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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل ملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة  التي تعنى بالتاث 

الفكري والثقايف ملدينة كربالء عىل وفق القواعد اآلتية:

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

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

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

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

ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.



د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية تجُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 
العربية، ويراعي يف إعدادمها التتيب اللفبائي لسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

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

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة الوىل، 
ضمن  ينرش  مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ّدم  قجُ قد  البحث  كان  إذا  فيام  يشري  وأن 
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 الفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة 
عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب البحاث 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.

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

د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
#-يشتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.



مالية  فيه بحثه، ومكافأة  الذي نرش  العدد  و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من 
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 ماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

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

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

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





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

تراث  ملة  تكون  الثالث  املجلد  من  الرابع  العدد  إطاللة  مع 
خالهلا  أصــدرت  عمرها  من  سنوات  ثالث  أكملت  قد  كربالء 
عرشة أعداد وثَّقْت من خالهلا جوانب مهمة، ومتعددة من تراث 
مدينة أيب الحرار اإلمام احلسني-عليه السالم- وفق برمة تراثية 
هيأتيها  قبل  من  وحكيمة  جادة  ومثابرة  مدروسة،  وخطط  هادفة، 
اهلادفة يف الوساط  العلمية  الروح  فبّثت  االستشارية والتحريرية، 
اإِلسالمي،  الــتاث  بنرش  املعنية  العلمية  واملحافل  الكاديمية، 
فاهنالت عليها البحاث من داخل العراق وخارجه، وهي إذ تواصل 
مسريهتا بخطى ثابتة وحثيثة حيدوها المل أن حيقق اهلل ما صممت 
كربالء  تراث  إحياء  وهو   ، املنشود  هدفها  حتقيق  يف  عليه  العزم 
زوايا  يف  والتنقيب   البحث  الستقصاء  الباحثني  وحث   ، املجُغّيب 
املكتبات العامة واخلاصة لتكون مرجًعا، ومصدًرا مهاماًّ ال يستغني 
الّدارس، وكّل َمن يريد أن يستضئ بنور التاث. عنه الباحث، و 

وال خيفى أّن مسرية إحياء تراث كربالء وحفظه هي مهمة ليست 
واملهتمني  الباحثني،  عىل  الكرب  العبء  ويقع  السهلة  أو  باليسرية، 
بالتاث، فِمن هنا ندعو الباحثني واملهتمني بالتاريخ والتاث  لرفد 
املجلة بالبحاث الرصينة ملواصلة مسريهتا يف توثيق وإحياء التاث.



ولقد ارتأت هيأيت املجلة أن تضيف إىل هذا العدد فهارس أعداد 
املجلة الربعة لعام 2016م، كام امتاز هذا العدد بأن يكون خمتّصا 
صفر،  شهر  يف  صــدوره  ملوافقة  السالم-  -عليه  احلسني  باإلمام 
بيت رسول  بآل  اّلتي حّلت  وما يصاحبه من الشجان والحزان 
اهلل-صىل اهلل عليه و آله-  نسأل اهلل تعاىل أن يتقبل منا هذا العمل 

الصالح بأحسن قبول. 
رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

وكلام كان املتتبع لتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة الول، 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  الكرب  التاث  مع ماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  التاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، لهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،لهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعتيه من رصاعات، ومرة،لهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
يِّب  يِّبت وغجُ املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى غجُ
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  زلت  واخجُ تراثها، 

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

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

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



عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  ماوراهتا،  مع  تعالقها 
حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 

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

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

ظل  يف  بأنفسهم،  التاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  -تعزيز 
مما  الغربية،  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الــوازع  إىل  افتقادهم 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
يؤرش  مما  السابقني،  بتكة  االلتحام  وتعميق  التاثية  -التوعية 
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
-التنمية بأبعادها املتنوعة: الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، 

فالكشف عن التاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  ملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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امللخص
      تتناول هذه الدراسة قضية مهمة يف التاريخ اإلسالمي الول، الذي يعد 
منطلقًا مهاًم يف مسألة التطور والنمو اإلنساين منذ بزوغ فجر اإلسالم عىل يد 
النبّي حممد )(، حيث يمثل القرآن الكريم حمورًا مهاًم يف فهم كثري من قضايا 
التنمية البرشية، وكذلك السنة النبوية الرشيفة، وهذان الرافدان قد تبنامها سليل 
العتة النبوية الطاهرة اإلمام احلسني  )(، فقد سلطنا الضوء يف هذه الدراسة 
عىل أمهية املسرية احلسينية ومتبنياهتا يف أبعادها كافة وال سيام اإلنسانية منها .

خيارات  وسعت  مهاًم،  تنموّيًا  مرشوعًا  شكلت  قد  احلسينية  فاملسرية        
. اآلخرة  ودار  الدنيا  دار  الدارين  السعادة يف  له  كفلت  املرشوعة  اإلنسان  

( وعىل مجيع  التغيري اإلجيايب   ( املسرية عىل  تعمل  الفق       ويف ضوء هذا 
الصعد ، يف ضوء خمطط علمي ، وقائد قد استشعر املسؤولية ، وسعى إىل إجياد 
التواصل والتتابع مع مهوم المة ، فزرع فيها المل واحلياة يف جتديد املفاهيم 
. والقول  التنظري  رهينة  تبقى  ال  حتى  العميل  الواقع  يف  وتطبيقها   ، القّيمة 

ببقاء  الكفيلة  هي  اإلنساين،  للمشهد  احلسينية  الصناعة  وهذه 
اإلرث  هبا  يفخر  عز  نرباس  وهي   ، الدهور  مر  عىل  املسرية  تلك 
. حني  بعد  ولو  والطغاة  الظاملني  عروش  هبز  الكفيلة  وهي   ، اإلنساين 
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Abstract
This study tackles an important issue in the first Is-
 lamic history as it is considered a starting point for
 development and human development since the
emergence of Islam at the hand of the Prophet ،Mu-
 hammed ) pbuh & progeny ( the Holy Quran is the
 major core for understanding many of the human
 development issues in addition to the auspicious
 Prophetical Sunna . These two sources ) tributaries(
 were adopted by Imam Husain ،the grandson of the
 Prophet )pbuh & progeny( . Accordingly ،we shed
 light ،in this study ،on the significance of Husainy›s
 march ،its adopted principles in all dimensions and
in particular human ones . All Husainy›s march rep-
resented a developmental project which provided dif-
 ferent al ternatians for human beings in the light of
 legitimacy which guaranteed welfare and happiness
 both in this world and the her after . In the light of
 this horizon،the Husainy›s march contributes to the
)positive change ( on all levels according to a scienti-
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 ficplanning and a leader who feels responsibility and
 who makes every effort to achieve communication
 and be in touch with the peoples› )Ummah( concerns
and need ; he renewed hope and life through renew-

 ing the  concepts of values and their application in
 the real world in order for it not to stay within the
  domain of theory and words .

   This Husainy›s industry of the human scene is the only 
warranty ،all over the ages for the Husainy›s march; it 
is a lamp of honour of which human heritage is proud 
and it ensures the possibility of achieving victory over 
the tyrants ) the injust( even after sometime .
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املقدمة 

       هذا البحث حماولة تتخذ من النصوص الدينية الداعمة ملنظور التجربة 
احلسينية وفق قراءة معارصة ملفاهيم جديدة، شّكلت احليز الكرب يف املنظومة 

املعرفية يف الوساط الكاديمية واملؤسسات االقتصادية. 
       وأصبحت عصب احلياة؛ لهنا تعمل عىل )اإلنسان( يف تطوير قدراته 
وأدواته ووسائله، وتعمل )باإلنسان( لزيادة عموم إنتاجه املعريف عىل مجيع 
املستويات، وعن طريق ذلك تتحقق رغبات اإلنسان، فتحقق السعادة التي 

ينشدها.

القيم  انتصار  بأهنا مسرية  القول       واملسرية احلسينية إصالحية، أو يمكن 
واملبادئ الفاضلة، التي حتفظ لإلنسان كرامته وعزته، وحتافظ عىل )إنسانيته(، 
التجرد  إىل حفظ هويته، وعدم  باإلنسان، وتسعى  تعتني  احلسينية  فاملسرية 

منها، لذا أضحت املسرية احلسينية حمطة أنظار املتناقضني:

واملبادئ  القيم  عن  يبحثون  الذين  الحرار،  الثائرون،  املصلحون،  الول: 
التي حتفظ هلم إنسانيتهم 

الثاين: الظاملون، الطغاة، الذين يعادون القيم واملبادئ، وهذه املبادئ تعكر 
صفوة حكمهم .

      ففلسفة خلود هذه املسرية حتاكي )اإلنسان( بمعزل عن )املكان والزمان(، 
وحتافظ عىل قيمه ومبادئه اإلنسانية، وحتقق لإلنسان السعادة واحلياة الكريمة، 

وتكشف له عن:
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املشكالت الواقعية التي يعاين منها .- 1

املعاجلات الواقعية هلذه املشكالت .- 2

       وترسم كذلك له يف املستقبل خطوط التوازي بني القيم واملبادئ الصاعدة 
التي حتفظ له هويته اجلوهرية و القيم واملبادئ، ونتائج ذلك السلوك الذي 

يمثل املرآة العاكسة ملا يؤمن به اإلنسان .

ورّس ديمومة هذه املسرية )التنمية البرشية( عىل مدار الزمان، وعنرص رفد 
وتعزيز لألجيال عىل عموم اإلنسانية، فهي باقية لبقاء اإلنسان، فهو غايتها 

وعنرص ديمومتها.

قجُّسم البحث عىل ثالثة حماور رئيسية : املحور االول كان حتت عنوان        
عنوان  حتت  الثاين  املحور  كان  فيام  واالصطالح  اللغة  يف  البرشية  التنمية 
فلقد  الثالث  املحور  وأما  احلسينية،  املسرية  يف  البرشية  التنمية  خصائص 

تناولنا فيه اهداف التنمية البرشية يف املسرية احلسينية.

التنمية البرشية يف اللغة واالصطالح:
للتنمية  لغويًا  تعريفًا  نقدم  أن  املهم  من     
االصطالح.  معناها  يف  اخلوض  قبل  البرشية 

اوالً: التنمية لغًة :

 الداللة اللغوية يف املعجامت العربية ملصطلح )التنمية( نجدها حتت مادة 
)نام(، قال الفراهيدي)ت 175 هـ(: »نام اليشء ينمو نمّوًا، ونمى ينمي نامًء، 

وأنامه اهلل: رفعه، وزاد فيه«)1(. 
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فالداللة التي خرج إليها املصطلح )الرفع والزيادة( وهذه الداللة هي الشائعة 
يف أغلب املعجامت العربية، وتدل حركية الفعل )نام( باالجتاه احلسن، فضاًل 

عن ذلك فان هذه احلركية خمطط هلا وليست ذاتية.

      واجلذور التارخيية ملصطلح )التنمية( مرتبطة باجلانب االقتصادي، ويراد 
منه مموعة إجراءات عملية هتدف إىل زيادة اإلنتاج يف احلقل االقتصادي.

البرشية لغة:

مادة  حتت  نجدها  )البرشية(  ملصطلح  العربية  املعجامت  يف  اللغوية  الداللة 
)برش(، جاء يف لسان العرب البن منظور )ت 711 هـ(: »البرش اخلَْلق يقع 
يقال هي  يثنى وال جيمع،  عىل النثى والذكر والواحد واالثنني واجلمع ال 

برش وهو برش ومها برش وهم برش«.

يف  واملؤنث  واملذكر  واجلمع  الواحد  اإلنسان  »البرش  فقال:  سيدة،  ابن  أّما 
ذلك سواء، وقد يثنى، ويف التنزيل العزيز أنؤمن لبرشين مثلنا﴾)2()3(.

 وعند إضافة )ياء النسب( إىل املصطلحني، واجلمع فيام بينهام يصبح املصطلح 
اللغوية،  الداللة  ويستحرض  يستدعي  املصطلح  وهذا  البرشية(،  )التنمية 
فيكون املعنى الذي خرج إليه )الرفع والزيادة لإلنسان(، فعىل هذا الساس 

يكون موضوع )التنمية البرشية( )اإلنسان( .

       لذلك نجد الداللة املعجمية مل تبتعد كثريًا عن الداللة االصطالحية يف 
ترسيخ هذا املفهوم    
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ثانيًا: التنمية البرشية يف االصطالح:

     يقول العامل االقتصادي )حمبوب احلق()4(: إّن التنمية »عملية هتدف إىل 
زيادة القدرات املتاحة أمام اإلنسان«)5(.

»التحريك  بأهنا  البرشية(  )التنمية  اجلوهري  اهلادي  عبد  الدكتور  وعرف 
العلمي املخطط ملجموعة من العمليات االجتامعية واالقتصادية من خالل 
أيديولوجية معينة؛ لتحقيق التغيري املستهدف من أجل االنتقال من حالة غري 

مرغوب فيها إىل حالة مرغوب الوصول إليها«)6(.

وهذا التعريف يؤرش مموعة من أسس التنمية البرشية وهي:

التحريك العلمي املخطط للتغيري .- 1

أيديولوجية التحرك نحو التغيري .- 2
املشكالت املراد هلا التغيري .- 3

يف ضوء تعدد املفاهيم، وتعدد زوايا النظر تعددت التعريفات، فلم يكن هناك 
تعريف جامع مانع، والسبب حداثة هذا العلم، وكثرة حيثياته؛ لذا وجدنا 
من الرضوري الوقوف عىل منطلقات )التنمية البرشية()7( ومما يجُالحظ اآليت:
التنمية البرشية، وموضوعها، وهو الوسيلة والغاية يف  اإلنسان هو رأسامل 

الوقت نفسه .

التنمية البرشية ال تتحقق إال بوجود تطبيقات عملية عىل أرض الواقع، وإال 
فقدت مصداقيتها .
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مساحة العمل يف التنمية البرشية واسعة تسع مجيع ماالت احلياة .

غايات التنمية البرشية :

 حيدد القرنشاوي غايات )التنمية البرشية( بقوله: »هي إحداث مموعة 
من التغيريات اجلذرية يف متمع معني، هبدف إكساب ذلك املجتمع القدرة 

عىل التطور الذايت املستمر«)8(.
باملرشوعية،  مرشوطة  اإلسالمية  املعارف  يف  البرشية  التنمية  وغايات       
»عملية  عنها:  قيل  لذا  والتعديل؛  التغيري  أمام  متاحة  اخليارات  كل  فليس 
ترمي إىل توسيع خيارات اإلنسان املرشوعة، وتطوير قدراته وإسنادها من 
أجل استثامرها خدمة ملرشوع يكون رأسامله اإلنسان، وهو الوسيلة والغاية؛ 
التنمية وموضوعها وحمورها وهو رأسامل احلضارات«)9(. لنه هو جوهر 

املحور الثاين: خصائص التنمية البرشية يف املسرية احلسينية:

     املسرية احلسينية امتداد طبيعي للحركة االصطالحية التي ينشدها القرآن 
الكريم كتاٌب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلامت إىل النور﴾)10(، وحمور 
هذه احلركة )اإلنسان( ،  لن )اإلنسان( تتجاذبه قوى اخلري والرشونفس وما 
سواها فأهلمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها﴾)11(.

       فاإلصالح هو الباعث الساس يف حركته )(: »إين مل أخرج أرشًا وال 
بطرًا، وال مفسدًا وال ظاملًا، وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جّدي، أريد أن 
آمر باملعرف وأهنى عن املنكر، فمن قبلني بقبول احلق، فاهلل أوىل باحلق، ومن رّد 
عيّل هذا أصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني القوم باحلق، وهو خري احلاكمني«)12(. 
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       وأخذ يؤكد هذا اإلصالح وحموريته يف مسريته »إنام أدعوكم إىل سبيل 
الرشاد، فمن أطاعني كان من املرشدين، ومن عصاين كان من املهَلكني«)13(.

      وهو بذلك يؤكد االمتداد اإلصالحي الرباين يف مسريته، )أدعوكم إىل 
سبيل الرشاد(، وخصائص هذا اإلصالح شّكلت حماورًا جوهريًة يف التنمية 

اوالً: قرآنية املسرية :

إِنِّي  النَّاسجُ  َها  َأيُّ َيا  ْل  قجُ مجيعًا  البرش  حياكي  كوين  خطاب  القرآين  اخلطاب 
ْم َجِميًعا ﴾)14( وخطاب املسرية خطاب طول مع اخلطاب  ِه إَِلْيكجُ ولجُ اللَّ َرسجُ
ِمنَْها  َفَخَرَج  قال:  مكة،  إىل  سار  ملا   )( احلسني  أّن  نجُقل  فقد  القرآين، 
نِي ِمَن اْلَقْوِم الظَّالِِميَن﴾)15(، وعندما دخل مكة  َخاِئًفا َيَتَرقَّبجُ َقاَل َربِّ َنجِّ
بِيِل﴾)16(. َه تِْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسى َريبِّ َأْن هَيِْدَينِي َسَواَء السَّ قال: َومَلَّا َتَوجَّ

موسى  النبي  بحركة   )( احلسني  اإلمام  حركة  ربط  هلا  املراد  واملقصدية 
)( اإلصالحية ،ليتضح:

أوالً: أّن يزيد )لعنه اهلل( سار عىل هنج فرعون الذي بنّي القرآن الكريم الكثري 
من مالحمه .

إىل  سعى  الذي   ،)( موسى  اهلل  نبي  هنج  يمثل   )( احلسني  أّن  ثانيًا: 
رف  عجُ وقد  احلقيقي،  واإلصالح  اجلذري  التغيري  عل  قادرة  شيعة  تكوين 
عن موسى )( أنه أراد أن يكون من املصلحني، بداللة قول اإلرسائييل 
امْلجُْصِلِحنَي﴾)17(. ِمَن  وَن  َتكجُ َأْن  ِريدجُ  تجُ َوَما  نرصته   )( أراد  الذي 
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ثالثًا: أّن احلسني )( مل خيرج هاربًا من اخلطر متنصاًل من املسؤولية، بل إن 
 .)18( )(  هجرته إنام هي خطوة يف طريق التغيري كام كان خروج موسى
فمبدأ )الشمولية( املتحقق يف املسرية احلسينية، مبدأ عام يف التنمية البرشية 
صالح  يفرس  ما  وهذا  كافة«)19(،  البرشية  االحتياجات  حتقيق  »تقتيض 
. واملكان(  )الزمن  بحدود  تتقيد  مل  فهي  املصلحني،  لكل  احلسينية  احلركة 

ثانيًا:إنسانية املسرية :
المة  وجدان  حتريك  فيها  أراد  إنسانية  حركة   )( احلسني  اإلمام  حركة 
وآمنتم  بالطاعة،  »أقررتم   :)( فقال  والظلم،  اجلهل  عليها  غلب  التي 
لقد  قتلهم،  تريدون  وعتته  ذريته  إىل  زحفتم  إنكم  ثم   ،)( بالرسول 
استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر اهلل العظيم فتّبًا لكم وملا تريدون، إنا 
هلل وإنا إليه راجعون، هؤالء قوم كفروا بعد إيامهنم فبعدًا للقوم الظاملني، أهيا 
الناس انسبوين من أنا، ثم ارجعوا إىل أنفسكم، وعاتبوها، وانظروا هل حيل 

لكم قتيل وانتهاك حرمتي؟

ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه، وأول املؤمنني باهلل، واملصدق 
برسوله بام جاء من عند ربه .

أوليس محزة سيد الشهداء عم أيب ؟
أو ليس جعفر الطيار عمي ؟

أومل يبلغكم قول رسول اهلل ل ولخي: هذان سيدا شباب أهل اجلنة«)20(.

فحركة استجاع الذاكرة يف )انسبوين من أنا ؟(، وتوال حركة االستفهامات 
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التي متثل حضور أطراف احلوار وجهًا لوجه، فضاًل عن ذلك تقرير احلقائق 
النبي  عن  املتواتر  الرشيف  النبوي  احلديث  وتوظيف  أذهاهنم،  يف  الواقعية 
 )( واحلسني  اجلنة«)21(،  أهل  شباب  سيدا  واحلسني  »احلسن   :)(
يعود  أن  عسى   ، ومشاعره  املتلقي  وجدان  فيه  يثري  جّوًا  خيلجُق  أن  أراد 
.)( النبّي  ويستذكر   ، اجلهل  قيود  من  ويتحرر   ، وعدوانه  بغيه  عن 

فمبادئ )االستجاع( و)الواقعية( و)الخالق( و)والتطبيق( و)التقويم( هي 
مفاهيم قرآنية: يا أهيا النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبرشًا ونذيرًا وداعيًا إىل اهلل 
بإذنه ورساجًا منريا﴾ )22(، واحلسني )( جسد هذه املفاهيم؛ لن اإلنسان 
يف ميزان اإلسالم مركز الكون وحموره، فإذا صّح اإلنسان صّح الكون، وإذا 
. البرشية  التنمية  يف  معايري  املفاهيم  وهذه  الكون)23(،  فسد  اإلنسان  فسد 

ثالثًا: ثوابت القيم يف املسرية 
القيم الساموية يف نفوس الفراد من        تسعى املسرية احلسينية إىل غرس 
نبذ  قبال ذلك  السامء، ويف  قوانني  بتطبيق  )العدالة االجتامعية(  أجل حتقيق 

قيم )الفساد، واجلور، واجلهل، ...(، واالحتكام إىل العقل .

      فمن القيم الساموية يف خطاب املسرية احلسينية قوله )(: »فمن قبلني 
بيني  بقبول احلق، فاهلل أوىل باحلق، ومن رّد عيّل هذا أصرب حتى يقيض اهلل 
واحلاكمية،  والصرب،  فاحلق،  احلاكمني«)24(،  خري  وهو  باحلق،  القوم  وبني 
التفاعل،  وإجياد  التواصل،  حتقيق  أجل  من  اخلطاب  هبا  جاء  ساموية،  قيم 
حتى يقع الثر، فتلزم احلجة عىل املتلقي، وهذا السياق اإلقناعي زاد يف قوته 
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توظيف النص القرآين »وطائفة مل يؤمنوا فاصربوا حتى حيكم اهلل بيننا وهو 
خري احلاكمني« )25(، يزيد يف فاعلية اخلطاب، ويزيده قوة وأثرًا يف النفوس.

الدعي  وإن  »أال   :)( قوله  والنبذ  الرفض  حمل  كانت  التي  القيم  ومن 
الذلة،  منا  وهيهات  والذلة،  السلة  بني  اثنتني،  بني  ركز  قد  الدعي  ابن 
وأنوف  وطهرت،  طابت  وحجور  واملؤمنون،  ورسوله  لنا  ذلك  اهلل  يأبى 
الكرام«)26(. مصارع  عىل  اللئام  طاعة  نؤثر  أن  من  أبية،  ونفوس  محية، 

لهنا  احلسيني؛  اخلطاب  رفضها   ، اهلل(  غري  طاعة  )الذل،  اهلابطة  فالقيم     
اهلل  قال  واملؤمنني(،  ورسوله  )اهلل  قبل  من  والرضا  القبول  حمل  ليست 
يعلمون﴾)27(. املنافقني ال  العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن  وهلل  تعاىل: 

بيدي  أعطيكم  ال  »واهلل  بقوله:  بشدة  وناهضه  الرفض  أكد  وقد     
قيمة  يؤكد  الرفض  وهذا  العبيد«)28(،  إقرار  أقر  وال  الذليل،  إعطاء 
. احلق(  عىل  والثبات  والقوة،  والشجاعة،  )اإلرادة،  متثل  عالية،  حسينية 

)الغدر،  احلسيني  اخلطاب  رفضها  التي  اهلابطة  القيم  من  وكذلك    
أحني  وترحًا،  اجلامعة  أيتها  لكم  »تّبًا   :)( قال  واخليانة(، 
يف  لنا  سيفًا  علينا  سللتم  موجفني،  فأرصخناكم  واهلني،  استرصختمونا 
وعدوكم«)29(. عدونا  عىل  اقتدحناها  نارًا  علينا  وحششتم  إيامنكم، 

       وثبات هذه القيم املراد منه: »ضبط احلركة البرشية حتى ال تصل يف مشاعرها 
واخلرافة«)30(. واملجون  اهلوى  إىل  احليوية،  ونظمها  وتصوراهتا  وأفكارها 
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      وهبذا حتقق التنمية، بإبعاد اإلنسان عن كل ما من شأنه يفقده هويته 
اإلنسانية ونقلها من حال إىل حال أحسن تليق بمقام اإلنسان .

رابعًا: أيديولوجية املسرية:
اإلمام  بني  )ملكوتية(،  منظومة  احلسينية  للمسرية  املعرفية  املنظومة       
احلسني )(ذلك قبل خروجه إىل العراق، قال:»احلمد هلل ما شاء اهلل، وال 
القالدة  ادم خمط  ولد  املوت عىل  اهلل عىل رسوله، خط  باهلل، وصىل  إال  قوة 
الفتاة، و ما أوهلنى إىل إساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف، وخري  عىل جيد 
النواويس  بني  الفلوات  عسالن  تقطعها  بأوصال  كأن  القيه،  أنا  مرصع  ل 
خط  يوم  عن  حميص  ال  سغبًا،  وأجربة  جوفًا  أكراشًا  مني  فيمألن  وكربالء 
بالقلم، رضا اهلل رضانا أهل البيت، نصرب عىل بالئه ويوفينا أجر الصابرين 
لن تشذ عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حلمته، وهى مموعة له يف حظرية 
وموطنا  مهجته،  فينا  باذال  كان  من  وعده  هبم  وينجز  عينه  تقرهبم  القدس 
عىل لقاء اهلل نفسه فلريحل معنا فإنني راحل مصبحًا إن شاء اهلل تعاىل«)31(.

       وقد جتسد اجلانب امللكويت يف قوله: »وما أوهلني إىل أساليف اشتياق يعقوب 
إىل يوسف«، وقوله: »رضا اهلل رضانا أهل البيت«، وهذا التالزم وّلد تواصاًل 
وتتابعًا بني احلسني )( وأسالفه، واحلسني )( مع قومه؛ لن استحضار 
واستدعاء هذه املتالزمات يولد مقصدًا يف تبني املرشوع النهضوي، وهذا ما 
يربز نعي احلسني نفسه يف بداية اخلطبة، ثم ينقل اخلطاب إىل أتباعه وأنصاره 
»من كان باذالً فينا مهجته، وموطنًا عىل لقاء اهلل نفسه، فلريحل معنا«، وهنا 
ترسم مالمح القائد الناجح يف تبني مرشوعه اإلصالحي، وإجراءاته التطبيقية 
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املخطط هلا مسبقًا، وهو بذلك يريد »استحداث بيئة يمكن لألفراد من خالهلا 
تطوير كامل إمكانياهتم وعيش حياة منتجة وفقًا حلاجاهتم ومصاحلهم)32(.

      يف ضوء ما تقدم نجد خيارات اإلنسان مقيدة ومرشوطة؛ لهنا تقوم عىل 
أسس وثوابت قارة، ال تتغري بتغري الزمان واملكان؛ لذا عرفت التنمية البرشية بأهنا 
»عملية ترمي إىل توسيع خيارات اإلنسان املرشوعة وتطوير قدراته وإسنادها 
من أجل استثامرها خدمة ملرشوع يكون رأسامله اإلنسان، وهو الوسيلة والغاية؛ 
لنه هو جوهر التنمية وموضوعها وحمورها وهو رأسامل احلضارات«)33(.

املحور الثالث: أهداف التنمية البرشية يف املسرية احلسينية:
العدالة   ( يوفر  الذي  االجيايب«  اإلصالح   ( احلسينية  املسرية  هدف 
وحتدد   ) اإلنسان  كرامة   ( حيفظ  مما  املجتمعات  داخل  لألفراد  االجتامعية( 
أرادت  احلسينية  فاملسرية  قضاياه  مع  التعاطي  يف  مساراته  وترسم  خياراته 
انشاء قواعد سلوكية يعضد فيها ) مفاهيم قرآنية ( متثل السلوك احلق وهذا 
فاهلل  احلق  بقول  قبلني  فمن   (  ) بقوله  السالم  عليه   ( إليه  أشار  االمتداد 
أوىل باحلق ( وقوله ) وما أوهلني إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف( .

وهذه القواعد السلوكية هي عىل طرف نقيض مع املعسكر اآلخر الذي أخذ 
يكرس كل الطاقات والوسائل يف سلب ) خيارات اإلنسان ( التي أتاحها اهلل له  .



281

م.د. حازم طار�ش حامت

�سهر �سفر اخلري 1438هـ /ت�سرين االول  2016مال�سنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الرابع

 اوالً:اخلالفة:

الفراد ،وتول  ( هؤالء  ) حاكمية  إثبات بطالن  أرادت  املسرية احلسينية 
ما  ،هذا  المة  عىل  اجلسيم  بالرضر  يعود  هؤالء  وتول  المة  مسؤولية 
الغدر والكرب  بمنطق  نفعي ،وال   ) براغاميت   ( قيامه الن منطقه غري  يستلزم 
،بل هو حمض إيثار وعقيدة وشهادة يف سبيل الرسالة الساموية)34(،لذا قال 
املرشق  مابني  ،فواهلل  نبيكم  بنت  ابن  إين  أفتشكون   «  )( احلسني  اإلمام 
واملغرب ابن بنت نبي غريي فيكم وال يف غريكم إنا ابن بنت نبيكم خاصة (

وحيكم !! أفتطلبوين بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص 
من جراحه ؟ فاخذوا ال يكلمونه « )35(.

فحركة االستفهام ) أفتشكون ( و ) أفتطلبوين ( مع القسم ) واهلل ( وّلد 
تكثيفًا داللّيًا يعكس فيها حالة اجلهل التي تعيشها المة يف ذلك الوقت وقد 
جتسد ذلك يف استعامله الضامئر اإلشارية ) أنا ابن بنت نبيكم خاصة ( بخلق 

جو من املقارنة بينه وبني اآلخر  - يزيد – وأنه أحق باخلالفة منه 
واحلسني )  ( يف كل ذلك يظهر مسؤوليته اجتاه المة اإلسالمية يف حماولة 
فتح خيارات جيدة أمامها حتفظ هلا كرامتها وهذا التكليف مل يتنصل منه احلسني 
)  ( »وهكذا أسقطت فكرة السلطات واخلليفة ،باعتبارها محاة اإلسالم 
معسكرين  إىل  اجلمع  ،وفرز  احلق  اجلامهريي  والفكر  اجلامهري  حساب  عىل 
معسكر اإلسالم يف جهة ومعسكر اخلليفة والسلطان يف جهة املقابلة « )36(.
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ثانيًا امتثال لمر اهلل :
إّن سلوكيات الفراد داخل املجتمعات حتكمها ضوابط ، وسلوك احلسني 
 ( » أال ترون   ( حتكمه ضابطة ) االمتثال لمر اهلل ( ، فقال :  )   (
لقاء  املؤمن يف  يتناهى عنه ؟ لريغب  الباطل ال  ، وإىل  به  إىل احلق ال يعمل 
ربه حمقًا، فإين ال أرى املوت إال سعادة واحلياة مع الظاملني إال برما « )37(.

واحلسني )  ( مع إطاعة  المة له قام بتكليفه الرشعي ، وأدى وظيفته 
اجلوهرية بتوجيه وإرشاد المة إىل الطريق الذي حيقق هلا سعادهتا ، وهذا اإلجراء 
التطبيقي العميل يشكل مفصاًل مهاًم يف احلركة التنموية يف املسرية احلسينية ، 
لهنا متثل النظرية يف بعدها اإلجرائي ، فيستلزم منها الواقعية ، فيتولد الثر يف 
نفوس الجيال  جياًل بعد جيل ، وهذه ) الواقعية( من مبادئ التنمية الساسية .

ثالثًا: تغيري مفاهيم راسخة :
اللذة واملنفعة (  إّن احلسني )( يف مسريته يقدم مفاهيم جيدة  عن ) 
إذ ينتقل باإلنسان من ) اللذة املادية ( إىل ) اللذة املعنوية ( ، فاحلسني ) عليه 
السالم ( يقدم أطروحته يف ) املوت ( فيقول : » إين ال أرى املوت إال سعادة 

واحلياة مع الظاملني إال برما « .

املوت = سعادة يف تلبية أمر اهلل .

احلياة = شقاء مع الظاملني . 

التي قدمها ) إن الشياء ال قيمة هلا إن مل يكن هلا حضور  املفاهيم  ومن 
وفاعلية يف ساحة اهلل ( ، وهذا ما دفع به إىل أخذ أهل بيته ، وهذا ) حمض 
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طاعة اهلل( ، وامتثال أمره ، وهو بذلك يريد أن يقول : إن المر الذي هان 
عليكم بأبسط الشياء من زخرف هذه احلياة الدنيا كرب عندي ، وهو بذلك 
يزرع الثقة والروح املعنوية يف جسد المة من جديد ، فاحلسني ) عليه السالم( 
» مل يكن يكافح ضد شخص يزيد ، فاحلسني )  ( أكرب من أن يكون هدفه 
شخصًا أو فردًا بعينه فهدفه كان يف احلقيقة كليًا ، وشاماًل ، وأساسيًا « )38(.

رابعًا: كشف معوقات التنمية:
كشف  أراد  بل   ، عبثيًا  يكن  مل   )( احلسني  اإلمام  خروج 
المة،   ) جهل   ( املعوقات  هذه  ومن  املجتمعات  تنمية  يف  املعوقات 
هذه  تستفيق  أن  عسى  والنفيس  بالغال  يضّحي  أن  إال   )    ( كان  فام 
الصحيحة  خياراته  حيدد  أن  يستطيع  ال  اجلاهل  لن   ، املجتمعات 
السلطات  تسعى  هلذا   ، شاء  كيف  به  يلعب  السلطان  سلطة  حتت  ويكون 
. خياراهتا  عىل  السيطرة  يسهل  حتى   ، املجتمعات  جتهيل  إىل  اجلائرة 

الشعور(  عدم   (  )    ( احلسني  اإلمام  يستهدفها  التي  املعوقات  ومن 
مصداق  وهذا   ، بالفراد  املناطة  التكاليف  عن  والتنصل   ، باملسؤولية 
.)39(  ﴾ ِسِهْم  بَِأنفجُ َما  وا  َغيِّرجُ يجُ َحتَّى  بَِقْوٍم  َما  َغيِّرجُ  يجُ ال  َه  اللَّ :إِنَّ  تعاىل  قوله 

فانية متقلبة  بأهلها  الدنيا مترصفة  أن  الدنيا ( مع  املعوقات ) حب  ومن 
الحوال من حال إىل حال ، واجلاهل من فجُتن هبا ، والوقوف عىل املعوقات 
وتشخيصها حيدد نقطة االنطالق الوىل يف بناء اإلنسان وصناعته من جديد، 

وهذه من عوامل التنمية احلقيقية ، والسس الثابتة يف احلركة اإلنامئية
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اخلامتة 
وتقص   ، مجعاء  اإلنسانية  ختاطب  احلسينية  املسرية  أن  البحث  أثبت 
مكان  أو  زمان   ( حيدها  فلم   ، اإلنسانية  دائرة  من  خرجوا  أناس  أحوال 
اخلطاب  وهذا   ، احلسيني  باخلطاب  وشعرت  ذلك  أدركت  واإلنسانية   ،  )
للخطاب  طبيعي  امتداد  لنه   ، اإلنسان  إنسانية  تتحقق  به  قيمي  خطاب 
تتحقق  والعمل  بالقول   )( احلسني  من  فاالقتاب   ، الرباين  الساموي 
إنسانيته، واالبتعاد عن احلسني )  ( بالقول والعمل يفقد هويته اإلنسانية .

الساموية(  )القيم  عىل  احلفاظ  احلسينية  للمسرية  العميل  واملنجز 
 ، اإلجرائي  العميل  السلوك  يف  إجيادها  عىل  احلث  طريق  عن 
اإلمام  يستشهد  ال  وحتى   ، للحسني  الوفاء  من  جزء  العمل  وهذا 
. الساموية(  )القيم  هذه  عىل  احلفاظ  جيب  جديد  من   )( احلسني 

اإلنسان  خيارات  وسعت  تنموّيًا  مرشوعًا  شّكلت  احلسينية  فاملسرية 
املرشوعة ، كفلت له السعادة يف الدارين دار الدنيا ودار اآلخرة ، ويف ضوء 
يف   ، الصعد  مجيع  وعىل   ) اإلجيايب  التغيري   ( عىل  املسرية  تعمل  الفق  هذا 
ضوء خمطط علمي ، وقائد يستشعر املسؤولية ، ويسعى إىل إجياد التواصل 
والتتابع مع مهوم المة ، فزرع فيها المل واحلياة يف جتديد املفاهيم القيمية 
. والقول  التنظري  رهينة  تبقى  ال  حتى  العميل  الواقع  يف  وتطبيقها   ، فيها 

ببقاء  الكفيلة  هي   ، اإلنساين  للمشهد  احلسينية  الصناعة  وهذه 
اإلرث  هبا  يفخر  عز  نرباس  وهي   ، الدهور  مر  عىل  احلسينية  املسرية 
. حني  بعد  ولو  الظاملني  عروش  هبد  الكفيلة  وهي   ، اإلنساين 
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اهلوامش
  لسان العرب: مادة )نم( ..1

  املؤمنون: 74 ..2

  لسان العرب: مادة )برش( ..3

اعتنى .4 باكستاين اجلنسية،  العرص احلديث،     يصنف من أشهر خرباء االقتصاد ف 

وطور النظريات اخلاصة باملجتمع اإلنساين، وله كثري من الدراسات والبحوث هبذا 

الشأن .

  أسامة العاين ، املنظور اإلسالمي للتنمية البرشية: 31 ..5
البرشية االجتمعية، مدخل إسالمي: .6 التنمية    عبد اهلادي اجلوهري ، دراسات ف 

. 111

  طالل فائق الكميل ، ينظر: التنمية البرشية ف القرآن الكريم – دراسة موضوعية -: .7

. 50

  تساؤالت حول اقتصاديات التعليم وقضايا التنمية ف الوطن العريب: 25 ..8

  طالل فائق الكميل ، التنمية البرشية ف القرآن الكريم – دراسة موضوعية-: 66 ..9

 سورة إبراهيم: 1 ..10

 سورة الشمس: 7 – 11 ..11

 املجليس ، بحار األنوار: 329/4 ..12

 مقتل اخلوارزمي: 9/2 ..13

 سورة األعراف: 158 ..14

  سورة القصص: 21 ..15

  سورة القصص: 22 ..16
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  سورة القصص: 19 ..17

  السيد قاسم نوماس احللو ، ينظر: حضور القرآن الكريم ف ثورة اإلمام احلسني: .18

. 7-6

  إبراهيم العسل ، التنمية ف الفكر اإلسالمي: 10 ..19

 بالغات النساء: 38 ..20

 سنن الرتمذي: 496/4 ..21
  سورة األحزاب: 45 ، 46 ..22

 ينظر: طالل فائق الكميل ، التنمية البرشية ف القرآن الكريم –دراسة موضوعية -: .23

. 214 – 213

 ابن شهر آشوب  ،مناقب آل أيب طالب: 341/3 ..24

  سورة األعراف: 87 ..25

  الطربيس ، االحتجاج: 23/2 ..26

  سورة النساء: 139 ..27

 االحتجاج: 23/2 ..28

 مقتل اخلوارزمي: 9/2 ..29

اإلسالمية: .30 الرشيعة  لدراسة  املدخل  البكري(،  الباقي  وعبد  الزملي،  )مصطفى    

. 41/4

31.  نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر، احللواين: 57 .

32.   ينظر: أسامة العاين ،املنظور اإلسالمي للتنمية البرشية االجتمعية: 35 .

33.  طالل فائق الكميل ، التنمية البرشية ف القرآن الكريم – دراسة موضوعية-: 65 .
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34.   مرتىض املطهري ، امللحمة احلسينية : 3 : 151 .

35.   عيل نظري منفرد ، قصة كربالء : 267 .

36.  امللحمة احلسينية: 151/3 .

37.  تاريخ الطربي : 5 : 403 . 

38.  امللحمة احلسينية: 35/2 .

39.  سورة الرعد : اآلية : 11 .
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املصادر واملراجع
-القرآن الكريم

االحتجاج: أبو منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس )ت  520 هـ(، .1

تعليقات: حممد باقر املوسوي اخلرساين، منشورات ذوي القربى، قم، ط1 ، 

1426 هـ .

بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار: العالمة الشيخ حممد باقر املجليس .2

)ت 1110 هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط3 ، 1403 هـ/1983 م .

بالغات النساء: أمحد بن أيب طاهر بن طيفور )ت 280 هـ(، دار النهضة احلديثة، .3

بريوت، 1972 م .

تساؤالت حول اقتصاديات التعليم وقضايا التنمية ف الوطن العريب: حامد .4

القرنشاوي، الكويت، 1999م .

التنمية البرشية ف القرآن الكريم – دراسة موضوعية-: طالل فائق الكميل، مركز .5

كربالء للدراسات والبحوث ف العتبة احلسينية املقدسة، ط1 ، 1435 هـ .

التنمية ف الفكر اإلسالمي – عطاءات – معوقات – أساليب: إبراهيم حسني .6

العسل، جمد املؤسسة اجلامعة للدراسات والنرش، ط1 ، 2006 م .

حضور القرآن الكريم ف ثورة اإلمام احلسني )(: السيد قاسم نوماس احللو، .7

النجف األرشف، العراق، 1435 هـ .

دراسات ف التنمية البرشية االجتمعية، مدخل إسالمي: عبد اهلادي اجلوهري .8

وآخرون، مكتبة النهضة الرشق، ط1 ، القاهرة، 1982 م .

سنن الرتمذي: أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ) ت297 هـ(، حتقيق: .9
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حممود بن حممود حسن نصار، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1 ، 1421هـ/2000 م .

لسان العرب: ابن منظور: حممد بن كرم بن منظور األفريقي املرصي )ت .10

711هـ(، دار صادر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 1956 م .

املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية: د. مصطفى الزملي، واألستاذ عبد الباقي .11

البكري، املكتبة القانونية لصناعة الكتاب، 2006 م .

مقتل احلسني )(: أبو املؤيد املوفق بن أمحد أخطب خوارزم )ت 568هـ(، .12

حتقيق: الشيخ حممد السموي، منشورات أنوار اهلادي، قم، ط3 ، 2005 م .

مناقب آل أيب طالب: أبو جعفر رشيد الدين حممد بن عيل شهر آشوب ) .13

ت588هـ(، املطبعة العلمية، قم، )د. ت( .

املنظور اإلسالمي للتنمية البرشية: أسامة العاين، مركز اإلمارات للدراسات .14

والبحوث االسرتاتيجية، احتاد كتاب وإحياء اإلمارات، 2003 م .

نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر: العالمة احلسني بن حممد بن احلسني بن نرص احللواين، .15

مؤسسة اإلمام املهدي، قم، 1408 هـ .
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فهرس اعداد المجلة للسنة الثالثة
 فهرس المجلة بحسب المؤلفين .

• أسعد محيد أبو شنة العرادي ، العدد االول / 171-147.	
كربالء يف اهلند يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش - املعامل واهلوية .

• انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثاين / 245-197.	
اآلثار واملظاهر االجتامعية ملراسيم العزاء احلسيني يف كربالء )1914-1831( 

دراسة تارخيية .

• انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثالث  / 290-255.	
ملحات اجتامعية وثقافية من حياة العشائر الكربالئية 1831-1914 دراسة تارخيية .

• بان راوي شلتاغ احلميداوي ، العدد الثالث / 63-25.	
موقف علامء كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق 1921-1914.

• يب يب حكيمة احلسينية ، العدد الرابع  /240-169.	
منهج االمام احلسني)(يف صياغة االنسان وتربيته .

• ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي ، العدد الثاين  / 386-345.	
ادارة واعامر العتبات املقدسة يف كربالء )1932-1920(.

• جنان ناظم محيد الدليمي، العدد الرابع  /  89-25.	
االستبصار باحلسني دستور حياة وسفينة نجاة .

• حازم طارش حاتم ، العدد الرابع  / 289-265  .	
التنمية البرشية يف املسرية احلسينية .

• محدية صالح ديل اجلبوري ، العدد الثاين / 97-69.	
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اجلهاد النسوي يف واقعة كربالء السيدة دهلم انموذجًا .

• حوراء كاظم جواد اخلزاعي ، العدد الرابع  /230-205	
جوانب من ثورة االمام احلسني واهدافها .

• سهاد حممد باقر جواد احللفي ، العدد الثالث  / 324-291.	
اثر فقهاء كربالء يف علم الرجال .كتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاين انموذجًا .

• رحيم حلو البهاديل ، ماجد حياب سمري ،  العدد االول / 104-85.	
اثر الرضحة املقدسة يف نشوء مدينة كربالء وعمراهنا .

• رحيم حلو البهاديل ، العدد الرابع /130-99. 	
دور السيدة زينب بنت االمام عيل بن ايب طالب )(  يف النهضة احلسينية.

• رحيم عبد احلسني عباس ، ياسني عباس محد ، العدد االول  / 337-271.	
ملحات من تاريخ الواقع الصّحي يف لواء كربالء )1958-1921( .

• زهراء رؤوف املوسوي  ، العدد الرابع  /   130-131.	
االمام احلسني)( ومقام النفس املطمئنة .

• زين العابدين موسى اجلعفر، العدد الثالث /358-325.	
كربالء .دراسة يف تشكل اهلوية وتاريخ املكان .

زمان عبيد وناس ، العدد االول /84-63 .	 
رمزية التمدن يف خطاب الثورة احلسينية .

سادسة حالوي محود ، حممد عويد غليم ، العدد االول /270-211.	 
اإلمام احلسني )( يف كتاب درر السمط يف خرب السبط إلبن اآلبار الندليس )ت 

658هـــ /1260م (.
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سامي ناظم حسني املنصوري ، العدد الثالث / 211-163.	 
دور كربالء يف التمثيل النيايب يف ملس املبعوثان العثامين ..النائب عبد املهدي احلافظ 

انموذجًا 1877-1916م.

سالم جبار منشد االعاجيبي ، العدد الثالث  / 213- 253.	 
كربالء يف كتابات البلدانيني والرحالة العرب .

صادق ياسني احللو ، العدد االول / 61-25.	 
مالمح من الغزو النجدي الوهايب ملدينة كربالء املقدسة لعام 1801 يف املصادر 

الفرنسية .

• صباح مهدي رميض القرييش ، العدد الثاين / 285-247.	
كربالء وتوابعها يف تقارير ملة لغة العرب واخبارها )1931-1911(.

• طارق شيحان العقييل ، العدد االول / 374-339 .	
اخللفيات االجتامعية والسياسية لنواب كربالء 1958-1925.

• عبد اهلل امحد اليوسف ،العدد الثاين  / 68-25.	
االمام احلسني  )(  ومبدأ العدالة االجتامعية .

• عالء عباس نعمة الصاف ، حسن ضاري سبع ، العدد االول  / 210-173.	
موقف علامء الدين يف كربالء من االحتالل الربيطاين – السيد أبو القاسم الكاشاين 

أنوذجًا  )1920-1914( .

• عالء عباس نعمة الصاف ، العدد الثاين / 196-165.	
النظام االداري يف كربالء يف العهد العثامين املتأخر 1914-1839.

• عمد جاسم حسن املوسوي ، العدد الثاين /  140-99.	
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مرقد االمام احلسني  )(  يف كتابات الرحالة واملسؤولني االجانب.

• حممد خضري عباس  ، العدد الرابع/ 347-291	
.)( مواقف الصحابة من ثورة االمام احلسني

• حممد ناظم حممد ، العدد الثالث/ 112-65.	
اجلهد االصول للعالمة الوحيد البهبهاين يف بعض مباحث االوامر والنواهي 

وتطبيقاهتا – حاشية ممع الفائدة والربهان انموذجًا- .

 عالء حسني ترف ،حممد مهدي عيل ، العدد الرابع  /   263-231.	 
واقعة كربالء يف مصنفات القايض النعامن املغريب )ت 363هـ(.

• ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد الثالث  / 161-113.	
السيد نرص اهلل احلائري ،حياته، اجازته العلمية ودوره يف مؤمتر النجف 

1156هـ/1743م .

• نـدى جواد حممد عيل ، العدد االول/ 146-105.	
أثــــر الصناعة يف التوسع العمراين ملدينة كــــربالء دراسة يف جغرافية املدن .

• نعيم عبد جودة الشيباوي ، عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي،  العدد الثاين /  343-287.	
كربالء يف التقرير الربيطاين السنوي لعام 1917.

• هادي شندوخ محيد ، العدد الرابع /391-349.	
استاتيجيات القيادة يف خطاب االمام احلسني )( من النسق اىل الذات . 

• وفاء كاظم ماض ، عالء حسني امحد ، العدد الثاين/164-141.	
حركة عيل هدلة يف مدينة كربالء املقدسة وموقف احلكومة العثامنية منها .
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 أبحاث املجلة باللغة اإلنكليزية
•	 When the West Lapses:The Portrayal of Muharram 

Observances in E.M. Forster’s A Passage to 
India.

نور كظوم جواد  ، العدد االول  / 42-18 .

•	 Al-hussein and kerbala in the book uyun al-akhbar 
by ibn Qutayba)276higra(:A Text Analysis.

فاروق حممود احلبويب ، العدد الثاين  / 30-19.

•	 The Religious Educational Movement in Karbala 
through the Seventh up to the Ninth Centuries of 
Hegira.

زمان عبيد وناس املعموري ، نعيم عبد جودة الشيباوي ، العدد  الثالث / 47-18.

•	   A Semiotic Analysis of Textual Communication in 
Ethical Conversation.

رائد داخل كريم، العدد الرابع /  54-19.
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  فهرس المجلة وفق عناوين االبحاث
• االستبصار باحلسني دستور حياة وسفينة نجاة .	

جنان ناظم محيد الدليمي، العدد الرابع /347-291

• اسرتاتيجيات القيادة ف خطاب االمام احلسني )( من النسق اىل الذات . 	

هادي شندوخ محيد ، العدد الرابع /  391-349

• االمام احلسني  )(  ومبدأ العدالة االجتمعية .	

عبد اهلل امحد اليوسف ،العدد الثاين / 68-25.

• االمام احلسني )( ومقام النفس املطمئنة .	

زهراء رؤوف املوسوي  ، العدد الرابع /  168-131

• اثر األرضحة املقدسة ف نشوء مدينة كربالء وعمرانا .	

رحيم حلو البهادل ، ماجد حياب سمري ،  العدد االول /  104-85.

• 	. املدن  جغرافية  ف  دراسة  كــــربالء  ملدينة  العمراين  التوسع  ف  الصناعة  أثــــر 

نـدى جواد حممد عيل ، العدد االول/ 146-105.

اثر فقهاء كربالء ف علم الرجال .كتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاين انموذجًا 

سهاد حممد باقر جواد احللفي ، العدد الثالث /  324-291.

• 	 )1914-1831( كربالء  ف  احلسيني  العزاء  ملراسيم  االجتمعية  واملظاهر  اآلثار 

دراسة تارخيية .

  انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثاين /  245-197.
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• ادارة واعمر العتبات املقدسة ف كربالء )1932-1920(.	

ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي ، العدد الثاين / 386-345.

• اإلمام احلسني )( ف كتاب درر السمط ف خرب السبط إلبن اآلبار األندليس ) 	

ت 658هـــ /1260م (.

سادسة حالوي محود ، حممد عويد غليم ، العدد االول /270-211.

• التنمية البرشية ف املسرية احلسينية .	

حازم طارش حاتم ، العدد الرابع /  289-265

• اجلهاد النسوي ف واقعة كربالء السيدة دهلم انموذجًا .	
محدية صالح دل اجلبوري ، العدد الثاين / 97-69.

• والنواهي 	 االوامــر  مباحث  بعض  ف  البهبهاين  الوحيد  للعالمة  االصــويل  اجلهد 

وتطبيقاهتا – حاشية جممع الفائدة والربهان انموذجًا- .
حممد ناظم حممد ، العدد الثالث/ 112-65.

• جوانب من ثورة االمام احلسني واهدافها .	

حوراء كاظم جواد اخلزاعي ، العدد الرابع  / 230-205

• حركة عيل هدلة ف مدينة كربالء املقدسة وموقف احلكومة العثمنية منها .	
وفاء كاظم مايض ، عالء حسني امحد ، العدد الثاين/164-141.

• اخللفيات االجتمعية والسياسية لنواب كربالء 1958-1925.	
طارق شيحان العقييل ، العدد االول  / 374-339 .

• عبد 	 ..النائب  العثمين  املبعوثان  النيايب ف جملس  التمثيل  دور كربالء ف 
املهدي احلافظ انموذجًا 1877-1916م.

سامي ناظم حسني املنصوري ، العدد الثالث  / 211-163 .
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• دور السيدة زينب بنت االمام عيل بن ايب طالب)( ف النهضة احلسينية.	

رحيم حلو البهادل ، العدد الرابع  /   130-99

• رمزية التمدن ف خطاب الثورة احلسينية .	

زمان عبيد وناس ، العدد االول  /84-63 .

• النجف 	 مؤمتر  ف  ودوره  العلمية  اجــازتــه  ،حياته،  احلــائــري  اهلل  نــرص  السيد 

1156هـ/1743م .
ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد الثالث  / 161-113.

• كربالء .دراسة ف تشكل اهلوية وتاريخ املكان .	
زين العابدين موسى اجلعفر، العدد الثالث/358-325.

• كربالء ف التقرير الربيطاين السنوي لعام 1917.	

نعيم عبد جودة الشيباوي ، عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي،  العدد الثاين / 343-287.

• كربالء ف كتابات البلدانيني والرحالة العرب .	
سالم جبار منشد االعاجيبي ، العدد الثالث  / 213- 253.

• كربالء ف اهلند ف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش - املعامل واهلوية .	

أسعد محيد أبو شنة العرادي ، العدد االول  / 171-147.

• كربالء وتوابعها ف تقارير جملة لغة العرب واخبارها )1931-1911(.	

صباح مهدي رميض القرييش ، العدد الثاين/ 285-247.

• ملحات اجتمعية وثقافية من حياة العشائر الكربالئية 1831-1914 دراسة تارخيية.	

انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثالث / 290-255.
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• ي ف لواء كربالء )1958-1921( .	 ملحات من تاريخ الواقع الصحهّ
.337-271  / االول  العدد   ، محد  عباس  ياسني   ، عباس  احلسني  عبد  رحيم 

• مرقد االمام احلسني  )(  ف كتابات الرحالة واملسؤولني االجانب.	
     عامد جاسم حسن املوسوي ، العدد الثاين  / 140-99.

• املصادر 	 ف   1801 لعام  املقدسة  كربالء  ملدينة  الوهايب  النجدي  الغزو  من  مالمح 

الفرنسية .

صادق ياسني احللو ، العدد االول  / 61-25.

• منهج االمام احلسني )(ف صياغة االنسان وتربيته .	

يب يب حكيمة احلسينية ، العدد الرابع  / 240-169.

• 	.)( مواقف الصحابة من ثورة االمام احلسني

حممد خضري عباس  ، العدد الرابع /347-291

• موقف علمء الدين ف كربالء من االحتالل الربيطاين – الشيخ أبو القاسم الكاشاين 	

أنوذجا  )1920-1914( .
عالء عباس نعمة الصايف ، حسن ضاري سبع ، العدد االول / 210-173.

• موقف علمء كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق 1921-1914.	
بان راوي شلتاغ احلميداوي ، العدد الثالث / 63-25.

• النظام االداري ف كربالء ف العهد العثمين املتأخر 1914-1839.	
عالء عباس نعمة الصايف ، العدد الثاين  / 196-165.

• واقعة كربالء ف مصنفات القاض النعمن املغريب )ت 363هـ(.	

 عالء حسني ترف ،حممد مهدي عيل ، العدد الرابع /263-231.
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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 





Fourth Issue Word

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful

     With the launch of the 4th issue of the 3rd volume, the journal 
has completed three years of its life span with its ten issues that 
documented various significant aspects of the heritage of the 
city of 'the Father of the Free', Imam Hussain (A.S.). The journal 
has issued the volumes according to a purposeful heritage 
programme, definitive plans, and persistence and due diligence 
of its advisory and editorial boards. It has also dispersed the 
fruitfully scientific spirit among the academic circles and 
scholarly forums of Islamic heritage publishing. Many researches 
and studies from inside and outside Iraq have been published 
by the journal. Moving in solid steps, the journal is filled with 
hope that its aim, reviving and revitalising the imbedded and 
hidden heritage of Karbala, is fulfilled in order to be an important 
referenced source for researchers and any who wishes to be 
enlightened by heritage. 

It is quite known that reviving and revitalising the heritage of 
Karbala is not an easy task. This is a heavy burden on researchers 
and those who are interested in heritage. Thus, we call them to 
support the journal with solid and authentic researches to keep 
the cycle of the journal moving.

The advisory and editorial have decided that this issue is 
specified for Imam Hussain (A.S.) since it coincides with Safar, 
the month of anguish and melancholy of the Household of the 
Messenger of Allah (P.B.U.H). We truthfully and sincerely ask 
Allah to accept this beneficial work.

Editor-in-Chief



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 discreet researches and 

articles concerned with the intellectual and cultural thinkimg of the Holy 
Karbala city according to the following regylation :

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 of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

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

 And to make them leaders and inheritors
Qur'an Al-Qasas. Verse-5
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