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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

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

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

الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

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

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

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



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

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

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

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ 

أ ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

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

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

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

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

قدرها )150( ألف دينار عراقي .



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

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
)turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
 drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة العدد الثالث
تراث كربالء ... مسؤولية البحث العلمي

عن  أبناؤها  يبحث  التي  األماكن  هي  ،وكثرية  املدن  هي  كثرية 
ورشائحها  كربالء  مع  أنَّنا  غري  لذاكرهتا،  وترميم  هلويتها  صياغة 
نرضب صفحًا عن ذلك، ونتجاوزه  ملهمة أكرب ،وأعظم تلك هي 
مهّمة إعادة إنتاج الرتاث وتثويره عىل نحو يتساوق ومبادئ البحث 
خماضًا  تشهد  التي  املرحلة  هذه  يف  األّمة  حاجة  ليالمس  العلمي 
عسريًا ينبغي أن ال يشهد والدات مشوهة ال متت لرتاثها بصلة من 

قريب أو من بعيد . 
رئيسًا  كربالء  تــراث  جملة  عىل  القائمون  يعّول  ذلــك  ألجــل 
واستشاريني وحمررين عىل أن ينظر األكاديميون واملهتمون بالرتاث 
تراثي  ثقل  املدينة من  ما ورثته هذه  نظرة علمية يف كّل  الكربالئي 
املعادالت  وفق  عىل  فجواته  ويرمموا  صياغته  ليعيدوا  وحضاري 
املنسجمة  مقوالهتا  وللمعارصة  هيبته  للرتاث  حتفظ  التي  العلمية 

وروح العرص .
الرتاث  يعنيه  ما  تعي  قــراءات  إىل  نتطلع  فإنَّنا  املناسبة  وهبذه 
الكربالئي الذي ارتبط باحلسني )( سرية وشهادة وبقاء ال تنفد 
موارده الفكرية والثقافية العقدية إىل ما شاء اهلل هلذه املدينة من بقاء . 
ونتوسم يف الباحثني الكرام العمل معا عىل حتقيق تراث كربالء عىل 
وفق أسس علمية ليتسنى قراءته قراءة علمية هتدف إىل إعادة إنتاجه 



. )( بام ينسجم وطبيعة املدينة وعنواهنا املتمثل باإلمام احلسني
واليوم نضع بني يدي قراء )تراث كربالء( ومتابعيها من الباحثني 
والفضالء واملهتمني عددًا جديدًا يتضمن جمموعة قراءات ملجموعة 
والرتاث  املجتمعي  والرتاث  التارخيي  الرتاث  أبواب  يف  مقوالت 
األديب عىل أمل تنال القبول والرضا وتنجح يف استنهاض الباحثني 
وعلينا  كربالء  برتاث  صلة  هلا  ُأخر  مقوالت  اختيار  عىل  وحثهم 

مجيعًا تقع مسؤولية البحث يف تراث كربالء.



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله . 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال   : كربالء   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

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

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

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



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا . 

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

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

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

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية . 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
وما  واالقتصادية،  الفكرية،   : املتنوعة   بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الرتاث  عن  فالكشف  ذلك،  إىل 

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملخ�ص
باهتامم خاص من  لواء كربالء،  الفرات األوسط، ومنها  مناطق  حظيت 
وذلك  األجانب،  حتى  بل  العرب،  أو  العراقيني  سواء  والرحالة  املؤرخني 
مناطق  بقية  عن  خاصًا  متيزًا  اكسبته  التي  الدينية  الناحية  من  اللواء  ألمهية 
العراق كونه يضم رضيح اإلمام احلسني  وأخيه اإلمام العباس ، فضاًل 
عن األمهية االسرتاتيجية للواء التي جعلته حلقة وصل بني عدد من املناطق، 
فهذه األمهية ترمجت بشكل جيل عندما حظيت املنطقة بزيارة عدد غري قليل 
الزمنية  الذين قدموا إىل لواء كربالء للحقبة  العرب واألجانب  الرحالة  من 
املمتدة بني عامي )1831-1914( التي شهدت قدوم عدد من الرّحالة من 
خمتلف اجلنسيات إىل مناطق الفرات األوسط، و كان لواء كربالء أحد هذه 
املناطق، ولعل السبب األبرز وإن كان خمفيًا وراء امور معلنة هو سبب سيايس 
يرتبط بسياسات الدول التي ينتمون إليها وال سيام تلك التي كانت تسعى اىل 
تركة  تسمية  عليها  اطلقت  ان  بعد  العثامنية  الدولة  ارث  السيطرة عىل  بسط 

)الرجل املريض( ومنها مناطق العراق التي حتظى بأمهية دولية كبرية.
حاول اولئك الرحالة تسجيل مشاهداهتم لالقاليم يف كافة أوجه احلياة، 
وسيام االجتامعية منها، لذلك ارتـأينا توضيح جزء من مدوناهتم فيام يتعلق 
بطرز العامرة يف لواء كربالء التي اختلفت هذه الطرز وتنوعت أشكاهلا فمنها 

اخلانات واألسواق والبيوت فضاًل عن الشوارع واألسوار.
عكست هذه الطرز صورة واقع لواء كربالء االقتصادي املتواضع الذي 
يعد جزء من واقع العراق بشكل عام، فضاًل عن انه قدم صورة للمستوى 
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بيوهتا  ببساطة  املعايش  مستواها  ارتبط  التي  الكربالئية  للعائلة  املعايش 
وتواضع أسواقها وشوارعها.

ضم البحث استعراضا لعدد من املصادر أمهها كتب الرحالة الذين زاروا 
تاريخ  تناولت  التي  األخرى  التارخيية  الكتب  عن  فضاًل  بانفسهم،  املنطقة 

املنطقة يف احلقبة الزمنية قيد الدراس
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Abstract
The territories of the Central Euphrates gained too much 

interest by the historians and the explorers alike. Some of those 
explorers were Iraqis, Arabians and mostly  foreigners.    This 
care is ascribed to the religious importance of this city in view 
of the existence of the holy shrine of Imam Hussein and of his 
brother Imam Abbas therein. Also, this town mediates amongst 
many other rich territories which were under the dominance of 
the Ottoman Turks at that time. Consequently, this period 1831-
1914 witnessed the access of explorers from many nationalities. 
Those travellers came motivated by their countries’ policies 
which, for many covered and public reasons, wanted to colonize 
the possessions of the Ottoman Empire. For this purpose, these 
great states, in pursuit for controlling the Ottoman provinces, 
agreed to call these regions the “the heritage of the sick man”, 
which Iraq lands were the wealthiest parts of them.

 These explorers attempted to record their views and notices 
on the various sides of life in Iraq. Most of these records focused 
on the social sides of the cities they visited. Thus, the styles 
of architectures, the public baths, the inns, the bazaars, the 
houses and the walls of Kerbala city were well reported in those 
explorers’ writings. Therefore, the fashions of life at that time 
reflect  humble standard of living in Kerbala which was part of 
the living in Iraq entirely.

 This article included a survey and an explanation to the 
books that authorised by those foreign explorers, and also to 
other historical books written down at the same period, as they 
mention the history of these territories.
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لواء كربالء :
وهي مدينة قديمة تقع جنوب غريب بغداد،وتبعد عن هنر الفرات عرشين 
كيلومرتًا، وتعد من املدن املقدسة لوجود رضحيي اإلمامني احلسني والعباس 
ابني عيل بن أيب طالب )1(، فضال عن إن هذه املنطقة حتتل قلب العراق 

واملنطقة الوسطى مما جعلها حمط أنظار الزوار يف أرجاء املعمورة )2(.
ومتيزت هذه املدينة عن غريها من املدن باحلركة املستمرة وهذا ما أشار 
إليه الرحالة ارش)ochr ( عام 1864م عندما زارها إذ ذكر قائال :- ))إن 
املدينة مل جيد فيها عالمات الركود واالنحطاط ،وكان كل شرب متيرس مشغواًل 
بزيارة  ،..والزوار....للتربك  اهلند  مسلمي  من  عددًا  فيها  ووجد  بالبيوت، 

اإلمام . (( )3(.
الطوائف  من  غريهم  دون  املسلمني  جذبت  البلدة  قدسية  ان  يعني  هذا 

األخرى مثل املسيحية واليهودية عىل نحو ما ذكره الرحالة سابقا .
والبعض اآلخر وصفها باهنا تزخر باحلياة باعتبارها من املناطق املقدسة 
وحتيط هبا البساتني التي ذكرهتا الرحالة آن بلنت)Anbalent( عام 1877 
عند زيارهتا مدينة كربالء إذ قالت :- ))كربالء ...حتيط هبا بساتن النخيل 

،كام هو احلال يف مدينة نجد ،وتعترب اغنى كثافة بالسكان (()4( .
طريق  يف  احلسينية  تقع  إذ  وشثاثة  احلسينية  مها  ناحيتان  اللواء  وهلــذا 
)كربالء- مسيب( وسميت احلسينية بذلك لوجود قناة احلسينية املتفرعة من 
هنر الفرات والتي ذكرها الرحالة كوبر )kobewr ( عندما زار املنطقة عام 
1893م إذ قال :- ))تعترب مدينة كربالء التي نشأت هبذه الطريقة ...مكانا 
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تسمى  قناة  بفضل  وحتولت  فيها،  ماء  ال  صحراء  السابق  يف  كان  مزدهرا 
احلسينية متفّرعة من هنر الفرات إىل واحة مأهولة حسب تقدير بعض املراجع 
بحوايل مخسن أوستن ألف إنسان ويمكن مشاهدة العديد من القوارب يف 

هذه القناة (()5(.
اماشثاثة )عني متر(فإهنا تبعد عن كربالء بمقدار )42(ميال)6()7(ومتيزت 
بخصوبة أرضها ونخلها الوفري وتقنطها قبائل متعددة وتكثر فيها املباين )8( .
الدولة  زمن  يف  اإلداريــة  التقسيامت  حسب  أقضية  عدة  كربالء  وللواء 

العثامنية أبرزها قضاء النجف )9( .

نماذج معمارية لطرز البنـــــــاء
تشكل العامرة صورة من صور التقدم االقتصادي واالجتامعي ألي منطقة 
أو بقعة جغرافية، ولواء كربالء يعد واحدًا من املناطق العراقية التي متّيزت 
األخرى،  العراق  مناطق  لبقية  بالنسبة  الدينية  ومكانتها  اجلغرايف  بموقعها 
األخرى  هي  متيزت  فقد  اللواء  يف  البناء  طرز  اختلفت  املنطلق  هذا  ومن 
املتواضع  االقتصادي  الواقع  يعكس  بدوره  وهذا  التعقيد  وعدم  بالبساطة 
مثل  متميزة  عمرانية  معامل  وجود  الدراسة  قيد  احلقبة  يف  نلمس  فلم  للواء، 
االقتصادي  التطور  التي تعكس  املعقدة،  التصاميم  ذات  القالع والصخور 
او ارتفاع مستوى املعيشة لسكان اللواء، ومن أبرز املعامل العمرانية التي أشار 
املنطقة نذكر اخلانات والبيوت واألسواق فضاًل  الذين زاروا  إليها الرحالة 

عن الشوارع واألسوار.
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أوال-الخان��ات:
الفاريس  األصل  عن  العثامنيون  استعملها  معربة  فارسية  كلمة  وهي 

)خانة( التي تعني )الفندق( أو)النزل ( )10( .
ورأى بعض الباحثني أهنا ترصيف لكلمة )حانوت ( اآلرامية املشتقة من 

كلمة )حنة ( العربانية ،ومن معانيها خّيم وأقام ونزل وحّل )11( .
اخلانات  منها  أنــواع  عىل  وأصبحت  اخلانات  تطورت  الزمن  وبمرور 
الواقعة يف مركز املدينة والتي هلا دور يف تقديم خدمات جتارية وإقامة التجار 
واملزايدات  البيع  عمليات  فيها  جتري  ومكان  وأمتعتهم  بضاعتهم  وحفظ 

واالتفاقات أي انه واقع ضمن منطقة األسواق )12( .
والنوع اآلخر خانات نزول املسافرين التي تقع عىل الطرق الرئيسة وتكون 
بجوار اآلبار والربك )13(، مثل خان بئر يونس يف املحمودية الذي له دور يف 
تقديم اخلدمات للمسافرين والزوار جمانا ويكلف بإدارة أعامل اخلدمات يف 

اخلان )صاحب اخلان ( أو احد املورسين يف املدينة )14( .
وتوجد خانات إليواء احليوانات، وهي خمّصصة إليواء اخليول واحلمري 
يف  األسواق  من  بالقرب  األغلب  عىل  وتكون  هلا  املناسب  العلف  وتقديم 

داخل اخلانات )15( .
التي أنشأها أهل اخلري )16(،  تنوعت اخلانات منذ إنشائها إىل أنواع منها 
لتكون حمط اسرتاحة لزوار العتبات املقدسة ،وقسم آخر أنشأها أناس أثرياء 
بقصد الربح املادي ،والقسم الثالث أنشأته السلطة أو الدولة لتكون حمطات 

لسعاة الربيد ومكانا السرتاحة الوفود العسكرية وثكنات جليوشها )17( .
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ضم لواء كربالء عددًا ليس بالقليل من اخلانات التي توزعت عىل الطرق 
داخل  ُأنِشئت  التي  أو  النجف  أو  احللة  أو  بغداد  إىل  املؤدي  الطريق  سواء 

املدينة لذلك سنتناول هذه اخلانات وحسب ما وردت يف كتب الرحالة.
خانات مدينة كربالء :-. 1

 ضمت مدينة كربالء عددًا من اخلانات اختلفت يف الوظائف التي أقيمت 
من اجلها فهناك عدد منها حلفظ السلع التجارية واستقبال الزائرين و البعض 
اآلخر يستعمل لربط الدواب كان يسمى )السيف( وأشهر خانات كربالء 
الدهن،  الدده ،خان  )18(، خان  الباشا  تنتشـر يف مناطقها هي :- خان  التي 
خان سيد عبد األمري الشامي، خان احلاج محيد الدهان، خان احلاج إبراهيم 
خان  الشكرجي،  عباس  احلاج  خان  الشامي،  حسن  سيد  خان  البارودي، 
صالح  احلاج  خان  جنكانة،  جواد  احلاج  خان  العصفور،  خان  اهلذال،  ابن 
الفحامة  خان  الكمري،  امحد  خان  عيل،  الشيخ  حممد  احلاج  ،خان  االنباري 
،خان مال نارص ،خان مهدي اجلواد ،خان سيد مريزا الوكيل، خان املخضـر 
اجلمس  خان  اجللبي،  الصايف  رشيد  حممد  ،خان  البغدادي  ،خان  القديم 
،خان  ثابت  ،خان  املخ  ،خان  القطب  اهلتيمي،خان  ،خان  الشـرطة  ،خان 
ركن الدولة، خان عبد الرزاق مال موسى ،خان مرزا صالح ،خان النواب، 
خان اهلنود، خان عيل بابا، خان عفتة، خان احلاج عبد األمري أيب دكة، خان 
عبد الرزاق الكلكاوي ،خان احلاج االطرقجي ،خان احلاج عباس الوكيل 
،خان عجيل العيل،خان سيد مهدي اهلندي، خان احلاج مجيل الصايف ،خان 
سعد قندي، خان خمزن التبوغ، خان احلاج وهاب أيب اجللود ،خان مهدي 
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دبو،  ،خان  بالش  أيب  خان  اجلصاص،  حسني  احلاج  خان  عويد،  الصالح 
خان الدباغية، خان احلاج سليم الصايف ،خان احلاج هادي دخيل )19(.

2-خانات بغداد – كربالء :-
إن القادم من بغداد نحو كربالء يشاهد عددًا كبريًا من اخلانات عىل الطريق 
املزراقجي،  وخان  النصف،  البري  وخان  زاد،  وخان  الكهية–  خان  أبرزها 

وخانات املسيب .
الطريق  يدخلن ضمن  النصف(  البري  )الكهية وزاد وخان  اخلانات  وان 
)احللة–املسيب  إىل  اإلسكندرية  عند  الطريق  ينقسم  و  احللة  إىل  املــؤدي 
وكربالء( أي إن هذه اخلانات الثالثة تدخل ضمن الطريق املؤدي إىل كربالء 

يف ذكر أهم اخلانات .
وهذه اخلانات التي توجد عىل طريق )بغداد – كربالء( أنشئت من اجل 
نيل الثواب واستقبال زوار العتبات املقدسة عىل نحو ما ذكر الرحالة جيمس 
بكنغكهام عام )1816م( عندما مر هبا قائاًل:- ))مررنا بخان ثالث يدعوه 
األتراك)بخان األورطة( وتسميه العرب خان)بئر يونس( ... ومكثنا يف )خان 
مزراقجياوغلو( عىل الطريق إىل مسجد احلسن وعىل مرأى من املسيب التي 
يقوم فيها جرس فوق هنر الفرات، ...بنى هذا اخلان أمري الدولة حلساب ملك 
الزوار...الذين يقصدون مسجد عيل ومسجد  إراحة  فارس وذلك لغرض 

احلسن (( )20( .
أ-خان المزراقجي:-

الحظه  (وقــد  اىل)بغداد-كربالء  املــؤدي  الطريق  عىل  اخلــان  هذا  يقع 
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الرحالة أبو طالب خان عام )1804( عندما أراد التوجه إىل كربالء ومكث 
فيه فذكر:- ))ويف اليوم األول رسنا ... وقضينا الليل يف خان املزراقجي ،ثم 

وصلنا إىل كربالء يف نحو الساعة الثالثة من اليوم الثاين(( )21( .
ب- خان الوقف:-

املسيب  مدينة  من  الشـرق  اىل  ويقع  خان  حسني  حممد  اخلان  هذا  أنشأ 
بقاياه  هدمت  ثم  منه  جزًء  املياه  الفرات،فجرفت  هنر  شاطىء  من  بالقرب 

وأزيلت من الوجود عند منتصف العقد الثالث من القرن املايض )22( .
وهناك عدد من اخلانات باإلضافة إىل خان الوقف يف املسيب منها خان 
آل كبة عمد إىل بنائه )حممد صالح كبة ( احد التجار يف بغداد ويقع يف اجلانب 
)أم  حملة  يف  يقع  صغري  خان  (وهو  اهلنود  و)خان  املسيب  مدينة  من  الغريب 

الصخول( ويطّل عىل هنر الفرات )23( .
واملسافة بني هذه اخلانات )بغداد – كربالء ( التي ذكرها الرحالة املنشىء 
البغدادي عام )1822م( ))من قرى بغداد قصبة كربالء ويف الطريق ثبتت 
زادة ويبعد ستة  والثاين خان  الكهية(  ويبعد فرسخن )خان  مخسة خانات، 
فراسخ خان البري أو خان النصف ،وثامنية فراسخ خان املزراقجي ،وعش�رة 

فراسخ خان املسيب عىل جانب من الفرات(( )24( .
ج-خان العطشان :-

سمي بالعطشان لوقوعه يف قرية العطييش التابعة لناحية احلسينية و يقع اىل 
الشامل الرشقي من مدينة كربالء عىل الطريق الذي يربط بني بغداد وكربالء 
وحتيط به البساتني ويمر هنر احلسينية من الناحية اجلنوبية له، بنى هذا اخلان 
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كيلومرت  بعد  ،عىل  1793م  عام   )25( باشا  سليامن  اململوكي  العثامين  الوايل 
باجتاه الغرب من خان النخلية كام انه يستقبل املسافرين والقوافل التجارية، 
لكن املصادر التارخيية تذكر انه بني زمن بناء قصـر االخيضـر حيث كان دارًا 
السرتاحة الوايل )الذي اختذ من االخيرض مقرًا له( يف رحلته إىل الكوفة ومن 

خالل الكتابات والنقوش عىل جدرانه )26(. 
من ذلك نصل إىل نتيجة مفادها أن معظم اخلانات بنيت باألساس لتكون 

حمطة اسرتاحة لزوار العتبات املقدسة القادمني من بغداد إىل كربالء.
3-الخانات الواقعة على طريق كربالء-نجف :-

1- خان اجلدعان :-
وهو من اخلانات التي تقع عىل الطريق املار من النجف اىل كربالء و زاره 
الرحالة الوا موسيل حيث قال :–))ويف الساعة التاسعة كان خان املصىل ... 
ويف الساعة 20، 12بعد الظهر كان... منا )خان اجلدعان ( املهجور (()27(.

2- خان النخيلة :-
ويسمى ايضا خان الربع وهو يقع عىل يسار املغادر من كربالء إىل النجف 
نقل  حيث  من  بنائه  تكاليف  وتولت  النجفية  شمسة  آل  أرسة  بنته  وقد 
الطابوق)28(، واإلرشاف عليه يف تقديم اخلدمات من حيث إيصال احلطب 
إليه من اجل الوقود وغريها من اخلدمات األخرى )29( وقد تعرض إىل اهلدم 
التارخيية)30(، وذلك الن اخلانات هلا  إعادة ترميمه ألمهيته  وهو بحاجة إىل 
دور رئييس بام قدمته من خدمات، باإلضافة إىل ذلك طبيعة العامرة التي بنيت 
هبا هذه اخلانات والتي كانت سائدة أيام الدولة العثامنية، وبذلك أصبحت 



345

اأ.د. وفاء كاظم ما�سي حممد الكندي - م.م. �سهري عبا�س كاظم

د الثاين/ العدد الثالث 1436-1437هـ/ 2015م ال�سنة الثانية/املجلَّ

ذات موروث حضاري.
ظهر  الثامنة  الساعة  ))ويف  )1912م(  عام  موسيل  الوا  الرحالة  وذكره 
للعيان ...خان )نزل( ابن النخيلة، وبجانب اخلان الكبري توجد ثالثة خانات 

اصغر منه (()31(.
3-خان احلامد:-

والنجف  كربالء  بني  الطريق  منتصف  يف  ويقع   " النص  "خان  ويسمى 
وهو اكرب اخلانات وقد بنته أرسة آل كبة البغدادية ،عىل يد احلاج حممد صالح 
بن احلاج مصطفى آل كبة ثم زاد عليه العالمة الشيخ مرتىض األنصاري)32(.

لكنه تعرض إىل اهلدم فعمدت أرسة آل شمسة إىل ترميمه واصالحه)33(.
وذكر الرحالة جون بريتزن انه شاهد خان احلامد عام )1890( قائاًل :- 
...إىل خان احلامد ،وكان عبارة عن مخسة خانات يف خان واحد  ))وصلت 

وكان بوسعهم مشاهدة بلدة الكفل منه (()34(.
وتذكر املصادر ان خان احلامد يتألف من مبنى كبري وبداخله مخسة خانات 
وهذا ما الحظه لوريمر عام )1905( حيث قال :- ))يتألف خان محاد من 
مبنى كبري ... وبداخله مخسة خانات يفتح كل منها عىل اآلخر وتوجد هبا 

الغرف املعتادة وخلفها اإلسطبالت (()35(.
4- خان املصىل :

ويسمى خان الربع للقادم من النجف إىل كربالء وسمي هبذا االسم ألنه 
باشا  نجيب  العثامين  الوايل  إن  وهو  )1842م(  عام  تارخيية  بحادثة  ارتبط 
قد اجته نحو مدينة النجف لغرض هتديد أهلها بعد حوادث ضد احلكومة 
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بخان  سمي  ،وهلذا  الصالة  فريضة  ألداء   ) الربع  )خان  يف  فوقف  العثامنية 
املصىل نسبة إليه)36(.

جون  الرحالة  ذلك  وذكر  النجفية  االسدية  مرزة  آل  أرسة  انشأته  وقد 
من  نفقة رجل  بناؤه عىل  جيري  ))كان   -: قال  بريتزن عام )1890( حيث 

املحسنن يدعى مرزة (( )37(.
ومر به الرحالة الواموسيل عام )1912م( إذ قال :- ))وصلنا .... بعد 

الظهر إىل خان املصىل .... نصبنا خيامنا (()38(.
ثانيًا- البيوت :

ان  لواء كربالء  املعامرية يف  الطرز  من األمهية ونحن نتحدث عن بعض 
نتطرق إىل البيوت الكربالئية من حيث مكوناهتا أو تصميمها.

ويرجع تاريخ طراز هذا البناء)يف البيوت ( إىل احلقبة العباسية إال إن أوج 
وانتشـرت  صورها  أهبى  إىل  وصلت  و  العثامين  العرص  يف  كان  استخدامها 

بشكل كامل يف مدن العراق كافة)39( .
من  العثامنية  الدولة  زمن  يف  السائدة  املنازل  تطابق  كانت  املنازل  وهذه 
وجماز  مدخل  من  تتكون  العراقية  البيوت  فأغلب  التصميم)40(،  حيث 
وصحن مكشوف حتيط به الغرف التي تفصلها عن الساحة رشفات مسقفة 

)طارمة ()41( .
وتقسم غرفة الضيوف يف البيوت إىل قسمني، قسم خاص بالرجال يسمى 

)سالمك( وقسم خاص بالنساء يسمى )حرمك( )42( .
اهتم  و  الريف  وبيوت  املدينة  بيوت  قسمني  إىل  عموما  البيوت  وتقسم 
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التي شاهدوها  البيوت  بإعطاء وصف لبعض  العراق  الذين زاروا  الرحالة 
مثل البيوت يف املدينة و قد ذكرها الرحالة اوسكار رويرت عام )1909م(:- 
التوسع  العامل عىل  الناس هنا، كام يف كل مكان يف  املدينة يرغم  ))املكان يف 
العمودي بحيث يصبح البيت مؤلفا من طابقني أو أكثر ...نجد بيت الطارمة 
مطابقا يف البيت املدين يف الطوابق العليا بينام خيصص الطابق األريض غالبا 
لألقبية السكنية ...نجد َأالْوضة هي الشكل املعتمد للغرفة اجلانبية، والغرفة 

الوسطى صاحلة جلميع األشكال (()43(.
والبيوت يف الريف الذي تعيش فيه عشائر الفرات األوسط تسمى سابقا 
سعف  من  تكون  وقد  الربدي  أو  القصب  من  عادة  وتصنع  )الصـرايف( 
نوعها  من  جدران  بأربعة  تربط  )احلنايا(  أعمدة  عن  عبارة  وهي  النخيل 
بشكل اسطواين وتغطى )بالبواري( وتكون األبواب األمامية للرصيفة غالبا 
صغرية ال يمكن دخوهلا دون ثني اجلذع فالصـريفة دوما مظلمة وال يتخللها 

اهلواء عىل الدوام)44( .
النخيل  يبنى من جذوع  العراقي  الريف  البيوت يف  من  اآلخر  والبعض 
والطني وكان هلذه الغرف ثقوب واسعة إلدخال اهلواء)45(، وان هذا النوع من 
البيوت ذكرها الرحالة اوسكار رويرت عام )1909م(:- ))البيوت الفالحية 
يف العادة متيل إىل التوسع األفقي ...وتقسيم البيت الفالحي إىل خيام وأكواخ 
من القصب استنادا إىل خمططها اإلنشائي واىل جمموعتني املجموعة البدائية 
حجرة  وذات  الشكل  مستطيلة  وأكواخ  سكنية  عنارص  باصطفاف  األوىل 
واحدة حول الباحة ...ويقسم الكوخ من الداخل بحاجز متوسط االرتفاع 
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مصفوفة  أكواخ  عدة  من  تتألف  التي  البيوت  يف  احللفا  حصرية  من  يتكون 
اجلانب بعضها مع البعض بشكل متالصق أو اقل تالصقا ويكون يف العادة 
يف  املنفردة  احلجرات  وتعد  املناسب،  الباحة  لضلع  مواز  الطويل  ضلعها 
أو   ) )اوضة  احلجرات  مستقلة، وتسمى  السكنية وحدات  املجمعات  هذه 
)كبة()غرفة(، ويكون املضيف وباب املضيف يف سور الدار ،والنوع الثاين 
من بيوت الفالحني جمموعة من احلجرات التي تشكل معا وحدة متكاملة، 
يسمى  الباحة  عىل  مفتوحا  يكون  مشرتك  رواق  طريق  عن  مطلة  وتكون 

)الطارمة( تتجمع حول الغرف عىل شكل صندوق مفتوح(( )46(.

البيوت في كربالء:-
الرحالة  ذكره  ما  نحو  عىل  متينة  بصورة  كربالء  مدينة  يف  البيوت  بنيت 
األوائل الذين زاروا مدينة كربالء ومنهم نيبور عام )1765م( حيث قال:- 
))مل تكن منطقة كربالء آهلة بالسكان ...وقد بنيت املنازل فيها بطريقة متينة 

لكن معظمها من اآلجر كام يف البص�رة و احللة (()47(.
وقسم من البيوت مل يكن قوي البناء عىل نحو ما ذكره نيبور أيضا قائاًل:- 

))إن بيوهتا مل تكن متينة البنيان ألهنا كانت تبنى باللبن (()48(.
إذ  )1864م(  عام  ارش  الرحالة  الكربالئية  البيوت  وصف  اىل  عمد  و 
الضيقة  البلدة  أزقة  ما بن  قافلته  ... وقد مرت  إىل كربالء  ))وصل  قال:- 
لتحمل  القائمقام  بعثها  التي  املعتمة  الفوانيس  ظلمتها  تض�يء  كانت  التي 
وأنزهلم يف غرفة خربة يف  بيته  استضافهم يف  داره  إىل  أمامه، وحينام وصلوا 

إحدى زواياه ()49(.
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أو  اهلواء  يدخلها  فال  ضيقة  وغرف  حجر  ذات  كربالء  يف  البيوت  وان 
الشمس وقد أوردت ذلك الرحالة مدام ديوالفوا عام )1881م( عند زيارهتا 
املدينة و قالت :- ))وقد توقفت أدلتنا يف وسط هذا الشارع ودخلوا منزال .. 
حيوي حجرا ضيقة .... وبعد أن استقّر بنا املكان الذي وضع يف تص�رفنا وهو 
الطبقة التحتانية الرطبة ارتقيت الدرج إىل السطح وأخذت من هناك التطلع 

إىل املدينة ... ومشاهدة قبة ومنائر مرقد اإلمام احلسن  املذهبة(()50(.
طراز  ذات  فكانت،  كربالء  أسوار  حدود  خارج  بنيت  التي  البيوت  أما 
كربالء  يف  تواجده  أثناء  )1893م(  عام  كوبر  وصفها  ما  نحو  عىل  مجيل 
وحتدث عن بيت مضيفه إذ قال :- ))وصلنا إىل بساتن النخيل حول كربالء 
بحدود الساعة احلادية عش�رة ... ذهبنا إىل بيت السيد الواقع يف احلي األكثر 
املقدسة ... كان  التي تضم اجلوامع  املدينة خارج احلدود املسورة  حداثة يف 
البيت املبني عىل الطراز الفاريس مجيال وكبريا ... إال انه ليس منمقا... وحييط 
به فناء رحب، حّيانا مضيفنا بحرارة ثم أدخلنا إىل غرفة أنيقة مؤثثة باألرائك 

والكرايس (( )51(.
ومع التطور احلاصل يف احلياة اليومية أخذت البيوت بالتطور يف العراق 
ومدن الفرات األوسط وأصبحت ذات طابقني وخاصة يف كربالء التي جاء 
ذكرها يف كتابات الرحالة ومنهم اوسكار رويرت عام )1909( الذي وصف 
البيوت فيها قائال :- ))طراز البيوت الكربالئية املؤلفة من طابقن مع طارمة 
وسطية عالية من طابق واحد إىل حد ما تطبيق لنظام )الكبشكان ( )52( عىل 
مجيع الغرف مع زيادة ارتفاع الطابق إىل ثالثة أمتار عىل األقل وهكذا حيصل 
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األريض  كاملن…الطابق  علوين  طابقن  …وعىل  اريض  طابق  عىل  املرء 
يستعمل قبوًا للسكن يلجؤون إليه هربا من حر الصيف الالهب ويطلق عليه 

... اسم الرسداب (( )53(.
ثالثة طوابق وسامه  اىل  السـرداب  مع  املنزل  تقسيم  اىل  الرحالة عمد  ان 
الطابق االريض ووصف املنزل وهو يف الرسداب وقال انه يتكون من طابق 

اريض الذي يقصده )الرسداب( وطابقني علويني )اريض و علوي (.
قرب  البواب  النوم،  وغرف  الطباخ،  غرفة  منها  جانبية  غرف  وهنالك 
املطبخ  يكون  الصغرية  البيوت  األريض…يف  الطابق  يف  …واحلــامم  املدخل 
ركن  بـــ)احلــبــاب()54(يف  ُتسّمى  التي  املــاء  أواين  جدا…وتوضع  متواضعا 

ظليل)55( .
وان غرف الضيوف يف العامرة الشـرقية هلا أمهية خاصة يف العراق ومدن 
الفرات األوسط فهي حتظى باهتامم كبري لدى العائلة العراقية وتكون مفصولة 
عن البيت وهلا عدة أسامء يف العراق ومدن الفرات األوسط ففي بغداد تسمى 
ديوان خانة وكربالء أيضا أما يف النجف يطلق عليها الرباين )56(،وحُيتمل أن 

هذه التسمية قد تكون استخدمت يف مدن أخرى من العراق.
))السالمليك   -: قال  إذ  اوسكار رويرت عام )1909م(  وذكر هذه األسامء 
أو الديوان من جهة واحلرم من جهة أخرى ... حيث إن احلرم والديوان خانة 
عن  خيتلف  خانة  للديوان  نموذجا  نجد  كربالء  بيوت  يف  مستقل...  )حوش( 
إىل  اخلارجي  الباب  الشارع عرب  من  املرء  يدخل   ... بغداد  املعتمد يف  النموذج 
الطارمة مبارشة ... ومقابل الباب اخلارجي يقع الدرج ... يؤدي إىل احلرم (()57( .
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وامتازت البيوت الكربالئية بالشناشيل وهي امليزة املعامرية التي امتازت 
التي جاء ذكرها عىل  الفرات األوسط  العراق ومدن  الرتاثية يف  البيوت  هبا 
رأي الرحالة اوسكار رويرت عام )1909م( عىل نحو ما شاهده يف كربالء:–

))نجد ...البيوت املتالصقة التي برزت طوابقها العليا نحو الشارع كأسنان 
....شناشيل،  متميزا  طابعا  الشارع  عىل  املطلة  صورته  يعطي  مما  املنشار 
موّجة  للصالة  فيها ركن  توجد غرف خاصة  للقصور  املشاهبة  البيوت  ويف 
بالتوافق  بروزات كثرية مكللة  العلوي...حيتوي عىل  ...والطابق  مّكة  نحو 

ومشكلة ما يسمى )باجلامانة( أي البيت الزجاجي (()58(.
نستنتج من ذلك أن معظم البيوت يف كربالء هيتم يف بنائها بجعل غرفة 
للصالة وتكون موجهة إىل القبلة من اجل معرفة الضيوف مكان القبلة دون 
االجتامعي  العرف  لدى  ُتعّد  للصالة  توضع  التي  الغرفة  إن  ،وكام  السؤال 
السائد يف العراق مكانًا للتربك الذي يسود عىل البيت، وبناء البيت الزجاجي 
اخلارجي  البيت  واجهة  مظهرًا مجياًل عىل  ُيضفي  الرشقية  العامرة  السائد يف 

املطل عىل الشارع .

الإك�صاءات الم�صتخدمة في المنازل :-
وتستخدم  والبورك()59(،  )اجلص  ماديت  من  األرضية  اكساءات  تكون 
يف االكساءات الداخلية يف تبييض اجلدران إلعطائها شكال مصقواًل وذكر 
اغلب االكساءات األرضية من  إن  اوسكار رويرت عام )1909م(  الرحالة 
والغرف  الباحات  تبليط  ...يف  العادي  اآلجر  ))يشكل  العادي:-  اآلجر 
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ورشفات السطوح ويستخدم البالط املزجج باللون األزرق أو امللون بامليناء 
أحيانا يف كربالء ...للسقوف...بل إن تلبيس السقوف باخلشب كام هو احلالة 
الشائعة يف اإلكساء الرفيع املستوى ...يف بيوت الناس العادين يبقى السقف 
الدعامات  سقوف  وتتمتع  تلبيس،  بدون  غالبا  النخيل  خشب  من  املؤلف 
اخلشبية البنية مع احلصرية الصفراء بشكل مجايل ...التلبيس اخلشبي احلقيقي، 
املطلوبة...تلبس  واألشكال  بالنامذج  تزين  خشبية  ألواحًا  السقوف  تلبس 

الرفوف املوجودة حتت النوافذ البائكة بواسطة ألواح خشبية(( )60(.
أثاث المنزل :-

يتنوع األثاث املنزيل يف البيوت، لكنه عموما يتميز ببساطته وعدم تعقيده، 
تستطيع  ،وال  فقرية  كانت  املجتمع  طبقات  غالبية  إن  علمنا  ما  إذا  خاصة 
االهتامم هبذا اجلانب وأول يشء جيذب االنتباه يف املنازل هو فرش األرض 
الذي خيتلف من منزل إىل آخر تبعا للحالة االقتصادية لصاحب املنزل ،ولعل 

ابرز يشء هو)احلصـران( املصنوعة من سعف النخيل)61(.
)بالبسط  يسمى  الــذي  املفروش  السجاد  من  يكون  اآلخــر  والبعض 
احلي(، والذي يصنع من الصوف االملس بنقوش خمتلفة )62(، وهناك نوع 
آخر يسمى بـ)الزولية( وتصنع من الصوف األملس اخلالص األمحر الداكن 

والبني واألصفر وتكون ذات زخارف هندسية ونباتية بسيطة )63(.
واملطحنة  الطشت  فأبرزها  فيه  املستعملة  األدوات  أو  املطبخ  أثاث  أما 
)النفطية(  تستخدم  ولإلنارة  الشاي)64(،  لصنع  والسامور  احلبوب  لطحن 
التي كانت تستعمل سابقا والتي تصنع من املعدن وتثقب من األعىل لتمتّد 
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الفانوس  النفط األبيض املوضوع يف داخلها ،ويطلق عليها  فيها إىل  الفتيلة 
اهلندي)65( .

ثالثًا- أسواق كربالء:
تعد األسواق من املظاهر احليوية التي اتسمت هبا مدن العراق)66(، فلها 
نشوء  وان  واملفرد)67(،  اجلملة  جتار  بني  التجارية  املعامالت  تنظيم  يف  دور 

األسواق تبعا حلاجة الناس إىل املواد والسلع والثامر واحلبوب واجللود)68(.
وارتبط اسم األسواق باسم احلرفة املتداولة فيها ومثل هذا ينطبق يف أسواق 
بغداد مثل سوق الصباغني وسوق النجارين)69(،أما يف مدن الفرات األوسط 

وحتديدا يف احللة هناك سوق الصاغة ،وسوق الدجاج ،والصفارين)70( .
جتمع  حمط  تكون  إذ  والنجف  كربالء  يف  املقدسة  العتبات  منطقة  يف  أما 
الدينية  باملنشآت  األسواق  حتيط  حيث  املناطق،  هلذه  زيارهتم  عند  السكان 
التابعة لتلك املراقد، ومتتد أمام مداخلها، بحيث ال يمكن للزائر إال أن يمر 
من خالهلا، ففي النجف ويف مرقد اإلمام عيل بن أيب طالب ،أربعة أبواب 
البلدة  أكربها من جهة الرشق وينتهي اخلارج منه بخط مستقيم إىل خارج 

وحتيط هبذا الطريق الدكاكني واألسواق وتكتظ عنده)71( .
وروعيت يف ختطيط املدينة رضورة بناء األسواق يف املداخل الرئيسية للمدن 
وأهل  التجار  فيه  يتجمع  للتجارة  مركزا  بوصفها  اخلدمات،  تقديم  اجل  من 
املسقفة  املتناظرة  احلوانيت  من  جمموعة  من  تتألف  األسواق  واغلب  الريف، 

باخلشب وصفائح احلديد عىل شكل )مجلون( كام هو احلال يف احللة)72( .
كام روعيت يف البناء طبيعة املناخ السائد يف املدن العربية من حيث دخول 
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أشعة الشمس واإلضاءة وتوفري حرية احلركة بالنسبة للمشاة ووسائط النقل 
املستعملة و ذكر الرحالة جيمس بكنغهام عام )1816 م( قائاًل :- ))كانت 
األسواق مسقفة باألخشاب منبسطة متتد يف الوسط من جانب إىل آخر وذلك 
األشجار  أغصان  أو  اجلافة  واألوراق  القش  من  املصنوع  السقف  لتدعيم 
واحلشائش أو القامش اخلشن املعقود بحبال متعارضة ،... إن تنظيم األسواق 
واملحالت كان جيري وفقا ألهيتها االجتامعية واالقتصادية فاملحالت ذات 
بمناطق  اتصاال  أهية واألكثر  األقل  أما  املركز  تكون قرب  الثمينة  البضائع 
الريف تكون ضمن مناطق مفتوحة كام هو احلال ..أسواق اخلرض وأسواق 

املاشية (()73(.
األسواق  بوجود  ارتبط وجودها  التي  املالية  التعامالت  من  نوع  وهناك 
املدن وخارجها ،وخاصة  التجارية داخل  املعامالت  لتسهيل  الصريفة  مثل 

تبديل النقود األجنبية بالعملة العثامنية)74(.

اأ�صواق كربالء:-
والفواكه  متعددة من اخلرض  أنواع  باحتوائها عىل  أسواق كربالء  متيزت 
جتاريًا  مركزًا  منها  جعلت  التي  الــزراعــة  من  إليها  تــرد  التي  واحلبوب 
قال  حيث  )1853م(  (عام   loftec(لوفتس الرحالة  ذلك  مهاًم)75(،وأكد 
كان  ،التي  والسلع  احلبوب  بأنواع  ممتلئة  كانت  كربالء  أس��واق  ))إن   -:
املصوغات  تشتهر بصناعة  العامل ،وهي  أنحاء  إليها من مجيع  الزوار  حيملها 
البحرين يف  املستخرجة من مغاصات  املتقن عىل األصداف  املخرمة واحلفر 
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كربالء  يف  السائدة  الشعبية  الصناعات  بمظاهر  وامتازت   ،)76(  )) اخلليج 
احلياة  يف  دور  هلا  التي  الصناعات  من  ...الخ  والنجارين  ،الصفارين،  مثل 

االجتامعية)77( .
الرحالة  ذكــره  الــذي  العرب،  سوق  كربالء  يف  الشهرية  األســواق  من 
يضم  كان  السوق  هذا  إن  ،وقال  )1892م(  عام  رحلته  يف   )nold(نولد
أشياء نادرة ال توجد يف األسواق األخرى مثل بعض اآلثار والتحفيات إذ 
قال :- ))إن سوقهم يطلق عليه اسم )سوق العرب ( وقد اقتنى أشياء نادرة 

من كربالء ،وأشار إىل أنه أعجب بصفاري هذه املدينة (()78(.
وامتازت أسواق كربالء بوجود السلع املصنوعة يدويا مثل األطباق التي 
مر  عندما  عام )1893م(  كوبر  الرحالة  ،وشاهد  النخيل  تصنع من سعف 
كثرية  أسواق  إىل  ))وأدخلنا   -: التحف  من  نوعًا  وعّدها  )الرتبة(  بكربالء 
بنسات  مخسة  حوايل  قيمته  بام  واشرتيت  احلوانيت  أحد  عند  ...وتوقفت 
أربع سالل صغرية ومجيلة وثالثة أطباق واسعة مجيعها مصنوعة من سعف 
النخيل ،ويعرض يف هذا احلانوت أيضا لغرض البيع ...أقراص طينية متومة 
..تسمى بشكل شائع ترب كربالء ،حيث يشرتهيا حجاج كربالء ويأخذوهنا 

معهم إىل بيوهتم كتذكار من الرضيح(( )79(.
نستنتج من ذلك إن رغبة الرحالة األوربيني كانت واضحة لشـراء األشياء 
الفن  من  تعد  التي  االسواق  من  املزخرفة  النقوش  ذات  واألقمشة  النادرة 
اإلسالمي، ونقلها إىل أوربا ملا امتازت بقيمتها اجلاملية وأثارت اهتاممًا كبريًا.
وان هذه القطع حمفوظة يف املتاحف والكنائس الغربية ومتحف ليون بفرنسا)80(.
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بكربالء  اهتم  )1869-1872م(  عام  باشا  مدحت  العثامين  والــوايل 
وأسواقها عىل نحو ما ذكره الرحالة الوا موسيل عام )1912م( إذ قال :- 

))بأمر من الوايل مدحت باشا ....وسع هذا الوايل سوق املدينة(()81(.

رابعًا- الشوارع:
الش��وارع:

متيزت مدن الفرات األوسط بشوارعها الضيقة شأهنا يف ذلك شأن معظم 
مدن العراق، ويرجع سبب ذلك إىل عوامل عدة نذكر منها :-

مع  يتفق  تنظيام  وتنظيمها  املدن  بشؤون  يعنى  مدين  وعي  نشوء  1-عدم 
الزيادة يف أعداد املدن ،وهذا أدى إىل تكدس واضح يف املؤسسات الرسمية 

واملدنية يف مكان واحد .
2- الزيادة العددية يف كثافة السكان أدى مع تقدم الزمن إىل تالصق الدور 
واحلارات واقتطاع أجزاء من الطرقات العامة التي حتولت إىل أماكن للسكن .

3- كان معظم السكان خيتطون مساكنهم عىل حسب ما يرغبون .
4- ضيق الشوارع والتواؤها يعطي املدينة شكال حمتشدا مما يشكل حالة 
حيمي  آخر،  جانب  ومن  جانب،  من  هذا  األعداء  غارات  صد  اىل  دفاعية 
السكان من أشعة الشمس املحرقة خالل فصل الصيف الذي يتميز بحرارته 

العالية يف معظم مناطق العراق، وخاصة اجلنوبية)82(.
الرجال  لتجمع  حمطة  وتكون  املقاهي  إلنشاء  مكانًا  الشوارع  وكانت 

وتبادل األحاديث فيها )83(.
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عىل  مدينة  كل  شوارع  سنتناول  الشوارع  عىل  أفضل  بشكل  وللتعرف 
الرحالة  كتب  يف  ذكرها  يرد  مل  األوسط  الفرات  من  مدن  وهنالك  حدة، 
لعدم مرورهم هبا من جانب ،أو لتشاهبها مع شوارع املدن املهمة وهي احللة 

،وكربالء ،والنجف .
شوارع الحلة:-

عرف عن شوارع احللة ،شأهنا شأن بقية شوارع مدن الفرات األوسط وكام 
أوضحنا سابقا بالضيق يف مساحتها وعدم االستقامة ،وهذه الظاهرة تعود 
)olevi (عام )1798م(  أوليفة  إليه  أشار  اليشء  الثامن عرش وهذا  للقرن 
ونوه إىل احلالة البائسة التي كانت عليها شوارع احللة فقال :- ))شوارعها 

ضيقة وغري مبلطة بتاتا ،ش�أهنا يف ذلك كبقية املناطق العثامنية املهملة (()84(.
بسوء  تعرف  كانت  التي  كافة،  األوســط  الفرات  مناطق  يشمل  وهذا 
باملناطق  اهتاممها  وعــدم  العثامنية  اإلدارة  سوء  عىل  يدل  وهو  شوارعها 
الضفة  املمتد عىل  ،أي اجلزء  احللة  الشـرقي من مدينة  القسم  العربية، لكن 
الرشقية من الفرات ،يوجد شارع متميز يمتد مع موازاة النهر ،وهو بمثابة 
سوق تتفرع منه عدة شوارع صغرية عىل اجلانبني ،عىل نحو ما ذكره الرحالة 
جيمس بكنغكهام عام )1816م( عندما مر هبا يف احللة إذ قال :- ))وعند 
الش�رقية  الضفة  املمتد عىل  أو اجلزء  احللة  الرشقي من  القسم  املساء، دخلنا 
رأسا  النهر  إىل  يمتد  واحد  حسن  شارع  من  يتألف  انه  ،ويبدو  الفرات  من 

ويستعمل بمثابة سوق تتفرع منه عدة شوارع صغرية عىل جانبيه(( )85(.
البضائع  فيه  تعرض  وكانت  احللة  مدينة  يف  الرئييس  الشارع  ويعد 



358

االحوال االجتماعية يف لواء كربالء من خالل كّتاب الرحالة االأجانب

عام   )borto(بورتو الرحالة  شاهدها  التي  الغذائية  واملواد  اللحوم  مثل 
)1818م( وهو يف مدينة احللة إذ قال :–))إن الضفة الرشقية تضم شارعا 
للبزازين ،كام جتولنا يف أماكن وشوارع ضيقة ومزدمحة ،بعد إن مررنا بثالثة أو 
أربعة شوارع، …وعىل العموم فان شوارع احللة مثل شوارع بغداد خييم فيها 
املناخ القاري، حيث أشعة الشمس الالهبة وهذه الشوارع مزدمحة ويصعب 

مرور اخليل فيها(( )86( .
هيتمون  كانوا  احللة  مدينة  يف  السكان  فان  الشوارع  ضيق  رغم  ولكن 
متيزت  التي  شوارعها،  عىل  انعكس  األمر  ،وهذا  واضح  بشكل  بالنظافة 
الرحالة  أكده  ما  املدينة ،وهذا  بنظافتها وتنظيمها ،رغم صغر  هي األخرى 
مدينة  ))احللة   -: وقال  )1895م(  عام  احللة  زار  )ceare(عندما  كريي 
صغرية لكنها نظيفة ..شوارعها منتظمة ...وقد اختري موقعها عىل ضفتي هنر 

الفرات(()87(.
شوارع مدينة كربالء:

أزقتها  ،من حيث ضيق  احللة  ال ختتلف شوارع كربالء عن سابقاهتا يف 
لكنها متيزت بان معظم شوارعها تضاء بالفوانيس ليال وهذا ما أكده الرحالة 
ارش عام )1864م( إذ قال :- ))فتحت باب السور عند أول وصوله إليها 
التي كانت تيضء  الضيقة  األزقة  ما بن  قافلته  الشمس ،ومرت  بعد مغيب 

ظلمتها الفوانيس املعتمة (()88(.
وعرف عنها افتقارها للساحات وامليادين العامة رغم سعة املدينة ،يوازي 
ما  حسب  األوربية  األزقة  من  بكثري  أضيق  لكنها  األوربية  االقضية  مراكز 
))توازي   -: قائاًل  )1843م(  عام   )berzen(بريزين الرحالة  إليه  أشار 
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مدينة كربالء بسعتها مدينتنا التي هي مراكز أقضية ...وذلك الن الشوارع 
يف البلدان الرشقية أضيق بكثري من أزقتنا...ويف مجيع مدينة كربالء ال وجود 

للساحات وامليادين ()89(.
ويبدو أن مدينة كربالء بعد مرور الزمن حصلت عىل االستقرار لوجود 
وتدخل  تتطور  املدينة  جعل  مما   ، والعباس  احلسني  اإلمامني  رضحيي 
مصاف الدول املتقدمة ،وهذا التقدم قد طال الشوارع بعض الشـيء ،وهو ما 
أكده الرحالة األجانب وخاصة الرحالة مدام ديوالفوا عام )1881م( عندما 
زارت كربالء وقالت :- ))وصلنا إىل كربالء ...بعد إن قطعنا سوقًا....باب 
تؤدي إىل شارع العثامنية الذي فتح حديثا عىل جانبي حصن املدينة يؤدي إىل 

ساحة واسعة((.
وهذا القسم اجلديد أدى إىل جعل كربالء مدينة منظمة عىل نحو ما ذكره 
الرحالة جون برينز )bernez ( عام )1890م( عندما زار املدينة إذ قال :- 
))أما القسم اجلديد منها الذي أنشئ خارج السور القديم ففيه شوارع واسعة 

،وأرصفة منظمة بحيث تبدو وكأهنا مدينة أوربية (()90(.
مدينة  يف  الثانية  الدرجة  أحياء  تشبه  اجلميلة  كربالء  شوارع  وتصميم 
اإلسكندرية)91(، عىل نحو ما شاهده الرحالة كوبر عام )1893م( إذ قال:- 
))تعترب مدينة كربالء التي انشئت هبذه الطريقة الغربية ،مكانا مزدهرا ...وقد 
امتّد فيها شارع أو شارعان من الشوارع الواسعة اجلميلة التي تشبه إىل حد ما 

بعض أحياء الدرجة الثانية يف اإلسكندرية (()92(.
نحو  عىل  زوارهــا  وكثرة  املدينة  ألمهية  مزدمحة  تكون  الشوارع  وهذه 
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مزدمحة  بشوارع  ))مررنا   -: قال  إذ  )1893م(  عام  كوبر  الرحالة  ذكره  ما 
وأسواق ،وتوقفنا عند حمل رصافة النقود (()93( .
خامسًا- األسوار:

من  حتميها  بأسوار  حماطة  العثامنية  الدولة  عهد  يف  العراق  مدن  كانت 
واهتم  املتعاقبة  احلصارات  أثناء  صمودها  مدة  وتطيل  املتكررة  الغزوات 
العثامنيون هبذا األمر فبدأوا يف تسوير املدن حلاميتها من األخطار واالعتداءات 

الوهابية التي بدأت تطال مدن العراق وخاصة كربالء)94(.
وان ظاهرة التسوير متوارثة منذ القدم يف العراق ويف مدن العراق ويف الفرات 
األوسط عىل نحو ما ذكره الرحالة هبادر عام )1907م( عندما زار آثار بابل إذ 
قال :- ))زرنا ...آثار بابل ...أهنا كانت مربعة الشكل كل ضلع منها أربعة عرش 

ميال وجيري الفرات يف وسط املدينة ،عىل الضفتن حتصينات ثانوية (()95( .
اأ�صوار كربالء:

كانت كربالء قصبة صغرية مؤلفة من ثالث حمالت تعرف األوىل بمحلة 
آل فائز والثانية آل زحيك، والثالثة آل عيسى وكانت مسورة بسور بسيط من 
اللبن وسعف النخيل وجذوعه والطني لكن بعد اهلجوم الوهايب عىل كربالء 
ملراسيم  إحياًء  للنجف  زيارة  يف  سكاهنا  معظم  كان  عندما  )1801م(  عام 
والية العهد االمام عيل بن ايب طالب )A( يف عيد الغدير سارع من كان 
اخلراب  املدينة  وأصاب  دخلوا  املهامجني  لكن  السور  أبواب  إلغالق  فيها 
حتى جميء الوايل العثامين عيل باشا)96( فقام ببناء السور هلا واالهتامم بحصانة 

سورها)97( .
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قد ذكر الرحالة أبو طالب خان عام 1804م عند زيارته إىل كربالء وذكر 
حال أسوارها إذ قال :- ))وقد أدير عىل كربالء سور، وكانت مقاما لكثري 
من التجار األثرياء ولكنها بعد أن هنب الوهابيون ما فيها أخذت تفقد كل 

يوم مكانتها (()98( .
وأقيم فيام بعد يف السور األبراج واملعاقل ونصب عليها من اجل الدفاع 
بريزين  الرحالة  شاهدها  وقد   ،)99( أبواب  ستة  السور  وهلذا  املدينة،  عن 
)berzen( عام )1843م( فوصفها:-))توازي مدينة كربالء بسعتها مدننا 
يتكون  الواطئ  الصف  ،وأما  بمثابة مدارج ومشارف  العايل  الصف  ..حييط 
باحلواجز،  البعض  عن  بعضها  ،يفصل  ومكشوفة  خالية  أمامية  أقسام  من 
وتكون هذه الفروع مأوى للفقراء الذين ال دور هلم كام هي احلال يف بغداد 

متاما(()100(.
بموجب  إال  تفتح  وال  الشمس  غروب  بعد  تغلق  كربالء  يف  واألسوار 
كتاب من الدولة العثامنية وذكر ذلك الرحالة أرش )osher(عام )1864م( 
عندما وصل كربالء قائاًل:- ))وصل إىل كربالء عن طريق املسيب ..وكان 
قائمقام  إىل  التوصية  كتاب  حيمل  وصوله  قبل  رسوال  بعث  قد  أرش  املسرت 
كربالء، ولذلك فتحت باب السور لقافلته عند أول وصوله إليها بعد مغيب 

الشمس (()101(.
أهّنم  إىل كربالء )1881م(  زيارهتا  الرحالة مدام ديوالفوا عند  وذكرت 
العثامنية  الدولة  كتابًا من  السور بسبب عدم محلها  باب  رفضوا دخوهلا من 
الن احلراس كانوا يغلقون األبواب يف الليل بقوهلا :- ))وبعد أن قطعنا هذا 
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بيد إن احلراس رفضوا دخولنا منه وطلبوا  الباب  الواسع وصلنا إىل  امليدان 
من أدلتنا أن يأخذونا من طريق آخر ويدخلونا املدينة من خلف سور املدينة 

وينزلونا يف املواضع السفىل األخرية من املدينة (()102(.
-1869( للمدة  واليا  عني  الذي  باشا  مدحت  العثامين  الوايل  عهد  ويف 
1872م( يف العراق، طبق نظام الوالية اجلديدة، وجد مدينة كربالء صغرية 
الشـرقية  ...العباسية  جديدة  حملة  بإنشاء  فأمر  ومزدمحة  ضيقة  وشوارعها 
احلالية وهدمت أسوار املدينة إىل حد كبري حيث وصفها الرحالة جون بريز 
القسم  ،وان  بلدة مزدهرة  بقوله :- ))إهنا  )jonberzen (عام )1890م( 
اجلديد الذي أنشئ خارج السور القديم ...فيه شوارع واسعة ...بحيث يبدو 
هلا مظهر أوريب حديث ومع إن أسوارها مهدمة قديمة فان أبواهبا كانت وال 

تزال قائمة (()103(.
عندما   )kober(كوبر الرحالة  شاهدها  مستديرة  أبراج  كربالء  ولسور 
زار املدينة عام )1893م( قائاًل :- ))يعترب احلي…من املدينة…يقعد اخالل 

سور من اآلجر مع أبراج مستديرة بن مسافة وأخرى(()104(.
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الخاتمة
متخض عن هذه الدراسة ،التي عنيت بنقل آراء الرحالة يف احلياة االجتامعية ملدن 

الفرات االوسط ،مجلة من النتائج منها:-
متتع العراق بموقع سرتاتيجي مهم لذلك حظي بزيارة عدد من الرحالة االجانب - 1

الذين زاروا العراق واملناطق املحيطة به .
ضمت مدن الفرات االوسط جمموعة من اخلانات التي بنيت عىل طول الطريق - 2

،وان عددًا من هذه  اخرى  املدن من جهة  داخل  املدن من جهة ويف  بني  الرابط 
او من  العراق  داخل  االموال سواء من  بنائها اصحاب  يعمل عىل  كان  اخلانات 
الدول املجاورة ،وخاصة ايران ،الذين كانوا يفدون للعراق باعداد كبرية خاصة 
يف املواسم الدينية واالعياد وهذا االمر يدل عىل اهتامم دول اجلوار بالعراق ملكانته 

الدينية واحلضارية .
الذي - 3 املعامري  بالفن  واالســواق  واخلانات  البيوت  مثل  املعامرية  الطرز  متيزت 

البيوت واستخدام اخلشب يف  به العراق وخاصة الشناشيل وطريقة زخرفة  متيز 
االكساءات.

افتقار العراق يف املدة قيد الدراسة،لشوارع غري منظمة تربط مناطق الفرات االوسط - 4
فضال عن افتقاره لوسائل التنقل احلديثة االمر الذي جعل السفر بني مدينة واخرى 
يتسم بالصعوبة وطول املدة الزمنية التي تصل اىل ايام عديدة ،فضال عن ذلك فان 
هذه الطرق كانت يتعّرض فيها املسافرون اىل هجامت بعض القبائل التي تسيطر 
عىل هذه الطرق وهذا ما اشار اليه الكثري من الرحالة خالل مرورهم هبذه الطرق .

وجود االسوار التي حتيط بعدد كبري من املدن وهذا يدل عىل ان العراق ومدنه سواء - 5
يف الشامل او اجلنوب كانت معرضة هلجامت استعامرية متعددة غرضها السيطرة 
عىل مدن العراق مما حدا بالسكان اىل بناء االسوار حلامية مدهنم من غارات االعداء.
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الم�صادر والمراجع
اواًل- الوثائق غير المنشورة

وثيقة غري منشورة ،بعنوان )توضح ان الطابوق الذي بني به خان النخيلة تم . 1
 نقله واإلنفاق عليه من قبل آل شمسة (، حمفوظة يف )مكتبة امري املؤمنني

العامة (، ملف )1(، رقمها )56(.
الوقود واخلدمات . 2 املستخدم يف  )ان احلطب  ،بعنوان  منشورة  وثيقة غري 

األخرى يتم اإلرشاف عليه من قبل آل شمسة (، حمفوظة )يف مكتبة امري 
املؤمنني العامة (،ملف )1( ،رقمها )4(.

احلامد . 3 خان  برتميم  شمسة  آل  ارسة  )قيام  بعنوان  منشورة  غري  وثيقة 
(،)حمفوظة يف مكتبة أمري املؤمنني العامة (، ملف )1(، رقمها )58(، 

)د.ت ( .
اىل . 4 تابع  النجف  قضاء  ان  فيها  بعنوان)توضح  منشورة  غري  وثيقة 

ملف  العامة(،   املؤمنني امــري  مكتبة  يف  ،)حمفوظة   ) كربالء  ــواء  ل
)1(،رقمها)38(،)د.ت(.

ثانيًا- الكتب العربية والمعربة:
 أبو طالب خان، رحلة أيب طالب خان إىل العراق واوربا ،ت: مصطفى - 1

جواد ،بغداد، د.ت.
،دار - 2 ابيش  امحد  العربية،ت:  العشائر  مهد  نجد  إىل  ،رحلة  بلنت  ان 

املدى،سورية ،2005م .
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الوايل - 3 عهد  منذ  بغداد  والية  يف  العثامنية  اإلدارة  النجار،  موسى  مجيل 
مدحت باشا إىل هناية احلكم العثامين )1869- 1917م(،مكتبة مدبويل، 

القاهرة،1991.
دراسات حول كربالء، وقائع الندوة العلمية التي عقدت يف لندن بتاريخ - 4

دار  احلضاري(،  ودورها  كربالء  حول  )دراسات   1996/3/ 31-30
الصفوة للطباعة ،الكويت، د.ت .

دليك ياقا ،كربالء يف األرشيف العثامين دراسة وثائقية )1840- 1876(، - 5
العربية للموسوعات،  ،الدار  ت: حازم سعيد منترص ومصطفى زهران 

بريوت ،2008.
ارمنازي - 6 أيمن  ت:   ،1912-1700 العثامنية  ،الدولة  كواترت  دونالد 

،مكتبة العسبكاه، د:م ،2004.
سلامن هادي آل طعمة ،كربالء يف الذاكرة ،مطبعة العاين ،بغداد ،1988 م.- 7
كمراكز - 8 العراقية  ،املدن  الشيخيل  إبراهيم  وصباح  احلمداين  نافع  طارق 

واحلياة  1534-1914،املدينة  املتأخرة  العهود  يف  االقتصادي  للنشاط 
املدنية ،1988.

الــراعــي - 9 ،مطبعة  ـــط  األوس ــفــرات  ال يف  ،عــامــان  فـــارس  اجلــبــار  عبد 
،النجف،1353هـ.

عبد الرزاق احلسني ،العراق قديام وحديثا، مطبعة العرفان، صيدا،1958م.- 10
اصطالحات - 11 يف  العلوم  ،جــامــع  ــول  ــرس ال عبد  بــن  النبي  عبد 

الفنون،مؤسسة االعلمي، بريوت ،د.ت..
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عيل كامل محزة كاظم، خانات احللة يف العهد العثامين، مطبعة الصادق، - 12
بابل، .

احلرية - 13 دار  ج3،  املدنية،  واحلياة  املدينة  رؤوف،  السالم  عبد  عامد 
للطباعة، بغداد، 1988.

االرشف، - 14 النجف  ،جملة  البصـرية  ،الشناشيل  العيساوي  غــزوان 
العدد)54(، النجف، ربيع الثاين- 2009.

كاظم اجلنايب ،حول الزخارف اهلندسية اإلسالمية، جملة سومر،جملد - 15
)34(،ج1-ج2، بغداد، 1978 .

كوبر ،رحلة يف البالد العربية اخلاضعة لألتراك من البحر املتوسط إىل - 16
بومبي عن طريق مرص والشام واخلليج العريب يف 1893، ت: صادق عبد 

الركايب ،األهلية للنرش ،عامن ،2004م.
ثالثًا- الرسائل واألطاريح

بغداد - 1 مدينة  يف  االجتامعية  الالمي،احلياة  كريم  الرمحن  عبد  فــردوس 
)ابن  الرتبية  ،كلية  منشورة  غري  دكتوراه  )1831-1914(،اطــروحــة 

رشد(،جامعة بغداد ،2002.
مؤمل سليم مرزة ،املباين الرتاثية يف مدينة النجف ،رسالة ماجستري غري - 2

منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب، 2007.
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رابعًا- البحوث والدراسات
اخلياط، جملة سومر ،ج1 ،ج2، - 1 ارش، مشاهدات جون ارش، ت: جعفر 

جملد)21(، بغداد ،1965.
العطييش ،جملة سومر ،جملد )44(، - 2 القصريي، خان  اعتامد يوسف امحد 

ج1- ج2، بغداد ،1985 – 1986.
طالب عيل الرشقي ،البيت النجفي القديم جملة الرتاث النجفي ،العدد)1(، - 3

النجف ،ترشين الثاين ،2006.
،جملة - 4 الشعبية  ،صناعاتنا  العلوجي  احلميد  وعبد  السامرائي  رشيد  عامر 

الرتاث الشعبي ،العدد)1( ،بغداد،1989.
تاريخ - 5 جمالس  االرشف  النجف  يف  القديمة  ،املقاهي  فرهود  الرضا  عبد 

وأدب وبطولة ،جملة الرتاث النجفي، العدد)5(، النجف ،شباط 2007. 
،جملة - 6 قديمة  عربية  عراقية  صناعة  الطنافس  محــيــد،  العزيز  عبد 

سومر،ج1-ج2، جملد )46(، بغداد، د ت.
،جملة - 7 اإلسالمية  العربية  الــعــامرة  يف  الــريــازة  و  اخلــط  محندي،  حممود 

املورد،جملد)19(،العدد)1(،بغداد، ربيع 1990.
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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.
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Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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



At This time , we introduce , for readers and those honourable 
researchers concerned with ( Karbala Heritage ) , a new issue 
containing a number of readings of some articles and essays 
under history heritage section , society heritage section and 
literature heritage section hoping that they will contribute to 
obtaining satisfaction and will help stimulating and urging 
researchers to choose and write new articles related to Karbala 
heritage , we all have the responsibility of writing researches on 
Karbala heritage .



Third Issue Word
Karbala Heritage... Scientific Research 

Responsibility
A great many are the cities and a great many are the areas 

whose people look for originating its identity and for making whole 
its memory , but we , in Karbala with its variations , look at things 
differently and we ignore it for the sake of a more honourable 
mission and greater is the responsibility of reoriginating the 
heritage and stimulating it into revolution so as to go hand in 
hand with the fundamentals of the Scientific research in order 
to fulfil the need of Ummah at this stage which witness severe 
travail , which is supposed to give birth to no deformed newborns 
which have no relation with its heritage neither close nor far .

Accordingly , all those in charge of Karbala heritage journal , 
editor -in-chief , consultants and editors wish that all academics 
and those concerned with the Karbala heritage would 
scientifically consider all that this city . has inherited both heritage 
and cultural so as to reframe and refill the gaps in accordance 
with the scientific equations which give heritage its prestige and 
solemnity and which give modernism its essays and articles 
which are in harmony with the spirit of the modern age .

On this occasion , we look for readings and productions 
which comprehensively consider what karbalai heritage means 
, which is absolutely related to Imam Husain ( p,b,u,h ) , both his 
biography and martyrdom and perpetuity .

The intellectual , cultural and doctrinal resource of which have 
no end as Allah, the most High gives existence to this city . We 
wish that all specialist researchers work together to verify Karbala 
heritage on scientific bases so as to be read scientifically aiming 
to reproduce it in order to be in agreement with the nature of 
the city and its typical example represented by Imam Husain ( 
p,b,u,h).



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 
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 destowed 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 a reference 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.
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But We wanted to be gracious to those abased in the land 
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