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

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

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

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

)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 .
دـ  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.
دـ  تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

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

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
 drehsanalguraifi@gmail.com   او موقع رئيس التحرير  

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

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة العدد  
شمعة ثالثة ...

يف  كربالء  تراث  جملة  متضيها  ثالثة  لسنة  االول  العدد  هو  هذا 
مسرية البحث العلمي اجلاد الذي نتطلع من خالله اىل كل ما يمت 
القراءة  يرّصن  ما  واىل كل   ،)( احلسني  مدينة  تراث  اىل  بصلة 
العلمية الواعية يف البحث والتنقيب، ومازلنا يف جملة تراث كربالء 
حفرت  التي  والعقيدة  والثقافة  والفكر  الرتاث  مقوالت  اىل  نرنو 
اخاديدها يف ذاكرة املدينة، ويف وعي جمتمعها، وال سيام املوضوعات 
والرؤى التي مازالت عالقة يف اذهان مثقفيها ومبدعيها ومفكرهيا 
واعالمها تنتظر من يتصفحها بالبحث والتنقيب والعناية العلمية .

وتكريسًا جلهود العاملني يف جملة تراث كربالء يف استقطاب ورعاية 
وتبني البحوث ذات الصلة بفكر هذه املدينة وثقافتها وتارخيها وادهبا 
فقد تقرر يف املجلِة االرتقاء عىل تفاصيل ابواب الدراسات العلمية و 
الفنية؛ وذلك لتوجيه البحث والباحثني اىل كثري من النقاط التي هبا 
حاجة اىل احلوار والتقيص العلمي الفتني االنظار اىل ذلك، وحاثني 
االقالم للتجواب يف تلك املناطق البحثية التي ال نشك يف اهنا تسهم 
يف سد كثرٍي من ثغرات املكتبة الفكرية والثقافية ملدينة كربالء وال سيام 
تلك املوضوعات التي حيتاج املتابُع ملسرية املدينة ان يتعرفها عىل نحو 

علمي ؛ فتعاد قراءهتا قراءًة علميةً  واعية .
 وقد تضمن هذا العدد جمموعَة بحوٍث تؤكُد هنَج املجــــــلِة يف



طبيعة  من  البحوث  تلك  تؤكده  املحتويات فضاًل عام  فهرسة      
اىل  حاجة  بنا  التي  واالدبية  والتارخيية  والثقافية  الفكرية  النقاط 
املحطات  من  جديدة  جمموعة  خالهلا  من  تتكشف  متابعة  متابعتها 
ترفد  التي  معطياهتا  عىل  والوقوف  البحث،  يف  ريادهتا  يمكن  التي 
مساحة تراث كربالء باإلضاءات والتوضيحات عىل مستوى تارخيها 
واعالمها وفقهائها واحداثها واحلركات الفكرية واالجتامعية التي 

تركت اثارها يف وجدان املدينة وتراثها  .
هذه االضاممة من البحوث نأمل ان تثري القّراء للمتابعة، وحتث 
بام خيدم  بالبحث  املوضوعات وغريها  تلك  الباحثني عىل مالحقة 
مسرية البحث العلمي يف العراق والسيام ما يتعلق برتاث مدينة سيد 
شباب اهل اجلنة ايب عبد اهلل احلسني )(  آملني ان نكون ممن 

استمع القول فاتبع احسنه .
واحلمد هلل من قبل ومن بعد، وصّل اللهم عىل حممد وآله الطيبني 

الطاهرين



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
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 
بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة تراث الرشق وال سيام 

بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد  فمرة  منهم،  املسلمني 



بإخفاء  ؛  املعرفة  بإضعاف  توّلد  ومرة  الرشقيني،  لساللة  كنوز 
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 



التعالق سلبًا أو  ومديات تعالقها مع جماوراهتا، وانعكاس ذلك 
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.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 



املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص

مالمح من الغزو النجدي الوهايب ملدينة 
كربالء املقدسة  لعام 1801 م يف املصادر 

الفرنسية 

رمزية التمدن يف خطاب الثورة احلسينية 

أ.د. صادق ياسني احللو 
)( جامعة اهل البيت

كلية اآلداب 
قسم الصحافة

أ.د. زمان عبيد املعموري
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم االنسانية
قسم التاريخ

25

63

أثر األرضحة املقدسة عىل نشوء مدينة 
كربالء و عمراهنا

أ.د. رحيم حلو البهاديل
جامعة البرصة

كلية الرتبية للبنات
قسم التاريخ

م.م. ماجد حياب سمري
وزارة الرتبية

مديرية تربية البرصة

85

أثر الصناعة يف التوسع العمراين ملدينة 
كربالء 

دراسة يف جغرافية املدن

م.م. ندى جواد حممد عيل
جامعة بغداد

كلية العلوم
وحدة االعالم و املعلوماتية

105

كربالء يف اهلند يف القرنني الثامن عرش و التاسع 
عرش- املعامل و اهلوية

م.د. أسعد محيد أبو شنة العرادي
جامعة املثنى

كلية الرتبية االساسية
قسم التاريخ 

147



موقف علامء الدين يف كربالء من االحتالل
 الربيطاين

الشيخ أبو القاسم الكاشاين أنموذجا  
)1920-1914(

اإلمام احلسني )( يف كتاب درر السمط يف  
خرب السبط ألبن اآلبار األندليس ) ت 658 

هـ - 1260 م (

ملحات اىل تاريخ الواقع الصحي يف لواء 
كربالء )1958-1921(

اخللفيات االجتامعية و السياسية لنواب 
كربالء )1925-1958 م (

م.د. عالء عباس نعمة الصايف
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم االنسانية
قسم التاريخ

م.د. حسن ضاري سبع
جامعة القادسية

كلية الرتبية- قسم التاريخ

أ.م.د. سادسة حالوي محود 
جامعة واسط

كلية اآلداب- قسم التاريخ
م.م. حممد عويد غليم

جامعة واسط - كلية اآلداب
قسم التاريخ

أ.م.د. رحيم عبد احلسني عباس 
العامري

جامعة كربالء
كلية الرتبية للعلوم االنسانية

قسم التاريخ
م.م. ياسني عباس محد

جامعة كربالء
كلية الرتبية للعلوم االنسانية

قسم التاريخ

م.م. طارق شيحان العقييل 
وزارة الرتبية

مديرية تربية الرصافة الثانية

173

211

271

339

18
Asst .Lecturer Noor Kadhoum 
Jawad 
Ministry of Education
General Directorate of Education in 
Al-Diwaniyah

When the West Lapses:
The Portrayal of Muharram 
Observances in E.M. Forster’s A 
Passage to India



The Impact of Industry on the Constructional 
Expansion of Karbala City : A study in the 

Geography of Cities

Asst  lecturer : Nada Jawad Muhammad Ali
University of Baghdad 
 College of Sciences

  Unit of Information and Data Processing
nadajwad2002@yahoo.com

م. م. نـدى جواد حممد عيل
جامعة بغداد
كلية العلوم

وحدة اإلعالم واملعلوماتية



107

م.م. ندى جواد حممد علي

جمادى الآخرة 1437هـ /اآذار  2016مال�سنة الثالثة/املجلد الثالث/العدد الأول

الملخ�ص
العريق  التارخيي  البعد  ذات  االوسط  الفرات  مدينة كربالء من مدن  ان 
ألحتوائها اثنني من جثامني عرتة رسول اهلل املرقدين الطاهرين احلسني وأخيه 
العباس )( ،وتعود بدايات النشأة االوىل للمدينة بعد حدوث واقعة الطف 
عام 61هـ ومنها ظهرت مالمح املدينة والتي باتت الوظيفة الدينية العامل 
للزوار  وخدمية  سكنية  من  االرض  استعامالت  تنوع  ثم  ومن  هلا  االساس 
اقتصادية ساعدت يف  العامل وظهور انشطة  انحاء  اليها من خمتلف  القادمني 

تطور ونمو املدينة متخذة شكل القطاعات امللتفه حول املركز.
،بـداية  االعامر  جملس  تأسيس  بعد  الصناعية  التطورات  بداية  وسجلت 
صناعية  منشآت  بتأسيس  كربالء  مدينة  ارض  عىل  آثارها  وضحت  لنهضة 
كبرية اثرت عىل زيادة عدد السكان سواء أكانت متمثلة يف الزيادة الطبيعية 
أم يف اهلجرة من الريف واالقاليم املحيطة بارض املدينة اليها.كام ساعد النمو 
االقتصادي عىل توسع املدينة بظهور احياء جديدة باجتاه اجلنوب واجلنوب 

الغريب .
وبلغت اعداد املنشآت الصناعية لعام 2000 بحوايل 701 منشأة موزعة 
عىل كافة االنشطة الصناعية وكام بلغ عدد العاملني فيها 7870 عاماًل ،أما 
بالنسبة حلجومها فقد بلغت عدد املنشآت الكبرية منها 19 منشأة وبلغ عدد 

املتوسطة منها منشأتني وبلغ عدد املنشآت الصغرية 680 منشاة.
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Abstract
It turned out that Karbala city is one of the cities of the middle 

Euphrates area that has ancient historical depth and root because 
in includes the progeny of Allah 's messenger, both immaculate 
shrines of Al- Husain and this brother Al- Abbas (Peace Be Upon 
Them ) ; the beginning of first rising of the city goes back to the 
period after the happening of Al- Taf Battle  in 61 A.H. ; so from 
that time the lineaments of the city have appeared where the 
religious function was the basic factor of it ; the variety of uses of 
its lands like housing or offering  services for the coming visitors 
from different areas all over the world, and the appearance of 
some economical activities have helped to develop the city 
looking as sectors wrapping around the center.

The starting of the industrial developments after the foundation 
of the rehabilitation council has recorded the beginning of a 
renaissance the traces of which were clearly shown on the lands 
of Karbala city by the establishment of big industry institutions 
which had an affect on the increasing of population whether the 
natural raise or migration from the countryside or the surrounding 
adjacent regions of the city's lands . Besides, the contribution 
and the expansion of the economic growth of the city through the 
emergence and establishment of new quarters both in the south 
and south – west The number of the industrial institutions for 
the year 2000 was 701 institutions covering different industrial 
activities and the number of employees in such institutions was 
7870 employees . As to the size of the institutions, the number 
of large ones was 19  institutions، the medium ones was two 
and the small ones was 680 institutions .
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اأهداف الدرا�سة
هتدف هذه الدراسة اىل ابراز امهية النشاط الصناعي يف تغيري مورفولوجية 

مدينة كربالء ومدى مسامهته يف األساس االقتصادي للمدينة.
مشكلة الدراسة:

متثل املشكلة جانبًا مهاًم من جوانب املنهج العلمي يف أنواع البحوث كافة 
وتعرف املشكلة بأهنا سؤال حيتاج إىل إجابة فكثريا مايواجه اإلنسان زمخًا من 
بأهنا موقف غامض  العلمية والعملية وتعرف كذلك  التساؤالت يف حياته 

حيتاج إىل إيضاح )1(
الوظيفة الصناعية يف مورفولوجية مدينة كربالء؟ وملعاجلة  تأثري  مامدى 

هذه املشكلة تم تقسيم مراحل نمو املدينة عىل مايأيت:
املرحلة األوىل :قبل عام)61 هـ(- )680م(.

املرقد  بناء  مابعد  )674-1258م(  هـ(   656  -66( الثانية:  املرحلة 
الرشيف ولغاية سقوط بغداد .

املرحلة الثالثة: )656-1335هـ( )1258-1917م( من سقوط بغداد 
ولغاية االحتالل الربيطاين.

االحتالل  من  الرابعة:) 1335-1367هـ( )1917-1948م(  املرحلة 
الربيطاين ولغاية بداية النهضة الصناعية.

بداية  من  1948-1988م(   ( )1367-1408هـــ(  اخلامسة:  املرحلة 
النهضة الصناعية ولغاية هناية احلرب العراقية- اإليرانية.
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هناية  من  2000م(   -1988( ـــ(  )1408-1420ه السادسة:  املرحلة 
احلرب العراقية اإليرانية ولغاية هناية األلفية الثانية.

فرضيات الدراسة :
تكون  ماذكر  عىل   ً وبناء  الدراسة  ملشكلة  أولية  إجابات  هي  الفرضية 

فرضيات الدراسة عىل النحو اآليت:
من  متغرية  بل  الثابتة  غري  البرشية  الظواهر  من  غريها  مثل  الصناعة  إن 
وقت إىل آخر عرب الزمان كام تتغري مكانيًا بموجب عوامل مؤثرة وأحداث 
ذات عالقة بظهور الصناعة ونموها وانحسارها لذا فأن الصناعة يف مدينة 
كربالء قد تغريت زمنيًا ومكانيًا منذ نشأهتا حتى عام 2007 بتأثري تغريات 

رافقت املدينة وتطورها.
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المقدمة 
الدراسة ذات  مثل هذه  التارخيية مدخال مهام يف  اجلغرافية  الدراسة  تعد 
ثمرة  إال  املدينة ماهي  ان   Davisديفز يرى  املدينة، ومن هنا  بنشوء  العالقة 
النهائي  مظهرها  املدينة  تأخذ  )1( وال  االنساين  املجتمع  به  مر  تارخيي  تطور 
هبا  يقصد  والتي  معينة  مورفولوجية  بمراحل  متر  مامل   landscape final

التاريخ احلضاري ملنطقة ما ختلق نامذج أو اشكااًل مادية  املرحلة أو مدة يف 
مميزة يف املظهر احلـضاري لألرض لتسد حاجات اجتامعية اقتصادية ملجتمع 

املنطقة أو املدينة يف تلك املرحلة)2(.
التطور املورفولوجي ملدينة كربالء وعالقته بالنمو الصناعي .

العنارص  من  جمموعـة  عىل  االعتمـاد  من  البــد  املراحل  هذه  وملعرفة 
املتفاعـلة والتي تكــون مظـهر املدينة وبنيتها الداخلية مـن املخطط االسايس 
Master Plan والنسيج املعامري واستعمــاالت االرض، ان هذه العنارص 

املدن  التي خيتلف هبا عن  ميزاته  لـه  املدينة ككـائن حـي  تكون  بمجموعها 
اآلخرى،وبناءًا عىل ذلك تم متييز املراحل املورفولوجية اآلتية:

المرحلة االولى: )قبل 61 هـ /680م ( وهي المرحلة التي سبقت 
بناء المرقد الشريف

ترجع جذور مدينة كربالء التارخيية اىل العهد البابيل عندما كانت جسـرًا 
الشام وبني سواد  العربية وبالد  اجلزيرة  ما بني  والعربية  السامية  للهجرات 
العراق وهي أول مركز استيطان سامي عريب يف منطقة الفرات األوسط)3(، 
التنقيبات األثرية عن اكتشاف آثار ومواقع كثرية عىل أرايض  وقد أسفرت 
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كهوف  جمموعة  وهي  امليالد  قبل  سنة(  اىل)1200  ترجع  أقدمها  كربالء 
ومغارات اصطناعية تقع عىل الكتف االيمن لوادي الطار الذي كان يمثل هنر 
الفرات القديم قبل ان توجد بحرية الرزازة، ويبلغ عددها) 400( كهٍف )4(، 
نسبيا  معتدلة  منطقة  داخل  الفرات ووجودها  القريب من هنر  وإن موقعها 
العربية  القبائل  أختذهتا  التي  للزراعة  الصاحلة  اخلصبة  أراضيها  عن  فضاًل 
مسكنا عىل شكل خط يمتد عرب)احلرية- كربالء-عني متر –االنبار( مما أوجـد 
قرى وسكنًا متناثرًا يف مناطق متباعدة قبل ظهور االسالم بمدة سجدة طويلة 
معتمدين عىل الزراعة خلصوبة تربتها وغزارة مائها وكثرة العيون التي تنترش 
يف أرجائهامثل عني مجل، الرمهية، القطقوطانة. وهناك من آثار القرى التي 
نينوى  قرية  ومنها  الزمـن  مـن  ملـدة  فيها  سكنـــوا  التي  البابليــيون  خلفهـا 
والتي تقع اىل اجلنوب الرشقي من املرقد الرشيف، وقرية عقر بابل بالقرب 
الفارسية  الدولة  لغاية سقوط  بقيت مسكونة مدة طويلة  والتي  من كربالء 
وقيام الدولة االسالمية)5(، ومن العرب الذين سكنوا هذه املنطقة بنو دارم 
اليوم  تعرف  والتي  الغارضية  قرية  أنشات  التي  وغارضة  عامر  وبنو  وأياد 
من  الرشقي  الشامل  اىل  وتقع  لالرض  القديم  لالسم  مجعًا  بالغارضيات 
مدينة كربالء عىل اجلهة اليمنى من هنر احلسينية )6(، ويف عام 14هـ من صدر 
ثم  العربية  اجلزيرة  ختوم  عىل  املسلمني  جليوش  معسكرا  اصبحت  االسالم 
حتولوا اىل مدينة الكوفة والتي بنيت عام17هـ، ومن خصائص تلك املرحلة 
التاريخ أنشطة  لنا يف صفحات  الزراعة عىل الصناعة حيث مل تظهر  طغيان 

صناعية كانت موجودة هناك.
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2-المرحلة الثانية: من عام )66 هـ–685 هـ( )674 هـ–1258 م( 
ما بعد البناء ولغاية سقوط بغداد

امتدت هذه املرحلة اكثر من ستة قرون وشهدت احتضاهنا مرقد األمام 
احلسني وأخيه العباس  ومن كان معهم من آل البيت والصحابة االبرار 
من عام 61 هـ-680 م يف معركة دارت رحاها عىل أرض كربالء ووضع 
عبيد  ايب  بن  املختار  يـد  م عىل  ملدينة كربالء 65هـ- 684  احلجر األساس 
الثقفي يوم أستوىل عىل الكوفة عندها أمر ببناء حائط كاملسجد وبنى عليه 
قبة من اآلجر واجلص وجعل له بابني أحدامها شـرقي واآلخرغريب واختذ من 
الوافدون، ومن  ًيستوطنها  البقعة مركزا  )7(،وجعل من هذه  حوهلا مساكن 
هنا ظهرت مالمح نواة املدينة حول املرقد املقدس، فكان االساس التارخيي 
فأن  واخلدمات  احلاجات  توفري  من  املدينة  هبا  قامت  التي  الديني  والعامل 

ذلك قد أدى اىل ازدياد حجومها وازدهارها)8( .
ويف زمن الدولة العباسية أيام ايب العباس السفاح بنيت سقيفة اىل جانب 
القرب ذات بابني لزيادة أعداد الزائرين، وبدأ عهد جديد نشأ عىل اثره جتمع 
الطني  من  بيوهتم  وكانت  واالقامة  للسكن  مكانًا  منها  متخذين  للسكان 
وأكواخهم من جذوع النخيل)9(، وكان املرقدان نواة املدينة واختذت املساكن 
املرقدين كام وظهر نظام  شكل حلقة شبه دائرية وعىل مسافات قصرية من 
نظامًا  التتبع  التي  املتعرجة  الضيقة  باالزقة  ـّـل  متث الذي  احلركة  مسارات 
واحدا يف االجتاه واالتساع ذات هنايات مغلقة وأعتمدت مسارات احلركة 

فيهاعىل سرياملشاة او حركة احليوانات)10(.
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يعتيل  خليفة  كل  أفكار  حسب  وتراجع  تقدم  مابني  املدينة  عمران  بقي 
األطهار،  البيت  آلل  مواالته  أو  معاداته  مناسبا يف  يـراه  وما  اخلالفة  عرش 
دفع  احلسني  مرقد  وقبة  للسقيفة  هدم  من  الرشيد  هــارون  فعله  ما  فمثال 
أبنه املأمون قد أعاد  بالناس اىل اهلجرة والرحيل خلوفهم من بطشه، إال أن 
وأسواقا  دورًا  يبنوا  أن  اىل  الناس  شجع  مما  السقيفة  ببناء  أمر  كام  القبة  بناء 
لتجارهتم وتكررت حالة التهديم والعمران أكثر من مرة، إال ان اول اصالح 
كان من قبل اخلليفة العبايس املعتضد باهلل 283- 896هـ عندما أمر بعامرة 
السكنية  املحالت  نمو  بدوره عىل  انعكس  الرشيف وتوسيعه بشكل  املرقد 

واألسواق)11(.
البوهييني )334هـ/447هـ( والذين كانوا بصورة عامة من  أما يف عهد 
املحبني للبيت النبوي الرشيف فقد شهدت مدينة كربالء يف 370هـ /980م 
واالجتامعية  الدينية  معاملها  ملحوظًا،وتقدمت  وفكريًا  عمرانيًا  ازدهــارًا 
والسياسية واالقتصادية، فاتسعت جتارهتا وأثمرت زراعتها وأينعت علومها 
البيوت  وُعّمرت  حوهلا،  من  األروقة  وُشًيدت  القبة  تعمري  فُجدد  وآداهبا، 
وجرى  منيعًا،  حصنًا  منها  جعلت  عالية  اسوار  للمدينة  وكان  واالسواق، 
القيام  عن  فضاًل  بعيدة  مسافات  من  وأيصاله  املدينة  لسكان  باملاء  االهتامم 

بانارة املرقد الرشيف )12(.
ويف عهد السالجقة )447هـ/548هـ( فقد بقيت مدينة كربالء عىل حاهلا 
اال يف عام 620هـ -1223م حيث َجددت  أو حتسٍن  أي عمراٍن  ومل تشهد 
عامرة الروضة احلسينية. ان التجديد الذي حصل شجع الناس عىل زيارهتا)13(.
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الذي  وكان  الصناعية  الوظيفة  مالمح  تظهر  أن  الطبيعي  من  بات  لقد 
ساعد يف استمرارها ونموها هو سد حاجات السكان كالصناعات الغذائية 
الزوار والتجار والرحالة واملسترشقني  الوافديـن من  فضاًل عن احتياجات 
للصناعات  كان  ومنتجـات)14(،كام  بضـائع  من  اليه  حيتاجـون  بام  والـتزود 
ومواد  والنسيج  الغزل  وصناعة  احلصائر  صناعة  مثل  )احلرفية(  اليدوية 
البناء القديمة فضال عن العديد من الصناعات االخرى دور كبري يف تطوير 

االقتصاد)15(.
املختلط  وبذلك تنوعت استعامالت االرض واعتمدت مبدأ االستعامل 
فالوظيفة الدينية االساسية التي تتمثل باجلانب الروحي جذبت اليها اجلانب 
املادي املتمثل بالوظيفة السكنية والتجارية والصناعية التي ضمت االسواق 
التقليدية الرشيطية بني املرقدين فضاًل عن اخلانات والقيرصيات واملخازن.

3- المرحلة الثالثة : )656-1335هـ( )1258-1917 م( وهي 
المرحلة التي شهدت دخول المغول بغداد ولغاية االحتالل البريطاني.

تأثرت املدن الرئيسية يف العـراق ومنها كربالء بدخـول املغول عندما أحتلوا 
كثرية  مدن  حال  حاهلا  والدمار  اخلراب  وأصـاهبا  ـ1258  عام 656هـ  بغداد 
أخرى مثل املوصل وواسط أما مدينة كربالء التي هي موضوع دراستنا لـم ُيصبها 
مـاأصاب املـدن املذكورة واستـمرت تقــدم وظيــفتها اخلـدمـية لــزوار العتبـات 

املقدسـة، حيث أختذت املدينة الشكل البيضوي املفلطح )16(.
وظلت كربالء عىل ذلك احلال حتى جميء الصفويني حلكم العراق عام 
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الفكري  االزدهــار  من  جديدًا  عهدا  كربالء  ودخلت  هـــ/1508م،   914
والعمراين مما زاد من عدد زوارها من خمتلف املدن االسالمية حتى اهنم فضلوا 
العمل والسكن بالقرب من املرقدين، وقد اهتموا ببناء املرقديني الطاهرين 
واملنازل وتوفري املاء لزوار العتبات املقدسة، ومن مظاهر االهتامم االخرى 
دخول اول مطبعة حجرية اىل العراق يف مدينة كربالء عام 1528 وازدادت 
الصناعات اليدوية مثل حياكة السجاد، وظهرت صناعة الطابوق والفريش 
والنقش عىل الكايش وتطعيم اخلشب من أبواب وشبابيك وتغليف االعمدة 
)الدنك( وتطعيمها بالنحاس، مما ساعد عىل تطور املدينة بشكل ملحوظ من 
الناحية االقتصادية والعمرانية وشهدت هذه املرحلة مجلة من االصالحات 
منها القضاء عىل مشكلة الفيضان التي كانت تعاين منها مدينة كربالء وذلك 
برفع مستوى ردف سدة، وتوسيع الرتعة املعروفة باحلسينية واحدث زيادة 
الدور  واضافة  وجتميلها،  كربالء  مدينة  واصالح  تعمري  تم  عمقها،كام  يف 
واملساكن اليها وتم تنظيم الطرقات فيها )17(. ويف هذه املرحلة زار الرحالة 
الربتغايل بيدروا تكسريا يف 1604 م املدينة ووصفها بأهنا بلدة حتتوي عىل 4 
اآلف بيت، وان اسواقها مبنية بناء حمكاًم بالطابوق ومألى بالبضائع والسلع 

التجارية لرتدد الكثريين من الناس عليها)18(.
م  نيبور)1765(  كارستن  االملاين  الرحالة  املرحلة  هذه  يف  املدينة  وزارا 
اللبن غري املشوي  البنيان الهنا كانت تبنى من  وذكربأن بيوهتا مل تكن متينة 
وان البلدة كانت حماطة بأسوار من اللبن املجفف بالشمس وهلذه االسوار 
)19(.ويرجع سبب  تقريبًا  كلها  متهدمة  االسوار  وجد  انه  أبواب عىل  مخسة 
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الـهدم اىل حاجة املدينة للتوسع وزيادة اعداد املحالت التجارية اىل جانب 
فيها  السائد  الطابع  الدينية هو  الوظيفة  بقاء  بالرغم من  الرشيطية  االسواق 
إالانه من املمكن مالحظة الوظائف االخرى كالوظيفية السكنية والتجاريه 
وهذا ماذكـره نيبور من أن الصناعات القديمـة والتي مازالت قائمة ليومنا 
العمل  فيه  كانت تصنع يف معمل خاص حتتكر  التي  الرتب *  هذا صناعة 
لنفسها ارسة من سادات كربالء)20(، وللخصوصية التي تتمتع هبا تربة أرض 
احلسني )( فقد انفردت كربالء بصناعة الرتب والسبح اخلاصة بالصالة 
كربالء  بمدينة  خاصة  صناعة  وهي  احلسينية  هنر  ترسبات  من  جتلب  التي 
التكاد متارس يف باقي مدن العراق والتي يشرتهيا الزوار للهدايا اىل ذوهيم 

ومعارفهم أو للتربك هبا.
ومن احلوادث ذات األثر البالغ عىل عمران مدينة كربالء هجوم الوهابيني 
عىل املدينة عام 1801م كام وصفه لونكريك (( يف غياب اكثر سكان مدينة 
كربالء هجم الوهابيون عىل كربالء عىل رأ س جيش يقارب عرشين ألف 
رجل بقيادة سعود بن عبد العزيز النجدي(( )21( وكانت املدينة يف تلك املرحلة 
مؤلفة من ثالثة أطراف أو حمالت تعرف األوىل بمحلة آل فائز، والثانية آل 
وسعف  اللبن  من  بسيط  بسور  مسورة  وكانت  عيسى  آل  والثالثة  زحيك، 
املهامجون برسقة وهنب مرقد األمام  بالطني وقام  النخيل واملغطى  وجذوع 
الشامخ  بالبناء  كانت حمصنة  واحدة  دار  إال  املدينة  من  يبق  ومل    احلسني 
من  عددًا  وراءهم  تاركني  املدينة  املهامجون  وغادر  للمقاومة،  مقرًا  فكانت 

الشهداء واجلرحى )22(.
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لتسوير  خطة  وضعت  م  1217هـ–1802  عام  يف  أي  احلادثة  تلك  بعد 
ابواب  ســتة  له  وجعل  دائـــرة  شكل  عىل  جديد  من  السور  وبناء  املدينة 
التاريخ  ذلك  وبعد  تقسيمها،  اعــادة  اىل  دعــى  مما  توسـعًا  املدينة  وشهدت 
استبدلت اسامء تلك االطراف باملحالت اآلتية)23(،أنظر اخلارطة رقم )1(:-
املحلة االوىل : حملة املخيم جاءت التسمية لقربه من خميم احلسني  كان 

يف هناية سوق القبلة .
مبنية  التسمية من وجود أطواق عدة  الطاق جاءت  باب   : الثانية  املحلة 
من اآلجر واجلص وهلا اسامء خمتلفة منها طاق بني سعد وطاق ابولني وطاق 

الزعفراين ويقع باب السور يف هناية زقاق بني سعد.
املحلة الثالثة : عرفت بباب اجلاجني والتي جاءت حمرفة عن كلمة دكاكني 
وسكنتها عشرية السالملة فعرف باسمها وموقع باب السور يف زقاق الوزون.
املحلة الرابعة : باب العلوة أو باب بغداد وجاءت التسمية لوجود عالوي 
للحبوب واخلرضاوات وهي تقع عىل طريق بغداد وباب السور جاء موقعها 

يف هناية سوق النجارين ويطلق عليه اليوم شارع الوحدة .
املحلة اخلامسة : باب اخلان جاءت التسمية من وجود ثالث خانات وهي 

عبارة عن خمازن كبرية وموقع الباب يف هناية شارع العلقمي .
املحلة السادسة : باب النجف وتسمى احيانا بباب املشهد أو باب طويرج 
وهو الطريق الذي يسلكه املسافر اىل النجف االرشف عن طريق طويرج-

الكوفة-النجف وموقع باب السور يف هناية سوق الصفارين احلايل.

خارطة رقم )1 (
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خارطة توضح املحالت السكنية وموقع البوابات والسور ملركز مدينة كربالء

خالل السنوات الالحقة تعرضت كربالء اىل سلسلة من االضطرابـات 
تعيني  وبعد  والفكرية  العمرانية  حركتها  فـي  أثـرت  التي   ** واحلـوادث 
كربالء  مدينة  بزيارة  قام  1869-1872م  العراق  عىل  واليًا  باشا  مدحت 
وضيق  املدينة  صغر  رأى  بعدما  ملحوظا  توسعا  عهده  يف  املدينة  وشهدت 
وازدحـام شوارعــها )24(، فأهتم بتوطني العشائر وإخضاعها بقوانني الدولة 
وتوسعت املراكز احلرضية املوجودة يف مدينة كربالء)25( ومن خالل مشاهدة 

الناظر اليها يف هذه املرحلة يمكن ان يميز يف املدينة االقسام االتية :-



120

اأثر ال�سناعة يف التو�سع العمراين ملدينة كربالء -درا�سة يف جغرافية املدن

الرابع اهلجري يف عهد  القرن  بني يف  الذي  القديم  البناء   : القسم االول 
عضد الدولة البوهيي حيث أمـتاز بالكثافة السكانية، وضيق االزقة وتعرج 
أزقته  يف  واالحتوائية  والتعرج  االلتواء  كثرة  و  فيها  الدور  وكثافة  مسالكها 

ومساراته بشكل ظل حمافظا عىل الشكل البيضوي املفلطح)26(.
باشا عىل  الوايل مدحت  بني يف عهد  الذي  البناء احلديث  الثاين :  القسم 
غرار املدن احلديثة يف حينها، حيث متتاز بشوارع مستقيمة وعريضة ومتعامدة 
أغلــب  ومســاكن واسـعة ذات مفاهيم ختطيطية حديثة، فضاًل عن وجود 
املؤســسات ذات اخلدمات العامة وهذا ما أكده جون بيرتز الذي زارها عام 

1208 هـ–1890 م .
القسم الثالث : البناء اجلديد منها الذي انشئ خارج السور القديم حيث 
الشوارع العريضة الواسعة واالرصفة املنتظمة بحيث بدا عليها مظهر اوريب 
أبواهبا كانت وماتزال قائمة  القديمة مهدمة،فان  حديث، ومع أن اسوارها 

جتنى فيها املكوس والرضائب الدخولية )27(.
خالل  املدينة  زاروا  الذين  والدبلوماسيني  الرحالة  صفحات  من  ويقرأ 
واسع وهذا  نشاط جتاري وصناعي  ذات  مدينة حرضية  بأهنا  أعوام خمتلفة 
1299هـ–1881م(  عام)  كربالء  زارت  التي  ديوالفوا((  ))مــدام  ماتصفه 
التي وصفت احلجارين الذين كانوا منهمكني يف صقل أحجار توضع عىل 
القبور حتوى بعض آيات القرآن الكريم واسم صاحب القرب وتاريخ وفاته 
كربالء  اهايل  من  قسم  أمتهن  وقد   )28( القديم  البلـدة  باب  يف  املتواجدين 
تلك الصنعة ملا تــدر عليهم من ارباح ومكاسب مادية، وقد قدرعامل اآلثار 
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عندما  سنة1890م  كربالء  مدينة  نفوس  بيرتز  جون  االمريكي  الرحالة 
زارها بـ )60،000(نسمة)29(، ومن مظاهراالهتامم باملدينة ماقام به نامق 
باشا 1898-1902 م عندما استخدم العربات مابني بغداد وكربالء التي 
جترها اخليول، والتي سهلت يف حينها طرق النقل بني املدينتني أما املسترشق 
الربيطاين لوريمر 1904-1905م فقد وصف املدينة بأهنا تتألف من املدينة 
والغرب،  الشـرق  من  باالسوار  حماطة  ماتزال  وهي  الشامل،  يف  القديمة 
ولكنها مفتوحة من جهة اجلنوب، ومزدمحة وغري منتظمة من اجلهة املجاورة 
للمدينة اجلديدة«، كام وصف السور بأنه مبني من الطوب وذو مخسة ابواب 

و به حاجة اىل ترميم« )30(.
كربالء  مدينة  يف  رواجــًا  الصناعات  أكثر  ان  اىل  االشــارة  من  لنا  والبد 
املحاك يف  )اليشامغ(  أنتاج  البسيطة هي  بالطرق  تتم  والتي  املرحلة  تلك  يف 
اجلومة *** وصناعة العباءة والتي تعد كربالء واحدة من حوارضالعراق 
التي اشتهرت بصناعة أفخر انواع العباءة فقد تعددت أنواعها وألواهناوالتي 

تصنع من األصواف املحلية ) االغنام،شعرالـامعـز،وبـر اجلامل( )31(.
صناعة  غريها  عن  كربالء  هبا  متيزت  التي  االخــرى  الصناعات  ومن 
الربنج  يستورد  وسابقًا  النحاس  مع  الرصاص  مزج  من  وتتكون  )الربنج( 
عىل شكل صفائح ورقية ويستعمل لصنع )السامورات( والصينيات الكبرية.
إن تلك التطورات من زيادة السكان ووجود طرق النقل امليرسة ادى اىل 
أجتاه اجلهود الفردية لالستثامرات يف املدينة، فقد تم بناء اول مصنع لالثاث 

اخلشبية يف مدينة كربالء يف عام 1910)32(.
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وقد وصف صناعتها عام نوئيل فتح اهلل عام 1911 م إذ يقول ))إن ثروهتا 
ان  حتى  شهرية  رائجة  وصناعتها  متقدمة  وزراعتها  نافعة  وجتارهتا  واسعة 
والتطريز  بالويش  والسيام  بكثري  بغداد  صناع  مهرة  يفوقون  الصناع  بعض 
والرتصيع  والصياغة  اخلط  وحسن  والتصوير  املعادن  عىل  واحلفر  والنقش 
بديعة  هندسية  ورسوم  اشكال  عىل  وأنفس  أثمن  خشبًا  اخلشب  وتلبيس 

عربية وهندية وفارسية (()33 (.

4-المرحلة الرابعة: )1337- 1367 هـ( )1917- 1948 م ( 
من االحتالل البريطاني – ولغاية بداية النهضة الصناعية.

السيطرة  أنتهت  وبذلك  م   1917 عام  بغداد  الربيطانية  القوات  دخلت 
العثامنية، ووضع العراق حتت االنتداب الربيطاين عام 1920م حتت ارشاف 
لغاية  أي  عاما  عرش  أثني  من  مايقارب  االنتداب  واستمر  االمــم  عصبة 
1932، وبالرغم من قيام الدولة العراقية عام 1921 وما صاحبه من انفتاح 
عام  السويس  قناة  افتتاح  أثر  العاملية  بالسوق  وارتباطه  اخلارجي  العامل  عىل 
1869، واتساع حركة االسترياد والتصدير بشكل مل يشهد له العراق مثيال 
من قبل، فقد حاول الربيطانيون خلق طبقة من الشيوخ واملالكني واملتنفذين 
اقطاعية  اىل ظهور عالقات شبه  ادى ذلك  تثبيت ركائز حكمهم وقد  بغية 

وشبه راساملية ومن هنا دخل األقتصاد العراقـي مرحلة التبعية )34(.
ومهام يكن من أمر فان الربيطانيني شجعوا انشاء وتطوير بعض الصناعات 
االستهالكية كدباغة اجللود، وصناعة الطابوق وكبس التمور، وذلك حلاجة 
جيشهم اليها بالدرجة االوىل، واستمرت حتى دخول اآللة كوسيلة لالنتاج 
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يف املجال الصناعي ولكن بالرغم من ذلك نرى ان الصناعة اتسمت بسامت 
عدة منها ان نموها كان بطيئا وان عددها كان حمدودا، فضاًل عن ان احجامها 

كانت صغرية اىل جانب اعتامدها عىل مواد اولية متوافرة حمليًا )35( .
التي  الصادرات  لغرض  صناعة   : مها  اعتبارين  عىل  الصناعة  قامت  قد 
ارتكزت عىل التمويل االجنبي غالبا وبروز االستثامر الوطني متمثال ببعض 
املعامل واملصانع احلديثة احيانا اال ان سريها كان بطيئا ويعزى ذلك اىل قلة 

السيولة النقدية وانكامش االقتصاد الوطني )36(.
إال أن اهم مظهر يمكن مشاهدته يف تلك املرحلة هو توسع املدينة باجتاه 
املركز وارتباط  املفلطح حول  الدائري  الشكل  اجلنوب حيث حافظت عىل 
االزقة الضيقة املتعرجة وامللتوية بني الـدور ضمن النسج احلرضي للمدينة، 
واملرتابط ترابطًا دقيقًا حييط باملرقد،حيث ينتقل االنسان ضمن هذا النسيج 
ذلك  إن  )الصحن(  الواسع  الفضاء  اىل  ليصل  املتعرجة  الضيقة  األزقة  أي 
شعورًا  يعطي  الواسع  الصحن  اىل  الضيق  الزقاق  مـن  املفاجئ  االنتقال 

باخلشوع والتقوى الالزم والرضوري يف تلك االماكن )37( .
واملستقيمة  العريضة  الشوارع  حيث  اجلنوبية  اجلهة  من  التوسع  أمــا 
املرتابطة فقد كان تعامديا واملساكن اكرب اتساعا وعد اجلزء من البناء احلديث 

كام ارشنا اليه يف الصفحة السابقة.
خلدمة  النقل  طرق  بتطوير  اهتمت  االحتالل،فقد  لسلطات  بالنسبة  أما 
مصاحلها وبنا ء الورش الصالح قاطرات سكك احلديد ففي عام 1923م 
أنشأ الربيطانيون خط سكة احلديد بغداد-البرصة لتسهيل حركة العمليات 
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العسكرية ومد خط سكة احلديد يف منطقة سدة اهلندية، وفرع ليصل اىل مدينة 
كربالء بطول 38،5 كم )38( الذي يقع حاليًا عند دخولك كربالء من جهة 
باب بغداد. إن تلك املحطة اصبحت مركز جذب سكاين للجزء اجلنويب من 
املحطة، وكان من  اىل  املدينة  املمتد من  الفراغ  زاد من ملء  املدينة مما  اقليم 
صور االهتامم باملدينة انشاء مستشفى احلسيني بالقرب من حمطة القطار مما 
املدينة  أدى اىل رفع قيمة االرض ومن جهة اخرى يدل انشاء مستشفى يف 

عىل زيادة سكاهنا ونموها لدرجة اهنا اصبحت هباحاجة اىل مستشفى )39(.
1923 ــام  ــ ــ ع كــــربــــالء  ــة  ــنـ ــديـ مـ عــــمــــران  ــت  ــ ــظ ــ الح ــد  ــ ــ  وق
حييط  والــذي  القديم  جزئني  اىل  مقسم   lady  Daror  ( درور  )الليدي   
باملرقدين واجلزء احلديث املمتد جنوب اجلزء القديم من املدينة، كام وصفت 
الصناعة املوجودة حينذاك كصناعة السالل امللونة التي حتاك يف املدينة وتباع 
للزوار، وأكدت عىل أن الوظيفة الرئيسة للمدينة هي الوظيفة اخلدمية والتي 

يقدمها سكاهنا لزوار املراقد املقدسة)40(.
جتفيف  محلة  بــدأت  عندما  املدينة  اقليم  عىل  االنفتاح  ــوادر  ب وتظهر 
املستنقعات املحيطة باملدينة عام 1930 م ونجاح اجلهود يف جتفيف املستنقع 

الذي يفصل بني املدينة وحمطة القطار والتي حتولت اىل مناطق سكنية )41(.
تعرضت  كربالء  مدينة  ان  املرحلة  تلك  من  استنتاجه  يمكن  والــذي 
لبداية هتديم وتفكيك البنية احلرضية هلا والتي أدت اىل فصل النواة الدينية 
االستعامل  مثل  لالرض  أخرى  استعامالت  وظهور  احلضـري  اطارها  عن 
فيه  تظهر  والــذي  السكني  االستعامل  مع  متداخلة  والتجاري  الصناعي 
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هلا،كام  املكونة  والعنارص  الطراز  حيث  من  املتطورة  املعامرية  الوحدات 
تطورت الوحدات السكنية بشكل اكثر انسجاما مع التغري احلاصل يف املدينة 

وانفتاحها نحو اخلارج)42( .
تـأسيس  احلكومةعىل  قامت  االقتصادي  البالد  كيان  تدعيم  وبقصد 
املرصف الصناعي عام1935**** وهو املرصف الذي يعد من املقومات 
االساسية لتشجيع النهضة الصناعية)43(. و بلغ عدد سـكان مديـنة كربـالء 

قـرابـة )38000 ( نسمة )44( لتلك املرحلة.

5 -المرحلة الخامسة : )1367-1408هـ( )1948-1988 م (
من بداية النهضة الصناعية ولغاية نهاية الحرب العراقية- االيرانية.

هنالك مقومات اساسية وجدت يف تلك املرحلة هدفها النهضة الصناعية 
ومن تلك املقومات:-

أ- تـأسيس جملس االعمر عام 1950تأسس بموجب قانون )23( سنة 
.) 1950

ب- ثورة 14 متوز 1958.
تعد هذه مرحلة انتقال من الصناعة اليدوية البسيطة اىل مرحلة امليكانيك 
حاجة  سد  عن  اليدوية  احلرف  عجزت  أن  بعد  التكنولوجية  واستخدام 
البلدان  مع  العالقات  تطور  عن  فضاًل  السلع  عىل  الطلب  وزيادة  السوق 
الصناعية واجلدير بالذكر ان املــدة املحصورة بني هناية احلرب العاملية الثانية 
أغلب  يف  اآللية  الصناعة  بداية  هي   1958 متوز  ثورة  1945وحتى  سنة 
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أختذت  التي  املرحلة  هي  اخلمسينيات  مرحلة  عدت  القطر،إذ  حمافظات 
 ))industrial development الصناعـــي  للتطور  بالنسبة  جديًا  طابعا 
حيث  اخلمسينيات،  يف  الصناعي  النشاط  بداية  أتضحت  القطر)45(  يف 
احلكومة  حصة  نسبة  ارتفاع  ابرزها  من  لعل  عديدة  بمؤرشات  اتسمت 
النفطية الذي انعكس عىل اهتاممها بتوسيع الصناعة  العائدات  العراقية من 
الوطنية)46(، مما ساهم يف ارتفاع مستوى الدخل، وتطور احلياة املعيشية بعد 
تطور اخلدمات واملرافق، ومنها النقل والطاقة الكهربائية وتصفية املياه )47( 
بني  يتطلب جهودًا مشرتكة  االقتصادية  االوضاع  ان حتسني  املعروف  ومن 
احلكومة واصحاب رؤوس االموال، عن طريق املسامهة الفعالة من خالل 
التوجيهات واالرشادات الالزمة ومن خالل اصدارها للترشيعات اخلاصة 
بتشجيع الصناعة الوطنية ومحايتها وتطويرها وكان يف مقدمتها ترشيع قانون 

تشجيع املشاريع الصناعية املرقم )23( لسنة 1950.
مدينة كربالء عام 1958  انجزت يف  التي  الصناعية  املشاريع  أبرز  ومن 

هي:-
وافق  والدبس،حيث  السائل  السكر  وصناعة  التمور  كبس  1–صناعة 
 .1959 خريف  يف  االنتاج  وبدأ   ،1957 عام  تأسيسه  عىل  االعامر  جملس 
ويقع يف اجلزء اجلنويب الغريب من مركز مدينة كربالء حيث استوعب150 
املادة  وجود  املــرشوع  ذلك  قيام  عىل  ساعدت  التي  العوامل  ومن  عاماًل 
االسواق  واتساع  النقـل،  وسهولة  املياه  وتوفري  الزهدي(،  )التمر  االولية 

املحلية واالسواق اخلارجية هلا حيث كان يصدر اىل خارج القطر)48(.
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إن بداية التطور احلقيقي لنشاط املدينة الصناعي جاء بعد عام 1958 من 
القطاع  مصانع  نمو  خالل  ومن  العام،  للقطاع  ضخمة  مصانع  قيام  خالل 
اخلاص، ويمكن القول ان التوجيه احلكومي خالل هذه الفرتة كان له دور 
العام  النفع  ذات  املشاريع  نحو  منصبا  كان  )49(.حيث  التطور  هذا  يف  كبري 
املنشات  عدد  يف  أكان  سواء  عليها،  االقدام  اخلاص  القطاع  يستطع  مل  التي 
الصناعية أم يف عدد العاملني ام يف رؤوس االموال املستخدمة ولقد أقدمت 
الدولة عىل تعزيز القطاع )العام( االشرتاكي عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية 
عىل وفق االتفاقية االوىل ذات االمهية الكبـرية بني العراق واالحتاد السوفيتي 
1959 اما الثانية فبني العراق وجيكوسلفاكيا1960، وقد برز اهتامم واضـح 
من الدولة بالقطاع اخلاص والقطاع املختلط وقد بدا ذلك واضحًا بعد ثورة 
الصناعة  وزارة  عــام)1959(  يف  شكلت  والتي   1958 عام  من  متوز   14
التنمية  قانون  صــدور  عن  فضاًل  املركزي  التخطيط  وجملس  والتخطيط 

الصناعية عام1961 بعد ان الغي جملس االعامر)50 (.
االمــوال  رؤوس  أصحاب  ملشاركة  الدولة  اتبعتها  التي  السياسة  ان 
من  عددًا  واختاذه  الصناعة  بتنمية  الصناعي  املرصف  مسامهــــة  طريق  عن 
املعامالت، واالعتمـاد عىل  الفائدة وتسهيل  االجراءات منها ختفيض نسبة 
نوع من الالمركزية بفتح فروع لذلك املرصف تتجاوز االشكاالت وتسهيل 
كان  ولقد  قرضًا   )289 القروض)  عدد  بلغ  لذلك  االقـــراض)51(  مهمة 
نصيب القطاع الصناعي للمحافظة 0،4 % من أمجايل اخلطة والبالغ %1،7 
جلميع قطاعات املحافظة وكان عدد العاملني يف املؤسسات الصناعية للقطاع 
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فــي حمافظة  أنشئت  التي  الصناعية  املشاريع  العام )750 (عاماًل)52(، ومن 
كربالء يف تلك املرحلة مصنع تعليب كربالء،تأسس عام 1962 ويقـع عىل 
املواد  املديـنة ويمثل صـناعة حتويلية متضـمنه حتويـل  مـن مركز  بعد 3 كم 
االوليـة اىل مادة هلا قابلـية حلفـظ الغذاء مـدة أطول وهـي مـن الصناعـات 
التي شجـعت املزارعني عىل تطوير انتاجهم ومن ثم أدى اىل تطوير االنتاج 
كربالء  مدينة  خــارج  وجــدت  صناعية  منشآت  بناء  عن  الزراعي،فضال 
احدمها النتاج االحذيـة اجللدية يف الكوفةعام 1962 واآلخر النتاج احلرير 
الصناعي يف سدة اهلندية عام 6791.وبالرغم من ان تلك الصناعات خارج 
مدينة كربالء األ ان اثره غطى املدينة وتأسـس يف ضوء ذلك معمل) رشكة 
كربالء للصناعات املسامهة ( وختصصت الرشكة بصناعة )اليشامغ( االبيض 
واالسود وضم املعمل يف بداية االمر مكائن بسيطة، ونظرا لزيادة االقبال عىل 
منتوجاهتا تم تطوير العمليات االنتاجية بزيادة عدد ونوعية حديثة للمكائن 
متاشيا مع ارتفاع الطلب)53(.وكان هذا حافرًا لنمو القطاع الصناعي اخلاص 
بلغ جمموع  الزيادات واضحة حينام  وقد ظهرت  الصناعة.  الذي شارك يف 
القطاع اخلاص من املؤسسات الصناعية )15( مؤسسة أستوعبت) 680( 
عدد  جمموع  ويكون  مؤسسة   18 للقطاعني  املشاريع  وجمموع  عاماًل)54(، 

العاملني للقطاعني هو )1430 ( .
وقد أزداد دور القطاع اخلاص عىل االشرتاكي يف تلك املرحلة والسبب 
يرجع يف ذلك اىل رعاية الدولة لذلك القطاع، انظر جدول رقم )2( الذي 
ساعد وشجع عىل نشوء بعض الصناعات املحلية من الغذائـية واألنشائـية 



129

م.م. ندى جواد حممد علي

جمادى الآخرة 1437هـ /اآذار  2016مال�سنة الثالثة/املجلد الثالث/العدد الأول

عدد  عن  أما   . والورق  والطباعـة  اخلشـب  صناعة  عن  فضاًل  والنـسيجية 
فكان  املحلية  احلاجة  والتي ساعدت يف سد  الصغرية  الصناعية  املؤسسات 
عددها) 2911(مؤسسة يف حيـن بلـغ عدد العاملني فيها )6920 ( عاماًل 

للعـام ذاته )55(.
اجلدول )1(

املنشآت الصناعية الكبرية يف مدينة كربالء جدول للمدة 1959 1969

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدا عىل

الصناعة يف كربالء،رسالة ماجستري)غري  الفالحي،   قاسم شاكر حممود 
منشورة(،جامعة بغداد،كلية اآلداب،1989، ص35 .

يعد  ًوهذا  وطنيا  واستثامره  العراقي  النفط  تأميم  قرار  ذلك  بعد  وجاء 
خطوة اجيابية يف دعم مشاريع القطاع الصناعي، فتوسعت وتنوعت القاعدة 
االشرتاكي  القطاع  دور  فــأزداد  كافة  الصناعة  أوجه  وشملت  الصناعية 
تأكيد   وكذلك  وفاعليته،  حجمه  حيث  من  االقتصادي  البناء  يف  الصناعي 
دور القطاع الصناعي اخلاص يف عملية البناء الصناعي،التي شهدت خطتني 
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تنمويتني، وبلغت نسبة امجايل التخصصات للمحافظة 3،5 %، كان نصيب 
القطاع الصناعي 2،7 % من نسبة ختصيصات املحافظة، وعد ذلك بحد ذاته 
املحـافظة،  الصناعي يف  بالقطـاع  طفرة نوعية مما يدل عىل مظاهـر االهـتامم 
وقـد جـرى التوزيع اجلغرايف للصناعة يف عموم القطر عىل وفق معاير الكلف 
واملنافع االجتامعية)56( ومن أهم املشاريع التي انجزت يف مدينة كربالء لتلك 

املرحلة فهي:-
مصنع البناء اجلاهز والذي أسس عام 1976.

مصنع الكايش املوزائيك عام 1977.
الكبرية  للمنشآت  االشرتاكي  الصناعي  القطاع  مشاريع  عدد  بلغ  وقد 
بلغ  عاملني  بـعدد  صناعية  منشآة   )  16  ( املحافظـة  لعموم  املرحلة  لتلك 
 )  45( اخلاص  الصناعي  للقطاع  املؤسسات  عدد  وبلـغ  (عاماًل   2603(
مؤسسة فـي حني بـلغ عـدد العاملني فيها)2092 (عاماًل.أما ما خيص مدينة 
كربالء فاجلدول رقم ) 3 ( يوضح عدد العاملني يف املعامل الصناعية الكبرية 

التابعة للقطاعني االشرتاكي واخلاص لسنة 1977)57(.



131

م.م. ندى جواد حممد علي

جمادى الآخرة 1437هـ /اآذار  2016مال�سنة الثالثة/املجلد الثالث/العدد الأول

جدول رقم )2 (
عدد العاملني للمعامل الكبرية التابعة للقطاع االشرتاكي والقطاع اخلاص ملدينة كربالء 

لعام1977

أسم املعمل)القطاع ت
عدد العاملنياالشرتاكي(

1055معمل تعليب كربالء1

معمل االلبان يف 2
136كربالء

140معمل االبنية اجلاهزة3

96معمل كبس التمور4

معمل اسفلت الطرق 5
53واجلسور

24معمل اسفلت البلدية6

مركز االشغال 7
41اليدوية

)القطاع اخلاص(8

276معمل نسيج كربالء9

معمل النقاش 10
18*للسرياميك

1839املجموع

املصدر:وزارة التخطيط دائرة التخطيط واهلندسة / قسم املعلومات والدراسات التفصيلية /وحدة 
املعلومات،تقرير مدينة كربالء،دراسة ميدانية حتليلة لواقع احلال لسنة 1977 رقم )134(،ص64.
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املحافظة  اجيايب عىل  انعكس بشكل  الصناعة  الذي حصل يف  التطور  ان 
احلسني  لفتح صحن  كان  املدينة بصورة خاصة حيث  عامـة وعىل  بصـورة 
احلرضية  البنية  معامل  تغري  يف  واضح  أثر   1948 عام    العباس  وأخيه 
الذي  السكني  احلسني((  ))حي  خطة  بمرشوع  واضحًا  جتىل  بشكل  للمدينة 
أدى اىل انفتاح املدينة عىل أقاليمها وتوسعها بأجتاه الغرب واجلنوب الغريب، 
عام    العباس  شارع  تعبيد  ثم  للسكان،ومن  الطبيعي  النمو  الستيعاب 
عمل  فرص  عن  للبحث  املدينة  اىل  الريف  من  اهلجرة  عن  فضاًل   ،1955
والسكن فيها، فقد بلغ عدد السكان )44( ألف نسمة عام)1947 (، ليصل 
اىل)57502(ألف/نسمة عام 1957 ويرتفع ليصل اىل )81539( ألــف/ 

نـسمة عـام ) 1965( )58(.وكام يظهر يف خارطة رقم )2(.
الـمدن  وبعض  القرى  من  بـرشية  جماميع  بنزوح  الزيادة  واستمرت 
السكان ليصل اىل )96( ألف نسمة عام 1970)59(،  فازداد عدد  االخرى 
وقد رافق تلك الزيادة توسـع املدينة واستحداث أحياء سكنية جديدة ففي 
)حـي  النقيب(و  )حـي  و  العامل(  و)حـي  احلر(  )حـي  كان   1970 عــام 
االصالح الزراعي (و)حـي اجلمعية(و)حي االنصار( و)حي العباس()60(، 
اما يف عـام 1975 فقد استحدث بناء )حي رمضان ( و)حي االرسة( و)حـي 
ملحق األنصار( و))حـي الصحة( و)حـي املعلمني(و)حي االسكان(، ويف 
بناء)حـي املوظفني( وبلغ عدد سكان مدينة كربالء  عام 1976 أستحدث 
العروبة(  )حـي  بناء  استحدث  ذلك  أثر  وعىل  عام1977  يف   )139795(
الشكل  يف  يظهر  كام   ،)61(  1978 عام  )الضباط(  وحي  املــدراء(  و)حـي 
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رقم)2(. اذ يظهر تأثري الصناعة والتطور الصناعي واضحًا سواء أكان بزيادة 
عدد السكان أم يف التوسع العمراين ملدينة كربالء.

خارطة رقم )2(
التخطيط الذي وضعته مؤسسة دوكسايس ملدينة كربالء 1968-58

واتصفت املدة التي تلتها بقلة االستثامرات الصناعية بصورة عامة والقطاع 
القطر جراء )احلرب  التي مر هبا  الصناعي بصورة خاصة بسبب األوضاع 
العراقية–االيرانية( فكانت سياسية الدولـة متجـهة نحو املجهود احلريب، وعىل 
الرغم من ذلك شهدت خطتني تنمويتـني جاءت االوىل خالل االعـوام ) 81-
1985( حيث خصص من القطاع الصناعي نسبة 1،1% ملحافظة كربالء من 
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أمجايل ختصيصات القطاعات االخرى، وتأسس عىل أثرها معمل الكايش الكربالئي 
سنة1981 ومعمل املنيوم اخلليج سنة االنتاج 1980 يف احلي الصناعي، وجاءت 
املحافظة نسبة 1،7% من أمجايل  نالت   ) الثانية خالل االعوام )1990-86  اخلطة 
التخصيصات للقطاع الصناعي)62(، فبلغت عدد املؤسسات للقطاع االشرتاكي 
)13 ( مؤسسة وبعدد )2301( عامل، وكان نصيب القطاع اخلاص أوفر حظًا من 
 حيث عـدد املؤسسات إذ بـلغ عدد املؤسسات ) 35 ( مؤسسة وأستوعبت من العاملني
) 1679( فردًا ويالحظ ان زيادة عدد العامليــن يف القطاع االشرتاكي يرجع سببه 
اىل طبيعة املؤسسات الصناعية لذلك القطاع املستحوذ عىل اعداد كبرية من االيدي 

العاملة بعكس القطاع اخلاص والذي يستحوذ عىل عدد حمدود.
وهنالك منشآت حتولت ملكيتها اىل القطاع اخلاص مثل رشكة ألبان اخلليج والتي 
حتولت ملكيتها اىل القطاع اخلاص عام) 1989 () 63(.مما أدى اىل انخفاض يف عدد 

العاملني وتذبذب يف االنتاج واالسعار بسبب تذبذب اسعار املادة االولية.
ان تدفق جماميع برشية جديدة من القرى واألرياف ومن املدن العراقية االخرى 
بسبب احلرب العراقية–االيرانية سنة) 1980 ( كان حماولة من الناس السكن بالقرب 
ادى  الذي  االمر  باألمان  النفسية وأحساسهم  بالراحة  للشعور  املقدسة  املراقد  من 
بلغ عدد سكان مدينة كربالء   ) ففي عام )1987  املحافظة،  زيادة عدد سكان  اىل 
)293434( ألف نسمة)64( وقد كان اغلب املهاجرين يرتكزون قرب مركز املدينة 
وليس يف أقضيتها ونواحيها كمحافظة ونتيجة لتوسع بعض الشوارع مثل شارع املحيط 
وشارع باب القبلة، شارع السدرة)65( وشارع اجلمهورية فضاًل عن فتح شوارع جديدة 
داخل املدينة مثل شارع السلطانية الستيعاب االعداد الكبرية من العوائل،فاستمرت 
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عمليات البناء عن طريق توزيع األرايض السكنية عىل العسكريني واملواطنني، فضال 
اخرى  للمدينة)66(،ومرة  والفرعية  الرئيسة  للشوارع  املجاري  شبكات  إقامة  عن 
العسكري  و)احلي  البهادلية(  هي)حي  جديدة  أحياء   )1980( عام  يف  استحدثت 

االول( ومن ثم)حي الشهداء( 1983)67(.
6-املرحلة السادسة : )1408-1420هـ( )1988-2000 م( من هناية احلرب 

العراقية االيرانية ولغاية األلفية الثانية.
عانى العراق من ظروف احلصار الشامل منذ عام 1990 بصورة واضحة عىل 
البناء االقتصادي وانعكس بدوره عىل النمو الصناعي، وظهر ذلك جليـًا من خالل 
صعوبة احلصول عىل املادة االولية الداخلة يف الصناعات أو استريادها بالعملة الصعبة 
التي ادت اىل رفع كلف االنتاج وهذا بدوره ادى اىل تذبذب االنتاج ويف أحيان أخرى 
اخلدمات  قطاع  نحو  املستثمرة  االموال  رؤوس  حتويل  أو  املصانع  من  كثري  توقف 
املنشآت  من  قسم  تداعي  يف  دورا  احلصار  ظروف  أدت  لذلك  والبناء،  والتوزيع 
الصناعية يف ضوء ارتفاع قيم املستلزمات، أما بالنسبة للسكان فقد اوضحت نتائج 
بلغ )594،235(ألف  أن عدد سكان حمافظة كربالء  لعام1997  السكاين  التعداد 
نسمة، وقد كان عدد سكان مدينة كربالء)392،370( أي بنسبة زيادة 66% بينام بلغ 

عدد سكان الريف)20، 865( نسمة مشكلني نــسبة زيادة 34 % )68(.
وقد أظهرت املؤرشات االحصائية األولية للقطاع الصناعي عام 2000 
إىل أن عدد املنشآت الصناعية الصغرية واملتوسطة والكبرية قد بلغ) 701 ( 
منشأة يف مدينة كربالء، أما عدد العامـلني ألمجايل القطاع الصناعي فقد بلغ 

)7870 ( عاماًل )69(،كام يتضح من اجلدول رقم)3(.
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جدول رقم)3(
القطاع الصناعي يف مدينة كربالء لعام 2000 وحسب الفرع الصناعي

عدد الفرع الصناعي
الصغريةاملتوسطةالكبريةعدد العاملنياملنشآت

1- الصناعات الغذائية 
375191171367واملرشوبات والتبغ

2-الصناعات 
37413136الكيمياوية

3-الصناعات اهلندسية 
1122630112وامليكانيكية

4-صناعة الغزل 
والنسيج وامللبوسات 

واجللود
669581164

5-صناعة الورق 
82132181واخلشب

6-الصناعات املعدنية 
291826920الالفلزية )االنشائية(

7017870192680املجموع

املصدر:من عمل الباحث باالعتامد عىل

املحافظات  الصناعية،يف  املناطق  اجلنايب،ختطيط  طعمة  حسام  1_عايد 
مركز  منشورة(  دكتوراه)غري  االرض،اطروحة  استعامالت  لتنظيم  كوسيلة 

التخطيط احلرضي واالقليمي،1999،ص 226.
2_حسني موسى جاسم اآلويس، التوطن الصناعي يف حمافظة كربالء،جملة 

جامعة كربالء، ا الثانية،العدد اخلامس،كانون االول،2003، ص64.
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لعنرص  املكاين  التباين  طعمة،تشخيص  آل  حسون  صاحب  3_حسام 
التنمية االقليمية،جامعة بغداد، مركز التخطيط احلرضي واالقليمي،رسالة 

ماجستري)غري منشورة(، 1988،ص47.
ومرة اخرى ونتيجة لزيادة عدد السكان استحدثت احياء جديدة اخرى 
التحدي والصمود( و)سيف سعد( البناء( عام1989 و)حي  وهي )حـي 
الثانية(و)الزهراء( العروبة  التعاون(و)  البناء ( و )حي  عام 1990 و)حي 
واالحياء  السكنية  االحياء  يف  توسعًا  كربالء  مدينة  وشهدت   ،1992 عام 

الصناعية لتأخذ املدينة شكلها احلايل)70(،أنظرخارطة رقم )3(.

خارطة رقم )3(
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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 neighbors 
and then the effect that such a relation has, whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local, national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility.

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage, which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future.

- the development with all its dimensions: intellectual, economic, 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behavior, as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their time 
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and 
poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at 
a certain time, at a particular place. By the following description, the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- 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 neighbors, it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of 
injustice against 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 



The Issue Word
A Third Candle.

Spending three years in the course of serious work, this journal of 
Karbala heritage issued the first volume of 1437 H-2016 A.D. In this 
volume, we are looking forward to whatever connected to the legacy 
of this Imam Hussein's town and enhancing the comprehensive and 
scientific reading in both, research and excavation. Hence, we still 
need articles that have been specified in the thought, culture, faith 
and heritage of Karbala which were engraved in the memory of this 
town and of its population. This could be attributed to the fact that 
subjects and visions of this kind are still stuck in the minds of the 
cultured and creative people and the thinkers of this notable town, so 
these themes wait to be researched and get scientific care.

 To devote the efforts of the working members in this magazine 
in the support, polarization and adoption of the researches that 
related to the history, literature, culture and thought of Karbala, it has 
been decided to open the doors to the details of the chapters of 
the historical, literary and social studies and the thinking doctrinal 
topics as well. Thus, there must be a direction to the research and 
researchers altogether to focus on many points that require enquiry 
and scientific discussion. There is no doubt that enhancing the 
writers in this side should contribute in bridging more gaps of the 
cultural and thinking library of Karbala especially those ones which 
entail to be re-red and re-studied in academic scientific way.

 This volume contained set of researches that confirm the method 
of this journal through the contents and the nature of the researches. 
The themes of these researches need our efforts to detect new 
major of the thinking, cultural and literary points which might provide 
the legacy of Karbala with brilliant results of knowledge as in the 
history of its scholars, jurists, the events and the social and thinking 
movements that left influential impression in Karbala's patrimony.

 Finally, through this group of articles, we hope to impress the 
readers and instigate the researchers to go after subjects of this kind 
in a way that can serve the scientific research in Iraq in general and all 
that connected to the heritage of this town, the town of the master of 
the youth of the blessed heaven, Imam Hussein in particular.

 At last, Thank God, The Lord of the Universe.  



the issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

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

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

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward of (150,000) ID

12. Taking into consideration some points for the publication priorities, 
as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web:http://karbalaheritage.alkafeel.
net/ , or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address:Karbalaheritage 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 
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted 
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an 
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

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

 And to make them leaders and inheritors

(Al-Qasas-5)



D
ak

-//
//

PRINT ISSN: 2312-5489

ONLINE ISSN: 2410-3292

ISO: 3297

Consignment Number in the House book and 

Iraqi Documents:1912-1014

Phone No.  310058

Mobile No. 0770 0479 123

Web: http://Karbalaheritage.alkafeel.net

E- mail: turath.karbala@gmail.com



 

 العتبة العباسية المقدسة
 : Karbala heritageتراث كربالء : مجلة فصلية محكمة تعنى بالتراث الكربالئي = 

Quarterly Authorized Journal Specialized in Karbala Heritage/  العتبة العباسية 
 .6102كربالء : االمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة , –المقدسة. 

 سم62ايضاحيات ؛ مجلد : 
 (-6102السنة الثالثة , المجلد الثالث , العدد االول ) –فصلية 

ISSN 2312-5489 
 المصادر.

 النص باللغة العربية ؛ مستخلصات بالعربية واالنجليزية.
.بحر العلوم , 3دوريات  –كربالء  –العراق  –.السياحة 6دوريات.  –تاريخ  --.كربالء )العراق(0

 دوريات .الف .  –نقد وتفسير  –هجريا  0606 – 0011تضى بن محمد , محمد مهدي بن مر
 Karbala heritage  Quarterly Authorized Journalالعنوان . ب.العنوان: 

 Specialized in Karbala Heritage 
DS79.9.K37 A8 2016.V3 

 الفهرسة والتصنيف في العتبة العباسية المقدسة



Licensed by Ministry of Higher Education and 
Scientific Research of Iraq and Reliable For Scientific 

Promotion
Issued by:

AL-ABBAS HOLY SHRINE
Division of Islamic and Human knowledge Affairs 

 Karbala Heritage Center

Third Year, Third Volume, First Issue
2016 A.D./ 1437 A.H.

A Refereed Quarterly Journal 
Specialized in Karbala Heritage




