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قواعد النرش يف املجلة

تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

 -1يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون وفق منهجية البحث العلمي
وخطواته املتعارف عليها عاملي ًا.
 -2يقدم البحث مطبوع ًا عىل ورق  ،A4وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ()CD
بحدود ( )10000 -5000كلمة وبخط  simplified Arabicعىل أن ترقم
الصفحات ترقي ًام متسلس ً
ال.

ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزيةّ ،
-3تقديم ّ
كل يف حدود

صفحة مستقلة عىل أن حيتوي الثاين عنوان البحث ،ويكون امللخص بحدود

( )350كلمة.

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

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.

 -5يشار 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
تكرر
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ

استعامله.

يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة وجود مصادر
َّ -6
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر
العربية ،ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

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

 -8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل،
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقدّ م 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.

منشورا وليس مقدّ ًما إىل أ َّية وسيلة نرش أخرى.
-9أن ال يكون البحث
ً

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

 -11ختضع 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
التس ّلم.
ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد

نرشها املتو ّقع.

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

للنرش.

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

-#يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.

و يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه ،ومكافأة مالية قدرها
( )150ألف دينار عراقي.

 -12يراعى 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.

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

او موقع رئيس التحرير drehsanalguraifi@gmail.com
أو ُت َس َّلم مبارش ًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:

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

كلمة العدد

ِ
َ
ّ
شحت مصادره تغدو مهمته
التاريخ
استنطاق
إن
ِ
والرتاث إذا ّ
صعبة ،وال نريد اخلوض يف الظروف أو األسباب ا ّلتي َّأدت إىل

تغييب جزء كبري من الرتاث املرشق والتليد الذي زخرت به مدينة
ِ
وتكثيف
كربالء املقدسة بل نسعى إىل إيقاظ ماضيها العلمي املتأ ّلق،

ِ
اجلهود ِ
ِ
ِ
وتشجيع
بالرتاث الكربالئِ ِّي،
الوعي لالهتام ِم
ون�شر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
النصوص
حتقيق
للبحث يف تراثِنا األصيلِ و
األكاديمية
الدراسات
ِ
ِ
ِ
ومجع أك ِ
الرتاثية ون ِ
املعلومات والوثائِقَ
التارخيية،
رب قد ٍر ِمن
رش َها،
ِ

الظروف الال ِز ِ
ِ
ِ
أمام الباحثنيَ للقيا ِم بدو ِر ِهم يف التحليلِ
وهتيئة
مة َ
ِ
ِ
ُ
مسرية
نحو
باملاض،
احلارض
والرتكيب ح ّتى ي َّت ِص َل
يِ
ُ
وندفع احلاضرِ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الباهرة ،وهذا هو
والقفزات
الرائعة
باإلنجازات
يزخر
العرص الذي
ُ
أحد األهداف التي رسمتها جم ّلة تراث كربالء.

ضم هذا العدد تسعة أبحاث منها ما خيص موقف علامء
لقد ّ
كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق ،وآخر س ّلط الضوء عىل
أحد العلامء الشهداء الذين دفنت املصادر التارخيية تفاصيل عديدة

عن حياهتم ،إضافة إىل بحث بعنوان كربالء يف كتب البلدانيني،
واألح���وال االجتامعية للعشائر الكربالئية ،واجلهد األص��ويل

للعالمة الوحيد البهبهاين يف األوامر والنواهي ،و التمثيل النيايب

لشيعة العراق يف جملس املبعوثان العثامين ،ومالمح احلركة التعليمية
يف كربالء ح ّتى 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 ؟

 -1تكتنز السالالت البرشية مجل ًة من الرتاكامت املادية واملعنوية
التي تشخص يف سلوكياهتا ،بوصفها ثقاف ًة مجعي ًة ،خيضع هلا حراك
الفرد :قو ً
ال ،وتفكري ًاّ .
ال ،وفع ً
تشكل بمجموعها النظام الذي يقود
حياهتا ،وعىل قدر فاعلية تلك الرتاكامت ،وإمكاناهتا التأثريية،
تتحدّ د رقعتها املكانية ،وامتداداهتا الزمانية ،ومن ذلك تأيت ثنائية:
السعة والضيق ،والطول والقرص ،يف دورة حياهتا.

لذا يمكننا توصيف الرتاث ،بحسب ما مر ذكره :بأنه الرتكة

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) عارف ًا بتفاصيل

محولتها ،كان وعيه بمعطياهتا ،بمعنىّ :
أن التعالق بني املعرفة بالرتاث

والوعي به تعالق طردي ،يقوى الثاين بقوة األول ،ويضعف بضعفه،

ومن هنا يمكننا التعرف عىل االنحرافات التي تولدت يف كتابات
بعض املسترشقني وسواهم ممّن َت َق ّصدَ دراسة تراث الرشق وال
سيام املسلمني منهم ،فمرة تو ّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل

كنوز ساللة الرشقيني ،ومرة تو ّلد بإضعاف املعرفة ،بإخفاء دليل،

أو حتريف قراءته ،أو تأويله.

حتيز بحدود مكانية مادية
 -2كربالء :ال متثل رقعة جغرافية ّ
فحسب ،بل هي كنوز مادية ومعنوية ّ
تشكل بذاهتا تراث ًا لساللة

ّ
وتتشكل مع جماوراهتا الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي
بعينها،

إليها ،أي :العراق ،والرشق ،وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات
احليف التي وقعت عليها :فمرة ،ألنهّ ا كربالء بام حتويه من مكتنزات
متناسلة عىل مدى التاريخ ،ومرة،ألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي

إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة،ألهنا اجلزء الذي ينتمي

إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات ،فكل مستوى من هذه
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها ،حتى ُغ ِّيبت ُ
وغ ِّيب

تراثهاُ ،
واخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو

املنحرف أو املنزوع عن سياقه.

 -3وبنا ًء عىل ما سبق بيانه ،تصدى مركز تراث كربالء التابع

للعتبة العباسية املقدسة إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث
كربالء ،لتحمل مهوم ًا متنوعة ،تسعى إىل:
 -ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء

بأبعادها الثالثة :املدنية ،واجلزء من العراق ،واجلزء من الرشق.

 -مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت

عن ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ،

ومديات تعالقها مع جماوراهتا ،وانعكاس ذلك التعالق سلب ًا أو
إجياب ًا عىل حركيتها ،ثقافي ًا ومعرفي ًا.

 -اجراء النظر إىل مكتنزاهتا :املادية واملعنوية ،وسلكها يف

مواقعها التي تستحقها ،بالدليل.

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

 -تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك ال�تراث بأنفسهم ،يف

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.
 -التنمية بأبعادها املتنوعة :الفكرية ،واالقتصادية ،وما إىل

ذل��ك ،فالكشف عن ال�تراث يعزز السياحة ،ويقوي العائدات

اخلرضاء.

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.

ص
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اسم الباحث

موقف علامء كربالء من االحتالل الربيطاين
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م .د .بان راوي شلتاغ احلميداوي
جامعة القادسية
كلية الرتبية
قسم التاريخ

65

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

م.د .حُم ّمد ناظم حُم ّمد
جامعة كربالء
كلية العلوم االسالمية
قسم الفقه وأصوله

113

السيد نرص اهلل احلائري حياته ،إجازته
العلمية ودوره يف مؤمتر النجف
1156هـ1743/م

أ .د .ميثم مرتىض نرص اهلل
جامعة كربالء
كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

163

دور كربالء يف التمثيل النيايب يف جملس
«املبعوثان» العثامين النائب عبد املهدي
احلافظ انموذج ًا (1916 -1877م)

أ.م.د .سامي ناظم حسني املنصوري
جامعة القادسية
كلية الرتبية
قسم التاريخ

213

كربالء يف كتابات البلدانيني والرحالة العرب

م.د .سالم جبار منشد االعاجيبي
جامعة املثنى
كلية الرتبية للعلوم االنسانية
قسم التاريخ

255

انتصار عبد عون حمسن السعدي
ملحات اجتامعية وثقافية من حياة العشائر
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الملخ�ص
حماولة لسرب اغوار كل ما يتعلق بمفردة كربالء بكل ما تعنيه من حمموالت
دينية وإثنية ،ذلك ان كربالء مل تعد حدث ًا عابر ًا يف التاريخ االسالمي ،بل هي

نقطة حتول كربى تقتيض منا الوقوف عندها ملي ًا.

ان حماولة اكتشاف العالقة بني زاويتي نظر االشهر ،وحماولة التوثيق
بينهام ربام تعيننا عىل ردم الفجوة ،التي تأخذ اتساع ًا بسبب هيمنة املؤثرات
السياسية التي تشهدها املنطقة.

ان معرفة تلك الفجوة وحتديد مالحمها يقلص مسافة التوتر الذي يشهده

الفكر االسالمي يف هذه املرحلة املهمة من تارخينا املعارص.

ان من اوىل متطلبات الكشف عن هذا املوضوع هو الوقوف عىل الفرق

بني كربالء احلضارة والتاريخ وكربالء االسالم.

لقد قدر هلذا التشكيل املكاين ان يمثل اشكاليتني ،اشكالية الوجود

واشكالية املوقف ،لقد احتوى البحث عىل مقدمة و متهيد و مبحثني ،تناول
املبحث االول كربالء يف اللغة و االصل االشتقاقي ،و املبحث الثاين كربالء

يف حضارة العراق القديم ،إضافة اىل خامتة حوت ضمنها اهم االستنتاجات.

ال�سنة الثالثة/املجلد الثالث /العدد الثالث

327

�شهر ذي احلجة املعظم 1437هـ/ايلول 2016م

كربالء درا�سة يف ت�شكل الهوية وتاريخ املكان

Abstract
This is an attempt to explore all that is related to the term، Karbala
with all that it implies of religious and ethnic meanings Karbala is not an
accidental happening in the Islamic history، but rather it is considered a
great turning point which requires an extensive study.
The attempt to explicate the relation between two angles and to
establish a compromise between them may help us fill the gap which
continues to extend due to the prevail of the political effects the area
witnesses.
Finding out and the ability of being acquainted with this gap and
also identifying its features will abridge the distance of conflict and
tension which the Islamic thinking witnesses in this crucial stage of our
contemporary history.
The first requirement to explicate and explore a subject such as this
is to clearly show the difference between Karbala، the civilization and
history and Karbala، the Islam.
The formation of this area in such a way came to represent two sides
of paradox، the existence and the attitude.
This paper consisted of an introduction، a preliminary and two sections.
Section one dealt with Karbala as a linguistic term and its etymology
and derivation. Section two tackled Karbala in the ancient Iraq civilization.
That was followed by a conclusion including the most important results
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المقدمة
كثرية هي البحوث التي تناولت كربالء مدينة احلسني ،وما من موضوع

تارخيي تعرض للتعاطف املؤثر يف االداء العلمي بقدر هذا املوضوع املشوب
بالعاطفة االليمة التي قد حركت اشياء واشياء يف نفوس الباحثني بحيث
يصعب معها الوقوف بموضوعية ،وهي من االمور املطلوبة يف اي بحث

علمي اكاديمي ،ولذا كان عنوان بحثنا( :كربالء دراسة يف تشكل اهلوية

وتاريخ املكان).

اردنا هبذا العنوان ان نتعرض لتاريخ املكان الذي سريتبط فيام بعد باسم

االمام احلسني ( )jوبدماء آل بيته امليامني ( )jيف الواقعة الشهرية (واقعة

الطف).

ولذا سيقترص بحثنا هذا عىل تناول املكان الذي يدعى كربالء بعيد ًا عن

مدى قربه وبعده عن مكان الواقعة ،مما يعكس حماولة جادة للكتابة بحياد
عن مرحلة مهمة من تاريخ كربالء مثلت جز ًء فاع ً
ال من حياهتا وهي مرحلة
ما قبل واقعة الطف.

كثرية هي الدراسات التي تناولت مدينة كربالء ،لكن تلك التي ما

قبل (واقعة الطف) ،تكاد تكون قليلة ،اال اذا اخذنا بنظر االعتبار رسالة

املاجستري التي ارشفت عىل اعدادها ،والتي كانت حتت عنوان (اجلذور

التارخيية للعامرة املدنية يف مدينة كربالء حتى هناية العرص العبايس).

ولذا رأيت ان من املهم ان يتناول هذا البحث احلقبة التارخيية التي متتد من

عرص ما قبل الفتوحات االسالمية اىل زمن واقعة الطف التارخيية.
ال�سنة الثالثة/املجلد الثالث /العدد الثالث
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ان من اهم معوقات هذا البحث هو قلة املصادر التي تناولت كربالء ما
قبل (واقعة الطف) حرص ًا ،بحيث يمكن التأكد من جديتها ومن تناوهلا
الدقيق يف هذه املرحلة التارخيية املهمة.

توزعت هذه الدراسة عىل متهيد وثالثة مباحث:

حتدثنا يف التمهيد عن غياب العناية املوضوعية لتاريخ هذه املدينة ،الذي
ظل مهيمن ًا او ظل سمة غالبة ،وهذا ما حتاول هذه الدراسة معاجلته ،باعتبار
ان تاريخ مدينة كربالء القديم فاألكثر قدم ًا ظل منطقة معتمة.

واما املبحث االول :فقد جاء بعنوان (كربالء يف اللغة واالصل االشتقاقي)،

وهي قضية مهمة بالنظر اىل كثرة التأويالت واالصول واآلراء التي تشابكت
وهي حتاول ان تعلل هذه التسمية ،وغالب ًا ما كانت التعليالت تارخيية فهي
متعلقة هبذا البحث الذي يتخذ من املنهج التارخيي ميدان ًا تطبيقي ًا له.
وقد تناولنا يف املبحث الثاين( :كربالء يف حضارة العراق القديم) ،وبذلك

نبهنا اىل امهية هذه املرحلة التارخيية من حياة مدينة كربالء بوصفها جز ًء ظل
مبه ًام يف حياة املدينة ملدة زمنية طويلة.

ويف املبحث الثالث :خلصنا اىل تناول امهية كربالء التارخيية وعالقتها

بالفتوحات االسالمية االوىل ،فكان العنوان (كربالء يف احلضارة االسالمية
حتى واقعة الطف).

ثم احلقنا كل ذلك بخامتة والنتائج املتحصلة التي تربز معامل املرحلة

التارخيية السابقة لواقعة الطف بأهم تفاصيلها.
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التمهيد:
ان حتديد اطار زمني ملثل هذا النوع من الدراسات يمثل اشكالية ،لكون

األدلة التي تقطع بأولية الوجود التارخيي لكربالء غري موجودة بعد ،وليس
ثمة دراسة تارخيية كتبت وفق منهج علمي حمدد املعامل يتناول طبيعة التحوالت
الكربى التي شهدها تاريخ هذه املدينة (كربالء) قبل واقعة الطف ،ألسباب

خمتلفة يمكن احلديث عنها بمحورين:
االول :يتخذ اطار ًا تارخيي ًا له من منتصف القرن الثامن عرش قبل امليالد

وحتى بداية النصف الثاين من القرن االول ،اي يف سنة 61هجرية ،وهو قرن

املبعث النبوي الرشيف ،وبدء التاريخ اهلجري االسالمي.إذ مل تكن كربالء

حتى ذلك احلني حتظى بدراسات موضوعية كافية ،بسبب بدائية التدوين
املتعارف عليها من (االلواح الطينية) يف العراق القديم ،وكذلك من تطور

وسائل التدوين فيام بعد من احلقب التارخيية الالحقة يف العصور االسالمية
من خمطوطات عىل مواد متنوعة من القصب والربدي ،وبالتايل فان اجلهد
الفكري يف االعم االغلب ظل شفاهي ًا يف كثري من االحيان ،مما اثر عىل كتابة

يشء مهم حول تاريخ كربالء القديم.

الثاين :هذه احلقبة تبدأ من القرن السابع امليالدي–القرن االول اهلجري

يف بداية النصف الثاين منه وبالتحديد 61هجرية ،لذلك فإهنا عانت من
غياب العناية املوضوعية لتاريخ هذه املدينة األمر الذي ظل مهيمن ًا او ظل

سمة غالبة حتى وقت قريب.

ولسبب مغاير ذلك ان كربالء كانت تقبع ضمن ما يمكن ان نسميه التابو
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( )Tabuاملسكوت عنه أو املحرم بسبب ما متثله حادثة استشهاد االمام

احلسني( ،)jمن حادثة حمرجة لكل السلطات الظاملة التي حكمت العامل

االسالمي من 61هجرية وما بعدها.
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المبحث االول :كربالء في اللغة واال�صل اال�شتقاقي:
احرتزنا هبذا العنوان من اخلوض يف املعنى االصطالحي لكلمة كربالء،

ذلك ان املعنى االصطالحي ال حيمل خصائص ومميزات تارخيية للتسمية،
فهو جمرد اسم يدل عىل حميط جغرايف ،وأما التسمية اللغوية فقد محلت يف
مضاهنا الكثري من املعلومات التارخيية التي تعلل التسمية تارخيي ًا .وملا كانت

كربالء مدينة الفداء والتضحية وارض القربان ومعبد االله منذ االزل ،فلذا
ال نرى سبب ًا للحديث عن معنى اصطالحي هلا .والذي سنعتني به كل العناية
هو الكشف عن االصل االشتقاقي هلذه املفردة.

ورد عن اسم كربالء واجلذر الرباعي ومشتقاته يف معجم لسان العرب( :كربل
اليشء:خلطه...،كربلتالطعامكربل ًةهذبتهونقيته...،والكربال:املندفالذييندف
به القطن ...،والكربلة رخاوة يف القدمني .يقال :جاء يميش مكرب ً
ال اي كانه يميش

يف طني .وكربل :اسم نبت ،وقيل :انه احلامض ،قال ابو وجزة يصف عهون اهلودج:
وثامر كربل وعميم دفىل

عليها ،والندى سبط يمور

والكربل :نبت له نور امحر مرشق ،حكاه ابو حنيفة ،وانشد:
كأن جنى الدفىل يغيش خدورها

ونوار ضاح من خزامى وكربل

وكربالء :اسم موضع وهبا قرب احلسني بن عيل عليهام السالم ،قال كثري:
فسبط سبط ايامن وب ِر
كربالء
وسبط غيبته
ُ

()1
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كربالء بفتح االول وتسكني الثاين يليه باء معجمة بواحدة ممدودة
واختلفت اآلراء يف معناها ،فقيل كام ذكرنا آنف ًا اهنا مشتقة من (الكربلة)،
(.)2

وهي رخاوة القدمني او امليش يف الطني ،وقيل اخلوض يف املاء فيقال جاء
يميش مكرب ً
ال( )3وذهبت بعض اآلراء اىل غري هذا املعنى ،فيام ذهب اليه

معنى هذه الكلمة بام حيمله من معنى مقدس او ما حوله

()4

يرى احد الباحثني املعارصين ان لفظة كربالء منحوتة من كلمة (كور

بابل) ،ويضيف ان هذه التسمية صحفت اىل كربالء( )5يف حني يرى صاحب
كتاب (مدينة احلسني او خمترص تاريخ كربالء) ان كربالء هي مفردة مركبة

من كلمتني آشوريتني ،ومها (كرب) التي تعني (حرم) و(آل) التي تعني

(اله) فيصبح معناها (حرم االله)(.)6
واما العلاّ مة املرحوم مصطفى جواد فقد كان له رأي آخر( )7اذ كان يعتقد

ان اسم كربالء له صلة باالسم االرامي (كار بيال) الوارد يف سفر النبي

دانيال21:3

وذهب املؤرخ املرحوم الدكتور عبدالرزاق احلسني اىل ابعد من هذا حني

ربط بني اسم كربالء ولفظة (كر بال تو) األكدية او (كار بيال) االشورية،

التي تعني سور االله بيل

()8

ومن الطريف بمكان ان يذهب اهليثمي نور الدين عيل بن بكر وهو

من اعالم القرن التاسع اهلجري اىل الربط بني اشتقاق كلمة كربالء وبني
املعنى الشائع (الكرب والبالء) ،مستد ً
ال بالوصف الذي اطلقه عليها االمام

احلسني( )jعندما سأل عن االرض فقالوا له :كربالء فقال( )jهي كرب
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وبالء .ونحن ال نرى ان اإلمام احلسني( )jيف تعليقه ذاك كان يقصد بحث
االصل االشتقاقي للكلمة بقدر ما كان يعني من اهنا هي االرض التي ستشهد
قتلنا وسبي آل بيتنا ،وهو خرب مشهور من ان الرسول حُم ّمد ًا ( )Jقد ابلغ

حفيده بمكان استشهاده ،وهو امر ليس ببعيد بالنظر اىل كثرة احاالته(.)9
وزعم أحد املؤرخني من غري العرب ان مفردة كربالء ذات اصل فاريس،

وهي مركبة من مفردتني مها (كار) و (باال) التي يصبح معناها العمل االعىل
او العمل الساموي ،حيث اهنم اطلقوا هذه اللفظة عىل اعامل اخلري ،التي

كانوا يقومون هبا يف معابدهم عند احتالهلم العراق سنة  539ق.م(.)10

ونحن ال ندري ما اذا كان للمذهبية أو للتنافس الرتكي الفاريس للهيمنة

عىل العراق اثر عىل املؤرخة الرتكية (ديلك قايا) ،التي ذهبت اىل هذا الزعم
حماول ًة ان تربط كل ما له عالقة بالتشيع بالتأثري الفاريس.

ان كثرة اآلراء التي قيلت يف االصل االشتقاقي ملفردة كربالء ،دعت احد

الباحثني املعارصين اىل االعتقاد بان اسم كربالء يرجع اىل عدة لغات قديمة،
منها ما انقرض ومنها ما كان مستعم ً
ال حتى وقتنا احلارض(.)11

وردت اسامء عديدة كبديل ملفردة كربالء ،تارة السم املدينة واخرى اس ًام

للمرقد ،تستوقفنا منها املجموعة االوىل :عمورا( ،)12ارض بابل( ،)13ظهر

الكوفة( ،)14شاطئ الفرات(.)15

ومن خالل قراءتنا هلذه االسامء نستطيع ان نقول إنّه ليس هناك ٌ
كبري
فرق ٌ
ترشحه هذه املعاين فيام هو مألوف عن مفردة كربالء واملعاين املصاحبة هلا
مثل املقدس والديني.
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اما املجموعة الثانية :من االسامء التي وردت كبديل عن مفردة كربالء،
نستطيع ان نستحصل هنا :ارض العراق ( ،)16البقعة املباركة ( ،)17مكان ًا قصي ًا

( ،)18قبة االسالم ( ،)19احلرم اآلمن ( ،)20النوائح (.)21

أما فيام يتعلق بالنسبة اىل املفردة االوىل من التسمية (ارض العراق) فنحن
ال نجد تربير ًا لغياب القاعدة البالغية املأثورة التي تتحدث عن تبادل بعض

االسامء من باب تسمية (اجلزء بالكل) عن ذهن ابن نام احليل .ولذا فان من

حتدث عن ارض العراق يف طيات حديثه عن ارض كربالء ،كان يعني ان
كربالء جزء من العراق ،وهذا ال يعني ابد ًا ان خيتزل العراق برمته يف ارض

كربالء ،وعليه لن يكون منطقي ًا ان تكون ارض العراق اس ًام من أسامء كربالء،

بل هي عىل االغلب جاءت من باب تسمية (اجلزء بالكل).

االمر الذي يدعونا اىل االعتقاد بضعف رأي من زعم ان ارض العراق
جاءت بدي ً
ال عن ارض كربالء.
واذا حتولنا اىل التسمية الثانية (البقعة املباركة) فان ما يلفت النظر ان كال

املؤلفني اللذين اعتمدا هذه التسمية قد أجهدا نفسيهام يف الربط بينها وبني بعض

النصوص القرآنية الكريمة ،ذلك ان النص القرآين كام هو معروف قد تكون

له اوجه يصعب الركون اليها يف مثل هذه االمور ،واذا اضفنا اىل ذلك ان كال
املؤلفني ينتميان اىل املذهب نفسه ،سيكون امر ًا تنقصه احلكمة ،ولذا استبعدنا
ان تكون هذه التسمية معتمدة بشكل قوي كتسمية بديلة ملفردة كربالء.
وليست تسمية (مكان ًا قصي ًا) ببعيدة عن التسمية السابقة (البقعة املباركة)

من حيث اعتامدها عىل حماولة توجيه النص القرآين توجيه ًا يوائم هذه
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التسمية ،االمر الذي يضعف مقبوليتها باعتبارها تسمية بديلة ملفردة كربالء.
أما التسمية اخلامسة (قبة االسالم) التي اعتمدها العامل الكبري ابن قولوية

(ت  367هـ) يف كتابه كامل الزيارات ،تبدو تسمية ضعيفة اذا ما اخذنا بنظر
االعتبار ان الكتاب الذي وردت فيه مل يكن معني ًا بكتابة التاريخ ،ومل يكن
مؤلفه معروف ًا عنه العناية هبذا احلقل املعريف آنذاك.

واما تسمية (احلرم اآلمن) التي اعتمدها العامل ابن قولوية ايض ًا يف ذاك

الكتاب (كامل الزيارات) ،والذي تبعه اليها املشهد احلائري (ت  610هـ)

يف كتابه (املزار) ،وتبعه حُم ّمد التويني يف كتابه (اضواء عىل معامل كربالء)،
تبدو ضعيفة ايض ًا لنفس السبب السابق الذي يتعلق بعدم اشتغال املؤلف
االول ابن قولوية يف كتابة التاريخ وورود هذه التسميات يف كتابه خيص

الزيارات فقط مما يضعف من شأن هذه التسمية.

ان ما يلفت النظر ان تكرار تلك التسميات بشقيها القوي والضعيف

جيعلنا ندرك حجم العناية التي حظيت هبا هذه املفردة (كربالء) باعتبارها
نقطة حتول كبرية يف التاريخ االسالمي.
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المبحث الثاني :كربالء في ح�ضارة العراق القديم.
ان القراءة املتأنية ألسباب ومسوغات نشوء احلوارض واملدن الكبرية،
تنبئنا ان الكثري من تلك املدن قد بنيت ألسباب دينية ،فالعالقة وثيقة جد ًا
منذ اقدم العصور بني الدين واملدينة ،وعىل سبيل املثال فان السومريني

القدماء قد أسسوا بعض املدن للعبادة ،لعل اقدمها مدينة اريدو ،وليس
السومريون وحدهم من بنوا مدن ًا دينية( )22بل تبعهم يف ذلك البابليون

واآلشوريون ،ومما يمكن مالحظته هنا ان تلك املدن الدينية ،مل تكن لتخضع
للمنطق اجلغرايف بصورة عامة( )23بمعنى ان املدينة ال يراعى يف انشائها بعض

العوامل اجلغرافية من مثل وقوعها عىل طريق جتاري رابط بني البلدان او
قرب االهنار او امكانات ارضها الزراعية( ،)24بل يتعلق إنشاؤها ببعض

املعتقدات السائدة التي تشكلت بأذهان ساكنيها عرب اجيال خمتلفة ومن ذلك

قدرهتا عىل شفاء املرىض واستجابتها لبعض صلواهتم وادعيتهم.

تنتمي كربالء اىل اماكن قيام حضارات االقوام اجلزرية يف العراق

()25

وعىل اخلصوص البابليون منهم .ومما يذكر عن هذه املنطقة اهنا كانت جرس ًا
للهجرات اجلزرية بني بالد الشام واجلزيرة واملناطق الشاملية والوسطى
واجلنوبية من العراق القديم.

ولعل اب��رز تلك اهلجرات اجلزرية التي شهدهتا املنطقة ،هي هجرة

األكد ّيني ( 2154-2334ق.م او  2230 -2371ق.م)،الذين استوطنوا

املناطق الوسطى من العراق ودام حكمهم اكثر من قرن ونصف ،اتسع
نفوذهم بفتوحات شملت االقطار املجاورة ،لذلك من املؤكد ان تنتعش
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تبع ًا لذلك االسواق التجارية يف تلك املناطق يف خمتلف املواسم(.)26

فاذا انتقلنا اىل الدولة البابلية ،فالتاريخ خيربنا بان كربالء كانت جز ًء من
ارض بابل ،ومما يذكر يف هذا الصدد ان كثري ًا من املصادر التارخيية تذكر عىل

سبيل توثيق تاريخ كربالء البابيل نص ًا ورد يف كتاب تقويم البلدان اليب الفداء

يقول فيه« :كربالء حتاذي قرص ابن هبرية من الغرب يف جهة الربية ....وهو

بالقرب من جرس سورا من نواحي بابل القديم»( ،)27وهذا النص يصعب
قبوله لعدة اسباب منها ان أبا الفداء هذا متوفىّ يف عام (732هـ) ،وهذا يعني
انه ينتمي اىل عهد ما يعرف بالعصور املظلمة التي مرت هبا احلضارة العربية
االسالمية بعد سقوط بغداد (656هـ) ،وقد عرفنا ما عرفنا عن ضياع اهم

مكتبات بغداد الكربى اثر الغزو املغويل هلا ،ومن املعلوم اهنا شهدت انطفاء
جذوهتا مع سقوط بابل عام ( 539ق.م) ،بمعنى ان هناك اكثر من الف

وثالثامئة عام بني تاريخ سقوط تلك احلضارة البابلية وبني تاريخ كتابة هذا
النص الذي ينتمي زمني ًا حلقبة العصور املظلمة مما يضعف من امهيته التارخيية،

وهذا يندرج ايض ًا بالنسبة اىل بقية املؤرخني دونام استثناء ،اذ يصعب الركون
اىل ما كتبوه دونام متحيص وتدقيق بشكل موضوعي بعيد ًا عن املشاكسات

واملناكفات ،وكام هو معلوم ان التاريخ يكتبه االقوياء.

وام��ا احلديث عن تاريخ كربالء البابيل ،فيمكن ان ندعمه ببعض

املشاهدات امليدانية لعدد من املواقع االثرية والقبور القديمة املكتشفة يف

احدى ضواحي كربالء املعروفة (عني التمر) حيث وجدنا ان ثمة دالئل عىل

وجود آشوري حتفل هبا تلك املشاهد االثرية املكتشفة ،ومن املعلوم ان ذلك
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الوجود اآلشوري يمكن ربطه بحقائق تارخيية علمية تتعلق بغزو البابليني

لآلشوريني وجلبهم سبايا اىل تلك االماكن(عني التمر وما حوهلا).

وليس هذا وح��ده ما يؤيد تاريخ كربالء البابيل ،حيث دلت بعض

التحريات االثرية واجليولوجية التي اجريت يف طارات النجف وكربالء ان
هذه املنطقة كانت جز ًء من الدولة البابلية ،وذلك من خالل العثور عىل بقايا

من لقى اثرية وهياكل عظمية تعود اىل العرص البابيل( ،)28وهذا امر طبيعي
يتناسب مع ما عرف عن سعة الدولة البابلية ونشاطها السيايس واحلضاري،

ومما يؤيد تلك السعة اجلغرافية ما اورده ياقوت احلموي «ان مدينة بابل
كانت اثني عرش فرسخ ًا يف مثل ذلك وكان باهبا مما ييل الكوفة وكان الفرات
جيري ببابل ....وان اول من سكنها نوح( )gوهو اول من عمرها وكان قد

نزهلا عقب الطوفان فسار هو ومن خرج معه من السفينة اليها لطلب الدفء
فأقاموا هبا وتناسلوا فيها وكثروا من بعد نوح وملكوا عليهم ملوك ًا وابتنوا

هبا املدائن واتصلت مساكنهم بدجلة والفرات اىل ان بلغوا من دجلة اىل

اسفل كسكر()29ومن الفرات اىل ما وراء الكوفة وموضعهم هو الذي يقال له
السواد» ( ،)30وقد ذكر احلموي ايض ًا ان مدينة عني التمر تقع قريبة من االنبار

عىل طرف البادية غرب ضفة هنر الفرات ،وهناك الكثري من القريات معروفة
عند اهايل املنطقة من امهها النقرية وشثاثا وبلدة العني.

ان هذا النص يثري جمموعة من التساؤالت واذا كنا بالكاد نستطع ان نتقبل
فكرة بابل الواسعة فإننا سنقف طوي ً
ال مشككني بام ذهب اليه احلموي اثناء

حديثه عن النبي نوح( .)jنعم ان ياقوت احلموي غالب ًا ما يوصف هنجه
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يف كتابة التاريخ بالعلمية والرصانة ،ولكن هذه املرة وبسبب البعد الزمني
الفاصل بني عرصه املتوىف (626هـ) وبني زمن الصالح صاحب السفينة نبي

اهلل نوح ( )jيعتقد ان عهده يعود يف االلف اخلامس ق.م .وبالنظر اىل ان
الشفاهية كانت هي املهيمنة ملا قبل املائة الثالثة السابقة لعرص ظهور االسالم،
فإننا سنقف عاجزين عن الكشف عن طبيعة املصادر التي اعتمدها احلموي

يف رأيه هذا .اذ من الطبيعي مل يستمد معلوماته من حتريات واستكشافات
اثرية يمكن الركون اليها بأد ّلة دامغة من بقايا شواخص او لقى اثرية او

نصوص مكتوبة تعود اىل عرص نبي اهلل نوح(.)j

ومما جتدر االشارة اليه يف هذا املكان ان ازدهار احلياة االقتصادية لبابل

البد ان تكون قد ألقت بظالهلا عىل املكان الذي سيطلق عليه فيام بعد اسم
(كربالء) ،واذا عرفنا ان اكثر مراحل االزدهار االقتصادي قد عاشته بابل

يف عهد ملكها السادس محورايب (1750-1792ق.م) ،الذي استطاع ان
يؤسس بلد ًا موحد ًا من قطاعات خمتلفة ،ويمتلك جهاز ًا حكومي ًا واداري ًا

وقضائي ًا ناجح ًا يواجه يف ذلك كله تطور ًا يف الزراعة والري والتجارة( )31واما
احلديث عن انظمة الري املتطورة آنذاك فإهنا اشهر من نار عىل علم ،يذكر يف

هذا الصدد املؤرخ كلينكل يف كتابه املوسوم (محورايب البابيل وعرصه)« :نشأ

نظام ري متطور وواسع يف املناطق الواقعة يف وسط وجنوب بالد الرافدين
وأدى ذلك بطبيعة احلال اىل زيادة الكثافة السكانية يف هذه املناطق الواقعة
فض ً
ال عن زيادة انتاج املحاصيل الزراعية ووفرهتا مما جعل هذه املناطق من

أهم املراكز الزراعية يف العامل القديم»(.)32
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واذا انتقلنا اىل مرحلة الحقة ونعني هنا مرحلة ما بعد وفاة امللك محورايب

( 1750 – 1792ق.م) ،فإننا سنجد أن االوضاع السياسية واالقتصادية
لدولة بابل قد اضطربت بسبب ضعف ملوكها ،مما أ ّدى اىل سيطرة أقوام

متعاقبة مثل احليثيني( ،)33الذين متكنوا من السيطرة عىل املناطق الوسطى
واجلنوبية من بالد الرافدين يف مملكة واحدة من اقىص اجلنوب اىل حدود

بالد آشور يف الشامل( ،)34وليس من املستبعد ان يصاب املكان الذي سيدعى

فيام بعد (كربالء) بيشء غري قليل من االرضار واالضطراب عىل أيدهيم،
ولكن ربام متتعت ببعض اهلدوء النسبي يف عرص االحتالل الكيش ( ،)35ألن

العاصمة يف عرصهم انتقلت من بابل اىل (مدينة دور كاليزو) ( ،)36بسبب

ُبعدها النسبي عن كربالء ،وربام كان السبب األهم من ذلك هو أن الكشيني

مل يمسوا معتقدات الناس ومقدساهتم بأي سوء( .)37غري ان أسوأ ما عاشته
بابل وما حوهلا هو عرص السيطرة اآلشورية الذي اختذ من نينوى يف شامل

العراق عاصمة له ،عانت كل مدن بابل من الويالت وجترعت املصائب من
احلكام اآلشوريني الذين عرف معظمهم بالفضاضة والقسوة( ،)38ولعل

ذلك يتعدى اىل ما هو اكثر قساوة ،اذ ليس ببعيد ان يمثلوا بالقتىل وينبشوا

قبور املوتى ،كام هو احلال اليوم ما جيري يف نينوى (بالد آشور).

ان ما يلفت النظر ان هذه املنطقة التي سيطلق عليها فيام بعد (كربالء) ،قد

حظيت يف العرص الكلداين بأمهية استثنائية ،لعل من اسباب تلك االمهية هو

قرهبا من عاصمة الكلدانيني (بور سبا)(.)39

يذكر احد الباحثني ان من اسباب امهية هذه املنطقة االخرى هي كثرة
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تردد البدو عليها للحصول عىل بعض البضائع والسلع منها(.)40
لقد اخ��ذت أمهية هذه املنطقة ت��زداد شيئ ًا فشيئ ًا خصوص ًا يف عرص

التنوخيني( ،)41واللخميني ،الذين كانت احلرية عاصمة مللكهم( ،)42وبسبب
قرب هذه املنطقة من احلرية ازدادت امهيتها بشكل ملحوظ.

وليست احلرية وحدها هي سبب ازدهار ومتدن هذه املنطقة ،بل ان قرب
احلارضة الثانية املهمة آنذاك (عني التمر) كانت سبب ًا مضاف ًا لتلك املدينة ،ممّا

اكسب هذا املوضع امهية اسرتاتيجية( ،)43واذا اقرتبنا اكثر واكثر من عرص

صدر االسالم سنجد أن هذه املنطقة يف عهد الساسانيني( )45قد وصلت اىل

ذروة تطورها احلضاري يف عهد سابور بن ارد ش�ير(379-310م) الذي

قام بتقسيم العراق اىل عرش (واليات او استانات) وكل (استانة) تنقسم اىل
جمموعة من األقضية (طسوج) ،أما األقضية فجرى تقسيمها اىل وحدات

أصغر سميت (رستاق) بمعنى الناحية(.)46

شكلت املنطقة الواقعة بني عني التمر وامتداداهتا اىل اجلنوب الغريب انتها ًء
بنهر الفرات الوالية العارشة ،التي قسمت آنذاك اىل ست وحدات ادارية

اصغر ،بام يشبه االقضية (طسوج)(.)47
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المبحث الثالث :كربالء في الح�ضارة اال�سالمية حتى
واقعة الطف.
يذكر صاحب كتاب املدن يف االسالم أن منطقة كربالء مل تعرف هبذا االسم

عىل نطاق واسع يف العصور السابقة لإلسالم ،اذ اهنا كانت حتى عرص الفتوحات
االسالمية جمرد ارض صحراوية تسكنها بعض القبائل العربية عىل شكل جتمعات

قروية بسيطة( ،)48ألهنا تنامز بارض خصبة صاحلة للزراعة هذا من ناحية ومن الناحية
األخرى فإن الثابت تارخيي ًا أن كربالء قد فتحت يف عام (12هـ631/م) ،مع ما فتح
من مدن كربى يف ذلك العام مثل بابل واألنبار.

يبدو أن كربالء قد تعرضت اىل فتح آخر عنوة سنة (15هـ634/م) وذلك بعد

معركة القادسية سنة (14هـ635/م) ،وهذا ما ذكره احلموي يف كتابه معجم البلدان
بقوله « ملا فرغ سعد بن ايب وقاص( )49من وقعة رستم بالقادسية ،وضمن ارباب القرى

ما عليهم بعث من احصاهم ،ومل يسمهم حتى يرى عمر فيهم رأيه ....وقدم خالد بن

عرفطة ( )50حليف بني زهرة بن كالب فلم يقدر عليه سعد حتى فتح خالد ساباط
املدائن ثم توجه اىل املدائن فلم جيد معابر فدلوه عىل خماضة عند قرية الصيادين أسفل
املدائن فأخاضوها اخليل حتى عربوا ....فاخذ خالد كربالء عنوة وسبى اهلها»(.)51

ونحن نرى ان النظر الدقيق يف النص املنقول عن احلموي يفتقر اىل الكثري من

الرصانة العلمية التي شابت غالبية نصوصه مع ما عرف عن احلموي من دقة وامانة

وعلمية ،ذلك ان املدائن من الناحية اجلغرافية تبعد مسافة غرب قليلة عن كربالء
خصوص ًا اذا اخذنا بنظر االعتبار انه يتحدث عن كربالء القديمة ،بمعنى انه يتحدث

عن (عني التمر) ،وهي تبعد ما ال يقل عن(50كم) جنوب غرب كربالء حيث واقعة
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االمام احلسني(.)j

واذا اضفنا اليها املسافة التي تفصل كربالء حيث واقعة الطف عن املدائن

(طيسفون) ،وهي مسافة ال تقل عن (140كم) ،سيكون جمموع املسافة بني كربالء
القديمة (عني التمر) وبني املدائن ممثلة باملخاضة التي حتدث عنها احلموي قرية

الصيادين اسفل املدائن ال تقل عن (190كم).
فإننا ال نجد سبب ًا لزعمه بان عبور خالد بن عرفطة باجتاه ساباط املدائن قد مهد
إلعادة احتالل كربالء القديمة (عني التمر) عام (15هـ) بسبب بعد املسافة ،والراجح
ان احلموي قد وقع يف وهم التقارب اجلغرايف بني كربالء واقعة االمام احلسني()j

و ساباط املدائن.

ولذا علينا ان نبحث عن سبب تارخيي بعيد ًا عن السبب اجلغرايف الذي اوحى لنا

به احلموي ،من خالل زعمه ان احتالل كربالء القديمة (عني التمر) كان نتيجة لعبور
خالد بن عرفطة واحتالله ساباط املدائن ،مما مهد لعملية اخذها عنوة وسبي اهلها.

واغلب الظن عندنا أن السيطرة عىل مدينة كربالء للمرة الثانية كان سببه نفور أهل
كربالء القديمة (عني التمر) من شخص خالد بن عرفطة باعتباره خارج ًا عن اجليش

االسالمي ممث ً
ال بقائده آنذاك سعد بن ايب وقاص ،وعليه ان هناك سبب ًا ديني ًا للفتح

الثاين لكربالء القديمة (عني التمر) سنة(15هـ) يتعلق بدخول اجليش االسالمي
كربالء منترص ًا عىل خالد بن عرفطة وحلفائه من (بني زهرة بن كالب).
ومما يذكر يف هذا الصدد ان هذه املرحلة التارخيية قد شهدت اكثر من حديث يتعلق

بنبوءات لبعض الصحابة يتحدثون فيها عن موقعة رهيبة خالدة يشيب هلوهلا الصبية

ستحدث يف تلك االرض نستعرض منها ما اوردته بعض املصادر التارخيية عن مرور
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حمدي (رضوان اهلل عليه)()52عىل ارض كربالء يف سنة (17هـ)،
الصحايب سلامن ا ُمل ّ

كام يبني النص االيت «فسار سلامن حتى انتهى اىل كربال فقال :ما تسمون هذه االرض؟

قالوا كربال فقال :هذه مصارع اخويت ،هذا موضع رحاهلم ،وهذا مناخ ركاهبم ،وهذا

مهراق دمائهم يقتل هبا ابن خري األولني ويقتل هبا ابن خري االخرين»

()53

ويبدو ان حادثة استشهاد االمام احلسني( )jيف كربالء ستظل تثري جد ًال واسع ًا
بني املؤرخني ذلك ان ثمة فرق يكاد يكون جمهو ًال لدى بعضهم يتعلق بان موضع

كربالء القديمة (العمران واالبنية) خيتلف عن موضع كربالء الواقعة الشهرية ذلك

ان كربالء القديمة كانت اغلب الظن هي(عني التمر) احلارضة الشهرية وما جاورها.
ولنستحرض دلي ً
ال عىل ذلك ما زعمه كلني دانيال يف كتابه (موسوعة علم اآلثار)

من ان قلة العمران واالبنية يف املكان الذي وقف فيه االمام احلسني( )jوقفته

الشهرية يف أرض جرداء مما داعاه يف حماولة تعليل قلة العمران واألبنية تلك عىل أهنا
كانت بسبب أن بعض نواحيها أخذت اىل اخلراب واالندثار بعد ترك سعد بن ايب

وقاص له ،وكان الباحث قد غفل عن ان كربالء القديمة هي ليست كربالء واقعة

الطف.

ونخلص من ذل��ك كله اىل ان كربالء اجل���رداء القاسية التي شهدت ذلك

اليوم األس��ود يف تاريخ املسلمني هي غري كربالء القديمة(عني التمر) التي

تبعد(50كم) ،وهو امر اذا ثبتت صحته يزيل الكثري من اسباب الغموض عن
املفارقة القائمة عىل كثرة األحاديث عن منطقة كربالء القديمة ،وفقداهنا ألهم

مقومات املدنية واإلع�مار وقت استشهاد ابن االكرمني االم��ام احلسني(.)j
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الخاتمة
ان أهم ما يميز هذا البحث هو التزامه بمعطيات املنهج التارخيي ،باعتباره
الطريق االنجح ملثل هذا النوع من البحوث ،آخذين بنظر االعتبار انه منهج
ينامز بالعلمية ويسهل االلتزام به باعتبار أن خصائصه معروفة للجميع وال ينامز
بالتعقيد.
حياول البحث ان يسلط الضوء عىل حقبة زمنية كثري ًا ما اغفلتها الدراسات
التي تتعلق بكربالء خصوص ًا اذا عرفنا بان كربالء املدينة هويتها (اسالمية شيعية
حسينية) ،وان تاريخ الشهادة والتضحية االسالمي يتخذ منها عنوان ًا ال يستطيع
أحد ان يتجاهله.
وعليه كتبت معظم الدراسات التي تناولت كربالء متأثرة بقضية االمام
احلسني( ،)jوفض ً
ال عن أن هذا التأثر كان ذا سمة عاطفية يرتك بظالله عىل
طريقة قول االيثار واجتاهات الرسد التارخيي ،فانه يتمتع بسمة ثانية ايض ًا وهو
يكاد يكون حرصي ًا ما بعد تلك احلادثة التارخيية ،اي بعد ارتباط اسم االمام
احلسني()jهبذا املكان الذي اختلفت تسميته يف املصادر التارخيية،ومن هنا
جاءت عنايته بأهم ما يتعلق باحلقبة السابقة عىل ذلك احلدث التارخيي.
حياول التمهيد أن يقرتح جمموعة من التواريخ التي يمكن للباحث ان يتناوهلا
وألسباب موضوعية خمتلفة وهو يف كل هذا يرجع اىل اطار زمني آخر سعي ًا منه
لتسليط الضوء عىل املرحلة االكثر عتمة ،نتيجة لذلك وجدنا ان من املناسب ان
جيري الرتكيز يف هذا البحث عىل املرحلة الزمنية املتعلقة باملكان الذي سيدعى
فيام بعد بمدينة كربالء عرب عصور تارخيية تتعلق باحلضارات القديمة :مثل سومر
وبابل وآشور انتهاء بواقعة الطف سنة  61هجرية.
ال�سنة الثالثة/املجلد الثالث /العدد الثالث
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وملا مل يكن من املمكن اخلوض يف تلك التفاصيل من دون الوقوف عىل
اجتاهات التسمية املعربة عن تلك املنطقة التي ستدعى(كربالء) جاء املبحث
االول (كربالء يف اللغة واالصل االشتقاقي) ،خضنا من خالل مجع تسميات
خمتلفة لذلك املكان ورجحنا مرويات حمددة هلذه التسمية وضعفنا الكثري منها.
أ ّما املبحث الثاين فقد تناولنا فيه اهم االحداث التارخيية التي شهدها ذلك
املكان وما حوله عرب مراحل احلكم املختلفة :السومري والبابيل واآلشوري
والساساين لغاية عرص الفتوحات االسالمية بحيث حيق ان نسمي هذا املبحث
(كربالء يف حضارة العراق القديم).
واما املبحث الثالث فقد كان لصيق ًا بالتحول الكبري الذي حصل سنة 61
هجرية ،وتناولناه بطريقة تسمح للقارئ بمعرفة تفاصيل دخول كربالء االسالم
عرب الفتوحات بحيثياته التي تتعلق بعدد مرات الفتح وبموقف بعض القادة من
املكان واهله.
ان من اهم نتائج هذا املبحث هو ان يكون احلديث السابق عن كربالء املكان
التارخيي القديم خيتلف عن (كربالء يف احلضارة االسالمية حتى واقعة الطف)،
ذلك ان كربالء القديمة كثري ًا ما كانت تطلق عىل ما يعرف اليوم (بعني التمر).
ولعل هذا ما يفرس أن واقعة الطف حدثت يف ارض جرداء صحراء قاسية
خالية من اي ملمح عمراين يقرهبا من مفهوم املدينة ،وهو األمر الذي شغل
الكثري من املهتمني.
وختام ًا يعتقد الباحث ان هذه احلقبة الزمنية يمكن عدها مضامر ًا قادم ًا للكثري
من الباحثني ذلك ان هناك متسع ًا ملا يمكن ان يرصد.
واحلمد هلل رب العاملني
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الهوام�ش

(()(1ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حُم ّمد (ت711هـ) ،لسان العرب( ،مادة كربل)

(()(2البكري ،ابو عبيد اهلل عبداهلل بن عبد العزيز (ت487هـ) ،معجم ما استعجم من اسامء البالد
واملواضع ،حتقيق :مصطفى السقا ،مطبعة عامل الكتاب ،بريوت1403 ،هـ ،ج ،4ص ،6123
احلمريي ،حُم ّمد بن عبداهلل بن عبد املنعم (ت 727هـ) ،الروض املعطار يف خرب االقطار ،حتقيق:
احسان عباس ،ط ،2مؤسسة نارص للثقافة ،بريوت1980 ،م ،ج ،1ص.490
(()(3احلموي ،شهاب الدين ياقوت بن عبداهلل (ت626هـ) ،معجم البلدان ،دار احياء الرتاث العريب،
بريوت1979 ،م ،ج ،4ص.36

(()(4احلموي ،شهاب الدين ياقوت ،معجم البلدان ،املصدر نفسه ،ج ،1ص ،309الشهرستاين ،هبة
الدين احلسيني ،هنضة احلسني ،مطبعة دار الكتاب العريب ،بريوت( ،دون تاريخ) ،ص ،89آل
طعمة ،سلامن هادي ،تراث كربالء ،ط ،2مطبعة األعلمي للمطبوعات ،بريوت1984 ،م،
الزنجاين ،ابراهيم املوسوي ،جولة يف االماكن املقدسة ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت،
(دون تاريخ) ،ص.77

(()(5العقاد ،عباس حممود ،احلسني ابو الشهداء ،ط ،1دار الكتاب العريب ،بريوت1974 ،م ،ص.237

(()(6الكليدار ،حُم ّمد حسن مصطفى ،مدينة احلسني أيب الشهداء ،ط ،1مطبعة رشكت سبهر ،ايران،
1949م ،ص ،1بوتري ،جان ،الديانة عند البابليني ،ترمجة :وليد اجل��ادر ،ط ،1مركز االنامء
احلضاري( ،دون مكان) 2005م ،ص.19
(()(7مصطفى ،جواد ،كربالء قدي ًام ،موسوعة العتبات املقدسة -قسم كربالء  ،-ط ،3منشورات
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت1987 ،م ،ج ،8ص.15
(()(8احلسني ،عبدالرزاق ،موجز تاريخ البلدان العراقية ،ط ،1مطبعة النجاح ،بغداد1930 ،م،
ص.55

(()(9اهليثمي ،نور الدين عيل بن ايب بكر (ت807هـ) ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الكتب العلمية،
بريوت1988 ،م ،ج ،9ص ،189الضحاك ،ابن ايب عاصم (ت287هـ) ،اآلحاد واملثاين ،حتقيق:
باسم فيصل امحد ،ط ،1دار احلرية للطباعة والنرش والتوزيع ،السعودية1991 ،م ،ج ،1ص.307

((10(1قلبا ،ديلك ،كربالء يف االرشيف العثامين دراسة وثائقية (1876-1840ه��ـ) ،ترمجة :حازم
سعيد منترص ومصطفى زهران ،ط ،1الدار العربية للموسوعات ،بريوت2008 ،م ،ص.21
((11(1اخلزرجي ،نصري رشيد ،كربالء يف الواجهة ،بحث معد اىل ندوة كربالء ودورها احلضاري التي
عقدت يف لندن يف 1996/3/31-30م ،ص.223

((12(1الرواندي ،قطب الدين (ت573هـ) ،اخلرائج واجلرائح ،حتقيق :مؤسسة االمام املهدي(،)f
ط ،1النارش :مؤسسة االمام املهدي( ،)fقم1409 ،هـ ،ج ،4ص ،848ابن نام ،جعفر بن حُم ّمد
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بن جعفر احليل(ت645هـ) ،ذوب النضار يف رشح الثأر ،حتقيق :فارس حسون كريم ،ط،1
النارش :مؤسسة النرش االسالمي ،قم1416 ،هـ ،ص.13

((13(1ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن احلسن(ت571هـ) ،تاريخ مدينة دمشق ،حتقيق :عيل شريي ،دار
الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت1415 ،هـ ،ص.209
((14(1ابن قولوية ،أبو القاسم جعفر بن حُم ّمد(ت367هـ) ،كامل الزيارات ،حتقيق :جواد الفيومي،
ط ،1النارش :مؤسسة نرش الفقاهة ،قم1417 ،هـ ،ص ،165النوري ،حسني الطربيس ،مستدرك
الوسائل ومستنبط املسائل ،ط ،2النارش :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،بريوت1988 ،م،
ج ،10ص.258
((15(1ابن ايب شيبة ،عبداهلل بن حُم ّمد(ت235هـ) ،مصنف ابن ايب شيبة يف االحاديث واالوتار ،ط،1
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت1989 ،م ،ج ،8ص ،632الطرباين ،أبو القاسم
سليامن بن امحد(ت360هـ) ،املعجم الكبري ،حتقيق :محدي عبد املجيد ،دار احياء الرتاث العريب،
1984م ،ج ،3ص.106

((16(1ابن نام ،ذوب النضار ،املصدر السابق ،ص.14

((17(1اخلصيبي ،أبوعبداهلل احلسني بن محدان(ت334هـ) ،اهلداية الكربى ،ط ،4مؤسسة البالغ
للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت1991 ،م ،ص.400

 -احليل ،احلسن بن سليامن(ت ق9هـ) ،خمترص بصائر الدرجات ،ط ،1منشورات املطبعة احليدرية،النجف1950 ،م ،ص.186

((18(1الثاميل ،أبو محزة ثابت بن دينار (ت150هـ) ،تفسري القرآن الكريم ،جتميع :عبدالرزاق حُم ّمد
حسني ،ط ،1مطبعة اهلادي ،طهران1999 ،م ،ص.242
((19(1ابن قولويه ،كامل الزيارات ،املصدر السابق ،ص.452

((20(2ابن قولويه ،كامل الزيارات ،املصدر نفسه ،ص ،449املشهدي احلائري ،ابو عبداهلل حُم ّمد بن
جعفر (ت610هـ) ،املزار ،حتقيق :جواد الفيومي ،ط ،1قم1419 ،هـ ،ص.338
((21(2آل طعمة ،سلامن ه��ادي ،مرقد احلسني والعباس عليهام السالم ،ط ،1مطبعة االعلمي
للمطبوعات ،بريوت1984 ،م ،ص.28

((22(2صالح ،قحطان رشيد ،الكشاف االثري يف العراق ،بغداد1987 ،م.61 ،

((23(2جيمس ،هنري برستد ،انتصار احلضارة ،ترمجة :امحد فخري ،القاهرة1969 ،م ،ص.165
((24(2محدان ،مجال ،جغرافية املدن ،ط ،2مطبعة عامل الكتب ،القاهرة1977 ،م ،ص.177

((25(2سليامن ،عامر ،اللغة األكدية (البابلية واآلشورية تارخيها تدوينها وقواعدها) ،ط ،2الدار العربية
للموسوعات ،بريوت2005 ،م ،ص.74
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((26(2باقر ،طه ،مقدمة يف تاريخ احلضارات ،بغداد1955 ،م ،ج ،1ص.352

((27(2ابو الفداء ،اسامعيل بن عمر (ت 732هـ) ،تقويم البلدان ،تصحيح البارون ماك كوكني ديسان،
دار الطباعة السلطانية ،باريس1840 ،م،ص.354
((28(2احلكيم ،حسن عيسى ،النجف االرشف واحللة الفيحاء صالت علمية وثقافية عرب عصور
التاريخ ،مطبعة الغري احلديثة ،بغداد2006 ،م ،ص.5

((29(2ابن عبد احلق ،مرصد االطالع عىل اسامء االمكنة والبقاع ،ج ،3ص.1165
((30(3احلموي ،معجم البلدان ،املصدر السابق ،ج ،1ص.309

((31(3باقر ،طه ،مقدمة يف تاريخ احلضارات ،املصدر السابق ،ص.150

((32(3كلينكل ،د.هورست ،محورايب البابيل وعرصه ،ترمجة حُم ّمد وحيد خباطة ،ط ،1دار املنارة
للدراسات والرتمجة والنرش ،سوريا1990 ،م ،ص.27

((33(3باقر ،طه ،مقدمة يف تاريخ احلضارات ،املصدر السابق ،ص.154
((34(3باقر ،طه ،مقدمة يف تاريخ احلضارات ،املصدر نفسه ،ص.163

 -او ينها يم ،ليو ،بالد ما بني النهرين ،ترمجة :سعدي فييض عبد الرزاق ،دار الرشيد للطباعة ،بغداد،1981م ،ص.206

((35(3سليامن ،عامر ،العراق يف التاريخ القديم ،دار الكتب للطباعة والنرش ،املوصل1993 ،م ،ج،1
ص.200
((36(3باقر ،طه ،نتائج تنقيبات احلكومة العراقية يف عقرقوف ،خالصة نتائج املوسمني االول والثاين،
جملة سومر ،بغداد1945 ،م ،م ،1ص.38
((37(3باقر ،طه ،مقدمة يف تاريخ احلضارات ،املصدر السابق ،ص .450
((38(3باقر ،طه ،مقدمة يف تاريخ احلضارات ،املصدر نفسه،ص.489

((39(3كلني ،دانيال ،موسوعة علم اآلثار ،ترمجة :ليون يوسف ،بغداد1990 ،م ،ج ،1ص.134

((40(4الكليدار ،عبد اجلواد ،تاريخ كربالء العام( ،خمطوطة) ،ورقة .39

((41(4غنيمة ،يوسف رزق اهلل ،احلرية املدينة واململكة العربية ،مطبعة دنكور احلديثة ،بغداد1936 ،م،
ص.115
((42(4غنيمة ،احلرية ،املصدر نفسه ،ص.255

((43(4الكليدار ،حُم ّمد حسن مصطفى ،مدينة احلسني ،املصدر السابق ،ص.2

((44(4سوسة ،امحد ،تاريخ حضارة وادي الرافدين ،دائرة املعارف للمطبوعات ،دون تاريخ ،ج،2
ص.282-281
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((45(4احلموي ،معجم البلدان ،املصدر السابق ،ج ،1ص.516

((46(4احلموي ،معجم البلدان ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.516

((47(4مصطفى ،شاكر ،املدن يف االسالم حتى العرص العثامين ،دار السالسل للطباعة والنرش ،الكويت،
1988م ،ص.244

((48(4البخاري ،أبوعبداهلل اسامعيل بن ابراهيم (ت 256ه��ـ) ،التاريخ الكبري ،النارش :املكتبة
االسالمية( ،تركيا :د .ت) ،ج ،4ص ،43الذهبي ،سري اعالم النبالء ،ج ،1ص.93 ،92
((49(4خالد بن عرفطة بن سنان بن صيفي وهو حليف لبني زهرة بن كالب صحب النبي ()J
وروى عنه ،وكان احد قادة جيش املسلمني يف معركة القادسية ،وهو الذي قاتل اخلوارج يوم
النخيلة ،نزل يف الكوفة وابتنى هبا دار ًا ،تويف سنة(60هـ679/م) ،وقيل سنة(61هـ)680/
راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،4ص ،255ابن االثري ،عزالدين أبو احلسن بن ايب الكرم
(ت630هـ) ،الكامل يف التاريخ ،دار صادر للطباعة والنرش ،بريوت1966 ،م ،ج ،4ص.102

((50(5احلموي ،معجم البلدان ،ج ،4ص .491
حمدي او الفاريس ويكنى ب أيب عبداهلل ،اصله من رامهرز من بالد فارس ،وقيل من
((51(5سلامن ا ُمل ّ
اصفهان ،اسلم يف السنة االوىل من اهلجرة النبوية املباركة ،وان النبي حُم ّمد ًا( )Jهو الذي اعتقه
وسامه سلامن كام انه كان يسمي نفسه بـ سلامن االسالم ،ويعرف بـ سلامن اخلري ،شارك سلامن
يف حروب املسلمني ،وهو الذي اشار عىل النبي حُم ّمد( )Jبحفر اخلندق يف غزوة االحزاب،
تويف سنة 35هـ يف خالفة عثامن بن عفان ،راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،4ص،75
ابن خلكان ،الثقات ،ج ،3ص ،157الطربيس ،حسن النوري ،نفس الرمحان يف فضائل سلامن،
حتقيق :جواد الفيومي ،ط ،1النارش :مؤسسة اآلفاق ،قم1411 :هـ ،ص.27

((52(5املجليس ،حُم ّمد باقر(1111هـ) ،بحار االنوار اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار ،حتقيق :نخبة
من العلامء ،ط ،2النارش :مؤسسة الوفاء ،بريوت1983 ،م ،ج ،22ص ،386االمني ،حمسن،
اعيان الشيعة ،حتقيق :حسن االمني ،دار املعارف للمطبوعات ،بريوت (د ،ت) ،ج ،7ص.285
((53(5الكليدار ،عبداحلسني ،بغية النبالء يف تاريخ كربالء ،حتقيق :عادل الكليدار ،مطبعة االرشاد،
بغداد( ،د ،ت) ،ص.8
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الم�صادر والمراجع

.1ابن ايب شيبة ،عبداهلل بن حُم ّمد(ت235هـ) ،مصنف ابن ايب شيبة يف االحاديث واالوتار ،ط ،1دار الفكر
للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت1989 ،م ،ج.8

.2ابن عبد احلق ،مرصد االطالع عىل اسامء االمكنة والبقاع ،ج.3

.3ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن احلسن(ت571هـ) ،تاريخ مدينة دمشق ،حتقيق :عيل شريي ،دار الفكر للطباعة
والنرش والتوزيع ،بريوت1415 ،هـ.

.4ابن قولوية ،أبو القاسم جعفر بن حُم ّمد(ت367هـ) ،كامل الزيارات ،حتقيق :جواد الفيومي ،ط ،1النارش:
مؤسسة نرش الفقاهة ،قم1417 ،هـ.
.5ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حُم ّمد (ت711هـ) ،لسان العرب ،النارش :نرش ادب احلــوزة( ،قم1405:هـ)

.6ابن نام ،جعفر بن حُم ّمد بن جعفر احليل(ت645هـ) ،ذوب النضار يف رشح الثأر ،حتقيق :فارس حسون كريم،
ط ،1النارش :مؤسسة النرش االسالمي ،قم1416 ،هـ.
.7ابو الفداء ،اسامعيل بن عمر (ت 732هـ) ،تقويم البلدان ،تصحيح البارون ماك كوكني ديسان ،دار الطباعة
السلطانية ،باريس1840 ،م.

.8آل طعمة ،سلامن هادي :مرقد احلسني والعباس عليهام السالم ،ط ،1مطبعة االعلمي للمطبوعات ،بريوت،
1984م ،ص.28

.9االمني ،حمسن ،اعيان الشيعة ،حتقيق :حسن االمني ،دار املعارف للمطبوعات ،بريوت (د ،ت) ،ج.7

.10او ينها يم ،ليو ،بالد ما بني النهرين ،ترمجة :سعدي فييض عبد الرزاق ،دار الرشيد للطباعة ،بغداد1981 ،م.
.11باقر ،طه :نتائج تنقيبات احلكومة العراقية يف عقر قو ف ،خالصة نتائج املوسمني االول والثاين ،جملة سومر،
بغداد1945 ،م ،م.1

البخاري ،ايب عبداهلل اسامعيل بن ابراهيم (ت 256هـ) ،التاريخ الكبري ،النارش :املكتبة االسالمية،
.12
(تركيا :د .ت) ،ج.4
.13البكري ،أبوعبيد اهلل عبداهلل بن عبد العزيز (ت487هـ) ،معجم ما استعجم من اسامء البالد واملواضع،
حتقيق :مصطفى السقا ،مطبعة عامل الكتاب ،بريوت1403 ،هـ ،ج.4

.14بوتري ،جان ،الديانة عند البابليني ،ترمجة :وليد اجلادر ،ط ،1مركز االنامء احلضاري( ،دون مكان) 2005م.
.15تراث كربالء ،ط ،2مطبعة األعلمي للمطبوعات ،بريوت1984 ،م.

.16الثاميل ،أبو محزة ثابت بن دينار (ت150هـ) ،تفسري القرآن الكريم ،جتميع :عبدالرزاق حُم ّمد حسني ،ط،1
مطبعة اهلادي ،طهران1999 ،م.

.17جيمس ،هنري برستد ،انتصار احلضارة ،ترمجة :امحد فخري ،القاهرة1969 ،م.
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.18احلسني ،عبدالرزاق ،موجز تاريخ البلدان العراقية ،ط ،1مطبعة النجاح ،بغداد1930 ،م.

.19احلكيم ،حسن عيسى ،النجف االرشف واحللة الفيحاء صالت علمية وثقافية عرب عصور التاريخ ،مطبعة
الغري احلديثة ،بغداد2006 ،م.

.20احليل ،احلسن بن سليامن(ت ق9هـ) ،خمترص بصائر الدرجات ،ط ،1منشورات املطبعة احليدرية ،النجف،
1950م.

.21احليل ،احلسن بن يوسف بن املطهر(ت726هـ) ،تذكرة الفقهاء ،مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم،
1414هـ ،ج.4

.22محدان ،مجال ،جغرافية املدن ،ط ،2مطبعة عامل الكتب ،القاهرة1977 ،م.

.23احلموي ،شهاب الدين ياقوت بن عبداهلل (ت626هـ) ،معجم البلدان ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت،
1979م ،ج.4
.24احلمريي ،حُم ّمد بن عبداهلل بن عبد املنعم (ت 727هـ) ،الروض املعطار يف خرب االقطار ،حتقيق :احسان
عباس ،ط ،2مؤسسة نارص للثقافة ،بريوت1980 ،م ،ج.1
.25اخلزرجي ،نصري رشيد ،كربالء يف الواجهة ،بحث معد اىل ندوة كربالء ودورها احلضاري التي عقدت يف
لندن يف 1996/3/31-30م.

.26اخلصيبي ،أبو عبداهلل احلسني بن محدان(ت334هـ) ،اهلداية الكربى ،ط ،4مؤسسة البالغ للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت1991 ،م.

.27الرواندي ،قطب الدين (ت573هـ) ،اخلرائج واجلرائح ،حتقيق :مؤسسة االمام املهدي( ،)ط ،1النارش:
مؤسسة االمام املهدي(عج) ،قم1409 ،هـ ،ج.4

.28الزنجاين ،ابراهيم املوسوي ،جولة يف االماكن املقدسة ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت( ،دون
تاريخ).
.29سليامن ،عامر :العراق يف التاريخ القديم ،دار الكتب للطباعة والنرش ،املوصل1993 ،م ،ج.1
.30سوسة ،امحد ،تاريخ حضارة وادي الرافدين ،دائرة املعارف للمطبوعات ،دون تاريخ ،ج.2

.31الشهرستاين ،هبة الدين احلسيني ،هنضة احلسني ،مطبعة دار الكتاب العريب ،بريوت( ،دون تاريخ).
.32صالح ،قحطان رشيد ،الكشاف االثري يف العراق ،بغداد1987 ،م.

.33الضحاك ،ابن ايب عاصم (ت287هـ) ،اآلحاد واملثاين ،حتقيق :باسم فيصل امحد ،ط ،1دار احلرية للطباعة
والنرش والتوزيع ،السعودية1991 ،م ،ج.1

.34الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن امحد(ت360هـ) ،املعجم الكبري ،حتقيق :محدي عبد املجيد ،دار احياء الرتاث
العريب1984 ،م ،ج.3

.35الطربيس ،حسن النوري ،نفس الرمحان يف فضائل سلامن ،حتقيق :جواد الفيومي ،ط ،1النارش :مؤسسة
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اآلفاق ،قم1411 :هـ.

.36العقاد ،عباس حممود ،احلسني ابو الشهداء ،ط ،1دار الكتاب العريب ،بريوت1974 ،م.

.37غنيمة ،يوسف رزق اهلل ،احلرية املدينة واململكة العربية ،مطبعة دنكور احلديثة ،بغداد1936 ،م.

.38قايا ،ديلك ،كربالء يف االرشيف العثامين دراسة وثائقية (1876-1840ه��ـ) ،ترمجة :حازم سعيد منترص
ومصطفى زهران ،ط ،1الدار العربية للموسوعات ،بريوت2008 ،م.

.39الكليدار ،عبداحلسني ،بغية النبالء يف تاريخ كربالء ،حتقيق :عادل الكليدار ،مطبعة االرشاد ،بغداد( ،د ،ت).
.40الكليدار ،حُم ّمد حسن مصطفى ،مدينة احلسني أيب الشهداء ،ط ،1مطبعة رشكة سبهر ،ايران1949 ،م.

.41كلني ،دانيال ،موسوعة علم اآلثار ،ترمجة :ليون يوسف ،بغداد1990 ،م ،ج.1

.42كلينكل ،د.هورست ،محورايب البابيل وعرصه ،ترمجة حُم ّمد وحيد خباطة ،ط ،1دار املنارة للدراسات والرتمجة
والنرش ،سوريا1990 ،م.

.43اللغة األكدية (البابلية واالشورية تارخيها تدوينها وقواعدها) ،ط ،2الدار العربية للموسوعات ،بريوت،
2005م.
.44املجليس ،حُم ّمد باقر(1111هـ) ،بحار االنوار اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار ،حتقيق :نخبة من العلامء،
ط ،2النارش :مؤسسة الوفاء ،بريوت1983 ،م ،ج.22

.45املشهدي احلائري ،ابو عبداهلل حُم ّمد بن جعفر (ت610هـ) ،املزار ،حتقيق :جواد الفيومي ،ط ،1قم1419 ،هـ.
.46مصطفى ،جواد ،كربالء قدي ًام ،موسوعة العتبات املقدسة -قسم كربالء  ،-ط ،3منشورات مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت1987 ،م ،ج.8

.47مصطفى ،شاكر ،املدن يف االسالم حتى العرص العثامين ،دار السالسل للطباعة والنرش ،الكويت1988 ،م.

.48مقدمة يف تاريخ احلضارات ،بغداد1955 ،م ،ج.1

.49النوري ،حسني الطربيس ،مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،ط ،2النارش :مؤسسة آل البيت إلحياء
الرتاث ،بريوت1988 ،م ،ج.10

.51اهليثمي ،نور الدين عيل بن ايب بكر (ت807هـ) ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1988م ،ج.9

المخطوطات
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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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