
د اخلامس/العدد الثالث )17( السنة اخلامسة/املجلَّ
شهر ذي احلجة 1439هـ/أيلول 2018م





E.mail: turath.karbala@gmail.com

ء





املرشف العام
سامحة السّيد أمحد الصايف

املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة 

املرشف العلمي
الشيخ عامر اهلاليل 

رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة

رئيس التحرير
د. إحسان عيل سعيد الغريفي ) مدير مركز تراث كربالء (

مدير التحرير
أ.م. د. فالح رسول احلسيني )كلية الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة كربالء(

اهليأة االستشارية
األستاذ        املتمرس              الدكتور فاروق حممود احلبويب )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.د. إياد عبد احلسني اخلفاجي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانّية /جامعة كربالء (

أ. د. زمان عبيد وناس املعموري )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانّية /جامعة كربالء(

أ. د. عيل كسار الغزايل )كلية الرتبية للبنات/جامعة الكوفة(

أ.د. جاسم حممد شطب )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(

أ.د. مشتاق عباس معن ) كلية الرتبية /ابن رشد /جامعة بغداد(

أ .د. عادل حممد زيادة  )كلية اآلثار/ جامعة القاهرة(

أ.د. حسني حامتي  )كلية احلقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواين )كلية اخلليج / سلطنة عامن(

أ.د. إسامعيل إبراهيم حممد الوزير )كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء(



سكرتري التحرير
يارس سمري هاشم مهدي البناء

اهليأة التحريرية
أ. د. زين العابدين موسى جعفر )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ. د. ميثم مرتىض مصطفى نرص اهلل )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
أ.د. حسني عيل الرشهاين )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة ذي قار(

أ. د. عيل خضري حجي   )كلية الرتبية / جامعة الكوفة(
أ.د. سريوان عبد الزهرة اجلنايب )كلية الرتبية املختلطة/جامعة الكوفة(

أ.د. مشتاق عباس معن )كلية الرتبية/ابن رشد للعلوم اإلنسانية/جامعة بغداد(
أ.م.د. حيدر عبد الكريم حاجي البناء )جامعة القرآن واحلديث/قم(

ا.م.د. حممد علی اكرب)كلية الدراسات الشيعية/ جامعة األديان و املذاهب/إيران/قم املقدسة(

أ.م.د. عيل طاهر تركي احليل ) كلية الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة كربالء(
أ.م. د. توفيق جميد أمحد )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

مدقق اللغة العربية
أ.م. د. فالح رسول احلسيني )كلية الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة كربالء(

مدقق اللغة االنكليزية
أ.م. د. توفيق جميد أمحد )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

اإلدارة املالية 
حممد فاضل حسن
املوقع اإللكرتوين

يارس السّيد سمري احلسيني



قواعد النشر في المجلة 
وفق  عىل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

القواعد اآلتية:

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

قرص  مع  ثــالث  وبنسخ   ،A4 ورق  عىل  مطبوعًا  البحث  يقدم   -2
 simplified(بخط كلمة   )10000  -5000  ( بحدود   )CD(مدمج

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف 
حدود صفحة مستقلة عىل أّن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 

بحدود )350( كلمة.

الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  من  األوىل  الصفحة  حتتوي  أّن   -4
والربيد  اهلاتف،  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة  الباحثني، 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك. 

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

مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  -6



هبا  واملراجع  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  ومراجع  مصادر  وجود  حالة 
منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر العربية، وُيراعى يف إعدادمها الرتتيب 

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

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

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

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 

ة وسيلة نرش أخرى.  9-أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّ

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

املنشورة ملوجبات فنية. 

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

اآلتية: 

أ- يبلغ الباحث بتسّلم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان 
من تاريخ التسّلم. 

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



أو إضافات  املقومون وجوب إجراء تعديالت  يرى  التي  البحوث  جـ - 
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. 

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

مالية جمزية. 
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

جـ - تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. 
د-  تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. 

13- ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة 
(turath@alkafeel.net)

أو عىل موقع املجلة
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (

ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.  الكبري/جممَّ





حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

امْلُْلُك،  َلُه  اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض، و  احلمد هلل الَّذي ُيَسبُِّح له َما يِف السَّ
َيِلُج يِف اأْلَْرِض، َوَما خَيُْرُج  َما  َيْعَلُم  َقِديٌر،  ٍء  َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعىَل ُكلِّ َشْ
ِحيُم اْلَغُفوُر، والصالة  اَمِء، َوَما َيْعُرُج فِيَها، َوُهَو الرَّ ِمنَْها، َوَما َينِْزُل ِمَن السَّ
ِذيَن اْصَطَفى والسيَّام سيِّدنا ونبيِّنا حممد املصطفى،  الَّ ِعَباِدِه  والَساَلُم َعىَل 

وآل بيته الطّيبني الطاهرين.

السنة  من  الثالث  العدد  الكريم  القارئ  عزيزي  يديك  فبني  بعد  ا  أمَّ
إصدارات  عدد  يصبح  اإلصدار  هذا  ومع  كربالء،  تراث  ملجلة  اخلامسة 
املجّلة سبعة عشـر إصداًرا وثَّقت من خالهلا جوانب مهّمة، ومتعّددة من 

الرتاث الفكرّي والثقايّف ملدينة كربالء.

عة مع بعض  ا قامت بعقد الندوات العلميَّة املوسَّ ومن نشاطات املجلَّة أهنَّ
اجلامعات العراقيَّة و املؤسسات الرتاثيَّة، إضافة إىل عقد حواريات علميَّة 
شهرّية ضمن منتدى الرتاث الكربالئّي، وها نحن اآلن يف طور اإلعداد 
. املجلَّة  هذه  يف  املؤمتر  هذا  أبحاث  وسُتنْشـَر  عاملّي،  علمّي  مؤمتر  لعقد 

والدراسات  األبحاث  من  طّيبة  جمموعة  فهي  العدد  هذا  أبحاث  ا  أمَّ
التي احتوت عىل مادة علميَّة قيِّمة تّم تقويمها علميًّا من أساتذة جامعيني، 

حيملون القاًبا علمّية مرموقة، وُيشهد هلم بكفاءهتم العالَية.

القرن  بالوراقة والوّراقني يف كربالء حتَّى  البحث األّول  وقد اختّص 
الثاين  الثالث عشـر للهجرة وقد تضّمن دراسة ميدانّية، وتضّمن البحث 
الكايف، وتناول  الضـروري والرشط  الشـرط  البهبهايّن بني  االجتهاد عند 



الفصول مقارنة مع  الثالث موضوع علم األصول عند صاحب  البحث 
حمّمد  الشيخ  تناول  فقد  الرابع  البحث  وأما  واملشهور،  الكفاية  صاحب 
حسني األصفهاين احلائري ونظرّية الواجب املعّلق التي كانت من إبداعاته 
والتي تناوهلا األعالم من بعده بالبحث والتنقيب إىل يومنا هذا، والبحث 
اخلامس كان حول الشيخ حممد مهدي النراقي وجهوده املعرفّية، يف حني 
اختّص البحث السادس بسرية السّيد حممد مهدي بحر العلوم وإجازاته، 
وأما البحث السابع فكان حتقيًقا عن كتب السّيد حممد مهدي بحر العلوم 
اشرتك  إذ   اآلخر،  عن  ليمتاز  كتاب  كل  ومواصفات  وأسامئها  الفقهّية، 
ممّا  والببليوغرافيا  الرتاث  كتب  يف  املصابيح  باسم  منها  واحد  من  أكثر 

أوجب لبًسا عند الرتاثيني.
التطّورات  اللغة االنكليزية فكان عن دور أهايل كربالء يف  أما بحث 

السياسيَّة من عام 1914 إىل عام 1921م.
كانت  الكرام رسالتني حمّققتني،  ائنا  لقرَّ فاخرتنا  املخطوط  الرتاث  أّما 
األوىل َأجِوَبة َمَساِئِل الشيخ حممد بن جابر النجفي للشيخ عبد النبي بن 
للسّيد  املحصورة  الشبهة  يف  رسالة  والثانية:  احلائري،  اجلزائري  سعد 
املعروف  احلائري  املرعيش  إسامعيل  بن حمّمد  بن حمّمد عيل  حمّمد حسني 

بالشهرستاين.
ائنا الكرام، كام ُنجّدد هلم الدعوة  ينال هذا العدد رضا قرَّ ونطمح أن 

بالكتابة يف املجّلة ورفدها بجديد نتاجاهتم الرصينة، وحتقيقاهتم املتينة.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

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

توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله. 



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

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
إىل  التابع  كربالء  تراث  مركز  تصدى  بيانه،  سبق  ما  عىل  وبناًء   -3
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  اإلنسانّية  و  اإلسالمية  املعارف  شؤون  قسم 
إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، 

تسعى إىل: 
بأبعادها  الراكز يف كربالء  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  - ختصيص 

الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
- مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية 
الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع 
جماوراهتا، وانعكاس ذلك التعالق سلبًا أو إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

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



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

- تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم ؛ يف ظل افتقادهم 
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع  إىل 

مسؤولية رشعية وقانونية. 

- التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة 
النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

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

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثني املختصني 
إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملّخص:
يف  العلمّية  احلركة  مستوى  عىل  دلياًل  مدينة  أّية  يف  الوراقة  مهنة  انتشار  ُيعّد 
معيارّية  بناء  منها  نستطيع  أداة  فهي  فيها،  العلمّية  الدراسات  وعمق  مدارسها، 
كربالء  يف  الوراقة  بدراسة  قمنا  األمهّية  هذه  أجل  ومن  لذا  ذلك،  عن  حقيقّية 
ومدى انتشارها، وحاولنا التأصيل هلا راجعني إىل بعض األصول املخطوطة التي 
التي كانت متّثل  املقتنيات  إفادة يف إيضاح هذا، فضاًل عن جمموعة من  كان فيها 
ُعّدة النسخ والتصحيف للكتب، وجمموعة صناعة األحبار، فأوىل إشارات انتشار 
مهنة الوراقة يف كربالء تعود إىل القرن الثامن للهجرة، وهذا يناسب متاًما ظهور 
يف  الفكرّية  النهضة  ذروة  حتى  االنتشار  يف  واستمرت  العلمّية،  كربالء  مدرسة 
كربالء بواكري القرن احلادي عرش للهجرة لتدوم قرابة أربعة قرون بعد ذاك، فكثر 

النسخ وبيع الكتب يف املدينة حتى تصّدرت املدن مع بغداد والنجف.
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Abstract
Spreading papermaking craft in any city is considered as an 

evidence of the scientific movement level in its schools and  
depth of its scientific studies. However, it is a means by which 
we can establish an actual measurement for that. Thus, for 
the sake of this importance, we started studying papermaking 
in Kerbala and its spreading. We tried to originate this craft by 
returning to some original handwritten which were very useful 
in this respect. This is in additional to a group of properties 
represent the equipment of copying and misspelling, and a 
collection of ink manufacturing. So, first signs of papermaking 
spreading in Kerbala belongs to the eighth Hijri century, and 
this completely suits appearance of Kerbala scientific school. 
This spreading lasted till the intellectual renaissance summit 
in Kerbala at the beginning of the twelfth Hijri century that 
lasted for four centuries. Therefore, copying and book selling 
increased in the city till kerbala headed the cities including 
Baghdad and Najaf.
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المقّدمة:
لفهم مستوى احلركة العلمّية ألي مدينة وبلد أو لوضع معيارّية لذلك، ال بدَّ 
لنا من معرفة كم ناجتها من التأليف وعدد مكتباهتا العاّمة واخلاّصة، ورغبة الناس 
يف اقتناء الكتب، هذا إىل جانب املدارس العلمّية وانتشارها، ومن يسهم يف رسم 
هذه املعيارّية احلقيقّية ملستوى احلركة العلمّية وبيان نشاطها هم الوّراقون، ومن 
ذلك كثرت الكتابات عن الوّراقني وصناعة الورق واألحبار ومستلزمات الكتابة 
وهذه  هلؤالء  أرخوا  الذين  من  ذهن  إىل  يتبادر  ما  وأّول  جًدا،  مبكرة  أزمان  منذ 

الصنعة هو ابن النديم البغدادّي)ت385هـ()1(.
ومن أجل هذه األمهّية قمت بدراسة الوراقة والوّراقني يف كربالء، فراجعت األصول 
بقدر ما تطول يدي، من مطبوع وخمطوط، فلم أجد ما كنت أرمي إليه من معلومات 
تفيد انتظام هذه الصنعة بسوٍق خاصٍّ هبا يسّمى سوق الوّراقني –كام يف بغداد- وكذلك 
حجم اتساعها وانتشارها، إّنام احلديث عن دكاكني قليلة جًدا ُأشري إليها يف القرن الثالث 
عرش للهجرة، مع العلم أيّن وجدت يف املخطوطات ما يثبت اشتغال أهل كربالء يف 

الوراقة، فكتبوا وصّحفوا الكتب يف منتصف القرن الثامن للهجرة.
ومع انعدام املعلومات يف املظاّن املطبوعة عن هذا الفّن يف املدينة، اعتمدت عىل 
خرباء  عن  فضاًل  املعلومات،  منه  أستقي  رئيًسا  مصدًرا  وفهارسها  املخطوطات 
مركز ترميم املخطوطات وقسم الزخرفة التابع لدار الكتب واملخطوطات بالعتبة 
الكتابة، وصناعة  وأدوات  بالورق،  األمر  يتعّلق  فيام  املرّشفة، وال سّيام  العّباسّية 
والوّراقني  الوراقة  عن  احلديث  يف  البحث  وبدأ  والزخرفة،  اخلط  وفّن  احلرب، 

عموًما ويف كربالء خصوًصا، ثّم عمل الوّراقني وفّن الكـتابة وأدواهتا.



30

�لور�قُة و�لوّر�قون يف كربالء حتى �لقرن �لثالث ع�شر للهجرة

المبحث األول: الوراقة والوّراقين وصنعة الوراقة نشأتها وظهور 
الوّراقين في كربالء.

بأهّنا صنعة خط الكتب، وكتابتها، وتصحيفها، فضاًل  الوراقة تارخيًيا  ُعّرفت 
عن زخرفتها واالجتار هبا، إذ كانت هي السبيل الوحيد النتشار الكتاب وتداوله، 
وعدد نسخ الكتاب تعتمد عىل أمّهّيتِه العلمّية وشهرة مصنّفه يف جمال اختصاصه، 
واالنتشار  الطباعة،  دور  تظهر  أن  قبل  واألجيال  العصور  مّر  عىل  هذا  وكان 
واألنساب،  والتاريخ،  األدب،  لكتب  كان  وإّنام  الدراسة،  كتب  عىل  يقترص  مل 
–الكتب– مطلب  وغريها من أصناف املعرفة انتشارها الواسع، حتى أصبحت 
العربية عىل  البالد  الناس يف  أثامن احلصول عليها، وأقبل  كّل من يستطيع حتّمل 
اقتنائها بلهفة متزايدة)2(، قالت هونكة: »فمكتبة صغرية كمكتبة النجف يف العراق 
كانت حتوي يف القرن العارش]أي الرابع للهجرة[ أربعني ألف جملد... ولقد مجع 
نصري الدين الطويّس ملرصده يف مراغة 400000خمطوط، وحذا حذو اخلليفة يف 
بغداد كّل األمراء العرب يف خمتلف أنحاء العامل العريب، فأربت مثاًل مكتبة أمري 
عريب يف اجلنوب عىل 100000 جملد«)3(، ومل يكن املرء ليحسب من األثرياء ما مل 
يكن يملك جمموعة من الكتب)4(، وبذا فتحت هلفة اقتناء الكتب الباب أمام أن 
يمتهن ُأناس كثر صنعة الوراقة، حتى احرتفها أدباء وعلـــامء وفالســفة، فسوق 

الوّراقني كانت ملتقى فكرًيا يقصـده العلامء للمــجالسة)5(.

قال  ــورق،  ال صناعة  انتشار  الــوّراقــني،  وكثرة  الوراقة  صنعة  من  زاد  وممـّـا 
مادة  حمّرًرا  الورق،  صناعة  يف  عظياًم  انقالًبا  والرابع  الثالث  القرن  متز:»أحدث 
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الكتابة من احتكار بلد من البالد له واستئثارها به، وصرّياه رخيًصا جًدا، وكان 
الناس طوال استعامهلم للربدي يعتمدون عىل مرص، أّما القرن الرابع فيحدثنا... 
يكتبون  األوائل  كان  التي  واجللود  مرص  قراطيس  عّطلت  سمرقند  كواغيد  أّن 
عليها«)6(، وبذا كان أجود أنواع الورق يف ذلك العرص هو الكاغد الذي انتقلت 
نّقوه  املسلمني  فإّن  املهم،  التغيري  املسلمني  أيدي  عىل  وناله  الصني،  من  صناعته 
ابن  قال  اهلندّي)7(،  الغاب  ومن  التوت  ورق  من  صناعته  يف  يستعمل  كان  ممّا 
فأّما الورق اخلراسايّن فيعمل من  النديم:»الورق الصينّي يعمل من احلشيش... 
الكتان، ويقال إّنه حدث يف أّيام بني أمّية وقيل يف الدولة العباسّية... وقيل إّن صنّاًعا 
من الصني عملوه بخراسان عىل مثل الورق الصينّي«)8(، ثّم انترشت صناعته يف 
احلوارض اإلسالمّية، لكن سمرقند ظلت أكرب مراكز صناعته دائام)9(، لكن األجود 
واألغىل ثمنًا كان الورق البغدادّي، ومن ذلك كثرت أسواق الوّراقني يف القرن 
الثالث للهجرة، قال اليعقويّب)ت292هـ(:»وأكثر من فيه]ويعني السوق[ يف هذا 
للوّراقني«)10(،  حانوت  مائة  من  أكثر  به  فإّن  الكتب  أصحاب  الوّراقون  الوقت 
هي  بل  بصنعتهم،  اخلاص  سوقهم  بغداد  يف  للوّراقني  أّن  إىل  هذا  من  ونخلص 
يف  وأخرى  بغداد،  من  الطاق  باب  يف  الوّراقني  سوق  فوجدت  سوق،  من  أكثر 
طاق اخلوايّن، وحينًا آخر يف طاق الوبل، وأخرى بقرص وّضاح من الباب الغريب 
من املدينة، وأيًضا يف اجلانب الرشقي، وأخرى بجوار سوق الصاغة يفصل بينهام 

مسجد)11(.

ويف البرصة كان سوق الوّراقني ملتقى العلامء، تدار فيه حوارات العلم، ذكر 
ابن النديم قائال: إنَّ أبا بكر بن دريد قال: رأيت رجاًل يف الوّراقني يف البرصة يقرأ 
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كتاب املنطق البن السّكيت ويقّدم الكوفيني، فقلت للرّياش)12( وكان قاعًدا يف 
الوّراقني فأخذ حياور الناس مفضاًل أهل البرصة)13(.

وإىل جانب هذا غالًبا ما كانت جتري يف هذه األسواق مزادات بيع الكتب أو 
حتى كتاب واحد)14(، والثمن يتوّقف عىل حسن خّط وجودة الزخرفة باألحبار 

امللّونة واملذّهبة، أو مادة الكتاب العلمّية.

البلد وتقّدمه علميًّا، وهذا ال  انتشار الوراقة دليل ازدهار ثقافة  وعموًما فإّن 
فالوراقة  تلك،  املدن، وكربالء واحدة من  َعّم كّل  بل  بغداد وحدها  ينطبق عىل 
فامرسوا  عيشهم،  مصدر  وجعلوها  الناس،  من  جمموعة  فيها  برع  صنعة  كانت 
يف  وهم  طلبتهم،  من  أو  والعلامء  الفقهاء  كبار  من  أهّنم  أو  الكتب،  وبيع  النسخ 
ذلك كانوا يف ثالثة أحوال، إّما عامل نسخ رغبًة –من غري تأليفه– أو طلًبا للرزق 
واملعاش، أو هو من الطاّلب عمل يف الوراقة حلاجة)15(، أو أّنه من متوّسطي العلم 
امتهن الوراقة واختّص هبا، وأصناف هؤالء يف كربالء كثر، والتمييز بينهم ليس 
من املستصعب، فنسخ الكتب اخلطّية املكتوبة بأيدهيم تدّل عىل صنف الكاتب، 
وفنّها  الصنعة  نوع  أو  املظان  لرتمجة يف  العودة  أو  بالشهرة  إّما  مّيزنا  كربالء  ففي 
ودرجة االتقان وجودة الزخرفة والتصحيف، ألّن العامل أو الطالب ال يزخرف، 
أو إّنك جتد يف احلواش التعليقات والبالغات والتوقفات، وهذا ليس من عمل 
الناسخ أو الوراق، فضاًل عن إشارات املخطوط نفسه، إذ اعتمدنا يف بحثنا هذا 
عىل  تدّل  مصدرّية  فال  البحث،  إلمتام  مصدًرا  األساس  بالدرجة  املخطوط  عىل 
وّراقيها، وال ذكر أيًضا لدكاكينهم وحوانيتهم وأسواقهم ومادة وراقتهم وكيفية 

القيام بصنعتهم، كام هو حال بغداد والبرصة املذكورة سالًفا.
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وعىل أّية حال فقد ارتبطت صنعة الوراقة واحلركة العلمّية ارتباًطا وثيًقا –كام 
نّوهنا مسبًقا- فام كثرت املدارس واتسعت مدارك العلم وشاع أخذه بني الناس، 
حتى ازدادت معه حوانيت الوّراقني تنسخ وتتجر بكتب أساطني املعرفة من كّل 

فن أو علم، يف عموم مدن اإلسالم وكربالء منها.

قديمة  كربالء  مدينة  كربالء– أنَّ  يف  الوراقة  عن  –وحديثنا  من  الرغم  وعىل 
يف  عظيمة  مكانة  حتتّل  أصبحت  ثّم  بابلّية،  قرى  جمموعة  هي  كانت  إذ  النشأة، 
معركة  شهدت  أن  بعد  أي  والستني،  احلادَية  اهلجرية  السنة  يف  املسلمني  نفوس 
عمراهنا  يف  تأّخرت  أهّنا  إاّل  الّسالم-،  احلسني-عليه  اإلمام  واستشهاد  الطف 
حتى تصبح مدينة تعّج فيها حركة الناس، مع العلم أّن شهرهتا يف مظاّن املصادر 
الناس،  خمتلف  للهجرة  سنة61  منذ  كانت  إهّنا  يقول  فكٌل  جًدا،  مبكرة  كانت 
مدينة  بمستوى  تظهر  مل  أهّنا  غري  فشيًئا،  شيًئا  نحوها  يتقاطرون  راحوا  الذين 
يأِت له ذكر حتى  العلمّي فيها مل  الفكر والنشاط  حتى عرص متأّخر، وأّن حركة 
علمّية  مدرسة  ظهور  ذلك  من  نريد  ونحن  للهجرة،  السادس  القرن  منتصف 
أيًضا، وال نقصد مراحل  احلّلة  أو  الكوفة وبغداد  تناظر األخريات يف  متكاملة، 
التعليم األوىل)الكّتاب( أو املتوّسط يف املرحلة التي تيل الكتاب)16(، وسبب ذلك 
دولة  تعّمدت  إذ  األبلغ،  األثر  له  كان  السيايّس  والعامل  عّدة،  عوامل  إىل  عائد 
–واألخرية  العباس)132-656هـ(  بني  دولة  وبعدها  أمية)41-132هـ(  بني 
يف معظم مراحل سلطاهنا– وجاهدت يف سبيل ذلك حمو ذكر كربالء، وال سّيام 
بثورة اإلمام احلسني، وخرب هذا مشهور يف األصول ال حيتاج  املتعّلق  جزئه 
يل  لكن  فيه،  بحًثا  املصادر  صحف  نقّلب  أو  عليه،  الوقوف  نطيل  أن  األمر  بنا 
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أن  الدولة لكينونة كربالء، وحّثها احلثيث يف منع  أن آيت بمثل واحد يف مقارعة 
تكون –أي املدينة– أو أن تنتقل من طور القرية إىل مفهوم املدينة، ولعّل أشهرها 
اتسم  وإن  عمراهنا  وخراب  املتوكل،  زمن   احلسني اإلمام  قرب  جرف  حادثة 
احلائر  حول  السكنى  يف  الناس  تأّخر  لذلك  وبدائّيته)17(،  ببساطته  العمران  ذاك 
الرشيف، وأخذت تتدرج يف بنائها رويًدا رويًدا حول القرب الرشيف إىل أن جاء 
وحركة  احلائر،  بيوتات  عن  احلديث  فصار  السابع  أو  للهجرة  السادس  القرن 
الناس فيه بمستوى مدينة صغرية، حتيط هبا جمموعة قرى مأهولة بالناس، ارتبطوا 
هبذه املدينة ارتباًطا وثيًقا، وهي من حيث موقعها ليست بالبعيدة عن احلائر، ورّبام 
هي مالصقة للمدينة، ومع هذا التواجد السكاين قامت احلركة العلمّية يف كربالء 
تظهر متأخرة، حتى مع ظهور مدرسة احلّلة العلمّية التي ال تبعد عنها سوى40 
من  مستفيدة  تنهض  أن  استطاعت  الزمن  من  مدة  بعد  كربالء  لكن  تقريًبا،  كم 
احلّلة، إذ أخذ فيها غري واحٍد من علامء احلائر فنون املعرفة وعلوم الدين، فكان 
عرص الذروة، الذي بدأ فيها منذ القرن التاسع للهجرة واستمر حتى القرن الثالث 
االثني  اإلمامّية  املدارس  تتقّدم  مدرستها  صارت  الذي  الوقت  للهجرة،  عرشة 

عرشّية نشاًطا علميًّا.

الكربالئّية هو  العلمّية  أثره يف املدرسة  الذي أذكره بحسب  الثاين  العامل  أّما 
العامل اجلغرايف، فكربالء تقع وسط أكرب مدن اإلسالم والعراق ازدهاًرا وشهرًة، 
وأكربها نشاًطا علمًيا، بغداد حارضة الدولة العباسّية والكوفة ثّم احلّلة يف هنايات 
القرن اخلامس للهجرة وبدايات السادس، ففي هذه املدن كانت كربيات املدارس 
نحوها  العلم  طلبة  يلجأ  أن  بدهيًيا  فصار  آنــذاك،  اإلسالمّي  العامل  يف  العلمّية 
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للتحصيل، بعد أن ضاقت هبم السبل وضغط الدولة يف كربالء، فأشارت املصادر 
إىل علامء كبار صاروا يف مدرسة بغداد واحلّلة –سنأيت عىل ذكر بعض منهم الحًقا- 
وللحّلة األثر األهم، فبعد أن مالت سلطة بني العباس عن كربالء، وخّفت حّدة 
التوجس خيفة من رمزيتها الدينّية واإلنسانّية، نشطت احلركة العلمّية، وانفتحت 
األبواب عىل مرصاعيها بعد سقوط دولة بني العباس سنة656هـ، وذاع صيت 

أكابر فقهائها يف أرجاء املعمورة، وكان أشهرهم ابن فهد احليّل)ت841هـ(.

وممّن بزغ نجمه من احلائرّيني وكان من أساطني العلم السّيد فخار بن معد بن 
فخار)ت630هـ( أخذ دروسه يف احلّلة عن شيخه ابن إدريس احليّل)ت598هـ( 
ونبغ فيها، وقعد للدرس يف كربالء وغريها، ومن مصنّفاته»الرد عىل الذاهب إىل 
بن فخار)ت650هـ()19(،  احلميد  عبد  السّيد  ولده  أيب طالب«)18(، وكذا  تكفري 
وغريمها كثر، كّلهم دليل عىل احلركة الفكرّية والعلمّية، واملستوى أخذ يتعاىل يف 

كربالء إّبان هذه احلقبة ليصل ذروته الحًقا – كام أسلفنا للتو-.

مرتبط  فتأثريها  والبرشّي  االقتصادّي  العامل  فهام  اآلخــران  العامالن  أّما 
أنَّ  واضًحا  فصار  بّيناه–  -ونحن  آنذاك  السيايّس  بالوضع  األساس  بالدرجة 
فيها،  البرشّي  النشاط  ومستوى  كربالء،  سكان  عدد  يف  سلًبا  أّثر  الدولة  ضغط 
الذي ألقى بظالله عىل املستوى املعييّش واالقتصادّي يف كربالء، وهذا عامل مؤّثر 
الكتب،  ودور  الدرس،  أمكنة  قّلت  فبسببه  نسبيًّا،  كان  وإن  العلمّية،  احلركة  يف 

ودكاكني الوّراقني وانعدمت املدارس حتى حني)20(.

كّل هذا نعّده سبًبا واقعًيا يف تأّخر قيام مدرسة علمّية عالية اهلّمة واملستوى يف 
كربالء، طيلة عهد دولة بني أمية وبني العباس، فلم أجد إجازات علمّية منحت 



36

�لور�قُة و�لوّر�قون يف كربالء حتى �لقرن �لثالث ع�شر للهجرة

يف كربالء قبل القرن السابع للهجرة يف حدود اطالعي، فأّول إجازة كانت إجازة 
ريض الدين عيل بن موسى بن طاووس)ت664هـ( »كتابه املسّمى كشف املحّجة 
لثمرة املهجة« البنه حمّمد سنة)649هـ()21(، والثانية كانت ملحّمد بن أيب طالب 
بن حاج حمّمد اآلوي، أجازه العاّلمة احليّل احلسن بن يوسف)ت726هـ( رواية 
هنج املسرتشدين يف أصول الدين بعد ما قرأ عليه يف احلرضة احلائرّية املرّشفة شهر 
رجب من سنة)705هـ()22(، وتال هذا التاريخ ظهور أساتيذ اإلجازة يف جمالس 
الدرس التي عقدت يف املدينة، سواء يف األرضحة املرّشفة أم املدارس واألمكنة 
العلمّية، ومنها جملس درس الفقيه أمحد بن فهد احليّل)ت841هـ( وجملسه ُعرف 
باسمه، وأيًضا الشيخ الوحيد البهبهايّن)ت1205هـ( أخذ عنه اإلجازة كثري من 
وله  وغريهم،  القمّي  القاسم  أيب  واملريزا  النراقّي  مهدي  امللة  منهم  العلم،  طلبة 
الطباطبائي)ت1231هـ(  السّيد عيل  التصانيف106 كتاب ورسالة، وأيًضا  من 
صاحب الرياض)23(، وغريهم من الفقهاء، أحصيت منهم ممّن له أثر خمطوط يف 
هذه املدة -من القرن العارش حتى الثالث عرش للهجرة– قرابة180 فقيًها، ورد 
يف خمطوط كتبهم أسامء العديد من الوّراقني، نسخوا وصحفوا الكتب، عملوا يف 
الوراقة يف كربالء ومارسوا االجتار بالكتب، وسنأيت عىل ذكرهم يف فقرة  صنعة 
البحث الالحقة، التي اعتمدنا يف تدوينها عىل املخطوطات، إذ مل نجد إشارات، 
ولو شذرات متناثرة يف املصادر خترب عن دكاكني الوراقة والوّراقني يف كربالء، بل 
العاّمة  –املحفوظ يف اخلزانات  – أي املخطوط  كان ذلك يف كتامن هذا األثر هلا 
واخلاّصة، سواء أكانت يف العراق أم إيران، كام أسلفنا، وقد ساعدنا الرجوع إىل 
بعض تلك الكتب املخطوطة يف إعطاء معيارّية جّيدة للحديث عن مهنة الوراقة 

والوّراقني ودكاكينهم يف كربالء منذ عرصها املبكر.
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أسامء  أو  ونّساخها،  وّراقيها  ألسامء  الكربالئّية  املخطوطات  إشارات  ومع 
تلك  من  بعض  تظل  بزرك  ألغا  الذريعة  كتاب  مثل  الفهارس  كتب  يف  وردت 
ا، فرّبام تكون لطاّلب  األسامء صعبة التحديد، هي من أي صنف ممّا أرشنا هلا توًّ
مغمورين نسخوا ألنفسهم لنيل إجازٍة يف كربالء، فهذا حيتاج أن نطلع عىل كّل 
وراقي  بجرد  خيتص  ال  فبحثنا  ذلك  ومع  اليقني،  إىل  لنصل  الكربالئّي  الرتاث 
يف  الوراقة  وجود  عىل  للداللة  الوراقة  يف  عملوا  منهم  نامذج  إعطاء  إّنام  كربالء، 
بوصفها  عنها  احلديث  يف  ليست  فالغاية  صنعتها،  وبراعة  هلا  والتأصيل  كربالء 
موجودة، فمرادنا من التأصيل أي العود هبا إىل أصل تاريخ نشوئها، فكّلام غارت 
العلمّية،  كربالء  مدرسة  نبوغ  عىل  وداللة  أصالة  أكثر  كانت  التاريخ  عمق  يف 
ومستوى نشاطها الفكري، علاًم أنَّ أوىل اإلشارات لوّراقي كربالء تعود إىل عرص 
ا واحًدا يتحّدث عن سوق وّراقني يف كربالء بحدود القرن  متأخر، فلم أجد نصَّ
منترشة  وخمطوطاهتا  كتب،  من  فيها  نسخ  ما  كثرة  مع  تاله،  وما  للهجرة  التاسع 
يف العراق وإيران وتركيا يف الوقت احلارض، إاّل إشارة لوّراقني تاجروا بالكتب، 
أو غري هؤالء ذكرهتم  للهجرة)24(،  الثالث عرش والرابع عرش  القرن  وحتديًدا يف 
املصادر باليقني املطلق أهّنم مارسوا الوراقة يف املدينة، وسبق أن ذكرنا أّنا اعتمدنا 
املخطوطات التي كتبت ونسخت يف كربالء وفهارسها مصدًرا وحيًدا يف الكتابة 
عن الوراقة والوّراقني يف كربالء، فهي أثبت شاهد وأثر مرتوك يدّل عليها، ناهيك 

عن أدوات الوراقة املوجودة قطع منها يف خزانة العتبة العّباسّية املرّشفة.

ويف جرد أّويل لفهارس املخطوطات العراقية واإليرانّية وجدت قرابة2000 
خمطوط تعود لعلامء كربالء -تأليًفا- كثرًيا منها خّطها وّراقون من كربالء، فرّبام 
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اشتهار  داللة  ومع  الكتب،  وبيع  بالوراقة  اشتغلوا  كّلهم  املئات،  عددهم  يصل 
بأمر  البت  –بدليل عدد هذه املخطوطات وناسخيها– إاّل أنَّ  الوراقة يف كربالء 
سوقهم ظّل عصيًّا عيّل، فالوصول إىل إقرار سوق الوّراقني يتطلب مراجعة مجيع 
املخطوطات، وال سّيام األقدم منها، وهذا ما ال يتاح يل، لعّل يف تلك املخطوطات 
إذا كان احلديث عن دكاكني  الكربالئّيني،  الوّراقني  فيه ذكر حلوانيت وسوق  ما 
قالئل متفرقة حول األرضحة، مل تنتظم يف سوق كام هو حال أهل األصناف يف 

األسواق اإلسالمّية، علاًم أّننا أرشنا سابًقا ألسواق صنعة الوراقة يف بغداد.

وأّول الوّراقني ذكًرا يف كربالء هو الوّراق حسن بن يوسف بن حمّمد احلائرّي 
األحكام«  كتاب»آيات  نسخ  أّنه  املخطوطات  فهارس  ذكرته  ق8هـ(  احليّل)ت 
يعود  الكتاب  هذا  نسخ  وتاريخ  الراوندّي)573هـ(،  قطب  اهلل  هبة  بن  لسعيد 
ليوم الثالثاء26 شوال سنة759هـ كتبه يف احلّلة، والنسخة حمفوظة يف قم مكتبة 
املرعيّش حتت رقم)ش:1750()25(، والوّراق زين العابدين بن رشف الدين بن 
للشيخ  البارع«  كتاب»املهذب  نسخ  املــازيّن،  حسن  احلائرّي  طوعان  بن  حسن 
يف  موجودة  املخطوط  هذا  ونسخة  سنة908هـ،  احليّل)ت841هـ(  فهد  بن  أمحد 
مكتبة الكلبايكايّن بقم حتت رقم)32/6-6096()26(، ومن هذه النسخ صورة 
الوّراقني  املرّشفة، ومن  العّباسّية  العتبة  طبق األصل يف مكتبة ودار املخطوطات 
بن  احلسن  احليّل  العاّلمة  إجازة  سنة999هـ  نسخ  الذي  احلائرّي  عيل  بن  أمحد 
املكتبة  يف  اإلجازة  وخمطوط  العلوّي،  سنان  بن  مهنّا  للسّيد  يوسف)ت726هـ( 

الرضوّية بمشهد حتت رقم)ش/ض2822()27(.

ويف بدايات القرن احلادي عرش يظهر اسم الوّراق فضل عيل ابن الكربالئّي 
الطويّس)ت460هـ(  للشيخ  كتاب»االستبصار«  نسخ  الذي  التربيزّي  عوض 
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سنة1007هـ، ونسخة املخطوط حمفوظة يف مكتبة جملس الشورى اإليراين حتت 
بخط  له  كربالئّي  بن حسن  الرضا  عبد  الوّراق  وهكذا  ــم)ش/9689()28(،  رق
الكربالئّي  حمّمد  بن  النبي  عبد  والوّراق  سنة1022هـ)29(،  يف  مؤرخ  كتاب  يده 
الدين  لنصري  نــارصي«  كتاب»أخالق  سنة1041هـ  رجب  يف19  نسخ  الذي 
جامعة  احلقوق  كّلية  مكتبة  يف  موجودة  املخطوط  ونسخة  الطويّس)ت672هـ( 
الكربالئّي  الدين  والوّراق مكي بن رشف  طهران، حتت رقم)ش/14-د()30(، 
بن  حمّمد  البهائّي  للشيخ  اليومّية«  الصالة  يف  عرشّية  كتاب»االثنا  نسخ  الذي 
الكربالئّي  ابن  باقر  حمّمد  والوّراق  1042هـــ)31(،  بتاريخ  حسني)ت1030هـ( 
بن  الرمحن  عبد  بن  اهلل  لعبد  مالك«  ابن  ألفية  كتاب»رشح  نسخ  الذي  كريم 
املخطوط  ونسخة  ـــ،  1087ه لسنة  يعود  نسخها  وتاريخ  عقيل)ت769هـ( 
حمفوظة يف مكتبة أمري املؤمنني للشيخ األميني حتت رقم)0و177/5/14 جناح 

اجلزائرّي()32(.

وأشهر وراقي كربالء ذكًرا عيل بن احلسني الكربالئّي نسخ كتًبا كثريًة، وأقدم 
نسخة اختطها كانت مؤرخة يف رجب سنة1096هـ، وهي كتاب»حتفة الغريب« 
لبدر الدين حمّمد بن أيب بكر الدماميني)ت827( وهذه املخطوطة حمفوظة يف املكتبة 
Mixt هيبلن 2452()33(،  الوطنّية النمساوّية حتت رقم)434 رمز حفظ 880 
والغالب أّن هذا الوّراق كان يعمل يف إيران، ولعّله كان من مشهد وليس يف كربالء.

مكتبة  يف  له  الكربالئّي،  ابن  أصغر  عيل  ــوّراق  ال القرن12هـ  وّراقــي  ومن 
عنوانه»شوارق  يده  بخط  نسخه  كتاب  العّباسّية  العتبة  املخطوطات  ودار 
حتت  حمفوظ  الالهيجّي)ت1072هـ(  الفياض  عيل  بن  الــرزاق  لعبد  اإلهلــام« 
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احلديث  ـــ  1125ه سنة  نسخ  الكربالئّي  بن  حمّمد  والـــوّراق  رقــــم)747()34(، 
املؤمنني  أمــري  مكتبة  يف  مــوجــودة  والنسخة  ــوراة،  ــت ال مــن  املنتخب  الــقــديّس 
ــس3و11/1/13()35(، ــي ــرئ ــم)ال رق حتت  األرشف  بالنجف  األميني   للشيخ 

الــوّراق  وأيًضا  الكربالئّي،  ابن  أصغر  عيل  ــوّراق  ال أخو  هو  هذا  حمّمد  ورّبــام 
الزمان  كتاب»إبطال  نسخ  مسكنًا،  احلائرّي  أصاًل  املظفري  إبراهيم  بن  أمحد 
ـــ(  ــّي)ت1173ه ــوئ خــواج حسني  حمــّمــد  بــن  إســامعــيــل  للموىل  ــوم«  ــوه امل
والنسخة  سنة1176هـ،  األّول  ربيع   9 يف  كــان  الكتاب  هــذا  نسخ  وتاريخ 
رقــــــم)56/91-8241/4()36(. حتت  الكلبايكايّن  مكتبة  قــم،  يف  حمفوظة 

ومن متابعتنا ملصادرنا يف الوراقة وجدنا أنَّ يف القرن الثاين عرش وما تاله من 
سني اهلجرة، ُأطلق عىل ممتهني الوراقة يف كربالء نعت الكتبي –علاًم أنَّ هذا كان 
يف بغداد أسبق بزمن– وبرزت منهم عائلة الشيخ عيل املعروف بالشيخ الرئيس 
تاريخ  عىل  أقف  ومل  الكتب،  وبيع  للوراقة  دكان  له  وكان  احلائرّي،  اخلراسايّن 
أيًضا، ذكرهم أغا  بالُكتبي  بيع الكتب ولقب  ثّم جاء من بعده حفيده يف  وفاته، 
بزرك الطهرايّن عندما حتّدث عن كتاب»أّم الكتاب« للسّيد مهدي بن مرتىض بن 
أمحد بن احلسني بن مري سامع بن غياث الدين الطباطبائّي الزوارّي احلائرّي نزيل 
مشهد)ت1346هـ( أّلفه سنة)1307هـ( فقال:»رأيت يف خزانة كتب السّيد حمّمد 
عيل هبة الدين الشهرستايّن نسخة منه وعليها تقريظ احلاج الشيخ زين العابدين 
بالشيخ  املعروف  عيل  الشيخ  بخط  النسخة  هذه  وُكتبت  احلائرّي،  املازندرايّن 
اليوم  املعروف  بكربالء  الكتبّي  مهدي  الشيخ  جد  احلائرّي  اخلراسايّن  الرئيس 

بالشيخ مهدي الرئيس«)37( انتهى كالم أغا بزرك.
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الكتبّي، ذكره أغا بزرك عند حديثه عن كتاب»حتفة  املجيد  أيًضا عبد  ومنهم 
وذكره  اهلــروّي)38(،  حمّمد  الشيخ  ابن  حمّمد  انتخاب  من  كان  الذي  الغرائب« 
ابن  الدين  ريض  السّيد  إىل  املنسوب  الشيعة«  بكتاب»ربيع  تعريفه  عند  أيًضا 
طاووس)ت664هـ()39(، وهؤالء الكتبّيون من أعالم وّراقي القرن الرابع عرش 

للهجرة، كانت هلم دكاكني لبيع الكتب يف كربالء.

حتى  استمرت  التي  الوراقة،  بصنعة  الكربالئّيني  اشتغال  يظهر  به  أتينا  وما 
أفول نجمها بعد أن ظهرت املطابع احلديثة، وما أريد أن أضيفه: أّن كتبيي كربالء 
ووّراقيها برعوا أيًضا بفن الزخرفة والتذهيب، ففي مكتبة احلكيم العاّمة خمطوطة 
للمصحف الرشيف مذهبة، إذ زخرفت ورقاته بورق الذهب بعد خطه، وكانت 
رقم3007  حتت  حفظت  الكربالئّي،  احلسينّي  اهلل  عبد  الــوّراق  وصنعة  بخط 
ُكتبت  السجادّية  للصحيفة  وأخرى  رقــم1()40(،  شكل  وتسلسل4761)ينظر 
بخط مجيل، كانت للوّراق حمّمد بن مرصعي، وتاريخ نسخها يعود لسنة1042هـ 
وتسلسل2370()41()ينظر  رقم)2207  حتت  العاّمة  احلكيم  مكتبة  يف  حفظت 
الشكل رقم2( وخمطوطات أخرى وضعنا صوًرا هلا يف آخر البحث مثبت عليها 

أسامء وّراقيها.

ويفهم من إشارات أغا بزرك أنَّ دكاكني الوّراقني أو الكتبّيني كام ساّمهم هو 
كانت تقع قرب رضيح اإلمام احلسني، حيث انتشار املدارس العلمّية وحلقات 
أروقة  من  اختذوا  الناسخني  وبعض  هبم،  خاص  بسوق  ينتظموا  ومل  الــدرس، 
الصحن الرشيف مكاًنا لنسخ الكتب. وغالًبا من قام بذلك الفقهاء وطلبة العلم.
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المبحث الثاني � عمل الوراقة وطرق النسخ وأدوات الكتابة 
وصناعة األحبار في كربالء:

سبق وأن حتّدثنا بأنَّ صنعة الوراقة يف كربالء تفتقد إىل املصدرّية، لذلك قمنا 
بانتخاب جمموعة من املخطوطات املتوافرة، لنجعل منها مادة ملصدريتنا، فحّللنا 
واألحبار  املستخدمة،  األقــالم  ونوع  والكتابة،  النسخ،  بطرق  لنأيت  حمتواها، 
وصناعتها، وكّل ذلك كان بمعونة أهل اخلربة، إذ جلأنا إىل فنيّي خمتربات العتبة 
العّباسّية املرّشفة العاملني يف قسَمي معاجلة املخطوطات وقسم الزخرفة، التابعة 
ملكتبة ودار املخطوطات)42(، فتمّكنت من معرفة نوع الورق الذي استعمله وّراقو 

كربالء، واألحبار، وصناعتها، وأدوات الكتابة، والتصحيف.

فقط،  العّباسّية  العتبة  خزانة  من  كانت  املخطوطات–  –أي  البحث  وعينة 
الستحالة جلب أصول ُأخر من مصادر غري العتبة، واعتمدنا أقدم املخطوطات 
التي نسخها وّراقو كربالء أو أهّنا ُأّلفت يف كربالء لنصل إىل تفصيالت الوراقة يف 
كربالء، مع علمنا أّن املصادر سبق أن حتّدثت عن صناعة الورق والوّراقة وخط 
الشديد:»وهؤالء  بالعلم  إاّل  ُتنال  ال  بأهّنا  القلم:  يف  قال  النديم  فابن  القلم)43(، 
األقالم كّلها ال يقوى عليه أحد إاّل بالتعليم الشديد«)44(، لكن البون الشاسع بني 
ابن النديم وإشارات ظهور الوّراقة يف كربالء دفعنا إىل اللجوء للمخترب وحتليل 

املخطوطات.

وبادئ األمر أصف الورق الذي انترش العمل فيه يف دكاكني الوّراقة وحوانيتها 
وانتشارها،  اتساعها  وسبيل  وصنعتها  الوّراقة  أساس  الورق  إنَّ  إذ  كربالء،  يف 
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ومادة اجتار الوّراقني ملن حيتاج أن يكتب يف كربالء.

الربدّي،  قصب  من  املصنوع  املرصّي  القرطاس  كان  أمره  أّول  يف  والــورق 
الرقاق  احلجارة  اللخاف، وهي  أو  للكتابة  مادًة  اإلبل  أكتاف  استعملوا  إهّنم  أو 
البيض، كام كان العسب –عسب النخل– أو الرقاع من جلد املاعز واألغنام أو 
صنعوا  ثّم  احلشيش،  من  ويعمل  الصينّي،  الورق  العرب  استعمل  ثّم  الغزالن، 
والنوحّي،  والطلحّي،  السلياميّن،  وأنواعه  الكتان،  من  ويعمل  اخلراسايّن  الورق 
أنواع  البغدادّي، وهو أرقى  الورق  ثّم كان  والفرعويّن، واجلعفرّي، والطاهرّي، 
من  الورق  ُصنع  وكذا  العبايّس)45(،  هارون  عرص  يف  صنعته  بدأت  وقد  الورق 

اخلرق)46(، أي قطع القامش البالية تقرص فتعجن فتدق ورًقا)47(.

مجلة  تصدى  أن  الكتب  اقتناء  يف  الناس  رغبة  نتائج  من  أّن  احلديث  وسبق 
من الناس للوّراقة وصناعة الكتب، فأصبح النساخون مهرة يف فنّهم، ووظفت 
أنصاف  أو  الطلبة  أغلبهم من  أو دكان وراقة عدًدا من هؤالء، وكان  كّل مكتبة 
املتعلمني)48( –وهذا طابق ما كان يف كربالء – ومن أجل هذا انترش منتجو الورق 
واألندلس،  وفلسطني،  وطرابلس،  ودمشق،  وبغداد،  سمرقند،  يف  بطواحينهم 
رائعة  أغلفة  يعّدون  فراحوا  الصينّي،  التجليد  بفن  متأثرون  جملدون  وتبعهم 
للكتب)49(، وأشهر من ذكرهم ابن النديم من املجّلدين أبو احلريش وكان جيلد يف 
خزانة احلكمة للمأمون ببغداد، وشفة املقراض العجيفّي، وأبو عيسى بن شريان، 

وميانة األعرس ابن احلجام، وإبراهيم وابنه حمّمد، واحلسني ابن الصفار)50(.

خمطوطاتنا  فمن  الوصف،  هذا  عن  ختتلف  تكن  فلم  كربالء  يف  الوّراقة  أّما 
اخلمس َباَن نوع الورق الذي ُعمل منه الكتاب، وفّن التجليد، ونوع احلرب وفن 
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الزخرفة، فضاًل عن أدوات الكتابة والتجليد واملقامل.

وعموًما فالورق كان من مناشئ شتى، إاّل أّن أكثر ما وصل كربالء منه كان 
العباس سنة656هـ،  بني  بعد سقوط دولة  الفاريّس، واحلديث هذا كان  الورق 
األربعة  أو  الثالثة  القرون  يف  سّيام  وال  األوريب،  الورق  استعامل  عن  فضاًل  هذا 

املاضية.

الوّراقني كان األصفهايّن، وهو قليل  الذي كان يف دكاكني  الورق  أنوع  ومن 
والقطن، ومن هذا  الكتان  ُيصنع من  متجانس  السمك وسطه غري سلس وغري 
الورق نسخ الوّراق عبد الرضا بن حسن اجلييل الكربالئّي كتاب»الكايف« للكلينّي 
املاعز  الكتاب هذا صنع من جلد  البغدادّي)ت329هـ( سنة1022هـ، وغالف 
املكتبة  يف  حفظه  ورقم  رقــم3(،  شكل  مذهبة)انظر  غائرة  نقوش  عليه  ُعِمَل 

العّباسّية)748(.

اليزدّي)ت  عيل  حمّمد  بن  حسن  الشيخ  أّلف  إذ  األوريب  الورق  استعمل  كام 
كتابه»إكامل اإلصالح« من ورق صنع يف سويرسا، وتاريخ صنع هذا  ق13هـ( 
وجّلد  للهجرة،  عرش  الثالث  إىل  العارش  القرن  من  املمتدة  للمدة  يعود  الورق 
حتت  واملخطوط  رقم4(  شكل  الغائرة)ينظر  النقوش  عليه  الغنم  بجلد  الكتاب 

رقم)770(.

واستعمل وّراقو كربالء الورق الكشمريّي، فجلبوه حلوانيتهم، ونسخوا منه 
الكتب، وهذا الورق يتصف باللمعان والسالسة والسامكة، وأدواته جّيدة الصنع، 
يف  املازندرايّن)ت1216هـ(  إسامعيل  بن  حمّمد  احلائرّي،  عيل  أبو  استعمل  ومنه 
تأليف كتابه»منتهى املقال يف أحوال الرجال«)ينظر الشكل رقم5( والكتاب بخط 
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يده حمفوظ حتت رقم)130(، أّما الغالف فصنع من جلد املاعز أيًضا.

ومن أنواع الورق األخرى ورق دولت آبادي، اهلندّي الصنع، ويتصف بأّنه 
صنف  ومن  اهلندّي،  الورق  أنواع  أفضل  من  وُيعّد  ونقاًء،  اتساًقا  وأكثر  سلس 
هذا الورق نسخ الوّراق عيل أصغر احلائرّي كتاب»صنيع البكاء« سنة 1287هـ 
)ينظر  املاعز،  بجلد  وُصحف  القزوينّي،  الربغايّن  حمّمد  بن  صالح  حمّمد  للموىل 

شكل رقم6( واملخطوط حتت رقم حفظ)165(.

بأّنه صقيل منسق رقيق،  الورق  الرتمة، ويتصف هذا  أيًضا ورق  واستعملوا 
وقوي يف الوقت نفسه، ولونه مائل إىل اخلرضة أو فستقي، ُيصنع يف إيران وأوربا، 
ومنه أّلف شمس الدين بن حمّمد البهبهايّن الكربالئّي)ت1248هـ( كتابه)تعليقة 
هذا  حفظ  ورقــم  ــم7(،  رق الشكل  سنة1223هـ)ينظر  البهّية(  الروضة  عىل 

املخطوط)290(.

النعام، أو عيدان  أّما األقالم فكانت تصنع من القصب، أو تستعمل أرياش 
أشجار األبنوس أو تصنع من النحاس، فخط الريش ناعم ودقيق، أّما القصب 
فخطه يعتمد عىل قّطه، فكّلام دّقق الوّراق بقّط قلمه بعظمة العاج أو املدية)املقط( 

وهو ما يقط به األقالم صار مناسًبا حلجم اخلط الذي أراده)ينظر شكل رقم8(.

ويرافق القلم صنع املقلمة وهي صندوق معّد حلفظ القلم واملداد، ويف خزانة 
القاجارّي)1794-1925م(،  العرص  إىل  صنعتها  تعود  كربالئّية  مقلمة  العتبة 
وهي عىل شكل حوض مصنوع من النحاس يدرج بخشبة مزخرفة من أعالها، 
ومع القلم توضع املحربة املصنوعة من النحاس أيًضا ورّبام الفضة)ينظر الشكل 
رقم9(، وبعض من هذه املقامل تكون عىل شكل صندوق مستطيل الشكل حتفظ 
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فيه األقالم، واوعية املداد، وأدوات الوراقة، وغطاؤه يستعمل رحلة للكتابة)51(.

وصنعت األحبار)52( من مادة السخام، والصمغ العريب، واملاء، وتركيبها يتّم 
بأن توضع كمّية موزونة بميزان معّد هلذا الغرض من مادة السخام والصمغ العريب، 
وقد يكون الوزن بالدرهم أو األواقي)انظر شكل 10(، وكانت لبعض املالعق 
السخام  كمّيات  يقيسون  ثابت  وزن  مقياس  الوّراقون  استعملها  معلومة  أوزان 
والصمغ العريب عندما يريدون صنع األحبار، ويف خزانة العتبة العّباسّية واحدة 
عبارة)عرض  عليها  كتب  الفضة  من  1227هـ  سنة  مصنوعة  املالعق  هذه  من 

جيهاين()انظر الشكل11(.

ثّم بعد ذلك تدق مكونات احلرب بإناء معّد لذلك وتسحق مًعا ثّم يضاف إليه 
املاء وخيفق حتى يتجانس متاًما، ثّم يصفى بمصفاة، وقد يرتك ملدة يوم أو أْن يكتب 
به مبارشًة، بعد أن يوضع يف املحربة املصنوعة إّما من حجر احلىص جتوف وتستعمل 

حمربة أو هي معمولة من النحاس أو الفضة)انظر أشكال العدة رقم12(.

وفضاًل عن هذه األحبار كان هناك احلرب األمحر ويستعمل يف تزيني الورقة أو 
كتابة عنوانات الكتاب أو الرموز املهمة والكلامت، ويصنع هذا احلرب من حجر 
حرًبا  فيصري  املاء  مع  ويمزج  ويدق  فيسحق  فارس  بالد  من  وجيلب  الشنجر، 
والكتابة  احلديدّي  احلرب  هناك  كان  األحبار  وإىل جانب هذه  به)53(،  يكتب  أمحر 
بالذهب)54(، واحلديدّي ال يستعمل إاّل ما ندر لرسعة تلفه وتلف الكتاب بسبب 

عامل تأكسد احلديد فضاًل عن صعوبة حتضريه.

عقيق)انظر  من  حجر  عليه  يمّرر  بأن  الورق  بصقل  فتبدأ  الكتابة  طريقة  أّما 
شكل رقم 13( مراًرا وتكراًرا حتى تزال شعريات الورق، وتصبح ملساء ناعمة، 
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فإذا ما مّر عليها املداد ال ترشب الشوائب –شعريات الورق- احلرب فتتشّوه الكتابة 
بأسطر  الورق  يسطر  بالكتابة  الــوّراق  يبارش  أن  وقبل  الكتابة،  رونق  وتذهب 
–غري ظاهرة– بمسطرة مصنوعة من عظم العاج أو نحوه من اخلشب أو  خفية 
عىل  اخلنجر  أو  السكني  نصل  يشبه  الذي  حّدها  فيمّرر  الرأس،  مدببة  النحاس 
الورقة فيرتك خًطا أو شًقا عىل الورقة غري ظاهر، ويفعل ذلك حتى يستقيم خّطه 
ويغدو متساوي األسطر واألبعاد، بعدها يكتب فوق ذلك اخلط، فتظهر استقامة 
الكتابة)انظر الشكل رقم 14(، وكان الوّراق عندما يكتب يقوم بترتيب الكتب 

ليثبت اخلط وال ينساح احلرب، وآلة الترتيب هذه تسمى املرملة أو املرتبة)55(.

وإىل جانب األقالم وضعت املرششة وهذه تتخذ من كتان أو صوف أو نحوها 
تفرش حتت األقالم، وكذا املمسحة أو الدفرت وهذه يمسح القلم بباطنها وتتخذ 

من صوف أو حرير أو غريها)56(.

– الكتاب  به ينهي عمله بتصحيف  الوّراق من كتابة ما رشع  وبعد أن ينهي 
فتدرج  ختاط  ثّم  األوراق  هبا  خترم  املنفذ  تسّمى  بآلة  ذلك  ويفعل  أي جتليده– 
الكتاب وهو من جلود األغنام  كتاًبا)انظر شكل رقم15(، بعدها يعمل غالف 
والغزال، وغالًبا ما يزخرف ويذهب بنقوش غائرة، وعّدة الغالف هي جمموعة 
مقاص ومنفذ)انظر شكل رقم 16(، وقد سبقت اإلشارة إىل تذهيب الكتب، إذ 
قلنا إّن الوّراق عبد اهلل احلسينّي الكربالئّي قام بتذهيب املصحف الرشيف بعد 

نسخه)57(.

وبعد أن ينجز الوّراق نسخ الكتاب يعرضه لإلجتار به، أو يعطيه ألصحابه إن 
كان نسخه طلًبا لزبون.
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الخاتمة
بأنَّ مدينة  القائلة:  التي حّققت فرضيتنا  البحث  نتائج  وختام بحثنا نصل إىل 
كربالء كانت مدرسًة علمّيًة تعّج بحركة العلم وتصنيف الكتب، وفيها جهابذة 
مارسوا  والنّساخ،  الوّراقني  دكاكني  أزقتها  يف  ضّمت  لذا  واملؤّلفني،  املحّققني 
الوراقة واالجتار بالكتب، فغدوا مظهًرا مهاًم حيكي ثقافة املدينة ورقي مدرستها 
الفكرّية والعلمّية، لكن يبقى ما هو يف طّي املخطوطات التي مل نقف عليها، قد جيد 
من يرغب يف خوض غامر البحث يف تاريخ وراقي كربالء ما مل نتّمه، وحتديًدا عدد 
حوانيت املدينة وطرق انتظام أهل صنعتها وسوقها يف املدينة، لكنا نقول: حسبنا 
بدأنا وكشفنا عن غموٍض الح هذه الفئة يف كربالء فأبعدت أيدي الباحثني عن 
دراستها، كام أنَّ متطّلبات كتابة بحث خمترص جيعلنا نكتفي هبذا القدر من البحث، 
ليكمله غرينا،  ا  توًّ ما ذكرته  تاركني  الوراقة يف كربالء،  كتبنا كّل تفصيالت  وإّنا 
البحث  الباحثني إلخراج  تتبنّاه مؤّسسة تدعم  أن  إاّل  ينجز  البحث ال  أّن  وأرى 

بمستوى علمّي يرقى وتاريخ كربالء العتيد.
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)الشكل رقم1(
املصحف بخط عبد اهلل احلسينّي الكربالئّي.

مكتبة احلكيم العاّمة حتت رقم 3007 وتسلسل4761.
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)شكل رقم2(
الصحيفة السجادّية بخط حممد بن مرصعي الكربالئّي تاريخ النسخ 1042ه�.

مكتبة احلكيم العاّمة رقم 2207 وتسلسل 2370.
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)شكل رقم 3(
كتاب الكايف بخط عبد الرضا بن حسن جييل الكربالئّي نسخ سنة1022ه� .

خمطوطات العتبة العّباسّية رقم حفظ 748.
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)شكل رقم4(
كتاب إكامل اإلصالح بخط الشيخ حسن بن حممد عيل اليزدّي احلائرّي)ت ق13ه�(<

خمطوطات العتبة العّباسية رقم حمفظ 770.
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)شكل رقم 5(
كتاب منتهى املقال بخط حمّمد بن إسامعيل احلائرّي)ت1216ه�(.

خمطوطات العتبة العّباسّية رقم حفظ 130.
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)شكل رقم 6(
كتاب صنيع البكاء بخط الوّراق عيل أصغر احلائرّي نسخ سنة 1287ه�.

خمطوطات العتبة العّباسّيةرقم حفظ 165.
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)شكل رقم7(
كتاب تعليقة عىل الروضة البهّية لشمس الدين بن حمّمد البهبهايّن)ت1248ه�(.

خمطوطات العتبة العّباسّية رقم حفظ 290.
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)شكل رقم 8(
جمموعة أقالم مصنوعة من القصب

من مقتنيات متحف الكفيل
التابع للعتبة العّباسّية املقدسة
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)شكل رقم 9(
جمموعة مقامل تعود يف صنعتها إىل العهد القاجارّي1794-1925م

من مقتنيات خزانة العتبة العّباسّية املقدسة



58

�لور�قُة و�لوّر�قون يف كربالء حتى �لقرن �لثالث ع�شر للهجرة

)شكل رقم 10(
ميزان وجمموعة عيارات الوزن استخدم لوزن مكونات األحبار

من مقتنيات خزانة العتبة العّباسّية املقدسة
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)شكل رقم 11(
ملعقة وزن أحبار صنعت سنة 1227ه� من مقتنيات خزانة العتبة العّباسّية املقدسة

)شكل رقم 12(
حمابر من احلجارة والفضة من مقتنيات خزانة العتبة العّباسّية املقدسة.
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حمابر من مقتنيات متحف الكفيل التابع للعتبة العباسية املقدسة
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)شكل رقم 13(
حجر عقيق استخدم لتنعيم الورق

من مقتنيات متحف الكفيل التابع للعتبة العباسية املقدسة

)شكل رقم 14(
عيدان عاجية تستخدم خلط الورق من مقتنيات خزانة العتبة العّباسّية املقدسة



62

�لور�قُة و�لوّر�قون يف كربالء حتى �لقرن �لثالث ع�شر للهجرة

)شكل رقم 15(
منفذ خلرم الورق من مقتنيات خزانة العتبة العّباسّية املرّشفة.

)شكل رقم 16(
عدة التجليد من مقتنيات خزانة العتبة العّباسّية املرّشفة.
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سخام وصمغ عريب لصناعة احلرب من مقتنيات خزانة العتبة العّباسّية املرّشفة

مالعق أوزان لوزن مكونات األحبار من مقتنيات خزانة العتبة العّباسّية املرّشفة.
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إناء لطحن مكونات احلرب مصنوعة من النحاس مغلفة بخشب مزخرف من مقتنيات 
خزانة العتبة العّباسّية املرّشفة.

مصفاة لتصفية احلرب من مقتنيات خزانة العتبة العّباسّية املرّشفة.
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موجايّن، فهرست مكتبة أمري املؤمنني، ص80.. 35
درايتي، دنا، ج1، ص103.. 36
الذريعة، ج2، ص303.. 37
الذريعة، ج3، ص457.. 38
الذريعة، ج10، ص76.. 39
40 .http://alhakeemlib.org/ فهرست خمطوطات مكتبة احلكيم العاّمة عىل الشبكة الدولّية

WebPages/Autograph.aspx تاريخ الولوج 2018/1/28م.

41 .http://alhakeemlib.org/فهرست خمطوطات مكتبة احلكيم العاّمة عىل الشبكة الدولّية
WebPages/Autograph.aspx تاريخ الولوج 2018/1/28م .

عزيز . 42 قتيبة  والسّيد  املخطوطات  ترميم  مركز  مسؤول  حسني  عيل  ليث  السّيد  اخلرباء 
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حسن مسؤول قسم الزخرفة يف دار الكتب واملخطوطات يف العتبة العّباسّية املرّشفة.
ملعرفة هذه األنواع راجع ابن النديم، الفهرست، ص13-11.. 43
الفهرست، ص11.. 44
ابن النديم، الفهرست، ص32-31.. 45
الوراقة والوّراقون، ص17.. 46
ليث . 47 السّيد  املخطوطات  ترميم  مركز  مسؤول  يل  رشح  اخلرق  من  الورق  صناعة  يف 

طريقة صناعته.
هونكة، شمس العرب تسطع عىل الغرب، ص389.. 48
هونكة، شمس العرب تسطع عىل الغرب، ص389.. 49
الفهرست، ص65.. 50
فقهاء . 51 ألحد  ملًكا  كانت  عرش  الثالث  للقرن  تعود  مقلمة  احلسينّية  العتبة  متحف  يف 

كربالء، وأهديت من قبل أحفاده ملتحف العتبة.
وصنع احلرب من أنواع شتى منها ما يستعمل من ساعته وصناعته تتم بأن يؤخذ عرشة . 52

قربصيًّا،  زاًجا  دراهم  وسبعة  منخواًل،  عربيًّا  صمًغا  درمًها  عرش  واثنا  عفًصا  دراهم 
يسحق ذلك كّله بامء فاتر ويرتك ساعة ثّم يكتب به، أّما احلرب الكويف فعمله يكون بأن 
تأخذ من العفص أوقية وتسحقها سحًقا ناعاًم وتلقيها يف مثلها ماء ثّم تصفيها وتطرح 
عليها درمًها واحًدا من الزاج القربيّص وتكتب فيه لوقته، وإذا أردت أن ترتك العفص 
–أي  املاء  به، ومترس يف  يؤزر  أو طرف شملة، وهو كساء صغري  املسحوق يف خرقة 
تدلكه يف املاء – حتى خيرج جوهره ويلقى عليه الزاج حاًرا، وهناك أحبار أخر تصنع 
معدين،  وبعضها  نبايت،  بعضها  كثرية  مواد  احلرب  صناعة  يف  وتدخل  خمتلفة.  بطرق 
والصمغ  والزاج  والعفص  والعسل  الصرب  مثل  حيوانّية،  أصول  من  اآلخر  وبعضها 
العريّب واآلس والدخان وسخام النفط والكافور وغريها، وتستعمل هذه املواد بمقادير 
خمتلفة وبرشوط معينة، وترتك آثارها يف لون احلرب وقوامه وبريقه، وتسّمى الرتاكيب 
احلرب،  صناعة  يف  رسالة  جمهول،  راجع  الليقة.   أو  بـ)الليق(  احلرب  صناعة  يف  الداخلة 

ص7، ص28-27.
راجع أشكال املخطوطات املرفقة يف املالحق ملالحظة اخلط األمحر.. 53
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صحن . 54 ويطىل  شئت،  ما  الذهب  دق  من  الورق  يؤخذ  بأن  تكون  بالذهب  والكتابة 
صينّي بقليل من العسل أو من الصمغ العريّب أو رشاب احلامض –السلق-، وأجوده 
العسل، واملراد من اجلميع أن يلصق بالطالء املذكور ورق الذهب، ثّم تلقى ورقة ورقة 
يف الصحن بحيث يلتصق بالعسل وتفرك كّلها قويا بحيث متتزج بالعسل إىل أن يفرغ 
الورق، وينبغي الدلك والفرك، وإن استعىص العسل فرش عليه ماء لريجع إىل قوامه 
األّول، وكّلام دعك كثر امداده، وجريانه أكثر يف الكتابة، فإذا فرغ منه صب عليه ماء 
كثري، وغسل وحرك حتى يصري ممتزجا ال يتبني منه شء عن املاء، ثّم يرتك يوًما وليلة 
حتى يرسب، ثّم يصب املاء عنه بعد ذلك، فإذا أزال املاء كلف – هو لون بني السواد 
واحلمرة- القدر الراسب صب عليه ماء ثانية، وحيرك ويرتك يوًما وليلة لريسب رسوًبا 
ا وإن طرح فيه قليل من ملح اند راين جوده، ثّم يزيل املاء ويصفيه يف دواة زجاج  تامًّ
–أي يبله بيشء من املاء- بالكرفس اجلّيد املغسول، ويطرح عليه قطرة من ماء  ويلته 
–خرز  بودعة  ويصقل  قلياًل  الكتابة  بعد  ويرتك  به،  ويكتب  وحيرك  الصايف  الصمغ 
بحري أو أصداف– أو زجاجة ليظهر نوره .   راجع جمهول، رسالة يف صناعة احلرب، 

ص29-28.
راجع جمهول، رسالة يف صناعة احلرب، ص14)مقّدمة املحّقق(. 55
راجع جمهول، رسالة يف صناعة احلرب، ص15) مقّدمة املحّقق(. 56
مكتبة احلكيم العاّمة، رقم املخطوط 3007 تسلسل ألكرتوين4761 .. 57



69

�أ.د. زمان عبيد ونا�س

شهر ذي احلجة 1439هـ /أيلول 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد الثالث

المصادر والمراجع
أـ الكتب العربّية
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ب الكتب املعّربة:

عبد . 12 حمّمد  ترمجة  اهلجري،  الرابع  القرن  يف  اإلسالمّية  احلضارة  آدم،  متز، 
اهلادي أبو ريدة، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش)القاهرة: 1957م(.

بيضون . 13 فاروق  ترمجة  الغرب،  عىل  تسطع  العرب  شمس  زيغرد،  هونكة، 
وكامل دسوقي، دار اجليل ودار اآلفاق اجلديدة)بريوت: 1993م(.

ج- الرسائل اجلامعية:
جياد، أنغام عادل، احلركة الفكرّية يف كربالء من القرن السابع حتى القرن . 14

جامعة  الرتبّية،  كّلية  جملس  إىل  مقّدمة  ماجستري  رسالة  للهجرة،  العارش 
كربالء سنة2010م.

د- املجالت
حوزة . 15 من  تارخيية  ملحات  جاسم،  كاظم  وزينب  تركي  طاهر  عيل  احليّل، 

كربالء، قراءة يف سري رجاالهتا يف مرحلتي التأسيس والريادة، جملة نراث 
كربالء، مج 2، العدد 2، سنة 2015م.

16. Wannas، Zaman obaid and Naaem Abid jouda AL- Shawbawi، 
The Educational Movement in Kerbalb through the seventh up 
to the ninth centuries of Hegira، Journal of Kerbala Heritage، 
Vol: 3 . No: 3، 2016 A.D

ذ- املواقع األلكرتونّية)الشبكة الدولّية(.
/https://alkafeel.net/library موقع الكفيل عىل الشبكة الدولّية. 17

موقع مكتبة احلكيم. 18
 http://alhakeemlib.org/WebPages/Autograph.aspx
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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



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 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 



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 



Regarding the handwriting heritage, we chose two 
investigated letters belong to our respected readers. 
The first is entitled the questions answers, and the 
second in the limited suspicion to Seyed Muhammed 
Hussein Bin Muhammed Ali bin Muhammed Isma'iel 
Al Mer'ishi Al Al Ha'iri known by Al Shehristani.

We hope that this issue gets the respected readers' 
consent. We also renew the invitation to them to write 
in the journal by supporting it with the enhanced 
outcome and firm investigations.

Our prayer that Praise be to Allah, Lord of the Worlds.

Editor-in-Chief



material that had scientifically evaluated by university 
instructors holding high scientific titles with prominent 
efficiency.

The first research dealt with papermaking and 
papermakers up to the thirteen century after Hijra; it 
contained a laboratory and field study. The second 
research tackled jurisprudence to Al Behbehani 
between the necessary condition and the sufficient 
one. The third research included the principles science 
(Ousol) to Sahib Al Fosoul in comparison with Sahib 
Al Kefayah wel Al Meshhour. The fourth research was 
about Sheikh Muhammed Hussein Al Isfehani Al Ha'iri 
and the theory of the hanging duty which was one of his 
creativities when the media tackled later by argument 
and prospection up to our time. The fifth research was 
devoted to Sheikh Muhammed Mehdi Al Neraqi and 
his knowledgeable efforts. Whereas, the sixth research 
was about Seyed Muhammed Mehdi Behr ul Auloum 
and his permissions. The seventh research was an 
investigation about Seyed Muhammed's Mehdi Behr 
ul Auloum philological books, their titles an features of 
every book that distinguishes it from others for more 
than one have the title of Al Mesabeah in the heritage 
and bibliography books. As a result, this cause a 
confusion to the heritage specialized.

Finally, there was a research in English about the 
Role of Kerbala People in the Political Development in 
Iraq from 1914 – 1921.



Issue Word
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most 

Merciful

Praise be to God Allah is exalted by those in the 
heavens and earth, His is the Kingdom, and His the 
Praise. He is powerful over all things. He knows all that 
penetrates the earth and all that comes forth from it, all 
that comes down from heaven and all that ascends to 
it. He is the Most Merciful, the Forgiver. We pray and 
salute his chosen glorified prophet, the supported and 
settled slave, our master and prophet Mohammed and 
his progeny.

The current issue is the third issue of the fifth 
year of Turath Kerbala journal. Thus, now the 
journal publications increased into seventeen that 
documented significant and various aspects of cultural 
and intellectual heritage of Kerbala city.

The journal held the widen scientific symposiums 
with some Iraqi universities and heritage academies 
as a part of its activities. This is in addition to holding 
scientific monthly discussions within Kerbala 
heritage club. And now, we are preparing to hold an 
international scientific conference. The researches of 
this conference will be published in this journal.

This issue included a valuable group of researches 
and studies that contained a valuable scientific 



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 researchers are to be retrieved to the researchers to 
accomplish them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given consent by experts 
to in the field. 

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward.

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.karbala@gmail.com), 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 provisions below: 
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having, 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350 

words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/

researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal 
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