الســــــالم عليكـم
أزائر أكناف احلمى أبدأ مبسلم وعرج لعلي غوث َ
دخيل
كل ِ
ٍ
ٍ
عقيــل
علي مســـلم بن
وبــاب
د
ُ
علـــي املرتضـــى ُ
فـــأن َّ
بـــاب أمح ٍ
ِ
ٍ

احلم��د هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي
ل��وال أن هدان��ا اهلل ،وحنمده مح��داً كثريا على
نعمة االس�لام وحنن نعيش أيام وليالي الشهر
الفضيل َ
��ان ا َّل ِذي أُ ْن ِز َل ِفي�� ِه ْال ُق ْر ُ
[ش ْ��ه ُر َر َم َض َ
آن
ْ
ْ
��ن ُ
��ات ِم َ
ال َ
ُه ً
��ان]
��اس َوب َِّي َن ٍ
��دى َوال ُف ْر َق ِ
��دى ِلل َّن ِ
نسأل اهلل تعاىل أن يتقبل من اجلميع صيامهم
وقيامهم وأحسن أعماهلم ،ومع عودة أيام شهر
رمض��ان مب��ا حتمله من ص��دق الني��ة والتوجه
إىل اهلل ع��ز وج��ل كل ع��ام تعود بن��ا الذكرى
لنس��تذكر ش��خصيتني إس�لاميتني فريدت�ين
ب�ني عليهم��ا دي��ن اإلس�لام من��ذ أيام��ه األوىل
وساعدا رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
يف الس��راء والض��راء قب��ل البعثة الش��ريفة حني
كان يتعب��د ويذك��ر اهلل تب��ارك وتع��اىل يف
أط��راف مكة عل��ى جبل ثور يف غ��ار حراء وبعد
البعث��ة ومن��ذ الس��اعات األوىل حني أت��اه الروح
األم�ين (علي��ه الس�لام) بآي��ات الق��رآن األوىل
*خ َل َ ْ
ْ
اس��م َر ِب َ
��ق َ
��ذي َخ َل َ
ال ْن َس َ
��ر ْأ ِب ْ
��ان
[اق َ
ّ��ك ا َّل ِ
��ق ِ
ِ
ّ��ك ْ َ
ِم ْ
��ر ْأ َو َر ُب َ
��ذي َعَّل َم
��ن َع َل
ال ْك َ
��ق * ْاق َ
��ر ُم * ا َّل ِ
ٍ
ب ْال َق َل��م َ َّ ْ
��ان َم��ا َ ْ
ال ْن َس َ
ل ي َْع َل ْم] ليعود النيب
ِ
*عل َم ِ
ِ
(صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم) ألهل��ه وهو خائف
يرجت��ف فتؤم��ن ب��ه وتصدقه زوجت��ه خدجية
بنت خويل��د (خدجية الكربى س�لام اهلل عليها)
ويأتي��ه وح��ي الس��ماء ليأم��ره [يَ��ا أَ ُّيهَ��ا ْالُ َّد ِّث�� ُر
��ذ ْر* َو َر َب َ
�بر * َو ِث َياب َ
ّ��ك َف َك ِّ ْ
َ��ك َف َط ِه ْ
ّ��ر
* ُق ْ��م َفَأ ْن ِ
* َوال ُّر ْج�� َز َف ْاه ُج ْ��ر] ويس��تمر وقوفه��ا جنب��اً إىل
جنب��ه بأمواهلا وجاهها وش��رفها حتى يقال بأن
(اإلس�لام بين مب��ال خدجية وس��يف علي) لقد
كان��ت امللتج��أ للرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآله
وس��لم) ح�ين تش��تد وحتلك ب��ه الظ��روف وأماً
رحيمة للمؤمنني بعد أن كذبه قومه وأظهروا
ل��ه الع��داء وقاطع��وه حت��ى عزلوه وم��ن معه يف
ش��عب أبي طالب لتش��تد عليه األح��زان فيموت
كافله ومتوت خدجية يف شهر رمضان يف عام
واح��د وترتك ل��ه قدرا كبريا م��ن اهلم واحلزن
مل تسده واحدة من أمهات املسلمني بعدها.
وم��ع مض��ي ليال��ي الش��هر وأيام��ه ويف ليلة
التاسع عشر منه تهيج بنا الذكرى لنستذكر
م��ن كان أخ��ا الن�بي وأب��ن عمه بل ومن س��اواه
التنزي��ل بنفس��ه عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب (علي��ه
الس�لام) الذي آزر الرس��ول وآمن به قبل الناس
وبين االس�لام جبهاده وسيفه ،لقد كان (عليه
السالم) مالزماً لرسول اهلل وما أفرتق عنه مرة
يف ح��ل أو قت��ال إال حني خلفه يف املدينة ليقول
له رس��ول اهلل (أما ترضى أن تكون مين مبنزلة
ه��ارون من موس��ى إال أنه ال ن�بي بعدي) وحتى
يص��ف (علي��ه الس�لام) تل��ك العالق��ة املتينة يف
إح��دى خطب��ه بقول��ه (ولق��د كنت اتبع��ه اتباع

الفصي��ل أث��ر أم��ه ،يرف��ع ل��ي يف كل ي��وم م��ن
أخالق��ه علم��ا) ،وم��ن يس��تطيع أن ميح��و آث��ار
أم�ير املؤمن�ين ومواقف��ه يف التاري��خ االس�لامي
حت��ى قال في��ه عمر بن اخلط��اب (ال أبقاني اهلل
ملعضلة ليس هلا أبو احلسن).
ومث��ل م��ا حيم��ل لنا ش��هر رمض��ان ذكرى
األس��ى واحل��زن عل��ى أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) فإن��ه حيم��ل لنا ذك��رى عط��رة ملولد
س��بط الن�بي وول��ده اإلم��ام احلس��ن اجملتب��ى
(علي��ه الس�لام) يف اخلام��س عش��ر م��ن ش��هر
رمض��ان لق��د َّ
من اهلل علين��ا مبعرفة حججه يف
الربي��ة ومحل��ة رس��الته ومكن��ون علمه حممد
وآله عليهم الس�لام أمجعني ومن باب التمس��ك
بهذا احلبل املمدود بني األرض والس��ماء نغتنم
الفرصة يف إعمار مراق��د العرتة الطاهرة ،فقد
مت تكلي��ف مؤسس��ة إعمار العتبات املقدس��ة يف
الع��راق مبش��روع تغيري مخس��ة أب��واب حلضرة
مس��لم ب��ن عقي��ل (علي��ه الس�لام) ثالث��ة منه��ا
ذهبي��ة واثنان فضية ثم تثبيت أربعة منها قبل
ه��ذا الوق��ت محلت أمساء أبناء مس��لم بن عقيل
أبراهي��م وحمم��د ومحي��دة وب��اب راب��ع كان
باسم َم ْن أجارت مسلم بن عقيل (عليه السالم)
طوع��ة املرادية يف ليلة َّ
قل فيها الناصر واملعني،
والي��وم نش��هد تنصي��ب الب��اب اخلام��س املط��ل
عل��ى مس��جد الكوفة من جهة الرأس الش��ريف
واملقاب��ل حمل��راب ش��هادة أم�ير املؤمن�ين فنطلق
عليه (باب علي) (عليه السالم) ليذكرنا بقول
الشاعر:
مبسلم
أبدأ
احلمى
أكناف
أزائر
ٍ
وعج لعلي غوث َ
دخيل
كل ِ
ٍ
بـــاب أمح ٍد
علـــي املرتضـــى ُ
فـــأن َّ
عقيل
بن
مسـلم
علي
وبــاب
ُ
ِ
ٍ
نس��أل الب��اري ع��ز وج��ل أن يتقبل من��ا ومن
املتربعني بهذا العمل الذي مت إجنازه يف مدينة
أصفه��ان على أي��دي أمهر املصمم�ين والفنيني
يف هذه املؤسس��ة املعطاء وليك��ون ذخرا لكل من
س��اهم وش��ارك يف تصنيعه وتثبيت��ه يف الدارين
ويك��ون حلق��ة مضيئ��ة يف سلس��لة اخلدم��ات
املقدم��ة للمراقد املقدس��ة وأن يكون باب حطة
ال��ذي م��ن يدخل��ه يك��ون آمن��اً تتس��اقط عن��ه
الذن��وب وه��و يناج��ي رب��ه ب�ين مس��جد الكوفة
مصل��ى األنبي��اء واألوصياء وبني حضرة س��فري
اإلمام احلسني مس��لم بن عقيل عليهما السالم
واحلمد هلل رب العاملني والسالم عليكم ورمحة
اهلل وبركاته.

املشرف العام

حيررها :حيدر كاظم الكالبي

وفد من مديرية متفجرات النجف االشرف

وفد مؤسسة الشهداء المقر العام

مستشار التعليم العالي لمحافظ النجف االشرف

وفد من جامعة االمام الصادق (عليه السالم)

وفد من أطباء دولة الباكستان

وفد الملحق العسكري في السفارة الباكستانية

ممثل سلطان البهرة في العراق والوفد المرافق له

القنصل االيراني في النجف األشرف السيد عز الدين كاظمي

تزامناً مع حلول
شهر رمضان املبارك
باشرت املالكات
اهلندسية والفنية
يف أمانة مسجد
الكوفة املعظم
بتغيري باب حضرة
الشهيد مسلم بن
عقيل (عليه السالم)
املطلة على املسجد
املعظم.
عليه
السالم ) المطلة على مسجد
تغيير باب حضرة مسلم بن عقيل (
عليه
السالم )
الكوفة وافتتاحها في ذكرى والدة المجتبى (

وق��ال رئي��س قس��م الش��ؤون الفني��ة
واهلندسية االس��تاذ امحد بالة يف حديث
للمرك��ز اخل�بري ان مش��روع تغي�ير
ب��اب احلض��رة الش��ريفة يأت��ي اس��تكما ً
ال
للخط��وات الس��ابقة حي��ث مت تغي�ير
اربع��ة اب��واب أثن��ان منهم��ا ذهبي��ة وه��ي
باب الس��يدة طوعة وباب السيدة محيدة
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(رض��وان اهلل عليهم��ا) ،كم��ا مت تبدي��ل
بابني اخريني ه��ي بابي إبراهيم وحممد
ول��دي الش��هيد مس��لم بن عقي��ل (عليهم
السالم).
مؤك��داً ان مش��روع تغي�ير األب��واب
اخلمس��ة ج��اء بالتع��اون م��ع مؤسس��ة
الكوث��ر إلعم��ار العتب��ات املقدس��ة يف

الع��راق ،حي��ث مت��ت صناع��ة الب��اب
اخلامس��ة يف مدينة اصفه��ان على ايدي
امه��ر الفني�ين املتخصصني به��ذا اجملال،
وبقي��اس ع��رض ثالث��ة امت��ار وط��ول
مرتي��ن ونصف يعلوها قوس بارتفاع مرت
ونصف امل�تر ،كما َّ
خط��ت آيات كرمية
من سورة اإلنسان على اإلطار اخلارجي،
اما س��ورة الواقعة فقد خط��ت على الباب
م��ن اجلهت�ين ،كم��ا مت كتاب��ة صف��ات
وكنى الش��هيد مس��لم ب��ن عقي��ل (عليه
الس�لام) عل��ى اجله��ة االمامي��ة ،ومجيع
اخلط��وط مت��ت بقل��م خط��اط املس��جد
األستاذ واثق العابدي.
واش��ار األس��تاذ بال��ة إىل َّ
أن األمان��ة
أطلق��ت إس��م (باب عل��ي (عليه الس�لام))
عل��ى الباب اجلديدة ألنه��ا تقابل حمراب
امري املؤمنني (عليه السالم) ومقام النافلة
يف مس��جد الكوف��ة ومل��ا هل��ذه املقامات من
ارتباط باإلم��ام علي بن أبي طالب (عليه
الس�لام) ،منوه��اً اىل ان افتتاحه��ا أم��ام
الزائرين صادف مع ذكرى والدة اإلمام
احلسن اجملتبى (ع) يف اخلامس عشر من
شهر رمضان املبارك.
7
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العالقات العامة في أمانة مسجد الكوفة حلقة الوصل مع
مؤسسات المجتمع ويعمل على تحقيق التعاون بينهما
يعترب قسم العالقات العامة يف العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الشريفة
النافذة اليت يتم من خالهلا التعريف بالعتبة أو باملزار وامكاناتهما..
وم��اذا متث��ل م��ن ش��واخص مقدس��ة
عن��د املس��لمني وكذلك يتم م��ن خالهلا
مد جس��ور التعاون املش�ترك بني العتبات
املقدس��ة وامل��زارات الش��يعية الش��ريفة
فه��و حلق��ة الوص��ل ب�ين العتب��ة او امل��زار
واجملتم��ع ،ويعم��ل عل��ى توثي��ق ه��ذه
الصل��ة ب��كل وس��ائل التعري��ف املتاح��ة
لتنمية الثقة وحتقيق التعاون.
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وم��ن أجل تس��ليط الضوء على قس��م
العالقات العامة يف امانة مس��جد الكوفة
املعظ��م وامل��زارات امللحقة به اجرى قس��م
التحري��ر لق��ا ًء م��ع رئيس القس��م احلاج
عب��د عل��ي خض�ير اإلبراهيم��ي ليتحدث
ع��ن النش��اطات والفعالي��ات ال�تي يق��وم
به��ا القس��م قائ ً
ال :يس��عى قس��م العالقات
العام��ة إلقام��ة الفعالي��ات االجتماعي��ة
املختلفة واالنفتاح على الدوائر الرمسية
واجله��ات غ�ير الرمسي��ة واجلامع��ات
واملؤسســــــ��ات الثقافيــــ��ة والعلميـــــ��ة
واملش��اركة يف احملافل احمللية والدولية،
كم��ا ختت��ص ادارة العالق��ات العام��ة
بتنفي��ذ كافة الربامج واالنش��طة واليت
ته��دف اىل التعري��ف باألمان��ة والرتويج
برس��التها واهدافها وبراجمها واالنشطة
ال�تي تقوم به��ا لتطوير عالقته��ا خارجيا
وداخليا.
مش�يراً اىل ان قس��م العالق��ات العامة
يتضم��ن ارب��ع ش��عب تت��وزع امله��ام بينه��ا
من استقبال الضيوف وحضور املؤمترات
واملش��اركات يف خمتل��ف املؤسس��ات

وص��و ً
ال اىل ضيافته��م فهن��اك ش��عبة
التش��ريفات وال�تي يق��ع عل��ى عاتقه��ا
اس��تقبال ومرافق��ة الضي��وف والوف��ود
والش��خصيات الرمسية وغ�ير الرمسية
القاصدي��ن زيارة املس��جد املعظم بقاعة
خمصص��ة هل��ذا الغ��رض وه��ي (قاع��ة
التشريفـــ��ات) وه��ي مــــ��زودة بوسـ��ائل
الراح��ة والضياف��ة وبواس��طة كادر
متدرب وم ٌعد هلذا الغرض تكون مبثابة
اس�تراحة قصرية للضيوف ث��م يتابعون
بعده��ا أعماهلم اخلاص��ة بالزيارة أو أي
عمل أخر.
وش��عبة العالق��ات اخلارجي��ة ال�تي
تق��وم بتمثي��ل األمان��ة باحلض��ور يف
املؤمترات والن��دوات واحملافل اخلارجية
تلبي��ة للدع��وات ال��واردة اليه��ا ومرافقة
الوف��ود اخلاص��ة يف اداء مراس��يم زي��ارة
العتب��ات املقدس��ة وامل��زارات الش��يعية
الش��ريفة وحبس��ب املنه��اج املع��د لذلك،
كم��ا يت��م م��ن خ�لال ش��عبة العالق��ات
اخلارجي��ة إيص��ال بطاق��ات الدعوة إىل
العتب��ات املقدس��ة وامل��زارات الش��ريفة

ومكات��ب املراج��ع والش��خصيات حلض��ور النش��اطات ال�تي
تقيمه��ا األمان��ة ،أما ش��عبة العالقات اجلامعية فهي مس��ؤولة
عن النش��اطات الثقافية حيث يقوم القس��م من خالل الش��عبة
اجلامعي��ة بتوزي��ع اص��دارات االمان��ة الثقافي��ة والديني��ة
والعقائدي��ة بالتنس��يق م��ع األقس��ام ذات العالق��ة ،منه��ا
الدوريات وجملة الس��فري الثقافية ونتاجات مهرجان السفري
وغريه��ا عل��ى الدوائ��ر واملؤسس��ات واهليئ��ات والش��خصيات
وحبس��ب التوجي��ه ،كم��ا يق��وم بإيص��ال دع��وات املش��اركة
ودع��وات احلض��ور للفعاليات اليت تقوم به��ا االمانة والتواصل
م��ع اجلامع��ات والكلي��ات واحلض��ور يف املؤمت��رات اجلامعي��ة
والنش��اطات الطالبي��ة وتب��ادل املص��ادر املعرفي��ة يف جم��االت
العمل.
واخ�يراً ش��عبة املضي��ف ومهمته��ا متابع��ة دور الضياف��ة
واالش��راف عل��ى جتهيزه��ا ومتابعته��ا الس��تقبال الضي��وف
واقامتهم او لعقد االجتماعات والندوات واحملاضرات ومتابعة
مطب��خ االمان��ة واالش��راف عل��ى جتهي��زه بامل��واد واالدوات
الالزم��ة لتحضري وتقديم وجب��ات الطعام اىل ضيوف االمانة
واىل الزائرين يف مناسبات خمتلفة وحبسب التوجيهات.
وب�ين احل��اج اإلبراهيم��ي ان قس��م العالقات العام��ة يكون
عل��ى مت��اس مباش��ر م��ع الضي��وف الذي��ن يقص��دون مس��جد
الكوف��ة املعظ��م واملراق��د الطاه��رة ج��واره م��ن خمتل��ف بق��اع
العامل ،والذي يكتمل عمله بالتنس��يق مع باقي أقس��ام األمانة
األخ��رى من اجل توفري كل ما حيتاجه الضيوف من تس��هيل
مهمة دخوهلم إىل املدينة املقدسة وحتى مغادرتهم .
كم��ا يت��م من خالل القس��م متثي��ل االمان��ة باحلضور يف
املؤمترات والندوات واحملافل اخلارجية تلبية للدعوات الواردة
اليه��ا ،وكذل��ك التنس��يق م��ع الدوائ��ر الرمسي��ة واملؤسس��ات
لتدعي��م العالق��ة بينه��ا وب�ين االمان��ة وفت��ح ب��اب التع��اون
املش�ترك خدم��ة للمدين��ة املقدس��ة والبق��اع املش��رفة ،كم��ا
يق��وم باس��تقبال الضيوف الوافدين لألمان��ة ومرافقتهم ألداء
الزيارة واطالعهم على املعامل الدينية والتارخيية احلضارية
والعمرانية يف املسجد املعظم والصحن املبارك ملسلم بن عقيل
(عليه السالم) املزارات التابعة لألمانة.
كما يقوم قس��م العالقات العامة يف أمانة مس��جد الكوفة
بتنفي��ذ برامج إنس��انية بالتنس��يق م��ع املؤسس��ات ذات الطابع
اإلنس��اني ك��دور املس��نني واأليت��ام وغريه��ا م��ن املؤسس��ات
خلدم��ة الزائري��ن الك��رام م��ن هذه الش��رحية ورعاي��ة برامج
زياراتهم ونقلهم من وإىل االماكن املقدسة يف مدينة الكوفة
العلوية .
وأكد احلاج اإلبراهيمي ان هناك اجتماعات دورية لكوادر
القس��م م��ع أم�ين مس��جد الكوفة او م��ع رئيس القس��م لوضع
خطط واسرتاتيجية عمل وحبسب االمكانيات يتم من خالهلا
حتدي��د األهداف وآليات التنفيذ م��ن اجل نقل صورة اجيابية
عن أمانة مسجد الكوفة جبميع كوادرها ومنتسبيها.
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عليه
السالم ) األعلى بين منائر النجف األشرف..
منائر صحن مسلم بن عقيل (
يف كل مدن العامل اإلسالمي تنتصب مآذن املساجد صاعدة حنو السماء،
فهي املعلم البصري األبرز الذي يصدح باهلوية الدينية للمكان وحضارته
اإلسالمية ومعمارها الديين املم َّيز..

وألن خطابه��ا التوحيدي واحد ،ترتس��م يف الوجدان صورة
ُتق�� ّرب كل امل��آذن إىل بعضها ،وختتزهلا يف صورة بناء رأس��ي
يعلو على ما حييط به من أبنية ،و ُت َع ّرف الدراسات اهلندسية
املأذن��ة بـ��أنها وحدة معمارية رأس��ية البن��اء ،ودليل على مكان
العبادة «املس��جد» ،وهي منطلق األذان ،إلع�لام الناس بدخول
أوقات الصـ�لاة ،ففي كل ناحية من أحياء الـ��مدن وشوارعها
عابر أن هنا مكاناً
ويف الب��وادي ،ترتفع امل��آذن رايات ُترب كل ٍ
تقام فيه شعرية الصلوات.
وع��ن املنائ��ر يف الصح��ن الش��ريف ملرق��د مس��لم ب��ن عقيل
(عليه الس�لام) اجنزت امل�لاكات الفنية واهلندس��ية يف امانة
مس��جد الكوفة املعظم مش��روع تذهيب املنائر ،وحتدث رئيس
قس��م الش��ؤون اهلندس��ية والفنية املهن��دس امح��د بالة جمللة
السفري قائ ً
ال ان مشروع منائر الصحن الشريف كانت ضمن
مش��اريع النج��ف عاصم��ة الثقاف��ة ع��ام 2012م وال��ذي كان
متوقفاً العمل بها منذ اكثر من س��ت سنوات ويتضمن العمل
اكم��ال تاجي املنارتني وتغليفهما بالقطع النحاس��ية املذهبة
حيث مت االتفاق مع العتبة العباسية املقدسة على العمل على
تذهي��ب القطع النحاس��ية فقط فيما تقوم الكوادر اهلندس��ية
جملة السفري ـ العدد ()70
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والفنية يف امانة مسجد الكوفة بإجناز باقي مراحل
املش��روع املتمثل��ة بأعم��ال انش��اء وتثبي��ت اهلي��اكل
احلديدي��ة لتيج��ان املنارت�ين والبن��اء بالطاب��وق
وتثبيت القطع النحاس��ية املذهبة وايضا العمل على
اج��راء صيان��ة لكامل جس��م املنارة وصيانة الكاش��ي
الكربالئ��ي ال��ذي يغل��ف جس��م املنائ��ر م��ن اخل��ارج
وصيان��ة املظالت اخلش��بية ف��وق احل��وض واعمال
نصب السقاالت احلديدية وغريها.
وع��ن املراح��ل االخرية للمش��روع اوضح األس��تاذ
بال��ة أنه متت تركيب اهلي��كل احلديدي لقبة كل
منارة بعد ان مت صناعته يف الورش��ة الفنية ويتكون
م��ن مقاطع حديدية ش��يلمان مقط��ع ( )Tوبقياس
( )5ان��ج ومت طالؤه��ا بصبغ ايبوكس��ي للمحافظة
علي��ه م��ن الص��دأ والظ��روف اجلوي��ة ،ويبل��غ قط��ر
القب��ة (2.62م) وبارتف��اع (2.70م) ،أم��ا ط��ول الق��وس
فه��و ثالث��ة امت��ار ،اما بالنس��بة لألعمال النحاس��ية
فق��د مت اس��تخدام حن��اس مس��ك ( )2مل��م وبكمي��ة
تبلغ حبدود ( )2طن ومت تش��كيل القطع النحاس��ية
عل��ى ش��كل (اش��ياف) صفائ��ح معدنية حي��ث تتكون
كل قب��ة م��ن ( )24ش��يفاً اضافة اىل (اجل�� َوك) وهي
عبارة عن قطعة حناس��ية مذهبة على ش��كل حرف
( )Uوتكون الفاصل بني الكاشي الكربالئي والذهب،
وذل��ك بعد ان يتم بناء (الطاس��ة) وتكون على ش��كل
ح��رف ( )Uمقل��وب يأت��ي بع��د ذل��ك تثبي��ت (امل��رآة)
وه��ي عبارة عن قطعة حناس��ية مس��تطيلة مذهبة
وباحنناء بسيط يشبه املرآة.
وع��ن مس��احة القب��ة ّ
ب�ين مس��ؤول ش��عبة املدني
املهن��دس حس��ن مه��دي ان املس��احة الس��طحية لكل
قبة حب��دود تبلغ ( )45م 2إضافة اىل (الرمانة) وهي
اجلزء العلوي من القبة والذي حيمل لفظ اجلاللة
وتكون الرمانة بارتفاع ثالثة أمتار ،وسيكون ارتفاع
املن��ارة بعد انته��اء العمل (من االرض اىل اعلى لفظ
اجلالل��ة) حب��دود ( )45م وبذل��ك تعترب اعل��ى املنائر
املوج��ودة يف حمافظ��ة النج��ف األش��رف ،حي��ث مت
تذهي��ب القباب فوق املنائر من قبل ورش��ة التذهيب
التابع��ة للعتب��ة العباس��ية املقدس��ة باس��تخدام ()17
كغ��م م��ن الذه��ب اخلال��ص عي��ار ( ،)24وق��د مت
تصمي��م القب��ة واملنائ��ر ط��راز العم��ارة اإلس�لامية
العراقية.
ويف خت��ام اللق��اء اعل��ن رئي��س قس��م الش��ؤون
اهلندس��ية والفنية يف أمانة مس��جد الكوفة األس��تاذ
أمح��د بال��ة ع��ن موع��د إزاح��ة الس��تار عن مش��روع
منائر صحن مس��لم بن عقيل (عليه السالم) املنجز
خ�لال ش��هر رمض��ان املب��ارك من ه��ذا الع��ام حبفل
إمياني كبري.
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ع��ذب
أم��ا يف االصط�لاح فاالنس��جام (أن يك��ون ال��كال ُم
َ
األلف��اظ ،س��هل الرتكي��ب ،حس��ن الس��بك خالياً م��ن التكلف
والعقادة؛ يكاد يسيل من رقت ِه وينحدر احنداراً يف انسجامه...
وإذا ق��وي االنس��جام يف النث��ر جاءت فقرات��ه موزونة من غري
قصد كما وقع يف كثري من آيات القرآن العظيم ،حتى وقع
ّ
مساوي
بلح��ن
في��ه م��ن مجي��ع البح��ور املش��هورة) ،إذ تش��عر
ٍ
ً
ه��اديء يُضف��ي بظالل��ه عل��ى ج�� َّو اآلي��ات القرآني��ة ج�� ّوا من
اهلدوء النفس��ي بآياته الطويلة وفواصله املتباعدة ،أو جيعلك
متواصل ومكرر،
س��ريع
إيقاع
تس�ير
ً
ٍ
ٍ
خبط��ى متتابعة بتأث�ير ٍ
وق��ع ٌ
أو يأخ�� ُذ مس َع َ
وأس��لوب
متوازن
نس��ق
��ك ٌ
ثقيل َم ٌ
ٍ
هيب يف ٍ
ٍ
ً
ً
ً
ببيان
س��لس كأ ّنه
ّ
ينصب انصبابا س��هال منسجما مع املعاني ٍ
ٍ
(حس��ن
جل��ي ،وفائدته كم��ا قال الرماني (ت388هـ)ُ :
واض��ح ّ
ٍ
ال��كالم يف الس��مع ،وس��هولته يف اللف��ظ ،وتقّبل املعن��ى ملا يرد
س��ن الص��ورة وطريق الدالل��ة) ،فاملغزى إذن من
عليها من ُح ِ
ه��ذا احلس��ن يف ال��كالم والس��هولة يف اللفظ هو تقّب��ل املعاني
أحس��ن صورة وأس��هل طريق��ة ،ملا هلما من أث��ر يف النفس
يف
ِ
والقل��ب ،إذ تك��ون تل��ك مقدم��ات لقب��ول املعان��ي ،وذل��ك َّ
ألن
األثر املوسيقي يهيئ النفس ويفتح القلب ِّ
لكل تلك الدالالت
واملعان��ي دون ت��ردّد أو تع ّث��ر ،فكلما كانت موس��يقى األلفاظ
موزون��ة كان التلق��ي أج��ود وأكث��ر ،فله��ذا جت��د الش��اعر
أول م��ا يبت��دئ به الغزل ،وبأحس��ن املطالع ك��ي تتمّلك تلك
األلف��اظ ذه��ن املتلق��ي وعقله ،لك��ن القرآن جاء بأس��لوب غري

االنسجام الصوتي في اللفظ القرآني
أ  .د .عادل عباس النصراوي  -جامعة الكوفة

مت العني دمعها
جاء معنى االنسجام يف اللغة أنه من الفعل سجم وانسجمَ ،
(وس َج ِ
سجماً ..ومن اجملاز ..أرض مسجومة :ممطورة وناقة سجوم ومسجام :درور ,وقد
َ
وانقبض) ،ويف اللسان( :أسجمت السحابة دام
سجمت ,وسجم عن األمر :أبطأ
مطرها ,وأسجمت السماء ص ّبت) وفيه داللة الرقة والسهولة واالحندار بيسر.
جملة السفري ـ العدد ()70
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قال الرماني
(حسن
(ت388هـ)ُ :
الكالم يف السمع،
وسهولته يف اللفظ،
وتق ّبل املعنى ملا يرد
سن
عليها من ُح ِ
الصورة وطريق
الداللة).
بألفاظ قد انسجمت
أس��لوب الشعر والسجع والكهانة ،إذ جاء
ٍ
َ
موس��يقاها مع معانيها ،حتى َّ
البليغ عندما يُصغي
الس��امع
أن
َ
لق��راءة القرآن فأ ّنه َّ
يتوقع ما س��يقوله القرآن ،لذا قال تعاىل:
ح َ
��ر َئ ْال ُق ْ��ر ُ
آن َف ْ
��ون]
نص ُت��وا َل َعَّل ُك ْ��م ُت ْر َ ُ
اس�� َت ِم ُعوا َل�� ُه َوأَ ِ
[ َوِإ َذا ُق ِ
فق��د كان��وا يف القرب (جيدون له وقع��اً يف القلوب ،وقرعاً يف
ريهم فل��م يتمالكوا أن يعرتفوا به نوعاً
النف��وس ،يُريبهم وحي ّ
من االعرتاف) ،وليست قصة الوليد بن املغرية بغريبة إذ روي
(أن الوليد بن املغرية جاء إىل رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله
علي ،فق��رأ عليه[ :إ َّن ََّ
الل ي َْأ ُم�� ُر ِب ْال َع ْد ِل
وس��لم) فق��ال له :اقرأ ّ
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
��ان َوِإي َت��ا ِء ِذي ْال ُق ْربَ��ى َويَنهَ��ى َع��ن ال َف ْح َش��ا ِء َوالن َك ِر
اإل ْح َس ِ
َو ْ ِ
ْ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
علي ،فأعاد عليه
أعد ّ
َوال َبغ ِي َي ِعظك��م ل َعلكم تذك ُرون] ،قالِ :
الن�بي (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) فق��ال :واهلل ّ
إن له حلالوة
وإن علي��ه لط�لاوةّ ،
َّ
وإن أع�لاه ملثمر ،وإن أس��فله ملغ��دق ،وما
يقول هذا بش��ر) ،وملا رجع إىل قومه سألوه أن يقول يف رسول
اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ق��و ً
ال( ،فقال :وم��اذا أقول؟
فواهلل ما فيكم رجل أعلم باألش��عار ّ
من ،وال أعلم برجزه وال
بقصي��ده م�ني ،وال بأش��عار اجلن ،واهلل ما يُش��به ال��ذي يقول
ش��يئاً من هذا ،وواهلل ّ
إن لقول��ه الذي يقول حلالوة ،وأن عليه
ُعلى،
لطالوة ،وأ ّنه ملثمر أعالهُ ،مغ ِد ُق أسفله ،وأ ّنه ليعلو وما ي َ
أحس بانس��جام حروفه يف كلماته
وإ ّنه ليحطم ما حتته) إذ َّ
وأصوات��ه يف ألفاظ��ه وكلماته يف مجله وآيات��ه ،فال تنافر يف
أص��وات مفردات��ه وفواصل آياته ،وال تعاض��ل يف كلمه ،فكان
نس��يج وح�� ِده يف النظ��م والتألي��ف ،وصوتاً من ّغم��اً يتالءم مع
َ
معانيه ودالالته.
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المكي والمدني في رؤى المستشرقين
م.م اكرام عادل الزيادي  -مديرية شباب ورياضة النجف األشرف

تعددت مسالك املستشرقني ،يف الرتويج ألفكارهم ،وخباصة
تلك املتصلة مبصدر القرآن الكريم ،وكان من بني األبواب
اليت وجلها املستشرقون ،باب املكي واملدني ،وهو ما ميلي علينا
أن نستحضر أن حديثهم عن املكي واملدني ،كان حلقة يف
سلسلة هدفت إىل النيل من القرآن الكريم .فجاء عرضهم له
كأنه وسيلة لغاية ما.
أغ��رى املستش��رقني يف ه��ذا اجمل��ال
أقر
وج��و ُد دراس��ات يف ال�تراث اإلس�لامي َّ
فيه��ا أهله��ا أن مث��ة خصائ��ص ومي��زات
ل��كل م��ن املك��ي واملدني ترق��ى ألن تصبح
فروقاً قائمة برأس��ها ،س��عى املستشرقون
إىل توظيفه��ا ،إلثب��ات مق��ررات س��ابقة،
واعتم��د أكثره��م املنه��ج الذات��ي،
وه��و يق��وم عل��ى اس��تحضار املستش��رق
النتماءاته س��واء أكانت دينية ،أم علمية
أم تارخيية ،عند دراس��تهم ملباحث العلوم
اإلس�لامية ،إذ ج��اء نتاجه��م وبدرج��ات
متفاوت��ة ،مس��تجيباً لثقافاته��م ،ال مل��ا
تفرض��ه الدراس��ة العلمي��ة للمص��ادر
اإلسالمية.
فقد ذكر نولدكه أن من املس��تحيل
وض��ع تسلس��ل زم�ني دقي��ق للس��ور
القدمي��ة ,ال ب��ل للس��ور املكي��ة بأس��رها،
وه��ل من أحد ي��ود االف�تراض ان حممدا
كان لدي��ه ارش��يف ر ّت��ب في��ه الس��ور
حبس��ب تسلس��لها الزمين؟ وهو برأيه انه
لن يتم التوصل اىل نتيجة بفعل ذلك بل
يرى ان حممدا ال ينتقل قفزة واحدة من
الصن��ف االول -املكي -اىل الصنف الثاني
املدني -بل يتحرك اليه تدرجيياً وكماه��و ح��ال كل كاتب تتمي��ز لغة حممد
جملة السفري ـ العدد ()70
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يف ف�ترات خمتلف��ة بواس��طة عب��ارات
متف��ق عليه��ا وكلمات معينة مس��تحبة
ومصطلحات تس��عفنا على ترتيب السور
وترتي��ب االفكار ،ونرى هن��ا كيف يتهم
نولدك��ه ب��ان الق��ران م��ن تأليف حممد
(صلى اهلل عليه وآله وسلم)!!
أم��ا ع��ن وص��ف الس��ور املكي��ة فه��و
يذك��ر أن اهل��دف الوحي��د ال��ذي يتبع��ه
حممد هو دعوة الناس اىل االميان باإلله
الواح��د احلق وما ال ينفصل عن ذلك من
االمي��ان بقيام��ة االم��وات واحلس��اب يف
ي��وم الدي��ن لكنه اليس��عى اىل اقن��اع عقل
سامعيه بذلك بواس��طة الربهان املنطقي
بل بالعرض اخلطابي املؤثر على الشعور
بواس��طة املخيلة وكثريا ما يهاجم النيب
خصوم��ه املش��ركني مباش��رة بص��ورة
ش��خصية ويهددهم بالعقاب االبدي وهو
ح�ين كان يعيش بني املش��ركني فقط،
مل حيت��ج اىل مهامج��ة اليه��ود اال ن��ادراً
وه��م اق��رب الي��ه منه��م وبال��كاد تع��رض
آنذاك للمسيحيني.
وه��و يس��تنتج م��ن اختالف االس��لوب
التع��رف عل��ى جمموع��ات خمتلف��ة م��ن
الس��ور يقارب بعضها اآلخ��ر زمنياً وتربز
بشكل خاص جمموعتان تتألف إحداهما

م��ن الس��ور القدمية اجلياش��ة املش��اعر ،
فيما تتألف االخرى من الس��ور املتأخرة
اليت كثرياً ما تقارب يف اس��لوبها الس��ور
املدني��ة ب�ين هات�ين اجملموعت�ين جن��د
جمموع��ة أخ��رى هي مث��ل حلقة وصل
بينهم��ا تنتقل بنا باحن��دار تدرجيي من
اجملموع��ة االوىل اىل الثالث��ة ل��ذا فه��و
مييز بني سور نشأت يف ثالث فرتات.
وي��رى آخ��ر ان الس��ور املكية تكش��ف
عن مش��اعر وش��كوك النيب القامتة رغم
ان اللغ��ة منمق��ة عل��ى االغل��ب وااليقاع
البالغ��ي مل��يء باملس��حة الش��عرية ،ان
االقس��ام ال�تي ق��وى به��ا تعاليم��ه مميزة
للغاي��ة ،واهلج��وم الق��وي والتهدي��دات
املوجهة اىل اعدائه والذين مسى بعضهم
باالس��م كل ه��ذه م ّيزت احلقب��ة املكية
املبك��رة من س�يرة حممد ،فأت��ت خالهلا
أمجل س��ور القرآن ،اما اجلزء الثاني من
الف�ترة املكية جند صورا حي��ة للجحيم
وعذاباته.
ع��ول املستش��رقون كث�يراً عل��ى
َّ
الف��روق ب�ين املك��ي واملدن��ي ،حت��ى قالوا
إنه��ا ت��دل على وج��ود قرآن مك��ي ،وآخر
مدن��ي تنقط��ع الصلة بينهم��ا ،من حيث
األس��لوب واملضم��ون ،وه��و م��ا َر ّو َج ل��ه

بالش�ير ،وهو ما يعين عنده��م تأثر القرآن
الكري��م بالبيئت�ين املكي��ة واملدني��ة وم��ا
بينهم��ا من تفاوت ظاه��ر ،األمر الذي يدل
بزعمهم على بش��رية القرآن ،وهي الفرية
اليت ما فتئ املستشرقون حوهلا يدندنون.
لقد حاول املستش��رقون دراس��ة القرآن
الكري��م بع��دَّه نتاج��اً تارخيياً ولي��س وحيا
وعقي��دة ديني��ة مصدره��ا اإلس�لام ،فه��م
ينطلق��ون م��ن منظ��ور م��ادي للظواه��ر
الفكري��ة ال�تي يدرس��ونها ،وع��دم تقيدهم
باملقوم��ات الديني��ة والعقدي��ة أو الروحية
نتيج��ة تأثره��م ببيئته��م األوروبي��ة
ال�تي ترب��وا فيه��ا وأخ��ذوا منه��ا مناهجه��ا
وط��رق معاجلته��ا للحض��ارات ،واألف��كار
اإلنس��انية وبكونه��ا ترف��ض كل مص��در
س��ابق للمعرف��ة باس��م الوح��ي أو الدي��ن
أو احل��دس ،واالعتم��اد عل��ى الفلس��فة
الوضعي��ة وإخض��اع الدراس��ات اإلنس��انية
إىل مناه��ج العل��وم التجريبي��ة و الري��ب
أن ه��ذه املناه��ج ال ت��ؤدي إىل نتائج علمية
مستس��اغة عن��د تطبيقه��ا عل��ى القضاي��ا
اإلميانية مثل الوحي والنبوة ،و دورهما يف
حي��اة البش��رية ،فقد بان ضع��ف قوهلم إن
الق��رآن الكري��م أهمل التش��ريعات يف مكة،
وعين بها يف املدينة ،وقد ثبت لنا أن هذا مل

يسلم هلم من حيث الدليل واملدلول ،وظهر
لن��ا أن حماولة املستش��رقني توظيف قصر
الس��ور واآلي��ات وطوهل��ا كان عبثي��اً حني
جهل��وا أو جتاهل��وا أن األم��ر كل��ه من��اط
باملوضوع��ات ال�تي كان��ت م��ن متطلب��ات
املرحلة ،وق��د تطاولوا على أس��لوب القرآن
الكري��م ونظمه ،حني حاول��وا التفريق بني
األس��لوب املكي واملدني ،خدمة ألغراضهم،
فجاء كالمهم جناية عليهم.
لق��د كش��فت دراس��ة املستش��رقني
لعل��م املك��ي واملدن��ي والنتائج ال�تي خرجوا
به��ا ،أنه��م يعملون لصاحل جهات مش��بوهة
وليس��وا بعلم��اء ،ح�ين زعم��وا أن الق��رآن
الكري��م كان يف مك��ة خطابي��اً خيل��و م��ن
احلجج ،يف حني أنه ال ختلو سورة منه من
الرباهني العقلية ،واألدلة املنطقية.
فاألحب��اث و الدراس��ات ال�تي أجن��زت
ح��ول ال�تراث اإلس�لامي بص��ورة عام��ة
خرجت عن املقتضيات املنطقية واملنهجية
العلمي��ة يف معاجلة النصوص اإلس�لامية
وذل��ك باعتماده��ا عل��ى مص��ادر خارجي��ة
وعوام��ل داخلي��ة ،ب��ذل املستش��رقون جهدا
ضخم��ا يف تأصيله��ا باعتباره��ا مص��ادر
للق��رآن الكريم بالرغم أنه��ا ال تصمد أمام
النقد املوضوعي.

كشفت دراسة
املستشرقني لعلم
املكي واملدني
والنتائج اليت
خرجوا بها ،أنهم
يعملون لصاحل
جهات مشبوهة
وليسوا بعلماء
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توظيف آيّ القرآن الكريم

ْ
ف ِخ َط ْاب أَ ِم ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ
إل َم ْا ُم َع ِل ٍّي ( )
ِ
ِ ِ
ي ال َبلغ ِة َوال َب َيا ِن ا ِ
َع َل ْي ِه
لس َ ْ
ل ُم
ْا َّ

املدرس املساعد أمحد موفق مهدي

مل تعرف العربية خطابا أعمق من القرآن مع حسنه،
وأناق��ة لغتـ��ه ،وبديع نظمه ،وعذوب��ة إيقاعه ،ثقفته
أفئدة كثري من أساطني الكلمة النافذة إىل القلوب،
منذ مطلع اإلسالم ،فسكنت إليه نفوسهم ،وامتصت
م��ن رحيق��ه عقوهلم ،وامتزجت به ش��غاف قلوبهم ال
سيما األدباء من الكتاب والشعراء..
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ومن ثم أخذت أساليب القرآن املشرقة
وط��رق نظ��م عبارات��ه ،وفرائ��د ألفاظ��ه
تنتش��ر فيم��ا ينش��ئون م��ن كالمه��م،
وبيانه��م م��ن ش��عر أو خطاب��ة أو ترس��ل،
واخ��ذوا يس��تمدون من��ه براع��ة الفصاحة
ومج��ال األس��اليب ،وروع��ة التصوي��ر .لذا
أدرك األدي��ب العرب��ي املس��لم من��ذ ن��زول
الوحي أن هذا الكتابْ َّ :
الباط ُل ِم ْن
[ال يَأ ِتي ِه ِ
بْ
��ن َخ ْل ِف ِه َت ٌ ْ
َد ْي ِه َو َال ِم ْ
َ�ين ي َ
كيم
ِ
نزي��ل ِمن َح ٍ
َحي ٍد].
فاإلم��ام عل��ي (علي��ه الس�لام) تلمي��ذ
الق��رآن ال��ذي كان مذهب��ه يف التعلي��م؛
ألن��ه أص��ل العل��م وأساس��ه ،ل��ذا يطالعن��ا
اإلم��ام بثقاف��ة واس��عة متثل��ت مبوس��وعة
متكامل��ة بنه��ج البالغ��ة ،وه��ذا م��ا جن��ده
حقيق��ة ماثل��ة يف خطب��ه يف النه��ج وه��و
ال��ذي ق��ال عن نفس��ه حن��ن أم��راء الكالم،
وتتمث��ل ثقاف��ة اإلم��ام حبف��ظ الق��رآن
الكريم ورواي��ة احلديث والشعـ��ر العربي،
وكان كل ذل��ك منبع��اً ث��راً النط�لاق
موهبت��ه النثرية ،وه��ي بالتالي تفصح عن
ثقافته املوسوعة يف علوم ومعارف عصره،
وال س��يما الق��ران الكري��م ،إذ يق��ولَ :
(ذلك
ْ
فاس�� َت ْن َط ُقوهُ ،و َل ْ
��ن ي َْن ِط َ
ُ
الق��رآن ْ
ولك��ن
��ق،
ْ
ربك��م َعن�� ُه :أَال ّ
ل��م م��ا يَأ ِتي،
أُخ ُ
إن في��ه ِع َ
واحلديث عن املاضي ،ودوا َء دا ِئ ُك ْم ،ونظـ��م
ما َب ْي َن ُك ْـم).
لقد اختذ اإلمام القرآن الكريم شرعة
ومنهاج��اً ،مؤك��داً هذا األم��ر يف ضوء فنه
��رآن َ
اخلطاب��ي ،إذ يق��ولَ ( :ت َعَّل ُم��وا ال ُق َ
فأَّنه
ُ
بيع
أحس��ن
احلدي��ث ،و َت َف َقهُ��وا في ِه فِأَّن�� ُه َر ُ
ِ
ْ
وب).
ال ُقل ِ
وهك��ذا كان اإلم��ام (علي��ه الس�لام)
متوجه��اً ،حن��و الق��ران الكري��م يف توظيف
آيات�� ِه يف فن�� ِه اخلطاب��ي ،فالتوظي��ف ه��و
االلت��زام واحلف��ظ واملتابع��ة واالس��تيعاب
واملالزم��ة ،ويف االصط�لاح بوصف��ه آلي��ة
م��ن آلي��ات اإلبداع يف احلفظ واالس��تيعاب
واملالزم��ة ،وه��و مم��ا يس��تعان ب��ه يف بن��اء
النص��وص وإنتاجه��ا ،فالناظ��ر يف خطب��ه
(عليه الس�لام) ،يلحظ َّأن�� ُه عمد إىل لفظ
القرآن الكري��م يف أغلب خطبه ،ألنه كان
عل��ى صل��ة كب�يرة بالق��ران ،وق��د كان
هل��ذا الق��ران أث��ره البال��غ يف لغ��ة اإلم��ام،
وأس��اليبه ،ومضام�ين إنتاج��ه األدبي ،مما
جعله��ا أفص��ح ألفاظ��ا ،وأس��هل تركيب��اً،

وأعذب تعبرياً ،واتسعت فيها دائرة األلفاظ.
ومنه��ا لفظ��ة (الليل والنهار) ال�تي عمد إليها
َع ْو ُت ْ
كم
اإلم��ام ،ووظفها يف خطاب ِه إذ يق��ولَ ( :و َق ْد د َ
الق ْ��وم لي ً
ال ونه��اراً) ،وهنا يوظف
إىل َح ْ��رب ه��ؤال ِء َ ِ
قوله تعاىلَ :
ً
َ
ً
ْ
ْ
ُ
َعوت قومي ليال ونهارا].
[قال َر ِّب ِّإني د َ
فاإلم��ام هن��ا يعق��د موازنة بني دع��وة نوح إىل
عبادة اهلل َّ
جل ش��أن ُه ،وب�ين دعوته إىل اجلهاد الذي
يأم��ر ب��ه ،وحي��ث علي��ه ،ويرغ��ب فيه ،وحي��ذر من
تركه ،وما يتبعه من س��وء العاقب��ة ،وهذه املوازنة
أفاده��ا اإلمام م��ن لفظة « لي ً
ال ونه��اراً « َّ
وإن ُه تفنن
يف نق��ل غرضه إىل اآلخرين واتبع كل األس��اليب
اليت متكنه من تصوير مأساته ،وليدلك على عظم
مصيبت��ه .وهناك أمثلة كثرية جداً ال يس��ع املقام
ذكرها ،فيمكن لك التأمل بني خطاب املوىل (عليه
السالم) والقرآن الكريم يف ضوء املثال أعاله.
يلتم��س القارئ املتفح��ص املتأمل َّ
أن األلفاظ
القرآني��ة اليت اس��تخلصها اإلمام م��ن ثنايا القرآن
الكري��م ،ق��د أضف��ت عل��ى الن��ص اخلطاب��ي صفاء
األس��لوب ،ووضوح��ه ،وس�لامة اللف��ظ املدع��وم
بق��وة املعنى ،مما ي��دل على مهارة اإلم��ام ،وقدرته
يف توظي��ف اللفظ��ة القرآني��ة ذات اجلزال��ة ،وقوة
اإلحي��اء واملتان��ة ال�تي تت��م عل��ى معرفت��ه التام��ة
بأسرار اللغة.
فالنم��ط ال��ذي ُ
أملع��ت إلي��ه هو من��ط األلفاظ
القرآني��ة اليت اس��تخلصها اإلمام م��ن ثنايا القرآن
الكري��م ،وهن��اك من��ط آخ��ر ممك��ن أن نس��مه ـــ��ـ
جتوزاً ــــ التوظي��ف باملعنى ،حماو ً
ال بذلك ان ينقل
معن��ى الن��ص القرآني إىل نص��ه اخلطابي ،وصوالً
إىل بن��اء الن��ص ،ووفق��اً لدالل��ة معين��ة يهدف إىل
طرحه��ا كي يصل إىل الغاي��ة البنائية والداللية،
فم��ن ذلك صفة (الس��ماء) يف إقراره��ا هلل بالطاعة
جنده��ا واضح��ة يف قوله تع��اىل( :ناداها بعد إذ هي
دخ��ان) ،يرجعنا ه��ذا التوظيف املعن��وي إىل النص
��ما ِء
الس َ
القرآن��ي ال��ذي ج��اء في��هُ [ :ث َّ
��م ْاس�� َت َوى ِإ َل َّ
ْ
��ان َف َق َ
��ال َ َ
��ي د َ
ُخ ٌ
ل��ا َو ِل ْ
ض اِئ ِت َي��ا َط ْو ًع��ا أَ ْو
َو ِه َ
�لأر ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ك ْر ًه��ا قال َتا أت ْي َنا طا ِئ ِع�ي َ
ن] ،وهكذا يطول بنا املقام
ــ��ـ وهو ال يتس��ع هل��ذه اإلطال��ة ـــ لو ذهبن��ا نتقصى
التوظي��ف املعنوي يف خطب اإلمام (عليه الس�لام)،
ولكن��ا نكتف��ي مبلمح يس�ير من ص��ورة ،ون��رى َّ
أن
م��ا أس��لفناه نس��تطيع أن نالح��ظ دق��ة التوظيف،
واختيار اللفظة مع تركيز على املعنى فكل فقرة
ت��ؤدي معن��ى توظيفي��اً ال يتك��رر ،وإن كان كل
معنى يتصل بسابقه ،كما جند يف توظيفه أفكارا
مرتبة ،ومنتقاة وقوية الداللة على املعنى.
وهن��اك من��ط آخ��ر م��ن التوظي��ف وه��و
التوظي��ف العلم��ي ،فالبيئ��ة اليت نزل به��ا القران

الكريم ،وهي بيئة ش��به جزيرة العرب ،كانت يف
قم��ة التخلف العلمي والدي�ني واحلضاري ،فجاء
الق��ران حيم��ل مب��ادئ وأف��كارا فاق��ت كل تل��ك
األف��كار املطروح��ة ،وظ��ل يتح��دى حت��ى العصر
احلاض��ر كل االطروح��ات األرضي��ة يف كل
جوانبها.
لذا ما جاء به القرآن الكريم من علوم ،حتمل
يف طياته��ا م��ن أخب��ار علمي��ة ،ال�تي ل��وال علمي��ة
القرآن ،ملا عرفنا ش��يئاً عنها .وإىل هذا املعنى أش��ار
اإلم��ام (علي��ه الس�لام) بقول��هَّ :
(إن في��ه عل��م م��ا
يأتي) .تلك احلقائق العلمية اليت أخرب القرآن عن
كثري منها قبل وقوعها ،وحدوثها ،عرضها اإلمام
بأس��لوب علم��ي مش��وق ،خياط��ب العق��ل ويناجي
الفك��ر ويش��رح احلقائق العلمي��ة اليت ال ختلو من
غم��وض ،وخف��اء ح��اول اإلم��ام (عليه الس�لام) أن
يوظ��ف بعض��اً منها متخ��ذا من حقائقه��ا العلمية
احلكمة واملوعظة احلسنة.
مث� ً
لا الس��مع والبص��ر وهما من نع��م اهلل على
عب��اده ال�تي ال يبلغه��ا اإلحص��اء ،وم��ن ه��ذا يفي��د
اإلم��ام ،اذ يق��ول( :جع��ل لك��م أمساع��اً لتع��ي م��ا
عناها ،وأبصاراً لتجلو عن عش��اها) ،لذا قدم اإلمام
الس��مع عل��ى البص��ر تبع��اً للق��رآن الكري��م حي��ث
ذك��ر الس��مع أو ً
ال يف العدي��د م��ن اآلي��ات ومنه��ا:
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
َ
[ َو َج َع َ
َ
ُ
َ
ْ
الس ْ��م َع َوالب َص��ا َر َوالف ِئ َ
��دة ل َعلك ْ��م
��ل َل ُك ُ
��م َّ
ون] .وهن��ا نالحظ إمجا ً
َت ْش�� ُك ُر َ
ال م��ا ذكره علماء
التش��ريح بأن جهاز الس��مع أرهف ،وأدق من جهاز
البص��ر ،فهو يدرك اجملردات ،وقد أمجله اإلمام يف
توظيف��ه لآلية ،وكان توظيف اآلية جاء مرس� ً
لا
لدى اإلمام ال س��يما وأنه إمام البالغة والفصاحة
العربي��ة .وهناك أمثلة كثرية جداً ال يس��ع املقام
ذكره��ا ،فيمك��ن ل��ك التأم��ل ب�ين خط��اب امل��وىل
(علي��ه الس�لام) والق��رآن الكري��م يف ض��وء املث��ال
أعاله .فاإلمام يف توظيفه هذا أراد ان يبني الداللة
القرآني��ة ال�تي ترب��ط بذه��ن اإلنس��ان يف ض��وء
تكوينات صور خاصة ،لتكون أبلغ تأثرياً يف نفسه،
وأش��د وقعاً لتصن��ع تذكرياً مجي ً
ال يش��كل وحدة
لغوية متكاملة.
ويف ض��وء م��ا تقدم تب�ين ل��ي َّ
أن اإلمام متكن
م��ن عرض هذه العلوم بأس��لوب أدبي رقيق ،وهذا
م��ا جن��ده حقيق��ة ماثل��ة يف خطب��ه .إذ يس��رد لن��ا
أدق املس��ائل العلمية بطريق��ة بليغة تبهج النفس
وتري��ح العقل ،ويبدو لي َّ
أن هذا االس��تخدام كان
ل��ه أبع��اد الق��دوة احلس��نة يدركه��ا الس��امع م��ن
الس��ياق وقرائن األح��وال اليت تتمث��ل باالقتداء يف
توظي��ف الن��ص القرآن��ي يف خط��اب املتكل��م حت��ى
يقوي ويدعم النتائج املطروحة.

َّ
أن األلفاظ
القرآنية اليت
استخلصها
اإلمام من ثنايا
القرآن الكريم،
قد أضفت على
النص اخلطابي
صفاء األسلوب،
ووضوحه،
وسالمة اللفظ
املدعوم بقوة
املعنى

علي بن أبي طالب شهيدا:
الرواية ،ولوحة الغالف
د .علي جميد البديري  -جامعة البصرة

تأتي رواية الروائي
البحريين عبد اهلل خليفة
(علي بن أبي طالب شهيداً،
حاملة عنواناً دا ً
ً
ال
2008م)
حنو خاص بعداً
حيدد على ٍ
بارزاً من أبعاد سرية اإلمام
أمري املؤمنني علي (عليه
السالم) ،املختص بشهادته،
وهو ما يشعر القارئ ابتدا ًء
أنه سيقرأ عم ً
ال يفيد من
تفاصيل املراحل املختلفة
حلياة اإلمام (عليه السالم)
اليت هلا صلة حبادثة
استشهاده يف حمرابه..
فالعن��وان يوحي بارتباط كبري ما بينه
ومكون��ات العمل الروائي م��ن الداخل ،على
أن ه��ذا األم��ر ال خيل��و م��ن صعوب��ة تواجه
الروائي يف عمله ،فليس ما تضمنته املدونات
التارخيية متس��ماً بالتماثل والتوافق دائماً،
بل أن بعضها جاء مشوهاً وحمرفاً بقصدية
وموجه��اً عقائدي��اً وسياس��ياً
واضح��ة،
َّ
ونفس��ياً ،االم��ر ال��ذي جيع��ل م��ن توظي��ف
امل��ادة التارخيي��ة يف كتاب��ة الرواي��ة عم� ً
لا
حمفوف��اً بالصعوبات ،ويفرض على الكاتب
أن تكون له قراءته واختياره وموقفه.
الرواية والتاريخ السريي
حرص��ت رواي��ة عب��د اهلل خليف��ة عل��ى
حتقي��ق ارتب��اط وثي��ق م��ع التاري��خ ،إذ مل
خت��رج الش��خوص واالح��داث ومالم��ح
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األمكن��ة واألزمن��ة ع��ن ح��دود واقعيته��ا ،ومل يك��ن للتخيي��ل دور فاع��ل يف
ذل��ك ،ويأخ��ذ الفع��ل الس��ردي مس��احته يف إعادة تش��كيل ه��ذه العناصر يف
بن��اء روائ��ي ،فهو يف احلوارات ما بني الش��خوص مث ً
ال ،يتصرف جبملها مبا
يتناسب وخلق تفاعل حواري يسهم يف إدامة حركية احلدث وتنميته مع
احلفاظ على جوهر دالالته ومضامينه يف النص التارخيي .فض ً
ال عن ذلك
حدث ما وتوسعته وإعطائه مساحة كبرية
يعمد عبد اهلل خليفة إىل إبراز ٍ
حدث آخر ،وال ش��ك يف
نس��بياً يف مقاب��ل تقلي��ص ه��ذه املس��احة يف معاجلة ٍ
أن ذلك عائد إىل اس�ترتيجية الكتابة اليت اعتمدها خليفة يف روايته ،وهي
املوجه الفكري والس��ياقي ب��كل مكوناته ،إىل جانب الف�ني ومتطلبات
تض��م ّ
شعرية العمل الروائي.
ولع��ل ذل��ك ما يقف خلف س��عة املس��كوت عن��ه يف الرواي��ة ،فحياة أمري
املؤمن�ين (عليه الس�لام) حافل��ة بالتعقي��دات واألحداث املتش��ابكة والصراع
وخباص��ة يف ف�ترة خالفته ،ومل يق��ف التاريخ من ه��ذه التفاصيل
احملت��دم
ٍ
موقف��اً واح��داً وموضوعي��اً دائماً ،وم��ن هنا مل خيرت الروائ��ي بعضها وفضل
اختي��ار م��ا يناس��ب عمل��ه من وجهة نظ��ره هو ،فاحل��دث األبرز ال��ذي أراده
للرواي��ة كم��ا خي�بر العن��وان بذل��ك هو االستش��هاد ،وعليه س��يكون مس��ار

األح��داث مع�ني مب��ا يق��ود إىل نهايته��ا
احمل��ددة مس��بقاً .وم��ن هن��ا تأت��ي مراعاة
التوقي��ت الزم�ني ونظام��ه يف س��رد
االح��داث ،فه��ي ال تف�ترق ع��ن واقعها يف
النصوص التارخيي��ة ،وحرصت الرواية
عل��ى حتقي��ق التطاب��ق يف عملي��ة إعادة
تش��كيل احل��دث بتفاصيل��ه ع�بر بنائه��ا
الزمين اخلاص بها.
س��يخرج ق��ارئ الرواي��ة بنتيج��ة
مفاده��ا ال خيل��و م��ن بع�� ٍد بيداغوج��ي/
تعليم��ي وإرش��ادي ،فه��ي قدم��ت صورة
اإلم��ام عل��ي (علي��ه الس�لام) ش��هيداً يف
س��بيل نص��رة الدي��ن واحلف��اظ علي��ه
م��ن التحري��ف ،بع��د أن قات��ل الناكثني
والقاس��طني واملارق�ين ،وه��ي بذل��ك مل
تفاج��ئ قارئها ومل تكس��ر أفق توقعه عن
عمل حيم��ل عنواناً كهذا ،وتكون حمور
أحداثه سرية أمري املؤمنني (عليه السالم)
كما قرأها يف التاريخ ،ويف الوقت نفس��ه
سيش��عر الق��ارئ املتفح��ص واملتم��رس
بقراءة الفن الروائي والرواية التارخيية
منه بش��كل خاص بصعوبة الرهان الذي
يواج��ه كات��ب هذا النمط م��ن الروايات؛
َ
احلدث
إذ علي��ه أن ُي��رج قدر املس��تطاع
التارخي��ي والش��خصية التارخيي��ة م��ن
ح��دود س��ياقها اخل��اص ليخل��ق وعي��اً
متح��و ً
ال وجدي��داً به��ا ،ميكن م��ن خالله
أن يفي��د من عطائها املتع��دد اجلوانب يف
الراهن املعيش ،وهذا أمر مل ينجح عدي ٌد
م��ن الكتاب يف حتقيق��ه ،أو االقرتاب منه
على أقل تقدير .ولذا س��يكون تأثري مثل
هكذا روايات حمدوداً ضمن إطار هدفها
التقلي��دي ال��ذي يتعامل مع الش��خصية
التارخيي��ة عل��ى أنه��ا مكتمل��ة وتام��ة،
قدم��ت ما لديه��ا واكتفت بذل��ك .وبهذا
سيخس��ر الن��ص الروائ��ي فرص��ة القيام
«بتصحي��ح م��ا ج��اء ب��ه امل��ؤرخ وبذك��ر
م��ا امتنع م��ن قول��ه» كما يق��ول فيصل
د ّراج يف توصيف��ه لعالقة الرواية بتأويل
التاريخ.
لوحة الغالف :النص املوازي
مل تعد أغلفة الكتب تصمم بطريقة
آلي��ة لي��س هل��ا ارتب��اط كب�ير مبحتوى
الكت��اب ،أو يغل��ب عليه��ا الطاب��ع النفعي
التزيي�ني ال��ذي يلف��ت نظ��ر الق��ارئ و

َّ
جيذب��ه القتنائ��ه؛ إذ َّ
حم��ل ذل��ك
ح��ل
وع��ي ف�ني بأهمي��ة الغ�لاف بوصف��ه
ٌ
النصية املهم��ة لألعمال
إح��دى العتب��ات ّ
اإلبداعي��ة ،وألن تصمي��م الغ�لاف عم��ل
بش��كل
تق��وم ب��ه يف الغال��ب دو ُر النش��ر
ٍ
منف��رد أو مبوافق��ة الكات��ب ومس��اهمته
بال��رأي أحيان��اً ،ف��إن مكون��ات الغ�لاف
ميك��ن أن تتع��دد غاياته��ا وق��د تتقاط��ع،
نتيج��ة ح��رص بع��ض ه��ذه ال��دور على
م��ا يضم��ن تأم�ين اجلان��ب الرحب��ي من
تس��ويق الكت��اب وتوزيع��ه ،ويف مقاب��ل
ذل��ك حيرص الكاتب عل��ى البعد الفين /
اجلمالي للغ�لاف ألهميته وجزئيته من
العمل االبداعي.
وهك��ذا أصب��ح الغ�لاف مبكونات��ه
نص��اً حميطاً باملنت االبداع��ي ،له دالالته
وأهميت��ه ،فيعم��د الناش��ر أو املؤل��ف أو
االثن��ان مع��اً إىل اختي��ار ش��كله وأحيان��اً
لوحت��ه ،كم��ا يف ه��ذه الرواي��ة ،فلوح��ة
الغ�لاف عب��ارة ع��ن منمنم��ة ايراني��ة
تع��ود إىل عام  1480مي�لادي ،وفيها يظهر
اإلم��ام عل��ي (علي��ه الس�لام) ممتطي��اً
جواده ،ش��اهراً س��يفه (ذو الفقار) ،وحتت
س��نابك اجل��واد جث��ث األع��داء (ينظ��ر:
تصاوير اإلمام عل��ي ،مراجعها ودالالتها
التشكيلية :شاكر لعييب.)33 :
وجتس��د املنمنم��ة بطول��ة اإلم��ام
وش��جاعته يف القت��ال ،وه��ي ال تعت�ني
باملالم��ح املادي��ة للش��خصيات ،بق��در
عنايته��ا بالتش��كيل الكل��ي للمكون��ات
وتضافره��ا يف تش��كيل دالل��ة موح��دة،

يعمد عبد اهلل
خليفة إىل إبراز
حدث ما وتوسعته
ٍ
وإعطائه مساحة
كبرية نسبياً يف
مقابل تقليص
هذه املساحة يف
حدث
معاجلة ٍ
آخر..

ويظه��ر يف اجل��زء العلوي َم َل ٌ
��ك جمنح،
ميث��ل جربائي��ل (علي��ه الس�لام) ،فيم��ا
يتج��ه اإلم��ام على جواده إىل ش��خصية
متوج��ة بالوق��ار ترم��ز لش��خص
بهي��ة
ٍ
ٍ
الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)،
َ
ضربة علي
ويب��دو أن التصوي��ر جيس��د
ي��وم اخلن��دق أو غ��زوة األح��زاب كم��ا
يف الق��رآن الكري��م ،إذ قت��ل عمرو بن ود
العام��ري بعدم��ا خت��اذل اجلمي��ع ع��ن
مواجهت��ه ،فق��ال عنه��ا الن�بي (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم)(( :ضرب��ة عل��ي يوم
اخلندق أفضل من عبادة الثقلني))
ولعل داللة اللوحة تأخذ عمقاً آخر،
إذا م��ا قرئ��ت مقرون��ة بعن��وان الرواي��ة
(عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب ش��هيداً) ،فه��ي
ِّ
تذك��ر بالضرب��ة ال�تي استش��هد إثرها
اإلم��ا ُم (علي��ه الس�لام) ،وش��تان م��ا بني
الضربتني ،يقول ابن عياش عنها(( :لقد
عل��ي (علي��ه الس�لام) ضرب��ة ما
َض��رب ّ
ّ
كان يف اإلسالم ضربة أعز منها ،يعين
به��ا ضربة عم��رو بن عب��د ود العامري،
ً
ضربة
علي (عليه الس�لام)
ولقد ُضرب ٌّ
ما كان يف اإلسالم أشأم منها ،يعين بها
ضربة ابن ملجم املرادي)).
ً
وبه��ذا جن��د وضوح��اً كب�يرا يف
ارتب��اط داللة املنمنم��ة (لوحة الغالف)
م��ع م�تن الرواي��ة ،فحياة اإلم��ام األوىل
ي (صل��ى اهلل
كان��ت يف كن��ف الن�ب ّ
علي��ه وآله وس��لم) ،ومعه عاش األحداث
الصع��اب م��ن عم��ر الرس��الة والنب��وة،
واكتملت ف��رادة احلياة بعد وفاة النيب
وازدياد احمل��ن والصعوبات اليت احتملها
اإلمام بصرب واحتساب ،حتى استشهاده.
لق��د أدت عتب��ة الغ�لاف وظيف��ة
كب�يرة وموفق��ة ،فل��م يك��ن اختي��ار
اللوح��ة اعتباطي��اً ب�لا ختطي��ط ورؤية
مجالي��ة ،وبغ��ض النظ��ر ع��ن صان��ع
الغ�لاف ،ف��إن املنمنمة املخت��ارة حققت
ارتباطه��ا عل��ى حن��و خ��اص ودال م��ع
م�تن الرواي��ة ،عل��ى الرغ��م م��ن أن
داللتها منفردة ختت��ص ببطولة اإلمام
وش��جاعته ،فقد اجتازت ح��دود الداللة
املنف��ردة لتش��كل م��ع مكون��ات الغ�لاف
األخرى (عن��وان الرواية) داللة متصلة
بش��هادة اإلم��ام (علي��ه الس�لام) ال�تي
اختارها الكاتب موضوعاً لروايته.
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فتح خيبر في
أدب الطفولة
 قراءة فيالفلم الكارتوني

(حيدرة)

تنوعت أساليب األدب اإلسالمي اهلــادف ،ومنها ما ُيعرف بأدب
الطفولة الذي ُيراد به غرس املفاهيم الرتبويــ��ة واألخالقيـــــة
يف نفوس الناشئة ويرشدهم إلـــى طريق احلـق ،كما تعدّدت
املعبة عن هـــذا األدب كاألناشـــــــيد الشعرية وقصص
الفنون ّ
األطفال والفنون املسرحية.
املدرس أمحد جاسم ثاني /جامعة البصرة
وم��ن بني األحداث املش��رقة يف تارخينا
س��جلت
اإلس�لامي حادثة فت��ح خيرب اليت ّ
أروع ص��ور الش��جاعة والبطول��ة .وق��د
ص��در مؤخراً فلم كارتون��ي حيمل عنوان
(حي��درة) يو ّثق بعض مناقب أمري املؤمنني
(عليه الس�لام) ومنها هذه الواقعة ،والنص
من تأليف الكاتب إبراهيم احلائري وإلقاء
األس��تاذ نزار القطري البارع يف جمال أدب
الطفول��ة ،وق��د ختّلل الفلم أبيات ش��عرية
للشاعر مقداد اهلمداني.
يب��دأ الفل��م بكاب��وس ي��راه الطف��ل
(حمب��وب) يتمث��ل بليل��ة ظلم��اء ممط��رة
ً
مصحوبة بأصوات خميفة وتنتهي بظهور
ش��خصية (مرح��ب) اليه��ودي كالوح��ش
صارخاً
بصوت مرتفع ...فيفزع حمبوب من
ٍ
نومه خائفاً! ويتوجه إىل منضدته الصغرية
املخصص��ة للقراءة ويتناول كأس ماء ثم
يق��ع نظ��ره عل��ى كت��اب قصص��ي عنوانه
(حي��درة) يب��دأ بتص ّف��ح القص��ة ليقرأه��ا،
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فإذا بشخصية (بابا نزار) تظهر له من بني
الصفحات فينده��ش متعجباً فيبدأ احلوار
ب�ين االثن�ين ،ويس��أله باب��ا ن��زار عن س��بب
بقائ��ه مس��تيقضاً اىل س��اعة متأخ��رة م��ن
اللي��ل ،فيخربه حمبوب عن الكابوس الذي
رآه يف منامه والش��خصية املرعبة املوجودة
يف قصت��ه املفضل��ة ،فيطمئن��ه ويأخ��ذه يف
رحل��ة خيالي��ة تعود بهم��ا إىل تاريخ واقعة
خي�بر ،وه��ي وس��يلة من وس��ائل التش��ويق
ال�تي يس��تعني به��ا الكات��ب ليش��د املتلق��ي
وجيعل��ه يعي��ش أج��واء احل��دث التارخيي.
وأول ص��ورة تظه��ر يف املش��هد اجلدي��د هو
باب القلع��ة الذي يرمز للواقعة .ومن أجل
الكش��ف عن س�ير األح��داث ّ
يوظ��ف الكاتب
فن احلوار بني شخصيات القصة مصحوباً
باملشاهد املتح ّركة:
 حمبوب :أين حنن يا بابا نزار؟ بابا نزار :حنن يف مدينة خيرب ،وهذهقلعة اليهود.

أضخمها !
 حمبوب :ماَ
 باب��ا نزار :ه��ذه مدينة اليه��ود ،وهيمهجورة.
 حمبوب :وملاذا يا بابا نزار؟ بابا نزار :لقد هربوا ...لقد هربوا إىلداخ��ل القلعة؛ خوف��اً من جيش املس��لمني.
وه��ذا ه��و اخلن��دق ال��ذي حف��ره اليه��ود
حلماية قلعتهم .هذه خيام املسلمني ،إنهم
حياصرون اليهود منذ مدة.
 حمب��وب :ولك��ن ي��ا باب��ا ن��زار مل��اذاحياصر جيش املسلمني قلعة اليهود؟
 بابا ن��زار :ألن اليهود نقضوا عهدهممع املس��لمني ،وأصبحوا يتفقون مع أعداء
اإلسالم.
ث��م ينتقل النص إىل مش��هد األحداث
بشكل مباشر فيطلب بابا نزار من حمبوب
مشاهدة ما حيدث ،ويأمره باالنتباه جيداً.
هن��ا تظه��ر ش��خصية جن��دي م��ن جي��ش
َ
فيصل إىل
املس��لمني متوجهاً حن��و القلعة
متعجباً قائالً:
اخلندق ،وحيدّق النظر فيه ّ
خندق عميق ! لقد أمضينا مخساً
يا له من
ٍ
وعشرين يوماً ومل نتمكن من ختطي هذا
اخلن��دق ،ثم يُفتح باب القلعة ويظهر من
ش��جاع
مبارز
ورائ��ه مرحب منادياً هل من ٍ
ٍ
يبارزن��ي؟ فيتقدم له جندي مس��لم يُدعى
(عام��ر) وينتهي النزال مبقتل عامر ،وهنا
يُص�� ّرح أحدهم بالقول :ال نس��تطيع قتال
جي��ش اليه��ود ومعه��م مرحب ،ه��ذا ليس
ٌ
وح��ش ضخم .يرج��ع مرحب
إنس��ان ،إنه
متبجح��اً ويغل��ق الب��اب الضخم
منتص��راً ّ
باالس��تعانة مبجموعة م��ن املقاتلني ،وهو
إحياء بثقل هذا الباب وعظمته اليت يعجز
الفرد الواحد عن حتريكه.
ينتق��ل الن��ص إىل وق��ت املس��اء ويدور
ح��وار ب�ين أفراد جيش املس��لمني ،يكش��ف
ع��ن ضعفه��م أم��ام مرح��ب وش��دة بأس��ه
وخش��يتهم من الفشل يف فتح خيرب بسببه
! حت��ى إذا ّ
ج��ن اللي��ل واملس��لون يف ح�يرة
م��ن أمره��م ،فجاءه��م اخل�بر ّ
بأن رس��ول
اهلل (صل��ى اهلل عليه وآله) ق��د وعد بقوله:
ألعط�ين الراي��ة غ��داً لرج��ل حي��ب َ
َّ
اهلل
ُ
ُ
َ
ك��رار غري
ورس��وله وحيبه اهلل ورس��وله،
ٍ
يفت��ح ُ
اهلل على يديه.
ف�� ّرار ،ال يرجع حتى
َ
ويتمنى البع��ض أن يكون هو ذلك الفاتح،
والس��يما أن اإلم��ام علي��اً (علي��ه الس�لام)
كان مصاب��اً بالرم��د .وينتق��ل النص إىل
مش��هد م��ن خيم��ة أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
وتهجده يف الليل ودعائه بالشفاء
السالم) ّ
من املرض الذي فيه.

وم��ا إن ّ
ح��ل الصب��اح وإذا باملس��لمني
يضج��ون حول خيم��ة النيب (صل��ى اهلل عليه
ّ
وآل��ه) ويتس��اءلون عم��ن س��يأخذ الراي��ة.
يأم��ر الن�بي (صلى اهلل علي��ه وآله) ب��أن يأتوه
بعل��ي (عليه الس�لام) فيتقدّم إلي��ه ويدعو له
ويأخ��ذ م��ن ريقه ويض��ع على عيني��ه ،فيقوم
عل��ي (علي��ه الس�لام) معاف��ى ،ث��م يعطي��ه
ٌ
الراي��ة ويأم��ره ب��أن ميضي به��ا ،وخيربه بأن
جربائي��ل (عليه الس�لام) مع��ه والنصر أمامه
ٌ
مبث��وث يف ص��دور الق��وم ،فينطل��ق
والرع��ب
اإلم��ام بالراي��ة حن��و قلعة اليه��ود ،ويعرب من
ف��وق اخلن��دق بطريق��ة إعجازي��ة ويق��ف
أم��ام القلعة ،ف�يراه أحد األحبار ويس��أله عن
امس��ه ،ث��م يرج��ع ليتص ّف��ح يف الت��وراة ،ف��إذا
ب��ه يفزع من وج��ود امسه يف الت��وارة ،فينادي
باليهود قائ ً
ال :يا معش��ر اليهود اس��تمعوا إلي:
أقس��م بالت��وراة ال�تي نزلت على موس��ى إنكم
ملهزوم��ون ...فيس��أله أحده��م :وكي��ف ذل��ك
أيه��ا احلرب؟ أجاب :هذا ما موج��ود يف التوراة،
أن ال��ذي يهزمك��م امس��ه إيلي��ا ،ويف اللغ��ة
العربي��ة معناه��ا عل��ي ،وهن��ا ّ
يوظ��ف الن��ص
مقطوعتني شعريتني األوىل لتحذير مرحب
على لسان َ
احل ْب:
هذا علي َم ْن جاء له ذكر يف التوراة
وستلقى املوت على يده من أثر الطعنات
(احذر ..احذر ..ستظل هنا ما بني األموات)
والثاني��ة إلغ��راء مرح��ب عل��ى لس��ان
الشيطان:
ال ..ال ..ليس هو املقصود
وستقتلـــه ثـــم تعــود
أنت األقـوى ال لن ُتهـزم
عزمــك عـــزم أســــود
كذب َ
ب مبا قد قال
احل ْ ُ
سيفك يُرعب كالزلزال
اظهرْ ،
(ه ّيا ْ
واقتل حيدر يا بطل األبطال)
ثم ينتقل املش��هد القصص��ي لبابا نزار ،إذ
ميارس دور املرشد حملبوب:
يا حمبوب هذا هو فاتح خيرب
يا حمبوب انظر لشجاعة حيدر
حيدر وعلي الكرار
وس ُيهزم جيش األشرار
انظر لشجاعة حيدر
يا حمبوب تعال نشاهد
ما يفعله البطل اخلالد
وحسام اهلل املسلول
للدين يقاتل وجياهد
يهزم هذا اجليش احلاشد
(وحشود الكفار تزول)
يا حمبوب مرحب يف احلرب س ُيقهر

يا حمبوب س ُيذل هناك العسكر
ستفر مجوع الكفار
ُّ
وسيهزم جيش األشرار
انظر لشجاعة حيدر
بدر واخلندق
غزوة
يف
ٍ
أو أُح ٍد كم جس ٍد مزق
أس ٌد يزأر يف امليدان
ٌ
لعلي قد أشرق
وجه ٍ
ف ّر َق بني الباطل واحلق
(ويعتمد على الرمحن)
علي يُنصر
يا حمبوب يف احلرب ٌ
ً
يا حمبوب يربح دوما ال خيسر
ٌ
بطل وهما ٌم مغوار
وس ُيهزم جيش األشرار
(انظر لشجاعة حيدر)
ثم ينتقل النص إىل صورة النزال الذي
وق��ع بني علي ومرح��ب ،فيحمل أربعة جنود
م��ن جي��ش اليه��ود الم��ة احل��رب ملرح��ب إذ
يتع ّذر محلها من شخص مبفرده لضخامتها
وثقله��ا ،في�برز مرح��ب ويرجت��ز بوج��ه أمري
املؤمنني:
قد علمت خيرب أني مرحب
ٌ
شاكي السالح بطل جم ّرب
أطعن أحياناً وحيناً أضرب
فيجيبه علي (عليه السالم):
أنا الذي مستين أمي حيدرة
آجام ٌ
وليث قسورة
ضرغام ٍ
على األعادي مثل ريح الصرصره
أكيلكم بالسيف كيل السندرة
أضرب بالسيف رقاب الكفرة
عن��د ذلك حيضر الش��يطان عند مرحب،
فيج��ري مع��ه ح��واراً يغري��ه عل��ى املواجه��ة،
أم��ا عل��ي (علي��ه الس�لام) فيع��رض علي��ه
الدخ��ول يف اإلس�لام ،ولك��ن دون جدوى ،ويف
ه��ذه األثن��اء يس��تمع َ
عل��ي
احل ْ ُ
�بر إىل كالم ٍ
م��ن داخ��ل القلع��ة فيجح��د ب��ه ّ
ولكن نفس��ه
خييه��م اإلم��ام بواح��دة من
مس��تيقنة ،ث��م ّ
ث�لاث :إم��ا اإلس�لام أو اجلزي��ة أو احل��رب،
فيخت��ار مرح��ب احل��رب ،وهن��ا يب��دأ الن��زال

وينته��ي بضرب��ة عل��ى رأس مرح��ب قدت��ه
نصف�ين ،فرتتفع هتافات املس��لمني بالتكبري
ً
معلن��ة فت��ح خي�بر .ويل��وذ جي��ش
والتهلي��ل
اليه��ود بالفرار ،ويغلقون باب القلعة ،فيقوم
عل��ي بقلع��ه ويضع��ه عل��ى اخلن��دق ويكمل
ٌ
م��ا نقص من��ه بي��ده املباركة فيع�بر جيش
املسلمني عليه فاحتني منتصرين.
ثم يرجع علي (عليه السالم) إىل رسول
اهلل (صل��ى اهلل عليه وآله) قرير العني وبيده
الراي��ة فيس��تقبله بقول��ه :ي��ا عل��ي أنت مين
مبنزل��ة ه��ارون م��ن موس��ى إال أن��ه ال ن�بي
بع��دي ،وإن ش��يعتك عل��ى مناب��ر م��ن ن��ور
ّ
مبيضة وجوههم حولي أشفع هلم ويكونون
يف اجلنة جرياني.
ث��م يع��ود النص من الرحلة التارخيية
اخليالي��ة إىل الواق��ع وينتق��ل املش��هد إىل
غرف��ة حمب��وب فيأم��ره باب��ا ن��زار ب��أن ينام
ويق��رأ س��ورة الناس قبل الن��وم حتى ال يرى
كوابيس أخرى.

يا علي أنت
مين مبنزلة
هارون من
موسى إال أنه
ال نيب بعدي..
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رجال َ
ٌ
حول أمي ِر المؤمنين عليّ (عليه السالم)
أثال بن حجل المذحجيّ
أ.د .حاكم حبيب الكريطي  -اجلامعة اإلسالمية

هو ُ
َ
أثال ُ
علي
عامر املذحجي ،استوطن
الكوفة وشهد مع أمري املؤمنني ّ
بن ٍ
بن حجل ِ
(عليه السالم) َ
وقعة ص ّفني..
ُ
ويف أح ِد أيّامها وقد َّ
القتال بني
اشتد
الطرف�ين ،ن��ادى ُ
ُ
مالك األش�تر أصحابّه
ِ
نفس��ه هلل؟
من
أم��ا
فق��ال:
رجل يش��ري َ
ٍ
ُ
ً
ُ
حج��ل ُميب��ا دع��وة
فخ��رج أث��ال ب��ن
ٍ
والوص��ول
امل��وت
مواجه��ة
األش�تر إىل
ِ
ِ
ِ
َ
ووق��ف ب�ين
هلل،
إىل الش��هاد ِة يف
س��بيل ا ِ
ِ
بص��وت يس��م ُع ُه ُ
أهل
ث��م نادى
ّ
ف�ين ّ
ٍ
الص ِ
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َ
ووص��ل
مب��ارز؟.
املعس��كرين :ه��ل م��ن
ٍ
َ
َ
معاوية فدعا أب��اه حجل َ
بن
اخل�بر إىل
ُ
ُ
املذحج��ي ـ��ـ وه��و ال يع��رف أث��ال
عام��ر
ّ
ٍ
ج��ل ،ف�برز كلُّ
الر َ
ـ��ـ ،فق��ال ل��ه :دون��ك َّ
صاحبه ،فابتدر ُه حجل
واح ٍد منهما اىل
ِ
بطعن��ة وردّه��ا ٌ
أث��ال إليه ،وانتس��با على
ٍ
ٌ
س��احات
يف
الفرس��ان
بني
مألوف
م��ا هو
ِ
ِ

ُ
واالب��ن ،فنزال
األب
احل��رب ،ف��إذا هم��ا ُ
وأعتن��ق ُّ
َ
كل واح�� ٍد منهم��ا صاح َب��ه
ري��ن م��ن
وبكي��ا أم��ام اجليش�ين متأ ّث ِ
احلال��ة ال�تي جعلتهم��ا خصم�ين كاد
ِ
ُ
األب
فق��ال
،
اآلخ��ر
يقت��ل
أن
أحدهم��ا
ُ
َ
هلم اىل الدنيا (ويعين َّ
أن
البن ِه :يا بَُّ�ني َّ
ُ
س��يحصل عليه
مت��اع الدني��ا ومل ّذاته��ا
ِ

َ
معاوي��ة) .فق��ال ل��ه الغ�لامُ :ي��ا أبي
م��ع
هل��م اىل اآلخ��ر ِة (ويع�ني َّ
أن م��ا يتمن��ا ُه
َّ
ُ
ّ
معسكر
إىل
انتقل
إذا
ق
ق
سيتح
آلخرته
ِ
اإلمام ــ عليه الس�لام ــ ) .ثم َ
أردف ُ
االبن
ِ
هلل ل��و كان م��ن
ّ
متم��اً قو َل�� ُه :ي��ا أب��تِ وا ِ
ُ
َّ
لوجب
أهل الش��ام
َ
رأي��ي االنص��راف اىل ِ
ْ
علي��ك ْأن َ
يكون من رأيك لي أن تنهاني،
واس��وأتاه فم��اذا ُ
لعل��ي وللمؤمنني
أقول ّ
الصاحل�ين؟ .ك��ن عل��ى م��ا أن��ت عليه،
وأن��ا عل��ى ما أن��ا علي��ه .فانص��رف ُّ
كل
والناس
واح ٍد منهما اىل صف أصحابه،
ُ
وس��اخط على
ومدهوش
��ب
ب�ين ّ
ٍ
ٍ
متعج ٍ
وف��ق املبادئ
وراض ع��ن ذاك عل��ى ِ
ه��ذا ٍ
جه��ة أخ��رى.
جه��ة
واملص��احل م��ن ٍ
م��ن ٍ
ِ
ٌ
املذحج��ي يذك ُر
وق��ال يف ذل��ك حج��ل
ُّ
تفاصيل ما َ
َ
ُ
ُ
آل إليه حاله مع ابن ِه يف هذا
املشه ِد:
َ
َّ
َ
عـــامر وأثــاال
بن
حجـــــــل
إن
ٍ
األمثال
أصبحا يضربان يف
ِ
املدج ُج يف النقـ
أقبل
الفارس ّ
ُ
ٌ
ِـع أثال يدعو يري ُد نزالي
العراق خيط ُر كالفحـ
أهل
دون ِ
ِ
ّال
هيكل ذي ِ
ظهر ٍ
ِـل على ِ
فدعاني له ُ
ابن هن ٍد وما زا
ً
ل قليال يف صحبه أمثـــــالي
فتناول ُتــــ ُه ببـــادر ِة الــــرمـ
ال
ـح وأهوى
بأمسر َّ
َ
عس ِ
َّهر
فاطعنا وذاك من ِ
حدث الد ِ
جبال
لشيخ ِ
ٍ
عظيم ،فتى ٍ
شاجرا بالقنا ِة صد َر أبي ِه
أثال ال أبالي
طعن ٍ
وعظيم على ِ
اعرتضت أثـــا ً
ُ
ال
حني
ُ
وأثال كذاك ليس يُبـــــــالي
المة والنفـ
فافرتقنا على َّ
الس ِ
ـس يقيــــها ّ
اآلجال
مؤخ ُر
ُ
ِ
َرا ِني على اهلـــدى وأرا ُه
أَي َ
ضالل
سبيل
ِ
من ُهداي على ِ
بن عامر َ
َ
أن َ
َّ
حجل َ
بسط تفاصيل ما
وقع بينه وبني ابنه يف هذه القصيد ِة من
الف�ني فيه��اَّ ،
باجلان��ب ّ
ألن
دون ْأن يعب��أ
ِ
املعركة ْ
َ
َ
َ
أملت عليه أن
وس��احة
املش��هد
للتعبري
ّة املباش��ر ِة
َ
جين��ح إىل التقريري ِ
ِ

للجان��ب
دون مراع��ا ٍة
ع��ن
ِ
الواقع��ة م��ن ِ
ِ
وترو ال
اجلمال��ي ال��ذي
ُ
حيتاج إىل أن��ا ٍة ٍّ
ُ
والرماح.
السيوف
أصوات
ُتتيحها
ِ
ِ
الع��راق
أه��ل
وملّ��ا انته��ى ش��ع ُر ُه إىل ِ
ِ
اس��توجب
ومس��ع اب ُن�� ُه أث��ال بقصيد ِت ِه،
َ
يب أبا ُه شعراً ،فقال:
ذلك ْأن ُي َ
إن طعين َ
وسط العجاجة حج ً
َّ
ال
مل ْ
يكن يف الذى ُ
نويت عقوقا
ُ
الثواب من اللـ
كنت أرجو به
َ
يب رفيقــا
ـ ِه وكوني مع الن ّ
مل ْ
َ
العراق على الشا
أزل أنص ُر
بفعــل ذاك حقيقــا
ِم أرانـــي
ِ
ُ
قال ُ
العراق إذ عظم اخلطـ
أهل
ِ
ـب َّ
ونق املبارزون نقيقــا
ُ
َ
من فتى يأخ ُذ الطريق إىل اللـ
ُ
ـ ِه ُ
أخذت الطريقــا
فكنت الذى
الرأس ال أري ُد سوى املو
حاسر
ِ
ت أرى َّ
َرون دقيقــــا
كل ما ي َ
فارس تقحم يف ال ّنقـ
فإذا ٌ
حوق عتيقـــــا
ِـع خدبا مثل ّ
الس ِ
حجل ببادر ِة ّ
فبداني ٌ
الطعـ
ِـن وما ُ
كنت قبلها مسبوقــــا
بعاليـــــــــة ال ّرمـ
فتالفي ُت ُه
ِ
ِـح ،كالنا يُطاول العيوقــــا
اجلاللة والقد
أمح ُد اهللَذا
ِ
ر ِة محداً يزيدنى توفيقــــا
مل ْ
أنل قتله ببادر ِة الطعـ
ـنة م ّنى ومل ْ
أنل ثفروقــــا
ِ
للشيخ ُ
ُ
لست أكفرك الدهـ
قلت
ِ
ـر لطيف الغذاء والتفنيقــا
غري أ ّنى ُ
َ
تدخل النا
أخاف ْأن
ْ
وكن لي رفيقــا
تعصنى
ر فال ِ
وكذا قال لي ،فغ ّر َب تغريـ
ـباً وش ّر ُ
قت راجعاً تشريقــــا
أث��ال ع��ن
ويف ه��ذه
ِ
األبي��ات يعت��ذ ُر ِ
َّ
أن طعنت��ه ألبي ِه مل يك��ن عقوقاً منه له،
ً
أل ّنه ال يعرف ُه أ ّوال ،وأل ّنه يرجو من هذه
الطعنة ْأن َ
يب (صلى اهلل
يكون رفيقاً للن ّ
ِ
جنان اخلل�� ِدَّ ،
ألن
يف
وس��لم)
وآله
علي��ه
ِ
ُ
علي (عليه الس�لام) يكون
من يكون مع ٍّ
يب (صلى اهلل عليه وآله وسلم).
مع الن ّ
ُ
تفاصي��ل
أث��ال إىل
ث��م يلتف��ت
ِ

مبارزت�� ِه ألبي�� ِه قب��ل ْأن يعر َف�� ُه ،ف�برز
الرأس ،يري ُد َ
املوت ش��هيداً،
حاس��ر
إليه
َ
ِ
َّ
بطعن��ة ،مل يكن قبلها
ولكن أبا ُه س��بق ُه
ٍ
مس��بوقاً يف ّ
ُ
نق��ولَّ :
إن
ع��ان ،وهن��ا
الط ِ
َ
أثال فذكر س��بق
االنص��اف َ
غلب على ِ
أبي�� ِه بطعن�� ِه عل��ى الرغم م��ن اختالف ِه
معه يف تفضيل ِه الدنيا مع معاوية على
اآلخر ِة مع اإلمام علي(عليه السالم).
وخيتم قو َل��ه بتمنيه لو أطاعه أبوه
ُ
ً
ّ
َ
��ة ،ولك ّنه أبى
ن
اجل
يف
ل��ه
ا
رفيق
ليك��ون
ِ
الش��ام،
جي��ش
ذل��ك ،فع��اد مغ ّرب��اً إىل
ِ
ِ
العراق.
جيش
ِ
وعاد هو مش ّرقاً إىل ِ
َ
إن العقي��د َة احل ّق َ
َّ
الصادق��ة ه��ي
��ة
ْ
الرغم
االبن وأبي ِه على
اليت ف ّرقت بني ِ
ِ
طاع��ة أبي�� ِه
بوج��وب
االب��ن
ِ
ِ
م��ن إمي��ان ِ
ُ
ّ
وف��ق ما يُري�� ُد ُه اهلل تع��اىل ،إل إذا
عل��ى ِ
ْ
فة ألوام��ر ِه َّ
الطاع��ة خما ِل ً
ُ
جل
كان��ت
ش��أ ُن ُه .وهن��ا يك��ون االف�تراق ،وه��ذا هو
ُ
حال (أثال) مع أبيه (حجل).

قال حجل لولده
أثال :يا ُب َّ
هلم
ين َّ
اىل الدنيا (ويعين
َّ
متاع الدنيا
أن
ِ
ُ
سيحصل
ومل ّذاتها
َ
معاوية).
عليه مع
فقال له الغال ُم:
هلم اىل
يا أبي َّ
اآلخر ِة (ويعين َّ
أن
ما يتمنا ُه آلخرته
سيتح ّق ُق إذا انتقل
اإلمام ــ
معسكر
إىل
ِ
ِ
عليه السالم ــ ).
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المحجة القائمة

الدكتورة إسالم فاروق  -اجلامعة االسالمية يف النجف االشرف

َ
ومعاي��ش فيها حياتهم،
مرفوع��ة ،ومه��ا ٍد موضوع،
َ
وأوصاب فيها اهل��رمُ ،وحوادث
وآج��ال فيها الفن��اء،
ٍ
ٍ
تتوات ُر عليهم.
وه��ذه ع�ي ُ
ن رس��الة األنبي��اء واملرس��لني ،وعلى
ووصي��ا بعد
ي،
ًّ
ذل��ك ُن ِس�� َلت ذراريه��م ًّ
نبي��ا بع��د ن�ب ّ
وص��ي .فكانت رس��الة حممد (صل��ى اهلل عليه وآله
ّ
وإمتام��ا لل ّنبوة ،بعد أن َ
أخذ
وس��لم) ،إجنا ًزا لل ِع َدة،
ً
اهلل عل��ى َّ
فلم
النبي�ين ميثا َق��ه.
والن��اس يف ض�لالَّ ،
ُ
ب��ه َش��ع َثهم ،وجدل ب��ه حب��ل مودتهم وألفته��م [ َل ْو
َْ
َ ْ
أَ َ
نف ْق َ
وب ِه ْم
ضَِ
��ت َم��ا ِف ال ْر ِ
جي ًعا َّما أ َّلف َت ْبََ�ين ُق ُل ِ
��ن ََّ
الل أَ ََّل��ف َب ْي َنه ْ
َو َل ِك َّ
إكرام��ا لنب ّي��ه (صل��ى اهلل
ُ��م]
ً
ً
واس��تكمال لفضله على البش��ر،
عليه وآله وس��لم)،
ّ
بع��د تف ّرقه��م ،وتش��ت ِت طرائقه��م .وم��ا كان��ت
إمتاما للرس��الة،
لعلي (عليه الس�لام) ّإل ً
وصايت��ه ّ
الصادقني
وتقوميً��ا إلمي��ان الن��اس ،يس��تظه ُر به��ا ّ
يُّبك ّإل ُم ٌ
ؤمن
ويي َز املنافقني (يا َع ّ
منه��مِ َ ،
لي ال ُ ِ
ّ
وال يُب ِغ ُض َ
��ك إل ُم ٌ
ناف��ق) ،فكان��ت خالفته فيهم ،ما
ُ
ُ
ُ
مه��ا؛ ّ
ألن اهلل ال ي�ترك العب��ا َد
ف��ت ُّ
خّل ِ
الر ُس��ل يف أ َ ِ
وع َل ٍم قائد،
ونهج معلومَ ،
َ
هم ًل ،بال ٍ
طري��ق واضحٍ ،
ُ
يأخ��ذ بأيديه��م إىل م��ا في��ه جناته��م .ف��كان (عليه
الس�لام) ُ
واحملج َ
احل ّج َ
��ة القائمة ،فلم
��ة الالزم��ة،
ّ
ُق ِّص��ر ب��ه ُ
يَ
قل��ة الناصري��ن وال كث��رة املك ّذب�ين،
ومضى ينش�� ُر ضياء الفكر والعلم والعمل الصاحل،
ما يُنري حيا َة البشريّة ً
هر
جيل بعد جيل .فكان املُ ْظ َ

ّ
للح��ق عل��ى الباط��ل ،واملَُب ّ َ
��ر
�ين للفرائ��ض،
ّ
واملفس َ
واخلاص والعام،
لكت��اب اهلل ،من احلالل واحل��رام،
ّ
واملرس��ل واحمل��دود ،والناس��خ واملنس��وخ ،واحملك��م
ّ
واملوض��ح غوامض��ه.
واملتش��ابه .الع��ارف جبمل��ه،
يب (صل��ى اهلل عليه وآله
وكان (علي��ه الس�لام) لل ّن ّ
��ر ،وعيبة العل��م ،وموئل احلكم
وس��لم) موضع ِّ
الس ِّ
(أن��ا َم ُ
وعلي بابُه��ا) ،به أقام ما اع َو ّج من
دينة ال ِع ْلم ٌّ
رؤوس ُّ
َ
الطغيان .فكان
أينع م��ن
األم��ر،
وحصد م��ا َ
ِ
ْ
اس الدّين ،له خصائص ّ
حق
َ
ومت َ
س��هم اهلل النافذِ ،
الوالي��ة ،وفي��ه الوراث��ة والوص ّية ،فه��و منها حملّ
طب من ال ّرحىّ .
شق حبار الفنت بعصا احلكمة،
ال ُق ِ
��دع ،وال ي ُ
��ر ِم َ
الب َ
ُ��دال منها
وأجه�� َز عل��ى م��ا َو ِض َ
��ن ِ
الس َن ِن عن
باجتماع أهلها على الباطل ،و َت َف ُّرق أهل ُّ
احلجة بالدع��وة إىل ما أوصى
ح ّقه��م ،بع��د إلقائه ّ
به رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ،فقد أدّى
َ
وعمل بالوص ّية.
األمانة
والصد ُ
وس��يد
هو الفاروق
األعظمّ ،
ربّ ،
ّيق األك ُ
ُ
ويعس��وب الدي��ن ،وس��يف اهلل املس��لول،
الع��رب،
ُ
ِ
وب��اب مدين��ة العلم ،وقس��يم اجلن��ة والن��ار ،وغ ّرة
املهاجري��ن ،والف ّق��ار ،والك�� ّرار ،وقات��ل َ
الف َج��رة،
وصاح��ب الل��واء ،ونفس الرس��ول (صل��ى اهلل عليه
وآل��ه وس��لم) ،والدّاع��ي ،والش��اهد ،وأم�ير املؤمنني
(عليه السالم).
ُو ِق َر َ ْ
س ٌع مل يفق ِه الواعية.

كان ّ
نيب
لكل ٍّ
وصي ،وكان
ٌّ
حمم ٌد (ص)
ري األنبياء،
خُ
ّ
فإن ألوصيائه
ما ُيضاهي
منزلة َّ
يب
الن ِّ
منهم (يا
علي َ
أنت
ّ
ّ
من مبنز َل ِة
هارون من
موسى ّإل ا ّنه
نيب من
ال َّ
بعدي) ..

اهل َمم ُب ْعدَها ،وال َي ُ
دحة
در ُك
نال ِم َن ال ِف َط ِن َغ َ
ُ
وصها ،وال يبلغ من املِ ِ
ال ُي ِ
الطالب من ِ ِ
باحلق ،اّلذين يعدّون ِم َن ال ّنعم فال ُ ْ
يصون منها ما َي ُ
ّ
بلغ
ما يستويف اجتها َد القائلني
َ
كمال املعرفة ،و ُيدميون َّ
ستوعب َّ
املتأمل يف شكر
حق
النظر فال َيصلون إىل ما َي
ُ
ِ
ِّ
الن َعم العظيمة..
علي بن أبي
فكيف به وهو يف َم ْي َدان ّ
طالب (عليه السالم) ،الذي اكتملت به
مالم��ح الفضل اإلهلي على بين البش��ر،
��مت صفا ُت��ه بش��هاد ِة ّ
صف��ة
كل
وار َت َس َ
ٍ
وص ِفه ،ال مبقا َر َن ِة َّ
على ْ
شبه.
الشبيه باملُ َّ
وإذا كان ّ
وص��ي ،وكان
ن�بي
ٌّ
ل��كل ٍّ
ري
حمم ٌد (صلى اهلل عليه وآله وسلم) خ ُ
األنبي��اءّ ،
ف��إن ألوصيائ��ه م��ع تفضيل��ه
على س��ائرهم ،ما يُضاه��ي منزلة َّ
يب
الن ِّ
أنت ّ
علي َ
م�ني مبنز َل ِة هارون
منه��م (يا ّ
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نيب من بعدي)ُّ .
فأي
من موسى ّإل ا ّنه ال َّ
الساجي عن حدِّه؟!ُّ ،
وأي
مائر له ما ُّ
يرد َّ
ٍ
ّ
س��وب يف
الر
عن
د
و
الط
ُزيح
ي
ما
له
َب
َ
ُ
ُّ
َمه ٍّ
ِ
َ
��ع األدي��م؟! .وهك��ذا اقتضت مش��يئة
ِقط ِ
عل��ي (عل��ي الس�لام) واألوصي��ا ِء
اهلل يف ٍّ
م��ن ذري ِت��هُ ،
اس��يات اجلالميد،
الر
ش��أن َّ
ِ
والصياخيد
تعدي��ل حركة
يف
األرضَّ ،
ِ
ِ
ُّ
��م يف س��كونها من املَ َيدان ،فوجودُهم
الش ِّ
ُ
ِث ْقل ميزان احليا ِة ،و ِقوا ُم اعتداله.
ُ
حيم��ل ِعب َء
وعل��ي (عليه الس��م) إذ
ٌّ

ُ
ال ّرس��الة احملمديّةّ ،
يستكمل دو َره
إنا
املَ َ
اخلل��ق ميث��اقَ
ن��وط ب��ه ،يف اس�� ِت ْئداء
ِ
فطر ِتهم ،إذ أشهدهم اهلل على أنفسهم
ُ
(ألس��ت بربِّك��م؟ قال��وا بل��ى ش��هدناْ ،أن
تقول��وا ي��وم القيام��ة إ ّن��ا ك ّنا ع��ن هذا
غافلني)؛ فه��و ُ
احل ّجة عليه��م بالتبليغ
ْ
ْ
ُ
الر ُس ُ
��ز َل ِإ َل ْي َك ِم ْن
[يَا أَ ُّيهَا َّ
��ول بَِّلغ َما أن ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
َرب َ
ِّ��ك َوِإ ْن َل َتف َعل َف َما بََّلغ َت ِر َس��ا َل َت ُه]؛
َ
ِّ
واآلي��ات
��م املنســ�� ّية،
ِ
تذكيــــ�� ًرا بالن َع ِ
الب ّين��ات يف عظي��م املق��درة ،م��ن مس��ا ٍء
25
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كانت وماتزال األنا الذكورية
يف ُ
املتمع جتاه املرأة والنظرة
الفوقية البعيدة عن رحاب
الدين اإلسالمي ،ولطاملا أكدت
النصوص املُقدسة على حمورية
املرأة وما هلا من حقوق وواجبات،
ال ميتاز عنها الرجل إال مبُستويات
تقوائية ،حيددها سلوك كل
منهما ،قال تعاىل [ َيا أَ ُّيهَا َّ
اس
الن ُ
اك ْم ِم ْن َذ َ
ِإَّنا َخ َل ْق َن ُ
ك ٍر َوأُ ْن َثى
َو َج َع ْل َن ُ
اك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا
الل أَ ْت َق ُ
اك ْم ِإ َّن
ِإ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد َّ ِ
ََّ
ري].
يم َخ ِب ٌ
الل َع ِل ٌ

السيدة األولى

الباحث الشريف علي فاروق
ولس��ت هن��ا بص��دد أن أثب��ت َ
ُ
لق��ب
(الس ِّ��يدة األوىل) ل ُيطل��ق عل��ى أي
َّ
ش��خصية كان��ت ،فأن�ني ال أحت��دث عن
(دوللي ماديسون) ت  ،1489وال عن (مارثا
واش��نطن) ت  ،1802ألن�ني س��أكتب ع��ن
املص��داق لش��خصية غريت وج��ه التاريخ
فكان��ت (األوىل) حب��ق رغ��م م��ا عانت��ه
م��ن تعتي��م إعالم��ي تارخي��ي ومقاطع��ة
ً
وصول إىل اإلقامة اجلربية يف
ممنهجه،
ِشعب أبي طالب.
ه��ذه الش��خصية العظيم��ة يف كل
ش��يء عل��ى م��ا عانته م��ن ع��دم اإلنصاف
واحملارب��ة ،ل��و مل يذكره��ا الرس��ول
األكرم(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
إال يف ه��ذا الق��ول ل��كان في��ه الكفاي��ة
الناس،
فه��و القائ��ل( :آمنت ب��ي إذ كف��ر ُ
الناس وواس��تين يف
وصدّقت�ني وك ّذبين ُ
ّ
الناس ورزق�ني الل منها
ماهل��ا اذ حرمين ُ
أوالداً إذ حرمين أوالد النساء).
فكان��ت األوحدي��ة يف اإلمي��ان
والتصدي��ق والعط��اء واالصطف��اء يف
ِحف��ظ النس��ل م��ن التهج�ين املش��وب
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ً
حفاظ��ا عل��ى الصف��ات النبوية
بالش��رك،
من إمساعيل وإبراهيم (عليهما السالم).
َّ
إن الكتاب��ة يف زمن السوش��يال ميديا
ع��ن (س��يدة) حيت��اج إىل قرائ��ن لينج��و
الكات��ب م��ن جدلية األصل��ي واملُقلد ،فإن
معيار املُفاخرة حتول إىل ِنسب املُشاهدات
والتفاعالت ال أكثر ،فإن قولي (السيدة)
ه��ي م��ن س��ادت بالفضيل��ة والعل��م يف
جمتمعها سيواجه بسيادة املوضة وسلعة
املفات��ن وش��ركات اإلعالن��ات ،ل��ذا كان
لزام��اً علين��ا ان نتوض��أ  -بقل��وب س��ليمة
 قب��ل احلدي��ث ع��ن الس��يدة األوىل وفقاملقاييس اآلتية:
األوىل يف النسب
نش��أت الس��يدة املبارك��ة يف بي��ت عز
وجمد ورياس��ة وترعرع��ت يف ظل أهلها
حيث الشرف والعفة ،وختلقت باألخالق
احلمي��دة الفاضل��ة حتى أصبح��ت ً
مثال
للكم��ال واجلم��ال .كان��ت األقرب نس�� ًبا
ي األك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
للن�ب ّ
وس��لم) ،إذ جتتم��ع مع��ه من ج��ده الرابع
(قص��ي) وكان��ت ُتكن��ى قب��ل اإلس�لام

بالطاهرة وسيدة قريش.
األوىل يف الزواج
وه��ي أوىل أمه��ات املؤمن�ين بالزواج،
إذ تزوجه��ا الن�بي األك��رم (صل��ى اهلل
علي��ه وآله وس��لم) ومل يت��زوج غريها يف
حياته��ا ،وإمنا تزوج بعد وفاتها ،وكانت
حياتهما الزوجية أفضل حياة زوجية يف
ً
حمبة ومود ًة وصفا ًء.
مكة،
األوىل يف التجارة
حازت السيدة أهم العوامل السيادية
يف اجملتم��ع املك��ي م��ن خ�لال التج��ارة
والس��وق وم��ا يرتب��ط باقتص��اد مك��ة
وتعامالتها التجارية بني الش��ام واليمن،
حت��ى وصل��ت م��ن الث��راء ان التج��ار
كان��وا يضارب��ون بأمواهل��ا ،فيبيع��ون ما
عنده��م من متاع ،وجيلبون من البضائع
كالثي��اب وبع��ض األطعم��ة ال�تي
حيتاجها أهالي مكة.
األوىل يف االميان
من الس��مات اخلاصة اليت ظهرت يف
حياة هذه الس��يدة هي ِسة إميانها باهلل
تعاىل وتصديقها برسوله الكريم (صلى

اهلل عليه وآله وس��لم) ،إذ قال عنها صلوات
اهلل وس�لامه علي��ه( :س��ابقة نس��اء العاملني
إىل اإلمي��ان ب��اهلل ومبحم��د) ،ويتح��دث
أم�ير املؤمنني اإلم��ام علي (عليه الس�لام)
ع��ن ه��ذا األم��ر فيق��ولْ َ :
(ول َ ْ
ي َم ْ��ع َب ْي ٌت
ي َر ُس��ول اللَّ
��ذ ِف اإل ْس َ
�لا ِمَ ،غ ْ َ
اح�� ٌد ي َْو َم ِئ ٍ
َو ِ
ِ
ِ
(صلى اهلل عليه واله وسلم) َ
جي َة وأَ َنا
وخ ِد َ
ُما).
َثا ِل ُثه َ
األوىل يف الصالة
إنه��ا اول م��ن صلى مع الن�بي األكرم
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) م��ع اإلم��ام
علي (عليه السالم) ،فبعد أن سبقت الناس
إىل اإلمي��ان ب��اهلل تعاىل وتصديق رس��وله
الكريم (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) فض ً
ال
ع��ن كونه��ا س��بقتهم إىل الص�لاة مع��ه
وكان��ت (االوىل) فق��د ورد يف املس��تدرك
للحاكم النيس��ابوري عنه صلى اهلل عليه
وال��ه( :قد بُع��ث يوم االثن�ين ،وصلت معي
يف اليوم نفسه).
األوىل يف العطاء املادي
روى اجمللسي (قدس) يف البحار( :إنها
قالت لعمها :خذ هذه األموال وسر بها إىل
حمم��د (صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم) وقل
ل��ه :إن ه��ذه مجيعها هدية ل��ه ،وهي ملكه
يتص��رف فيه��ا كي��ف ش��اء ،وق��ل ل��ه :إن
مال��ي وعبي��دي ومجي��ع م��ا أمل��ك وما هو
حت��ت يدي فقد وهبت��ه له (صلى اهلل عليه
وآله وسلم) إجالال وإعظاما له.)...
األوىل يف العطاء املعنوي
مل تدخ��ر الس��يدة اجلليل��ة أي جه��د
وعط��اء يف س��بيل اإلس�لام فق��د ش��اطرت
زوجه��ا (صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم) كل
هموم��ه وأحزانه وكانت الرك��ن الدافئ
والقل��ب احلنون ،فعن ابن عب��اس أنه قال:
(ال يس��مع ش��يئا مم��ا يكره��ه م��ن رد عليه
وتكذي��ب ل��ه ،فيحزن��ه ذل��ك ،إال ف��رج اهلل
عن��ه به��ا إذا رج��ع إليه��ا ،تثبت��ه وختف��ف
عليه ،وتصدقه وتهون عليه أمر الناس.)...
األوىل سيدة نساء العاملني
تربع��ت الس��يدة خدجي��ة عل��ى عرش
األولوي��ة فه��ي م��ن أوىل س��يدات نس��اء
العامل�ين إذ ق��ال عنه��ا رس��ول اهلل (صل��ى
اهلل علي��ه وآله وس��لم)( :حس��بك من نس��اء
العامل�ين أرب��ع :مري��م بنت عمران ،وآس��ية
ام��رأة فرع��ون ،وخدجي��ة بن��ت خويل��د،

وفاطم��ة بنت حممد) ،ول��كل منهن فضائل
وخصوصيات ومما اختصت به عليها السالم
أنها أوىل س��يدات نس��اء العاملني تزوجها نيب
وولدت سيدة نساء العاملني.
إنها خدجي��ة بنت خويلد ،زوج الرس��ول
األك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)،
السيدة األوىل يف اإلسالم.
ولي��س ملثل��ي ان ُيص��ي مل��ا مثله��ا
م��ن خصائ��ص ،إذ أن احلدي��ث ع��ن ه��ذه
الش��خصية العظيم��ة اجملاه��دة الصاب��رة
حدي��ث ع��ن اإلس�لام وعن رس��ول اإلس�لام
(صلى اهلل عليه وآله وس��لم) ،فالسالم عليها
يوم ولدت ويوم رحيلها من دار الفناء اىل دار
البقاء ويوم تأخذ بأيدينا إىل النعيم األبدي.

قالت لعمها (ع):
خذ هذه األموال
وسر بها إىل حممد
(ص) وقل له :إن
مالي وعبيدي
ومجيع ما أملك
وهبته له (ص)
إجالال وإعظاما
له...

مرقد أم املؤمنني السيدة خدجية (عليها السالم) يف مقربة املعلى مبكة املكرمة قبل هدمه
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عاش اإلمام أمري املؤمنني
(عليه السالم) تسع
سنني مع فاطمة (عليها
السالم) ،ومل يتز ّوج يف
حياتها غريها .وبعد وفاتها
(عليها السالم) تز ّوج عدداً
من النساء..

زوجات أمير المؤمنين االمام علي (عليه السالم)
الباحث الشيخ عقيل حممد احلمداني

ّ
أمساؤهن:
وفيما يأتي
 .1أُمامة بنت أبي العاص.
 .2أمساء بنت ُع َميس.
 .3فاطمة الكالبية أُ ّم البنني.
 .4أُ ّم س��عيد بن��ت ع��روة ب��ن مس��عود
الثقفي.
 .5خولة بنت جعفر بن قيس.
الص ْهباء بنت ربيعة.
َّ .6
 .7ليلى بنت مسعود.
 .8حم ّياة بنت امرئ القيس
ّ
غريهن س��بع عش��رة ُس ِّريّة
وكان له
ً
َ
َوأته��ا بيت��ا) وكان
(وه��ي َ
األم��ة ال�تي ب َّ
ّ
بعضه��ن أُ ّمه��ات ول��د ،أما م��ن بقي منهن
م��ن أزواجه عند استش��هاده َّ
فه��ن :أُمامة،
وأُ ّم البن�ين ،وأمس��اء بنت عمي��س ،وليلى
بنت مسعود.
وسوف نتحدّث فيما يأتي بإجياز عن
أزواجه (عليه السالم):
* أُمام��ة بن��ت أب��ي الع��اص :هي بنت
زين��ب ربيب��ة رس��ول اهلل (صل��ى اهلل عليه
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وآل��ه وس��لم) .وكان��ت زينب ق��د تز ّوجت
أب��ا الع��اص قب��ل اإلس�لام .وأب��و الع��اص
ه��و اب��ن أُخ��ت خدجي��ة (عليها الس�لام )،
علي الذي مات
أجنبت زينب ولدين هماّ :
يب
الن
ه��ا
ب
حي
ّ
صغ�يراً ،وأُمام��ة ال�تي كان ّ
(صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) ويالطفها.
وتز ّوجه��ا اإلم��ام (عليه الس�لام) بوص ّية
الزه��راء (عليه��ا الس�لام) إذ أوصت��ه أن
لولدي مثلي،
يتز ّوجها ،وقالت :إ ّنها تكون ِ
ونقل��ت لن��ا بع��ض الرواي��ات ّ
أن اإلم��ام
حممداً الذي كان
(عليه السالم) أولدها ّ
عل��ي األوس��ط ،ويف
يس��مى ّ
ّ
حمم��د ب��ن ّ
علي ب��ن أبي طالب
جها
و
تز
الغاب��ة:
أُس��د
ّ
ّ
(علي��ه الس�لام) بعد موت فاطم��ة (عليها
وص��ت عل ّياً أن
الس�لام) ،وكانت فاطمة ّ
فلم��ا تو ّفيت فاطم��ة تز ّوجها،
يتز ّوجه��اّ ،
ز ّوجه��ا من��ه الزب�ير ابن الع�� ّوام ؛ ّ
ألن أباها
عل��ي خاف أن
ق��د أوص��اه بهاّ ،
فلم��ا ُجرح ّ
يتز ّوجه��ا معاوية ،فأمر املغ�يرة بن نوفل
ب��ن احل��ارث ابن عبد ّ
املطل��ب أن يتز ّوجها

فلم��ا ّ
عل��ي وقض��ت الع��دّة
بع��دهّ .
ت��وف ّ
تز ّوجه��ا املغ�يرة ،فول��دت له حيي��ى ،وبه
كان يك ّنى ،فهلكت عند املغرية.
* أمس��اء بن��ت عمي��س اخلثعم ّي��ة:
وه��ي م��ن النس��اء العظيم��ات يف التاريخ
اإلس�لامي ،وكان��ت م��ن أُو َليات النس��اء
الالئ��ي َّ
يب (صل��ى اهلل عليه وآله
آمن بالن ّ
وس��لم) ،تز ّوج��ت أمس��اء م��ن جعف��ر بن
أبي طال��ب ،وهاجرت معه إىل احلبش��ة،
وأجنبت من��ه ثالثة أوالد ؛ هم :عبد اهلل،
ش��هد جعف��ر
وع��ون،
َ
ّ
وحمم��د ،وملّ��ا اس ُت ِ
ً
حممدا البطل
تز ّوجه��ا أبو بكر ،فأولدها ّ
عل��ي (علي��ه الس�لام)،
الثاب��ت عل��ى والء ّ
وكانت رفيقة للزهراء (عليها الس�لام)
وصاحبتها ،وهي اليت أعانت اإلمام (عليه
الس�لام) عل��ى غس��لها (عليه��ا الس�لام)،
إذ كان��ت تأت��ي إلي��ه بامل��اء ،وبع��د وف��اة
أب��ي بك��ر تز ّوجها اإلمام (عليه الس�لام)،
فأولدها حيي��ى ،وظّلت مع اإلمام (عليه
الس�لام) حت��ى استش��هاده ،وأمس��اء م��ن

ممن روت حديث ر ّد
رواة احلديث ،وه��ي ّ
الش��مس ،وقد ورد يف تهذيب الكمال  -يف
ترمجة أمساء بنت عميس  :-إنها كانت
أ ّو ً
ال حتت جعفر ابن أبي طالب ،وهاجرت
ثم ُقتل عنها يوم
معه إىل أرض احلبشةّ ،
مؤت��ة ،فتز ّوجه��ا أب��و بك��ر ،فم��ات عنه��ا،
عل��ي بن أبي طال��ب ،وولدت
ّ
ث��م تز ّوجه��ا ّ
جلعف��ر :عب��د اهلل ب��ن جعف��ر ،وع��ون ب��ن
وحمم��د بن جعف��ر وولدت ألبي
جعف��ر،
ّ
حجة الوداع.
حممد بن أبي بك��ر يف ّ
بك��رّ :
عل��ي .فهم إخوة
بن
حييى
لعل��ي
ّ
وول��دت ّ
ُ
أل ّم واحدة.
* أُ ّم البن�ين بن��ت ِح��زام الكالبي��ة:
وكان��ت م��ن الش��خص ّيات املتأ ّلق��ة يف
التاريخ اإلس�لامي .وتنتس��ب إىل أُسرة ال
نظري هلا يف الشجاعة والشهامة والقتال.
وملّا عزم اإلمام (عليه السالم) على الزواج
بع��د رحي��ل الزه��راء (عليها الس�لام) دعا
عقي ً
ال ،وطلب منه أن خيتار له امرأة من
قبيلة معروفة بالشجاعة ِلتلد له فرساناً
صنادي��د .وملّ��ا كان عقي��ل عامل��اً بارع��اً يف
األنس��اب فقد اختار أُ ّم البن�ين ،وذكر ّ
أن
آباءها من أشجع العرب وأثبتهم وأشدّهم
قت��ا ً
ال وكان��ت أُ ّم البنني ش��اعرة ُمف ّوهة،
جليل��ة ،أرس��لت أوالده��ا األربع��ة إىل
كربالء يف ركب اإلمام احلس�ين (عليه
السالم) ،وكانت متضي وقتها يف البقيع
؛ تنش��د الش��عر يف رث��اء أوالده��ا باكي��ة
ّ
ويتأل��ون
عليه��م ،والن��اس جيتمع��ون
ُ
ويبك��ونّ ،
ويطلعون على قبائ��ح بين أم ّية
وممارس��اتهم الدنيئة .وهكذا اس��تطاعت
أن تبّلغهم نداء أوالدها وهدفهم.
* أم س��عيد بن��ت ع��روة ب��ن مس��عود
الثقفي��ة :وه��ي أم س��عيد بن��ت ع��روة بن
مس��عود بن صعب بن مالك بن كعب بن
عمرو الثقفيةُ ،و ِلدت يف الطائف يف العام
اخلام��س قب��ل اهلج��رة ،وتزوجه��ا أم�ير
املؤمنني اإلمام عل��ي بن أبي طالب (عليه
الس�لام) يف ح��دود الع��ام  20ه��ـ يف املدينة
املن�� ّورة ،وأجنب��ت ل��ه ث�لاث بن��ات واب��ن
واحد ،هم :أم احلسن ( 21هـ  61 -هـ) ،رملة
الكربى ( 22هـ  61 -هـ) ،عمر األوس��ط (23
ه��ـ  38 -هـ) ،أم كلث��وم الصغرى ( 24هـ -
 40هـ).
ُ
حمم��د خول��ة بن��ت جعف��ر ب��ن
* أ ّم ّ

قي��س احلنفي��ة :أرس��ل أب��و بك��ر أيّ��ام
حكومت��ه مجاع��ة يرأس��هم خال��د ب��ن
الولي��د إىل ب�ني حنيف��ة ؛ ليأخ��ذ زكاة
أمواهلم ،فامتنع مالك بن نويرة التميمي
ـ رئي��س ب�ني حنيفة ـ من إعط��اء الزكاة
إىل غري مس��تح ّقيها ،معتق��داً ّ
أن الزكاة
وص��ي رس��ول اهلل
الب�� ّد أن ُتعط��ى إىل
ّ
(صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) وهو اإلمام
علي(علي��ه الس�لام) ،عند ذلك ق��ام خالد
ب��ن الولي��د بقت��ل مالك ب��ن نوي��رة غيلة،
معّل� ً
لا قتل��ه إيّاه أ ّن��ه مرت ّد عن اإلس�لام،
ث��م وطء زوج��ة مالك يف تل��ك الليلة من
ّ
غ�ير أن تعت��دّ ،وص��ادر أمواهل��م ،وأخ��ذ
بقية الرجال والنس��اء سبايا إىل أبي بكر،
وكانت الس�� ّيدة خولة من ضمن السبايا
فتز ّوج��ت م��ن اإلمام علي(عليه الس�لام)
بع��د ش��هادة فاطم��ة الزهراء(عليه��ا
الس�لام) بعق��د الن��كاح ،كما ذك��ر ذلك
الس�� ّيد املرتضى(ق��دس) إذ ق��ال( :إ ّنه��ا مل
تكن مسبية على احلقيقة ،ومل يستبحها
أم�ير املؤمنني(علي��ه الس�لام) بالس�بي ؛
أل ّنها باإلسالم صارت ح ّرة مالكة أمرها،
ث��م عقد
فأخرجه��ا م��ن يد َمن اس�تر ّقهاّ ،
حممد
عليها عقد الن��كاح) ،ومن أوالدهاّ :
مبحمد احلنفية نسبة إىل لقب
املعروف
ّ
ُ
عائل��ة أُ ّم��ه ،ومل ت��دّد لنا املص��ادر تاريخ
والدتها ووفاتها ومكانهماّ ،إل أ ّنها كانت
من أعالم القرن األ ّول اهلجري.
* الصهب��اء بن��ت ب��ن عب��اد ربيع��ة :أو
الصهب��اء بنت حبيب بن جبري ،هي زوجة
عل��ي (عليه الس�لام) ،تزوجه��ا بعد أمساء

أمساء بنت عميس
اخلثعم ّية من
النساء العظيمات
يف التاريخ
اإلسالمي ،وكانت
من أُو َليات النساء
الالئي َّ
يب
آمن بالن ّ
(صلى اهلل عليه
وآله وسلم).

بن��ت عمي��س ،وتكن��ى ب��أم حبي��ب أو أم
حبيبة ،وه��ي جارية أم ولد ،ولدت لعلي
عم��ر األك�بر ورقي��ة الك�برى والعباس
األصغ��ر ،وكان��ت مم��ن حض��رن واقعة
الطف ،ووصلت للمدينة املنورة وتوفيت
حمم��د
فيه��ا ،فدفن��ت بالبقي��ع ،يق��ول ّ
ص��ادق الكرباس��ي يف كت��اب معج��م
أنصار احلس�ين( :أي أنه��ا أدركت حياة
الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)،
واعتم��ادا عل��ى م��ا قدمن��اه فاحتم��ال
أن تك��ون والدته��ا يف الع��ام الثال��ث قب��ل
اهلج��رة يف ع�ين التم��ر وارد) ،ويق��ول
حممد أمني جنف( :مل ُتدّد لنا املصادر
تاريخ والدتها ووفاتها ومكانهماّ ،إل أ ّنها
من أعالم القرن األ ّول اهلجري) ،ويفهم
م��ن كالم��ه أن��ه اليع��رف مت��ى ولدت،
وأنه��ا كان��ت م��ن أع�لام الق��رن األول
اهلجري .توفيت ما بعد س��نة  61للهجرة
يف املدينة املنورة ودفنت يف البقيع.
* ليل��ى بن��ت مس��عود ب��ن خال��د :بن
ثاب��ت بن ربعي بن س��لمى ب��ن جندل بن
نهش��ل بن دارم بن مالك ب��ن حنظلة بن
مال��ك بن زيد مناة ب��ن متيم ،تزوج منها
أمري املؤمنني (عليه الس�لام) بعد أن جاء
إىل البص��رة يف ربي��ع األول س��نة مخس
وثالث�ين م��ن هج��رة الن�بي (صل��ى اهلل
عليه وآله وس��لم) وقد أقام أمري املؤمنني
(علي��ه الس�لام) اثن�ين وس��بعني يوما ثم
رج��ع إىل الكوف��ة ،وق��د ول��دت ل��ه عبيد
اهلل وأب��ا بك��ر ،وق��د استش��هدا م��ع اإلمام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) ،وقي��ل أن��ه (ملا
ت��زوج عل��ي (علي��ه الس�لام) النهش��لية
بالبصرة قعد على سريره وأقعد احلسن
عن ميينه واحلس�ين عن مشاله وأجلس
حمم��د بن احلنفي��ة باحلضيض فخاف
أن جي��د م��ن ذلك فقال :ي��ا بين أنت ابين
وه��ذان ابن��ا رس��ول اهلل) ،وبعد استش��هاد
أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) تزوجه��ا
عب��د اهلل ب��ن جعف��ر حس��ب م��ا ذك��ره
الكرباس��ي (إن ليل��ى النهش��لية اجنب��ت
لعب��د اهلل ب��ن جعفر مخس��ة أوالد ،وأنها
عاش��ت بع��د عل��ي (عليه الس�لام) أكثر
من س��تة أعوام وأقل التقادير أن زواجها
م��ن عب��د اهلل بن جعف��ر مت يف صفر عام
 41هـ.
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نبي اهلل شعيب (عليه السالم)
محود الصراف

يف قرية َمد َين حيث األودية اخلضراء ،كانت قيبلة عربية تعيش يف رخاء من
العيش ،وعلى مقربة من مدين كانت قرية صغرية ،اشتهرت خبمائلها وبساتينها..
حتى عرفت بقرية (األيكة).
ساعد اعتدال اهلواء وتساقط االمطار
عل��ى ازده��ار احلي��اة الزراعي��ة والرع��ي
فعاشت القريتان يف حببوحة من العيش.
كان��ت قري��ة (مدين) قليلة الس��كان
ولك��ن رخ��اء احلي��اة س��اعد يف تكاث��ر
الس��كان وأصبحت قرية عامرة باألسواق
والنش��اط .ويف تل��ك القري��ة ويف ذل��ك
الزمان عاش رجل صاحل يدعى (شعيب).
وحي��ب قبيلته
حيب قريته
ّ
كان ش��عيب ّ
حيب الناس مجيعاً.
بل أنه كان ّ
هل��ذا كان يهت��م بش��ؤون احلي��اة يف
(مدين) ويف قرية (األيكة).
و لك��ن مل��اذا يب��دو عل��ى النيب ش��عيب
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احلزن؟ ومل��اذا كان الرجل الصاحل يتأمل
م��ن أج��ل قوم��ه؟ كان ق��وم أه��ل مدي��ن
وثني�ين ..يعب��دون األصن��ام ..يعب��دون
حج��ارة ال قيم��ة هل��ا وال دور ..ولكنه��م
يتص�� ّورون أن ه��ذه احلج��ارة وه��ذه
التماثي��ل املنحوت��ة ه��ي ال�تي ترزقه��م
وتبارك قريتهم .هلذا كان سيدنا شعيب
حزين��اً ..فه��ؤالء الن��اس ال ينظ��رون اىل
الس��ماء وال الك��ون الفس��يح وال الفض��اء
املليء بالنجوم وال ينظرون اىل األرض..
وال اجلبال وال األشجار كيف خترج من
قل��ب الرتاب .وم��ن أجل هذا كان س��يدنا
ش��عيب يدعوه��م اىل عب��ادة اهلل الواح��د

ال حي��ب الفس��اد وال حي��ب األش��رار ..فال
تعثوا يف االرض مفسدين!
رف��ض أه��ل االيك��ة االمي��ان برس��الة
شعيب وقالوا عنه أنه ساحر كذاب.
قالوا له:
كسفاً
 اذا كنت صادقاً فانزل علينا ِمن العذاب.
قال شعيب بأدب عظيم:
 ان اهلل يعل��م م��ا تعملون انين ابلغكمرسالة ربّي ..وأن ما أريده هو االصالح ما
استطعت.
قالوا:
 امن��ا ان��ت س��احر ك��ذاب ..م��ا ه��وفرقك ع ّنا أنت بشر مثلنا.
وهك��ذا ع��اد ش��عيب اىل مدي��ن وراح
أه��ل االيكة ميارس��ون حياته��م بعيداً عن
االميان والعدالة والصالح.
أم��ا أهل مدين ،فقد ب��دأ الصراع فيها
ب�ين املؤمنني والوثني�ين ،مل يكتف الكفار
بع��دم االمي��ان برس��الة اهلل ب��ل راح��وا
يهددون املؤمن�ين ويؤذونهم ..حتى وصل
األم��ر بهم أن يهددوا املؤمنني بالعودة اىل
الوثنية.
ّ
نص��ح النيب ش��عيب قوم��ه اال يقطعوا
طري��ق االمي��ان ..إن��ه الطريق املش��رق يف
الظ�لام ،وان اهلل س��بحانه ل��ن يغف��ر هل��م
ذلك.
وذات يوم جاء الكفار وقالوا لشعيب:
 س��وف نط��ردك ونطرد ال��ذي آمنوابك واتبعوك.
قال أحد املؤمنني:

 ..ورأى سيدنا
شعيب خرائب
القرية فقال
حبزنَ [ :يا َق ْو ِم َل َق ْد
أَ ْب َل ْغ ُت ُك ْم ر َسا َ
ال ِت
ِ
َر ِّبي َو َن َص ْح ُت
َل ُك ْم .]..
 لكن��ا مل نفع��ل ش��يئاً نس��تحق عليهالطرد ؟!
قال الكفار:
 س��وف نرغمك��م عل��ى الع��ودة اىلديننا.
استنكر النيب ( عليه السالم ) وقال:
 حت��ى لو كن��ا نكره ه��ذه العقيدة!،كّ
ال لن يعود املؤمن اىل عبادة الوثن بعد
أن اضاء اهلل قلبه
رف��ع ش��عيب يدي��ه اىل الس��ماء وق��ال
خبشوع:
َ�ين َق ْو ِم َن��ا ِب ْ َ
[ َرَّب َن��ا ْاف َت ْ
��ح َب ْي َن َنا َوب ْ َ
ال ِّق
ات َ
َوأَ َ
ني].
نت َخ ْ ُ
ي ْال َف ِ ِ
اعت��زل ن�بي اهلل ش��عيب قوم��ه ،ولكن
الوثني�ين مل يرتك��وا الن�بي والذين آمنوا
ليعيشوا بسالم.
كانوا حياولون اعادتهم اىل الوثنية،
وكانوا يؤذونهم باستمرار.
كان��وا اذا رأوا أح��داً يري��د االق�تراب

من منزله واالستماع اىل مواعظه فانهم
يقطعون الطريق عليه ويهددونه.
وكان س��يدنا ش��عيب يذكره��م
مبصائ��ر االم��م الس��ابقة ،يذكره��م
مبص�ير الذي��ن كان��وا ي��ؤذون االنبي��اء
وحياربون املؤمنني.
لق��د رأوا خرائ��ب س��دوم وعام��ورا،
ولكنه��م مل يعت�بروا م��ن ذل��ك املص�ير
الرهيب الذي ّ
حل بقوم لوط !
وج��اء الي��وم املوع��ود ..بك��ر الن��اس
اىل أعماهل��م ،بع��د أن ركع��وا وس��جدوا
لالوثان واحلجارة..
وكان��ت اس��واقهم تس��ودها ضج��ة،
وعيونهم تربق بالغش.
مدمرة
فجأة اهت��زت األرض ه�� ّزات ّ
وكان��ت حلظ��ات رهيب��ة حتول��ت فيه��ا
مدين اىل انقاض وخرائب.
وعندم��ا مي�� ّر امل��رء بتل��ك القري��ة
اجلميل��ة فان��ه س��يصاب بالدهش��ة
كي��ف حتول��ت ويف حلظ��ات اىل اطالل
وخرائب؟!
وكان العجي��ب يف تل��ك احلادثة أن
املؤمن�ين وحده��م قد جن��وا وخرجوا من
القرية بسالم.
أما قرية االيكة ،فقد ّ
حل فيها عذاب
آخر وكان عذاب يوم الظّلة.
ورأى س��يدنا ش��عيب خرائب القرية
فق��ال حب��زن[ :يَ��ا َق ْ��و ِم َل َق ْ��د أَ ْب َل ْغ ُت ُك ْ��م
ر َس��ا َ
آس��ى
ال ِت َربِّي َو َن َص ْح ُت َل ُك ْم َف َك ْي َف َ
ِ
َع َلى َق ْو ٍم َ
كا ِف ِر َ
ين].

ما تبقى من آثار قوم مدين

ونب��ذ األصن��ام واألوث��ان وكان الن�بي
ش��عيب (عليه الس�لام) من أهل (مدين)،
وعندما وصل قرية (األيكة) وجد أهلها
يعيشون حياة تشبه حياة أهل مدين..
رأى بس��اتني مثم��رة وق��د التف��ت
االشجار حول بعضها ،ورأى خرياً وفرياً،
فالعي��ون تتدف��ق م��ن قل��ب الصخ��ور،
وتس��قي احلق��ول ولكنه��م أيض��اً كان��وا
يعب��دون االصنام وي ِغ ُّش��ون يف معامالت
البيع والشراء.
هلذا قال هلم سيدنا شعيب:
 أال تتق��ون اهلل وختاف��ون غضب��ه؟إنين اخاف عليكم من عقوبة اهلل ..ان اهلل
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االلــــعاب
الس��ؤال :انتش��رت يف اآلون��ة األخ�يرة لعبة تس��مى
البوجب��ي ( )PUBGوهي لعبة حربية تلعب يف أجهزة
الكومبيوت��ر واملوباي��ل مم��ا أدت إىل انش��غال الش��باب
وحت��ى الش��ابات للع��ب بها ط��ول الوقت وقد يس��تمر
حت��ى س��اعات الفج��ر وه��ي لعب��ة أش��به باجلماعية.
سؤالي هو :ما احلكم الشرعي يف لعب هذه اللعبة؟
ّ
اجل��واب :مل يص��در م��ن مساح��ة الس��يد (دام ظله)
من��ع م��ن أص��ل ممارس��ة ه��ذه اللعب��ة وال ترخي��ص
يف ذل��ك ،وميك��ن الرج��وع في��ه إىل فقي��ه آخ��ر ،وأم��ا
اإلدم��ان عليه��ا أو عل��ى مثيالتها فال بد م��ن التجنب
عنه إذا كان يؤدي إىل االخالل بش��يء من الوظائف
الش��رعية االلزامي��ة ـ��ـ كأداء الصل��وات املفروضة يف
أوقاتها ــ أو كان له تأثري خطري على نفسية الالعب
م��ن حيث جعل��ه عدوانياً جتاه اآلخري��ن أو حنو ذلك
من املفاسد.
الس��ؤال :م��ا ه��و املوق��ف الش��رعي الرت��داء الالع��ب
املالبس الرياضية القصرية (الشورت)؟
اجلواب :جيوز ذلك يف ح ّد ذاته لالعبني الرجال.
الس��ؤال :م��ا هو املوق��ف الش��رعي ملمارس��ة األلعاب
الرياضية القتالية؟
اجل��واب :ال جي��وز من األلع��اب الرياضي��ة ما يكون
خط��راً على حياة الالعبني او يع ّرضهم لضرر ش��ديد
كما يف بعض أنواع املالكمة ،وجيوز إن مل يكن فيه
ضرر بليغ.
الس��ؤال :يوج��د س��باق للخي��ل ويش��رف عل��ى ه��ذا
الس��باق مؤسس��ة الش��باب والرياض��ة وه��ي مؤسس��ة
حكومي��ة ويف أثن��اء الس��باق يق��وم بع��ض اجلمه��ور
باملراهن��ة بامل��ال وق��د تزاي��دت ه��ذه الظاه��رة بش��كل
ملح��وظ ب�ين أغل��ب مرتادي الس��باق ،فما ه��و احلكم
الشرعي هلذه املسألة؟
اجلواب :ال جيوز.
السؤال :كرة القدم إحدى االلعاب الرياضية اليت
ميارس��ها عدد كبري من الش��باب وتنفق عليها مبالغ
ضخمة فما هو رأي مساحتكم فيما يلي :
أ .أن يك��ون الغ��رض منه��ا الله��و واملتع��ة وقض��اء
الوقت؟
ب .الغرض منها احلصول على األموال والشهرة؟
جملة السفري ـ العدد ()70

32

جـ  .أن يكون الغرض منها تنشيط اجلسم واحلصول على اللياقة؟
اجل��واب :ال حترم ممارس��ة لعبة ك��رة القدم من دون مراهنة س��وا ًء
كان الغرض منها الرتويح عن النفس أم تنش��يط اجلس��م أم احلصول
املخصصة للفائزين أم حنو ذلك ،ولكن الب ّد من مراعاة ان
على اجلوائز ّ
ال تؤثر ممارستها على أداء الواجبات الدينية وأيضاً ينبغي اغتنام العمر
وع��دم تضيي��ع الوقت واهدار الطاقات اليت وهبها اهلل تعاىل لإلنس��ان يف
غري االغراض الدينية او العقالئية النافعة.
الس��ؤال :كرة القدم رياضة ميارسها الشباب والصغار والكبار وغالباً
ما يتزامن وقت ممارس��تها مع وقت بداية فريضيت املغرب والعش��اء مع
ما هلما من فضل إذا مت أداؤهما يف أول الوقت ،فهل يرتتب على تأخريها
إثم مضاعف؟
اجل��واب :تأخري الصالة عن أول وقتها وإن مل يكن حراماً ولكن يف ّوت
ُ
فضيل��ة أول الوق��ت ،وق��د ع�� ّد ذل��ك يف بع��ض النصوص
املكّل��ف بذل��ك
ً
املرويّة عن أهل البيت (عليهم السالم) تضييعا للصالة.
الس��ؤال :ما هو املوقف الشرعي للعاملني يف الصحافة الرياضيـ��ة من
حمررين مصورين؟
اجل��واب :ال ب��أس بعمله��م م��ا مل يش��تمل عل��ى حم�� ّرم كالرتوي��ج
لأللعاب احمل ّرمة وحنو ذلك.
الس��ؤال :م��ا رأي مساحتك��م برياض��ة كم��ال األجس��ام كرياض��ة
فقط؟
اجل��واب :جت��وز يف ح��د ذاتها ورمبا حت��رم جلهات اُ َخ��ر كما لو كان
فيها خماطرة باحلياة او باألعضاء وجتب مراعاة السرت الواجب وجيوز
كش��ف ما عدا العورة ان مل يكن امام النس��اء ومل يكن بهدف إلقاء املرأة
يف النظر احملرم.
الس��ؤال :احت��اد رياضي يري��د ان ينظم بطولة يف اح��دى االلعاب ،هل
يعت�بر وض��ع مبلغ م��ن املال كجائ��زة واالعالن عنها قب��ل املباريات من
املراهنات او املقامرات؟
اجل��واب :ختصي��ص اجلائ��زة م��ن اجله��ة املنظم��ة للمب��اراة للطرف
الفائز ال بأس به يف حد ذاته.
السؤال :هل حيرم اللعب بالورق من دون مال؟
اجل��واب :حي��رم اللع��ب بس��ائر اَالت القم��ار كال��ورق إذا كان اللعب
مبال ،واألحوط وجوباً ترك اللعب بها إذا مل يكن مبال أيضاً.
الس��ؤال :هل جيوز االش�تراك يف االلعاب ذات املبلغ املالي ،واخلاسر هو
من يدفع ذلك املبلغ املعني؟
اجلواب :ال جيوز.
الس��ؤال :ه��ل األج��رة ال�تي حيص��ل عليه��ا صاح��ب حم��ل األلع��اب
االنرتنيتية بإزاء لعب األشخاص بهذه األلعاب حالل؟
اجلواب :إذا مل تكن األلعاب املوضوعة يف اجلهاز من األلعاب القمارية
احملرمة فال بأس بها و باألجرة.
الس��ؤال :م��ا رأي مساحتك��م مب��ن يتكس��ب م��ن حم��ل الع��اب ( البل��ي
ستيشن ) دون رهان من العبيها؟
اجلواب :ال بأس يف ذلك يف ح ّد ذاته ما مل يقرتن باالستماع إىل الغناء
واملوسيقى وحنوه.

على بابك القلوب تهاوت
جواد عبد الكاظم أبو غنيم

تتباه��ى الش��عوب واألمم وتتفاخر برتاثها وبإرثها التارخيي واحلض��اري وتوليه أهمية ورعاية دائمة،
كما تهتم اهتماماً بالغاً برمز من رموزها املتفردة ،أو مبعلم من معاملها البارزة.
والش��ك يف أن التعل��ق برم��ز كه��ذا ه��و س��لوك طبيعي
جيسد تعلق الش��عوب واالمم بهويتها الثقافية واحلضارية،
وم��ا متثل��ه من إهماهل��ا أو التخلي عنها التفري��ط بأصالتها
وضي��اع ش��خصيتها املتمي��زة يف رك��ب االق��وام الس��ائرة يف
طريق التقدم والرقي.
وتش��كل تل��ك االهتمام��ات ألس��باب عدي��دة منه��ا م��ا هو
حض��اري كحضارة بابل واش��ور وس��ومر والفراعنة ،ومنها
م��ا ه��و عاطفي كم��ا هو احلال بالنس��بة لتاج حم��ل باهلند،
وآخر بس��بب مجاعي هندس��ي كما هو احلال يف االهرامات
يف مص��ر ولس��بب ديين  -روح��ي كما هو احلال يف املس��جد
االقص��ى ومك��ة املكرمة واملدين��ة املنورة ،والكث�ير من املعامل
احلضاري��ة والتارخيي��ة والثقافي��ة ال�تي اصبح��ت يف بعض
االحيان سبباً من أسباب الشهرة ألي أمة من االمم..
فكي��ف أذا حتقق��ت كل االس��باب وس��واها جمتمع��ة يف
معلم معني!!
وتل��ك ه��ي احل��ال بالنس��بة ملش��هد اإلم��ام عل��ي (علي��ه
السالم)
ُ
فصاحب��ه أم�ير املؤمن�ين (عليه الس�لام) وصي الرس��ول
الكريم (صلى اهلل عليه وآله وسلم) وابن عمه وصهره وأسد
اهلل الغالب وس��يف االس�لام الضارب ،أبو األئمة األطهار من
آل البي��ت الذي��ن أذهب اهلل عنهم الرج��س وطهرهم تطهريا
وه��ي بقع��ة مش��رفة ومطه��رة يرق��د فيه��ا أيضا نبي��ان من
أنبياء اهلل املرسلني هما آدم ونوح وجياوره فيها كل من هود
وص��احل (عليهم الس�لام) والتعلق باإلمام ،هو متس��ك حببل
الوالية املتني وبالعرتة الطاهرة (عليهم السالم).
[ق��ل ال اس��الكم علي��ه أجرا اال امل��ودة يف القرب��ى] والتعلق
ب��ه ه��و اعتزاز بباب مدين��ة العلم أذ روي ع��ن النيب االكرم
(ص) قوله ((انا مدينة العلم وعلي بابها)).
والتعلق به (عليه السالم) تعلق بسفينة نوح ،من ركبها
جنا ومن ختلف عنها غرق.
والتعلق به ختليد لكل ما متيز به (عليه السالم) من مزايا
نادرة ومشائل كرمية كالشجاعة واالقدام والكرم والعدل
واملس��اواة واملرؤة والبالغ��ة واملواقف املبدئي��ة الثابتة واخللق
السامي واالميان الراسخ والتقوى والزهد والتضحية..
فاإلم��ام عل��ي (علي��ه الس�لام) ه��و الركي��زة االوىل
واالساسية لإلسالم حافظ عليها ودافع عنها ومحاها لذلك
اكتسب الكثري من االلقاب والنعوت الكثرية والكرمية ،فهو

قوة وارادة وش��جاعة وبطولة وعق��ل ومعرفة وحق وعدالة
ومثال وكمال..
وعلي هو دستور احلياة وان االمة برمتها ترجع اليه عند
كل س��اعة تش��عر فيها بأنه قد غص بها الضيق ،فلو رجعنا
خلطب واقوال االمام علي (عليه السالم) يف نهج البالغة :ان
تل��ك اخلط��ب البليغة والكتب املوجهة م��ن قبله اىل عماله و
والته يف البلدان واالمصار تصلح ان تكون دستوراً أمنوذجيا
لكيفي��ة إدارة احلكوم��ات ال�تي جي��ب ان تقت��دي به��ا ح��كام
االم��س والي��وم وغ��دا ويرجع��وا اليه��ا ليتبين��وا فيه��ا املبادئ
العام��ة واخلط��وط الكربى يف رس��م سياس��ات ال��دول وادارة
شؤونها وشؤون املواطنني فيها.
وما رسالته اىل عامله يف مصر الصحابي اجلليل الشهيد
مالك االش�تر النخعي رضوان اهلل عليه إال عبارة عن دستور
دول��ة م��ن كل األوجه ولذل��ك اعتمد كوثيق��ة رمسية يف
االمم املتحدة.
ام��ا مرقده فه��و صرح ميت��از خبصائص ن��ادرة :فهو من
وجه��ة نظ��ر هندس��ية حتف��ة معمارية كبرية مبا يش��تمل
علي��ه م��ن م��آذن ذهبي��ة وقب��ة ُتض��يء كالش��مس يف مساء
النج��ف واروقة وايوانات واضي��ف له بالوقت احلاضر صرح
جدي��د ه��و صحن فاطم��ة ال��ذي ميت��از بالطراز االس�لامي
الرفي��ع مب��ا حيتويه م��ن زخارف ونق��وش ومرايا وقاش��اني
وري��ازة عربي��ة وآيات قرآنية تزين وتوش��ي جنبات الروضة
املطهرة وأبوابها وجدرانها والصحن القديم وصحن فاطمة
ال�تي أضيفت ل��ه النافورات واالقس��ام املس��تحدثة كاملكتبة
واملتحف واخلدمات االخرى.
واىل هذا وذاك فانه املش��هد الش��ريف الذي ميثل مركز
اش��عاع ثق��ايف وحض��اري وروح��ي ،وق��د من��ت ه��ذه الواح��ة
الثقافي��ة املعط��اء وازده��رت بن��وره الباه��ر منذ جاوره ش��يخ
الطائفة (الطوسي) ووضع اللبنات األوىل للجامعة الدينية
ال�تي اجنبت قوافل العلم��اء والفقهاء واملفس��رين واحملدثني
الذي��ن عم��ت افضاهل��م وبركاته��م خمتل��ف االمص��ار يف
مشارق االرض ومغاربها ،وقد توسعت دور العلم وتعددت يف
بناء الكثري من املدارس الدينية ملختلف العلوم االسالمية.
ف�لا غرو  -اذا  -ان تتجه انظ��ار االمة وتهوي افئدتها اىل
مش��هد االم��ام عل��ي (عليه الس�لام) مب��ا ميثله من ت��راث ثر
يشكل جسراً بني ماضيها التليد املليء باإلجنازات واملعجزات
وبني مستقبلها الواعد.
33

جملة السفري ـ العدد ()70

يف بيت صغري ألحد
املؤمنني جلس أحد
اخلطباء االفاضل على
كرسي وأخذ ينعى
اإلمام احلسني (عليه
السالم) ،كان صوته
خمتنقا بالعربة ،كما
يتضح من خالل املقطع
الفيديوي النادر له ،اىل
حد أنه بكى وأبكى من
حوله وهو يتذكر حادثة
الطف االليمة ،ويذرف
معها الدموع واحلسرات.
رحمه) أنموذج الخطيب الحسيني البارع
الشيخ صالح الدجيلي ( اهلل
الدكتور حسن عجس سعدون العبودي  -جامعة كربالء

ومل يك��ن يرتق��ي من�برا عالي��ا ليقول
للن��اس م��ا ج��رى ..فاملناب��ر احلس��ينية ال
تق��اس بط��ول أعواده��ا أو قصره��ا ،ب��ل
مب��ا يبث��ه اخلطي��ب املقت��در عربه��ا م��ن
كلم��ات الوعظ واالرش��اد وإفهام الناس
بدينه��م وتعاليمه��م الديني��ة الس��محاء،
ث��م يع��رج عل��ى ذك��ر الس�يرة النورانية
الل البي��ت (عليهم الس�لام) ،وما حل بهم
م��ن ظلم ً
وأذى ،وهم الذين بذلوا حياتهم
وأرواحهم الطاهرة لرفع كلمة اإلسالم
عاليا ،لكي ال يعيش االنس��ان عبداً للدنيا
واأله��واء ،ب��ل عب��دا خلالق��ه (س��بحانه
وتعاىل) فيكون جزاؤه جنة املأوى.
حديثن��ا س��يكون يف رح��اب خطب��اء
يف الذاك��رة م��ع ص��احل أخر بعد الش��يخ
(ه��ادي اخلفاج��ي الكربالئ��ي) لنح��ل
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ضيوف��ا عن��ده ،ان��ه اخلطي��ب احلس��يين
الش��يخ صاحل الدجيلي (رمحه اهلل) الذي
كان صاح��ب هم كبري يف توعية الناس
وإرش��ادهم مهم��ا كان الثم��ن الباه��ض
ال��ذي دفع��ه خ�لال حياته من اج��ل احياء
ذك��ر اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام)،
وايصال تعاليم املذهب الشريف.
هو الش��يخ صاحل ابن الشيخ حسن بن
حمس��ن ب��ن أمح��د الدجيل��ي اخلزرجي،
املول��ود مبحل��ة العم��ارة يف النج��ف
االش��رف ع��ام (1345هجري��ة 1928 /م)
وكان والده الش��يخ حسن رجل دين بارز
آن��ذاك ،أما جدهم الش��يخ أمحد الدجيلي
فهو جنل الش��يخ عب��د اهلل اخلزرجي أحد
ش��يوخ قبيل��ة اخل��زرج العربي��ة األصيلة
القاطن��ة يف مدين��ة الدجي��ل ،وق��د هاجر

ج��ده االكرب الش��يخ امحد الدجيلي من
قرية (عكربا) مسقط راس الشيخ املفيد
( اعل��ى اهلل مقام��ه) والواقعة على بعد 60
كيل��و مرت مشال العاصم��ة بغداد أوائل
القرن الثالث عش��ر اهلجري اىل النجف
االش��رف طلبا للدراسة وجماورة مرقد
االم��ام ام�ير املؤمنني علي ب��ن ابي طالب
(علي��ه الس�لام) فكان��ت والدة خطيبن��ا
الدجيلي يف تلك السنة.
كان لوال��د الش��يخ املرتج��م ل��ه
دور واض��ح وب��ارز يف صق��ل موهبت��ه
العلمي��ة واألدبي��ة واخلطابية وخباصة
بع��د ان وج��د في��ه ش��غفه الكب�ير حب��ب
العل��م والتعل��م ،فق��د كان الدجيل��ي
أنس��انا طموح��ا انك��ب عل��ى طل��ب العلم
والدراس��ة برغبة جاحمة يس��بقه بذلك

اخ��وه الش��هيد االدي��ب الكب�ير الش��يخ
امح��د الدجيل��ي صاحب كت��اب (املختار
الثقف��ي) ال��ذي رع��اه رعاية كب�يرة بعد
وفاة والدهما (الش��يخ حسن) إذ اخذ على
عاتقه تدريس��ه واالهتمام ب��ه ،فضال عن
رعاي��ة االخرين له مثل الدكتور حممد
رض��ا الدجيل��ي ،واالس��تاذ حمم��د باق��ر
الدجيلي.
درس الش��يخ ص��احل بداي��ة عل��وم
العربي��ة واألدب ،ث��م التح��ق بع��د ذل��ك
مبدرس��ة (منت��دى النش��ر) كم��ا حض��ر
ال��دروس احلوزوي��ة يف ذات الوق��ت فكان
يوم��ه ال ينقض��ي اال مبعرف��ة جدي��دة
وحمصل��ة قيمة فق��د حض��ر دروس أية
اهلل الش��يخ عباس املظفر (قده) مبدرس��ة
اإليروان��ي ،وم��ن ثم حض��ر درس البحث
اخل��ارج عند زعيم احلوزة العلمية االمام
ابو القاس��م املوس��وي اخلوئي (ق��ده) ،لكن
املنرب احلسيين كان يشغل فكره ويشعل
يف داخل��ه ج��ذوه التعل��ق يف خدمة اإلمام
احلس�ين (عليه الس�لام) فرقى املنرب وهو
الي��زال يف ريع��ان ش��بابه ولع��ل بدايت��ه
االوىل يف اخلطاب��ة احلس��ينية كان��ت
بالتتلمذ على يدي اخلطيب الكبري السيد
جواد ش�بر (رمحه اهلل) ،الذي كان شاغل
اجلماه�ير واألذه��ان خبطب��ه وحديث��ه
آن��ذاك ،ف��كان الدجيل��ي متابع��ا جملال��س
أس��تاذه وحريصا على تدوين كل نقطه
ومعلومة يس��تفيد منها سعياً منه للتعلم
لكي يصبح خطيبا أمام اجلماهري مقبوال
من حي��ث الط��رح واملضم��ون والتأثري يف
قلوبهم.
اس��تفاد الش��يخ ص��احل م��ن إرش��ادات
وتوصي��ات العالم��ة الش��يخ حمم��د تقي
اجلواه��ري (رمحه اهلل) الذي كان حيث
الش��يخ ص��احل عل��ى ع��دم االقتص��ار على
ذك��ر واقع��ة الط��ف األليمة ،ب��ل يطلب
من��ه وم��ن باق��ي اخلطب��اء ان يتعرض��وا
للوع��ظ واالرش��اد وبي��ان أح��كام الدي��ن
احلنيف.
كان الش��يخ الدجيل��ي يف بداي��ة
تصدي��ه خلدمة املن�بر احلس��يين يرتدي
العق��ال والكوفي��ة قب��ل ارت��داء العمام��ة،
إذ كان متعارف��اً بأن اخلطيب احلس��يين
جي��ب ان ال يك��ون (حاس��ر ال��راس) عن��د

ارتقائ��ه املن�بر احلس��يين ،فض�لا ع��ن أنه
كان بداية يقرأ املقدمات برفقة أس��تاذه
املرح��وم الس��يد ج��واد ش�بر (رمح��ه اهلل
تعاىل).
ذاع أس��م الش��يخ ص��احل يف النج��ف
وجمالسها ومواكبها ثم يف مدن العراق
كافة ،بعد م��ا تكاملت قدراته اخلطابية
املنربي��ة حت��ى انف��رد بنفس��ه ،خطيب��ا
متكام�لا يدي��ر اجملل��س وف��ق ع��رض
دي�ني تارخي��ي أدب��ي يستس��يغه اجلمي��ع
م��ع إمكانية هائلة يف حتري��ك العواطف
أجت��اه كربالء ،اىل جانب ذلك فقد دخل
يف اجلان��ب الرتبوي فصار معلما خمتصا
بتدري��س اللغ��ة العربي��ة وم��ادة الرتبي��ة
اإلسالمية.
ق��رأ الش��يخ الدجيل��ي يف الش��امية
والشنافية والديوانية والكوفة واملشخاب

كان العالمة
الشيخ حممد تقي
اجلواهري حيث
الشيخ صاحل على
عدم االقتصار على
ذكر واقعة الطف
األليمة ،بل يطلب
منه ومن باقي
اخلطباء ان يتعرضوا
للوعظ واالرشاد..

وابي صخ�ير ويف البصرة جملس احلاج
طوينة ويف القرنة ،كما قرأ يف سلطنة
عم��ان خالل الدع��وات اليت كانت توجه
إليه من أهالي مسقط.
وكان الش��يخ الدجيل��ي مم��ن
مشلته��م محل��ة االعتق��االت واملط��اردة
م��ن قب��ل حكوم��ة البع��ث الصدام��ي
الغاش��م ،وم��ع ذل��ك بق��ى الش��يخ ي��ؤدي
رس��الته احلس��ينية م��ن جمل��س اىل
جمل��س ،ومن موك��ب اىل آخر مواص ً
ال
العط��اء واخلدم��ة للن��اس وخاص��ة يف
شهري رمضان املبارك ،وحمرم احلرام.
لك��ن االم��ر مل يك��ن س��هال عن��د
ج�لاوزة البع��ث املقبور يف الع��راق ،إذ َّ
مت
اس��تدعاء الش��يخ ص��احل الدجيل��ي اىل
مديري��ة االمن وبعد اج��راءات التحقيق
مع��ه وتعذيب��ه مت اط�لاق س��راحه ،وق��د
مك��ث حبي��س داره مل��دة ش��هرين بع��د
االعتق��ال ،ث��م بانت علي��ه آثار مرض يف
جس��ده وعالم��ات غريب��ة ،ف��ودع (رمحه
اهلل) عيال��ه وأوالده حمتس��با مل��ا ن��زل به
م��ن ب�لاء ،ت��اركا وراءه إرش��يفا حاف�لا
بالعط��اء واحملب��ة والص��دق يف خدم��ة
املنرب احلس��يين ،ومن أمج��ل ما ترك أنه
ترك أوالده اخلمسة يؤدون خدمة املنرب
احلسيين أمام اجلمهور بعد رحيله.
رحم اهلل ش��يخنا اخلطي��ب الدجيلي
وحش��ره اهلل م��ع الصاحل�ين واألب��رار
من حم�بي حممد (صل��ى اهلل عليه وآله
وس��لم) وآل بيته األبرار األطهار (عليهم
السالم).
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غزوة بدر الكبرى ..األسباب والنتائج
الباحث عبد احلسن الشافعي

وعدَّت أمنوذجا لإلمدادات اإلهلية ،هذه
ُذكرت هذه الغزوة يف القرآن الكريمُ ،
الغزوة كانت فيصال بني احلق والباطل ،بني الكفر واإلميان ،وكان النصر فيها
حليف املسلمني..
ّ
ولع��ل أه��م أس��باب ذل��ك االنتص��ار
يتمثل فيما قدمه الرس��ول القائد (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) م��ن بط��والت
وتضحي��ات ،وم��ا فعله س��يف اإلمام علي
(عليه السالم) يف املشركني ،ومبا سدده
رمح احلمزة س��يد الش��هداء ،فكان هؤالء
األف��ذاذ ه��م أبط��ال غ��زوة ب��در الك�برى،
وإمن��ا مسي��ت الغ��زوة بب��در فق��د كان
نس��بة للمكان الذي وقع��ت فيه املعركة
يف منطق��ة آب��ار ب��در ال�تي تقع عل��ى بعد
 153كيل��و م�ترا جن��وب غرب��ي املدين��ة
املن��ورة ،وتق��ع اىل الش��مال م��ن مك��ة
املكرم��ة حب��دود  300كيلو م�تر ،وتتمتع
ب��در مبصادر املياه وم��ا يتبعها من أراض
خض��راء ،ومت��ر به��ا القواف��ل التجاري��ة،
فض�لا ع��ن إقام��ة بع��ض املناس��بات
الشعرية ،مما أكسب املكان شهرة.
ويتف��ق أغل��ب املؤرخ�ين أن املعركة
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وقع��ت يف صباح يوم اجلمعة  17رمضان،
وق��ال البعض أنها كانت يوم االثنني ،يف
الس��نة الثانية للهجرة ،علم��ا أن التاريخ
خريَ�ين حت��ت مس��مى
س��جل غزوت�ين أُ َ
(ب��در) ،إحداهم��ا ب��در األوىل والثاني��ة
ب��در املوع��د ،ولك��ن الغ��زوة املش��هورة هي
ب��در اليت ميزه��ا املؤرخون بإطالق صفة
الكربى عليها.
أم��ا ع��ن أس��باب الغ��زوة ،فقد أس��هب
املؤرخ��ون وأرب��اب الس�ير يف س��رد م��ا
تع��رض املس��لمون ل��ه يف مرحل��ة م��ا
قب��ل اهلج��رة النبوي��ة اىل املدين��ة املنورة
ألش��كال خمتلف��ة م��ن الظلم والتعس��ف
والتعذيب والتشريد من قبل املشركني،
وكث�ير هي اآليات ال�تي كان اهلل تعاىل
ينزهل��ا عل��ى رس��وله الكري��م داعي��اً فيه��ا
املس��لمني اىل التحل��ي بالص�بر واألن��اة،
ف��كان املس��لمون ميتثل��ون لذل��ك األم��ر

اإلهلي فيلتزمون باهلدوء.
بع��د اهلج��رة املباركة واالس��تقرار
يف املدينة املنورة وتنظيم ش��ؤون الدولة
الناش��ئة واش��تداد ساعد املس��لمني أنزل
اهلل تع��اىل آي��ات ذك��ر فيه��ا م��ا تعرض
ل��ه املس��لمون م��ن ظل��م وأ ِذ َن هل��م فيه��ا
بالقت��ال ،فنزل قوله تع��اىل( :أُ ِذ َن ِلَّل ِذ َ
ين
ُ��م ُظ ِل ُم��وا َوإ َّن ََّ
يَ
��ون ِبَأ َّنه ْ
ُقا َت ُل َ
الل َع َل��ى
ِ
َن ْص ِر ِه ْم َل َق ِدي ٌر).
وبعد هذا اإلذن اإلهلي بدأ املس��لمون
بالتع��رض اىل عص��ب احلي��اة ل��دى
املش��ركني م��ن خ�لال التع��رض اىل
قوافله��م التجاري��ة ،وح��دث ان أرس��ل
القرش��يون ّ
ج��ل أمواهل��م يف قافل��ة
بزعامة أبي س��فيان بن ح��رب فالحقها
مكان يس��مى
املس��لمون ،ومل��ا وصل��وا اىل ٍ
(ذا العش�يرة)،على مس��افة  5من��ازل من
املدين��ة املن��ورة ،وج��دوا أن القافل��ة ق��د

فاتتهم فاضطروا للعودة اىل املدينة املنورة،
إال أن أبا س��فيان عندما وصلته األخبار بأن
املس��لمني يسعون للتعرض له أرسل رسو ً
ال
إىل مك��ة يس��تنفر قريش��ا إىل أمواهل��م،
فالتق��ت ه��ذه احلادثة مع رغب��ة قريش يف
االنتقام من أهل املدينة (األوس واخلزرج)
بس��بب احتضانه��م لإلس�لام واملس��لمني،
فض�لا ع��ن رغبته��م اجلاحم��ة يف كس��ر
ش��وكة اإلس�لام ،ل��ذا أص��ر كب��ار زعم��اء
قري��ش عل��ى القت��ال رغ��م وص��ول األخبار
بنجاح أبي سفيان يف الفرار من املسلمني.
ذك��ر الق��رآن الكري��م غ��زوة ب��در
مبصطلح (ي��وم الفرقان) ،وذلك يف اآليات:
 13 - 12و 127 - 123س��ورة آل عم��ران ،كم��ا
ورد ذكره��ا يف اآليتني  77و  78من س��ورة
النس��اء ،كم��ا ُذك��رت يف اآلي��ات ( )19 - 1و
( )51 - 36و ( )71 - 67م��ن س��ورة األنف��ال،
ش��به الق��رآن الكريم عمل املش��ركني
وق��د َّ
بعم��ل األق��وام املاضي��ة كآل فرع��ون
وع َّ
��د مش��اركتهم يف هذه
وغريه��م ،كم��ا َ
املعركة مكرا من الشيطان.
وقد ذك��ر القرآن يف اآلي��ات أعاله بأن
بع��ض املس��لمني ختلف��وا من املش��اركة يف
اجله��اد ،لكن اهلل تعاىل مح��ى املؤمنني َّ
وبث
يف قل��وب الكف��ار الرعب ،إذ ّ
قل��ل عددهم يف
نظ��ر املس��لمني ،فض� ً
لا ع��ن هط��ول املط��ر
وغريه��ا م��ن املعج��زات ال�تي س��ببت النصر
للمس��لمني ،وم��ن املعاج��ز األخ��رى ال�تي
ورد ذكره��ا يف الق��رآن الكري��م مش��اركة
املالئك��ة املس��لمني يف القتال ،إال أن املعجزة
الك�برى يف ه��ذه املعرك��ة كانت ش��جاعة
اإلم��ام عل��ي (علي��ه الس�لام) ،إذ روى
املؤرخ��ون َّ
أن نص��ف ع��دد قتلى املش��ركني
قتل��وا بس��يفه ،فيم��ا قت��ل النص��ف اآلخ��ر
جيش املس��مني واملالئكة الذي��ن أنزهلم اهلل
تعاىل لنصرة املسلمني.
قب��ل ان تب��دأ املعرك��ة أرس��ل رس��ول
اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) رس��الة
إىل قري��ش ب�ين فيه��ا ع��دم ميل��ه للح��رب
وحذره��م م��ن املعرك��ة ،ل��ذا طل��ب بعض
املش��ركني الع��ودة إىل مك��ة ،ولك��ن تش��دُد
أبي جهل وغطرسته منعهم من ذلك.
وتذكر الروايات أنه كان لرس��ول اهلل
(صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم)حضور مميز
يف املعرك��ة ،فق��د نق��ل امحد ب��ن حنبل يف
مسنده عن اإلمام علي(عليه السالم) قوله:
َ��در َو َ ْ
( َرأَ ْي ُت َن��ا ي ْ ْ
نُ
هلل
��ول ا ِ
��ن َن ُل��و ُذ ِب َر ُس ِ
َ��و َم ب ٍ

(صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم)َ ،و ُه َو أَ ْق َر ُب َنا
كَ َْ
ُوَ ،و َ
اس ي َْو َم ِئ ٍذ
ِإ َل ْال َعد ِّ
ان ِمن أ َش�� ِّد ال َّن ِ
ب َْأ ًس��ا) ،ويف صباح ي��وم الغزوة عدّل النيب
األك��رم صف��وف أصحاب��ه ودف��ع راي��ة
القيادة إىل علي (عليه السالم) ،ويُذكر
بأن الرس��ول (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
أخ��ذ قبض��ة م��ن احلص��ى وال�تراب أثناء
املعركة فرمى بها قريشاً وقال( :شاهت
الوج��وه ،الله��م أرع��ب قلوبه��م وزل��زل
أقدامه��م) ث��م ق��ال ألصحاب��ه( :ش��دوا)
فكان ذلك س��بباً من أس��باب قوة املسلمني
ونصرهم.
ب��رز للقت��ال م��ن جه��ة املش��ركني
عتب��ة وول��ده الوليد وش��يبة ،فأخرج هلم
الرس��ول األك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وآله
وس��لم) مح��زة س��يد الش��هداء واإلم��ام
علي(علي��ه الس�لام) وعبيدة ب��ن احلارث
لس��احة القتال ،فقتل محزة شيبة ،وقتل
علي (عليه الس�لام) الوليد ،ولكن عبيدة
مل يتمك��ن م��ن هزمي��ة عتب��ة فك�� ّر عليه

قبل ْأن تبدأ
املعركة أرسل
رسول اهلل (ص)
رسالة إىل قريش
َّ
بي فيها عدم ميله
للحرب َّ
وحذرهم
من املعركة..

مح��زة وعل��ي (علي��ه الس�لام) وقت�لاه،
ليش��تد أوار املعرك��ة ،ومل تس��تمر
املعرك��ة س��وى بض��ع س��اعات لتنته��ي
بنص��ر كاس��ح للمس��لمني ،وق��د ُع��دًّت
املعرك��ة إح��دى أه��م ح��وادث ص��در
اإلس�لام ،وذل��ك لق��ول الرس��ول (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) فيه��ا( :م��ا أرى
الش��يطان يوم��ا هو فيه أصغ��ر وال أدحر
وال أحق��ر وال أغيظ من��ه يف يوم عرفة،
إال ما أري يوم بدر).
ب��در الكث�ير م��ن
كان ملعرك��ة ٍ
االهداف إذ أنها أظهرت املسلمني كقو ٍة
حقيقي��ة ق��ادر ٍة عل��ى إحل��اق اهلزمي��ة
ٍ
ب��أي جي��ش م��ن جي��وش ش��به اجلزيرة
العربية ،بعدم��ا كانوا يف نظر أعدائهم
م��ن القبائ��ل العربي��ة واليه��ود رهط��اً
ال ح��ول هل��م وال ق��وة مم��ا زاد م��ن ثقة
املس��لمني بأنفس��هم وزاد م��ن عزميتهم
يف توسيع رقعة اإلسالم.
وم��ن نتائجه��ا أيض��ا َّ
أن املس��لمني
قري��ش بع��د
وجه��وا ضرب��ة قاتل��ة إىل
ٍ
هزميته��ا ومقت��ل س��ادتها ب�ين القبائ��ل
العربي��ة مما أث��ر على مكانته��ا الدينية
واحلربي��ة يف املنطق��ة ،وأدى ذل��ك إىل
اضط��راب اقتصادها إذ أصبحت قوافلها
هد ًف��ا ً
س��هل للمس��لمني ،كم��ا أس��هم
انتصار املس��لمني يف ظهور فئة املنافقني
يف املدين��ة املن��ورة والذي��ن اعتنق��وا
ً
ً
رغب��ة ،وق��د
ورهب��ة ال
اإلس�لام خو ًف��ا
أف��رزت املعركة حقيقة ثبات اإلس�لام
وقوت��ه مما دف��ع بالكثري م��ن العرب اىل
الق��دوم اىل املدين��ة إلع�لان إس�لامهم
مما زاد املسلمني قوة ومنعة.
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تبقى الكلمات عجافاً ،حتى يأتلق ضوء طرقاتها ،وهي تسري حنو غاية وجودها.
األماكن نقاط سوداء يف عتمة احلياة ،اذا ما املشرق أسدل بابه ،وعيون
العاشقني مسامري انتظار د َّ
ُقت على ظنون طلعته بيقني العارفني.

َّ
إن موعدهُ الصبحُ « أليس الصبح بقريب »
الباحث السيد شاكر القزويين

األل��وان واألض��واء ومعان��ي احلقيقة
واإلنص��اف تتض��اءل ،خيف��ت بريقه��ا،
تش��حب ،كأنه��ا حتتضر ،يوم��ا بعد يوم،
كأن املس��افات تبع��د ،تتقهق��ر ،فن��رى
الظ�لال تزيح األش��ياء ،تهيمن وترتس��خ،
تسود بقبضة من سراب ،موجعة ،كا ّ
هل ِّم،
َ
عق��ول الغافل�ين والضال�ين واجلاهل�ين،
فتنق��اد الدني��ا لدركه��ا األس��فل ،حي��ث
الظلم واجلور مس��تقرا هلا ،والناس نيامٌ،
فاذا ما ماتوا انتبهوا.
األي��ام أضغاث أحالم ،وال��رؤى تنتاب
من حيملون الوجع ويسريون ،والدهاليز،
واألروق��ة الس��رية ،والس��راديب املوب��وءة
بعف��ن الس��لطة ،ومنص��ات الك��ذب املزيّن
بضالل الفاس��دين املارق�ين ،كلها تلتف
كأنش��وطة عل��ى رق��اب احلقائ��ق وقي��م
الص�لاح وأزمنة االنعتاق وطرقات الفتح
املبني ،فال يتبقى س��وى الطريق إليه ،فال
يغل�بن س��وى ن��وره ول��و كره��وا ،فيكون
موع��د إيذان��ه بظه��ور اجمللج��ل بالس��ماء
واألرض ،خمّلص��ا ،عاتقا رق��اب املؤمنني،
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ماحي��ا ظ�لام م��ا اقرتف��وا م��ن دواه��ي
عم
وأجناس وزور وبطش وقسوة وفساد ّ
األرض ،وجهها وباطنها ومساءها.
الليل طبول وس��اوس وبالب��ل وآهات
وأنني ،سياحة بني قبور األحبة واحلاجات
امللح��ة والرغب��ات املدفون��ة والس��بل اليت
تطمره��ا أرض الواق��ع املري��ر املتعال��ي
املتقوقع يف عفونته ،الراكد يف مس��تنقع
اجلهل واجلشع ،ورغم أن السماء مدرارة
باخلريات ،إال أن ما يصل البطون الغرثى
اليت يكتويها الطوى قطريات ال تكاد تشد
رمق احلياة لتبق��ى على إحتضار مزمن،
يرس��م صورة البقاء املش��وه ،ال��ذي يلملم
شظايا اإلنسان وينثرها يف عبث الفوضى
وخرابها الدموي.
مل يك��ن مولده��م تقليدي��ا ،كحال��ة
بايولوجي��ة متارس��ها احلي��اة ،ه��م فك��رة
البق��اء والتكاثر يف املعن��ى الكلي يف غائية
الوج��ود واخلل��ق فض�لا ع��ن النج��اة يف
التخّلق��ات م��ن ب��دء الوج��ود اىل البع��ث
واخلل��ود ،انه��م الن��ور الذي يزي��ح الغطاء

عن��د اجلاهل�ين ع��ن تصدع��ات فك��رة
عب��ث قس��رية الوج��ود واس��تالب اإلرادة
يف اخل��روج من كينونة الرحم وأس��رار
اهلل يف خلق��ه آدم وذريت��ه وهبوطه��م
اىل أرض اإلمتح��ان والن��زاع والتفك��ر
والتأم��ل والعب��ادة والفس��اد وس��فك
الدم��اء ،وذل��ك ألن أهلل علمه��م األمس��اء
كلها ،فول��دوا لينبئوا اخللق بأمسائهم،
بالوعد وس��بل النجاة واخللود والسعادة
يف الداري��ن ،إنه��م الفن��ار يف جلة البحار
املتالطم��ة الضائع��ة املظلم��ة ،والش��راع
ال��ذي يأخذه��م حس��بما يقتض��ي صالح
أحواهل��م ،والرواس��ي ال�تي تثبته��م عل��ى
مس��تقر طمأنينته��م وس��كناهم وب�لاغ
غاياته��م املنش��ودة ،انه��م س��فن النج��اة
ال�تي حتمله��م م��ن الظلم��ات اىل الن��ور
فتنجيهم ليكونوا من الفائزين.
بكف��ه يط��وي األزمن��ة ،يعي��د م��ن
جدي��د خواتي��م احل��وادث واألم��ور
وعواقبه��ا ،الرجع��ة حن��و املوازي��ن ال�تي
اختل��ت فانقلب��ت ومال��ت ،يأت��ي بالش��ر

مكب�لا جبرائم��ه وغ��دره موثوق��ا بظلمه
وقسوته وزيفه ،وبالطواغيت حييط بهم
طغيانه��م وجربوتهم ،يأتي بأرباب الكفر
وأصنام الشرك والعبودية الزائفة املارقة
فيكبه��م يف عواق��ب كبائ��ر كفره��م
وعل ّوه��م الباط��ل عل��ى مناخريه��م ،يأتي
ب��كل أول��ي الش��ر ه��ؤالء يف رجع��ة احل��ق
ليدمغ الباطل فيأخذ كل ذي حق حقه،
ولتجلس الدماء الزكية جمالس صدق
عند مليك مقتدر.
امل��اء ق��رار عطائ��ه ،والش��جر مس��تقر
مث��ره ،والش��مس توه��ج العل��م يف أفق��ه،
واألرض ح��رث عدل��ه ورمحت��ه ،واهل��واء
مس��ة عدل��ه وس��نة انصاف��ه ،فه��و احلياة
تع��ود جبناته��ا والظه��ور بداي��ة خل��ق
جدي��د ال ظل��م في��ه وال ج��ور وال م��روق
ع��ن الص��واب والرأف��ة ،ه��و زم��ن صع��ود
كلمة التوحيد مسا ًء تشمل كل األديان
والعقائ��د احلقة ،تس�ير حت��ت رايته اليت
حتمل اسم اهلل الواحد األحد.
ان موع��ده الصب��ح « ألي��س الصب��ح
بقريب » املدن تنتظر نش��ور اخلري حيمل
عدله وإنصاف عزه وهبات كرمه املعطر
باجل��ود والعافي��ة ،وال��دول أم��ة واح��دة
تق��ف يف ميناء رس��و دولته اهلادي��ة ،تتبع

خط��اه وتصل��ي بإمامته وتنق��اد برمحته
وعدل��ه وكري��م خلق��ه ،األرض تنتظ��ر
والن��اس يف ذه��ول مم��ا يعان��ون والعاقبة
للمتقني.
الراي��ات بش��ارات ظه��وره والوقائ��ع
الدامي��ات متهي��د لقيام��ة الع��دل ،وظهر
الكوف��ة موع��د للق��اء األحب��ة معتنق��ي
العش��ق املعط��ر بالنب��وءة العظيمة ،وعلى
ح��د س��يفه موع��د لنك��وص أع��داء الدين
واملارق�ين وح��زب األعور الدج��ال الغارق
يف غياه��ب اجله��ل واملتلبس�ين بعب��اءة
الش��يطان املري��د ،أت��ون القص��اص يعب��د
الط��رق الس��وية يف عدل��ه ورمحت��ه،
فيزي��ل كل ركام وعث��رة وس��دول
كان��ت حتجب نور االس�لام احملمدي يف
الوالي��ة العلوي��ة وقيمه العلي��ا ،نار العداء
الش��يطاني متحص اليوم هذه الرايات يف
مش��ارق األرض ومغاربه��ا ،فف��ي اليم��ن
تتأج��ج نريانهم ،يري��دون أن يطفئوا نور
أهلل ويأبى أهلل إال أن يتم نوره.
الس��ماء تتح��دث كل ي��وم ،كل
صباح وليل��ة ،تبعث بإش��اراتها وعناوينها
ورموزه��ا ،املط��ر غزي��ر ،إال ان��ه ال يصيب
األرض كله��ا ،واألرض ال�تي جدب��ت
تطم��ع بثم��رات الظه��ور دون عن��اء وحق

معص��وم وتق��وى ع��ارف م��ن املخلص�ين
وورع زك��ي م��ن اجملبت�ين ،فكي��ف
بإم��ام معص��وم ه��و صاح��ب الزم��ان
وس��يده ،فيدّعي املدع��ون دون وجه حق،
ويتقمصه��ا الغ��اوون الضال��ون املضلون،
وم��ا ه��و إال منه��ج األع��ور الدج��ال
وش��يطانه عدو الدي��ن واملؤمنني ،فيتبعه
أعداء العقيدة احلقة واملارقون واجلهلة
َّ
املضللون ،هم أداته وجيشه لنشر الفساد
والظلم واجلور وس��فك الدم��اء الربيئة،
وم��ا عاقب��ة ه��ؤالء إال الع��ار والفن��اء
والثب��ور ،وع��ذاب يوم عظيم يف النش��ور،
وم��ا اهلل بغاف��ل عم��ا يفع��ل الظامل��ون،
والعاقبة للمتقني.

هو زمن صعود
كلمة التوحيد
مسا ًء تشمل كل
األديان والعقائد
احلقة ..
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دليل التنمية البشرية
الدكتور ذو الفقار جواد السالمي
رئيس ملتقى عني احلياة العلمي

ُو ِجدَت التنمية البشرية ليكون اإلنسان كما أراده اهلل
رائد احلياة الدنيا وسيد املخلوقات بالقول والفعل حقاً,
فهي تطرح أمام ُه اخليارات ليخطط ملستقبل أفضل,
وسعادة عابرة على اهلموم احلاضرة واملتجددة ،وتنقل ُه
من مكان ومستوى اىل مكان ومستوى أمسى ,يشعر
معها وبها بالقيمة الفعلية لوجوده وتأثريه يف كل هذا
الكون العظيم.
موض��وع التنمية البش��رية من أمشل
أب��واب املعرفة الالمتناهي��ة ،وتعد منهجاً
طال��ب التغي�ير والتطوي��ر ،عل��ى
يس��لكه
ُ
الصعيد الش��خصي واالسري واجملتمعي
واملؤسس��اتي واحلكوم��ي ،وم��ن بواع��ث
اإلبداع لدى اإلنس��ان منذ اخلليقة وعلى
م��ر العص��ور رغب��ة مطلق��ة للتحس�ين
واظه��ار الف��ارق يف معرف��ة الفج��وات يف
الس��لوكيات احلياتية يف مجيع اجلوانب
وعلى مجيع االصعدة ،الس��يما الصحية
والتعليمية واملادية منها.
فه��ذا الف��ن متش��ابه م��ع املع��ارف
والعل��وم بوج��ه وخمتل��ف معه��ا بوج��وه
أخ��رى خلاصيته��ا املتف��ردة واملمي��زة،
وم��ن أصول متيزها حماكاتها اإلنس��ان
ذات��ه جمرداً ع��ن كل الصف��ات االخرى،
وتنطل��ق م��ن اإلنس��ان لتنته��ي ب��ه ،فه��و
أساس��ها ومنهجه��ا ورس��التها وغايته��ا
واهل��دف ،وعرفه��ا كث�ير م��ن العلم��اء
وذوي االختص��اص يف التنمية البش��رية
وعل��م االجتماع وعلم النف��س واالقتصاد
وس��يكولوجيا وغريه��م عل��ى ث�لاث
مذاهب أصلية ،اوهل��ا :عرفها من اجلانب
االجتماع��ي والعمل��ي ،ثانيه��ا :عرفه��ا
م��ن اجلانب الس��لوكي النفس��ي ،ثالثها:
عرفه��ا م��ن اجلان��ب امله�ني االقتص��ادي،
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واحلقيق��ة :التنمي��ة البش��رية هي وليدة
العل��وم املتفرق��ة وأخ��ذت منه��ا صف��ات
وموضوعات لبناء مشوهلا املطلق ولرتسم
خرائط مفرداتها ،فال تقتصر على ش��يء
دون اخ��ر ،وتعطي كل العلوم مس��احتها
وف��ق قوال��ب ُخصص��ت لربجمتها بش��كل
يعطي الصورة اجلديدة يف طرحها.
التنمي��ة يف اللغ��ة كل ش��يء رفعت��ه
فق��د منيته...من��ا أي ارتف��ع وع�لا ،ام��ا
البش��رية يف اللغ��ة اإلنس��ان الواحد رج ً
ال
كان أو ام��رأة ،ه��و بش��ر ،ويف االصطالح
ه��ي النم��و امل��دروس عل��ى أس��س علمية،
والذي قيس��ت أبعاده��ا مبقاييس عملية،
س��واء كان��ت التنمي��ة الش��املة ،أو
التنمي��ة يف اح��د امليادي��ن الرئيس��ية مثل
املي��دان االقتص��ادي أو االجتماع��ي أو
السياسي ،أو امليادين الفرعية كالتنمية
الصناعية أو الزراعية ،وتعد ايضاً عملية
تستهدف إجيــــــــــ��اد ظـــــــ��روف التقــــــدم
االجتماع��ي و االقتص��ادي للمجتم��ع
كل��ه مبش��اركته النش��طة ع��ن طري��ق
أف��راده و مجاعات��ه و هيأته ،م��ع االعتماد
بأقصى درجة عل��ى مبادرة هؤالء األفراد
و اجلماعات و اهليأت ،والتنمية البش��رية
ه��ي العملي��ة ال�تي تب��ذل بقص��د ووف��ق
سياس��ة عام��ة إلح��داث تط��ور و تنظي��م

اجتماعي و اقتص��ادي للناس و بيئاتهم،
س��واء كان��وا يف جمتمع��ات حملي��ة
أو إقليمي��ة أو قومي��ة باالعتم��اد عل��ى
املوجودات احلكومية و األهلية املنس��قة،
على أن يكتس��ب كل منهما قدرة اكرب
عل��ى مواجهة مش��كالت اجملتمع نتيجة
هلذه العمليات.
وأبرز مفاهيم التنمية البش��رية إنها
ليست جمرد حتس�ين القدرات البشرية
من خ�لال التعليم و الصح��ة و التغذية
وما إىل ذلك ،بل إنها تعين انتفاع البش��ر
بقدراته��م وبالتحس��ينات فيها ،س��واء يف
جم��ال العم��ل أو التمت��ع بوق��ت الف��راغ،
فاإلنس��ان ليس جمرد وس��يلة أو عنصر
أنت��اج ،ب��ل ان��ه هدف أيض��ا م��ن التنمية،
مبعن��ى إن التنمي��ة حتقي��ق رفاهي��ة
البش��ر يف نهاي��ة املط��اف وكم��ا تع��د
التنمي��ة البش��رية ضمن��اً ختويل البش��ر
س��لطة انتقاء خياراتهم بأنفس��هم ،سواء
فيم��ا يتص��ل مب��وارد الكس��ب ،أو األم��ن
الش��خصي أو بالوض��ع السياس��ي ،كم��ا
أن التنمي��ة البش��رية تؤك��د على وثوق
الصل��ة بالقيم احمللي��ة واملعرفية كأداة
مرشدة وأدوات العتماد هذه اخليارات.
ام��ا نش��أة وتط��ور التنمية البش��رية
فه��ي موج��ودة من��ذ بداي��ة اخلليق��ة يف
زم��ن الن�بي آدم والن�بي ن��وح (عليهم��ا
الس�لام) ،ومت اس��تعماهلا كموضوع اما
كمصطل��ح مت اس��تعملها ألول م��رة
م��ن قب��ل (يوج�ين س��تيلي) ،ح�ين اقرتح
خط��ة لتنمي��ة الع��امل ،وال خيف��ى دور
ع��امل االقتص��اد (ادم مس��ث) يف تنضي��ج
ه��ذه الفك��رة والس��عي إىل إبرازه��ا بدل
تع��ط مثاره��ا ،كم��ا
األنظم��ة ال�تي مل ِ
تبن��ت احلكوم��ة الربيطاني��ة رمسي��اً
وعرفت
مصطل��ح التنمي��ة االجتماعيةُ ،
التنمي��ة م��ن خ�لال اس��تعمال مصطلح
تنمي��ة اجملتمع��ات احمللي��ة ألول م��رة
يف مؤمت��ر (اش��ردج) للنم��و االجتماع��ي
يف بريطاني��ا ،وم��ن الواض��ح ّ
أن التنمي��ة
البش��رية جاء بدي ً
ال موس��عاً ملصطلحات
متع��ددة اطلق��ت عل��ى عملي��ة جع��ل
البش��ر هدفا للتنمية مث��ل (تنمية املوارد
البشرية ،تنمية العنصر البشري ،تنمية
راس امل��ال البش��ري ...اخل) ،أم��ا ال��والدة

األوىل لنظري��ة راس امل��ال م��ن قبل(تيودور
ش��ولتز) ،ومل يك��ن املصطل��ح ش��ائعاً كم��ا
ه��و موج��ود حالي��اً ،بل ال��ذي ش��اع حينها هو
مفه��وم تنمي��ة امل��وارد البش��رية ،ال��ذي ورد
يف ق��رار اجلمعية العمومي��ة لألمم املتحدة
ح��ول دور األم��م املتحدة يف تدري��ب الكوادر
الوطني��ة لتس��ريع التصني��ع يف ال��دول
النامية (إن اجلمعية العامة تعترب إن مهمة
تس��ريع التصنيع ،و اليت تش��كل شرطاً البد
من��ه لتنمية االقتص��ادات الوطني��ة ،تتطلب
توف�ير تس��هيالت لتام�ين التعلي��م الع��ام
وع��دداً م��ن الك��وادر الفنية الوطني��ة املُدربة
تدريب��اً جي��داً) ،حي��ث مت اعتب��ار تدري��ب
الك��وادر الوطنية املؤهلة يش��كل ج��زءاً مهما
ال ينفص��ل عن تنمية املوارد البش��رية ،حتى
جاء حمبوب احلق واطلق مصطلح التنمية
البش��رية ومؤش��راته بش��كل واض��ح وعام يف
مجعي��ة االم��م املتح��دة واعتم��د ونش��ر يف
عام(1990م) واعتمد رمساً.
ابرز موضوعات التنمية البشرية القيادة
وه��ي عملي��ة حتريك جمموعة م��ن الناس
باجت��اه حمدد وخمطط وذل��ك بتحفيزهم
عل��ى العم��ل باختياره��م ،اإلدارة عمل يقوم
به ش��خص مع�ين أيا كان مس��تواه اإلداري
أو جم��ال عمل��ه ،وهذا العم��ل يتضمن عدداً
من األنشطة يعتمد تنفيذها على جمموعة
م��ن املب��ادي واألس��س واألص��ول والقواع��د
اإلدارية يستعني بها يف تيسري العمل و إدارة
ش��ؤونه لتحقي��ق األه��داف املرج��وة ،إدارة
الوق��ت سلس��لة متصل��ة م��ن أح��داث يتب��ع
احدها األخر يف املاضي مرورا باحلاضر إىل

تنمية اإلنسان
وتطويره ونقله
حنو األفضل
بطرق خمطط
هلا ومتسلسلة
ومنتجة تعطي
حياة افضل لكل
إنسان ..

املس��تقبل وهي الطرق والوس��ائل اليت تعني
امل��رء على االس��تفادة القصوى م��ن وقته يف
حتقي��ق أهداف��ه وخل��ق ت��وازن يف حيات��ه ما
ب�ين الواجب��ات و الرغب��ات واأله��داف ،عل��م
الكرافولوج��ي «عل��م اخل��ط والتوقي��ع» علم
ذو أص��ول وأس��س علمية ته��دف إىل تقييم
وحتدي��د ش��خصيته وهوي��ة اإلنس��ان م��ن
خالل خبط��ات وضربات القل��م ،والتصميم
الش��كلي ،واألس��لوب النمط��ي للكتاب��ة،
واجلدي��ر بالذك��ر إن عل��م اجلرافولوج��ي
يظه��ر ويفس��ر أدق واصغ��ر النبض��ات
الكهربائي��ة لأللي��اف العصبي��ة املتدفق��ة
م��ن الدم��اغ إىل أصاب��ع الي��د كاألف��كار،
احلركات واملش��اعر ،كون (العقل الباطن)
للش��خص ميلي علي��ه الطريق��ة اليت يكتب
به��ا ،حي��ث تظه��ر تل��ك الكتاب��ة األوج��ه
املختلف��ة و العدي��دة ل��ه ،الربجم��ة اللغوية
العصبي��ة الربجم��ة تش�ير إىل أفكارن��ا و
مش��اعرنا و تصرفاتنا ،...حيث انه من املمكن
اس��تبدال الربام��ج املألوف��ة بأخ��رى جدي��دة
إجيابي��ة ،واللغوي��ة املق��درة الطبيعية على
اس��تخدام اللغ��ة امللفوظة أو غ�ير امللفوظة،
العصبي��ة تش�ير إىل جهازن��ا العص�بي و ه��و
س��بيل حواس��نا اخلمس��ة ،األمناط البشرية
وه��ي ثالث��ة النم��ط الص��وري «البص��ري»،
النمط الس��معي ،النمط احلسي ،ويتم ذلك
ع��ن طريق ال��كالم ولغة اليد ،ولغة اجلس��د
ه��ي اإلش��ارات واإلمي��اءات ال�تي يصدره��ا
البشر ،وتستطيع منها حتليل شخصياتهم،
ألنها تصدر من العقل الباطن.
الطبيع��ة العقالئي��ة ت��دل ان كل عدل
مجيل ،ومن البديهي جداً إن تنمية اإلنسان
وتطوي��ره ونقل��ه حن��و األفض��ل بط��رق
خمط��ط هل��ا ومتسلس��لة ومنتج��ة تعط��ي
حي��اة افض��ل لكل إنس��ان ،وجبلية البش��رية
عل��ى اإلعم��ار واخلالف��ة وإص�لاح األرض
ال�تي فيه��ا كل م��ا حيتاجه ،اإلنس��ان مكرم
عن��د اهلل وه��و خليفته ومن هن��ا جند أهمية
التنمي��ة البش��رية واضح��ة ،يف كل نف��س
يتنفس��ه اإلنس��ان ألن��ه متعل��ق بصحت��ه،
وكل حرك��ة يتحركه��ا ألنه��ا متعلق��ة
بتخطيط��ه ،ول��كل ش��يء ل��ه مقاب��ل ألن��ه
متعل��ق مبعيش��ته ،وال توجد حي��اة كرمية
إال بالعل��م واملعرف��ة ،فه��ذه ه��ي األركان
األساس��ية يف الدي��ن اإلس�لامي والتنمي��ة
البشرية.
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االنتخابات الديمقراطية ..

ودورها في حلحلة مشكالت البلدان
الباحثة رغد فرحان السوداني

الدميقراطية ليست جمرد انتخابات ،فما من بلد يكتسب صفة الدميقراطية ما مل ُي ِر
انتخابات نزيهة ،ألنها أساس الشرعية الدميقراطية ،وهي متنح املواطنني فرصة إخضاع قادتهم
التوعد مبحاسبة من
للمساءلة من خالل تصويتهم ضد املسؤولني الذين يشغلون املناصب أو ّ
ينجحون يف الفوز باالنتخابات ،وهي اآللية اليت تضمن التداول السلمي للسلطة..
ع��دا ع��ن أنه��ا تش�� ّكل عنص��راً أساس��ياً
ألي نظ��ام دميقراطي يعمل على حتس�ين
ظ��روف العي��ش م��ن خ�لال رب��ط مصاحل
الناخب�ين مبص��احل احلكوم��ات ،وإفس��اح
اجملال أمام املواطنني الختيار مم ّثليهم.
كم��ا تتي��ح عملي��ة االنتخاب��ات
الدميقراطية تسوية الصراعات السياسية
بط��رق س��لمية ،بتوفرها على آلي��ة تداول
س��لمي للس��لطة وتغي�ير مرك��ز الق��وة
وامكاني��ة تقلده��ا م��ن قبل ق��وى املعارضة
ح��ال فوزه��ا يف االنتخاب��ات كذل��ك
توفريه��ا الش��رعية السياس��ية او جتديدها
فاالنتخابات تقوم بوظيفة توفري ش��رعية
ش��عبية للحكوم��ة املنتخب��ة او جتدي��د
ش��رعية احلكوم��ة القائم��ة ،وه��ذا عك��س
احل��ال يف النظ��م غ�ير الدميقراطي��ة اليت
ط��ور حكامه��ا اس��اليب عدي��دة إلضف��اء
ش��رعية غ�ير حقيقي��ة عل��ى حكمه��م
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املطل��ق ،ويف ه��ذه االس��اليب نظ��ام احلزب
الواح��د ال��ذي طبقت��ه دول ع��دة ،تتبن��ى
اف��كاراً ايديولوجي��ة او قومي��ة او ديني��ة
وتس��تمر وراءه��ا وه��ذا ه��و ح��ال االنظمة
الديكتاتوري��ة ال�تي حتك��م يف ظ��ل م��زاج
سياس��ي بعيدا عن ارادة شعوبها وتطلعاتها
االنسانية.
ويعت�بر االنتخ��اب حق��ا ل��كل ف��رد
يف اجملتم��ع أي مس��اهمة مجي��ع أف��راده
البالغ�ين س��ن الرش��د يف االنتخ��اب ،ولكن
مب��ا أنه حق ش��خصي فال يرتت��ب عليه أي
إل��زام ،أي أن للف��رد حق��اً يف أن مي��ارس
هذا احلق ويش�ترك يف عملي��ة االنتخابات
ويدل��ي برأي��ه ،أو م��ن حق��ه أيض��اً أن
ميتن��ع عن ذل��ك ،ومن أبرز معاي�ير نزاهة
االنتخاب��ات الدميقراطي��ة حي��اد القائمني
عل��ى إدارته��ا يف مجي��ع مراحله��ا ب��دءاً من
اإلش��راف عل��ى عملي��ة تس��جيل الناخب�ين

واملرشحني ،مروراً بإدارة يوم االنتخابات،
وانته��ا ًء بعملي��ة ف��رز األص��وات وإع�لان
نتائجه��ا النهائي��ة ،واإلش��راف عل��ى ح��ق
الناخبني واملرشحني يف الشكوى والتظلم
أو الطعن.
ومن اسس االنتخابات الدميقراطية
وجود قانون انتخاب��ي عادل وف ّعال ينظم
عملية االنتخاب��ات يف مراحلها املختلفة،
ويتي��ح لكل أط��راف العملي��ة االنتخابية
م��ن ناخب�ين ومرش��حني ومش��رفني،
الوقوف على الكيفية اليت يتم من خالهلا
إدارة االنتخاب��ات واإلع�لان عن نتائجها،
والب��د م��ن االش��ارة هن��ا اىل مفه��وم
الش��رعية االنتخابي��ة وه��و نظ��ام يوحي
بالثق��ة يف إجراءات��ه ونتائج��ه ،وأن تؤدي
ه��ذه الثق��ة إىل حالة من الرض��ا العام يف
اجملتمع عن العملية ونتائجها.
وتتحقـــــ��ق الشرعيـــــ��ة االنتخابيـــــة
م��ن خ�لال مراع��اة النظ��ام االنتخاب��ي
العتبارات عدة منها مايأتي:
 .1البس��اطة والواقعية :ويعين التأكد
م��ن أن النظ��ام االنتخاب��ي يف متن��اول
مجهـــــ��ور الناخب�ين ،وأن��ه ال يتضمـــــ��ن
إج��راءات معق��دة أو غري مفهوم��ة لقطاع
كبري منهم.
 .2توس��يع دائ��رة االختي��ار أم��ام
الناخبني :وه��و أن يعزز النظام االنتخابي
م��ن ع��دد ونط��اق االختي��ارات املتاح��ة
أمامهم.
 .3تش��جيع املش��اركة االنتخابي��ة:
مبعن��ى أن يش��جع النظ��ام االنتخاب��ي
مش��اركة أك�بر ع��دد م��ن الناخب�ين يف

االنتخابات.
 .4تنش��يط األح��زاب :مبعن��ى أن يتي��ح
النظ��ام االنتخاب��ي لألح��زاب السياس��ية
فرص��ة الوصول إل��ي الناخب�ين ،والتفاعل
معه��م ،وتعبئته��م ،ومتكينه��ا م��ن تقدي��م
برامج وسياسات بديلة.
 .5عدال��ة التمثي��ل :أي أن تعك��س
نتائ��ج االنتخاب��ات ظ��روف س��كان الدولة،
وتنوعاته��م االجتماعي��ة والسياس��ية،
ومتثيل أكرب عدد من األحزاب وخصوصاً
متثيل األحزاب الصغرية.
 .6العدال��ة االنتخابية :م��ن الضروري
أن ي��ؤدي النظ��ام االنتخاب��ي إل��ي توزي��ع
مقاع��د الربملان بالش��كل الذي يعكس إرادة
الناخبني يف التصويت ،وأنه كلما اتس��عت
اهلوة بني نس��بة عدد األصوات اليت فاز بها
ح��زب ما وع��دد املقاع��د اليت حص��ل عليها
يف الربمل��ان كان ذل��ك إهداراً ملب��دأ العدالة
االنتخابية.
 .7إقام��ة حكوم��ة مس��تقرة وفعال��ة:
عل��ى النظام االنتخابي أن يس��هم يف إقامة
حكومة قوية تس��تطيع أن حتقق األهداف
اليت وع��دت املواطن�ين به��ا ،واُنتخبت على
أساس��ها ،أى أن حيق��ق النظ��ام االنتخاب��ي
االس��تقرار احلكومي ،وأن يقود إلي تكوين
حكومات قوية.
 .8إقام��ة برمل��ان ق��وي :ي��ؤدي النظ��ام
االنتخاب��ي إل��ي وج��ود برمل��ان يش��مل
األغلبي��ة واملعارضة ،وأن يك��ون قادراً على
أداء الوظائ��ف الربملاني��ة بكف��اءة وال�تي
تتضمن التش��ريع وس��ن القوانني والرقابة
على أداء احلكومة.
 .9ح��ق الناخب�ين جتاه نوابه��م :مبعنى
أن��ه جيب عل��ى النظام االنتخاب��ي أن يتيح
الفرصة للناخبني ملس��ا َءلة نوابهم يف ضوء
أدائه��م يف الربمل��ان ،وم��دى تعبريه��م ع��ن
مص��احل الدائ��رة ،وأن يكون ل��دى الناخبني
الق��درة عل��ى معاقبته��م مم��ا ي��ؤدي إل��ي
تنمية حس املسؤولية لدى النواب.
 .10الواقعي��ة واملالئم��ة :وتع�ني مراعاة
النظ��ام االنتخابي لقدرات الدولة اإلدارية
واملالي��ة وظروفه��ا اجلغرافي��ة ،ولكن دون
اإلضرار بسالمة العملية االنتخابية.
ولق��د مت اس��تخالص ه��ذه األه��داف
واالعتبـــــ��ارات ،م��ن السمـــــ��ات اإلجيابي��ة
للنظ��م االنتخابية ،فال ميكن حتقيق هذه
األه��داف جمتمع��ة يف نف��س الوقت ،كما

جي��ب عل��ى اجلماع��ة السياس��ية يف كل
دول��ة أن تتواف��ق عل��ى أولوياته��ا يف كل
مرحل��ة تارخيي��ة وأن يت��م اختي��ار النظام
االنتخاب��ي األكث��ر ق��درة عل��ى حتقي��ق
تل��ك األولوي��ات ،وال ننس��ى أن اهل��دف من
االنتخابات ال ينبغي أن يكون هو احلصول
على املناصب وإمنا من أجل خدمة املواطن
فق��ط ،وأن التصوي��ت ح��ق وواج��ب وطين
بالنسبة للمواطنني.
وبع��د التواف��ق عل��ى األولوي��ات
الرئيس��ية للنظام السياس��ي ميكن حتديد
النظ��ام االنتخاب��ي األنس��ب أو األفض��ل
ال��ذي حيق��ق تل��ك األولوي��ات واأله��داف
وال ب��د هنا من العم��ل على تثقيف الناخب
لسالمة العملية االنتخابية وتوسيع مدى
املش��اركة الش��عبية وه��ذا يرتب��ط بوع��ي
الناخب�ين وإدراكه��م ألهمي��ة املش��اركة
التصويتي��ة ،وه��و م��ا جيع��ل م��ن تثقي��ف
املواط��ن أح��د امله��ام املس��تمرة يف النظ��م
الدميقراطي��ة ،فاملش��اركة االنتخابي��ة
تع�ني أن املواط��ن ي��درك أهمي��ة دوره
والتزام��ه جت��اه العملي��ة االنتخابي��ة وأن��ه
يع��رف كي��ف خيت��ار املرتش��ح صاح��ب
الربنام��ج االنتخاب��ي األج��دى ل��ه وحي��دد
أولوياته وفقاً لطموحاته ورؤيته اخلاصة.
ويف ح��ال كان��ت الدميقراطي��ات
والعمليات االنتخابية حديثة العهد يف بلد
م��ا فوجب عليه طلب املس��اعدة االنتخابية
الدولي��ة ،وتع�ني الدعم القانون��ي والتقين
واللوجسيت املقدم إىل املؤسسات والقوانني
والعملي��ات االنتخابي��ة وه��ي متت��د عل��ى
طي��ف واس��ع م��ن وض��ع اإلط��ار القانون��ي
إلدارة االنتخاب��ات ،واألنظم��ة االنتخابية

تتطلب
االنتخابات احلرة
والنزيهة احرتاما
للحق يف حرية
التعبري والرأي
والتجمع السلمي
وحرية تكوين
اجلماعات ..

الش��املة ،فض�لا ع��ن عملي��ات تس��جيل
الناخب�ين ،ودع��م املؤسس��ات املدع��وة إىل
إدارة العملي��ات االنتخابي��ة ألنه��ا متل��ك
امل��وارد املالي��ة واملع��دات ومش��ورة اخلرباء،
والدع��م التقين واملالي املش�ترك يف توعية
الناخب�ين واملواطن�ين أيض��اً ،فض� ً
لا ع��ن
مراقب��ة االنتخاب��ات ورص��د اإلع�لام،
والدعم التقين املقدم لألحزاب السياسية،
وتأتي املس��اعدة االنتخابية الدولية دعما
لقاع��دة ح��ق الش��خص يف املش��اركة يف
إدارة ش��ؤون احلك��م م��ن خ�لال انتخابات
ح��رة ونزيه��ة ه��و أح��د حق��وق اإلنس��ان
األساس��ية ال�تي ينبغ��ي التمتع به��ا دومنا
متيي��ز ،وتتطل��ب االنتخاب��ات احل��رة
والنزيه��ة احرتاما للحق يف حرية التعبري
وال��رأي والتجمع الس��لمي وحرية تكوين
اجلماع��ات وحرية التنق��ل وغري ذلك من
احلق��وق األخ��رى ،إذ نص��ت امل��ادة )3( 21
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس��ان على
أن( :إرادة الش��عب ه��ي من��اط الس��لطة،
وجي��ب أن تتجل��ى ه��ذه اإلرادة من خالل
انتخاب��ات نزيهة جت��ري دوري��ا باالقرتاع
الع��ام وعل��ى ق��دم املس��اواة ب�ين الناخب�ين
وبالتصويت الس��ري أو بإجراء مكافئ من
حيث ضمان حرية التصويت) .
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المسيرة التعليمية في العراق ..بين الواقع والطموح
الباحث هاشم حممد الباججي

بع��د ط��ول انتظ��ار و ترق��ب طوي��ل م��ن قب��ل أولي��اء األمور
والط�لاب وال��كادر التعليمي ،اتس��مت ق��رارات اللجنة العليا
املكلفة ببحث آلية البدء بالعام الدراسي اجلديد بعدم الدقة،
أق��رت الع��ودة للم��دارس ومباش��رة املس�يرة التعليمية يف
إذ َّ
العراق مع وضع العديد من اخلطط الدراس��ية واإلجراءات
يؤم��ل منه��ا أن حتم��ي الطلب��ة وال��كادر
االحرتازي��ة ال�تي َ
التدريس��ي من ف�يروس كورونا وتس��عى باملقاب��ل اىل رفع
املستوى العلمي للطلبة.
ولك��ن الق��رار األب��رز للجن��ة الرتبية
ه��ي دوام يوم واحد يف األس��بوع ثم تطور
اىل الس��ماح للدوام يومني اس��بوعيا ،فيما
يتلق��ى الطال��ب باق��ي دروس��ه يف أي��ام
األس��بوع األخرى ع�بر منص��ات التواصل
االجتماع��ي على االنرتن��ت ،ورغم ضعف
ج��ودة التعلي��م يف الع��راق واخلدم��ات
القليل��ة املقدم��ة اىل الطلب��ة ونق��ص
امل��دارس وال��كادر التدريس��ي ،وال��ذي
يس��توجب زي��ادة العم��ل وال��درس اال ان
اللجن��ة أغفلت ّ
كل ذلك لتقرر احلضور
ليوم أو يومني يف األسبوع لطلبة املدارس.
لق��د كان��ت اللجن��ة حباج��ة ماس��ة
إىل معرف��ة دقيق��ة باملتغ�يرات اجلدي��دة
يف وض��ع الع��راق التعليم��ي واالجتماعي
واالقتص��ادي ،وبالتالي ال ميكن وضع أي
خط��ة بأهدافه��ا واس�تراتيجيتها إال بع��د
فعلي��ا ،وبعده��ا ميك��ن
معرف��ة املتغ�يرات ًّ
احملاول��ة يف وض��ع اقرتاح��ات بأي خطط
قادم��ة ،والب��د م��ن إعط��اء كل مرحل��ة
تعليمي��ة خصوصي��ة معين��ة ،فطلب��ة
االبتدائي��ة ليس��وا كطلب��ة املتوس��طة
واألخ�يرة ليس��وا كاإلعدادي��ة ،إذ ّ
أن
طال��ب االبتدائية حيتاج طرقاً تدريس��ية
خاصة تالئ��م مرحلته وعم��ره وختتلف
تل��ك الط��رق ع��ن مثيالته��ا يف مرحل��ة
املتوس��طة واالعدادي��ة ،واألخ�يرة حتتاج
اىل جه��د وعم��ل ومثاب��رة بص��ورة اكرب
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س��يما طلب��ة الص��ف الس��ادس االع��دادي
الذي��ن يأمل��ون باحلص��ول عل��ى درج��ات
ومع��دالت عالية ليحققوا م��ا تصبوا اليه
نفوس��هم ،فهم حيتاجون إىل شرح وفهم
اكث��ر وبص��ورة أدق ،وه��ذا ال يك��ون إال
بتواج��د الطلبة يف مدارس��هم ،وفهم املادة
العلمية وهضمها من التدريس��ي بصورة
مباش��رة ،فض� ً
لا ع��ن معضل��ة ك�برى
تتمثل مبدى جدية متابعة أولياء األمور
ألبنائهم يف البيت ،وم��دى املعلومات اليت
ميتلكونه��ا مع التفاوت البني يف املس��توى
العلم��ي والثق��ايف ألولي��اء األم��ور ،ول��و
كان األمر يس�يراً ملا كانت هناك حاجة
اىل مدرسة أو معلم ومدرس.

يف نف��س الوق��ت هن��اك خت��وف من
املدرس��ة ومن أولي��اء األمور م��ن إصابة
أبنائه��م وبناته��م بف�يروس كورون��ا
للط�لاب ،وهن��ا تتول��د احلاج��ة اىل آلية
تتلخ��ص يف إجي��اد احلل��ول املناس��بة
للطلب��ة وال��كادر التدريس��ي بطريق��ة
تك��ون ملصلح��ة العملي��ة التعليمي��ة يف
ظل هذه الظروف.
إن أه��م اإلج��راءات الوقائية لتجنب
الوب��اء ه��و التباع��د اجلس��دي ،بينم��ا
التعلي��م يقتض��ي االجتم��اع والوج��ود يف
املدارس واجلامع��ات ،فصرنا بني أمرين
(التعلي��م والصح��ة) ،وب��كل تأكي��د
فصح��ة اإلنس��ان أوىل ،لك��ن م��ع مت��دد
ً
طوي�لا فك��رت
الوب��اء واس��تغراقه وق ًت��ا
الكث�ير من الدول ببدائل مناس��بة ضمن
احل��د األدن��ى املمك��ن ف��كان التعلي��م عن
بُع��د ،وال ش��ك أن التحصي��ل ل��ن يك��ون
باملس��توى نفس��ه مقارن��ة بالتعلي��م
التقليدي ال س��يما فيم��ا يتعلق باملراحل
األوىل للتعل��م األس��اس ،لك��ن هو أفضل
من حالة التوقف.
وم��ع الع��ودة اجلدي��دة هل��ذه الس��نة
الدراس��ية وتعليم��ات اللجن��ة العلي��ا،
فه��ل س��يتم اعتم��اد التعلي��م االعتي��ادي
م��ع وج��ود خماط��رة صحي��ة حبي��اة

الطلب��ة أم اللج��وء إىل البدائ��ل م��ع ضعف
التحصيل؟ هن��اك من يرى أن تأجيل العام
الدراسي هو احلل ،لكن الرأي األول للجنة
العلي��ا ،فه��ي أدرى بالواق��ع الوبائ��ي وه��ي
حريص��ة بالتأكي��د عل��ى صح��ة أبنائن��ا،
وحت��ى ل��و مت اللج��وء إىل التعليم ع��ن بُعد
 وه��ذا ه��و املناس��ب للوض��ع يف حال��ة عدمالس��يطرة على الوباء  -س��يكون ه��و البديل
املناس��ب ولي��س الطم��وح لك��ن ه��ذا املمكن،
والضع��ف املتوق��ع يف التحصي��ل العلم��ي
ميكن معاجلته عرب إضافة ساعات دراسية
إضافية يف الس��نوات الالحقة اليت سينتهي
فيه��ا الوب��اء ب��إذن اهلل تع��اىل ،وه��ذا يع�ني
أن م��ن املمك��ن الس��عي اىل تعزي��ز الربام��ج
الدراس��ية بعد انته��اء اجلائح��ة بالرتكيز
على إعادة جمموعة من املوضوعات املهمة
وتدريس��ها اىل الطلبة يف املراحل الدراسية
ال�تي وصل��وا إليها ،وه��ذا ميكن فعل��ه ً
أيضا
حتى على مستوى اجلامعات االكادميية.
أن فتح امل��دارس ال خيلو من خماطرة،
وه��ذا م��ا حص��ل يف دول ه��ي أق��ل إصاب��ات
بالفاي��روس م��ن الع��راق ،فعندم��ا فتح��ت
امل��دارس مت إغ�لاق بع��ض منه��ا بس��بب
إصاب��ات ع��دد م��ن الطلب��ة وه��ذه كارث��ة
أخ��رى تس��رع بانتش��ار الوب��اء وتفش��يه،
ولتجن��ب ذل��ك الب��د م��ن وض��ع احلل��ول
املناس��بة واللجوء إىل البدائل ولكن بصورة
ال تؤث��ر عل��ى املس�يرة العلمي��ة وال عل��ى
املوقف الصحي العام يف البلد.
ان ق��رار العودة للمدارس بدوام كامل
او جزئي على حسب الظروف احلالية قرار
حيت��اج لش��جاعة ومهني��ة ،ألن الق��رارات
ال�تي ص��درت بالنس��بة ل��دوام الطالب هي
غ�ير منطقي��ة من حي��ث تدري��س الطالب
يوم��ا أو يوم�ين يف األس��بوع ،والتعلي��م عن
بُع��د ً
ب��دل م��ن ال��دوام الكامل يف امل��دارس،
فالعملي��ة التعليمي��ة ال نتوقع هلا أن تكون
سلسة مطل ًقا؛ ألن الطالب واملعلم يف نفس
الوقت حيمل هاج��س اخلوف من أن يكون
الطرف اآلخر أيًّا كان مصابًا ويقوم بنقل
العدوى له وتكون املسألة كلها شك بشك،
وهن��ا جن��د الدافعي��ة واحلم��اس للتعل��م
ليس��ت مث��ل الس��ابق وق��د حيص��ل بع��ض
االستهتار من بعض الطالب.
ويف س��ؤال إلح��دى أس��اتذة التعلي��م
الثان��وي ع��ن رؤيته��ا لق��رارات اللجن��ة

املركزي��ة ،قال��ت :ان ق��رار جلن��ة الرتبي��ة
خبص��وص ال��دوام لي��وم أو حت��ى يوم�ين
غ�ير صائ��ب ،ألنه س��يكون غ�ير ذي جدوى
فالطال��ب حيت��اج اىل االس��تمرارية يف
ال��دروس واملناقش��ة والتحض�ير ليدخ��ل
اجل��و الدراس��ي ويعيش��ه فع�لا ،فكث�ير من
الط�لاب حيتاجون اىل احمل��اورة والرتكيز
عليه��م داخ��ل ال��درس واعادت��ه ألكثر من
م��رة حتى يتم اس��تيعابه من قبل التالميذ،
وهذا الق��رار ميكن ان يك��ون مفيدا للطلبة
املتفوق�ين واملتميزي��ن ،ك��م أن عملي��ة
التعلي��م ع��ن بُعد تفي��د الش��رحية املتميزة
واملتمكنة ماديا فقط.
وأض��اف األس��تاذ الرتب��وي قائ� ً
لا:
نس��تطيع جتاوز األزمة م��ن خالل التعاون
والتنس��يق ب�ين ال��كادر التعليم��ي وأولي��اء
األم��ور يف تهيئ��ة بيئ��ة تعليمي��ة مناس��بة
وصحي��ة ،ألن س�لامة أبنائنا ه��ي يف املقام
األول لذل��ك ،ف�لا ب��د م��ن التكات��ف ب�ين
اجلمي��ع للمطالبة بعملية زي��ادة عدد أيام
ال��دوام ولتكن لثالثة أيام يف األس��بوع على
األق��ل ،فض ً
ال ع��ن التعليم عن بُع��د وتهيئة
كاف��ة متطلب��ات التعلي��م اإللكرتون��ي
وتس��هيل الربامج املختلفة ملواصلة التعليم
هلذه السنة يف ضوء هذه الظروف احلالية.
وق��د نبه��ت إح��دى املعلم��ات يف اح��دى
امل��دارس احلكومي��ة وقال��ت :ان اللجن��ة
املكلفة لتحديد الدوام هلذه الس��نة ارتكبت
أخط��اء جس��يمة كان هلا آث��ار واضحة يف
الوق��ت احلالي واملس��تقبل القريب والبعيد
بس��ماحها لطلبة املدارس االهلي��ة بالدوام
طيل��ة أي��ام األس��بوع ،ولي��وم واح��د لطلبة
جتن واضح
امل��دارس احلكومية ،ويف ذل��ك ٍ
على املسرية التعليمية والرتبوية يف العراق
وستؤدي اىل انهيار التعليم احلكومي قبال
التعلي��م األهل��ي ،ولذل��ك فه��ي ت��رى م��ن
وجه��ة نظره��ا ّ
أن ق��رارات اللجن��ة ال ب�� ّد
وأن تك��ون واح��دة م��ن الناحي��ة التعليمية
لل��درس يف امل��دارس االهلي��ة واحلكومي��ة
وم��ن هنا فإنه��ا تدعو مجي��ع املهتمني بهذا
الش��أن ألخ��ذ ه��ذه احلال��ة حمم��ل اجل��د
م��ن أج��ل بيئ��ة تعليمي��ة تتس��م بالرصانة
العلمي��ة يف ذات الوق��ت ال��ذي حتافظ فيه
عل��ى فل��ذات أكبادن��ا وآبائن��ا وأمهاتنا من
املعلمني واملدرسني من اإلصابة بهذا الوباء
اللعني.

ان اللجنة املكلفة لتحديد
الدوام هلذه السنة ارتكبت
أخطاء جسيمة كان هلا آثار
واضحة يف الوقت احلالي
واملستقبل القريب والبعيد..
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عقدة الشعور بالنقص
األسباب والمعالجات

األستاذ الدكتور جليلة صاحل العالق  -جامعة الكوفة

إن الش��عور بالنق��ص والتقص�ير صف��ة ت�لازم النف��س
اإلنس��انية ،فاإلنس��ان خمل��وق ضعي��ف واحلي��اة أمامه
مليئ��ة بالصع��اب فه��و يش��عر بذل��ك النقص أم��ام قوى
الطبيعة فنراه ينظر اىل نفسه أنه أقل من اآلخرين..
وقــــــــــــ��د أدرك
علمـــــ��اء النفـــــــــ��س
خطورة هذه املش��كلة
ومــا يؤدي اإلفـراط أو
التفريـــــط بهـــــــــا إلـــى
االبتالء بعقـدة الدونية
وضع��ف الشخصيـــــ��ة،
وقــــ��د أخ��ذت املشـــ��كلة
تتزاي��د يف اآلونـــــ��ة األخـــ�يرة نتيج��ة
للظ��روف ال�تي يتع��رض إليه��ا اجملتم��ع
العامل��ي م��ن تط��ور تكنولوج��ي ونقل��ة
حضاري��ة س��ريعة وه��ي اليت الق��ت على
الف��رد واجملتم��ع ألوان��اً م��ن الضغ��وط
والعقد النفسية ،ومنها العقدة اليت حنن
بصددها.
وق��د فس��ر علم��اء النف��س (عق��دة
النق��ص) بأنها :ش��عور الف��رد بنقص فيه
أوعي��ب عن��د مقارن��ة نفس��ه باآلخري��ن،
وال��ذي غالب��اً م��ا يش��عر مع��ه بالضع��ف
والتوتر ونقص الش��خصية ،فذكروا أن
الش��عور بالنق��ص :أمر ذهين ق��د ال يكون
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مرتبطاً بالواقع ،وال يش�ترط أن يصاحبه
الش��عور العاطفي بذل��ك ،أي أن الفرد هو
ال��ذي يصن��ع املعيار للنقص الذي يش��عر
به دون فرض من اآلخر.
وانطالق��اً م��ن ه��ذا التعري��ف ،ف��إن
الش��خص الذي يعاني م��ن عقدة النقص
يرس��م لنفسه صفات قد تكون خاطئة أو
س��لبية ،ولألس��ف فإن ه��ذه الصف��ات قد
تبق��ى مرافق��ة ل��ه اىل آخ��ر حيات��ه واليت
س��يكون هل��ا أث��ر كب�ير يف ش��خصيته
ومستقبله.
وعلي��ه ينبغ��ي أن ال يش��كل مساعن��ا
بكلم��ة النق��ص مؤش��راً س��لبياً ،ب��ل عل��ى
العك��س ينبغ��ي أن تكون حمف��زاً لتطوير
ال��ذات ؛ ل��ذا يق��ول «آدل��ر» ،وه��و أول م��ن
أش��ار إىل ُمرك��ب (عقدة النق��ص)( :إننا
كبش��ر نتطلع دائماً إىل الكمال ونس��عى
دائم��اً إىل املثالي��ة ،ول��ن خنط��و خط��وة
واح��دة اىل األم��ام إن ش��عرنا باالكتف��اء
الت��ام والكمالي��ة) ،فيم��ا يق��ول الع��امل
«ويلي��س كاري��ر» (خمرتع جه��از املكيف

الكهربائ��ي)( :م��ن الكم��ال أن ت�ترك
نقص��ك وم��ن النق��ص أن تض��ن بأن��ك
كامل).
وهن��ا تتض��ح ض��رورة الش��عور
بالنق��ص ،ولك��ن بدرج��ة معقول��ة؛ ألن
الش��عور بالنقص هو احملفز حنو الكمال
والس��عي حن��و الس��يطرة عل��ى أنفس��نا
وتطويرها.
وم��ن األمثل��ة عل��ى التوظي��ف
اإلجياب��ي للش��عور بالنق��ص :املخ�ترع
(توم��اس أدس��ن) ال��ذي أصي��ب بالصمم
يف أول حياته ومل يعد قادراً على الس��مع
وه��ذا النق��ص يف حواس��ه كان س��بباً يف
مس��اعدته على التفكري بطريقة أفضل،
فع��دم قدرت��ه عل��ى الس��مع س��اعدته
عل��ى جتن��ب مضيعت��ه وقت��ه يف ال��كالم
والنقاش��ات التافه��ة وس��اعدته عل��ى
جتن��ب األص��وات اليت قد تش��تت تفكريه
أثناء التجارب.
ولك��ن األش��خاص الذي��ن ال
يعوضون النقص س��يبقون حبيسي هذه

العق��دة وه��ؤالء ق��د حياول��ون الس��يطرة
عل��ى اآلخري��ن ؛ إلش��عارهم بالنق��ص
أيض��اً ،وهذا ميث��ل تعويضاً س��لبياً ،فمثال
يُذك��ر أن أح��د الفالس��فة كان يعان��ي
م��ن عق��دة الط��ول م��ع أن طول��ه كان
طبيعي��اً ،وكان��ت ه��ذه العقدة س��بباً من
أس��باب ظلم��ه واس��تبداده يف حكم��ه ،ويف
مث��ال آخ��ر كان اإلمرباط��ور الفرنس��ي
الشهري نابليون بونابرت يعاني من عقدة
قص��ر القام��ة ،ويقول حمللون نفس��يون
إن هذا س��بب أساس��ي يف إصابت��ه جبنون
العظمة ،وحب السيطرة.
أنواع عقدة النقص:
قسم علماء النفس عقدة النقص إىل
نوعني:
 .1أولي��ة حت��دث يف الطفول��ة م��ع
اس��تمرار املشاعر يف مرحلة البلوغ .فغال ًبا
م��ا يك��ون س��بب الدوني��ة األساس��ية ه��و
ضغ��وط الطفول��ة مث��ل إهم��ال الوالدين
وس��وء املعامل��ة وع��دم كفاي��ة الدع��م
العاطفي ،وغال ًبا م��ا تتفاقم هذه الدونية
عند مقارنة النفس باألش��قاء واألصدقاء
والكبار.
 .2ثانوي��ة :تب��دأ يف مرحل��ة البل��وغ،
وتنت��ج ع��ن عج��ز الش��خص البال��غ ع��ن
حتقي��ق األه��داف املوضوع��ة للتعوي��ض
ع��ن مش��اعر النق��ص ال�تي ب��دأت معه يف
طفولته األصلية.
دواعي الشعور بالنقص:
* األس��باب احليوي��ة (اجلس��مية):
ان النق��ص العض��وي يف الصغ��ر أس��اس
ه��ام للنق��ص الس��يكولوجي ،وق��د ينش��أ
االحس��اس بالنق��ص م��ن عي��ب واقع��ي
يف الب��دن أو النف��س فالقص��ور اجلس��مي
والعقل��ي واالجتماع��ي والنفس��ي
واالقتص��ادي قد يدفع الفرد اىل الش��عور
بالضع��ف والعج��ز احلقيقي مم��ا جيعله
م��ورداً للس��خرية واالس��تهزاء م��ن
اآلخرين.
* األس��باب النفس��ية (العقلية) :وجد
أن مفهوم الذات الس��الب جيعل من الفرد
معاني��اً م��ن االحب��اط والتوت��ر والفش��ل
وس��وء التواف��ق النفس��ي وع��دم الثب��ات
االنفعال��ي واحلساس��ية واالنس��حاب
واالنط��واء والش��عور بالنق��ص والعج��ز

وضعف القيم واملعايري.
* األس��باب البيئي��ة (االجتماعي��ة):
وم��ن أهمه��ا البيئ��ة األس��رية املضطرب��ة
فاالجتاه��ات الرتبوي��ة اخلاطئ��ة يف
معامل��ة األبن��اء هل��ا تأث�ير خط�ير يف
التكوي��ن النفس��ي ،فض� ً
لا ع��ن االطف��ال
الذي��ن يعيش��ون يف عوائ��ل فق�يرة وتق��ع
عل��ى عاتقه��م مس��ؤليات كب�يرة يف
وق��ت مبكرعندم��ا يقارن��ون أنفس��هم
م��ع أقرانه��م فإنه��م يش��عرون بعم��ق
اإلحس��اس بالنق��ص ،وما من ش��ك يف أن
( األنظمة السياس��ية ) املتخلفة قد تكون
ه��ي االخ��رى س��بباً يف من��و االحس��اس
بالنق��ص ل��دى مواطنيه��ا ،فق��د مت��ارس
بع��ض الس��لطات بطش��اً جب��اراً إلقن��اع
املواطن�ين على ع��دم مقدرتهم وضعفهم
لنيل أهدافهم.
مظاهر عقدة الشعور بالنقص:
 .1الك��ذب ،يق��ول الرس��ول (صل��ى اهلل
علي��ه وس��لم)( :ال يك��ذب ال��كاذب إال م��ن
مهانة نفسه عليه).
 .2االس��تعالء والرغب��ة يف االنتق��ام،
ق��ال اإلم��ام الص��ادق (عليه الس�لام)( :ما
م��ن رجل تك�بر أو جت�بر إال لذلة وجدها
يف نفسه).
 .3احلق��د واحلس��د ،ق��ال اإلم��ام علي
(عليه الس�لام)( :احلقد داء دوي ومرض
موبئ).
 .4اخلجل واحلساسية املفرطة.
 .5الصراع النفسي واالنعزال

قال اإلمام
الصادق (عليه
السالم):
ما من رجل
تكرب أو جترب
إال لذلة وجدها
يف نفسه..

 .6تتب��ع األخط��اء والعث��رات ل��دى
اآلخرين.
 .7قلق األداء.
 .8السعي لكسب االنتباه.
مواجهة الشعور بالنقص:
ي��رى ادل��ر ان الف��رد يتب��ع إح��دى
الط��رق اآلتي��ة يف مواجه��ة الش��عور
بالنقص وهي:
 .1ان حي��اول التعوي��ض ع��ن نواح��ي
الضع��ف فينج��ح يف تقويته��ا أو تقوي��ة
نواح أخرى مثل:
* روزفل��ت ال��ذي كان يعان��ي
م��ن (عج��ز جس��مي) إذ اس��تخدم رج�لا
صناعي��ة تعويضا عنه وأصبح من اهلواة
امله��رة لرك��وب اخلي��ل وم��ن الع�بي
التنس ثم رئيسا للواليات املتحدة.
* وبيتهوف��ن ال��ذي كان يعاني من
(صم��م جزئ��ي) ،متك��ن من تألي��ف أروع
القطع املوسيقية اخلالدة.
 .2التعوي��ض الزائ��د للنق��ص عندما
يفش��ل الف��رد يف القي��ام بتعوي��ض ناجح
مش��بع للنف��س ،فيلج��أ اىل تعوي��ض
خيرجه عن احلدود املقبولة يف اجملتمع.
ويسمى بالتعويض الزائد للنقص مثال:
التك�بر عل��ى اآلخري��ن..أو اخل��روج ع��ن
النظ��ام االجتماع��ي املتع��ارف علي��ه ..أو
حب ال��ذات ...أو التمجيد للذات ..أو املدح
الذاتي للفرد.
 .3ان يتك��ون يف حالة الفش��ل مرض
عصيب خيلص الف��رد من عملية الكفاح
والتعوي��ض ويعفي��ه م��ن ل��وم نفس��ه أو
ل��وم الناس ل��ه .هنا يصب��ح الفرد موضع
إش��فاق وعط��ف اآلخري��ن له.مث�لا
الص��داع كس��بب عض��وي والدراس��ة أو
الشلل اهلستريي.
 .4عدم اهلرب إىل الالشعور وبالتالي
عملي��ة الكب��ت جيعل��ه يواج��ه ما يش��عر
ب��ه ويس��اعده عل��ى االندم��اج باجملتم��ع،
والواق��ع ليش��عر ان هن��اك تش��ويهاً يف
نظره لقيم اجملتمع والواقع.
ويف اخلتام يقول الشاعر:
فإن أُ ُ
عجب وال َغ َر ُر
صبت فال ٌ
ُ
الناس ما كملوا
وإن
نقصت فإن َ
ُ
ُ
صفة
ويف
ذات
يف
اهلل
والكامل
ٍ
ٍ
ْ
الذات مل يك ُمل له َع َم ُ
ــل
ونا ِق ُ
ص ِ
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تعد هذه
الشخصية
النادرة من بني
الشخصيات
الكثرية يف التاريخ
العربي اإلسالمي
اليت أثريت حوهلا
شكوك كثرية ،إذ
ذهب البعض إىل
أكثر من الطعن
بشخصيته بل
ذهبوا اىل الطعن
حتى بعقيدته.

المختار الثقفي – بين الثورة والالثورة
اجلمالي  -جامعة الكوفة
األستاذ الدكتور حيدر كريم ّ

إال أن ش��عار يا لثارات احلس�ين ،الذي
رفعه املختار لثورته العارمة يُك ّذب هؤالء
املتخرصني ،إذ أعلن املختار فيه صراحة
والءه املطلق آلل البيت (عليهم الس�لام)،
متخذا من حمم��د بن احلفية دعامة له،
موحي��ا للن��اس أنه يعمل بتوجي��ه منه ،أو
مباركة ،أو تفويض.
اس��تثمر املخت��ار عامل�ين مهم�ين يف
بناء ثورته ،كم��ا يقول الدكتور حممد
حسني الصغري والعامالن هما:
 .1اس��تثمار النقمة النفس��ية الشعبية
ج��راء مص��رع اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
السالم)
 .2اس��تقطاب ش��يعة آل حممد (صلى
اهلل عليه وآله وس��لم) ،فه��و يتعصب هلم،
ويثور من أج��ل االنتقام إلمامهم املقتول
ظلماً.
أما ع��ن ذكاء املخت��ار وفطنته يقول
الدكتور يوس��ف خلي��ف( :وليس لي من
ش��ك يف أن املخت��ار كان رجال ذكيا إىل
أبعد ح��دود ال��ذكاء ،وزعيما ش��يعيا من
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الطراز األولُ ،و ِهب مقدرة خارقة للعادة
على فهم نفس��يات مجاه�يره ،واجتذابهم
إلي��ه ،وق��د أدرك من��ذ البداي��ة أن الكوفة
 مه��د الش��يعة وموطنه��م  -ه��ي الرتب��ةاخلصبة لنش��ر ب��ذور دعوت��ه لألخذ بثأر
احلسني.)...
َّ
عم األمة
إن التذم��ر الواس��ع الذي َّ
اإلس�لامية الناش��ئ من حي��اة الرتف اليت
كان احل��كام األمويون يعيش��ونها فضال
عن قتلهم النفوس احملرتمة ،واحتقارهم
ألبسط مقومات احلياة الشريفة الكرمية
وتطاوهل��م عل��ى احلري��ات ومص��ادرة
حق��وق اآلخري��ن ،وجتاهله��م املس��لمني
يف البالد اإلس�لامية ،وسياس��اتهم املالية
واإلدارية غري املوضوعية وجتاوز والتهم
يف األقالي��م وأس��باب أخ��رى يضي��ق به��ا
اجمل��الّ ،
كل ذل��ك كان دافع��ا لث��ورة
املخت��ار الثقف��ي كما يقول خ��ودا خبش
يف مقدمته للحضارة.
وق��د اختلف��ت اآلراء يف ش��خصية
املخت��ار الثقف��ي مفج��ر ه��ذه الث��ورة،

ب�ين مؤي��د م��ادح ل��ه وب�ين ناكر ق��ادح.
فق��د ذه��ب بعضه��م إىل أبع��د م��ن ذل��ك
متهم��ا املخت��ار باتهام��ات رخيص��ة ت��ارة
لش��خصيته وأخ��رى لعقيدت��ه ونس��بوا
إلي��ه الس��حر والك��ذب ،أو أن��ه كان
خياط��ب املالئكة ،فذهب��وا إىل أنه يعمل
لنفس��ه ,م��ن دون واع��ز سياس��ي هل��ذه
الثورة أو هدف ش��رعي هلا ،اىل غري ذلك
م��ن األقاوي��ل ،فق��د ق��ال بعضه��م مث ً
ال:
َّ
َّ
اس��تغل يف نش��ر دعوته اس��م
(إن املخت��ار
حممد ابن احلنفية ،وادّعى أنه جاء أهل
الكوف��ة م��ن قبل املهدي حمم��د بن علي
اب��ن احلنفية (مؤمتنا ،منتجب��ا ،ووزيرا)
وم��ع َّ
أن املخت��ار يف  -أغل��ب الظ��ن -مل
يكن صادقا يف ادعائه العمل من أجل ابن
احلنفي��ة ،إذ الظاه��ر أنه يعمل حلس��ابه
اخل��اص) ،واملالح��ظ يف ه��ذا الن��ص أنه
قائ��م عل��ى الظ��ن يف أحكام��ه ،إذ ال دليل
ظاه�� ٌر في��ه ،وأما ه��ذا وأمثال��ه يعود إىل
أن��ه أُ ِخ��ذ م��ن كت��ب مص��ادر الس��لطة
آن��ذاك  -أو حت��ى م��ا كت��ب فيم��ا بع��د

عهده��م  -ال�تي أرخت ملثل ه��ذه الثورات،
وه��ي أق�لام مأج��ورة معروف��ة النواي��ا
والتوج��ه ،وه��ذه األق��وال تكث��ر يف كتب
التاريخ معلنة العداء الس��افر ألهل البيت
(عليه��م الس�لام) ومل��ن يناصره��م أوم��ن
يق��ف معه��م ،وهدفه��ا واضح يس��عى اىل
الني��ل م��ن الرم��وز العلوي��ة ورجاالته��ا
الذين جاهدوا يف س��بيل إع�لاء كلمتهم
كلم��ة احل��ق ،وج��اء أعداؤه��م فنقل��وا
النص��وص من دومن��ا متحي��ص وتدقيق
وحتقي��ق ،معتمدين لفظة  -أغلب الظن
 أو -وأظ��ن  -وغريه��ا م��ن ألفاظ الش��كوعدم اليقني.
ولك��ي نك��ون منصف�ين فإنن��ا
ننق��ل ما ورد على لس��ان أئم��ة أهل البيت
(عليه��م الس�لام) يف حق املخت��ار الثقفي
وال��ذي يفن��د كل اآلراء ال�تي قدح��ت يف
ه��ذا الرج��ل ،فق��د ق��ال في��ه اإلم��ام زي��ن
العابدي��ن (علي��ه الس�لام) حينم��ا ج��يء
ب��رأس عبي��د اهلل بن زياد وعمر بن س��عد
فخ ّر (عليه الس�لام ساجداً وقال( :احلمد
هلل ال��ذي أدرك ل��ي ث��أري م��ن أعدائ��ي ,
وج��زى اهلل املخت��ار خ�يرا) ،وق��ال اإلم��ام
الباق��ر (عليه الس�لام) لول��ده أبي حممد
احلك��م مرتمحاً على وال��ده املختار ثالثاً:
(رح��م اهلل أباك ،رح��م اهلل أباك ،رحم اهلل
أب��اك ،ما ترك لنا حقا عند أحد إال طلبه،
قت��ل قتلتنا ،وطلب بدمائن��ا) ،ويف حديث
آخر ع��ن اإلمام الباقر (عليه الس�لام) أنه
نه��ى ع��ن س��به عندم��ا تناه��ى اىل مسعه
يس��ب املخت��ار فق��ال( :ال
أن هن��اك م��ن
ّ
تس��بوا املخت��ار؛ فأن��ه قت��ل قتلتن��ا ،وطلب
وقسم فينا املال على
بثأرنا ،و ّزوج أراملناّ ،
العس��رة) ،أما ابن عباس املشهور بأنه حرب
األم��ة فق��د ق��ال في��ه( :رح��م اهلل املخت��ار
كان رجال حمبا لنا ،عارفا حبقنا ؛ وإمنا
خرج بسيفه طالباً دماءنا).
وق��د مح��ل ل��واء الدف��اع ع��ن املخت��ار
أس��اطني ك ّت��اب الش��يعة واملنصفون من
رج��ال اإلنس��انية مجع��اء ،ف��ذا العالم��ة
القرش��ي  -رمح��ه اهلل  -يداف��ع بض��راوة
عن��ه دفاع��اً مس��تميتا ،ع��ادا إي��اه قائ��دا
عس��كريا جدي��را ورع��ا ،تقي��ا حمتاط��ا
يف دين��ه ،ووص��ف والءه أله��ل البي��ت
(عليهم الس�لام) على أن��ه من عوامل قوة
ش��خصيته الذاتي��ةَّ ،
وع��د ُه مفج��ر ث��ورة

كان هدفها حتقيق العدالة االجتماعية
فيق��ول( :لق��د كان املخت��ار من حس��نات
الدني��ا ،وم��ن مفاخ��ر األم��ة العربي��ة
واإلس�لامية ،وم��ن أبط��ال التاري��خ ،فقد
ث��أر للح��ق ،وتبن��ى القضاي��ا املصريي��ة
لألم��ة ،وق��د ش��فى اهلل بثورت��ه اخلال��دة،
قل��وب املؤمن�ين ،فق��د قض��ى عل��ى تل��ك
الزم��ر اخلائن��ة ،وأذاقه��ا وب��ال م��ا جن��ت
أيديه��ا) ،أم��ا الدكت��ور حمم��د حس�ين
الصغ�ير فيق��ول في��ه( :ومهم��ا قي��ل يف
يدعي
املخت��ار ،فه��و رجل م��ن الع��رب ،ال ّ
لنفس��ه القدس��ية ،وال يؤطره��ا بأكث��ر
مما هي عليه ،ش��أنه يف قيادته العسكرية
والسياس��ية ش��أن الق��ادة اآلخري��ن م��ن
العرب ،الس��اعني إىل السلطان والراغبني
يف احلك��م ،إال أن��ه حق��ق هدف��ا مش��روعا
فيم��ا خط��ط ل��ه) ،وه��و نف��س ماص�� ّرح
ب��ه املخت��ار -حينم��ا حاص��ره مصع��ب بن
الزبري يف الكوفة  -فقال كاش��فا حقيقة
املوق��ف( :أمن��ا أن��ا رجل من الع��رب ،رأيت
اب��ن الزب�ير انت��زى عل��ى احلج��از ،ورأيت
جن��دة أنت��زى عل��ى اليمام��ة ،وم��روان
انت��زى عل��ى الش��ام ،فل��م أك��ن دون أحد
م��ن الع��رب ،فأخ��ذت ه��ذه الب�لاد ،فكنت
كأحده��م ،إال أن��ي ُ
طلبت بث��أر أهل بيت
النيب(صلى اهلل عليه وآله وسلم) إذ نامت
ُ
فقتلت من ش��رك بدمائهم،
عن��ه الع��رب،
ُ
وبالغت يف ذلك إىل يومي هذا).
لق��د أوض��ح املخت��ار املق��ال وأعط��ى
ص��ورة حقيقي��ة مل��ا ج��رى ليدف��ع بذلك
عم��ا قال��ه املغرض��ون ول��و مل يكن س��عيه
وهدف��ه مش��روعني مل��ا تس��ابق األئم��ة يف

لقد أوضح املختار
املقال وأعطى صورة
حقيقية ملا جرى
ليدفع بذلك عما
قاله املغرضون ولو
مل يكن سعيه وهدفه
مشروعني ملا تسابق
األئمة يف مدح عمله
والرتحم عليه ..

م��دح عمل��ه والرتح��م علي��ه وأخت��م يف
رواي��ة نقلته��ا أمه��ات الكت��ب التأرخيية
ع��ن عبد اهلل بن ش��ريك أنه ق��ال( :دخلنا
الس َ
�لام) ي��وم
عل��ى أب��ي جعف��ر (علي��ه َّ
النحر وهو متكئ وقد أرسل إىل احلالق
فقعدت بني يديه إذ دخل عليه شيخ من
أه��ل الكوفة فتناول ي��ده ليقبلها فمنعه،
الس َ
�لام)( :من أنت؟) قال:
ث��م قال (عليه َّ
أن��ا أب��و حممد احلكم بن املخت��ار بن أبي
عبي��دة الثقفي  -وكان متباعدًا من أبي
الس َ
�لام) ،-فم��د ي��ده إليه
جعف��ر (علي��ه َّ
حت��ى كاد يقع��ده يف حج��ره بع��د منعه
ي��ده ث��م ق��ال :أصلح��ك اهلل إن الن��اس
ق��د أكثروا يف أب��ي وقال��وا والقول واهلل
الس�لام)( :وأي ش��يء
قولك ،فقال (عليه ََّ
يقول��ون؟) ق��ال :يقول��ون :ك��ذاب ،وال
تأمرن��ي بش��يء اال قبلت��ه ،فق��ال (علي��ه
الس�لام)( :س��بحان اهلل أخربني أبي واهلل
ََّ
أن مه��ر أم��ي كان مما بعث ب��ه املختار،
أومل ي�بن دورن��ا وقت��ل قاتلين��ا وطل��ب
بدمائن��ا ؟! رمحه اهلل ،وأخربني واهلل أبي
اط َمة بنت َعِل ّي ميهد هلا
أنه كان عند َف ِ
الفراش ويثين هلا الوس��ائد ومنها أصاب
احلدي��ث رح��م اهلل أب��اك رح��م اهلل أباك
م��ا ترك لنا ح ًق��ا عند أحد إال طلبه ،قتل
قتلتن��ا وطلب بدمائن��ا) ،وحنن نردد مع
أئمة أهل البيت (عليهم السالم) فنقول:
رح��م اهلل املختار يوم ولد ويوم استش��هد
ويوم يُب َع ُث حيا.
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ُيع ّد اخلط العربي من
أكثر مميزات الفن
اإلسالمي يف العامل
جلمال حروفه ،وزخرفته
الدقيقة ،ورغم أن اخلط
مل حيظ بتلك األهمية
عند عرب اجلاهلية ،إذ
كانوا حيفظون أشعارهم
وتارخيهم شفاهاً إال ما
ندر كاملعلقات وبعض
نصوص االتفاقيات
واحلسابات التجارية..
حاوره مدير التحرير

السفير تحاور السيد محمد مجيد الموسوي

أمني مسجد الكوفة املعظم حول احتفالية األمانة بيوم اخلط العربي
تغي وضع
ومع ن��زول القرآن الكري��م ّ
الكتاب��ة ،إذ ُع��دَّت العم��اد ال��ذي حف��ظ
الق��رآن الكريم والس��نة النبوية الش��ريفة،
وق��د كث��ر اس��تخدام اخلط��وط اجلميلة
يف زخرف��ة واجه��ات املس��اجد وحماريبه��ا
فضال عن واجه��ات بعض املدارس باآليات
القرآنية ،ثم امتد اس��تخدام اخلط العربي
يف تزي�ين قص��ور الس�لاطني واحل��كام ،أو
األوان��ي الفخاري��ة ،والصناديق اخلش��بية،
كم��ا اس��تعمل اخل��ط العرب��ي يف س��ك
العم�لات الذهبي��ة والفضي��ة ،وش��يئاً
فش��يئاً أصب��ح اخل��ط العرب��ي م��ن الفنون
ال�تي تس��اعد عل��ى تربي��ة ال��ذوق ،ورهافة
احل��س كم��ا يكتس��ب املتعّل��م ل��ه مه��ارات
كالرتتي��ب ،والتنظي��م ،ودق��ة املالحظ��ة،
ويع ّزز مشاعر االعتزاز بالقيم اإلسالمية.
وألهمي��ة اخلط العرب��ي ومجاله فقد
خصص��ت أمان��ة مس��جد الكوف��ة واملزارات
امللحق��ة ب��ه ي��وم الثان��ي عش��ر م��ن ش��هر
رجب األص��ب يوماً للخ��ط العربي ُترى
في��ه املس��ابقة الدولي��ة للخ��ط العرب��ي يف
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ّ
كل ع��ام فضال عن تكريم أس��اتذة اخلط
العرب��ي مم��ن كان هل��م أثره��م الب��ارز يف
هذا الضرب من الفنون.
وألهمي��ة املناس��بة سنس��لط الض��وء
عليه��ا س��اعني اىل التعري��ف باملس��ابقة
وتفاصيلها من خالل اللقاء بالسيد حممد
جمي��د املوس��وي أم�ين مس��جد الكوف��ة
واملزارات امللحقة به.
الس��فري :ملاذا يوم الثاني عشر من شهر
رجب األصب بالتحديد؟
الس��يد املوس��وي :اختي��ار ه��ذا التأري��خ
كـــ��ان مقصـــ��وداً ويتعلـــ��ق جبنبتيـ��ن
تأرخييتني مهمتني جداً وهما:
األوىل :تتعلق بش��خص أم�ير املؤمنني
اإلم��ام عل��ي (علي��ه الس�لام) ،فق��د كان
(عليه الس�لام) من أوائل املهتمني بالكتابة
واخل��ط ،وه��و ال��ذي مج��ع وخ��ط الق��رآن
الكري��م بي��ده الش��ريفة بع��د وف��اة الن�بي
األك��رم حمم��د (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم) وطاملا دعا (عليه الس�لام) أصحابه
اىل حتسني اخلط وجتويده.

الثاني��ة :تتعل��ق بالكوف��ة كمدين��ة،
فق��د ق��دم أم�ير املؤمن�ين اإلم��ام عل��ي
(علي��ه الس�لام) بع��د فراغ��ه م��ن ح��رب
اجلم��ل اىل ه��ذه املدين��ة ليدخله��ا يف يوم
الثان��ي عش��ر من ش��هر رج��ب األصب من
س��نة  36هـ��جرية لتتش��رف الكوف��ة ب��أن
تك��ون عاصم��ة الدولة اإلس�لامية يف هذا
التاريخ.
ومل تك��ن أمانة مس��جد الكوفة بعيدة
ع��ن االهتمام باخل��ط العرب��ي ،إذ كانت
مس��ابقة اخلط العربي جزءاً من مسابقة
مس��لم بن عقيل لإلبداع الفكري واألدبي
يف مهرجان الس��فري الثقايف لثمان سنوات
خل��ت ،ث��م ارت��أت األمانة يف الع��ام املاضي
( 2020ميالدي��ة املواف��ق 1441ه��ـ) فص��ل
املس��ابقة ع��ن مهرجان الس��فري وحتويلها
اىل مس��ابقة مس��تقلة لالحتف��اء بي��وم
اختاذ الكوفة عاصمة للدولة اإلس�لامية
عل��ى ي��د أمري املؤمن�ين االمام عل��ي (عليه
السالم) فضال عن السعي إلعطاء املساحة
الكافية هلذا الفن االسالمي اجلميل.

الس��فري :أي��ن تق��ع مس��ابقة الس��فري
للخط العربي بني مثيالتها يف العراق؟
السيد املوس��وي :على حد علمي ،أكاد
أج��زم بأن لي��س هناك مس��ابقة تهتم بهذا
الض��رب من الف��ن يف العراق غري مس��ابقة
الس��فري ال�تي ُت َع ُّ
��د فرص��ة لتالق��ي ذوي
احلرف��ة واملهتم�ين به��ا ،آمل�ين أن تك��ون
خطوتن��ا هذه حافزاً لآلخري��ن للدخول يف
جمال املنافس��ة يف ه��ذا امليدان خدمة للغة
القرآن الكريم.
الس��فري :ماه��ي الفعاليات ال�تي أعدتها
أمانة املسجد لالحتفاء بهذا اليوم؟
الس��يد املوس��وي :كان م��ن املق��رر أن
يق��ام االحتف��ال بنس��خته األوىل ع��ام 1441
هجري��ة ،إال أن انتش��ار وب��اء كورون��ا
وتعط��ل كل النش��اطات الثقافي��ة يف
األمان��ة دفعن��ا اىل تأجيله��ا اىل ع��ام 1442
ه��ـ ،ويتضم��ن حف��ل االفتتاح توجي��ه دعوة
اىل جمموع��ة كب�يرة م��ن اخلطاط�ين
والضي��وف واملش��اركني الفائزي��ن وغ�ير
الفائزين ويتضمن منهاج االحتفال جلسة
حبثي��ة لثالث��ة حب��وث أكادميي��ة ح��ول
أهمي��ة اخل��ط العرب��ي وتارخي��ه ومراحل
تط��وره ،وم��ن املؤم��ل أن تق��وم األمان��ة
بتكري��م عائل��ة خط��اط األجي��ال املرح��وم
هاش��م حممد البغدادي مبسكوكة ذهبية
مت تصميمه��ا لتحمل تاريخ املس��ابقة على
أح��د األوجه باللغ��ة العربية وعل��ى الوجه
الثان��ي باللغ��ة االنكليزية ت��ؤرخ هلذا اليوم
كم��ا س��توزع مس��كوكات فضي��ة عل��ى
الفائزي��ن يف مس��ابقة ي��وم اخل��ط اليت مت
اس��تالم نتاجاته��ا وف��رز وإع�لان الفائزين
فيها س��ابقاً ،وس��وف يتم تقديم الش��هادات
التقديرية جلميع املشاركني يف املسابقة،
كما س��يتم عرض جمموع��ة كبرية من
اللوحات الفائزة للس��نوات الس��ابقة عندما
كان��ت املس��ابقة جت��رى ضم��ن مهرج��ان
الس��فري الدول��ي ،علم��اً أن أمان��ة املس��جد
قام��ت بزخرفته��ا وتذهيبه��ا إلظهاره��ا

املسابقة متاحة لكل
خطاطي العامل وقد
شهدت مشــاركات
جيدة من البلدان
االســــالميـــة
والعربية..
بالص��ورة ال�تي تلي��ق باخل��ط العرب��ي
ومكانته التارخيية.
الس��فري :ه��ل نفه��م م��ن كالمك��م أن
املش��اركني يف املس��ابقة هم من العراقيني
فقط؟
الس��يد املوس��وي :كـــ�لا مطلقـــ��اً،
فاملس��ابقة متاحة لكل خطاطي العامل وقد
ش��هدت ال��دورات الثم��ان الس��ابقة عندم��ا
كان��ت املس��ابقة ُت��رى ضم��ن مهرج��ان
الس��فري الدول��ي مش��اركات جي��دة م��ن
البل��دان االس�لامية فض� ً
لا ع��ن خمتل��ف
البل��دان العربية ،وقد فاز جبوائز املس��ابقة
طيل��ة ال��دورات الس��ابقة خطاط��ون م��ن
خمتلف دول العامل.
الس��فري :م��ا ه��ي أن��واع اخلط��وط اليت
ميكن للخطاط االش�تراك بها يف املس��ابقة
وماه��ي النص��وص ال�تي يت��م اعتماده��ا
للمنافسة بني املتسابقني؟
الس��يد املوس��وي :لقد وصلت املس��ابقة
ع�بر األعوام ال�تي أقيمت فيه��ا اىل مراحل
متقدم��ة ،وأصبح��ت فرص��ة لتالق��ي
متذوق��ي ه��ذا الف��ن الراق��ي واإلب��داع
اإلنس��اني ،ال س��يما أن األمانة قد فس��حت
اجملال يف تنوع اخلط��وط العربية بأنواعها
املش��هورة وأهمه��ا اخلط الك��ويف الذي يعد
أول اخلط��وط العربي��ة كله��ا وه��و م��ن
أج��ود اخلط��وط العربية ش��ك ً
ال وتنس��يقاً،
وخ��ط النس��خ ،وخ��ط الثل��ث ال��ذي ُي َع ُّ
��د

م��ن أصع��ب اخلط��وط كتاب��ة ،وخ��ط
التعليق أو ما يس��مى بـ (اخلط الفارس��ي)
ال��ذي يس��تخدمه اخلطاط��ون اإليرانيون
ومس��لمو ش��رق آس��يا واألفغ��ان واهلن��ود،
فض�لا ع��ن اخل��ط الديواني ال��ذي ابتكره
وط��وره العثماني��ون واس��تخدموه يف
دواوي��ن الس�لاطني العثماني�ين ،أم��ا
ع��ن النص��وص املخت��ارة للخطاط�ين يف
املس��ابقة فيت��م اختيارها من قب��ل اللجنة
العلي��ا للمس��ابقة وه��ي غالب��اً م��ا تك��ون
ألحادي��ث أه��ل البي��ت (عليه��م الس�لام)،
إذ يت��م ختصي��ص آي��ة قرآني��ة أو حديث
ألحد األئمة املعصومني (عليهم الس�لام)
يف كل ع��ام ،بع��د أن مت اختي��ار س��ور
وآي��ات قرآني��ة مبارك��ة يف األع��وام
الس��ابقة ،وهن��اك ضواب��ط فني��ة ُتطل��ب
من اخلطاطني املشاركني يف املسابقة يف
كل ن��وع من اخلط��وط كقياس اللوحة
ومسك قصبة اخلط ون��وع الورق املكتوب
عليه ،وتنشر تلك الضوابط والشروط يف
كراس املس��ابقة س��نوياً وهي ذات معايري
دولية يعرفها مجيع اخلطاطني.
الس��فري :م��ا ه��ي جوائ��ز املس��ابقة
وكي��ف يت��م اختي��ار احملكم�ين؟ وكيف
يتم اختيار اللوحات الفائزة؟
الس��يد املوس��وي :اجلوائ��ز املقدم��ة
للفائزي��ن جمزية ويص��ل جمموعها إىل
م��ا يق��ارب ثالثني ملي��ون دينار ختصص
منها للفائزين الثالثة األوائل يف كل نوع
م��ن أنواع اخلط ،ومخس جوائز تقديرية
ومخس أخرى تشجيعية يف كل نوع من
أن��واع اخلط ،كما أن األمانة تس��تقدم يف
كل عام أساتذة اخلط العربي من العراق
أو الوط��ن العرب��ي والع��امل م��ن الفائزين
يف املس��ابقات الدولي��ة أو املش��اركني يف
حتكيمه��ا ومم��ن هل��م ب��ا ٌع طوي��ل يف ف��ن
اخل��ط العرب��ي مم��ن ميت��ازون بامله��ارات
االبداعي��ة يف اخل��ط العربي للمش��اركة
يف جلان حتكيم املس��ابقة ويتم استبداهلم
يف كل ع��ام بفري��ق آخر بش��كل ال يتكرر
مع��ه احل��كام يف كل س��نة ،ويت��م تقيي��م
املش��اركات ضمن جلس��ات خاص��ة ُتنظم
بها حماضر مشرتكة ويتم االتفاق على
اللوحات الفائزة حس��ب معايري فنية مثل
تركي��ب احل��روف أو انس��يابية احلروف
ونظاف��ة اللوح��ة واألس��لوب املبتك��ر يف
التش��كيل وقضاي��ا أخ��رى يعرفه��ا ذوو
احلرفة من اخلطاطني.
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مسلسل النسر وعيون املدينة

دراما وبرامج الماضي رسالة هادفة ..تبحث عن مجدد
الباحث هشام أموري ناجي

تع ّد الدراما عام ً
ال مهماً يف اكتساب وتنمية القيم الدينية واألخالقية واالجتماعية
لدى اجلماهري ملساعدتهم على التمييز بني الصواب واخلطأ وعلى اتباع سلوكيات
تتالءم مع قيم اجملتمع ،وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على احلياة االجتماعية
والتعرف على طبائع الناس ومشاعرهم وما ميارسونه من عادات وتقاليد ،وما
يعتنقونه من ديانات وقيم ومثل عليا..
لق��د كان��ت الصف��ة ال�تي متي��زت
به��ا شاش��ة التلف��از يف الس��نوات املاضي��ة
 وخباص��ة يف مثانين��ات وتس��عيناتالق��رن املاض��ي  -ه��ي احتواؤه��ا عل��ى
برام��ج تلفزيوني��ة هادف��ة مبختل��ف
اختصاصاته��ا ،فكان��ت الربامج املعروضة
ويذف
على الشاش��ة يتم فحصها بدقة ُ
منه��ا املش��اهد والنصوص ال�تي ال تتوافق
وتت�لاءم م��ع القي��م والتقالي��د املتبع��ة
يف جمتمعن��ا فض� ً
لا ع��ن ه��ذه املي��زة فإن
الربامج واملسلسالت العراقية بدت ُتسوق
اىل حمط��ات وقن��وات عربي��ة نتيج��ة
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مل��ا حتمل��ه م��ن رس��ائل ذات قيم��ة فني��ة
وتوجيهي��ة وانت��اج على مس��توى متقدم،
قلم��ا جت��ده يف نتاج��ات ال��دول العربي��ة
واإلقليمية آنذاك.
وعندم��ا تعيدنا الذاك��رة إىل ماضي
الفن العراقي على صعيد الدراما والسينما
واملسرح فقد كانت أغلب األعمال تتسم
القيم��ة
بالرس��ائل اهلادف��ة واملواضي��ع
ّ
لذلك بقيت امساء ومش��اهد تلك الربامج
راس��خة يف اذه��ان اجلماهري كـ(املرس��م
الصغ�ير ،س��ينما االطف��ال ،الرياض��ة يف
اس��بوع ،العل��م للجمي��ع) ه��ذا بالنس��بة

اىل الربام��ج أم��ا عل��ى صعي��د الدرام��ا
فنتذكر منها( :االمان��ي الضالة ،نادية،
اي��ام االج��ازة ،النس��ر وعي��ون املدين��ة)...
وغريه��ا م��ن الربام��ج واملسلس�لات
الدرامية واملسرحيات اليت ُعرضت على
شاش��ة التلفزي��ون العراق��ي يف العق��ود
الثالث��ة االخ�يرة م��ن الق��رن املاض��ي،
ال�تي جعل��ت مم��ن واك��ب ذل��ك الوق��ت
ان يش��تاق لرؤي��ة تل��ك االعم��ال ضارب��اً
بع��رض احلائ��ط كل ما ينت��ج االن من
برام��ج واف�لام ومسلس�لات بالرغم من
اإلمكاني��ات الفني��ة املتاحة يف ش��ركات

االنتاج واملؤسسات االعالمية.
إن الصبغ��ة العام��ة ال�تي متتع��ت بها
أغل��ب الربام��ج التلفزيونية الس��ابقة هي
االهتم��ام بطبيعة املضامني اليت حتتويها
الربام��ج وخاص��ة ال�تي تتعل��ق باألطفال
ال�تي نقل��ت حي��اة االطفال إىل ع��امل آخر
يبع��ث فيها األم��ل واالطمئن��ان والثقافة
واملعلومة اهلادفة.
أم��ا الربام��ج األخ��رى ال�تي أهتم��ت
بفئة الش��باب كالرياضة يف اسبوع الذي
تواص��ل بالعرض لثالثة عق��ود وبرنامج
(العل��م للجميع) فق��د ترك هذا الربنامج
أث��ره يف مج��ع غف�ير م��ن املش��اهدين
وه��م يرتقب��ون الس��اعة التاس��عة من يوم
االربع��اء ملش��اهدة حلقة جدي��دة تبث من
خالهل��ا اح��دث م��ا وص��ل اليه الع��امل من
تكنلوجي��ا وصناعات وغريه��ا من االخبار
العلمية ،أما يف الوقت الراهن ومع تواجد
ك��م هائل من الفضائيات العراقية فإنها
مل تنت��ج برناجم��ا علمياً واح��داً كالذي
ُقدم يف الوقت السابق على شاشة التلفاز،
كما مل نش��اهد حمط��ة إعالمية واحدة
اهتم��ت ب��أدب الطفول��ة وقدم��ت هل��ذه
الفئ��ة م��ا يناس��بها من برام��ج تعمل على
تنميته��م وصق��ل مواهبه��م تاركينه��م
بني الفضائيات األخرى تغذيهم مبشاهد
العن��ف وأخ��رى ال أخالقي��ة ال تتف��ق مع
اعمارهم.
أم��ا خبص��وص الدرام��ا ال�تي م��رت
من��ذ انطالقه��ا وحل��د االن بالعدي��د م��ن
الفنان�ين املبدع�ين والك ّت��اب والنق��اد
الذي��ن أث��روا الس��احة الفني��ة بأعم��ال
خمتلف��ة وعدي��دة بالرغم م��ن الظروف

مسلسل ذئاب الليل

برنامج العلم للجميع

برامج راسخة يف
أذهان اجلماهري كـ
(املرسم الصغري،
سينما األطفال،
العلم للجميع)..
ومسلسالت كـ
(االماني الضالة،
ذئاب الليل ،النسر
وعيون املدينة..)...
غ�ير الطبيعي��ة ال�تي م��رت بالبل��د ،إذ
قدم��وا خالهل��ا الكث�ير م��ن الرس��ائل عرب
الس��ينما واملس��رح والتلفزي��ون واإلذاع��ة
فبقي��ت أمس��اء تل��ك االعم��ال عالق��ة يف
أذه��ان اجلمه��ور يتذكره��ا ويتذاك��ر
مش��اهدها كما كانت فئ��ة من املتابعني
تس��عى البتي��اع االق��راص املدجم��ة ال�تي
حتت��وي عل��ى األعم��ال الفني��ة القدمي��ة
لتك��رار مش��اهدتها مل��ا تتضمن��ه م��ن قيم
وأداء وق��درات فني��ة عالي��ة ال تقل مهارة
ع��ن األعم��ال العربي��ة األخ��رى ال�تي
الق��ت حض��ورا وش��هرة اآلن بع��د انتش��ار
الفضائيات وشركات اإلنتاج الفين.
م��ع التق��دم احلاص��ل يف اإلع�لام
واالتص��ال واإلنتاج الس��ينمائي يف العامل
راف��ق ذل��ك تقدما ب��األداء الف�ني واألدبي
ال��ذي يع�� ّد اللبن��ة االوىل ألي عم��ل ف�ني
يت��م انتاج��ه يف املؤسس��ات اإلعالمي��ة
والش��ركات املنتج��ة لألعم��ال الفني��ة

برنامج سينما االطفال

الدرامي��ة وقد لوح��ظ يف اآلونة االخرية
تراجع��اً كب�يرا يف أداء األعم��ال الفني��ة
ال�تي مت انتاجه��ا يف الع��راق اذا م��ا قورنت
م��ع األعم��ال القدمي��ة وذل��ك للضع��ف
الكب�ير يف أق�لام الك ّت��اب ال�تي ُمثل��ت
نصوصه��م وحتول��ت اىل درام��ا ركيك��ة
فارغ��ة م��ن مضام�ين توجيهي��ة حتم��ل
يف طياته��ا هم��وم وحم��ن الش��عب ط��وال
العق��ود املاضي��ة ب��كل م��ا محلت��ه م��ن
حرمان وجور الس��لطة آن��ذاك ،وبد ً
ال من
ان تس��هم يف ح��ل املش��كالت االجتماعي��ة
ومتت�ين العالق��ات الودي��ة ب�ين الن��اس
وإب��راز التقاليد واإلرث احلض��اري للبلد
اجته��ت أق�لام بع��ض الك ّت��اب إلظه��ار
وتس��ويق صور العن��ف والقتل واجلرمية
واالحتي��ال ملبي��ة بذل��ك رغبة لسياس��ة
مؤسس��اتهم او منتجني هل��م ايدولوجيات
خاصة بهم.
إن ه��ذا التده��ور يف األداء مل ميه��ل
النتاج��ات العراقي��ة م��ن التناف��س وأن
تفرض نفس��ها يف األسواق العربية قبالة
األعمال املصرية والس��ورية واخلليجية،
فق��د كان��ت االعمال رديئ��ة وضعيفة ال
ميك��ن هلا أن تنافس غريه��ا من النتاجات
العربية ولذك فقد كان االنتاج العراقي
االضع��ف عربي��اً ودليلن��ا عل��ى ذل��ك أن
النتاج��ات الفني��ة من��ذ ع��ام  2003وحل��د
اآلن مل تش��كل منافس��ة حقيقي��ة يف
الس��وق احمللية او االقليمية ،ومل جند أي
عم��ل فرض نفس��ه كمنت��ج وطين قابل
للتناف��س ومل نش��هد ان تعلق املش��اهدون
بعم��ل كال��ذي مت انتاجه يف الس��ابق من
حيث الفكرة والسيناريو اهلادف.

مسلسل األماني الضالة

برنامج الرياضة يف اسبوع
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الصــــــور
ُّ

رسول كاظم عبد السادة

الصور آلة تفكيك البنية للموجودات األرضية والسماوية ،وهي آلة غيبية سعتها
ُّ
سعة السماوات واألرض ،وردت يف ذكرها ووصفها أخبار كثرية ومفصلة وقد
أمجل ذكرها يف القرآن الكريم وفصلت يف اآلثار املعصومة.
وصف الصور
والص��ور ق��رن م��ن ن��ور اصف��ر
خمروط��ي عل��ى هيئ��ة مث��رة الصنوب��ر
بكرب الس��ماء واالرض له رأسان وطرفان
بني طرفيه بقدر ما بني السماء واالرض
له ثقبتان من طرفيه وتنتهيان اىل رأسه
يف ثقب��ة واح��دة ،ثقب��ة من��ه تلي الس��ماء
وثقبة منه تلي األرض.
وثقبت��ه اليت تل��ي االرض فيها منافذ
بع��دد كل روح م��ن االرض ،وثقبته اليت
تل��ي الس��ماء فيه��ا منافذ بع��دد كل روح
من السماء ،ويف كل منفذ ستة خمازن.
مكان النفخ وآليته
فين��زل اس��رافيل حبض�يرة بي��ت
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املق��دس ويس��تقبل الكعب��ة ،وق��د ورد يف
بع��ض االخب��ار ان��ه ينف��خ يف الص��ور يف
مسجد السهلة.
وق��ال االم��ام زي��ن العابدي��ن (علي��ه
الس�لام) وقد س��ئل كم بني النفختني؟
ق��ال :م��ا ش��اء اهلل ،فقيل ل��ه :فأخربني يا
ب��ن رس��ول اهلل كي��ف ينفخ في��ه؟ فقال:
أما النفخة االوىل فإن اهلل يأمر إسرافيل
فيهب��ط إىل الدنيا ومعه ص��ور ،وللصور
رأس واح��د وطرف��ان ،وب�ين طرف كل
رأس منهم��ا م��ا ب�ين الس��ماء واالرض،
قال :فإذا رأت املالئكة إسرافيل وقد هبط
إىل الدني��ا ومع��ه الص��ور قال��وا :ق��د أذن
اهلل يف م��وت أه��ل االرض ويف م��وت أه��ل

السماء ،قال :فيهبط إسرافيل حبظرية
بيت املقدس ويس��تقبل الكعبة ،فإذا رأوا
أه��ل االرض قال��وا :أذن اهلل يف موت أهل
االرض ،ق��ال :فينفخ فيه نفخة فيخرج
الص��وت من الطرف ال��ذي يلي االرض
ف�لا يبق��ى يف االرض ذو روح إال صع��ق
ومات اال إسرافيل.
وهن��ا تتالش��ى االرواح والبن��ى لكل
موج��ود ويع��م الفن��اء ل��كل اخلل��ق اال
من ش��اء اهلل كم��ا قال تع��اىل [ َو ُن ِف َخ ِف
��ق َم ْ
��ور َف َص ِع َ
ات َو َم ْن
ُّ
الس َ
��ن ِف َّ
��ما َو ِ
الصْ ِ
َ
َُّ
ْ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ض ِإل َم��ن ش��ا َء الل ثَّ��م ن ِف��خ
ِف الر ِ
��رى َف��إِ َذا ُه ْ��م ِق َي��ا ٌم ي َْن ُظ�� ُر َ
ون]،
ِفي�� ِه أُ ْخ َ
وستعرف بعد قليل من هم املستثنون.

ام��ا ح�ين املوت فليس هناك تالش��ي،
امن��ا ه��و طي او فق��دان رتبة م��ن املراتب
الس��فلية ،وال�تي ه��ي اجلس��د العنصري
فف��ي س��ؤال الزندي��ق لإلم��ام الص��ادق
(عليه السالم) قال:
أيتالش��ى ال��روح بع��د خروج��ه ع��ن
قالب��ه أم ه��و ب��اق؟ ق��ال :ب��ل هو ب��اق إىل
وق��ت ينف��خ يف الص��ور فعند ذل��ك تبطل
االش��ياء وتفنى ،فال حس وال حمسوس،
ثم أعيدت االش��ياء كما بدأها مدبرها،
وذلك أربعمائة س��نة تس��بت فيها اخللق
وذلك بني النفختني
والنفخ كم��ا يف احلديث وغريه ويف
اآليات نفختان.
االوىل نفخة الصعق:
وه��ذه النفخ��ة ه��ي ال�تي تبط��ل بها
بنية االشياء وذلك ان كل كائن مكون
من ست مراتب هي:
مرتبة مادته ،ومرتبة مثاله ،ومرتبة
طبيعته ،ومرتبة نفس��ه ،ومرتبة روحه،
ومرتبة عقله.
وه��ذا ه��و معن��ى املخ��ازن الس��تة يف
الصور ،حيث تدخل كل رتبة يف خمزن
م��ن ه��ذه املخ��ازن وتتف��كك بذل��ك بنية
الكائن وقد وصف رس��ول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله وس��لم) حال اخللق عند النفخ
يف حديث له قال:
يك��ون يف آخ��ر الزم��ان ف�تن كقطع
اللي��ل املظلم ف��اذا غض��ب اهلل تعاىل على
اه��ل االرض أم��ر اهلل س��بحانه وتع��اىل
اس��رافيل ان ينفخ نفخ��ة الصعق فينفخ
عل��ى غفلة م��ن الن��اس فمن الن��اس من
ه��و يف وطن��ه ،ومنه��م من هو يف س��وقه،
ومنه��م من هو يف حرث��ه ،ومنهم من هو
يف س��فره ،ومنه��م من يأكل ف�لا يرفع
اللقم��ة اىل في��ه حت��ى خيم��د ويصع��ق،
ومنه��م م��ن حي��دث صاحب��ه ف�لا يت��م
الكلم��ة حت��ى مي��وت ،فتم��وت اخلالئ��ق
كله��م ع��ن آخرهم واس��رافيل ال يقطع
صوته حتى تفور عيون االرض وانهارها
وبناؤه��ا واش��جارها وجباهل��ا وحباره��ا
ويدخ��ل الكل بعضه��م يف بعض يف بطن
االرض ومنه��م م��ن ه��و صري��ع عل��ى
خ��ده ،ومنه��م م��ن تك��ون اللقم��ة يف فيه
فيم��وت فم��ا ادرك ان يبتلعه��ا ،وتنقطع
السالس��ل ال�تي فيه��ا قنادي��ل النج��وم

فتس��توي ب��األرض م��ن ش��دة الزلزل��ة،
ومت��وت مالئك��ة الس��ماوات واالرض
واحلج��ب والس��رادقات والصاف��ون
واملس��بحون ومحل��ة الع��رش والكرس��ي
واه��ل س��رادقات اجمل��د والكروبي��ون
ويبقى جربائيل واس��رافيل وملك املوت..
احلديث ،هذه نفخة الصعق اما
الثانية فنفخة البعث:
ويف ه��ذه النفخ��ة ال�تي ينفخه��ا
اس��رافيل يبعث احلياة يف املراتب الس��تة
املخزون��ة يف ثق��وب الص��ور ،فيجتم��ع
مث��ال الش��يء مبادت��ه وطبع��ه ونفس��ه
وروح��ه ويصطحب��ون عقله فيق��وم حيا
ب��إذن اهلل ،وذل��ك كل��ه ال يصي��ب وج��ه
اهلل الباق��ي ال��ذي ال يهل��ك ،الن الصع��ق
م��ن اهل�لاك وق��د ب�ين اهلل يف كتاب��ه ان
وج��ه اهلل ب��اق ال يهل��ك ،وقد قال��وا حنن
السائلون وحنن اجمليبون ،فهم لسان اهلل
املخاطب به اخلل��ق ِ[لَ ِن ْالُ ْل ُك ْال َي ْومَ] وهم
[ل ْال َو ِ ْ
َّار].
اجمليبون َِّ ِ
اح ِد ال َقه ِ
ويف احلدي��ث القدس��ي ق��ال تع��اىل
خماطب��ا آل حمم��د صل��وات اهلل عليهم:
خلقتكم من نور عظميت واحتجبت بكم
عن سواكم من خلقي وجعلتكم وجهي
استقبل بكم واسأل بكم فكل شيء هالك
اال وجه��ي وانت��م وجه��ي ال تبي��دون وال
تهلكون وال يهلك وال يبيد من توالكم.
وق��د ورد يف احلدي��ث :ان املؤم��ن حي
يف الدارين.
ويف القدس��ي :عبدي اطع�ني اجعلك
مثل��ي ان��ا اق��ول للش��يء ك��ن فيك��ون
اجعلك مثلي تقول للش��يء كن فيكون،

الصور قرن من نور
أصفر خمروطي
على هيئة مثرة
الصنوبر بكرب
السماء واألرض،
له رأسان وطرفان
بني طرفيه بقدر
ما بني السماء
واألرض..

ان��ا ح��ي ال ام��وت اطعين اجعل��ك حيا ال
متوت.
ويص��ف لن��ا رس��ول اهلل (صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) ايض��ا ه��ذه النفخ��ة
وفيه��ا يتكل��م اس��رافيل حلي��اة اخلل��ق
يق��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم):
ث��م يق��ول اجلب��ار ج��ل جالل��ه ليبع��ث
اس��رافيل ويأم��ره ان يلتق��م الص��ور،
والص��ور ق��رن من ن��ور فيه اثق��اب على
ع��دد ارواح العب��اد ،فيجتم��ع االرواح
كله��ا فتجعل يف الص��ور ويأمر اجلبار
اس��رافيل ان يقوم عل��ى الصخرة ببيت
املق��دس وين��ادي يف الص��ور وه��و يف
فم��ه قد التقم��ه والصخرة اق��رب ما يف
االرض اىل الس��ماء وه��و قول��ه تع��اىل
ْ
يب]
[ َو ْاس َت ِم ْع ي َْو َم ُي َنا ِد الَُنا ِد ِم ْن َم َك ٍ
ان َق ِر ٍ
ويقول اس��رافيل يف ندائه (ايتها العظام
البالي��ة واللح��وم املنقطع��ة والش��عور
املب��ددة امللتزم��ة ليقم��ن اىل الع��رض
على املل��ك الديان ليجازيك��م بأعمالكم
ف��إذا ن��ادى اس��رافيل (علي��ه الس�لام)
يف الص��ور خرج��ت االرواح م��ن اثق��اب
الص��ور فتنتش��ر ب�ين الس��ماء واالرض
كأنه��ا النمل خيرج من كل ثقب وال
خي��رج م��ن ذل��ك الثقب غ�يره ،ف��أرواح
املؤمن�ين خترج م��ن اثقابها نائ��رة بنور
االميان وبنور اعماهلا الصاحلة ،وارواح
الكف��ار خت��رج مظلم��ة بظلم��ة الكف��ر،
واس��رافيل يدي��م الص��وت واالرواح ق��د
انتش��رت م��ا ب�ين الس��ماء واالرض ،ث��م
تدخل االرواح اىل االجساد وتدخل كل
روح اىل جس��دها ال��ذي فارقت��ه يف دار
الدني��ا ،فتدب االرواح يف االجس��اد كما
يدب الس��م يف امللس��وع ،حت��ى ترجع اىل
اجس��ادها كم��ا كان��ت يف دار الدني��ا،
ثم تنش��ق االرض من قبل رأس��هم ،فإذا
ه��م قيام��ا ينظ��رون اىل اه��وال القيامة
وطوامه��ا ،واس��رافيل (علي��ه الس�لام)
ين��ادي به��ذا الن��داء ال يقط��ع الص��وت
وميده مدا واخلالئق يتبعون صوته .
ه��ذا غاي��ة م��ا ميك��ن ذك��رة ح��ول
الص��ور والنف��خ في��ه ،واالخب��ار كافية
وافية.
اللهم نسألك احلياة الباقية االبدية
ي��وم ينف��خ يف الص��ور ،وصل��ى اهلل على
حممد وأل حممد.
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رسائل الكوفيين لإلمام الحسين ...دالالت وعبر
أ.د .خليل خلف بشري  -جامعة البصرة

السالم) عن البيعة
عرف ال ّناس يف خمتلف األقطار امتناع اإلمام احلسني (عليه ّ
ليزيدّ ،
وخباصة أهل الكوفة ،فقد كانوا يومذاك من أش ّد
فاتهت إليه األنظار،
ّ
وأكثرهم مي ً
ال ّناس ً
السالم) ..
نقمة على يزيد،
ال إىل اإلمام احلسني (عليه ّ
ِ
فاجتمع��وا يف دار س��ليمان ب��ن ص��رد
اخلزاع��ي ،فق��ام فيه��م خطيب��اً فق��الَّ :
إن
معاوي��ة ق��د هلكّ ،
وإن حس��يناً قد تقّبض
عل��ى الق��وم ببيعت��ه ،وقد خ��رج إىل مكة،
وأنت��م ش��يعته وش��يعة أبي��ه ،ف��إن كنتم
تعلم��ون أ ّنكم ناص��روه وجماه��دو عد ّوه
فاكتبوا إليه وأعلموهْ ،
وإن خفتم الفشل
والوهن فال تغ ّروا الرجل يف نفسه.
عل��ي
فكتب��وا إلي��ه« :للحس�ين ب��ن ّ
الس�لام) من س��ليمان بن صرد،
(عليهم��ا ّ
َ
َ
واملس�� ّيب ب��ن ن َب��ة ،ورفاع��ة ب��ن ش��دّاد
البجل��ي ،وحبي��ب ب��ن مظاه��ر ،وش��يعته
م��ن املؤمنني واملس��لمني من أه��ل الكوفة.
س�لام عليك ،فإ ّن��ا حنمد إلي��ك اهلل الذي
ال إل��ه إ ّ
أما بع��د ،فاحلم��د هلل الذي
ال ه��و َّ
قص��م ع��د ّوك اجل ّبار العني��د الذي انتزى
عل��ى هذه ا ُ
ال ّمة فابت ّزه��ا أمرها ،وغصبها
ثم
فيئه��اّ ،
وتأم��ر عليه��ا بغري رض��ا منهاّ ،
قت��ل خياره��ا واس��تبقى ش��رارها ،وجع��ل
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م��ال اهلل د ْ
ُو ً
ل��ة ب�ين جبابرته��ا وأغنيائها،
فبع��داً ل��ه كم��ا بع��دت مث��ود! إ ّن��ه لي��س
علين��ا إم��ام غ�يرك ،فأقب��ل ّ
لع��ل اهلل أن
ّ
احل��قّ ،
وإن النعمان بن
جيمعنا ب��ك على
بش�ير يف قص��ر اإلم��ارة ،وإ ّنن��ا مل جنتمع
مع��ه يف مجع��ة وال خن��رج مع��ه إىل عيد،
ولو قد بلغنا أ ّنك قد أقبلت إلينا أخرجناه
ح ّتى نلحقه ّ
بالشام إن شاء اهلل تعاىل».
ث��م س�� ّرحوا بالكت��اب م��ع عب��د اهلل
ّ
��مع ا َ
هل ْمدان��ي ،وعب��د اهلل ب��ن وال
ب��ن ِم ْس َ
وأمروهم��ا بالنج��اء ،فخرج��ا مس��رعني
ح ّت��ى قدم��ا عل��ى اإلم��ام احلس�ين (عليه
الس�لام) مبك��ة لعش��ر مض�ين م��ن ش��هر
ّ
رمض��ان ،ولب��ث أه��ل الكوفة يوم�ين بعد
تس��رحيهم بالكت��اب ،وأنف��ذوا قي��س ب��ن
��هر الصي��داوي ،وعب��د اهلل وعب��د
ُم ْس ِ
الرمح��ن ابين ش��داد األرحيب ،وعمارة بن
الس��لولي إىل اإلمام احلس�ين (عليه
عب��د َ
الس�لام) ومعه��م حنو من مئة ومخس�ين
ّ

ً
صحيفة م��ن الرجل واالثنني واألربعة،
ث��م لبث��وا يوم�ين آخري��ن وس�� ّرحوا إليه
ّ
هاني بن هاني السبيعي ،وسعيد بن عبد
اهلل احلنفي ،وكتبوا إليه« :للحس�ين بن
الس�لام) م��ن ش��يعته من
عل��ي (عليهم��ا ّ
ّ
أما بع��دّ ،
فإن ال ّناس
املؤمنني واملس��لمنيَّ .
ينتظرون��ك ،ال رأي هلم غريك ،فالعجل
والسالم».
العجلّ ،
ثم العجل العجلّ ،
وحجار
ربع��ي،
ب��ن
ش��بث
كتب
ث��م
ّ
ّ
ب��ن أجب��ر ،ويزيد ب��ن احلارث ب��ن ُر َو ْيم،
احلجاج
وع��روة ب��ن قي��س ،وعم��رو ب��ن ّ
الزبي��دي ،وحمم��د ب��ن عم�ير التميمي:
«أم��ا بع��د ،فقد اخض�� ّر َ
اجلن��اب ،وأينعت
َّ
الثم��ار ،ف��إذا ش��ئت فاقدم عل��ى جند لك
والسالم».
جم ّندةّ ،
وه��ذا يكش��ف ع��ن أن الرس��ائل
ال�تي وصل��ت لإلم��ام (علي��ه الس�لام) مل
تنحص��ر يف خص��وص الرس��ائل ال��واردة
من ش��يعته ،ب��ل كانت تتضمن رس��ائل

النفعيـ�ين وأصح��اب القل��وب املريض��ة
واملنافقني ،ومن خ�لال ما ذكرنا يتضح
براءة الش��يعة مما ينسب إليهم من تهمة
املش��اركة يف قت��ل اإلمام احلس�ين (عليه
الس�لام) أو التخ��اذل عن��ه ،إذ يتض��ح
أن ش��يعته الذي��ن كاتب��وه ق��د رم��وا يف
املعتق�لات ومنع��وا م��ن الوص��ول إلي��ه،
وق��د كانت حركاتهم ترص��د ،بل حتى
أنفاس��هم كان��ت مرصودة ،وإمن��ا الذين
ختاذل��وا عن��ه وخذل��وه ه��م ه��ؤالء الذين
نصطل��ح عليه��م بالنفعي�ين واملرتزق��ة،
وأصح��اب النف��وس املريض��ة ،واملنافقني،
واتباع الس��قيفة فهم الذين كتبوا ش��يئاً،
وأقدم��وا عل��ى أم��ر آخ��ر مل��ا رأوا أن ذل��ك
يتنافى ومصاحلهم.
وعلى ّ
أي حال ،فقد توافدت الرس��ائل
ً
يتب��ع بعضها بعض��ا على اإلمام احلس�ين
(عليه الس�لام) ح ّتى اجتمع عنده يف نوب
متف ّرق��ة اثن��ا عش��ر ألف كت��اب ،ووردت
علي��ه قائم��ة فيها مئ��ة وأربعة ألف اس��م
يعرب��ون فيها عن نصرتهم واس��تعدادهم
الكامل لطاعته حال ما يصل إىل مق ّرهم.
وهك��ذا تتابع��ت كت��ب الكوف ّي�ين
كالس��يل إىل اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) ،وهي تدعوه إىل املسري والقدوم
ّ
إليه��م ؛ إلنقاذه��م م��ن ظل��م ا ُ
المويّ�ين
وبطش��هم ،وكان��ت بعض تلك الرس��ائل
ت ِّم ُل��ه املس��ؤولية أم��ام اهلل وا ُ
َُ
ال ّم��ة إن
ّ
تأخر عن إجابتهم.
وق��د ذكر املؤرخون ع��دة أرقام لعدد
الكتب اليت أرسلها أهل الكوفة إىل اإلمام
واليت وصلته وهو يف مكة:
* فبعضه��م ق��ال :عدده��ا  150كتاب��اً
وكل كت��اب م��ن ش��خص أو اثن�ين أو
أربعة.
* وذك��ر الط�بري أن عدده��ا كان
ُزهاء  53كتاباً.
* وأما البالذري فقال إنها  50كتاباً.
* وأم��ا ابن س��عد فذك��ر أن عدد من
كتبوا لإلمام  18ألف شخص.
وم��ن بني هذه االقوال ميكن أن يكون
ع��دد الكتب م��ع مالحظ��ة كثرتها على
األق��رب أنه��ا  150كتاب��اً ورس��الة ،ورأى
اإلم��ام  -قب��ل ّ
كل ش��يء ْ -أن خيت��ار
للقياه��م س��فرياً ل��ه ُي َع ّر ُف��ه ّ
باتاهاته��م
وص��دق ن ّياتهم ،وقد اخت��ار ثقته وكبري

أه��ل بيت��ه مس��لم ب��ن عقي��ل ،وه��و م��ن
الساس��ة وأكثره��م ق��در ًة عل��ى
أمه��ر ّ
الصعب��ة ،والصم��ود
مواجه��ة الظ��روف ّ
أم��ام األح��داث اجلس��ام ،وز ّوده برس��الة
النص
روي��ت بص��ور متع��دّدة ،م��ن بينه��ا ّ
ال��ذي رواه صاح��ب اإلرش��اد ،وه��ي كما
عل��ي إىل املأل من
يل��ي« :م��ن احلس�ين بن ّ
ف��إن هانئاً
أم��ا بع��دّ ،
املؤمن�ين واملس��لمنيّ .
عل��ي بكتبك��م ،وكانا آخر
وس��عيداً َق ِدم��ا ّ
َم ْ
ُ
فهمت
عل��ي م��ن رس��لكم ،وق��د
��ن َق�� ِد َم ّ
ّ
كل ال��ذي اقتصصتم وذكرمت ،ومقالة
ْ
ّ
ُجّلكم إ ّنه ليس علينا إمام ،فأقبل لعل اهلل
ّ
احل��ق واهلدى ،وإ ّني
أن جيمعن��ا بك على
َ
عم��ي وثقيت من
وابن
باع��ث إليكم أخ��ي
ّ
ْ
إلي
أهل بييت مسلم بن عقيل ،فإن كتب ّ
أ ّن��ه قد اجتم��ع ُ
رأي ملئكم وذوي احلجى
ْ
والفض��ل منك��م عل��ى مث��ل م��ا قدم��ت به
ُ
وق��رأت يف كتبك��م فإ ّن��ي أق��د ُم
رس�� ُلكم،
إليك��م وش��يكاً إن ش��اء اهلل .فلعم��ري ،م��ا
اإلم��ام إ ّ
ال احلاك��م بالكت��اب ،القائ��م
ّ
احلابس
احل��ق،
بالقس��ط ،الدائ��ن بدي��ن
ُ
والسالم».
َنفسه على ذات اهللّ .
س��ائل يس��أل :مل��اذا مل يـ��بادر
و ُر ّب
ٍ
الش��يعة يف الكوف��ة إىل الس��يطرة عل��ى
األوض��اع فيها ،حيث مم��ا ال ميكن إنكاره
اش��تماهلا عل��ى جمموع��ة م��ن الكف��اءات
وذوي اخل�برات العس��كرية والسياس��ية
واالجتماعية ،اجلديرة بالقيام مبثل هذا
األمر.
نع��م ميكنن��ا أن نذك��ر بع��ض
احملتمالت والتصورات اليت قد تش�ير إىل
الس��بب ،لكنن��ا ال ندع��ي أنه��ا هي الس��بب
احلقيق��ي ،ب��ل إننا ال جن��زم بذلك ،فلعل
األسباب هي:

 ..إن شيعته (ع)
الذين كاتبوه
قد رموا يف
املعتقالت،
والذين ختاذلوا
عنه هم النفعيون
واملرتزقة ..

 .1افتق��ار الش��يعة يف الكوف��ة إىل
ش��خصية قيادي��ة وعمي��د يرج��ع إلي��ه
يف أموره��م وملماته��م ،ويص��درون ع��ن
رأي��ه وق��راره وأم��ره ،والس��يما يف ف�ترة
م��ا بع��د اإلم��ام احلس��ن الزكي(علي��ه
الس�لام) .نع��م هن��اك وجه��اء وأش��راف
متع��ددون م��ن الش��يعة يف الكوف��ة ،لكل
منهم تأث�يره يف قبيلته ،لكنهم ال تصدر
عنه��م مواقفه��م إزاء األح��داث الك�برى
املس��تجدة ع��ن تنس��يق بينه��م وتنظي��م
يوح��د ب�ين تل��ك املواق��ف ،وينف��ي عنه��ا
التش��تت ،وق��د س��اعد على ترس��يخ هذه
احلالة السياس��ة اليت مارسها معاوية يف
اجملتم��ع الك��ويف من خالل خل��ق الفرقة
والتناحر ب�ين القبائل واإلرهاب والقمع
واملراقبة الش��ديدة ال�تي ترصد األنفاس
واالضطهاد املري��ر والقتل الذي تعرض
ل��ه الكث�ير م��ن الش��يعة ،وم��ن زعمائهم
خاص��ة فهذا أدى إىل وجود منهج احلذر
املف��رط ب�ين الن��اس ط��وال تل��ك الفرتة
الزمني��ة ال�تي متت��د إىل عش��رين س��نة،
ويش��هد ملا ذكرنا الرس��ائل اليت وصلت
إىل اإلمام احلس�ين (عليه الس�لام) وهو
يف مك��ة إذ أن��ه ل��و كان هل��م عمي��د مل��ا
كتب��ت الرس��ائل م��ن خ�لال أش��خاص
متعددي��ن ،ب��ل كتب��ت م��ن خ�لال جهة
واحدة حتكي عن واقع اجملتمع ورأيه.
 .2انقس��ام الوالء يف القبيلة الواحدة،
حي��ث ال يكون مجيع أفرادها على منهج
واح��د يف االنتم��اء ،إذ جت��د يف القبيل��ة
الواحدة من يكون منـتمياً للخط العلوي،
وم��ن يكون منـ��تمياً للح��زب األموي ،بل
رمب��ا كان املنـ��تمون للح��زب األم��وي
أكثر من املنـ��تمني للخط العلوي بسب
سياس��ة التغي�ير الدميغرايف ال�تي اتبعها
معاوي��ة لتغي�ير البيئ��ة اإلجتماعي��ة
للكوفة منذ س��نة  43هجرية ،وال يـ��بعد
أن تك��ون هذه املش��كلة س��بباً رئيس��اً منع
زعم��اء القبائ��ل من التح��رك والثورة يف
وجه احلكم األموي وضده عالنية.
 .3الش��لل النفس��ي وازدواجي��ة
الش��خصية ،والوه��ن املتمث��ل يف ح��ب
الدني��ا والس�لامة ،وكراهي��ة امل��وت،
الس��ائدة أن��ذاك يف اجملتم��ع الك��ويف،
واألمثلة على هذا األمر كثرية ،جيدها
املتـتبع يف الكتب التارخيية.
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األستاذ الجامعي قدوة وعطاء
أ .د .جنم عبداهلل املوسوي  -جامعة ميسان

تعد اجلامعة مصدراً علمياً وحيوياً داخل اجملتمع ،وهذا املصدر جيب أن يكون على
ً
عال من اخللق واآلداب ومعتمداً على الدساتري واملواثيق اإلهلية والوضعية
مستوى ٍ
للسلوك واألداء اجليد من أجل أن يكون نتاجه ذا فائدة وأهمية يف رفع املستوى
األخالقي العلمي والثقايف واخلدمي وإعداد كوادر جيدة تالئم عصر التقدم
والرقي والتطور.
ونظرا ألهمية اجلامعة وسياقاتها
العلمي��ة واألخالقي��ة ظهر لنا ما يس��مى
مبصطل��ح األعراف والتقالي��د اجلامعية
والذي من أهدافه صناعة أشخاص ذوي
أخالق ومهارة وخربة يف خمتلف جوانب
احلي��اة ،بش��رط أن ينط��وي حت��ت ه��ذه
األع��راف والتقالي��د اجلامعي��ة كل م��ن
األستاذ اجلامعي والطلبة.
وم��ن الواض��ح واملس��لم ب��ه أن دور
اجلامع��ة ال يقتص��ر فق��ط عل��ى أع��داد
املختص�ين ألج��ل العم��ل يف اجملتم��ع ب��ل
أنها تعمل على تثقيف اجملتمع وتطويره
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بوصفها نرباس��اً ومركزاً فكرياً يتضمن
إع��داد املتخصص�ين فض� ً
لا ع��ن توف�ير
اخلدم��ات اجلامعي��ة للمجتم��ع ال��ذي
توجد فيه.
ان مكانــــ��ة اجلامع��ات ومسعتهــــ��ا
ترتبط باملس��توى األخالقي واألكادميي
ومكانة األساتذة اجلامعيني (األخالقية،
والعلميــــ��ة) الذيــــ��ن يعملـــــ��ون ضـ��من
كلياتهــــ��ا وأقســــ��امها .لذل��ك تهتــــ��م
اجلامعات يف الـ��دول املتقدمـ��ة حـ��ضارياً
بتأهيـ��ل األسـ��اتذة اجلامعي�ين على كل
األصع��دة وختتاره��م للعم��ل لديها على

وفق مس��تواهم األخالق��ي واألكادميي
وكفاءته��م وس�يرتهم الذاتيـ��ة واختبار
ش��خصياتهم عل��ى وف��ق مقايي��س
خاصة مع��دة هلذا الغ��رض ،لذلك فمن
الض��روري بي��ان جمموع��ة م��ن األم��ور
ال�تي ال غن��ى عنها يف ش��خصية األس��تاذ
اجلامعي ومنها:
* التحلي باإلميان والعفة والنزاهة
والش��رف واألمان��ة العلمي��ة بعي��داً ع��ن
الفس��اد األخالق��ي واإلداري ،م��ن خ�لال
االلت��زام بالتقالي��د اجلامعي��ة واألصول
املعتم��دة يف جمتم��ع اجلامعة وما حوله
لرس��م ح��دود العالق��ات ب�ين مكون��ات
اجلامعة وتنظيم العالقات بني األس��تاذ
اجلامعــــ��ي وزمالئــــ��ه والعامل�ين يف
اجلامعة وبني الطلبة.
* أن يكون األستاذ اجلامعي منصفاً
ع��اد ً
ال وموضوعياً وان يبتعد عن التحيز
واملي��ل حلس��اب ش��خص م��ن دون أخ��ر،
فعيون الطلبة تراقب كل ما يصدر منه
وم��ن واجب��ه أن يعامل الطلبة سواس��ية
وم��ن دون متيي��ز أو تفضي��ل ،فضال عن
نبذ العنف والقوة والش��دة واالبتعاد عن
أس��لوب التهدي��د والتخوي��ف بالقان��ون
أو اس��تعمال األس��اليب القس��رية ،وان
يتعام��ل م��ع الطلب��ة بأس��اليب تربوي��ة
واعية مؤثرة يف شخصياتهم.
* اح�ترام آراء اآلخري��ن وضم��ان
حري��ة أفكاره��م واجتاهاته��م وجتن��ب
السلطويــــ��ة يف التعليــــ��م اجلامعــــ��ي
واحملافظ��ة عل��ى مبادئ حقوق اإلنس��ان
وتفعيلها داخل اجلامعة.
* إش��راك الطلبة يف صناعة واختاذ
القرار داخل اجلامعة ولو بنس��بة يسرية
وإعطاؤهم فرصة لتحقيق ذاتهم وبيان

مقدراته��م العلمي��ة واإلداري��ة أن وج��دت
وزرع الق��وة والتحم��ل والص�بر وس��عة
الص��در يف أنفس��هم فض�لا ع��ن ِّ
التأن��ي
وال�تروي يف ق��راءة األمور ق��راءة حقيقية
صادقة.
* توق�ير واح�ترام احل��رم اجلامع��ي
باعتب��اره مكاناً مقدس��اً لطل��ب العلم وبناء
اإلنس��ان بعي��داً ع��ن كل م��ا يش��وبه م��ن
صراع��ات وجتاذب��ات وتكت�لات عرقي��ة أم
ديني��ة أم طائفي��ة أم مذهبي��ة وغريه��ا،
واالجت��اه باجلامع��ات حن��و كونه��ا
مؤسس��ة تربوي��ة أخالقي��ة ألنه��ا تعن��ى
بالبن��اء األخالق��ي العلم��ي للطلب��ة ألنه��ا
تنش��ر األخ�لاق احلمي��دة وه��ذا يكس��بها
مذاق��ا خاص��ا ،وأهمي��ة مضاعف��ة ،فم��ن
غ�ير املتص��ور أن تنجح جامع��ة يف ختريج
كوادره��ا وإج��راء البح��وث م��ا مل يك��ن
س��لوك أس��اتذتها وطالبه��ا متماش��يا م��ع
األخالق منسجما مع الفضيلة.
* االعتم��اد عل��ى القي��م ه��ي مبثاب��ة
معايري اجتماعية للسلوك اإلنساني واليت
تعم��ل عل��ى حتدي��د الصواب م��ن اخلطأ،
وال�تي تع��د معي��اراً للضب��ط االجتماع��ي
للسلوك الصادر من الفرد.
* بن��اء عالقات��ه م��ع طلبت��ه على وفق
موازين وقيم إهلية وأعراف جامعية ثابتة
وع��دم الب��وح هل��م خبصوصياته األس��رية
واالجتماعي��ة واس��تعمال العقالئي��ة
واملنطقية يف التعامل مع طلبته ،وأن يزيد
م��ن مح��اس طلبت��ه ويُف ّع��ل ح��ب العط��اء
واحلياة لديهم وان يرش��دهم إىل كيفية
معاجلة األخطاء وجعلها طريقاً للصواب،
وان يعامله��م ببشاش��ة وحيوية ومحاس��ة
وينم��ي فيه��م األم��ل ،فض�لا ع��ن حتل��ي
األساتذة اجلامعيني بالثقة بالنفس ألنهم
القادة وعلى أيديهم تنهض األمة وترتقي
وكلما زادت ثقتهم ازداد عطاؤهم.
* أن يك��ون كف��وءاً م��ن حي��ث العل��م
واملكان��ة الس��امية ومتمكن��اً م��ن ختصصه
الع��ام والدقي��ق فكلم��ا كان األس��تاذ
اجلامع��ي كفوءاً كلما ت��رك أثرا اجيابياً
يف نف��وس طلبت��ه وهو م��ا ينعك��س إجياباً
عل��ى خمرج��ات اجلامع��ة ،وأن يعم��ل
على إكس��اب الطلبة امله��ارات واملعلومات
للتكيف مع كل ما هو حديث والستيعاب
كل م��ا ه��و جدي��د ملواجه��ة االحتياج��ات
احلالي��ة املس��تقبلية س��واء لإلف��راد أم
للمجتم��ع بش��رط ع��دم ت��رك األصال��ة

وال�تراث بوصف��ه حيت��وي عل��ى مقوم��ات
جناح الفرد.
* التحل��ي باألخ�لاق اجلامعي��ة ه��ي
جمموع��ة م��ن معاي�ير الس��لوك الرمسية
وغيــــ��ر الرمسي��ة يســـ��تخدمها األس��تاذ
والعاملون كمرجع يوجه سلوكهم أثناء
أداء وظائفهم.
* الرتمج��ة الواقعي��ة لألخ�لاق
النظرية الس��ائدة يف اجملتمع وإنها ليست
صف��ات جتريدي��ة فقط وامن��ا واقع فعلي
متواج��د يف أروق��ة اجلامع��ات يتجس��د
بأبهى معانيه يف س��لوك األس��تاذ اجلامعي
وتصرفاته وأقواله وأفعاله.
* تصدي��ر املعاي�ير األخالقي��ة إىل
أبناء اجملتمع كافة واإلس��هام يف حتسني
اجملتم��ع مب��ا لديهم م��ن س��لوك ونتاجات
علمية وأحباث أكادميية واملش��اركة يف
نش��اطات اجملتمع كافة وتقديم اخلدمة
واملش��ورة ضم��ن التخصص اخل��اص لكل
أستاذ جامعي.
* االلت��زام مبيث��اق أخالق��ي خ��اص
باملهن��ة ويك��ون مبثابة مرج��ع يرجع إليه
اإلف��راد لي��س فق��ط يف تصرفاته��م إمن��ا
عندم��ا ينش��ا خالف أو يثار ج��دل حول ما
هو السلوك الواجب إتباعه.
* أن مس��ؤولية األس��تاذ اجلامع��ي
أن يك��ون ملتزم��ا يف س��لوكه باملعاي�ير
األخالقي��ة اإلهلي��ة والرمسي��ة وغ�ير
الرمسي��ة املنبثق��ة م��ن األدي��ان والثقاف��ة
الس��ائدة واجملتم��ع وان يرتف��ع ع��ن كل
األش��ياء ال�تي حت��ط م��ن ق��دره ومكانت��ه
وتصغره يف أعني اآلخرين.
* أن األس��تاذ اجلامعي أمنوذج وقدوة

األستاذ اجلامعي
قدوة وأسوة
ويعطي رسائل
مؤثرة يف كل
ما يصدر منه
حتى يف ملبسه
وطريقة حياته
يف داخل األوساط
اجلامعية ..

وأس��وة وهو يعطي رسائل مؤثرة يف كل
م��ا يق��ول ويفع��ل ويص��در من��ه حت��ى يف
ملبسه وطريقة حياته يف داخل األوساط
اجلامعي��ة ويف خارجها  ,ومس��ؤوليته عن
النم��و األخالقي لطلبته رمبا تكون اكرب
من مس��ؤوليته عن النمو العلمي واملعريف
والعقلي.
* ممارس��ة ال��دور الفع��ال لألس��تاذ
اجلامع��ي ومس��ؤوليته ب�ين اجلان��ب
الرتب��وي والتوعوي واإلس��هام يف احلفاظ
عل��ى الدي��ن والبل��د وتقدي��م املع��ارف
الضروري��ة لنه��وض األم��ة وم��ن ث��م
اإلس��هام يف الرق��ي النوع��ي ومواجه��ة
االحنراف��ات ال�تي ق��د تس��ببها بع��ض
السياس��ات واملناه��ج اليت كانت تس��يطر
على اجلامعات.
* م��ن الواجبــــ��ات األساس��ية ملهن��ة
األس��تاذ اجلامع��ي أن يعتم��د الص��دق يف
الق��ول والعم��ل والنتاج العلم��ي والصدق
ه��و نتاج األس��تاذ اجلامع��ي إذا فقده فقد
ثقة طلبته به ومن ثم يفقد احرتامهم له
وهيبتهم يف عينه.
* أن يكون منضبطاً وظيفياً وملتزماً
بقواع��د الس��لوك الوظيف��ي كااللت��زام
بأوق��ات ال��دوام الرمس��ي وإعط��اء
احملاض��رات وع��دم التأخ�ير ع��ن الوق��ت
املخصص للمحاضرة إال بعذر مقبول.
* احملافظــــ��ة عل��ى هوي��ة اجملتم��ع
وتراث��ه والتمســــ��ك بثقاف��ة اجملتمــــ��ع
وتقالي��ده وهويت��ه والتع��اون مع األس��رة
وأولياء األم��ور بتثقي��ف وتعليم األجيال
واحملافظ��ة عل��ى دميوم��ة احلي��اة وتراث
اجملتمع وخربته السابقة.
* أن يكــــ��ون عل��ى ح��ذر ش��ديد يف
عالقات��ه م��ع طلبت��ه وان يك��ون ح��ذراً
وواعياً م��ن التصرفات غري املس��ؤولة وان
يتوخى الدقة يف التعامل معهم وان يتسم
بالشفافية واملوضوعية والنقاء والطهارة
والبهاء.
* أن يطــــ��ور نفســــ��ه فـ��ي ميــــ��دان
املس��تحدثات الرتبوية والتكنولوجية وان
يزيد من كفاءته العلمية بسعة االطالع
وإثراء فكره وثقافته ومعرفته مبواكبة
احلداث��ة والتط��ور يف مي��دان ختصص��ه،
وأن يتحم��ل املس��ؤولية جت��اه اجملتم��ع
واملش��اركة الفاعلة يف ح��ل األزمات اليت
حت��دث في��ه مب��ا ميتل��ك م��ن ختص��ص
يالئم احلالة احلاصلة.
59

جملة السفري ـ العدد ()70

فريق رواد الطيبني الفائز األول بالبطولة

أمانة مسجد الكوفة تقيم بطولة كروية بخماسي الكرة
احملرر الرياضي ضياء هادي احلكيم

بإشراف السيد حممد جميد املوسوي أمني مسجد الكوفة واملزارات امللحقة به
أقامت أمانة املسجد بطولة كروية خبماسي الكرة استذكاراً لروح الفقيدين
منتظر عون وقاسم عزيز املنتسبني ألمانة املسجد واملرحوم احلاج باقر محيد
الشخصية الرياضية الكوفية املعروفة

فريق حفظ النظام الفائز الثاني يف البطولة
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وق��د ش��ارك املس��جد بس��تة ف��رق
فض�لا ع��ن دع��وة فريق�ين م��ن الف��رق
الش��عبية املعروف��ة يف مدين��ة الكوف��ة
ليكتم��ل عق��د البطول��ة بثم��ان ف��رق
ُقسمـــ��ت عل��ى جمموعتـــــ�ين ضم��ت
اجملموعة األوىل الفرق اآلتية:
* فري��ق املرحوم�ين منتظ��ر ع��ون
وقاسم عزيز.
* فريق اهلندسية
* فريق احلسابات
* فريق حس�ين عبع��وب (من خارج
املسجد)
أم��ا اجملموع��ة الثاني��ة فق��د تألفت
من الفرق االتية:
* فريق حفظ النظام
* فريق املبيت
* فريق االعالم
* فري��ق رواد الطيب�ين (م��ن خ��ارج
املسجد)
جرت مباراة االفتتاح يوم ،2021/1/17
بتحكيم احلكم االحتادي حممد هادي
حك��م الس��احة واحلكم�ين االحتادي�ين
عل��ي ص��احل وليث ناج��ح ح��كام الراية،
وانته��ت املب��اراة بف��وز فريق اهلندس��ية
عل��ى فري��ق املرحومني بهدف�ين هلدف
واحد ،لتتواىل بعدها املباريات ليرتش��ح
اىل نصف النهائي عن اجملموعة األوىل
فري��ق املرحومني وفريق رواد الطيبني،
فيما ترشح عن اجملموعة الثانية فريق

شارك املسجد
بستة فرق فضال
عن دعوة فريقني
من الفرق الشعبية
املعروفة يف مدينة
الكوفة ليكتمل
عقد البطولة
بثمان فرق ُقسمت
على جمموعتني..

حف��ظ النظ��ام وفريق حس�ين عبعوب،
ويف أوىل مباري��ات الدور نصف النهائي
ف��از فري��ق حف��ظ النظ��ام عل��ى فري��ق
املرحوم�ين بنتيج��ة ثالث��ة أه��داف
مقابل ه��دف واحد ،ويف املب��اراة الثانية
التق��ى فريق��ا رواد الطيب�ين م��ع فريق
حس�ين عبعوب وانتهى اللق��اء يف وقتها
األصل��ي بهدف�ين ل��كل منهم��ا ليلج��أ
الطرف��ان لالحت��كام اىل عالم��ة اجلزاء
وينتهي اللقاء بفوز فريق رواد الطيبني
ليصع��د اىل املباراة النهائي��ة ليلعب مع
فري��ق حف��ظ النظ��ام يف أمانة مس��جد
الكوفة.
أقيم��ت املب��اراة النهائي��ة للبطول��ة
ي��وم  2021/2/ 3حبض��ور املع��اون املال��ي
ألم�ين مس��جد الكوف��ة احل��اج صائ��ب
ه��ادي حمي��ي الدي��ن ورؤس��اء أقس��ام
العالق��ات العام��ة واإلع�لام واخلدمات
واهلندس��ية يف املس��جد وحض��ور ع��دد
م��ن الش��خصيات الرياضية م��ن الذين
ُوجه��ت هل��م الدع��وة حلض��ور املب��اراة
��م اللق��اء احلكم��ان
النهائي��ة ،وح ّك َ
االحتاديان ليث ناجح وحممود قاس��م،
يف بداي��ة اللق��اء تق��دم فري��ق حف��ظ
النظ��ام به��دف واح��د ،وأدرك فري��ق
رواد الطيبني التعادل قبل دقيقتني من
وق��ت املب��اراة األصل��ي ،ليحتك��م بعدها
الطرف��ان اىل عالم��ة اجل��زاء ليف��وز
ّ
وحي��ل
فري��ق رواد الطيب�ين بالبطول��ة
فريق حفظ النظام باملركز الثاني.
ويف خت��ام البطول��ة وزع الس��يد
املع��اون املال��ي ألم�ين املس��جد اهلداي��ا
التذكاري��ة عل��ى الف��رق الفائ��زة
والالعب�ين املتميزي��ن يف البطولة ،وقد
ن��ال فري��ق املرحوم�ين جائ��زة الفري��ق
املثال��ي ،فيم��ا ن��ال الالع��ب ف��رزدق
التميم��ي ح��ارس مرم��ى فري��ق حفظ
النظ��ام جائ��زة أفض��ل ح��ارس مرم��ى
يف البطول��ة ،وحص��ل الس��يد ط��ارق
املرش��دي م��درب فري��ق رواد الطيب�ين
عل��ى جائزة أفضل م��درب ،فيما حصل
الالعب مصطف��ى فرزدق التميمي من
فري��ق حف��ظ النظ��ام على لق��ب هداف
البطولة وجائزة أفضل العب فيها.

هدية مقدمة اىل السيد األمني يتسلمها املعاون املالي يف املسجد

درع اإلبداع حلكم املباراة النهائية

جائزة هداف وأفضل العب يف البطولة اىل الالعب مصطفى
فرزدق من فريق حفظ النظام

جائزة أفضل حارس مرمى يف البطولة اىل الالعب فرزدق
التميمي من فريق حفظ النظام
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إعداد :م .جناح الدجيلي

دشنت جامعة الكوفة أول سيارة
تعمل بالطاقة الشمسية

ذكر موقع (اجلزيرة نت) بتاريخ 2019/1/16م:
مت ّكن ثالثة مهندس�ين يف جمال الطاقة املتجددة يعملون أساتذة
يف جامعة الكوفة ،من استخدام الطاقة الشمسية وقوداً بدي ً
ال لتشغيل
سيارة كانت تعمل بالكهرباء.
يق��ول املهن��دس إحس��ان حمم��د عل��ي «بع��د أن كان��ت الس��يارة
متهالك��ة ومهمل��ة عمل��ت م��ع زمالئ��ي جبه��د متواص��ل وحم��اوالت
وجتارب عديدة اس��تمرت ستة أشهر أنتجنا خالهلا هذه السيارة اليت
تتسم بالعديد من املميزات».
ممي��زات الس��يارة :ويص��ف املهن��دس منص��ور صاح��ب الزبي��دي
الس��يارة ب��ـ (اهلادئ��ة النظيف��ة) فهي ال تص��در أي ضوض��اء او غازات
ملوثة عند تشغيلها وقيادتها يف الشارع.
«لق��د واج��ه الفريق اهلندس��ي بع��ض املعوقات خ�لال تنفيذ العمل
داخ��ل الورش��ة منه��ا حمدودي��ة امل��واد األولي��ة املتاح��ة وال��وزن الكبري
للس��يارة ال��ذي يعي��ق عملها ،باإلضاف��ة إىل عدم قدرته��ا على حتمل
عدد كبري من األلواح الشمس��ية ،علما بأن الس��يارة حتتاج إىل أربعة
آالف واط من الطاقة حتى تعمل» حبسب املهندس حممد حسني.
آلي��ة العم��ل :يتاب��ع حس�ين قائال «لق��د وضعن��ا اخللية الشمس��ية
(األل��واح الشمس��ية) يف أعلى الس��يارة وخلفها لتب��دأ عملية احلصول
عل��ى الطاق��ة مباش��رة بع��د س��قوط اإلش��عاع الشمس��ي عل��ى اخللية،
وكلم��ا كان اإلش��عاع أك�بر ،زاد مق��دار الطاقة اليت حتص��ل عليها
الس��يارة» ،مش�يرا إىل أن األم��ر يتوق��ف عل��ى مقدار اس��تيعاب اخللية
للطاقة.
وأضاف أنهم وضعوا بطاريات إضافية لتخزين الطاقة الشمسية،
وبذل��ك أصب��ح باإلم��كان زي��ادة ع��دد البطاري��ات املش��حونة بالطاق��ة
الشمسية حتى يف غياب الشمس.
«وتعم��ل جامع��ة الكوف��ة عل��ى مواكبة التط��ور العامل��ي يف جمال
الطاق��ة املتج��ددة خاص��ة ،ملا هل��ا من فوائ��د عديدة تتجلى يف ترش��يد
اس��تهالك الطاق��ة الكهربائي��ة واحلف��اظ عل��ى س�لامة البيئ��ة م��ن
امللوثات» حبسب رئيس اجلامعة السابق الدكتور حمسن الظاملي.
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فوائد التين

حتت��وى فاكه��ة الت�ين عل��ى العدي��د م��ن املع��ادن
والفيتامين��ات املتنوع��ة ،والتى تعمل على ع�لاج الكثري من
األم��راض وتق��ي من اإلصاب��ة ببعضه��ا ،ومنه��ا (فيتامني أ
وب ،مواد مضادة لألكسدة  ،أمحاض دهنية أوميجا .)3
فض�لا ع��ن فوائد الت�ين املذهل��ة ،إال أن��ه يتمي��ز مبذاقه
الطي��ب وش��كله وألوان��ه املبهج��ة ،وحس��ب ما ذك��ره موقع
( )stylecrazeفإن فوائد التني هي:
 .1يقض��ي على حصوات املرارة عن طريق وضع التني يف
كوب ماء وتناوله يوميا.
 .2حيتوى التني على نسبة كبرية من البوتاسيوم الذى
يس��اعد على تقليل األنس��ولني يف الدم وبذلك فهو يس��اعد
مرضى السكر.
 .3يس��اعد على تقوية العظام نظرا الحتوائه على نسبة
كبرية من الكالسيوم.
 .4خيفف من اضطرابات املعدة واإلمساك.
 .5حيتوى التني على مواد مضادة لألكس��دة تعمل على
ختليص اجلسم من السموم.
 .6حيم��ي م��ن عالم��ات الش��يخوخة يف الوج��ه مث��ل
التجاعيد واخلطوط البيضاء.
 .7يعاجل مرض اجلدري يف املراحل األوىل.
 .8حياف��ظ على نض��ارة وترطيب البش��رة حيث حيتوى
عل��ى فيتام�ين ب و ج  ،وفس��فور وبوتاس��يوم ومع��ادن مثل
الكالس��يوم واملغنس��يوم واألمح��اض األميني��ة أوميج��ا ،3
وعن��د وض��ع الت�ين عل��ى اجلل��د يش��في البث��ور واجل��روح
وخيلص من البقع الداكنة وحب الشباب.
 .9كذل��ك أثبتت الدراس��ات أن مض��غ  2إىل  3من أوراق
الت�ين والغرغ��رة بامل��اء تقض��ي عل��ى رائح��ة الف��م الكريهة
والتقرحات.
 .10ل��ه دور فع��ال يف ع�لاج الضعف اجلنس��ي ،عن طريق
خلط التني مع كوب حليب وتناوله كل يوم يف الصباح.
 .11حيت��وى الت�ين عل��ى نس��بة كب�يرة م��ن الفيتامينات
واملع��ادن ال�تي تعمل على تقوية الش��عر واحلف��اظ عليه من
التل��ف والتس��اقط ،وكذل��ك يقي فروة ال��رأس من احلكة
واالمحرار ،ويساعد على التخلص من قشرة الشعر.

االبتســـــامة ..

والكوميديا لزيادة العمر وتحسين الصحة.

اضح��ك فالضح��ك ل��ه تأث�يرات إجيابي��ة عل��ى الصح��ة،
حي��ث يع��د دوا ًء قوياً يؤدى إىل الوقاية ،ووفقا لتقرير نش��ره
املوق��ع األمريك��ي ( )helpguideف��إن الضحك يق��وى جهاز
املناع��ة ويع��زز احلالة املزاجية ويقلل م��ن األمل وحيمي من
اآلث��ار الض��ارة لإلجهاد ،ويقلل م��ن الغضب وجيعلك أكثر
تساحماً ،كما أنه مصدر هائل للتغلب على املشاكل.
وذك��ر التقري��ر أن الضح��ك جي��د للصح��ة ويس��اعد
عل��ى اس�ترخاء اجلس��م كل��ه وخيف��ف التوت��ر اجلس��دي
واإلجهاد ،ويس��اعد على اس�ترخاء العض�لات ،كما أنه يقلل
م��ن مس��تويات التوتر ويزي��د من اخلاليا املناعية واألجس��ام
املض��ادة للع��دوى ،وبالتال��ي حيس��ن م��ن مقاوم��ة اجلس��م
لألم��راض ،كم��ا أن الضح��ك يس��اعد عل��ى إف��راز هرم��ون
(اإلندروف�ين) الذي يعزز الش��عور الع��ام بالصحة وختفيف
األمل.
الضح��ك يزيد من تدفق الدم وحيس��ن األوعية الدموية
ويعم��ل عل��ى محاي��ة القلب م��ن النوب��ات القلبي��ة ،كما أنه
يعم��ل عل��ى ح��رق الس��عرات احلراري��ة ،إذ أظه��رت دراس��ة
جدي��دة أن الضح��ك مل��دة  10إىل  15دقيق��ة يومي��ا ميك��ن أن
حي��رق ح��واىل  40س��عراً حرارياً ،واألش��خاص الذي��ن لديهم
ش��عور قوي م��ن الفكاهة يعيش��ون لف�ترة طويل��ة ويقاتلون
السرطان أفضل من غريهم الذين ال يضحكون كثرياً.
وحبس��ب التقرير فإن هناك صلة بني الضحك والصحة
النفسية ،فهو يس��اعد على التغلب على املشاعر املؤملة ويقلل
من الشعور باحلزن والقلق.
كما قدم التقرير بعض الطرق للحصول على الضحك
والسعادة بشكل دائم من خالل التالي:
 .1االبتس��امة :فإنه��ا تك��ون بداي��ة للضح��ك ،كم��ا جي��ب
البح��ث ع��ن االبتس��امة بني األش��خاص س��واء عن��د مرورك
يف الش��ارع أو زمالئ��ك يف العمل فهذا يك��ون له تأثري إجيابي
عليك وعلى اآلخرين.
 .2انظ��ر لألش��ياء اإلجيابي��ة يف حيات��ك :النظ��ر لألش��ياء
اجلي��دة يف حيات��ك س��تجعلك تتخل��ى ع��ن األفكار الس��لبية

اليت تكون حاجزا للضحك والفكاهة.
 .3عندم��ا تس��مع ضح��كاً حت��رك حن��وه :أحيان��ا الفكاهة
والضح��ك بنكت��ة مش�تركة م��ع جمموعة صغ�يرة وتبادل
األش��ياء املضحكة تس��اعد عل��ى الش��عور بالضح��ك والتغلب
على احلزن.
 .4قض��اء بع��ض الوق��ت م��ع أش��خاص مرح�ين :اح��رص
ألش��خاص الذين لديهم روح الدعابة
على قضاء الوقت مع ا ِ
وحيب��ون الضح��ك ،واترك االش��خاص الس��لبيني احلزينني
(كثريي الشكوى) الذين جيرونك للحزن والكآبة والطاقة
السلبية.
 .5جتنب املواقع االلكرتونية احلزينة واالخبارية :بس��بب
طاقته��ا الس��لبية واثارتها للح��زن ورمبا العن��ف والكراهية،
والتوجه اىل املواقع اليت تشعرك بالسعادة والرضا والضحك.
ومن جانب آخر أوضح املوقع األمريكي ( )gaiamس��بعة
فوائد صحية للضحك وهى تتضمن التالي:
 .1اخنفاض ضغط الدم :فإنه يس��اعد على خفض ضغط
ال��دم املرتفع ملس��توياته الطبيعية ،كم��ا أنه يقلل من خطر
اإلصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.
 .2يقل��ل م��ن مس��تويات هرم��ون اإلجه��اد :وذل��ك ع��ن
طريق احلد من مس��توى هرمونات التوت��ر والقلق واإلجهاد
ال��ذى يؤث��ر على اجلس��م ،باإلضافة إىل ذل��ك فإنه حيد من
هرمونات التوتر ويؤدي إىل حتسني عمل جهاز املناعة.
 .3حيس��ن م��ن صح��ة القل��ب :بالنس��بة لألش��خاص غري
القادرين على القيام بنش��اطات بدنية أخرى بسبب اإلصابة
أو امل��رض ،فإن��ه حيص��ل عل��ى ض��خ القل��ب وح��رق كمي��ة
مماثل��ة من الس��عرات احلراري��ة ،لذلك ف��إن الضحك يبقي
قلبك بصحة جيدة.
 .4يساعد على إفراز املسكنات الطبيعية للجسم :من هذه
املس��كنات األندروفني فهو مس��كن طبيعي للجس��م ويس��اعد
يف ختفي��ف األمل املزم��ن وجيعلك تش��عر بالصحة يف مجيع
أحناء جسمك.
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The most important articles ..Translated by: Nabeel Taha

Ali bin Abi Talib as a martyr
By : Ali Majeed Albdeery – Phd, University of Basrah
The novel ( Ali bin Abi talib as a martyr ), written by the
Bahraini novelist Abdullah Khahlifa, carries a tittle which
refers a distinguished meaning from the biography of the
commander of the faithful ( AS). The work used details from
the different periods for Imam Ali ( AS) that related to the
event of Imam Ali›s martyrdom at his niche. The life of the
commander of the faithful was full of complications and
conflicted events especially during his caliphate.

وحدة النجارة
حاوره :سكرتري التحرير

من الوحدات املهمة يف
أمانة مسجد الكوفة
واملزارات امللحقة به وحدة
النجارة اليت يقع على
عاتقها القيام بكل األعمال
املتعلقة بالنجارة واألثاث
اخلشبية يف املسجد
والقيام بأعمال الصيانة
والتحديث..
ومن أجل تسليط الضوء على عمل هذه
الوحدة كان لنا هذا اللقاء مع حسني اخلزرجي
ال��ذي سألناه أوال عن ت��أري��خ تأسيس وحدة
النجارة يف املسجد املعظم ،وع��ن آلية العمل
يف الوحدة ،فأجاب :إن الوحدة تأسست بتاريخ
 ،2011/4/15أما آلية العمل يف الوحدة فتتلخص
بالقيام بأعمال الصيانة الدورية ألبواب وأثاث
املسجد وصحن مسلم بن عقيل (عليه السالم)
ودار االم��ام علي (عليه السالم) ومقام النيب
يونس ومسجد صعصعة وأعمال إنتاج األثاث
اىل األقسام اإلدارية وإسناد املشاريع اإلنشائية
من أعمال جنارة وقوالب صب وكل هذا يكون
بتنسيق مع قسم الشؤون اهلندسية والشعبة
الفنية.
أما عن أهم األعمال اليت أجنزتها الوحدة
للمسجد قال السيد اخلزرجي أجنزنا أعما ًال
كثرية ولكن أهمها:
* عمل بابني كبريتني حلضرة مسلم بن
عقيل (عليه السالم) يف بداية افتتاح الصحن
بعد اإلعمار الكلي له.
* عمل  12مكتبة من اخلشب الصاج مت
توزيعها على احلضرات واحملراب وقد صممت
املكتبات مبا يتالءم مع تصميم وخصوصية
تلك احلضرات.
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* عمل جمسم دي��ك��ور خللفية فعاليات
مهرجان السفري الثامن.
* عمل جمسم دي��ك��ور خللفية فعاليات
مهرجان السفري التاسع.
* عمل جمموعة من صناديق التربعات
موزعة على املسجد واملزارات امللحقة به.
* ادامة وصبغ أبواب وشبابيك مقام النيب
يونس (عليه السالم).
* ادامة وصبغ أبواب مسجد صعصعة.
* عمل مكتبة وقاطع فاصل بني النساء
والرجال ملسجد صعصة ،مع تطعيم القاطع
اخلشيب خبشب البلوط ضمن زخارف ونقوش
إسالمية مجيلة.
* تصميم وتنفيذ قاعة املختار للمناسبات.
* تصميم وتنفيذ املكتبة اخلاصة مبقام
النيب يونس (عليه السالم).
* اع ��ادة تأهيل وص��ب��غ أب ��واب وشبابيك
صحن مسلم بن عقيل (عليه السالم).
* بعد املباشرة بتذهيب قبه املنارة ارتأى
القسم اهلندسي عمل صيانه عامة للمظلة
اخلشبية م��ع تغليف س��ط��ح امل��ظ��ل��ة مبعدن
ي ��ق ��اوم ال ��ظ ��روف اجل ��وي ��ة ف��ب��اش��رت وح ��دة
النجارة بأعمال الصيانة من قشط تام للخشب
ومعاجلة التشققات املوجودة يف اخلشب بسبب
الرطوبة واشعة الشمس املتعرض له وبعدها
املباشرة بأعمال الصبغ وطالئها مبادة تقاوم
الرطوبة واشعة الشمس احلارقة وبعد إكمال
أعمال النجارة والطالء قامت الوحدة بالتغليف
املعدني لقطع اخلشب ،وكذلك عمل فتحات
لإلنارة حبيث يكون تركيب اإلنارة من داخل
حوض املنارة فض ً
ال عن سهولة أعمال الصيانة

املستقبلية لإلنارة.
وعن عمل الوحدة واقتصاره على األعمال
اليت ذكرها داخل املسجد أجاب اخلزرجي ،بأن
أمانة املسجد وسعيا منها للتواصل مع اجملتمع
يف م��دي��ة ال��ك��وف��ة ق��دم��ت م��ن خ�لال ال��وح��دة
خدمات عدة اىل بعض الدوائر احلكومية كان
أهمها ما يأتي:
* صيانة ال��رح�لات ال��دراس��ي��ة واألب ��واب
اخلشبية لعدة مدارس يف مدينة الكوفة.
* عمل قاطع خشيب ملراجعة املواطنني يف
دائرة جوازات الكوفة.
وعن مراحل تطوير الوحدة قال اخلزرجي:
منذ تأسيس الوحدة سعت أمانة املسجد اىل
تطوير العمل فيها من خربات العاملني وجتهيز
الوحدة باالالت واملعدات الالزمة لعمل ما هو
الئق بهذا املكان املبارك من مكائن  cncومكائن
 mdfواملكائن النجارية التقليدية.

Complex of Inferiority : Reasons and Remediation
By : Jalila Salih Alalaq , Phd , University of Alkufa
The inferiority is a characteristic quality associated the
man , being it is a weak creature and the heading life is full
of with difficulties so it feels inability before the powers of
nature so we can note that it sees itself less than others. The
psychologists have recognized the danger of this problem
and what the exaggeration could be led to the inferiority and
the weakness of personality . The psychologists explain the
inferiority as it is the feeling of defection or imperfection by
the individuals when it compares himself with the others.

Kufis› letters to Imam Alhussein ( AS).. Meanings and
Lessons. By Khalil kahlif Basheer , Phd , University of Basrah
The people in different countries have known the abstention of
Imam Hussein ( AS) from giving a of allegiance. Thus the people
especially of Kufa city looked over him ( AS) . Kufis were the most
hated to Yazid and were the most tendency toward Imam Hussein
( AS).Therefore they wrote to him ( AS) and that discovered that
among the letters sent to Imam Hussein were written not only
by the Shiites but by some of opportunists , hypocrites and the
people of the faint of hearts. Thus in this essay it is clear that
the innocence of Shiite from the accuse of participation of killing
Imam Hussein ( AS).
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Editorial

من األرشيف

لقطة مجيلة ملصور وهو يؤدي عمله بالتقاط الصور الشمسية اليت كانت سائدة سابقا

Peace be upon you
Praise be to Allah who guided us for this and we
would not have guided us without Allah guiding
us, and we praise him (sw) a lot for the blessing
of Islam as we live days and nights for the holy
month. We ask Allah (SW) to accept the deeds of
all and accept their fasting . With the return of the
days of the month of Ramadan, with the sincerity of
intention and direction to Allah Almighty and every
year, the memory brings us back to remember two
unique Islamic personalities on whom the religion
of Islam was built from its first days and helped the
Messenger of Allah , may Allah’s prayers be upon
him and his family, in good and bad times before
the honorable mission when he was worshiping and
mentioning Allah SW in the outskirts of Mecca
on Mount Thor in the cave of Hira and after the
mission since the early hours when he was inspired
by the angel Gabra›eel ( AS) the first verses of the
Koran() So that the Prophet, may Allah’s prayers
be upon him and his family, return to his family
while he is afraid and trembles. His wife Khadija
bin Khwailed (AS) was the first one who believe
in him and the revelation of heaven comes to him
to command him (O Muddathir )His wife Khadija
supported him by her position among the people
of Mecca and her fortune so it said that ( Islam
was built by money of Khadija and Ali›s sword) .
When circumstances became severe, and His wife
, mother of the believers still supported him after his
people showed him hostility and boycotted him until
they isolated him and those with him in the valley of
Abu Talib. The grief over him became severe, when
his sponsor died and Khadija died on the month of
Ramadan in one year and left him in a great deal
of worry and sadness that no one of the mothers of
Muslims has met.
With the passing of the nights and days of the
month of Ramadan, and on the nineteenth night of
it, we remember who was the brother of the Prophet
and his cousin, and even who was equal to the
revelation by himself Ali bin Abi Talib, peace be upon
him, who supported the Messenger and believed in
him before the people and built Islam with his jihad
and his sword. He (AS) was associated with the
Messenger of Allah and he (AS) was not separated
from him once in a settlement or a fight except when
he (AS) succeeded the prophet in Medina, so that
the Messenger of Allah said to him (Do you accept
that you are from me in the same position as Aaron
from Moses, except that there is no prophet after
me?) And so that He ( AS) described him (AS) the
relationship between him and the prophet in one
of his sermons by saying (and I used to follow him
step by step and he raises knowledge to me every
day of his morals) and who can erase the merits
of the Commander of the Faithful and his positions

in Islamic history until
Umar ibn Al-Khattab
said about him (May
Allah does not preserve
me for a dilemma that
Abu Al-Hassan does not
have his solution ) )
And just as the month
of Ramadan carries
for us the memory of
grief and sorrow for the
Commander of the Faithful, peace be upon him,
it also carries for us a memory of the birth of
the grandson of the Prophet and his son, Imam
Al-Hassan Al-Mujtaba, peace be upon him, on
the fifteenth of the month of Ramadan. Allah
has granted us the knowledge of his position
.Thus We take advantage of the opportunity to
rebuild the holy shrines in Iraq. The Foundation
for the Reconstruction of the Holy Shrines in
Iraq has been assigned a project to change five
doors for Muslim bin Aqeel, peace be upon
him, three of which are golden and two silver,
and then four of them were installed before
this time. The carried the names of the sons of
Muslim bin Aqeel Abraham and Muhammad,
Hamidah. The fourth door was named , Tawat
al-Muradiyya, the woman who hosted and tried
to protect Moslem Bin Aqeel ( AS) and today
we witness the installation of fifth door that
overlooks the Kufa Mosque from the side of the
pure head of Moslem ( AS) and opposite the
mihrab of the martyrdom of the Commander of
the Faithful, so we called it (Door of Ali) peace
be upon him.
We Allah , the Almighty, to accept from us
and from the donors this work that was
accomplished in the city of Isfahan by the
most skilled designers and technicians in this
generous institution, and to be an asset for
everyone who contributed and participated in
its manufacture and installation and be a bright
link in the chain of services provided to the holy
shrines and to be the door of Hatta Whoever
enters it will be safe, sins will fall away from
him while he is praying to his Lord between the
Kufa Mosque, the chapel of the Prophets and
holy men , and the presence of the messenger
of Imam Hussain Muslim bin Aqeel, peace be
upon them, and praise be to Allah, Lord of the
worlds.
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