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قواعد النرش يف املجلة
بالرتاث  تعنى  التي  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل   

سة عىل وفق القواعد اآلتية: الفكري و الثقايف ملدينة كربالء املقدَّ
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 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

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

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

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



العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 

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

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

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

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

أ 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.

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

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 



قدرها )150( ألف دينار عراقي.
12- يراعى يف أسبقية النرش:ـ 

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

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

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

/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 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ونسلم  ونصيل  به  ونستعني  وِمَننِه  نعامئه  عىل  تعاىل  اهلل  نحمد 
الطيبني  بيته  آل  ونبّينا حممد وعىل  سيِّدنا  أنبيائه ورسله  عىل صفوة 

الطاهرين.
لكوهنم  ومبدعيها  ومفكرهيا  بعلامئها  تعرف  األمم  فإنَّ  بعد  أما 
واحلضاري  العلمي  البناء  يف  فاعلة  بصورة  سامهت  الَّتي  النخبة 
وهم  وتقتدي،  األجيال  به  تستنري  ــذي  الَّ الــراج  فهم  والثقايف، 
الّرافد  الّركيزة األساسّية ألّي جممتٍع من املجتمعات القائمة، وهم 
لذا  خريًا  يشّع  فهم مصدر  واملعرفة،  العلوم  لشّتى صنوف  املعطاء 
الطابع  ذات  الدراسات  دور  تعميق  تراث كربالء عىل  سعت جمّلة 
العلمي املبدع املتخصص بدراسة وحتليل اآلثار العلمّية واالجتامعية 
والتارخيية هلم و السيام األبحاث التي تبتعد عن النمطّية والوصفّية 
من  مدروسة  سرتاتيجية  تنفيذ  عىل  املجّلة  هيأتا  وستعمل  املعتادة، 
كربالء  علامء  من  عامل  عن  عام  كّل  خاص  عدد  ختصيص  خالل 

ضمن حماور سيعلن عنها الحًقا. 
وأّما يف هذا العدد فتصدرت املجّلة ببحث السيد حممد املجاهد 
كربالء  رواة  عن  بحث  تاله  واجلهادي،  العلمي  أثره  الطباطبائي 
احلائري  هشام  بن  إلياس  حممد  أبو  الشيخ  الرجاليني  مصنفات  يف 
عىل  احلجة  وكتابه  احلائري  معد  بن  فخار  السيد  وبعده  انموذًجا، 



الذاهب إىل تكفري أيب طالب، والتعليم واملدارس الدينية واحلكومّية 
يف كربالء حتَّى أواخر العهد العثاميّن، وقد اعتادت املجّلة نرش بحث 
باللغة االنكليزية فخصص لذلك يف هذا العدد بحث بعنوان: دور 
إىل  إضافة  األّول،  الربيطاين  لالحتالل  ي  التصدِّ يف  كربالء  علامء 
كّل بحث  ليثري  منوعة  أبحاث أخرى موزعة عىل حقول معرفية 
حقاًل من حقول املعرفة لتتحقق بذلك وظيفة اإلثراء والتنوع، ففي 
يف  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني  حول  األول  بحثان؛  األدب 
يف  احلسني  اإلمام  لرثاء  وصفية  دراسة  والثاين  الكربالئي،  الشعر 
التاريخ االقتصادي دراسات عن  العرندس، ويف  ابن  الشيخ  شعر 
السياسة االقتصادية للدولة العباسية و أثرها يف الواقع االقتصادي 
احلسيني  احلائر  التارخيي  الطابع  ذات  األبحاث  ومن  كربالء،  يف 
النشأة والتطور، كام روعي تنوع األبحاث من جامعات خمتلفة من 

داخل العراق وخارجه.
الفكرة  نرش  منه  اهلدف  كان  العدد  أبحاث  يف  التنوع  هذا  كل 
العلمية التي تنشدها تراث كربالء بني صفوف املجتمع بكل أقسامه 
قاعدة  لتتسع  املعرفّية  بنتاجاتكم  لرفدها  تدعوكم  املجلة  فإنَّ  لذا 
لتعّم  وعلامئها  وأعالمها  كربالء  لرموز  جديدة  بقراءات  التوثيق 

ا. ا وإبداعيًّ الفائدة من خالل تقديم أبحاث راقية ومتفوقة علميًّ
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني.

رئيس التحرير



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 
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  تراثًا  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  التاريخ، ومرة، ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة، ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

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

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

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



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

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

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

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

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني، مما يؤرش   -
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما 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. 
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الملخ�س
احلياة  العراق االجتامعية واالقتصادية والسياسية عىل  انعكست أوضاع 
الفكرية، فلم حيَظ اجلانب الثقايف والتعليمي بعناية الدولة العثامنية التي مل تعد 
اخلدمات التعليمية حتى منتصف القرن التاسع عرش من ضمن اختصاصاهتا 
وإنَّام أوكلت هذه املهّمة إىل األفراد واجلامعات، وكان التعليم يف العراق قبل 
ظهور املدارس احلديثة مقتصـرًا عىل الكتاتيب، التي تدرس بالّلغة العربية، 
الدينية  املدارس  عن  فضاًل  فة،  املثقَّ الفئة  لتكوين  األسايس  املصدر  وكانت 

ُل امتدادًا للمدارس العربية يف العصور اإلسالمية. التي كانت تشكِّ
أْن  قبل  العثامين  العهد  للتعليم يف  الوحيدة  الطريقة  الكتاتيب هي  كانت 
تقوم الدولة العثامنية باّتباع أسلوب التعليم احلديث يف منتصف القرن التاسع 
عشـر ولذلك فقد عانت احلكومة العثامنية من بعض الصعوبات عند فتحها 
رة يف مطلع القرن العشـرين، فكانت كربالء مركزًا لإلشعاع  ملدارسها املتأخِّ
الديني  موقعها  اىل  إضافة  العلمية  احلوزة  مركز  كوهنا  واإلسالمي  الفكري 
ومقصد  العلم  طاّلب  وأفئدة  أنظار  حمط  أصبحت  فقد  املتميز،  والعلمي 
من  اإلسالمية  األقطار  شّتى  من  والدين  الفقه  ورجال  الطلبة  من  اآلالف 
أجل التفّقه بتعاليم الشـريعة اإلسالمية، وهكذا واصلت مدينة كربالء تأدية 
دورها العلمي من خالل موقعها كمركز للمرجعية، ومن خالل كوهنا مركزًا 

مهاّمً من مراكز اإلشعاع العلمي.
ومعاهده  بمدارسه  العراق  يف  احلكومي  التعليم  انترش  القول،  خالصة 
بدائية، وجدواها حمدودة،  قبل ذلك  التعليم  أنظمة  فشيئًا، وقد كانت  شيئًا 
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وقد شّكل انتشار التعليم احلكومي عاماًل مهامًّ يف ازدهار اليقظة الفكرية يف 
العراق خالل العهد العثامين األخري.
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Abstract
The social ، economic and political situation in Iraq had 

an effect on the intellectual aspect of life . The cultural and 
education al educational side received no attention from the 
Ottoman state as the educational services and requirements 
were not of its concern until the mid of the nineteenth century 
but that task was given to individuals and groups . Before the 
emergence and establishment of modern schools، education 
in Iraq was restricted to ‹Al- Katateeb› where Arabic was the 
only language of teaching and such ‹Katateeb› were the only 
source of graduating the educated people in addition to the 
religious schools which were considered a continuation and 
extension of the Arabic schools in the Islamic period .

Before the application of the modern educational system 
by the Ottoman state in the nineteenth century، Katateeb 
were the only way and source of teaching during the Ottoman 
Reign . As a result، the Ottoman government faced some 
difficulties when opening delayed and late schools in the 
early stage of the twentieth century Firstly، Karbala was 
considered the centre of the intellectual and Islamic radiation; 
secondly، as it was the centre of the religious Hawza due 
to its distinguished and remarkable religious and scholastic 
position، it has become the focus of attention and the target 
and destination for thousands of students and jurisprudence 
and religious men seeking knowledge from different parts of 
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the Islamic world so as to get knowledge on the principles 
of the Islamic Sharia . Accordingly Karbala continued to have 
its intellectual role due to its being the centre of Al- Marjiah' 
( the most pious men) and also due to its being an important 
centre of the intellectual radiation .

In brief، the governmental education in Iraq gradually spread 
represented by its schools and institutes .

Before that، the educational systems were considered 
elementary and not developed ; their aims and advantage 
were restricted .

The emergence and spreading of the governmental 
education played a great role and was considered an important 
factor in the prosperity of the intellectual thinking in Iraq during 
the late Ottoman Reign
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المقّدمة
العلم واألدب  دنيا  املجد يف  الشاخمة  املدينة  أنَّ كربالء هي  الواضِح  من 
والعلمية  الدينية  بقدسّيتها ومكانتها  امتازت كربالء  إذ  العصور،  أقدم  منذ 
والتارخيية لوجود مرقد اإلمام احلسني وأخيه العباس عليهام السالم، فكانت 
فجٍّ  كلِّ  من  العلامء  ويؤّمها  املعمورة،  أصقاع  خمتلف  من  الوفود  إليها  حتجُّ 
بزغ  عاّمة،  فكريًة  مدرسًة  فكانت  املقّدسة،  العتبات  جماورة  يف  رغبًة  عميق 
فيها علامء وشعراء ومفكرون يف مجيع املجاالت، إذ احتلَّ العلم جانبًا مهامًّ 
إىل  يدعو  بشكٍل  الواسعة  واألدب  العلم  أهل  حلقات  فعقدت  كربالء،  يف 

اإلعجاب، وبذلك حازت كربالء الرئاسة العلمية.
تكمُن أمهّية املعاهد العلمية واملدارس الدينية كوهنا متد العامل اإلسالمي 
العربية، فقد  الدينية  العلوم والثقافة  العلم املرشقة، وتبثُّ  بالفكر وبأضواء 
وأساطني  العلامء  أنظار  حمطَّ  األمر  بادئ  فة  املرشَّ احلسينية  الروضة  كانت 
الفكر، ألنَّ من أروقتها كانت تتوزع أنوار املعرفة، بعد ذلك تأّسست اجلوامع 
واملدارس اخلريية يف كربالء، فانترشت وأخذت تبثُّ الوعي الثقايف يف شّتى 

العلوم واملعارف.
تناول هذا البحث دراسة التعليم واملدارس الدينية واحلكومية يف كربالء 
حتى أواخر العهد العثامين عام 1914، حيث تكمن أمهيته يف توضيح طبيعة 
وأسلوب التعليم يف العهد العثامين، إذ شهدت هذه احلقبة بداية نشوء التعليم 
لقيام  األساس  أصبحت  التي  كربالء  يف  الدينية  العلمية  املدارس  وانتشار 

التعليم الرسمي الحقًا.
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م هذا البحث عىل مقّدمة مع ثالثة مباحث و خامتة بنّي فيها الباحُث  ُقسِّ
أهم االستنتاجات، تكّفل املبحث األّول بإعطاء ملحات إىل احلركة الفكرية 
والعلمية يف كربالء، بينام تناولنا يف املبحث الثاين دراسة طبيعة التعليم الذي 
كان سائدًا يف تلك املّدة، وال سياّم التعليم الديني، ويف املبحث الثالث قمنا 
د رضورة  بتسليط الضوء عىل صدور قانون املعارف عام 1869م الذي أكَّ
جعل التعليم إلزاميًا للبنات والبنني عىل حدٍّ سواء، وقيام املدارس احلكومية 

ست يف كربالء. واألهلية احلديثة التي تأسَّ
بام يف ذلك  األصلية  املصادر  عة من  متنوِّ الدراسة عىل جمموعة  استندت 
يف  عــدّة، يأيت  عربية  مصادر  و  املنشورة،  وغري  املنشورة  العثامنية  الوثائق 
وكتاب  طعمة  آل  هادي  سلامن  للباحث  كربالء(  )تراث  كتاب  مقّدمتها 
عن  فضاًل  الشاهرودي،  الدين  نور  للباحث  كربالء(  يف  العلمية  )احلركة 
ختص  التي  النجار  موسى  ومجيل  اهلاليل  الــرزاق  عبد  الباحثني  مؤلَّفات 
التعليم، إذ أثرت البحث بالقدر الكبري من املعلومات التي أضاءت جوانب 
البحث  إغناء  يف  جدًا  كبرية  أمهية  لبعضها  وكان  العثامين،  العهد  يف  التعليم 

الحتوائها عىل معلومات قّيمة.
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المبحث الأول:
لمحات اإلى الحركة الفكرية والعلمية في كربالء

امتازت مدينة كربالء بقدسيَّتها ومكانتها العلمية والدينية، لوجود مرقد 
سّيد الشهداء اإلمام احلسني وأخيه أيب الفضل العباس عليهام السالم، فقد 
أصبحت عبارة عن مدينة دينية كبرية)1(، ومهوى أفئدة العلامء وطلبة العلم 
العلمية  احلركة  ازدهرت  إذ  علومها،  من  لينهلوا  وصوب  حدٍب  كلِّ  من 
ثني والعلامء)2(. وبرز يف هذه املدينة املقّدسة  فيها عىل إثر ظهور بعض املحدِّ
املئات بل اآلالف من العلامء واألدباء والشعراء الذين بذلوا جهودًا ألجل 
الرشيعة اإلسالمية  التي خدمت  واملدارس  الدينية  العلمية  احلوزات  إنشاء 

وطورت النشاط العلمي يف مدينة كربالء املقّدسة.
وقد بدأت الدراسُة الدينيُة يف كربالء يف مطلع القرن الثاين اهلجري عندما 
يف  احلجاز  أهل  من  أصحابه  من  مجاعٍة  مع   الصادق جعفر  اإلمام  حلَّ 
كربالء، وبدأ بتأسيس أّول مدرسة دينية عّدت نواة احلوزة العلمية، إذ بدأ 
جعفر  اإلمام  مقام  بعد  فيام  عليه  أطلق  صغري  بناء  وهي  دروسه  فيها  يلقي 

.)3( الصادق
الثالث  القرن  أواخــر  يف  كربالء  يف  واألدبية  العلمية  احلركة  نشطت 
اهلجري، إذ أخذت املدينة تعجُّ بالعلامء والفالسفة، فأخذت مجوع غفرية من 
َتِفُد إىل كربالء للسكن بجوار قرب جّدهم اإلمام احلسني ، إذ  العلويني 
توّلوا إدارة شؤون حراسة الروضتني احلسينية والعباسية حتى القرن الرابع 
اهلجري، فأصبحت كربالُء مزدمحًة بالزائرين الذين يفدوهنا من كلِّ حدٍب 
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وصوب لزيارة مرقد اإلمام احلسني، وكذلك زارها كبار رجال احلديث 
والسري من رجال اإلمامية وأخذوا يف تدريس مسائل الدين والفقه لسّكاهنا 
املجاورين والزائرين، فاتسعت احلركة العلمية فيها وصار الطلبة يقصدوهنا 
زياد  بن  فيها محيد  الديني  الزعيم  بعد ظهور  األمصار، والسيامَّ  من خمتلف 
النينوي املتوف عام)231هـ( يف أواخر القرن الثالث اهلجري ومطلع القرن 

الرابع اهلجري، مؤّسس جامعة العلم يف كربالء)4(.
ويف مطلع القرن الرابع اهلجري زار عضد الدولة البوهيي مدينة كربالء، 
فأحيا فيها حركة العلم والعمران، إذ أشار الدكتور عبد اجلواد الكليدار يف 
كتابه)تاريخ كربالء وحائر احلسني(، إذ قال:» وقد ازدهرت كربالء يف عهد 
واالقتصادية،  والسياسية  واالجتامعية  الدينية  معاملها  وتقّدمت  البوهييني، 
ج فيها علامء فطاحل وشعراء  فاتسعت جتارهتا وأينعت علومها وآداهبا، فتخرَّ
جميدون وتفوقت يف مركزها الديني)5(، ومن أبرز ما امتازت به املدينة خالل 
القرون املاضية، الدراسات الدينية ذات الطابع التقليدي يف طريقة التدريس 
ج عن طريق هذه الدراسات كثرٌي من العلامء يف  املساّمة بنظام احللقات وخترَّ

كربالء مّمن ختصص يف الفقه و األصول واألدب وغري ذلك« )6(.
خ عباس القّمي» أنَّ من أساتذة احلوزات الدينية يف كربالء يف  وذكر املؤرِّ
القرنني اخلامس والسادس اهلجريني ومن علامء الدين الذين هلم األثر الكبري 
فقيه  الطويس(  الدين  )عامد  العاّلمة  كربالء  يف  العلمية  الدينية  احلوزات  يف 
وعامل فاضل وله تصانيف عّدة يف الفقه واللغة، وأرشف عىل تدريس املئات 
من طلبة العلم الذين كانوا يتوافدون من خمتلف البالد العربية واإلسالمية 
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إىل احلوزات الدينية العلمية يف كربالء«)7(.
لقد أثرى احلركة العلمية يف كربالء العاّلمة أمحد بن فهد احليل )757-
الثامن  القرنني  علامء  أشهر  من  وهو  احلّلة  مدينة  من  جاء  الذي  841م(، 
هاجر  أن  بعد  كربالء  يف  العلمية  احلركة  ازدهــرت  إذ  اهلجريني،  والتاسع 
للمرجعية  مركزًا  كربالء  فأصبحت  العصور  أزهى  من  عهده  وكان  إليها 
الدراسة  إذ واصلوا  العلم،  والعلامء وطاّلب  الفضالء  الدينية وحمط رحال 
العلمية يف كربالء وأّسس  تبّنى احلركة  الدينية يف كربالء، فقد  يف احلوزات 
احلوزات الدينية العلمية وازدهرت املعاهد العلمية واكتظت قاعات الدرس 

فيها وحيتدم النقاش حول املسائل الفقهية)8(.
استمرت احلوزات الدينية يف كربالء بأداء رسالتها الدينية يف نرش مفاهيم 
والغارات  احلوادث  املصاعب من  وتدريس علومه رغم  السمحة  اإلسالم 
التي كانت تشّن عىل كربالء بني احلني واآلخر. قال املؤّرخ ابن الفوطي» كان 
احلائر احلسيني واملقامات الدينية واملساجد واملراقد األخرى تعّج بالدارسني 
الوافدين عىل كربالء من البالد اإلسالمية ملا فيها من فقهاء وعلامء بارزين 
أمثال: عز الدين احلسيني العبديل الذي كان يسكن احلائر احلسيني ويدرس 
الذين أسهموا يف إحياء  الدينية  العديد من أعالم احلوزات  فيه«)9(. وهناك 

حركة العلم يف كربالء.
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المبحث الثاني:
روافد التعليم في كربالء في العهد العثماني الأخير

وغرف  وصحن  أروقــة  من  تتخذ  بداياهتا،  يف  الدينية  الدراسات  كانت 
الروضتني احلسينية والعباسية أماكن هلا. وكذلك يف بيوت العلامء التي غالبًا 
ما كانت تضمُّ غرفًا كبرية أعّدت هلذا الغرض)10(، ويف بداية احلكم البوهيي 
يف إيران والعراق، تأّسست املدارس اإلسالمية التي درست فقه اإلمام جعفر 
الصادق  يف عموم املدن التي كانت حتت سيطرهتم، والسياّم يف املدن التي 
يقطنها الشيعة، وأّول مدرسة دينية علمية تأّسست يف العراق كانت يف كربالء 
الدولة  العضدية األوىل يف عام 369هـ /948م من قبل عضد  املدرسة  هي 
البوهيي عند زيارته للمدينة وجتديده لبناء مرقد اإلمام احلسني  عام 369هـ 
)980م (، وكان موقعها بجانب مسجد رأس احلسني الذي شّيده عضد الدولة 

أيضًا بالقرب من باب السدرة أحد أبواب الروضة احلسينية )11(.
الــصــفــوي)1501-1722م(،  العهد  لغاية  املدرسة  هذه  بقيت  وقد 
وكانت حتت رعايتهم وعنايتهم، ويف عام )1935م( أزيلت املدرسة لغرض 
الدولة عام 371هـ  بالروضة احلسينية، كام شيَّد عضد  املحيط  الشارع  فتح 
)982م( مدرسًة أخرى يف مدينة كربالء بجانب الصحن الصغري، الذي بناه 
وأحلقه بصحن الروضة احلسينية من اجلهة الرشقية، وقد أزيلت هذه املدرسة 

والصحن الصغري كذلك عام 1948م)12(.
يعود  اإلسالمية  املدارس  بناء  أنَّ  إىل  التارخيية  املصادر  من  كثرٌي  وتشري 
البوهييني،  بعد  العراق  حكموا  السالجقة)1055-1194م(الذين  أيام  إىل 
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الوقت  سة، واختذوها مكانًا للصالة، ويف  املؤسَّ بنوا مثل هذه  أّول من  فهم 
نفسه منشأة علمية، وأّول مدرسة شّيدت من قبل السالجقة يف العراق هي 
املدرسة النظامية يف بغداد، التي شيَّدها نظام امللك عام)1067م( الذي كان 
وزيرًا للسلطان السلجوقي ألب أرسالن وابنه السلطان ملكشاه)13(، ويظهر 
باملقارنة أنَّ املدرسة العضدية يف كربالء، ُشيِّدت قبل املدرسة النظامية بـ 90 
العراق، وعند  املشيَّدة يف  املدارس اإلسالمية  أوىل  ا  فإهنَّ تقريبًا، وعليه  عامًا 
ابن بطوطة إىل مدينة كربالء عام 727هـ )1327م(  الرّحالة الشهري  زيارة 
ألبنية  للوارد  الطعام  فيها  كريمة،  وزاويــة  عظيمة  مدرسة  وجود  إىل  ه  نوَّ
بن  عمران  مسجد  هي  يقصدها  التي  العظيمة  فاملدرسة  احلسينية،  الروضة 
شاهني امللحق بالروضة احلسينية، وإنَّ الزاوية الكريمة هي ) دار السيادة( 
واملساكني  للفقراء  وقفًا  وجعلها  خان  غازان  حممود  السلطان  أقامها  التي 
طلبة  من  هائل  عدد  شاهني  بن  عمران  مسجد  يرتاد  فكان  السبيل،  وأبناء 

العلم لالرتشاف من مناهل الفكر اإلسالمي)14(.
الثاين عرش  القرن  واتساعها يف  والدينية  الفكرية  احلركة  تطّور  أّدى  وقد 
اهلجري، فضاًل عن ازدياد عدد الطاّلب، إىل انتشار املدارس العلمية الدينية 
يف  العلمية  واجللسات  املساجد  حلقات  عن  ختتلف  وكانت  كربالء)15(،  يف 

البيوت، فصارت هي املكان املخّصص للدراسة)16(.
و امتازت املدارس الدينية يف كربالء بصفات وخصائص معامرية متمّيزة 
أجله، ويمّثل ختطيطها طرازًا معامريًا  أنشئت من  الذي  اهلدف  تتناسب مع 
قرب  احلــرية  مدينة  إىل  نسبة  احلــريي،  بالطراز  يعرف  العراق  يف  معروفًا 
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يف  األّول  املكان  املكشوف(  )الفناء  الصحن  بإحالل  يتمّثل  الذي  الكوفة، 
واملصىّل  والغرف  والقاعات  املكشوفة  املسقوفة  األروقة  تأيت  ثمَّ  التخطيط، 
كل  إليها  تتجه  التي  الساحة  تلك  حول  مكاهنا  لتحتلَّ  واملداخل  واملمّرات 
يشري  اإلسالمية  املدارس  بناء  يف  بع  اتُّ الذي  التنسيق  هذا  إنَّ  البناء،  مرافق 
إىل النظام املتبع يف املباين اإلسالمية، وإىل أسلوب التخطيط العمراين الذي 
دته البيئة ومتطّلبات احلياة االجتامعية، ويف أكثر األحيان يتوسط الساحة  أكَّ
املكشوفة حوض فيه نافورة ماء يستعمل أحيانًا للوضوء، ويف بعض األحيان 
تتوسط الساحة شجرة أو أشجار عّدة، أّما الواجهات اخلارجية فتقترص عىل 
األبواب املؤّدية إىل الداخل، وأحيانًا توجد فيها الشبابيك، واستخدمت يف 
اآلجر  الدينية تشكيالت زخرفية من  املدارس  لبعض  اخلارجية  الواجهات 
وعىل مساحات معينة من اجلدران مّما أضفت مسحًة مجاليًة رائعًة عىل هذه 

األبنية)17(.
عىل  مقترصًا  احلديثة  املــدارس  ظهور  قبل  العراق  يف  التعليم  وكــان 
الكتاتيب)18(، التي تدرس باللغة العربية، وكانت املصدر األسايس لتكوين 
فة، فضاًل عن املدارس الدينية التي كانت تشّكل امتدادًا للمدارس  الفئة املثقَّ

العربية يف العصور اإلسالمية)19(.
بالتيارات  التأثر  عن  بعيدًا  العثامنية،  الدولة  سياسة  بحكم  العراق  بقي 
بكل  عثامنيًا  العراق  جعل  عىل  العايل  الباب  تعّمد  وقد  احلديثة)20(،  الثقافية 
مظاهره ليقطعوا صلته بام هو عريب)21(، وهكذا فقد اعترب الدور الذي أعقب 
حتى  أمرها  وإمهال  للثقافة  إغفال  عهد  املامليك)1831-1750(  حكم 
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عهد الوايل العثامين مدحت باشا)1869-1872م()22( الذي ُعني باجلانب 
يف  والرغبة  الفكري  بالنشاط  واليته  مّدة  امتازت  إذ  والثقايف،  التعليمي 
االنفتاح عىل ميدان التعليم والثقافة)23(، فقد عمل مدحت باشا عىل االهتامم 
انعكست  فقد  وهكذا  املتعلمني،  نسبة  بارتفاع  وأسهم  واملعارف  بالتعليم 

أوضاع العراق االجتامعية واالقتصادية والسياسية عىل احلياة الفكرية.
مها  التعليم  من  نوعني  عىل  احلديثة  املــدارس  ظهور  قبل  التعليم  وكان 

كاآليت:
1- الكتاتيب:

القراءة والكتابة ومبادئ  فيها األطفال  يتعلم  أولية  بمثابة مدارس  وهي 
إىل  بآخر  أو  بشكل  أّدى  انعدامها  أو  املــدارس  قّلة  إنَّ  اإلسالمي،  الدين 
ــدارس)24(،  امل يف  احلاصل  النقص  لسد  وذلك  الكتاتيب،  واتساع  انتشار 
تقوم  أن  قبل  العثامين  العهد  يف  للتعليم  الوحيدة  الطريقة  الكتاتيب  فكانت 
التاسع  القرن  منتصف  يف  احلديث  التعليم  أسلوب  باّتباع  العثامنية  الدولة 
تبدأ عادة منذ سّن السادسة من العمر ومل  والدراسة يف الكتاتيب  عرش)25(، 
حفظ  عىل  التالميذ  مقدرة  عىل  اعتمدت  إّنام  معينة  زمنية  بمّدة  حمددة  تكن 
طريق  عن  وذلك  والكتابة)26(،  القراءة  تعّلمهم  ورسعة  الكريم  القرآن 
التكرار املستمر الذي يؤّدي إىل احلفظ)27(، وتقام الكتاتيب عادة يف املساجد 
م( وغالبًا ما تكون معظم حماّلت الكتاتيب  واجلوامع أو يف بيت املاّل )املعلِّ
غري صاحلة من الناحية الصحية)28(، وكانت الروضتان )احلسينية والعباسية( 
هبا  ملحقة  غرفة  أو  أركاهنا  من  ركن  يف  تقام  كانت  إذ  للكتاتيب،  أمكنة 



298

التعليم واملدار�س الدينية واحلكومية يف مدينة كربالء املقد�ضة يف العهد العثماين 

الكتاتيب  يف  التعليم  يتوىل  من  عىل  ويطلق  الــغــرض)29(،  هلــذا  صة   خمصَّ
سوى  املاّل  يف  توافرها  ينبغي  خاصة  رشوط  هناك  تكن  ومل   ،) )املــالّ  لفظ 
والكتابة  القراءة  وجييد  الكريم  للقرآن  حافظًا  دينية،  شخصية  ذا  يكون  أن 
وملامًّ إىل حد ما بأمور الدين وبعض علوم اللغة العربية وبعض العمليات 
الكتاتيب،  يف  التعليم  مهّمة  يتوّلون  الدين  رجال  فكان  األّولية،  احلسابية 
الكريم  القرآن  الصبيان  تعليم  عىل  يعمل  واحد  شخص  يديره  كتاب  وكل 
واألدعية، و خيتار )املاّل( واحّدا أو أكثر من بني طاّلبه القدماء الذين قطعوا 
نائبًا  املتعلمني سنًا، ليكون  الذين هم أكرب  القراءة والكتابة،  شوطًا يف تعلم 
الكتاتيب  إذ إنَّ اهلدف من  عنه ومساعدًا له يف أعامله يسّمى )باخللفة()30(، 
هو تعليم الصغار تالوة القرآن الكريم وإقامة الصالة، أّما القراءة والكتابة 
فتأتيان باملرتبة الثانية أو تعّدان وسيلة لبلوغ اهلدف األول)31(. وختتلف مّدة 
التعّلم، فكان  الطفل عىل  لقابلية  تبعًا  الكتاتيب من طفل آلخر  الدراسة يف 
بعضهم ينتهي من تعليمه يف عام، وبعضهم اآلخر يف سنتني أو ثالث أو أكثر 

من ذلك)32(.
يسامهون  كانوا  املتعّلمني  أهايل  أّن  إاّل  جمانًا،  الكتاتيب  يف  التعليم  وكان 
أية  احلكومة  تقدم  ومل  )املــــاليل()33(،  للمعلَّمني  ــوال  األم بعض  بتقديم 
أساليب  وفق  عىل  تعمل  كانت  التي  الكتاتيب  هذه  إىل  مالية  مساعدات 
تعليمية بدائية)34(، ومن أشهر كتاتيب الروضة احلسينية يومذاك الشيخ محيد 
الكعبي والشيخ حسن كوسة والسيد حممد رضا األ سرتابادي، ويف الروضة 

العباسية الشيخ عيل أبو كفانة والشيخ عبدالكريم وغريهم)35(.
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جرت العادة يف أغلب الكتاتيب أن يبتدأ بتعليم األطفال سورة الفاحتة أو 
سورة الفلق ثمَّ باجلزء الثالثني من القرآن الكريم الذي يبدأ بسورة النبأ، ثمَّ 
َم الكتابة  م بقية السور، فإذا ما ختم القرآن الكريم وتعلَّ يستمّر الطفل يف تعلِّ
يبدأ بتعلم العمليات احلسابية األّولية ليختم هبا دراسته يف الكّتاب ويقام له 
احتفال هبيج يشرتك فيه مجيع الصبيان من رفاق كّتابه وأبناء حمّلته)36( فاقترص 
التعليم عىل دور رجال الدين مّما أّدى إىل انتشار الكتاتيب فيها، إذ كان يوجد 
أنَّ  العبايس، فضاًل عن  قسم منها يف الصحن احلسيني واآلخر يف الصحن 
هناك قساًم من هذه الكتاتيب منترشة يف حماّلت و أزقة كربالء، وهبذا االنتشار 
عانت احلكومة العثامنية من بعض الصعوبات عند فتحها ملدارسها املتأخرة 
يف مطلع القرن العرشين، وكان من أهم الصعوبات عدم اإلقبال عليها من 
ذلك  معللة  الكتاتيب  هذه  إغالق  إىل  احلكومة  اضطّرت  مّما  كربالء  أهايل 
الصحية لذلك استخدمت احلكومة  بأسباب عديدة منها خمالفتها الرشوط 

العثامنية سياسة إجبار أولياء أمور التالميذ عىل تسجيل أبنائهم فيها)37(.
قدرت  ا  أهنَّ إاّل  العراق،  الكتاتيب يف  لعدد  دقيقة  إحصائية  هناك  تكن  مل 
بام ال يقل عن )400( كّتاب يف أواخر العهد العثامين)38(، إاّل أّن السلطات 
أنَّ  بحّجة  الكتاتيب  معظم  بغلق   1908 عام  انقالب  بعد  أمرت  العثامنية 

أماكنها غري صحية، وال جيري فيها التعليم بشكل صحيح)39(.
2- المدارس الدينية:

الكبار)40(، ونظرًا  بتعليم  ُعليا ختتص  بمثابة معاهد  الدينية  املدارس  تعّد 
العلم  طاّلب  وأفئدة  أنظار  حمط  أصبحت  فقد  الدينية  كربالء  مدينة  ملكانة 
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ومقصد اآلالف من الطلبة ورجال الفقه والدين من شّتى األقطار اإلسالمية 
من أجل التفّقه بتعاليم الرشيعة اإلسالمية)41(، واملدارس الدينية ما هي إال 
عىل  ويطلق  اإلسالمية)42(،  الوسطى  العصور  يف  العربية  للمدارس  امتداد 
العثامنية  املــدارس  سّميت  لذلك  العلمية،  املــدارس  اسم  الدينية  املــدارس 

احلديثة )املكاتب الصبيانية( متييزًا هلا عن املدارس الدينية)43(.
إّن الكتب املقررة للدراسة يف هذه املعاهد الدينية حتتوي عىل علوم النحو 
والرصف واملنطق واملعاين والبيان والفلسفة واحلكمة واللغة وأصول الفقه 
وأخريًا الفقه وهو اهلدف األسمى، وبعد دراستها بإتقان واستيعاب دراسة 
دراسية  مّدة  ميض  بعد  وذلك  االجتهاد،  إجازة  متنح  خاصة  بصورة  الفقه 
طويلة ختتلف باختالف فهم الطالب وقّوة استنباطه األحكام من األدّلة)44(، 

وينظم املنهج التعليمي يف املدارس الدينية عىل ثالث مراحل)45(:

- مرحلة دراسة المقّدمات:
العربية والبالغة واملنطق والفقه، وقسم من علوم  اللغة  وتشمل دراسة 

اهلندسة واحلساب والكالم.

-مرحلة دراسة السطوح:
 وهي أْن يدرس الطالب بعد انتهائه من املقّدمات الكتب املخّصصة له، 
وتشمل دراسة الفقه وخمتلف املناهج التي توصل إىل معرفة األدّلة والثبوت 

واألصول والرشائع.

- مرحلة دراسة البحث الخارج:
 ال تعتمد هذه املرحلة عىل كتب خاصة، وإنَّام تقترص عىل حضور الطالب 
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دروسًا وحمارضات عامة تلقى من أكابر العلامء املعروفني واملشهود بشهرهتم 
الفكرية والدينية)46(.

اخلارج(  )البحث  دروس  حضور  الطالب  فيه  يستمر  الذي  الوقت  ويف 
يبلغ مرحلة علمية  بالتدريس يف حلقات املرحلة األوىل والثانية حتى  يقوم 
)إجــازة  مكتوبة  علمية  إجــازة  الشيخ  أو  األستاذ  يمنحه  عندئذ  متقّدمة 
الرشعية،  األحكام  املستقّلة يف  آراؤه  وله  الطالب جمتهدًا  فيكون  االجتهاد( 
)الرسالة(،  بـ  يعرف  كتابًا خاصًا  تلك األحكام طبقًا الجتهاده  فيصنف يف 

وخيلف أساتذته يف إدارة حلقات دروس )البحث اخلارج()47(.
ونظام  الكتاتيب،  مرحلة  إكامل  الدينية  للمدارس  التقديم  يف  ويشرتط 
الدرس فيها عىل شكل حلقات جيتمع فيها طلبة العلوم الدينية حول املدرس 
ويفسح  والفقهية  واإلرشادية  الدينية  العلوم  بعض  إللقاء  )الشيخ(  وهو 
وال  الرشيعة)48(،  ختص  التي  األمور  بعض  بمناقشة  للطلبة  املجال  الشيخ 
يكون الطالب ملزمًا بحضور دروس األستاذ كّلها، وإناّم يأخذ من أستاذه ما 
يرغب من العلوم ثمَّ يتلّقى درسًا آخر عىل يد أستاذ آخر وربامَّ تتعّدد الدروس 
بتعّدد األساتذة الذين كانوا من كبار رجال الدين والعلامء املربزين)49(، وقد 
خترج يف املدارس كثري من العامء يف كربالء مّمن ختصصوا يف الفقه واألصول 

واألدب وغري ذلك)50(.
وكانوا  متميزة،  دينية  مرتبة  واحتلوا  بارزة،  فئة  كربالء  العلامء يف  أصبح 
حيظون باالحرتام والتقدير من مجيع الناس)51(، وقد شّكلوا رشحية اجتامعية 
إذ  والثقافية،  االجتامعية  احلياة  يف  تأثرًيا  الرشائح  أبرز  من  فكانوا  مؤّثرة 
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مرحلة  إىل  وصواًل  الدينية  العلوم  بتحصيل  املختصة  هي  الفئة  هذه  تعدُّ 
املجتمع  كبري يف  أثر  ذات  فتاواهم وتوجيهاهتم  والفنون)52( وتعّد  االجتهاد 
دنياها  أصول  االجتامعية  الفئات  بقية  تستقي  احلالة  وهبذه  الكربالئي)53(، 

وأمور آخرهتا من فئة العلامء املجتهدين )54( .
اعتمدت املدارس الدينية عىل دعم علامء الدين املجتهدين الذين تأيت هلم 
األموال عن طريق األوقاف )الزكاة واخلمس( فضاًل عن الترّبعات واهلبات 
الثواب)55(  عىل  احلصول  أجل  من  املسلمني  ووجهاء  الزوار  يقّدمها  التي 
بينام اعتمد العلامء يف بناء مدارسهم ومتويل نشاطها العلمي والديني عىل ما 
الكربالئي  املجتمع  فئات  بقية  من  دينية  وحقوق  هبات  من  عليه  حيصلون 
املثال ما كان يرسله سلطان  العامل)56(، ومنها عىل سبيل  املسلمني يف  ومجيع 
مملكة أودة اهلندية غازي الدين حيدر بإرسال مليون روبية)57( من الفائض 
املرتاكم توّزع يف كربالء املقّدسة ، وبعد عام 1897 بدأت احلكومة الربيطانية 

تتوىّل مسؤولية أرساهلا وتوزيعها بالشكل الصحيح )58(.
ووصفت الرحالة الفرنسية )مدام ديوالفو Madam Deiulafo()59( التي 
الطاّلب  هؤالء  »يعيش   : بقوهلا  املــدارس  هذه   1881 عام  كربالء  زارت 
مجيعًا عىل الترّبعات التي يترّبع هبا الزّوار، ووجوه املسلمني الذين يعيشون 
خارج املدينة، ويقّدم الزّوار هلذه الغاية أموااًل طائلة عن طيب خاطر من أجل 

احلصول عىل الثواب«)60(.
وكانت  واجلوامع،  باملساجد  ملحقة  كانت  ما  غالبًا  الدينية  واملــدارس 
أروقة الروضتني احلسينية والعباسية املقدّستني ملتقى العلامء وطاّلب العلم 
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النجف وسامراء  انترشت يف  بل  تقترص عىل كربالء فحسب  والفضيلة ومل 
أواخر  يف  العراق  يف  الدينية  املدارس  عدد  وقّدر  وغريها)61(،  والكاظمية 

العهد العثامين بـ )149( مدرسة دينية)62(.
علامء  يد  عىل  كربالء  يف  والدينية  العلمية  املدارس  من  عدد  افتتاح  وتمَّ 

أفاضل)63(، وأشهر هذه املدارس كاآليت:
1-مدرسة الرسدار حسن خان: تعدُّ هذه املدرسة من أقدم وأبرز املعاهد 
القزويني  خان  حسن  الردار  قبل  من  شّيدت  كربالء،  يف  التارخيية  الدينية 
وكانت  احلسينية،  الروضة  من  الرشقية  الشاملية  الزاوية  يف  يف1767وتقع 
هذه املدرسة حتتوي عىل )70( غرفًة، وُكِسَيت جدراهُنا بالزخارف اهلندسية 
من  وتعدُّ  ومجال،  وروعة  ة  دقَّ بكلِّ  منقوشة  قرآنية  آيات  تعلوها  الرائعة، 
العلامء  كبار  النخبة من  منها جيل  الدينية يف كربالء وختّرج  املدارس  أعظم 
والفقهاء)64( أمثال املصلح اإلسالمي الكبري مجال الدين األفغاين)65( والعامل 

الكبري رشيف العلامء املازندراين، أحد علامء كربالء تويّف عام 1888م )66(.
من  وتتأّلف  صغرية  مساحة  ذات  مدرسة  وهي  السليمية:  2-مدرسة 
جامع  زقاق  يف  وتقع  للتدريس،  وصالة  غرفة   )13( عىل  وحتتوي  طابقني 
السيد عيل تقي الطباطبائي، شّيدت من قبل احلاج حممد سليم خان الشريازي 
الذين  للطاّلب  شهرية  رواتــب  وقته  يف  خّصص  قد  وكان  ــام1834م،  ع
يواصلون الدراسة فيها بانتظام، وكانت األموال املخصصة من إرثه ختصص 
السّيد أغامري  العامل والفقيه  الغاية وكانت تنفق وترصف حتت إرشاف  هلذه 
القزويني صاحب )كتاب اإلمامة الكربى(، وقد أصدرت هذه املدرسة جمّلة 
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باسم )األخالق واآلداب( وجمّلة )ذكريات املعصومني(، ومن أشهر أساتذهتا 
الشيخ يوسف اخلراساين)67(.

املعاهد  أبرز  من  املدرسة  هذه  تعد  نوري:  األعظم  الصدر  3-مدرسة 
الروضة  صحن  غرب  تقع  وكانت  كربالء،  يف  الرئيسة  الدينية  العلمية 
عبداحلسني  الشيخ  العاّلمة  شّيدها  1852م  عام  يف  تأّسست  احلسينية، 
بالد  يف  األعظم  )الصدر  تقي  مريزا  لألمري  العائدة  األموال  من  الطهراين 
فارس( ختّرج منها جيل من رّواد العلم والفكر والثقافة اإلسالمية)68(، ومن 
الوهاب  عبد  السيد  والشاعر  اخلوئي)69(  القاسم  أبو  آنذاك  أساتذهتا  أشهر 

الوهاب املتوّف عام 1322هـ 1904م.
مدينة  يف  العلمية  املعاهد  أشهر  من  وهي  الكربى:  اهلندية  4-املدرسة 
من  بالقرب  الزعفراين  زقاق  يف  وتقع  1852م،  عام  يف  تأّسست  كربالء 
الروضة احلسينية وتتأّلف من طابقني وحتتوي عىل )22( غرفًة، وتضمُّ مكتبًة 
عاّمًة تعرف باسم )املكتبة اجلعفرية(، وتصدر عن هذه املدرسة جمّلة تعرف 
جعفر  الشيخ  العاّلمة  أساتذهتا  كبار  ومن  الدينية(،  املسائل  )أجوبة  باسم 

الرشتي)70(.
مدينة  يف  الشهرية  املــدارس  من  وهي  البادكوبية)الرتك(:  5-مدرسة 
البادكويب، وتقع يف  كربالء، تأّسست يف عام 1854م أّسسها احلاج حسني 
تتأّلف من  الواقع بني الروضتني احلسينية والعباسية، وكانت  الداماد  زقاق 
ثالثة طوابق وحتتوي عىل ثالثني غرفًة ومكتبًة زاخرًة بالكتب واملخطوطات 
القّيمة، وكانت تصدر عنها منشورات إسالمية ثقافية من بينها سلسلة )منابع 
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الثقافة اإلسالمية( وهي عبارة عن جمموعات كتب لعدد من الكتاب واملؤّلفني 
باللغة اإلنكليزية،  تصدر كّل شهر، كام تصدر عنها جمّلة )مبادئ اإلسالم( 
الكربايس)1897- إبراهيم  حممد  الشيخ  آنــذاك  أساتذهتا)71(  أبرز  ومن 

1986م( )72(.
الكبري  التّجار  سوق  يف  املدرسة  هذه  تقع  املجاهد:  السّيد  6-مدرسة 
بالقرب من مرقد مؤّسسها السّيد حمّمد املجاهد الطباطبائي، شّيدت يف عام 
1854م، وكانت حمط رّواد الفكر وطلبة العلوم ورجال الدين، وهلا دور كبري 
يف ختريج عدد من العلامء والفقهاء أمثال العاّلمة السّيد حمّمد باقر الطباطبائي 
والعاّلمة السّيد حمّمد عيل الطباطبائي، وتتأّلف املدرسة من طابقني، وحتتوي 

عىل )12( غرفة)73(.
املعروفة  العلمية  املعاهد  من  املدرسة  هذه  وتعدُّ  الزينبية:  7-املدرسة 
واملزدهرة، وسّميت هبذا االسم لوقوعها عند باب الزينبية يف اجلهة الغربية 
شاه  الدين  نارص  قبل  من  1860م  عام  وتأّسست  احلسينية،  الروضة  من 
توىّل  من  وأبرز  الطهراين  احلسني  عبد  الشيخ  العاّلمة  بمبارشة  القاجاري 
التدريس فيها العامل والشاعر جعفر اهلر )1845-1930()74( وتلميذه العامل 

والفقيه حمّمد اخلطيب)75(.
8-املدرسة املهدية: تقع هذه املدرسة يف الزقاق املجاور لديوان السادة آل 
الرشدي، شّيدها الشيخ عيل بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء عام 1867م، 
وتتأّلف من طابقني حيتويان عىل )24( غرفًة ويسكنها طلبة العلوم الدينية، 
بينهم طاّلب ينتمون لبعض الدول اإلسالمية، ومن أساتذهتا الشيخ حسن 
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البيضاين)76(.
العباسية  حمّلة  يف  املدرسة  هذه  تقع  الشريازي:  كريم  مريزا  9-مدرسة 
عام  يف  بناؤه  أعيد  كبري  مصىّل  فيها  وشّيد  1870م  عام  تأّسست  الرشقية، 
السّيد عيل حمّمد الشريازي املوسوي، كام تنص عىل ذلك  1891م من قبل 
اللوحة التذكارية املثبتة يف داخله، وتتكّون املدرسة من طابق واحد حيتوي 

عىل )11( غرفًة، ومن أساتذهتا آنذاك اخلطيب عبد الزهراء الكعبي)77(.
قبل  من  1872م  عام  يف  املدرسة  هذه  شّيدت  البقعة:  مدرسة   -10
   العاّلمة السّيد عيل نقي الطباطبائي، وكانت تقع يف شارع اإلمام عيل
بجانب مرقد السّيد حمّمد املجاهد الطباطبائي، وتتأّلف من طابقني، وحتتوي 
العلامء والفقهاء أبرزهم السّيد حمسن  عىل )20( غرفًة ختّرج منها نخبة من 

الكشمريي)78(.
11-املدرسة اهلندية الصغرى: تأّسست هذه املدرسة عام 1883م وتقع 
وكانت  عيل،  اإلمام  شارع  إىل  التّجار  سوق  من  تنفذ  التي  األزّقة  أحد  يف 
تعرف أيضًا بمدرسة )تاج حمل( ذلك إهّنا شيدت من قبل امرأة هندية فاضلة 
تعرف بـتاج حمل، وأوقفتها عىل العاّلمة السّيد عيل نقي الطباطبائي، وحتتوي 
املدرسة علـى )9( غرف ويسكنهـا طلبة العلوم الدينية مـن األفغان واهلنود، 

ومن أساتذهتا آنذاك السّيد حمّمد حسني الكشمريي)79(.
عّدت مدينة كربالء مركزًا دينيًا مهامًّ وذلك لوجود مرقدي اإلمام احلسني 
وأخيه العباس وبقية الشهداء b، فأصبحت حمّجًا للشيعة خاّصة)80(، فكان 
يف  ختّرج  وقد  مدارسها)81(،  يف  العلم  لطلب  أو  للزيارة  إّما  إليها  الوافدون 
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أمثال  األفذاذ  واملفكرين  العلامء  كثري من  العلمية  باحلوزة  املتمّثلة  مدارسها 
حسن  والسّيد  الصدر  إسامعيل  والسّيد  الطباطبائي،  باقر  )حمّمد  السادة 
الكشمريي احلائري(، إذ كانت كربالء مركزًا لإلشعاع الفكري واإلسالمي 
ا مركز احلوزة العلمية التي درس فيها الكثري من الطالب الوافدين  أواًل، وألهنَّ

إليها من مجيع أنحاء العامل اإلسالمي ثانيًا)82(.
والبدَّ من القول بأنَّ الدراسة يف حوزة كربالء، مل تكن تقترص عىل هذه 
املدارس، بل إنَّ كثريًا من حلقات البحث والدراسة كانت تعقد وتنظم يف 
ويف  الرشيفة)83(،  والعباسية  احلسينية  الروضة  وصحن  وصاالت  حجرات 
كربالء  زارت  التي  )ديوالفو(  مدام  الفرنسية  الرحالة  أشارت  السياق  هذا 
ا  :»إهنَّ قالت  إذ  الدينية،  العلمية  ومعاهدها  باملدينة  أشادت  و  1881م  عام 
مدينة تعدُّ من مراكز الشيعة املهّمة، وهي عبارة عن جامعة دينية كبرية، تضمُّ 
عددًا من املدارس الدينية الكبرية التي يقصدها طلبة العلوم يف أنحاء العامل 

اإلسالمي كافة فيقضون فيها معظم سني حياهتم«)84(.
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المبحث الثالث:
التعليم الأهلي والحكومي وتاأ�ضي�س دائرة المعارف العثمانية

ظلَّ الواقع التعليمي يف مدينة كربالء يسري عىل وفق الكتاتيب واملدارس 
واالهتامم  التعليم  بتوسيع  العثامنية  الدولة  اهتامم  من  الرغم  عىل  الدينية، 
األهلية  النظامية  املدارس  افتتاح  جاء  لقد  أنواعها)85(،  عىل  املدارس  بفتح 
يف  سياّم  وال  فيها،  الكتاتيب  انتشار  بسبب  متأّخرًا  كربالء  يف  واحلكومية 
األهلية  املــدارس  طاّلب  عدد  يفوق  عددهم  وكان  املقّدستني  الروضتني 
وقد  الكتاتيب  أغلقت  حتى  النظامية  املدارس  تنتعش  مل  لذلك  واحلكومية 
اإلقبال عليها، حتى  لعدم  املدارس  فتح  بالغة يف  وجدت احلكومة صعوبة 
اضطرت إىل غلق الكتاتيب وإجبار أولياء أمور الطاّلب بإدخال أبنائهم إىل 

املدارس احلكومية.
سامي  َـّـن  وعي آذار1857م   17 يف  العثامنية  املعارف  وزارة  تأّسست 
املعارف  املعارف)نظام  قانون  صدور  أعقاب  ويف  هلــا)86(،  وزير  أّول  باشا 
السلطان  عليه  صــادق  الــذي  1869م  أيلول  يف20  الصادر  العمومية( 
للتعليم  كامل  مدين  نظام  إنشاء  بموجبه  تّم  )1861-1876م(  عبدالعزيز 
الرسمي التابع للدولة العثامنية)87(، ونصَّ القانون عىل تأليف جملس معارف 
ويكون  للمعارف،  عاٍل  جملس  وتأليف  الواليات،  مراكز  من  مركز  كلِّ  يف 
املعارف  مدير  رئاسته  ويتوىّل  استانبول،  الكبري يف  املعارف  جملس  فرعًا من 
بأمر سلطاين)88(، وتكون من عضوية كّل من كاتب املعارف وأمني صندوقها 
بينام تألَّف  أبناء الوالية بواسطة جملس إدارة الوالية،  وآخرين ينتخبون من 
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كّل سنجق من اثنني من موظفي إدارة املعارف ُأطلق عليهم املفتشني، ويتمُّ 
د النظام مهام جمالس املعارف  انتخاهبم بواسطة جملس إدارة السنجق، وحدَّ
املعلمني  واختيار  املعارف،  نظارة  تقّررها  التي  التعليمية  السياسة  بتنفيذ 
ومراقبة سري التدريس ورفع التقارير السنوية عنها إىل جملس املعارف الدائم 

يف العاصمة استانبول، ليتسّنى له االّطالع عىل سري العملية التعليمية)89(.
وبموجب هذا القانون فإنَّ بغداد تعدُّ أّول والية عربية يؤّسس فيها جملس 
للمعارف وذلك يف عام 1872م، وقد تعثرت أعامل املجلس بسبب رحيل 
وقّلة  مالية،  خمّصصات  وجود  لعدم  املالية  املوارد  وقّلة  باشا  مدحت  الوايل 
املدارس التي فتحت يف الوالية، ومل ينتظم جملس معارف والية بغداد إاّل بعد 
إعادة تشكيله عام 1883م عقب صدور املرسوم السلطاين املؤرخ يف 4شباط 
يف  وانتظامها  الواليات  يف  للمعارف  جمالس  بتشكيل  القايض  1882م  عام 
أعامهلا للخروج بام جاء به نظام املعارف ونظام إدارة الواليات العمومية حيز 
التنفيذ الفعيل، ويف عام 1884م كان جملس املعارف يف والية بغداد يرأسه حمّمد 
مجيل زادة وعضوية اثني عرش عضوًا، وُأقيمت يف هذا العام فروع للمعارف 
القانون  وبموجب  األلــويــة)90(.  مراكز  يف  أي  الوالية  من  املهّمة  املراكز  يف 
املذكور أنشئ يف كربالء يف أواخر القرن التاسع عرش جملٌس للمعارف يف كلِّ 
من مركزي سنجقي كربالء والديوانية، وكان جملس معارف سنجق كربالء 
يرأسه مدير األوقاف عالء الدين أفندي، وعضوية طه أفندي، واحلاج حسن 
البستان، واحلاج محد العويد)91(، ومل يكن عددهم يقل عن عضو واحد، ومل يزد 

طوال املّدة الواقعة بني عامي )1891 و1907م( عن أربعة أعضاء)92(.
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وهي  درجات  ثالث  عىل  التعليم  تقسيم  عىل  املعارف  قانون  نصَّ  كام 
واملرحلة  سنوات)93(،  أربع  ومّدهتا  الصبيان(  )مكاتب  االبتدائية  املرحلة 
الثانوية  واملرحلة  سنوات،  ثالث  ومّدهتا  الرشدية(  )املكاتب  املتوسطة 
السلطانية  املدارس  عن  فضاًل  سنوات،  أربع  ومّدهتا  اإلعدادية(  )مكاتب 
ومهّمتها  االبتدائية(  )املدارس  تقابل  وهي  عامًا   )12( فيها  الدراسة  ومّدة 
اسطنبول  عىل  افتتاحها  اقترص  التي  العليا  املدارس  لدخول  األوالد  إعداد 

فقط)94(.
وكانت موضوعات الدراسة االبتدائية تتأّلف من القرآن الكريم، الكتابة، 
املدارس  منهج  أّما  اجلغرافية)95(،  العثامين،  التاريخ  احلساب، خمترص  مبادئ 
الرتكية والفارسية  اللغة  الدينية، قواعد  العلوم  الرشدية فقد تضّمن مبادئ 
الدراسة  منهج  ويتضمن  العثامين،  والتاريخ  اهلندسة  ومبادئ  والعربية، 
اجلغرافية،  الفرنسية،  اللغة  احلساب،  أصــول  الرتكية،  اللغة  اإلعدادية 

الكيمياء، التاريخ العام)96(.
شهدت املدارس الرشدية تطّورًا كبريًا يف عهد الوايل مدحت باشا، وكان 
نظام هذه املدارس يقبل الطلبة من خرجيي املدارس االبتدائية)97(، وتدار هذه 
الوالية  معارف  إدارة  صندوق  ويتحّمل  العثامنية،  الدولة  قبل  من  املدارس 
الرشدية  املدارس  انترشت  واإلعدادية)98(،  الرشدية  املدارس  نفقات  مجيع 
يف مراكز املدن، فكانت يف والية بغداد )13( مدرسة، وضمَّ كلٌّ من ألوية 
املنتفك وبعقوبة وسامراء واحللة والعامرة وكربالء مدرسًة رشديًة واحدة)99(.
وفيام يأيت إجياز بأهم املدارس احلكومية واألهلية احلديثة التي تأّسست يف 
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كربالء بحسب تاريخ تأسيسها :
أ-املدرسة الرشدية:

تأّسست املدرسة الرشدية يف كربالء عام 1891م يف حمّلة العباسية وهي 
الربيد  مديرية  خلف  موقعها  كان  كربالء،  يف  احلكومية  املدارس  أقدم  من 
جميدي  رصد  لذلك  هلا  تعمري  اجراء  العثامنية  احلكومة  وقــّررت  والــربق، 
و)19( قرشًا من حساب)12030( قرشًا، فضاًل عن الرسوم البالغة)310( 
قروش ومّتت املصادقة عليها يف 18 ترشين الثاين عام 1896)100(، وصدر 
األمر فيها بتعيني داود أفندي معّلاًم ثانيًا، وحممود أفندي معّلاًم خلطي الرقعة 
والثلث، وبلغ عدد طاّلهبا خالل العام الدرايس )1895-1896م(ما يقدر 
بـ)60( طالبًا، ولكون مبنى املدرسة كان ضيقًا ال يتسع هلذا العدد من الطالب 
ُأقيم هلا مبنى جديد عىل قطعة أرض تابعة لألرايض األمريية وذلك يف عام 
بطريقة  الثلثني  تغطية  ومّتت  نفقاهتا،  ثلث  املعارف  إدارة  وغّطت  1901م، 
الترّبعات، وشهد عدد الطاّلب ارتفاعًا يف عام 1907م إذ بلغ عددهم )75( 
الدراسة  فبلغ )67( طالبًا)101(. ومّدة  قلياًل يف عام 1911م  طالبًا وتراجع 
فيها ثالث سنوات، ومتنح املتخّرج فيها الشهادة االبتدائية وكانت مناهجها 
العربية  اللغة  قواعد  وكانت  والفارسية  والفرنسية  الرتكية  باللغة  تدرس 

ترتجم إىل اللغة الرتكية لكوهنا اللغة الرسمية الشائعة)102(.
ب-املدرسة احلسينية :

بعض  قبل  من  ُأنشئت يف كربالء عام 1908م  أهلية  أّول مدرسة  وهي 
املثّقفني اإليرانيني املقيمني يف مدينة كربالء)103(، وكانت لغة التدريس فيها 
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تتلّقى  وكانت  واإلنكليزية،  العربية  اللغتني  عن  فضاًل  الفارسية  اللغة  هي 
دعاًم ماليًا من احلكومة العثامنية، وقد تأّسست من قبل مجعية )جملس املساواة 
اإليرانية( ومستواها ابتدائي، ورشدي، وإعدادي، وأصدر السلطان العثامين 
باملوافقة عىل  تقيض  إرادة سلطانية  الثاين 1912م  حمّمد رشاد يف 5 ترشين 
تأسيسها)104(، وبلغ عدد معّلميها نحو مخسة معّلمني منهم السيايس املعروف 
األسبوع،  يف  مّرتني  الفرنسية  اللغة  س  يدرِّ وكان  احلافظ)105(،  املهدي  عبد 
هادي  مريزا  السّيد  املسؤول  ومديرها  الرتكية،  اللغة  معّلم  أفندي  وحسن 

الشهرستاين)106(.
ت-املدرسة االبتدائية:

1910م،  عــام  كربالء  يف  العثامنية  الدولة  من  املدرسة  هــذه  أسست 
طاّلهبا  أبرز  ومن  الرتكية،  اللغة  فيها  س  تدرَّ صفوف  أربعة  عىل  واشتملت 
آنذاك السّيد أمحد كاظم النقيب والسّيد إبراهيم شمس الدين القزويني)107(.

ث-املدرسة اجلعفرية)مدرسة اهلنود( :
وهي مدرسة أهلية تأّسست يف العام الدرايس )1912-1913م( عرفت 
بمدرسة اهلنود أو )مكتب اهلنود( ملسامهة اهلنود يف مدينة كربالء يف إنشائها، 
الدراسة  وكانت  بريطانيا  رعايا  من  أغلبهم  طالبًا   )130( طاّلهبا  عدد  بلغ 
فيها جمانية، واحتوى منهج الدراسة فيها عىل تعلم اللغة االنكليزية، وأرشف 
عليها السّيد حمّمد مهدي احلائري، ومل تستمر هذه املدرسة طوياًل، إذ أقدمت 

الدولة العثامنية عىل إغالق أبواهبا مع قدوم احلرب العاملية األوىل)108(.
ج-املدرسة االبتدائية النموذجية:
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خالل احلرب العاملية األوىل، مزجت املدرسة الرشدية باملدرسة االبتدائية، 
وكانت مؤلَّفة من ستة صفوف، تشغل قساًم من بناية املدرسة االبتدائية األوىل 
للبنني مع نادي الطاّلب أي )مديرية الربيد والربق واهلاتف حاليًا ( أّما بناية 
املدرسة االبتدائية، فكانت يف حمّلة العباسية الرشقية قرب هنر احلّلة، وكانت 
ن الطاّلب ثالثة دروس عملية صباحًا ودرسًا للمطالعة ودرسني عمليني  تلقِّ

عرصًا.
ح-مدارس البنات:

الكربالئية من رضوب االضطهاد واالستغالل واالستعباد  املرأة  عانت 
العهد  يف  العراقية  املــرأة  عىل  االجتامعية  احلياة  ضغط  بسبب  والتخّلف، 
ر املرأة  العثامين من مجيع اجلهات، وقد أّدى تزّمت املجتمع العراقي إىل تأخِّ
وعىل  الرجل)109(،  برشيكها  ُأسوة  التعليم  يف  الطبيعي  ها  حقِّ من  وحرماهنا 
التعليم  َأنَّ نوعًا من  إاّل  املرأة  بتعليم  التي أحاطت  العقبات  الرغم من هذه 
تديرها  التي  البسيطة  بالكتاتيب  متمّثاًل  العراق  واليات  يف  استمر  النسوي 
املاّليات لتعليم قراءة القرآن الكريم وأصول الديانة وبقية العبادات وبعض 
أمور اخلياطة والتطريز، وما شابه تلك األشياء التي تعدُّ رضورية أكثر من 

سواها لإلناث)110(.
ازدادت كتاتيب البنات بصورة خاصة يف مدن العتبات املقّدسة، بسبب ما 
حتّتمه الرضورة من وجود )ماّليات( يقرأن مقتل احلسني  يف شهر املحّرم 

أو قراءة املولد يف املناسبات املختلفة)111(.
رضورة  أّكد  الذي  1869م  عام  املعارف  قانون  صدور  من  الرغم  عىل 
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نالحظ  ذلك  مع  ســواء،  حدٍّ  عىل  والبنني  للبنات  إلزاميًا  التعليم  جعل 
إذ  1896م،  عــام  حتى  ر  تأخَّ قد  العراق  يف  البنات  ــدارس  م افتتاح  أنَّ 
يف  املــوصــل،  يف  للبنات  رسمية  مدرسة  أّول  افتتاح  العام  ذلــك  يف  تــمَّ 
املتعّلامت  النساء  بعض  عىل  كربالء  يف  النسوي  التعليم  اقترص   حني 
 اللوايت يقمن بتعليم البنات القرآن الكريم يف حلقات صغرية)112(، ثمَّ ما لبث 
أْن أخذ اإلقبال عىل مدارس البنات يتزايد خالل حكم االحتاديني)1908-

1914م()113(، ويف عام 1910م ُأنشئت مدارس رشدية للبنات يف كلِّ من 
احلّلة والديوانية وخانقني وكربالء)114(.

وكانت املدارس الرشدية للبنات بصورة عاّمة ذات قسمني القسم األّول 
ابتدائي، والقسم الثاين رشدي، والدراسة لسّت سنوات)115(، وبعد جهود 
للبنات يف  ابتدائية  أّول مدرسة  تفتح  أْن  العثامنية  كبرية استطاعت احلكومة 
كربالء، وهي املدرسة الرشدية للبنات االبتدائية األوىل التي تأّسست يف عام 
1910م وتدّرس فيها باللغة الرتكية والعربية، ثمَّ ُأغلقت لقّلة اإلقبال عليها 

وأعيد فتحها بعد حصول العراق عىل احلكم الوطني عام 1929م)116(.
تتناول  أصبحت  حتى  احلكومية  املــدارس  يف  التعليم  مناهج  تطّورت 
مواد التاريخ واجلغرافية والعلوم الطبيعية واملعلومات املدنية واللغة العربية 
والرتكية واللغة الفرنسية واخلط والرتبية الرياضية، مع استمرارها بتدريس 

علوم القرآن الكريم واملعلومات الدينية واألخالق)117(.
عموم  يف  األخري  العثامين  العهد  يف  الفكرية  احلركة  أنَّ  نرى  تقّدم،  مّما 
الواليات العراقية متأخرة كثريًا، وهذا يعود ألسباب ولعلَّ يف مقّدمة تلك 
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األسباب هو عدم عناية احلكومة العثامنية ومن يمّثلها من الوالة يف الواليات 
االقتصادية  أوضاعها  من  التخلَّف  تعاين  فظلَّت  اجلانب،  هبذا  العراقية 
واالجتامعية والصحية، لذا مل يكن غريبًا ّأْن حيّمل أبناء مدينة كربالء املقّدسة 
مسؤولية  العثامنية  احلكومة  جهود  إىل  النظر  ودون  العثامين  االنقالب  بعد 
يف  العثامنية  السلطات  أنَّ  عن  فضاًل  الثقايف.  باجلانب  والنهوض  التعليم 
املعارف  قانون  أنَّ  من  الرغم  عىل  االبتدائية،  املدارس  بفتح  هتتم  مل  العراق 
للحكومة العثامنية كان قد أقّر إلزامية وجمانية التعليم االبتدائي يف الواليات 
التعليم،  نرش  يف  اجلّدية  عدم  مها  رئيسني  سببني  إىل  ذلك  وُيعزى  العثامنية، 
وافتقار احلكومة لإلمكانات املاّدية واملالكات التعليمية، فظّل القانون حربًا 

عىل ورق)118(.
وعىل الرغم من كلِّ ما تقّدم، انترش التعليم احلكومي يف العراق بمدارسه 
ومعاهده شيئًا فشيئًا، وقد كانت أنظمة التعليم قبل ذلك بدائية، وجدواها 
اليقظة  ازدهار  يف  مهامًّ  عاماًل  احلكومي  التعليم  انتشار  شّكل  وقد  حمدودة، 

الفكرية يف العراق خالل العهد العثامين األخري)119(.
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الخـــــــاتمة
واقع  مفاهيم عّدة جّسدت  نستنتج  أْن  نستطيع  الدراسة  من خالل هذه 

التعليم يف مدينة كربالء يف العهد العثامين حتى عام 1914م:
هبا  مّر  التي  التارخيية  التطورات  من  املقّدسة  كربالء  مدينة  نصيب  إنَّ 
بقي  فقد  كبريًا  يكن  مل  الثقايف  اجلانب  والسياّم  العثامين،  العهد  يف  العراق 
وحتى  الدينية  واملدارس  الكتاتيب  اعتمد  إذ  األوىل،  بالدرجة  دينيًا  التعليم 
هذا النوع من التعليم مل يلَق اهتاممًا من السلطات العثامنية يف كربالء وال يف 
غريها من مدن العراق األخرى، ومل تبدأ السلطات املحتّلة يف كربالء بفتح 
املدارس احلكومية إاّل يف ثامنينيات القرن التاسع عرش، إذ افتتح أّول مكتب 
رشدي يف املدينة عام 1891م ومل تفتح املدارس االبتدائية أبواهبا للطاّلب، 
وإحجام  عام  بشكل  بالتعليم  العثامنية  السلطة  عناية  عدم  إىل  ذلك  ويرجع 
األهايل عن إرسال أبنائهم للتعّلم يف تلك املدارس التي كان يتمُّ فيها التعليم 
رًا بسبب نظرة املجتمع، هذا  باللغة الرتكية، أّما تعليم اإلناث فقد كان متأخِّ

من جهة .
ومن جهة أخرى، غدت مدينة كربالء املقّدسة التي امتازت بكثرة املساجد 
واملراقد واملقامات مكانًا لتدريس العلوم الدينية ثمَّ تطّورت لتدريس العلوم 
كافة، إذ كانت الروضة احلسينية يف بادئ األمر حمّط أنظار العلامء وأساطني 
الفكر، ألّن أنوار العلم و املعرفة كانت تتوّزع من أروقتها، ثّم بعدها تأّسست 

املدارس األهلية واحلكومية يف كربالء.
معروفون  وأساتذة  كبار  علامء  قام  املتمّيز،  والعلمي  الديني  وملوقعها 



317

انت�ضار عبد عون حم�ضن ح�ضن ال�ضعدي

�ضهر ذي احلجة املعظم 1438هـ /ايلول 2017مال�ضنة الرابعة/املجلَّد الرابع/ العدد الثالث

بزيارهتا يف أوقات خمتلفة لتفّقد جامعاهتا العلمية والوقوف عىل ما وصلت 
إثر هجرة  العلمية يف كربالء عىل  فانتعشت احلركة  م وازدهار،  تقدِّ إليه من 
العلامء واملحّدثني إليها، فكانت الروضتان املطّهرتان مركزًا لإلشعاع الفكري 

للحوزة العلمية.
ملحق رقم )1(

أعضاء جملس معارف كربالء
املصدر: سالنامة والية بغداد 1315-1316هـ، 1897-1898م دفعة 

.15
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منزله جملسًا عامرًا بالعلامء واملجتهدين عرف بـ)ندوة الكربايس الفقهية(، وكان سخي النفس، زاهدًا 
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 مهنا رباط املطريي، أربعة قرون من تاريخ كربالء، مطبعة الزوراء، كربالء، ط2، 2009م، ص24.. 73
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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 



pure history, The Husseini Haa'ir The Emergence and Development. 
In addition, the Journal is used to publishing an article in English 
in every issue. So, the article in English in this issue is The Role 
of Scholars of Karbala' in Opposing the First British Occupation. 
The above-mentioned variety extended to cooperate with many 
researchers and professors working for different Iraqi universities 
and other universities from abroad.

 The scientific idea behind the variety of articles is to spread the 
academic idea of appearing the heritage of Kerbala' among all the 
engriedients of the society. For this reason our Journal invites you 
to providing it with your scholarly productions to expend the base 
of the documentation in new readings about the characters and the 
scholars  of Kerbala' within highly superior researches. 

At last many thanks to God.
  

Editor-in-Chief



The Issue Word
Praise be to Allah the Lord of the worlds and may the blessings 

and peace of Allah be upon the most honored of messengers our 
master Muhammad and upon all the members of his household the 
most kind the most pure.

 Now then, nations are known with their elites that composed 
of the most prominent scholars, thinkers and innovators who 
actively contributed in the processes of the scientific and cultural 
construction of their countries and became the guide and the 
example that is followed by the generations. In addition, those elites 
are considered as the cornerstone to any one of the international 
communities. This could be attributed to the fact that they are 
regarded as the rich scholarly resource to the various parts of the 
sciences and knowledge's. Therefore, the Journal of Kerbala' 
Heritage has pursued to deepen the role of the scientific creative 
studies that specialized in studying and analyzing the historical and 
scientific remains of the those brilliant scholars in fresh unusual, 
Non- descriptive and Non- typical researches. Henceforth, this 
journal, with both of its advisory and editorial boards, would carry out 
a sophisticated strategy in specifying a yearly issue researching one 
outstanding personality of the scientists of Kerbala' within certain 
topics that would be announced later on.

 In this issue, our Journal has started with the research on Al- Syed 
Al- Mujaahid Al- Tabaatabaai'i His Scientific and Hihadist Impact 
(1180 H.- 1242 .H.). This article has been followed by many other 
ones as Al- Sayed Al- Fakhaar Bin Ma'ad Al- Haa'iri and his book 
Hujaat Al- Thaahib Ilaa Takfeer Abi Taalin, The Education and the 
Religious Formal Schools in Karbala until the Late Ottoman Era and 
other researches aiming to enrich different fields of the knowledge. 
In literature, there are two articles, one article entitled as The Jihatist 
implications of the Husseini Revolution in the Poetry of Kerbala' The 
Poetry of the Sheikh Hadi Al- Khafaji as a Sample, other article is 
A descriptive Study of Elegizing Imam Hassan (pbuh) in Sheikh 
Ibn Al-, Arandas Al- Hilli's poetry. Beside that, there is a research in 
economic history that is Studies on the Abbasid Economic Policies 
and their Affections over the Conditions of Kerbala' and a research in 



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)
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