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قواعد الن�سر يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )15.000-10.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

والربيد  اهلاتف،  ورقم  والعنوان،  العمل،  وجهة  الباحثني، 
يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين، 

صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:
أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 



أسبوعان من تاريخ التسّلم.
ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 

عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.
أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
14 .alameed. للمجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

أو  البحوث..  إرسال  إستامرة  ملئ  خالل  من   alkafeel.net

ُتسلم مبارشًة اىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: العراق /كربالء 
املقدسة /حي احلسني / جممع الكفيل الثقايف.









كلمة العدد
أن تنظر إىل النّص من عني ثالثة؛ ذلك متحيص عميق، هكذا كان 
ملف العدد احلايل من جملة العميد، فمنظار الرتاث كان عني القراءة 
األوىل، ومنظار احلداثة وما بعدها كان عني القراءة الثانية؛ فجمعنامها 
يف سّلة واحدة لننتج منها منظارًا ثالًثا حماًطا بقداسة النّص املنبعث من 

اآلل الطاهرين.

  وتأسيًسا عىل ما مّر ذكره، وسمنا امللف بـ )من قطوف اآلل
األوىل  كانت  دراسات  ثالث  ضّم  إذ  اخلطاب(؛  لسانيات  هدي  يف 
(، أما  بعنوان )بنية احلجاج من منظور اخلطاب يف خطبة الزهراء 
الثانية فكانت بعنوان )خطبتا الزهراء  دراسة يف البعد التداويّل يف 
ضوء نظرية أفعال الكالم(، عىل حني كان ختام امللف بدراسة )بالغة 

.) اإلقناع: قراءة حجاجية يف خطب اإلمام احلسني

استكامل  من  السابق  العدد  يف  بدأناها  التي  اخلطوة  عىل  وعْوَدًا 
نرش البحوث املشاركة يف مؤمتر العميد العلمّي العاملّي األول، طّرزنا 
إذ كتب  معرفية؛  ثالثة حقول  بني  تنّوعت  أبحاث  بثالثة  العدد  هذا 
أ.م.د. عادل حممد زيارة من كلية اآلثار يف جامعة القاهرة بحًثا عن 
)عامرة مشاهد آل البيت  يف القاهرة وقدسيتها عند أهل مرص(، أما

اأ. م. د. ف�سل نا�سر مكوع منجامعة  عدن فكتب عن )عدن يف   ال�سعر 



العربي  احلديث(؛ ليكون خامتة هذه الشذرات بحث أ.م.د. مصباح 

الشيباين من تونس الذي عنونه بـ )الثورة التونسية والعدالة 
االجتامعية: التجانس الغائب(. واستكاماًل للحقول املعرفية 

األخرى، انتقت هيأتا املجلة )االستشارية والتحريرية( أربعة بحوث 
أخرى توّزعت بني ثالث جامعات: بغداد، املستنرصية، القادسية؛ 

لتغطي أكرب مساحة بحثية من العلوم اإلنسانية.

آملني، ونحن يف نقطة الرشوع الثالثة من سني عمر املجلة، أن 
يكون توّجه الباحثني والسيام األكاديميني منهم تصاعدًيا، كتصاعدية 

مّهة القائمني عىل املجلة... واحلمد هلل أواًل وآخرًا...
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ملخ�س البحث

حدود  أمهيتها  تتجاوز  اذ  املهمة  االقليمية  الوظائف  من  الدينية  الوظيفة  تعد 
املدينة وحدود إقليمها اإلداري وحدود املحافظات القريبة منها والبعيدة عنها وقد 
تصل اىل ابعد من ذلك لتشمل الدول العربية واالسالمية لتكون بذلك اقلياًم عامليًا، 
املوسميني. وخري مثال  او  الدائمني  الزوار واحلجاج  بعدد  ويعرب عن تلك األمهية 
عىل تلك املدن مكة املكرمة والقدس الرشيف وكربالء املقدسة والنجف االرشف 

وقم ومشهد املقدستني.

الكوفة،  ملدينة  التارخيية  النشأة  االول  عالج  مباحث:  ثالث  البحث  وتضمن 
اىل  الثالث  وتناول  املدينة،  هذه  يف  الدينية  االرض  استعامالت  الثاين  بحث  بينام 
البحث اىل جمموعة من  الكوفة وخلص  الديني ملدينة  الوظيفي لالستعامل  االقليم 
االستنتاجات التي توصل اليها الباحثان والتي تبني االمهية الدينية هلذه املدينة والتي 

سامهت يف نشاة هذه املدينة.



الوظيفة الدينية في مدينة الكوفة واإقليمها الوظيفي

352

Abstract

The religious function is the most important one in the cities 
that are erected or religious reasons; for people such a city is 
regarded as sacred as it appertains to the spiritual and intellectual 
propensities of them that`s why these cities stimulate pilgrims 
worldwide. In time, the religious function strikes a note of an 
important regional function that surpasses its borders, municipal 
administrative  authority, the neighboring and distant provinces and 
even the Islamic Arab countries, in so accounting ,it takes function 
as a global region.
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املقدمة

التي  تلك  املدن والسيام  التي متارسها  الوظائف  اهم  الدينية من  الوظيفة  تعد 
الناحية  متس  الهنا  الناس  لدى  املقدسة  املدن  من  تعد  اذ  دينية،  السباب  نشأت 

الروحية والعقلية لدهيم، لذا كثريًا ما جتذب هذه املدن احلجاج من خمتلف املناطق.

تتواجد املدن الدينية يف مناطق خمتلفة يف العامل مثل مدن نبارس - اهلل اباد يف 
اهلند و )اسا( يف اليابان، ومكة املكرمة والقدس يف الرشق االوسط، والقريوان يف 
تونس وفاس يف مراكش وطنطا يف مرص، وكربالء والنجف يف العراق وقم ومشهد 
يف ايران. ترتبط احلياة يف املدن الدينية بمواسم احلج او الزيارة، إذ يتوافد اليها اعداد 
كبرية من البرش من بقاع خمتلفة وعليها ان تتاهب الستقبال هذه االعداد فتوفر هلم 
بسهولة،  الشعائر  ممارسة  وتتيح هلم  االنتقال  وتدبر وسائل  واملاء  والطعام  االقامة 
ومن هنا تايت امهية هذه الوظيفة يف املدينة كوهنا تعمل عىل تنشيط احلركة التجارية 
فيها عرب ارتفاع مستوى مبيعات املحالت التجارية من السلع والبضائع اىل الزائرين 
او احلجاج، فضاًل عن ارتفاع اجيارات الشقق السكنية او الفنادق املوجودة يف املدينة 
ويايت هذا االرتفاع نتيجة لضخامة اعداد الزائرين او احلجاج وبالقدر الذي جيعلها 
من  املدينة  انتعاش  اىل  ادى  ذلك  كل  الكبرية،  اعدادهم  استيعاب  عىل  قادرة  غري 
الناحية االقتصادية وبالتايل تصبح جاذبة ومستقطبة لليد العاملة التي غالبًا ما تكون 

قادمة من االقليم للعمل يف املدينة يف اثناء املناسبات الدينية.

اذ تتجاوز امهيتها حدود  املهمة  الدينية من الوظائف االقليمية  الوظيفة  وتعد 
املدينة وحدود اقليمها االداري وحدود املحافظات القريبة منها والبعيدة عنها وقد 
تصل اىل ابعد من ذلك لتشمل الدول العربية واالسالمية لتكون بذلك اقلياًم عامليًا، 
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ويعرب عن تلك االمهية بعدد الزوار واحلجاج الدائميني او املوسميني. وخري مثال 
عىل تلك املدن مكة املكرمة والقدس الرشيف وكربالء املقدسة والنجف االرشف 

وقم ومشهد املقدستني. 

 تضمن البحث ثالثة مباحث، تناول االول منهام النشاة التارخيية ملدينة الكوفة، 
الثالث  تناول  بينام  الكوفة،  مدينة  الدينية يف  استعامالت االرض  بنّي  فقد  الثاين  اما 

االقليم الوظيفي للمؤسسات الدينية يف مدينة الكوفة.



اأ.م.د. علي لفتة �سعيد / اأ.م.د. احمد حمود حمي�سن

355 األول

املبحث الأول

الن�ساأة التاريخية ملدينة الكوفة 

الفتوحات  بعد  العراق  يف  أسست  إسالمية  حارضة  ثاين  الكوفة  مدينة  تعد 
اخلطاب.  بن  عمر  من  بأمر   #17 عام  يف  وقاص  أيب  بن  سعد  يد  عىل  اإلسالمية 
مها:أوال  عاملني  إىل  التارخيية  املصادر  إليه  تشري  ما  بحسب  تأسيسها  ويعود 
فيها اجلند  ليسرتيح  ارتكاز وقاعدة حربية  نقطة  باختاذها  العسكري وذلك  العامل 
ملا  العامل اجلغرايف  ثانيا  باجلند واملؤن)1(  القتال  لتموين ساحات  املسلمني ومركزا 
عن  البحث  إىل  فعمدوا  االستقرار،  إىل  بحاجتهم  أحسوا  العراق  املسلمون  فتح 
الدولة  املدائن)*( عاصمة  األمر عىل  أول  رأهيم يف  فاستقر  يصلح إلقامتهم،  منزل 
الساسانية، لكن رسعان ماشعروا بعدم الرغبة يف اإلقامة هبا الن العرب قد فطروا 
عىل حب الصحراء ذات الفضاء الواسع و اهلواء النقي، وكان موضع املدائن حماطة 
الفيضان مما  البعوض وإخطار  املدينة عرضة النتشار  باملياه واملستنقعات مما جعل 
هيدد استقرار املسلمني)2(. ونزل سعد بعد ذلك يف االنبار وبنى فيها مسجدها لكن 
هذا  اليرجح  الباحثني  بعض  إن  من  الرغم  عىل  الذباب  لكثرة  تركها  ما  رسعان 
السبب بل يعزوه إىل سبب حريب بحت والذي يتمثل بوجود هنر الفرات الذي يعّد 
عائقا طبيعيا جيعل من االنبار غري صاحلة من الناحية احلربية.)3( وأخريا استقر رأي 

سعد عىل اختيار الكوفة مقرا له.

 مل تكن الكوفة)**( معروفة هبذا االسم قبل متصريها واغلب الظّن انه مل يسكنها 
يثبت عىل أهنا كانت يف يوم من  أو  العرب وال غريهم، وليس يف موضعها مايدل 
األيام مستقرا من املستقرات اإلنسانية القديمة، إذ مل يسبق وان ُعثر يف حفائرها أو 
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أرضها عىل آثار أبنية تعود إىل عصور ما قبل التاريخ أو ما بعده)4(. وتقع الكوفة عىل 
النهر لسان  بينها وبني  للفرات األوسط، رشقي مدينة احلرية،وكان  الغربية  الضفة 
امللطاط)5(، وكانت توجد عىل حافة  الفرات يسمى  الرمل يقرتب عموديا من  من 
البادية مسلحة حترس جرس الزوارق املنصوب عىل الفرات والذي يفيض إىل الطريق 
املؤدية إىل العاصمة طيسفون)6(، والكوفة متقدمة نحو الشط أكثر من احلرية وكانت 
العبور إىل  الدوام ألجل  يبقى منصوبا عىل  ينبغي أن  الذي كان  تسيطر عىل اجلرس 

الطريق التجاري الكبري الذي يربط أسيا بأقىص النجف)7(.

وسعى العرب - عندما استقّروا يف الكوفة - إىل إن تكون هلم مدينة تتامشى مع 
النمط الفاريس الذي شاهدوه يف إثناء حروهبم يف العراق وإيران ففكروا ببناء بيوت 
من القصب والربدي لتكون أكثر مالئمة وواقعية، لكن هذا النمط رسعان ما تأثر و 
اهنار إمام الظروف الطبيعية وعاديات الزمن. أشار الطربي املؤرخ املعروف إىل أّن 

هذه املدينة الناشئة قد تعرضت حلريق كبري دمر ثامنني عرشا ومل يبَق فيها قصبة)8(.

لذا فقد حتتم عىل العرب اختيار مساكن من البن والطني لتكون أكثر مالئمة 
بدأت  وهكذا  والطبيعة،  الزمن  حتديات  إمام  القصب  بيوت  من  وثباتا  واستقرارا 
مدينة الكوفة تسري نحو املدنية خطوة خطوة وكان املسجد اجلامع أول ما أقامه سعد 
من األبنية عىل هذه البقعة اجلديدة ثم ُبني بعده قرص اإلمارة وبيت املال و خّططت 

املناهج حول املسجد ثم وّزعت القبائل حول املسجد عىل هذه املناهج)9(. 

وهذا دليل واضح عىل أمهية الوظيفية الدينية يف استقطاب السكان منذ ذلك 
الوقت، وهكذا بدأ العمران يدب يف هذه املدينة الناشة حتى توافد عليها الناس من 
كل صوب ومن القوميات مجيعها )العرب،الفرس، الرسيان،هيود ونصارى نجران 

يف اليمن()10(.
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املغرية  إمارة  حقبة  يف  ثابت  وبشكل  الكوفة  نحو  طريقه  يأخذ  التطور  وبدأ 
بناء بعض  بن شعبة سنة 22# الذي ادخل اآلجر)***( ألول مرة وبشكل حمدد يف 
إىل  الكوفة  حتولت  وهكذا  كندة)11(  حملة  يف  بنيت  املساكن  تلك  وأول  فيها  الدور 
للخالفة  عاصمة  ذلك  بعد  الكوفة  وأصبحت  اآلجر.  من  بيوهتا  منظمة  مدينة 
اإلسالمية يف زمن اإلمام عيل بن ايب طالب  ومركزا لإلشعاع الفكري والثقايف 
وانتهت هذه احلقبة باستشهاد اإلمام  عام 40#، ووصلت إىل أوج عظمتها يف 
بلغت مساحتها )16مياًل وثلثي إذ  امليالدي  السابع  القرن  السادس وأوائل   القرن 

امليل()12(.

اذ بويع  الثانية  ومتتعت املدينة خالل احلكم العبايس كعاصمة للخالفة للمرة 
أبو العباس السفاح باخلالفة فيها سنة 132# إال أهنا رسعان ما فقدت أمهيتها نتيجة 
لظهور حوارض أخرى منافسة هلا منها مدينة بغداد التي بنيت سنة 145#، وظهور 

مدينة جديدة بجوار مرقد اإلمام عيل  وهي النجف عام )977م()13(.

املصطبغة بصبغات مذهبية  مابني احلوارض اإلسالمية  التعصب  وتفاقم حالة 
وسياسية مما شجع عىل نسج الكثري من األساطري حول )الكوفة والنجف البرصة( 
والتي كان اهلدف منها التعبري عن التفاؤل هلذه احلوارض بالنمو و االزدهار فضاًل عن 
هذه العوامل فهناك عامل أخر ساهم بشكل كبري يف أفول نجم الكوفة وتدهورها 
إال وهو حتول هنر الكوفة إىل هنر سورا )احللة( وانقطاع جمراه إذ بدأ بالتحول يف زمن 

البوهييني سنة 946م-1056م بسبب تراكم الرتسبات يف حوضه)14(.

السادس  القرن  يف  هلا  جبري  ابن  الرحالة  وصف  هو  القول  ذلك  يؤكد  ومما 
أن  سوءًا  األمر  زاد  ومما  خراب)15(.  معظمها  بان  امليالدي(  عرش  )الثاين  اهلجري 
مدينة الكوفة مل تكّن مسّورة مما ساهم برسعة خراهبا إذ الغارات الكثرية عليها من 
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قبل قبائل خفاجة التي هامجتها مرات عدة وخربت أكثر مساكنها املبنية من الطوب 
وظل مسجدها شاخما وحوله إطالل مهدمة من املساكن بعكس مدينة النجف التي 
مجع أهلها املبالغ الطائلة لتسويرها ومحايتها فكانت يف عام 1201م)16( حممية بسور 

بينام كانت الكوفة غري حممية.

 وبفتح جدول اهلندية)****( سنة 1790م وعودة املياه إىل جمرى الفرات القديم 
)الكوفة  النجف كطويريج ورشيعة اجلرس  مع  التأثري  متبادلة  ظهرت مدن جديدة 
احلديثة( وأم البعرور )الشنافية( وكذلك نزول عشائر عربية كثرية عىل جانبي النهر 

كـ )آل فتلة وبني حسن( وغريهم.

الكوفة  أطالل  قرب  النهر  جهة  عند  احلديثة  الكوفة  مدينة  ظهرت  إن  وما 
من  النجف  من  لقرهبا  ذلك  ويعود  كثريا  تتقدم  املدينة  هذه  أخذت  حتى  القديمة 
ناحية ووقوعها يف قلب الفرات األوسط من ناحية أخرى مما جعلها مركزا جتاريا 
البادية  إىل  والتسويق  لالستهالك  النجف  إىل  وتصديرها  حاصالهتا  أكثر  لتوريد 
التي أصبحت عقدة  النجف والكوفة  التجارة واحلركة بني  اثر ذلك  فنشطت عىل 
غرب  موقعها  من  استفادت  النجف  إن  يعني  وهذا  النجف  إىل  تفيض  مواصالت 

الكوفة.

فالكوفة القديمة كانت عامال مساعدا يف نشوء النجف ونموها وبعد خراب 
التي باتت تؤثر عىل  القديمة كانت النجف عامال يف نشوء الكوفة احلديثة  الكوفة 

نمو النجف مرة أخرى. 

إن املسجد احلايل يف املدينة أقيم عىل بقايا املسجد القديم وكانت قصبة اجلرس 
التي تقع إىل مسافة )1كم( من املدينة القديمة هي مركز مدينة الكوفة، ولعبت هذه 
القصبة دورا مهام يف حث القبائل عىل تأييد ثورة النجف عام 1918 وبالتايل إىل قيام 
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ثورة العرشين ضد االنكليز، وكانت هذه القصبة ترتبط بالنجف بسكة ترام طواها 
9600م انشأهتا رشكة أهلية عام 1867م ثم رفعت عام 1948م.)17(

وكانت أوىل املحالت السكنية التي ظهرت يف املدينة هي حملة الرساي القريبة 
ويعود  الكوفة،  جامع  ومقابل  القديمة  املدينة  من  القريبة  الدور  وبعض  النهر  من 
ذلك إىل ما قبل عام 1870م، بينام ظهرت بني عامي 1870و1920م حمالت قديمة 
القديم،  السهلة  مسجد  من  القريبة  السهيلية  وقرية  اجلديدة  بمحلة  متثلت  أخرى 
يقطع  الذي  الرئيس  الطريق  وعىل  النهر  بجانب  العمراين  التوسع  مراحل  وكانت 
املدينة قادمة من بغداد، احللة، الكوفة، النجف، واستمرت حمالت سكنية أخرى يف 
الظهور وهي حملة الرشادية األوىل والثانية )الكريشات( وهذا بني 1920-1950م 
ثم ظهرت حمالت كندة وحي املعلمني مابني 1960-1965م وحلة 17 متوز وحي 
إنشاء  فرتة  مابني 1965-1970م وظهور حملة دور معمل االسمنت يف  الشعراء 
بالتوسع  املدينة  القديم 1974- 1975م)18( واستمرت  الكوفة  اسمنت  معمل 
الطريق  غرب  إىل  املدينة  جنوب  إىل  تقع  جديدة  أحياء  وظهور  الثامنينيات  فرتة  يف 
العام املؤدية إىل النجف وكري سعده)*****( جنوبا وامام مسجد السهلة غربا وهي 
أحياء املتنبي وحي الرشطة وهي الشهداء والعسكريني وحي ميسان انظر اخلريطة 

رقم)1(.
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اخلريطة رقم )1( مراحل التوسع العمراين ملدينة الكوفة 

املصدر: صفاء عبد الكريم االسدي، املشاكل العمرانية للنمو احلرضي، دراسة حتليلية ملدينة 
الكوفة، رسالة ماجستري مقدمة اىل مركز التخطيط احلرضي واالقليمي، جامعة بغداد، 1985، 

ص 163.
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 املبحث الثاين

الوظيفة الدينية يف مدينة الكوفة

تعد مدينة الكوفة من املدن املقدسة واملحرتمة من قبل الناس وذلك ألهنا متس 
الناحية الروحية والعقلية لدهيم)20(. إذ تتألف الوظيفة الدينية يف مدينة الكوفة من 

عدد من املؤسسات الدينية وهي كاأليت: 

اول: املراقد الدينية

من  مهام  جانبا  تؤلف  التي  املهمة  املراقد  من  جمموعة  الكوفة  مدينة  يف  تنترش 
املدينة والتي تشكل مساحة قدرها )7545( م2)21( وهي  الدينية يف هذه  الوظيفة 

كاأليت: انظر اخلريطة رقم)2(



الوظيفة الدينية في مدينة الكوفة واإقليمها الوظيفي

362

اخلريطة رقم)2( التوزيع اجلغرايف للمراقد الدينية يف مدينة الكوفة 
املصدر: الدراسة امليدانية

 1( مرقد م�سلم بن عقيل

أهل  إىل  وسفريه  احلسني  اإلمام  عم  ابن    طلب  أيب  بن  عقيل  بن  مسلم 
العراق وأول شهداء الثورة احلسينية، انتدبه بعد أن رأى فيه قدرا كبريا من الشجاعة 
والعلم وجاللة القدرة والوثاقة. يقع مرقدة الرشيف إىل جانب مسجد الكوفة من 
وحييط  مذهبة  شاهقة  قبة  وله  620م2)22(،  مساحته  وتقدر  الرشقية  اجلنوبية  جهة 
بالرضيح رواق من جهات ثالثة مزجج من الداخل باملرايا بطريقة فنية فريدة ويف 
وسطه شباك ال يقل مجاال مطعّم بزغارفه من الذهب والفضة، ومئذنة ذات طراز 
إسالمي رائع، ويضم يف رواقه الداخيل مرقد املختار بن أيب عبيدة الثقفي  وهلام 
  مدخل واحد. ويقع يف صحنه مرقد هانئ بن عروة الذي استشهد مع مسلم
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يف 8 ذي احلجة سنة 6# والذي تبلغ مساحته 150م2)23( وللصحن ثالثة أبواب 
اثنان منهام يطالن عىل مسجد الكوفة والثالث يؤدي إىل الشارع العام. انظر الصورة 

رقم)1(.

صورة رقم )1( مرقد مسلم بن عقيل و مسجد الكوفة

2( مرقد ميثم بن عبد اهلل التمار )ر�س(

 استشهد يف الكوفة يوم 22 ذي  صحايب جليل من حواريي اإلمام عيل 
عىل  السكوت  و  اإلمام  من  الرباءة  رفض  ألنه  صلبًا  قتل  وقد   ،  #60 عام  احلجة 
ويطل  غربا  500م  نحو  يبعد  الكوفة  مسجد  قرب  يف موضع  ودفن  فضائله.  نرش 
عىل الشارع العام )نجف – كوفة(. وملرقده صحن واسع يمتد عىل مساحة 5300 
م2)24( تعلوه قبة زرقاء مجيلة انظر الصورة رقم )2(. تقع أسفلها غرف و اواوين 

وأروقة عدة للزائرين.
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صورة رقم )2( مرقد الصحايب ميثم التامر

 3( مرقد ال�سيدة خديجة بنت الإمام علي

توفيت السيدة خدجية بالكوفة زمن خالفة أبيها ودفنت إىل جانب مسجد )غني( 
بالكوفة عىل ما ذكره التاريخ وان مسجد )غني( آثاره مدروسة إىل اآلن ومل يعثر احد 
عىل موقعه ويعتقد انه مقارب للمسجد األعظم مما ييل باب الثعبان )الفيل سابقا( 
وان موضع قرب السيدة خدجية يف ذات املكان حسبام روى الكثري من املؤرخني)25( 
وال يعرف عهد بناء القرب وكان قبل اعامره حماطًا بجدار قابل للسقوط إال انه ُأزيل 
يف عام 1942 من قبل مدير ناحية الكوفة آنذاك وأقام بدال عنه قبة صغرية حماطة 
بحديقة،و القرب يف الوقت احلارض يتخذ الشكل املثمن)26( انظر الصورة رقم )3( 

وبلغت مساحة القرب 125م2.)27( 
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صورة رقم )3( مرقد السيدة خدجية

 4( مرقد ال�سيد اإبراهيم الغمر

 )28( هو السيد إبراهيم بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن اإلمام عيل 
لقب بالغمر جلوده)29(، ولقب بلقب ثان هو الشبه ألنه كان أشبه الناس برسول اهلل 
)30( روى احلديث عن أهل بيته وعن غريهم وكان سيدا رشيفا وعّده العلامء من 

الصلحاء. تويف يف زمن أبو جعفر املنصور وظهر قربه متأخرا عند هناية القرن الثاين 
عرش اهلجري، وقد عثر عليه بعض املنقبني عن حجارة آثار الكوفة الدفينة لبيعها)31(. 
وقربه اليوم عليه قبة زرقاء انظر الصورة رقم)4( يقع شاميل مرقد ميثم التامر يف حي 

كندة اليوم عىل طريق )نجف –كوفة()32(. وتبلغ مساحة القرب 1350م2.)33( 
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صورة رقم )4( مرقد السيد ابراهيم الغمر

ثانيا: امل�ساجد

موضع  ألنه  مسجدا  املسجد  وسمي  فيه،  يسجد  الذي  املوضع  هو  املسجد 
الصالة اعتبارا بالسجود، وكل موضع ُيتعّبد فيه فهو مسجد، انطالقا من احلديث 
النبوي الرشيف للرسول حممد  »جعلت يل األرض مسجدا وطهورا«)34(. وجاء 
ذكر املسجد وفظيلته وإحكامه يف مجهرة من األحاديث النبوية الرشيفة، ويف أقوال 

األئمة والصحابة والتابعني والفقهاء. 

تبلغ مساحة املساجد يف مدينة الكوفة 31620م2)35( والتي تتمثل بمسجدي 
الكوفة والسهلة الذان يعدان من املساجد اإلسالمية الشهرية ومسجد احلمراء لذا 

سوف نقوم باستعراض موجز هلا.
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1( م�سجد الكوفة

اإلطالق  عىل  اإلسالمي  العامل  يف  املساجد  أفضل  رابع  الكوفة  مسجد  يعد 
النبوي  احلرام واملسجد  اهلل  بيت  بعد  إليه إلدراك فضله  الرحال  بان تشد  واجلدير 
الرشيف وبيت املقدس، ويذكر املؤرخون انه الثاين من حيث األسبقية باإلنشاء عىل 
نطاق البالد املتحررة املترشفة باإلسالم، إذ أسس سنة 17# عىل يد العريب سعد بن 
أيب وقاص، وقد تطورت عامرة هذا املسجد عىل خمتلف العصور التارخيية)******(، 
الكلية   مساحته  تبلغ  الطول  متقاربة  أضالع  ذو  مربعا  شكال  املسجد  ويتخذ 

12100م2)36(.

بداخله  وتوجد  املجيد،  املسلمني  باميض  الزائر  يذكر  شاهق  سور  به  وحييط 
عرشات الغرف واالواوين خصصت السرتاحة الزائرين وخلدمات املسجد. وقد 
دعمت اجلدران من اخلارج بأبراج نصف دائرية يبلغ تعدادها 28 برجا. وتتصدر 
واىل  القرآنية  واآليات  اجلميلة  اإلسالمية  بالزخارف  زينت  أثرية  مئذنة  املسجد 
جانبيها منارتان عظيمتا البناء مربعتا الشكل ختتلفان يف طرازمها املعامري عن النوع 
املألوف من املآذن املنترشة يف املنطقة، وأسفل هذين املئذنتني الباب الرئيس للمسجد 
تقع  التي  الرمحة(  )باب  هو  األخر  والباب  الفيل،  باب  أو  الثعبان(  )باب  املسمى 
. وقد افتتح باب إضايف واسع يقابل بيت اإلمام  بجوار مرقد هانئ بن عروه  
عيل  سمي بباب )اإلمام احلجة املنتظر(  املتاخم للجامع من جهته اجلنوبية، 
والتوسعة  والتجديد  األعامر  عمليات  من  الكثري  األخرية  اآلونة  يف  أجريت  وقد 

. والتذهيب السيام املنطقة املحيطة بمحراب اإلمام عيل

ويف املسجد مواضع مباركة كثرية هي:

جدرانه 	  غلفت  إذ  الرشيف.  ومنربه  وحمرابه  صالته  وحمل  املؤمنني  أمري  مقام 
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األعمدة  من  كبري  عدد  وجود  مع  الصاج  بخشب  وسقوفه  بالرخام  وأرضه 
اجلميلة.

يف الفناء الرئيس ستة مقامات منها مقام النبي حممد  ملا ُعرج به إىل السامء 	 
سيد  عليها  جلس  التي  القضاء(  )دكة  وهناك  فيه  وصىل  املسجد  يف  نزل 
املوحدين ليقيض بني الرعية، وفيه مصىل النبي إبراهيم  ومقامات للخرض 

. لإلمام الصادق  واإلمام السجاد 

ويف وسط املسجد مكان يقال بأنه املوضع الذي رست فيه سفينة نبي اهلل نوح 	 
 بعد الطوفان.

2( م�سجد ال�سهلة )*******(

هو أعظم املساجد وأرشفها بعد مسجد الكوفة. شّيد يف القرن األول اهلجري 
وله تسميات عديدة منها )مسجد القرى ومسجد الربي ومسجد عبد قيس ومسجد 
بني املظفر()37(. َوَرد يف فضله اخبار صحيحة كثرية أكدت إن اإلمام صاحب الزمان 
إىل  انطالق ثورته اإلصالحية  بعد  فيتخذه حمال لسكناه  بأهله وعياله  فيه  ينزل   
ورود  وحمل  إبراهيم  و  )إدريس  األنبياء  بيوت  فيه  توجد  كام  مجيعًا.  املعمورة  بقاع 
اخلرض وعدد أخر من األنبياء واملرسلني )38(. وفيه مقامات مقدسة منها مقام 
لإلمام زين العابدين  وأخر لإلمام الصادق  ويف وسط املسجد توجد دكة 
مرتفعة تؤدى فيها صالة اجلمعة ويف اجلهة املقابلة للقبلة يوجد مقام لإلمام املنتظر 
املسجد عىل  الرئيس. ويمتد  املحراب  فيها  املسجد ويوجد  مقامات  اكرب   وهو 
مساحة تبلغ 18470م2 وهبذا يكون اكرب املساجد يف حمافظة النجف)39(. أما فناءه 
فمكشوف كليا وبابه الوحيد يطل عىل اجلانب الرشقي، وقبل الوصول إىل الساحة 



اأ.م.د. علي لفتة �سعيد / اأ.م.د. احمد حمود حمي�سن

369 األول

تعلوها  بجدار  املسجد  عن  مفصولة  مكشوفة  فسيحة  باحة  توجد  سابقا  املذكورة 
املياه  كدورات  اخلدمية  املنشات  بعض  الباحة  هذه  يف  ويوجد  الطراز،  مجيلة  منارة 

واملغاسل واملقرات اإلدارية وبقايا خان اثري انظر الصورة رقم)5(. 

صورة رقم )5( مسجد السهلة

) 3( م�سجد احلمراء )مقام النبي يون�س

يقع  البعض،  زعم  كام  قربه  وليس    متى  ابن  يونس  النبي  مسجد  وهو 
تقدر  مساحة  وحيتل  الكوفة()40(  )شط  الفرات  من  اليمنى  اجلهة  عىل  املسجد  هذا 

1050م2.

ثالثا: اجلوامع

هي صفة للمسجد ألهنا عالمة االجتامع، واستخدم الناس يف بداية األمر لفظة 
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)مسجد( وينعتوهنا تارة أخرى بلفظة )املسجد اجلامع( وجيعلوهنا يف أحياٍن أخرى 
صفة بقوهلم )مسجد اجلامع( ثم جّتوز الناس فيام بعد واقترصوا عىل الصفة فقالوا 
)املسجد الكبري(، والتي تصىل فيه اجلمعة وان كان صغريا )اجلامع( ألنه جيمع الناس 

لوقت معلوم.

اخلريطة رقم)3(
التوزيع اجلغرايف للجوامع يف مدينة الكوفة

املصدر: الدراسة امليدانية

1( جامع �سع�سة بن �سوحان العبيدي

العبدي(  صوحان  بن  )صعصة  جامع  الكوفة  مدينة  يف  املهمة  اجلوامع  ومن 
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وجامع )زيد بن صوحان العبدي(، وسوف نتناول كل منهام بإجياز، انظر اخلريطة 
رقم)3(. جامع )صعصة بن صوحان العبدي( من اجلوامع املباركة، يقع يف اجلانب 
الرشقي من مسجد السهلة وعىل يمني الذاهب إليه من مسجد الكوفة، وقد وردت 
يف فضلة الكثري من الروايات)41(. وبلغت مساحة هذا اجلامع 250م2. انظر الصورة 

رقم )6(.

صورة رقم )6( جامع صعصعة بن صوحان العبدي

2( جامع زيد بن �سوحان العبدي

الصالة والدعاء، ويقع يف اجلهة اجلنوبية  فيه  التي تستحب  وهو من اجلوامع 
السهلة، وطريق نجف - مسجد  السهلة، وعىل يسار طريق كوفة-مسجد  ملسجد 

السهلة)42(. ويشغل اجلامع مساحة تقدر 200م2. انظر الصورة رقم )7(. 
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صورة رقم )7( جامع زيد بن صوحان العبدي

الكوفة  مدينة  يف  اجلوامع  من  كبري  عدد  هناك  املذكورين  اجلامعني  عن  فضال 
والتي بلغ عددها 24 جامعا تتوزع 18 منها يف مركز املدينة القديمة و 6 األخرى 
العدد  تركز هذا  اما سبب  انظر اجلدول رقم )1(  احلديثة  املدينة  إحياء  تتوزع عىل 
فيها  التي نشأة  املورفولوجية  املرحلة  إىل  فيعود  املدينة  الكبري من اجلوامع يف مركز 
املدينة القديمة والتي كان اجلامع مظهرا أساسيا فيها جيتمع فيه الناس للصالة عىل 
عكس األحياء احلديثة التي نشأة يف مرحلة مورفولوجية ركزت عىل بناء الوحدات 
اجلوامع  بناء  عىل  تركيزها  من  أكثر  اخلدمات  من  وغريها  واألسواق  السكنية 
النظام  عهد  يف  كان  احلديثة  األحياء  اغلب  نشأة  إن  ذلك  إىل  يضاف  واملساجد، 
السابق الذي مل يول اهتامما كبريا ببناء هذه املؤسسات الدينية، إما يف الوقت احلارض 
فهناك سعي حثيث من قبل سكان مدينة الكوفة إلنشاء العديد من هذه املؤسسات 
الدينية ملا هلا من أمهية كبرية يف مل شمل املسلمني وتعزيز وحدهتم. وقد بلغت مساحة 
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اجلوامع يف مدينة الكوفة 8443م2.

جدول رقم )1(
توزيع اجلوامع حيسب مناطق مدينة الكوفة و املساحة التي تشغلها

املساحة م2العددمناطق املدينة 

185183مركز املدينة القديمة

103260األحياء احلديثة 

288443املجموع 

املصدر: 1( مديرية الوقف الشيعي يف حمافظة النجف
سجالت خاصة بأعداد اجلوامع واحلسينيات يف مدينة الكوفة لعام 2009

 2( الدراسة امليدانية

رابعا: احل�سينيات:

وهي مظهر أخر من مظاهر الوظيفة الدينية يف مدينة الكوفة،والتي بلغ عددها 
10 حسينيات شكلت مساحة قدرها 2885م2، وتتوزع عىل مناطق املدينة بواقع 8 
حسينيات يف مركز مدينة الكوفة القديمة وحسينيتان يف حي )17 متوز( الذي يعد 

من األحياء احلديثة. انظر اجلدول رقم)2(. انظر اخلريطة رقم )4(

جدول رقم )2(
توزيع احلسينيات بحسب مناطق مدينة الكوفة و املساحة التي تشغلها

املساحة م2 العدد مناطق املدينة 

82470مركز املدينة القديمة
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2415األحياء احلديثة 

103885املجموع 

املصدر
1( مديرية الوقف الشيعي يف حمافظة النجف

سجالت خاصة بأعداد اجلوامع واحلسينيات يف مدينة الكوفة لعام 2009
 2( الدراسة امليدانية

اخلريطة رقم)4(
التوزيع اجلغرايف للحسينيات يف مدينة الكوفة

املصدر: الدراسة امليدانية
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 خام�سا: بيت الإمام علي

بالكوفة وكان  أيام خالفته  فيه  نزل    اإلمام عيل  أم هانئ أخت  دار  وهو 
من  كبريًا  عددًا  يوميا  األثر  هذا  يؤم  الكوفة،  مسجد  يف  استشهاده  بعد  له  مغتسال 
املشاريع  من  الكثري  فيه  ُونفّذت  النجف،  حمافظة  إىل  القادمني  والسواح  الزوار 
التطويرية وإعادة بناء السور اخلارجي له وربطه بمسجد الكوفة بطريق مبلط طوله 

300م وتبلغ مساحة بيت اإلمام عيل  400م2.انظر الصورة رقم )8(.

يتضح لنا من خالل ماتقدم وبعد استعراض أهم املؤسسات الدينية يف مدينة 
الكوفة إن الوظيفة الدينية يف هذه املدينة شغلت مساحة قدرها 5.08 هكتار وبنسبة 
النسبة  املدينة. وهذه  األخرى يف  األرض  استعامالت  قدرها 0.33% من مساحة 
بطبيعة احلال قليلة إذا ماقورنت باألمهية الدينية هلذه املدينة لذا جيب عىل املسؤولني 

أن يضعوا اخلطط الكفيلة للنهوض بالواقع الديني يف هذه املدينة املقدسة.)43( 

 صورة رقم )7( بيت اإلمام عيل
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املبحث الثالث

الإقليم الوظيفي للموؤ�س�سات الدينية
يف مدينة الكوفة

كاليسون  جون  ّعرفه  فقد  الوظيفي،  اإلقليم  تناولت  التي  املفاهيم  تعددت 
بأنه املنطقة اجلغرافية التي َتظهر نوعًا من الرتابط واالعتامد املتبادل األجزاء باعتامد 
الدكتور  ويتفق  النواة)44(.  أو  التمركز  بإقليم  أحيانا  إليه  يشار  وقد  معينه.  معايري 
حممد صالح عبدالقادر يف تعريفه لإلقليم الوظيفي مع ما جاء به كاليسون بأنه ذلك 
الوظيفي املوجود  الذي يشمل منطقة جغرافية توضح نوع ذلك االرتباط  اإلقليم 
بني مناطق الريف واحلرض ويتم حتديد ذلك اإلقليم بحسب وظائف املدينة الرئيسية 
التي تستند إىل متغريات اقتصادية واجتامعية وعىل تدفقات العمل والرحلة اليومية 

وربام تستند أيضا إىل التبادالت التجارية.)45(

بينام رأى الباحث الفرنيس بيارمرالن Pierre Merlin أن املدينة مركز لنشاطات 
تربطها  التي  العالقات  كبري  حد  إىل  تربره  فوجودها  مغلقًا  عاملًا  وليست  معقدة 
باإلطار املحيط هبا وباملدن األخرى وتتمثل هذه العالقات بالعالقات الديموغرافية 
)هجرات دائمية ويومية( وعقارية )ما يمتلكه السكان احلرض من ملكيات ريفية( 
)إدارية،  وخدمية  الصناعية(  املنتجات  وتوزيع  الريفية  املنتجات  )تسويق  وجتارية 
ترفيهية، ثقافية( ومالية )تقديم القروض من املدينة إىل الريف(، وعالقات العمل 

)استقطاب اليد العاملة من الريف إىل املدينة(.)46(

أما الدكتور حممد أزهر سعيد السامك وزمالئه فقد عرفوا اإلقليم الوظيفي بأنه 
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وحدة جغرافية ذات معامل حمددة تتالءم مع أهداف التحليل االقتصادي وتنسجم 
مع أهداف التخطيط احلرضي واإلقليمي والقومي.)47(

كام عرف اإلقليم الوظيفي عىل انه إقليم جغرايف برشي وليس من صنع الطبيعة 
وهو إقليم متغري عىل الدوام تبعًا لتطور وسائل املواصالت عىل مر العصور وليس 
معرض  يف  اإلقليم  إىل  اهليتي  فارس  صربي  الدكتور  أشار  وقد  جامدا  ثابتًا  إقليام 
فيها  تؤثر  والتي  باملدينة  حتيط  التي  املنطقة  بأنه  احلرضية  الضواحي  عن  حديثه 
وتتأثر به، وختتلف مساحة تلك املنطقة وفقًا حلجم املدينة ومستوى تأثريها ودرجة 
مركزيتها وتركيبها الوظيفي، فضاًل عن تأثري شبكة النقل واملواصالت التي تربطها 

به، ودرجة كفاءة تلك الشبكة وتأثريها يف سعة امتداد.)48(

وقد حدد الدكتور خالص االشعب ماهية اإلقليم الوظيفي باحليز الذي تدور 
فيه وعليه فلسفة املكان بإبعادها املختلفة، وملا كان لكل إقليم معامله وخصوصيته 
تزداد  التي  الدولة  قوة  بام خيدم  منها خاصة  لكل  املكان  فلسفة  تكون  أن  لذا جيب 
مع تعدد وتنوع أقاليمها رشيطة أن حتصل عملية تناسق وموازنة وتكامل بني هذه 

اإلقليم.)49(

ويتحدد إقليم هذه اخلدمات بواسطة الدراسة امليدانية لعينة من هؤالء الزائرين 
الذين يرتددون عىل املدينة ألداء مراسيم الزيارة ملعرفة أماكن سكنهم واملناطق التي 

جاءوا منها. ليتم بعد ذلك التعرف عىل مناطق تأثري هذه اخلدمات. 

تبني من خالل اختيار عينة عشوائية والتي بلغت 1000)********( زائر وافد 
إىل مدينة الكوفة أن اإلقليم الوظيفي للخدمات الدينية املتمثلة )باملراقد واملساجد 
عدد  عن  فضاًل  هلا،  التابعة  والنواحي  واالقضية  النجف  مدينة  يشمل  واملقامات( 

كبري من املدن العراقية. انظر اجلدول رقم )3( 
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 جدول رقم)3(
أعداد الزائرين الوافدين إىل مدينة الكوفة واألماكن التي قدموا منها

عدد الزائريناملناطق

85م. ق النجف

47ن. حيدرية

75م.ق. الكوفة

35ن. العباسية

21ن. احلرية 

63م.ق. املناذرة 

58ن. املشخاب 

43ن. القادسية 

66م.ق. كربالء 

18ن. اهلندية

68م. ق. احللة

57ن. الكفل 

61م.ق. الديوانية

53ن. غامس

16ن. الشنافية 

38م.ق. الكوت

40م.ق. الساموة

25م.ق.النارصية
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21م.ق.العامرة

35م.ق.البرصة

45بغداد

17بعقوبة

13كركوك

املصدر: الدراسة امليدانية 

يتضح لنا من اجلدول السابق أن مدينة النجف واألقضية والنواحي التابعة هلا 
تشغل املرتبة األوىل من حيث نسبة الزائرين والبالغة 42.7%، أما املرتبة الثانية فقد 
احتلتها املدن القريبة مثل )كربالء، احللة( بنسبة 40%، وجاءت املدن البعيدة عن 

مدينة الكوفة باملرتبة الثالثة وبنسبة %23.4.

اجلدول  انظر  وأجنبية  الكوفة من دول عربية وإسالمية  مدينة  إىل  زوار  ويفد 
بيع  خالل  من  املدينة  داخل  االقتصاد  إنعاش  يف  كبري  بشكل  يساهم  مما   )4( رقم 
السلع واخلدمات إىل هؤالء الزوار، فضاًل عن تشغيل اليد العاملة والتخلص من 

البطالة.
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جدول رقم )4(
مناطق الزائرين واعدادهم

من الدول العربية واإلسالمية و األجنبية إىل مدينة الكوفة

أعداد الزائريناملناطق 

73582ايران 

1349اهلند

709باكستان

137اهلنود –البهرة

65افغانستان

6بنكالدش

20كندا

302مملكة البحرين 

7لبنان

5السعودية

5الكويت

2السودان

2اليمن

2مرص

1األردن

املصدر:حمافظة النجف، دائرة السياحة الدينية يف النجف
 سجالت خاصة باعداد الزائرين العرب واألجانب )بيانات غري منشورة(



اأ.م.د. علي لفتة �سعيد / اأ.م.د. احمد حمود حمي�سن

381 األول

خريطة )5(
اقليم الزائرين الوافدين اىل مدينة الكوفة واالماكن التي قدموا منها

املصدر: الباحث باالعتامد عىل اجلدول )3(

أعداد  حيث  من  األوىل  املرتبة  تشغل  إيران  أن  السابق  اجلدول  من  نستنتج 
باقي  وهكذا  الثانية،  باملرتبة  اهلند  بعدها  تأيت  الكوفة  مدينة  إىل  الوافدين  الزائرين 
من  الكوفة  مدينة  عىل  الزوار  وفود  أن  أعاله.  اجلدول  يف  موضح  هو  وكام  الدول 
الدينية  الناحية  من  املدينة  هذه  أمهية  عىل  واضح  دليل  إال  هو  ما  األماكن  خمتلف 

وبالتايل فهي تعد من احلوارض اإلسالمية املهمة.
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جرير، . 9 بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي، 
تاريخ الرسل و امللوك، اجلزء الرابع، دار 

املعارف، القاهرة، 1963.
املقدسة . 10 العتبات  سعيد،  حيي،حممد  الطر 

يف الكوفة، بريوت، لبنان، 1986

املعارف، ج1، . 11 مراقد  الدين،حممد،  حرز 
مطبعة اآلداب النجف االرشف، 1971

املطري، خالد، إقليم مكة املكرمة دراسة . 12
اآلداب  كلية  جملة  املدن،  جغرافية  يف 
والعلوم اإلنسانية، املجلد الثاين، اململكة 

العربية السعودية، 1982
العوامل . 13 عباس،  مصطفى  املوسوي، 

العربية  املدن  وتطور  لنشأة  التارخيية 
الثقافة  وزارة  منشورات  اإلسالمية، 

واإلعالم، دار الرشيد للنرش 1982
مدينة . 14 الصاحب،  عبد  حمسن  املظفر، 

نشأهتا  يف  دراسة  الكربى  النجف 
للنرش،  الرشيد  دار  اإلقليمية،  وعالقاهتا 

بغداد 1982
املعروفة . 15 املزارات  كاظم،  عباس  مراد، 

يف الكوفة، ج1، مطبعة القضاء، النجف 
االرشف 1971

ماسينيون، لويس، خطط الكوفة ورشح . 16
خريطتها، مطبعة العرفان،صيدا، 1939

إىل . 17 املدخل  صالح،  حممد  القادر،  عبد 
مطبعة  واإلقليمي،  احلرضي  التخطيط 

البرصة، البرصة، 1986،
أصالة . 18 النجف  عباس،  احلسني،عيل  عبد 

بابل،  مطبعة  احلارض،  وارشاقة  املايض 
بغداد، 1988 

)املدينة . 19 احلرية  اهلل،  رزق  يوسف  غنيمة، 
العربية(، مطبعة دنكور احلديثة،  اململكة 

امل�سادر واملراجع
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بغداد،1936
املدينة . 20 إقليم  حسني،  خالص  االشعب، 

بني التخطيط اإلقليمي والتنمية الشاملة، 
جامعة املوصل،1989

الطالبني، . 21 مقاتل  الفرج،  أيب  األصفهاين، 
منشورات سعيد بن جبري، 2005

إىل . 22 مدخل  كاليسون،  جون  كاليسون، 
النظرية  املفاهيم  اإلقليمي  التخطيط 
مجيل  أميل  الدكتور  ترمجة  والتطبيق، 
والبحث  العايل  التعليم  مطبعة  شمعان، 

العلمي، بغداد، ط2، 1978
الضواحي . 23 فارس،  صربي  إهليتي، 

يف  املدن  بعض  عىل  تطبيقات  احلرضية 
اجلغرافية  اجلمعية  جملة  العريب،  الوطن 

العراقية، املجلد احلادي عرش، 1980

ثانيا: الرسائل اجلامعية 
املشاكل . 24 الكريم،  عبد  صفاء  االسدي، 

حتليله  دراسة  احلرضي  للنمو  العمرانية 
مقدمة  ماجستري  رسالة  الكوفة،  ملدينة 
إىل مركز ختطيط حرضي إقليمي، جامعة 

بغداد، 1985.

ثالثا: املطبوعات احلكومية
العامة . 25 األمانة  الشيعي،  الوقف  ديوان 

الشؤون  الرشيفة،  الشيعية  للمزارات 
الثقافية، 2008

العلمي، . 26 والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
ملدينتي  السياحي  الدليل  الكوفة،  جامعة 

النجف والكوفة، 2008.

الدينية . 27 السياحة  دائرة  النجف،  حمافظة 
بأعداد  خاصة  سجالت  النجف،  يف 
الزائرين العرب واألجانب )بيانات غري 

منشورة(.




