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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:
جسد  احتضنت  ألهنا  املقدسة  اإلسالمية  املدن  من  كربالء  مدينة  تعد 
بعدها  ليس  العامل  أنظار  حمط  ذلك  بسبب  وأصبحت   )(احلسني اإلمام 
اإلمام  باستشهاد  وقدسيتها  شهرهتا  ارتبطت  بل  فحسب  إسالمية  حارضة 
احلسني )( فيها الذي أصبح منارا ييضء درب املظلومني يف العامل يقتدون 
بسريته وينهلون من تضحياته يف سبيل حتقيق أهدافهم .ان تلك الشهرة التي 
الرحالة األجانب عىل سبيل  العديد من  أليها مدينة كربالء دفعت  وصلت 
ابو  اوليفيه،  فاليه،  ديلال  االيطايل  تيخريا،  بيدروا  احلرص)الربتغايل  ال  املثال 
ان  العصور  خمتلف  عىل  العراق  زاروا  الذين  (وغريهم  نيبور  خان،  طالب 
يعرجوا عىل كربالء ليطلعوا عىل مرقد ذلك القائد الذي ضحى بكل يشء 
يف سبيل حتقيق العدل واإلنصاف ومقاومة الباطل، لذا فقد كتب العديد من 
الرحالة عن مرقد اإلمام احلسني بأوصاف متعددة كام أهنم تناولوا قدسيته 
وأمهية املكان لدى الشيعة يف جلب األموات من بلدان بعيدة لدفنها قرب 
املرقد الطاهر للتربك واالستغفار بل إن بعض الرحالة كانوا يصفون زيارة 
لزيارة  تأيت  كانت  التي  األعــداد  لكثرة  وذلك  احلج  بمثابة  احلسني  اإلمام 
املرقد  تباع قرب  التي كانت  السلع  املرقد الرشيف، كام حتدث بعضهم عن 

واألخطار التي تعرض هلا املرقد الرشيف ووالسيام الغزو الوهايب .
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ABSTRACT

Karbalaa City is one of the Holy Islamic cities because it 
embraces Imam AI-Hussein's body (peace be up on him).it has 
been a loadstar of the world since it is considered as an Islamic 
town ،and it also has a reputation and holiness that are related 
to the AL-Imam AL-Hussain martyrdom(peace be up on him)
that happened in this city .AL-Imam AL-Hussain shrine became 
as a minaret that shines the way of all the oppressed people in 
the world who follow his martyrology and learnt from his sacrifices 
in order to achieve their aims. The reputation، which karbalaa got 
،encouraged many foreign globetrotters (e.g.،pedro of Portugal، 
pietro dale valle (Italian). olivie، Abi Talib khan ، carsten Niebuhr 
and others who visited Iraq through the centuries)to came to 
karbalaa to see the shrine of this leader (AL-Imam AL-Hussain)who 
sacrifices his life for achieving the justice، equity and resisting the 
invalidity .Therefore، there are many globetrotters who wrote about 
AL-Imam AL-Hussain shrine in different descriptive ways. Their 
writings also included the holiness and significance of karbalaa 
according to Shiites. One of these holiness and significance is 
represented in bringing the corpses from different countries to bury 
them close to this chaste shrine to get blessing and supplicating 
.Moreover، those globetrotters considered visiting AL-Imam AL-
Hussain shrine as similar to pilgrimage. Most of them talked abut 
the goods that was sold near this holy shrine and the invasion of 
wahhabism to this holy shrine
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المقدمة
األدب  فصول  أمتع  من  واألسفار  الرحالت  أدب  أن  فيه  الشك  مما 
والتاريخ وأكثر مؤلفاته رواجا وأحسنها قبوال لدى القراء ملا هلا من أثر يف 
بقراءهتا  كثريا  ويستمتع  احلياة  تلك  يعيش  أنه  يتصور  جتعله  القارئ  نفس 
وهيوى متابعة مسري أولئك الرحالة وتتبع تنقالهتم والتعرف اىل انطباعاهتم 

عن املناطق واملدن والقرى التي مروا هبا وكتبوا عنها بأحواهلا املختلفة .
ومع أمهية هذا النوع من الكتابة، إال أن هناك غايات وأغراضًا وأهدافًا 
كان الٌسّياح والرحالة األجانب يبتغوهنا يف رحالهتم للبالد التي يقصدوهنا 
وهي إما للتبشري أو لألغراض التجارية أو التمثيل الدبلومايس أو ألغراض 
وتفصيلية  دقيقة  معلومات  جلمع  وكذلك  وعلمية  وطبية  وعسكرية  فنية 
عن املناطق الرشقية التي كانت معروفة بمواردها الطبيعية وحاجتهم لتلك 
الثروات والسيام بعد الثورة الصناعية يف أوربا وحاجتهم إىل املواد األولية 
وكذلك بحثا عن األسواق لترصيف بضائعهم، فضال عن احلضارة العربية 
اإلسالمية التي وصلت إىل أوربا يف وقت كان فيه اجلهل والظالم والسبات 
العرب  كان  بينام  بينها،  فيام  القبائل  ــات  ورصاع ونزاعات  أوربــا  تعيشه 
فيام  أخذها  التي  واملعارف  العلوم  من  الكثري  واكتشفوا  حضارة  أصحاب 
بعد األوربيون وطوروها، ويف ضوء ذلك أراد األوربيون التعرف عىل خفايا 
يأتون  األوربيون  الرحالة  فأخذ  تلك احلضارة ومقوماهتا وأسس نجاحها، 

إىل مناطق الرشق فرادا ومجاعات لتحقيق تلك األهداف .
كان العراق بسبب موقعه اجلغرايف وثرواته الكثرية واملتعددة حمطة رئيسة 
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من املحطات والبلدان التي يمر فيها الرحالة األجانب الذين قصدوا الرشق، 
تقارير  املهم أهنا تركت  الرحالت لكن اليشء  النظر عن عدد تلك  وبغض 
فيه  احلياة  العراق وأوجه  ومؤلفات ومقاالت مفصلة ومسهبة كلها تصف 
أو قومية  يكونوا من جنس واحد  مل  الرحالة  أولئك  بطريقة وبأخرى، وإن 
واحدة بل تعددت أصول وأجناس أولئك الرحالة فمنهم الربتغايل واألملاين 

وااليطايل والفرنيس والربيطاين والدانامركي وغريهم .
وبام أن العراق يمتلك حضارة عريقة يمتد عمرها إىل آالف السنني فأن 
العديد من مدنه هلا امتداد تارخيي عريق وبذلك قد زارها الرحالة وتوقفوا 
التي  الدراسات  من  العديد  وقد ظهرت  دقيقة،  بتفاصيل  عنها  وكتبوا  فيها 
تلك  أوضاع  بينت  والتي  املدن  تلك  يف  الرحالة  شاهده  ما  بدراسة  تعنى 
قبل  من  والتوثيق  التارخيية  الكتابات  فيها  قلت  تارخيية  حقب  يف  املناطق 
أهايل تلك املناطق، ولذا فأن كتابات الرحالة تعد مادة تارخيية أصيلة يعتمد 
تاريخ تلك  اىل  املختلفة والتعرف  العراق  الباحثون والدارسون ملدن  عليها 
املناطق وذلك ألن كتابات الرحالة مل تقترص عىل جانب واحد بل أهنا حوت 
ودينية،  وجغرافية  وثقافية  واجتامعية  واقتصادية  سياسية  متعددة  جوانب 
التاريخ  يف  الباحثني  إلثراء  خصب  جمال  بأهنا  الكتابات  تلك  عدت  وقد 
وتزويدهم بام حيتاجونه من معلومات بمختلف اجلوانب، والسيام أن كتب 
الرحالت مهمة جدا يف التوثيق التارخيي ألن أغلب الرحالة كانوا حيتفظون 
يمرون  التي  املناطق  عن  ويومية  كاملة  معلومات  فيها  يوثقون  بسجالت 
أهنم  األمور  هبم  وصلت  حتى  املناطق  تلك  يف  نزوهلم  تواريخ  وأيضا  فيها 
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أية مدينة ويقدمون معلومات كاملة  إىل  فيها  التي يصلون  الساعة  يذكرون 
واألهوار  اليومية  واحلياة  واملناخ  والزعامء  والزراعة  واألرض  السكان  عن 
والثروات الطبيعية كاحليوانات واحلشائش واألشجار واألوبئة واألمراض 
والديانات  املعتقدات  وكذلك  والرضائب،  واألوزان  املقاييس  وكذلك 
ومراقد األولياء والصاحلني والشعائر الدينية وتعدى األمر أكثر من ذلك بل 
أن بعض الرحالة كانوا يستقصون ويستفرسون ويسألون حتى حيصلوا عىل 

املعلومات من السكان املحليني عن تاريخ تلك املناطق .
وعىل الرغم من دقة تلك املعلومات وتفاصيلها املسهبة إال أنه البد من 
يريد  أخرى  أحيان  يف  أو  كبرية  أخطاء  بعضها  يف  ألن  بحذر  معها  التعامل 
التأكد واحلذر  الرحالة أن يبني األمور حسب وجهة نظره هو لذا البد من 
عند االعتامد عليها يف الدراسات التارخيية .ويف بحثنا هذا نحاول أن نسلط 
الضوء عىل مشاهدات الرحالة واملسؤولني األجانب وتوصيفاهتم ملرقد اإلمام 
احلسني )( والذي تم تقسيمه عىل مبحثني تناول األول مشاهدات الرحالة 
األجانب ملرقد اإلمام احلسني)(خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش 
وبيان األوصاف التي ذكرها أولئك الرحالة للمرقد الرشيف والتي تضمنت 
للمقتنيات  أو  للمرقد  وصف  من  املجاالت  بمختلف  عدة  معلومات 
من  وغاياهتم  وأغراضهم  الزائرين  حالة  وصف  وكذلك  بداخله  املوجودة 
كذلك  غايتهم  لتحقيق  بعيدة  مسافات  يقطعون  أهنم  والسيام  الزيارة  تلك 
تطرق بعضهم إىل احلاجيات والسلع التي كانت تباع قرب املرقد .أما املبحث 
الثاين فقد خصص لتوضيح مشاهدات الرحالة واملسؤولني األجانب خالل 
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القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين، إذ أعطى الرحالة أوصافا للمرقد 
الرشيف بعد تعرضه للغزو الوهايب من اخلراب والدمار الذي حل به بسبب 
املروعة  الصور  الرحالة  أولئك  نقل  حيث  الوحشية،  الرببرية  اهلجمة  تلك 
بعد  املرقد  طالت  التي  األعامر  حاالت  آخرون  تناول  كام  اهلجمة،  لتلك 
الذين يقومون  الزائرين  يغفلوا عن أعداد  الرحالة مل  أن  الوهايب، كام  الغزو 
بزيارة املرقد الرشيف، فضال عن ذلك فقد حتدث بعض الرحالة عن معركة 
الطف وأشاروا إىل تضحية اإلمام احلسني )( يف مواجهة الباطل ووقوفه 
بوجه الظلم من أجل حتقيق العدل واإلنصاف، كام بني املبحث مشاهدات 
املسؤولني األجانب ومالحظاهتم عن املرقد الرشيف، إذ ركز بعضهم عىل 
كيفية إدارة املرقد بينام قارن بعضهم اآلخر بينه وبني املراقد األخرى وكذلك 
توضيح املراسيم والعادات التي يقوم هبا الزائرون عند وصوهلم مرقد اإلمام 

)( احلسني
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المبحث االأول
 )(م�ساهدات الرحالة االأجانب لمرقد االإمام الح�سين 

خالل القرنين ال�سابع ع�سر والثامن ع�سر.
الرحالة  من  العديد  دفعت  مدينة كربالء  بلغتها  التي  الكبرية  الشهرة  إن 
الذين دخلوا العراق إىل زيارة تلك املدينة لغرض االطالع عىل ذلك املرقد 
الربتغايل  العراق  زاروا  الذين  األجانب  الرحالة  مقدمة  يف  ويأيت  الرشيف، 
بيدرو تيخريا)1( الذي كانت رحلته خالل عامي) #1013/1605-1604-
1014#( تزامنا مع وصول الربتغاليني إىل الرشق والسيام بعد اكتشاف رأس 
للوصول  ختطيطهم  ثم  ومن  اهلند  إىل  الربتغاليني  ووصول  الصالح  الرجاء 
البصـرة وتابع سفرته  إىل  تيخريا  أن وصل  العريب .وبعد  اخلليج  مناطق  إىل 
إنه أطلق عىل مدينة كربالء  ثم توجـه إىل كربالء، حيث  النجـف  إىل مدينة 
"إنا مدينة كبرية مفتوحة تضم أكثر  "التي قال عنها  "مدينة مشهد احلسني 
من أربعة آالف منزل " وبغض النظر عن مشاهداته للمدينة ألن بحثنا يركز 
جامع  "هناك  بالقول  وصفه  إنه  احلسني)(،إذ  اإلمام  مرقد  وصفه  عىل 
تعلوه مئذنة مكرس للحسني بن عل الذي مـات عطشا يف هذا املكان الـذي 
كان صـحراويا يف حينـه، وهلذا فإن املحمديني والسيام أولئك الذين من هذه 
الطائفة ... وهم يعتقدون أن تقديم املاء للسائلني إحسان يف سبيل اهلل فرتى 
النظيفة  النحاسية  والطاسات  املاء  بقرب  الشوارع  يوبون  منهم  الكثريين 
عن  يمتنعون  ال  ولكنهم  ماال  يسألوا  أن  دون  للعطشى  الرشاب  ويقدمون 

أخذه إذا ما أعطوه")2(.
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وهنا البد من اإلشارة بأن الرحالة تيخريا مل يفرق بني اجلامع واملرقد ألن 
البناء الظاهري قد يكون متقاربًا يف الشكل، كام أنه أشار إىل مسألة جدا مهمة 
أن  بعد  فيها مرقد اإلمام كانت صحراوية لكنها  التي  املنطقة  وهي إن هذه 
وصف  أنه  كام  مزدهرة،  مدينة  أصبحت  مرقده  وبناء  اإلمام  فيها  استشهد 
أهل  أتباع  إىل  ذلك  يف  يشري  انه  اعتقادنا  وحسب  أي  باملحمديني  الزائرين 

البيت عليهم السالم وحتديدا الشيعة .
وتابع تيخريا وصفه املرقد الرشيف بالقول "إن املسجد واملئذنة هنا مثل 
املسجد واملئذنة املوجودين يف مسجد عل، فخامن ومجيالن وأنيقان، ومع أنام 
أحدث منهام ببضع سنوات فإنام شيدا بالطريقة نفسها وزيدا هببات الشيعة 
ومها يبدوان أفضل بكثري واملادة التي بنيا منها الجر واملالط وبعض الجر 

املزجج الالفت لالنتباه وبعض الزخارف املوزائيكية ")3(.
النجف األرشف قبل  الرحالة تيخريا قد زار مدينة  ويبدو من ذلك، أن 
زيارته إىل كربالء كام أنه زار مرقد اإلمام عيل بن أيب طالب)(، ويستدل 
إذ أظهر  املرقدين الرشيفني،  الرحالة بني  التي قام هبا  املقارنة  عىل ذلك من 
إعجابه بام الحظه من فخامة وأناقة للمرقدين،  كام أنه أشار إىل موجودات 
املرقد وحتديـدا اهلـدايا التي يأيت بـها زوار اإلمـام احلسـني)( إلـى املرقـد، 
فضال عن ذلك فأنه أشار إىل مواد البناء التي شيد هبا املرقد أو تم أضافتها 
فيام بعد والسيام الزخارف املوزائيكية التي كان يندر وجودها يف ذلك الوقت 
فإن استخدامها يف تزيني مرقد اإلمام احلسني )( يعطي صورة  ومن ثم 
إظهار مرقده  اإلمام يف  أتباع وحمبي  اهتامم  واضحة وداللة كبرية عن مدى 

الرشيف بالصورة اجلميلة للناظرين .
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أما فيام خيص الرحالة االيطايل ديلال فاليه )4(الذي زار العراق عام) 1616 
"مشهد احلسني أي موقع استشهاده  م /1025 #(فذكر عن املرقد الرشيف 
يف أرض كربالء وهو مدفون هناك واملوضع مأهول بالسكان وضيه مزين 

وعليه بناء فخم عل الطراز اإلسالمي وهو مكان مقدس يزوره املسلمون ")5(.
 )( يتضح من ذلك أن الرحالة ديلال فاليه ربام دخل مرقد اإلمام احلسني
ليطلع عن قرب ويعطي وصفا دقيقا ملا موجود بداخل املرقد الرشيف،حيث 
إنه أشار إىل فخامة البناء والزينة التي كانت يف املرقد الرشيف، كذلك التفاتته 

إىل ذكر نوع البناء املستخدم وشكله عندما أشار إىل الطراز اإلسالمي .
إن أدب األسفار والرحالت مل يقترص عىل األوربيني أو الغربيني بل إن 
كثريون  منهم  وبرز  الرحالت،  تلك  يف  كبري  نصيب  هلم  كان  أيضا  العرب 
وبعضهم زار العراق إال أن بعضهم مل يكتب أو يذكر شيئا عن مرقد اإلمام 
احلسني)(،وكان قسم آخر أعطى أوصافا رائعة عن املرقد الرشيف ومنهم 
السيد عباس املكي )6( الذي زار العراق وتنقل يف اغلب مدنه من أجل زيارة 
العتبات املقدسة والسيام كربالء يف حدود عام) 1717م/1130 #(،حيث 
أخيه  وعل  عليه  اهلل  سالم  الطاهر  احلسني  مشهد  احلائر  أرض  "دخلنا  قال 
")7(.وقد قرأ السيد عباس  وعل جده وأبيه وأمه وبنيه وسائر مواليه وحمبيه 

عند دخوله املرقد الرشيف قصيدته التي مطلعها: )8(
هلل أيام مضت بكربالء حمروسة من كل كرب وبال

بمشهد الطهر احلسني ذي العال ونسل خري اخللق من كل املال
إحدى وستون هبا حل البال بقتله مع شهداء كربالء

يف عارش املحرم املنحوس يف يوم سبت ماخال من بؤس
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أو يوم االثنني وقيل اجلمعة حل البال به بتلك البقعة
الرشيف  بالزيارة والح يل من جنابه  "ترشفت واحلمد هلل  قائاًل  وأضاف 
إشارة، فإين قصدته حلال وما كل ما يعلم يقال وقرت عيني بزيارة الشهيد 
عل األصغر بن موالنا احلسني الشهيد األكرب وزيارة سيدي الشهيد العباس 
بن عل بن أيب طالب رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني، وأما ضيح سيدي 
احلسني ففيه مجلة قناديل من الورق املرصع والعني ما يبهت العني ومن أنواع 
اجلواهر الثمينة ما يساوي خراج مدينة، وأغلب ذلك من ملوك العجم وعل 
رأسه الرشيف قنديل من الذهب األمحر يبلغ وزنه منني بل أكثر وقد عقدت 
عليه قبة رفيعة السامك متصلة باألفالك وبناؤها عجيب صنعة حكيم لبيب 
"ويتضح من ذلك أن السيد عباس كان خيفي يف نفسه مطلبا معينا أو حاجة 
معينة مل يرصح هبا لكنه طلب من اهلل أن يقضيها له وهذه عادة متبعة لدى 
أغلب الزائرين ملرقد اإلمام أهنم يطلبون من اإلمام االستشفاع هلم عند اهلل 
لقضاء حوائجهم، والواقع إهنم مؤمنون أن اإلمام له كرامة عند اهلل سبحانه 
وتعاىل ومن ثم فإهنم يأتون لزيارة اإلمام للتقرب والتوسل إىل اهلل من خالل 
اإلمام )(،كذلك أوضح السيد عباس ما كان موجودا يف املرقد من جواهر 
ثمينة قدر بأهنا تساوي خراج مدينة وهذا يعني أهنا تساوي أمواال طائلة، كام 
أنه أضاف قائال "أقمت شهرين بمشهد موالي احلسني، بلدة من كل املكاره 
شط  من  زالل  عذب  وماؤها  باسقات  نخيلها  اجلنة  رياض  من  كأنا  جنة 
مستبرشة  ضاحكة  قطانا  ووجوه  مسفرة  وأنوارها  مبدرة  وأقامرها  الفرات 

وقصورها كغرف من اجلنان مصنوعة فيها رسر مرفوعة ....")9(.
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وهنا يمكن أن نتساءل هل أن السيد عباس قد بالغ يف وصفه هذا أم أن 
أوصافه كانت حقيقية ؟ولإلجابة عن ذلك نستطيع القول بأن السيد عباس 
كان موفقا يف وصفه هذا بسبب املشاعر التي يستشعر هبا املوالون ألهل البيت 
خصوصية  هلا  التي  كربالء  مدينة  والسيام  األئمة  ملراقد  زياراهتم  )(عند 
معينة لكوهنا حتتضن جسد اإلمام احلسني)(الذي رشف املدينة وأعطاها 
من  جتعل  إيامنية  روائع  من  املقدسة  كربالء  هبا  متتاز  أصبحت  خاصة  ميزة 
القلبي  واالطمئنان  اإليامنية  الراحة  بفضل  يغادرها  أن  يستطيع  ال  يدخلها 
الذي يشعر به الزائر عند دخوله للمدينة وهذا كله بفضل وجود مرقد اإلمام 

.)( احلسني
الواقع إن اسم اإلمام احلسني)(أخذ يالصق مدينة كربالء وال يكتب 
أحد أو يذكر مدينة كربالء إال وذكر اسم اإلمام احلسني )(،ولذا نرى أن 
)isaac tirion(الذي رسم خارطة عن  اهلولندي إسحاق تريون  اجلغرايف 
الرشق يف عام) 1732 م /1145 #( التي هي حمفوظة يف مكتبة األرشيف 
اهلولندي قد ظهر فيها موضع كربالء وأيضا بجانبها كلمة حسينية يف إشارة 

.)10(.)( واضحة إىل هنر احلسينية القريب من مرقد اإلمام احلسني
إن تلك الشهرة واملكانة التي كانت عليها مدينة كربالء أدت إىل أن يقوم 
أغلب الرحالة الذين وطأت أرجلهم أرض العراق بزيارهتا،  ففي عام)1765 
حيث  كربالء،  إىل  نيبور)11(  كارستن  األملاين  الرحالة  #(وصل   1179/ م 
هـو  هناك  االنتباه  يسـتدعي  ما  "وأكثر   : قال  حينام  الرشيف  باملرقد  تفاجئ 
احلسـني،وقد  بمذبح  الشـيعة  يسـميه  مسـجدا  داخله  يف  يضـم  كبري  جامـع 
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حممد  حفيد  عل  اخليول  فيه  داست  الذي  املكان  عني  يف  املسجد  هذا  شيد 
قائال  املرقد الرشيف  فإنه وصف  باإلضافة إىل ذلك  فيه".  )J(وقد دفن 
:"يفل اجلامع بالنوافذ وهو يشكل منظرا غريبا يف هذه البالد التي ال يشاهد 
فيها زجاج النوافذ، والواقع أن من املحتمل أنا كانت هدية من إيران أرسلها 
إىل هناك من معمل شرياز .وتقوم قبة عالية خلف البناية األمامية حيث اإلمام 
احلسني مدفون حتتها وحتيط هبا أربع منارات صغرية "،أما فيام خيص املدخل 
للجامع شمعدان  الرئيس  املدخل  أمام  "هناك  بالقول  نيبور  فيصفه  الرئيس 
نحاسية كبرية جدا ذات عدة مصابيح وال يمكن مشاهدة أي ذهب يف اخلارج 

إال أن هناك عدة حاجات ثمينة قرب ضيح احلسني ")12(.
يتضح من وصف نيبور مدى العامرة والفخامة التي كان عليها املرقد يف 
متتاز  كانت  إهنا  بل  البناء  طرز  يف  فخامة  أية  البالد  يف  تكن  مل  الذي  الوقت 
ببساطتها عكس ما كان عليه مرقد اإلمام احلسني )( الذي يعكس مدى 
حب الناس وتعلقهم بذلك املرقد وحماولة إظهاره بأمجل حلة أو صورة ترس 
الناظرين حني قدومهم إىل املرقد الرشيف وهذا ما أشار إليه أغلب الرحالة 

الذين زاروا مدينة كربالء املقدسة .
ذكر  نيبور  فإن  ولذا  جتواهلم،  أثناء  يف  شيئا  يغفلوا  مل  الرحالة  أن  ويبدو 
إذ  واملسابيح  الرتب  بيع  الحظ  بأنه  احلسني  اإلمام  مرقد  يف  وجوده  خالل 
قال: "ويشتد اإلقبال هناك بصورة تدعو إىل العجب عل الطرات – الرتب- 
استعامهلا  لكثرة  نتيجة  تأكلها  الطني وذلك لرسعة  املصنوعة من  املسابيح  و 
منذ سنوات  العوائل  يعود ألحدى  وهي تصنع يف معمل يف مشهد احلسني 

عدة ")13(.
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إن هذه اهلدايا )املسبحة والرتبة احلسينية (جتلب للتربك هبا لكوهنا تصنع 
عن  دفاعا   )(احلسني اإلمام  دماء  به  اختلطت  الذي  كربالء  تراب  من 

املبادئ والقيم الساموية وأهداف الرسالة اإلسالمية .
أوليفيه كربالء عام) 1799 م/1209 #(فأنه ذكر  الرحالة  وعندما زار 
الزوار  يقصدها  التي  الوحيدة  املدينة  عل  مشهد  "ليس  الرشيف  املرقد  عن 
للحج، إذ إنم يقصدون أيضا مشهد احلسني أو اإلمام احلسني حيث يوجد 
واقعة  يف  وأصحابه  أقاربه  من  كبري  عدد  مع  قتل  الذي  عل  بن  احلسني  قرب 
كربالء، ومعلوم أن احلسني بعد وفاة معاوية قصد الكوفة مع مائة ومخسني 
شخصا وسائر أهل بيته حيث كان ينتظره أنصاره غري أن يزيد بن معاوية قد 
أرسل ضده ستة آالف شخص قاتلوه فاستشهد احلسني وسالحه بيده، ألنه 
حارب حتى الرمق األخري ضد هذا العدد الغفري من املناوئني وأقيم له ضيح 
بعد مسجٌد وتكونت  فيام  ٌشيد  املعركة وعل هذا الرضيح  قريب من ميدان 

حوله مدينة )14(.
واملعلومات  التوصيفات  بعض  يف  أخطأ  قد  أوليفيه  الرحالة  أن  ويبدو 
التي مل تكن دقيقة ومنها أنه خلط بني احلج والزيارة إذ إن األشخاص الذين 
يقصدون النجف وكربالء هم يذهبون لغرض زيارة األئمة املعصومني والتربك 
والتقرب هبم إىل اهلل سبحانه وتعاىل لكوهنم أولياء اهلل، أما مفهوم احلج فإنه 
الذين يذهبون إىل بيت  إاَل عىل األشخاص  أحد أركان اإلسالم وال يطلق 
اهلل احلرام، لكن الرحالة أوليفيه كانت لديه األمور سواء، كذلك إنه أخطأ 
يف ذكر عدد أصحاب اإلمام احلسني )(الذين مل يكونوا مائة ومخسني بل 
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كام هو معروف يف أغلب املصادر التارخيية )15( أهنم اثنان وسبعون، وأيضا 
أخطأ الرحالة يف تقديره عدد جيش يزيد بن معاوية إذ مل يكن ستة آالف كام 
قال عنه بل إن أغلب الروايات التارخيية)16( تؤكد أن جيش يزيد ال يقل عن 

الثالثني ألف مقاتل .



115

ا.م.د. عماد جا�سم ح�سن املو�سوي

�سهر رم�سان املبارك 1437هـ /حزيران  2016مال�سنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الثاين

المبحث الثاني 
م�ساهدات الرحالة والم�سوؤولين االأجانب للمرقد ال�سريف 

خالل القرن التا�سع ع�سر وبداية القرن الع�سرين
وغريهم  األوربيني  األجانب  الرحالة  بكثرة  عشـر  التاسـع  القرن  امتاز 
الذين زاروا العراق، وكانت مدينة كربالء إحدى املحطات األساسية لتلك 
الرحالت ومن ثم توقف الرحالة يف تلك املدينة وزيارة مرقد اإلمام احلسني 
من  الكثري  حتمل  ومالحظاهتم  مشاهداهتم  فجاءت  عليه،  )(لالطالع 

املعاين والصور التي نقلها أولئك الرحالة .
كان يف مقدمة الرحالة الذين قدموا إىل العراق أبو طالب خان )17(الذي 
زار كربالء يف عام) 1803 م/1218 #(وأعطى أوصافا دقيقة يف أثناء تلك 
الزيارة والسيام أن وصوله قد جاء بعد مدة قصرية من تعرض كربالء للغزو 
الوهايب )18(،ولذا فإن أكثر معلوماته وأوصافه قد جاءت مكرسة عن اخلراب 
والدمار الذي حل بكربالء بعد أن كان املرقد الرشيف مبنيا ومزينا بشكل 
مجيل ويف ذلك قال "إن ملك بالد فارس حممد خان القاجاري )19( رمم قبل 
من ذهب  بصفائح  مغشاة  كلها  والقبة  كربالء،  سنوات عدة صحن مشهد 
وداخل املشهد مزوق بالتزاويق و التذاهيب وقد جيئ من بالد الفرس خاصة 
الشهداء  أمري  ذلك، وجسد  أجل  من  واملصورين  واملزوقني  الصاغة  بأشهر 
احلسني بن عل سبط النبي حممد )J(مدفون يف وسط البنيان يف تابوت من 
الفوالذ مغطى بصفائح ذهب منزله فيه، ويف صحن املشهد قبور ستني شهيدا 

.)20( استشهدوا مع احلسني
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إعادة  يف  كبري  بشكل  أسهم  قد  فارس  بالد  حاكم  أن  ذلك  من  ويتضح 
تزيني مرقد اإلمام احلسني)(بعد هنب حمتوياته من الوهابيني الذين أغاروا 
عىل كربالء ورسقوا موجودات املرقد الرشيف األمر الذي دفع القائمني عىل 
املرقد الرشيف اىل جلب احلرفيني املاهرين املختصني بتزيني املراقد لغرض 

إعادة املرقد إىل ما كان عليه قبل الغزو الوهايب .
الغزو  من  أشهر  بعد سبعة  كربالء  إىل  قد وصل  أبا طالب خان  أن  وبام 
من  عرش  الثاين  اليوم  "ويف  قائال  الغزو  ذلك  عن  فذكر  )21(إليـها،  الوهابـي 
معظم  كان  بينام  ميالدية   1802 نيسان  املوافق  هجرية   1217 احلجة  ذي 
– يقصد بذلك زيارة مرقد  النجف  أتقياء السكان بكربالء يف زيارة مشهد 
اإلمام عل )(-خرج مخسة وعرشون الف وهايب عل خيل ومجال عربية 
بغتة من الصحراء ودخلوا املدينة وساعدهم عل ذلك أشخاص من الغاوين 
وكان الوهابيون يصخون للتأليب والتخريب قائلني :اقتلوا الشيعة اقطعوا 
يقلعوا  أن  وحاولوا  منازهلم  يف  ما  ونبوا  السكان  فذبحوا  الكفرة،  رقاب 
صفائح الذهب من املشهد وكانت مثبتة جدا فلم يستطيعوا ذلك ومع ذلك 
فلم يتحرجوا من تريب املشاهد والعبث بالقبور األخرى، ثم انصفوا من 
تلقاء أنفسهم يف أفول الشمس ")22(.وهنا إشارة واضحة وأوصاف دقيقة ملا 
حصل يف ذلك اليوم ألن أبا طالب خان مل يفصله عن تلك احلادثة إاّل أشهر 
عدة ومن ثم فإنه علم من الناس الذين عاشوا تلك األجواء ونقل عنهم ما 
تعرض له املرقد واألفعال التي قام هبا الوهابيون التي ال تنم إاّل عن كرههم 
وحقدهم وليس لدهيم من شعار سوى السيف والقتل ملن خالفهم وهذه هي 
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العقيدة التي بنيت عليها تلك الدعوة اهلدامة للدين اإلسالمي.
عىل  املروعة  الوحشية  الغارة  تلك  وصف  يف  خان  طالب  أبو  وأضاف 
القليل  الوقت  يف  الوهابيون  قتل  "وقد  قال:  احلسني)(إذ  اإلمام  مرقد 
املدينة مخسة آالف إنسان، وجرحوا عرشة آالف آخرين،  لبثوا فيه يف  الذي 
وقد أخذوا الذهب والفضة واألشياء األخرى الثمينة التي وجدوها، وهذا 
احلادث اليزال عل حداثته فال يتكلم الناس عل غريه وال يتحدثون بام سواه 
الوهابية أوقفت شعر رأيس  القسوة والوحشية  من احلوادث، وحكاية هذه 

أقفافا")23(.
يتضح مما سبق املأساة الكبرية التي مرت هبا مدينة كربالء التي أظهرت 
احلقد والكراهية التي كانت تتميز هبا تلك احلركة الدموية التي يقودها مبدأ 
القتل والدم لكل من خيالف فكرهم وعقيدهتم كام أهنا بينت فداحة األعامل 
التخريبية التي قام هبا الوهابيون الذين أظهروا من خالهلا حقدهم وعداءهم 

ألهل البيت عليهم السالم ولكل من يتبعهم .
ومن الرحالة األجانب الذين زاروا العراق ومروا بمدينة كربالء الفرنيس 
دوبريه )24(عام )1809م/1224 #(،وربط األخري بني نشوء وشهرة مدينة 
"فإىل الغرب من  كربالء بوجود مرقد اإلمام احلسني )(فيها حيث قال: 
احللة وعل بعد ستة فراسخ من الفرات يقوم رصح شيده املسلمون الشيعة 
هذه  وكانت  الكوفة  قرب  مصعه  لقي  فاحلسني  عل،  بن  للحسني  إكراما 
مدينة مشهورة يف تاريخ اإلسالم وهي الن خربة بالكلية، ففي املكان الذي 
استشهد فيه قامت مدينة سموها اإلمام احلسني، هذا املكان الذي يله الشيعة 
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األرسة  مؤسس  إسامعيل  الشاه  فقام  مرة  من  أكثر  واخلراب  الرضر  به  حلق 
الصفوية بإصدار مرسوم رسمي أعلن فيه أن هذه املدينة وضيح سبط النبي 
يب أن تتعمر وتتجمل وحقق ما وعد به وعل خطاه سار خلفاؤه وتباروا 
الثمينة وقد غطت اجلامع  تعلقهم وتبجيلهم هلذا اإلمام هبداياهم  يف إظهار 
املئذنة وأصبح  بالذهب وكذلك  املغشى  النحاس  من  قبة  رفاته  الذي يضم 

هذا املكان مع الزمن مستودعا ألثمن الكنوز املهداة من األمراء")25(.
 )( وحتدث الرحالة دوبريه عن غزو الوهابيني إىل مرقد اإلمام احلسني
بالقول: "لكن هذه الكنوز الكثرية املكدسة خالل سنني كثرية متتالية حتولت 
يف حلظة من الزمن لقمة سائغة للوهابيني، فقد غزا هؤالء اللصوص مدينة 
اإلمام احلسني يف 20 نيسان 1801 وبعد أن أجروا فيها الدم والنار وأشبعوا 
هيجانم بقتلهم السكان من اجلنسني دون متييز محلوا معهم كل ما وصلت 

إليه أيديم من كل ما أثار جشعهم ")26(.
وهنا يالحظ أن الوهابيني كانوا معروفني بطريقة تعاملهم التي ال تؤمن 
دوبريه  الرحالة  إليه  أشار  الذي  األمر  والدمار،  والتخريب  بالقتل  سوى 
متيز  دون  من  اجلميع  يستهدفون  أهنم  إذ  وصفهم  دقيقا يف  كان  إنه  والسيام 
بني الصغري والكبري الرجل أو املرأة، كام أنه كان موفقا وصائبا يف وصفهم 
والعقائد  املذاهب  كبقية  إنسانية  مبادئ  يمتلكون  ال  الذين  باللصوص 

األخرى التي حترتم األطراف األخرى .
وعن أعداد الزائرين القادمني إىل مدينة كربالء ذكر دوبريه قائال: "يرتاوح 
للزيارة  كربالء  إىل  طريقهم  يف  سنويا  بغداد  من  يمرون  الذين  الزوار  عدد 
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احلاج بني مخسة  لقب  يكتسب زوار مكة  – كام  الكربالئي  لقب  واكتساب 
عرش إىل عرشين ألف نسمة ")27(.

الرحالة  حتدث  فقد  إيران  من  القادمني  والسيام  الزائرين  أعداد  وعن 
م/1231   1816 عام)  العراق  زار  )28(الــذي  بكنغهام  جيمس  الربيطاين 
بغداد والبرصة وبابل واملوصل  إنه أعطى أوصافا دقيقة عن مدن  #(حيث 
بعد  عن  شاهدها  ذكر  ما  حسب  إنه  بل  كربالء  مدينة  بزيارة  يقم  مل  أنه  إاّل 
اجتاه  بأنه يف  لنا  أشري  فقد  أو مسجد احلسني  "أما موقع كربالء  قال:  حيث 
الشامل الغريب وإن مسجد عل يف الناحية اجلنوبية، ومع أن الصباح كان رائقا 
والوقت مناسبا للرؤية إال أن أيًا من املسجدين ل يكن ظاهرا يف تلك اللحظة 
ألن بلوغ كل منهام يتطلب مسرية يوم كامل دون أن يستطيع املرء حتديد عدد 
مشهورة  كانت  كربالء  مدينة  أن  عىل  واضحة  إشارة  وهنا   )29(  " الساعات 

باسم مدينة احلسني .
باإلضافة إىل ذلك، فإنه أشار يف أثناء عودته من مدينة بابل إىل بغداد قال: 
"وكلام اقرتبنا من بغداد صادفنا قافلة من اإليرانيني متجهني إىل اإلمام احلسني 
للزيارة")30(،فضال عن ذلك فإنه أشار إىل اهلجوم الوهايب عىل مدينة كربالء 
حيث  كربالء  مدينة  الوهابيون  دخل  بالبعيد  ليس  أمد  "ومنذ  قال:  حيث 
اإلمام  مسجد  وقد جردوا  عليهم  القبض  أمكن  الذين  الذكور  مجيع  ذبحوا 

احلسني الذي يقدسه الشيعة من كل كنوزه ")31(.
ويف السياق نفسه، فإن الرحالة الرويس جرييكوف الذي زار مدينة كربالء 
عام) 1849 م/1266 #(قال: "يف سنة 1849 مر زوار يبلغ عددهم الثالثني 
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االعتيادية  األحــوال  يف  ويبلغ  كربالء،  إىل  بغداد  طريق  عن  شخص  ألف 
عددهم يف السنة الواحدة حوايل العرشين ألف شخص وينقلون يف الغالب 
جثث موتاهم إىل كربالء يف فصل الشتاء ويبلغ عدد التوابيت التي تستقبلها 
كربالء اخلمسة آالف وأحيانا تصل إىل العرشة آالف يف السنة الواحدة، وثمن 

النقل يبلغ قرانا واحدا عن مخسة توابيت وهي ضيبة املرور" )32(.
ويستدل من ذلك أن قداسة مدينة كربالء بوجود رضيح اإلمام احلسني 
سكناهم  مناطق  من  موتاهم  جلب  إىل  الشيعة  املسلمني  دفع  )(فيها 
وقطعهم مسافات بعيدة ودفع االموال وحتمل خماطر الطريق يف سبيل دفن 

موتاهم بجوار املرقد الرشيف تربكا به .
 أما فيام خيص الرحالة الربيطاين جون ارش)33( الذي زار مدينة كربالء عام

) 1864 م /1281 #(فإنه أكد عىل وجود عدد من مسلمي اهلند مقيمني 
يف بيوت قريبة من الرضيح املقدس كام الحظ بني الزوار كثريا من اإليرانيني 
واألفغانيني الذين حتملوا مشاق السفر البعيد للتربك بزيارة اإلمام الشهيد، 
كام ذكر جون أرش يف مشاهداته: "إن ساحة الصحن املحيط بالرضيح املقدس 
املتنفذين من الشيعة  واملحاطة هي نفسها بالبيوت ل تكن مبلطة وإن جنائز 
واملورسين الذين كان بوسعهم دفع الرسوم واملصاريف املطلوبة كانت تدفن 
فيه، فإن ثمن هذا االمتياز يمكن أن يكلف مبلغا كبريا جدا يف بعض األحيان 
ومن املمكن يف بعض احلاالت دفن بعض الناس بالقرب من الرضيح املطهر 
كذلك بعد دفع مبالغ باهظة، لكن املألوف هو أن تزور اجلنائز التي يؤتى هبا 
إىل كربالء ويطاف هبا حول الرضيح املقدس ثم تؤخذ للدفن يف أي مكان 
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آخر يف املقابر املعروفة ")34(.
أما فيام خيص الرحالة جلان الذي زار العراق عام) 1866م/1283 #( 
مع أنه مل يزر مرقد اإلمام احلسني لكنه ذكر عنه عندما كان يف بغداد قائال: " 
الحظت اجلثث يف طريقها إىل كربالء األرض املقدسة التي يقدسها املسلمون، 
واحلسني،  عل  مها  اإلســالم  يف  عظيامن  رجالن  استشهد  البقعة  تلك  ففي 
ويفضل بعض املسلمني بخاصة األغنياء منهم الدفن يف هذه األرض فرتسل 
جثث موتاهم من أبعد املناطق إليها، فليس من املستغرب أن ترى عل طول 
الطريق من بغداد إىل الفرات مجاال وبغاال حمملة بأقفاص خاصة لنقل اجلثث 

املسجاة عل فراش من األغصان واألوراق ")35(.
كوبر)36(عام سوانسن  الرحالة  كربالء  زار  فقد  ذلــك  إىل   باإلضافة 
) 1892م/1310 #( وسجل يف مشاهداته ما رآه يف كربالء والسيام مرقد 
اإلمام احلسني )( حيث قال : "شاهدنا من هذا املكان القبة املذهبة واملنارتني 
اخلاصتني بمشهد احلسني، إنا تشبه الكاظميني، إال أنا ليست بجامهلا حيث 
توجد يف األخرية أربع منارات كبرية كام يوجد يف األول كاجلامع األخري برج 
هو  رأيته  ما  "كان  املرقد  وصفه  يف  كوبر  سوانسن  "وأضاف  حديث  ساعة 
بوابة كبرية مكسوة بالجر امللون ومزينة بكتابات فارسية أو عربية وفيه أيضا 
الناس يلسون عند أكشاك مع بعض  يلتمع آجر أزرق وأمحر، وصف من 

األشياء لغرض البيع ")37(.
)(فذكر  احلسني  اإلمام  رضيح  قرب  تباع  كانت  التي  السلع  عن  أما 
سوانسن كوبر قائال: "يعرض يف هذا احلانوت لغرض البيع للمتدينني فقط 
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أقراٌص طينية خمتومة غريبة تسمى بشكل شائع ترب كربالء حيث يشرتيا 
حجاج كربالء ويأخذونا معهم إىل بيوتم كتذكار للرضيح وألنه يفرتض أن 
هذه الرتب مصنوعة من األرض املحيطة بالرضيح نفسه ينظر إليها بتقديس 
خرايف ويقال إن الشيعة يضعون جباههم يف الصالة عند وضع الركوع عل 
هذه األحجار وال يسمح سوى للمؤمن احلقيقي بلمسها، وقد قام مضيفنا 
بتأمني نامذج منها واعطائها لنا، واليوم عندي اثنتان منها كان إحداها ذا شكل 
وكلتامها  األوىل  قطـر  بنصف  دائـرية  واألخرى  انجات  أربعة  وبقطر  مثمن 
مصنوعتـان من الطـني ذي اللـون الفاتـح وغيـر املشـوي، وخمتوم بنامذج من 

األختام الدقيقة")38(.
ويبدو أن الرحالة قد خلط بني املصلني واملتدينني فهذه الرتب ال تقترص 
صالهتم  يف  الرتبة  هذه  يستخدمون  الشيعة  أفــراد  مجيع  فإن  املتدينني  عىل 
استحبابا لكوهنا مصنوعة من تربة املرقد الرشيف، كام أن الرحالة قد أخطأ 
بقوله أهنم يضعون جباههم عىل هذه الرتبة يف وضع الركوع والصحيح أن 

املصيل يضع جبهته عىل الرتبة يف وضع السجود .
واقعة  عن  مفصلة  معلومات  أعطى  كوبر  سوانس  فإن  ذلك  عن  فضال 
يكن  ل  أنه  إال  املناوشات،  من  سلسة  "حصلت  عنها:  ذكر  حيث  الطف 
ملجموعة األمري الصغرية رغم قتاهلا الباسل أي أمل بالنص، ويف الخر متت 
حمارصتا وذبح أفرادها، كان عل األكرب أول القتل حيث أصيب برمح ثم 
جرى تقطيعه إربا، تبع ذلك مأساة مروعة عندما طعن طفل احلسني الصغري 
يرقد  كونه  العابدين  زين  نجا  بينام  والــده،  ذراعي  بني  وهو  بسهم  عبداهلل 
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مريضا، اندفع األمري وهو جريح وينزف نحو أعدائه وبعد ذلك سقط وطعن 
بأكثر من ثالثني طعنة ثم قطع رأسه ومرغ جسده يف الرتاب ونبت اخليم التي 
تأوي أرسته وسبيت النساء، أرسل رأسه واألرسى إىل دمشق إال أن جسده 
قد وري الثرى يف كربالء وارتفع بعد ذلك عل هذا املوقع املرقد الذي يذب 

حشود املؤمنني الشيعة منذ عصور")39(.
وتابع كوبر مشاهداته وتوصيفه للمرقد الرشيف والسيام األخطار التي 
تعرض هلا املرقد حيث قال: "يف القرن التاسع، حاول اخلليفة املناهض للشيعة 
بمياه  وكربالء  بغداد  بني  الواقعة  املنطقة  بإغراقه  إليه  احلج  إيقاف  املتوكل 
الفرات، كام أنه حاول تدمري اجلامع إال أن الشيعة كانوا من اإلخالص ما ال 
يدع ملثل هذا الطاغية أي تأثري دائم ")40(.وهذا يعني أن الرحالة ال يكتفون 
بام يالحظونه أو يشاهدونه من آثار تارخيية بل إهنم يسألون ويستفهمون عن 
لدهيم  تتكون  حتى  املناطق  بتلك  ترتبط  التي  التارخيية  واألحداث  الوقائع 
أفكار كاملة عن املناطق التي يزوروهنا أو الشخصيات التي يتحدثون عنها .
ينقلون  والذين  إيران  من  القادمني  الزائرين  عن  وصفا  كوبر  وأعطى 
"إن  قال:  )(إذ  احلسني  اإلمام  رضيح  قرب  لدفنهم  كربالء  إىل  موتاهم 
واهلند تصل حوايل  فارس  بالد  رئيسيي من  القادمني بشكل  أعداد احلجاج 
ضامنا  يعترب  املقدسة  كربالء  أرض  يف  الدفن  وألن  سنويا  حاج  ألف  مائتي 
البواخر  أو  القوافل  طريق  عن  اجلثث  من  مئات  عدة  جتلب  اجلنة،  لدخول 

سنويا لدفنها يف هذه البقعة ")41(.
من  قريبا  يدفنون  الذين  بأن  كوبر  ذكره  ما  عىل  التعليق  من  البد  وهنا 
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مرقد اإلمام احلسني )(ليس مضمونًا دخوهلم اجلنة ولكن يتم دفنهم يف 
هذه األرض املباركة للتربك والتقرب إىل اهلل سبحانه وتعاىل ليخفف عنهم 
العذاب ألن كل إنسان سوف حياسب يوم القيامة وكام معلوم أن أهل البيت 
سوف  بأهنم  نعتقد  فإننا  لذا  عنهم،  يرضون  ملن  شفاعة  هلم  السالم  عليهم 

يشفعون لشيعتهم امللتزمني .
وخالل الربع األول من القرن العرشين استمر وصول الرحالة األجانب 
يارجونك هبادر عام نواب محيد  اإليراين  أولئك  بني  .وكان من  العراق   إىل 
) 1907م/1325 #( والذي قال عن املرقد الرشيف: "مرقد اإلمام احلسني 
حماط ببناء منيف فسيح مربع الشكل من كل جهة منه باب عمالق قوي جدا 
وحول الساحة بيوت جليلة من طبقتني يسكنها علامء الدين والطلبة، ضيح 
اإلمام ومنائره األربع املذهبة يف وسط الفناء املربع وحول القرب سياج مربع 

من الفضة املشبكة ")42(.
املدة  تلك  الرحالة بل شهد  تقترص عىل  تعد  مل  الزيارات  تلك  أن  الواقع 
زيارات للمسؤولني األجانب ومل يكن األمر يقترص عىل ذلك فحسب بل إن 
بعض املسؤولني قد خدموا يف العراق ومن ثم كانت لدهيم زيارات إىل املدن 
العراقية لالطالع عىل أوضاعها وكانت مدينة كربالء وحتديدا مرقد اإلمام 
أو يكتبون عنها ألمهية  التي يقصدها املسؤولون  املهمة  املناطق  احلسني من 
.)( املدينة وكذلك للقيمة الكبرية والقدسية التي يمتاز هبا مرقد اإلمام

وكان من أبرز املسؤولني األجانب الذين زاروا املنطقة الربيطاين لوريمر)43( 
الربيطانية،  اهلند  حلكومة  اخلارجية  الشؤون  يف  سكرتريا  يعمل  كان  الذي 
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القرن  بداية  يف  العريب  اخلليج  منطقة  عن  املعلومات  مجع  بمهمة  وأرسل 
جيمع  أن  جولته  خالل  استطاع  متعددة  ومدن  مناطق  يف  وجتول  العرشين، 
معلومات تفصيلية عن املنطقة بجميع جماالهتا، وكانت مدينة كربالء التي مل 
)(يزرها من ضمن املدن التي حتدث عنها وبخاصة مرقد اإلمام احلسني
يف  الشيعية  املــزارات  عن  حتدث  بعدما  الشيعة  لدى  وخصوصيته  وأمهيته 
ومجاعته  احلسني  أضحة  "توجد  قال:  احلسيني  املرقد  خيص  وفيام  العراق، 
يف كربالء وليس هناك جدال عل صحة هذه األماكن، ومن أهم املباين هناك 
والتي وصفت وصفا جغرافيا كامال يف مذكرة عن هذه املدينة مبنى قبة اإلمام 
معظم  فيه  دفن  الذي  املكان  أنه  كام  احلسني،  ضيح  يوي  فهو   احلسني

رفاقه" )44(.
:"عهد  قال  حيث  األرضحــة،  إدارة  كيفية  عن  معلومات  لوريمر  وأعطى 
ملصلحة األوقاف الرتكية بإدارة األضحـة،  وكان يتم عن طريقها دفع رواتـب 
احلراس واخلدم وتعيينهم، ويف كل ضيح يوجد حارس يسمى كلدار أو حامل 
راتب  وكان  اخلــدم،  من  آخر  وعدد  خدمة  رس  يدعى  للخدم  ورئيس  املفاتيح 
احلارس مخسامئة قرش من الذهب يف الشهر أي ما يعادل أربعة جنيهات ونصف 
انكليزية وراتب رئيس اخلدم 84 قرشا من الذهب أي ما يعادل 14 )شلن( ومخسة 
بنسات وراتب اخلادم مخسة وعرشون قرشا، ويبلغ عدد اخلدم يف ضيح اإلمام 
احلسني مخسة عرش خادما، كام يوجد 950 خادما آخرين ال يدفع هلم رواتب إال 

أن وجودهم معرتف به رسميا ")45(.
فضال عن ذلك، فإن لوريمر أعطى وصفًا دقيقًا ملا يقوم به الزائر عند وصوله 
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إىل مرقد اإلمام احلسني )(إذ قال:" يقوم الزائر بتطهري نفسه أوال بوضوء معني 
بإرشاد اخلدم، وعند عتبة الرضيح  ثم يدخل صحن الرضيح ويكون هذا عادة 
يطلب من صاحب املقام السامح له بالدخول، وعندما يدخل يردد بعض الصلوات 
ثم يلف حول القرب ثالث مرات مقبال السور الذي حوله، ... أما الزوار األغنياء 
القرآن ورسد قصة استشهاد اإلمام احلسني وكذلك  فيكلفون مجاعة املال بقراءة 
يوزعون الصدقات عل الفقراء ويقدمون العطايا من النقود واجلواهر إىل الرضيح 
" كام أن لوريمر ذكر احلاجيات التي جيلبها الزوار معهم يف أثناء عودهتم من الزيارة 
"يتزود الزوار وبخاصة يف كربالء باملسابيح وبأقراص من الرتبة أو الرتاب املقدس 
بأكفنة مطبوع عليها  الصالة وكذلك  السجود يف  يضعونا حتت رؤوسهم عند 

آيات قرآنية الستخدامهم أو استخدام أصدقائهم")46(.
فضال عن ذلك فقد حتدث لوريمر عن تاريخ املرقد بالقول: "إن ضيح احلسني 
كان موجودا عام 850هـ وقد أمر اخلليفة العبايس املتوكل بإغراقه باملاء ومنع الزيارة 
له، وقد أعيد بناء الرضيح بشكل فخم عام 979 م، و لكنه أحرق عام 1016 ثم 
بناؤه عام 1086")47(.وهذا يعطي صورة واضحة عن أهداف املسؤولني  أعيد 
األجانب يف مجعهم ملعلومات تفصيلية عن كل صغرية وكبرية بل والتعرف اىل 
األسباب واحليثيات وأيضا العودة إىل التاريخ حتى يستطيعوا تكوين رؤية معينة 
املجتمع  املوجودة يف  الثغرات  واستغالل  املناطق وسكاهنا  تلك  مع  التعامل  يف 
لتأجيج اخلالفات بني أفراد املجتمع واستغالهلا لتحقيق مصاحلهم وأهدافهم التي 

دفعتهم أن يقطعوا املسافات البعيدة من أجل الوصول إىل هذه املناطق.
ويف وصفه للمرقد الرشيف ذكر: "إنه مؤلف من مبنى كبري يقال له الصحن وله 



127

ا.م.د. عماد جا�سم ح�سن املو�سوي

�سهر رم�سان املبارك 1437هـ /حزيران  2016مال�سنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الثاين

سبعة مداخل ويعلو املدخل الرئيس برج الساعة وييط بالصحن 35 غرفة كبرية 
ويقع احلرم وسط الصحن وهو عبارة عن مبنى مسقوف عليه قبة مرتفعة مذهبة 
وعند كل من نايتها مئذنة عالية جدا تواجه املدخل الرئيس ويعترب مدخال له، 
ويوجد مقام احلسني وابنه عل األكرب يف وسط البناء حتت القبة وييط بالرضيني 
اخلشب  من  غطاء  وبداخله  بالفضة  املطل  املشبك  الصلب  احلديد  من  غطاء 
وكالمها سدايس الشكل ويوجد يف أحد الزوايا قبور 72 شهيدا سقطوا يف املعركة 

إىل جانب احلسني ")48(
أما فيام خيص الربيطانية الليدي دراور التي زارت أغلب املدن العراقية والسيام 
مع بداية العهد امللكي وأعطت معلومات تفصيلية عن املدن واملذاهب بتفاصيل 
دقيقة ويف حديثها عن كربالء التي زارهتا عام 1923 قالت: "إن كانت النجف 
هي الرأس املفكر عند الشيعة فالقلب كربالء .إنا أشد قدسية من النجف فمجرد 
ذكر اسم احلسني الذي تضم تربتها رفاته يثري يف نفوس الشيعة أقوى أحاسيس 

الوالء له ")49(.
كام أن دراور حتدثت عن واقعة الطف بالقول: "وعل مقربة من موقع كربالء 
اليوم حارص هراطقة اخلليفة وجنده احلسني بن عل ومنعوا عنه املاء ثم أجهزوا 

عليه .إنا أفجع مآيس تاريخ اإلسالم طرا ")50(.
فضال عن ذلك ذكرت دراور: "إن جثامن الشهيد مقبور فيها حتت قبة احلرضة 
الكبرية وهي أشد العتبات املقدسة حرمة وأكثرها ثروة ")51(كام أهنا حتدثت عن 
السلع التي تباع قرب املرقد عندما قالت "تتص كربالء بنوعني من احلرف إعداد 
األكفان للموتى وإنك لتجد عل هذه األكفان سورا من القرآن وصنع الرتب من 



128

مرقد الإمام احل�سني )÷( يف كتابات الرحالة وامل�س�ؤولني الأجانب

طني املدينة وتزيينها بالزخرف ويف مقدور الزائر أن يرجع إىل بلده ومعه الكفن 
الذي يدخره ليوم موته وتربة يسجد عليها كل يوم عند صالته ")52(.

وفوق ذلك وصفت دراور املرقد بالقول :"إن مرقد احلسني عل يشء كبري 
من النفاسة واجلامل وعل الرغم من أن اهلبات والعطايا التي تنهال عليه ال تضاهي 
هبا  ويعني  خمبأة  املرقد  ونفائس  نسبيا  كثرية  فهي  النجف،  مرقد  عل  ينهال  ما 

الكليدار")53(.
فضال عن ذلك فإن دراور حتدثت عن القائمني عىل املرقد بالقول :"ويعنى 
بزوار كربالء شأنا شأن العتبات املقدسة طائفة حمرتمة خاصة من الناس ولدى 
كل فرد منها منهج مرسوم لزيارة املساجد وإقامة الصالة وهم يصلون لقاء ذلك 
عل يشء من األجور والعطايا ")54(وأضافت: "ويف داخل املسجد لوحات دونت 
الناس من يعيش عل نفحاته ويف  الزائر، كام أن من  عليها أدعية خاصة يرددها 
مقدمة ما يلتزم به الزائر الطواف حول املرقد ")55(،أما عن أجور الدفن بالقرب 
من املرقد فقد ذكرت" ويكلف الدفن يف الرواق أو يف املزار الداخل 160 روبية 

ويف األبنية اخلارجية 40 روبية ")56(.
ومن املسؤولني اآلخرين الذين كتبوا أو أوردوا ذكر املرقد الرشيف يف كتاباهتم 
الربيطاين ستيفن هيمسيل لونكريك )57( الذي قال بأن سليم الثاين جدد بناء قبة 
احلسني العظيمة يف كربالء )58(.كام أن لونكرك أشار إىل الغزو الوهايب عندما قال: 
"كان االعتداء الوهايب يالحظ بكل اهتامم من طهران ومن استانبول عل السواء، 

وقد رددت إيران بأمجعها صدى نب كربالء وضيح اإلمام احلسني ")59(.
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الخاتمة :
مدينة  زاروا  العراق  دخلوا  الذين  الرحالة  أغلب  أن  البحث  من  اتضح 
هو  املقدسة  املدينة  لتلك  زياراهتم  من  األساس  اهلدف  أن  ويبدو  كربالء 
اإلسالمي  الرمز  ذلك  ومشاهدة   )( احلسني  اإلمام  مرقد  عىل  االطالع 
الرحالة  أولئك  .ونقل  العصور  مر  عىل  والطغاة  الظلم  بوجه  وقف  الذي 
بعضها  تعلقت  املرقد  ذلك  عن  خمتلفة  معلومات  األجانب  واملسؤولون 
من  وأغراضـهم  للمرقد  الزوار  بأعداد  اهتم  اآلخـر  وبعضها  املرقد  بعامرة 
تـلك الزيـارة، فقسٌم منهم كان يأيت لغرض التربك والزيارة والقسم اآلخر 
بعضهم  بني  كام  به،  للتربك  اإلمام  رضيح  قرب  لدفنهم  املوتى  جيلب  كان 
السلع التي كانت تباع قرب املرقد، يف حني اهتم بعضهم بإعطاء معلومات 
الذي  الوهايب  الغزو  الطاهر خصوصا  املرقد  هلا  تعرض  التي  اإلخطار  عن 
تعرض له من الوهابيني وإحداث أفعاال مروعة أدت إىل قتل عدد كبري من 
املوجودات يف  لزيارة اإلمام فضال عن هنب  القادمني  أبناء مدينة كربالء و 

املرقد املطهر.
ومع أن بعض الرحالة مل يكونوا مسلمني إاّل أهنم جتردوا بإطالق أحكامهم 
وتوصيفاهتم لتلك األعامل الوحشية والتي وصفها بعضهم بأهنم ليس لدهيم 
قد  كربالء  مدينة  يف  الطاهر  املرقد  وجود  أن  كام  والقتل.  الدم  سوى  مبدأ 
أنظار مجيع الرشفاء من  أضفى عليها أمهية كبرية جعلتها مركزا مهام وحمط 
العامل و ليس الشيعة فقط ألن اإلمام احلسني مل يكن حكرا عىل مذهب معني 
أو رشحية معينة بل إنه لإلنسانية مجعاء بسبب املبادئ والقيم التي نادى هبا 

اإلمام واستشهد من أجلها.
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الهوام�ص:
)1(بيدرو تيخريا: ولد يف مدينة لشبونة الربتغالية، لكن تاريخ والدته ووفاته مازال غري مؤكد إاّل أن 
مبكر يف حياته وهو يف سن  بوقت  بدأ رحالته  بسنة 1570،  املؤرخني حيددون والدته  أغلب 
السادسة عرشة عندما قام بزيارة مدينة غوا اهلندية، ثم انتقل بعد ذلك إىل ملقا خالل املدة 1598-

1600 وخالل ذلك زار بالد فارس وكتب عنها تفاصيل كثرية، ثم عاد إىل ملقا وبعدها انطلق 
متوجها إىل الفلبني وبعدها عاد إىل لشبونة التي وصلها عام 1601، وقبل أن يغادر ملقا كان 
قد أودع مبلغا من املال لدى أحد رفاقه وطلب منه إرساله إىل لشبونة بواسطة السفن الربتغالية 
لكن املبلغ مل يصل، فقرر تيخريا السفر إىل الرشق مرة أخرى وكان ذلك عام 1603 فوصل إىل 
غوا ومتكن من استعادة أمواله ويف طريق عودته مر بالعراق وزار أغلب املدن التي كانت تقع 
عىل طريق الفرات .بيدرو تيخريا، رحلة بيدرو تيخريا من البرصة إىل حلب عرب الطريق الربي 
)1604-1605(،ترمجة أنيس عبد اخلالق حممود، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، 

2013،ص11-7
)2(املصدر نفسه، ص 74.

)3(املصدر نفسه.
)4(ديلال فاليه: ولد بيرتو ديلال فاليه يف نيسان 1576 من أرسة رومانية عريقة، شغف منذ نعومة أظفاره 
عىل اكتساب العلوم املختلفة، أحب فتاة يف بداية حياته لكنها مل تبادله املشاعر فأصيب بخيبة أمل 
هزت كيانه وجرحت كرامته فقرر اهلرب من جمتمعـه واالبتعاد عن وطنـه، حيث قرر الرحيل إىل 
الرشق لالطالع وتسجيل املعلومات، فوصل استانبول أوال ثم غادرها إىل مرص وبعدها إىل بيت 
املقدس ثم ارحتل إىل حلب، وهناك التقى بشخص حدثه عن فتاة بغدادية فاتنة يف اجلامل، فقرر 
الذهاب إىل بغداد التي وصلها عام 1616 وخالل تواجده يف بغداد تزوج تلك الفتاة املسيحية 
التي اسمها معاين بنت حبيب جان جويريدة، وسافرت معه إىل إيران لكن حظه العاثر أدى إىل 
وفاهتا بعد إصابتها بمرض املالريا، فقرر محلها معه ودفنها يف روما، إذ قام بتحنيطها واستمرت 
رحلة عودته أربع سنوات وهو حيمل جنازة زوجته معه إىل أن وصل إىل بالده ودفنها بمقربة 
التي مر هبا  املناطق  أجداده، وكان خالل تلك الرحلة الطويلة يعطي وصفا دقيقا ومسهبا عن 
وأّلف عدة مؤلفات منها احلفلة التأبينية للست معاين، معلومات عن بالد جورجيا، أحوال الشاه 
عباس الفاريس، رحلة إىل الرشق، وغريها من املؤلفات، تويف يف عام 1652. ديلال فاليه، رحلة 
ديلال فاليه إىل العراق، ترمجة وحتقيق بطرس حداد، الدار العربية للموسوعات، بريوت، 2006، 

ص10-7
)5( املصدر نفسه،ص180.

مكة  من  رحلته  بداية  كانت  هـ،  عام 1110  مكة  يف  املولود  املكي  املوسوي  عيل  بن  عباس  )6(وهو 
إىل العراق خاصة النجف وكربالء لزيارة العتبات املقدسة، إذ وصل كربالء يف 6 ربيع األول 
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1131هـ، ثم قام بزيارة بغداد وسامراء واملدائن، بعدها سافر إىل أصفهان ثم عاد إىل العراق عام 
1132 حيث زار احللة وبخاصة مشهد الشمس املشهور، ثم قام بزيارة إيران وتنقل يف مدينتي 
أصفهان وشرياز، ثم سافر إىل اإلحساء وبعدها إىل البرصة وبندر ريق ثم إىل اهلند وسورات ثم 
عاد إىل مدينة جدة وبعدها ذهب إىل الطائف وصنعاء .ومما جيدر ذكره أنه أعطى معلومات كثرية 
عن البرصة . املكي، عباس بن عيل، نزهة اجلليس ومنية األديب األنيس،ج1، املطبعة احليدرية، 

النجف األرشف، 1967،ص22-15.
)7(املصدر نفسه،ص131.
)8(املصدر نفسه،ص133.
)9(املصدر نفسه،ص134.

)10(انظر اخلارطة .ب.ج.سلوت، نشأة الكويت، ترمجة مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، 
2003،ص17.

املولد والنشأة وحينام قرر فريدرك اخلامس ملك  أملاين األصل دنامركي  ، وهو  نيبور  كارستن   )11 (
الدنامرك إيفاد بعثة فنية للبحوث العلمية يف الرشق األدنى وجنويب جزيرة العرب بصفة خاصة 
، دخل نيبور يف خدمة امللك والتحق هبيئة البعثة ، وعندما وزعت أعامل البعثة ألقيت عىل عاتقه 
متابعة األبحاث اجلغرافية، وبعد أن حتركت البعثة مكونة من أربعة أشخاص من ضمنهم نيبور 
عام 1763 من اإلسكندرية،  تويف رفاقه ومل يبَق إال هو وحده الذي أكمل رحلته ووصل إىل 
البرصة عام 1765 وفيها بدأ رحلته التي وصل فيها إىل بغداد ومر بأغلب املدن واملناطق الواقعة 
عىل هنري دجلة والفرات ، كارستن نيبور ، مشاهدات نيبور يف رحلته من البرصة إىل احللة سنة 

1765 ، ترمجة سعاد هادي العمري ، مطبعة دار املعرفة ، بغداد ، 1955 ، ص54
)12(املصدر نفسه،ص93-92.

)13(كارستني نيبور،  رحلة نيبور الكاملة إىل العراق،  ترمجة سـعاد هادي العمري وآخرين، الوراق 
للنرش، بريوت، 2012،ص137.

مطبعة  حبي،  يوسـف  ترمجة    ،1796-1794 العراق  إىل  أوليفيه  رحلة  أوليفيه،  انطوان  )14(غيوم 
املجمع العلمي العراقي، بغداد، 1988،ص83.

)15(من األمثلة عىل تلك املصادر: البالذري، أمحد بن حييى )ت297 #/892 م( أنساب األرشاف، 
باقر املحمودي، ج3،مطبعة باسدار إسالم،قم، 1999،ط2،ص205؛الدينوري،  حتقيق حممد 
عامر،  املنعم  عبد  حتقيق  الــطــوال،  )ت282#/895م(األخـــبـــار  داود  بن  أمحــد  حنيفة  أبــو 
جعفر  بن  إسحق  بن  أمحــد  اليعقويب،  ــم،1999،ص256؛  ــة،ق ــدري ــي احل املكتبة  منشورات 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  املنصور،  خليل  حتقيق  اليعقويب،  ــخ  ــاري )ت292#/904م(،ت
2002،ط2،ص243؛الطربي،حممد بن جرير )ت310#/922م(تاريخ الرسل وامللوك، حتقيق 



132

مرقد الإمام احل�سني )÷( يف كتابات الرحالة وامل�س�ؤولني الأجانب

حممد أبو الفضل إبراهيم،  ج5،دار املعارف، القاهرة، 1967،ط4،ص422؛ابن األثري، عز الدين 
التاريخ، حتقيق سمري شمس،ج4،دار صادر،  أبو احلسن عيل )ت630#/1232م(الكامل يف 
بريوت،2009،ط1،ص31؛مروان عطية مايع، ثورة اإلمام احلسني وأثرها يف حركات املعارضة 
حتى عام 132هـ،رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، اجلامعة املستنرصية،2007،ص90.
اإلمام  مقتل  املقرم،  1383هـ،ص68؛عبدالرزاق  بريوت،  احلسني،  اإلمام  مقتل  خمنف،  )16(أبــو 

احلسني، مؤسسة التاريخ العريب، ط1، 2009،ص181.
)17( وهو أبو طالب بن حممد خان وأصله تركي لكن والده هاجر إىل اهلند أوال ثم إىل البنغال ثم تويف 
يف مقصود آباد عام 1768، ولد أبو طالب يف لكنو عام 1751 وبعضهم يقول 1753 حيث 
هاجر مع عائلته إىل بانتا ثم إىل مقصود آباد وكان عمره آنذاك 14 عاما، وعمل يف وظيفة استيفاء 
الرضائب مدة من الزمن ثم هاجر هو وعائلته إىل كلكتا عام 1787، وكان أبو طالب بليغا يف اللغة 
الفارسية وآداهبا حيث أّلف كتابا يف املختارات الشعرية الفارسية، سافر أبو طالب من كلكتا إىل 
أوربا فزار انكلرتا وفرنسا والدولة العثامنية ثم رجع إىل اهلند عام 1803،وخالل تواجده يف الدولة 
العثامنية ادعى إنه من ساللة النبي حممد)J(وهو علوي ودلت األخبار يف رحلته أنه كان شيعيا، 
وقد تنقل يف مدن الدولة العثامنية وجاء إىل العراق عام 1803 وزار املدن املقدسة النجف وكربالء 
والكاظمية وأعطى معلومات كثرية عن املدن التي مر فيها خالل رحلته .أبو طالب خان، رحلة 
ايب طالب خان إىل العراق وأوربا، ترمجة مصطفى جواد، الوراق، بريوت، 2007، ص18-16.
دار  الوهابية،  العقيدة  ينظر :أمحد حمود صبحي، جذور االرهاب يف  الوهابية  )18(للتعرف عىل األفكار 
امليزان، بريوت، 2008 .السيد حممد العطار، رسالة يف مذهب الوهابية، دار امليزان، بريوت، 2006.

)19( يعد القاجاريون أقوى القبائل القبلية يف إقليم مازندران شامل بالد فارس توصلت إحدى عشائرهم 
املتنفذة إىل حكم إيران يف أواخر القرن الثامن عرش وذلك بفضل ثرائها وقوهتا ومتتعها بتأييد الكثري 
من القبائل الستغالهلا ظروف التسيب االقطاعي يف عهد خلفاء كريم خان الزند ويعد أغا حممد 
خان املؤسس األول للدولة القاجارية، للتفاصيل أكثر ينظر: كريم حسن اجلاف، الوجيز يف تاريخ 

إيران، ج 3،مطبعة الزمان، بغداد، 2005،ص 236-177.
)20(ايب طالب خان، املصدر السابق،ص383-382.

الغزوات   ، العيساوي  العال وحيد عبود  ينظر: عبد  العراق  الوهابية عىل  الغزوات  اىل  )21(للتعرف 
الرائد   ، – 1932 ، دراسة تارخيية  العراق يف سنوات االنتداب الربيطاين 1920  الوهابية عىل 

للطباعة ، النجف األرشف ، 2010 ، ص26 .
)22(أبو طالب خان، املصدر السابق، ص385.

)23(املصدر نفسه،ص386.
الرشقية وهي  باللغات  مولعا  كان  اجلنسية  فرنيس  تاريخ والدته، وهو  معلومات عن  توجد  )24(ال 
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مصدر قوته يف رحالته إذ كان يستطيع التحدث مع السكان املحليني، ويبدو أن نظرته يف رحلته 
كانت جتارية ألنه أعطى معلومات وتفاصيل كثرية عن األوزان واملكاييل واملواد والسلع املتوافرة 
يف كل بلد والطرق املهمة وقيمة النقود، كذلك تطرق إىل الرضائب واملكوس وما يثبت اهتاممه 
باملعلومات التجارية قوله بأن هدف رحلته خدمة اجلغرافية والتجارة، بدأ رحلته من القسطنطينية 
عام 1807 ثم إىل ديار بكر وماردين ونصيبني واملوصل وبقية املدن العراقية وتوجه بعد ذلك إىل 
بالد فارس. عامد جاسم حسن، أهداف الرحالة األجانب يف رحالهتم إىل املناطق الرشقية، بحث 

خمطوط،ص6.
)25(دوبريه، رحلة دوبريه إىل العراق 1807-1809، ترمجة بطرس حداد، الوراق للنشـر، بريوت، 

2013،ص168.
)26(املصدر نفسه .

)27( سعاد هادي العمري،  بغداد كام وصفها السواح األجانب يف القرون اخلمسة األخـرية، مطبعة دار 
املعرفة، بغداد، 1954،ص42.

)28(ولد جيمس بكنغهام يف مدينة فاملوت الربيطانية عام 1786 عمل موظفا يف رشكة اهلند الرشقية 
العراق قادما من  أثناء عمله ويف عام 1816 قام برحلته إىل  الربيطانية، وكان كثري الرتحال يف 
سوريا حيث زار املوصل وأربيل وسنجار وكركوك ثم جاء إىل بغداد وبعدها إىل بابل ثم توجه إىل 
اهلند عن طريق إيران وتويف عام 1855.للتفصيل أكثر ينظر: جيمس بكنغهام، رحلتي إىل العراق، 

ترمجة سليم طه التكريتي،ج2، املجمع العلمي العراقي،1969.
)29( املصدر نفسه،ص46.

)30(املصدر نفسه،57.
)31( املصدر نفسه،ص138.

19،سانت  الكتاب  الروسية،  اجلغرافية  اجلمعية  تقارير  سفري،  مذكرات  دفرت  )32(جرييكوف، 
بيرتسبورغ،1875،ص334.

)33(جون ارش: وهو عضو اجلمعية اجلغرافية امللكية الربيطانية يف صيف عام 1864قام برحلة طويلة 
إىل موقع اآلثار اإليرانية املعروفة باسم برسبولس أو)ختت مجشيد (القريبة من مدينة شرياز مرورا 
باستنابول ثم ديار بكر وزاخو ووصوله إىل املوصل بعدها وصل إىل بغداد ثم كربالء .جون ارش، 
مشاهدات جون ارش يف العراق، ترمجة جعفر اخلياط يف )رحالة أوربيون يف العراق(|، بريوت، 

2007، ص122-121.
)34( املصدر نفسه،ص156-155.

)35(جلان، رحلة جلان إىل العراق 1866، ترمجة بطرس حداد، جملة املورد، وزارة الثقافة واإلعالم، 
العدد 3،املجلد 12، 1983، ص64.
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)36( ال توجد معلومات عن تاريخ والدته أو وفاته سوى أنه قام برحلته عام 1893 من مرص واجته إىل 
سوريا وبعدها دخل األرايض العراقية حيث وصل إىل بغداد ومروره بعد ذلك باحللة وكربالء 
للمناطق  والتارخيية  واالقتصادية  السياسية  لألوضاع  وصفا  كتابه  تضمن  والبرصة،  والنجف 
التي مر هبا يف ذلك دون أن يغفل عن ذكر القرى والقبائل واملجتمعات العربية البسيطة واملواقع 
التارخيية واآلثار املنترشة يف املناطق التي مر هبا، كذلك النباتات واحليوانات ووصفه أزياء السكان 
وعاداهتم وأعطى احصائيات عن أعدادهم واجلاليات املتواجدة معهم: أ.ج.سوانس كوبر، رحلة 
يف البالد العربية اخلاضعة لألتراك من البحر املتوسط إىل بومبي عن طريق مرص والشام والعراق 

واخلليج العريب يف 1893،ترمجة صادق عبد الركايب، األهلية للنرش، عامن، 2004،
)37( املصدر نفسه،ص266.
)38(املصدر نفسه، ص267.
)39(املصدر نفسه، ص269

)40(املصدر نفسه .
)41(املصدر نفسه،ص270.

املجلد  املــورد،  جملة  الدين،   سعد  كاظم  ترمجة  بغداد،  إىل  رحلة  هبادر،  يارجونك  محيد  ــواب  )42(ن
18،العدد 4،  1979، ص143.

) 43 ( لوريمر : أحد موظفي حكومة اهلند الربيطانية أرسلته احلكومة الربيطانية عام 1904 إىل منطقة 
اخلليج العريب للتحري عن معلومات مفصلة عن املنطقة فزار أغلب مدن املنطقة وكتب عنها ،كام 
أنه كتب عن املدن العراقية وجاءت كتاباته بشكل مسهب يف األوضاع السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية ، وبذلك فإنه يعد أبرز مصدر وثائقي عن تاريخ اخلليج العريب اعتمد فيه كاتبه عىل 
سجالت حكومة اهلند وعىل املعلومات الرسية التي وضعتها بكاملها حتت ترصفه وقد طبع قسم 
منه عام 1908 ، أما القسم اآلخر فطبع يف عام 1915 و بقي وثيقة رسية ال جيوز االطالع عليها 
حتى عام 1960،  حيث أتت احلكومة الربيطانية بنرشه ، ويتكون من قسمني القسم التارخيي 
يف  طبعت  التارخيي  للقسم  منها  سبعة  جزءا  عرش  أربعة  عىل  الكتاب  وقسم  اجلغرايف  والقسم 
الدوحة عام 1967 ومثلها للقسم اجلغرايف طبعت يف بريوت عام 1970،  أمحد حاشوش ، سوق 
الشيوخ 1761-1896 مركز إمارة املنتفك، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة 

ذي قار، 2010 ، ص9
)44(ج.ج. لوريمر، دليل اخلليج، القسم اجلغرايف، ج6،ترمجة مكتب أمري دولة قطر،د.ت،ص3373.

)45(املصدر نفسه،ص3375.
)46(املصدر نفسه،3397.

)47(ج.ج.لوريمر، دليل اخلليج، القسم اجلغرايف، ج3،ترمجة مكتب أمري قطر،د.ت،ص1217.
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)48(املصدر نفسه،ص1212
)49(الليدي دراور، عىل ضفاف دجلة والفرات، تعريب فؤاد مجيل، دار الوراق، بريوت 2008،ص87.

)50(املصدر نفسه،ص88.
)51(املصدر نفسه .

)52(املصدر نفسه،ص89.
)53(املصدر نفسه، ص90.

)54(ليدي دراور، يف بالد الرافدين صور وخواطر، ترمجة فؤاد مجيل، مطبعة شفيق بغداد،1961، ص 85.
)55(املصدر نفسه.

)56(املصدر نفسه، ص 86-85.
)57( وهو بريطاين األصل عمل يف العراق بمناصب عدة يف القنصلية الربيطانية يف بغداد أيام الدولة 
مدار  عىل  هبا  مر  التي  واألحــداث  العراق  ملسرية  شامل  كتاب  بتأليف  قام  إنه  حيث  العثامنية، 
أربعة قرون، إذ أعطى تفصيالت مهمة عن املدن واألحداث واملعارك والشخصيات والعشائر 
والرصاعات التي كانت قائمة يف تلك املدة فضال عن الرصاع بني الدولتني العثامنية والصفوية عىل 
العراق، وكان ذلك العمل الضخم قد قام به بعد قيام النظام امللكي يف العراق عام 1921.ستيفن 
هيمسيل لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث، ترمجة جعفر اخلياط، املكتبة احليدرية، 

ط4، 1425 هـ،ص11.
)58(املصدر نفسه، ص50.

)59(املصدر نفسه،ص292.
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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
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