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قواعد النرش يف املجلة
بالرتاث  تعنى  التي  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل   

سة عىل وفق القواعد اآلتية: الفكري و الثقايف ملدينة كربالء املقدَّ
1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي 

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 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 

أـ 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@alkafeel.net(

/http://Kerbalaheritage.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 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمُد هلِلِ عىل سوابغ نعمه، املبدع يف خلِقه، بديع السموات واألرض 
اّلذي َعال بحولِه، وجتلَّت يف السمواِت واألرِض قدرته، فشهد نظام ملكه 
الُم عىل رسولِه  والسَّ الُة  والصَّ فوَق كلِّ يشء،  القاهُر  توّحده، وهو  عىل 
د، وعىل  ِغ رساالتِه، والدليِل عىل ِصاِطه شفيِعنا األجمِد أيب القاسِم حممَّ املبلِّ
ا بعد  ة النعم... أمَّ آلِه مصابيح اهلدى يف الليل ِاملظلم، منقذي األمم، تتمَّ
فبني يديك عزيزي القارئ الكريم جملة تراث كربالء يف عددها الرابع من 
د الرابع للعام الرابع، أصدرت املجلة خالل هذه األعوام ستة عرش  املجلَّ
مدينة  تراث  مفاصل  من  ومتعددة  خمتلفة  مواضيع  فيها  تناولت  إصداًرا 
جوانب  العلمّي  والتحليل  الدراسة  خالل  من  فوثَّقت  ة،  املقدسَّ كربالء 
ة ومرِشقة من تاريخ وتراث كربالء حتَّى أصبحت مصدًرا مهاماًّ من  مهمَّ
الكربالئي  والــرتاث  التاريخ  يف  الباحث  عنها  يستغني  ال  الَّتي  املصادر 
واألدب  اللغة  حيث  من  فيها  األبحاث  لتنّوع  الباحثني  من  غريه  أو   ،
والتاريخ والسياسة واالقتصاد والفن والعلوم التطبيقيَّة، وبعد هذه املسرية 
سة  ة باجلانب الفكرّي والثقايّف ملدينة كربالء املقدَّ املعطاء ختصصت املجلَّ
فضاًل عن ختّصصها بالرتاث الكربالئّي، وقد بذلت اهليأتان االستشاريَّة 
ة علميَّة إذ تبنَّت مشاريع  ة بأفضل ُحلَّ والتحريريَّة جهوًدا طيِّبة إلبراز املجلَّ
متعددة؛ لغرض تسهيل عمليَّة الدراسة والبحث يف مواضيع ختّص الرتاث 
الكربالئّي، كرفد الباحثني بالعناوين الرتاثية إضافة إىل تزويدهم باملشورة 
فضاًل  العراقيَّة  اجلامعات  مع  عة  املوسَّ الرتاثيَّة  الندوات  وإقامة  العلميَّة، 



ة، وإبداء  عن مراجعة وتدقيق وتقويم األبحاث التي يراد نرشها يف املجلَّ
املالحظات العلميَّة عليها، ليقوم الباحث بتصويبها قبل إرساهلا إىل اخلرباء 
ذلك  كّل  العراقيَّة  اجلامعات  يف  العلميَّة  بكفاءهتم  هلم  املشهود  العلميني 
ألجل خدمة العلم و الباحثني، واالرتقاء بمستوى األبحاث املنشورة يف 
ة نحو التكامل من حيث األصالة و املادة العلمّية الرصينة، واالبتعاد  املجلَّ
املعرفّية،   احلقائق  جذور  إىل  للوصول  والسطحيَّة  واإلنشاء  التقليد  عن 

وابتكار االستنتاجات العلميَّة الدقيقة ومواكبة تطور البحث العلمّي.
بتزويده  املايض  العام  الرابع من  العدد  الكريم يف  القارئ  دنا  وكام عوَّ
ة عمل فهرس يف هناية كلِّ عام جلميع  بفهرس األعداد األربعة قررت املجلَّ
البحوث  جلميع  بفهرس  العدد  هذا  د  ُزوِّ لذا  فيه،  نرشت  التي  البحوث 
الباحث يف  ة  مهمَّ َتْيِسري  العام، وألجل  األربعة هلذا  األعداد  املنشورة يف 
ة قررنا إصدار فهرس جلميع أعداد  معرفة مجيع األبحاث التي نرشهتا املجلَّ
املجلة منذ تأسيسها وحتى هناية عام 2017م، وسيصدر قربًيا بإذنه تعاىل.

ا أبحاث هذا العدد فقد احتوى عىل جمموعة من األبحاث القيِّمة  وأمَّ
التي تنوعت بني دراسة سرية الشخصيات العلمية الكربالئيَّة ، واآلثار التي 
تركتها عىل الصعيد العلمّي والعميّل، وبني دراسة احلياة العلميَّة والسياسيَّة 

ة.     واالقتصاديَّة والعمرانيَّة لبعض املراحل التارخييَّة ملدينة كربالء املقدسَّ
املتخصصة  العلميَّة  بنتاجاهتم  لرفدها  الباحثني  ة  املجلَّ وتدعو  هذا 
صة تسعى لتأهيل جمتمع  الرصينة، للمسامهة يف بناء مكتبة تراثيَّة متخصِّ

أكاديمّي تراثّي.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.                     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  التاريخ، ومرة، ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من صاعات، 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. 
3- وبناًء عىل ما سبق بيانه، تصدى مركز تراث كربالء يف قسم 
علمية  جملة  تأسيس  إىل  اإلنسانية   و  اإلسالمية  املعارف  شؤون 

متخصصة برتاث كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -4

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -5
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   -6
مواقعها التي تستحقها، بالدليل. 

والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  تعريف   -7
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  بأنفسهم،  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -8
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية، مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني، مما يؤرش   -9
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -10
وما إىل ذلك، فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات 

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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�ص يمم.خَّ
يعنى هذا البحث بسور مدينة كربالء الذي أزيل متامًا يف النصف األّول 
من القرن العرشين، وُعفى أثره نتيجًة لتوسيع الشوارع وفتح أخرى جديدة، 
واإلمهال ومشاريع اإلمالء احلرضي، عالوًة عىل التقادم واحلروب وكوارث 

الطبيعة.
وأمهّية املوضوع تكمن بوصفه بكرًا، مل يسبق ألحٍد من األثريني دراسته 
ندرة  بسبب  كانت  السور  عن  احلديثة  الدراسات  غياب  ولعّل  توثيقه،  أو 
إىل  تشري  التي  الدالئل  ة  وقلَّ التارخيية،  املصادر  يف  عنه  املتوافرة  املعلومات 

مساره يف املحاّلت القديمة.
القديمة  املدينة  السور وتعيني مساره يف  الباحث رسم شكل  لقد حاول 
باالعتامد عىل املصادر املحلّية واخلرائط املرسومة يف زمن االحتالل الربيطاين 
أبراجه  بنائه وتقدير قياساته وعدد  الوقوف عىل عامرته ومواد  ثمَّ  أو بعده. 
التي  التارخيّية  األحــداث  يف  ودوره  أسامئها  ذكر  مع  الستة،  أبوابه  وموقع 

شهدهتا املدينة يف أثناء العرص العثامين.
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Abstract
The present study dealt with the Kerbala city fence which was completely 

removed and demolished in the first half of the twentieth century ; one could 

not find its remains due to the opening of many streets، the negligence، 

and the establishment of different modern orban projects in addition to 

becoming old and to the breaking out of wars and the natural disasters.

This subject is considered new and important as it has never ever been 

tackled or documented by archaeologists . The absence and rarity of the 

new studies dealing with the fence might be due to the rarity of information 

and data in the historical studies and also the rarity of the evidence and 

traces which indicate its route and line in the old and ancient districts .

The researcher tried to draw the fence and indicate and appoint the route 

of it through the old city depending on the local references and on the maps 

drawn during the British occupation or after it . Besides، he sheds light on 

its architecture and building materials and sees its measurements and also 

shows the number of its towers together with the situation of its six gates 

mentioning their names in addition to mentioning the role the fence played 

in the historical events the city witnessed during the Ottoman era .

 .
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يممقّدلة:
إّن أقدم ذكر ملوضع كربالء يف مصادرنا العربية يرد إلينا هو أثناء الفتوحات 
فتحه  أيامًا وذلك عند  الوليد  بن  أرضها خالد  أقام يف  إذ  األوىل  اإلسالمية 
احلرية سنة 12هـ)1(. أّما تأسيس مدينة كربالء وتطّورها فمرتبط بتاريخ مشهد 
اإلمام احلسني وأخيه العباس . إذ مل يكن يف كربالء للعمران أثٌر ُيذكر إاّل 
الرضيح  حول  الناس  اجتمع  إذ   .)2( 61هـ  سنة    احلسني  استشهاد  بعد 
وبدأت العامرة تزداد وتتسع شيئًا فشيئًا حتى أصبحت مدينة مشهورة بمرور 
األّول هنضًة عمرانّيًة واضحة  العبايس  العرص  كربالء يف  تشهد  ومل  الزمن. 
عدا بعض اإلصالحات التي أمر هبا بعض اخللفاء العباسيني ومنهم اخلليفة 
املنترص باهلل )247- 248هـ / 861 ـ 862م( واملتمّثلة بعامرة احلائر وبناء 
قّبة عىل املرقد الرشيف)3(. بيد أنَّ كربالء تقّدمت بعد سيطرة البوهييني عىل 
احلكم، إذ شيَّد عضد الدولة يف عام 369هـ–980م قّبًة عىل رضيح اإلمام 

احلسني  واألروقة وعمر حوهلا بيوًتا وأحاطها بسور)4(.
الشاه  سيطر  أن  فبعد  خاّصًة،  عنايًة  الصفوي  العهد  يف  املدينة  ونالت 
إسامعيل الصفوي عىل بغداد عام 914هـ–1508م وقىض عىل دولة اخلروف 

األبيض، زار العتبات املقدّسة يف الفرات وأوىل مراقدها أمهية كبرية)5(.
وكان دخول كربالء يف حوزة الدولة العثامنية يف العام 914هـ ـ 1534م 
إيذانًا باالستقرار النسبي حلقب طويلة، إذ بذل العثامنيون ما بوسعهم لتعمري 
العتبات املقّدسة وكسب ود السكان، وقد شهدت كربالء مشاريَع عمرانّية 
كثرية يف املشهدين، كام شهدت إقامة سّدة ترابّية إلنقاذ املدينة من الغرق. إاّل 
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أنَّ أهم املشاريع احليوّية تلك التي كانت مرتبطة بالري والزراعة وأعظمها 
ا( الذي أمر بحفره السلطان سليامن القانوين)6(  هنر السليامين )احلسينّية حالياًّ
قرون  أربعة  قرابة  امتّدت  التي  العثامنية  احلكم  مّدة  أنَّ  ذكره  املفيد  ومن 
لها صاٌع صفوّي عثاميّن عىل البالد نتج عنه العديد  )1534 – 1917م( ختلَّ
من احلروب رافقها الكثري من الكوارث الطبيعية التي سببت تراجًعا يف مجيع 

نواحي احلياة ومنها العمران املرتبط بالعامل االقتصادي.
احلروب  جّراء  من  كربالء  أصابت  التي  النكبات  كل  من  الرغم  وعىل 
أهم  من  كانت  ا  أهنَّ إاّل  الوهابيني،  وغارات  القبائل  وغزوات  والكوارث 
احلوارض اإلسالمية البارزة التي يقصُدها الزوار من خمتلف البقاع. وال شكَّ 
ا أسهمت مسامهة فعلّية يف ازدهار احلضارة العربية اإلسالمية، بوصفها  يف أهنَّ
لطبيعة  ونظرًا  والعلامء.  للعلم  ومدرسة  والعمران،  والثقافة  للتمّدن  مركزًا 

مت عىل مبحثني: ضم األّول: الدراسة فقد ُقسِّ
املوقع اجلغرايفأ. 
بنية املدينة وتطّورها.ب. 

أّما املبحث الثاين فتناول:
تاريخ بناء السور وإصالحاتهأ. 
وصف السورب. 
أبواب السور.ج. 
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يممبحثايلأّول:الد�نةاكربي�:ا
يمموقعايمج�ريفماوبندةايممد�نةاوتطورهل

اليرسى  ة  الضفَّ الغربّية، وعىل  الصحراء  مدينة كربالء عىل مشارف  تقع 
لنهر احلسينية، وبالتحديد إىل اجلنوب الغريب من العاصمة بغداد نحو 108 
كم. أي عىل دائرة طول 44 درجة و 3 دقيقة وعىل دائرة عرض 32 درجة و 
34 دقيقة، وارتفاعها عن سطح البحر 29م. وهي بذلك تقع ضمن منطقة 
ا نحو السهل الرسويب باجتاه هنر  املناخ الصحراوي، وسطحها ينحدر تدرجيياًّ
ا رملّية عدا األطراف الشاملية الرشقية فهي  الفرات. أّما أراضيها فتتصف بأهنَّ
وأشجار  والرياض  املزارع  وتكتنفها  البساتني  فيها  وتكثر  للزراعة  صاحلة 

الفواكه الباسقة املختلفة الصنوف من الشامل والرشق واجلنوب.
وزادت أمهّية املدينة وموقعها بعد شق هنر احلسينية سنة 1534م يف عهد 
يعّد من  إذ  السليامين(،  باسمه )هنر  يسّمى  القانوين، وكان  السلطان سليامن 
العراق.  التي أمر هبا السلطان أن تقام يف  بني املشاريع اإلصالحّية الكربى 
البلد وما جاوره من  ه بعضهم أجلَّ مرشوٍع يف حياة  ليس هذا فقط بل عدَّ
بقاع تصل املياه إليها)7(. ومنذ ذلك احلني أخذت املدينة بالتوسع والنمو ومّما 
مدينتني  تتوّسط  ا  أهنَّ كام  مائها،  ووفرة  تربتها  خصوبة  ازدهارها  عىل  ساعد 
بإنتاجها  املشهورة  البلدة  التمر  وعني  املناذرة  عاصمة  احلرية  مها  مهّمتني 

الزراعي.
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بندةايممد�نةاوتطّورهل:
كانت مدينُة كربالء قبل عام 1217هـ / 1802م حتتوي عىل ثالثة أطراف 
منذ  يقطنوهنا  كانوا  الذين  العلويني  السادة  بأسامء  سّميت  حماّلت  ثالث  أو 
القدم: الطرف األّول كان يعرف بمحّلة )آل فائز( والطرف الثاين يعرف بمحّلة 
)آل زحيك( والطرف الثالث يعرف بمحّلة )آل عيسى()8(. وبعد هذا التاريخ 
شهدت كربالء حركًة عمرانّية كبرية إثر املساعدات التي أخذت تتدّفق عليها 
من بعض بلدان العامل والسّيام اهلند. فعمرت املراقد الرشيفة وأقيمت األسواق 
وجّدد السور. وعىل إثر ذلك أعيد النظر بالتقسيامت القديمة فجعل للمدينة 
ست حماّلت سّميت بأسامء األبواب املفتوحة بالسور وهي: حمّلة باب السالملة 
وتقع إىل الشامل من مرقد اإلمام احلسني . وحملة باب بغداد كام عرفت بمحّلة 
باب العلوة وتقع إىل الشامل من مرقد العباس. وحمّلة باب الطاق وتشغل 
اجلهة الشاملية الغربية من املدينة. وحمّلة باب اخلان وحتتل اجلانب الرشقي من 
املدينة. وحمّلة املخيَّم وتقع جنوب غرب املرقدين الرشيفني. وحمّلة باب النجف 

وتشغل قلب املدينة وتشمل األماكن التي تفصل املرقدين الرشيفني)9(.
عت املدينة باجّتاه اجلنوب،  ويف عهد مدحت باشا )1869 ـ 1872م( توسَّ
أحياء  ترتبط  كي  منه  جانب  أزيل  إذ  السور  حساب  عىل  التوّسع  هذا  وكان 
املدينة القديمة باحلي اجلديد املعروف بمحّلة العباسية، وبذلك أصبحت املدينة 
تقسم عىل قسمني: األّول يمثِّل املدينة القديمة التي تتميَّز بكثافة سّكاهنا وطراز 
الضيقة  أزّقتها  تراثية فضاًل عن  القديمة من مشاهد وأسواق وبيوت  أبنيتها 
املتعّرجة والقسم الثاين: يمثِّل املدينة اجلديدة املخططة عىل وفق التقاليد الغربية 
قائمة.  بزوايا  واملتقاطعة  املستقيمة  الواسعة  بالشوارع  تتصف  والتي  احلديثة 
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وحمّلة العباسية ما لبثت أن توّسعت كثرًيا فأصبحت ُتعَرف بالعباسية الرشقية 
والعباسية الغربية)10(.

ثمَّ شهدت املدينة يف هناية العرص العثامين توسًعا آخر باجّتاه الشامل نحو باب 
الناحية كان كبريًا،  التوسع يف هذه  القديمة فإنَّ  بغداد. واستناًدا إىل اخلرائط 
والسّيام أنَّ العائق الذي يتمثَّل بالسور آخذ يزول تدرجيّيًا. فضاًل عن طبيعة 
األرض يف هذا املوضع فهي مرتفعة قياًسا للجهة اجلنوبية من املدينة، مّما شّجع 
الناس عىل البناء فيها، حتى أصبحت بمرور الوقت حمّلة من املحاّلت الكبرية.
ويبدو أنَّ توّسع املدينة خارج أسوارها بدأ قبل عهد مدحت باشا بعقود، إذ 
يشري عامل اآلثار والرحالة اإلنجليزي لوفتس الذي زار النجف وكربالء عام 
1853م إىل وجود الكثري من األبنية قائمة خارج أسوار املدينة، وهي عىل حّد 

قوله تعكس نوًعا من الطمأنينة واألمان التي يشعر هبا السكان يف كربالء)11(.
ومن املفيد ذكره أنَّ مدينة كربالء أصبحت يف أواخر العرص العثامين من بني 
املدن العراقية الواسعة يف املساحة والكبرية يف عدد السكان. فالسالنامات)12( 
نت إحصائيات بعدد بيوت األلوية واألقضية التابعة لوالية بغداد  العثامنية دوَّ
ونفوسها ومنها كربالء، وعىل سبيل املثال كان جمموع بيوهتا يف عام 1314هـ 
/ 1896م قد بلغ 5952 داًرا، وهذا يعني أنَّ كربالء يف هذا التاريخ أكرب من 

مجيع مدن الوالية بعدد البيوت باستثناء مدينة بغداد واحلّلة)13(.
االحتالل  وقت  يف  رسمت  كربالء  ملدينة  إلينا  خلصت  خارطة  أقدم  إنَّ 
وفق  عىل  مرسومة  ا  بأهنَّ اخلارطة  هذه  وتتصف   ،)1  – )اخلارطة  الربيطاين 
اجلديد  والتوّسع  القديمة  املدينة  حدود  فيها  تتضح  إذ  دقيق.  رسم  مقياس 
احلسني  مشهدا  رأسها  وعىل  البارزة  املعامل  فيها  وتظهر  اجلنوبية.  الناحية  يف 
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مزدحم  نسيج  شكل  عىل  املنترشة  السكنية  األحياء  هبام  حتيط   ، والعباس 
ع داخلها الطرق واألزقة امللتوية، ومعظم األزقة تبدو غري نافذة، متصلة  تتوزَّ
ا  بفروع متتد داخل احلارات السكنية. أّما الشوارع الرئيسة فتبدو عريضة نسبيَّ
ومجيعها تنطلق من داخل املدينة ومن مركزها املتمثِّل باملرقدين الرشيفني، وبعد 
أن خترتق أبواهبا تتجه باجتاهات خمتلفة نحو اخلارج لرتتبط بالطرق العاّمة التي 

تؤّدي إىل املدن األخرى مثل بغداد والنجف.
ويف منتصف القرن العرشين توّسعت مدينة كربالء أيضًا بسبب زيادة عدد 
ثت األحياء القديمة  سكاهنا وعىل إثر ذلك أضيفت إليها حماّلت جديدة، وُحدِّ
العامري ونسيجها احلرضي، فضاعت  وكان معظمها عىل حساب موروثها 
الكثري من األبنية الرتاثية واملعامل القديمة ومنها السور موضوع البحث. الذي 
أزيل بسبب استحداث شبكة من الطرق العريضة وقد أتى معظمها عىل األبنية 
الرتاثية ومنها الطريق احللقي الذي استحدث عىل حساب السور حيث حلَّ 
حمّله يف الكثري من املواضع، فهو يمر يف أغلب مساره فوق السور والسّيام يف 
اجلهتني الرشقية والغربية، يف حني استمرَّ توّسع املدينة باجّتاه اجلنوب عىل وفق 

النمط الشبكي)14(.
وعىل وفق هذه احلقائق نستطيع رسم مسار السور وتعيني أبوابه باالعتامد 
عىل اخلارطة رقم -1، ومشاهدات الرحالة األجانب. فضال عن بقايا السور 
التي كانت أجزاء منه قائمة حتى وقت قريب يف عرصنا احلارض، إذ حتّدث كبار 
السن عن أطالل من السور كانت شاخصة يف طرف باب اخلان وبالتحديد يف 
محام نينوى، كام توجد بقية يف طرف املخيم وتتمّثل يف جدار ملعمل يقع داخل 

أحد األزقة)15(. )اخلارطة–2(.



257

يأكايكايكا م د�اي�بريهد�ايمدريجم

�مهراربدعايلأولا1439هـا/كلنونايلأولا2017ييم�منة يمريب ة/يملج.َّدايمريبع/ايم ديايمريبع

 يممبحثايمثلنم:
تلر�حابنل�ايم�موراوو�م�هاويأبويبه

تاريُخ بناء السور وإصالحاته:أ. 
جيد الباحث يف تاريخ بناء سور كربالء صعوباٍت مّجة للوصول إىل تاريخ 
واألجنبية.  العربية  مصادرنا  يف  ذكره  لقّلة  وذلك  الدّقة،  وجه  عىل  بنائه 
خ  تؤرِّ التي  فاملصادر  البوهيي.  العرص  قبل  بسور  املدينة مل حتَظ  أنَّ  ح  واملرجَّ
حييط  الذي  احلائر  سور  عن  تتحّدث  تليه  التي  واحلقب  العبايس  للعرص 

باملشهد احلسيني املبارك بإسهاب وتسكت عن سور املدينة.
إّن أّول سور تشهده مدينة كربالء عىل ما يبدو بناه عضد الدولة البوهيي 
عام 369هـ إذ يذكر ابن األثري)ت630هـ ( مجلًة من األعامل العمرانية التي 
املنّورة  واملدينة  املكرمة  مكة  بإعامر  أهتم  ثمَّ  بغداد  يف  الدولة  عضد  ذها  نفَّ
ومشهدي اإلمامني عيل واحلسني )16( وكان عضد الدولة قد زار كربالء 
عليهام  وأوقف  واحلائر  بالغري  الرشيفني  املشهدين  بعامرة  وأمر  والنجف 
بالرضيح  حتيط  كانت  التي  واألروقة  القبَّة  تعمري  ينسب  وإليه  كثرية  أوقاًفا 
وبالغ يف تزينهام وعمر البيوت واألسواق املنترشة حول احلائر، وعصم مدينة 

كربالء باألسوار العالية فجعلها كاحلصن املنيع)17(.
ابن  الدولة  بأمر وزير سلطان  بأّنه بني  الثاين فهناك من يعتقد  أّما السور 
إذ  412هـ–1021م  سنة  الرامهرميزي  سهالن  بن  مفضل  بن  احلسن  بويه 
عن  ونحوه  الغزو  غائلة  لدفع  بسور  البيوت  من  حوهلا  وما  احلرضة  أحاط 
البلدة)18(. ليس هذا فقط بل ذهب باحُث آخر إىل أنَّ الرامهرميزي أدار عىل 
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أبواًبا مكينة من احلديد)19(.  بلدة كربالء سوًرا ونصب يف جوانبها األربعة 
واحلقيقة أنَّ مصادرنا القديمة مل تذكر بأنَّ الرامهرميزي قد عمر سور البلدة 
بل ذكرت أعامله يف تعمري املشهد فقط. فعندما أتى ابن اجلوزي )ت597هـ( 
الذي بنى سور احلائر بمشهد  »هو  عىل ذكره يف حوادث 407هـ قال عنه: 
احلسني«)20(. ولعلَّ سور احلائر يف هذه الرواية يعني سور البلد، والسّيام 
كانت  امليالدي  احلادي عرش  اهلجري /  اخلامس  القرن  املدينة يف مطلع  أنَّ 
صغرية املساحة، وبيوهتا كانت مالصقة للرضيح، لذلك فمن اليرس إحاطتها 

بسور من الّلبِن.
بسبب  أثره،  الدهُر  اندثر وعفى  ما  البوهيي رسعان  السور  أنَّ  والراجح 
نات العرص  توّسع املدينة وعدم عناية احلكام به. لذلك مل نجد له ذكًرا يف مدوِّ
العبايس األخري أو بعده. فابن بطوطة الذي زار احلائر سنة 726هـ–1326م 
مل يأِت عىل ذكر السور يف حني أسهب يف وصف املدينة ومراقدها الرشيفة)21(.

م مل يسعوا إىل  وعىل الرغم من كثرة أعامل الصفويني يف املشهدين، إاّل أهنَّ
بناء سور ملدينة احلسني، فإليهم ينسب بناء القبة املرّشفة والصحن واألروقة 
املحيطة به واملسجد الكبري امللحق باحلائر احلسيني)22(. أّما يف العرص العثامين 
الثامن عرش  القرن  كثريا والسّيام يف  السور  ذكر  فريد  – 1917م(   1534(
اهلندي(  اهلندي )وزير حممد شاه  الدولة  أنَّ آصف  املحّلية  املصادر  تتفق  إذ 
هو الذي أقام السور يف أواخر القرن الثامن عرش امليالدي وهو الذي سعى 
إىل العناية باملشاهد املقّدسة يف كل من النجف وكربالء وعمل عىل إيصال 
املياه إىل مدينة النجف، فشقَّ جدواًل يأخذ من الضّفة اليمنى لنهر الفرات، 
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الكوفة  هنر  اجّتــاه  يف  جيري  كيلومرتات،  عرشة  بنحو  بابل  مدينة  فوق  من 
القديم، وقد عرف هذا اجلدول فيام بعد بنهر اهلندية نسبة إىل آصف الدولة 
كربالء  زار  قد  كان  الدولة  آصف  أنَّ  املحّلية  املصادر  وتضيف  اهلندي)23(. 
فيها أسواقا حسنًة  التاسع عرش »فأشفق عىل حالتها، وبنى  القرن  أوائل  يف 
وبيوتًا قوراء أسكنها بعض من نكبوا وبنى للبلدة سورًا حصيًنا لصد هجامت 
الطراز  عىل  الدفاع  آالت  له  ونصب  واملعاقل  األبراج  حوله  وأقام  األعداء 
نفسها،  عىل  نت  فأمَّ اجلو  عقاب  من  أمنع  هيامجها  من  عىل  وصارت  القديم 
سوًرا  يبِن  مل  الدولة  آصف  أّن  ويبدو  والتقّدم«)24(  الرقي  بعض  إليها  وعاد 
جديًدا لكربالء بل جّدد سورها القديم الذي وصفه نيبور عام 1765وقال 
ٌب بأمجعه وله مخسة أبواب وكان بناؤه باللبن فقط)25(. ولعلَّ هذا  عنه بأنَّه خمرَّ
السور هو نفسه الذي شاهده الرحالة اهلندي أبو طالب خان الذي َأمَّ كربالء 
الوهابيني  غزو  بعد  أي  1218هـ–1804م  القعدة  ذي  شهر  من  الرابع  يف 
ملوك  بعض  أعامل  خان  طالب  أبو  ذكر  أن  وبعد  تقريًبا،  بسنتني  للمدينة 
الفرس القاجاريني يف املراقد الرشيفة وما خترب منها عىل يد الوهابيني جاء 

عىل ذكر السور وقال »وقد أدير عىل كربالء سور من الرهص«)26(.
واحلقيقة مل يكن السور حمط عناية العثامنيني وغريهم، إال بعد ما تعرضت 
1801م،  عام  الوهابيني  يد  عىل  وختريب  قتل  من  وسّكاهنا  كربالء  إليه 
وأّول من حاول إعامر السور )الكهية عيل( الذي قاد جيًشا كبرًيا يف حماولة 
أّن وصول  بيد  الصحراء،  إىل  فّروا  الذين  الوهابيني  أثر  املدينة وتتّبع  إلنقاذ 
والكفل  واحلّلة  كربالء  يف  جيشه  مجع  فقد  نفًعا،  جيِد  مل  كربالء  إىل  الكهية 
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ونقل خزائن النجف األرشف إىل بغداد وبعد أن فشل يف اللحاق هبم عاد 
التي  اجلوانب  أصلح  الكهية  ولعلَّ  خاص)27(.  بسوٍر  نها  فحصَّ كربالء  إىل 
خّرهبا الوهابيون الذين عمدوا عىل هتديم بعض أجزائه ليتسّنى هلم التوّغل 
بخيوهلم إىل داخل املدينة برسعة. وكان إصالح السور بأمٍر من وايل بغداد 
الذي  1779-1802م(   / )1193-1217هـــ  الكبري  باشا  سليامن  آنذاك 
الغربية  بغداد  ومنها  العراقية  املدن  من  العديد  حتصني  عىل  عمل  وأْن  سبق 

م أسوار البرصة واحلّلة )28(. والنجف األرشف، ورمَّ
التي  األمــوال  أنَّ  تؤّكد  املحلّية  الروايات  بعض  أّن  ذكره،  املفيد  ومن 
ترّبع هبا بعض ملوك اهلند بعد الغزو الوهايب إلعامر مدينة كربالء. صفت 
)ت1231هـ(  الطباطبائى  عيل  السيد  آنذاك  الكبري  الديني  العامل  بإرشاف 
والذي أخذ عىل عاتقه مسؤولية إعادة بناء وترميم املراقد املقّدسة واألسواق 
والبيوت، وشّيد للمدينة سورًا حصينًا تتوزع عليه األبراج واملعاقل حلفظها 

من الغزوات يف املستقبل، وجعل هلذا السور ستة أبواب)29(.
احلّكام،  قبل  من  اهتامم  أيَّ  الوهابيني  خطر  زوال  بعد  السور  ينل  ومل 
منه  قساًم  الذي هدم  – 1872م(  باشا )1869  والسّيام عند جميء مدحت 
ا آخر إىل املدينة سّمي بحي العباسية كام  من جهة باب النجف ليضيف حياًّ

أسلفنا.
ب . وصُف السور:

زار مدينة كربالء عدٌد من الرّحالة األجانب ملا للمدينة من شهرة عظيمة 
االجتامعية  احلياة  عن  وحتّدثوا  املسلمني.  نفوس  يف  كبرية  ومكانة  العامل  يف 
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يأتوا  مل  لكنَّهم  كثريًا،  املشهدين  بذكر  واهتّموا  كربالء  داخل  واالقتصادية 
عىل أسوار املدينة إاّل ملامًا وأّول هؤالء الرّحالة الربتغايل )تكسريا( الذي زار 
بأربعة أالف  بيوهتا  العراق عام 1604م ووصف مدينة كربالء وقّدر عدد 
بيت بعضها ذات تصاميم جيدة وبعضها اآلخر بسيطة أو متآكلة)30(. لكن 
تكسريا الذي أطنب يف وصف املدينة، مل يرش إىل أسوارها وكانت األسوار 
أعلن  1623م  عام  بغداد  عىل  اإليرانيون  استوىل  فحني  قائمة.  عهده  عىل 
يف  وحاول  عنهم  انشّق  ما  رسعان  لكّنه  للشاه  مهنا()31(والءه  بن  )ناص 
شهر حزيران 1625م أن يطرد اإليرانيني من كربالء، لكنَّ احلامية املوجودة 
باملدينة استطاعت أن تصّد هجومه وأن تكّبده خسائر كبرية)32(. مّما يدلُّ عىل 

مناعة أسوارها.
ومل حتَظ أسوار كربالء وحتصيناهتا الدفاعية باهتامم )نيبور( الذي زارها عام 
1765م، كام حظيت مدن أخرى مثل بغداد والبرصة واملوصل والنجف. إذ 
وضع لكلِّ منها خمطًطا أرّش فيه حارات املدينة وشوارعها ومنشآهتا ورسم 
أسوارها وأبراجها وقالعها. أّما كربالء فقد اكتفى نيبور برسم تقريبي ملشهد 
اإلمام احلسني ، ألنَّه مل يتمّكن من الدخول إىل األماكن املقّدسة فيها إاّل 
أبواب وهو مشّيد  بأنَّه خمّرٌب وله مخسة  السور وأّكد  متنّكرا. وقد أشار إىل 

باللبن)33(.
وهناك إشارات لسور املدينة وأبوابه نقف عليها يف املصادر التي تتحّدث 
عن تعاظم الوهابيني وغزواهتم املتكررة عىل العتبات املقّدسة يف العراق. ومن 
أمّهها غزوة الوهابيني لكربالء يف الثاين من نيسان عام 1801م. إذ مل تستطع 
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أسوار املدينة من الصمود أمام القّوة الكبرية الزاحفة التي تقدر بألف فارس 
وهّجان، فبعد أن باغتوا املدينة اآلمنة وحاصوها لياًل، هامجوا أحد أبواب 
املقّدسة وأخذوا خيربوهنا  السور ورسعان ما أخذوا طريقهم إىل األرضحة 
النفائس  وهنبت  املرّصعة  واألبواب  النادرة  واملعّلقات  القضبان  فاقتلعت 
أّما  وامللوك،  والسالطني  واألمراء  الباشاوات  هدايا  الثمينة من  واحلاجات 

البلدة نفسها فقد عاث الغزاة فيها قتاًل وفساًدا وختريبًا)34(.
ومن الطبيعي أن حتظى أسوار كربالء بعناية احلّكام والقائمني عىل املدينة 
بعد هجوم الوهابيني عليها يف بداية القرن التاسع عرش إذ نستشف من كالم 
أنَّ  أمَّ كربالء يف هناية عام 1864م  الذي  اإلنجليزي )جون أرش(  الرحالة 
ساعة  مشاهداته  رّحالتنا  يدّون  إذ  حمكاًم،  كان  الوقت  هذا  يف  املدينة  سور 
دخوله املدينة لياًل، وكان قد بعث قبل وصوله رسواًل حيمل كتب التوصية 
إىل قائممقام كربالء، لذلك فتح باب السور لقافلته عند أّول وصوله إليها 
بعد مغيب الشمس، وبعد أن مّرت قافلته بني أزقة البلدة الضيقة التي كانت 
تيضء ظلامهتا الفوانيس املعتمة التي بعثها القائممقام لتحمل أمامه وصلوا 

إىل داره فاستضافهم يف بيته)35(.
ويأيت ذكر السور يف واقعة املرياخور )املناخور( سنة 1241هـ ـ 1825م 
يف عهد الوايل داود باشا، وهي من أشهر احلوادث التي مّرت عىل كربالء بعد 
م  ونظَّ كثرية  بإصالحات  قام  الذي  باشا  داود  أنَّ  الوهابيني. وسببها  حادثة 
اجليش وزوده بأسلحة حديثة، قد حاول االستقالل عىل غرار مرص وبعض 
الواليات، وطلب مبايعة املدن العراقية فبايعته باستثناء احلّلة وكربالء اللتني 
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)املرياخور(  اإلسطبل  قائد  بقيادة  جيًشا  ز  فجهَّ ضّده،  العصيان  راية  رفعتا 
فأخضع احلّلة ثمَّ حاص كربالء ومل يقَو عىل افتتاحها حلصانة سورها ومناعة 
معاقلها، وملّا رأى ذلك أقلع عنها بعد حصار دام أربع سنوات وكان نتيجتها 

أن أرسَّ اجليش نقيب كربالء فسجنه داود باشا يف بغداد)36(.
كام يأيت ذكر السور ودوره يف التصّدي للقّوات العثامنية يف حوادث عام 
انتفاضة  صاحبها  عًة  مروِّ حادثًة  كربالء  شهدت  إذ  1842م،   / 1258هـ 
كبرية عىل إثر حصار وايل بغداد حمّمد نجيب باشا للمدينة بقصد إخضاعها 
بعد أْن رفضت قبول احلامية الرتكّية وبقائها فيها، وتبع ذلك الرفض حركات 
البساتني  يف  العراك  وأعقب  محاس،  بكل  البلدة  أهل  دافع  حيث  عسكرّية 
املجاورة حصار منتظم كان نتيجته أن دخل اجلند األتراك البلدة فارتكبوا فيها 
جتاوزات كثرية، وبداًل من أن يستعني )حمّمد نجيب باشا( بالروّية والعقل يف 
معاجلة املشاكل بادر إىل استعامل القّوة. فقد جرد عىل البلدة املقّدسة قّوة كبرية 
فئات  فاتفقت  يومًا  وعرشين  مخسة  ملدة  حاصها  احلديثة  باألسلحة  جمّهزة 
الكربالئيني مجيعًا عىل الدفاع عن النفس بكلِّ عزم وقّوة، واشرتك العلامء يف 
ترميم األسوار بعد أرضار القصف التي حّلت هبا من قبل مدفعية اجليش. 
وكان القائد الرتكي قد سّلط نريان مدافعه عىل جزء من السور يف نقطة معينة 
رت  ال تبعد سوى ستني ياردًة عن بوابة النجف. فأحدثت ثغرًة واسعة فيه ُقدِّ
سعتها بخمسني ياردًة. وعند ذاك فتحت بوابة النجف لتتدّفق عربها القوات 
الرتكية وتلتحم مع مجوع املدافعني يف معركة حامية الوطيس اشرتكت فيها 
العربية، ولكّن اجليش  العشائر  قّوة نجدة من بعض  الكربالئيني  إىل جانب 
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الرتكي تغّلب يف النهاية، وكان دخول قوات اجليش إىل البلدة يف اليوم الثاين 
من أيام عيد األضحى)37(.

إنَّ محلة نجيب باشا قد تسّببت بخراب بعض مباين املدينة وهتديم جانب 
التي أحدثت فيه ثغرات سمحت  املدفعية  ض لنريان  من سورها الذي تعرَّ
التخريب  هذا  كل  ومع  املدينة،  قلب  إىل  منها  بالدخول  الرتكي  للجيش 
زيارة  مبارشة  احلملة  هذه  بعد  صادف  إذ  جيدة.  بأهنا  حتصيناهتا  وصفت 
مسترشق رويس يدعى )إيليا نيكوال بريزين( وكان وصلها يف منتصف عام 
1843م وبعد أن حتّدث عن كثافة سكاهنا وأزقتها ودورها املتالصقة الواحدة 
يتكّون من  بأنَّه  باللبن، وذكر  املبني  املدينة  أيضًا عن سور  ث  باألخرى حتدَّ
ف مدرجة وجدت حلامية املقاتلني الذين  جزأين اجلزء العلوي عبارة عن رُشَ
يقفون خلفها للدفاع واملراقبة، واجلزء السفيل قوامه جدار ثخني معزز عىل 
ما يبدو بحنايا كبرية صامء كام هي احلال يف سور بغداد متامًا. إذ تستغل احلنايا 

وقت السلم أحيانا مأوى للفقراء الذين ال دور هلم)38(.
أحياؤها،  وتوّسعت  سّكاهنا  وزاد  معاملها  واكتملت  املدينة  تطّورت  لقد 
اآلثاري  زارها  عندما  لذلك  عرش،  التاسع  القرن  هناية  يف  أمهيتها  وبرزت 
مزدهرة،  مدينٌة  ا  بأهنَّ وصفها  1890م  سنة  يف  بيرتز(  )جــون  األمريكي 
ذات  العريضة  بشوارعه  يتمّيز  السور  خارج  املبني  منها  اجلديد  والقسم 
فإّن  مهّدمة  أسوارها  أنَّ  ومع  أوريب،  حي  وكأنَّه  ويبدو  املنتظمة،  األرصفة 
أبواهبا مازالت قائمة جتبى فيها املكوس والرضائب عىل البضائع الداخلة إىل 
 Loremar املدينة)39(. وبعد ذلك زار املدينة املسترشق اإلنجليزي لوريمر 
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ا تتألف  يف عام 1905م وحتّدث عن أمهّيتها التارخيية واحلضارية وذكر بأهنَّ
من قسمني: األّول يمّثل املدينة القديمة الواقعة يف الشامل والثاين يمّثل املدينة 
اجلديدة يف اجلنوب، والقديمة مازالت حماطة باألسوار من الرشق والغرب 
بنيت  وقد  بالسكان.  مزدمحة  وهي  اجلنوب  جهة  من  ومفتوحة  والشامل 
أسوارها باللبن بارتفاع 20 ـ 30 قدم وهي مدعمة بخمسة وعرشين برًجا. 
أّما طوهلا فريبو عىل ميلني. وشاهد فيها مخسة أبواب لكّنها مع السور بحاجة 

إىل ترميم)40(.
وملا كان السور موضوع الدراسة قد تعّرض للهدم منذ عهد مدحت باشا 
لتوسع املدينة من جهة وزيادة عدد سّكاهنا من جهة أخرى. فمن الطبيعي 
ا غري مسورة  أن يصف أحد التقارير اإلنجليزية كربالء يف عام 1911م أهنَّ
الدكتور  قبل  من  املدينة  وصفت  كام  البناء.  حسن  بيت  آالف  مخسة  وتضم 
دونالسون عام 1928 بأهّنا حماطة ببساتني ال حيميها سور)41(. وهدم السور 
كان نتيجة اإلمهال وانتفاء احلاجة إليه، وضيق املدينة بسّكاهنا حيث توّسعت 
وامتد البناء يف بعض اجلهات خارج حدود أسوارها القديمة، كام تعمد بعض 

السكان إىل هتديم السور لالستفادة من اآلجر واللبن يف بناء بيوهتم)42(.
إّن ورود بعض اإلشارات يف مصادرنا تؤّكد عىل استعامل اآلجر يف بناء 
السور جيعلنا نعتقد أنَّ السور وأبراجه ومداخله الست مبنية باللبن، واستعامل 
ملا  النجف،  أسوار  يف  كام  اجلدار  وجهي  وعىل  األسس  عىل  اقترص  اآلجر 
لآلجر من خاصية عالية يف مقاومة التجوية)43( بكل أنواعها وكذلك مقاومة 
عوامل التعرية والرطوبة. والسّيام وإنَّ ِسمة األرض يف كربالء رخوة واطئة 
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كثرية السباخ والنزيز لقرب املياه اجلوفية من سطح األرض، باستثناء اجلهة 
الشاملية الغربية من املدينة كانت مرتفعة نسبّيًا عن حميطها. وبسبب انخفاض 
األرض ظهرت يف كربالء مستنقعات كانت فيام مىض سبًبا النتشار الكثري 

من األمراض االنتقالية)44(.
ا  اللبن ومكسياًّ ا من  مبنياًّ نيبور كان  الذي وصفه  القديم  السور  أّن  ويبدو 
بطبقة من الطني لذلك تصفه املصادر املحّلية بأنَّه »مركٌب من أفالك نخيل 
مرصوصة خلف حائط من طني«)45( ولعلَّ أفالك النخيل جذوعها التي حترش 
اجلدران  إسناد  عىل  تعمل  دعائم  لتكّون  اجلدران  تقوية  بقصد  بالبناء  عادة 

الطويلة وإدامة بقائها، وتوزيعها عىل السور يكون عادة بمسافات معّينة.
والسور متّوج برُشف مدرجة وزعت عىل السور بأبعاد متساوية وظيفتها 

املساعدة عىل محاية املقاتلني الذين يقفون خلفها للدفاع واملراقبة)46(.
األبراج  متاًما  تشبه  دائرية  نصف  أبراج  للسور  يكون  أن  الطبيعي  ومن 
املدينة مل يصلنا مرسوًما  النجف، وعددها جمهول ألّن سور  الداعمة لسور 
من  مستقاة  وعددها  األبراج  طبيعة  عن  ومعلوماتنا  العثامين،  العرص  أثناء 
رواية لوريمر )1905م( السالفة الذكر. وعددها مخسة وعرشون برًجا. ومن 
املؤّكد أّن )لوريمر( قصد السور بعد هتديم اجلزء اجلنويب منه وإذا افرتضنا أّن 
التهديم طال ما يقارب ربع السور فإّن عدد األبراج يف السور األصيل قبل 

عرص مدحت باشا يكون قرابة 35 برًجا. )اخلارطة -3(
واحلقيقة مل يكن داخل أسوار كربالء فسحات خالية من البناء والبساتني 
كام يف بغداد واملوصل والبرصة، حيث تبدو املدينة مكتظة باملباين العامة من 
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البيوت  بعض  وبيوت سكن. وكانت  أسواق وخانات ومساجد وأرضحة 
ملتصقة بالسور والسّيام من اجلهتني الرشقية والغربية. وال شّك إنَّ التصاق 
شكلت  إذ  السقوط،  من  ومحايته  وإسناده  دعمه  يف  تساهم  بالسور  البيوت 
املبنية عليه بشكل عمودي مساند سامهت يف تقويته  البيوت  جدران بعض 

ومقاومته لعوادي الزمن.
أّما عن شكل السور وأبعاده فمن الواضح أنَّه غري منتظم، وعدم انتظام 
ومساره  السكنية،  احلارات  يف  البيوت  توزيع  طبيعة  إىل  يعود  السور  شكل 
السبب قد ال نجد  السكن، وهلذا  لبيوت  كان قريًبا من األطراف اخلارجية 
يف السور جدراًنا طويلة مستقيمة أو منحنية بانتظام. ومن الواضح أّن مسار 
السور بالقرب من احلدود اخلارجية لبيوت السكن كان بقصد تقليل نفقات 
البناء، إذ ال تسمح هذه الطريقة برتك مساحات كبرية فارغة بني بيوت املدينة 

وسورها.
وبشأن أبعاد السور فيقدر لوريمر طوله بميلني)47(. وهو تقدير صحيح 
يكاد يقرتب من الواقع، والسّيام أنَّنا نستطيع تتبع مساره من خالل خارطة 
املتمّثل  السور  وطول  الربيطاين  االحتالل  عهد  يف  املرسومة  كربالء  مدينة 
بمحيط املدينة القديمة يربو عىل ثالثة كيلو مرتات. وهناك تقديرات أخرى 
بـ )أديب امللك( سنة  املدينة ذكرها اإليراين عبد العيل خان املعروف  ختص 
بنصف  باألسوار  املحاطة  املدينة  مساحة  قدر  وقد  1856م،  1273هـــ/ 

فرسخ، وهي مكتظة بالزائرين والساكنني)48(.
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ج. أبواب السور: 
شّتى  من  حُتمل  التي  اجلنائز  عن  احلديث  عند  عادة  السور  أبواب  ُتذكر 
  البقاع لتدفن باملقابر القائمة بجوار مشهد اإلمام احلسني وأخيه العباس

حيث كانت احلكومة الرتكية جتبي رضيبة تدفع عند األبواب.
لقد وصف أحد الرحالة تنظيم دخول اجلنائز إىل البلدة إذ كانت اجلهات 
من  كبري  عدد  بإدخال  يسمحون  ال  وحراستها  املدينة  إدارة  عن  املسؤولة 
اجلنائز إىل البلدة مرة واحدة، وال غرابة يف ذلك إذا علمنا أنَّ اجلنائز يف بعض 
وازدحام  األمراض  انتشار  إىل  دخوهلا  فيؤدي  كبرية  بأعداد  تصل  املواسم 
الطرق واألزقة يف داخل البلدة. وقد تصل يف قافلة واحدة قادمة من إيران 
ألف جنازة يف وقت واحد، وكل واحدة منها يكون يف صحبتها شخص أو 

أكثر من أقارب املتوفّ)49(.
أمام  شاهدهتا  التي  الدؤوبة  احلركة  )1881م(  ديوالفوا  مدام  وتصف 
أحد أبواب املدينة، وكانت قادمة من احلّلة، إذ توجد ساحات واسعة يشغلها 
بناء  يف  الستعامهلا  وتشذيبها  احلجارة  بقطع  املنهمكني  احلّجارين  من  عدد 
الطالبني  عىل  لعرضها  مسبقًا  هتيأ  احلجارة  وكانت  الشواهد،  وكتابة  القبور 
من أصحاب القوافل القادمني إىل هذه املدينة لدفن موتاهم فيها)50(. ويبدو 
أّن هذا الباب كان خمصصا لدخول اجلنائز لقربه من املقابر، لذلك مل يسمح 
احلراس للقافلة التي صاحبتها مدام ديوالفوا بالولوج منه إىل داخل املدينة. 

وطلبوا من األدالء أن يتوجهوا بالقافلة إىل باب آخر)51(.
يقارن الرحالة لوفتس )1856م( مدخل مدينة كربالء مع مدخل مدينة 
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مدينة  مدخل  من  مجااًل  أكثر  كربالء  مدينة  مدخل  أنَّ  يذكر  ثّم  النجف. 
املدينة  ظاهر  ويف  املدينة،  حول  النخيل  بساتني  من  الكثري  لوجود  النجف، 
عدد من مصانع الطابوق التي تنتج ما يشبه طابوق مدينة بابل األثرية)52(.

وحينام وصل موكب لوفتس ومجاعته يف صباح أحد األيام استقبل استقبااًل 
املوظفني  من  عــدٌد  وبصحبته  احلاكم  خرج  فقد  املدينة  مدخل  يف  حافاًل 
دخلوا  ثمَّ  الرشقية.  الطريقة  عىل  احرتاماهتم  لتقديم  واملعّممني  والوجهاء 

املدينة يف موكب حّتى نزلوا يف الرساي)53(.
حتيط  كانت  التي  والبساتني  الكبرية  الساحات  إىل  اإلشارة  املفيد  ومن 
الفقراء  الزوار  ملبيت  معسكرات  ُتعّد  التي  الساحات  تلك  كربالء،  بأسوار 
الذين ال يستطيعون اإلقامة يف خانات املدينة ومنازهلا، لذلك يضطر الوافد 
اخليام.  البسيط يف مضارب من  وأثاثه  دابته  بجانب  اإلقامة جمانًا  إىل  أحياًنا 
فضال عن العدد الكبري الذي يؤمُّ املدينة من الزّوار ال طاقة هلا باستيعاهبم مع 

كثرة خاناهتا ومنازهلا ودورها املخصصة إلقامة الزوار)54(.
املعّدة  العادة اخلانات  أبواهبا تنترش يف  املدينة وعىل مقربة من  ويف داخل 
الستقبال الزوار وإقامتهم، كام تنترش بقرهبا املقاهي املزدانة جدراهنا بالصور 
التي متثِّل مشاهد مستوحاة من القصص القديمة واألساطري. وقد وصفت 
سيدة إنجليزية تدعى )ليدي درور( يف عام 1922م إحدى املقاهي التي تقع 
عىل مقربة من باب احلّلة جيتمع فيها خمتلف الناس الحتساء القهوة ومنهم 

السادة بعامئمهم اخلرضاء)55(.
وفيام خيّص عدد األبواب وأسامءها، فمن املؤكد أنَّ السور القديم الذي 
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شاهده نيبور يف عام 1765م خمرًبا بأمجعه كان له مخسة أبواب مل يأِت عىل ذكر 
أسامئها واكتفى بذكر عددها فقط )56( . وبعد إصالح السور يف مطلع القرن 
التاسع عرش أصبح للمدينة ستة أبواب بقيت قائمة إىل ما بعد هتديم السور 
ويبدو  أخرى،  إىل  فتختلف من حقبة  أسامؤها  أّما  العثامين.  العرص  يف هناية 
أّن بعض األبواب قد حافظت عىل أسامئها مثل باب النجف وباب املخيم، 
أو  أسواق  أو  منه  قريبة  مباٍن  استحداث  بسبب  اسمه  تغريَّ  اآلخر  وبعضها 
باب  ذلك  ومثال  الظواهر،  من  ظاهرة  لوجود  أو  الزوار  الستقبال  خانات 
يف  اسمه  تغري  وقد  املدينة  من  الرشقية  الشاملية  الناحية  يف  يقع  الذي  بغداد 
العهود األخرية إىل باب العلوة نسبًة إىل وجود علوة بقربه لبيع اخلرضوات)57( 
وكذلك احلال مع بايَبْ الطاق والسالملة فكانا يف منتصف القرن التاسع عرش 
الرغم من هتديم معظم   وعىل  الصادق  احلر وباب جعفر  بباب  يعرفان 
سور كربالء يف هناية القرن التاسع عرش إاّل أّن أبواهَبا بقيت قائمة جتبى فيها 
املكوس والرضائب عىل البضائع الداخلة إىل املدينة كام أسلفنا)58(. ومّما يؤّكد 
هناية  حتى  بقائها  هو  املدينة  داخل  األمن  تنظيم  يف  ودورها  األبواب  أمهّية 
العرص العثامين إذ ذكرها أحد الزوار عند مغادرته كربالء من باب احلر يف 28 

آذار سنة 1913م وكان متجها نحو شفاثا الواقعة باجتاه الشامل الغريب)59(.
خان  العيل  عبد  اإليــراين  الرّحالة  من  األبــواب  أسامء  ن  دوَّ من  أقدم  إن 
النجف،  باب  بغداد،  باب  امللك( سنة 1273هـ/ 1856م، وهي:  )أديب 
اخلــان)60(.  باب   ، الصادق  جعفر  اإلمام  باب  احلر،  باب  املخيَّم،  باب 
مسافات  وفق  عىل  كان  السور  عىل  األبواب  هذه  توزيع  أنَّ  املالحظ  ومن 
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بايَبْ  بني  املسافة  تساوي  والنجف  املخيم  بايْب  بني  فاملسافة  تقريبًا،  متساوية 
بايَبْ  بني  املسافة  تساوي  والطاق  املخّيم  بايَبْ  بني  واملسافة  واخلان،  النجف 
الطاق والسالملة. وهكذا تصبح األبعاد بني األبواب متقاربة مّما حيّقق نوًعا 
من العدالة االجتامعية بوصف تقارب األبواب يفيض إىل بعٍد إنساين هيدف 
إىل املساواة يف تسهيل وصول السكان القاطنني يف أطراف أحياء املدينة إىل 
مركزها التجاري الذي حيتل يف العادة املنطقة الوسطى القريبة من األرضحة.
يشبه  أّن تصميمها  املدينة وعامرهتا، فعىل األرجح  أّما عن صفة مداخل 
تصميم باقي مداخل املدن العراقية ومنها مداخل مدينة النجف األرشف. 
إذ تسودها البساطة يف التصميم والقّوة يف البناء. فعىل سبيل املثال ال احلرص 
هناك ذكر لبوابة احلر التي ترّضرت من جّراء القصف املدفعي عىل املدينة أثناء 
واقعة نجيب باشا عام 1843م. وكذلك هناك ذكر لبوابة املخيم وعندها قتل 
مجع غفري من املحتشدين الذين مل يتمّكنوا من الفرار بسبب انغالق البوابة 
وعدم متّكنهم من فتحها مّما يدّل عىل قّوهتا ومتانتها)61(. وقوام معظمها كتل 
بارزة عن سمت السور يف وسطها فتحات واسعة تسمح لدخول احليوانات 
تعلوها  العادة  يف  املداخل  وفتحات  واخليول.  اإلبل  فيها  بام  الثقيلة  بأمحاهلا 
الرتف  رضوب  كل  من  ختلو  األحيان  أغلب  يف  وهي  باآلجر.  مبنية  عقود 
والزخرفة، باستثناء الكتابات. إذ تذكر املصادر املحلية بأنَّه كانت عىل باب 
املخّيم رخامة ُنقشت عليها أبيات للشاعر الكربالئي املرحوم السيد حسني 

العلوي ونّصها:
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    هذي خيـــــام بني النبّي حمّمد           بالطّف حصنًا شيدت للدينمِ
     قد خّصها الباري لكّل فضيلة          رشفًا فـــــــال نبٌت هلا بقرينمِ
     إن قلَت مّكة قلُت هذي كربال           فخرًا رست يف عامل التكوينمِ
     ســـــلها إذا رّشفت يف أعتاهبا          أين احلسنُي بعربة وشجــونمِ

     فتجبك ما قد نــــاله وأصاهبا          من بعده أعداؤه حرقوين)62(.
بقي أن نذكر أنَّ احلكومة العثامنية قد سعت يف منتصف القرن التاسع عرش 
إىل بناء رساي وقلعة من جهة السور املفيض إىل النجف األرشف لتكون داًرا 
مالصقة  احلكومة  رسايا  وكانت  هناك.  العسكر  الستقرار  وحماًل  للحكومة 
جلدار بوابة النجف وهي بمثابة الرباين والديوان للقائممقام، يقع أحد طريف 
يرابط فيها  املدينة والطرف اآلخر ملتصق بجدار السور  باجّتاه  هذه الرسايا 
أربعامئة جندي معهم أربع عربات للمدفعية جاهزة للرضورة)63(. أّما القلعة 
فقد شاهدها ملك إيران ناص الدين شاه القاجاري أثناء زيارته للعراق عام 
كام  بناها  والذي  الصلب،  باآلجر  مبنّية  ا  بأهنَّ ووصفها  1287هـ–1870م 

يزعم حسني رسدار اإليراين القزويني حاكم إيروان)64(.
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يمخلتمة
ان ظاهرة األسوار التي حتيط باملدن كان معمواًل هبا فكانت مدن العراق 
السومرية  املــدن  دويــالت  حيث  السومري  بالعرص  بــدءًا  مسورة  القديم 
مسورة  العاصمة  بابل  فهذه  البابلية  والعصور  االكدي  العرص  يف  وكذلك 
بأكثر من ُسَور اما يف العصور االسالمية استمرت هذه الظاهرة حتى هناية 
العرص العثامين ومن املدن االسالمية التي عرفت بأسوارها هي مدينة السالم 
يتقدمها خندق ذلك  ) بغداد(  كانت مزودة بتحصينات دفاعية من أسوار 
متعددة كان  يؤدي وظائف وأغراضًا  انه  أمهية كبرية من حيث  للسور  الن 
او فوىض  اعتداء خارجي  اي  املدينة من  من أمهها وأبرزها هو محاية مركز 
داخلية وهذا ما يعرف باالحرتازات األمنية وعزل مركز املدينة عن االطراف 
وكذلك ان للسور وظيفة اخرى فهو مكان للمراقبة من األعداء املرتبصني 

فضاًل عن ذلك مراقبة سري عامة الناس يف احلياة اليومية.
وملا كانت كربالء حارضة دينية كانت تتصف بأهنا من املدن املسورة اال 
أزيل ذلك  فقد  يسري  بجزء  السور ولو  احلفاظ عىل ذلك  تستطع من  مل  اهنا 

املعلم السور وهو من التحصينات الدفاعية  يف املدينة.
لظروف  تبعًا  متباعدة  زمنية  مراحل  شكل  عىل  جاء  السور  ازالة  ولعل 
متعددة منها بيئة ومنها عوامل برشية من قلة االهتامم بالصيانة والرتميم بل 
ـ   1869( باشا  مدحت  عهد  ويف  واإلزالة  اهلدم  عمليات  ذلك  من  األكثر 
حساب  عىل  التوّسع  هذا  وكان  اجلنوب،  باجّتاه  املدينة  عت  توسَّ 1872م( 
اجلديد  باحلي  القديمة  املدينة  أحياء  ترتبط  كي  منه  جانب  أزيل  إذ  السور 
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املعروف بمحّلة العباسية، وبذلك أصبحت املدينة تقسم عىل قسمني: األّول 
من  القديمة  أبنيتها  وطراز  سّكاهنا  بكثافة  تتميَّز  التي  القديمة  املدينة  يمثِّل 

مشاهد وأسواق وبيوت تراثية فضاًل عن أزّقتها الضيقة املتعّرجة.
الغربية  التقاليد  املخططة عىل وفق  املدينة اجلديدة  يمثِّل  الثاين:   والقسم 

احلديثة والتي تتصف بالشوارع الواسعة املستقيمة واملتقاطعة 
 ( الظاهرة  هذه  فيها  غيبت  التي  االخرية  هي  املرحلة  هذه  فان  وبذلك 

املدينة املسورة(.

)الشكل–1( جانب من ُبنَية املدينة القديمة قبل التحديث
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)اخلارطة–1( كربالء يف عهد االحتالل الربيطاين عن:
www.holyKerbala.net
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)اخلارطة–2( السور يف خارطة املدينة / رسم الباحث باالعتامد عىل 
اخلارطة رقم -1
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)اخلارطة–3( السور وأبوابه/ رسم الباحث باالعتامد عىل اخلارطة رقم -1
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نظمي زادة مرتيض، املصدر السابق، ص47.. 23
عبد احلسني الكليدار آل طعمة، تاريخ كربالء املعىل، املطبعة العلوية، النجف األرشف 1349هـ، . 24

ص22.عبد اجلواد الكليدار آل طعمة، املرجع السابق، ص211
نيبور، مشاهدات نيبور يف رحلته من البرصة إىل احلّلة سنة 1765م، منشور ضمن كتاب رحلة . 25

نيبور الكاملة إىل العراق، دار الوراق، بغداد ــ بريوت، 2012م، ص133.
– 1799م، ترمجها من . 26 أبو طالب خان، رحلة أيب طالب خان إىل العراق وأوربا سنة 1213هـ 

الفرنسية مصطفى جواد، مطبعة اإليامن، بغداد، د.ت، ص.383.
لونكريك، املصدر السابق، ص258- 259.. 27
الكركوكيل، دوحة الوزراء يف تاريخ وقائع بغداد الزوراء، ترمجة موسى كاظم نورس، دار الكتاب . 28

العريب، بريوت ومكتبة النهضة، بغداد، ص219
سلامن هادي آل طعمة، املرجع السابق، ص99.. 29
جعفر اخلياط، مشاهدات تكسريا يف العراق سنة 1604م، جمّلة األقالم، ج4، بغداد 1964م، ص139.. 30
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نتيجة لضعف الدولة العثامنية أصبحت كربالء سنة 1013هـ–1604م حتت سيطرة األمري ناص . 31
املهّنا وهو شيخ قبيلة آل مهنا من عشائر جشعم العربية. والذي كان يطلق عىل نفسه لقب )ملك(. 
وكان من أعظم شيوخ الصحراء يسيطر عىل املنطقة املمتدة من الفلوجة حتى النجف. لونكريك، 

املصدر السابق، ص56.
لوريمر، دليل اخلليج، القسم التارخيي، ج4، طبع عىل نفقة مكتب أمري دولة قطر، مطابع عيل بن . 32

عيل، الدوحة، د.ت، ص1795م.
نيبور، املصدر السابق، ص133.. 33
لونكريك، املصدر السابق، ص261... 34
جون أرش، مشاهدات جون أرش يف العراق، ضمن كتاب رحالة أوربيون يف العراق، ترمجة جعفر . 35

خياط، رشكة دار الوراق، بغداد، 2007م، ص154.
عبد احلسني الكليدار آل طعمة، تاريخ كربالء املعىّل، ص23- 24. سلامن هادي آل طعمة، املرجع . 36

السابق، ص373.
التارخيي، . 37 القسم  اخلليج،  دليل  لوريمر،   346 ص345-  السابق،  املصدر  لونكريك، 

حلملة  أخرى  تربيرات  هناك  ص78  ج7،  السابق،  املرجع  العزاوي،  عباس  ج4،ص1990م. 
نجيب باشا عىل مدينة كربالء ساقها بعض املؤرخني، فعىل سبيل املثال يذكر السيد عبد احلسني 
عىل  الطاعة  عصا  كربالء  أهايل  شق  1258هـــ  سنة  يف  فيقول:  عنها  موجزًا  طعمة  آل  الكليدار 
الدولة وأبوا أداء الرضائب واملكوس وكان وايل العراق )نجيب باشا( فجّهز جيًشا بقيادة سعد 
اهلل باشا وسريه إىل كربالء، فحاصها حصارًا شديدًا، وأمطر املدينة بوابل قنابله ومل يساعده احلظ 
افتتاحها ألنَّ سورها كان منيعًا جدًا وقالعها حمكمة ال يمكن للقائد الدنو منها ومّلا أعيت  عىل 
به احليل احلربية التجأ إىل اخلداع فأعطى األمان للعصاة وضمن هلم عفو احلكومة فأخلو القالع 
وجاؤوا طائعني، فقبض عليهم وسلط املدافع عىل اجلهة الرشقية فهدم السور وأصىل املدينة نارًا 
حامية ففتحها وارتكب فيها كل فظاعة وشناعة ودخل بجيشه إىل صحن العباس وقتل كل من الذ 
بالقرب الرشيف وهبذه املوبقات أعادت سلطة احلكومة إىل تلك الربوع، واهلل عالم الغيوب«..تاريخ 
كربالء املعىل، ص24 – 25. أّما لونكريك فيذكر أّن سبب محلة نجيب باشا هو أّن كربالء صارت 
ملجأ للهاربني واملجرمني والعصاة. وكانت لسنوات طويلة بعيدة عن احلكم الرتكي تقريبا، فلم 
يتسّن لداود باشا وال لعيل رضا الدخول إليها. وآلت يف سنة 1842م حكومتها الداخلية إىل رؤساء 
العصابات من "اليارماز". وقد ألزم نجيب باشا البلدة بقبول احلامية الرتكية وبقائها فيها، فرفضت 

وتبع ذلك الرفض العمليات العسكرية. أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث، ص346.
ب.م.دانتسيغ، الرحالة الروس يف الرشق األوسط، ترمجة معروف خزنه دار، دار الرشيد للنرش، . 38

بغداد، 1981م، ص243.
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39. Peters، J. P، Nippur or Explorations and the Euphrates، 1880 – 1890، V.2، New 

York and London، 1898، P. 331.

لوريمر، دليل اخلليج، القسم اجلغرايف، ج3، ص1210.. 40
عبد الصاحب ناص آل نرص اهلل، كربالء يف أدب الرحالت، مؤّسسة البالغ، بريوت، 1434هـ–. 41

2013م، ص356.
رعد لفته حسني السعدوين، املرجع السابق، ص57.. 42
والكيميائية–. 43 الفيزيائية  الــتــغــريات  جممل  أهّنـــا  عــىل  التجوية  تعريف  يمكن   التجوية: 

من حتلل)Decompositionll( وتفكك )Disintegration(–التي حتدث للصخور عىل سطح 
األرض حيث تكون حركة ونقل املعادن والصخور املتحللة واملفككة معدومة أو شبه معدومة، 

وهي أنواع فيزيائية وكيميائية وإحيائية.
مل تعالج ارتفاع الرطوبة يف أرض مدينة كربالء إاّل بعد شق املبازل فيها وكان ذلك يف بداية القرن العرشين. . 44

وبسبب ارتفاع الرطوبة ورخاوة األرض أصبحت املدينة تتوسع نحو الصحراء وكذلك املقابر.
عبد احلسني الكليدار آل طعمة، املرجع السابق، ص21.. 45
ب.م. دانتسيغ، املصدر السابق، ص243.. 46
لوريمر، دليل اخلليج، القسم اجلغرايف، ج3، ص1210.. 47
عبد العيل خان، رحلة عبد العيل خان )أديب امللك( سنة 1273هـ/ 1856م، ضمن كتاب العراق . 48

يف مشاهدات ناص الدين شاه، ترمجة حممد الشيخ هادي األسدي، مطابع رشكة جمموعة العدالة 
للصحافة والطباعة والنرش، بغداد، 2011م، ص44.

جون أرش، املصدر السابق، ص156.. 49
مدام ديوالفوا، رحلة مدام ديوالفوا إىل كلدة – العراق سنة 1881م، ترمجة عيل البرصي، مطبعة . 50

أسعد، بغداد، 1377هـ ـ 1958م، ص151.
املصدر نفسه، ص152.. 51

52. Loftes، op.cit، P- 65

53. ibd، P . 61.

مدام ديوالفوا، املصدر السابق، ص152.. 54
ليدي درور، يف بالد الرافدين ... صور وخواطر، ترمجة فؤاد مجيل، مطبعة شفيق، بغداد، 1960م، . 55

ص85.
نيبور، املصدر السابق، ص133.. 56
سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، ص99.. 57
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58. Peters، J. P، Op.cit، P. 331.

رحلة إىل شفاثا وقرص األخيرض وأمحد بن هاشم، جمّلة لغة العرب،ج1، العدد 25، السنة الثالثة، . 59
1913، ص26.

عبد العيل خان، املصدر السابق، ص44. 60
لوريمر، دليل اخلليج، القسم التارخيي، ج4، ص1991م.. 61
سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، ص113.. 62
عبد العيل خان، املصدر السابق، ص41-40.. 63
ناص الدين شاه، العراق يف مشاهدات ناص الدين شاه، ترمجة حممد الشيخ هادي األسدي، مطابع . 64

رشكة جمموعة العدالة للصحافة والطباعة والنرش، بغداد، 2011م. ص154.
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يمم�مليراويممريجع:
أّواًل / املصادر باللغة العربية

ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج7، حتقيق عمر عبد السالم التدمري، . 1
دار الكتاب العريب، بريوت، 1417هـ–1997م.

األمصار . 2 غرائب  يف  النظار  حتفة   – بطوطة  ابن  رحلة  بطوطة،  ابن 
وعجائب األسفار، ج2، أكاديمية اململكة املغربية، الرباط، 1417هـ.

ابن اجلوزي، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، ج15، حتقيق حمّمد عبد . 3
القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 

1312هـ ـ 1992م.
ترمجة معروف . 4 األوسط،  الرشق  الروس يف  الرحالة  ب.م.دانتسيغ، 

خزنه دار، دار الرشيد للنرش، بغداد، 1981م.
رحالة . 5 كتاب  ضمن  العراق،  يف  أرش  جون  مشاهدات  أرش،  جون 

أوربيون يف العراق، ترمجة–جعفر خياط، رشكة دار الوراق، بغداد، 
2007م.

سالنامة والية بغداد لسنة 1315 دفعة 13.. 6
سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، . 7

ط2، بريوت، 1403هـ ـ 1983م.
سلامن هادي آل طعمة، كربالء يف الذاكرة، بغداد، 1988م.. 8
السيد حسن بن هادي الصدر الكاظمي، نزهة أهل احلرمني يف عامرة . 9

املرقدين، حتقيق حمّمد رضا أنصاري، إيران، 1387هـ.
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سنة . 10 ــا  وأورب العراق  إىل  خان  طالب  أيب  رحلة  خــان،  طالب  أبو   
مطبعة  جواد،  مصطفى  الفرنسية  من  ترمجها  1799م،   – 1213هـ 

اإليامن، بغداد، د.ت.
 الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،ج2، دار الكتب العلمية، بريوت، . 11

1407م.
العربية . 12 ــدار  ال احتاللني،  بني  العراق  تاريخ  الــعــزاوي،  عباس   

للموسوعات،، بغداد، د. ت.
13 . ، تاريخ كربالء وحائر احلسني  الكليدار آل طعمة،   عبد اجلواد 

منشورات املكتبة احليدرية، النجف، 1418هـ.
 عبد احلسني الكلدار آل طعمة، بغية النبالء يف تاريخ كربالء، حتقيق . 14

عادل الكليدار، مطبعة اإلرشاد، بغداد، د.ت.
 عبد احلسني الكليدار آل طعمة، تاريخ كربالء املعىل، املطبعة العلوية، . 15

النجف األرشف 1349هـ.
 عبد الصاحب ناص آل نرص اهلل، كربالء يف أدب الرحالت، مؤّسسة . 16

البالغ، بريوت، 1434هـ–2013م.
 عبد العيل خان، رحلة عبد العيل خان )أديب امللك( سنة 1273هـ/ . 17

1856م، ضمن كتاب العراق يف مشاهدات ناص الدين شاه، ترمجة 
حممد الشيخ هادي األسدي، مطابع رشكة جمموعة العدالة للصحافة 

والطباعة والنرش، بغداد، 2011م.
إعداد . 18 العثامين،  الوثائق  أرشيف  خالل  من  بغداد  بيات،  فاضل   

اإلسالمية،  والثقافة  والفنون  للتاريخ  األبحاث  مركز  بيات،  فاضل 
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استانبول، 2008م.
ترمجة . 19 الــزوراء،  بغداد  وقائع  تاريخ  يف  الوزراء  دوحة  الكركوكيل، 

النهضة،  ومكتبة  بريوت  العريب،  الكتاب  دار  نورس،  كاظم  موسى 
بغداد.

لوريمر، دليل اخلليج، القسم التارخيي، ج4، طبع عىل نفقة مكتب . 20
أمري دولة قطر، مطابع عيل بن عيل، الدوحة، د.ت.

جعفر . 21 ترمجة  احلديث،  العراق  تاريخ  من  قرون  أربعة  لونكريك، 
خياط، مطبعة التفيض األهلية، ط4، بغداد، 1360هـ ـ 1941م.

ليدي درور، يف بالد الرافدين ... صور وخواطر، ترمجة فؤاد مجيل، . 22
مطبعة شفيق، بغداد، 1960م.

حممد األمني، أعيان الشيعة، م5، حتقيق حسن األمني، دار التعارف . 23
للمطبوعات، بريوت، 1403هـ ـ 1983م.

مدام ديوالفوا، رحلة مدام ديوالفوا إىل كلدة – العراق سنة 1881م، . 24
ترمجة عيل البرصي، مطبعة أسعد، بغداد، 1377هـ ـ 1958م.

ترمجة . 25 شاه،  الدين  ناص  مشاهدات  يف  العراق  شاه،  الدين  ناص 
حممد الشيخ هادي األسدي، مطابع رشكة جمموعة العدالة للصحافة 

والطباعة والنرش، بغداد، 2011م.
نظمي زاده مرتيض، كلشن خلفا، ترمجة موسى كاظم نورس، مطبعة . 26

اآلداب، النجف، 1971م.
نيبور، مشاهدات نيبور يف رحلته من البرصة إىل احلّلة سنة 1765م، . 27
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الوراق،  دار  العراق،  إىل  الكاملة  نيبور  رحلة  كتاب  ضمن  منشور 
بغداد ــ بريوت، 2012م.

ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج4، دار صادر، بريوت، 1995م.. 28

ثانيًا: المصادر باللغة االنكليزية:
29. Peters، J. P، Nippur or Explorations and the Euphrates، 1880 

– 1890، V.2، New York and London، 1898، P. 331.

30. Loftus، William Kennett، Travels & Researches in Chaldeac & 

Susiana، London – 1857، P – 64.

ثالثًا: الرسائل الجامعية:
منظور . 31 من  اإلسالمية  العربية  املدينة  السعدوين،  حسني  لفته  رعد 

معامري وحرضي دراسة حتليلية ملركز مدينة كربالء، رسالة ماجستري 
/ كلية اهلندسة / جامعة بغداد، 1411هـ ـ 1990م.

رابعًا: البحوث
جمّلة . 32 1604م،  سنة  العراق  يف  تكسريا  مشاهدات  اخلياط،  جعفر 

األقالم، ج4، بغداد 1964م.
لغة . 33 جمّلة  هــاشــم،  بــن  ــد  وأمح األخــيــرض  وقــرص  شفاثا  إىل  رحلة 

العرب،ج1، العدد 25، السنة الثالثة، 1913م.



The Catalog of the Journal Volumes for the Fourth Year

1. فهرس املجلة عىل وفق اسامء الباحثني
The Index of the Journal According to the 

Arabic Alphabet of the Authors

2. أبحاث املجلة باللغة اإلنكليزية
The Articles of the Journal

3. فهرس املجلة عىل وفق عناوين البحوث
The Index of the Journal According to the 

Arabic Alphabet of the Themes

فهرس حبوث أعداد اجمللة للسنة الرابعة

1. فهرس املجلة بحسب املؤلفني - 2. أبحاث املجلة باللغة اإلنكليزية- 3. فهرس املجلة وفق عناوين األبحاث
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يم�هر مةابح�مباي ممل�ايمبل�ثد�
الرابعة / 65-25. الثاين / السنة  احسان عيل سعيد الغريفي ، العدد  	•

.  قبسات مضيئة من صفات العباس
الرابع/السنة  الــعــدد  كــاظــم،  ــواد  ج هــدى  عــايــد،  ــاب  رشش ارساء  	•

الرابعة/215-191.
عبد الوهاب آل وهاب – دراسة يف سريته- .

الرابعة/ 91-61. الثالث/ السنة  ارشاق قيس فيصل الطائي، العدد  	•
رواة كربالء يف مصنفات الرجاليني الشيخ ابو حممد الياس بن هشام احلائري انموذجًا .
 / الرابعة  السنة   / الثالث  العدد   ، السعدي  حمسن  عون  عبد  انتصار  	•

.334-283
التعليم واملدارس الدينية واحلكومية يف كربالء حتى اواخر العهد العثامين 1914.
العدد  املسعودي،  الرضا  عبد  فيصل  ثامر  السعدي،  حممد  جاسم  ثائر  	•

االول/ السنة الرابعة/ 383-333.
احلركة الفكرية يف مدينة كربالء املقدسة يف القرنني احلادي عرش والثاين عرش للهجرة.

الرابعة / 195-167. مجعة ثجيل احلمداين ، العدد االول / السنة  	•
فضل ارض كربالء يف روايات االمام الصادق  –دراسة وصفية -.

الرابعة / 118-83. محيد رساج جابر ، العدد االول / السنة  	•
رمزية كربالء يف رؤية ارباب املعاجم اللغوية .

حنان رضا الكعبي ، حسني عيل قيس ، العدد االول / السنة الرابعة /  	•
.166-119
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دراسة   – م   680 61هـ/  الطف  واقعة  يف  املبارزة  شهداء  عند  االرجــوزة 
تارخيية- .

حيدر حسني محزة، سليم عباس، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 89-53. 	•
محيد بن زياد النينوي واثره الفكري دراسة تارخيية .

الرابعة/117-91. الرابع/ السنة  حيدر عبد احلسن مري زوين، العدد  	•
منهج ابن فهد احليل يف كتاب عدة الداعي ونجاح الساعي .

الرابعة/ 286-247. الرابع/ السنة  إبراهيم الدراجي، العدد  سعدي  	•
سور مدينة كربالء يف العهد العثامين .

الرابعة / 179-137. الثاين / السنة  شهيد كريم حممد ، العدد  	•
. قراءة يف اقوال االئمة  البعد املثايل لشخصية ايب الفضل العباس

الرابعة/ 281-235. الثالث/ السنة  شهيد كريم حممد ، العدد  	•
احلائر احلسيني النشأة والتطور.

الرابعة/ 60-25. الثالث/ السنة  شيامء ياس خضري العامري، العدد  	•
-1180( واجلــهــادي  العلمي  ــره  وأث الطباطبائي  املجاهد  حممد  السيد 

1242هـ(.
رزاق فزع جنجر اخلفاجي ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 136-105. 	•

العباس  جممع اجلامل والكامل .
زينب خالد عبد الغني اليارسي، العدد الرابع / السنة الرابعة /151-119. 	•
عام  حتى  كربالء  يف  والفكري  العلمي  ــره  واث البهبهاين  الوحيد  الشيخ 

1205هـ/1790م.
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 / الرابعة  السنة   / الثاين  العدد   ، العرداوي  الوهاب  عبد  االله  عبد  	•
.353-319

احاديث العباس بن االمام عيل بن ايب طالب  مقاربة اسلوبية .
الرابعة/ 324-287. الرابع/ السنة  عبد اهلل محيد العتايب، العدد  	•

احلركة الوطنية يف كربالء وأثرها يف ثورة العرشين.
عبري عبد الرسول حممد التميمي، العدد الرابع / السنة الرابعة/ 245-217. 	•

احلياة العلمية يف مدينة كربالء حتى القرن العارش اهلجري.
االول  العدد   ، اليارسي  الغني  عبد  خالد  زينب   ، املفرجي  حاتم  عدي  	•

.331-263/
حوزة مدينة كربالء املقدسة .. قراءة يف يف ادوارها التارخيية من سنة )305-

1205هـ(.
الرابعة / 103-67. الثاين / السنة  عالء عباس مردان ، العدد  	•

العباس بن عيل بن ايب طالب  يف الرواية التارخيية املبكرة.
عالء عباس نعمة الصايف ، العدد االول / السنة الرابعة / 261-197. 	•
الدور القيادي للشيخ حممد تقي احلائري الشريازي يف ثورة عام 1920 العراقية .
عيل طاهر احليل ، عقيل احلمداين ، العدد الثاين / السنة الرابع / 247-211. 	•

.  الدور الفكري املغيب أليب الفضل العباس
 / الرابعة  السنة   / االول  العدد   ، الوائيل  حييى  حممد   ، احليل  طاهر  عيل  	•

.479-430
ملحات اىل االنتفاضة الشعبانية يف كربالء 1991م -1411هـ .
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عيل كاظم حممد عيل املصالوي، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 190-165. 	•
هادي  الشيخ  شعر  الكربالئي  الشعر  يف  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني 

اخلفاجي الكربالئي انموذجًا .
عامد جاسم حسن املوسوي ، العدد االول / السنة الرابعة / 429-385. 	•

الرحالة  كتابات  يف  1802م  عام    احلسني  االمــام  ملرقد  الوهايب  الغزو 
واملسؤولني االجانب .

الرابعة / 82-25. عامد الكاظمي ، العدد االول / السنة  	•
علوم القران الكريم يف خمطوطات اعالم كربالء املقدسة –السيد هبة الدين 
احلسيني الشهرستاين أنموذجا- نصوص خمتارة يف املحكم واملتشابه "مجع 

وحتقيق وتعليق" .
الرابعة/ 164-121. الثالث/ السنة  فاطمة عبد اجلليل ، العدد  	•

الشاعر ابو املحاسن ودوره السيايس يف العراق حتى عام 1926م.
الرابعة/ 120-93. الثالث/ السنة  حممد حليم حسن، العدد  	•

السيد فخار بن معد احلائري وكتابه احلجة عىل الذاهب اىل تكفري ايب طالب .
العدد  نييس،  اياد  فرد،  كريمي  غالمرضا  زادة،  مهدي  آبدانان  حممود  	•

الثالث/ السنة الرابعة/ 234-191.
دراسة وصفية لرثاء االمام احلسني يف شعر الشيخ ابن العرندس احليل .

الرابعة/ 52-25. الرابع / السنة  ميادة سامل عيل العكييل، العدد  	•
أضواء عىل السيد إبراهيم املجاب و أوالده .

الرابعة/ 382-335. الثالث/ السنة  ميثم عبيد جواد، العدد  	•
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السياسة االقتصادية للدولة العباسية واثرها يف الواقع االقتصادي يف كربالء .
الرابعة / 210-181. الثاين / السنة  ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد  	•

مواقف العباس بن عيل  يف معركة الطف محلة املاء االوىل انموذجًا .
مالك لفتة مريدي املعايل، انتصار عبد عون حمسن، العدد االربع/ السنة  	•

الرابعة/189-153 .
السيد حممد مهدي الشهرستاين وأثره العلمي يف كربالء.

الرابعة / 249- 318. الثاين / السنة  البيومي ، العدد  يوسف شفيق  	•
.  السامت اجلهادية عند البدريني وأيب الفضل العباس
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يلبحلثابلم.�ةايلن..د��ة
• The Historical Factors of the Emer-gence and 

Developmeny of Kerbala' Town in The Middle Islamic Ages.

حسني الرشهاين ، ميادة سامل عيل ، العدد االول / السنة الرابعة / 60-21.
• The Seven Areas of Al-Abbas Reality World.

رائد داخل اخلزاعي ، العدد الثاين / السنة الرابعة /39-19.
• The Role of Kerbala Scholars in Confronting the British 

Occupation.

عهد حممد العامري، العدد الثالث/ السنة الرابعة/50-19.
• The Bazaars, Crafts and Industries in Kerbala’ Until 

1000 .H./ 1600 A.D.

امحد مهلهل االسدي، نعيم عبد جودة، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 45-19.
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يم�هر مةابح�مبا نوينلتايمبحوث
احاديث العباس بن االمام عيل بن ايب طالب  مقاربة اسلوبية. 	•

عبد االله عبد الوهاب العرداوي ، العدد الثاين / السنة الثالثة / 353-319.
أضواء عىل السيد إبراهيم املجاب و أوالده . 	•

ميادة سامل عيل العكييل، العدد الرابع / السنة الرابعة/ 52-25.
– م   680 61هـ/  الطف  واقعة  يف  املبارزة  شهداء  عند  االرجــوزة  	•

دراسة تارخيية-.
 / الرابعة  السنة   / االول  العدد   ، قيس  عيل  حسني   ، الكعبي  رضا  حنان 

.166-119
.قراءة يف اقوال االئمة  البعد املثايل لشخصية ايب الفضل العباس 	•

شهيد كريم حممد ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 179-137.
العهد  اواخر  حتى  كربالء  يف  واحلكومية  الدينية  واملدارس  التعليم  	•

العثامين 1914.
انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثالث / السنة الرابعة / 334-283.

احلائر احلسيني النشأة والتطور. 	•
شهيد كريم حممد ، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 281-235.

عرش  احلادي  القرنني  يف  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  الفكرية  احلركة  	•
والثاين عرش للهجرة.

ثائر جاسم حممد السعدي، ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي، العدد االول/ 
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السنة الرابعة/ 383-333.
احلركة الوطنية يف كربالء وأثرها يف ثورة العرشين. 	•

عبد اهلل محيد العتايب، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 324-287.
حوزة مدينة كربالء املقدسة .. قراءة يف يف ادوارها التارخيية من سنة  	•

)305-1205هـ(.
عدي حاتم املفرجي ، زينب خالد عبد الغني اليارسي ، العدد االول/ السنة 

الرابعة /331-263.
محيد بن زياد النينوي واثره الفكري دراسة تارخيية . 	•

حيدر حسني محزة، سليم عباس، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 89-53.
احلياة العلمية يف مدينة كربالء حتى القرن العارش اهلجري. 	•

عبري عبد الرسول حممد التميمي، العدد الرابع / السنة الرابعة/ 245-217.
دراسة وصفية لرثاء االمام احلسني يف شعر الشيخ ابن العرندس احليل . 	•

حممود آبدانان مهدي زادة، غالمرضا كريمي فرد، اياد نييس، العدد الثالث/ 
السنة الرابعة/ 234-191.

.  الدور الفكري املغيب أليب الفضل العباس 	•
عيل طاهر احليل ، عقيل احلمداين ، العدد الثاين / السنة الرابع / 247-211.

عام  ثورة  يف  الشريازي  احلائري  تقي  حممد  للشيخ  القيادي  الدور  	•
1920 العراقية .

عالء عباس نعمة الصايف ، العدد االول / السنة الرابعة / 261-197.
رمزية كربالء يف رؤية ارباب املعاجم اللغوية . 	•
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محيد رساج جابر ، العدد االول / السنة الرابعة / 118-83.
رواة كربالء يف مصنفات الرجاليني الشيخ ابو حممد الياس بن هشام  	•

احلائري انموذجًا .
ارشاق قيس فيصل الطائي، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 91-61.

.  السامت اجلهادية عند البدريني وأيب الفضل العباس 	•
يوسف شفيق البيومي ، العدد الثاين / السنة الرابعة /249- 318.

سور مدينة كربالء يف العهد العثامين . 	•
سعدي إبراهيم الدراجي، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 286-247.

السياسة االقتصادية للدولة العباسية واثرها يف الواقع االقتصادي يف كربالء. 	•
ميثم عبيد جواد، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 382-335.

-1180( واجلهادي  العلمي  وأثره  الطباطبائي  املجاهد  حممد  السيد  	•
1242هـ(.

شيامء ياس خضري العامري، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 60-25.
السيد فخار بن معد احلائري وكتابه احلجة عىل الذاهب اىل تكفري ايب  	•

. طالب
حممد حليم حسن، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 120-93.

السيد حممد مهدي الشهرستاين وأثره العلمي يف كربالء. 	•
السنة  الرابع/  العدد  حمسن،  عون  عبد  انتصار  املعايل،  مريدي  لفتة  مالك 

الرابعة/189-153 .
الشاعر ابو املحاسن ودوره السيايس يف العراق حتى عام 1926م. 	•
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فاطمة عبد اجلليل ، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 164-121.
البهبهاين واثره العلمي والفكري يف كربالء حتى عام  الشيخ الوحيد  	•

1205هـ/1790م.
زينب خالد عبد الغني اليارسي، العدد الرابع / السنة الرابعة /151-119.

العباس بن عيل بن ايب طالب  يف الرواية التارخيية املبكرة. 	•
عالء عباس مردان ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 103-67.

العباس  جممع اجلامل والكامل . 	•
رزاق فزع جنجر اخلفاجي ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 136-105.

عبد الوهاب آل وهاب – دراسة يف سريته- . 	•
الــرابــع/الــســنــة  ــدد  ــع ال ــم،  ــاظ ـــواد ك ــد، هـــدى ج ــاي ـــاب ع ارساء رشش

الرابعة/215-191.
علوم القران الكريم يف خمطوطات اعالم كربالء املقدسة –السيد هبة  	•
واملتشابه  املحكم  أنموذجا- نصوص خمتارة يف  الشهرستاين  احلسيني  الدين 

"مجع وحتقيق وتعليق" .
عامد الكاظمي ، العدد االول / السنة الرابعة / 82-25.

الغزو الوهايب ملرقد االمام احلسني  عام 1802م يف كتابات الرحالة  	•
واملسؤولني االجانب .

عامد جاسم حسن املوسوي ، العدد االول / السنة الرابعة / 429-385.
فضل ارض كربالء يف روايات االمام الصادق  –دراسة وصفية-. 	•

مجعة ثجيل احلمداين ، العدد االول / السنة الرابعة / 195-167.
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.  قبسات مضيئة من صفات العباس 	•
احسان عيل سعيد الغريفي ، العدد عيل الثاين / السنة الرابعة / 65-25.

ملحات اىل االنتفاضة الشعبانية يف كربالء 1991م -1411هـ . 	•
عيل طاهر احليل ، حممد حييى الوائيل ، العدد االول / السنة الرابعة / 479-430.
الشيخ  شعر  الكربالئي  الشعر  يف  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني  	•

هادي اخلفاجي الكربالئي انموذجًا .
عيل كاظم حممد عيل املصالوي، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 190-165.

منهج ابن فهد احليل يف كتاب عدة الداعي ونجاح الساعي . 	•
حيدر عبد احلسن مري زوين، العدد الرابع/ السنة الرابعة/117-91.

مواقف العباس بن عيل  يف معركة الطف محلة املاء االوىل انموذجًا. 	•
ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 210-181.
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Issue No 3/335-382.

• The Hawza of the Holy Kerbala City:A Reading in its historical Roles 
(305.H - 1205.H), Uday Hatim Abdul- Zahrah Al- Mifirjy , Ma. Zaynab Khalid 
Abdul-Ghany Al- Yasiry/ Issue No 1/263-331.

• The Idealistic Dimension of Abi Al-Fadhl Al- Abbas's (p.b.u.h.) 
Personality :A Reading in the Imams' (pbuth) Sayings, Dr . Shaheed Kareem 
Muhammad/ Issue No 2/137-179.

• The Intellectual Movement in Holy Kerbala City in the Eleventh and 
Twelfth Centuries (993 .H./1585 A.D– 1199 .H./1785 A.D), Ma. Thaa›ir  
Jasim Muhammad Al- Saa›dy, Ma. Thamir Faisal Abdul-Ridha Al- Masoody/ 
Issue No 1/333-383.

• The 'Jihadic ' Implications of Al- Hussainy Revolution ( Uprising ) in the 
Kerbala Poetry : The Poetry of Al-Sheikh Hadi Al- Khafajy as an Example, 
Dr. Ali Khadhim Muhamma Ali Al- Maslawy/ Issue No 3/165-190.

• The Leading Role of sheikh Mohammad Taqi Al- shirazi Al- Hari in the 
Iraqi Revolu- tion. 1920 , Dr  Alaa Abbas Nima Al-Safi, / Issue No 1/197-261. 

• The National Movement In Kerbala and Its affection over The 1920 
Revolution, Dr. Abdullah Hameed Al- Itaby/ Issue No 4/287-324.

• The Scholastic Life In The Holy City of Kerbala Until The Tenth century 
of the Hegira, Dr. Abeer Abdul – Rasool Muhammad Al-Tammeemi/ Issue 
No 4/217-245.

• The Superiority of Kerbala Land in the accounts of Imam Al- 
Sadiq(p.b.u.h.): A descriptive Study, Dr. Jumm›a  Thijeel Al- Hamdany/ 
Issue No 1/167-195.

• The Symbolism of Kerbala in the vision of the Lexicoghraphers, Dr. 
Hameed Siraj Jabir / Issue No 1/83-118.

• The Unrevealed Intellectual Role of Abi Al-Fadhl Al –Abbas ( Peace 
be upon him), Dr . Ali Tahir Turkey Al- Hilly, Al- Sheikh Aqeel Al- Hamdany/ 
Issue No 2/211-247.

• The Wahabi Invasion of Imam Hussein's Holy Shrine in 1802 in the 
Writings of the Foreign Travelers and Officials, Dr. Imad Jasim Hassan Al- 
Musawi/ Issue No 1/385-429.
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• Bright Torches of the Characteristics of Al- Abbas (Peace be upon 
him), Dr. Ehsan Ali Saeed Al- Guraifi/ Issue No 2/25-65.

• Education and Religious and Governmental Schools in the Holy 
Kerbala City in the Ottoman Reign, Ma. Intisar A. Mohsin Al- Saadi/ Issue 
No 3/283-334.

• Hameed Bin Ziyad Al-Naynawy And His IntellectualImpact A Historical 
Study  Dr. Haider Husain Hamza , Lecturer Saleem Abbas Hasan/ Issue No 
4/53-89.

• Ibn Fahad Al- Hillys' Approach in His Book " Iddatul Daiy Wa' Najahul- 
Saiy ", Dr. Haider Abdul –Husain Meer Zuwain/ Issue No 4/91-117.

•  Jihadist Characteristics With Al- Badriyeen And With Abi Al- Abbas 
(p.b.u.h.), Lecturer Yusif Shaffeq Al- Bayyomy/ Issue No 2/249-318.

• Kerbala City Fence In the Ottoman Era , Dr. Saady Ibraheem Al- 
Darrajy/ Issue No 4/247-286.

• Kerbala Narrators and Recitors as Mentioned in Men's and Personnels' 
Compilations ; Al- Sheikh Abu Muhammad Ilyas Bin Hisham Al- Ha'iry ( 
died 540 A.H ) as an Example, Ma. Ishraq Qais Faisal Al- Taee/ Issue No 
2/61-91.

• Lights on Sayed Ibraheem Al-Mujaab and his Sons, Mayada Salim Ali 
AL-Uqaily/ Issue No 4/25-52.

• Muhammad Hasan Abu Al- Mahasin And His Political Role In Iraq Until 
1926 A.D., Ma. Fatima Abdul- Jaleel Yasir/ Issue No 3/121-164.

• Quranic Sciences in Manuscripts of Prominent Scholars of Kerbala 
Sayyed Hibatuddin Al-Shihristani As a Model Selected Texts of Muhkam & 
Mutashabih(decisive and allegorical verses) Compilation  Critical Editing & 
Commentary, Dr.Sheikh. Imad Al-Kadhimi / Issue No 1/25-82.

• Shaaban Uprising in Kerbala (1411.H – 1991 A.D), Dr. Ali Taher Al- 
Hilly, Muhammad Yahya Al- Wa›ily/ Issue No 1/430- 479.

• The Economic Policy of the Abbasid State and its Impact in the 
Economic Situation in the Holy Kerbala City, Ma. Maitham Ubaid Jawad/ 
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• A Descriptive Study of Elegizing Imam Husain ( pbuh) in Al- Sheikh 
Ibn Al- Urindis Al- Hillys' Poetry, Dr. Muhmoud Abdanan Mahdi Zadah, Dr. 
Ghulam Riza Kareemy Fard/ Issue No 3/191-234.

• Al – Sayyd Fakhar Bin Maad Al- Ha'iry and His Book Al- Hujja ala' 
Al- Thahib ila Takfer Abi Talib ( The Evidence to those who call Abi Talib 
unbeliever ), Dr : Muhammad Haleem Hasan/ Issue No 3/93-120.

• Al – Sayyd Muhammad Al- Mujahid Al- Tabaa'tabaeey His Scholastic 
( Scientific) And Jihadic Impact ( 1180 A.H – 1242A.H ), Ma. Shayma' Yas 
Khudhair Al- Amiry/ Issue No 3/25-60.

• Al –Abbas bin Ali bin Abi Talib ( pbuth) in the Early Historical Accounts, 
Dr . Ala' Hasan Mardan Al- Lamy, / Issue No 2/67-103.

• Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib (pbuth ) Stand In Al- Taff Battle : First 
Water Expedition As An Example , Dr . Maitham Murtadha Nasrul- lah/ Issue 
No 2/181-210.

• Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib's (pbuth ) Speeches A Stylistic 
Rapprochement, Dr . Abdul – Ilah Abdul- Wahab Hadi Al- Ardawy/ Issue No 
2/319-353.

• Al- Hair Al- Hussainy - Establishment and Development, Dr. Shaheed 
Kareem Muhammad/ Issue No 3/235-281.

• Al- mam Al- Abbas (p.b.u.h.)، A Holder of Handsomeness and 
Perfection, Razzaq Fiza' Jinjer Al- Khafajy/ Issue No 2/105-136.

• Al- Sayyd Abdul – Wahab Aal Wahab ( 1291 A.D. / 1874 .D. – 1322 
A.H. / 1904 A.D. ) A Historical study, Asst.lecturer Israa' Shirshab Ayid Asst. 
lecturer Huda Jawad Kadhim/ Issue No 4/191-215.

• Al- Sayyd Muhammad Mahdi Shahrastany And His Scholastic Impact 
In Kerbala , Asst . Lecturer Malic Muraidy Al- Maa'ly, Asst . Lecturer Intisar 
A. Mohsin Al- Saadi/ Issue No 4/153-189.

• Al- Sheikh Al- Waheed Al-Bahbahany And His Scholastic And 
Intellectual Impact in Kerbala Until 1205 A.H. / 1790 A.D., Zainab Khalid 
Abdul- Ghany Al-Yasiry/ Issue No 4/119-151.

• Al- Urjooza as performed by the Fight Martyrs of Al- Taff Battle (61.H / 
680 A. D), Dr. Hanan Ridha Al- Kaa'by, Dr. Husain Ali Qays/ Issue No 1/119-
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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, Kerbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Kerbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to:

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Kerbala' 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 Kerbala' 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 Kerbala' 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, Kerbala' 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 Kerbala' ?

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- Kerbala': 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 Kerbala' increase: once, because it is Kerbala' 
with all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Kerbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



truths and to invent exact scholarly conclusions.
 As we habituated the respected readers in the fourth issue of the 

last year by providing them with an index of the four issues, the journal 
decided producing an index at the end of every year for all previous 
papers. Thus, the current issue was provided by an index containing 
all published papers in the four issues on this year. To facilitate the 
researcher's task in knowing the papers that the journal published, 
we decided issuing an index including all the journal papers since 
its establishment till the end of the year 2017 which is going to be 
published soon by Allah willing. 

Whereas the articles of this issue include biographies of the 
prominent characters of Kerbala' and their theoretical and practical 
efforts as well as studies of the political, economic and urban sides 
of this city in some historical stages.

At last, the journal invites the academics and researchers to 
provide it with their scientific products and discreet researches to 
build a heritage library aiming to qualify the academic community. 

 Finally we offer a prayer in praise of our Lord.

Editor in Chief



The Issue Word
Praise be to God, the creator of the heavens and earth, the 

sublime by his power, for his grace. Whose order of the universe 
demonstrates his monotheism. He is the omnipotent above all. 
Furthermore, may blessings and peace be upon Mohammed, His 
Messenger, the preacher of God's messages, and the guide to the 
righteous path and our intercessor in the Judgment Day. Peace also 
upon the members of his Mohammed's household, the lamps of 
Guidance and the savors of the humanity. 

 Now then, we would like to offer the gentle readers the fourth 
issue of the fourth volume of our refereed quarterly journal, Turath 
Kerbala' Kerbala' Heritage. This journal has issued sixteen issues up 
to now. Most of these issues contain different and various topics on 
the legacy of the Holy City of Kerbala'. These issues documented 
bright and important sides of the history and heritage of Kerbala' 
through concise study and scientific analysis. Thus, this journal has 
ever become an indispensable source of information for history, 
legacy, literature, language, politics, philosophy, economy and even 
the applied sciences. Then, after this progress, our journal has 
been planned to be precisely specialized in the cultural and thinking 
aspects of Kerbala' and its tradition as well. So, both of the advisory 
and the editorial boards of the journal have done great efforts to 
highlight it. They adopted many projects to facilitate the study and 
research in the themes of the heritage of Kerbala'. For example, 
suggesting innovative subjects on the history and the legacy of this 
town, giving the researchers brilliant scholarly counsels, holding 
extensive and periodical seminars at the Iraqi universities in regard 
with the Kerbala'i affairs and reviewing, revising and assessing the 
articles before they would have bees sent to the previewers.

  However, most of the previewers assessing the journal' articles 
are well known in academic efficiency, and they are professors 
working for the Iraqi universities. The purpose behind these steps is to 
improve the researches, scholarship, the researcher or the academic 
level of the articles of the journal. In addition, it is determined to make 
integration in originality and in the scientific material and to get away 
from imitation and shallowness in order to realize the roots of the 



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



Publication Conditions
Kerbala 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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