
ْعِلْيِم اْلَعاِل َواْلَبْحِث اْلِعْلِميِّ  اَزٌة ِمْن وَزاَرِة التَّ َ  مجُ

ِة ِقَيِة اْلِعْلِميَّ ْ ْغَراِض التَّ ْعَتَمَدٌة ِلَ مجُ

َسِة  َقدَّ ِة اْلـمجُ اِسيَّ رجُ َعْن اْلَعَتَبِة اْلَعبَّ َتْصدجُ

َراِث َكْرَبَلء ِة َواْلِْنَسانِيَِّة/َمْرَكِز تجُ ْوِن اْلـَمَعاِرِف اْلِْسَلِميَّ ؤجُ ِقْسِم شجُ

د اخلامس/ العدد الول السنة اخلامسة/املجلَّ

شهر مجادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018م
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املرشف العام
سامحة السيد 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. احسان عيل سعيد الغريفي ) مدير مركز تراث كربالء (

مدير التحرير
أ.م. د. فالح رسول احلسيني )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية / جامعة كربالء(
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 أ.د. فاروق حممود احلبويب )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

 أ.د. أياد عبد احلسني اخلفاجي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء (
 أ. د. زمان عبيد وناس املعموري )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(

أ. د. عيل كسار الغزايل )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(
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.م.د. عيل طاهر تركي احليل ) كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية / جامعة كربالء(

 أ.م. د. غانم جويد عيدان )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
 أ. م. د. نعيم عبد جودة الشيباوي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

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

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوًعا 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 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

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

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 األفكار املنشورة  مجيعها 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 أقبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:ـ 

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

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

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

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

#-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 األلكرتوين للمجلة
 ،)turath.karbala@gmail.com(

 drehsanalguraifi@gmail.com أو موقع رئيس التحرير 
م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ

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





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الشمعة اخلامسة
وكام  بجالله،  يليق  محًدا  الرزق  وبارئ  اخللق  خالق  هلل  احلمد 
د،  الم عىل خري خلقه سيِّدنا ونبيِّنا حممَّ الة والسَّ حيّب أن حُيَمد، والصَّ
جس  وعىل آله نرباس اهلَدى و آية التَقى الذين أذهب اهلل عنهم الرِّ

رهم تطهرًيا. وطهَّ
 - األول  العدد  الكريم  القارئ  عزيزي  يديك  فبني   : بعد  ا  أمَّ
هبذا  وهي  كربالء،  تراث  ة  جملَّ من  اخلامسة  للسنة  اخلامس  د  املجلَّ
لها للوقوف يف مصاف  مت ما ُيؤهِّ ُتوقد شمعتها اخلامسة، بعد أن قدَّ
؛  بالبنان  هلا  ُيشار  التي  الرصينة  مة  املحكَّ العلميَّة  العامليَّة  ت  املجالَّ
العباس  تبارك وتعاىل، وبربكة أيب الفضل سيِّدنا  وذلك بفضل اهلل 
ة،  املجلَّ يف  احلياة  رشيان  هي  الَّتي  املرموقة  الباحثني  وبأقالم   ،
اهليأتان  قامت  فقد  والتحريرية،  االستشارية  ة  املجلَّ هيأيت  وبجهود 
يليق  الَّذي  ة إىل املستَوى  باملجلَّ راسات للرقّي  الدِّ بوضع اخلطط و 
فيها،  الكتابة  ة  املجلَّ ترغب  الَّتي  بالعناوين  الباحثني  َدت  فزوَّ هبا، 
بعض  مع  عقدهتا  التي  عة  املوسَّ للنَّدوات  تراثيَّة  حماور  ووضَعت 
اجلامعات العراقيَّة، فضاًل عن مراجعة وتصحيح األبحاث الواردة 
العلمّي  املستوى  إىل  بالبحوث  للرقّي  الباحثني،  وإرشــاد  إليها، 
يف  بكفاءاهتم  املشهود  العلميِّني  مني  املقوِّ إىل  إرساهلا  قبل  املرموق 

اجلامعات العراقيَّة .



ثنايا  بني  ـًبا  ُمغيَّ الكربالئّي  الرتاث  من  كبرٍي  قسٍم  لوجود  ونظًرا 
الرتاث  وألمهيَّة  واالندثار،  للتلف  عرضة  هي  الَّتي  املخطوطات 
تساهم  علميَّة  ونكات  معرفيَّة،  كنوز  من  حيويه  وما  املخطوط 
الباحثني  أمــام  ــاق  اآلف تفتح  و  الــرتاث،  توثيق  يف  فاعل  بشكل 
تثري  وأصيلة  مبتكرة  ودراســات  أبحاٍث  يف  للرشوع  والدارسني 
يف  ُتلحق  أن  ة  املجلَّ قررت  تطويره،  يف  وتساهم  العلمّي،  البحث 
هذا العدد، ويف األعداد القادمة شيًئا ممَّا خيتصُّ بالرتاث املخطوط 
قة، أو صورة ملخطوطة، أو فهرسة  اء الكرام خمطوطة حمقَّ م للقرَّ لُيقدِّ
للمخطوطات، أو أختاًما، أو بالغات، ونحو ذلك مما ُيعنى به الرتاث 
للشيخ  الذاتيَّة  الرتمجة  العدد ننرش حتقيق نّص  املخطوط، ففي هذا 
حمّمد تقي اهلروّي احلائرّي املذكورة يف خامتة كتابه )هناية اآلمال يف 
كيفّية الرجوع إىل علم الرجال( إذ ترجم نفسه يف هذه اخلامتة، وهو 
مدرًسا  قرن  ربع  من  أكثر  فيها  سكن  إذ  كربالء  تراث  أعالم  أحد 
الرشيف.  احلسيني  الصحن  يف  ودفن  فيها،  تويّف  أن  إىل  واستاًذا، 
عت بني إحياء الرتاث املغمور  ا بقيَّة أبحاث هذا العدد فقد تنوَّ وأمَّ
دورهم  و  ومنهجهم  سريهتم  يف  البحث  و  كربالء،  علامء  لبعض 
واملعرفية،  الفكرية  ونتاجاهتم  شخصياهتم  دراسة  وبني  العلمّي، 
فضاًل عن األبحاث األدبية والتارخييَّة، وغريها من األبحاث التِّي 
الَّتي تسعى  أهدافها  و  ة  املجلَّ دور  مع  يتناغم  ا  تنّوًعا علميًّ شكلَّت 

لتحقيقها. 



املايض  العام  من  ل  األوَّ العدد  يف  الكريم  للقارئ  نرشنا  كام  و 
نرش  قررنا  فقد  كربالء،  تراث  جملة  هيأيت  ألعضاء  الذاتيَّة  السرية 
ثة يف هذا العدد. ويكون هذا معتَمًدا يف العدد  سريهتم الذاتيَّة املحدَّ

ل ِمن كلِّ عام . األوَّ
شأنه  ِمن  ما  بكلِّ  رفدنا  الكرام  القّراء  من  نرجو  اخلتام  ويف 
ة أكثر فأكثر ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني  النهوض باملجلَّ

الم عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين. الة والسَّ والصَّ

)رئيس التحرير(



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربلء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكرًيا. 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( عارًفا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



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

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراًثا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرةألهنا   ، التاريخ  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
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  وأُخزلت  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 مهوًما متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

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



أو  سلًبا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجياًبا عىل حركيتها، ثقافًيا ومعرفًيا. 

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

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

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 اإللتحام برتكة السابقني، مما يؤرش   -
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
إىل  وما  واإلقتصادية،  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. 
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الملخ�ص
الدينـية  املدارس  إحدى  علـى  الضوء  تسلـيط  إلـى  البحث  هذا  هيدف 
كان  التـي  املدرسة  تلك  خان،  حسن  السـردار  مدرسة  وهـي  كـربالء  فـي 
فـي خمتلف أصقاع  الدينـية  العلوم  التأسـيس وإشاعة  فـي  السبق  هلا قصب 
ب العلم الذين كانوا يقصدوهنا  العامل اإلسالمـي وختـريج اآلالف من طالاّ
ا كانت تتمتاّع به من أكفاء وملا تقدمه من الدعم املعنوي  من شتـى األقطار ملمِ

ب الغـرباء. واملادي  وال سـيام ألولئك الطالاّ
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Abstract:
The research aims at shedding the light on one of the 

religious school in Kerbala، that is، Al Serdar Hassan Khan 
school. That school had priority in establishing and spreading 
the religious sciences to all over the Islamic world. That was 
beside graduating thousands of students who were heading 
to that school from different distant countries due to its 
possession of professional teachers and presenting the moral 
and material support to those foreigner students.
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مة: المقدِّ
ت أرض كـربالء اجَلَسَدْين الطاهـرين لإلمام احلسـني وأخـيه  منذ أن ضماّ
أبـي الفضل العباس، أصبحت مقصًدا للناس من خمتلف األَرضـني، 
وكان واحًدا من مقاصدهم هو ابتغاء العلم الذي نبع منها فـي وقت مبكـر 
ب العلم يتزايد علـى املدينة كان  من تارخيها اإلسالمـي، وملاّا صار إقبال طالاّ
نوا من حتصـيله بـيسـر، وعلـيه فقد ظهـرت  ال بداّ من بناء املدارس هلم لـيتمكاّ

ة فـي كـربالء قام بتأسـيسها بعض العلامء اخلـيـرين. مدارس عداّ
ب  لطالاّ خدمة  وأكثـرها  وأوسعها  وأشهـرها  املدارس  تلك  أقدم  وإناّ 

العلوم الدينـية هـي مدرسة السـردار حسن خان.
وهـي  عدة،  مطالب  علـى  م  ُيقسَّ أن  البحث  هذا  طبـيعة  اقتضت  لقد 

كاآلتـي:
املطلب األول: نشأة املدارس الدينـية فـي كـربالء ودواعـيها.

وخصائصها  خان  حسن  السـردار  مدرسة  تأسـيس  الثانـي:  املطلب 
العامرية.

املطلب الثالث: األثـر العلمـي ملدرسة السـردار حسن خان.
املطلب الـرابع: أسباب إزالة مدرسة السـردار حسن خان.

فـي هذه املطالب سنحاول الوقوف أمام بداية ظهور املدارس الدينـية فـي 
كـربالء مع مالحظة الدواعـي لبنائها، وبعدها نبحث فـي تأسـيس مدرسة 
السـردار حسن خان وموقعها، وأهم خصائصها العامرية، وما ُأجـرَي علـيها 
من عملـيات تـرمـيم وصـيانة وتوسعة، بعد ذلك نتطـرق إلـى أثـر املدرسة 
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ضت له املدرسة من اهلدم والتخـريب وأسباب  العلمـي، ثم سنذكـر ما تعـراّ
نا إلـيها. تنا فـيها أبـرز النتائج التـي توصلاّ ذلك، وقد أهنـينا بحثنا بخامتة ثباّ

املطلب األول: نشأة املدارس الدينـية فـي كـربالء ودواعـيها.
يذهب بعضهم إلـى أن اإلمام الصادق)80-148هـ/ 699-765م( 
 بنة األولـى ملدرسة دينـية فـي كـربالء)1(، فقد زار ل َمن وضع اللَّ هو أواّ
جـيَء  أن  بعد  وذلك  األقل)2(،  علـى  مـرتـني   احلسـني اإلمام  جده  قبـر 
اح)132-136هـ/749- به إلـى احلـيـرة، مـرة فـي أياّام أبـي العباس السفاّ
753م( ومـرة أخـرى فـي أياّام أبـي جعفـر املنصور)136-158هـ/753-

774م()3(.
ت  فإبان وجودهفـي كـربالء شـرع بتأسـيس مدرسة دينـية كبـيـرة ُعداّ
نواة للحوزة العلمـية الشـيعـية، وقد سكن اإلمامجنوب هنـر العلقمـي 
وبدأ ُيلقـي دروسه وحماضـراته العلمـية علـى الدارسـني فـي داره تلك، وكذا 
أكمل   الصادق اإلمام  استشهاد  وبعد  احلسـينـية.  الـروضة  أروقة  فـي 
مشـروعه  الكاظم)128-183هـ/745-799م(  موسـى  اإلمام  ولده 
عندما  كـربالء  فـي  الدينـية  مدرسته  بتأسـيس  فقام  الدينـي،  التعلـيمـي 
وبقـي  إلـى)165هـ/781م(،  عام)162هـ/778م(  بحدود  إلـيها  انتقل 
احلـرمـني  بـني  ومدرسته  داره  بنـى  املدة  هذه  وفـي  سنتـني،  من  أكثـر  فـيها 
الشـريفـني، فـي الشامل الشـرقـي من حـرم اإلمام احلسـني وغـرب حـرم 
الفقه  ونشـر  للتدريس   الكاظم اإلمام  تصدى  وقد   العباس موالنا 
زرافات  عمـيق،  فجٍّ  كل  من  الشـيعة  إلـيه  فازدلفت  واحلديث،  اإلسالمـي 
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منه  تستسقـي  والـرواة  واملحدثـني  العلامء  مجوع  حوله  ت  والتفاّ ووحداًنا، 
أخذت  وهكذا  األحاديث،  عنه  وتـروي  العذب،  معـينه  من  وتنهل  العلم 
ر عبـر السنـني، منجبًة كبار الفقهاء ومـراجع  هذه املدرسة باالتساع والتطواّ

الدين)4(.
كانت  هذه البداية لالنطالقة العلمـية والفكـرية ملدينة كـربالء، التـي كانت 
ة جذب روحـية كبـيـرة، فلم يكن غـريًبا واحلالة هذه أن  وما تزال تتمتع بقواّ
مدارس  فـيها  تنتشـر  وأن  والفكـري،  العلمـي  عطائها  فـي  كـربالء  تستمـر 
لـيس من  العلم،  ب  قمَِبل طالاّ هلا من  املتزايدة  للحاجة  تلبـية  الدينـية  العلوم 
داخل كـربالء أو العـراق فحسب، بل من شتـى أصقاع األرض أيًضا، وقد 
نتج عن ذلك ختـريج نخبة من العلامء والفقهاء وامُلصلحـني القادرين علـى 

حفظ الدين األصـيل ونشـره بـني الناس لـيعماّ فـيهم شـرع اهلل ُسبحانه.
املطلب الثانـي: تأسـيس مدرسة السـردار حسن خان وخصائصها العامرية.

نظـًرا ملا كانت تتمتاّع به كـربالء من مكانة دينـية كبـيـرة، ووجود الكثـيـر من 
األعالم والفقهاء فـيها، الذين أسهموا فـي إثـراء الساحة الفكـرية والعلمـية 
بنتاجاهتم ودروسهم القـيمة، وذيوع صـيتهم فـي اآلفاق، ازداد اإلقبال علـى 
ر فـي احلـركة  ب العلم ومن خمتلف البلدان، فقاد هذا التطواّ املدينة من طالاّ
فـيها  املدارس  بناء  ضـرورة  إلـى  كـربالء،  شهدته  الذي  والدينـية  العلمـية 

لطلبة العلوم الدينـية.
مِذت املساجد  وال بداّ أن  نشـيـر إلـى، أنه قبل ظهور املدارس فـي كـربالء اختخُّ
واملـراقد واملقامات املوجودة فـي كـربالء مكاًنا لتدريس العلوم الدينـية)5(، 
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وأحـياًنا ُيعطـى الدرس فـي بـيت األستاذ نفسه، أو فـي قاعة تدريس تعـرفها 
أكثـر املدارس القديمة باسم)املَْدَرس(، أو أن يكون الدرس فـي حجـرات 
احلار،  الصـيف  فصل  فـي  السطوح  علـى  أو  املقدسة،  العتبات  قاعات  أو 
اذ بعض األقبـية، التـي ُيطلق علـيها)السـراديب( وأحـياًنا فـي  فضاًل عن اختاّ

.)6(فات الباحات املشـرفة علـى مـراقد األئمة املعصومـني مسقاّ
مقصًدا  كـربالء  وأصبحت  الدينـية  العلوم  ب  طالاّ عدد  ازداد  أن  وبعد 
هلم ومل تُعد تلك األماكن قادرة علـى استـيعاب أعداد الطلبة املتزايدة ، كان                  
ال بداّ من تأسـيس مدارس كبـيـرة للتعلـيم وكذلك إلسكان الطلبة البعـيدين 
التـي زارت  ديوالفوا  الفـرنسـية  الة  الـرحاّ أكدهتا  التـي  احلقـيقة  أهلهم،  عن 
من  عاماّ شاهدته  انطباعها  لت  فقد سجاّ كـربالء عام)1299هـ/ 1881م(، 
ة،  مدارس كـربالء الدينـية، بقوهلا:))إهنا مدينة ُتعد من مـراكز الشـيعة املهماّ
الدينـية  املــدارس  من  عــدًدا  تضم  كبـيـرة،  دينـية  جامعة  عن  عبارة  وهـي 
الكبـيـرة التـي يقصدها طلبة العلم من أنحاء العامل اإلسالمـي كافة فـيقضون 

معظم سنـي حـياهتم فـيها(()7(.
فـي  املدارس  بتأسـيس  قام  الذي  أن  هنا  تنا  ثباّ ما  إذا  باجلديد  نأتـي  وال 
ُأولـى  وكانت  بالعلم،  واملهتمـني  الدين  ورجال  العلامء  بعض  هم  كـربالء 

تلك املدارس تأسـيًسا هـي مدرسة السـردار حسن خان.
السـردار  قمَِبل  من  عــام)1180هـــ/1766م(  فـي  املدرسة  هذه  ُشـياّدت 
زيارته  إثـر  علـى  وذلك  األفشاري  اجلـيش  قائد  القزوينـي)8(  خان  حسن 
ملدينة كـربالء فـي العام املذكور، والسـردار كلمة فارسـية تعنـي القائد العام 
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ـُرفت فـي ما بعد باسم)مدرسة  للجـيش أو قائد كتـيبة منه، غـيـر أن املدرسة ع
باإلنفاق  إلتزم  املدرسة وإنام  بتأسـيس  حسن خان(. ومل يكتفمِ حسن خان 
الغـرباء  املعوزين من  الفقـراء  الطلبة  كبـيـر، والسـيام علـى  علـيها وبسخاء 
الذين كانوا يتهافتون علـيها، إذ خصص هلم رواتب شهـرية كانت ُتدَفع من 

موقوفاهتا)9(.
وعلـى الـرغم من تأكـيد الباحثـني)10( علـى أن مؤسس املدرسة هو حسن 
خ حممد حسن مصطفـى  خان، إالاّ أن مؤلِّف كتاب)مدينة احلسـني ( املؤرِّ
السـردار  بناء  املدرسة هـي من  بأن  اعتقد  إذ  املشهور،  خُيالف  الكلـيدار)11( 
حممد حسن خان القاجار)12( والد الشاه آغا حممد القاجار)13(، وعلـيه فهو 
ُيسمـيها مدرسة)السـردار حممد حسن خان(. وقد تنباّه الكـرباسـي)14( هلذا 
د أن السـردار حسن خان القزوينـي هو  م الذي وقع فـيه الكلـيدار، وأكاّ التوهاّ

املؤسس للمدرسة وهو غـيـر حممد حسن خان القاجار.
ذت من الزاوية  ا كان احلال، فإن مدرسة السـردار حسن خان، قد اختاّ وأيًّ

الشاملـية الشـرقـية من الـروضة احلسـينـية موقًعا هلا)15(.
ا    عن اخلصائص العامرية للمدرسة، فنقول : كانت ملدارس كـربالء         الدينـية  وأماّ
خصائصها العامرية، وطابعها املتمـيز باستقالل البناء وهندسته، والتـي غالًبا 
ما ُتلَحق هبا األقسام الداخلـية للطلبة، وهـي بال أدنـى شكاّ ختتلف عن حلقات 
املخصص  املكان  هـي  فصارت  البـيوت،  فـي  العلمـية  واجللسات  املساجد 
متكاملة)16(. وإدارية  معامرية  وحدة  فـي  أيًضا  للسكن  ومكاًنا  للدراسة، 

متمـيزة  وخصائص  صفات  حتمل  كـربالء  فـي  اإلسالمـية  واملــدارس 



180

مدرسة السـردار حسن خان وأثـرها العلمـي

عامرًيا،  طـراًزا  ختطـيطها  ويمثاّل  أجله،  من  ئت  ُأنشمِ الذي  واهلدف  تتناسب 
الذي يتمثاّل بإحالل الصحن)الساحة املكشوفة( املكان األول فـي التخطـيط، 
واملمـرات  وامُلصلـى  واحلجـرات  والقاعات  املسقوفة  ــة  األروق وتأتـي 
مـرافق  كل  إلـيها  تتجه  التـي  املكشوفة  الساحة  علـى  تطل  التـي  واملداخل 
البناء، وفـي أكثـر األحـيان يتوسط الساحة املكشوفة حوض فـيه نافورة ماء 
)الشذروان( ُيستعَمل أحـياًنا للوضوء ولتلطـيف اجلو، وفـي بعض األحـيان 
فتقتصـر علـى  الواجهات اخلارجـية  ا  أكثـر. وأماّ أو  الساحة شجـرة  تتسوط 
أعلـى  فـي  تكون  شبابـيك  توجد  وأحـياًنا  الداخل  إلـى  املؤدية  األبــواب 
اجلدران. واستخدمت فـي الواجهات اخلارجـية لبعض املدارس اإلسالمـية 
يالت زخـرفـية نفذت علـى اآلجـر وعلـى مساحات معـينة  فـي كـربالء تشكاّ
األبنـية)17(. هذه  علـى  رائعة  مجالـية  مسحة  أضفت  بحـيث  اجلدران  من 
استخدم الطابوق)اآلجـر( واجلص فـي بناء مدارس كـربالء اإلسالمـية، 
نة تتخللها كتابات من اآليات  وتمَّ تزيـينها بزخارف جصـية وقاشانـية ملواّ
الشبابـيك  ُتغطـي  التـي  املتنوعة  اخلشبـية  الزخارف  عن  فضاًل  القـرآنـية، 

ن اجلمـيل)18(. واملطعمة بالزجاج امللواّ
ا ما خيص مدرسة السـردار حسن خان، التـي كانت تتكون من سبعـني  وأماّ
ة صاالت)قاعات( علـى شكل َمْدَرس)20(، فإن  حجـرة و غـرفة)19(، وعداّ
جدراهنا)21(،  زياّنت  التـي  اللطـيفة  العـربـية  الكتابة  علـيها  ُيالحظ  ما  أمجل 
اآليات  من  كتابات  تعلوها  اجلمـيلة  اهلندسـية  الزخـرفـية  العناصـر  حـيث 

ة وروعة ومجال)22(. القـرآنـية الكـريمة، منقوشة بكل دقاّ
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أعامل  علـيها  ُأجـريت  بل   ، ل  األواّ تصمـيمها  علـى  املدرسة  تبَق  ومل 
حسن  حممد  املؤرخ  ذكـرها  التـي  للمعلومات  فطبًقا  وتـرمـيامت،  توسعـية 
السـردار حسن خان  تداعـي بعض ركائز مدرسة  إثـر  فإنه علـى  الكلـيدار 
فـي جدران بعض حجـراهتا، جـرت  الشقوق  الزمن، وظهور  مـرور  بفعل 
عملـية جتديد بناء املدرسة، إذ ُشـياَّد علـى أرضها التـي بلغت مساحتها ثالثة 
املنظـر، علـى غـرار صحن  بديع  نع،  الصخُّ بناٌء شامٌخ رائع  متـر مـربع  آالف 
من  ضلع  كل  وُبنـي  طبقتـني،  ذات  املدرسة  لت  فُجعمِ احلسـينـية،  الـروضة 
أضالع الطبقة األولـى-الثالثة-إيوانات، وفـي صدر كل منها تفضـي إلـى 
حجـرة، وُزيِّنت جدران تلك اإليوانات بالقـرامـيد)القاشانـي املعـرق()23(.

ارتفاع  علـى  والزخارف  الطـراز  بنفس  الثانـية  الطبقة  لت  ُجعمِ وكذلك 
واحد ومستوى واحد فـي اجلوانب الثالثة فضاًل عن ذلك كله، ُشياّد مسجٌد 
فـي اجلبهة األمامـية للمدرسة املالصقة جلدار صحن الـروضة احلسـينـية من 
مة السـيد إبـراهـيم القزوينـي  جهة الزاوية الشـرقـية)24(. وفـيام بعد قام العالاّ
خان،  حسن  السـردار  مدرسة  فـي  ًسا  ُمدراّ كان  الذي  الضوابط  صاحب 
سطح  علـى  للمدرسة،  الثانـية  الطبقة  غـرار  علـى  أخـرى  طبقة  بتشـيـيد 

لت تكالـيف ذلك زوجة علـي شاه اهلندي)25(. املسجد، وقد حتماّ
املطلب الثالث: األثـر العلمـي ملدرسة السـردار حسن خان.

ل ما تـركته مدرسة السـردار حسن خان من أثـر علمـي  يمكننا هنا أن ُنسجاّ
كبـيـر فـي كـربالء خاصة والعامل اإلسالمـي عامة، وذلك من معـرفة بعض 
التدريس،  فـي  ومهارهتم  سـيها  مُلدراّ العلمـية  اإلمكانات  أبـرزها:  األمور، 
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الذين  ب  الطالاّ وعدد  فـيها،  س  ُتدرَّ كانت  التـي  العلمـية  الدروس  ع  وتنواّ
الذي مل يكن  نتاج ذلك احلضور  أساتذهتا، وثمـرة  كانوا حيضـرون دروس 
العـراق فحسب،  الدينـية من داخل كـربالء أو  مقتصـًرا علـى طلبة العلوم 
ت كثـيـًرا من  بل من خمتلف البلدان اإلسالمـية، مما يعنـي أن املدرسة قد أمداّ
وأغنوا  الدينـية  بمسؤولـيتهم  بعلامء وفقهاء ومفكـرين هنضوا  البلدان  تلك 

الساحة العلمـية الدينـية من خالل دروسهم العلمـية ومؤلفاهتم القـيمة.
مدرسة  فـي  متوافـرة  كانت  األمــور  هذه  كل  أن  ُقلنا  ما  إذا  ُنبالغ  وال 
وتدريًسا  علاًم  ل  األواّ الطـراز  من  أساتذهتا  كان  فقد  خان،  حسن  السـردار 
س فـيها متنوعة وُتعـرض بمهارة،  وورًعا وتقوى، وكانت العلوم التـي ُتدرَّ
منهم  العديد  وأن  باملئات،  املدرسة  يقصدون  الذي  ب  الطالاّ عدد  وكان 
بار، كام سـيتاّضح  أصبحوا علامء ومـراجع دين وأدباء ومفكـرين وُمصناّفـني كمِ

فـي الصفحات الالحقة.
السـردار  مدرسة  فـي  سـني  امُلَدرِّ أعالم  بعض  علـى  نقف  أن  أردنا  فإذا 
بن  شـريف  حممد  العلامء  شـريف  منهم  املقدمة  فـي  يبـرز  فإنه  خان،  حسن 
حسن علـي املازندرانـي احلائري، الذي كان فقـيًها بارًعا، ومتمكًنا جًدا فـي 
علم اجلدل، غزيـر العلم، َحَسن التقـريـر، ال يفتـر عن التدريس واملذاكـرة، 
البلدان، ومما  لذلك مل يكن جمـرد صدفة أن يكون موئاًل للطلبة من خمتلف 
له مغزاه كان الذين حيضـرون درسه يصل عددهم إلـى ألف دارس، وكان 
القزوينـي  باقـر  حممد  بن  إبـراهـيم  السـيد  هم،  يده  علـى  تلمذ  ممن  أبـرز 
صاحب  االنصاري  أمـني  حممد  بن  ومـرتضـى  األصول،  صاحب  احلائري 
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س فـي هذه املدرسة التـي ختـرج منها طـيلة مكوثه  املكاسب، الذي كان ُيدرِّ
والشـيخ  اجلوبارئي،  األصفهانـي  املازندرانـي  صالح  وحممد  كـربالء،  فـي 
إسامعـيل الـيزدي، والشـيخ حممد حسن آل ياسـني الكبـيـر، واحلجة السـيد 
فـي  العلامء  شـريف  وفاة  وكانت  كثـيـرون.  وغـيـرهم  اجلابالقـي  شفـيع 

عام)1246هـ/ 1830م()26(.
وممن كانت له إسهامات علمـية دينـية كبـيـرة؛ السـيد إبـراهـيم بن حممد 
ُأستاذه  حـياة  فـي  بالتدريس  اشتغل  احلائري،  القزوينـي  املوسوي  باقـر 
ة النظـر، وكان حيضـر درسه نحو  شـريف العلامء، وقد ُعـرف بالتحقـيق ودقاّ
السـردار حسن خان، وكان  التدريس بمدرسة  فـي  ثم استقلاّ  مائة طالب، 
َمن  عدد  وكان  الفقه،  فـي  واآلخـر  األصول  فـي  أحدمها  درسـني:  س  ُيدراّ
حيضـر درسه باملئات من الطلبة. وكان أشهـر تالمـيذه الشـيخ زين العابدين 
املـرجعـية  إلـيه  انتهت  الذي  املشهور  الفقـيه  املازندرانـي  فـروشـي  البار 
املشهور  الطهـرانـي  علـي  بن  احلسـني  عبد  والشـيخ  كـربالء،  فـي  العلمـية 
بشـيخ العـراقـني، وكان من أعاظم علامء عصـره وأعجوبة الزمان فـي الدقة 
والتحقـيق وجودة الفهم وسـرعة االنتقال وُحسن الضبط واإلتقان، توفـرت 
له الزعامة واملـرجعـية فـي األحكام الشـرعـية فـي كـربالء، وحممد صادق بن 
نكـرانـي القفقازي صهـر الشـيخ صالح آل كدا علـي بـيك احلائري  حممد اللَّ
للتدريس واإلرشاد  ى  إذ تصداّ القفقاز،  فـي بالده  له دور  علـى أخته، كان 
مـرجًعا  وصار  النواحـي،  تلك  فـي  علـيه  الناس  واجتمع  األحكام،  ونشـر 
القزوينـي ضوابط  إبـراهـيم  مؤلفات  أهم  ُمطاًعا. وكان من  ورئيًسا  كبـيـًرا 
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األصول فـي جملدين. وكانت وفاته فـي عام)1264هـ/ 1847م(، وُدفن 
فـي مقبـرته بجانب داره قـريًبا من املشهد احلسـينـي)27(.

العلمـية فـي  بـرزوا علـى الساحة  إلـى جانب ذلك ظهـر علامء آخـرون 
كـربالء، وكان لدروسهم امُللقاة فـي مدرسة السـردار حسن خان أثـر كبـيـر 
فـي املحافظة علـى النتاج العلمـي هلذه املدرسة وتطويـره، نذكـر منهم، السـيد 
املشهور  املوسوي،  القاسم  أبـي  بن  مهدي  حممد  بن  حسـني  حممد  املـيـرزا 
الكـرمانشاهـي-ابن  علـي  حممد  اآلغا  صهـر  الشهـرستانـي،  بزرك  بآغا 
الوحـيد البهبهانـي-علـى بنته، كان من مـراجع عصـره القائمـني بالوظائف 
الشـرعـية فـي كـربالء، واملولـى الدربندي آقا بن عابد بن رمضان بن زاهد 
والنقلـية،  العقلـية  العلوم  فـي  متبحـًرا  كان  احلائري،  الشـيـروانـي األصل، 
طويل الباع، كان من املجاهدين وجمًدا فـي قمع املبتدعـني والفـرق املحدثة، 
مة األردكانـي حسـني  وكان حسـينـًيا شديد احلب لسـيد الشهداء، والعالاّ
ًقا، وفقـيًها متبحـًرا، ومـرجًعا  بن حممد إسامعـيل بن أبـي طالب، كان عاملًا حمقاّ
ًقا، حضـر بحثه العلامء الكبار ورحلت إلـيه الطلبة من خمتلف األقطار،  مدقاّ
املـيـرزا حممد  السـيد  الكبار ومنهم  العلامء واملجتهدين  ج مجًعا من  وقد خـراّ
حسـني املـرعشـي الشهـرستانـي، واملـيـرزا حممد تقـي الشـيـرازي، والسـيد 
حممد األصفهانـي، وغـيـرهم، وقد نشطت احلوزة العلمـية فـي كـربالء فـي 
عهده كثـيـًرا وازدهـرت وعادت إلـيها نضارة عصـر الوحـيد البهبهانـي إلـى 
حدٍّ ما، واملولـى حممد صالح آل كدا علـي، واسمه حممد صالح بن مهدي 
غلب  دينـًيا،  مـرجًعا  كان  خان،  علـي  فضل  بن  جعفـر  حممد  اط  اخلطاّ ابن 
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علـيه النسك والعبادة والتقوى والورع. وكان صاحب مصنفات قـياّمة فـي 
مة الشـيخ حممد صالح بن حممد تقـي بن حممد جعفـر البـرغانـي  الفقه، والعالاّ
القزوينـي، كان فقـيًها أصولـًيا متبحـًرا فـي احلديث، باذاًل نفسه فـي تـرويج 
الدين واألمـر باملعـروف والنهـي عن املنكـر والتدريس والتصنـيف، سكن 
كـربالء ما يقـرب من مخس سنوات مستزيًدا من دروس فحول العلامء فـيها 
ر فـيها وعكف علـى التدريس والتألـيف)28(،  ثم عاد إلـى قزوين التـي تصداّ
تلك  فـي  املختلفة  العلوم  س  يدراّ كان  الذي  خلف  حسن  حممد  والشـيخ 
م-فنذكـر،  تقداّ ن  عماّ فـيها-فضاًل  تتلمذ  مماّن  ا  وأماّ وغـيـرهم.  املدرسة)29( 
السـيد احلجة أبا القاسم بن احلسن بن املجاهد الطباطبائي، الذي أصبح عاملًا 
السـيد  الذي تلمذ علـى  كبـيـًرا ورئيًسا جلـياًل، والشـيخ خلف بن عسكـر 
ـى فـي العلم حتـى نال فـي كـربالء  علـي الطباطبائي صاحب الـرياض، ثم تـرقاّ
رئاسة دينـية ومـرجعـية كبـيـرة وسمعة طائلة فـي العلم والفضل، وكان من 
مة املجدد  أجلاّ املدرسـني، ومن املشهورين فـي التحقـيق والتدقـيق، والعالاّ
الشـيـرازي، والسـيد إسامعـيل بن نصـر اهلل بن حممد شفـيع البهبهانـي، الذي 
تلقـى العلم فـي النجف وكـربالء وبلغ مـرتبة سامـية فـي العلم فُأجـيز فـي 
االجتهاد ورجع إلـى بالده ونزل فـي طهـران ناشـًرا للعلم وأحكام الدين 
وكان اإلقبال علـيه منقطع النظـيـر، والشـيخ إسامعـيل الـيزدي احلائري وكان 
الشـرق  وفـيلسوف  الكبـيـر  واملصلح  الدين،  وأساطـني  العلم  أقطاب  من 
السـيد مجال الدين األسد آبادي املشهور باألفغانـي، الذي ورد كـربالء فـي 
عام)1269هـ/1852م( بصحبة والده السـيد صفدر)30(، والشـيخ حسن 
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بن علـي الكـربالئي الذي فاق أقـرانه وزمالءه فـي حتصـيل العلوم من تلك 
املدرسة)31(، وأمحد بن حممد حسن بـيان الواعظـني القزوينـي األصفهانـي، 
الذي تكـررت زياراته إلـى كـربالء وسكن فـي مدرسة حسن خان وحضـر 

حلقات الدروس فـيها، وكان خطـيًبا بارًعا)32(.
العلم  هنلوا  مماّن  ُكثـر  وغـيـرهم  العلم  أساطـني  هــؤالء  فإن  مـراء  ال 
مجعوا  أو  فـيها  سوا  دراّ أو  خان  حسن  السـردار  مدرسة  من  الفقه  وغـرفوا 
بـني األمـرين- كان هلم األثـر الكبـيـر فـي حفظ وتوسـيع احلـركة العلمـية 
الدين  جوهـر  علـى  واملحافظة  اإلسالمـية،  األقطار  خمتلف  فـي  والدينـية 
من  املدرسة  هذه  خـرجيـي  أن  بالذكـر  اجلديـر  ومن  األصـيل،  اإلسالمـي 
وبثاّ  العلم  نشـر  فـي  أوطاهنم  إلـى  عودهتم  بعد  أسهموا  الغـرباء  ب  الطالاّ

األحكام الفقهـية، وتوجـيه الناس وإرشادهم.
املطلب الـرابع: أسباب إزالة مدرسة السـردار حسن خان.

يا  أداّ الشـريفـني  احلـرمـني  وتوسعة  كـربالء  ملدينة  العمـرانـي  ر  التطواّ إن 
إلـى إزالة العديد من معامل املدينة التارخيـية، وكان من بـينها ما حلمَِق ببعض 

ل إلـى اخلـراب بسبب اإلمهال)33(. املدارس، والبعض اآلخـر منها حتواّ
املهم بالنسبة لنا، هو أن إزالة مدرسة السـردار حسن خان وهدمها، كان 
فـي عام)1368هـ/1948م()34(، أي بعد مائة وثامنـية وثامنـني عاًما علـى 
تأسـيسها، وكان اهلدم قد تماّ بأمـر من بلدية كـربالء)35(، فـي عهد متصـرفها 

عبد الـرسول اخلالصـي)36(.
املحـيط  الشارع  فتح  أرادوا  املسؤولـني  أن  هو  املدرسة  هدم  سبب  كان 
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إلـى  ت  وُضمَّ مساحتها  أرباع  ثالثة  فهدموا  املقدسة،  احلسـينـية  بالـروضة 
الشارع، وهكذا ُأزيلت أمجل وأروع مدرسة تـراثـية)37(.

مساكن  أيًضا  طال  الذي  اهلدم،  علـى  االعتـراض  بعضهم  حاول  وإن 
بقـرار  كها  البلدية ومتسخُّ إصـرار  أمام  الفقـراء، لكن من دون جدوى  بعض 

اهلدم)38(.
السـيد  خان  حسن  السـردار  مدرسة  متولـي  أن  بالذكـر  اجلديـر  ومن 
آثار  من  تبقـى  ما  علـى  للمحافظة  ُمضنـية  جهوًدا  بذل  الطباطبائي  عباس 
»آغا  من  مادًيا  دعاًم  تلقـى  أن  بعد  بالنجاح  جهوده  تكللت  وقد  املدرسة، 
بمبلغ  ع  تبـراّ فقد  أملانـيا،  فـي  يسكن  كان  إيـرانـي  تاجـر  وهو  الفلسفـي«، 
العمل  املتولـي  باشـر  وقد  ثانـيًة،  املدرسة  بناء  إلقامة  دينار  ألف  عشـرين 
علـى  منها  املتبقـي  م  يقسَّ أن  علـى  عــام)1390هـــ/1970م(  مستهل  فـي 
ـية تابعة لصحن الـروضة احلسـينـية ُبغـية  قسمـني: قسم لتشـيـيد مـرافق صحاّ
ُشـياّد علـيه مدرسة  والقسم اآلخـر  الزيارات،  مـراسم  فـي  الزحام  ختفـيف 
بعد  انتهـى  املدرسة، ولكن كل ذلك  ُتعـيد جمد  لعلها  الدينـية  العلوم  لطلبة 
منها،  تبقـى  ما  م  ُهدمِ إذ  عام)1411هـ/1991م(  الشعبانـية)39(  االنتفاضة 
ــاف)40(،  األوق دائرة  َبَنْتها  املساطحة  بواسطة  جتارية  عامرة  حملها  وحلاّت 
لتنتهـي بذلك أهم مدرسة تارخيـية للعلوم الدينـية عـرفتها كـربالء، بعد أن 
ب العلم وكبار العلامء ملدة تزيد علـى ثامنـية عشـر عقًدا. كانت مقصًدا لطالاّ
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الخاتمة
ض هذا البحث املوسوم بـ)مدرسة السـردار حسن خان وأثـرها  لقد متخاّ

العلمـي( عن جمموعة من النتائج، نذكـر أبـرزها:
إن مدرسة السـردار حسن خان هـي أقدم وأهم مدرسة دينـية عـرفتها . 1

كـربالء فـي العصـر احلديث.
ل باإلنفاق . 2 مل يكتفمِ السـردار حسن خان بتأسـيس املدرسة، وإنام تكفاّ

هبا والسـيام الغـرباء منهم. علـى طالاّ
والسـيام . 3 الدينـية  العلوم  ب  طالاّ علـى  كبـيـر  فضل  للمدرسة  كان 

مته هلم من أساتذة  ب الذين قصدوها من خارج العـراق، بام قداّ الطالاّ
أكفاء وأماكن سكن ورواتب شهـرية.

ل كبـيـر فـي إثـراء الساحة العلمـية والفكـرية . 4 أسهمت املدرسة بشكاّ
فـي داخل العـراق وخارجه، إذ رفدهتا بالعديد من العلامء واملجتهدين 

وكبار املصنفـني الذين هنضوا بمسؤولـيتهم العلمـية والدينـية.
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الثالثة والستني  يتجاوز  اثنني من اخلدم اخلاص لآلغا حممد وهو مل  وبمساعدة 
من عمره، وقد مُحل جثامن الشاه إىل العراق فطافوا به يف الروضتني املطهرتني 
العباسية ثم احلسينية، وبعد انتهاء العزاء والطواف توجه املوكب نحو النجف 

األرشف ليوارى جثامن الشاه يف مثواه األخري يف تراب املشهد العلوي.
لقد كانت األرسة القاجارية وبفضل مؤسسها آغا حممد رابع أرسة حتكم إيران 
يف التاريخ احلديث من بني مخس ُأرس، وقد حكمت البالد)130 عاًما( بدأت 
منذ أواخر القرن الثامن عرش)1794م( واستمرت حتى الربع األول من القرن 
العرشين، ليعَلن عن بدء العهد البهلوي)1925-1979م(. راجع: آل طعمة، 
مدينة احلسني ، ج3، ص136-139؛ اجلاف، حسن كريم، موسوعة تاريخ 
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إيران السيايس من بداية الدولة الصفوية إىل هناية الدولة القاجارية، ط1، الدار 
كريم  الزبيدي،  ص178؛  مج3،  2008م،  بريوت،  للموسوعات،  العربية 
آغا حممد  القاجارية يف عهد  الدولة  فؤاد طارق كاظم،  مطر محزة، والعميدي، 
عيل  املشاخيي،  بعدها؛  فام  ص25   ،2014 بريوت،  العربية،  العلوم  دار  شاه، 
خضري عباس، قيام األرسة القاجارية يف إيران بقيادة آغا حممد قاجار)1794-

1797م(، جملة جامعة تكريت للعلوم، مج19، ع2،)د.ت(، ص372.
وانصاره(، . 14 بيته  وأهل  احلسني  املراقد،  )تاريخ  احلسينية  املعارف  دائرة  راجع: 

ج3،)هامش2، ص47(.
االنصاري، عامرة كربالء، ص191.. 15
راجع: االنصاري، عامرة كربالء، ص559؛ امليالين، فاضل احلسيني، دراسات . 16

 ،1996 لندن،  العلمية،  الندوة  وقائع  ط1،  احلضاري،  ودورها  كربالء  حول 
ص696.

حول . 17 دراسات  امليالين،  ص187-188؛  كربالء،  عامرة  االنصاري،  راجع: 
كربالء ودورها احلضاري، ص660-659.

حول . 18 دراسات  امليالين،  ص189-190؛  كربالء،  عامرة  االنصاري،  راجع: 
كربالء ودورها احلضاري، ص660.

كربالء، . 19 اإلسالمية يف  العلمية  املدارس  االنصاري، رؤوف حممد عيل،  راجع: 
الندوة  وقائع  ط1،  احلضاري،  ودورها  كربالء  حول  دراسات  ضمن:  منشور 
احلركة  تاريخ  الدين،  نور  الشاهرودي،  ص661؛   ،1996 لندن،  العلمية، 

العلمية يف كربالء، ط1، دار العلوم، بريوت، 1990، ص279.
راجع: الشاهرودي، تاريخ احلركة العلمية يف كربالء، ص279.. 20
راجع: آل طعمة، تراث كربالء، ص129.. 21
ص661؛ . 22 كــربــالء،  يف  اإلسالمية  العلمية  ـــدارس  امل ــاري،  ــص االن راجـــع: 

الشاهرودي، تاريخ احلركة العلمية يف كربالء، ص279.
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راجع: الشاهرودي، تاريخ احلركة العلمية يف كربالء، ص279.
راجع: آل طعمة، مدينة احلسني ، ج4، ص14.. 23
آل طعمة، مدينة احلسني ، ج4، ص14.. 24
آل طعمة، مدينة احلسني ، ج4، ص14.. 25
راجع: اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء، . 26

تراث  آل طعمة،  ص592-593؛  ج13،  1422هـ،  قم،  اعتامد،  مطبعة  ط1، 
كربالء، ص187؛ آل طعمة، مدينة احلسني ، ج4، ص16.

راجع: الطهراين، آغا بزرك، طبقات أعالم الشيعة، الكرام الربرة يف القرن الثالث . 27
بعد العرشة، ط1، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 2009م، ج11، ص645، 
713؛ اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء، 
ج13، ص32-33؛ آل طعمة، تراث كربالء، ص190-191؛ كحالة، عمر، 

معجم املؤلفني، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،)د.ت(، ج1، ص87.
ُيراجع: الصدر، حسن، تكملة أمل األمل، حتقيق: حسني عيل حمفوظ وآخرين، . 28

دار املؤرخ العريب، بريوت،)د.ت(، ج1، ص193؛ األصفهاين، حممد مهدي، 
احليدرية،  املطبعة  الشيعة،ط2،  جمتهدي  مشاهري  تراجم  يف  الوديعة  أحسن 
النجف، 1968، ص81؛ الطهراين، الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة، 
ج10، ص432؛ آل طعمة، مدينة احلسني ، ج4، ص16-17؛ الشاهرودي، 
تاريخ احلركة العلمية يف كربالء، ص55، 58-59؛ اللجنة العلمية يف مؤسسة 

اإلمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء، ج13، ص602.
الذخائر . 29 جممع  ط1،  عــامل،  ألف  يف  كربالء  علامء  هــادي،  سلامن  طعمة،  آل 

اإلسالمية، قم، 2016، ج1، ص343-342.
ُيراجع: الطهراين، الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة، ج10، ص146-. 30

، ج4، ص16- 147، 387، ج11، ص501؛ آل طعمة، مدينة احلسني 
17، 19؛ احلسيني، أمحد، تراجم الرجال، ط1، دليل ما، ُقم، 1422هـ، مج1، 
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ص171.
ج13، . 31 عرش،  الرابع  القرن  يف  البرش  نقباء  الشيعة،  أعالم  طبقات  الطهراين، 

ص422-421.
يراجع: الكربايس، دائرة املعارف احلسينية، معجم خطباء املنرب احلسيني، ط1، . 32

املركز احلسيني للدراسات، لندن، 2012، ج2، ص236-235.
كربالء . 33 حول  دراسات  امليالين،  ص190؛  كربالء،  عامرة  االنصاري،  راجع: 

ودورها احلضاري، ص660.
راجع: زميزم، كربالء قدياًم وحديًثا، ص33.. 34
راجع: زميزم، كربالء قدياًم وحديًثا، ص33.. 35
االنصاري، عامرة كربالء، ص191.. 36
آل طعمة، مدينة احلسني ، ج4، ص17.. 37
املكتبة . 38  ، احلسني  وحائر  كربالء  تأريخ  الكليدار،  اجلــواد  عبد  طعمة،  آل 

احليدرية، النجف األرشف، 1418هـ، ص245-243.
االنتفاضة الشعبانية: انتفاضة عفوية غري منظمة قام هبا الكثري من أبناء الشعب . 39

العراقي ضد النظام البعثي يف األياّام األوىل من شهر آذار عام 1991م، رافعني 
مدينة  من  االنتفاضة  هذه  انطلقت  وقد  واإلسالمية،  الديمقراطية  الشعارات 
البرصة ثم النارصية بوقت متقارب، وهكذا انتقلت  رشارهتا إىل بعض ُمدن العراق 
األخرى، إالاّ أهنا ُأمخدت بفعل اإلجراءات الصارمة والقوة الشديدة التي قوبمِل 
هبا املنتفضون من لدن النظام الصدامي. ُيراجع: عوض، عبد الرضا، االنتفاضة 
الشعبانية يف احللة، ط3، دار الثقافة واإلعالم، بابل، 2012، ص10-8، 35-33.

آل طعمة، مدينة احلسني ، ج4، ص18-16.. 40
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الم�صادر والمراجع:
: الكتب أّولاً

-األصفهاين، حممد مهدي
املطبعة  الشيعة،ط2،  جمتهدي  مشاهري  تراجم  يف  الوديعة  1-أحسن 

احليدرية، النجف، 1968م.
-النصاري، رؤوف حممد عيل

2-عامرة كربالء دراسة عمرانية وختطيطية، ط1، مؤسسة الصاحلاين، 
دمشق، 2006م.

دراسات  ضمن:  منشور  كربالء،  يف  اإلسالمية  العلمية  3-املدارس 
لندن،  العلمية،  الندوة  حول كربالء ودورها احلضاري، ط1، وقائع 

1996م.
-اجلاف، حسن كريم

4-موسوعة تاريخ إيران السيايس من بداية الدولة الصفوية إىل هناية 
الدولة القاجارية، ط1، الدار العربية للموسوعات، بريوت، 2008م.

-احلسيني، أمحد
5-تراجم الرجال، ط1، دليل ما، ُقم، 1422هـ.

-دمهان، حممد أمحد
الفكر  دار  ط1،  اململوكي،  العرص  يف  التارخيية  األلفاظ  6-معجم 

املعارص، بريوت، 1990م.
-الزبيدي، كريم مطر محزة، والعميدي، فؤاد طارق كاظم
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العربية،  العلوم  دار  شاه،  حممد  آغا  عهد  يف  القاجارية  7-الدولة 
بريوت، 2014م.

-زميزم، سعيد رشيد
8-كربالء قدياًم وحديًثا، ط1، دار القارئ، بريوت، 2010م.

-الزهريي، حسن ضاحي جرب
9-مدينة كربالء املقدسة دراسة تارخيية منذ نشأهتا حتى هناية العرص 
العثامين، أطروحة دكتوراه غري منشورة، اجلامعة احلرة يف هولندا-فرع 

العراق مركز الدراسة يف البرصة، 2012م.
-الشاهرودي، نور الدين

بريوت،  العلوم،  دار  ط1،  كربالء،  يف  العلمية  احلركة  10-تاريخ 
.1990

-ابن شهر آشوب، حممد بن عيل)ت588هـ(
11-مناقب آل أيب طالب، حتقيق: جلنة من أساتذة النجف األرشف، 

احليدرية، النجف، 1956م.
-الصاحلي، عبد احلسني

الناهبني،  بيت  ط1،  اإلسالمية،  األقطار  يف  العلمية  12-احلــوزات 
بريوت، 2004م.

-الصدر، حسن
دار  وآخــرون،  حمفوظ  عيل  حسني  حتقيق:  األمــل،  أمل  13-تكملة 

املؤرخ العريب، بريوت،)د.ت(.
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-ابن طاووس، عبد الكريم بن أمحد)ت693هـ(
14-فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني عيل، حتقيق: حتسني 
قم، 1998م،  اإلسالمية،  للدراسات  الغدير  مركز  شبيب، ط1،  آل 

ص90.
-آل طعمة، سلامن هادي

كربالء،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  ط1،  كربالء،  15-تراث 
.1964

16-علامء كربالء يف ألف عامل، ط1، جممع الذخائر اإلسالمية، قم، 
2016م.

-آل طعمة، عبد اجلواد الكليدار
النجف  احليدرية،  املكتبة   ، احلسني  وحائر  كربالء  17-تأريخ 

األرشف، 1418هـ.
-آل طعمة، حممد حسن مصطفى الكليدار

18-مدينة احلسنيضبط ومراجعة ونرش: مركز كربالء للدراسات 
والبحوث، ط1، كربالء، 2016م.

- الطهراين، آغا بزرك
19-طبقات أعالم الشيعة، ط1، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

2009م.
-ابن عدي، عبد اهلل بن عدي)ت365هـ(

20-الكامل يف ضعفاء الرجال، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعيل 
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حممد معوض، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1997م.
-عوض، عبد الرضا

21-االنتفاضة الشعبانية يف احللة، ط3، دار الثقافة واألعالم، بابل، 
2012م.

-ابن قولويه، جعفر بن حممد)ت368هـ(
نرش  مؤسسة  ط1،  القيومي،  جواد  حتقيق:  الزيارات،  22-كامل 

الفقاهة، قم، 1417هـ.
-كحالة، عمر

23-معجم املؤلفني، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،)د.ت(.
-الكربايس، حممد صادق حممد

بيته  وأهــل  احلسني  املــراقــد،  احلسينية)تاريخ  املعارف  24-دائـــرة 
دائرة  2005م؛  لندن،  للدراسات،  احلسيني  املركز  ط1،  وانصاره(، 
املعارف احلسينية، معجم خطباء املنرب احلسيني، ط1، املركز احلسيني 

للدراسات، لندن، 2012م.
 اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق-

25-موسوعة طبقات الفقهاء، ط1، مطبعة اعتامد، قم، 1422هـ.
-ابن ماكول، عيل بن هبة اهلل)ت475هـ(

األسامء  يف  واملختلف  املؤتلف  عن  االرتياب  رفع  يف  ــامل  26-اإلك
والكنى واألنساب، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1990م.

-املشاخيي، عيل خضري عباس
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27-قيام األرسة القاجارية يف إيران بقيادة آغا حممد قاجار)1794-
1797م(، جملة جامعة تكريت للعلوم، مج19، ع2،)د.ت(.

-ابن منظور، حممد بن مكرم)ت711هـ(
28-خمترص تاريخ دمشق، حتقيق: روحية النحاس وآخرين، ط1، دار 

الفكر، بريوت، 1984م
-امليالين، فاضل احلسيني

الندوة  وقائع  ط1،  احلضاري،  ودورها  كربالء  حول  29-دراسات 
العلمية، لندن، 1996م.
-نخبة من الرواة)ق2هـ(

قم،  للمطبوعات،  الشبسرتي  دار  ط2،  عرش،  الستة  األصول   -30
1405هـ.

ثانياًا: املجالت:
-األسدي، أمحد مهلهل

 ،-الصادق اإلمام  الزيارة يف وصايا  احلسيني ومنهج  31-احلائر 
كربالء،  ع2،  والبحوث،  للدراسات  كربالء  السبطمركز  جملة 

2016م.
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has, whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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

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

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

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

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its neighbours, it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of 
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



heritage with this issue and the next ones to be presented as 
an incontestable handwritten to the respected readers or an 
image for a handwritten or an index of handwritten, or stamps, or 
notifications, etc. that relate to the  handwritten heritage. In this 
issue, we deploy investigation of the shakh Mohammed's Teqi 
Al herewi Al Ha'iri biography that mentioned at the end of his 
book ( Nehayet Al Amal Fe keifeyat Al Rejou' Ila Elm Al Rejal). He 
interpreted himself in that end. He was one of the well-known 
figure in Kerbala heritage, for he settled in Kerbala for more than 
quarter a century as a teacher, till he died and was buried in the 
holy Husseini courtyard. 

   The other researches of this issue varied into reviving the 
underlined heritage of some Kerbala'i scholars, and the search 
in their biographies, methodology, and their scientific role to 
studying their characteristics and their intellectual and cultural 
products as well as the literary and historical researches, that 
besides other researches that formed a scientific variety 
harmonizes with the role and aims that the journal intends to 
carry out.

  As we deployed the biographies of the two commission staff 
in the last year/ first issue, we decided to deploy their updated 
biographies in the current issue. This will be adopted in the first 
issue every year.ز

  At the end, we kindly ask the respected readers to provide 
us with anything that promote the journal forwardly. And the 
close of our call will be, all praise is due to God, the Lord of 
the Universe! Prayer and peace be upon Mohammed and his 
progeny, the good men, the chaste men.

Editor-in-Chief



Issue Word
In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful
  All praise is due to God, creator of the creation, granting  

good, praise suits His dignity as he must be praised, Prayer 
and peace be upon our master and prophet Mohammed and 
his progeny, the light of right guidance whom God removed all 
impurity from them and to make them completely pure. 

However, my dear respected readers, what is in your hands 
is the first  issue/ fifth volume of the fifth year of Turath Kerbala  
Journal. This indicates that it ignited the fifth candle ( year) of its 
age, after what it presented that qualifies it to stand side by side 
with the famous international enhanced adjudicated scientific 
journals, all that was done by Allah grace and Abi Alfadhel Abbas' 
(p.b.u.h.) blessing, by the brilliant authors' pens which is the life 
artery of the journal, and by efforts of the two commissions: the 
advisory and editorial. The two commissions put the plans and 
studies to promote the journal to a higher position. It provided 
the researchers with titles that th journal intended to write about. 
It limited heritage axis for expanded symposiums that were 
held with some Iraqi universities, in addition to reviewing and 
correcting the coming researches and advising researchers to 
highlight papers into brilliant scientific level before sending them 
to the scientific evaluators who were very qualified in the Iraqi 
universities.

  Due to the availability of huge amount of hidden Kerbala'i 
heritage in the handwritten plies that are exposed to damage 
and extinction and due to the importance of handwritten heritage 
and what it contains of knowledge treasures and scientific 
topics that participate actively in documenting the heritage 
, opening horizons in front of the researchers and learners 
to start searching and created and original studies enrich the 
scientific research and participate in its development, the 
journal decided to attach materials that concern the handwritten 



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 
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted 
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an 
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.

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

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