ُدِرست  ضابطة  واألخرى 
متغريات  يف  املجموعتني  طالبات  بني  الباحث  كافأ 
لآلباء  ــدرايس  ــ ال والتحصيل  الــزمــنــي،  )الــعــمــر 
الباحث  اعــدَّ  وقد  الــذكــاء(.  واختبار  واألمــهــات، 
اختبارًا حتصيليًا تكّون من )40( فقرة، إتسَم بالصدق 
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والثبات واملوضوعية، طبقه عىل طالبات املجموعتني 
لقياس التحصيل يف هناية التجربة التي استمرت ثالثة 
أشهر، ومن ثم أعاد تطبيقه مرةأخرى بعد أسبوعني 
لقياس االحتفاظ بالتحصيل، وبعد أن عالج الباحث 
لعينتني  التائي  االختبار  باستعامل  إحصائيا  البيانات 
التجريبية عىل  املجموعة  تفوق  إىل  مستقلتني توصل 
املجموعة الضابطة يف التحصيل واالحتفاظ به، وقد 
وضع الباحث بعض التوصيات منها إطالع مدّريس 
ومدّرساهتا  اإلسالمية  العربية  احلضارة  تاريخ  مادة 
عىل خطوات أسلوب األسئلة الّسابرة الستعامهلا يف 
تدريس مادة تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية لطلبة 
ورضورة  املعلامت  إعداد  معاهد  يف  الثالث  الصف 
تأكيد املرشفني الرتبويني عىل أمهية األسئلةالسابرة يف 
واملدرسات)عبد  للمدرسني  امليدانية  زياراهتم  أثناء 

الواحد، 2004(.

األسئلة . 2 استعامل  »أثر  )اجلنايب،2010(:  دراسة 
لدى  الناقد  التفكري  تنمية  يف  والّسابرة  املتشعبة 
تاريخ  مادة  يف  املتوسط  الثالث  الصف  طالبات 
ُأجريت  واملعارص«  احلديث  العريب  الوطن 
جامعة  رشد/  ابن  الرتبية  كلية  الدراسة  
األسئلة  أثر  عىل  التعرف  إىل  بغداد،وهدفت 
لدى  الناقد  التفكري  تنمية  يف  والّسابرة  املتشعبة 
تاريخ  مادة  يف  املتوسط  الثالث  الصف  طالبات 
ولتحقيق  واملعارص،  احلديث  العريب  الوطن 
هدف البحث وضع الباحث الفرضية اآلتية: ال 
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
املجموعات  درجات  متوسط   بني   )0.05(

املتشعبة،  األسئلة  باستعامل  األوىل  التجريبية 
املجموعة  الّسابرة،  باألسئلة  الثانية  والتجريبية 
الضابطة بالطريقة االعتيادية يف االختبار البعدي 
ثانوية  قصديًا  الباحث  اختار  الناقد،  للتفكري 
حدد  التجربة،  لتطبيق  للبنات(  )العدوية  رابعة 

عينته بثالث  جمموعات هي:
1 .)30( طالباهتا  عدد  األوىل  التجريبية  املجموعة 

طالبة من شعبة )أ( تدرس مادة التاريخ باألسئلة 
املتشعبة.

2 .)30( طالباهتا  عدد  الثانية  التجريبية  املجموعة 
التاريخ  مادة  تدرس  )ب(  شعبة  من  طالبة 

باألسئلة الّسابرة.
طالبة . 3  )30( طالباهتا  عدد  الضابطة  املجموعة 

بالطريقة  التاريخ  مادة  تدرس  )ج(  الشعبة  من 
االعتيادية.

كافأ الباحث بني املجموعات يف )إختبار التفكري 
التاريخ  مــادة  يف  النهائية  الدرجات  القبيل،  الناقد 
الذكاء،  الزمني،  والعمر  املتوسط،  الثاين  للصف 
الباحث  س  درَّ واألم(  لــألب  التعليمي  املستوى 
جمموعات البحث الثالث فصاًل دراسيًا كاماًل، وأعدَّ 
إختبارًا يتكون من )45( فقرة لقياس التفكري الناقد 
موزعة عىل مخسة اختبارات هي: )اإلستنتاج، معرفة 
الباحث  حلل  التقويم(،  التفسري،  االفــرتاضــات، 
متوسطات  واستخرج  عليها  حصل  التي  البيانات 
األحادي  التباين  حتليل  باستعامل  الطالبات  إجابات 
فظهرت  الصفرية،  الفرضيات  صحة  من  لتثبت 

النتائج عىل النحو اآليت: 
عىل . 1 األوىل  التجريبية  املجموعة  طالبات  تفوق 
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التفكري  اختبار  يف  الضابطة  املجموعة  طالبات 
الناقد.

عىل . 2 الثانية  التجريبية  املجموعة  طالبات  تفوق 
التفكري  اختبار  يف  الضابطة  املجموعة  طالبات 

الناقد.
عىل . 3 األوىل  التجريبية  املجموعة  طالبات  تفوق 

طالبات التجريبية الثانية يف اختبار التفكري الناقد.

الباحث برضورة  البحث أوىص  نتائج  ويف ضوء 
يف  ألمهيتها  والّسابرة  املتشعبة  األسئلة  استعامل 
زيــادة  يف  قابليتهم  ــة  ودرج العلمي  املستوى  رفــع 

التفكريالناقد للطالبات )اجلنايب، 2010(.

3 .  Marshal (Blankeship، 1971(/ جامعة  دراسة 
»تقيص فاعلية تدريب الطلبة املعلمني عىل بعض 
مهارات اإلستجواب )األسئلة الّسابرة واألسئلة 
يف  عام(  بشكل  واألسئلة  العايل،  املستوى  ذات 
طلبتهم«  لدى  الناقد  التفكري  وتنمية  التحصيل 
املتحدة  الواليات  يف  الدراسة  هذه  ُأجريت 
تدريب  فاعلية  تقيص  هدفها  األمريكية،وكان 
الطلبة املعلمني عىل بعض مهارات اإلستجواب 
)األسئلة الّسابرة، األسئلة ذات املستوى العايل، 
وتنمية  التحصيل  يف  عام(  بشكل  واألسئلة 
التفكري الناقد لدى طلبتهم.كانت العينة املختارة 
املنزيل،  االقتصاد  قسم  الرتبية،  كلية  طلبة  من 
وقد تم تدريب العينة عىل مهارات اإلستجواب 
التعليمية والتعليم املصغر،  املجمعات  بأسلوب 
وقد تم اشرتاك )41( صفًا من صفوف املرحلة 
يف  الطلبة  توزيع  التطبيق.وتم  لغرض  الثانوية 

املجموعات األربع عىل املرحلتني كام يايت:

املرحلة األوىل: املجموعتان األوىل والثانية، وهم 
الطلبة املعلمون، وقد تم تدريسهام عىل مهارة األسئلة 
مدربتني.  غري  املجموعتني  ان  العلم  مع  الّسابرة 
املعلمون  الطلبة  وهم  والرابعة  الثالثة  املجموعتان 
بأسلوب  الّسابرة  األسئلة  أسلوب  عىل  املدربون 

التعليم املصغر.

من  والرابعة  الثانية  املجموعتان  الثانية:  املرحلة 
املعلمني املتدربني، وقد تّم تدريسهام بأسلوب املجمع 
التعليمي. املجموعتان األوىل والثالثة ويتكونون من 

معلمني مل يتدربوا عىل أية مهارة. 
نتائج الدرا�شة:

وكان . 1 الّسابرة،  األسئلة  املعلمون  استعمل 
استعامهلم طريقة املحارضة قلياًل يف املجموعات 

التجريبية. 
الطلبة . 2 بني  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال 

التعليمي  املجمع  بأسلوب  املدربني  املعلمني 
عند  الناقد  التفكري  تنمية  يف  املصغر  والتعليم 

.)Blankeship، 1971) طلبتهم
دراسة:(Seretuy & Dean،1986( »تأثري األسئلة . 3

التي تعطى للطلبة بعد املوضوع يف التحصيل يف 
القراءة املفهومة« ُأجريت الدراسة يف والية إنديانا 
األمريكية، وهدفت إىل معرفة تأثري األسئلة التي 
يف  التحصيل  يف  املوضوع  بعد  للطلبة  تعطى 
 )54( الدراسة  عينة  وبلغت  املفهومة،  القراءة 
إبتدائية.  ملدرسة  الثاين  الصف  طلبة  من  طالبًا 
بواقع )32( طالبًا  اختريت عشوائية من صفني 
جمموعات  ثالث  إىل  وقسمت  طالبة،  و)22( 
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يف كل صف؛ تبعًا لقدرهتم عىل القراءة بوساطة 
اختبار حتصييل مقنن. وقسمت العينة عىل ثالث 
القدرة  ذوي  الطلبة  ضمت  األوىل  جمموعات: 
القدرة  ذوي  الطلبة  ضمت  والثانية  العالية/ 
الطلبة  الثالثة  املجموعة  وضمت  املتوسطة/ 
جمموعات  ثالث  الواطئة،وأعدت  القدرة  ذوي 
جمموعات  وثالث  الصفني؛  أحد  يف  جتريبية 
من  التدريس  بعد  اآلخر،  الصف  يف  ضابطة 
معلم الصف للامدة القرائية أعطيت املجموعات 
ومل  القرائية  املادة  حول  أسئلة  التجريبية  الثالث 
األسئلة  هذه  مثل  الضابطة  املجموعات  تعط 
والضابطة  التجريبية  املجموعات  اختربت  ثم 
حللت  االستيعاب،  لقياس  حتصييل  باختبار 
النتائج إحصائيًا باستعامل حتليل التباين، واتضح 
أن هناك فرقًا ذو داللة إحصائية وكان هذا الفرق 
يشري  مما  التجريبية،  املجموعات  ملصلحة  يعود 
أن  املقروءة، غري  املادة  َفْهم  األسئلة يف  تأثري  إىل 
القدرة  ذوي  األطفال  عند  يكن  مل  التأثري  هذا 
جمموعتي  عند  واضحًا  كان  إذ  العالية،  القرائية 
والواطئة  املتوسطة  القرائية  القدرة  ذوي  الطلبة 

)Seretuy&Dean،1986)

بالبحث  ال�شابقة  الدرا�شات  موازنة  ثالثًا: 
الحالي:

الدراسات . 1 ُأجِريت  الدراسة:  إجراء  مكان 
)عبد  كدراسة  العراق  يف  العربية  السابقة 
 ،)2010 )اجلنايب،  ودراسة   ،)2004 الواحد، 
يف  ُأجِريت  فقد  األجنبية،  الدراسات  أما 
دراسة  مثل  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

 )Seretuy&Dean,  (Blankeship،1971(ودراسة 

)1986، أما البحث احلايل فقد ُأجِري يف العراق.

إىل . 2 السابقة  الدراسات  هدفت  الدراسة:  هدف 
معرفة فاعلية األسئلة السابرة مع متغريات ُأخر 
دراسة  هدفت  فمثاًل  التابع،  املتغري  يف  وأثرها 
تدريب  فاعلية  معرفة  إىل   )Blankeship، 1971)

الطلبة املعلمني عىل بعض مهارات اإلستجواب 
هدفت   حني  يف  الناقد،  والتفكري  التحصيل  يف 
دراسة ( Seretuy&Dean،1986( إىل التعرف عىل 
املوضوع  بعد  للطلبة  تعطى  التي  األسئلة  تأثري 
يف التحصيل، بينام هدفت دراسة )عبد الواحد، 
الّسابرة   األسئلة  اثر  عىل  التعرف  إىل   )2004
)اجلنايب،  دراسة  هدف  وكان  التحصيل،  يف 
األسئلة  إستعامل  أثر  عىل  التعرف  هو   )2010
املتشعبة والّسابرة يف تنمية التفكري الناقد، ويتفق 
حيث  من  السابقة  الدراسات  مع  احلايل  البحث 
األهداف، إذ تناولت معرفة أثر األسئلة الّسابرة 

يف التحصيل. 

تصميم منهج البحث: تباينت الدراسات السابقة . 3
اتبعت  إذ  املستعمل،  التجريبي  التصميم  يف نوع 
جتريبيا  تصميام   )Blankeship, 1971) دراسة 
الواحد،  )عبد  دراسة  أما  جمموعات،  أربع  ذا 
2004( فقد اتبعت تصميام جتريبيا ذا جمموعتني 
مع  احلايل  البحث  ويتفق  وضابطة،  جتريبية 
الدراسات التي استعملت التصميم التجريبي ذا 

الضبط اجلزئي املّكون من جمموعتني جتريبيتني.
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حجم العينة: تباينت الدراسات السابقة يف حجم . 4
عينة البحث،إذ بلغت العينة )54( طالبًا وطالبة 
و)90(   ،)Seretuy&Dean, 1986) دراسة  يف 
مل  حني  يف   ،)2010 )اجلنايب،  دراسة  يف  طالبًا 
يتم التطرق إىل حجم العينة يف ملخصات دراسة 
(Blankeship،1971( التي حصلت عليها الباحثة 

من املراجع، أما البحث احلايل فقد تكونت عينته 
من)75( تلميذة.

عدد املجموعات: تباينت الدراسات السابقة يف . 5
يف  جمموعتان  فكانت  البحث،  جمموعات  عدد 
كانت  حني  يف   ،)2004 الواحد،  )عبد  دراسة 
 ،)2010 )اجلنايب،  دراسة  يف  جمموعات  ثالث 
أربع  عددها  وكان   ،)Seretuy&Dean, 1986)و
  .)Blankeship، 1971) دراسة  يف  جمموعات 
ويتفق البحث احلايل مع الدراسات التي تناولت 

جمموعتني لتكون ميدانًا لتجربة البحث.

املرحلة الدراسية: تباينت الدراسات السابقة يف . 6
شملت  إذ  بالبحث،  املشمولة  الدراسية  املرحلة 
املرحلة  طلبة   )Blankeship، 1971) دراسة 
 )Seretuy&Dean, ُأجري  حني  يف  اجلامعية، 
الثاين  الصف  تالميذ  عىل  دراستهم   1986(

)عبد  دراسة  وشملت  اإلبتدائية،  املرحلة  يف 
يف  الثالث  الصف  طالبات   )2004 الواحد، 
معهد إعداد املعلامت، وشملت دراسة )اجلنايب، 
أما  املتوسط،  الثالث  الصف  طالبات   )2010
البحث احلايل فقد اشتمل عىل عينة من تلميذات 

الصف اخلامس اإلبتدائي. 

أداة البحث: تباينت الدراسات السابقة من حيث . 7
حتصيليًا  اختبارًا  األداة  كانت  إذ  البحث،  أداة 
تتطرق ملخصات  دراسة )اجلنايب، 2010(،ومل 
البحث  أداة  إىل  املستحصلة  السابقة  الدراسات 
بينام   ،)Blankeship، 1971)دراسة يف  املستعملة 
استعملت   )Seretuy&Dean, 1986) دراسة 
مع  احلايل  البحث  ويتفق  مقننًا،  اختبارًا حتصيليًا 
التحصييل  االختبار  أستعملت  التي  الدراسات 

أداة ملنهجية البحث.

الدراسات . 8 استعملت  اإلحصائية:  الوسائل 
إحصائية  وسائل  نتائجها  حتليل  يف  السابقة 
التائي  االختبار  استعمل  فبعضها  متباينة 
الواحد،  )عبد  دراسة  يف  كام  مستقلتني،  لعينتني 
فقد   ،)2010 )اجلنايب،  ودراسة   ،)2004
التباين  حتليل  عىل  نتائجها  حتليل  يف  إعتمدت 
حلساب   )LSD)و شيفيه  وأختبار  اآلحادي 
ومل  املجموعات،  أوساط  بني  الفروق  معنوية 
التي  اإلحصائية  الوسائل  عىل  الباحثة  حتصل 
باستثناء   ،)Blankeship1971) دراسة  إستعملتها 
دراسة (Seretuy&Dean, 1986( التي استعملت 
أيضا حتليل التباين، ويتفق البحث احلايل يف نوع 
الوسيلة اإلحصائية املستعملة يف االختبار التائي 

لعينتني مستقاتني.

السابقة . 9 الدراسات  تباينت  الدراسة:  نتائج 
اظهر  فقد  إليها،  توصلت  التي  النتائج  يف 
الّسرب  إستعامل  ملصلحة  إجيابية  نتائج  بعضها 
 ،)2010 )اجلنايب،  دراسة  مثل  التدريس  يف 
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احلايل  البحث  أما   ،)Blankeship1971) ودراسة 
السابرة  األسئلة  من  أسلوبني  أثر  ذكر  بني  فقد 
اإلبتدائي  اخلامس  الصف  تلميذات  حتصيل  يف 
البحث  نتائج  عرض  عند  اإلجتامعيات  مادة  يف 

وتفسريها يف الفصل الرابع. 

مدة التجربة. 10
Period of The Experiment:

تباينت مدة التجارب يف الدراسات السابقة، فقد 
 ،)2004 الواحد،  )عبد  دراسة  يف  أشهر  كانت)3( 
أما البحث احلايل فقد استغرقت التجربة )8( أسابيع.

رابعًا: جوانب الإفادة من الدرا�شات ال�شابقة

account Of Previous Studies Sides:

تعزيز مشكلة البحث احلايل .. 1

اإلطالع عىل املصادر واألدبيات التي تعزز أمهية . 2
البحث احلايل. 

التصميم . 3 واختيار  املالئم،  البحثي  املنهج  اتباع 
التجريبي للبحث .

حتديد جمتمع البحث واختيار العينة. . 4

أعداد أداة البحث. . 5

إىل . 6 وصوالً  املناسبة  اإلحصائية  الوسائل  انتقاء 
لتحقيق أهداف البحث.

احلايل . 7 البحث  إليها  توصل  التي  النتائج  حتليل 
ومناقشتها وتفسريها.

واملقرتحات . 8 والتوصيات  اإلستنتاجات  صياغة 
يف ضوء ما توصل اليه البحث احلايل من نتائج.

المبحث الثالث:

منهجية البحث واإجرءاته 

اأوًل: منهجية البحث: 

املنهج  ــه  ألّن التجريبي؛  املنهج  الباحثة  اتبعت 
املناسب لطبيعة البحث.

التصميم  اختيار  إنَّ  التجريبي:  الت�شميم  ثانيًا: 
التجريبية؛  البحوث  يف  كبرية  أمهية  يمثل  التجريبي 
وبداية  لبحثها،  السليم  اهليكل  للباحثة  يضمن  ألنه 
جيدة يف دراسة املشكلة، وما يرتتب عليها من بيانات 
للدراسة،  املطروحة  الفرضيات  عن  لإلجابة  دقيقة 
إليها  التوصل  يتم  التي  النتائج  والتأكد منها، وأمهية 
يالحظ  ص154(   ،2010 وقحطان،  )العفون 

اجلدول )1(:

جدول )1( الت�شميم التجريبي للبحث

المتغير التابعالمتغير المستقلالمجموعات

التجريبية 
األولى 

األسئلة الّسابرة 
التشجيعية

التحصيل

التجريبية 
الثانية 

األسئلة الّسابرة 
المحّولة

التحصيل

ثالثًا: مجتمع البحث وعينته

األفراد . 1 من  جمموعة  بأنه  يعرف  البحث:  جمتمع 
واألشياء، أو األشخاص والعنارص ذات العالقة 
تعميم  إىل  الباحثة  التي تسعى  الدراسة  بمشكلة 
 ،2009 وآخرون،  )عباس  عليها  نتائجها 

ص217(.
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عينةالبحث:. 2

عينة املدارس: اختارت الباحثة مدرسة املرقدين أ. 
لألسباب  كربالء،  حمافظة  مركز  يف  الرشيفني 

التالية: 

توفرت يف املدرسة عينة الدراسة وهي تلميذات . 1
اخلامس اإلبتدائي وبعدد شعبتني.

تلميذات املدرسة من مستوى متقارب اقتصاديًا . 2
وثقافيًا واجتامعيًا.

شعبتي ب.  الباحثة  حددت  التلميذات:  عينة 
العشوائي  وباألسلوب  للبحث،  عينة  )أ،ب( 
لتمثل  )أ(  شعبة  عىل  االختيار  وقع  البسيط)*( 
تدريسها  يتم  التي  األوىل  التجريبية  املجموعة 
وشعبة  التشجيعية،  الّسابرة  األسئلة  باستعامل 
التي  الثانية  التجريبية  املجموعة  لتمثل  )ب( 
يتم تدريسها باستعامل األسئلة الّسابرة املحّولة، 

وقد بلغ املجموع الكيل لتلميذات عينة البحث 
)75( تلميذة بواقع )37( تلميذة يف املجموعة 
املجموعة  يف  تلميذة  و)38(  األوىل،  التجريبية 

التجريبية الثانية. 

وقد استبعدت الباحثة سبع تلميذات من املجموعة 
التجريبية األوىل لكوهنن راسبات يف الصف اخلامس 
التجريبية  تلميذات من املجموعة  اإلبتدائي، وثامن 

الثانية للسبب نفسه، كام هو مبني يف جدول )2(.

رابعًا: تكافوؤ مجموعتي البحث
 Equivalent of The Groups research:

البحث  جمموعتي  تكافؤ  عىل  الباحثة  حرصت 
وأرتأت القيام بتكافؤ املجموعتني يف )العمر الزمني 
والتحصيل الدرايس للوالدين ودرجات املعدل العام 

يف الصف الرابع اإلبتدائي(، وكام موضح أدناه: 

أعامر أ.  متوسط  بلغ  باألشهر:  الزمني  العمر 
تلميذات املجموعة التجريبية األوىل )135.9( 
تلميذات  أعامر  متوسط  أما  شهرًا، 
فقد  الثانية،  التجريبية  املجموعة 
وكانت  شهرا،   )133.9( بلغ 
القيمة التائية (T-test( املحسوبة، قد 
أصغرمن  وهي   ،)0.603( بلغت 
القيمة التائية اجلدولية )2( وبدرجة 
داللة  مستوى  عند   )58( حرية 
تكون  وبذلك   ،)0.05( قدره 
العمر  يف  متكافئتني  املجموعتان 
يف  مبني  هو  باألشهر،كام  الزمني 

اجلدول )3(.

جدول )2( تلميذات عينة البحث

التلميذات الشعبةالمجموعة
قبل االستبعاد

التلميذات 
المستبعدات

التلميذات 
بعد االستبعاد

37730أالتجريبية األولى

38830بالتجريبية الثانية

751560المجموع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أورق  عىل  كتابتها  بعد  الشعب  اسامء  الباحثة  وضعت   )*(
املجموعة  لتكون  واحــدة  سحبت  ثم  كيس،  يف  صغرية 
التجريبية األوىل )شعبة أ(، والثانية متثل املجموعة التجريبية 

الثانية )شعبة ب(.
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جدول )3( نتائج الختبار التائي لتلميذات مجموعتي البحث في العمر الزمني

المجموعة 
حجم 
العينة 

الوسط 
الحسابي  

األنحراف 
المعياري

درجة

الحرية

القيمة التائية
مستوى الداللة

الجدوليةالمحسوبة

30135.913.570التجريبية األولى
580.6032

غير داللة عند 
مستوى0.05 30133.911.594التجريبية الثانية

نتائج ب.  اظهرت  لآلباء:  الدرايس  التحصيل 
وأن  كاي،  مربع  اختبار  بإستعامل  البيانات 
قيمة )كا2( املحسوبة )0.42( أصغر من قيمة 
مستوى  عند   )7.82( البالغة  اجلدولية  )كا2( 
وهذا   ،)3( حرية  وبدرجة   )0.05( داللة 
التجريبية  البحث  جمموعتا  تلميذات  ان  يعني 
األوىل والثانية متكافئات احصائيًا يف تكرارات 
يف  مبني  كامهو  لآلباء،  الدرايس  التحصيل 

اجلدول )4(.

نتائج ج.  اظهرت  لألمهات:  الدرايس  التحصيل 
قيمة  كاي،ان  مربع  اختبار  باستعامل  البيانات 
قيمة  من  أصغر   )1.504( املحسوبة  )كا2( 

مستوى  عند   )7.82( البالغة  اجلدولية  )كا2( 
وهذا   ،)3( حرية  وبدرجة   )0.05( داللة 
التجريبية  البحث  جمموعتا  تلميذات  أن  يعني 
األوىل والثانية متكافئات إحصائيًا يف تكرارات 
يف  مبني  كامهو  لألمهات،  الدرايس  التحصيل 

اجلدول )5(.

الباحثة د.  حصلت  السابق:  الدرايس  التحصيل 
عىل هذه الدرجات من السجل الرسمي اخلاص 
املجموعتني  درجات  حتليل  وعند  باملدرسة، 
وجدت أن متوسط درجات تلميذات املجموعة 
ومتوسط   ،)8.20( بلغ  األوىل  التجريبية 
الثانية  التجريبية  املجموعة  تلميذات  درجات 

جدول )4( تكرارات التح�شيل الدرا�شي لآباء تلميذات مجموعتي البحث وقيمة)كا2(المح�شوبة والجدولية

المجموعة 
عدد 
افراد 
بالعينة

كت
 وي
قرأ
ي

ئية
تدا
واب

طة
وس
مت

دية
عدا
ا

هد
مع
او

س
ريو
الو
بك

وق
ما ف
درجة ف

الحرية

قيمة كاي
مستوى الداللة 

الجدوليةالمحسوبة

التجريبية 
األولى 

3084810
30.427.82

غير داللة عند 
مستوى0.05 التجريبية 

الثانية
3063912
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بني  الداللة  فرق  وملعرفة   ،)8.00( بلغ 
التائي  االختبار  استعمل  املجموعتني  درجات 
أن  فأتضح  املتوسطني.  بني  للمقارنة   )T-test)

مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذا  يكن  مل  الفرق 
املحسوبة  التائية  القيمة  كانت  إذ   )0.05(
)0.504( أقل من القيمة اجلدولية )2.000( 
بدرجة حرية )58( مما يدل عىل تكافؤ جمموعتي 

البحث وجدول )6( يوضح ذلك.

خام�شًا: �شبط المتغيرات الدخيلة
Control Of The Internal Variables:

العامل  ما عدا  العوامل مجيعها  تثبيت  به  ويقصد 
يف  املهمة  األمــور  من  وهو  أثــره،  معرفة  يراد  الذي 
وهبا  جتربتها،  وإنجاح  عملها  عىل  الباحثة  سيطرة 

تكسب الباحثة ثقة عالية بدراستها، وتؤدي إىل نتائج 
ذات قيمة علمية، لذا ينبغي عىل الباحثة أن تتعرف عىل 
املستقل(  املتغري  )غري  األخرى  والعوامل  املتغريات 
التابع وتثبتها )عطوي، 2009،  املتغري  التي تؤثر يف 
ص198(. قامت الباحثة بإجراء التكافؤ اإلحصائي 
املتغريات،وحاولت  بعض  يف  البحث  جمموعتي  بني 

قدر اإلمكان السيطرة عىل املتغريات الدخيلة فيها. 

اأداة القيا�ض
 Instrument  measurement:

استعملت الباحثة أداة موحدة )االختبار التحصييل(.

جدول)5(تكرارات التح�شيل الدرا�شي لأمهات تلميذات مجموعتي البحث وقيمة)كا2( المح�شوبة والجدولية

المجموعة 
عدد 
افراد 
بالعينة

كت
 وي
قرأ
ي

ئية
تدا
واب

طة
وس
مت

هد
مع
أو 
ية 
داد
اع

س
ريو
الو
بك

وق
ما ف

درجة ف

الحرية

قيمة كاي

الداللة مستوى
الجدوليةالمحسوبة

30103314التجريبيةاألولى 
31.5047.82

غير داللة عند

مستوى0.05 3082713التجريبية الثانية

جدول )6( الختبار التائي لمجموعتي البحث في التح�شيل في ال�شف الرابع الإبتدائي في مادة الإجتماعيات

المتوسط الحسابيعدد أفراد العينةالمجموعة
درجة

الحرية

القيمة التائية
مستوى الداللة الجدوليةالمحسوبة

)8.20(30التجريبيةاألولى 
غير داللة عند 2.000 580.504

مستوى0.05
)8.00(30التجريبية الثانية                 
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�شاد�شًا: الإجراءات التجريبية
Experimental Procedures:

ست الباحثة جمموعتي البحث، وهذا . 1 املعلم: درَّ
يضفي عىل النتائج الدقة واملوضوعية؛ ألّن إفراد 
معلم لكل جمموعة جيعل من الصعب رد النتائج 

إىل املتغري املستقل. 

الوسائل التعليمية: ُتعدُّ من أبرز املجاالت التي . 2
الذهن،  يف  ثوابت  إىل  املجرد  حتول  أن  يمكن 
جزء  وهي  املتعلمني،  خربات  مستوى  وترفع 
قيمتها  وتظهر  التعليمية  العملية  من  يتجزأ  ال 
املتعلمني  لدى  الرغبة  تثري  بكوهنا  احلقيقية 
التعلم  عملية  ملتابعة  الشوق  عندهم  وختلق 
وَفْهم معنى ما يتعلمون، بام ينعكس ويعني عىل 
حتقيق األهداف السليمة للتعليم وحتسني نوعيته 

)شاهني وخوله، 2005، ص180-179(.

التعليمية  الوسائل  كانت  احلــايل  البحث  ويف 
السبورة  مثل  البحث  جمموعتي  لتلميذات  متشاهبة 
وآثار  حلضارات  وصور  وامللون،  العادي  والقلم 

العراق ومدينة بغداد. 

جدول احلصص: اعتمدت الباحثة عىل اجلدول . 3
ثالث  الباحثة  درست  املدرسة،إذ  يف  للدروس 
البحث،  ملجموعتي  األسبوع  يف  حصص 

واجلدول )7( يبني ذلك:

جدول )7( توزيع درو�ض مادة الإجتماعيات 
على تلميذات مجموعتي البحث

الدرس الثانيالدرس االولاليوم

التجريبية الثانيةالتجريبية األولىاألحد

التجريبية األولىالتجريبية الثانيةاألثنين

التجريبية الثانيةالتجريبية األولىاألربعاء

متساوية . 4 التجربة  مدة  كانت  التجربة:  مدة 
يوم  بدأت  إذ  البحث،  جمموعتي  لتلميذات 
االحد 2018/11/4، وانتهت يوم االثنني 7/ 

 .2019 /1

�شابعًا: اإعداد م�شتلزمات البحث

العلمية . 1 املادة  حددت  العلمية:  املادة  حتديد 
الثانية/  الوحدة  بـاآليت:  البحث  ملوضوعات 

الفصول الدراسية )األول والثاين والثالث(.

األهداف . 2 ُتعدُّ  السلوكية:  األهداف  صياغة 
من  فّعالية  أو  خطوة  كل  يف  األساس  السلوكية 
فّعاليات التدريس فيها يعرف املعلم ملاذا ُيعّلم؟ 

وماذا ُيعّلم وكيف يعّلم؟ 

فهي متثل نواتج األهداف املرغوب فيها يف عملية 
وجماالهتا،  أنواعها  حيث  من  متعددة  وهي  التعلم، 
لتحقيقها  ــالزم  ال والزمن  وشموهلا  ومستوياهتا، 
األهــداف  عــدد  وبلغ  ص83(،   ،2008 )عطية، 
تصنيف  وحسب  سلوكيًا،  هدفًا   )104( السلوكية 
وفهم  )معرفة  األوىل  الثالثة  للمستويات  بلوم 
 )53( السلوكية  ــداف  األه عدد  وكــان  وتطبيق(، 
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مستوى  يف  هدفًا   )33( التذكر،  مستوى  يف  هدفًا 
الفهم، )18( يف مستوى التطبيق، كام يف )ملحق1(، 
وسالمة  االهـــداف  ــذه  ه صالحية  مــن  وللتأكد 
للمحتوى عرضت عىل عدد من  صياغتها وشموهلا 
اخلرباء،واجريت بعض التعديالت البسيطة يف ضوء 
ارائهم بإعتامد نسبة اتفاق اكثر من )83%( وبذلك مل 

هيمل أي هدف من األهداف.

إعداد اخلطط التدريسية: متثل جمموعة اإلجراءات . 3
الدراسية  املادة  حمتوى  لتحديد  املطلوبة  املنظمة 
إذ  واستخدامها،  املتاحة،  التعليمية  والوسائل 
للعملية  املوضوعة  األهداف  حتقيق  إىل  تؤدي 

التعليمية )عليان، 2010، ص213(. 

ــط الــتــدريــســيــة  ــط ــدت الــبــاحــثــة اخل ــ ــد أع وقـ
التجربة،  ــالل  خ ســتــدرس  الــتــي  للموضوعات 
وعرضت نامذج منها عىل جمموعة من السادة اخلرباء 
واملتخصصني يف علم النفس، وطرائق التدريس، ويف 
ضوء ما أبداه السادة اخلرباء من مالحظات، أجريت 

التعديالت عليها.

اإعداد الختبار التح�شيلي:

املوضوعية  االختبارات  من  الباحثة  اختارت 
األسئلة  من  النوع  هذا  لكون  متعدد  من  االختيار 
يتميز بمزايا كثرية منها اليرس يف التصحيح مع قرهبا 
عىل  التلميذ  تعود  أهنا  عىل  زيــادة  التفكري  طابع  إىل 
)عالم،  التخمني  عنرص  فيها  ويقل  الصائب  احلكم 

2009، ص97(.

االختبار  إعــداد  خلطوات  توضيح  يــأيت  وفيام 
التحصييل:

اعدت . 1 التحصييل:  االختبار  فقرات  صياغة 
الباحثة )40( فقرة من نوع االختيار من متعدد 

)ملحق2(.

النوع . 2 الباحثة إىل هذا  صدق االختبار: توصلت 
عىل  االختبار  عرض  طريق  عن  الصدق  من 
إىل  منهم  عدد  أشار  وقد  )ملحق2(.  املحكمني 
إعادة صياغة بعض الفقرات لعدم حتقيق عنرص 
صدق  فهو  اآلخر  الصدق  أّما  فيها،  الوضوح 
املحتوى وهو مؤرش ملدى متثيل الفقرات ملحتوى 
املحددة  التدريسية  وباألهداف  الدراسية  املادة 

)عباس وآخرون، 2009، ص262(. 

تــرتاوح  نسبة  االختبار  فقرات  حصلت  ولقد 
اخلــرباء  السادة  آراء  قبل  من  ـ%100(  ــني)%83  ب

واملحكمني. 

خريطة . 3 إعداد  تّم  املواصفات:  جدول  إعداد 
الوحدة  موضوعات  عىل  شملت  اختبارية 
األوىل  الثالثة  املستويات  وفق  وعىل  الثانية، 
يف املجال املعريف لتصنيف بلوم، وتّم حساب 
األمهية النسبية لكل فصل من املادة الدراسية 
لكل  املقررة  الكيل  إىل عدد احلصص  إستنادًا 

فصل حسب القانون اآليت: 

بالقانون أ.  للموضوع  املحتوى  أمهية  نسبة   
اآليت:
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                                                                الح�ش�ض الالزمة لتدري�ض المو�شوع 
اأهمية المحتوى للمو�شوع= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100

                                                                       العدد الكلي للح�ش�ض

نسبة أمهية اهلدف السلوكي بالقانون اآليت:ب. 

                                                                       الأهداف ال�شلوكية لكل مجال 
ن�شبة اأهمية الهدف ال�شلوكي= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100

                                                                       مجموع الأهداف ال�شلوكية

عدد األسئلة لكل  فصل بالقانون اآليت: ج. 

                                          عدد الفقرات الكلي × الأهمية الن�شبية للمحتوى 
ال�شئلة لكل م�شتوى= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100                                                                        

عدد األسئلة لكل خلية بالقانون اآليت:د. 

                                        الأ�شئلة للمجال الواحد × ن�شبة الهدف ال�شلوكي 
ال�شئلة لكل خلية= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            )العجيلي، 2001، ص 29(.

100                                                                       
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جدول )8( الخارطة الختبارية )جدول الموا�شفات(

عدد المحتوى
الصفحات

األهمية 
النسبية 
للفصول

عدد األهداف 
عدد السلوكية

االهداف 
لكل 
فصل

عدد عدد الفقرات االختبارية
الفقرات 
لكل 
فصل

معرفة

%52

فهم

%30

تطبيق

%17
تطبيقفهممعرفة

2816952933511%8الفصل االول

29151053074112%8الفصل الثاني

43231384597117%12الفصل الثالث

1005333181042013740%28المجموع

فقرات . 4 حتليل  ُيعدُّ  االختبار:  فقرات  حتليل 
األفراد  إلستجابات  اختبار  عملية  االختبار 
االختبارية،متضمنًا  الفقرات  من  فقرة  كل  عن 
قدرهتا  ومدى  فقرة،  كل  صعوبة  مدى  معرفة 
قياسها  املراد  الفردية  الفروق  بني  التمييز  عىل 
حساب  وتّم  ص67(،   ،2001 )العجييل، 
مع  فقرة  لكل  التمييز  وقوة  الصعوبة  مستوى 

فعالية البدائل كام يأيت:

مستوى صعوبة الفقرة: هو نسبة التالميذ الذين أ. 
)عودة،  صحيحة  إجابة  الفقرة  عن  أجابوا 
مستوى  حساب  وبعد  ص195(،   ،1985
الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار، وجد 
أهنا ترتاوح )34% ـ 77%( وهذا يعني أن مجيع 
إىل  األدبيات  إذ تشري  فقرات االختبار مقبولة؛ 
فقرات  يتضمن  الذي  هو  اجليد  االختبار  أن 
)%80 ـ  بني)%20  ما  صعوبتها  نسبة  ترتاوح 

)الكبييس، 2008، ص170(.

بيان ب.  إىل  األجراء  هذا  هيدف  الفقرة:  متييز  قوة 
مدى الفرق بني التالمذة األكثر حتصياًل أوقدرة 
قدرة  أو  حتصياًل  األضعف  التالمذة  وبني 
وتم  ص114(.   ،1990 واخرون،  )اإلمام 
االختبار،  فقرات  من  فقرة  كل  متييز  حساب 
ووجد أهنا ترتاوح ما بني )32% -61%(، وتعد 
متييزها  قوة  كانت  إذا  جيدة  االختبار  فقرات 

)30%(فأكثر)الكبييس، 2008، ص 171(.

اختبار ج.  فقرات  صعوبة  تعتمد  البدائل:  فاعلية 
االختيار من متعدد عىل درجة التشابه والتقارب 
املستجيب  يشتت  مما  البدائل،  بني  الظاهري 
اختيار  عند  الدراسية  املادة  من  املتمكن  غري 
 ،1999 وآخرون،  )الظاهر  الصحيح  البديل 
البدائل  فعالية  حساب  وعند  ص131(، 
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بني  ما  كانت  أهنا  وجد  فقرة،  لكل  اخلاطئة 
)-0.09 _ -0.25(،وبعد أن أجرت الباحثة 
العمليات اإلحصائية الالزمة، لذلك ظهر لدهيا 
أن البدائل اخلاطئة لفقرات االختبار قد جذبت 
أكرب  الدنيا  املجموعة  تلميذات  من  عددًا  إليها 
من تلميذات املجموعة العليا، لذا تقرر اإلبقاء 

عليها مجيعها دون حذف أو تعديل.

املتوافرة د.  والثقة  الدقة  يعني  االختبار:  ثبات 
اليمكن  املتذبذبة  األداة  ألن  القياس،  أداة  يف 
وّأهنا  بنتائجها،  األخذ  وال  عليها،  اإلعتامد 
)الكبييس،  واملال  والوقت  للجهد  مضيعة 
طرائق  االختبار  ولثبات  ص200(،   ،2008
التجزئة  طريقة  منها  الباحثة  استعملت  عّدة، 
هبذه  املستخرج  الثبات  ومعامل  النصفية، 
مرة  االختبار  تطبيق  إاّل  اليتطلب  الطريقة 
يسمى  احلالة  هذه  يف  الثبات  ومعامل  واحدة، 
معامل التجانس )العزاوي، 2007، ص 98(.

تطبيق الختبار على عينة البحث:

مدرسة  يف  البحث  جمموعتي  عىل  االختبار  طبق 
األثنني  يــوم  يف  اإلبــتــدائــيــة  الــرشيــفــني  املــرقــديــن 
أرشفت  وقــد  ظــهــرًا،   )2( الساعة   2019/1/7
الباحثة بنفسها عىل عملية تطبيق االختبار وبمساعدة 
سالمة  عىل  املحافظة  أجــل  من  املــدرســة  معلامت 

التجربة.

:Statistical Tools ثامنًا: الو�شائل الإح�شائية

لعينيتني . 1 النهايتني  ذو   )T-Test) التائي  االختبار 

بني  التكافؤ  الباحثة  استعملت  مستقلتني: 
الثانية  والتجريبية  األوىل  التجريبية  املجموعة 
املعدل  يف  التلميذات  )درجات  متغريات  يف 
للتلميذات،  الزمني  العمر  الرابع،  الصف  يف 

االختبار التحصييل( 

حيث إن: س1 = الوسط احلسايب للعينة األوىل.

س2 = الوسط احلسايب للعينة الثانية.

ن 1 = عدد أفراد العينة األوىل.

ن2 = عدد أفراد العينة الثانية.

ع1 = التباين للعينة األوىل.  

وزكريا،  )البيايت  الثانية.  للعينة  التباين   = ع2 
1977، ص293(.

2 . :)Chi– Square) كاي  مربع  )كا2(  اختبار 
الفروق  ملعرفة دالالت  الوسيلة  استعملت هذه 
متغريالتحصيل  يف  اإلحصائي  التكافؤ  عند 

الدرايس لآلباء واألمهات.
               )ل - ق(2

ك= ـــــــــــــــــــــــــــ
                 مج ق

إذ متثل: ل: التكرار املالحظ

ق: التكرار املتوقع )اليارسي، ومروان، 2001، 
ص272-271(. 
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الوسيلة . 3 هذه  استعملت  الصعوبة:  معامل 
حلساب معامالت صعوبة فقرات االختبار

                         م
�ض= ـــــــــــــــــــــــــــ

                      ك

اذ متثل: ص: معامل الصعوبة للفقرة.

للمجموعتني  الصحيحة  اإلجابات  جمموع  م: 
العليا والدنيا عن كل فقرة.

ك: عدد األفراد يف املجموعتني )العليا والدنيا( 

الوسيلة . 4 هذه  استعملت  التمييز  قوة  معامل 
لفقرات  التمييزية  القوة  معامالت  حلساب 

االختبار:

                                 )ن ص ع( - )ن ص د(
معامل التمييز =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        ن
إذ متثل:

)ن ص ع(: عدد التلميذات الآليت إجابتهن إجابة 
صحيحة عن الفقرة يف املجموعةالعليا 

)ن ص د(: عدد التلميذات الآليت إجابتهن إجابة 
صحيحة عن الفقرة يف املجموعة الدنيا 

املجموعتني)الزوبعي،  أحدى  تلميذات  عدد  ن: 
1981، ص 79(.

الباحثة هذه . 5 البدائل اخلاطئة:  استعملت  فعالية 
لفقرات  اخلاطئة  البدائل  فعالية  إلجياد  الوسيلة 

االختبار.

                                 )ن ع م( - )ن ع د(
فعالية البديل =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        ن

اخرتن  الآليت  التلميذات  عدد   = م  ع  ن  متثل:  اذ 
البديل اخلاطئ من املجموعة العليا.

البديل  اخرتن  الآليت  التلميذات  عدد   = د  ع  ن 
اخلاطئ من املجموعة الدنيا.

املجموعتني)الظاهر،  تلميذات أحدى  ن = عدد 
1999، ص 91(.

استعملت . 6  :)Pearson) بريسون  ارتباط  معامل 
هذه الوسيلة حلساب ثبات االختبار.

إذ متثل: ر = معامل ارتباط بريسون.

ن: عدد أفراد العينة

س: قيم املتغري األول

 ،1977 وزكريا،  )البيايت  الثاين  املتغري  قيم  ص: 
ص293(.

معادلة إرتباط سبريمان-براون. 7
Spearman- Brown Coefficient:

االرتباط  معامل  تصحيح  يف  الباحثة  استعملت 
الزوجية  الفقرات  ــات  )درج االختبار  جزئي  بني 
ارتباط  بمعامل  استخراجه  تّم  أن  بعد  والفردية( 

بريسون.
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                   2 ر
ر ت ث= ــــــــــــــ
                 1 + ر

حيث أن: رث ث = معامل الثبات الكيل لالختبار

لالختبار)إبراهيم،  النصفي  الثبات  معامل  ر= 
وآخرون، 1989، ص76(.

المبحث الرابع

عر�ض النتائج وتف�شيرها 

الفرضية  من  للتحقق  النتائج:  عــرض  أوالً: 
ذات  فروق  يوجد  )ال  أنه:  تنص عىل  التي  الصفرية 
متوسط  بني   )0.05( مستوى  عند  إحصائية  داللة 
التحصيل(،  البحث يف  تلميذات جمموعتي  درجات 
جمموعتي  تلميذات  درجات  متوسطات  حساب  تم 
متوسط  بلغ  وقــد  التحصيل،  اختبار  يف  البحث 
األوىل  التجريبية  املجموعة  تلميذات  درجـــات 
تلميذات  درجات  متوسط  أما  درجة،   )21.00(
 )18.50( بلغ  فقد  الثانية  التجريبية  املجموعة 
درجة، وظهر أن القيمة التائية املحسوبة )2.145(، 

التائية  القيمة  من  أكرب  وهي 
وهذا   ،)2( البالغة  اجلدولية 
داللة  ذي  فــرق  وجــود  يعني 
داللة  مستوى  عند  إحصائية 
حرية  وبدرجتي   )0.05(
)58(، بذلك ترفض الفرضية 
فروق  توجد  ألنه  الصفرية؛ 

والتي  التحصيل،  يف  جمموعتي  درجات  بني  معنوية 
قد تعزى إىل إستعامل األسئلة السابرة التشجيعية يف 

التجريبية األوىل واجلدول )9( يبني ذلك.

ثانيًا: تف�شير النتائج
Results Interpretation:

أظهرت النتائج تفوق املجموعة التجريبية األوىل 
إذ  )التحصيل(  يف  الثانية  التجريبية  املجموعة  عىل 
األثر  التشجيعية  السابرة  االسئلة  إلستعامل  كان 
مادة  يف  التلميذات  حتصيل  مستوى  رفع  يف  االجيايب 

اإلجتامعيات، ويعزى ذلك لألسباب اآلتية:

رسيع، . 1 فعل  برد  آنيًا  التلميذات  أجوبة  معاجلة 
يتم عن طريقه توليد سؤال سابر متعمق، تعمل 
عىل شحذ أذهان التلميذات، وجعلهنَّ يف حالة 
من التواصل املستمر مع املعلمة واملادة الدراسية 

التي ترافقهن طيلة احلصة الدراسية.

داخل . 2 تثار  التي  التلميذات  إستجابات  متابعة 
تشّكل  أهنا  املعلمة  تعتقد  التي  السيام  الصف، 
إجابة سطحية، أو ال تنُم عن َفْهم املوضوعات، 
التسليم  بعدم  التلميذة  تعويد  عىل  ساعد  إنام 

جدول )9( الو�شط الح�شابي والتباين والقيمة التائية لمجموعتي 
البحث )التجريبية الأولى والثانية( في الختبار التح�شيلي

إفراد المجموعة
العينة

الوسط 
الحسابي

درجة 
الحرية

مستوى القيمة التائية
الداللة  الجدوليةالمحسوبة

التجريبية 
3021.00األولى

582.1452
دالة احصائيا

عند 0.05 التجريبية 
3018.50الثانية
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تفهم  عىل  قادرة  جعلها  بل  احلقائق،  باستظهار 
صحة إجابتها وهذا أساس التعلم الفاعل. 

حرص املعلمة عىل إعطاء فرصة أخرى للتلميذة . 3
التفكري  إعادة  إىل  ودعوهتا  إجابتها،  لتصحيح 
فيها، وحماولة حتسينها من تلك الزاوية بالذات، 
عىل  األوىل  التجريبية  املجموعة  تفوق  يفرّس  قد 

املجموعة التجريبية الثانية.

إجابتها، وتوضيح . 4 بمدى صحة  التلميذة  إعالم 
اجلزء غري الصحيح فيها خطوة بخطوة، شجعها 
للوصول  اإلجابات  من  املزيد  إعطاء  عىل 
جاهزة؛  تقديمها  من  بدالً  بنفسها  املعرفة  إىل 
االجابة  يقبل  ال  الذي  هو  اجليد  املعلم  )الن 
وأن  التالميذ،  من  الغامضة  أو  املكتملة  غري 
ودقتها،  صحتها،  اجليدة  اإلجابة  معايري  أحد 
العزيز  )عبد  األفكار  عن  التعبري  يف  ووضوحها 

وعبد احلميد، 1975، ص305(.

من . 5 املزيد  طلب  أو  بالثناء،  املعلمة  تعليق 
من معرفة درجة  أوالً  التلميذة  مّكَن  املعلومات 
الصحة، أو اخلطأ، ومقدار الغموض يف اإلجابة، 
رافقت  ومستمرة  راجعة  فورية  تغذية  وشّكل 
دت دراسات عّدة أثر  ثانيًا؛ إذ أكَّ التلميذة  تقدم 
التغذية الراجعة يف التحصيل الدرايس للتالميذ، 
تصفية  يف  إجيايب  مردود  هلا  الراجعة  فالتغذية 
من  بقدر  التلميذ  معرفة  إنَّ  إذ  وهتذيبه،  العمل 
للموقف  أفضل  إدراك  عىل  تساعده  املعلومات 
التعليمي، وهذا يتطلب تالزم إعطاء املعلومات 
مع اإلستجابة خطوة خطوة )احلمراين، 2005، 

ص21(.

عند . 6 املعلمة  من  اللفظية  التلميحات  إعطاء 
ساعد  التشجيعية  الّسابرة  األسئلة  استعامل 
معنى،  ذي  تعليمهنَّ  جعل  عىل  التلميذات 
باخلربات  السابقة  خرباهتنَّ  تندمج  وبذلك 
 ، أو تعزيز خلرباهتنَّ الالحقة فيكون هناك دعم، 
هذا  أدى  املعرفية،  بنيتهن  يف  تدرجيي  وتطوير 
األوىل  التجريبية  املجموعة  تلميذات  تفوق  إىل 
التجريبية  املجموعة  طالبات  عىل  التحصيل  يف 
الثانية؛ إذ إّن الرتكيز عىل زيادة عدد البنى املعرفية 
املخزون،  سالمة  من  والتحقق  التالميذ  عند 
قد  التلميذ  كان  مشوهٍة  خربة  أي  واستئصال 
دجمها يف بنائه املعريف يف أثناء تفاعله، ومل يصل فيها 
إىل درجة التمثل أو تصحيحها )قطامي، 2004، 
ص52( زيادة عىل ذلك شعور التلميذات ان ما 
يشبْعَن  كأن  يلمْسنَها  واضحة  فائدة  ذو  يتعلْمنَه 
يقبْلَن  فأهننَّ  ملحًا  شعورًا  هبا  يشعْرَن  حاجة 
وقوة،  يرسًا  أكثر  تعلمهنَّ  ويصبح  التعلم،  عىل 

ويركْزنَّ انتباههن عليه دون ضجر أو ملل.

احلايل  البحث  نتائج  اظهرت  النتائج:  مناقشة 
التشجيعية،  الّسابرة  األسئلة  الستعامل  الفعال  األثر 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات التي 
كدراسة  التدريس  يف  الّسابرة  األسئلة  أثر  عىل  دلت 
 ،)2010 ودراسة)اجلنايب،   ،)2004 الواحد،  )عبد 
الّسابرة  لألسئلة  أن  احلــايل  البحث  من  ويستدل 
التشجيعية أثٌر ذو داللة إحصائية يف التحصيل؛ إذ إنَّ 
املجموعة التي استعملت األسئلة الّسابرة التشجيعية 
يف تدريسها تفوقت يف التحصيل عىل املجموعة التي 
تدريسها،  يف  املحولة  الّسابرة  األسئلة  استعملت 
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ويمكن ان تعزى هذه النتيجة إىل أن عملية التدريس 
التلميذات،  عند  حمببة  واجلواب  السؤال  طريق  عن 
، ويرافقه  وخاصة إذا كان السؤال مبنيًا عىل إجاباهتنَّ
اإلجابة  إىل  للوصول  والتشجيع  اهلــادي،  التلميح 
الصحيحة يف جو تربوي بعيد عن اخلوف واإلرتباك، 
وفقدان الثقة بالنفس، زيادة عىل ذلك أن احلوار املثمر 
بني املعلمة والتلميذة نفسها يف املوقف التعليمي نقل 
االجيايب،  املوقف  إىل  السلبي  املوقف  من  التلميذات 
مشكلة  حل  يف  الــرأي  وإبــداء  التفكري،  يف  وأسهم  
بوصفها  بأمهيتها  التلميذة  شعرت  وبذلك  معينة، 

عنرصًا فاعاًل.

المبحث الخام�ض:

الإ�شتنتاجات، والتو�شيات، والمقترحات

التي  النتائج  ضــوء  يف  اإلستنتاجات:  أوالً: 
توصلت إليها الباحثة، يمكن إستنتاج ما يأيت:

إن األسئلة الّسابرة تزيد من نشاط التلميذة داخل . 1
غرفة الصف، وجتعلها حماورة إجيابية وباحثة عن 

الدقة والوضوح يف إجاباهتا األولية.
التفكري، . 2 من  نوافذ  وفتح  األسئلة  يف  الّسرب  إن 

وتنوع اإلجابات تسهم يف زيادة التعليم، لذلك 
أدى هذان النوعان إىل خلق شبكة اتصال من شأنه 
التلميذات،  إجابات  نوعية  بمستوى  اإلرتقاء 
إتصال  مهارات  ذات  مستقلة  شخصية  وخلق 
يف  أحقية  التلميذة  اكتسبت  وبذلك  متطورة؛ 

احلديث.
ساعدت األسئلة الّسابرة التشجيعية عىل التقويم . 3

الصحيحة  التلميذة غري  فإجابة  لألفكار،  الذايت 

انتباهها،  أثارفيها  املعلمة  من  بسؤال  وإتباعها 
إجابتها  يف  اخلطأ  مواطن  معرفة  إىل  وقادها 

بصورة ذاتية.
املعلمة . 4 تعطي  التشجيعية  الّسابرة  األسئلة  إنَّ 

والتلميذات تغذية راجعة فورية تسهم يف معرفة 
املعلمة مدى تعلم التلميذات املادة، ومتكنها من 
وتفسريها،  إجاباهتن،  عىل  التلميذات  إطالع 

والدفاع عنها.
من . 5 يتطلب  األسلوبان  هذان  استعامل  إن 

معلمةاملادة التخطيط املسبق لتحديد مسارأجوبة 
التلميذات املتوقعة.

صحة ما ُذِهب إليه يف تأكيد أن األسئلة الّسابرة . 6
بأنواعها تغطي مستويات املعرفة )تذكر، وفهم، 

وتطبيق(.

تويص  البحث  نتائج  ضوء  يف  التوصيات:  ثانيًا: 
الباحثة بـ: 

استعامل األسئلة الّسابرة التشجيعية واملحّولة يف . 1
تدريس مادة اإلجتامعيات. 

األسئلة . 2 عىل  للمعلمني  تدريبية  دورات  تنظيم 
الّسابرة التشجيعية واملحّولة.

ثالثًا: املقرتحات: إستكامالً ملا توصل إليه البحث 
احلايل، وتطويرا له، تقرتح الباحثة اآليت:

مراحل . 1 يف  احلايل  للبحث  مماثلة  دراسات  إجراء 
دراسية أخرى يف مادة اإلجتامعيات.

إىل . 2 هتدف  احلايل  للبحث  مماثلة  دراسات  إجراء 
التشجيعية  الّسابرة  األسئلة  أثر  عىل  التعرف 
الّسابر،  )التفكري  مثل  متغريات  يف  واملحّولة 

والتفكري الناقد(.
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ملحق )1( الوحدة الثانية/ الف�شل الأول )بالد الرافدين وطني(

بعد الإنتهاء من درا�شة الف�شل الأول لمادة الإجتماعيات �شتكون التلميذة قادرة على اأن:
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األهداف السلوكية ت

تذكر تحدد اسماء قديمة للعراق. 1
تذكر تذكر تسميات العراق في العصور االسالمية. 2
فهم تعلل ُسميَّ العراق بأرض السواد.  3
تذكر تحدد اسم الجزء الجنوبي من العراق قديمًا. 4
تذكر تحدد اسم الجزء الشمالي من العراق قديما. 5
تذكر تحدد اسم الجزء االوسط من العراق قديما. 6
تذكر تسمي حضارات العراق.  7
تطبيق تحدد على خريطة العراق بالد اشور. 8

تطبيق  تحدد على خريطة العراق بالد سومر.   9
تذكر تسمي مكان بدايات ظهور الكتابة.  10
تذكر تعرف األرقام الطيني.  11
تذكر تعرف األختام االسطوانية . 12
فهم تعلل تسمية بالد الرافدين للعراق. 13

تطبيق تؤشر صورة تمثل الكتابة المسمارية. 14
تذكر تذكر اسم اشهر الشرائع العراقية. 15
تذكر تعرف مسلة حمورابي. 16
فهم  توضح قوانين حمورابي. 17
تذكر تعرف الزقورة. 18
تعلل إقامة الزقورات على أماكن مرتفعة. فهم 19
فهم تفسر بناء البيوت للصابئة بالقرب من األنهار. 20
فهم توضح اهمية الحياة الدينية لمجتمع بالد الرافدين. 21
تذكر تعدد صناعات بالد الرافدين. 22
تبين الدور الذي تلعبه المعابد في العراق منذ القدم. فهم 23
تذكر تسمي الديانات القديمة التي ظهرت جنوب العراق. 24
تطبيق تؤشر على خريطة العراق بالد اكد. 25
تطبيق تحدد صورة تمثل الحضارة السومرية. 26
تذكر تذكر أول من اخترع الكتابة. 27
فهم تفسر تسمية الكتابة المسمارية. 28
فهم توضح صفات الحضارة لوداي الرافدين.  29
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الف�شل الثاني )العراق حا�شرة الخالفة ال�شالمية(

بعد النتهاء من درا�شة الف�شل الثاني لمادة الإجتماعيات �شتكون التلميذة قادرة على اأن:
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تذكر تذكر اسم مدينة اتخذها اإلمام علي)عليه السالم(عاصمة له. 30
فهم تفسر تسميت الكوفة بهذا االسم. 31
تذكر تذكر اسم القائد الذي بنى مدينة الكوفة. 32
تذكر تحدد السنة التي بنيت فيها مدينة الكوفة.  33
تذكر تذكر اسم مدينة اسسها العرب خارج الجزيرة العربية. 34
فهم توضح اهمية مكان مدينة الكوفة.  35
تذكر تذكر السنة التي جعل اإلمام علي)ع( من الكوفة عاصمة له. 36
تذكر تسمي اشهر انواع الخط العربي.   37
تطبيق تؤشر صورة تمثل الخط الكوفي. 38
تذكر تذكر اسماء مدينة بغداد. 39
فهم تشرح العوامل التي جعلت بغداد مقرًا للخالفة العباسية. 40

تطبيق تحدد صورة قديمة تمثل مدينة بغداد  41
فهم تبين أصل كلمة بغداد. 42
فهم تشرح عن النمو العمراني لمدينة بغداد 43
تذكر تذكر اسم اشهر المدارس القديمة لمدينة بغداد. 44
تذكر تذكر اسم اول خليفة باشر في بناء مدينة بغداد. 45
فهم تفسر تسميت بغداد بالمدينة المدورة.    46
تذكر تحدد السنة التي بنيت فيها مدينة بغداد. 47
فهم تعلل بناء مدينة بغداد بهذا الشكل. 48
فهم تعلل تسمية بغداد بمدينة السالم. 49

تطبيق تؤشر صورة تمثل الجامع الكبير في سامراء 50
تذكر تذكر اسم الخليفة الذي اتخذ مدينة سامراء عاصمة له. 51
تذكر تعدد اسماء مدينة سامراء.  52
تذكر تذكر اسم اشهر القصور  في مدينة سامراء. 53
تطبيق تؤشر صورة تمثل مرقد اإلمامين الكاظمين 54
تذكر تسمي مراقد االئمة االطهار في مدينة بغداد. 55
فهم تعلل تسميت االحياء في مدينة سامراء بالقطعية 56
تذكر تذكر اسم االضرحة المقدسة في مدينة سامراء. 57
فهم تعلل تسمية سامراء بـ )سر من رأى(. 58

تطبيق تؤشر صورة تمثل بقايا قصور سامراء 59
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الف�شل الثالث )العراق موطن العلم والعلماء(

بعد النتهاء من درا�شة الف�شل الثالث لمادة الإجتماعيات �شتكون التلميذة قادرة على اأن:
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تذكر تذكر اسم مؤسس المدرسة النظامية. 60
تذكر تحدد السنة التي بنيت فيها المدرسة النظامية. 61
فهم تعلل تسميت المدرسة النظامية. 62
فهم تشرح عن المدرسة النظامية. 63
تذكر تذكر اسم مؤسس المدرسة المستنصرية. 64
فهم تعلل تسمية المدرسة المستنصرية. 65
تذكر تحدد السنة التي بنيت فيها المدرسة المستنصرية. 66
فهم تبين ميزات المدرسة المستنصرية. 67

تطبيق تؤشر صورة تمثل المدرسة المستنصرية. 68
تذكر  تعرف بيت الحكمة.  69

تطبيق تؤشر صورة تمثل احدى الكنائس في بغداد 70
تذكر تذكر اسم اشهر المترجمين. 71
فهم توضح اهمية بيت الحكمة. 72

تطبيق تؤشر صورة تمثل رقيم طيني يمثل نظرية رياضية. 73
تذكر تعرف دور العلم. 74
فهم توضح اهمية دور العلم. 75
تذكر تذكر اسم اشهر مؤسسي دور العلم في العراق. 76
تطبيق تؤشر صورة تمثل علم النبات عن العرب المسلمين. 77
تذكر تعرف أبو األسود الدؤلي. 78
فهم تشرح اهم اعمال أبو األسود الدؤلي. 79
تذكر تعرف جابر بن حيان الكوفي. 80
تطبيق تؤشر صورة تمثل مخطوطة في اللغة العربية. 81
فهم تشرح اعمال جابر بن حيان الكوفي. 82
فهم تبين أهم انجازات جابر بن حيان الكوفي. 83
تذكر تعرف أبو اسحاق الصابي. 84
فهم  تشرح اهم اعمال أبو اسحاق الصابي. 85
معرفة تذكر اسم اشهر كتب أبو اسحاق الصابي. 86
تذكر تعرف المسعودي.  87
تذكر تذكر اسم اهم كتب المسعودي. 88
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تذكر تعرف الحسن بن الهيثم البصري. 89
تذكر تذكر اسم اشهر علماء البصريات في العراق. 90
فهم تشرح اهم اعمال الحسن بن الهيثم البصري. 91

تطبيق تؤشر صورة تمثل تشريح العين عند االنسان  92
تطبيق تؤشر صورة تمثل االسطراب 93
تذكر تذكر اسم اهم كتب الحسن بن الهيثم البصري. 94
تذكر تعرف الراوية شهدة بنت االبري البغدادية. 95
فهم تعلل لقب الراوية شهدة بنت االبري البغدادية بفخر النساء 96
فهم تشرح اهم اعمال الراوية شهدة بنت االبري البغدادية. 97

معرفة تذكر اسم  شاعر العرب االكبر. 98
تذكر تذكر اسم  عالم اإلجتماع المشهور في العراق. 99
تذكر تذكر اسم سفير العراق العلمي. 100
معرفة تذكر اسم  اشهر معمارية في العراق. 101
معرفة تذكر اسم  اشهر النحاتين في العراق. 102
تذكر تؤشر صورة تمثل نصب الحرية في بغداد. 103
فهم تبين اعمال جواد سليم.  104

ملحق )2( ا�شماء ال�شادة الخبراء والمحكمين ودرجاتهم العلمية ومكان عملهم

االســـم والــدرجــة ت
األهداف مكان العملالتخصصالعلمية

السلوكية
الــخــطــط 
التدريسية

االخــتــبــار 
التحصيلي

×××كلية التربية – جامعة كربالء طرائق تدريس اجتماعياتا. د سعد جويد 1
×××كلية التربية – جامعة كربالءطرائق تدريس اجتماعياتا.د صادق عبيس 2
×××كلية التربية – جامعة كربالءطرائق تدريس اللغة الكرديةا.د اوراس هاشم 3
×××كلية التربية – جامعة كربالءعلم النفسا.د رجاء ياسين4

×××كلية التربية – جامعة كربالءطرائق تدريس اللغة العربيةا.د حيدر زامل 5  
×××كلية التربية – جامعة كربالء علم النفسا.م.د فاطمة ذياب6  
×××كلية التربية – جامعة كربالءطرائق تدريس اجتماعياتا.م.دصالح مجيد 7
×××كلية التربية – جامعة كربالءطرائق تدريس اللغة العربيةا.م.د عدي عبيدان 8
×××كلية التربية – جامعة كربالءطرائق تدريس اللغة العربيةا.م زينب كاظم 9

×××كلية التربية – جامعة كربالءطرائق تدريس تاريخا.م سرمد سدخان 10
×××ابتدائية السناءطرائق العلوم االجتماعيةم. ابتسام حسين 11
×××كلية التربية – جامعة كربالءطرائق تدريس اجتماعياتم.ضحى حسين12
×××ابتدائية المروةطرائق تدريس اجتماعياتم.م رؤيا عبس 13
×××كلية التربية – جامعة كربالءطرائق تدريس اجتماعياتم.م  ازهار محمد 14
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ملحق )3( خطة با�شتعمال الأ�شئلة ال�شابرة 
الت�شجيعية لتلميذات المجموعة التجريبية 

الأولى

اليوم والتاريخ:

الصف والشعبة: اخلامس أ

املادة: اإلجتامعيات

املوضوع: بغداد حارضة اخلالفة العباسية

اوالً/ أهداف الدرس: جعل التلميذة قادرة عىل 
أن:

الوقت: 40 دقيقة

تعدد اسامء مدينة بغداد.. 1

تبني أصل كلمة بغداد.. 2

تذكر اسم اشهر املدارس القديمة ملدينة بغداد.. 3

تذكر اسم اول خليفة بارش يف بناء مدينة بغداد.. 4

تفرس تسميت بغداد باملدينة املدورة.. 5

حتدد السنة التي بنيت فيها مدينة بغداد.. 6

ترشح العوامل التي جعلت بغداد مقرًا للخالفة . 7
العباسية.

السبورة،األقالم  التعليمية:  الوسائل  ثانيًا/ 
امللونة، صور حلضارات وآثار العراق ومدينة بغداد.   

ثالثًا/ طرائق التدريس وأساليبه: تستعمل الباحثة 
أسلوب األسئلة السابرة التشجيعية

رابعًا/ خطوات الدرس:

املقدمة )5دقائق(: تثري الباحثة أذهان التلميذات 
للموضوع اجلديد من طريق ربطه باملوضوع السابق، 
املــايض.  ــدرس  ال وبــني  بينه  الرتابط  وجــه  تذكر  إذ 
عاصمة  الكوفة  السابق  الدرس  يف  تناولنا  الباحثة: 
الكوفة  مدينة  أن  وعرفنا  االســالمــيــة،  للخالفة 
عاصمة   عيل ــام  اإلم جعلها  أن  بعد  أزدهـــرت 

خلالفته؛ ثم أّوجه إليهنَّ عددًا من األسئلة منها:

يف أي سنة جعل اإلمام الكوفة عاصمة خلالفته.. 1

يف . 2 ُأنشأت  التي  القديمة  املدارس  اسامء  اذكري 
الكوفة.

3 . .عيل اإلمام  عهد  يف  الكوفة  إشتهرت  بامذا 
تباعًا،  األسئلة  هذه  عن  التلميذات  وجتيب 
للموضوع  التلميذات  اهتامم  إثارة  هو  واهلدف 
بغداد  هو  اليوم  هلذا  موضوعنا  أما  اجلديد، 
عنوان  أثبت  ثم  العباسية،  اخلالفة  حارضة 

املوضوع بخط واضح يف أعىل السبورة. 

أنظار  الباحثة  تــّوجــه  دقيقة:  الـــعـــرض)30( 
أكثر من  أن هناك  إىل  بداية كل درس  التلميذات يف 
سؤال متتال سيّوجه للتلميذة نفسها يف املوقف الواحد 
بعدها  والرتكيز  اإلنتباه  اآلخريات  التلميذات  وعىل 
وجذب  التلميذات  دوافع  إثارة  عىل  الباحثة  تعمل 
الباحثة  تستعمل  اجلديد؛  الدرس  ملوضوع  انتباههن 
أسلوب األسئلة السابرة التشجيعية بإرشاك أكرب عدد 
ممكن منهن مراعية بذلك خربات التلميذات السابقة 
ونضجْهَن العقيل، ثم اعرض الدرس اجلديد: َدرُسنا 
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هلذا اليوم هو بغداد حارضة اخلالفة العباسية. 

إن ملوقع مدينة بغداد يف وسط العراق وسط أمهية 
كبرية، إضافة إىل شكلها املدور الذي جعل منها أول 
مدينة أسالمية هبذا الشكل، وُأنشأت فيها العديد من 
ارضحة  ضمت  كام  واجلوامع،  واالسواق  املدارس 
أننا سنشاهد  إىل  التلميذات  أنبه  ثم  االئمة االطهار، 
مبارشة  عالقة  هلا  والتي  املدورة  بغداد  ملدينة  صورة 
ومالحظة  التام  الرتكيز  منهن  وأطلب  بالدرس، 
النقاط املهمة التي توضح الرشح، ثم أعرض الصورة 
بعد هتيئة كل الظروف املالئمة لعرضها، وتطرح عىل 

التلميذات التساؤالت اآلتية:

الباحثة: ما أصل كلمة بغداد؟ احدى التلميذات: 
بابيل أو ارامي )اجابة صحيحة(.

الباحثة: جيد، ومن تذكر اسامء مدينة بغداد؟ 

اإلســالم  دار  االســالم،  مدينة  ــرى:  أخ تلميذة 
)اجابة غري دقيقة(. 

الباحثة: تسمى مدينة بغداد قدياًم باسم من اسامء 
اهلل. 

التلميذة نفسها: كانت تسمى بمدينة السالم، دار 
السالم.

الباحثة: أحسنت، ومن تذكر اسم اشهر املدارس 
القديمة ملدينة بغداد ؟

)اجابة  املستنرصية  املــدرســة  اخـــرى:  تلميذة 
صحيحة(. 

الباحثة: ممتاز، ومن تذكر اسم اول خليفة بارش يف 
بناء مدينة بغداد ؟

تلميذة نفسها:اخلليفة العبايس)اجابة جزئية(. 

بنى  عبايس  خليفة  اول  اسم  كان  وماذا  الباحثة: 
بغداد؟

المدينة المدورة

التلميذة نفسها: اخلليفة املنصور.

باملدينة  بغداد  تسمية  تفرس  ومْن  ممتاز،  الباحثة: 
املدورة؟

املــدورة؛  باملدينة  بغداد  ُسميت  اخــرى:  تلميذة 
بسبب شكلها املدور)ترتدد يف االجابة(. 

شكلها  ألن  االسم؛  هبذا  بغداد  ُسميت  الباحثة: 
مدور أو دائري.

وُأحيطت  دائري،  شكلها  ألن  نفسها:  التلميذة 
بسور خارجي وآخر داخيل.
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بنيت  التي  السنة  حتدد  وَمْن  جدًا،  جيد  الباحثة: 
فيها مدينة بغداد.

دقيقة(.    غري  )اجابة  149هـ  سنة  أخرى:  تلميذة 
الباحثة: يف هذه السنة أكتمل بناء مرافقها كافة.

التلميذة نفسها: سنة 145هـ.

جعلت  التي  العوامل  تبني  وَمْن  جيد،  الباحثة: 
بغداد مقرًا للخالفة العباسية.

موقعها  منها  عوامل  وهناك  التلميذات:  أحدى 
طرق  ملتقى  وعــىل  دجلة،  هنر  عل  العراق  وســط 

التجارة الدولية.

أخرى،  عوامل  هناك  وهل  احسنت،  الباحثة: 
)خذي وقتًا للتفكري(.

التلميذة نفسها: نعم، لتأمني مكان جديد للجند 
العباسني، والعتدال الظروف املناخية فيها.

الباحثة: ممتاز.

أصبحت  أن  بعد  بــغــداد  وتــطــورت  الباحثة: 
وهجرة  السكاين  نموها  بسبب  اخلالفة؛  عاصمة 
مدارسها  أشهر  ومن  اسواقها،  وكثرة  اليها،  الناس 

املدرسة املستنرصية. 

املعلمة  تسمح  دقائق:   )4( والتقويم  التلخيص 
)الباحثة( للتلميذات بعد أمتام الدرس بنقل امللخص 
بتقويم  الباحثة  تبدأ  وبعدها  وكتابته،  السبوري 
املوضوعية  األسئلة  طــرح  طريق  عن  التلميذات 

استيعاهبن للموضوع  القصرية واملركزة ملعرفة مدى 
وهي كاآليت:

ما اسامء مدينة بغداد؟. 1

ما أشهر املدارس القديمة ملدينة بغداد؟ . 2

سميت بغداد باملدينة املدورة.. 3

املوضوع  الباحثة  حتدد  )دقيقة(:  البيتي  الواجب 
القادم من سامراء إىل ص64 غري داخلة.

للصف  اإلجتامعيات  كتاب  التعليم/  مصادر 
اخلامس اإلبتدائي، ط7، 2018م، العراق. 

ملحق )4( خطة با�شتعمال الأ�شئلة ال�شابرة 
المحولة لتلميذات المجموعة التجريبية 

الثانية

اليوم والتاريخ:

الصف والشعبة: اخلامس ب

املادة: اإلجتامعيات

املوضوع: بغداد حارضة اخلالفة العباسية

اوالً/ أهداف الدرس: جعل التلميذة قادرة عىل 
أن:

الوقت: 40 دقيقة

تعدد اسامء مدينة بغداد.. 1

تبني أصل كلمة بغداد.. 2

تذكر اسم اشهر املدارس القديمة ملدينة بغداد.. 3
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تذكر اسم أول خليفة بارش يف بناء مدينة بغداد.. 4

تفرس تسمية بغداد باملدينة املدورة.. 5

حتدد السنة التي بنيت فيها مدينة بغداد.. 6

ترشح العوامل التي جعلت بغداد مقرًا للخالفة . 7
العباسية.

األقــالم  السبورة،  التعليمية:  الوسائل  ثانيًا/ 
امللونة، صور حلضارات وآثار العراق ومدينة بغداد.   

ثالثًا/ طرائق التدريس: تستعمل الباحثة اسلوب 
االسئلة السابرة املحولة.

رابعًا/ خطوات الدرس:

املقدمة )5دقائق(: تثري الباحثة أذهان التلميذات 
للموضوع اجلديد من طريق ربطه باملوضوع السابق، 
املــايض.  ــدرس  ال وبــني  بينه  الرتابط  وجــه  تذكر  إذ 
عاصمة  الكوفة  السابق  الدرس  يف  تناولنا  الباحثة: 
الكوفة  مدينة  أن  وعرفنا  اإلســالمــيــة،  للخالفة 
عاصمة   عيل ــام  اإلم جعلها  ان  بعد  أزدهـــرت 

خلالفته؛ ثم أّوجه  إليهنَّ عددًا من األسئلة منها:

يف أي سنة جعل اإلمام الكوفة عاصمة خلالفته.. 1

يف . 2 انشأت  التي  القديمة  املدارس  اسامء  اذكري 
الكوفة.

عيل؟ . 3 اإلمام  عهد  يف  الكوفة  أشتهرت  بامذا 
وجتيب التلميذات عن هذه األسئلة، واهلدف هو 
أما  اجلديد،  للموضوع  التلميذات  اهتامم  إثارة 
اخلالفة  حارضة  بغداد  هو  اليوم  هلذا  موضوعنا 
العباسية، ثم اثبت عنوان املوضوع بخط واضح 

يف أعىل السبورة.

الــبــاحــثــة  تـــّوجـــه  ــة:  ــق ــي دق  )25( ــعـــرض  الـ
هناك  أن  إىل  درس  كل  بداية  يف  أنظارالتلميذات 
أخريات،  تلميذات  إىل  سيّوجه  ــؤال  س أكثرمن 
وعليهن اإلنتباه والرتكيز إلحتاملية حتويل السؤال إىل 
أحداهن بقصد إكامل املوضوع أو إبداء الرأي وليس 
التكرار، بعدها تقوم املعلمة بإثارة دوافع التلميذات 
وجذب إنتباههن ملوضوع الدرس اجلديد؛ تستعمل 
السابرة املحولة، بإرشاك أكرب عدد  اسلوب األسئلة 
التلميذات مراعية بذلك خرباهتن السابقة  ممكن من 
ونضجهن العقيل، ثم أعرض الدرس اجلديد: َدرُسنا 
أن  العباسية،  اخلالفة  حارضة  بغداد  هو  اليوم  هلذا 
ملوقع مدينة بغداد يف وسط العراق أمهية كبرية، إضافة 
إىل شكلها املدور الذي جعل منها اول مدينة اسالمية 
املــدارس  من  العديد  فيها  وانشأت  الشكل،  هبــذا 
األئمة  أرضحــة  ضمت  كام  واجلــوامــع،  ــواق  واالس
أننا سنشاهد صورة  التلميذات إىل  أنبه  األطهار، ثم 
ملدينة بغداد املدورة والتي هلا عالقة مبارشة بالدرس، 
املهمة  النقاط  ومالحظة  التام  الرتكيز  منهن  وأطلب 
التي توضح الرشح، ثم أعرض الصورة بعد هتيئة كل 
التلميذات  عىل  وتطرح  لعرضها،  املالئمة  الظروف 

التساؤالت اآلتية:

زهراء:  تلميذة  بغداد؟  كلمة  اصل  ما  الباحثة: 
سومري أو اكدي )إجابة غري صحيحة(.
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المدينة المدورة

زميلتك  بإجابة  )إرساء(  يا  رأيــك  ما  الباحثة: 
)زهراء(.

التلميذة )إرساء(: كال، أصل بابيل أو ارامي.

الباحثة: احسنت، ومن تذكر اسامء مدينة بغداد؟

اإلسالم  دار  اإلسالم،  مدينة  )فاطمة(:  التلميذة 
)اجابة غري دقيقة(.

الباحثة: تسمى بغداد قدياًم باسم من اسامء اهلل.

هل توافقني عىل ما قالته فاطمة يانور.

التلميذة نور: كال، تسمى بمدينة السالم، أو دار 
السالم. 

املدارس  اشهر  تسمي  ومن  احسنت،  الباحثة: 
القديمة ملدينة بغداد؟ 

)اجــابــة  املستنرصية  املــدرســة  هــيــا:  التلميذة 
صحيحة(.

الباحثة: ممتاز، ومن تذكر اسم أول خليفة بارش يف 
بناء مدينة بغداد؟

التلميذة رونق: اخلليفة العبايس)اجابة جزئية(.

بنى  عبايس  خليفة  أول  اسم  كان  وماذا  الباحثة: 
بغداد يا رونق؟ تلميذة نفسها: )ترتدد يف االجابة(.

وأنت يامريم: اخلليفة املنصور.

باملدينة  بغداد  تسمية  تفرس  ومن  ممتاز،  الباحثة: 
املدورة؟

املــدورة؛  باملدينة  بغداد  ُسميت  ُاخــرى:  تلميذة 
بسبب شكلها املدور )إجابة جزئية(.

شكلها  ألن  االسم؛  هبذا  بغداد  سميت  الباحثة: 
مدور.

غري  )اجابة  دائري  شكلها  ألن  نفسها:  التلميذة 
مكتملة(.

املعلمة )الباحثة(: وبامذا ُأحيطت؟

التلميذة نفسها: )ترتدد يف االجابة(.

املعلمة )الباحثة(: وأنت يازهرة؟ التلميذة زهرة: 
واخر  خارجي  بسور  واحيطت  دائري،  شكلها  ألن 

داخيل.

السنة  حتدد  ومن  جدًا،  جيد  )الباحثة(:  املعلمة 
التي بنيت فيها مدينة بغداد؟ 

التلميذة تقى: سنة 149هـ )اجابة غريدقيقة(.

كافة،  مرافقها  بناء  أكتمل  السنة  الباحثة: يف هذه 
هل توافقني عىل ما قالته تقى يا خدجية. 

التلميذة خدجية: كال، سنة145هـ. الباحثة: جيد، 
ومن تبني العوامل التي جعلت بغداد مقرًا للخالفة 

العباسية؟

وسط  موقعها  منها  عوامل  هناك  آية:  التلميذة 
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التجارة  طرق  ملتقى  وعىل  دجلة،  هنر  عىل  العراق 
الدولية. 

اخرى  عوامل  هناك  وهل  أحسنت،  الباحثة: 
)خذي وقتًا للتفكري(.

للجند  جديد  مكان  لتأمني  نعم،  نفسها:  تلميذة 
العباسني، وإلعتدال الظروف املناخية فيها.

الباحثة: ممتاز. وتطورت بغداد بعد أن أصبحت 
وهجرة  السكاين،  نموها  بسبب  اخلالفة؛  عاصمة 
الناس إليها، وكثرة أسواقها، وأن من أشهر مدارسها 

هي املدرسة املستنرصية. 

املعلمة  تسمح  دقائق:   )4( والتقويم  التلخيص 
)الباحثة( للتلميذات بعد امتام الدرس بنقل، وكتابة 

بتقويم  الباحثة  تبدأ  وبعدها  السبوري،  امللخص 
املوضوعية  األسئلة  طــرح  طريق  من  التلميذات 
استيعاهبن للموضوع  القصرية واملركزة ملعرفة مدى 

وهي كاآليت:

ما اسامء مدينة بغداد؟. 1
ما أشهر املدارس القديمة ملدينة بغداد؟. 2
سميت بغداد باملدينة املدورة.. 3

املوضوع  الباحثة  حتدد  )دقيقة(:  البيتي  الواجب 
القادم من سامراء إىل ص64غري داخلة.

للصف  اإلجتامعيات  كتاب  التعليم/  مصادر 
اخلامس اإلبتدائي، ط7، 2018م، العراق. 

ملحق )5( الأختبار التح�شيلي ب�شيغته النهائية

الفقرات األختبارية

ُسميَّ العراق قدياًم بعدة اسامء منها أرض:. 1

أ ـ بابل.                    ب ـ السواد.                    ج ـ النيل.                    د ـ الرسل.

بنيت الزقورة عىل أماكن مرتفعة لـ:. 2

أ ـ إلستخدامها يف الزراعة.                    ج ـ حلامية من الفيضانات.

ب ـ إلستغالهلا يف املراعي.                    د ـ حلامية املعادن فيها.
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كانت بدايات ظهور الكتابة يف:. 3

أ ـ املعابد.                    ب ـ املدارس.                    ج ـ الكتاتيب.                    د ـ الدواوين.

أطلق عىل العراق اسم بالد الرافدين لـ:. 4

أ ـ خلصوبة تربته.                    ج ـ  لتنوع تضاريسه.

ب ـ كثافة زراعته.                    د ـ وجود هنري دجلة والفرات فيه.

أي األرقام  يف الشكل أدناه متثل بالد سومر؟ . 5

أـ 1.                    ب ـ 2.                    ج ـ 3.                    د ـ 4.

�شكل )1( يمثل خريطة العراق

من أوائل الذين أخرتعوا الكتابة:. 6

أ ـ الصينيون.                    ب ـ العراقيون.                    ج ـ املرصيون.                    د ـ اليابانيون.

أطلق عىل العراق أرض السواد لـكثرة:. 7

أ ـ كثافة زراعته وخرضته.                    ج ـ كثرةالنفط األسود فيه.

ب ـ تنوع مناخه.                    د ـ  لوجود الثروة السمكية فيه.

مدينة جعلها اإلمام عيل عاصمة له هي:. 8

أ ـ بغداد.                    ب ـ الكوفة.                    ج ـ كربالء.                    د ـ سامراء.
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تسمية الكوفة نسبة اىل:. 9

أـ مرتفع صغري يف وسطها.                    ج ـ  بحر النجف.

ب ـ موقعها رشق العراق.                    د ـ املراقد املقدسة فيها.
بنى الكوفة القائد:. 10

أ ـ عتبة بن غزوان.                    ب ـ سعد بن أيب وقاص.

ج ـ الوليد بن املغرية.                    د ـ خالد بن الوليد

سميت بغداد مدينة السالم، ألهنا:. 11

أـ اسم لنهر دجلة.                    ج ـ تنبذ احلروب.                    ب ـ مدينة السالم.                    د ـ عوامل ثقافية.

من أعامل احلسن بن اهليثم:. 12

أ ـ حتدث عن ترشيح العني عند االنسان.                    ج ـ إعتمد املنهج التجريبي.

ب ـ عمل بالطب واهلندسة.                    د ـ الف 13 كتابًا ومقاالً يف علوم الفلك.
من املراقد املقدسة يف بغداد:. 13

.ج ـ اإلمام احلسني بن عيل                    .أ ـ اإلمام عيل بن ايب طالب

.د ـ اإلماميني الكاظمني                    .ب ـ اإلماميني العسكريني
أي األرقام  يف الشكل أدناه متثل بالد اشور:. 14

أـ 1.                    ب ـ 2.                    ج ـ 3.                    د ـ 4.

�شكل )2( يمثل خريطة العراق 
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من االسامء القديمة ملدينة بغداد:. 15

أ ـ املدورة.                    ب ـ النرص.                    ج ـ الفتح.                    د ـ العظامء.

احدى العوامل التي جعلت بغداد مقرًا للخالفة العباسية هي:. 16

أـ تركز اماكن العبادة فيها.                    ج ـ  للكثافة السكانية فيها.

ب ـ اعتدال ظروفها املناخية.                    د ـ الظروف الطبيعية اجليدة فيها.
لقبت سامراء بـ )رسمن رأى( ألن:. 17

أ ـ اخلليفة املعتصم رس هو وجنوده برؤيتها.                    ب ـ اخلليفة املتوكل سار اليها هو وجنوده.

ج ـ لوجود الرسايا فيها.                    د ـ اماكنها مجيلة ترس الناظرين.

اسم شاعر العرب االكرب هو:. 18

أـ املتنبي.                    ب ـ عيل الوردي.                    ج ـ اجلواهري.                    دـ  نجيب حمفوظ.

أي األرقام  يف الشكل أدناه متثل بالد اكد:. 19

أـ 1.                    ب ـ 2.                     ج ـ 3.                    د ـ 4

�شكل )3( يمثل خريطة العراق
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أول خليفة بنى مدينة بغداد هو:. 20

أ ـ املستنرص باهلل.                    ب ـ املنصور.                    ج ـ  املعتصم.                    د ـ املعتمد باهلل

بنيت مدينة بغداد سنة:. 21

أـ 155هـ.                    ب ـ145هـ.                    ج ـ 211هـ.                    د ـ 154هـ. 

اشهر معامرية يف العراق هي:. 22

أ ـ   زها حديد.                    ب ـ  أزهار السامرائي.                     ج ـ نازك املالئكة.                                        د ـ تقى فيصل.

أشهراملرتمجني هو:. 23

أ ـ عيل بن سوار.                    ب ـ الفضل بن نوبخت.                    ج ـ نظام الطويس.                    د ـ أردشري.

من أعامل  النحات جواد سليم هي:. 24

أـ نصب احلرية ببغداد.                    ب ـ نصب الشهيد.                    ج ـ اجلامع النوري.                    د ـ كنيسة االرمن.

احلسن بن اهليثم هو:. 25

أ ـ أكد أن التجربة أساس كامل صنعة الكمياء.                    ب ـ وضع قواعد النحو العريب.

ج ـ أشهر الكتاب.                    د ـ أشهر علامء البرصيات.
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أي األرقام  يف الشكل أدناه متثل املدينة االسطرالب:. 26

1 ـ                                                                2ـ                                                      3ـ                                                       4ـ

�شكل)4( يمثل اثار العراق
 تم بناء املدرسة النظامية عام:. 27

أ ـ 459هـ.                    ب ـ 621هـ.                    ج ـ 222هـ.                    د ـ 355هـ. 

عامل اإلجتامع املشهور يف العراق هو:. 28

أ ـ أمحد شوقي.                    ب ـ اجلواهري.                    ج ـ نجيب حمفوظ.                    د ـ عيل الوردي.

بنيت املدرسة املستنرصية عام:. 29

أ ـ 455هـ.                    ب ـ 631هـ.                    ج ـ252هـ.                    د ـ 322هـ. 

خليفة إختذ من مدينة سامراء عاصمة له هو:. 30

أ ـ املستنرص باهلل.                    ب ـ  املعتصم.                    ج ـ املهدي.                    د ـ املنصور.

سميت املدرسة النظامية نسبة إىل موسسها:. 31

أـ  جعفر بن محدان.                    ب ـ نظام امللك الطويس.

ج ـ مصطفى جواد.                    د ـ أبو جعفر املنصور.
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ُلقبت الراوية شهدة بنت األبري البغدادية بفخر النساء، الهنا: . 32

أ ـ أشهر الشاعرات.                    ج ـ أكثر النساء ماالً.

ب ـ ُعرفت بجامهلا.                    د ـ أشهر راويات احلديث من النساء.

أي األرقام  يف الشكل أدناه متثل اخلط الكويف:. 33

1 ـ                                                                2ـ                                                      3ـ                                                       4ـ

�شكل )5( يمثل اآثار العراق

من املؤسسات العلمية والثقافية بيت احلكمة شيدها اخلليفة العبايس:. 34

أ ـ املعتصم.                    ب ـ املعتمد باهلل.                    ج ـأبو جعفر املنصور.                    د ـ املأمون.

يعرف دور العلم بأنه:. 35

أ ـ مراكز علمية لألبداع العلمي والفكري.                    ب ـ مساكن لطالب العلم.

ج ـ خزانة للكتب.                    د ـ أماكن للصالة.

من أعامل أبو األسود الدؤيل هي:. 36

أ ـ نقط املصحف الرشيف.                    ب ـ درس املرايا وأنواعها.

ج ـ  لقب بفخر العرب.                    د ـ واضع علم الكيمياء.

من أعامل جابربن حيان الكويف:. 37

أ ـ درس إمتزاج األلوان.                    ب ـ إعتمد املنهج التجريبي.

ج ـ إشتغل بالطب واهلندسة.                    د ـ حتدث عن قوس قزح.
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أي األرقام يف الشكل أدناه متثل احلضارة السومرية:. 38

1 ـ                                                                                                   2ـ                                    3ـ                                         4ـ

�شكل)6( يمثل اثار العراق

أي األرقام  يف الشكل أدناه متثل  الكتابة  املسامرية: . 39

1 ـ                                                                2ـ                                                      3ـ                                                       4ـ

�شكل)7( يمثل اثار العراق

من أهم ما متيزت به املدرسة املستنرصية هو:. 40

أ ـ تأسيس )محام( لإلغتسال خلدمة مجيع الطالب والعاملني فيها.                    ب ـ تصنيع ورق غري قابل لألحرتاق.

ج ـ إشتملت  ثالثة عرش كتابا يف علوم الفلك.                    د ـ حتضري طالء يمنع صدأ احلديد. 

الم�شادر والمراجع
اأوًل: الم�شادر العربية
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