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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشرتط   -1
وخطواته املتعارف عليها عامليًا .

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 
إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .

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

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ 

أ ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

بـ  يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع .

جـ ـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش .
دـ  البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

#-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 

قدرها )150( ألف دينار عراقي .



12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
دـ  تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
 ،) turath.karbala@gmail.com(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
 drehsanalguraifi@gmail.com   او موقع رئيس التحرير  

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 









كلمة العدد  
نكهة التراث

العمق   : أمهها  لعّل  أسٍس  جمموعة  عىل  حارضها  تبني  األمم 
من  إليهام  وما  وثقافية  اجتامعية  معطيات  من  فيه  بام  احلضاري 
مكّونات املجتمعات البرشية التي تشّكل بمجملها "نكهة الرتاث" 
، فاحلارض الذي ال يشتمل عىل تلك النكهة يفتقد إىل اجلذور املمّكنة 
له من مواجهة الغزوات الثقافية والفكرية املوّجهة إىل كيانه، ويكون 

عرضًة لالقتالع بيرس.
عىل  لزاًما  كان   ، األمم  مصري  يف  مهّمة  النكهة  هذه  ومادامت 
جّوها  ومواكبة  استطعامها  منابع  عن  البحث  من  الالحقني  أهلها 
يف  منها  االجيابيات  بتجذير  املسرية  يكملوا  بل  عنها،  حييدوا  لئال 

سلوكياهتم اجلمعية وإقصاء السلبيات عنها.
ومن بني وسائل الكشف عن تلك املنابع : املجالت املتخصصة 
بالرتاث ، لذا جاءت جملة "تراث كربالء" ساعيًة للكشف عن نكهة 
تراث "كربالء" بام حتمله من عبق وعمق عرب مسريهتا البحثية احلثيثة 

يف آفاق متنّوعة.
وعملت املجلة يف هذا العدد عىل فتح نافذتني مهّمني الستطعام 

هذه النكهة ، ومها :
- نافذة : مراجعة الكتب واملصادر التارخيية املهّمة يف باب تراث 

كربالء.



تراث  بأبواب  علقة  هلا  التي  الشخصيات  استظهار   : نافذة   -
كربالء.

عرب  الرتاث  نكهة  استكشاف  يف  مهّمتان  النافذتني  هاتني  ألّن 
والوثائق  املصادر  يف  حركتها  ورصد   ، الفاعلة  الشخوص  خّطي 

الرئيسة.
اخلاّص  الرتاث  بواقع  النهوض  خلطة  استكاماًل  يأيت  العدد  هذا 
الذي رسمته اهليأتان "االستشارية والتحريرية" ، هذه اخلّطة التي ال 
يمكن حتقيقها عىل أرض الواقع البحثّي من دون مساندة الباحثني 

من أصحاب التخّصص الرتاثّي .
اجلامعات  من  األكاديميَة  البحثيَة  ــالَم  األق املجلُة  تدعو  لذا 
يدعم  بام  املجلة  رفد  إىل  املتخصصة  واملؤسسات  البحثية  واملراكز 

ديمومة مسريهتا ، فهي منهم وهبم وهلم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا ؛ بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد : قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
؛  التأثريية  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية : 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة : 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال   : كربالء   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى  إىل : 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها ؛ بالدليل. 

 : والعاملي  واإلقليمي،  املحيل،   : الثقايف  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  ؛  بأنفسهم  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  جملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص
العراقية  املدن  نشاطات  وأخبارها  تقاريرها  يف  العرب  لغة  جملة  تابعت 
املختلفة، إذ بينت تأرخيها وتراثها ومقومات البناء االقتصادي واالجتامعي 
فيها، ومنها مدينة كربالء وتوابعها، وهذه الدراسة اختصت بذلك فوزعت 
لغة  بمجلة  وتعريفية  تأرخييه  ملحة  تقديم  األول  تناول  مباحث،  ثالثة  عىل 
العرب من حيث ظروف إصدراها وأهدافها، ورصدها لألحداث والوقائع 
عام  األوىل من  اإلصدار،  مرحلتني من  املجاورة وعىل  والبلدان  العراق  يف 
تعطيلها  حتى   1926 عام  ثانية  وصــدرت  توقفت  ثم   1914  -1911
كربالء  مدينة  عن  الواردة  التقارير  الثاين  املبحث  وأستعرض   ،1931 عام 
كربالء  مدينة  عن  ــواردة  ال لألخبار  الثالث  املبحث  كرس  ثم  وتوابعها، 

وتوابعها يف عمود وقائع الشهر، واختتمت الدراسة باالستنتاجات.
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Abstract
The Arab language magazine has constantly followed-up 

through its reports and news the activities of the different Iraqi cities، 

where it showed their history، heritage and basis of the economic 

and social reconstruction as well. Karbala and its appurtenances 

is one of these cities، which this study concerned with، thus، it 

was divided into three sections، the first one presented a historical 

and identification overview on the Arab's language magazine in 

terms of its issuance conditions، objectives and its follow-up to 

the events and occurrences in Iraq and neighboring countries. Its 

issuance was on two stages، the first stage lasted for the period 

1911-1914، where it was stopped، then it was issued again in 

1926 until being stopped in 1931. The second section reviewed 

the incoming reports on Karbala and its appurtenances، while the 

third section has been allocated to the incoming news on Karbala 

and its appurtenances in the proceedings of the month column، 

then the study was ended with conclusions.
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المقدمـــة
فكريًا  منجاًم  الكرميل  ماري  أنستانس  لألب  العرب  لغة  جملة  سفر  ّيعد 
خالل  )األنتلجنسيا(،  املثقفة  العراقية  النخبة  نتاج  أحتوى  وأدبيًا،  وثقافيا 
مديت إصدارها األوىل 1911- 1914، ومن ثم توقفها الذي دام اثني عرش 
عامًا، وصدورها ثانيًة 1926 – 1931، فكتب فيها أساطني اللغة واألدب 
والدراسات  التقارير  بني  موضوعاهتا  تنوعت  واألثــار،  والتأريخ  والفكر 

واالخبار وزوايا االسئلة واالجابات والردود .
فقدمت  املحيل،  التأريخ  بدراسة  مسبوق  غري  أهتاممًا  املجلة  أظهرت 
شامهلا  وغرهبا  رشقها  وتراثًا،  تأرخيًا  العراقية  املدن  عن  غزيرة  معلومات 
والوالء  احلب  يقدم  من  ميزت  أهنا  بل  ودين،  عرق  بني  متيز  ومل  وجنوهبا، 

للعراق أكثر من غريه.
الدراسات  حقل  يف  للباحثني  ينضب  ال  معينا  تزال  وما  املجلة  كانت 
األنسانية واألجتامعية، لذا خرجت منها رسائل أكاديمية وكتب ومؤلفات 
وأبحاث ودراسات، وما زال جمال البحث والدراسة فيها مرشعًا لنتاجات 
أقراص  العديد من اجلهات يف تصويرها عىل  رصينة أخرى، وحسنًا فعلت 
)pdf(، وأذكر منها أدارة املكتبة الوقفية، التي أتاحت فرصة مطالعتها عىل 

waqfeya.cm :رابطها اآليت
وزعت مادة الدراسة عىل ثالثة مباحث رئيسة تناول األول تقديم ملحة 
تعريفية موجزة عن جملة لغة العرب وظروف إصدارها وأهدافها، ثم تناول 
لغة  تقارير جملة  وتوابعها يف  )كربالء  عنوان  الذي جاء حتت  الثاين  املبحث 
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اهلل  فتح  عامنوئيل  الكاتب  بقلم  كربالء  اىل  )سفرة  موضوعات  العرب(، 
ورد  ثالث  وتقرير  )األكيدر(،  أو  األخيرض  قرص  عن  وتقرير  عامنوئيل(، 

بعنوان )كربالء مكة ثانية(.
الثالث فقد خصص ملتابعة أخبار كربالء وتوابعها يف عمود  أما املبحث 
وحتى  اإلصدار  بداية  منذ  متواصاًل  ظل  العمود  هذا  أن  إذ  الشهر،  وقائع 
املستمرة،  ومتابعتهم  القراء  باهتامم  حظي  وقد   ،1931 عام  املجلة  إغالق 
من  فيها  ورد  ما  بعض  اىل  نشري  كربالء  عن  متنوعة  أخبار  فيه  وردت  فقد 
إيران،  يف  الرويس  التدخل  مواجهة  وفتوى  والعلامء  )املجتهدون  عناوين، 
والنجف(، فضال  الغرب، ومطابع كربالء  اإليطايل عىل طرابلس  واهلجوم 
وقدمت  خطر(،  يف  و)كربالء  النجف(،  بريد  نقود  )رسقة  موضوعي  عن 
الدراسة عرضا ألهم املطبوعات الصادرة عن املطبعة احليدرية يف ضوء ما 
ورد يف جملة لغة العرب، وإختتم املبحث يف تقديم خرب وفاة العالمة الشيخ 

عيل كاشف الغطاء يف آيار عام 1931.
الدراسة، وبني  الباحث تداخل يف بعض مفاصل  وجتدر اإلشارة اىل أن 
وجهة نظره يف ذلك ردًا عىل ما عرض من نصوص ومعلومات وأختتمت 

الدراسة بخامتة عرضت ما توصلت اليه من آراء واستنتاجات.
واهلل ويل التوفيق...



253

اأ.د. �شباح مهدي رمي�ض القري�شي

�شهر رم�شان املبارك 1437هـ /حزيران  2016مال�شنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الثاين

المبحث االول
 لمحة موجزة للتعريف بمجلة لغة العرب:

قيام  بعد  العراق  يف  شاملة  وأدبية  وثقافية  فكرية  جملة  إصــدار  أمر  إن 
الفراغ من  املثقفني واألدباء واملفكرين، لسد  يراود  حكومة االحتاديني كان 
جهة ولتكون نافذة للتعبري عن اآلراء وما خيالج النفوس من جهة ثانية، وقد 
تبنى هذا االجتاه وتصدى له األب أنستانس ماري الكرميل)1(، الذي وظف 

خربته السابقة من خالل عمله يف عدد من الصحف واملجالت العربية)2(.
كان الختيار أسم جملة )لغة العرب( دالالت ومرام تنطوي عىل أفق وبعد 
قومي، والسيام أن الكرميل أدرك طبيعة األحوال التي متر هبا اللغة العربية وما 
كانت تعانيه من ظالمات جراء سياسة حكومة االحتاد والرتقي )االحتاديني( 
اجلائرة)3(، ويف الوقت ذاته أراد أن تكون هذه املجلة املنرب الثقايف الذي يعمل 
عىل مهمة التعريف باحلياة الثقافية واألدبية واالجتامعية، وهكذا كانت سبياًل 
خملصًا خلدمة الوطن يف األدب والثقافة والتأريخ، اذ عرفت بالعراق وأهله 

ومشاهري أعالمه ومدنه وما جاورها)4(.
األدبية  األبــحــاث  بني  صفحاهتا  عىل  املنشورة  ــادة  امل طبيعة  تنوعت 
موجزا  عرضا  وتضمنت  اللغوية،  واملسائل  الشعرية،  والقصائد  والتأرخيية 
يف  حيدث  ما  تابعت  إذ  الشهر(،  )وقائع  زاوية  يف  والوقائع  األخبار  لبعض 

العراق والبلدان املجاورة له والعامل)5(.
يف  كبريًا  واحلضارة(قساًم  والــرتاث  )التأريخ  موضوعات  وشكلت 
موضوعات املجلة، اذ ركزت عىل رضورة التعريف بتأريخ العراق وحضارته 
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دوافع  عىل  منبهة  ورقيها،  اإلنسانية  تقدم  الينكرعىل  فضل  هلا  كان  التي 
التارخيية،  وثقافتنا  برتاثنا  اهتاممهم  واسباب  املشبوهة  واغراضهم  الغربيني 
لذا قدمت املجلة دراسات عديدة عىل االثار ومواقعها املتعددة يف العراق )6(.
ويف أطار االهتامم بالتأريخ املحيل وتوثيق تأريخ املدن واحلوارض العراقية، 
كرست املجلة موضوعات وتقارير عديدة، قدمها املؤرخ املرحوم السيد عبد 
إذ شملت  الرتاث،  املتخصصني يف قضايا  األعالم  احلسني وبعض  الرزاق 
هذه الدراسات مناطق خمتلفة من )بغداد والبرصة واملوصل واملنتفك وهيت 
هذه  وتابعت  عديدة()7(،  أخرى  ومدن  والعامرة  وكركوك  ومنديل  واحلي 
من  وتوابعها  كربالء  مدينة  بخصوص  واصداراهتا  املجلة  نرشات  الدراسة 

األقضية والنواحي والقصبات.
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المبحث الثاني
ثانياً: كربالء وتوابعها في تقارير مجلة لغة العرب )1911- 1931(

1- سفرة اىل كربالء بقلم عامنوئيل فتح اهلل عامنوئيل:
تقريره  يف  عامنوئيل  اهلل  فتح  عامنوئيل  العرب  لغة  جملة  يف  الكاتب  يقول 
عن مدينة كربالء التي زارها يف بدايات شهر ترشين األول عام 1911: أن 
اليها وال سيام كربالء اجلديدة، فهي ذات شوارع  الناظر  املدينة يرس  ))منظر 

واسعة فسيحة جتري فيها الرياح جريًا مطلقًا، ال حائل يول دونا كالتعابري 
املوجودة يف أزقة بغداد وأغلب املدن العثامنية((، ويستمر يف سياق الوصف 
بالقول "عند دخولنا املدينة، نزلنا ضيوفًا عىل أحد التجار يف املدينة ويدعى 
السيد صالح السيد مهدي، الذي أعد لنا منزاًل نقيم فيه ملدة يومني، ويف الليلة 
والتنسيق،  الرتتيب  بمقاٍه عدة حسنة  فمررنا  املدينة  ملشاهدة  األوىل خرجنا 
وشاهدنا فيها جوامع فيحاء ومساجد وتكايا بديعة البناء والتصميم وفنادق 
تأوي عددًا من الغرباء، وقصورًا شاهقة ودورًا قوراء وأهنارًا جارية ورياضًا 
مدن  أمهات  من  كربالء  وجدنا  القول  وخالصة  كثيفة،  وأشجارًا  غناء 
وصناعتها  متقدمة،  وزراعتها  فائقة  وجتارهتا  واسعة  ثروهتا  أن  إذ  العراق، 
رائجة الشهرة، وبال شك أن بعض صّناعها يفوقون مهرة صناع بغداد بكثري، 
والسيام يف والتطريز والنقش واحلفر عىل املعادن والتصوير وحسن الصياغة 
بديعة  أثمن وأنفس عىل أشكال ورسوم  والرتصيع وتلبيس اخلشب خشبًا 

عربية وهندية وفارسية")8(.
خارج  شاهده  ما  يستعرض  وهنا  للمدينة،  وصفه  يف  الكاتب  ويستمر 



256

كربالء وتو�بعها يف تقارير  جملة لغة �لعرب و�أخبارها )1931-1911(

يرشب  ومنه  فرات  عذب  ))فــامؤه  بقوله  احلسينية،  هنر  عىل  ويعلق  املدينة 
فتحّرج  )الصيف(  القيظ  وقت  يف  تنضب  فيه  املياه  نسبة  ولكن  السكان، 
املاء، لذلك يضطر أغلب األهايل اىل  النفوس ويغلو ثمن  الصدور وتضيق 
ماء هنر احلسينية  العذبة للرشب، وهي دون  املياه  اآلبار والبحث عن  حفر 
عذوبة، لذلك تنترش األمراض وتفشو بينهم كاحلميات واألمراض الوافدة، 

لذا فإن احلكومة جيب أن تتدخل لتقديم احللول واملعاجلات(()9(.
ودار  عسكريًا  مستشفى  كربالء  يف  أن  ويذكر  وصفه  اىل  الكاتب  ويعود 
وبريدًا  برق  ودار  كثرية  ومحامات  وصيدلية  جند  وثكنة  )رساي(  حكومة 
وبلدية وقيرسيات عديدة، وفيها قنصلية إنكليزية، والوكيل مسلم وأغلب 
رعيته إنكليز من اهلنود، وفيها كذلك قنصل رويس وهو مسلم كذلك من 

القوقاف )قوقاز(، وهذا الوصف ترتقي فيه اىل عهد مدحت باشا)10(.
قدر الكاتب عدد سكان كربالء آنذاك )عام 1911( بنحو )مائة ومخسة 
االف( نسمة، منها 25 ألفا من التبعية العثامنية و60 ألفا من اإليرانيني وبعض 
األجانب خمتلفي العنارص، و 20 ألفا من الزوار والغرباء الوافدين اليها من 
اليهود)11(،  من  عدد  فيها  ولكن  النصارى  من  فيها  وليس  البعيدة،  الديار 
وأشار اىل أن الزوار يقصدون كربالء لزيارة مرقد األمام احلسني  ومراقد 
ثم  أمجعني،  السالم  عليهم  وأصحابه  احلسني  األمام  بيت  آل  من  الشهداء 
األجّر  من  وهي  والقباب  املآذن  من  األمام  رضيح  عىل  البناء  طبيعة  يصف 
القاشاين ومغشاة بصفيحة من الذهب األبريز، وفيه ساعتان كبريتان دقاقتان 
وضعت كل واحدة منها عىل برج شاهق)12(، ثم وصف مرقد األمام العباس 
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ووصفها،  ذكرها  املتقدم  الصورة  عىل  كبريتان  وساعتان  مئذنتان  وفيه   
ويضيف يف وصفه أن هناك أبنية قديمة وأزقة ضيقة من الشوارع واألسواق 

وال سيام القريبة من األرضحة الرشيفة)13(.
وقدم الكاتب عرضًا لطبيعة أسواق مدينة كربالء وقال ))إن فيها صناعات 
بديعة أغلبها تشاكل بضائع بالد فارس والسيام الطوس الصغرية والكبرية 
واملدن  كربالء  أسواق  يف  إال  تراها  ال  سلعة  وهناك  األصفر،  النحاس  من 
املقدسة، وهي )الرتب( املصنوعة من الطني أخذت من تربة كربالء، وهي 

عىل أشكال مربعة ومستديرة ومستطيلة يصىل عليها(( )14(.
وتوجد يف أسواق املدينة خمتلف أنواع العطاريات والبخور، وقد جلب 
وجود  عن  فضاًل  وغريها،  واهلند  إيران  من  خمتلفة  أماكن  من  أسواقها  اىل 
وجتدر  بغداد،  يف  مثله  جتد  ال  بحيث  شائبة،  كل  من  اخلالص  الزعفران 
اىل  ذلك  ويعزو  الفارسية،  يتحدثون  املدينة  سكان  أغلب  أن  اىل  باإلشارة 
كثرة اختالطهم بالزوار والوافدين من إيران، وخيتم الكاتب مقاله عن مدينة 
كربالء بذكر تقسيامهتا اإلدارية فيذكر، اهنا حتتوي عىل ثالثة أقضية، هي مركز 
كربالء واهلندية والنجف وتوزع عىل سبع نواح ثالث منها يف مركز القضاء 
واملسيب والرحالية و شفاثه وواحدة يف اهلندية والكفل ويف النجف الكوفة 

والرحبة والتاجية)15(.
2- قص األخيرض)16(.

العرب، قدمت مقااًل  لغة  التي قدمتها جملة  املقاالت األثارية  يف سلسلة 
عن قرص األخيرض يف كربالء، وبينت فيه أنه يقع عىل بعد مخسني كيلومرتًا 
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قرص  وهو  الفرات،  هنر  غرب  كم   100 بعد  عىل  أو  كربالء،  غرب  ونيف 
األخيرض  العراقيون  ويسميه  الرصينة،  البناء  أسس  أفضل  عىل  بني  ضخم 
أول  ولعل  م،   200 طوله  يبلغ  طابقني،  ذو  وهو  األخــرض،  من  مصغر 
فرنجي )أجنبي من الرحالة( زاره هو نيبهر واملقصود )كارستن نيبور( عام 
1765م)17(، ثم زاره عدد من السياح اإلنكليز، إال أهنم مل يكتبوا عنه شيئًا 
يستحق التنوية)18(، ويف عام 1908 قصده الشاب الذكي املسترشق صديقنا 
)الكالم لصاحب املقالة( لويس ماسينيون، فكتب عنه يف عدد من املجالت، 
ثم زارته األنسة اإلنكليزية ج.ل.بلG.L.C.Bell، وقدمت له وصفًا دقيقًا 
يف كتاهبا مراد اىل مراد باللغة اإلنكليزية )Amurath to Amurath(، ثم 
زاره األديب الفرنيس فيوله يف شهر أب عام 1910، وكتب عنه مقااًل قدمته 

مدام ديوالفوا)19(.
ويشري التقرير اىل أختالف توصيف األسم، فتذكر الرحالة الفرنسية مدام 
القرن  من  األخري  الربع  اىل  يرتقي  القرص  أن  1881م  عام  ديوالفوا  جان 
هذا  تبني  يف  حيدده  والذي  اإلسالمي،  العرص  قبل  أي  للميالد،  السادس 
الرأي قوله: "أن الريادة يف فن البناء وتزويق األبنية قد بلغ أوج الكامل منذ 
البناء  الريازة يف  فيه  أثري  بناء عظيم  أن كل  يتضح  ثم  عرص سامراء، ومن 

والتأسيس فهو عىل األرجح سابق اإلسالم كقرص األخيرض")20(.
أما األنسة بل )مس بل(، فأهنا ال ترى هذا الرأي، بل تذهب اىل أن هذا 
الرأي  وافقها  وقد  سامراء،  يف  العباسية  اخلالفة  عهد  بداية  يف  شيد  القرص 
الرحالة الفرنيس فيوله، أما العالمة الشيخ حممود شكري األلويس، فيذهب 
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اىل أن هذا البناء شيد يف صدر اإلسالم يف عهد عمر بن اخلطاب نحو عام 
السكوين  امللك  أكيدر  بناه  وقد  خالفته)21(،  من  الثانية  السنة  ويف  م،   635
الكندي، وسمي باسمه بعد أن صحف وأصبح شائعًا بذلك قرص األخيرض، 
وهو يف الواقع قرص األكيدر، ويؤيد ذلك ياقوت احلموي يف معجمه يف مادة 

)دومة اجلندل()22(.
التقرير عن قرص األخيرض، وأشارت اىل أن  املجلة يف عرض  تواصلت 

هناك تفسريات أخرى ملوضوع تسمية األخيرض منها:
كانت قرب القرص عني ماء جارية، فنبت العشب قريبًا من القرص وأحاط 	 

فأطلق عليه  بأنه أخرض،  بعيد  يرى من  القرص  به من كل جانب، وكان 
فصل  خالل  يكثر  املنطقة  يف  ذبابًا  هناك  أن  يرى  من  وهناك  األخيرض، 

الربيع ويؤذي الدواب والناس له لون يميل اىل االخرضار.
وهناك من يطلق عليه أسم األخيرض اخلورنقو اخلورنق باألخيرض.	 
السدير 	  للفظة  ترمجة  هي  األخيرض  لفظة  أن  اىل  الكتاب  بعض  يذهب 

القديمة وتعني هذه الكلمة الشعب)23(.
ونرشت املجلة يف التقرير نفسه، وصف الرحالة ماسينون يف كتابه )بعثة 
حصن  بناء  يف  وأجلها  املواقع  أحسن  من  األخيرض  موقع  أن  العراق(  يف 
ثغر  عن  به  يدافع  ثغر  فهو  الفرات،  بنهر  الغرب  جهة  من  ألحاطته  هناك، 
البادية، فهو أذن موقع دفاعي، ويؤدي دورًا كبريًا يف مواجهة قطاع الطرق 
األرايض  يف  توغلهم  ويمنع  الشام،  وبالد  نجد  من  العراق  اىل  القادمني 

املزروعة العامرة)24(.
3 -
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كربالء )مكة الثانية(.- 3
الــســرتاســبــون جمــلــة  يف  مــنــشــورة  مــقــالــة  ــرب  ــع ال لــغــة  جمــلــة   نقلت 

الفرنسية عن مدينة كربالء حتت عنوان )مكة   )straspon magazine  (
الناس أن دين حممد )صل اهلل عليه  "لقد أستفاض بني  الثانية(، وجاء فيها 
وآل#( ال يميل بمؤمنيه اىل آراء احلرية، ومع ذلك ترى املسلمني كثريين ومن 
أشدهم متسكًا بدينهم خيالطون الكفار ويصادقوهنم، ولربام أتصلت قلوهبم 
بقلوب خلطائهم أتصااًل ال شبهة فيه، وقد أثبتت حوادث البالد العثامنية أن 
أيامن املسلمني ومعتقدهم ليس من العقبات التي حتول دون التقدم والرقي 
فالتعصب  درجات  للقضية  أن  كام  احلديثة،  واآلراء  األخر  الرأي  وقبول 
حسن  يوجهون  املسلمني  بعض  وجد  فأن  طبقات،  وله  كذلك  درجــات 
التفاهم اىل النصارى وال يظهرون اشمئزازهم من اليهود، فتقواهم السمحة 
وحسن مالطفتهم ملن كان عىل غري دينهم واألنس بمن جاورهم وهادهنم، 
الثاين  األبن  بن عيل  باحلسني  والتمسك  الوالء   ... الشيعة  يقابله ذلك عند 
لألمام عيل بن أيب طالب صهر النبي حممد  واىل واقعة حمزنة دموية وقعت 

عام 61#/ 680م يف العراق العريب أي ديار بابل القديمة")25(.
ويستمر املقال يف رسد األحداث والوقائع، ويبني يف أحاديث مروية عند 
الشيعة أن جربيل  أخرب النبي حممد  بأن األمر ينتهي بأحد أبنائه عىل 
هذا الوجه، وأن قربه يشهد شهرة ال مثيل هلا يف الدنيا كلها تبنى حوله مدينة 
تكون واسعة السمعة، وهذا األمر تم طبقًا للنبوة، وأن أحد الصحابة وأسمه 
جابر ويقصد جابر بن عبد اهلل األنصاري زار موقع احلادثة بعد أربعني يوما 
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)مذبحة العائلة(، وحتديدًا ــ أرضحة الشهداء عليهم السالم، وبذلك كانت 
زيارة جابر هي أول زيارة أربعني يف تأريخ مدينة كربالء املقدسة)26(.

التي  الشيعة فهي اجلهة  املدينة أصبحت مقدسة لدى  اليوم فأن هذه  أما 
حيجون اليها بل يعدوهنا مكة الثانية ويدافعون عن حرمتها )27(.

كربالء،  مدينة  عن  املوضوعات  تقديم  يف  العرب  لغة  جملة  تواصلت 
فنقلت ما ورد يف جريدة )الطان( )Altan news paper(الفرنسية أواخر 
عام 1907 وأوائل عام 1908، إذ مل يسبقها سابق قبل ذلك العهد ويف تلك 
راكبة  بل  الوارف،  النخل  ظل  حتت  جالسة  "كربالء  فيه  جاء  حيث  اللغة، 
هنر احلسينية، فهو هنر متفرع من هنر الفرات، ذلك النهر الذي نصبت عليه 
مدينة بابل، وقبل أن تصل املدينة ترى من بعد فوق رؤوس النخل والغرب 
والصفصاف وسائر األشجار وقببا ومآذن مغشاة بغاللة من الذهب األبريز، 
يقصد  اذ   ،)( العباس  األمام  وأخيه   )( احلسني  األمام  صحنا  ومها 
الشيعة  أبناء  من  زرافــات  زرافــات  وصوب  حدب  كل  من  أناس  زيارهتام 
اذ  أسيا  قلب  من  القاصية  والبلدان  والقوقاز  واهلند  ايران  من  اليها  قادمني 
يكثر الشيعة هناك، وكربالء بدون الزوار هي مدينة فارغة، بل لوال هؤالء 
الزوار ملا أستمر صخب احلياة فيها اىل اليوم، لذلك يصف املقال أن املدينة 
فوق  النعاس  يأخذهم  الناس  وأن  ومواسمها،  الزيارات  أيام  بعد  ساكنة 

سطوح منازهلم")28(.
وفخامة  البناء  طرز  من  الرشيفني  للمرقدين  رائعا  وصفا  املقال  ويقدم 
األبواب وجودهتا، ودقة النقوش وتنوعها، ويصف الناس الزائرين ويؤرش 
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واخلرض  السود  العامئم  وأصحاب  )الشيوخ(  البيض  العامئم  أصحاب  اىل 
تكون  ما  غالبًا  إذ  البيت،  آل  اىل  ينتمون  الذين  السادة  أبناء  منهم  وأحيانًا 
أمخص  اىل  الرأس  قمة  من  احلجاب  أشد  متحجبات  وهن  معهم  نساؤهم 

القدم)29(.
الرشيفة،  املزارات  يف  يدفن  الذي  املؤمن  "إن  مفاده:  بقول  املقال  وخيتم 
فأن دخوله اجلنة مضمون ويكون عل الرحب والسعة، لذلك جتد الشيعة من 
أقىص األرض يرومون دفن موتاهم يف تلك األضحة املقدسة")30(، وأقول 
مرتبط  واملؤمن  املسلم  دقيق،  غري  شك  بال  هو  التصور  هذا  يف  ورد  ما  أن 
بحسن عمله وال يزكي األنفس إال اهلل سبحانه وتعاىل. ونسأل اهلل شفاعتهم 

يف الدنيا واآلخرة.
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المبحث الثالث
كربالء في اأخبار مجلة لغة العرب عمود وقائع ال�سهر

العراقية  املدن  يف  ومتابعتها  األخبار  نقل  العرب  لغة  جملة  إدارة  تابعت 
والبلدان املجاورة يف عمود ثابت ظل متواصاًل من سنة إصدار املجلة عام 
1911 وحتى أغالقها عام 1931، وكانت حتظى بمتابعة القراء، اذ وردت 
وأستكاماًل  والغريبة،  الطريفة  واألخبار  واالقتصادية  السياسية  األخبار 
ملوضوع الدراسة نستعرض ما ورد من أخبار عن مدينة كربالء وتوابعها من 

هذا العمود :

المجتهدون والعلماء والتدخل الروسي في إيران.
جاء يف مضمون اخلرب، عندما سمع أهايل النجف بدخول روسيا يف بالد 
واجلامعة،  الدروس  وعطلوا  شتى  جمالس  والعلامء  املجتهدون  عقد  إيران، 
واملسلمني  اإلسالم  حجة  اىل  النجف  قائمقام  بك  العزيز  عبد  ذهب  وقد 
ومفيدة  مفصلة  فتوى  إصدار  منه  وطلب  اليزدي)31(،  كاظم  حممد  السيد 
للحكومتني العثامنية واإليرانية، فأفتاه السيد ونقلت جريدة الزهور يف عددها 
املرقم 49 الصادر يف 15 ذي احلجة 1329هـ وجاء فيها "اليوم ملا هامجت 
الدول األوربية املاملك اإلسالمية من كل جهة، فمن جهة هجمت إيطاليا 
عىل طرابلس الغرب ومن جهة أخرى روسيا عىل شامل إيران واإلنكليز عىل 
جنوب إيران، وهذا يوجب املخاطرة واضمحالل اإلسالم، فلهذا جيب عىل 
عموم املسلمني من العرب والعجم أن هييئوا أنفسهم اىل الدفاع عن املاملك 
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أنفسهم وأمواهلم يف جلب  يبخلوا يف بذل  اإلسالمية، وأن ال يقرصوا وال 
األسباب التي يكون هبا إخراج عساكر إيطاليا عن طرابلس الغرب وإخراج 
الفرائض  إيران وجنوهبا، وهي من أهم  عساكر روسيا واإلنكليز من شامل 
حمفوظتني  مصونتني  واإليرانية  العثامنية  اململكتان  تبقى  حتى  اإلسالمية 
بعون اهلل من الصليبيني، حرر يف يوم االثنني اخلامس من ذي احلجة املحرم 

1329هـ حرره حممد كاظم اليزدي")32(.
وبعد إعالن الفتوى من املرجع األعىل اليزدي قرر علامء الدين يف املدن 
املقدسة كربالء والنجف وسامراء عقد اجتامع موسع أواخر شهر ذي احلجة 
الالزمة  الوسائل  إيران، واختاذ  للنظر يف مسألة  املقدسة  الكاظمية  يف مدينة 
إليقاف رحى احلرب الطاحنة يف طرابلس الغرب واملحافظة عىل استقالل 
إيران وسيادهتا، ولكن يظهر أن هذا األمر مل يتحقق، أي عقد اإلجتامع املشار 

اليه، لوفاة املرجع السيد حممد كاظم اخلراساين )33(.

مطبعة كربالء والنجف.
مطبعة  اىل  الثاين 1913(  )كانون  الشهر  وقائع  املجلة يف عمود  أشارت 
كربالء، وأظهرت أهنا أول مطبعة حجرية جلبت اىل العراق وصاحبها أحد 
أكابر اإليرانيني يف كربالء، وأسست هلا موقعا يف املدينة عام 1856 يف عهد 
املدارك  ذوي  من  كان  أنه  إذ  العراق،  حاكم  باشا  رشيد  حممد  املشري  والية 
املستنرية وحمبًا للعلم والعلوم ومنشطًا لدور رجال األدب، وأكثر مطبوعاهتا 
اخلاصة  الزيارات  وكتب  علمية،  ورسائل  أدعية  وكتب  جتارية  منشورات 
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عمومية،  صفة  ذات  مطبوعاهتا  وليست  السالم،  عليهم  البيت  أهل  بأئمة 
فصدر عنها كتاب مقامات األلويس يف 134 صفحة وقد طبع عام 1873، 

وهي مرتوكة االن وظهر اخللل عىل أدواهتا)34(.
أن مؤسسها  ذكرت  اذ  عام 1909،  النجف  مطبعة  اىل  املجلة  وأشارت 
كانت  التي  الفارسية  املتني  احلبل  جريدة  صاحب  احلسيني  الدين  جالل 
اليزدي، وهي  أفندي  السيد حممود  إدارة  اهلند، وهي حتت  تصدر يف كلكتا 
مطبعة جتارية جيدة وملطبوعاهتا مقبولية، وطبع فيها كتاب اللؤلؤ املرتب يف 
اخبار الربامكة وآل مهلب، وكانت تطبع بالفارسية وجريدة النجف التابعة 

هلا)35(.

سرقة نقود بريد النجف.
قدم عمود وقائع الشهر خربا مفاده أن بريد النجف الذي خرج قاصدًا 
مقر اللواء يف كربالء يف 2 شباط 1914، واملؤلف من شخصني، عاد األول 
ساعات  ثالث  بعد  وعىل  كربالء  اىل  طريقه  يف  الثاين  وأستمر  القضاء  اىل 
الطرق  قطاع  رجال  من  سبعة  الربيد  حامل  عىل  خرج  النجف  مدينة  من 
مبلغا  ورسقوا  وأصابوه  الربيد  حامل  )املبذرق(  عىل  الرصاص  وأطلقوا 
لألهايل،  والباقي  للخزينة   )4500( منها  عثامنية،  لرية   )4700( وقدره 
اللصوص، وتم  اجلناة من  للقبض عىل هؤالء  أولو األمر وسعوا  وقد فزع 
ألقاء القبض عليهم وأيت هبم اىل بغداد وهم )عطية أبو َكلل وحسن احلاجي 
واملحكومني  السوابق  أرباب  من  هم  الثالثة  وهؤالء  يوسف(،  بن  وحاكم 
والفساد،  العبث  أهل  من  العكاش(  جرب  وزاير  حممد  بن  )وقاسم  بالقتل، 
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النقود،  دفن  حياوالن  كانا  اذ  عزوز  وأخيه  الفرج  حممد  قاسم  عىل  وقبض 
فهجم عليهم األهايل وهم يقتسمون املبالغ املرسوقة قبل دفنها، وهنا متنت 
ليكونوا رادعًا ملن  العقوبات هبم  التنكيل هبؤالء وايقاع أقىص  املجلة  إدارة 

حيذو حذوهم)36(.

مراسيم تعزية عاشوراء.
الكبري  املجتهد  أن  اىل  الثاين عام 1926  أشار عمود وقائع شهر ترشين 
السيد حممد حسن القزويني )37(، أصدر فتوى موجهة اىل أهايل البرصة وما 

واالها، وجاء يف خالصتها األمور اآلتية:
الشوارع 	  اىل  ونحوها  عاشوراء  أيــام  يف  العزاء  مواكب  خــروج  جــواز 

اآلت  وأستخدام  احلــداد  مراسيم  من  الشعائر  هذه  تزيد  ان  ووجــوب 
الطبول )الدمام( وأجتناب التدافع والتزاحم.

عىل 	  بالسالسل  والرضب  والصدور  اخلدود  عىل  باأليدي  اللطم  جواز 
األكتاف حد االمحرار واالسوداد وعىل خروج الدم اليسري.

الشيعة 	  عند  العادة  عىل  جرت  التي  والتامثيل  التشبيهات  أختاذ  جواز 
الرجال  أرتداء  املأتم والعزاء والبكاء وجواز  إقامة  األمامية واحلث عىل 

لباس النساء أثناء قيام مراسيم التشابيه.
جواز أختاذ الدمام )الرضب عىل طبل كبري يف املواكب( إلقامة العزاء إن مل 	 

يقصد منه اللهو والرسور)38(.
أذار عام 1927،  العرب يف وقائع شهر  ويف خرب أخر أشارت جملة لغة 
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اىل أنه يف بداية الشهر املايض قدم وفد من مدينة كربالء اىل بغداد مؤلف من 
)20( شخصًا، كانت مهمتهم تقديم اعرتاض اىل وزارة الداخلية برفضهم 
دياىل،  لواء  رشطة  مديرية  اىل  محام،  صالح  السيد  كربالء  رشطة  مدير  نقل 
هكذا  أقول  وهنا  بابه)39(،  يف  غريبًا  اجلميع  وعده  يسعف  مل  طلبهم  أن  إال 
خلدمة  أنفسهم  ينذرون  الذين  النجباء  املوظفني  من  بالعاملني  االعتزاز  يتم 
ال  الذين  النفوس  وضعفاء  الفاسدين  بخالف  التأريخ  فيذكرهم  بلدهم، 

حيظون إال بالذكر اليسء.

كربالء في خطر
ويف السياق نفسه . نرش مقال يف جريدة العامل العريب بعددها 855 يف أذار 
الربداء  ألن  واالضمحالل(،  التلف  من  خطر  يف  )كربالء  بعنوان   ،1927
عرضًا  العرب  لغة  جملة  قدمت  تذر،  وال  تبقي  ال  املنترشة  الربدي(  )نبات 
هلذا املوضوع ألمهيته وجاء فيه )هناك مستنقع واقع جنوب املدينة يفصلها 
عن حمطة القطار، وفيه مياه آسنة وجراثيم فتاكة تفتك بأرواح السكان ومن 
أهيا  وأظنك  نسمة،  املليون  عن  يقل  ال  وعددهم  الزائرين  من  عليها  يقدم 
القارئ الكريم ال تصدق قويل هذا وتستكثر هذا العدد، فأجيبك أن كربالء 
خمصوصة بسبع زيارات مستحبة، فيؤمها يف كل الزيارات السبع خلق كثري 
يرتاوح عددهم أكثر من 350 ألف زائر، فإذا دخلت مدينة كربالء ال ترى 
فيها اال طفاًل شاحب اللون وشابًا خائرًا وشيخًا مهزواًل وأمرأة نحيفة، لذا 
تذهل من هذا املنظر املريع وتكاد تقول هل إهنم يا ترى خارجون من رمسهم 
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أم هذا فعل )املالريا الربداء(، وإن شئت أن تدخل بيوهتا وتفتش عن احلالة 
الصحية والعمرانية فال جتد دارًا واحدة غري متداعية وال رسدابًا غري مملوء 
باملاء، ما عدا بعض البيوت الواطئة فأن يف صحنها ما عمقه نصف مرت من 
املاء، واألماكن املقدسة التي مألت رساديبها باملاء وكل ذلك سببه املستنقع 
املذكور، )والكالم لصاحب املقال(، أناشدك اهلل ما مستقبل بلدة تويف فيها 
يف شهر واحد )231( نسمة، بينام مل يولد فيها خالل ذلك الشهر سوى)68( 
مولودًا، ومل يعش من هؤالء إال ثامنية أو عرشة فقط، فام احلال لو أستمر األمر 

عىل هذا التناقص ملدة عرشين أو ثالثني عامًا()40(.

إصدارات المطبعة الحيدرية في النجف.
احليدرية  املطبعة  إصدارات  بأهم  تعريفية  نرشة  العرب  لغة  جملة  قدمت 
يف النجف ضمن أخبار شهر حزيران عام 1929، وأشري هنا اىل أهم تلك 

اإلصدارات:
من 	  األئمة  ولسائر    عيل  لألمام  املطلقة  الزيارة  وهي  اجلامعة،  كتاب 

بعده، طبعت عدة طبعات يف إيران واهلند، وضمت كتبًا وأدعية وزيارات، 
ولقداستها قام السيد عيل الرفيعي بطبعها عىل نفقته اخلاصة عام 1340هـ، 

فجاءت يف )32( صفحة وأوقفتها عىل الروضة احليدرية)41(.
كتاب أيامن املقال يف أحوال الرجال، للمرحوم العالمة الشيخ حممد طه 	 

نجف، وهو من مشاهري علامء العراق، تويف عام 1323هـ وخترج عىل يده 
خلق كثري من العلامء والفضالء، فقد مجع يف هذا الكتاب أعالم الرواية 
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عن الشيعة )الثقات واحلسان والضعفاء(.
أنوار اهلدى، وهو الرد عىل املذاهب الباطلة يف نظر مؤلفه املستنري الشهري 	 

بكتاب اهلدى للتحقيق يف مذهب املاديني والطبعيني، طبع عام 1340هـ 
يف )120( صفحة من احلجم الصغري.

مهدي 	  حممد  الشيخ  للشاعر  خمتارة  قصائد  جمموعة  وهو  اآلداب،  حلية 
اجلواهري النجفي جارى هبا قصائد كبار الشعراء من عرصين متقدمني 
الشبيبي  رضا  وحممد  الرشقي  وعيل  مايض  أبو  وأيليا  شوقي  أمحد  وهم 
وأبن التعاويذي ولسان الدين األندليس، رشع بطبعه عام 1340هـ وعىل 
نفقة مدير مدرسة الغري األهلية، أعيد طبع الكتاب يف العاصمة بغداد 

عام 1341هـ بمطبعة دار السالم)42(.
علمية 	  رسالة  وهي  واملــواريــث،  الوصايا  أحكام  يف  احلديث  أحسن 

1344هـ  عام  املتوىف  النجفي  الغطاء  كاشف  أمحد  الشيخ  تأليف  من 
وموضوعها بداللة أسمها.

وسيلة النجاة، وهي رسالة علمية يف الفقه، ألحد مقلدي الشيعة السيد 	 
طبعت  واملعامالت،  العبادات  عىل  حاملة  وهي  األصفهاين،  احلسن  أيب 

عام 1341هـ يف )261( صفحة من احلجم املتوسط.
منتخب الرسائل، وهي رسالة عملية للعالمة السيد أيب احلسن األصفهاين 	 

نقلت من اللغة الفارسية وطبعت عام 1341هـ)43(.
رواية التعساء، وهي رواية املريزا جعفر اخللييل، وهي رواية تبحث عن 	 

)حسب  نظرنا  يف  موضوعها  من  أكرب  أسمها  وأن  والتعساء،  الشمس 
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املجلة(، طبعت عام 1341هـ يف )40( صفحة.
املتوسط، 	  احلجم  من  صفحة   )48( يف  جاءت  منظومة  اليقني،  منهج 

من  وهو  النجفي،  اجلزائري  أمحد  السيد  لناظمها  1341هـ  عام  طبعت 
الثاين عرش اهلجري، وهي يف  القرن  أحفاد نعمة اهلل اجلزائري من علامء 

فضائل أئمة أهل البيت عليهم السالم وأثبات إمامتهم)44(.
اللحى، وهي رسالة عملية طبعت عام 1340هـ يف )36( 	  مضار حلق 

صفحة من احلجم الصغري وموضوعها معروف من أسمها، وهي توافق 
الذوق احلارض الن حلق اللحية اصبح تقليدا عامًا، وأصدرها السيد هبة 
الدين الشهرستاين)45(، رئيس جملس التمييز اجلعفري باللغة الفارسية)46(.
وصدرت مؤلفات أخرى عديدة عن املطبعة احليدرية تذكر املجلة منها، 
ممساح امليزان للشيخ حسن الطهراين السنكييل، وهو يف علم املنطق، طبع عام 
باللغة  الطيب(، وصدر  )الكالم  1341هـ، وكتاب )كفتار خوش( ومعناه 
رثاء  )املقبول يف  الغري، وديوان شعر  للشيخ حممد صاحب جملة  الفارسية 
وكتاب  النجفي،  الدين  حميي  حسن  قاسم  للشيخ  الرسول(  وآل  الرسول 
هدية املتقني اىل رشيعة سيد املرسلني الشيخ حممد حسن الكاظمي، وكتاب 
فتح الباب اىل احلق والصواب للمريزا حممد اإلخباري، طبع عام 1342هـ 
يف )107( صفحة من احلجم املتوسط، وكتاب رشح ألفية أبن مالك، وطبعه 
األنوار  مصادر  وكتاب  1342هـ،  عام  جديدة  بطبعة  العاميل  حممد  السيد 
جلامل الدين أمحد املريزا حممد اإلخباري يف )311( صفحة، وكتاب وسيلة 
الشهاب  وكتاب  النائيني،  حسني  للمريزا  واملعامالت  العبادات  يف  النجاة 
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حمسن  الشيخ  ونسخها  1342هـ  عام  طبع  الطباطبائي،  باقر  ملحمد  الثاقب 
اجلواهري، وجمموعة قصائد ونسخه ملحقات وسيلة الدارين للسيد حممد 

العاميل، طبعت عام 1342هـ)47(.
وجاء يف أخبار شهر حزيران عام 1931 نعي العالمة املجتهد الشيخ عيل 
كاشف الغطاء)48(، عن عمر ناهز التسعني عامًا، عىل أثر سكتة قلبية أملت به 
صباح يوم الثالثاء املوافق 19 أيار، وله مؤلفات عديدة، وخزانة كتب بديعة 
فيها خمطوطات عديدة قديمة ونادرة)49(، وأشار اخلرب اىل ان أسواق مدينة 
النجف قد عطلت واألشغال توقفت وشيع النعش مجع من العلامء واألهايل 

حتى دفن يف مثواه األخري)50(.

الخاتمــة
تابع الباحث يف رصده ما كتب عن كربالء وتوابعها من تقارير وأخبار 
يف جملة لغة العرب، فقد تم التعريف بموقع كربالء وأمهيته، وتأريخ املدينة 
وتراثها احلضاري، فضاًل عن قدسيتها املفروضة عىل القايص والداين، وكيف 
ال وهي حتتضن أجساد أئمة أهل البيت عليهم السالم وأصحاهبم األخيار 
الكرام، ومن هنا حرصت إدارة جملة لغة العرب عىل أطالع قرائها عىل كنوز 
يكن  ومل  االجتامعية  وبنيتها  االقتصادي  الرتاثية وواقعها  مواقعها  املدينة يف 
ذلك فحسب، وإنام شخصت مواطن اخللل يف تقديم اخلدمات وعىل نحو 
خاص الصحية منها، مشرية اىل أن املدينة يلزم أن تظهر بأهبى صورة، فهي 
قبلة الزائرين القاصدين اليها من خمتلف أرجاء املعمورة، وهذا األمر ال شك 
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أنه يقدم رسالة اىل القائمني عىل أمر إدارهتا اليوم ليفيدوا من درس مىض عليه 
)100( عام.

 )( ويف رسالة أخرى قدمت دراسة فحواها أن مدينة كربالء احلسني
دافعت عنه وردت األخطار  اذ  العامل اإلسالمي  كانت حريصة عىل وحدة 
اذ  اليوم،  فئة املسلمني ومذهبهم، وها هي رسالتها  تنظر اىل  به ومل  املحدقة 
اإلسالم  رسالة  أن  مبينة  والوئام،  احلب  برسائل  الرشيفة  منابرها  تصدح 
عن  واإلبتعاد  واألمان  والسالم  العدل  وإشاعة  احلق  إحقاق  هي  السمحة 

الغلو والتطرف.
أما جملة لغة العرب فقد اكدت أهنا منرب إعالمي حمرتف، قدم املوضوعات 
بحرفية  وتوابعها  كربالء  مدينة  شهدهتا  التي  واألحداث  الوقائع  وعرض 
ومل  واخللل،  الرتاجع  مواطن  وشخصت  النجاح  مواقع  مــؤرشة  عالية، 
وعرضت  احللول  فقدمت  ورغباهتم،  املواطنني  حاجات  عن  بعيدة  تكن 
املهنية  الرسالة  صاحب  امللتزم  األعالم  ديدن  شك  بال  وهذا  املقرتحات، 

املوضوعية.
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 الهوام�ص
)1( ولد بطرس ميخائيل يوسف ماريني يف 5 أب 1866 يف بغداد ألب لبناين من آل عواد قدم اىل العراق 
عام 1805، وأم كلدانية عراقية، بدأ دراسته يف مدرسة االتفاق الكاثوليكي عام 1882، ثم عني 
معلاًم يف مدرسة اآلباء الكرمليني، ثم واصل دراسته يف كلية اآلباء اليسوعيني، ثم سافر اىل بلجيكا 
عام 1887 وفرنسا عام 1889 ودرس هناك علم الالهوت، ويف عام 1894 أصبح قسًا بأسم 
أنستانس ماري الكرميل، يتقن لغات عدة منها الفرنسية واإلنكليزية والرتكية واإليطالية، ويف 
األول من متوز عام 1911 أصدر جملة لغة العرب، وله مؤلفات عديدة، ملزيد من التفاصيل ينظر، 
مري برصي، أعالم العراق يف القرن العرشين، ج1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ، 1995، 
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1969، ص7؛ سامل األلويس، يف ذكرى األب الكرميل )الراهب العالمة(، بغداد، 1970؛ خري 

الدين الزركيل، األعالم، ج1، ط2، د.ط، د.ت، ص1766.
)2( سامل األلويس، املصدر السابق، ص34.

)3( صباح مهدي رميض، صحافة العهد امللكي مصدر لدراسة تأريخ العراق املعارص، العاملية املتحدة 
للنرش والتوزيع، بريوت، 2010، ص62.

)4( جملة لغة العرب، العدد األول )افتتاحية العدد(، ج1، متوز 1911، ص1.
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اخلليج العريب ومتفرقات من األخبار العاملية، وهبذا اخلصوص قدم الدكتور طارق احلمداين كتابه 
التأرخيية يف جملة لغة العرب والعرب اهلندية، دار الوراق للنرش،  املوسوم أخبار اخلليج العريب 

بغداد، 2010، ص9.
)6( تناولت املجلة اآلثار العراقية يف أكثر من )33( موضوعا ، ينظر، صباح مهدي رميض، املصدر 

السابق، ص64.
)7( صباح مهدي رميض، املصدر نفسه، ص64.

)8( جملة لغة العرب، ج4 السنة األوىل، ترشين األول 1911، ص157.
)9( املصدر نفسه.

)10( املصدر نفسه، ص158.
)11( املصدر نفسه.
)12( املصدر نفسه.

آل  و  أجالن  وأرسة  السباح  آل  أرسة  ومنها  الرتب  بصناعة  الكربالئية  األرس  بعض  أختصت   )13(
الري، ملزيد من التفاصيل عن طبيعة النشاط االقتصادي يف كربالء، ينظر، صباح مهدي رميض، 
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175،80م وعرضه من الرشق اىل الغرب 163،60م ويبلغ ارتفاعه 21م، ينظر، املوسوعة احلرة 
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 www.non14.et
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)23( املصدرنفسه،ص51.
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www.ahewar.org :الشهرستاين رجل اجلهاد والتنوير، عىل الرابط اآليت
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)49( جملة لغة العرب، ج6، السنة التاسعة، حزيران 1931، ص479.
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Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behavior, as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their time 
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and 
poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at 
a certain time, at a particular place. By the following description, the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its neighbors, it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of 
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to:

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area 
all through history and the extent of the relation with its neighbors 
and then the effect that such a relation has, whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local, national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility.

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage, which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future.

- the development with all its dimensions: intellectual, economic, 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards





The Issue Word
The Flavor of Heritage

It is usually that nations build their present depending upon a 
set of basics, the most important of which might be:- the civil depth 
including the cultural and social gains as well as  the social humane 
fabrics that totally form the “ flavor of heritage”. Thus, the present 
which does not contain this flavor should lacks the roots that enable 
it to face the directed thinking and cultural invasions, and therefore, 
this present could be easily eradicated.

 Consequently, as long as this flavor is so significant in the fate of 
nations, the next generations who live amongst these nations have 
to seek for the resources of this aroma and do escort with its orbit, 
otherwise, they could deviate from it; and they might complete the 
march enhancing the positive conducts and removing the negative 
ones.

 Hence, one of the means of discovering these resources is:- the 
magazines that specialized in Karbala heritage, which this journal is 
one of them. This journal, the heritage of Karbala, works to reveal this 
town’s legacy in deep through a significant way in various parts of the 
scientific research.

 In this volume, Karbala journal perform its job by opening two 
windows:- 

 First:- reviewing the important historical books and references.
 Second:- appearing the paramount characters that have 

relationships with the chapters of Karbala heritage. 
 Since these two windows are so important in disclosing the 

legacy through two plans, one, the active personalities and other 
observing the movements of these personalities in the available 
resources and the main documents, this volume has been designed 
to complete a project of raising Karbala heritage planned by the 
advisory and editorial boards of this magazines. This project cannot 
be achieved without support of researchers who are majored in 
legacy. Therefore, this journal invite the academics and the writers 
who affiliate to different universities, researching centers and the 
foundations that  specialized in legacy to produce whatever they 
could for the continuity of this journal’s efforts.

At last thank God The Lord of the Universe.



the issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward of (150,000) ID

12. Taking into consideration some points for the publication priorities, 
as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web:http://karbalaheritage.alkafeel.
net/ , or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address:Karbalaheritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, 
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisions below:
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having, 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350 

words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/

researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal 
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted 
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an 
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors

(Al-Qasas-5)
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