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هي
ا... ا ونضار�هت  وهي باكمل حل�هت

ً
بعة ع�رش عاما ر

أ
 أمامي ذات ال

ْ
اءت �هت

ي صدري ....
ف

جت الملكات � �رش
هت

، و� ي ا أخذت ل�ب ي مقال�هت
ف

� 
ٌ
 رقيقة

ٌ
ي مظهرها ودودة

ف
� 

ٌ
أنيقة

ا ا والتعرف عل�ي ورة التقّرب إل�ي وها �ف
ف

ي �
فشد�ف

ي عن نفسك
ي بملكات: حدثي�ف

فتم�هت لسا�ف

ا بلدي لك  ي مّر �ب
ي أحلك الظروف ال�هت

ف
عرعُت �  و�هت

ُ
: نشأت ا قطرات الندى، قائلهت �ف

أ
ا وك

ف
اءت لي حرو� ف�هت

رجاء، ل أحد يستطيع أن يستقري 
أ
ف والويالت مّعت ال لف�هت لزوال، فو�ف مثقلهت �ب  �ب

ً
ا كن همددا ء حي�ف ي

�رش

ا العزة والسداد ف الصواب ولرأ�ي ا ع�ي ا نطقت احلمكة فاكن صو�هت م، حي�ف �ي
أ
ما ستؤول إليه ال

كون 
أ
ا؛ ل ب جنا�ب امح عىل �ب ف ا القريب والبعيد، عندها كنت أول من �هت ا�ب شد ف�ي طط فتصيب و�هت ف كنت �هت

ا سبيال صاحلا لن�رش معامل إضاءآ�هت

ي أول حلضات 
ف

ي �
ف مّرت عىل صفحات وجنا�هت ملها املباركة ح�ي ومازلت أتذكر تلك الملسة احلانية من أ�ف

ي به: 
ا عضدي فأول ما أوصت�ف  �ب

ّ
ا عودي وشد عرع عل�ي ا الغيث الذي �هت �ف

أ
ا ك

ف
ان�ي حرو� ي وكنت �هت

ولد�هت

).... لهت
ف
ي ج�ا للباطل قيد أ�

)حذاري أن تكو�ف

ا بدأ املشوار .... ي وم�ف
ميع تطلعا�هت ا مسارا حلب عل�هت ب

ف
� ، ي روحي

ف
وصية نفذت فاستقرت �

ليس  ودستورها  حمكها  ونظام  ا  ومؤسسا�هت الدولهت  سس( 
ُ
)أ فبناء  والصعاب   ت  لتحد�ي �ب مشو�ب  وكن 

قق مصاحلها، ومل يكن  طت وفق رؤاها، وما �ي
ّ
 وأن القوى العظىم قد جّندت وخط

ً
! خصوصا ف مر اهل�ي

أ
ل �ب

لتنفيذ!! وع �ب ا إل ال�رش سبا�ف �ب

م احملاولت   ء حسابه، فأعي�هت ي
اد، وقد حسب للك �رش

ّ
مكته وفكره الوق فمال �ب ، م�هت ك�ب

أ
لثقل ال فاصطدمت �ب

جل  
أ
ي لنيل ما جاءوا ل

اتالت واملناورات أرادوا للحمكة أن تنث�ف واحملف

م مل يفلحوا! لك�ف

م من هول مارأوا شعب  ظت أعي�ف ع، وقد أ�ب ده العامل أ�ب مر الذي �رش
أ
ف فاكن ما كن من ال فأقروا صاغر�ي

حداث، ومواقف اللئام 
أ
 توالي ال

ف
تار! ور� ف رج بثقة وإ�ار ليختار ما �ي ف ي الختيار، �ي

ف
روح ل سابقة ل � مب

مان وثُبت شلك الدولهت ونظاهما، وأصبحت مبادرة التغي�ي بيد املقود وهو حمل 
أ
ّ ال و �ب

ف
سارت القافلهت �

ف ف ولتطلعاتنا ظامل�ي ف بلساننا فاكنوا لنا حاسد�ي مفقود عّز عىل من مه حولنا من أبناء ملتنا الناطق�ي

ي الرئة 
�ف
أ
ر إذ كنت ـ ومازلت ـ سبيال صادقا ملا دار ح�هت بتُّ اشعر وك ف ولكن القافلهت بقيت تس�ي ولكي �ف

يع ما كن ي نفذت من خالهلا �ب
ال�هت

ي عن نفهسا 
دث�ف

هت
بعة ع�رش عام( � ر

أ
بقيْت )ذات ال

ا سائال عنه ا عن معرفة امسها فقاطع�هت ي حدي�رش
وقد أذهل�ف

ف( �رش
أ
لهت النجف ال فأجابت بشموخ: أنـــــــا )مب

الكالم ول  اأ

ليث املو�سوي
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تحقيقات

تعاقبت  أرض  ف  �رش
أ
ال النجف 

ي 
ف

� ا  واحتضن�هت ت  �ف الد�ي ا  عل�ي

احلا�ف  ي 
ف

و� السحيق  ي 
املا�ف

. ي
لتب�هت ملت�هت للتساحم الدي�ف

سالر

ي كونت 
تلك الصحراء امللحية ال�هت

رض، 
أ
ال سطح  عىل  مرآة  ك�ب  أ

ي 
ف

� عودتمك  امك  اال�شرف«  »النجف 

ي هذه املنطقة 
ف

ولهت � ب ا تقوم �ب جول�هت

يبة. الغر

بلد  يف  تشكو  النخلة 

النخيل

ف  الرافد�ي وبالد  عام  آلف  ستة 

عدد  ي 
ف

� لكه  العامل  عىل  يمن  �هت

عقود  ثالثة  خالل  ي 
ف

� النخيل، 

موقهعا  عن  رض 
أ
ال تلك  تنازلت 

ي واقع مزن.
ف

�

آلة الزمن

القليل  لعل  ية  فشار الإ الدولهت 

اال�شرف«  ا، »النجف  منا مسع ع�ف

بقمل   
ً
ممتعا  

ً
قصصيا  

ً
لمك �دا تقدم 

ا للنظر من كثب عن  حث�ي بعض �ب

تفاصيل تلك احلقبة الزمنية.
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من تمثالت الرمزّية العلوّية
 في مجتمع الزيارة

بقلم: دكتور �صادق املخزومي
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مام  الإ لدى  ا  وإشارا�هت ّية  الرمز مالحم   
َّ

إن

غضون  ي 
ف

� تنساب  ومتنوعة،  ة  كث�ي ّ)ع( 
علل�ي

ي 
ف

ة ع� التطبيق القيميّ �
مئ
بته احلياتية القا� ر ج

هت
�

العدل  ي 
ف

� ثالته 
هت
� زالت  ا 

ف
� والدنيوّي،   ّ

ي
الدي�ف

ادة،  والشجاعة واحلمكة والبالغة والص�ج وال�هش

ذهب  أو  ا،  �ج تفرد  ي 
ال�هت ئل  ال�هش من  ها  وغ�ي

، وتفصح  ي امسء الق�ي
ف

وائل، تصدح �
مئ
ا من ال ف�ي

 
ْ

كن أن ا املصنفات؛ �ي ا املواقف، وتعّج �ج ع�ف

إحدى  ي 
ف

� احتجاجه  من  ا  خالص�هتهَ  
َّ

نستشف

، قال: كنت مع  ف واثلهت مناشداته، عن عامر �ج

ا  ي البيت يوم الشورى، فسمعت عليًّ
ف

)ع( �
ع�ي

بيمك  ا ل يستطيع عر حتجن عليمك �ج
مئ
يقول هل: ل

ا  لل، أ�ي ميمك يغ�ي ذلك. �هش قال: أنشدمك �ج ول عج

؟ قالوا:  د الل قب�ي  وحَّ
ٌ

يًعا؛ أفيمك أحد النفر �ج

لل؛ هل فيمك أحد،  �ج فأنشدمك  قال:  اللهم، ل. 

مع  نة  احلج ي 
ف

� الطيار  جعفر  ي 
أ�ف مثل   

ٌ
أخ هل 

ي؟ قالوا: اللهم، ل. قال: فأنشدمك  املالئكة، غ�ي

لل؛ هل فيمك أحد، هل مٌع مثل معي �زة، أسد  �ج

ي؟ قالوا:  داء، غ�ي الل، وأسد رسوهل سيد ال�هش

لل؛ هل فيمك أحد،  �ج فأنشدمك  قال:  اللهم، ل. 

ي فاطمة بنت حممد سيدة 
هل زوجة مثل زوج�هت

ي؟ قالوا: اللهم، ل. قال:  نة، غ�ي نساء أهل احلج

لل؛ هل فيمك أحد، هل سبطان مثل  فأنشدمك �ج

أهل  ، سيدا شباب  ف واحلس�ي احلسن   : ّ سبطي

فأنشدمك  قال:  ل.  اللهم،  قالوا:  ي؟  غ�ي نة،  احلج

�ج رسول الل)ص( ع�هش  لل؛ هل فيمك أحد، �ف �ج

؟ قالوا:  واه صدقة قب�ي ج
ف

ف يدي � مرات يقدم ب�ي

لل؛ هل فيمك أحد،  �ج فأنشدمك  قال:  اللهم، ل. 

قال هل رسول الل)ص(: »من كنت موله فع�ي 

عاداه،  من  وعاد  واله  من  وال  اللهم  موله، 

قالوا:  ي؟.  غ�ي الغائب«،  منمك  الشاهد  ليبلغ 

لل؛ هل فيمك أحد،  �ج فأنشدمك  قال:  اللهم، ل. 

حب 
مئ
�ج ي 

ائت�ف »اللهم،  الل)ص(:  رسول  هل  قال 

 
ً
وحبا لك،   

ً
حبا وأشدمه   ، وإلي إليك  لق  احلف

فألك  ه  فأ�هت  ،» الطا�مئ هذا  من  معي  لك 
مئ
�ي  ، لي

فأنشدمك  قال:  ل.  اللهم،  قالوا:  ي؟.  غ�ي معه، 

الل)ص(:  رسول  هل  قال  أحد،  فيمك  هل  لل؛  �ج
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ب الل ورسوهل،   �ي
ً
 رجال

ً
ف الراية غدا عط�ي

مئ
»ل

جع ح�هت يفتح الل ع�  به الل ورسوهل، ل �ي و�ي

قالوا:  ي؟  غ�ي زًما،  م�ف ي  غ�ي رجع،  إذ  يديه« 

لل؛ هل فيمك أحد،  �ج فأنشدمك  قال:  اللهم، ل. 

 ، نَّ »لتن�هت وليعة:  ي 
لب�ف الل)ص(  رسول  فيه  قال 

 ، ي
، طاعته كطاع�هت  كنفسي

ً
فَّ إليمك رجال بع�هش

مئ
أو ل

ي؟.  لسيف«، غ�ي مك �ج ي يغشا
ومعصيته مكعصي�هت

فيمك  لل؛ هل  �ج فأنشدمك  قال:  ل.  اللهم،  قالوا: 

أحد، قال رسول الل)ص( فيه: »كذب من زمع 

ي؟. قالوا: اللهم،  ي ويبغض هذا«، غ�ي
ب�ف أنه �ي

 عليه 
َّ

لل؛ هل فيمك أحد، سل ل. قال: فأنشدمك �ج

م  ي ساعة واحدة ثالثة آلف من املالئكة ف�ي
ف

�

جئت  حيث  وإرسافيل،  ومياكئيل،  يل،  ج�ج

ي؟.  القليب، غ�ي ملاء إل رسول الل)ص( من  �ج

فيمك  لل؛ هل  �ج فأنشدمك  قال:  ل.  اللهم،  قالوا: 

يل: هذه هي املواساة، فقال  أحد، قال هل ج�ج

فقال  منه«،  وأ�ف  ي 
م�ف »إنه  الللل)ص(:  رسول 

اللهم،  قالوا:  ي؟  غلل�ي منامك،  وأ�ف  يل:  ج�ج هل 

نودي  أحد،  فيمك  هل  لل؛  �ج فأنشدمك  قال:  ل. 

فيه من ال�ء: »ل سيف إل ذو الفقار، ول 

قال:  ل.  اللهم،  قالوا:  ي؟  «، غ�ي إل ع�ي ف�هت 

 ، ف كث�ي لل؛ هل فيمك أحد، يقاتل النا فأنشدمك �ج

)ص(، 

ي الن�ج لسان  ع�  ف  واملارق�ي  ، ف والقاسط�ي

لل؛ هل  ي؟ قالوا: اللهم، ل. قال: فأنشدمك �ج غ�ي

ي قاتلت 
فيمك أحد، قال هل رسول الل)ص(: »إ�ف

ويل 
مئ �هت ع�  أنت  وتقاتل  القرآن  يل  ف ت�ف ع� 

ي؟ قالوا: اللهم، ل. قال: فأنشدمك  القرآن«، غ�ي

ت عليه الشمُس ح�هت  لل؛ هل فيمك أحد، ُردَّ �ج

ي؟ قالوا: اللهم، ل.  ا، غ�ي ي وق�هت
ف

ص� العرص �

لل؛ هل فيمك أحد، أمره رسول  قال: فأنشدمك �ج

ي بكر، فقال هل  اءة من أ�ج خذ �ج
مئ
ن �ي

مئ
الل)ص( �ج

ٌء؟ فقال هل:  ي
ي �هش

ف
فل � أبو بكر: �ي رسول الل أ�ف

قالوا:  ي؟  غ�ي  ،» ع�يّ إل  ي 
ع�ف يؤدي  ل  »إنه 

لل؛ هل فيمك أحد،  �ج فأنشدمك  قال:  اللهم، ل. 

هلهت هارون  ف �ف ي �ج
قال هل رسول الل)ص(: »أنت م�ف

ي؟ قالوا:  ي بعدي«، غ�ي من مو� إل أنه ل ن�ج

لل؛ هل فيمك أحد،  �ج فأنشدمك  قال:  اللهم، ل. 

بك إل مؤمن، ول 
ُ
قال هل رسول الل: »ل �ي

ل.  اللهم،  قالوا:  ي؟  غ�ي اكفر«،  إل  ُيبغضك 

 أبوابمك 
ِّ

ه أمر بسد
َّ
لل؛ أتعملون أن قال: فأنشدمك �ج

ي ذلك، فقال رسول الل)ص(: 
ف

، فقل�هت � ي �ج وفتح �ج

به،  �ج فتحت  أ�ف  ول  أبوابمك،  أ�ف سددت  »ما 

به«؟ قالوا: اللهم،   أبوابمك، وفتح �ج
ّ

بل الل سد

ي 
جا�ف �ف أنه  أتعملون  لل؛  �ج فأنشدمك  قال:  نعم. 

 : يوم الطائف، دون الناس، فأطال ذلك، فقل�هت

الل  انتجيته، بل  أ�ف  فقال: »ما  جاه دوننا!  �ف

لل؛  انتجاه«؟ قالوا: اللهم، نعم. قال: فأنشدمك �ج

مع  »احلق  قال:  الللل)ص(  رسول   
َّ

أن أتعملون 

ول احلق مع ع�ي حيث  ف ع�ي وع�ي مع احلق، �ي

لل؛  �ج فأنشدمك  قال:  نعم.  اللهم،  قالوا:  زال«؟ 

 
ٌ

رك �هت ي 
ِّ »إ�ف قال:  الل)ص(  رسول  أن  أتعملون 

وا 
ُّ
تِضل لن   ، ي

�هت وعلل�هت الل،  كتاب   : ف الثقل�ي فيمك 

دا ع�ي  قا ح�هت �ي ما، ولن يف�هت ما استمسك�هت �ج

فأنشدمك  قال:  نعم.  اللهم،  قالوا:  احلللوض«؟ 

 رسول الل بنفسه من 
هت

لل؛ هل فيمك أحد، و� �ج

ي؟. قالوا:  ، فاضطجع مضطجعه، غ�ي ف ك�ي امل�هش

لل؛ هل فيمك أحد،  �ج فأنشدمك  قال:  اللهم، ل. 

از،  مك إل ال�ج ف عبد ود حيث دعا رز معرو �ج �ج

لل؛ هل  ي؟ قالوا: اللهم، ل. قال: فأنشدمك �ج غ�ي

حيث   ، التطه�ي آية  فيه  الل  ل  ف أ�ف أحد،  فيمك 

ْجسهَ  الرِّ  ُ نكُ ِهبهَ عهَ
ْ

ِلُيذ  ُ اللَّ  
ُ

يد ِ
�يُ ا  هَ َّ يقول: }ِإ�ف

حزاب33[، 
مئ
 { ]ال

ً
ا ِه�ي

ْ
ط

هَ
ْ ت ُ
ك رهَ هِّ

هَ
ُيط ْيِت وهَ بهَ

ْ
 ال

هَ
ْهل

هَ
أ

لل؛ هل  ي؟ قالوا: اللهم، ل. قال: فأنشدمك �ج غ�ي

فيمك أحد، قال هل رسول الل)ص(: »أنت سيد 

ي؟ قالوا: اللهم، ل. قال: فأنشدمك  العرب«، غ�ي

الل)ص(:  رسول  هل  قال  أحد،  فيمك  هل  لل،  �ج

مثل«،  لك  إل سألت   
ً
شيئا الل  »ما سألت 

، املناقب،  ف املغازلي ي؟ قالوا: اللهم، ل. )ا�ج غ�ي

ص 170(. 

لك  ي 
ف

� العلوّية-  ّية  الرمز للاءات  إ�ي ت 
ّ
ظل

الللوعي  ي 
ف

� للة  راسف للة-  ج احملللا�ج معامل  من  معل 

ا يستمد قيمه العقدّية  ا، وم�ف ه �ج ، ي�هت ّ
الشيعي

اليومّية،  حياته  ي 
ف

� ا  �ج يستأنس  عّية،  والج�هت

ا  ي�ي
ُ
و�ي الدينّية،  املناسبات  ي 

ف
� يستذكرها  بل 

واملمارسة؛  الفكر  صعيد  ع�  رات  الللز�ي ي 
ف

�

ا،  ف�ي وأمواجه  البحث  ليل  يطول  أن  ولول 

ا. ضاءا�هت إ ليت �ج
هت
وهما و� ج

ف
حصيت �

مئ
ل

ي 
ف

ي تتج� �
شارات واملعا�ف  أغلب الإ

ّ
بيد أن

هاد؛ أما  ّية احلج سيف »ذو الفقار«، وتغمز رمز

نسانّية  ي املعرفة الإ
ج البالغة« فيغ�ف كتاب »�ف

ي 
ف�ف والتداولّية.  القصدّية  ومالحمه  معانيه  ي 

ف
�

»ذوالفقار«  يصدح   ّ
ي
والروا�مئ يّ 

ف التار�ي ال  احملج

لنرص، منذ  ، ومنحرصا �ج ّية البطوهلهت مز دا �ج متفرِّ

يًعا،  ندق، والوقائع �ج معركة بدر، وأحد، واحلف

سف  ، و�ي  الرساهلهت
هَ

ي عُضد ، ويقوِّ ف  أزر الد�ي
ُّ

يشد

ّية  أسطور كحقيقة  يّ 
ف التار�ي سالم  الإ وعي  ي 

ف
�

ية  مز اًما- �ج
هت
ن- � ية احلق املنترص، بل ويق�هت لرمز

الملكة  مع  صورته   
ّ

فإن هلا؛  ويؤسس  الفتوة، 

 ، ال�ء: »ل ف�هت إل ع�يّ ا من  ف�ي ي نودي 
ال�هت

ي 
ف

ق �
َّ
ي لوحة تعل

ف
ول سيف إل ذو الفقار«، �

ة  ّ  �هش
ّ

كث�ي من بيوت الشيعة، زد ع� ذلك أن

مام املهدي املنتظر   الإ
ّ

اعتقاًدا يصحبه، هو أن

كل  مل  و�ي شعارا،  الفقار  ذو  سيف  سيختار 

ول، ودلهلهت 
مئ
سالم ال س« أّصل الإ

ّ
»إرث مقد

سالم . ية ع� أنه أ�هت لتجديد روح الإ رمز

 ، ي لزمت امس ع�يّ
ال�هت ة   ُتوَّ

ُ
الف ية  تعد رمز

دينية،  بنية  و�لت  سالم،  الإ ي 
ف

� للفتح  معمًلا 

ة - عند الصوفية-  ُتوَّ
ُ
سالم، فالف ا فرق الإ وعنيت �ج

ة   ُتوَّ
ُ
 أصل الف

ّ
ن

مئ
أن ل يبالي من أخذ الدنيا؛ ل

ُنوا  آمهَ  
ٌ
ة ِفْتيهَ للْم  ُ َّ }ِإ�ف تعال:   

َّ
الل  

هَ
للال

هَ
ق للان   �ي الإ

 طائفة 
ّ

ى{)الهكف13( امك أن
ً

ْ ُهد
ُ

مه
ِزْد�فهَ ْم وهَ ِ

�جِّ هَ
�جِ

ة،  ُتوَّ
ُ
الف لباس  إلباس  إل  يذهبون  الناس  من 

م،  بي�ف ية  جار وآدا�ج  ا 
ً
وط رسهش لذلك  ويقيمون 

عن  مأخوذ  ه 
ّ
أن إل  صل 

مئ
ال ي 

ف
� ذلك  ينسبون 

سهَ  بهَ
ْ
ل
هَ
)ص( أ ِ

َّ
 الل

هَ
ُسول  رهَ

َّ
ون أن م �ي

ف
مام ع�يّ ؛ � الإ

ُه  رهَ مهَ
هَ
أ  َّ ُ �هش ة  ُتوَّ

ُ
الف اسهَ  ِلبهَ اِلٍب)رض( 

هَ
ط ي  �جِ

هَ
أ فهَ  �جْ ِ�يَّ 

عهَ

ف  ليفة النارص لد�ي ذ احلف ف . وا�هت اءهَ
هَ

ْن ش ِبسهَ مهَ
ْ
 ُيل

ْ
ن

هَ
أ

حركة  ة  ُتوَّ
ُ
الف  )1225  -1179  /622-575( الل 

عّية  واج�هت ة  دينيَّ  
ٌ

أهداف هلا  مة،  ف ومل�هت مة 
َّ

منظ

ي 
ف

� وسياسّية   ، ي املذه�ج التعصب  ة  موا�ج ي 
ف

�

واكن   ، الدوهلهت دد  �هت تت  �ج ي 
ال�هت اطر  احملف ة  ا�ج حمج
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وتف�هتَّ هل خلق  وألبسه،  ة  ُتوَّ
ُ
الف لباس  لبس  قد 

ليات  ج
هت

ا. تتضح � رض وغر�ج
مئ
ق ال كث�ي من رسهش

أىمس  ي 
ف

� ى  الك�ج رات  الللز�ي ي 
ف

� الفتوة  ّية  رمز

أحصللاب   ، ف الفاعل�ي تمع  حمج عند  مالحظها 

دارة:  الت الإ ي حمج
ف

ف مهعم، � كب والعامل�ي املوا

 ، والتنظ�ي والتالؤم،  والستيعاب،  التكّيف، 

 
ّ

هسا، يقدمون جل
مئ
بون اك يلبسون لب�ا، وي�هش

يستشعرون  بل  ل، 
هَ
مل أو  ل 

هَ هَ
ك دمات دون  احلف

وعلو  الساميات،  ي 
املعا�ف م  رفاد�هت ي 

ف
� السعادة 

أهل  مسار  ع�  ف  الد�ي شعا�مئ  إحياء  ي 
ف

� الق�ي 

البيت. 
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بين خيارات النصر وخيارات الشهادة
ال�صيد حممد علي احللو

اأبطال القوات العراقية من احل�شد واجلي�ش هم 

)ع(
انعكا�ش تاريخي ونتاج تربوي لأ�شحاب احل�شني
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املللٍر عند  الللبللاحللث مللن  يللثلل�ي  مللا  إن 

هو  )ع(  ف احلس�ي مام  الإ أحصاب  حلياة  دراسته 

مللام  الإ أحصللاب  ف  وبلل�ي م  بي�ف التشابه  حللاهلهت 

لديه  تتداع  أن  للباحث  ولبد   ،) املهدي)عج

الشمولية  للاهلهت 
ف

� البحث،  ها  يث�ي أمللور  عدة 

م  �مئ )ع( وتعدد ان�هت ف مام احلس�ي هلوية احصاب الإ

العصابة  ف هذه  �ي �ي ما  أمه  هو  ي 
ف

واملعر� القومي 

)ع(  ف مام احلس�ي كنت اطروحة الإ
هت
املؤمنة، إذ �

خ�ف  ي 
ف

� املتعددة  ءات  النلل�هت تستقطب  ان 

البالد  ساد  الللذي  -القبائ�ي  القومي التسابق 

ء أن  سالمية وقتذاك، ومل يستطع هذا الن�هت الإ

موعة،  دد التنوع القومي الذي لّون هذه احملج �ي

مه  وغ�ي كي 
واللل�هت والللرومي  والفار�ي  ي  فالعر�ج

امم  امللحمة،  هذه  مالحم  رمس  ي 
ف

� كوا  اش�هت كهم 

 
ً
ئيا ان�هت  

ً
ُبعدا )ع(  ف احلس�ي مام  الإ ضة  �ف اعطت 

ي 
ف

� 
ً
ي مل يكن حائال

ف
آخر، امك ان الختالف الثقا�

يد قارئ  ضة املباركة من �ي د ال�ف اللتحاق ع�ف

القرآن وفقيه أهل الكوفة إل جون إل وهب 

هو  املعرفة  داعي  أن  د  ج
ف

� ف  ي ح�ي
ف

�  ، ي
النرصا�ف

ي رؤيٍة موحدة 
ف

� 
ً
يعا الذي استقطب هؤلء �ج

وعن  عنه  والذي  )ص( 

ي الن�ج سبط  نرصة  وهي 

دفعت  ي 
ال�هت التاكليف  حدى 

مئ
اك الطاهر  حرمه 

مام )ع(. لإ هؤلء إل اللتحاق �ج

النرصة  ي 
موع�هت حمج ف  ب�ي نقارن  ارد�ف  وإذا   

مام  الإ أحصاب  أن  د  ج
ف

� ف  معصوم�ي ف  مام�ي لإ

الشمولية وتعددية  اهلهت  امتازوا �ج ( قد  املهدي)عج

القومية، فإن الخبار تش�ي  ءات  اهلوية والن�هت

دده  �ي مل  املهدي)ع(  مام  لإ �ج اللتحاق  أن  إل 

كي 
واللل�هت واللللرومي  والللفللار�ي  ي  فالعر�ج ء  انلل�هت

ي خ�ف حركة الظهور، 
ف

سيكون هلم حضورمه �

مهعا  ألغت  هؤلء  عت  �ج ي 
ال�هت املعرفة  أن  امك 

 
ً
ي مل تقف حائال

ءات الثقافية املتعددة ال�هت الن�هت

ر 
ّ
نذك أن  لبد  اننا  ع�  حصللاب. 

مئ
ال تنوع  ي 

ف
�

لتسل�ي  )ع( اتصفوا �ج ف مام احلس�ي ان أحصاب الإ

بوجوب  اعتقادمه  من   
ً
انطالقا ماهمم  لإ املطلق 

امه  وهذه  مللام)ع(  الإ يقرره  ملا  والرضا  التسل�ي 

فت هذه العصابة  ي م�ي
احدى احلفصوصيات ال�هت

اح  ج
ف

ي ا�
ف

 آخر �
ً
املؤمنة، إذ التسل�ي ُيعطي ُبعدا

قللرارات  بسالمة  اتباهعا  لعتقاد  حركة  أية 

مام  الإ احصاب  فإن  لذا  اه  �ي ما  قائدها وحصة 

إل  آخر  خيار  أي  م  لد�ي يكن  مل  )ع(  ف احلس�ي

ف  مام املعصوم، وهذا ما م�ي جانب الرضا لقرار الإ

ي التسل�ي 
ف

مام املهدي عليه السالم � أحصاب الإ

 – البيعة  وط  رسهش م  عل�ي فرض  أن  بعد  مام  لالإ

ي بعض الخبار- فسملوا هل وأيقن صواب 
ف

امك �

( ول ننس ان نكران الذات  مللام)عج اه الإ ما �ي

)ع(،  ف مام احلس�ي ف احصاب الإ �ي ا امه ما �ي والغا�مئ

هذه  ي 
ف

�  
ً
ا حارصف ف  احلس�ي سوى  دوا  ج �ي مل  م 

ف
�

قيق 
هت

و� سالمته  ف  لتأم�ي إل  يسعوا  ومل  احلياة، 

أن  شأنه  من  ما  بذلوا لك  م  فإ�ف لذا  اهدافه، 

أن  فوجدوا  بيته،  وأهل  مام  الإ يضمن سالمة 

اجل  من  يقدمونه  ما  أقل  اجل  من  املوت 

مام وسالمة قضيته، ولبد أن  قيق غرض الإ
هت

�

مام املهدي هذا الستشعار  حصاب الإ
مئ
يكون ل

من  ي 
اللل�هت املهمة  ّمل 

هت
و� الخللالص  سؤولية  �ج

الصالح  السالم وهي  عليه  مام  الإ ر  اجلها �ف

من  )ع(  ف احلس�ي مام  الإ ا  أعل�ف امك  امة جده،  ي 
ف

�

امة  ي 
ف

� الصللالح  لطلب  خرجت  للا 
ف
إ� قبل: 

لنا حظ  ل سيكون 
ف

� جدي رسول هللا)ص(.. 

مام املهدي من خالل  ي حضور�ف مع الإ
ف

وافر �

لك إل 
ف
التوافر ع� هذه املواصفات.. أم ل �

.. ورجاء الظهور؟؟ ي
التم�ف
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كيف اختار شريك الحياة؟
 بقلم: ماجد اآل ا�صماعيل

بناء  وع  م�هش لفشل  همم  مؤرسهش  الطالق 

ي بشلك من الشاكل الفشل 
أرسة، وهو يع�ف

ي 
ف

ة، ولك تقدم � �ج تمعية �ف ي بناء خلية حمج
ف

�

الفشل  نسبة  د  ازد�ي ي 
تع�ف الطالق  نسب 

تمعي بشلك أو اخر والطالق ينتج من  احملج

العديد من السباب، وواحدة من اسبابه 

رة من  هو سوء الختيار، وسوء الختيار �هت

رة  ا و�هت يك حيا�هت ي اختيار رسهش
ف

قبل البنت �

يكة حياته او من  ي اختيار رسهش
ف

من الرجل �

غالبا  الطالق  ال  ذلك  فيؤدي  معا.  ما  ك�ي

ي ظل مشالك ارسيه 
ف

او ان تعيش الرسة �

ا ان  يار الق�ي ف�ي تؤدي ال تفكك الرسة وا�ف

دث الطالق. مل �ي
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الختيار  ناجحة  و�سيلة  احلب  هل 

�رشيك احلياة؟

الشباب  ف  ب�ي احلب  لغة  تتصاعد  بدأت 

امعة  حلج ا �ج يك احلياة  فيتعرف عل�ي لختيار رسهش

الشارع ويتواعدون ويتواصلون  او  العمل  او 

اكن  ما  فللاذا  عي 
الجلل�هت التواصل  مواقع  ع�ج 

بعد  د  ج
هت

� ا  م�ف للزواج  وتقدم  صادقا  الرجل 

ما  بي�ف لتصاعد  �ج خللذ 
مئ �هت ملشالك  �ج واذا  مدة 

م والتظل  خر من ال�هت
مئ
ويبدأ لك طرف يكيل لال

س. وملا تتسأل أمل يكن  نه وحش مف�هت
مئ
منه واك

بينامك حب؟ أمل تدرسا بعضامك بعضا؛ أمل يعرف 

احدامك الخر عن كثب؟ ملاذا بعد الزواج واذا 

احدامك  ن 
مئ
واك الخر  يعرف  ل  احدامك  ن 

مئ
اك بامك 

كتشف الخر؟! للتو ا

ف  ا�ي التفاقات  ف  ا�ي الوعود  ف  ا�ي احلب  ف  ا�ي

خر؟
مئ
ي رمسها لك واحد لال

اج العاجية ال�هت ال�ج

ا  ال�ي آل  ي 
اللل�هت النتيجة  هذه  من  فنعرف 

يكن  مل  ما  بي�ف احلب  ان  ان  الق�هت هذا  مص�ي 

آلية موفقة ودقيقه حلسن الختيار.

اها  والسبب ان الشاب حي�ف يغرم بشابة و�ي

كتشفه. والفتاة  ا المل املفقود الذي ا بعينيه ا�ف

حي�ف تغرم به فتنظر اليه فارس احالهما. فينشد 

ما ال الخر انشدادا عاطفيا جارفا ومه  بع�ف

ي 
ف

� وفرة  ياشة  احلج وللعواطف  الصبا  معر  ي 
ف

�

 العقل ومل يعد هل مساحة 
مئ
مشاعرمها. وهنا يتلاك

المور   فتنجرف  المور  بعواقب  للنظر  اكفيه 

ياشة  ا احلج ت وطأ�هت
هت

العاطفة ويتغا�ف � اه  ج
هت

�

عن ان يعرف احدمها الخر خصوصا ان لك 

ال  اقرب  يكون  الدور  هذا  ي 
ف

� ما  م�ف واحد 

املمثل منه ع� ان يظهر بلك حقيقته فللتصنع 

ن.  �ف فيق�هت ا  م�ف بو�ي  القرار  وي�هت  واسع   ال  حمج

احلياة  ساحة  ال  والنطالق  ان  القلل�هت وبعد 

والص�ج  لملسؤولية  مل 
هت

من � تعنيه  ا  �ج ادة  احلج

يكتشف  ما  م�ف واذا بلك  احلياة  عقبات  ع� 

احلقيقية  وتطفح صفاته  صاحبه ع� حقيقته 

ما ينظر  ع� م�ح احلياة. فبعد ان اكن لك م�ف

يد  يد واذا الن �ي د فيه لك ما �ي ج ال الخر و�ي

ما التخلص من هذا العبء. لك واحد م�ف

النظر  عن  يقولون  امك  وي�  يعمي  فاحلب 

 . ي
كتشاف الخر بشلك حقي�هت ال الخطاء وا

لدرجة الساس بي�ف  تكز ع� العاطفة �ج نه �ي
مئ
ل

العقل  منطق  ع�  تكز  �ي ان  ب  ج �ي الختيار 

لعاطفة.  رد من التأ�هش �ج احملج

اتصف  اذا  يهكا  رسهش البنت  اختارت  فلو 

وصدق  وكللرم  امة  هسهش من  احلسنة  لخللالق  �ج

 
ً
ما ف مل�هت واكن  سليمه.  بية  و�هت وايثار  و�ية 

به  ن  تق�هت حي�ف  القل  فع�  الدينية.  بواجباته 

ف تضمن انه ل يظملها  اذا اكن ذي اخالق ود�ي

نعانه من  ا لن اخالقه ودينه �ي ول يتعدى عل�ي

من  هلا  اجدى  ولاكن  ا.  �هت �ج والتقص�ي  الظل 

ك العاطفة وحي�ف تفشل  ي مع�هت
ف

الدخول معه �

هلموم  ان تكون مثقل �ج ا معه بعد الق�هت ب�هت ر ج
هت

�

ا  �ف
مئ
ل ية  والفكر والعاطفية  النفسية  واللم 

زء  ج بة هي من سامهت �ج ا مرت بتجر تشعر ا�ف

ا.  ا وتتحمل شطرا من مسؤولي�هت م�ف

واج  ف ا�ف �ج هذا اذا اكنت سعيدة حظ واق�هت

وة  ف �ف ية 
ف

حص الفتاة  تكون   
ً
غالبا املالحظ  واما 

جوعته  لسد  احلب  مس  �ج مها  يل�هت ي  ب�هش ذئب 

ي وحشيته 
ها تعا�ف راك ا�ي نسية �هش يولي هار�ج �هت احلج

ا به متحملهت بسبب ذلك الوان  دمة ع� ثق�هت و�ف

 . ي
الذى النفسي والبد�ف

ا  لصفا�هت تارها  ف �ي حي�ف  الشاب  وكذلك 

ابة  واخالق ومن ارسة مستقرة  ج
ف

احلسنه من �

ا  �هت �ج ضن ام �هت بت �ج ا �هت نفسيا واخالقيا وا�ف

البنت  فان  ا  زو�ج م  لل�هت
هت

و� ا  بي�هت حرمة  ع  و�هت

 . ي
�ج ع� هذه املعا�ف غالبا ت�هت

ا  ن �ج فلو اختارها ع� هذه الصفات واق�هت

لؤها  رسة سعيدة �ي
مئ
ن لبنة ل ما سوف يكو�ف فا�ف

ام والتقد�ي واملشاركة.  الود والح�هت

الشاب  ف  ب�ي والللزواج  ان  القلل�هت ي�هت  رة  و�هت

والشابة ل عن حب.

عن  السؤال  ي 
ف

� اون  ي�هت الولد  د  ج
هت

� ولكن 

ي 
ف

� البنت  اهل  اون  ي�هت او  اهلها  وعن  الفتاة 

السؤال عن الشاب ومعرفة خصائصه. 

ان من دون  ف لالق�هت ويسع لك من الطرف�ي

والتدقيق  والتمحيص  املطلوب  الفحص 

ي�هت ذلك واذا بلك  فملا  ف ع� القدار.  معول�ي

ا ل يتوقعه  ف او احدمها يصطدم �ج من الطرف�ي

وبعد  لللتللالي  و�ج احدمها  بية  و�هت سلوك  من 

ان  الق�هت ذا  �ج احلال  ي 
ين�هت مضنيه  حماولت 

اك  ا�ف من  ذلك  يستتبع  ما  مع  يار  ال�ف ال 

ي 
ف

ر � هسهش
مئ
ما من شاكوى تستمر ل رست�ي

مئ
ما ول للك�ي

مك والقضاء.  ف احملا دهال�ي

ان  ه  �ج ف �ي من  ويكتشف  السؤال  ي�هت  رة  و�هت

يتغا�ف  ولكن  تغتفر  ل  عيوب  فيه  الشاب 

ات  التحذ�ي للذه  �ج الخللذ  مللن  الفتاة  اهللل 

 
ً
مؤهال يكون  ل  ن  �ج للزواج  م  ابن�هت ويدفعون 

م  ا او لكو�ف ا خوفا من العنوسة عل�ي للزواج �ج

شاب  انلله  امللل  وعلل�  مالية  بضائقه  للرون  �ي

ي 
طائش وسوف يعقل مع مرور الوقت . فيج�ف

تلك  فتعيش  هذا.  الختيار  بسوء  ابوها  ا  عل�ي

ئسة مع شاب ارعن او  م �ج الفتاة املسكينة ا�ي

هكذا  ي 
ين�هت لتالي  و�ج السوابق،  ب  ار�ج من 

مك وتتحول العالقة  ف اروقة احملا ان غالبا ب�ي اق�هت

ف ال عداء مستحمك.   ف الرست�ي ب�ي

الفتاة  لختياره  واهل  الشاب  يقبل  رة  و�هت

اهل  اهلها من  لكون  مال  ا ذات  لكو�ف فقط 

يل مع غض  ا �ج تارها فقط لكو�ف ف اء او �ي ال�هش

وكذلك  ا.  ف�ي املعنوية  الصفات  عن  النظر 

لكونه  لشاب  ا  وجو�ف ف �ي احيا�ف  اهلها  او  الفتاة 

تاره الفتاة لكونه وس�ي فقط  ف من ارسة غنية او �هت

خالقية. 
مئ
ا لصفاته ال من دون رعاي�هت

 
ً
فنخلص من ذلك كه ال ان لالختيار دورا

رسة املستقبلية ومع عدم 
مئ
ي بناء ال

ف
� 

ً
 وفاعال

ً
همما

ي لك من الشاب او 
ف

رعاية الصفات احلميدة �

ان  ما فان مثل هذا الق�هت الشابة وح�هت ارست�ي

يار. ي حمل خطر وعرضة لال�ف
ف

يكون �
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النجف الأ�شرف 

منبع الأديان وملتقاها
اإعداد: �سليم كاظم
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ي 
ف

� ّ
ف احساق املسيحي ف �ب د حن�ي

ْ
ل
فُ ْر �ب

ُ
مل يد

ة  أد�ي من  يّتخذ  اكن  والذي  م،  �يّ
أ
ال من  يوٍم 

 
ً
دا وم�هش هل   

ً
آمنا  

ً ماك�ف سللام  الإ قبل  النجف 

للعمل والفكر ودور العبادة وأجراس الكنائس 

يسىع  اكن  الذي  صيل 
أ
ال  ّ

ي
الفرا�ت اس 

ّ
والقد

ّ والعيش  عي
 روح التعايش الج�ت

ّ
 اىل بث

ً
دوما

 مل يدركوه ومل يشاهدوه ومل 
ً
 هل رّوادا

ّ
ك، أن املش�ت

ون الّرحال اىل صومعته 
ّ

يسمعوا أحاديثه يشد

 ّ
ي
نسا�ف خاء الإ ي الإ

ا معا�ف ته، يستلهمون م�ف وأد�ي

 
ُ

الوفد وقف  هكذا  والتعاون،  التساحم  وروح 

املناذرة  ة  أد�ي ر  آ�هش عىل  البغدادّي   ّ
املسيحي

ا 
ّ

ولك الملك،  وجواهر  العن�ب  ا  م�ف يستنشقون 

جلللداد 
أ
وال ء  �ب

آ
ال سلل�ي  ي 

ف
� للواطللر  الف جالت 

الباب  ف  �هش
أ
ال النجف  أروقللة  ي 

ف
� وجللدت 

 
ّ

حق عن  ويدافع  ميع  الب يسع  الذي  الكب�ي 

النجف  هي  إذن  تلك   ، ف واملغّيب�ي ف  احملروم�ي

وصياء.
أ
نبياء وال

أ
نيقيا ومدينة ال و�ب

معة الثالث من شباط هذا  ي صباح الب
ف

�

اقة  �هش لاإ ، واكنت 
ً
 ورائعا

ً
يا  �ب

ً
يوما العام اكن 

وح التفاؤل،  رة �ب
ّ
 خاّصة معط

ٌ
الصباحّية نهكة

البغدادّية  الس  احملب رابطة  احتضنت  حيث 

عبد  السيد  املللنللاذرة  قام 
أ
قا� مع  لتعاون  �ب

 
ّ

لك من   
ً
را

ّ
مصغ  

ً
عراقا رفيش  جودي  الكر�ي 

ّ رفيع 
 مسيحي

ٌ
همم وفد

ّ
طياف، يتقد

أ
لوان وال

أ
ال

ة 
ف

وا� رساهلتٍ  إيصال  أرادوا  م  �فّ
أ
واك املستوى 

هي  والتنو�ي  اد  الج�ت مدينة   
ّ

أن مفادها  للعامل 

شعاع  والإ والتساحم  للحوار  والرائدة  الاضنة 

الفكرّي والضاري.

ف هل  �هش
أ
ي النجف ال

ف
 التنّوع  للقبور �

ّ
إن

ونوح  آدم  نبياء 
أ
ال قد  �ي حيث  خاّص   

ٌ
مذاق

واحدة،  قلعٍة  ي 
ف

� ف  املّتق�ي وإمام  وصاحل  وهود 

لفاوة  لرتياح  �ب العراق  أبناُء  أحللّس  ولقد 

حيث   ، ّ
ي والشع�ب الرمسيّ  م  واله�ت الستقبال 

ي 
ال�ت ات 

ّ
احملط أّول  النجف  ارة  ب

ت
� غرفة  اكنت 

 
ُ

موفد ث 
ّ

د
ت

� الستقبال  وخال  م،  استقبل�ت

بوري  سة الشيخ سل�ي الب
ّ

العتبة العّباسية املقد

النجف  مدينة  ي 
ف

� بمك   
ً
وهسللا  

ً
»أهللا  :

ً
قائا

ف أهلمك وأحّبتمك،  ف ب�ي ف ومكّرم�ي ف معّزز�ي �هش
أ
ال

م  ال بوابة السام والو�أ ف  النجف اكنت وما �ت
ّ

إن

سوار 
أ
ال ق�ت 

ّ
تسل اليوم  أن�ت  ميع،  الب بيت  وهي 

وفياء 
أ
ال ن 

ف
� للعراق  تقولون  وجئ�ت  الشائكة 

�فّ 
ت
فحزح، أ� طياف مل نتغ�يّ ومل ن�ت

أ
 ال

ّ
لك من لك

ي مدينة الكّرار)ع(«.
ف

قامة � لمك طيب الإ

بة  �هش رضللا  حممد  زهلل�ي  املهندس  وقللال 

ل 
ّ
ث

ت
� رة  الز�ي  

ّ
النجف: »إن ارة  ب

ت
رئيس غرفة �

ة 
ّ
ف اكف ف العاقات الوطنّية ب�ي ابّية لتعز�ي ب  إ�ي

ً
درة �ب

 بذرة لتفعيل 
ّ

، وتشك ّ
ي
ت

أطياف الشعب العرا�

ّية  ف�ي ّية والثقافّية وح�ت ال�ت ر �هش
آ
دور السياحة ال

تلكه حمافظة 
ت
اىل جانب السياحة الدينّية، ملا �

 هذه 
ّ

حياء لك ف من مقّومات لإ �هش
أ
النجف ال

النشاطات«.
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ارتياٌح م�شيحّي يف ربوع النجف 

املدن  ي 
ف

� للواهل  ب
ت

� خللال  سللل  �ب املطران 

وطيبة  رة  للز�ي الرتياح  شديد  اكن  ّيلللة  �هش
أ
ال

وفد  ن 
ف

يقول: »� النجف، حيث  ي 
ف

� تمع  احملب

كركيس  مار  وكنيسة  البغدادّية  الس  احملب من 

والنجف  واحملّبة،  السام  رسللاهلت  نعّزز  جئنا 

والعيش  السملي  التعايش  ف  بتعز�ي  
ٌ
معروفة

ذه  ي �ب
وعة املا�ف ن نشعر �ب

ف
اليوم � ك،  املش�ت

ذه  �ب از�ف  ف اعلل�ت زاد  اليوم  ن 
ف

و� ة  د�ي
أ
وال ر  �هش

آ
ال

الوطنّية  الللروح  عىل  حافظت  ي 
اللل�ت املدينة 

العراقّية«. 

راهباٌت موؤمنات و�شعوٌر روحّي 

ة  د�ي
أ
املناذرة عىل ال ي 

ف
� 

ُ
الراهبات وجالت 

للعراق  لللدعللاء  �ب اللله  اىل  عللن  ّ ّف وتلل ة  القد�ي

ينعم  وأن  املوصل  لتحر�ي   ّ
ي الشع�ب والشد 

رهاب  الإ من   
ً
خاليا مللان 

أ
وال مللن 

أ
ل �ب العراق 

عن  تلف  ف �ي ل  شعورهّن  واكن  والتطّرف، 

صاهلت 
أ
ّ وال ي

املطارنة، حيث وجدن الكرم النج�ف

-مسيحّية  حازم  مينا  الراهبة  تقول  بّية،  العر

إهلّية  ر�ٍة  أمام  ن 
ف

� »اليوم  املوصل-:  من 

بصورٍة  النجف  ي 
ف

� نتجّول  ن 
ف

�  ،
ً
ا

ّ
جد رائعة 

منا عبق الضارة العراقّية، وأشعر  طبيعّية و�هش

، وأطلب من الرّب أن  ي
ف أهىلي وأحّب�ت ي ب�ي

�ف
ّ
أن

نبياء 
أ
ال جوار  ي 

ف
� يدة  الفر النعمة  هلذه  قنا 

ّ
يوف

)ع(«. 
مام عىلي رة الإ داء وز�ي وال�هش

هدف الزيارة

روح  تعميق  اىل  رة  اللللز�ي هللذه  للدف  �ت

طياف 
أ
ال ة 

ّ
اكف ف  ب�ي الندماج  وثقافة  التواصل 

الروح  وتكريس   ّ
ي
ت

العرا� الشعب  أبناء  من 

حاسيس ونبذ التعّصب 
أ
ي املشاعر وال

ف
الوطنّية �

دف اىل أّي   ل �ت
ٌ
صّية ف هش

 حس
ٌ
والفرقة، وهي مبادرة

املهندس  رة  الز�ي م 
ّ

منظ يقول   ، ّ
سياسي  

ٍّ
صف

طوائف  للة 
ّ
»اكف املناذرة:  قام 

أ
قا� الكر�ي  عبد 

القومّية من املسيح والصابئة   ّ
ي
ت

العرا� الشعب 

مدينة  ي 
ف

� ي 
تلت�ت امكن  وال�ت والشبك  ف  واملسمل�ي

خاء«. السام واحملّبة والإ
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للللللللللللور لف �ب للللللللك  وقللللللفللللللة  مك 

للللللللللللللا
ت

و�  مللللللللللللَع �ب
ّ

ن
أ
لللبلللافللللللللللللللللاك ُ علللللىل اللللصِّ وقللللللف الللللنللللعلللل�ي

لللللللللا للللللللللللللللللللللللا غلللللللللدرا�ف
فّ
�

أ
واك

للللللا
ّ
للللللللللّر املللللللللللال وق ُ�للللللللللٌح �ب

لللللللا ّيلللللللللللة شلللللللتلللللللوا�ت لللللللللللر �ب

وأ� مي 
�يّ
أ
ل  

ً
واهلللللللللللللا

ي 
ف

� الللللللرهللللللبللللللان  للللللللللللللدارج 
ف

�

لللللا لللللللا علللللللن دجللللل�ف دافلللللللعللللللل�ت

طللللللرر الللللوصللللائللللف يلللللتللقلليلللللللللللل

للللللا عللرفللللللللللللللللللللل لللللللللللللنَّ �ب وزوالهِ

)كلللبلللا  
ً
حّسللللللللللا ت  انلللللللللللل�ب  ّ �هش

لللللللللاعلللللللللات الللللللبللللللدر مللا  والب

مللللللواقلللللف؟! �ب تللللللللوازى  ل  نللللق   

املللثللاقللف  
ُ

أسلللليللللاف لللللللّو  الب ي 
ف

للللللُت عللللن تلللللللك امللللواقلللف�
ْ
للللللل

َ
وزل

مللصللاحللف ي 
ف

� عللللشللللور  للللا  فلللل�ي

املللللتللللالللللف يللللللللوم  ي 
ف

� فللللللللون 

للللللا املللللصللللايللللف  فلللللل�ي
ٌ
ّيلللللللللللللللة �ب

امللللللراشلللللف اللللللنلللللقلللللّيلللللات  م 

أطللللللمللللللار خللللائللللفللللٍة وخللللائللللف

للللغلللللللب واللللبللليلللض اللللغلللطلللارف �ب

الللوصللائللف طلللرر  إىل  لللا  �ب للللللن 

كللر وامللللعلللارف للللللللللللللللللت ملللن املللنللا

ذوارف بلللللللعلللللللٍة  ر
أ
�ب كللللليلللللٍة(  ف اللللللواجلللللب واللللسلللواللللف  بللللللل�ي

الللسللديللللللللل إىل  اللللللغلللللد�ي  ف  بللللللل�ي

لللللللللللللا أنللللللللللوارهللللللللللا
فّ
�

أ
فلللللللللللللاك

لللللللللللللللللللللللللا أنللللللللللوارهللللللللللا
فّ
�

أ
واك

اللللشلللبلللا م  �يّ
أ
ل  

ً
واهللللللللللللللا

 الللللللصللللللبللللللاء اك
ُ
ّيللللللللللللللللللللة دّر

والللللللغللللللارسللللللات اللللللبلللللان قللصللل

لللللللللللللا �ف ر�ي  
ّ

ن
أ
اك ملللللللللللللن  دهِ

ً
ا ّ �هش اللللللبلللللأس  يلللللللوم  يلللعلللبلللق 

أوا أوائلللللللللللللللللهللللللللا  تللللللللللللللل�ت 

دوا ي 
ف

� ذكلللللللللللرك  م  أ�يّ

للللض
ّ

للللخ
ت
لللللللا � تلللللللللت سلللللللوار�ي َ�ب

للللللللللاف الف يللللظللللهللللرن  م  أ�يّ

سلللاقلللف
أ
ال رات  د�ي إىل  لللللللللللللللر 

اللللعلللواصلللف اللللللللدرج  ي 
ف

� فّ  لللللللل�ت �ت

للللللللللللر�ي اللللعلللواصلللف فّ �ب للللللللللل�ت �ت

اللللزخلللارف ملللن  لللبللسللن  ومللللا  ب 

امللللللشلللللارف لللللا  فللللل�ي  
ٌ
ّيلللللللة فلللللللور  

 علللىل كللثللب الللللللروادف
ً للللللللللللبلللا�ف

ف أعللللللللام املللللطللللارف يللللكللللسلللل�ي

امللللللعلللللارف يللللللللوم  ي 
ف

� ف  بللللللللل�ي

لللللللللللللوان اللللللزخلللللارف
أ
خللللرهللللا �ب

الللصللحللائللف صللللدر  الللصللبللا  ف  و�ي

اللللقلللواصلللف رواعللللللدهللللللا  ي 
ف

للللللالللللللف� بللللللغلللللل�ي نلللللللّيلللللللات احملف
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الأر�ض بني يديك

مراآة ال�سماء

ال�سحراء امللحية اخلالبة يف بوليفيا
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مسطح  ك�رب  أ هو  ي 
أويو�ن دي  ساالر 

ا  ي العامل والذي يبلغ 10582 كيلوم�رت
ن

ملح �

يقع  وهو  بع(.  مر ميل   4086( بعا   مر

بوتوسي  ي 
ن

� دانيال  اكمبوس  مقاطعة  ي 
ن

�

ة 
رت

� من  لقرب  �رب بوليفيا،  غرب  جنوب 

ارتفاع 3656  وهو عىل   ، ن ند�ي
أ
اال جبال 

سطح  مستوى  فوق  قدم(   11995( م�رت 

البحر.

 م�سطح ملحي

ن  ب�ي التحوالت  نتيجة  ساالر  تشكيل  �رت 

مغطاة   . ن التار�ي قبل  ما  لعصور  ات  �ي �رب عدة 

ا  ي لد�ي
ة امللحية، وال�رت ببضعة أمتار من الق�رش

التسطيح غ�ي العادي مع متوسط االختالفات 

مكلها. 
أ
�رب املنطقة  عىل  واحد  �رت  �رب االرتفاع  ي 

ن
�

كة  ة مكصدر لمللح مغطاة ب�رب وتعت�رب هذه الق�رش

ي 
استثنا�أ بشلك  غنية  وهي  املاحلة،  املياه  من 

من   ٪70-50 عللىل  للتللوي 
رت

� للا  فللأ�ن لليثيوم.  �رب

ي طور 
ن

ي هي �
ي العامل، وال�رت

ن
احتياطي الليثيوم �

االستخراج. 

ع�رب  للنقل  رئيسي  يق  طر سللاالر  يعت�رب 

رئيسية  خصبة  أرض  وهي  البوليفية  ألتيبالنو 

نواع عديدة من طيور النحام الوردي . ساالر 
أ
ال

بوليفيا  ي 
ن

� ألتيبالنو  من  جزء  هو  ي 
أويو�ن دي 

نوبية. ألتيبالنو عبارة عن هضبة  ياك احلرب ي أمر
ن

�

املاحلة  واملياه  العذبة  ات  البح�ي تشمل  عالية 

بال  ا احلرب يط �رب
رت

وكذلك املسطحات امللحية و�

مع عدم وجود منافذ ترصيف املياه.

ة من  للتللوي عللىل مكلليللة كللبلل�ي سلللاالر �ي

واملغنيسيوم  والليثيوم  سيوم  والبو�رت الصوديوم 

يد الصوديوم،  يد )لكور ي أشاكل لكور
ن

ا � لك م�ن

يد  لكور الليثيوم،  يد  لكور سيوم،  البو�رت يد  لكور

القول  كن  كس. و�ي البورا املغنيسيوم( وكذلك 

ي 
ن

� يدخل  أساسي  امه عنرص  هو  الليثيوم  ان 

ئية.  ت الهكر�رب صناعة العديد من انواع البطار�ي

مل حوالي 50٪ من احتياطي الليثيوم 
رت

بوليفيا �

ت 
رت

ي حملول ملحي �
ن

كز الليثيوم � ي العامل. وي�رت
ن

�

ن عال نسبيا. ك�ي ة امللحية ب�رت الق�رش

عن  املاحلة  املياه  يع  توز رصللد  �رت  وقللد   

الصناعي الندسات ومن خالل  القمر  يق  طر

تلك  أعقاب  ي 
ن

و� رض. 
أ
اال حفر  اختبارات 

ياك  كة دولية مقرها أمر ، استثمرت �رش ج
أ

النتا�

الليثيوم.  استخراج  لتطو�ي  دوالر  مليون   137

قبل  من  الليثيوم  استخراج  ي 
ل�رت ذلك،  ومع 

تمع  املرب من  قوية  معارضة  جنبية 
أ
اال اكت  ال�رش

�سالر تعترب 

�أف�سل مكان يف 

�لعامل خلد�ع 

�لب�رص �ر�ؤية 

�لتوهمات 
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هذه  أن  يعتقدون  املليون  فالساكن   . املللىلي

لن  ن  التعد�ي من  حصوهلا  يتوقع  ي 
ال�رت موال 

أ
اال

غب  �رت البوليفية ال  وأن احلكومة  م.  ال�ي تصل 

جنبية. 
أ
اال اكت  اللل�رش قبل  من  استغالهلا  ي 

ن
�

يبية  ر رب
رت

م بناء حمطة � ن ا تع�رت وبدال من ذلك أ�ن

ا مع إنتاج سنوي متواضع من )1200  خاصة �رب

  30000( دته  ولز�ي الليثيوم  من  طن   )  1300 ال 

لول عام 2012. ال 33000( طن �رب

جزء  هي  واحليوانية  النباتية   احللليللاة 

العمالق   الصبار  ت�ن  سللاالر،  ي 
ن

� ة  جللز�ي من 

وطيور  جيمس  وأوزة  ي 
البولي�ن والثعلب 

ة  البح�ي محر 
أ
اال الالجون  ة  �ي �رب ي 

ن
� أما  النحام. 

ة ملحية مع وفرة  �ي احلمراء اللون، هي أيضا �رب

لو  ن ي جنوب ساالر �رت
ن

تقع � ي 
املعادن وال�رت من 

ت. ية أو النبا�رت ت ال�رب يبا من احليوا�ن تقر

اأبنية كاملة من امللح

قرص  لبناء  امللحية  القطع  استخدمت 

من  السياح  ذب  رب �ي الذي  ي 
أويو�ن دي  ساالر 

املدن  عن  بعيدا  يقع  الذي  العامل  اء 
ن

أ� يع  محرب

املنطقة.  ي 
ن

� الفنادق  من  عدد  بناء  �رت  حيث 

ي املنطقة  
ن

وبسبب نقص مواد البناء التقليدية �

ي 
ن

ولصعوبة نقلها  �رت بناء العديد من االبنية �

ث( من كتل  �رش
أ
دران والسقوف واال ساالر )احلرب

ي 
ن

قطع امللح، وقد شيد أول فندق من امللح �

امللحية،  الشقة  منتصف  ي 
ن

�  1995-1993 عام 

ي ذلك الكراسي 
ن

ا � ء داخهل �رب ي
الفندق ولك سرش

ما  و�عللان  امللح،  من  مصنوع  والطاوالت، 

هل تتوقع �أن 

يكون �لفندق 

�لذي ت�سكن فيه 

م�سنوعا من 

�مللح فح�سب!
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بناء  . وكذلك �رت 
ً
ا �ي  �رش

ً
 سياحيا

ً
أصبح مقصدا

وسط  ي 
ن

� موقهعا  ولكن  ة.  ن مملل�ي ملحية  مطامع 

. ي الرصف الصحي
ن

الصحراء تسبب مشالك �

مقربة القطار

ى  الك�رب السياحي  ذب  احلرب مناطق  أحدى 

 3 إل  تد 
رت
� ي 

اللل�رت العتيقة  القطار  ة  مق�رب هي 

تبط  �رت حيث  ي 
أويللللو�ن خللارج  ات  كيلوم�رت

اكنت  ولذلك  ة.  القد�ي القطارات  سارات  �رب

ي 
يع القطارات ال�رت  لتوز

ً
ي مركزا

ي املا�ن
ن

البلدة �

أ امليط اهلادي حيث  مل املعادن ال موا�ن
رت

�

قبل  من  احلديدية  السكك  خطوط  بناء  �رت 

يطانيا وبوليفيا.  عاية �رب ن �رب يطاني�ي ن ال�رب املهندس�ي

ي عام 
ن

ي عام 1888 وان�رت �
ن

ي بدأ بناؤها �
وال�رت

)أنيسيتو  ي 
البولي�ن الرئيس  ع  رب

رش
� وقد   1892

النقل  نظام  مع  بوليفيا  ازدهللار  عىل   ) ارسي

تلك  ريب  ن �رت ي�رت  ما  �عللان  ولكن  ديد،  احلرب

ن  صلي�ي
أ
اال الساكن  قبل  من  ستمرار  �رب السكك 

معظم  استخدمت  وقد  الفكرة  تلك  م  لرف�ن

عام  ي 
ن

ن و� التعد�ي اكت  قبل �رش القطارات من 

بسبب  جزئيا  ن  التعد�ي صناعة  للارت  ا�ن  1940

من  العديد  عن  والتخىلي  املعادن  اف  ن است�ن

تلك  لتحويل  حات  مق�رت وهناك  القطارات 

القطارات إل متحف.

اأكرب مراآة �سماء يف العامل

تتحول  ساالر،  ي 
ن

� مطار 
أ
اال مومس  خالل 

ي�رت    ، هائهلرت ملح  ة  لل�ي �رب ال  امللحية  الصحراء 

والشاحنات.  القوارب  خالل  من  عبورها 

هلرت 
ن

ة ماحلة � �ي وخالل هذا الوقت، تتكون �رب

يبة  غر أوهاما  لق  ن و�رت اما، 
رت
� الللامء  تعكس 

للناظر.  

املطلق،  فالصمت  درة:  �ن هي  كيد  لتأ و�رب

من  مذهل  وعرض  للجميع،  ر  امل�رب مال  واحلرب

ي العامل، 
ن

ك�رب مسطح ملح � ينا أ امسء الليل .ل�رت

السياحي  ذب  احلرب مناطق  ن واحد من 
آ
اال هو 

للامء  ك�رب مرآة  أ بوليفيا. ويشلك  ي 
ن

� الرئيسية 

ملياه هناك ما يقدر ب  ي العامل عندما تغىط �رب
ن

�

ت تلك املياه لتكون 
رت

10 مليار طن من امللح �

البة. ل املناظر احلن لنا أمحرب

نوبية  ياك احلرب املسافرون يتوافدون إل أمر

 ، ي
أويو�ن دي  ساالر  رة  لز�ي ات  الطا�أ بواسطة 

ي 
ن

ن � ة لملسافر�ي ي العناية الكب�ي
ومع ذلك، ينب�ن

رة املسطحات  اختيار الدليل املساعد عند ز�ي

لملركبات  املميتة  احلوادث  وبسبب  امللحية. 

اصة  كد ان املركبات احلن ي التأ
منة، ينب�ن

آ
غ�ي اال

ذاعي  االإ رسال  االإ زة  وأ�رب مان، 
أ
اال حزام  ا  ف�ي

وللليللة، 
أ
اال سللعللافللات  االإ ومللعللدات  للطوارئ 

وبطبيعة احلال هناك أيضا العديد من منظمي 

ي 
ن

� يدة  احلرب ة  �رب احلن ذوات  السياحية  الرحالت 

وبة  عرب
أ
ي هذه اال

ن
بتك � ر رب

رت
ي تضمن �

املنطقة وال�رت

يقة آمنة. الطبيعية وبطر

ي بوليفيا من 
ن

وتعت�رب املسطحات امللحية �

أيضا  يبدو  ولكن   ، املذههلرت الطبيعة  ائب  عرب

البرص. مع  اسة  للتالعب �رب ا أفضل ماكن  أ�ن

ن  كن من لعب احليل عىل الع�ي
رت
ي �

فاكر ال�رت
أ
اال

تعت�رب  لذلك  املستمرة،  الساطعة  والشمس 

حالم احلقيقية.
أ
ي هي أرض اال

ساالر دي أويو�ن
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امرؤ القيس )حوالي 545-497(
اإعداد:جعفر الأديب

ويتمان، والت
 )1819-1892م(

امعاهل  ر  ا�هش من   ، يكي امر شاعر 

يعد  الذي  العشب(  )اوراق  ديوان 

ى،  يكية الك�رب من الدرر االدبية االمر

صاعد  يقاع  إ �رب كتبت  ي 
ال�ت وقصائده 

قراطية. ياك والد�ي وهابط حول امر

ايلند  ج 
ن

لو� ي 
ن

� ن  وي�ت والت  ولد 

 .
ً
وحصفيا  

ً
مدرسا معل  �هش  بنيويورك، 

ي )اوراق العشب( 
ن

ولعهل بدأ العمل �

ديوانه  واكن  1846م.  عام  حوالي  ي 
ن

�

ن رفضوا  �ي غ�ي عادي، ح�ت ان النا�هش

ي عام 1855م 
ن

ه � ه؛ فاكن ان ن�هش ن�هش

س  �ن طباعته  اعاد  �هش  نفقته،  عىل 

مرات بعد تنقيحه. 

يكية  واثناء احلرب االهلية االمر

لعمل  ن �رب )1860-1865م( التحق وي�ت

ي وظيفة مكتبية، وتطوع 
ن

ي احلكومة �
ن

�

ية.  العسكر املستشفيات  ي 
ن

� للعمل 

ي سنة 
ن

وبعد ان عا�ن من ازمة حصية �

احلكومي  العمل  من  تقاعد  1873م 

ي الكتابة.
ن

واستمر �

اأدب وفنون

اكن  اهلية،  احلرب شعراء  ر  أ�هش

 عىل 
ً
صل ـ ملاك

أ
�ن اال أبوه ـ وهو �ي

فق�ن  بنجد،  وغطفان  اسد  ي 
ب�ن

اللهو  ي 
ن

� شبابه  القيس  ــرؤ  ام

ن  وح�ي والصيد.  مر  واحلن والغزل 

نفاه  أبيه اصالحه،  فشلت حماوهلت 

موت حيث واصل حياة  إل ح�ن

ر بنو اسد  اللهو، �هش حدث أن �هش

ملكه،  وقوضوا  وقتلوه  أبيه  عىل 

ن  التنقل ب�ي ي 
ن

القيس � فبدأ امرؤ 

ه عىل  ا ا�ي القبائل يطلب مساعد�ت

ملكه،  داد  واس�ت أبيه  بثأر  االخذ 

ي اللهو( 
ن

ا بسبب افراطه � ة تنقهل )أو ر�رب فأعانه البعض وخذهل البعض، وقد مسي بسبب ك�هش

مللك الضليل. �رب

نطي يوستنيان للحضور ال القسطنطينية  ن اطور الب�ي وتل�ت امرؤ القيس دعوة من االم�رب

لقسطنطينية زمنا طويال ح�ت  به ضد الفرس. فأقام �رب ي حر
ن

ن به � حوالي عام 530، ح�ت يستع�ي

يقه  ي طر
ن

ي انقرة وهو �
ن

ي �
ن

ة لفارس، غ�ي انه تو� اطور واليا عىل قبائل الشام املتا�ن عينه االم�رب

لتولي منصبه هذا.

ويقال ان امرأ القيس هو 

اول من قصد القصائد ووضع 

اكن  امك   . ي العر�رب الشعر  اسس 

ي 
ال�ت القصائد  انشأ  من  اول 

خليليه  الشاعر  ا  ف�ي يستوقف 

ليبكيا معه عىل االطالل، وقد 

لواقعية،  �رب القوي  شعره  ن  ــ�ي
ت
�

التشبيه،  عىل  القا�أ  والتصو�ي 

وغ�ن   ، املوسي�ت النغم  وتوافر 

ه النقاد 
ّ

ا، فعد االلفاظ وجزال�ت

اهلية. هلذا رأس شعراء احلرب
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المدرسة التكعيبية

االدب االسكندنافي

اكرث احلركات تاأثريًا يف تاريخ الفن احلديث.

. فقد  ن �ي ه من الفنون خالل القرن الع�هش ي الرمس وغ�ي
ن

وقد احدثت ثورة �

يدة للفراغ والشلك. وقد حلل  ة فر توصل الرسامون التكعيبيون ال معاحلرب

اهلندسية  ي االشاكل 
ن

)املوضوع( � املادة  )الرسامون( االوائل  التكعيبيون 

از  �رب العنارص وتداخلها؛ الإ تنظ�ي هذه  الفنانون  اعاد هؤالء  االساسية. وقد 

ي نفس الوقت، ويش�ي مصطلح )التكعيبية( 
ن

املوضوع من عدة زوا�ي للرؤية �

للطبيعة اهلندسية القوية )الغالبة( لتلك االمعال. 

 ،1914-1907 ن  ب�ي كحركة  وازدهرت  فرنسا  ي 
ن

� )التكعيبية(  بدأت  وقد 

ي فرنسا. وهناك نوعان من الرمس 
ن

اك � بلو بياكسو وجورج �رب واكن روادها �رب

كيبية. ، التحليلية وال�ت ي التكعي�رب

ليل �هش اعادة التشكيل 
ت

ي التكعيبية التحليلية، يقوم الفنانون بفك و�
ف�ن

تلفة. بطرائق حمن

ي 
ن

� لية  التخيُّ العنارص  ن  ب�ي املزج  الفنانون  اول  �ي ا  فف�ي كيبية،  ال�ت اما 

ية جديدة. اشاكل رمز

رك 
ن
فية ، وهي الدا� تلف آداب الدول االسكند�ن ي حمن

ن
� يتضمن االدب االسكند�ن

ج والسويد وكذلك فنلندا وايسلندا. و�ي وال�ن

ي 
ية وقصائد الشعر ال�ت ت الش�ن  ال احلاك�ي

ً
ي استنادا

ن
� وقد نشأ االدب االسكند�ن

ي  رب و�ي ت امعال اكتب الدراما ال�ن . وقد ا�هش ن ا االجيال ع�رب املئات من السن�ي توارث�ت

الدراما  ي 
ن

� عظ�ي   
ً
ا ثــ�ي

أ �ت ج  يند�رب س�ت اوجست  السويدي  والاكتب  ابسن  يك  ه�ن

بية احلديثة. الغر

)عدو  وكذلك م�حية   1879 عام  قدمت  ي 
ال�ت الدمية(  )بيت  ي م�حية 

ف�ن

ج العادات  يند�رب عي وكذلك ها�رب س�ت
الشعب( )1882( ها�رب ابسن النفاق االج�ت

مس  �رب املعروفة  االدبية  احلركة  تنمية  ي 
ن

� ساعد  ة  االخ�ي م�حياته  ي 
ن

و� عية،  االج�ت

ية. احلركة التعب�ي

الكتابة  وتضمنت   1890 عام  ي 
ن

� االسكند�ن االدب  ي 
ن

� احلديثة  املرحهلت  بدأت 

ي 
ن

وع( � ن مها )احلرب ( روايت�ي ي رب و�ي الواقعية والرومانسية. فكتب كونت هامسون )ال�ن

تمعه. ما رفض الفرد ملرب ي 1894 تناول ف�ي
ن

ن( � عام 1890 و)�رب

ن اندرسون نيكسو عن البطل )بيل  ن مارت�ي ا دا�ي ي كت�رب
اما املرحهلت الضخمة ال�ت

ي تنارص احلركة العاملية الناشئة.
ن

� )1910-1906( )
ت

الفا�

ر اللوحات التكعيبية كية لبابلو بياكسو وتعد من أ�هش لوحة املرأة البا

يك إبسن لوحة غوستاف بورغن هل�ن
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النخلة 

ت�شكو 

حالها يف 

بلد النخيل

تقرير االح�صاءات يف هذا العدد 

حمزن وملفت للنظر للواقع 

الزراعي املرير الذي ق�صت فيه 

االدارات ال�صيئة على موؤ�رشات 

التنمية الزراعية، ولكن احلزن 

واملرارة قد تكون مفيدة يف 

توجيه النظر للحد من تداعي 

الو�صع املوؤ�صف وحماولة انقاذ 

ما ميكن انقاذه بال�صبل العلمية 

الكفيلة باإعادة الو�صع اإىل ما هو 

عليه بل وتطويره نحو االأف�صل.

النجف الأ�شرف/ العدد 141 ل�شهر جمادى الآخرة

اإعداد: ق�صم االح�صاءات 
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اح�صاءات

على  م�رشقاً  كان  ببعيد  لي�س  تاريخ 

ال�صعيد الزراعي!!

الساكن  إحصائية  رت  ا�هظ  1957 عام  ي 
هظ
�

 6538199 ال��ع��راق  نفوس  ع��دد  أن  ��ا  وق���هت

املصدرة  الدول  من  العراق  اكن  ا  وق�هت نسمة، 

واكن  والتمور  وال��رز  اكحلنطة  لملزروعات 

وات  كه واحلهظ�هظ الفوا حية  �هظ ذاتيا من  مكتفيا 

ي بيئة العراق.
هظ
ا � كن زراع�هت ي ال �ي

إال ال�هت

عام  بعد  الزراعة  تدهور  قصة  وابتدأت 

عام  ي 
هظ
� انه  االحصائيات  تش�ي  حيث   1958

احملاصيل  تلك  يستورد  العراق  اصبح   1959

موع  لكن بنسب قليلهت جدا تقل عن 2% من مج

الطلب الداخلي للبلد.

وظلت الزراعة لغاية عام 1988 توفر شبه 

يكن  ومل  احمل��لي  الطلب  مل  حملج  
ً
ذاتيا كتفاء  ا

موع  مج من   %6 من  أقل  إال  يستورد  العراق 

مقارنة كمية التمور ومتو�صط الإنتاجية للنخلة املنتجة 

والتي هي يف مرحلة الإنتاج يف العراق لل�صنوات )2015-2011(

متو�سط �إنتاجية 

�لنلخة يف مرحلة 

�لإنتاج )كغم/نخلة(

متو�سط �إنتاجية 

�لنخلة �ملنتجة 

فعاًل )كغم/نخلة(

معدل �لتغري٪ 

�ل�سنوي

�لإنتاج 

)طن(

�لتفا�سيل

�ل�سنف�ل�سنة

67٫671٫19٫26191822011

جميع 

�لأ�سناف

680371٫15٫96554502012

65٫468٫03٫26761112013

64٫866٫32٫0-6624472014

60٫264٫61٫359879*2014

62٫563٫79٫1-6023482015

73٫078٫25٫13720512011

زهدي

73٫377٫21٫13761562012

71٫175٫02-3687192013

69٫171٫12٫2-3606452014

67٫269٫15٫4315119*2014

68٫569٫67٫9-3319812015

عدد اأ�صجار النخيل ومتو�صط الإنتاجية والإنتاج على م�صتوى املحافظات ل�صنة 2015

�لأهمية 

�لن�سبية٪

�لإنتاج 

)طن(

متو�سط �إنتاجية 

�لنخلة )كغم/نخلة(
�ملغرو�سة �لنخلة يف مرحلة �لإنتاج

خالل عام 

2014

�لنخيل �لتي 

مل تبلغ مرحلة 

�لإنتاج

جمموع عدد 

�لنخيل
�ملحافظة

مف مرحلة 

�لإنتاج

�ملنتجة 

فعاًل
غري منتجمنتج فعاًل�ملجموع

*كركوك----------
دياىل14٫28528362٫862٫813570151357015-7824615455192684995

*االنبار----------
بغد�د19٫711859267٫567٫5175728817570272612107962290082197092

بابل16٫49850966٫166٫114893731489373-3750153063132170701

كربالء13٫480919630265٫31281073123934741726910011881121560186

و��سط7٫04208482٫082٫0512955512955-113557189915816427

الدين---------- *صالح 
�لنجف4٫92966661٫163٫6485913466199197142429064668574871

�لقاد�سية5٫734283668٫868٫8498205498205-5809332837101362848

�ملثنى4٫92938055٫657٫952828750743920848175183194886898356

ذي قار6٫84069961٫063٫0667424645742216821842092386111090244

مي�سان1٫2737647٫648٫315511015282022901310634651202867

�لب�سرة5٫93555740٫342٫5883223836758464651781962718541333273

�ملجموع )�لناث(10060234862٫663٫7961586694628801529862728747254724714891860

�لذكور450543450543-877430273489590

�ملجموع �لكلي10060234862٫663٫71006640999134231529862737521257752015381450
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عام  احصائيات  تش�ي  بي�هظ   ، الداخلي الطلب 

ك�رث من  70% من  2009 أن العراق بدأ يستورد أ

موع الطلب الداخلي لملواد الزراعية!! مج

العراق كان بلد النخيل!!

حضارة  اق��دم  ي 
هظ
� النخيل  زراع��ة  ب��دأت 

هظ قبل 6000 سنة  ي وادي الرافد�ي
هظ
ا الب�رث �

هظ
عر�

م�،  ي 
هظ
� الفراعنة  زرهعا  عام  ي 

ل�� هظ �ج وبعدها 

املهيمن  وهو  صل 
أ
اال هو  ظل  العراق  أن  إال 

عل عدد النخيل العاملي خالل 6000 سنة إىل 

وقت قريب.

عدد  القريب جدا  اكن  ي 
املا�هظ ي 

هظ
� بل   

دود 6,5 مليون إال  ساكن العراق عام 1957 �ج

نواع متعددة  
أ
لهت و�ج هظ

هظ
تلك 30 مليون � انه اكن �ي

العامل واكن  ي 
هظ
� النخيل  انواع  اجود  من  تعت�ج 

ي عدد النخيل.
هظ
ي العامل �

هظ
ول �

أ
البلد اال

اكنت  الساكن  عدد  إىل  النخيل  ونسبة 

لك  مقابل  أن  ي 
تع�هظ ي 

وال�هت همولهت  خرى 
أ
اال هي 

الت! هظ
هظ
ك�رث من تسع � هظ هناك أ هظ اثن�ي عراقي�ي

ك�رث من  بي�هظ يبلغ عدد ساكن العراق حاليا أ

هظ ال يبلغ عدد النخيل  ي ح�ي
هظ
33 مليون نسمة �

ي مقابل 
هظ
لهت � هظ

هظ
لهت أي بواقع � هظ

هظ
سوى 15 مليون �

يف  اجع احملهظ ، وهذا ال�هت هظ هظ عراقي�ي  من فرد�ي
ك�رث أ

ي 
هظ
ي مؤ�رث الساكن إىل النخيل بل �

هظ
ليس فقط �

سب 
هظ
عدد النخيل ليس مقت�ا عل النخيل �

ي البلد.
هظ
ك�رث املزروعات � بل لعل يشمل أ

الب�رشة اأكرب املت�رشرين..

عل  يسىم  العراق  اكن  إذا 

ة  لك�رث السواد  رض 
أ
�ج هظ  التار�ي مر 

املزروعات والنخيل فيه قد خ� 

هظ  السن�ي ه��ذه  ي 
هظ
� خ���هظ 

أ
اال ثوبه 

مرتبته  ع��ن  وت��ن��ازل  العجاف، 

خالل  ا  عل�ي حافظ  ي 
ال���هت وىل 

أ
اال

ي 
ب هت حيث  ه  هظ ر�ي �هت من  سنة   6000

ا  ف�ي النخيل  ل��زراع��ة  متصدرا 

متواضعا  موقعا  االن  واح��ت��ل 

الب�ة  فإن  عامليا؛  امس  احلهظ هو 

هي  النخيل  مدينة  تسىم  ي 
ال���هت

س  �رث
أ
�ج أيًضا  منيت  قد  خ��رى 

أ
اال

ي العراق إذ بلغ أقل 
هظ
ي عدد النخيل �

هظ
ىل( � )د�ي

بغداد  �رث  ��لهت  هظ
هظ
� الف  وسبعمائة  هظ  مليون�ي من 

بالء فالقادسية ولتتأخر عن  يسان فكر
هظ
فبابل �

لك هذه املدن العراقية !!

ن�صب العاملني يف جمال الزراعة:

ي قطاع الزراعة 70 
هظ
هظ � اوح نسبة العام�ي

ت�هت

هظ عل العمل  موع االفراد القادر�ي _ 80% من مج

 ، ي
امل��ا�هظ القرن  من  مسينات  احلهظ اية  �هظ ح�هت 

اول  هظ �ي ممن   %27 حاليا  النسبة  تتجاوز  ال  بي�هظ 

بعد  وىل 
أ
اال  ، هظ مرحلت�ي بعد  خاصة  الزراعة 

ج بعد 1958 والثانية بعد تضخم  ج�ي املم�هظ ال�هت

ي العراق بشلك بطالهت مقنعة 
هظ
ي �

الوضع الوظي هظ

انية البلد بعد 2003. هظ مت 70 % من م�ي ال�هت

الرا�صي امل�صتغلة من الأر�س ال�صاحلة 

للزراعة

لوزارة  التابعة  الدراسات  بعض  كدت  ا  

ي 
هظ
ي الصاحلة للزراعة �

را�هظ
أ
الزراعة ان نسبة اال

العراق  مساحة  اىلي  إ�ج من   %27 تبلغ  العراق 

 غ�ي أن املستغل 
أي ما يعادل 48 مليون دو�هظ

ا   و�ج
ً
يبا  ال يتجاوز 16 مليون دو�هظ تقر

ً
ا فعليا م�هظ

ي الصاحلة للزراعة، امم 
را�هظ
أ
يعادل 28% من اال

ثل 7.5% وهي نسبة 
هت
رض املزروعة �

أ
ي أن اال

يع�هظ

حلبوب   جدا ف�ي تقدر املساحة املزروعة �ج
قليلهت

نخلة يف مقابل اأكرث من فردين عراقيني عام 2017لكل عراقيني هناك اأكرث من ت�صع نخالت عام 1957

الر�صمة تبني ن�صبة ال�صكان اإىل عدد النخيل يف العراق يف عام 1957 وبجنبها تبني الن�صبة يف 

الوقت الراهن حيث ازداد عدد ال�صكان قرابة �صتة ا�صعاف يف حني انخف�س عدد النخيل قرابة %60.

خمطط ميثل ن�صبة ال�صترياد الزراعي للبلد

يلها، فبعد أن ظلت تلك  هظ
هظ
مة عل زرهعا و� هج

ليس  النخيل  عدد  ي 
هظ
� املدن  تتصدر  املدينة 

ع، حيث  ي العامل ا�ج
هظ
سب، بل �

هظ
ي العراق �

هظ
�

الب�ة  ي 
هظ
�  1957 عام  النخيل  عدد  يبلغ  اكن 

عدد  يقارب  ما  أي  لهت  هظ
هظ
� مليون   13 لوحدها 

يلها  هظ
هظ
لك من �

هت
يل لك العراق اليوم مل تعد � هظ

هظ
�

يبا،  لهت تقر هظ
هظ
هظ الف � ائة وثالث�ي

رث
إال مليون وثال�

سب، بل بعد أن ظلت متصدرة 
هظ
وليس هذا �

العراق  مدن  وليس  السابق  ي 
هظ
� العامل  ملدن 

من  ا  ا�هت نظ�ي عن  متأخرة  أصبحت  سب، 
هظ
�

تقال  املدن العراقية حيث تصدرت مدينة ال�ج
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دود 13.8 مليون دو�هظ أي ما يعادل 86% من  �ج

ي املزروعة، أما احملاصيل الزراعية فيبلغ 
را�هظ
أ
اال

وات  ���هظ واحلهظ  ،%2.8 املزروعة  املساحة  م  حج

مساحة  من   %4.7 املزروعة  املساحة  فبلغت 

باكفة  هظ  البسات�ي ومساحة  املزروعة،  ي 
را�هظ
أ
اال

ا تبلغ 1.2% والنخيل %3.6.
هظ
أصنا�

التوزيع اجلغرايف لالأرا�صي الزراعية

فتسيطر  ي 
هظ
غرا� احلج يع  التوز من حيث  أما 

املساحة  من   %55.9 عل  لية  ال�رث املناطق 

وال��وس��ى  الشتوية  حمل��اص��ي��ل  �ج امل��زروع��ة 

دود 44%، أما احملاصيل الصيفية  نوبية �ج واحلج

فتعادل  نوبية  واحلج الوسى  املنطقة  صة 
هظ
�

و 72.30% من املساحة املزروعة وتنخفض 
هظ
�

لية لتصل إىل 23.7 وذلك  حصة املنطقة ال�رث

مطار.
أ
دها بشلك أساسي عل مياه اال

الع�هت

النتاج وتدهوره

ن��ت��اج  اج���ع م��ع��دالت االإ وم��ن حيث �هت

م  فيمكن مالحظة ذلك من خالل مقارنة حج

قبل عام 2003، حيث  مه  نتاج احلاىلي وحج االإ

 2001 سنة  ي 
هظ
� احلبوب  من  العراق  أنتاج  بلغ 

حواىلي 3.2 مليون طن ليسد نصف االحتياج 

ي العام 2002 اكن انتاج 
هظ
ا و� اللكي للعراق حي�هظ

ما  أي  طن  مليون   3.84 إىل  يصل  احلبوب 

الفعلية،  حاجاته  من  فقط   %58.7 نسبته 

 1.885 إىل   2003 ع��ام  ن��ت��اج  االإ ��ف��ض  هظ
هظ
وا�

الساكن  و 
هظ
� معدل  د  ج

هظ
� ملقابل  �ج طن،  مليون 

إىل  تاج  �ي انه  ي 
يع�هظ امم   %3.2 يبلغ  العراق  ي 

هظ
�

ا  عل�ي اكنت  ي 
ال�هت نتاج  االإ معدالت  مضاعفة 

يبا لتحقيق االكتفاء  عام 2002 مرة ونصف تقر

ا وزارة  كدت دراسات عراقية أعد�هت . وأ ي
الذا�هت

ي عام 2007 بلغ 
هظ
التخطيط والعلوم، ايضا انه �

نسمة   9929248 يفية  الر املناطق  عدد ساكن 

موع ساكن  أي يشلك ما نسبته 33.4% من مج

فضت  هظ
هظ
ا� ف�ي  نسمة   29682081 البالغ  العراق 

ج احمللي 
هت
اىلي النا� ي إ�ج

هظ
مسامهة القطاع الزراعي �

رض 
أ
إىل 10% عام 2007، بي�هظ اكنت مساحة اال

هظ  ح�ي ي 
هظ
� العراق،  مساحة  من   %20 املزروعة 

ي 
هظ
� يعمل  العراق  ثلث ساكن  حواىلي  ال 

هظ �ي ال 

ساس، 
أ
اال لدرجة  �ج عليه  ويعتمد  القطاع  هذا 

هي  ي 
احليوا�هظ نتاج  االإ معدالت  اجعت  �هت ف�ي 

يبا معا اكنت  خرى إىل ما دون النصف تقر
أ
اال

ريب  ا وال�هت بي�هت ي �هت
هظ
مهال � عليه سابقا بفعل االإ

الك غ�ي املنظم. واالس�هت

النمو ال�صالب!

ال��زراعي  ج 
هت
ال��ن��ا� وصفت  املتحدة  مم 

أ
اال

النمو  و 
هظ
� يس�ي  نه 

أ
�ج هلا  إحصائية  ي 

هظ
� العراق 

إنتاجية  فضت  هظ
هظ
ا� حيث  السالب،  السنوي 

رز( من 2200 
أ
الدو�هظ من ماصيل احلبوب )اال

كيلو للهكتار الواحد عام 1990 إىل 900 كيلو عام 

فضت إنتاجية النخلهت الواحدة  هظ
هظ
2000 وكذلك ا�

خالل  كيلو   10 إىل  كيلو   32 من  التمور  من 

ك�رث  العقود الثالثة املاضية، ف�ي يستورد العراق أ

مادة  اصة  هظ ارج و�ج احلهظ من 70% من غذائه من 

.
ً
هظ طن سنو�ي  من 4 مالي�ي

ك�رث احلبوب أي أ

بعد �أن  كان  

�لعر�ق يت�صدر 

�لعامل يف عدد 

�لنخيل ملدة �صتة 

�أالف عام تر�جع �ىل 

�ملرتبة �خلام�صة 

خالل عقود قليلة.
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الدكتور الراحل عناد غزوان
 الناقد واألكاديمّي الموسوعي 

)1934 ـ 2004(
اإعداد: �سليم اجلبوري

عندما نت�شّفح تاريخنا �مل�شرق و�ملتنّوع  يف كّل �أبعاده..

ا الرصينة -جامعة  صيل وجامع�هت
أ
دها ال ها الطويل ومج خ امعّية أمام أعيننا بتار�ي كرة الج ز الذا ت أرشيفنا املبدع ت�ج

ّ
ل ي سج

خ
�

هود  ج ا �ج ي ُبنيت أسوارها وجدرا�خ
م العملي ال�هت

ّ
ق والتقد

ّ
ا بنهكة التأل ٍة عطرة عّتق�هت تفظ بس�ي

هت
ي �

بغداد- معقل الفكر والتنو�ي ال�هت

متياز.  جامعّية عراقّية �ج
ً
مسينّيات والستينّيات من القرن املنرصم ثورة بعينّيات والخ ر

أ
دت حقبة ال ا وأفذاذها، و�هش معاد�هت

�مللك في�شل �لثاين يكرم �لطالب �لأول عناد غزو�ن
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وساط 
أ
ي ال

خ
� 

ً
 همّما

ً
 هذا الراك معقا

ّ
وشك

 ْ
مَعي ا دخلُت مج

ّ
دبّية، ولك

أ
امع العملّية وال واملج

اءت لك صوٌر  ّية �هت ادر مع الج م ومج
ّ

ب املعظ �ج

العراق منذ  ي 
خ

العالي � التعل�ي  خ  ر�ي يلهت من �هت �ج

 ّ
ي  العرص الذه�ج

ّ
ق  �ج

ّ
ول، والذي ُيعد

أ
ته ال بدا�ي

يع  املشار اكن��ت  فقد  العراقّية،  للجامعات 

خ   ج املؤّسس�ي ب�خ عىل أساس �خ
ُ
 ت

ً
ا
أ
ّية دا� الفكر

ي 
ال�هت رض 

أ
ال عىل  م  بامص�هت كون  ي�هت خ  الذ�ي م 

خ
�

بدّية.
أ
ي الياة ال

ا معا�خ مسون عل�ي �ي

 لنا أن نفخر ونتفاخر به 
ّ

ق خ �ي هذا التار�ي

والرائدة،  املهّمة  به  ار ج
هت

� حقول  من  ونستفيد 

امعات معقنا العمليّ  خ الج ر�ي نا نستلهم من �هت
ّ
فإن

كرت جامعة بغداد 
ُ
ومستقبلنا الواعد، وإذا ذ

أسلفنا   من  الرائدة  الصفوة  ر 
ّ
تذك ذلك  ي 

يع�خ

غزوان  عناد  الدكتور  الراحل  م  م�هت
ّ

مقد ي 
خ

و�

امعة وفار�ا الناقد   أحد أمعدة الج
ّ

الذي ُيعد

ساتذة 
أ
يّ النا�ج الذي اكن أسطورة ال اكد�ي

أ
وال

 . خ امعّي�ي الج

أّمته  سبيل  ي 
خ

� املضّحي  الراحل  وه��ذا 

ل  وأدبّية  نقدّية  م��دارس  أّس��س  ومؤّسسته 

حوهلا  تدور  ي 
ال�هت املاور  من   

ً
همّما  

ً
مورا ال  خ �هت

ن هو عناد غزوان؟  
خ

دبّية، �
أ
املدارس ال

مدينة  ي 
خ

� غ���زوان  عناد  ال��دك��ت��ور  ول��د 

عاش   ا  وف�ي )1934م-1353ه���(  عام  الديوانية 

ي 
ر طفول�هت

ّ
ا: أتذك ي يقول ع�خ

يئة ال�هت طفولته ال�ج

عن  تلف  خ �هت ل  اعتيادّية   
طفولهتٌ وهي   

ً
جّيدا

مسقط  ي 
خ

� البيئة  تلك  ي 
خ

�  ّ
ي
هت

ع��را� أّي  طفولهت 

ا  ع�خ أقول  أن  أستطيع  ول  الديوانية،  رأسي 

اءة،  ل�ج �ج مملوءة  طفولهت  ا  لك�خّ ئسة  �ج اكنت  ا  أ�خ

تلف  خ �ي  
ً
ا

ّ
جد رائع  عامٌل  لي  لنسبة  �ج فالطفولهت 

مٍر واحد، 
أ
عن عامل الطفولهت العراقّية املعارصة ل

موقٍف من  أّي  وبعيدة عن  يئة  �ج  
ي طفولهتٌ

خ
�

املواقف  أو  عّية  والج�هت السياسّية  املواقف 

أهلنا  من  نا 
ّ

تعمل املرحلهت  تلك  ي 
خ

و� خلقّية، 
أ
ال

خلقّية 
أ
وأصدقائنا الصدق والإخلص والق�ي ال

الشعب   
ّ

أن وأعتقد  ��ا,  �ج نؤمن  مازلنا  ي 
ال���هت

ّية همّمة   حضار
ل مرحلهتً

ّ
ث ي طفولته �ي

خ
� ّ

ي
هت

العرا�

 العراق 
ّ

ن
أ
زمنة, ل

أ
كن وال ما

أ
 النواحي وال

ّ
ي لك

خ
�

الضارة  ولس���يّ  العامل  ي 
خ

� حضارة  أّول  ل 
ّ
ث �ي

غات 
ّ
ة أغلب الل �ج ي سامهت ب�هت

ّية ال�هت السومر

والي قبل امليلد. ي القرون الخ
خ

ة � القد�ي

مدينة  ي 
خ

� ال��رمس��ّي��ة  امل���دارس  ي 
خ

� درس 

ّرج  خ العالية و�هت خ  �ي
ّ

املعمل دار  الديوانّية �هش دخل 

ا عام 1956م  بّية وآدا�ج غة العر
ّ
ي قمس الل

خ
ا � م�خ

العملّية  بدأت ملمه  عندها  ف،  ال�هش بدرجة 

فأرسلته  ّية  والفكر العملّية  روق��ة 
أ
ال ر 

ّ
تتصد

دراسّية  بعثٍة  ي 
خ

� –حينذاك-  العراقّية  الكومة 

جامعة  ي 
خ

� العالي  الدبلوم  مكل  فأ يطانيا،  �ج ال 

الوقت  نفس  ي 
خ

� عام 1959م امك حصل  يدنغ  ر

امعة نفهسا  ادة التعل�ي والكفاءة من الج عىل �هش

ل درجة الدكتوراه  ي عام 1960م �خ
خ

عام 1960م، و�

يطانّية.  داب من جامعة درم ال�ج
آ
ي فلسفة ال

خ
�

�ل��وظ��ائ��ف �لإد�رّي��������ة ل��ل��دك��ت��ور ع��ن��اد 

غزو�ن: 

لكّية  ي 
خ

� دارة  الإ شؤون  ي 
خ

� العميد  معاون   

بية جامعة بغداد عام 1968م. ال�هت

التعل�ي  وزارة   – خ  ال��د�ي أص��ول  لكّية  معيد   

العالي والبحث العملي عام 1973م.
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ي جامعة 
خ

ا � بّية وآدا�ج غة العر
ّ
 رئيس قمس الل

بغداد عام 1993-1990.

خ 1998-1989. خ العراقّي�ي �ي �ج عّية امل�هت رئيس �ج

العملّية  للجمعّيات  عىل 
أ
ال لس  املج رئيس 

بغداد 1992 -1993.

ي وزارة 
خ

بّية � غة العر
ّ
جنة الوطنّية لل

ّ
رئيس الل

بية 1997. ال�هت

ء.  د�ج
أ
اد ال

هتّ
عضو ا�

اد 
هتّ

ي ال�
خ

خ � خ العراقّي�ي �ي �ج عّية امل�هت عضو �ج

 . الدولي

ي لندن 
خ

دبّية امللكّية �
أ
ة ال �ج عّية ال�هت عضو �ج

.1963

ي العراق. 
خ

دب �
أ
اد ال

ّ
عضو رابطة  نق

ي لندن. 
خ

سيوّية امللكّية �
آ
معّية ال عضو الج

ء والكّتاب العرب.  د�ج
أ
اد ال

هتّ
عضو ا�

مع  املج ي 
خ

� بّية  العر غة 
ّ
الل ة  دا�أ ي 

خ
� عضو 

 . ّ
ي
هت

العملي العرا�

 . ّ
ي
هت

مع العملي العرا� ي املج
خ

عضو مؤازر �

�لدكتور عناد غزو�ن يف لندن �شنة 1959

�لدكتور عناد غزو�ن مع �لدكتور �شعيد عدنان �أثناء مناق�شة �لدكتور�ه للدكتور �شعيد
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بيت  ي 
خ

� ة  �ج ال�هت قمس  ي 
خ

� استشاري  عضو 

المكة ببغداد.

��شرتك  �لتي  و�ملوؤمتر�ت  �ملهرجانات 

فيها: 

ء العرب السابع 1969م. د�ج
أ
ر ال

هت
مؤ�

ء العرب العا�هش 1983م. د�ج
أ
ر ال

هت
مؤ�

منذ  والبرصة  بغداد  ي 
خ

� بد  املر ت  همرجا�خ

1972م.

ي املوصل 1971م.
خ

ام �
هت
ي � همرجان أ�ج

ي بغداد 1980م.
خ

ي �
ّ
همرجان املتن�ج

��اد 
هتّ

ال�  ، ي العر�ج ليج  الخ ي 
خ

� دب 
أ
ال ندوة 

ي دولهت  أبو ظ�ج ء والكّتاب العرب،  د�ج
أ
العام لل

اكنون   14-10( من  املّتحدة  بّية  العر م��ارات  الإ

ي 1988م(.
الثا�خ

خ  �ي �ج ّ لمل�هت
اد الدولي

هتّ
ي ع�هش لل�

ر الثا�خ
هت
املؤ�

ي بلغراد )آب 1990م(.
خ

� )f.i.t(

موك  ال�ي جامعة  الرابع  ي  د�ج
أ
ال النقد  ر 

هت
مؤ�

وز 1992م(.
هت
ردن )�

أ
ي ال

خ
بد � أر

ي بغداد 1986م.
خ

ي �
يف الر�خ ندوة ال�هش

املستنرصّية  امعات  لج العملّية  رات 
هت
املؤ�

واملوصل والكوفة والقادسّية.

ي 
خ

الرابع جامعة جرش � ي  د�ج
أ
ال النقد  ر 

هت
مؤ�

ردن )11-15 نيسان 2000م(.
أ
ال

ء والكّتاب العرب دمشق  د�ج
أ
اد ال

هتّ
ندوة ا�

وز 2000م(.
هت
� 29-24(

الرسائل  م��ن  الكث�ي  ع��ىل  ف  أ�هش وق��د 

العليا  الدراسات  ملرحلهت  العملّية  والبحوث 

ا:   م�خ
ً
قش عددا و�خ

دكتوراه  رسالهت  خ  �ي وع�هش س  �خ عىل  ف  أ�هش

عة عىل جامعات العراق. 
ّ

موز

خ رسالهت ماجست�ي  �ي ف عىل ستٍّ وع�هش أ�هش

عة عىل جامعات العراق.
ّ

موز

ماجست�ي  رس���الهت  خ  �ي وع�����هش  
ً ث���ل�هش ق��ش  �خ

سانّيات 
ّ
والل ية  خ نلك�ي الإ غة 

ّ
الل ي 

خ
� ودكتوراه 

ي جامعات العراق. 
خ

ة � �ج وال�هت

ي 
خ

� دكتوراه  رسالهت  خ  وتسع�ي إحدى  قش  �خ

جامعات  عىل  عة 
ّ

موز ا  وآدا�ج بية  العر غة 
ّ
الل

داب 
آ
ال لكّية  ي 

خ
� دكتوراه  رسالهت  ا  وم�خ العراق، 

ي 1998/7/5م.
خ

جامعة صنعاء �

بّية  غة العر
ّ
لل خ رسالهت ماجست�ي �ج قش سبع�ي �خ

ا  وم�خ العراق  جامعات  عىل  عة 
ّ

موز ��ا  وآدا�ج

ي 
خ

بية � ي لكّية ال�هت
خ

أّول رسالهت ماجست�ي تناقش �

خ 1997/8/9م.  جامعة عدن بتار�ي

موؤّلفاته: 

اد والرواة 
ّ
خ النق بّية ب�ي ماكنة القصيدة العر

ف 1967م.  �هش
أ
العرب، النجف ال

بغداد   ، ي العر�ج الشعر  ي 
خ

� الغزلية  ة  امل��ر�هش

1974م. 

وخصائهصا  أصلها  بية:  العر القصيدة 

غة 
ّ
لل )�ج م��وّي 

أ
ال العرص  اية  �خ ال  وتطّورها 

ّية(، بغداد 1978م. خ نلك�ي الإ

بغداد  دب، 
أ
لل مالي  والج النقدي  التحليل 

1985م.

دب والنقد، بغداد 1990م.
أ
ي ال

خ
آفاق �

بغداد  نقدّية،  وقضا�ي  الشعر  مستقبل 

1994م. 

عىلي  الدكتور  مع  اك  لش���هت �ج ي  د�ج
أ
ال النقد 

جواد الطاهر، بغداد 1979م.

اك(، بغداد 1989م.  لش�هت ي )�ج
النقد التطبي�هت

بغداد  اك(،  لش����هت )�ج ي  د�ج
أ
ال النقد  خ  ر�ي �هت

1988م. 

اك(، بغداد 1981م. لش�هت ي )�ج دب العر�ج
أ
ال

(، بغداد 1978م. �ج دب )م�هت
أ
اد ال

ّ
نق

ّية  نظر ي 
خ

� دراس��ات  اية:  ل�خ �ج الإحساس 

(، بغداد 1979م. �ج القّصة )م�هت

 ،) �ج )م�هت ي  د�ج
أ
ال النقد  ال  سة مداخل  �خ

بغداد ط1 ط2 1981م، 1986م. 

 ،) �ج )م���هت نقدّية  مقالت  موعة  مج ل��وراك.. 

بغداد 1980م.

 ،) �ج )م���هت ��ه  خ ر�ي و�هت نشأته  ي  العر�ج املعجم 

خ 1979 - 1981 -1994م.  منه ما ب�ي
ٌ

ت فصول �هشرِ
ُ
ن

دب 
أ
ال ي 

خ
� نقدّية  مباحث  م��واج، 

أ
ال مرفأ 

وت. ي ب�ي
خ

النقدي، دار غصون �

جّية،  ية وامل�خ
خ التأ�هشّ ي العراق ب�ي

خ
نقد الشعر �

دار الشؤون الثقافّية بغداد 1999م.

ي  ال��ع��ر�ج وامل����وروث  امل��ع��ارص  الناقد 

ومدارات  نقدّية.

دب 
أ
وال غة 

ّ
الل ي 

خ
� اقّية  است�هش أوراق 

.) �ج ي )م�هت العر�ج

وم��دارات  الشعر  نقد  ّية  نظر أص��ول 

 ، والن�هش للدراسات  عبادي  مركز  نقدية، 

صنعاء 1998م.

، مركز  ي دب العر�ج
أ
ي ال

خ
قراءات نقدّية �

، صنعاء 1998م. عبادي للدراسات والن�هش

، مكتب  سلمي دب الإ
أ
ي ال

خ
ات � مارصخ

بغداد 1973م.

مكتب   ، اهىلي الج الشعر  ي 
خ

� ات  مارصخ

بغداد 1967م.

 ، ���اه���ىلي الج ال��ش��ع��ر  ال  م���دخ���ل 

للدراسات  عبادي  مركز  صنعاء2000م، 

. والن�هش

ّية  خ نلك�ي غة الإ
ّ
لل بّية �ج دراسات أدبّية عر

اك(، وزارة التعل�ي العالي والبحث  لش�هت )�ج

عبادي  مركز  1987م.  ب��غ��داد   ، ال��ع��ملي

، صنعاء 1998م. للدراسات والن�هش

�لدكتور عناد غزو�ن و�لدكتور عبد �لكرمي 

�لنعيمي يف بد�يات �ل�شتينيات من �لقرن 

�ملا�شي يف رحاب كلية �لرتبية
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مؤسس الدولة األفشارية
بقلم: با�سم ال�ساعدي

الدين  �صفي  بن  اإ�صماعيل  اأ�ص�صها  التي  ال�صفوية  ال��دول��ة  خريف  حل 

ري��اح الفنت ونخرت  العلوي، املعروف بال�صفوي �صنة 905 ه�، فع�صفت بها 

للجوا�صي�س  مرتعا  ف�����ص��ارت  وال����رف،  امل��ي��وع��ة  دودة  امل��ت��ن  ال��ق��وي  جذعها 

ا�صم  ك��ان  اأن  ال���دول والقبائل، فبعد  اأر���ص��ه��ا  ب��ل تقا�صمت  ال��ف��نت،  وم��ري��دي 

�صالطينها مرعبا يخيف اأعاديهم �صار الأعادي يحكمون بالدهم، وانقر�صت 

ب�صكل من الأ�صكال على يد ال�صاه ح�صن ابن ال�صاه �صليمان ال�صفوي �صنة  

1106 ه�، واإن كان انقرا�صها الظاهري �صنة 1148 اأو 1149 ه�.  

معركة نادر �صاه - بري�صة عادل عديلي 1987

فاأ�س القتال لنادر �صاه 

 يف متحف دلهي يف الهند
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كب�ري   ) فولينسكري ري 
)أر�مت بعثة  تقر�ري  قال 

ان  ري دخلت ا�ري
اسوسية الروسية ال�مت البعثة الج

اط��ور  م���ج الإ اىل  أرسلوه  وال��ذي  ��ار  ج
مت

� بصفة 

(: »أصبحت عىل شفا  ك�ج
أ
الروسري )بطرس ال

اكنت  فقد  حالل«.  وال�مض السقوط  منحدر 

مض  ري كرمان وطوائف الغلجائي�ري
مض

قبائل البلوش �

ري 
ري قندهار وامللك حممود السجستا�مض

مض
فاغنة �

أ
ال

هلا  ان و�امش إ�ري ل  ري �امش
مض

� نيون  والع�امش ري خراسان 
مض

�

خراسان  ىلري 
و�امش جرجان  ري 

مض
� امكن  وال�مت ري  الغر�ج

من 
أ
ل �ج لون  مض و�ري يتمردون  جيالن  ري 

مض
� والروس 

واهل  الستقالل،  مكون حامك مستقال لك  و�ري

وجاء  وامللذات،  امليوعة  ري 
مض

� يعمهون  ان  ا�ري

الفرنسري  والفيلسوف   
أ

السا� مذكرات  ري 
مض

�

يتقدم  »ل��ن  ش����اردان(:  ج��ان  )الشوفاليه 

ون  �ري ��م  �مض
أ
ل م،  ماك�مض عن  خطوة  ان��ي��ون  ال�ري

لقد  ء.  ري
سامش لك  قبل  هري  النامعة  الياة  أن 

اللذائذ  ري 
مض

� وغرقوا  بية  الر خصاهلم  خرسوا 

التحراكت  ري 
مض

� فائدة  هلم  ون  �ري ل  وات،  وال�امش

املشقات  �امش  ج
مت

و� املصاعب  واقتحام  العظيمة 

ري 12 من 
قال ف�مض إىل غاية عليا«، وقد اكن امك 

ري 
فغا�مض

أ
ال حممود  حارص  ه�   1135 سنة  احملرم 

مض  الشاه حس�ري الدولمت الصفوية واضطر  عا�ة 

جه ويتوج به رئيس قبيلمت  لع �مت مض الصفوي أن �ري

لوع  احملمض الشاه  خ�ري 
أ
ال فيسجن   

ً
ري حممودا

غلجا�أ

ينُج من  يقتل هو وعائلته ومل  ري قرصه من �امش 
مض

�

زا حيث  ة غ�ري وىلري الهعد هطماسب م�ري املذ�ج

ري 
مض

� 
ً
مض فأعلن نفسه ملاك ري قزو�ري

مض
اكن وقت ذاك �

ري 
مض

فاغنة �
أ
14 صفر سنة 1135ه�، وقد عاث ال

قد   
ً
حممودا أن  ح�مت  يبا  ر مض و�مت با  و�مض قتال  ان  ا�ري

ان،  أص�مض مدينة  خارج  طفل   200 بيده  قتل 

نيون  الروس والع�امش أضف إىل ذلك ما احتل 

سنة  ري 
ف�مض هذا  من  ك�امش  أ بل  معان،  وخ��وارج 

تنص  معاهدة  نيون  والع�امش الروس  عقد   1138

ري  امكن وسواحل غر�ج حية ال�مت عىل »أن تكون �مض

كر  ر  �مض ملت�مت  إىل  زر  المض ر  �ج عىل  مازندران 

ر أرس للدولمت الروسية، وتكون كرجستان  و�مض

وكرمانشاهان  وكردستان  بيجان  وأذر وكنجه 

نية«، ومل يكن  والعراق وخوزستان للدولمت الع�امش

فضل من سلفه حيث 
أ
ري �ج

الشاه هطماسب الثا�مض

مض  ني�ري والع�امش الروس  مع  املعاهدات  يعقد  راح 

ية الصفوية ما  اطور م�ج ب هلم من أرض الإ و�ري

يشاؤون امم تفصيل خارج عن موضوعنا هذا.. 

أفشار  قبيلمت  قائد قوي من  ر  م هطمض �ري
أ
ال تلمك  ري 

مض
�

إىل  الك  امل�مت ان  ا�ري وضع  يعيد  أن  استطاع 

الشاه  مع  وائل 
أ
ال أهل  فعل  وىل امك 

أ
ال ماكنته 

الصفوية  ال��دولمت  مؤسس  الصفوي  إ�عيل 

در شاه  �مض به  ري 
القزلباش، اع�مض حيث اكنوا من 

احدى  قرقلو  قبيلمت  من  ديدا 
مت

و� فشاري 
أ
ال

كية، ذكر السيد حسن  قسمري قبيلمت أفشار ال�مت

 :191 الشيعة4:  اعيان  مستدرك  ري 
مض

� مض  م���ري
أ
ال

ري 
مض

اك، � �مت
أ
، مع قبائل أخرى من ال »واكنت تق�ري

ك�امش  أ ري 
مض

وا � انترسامش �امش  ان،  إ�ري ري من 
مت

� الرسامش ل  ال�امش

 ، ر�ج
أ
حية من نواحري تلك البالد. ولكن ال من �مض

، أن  مض بناء عىل قول بعض الثقات من املؤرخ�ري

 ) مض شاكني�ري
أ
)ال إىل  تنتمري  هذه  )أفشار(  قبيلمت 

ان من سنة  م إ�ري مض حمكت سالل�مت شداء الذ�ري
أ
ال

250 قبل امليالد إىل سنة 226 بعد امليالد، أي 

اضطرار  ولكن  ق��رون،  سة  �مض من  يقرب  ما 

طويلمت  مدة  اك  �مت
أ
ال ة  معا�امش إىل  مض  ي�ري الفشار

كية« وليس  ل�مت صلية فتملكوا �ج
أ
م ال أنسامه لغ�مت

ا املهم انه 
مض
من املهم معرفة من أي قبيلمت هو، ا�

دا  يؤسس حمج أن  استطاع  كري عصامري 
�مت رجل 

ء، حيث إنه من  ري
هل وقومه وبلده من ل سامش

أ
ل

وامسه  أبوه  واكن  مغمورة  معدومة  ة  فق�ري عائلمت 

در شاه سنة  ( يعمل فراًء، فولد ل �مض )إمام قىلري

 ،) در قىلري �مض أو  أبيه )ندر  1100 فا�ه عىل امس 

أو  بع  ار مض  ا�ج وهو  الي�مت  قىلري  در  �مض ذاق  �امش  من 

امسه ح�مت  ول  و�مض ابيه  فقر   
ً وار�امش مض  سن�ري ست 

اه���ري  إ�ج وأخيه  هو  لك 
أ
�ري كري  ض  يق�مت اكن  انه 

جم 
مض

وأمه، لكن �عان ما جاءت سنة 1117 �

در قىلري من �امش وقع  زابكة( فقاتلهم �مض
أ
م )ال عل�ري

ا بيدمه غ�ري انه فر  اه�ري أس�ري مع أمه وأخيه إ�ج

بع سنوات لكن أمه توفيت  � بعد أر
أ
من ال

ده بعد أن  ة، واستطاع  أن يؤسس حملج وهري أس�ري

�ج  فشار وهو )�ج
أ
دمة أحد رؤساء ال مض التحق �ج

1122واستطاع  سنة  لو(  أ�د  كوسه  بك  عىلري 

س�ري  وذاكئه  قدرته  عىل  الزع�ري  هلذا  هن  ي�ج أن 

القبائل  غائلمت  ورد  مض  الف�مت بقمع  أن شارك  بعد 

من  فصار  زابكة 
أ
وال والت�مت  والكردية  كية  ال�مت

ري سنة 1139 
مض

ابنته، و� مض ل ح�مت زوجه  ب�ري املقر

الشاه هطماسب  صية  مض امش
ري �

مض
يؤ�امش � استطاع أن 

لقب  وصاحب  يفات  الترسامش وز�ري  صار  ح�مت 

أي  هطماسب،  غ��الم  أي   ) ق��ىلري )هطماسب 

مض للشاه، من �امش عزل الشاه  ب�ري قر
أ
من اقرب ال

ية  �ج الج ق��ام��ة  الإ ��ت 
مت

� ووضعه  هطماسب 

ابنه  ماكنه  ونصب  ابيض  عسكري  نقالب  �ج

الثالث  عباس  )الشاه  فصار  زا(  م�ري )عباس 

معره  من  الثامن  ر  ال�امش ري 
مض

� وهو  الصفوي( 

احدى  ري 
مض

� الرضيع  م�ري 
أ
ال همد  وضعوا  حيث 

در عىل رأسه شارة  �مض امللكية ووضع  القاعات 

در  �مض وصار  الشاه  سيف  وضع  نبه  ج و�ج امللك 

وصاحب  لمللك  ئبا  �مض قىلري  هطماسب  او  قىلري 

ئب السلطنة(، وقد معد  لقب )وكيل الدولمت و�مض

ة إىل حيل سياسية  الف�مت ري هذه 
مض

در شاه( � )�مض

استطاع  عدائه 
أ
ل موجعة  ية  عسكر ت  �ج ورصمض

الصفوية  ال��دولمت  ري 
أرا�مض إع��ادة  خالهلا  من 

ا  ا، بل أضاف إىل أراض�ري واستعاد ما سلب م�مض

انه وتلمك  أراض جديدة وفرض هيبته عىل ج�ري

اكنت  وان  ومشوقة  ممتعة  هعا  �ج �ج ح��داث 
أ
ال

ري طيات الكتب حيث ان من أرخ ل 
مض

مبثوثة �

أما أن يكون مغاليا رافعا أو حاقدا مصغرا غ�ري 

وحدة  بنتيجة  روج  المض يستطيع  الباحث  ان 

واحد،  آٍن  ري 
مض

� انه رجل سياسة وحرب  وهري 

و رجل إدارة من الرعيل 
مض

ضداد �
أ
ع ال وقد �ج

يف ال�سنة الرابعة 

من عمره مل يرث 

»نادر قلي« اإال 

اليتم والفقر من 

اأبيه لكنه ما لبث 

اأن ارتقى ليحكم 

العامل ب�سطوته!
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لك، 
أ
ال ينس  ح�مت  معل  عىل  ينكب  ول 

أ
ال

لكه 
أ
�ري كري  حممصا  �صا  جيبه  ري 

مض
� مل  �ري واكن 

الوقت  وبنفس  معل،  ك  ي�مت ل  ح�مت  جاع  إن 

ول وجند�ري 
أ
ده قائدا عسكر�ري من الطراز ال ج

مت
�

زمالئه  مع  يتسابق  القتال  ري سوح 
مض

�  
ً
مستبسال

ببناء  مغرما  مدنيا  ��ده  ج
مت

و� النرص،  لتحقيق 

املدن، وعسكر�ري مهه بناء جيش قوي.

شبه  إىلري  )رح��لمت  كتابه  ري 
مض

� مض  اكرس���مت يقول   

در  �مض إن  مضمونه:  ما    104 بية(2:  العر ة  ز�ري الج

تفكك  مدافع  صل عىل  أن �ري أراد  لطاملا  شاه  

ري غاراته إىل ان حصل 
مض

بط كري ي�ل �لها � و�مت

عليه بواسطة احد الضباط واكن مسيحيا من 

ور  كن نقلها عىل هطمض �امش اسمل فصنع ل مدافعا �ري

شلك  ىلري  وصفوا  »وقد  قال:  ان  إىل  البغال 

من  ة  لي�ج  90 يقذف  الذي  املدافع  هذه  أحد 

ملها  النحاس  يتألف هذا املدفع من 40 قطعة �ري

ون بغال للك من هذه القطع أو اللقات  عرسامش

انية قضبان 
امش
ا � ّر ف�ري

مت
ة � انية ثقوب حول الدا�أ

امش
�

مض املدفع. يقال: إن هذه  ه�ري ج
مت

من الديد عند �

الصناعة  الباب الول من حيث  املدافع من 

يعاقب  قاسيا  صلبا  ��ده  ج
مت

و�  ،« والستعمال 

ري ولده 
ت إىل درجة انه يعمري عي�مض شد العقو�ج

أ
�ج

لوع هطماسب  نه قتل الشاه احملمض
أ
ووىلري هعده ل

اعدائه  مع  متساحما  الوقت  وبنفس  وابناءه، 

اطور اهلند بعد فتحها  و يعيد التاج إىل ام�ج
مض

�

وينصب أهل البلد عىل بلدمه بعد احتالهلا، 

 
ً
يحا

امش
�  

ً
يال مض و�ج م��وال 

أ
ال يغدق  ا  كر�ري ��ده  ج

مت
و�

قلعته  ري 
مض

� ا  ز�مض مض و�ري ائب  والرصمض الكنوز  مع  ج �ري

ة من  كب�ري ارا  احج ا  لعمار�مت ري جلب 
ال�مت )الكت( 

ا من ستة عرسامش طنا إىل  مراغة وبلغ وزن بع�مض

ية  العسكر حيلمت  لطائف  ومن  طنا،  مض  �ري ع��رسامش

اطور اهلند )حممد  ري معركته مع ام�ج
مض

ما فعل �

لعدة  �ج منه  ك�امش  ا اكنوا  اهلنود  ان  شاه( حيث 

ري 
مض

� ن  �ج العسكري  م 
مت

بتفو� يد  مض �ري وما  والعدد 

وقد شدوا  القتال  بة عىل  مدر افيال  م  جي�امش

مري  در شاه �ج مض فاوعز �مض ري خراطيمها الساكك�ري
مض

�

لنفط  ا �ج ري وسط العسكر بعد ان مل�أ
مض

جرار �

يوضع  الذي اكن  مض  الت�ج ا وأيضا احرق 
مت

واحر�

�امش  من  املدافع  مل 
مت

ري �
ال�مت مال  الج ور  عىل هطمض

مال  الج اهلند فراحت  طردوها صوب عسكر 

افت الفيلمت وفرت  مض تصيح وتقفز من الرارة �مض

ا.  ذي جيش أحصا�ج
أ وهري �مت

معاهدة د�صت مغان

قيق 
مت

بعد ان استطاع اخضاع خصومة و�

ان  ا�ري ري 
أرا�مض لك  ع��ادة  إ �ج يده  �ري الذي  النرص 

ألف   12 ع��داد  �ج أمر  مض  الف�مت ��اء  وا�مض املغتصبة 

والمضشب  القصب  وم��ن  ��ي��ام  المض من  مضل  م���مض

ل  ما  مض �مض مضل  وم�مض و�امات  وسوق  مساجد  مع 

ولنسائه ولك ما يستلزم من وسائل الراحة لك 

ري هسل )دشت مغان( الذي يقع جنوب 
مض

ذلك �

ري 
مض

ري )كر( و)أرس( ووصل � مض �مض بيجان ب�ري أذر

29 رمضان سنة 1148 ه  بعد ان دعا ل بعض 

من  ووف��ود  يش  الج ام��راء  والعيان  العملاء 

تلفة وأيضا دعا بعض سفراء الدول  بلدان حممض

نية،  ي روسيا والدولمت الع�امش م سف�ري واكن من بي�مض

( وهو  ري
اهام الكر�مت مض )أ�ج �ري مض الارصمض واكن من ب�ري

ري 
مض

در شاه � ري اكن من معارف �مض
اكثوليكوس أرم�مض

ع  بعض غزواته وهو الذي كتب مفصال اج�مت

در شاه  مض �مض ر�ري ن كتابه عن �مت ري �مض
مض

دشت مغان �

اعلن  وقد  الف،  ائة  �ج قدر عدد الضور  وقد 

نه وبعد ان حرر  ري 2شوال من نفس السنة �ج
مض

�

يد ان  مان �ري
أ
ان وأعاد هلا ال ما سلب من ا�ري

ا متاعب الروب  ك�مت ري ا�مض
ري حياته ال�مت

مت
� ري �ج

يق�مض

ري قلعة )الكت( 
مض

ري التعبد والدعاء �
مض

والشيخوخة �

انية  �ري الإ ت  ال��ول�ري ممثىلري  وعىل  )خرسان(  ري 
مض

�
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لوع وان  التشاور واختيار الشاه هطماسب احملمض

ص اخر من ال�ة  مض امش
يدوه فليختاروا  أي � مل �ري

ثل  مض ممن �ري تمع�ري ان، لكن احملج مك ا�ري الصفوية �ري

ليق 
أ
ال ان��ه  عىل  عوا  ا�ج ان��ي��ة  �ري الإ ت  ال���ول�ري

والنسب ملقام السلطنة ومنصب امللك فرفض 

در شاه  مض �مض م وب�ري وارصوا وبعد املماطالت بي�مض

وطا أمهها  ط لقبول �امش ا غ�ري انه اش�مت قبل أخ�ري

أبناء  مشاعر  ي��ؤذي  ما  لك  عن  تنعوا  �ري ان 

بل  م،  حفيظ�مت يث�ري  معا  يبتعدوا  وان  العامة 

نية وان ل يكون خالفا  ك عداء الدولمت الع�امش و�مت

م  مض لن بي�مض اني�ري ما وان أهلها مه اخوان لال�ري بي�مض

ري والقران  ك واحد وهو القبلمت والن�ج جامع مش�مت

ا وقع  وط كتبوا حمرصمض ميع الرسامش ج وبعد القبول �ج

السنة  نفس  من  4 شوال  ري 
مض

� تمعون  احملج عليه 

وبيوم  ان  �ري لإ جديدا  وشاها  ملاك  توج  �امش  من 

ج انقرضت الدولمت الصفوية ظاهرا وأعلن  التتو�ري

ري استمرت ح�مت 
ية ال�مت فشار

أ
سييس الدولمت ال

أ �مت

سنة 1177ه�.

حلم الوحدة

لتحقيق حمل  طط  مض در شاه �ري �مض راح  �امش  من 

املذاهب  اف  اع�مت وهو  ة طويلمت  ف�مت من  راوده 

يكون  وان  رمسيا  التشيع  ذهب  �ج خ��رى 
أ
ال

مكة  ري 
مض

� به  ف  يع�مت وان  م 
مت

حقو� لتباعه 

اكن  حيث  ا  ف�ري حم��راب  ل  ويكون  املكرمة 

املذاهب  من  مذهب  للك  الوقت  ذلك  ري 
مض

�

بعة )النفية واملالكية والنبلية  ر
أ
ية ال شعر

أ
ال

 ، املكري الرم  ري 
مض

� للجماعة  حمراب  والشافعية( 

من  اسب 
مت

� نية  الع�امش السلطة  اكنت  وأيضا 

ان،  ري إ�ري
مض

� 
ً
 مطبوعا

ً وزته قرآ�مض يقرأ أو يبيع أو �ج

عامة  بل  مض  اني�ري �ري الإ الزوار  تظمل  اكنت  وأيضا 

كيا  مض يسكنون �مت اك الذ�ري الشيعة ح�مت من ال�مت

م قد سودت  ري ح�مت
مض

ة � ازر كث�ري وقد ارتكبت حمج

التعرض  حمل  هنا  وليس  مض  التار�ري صفحات 

در شاه أن الشق ليس بعميق ول  هلا وظن �مض

ماكن ردمه ب�ولمت كفنان يتصيد  لإ عريض و�ج

مض  ني�ري الفرص املتاحة فلك ما انترص عىل الع�امش

اف  ط الع�مت وارادوا همادنته او مصالته يش�مت

إىل  خامسا  رمسيا  مذهبا  الشيعري  ملذهب  �ج

ليفة  المض طلب  عندما  الفرصة  ل  جاءت  أن 

 الصلح سنة 1156 حيث اكنت 
ً
ري حممودا

�مض الع�امش

يش  ناق عىل الج ية تضيق المض فشار
أ
القوات ال

انسحاب  ليفة  المض طلبات  من  واكن  ري 
�مض الع�امش

ا  عل�ري يسيطر  ري 
ال���مت رض 

أ
ال عن  مض  ي�ري فشار

أ
ال

ري 2 من 
مض

در شاه وانسحب � ، فقبل �مض مض ني�ري الع�امش

ر رمضان املبارك سنة 1156 إىل )قره تبه(  هسامش

ا  ا ف�ري ك جي�امش يبا من )كركوك( و�مت ري تقع قر
ال�مت

مض صلوات  مض الاكظم�ري مام�ري وقصد بغداد وزار الإ

ري حنيفة من  م والق�ج املنسوب إىل ا�ج الل عل�ري

ول من شوال من نفس السنة 
أ
ري ال

مض
�امش عرج �

رة من �امش إىل النجف  بالء املقدسة للز�ري إىل كر

من  العملاء  من  موعة  حمج ركبه  ري 
مض

و� ف  �امش
أ
ال

انية  �ري الإ ت  ال��ول�ري سا�أ  من  والسنة  الشيعة 

رة راح يسع حثيثا لتحقيق  وبعد مراس�ري الز�ري

خامسا  مذهبا  الشيعري  املذهب  عل  ج �ج حمله 

ع  رمسيا وان يكون للشيعة ام�ري للحج وقد ت�ج

ا  وق�مت املعروف  العراق  اج  حج يق  طر صالح  إ �ج

ره  ري د�ري
مض

مع لغرضه لك مفت � ج
مض

بيدة � يق ز بطر

وارسل   ،
ً
مفتيا  70 وبلغوا  والشيعة  السنة  من 

ارسال  منه  يطلب  بغداد  ري 
مض

� ليفة  المض ملمثل 

ف  �امش
أ
ال النجف  ري 

مض
� العملاء  ناظرة  �ج يقوم  من 

البغدادي  السويدي  الل  عبد  الباشا  فارسل 

ية  وقد ذكر السويدي تفاصيل املناظرة الصور

الفرق  لتفاق  القطعية  )الجج  رسالته  ري 
مض

�

ري 
مض

ما مر عليه � ا  �ج سالمية(، وأيضا وصف  الإ

انه  الشاه ح�مت  من  يقه وكيف اكن خائفا  طر

ا الشاه  ري يعيش �ج
ة ال�مت ل دما ووصف ال�ج �ج

ليال  رسون  �ري ري 
مت

بناد� آلف  بعة  أر عنده  وان 

فاوة  �ج الشاه  من  استقبل  نه  �ج ويذكر  ارا،  و�مض

د الدولمت غ�ري انه  مضل ضيفا عىل اع�مت وكرم وانه �مض

امل عىل الشيعة 
مت

مع هذا ل يستطيع إخفاء �

كرمه غاية الكرام  ه بش�مت الشاه الذي ا وترص�ري

مض الشاه  ، وقد ع�ري ري نفس الرسالمت
مض

افه هو � ع�مت �ج

ك�ج  من طرفه ملناظرة السويدي )الشيخ عىلري أ

العملاء،  رئيس  ري 
تع�مض ري 

سامش �ج واملال   ) ري
سامش �ج املال 

وعىل  ظ��را  �مض لس  احملج هذا  عىل  الشاه  وجعل 

ل  ولك  اخر  ظرا  �مض خر 
آ
ال وعىل  ظرا  �مض الناظر 

ري رسالته 
مض

يعمل بصاحبه ويستعرض السويدي �

يطلع  من  لك  ري 
ال�مت املناظرة  وجزئيات  فقرات 

ان  أو  حقيقية  ل  ية  صور ��ا  �مض �ج يقطع  ا  عل�ري

عىل  الطالع  أراد  ومن  بعامل  ليس  ري 
سامش �ج مال 

ري مطبوعة 
مض

اجع الرسالمت أعاله � التفاصيل فل�ري

ري أعيان 
مض

ا � مض ع�مض م�ري
أ
اجع ما نقل السيد ال أو �ري

تمل  : »و�ري مض م�ري
أ
الشيعة 8: 172، قال السيد ال

ري اكن مأمورا من قبل الشاة 
سامش قو�ري ان املال �ج

اع  مض ال�مض كثار  ا وعدم  السويدي  مع  لتساهل  �ج

ري ليس 
معه فلذلك سكت عن رد أجوبته ال�مت

يؤكد  وامم  بينا«  امك  انقطاعه  يوجب  ء  ري
ا سامش ف�ري

نه ساع لرفع  در شاه: �ج ل السيد هو قول �مض اح�مت

ماعة وان  السنة والج لك ما يعكر مزاج اهل 

بة، وأيضا ما نقل السيد  اكن السجود عىل ال�مت

ذه  املذكور عن السويدي: »�امش أخ�ج الشاه �ج

عملاء  ع  ج���مت �ج فامر  وقعت  ما  طبق  املناظرة 

يع  فعوا �ج ر وان �ري فغان وما وراء ال�مض
أ
ان وال إ�ري

م ووكيال  ظرا عل�ري كون �مض ونه منافيا وان أ ما �ري

بة  ال�مت عىل  السجود  نع  �ري فكيف  الشاه»  عن 

يكون  ، وكيف  مض املسمل�ري عامة  عند  مض  وهو جا�أ

«! املهم  ري
مض

ظرا عىل رفع ما هو منا� السويدي �مض

قبيل  انفض  ية  الصور املناظرة  لس  هري ان حمج

شوال  من  الرابع  بعاء  ر
أ
ال يوم  من  الغروب 

مض  حس�ري آقا  الراكب  ري 
مف�مت قرأ  وقد   1157 سنة 

ميس، وبعد ان �مت ما  ري يوم المض
مض

وثيقة املعاهدة �

أراده الشاه ارسل إىل مكة املكرمة السيد نرص 

ري 
مض

ي رضوان الل عليه ليكون إماما � الل الا�أ

يف  �امش إىل  هدا�ري  معه  وأرسل  املكرمة  مكة 

مض مكة: 428  ر�ري ري كتابه �مت
مض

مكة، يقول السباعري �

ري هعده نودي 
مض

مض سعيد: »و� ة مسعود �ج �ج ري �مت
مض

�

در شاه   الرافضة فوق املن�ج وذلك لن �مض بلعن 

مض واستوىل عىل  ني�ري ملك العجم خرج عىل الع�امش

الم�ري  اىل  ارسل  �امش  العراق  ري 
مض

� امملهكم  بعض 

م يصحبه كتاب  ة عملا�أ
أ
ا� مسعود رجال من 

ري عىل 
�مض ليفة الع�امش يقول فيه اننا قد اتفقنا مع المض

مذهبنا  يظهر  وأن  مكة  من�ج  عىل  لنا  الدعاء 

املسجد  ري 
مض

� إمامنا  يصىلري  وان  ا  ف�ري عفري  الج

كتابه  ري 
مض

� توعد  وقد  بعة  الر املذاهب  ��وار  ج �ج

ومع  مسعود  يف  الرسامش عىل  ذلك  امر  فاشتد 

شأن  ري 
مض

� راء 
آ
ال واضطربت  مكة  الستياء 

يطلب  ري جدة 
مض

� كري 
ال���مت ال��وز�ري  وأرس��ل  ذلك 

يف ان يسمله الرسول ليقتل فامتنع  اىل الرسامش

ري سأحافظ عليه 
يف عن تسليمه وقال ا�مض الرسامش

ا  الفة وأتل�مت جوا�ج كتب اىل دار المض اىل ان ا
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اح ولعل  ض الوز�ري عن هذا الق�مت مر فمل �ري
أ ف�ري �مت

عفري  يف ميال اىل املذهب الج آنس من الرسامش

م  ا�مض بلغه  ولعل  موقفه  رج  �ج يف  الرسامش وشعر 

الرافضة  بلعن  فامر  ذلك  عنه  يشيعون  توا  �ج

م  فوق املنا�ج وذلك سنة 1157 ليتحاسامش ما ا�مت

جواب  مكة  اىل  وصل  نف�ا  السنة  ري 
مض

و� به 

عفري اىل  ام�ري الج  ليفة بتسل�ري المام الج المض

فسمله  كيا  �مت ري 
مض

� الفة  المض اىل  به  ليعود  الشام 

إىل  ي  ال��ا�أ السيد  وصل  ان  وبعد  اليه« 

وراحت  تعاىل  الل  فر�ه  قتلوه  القسطنطينية 

ح. در شاه ادراج الر�ري لك مساعري �مض

هل نادر �صاه �صيعي؟

ري 
س�مض شاه  در  �مض أن  إىل  يذهب  من  هناك 

جل ان  تنس 
أ
متعصب ملذهبه ولك ما فعل ل

عه  وت�ج ويتبعوه  مض  الصفوي�ري مفاخر  الشيعة 

م  مض صلوات الل عل�ري لذهب ملراقد املعصوم�ري �ج

قلوب  ا  �ج يكسب  ان  ي��د  �ري حيلمت  إل  ليس 

لد  مض أراد ان �ري انه  مه يذهب إىل  الشيعة، وغ�ري

م�مت  أدري  ول  جديد  مذهب  بتاكر  �ج نفسه 

قراره رمسيا  صار التشيع مذهبا جديدا ح�مت �ج

شيعيا  اه  �ري اخر  وبعض  ل«!  مبتكرا  يكون 

بعض  ري 
مض

� جاء  فقد  ته،  س�ري من  الظاهر  وهو 

ري خريف 
مض

شا واىلري بغداد � مراسالته مع ا�د �ج

رة –امك  خ�ري منع الز�ري
أ
سنة 1732 عندما أراد ال

- قائال: »ليكن معلوما لديمك،  يبدو من الرسالمت

ري 
مض

اع فيه � مض ق ل �مض شا بغداد، اننا نطالب �ج �ري �ج

مض واملهدي  ]كذا[  ة عىلري والس�ري
أ
�

أ
رة قبور ال ز�ري

ون  ح��ال عىل  ��ن س��ا�أ
مض

الاكظم .. و� وم��وس 

رأس جيشنا املظفر لنتن� هواء هسول بغداد 

 اكن 
ً
ري ظل أسوارها« وايضا

مض
�ري � العليل، ونس�مت

ه:
مت
نقش خا�

)ل ف�مت إل عىلري ول سيف إل ذو الفقار(، 

نية  ال�امش عبد  الق  وبلطف  أ�مض  العرص  در  و)�مض

مراعاة   ) عرسامش ري 
)الث���مض يقل  ومل   ) أ�مض بعة  ر

أ
وال

، نعم الظاهر انه شيعري غ�ري  لنظم الشعر الفارسري

قق  ى انه يستطيع ان �ري م بطاعة العملاء و�ري مض مل�مت

يفتح  ان  استطاع  امك  لقوة  �ج سالمية  الإ الوحدة 

مع القوميات حيث اكن مغرما  ج البلدان وان �ري

ري ماكن واحد ح�مت 
مض

ك�امش من قومية وعرق � مع ا ج �ج

ري –امك يبدو- عىل النعرات العرقية.
يق�مض
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مقتل نادر �صاه

ري من 
يعا�مض ة  خ�ري

أ
ري سنينه ال

مض
در شاه � اكن �مض

منه  ليصه  مض �مت املهرة  طباء 
أ
ال يستطع  مل  مرض 

ان  بعد  س�ري  حادا  عصبيا  مزاجه  اكن  وأيضا 

ري وىلري هعده وابنه البكر، وأيضا تعرض 
مسل عي�مض

ري ليلمت 
مض

ك�امش من حماولمت اغتيال اكنت اخرها �
أ
ل

ري منطقة 
مض

خرة سنة 1160 ه  �
آ
ادى ال حد 11 �ج

أ
ال

د(، وقد ذكر تفاصيلها طبيبه الشخ�ري  )فتحآ�ج

عن   
ً
ملخصا ننقل  ن 

مض
و� زن(  �ج لويس  ب 

أ
)ال

ا اكن 
مض
�

أ
208: »اك الشيعة4:  أعيان  مستدراكت 

مقدرا  اكن  الذي  املشؤوم  ملص�ري  �ج عاملا  در  �مض

ري حرمه حصا�مض 
مض

بط � ري هذا املاكن. فقد ر
مض

عليه �

ك�امش من مرة  ا للركوب. وعزم أ
أ
مرسجا هميئا دا�

عىل الفرار إىل الكت. ولكن حراسة حالوا بينه 

وه إىل ما للفرار من عواقب  مض الفرار، ون�ج وب�ري

دماءمه  يبذلوا  أن  عىل  وعاهدوه  مشؤومة، 

ح�مت آخر قطرة من أجل احملافظة عىل حياته. 

الفرار،  يطمئنونه ح�مت عدل عن  به  زالوا  وما 

بعة آلف  واكن حرس معسكره يتألف من أر

 . مض اني�ري �ري ري يوالونه لكهم ويبطنون العداوة لالإ
أفغا�مض

م،  �ج واختىل  فاغنة 
أ
ال رؤساء  عنده  فاحرصمض 

اص.  المض أ�مض غ�ري راض عن حرسري  وقال هلم: 

مسمل  أمر  وصداقتمك  اعتمك  ج
امش

� فإن  أن�مت  أما 

عىل  غدا  تقبضوا  ن  �ج آمرمك  ري 
وإ�مض عندي.  به 

م  ن قاوممك م�مض
مض

ضباط حرسري لكهم وتقيدومه، �

ماكن-  به  يستقر  ل  قلقا  واكن  دد  �مت بال  اقتلوه 

املوت  اب  �ري ل  الذي  الشجاع  الرجل  فذاك 

إىل  يقه  طر ري 
مض

� وهو  نه  �ج عنه  نقلوا  م  ا�مض ح�مت 

ضفاف  عىل  معسكره  اقام  وقد  )داغستان( 

ح�مت  عظ�ري  سيال  ر  ال�مض ب  رصمض )جرجان(  ر  �مض

ند  والج والعدد  الدواب  من  ا  كث�ري جرف  انه 

ماكن  اىل  نقل  أرادوا  وعندما  حرسه  وخيام 

إىل  ينظر  متكئا  جالسا  وظل  رفض  مرتفع 

مض حرمه  السيل هاد�أ مطمئنا- صار متنقال ب�ري

مض وسأل  ب�ري رأ احد خواصه املقر ج
مت

لسه، وقد � وحمج

اختىل  ان  بعد  ل  فقال  اضطرابه  سبب  عن 

به  تبح  فال  عليه  أقصه  حملا  رأي��ت  لقد  به: 

ري الل هذه 
ب�مض ري أول أمري، قبل أن �ري

مض
حد: �

أ
ل

لو  أ�د  كوسه  بيك  �ج عىلري  �ج ري 
أرسل�مض  ، الدولمت

ا  ري هممة. فرست إل�ري
مض

ان � مك أبيورد إىل أص�مض حا

مضل،  امل�مض هذا  إىل  وصلنا  فملا  نفر.  بضعة  ومعري 

املاكن  هذا  ري 
مض

� ة  صغ�ري خيمة  نصبنا  د،  فتحآ�ج

 . ن هذا الفسطاط امللوكري
آ
الذي ينتصب فيه ال

صا  مض امش
� أن  النا�أ  ى  �ري ما  ري 

مض
� رأي��ت  نا 

مض
� فملا 

إليه  ت  ح��رصمض فملا  إليه.  أح��رصمض  أن  ري 
ينادي�مض

ة تطلبك. فرست  : هيا معري فان الرصمض قال ىلري

مرتفع،  ماكن  الصحراء  ري 
مض

� ىلري  بدا  ح�مت  معه 

جالء، قد 
أ
ري أعاله اثنا عرسامش رجال من ال

مض
لس � ج �ري

ري ذلك 
أزهرت الصحراء بنور وجوههم. فقدم�مض

. فقال أحد أولئك  الشخص وقال: هو حارصمض

م:  خ��ر م�مض
آ
مه ج��الل، ل ك���امش أ ج���الء، واكن 

أ
ال

وأحرصمض  مره 
أ
ل فامتثل  السيف.  ذلك  أحرصمض 

ري أن أتقدم فامتثلت. 
السيف إليه. فطلب م�مض

سة  ر�أ أعطيناك  إ�مض  وق��ال:  لسيف  �ج ري 
فنطق�مض

�امش  الروية.  مسلك  الل  بعباد  فاسلك  ان،  إ�ري

وان  أعدائه  مض  وب�ري بينه  لملقارنة  ال  حمج ل  ن 
أ
�ج

يبة،  قر الكت  قلعة  وإن  المل،  من  اف  مض �ري ل 

ا.  إل�ري ا  سلك�مت يق  طر أي  من  عليك  س 
أ
�ج ول 

أ�مض ل تعرفه أنت ول  در: ما أعرفه  فقال ل �مض

خيمة  ري 
مض

� لينام  حرمه  إىل  دخل  �امش  ك.  غ���ري

غلب  النعاس  إن  هلا:  وقال  زوجاته،  إحدى 

ري 
رأيت�مض فإذا  النوم.  أستحسن  ل  ري 

ولك�مض  . عىلري

.  واكن  . �امش أغ�مض ري
فايقظي�مض النوم  ري 

مض
استغرقت �

فاغنة عىل أهبة الستعداد ينتظرون 
أ
رؤساء ال

به  عمل  م  إل�ري در  �مض حديث  ولكن  الغد.  يوم 

قىلري  )حممد  عدويه  إىل  فنقل  عليه،  جاسوس 

خان أفشار( قائد الرس امللكري و)صاحل خان 

قرقلو أفشار( مد�ري شؤون البالط. فتعاهدا عىل 

وأن ل  ليال،  ك  املش�مت يقضيا عىل عدومها  أن 

بذلك هعدا  خر، وكتبا 
آ
يتخىل أحدمها عن ال

يثقون  من  بعض  عىل  مر 
أ
ال عرضا  �امش  خطيا. 

م فوافقومه ووقعوا عىل وثيقة  م من أصدقا�أ �ج

ن.  م واحد قاجاري واثنان أفشار�ري الهعد، وف�ري

م 
مت

مض رجال من رفا� �امش عرضوا الوثيقة عىل ست�ري

يعا  �ج يئوا  و�مت ا  عل�ري فوقعوا  البالط  رجال  من 

إىل  الليل  منتصف  بعد  دخلوا  �امش  در  �مض لقتل 

خان  صاحل  مض  الداخل�ري أول  واكن  حرمه  �ري  حممض

أفشار وحممد خان قاجار. ووجد صاحل حارسا 

ه وأمسك 
مض

هناك فبادر إليه فأطبق بيده عىل �

ري 
ال�مت يمة  به وقال ل: إن أنت دللت عىل المض

وت وإل خنقتك فدهلم بعينيه  ج
مض

در � ا �مض ينام ف�ري

يمة.  المض إىل  وتقدموا  الارس  خنقوا  عندئذ 

مر، عىل دخوهلا رهبة 
أ
رؤا، أول ال ج م مل �ري ولك�مض

رأ حممد خان قاجار وصاحل خان  ج
مت

يبا. �امش � و�مت

فشقوا  التقدم،  عىل  مض  آخ��ر�ري رج��ال  وبضعة 

در  �مض زوج��ة  واكن��ت  ودخلوه.  نجر  مض �ج باء  المض

جل  �ج أمسكت  سوادمه  رأت  فملا  مستيقظة 

نظره عىل  وقع  وملا  واقفا.  ب 
مض

� وهزته،  الشاه 

م  عل�ري ��م  وهج سيفه  وج��رد  شتمه  خان  صاحل 

بطنب  ت  ع�امش قدمه  ولكن  م.  م�مض مض  اثن�ري فقتل 

يتمكن  أن  وقبل  رض. 
أ
ال عىل  فوقع  يمة  المض

بة سيف  وض عاجل  صاحل خان برصمض من ال�مض

يده. ووقف صاحل  فقطعت  كتفه  وقعت عىل 

فتقدم   عليه.  ��از  ال�ج عىل  رؤ  ج �ري ل  مدهوشا 

مض رأسه. حممد خان قاجار إليه واح�مت

لنرصاف. فملا أفقت كتمت الرؤ�ري مل  أذن ىلري �ج

أقص�ا عىل أحد. وما زلت أتقدم وأمعاىلري ت�مت 

وفق املراد ح�مت بلغت إىل هذه الدولمت املوهوبة 

نومري  ري 
مض

� رأيت  البارحة  الليلمت  ري 
مض

و� الل.  من 

لس  ري إىل حمج
ذلك الشخص نفسه الذي أخذ�مض

ري 
إىلري وجر�مض أقبل  العظام.  ري عرسامش 

الث�مض أولئك 

ذاك،  ل�م  حمج إىل  الشدة  ن�مت  �ج عنيفا  جرا 

ا هلم. فملا وقع نظر ذلك العظ�ري  ري موا�ج
وأوقف�مض

لسيف عىلري عبس، وقال: جرد  ري �ج
الذي نطق�مض

نه ليس 
أ
هذا الذي ل كفاءة ل من السيف ل

لسيف،  �ج الحتفاظ  حاولت  وعبثا  ل.  أهال 

أستطيع  فا�مض ل   . ري
�امش طردو�مض ا،  ري ج�ج

ع م�مض مض وان�مت

من  استيقظت  منذ  طمأنينة  ول  استقرارا 

ري ذهبت إىل قلعة الكت وقضيت 
النوم. فلو أ�مض

لزال  ء،  ري
سامش دث  �ري ومل  ثالثة،  أو  مض  يوم�ري ا  ف�ري

فطمأنه صاحبه  الرسور.  ري 
وعاود�مض الكدر  ري 

ع�مض

�َسَمَل عينَّي ولده 

الأكرب لأنه قتل 

عدوه القابع يف 

�سجنه
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» كتاب الحرب والسلم«
لتولستوي

بقلم: عدنان اليا�سري

الكتاب:

ت  ال��روا�اي من  تصنف  أدبية  رواي��ة  هو 

بعة  أر ن  �مض صفحة   1300 اي 
مض

� وتقع  الطويلة 

تدور  تولستوي  ليو  ال��روساي  للاكتب  أج��زاء، 

 ، اي بداية القرن التاسع ع�رش
مض

أحداث الرواية �

بليون بونابارت    ة اجتياح القائد الفرنساي �مض اي ف�ة
مض

�

الأرا�ضي الروسية ومن �رش انسحابه بعد الفشل 

ورفض  القارص،  الروساي  الشتاء  ة  موا�هج اي 
مض

�

القيرص الروساي االستسالم. 

اأول اإ�صدار للرواية كان يف عام 1865.

مض أحداث احلرب والسمل تدور أحداث  ب�اي

صيات  مض رش
ا � ف�اي تولستوي  ليو  اي دمج 

ال�ة الرواية 

وأخرى  ��ي��ة  مض ر�اي �ة ن��وي��ة،  و�رش رئيسية  عديدة، 

خيالية ابتدهعا بنفسه، امك وتعطاي صورة واسعة 

ا طبقة النبالء  اي عاش�ة
ف ال�ة ة حلياة ال�ة

مض
ومو�

اي هعد احلمك القيرصي. 
مض

اي روسيا �
مض

�

عدة  إىل  والسمل  احل��رب  رواي��ة  ��ة  �هج �ة �ة 

بية.  ا اللغة العر لغات وم�مض

امل�ؤلف:

ه��و ال��اكت��ب ال�����روساي ال��ك��ون��ت ليو 

»ليو  مس  �هج �اي  ال�رش تولستوي،  فيتش  نيكوال�اي

�هج 1910( 
مض

تولستوي« )9 سبتم�هج 1828 - 20 نو�

الروس  مض  الروائي�اي معالقة  من  انه  عنه  قيل 

 
ً
 وداعية سالم ومفكرا

ً
عيا  اج�ة

ً
ويعت�هج مصلحا

تولستوي،  أرسة  اي 
مض

�  
ً
ا م��ؤ�رش  

ً
وعضوا  

ً
أخالقيا

اي 
مض

� الروساي  دب 
أ
اال أمعدة  أمه  وهو واحد من 

ه من أعظم  القرن التاسع ع�رش والبعض يعت�هج

طالق. مض عىل االإ الروائي�اي

اي )احلرب والسمل( و)أ�مض 
ر أمعاهل رواي�ة أ�رش

 ، دب الواقعاي
أ
ة اال

ة
بعان عىل � اكرنينا( ومها ت�ة

للحياة  واقعية  ص���ورة  إع��ط��اء  خ��الل  م��ن 

اعت�هج  وقد  الزمنية،  احلقبة  تلك  اي 
مض

� الروسية 

وللطبيعة  لملنطق  مناقض  كحدث  احل��رب 
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اي 
مض

عداء �
أ
ا اال تك�هج اي �اي

را�أ ال�ة ية، وأدان احلهج الب�رش

ت لواء احلرب، دون 
ة

م البعض � حق بع�مض

ا.  ف�اي اعتبارها جرا�أ ودون حساب مق�ة

قبل   1844 ع��ام  من  أيلول/سبتم�هج  اي 
مض

�

اللغات  لكية  اي جامعة اكزان 
مض

�  
ً
طالبا تولستوي 

وقد  بية،  والعر كّية  ال�ة مض  اللغت�اي قمس  قية،  ال�رش

 : مض لسبب�اي االختصاص  هذا  تولستوي  اختار 

اي 
مض

�  
ً
دبلوماسيا يصبح  أن  أراد  ��ه 

ّ
ن
أ
ال ول 

أ
اال

داب 
آ
�هج  

ً هم�ة اكن  ه 
ّ
ن
أ
ال اي 

والثا�مض  ، اي العر�هج ق  ال�رش

مل  التدريس  يقة  طر ولكن  ق  ال���رش شعوب 

عام 1847  احلرة  معال 
أ
اال إىل  جرها 

مض
� تعجبه 

اي تلك 
مض

لكتابة، و� ع �هج وبدأ بتثقيف نفسه �رش رسرش

 : وىل من حياته ألف ثالثة كتب هاي
أ
املرحلة اال

، الصبا، الشباب(. )الطفوهلة

يش  حلهج �رش س�أ تولستوي حياته تلك فالتحق �هج

وشارك  القوقاس  اي 
مض

�  
ً
حر�هج وض  مض �اي اكن  الذي 

ببعض املعارك هناك لكنه تقاعد ف�اي بعد وسافر 

بية حيث أطلع هناك عىل طرق  إىل أورو�هج الغر

التدريس وملا عاد إىل مسقط رأسه بدأ بتطبيق 

ا وذلك 
مض

اي عر�
بوية التقدمية ال�ة ت ال�ة النظر�اي

مض وأنشأ  بناء املزارع�اي
أ
ن فتح مدرسة خاصة ال

أ
�هج

ا  ف�اي ح  رسرش  ) بوليا�مض سنا�اي  )�اي تدىع  بوية  �ة لة  مهج

مض الناس. ها ب�اي بوية ون�رش أفاكره ال�ة

ر  أ�رش من  والسمل(  )احل��رب  كتاب  ُيعد 

أمعال ليو تولستوي حيث يتناول فيه مراحل 

السياسية  احلوادث  تلفة، امك يصف  املمض احلياة 

خالل  أورو�هج  اي 
مض

� حدثت  اي 
ال���ة ية  والعسكر

بليون  ا غزو �مض مض 1805 و1820م. وم�مض ة ما ب�اي الف�ة

ر  أ�رش ومن  1812م،  عام  لروسيا  رت  �هج ب��و�مض 

قضا�اي  فيه  عالج  الذي  اكرنينا(  )أ�مض  أيًضا  كتبه 

مأساة  بشلك  وفلسفية  وأخالقية  عية  اج�ة

 اكرنينا.
ا أ�مضّ غرامية اكنت بطل�ة

اي 
ال�ة ز(  ب�اي اي 

مض
تولستوي من )صو� ليو  وج  مض �ة

 
مض

لر� ة هل �هج ا زوجة صاحلة وملهمة كب�اي أثبتت أ�مض

ا  م�مض ب  هج
مض

أ� عاما،  بستة ع�رش  تصغره  ا  أ�مض من 

اي الصغر وقد اكن 
مض

م � سة م�مض  مات �مض
ً
13 طفال

نه اكن 
أ
 هلدوء البال والطمأنينة ال

ً
زواجه مالذا

 من دوامة أفاكره، 
ً
يعيده إىل واقع احلياة هر�هج

ته،  كتا�هج اي 
مض

� هل  ( خ�اي عون  اي
مض

)ص��و� اكنت  وقد 

طوطة روايته )احلرب والسمل(  فقد نسخت ممض

اي �ة 
ة وال�ة خ�اي

أ
7 مرات ح�ة اكنت النسخة اال

ها. ن�رش

تولستوي(  )ليو  ع��اد  حياته  أواخ��ر  اي 
مض

�

يالية فكتب )موت إيفان  لكتابة القصص احلمض

امل�حية  معال 
أ
اال بعض  كتب  امك  إيلييتش(، 

اي 
مض

ا � اي كت�هج
ال�ة ر أمعاهل  مثل )قوة الظالم( وأ�رش

اي 
مض

� ا  تل�اي )البعث(  رواي��ة  اكنت  املرحلة  تلك 

اي 
ال�ة مراد(  و)احلاج  )الشيطان(  قصة  رة  ال�رش

 معق معرفته بعمل 
مض

اي تو�
ت بعد وفاته وال�ة �رش

ُ
ن

دبية ومدى حبه 
أ
اي الكتابة اال

مض
النفس، وهمارته �

لقوقاس. ومعرفته �هج

اي ليو 
مض

اي عام 1910، تو�
مض الثا�مض �اي / ت�رش �هج

مض
اي 20 نو�

مض
�

مض  اي مطة القطار( ح�اي
مض

ية استابو)� اي قر
مض

تولستوي �

اب  الل�ة ف، فأصيب �هج هرب من بيته وحياة ال�ة

اي الطريق، واكن قد بلغ من العمر 82 
مض

الرئوي �

.) سنا�اي بوليا�مض اي حديقة ضيعة )�اي
مض

 ودفن �
ً
عاما

م��ص�ع الرواية:

تمع  املهج ال��رواي��ة ح��ول  أح���داث  ت���دور 

وحول  ع�رش  التاسع  القرن  بداية  اي 
مض

� الروساي 

بليون  �مض ومطامع  روسيا  مض  ب�اي الرهيب  الرصاع 

عىل  سلطانه  يفرض  أن  أرد  الذي  رت  �هج بو�مض 

اي 
، وتن�ة الروساي القيرص  زم جيش  أورو�هج و�اي

من  بليون  �مض نسحاب  �هج الرواية  هذه  أحداث 

بعد غزوه هلا وهاي تصور مأساة هذا  موسكو 

من  ينفر  القارئ  فتجعل  وقسوته  االنسحاب 

ووحشيه،  غدر  من  ا  ف�اي ملا  وأهواهلا  احلرب 

من  أرس  ��س  �مض قصة  أيضا  ال��رواي��ة  ���اي 
ة

و�

وخوف - آل  مض الطبقة االرستقراطية ومه: )آل �هج

 - مض  - آل كوراج�اي - آل روستوف  بولكونس�اي 

هذه  حياة  الرواية  ظهر 
ُ
وت دروبيتسكوي(  آل 

توي 
ة

بليون لروسيا، و� رس قبل وبعد غزو �مض
أ
اال

الشخصيات  م��ن  كب�اي  ع��دد  ع��ىل  ال��رواي��ة 

اي حبكة روائية رائعة، 
مض

ليو تولستوي � وضهعم 

ل  وتناول من خالهلم مواضيع ش�ة شغلت �هج

ية عىلاي مر العصور مثل احلرب والزواج  الب�رش

وسن الشباب واملوت.

عىل  وقفت  والسمل«  »احلرب  رواية  إن 

اي بداية القرن 
مض

مض أورو�هج � ر�اي اي �ة
مض

مض أساسية � عناو�اي

رسد  اي 
مض

� تولستوي  ليو  يتبع  ومل   ، ع�رش التاسع 

مض  ج املؤرخ�اي حداث والتعامل مهعا م�مض
أ
هذه اال

ليلها وانتقد 
ة

اي �
مض

مض هل، بل تعمق وأطال � السابق�اي

ت  ر�اي مهج ص  مض �اي ما  اي 
مض

� السائدة  راء 
آ
اال بعض 

يق موسكو(،  ا ك )حر حداث وأسبا�هج
أ
بعض اال

بالغة ساذجة  اقة �هج لوان �هج
أ
والصورة املرسومة �هج

مض  ح�اي اي 
مض

� رت،  �هج بو�مض  بليون  �مض مثل  ��اص  مض رش
�

أ
ال

مثل  أش��اوس  أبطال  صور  لسواد  �هج لطخت 

الذي  كوتوزوف  ال��روساي  العسكري  القائد 

مه. حلمكة وبعد النظر وغ�اي يصفه �هج

تط�اف يف اأروقة الرواية:

رحلة  اي 
مض

� والسمل  احل��رب  رواي��ة  خ��ذك 
أ �ة

القيرصية  روسيا  أحضان  إىل  الزمن  ع���هج 

سبع  طيلة  ول، 
أ
اال ألكسندر  القيرص  هعد  اي 

مض
�

رة  ل��ز�اي 1812م(،  إىل  1805م  )م��ن  سنوات 

وقاعات  فة  امل�ة وامل��ن��ازل  الفارهة  القصور 

ا  �ة ببنا�اي موسكو  ومدينة   ، ميلة احلهج ا  و�هج
أ
اال

بطرازها  وكنائ�ا  احلمراء  ا  وساح�ة شبية  احلمض

م��راء 
أ
اال صاحبة  �هج لالستمتاع  احل��امل  ياىلاي  احلمض

مض  أ�اي م،  �ة وصالو�مض م  �ة منتد�اي اي 
مض

� والكونتيسات 

حداث السياسية ويناقشون 
أ
يتباحثون آخر اال

ية ويستعرضون  القرارات والتحراكت العسكر

ء والشخصيات الفاعلة  �اي �رش
أ
مستجدات عامل اال

... ويدعوك الكونت لقضاء  تمع الروساي اي املهج
مض

�

مض  ب�اي عشاء  �رة  أو  راقصة  حفلة  اي 
مض

� أمسية 

ا لذ وطاب،  حشود النبالء وطاوالت تفيض �هج

عىل وقع إيقاعات املوسي�ة املنعشة.

مض مع  ويقفز بك ليو تولستوي من الراقص�اي

ساحة  إىل  ا  رج�ة و�هج الرقص  ساحة  أض��واء 

صفوف  مقتحما  امل��وت،  مض  وم��ي��اد�اي القتال 

رت ح�ة أنك تاكد تتفقد  �هج بليون بو�مض جيوش �مض

املعركة  ان  ن���اي تندلع  مض  ح���اي جسدك  سالمة 

مض  أن�اي وينطلق  القتىل،  ويسقط  القتال  ويشتد 

والبنادق  املدافع  ص��وات 
أ
�هج ليلتحم  ��رىح  احلهج

مض  حصنة ح�اي
أ
وامرمه وهصيل اال

أ
وهتاف القادة �هج

مض تصاب. تسابق الر�اي وح�اي

ر  نود من عىل أ�مض د: احلهج يتغ�اي امل�رش أة  هج
مض

و�

موعة  مهج م  ماك�مض ليظهر  ويتالسرش  حصنة 
أ
اال
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مض  متسلح�اي ة،  مث�اي مطاردة  يقودون  مض  صياد�اي

حد 
أ
م للظفر �هج مه وشغ�مض م، ص�هج م والك�هج

ة
ببناد�

فرحة  الرجال  قلوب  وتسود  العنيدة،  ب  الذ�أ

الذئب  ق��وا�أ  ق  و�رش أح��دمه  يشد  مض  ح���اي عيد 

ء  اي
ب لك سرش املارص بعد رحلة صيد رائعة، يل�ة

اي حريق مدينة )مسو لنسك( �رش )موسكو( وال 
مض

�

ابتالع  يد  �ة ح�اي  ألسنة احلهج الوجود إال  اي 
مض

يب�ة �

الامسء!

ال  مشاهد  مض  ب���اي ا  بقرا�أ ال��رواي��ة   تطوف 

اي 
مض

اي �
حداث ال تن�ة

أ
م �هج حرص هلا وتث�اي تشوي�ة

من  سنوات  بضع  رواية  ا 
مض

هد� ية  ن�رش مغامرة 

املتعددة:  ظاهرها  �هج ال��روساي  الشعب  حياة 

الثقافية...  ية،  العسكر عية،  االج�ة السياسية، 

وطنية  روح��ه  اكنت  جسدا  هيالك  فتؤسس 

تولستوي  ليو  ا  �هج أشاد  اي 
ال�ة الروساي  الشعب 

املعجزة  يشبه  ما  قيق 
ة

� رت 
رش
أ� اي 

وال�ة طويال، 

بليون  �مض وف���رار  امل��ت��لة  ��م  أراض���اي س��ت��ع��ادة  �هج

الروس،  رت وجنوده من صقيع جيوش  �هج بو�مض

. مض وكتابة مرحلة جديدة من التار�اي

�ص�ر من الرواية:

ان 1805 بعثت  ر حز�اي ذات صباح من �رش

اطورة )ماري  م�هج (، وصيفة االإ �اي فلوفنا رسرش )أ�مض �هج

اكن  الذي  دم  احلمض أحد  املظية،  فيودوروفنا( 

ة رمسية ذات لون ا�ر وبيده بطاقات  مض يلبس �هج

ا، وتتضمن مايىلاي »إن 
مض

يع معار� دعوة إىل �هج

مضل  اي م�مض
مض

عبك � ضية �رة ال �ة
ة
اي �

مض
غب � كنت �ة

تعيسة مريضة وليس لديك ماتقوم به أفضل 

خفض  ج��دا،«  سعيدة  كون  فسأ ذلك،  من 

فلوفنا« �رش جلس  راسه املعطر وقبل يد »أ�مض �هج

شاقة عىل الكنبة، وأردف قائال بلهجته تلك  �هج

اقرب  وه��و  اث  االك����ة ع��دم  فيه  وبصوت 

دب: 
أ
واال اللياقة  من  ستار  خلف  مك  ال�ة إىل 

حالك  كيف  �رش  أوال،  صديقك  مض  فليطم�أ

اي الغالية.
صديق�ة �اي

نفس  تطيب  وه��ل  ف��ل��وف��ن��ا:  �هج فإجابته 

؟ وهل يستطيع 
ً
 معنو�اي

ً
نسان إذا اكن معذ�هج االإ

م إذا اكن  �اي
أ
دوء هذه اال نسان االحتفاظ �هج االإ

ستب�ة  أظنك  الطيبة؟  القلوب  أ�اب  من 

اي هذه ال�رة.
مض

عندي �

م�اي 
أ
يل بوعده الذي قطعه لال ز م�اي �هج

أ
اي اال

مض
و�

ا  فلوفن(ا بشان اب�مض اي حفلة )أ�مض �هج
مض

دروبتسكوي �

الذي  ارطور  االم�هج وافق  إذ  بوريس،  وحد 
أ
اال

إىل  استثنائيا  ينقل  أن  الف�ة  إليه عن  دثوا 
ة

�

اي 
مض

� العمل  حامل  ماكن  احلرس  حامل  مالك 

.) فيلق )سيميونوفس�اي

حية  �مض اي 
مض

� ك�رش  فأ ك���رش  ا احلديث  احتدم 

يؤكد   » »ال��زع���اي الكولونيل  واكن  الرجال، 

اي 
مض

� رمسيا  روسيا  عىل  أعلنت  قد  احلرب  أن 

إعالن  مرسوم  من  نسخه  وان  سبورغ(  )بي�ة

موسكو  مك  إىل حا يد  ل�هج �هج أرسلت  قد  احلرب 

العسكري، وقد اطلع عىل تلك النسخة بنفسه، 

ت؟  �هج بو�مض ارب 
مض

� علنا  هج �اي الذي  السبب  ماهو 

أي شيطان أث�اي يدفعنا إىل إعالن احلرب؟ لقد 

د من قبل ثورة النمسا، وأخسرش أن يكون  ا�مض

دور�مض قد حل.

قيل عن الرواية:

روايته  اي 
مض

� تفوق  قد  تولستوي  أن  قيل: 

��ودة  احلهج مقاييس  ب��لك  وال��س��مل«  »احل���رب 

به  اف  االع����ة عىل  ��ك 
مض

مع �اي بشلك  الروائية 

ساحة  اي 
مض

� ال��رواي��ة  قيارصة  أمه  من  كواحد 

اي 
مض

� ف  ال�رش ، وكصاحب وسام  الروساي دب 
أ
اال

دبية 
أ
اال املهارات  استعراض  اي 

مض
� التألق  مض  مياد�اي

فأسلوب تصو�اي املشاهد دقيق من غ�اي إطناب 

ذهان، وقالب الشخصيات 
أ
اي اال

مض
يطبع الصورة �

أف��اكرمه ومشاعرمه  ��ة  �هج واق��عاي ج��ذاب، و�ة

ا  حداث الروائية اتمس �هج
أ
قبة معيقة، وبناء اال �رش

ان  مض ، مرونة وانسياب، وا�ة اي
�مض
أ يلزهما من روية و�ة

اسك، امم أعط روح القصة حيوية وصالبة.
ة
و�

ثيلية 
ة
ات � ستعماهلا لتشب�اي مضت الرواية �هج �اي

ة
�

مستعارة  ومصطلحات  فاه�اي  �هج مض  تستع�اي لذيذة 

ء، الكيمياء، الطبيعة،  �اي مض ضيات، الف�اي من الر�اي

ح  ورسرش الصور  لرمس  واملوسي�ة  اليومية  احلياة 

ذهان.
أ
فاكر وإيصال املبتعمض إىل اال

أ
اال

سك،  وقيل أيضا:  إن بناء الرواية سلس م�ة

 ، اي
ونسيج الشخصيات قوي، متلون جدا وغ�مض

ليل 
ة

كن ليو تولستوي من �
ة
وزاد من جودته �

. تمعاي ية، والسلوك الفردي واملهج النفس الب�رش

وقد رسدت الرواية أحداث القصة جيدا، 

املعارك  ا حياة  ف�اي املؤلف  اي قص 
ال�ة جزاء 

أ
واال

امم  تصدق  ال  لدرجة  يلة  و�هج ودقيقة  واقعية 

فة فنية شيقة.
ة

علها � هج �اي
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لماذا علي اتباع  نظام 
غذائي صحي؟ 

ترجمة: اأبو جعفر احل�سيني

ال�����ص��ح��ة ه���ي ن��ع��م��ة اهلل ال��ع��ظ��ي��م��ة 

ولعل هذا ه� اجل�اب عن ال�ص�ؤال: ملاذا 

علينا رعايتها ب�صكلها الالئق. 

قد لك 
َ
ي املأثور: »من يفقد حصته فقد ف

ف
و�

ء«. ومع لك هذا فقد أصبح من الصعب  ي
�ش

م  حص�هت عىل  احلفاظ  للناس  ايد  ف م�هت و 
ف

� عىل 

ي الوقت احلا�ف عادة ما يفضل 
م. ف�ف �ي

أ
هذه ال

الناس الوجبات الرسيعة بدل من أخذ النظام 

م، إضافة إىل قلهت أو  ي وجبا�هت
ف

ي السل�ي �
الغذا�أ

نشطة البدنية بشلك عام، 
أ
انعدام  ال توجد ال

ف  السبب�ي عن  تنشأ  الصحية  املشالك  ومعظم 

 . مس السل�ي ي وظائف احلج
ف

ف امم يؤ�ش سلبا � السابق�ي

طعمة 
أ
ال من  أن��واع  اختيار  فضل 

أ
ال من 

نب أنواع  ج
هت

ف حصتك، و� س�ي
هت

ي تعمل عىل �
ال�هت

ببعض  إصابتك  خطر  ف��ع  �هت ي 
ال���هت طعمة 

أ
ال

والسمنة،  مثال،  القلب  م��راض 
أ
ك الم��راض 

بعض  وإليك  السكري.  ومرض  والرسطان، 

الصحي  لتطو�ي وضعك   
أ

والنصا� رشادات  الإ

. ي حصي
من خالل اتباع نظام غذا�أ

ية  احلرار السعرات  من  ي 
يك�ف ما  تناول   .1

ف  . فاحلفاظ عىل التوازن ب�ي ولكن ليس الكث�ي

السبيل  هو  ترصفه  وما  ية  احلرار السعرات 

يد من الغذاء من الزائد  لك املز
أ المثل، ل �هت

الوقود  ف  ب�ي وازن  استخدامات جسمك،  عن 

تطبيقات  وهناك  طاقة،  من  تبذهل  ما  ومكية 

ي لك وجبة 
ف

ساب مكية السعرات � ة تقوم �ج كث�ي

ا  تا�ج �ي ي 
ال���هت السعرات  مكية  أيًضا  سب 

هت
و�

ي 
ال�هت ضية  الر�ي النشطة  ختالف  �ج جسمك 

وها.
ف

ا و� تقوم �ج

طعمة، 
أ
ال من  متنوعة  موعة  مج تناول   .2

التنوع همم جدا فيمكنك القتصار عىل نوع 

الوجبات  تنوع  ي 
ينب�ف لكن  الوجبة  ي 

ف
� واحد 

تلفة. املف

من  خاصة   ، معتدهلهت مكيات  ت��ن��اول   .3

ية العالية. طعمة ذات السعرات احلرار
أ
ال

اوات  كه واحلفرصف 4. تناول الكث�ي من الفوا

واحلبوب والبقول.

يد من املياه. فأجساد�ف تكون  ب املز 5. �ش

ا. بل هو جزء حيوي من  املياه حواىلي 75٪ م�ف

. ي حصي
اتباع نظام غذا�أ

وامللح،  ية  السكر طعمة 
أ
ال من  احلد   .6

واملنتجات املكررة واحلبوب.

كنك  عل نظامك خارقا جدا، بل �ي ج
هت

7. ل �

طعمة 
أ
وال لديك  املفضلهت  ت  حللو�ي �ج التمتع 

عتدال،  �ج ذلك  يكون  أن  املهم  ولكن  املقلية 

لنظام  خر 
آ
ل ف  ح�ي من  جزءا  تشلك  ا  أ�ف طاملا 

ي حصي شامل لك.
غذا�أ

ع 
ف

كة. � ا الكث�ي من ال�ج ك�ش احلركة فف�ي 8. ا

سن الطاقة  ي الصحي �ي
أن اتباع النظام الغذا�أ

لراحة ويساعد عىل احلد من خطر  والشعور �ج

بك.  اصة  احلف م��راض 
أ
ال من  لعديد  �ج صابة  الإ

نتظام واممرسة  ي �ج
البد�ف النشاط  إل أن اممرسة 

معل  ليوازي  الك�ج  الصحي  �ش 
أ
ال هل  ضة  الر�ي

ي فائدته.
ف

ي �
النظام الغذا�أ

اص  9. استغرق وقتا اطول ملضغ الطعام احلف

بك.

الطعام  وتناول  مبكر،  وقت  ي 
ف

� لك   .10

كن  �ي حصية  فطور  وجبة  مع  يومك  بدء  ي 
ف

�

ي 
الغذا�أ التمثيل  معلية  ريك 

هت
� خالهلا  من 

اليومية  غالبية حصتك  وتناول  بك،  اص  احلف

من  مبكر  وقت  ي 
ف

� ية  احلرار السعرات  من 

مس وقتا حلرق تلك السعرات  اليوم ليعطي احلج

ا  ي�ف ز ف �هت من  بدل  ا  م�ف والستفادة  ية  احلرار

ة  ا. أيضا تناول وجبات صغ�ي مس م�ف ر احلج وترصف

حصية عىل مدار اليوم بدل من ثالث وجبات 

أن  كن  �ي وهذا  ة،  صغ�ي س  �ف اجعلها  ة  كب�ي

ي 
الغذا�أ التمثيل  عىل  احلفاظ  عىل  يساعد 

اص بك. احلف

كيفية  تعمل  مع  الصحي  الطعام  تناول  ابدأ 

ما  فقط  املسأهلهت  فليست  بذكء«.  لك 
أ »�هت أن  

كيف  املسأهلهت  ولكن  طعام،  من  تتناوهل  الذي 

لكه واختيار 
أ �هت الطعام. فالنتباه اىل ما  تتناول 

)مغذية  ف  الصفت�ي مع  ج
هت

� هي  ي 
ال���هت طعمة 

أ
ال

ي 
الغذا�أ النظام  دمع  عىل  يساعد  ول��ذي��ذة( 

العالج   من  خ�ي  والوقاية  الشامل.  الصحي 

يد  �هت كنت  وإذا  ة،  كب�ي برسعة  ري  ج �ي والزمن 

وتعيش  سل�ي  وج��مس  حص��ة  ذي  تصبح  أن 

لنتباه  �ج تبدأ  أن  ب  ج �ي سعيدة  حصية  حياة 

فوات  قبل  بك  اص  احلف ي 
الغذا�أ نظامك  إىل 

وان. فالقليل من املراعاة هلذا النظام الصحي  
أ
ال

ي حصتك.
ف

دث فرقا عظ�ي � ي �ي
كن أ�ف �ي

الدكتورة	عذرا	روحي	
اخصائية	التغذية	في	مستشفى	

الكفيل	التخصصي	
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لوحة قصر الخورنق
بقلم املهند�س اال�ست�ساري: حت�سني عمارة 

ت؟ وملكة منمنمة ال   ولكن ما هو فن املنم�امن

بية،ويقال  ي اللغة العر
امن

يوجد هلا سند أو مصدر �

 ) ي
)م��ا�امن امس  من  مشتق  آرامي  أصل  من  ��ا  إ�امن

ي 
البابلي الذي أرفق كتابه الروحي الذي مسي )ما�امن

( وعرف عن  ي
لفارسية )كتاب ما�امن ي �اب

مه( ويع�امن �امن

النصوص  ثنا�ي  ي 
امن

� للصور  إرفاقه  الكتاب  هذا 

ء الدقيق  ي
ي اللغة الدارجة ال�ش

امن
ت � ي املنم�امن

وتع�امن

املزوق ذي املالحم املصغرة.

اللوحة،  سة قرون مرت عل رمس هذه    �امن

ب هيئة معال البناء وأستاذمه امك مه اليوم،  وتق�رت

درج وصقاالت )ساكليل(، طاسة نقل املواد وهي 

ة داللرت  كب�ي وتبدو  اليوم،  املستعملرت  تلف عن  امن �رت

الزمان.  ذلك  )مع��ال(  رجال  مل 
رت

و� قوة  عل 

إىل  الطابوق  ينقل  من  م  وم�امن العمال  يع  وتوز

إىل  كوسيط  االرتفاع  منتصف  ي 
امن

� يقف  ص  امن ش
�

ل  ئ  �ي ل�ي ستاذ 
ئ
اال انب  اب �اب يقف  الذي  الشخص 

مل كيس مواد البناء، امك يفعل  ذلك.. وعامل �ي

وآخر  السمنت،  كيس  مل  �اب اليوم  العامل 

من  يوهما  واكنت  حلبل  �اب الرابطة  املواد  يسحب 

ص أو النورة، وهو دليل عل ارتفاع البناء.  احلاب

رفة  املاب بواسطة  امل��واد  لط  امن �اب يقوم  من  وهناك 

من  م  وم�امن م،  ل���رت �اب اليوم  ��دث  �ي وامك  )الكرك( 

لفأس. ذب الطابوق �اب �ي

ن 
ئ
ي الفن القد�ي يع�اب عن معق اللوحة �اب

امن
�   

امن  ببعد�ي رمس  وهو  ع��ل، 
ئ
اال إىل  يوضع  مع��ق 

ئ
اال

ا مل يستطع الفنان أن يع�اب عن البعد الثالث  ر�اب

ما  وهذا  للوحة  س�ي  اب
رت

� يعطي  والذي  )العمق( 

تعويض  ي���رت  ا  وف�ي الوصفية  هلندسة  �اب يسىم 

نشاهده  ما  عل ومثال 
ئ
اال إىل  يوضع  ن  �اب العمق 

يوضع  ن  �اب وذلك  املروري،  رشاد  االإ لوحات  ي 
امن

�

امن ولكن  امس املدينة بهسم إىل اليسار أو إىل اليم�ي

عل. 
ئ
اال إىل  مس  �رت يق  الطر أمام  ي 

امن
� ي 

ال�رت املدينة 

رشادية. ح�رت يستطيع السائق رؤية اللوحة االإ

ه اليوم قرب مرقد سيد  ورنق وبقا�ي   وقرص احلامن

املناذرة  وقضاء  النجف  امن  ب�ي يق  الطر ي 
امن

� �زة 

والذي  يل،  موقع �اب ي 
امن

� املنخفض  ف عل  وي�ش

فنان  إىل  يصل  هو  وها  ف��اق 
آ
اال رته  �ش بلغت 

ولكنه  النجف  أو  العراق  ر  امن �ي مل  ا  ور�اب هراة  من 

ورنق الذي قيل فيه  يل كيف يكون قرص احلامن امن �رت

، واغلب الشعر مالزم لشقيقه قرص  الشعر الكث�ي

 . السد�ي

 ِ ���ص����ي
َ
ي َع�����ل ال������َزَم������ِن ال���ق

��������يامن
َ
هل

ج��زاِئ��ه ����رَّ 
َ

ش  ُ اللهّ ج�����������زاُه  ي 
َج�����زا�امن

ِ �������ِق َوال����َس��������������د�ي
َ
�������َورن امنَ احلامنَ َب���������ي

����ِب
ْ
ن
َ
ذ ذا  اكِن  وم���ا  ���اٍر  ���مهّ ِس����امنِ ج�����زاَء 

���ن���ا احلابِ ��������َرِف 
ُ
غ ي 

امن
� ��������������ُن 

امنَ
� ِإذ 

ً
���ة َّ امنَ ِحاب �ي ِ

ْ  ِع�������ش
َ

��ي��ان
ْ
����ِه ال��ُب��ن ِس���وى َرصِّ

ال��������ُ�وِر ��������ِر 
َ
�اب ي 

امن
� �����ع�����وُم 

َ
ن ِن 

��ِب
ْ
�����ك ��رام��ي��د وال��سَّ

َ
ل��ق  ع��ل��ي��ِه �اب

ِّ
ُي���َع���ل

نيه فقيل )جزاء  ا �اب رته ح�رت كس�اب وبلغت �ش

ي 
امن

، يقال انه استغرق � ر رجل رومي ر( وس�امن س�امن

ي من أعاله 
امن عاما،�ش أليرت �ي ورنق ع�ش بناء قرص احلامن

اك 
رت

� ما  امن �امن البناء  يكون  وعندما  حتفه،  ليليرت 

، وذلك لعدم تعود العرب  ساط�ي
ئ
حول إنشائه اال

نشائية الضخمة.  معال االإ
ئ
عل مثل هذه اال

)اللوحة( هي لعمال يوا�صلون 

العمل لبناء ق�رص اخلورنق. وهي 

اللوحة املحفوظة يف متحف 

اللوفر يف باري�س، وهي من فن 

املنمنمات، قام بر�صمها الفنان 

كمال الدين بهزاد رائد فن 

الت�صوير الفار�صي الإ�صالمي، 

وكمال الدين بهزاد وهو من 

اأ�صل فار�صي ولد عام 1450 

يف مدينة هراة وهي اليوم يف 

اأفغان�صتان، وعندما غزا ال�صاه 

اإ�صماعيل ال�صفوي هراة، وقع 

بهزاد يف الأ�رص وكان ذلك عام 

1510 وانتقل فيها اإىل تربيز حيث 

عا�س حتت رعاية ال�صاه، ويف 

تربيز ان�صاأ مدر�صة للفن، �صميت 

مبدر�صة بهزاد الذي لقب مبعجزة 

الع�رص الفنية، وذلك مبا ادخله 

على ر�صم املنمنمات ل�صيما 

يف التعبري النف�صي والنطباعي 

والتقني يف خلط الألوان. وذاعت 

�صهرته حتى بلغت الهند وتويف 

بهزاد يف هراة عام 1535.
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واحة الدين

اجلواب:

ن أن مصطلح )ثقافة التسلط(  ّ
ي ان نب�ي

ي البدء ينب�ن
ن

�

لقبح املطلق،  وما يتمس بدوا �اب ي السؤال م�ن
ن

الذي يبدو �

وضع  من  لنا  البد  اكن  ولذا  كذلك  ليس  انه  واحلال 

النقاط عل

نظام  ان لك   : هي ا  �اب يسمل  ان  ي 
ينب�ن ي 

ال�ت فالقضية 

نظمة سواء اكن نظاما دينيا 
أ
، وعل اختالف اال ي�ي ت�رش

اهلرم  وضع  حسبانه  ي 
ن

� خذ 
أ
�ي ان  بد  ال   ، ي

دي�ن غ�ي  او 

اهلرم  هذا  ووجود  السلطة،  او  الدولت  دارة  الإ التسلسلي 

ان  حيث  الصحيح؛  هو  العكس  بل  فيه،  عيبا  ليس 

ن احلقوق  انب�ي ت الوظيفية، ومن احلاب ي املستو�ي
ن

التفاوت �

النظام  وليس  النظام،  تمها  �ي ورة  �ن والواجبات 

ي 
ن

� امك  التكوينية  نظمة 
أ
اال بل وح�ت  سب، 

ن
ي�ي � الت�رش

وها.
ن

ضيات والكيمياء و� ء والر�ي �ي ن علوم الف�ي

وجود  ي 
يع�ن والذي  التسلط  فان  هذا،  فعل 

ن العدالت  )املتسلط( و)املسلط عليه( اذا اكن وفق مواز�ي

ي تنشد 
ية ال�ت ور مور الثابتة ال�ن

أ
نصاف، فانه من اال واالإ

ا. قي�ت
ت

نظمة �
أ
اال

أزمات  عل  االنسانية  الشعوب  تعودت  ملا  لكن 

رة عل َمر الدهور 
مُ
ا امل ي هيمنت بسلط�ت

ية ال�ت الدكتاتور

ي 
ن

� التسلط منح�ا  وم  م�ن  
ن

الشعوب، ا� تلك  ر  ب�ت

قامسن  التسلط  ان  واحلال  الظامل،  لتسلط  �اب ذهان 
أ
اال

السلطان  ت  وغا�ي أهداف  قيق 
ت

� غايته  ظامل(  )تسلط 

وإفشاء  النظام  إرساء  غايته  عادل(  و)تسلط  الظامل 

عل  ِلط  سمُ مثال  املرور  طي 
ف�رش عية،  االج�ت العدالت 

رساء النظام فيه، وكذا لك مفاصل الدولت عل  الشارع الإ

جل 
أ
السياسية تعتمد عل السلطنة ال ا  اختالف أنظم�ت

احملافظة عل النظام.

 ،
ً
مبكرا احلالت  هذه  اىل  تنبه  قد  سالم  االإ أن  ى  و�ن

ي نفس الوقت مل يدعمُ لالنفالت، 
ن

فشجب الظمل والظامل و�

ي 
ن

بل دعا اىل حفظ النظام، وأوجب ان يكون لك فرد �

يع، وهو ما تدعو اليه  ت سلطنة الت�رش
ت

لسوية � تمع �اب احملاب

عية. دف او تنشد العدالت االج�ت ي �ت
اليوم لك القوى ال�ت

عل  وأما   ، الدولت ي 
ن

� ي 
الوظي�ن املستوى  عل  هذا 

ملها  رسي فانه أيضا وضع نظاما دقيقا، ومل �ي
أ
املستوى اال

تمع،  احملاب ثل  �ي الذي  صغر 
أ
اال زيء  احلاب هي  رسة 

أ
اال الن 

رسة 
أ
يع تنظيمي امر خطر ليس عل اال وجعهل بدون ت�رش

تمع  تمع كلك، اذ ان تدم�ي بنية احملاب سب، بل عل احملاب
ن

�

وهي  ل  املكونة  لبناته  بتدم�ي  نة  مق�ت ورة  ل�ن �اب تكون 

رس.
أمُ
اال

ي 
ن

سالم � ملها االإ ي مل �ي
ن تلك العالقات ال�ت ومن �ن

رسة عالقة الزوج والزوجة.
أمُ
اال

ا؛ انه  اه الزوج، م�ن اب
ت

ن صارمة � فوضع االسالم قوان�ي

ن  ح�ي ي 
ن

� كلك،  الزوجة  تطلبات  �اب ي 
ي�ن ان  عليه  ب  اب �ي

ا ان تعطي الرجل أي  ان للزوجة لك ماهلا، وليس عل�ي

ء. ي
�رش

هي  فاملرأة  ي  الغر�اب تمع  احملاب ي 
ن

� ده  اب
ن

� ما  خالف  عل 

وج،  ن ت�ت مل  او  وجت  ن �ت سواء  ا،  نفقا�ت لك  عن  املسؤولت 

والد.
أ
ب هلا ولال ا نصف املسكن واملألك وامل�رش وعل�ي

سب  نه �اب
أ
بي�ن أوجب االسالم لك ذلك عل الزوج، ال

نع 
ت
� تلك شيئا من املرأة، غ�ي ان ال  �ي الزوجية مل  عقد 

هام  ا ان تقوم ح�ت �اب ئية، وليس عل�ي �ي ن عنه املالقاة الف�ي

�ت إرضاع 
ن

ك�رش � نل اال ان رغبت هي بذلك، بل وا امل�ن

رضاع  االإ املرأة  رفضت  فاذا  الزوج،  مسؤولية  الطفل 

رسة ان يوفر احلليب للطفل اما بدفع 
أ
وجب عل رب اال

ا. رضاع الولد او ان يوفر بديال ع�ن مال للزوجة الإ

يعية نالحظ ان الرجل  ن الت�رش سب القوان�ي وعليه و�اب

ا وحفظها  عاي�ت غ�ي مسلط عل املرأة، بل هو ملكف �اب

هانة  إ �اب نفسية  اذية  سواء  ا  اذي�ت عليه  رم  و�ي ا  وكفال�ت

وه. 
ن

ب و� وها او أذية جسدية ب�ن
ن

و�

ال�سوؤال:

 هناك من يقول اأن الإ�سالم مبني على ثقافة الت�سلط والقهر يف كل منظومته القانونية من عالقة الإمام والتباع والأب 

والبن وخ�سو�سا عالقة الزوج والزوجة فهو دين ت�سلطي. فبماذا جنيبه؟

أسئلة يجيب عنها بعض
أساتذة الحوزة العلمية في النجف األشرف
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ال�سوؤال:

االمس  علية  ويكتب  فضة  ا�ت  احلن اكن  اذا 

وز لبسه للرجل؟ اب لذهب هل �ي �اب

اجلواب:

ينة.  ز
ّ

وز إن عد اب ال �ي

ال�سوؤال:

ا�ت فضة من  ن املياه �اب ما حمك دخول دورة 

ة وفيه مكتوب  ار الكر�ي العقيق أو أحد االحاب

ت إسالمية؟ كتا�اب

اجلواب:

س مع احلفاظ عل عدم تنجيس ما  ال �اب

رم تنجيسه. �ي

ال�سوؤال:

ي بسبب 
�ت
أ ي �ت

هل تعت�اب املشالك العائلية ال�ت

ر الذي بسببه  طفال من مصاديق ال�ن
أ
ة اال ك�رش

ن الذي مل تلج فيه الروح؟. ن�ي كن إسقاط احلاب �ي

اجلواب:

االطفال  رعاية  ي 
ن

� يكون  قد  ولكن  الك 

م حرجا شديدا  وادارة شؤو�ن م  عل�ي واحلفاظ 

م.
أ
عل اال

ال�سوؤال:

هلا  وهب  منقطع  بعقد  امرأة  وج  ن �ت رجل 

هلا  رجع  وبعدها  العقد  مدة  ت  ان�ت او  املدة 

ي 
ن

� ا  �اب يدخل  ومل  املدة   ا  ووه�اب جديد  بعقد 

ص  ن رش
واج من � ن ل هلا احلق �اب

ن
ديد � العقد احلاب

اخر بعد ساعة من الطالق؟

اجلواب:

العقد  عدة  تمكل  ان  البد  بل  الك 

االول.

ال�سوؤال:

ي 
الداع�رش بسالح  الت�ف  وز   اب �ي هل 

أم  احلشد  ي 
ن

� خوان  االإ أحد  قبل  من  املقتول 

؟ إعادته إىل الدولت

اجلواب:

الك، بل يتعامل معه وفق القرار العسكري.

ال�سوؤال:

حصيح  غ�ي  ي  ط�اب تقر�ي  اصدار  وز  اب �ي هل 

جيل االمتحان؟
أ للطالب لغرض �ت

اجلواب:

وز. اب ال �ي

ال�سوؤال:

قل درجة 
أ
كنة �اب ملا وز حلق اللحية �اب هل �ي

تيب؟ لغرض ال�ت

اجلواب:

.
ً
وز مامل يعد حلقا اب �ي

ال�سوؤال:

لذهب اثناء  ء املطلي �اب ي
وز لبس ال�رش اب هل �ي

الصالة؟

اجلواب:

.
ً
وز إن اكن الطالء ذهبا اب ال �ي

ال�سوؤال:

الورثة  من  ارض  قطعة  اء  رسرش وز  اب �ي هل 

اخوه  احد  ن  �اب العمل  مع  واخوات  اخوان 

لبيع؟ الورثة غ�ي راض �اب

اجلواب:

رد  او  ر  من دون �ن القسمة  كن  �ي مل  اذا 

وارادوا البيع اج�اب املمتنع.

ال�سوؤال:

ة  اغتسلت غسال واجبا وبعد الغسل بف�ت

ل 
ن

� اليد  عل  مانع  حاجب  وجود  الحظت 

عادة؟ ب االإ اب غسلي حصيح ام �ي

اجلواب:

حصيح فان عملت انه مانع من وصول املاء 

ة وانه اكن قبل الغسل فأزل واغسل  اىل الب�رش

املوضع بنية الطهارة.

ي 
الدي�ن املرجع  فتاوى  وفق  جوبة 

أ
اال ملحوظة: 

)دام ظهل(
ي
ي السيستا�ن

عل السيد علي احلسي�ن
أ
اال
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مقتطفات وثمار من درو�س يف العقيدة التي 

األقاها ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين دامت بركاته

ن  مضام�ي ي 
ن

� أن  ن  الباحث�ي بعض  يعتقد  قد 

عنه  يكشف  ملا  الفة  من  
ً
أمورا الدينية  النصوص 

ية  ن والتار�ي الكونية  حلقائق  �اب يتعلق  ف�ي  العمل 

رض 
أ
اال كون  ادعاء  مثل:  عية،  واالج�ت والنفسية 

الكون  للكون، ونشأة  رض 
أ
اال ية  مسطحة، ومركز

منذ بضعة آالف سنة إىل غ�ي ذلك.. وهذا بنفسه 

ب  ن مع العمل، عل أنه يؤدي إىل سد �اب افاة للد�ي ماب

مور.
أ
البحث العملي حول تلك اال

املوارد  تلك  تتبع  بعد  والصواب: أن املالحظ 

إحدى  عن  لو  ن �ي ال  ا  ف�ي مر 
أ
اال أن  ا  ف�ي والتأمل 

  : ن حالت�ي

منهج التثبت في الدين

للعمل  املنسوبة  الفكرة  بلوِغ  عدم  )الأوىل(: 

مضمون  خطأ  عل  لتدل  الثابتة  احلقائق   
َّ

حد

النص. 

ي 
ن

ا� احملاب املضمون  ثبوت  عدم  و)الثانية(: 

.. وتنشأ هذه احلالت عن أحد 
ً
ن أصال ي الد�ي

ن
للعمل �

: ن أمر�ي

ة  ١. أن يكون النص غ�ي قط�ي - ولو من �اب

ل  ن  الناقل�ي بعض  إضافة  فيحتمل  عناه-،  �اب نقهل 

ا..  قاني�ت ي اكنوا يعتقدون �اب
 من املعلومات ال�ت

ً
جزءا

ت  للحاك�ي نسان  االإ نقل  مقام  ي 
ن

� ذلك  يقع  امك 

ي يشعر 
 بعض الفراغات ال�ت

أ
ال والقصص؛ حيث �ي

فع بعض وجوه  لؤها، و�ي ي ن�ي ما اكن �ي
ا، أو ال�ت �اب

معلومات  تتضمن  نفسه  من  بتوضيحات  ام  �اب االإ

هو  امم  ذلك  غ�ي  إىل  القصة،  ي 
ن

� د  �ت مل  تفصيلية 

 
ن

وا� بشلك  ومرصود  واملمارسة  لتأمل  �اب ظاهر 

يطرأ عل  الالكم معا  ي 
ن

�- احلديث  النفس  ي عمل 
ن

�

ي مقام استحضارها-. 
ن

احملفوظات الذهنية �

يل  اب
ن

� ي بعض نصوص التوراة واالإ
ن

وهذا هو احلال �

ع�اب  وجودها  أزمان  مالحظة  عليه  يدل  ما  -حسب 

ومثهل  ها-..  وغ�ي املعروفة  جيل  �ن
أ
اال وتعدد   ، ن التأر�ي

عند  النبوية  السنة  نصوص  من  كث�ي  ي 
ن

� احلال 

. ا ال تبلغ درجة التوا�ت ؛ حيث أ�ن ن املسمل�ي
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ي 
ن

ا� احملاب املع�ن  عل  النص  داللت  تكون  أن   .٢

ن  املف��ي توضيح  ويكون  بينة،  وغ�ي  ة 
أ
غا� للعمل 

م  ثقاف�ت عل   
ً
مبنيا السابقة  العصور  ي 

ن
� للنص 

املع�ن  من   
ً
جزءا ذلك   َ ي

�ت
مُ
ل فتمُ العملية،  م  وأدوا�ت

املنصوص من غ�ي أن يكون كذلك.

ثمرة

ن  لد�ي �اب ض  املف�ت أن  ى  �ي الذي  االنطباع  إن 

نسان،  لالإ العملية  احلقائق  ببيان   
ً
معنّيا يكون  أن 

ة؛ 
ن

ة الواحص الف للبد�ي لفعل من أو أن ذلك واقع �اب

ن  د�ي
أ
ه من اال ي غ�ي

ن
سالم وال � ي االإ

ن
إذ مل يقع ذلك �

ن  ن الد�ي
أ
؛ ال ن السابقة، امك أنه خارج عن شأن الد�ي

هم  لتنب�ي العباد  إىل  سبحانه  هللا  رسالت  إال  ليس 

سعادة  يق  طر أن  وبيان  ى،  الك�اب احلقائق  عل 

خالل  من  هو  ا 
ن
إ� احلياة  هذه  بعد  ف�ي  نسان  االإ

احلك�ي  هلدي  �اب لعمل  -�اب احلقائق  ذه  �اب االعتبار 

ي 
طنه-، وهو مّما ال يقت�ن ي �اب

ن
والفاضل الذي أودع �

نسان عل العلوم وقواعدها.. وهذا املع�ن  تنبيه االإ

. ت القرآن الكر�ي الحظة آ�ي  �اب
ن

وا�

كون  ن  ب�ي نسان  االإ يفرز  أن  وري  ال�ن ومن 

قائق  �اب  
ً
ميطا سبحانه-  هللا  –وهو  ن  الد�ي نِّل  م�ن

ن أن يكون  احلياة لكها -امك يقتضيه خلقه هلا-، وب�ي

ي 
ي رسالته ال�ت

ن
نسان لتلك احلقائق �  بتعل�ي االإ

ً
معنيا

ا إىل خلقه. بع�رش

 - الكر�ي القرآن  -من خالل  ن  الد�ي ي 
ن

� وم  وامل�ن

حاجاته  إىل  اندفاعه  يضمن  ا  �اب وَد 
مُ

ز نسان  االإ أن 

سعاف  تاج إىل االإ ي مناحي احلياة لكها، ولكنه �ي
ن

�

: ن ي مور�ي
ن

�

بعده عن  ة  ى؛ من �اب الك�اب ١. مور احلقائق 

.
ً
ا

ن
 واحص

ً
اك هكا بنحو مستقل إدرا إدرا

تقوية  إىل  تاج  �ي حيث  الفضائل؛  مور   .٢

ي املساحات 
ن

داعي الفضيهلت فيه، ورمس مقتضاها �

والطب  اللغة  -من  ذلك  عدا  ما  وأما  ة..  املتشا�اب

ا يدفعه  و مزود �اب
ن

ره هلا- � ومعرفة الاكئنات واست�رش

إليه.

لق  احلن بداية  ي 
ن

� سبحانه  هللا  أن  جاء  نعم، 

كونه  ة  �اب من  ؛ 
ً
خاصا  

ً
إسعافا آدم)ع(  أسعف 

 
ّ
ذه احلياة، ولكن مل يكن ذلك إال حديث هعد �اب

ي االنطالق.
ن

تاج إليه � قدار ما �ي �اب

ثمرة

ة  �اب -من  للعمل  ن  الد�ي جافاة  �اب االعتقاد  إن 

العمل  الدينية ملعطيات  النصوص  ن  الفة مضام�ي من

ي أور�اب عند اضطهاد 
ن

� 
ّ

من احلقائق الثابتة- استغل

النّص  ي 
ن

� ورد  ا  �اب  
ً
ّساك

ت
� للعملاء  الكنيسة  رجال 

. ي
الدي�ن

سب 
ن

� أن  العملي  طأ  احلن من  أن  الواقع  لكن 

ي القرون الوسط 
ن

تعامل رجال الكنيسة مع العمل �

فئة ممن  ذم  نفسه  ن  الد�ي ي 
ن

� ورد  وقد   ، ن الد�ي عل 

لباطل..  �اب املال  وألك  الناس  غواء  إ �اب ثيهل 
ت
� يدعي 

 من 
ً
مر أصبح جزءا

أ
نعم، من املؤسف أن هذا اال

أدى  امم  الغرب؛  ي 
ن

� نسان  لالإ ية  ن التار�ي كرة  الذا

؛  ن من غ�ي أساس موضوعي لد�ي إىل سقوط الثقة �اب

ي إ�رش االختالفات 
ن

ي تقع �
ة ال�ت فإن للحوادث املر�ي

 
ً
را آ�رش نسان  االإ كرة  ذا ي 

ن
وتعلق � ية واملعرفية  الفكر

اه قضا�ي ذات صهلت  اب
ت

سلبية ملحوظة عل موقفه �

ا.  �اب

وقد يكون من امللفت أن ي�ي هذا الشعور 

 ، ن عارضته للعمل- إىل فئة من املسمل�ي ن -�اب اه الد�ي اب
ت

�

ن  التأر�ي ي 
ن

بة � التجر تقع مثل هذه  أنه مل  ن  ي ح�ي
ن

�

يتوسع  -ممن  بعٌض  هناك  اكن  وإن   .. سالمي االإ

- ال  املع�ن داللته عل  إثبات  أو  النص  د  اع�ت ي 
ن

�

-، أو بثبوت 
ً
رض –مثال

أ
ال يعتقد بعدم كروية اال ن �ي

ود -وإن ثبتت استحالت  ادة ال�رش هالل رمضان ب�رش

عن  ينشأ  هذا  ولك  العملية-،  دوات 
أ
ال �اب رؤيته 

و من 
ن

أو � العملية  احلقائق  االطالع عل  ضعف 

. ن سب معه عل الد�ي ذلك امم ال يصح أن �ي

ثمرة

خالق، تعميمه 
أ
ال ن �اب م الد�ي إن من مظاهر اه�ت

الق هذه احلياة، ولسا�أ الاكئنات  خالق حلن
أ
مبدأ اال

ي 
يع�ن مّما  اكملالئكة؛  ا  ع�ن ن  الد�ي �اب  ن �ي ي 

ال�ت العاقهلت 

النظام  ي عل 
يبت�ن الوجود  العاقل من  انب  أن احلاب

. ي
ت

خال�
أ
اال

الق  احلن سبحانه  هللا  أن  عل  ن  الد�ي دل  فقد 

ي تعامهل 
ن

للحياة جاٍر عل املبادئ العادلت والفاضهلت �

و متصف 
ن

؛ �
ً
نسان خاصة  واالإ

ً
مع الاكئنات عامة

واملغفرة  والفضل  والرأفة  والرمحة  والعفو  لعدل  �اب

 
ُّ

ي هذه احلياة؛ فيعد
ن

نسان � د االإ ر �اب
ّ

واملودة، يقد

 ل، ويشكره عل هذا 
ً
ي نوعه إقراضا

إنفاقه عل ب�ن

و يقابل االإحسان 
ن

جر ل.. �
أ
ضعاف اال إ االإحسان �اب

 ، لتقد�ي �اب والتقد�ي  لشكر،  �اب والشكر  الإحسان،  �اب

لتواصل. دب، والتواصل �اب
أ
ال دب �اب

أ
واال

ن  ب�ي ف�ي  الفاضهلت  الق�ي  راعي  سبحانه  أنه  امك 

 شكره 
ً
معروفا ه  إىل غ�ي م  م�ن أسدى  ن 

ن
� الناس؛ 

 ذلك من 
ّ

ه حط  غ�ي
ّ

ك حق اه، ومن ان�ت ّ ره و�ن
ّ

وقد

فضال.. وسوف 
أ
مرتبته عنده ودرجته لديه ونيهل ال

ن القسط ليوم القيامة؛ لينال  يضع سبحانه املواز�ي

لك ذي حق حقه، ويل�ت لك امرئ نتاج معهل.

نسان مبة  االإ ا أحب 
ن
إ� أنه سبحانه  مر  وقد 

ه  ن �ي
ت
� ة  �اب من  ة؛  ن مم�ي عناية  به  واعت�ن  خاصة، 

لضم�ي احلاجب ل عن مقت�ن الرغبات والنوازع  �اب

العمل  ب  �ي ه  �ي �ن خالل  من  نه 
أ
ال االعتيادية؛ 

الفاضل ويؤديه لفضهل وليس رجاًء ملصلحته.
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رجب المعظم 1438

يف يوم الثالثاء 28 اذار 2017 �سيكون الهالل ممكن 

ال���روؤي���ة يف ج��زي��رة ه����اواي وج��ن��وب ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

وامل��ك�����س��ي��ك و����س���م���ال ق�����ارة ام���ري���ك���ا اجل��ن��وب��ي��ة وخ��ل��ي��ج 

برمودا واما يف باقي اماكن القارتني االمريكيتني  عدا 

اال�سكا و�سمال كندا وبرغواي وجنوب كال من الربازيل 

يف  بالغة  ب�سعوبة  ال��روؤي��ة  ممكن  وت�سيلي  االرج��ن��ت��ني 

حالة �سفاء اجلو، وعليه فباالإجمال �سيبداأ ال�سهر من 

القارتني واما باقي العامل القدمي وا�سرتاليا ف�ستكون 

الروؤية ممكنة يف الليلة التالية اأن �ساء اهلل تعاىل.

تقومي �شهر رجب املعظم 1438 العراق 

3101724ال�شبت

4111825الأحد

5121926الثنني

6132027الثالثاء

7142128الأربعاء 

18152229اخلمي�س

291623اجلمعة
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57  النجف الأ�شرف/ العدد 141 ل�شهر جمادى الآخرة

لبع�ض  ال�سم�ض  بوا�سطة  القبلة  حتديد 

االأمكنة يف العامل

م السنة  اي لك يوم من أ�اي
ف

ديد القبلة غالبا �
ة

كن � �اي

ف فقط امك  اي يوم�اي
ف

يق الشمس أو ظلها، وليس � عن طر

ر�اي إىل يوم  يتومه البعض، ولكن لالختصار سنش�اي �هش

اي العامل. 
ف

ر ولعدة مدن متفرقة � واحد من ال�هش

املنا�سبات يف �سهر رجب املعظم 

ية. ر ادة االمام علاي اهلادي)ع(  سنة 254 هج 3  �هش

)ع(  سنة 30 بعد عام الفيل. ف 13 والدة ام�اي املؤمن�اي

اي املصط�ف صل الل عليه واهل سنة 10. ف الن�ج اه�اي ا�ج 18 وفاة إ�ج

ية. ر ف )ع( سنة 7 هج 24 فتح خي�ج عل يد ام�اي املؤمن�اي

ية. ر ادة االمام موىس الاكظم)ع(  سنة 183 هج 25 �هش

اي صل الل عليه واهل. اي طالب مع الن�ج 26 وفاة مؤمن قريش أ�ج

27 البعثة النبوية سنة 13 قبل اهلجرة.

تساعد  أن  ف  �هش
أ
اال النجف  لة  مج يرس 

الصالة  توقيتات  ديد 
ة

� اي 
ف

� القراء  السادة 

م. وتوقيت القبلة ملد�ف

عل  وال��دوهلة  املدينة  امس  أرسل  فقط 

بواسطة   )009647807790073(  
ة
ال��ر�

)تلغرام،  مج  �ف �ج ا�ف عل  مج أو  نصية،  رساهلة 

.) أو واتساب، أو فاي�ج

�إعالن

جدول القبلة يف يوم 2017/3/28 م.

ال�شم�س باجتاه القبلة13:51النجف الأ�رشف/ العراق 1

ال�شم�س باجتاه القبلة13:49بغداد/ العراق2

ال�شم�س باجتاه القبلة14:17الب�رشة/ العراق3

ال�شم�س باجتاه القبلة14:41طهران/ ايران4

ال�شم�س باجتاه القبلة  15:05م�شهد/ ايران5

ال�شم�س باجتاه القبلة10:54كوبنهاغن/ الدمنارك 6

ال�شم�س باجتاه القبلة12:55ا�شطانبول/ تركية7

ال�شم�س باجتاه القبلة12:05بريوت/ لبنان8

ال�شم�س باجتاه القبلة9:25بورتوليغري/ الربازيل9

ال�شم�س بعك�س اجتاه القبلة13:57�شكرمنتو / الوليات املتحدة10

ال�شم�س باجتاه القبلة10:41هولندا/ ام�شرتدام11

ال�شم�س باجتاه القبلة13:23رو�شيا / مو�شكو12

س   سيكون ارتفاع اهلالل أقل من �ف
ً
ء 28 اذار 2017 قرب الساعة السادسة وثلث عرصا اي يوم الثال�هش

ف
الشلك 1 �

ف. �هش
أ
اي مافظة النجف اال

ف
اي عدم اماكنية رؤيته �

درجات امم يع�ف
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