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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 تحُضاف 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، 
ّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام،  وأن يشري فيام إذا كان البحث قد قحُ
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 يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

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

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

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

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

)150( ألف دينار عراقي.



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

ب -تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.
جـ -تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د -تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

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

 drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 
م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: َسلَّ أو تحُ

ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 
الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





كلمة العدد 
 إّن استنطاَق التاريِخ والرتاِث إذا شّحت مصادره تغدو مهمته 
إىل  ت  أدَّ اّلتي  األسباب  أو  الظروف  يف  اخلوض  نريد  وال  صعبة، 
تغييب جزء كبري من الرتاث املرشق والتليد الذي زخرت به مدينة 
كربالء املقدسة بل نسعى إىل إيقاظ ماضيها العلمي املتأّلق، وتكثيِف 
وتشجيِع   ، الكربالئِيِّ بالرتاِث  لالهتامِم  الوِعي  ونــرشِ  اجلهوِد 
الدراساِت األكاديميِة للبحِث يف تراثِنا األصيِل و حتقيِق النصوِص 
الرتاثيِة ونرِشَها، ومجِع أكرِب قدٍر ِمن املعلوماِت والوثائَِق التارخييِة، 
التحليِل  يف  بدوِرِهم  للقياِم  الباحثنَي  أماَم  الالِزمِة  الظروِف  وهتيئِة 
والرتكيِب حّتى يتَِّصَل احلارضحُ باملاِض، وندفعحُ احلارِضَ نحَو مسريِة 
العرِص الذي يزخرحُ باإلنجازاِت الرائعِة والقفزاِت الباهرِة، وهذا هو 

أحد األهداف التي رسمتها جمّلة تراث كربالء.
علامء  موقف  خيص  ما  منها  أبحاث  تسعة  العدد  هذا  ضّم  لقد   
عىل  الضوء  سّلط  وآخر  للعراق،  الربيطاين  االحتالل  من  كربالء 
أحد العلامء الشهداء الذين دفنت املصادر التارخيية تفاصيل عديدة 
البلدانيني،  كتب  يف  كربالء  بعنوان  بحث  إىل  إضافة  حياهتم،  عن 
األصــويل  واجلهد  الكربالئية،  للعشائر  االجتامعية  واألحـــوال 
النيايب  التمثيل  و  والنواهي،  األوامر  يف  البهبهاين  الوحيد  للعالمة 
لشيعة العراق يف جملس املبعوثان العثامين، ومالمح احلركة التعليمية 

يف كربالء حّتى القرن العارش اهلجري.



ويف مسك اخلتام ترحب املجلة باألبحاث الرصينة التي تتناول 
تاريخ وتراث كربالء.

                                                                                  )رئيس التحرير(



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 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز ساللة 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، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،ألهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
يِّب  يِّبت وغحُ املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى غحُ
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  زلت  واخحُ 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   -
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما 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. 



املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص

موقف علامء كربالء من االحتالل الربيطاين 
للعراق 1914 – 1921

م. د. بان راوي شلتاغ احلميداوي
جامعة القادسية

كلية الرتبية
قسم التاريخ

25

دور كربالء يف التمثيل النيايب يف جملس 
»املبعوثان« العثامين النائب عبد املهدي 

احلافظ انموذجًا )1877- 1916م(

أ.م.د. سامي ناظم حسني املنصوري
جامعة القادسية

كلية الرتبية
قسم التاريخ

163

السيد نرص اهلل احلائري حياته، إجازته 
العلمية ودوره يف مؤمتر النجف 

1156هـ/1743م

أ. د. ميثم مرتىض نرص اهلل
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

113

اجلهد االصويل للعالمة الوحيد البهبهاين يف 
بعض مباحث األوامر والنواهي وتطبيقاهتا 
-حاشية جممع الفائدة والربهان إنموذجًا–

ّمد ّمد ناظم محُ م.د. محُ
جامعة كربالء

كلية العلوم االسالمية
قسم الفقه وأصوله

 65
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الملخ�ص
تستطع  مل  قربى،  عالقات  مؤسسة  كالعشرية  وتفرعاهتا  القبيلة  تشكل 
والعصبي،  الوظيفي  وجودها  تلغي  ان  واالشمل  األحدث  التشكيالت 
وهي ملتقى القبائل املجيدة و البيوتات العريقة، وال خيفى عىل احد الدور 
الكبري واألثر البارز الذي أدته العشائر الكربالئية يف مقارعة الظلم والطغيان 
العثامين  االحتالل  مواجهة  يف  دورها  البال  عن  يغيب  ال  كام  واالنحراف، 
والربيطاين فيام بعد، وإعادة األمن واالستقرار هلذا البلد، فضاًل عام للعشرية 
من مسامهة فاعلة يف حل كثري من النزاعات وإطفاء جذور الفتن واحلروب.
ألن  عريقة  جذور  هلا  التي  والعربية  اهلاشمية  باألرس  تزدحم  كربالء  إن 
 )b(املدينة سكنها العديد من القبائل والعشائر املعروفة بوالئها آلل البيت
نتيجة  االنحدار  هذا  جاء  وقد  البيوتات،  من  الكثري  منها  انحدرت  التي 
للعشرية  االعىل  اجلد  بأسامء  العشائر  بعض  تسمية  ومنها  األسباب  لتعدد 
قد  معينة  حادثة  اىل  فيعود  تسميتهم  سبب  أما  واليسار،  ومسعود  متيم  كآل 
جرت عىل اجلد الكبري هلذه األرس فلقَب عىل غرار ذاك بتلك األلقاب، وال 
العشائرية  الصفة  تغلب عليه  العراقي هو جمتمع عشائري  املجتمع  أّن  سيام 
وهو بطبيعته يعتز بآثاره ويعتز برتاثه وكل منا حيتفظ حتى بآثاره الشخصية 

وحيتفظ بآثار أرسته وآثار عشريته.
قدرهتا  يف  الكربالئية  للعشائر  االجتامعية  األحوال  دراسة  أمهية  تكمن 
القبائل والعشائر املستوطنة يف مدينة  عىل إعطائنا صورًا خمتلفة عن عادات 
كربالء ودورها يف حل املشكالت العامة التي حتدث بني ابناء املدينة، وهي 
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ممارسة حضارية رائعة هتدف إىل مل الشمل أو إىل إذابة اخلالفات احلاصلة بني 
عشريتني.

اقتضت طبيعة الدراسة أن تحُقسم إىل مقدمة وثالث مباحث مع خامتة، إذ 
ِرَس املبحث االول إلعطاء نبذة عامة عن مفهوم العشرية وتكوينها القبيل  كحُ
االجتامعي، فضاًل عن ان العادات والتقاليد يف املجتمع العريب والعراقي الذي 
وللعشرية  العشرية  لشيخ  املطلق  الوالء  جعل  قد  العشائري  بتكوينه  يتميز 
ذاهتا، مّما جعل من الصعب اخلضوع للحكومة وقوانينها، وحاولنا ان نركز 
الكربالئية  للعشائر  الثاين عىل معرفة وبيان االحوال االجتامعية  املبحث  يف 
الضيوف  واستقبال  االحتفاالت  يف  موروثة  وطقوس  وتقاليد  عادات  من 
وغريها من العادات واملراسيم العشائرية، يف حني ركز املبحث الثالث عىل 

احلياة الثقافية للعشائر الكربالئية.
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ABSTRACT
Make up the tribe and its ramifications as the clan blood relations Foundation، 

could not the latest and most comprehensive profiles that negate Its existence 
and Strict، It is glorious and tribal Forum as the houses، a large and prominent 
impact role played by the karbalaye clan in combating injustice، tyranny، deviation، 
Also not lose sight of its role in the face of Ottoman occupation and later English، 
and restore security and stability to this country، as well as the contribution 
of the clan in the solution of many conflicts and wars and strife's roots.

The Karbala crowded families and Arabic which has ancient roots، and the 
city is home to many tribes and clans known as loyalty to O people of The 
household The (Ahlal-Bayt) (peace be upon them) that descended from many 
of the houses، This decline was the result of multiple causes، including naming 
some names of Supreme ancestor for clan as Al Tamim and Masood and yasar 
And especially the Iraqi society is clan-dominated tribal status and is inherently 
proud to raise and is proud of its heritage and each of us keeps up to raise the 
profile retains traces of his family and the effects of his clan.

The significance of studying the social conditions of the karbalaye clans in 
their ability to offer different forms of tribal customs and tribal settlement in the 
Holy City of Karbala and its role in solving the common problems that occur 
among the people of the city، It is a fascinating cultural practice aimed at a 
reunion or to iron out differences between the two clans.

If the nature of the studie divided into an introduction and and three 
chapters with the conclusion، the first section is devoted to give an overview of 
the concept of the clan and tribal social composition، as well as the Customs 
and traditions of Arab and Iraqi society characterized by clan loyalty has made 
the composition of Sheikh clan and the clan itself، made it difficult to submit to 
the Government and laws، and tried to focus in the second section discourse 
on knowledge and statement of social and cultural conditions of the karbalaye 
clan of the Customs and traditions and rituals are inherited in ceremonies 
and receive guests and other customs and tribal ceremonies، While the third 
section focused on the cultural life of the karbalaye clan.
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المقدمة
ّمد الصادق  احلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حمحُ

األمني وعىل آله الطيبني الطاهرين.
تشكل العشرية بدورها رشحية اجتامعية مع مثيالهتا من املجتمع البرشي، 
من  شعبًا  فتكون  احللقات  تكثر  ثم  املجتمع،  ذلك  حلقات  من  حلقة  فهي 
شعوب املجتمع البرشي، والتقليل من شأن العشرية هو عمل عبثي يفوت 
التواصل والتعارف، ولذلك نجد أعظم  آليات  املجتمع شيئًا مهاًم من  عىل 
إذ   ،)1()i(ّمد النبي األكرم حمحُ يد  البرشية كانت عىل  حركة إصالح عرفتها 
اختذت من العشرية بداية انطالق نحو العشائر والشعوب األخرى، إذ أمره 

اهلل تعاىل ﴿َوَأنِذْر َعِشرَيَتَك اأَلْقَربنَِي﴾)2(.
وتأرخيها  بحضورها  العراق،  يف  االجتامعية  البنى  أحد  العشرية  متثل 
بفعلها وانفعاهلا وبتأثريها وتأثرها، باملوقف الرافض هلا واملحمل هلا تبعات 
االنغالق واجلمود او املساند هلا واملوظف هلا يف رصاعات سياسية ذاتية او 
الوضوح  عدم  يكون  وقد  ومكانتها  دورها  وضوح  وعدم  دولة،  مشاريع 
ناجتًا عن التجاهل القرسي يف فهمها من قبل االنتلجنسيا السياسية والثقافية 

العربية لردح طويل من الزمن تعاليًا او عدم االيامن هبذا الدور املهم.
الكربالئية(  للعشائر  املعنون)ملحات اجتامعية وثقافية  البحث  سّلط هذا 
ركائز  تثبيت  يف  ودورهــا  االجتامعية،  احلياة  يف  العشائر  أمهية  عىل  الضوء 
عىل  الباحثني  اقبال  ولعدم  عامة،  والعراقي  خاصة  الكربالئي  املجتمع 
خوض هكذا دراسة، فقد وقع اختيارنا لتقديم دراسة موجزة وحمددة ببعض 
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العشائر الكربالئية وبيان مكانتها يف حياة الفرد واملجتمع.
املادة  مجع  عىل  القائم  التارخيي  األكاديمي  املنهج  عىل  الدراسة  اعتمدت 
ّد املبحث األول بمثابة  التارخيية وحتليلها بمقدمة وثالث مباحث وخامتة، عحُ
مبحث متهيدي، واعطى نبذة عامة عن مفهوم العشرية وتكوينها التأرخيي، 
للعشائر  االجتامعية  االحــوال  وبيان  ملعرفة  الثاين  املبحث  رس  كحُ حني  يف 
من  مظهر  او  بصلة  يمت  ما  وكل  وطقوس  وتقاليد  عادات  من  الكربالئية 
املظاهر االجتامعية للعشائر الكربالئية، فضاًل عن معرفة وظيفتها االجتامعية 
السيام ان هذه املظاهر تعرب عن الرتاث الكربالئي بأصالته املوروثة واملحدثة 

حني ركز املبحث واألخري عىل احلياة الثقافية للعشائر الكربالئية.
يف  يأيت  واملعربة  العربية  الكتب  منها  عدة  مصادر  اىل  البحث  استند 
مقدمتها: كتاب )عشائر كربالء وارسها( ملؤّلفه سلامن هادي آل طعمة الذي 
يمكن  التي ال  للبحث  والتفصيلية  االساسية  اجلوانب  تغطية  منهاًل يف  يعد 
عليها هو  الباحث  اعتمد  التي  املهمة  املعربة  املصادر  عنها، ومن  االستغناء 
)التقرير الرسي لدائرة االستخبارات الربيطانية عن العشائر والسياسة الذي 
باإلدارة  وعالقتها  العراقية  للعشائر  والسياسية  االجتامعية  األحوال  يبني 
الربيطانية(، الذي حققه الباحث عبد اجلليل الظاهر وقد سلط الضوء عىل 
اجنبية  كتب  بني  ما  تنوعت  التي  املصادر  من  وغريها  احلقائق.  من  الكثري 
وعربية ورسائل وبحوث، إذ كانت رافدًا مد البحث بمعلومات وافية عن 

طبيعة الدراسة.
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املبحث األول: نبذة عامة عن مفهوم العشرية وتكوينها االجتامعي.
ينتمون ألب  الناس  من  بأهنا مجع  القبيلة  مفهوم  العرب  اللغويون  حدد 
الفخذ)3(،  ثم  البطن  الصغر  يف  وتليها  الشعب،  من  أصغر  وهي  واحــد، 
تتألف منها جمموعة من األرس، ويطلق عىل بيت  والقبيلة تنقسم اىل أفخاذ 

الرئاسة كلمة )احلمولة( أي البيت ذو املكانة االجتامعية املتميزة)4(.
تتألف العشرية من عدة أفخاذ أو بيوت وتعيش جمتمعة بالوجه املتعارف 
أو قد يتفرع الفخذ الواحد اىل عدة أفخاذ فرعية بناء عىل تقادم العهد يف بناء 
البيت فيتكاثر أفراده ويتشعبون بزيادة نفوسهم، وحينئذ يطلق عليهم اسم 
)العشرية( أو قد يتساهل يف تسميتها، فيطلق عليها لقب قبيلة وهؤالء األفراد 
متكافئون يف احلقوق ومتساوون وجتمعهم صلة القرابة أو ما يدعى)بالعمة 
أو العمومة(، والفخذ يف االصل يتألف من عدة بيوت من جد قريب ال يكاد 
من  النفوس، ولظهور  لكثرة  تابع  األغلب، وهذا  اخلامس يف  اجلد  يتجاوز 
ينال مكانة وحيصل عىل مقدرة شخصية ومواهب مؤهلة حتى يكون رأس 

بيت أو فخذ جديد)5(.
أرس(  – افخاذ   – -بطون  إىل)القبيلة–العشرية  الكبرية  العشائر  ِسمت  قحُ

)6( ويرأس العشرية أو القبيلة )شيخ العشرية( والبطون واألفخاذ )رؤساء(، 

واختلف نفوذ شيخ العشرية إلدارة عشريته نسبة اىل مقدرته املالية أو عالقته 
أغلب  يف  والده  من  املشيخة  الشيخ  ويرث  اقاربه،  وكثرة  أرسته  رجال  مع 
من  فرد  كل  معاقبة  يف  احلق  فلهم  كبري  بنفوذ  الشيوخ  ويتمتع  األحــوال، 
ارتكب جرمًا، وهلم احلق يف طرده  أو  قواعد عشريته  إن مترد عىل  العشرية 



263

    انت�شار عبد عون ال�شعدي

�شهر ذي احلجة املعظم 1437هـ/ايلول 2016مال�شنة الثالثة/املجلد الثالث/ العدد الثالث

وإبعاده، فضاًل عن ذلك يحُعد الشيخ مسؤواًل عن فض النزاعات واملشكالت 
التي تعاين منها عشريته، وقراره فصل اخلطاب)7(.

قبل  من  به  املعرتف  الزعيم  وهو  القبيلة  رئيس  أن  إىل  اإلشارة  من  البدَّ 
صفاته  بفضل  واسع  نفوذ  ذا  يصبح  أن  يمكنه  طوعًا  هلم  كرئيس  أبنائها 
الشخصية وعىل رأسها الشجاعة والكرم، يترصف رئيسها يف شؤون إدارة 
عزيمته  وقوة  بشجاعته  يكتسب  وإنه  سيام  ال  مستقلة  بصورة  اهلامة  القبيلة 
كثريًا من الود واالحرتام، وهناك بعض األشخاص ممن كان بحاجة ماسة إىل 
محاية قوية ترد عنه عادية اخلصوم، فيضطر إىل االنضامم إىل عشرية معروفة 
العشرية  تلك  مع  طيبة  عالقات  له  صارت  ثم  وألرسته،  له  احلامية  لتقديم 
يكون  الزمن  وبمرور  واملصاهرة،  اجلوار  وحسن  املودة  أساسها  األخرى 

واحد من أفراد تلك العشرية.
تؤلف العشائر نسبة 63% من جمتمع سكان العراق، وأغلب هذه العشائر 
أخذت بالتحول اىل احلياة املستقرة أو شبه املستقرة)8(، سكنت مدينة كربالء 
مناطق  بعيد، بعضها جاء مهاجرًا من  منذ زمن  فيها،  استقرت  عشائر عدة 

خمتلفة، واستقرت يف مدينة كربالء)9(. ويرجع ذلك إىل أسباب عدة منها:
الرغبة يف السكن قرب املرقدين املقدسني للتربك.. 1
تقديم اخلدمات التي حيتاجها الزائرون.. 2

خصوبة األرض وصالحيتها للزراعة فضاًل عن توفر املياه الالزمة)10(.
إذ عّدت كربالء مدينة حرضية تألف سكاهنا من بيوتات وأرس تكون منها 
نسيج املجتمع الكربالئي، وهي عىل اتصال دائم مع العشائر املحيطة باملدينة، 
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وقسم من هذه األرس تلقبت بألقاب متعددة وجاءها اللقب بسبب العمل أو 
املهنة التي يمتهنها كبري األرسة، أو تلقب باسم اجلد القريب أو البعيد، أي 
لظروف معينة طرأت عىل تلك األرسة أو حرفة ابتدعها ربُّ األرسة فلقب 
هبا، ومن تتبع بيوتات كربالء وأرسها وجدها تنتسب إىل بني أسد، وربيعة 
وكعب،  والنخع،  وطيء،  واخلزرج،  وَشّمر،  وجشعم،  ومتيم،  وخفاجة، 
وعبس، ومحري، وكالب، وخزاعة، وكندة، وعنزة، وخثعم، وغزي واجلبور، 
املعرقة)11(  أصوهلا  تنتهي  القبائل  هذه  واىل  والدليم،  وطفيل،  واجلنابيني، 

فضاًل عن األرس العلوية التي تنتمي إىل بني هاشم.
واالستقالل  النفوذ  من  بالكثري  تتمتع  العشائرية  املجتمعات  وكانت 
ومل  املدين،  احلق  وليس  العريف  احلق  عىل  اعتمد  الذي  واإلداري  القضائي 
العشائر منذ عصور طويلة برضورة اخلضوع اىل تنظيم سيايس  أفراد  يشعر 
أو اداري غري العشرية، فتطور يف نفوسهم والء عظيم نحو العشرية، وكانت 
بريطانيا ترى ان وجود العشائر كان مصدر ضعف يف كيان الدولة يعرض 
أمنها وسالمتها للخطر وحيول دون حتقيق فكرة املواطنة احلقيقية، إذ َعّدت 
ألنه  االجتامعي،  والتفسخ  التصدع  عوامل  من  عاماًل  العشائري  التنظيم 
انسجام  أي  بينها  يوجد  ال  عشائرية  وحــدات  اىل  البالد  جتزئة  عىل  يعمل 
وتضامن فتحتفظ كل عشرية بأحقادها وضغائنها ضد عشرية أخرى، بحيث 
تسود رشيعة الغاب)12(. يف حني يعد التنظيم العشائري أحد الروافد املهمة 
يف تقوية كيان الدولة ونبذ التفرقة االجتامعية، إذ جتعل منها قوة واحدة تقاتل 
العراقية يف َصد االحتالل  العشائر  مثال دور  الدولة، وخري  اىل جنب  جنبًا 
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النضالية  املواقف  من  وغريها  العرشين  ثــورة  يف  ذلك  وجتسد  الربيطاين 
للعشائر، وقد أدت احدى عشائر كربالء وهي عشرية الوزون دورًا مهاًم يف 
احلركات الوطنية يف العراق، إذ كان هلا مواقف مشهودة يف معارك املناخور 
عام 1825م ونجيب باشا 1842م ومحزة بك عام 1915م يف العهد العثامين 
األخري)13(، وكذلك يف ثورة العرشين الوطنية عام1920م، إذ كان رئيسها 
املرحوم الشيخ عمر احلاج علوان)14( أحد قادة ثورة العرشين وال خيلو أي 
من الكتب واملؤلفات التي تناولت بالبحث ثورة العرشين من اإلشارة إىل 
يف  الدينية  املرجعية  لنداء  اليوم  العشائر  تلبية  عن  فضاًل  النضالية،  مواقفه 
تشكيل احلشد الشعبي املكون من أبناء العشائر املختلفة ليقفوا صفًا واحدًا 

بوجه االعتداءات اخلارجية.
وبالرغم من احلمالت الكثرية التي قادهتا القوات العثامنية لرضب العشائر 
األمر  اندفاعها،  يف  واستمرت  العشائرية،  املجتمعات  تتفكك  مل  املتمردة 
الذي دفع الوالة العثامنيني أن يتخذوا أساليب جديدة لتشجيع العشائر عىل 
االستقرار والزراعة، إذ عرض الوايل العثامين مدحت باشا)1869-1872م(
)15(، اقرتاحًا بتفويض األراض األمريية ووضع لكل صنف منها أثامنًا مناسبة 

تدفع بأقساط قليلة سهلة الدفع وملدة طويلة، اال ان اجلهاز احلكومي الذي 
وسيادة  الرشاوي  تفيش  بسبب  بالغرض  َيِف  مل  االراض  لتسجيل  وضع 
وأخريًا  وتسجيلها،  وتقسيمها،  األراض  مسح  عدم  وبسبب  املحسوبية، 
وكان  والرضائب،  واجلندية  التوطن  من  خوفًا  العشائر  أفراد  إقبال  عدم 
يتعارض  ذلك  الن  معارضًا  موقفًا  اإلجباري  التجنيد  من  العشائر  موقف 
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مع نزعتها البدوية وطبيعة نشاطها االقتصادي، ويؤدي اىل تقليص األيدي 
العاملة وبالتايل قلة اإلنتاج، فضاًل عن أن العشائر كانت تسعى دائاًم اىل نظام 
ليست فيه سلطة قوية وبام ان اجليش هييىء للسلطة فرصة ممارسة مركزيتها 
فان العشائر عارضت ذلك القانون وأعلنت العصيان)16(، إذ كانت احلكومة 
العثامنية تستخدم القوة اجتاه املواطنني الذين يرفضون اداء اخلدمة العسكرية 
اإللزامية، وكان العديد من أبناء العشائر يرفضون اداء تلك اخلدمة مما جعلها 
تتخذ اجراءات شديدة ضدهم)17(، وظهر ذلك بصورة جلية اثناء حركة عيل 

هدلة عام 1876)18(.
بِق  وحيصل األتراك عىل عدد قليل من املجندين من أبناء كربالء)19(، وقد طحُ
نظام التجنيد اإللزامي يف عهد الوايل مدحت باشا عىل سكان املدن والقرى 
واالرياف املستقرة الذين يامرسون مهنة الزراعة، يف حني مل يشمل القانون 
القبائل الرحل مثل قبيلة عنزة التي تتنقل يف صحراء غرب كربالء)20(، وقد 
اسهمت عوامل عدة يف عدم ألتحاق الكربالئيني باخلدمة العسكرية ابرزها 
جتاهل احلكومة العثامنية لطبيعة املجتمع العراقي ذي الطبيعة القبلية، اذ كان 
هؤالء يشعرون بأن مسؤوليتهم الدفاعية تقع ضمن حدود القبيلة التي ينتمون 
أشبه  معسكرات  يف  يعيشون  أنفسهم  وجدوا  ما  رسعان  اهنم  إال  إليها)21(، 
بالسجون، ويأمترون بأوامر ضباط ال يعرفوهنم وال يفهمون لغتهم، فضاًل 
عن طول مدة اخلدمة العسكرية)22(، واعتقاد معظمهم بأن اخلضوع للسلطة 
عليها،  اعتادوا  التي  القبلية  البيئة  وتقاليد  تتناىف  التي  املسائل  من  املركزية 
العسكرية،  اخلدمة  من  استثنتهم  قوانني  العثامنية  احلكومة  أصدرت  لذلك 
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ومقابل  العسكرية)23(،  االمور  عن  منأى  يف  كربالء  ابناء  معظم  بقي  لذلك 
الربيطانيون  الرعايا  منها  يعفى  شهرية  تأديبية  رضيبة  عليهم  رضت  فحُ ذلك 
أبداه  ملا  نتيجة  العايل  الباب  قبل  من  ِرَضت  فحُ وقد  فقط،  كربالء  ّصل يف  وحتحُ

السكان من مقاومة اخلدمة العسكرية االجبارية)24(.
القضاء  1908م  عام  الدستور  اعالن  بعد  العثامنية  احلكومة  وحاولت 
عىل نظام املشيخة والعمل عىل استقرار القبائل وتوطنها، وذلك باالتصال 
مبارشة بأفراد العشائر حماولة القضاء عىل نفوذ الرؤساء والشيوخ، اال ان هذه 
التدابري قد اختلفت يف النتائج تبعًا لقوة العشرية ومدى سيطرة احلكومة)25(.

املبحث الثاين: احلياة االجتامعية.
مدينة  يف  املستوطنة  والعشائر  القبائل  عــادات  اىل  االشــارة  من  بد  وال 
كربالء، فضاًل عن اهنا تنطبق عىل عرب البالد مجيعًا، حيث كان للعشائر يف 
مدينة كربالء أنظمة خاصة حلل املشاكل التي حتدث بني افرادها)26(، إذ أن 
نظام العشائر، وأهدافها، ومهاِمها، تتجىل بدراسة مجيع املشاكل التي حتدث 
الناموس  يف  أساسيتان  قاعدتان  وهنالك  هلا  احللول  واختاذ  العشرية  داخل 
القبيل اخلاص بتوفري احلامية وبذل املساعدة، وبموجب القاعدة األوىل ينبغي 
عىل الشخص أن يوفر احلامية ملن يستجري به ويطلب منه محايته يف بيته، وعليه 
أال يحُسّلم هذا الشخص ألي كان ولو دفع حياته ثمنًا لذلك، والقاعدة الثانية 
أن  يناشده  املضيف  فإن  والقهوة،  الطعام  تناول  الضيف  رفض  اذا  أنه  هي 
يأكل ويتعهد له بذل كل مساعدة بعد أن يفرغ من الطعام، ولعل أحد مميزات 
احلياة القبلية الكربالئية دفع دية القتيل، ومل تتدخل احلكومة العثامنية يف هذه 
الرجل بني)4–40(جنيهًا،  دية  وترتاوح  القبائل،  لشيوخ  تركتها  بل  العادة 
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الذي  السيد  دّية  اما  الرجل وأحيانًا تكون نصفها،  لدية  املرأة مساوية  ودية 
ينتمي لألرشاف هي ضعف دية الشخص العادي، وإذا رفض ذو الضحية 
الدّية، فإن لوريثه احلق يف أن خيتار فتاتني غري متزوجتني عوضًا عن القتيل 
خيتارمها الوريث من قبيلة القاتل من أجل تزوجيهام من أقارب القتيل هبدف 
وتقاس  بينهام،  والثأر  العداوة  والقضاء عىل  الطرفني  بني  الدم  رابطة  تعزيز 
قوة العشرية بام لدهيا من بنادق ورجال، وفيام إذا كانوا فرسانًا أو مشاة أما 

زمالؤهم األكثر ارتباطًا بالبحر فتقاس قوهتم بام لدهيم من بنادق)27(.
اىل  )1905م(  عام   )loremer( لوريمر  الربيطاين  الرحالة  أشار  وقد 
لباس املجتمع العشائري فذكر إن العباءة النجفية تكون مطعمة بالذهب:- 
فهي  النجف  والعامرة...عباءات  والنجف  كربالء  العباءات...يف  »وتصنع 
يف  رائجًا  سوقًا  العامرة  عباءات  وتالقي  بالذهب،  املوشى  احلرير  من  غالبًا 
شيوخ  كبار  العباءات  من  النوع  هذا  ويرتدي  املجاورة«  واملناطق  بغداد 
العشائر وامليسورين من أصحاب األموال، أما العامة فال يرتدون مثل تلك 

العباءة ألن سعرها مكلف)28(.
مالبسها  تكون  الوسط،  الفرات  مدن  ويف  كربالء  يف  البدوية  واملــرأة 
رأس  وعصابة  هاشمي«)29(،  يسمى  اســود  نسائي  »ثــوب  من  األساسية 
املالبس  هذه  وفوق  ومطرز  االصطناعي  احلرير  من  مصنوع  ثوب  سوداء، 
ترتدي عباءة نسائية حريرية، إذ خترج بعباءتني احدمها تلبس عىل األكتاف، 

واألخرى عىل الرأس)30(.
وعباءة  ثوب  أو  قطني  قميص  من  العشائري  املجتمع  لباس  ويتألف 
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بقي  الرشقي  الزي  إن  إذ  الرحالة،  احد  فيوضحها  وعقال  وكوفية  صوفية 
رحلة  يف  جاء  ما  نحو  عىل  األوسط  الفرات  مدن  معظم  يف  شيوعًا  األكثر 
والكوفة  والنجف  كربالء  ــل...  »أه قائاًل:  فذكر  )1907م(  عام  هبــادر 
واحللة... شاهدناهم يف سفراتنا يلبسون ثيابًا تتكون من سرتة طويلة تصل 
العباءة إما  إىل الكاحلني وحزام اخلرص فوق ذلك معطف فضفاض يدعى 
لباس الرأس فيتكون من قطعة قامش مربعة، صنعت خصيصًا هلذا الغرض، 
تطوى يف شكل مثلث... وتغطي الرأس وتنحدر عىل الظهر وتغطي األذنني 
أيضًا، وتثبت.... بحبل سمكه نصف عقدة يصنع من وبر اجلامل ويضغط... 

يف دائرتني ويسمى العقال«)31(.
عنرص  التمر  ويشكل  واخلبز،  والتمر  احلليب  من  فيتألف  غذاؤهم  أما 
الغذاء األسايس ويصنع اخلبز يف العادة من الشعري املمزوج باحلليب، ويصنع 
الرحالة  أشار  وقد  للضيوف،  ويقدم  األستثنائية  املناسبات  يف  القمح  خبز 
لوريمر)Lorimar( عام )1905م( إىل مثل هذا النوع من الطعام إذ قال: 
»و يتألف غذاؤهم من احلليب والتمر واخلبز، ويشكل التمر غذاء أساسيًا 
ويصنع اخلبز يف العادة من الشعري املمزوج باحلليب، ويصنع خبز القمح يف 

املناسبات االستثنائية ويقدم للضيوف«)32(.
والغذاء  واحلنطة  الشعري  خبز  أكل  يفضل  العشائر  من  اآلخر  والبعض 
فيعمل كعجينة وحيمى  الرز  من  بقليل  املخلوط  الدنان  لدهيم خبز  املفضل 
القليل من  النوع خبز الطاق« ويفضل أكله مع  عىل الطابوق »ويسمى هذا 

التمر واللبن ألنه ارخص ثمنا يستطيع الفرد العراقي رشاءه)33(.
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فضاًل عام تقدم هناك أكالت أخرى امتازت هبا العشائر الكربالئية وهي 
أكلة »البالو« وهي قطعة من اللحم املشوي مع التمن عىل نحو ما شاهده 
الرحالة لوفتس )loftece(عندما نزل يف كربالء عام 1853م إذ قال: »... 
اخلرضوات  من  وقليل  )الــرز(  البالو  من  تتألف  اإلفطار  أطعمة  وكانت 
املطبوخة بمختلف األشكال وصحن صغري من اللحم، وكان الطبيخ مجيعه 
الصحون  أفرغت  بالسمن والشحم... وهكذا  لكنه كان مشبعًا...  طيبًا... 

كلها حينام امتدت األيادي هلا وانتهت الضيافة«)34(.
ومن العادات االجتامعية املتوارثة املهمة التي امتاز هبا العراقيون مجيعاً، 
إكرام الضيف سواء الضيف املار هبم أو املتوجه إليهم والداخل يف محايتهم 
والتي اتسمت هبا عشائر مدينة كربالء عىل نحو ما ذكره الرحالة ماكس فون 
أي  النهرين  بالد  مناطق  يف  الساكنة  شمر  قبيلة  عن  1868م  عام  اوبنهايم 
املناطق الشاملية من مدينة احللة: »حيب البدو أكل اخلرفان واإلبل خاصة إذا 
كانت حيوانات صغرية السن... ويف املناسبات املتميزة تقدم الذبائح كاملة 
امللعقة  تستعمل  وال  بأيدهيم..  الضيوف  ويمزقها  أجزاء  إىل  تقطيعها  دون 
الذي  الرز  ويقدم...  بالغة...  البدوي برسعة  ويأكل  نادرًا...  إال  األكل  يف 
النخيل لكن  مناطق  أساسيا يف  التمور غذاء  يعتربونه طبقا جيدًا... تشكل 
اخلبز ال يوجد يف مجيع املناسبات، وحيرضه البدو عىل شكل أقراص عريضة 
واملاعز  اإلبل  حليب  وجيلب  الطبق...  عىل  كاألوراق  السمك  قليلة  كبرية 

مكانة أساسية يف التغذية«)35(.
عىل  تقدم  التي  بالقهوة  املتمثلة  الساخنة  املرشوبات  تقدم  األكل  وبعد 
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مراحل، إذ تقدم إىل السيد أّواًل ألنه من ذرية العلويني، ومن ثم إىل الضيوف 
وبعد ذلك إىل احلارضين)36(، وعند القبائل تقدم عىل ثالث مرات وتكون بيد 
احد غلامنه أو احد أبناء القبيلة، ويف املرحلة األوىل تقدم القهوة للحارضين 
الثاين الضيف وقبيلته، والتقديم  الكرم والضيف، والتقديم  التقديم االول 
القهوة يف مقدمة  إعداد  أدوات  املضيف وقبيلته)37(، وتوضع  الثالث نخب 
خيمة القبيلة ألهنا تشكل جزء من األهبة والوجاهة لدى أصحاب العشائر 
وأشار الرحالة ماكس فون اوبنهايم اىل ذلك: »توجد بعض األحجار عىل 
"وجاق" يستعمل إلعداد.. القهوة... أمام اخليمة  شكل موقد للنار يسمى 
بطريقة ال يسمح لدخول الدخان، ولعملية إحضار القهوة دور هام يف حياة 
البدو، ويقوم بذلك يف يشء من األهبة الشيخ نفسه أو احد املقربني... ويتم 
انتقاء حبوب القهوة أمام الضيوف ثم توضع يف مقالة تسمى القدرة... وبعد 
ذلك توضع عىل النار، وال يفتأ املرء حيرك احلبوب... تدق حبوب القهوة يف 
اهلاون... تطهى القهوة يف وعاء يسمى القمقم«)38(...وتراعى األولوية عند 
تقديم القهوة إىل احلارضين حسب املقام، وال يصب يف الفنجان إال القليل، 
فإذا أراد البدوي إكرام ضيف متميز، فانه يقدم إليه القهوة ثالث مرات أو 
أكثر)39(، إذ تعد الضيافة لدهيم بمكانة كبرية وقد أشار إليها الرحالة غوليوم 
عام  1824-1871م   )Guillaume Marie Lejean( ليجينيه  مارييه 
درجة  حتى  املهمة  األمــور  من  الرشقيني  عند  »فالضيافة  قائاًل:  1866م 

التقديس«)40(.
ومن العادات االجتامعية التي هلا أمهية خاصة لدى الكربالئيني هي حلظة 
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الوداع التي حتني عىل الضيوف واملضيف، وهذا ما أشار إليه الرحالة كوبر يف 
كربالء عام 1893م فوصفها: »غادرنا كربالء...وعندما افرتقنا بعد وقت 
الذي  الوحيد  اليشء  سكيني...وهو  غمد  هي  هدية  أقدم  إن  أردت  قصري 
يستحق اإلهداء،إال انه كام يقول ال يقبل اخذ أي يشء من املسافرين...وقد 
شعرت باألسف احلقيقي لوداعنا هذا الرجل املمتع الذي كان لطفه وكرمه 

معنا غري حمدود متاما، تبادلنا العناوين، وتصافحنا بحرارة ثم افرتقنا«)41(.
جد أيضًا  هذا الوصف عن الضيافة ومراسيمها لدى أهايل كربالء، قد وحُ
بغداد  يف  الفرنيس  القنصل  هبم  مر  عندما  كربالء  يف  الريف  أصحاب  عند 
الفرات األوسط ومروره  أثناء جتواله يف مدن  فردريك روزن عام 1898م 
بكربالء وأشار قائاًل: »وكان مضيف فهد بك يمتد إىل أكثر من ثالثني ذراعًا، 
قدومي  أعلن...  وحني  القرفصاء)42(...  جيلس  وكان  اذرع،  مخسة  عرضه 
هنض واستقبلنا وقادنا إىل خيمته... فرشت حااًل... بالسجاد لنجلس عليها 

معًا. وبعد رشب القطرة املعتادة من القهوة املرة من فنجان صغري«)43(.
واعتاد األهايل يف بناء منازهلم طبقًا للعادة االجتامعية فصل غرفة الرجال 
»بديوان  يعرف  األول  قسمني:  إىل  يقسم  الذي  البيت  سائر  عن  »املضيف« 
خانة« الذي خيصص للضيوف، أما »احلرم« فهو ألفراد األرسة، ويف املضيف 
يستقبل الضيف ويقدم له الطعام عىل طاولة منخفضة جيلس حوهلا الرجال)44(، 

ويقطن الناس بيوت شعر سوداء أو أكواخًا من العشب اجلاف ذي احلصري.
مناطق  يف  الرحالة  اغلب  ذكرها  فقد  العشائري،  الزفاف  مراسيم  أما 
الفرات األوسط عىل اعتبار إن املجتمع العشائري كان يشكل نسبة كبرية من 
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سكان العراق والتي بلغت خالل عام 1905م)63%( من جمموع السكان 
بينام كانت نسبة سكان املدن متدنية ال تتجاوز )%37()44(.

ابنة عمه طبقا للتقاليد القديمة  واعتاد غالبية رجال العشائر الزواج من 
املتوارثة، وإذا ما تقدم شخص اخر وخطب ابنة عمه فالرجل غالبا ما يقوم 
بالنهي عن ابنة عمه، حتى وان كان متزوجا، وإذا أرص اخلاطب عىل اخلطبة 
يلجأ ابن العم ويف أحيان كثرية إىل قتل اخلاطب دون االكرتاث بالعواقب)45(، 
لذلك كانت هناك مشاكل كثرية يف هذا اجلانب شهدهتا العشائر الكربالئية.

»املشية«  اخلاطب  بإرسال  وذلك  العشائر  لدى  الزواج  مراسيم  ومتثلت 
املشية  البنت موافقته إىل  العريس وبعد أن يعلن ويل  اقرباء اهل  املؤلفة من 
النساء  بإحدى  متمّثاًل  منهم  رسواًل  العريس  أهلحُ  ٌيرِسل  الزواج  هذا  عىل 
من أهله اىل أهل العروس لتطلب منهم حتديد مبلغ الصداق، وبعد حتديد 
مبلغ الصداق يقدم املبلغ ملفوفًا بمنديل ألهل العروس وله حق الترصف 
باملبلغ)46( ثم تتم مراسيم العقد الرشعي بحضور رجل الدين، بعد االتفاق 
عىل مبلغ املهر »الصداق« وغالبا ما يرتاوح بني عرش ومخس عرشة لرية)47( 
يف ذلك العهد، اما احلارض فترتاوح قيمته حوايل ثامنني روبية، وعىل الرجل 
اىل  النساء  بعض  تعمد  وقد  الزفاف،  حتضريات  لتهيئة  ذلك  نقدا  يدفعه  ان 
وضع احلارض يف ظرف مع احلناء والعباءة واخلاتم، وتذهب النساء اىل بيت 
العروس لتسليمها هذه االشياء وكانت توضع يف قطعة من القامش تعرف 
بالبقجة )48(، وبعد االنتهاء من العقد يمنحون ورقة رشعية وبموجبها يثبت 
إن  كربالء  يف  الشائعة  املتبعة  التقاليد  إن  عن  فضاًل  رسمية  بصورة  الزواج 
الرجل ال يرى الفتاة التي يتزوجها إال يف ليلة الزفاف، إذ يرسل أهل العريس 
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نيشان اخلطوبة وغالبًا ما يتكون من خاتم ذهبي تلبسه الفتاة »العروس«)49(، 
والعروس أيضًا تبدأ بتجهيز نفسها بعدها يتفق الطرفان عىل الليلة املباركة 
من  األقرباء  إليها  حيرض  التي  احلنة«  »ليلة  تتم  الزفاف  يوم  وقبل  للزفاف، 
مع  احلامم  إىل  العريس  يذهب  للزفاف  املعد  اليوم  ويف  والعريس،  العروس 
بعض أقربائه وتذهب العروس أيضًا ومن ثم حترض العروس بعد جتميلها إىل 
لت بمواد التجميل وتنثر عىل شعرها شيئًا من »التيل«  يوم الزفاف بعد أن مجحُ
املدعوون  يتوافد  املساء  ويف  الشعر،  ويظفر  صغرية  قطع  إىل  املقطع  الفيض 

للمشاركة يف األفراح بعد تناول وجبة العشاء)50(.
ومتكنه  حاجته  حسب  البيتية  اللوازم  بعض  برشاء  القيام  العريس  وعىل 
املايل، ويكون أثاث البيت الريفي عبارة عن لوازم بسيطة من الفرش وبعض 

األواين النحاسية)51(.
ويف ليلة الزفاف يذهب بعض النساء من أقارب العريس إلحضار البنت 
النهرية زورقًا ويتقدم  فريافقها بعض أقارهبا ويركبوهنا فرسًا، ويف األماكن 
الرجال فرسانًا أمام العروس بمسافة )200(م، وتطلق األهازيج و العيارات 
النارية إىل إن تصل العروس ألهل الزوج الذين يكونون مستعدين الستقبال 
القادمني وحتضري العشاء، ومن ثم يقوم رفاقه بإدخاله إىل املحل املعد لزواجه 
وتزف العروس يف موكب لبيت العريس ويطلق عىل هذا املوكب »الزفة«)52(. 
ومن العادات املتبعة يف هذا اليوم ان تقوم العروس بوضع يدها اليمنى يف 
طبق »الرز« غري املطبوخ، ثم تقوم احدى قريبات العروس بإضافة الرز اىل 
كيس الرز املخزون يف الدار وذلك اعتقادًا بانه جيلب اخلري والربكة لألرسة، 
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وقبل ان تطأ العروس قدميها عتبة الدار يذبح حتت قدميها خروف ثم يطبخ 
يف الصباح ويوزع عىل الفقراء، ثم يقدم الزوج لزوجته هدية او مصوغة يقال 
العريس باستقبال الضيوف)53( يف املضيف)54(، حيث  هلا »الصبحة« ويقوم 
اهلدايا  معهم  حاملون  وهم  ايام  سبعة  خالل  معارفهم  العروسان  يستقبل 
واطباق احللوى وغريها من املراسيم واملظاهر التي تتخلل هذه املناسبات)55(.
يعود  أيام  ملدة سبعة  الضيوف  واستقبال  االحتفاالت  االنتهاء من  وبعد 

الزوج إىل ممارسة أشغاله املعتادة)56(.
وقد الحظ عدد كبري من الرحالة، والسيام يف املناطق الريفية، ظاهرة تعدد 
الزوجات لدى الرجال وتكون هذه الظاهرة يف اغلب األحيان لدى الشيوخ 
وحتظى املرأة بمساواة مع األخريات من زوجات الشيوخ، فتعدد الزوجات 
هذه  ذكر  وجاء  األهبة،  مظاهر  من  وتعد  سائدة  ظاهرة  العشائر  جمتمع  يف 
احلالة يف آراء الرحالة ماكس فون اوبنهايم)Max Von oppenneim( عام 
1867م قائاًل: »إن تعدد الزوجات ظاهرة غري غريبة عند البدو رغم أّنه ال 
يامرسها يف األساس إال الشيوخ....، فاحلصول عىل املرأة يتم باالتفاق عىل 
الثمن حسب ثروة الوالد و العريس،األمر الذي جيعله خيتلف اختالفًا كبريًا 
الكبار قطعانا كاملة من اإلبل وعددًا  من حالة إىل أخرى،إذ يدفع الشيوخ 

كبريًا من العبيد، يف حني يقدر الثمن يف العادة ببضعة من اإلبل«)57(.
وتعدد الزوجات يف املجتمع العشائري وال سيام لدى شيوخها يحُعد بمثابة 
القوة وذلك لكثرة حصوله عىل األوالد الذين يكونون مظهرًا من مظاهر القوة 
لدى أفراد العشرية، إذ إن شيخ العشرية يؤدي دورًا كبريًا يف محاية أفراد العشرية 
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 Gohn Frederick( ويلامسون  فردريك  جون  الرحالة  ذكره  ما  نحو  عىل 
willliamson( عام 1800م قائاًل:»إن شيخ العشرية له دور إعالن احلرب، 

عشريته«)58(. أفــراد  من  ــرتام  االح عىل  احلصول  مقابل  ــاوة  األت واستيفاء 
ويف سياق تشييع جثامن امليت اىل القرب، يتم تالوة الفاحتة ويستمر احلداد 
من ثالثة أيام اىل مخسة ويعاَملحُ املعّزون معاملة الضيوف، ولكنهم حيرضون 
ثالثة  زواره  يستقبل  احلج  من  العائد  أن  كام  والعينية،  النقدية  اهلدايا  معهم 

أيام، وينزلون يف ضيافته)59(.
ق القويم الذي يتحلون  لحُ مما تقدم، ان ما يفخر به الكربالئيون حقًا هو اخلحُ
أثر  له  تتأصل فيهم، والدين اإلسالمي احلنيف  التي  به، والسجايا احلميدة 
حييون  وفيها  واحلسينيات،  املساجد  تكثر  كربالء  ففي  نفوسهم،  يف  بالغ 
املناسبات الدينية اخلالدة، وجيددون ذكر أهل البيت)b( عىل توايل األعوام 
وتعاقب العصور، فضاًل عن اهنا تستقبل الزائرين وتوفر هلم كافة اخلدمات 
عىل مدار العام، واشتهرت العوائل الكربالئية بأهنا تفتح ابواب بيوهتا خلدمة 

الزائرين وبشكل جماين.
ويف كل يوم من ايام العرشة االوىل من حمرم تسري املواكب ويتقدمها شيوخ 
ووجهاء املحلة أمام املوكب حلني وصوله اىل مرقد اإلمام احلسني)g( ومن 
واجبات  املواكب  وهلذه  املوكب،  منه  انطلق  الذي  املكان  اىل  رجوعه  ثّم 
احلسينية،  الشعائر  مراسيم  اقامة  وهي  احلسني)61(  اإلمام  اجتاه  هبا  يقومون 
الرشيفني  املرقدين  اىل  املوكب  مكان  من  نزوهلا  وتسلسل  املواكب  وتنظيم 
والرجوع اىل مقرها وتأمني احلسينيات واملساجد أو االماكن إلقامة الزوار، 
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فضال عن هتيئة الطعام لزوار اإلمام احلسني)62()63(.
املبحث الثالث: احلياة الثقافية.

يالحظ ان احلياة االدبية والثقافية متصلة بالعشائر اتصااًل وثيقًا فهو مرآة 
حياهتم يف رضوهبا املنوعة، فكربالء غنية بفنون املناظرة واملساجلة واجلدل، 
ويف هذا السياق قال حسيب بن شيبه التميمي: "اطلبوا االدب فانه دليل عىل 
املروءة، وزيادة يف العقل، وصاحب يف الغربة، وصلة يف املجلس")64(، وهذا 
ما دعا عوائل كثرية اىل فتح دواوين خاصة ارتبطت بأسامء عوائلها، كانت 
)ديوان  الدواوين  هذه  اهم  ومن  والشعراء،  االدباء  ملتقى  الدواوين  هذه 
الزائرين  اليوم ومفتوحًا الستقبال  والذي الزال موجودًا حتى  آل كمونة( 
املحاسن  أيب  )ديوان  اىل  الكربالئية اضافة  العوائل  باسم احدى  ارتبط  فهو 
وديوان الدده وديوان آل طعمة وديوان احلائري وديوان آل العواد وديوان 
اهلر اخلفاجي  الذي يرشف عليه عباس علوان  السالمة  باب  منطقة  اهلر يف 
شيخ خفاجة وديوان جار اهلل شيخ قبيلة بني سعد وديوان ابراهيم اشهيب 
وديوان  كربالء  يف  احلمريات  شيخ  احلمريي  وديوان  بكربالء  ربيعة  شيخ 
منتدى  وكان  احلسينية  الروضة  عىل  مرشف  ديوان  حافظ  وآلل  النصاروة( 
احلاج  وترأسه  املجلس  هذا  واالدب،أســس  الفكر  لرجال  وملتقى  ثقافيًا 
عبد املهدي احلافظ الشخصية الوطنية وصاحب املكانة املرموقة يف كربالء، 
يناقش  واألدبية  واالجتامعية  السياسية  والشخصيات  االعيان  فيه  واستقبل 
قضاياهم ومهومهم ويتبادلون االشعار وهذا ما يدل عىل علو مكانته وسمو 
منزلته يف املجتمع، فضاًل عن ذلك فهو شاعر مبدع له قصائد يف غاية الرقة 
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واجلزالة)65(.
ومن اشهر الشخصيات التي حرضت هذا املجلس السيد عبد الوهاب 
ّمد حسن أبو املحاسن)1926-1876()67( آل وهاب)66(، والشيخ حمحُ
والشيخ كاظم اهلر)1817-1915()68(وعثامن العلوان، أدى هذا املجلس 
دورًا مهاًم يف صقل املواهب العلمية واألدبية وتنبيه األذهان)69(. وكثري من 
االسامء التي ال وقت حلرصها لذلك نجد هذه الدواوين متثل ارسًا وزعامء 
ديواهنا  بإنشاء  متيزت  االرس  وهذه  قرون،  منذ  املدينة  سكنت  عربية  عشائر 
اخلاص باسمها الذي ال يقترص نشاطاته عىل االرسة أو العشرية التي تنتمي 
اليها االرسة فقط وانام هذا الديوان عبارة عن منتدى أديب واجتامعي وديني 
يتواجد فيه الشعراء واالدباء واملثقفون، وقد خّرجت هذه الدواوين رجاالت 
الدواوين  التاريخ بأحرف من نور فهم عايشوا هذه  علم وشعراء يذكرهم 
ّمد عيل كمونة)70( وقاسم اهلر وحمسن ابو احلب الصغري،  والزموها، منهم حمحُ
واالهتاممات  األجيال  خمتلف  من  كثري،  وغريهم  وهاب  آل  الوهاب  وعبد 
املتنوعة، وقد اسهمت يف زيادة الوعي الثقايف، وتقوية العالقات االجتامعية 
وعلامئها  املدينة  ووجهاء  والشعر  واالدب  العلم  لرجال  ملتقى  بوصفها 
االفاضل، فضاًل عن حل املشكالت العامة التي كانت حتدث بني ابناء املدينة 
كربالئية  وبيوتات  ألرس  والعلمية  االدبية  واملجالس  الدواوين  هذه  وتعود 
بدواوينها وهي اآلن متثل  القدم)71(، والزالت عشائرنا حتتفظ  معروفة منذ 

أرضية خصبة لنرش الثقافة األصيلة.
وفيام يتعلق بالتعليم فقد كانت الكتاتيب هي الطريقة الوحيدة للتعليم يف 
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العهد العثامين قبل ان تقوم الدولة العثامنية باتباع اسلوب التعليم احلديث يف 
منذ سن  تبدأ عادة  الكتاتيب  التاسع عرش)72(، والدراسة يف  القرن  منتصف 
السادسة من العمر ومل تكن حمددة بمدة زمنية معينة انام اعتمدت عىل مقدرة 
والكتابة)73(،  القراءة  تعلمهم  ورسعة  الكريم  القرآن  حفظ  عىل  التالميذ 
وذلك عن طريق التكرار املستمر الذي يؤدي اىل احلفظ)74(، وتقام الكتاتيب 
ما تكون معظم  »املعلم« وغالبًا  املال  بيت  أو يف  املساجد واجلوامع  عادة يف 
الروضتان  وكانت  الصحية)75(،  الناحية  من  صاحلة  غري  الكتاتيب  حمالت 
)احلسينية والعباسية( هي أمكنة للكتاتيب، اذ كانت تقام يف ركن من اركاهنا 
او غرفة ملحقة هبا خمصصة هلذا الغرض)76(،وقد انتجت هذه املدارس طبقة 
مثقفة من العلامء والوجهاء الذين أدوا دورًا كبريًا يف احلياة العلمية، والسيام 
بعد ان التف حوهلم الكثري من االدباء والشعراء، فأنشأت مدارس ومعاهد 

للتدريس والتفقه الديني)77(.
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الخاتمة
اختتمت الدراسة بعدد من النتائج التي تم استنتاجها من خالل موضوع 
البحث، إذ استطعنا التوصل اىل مفاهيم عدة ورؤى جّسدت موضوع)ملحات 
اجتامعية وثقافية للعشائر الكربالئية(، إذ ان دراسة العشائر وبيان تفرعاهتا 
وطرق  وتقاليدها  وعاداهتا  نزوحها  وتأريخ  وبأراضيها  بأنساهبا  واالتصال 
معيشتها ومعرفة اختالطها بالوجه املذكور تغلب فيه احلياة الريفية ويتكامل 
فيه امليل اىل احلضارة والنزوع اىل حياة املدن، وأهم عنارصها اختاذ الغرس 
والزراعة وعّده املهمة املعاشية، كان اجلهد االساس منصبًا عىل فهم وحتليل 
واقع العشائر وأنساهبا والعالقات املتحكمة فيها والرصاعات بينها للدخول 
العراقي  والسيايس  االجتامعي  الواقع  تقيص  حماولة  يف  العميقة  بنيتها  يف 

واالشكاالت التي تعرتيه واحللول الواجب اتباعها.
متيز املجتمع العراقي عامة والكربالئي خاصة بتعدد قبائله وبيوتاته، وهذا 
بكثرة  تتميز  التي  خاص  بشكل  والريفية  العراقية  االرسة  طبيعة  عن  ناجم 
اشخاص  وجود  يقتيض  العراقي  الريف  يف  العمل  متطلبات  الن  افرادها 

متعددين.
خالل  من  دينامياهتا  ولفهم  العشرية،  لفهم  اولية  حماولة  هو  هذا  بحثنا 
بنيتها وآلية عملها ودورها السيايس عرب شواهد من تأريخ العراق  تفكيك 
هبا،  تقوم  التي  والسياسية  االجتامعية  ووظيفتها  دورها  ومعرفة  احلديث، 
فضاًل عن ان العادات والتقاليد يف املجتمع الكربالئي الذي يتميز بتكوينه 
العشائري الذي جعل الوالء املطلق لشيخ العشرية وللعشرية ذاهتا، قد جعل 
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من الصعب اخلضوع للحكومة وقوانينها.
خالصة القول، اتصفت العشائر عامة بسجايا الكرم والشجاعة والضيافة 
العادات  من  وغريها  والشهامة  والغرية  والنخوة  واملنعة  واآلبــاء  والقوة 
العشائرية، وهلا مواقف وطنية خالدة  املجتمعات  املتأصلة لدى  االجتامعية 
العشائر  مع  واحالف  بعالقات  العشائر  هذه  وارتبطت  التاريخ،  مر  عىل 
للخطر  تعرضهم  عند  أفرادها  لنجدة  السالح  محلت  ما  وكثريًا  االخرى، 
ولكل عشرية نخوة خاصة تنتخى هبا عند الشدائد، وهي إما ان تكون باسم 

زعيم من زعامء العشرية أو باسم بطل من أبطاهلا.
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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 neighbours 
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



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behaviour, 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 neighbours, 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 



Third Issue Word
To investigate history and heritage is a difficult mission, 

specifically if sources are rare. The present mission is not one that 
searches for the circumstances and reasons behind the removal 
and/or absence of a large part of the bright and time-honoured 
heritage of holy Karbala. The strong commitment, however, of 
this journal is to arouse that bright scientific past of Karbala, elicit 
a positive response of efforts and knowledge about the heritage 
of Karbala, encourage scholarly and academic research in the 
authentic and highly verified heritage texts, collect information 
related to history and historical documents, preparing the 
appropriate conditions and environment for researchers to 
analyse and synthesise texts in order for past correlates with 
present, and to establish a new research era characterised by 
great achievements and movements. 

This issue includes nine researches related to different 
matters: The position of the scholars of Karbala against the 
British occupation of Iraq, High-lightening the role of one 
Karbala martyr scholar and his biography, Karbala in the eyes of 
the books of town historians, The social circumstances of the 
clans in Karbala, The Islamic legal efforts of jurisprudence of 
Al-Wahid Al-Bahbahani regarding orders and prohibitions, The 
parliamentary representation of the Iraqi Shia in the Ottoman 
Council of Representatives , and The features of the educational 
movement in Karbala till the 10th A.H. century. 

Finally, the journal welcomes authentic researches that relate 
to the heritage of Karbala.

Editor-in-Chief



of the researchers themselves; it is not necessary to come in line with 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 puplished 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@alkafeel.net), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ , or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage 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 provisos 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 areference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 
with 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 
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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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