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من أين جاءت تسمية كربالء؟ 

الدين  هبة  العالمة  ال�سيد  ذكر  كربالء:  معنى 
ال�سهر�ستاين اأن )كربالء( منحوتة من كلمتي 
)كور بابل( مبعنى جمموعة قرى بابلية )1(

الكرملي(:  )ان�ستا�س  اللغوي  الأدي��ب  وق��ال 
كتب  بع�س  يف  ق��راأن��اه  فيما  نتذكره  وال���ذي 
من  كلمتني  من  منحوتة  كربالء  اأن  الباحثني 

)كرب( و)اإل( اأي حرم الل�ه اأو مقد�س الل�ه.(
اإىل  الأعجمية  الأع���الم  رج��ع  اإن  قلنا:   )2(  
اأ�سول عربية كان ديدنا لعلماء اللغة العربية 
ياقوت  حم���اول���ة  اأرى  واأن�����ا  ال���ق���دمي.  م��ن��ذ 
العربية  الأ���س��ول  اإىل  )ك��رب��الء(  رد  احلموي 
لأنها  عليها،  العتماد  ي�سح  ول  جمدية،  غري 
اجلاحمة  والرغبة  والتخمني،  الظن  باب  من 
العارمة يف اإرادة جعل العربية م�سدرًا ل�سائر 
كربالء  اأن موقع  مع  والبقاع،  الأمكنة  اأ�سماء 
العراق  ال��ع��رب، وان يف  ع��ن ج��زي��رة  خ��ارج 
ك�  عربية  اأ�سماوؤها  لي�ست  البلدان  من  كثريًا 
و)بابل(  و)ج���وخ���ا(  و)����س���رورا(  )ب���غ���داد( 
و)كو�س( و)بعقوبا( ، وان التاريخ مل ين�س 
ا�سم )كربالء( فقد كانت معروفة  على عروبة 
قبل الفتح العربي للعراق وقبل �سكنى العرب 
رافقوا  الذين  العرب  بع�س  ذكرها  وقد  هناك 
يف  امل�سهور  العربي  القائد  الوليد  بن  خالد 
غزوته لغربي العراق �سنة 12 هجرية 634م 
. قال ياقوت احلموي: )ونزل خالد عند فتحه 
احلرية كربالء ف�سكا اإليه عبد الل�ه بن و�سيمة 
اأ�سجع  من  رجل  فقال   : )3(ال��ذب��ان  الن�سري 
قد ُحب�ست يف كربالء مطيتي ويف   : ذلك  يف 
العني)4( حتى عاد غثا �سمينها اإذا رحلت من 
لأه�ين�ها  انني  وايه�ا  لعمري  ل�ه  رجعت  منزل 
الذبان  من  رفاق  �سريعة  كل  ماء  ومينعها من 

زرق عيونها )5( ومن اقدم ال�سعر الذي ذكرت 
فيه ك��رب��الء ق��ول معن ب��ن او����س امل���زين من 
حتى  وعمر  وال���س��الم  اجلاهلية  خم�سرمي 
و�سار  ال���زب���ري  ب���ن  ال��ل�����ه  ع��ب��د  ع�����س��ر  ادرك 
اآخر عمره.  ل�ه، وقد كف ب�سره يف  م�ساحبًا 
وذك�����ر ي���اق���وت احل���م���وي ه����ذا ال�����س��ع��ر يف 
و)املعرب(  للبلدان.  معجمه  م��ن  )ال��ن��وائ��ح( 
وذكره قبل�ه ابو الفرج ال�سبهاين يف ترجمة 
الكتب( وقال  دار  الغ��اين )12: 63  معن من 
فعلها  وهي ق�سيدة طويلة: هي حلت كربالء 
يف  وق���ال  فالنوائحا  دون��ه��ا  ال��ع��ذي��ب  ف��ج��وز 
بن  معمر  عبيدة  اأبو  قال  الكوفة:  على  كالمه 
املثنى: ملا فرغ �سعد بن اأبي وقا�س من وقعة 
ما  ال��ق��رى  اأرب���اب  و�سمن  بالقاد�سية  ر�ستم 
حتى  ي�سمهم  ومل  اأ�سحابهم  من  بعث  عليهم 
نا�سحوا  الدهاقني  راأي��ه، كان  فيهم  يرى عمر 
فار�س،  ع����ورات  ع��ل��ى  ودل���وه���م  امل�����س��ل��م��ني، 
واهدوا ل�هم واقاموا ل�هم ال�سواق. ثم توجه 
�سعد نحو املدائن اىل يزدجرد وقدم خالد بن 
يقدر  فلم  بن كالب،  بني زهرة  عرفطة حليف 

عليه �سعد حتى فتح خالد �ساباط املدائن، ثم 
توجه اىل املدائن فلم يجد معابر فدلوه على 
املدائن  ا�سفل  ال�سيادين  قرية  عند  خما�سة 
ف��اأخ��ا���س��وه��ا اخل��ي��ل ح��ت��ى ع�����ربوا، وه���رب 
كربالء  خ��ال��د  ف��اأخ��ذ  ا�سطخر،  اىل  ي��زدج��رد 
بني  ���س��ع��د  فق�سمها  اأه��ل��ه��ا،  و���س��ب��ى  ع��ن��وة 
التي  الناحية  يف  ق��وم  على  ون��زل  ا�سحابه، 
اىل  �سعد  بذلك  فكتب  فاأحيوها،  �سهمة  خرج 
عمر، فكتب اليه عمر ان حول�هم. فحول�هم اىل 
دون  ابن عمر  كويفة  اىل  �سوق حكمة ويقال 
العرب  اإن   : يقول  ان  ولقائل   .) ال��ك��وف��ة... 
فدولة  العربي،  الفتح  قبل  البقع  تلك  اأوطنوا 
معا�سرة  كانت  ونواحيها  باحلرية  امل��ن��اذرة 
حمايتها  ويف  الفار�سية  ال�سا�سانية  للدولة 
وخدمتها. واجلواب: ان املوؤرخني مل يذكروا 
اعني   - ال�سم  بهذا  �سميت  قرية  ان�ساء  ل�هم 
بالوزان  احل��ق  كربالء  وزن  ان  غري  كربالء 
ال�سعر  يف  )فعلالء(  )فعلال(  ونقل  العربية 
وقرقرى  جلحجحى  م��وازن  ف��الول  ح�سب. 
وحرمالء،  لعقرباء  موازن  والثاين  وقهقرى 

الأب  ق��ول  اأم��ا  برن�ساء.  زي��د  كما  همزة  زي��د 
كربالء  اأن   : م��ع��ن��اه  م��ا  ان�����س��ت��ا���س  ال��ل��غ��وي 
يف  داخ��ل  فهو   ، و)ال(  )ك���رب(  م��ن  منحوتة 
الإمكان، لأن هذه البقاع قد �سكنها ال�ساميون 
على  دل  اأي�سا  بالعربية  )ك��رب(  ف�سرنا  واإذا 
معنى )القرب( فقد قالت العرب: )كرب يكرب 
كروبًا اأي دنا( وقالت )كرب فالن يفعل وكرب 
ان يفعل اأي كاد يفعل، وكاد تفيد القرب، قال 
ابن مقبل ي�سف ناقته: فبعثتها تق�س املقا�سر 
بعدما كربت حياة النار للمتنور )6( وقال ابو 
زيد ال�سلمي: �سقاها ذووالرحام �سجاًلعلى 
الطما وقد كربت اعناقها ان تقطعا )7( وجاء 
 ... دنا  المر كروبا:  : كرب  العرب  ل�سان  يف 
ان يكون  ك��رب، وقد كرب  فقد  دنا  �سيء  وكل 
دنت.  للمغيب:  ال�سم�س  يكون وكربت  وكرب 
فكرب البابلية قريبة من العربية. واإذا ف�سرنا 
اأي�سا،  ال�ساميني  عند  )ال��ه(  معناه  كان  )ال( 
ودخول تف�سري الت�سمية يف الإمكان ل يعني 
لن  غ��ريه��ا،  ل  احلقيقية  الت�سمية  ه��ي  اأن��ه��ا 
توؤيده  فهي  دائمًا  متعاونان  والتاريخ  اللغة 

ع��ن��د اح��ت��ي��اج��ه اإل��ي��ه��ا وه����و ي���وؤي���ده���ا عند 
اإن  ال��ت��اري��خ  يف  ورد  ف��ه��ل  اإل��ي��ه،  احتياجها 
مو�سع كربالء كان )حرم ال�ه( قوم من الأقوام 
ل  ل�هم؟  ال�ه  مقد�س  اأو  العراق؟  �سكنوا  الذين 
الأ�سماء  وم���ن  ذل����ك،  ع��ن  ال��ت��اري��خ  يجيبنا 
وبابلي)8(  وارب���ل  بابل  )ال(  اإىل  امل�سافة 
ال�سامية  الأ�سماء  من  )كربال(  ح�سبان  وعلى 
القرى  القرية من  البابلية، تكون  اأو  الآرامية 
القدمية الزمان كبابل واربيل، وكيف ل وهي 
قال   ! اجلنوبية   (  )9( )ن��ي��ن��وى  ناحية  م��ن 
ياقوت احلموي: )نينوى بك�سر اول�ه و�سكون 
طيطوى..  ب��وزن  وال��واو  النون  وفتح  ثانية 
منها  نينوى  لها  يقال  ناحية  الكوفة  وب�سواد 
كربالء التي قتل بها احل�سني، ر�سي الل�ه عنه 
)نينوى  اآخ�����ر:  ل�����ه  ك��ت��اب  يف  وق����ال   )10(
ونون  �ساكنة  وي��اء  النون  بك�سر  مو�سعان: 
اخرى مفتوحة وواو والف ممالة، نينوى بلد 
ونينوى  امل��و���س��ل.  مدينة  مقابل  ك��ان  ق��دمي 
كورة كانت باأر�س بابل منها كربالء التي قتل 
)11( ال�سالم-  عليهما  علي  بن  احل�سني  بها 

ن�سك  ول  الآ�سورية(.  ال�سماء  من  ونينوى 
نينوى  با�سم  �سميت  ال�سفلى  نينوى  ان  يف 
الآ�سورية  ال���دول���ة  ع��وا���س��م  اإح����دى  ال��ع��ل��ي��ا 
ملعار�ستها  اما  �سميت  التاريخ،  امل�سهورة يف 
النا�س يف  ع��ادة  ذك��راه��ا، على  واأم���ا لإدام���ة 
املهاجرة  بعد  ين�سئونها  التي  البلدة  ت�سمية 
با�سم  وي�سمونها  عنها  واجل��الء  بالدهم  من 
معروف  وه��ذا  منها.  ه��اج��روا  التي  بلدتهم 
ق���دمي���ًا وح��دي��ث��ا، وه���و م���ن اج��م��ل �سروب 
بع�س  ونقل  الأحياء.  لغري  كان  وان  الوفاء، 
الف�سالء قول اأحد الباحثني يف تاريخ كربالء 

عن  يقال  ان  ميكن  ما   )12( )كل  وهو  القدمي 
مدن  اأم��ه��ات  م��ن  كانت  اأن��ه��ا  ال��ق��دمي  تاريخها 
نهر  �سفاف  على  ال��واق��ع��ة  النهرين  ط�سوج 
اأر�سها  وعلى  ال��ق��دمي(  )ال��ف��رات  بالكوبا�س 
ي�����س��ت��دل من  ك��م��ا  ل��ل��ع��ب��ادة وال�����س��الة،  معبد 
الأ�سماء التي عرفت بها قدميًا كعمورا، ماريا، 
عرث  كما  املقابر،  حول�ها  كرثت  وقد  �سفورًا، 
يعود  خزفية  اوان  داخ���ل  م��وت��ى  جثث  على 
تاريخا اإىل قبل العهد امل�سيحي، واأما الأقوام 
الزراعة  على  يعولون  فكانوا  �سكنوها  التي 
لكرثة  مائها  وغ��زارة  تربتها   )13( خل�سوبة 
 ) اأرج��ائ��ه��ا  يف  منت�سرة  كانت  التي  العيون 
)14( ومن املعلوم ان كربالء لي�ست على �سفة 
الفرات ول على �سفافه، فالقائل لو قال )كورة 
كربالء( لكان القول علميًا. ومما يدل على قدم 
اأي�سا ووجودها قبل الفتح الإ�سالمي  كربالء 
اأبي  اىل  ب�سنده  البغدادي  اخلطيب  ذكره  ما 
من  )ع(  علي  مع  )اقبلنا  ق��ال:  التيمي  �سعيد 
النهار  انت�سف  فلما  ك��رب��الء،  فنزلنا  �سفني 
اأي�سا  ب�سنده  ذلك  بعد  وروى  القوم(  عط�س 
نريد  علي  م��ع  الن��ب��ار  م��ن  )اأقبلت  ق��ال:  عنه 
ن�سري  نحن  فبينا  النا�س،  يف  وعلي  الكوفة 
ال�سحراء  يف  جل��ج  اذ  ال��ف��رات  �ساطي  على 
على  ن��ا���س  واخ���ذ  اأ�سحابه  م��ن  ن��ا���س  فتبعه 
اأخ��ذ مع علي  ، فكنت ممن  امل��اء  )15( �ساطئ 
حتى تو�سط ال�سحراء، فقال النا�س: يا اأمري 
الل�ه  اإن  ق��ال:  العط�س،  نخاف  اإن��ا  املوؤمنني 
�سي�سقيكم، وراهب قريب منا، فجاء علي اإىل 
وكنت  فحفرنا،  هاهنا  اح��ف��روا  فقال:  مكانه 
فيمن حفر، حتى نزلنا � يعني عر�س لنا حجر 
فاأعانونا  احل��ج��ر،  ه��ذا  ارف��ع��وا  علي:  فقال   �
طيبة،  ب���اردة  ع��ني  ف���اإذا  رف��ع��ن��اه،  حتى  عليه 
ن��ا���س وك��ن��ت فيمن رج��ع،  ف�����س��رب��ن��ا. ف��رج��ع 
ل  الراهب:  فقال  عليها،  نقدر  فلم  فالتم�سناها 
ي�ستخرجها اإل نبي اأو و�سي ثم ذكر اخلطيب 
اجلوزجاين  يعقوب  بن  اإبراهيم  اإىل  ب�سنده 
اأن )اأبا �سعيد التيمي( مرتوك احلديث وغري 
الإمام  اأن  احلديث  ه��ذا  من  واملهم   )16( ثقة 
قبل  ال�سحراء  يف  ولج  بكربالء  مّر  )ع(  عليا 
من  اأح���د  ي��ذك��ر  ومل  ال�هجرية،  اأرب��ع��ني  �سنة 
املوؤرخني اإن�ساء مدينة با�سم كربالء يف اأثناء 
بقبولنا  مرادنا  وه��ذا  الأربعني،  ال�سنني  تلك 
هذا  مثل  اإىل  اأ�سرنا  وقد  اإ�سالمية،  غري  اأنها 
لتاأييده  نقلناه  اخل���رب  وه���ذا  اآن��ف��ا.  امل��ع��ن��ى 
التي  املوا�سع  وم��ن   : الطف   )17( وتاأكيده 
قال  )الطف(  كربال  قرب  قدميا  العرب  عرفها 
ب��ال��ف��ت��ح والفاء  )ال��ط��ف  ي��اق��وت احل���م���وي: 
ار�س  من  ا�سرف  ما  اللغة  يف  وه��و  م�سدده 
اأبو  . وق���ال   .  . ال��ع��راق(  ري��ف  ال��ع��رب على 
�سعيد: )�سمي الطف لأنه م�سرف على العراق 
والطف  اط��ل،  مبعنى  ال�سيء  على  اط��ف  من 
من  ار���س  والطف  ال�ساطئ  اأي  ال��ف��رات  طف 
كان  فيها  ال��ربي��ة  طريق  يف  الكوفة  �ساحية 
مقتل احل�سني بن علي � ر�سي الل�ه عنه � وهي 
ار�س بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون 
ماء جارية منها ال�سيد والقطقطانة والرهيمة 
وعني جمل )18( وذواتها، وهي عيون كانت 
وراء  كانت  التي   )19( بامل�سالح  للموكلني 
العرب  وبني  بينه  حفره  الذي  �سابور  خندق 
اأر�سها  اقطعهم  ���س��اب��ور  ان  وذل���ك  وغ��ريه��م 
فلما  خراجا،  يلزمهم  ان  غري  من  يعتملونها 
 � بنبيه  العرب  الل�ه  ون�سر  ق��ار  ذي  ي��وم  ك��ان 
�سلى الل�ه عليه واآل�ه و�سلم � غلبت العرب على 
طائفة من تلك العيون وبقي بع�سها يف اأيدي 
هربت  احل��رية  امل�سلمون  قدم  ملا  ثم  الأعاجم 
اأيديها  الأعاجم بعد ما طمت عامة ما كان يف 
منها، وبقي ما يف اأيدي العرب فاأ�سلموا عليه 
و���س��ار م��ا ع��م��روه م��ن الأر�����س ع�����س��را، وملا 
جال  ما  وقع  واملدائن  القاد�سية  اأم��ر  انق�سى 
ع��ن��ه الأع���اج���م م��ن ار�����س ت��ل��ك ال��ع��ي��ون اإىل 
اأي�سا(.  ع�سرية  ف�سارت  واقطعوه  امل�سلمني 
للحائر  م��ع��ان  ع��دة  ال��ب��ل��دان  معجم  يف  ج��اء 
اأهمها قول الأ�سمعي: )يقال للمو�سع املطمئن 
امل��رت��ف��ع احل�����روف ح��ائ��ر وجمعه  ال��و���س��ط 
حمزة  ب��ن  علي  القا�سم  اب��و  ق��ال   .. ح���وران( 
هو  الف�سيح:  يف  ثعلب  على  ال��ب�����س��ري��رادا 
ملو�سع  ا�سم  لأن��ه  ل�ه،  جمع  ل  ان��ه  ال  احلائر 
 .  .  .� الل�ه عنه(  � ر�سي  قرب احل�سني بن علي 

منذ  ال��ع��رب  م�ساكن  م��ن  ك��رب��الء  ان  ذك��ر  ث��م 
هذا  يف  مدينة  اكرب  �سميت  ولذلك  اجلاهلية، 
املركب  ال���س��م  وه���ذا  ال��ت��م��ر(  )ع���ني  ال�سقع 
الإ�سايف يحتوي على ا�سمني عربيني خال�سي 
العروبة فهل كانت ت�سمية احلائر قبل الإ�سالم 
اأي�سا  البلدان  معجم  يف  ي��اق��وت  ذك��ر  وق��د  ؟ 
مل�هم  حائر  )وي���وم  ق��ال:  مل�هم(  حائر  )ي��وم 
كان  احلائر  فهذا  وي�سكر(  حنيفة  على  اأي�سا 
جزيرة العرب، فيجوز فيه الأمران اعني انه 
يف  �سمي  وان��ه  باحلائر  اجلاهلية  يف  �سمي 
موؤلف  الكالم  اأطال  وقد  ال�سم.  بهذا  الإ�سالم 
كتابه  و�سمى  احل��ائ��ر  على  ك��رب��الء(  )ت��اري��خ 
)تاريخ كربالء وحائر احل�سني عليه ال�سالم( 
عن  وا�سع  حتليلي  علمي  بحث  وه��و  وق��ال: 
والتاريخ  اللغة  يف  وتاريخه  املقد�س  احلائر 
وهدمه  عمارته  تاريخ  وثم  واحلديث  والفقه 
قال:  احلا�سر  الع�سر  اإىل  الأول  ال�سدر  من 
كل  يف  الأول  ال�سدر  منذ  كربالء  نعتت  )وقد 
من التاريخ واحلديث باأ�سماء عديدة خمتلفة 
ورد منها يف احلديث با�سم كربالء الغا�سرية 
ون��ي��ن��وى وع��م��ورا و���س��اط��ئ ال��ف��رات و�سط 
والتاريخ  ال��رواي��ة  يف  منها  وورد  ال��ف��رات. 
اأي�سا با�سم مارية والنواوي�س والطف وطف 
الفرات وم�سهد احل�سني واحلائر واحلري اإىل 
اإن  اإل  الكثرية  املختلفة  الأ�سماء  من  ذلك  غري 
اأه��م ه��ذه الأ���س��م��اء يف ال��دي��ن ه��و احل��ائ��ر ملا 
اأو  والتقدي�س  احلرمة  من  ال�سم  بهذا  اأحيط 
اأنيط )20( به من اأعمال واأحكام يف الرواية 
والفقه اإىل يومنا هذا. . ( )21( وقد ذكرنا اأن 
العرب �سكنوا هذه  ا�سم عربي وان  )احلائر( 
ان  م��ن  فالبد  اجلاهلية،  ع�سور  منذ  ال��ب��الد 
يكون معروفا قبل ا�ست�سهاد احل�سني )ع( لأن 
هذه الت�سمية هي واحلري واحلرية من ا�سل 
واحد، وقد قال ياقوت يف كالمه على احلرية � 
)ويف   :� الطربي  تاريخ  يف  مذكور  واك��رثه 

ال�سري: �سار ارد�سري )22(  اأهل  اأخبار  بع�س 
ملك النبط وقد اختلفوا عليه و�ساغبه ملك من 
كل واحد  فا�ستعان  بابا  ل�ه  يقال  النبط  ملوك 
اآلف  بهم  ليقاتل  العرب  من  يليه  مبن  منهما 
من  اأع��ان��ه  م��ن  فاأنزل�ه  ح��ريًا  الردوان  فبنى 
ت�سمى  كما  احل��رية  احلري  ذلك  ف�سمي  العرب 
اأع��ان��ه من  م��ن  بابا  ال��ق��اع وان���زل  م��ن  القيعة 
اأما   .  ). عليهم.  وخ��ن��دق  الن��ب��ار  الأع�����راب 
فهي  الفرات  الفرات وب�ساطي  ب�سط  الت�سمية 
عامة ل خا�سة فال يجب اخت�سا�سها بكربالء 
التحديد  �سبيل  �سبيل�ها  واإمن����ا  واحل���ائ���ر 
عط�سانًا  م��ات  )وق��د  ال�ساعر  كقول  ال�سعري 
ب�سط فرات(، لن ال�ساعر ل ي�ستطيع دوما من 
بالوزن  للتزامه  املحقق  اجلغرايف  التعيني 
�ساحب  يذكرها  فلم  )مارية(  واأم��ا  والقافية. 
لكني�سة  ا���س��م��ًا  بكونها  اإل  ال��ب��ل��دان،  معجم 
باأر�س احلب�سة، واإمنا ذكر )نهر ماري( قال: 
)ب��ك�����س��ر ال����راء و���س��ك��ون ال���ي���اء، ب��ني بغداد 
قرى  وعليه  الفرات  من  خمرجه  والنعمانية، 
كثرية منها همينيا وفمه عند النيل من اأعمال 
كتاب   )1(  ���������������������������������������� هوام�س   )24( بابل 
مطبعة  طبعة   66 )���س  )ع9  احل�سني  نه�سة 
دار ال�سالم ببغداد 1345 ه� - 1926 م(. )2( 
لغة العرب مج 5�س178�سنة 1927. )3( او 
م�سر  ط��ب��ع��ة  م���ن  ال����س���ل  ويف  ال��ن�����س��ري 
تكن  مل  الب�سرة  لأن  حم��ال  وه��و  )الب�سري( 
يف  القدامى  العرب  ولأن  م�سرت،  قد  يومئذ 
يكونوا  مل  ال���ث���اين  وال���ق���رن  الول  ال���ق���رن 
الباء  اىل  بل  والقطار  امل��دن  اىل  ينت�سبون 
اما  والقبائل والفخاذ والعمارات والبطون. 
�سرجويه  يف  كما  فيهم  فجائز  ال��ع��رب  غ��ري 
ال��ب�����س��ري ال��ط��ب��ي��ب )خم��ت�����س��ر ال����دول لبن 
�سنة  الطربي  تاريخ  العربي )�س192( ويف 
12ان القائل من ا�سجع. )4( يعني عني التمر 
 )5( ب��الخ��ي�����س��ر.  ال��ي��وم  ح�سنها  امل��ع��روف 

ق�سر  م��ادة   )6( )كربالء(.  يف  البلدان  معجم 
من ال�سحاح، اأي قرب انطفاوؤها. )7( الكامل 
للمربد )ج1�س128 طبعة الدملوين الزهري. 
ال��ف��رات من  )وب��ن��و  ال�سابي:  ه��الل  ق��ال   )8(
النهروان  م��ن  �سريفن  ب��اب��ل��ي  ت��دع��ي  ق��ري��ة 
الوزراء  تاريخ  يف  الم��راء  )حتفة  الع��ل��ى(، 
�س 11 طبعة دار احياء الكتب العربية( وقال 
ذلك قبل�ه ال�سويل )تاريخ بغداد لبن النجار. 
ن�سخة دار الكتب الوطنية بباري�س 21و24(. 
اإحدى  ال�سمالية،  نينوى  عن  ل�ها  متييزًا   )9(
تزال  ول  ال�سامية  الآ�سورية  الدولة  عوا�سم 
 )10( ذكرها.  اىل  و�سنعود  معروفة  اأطاللها 
 )11( )ن��ي��ن��وى(.  م���ادة  يف  ال��ب��ل��دان  معجم 
)�س430(.  �سقعًا  واملفرتق  و�سعًا  امل�سرتك 
ا�سم  )ما( هنا  ان  )كلما( مع  )12( يف ال�سل 
م��ف�����س��ول. )13(  ف��ه��و يف اخل���ط  م��و���س��ول 
مدينة   )14( ار���س��ه��ا(.  )خل�سب  ال�����س��واب 
لل�سيد  ك��رب��الء  ت��اري��خ  خمت�سر  او  احل�سني 
0�س1.  الكليدار  اآل  م�سطفى  ح�سن  حممد 
2(. )15( اأي �ساروا من جهته وعلى موازاته. 
 )17( .)306 � )16( تاريخ بغداد )12: 305 
وقدد اطلق ا�سم كربالء على غري موقع واحد 
قدمي مما يدل على ان ا�سم كربالء كان قدميا 
ت�سمى  وك���ان���ت  ال����س���الم���ي  ال��ف��ت��ح  وق���ب���ل 
احل�سني  عبد  ال�سيد  روي  ما  على  ب�)كاربال( 
اآغا  لل�سيخ  )ال��ذري��ع��ة(  عن  منقول  طعمة  اآل 
بزرك، ومعنى )كاربال( بالفهلوية هو )الفعل 
العلوي( ويجوز تف�سريها )بالعمل ال�سماوي( 
امل��ف��رو���س م��ن الع��ل��ى، ث��م ع��رب��ت و�سيغت 
وهذا  )ك���رب���الء(،  و�سموها  عربية  �سياغة 
ان�ستا�س  الب  اليه  ذهب  الذي  املعنى  يقارب 
او  الل�ه(  )ح��رم  بانها  )اإل(  و  )ك���رب(  لكلمة 
)مقد�س الل�ه( ومن الدلة على قدم كربالء او 
قدم الكوار يف تلك اجلهات هو وجود اطالل 
وه�سبات مل تزل قائمة على بعد ب�سعة اميال 

عن مدينة كربالء، وقد جاء يف )بغية النبالء 
اآل  احل�سني  عبد  لل�سيد  ك��رب��الء(  ت��اري��خ  يف 
طعمة قول�ه: » يوجد اليوم على ما بلغني على 
الغربي  ال�سمايل  الق�سم  يف  اأميال  ب�سع  بعد 
بن  )احل��ر  �سريح  باجتاه  كربالء  مدينة  من 
والكمالية  القرطة  ار���س  يف  الرياحي(  يزيد 
ال�سلية، وقبل  )كربالء(  انها  قيل  اطالل  اكم 
�سني احلرب العاملية الوىل كان بع�س افراد 
الط��الل  نف�س  م��ن  ي�ستخرجون  م��ط��ره  م��ن 
يحملونه  �سلطاين(  �سخم،  فر�سي،  )طابوق، 
على حمريهم اىل كربالء لبيعوه على الهلني 
كو�سيلة، للعي�س والرتزاق « وي�سيف املوؤلف 
ال�سيد  ان  » واذكر يف هذا اخل�سو�س  قائال: 
كاظم العطار كان م�سغول ببناء داره الواقعة 
يف حارة باب الطاق مقابل )امام باره المرية 
 .  » لبنائه  منهم  يبتاع  ال�هندية(  بهو  دار  تاج 
ويف اجلنوب ال�سرقي من البلدة قطعة ار�س 
يطلق عليها اليوم لفظة » كربلة « ويف تعيني 
م��وق��ع ك��رب��الء ال��ق��دمي��ة ي��ق��ول ال�����س��ي��د عبد 
احل�سني: » فموقع كربال على �سوء التحقيق 
الذي قمت به واقع على بعد ب�سعة اميال يف 
مما  احلالية  كربالء  بلدة  من  الغربي  ال�سمال 
يلي ار�س )القرطه( وهو مكان مرتفع ي�سمى 
العرقوب،  او  ال��ظ��ه��رية  ال��ي��وم:  ب��ا���س��ط��الح 
ويبعد موقعها عن قرب احلر بن يزيد الرياحي 
ذل��ك من  غ��ري  اىل   » م��رت  اآلف  �سبعة  ح��وايل 
اىل  بال�سافة  املوؤرخون  اوردها  التي  الآراء 
م��ا ت��ق��دم. )ج��ع��ف��ر اخل��ل��ي��ل��ي(. )18( ث��م قال 
ياقوت » قالوا و�سميت )عني جمل( لن جماًل 
ف�سميت  ا�ستخراجها  حدثان  يف  عندها  مات 
ل�ه  يقال  ك��ان  ل�ها  امل�ستخرج  ان  وقيل  بذلك، 
جمل، و�سميت عني ال�سيد لكرثة ال�سمك الذي 
كان بها « وانا ارى القول الثاين هو ال�سواب، 
ولو كان القول الول هو ال�سواب لقيل ل�ها » 
منها   )19( ظ��اه��ر.  ه��و  ك��م��ا   » اجل��م��ل  ع��ني 
م�سلحة الخي�سر العظيمة. )20( ال�سواب » 
اجلواد  عبد  الدكتور   )21(  .  » الثالثي  نيط 
 )22(  .12 �س   .  . كربالء(.  )تاريخ  الكليدار 
ال�سا�سانية  ال�ساللة  موؤ�س�س  الول  ارد�سري 
حكم بني �سنة 224 و�سنة 241 م. )23( لعل�ه 
ارطبان الرابع الر�ساقي الفرتي من ال�ساللت 
 209 �سنة  بني  حكم  اي�سا  احلاكمة  الفار�سية 

و�سنة 227. 
عن موسوعة العتبات المقدسة/ تحرير 
جعفر الخليلي .. الجزء الخاص بكربالء

د. مصطفى جواد 
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م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ك��ان��ت ك��رب��الء عبارة 
التي  القدمية  البابلية  القرى  من  جمموعة  عن 
�سوى  منها  يبق  ومل  الزمن  عليها  وعفا  اندثرت 
اأطالل وتالل وقد �سميت اآنذاك كربل وكرب ايال، 
اي حرم الله باللغة البابلية، كما �سميت كوربابل 
باللغة العربية، وقد عفرت ار�س كربالء ب�)تلول 
نينوى( اما الأطالل الواقعة يف ال�سمال ال�سرقي 
هو  واحلائر  قدمية،  بابلية  مقربة  فكانت  منها 
مو�سع ق��رب الإم����ام احل�����س��ني، وه��و م��ن احلري 
اأي�سا  واحلائر  كربالء  �سميت  وقد  احِلمى،  اي 
لن امل���اء ك��ان ق��د ح��ار ح��ول ق��رب احل�سني على 
اأمر  العبا�سي )236ه� 851م( حني  املتوكل  عهد 
ب��امل��اء. وقد  امل��ك��ان  ق��رب احل�سني واإغ���راق  بهدم 
على  لوقوعها  القرى(  ب�)ام  اأي�سا  كربالء  عرفت 
ملجرى  القدمي  ال�سم  وه��و  )اكوبا�سي(  �ساطئ 
ال���ذي مي��ر فيها، وق��د عرث  ال��ق��دمي  ال��ف��رات  نهر 
علماء الآثار يف تلك املنطقة على هياكل عظيمة 
اإىل  تاريخها  يعود  خزفية  اأوان  داخ��ل  قدمية 
قرى  ازده��رت  كما  املتاأخرة،  البابلية  ال�ساللت 
واللخميني  والتنوخيني  الكلدانيني  ايام  كربالء 
ملكهم..  عا�سمة  احل��رية  كانت  ي��وم  وامل��ن��اذرة 
المام  دفنوا  الذين  اأن  اإىل  امل��وؤرخ��ون  وي�سري 
تلك  من  كانوا  وا�سحابه  بيته  واه��ل  احل�سني 
القرى القريبة، وهم الذين اقاموا لقرب احل�سني 
اأن  يذكر  كما  ورم��زا،  عالمة  له  ون�سبوا  ر�سما 
عبيد  هو  كربالء  يف  احل�سني  قرب  زار  من  اول 
الله بن احلر اجلعفي لقرب دياره منه، وبح�سب 
اخلطيب البغدادي، فان عبيد الله اجلعفي حني 
وقف على املكان الذي دفن فيه احل�سني ا�ستعرب 
من  بع�سا  ن��درج  بق�سيدة  الإم���ام  ورث��ى  باكيا 

اأبياتها.. 
يقول امري غادر وابن غادر

 ال كيف قاتلت ال�سهيد ابن فاطمة
 فوا ندمي ان ل اكون ن�سرته

 ال كل نف�س لت�سدد نادمه
 وما ندمي ان مل اكن من حماته

 لذوي ح�سرة ما ان تفارق لزمه
 اىل ان يقول: 

�سقى الله ارواح الذين تاآزروا
 على ن�سره �سقيا من الغيث دائمه

 وقفت على اجداثهم وحمالهم
 فكاد احل�سى ينف�س والعني �ساجمة

الله  عبد  ب��ن  جابر  ال�سرير  ال�سحابي  وك��ان   
الأن�ساري قد زار قرب احل�سني يف الع�سرين من 
�سفر ع��ام 62ه��� مع ع��دد من الأف���راد وقابل يف 
قرب  احل�سني  اب��ن  علي  الإم����ام  نف�سها  ال�سنة 
القرب،  امل�سوين  قال:  القرب  و�سل  وحينا  القرب، 
ثم بكى وترحم عليه.. ويف القرن الثاين للهجرة 
قرب  زاروا  التوابني  م��ن  اأتباعه  وبع�س  ���س��ّرد 

اأم  وكانت  بقربه.  وليلة  يوما  وق�سوا  احل�سني 
من  العبا�سي،  امل��ه��دي  اخلليفة  وال���دة  مو�سى، 
اأوائل من �سرف الأموال، يف تاريخ مبكر، على 
اأبي  ت��ويل  وخ���الل  بالقرب.  بالعناية  القائمني 
املجال  كان  العراق  يف  احلكم  ال�سفاح  العبا�س 
هارون  اأن  غ��ري  احل�سني،  ق��رب  ل��زي��ارة  مفتوحا 
وقطع  القرب  زوار  على  اخلناق  �سيق  الر�سيد 
ما  وه��دم  القرب  مو�سع  وك��رب  ال�سدرة  �سجرة 
حوله من بيوت. وعندما توىل املتوكل العبا�سي 
احلكم كانت القبة قد اأعيد بناوؤها وكذلك بع�س 
لزيارة  يتكاثرون  الزوار  واخذ  حولها،  البيوت 
م�سهد احل�سني، مما اغ�سب املتوكل، فاأمر بهدم 
من  النا�س  ومنع  م��ن��ازل،  م��ن  حوله  وم��ا  القرب 
زيارته، ثم حرث اأر�سه واأفا�س املاء عليه فحار 
بن  املنت�سر  اأن  غري  جانب.  كل  من  القرب  حول 
247ه�/  عام  القرب  بناء  اأع��اد  العبا�سي  املتوكل 
اإليه  وقربهم  البيت  اه��ل  اىل  واأح�سن  862م، 
العلويني  بع�س  �سجع  مما  العطاء،  لهم  واأج��زل 
اإىل الإقامة بالقرب من م�سهد احل�سني، وكان يف 

ابن  العابد  حممد  ابن  املجاب  اإبراهيم  مقدمتهم 
وطاأت  علوي  اأول  وهو  الكاظم،  مو�سى  الإم��ام 
قدماه ار�س كربالء بعد ا�ست�سهاد احل�سني واأول 
من ا�ستوطنها مع ولده، وكان ذلك عام 247ه�/ 
م�سهد  العبا�سي  املنت�سر  تفقد  وق��د  862م.. 
الم����ام احل�����س��ني واأم����ر ب��ب��ن��اء ���س��ري��ح ل��ه وظل 
تداعت  اأن  وبعد  بزيارته.  للزوار  واأذن  يرعاه، 
حممد  بن  حممد  بتجديدها  قام  املنت�سر  عمارة 
بت�سييد  العلوي  الداعي  قام  ثم  القائم،  زيد  بن 
لها  ك��ان  896م،  280ه�����/  ع��ام  ال��ق��رب  على  قبة 
بابان، ثم بنى حولها �سقفني، واأحاطهما ب�سور. 
وعند قيام الدولة البويهية قام ع�سد الدولة عام 
ذي  ال��ع��اج  م��ن  �سريح  ببناء  م،   979 379ه����/ 
اأروقة وعليه قبة، ومع قيام ال�سريح اجلديد بداأ 
وقد  امل�سهد،  ح��ول  والأ���س��واق  البيوت  بت�سييد 
399ه�/  عام  ويف  كبري.  ب�سور  املدينة  اأحيطت 
الوزير  ال��ك��ايف،  العبا�س  اأب��و  ت��ويف  م،   1009
اأن يدفن يف  اأو�سى قبل وفاته  بالري، وكان قد 
الإمام احل�سني، فدفن هناك..  اإىل جوار  كربالء 

وقد قام الوزير ابن �سهالن عام 403ه�/ 1013 
م، ب��ب��ن��اء ���س��ور ج��دي��د ح���ول امل�����س��ه��د، ث��م قام 
نظام  ووزي���ره  �ساه  ملك  ال�سلجوقي  ال�سلطان 
امللك بتجديد ال�سور عام 479ه�/ 1082م. وقد 
اأ�سبحت كربالء منذ القرن العا�سر امليالدي عتبة 
لزيارة  امل�سلمني  من  كثري  عليها  ي��رتدد  مقد�سة 
الإمام احل�سني والتربك به، بعد اأن ازدهرت فيها 
الزراعة والتجارة والعلوم والآداب. لقد و�سف 
كربالء  بطوطة  اب��ن  امل��ع��روف  العربي  ال�سائح 
قائال:  م،   1307 726ه����/  ع��ام  لها  زي��ارت��ه  عند 
زرت كربالء يف اأيام ال�سلطان �سعيد بهادر خان 
 726 �سنة  الكوفة  تركت  اأن  بعد  خدابنده  ب��ن 
�سغرية  مدينة  وه��ي  احل�سني،  مدينة  قا�سدا 
الفرات،  وي�سقيها  النخيل  ح��دائ��ق  حت�سنها 
مدر�سة  وعليها  داخ��ل��ه��ا،  امل��ق��د���س��ة  وال��رو���س��ة 
للوارد  ال��ط��ع��ام  فيها  ك��رمي��ة  وزاوي����ة  عظيمة 
ال���رو����س���ة احلجاب  ب����اب  وع���ل���ى  وال�������س���ادر، 
العتبة  فيقبل  باإذنهم  اإل  احد  يدخل  ل  والقومة، 
ال�سريفة وهي من الف�سة، وعلى الأبواب اأ�ستار 
احلرير.. وعندما فتح ال�ساه ا�سماعيل ال�سفوي 
ب��غ��داد ت��وج��ه اىل ك��رب��الء ل���زي���ارة ق��رب الم���ام 
اثني  واه��دى  ال�سريح  بتذهيب  وام��ر  احل�سني 
ع�سر قنديال من الذهب، كما اأمر ب�سنع �سندوق 
للقرب من الف�سة دقيق ال�سنع، وقد مت ن�سبه عام 
احل�سينية  احل�سرة  فر�س  كما  1544م  932ه�/ 
باأنواع من املفرو�سات القيمة، وقد اعتكف ال�ساه 
ثم  ليلة  الإم���ام  ح�سرة  يف  ال�سفوي  ا�سماعيل 
ال�سرف.  النجف  يف  علي  الإم��ام  لزيارة  توجه 
الإمام احل�سني يقوم على م�سطبة من  و�سريح 
م�سبكان،  ي��ع��ل��وه��ا  ب��ال��ع��اج  امل��ر���س��ع  اخل�����س��ب 

الداخلي،  ال��ث��م��ني، وه��و  ال��ف��ولذ  م��ن  اح��ده��م��ا 
الكبري،  اخل��ارج��ي  وه��و  الف�سة،  م��ن  والآخ����ر 
ومزهريات  اأوان،  احل�سيني  ال�سريح  وتعلو 
ذهبية مر�سعة بالأحجار الكرمية، ويف كل ركن 
الذهب  من  رمانة  الأرب��ع��ة  ال�سريح  اأرك���ان  من 
واىل  م��رت..  ن�سف  نحو  قطرها  يبلع  اخلال�س 
يقوم  اخل��ارج��ي  احل�سني  الإم���ام  �سباك  جانب 
بينهما  يف�سل  ول  عنه  يختلف  ل  اآخ��ر  م�سبك 
�سوى مرت واحد ويف داخله قرب الإمام علي بن 
احل�سني، الذي ا�ست�سهد معه يوم عا�سوراء، كما 
ي��وج��د اأم����ام امل�����س��ب��ك م��رق��د اآخ����ر ي�����س��م رف��ات 
احل�سني  الإم��ام  مع  ا�ست�سهدوا  الذين  الآخرين 
ع�سر  ال�سابع  القرن  بداية  يف  عا�سوراء.  ب��وم 
بيدرو  ال�سباين  الرحالة  كربالء  زار  امليالدي 
وقد  1024ه������..  1604م-  ال��ع��ام  يف  تك�سريا 
بيت،  اآلف  اأرب��ع��ة  على  حتتوي  ببلدة  و�سفها 
و���س��ك��ان��ه��ا م���ن ال���ع���رب، وب��ع�����س الإي���ران���ي���ني 
بناء حمكم  ذات  ا�سواق  املدينة  والأت��راك، ويف 
وال�سلع  ب��احل��اج��ات  م����الأى  وه���ي  ب��ال��ط��اب��وق 
وقد  ك��ث��ريون..  اأن��ا���س  عليها  وي��رتدد  التجارية 
بنيت فيها خانات عامرة مت بناوؤها للزوار وهي 
عن  تك�سريا  كتب  وق��د  اخل��ريي��ة،  الأع��م��ال  م��ن 
الدينية  اأهميتها  وذك���ر  احل�سينية  ال��رو���س��ة 
وتوارد امل�سلمني لزيارتها من جميع اجلهات كما 
تطرق اإىل ذكر ال�سقاة الذين ي�سقون املاء للنا�س 
اإحياء  او  والثواب  لالأجر  وطلبا  الله  �سبيل  يف 
لذكرى الإمام ال�سهيد الذي قتل عط�سان يف هذه 
البقعة من الأر�س، وكانت فيها امكنة وخميمات 
ك��ان��ت ت��ن�����س��ب ل���ل���زوار يف م��و���س��م ال���زي���ارات 
املعروف  المل���اين  ال��رح��ال��ة  زار  كما  ال��ك��ب��رية. 
كار�سنت نيبور يف ال�سابع والع�سرين من كانون 
نيبور  الأول عام 1765م مدينة كربالء، ويذكر 
باأن للبلدة خم�سة اأبواب يف و�سطها يقع امل�سهد 
تقريبيا  خمططا  نيبور  ر�سم  وق��د  احل�سيني، 
اخلارجية  مالحظاته  م��ن  بتف�سيالته  ا�ستقى 
لفرتة  الم�سيات  اح���دى  يف  ال��ي��ه  دخ��ول��ه  ويف 
وجيزة، ب�سحبة )املال بغدادي( الذي ا�سطحبه 
معه بعد اأن تزيا بزي تركي ولب�س عمامة تركية. 
النجف  مبدينة  كربالء  مدينة  نيبور  ق��ارن  وقد 
ال��ن��خ��ي��ل يف الوىل وازدي����اد  ك���رثة  م��ن ح��ي��ث 
متينة  تكن  مل  بيوتها  ب��اأن  يقول  لكنه  �سكانها، 
امل�سوي.  غري  باللنب  تبنى  كانت  لأنها  البنيان 
وقد و�سف نيبور احل�سرة احل�سينية فقال باأن 
متنورة  ك��ان��ت  وال�����س��ح��ن  احل�����س��رة  اأط�����راف 
لل�سبابيك الكثرية التي كانت موجودة فيها، وقد 
زجاج  فيها  يقل  ب��الد  يف  غريبا  �سيئا  ذل��ك  ك��ان 
اأطرافه  من  بال�سحن  وحتيط  يومذاك  النوافذ 
الأربعة م�ساكن ال�سادة والعلماء، كما ذكر نيبور 
اأي�سا وجود جامع كبري اآخر لالإمام العبا�س بن 
يوم  يف  اأب���داه���ا  ال��ت��ي  لبطولته  ت��ق��دي��را  ع��ل��ي 
اأخيه  اج��ل  م��ن  بنف�سه  وت�سحيته  ع��ا���س��وراء 
احل�سني. كما اأ�سار اأي�سا اإىل وجود مزار خا�س 
اإىل  امل�����وؤدي  ال��ط��ري��ق  اأول  يف  ال��ب��ل��دة  خ����ارج 
النجف، ويقول انه �سيد يف املو�سع الذي �سقط 
القاجاري فقد  اأما يف العهد  فيه جواد احل�سني. 
مت تذهيب احل�سرة احل�سينية ثالث مرات، كما 
مت �سنع �سندوق ف�سي ثمني. ويف عام 1358/ 
الدين  ���س��ي��ف  ط��اه��ر  ال�����س��ل��ط��ان  ق���ام  1920م/ 
من  �سنعه  مت  وقد  ال�سباك  بتجديد  ال�سماعيلي 
الواجهة  ويف  ال��ه��ن��د.  يف  اخل��ال�����س��ة  ال��ف�����س��ة 
خزانة  تقوم  احل�سينية  الرو�سة  من  الأمامية 
وكنوز  ذخائر  حتوي  التي  احل�سينية  الرو�سة 
نادرة ل تثّمن منها م�ساحف خطية قدمية نادرة، 
زين  الإم���ام  بخط  �سريف  م�سحف  منها  واح��د 
رق  على  الكويف  باخلط  مكتوب  وهو  العابدين 
وبني  ابي�س  نق�س  فيه  اآخ��ر  وم�سحف  غ���زال، 
اأوراق��ه رق غزال حتى ل تتلف �سفحاته، وهما 
نفي�سان للغاية. وعلى بعد ثالثمائة مرت تقريبا، 
من اجلهة ال�سمالية ال�سرقية يقع �سريح العبا�س 
بن علي الذي ا�ست�سهد مع اخيه المام احل�سني 
يف واقعة كربالء، وقد �سيدت فوق قربه عمارة 
وجددت  عمرت  وقد  ومنارتان،  كبرية  قبة  فيها 
اي�����س��ا. ولي��ق��ل �سريح  ال��ق��اج��اري��ني  ع��ه��د  يف 
الخرين،  الئمة  ا�سرحة  عن  �سخامة  العبا�س 
غري ان املنائر مل تطل بالذهب كلها، ويف ح�سرة 
العبا�س خزانة فيها ذخائر وا�سياء نفي�سة جدا.. 
وه���ن���اك ق��ب��ور م��ق��د���س��ة اخ�����رى، م��ن��ه��ا �سريح 

احل�����س��ني وعبدالله  ب��ن  ع��ل��ي  وق���رب  ال�����س��ه��داء، 
احل�سني.  ابيهما  جانب  اىل  ويرقدان  الر�سيع، 
وي��ق��ع ���س��رق ���س��ري��ح الم����ام احل�����س��ني �سريح 
قرب  جانبه  واىل  احل�سن  الم���ام  اب��ن  القا�سم 
اميال  ثالثة  بعد  وعلى  املجاب.  ابراهيم  ال�سيد 
�سريح  ي��ق��ع  احل�سينية  احل�����س��رة  م��ن  تقريبا 
حبيب ب��ن م��ظ��اه��ر ال���س��دي وك��ذل��ك ق��رب احلر 
احل�سني  الم��ام  مع  ا�ست�سهدا  اللذين  الرياحي 
ي���وم ع��ا���س��وراء. ك��م��ا ت��وج��د يف ك��رب��الء قبور 
الكاظم  واب��ن  احل��م��زة  منهم  �ساحلني،  اول��ي��اء 
كربالء،  وت�ستهر  وغريهم.  عبدالله  ابن  وع��ون 
اليدوية  واحلرف  والتجارة  الزراعة  جانب  اىل 
وال�سعبية، ك�سناعة القا�ساين امللون واملنقو�س 
با�ساليبها  العربية  واخلطوط  اجلميلة  بال�سور 
والديواين،  والرقعي  الكويف  كاخلط  املختلفة 
وكذلك النق�س على النحا�س وال�سياغة والو�سي 
والواقع  احل�سينية.  الرتب  و�سناعة  والتطريز 
تاريخها  يف  عظيمة  ���س��ه��رة  ك��رب��الء  ات��خ��ذت 
عليها  حت�سل  مل  والدب���ي  والعلمي  ال�سيا�سي 
العتبات الخرى يف العراق، حيث تطورت فيها 
حركة ثقافية وا�سعة كان من نتائجها دخول اول 
1856م،  1273ه����/  ع��ام  اليها  حجرية  مطبعة 
وبح�سب �سلمان هادي الطعمة فاإنها اأول مطبعة 
الكتب  اأه��داف��ه��ا طبع  م��ن  ال��ع��راق، وك��ان  دخلت 
العراق  اأول كتاب يف  الدينية وقد مت فعال طبع 
خال�سة  وك��ذل��ك  الآل��و���س��ي(  )مقامات  ه��و  فيها، 
الأخبار عام 1879م. وكان ملوقع كربالء بالقرب 
�ساعدها  ب��ه  ي�ستهان  ل  دور  ال��ف��رات  ن��ه��ر  م��ن 
من  ن�سبيا  اأف�سل  ب�سكل  منه  باملياه  ب��ال��ت��زود 
الفرات  فروع  من  فرع  هناك  كان  حيث  النجف، 
ي�سقي حقولها وب�ساتينها. وملا كان الفرات يغري 
�سليمان  ال�سلطان  اأمر  فقد  جمراه مرات عديدة، 
لنقل  قناة احل�سينية  القانوين عام 1533 ب�سق 
كبريا،  هند�سيا  م�سروعا  كانت  التي  اإليها،  املاء 
مدينة  عند  ال��ف��رات  مياه  من  احل�سينية  زودت 
امل�سيب. وقد �ساعد الإهمال وعدم ال�سيانة على 
ازدياد �سحة املياه يف القناة مما اثر على و�سع 
اأنها  ك��رب��الء الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي غ��ري 
الوايل  اأم���ر  اأن  بعد  عافيتها  بع�س  ا�ستعادت 
ح�سن با�سا ببناء �سد يف �سدر القناة وكذل بناء 
وا���س��الح ع��دد من اخل��ان��ات على ط��ول الطريق 
على  �ساعدت  التي  وكربالء،  بغداد  بني  الرابط 
مركزها  تقوية  وكذلك  اإليها  ال��زوار  عدد  ازدي��اد 
وقد  ع�سر.  الثامن  القرن  منت�سف  يف  الديني 
اأخذت كربالء تفقد موقعها الديني- القت�سادي 
بعد جميء املماليك اإىل احلكم يف العراق وذلك 
العتبات  ل�سدانة  �سنية  عوائل  فر�سهم  ب�سبب 
وكذلك  املدينة  اإدارة  على  و�سيطرتهم  املقد�سة 
ع��ل��ى ج��ب��اي��ة ال�����س��رائ��ب ف��ي��ه��ا. غ��ري ان �سعف 
�ساعد  ع�سر  التا�سع  القرن  بداية  يف  املماليك، 
على  ح�سولها  ع��ل��ى  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن  امل��دي��ن��ة 
لل�سلطان  ي��ع��د  مل  ب��ح��ي��ث  ج���زئ���ي،  ا���س��ت��ق��الل 
ذلك  على  �ساعد  وق��د  فيها،  ذك��ر  اأي  العثماين 
حتالف مت بني بع�س الع�سائر العربية وعدد من 
كربالء  يف  املتنفذة  والتجارية  الدينية  العوائل 
���س��د ال�����س��ل��ط��ات ال��ع��ث��م��ان��ي��ة، مم���ا اأث������ار قلق 
فيها  �سلطتهم  ا�ستعادة  ف��ح��اول��وا  العثمانيني 
وت��ق��وي��ة احل��ك��م امل��رك��زي يف ال��ع��راق، م��ا ادى 
اهاليها  واعت�سام  كربالء  مقاومة  اىل  ب��دوره 
با�سا  جنيب  ال��وايل  وكان  بها.  املحيط  بال�سور 
اإليهم قوة ع�سكرية لتاأديبهم واعطاهم  اأر�سل  قد 
اأنهم  مهلة �سهر كامل للرتاجع عن متردهم، غري 
بنف�سه  يقود  لن  دفعه  مما  لتهديده،  يذعنوا  مل 
وي�سربها  املدينة  يهاجم  وان  الع�سكرية،  القوة 
باملدافع. وقد مت اإخ�ساع كربالء واحتاللها يوم 
1843م..  1258ه��������/  ���س��ن��ة  احل��ج��ة  ذي   11
العتبات  اهمية ودور  اجمال  واخلال�سة ميكننا 
املقد�سة يف العراق، التي �سهدت منذ بداية القرن 
التا�سع ع�سر، نه�سة ثقافية واجتماعية جديدة، 
ولعبت دورا هاما يف تاريخ العراق ال�سيا�سي.. 
وخ�����س��و���س��ا م��ن��ذ ب��داي��ة ه���ذا ال���ق���رن، واخ���ذت 
و�سيا�سيا  واجتماعيا  دينيا  ت��اأث��ريا  مت��ار���س 
وكان  العراق،  ح��دود  كثرية،  احيان  يف  تخطى 
للمدن الدينية املقد�سة م�ساهمة فاعلة يف تكوين 
ال�سيا�سي  ال��ع��راق  وت�سكيل  ال��وط��ن��ي  ال��وع��ي 
وثورة  اجل��ه��اد  ح��رك��ة  يف  وبخا�سة  احل��دي��ث، 
الع�سرين �سد الحتالل الربيطاين للعراق. ويف 

الوقت الذي مل ت�سارك العتبات املقد�سة ال�سيعية 
العهد  خ���الل  ال��ع��ام��ة  ال�سيا�سية  الح����داث  يف 
العثماين فانها �سكلت مراكز معار�سة لل�سلطات 
الدينية  املرجعية  موقف  ات�سم  وق��د  العثمانية 
ولفرتات  ال�سيعة،  املجتهدين  م��واق��ف  وك��ذل��ك 
طويلة بال�سلبية والن�سراف اىل الأمور الدينية 
القرن  نهاية  حتى  ذل��ك  ا�ستمر  وق��د  ال�����س��رف��ة، 
الجتماعي-  ال�سعيد  على  اأم��ا  ع�سر.  التا�سع 
م��راك��ز جذب  امل���دن  �سكلت  ف��ق��د  الق��ت�����س��ادي.. 
واخ���ت���الط وت��ف��اع��ل دائ����م م��ع خم��ت��ل��ف الفئات 
والطبقات واجلماعات، وكذلك مع الدول العربية 
عالقاتها  توطيد  على  �ساعدها  مما  والإ�سالمية، 
الدينية والتجارية مع املدن العراقي، وبخا�سة 

العربية  القبائل  مع  وكذلك  واجلنوب،  الو�سط 
املتنقلة على حافة ال�سحراء الغربية. كما �سكلت 
زيارة امل�سلمني من ايران والهند وتركيا والدول 
لهذه  مهمة  اجتماعية  اقت�سادية  قاعدة  العربية 
املعروف  به. ومن  ي�ستهان  ماليا ل  املدن ودعما 
ن�ساطها  ي��ح��رك  ال����ذي  ال��رئ��ي�����س��ي  امل�����ورد  ان 
ما  على  كبري،  ح��د  اىل  يعتمد  ك��ان  القت�سادي 
وهبات  �سرعية  ح��ق��وق  م��ن  امل�سلمون  يدفعه 
ونذور، وما ي�سرفونه خالل الزيارات امل�ستمرة 
اليها  ب��ه  يتربعون  وم��ا  املقد�سة،  العتبات  اىل 
الت�سييع  م��را���س��ي��م  ع��ل��ى  ماي�سرفونه  وك��ذل��ك 
وجنوب  والهند  اإي���ران  من  وبخا�سة  وال��دف��ن، 
البلدان الإ�سالمية. وبح�سب  العراق وغريه من 
تقرير بريطاين، فان ما دخل النجف وحدها من 
حقوق �سرعية واأموال خريية ووقفية وغريها، 
ب��ح��دود مليون جنيه  ي��ق��در  ف��ق��ط،  اإي����ران  وم��ن 
ا�سرتليني عام 1918.. وكانت املوارد اخلريية 
اىل  ال��ه��ن��دي��ة  اوذة  موؤ�س�سة  م��ن  وردت  ال��ت��ي 
قد  والنجف  كربالء  وبخا�سة  املقد�سة  العتبات 
ا�سرتليني  جنيه  اآلف  ع�����س��رة  ح���وايل  بلغت 
�سنويا، وبداأت عام 1825 وا�ستمرت حتى عام 
امل��دن  اإىل  ال�����زوار  ع���دد  ارت��ب��ط  وق���د   ..1953
احلكومات  ب�سيا�سة  ع��ادة  ال��ع��راق  يف  املقد�سة 
العراقية واحلكومات الإ�سالمية الأخرى. وهذا 
ما يو�سح انخفا�س عدد الزوار من اإيران والهند 
القرن،  ه���ذا  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ب��ال��ت��درج  ال��ع��راق  اإىل 
وبخا�سة منذ اأن اخذ ال�ساه ر�سا بهلوي يفر�س 
يف  املقد�سة  العتبات  زي��ارة  على  م�سددة  قيودا 
النجف، وكذلك  اإىل  نقل اجلنائز  العراق، ومنع 
من  رافقها  وم��ا  الأوىل  العاملية  احل��رب  انفجار 
م�����س��اك��ل وا���س��ط��راب��ات ك��م��ا ان��ق��ط��ع��ت زي���ارة 
الإي���ران���ي���ني اىل ال����ع����راق ث��ان��ي��ة م��ن��ذ ب��داي��ة 
ال�سبعينيات، وخا�سة بعد قيام احلرب العراقية 
ت�سل  اأخرى  مالية  موارد  وهناك  – الإيرانية. 
ما  وهو  املظامل،  رد  منها  املقد�سة،  العتبات  اإىل 
يدفعه البع�س للمجتهدين من اأموال تكفريا عن 
يدفع  مبلغ  وهو  الو�سية  وحق  ارتكبوه،  منكر 
ويقوم  املتوفني  من  امل��وروث��ة  الأم��الك  ثلث  عن 
لإغرا�س  الأم�����وال  ه���ذه  بتخ�سي�س  املجتهد 
حمددة، وكذلك دفع مبالغ حمددة لقيام اأ�سخا�س 
عن  نيابة  ال�سيام  اأو  ال�سالة  ي���وؤدون  اآخ��ري��ن 
اأ�سخا�س متوفني، اإىل جانب الهبات والتربعات 
اخلريية الطوعية من الهيئات او الأفراد وكذلك 
العتبات  و�سدنة  ال�سادة  اإىل  تدفع  التي  النذور 
املوارد  هذه  اإىل  وبالإ�سافة  وغريهم.  املقد�سة 
على  امل��اء  ت��وزي��ع  هبات  هناك  كانت  امل�ستمرة 
ال�����زوار واإن�����ارة الأ���س��رح��ة وال��ع��ن��اي��ة بقبور 
كبرية  ج��ه��ود  ب��ذل��ت  وق��د  ال�ساحلني،  الأول��ي��اء 
حيث  املقد�سة  العتبات  يف  ال��زي��ارات  لتنظيم 

اأجنزت احلكومة العراقية عام 1924 بناء ثالثة 
خطوط لل�سكك احلديد تربط بني خانقني وبغداد 
اجل  من  وكربالء،  والهندية  وبغداد  والب�سرة 
تلبية حاجات الزوار الإيرانيني والهنود وكذلك 
تفقد  اأخ���ذت  اخل��ط��وط  ه��ذه  اأن  غ��ري  العراقيني 
الثانية  العاملية  احل��رب  بعد  بالتدريج  اأهميتها 
الأخ����رى. ويف  امل��وا���س��الت  ط��رق  لتحل حملها 
الواقع فقد كانت هذه املواد املالية �سببا يف قوة 
العتبات املقد�سة القت�سادية من جهة، و�سعفها 
اأخرى،  جهة  من  القت�سادي  موقعها  وت��ذب��ذب 
ثابتة،  اخرى  دخل  م�سادر  اىل  لفتقارها  وذلك 
وتذبذب العالقات ال�سيا�سية بني العراق والدول 
ال���س��الم��ي��ة الخ����رى وب��خ��ا���س��ة اي�����ران.. ومن 
قوة  الطائلة  امل����وارد  ه��ذه  ت��ع��زز  ان  الطبيعي 
اأنها  غري  القيادي،  ودوره��م  ال�سيعة  املجتهدين 
اأثرت، من جهة اخرى، على توجهاتهم ومواقفهم 
القت�سادية  تنظيماتهم  وع��ل��ى  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 
املالحظ  وم��ن  اي�سا.  والإداري����ة  والجتماعية 
كبرية  �سيعية  اأوق����اف  موؤ�س�سة  غ��ي��اب  اأي�����س��ا 
ومتطورة يف العراق ميكن اأن تدر موارد ثابتة 
للعتبات املقد�سة كما هو احلال يف اإيران وتركيا 
او موؤ�س�سة الأوقاف يف العراق التي تدار اليوم 
من قبل وزارة الأوقاف العراقية، وقد يعود هذا 
مل  وكربالء  النجف  ان  منها  عديدة  اأ�سباب  اإىل 
منت�سف  يف  اّل  ك��ربى  �سيعية  كمراكز  تظهرا 
ذلك  حتى  كانتا  ولأن��ه��م��ا  ع�سر،  الثامن  ال��ق��رن 
�ساأن  ل��ه��ا  لي�س  ���س��غ��رية  دي��ن��ي��ة  م��دن��ا  ال��ت��اري��خ 
ع�سر  التا�سع  القرن  يف  هو  كما  كبري  اقت�سادي 
بداية  من  النجف  كانت  فقد  الع�سرين.  والقرن 
القرن ال�سابع ع�سر مدينة �سغرية خربة تقريبا 
�سكانها  ع����دد  ي��ت��ج��اوز  ومل  امل���ي���اه  ���س��ح��ي��ح��ة 
ان  اي�سا،  امل��الح��ظ  وم��ن  �سخ�س.  اخلم�سمئة 
اعتماد العتبات املقد�سة على املوارد اخلا�سة بها 
كان قد عزز من ا�ستقالليتها وكذلك من ا�ستقاللية 
ومن  العلمية.  وح��وزات��ه��م  ال�سيعة  املجتهدين 
الناحية الثقافية فقد عملت العتبات املقد�سة يف 
العراق، وخ�سو�سا مدينة النجف، على احلفاظ 
على اللغة والثقافة العربية- ال�سالمية ون�سرها 
التي  والظالم  التخلف  قرون  خالل  وتر�سيخها 
تاأ�سي�س  ع��ل��ى  عملت  ك��م��ا  ال���ع���راق،  ع��ل��ى  م���رت 
الثقافية  واجلمعيات  العلمية  واملراكز  املدار�س 
العلماء  م��ن  كبري  ب��ع��دد  ورف��ده��ا  وال�سيا�سية 
احلبوبي  �سعيد  كمحمد  وال�����س��ع��راء  والدب����اء 
ال�سبيبي  وباقر  ال�سبيبي  ر�سا  حممد  وال�سيخ 
مهدي  وحممد  اخلليلي  وجعفر  ال�سرقي  وعلي 

اجلواهري وع�سرات اآخرين.

عن كتاب كربالء في التاريخ

 مرقد اإلمام الحسين )ع( في كربالء 

محمد الكرباس 

  أخذت كربالء أهميتها التاريخية منذ استشهاد اإلمام الحسين في واقعة الطف بكربالء عام 61 هـ/ 680م، حيث دفن في أرضها مع أهله وأصحابه، 
ولم تكن كربالء، قبل هذا التاريخ غير ارض زراعية منبسطة مع بعض التالل والمنخفضات وقد دعيت كربالء )الغاضرية(، كما سميت )الطف( 

لوقوعها على جانبي نهر العلقمي، وهو فرع من الفرات كان يسقي كربالء قديما. وقد اندثر ومحيت آثاره، وكان نهر العلقمي يمر إلى الشمال الغربي،
من المدينة حيث ضريح العباس بن علي الذي استشهد مع أخيه اإلمام الحسين قربه.
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ال�سعوب  هذه  اختالط  لنتيجة  حمتما  وك��ان 
امل�ساركة  طريق  عن  الآخر  بالبع�س  املختلفة 
يف العمل وامل�ساهرة اأن تتكون مظاهر حياة 
ج��دي��دة ذات ط��اب��ع خ��ا���س ل��ه��ذه امل��دي��ن��ة يف 
والفن  ك��ال��ع��م��ل  احل���ي���اة  ����س���وؤون  خم��ت��ل��ف 
اللهو  وط���رق  ال����زواج  وع����ادات  وال�سناعة 
والت�سلية وتنظيم الأ�سواق واملحال ومن ثم 
الذكاء  ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى  ن�����س��وء ح���رف ج���دي���دة 
وا���س��ت��غ��الل ع��ق��ائ��د ال��ن��ا���س ون�����س��وء حالت 
المم  ه��ذه  ان�سهار  حالة  اأول��دت��ه��ا  وتقاليد 
ببع�سها من ناحية وب�سكان املدينة ال�سليني 
من ناحية اخرى. ونود يف هذا املقال ان نلم 
موجز  ب��ع��ر���س  ال��ظ��واه��ر  ه���ذه  م��ن  ببع�س 
مالمح  ع��ن  مب�سطة  ���س��ورة  للقارئ  لرن�سم 
املقد�سة  امل��دي��ن��ة  ه��ذه  يف  ال�سعبية  احل��ي��اة 
اخرى  م��دن  يف  معروفة  تكون  قد  وبع�سها 
ال��ب��ع�����س الآخ�����ر ق���د ت��ك��ون جمهولة  ول��ك��ن 
غريها.  دون  ك��رب��الء  تخ�س  لنها  لالآخرين 
فنون  ج��وان��ب  بع�س  تخ�س  امل��الم��ح  وه��ذه 
والدجالني  امل�سعوذين  ارباب احلرف وطرق 
يف �سبيل الك�سب ثم اأ�ساليب الرتفيه واللهو، 
الك�سب  ط����رق  ع���ن  م�����س��اه��د  ب��ع�����س  وه����ذه 
ب��وا���س��ط��ة ال�����س��ع��وذة وه����ذه ل حت��ت��اج اىل 
راأ����س���م���ال ع�����ادة: 1� امل����داح����ون:� وه����وؤلء 
ا�ستدرار  ط��ري��ق  ع��ن  بالتك�سب  خمت�سون 
اآل  ماآثر  بتالوة  وذلك  وكرمهم  النا�س  عطف 
بيت الر�سول الكرمي مراثيهم وامل�سائب التي 
ح��ل��ت ب��ه��م ف��م��ن��ه��م م���ن ي��ت��ج��ول ب��الأ���س��واق 
الباقي  عبد  اأ���س��ع��ار  يتلو  م��ن��ف��ردة  ب�����س��ورة 
وق�سيدة  التميمي  �سالح  وال�سيخ  العمري 
ال���ف���رزدق امل�����س��ه��ورة يف م���دح الم����ام زين 
العابدين )ع( او يكتفون بتالوتها على قارعة 
الطريق ويف املقاهي حيث يعقد املداح حمفال 
مراثيهم  ويتلو  الول��ي��اء  م��ك��ارم  فيه  ي�سرح 
فيكرمه النا�س مبا جتوده ايديهم او يوؤلفون 
منهم  اربعة  يجل�س  خم�سة  من  تتكون  فرقة 
يف ���س��ف و اح���د وي��ق��اب��ل��ه��م خ��ام�����س يكون 
بنغم خا�س يف  القراءة  �سيخهم وي�سرع يف 
بيد  الربعة اجلال�سون �سدورهم  يلطم  حني 
وي��رددون  ال�سيخ  ق��راءة  ايقاع  على  واح��دة 
)كور�س(  هيئة  على  الق�سيدة  لزم���ة  معه 
لريمي  الو�سط  يف  اح��ده��م  ع��ب��اءة  وتفر�س 
التي  النقود  قطع  واملتفرجون  امل��ارة  عليها 
 �2 اجلولة..  انتهاء  بعد  املداحون  يقت�سمها 
املقاهي  اإحدى  ندوة يف  يعقد  املر�سد:� وهذا 
ي�سرد فيها ق�س�سا من )�ساهنامة الفردو�سي( 
البهلوان  وحمزة  )ال�سكندر(  عن  واأخ��ب��ارا 
)وح�سني كرد( وطريقته اأن يتجول يف املقهى 
اأبطال  ح��رك��ات  بها  بقلد  ع�سا  ب��ي��ده  ح��ام��ال 
ال��ق�����س��ة يف ال��ك��ر وال��ف��ن وم��ن��ازل��ة الأع����داء 
ث��م يجمع  ال��زم��ن  م��ن  ف��رتة  ذل��ك  م�ستمرا يف 
)اجل����راغ(  بلغتهم  ت�سمى  ال��ت��ي  اإك��رام��ي��ت��ه 
وقد  الق�سة،  بقية  يكمل  ثم  ف��رتة  وي�سرتيح 
 �3 واأ�سهر.  اأ�سابيع  الواحدة  الق�سة  ت�ستمر 
معركة  لي�ست  وه���ي  ال���دراوي�������س:�  م��ع��رك��ة 
الجتماع  تعني  ولكنها  ال�سحيح  باملعنى 
الذي يعقده الدروي�س يف �ساحة عامة ملنازلة 
)احليايه( وبلع الدبابي�س وبيع الحجبة او 
العلم  ب��ئ��ر ذات  غ���زوة خ��ي��رب وغ����زوة  ���س��رد 
رزقه  يجمع  ثم  الق�ساب  )ج��وم��رد(  وحكاية 
هذا  عمل  ويكون  املبخر:�   �4 امل�ساهدين.  من 
يف ال�سباح حيث يحمل �سينية فيها )منقلة( 

يبخر  واحلرمل  البخور  من  ومقدار  �سغرية 
ب��ه��ا دك���اك���ني اه���ل احل����رف وحم��الت��ه��م حيث 
يح�سل على هدايا نقدية او عينية كقطعة نقود 
او  خ��ي��ارت��ني  او  ب��اذجن��ان  راأ����س  او  �سغرية 
رغيف خبز. 5� امل�سحراتي:� وهو الذي يوقظ 
املبارك  رم�سان  يف  ال�سحور  لتناول  النا�س 
م�������س���ح���رات���ي خ����ا�����س فمن  ول����ك����ل حم���ل���ة 
على  بالقرع  النا�س  يوقظ  م  )امل�سحراتية( 
ي�ستعملون  م��ن��ه��م  وامل��ت�����س��رع��ون  )ال��ط��ب��ل��ة( 
اآلت  م��ن  الوىل  ي��ع��ت��ربون  لن��ه��م  )ال��ت��ن��ك��ة( 
الثالث  والفريق  ا�ستعمالها  وي��ح��رم  ال��ط��رب 
يكتفي بالنداء وتالوة بع�س ال�سعار ال�سوفية 
والطرقات  الزق��ة  يف  ع��ال  ب�سوت  الزهد  يف 
م�سبقا  الذين يو�سونه  العمالء  ابواب  ويقرع 
لإيقاظهم. واجرة امل�سحراتي جتمع يوم العيد 

ثم  اكراميته  م�ستح�سال  املحلة  يجوب  حيث 
حقه  اخذ  الذي  البيت  على  بالطبا�سري  يوؤ�سر 
فيف�سل  اآخ��ر  وقت  يف  عليه  يعود  ل  حتى  منه 
ثانوية  ه���ي  امل��ه��ن��ة  ا���س��ح��اب��ه.. وه����ذه  م���ع 
ل���س��ح��اب��ه��ا ف��اغ��ل��ب امل�����س��ح��رات��ي��ة م��داح��ون 
ومبخرون وذوو حرف اخرى من هذا القبيل.. 
كانت هذه امل�ساهد اخلم�سة �سورا من اكت�ساب 
العلوم  بع�س  ع��ن  التالية  وال�����س��ور  ال���رزق 
و  التمثيل  وفرق  والريا�سة  كالطب  والفنون 
النق�س على اخلبز.. 1� الطب اليوناين:� يقتعد 
الطبيب اليوناين غرفة ار�سية من منزله حيث 
ي�ستقبل الزوار من املر�سى امل�سابني باحلمى 
واجلدري والرمد حيث يفح�سهم وي�سف لهم 
و�سفة تتكون من )ورد ل�سان الثور( و )اأظافر 
للمري�س  الدعية  وبع�س  )العناب(  و  اجلن( 

وا�سقائه من مائها بعد التفتيح وال�سيدلية هي 
دكان العطار حيث يقوم هذا مقام ال�سيدلين 
يف حت�سري الأدوية. وهناك اجلراح اليوناين 
ال����ذي ي��ع��ال��ج )ال��ف��رك��ا���س( و )ال����ط����ولع( و 
)الدمامل( واوجاع ال�سنان بداويته اخلا�سة 
وي�ستعمل  دب���ج(  )ح��ب  و  )الطبخانة(  وه��ي 
)امل�����س��رط( يف احلالت  )امل��ق�����س( و  اجل���راح 
اخلطرة حيث ميالأ اجلرح بعد ذلك )بالفتايل(. 
2� الزورخانة:� بناية اأر�سية يف و�سطها حفرة 
يف  ع��ادة  الزورخانة  وتقام  )اجلفرة(  ت�سمى 
ال�سباح حيث يرتدي الريا�سيون )الب�ستمال( 
ويدخلون اجلفرة بعد تقبيل الأر�س احرتاما 
ويقف رئي�سهم وي�سمى )املياندار( يف الو�سط 
طبلة  ن��ق��رات  على  فعاليتهم  ميار�سون  حيث 
و�سط  يف  مرتفع  على  يجل�س  ال��ذي  )املر�سد( 

ال���دوران،  ال��ت��ايل:  الرتتيب  على  ال��زورخ��ان��ة 
ثم  )ال�سربنك(  و�سحب  املياله  رف��ع  ال�سناد، 
هذه  واأع�����س��اء  التمثيل:�  ف��رق   �3 امل�سارعة. 
املخت�سون  وهم  الأول  الق�سم  ق�سمان:  الفرق 
وقتل  الطف  فاجعة  كتمثيل  )الت�سابيه(  ب��اأداء 
التاريخية  املواقف  من  ذلك  وغري  م�سلم  اأولد 
حيث يتقم�س كل فرد �سخ�سية احد اأ�سخا�س 
اخلا�سة  التاريخية  املالب�س  ويرتدي  الق�سة 
به ثم يوؤدون امل�سهد كامال ويجيد هوؤلء متثيل 
ين�سى  امل�ساهد  يجعل  رائعا  متثيال  اأدواره���م 
هذه  وت��وؤدي  الق�سة..  حوادث  ويعي�س  نف�سه 
كل  يف  و�سفر  حم��رم  �سهري  ث��م  )الت�سابيه( 
الأي����ام.  بقية  يف  الأئ���م���ة  وف��ي��ات  ويف  �سنة 
الذين  وهم  )البقالبازية(  وهم  الثاين  والق�سم 
الأع���را����س  ح��ف��الت  يف  متثيلياتهم  ي�����وؤدون 

والرتفيه حيث يقومون بتمثيل ق�س�س فكاهية 
نفو�س  وامل�����س��رة يف  ال��ب��ه��ج��ة  ب��ع��ث  غ��اي��ت��ه��ا 
يتقم�سها  التي  ال�سخ�سيات  ومن  احلا�سرين 
)�سرباك  و  با�سا(  )ح�سرم  �سخ�سية  ه���وؤلء 
افندي( و )احلمال با�سي( اأي رئي�س احلمالني. 
وقد �ساهدت ن�ساط بع�س هذه الفرق بنوعيات 
اأداء  يف  ت��ام��ة  اإج����ادة  اأع�سائها  يف  ف��وج��دت 
والتعبري  ال�����س��خ�����س��ي��ات  وت��ق��م�����س  الأدوار 
مب���الم���ح ال����وج����ه ومت���ث���ي���ل ك���اف���ة ال���ن���ربات 
 �4 ال��دور.  يتطلبها  التي  ال�سوتية  واحلركات 
العامة  وي�سميهم  املتجولة:�  املو�سيقى  ف��رق 
�سوداء  ب�سرة  ذوو  غالبيتهم  اأن  حيث  بالعبيد 
واخل�سبة  الطبل  واآلت��ه��م  ع��دي��دة  ف��رق  وه��م 
)ال��دن��ب��ك( وامل���زم���ار وه����وؤلء ي��ط��وف��ون على 
البيوت التي فيها اعرا�س او قدم ا�سحابها من 
احلج او من م�سهد الر�سا وعلى بيوت الأثرياء 
ويغنون  اآلت��ه��م  على  وي��ع��زف��ون  الأع��ي��اد  يف 
الله  اول�سن  دامي  اآل��ه��ي  التقليدية:�  اأغنيتهم 
اآلهي  ول�سن  م��ب��ارك  �سغلري  ور���س��ن  �سالمت 
ال�سائعة  الغ����اين  ب��ع�����س  م��ع  اول�����س��ن  دامي 
من  الدار  اأهل  متنع  فان  اإكراميتهم  وياأخذون 
وهذا  الرماد  على  الطبل  بو�سع  ه��ددوا  دفعها 
العمل يف اعتقاد ا�سحاب البيت يقلب فرحهم 
اىل حزن وقد يكون مع الفرقة )راق�س( يرتدي 
طاقية تتدىل منها اجراء جتلجل عند الرق�س. 
5� النق�س على اخلبز:� كان منرب اخلباز �سابقا 
وخا�سة يف وقت امل�ساء يعترب معر�سا ل�ستى 
فنون النق�س على اخلبز و )امليز( مدرج يبنيه 
عليه  اخلبز  لعر�س  دكانه  واجهة  يف  اخلباز 
للبيع وكان منظر )الدكاندار( وهو الذي يبيع 
اخلبز متمما للمعر�س حيث يقف هذا بعمامته 
)الك�سمريي(  و�ساله  )البته(  وبزونه  )الزري( 
املحربة  وه���ي  )ال��ق��ل��م��دان(  ف��ي��ه  تثبت  ال���ذي 
الق�سب  اق��الم  حلفظ  ا�سطوانة  بها  املت�سلة 
)ال��������ربجن(. وان�������واع اخلبز  م���ن  وي�����س��ن��ع 
)امل�سبع(  و  )ال���ت���ف���ت���ون(  ه���ي  امل���ع���رو����س 
)احلنونة(  و  و)ال��ق��ل��م��دان(  و)ال�����س��ج��ري( 
اخلا�سة بالأطفال ووزنها ن�سف وزن الرغيف 
الدولة  تاأ�سي�س  منذ  كربالء  تاريخ  ال��ع��ادي. 
العراقية �سنة 1921 كان لكربالء دور بارز يف 
 ، واأ�ستقالله  بحريته  واملطالبة  العراق  ثورة 
املرجع  لأن  وذل���ك  )1920م(  1338ه�����  �سنة 
احلائري  تقي  حممد  ال�سيخ  الأك���رب  الديني 
لقيادة  ك��رب��الء  الإق���ام���ة يف  اآث���ر  ال�����س��ريازي 
ويف  الأح��ت��الل)1(.  ل�سلطة  املناه�سة  احلركة 
ا�ستياء  نتيجة  تطورت  التي  الأح���داث  غمرة 
راأت  الربيطاين  الحتالل  �سلطة  من  ال�سعب 
غ�سب  مت��ت�����س  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
اأوامرها  الغر�س  لهذا  فاأ�سدرت  املعار�سني 
ليقوم  بغداد  يف  العام  امللكي  احلاكم  لوكيل 
�سكل احلكم  العراقيني يف  اآراء  بالتعرف على 
الذي يريدونه ، وذلك باإجراء ا�ستفتاء عام)2(. 
وحاولت �سلطة الحتالل اأن جُتري ال�ستفتاء 
طبقًا لرغبتها. ولكنها ف�سلت يف املدن املقد�سة 
ال�سهرية  الفتوى  نتيجة  ك��رب��الء،  �سيما  ول 
ال��ت��ي اأ���س��دره��ا امل��رج��ع ال�����س��ي��خ حم��م��د تقي 
يف  املجتهدين  ال��ع��ل��م��اء  وت��اأي��ي��د  ال�����س��ريازي 
ن�ست  والتي  لها  والكاظمية  والنجف  كربالء 
ينتخب  اأن  امل�سلمني  من  لأحد  »لي�س  اأنه  على 
غري  ويختار  ينتخب  اأن  امل�سلم  غري  ويختار 
واأخذ  امل�سلمني  على  وال�سلطنة  لالإمام  امل�سلم 
الع�سائر  وزعماء  الدين  علماء  من  كبري  جمع 
ياأمون هذه املدينة لتلقي التعليمات والأوامر 
م��ن ال��ق��ي��ادة ال��دي��ن��ي��ة وت���دار����س ال��و���س��ع يف 
لهذا  ت��ع��ق��د  ، وك���ان���ت الج��ت��م��اع��ات  ال���ع���راق 
يف  ال�سرية  الجتماعات  اأح��د  وعقد  الغر�س. 
دار املرجع الديني ال�سيخ حممد تقي احلائري 
ال�سريازي لتداول اأمر الثورة مما كان له اأثره 
البعيد يف اأت�ساع نطاقها وا�ستمرارها يف اأكرث 
اأ�سهر،  ب�سعة  بعد  ولكن  العراقية)1(.  امل��دن 
لأ�سباب  روي����دًا  روي����دًا  تخمد  ال��ث��ورة  ب���داأت 
ال�سيخ  الديني  املرجع  وفاة  اأهمها  من  عديدة 
14اآب  يف  ال�����س��ريازي  احل��ائ��ري  تقي  حممد 
1920م وقيام �سلطة الحتالل مبنا�سدة الثوار 
يف  اخ��ت��الف  اإىل  اأدى  مم��ا  معها  ال��ت��ف��او���س 
بالذات  الوقت  النظر. وحدث يف هذا  وجهات 
ب��داأت تنفد  الذخرية  اأن  اأخ��ر وهو  اأم��ر خطري 

مما كان له اأثره البعيد يف اإ�سعاف الثورة ثم 
توقف القتال)2(. ومل جتد �سلطة الحتالل ُبدًا 
املطالبني  اجل��م��اه��ري  و���س��غ��ط  ت���اأث���ري  حت���ت 
با�ستقالل العراق من تر�سيح الأمري في�سل بن 
العراق.  لعر�س  املكرمة  مكة  �سريف  احل�سني 
الب�سرة  اإىل  بريطانية  ط���رادة  حملته  وق��د 
ومنها  1921م،  حزيران   23 يف  اإليها  فو�سل 
احللة  مدينة  ف��ن��زل  ال��ق��ط��ار  بوا�سطة  حت��رك 
ومنها ذهب اإىل الكوفة والنجف. ويف �سباح 
في�سل  الأم����ري  ت��وج��ه  1921م  ح��زي��ران   27
ومل  كربالء  اإىل  النجف  مدينة  من  وحا�سيته 
يكن يف ا�ستقباله علماء الدين البارزون، وقد 
ق�سى يومًا واحدًا يف كربالء زار فيها مرقدي 
الإمام احل�سني )ع( واأخيه العبا�س )ع(. ويف 
اإىل  كربالء  غادر  1921م  حزيران   28 �سباح 
بغداد وبعد ثالثة اأ�سابيع من و�سوله نادى به 
كانت  التي  املوؤقتة  احلكومة  وزراء  جمل�س 
برئا�سة عبد الرحمن النقيب ملكًا على العراق 
بالإجماع ويف 11 اآذار �سنة 1922م، اأي بعد 
ملكًا  في�سل  امللك  تتويج  من  اأ�سهر   7 ح��وايل 
على العراق، اأغارت قوة كبرية من الوهابيني 
جنوب  النا�سرية  يف  الع�سائر  بع�س  على 
العراق فقتلت حوايل �سبعمائة �سخ�س ونهبت 
الكثري من البيوت ودمرتها. وعلى اأثر ذلك دعا 
علماء الدين ال�سيعة اإىل عقد موؤمتر يف كربالء 
زيارة  ومبنا�سبة  1922م  ني�سان  يف  املقد�سة 
غارات  على  لالحتجاج  �سعبان  م��ن  الن�سف 
مقررات  املوؤمتر  عن  �سدرت  وقد  الوهابيني. 
عن  التام  الربيطاين  باجلالء  املطالبة  اأهمها 
العراق واإلغاء النتداب. وكان من اأبرز علماء 
ال��ذي��ن دع���وا اإىل ه��ذا امل��وؤمت��ر ال�سيخ  ال��دي��ن 
�سنة  حزيران   25 ويف  اخلال�سي)1(.  مهدي 
عبد  برئا�سة  ال��وزراء  جمل�س  �سادق  1922م 
معاهدة  اأول  ع��ق��د  ع��ل��ى  ال�����س��ع��دون  املح�سن 
النا�س  على  اأعلنت  اأن  وما  بريطانية.  عراقية 
املجل�س  انتخاب  اإىل  احلكومة  ب���ادرت  حتى 
لهذا  امللكية  الإرادة  ف�����س��درت  التاأ�سي�سي، 
ال�سنة  م��ن  الأول  ت�����س��ري��ن   24 يف  ال��غ��ر���س 
والوطنيون  ال��دي��ن  رج��ال  اأت��خ��ذ  لقد  نف�سها. 
موقفًا موحدًا يف معار�سة تنفيذها، و�سدرت 
والنجف  كربالء  يف  العلماء  قبل  من  الفتاوى 
والكاظمية بتحرمي ال�سرتاك يف النتخابات. 
بالنتخابات  البدء  احلكومة  حاولت  وحينما 
من جديد يف 12 متوز �سنة 1923م مل تنجح 
اللجان  ت�سكيل  ال�سيعة  رف�س  ب�سبب  اأي�سًا 
عبد  وزارة  ا���س��ت��ق��ال��ت  ول��ذل��ك  الن��ت��خ��اب��ي��ة. 
اجلديدة  ال���وزارة  فاألف  ال�سعدون،  املح�سن 
�سنة  الثاين  ت�سرين   22 يف  الع�سكري  جعفر 
الثمانية  وزرائها  بني  ت�سم  وكانت   ، 1923م 
وزي��ري��ن م��ن ك���رب���الء)3(. ويف ال�����س��اب��ع من 
الأول  في�سل  امللك  تويف  1933م  �سنة  اأيلول 

اإليها لغر�س العالج.  يف �سوي�سرا حيث ذهب 
الوحيد  اأبنه  ت��وج  لوفاته  التايل  اليوم  ويف 
فرتة  �سهدت  وق��د  ال��ع��راق.  على  ملكًا  غ���ازي 
حكمة 1933� 1939م ا�سطرابات وانتفا�سات 
ويف  متعددة  ع�سكرية  وان��ق��الب��ات  ع�سائرية 
الأو�سط  ال��ف��رات  ع�سائر  قامت  1936م  �سنة 
وكان  الها�سمي.  يا�سني  وزارة  �سد  بحركاتها 
احلركة  قادة  اجتماعات  يف  مهم  دور  لكربالء 
الجتماعات  لتلك  ونتيجة  الع�سائر.  وروؤ�ساء 
خرج ميثاق اأ�سموه )ميثاق ال�سعب( يدعو اإىل 
امليثاق  ه��ذا  ب���ارك  وق��د   ، بحقوقهم  املطالبة 
ووقع  الغطاء  كا�سف  اآل  ح�سني  حممد  ال�سيخ 
الفرات  ع�سائر  روؤ���س��اء  م��ن  كبري  ع��دد  عليه 
والديوانية  وك���رب���الء  احل��ل��ة  يف  الأو����س���ط 
وال��ن��ا���س��ري��ة وع��ل��ى اأث���ر ه���ذه احل��رك��ات قام 
بكر  الفريق  بقيادة  ع�سكري  بانقالب  اجلي�س 
1936م  �سنة  الأول  ت�سرين   29 يف  �سدقي 

وافق  وق��د  الها�سمي  يا�سني  حكومة  لتغيري 
�سغوط  ب��ع��د  ا�ستقالته  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  الأخ����ري 
�سنة  ني�سان   3 ويف  الن��ق��الب��ي��ني  م��ن  ك��ث��رية 
بحادث  غ��ازي  امللك  م�سرع  عن  اأعلن  1939م 
ا�سطدام �سيارة كان يقودها بنف�سه. وقد وقع 
ت��ق��رر يف  ظ���روف غام�سة. وق��د  احل���ادث يف 
الوحيد  امللك غازي  اأبن  تن�سيب  نف�سها  الليلة 
خاله  ون�سب  العراق  على  ملكا  الثاين  في�سل 
ال��ع��ر���س وذلك  الإل���ه و���س��ي��ًا على  الأم���ري عبد 
قادة  اأخ��ذ  ال��ف��رتة  ه��ذه  ويف  امللك  �سن  ل�سغر 
و�سيا�سة  البالد  �سوؤون  يف  يتدخلون  اجلي�س 
يف  الكيالين  عايل  ر�سيد  جنح  وقد  احلومة. 
ك�سب ودهم وقام بحركة ع�سكرية على حكومة 
ن����وري ال�����س��ع��ي��د و���س��ك��ل ح��ك��وم��ة الئ��ت��الف 
اآذار �سنة 1941م . ويف هذا  الوطني يف 31 
اجلديدة  احلكومة  ب��ني  اأزم���ة  ح��دث��ت  ال��وق��ت 
واحلكومة الربيطانية اأدت اإىل ن�سوب احلرب 

املظاهرات  خرجت  وقد  الربيطانية،  العراقية 
يف كربالء توؤيد هذه احلكومة وقيام اجلي�س 
العراقي بحركته الوطنية �سد مطامع الإنكليز 
لكربالء  ك��ان  1948م  �سنة  كانون  وثبة  ويف 
املظاهرات  قامت  حيث  الوثبة  ه��ذه  يف  دور 
امل��دي��ن��ة هاتفة  ����س���وارع  ال��ط��الب��ي��ة خم��رتق��ة 
وم���ع���اه���دة  ج����رب  ����س���ال���ح  وزارة  ب�����س��ق��وط 
جعفر  جثمان  ت�سييع  واأث��ن��اء  بورت�سموث. 
اجلواهري يف كربالء، قامت ال�سرطة باعتقال 
انتفا�سة  واأثناء  املدينة.  اأهايل  من  كبري  عدد 
ال�سعب العراقي يف ت�سرين �سنة 1952م �سد 
التي  الع�سكرية  حممود  ال��دي��ن  ن��ور  حكومة 
اأعلنت الأحكام العرفية فور ت�سلمها احلكم كان 
حيث  النتفا�سة  هذه  يف  اأي�سًا  دور  لكربالء 
تاأييدًا  املدينة  �سوارع  يف  املظاهرات  خرجت 
ال�سعب  اأبناء  من  الكبري  ال�سغط  ويفعل   ، لها 
ا�ستقالتها  حممود  الدين  ن��ور  حكومة  قدمت 

العتداء  اأثر  وعلى  العرفية  الأحكام  واألغيت 
الثالثي على م�سر �سنة 1956م هبت جماهري 
ال�سعب العراقي لنجدة م�سر و�سعبها، وكانت 
يف  �ساهمت  التي  املدن  تلك  مقدمة  يف  كربالء 
اآنذاك  احلاكمة  ال�سلطة  وقاومت  ال�ساأن،  هذا 
اأبناء  فيها  اأ�سرتك  كبرية  مظاهرة  فيها  فقامت 
ب�سقوط  يهتفون  وكانوا  فئاتهم  بكافة  املدينة 
 ، العراقية واملطالبة مب�ساندة م�سر  احلكومة 
مما اأدى اإىل اأعتقال عدد كبري من اأهايل املدينة 
ثورة  1958م  �سنة  مت��وز   14 يف  واأن��دل��ع��ت 
العراقي  ال�سعب  لن�سال  حتمية  نتيجة  كانت 
ال�سلطة  �سد  واملهنية  ال�سيا�سية  ف�سائله  بكل 
احلاكمة اآنذاك. وحظيت كربالء بعناية الثورة 
الكرمي  عبد  الزعيم  ال����وزراء  رئي�س  ف��زاره��ا 
زارها  كما  امل�سوؤولني  م��ن  كبري  وع��دد  قا�سم 
روؤ�ساء وملوك الدول الإ�سالمية وذلك ملنزلتها 

العظيمة يف نفو�س امل�سلمني.   

 صور ومشاهد 
من مدينة الحسين "ع" 

تتسم مدينة كربالء ومجتمعاتها بطابع خاص قد يختلف تمام االختالف عن المدن العراقية األخرى من حيث 
مظاهر الحياة والتقاليد واألعراف الشعبية والمهن والصناعات وتكاد تكون بعض الظواهر االجتماعية خاصة 
بها دون غيرها من المدن ومرد ذلك إلى تكوين كربالء التاريخي و الظروف التي عاشتها واألمم والشعوب التي 

نزح الكثير من إفرادها إليها للسكن مجاورين العتبات المقدسة ومتبركين بنفحات آالء من دفنوا فيها من 
عترة النبي الكريم. وكربالء منذ تكوينها لحد تاريخه تعتبر ملتقى طرق لكثير من األمم فقلما نجد مدينة 

عراقية بعد بغداد طبعا يقصدها هذا العدد الهائل من مختلف االجناس سنويا واختصها الكثيرون من الملوك 
والرؤساء العرب المسلمون باالهتمام من حيث العناية بتشييد المراقد المقدسة وتعميرها وانشاء المرافق 

العامة فيها كاألبنية المسماة )بالحسينيات( ومحال )السقاية( وغيرها.. 

هادي الشربتي
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الموقع والتسمية:
 يعود تاريخ املدينة اإىل العهد البابلي وكانت 
الفتح  قبل  للن�سارى  م��ق��ربة  املنطقة  ه��ذه 
الإ���س��الم��ي، ت��ق��ع ك��رب��الء يف ج��ن��وب غربي 
بغداد  ع��ن  وتبعد  ك��م   30 بعد  على  ال��ف��رات 
ك��م، وتقع على خ��ط ط��ول 43  ح��وايل 105 
مناخها  درج��ة   34 عر�س  خ��ط  وعلى  درج��ة 
،وقار�س  ال�سيف  يف  احل���رارة  �سديد  رط��ب 
من  الب�ساتني  بها  حتيط  ال�ستاء،  يف  ال��ربد 

جميع اأرجائها.
 اأما بالن�سبة لت�سميتها فقد وجدت العديد من 
الكرملي،  ان�ستا�س  الأب  راأي  اأهمها  الآراء 
كلمتني"كرب"  من  تتكون  كربالء  اأن  بني  اإذ 
الآرامية و"األ"  باللغة  اأو احلرم  امل�سلى  اأي 
الإل��ه ويرى بع�س  الإل��ه فت�سبح حرم  معناه 
اإن كلمة كربالء تعني )قرب الإله(،  الباحثني 
اأو م�سلى الإله ، وهي كلمة اأ�سلها من البابلية 
القدمية فقيل اإنها م�ستقة من كلمة )كور بابل( 
بابلية قدمية،  العربية مبعنى جمموعة قرى 
منها نينوى القربية من �سدة الهندية، ومنها 
اأو  كربالء  ثم  احل�سينية(  )ار���س  الغا�سرية 
عقر بابل ثم النواوي�س ثم احلري الذي يعرف 
تاريخ  اأن  اآخ����رون  ب��احل��ائ��ر، وي���رى  ال��ي��وم 
كربالء يعود اإىل تاريخ مدن ط�سوج النهرين 
الواقعة على �سفاف نهر بالكوبا�س )الفرات 
لل�سالة،  ق��دمي  معبد  اأر�سها  وعلى  ال��ق��دمي( 
وذهب اآخرون اإىل اأنها كلمة فار�سية امل�سدر 
العمل،  اأي  )ك����ار(  ه��م��ا  كلمتني  م��ن  م��رك��ب��ة 
العمل  معناها  فيكون  الأع��ل��ى  اأي  )ب���ال(  و 
كلمة كربالء م�ستقة من  اإن  الأعلى، ويحتمل 
الكربة مبعنى الرخاوة، فلما كانت ار�س هذا 

النقاوة  من  اأو  كربالء  �سميت  رخ��وة  املوقع 
ونقيتها،  هززتها  اإذا  احلنطة  كربلت  ويقال 
ف��ي��ج��وز اأن ت��ك��ون ه���ذه الأر�����س م��ن��ق��اة من 
الرتكيبة  بذلك  ف�سميت  واحل�سائ�س  احل�سى 
يف  الجتماعية  الرتكيبة  تق�سم  الجتماعية: 
عموم كربالء اإىل ثالث فئات اجتماعية وفقًا 
1.فئة  وه��ي:  فيها،  ال�سكان  معي�سة  لطريقة 
�سكان املدن 2.فئة �سكان القرى 3.فئة �سكان 

ال�سحراء)البدو الرحل(. 
فاأنه ل يوجد  التق�سيم،  الرغم من هذا  وعلى 
عن  بع�سها  ال��ف��ئ��ات  ه��ذه  مييز  ف���ارق  ه��ن��اك 
العلمية  م�ستوياتها  يف  اختلفت  وان  الآخ��ر 
اأما  واملعي�سية،  والق��ت�����س��ادي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
الرتكيبة  تق�سيم  فيمكن  كربالء  مدينة  مركز 
الجتماعية فيها اإىل اإطراف اأو حمال يرتاأ�س 
كل طرف منها �سيخ اأو اأكرث وهو ميثل الوجه 
الجتماعي لذلك الطرف. ويف بع�س الحيان 
جمموعة  �سفوفه  بني  الواحد  الطرف  ي�سم 
من الأفراد قد ل ينتمون اإىل ع�سرية واحدة، 
اإل اأنهم جميعًا يخ�سعون ويتبعون �سيخ ذلك 

امل�ساحة  على  معه  يعي�سون  ال��ذي��ن  ال��ط��رف 
املحلة  باأبناء  وينعتون  الأر���س،  من  نف�سها 
العثماين  العهد  وخ��الل  الواحد.  الطرف  اأو 
او  املحال  ت�سم  كربالء  مدينة  كانت  املتاأخر 
التالية: 1.حملة طرف املخيم: تقع  الأطراف 
امل��دي��ن��ة وتخ�سع  ال��غ��رب��ي م��ن  يف اجل��ن��وب 
كمونة  حم�سن  اأب��ن��اء  رئ��ا���س��ة  اإىل  جميعها 
بهذا  و�سمي  وفخري،  علي  حممد  واأ�سهرهم 
احل�سني)ع(.  الإم��ام  خميم  من  لقربه  ال�سم 
2.حملة اأو طرف باب بغداد: وتقع يف �سمال 
املدينة وهذه املحلة تخ�سع لرئا�سة اأبناء عبد 
الرزاق عواد وهم عبد الكرمي وعبد الرحمن 
وعبد اجلليل، و�سميت بذلك ال�سم لنها تطل 
ب��غ��داد. 3.حم��ل��ة او ط��رف باب  ���س��ارع  على 
ال�سرقي  اجل��زء  املحلة  ه��ذه  ت�سكل  اخل���ان: 
احلمريي  ابناء  لرئا�سة  وتخ�سع  املدينة  من 
وه��م��ا ع��ب��د ع��ل��ي وجم���ي���د، وي��ق��ا���س��م ابناء 
احلمريي يف م�سيخة باب اخلان ابراهيم ابو 
والده، و�سمي بهذا ال�سم كونه يحوي ثالث 
العبا�سية:  طرف  او  4.حملة  كبرية.  خانات 

وت�سمى الآن طرف العبا�سية ال�سرقية وطرف 
الغربية وتقع يف اجلزء اجلنوبي  العبا�سية 
واجلنوب الغربي من مركز املدينة وا�سندت 
بن  طليفح  ال�سيخ  اىل  املحلة  ه��ذه  رئ��ا���س��ة 
5.حملة  الن�ساروة.  ع�سرية  �سيخ  ح�سون، 
او طرف باب ال�سالملة: وتقع هذه املحلة يف 
املدينة  من  الغربي  وال�سمال  الغربي  اجلزء 
�سيخ  علوان  ال�سيخ  لأب��ن��اء  املحلة  ورئا�سة 
بذلك  و�سميت  وعمر،  عثمان  وهما  ال��وزون 
6.حملة  ال�سالملة.  ع�سرية  اىل  ن�سبة  ال�سم 
املحلة  او  ال��ط��رف  ه��ذا  ي�سكل  ال��ط��اق:  ب��اب 
اجلزء الغربي من مركز املدينة ورئا�سة هذه 
ع�سرية  �سيخ  الله  جار  عمران  لل�سيخ  املحلة 
بني �سعد، و�سميت بذلك ال�سم لوجود طاق 
ان  النجف:  باب  7.حملة  الكبري.  الزعفراين 
هذه املحلة اأو الطرف وتختلف عن الأطراف 
الأخرى كونها ت�سكل خليطا وا�سعا من اأبناء 
اأوكلت رئا�ستها لرجال  بع�س الع�سائر. لذلك 
ال��دي��ن م��ن علماء ال��ب��ل��دة، وحت��ت��ل الأج���زاء 
اجلنوبية من املدينة، ويطلق عليه اأي�سًا باب 

على  املالحظ  ومن  امل�سهد.  باب  او  طويريج 
ل�سعف  نتيجة  وجدت  اأنها  التق�سيمات  هذه 
ن�����س��اط ال��دول��ة يف مم��ار���س��ة واج��ب��ات��ه��ا يف 
م�ساكلهم  وحل  املواطنني  امن  على  احلفاظ 
ال�سيطرة  ت��ده��ور  بعد  ل�سيما  الجتماعية 

العثمانية و�سعفها. 
وال�سيوخ  ال��وج��ه��اء  ل���ه���وؤلء  اأ���س��ب��ح  ل��ذل��ك 
ف�س  يف  الت�سرف  ح��ق  الأط����راف  ه��ذه  يف 
والتي  اخل�����س��وم  ب��ني  امل��ن��ازع��ات  وت�سوية 
بني  اأو  الواحد  الطرف  اأبناء  بني  تقع  كانت 
طرف واآخر. الفئات الجتماعية يف كربالء: 
يختلف  ل  كربالء  الجتماعي يف  الو�سع  اإن 
عن غريها من مناطق العراق، اإذ �سم املجتمع 
املرحتلة،  وال��ق��ب��ائ��ل  وال��ق��رى  امل���دن  ���س��ك��ان 
املعي�سية  مب�ستوياتها  الفئات  تلك  واختلفت 
اإىل  الكربالئي  املجتمع  وانق�سم  والثقافية، 
اآخر،  جمتمع  اأي  حال  حاله  فئات  اأو  طبقات 
اإذ وجد التجار واحلرفيون والفقهاء ورجال 
والعلم  الدب  جم��ال  يف  وال��ع��ام��ل��ون  ال��دي��ن 
كانوا  ال��ذي��ن  وال��ف��الح��ني  العمال  ع��ن  ف�ساًل 
ميثلون الن�سبة الأكرب من تلك الفئات. تاألف 
تلك  اإب��ان  املدينة  داخ��ل  الكربالئي  املجتمع 
1.فئة  ه��م��ا:  ا�سا�سيتني  فئتني  م��ن  ال��ف��رتة 
علماء الدين وتالميذهم، لقد اأ�سبحت كربالء 
عن  عبارة  احل�سني)ع(  الإم��ام  ا�ست�سهاد  بعد 
العلماء  افئدة  ومهوى  كبرية،  دينية  مدر�سة 
لينهلوا  و�سوب  ح��دب  كل  من  العلم  وطلبة 

من علومها. 
مبنزلة  ك��رب��الء  يف  الفئة  ه��ذه  حظيت  وق��د 
الإ�سالمية،  امل��دن  م��ن  غريها  يف  كما  كبرية 
كبري  اثر  ذات  وفتاواهم  توجيهاتهم  وكانت 

املدينة  داخ��ل  �سواًء  الكربالئي  املجتمع  يف 
العلماء  فئة  . وتعد  والأري��اف  القرى  او يف 
الدينية  العلوم  الفئة املخت�سة بتح�سيل  هي 
ويف  والفتيا.  الجتهاد  مرحلة  اإىل  و�سوًل 
هذه احلالة ت�ستقي باقي الفئات اأ�سول دينها 
العلماء  فئة  من  تقواها  اآخرتها وزاد  واأم��ور 
امل�����س��وؤول��ون ع��ن اقامة  امل��ج��ت��ه��دي��ن لأن��ه��م 

احلدود.
كبريًا  دورًا  وال��وج��ه��اء  ال��ع��ل��م��اء  اك��ت�����س��ب   
كربالء  يف  والدب��ي��ة  ال�سيا�سية  احل��ي��اة  يف 
بعد  ل�سيما  ذلك  يف  وا�سحًا  اثرهم  وا�سبح 
اأن التف حولهم الكثري من الأدباء وال�سعراء، 
الدينية،  الزعامات  الأ�سر  بع�س  وت��وارث��ت 
والتفقه  للتدري�س  ومعاهد  مدار�س  فاأن�ساأت 
الديني، ومن هذه الأ�سر على �سبيل املثال ل 
اخلطيب،  وا�سرة  البهبهاين،  اأ�سرة  احل�سر 
ال�ساهرودي،  وا���س��رة  ال�����س��ريازي،  وا���س��رة 
وا����س���رة احل���ائ���ري، وت��ع��ت��م��د ه���ذه الأ���س��ر 
ن�ساطاتها  مت��وي��ل  ويف  م��دار���س��ه��ا  ب��ن��اء  يف 
من  عليه  حت�سل  ما  على  والدينية  العلمية 
حقوق دينية وهبات من باقي فئات املجتمع 
وت�سف  ال��ع��امل  يف  وامل�سلمني  ال��ك��رب��الئ��ي 
اأثناء   )  Deulfo دي��ولف��و)  م��دام  الرحالة 
زيارتها لهذه املدار�س يف كربالء عام 1881 
على  جميعًا  الطالب  ه��وؤلء  قالت:"يعي�س  اإذ 
ووجوه  ال���زوار  بها  يتربع  التي  التربعات 
املدينة  خ����ارج  يعي�سون  ال��ذي��ن  امل�سلمني 
اأم��واًل طائلة عن  الغاية  لهذه  ال��زوار  ويقدم 
الثواب")13(.  على  للح�سول  نف�س  طيب 
وبالتايل فاأن تلك الأموال ت�سكل موردا مهما 
�ساهمت  والتي  املدينة  يف  الدخل  موارد  من 
العمرانية  رقعتها  وتو�سيع  املدينة  بناء  يف 
اأم��وال  اإن��ف��اق  م��ن  ال��رغ��م  على  امل�ستقبل  يف 
عليها  القائمني  قبل  من  املجال  ذلك  يف  قليلة 
. 2.فئة التجار واحلرفيني: تتميز هذه الفئة 
النزعة  عليهم  تغلب  اذ  الوا�سح،  بالن�ساط 
الدينية يف �سناعاتهم وجتارتهم وذلك ب�سبب 
الإمامني  مرقدي  ت�سم  التي  املدينة  قد�سية 
ويوؤمها  ال�سالم(  والعبا�س)عليهما  احل�سني 
م�سارق  م��ن  امل�سلمني  م��ن  الآلف  ع�����س��رات 
املقد�سة،  العتبات  لزيارات  الأر�س ومغاربها 
وكان هوؤلء احلرفيون والتجار يوؤلفون مع 
الفالحني الفئة الأكرث ثباتًا يف كربالء، اإذ اأن 
يف  يلبثون  ما  غالبًا  وتالميذهم  العلماء  فئة 
املدينة زمنًا قد يطول اإل اأنهم يغادرونها بعد 

ال�ستزادة من العلوم)14(.
 وان تلك الفئة ا�سبح لها ثقل كبري يف احلياة 
روؤو�س  اأخذت  التي  الفئة  كونها  الجتماعية 
الأموال تتكد�س لديها وبالتايل تاأثريها على 
املجتمع  العامة. مل يعرف  الأحداث  جمريات 
يخدم  ومل  ال��وظ��ي��ف��ي��ة،  احل��ي��اة  ال��ك��رب��الئ��ي 
ان  بعد  ال  ال��دول��ة  دوائ���ر  يف  الكربالئيون 
تاأ�س�ست الدولة العراقية احلديثة عام 1921، 
املوظفني  م��ن  �سغرية  طبقة  تكونت  حيث 
ات�سعت فيما بعد �سيئًا ف�سيئًا واملالحظ على 
مدينة كربالء ان اكرث �سكانها انذاك كانوا من 
والهنود  الإيرانيني  من  قليل  عدد  مع  العرب 
بع�س  وت��ذك��ر  ال��ي��ه��ود،  وب��ع�����س  امل�سلمني 
اإىل  ا�ستنادًا  املدينة  �سكان  عدد  اأن  امل�سادر 
التقرير الذي اأعدته رئا�سة الأركان الربيطانية 
بع�س  مع وج��ود  العرب  من  هم   ،1919 عام 
يبدو  ما  وعلى  اأخ���رى،  قوميات  من  الفئات 
اأن هذا التقرير ل يعطي على وجه الدقة عدد 
يتوافدون  الذين  الزوار  عدد  ب�سبب  ال�سكان 
على املدينة ثم يرحلون عنها بعد انتهاء فرتة 
الزيارة، ونتيجة ذلك الختالط اأُدخلت الكثري 
م��ن ال���ع���ادات والأع�����راف وال�����س��ل��وك��ي��ات قد 
اأثرت اإىل  اأدخلت على ذلك املجتمع وبالتايل 
وتقاليده،  الجتماعية  عاداته  يف  بعيد،  حد 
واأ�سحت هناك تقاليد هجينة غري ماألوفة يف 
و�سط الع�سائر العربية التي كانت تقطن يف 
كربالء، ناهيك عن ا�ستقرار الكثري من الأفراد 
من قوميات �ستى يف مدينة كربالء وبالتايل 
معهم،  ومفاهيمهم  عاداتهم  من  الكثري  نقل 
و�سرعان ما تتاأثر تلك الفئات الأجنبية باللغة 
تتعلمها  ثم  ومن  الكرمي  القراآن  لغة  العربية 
وحت�سن النطق بها متثل مدينة كربالء جتمع 

واحليوانية  الزراعية  احلا�سالت  وتوزيع 
القرى  ال��ق��رى والأري����اف وي��ق��وم �سكان  م��ن 
والأرياف باخذ حاجاتهم املختلفة من الآلت 
وغريها،  وامل��الب�����س  امل�سنوعة  والأدوات 
الور�س  من  الكثري  هناك  توجد  كانت  حيث 
العراق  م��دن  يف  منت�سرة  اأي�سا  كانت  التي 
على  تعمل  كانت  التي  كربالء  ومنها  عمومًا 
على  ال���زراع���ي،  املجتمع  متطلبات  ت��واف��ر 
افتقرت  كربالء  مدينة  ان  اإل  ذل��ك  من  الرغم 
خالل تلك الفرتة اىل التنظيم املدين احلديث 
املدن احل�سرية  انذاك يف  وال�سائد  املعروف 
بالعادات  �سكانها  الكثري  مت�سك  ع��ن  ف�ساًل 
امام  تقف  كانت  التي  والقبلية  الع�سائرية 
دخول العادات والأ�ساليب احلديثة الع�سرية 
الروح  اإ�سفاء  وبالتايل   ، العامة  احلياة  يف 
الجتماعية  احل��ي��اة  على  وع��ادات��ه��ا  القبلية 
ب�سورة عامة. الك�سوة والثاث: كان لبا�سهم 
ل فرق بني ال�سيف وال�ستاء فما هو اإل كوفية 
اخلام  من  ابي�س  وثوب  الراأ�س  على  وعقال 
العادي وعباءة ويتمنطق كل منهم بحزام من 
�سفوف الغنم تتدنى اأطرافه وراء ظهره يلف 
به اخلنجر اأو )املكوار( وي�سمى هذا احلزام 
عديدة  خوامت  بع�سهم  ي�سع  وكان  )�سرباك( 
اإ�سبعه وقد ينق�س ق�سم منهم ا�سمه على  يف 
اأميون  اأكرثهم  لن  كختم  ي�ستخدمه  احدها 
اخلتم  ذلك  وان  والكتابة  القراءة  يعرفون  ل 
عبارة  فهو  اأثاثهم  اأما  التوقيع  مبثابة  يكون 
عن لوازم ب�سيطة من الفر�س وبع�س الأواين 
من  اخلبز  وغذائهم  والنحا�سية  الفخارية 
احلنطة وال�سعري وغذاء ال�سراكيل عادة الأرز 
املحلي ونوع من )املرق( واأكرثهم يح�سرون 
الأرز.  ع��ل��ى  ف��ي�����س��ك��ب��ون��ه  اإن�����اء  يف  ال���ده���ن 
خا�سة  ق��واع��د  امل�سيف  يف  ول��الج��ت��م��اع��ات 
وبعد  وجاهته  ح�سب  حمله  ق��ادم  كل  فياأخذ 
�ساحب  ينادي  الطعام  تناول  ال�سيف  اإمتام 
ويكرر  يعتذر  من  فمنهم  احلل)قم.قم.فالن( 
وهم  م��ت��ث��اق��اًل...  يقوم  م��ن  ومنهم  اع��ت��ذاره 
اأكل  من  وترفعهم  اإبائهم  عن  بذلك  يعربون 
العربي  روح  عن  تعرب  وهي  غريهم.  ف�سالة 
ورفعته. وعند اإح�سار القهوة يقدم اأوًل اإىل 
ا�سرف  فهو  العلويني  ذري��ة  من  )لأن��ه  ال�سيد 
احل�سور( ومن ثم اىل املوظفني وال�سراكيل 
وبعد ذلك اىل عموم احلا�سرين، ويعاب على 
ال�سيف ان طلب الغداء اذا جاع ول يعاب ان 
انت�سارًا  فمنت�سر  التدخني  ام��ا  القهوة  طلب 
عظيمًا حتى بني الأطفال ويتعجب احدهم ان 

راأى رجاًل ل يدخن. 
واما الن�ساء فال يدخن اإل ما �سذ وندر وجند 
امللك  ت��ر���س��ي��ح  يف  وا���س��ح��ًا  ال��ع�����س��ائ��ر  دور 
 ،1921 عام  عراقية  حكومة  وت�سكيل  في�سل 
الفرات  وزعماء  الع�سائر  روؤ���س��اء  ق��ام  حيث 
البالد  بواقع  للنهو�س  و�سعهم  يف  ما  ببذل 
كربالء.  يف  الم��ة  واق��ع  وت��ط��ور  ال�سيا�سي 
�سيوخ  م�سابط  م��ن  ع��دد  توجيه  ع��ن  ف�ساًل 
ال�سيد  منهم  ك��رب��الء  يف  الوطنية  الع�سائر 
علي  حممد  وال�سيخ  وه��اب  ال  الوهاب  عبد 

عبد  وال�سيخ  ع��ل��وان  عمر  وال�سيخ  كمونة 
الرزاق الوهاب وال�سيخ حميد زنكنة وحممد 
الهر  ع��ل��وان  وال�سيخ  املحا�سن  اب��و  ح�سن 
ال�سيخ  مع  القزويني  ح�سني  حممد  وال�سيد 
حممد ر�سا ال�سبيبي اىل احلجاز يف اواخر 
ت�سرح  ح�سني  ال�سريف  اىل   ،1919 مت��وز 
تفا�سيل الو�سع يف العراق وتطالب بان�ساء 
حكومة عربية د�ستورية،يراأ�سها احد اجناله 
العراق لعتالئه  ار�سال في�سل اىل  ونا�سدته 
والفكرية  ال��دي��ن��ي��ة  امل��ع��امل  ال���ع���ر����س)31(. 
وتاأثريها على احلياة الجتماعية: اجلوامع 
ب��ك��رثة ج��وام��ع��ه��ا وكذلك  ك���رب���الء  مت��ي��زت 
ي�ساهد  وطريق  منعطف  كل  ففي  ح�سينياتها 
�سعائر  وت��اأدي��ة  للعبادة  اقيم  م�سجدًا  امل��رء 
ال���س��الم وم��ن ه��ذه اجل��وام��ع ه��ي: 1-جامع 
ملوقعه يف  ن�سبة  بذلك  �سمي  راأ���س احل�سني: 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإم���ام  راأ����س  جهة 

بالقرب من باب ال�سدرة.
 وك��ان م��ن اق��دم اجل��وام��ع الث��ري��ة العظيمة 
ويف و�سط هذا اجلامع التاريخي مقام راأ�س 
احل�سني)عليه ال�سالم( وقد �سمله الهدم ب�سبب 
2-جامع  احل�سيني.  احل��ائ��ر  ���س��ارع  افتتاح 
عمران بن �ساهني: من اقدم م�ساجد كربالء، 
يف  البطائح  ام��ري  �ساهني  بن  عمران  �سيده 
باحلرم  ملحق  وه��و  هجري،  الثامن  القرن 
احل�سيني ال�سريف، له �ساأن كبري يف تو�سيع 
وانت�سار احلركة العلمية والدينية. 3-جامع 
الهندية يف  نهر  على  يقع  �سفيع خان:  امل��رزا 
النخلة  وخان  كربالء  بني  ما  الأوىل  املرحلة 
اإىل  الي�سماغ حاليًا( ويرجع  اأي)خلف معمل 
ال�سردار  4-ج��ام��ع  خ��ان.  �سفيع  امل���رزا  عهد 
كان  التي  القدمية  امل�ساجد  من  خ��ان:  ح�سن 
ي��ع��د اآي���ة م��ن ال��ف��ن امل��ع��م��اري ال��ب��دي��ع وكان 
با�سمه.  املعروفة  الدينية  باملدر�سة  ملحقًا 
التي  امل�ساجد  اأه��م  من  النا�سري:  5-جامع 
�سيدها ال�سلطان نا�سر الدين �ساه القاجاري 
الرو�سة  �سمال  ه�، وكان موقعه  �سنة 1276 
اآث���اره  ان���دث���رت  وق���د  امل��ق��د���س��ة،  احل�سينية 
الأغا  6-جامع  ال��ي��وم)32(.  معامله  وطم�ست 
املدر�سة  ج��وار  اإىل  موقعه  البهبهاين:  باقر 
الهندية حامل لواء النه�سة العلمية يف القرن 
الثاين ع�سر الغا باقر البهبهاين وقد اأ�س�سه 
اأثره  يزل  ومل  عهده  يف  والتقوى  العلم  على 
قائمًا حتى اليوم. 7-جامع �ساحب احلدائق: 
ال�سهري  ال��ب��ح��راين  ي��و���س��ف  ال�سيخ  ���س��ي��ده 
ب�ساحب احلدائق املتوفى 1186ه�. 8-جامع 

ال�سيخ خلف: من ا�سهر امل�ساجد القدمية التي 
�سنة  املتوفى  احلائري  خلف  ال�سيخ  �سيدها 
1246ه�. 9-جامع ال�سهر�ستاين: كان يعرف 
وموقعه  الرحيم  عبد  ال�سيخ  بجامع  قدميًا 
ال�سهداء عند �سحن احل�سني)عليه  باب  قرب 
ال�������س���الم(. 10-ج����ام����ع امل������رزا ع��ل��ي تقي 
الأمامية  الواجهة  يف  موقعه  الطباطبائي: 
مل��در���س��ة ال��ك��ائ��ن ب��ال��ق��رب م��ن ���س��وق التجار 
الكبري. 11-جامع الردبيلية: منها اجلوامع 
اأمني  ملقام  امل��وؤدي  الطريق  على  يقع  القدمية 
احلمزة. 12-جامع احلمدية: اأ�س�سه اخلليفة 
الثاين، وقد  ال�سلطان عبد احلميد  اآل عثمان 
العبا�سية:  13-ج��ام��ع  1915م.  �سنة  ه��دم 
تاأ�س�س يف العهد العثماين وهو من الأوقاف 
العبا�سية  حم��ل��ة  يف  م��وق��ع��ه  امل�����س��ب��وط��ة، 
ال�سيد  اأوقفه  الطهراين:  الغربية. 14-جامع 
�سالح فوزي الطهراين �سنة 1243ه�، موقعه 
العبا�سية  حم��ل��ة  يف  ال��ن��ج��اري��ن  ���س��وق  يف 
ال��غ��رب��ي��ة. 15-ج��ام��ع ال���رتك: اأوق��ف��ه حممد 
جعفر الرتك وذلك يف العهد العثماين، موقعه 
نهاية �سوق  الغربية عند  العبا�سية  يف حملة 
النجارين)33(. 16-جامع احلاج ن�سر الله: 
الله بن احلاج عبد  باإن�سائه احلاج ن�سر  قام 
الكرمي وذلك �سنة 1343ه�، موقعه يف �سارع 
17-جامع  احلكومي.  ال�سراي  قرب  العبا�س 
ماهي كليب: اأوقفه احلاج ما هي بن كليب جد 
اأ�سرة ماهي اجليالوي يف كربالء وذلك �سنة 
1299ه�، موقعه قرب �سوق العالوي مبحلة 
فتح  ها�سم  ال�سيد  18-ج��ام��ع  النجف.  ب��اب 
الله: يقع هذا اجلامع مبحلة باب اخلان قام 
بت�سييده املرحوم ال�سيد ها�سم ال�سيد ح�سني 
ال�سيد  19-جامع  طعمة.  اآل  الله  فتح  ال�سيد 
ال�سهرية  امل�ساجد  من  وهو  ال�سايف:  ج��واد 
املالح(  خلف)حمام  احل�سني  �سوق  يف  يقع 
مهدي  ال�سيد  ج��واد  ال�سيد  امل��رح��وم  �سيده 
ال�سهيد  20-ج��ام��ع  1329ه����.  �سنة  ال�سايف 
العكي�سة  زق��اق  يف  يقع  جامع  وه��و  الثاين: 
مبحلة باب ال�سالملة اأ�س�س تيمنًا با�سم ال�سيخ 
امل�سمى  العاملي  الدين  ن��ور  بن  الدين  زي��ن 
965ه����.  �سنة  امل�ست�سهد  ال��ث��اين  بال�سهيد 
املعروف  امل�سجد  وه��و  املخيم:  21-ج��ام��ع 
1380ه�.  �سنة  ت�سييده  مت  املخيم  حملة  يف 
�سوق  نهاية  يف  يقع  ال��ك��رام��ة:  22-ج��ام��ع 
عند  ال�سالملة  ب��اب  حملة  طريق  يف  احل�سني 
باب البوبية، �سعى لن�سائه ال�سيد حممد علي 

ال�سيد يو�سف ال�سيقر.
د.عدي محسن الهاشمي

ـــة  ـــي ـــاع ـــم ـــت ـــــحـــــيـــــاة االج ـــة وال ـــي ـــم ـــس ـــت ال

كــــربـــــالء..
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وللمرة الأوىل ا�ستعملت يف املباين اجلديدة 
مواد بناء كالأ�سمنت واحلديد وخا�سة حديد 
ال�سيلمان )I Beam( الذي ا�ستعمل بكث�رة 
بدًل  الأخ��رى  والأبنية  البيوت  ت�سقيف  يف 
جذوع  واأل���واح  النخيل  ج��ذوع  اأخ�ساب  من 
الأخرى،  الأخ�ساب  وبع�س  )القوغ(  احلور 
املدينة  م��ن  اجل��دي��د  الق�سم  يف  خ�سو�سًا 
والذي مت تخطيطه يف عهد الوايل العثماين 

مدحت با�سا.
وقد اأعيد بناء تلك املباين مرة اأخرى، نتيجة 
املياه  فيها  تنز  �سبخة  اأر���س  على  لت�سييدها 
ذلك  �سبب  وك���ان  ان��ه��ي��اره��ا.  اإىل  اأدى  مم��ا 
كربالء  مبدينة  يحيط  كبري  م�ستنقع  وجود 
ال�سرقية  واجلنوبية  اجلنوبية  الناحية  من 
وع��ل��ى ط��ري��ق ك��رب��الء احل��ل��ة. وق��د حافظت 
البيوت واملباين داخل حميط مدينة كربالء 
والطابع  ال��ع��م��راين  الن�سيج  على  القدمية 
املعماري اخلا�س باملدينة، اإذ كانت منخف�سة 
تالئم  بحيث  طابقني  اإىل  واحد  طابق  وذات 
الجتماعية  ال����ع����ادات  وب�����س��اط��ة  ط��ب��ي��ع��ة 
ل  وك��ذل��ك  والبيئي.  القت�سادي  وال��و���س��ع 
اخلارجي  ال�سور  اأرتفاع  ارتفاعاتها  تتعدى 
والعبا�سية  احل�سينية  الرو�ستني  ل�سحني 
قرون  منذ  عليها  ه��ي  م��ا  على  ظلت  وال��ت��ي 
عديدة وذلك حرمة ملكانة املرقدين. ويف هذه 
الفرتة ا�ستهرت مدينة كربالء ببع�س العمائر 
البارزة اأ�سهرها رباط الهنود )الإ�سماعيلية( 
دائرة  بناية  وكذلك   ، ب�)البهرة(  املعروفني 
ودائ��رة  احلكومة  ودائ���رة  والكهرباء  امل��اء 
الربق والربيد بالإ�سافة اإىل بع�س املكتبات 
امليدان  يف  موقعه  كان  الذي  البلدية  ومبنى 
والعديد  الرتاثية  الأ�سواق  وكذلك   ، القدمي 
التجار  ت�ستقبل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اخل��ان��ات  م��ن 

والزائرين لل�سكن فيها)2(. 
تكون  ح��ي��ث  ك���رب���الء،  م��دي��ن��ة  م��رك��ز  ويف 
الرو�ستان موقع جتمع �سكان املدينة وحمور 
، كانت الأ�سواق حتيط بالرو�ستني  حياتهم 
وامل��ب��اين ال��دي��ن��ي��ة الأخ����رى ، ومت��ت��د اأم���ام 
مداخلها بحيث ل ميكن للزائر اإل اأن مير من 
خاللها. ومتتاز هذه الأ�سواق بب�ساطة بنائها 
وطابعها املعماري الإ�سالمي. ومن اأهم هذه 
و�سوق  احل�سني،  �سوق  واأ�سهرها  الأ�سواق 

 ، العبا�س  و�سوق   ، املخيم  و�سوق  العرب، 
بالإ�سافة اإىل القي�ساريات التي كانت موزعة 
1354ه����  �سنة  وم��ن��ذ  الأ����س���واق)3(.  �سمن 
)1935م( واإىل �سنة 1367ه� )1948م( بداأت 
بلدية كربالء، وعلى مراحل العمل على فتح 
احل�سينية  الرو�سة  ب�سحن  املحيط  ال�سارع 
الزوار.  و�سري  امل��رور  حركة  تنظيم  بحجة 
العمرانية  ال���روؤي���ة  يف  ال��ت��خ��ل��ف  وب�����س��ب��ب 
اآنذاك  امل�سوؤولني  قبل  من  والفكرية  والفنية 
امل�سروع  ، نتيجة هذا  ، فقدت مدينة كربالء 
التي  الإ�سالمية  العمرانية  اآث��اره��ا  اأجمل   ،

احل�سينية  الرو�سة  �سحن  من  ج��زءًا  كانت 
ومن   ، عديدة  ق��رون  �ساخ�سة  ظلت  والتي 
اأهمها مئذنة العبد ال�سهرية التي كانت تعترب 
املدينة،  يف  املعمارية  ال�سروح  اأجمل  اأح��د 
وبع�س  بها  امللحق  ال�سغري  ال�سحن  وكذلك 
واجلوامع)1(.  الدينية  وامل��دار���س  املعاهد 
متطلبات  تنظيم  تلبية  ب��الإم��ك��ان  ك��ان  وق��د 
وجتنب  وتطويرها  وتنظيمها  املرور  حركة 
باإتباع  وذل��ك   ، ه��دم وت�سويه  م��ن  ح��دث  م��ا 
�سليمة بحث تهدف  درا�سة تخطيطية علمية 
والرتاثية  الدينية  الأبنية  على  احلفاظ  اإىل 

ن�سر جاك بريك وهو م�ست�سرق  املدينة.  يف 
انطباعاته  )1978م(  1398ه���  �سنة  فرن�سي 
عن رحلته اإىل كربالء يف كتابه )من الفرات 
اإىل الأطل�سي( والتي متت يف فرتة �سابقة مل 
اأنه زاره��ا يف  يبدوا  ما  يحددها، ولكن على 
العهد امللكي، حيث يقول: )كربالء هي مركز 
منهم   ، ن�سمة  األ��ف   217 نفو�سه  ع��دد  ل��واء 
80% من احل�سر، وت�سم املنطقة نف�سها مدنًا 
�سهرية مثل النجف والكوفة، وتقع على بعد 
102 كلم اإىل اجلنوب الغربي من بغداد. فيها 
املنطقة  مبا�سرة  زراعية غنية وتليها  اأرا�س 

ال�سحراوية. ومتتد قناة احل�سينية مبحاذاة 
نهر الفرات على الي�سار، وهي اإحدى اأعمال 
الذي  واأيلكوك�س  املعروف  الهندي  املهند�س 
اأدار فيما بعد الأعمال الهند�سية يف م�سروع 

اأ�سوان مب�سر(. 
كربالء  مدينة  ع��م��ران  ع��ن  ب��ريك  وي��ت��ح��دث 
باقي  م��ع  تت�سابه  املدينة  )اإن  ي��ق��ول:  حيث 
البناء،  طريقة  يف  الأخ���رى  العراقية  امل��دن 
وال�سرفات  ال��ب��ارزة  البيوت  تنت�سر  حيث 
ب�سيطة  خ�سبية  بقوائم  امل�سندة  الزجاجية 
البيوت  ه���ذه  ج��ان��ب  واإىل  )ال�����س��ن��ا���س��ي��ل(، 

التقليدية هناك اأي�سًا الأحياء ال�سكنية املبنية 
ي�سكنها  ب��ي��وت  امل�����س��ل��ح، وه���ي  ب��الأ���س��م��ن��ت 
�سنة 1954م  وال�سباط)1(. ويف  املوظفون 
من  الإ�سكان(  )ح��ي  بناء  بتنفيذ  العمل  ب��داأ 
قبل احلكومة والذي خ�س�س ملوظفي الدولة 
املدينة  الغربي من مركز  اإىل اجلنوب  ويقع 
على بعد ثالثة كيلو مرتات تقريبًا)2(. ويف 
كربالء  مت�سرف  اأ���س��ت��ح��دث  1955م  �سنة 
ال�سيد ح�سن ال�سعد )حي احل�سني( الذي يقع 
على  املدينة  مركز  من  الغربي  اجلنوب  اإىل 
بعد 3 كلم على طريق كربالء النجف اجلديد 
احلي  هذا  ويعترب  الإ�سكان،  حلي  ومال�سقًا 
يف  حاليًا  امل��وج��ودة  احلديثة  الأح��ي��اء  م��ن 
كربالء واأو�سعها، وقد خطط بطريقة دائرية 
يتو�سطه فندق كربالء ال�سياحي وتتوزع فيه 

املناطق اخل�سر)3(. 
جديدة  اأح��ي��اء  ا�ستحدثت  ال�ستينيات  ويف 
منها )حي املعلمني( �سنة 1960م والذي يقع 
كلم   4 بعد  على  املدينة  مركز  الغرب من  اإىل 
تقريبًا، و)حي البلدية( �سنة 1961م والذي 
حي  �سارع  بني  املح�سورة  املنطقة  يف  يقع 
وكذلك  القدمي،  امل�ست�سفى  و�سارع  احل�سني 
)حي العبا�س( �سنة 1964م والذي يقع على 
طريق كربالء بغداد اجلديد ويبعد حوايل 3 

كلم عن املركز.
لزيادة  ونتيجة  ال�سبعينيات  ب��داي��ة  ويف   
جماميع  ون���زوح  ك��رب��الء  مدينة  �سكان  ع��دد 
باملدينة  املحيطة  املناطق  من  كبرية  �سكانية 
وب��ع�����س امل����دن وال���ق���رى الأخ������رى، اأخ���ذت 
املدينة بالتو�سع اأفقيًا خارج حميطها القدمي 
يف  اأغلبها  تقع  ج��دي��دة  اأح��ي��اء  فا�ستحدثت 
اجلهة الغربية واجلهة اجلنوبية الغربية من 
 » العامل  » حي  « و  املدينة منها: )حي احلر 
الزراعي  الإ�سالح  حي  و»   » النقيب  حي  و» 
حي  و»   ، 1970م  �سنة   » اجلمعية  حي  و»   »
و»   » امللحق  و»   » الأ���س��رة  « و» حي  رم�سان 
حي ال�سحة « و» حي البنوك « �سنة 1975 و» 
حي املوظفني « �سنة 1976م ، و» حي �سيف 
�سعد « �سنة 1977م ، » حي العروبة « و » حي 
الثورة « �سنة 1978م)1(. ويف �سنة 1978م 
امل�ساة  �سارع  م�سروع  لتنفيذ  التخطيط  بداأ 
الرو�ستني  يربط  والذي  مرتًا   )40( بعر�س 
احل�سينية والعبا�سية وانتهى العمل فيه �سنة 

1980م . 
الطابع  امل�سروع يف ت�سويه  وقد ت�سبب هذا 
املعماري اجلميل ملركز مدينة كربالء ب�سورة 
اللتفات  بعدم  مقرتنًا  وج��اء  للنظر،  ملفتة 
الإ�سالمية  للبيئة  احل�سارية  الأ�سالة  اإىل 
ن�سيجها  وكذلك  املدينة  هذه  بها  تتميز  التي 
من  الكثري  تهدمي  اإىل  اأدى  مم��ا  ال��ع��م��راين، 
معامل العمارة الإ�سالمية البارزة فيها ، كجزء 
من �سوق احل�سني ال�سهري، وجامع ال�سايف، 
ح�سن  ومدر�سة  الدينية،  بادكوية  ومدر�سة 
وغريها.  اجلميلة  الرتاثية  والبيوت  خ��ان، 
مباٍن  امل�����س��اة  ���س��ارع  جانبي  على  و���س��ي��دت 
وتخطيط  درا���س��ة  غ��ري  وم���ن  منتظمة  غ��ري 
العمراين  املدينة  لطابع  تفهم  م�سبق وبدون 

الإ�سالمي)2(. 
ب�سرية  جم��ام��ي��ع  وت��دف��ق  لزدي����اد  ونتيجة 
القرى والأري��اف وبع�س  اأخ��رى من  جديدة 
امل����دن ال��ع��راق��ي��ة الأخ�����رى ب�����س��ب��ب احل���رب 
عدد  بلغ  1980م،  �سنة  الإيرانية  العراقية 
 ،  184( 1985م  �سنة  كربالء  مدينة  �سكان 

574( األف ن�سمة)3(. 
اأن كان عدد �سكانها �سنة 1971م )102  بعد 
ن�سبة  بلغت  اأي  ن�����س��م��ة)4(،  األ���ف   )213  ،
يقت�سر  وه��ذا   .%81 �سنة   14 خالل  الزيادة 
ونواحيها  اأق�سيتها  على  ولي�س  املدينة  على 
كمحافظة. ومن جانب اآخر، ونتيجة لتو�سع 
بع�س �سوارع املدينة مثل �سارع باب القبلة 
ال�����س��درة، و�سارع  ال��ف��ه��د(، و����س���ارع  )اأب����و 
اجل��م��ه��وري��ة، وف��ت��ح ���س��وارع ج��دي��دة داخل 
و�سارع  ال�سلطانية،  باب  �سارع  مثل  املدينة 
ال��ك��ث��ري م��ن العوائل  ف��ق��دت  ل��ذل��ك  امل��ح��ي��ط، 
بو�سعها  كربالء  مدينة  تعد  ومل  م�ساكنها، 
العدد  ه��ذا  ا�ستيعاب  على  ق���ادرة  امل��وج��ود 
اإ�سافية  م�ساكن  وبناء  ال�سكان  من  الكبري 

ج��دي��دة ف��ي��ه��ا، ف��اأخ��ذت امل��دي��ن��ة م���رة اأخ���رى 
تتو�سع اأفقيًا خارج حميطها القدمي واجلديد 
من اجلهة الغربية واجلنوبية الغربية بوجه 
اأخرى  ج��دي��دة  اأح��ي��اء  فا�ستحدثت  خ��ا���س، 
وهي: )حي النت�سار( و)حي البهادلية( �سنة 
1980م، و)حي الع�سكري( بق�سميه يف احلر 
و)  و1983م،   ،1980 �سنتي  الطاقة  وخلف 
حي ال�سباط( و )حي ال�سهداء( �سنة 1983م، 
و)ح���ي   ، 1989م  ���س��ن��ة  ال�����س��الم(  )ح���ي  و 
التحدي(  و)ح��ي  1990م،  �سنة  ال�سمود( 
�سنة  التعاون(  )ح��ي  وكذلك  1992م،  �سنة 
1992م)1(. وتفتقد معظم الأحياء اجلديدة 
يف كربالء اإىل اأب�سط مقومات احلياة املدنية 
اجلديدة  ال�سكنية  الأح��ي��اء  بها  تتميز  التي 
جتارية  مراكز  كوجود  الأخ���رى،  ال��دول  يف 
واأ�سواق �سعبية حديثة، واملراكز احلكومية 
واملوا�سالت،  وال�سحية  البلدية  ك��دوائ��ر 
وكذلك املراكز الجتماعية والثقافية ومالعب 
واملناطق  الريا�سية  وال�����س��اح��ات  الأط��ف��ال 
اخل�سراء. وتتميز مباين هذه الأحياء باأنها 
يختلف  م��ع��م��اري  وط���راز  باأ�سلوب  �سيدت 
كربالء  مدينة  يف  ال�سائد  القدمي  البناء  عن 
النقل  اإىل  البناءون  فيه  اأندفع  فقد  القدمية. 
والتقليد العمراين احلديث دون اللتفات اإىل 
اأدى  للمدينة، مما  الأ�سيلة  العمرانية  البيئة 
اإىل اأن تفقد مباين الأحياء اجلديدة جزءًا من 

خ�سائ�سها العمرانية. 
انتفا�سة  بعد  البائد  النظام  به  قام  ما  ولعل 
تهدمي  م��ن  1991م  اآذار  يف  املدينة  اأه���ايل 
)ما  ك��رب��الء  مدينة  ملركز  وا�سعة  مل�ساحات 
ذروة  ميثل  يحيطهما(  وما  الرو�ستني  بني 
املعامل  جميع  ف��اأزي��ل��ت  امل��ت��ع��م��د.  ال��ت��خ��ري��ب 
اإىل  اأدى  مما   ، املميزة  الإ�سالمية  العمرانية 
العمراين  تراثها  من  للكثري  املدينة  فقدان 
واملعاهد  كامل�ساجد  ب��ه  حتفل  ك��ان��ت  ال���ذي 
والأ�سواق  واحل�سينيات  الدينية  واملدار�س 
والقي�ساريات والبيوت الرتاثية اجلميلة)1(. 
الرو�ستني  ب��ني  الواقعة  املنطقة  وحت��ول��ت 
مرتًا   350 طولها  يبلغ  وا�سعة  �ساحة  اإىل 
�سنة  ب��داي��ة  ويف  م����رتًا)2(.   160 وعر�سها 
اأر�سية  بتبليط  كربالء  بلدية  بداأت  1997م 
الرو�ستني(  ب��ني  )م���ا  ال��وا���س��ع��ة  ال�����س��اح��ة 
باأ�سجار  منها  اأج��زاء  وزرع��ت  بالكونكريت 
فنادق حول  لبناء  منح رخ�س  النخيل، ومت 
للمركز  درا�سة  و�سع  دون  من  ال�ساحة  هذه 
من الناحية التخطيطية والت�سميمية، وعدم 
املنطقة.  لتح�سني  الهند�سية  الطرق  اعتماد 
ل  ب��امل��رك��ز  م��ب��ان حت��ي��ط  ت�سييد  وك��ذل��ك مت 
والن�سيج  املرقدين  عمارة  فنون  مع  تتوافق 
العمراين للمدينة القدمية. اإن �سق ال�سوارع 
يف  متع�سف  ب�سكل  املا�سية  العقود  خ��الل 
وا�سعة،  م�ساحات  وت��دم��ري  امل��دي��ن��ة،  م��رك��ز 
بحجة  وال��رتاث��ي��ة،  الدينية  امل��ب��اين  واإزال���ة 
اإعادة تطوير املنطقة، اأدى اإىل ته�سيم كيانها 
املتحد وجتزئته اإىل اأجزاء متفرقة تفتقر اإىل 
وحدة الرتابط العمراين والجتماعي املميز 

لها، والذي تبلور عرب قرون عدة. 
الرو�ستني  ومكانة  هيبة  اإ���س��ع��اف  وك��ذل��ك 
غري  ال��ع��م��راين  امل��ح��ي��ط  �سمن  وحرمتهما 
الأن�سطة  ك��اف��ة  اإل��غ��اء  وك��ذل��ك  امل��ت��ج��ان�����س. 
متمثلة  ك��ان��ت  وال��ت��ي  وال��ت��ج��اري��ة  احليوية 

بالأ�سواق واملحال التجارية. 
العديد  املا�سية  ال�سنوات  خالل  اأقيمت  وقد 
وال�ساحة  الرو�ستني  حميط  يف  الأبنية  من 
الوا�سعة الواقعة بينهما، ي�سكل الق�سم الأكرب 
منها فنادق �سغرية ومتو�سطة احلجم �سيدت 
بالرتاث  له  عالقة  ول  وهجني  م�سوه  ب�سكل 
والأ�سالة والطابع املعماري الإ�سالمي الذي 

متيزت به املدينة ولعدة قرون. 
ويف �سهر ني�سان )اأبريل( 2006م مت ت�سكيل 
مهمتها  كربالء  حمافظة  يف  هند�سية  جلنة 
الت�سميم  ال�سروط اخلا�سة مب�سروع  و�سع 
املقد�سة  ك��رب��الء  ملدينة  اجل��دي��د  الأ���س��ا���س��ي 
لدعوة املكاتب ال�ست�سارة الهند�سية العراقية 
تخطيط  لإع��ادة  عرو�سها  لتقدمي  والدولية 

املدينة وفق خ�سائ�سها ومزيتها الأ�سلية.

كيف بنيت مدينة كربالء 
 وما يميز عمارتها؟

د. رؤوف االنصاري

ملدينة الإمام احل�سني "ع" كربالء عدة اأ�سماء عرفت بها على مر التاريخ 
ومنها:

الغا�سرية : بعد الألف �ساد معجمة ، من�سوبة اإىل غا�سره من بني اأ�سد، 
اأن الغا�سرية  وهي قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربالء. ويظهر 
لي�ست قدمية التاريخ فهي اأن�سئت بعد انتقال قبيلة بني اأ�سد اإىل العراق 
يف �سدر الإ�سالم. وهي اأر�س منب�سطة وتقع اليوم يف ال�سمال ال�سرقي 
العلقمي  ال�سالم( على  ال�سادق )عليه  الإمام جعفر  اأو �سريعة  من مقام 
ال�سالم(  )عليه  جعفر  اأب��ي  وعن  احل�سينية.  باأرا�سي  وتعرف  باأمتار 
عمران،  بن  مو�سى  فيها  الله  كلم  التي  البقعة  هي  الغا�سرية  قال:  اإنه 
وناجى نوحا فيها، وهي اأكرم اأر�س الله، ولول ذلك ما ا�ستودع اأولياءه 

واأنبياءه، فزوروا قبورنا بالغا�سرية. 
بوزن  وال���واو،  النون  وفتح  ثانيه،  و�سكون  اأول��ه،  بك�سر   : نينوى   -
طيطوى ، ب�سواد الكوفة ناحية يقال لها نينوى ، منها كربالء التي قتل 
بها احل�سني ) ر�سي الله عنه ( )معجم البلدان 5 : 339( وكانت على نهر 
�سرقي  �سمال  تقع   ، الغابرة  الع�سور  قرية عامرة يف  العلقمي، وكانت 
كربالء ، وهي الآن �سل�سلة تلول اأثرية ممتدة من جنوب �سدة الهندية 
)دائرة  نينوى  بتلول  وتعرف  الأه���وار  يف  العلقمي  نهر  م�سب  حتى 

املعارف ال�سيعية 9 : 356 ( . 
واأن�ساأت   ، كربالء  من  بالقرب  اأ�سد  بنو  حفرتها  بئر  وه��ي   : -�سفيه 
بن  ( عندما حب�سه احلر  ال�سالم  عليه   ( ، وكان احل�سني  قرية  بجانبها 
يزيد الرياحي عن الطريق، واأم كربالء، اأراد اأن ينزله يف مكان ل ماء 
اأو هذه  القرية يعنون نينوى،  اأ�سحابه : دعنا ننزل يف هذه  فيه، قال 
القرية يعنون الغا�سرية، اأو هذه القرية يعنون �سفيه، واإن ال�سحاك بن 
عبد الله القر�سي امل�سريف عندما ا�ستد الأمر على احل�سني )عليه ال�سالم( 
يوم عا�سوراء وبقي وحيدا ا�ستاأذن احل�سني )عليه ال�سالم( بالن�سراف 
لوعد كان بينهما )اأن ين�سره متى كان كثري الأن�سار( فا�ستوى على ظهر 
تبعه  ثم   ، له وافرتق �سفوفهم  فاأفرجوا   ، الع�سكر  فر�سه فوجهها نحو 

خم�سة ع�سر فار�سا حتى جاء �سفيه فالتجاأ بها و�سلم من القتل .
-العقر : قال ياقوت احلموي :"العقر بفتح اأوله و�سكون ثانيه. . منها 
من  الغربي  ال�سمال  يف  قرية  وهي  الكوفة.  من  كربالء  قرب  بابل  عقر 
الغا�سرية وباأطاللها اأثريات مهمة. وقد روي اأن احل�سني )عليه ال�سالم( 
الله بن زياد قال: ما ا�سم  اإىل كربالء واأحاطت به خيل عبيد  ملا انتهى 
هذه القرية ؟ واأ�سار العقر، فقيل له: ا�سمها العقر . فقال : نعوذ بالله من 
العقر، فما ا�سم هذه الأر�س التي نحن فيها ؟ قالوا: كربالء ، فقال: اأر�س 
كرب وبالء. واأراد اخلروج فمنع حتى كان ما كان. وقتل يف العقر اأي�سا 
اأبي �سفرة يف �سنة 102 ه ، وكان خلع طاعة بني  امللهب بن  يزيد بن 
مروان، دعا اإىل نف�سه واأطاعه اأهل الب�سرة والأهواز وفار�س ووا�سط، 
وخرج يف مائة وع�سرون األفا، فندب له يزيد بن عبد امللك اأخاه م�سلمة، 
فواقعه يف العقر من اأر�س بابل، فاأجلت احلرب عن قتل يزيد بن امللهب. 
بنو حرب  يقال: �سحى  كان  امل��ربد:  يزيد  بن  العبا�س حممد  اأبو  وقال 
فيوم  العقر،  ي��وم  ب��امل��روءة  م��روان  بنو  و�سحى  كربالء،  ي��وم  بالدين 
كربالء يوم احل�سني بن علي واأ�سحابه، ويوم العقر يوم قتل يزيد بن 
بنو  �سحى   : يقولون  والنا�س  "ن�ساأت  الكلبي:  قال  واأ�سحابه.  املهلب 

اأمية بالدين يوم كربالء، وبالكرم يوم العقر". وفيات الأعيان 2 : 4
- النواوي�س : كانت مقربة عامة للن�سارى قبل الفتح الإ�سالمي ، وتقع 
يف اأرا�سي ناحية احل�سينية قرب نينوى )دائرة املعارف ال�سيعية 9 : 

 .) 356
- عني التمر : قال ياقوت احلموي : بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة 
اإىل �سائر  الق�سب والتمر  ، منها يجلب  : �سفاثا  له  بقربها مو�سع يقال 
ال��ب��الد ، وه��و بها كثري ج��دا ، وه��ي على ط��رف ال��ربي��ة ، وه��ي قدمية 
افتتحها امل�سلمون يف اأيام اأبي بكر على يد خالد بن الوليد يف �سنة 12 
ال�سبي والدة  ، فمن ذلك  ه  . وكان فتحها ف�سبى ن�ساوؤها وقتل رجالها 
حممد بن �سريين ، و�سريين ا�سم اأمه ، وحمران بن اأبان موىل عثمان 
بن عفان، وفيها يقول عبيد الله بن احلر اجلعفي يف وقعة كانت بينه 

وبني اأ�سحاب م�سعب: 
األ هل اأتى الفتيان بامل�سر اإنني * اأ�سرت بعني التمر اأورع ما جدا 

وفرقت بني اخليل ملا تواقفت * بطعن امرئ قد قام من كان قاعدا
 ، الأن��ب��ار  م��ن  ف��رغ خالد  ومل��ا   : ق��ال��وا  للعراق  الإ���س��الم��ي  الفتح   ويف 
وا�ستحكمت له ، ا�ستخلف على الأنبار الزبرقان بن بدر ، وق�سد لعني 
التمر ، وبها يومئذ مهران بن بهرام يف جمع عظيم من العجم ، وعقة 
بن اأبي عقة يف جمع عظيم من العرب من النمر وتغلب واأياد ومن 
اأبو الفرج الأ�سفهاين :" اإن �سابور الثاين امللقب  فهم. وذكر 
بذي الأكتاف حا�سر مدينة احل�سر بني دجلة والفرات على 
وخرب  ملكها  ابنة  الن�سرية  و�سبي  واأفتتحها  الأن��ه��ار 
التمر".  بعني  بها  ف��اأع��ر���س  الن�سرية  وحمل  امل��دي��ن��ة، 
كانت  التمر  باأن مدينة عني  الروايتني  ويظهر من هذه 
عامرة قبل الفتح الإ�سالمي للعراق. قال الدكتور جواد 
: "واختياره لعني التمر دليل على اأن فيها بنيانا ملوكيا 
اأحرى ح�سن  ، وما  للعر�س  يكون مو�سعا  لأن  ي�سلح 
مو�سوعة  حقا".  ملوكي  ح�سن  فاأنه  بذلك  الأخي�سر 

العتبات املقد�سة 8 : 30 

بعد قيام الدولة العراقية سنة 1921م ، ونظرا لموقع مدينة كربالء الديني والسياحي والجغرافي ، بدأ 
العمران في هذه المدينة بأخذ منحى جديد كسائر المدن العراقية الكبيرة. فقد انتقلت إليها أساليب جديدة 

في التصميم والبناء وأنماط وعناصر المفردات المعمارية الغربية، وخاصة في األبنية التي استحدثت خارج 
حدود المدينة القديمة.وكانت أقرب المصادر المعمارية هي إنكلترا نظرًا لتأثيرها الملموس في تلك الفترة 
التاريخية من العراق. بدأ تخطيط المناطق الجديدة من مدينة كربالء باالبتعاد عن األزقة الضيقة والطرق 
الملتوية التي تميز بها الجزء القديم منها وخاصة في المناطق المحيطة بالروضتين، وكان ذلك بحكم ظروف 

الحروب والغارات التي كانت تتعرض لها المدينة.

من اسماء 
كربالء 

في التاريخ  
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كربالء/ المدى

اآلف موؤلفة من الب�سر تتقدم مع �سوت يجذبهم 
ي�سم  لكنه  750م  قطره  يتعدى  ل  مكان  اإىل 
لتكون  احلق  �سبيل  يف  ا�ست�سهدوا  من  رف��ات 
القادمون  وه��وؤلء  التاريخ  عنها  حتدث  ث��ورة 
هذه  يحيون  عام  كل  يف  هم  كما  مكان  كل  من 
ال��ث��ورة ح��ت��ى ل��و ك���ان م��ن خ���الل ب��ك��اء ولطم 
مفا�سلها  بع�س  يف  تتداخل  ح�سينية  واأ�سعار 
اإىل  تتجه  بو�سلة احلياة  �سيا�سية لن  اأ�سعار 
الطبيعية  تعاد  لكي  ينطق  ل�سان  له  الظلم  اأن 
ال�سوت  اإىل طبيعتها حتى وان مل ينجح هذا 

ال�سيا�سي.
لعتبار  لي�س  بال�سواد  تو�سحت  التي  كربالء 
تعبري  هو  بل  والبكاء  احل��زن  هو  ال�سواد  اإن 
الذاكرة ولي�س  اأن تبقى يف  لها  عن حالة يراد 
مثلما  تو�سحت  فح�سب..�سوارع  التاريخ  يف 

تو�سح الرجال والن�ساء وال�سيية بال�سواد.
احتفالت  ت�سبه  ل  اآخ���ر  ن��وع  م��ن  اح��ت��ف��الت 
العامل الأخرى لن امل�سب هنا عقائدي..فرتى 
من خلف هذا احلزن فرحا كبريا دللته توزيع 
اإىل  ال�سيا�سية  والأ�سعار  واجلكليت  ال�سربت 
جانب احل��زن..ه��و ال��ف��رح لأن��ه��م ي��ري��دون اأن 
من  ب��دل  خارجها  ل  العقيدة  خانة  يف  يبقوا 
الفرح الأزيل الذي ينتمي اإىل عقيدة كما يقول 

بع�س القائمني على حزن املواكب.
هيئات وتكيات ومواكب حسينية

اذ تبدو  فيه حركة كبرية  و�سط مدينة كربالء 
بني  ما  �ساحة  اإىل  املوؤدية  الرئي�سية  ال�سوارع 
حتولت  والأر�سفة  بالنا�س  مكتظة  احلرمني 
اإىل تكيات ومقرات لهيئات ومواكب ح�سينية 
املواكب  تلك  يتابعون  النا�س  كان  فيما  عديدة 
جماميع  �سكل  على  الع�سر  منذ  تنطلق  التي 
واحدة  تتقدم  التي  الزجنيل  ملواكب  طويلة 
الليل  ما حل  واإذا  الع�سر  ط��وال  الأخ��رى  بعد 
ال�سدور  على  واللطم  ال��ع��زاء  م��واك��ب  ب���داأت 
واللطم  الزجنيل  املوكبني  م��ع  لتعلو  مكانها 
فيها  تتداخل  عميقة  جذور  لها  ح�سينية  ردات 
ل�سان  وك��ان  الدينية  مع  ال�سيا�سية  املوا�سيع 
لقول  موعدا  املنا�سبة  ه��ذه  منه  يتخذ  احل��ال 
ل�سرخة  املواكب  تريده  وما  ال�ساعر  ي�ساء  ما 
من  نف�سها  عن  تعلن  التي  م�سمومة.املواكب 
اأمام  لفتاتها  ترفع  وتكياتها  هيئاتها  خ��الل 
املوكب ومل تكن هذه املواكب قد خطت لتوها 

بل جتد اإن بع�سها كان مدفونا وقدميا.
ي��ق��ول اح��م��د ال���وزين اح��د م�����س��وؤويل هيئات 
منذ  منع  ال�سابق  كربالء.."النظام  يف  العزاء 
هذه  مثل  ممار�سة  املا�سي  القرن  �سبعينيات 
باآلتهم  احتفظوا  امل��وؤم��ن��ني  اإن  اإل  ال�سعائر 
و���س��ي��وف��ه��م ودف��وف��ه��م وك��اأن��ه��م ي��ع��ل��م��ون اإن 
واأ�ساف"هذه  ما".  يوما  �سيندحر  الطاغية 
زمن  منذ  باآلتها وعناوينها  احتفظت  املواكب 
كانت  حني  ج��دا  ق��دمي  تاريخها  حني  يف  بعيد 
كربالء عبارة عن �سور وحمال �سغرية حتيط 

بال�سريحني".
اليوم  م��ن��ذ  حركتها  ت��ب��داأ  ال��زجن��ي��ل  م��واك��ب 
ال�سوارع  م��ن  م��ت��خ��ذة  احل����رام  مل��ح��رم  الأول 
املوؤدية اإىل ال�سريحني م�سارا لها لتنتهي عند 
�سريح الإمام احل�سني بعد اأن متر على �سريح 
العبا�س اأول.هذه املواكب تتكون من طابورين 
ع�سرات  فيهما  ي�����س��ارك  ط��وي��ل��ني  م��ت��وازي��ني 
يكونون  ال��ذي��ن  والأط��ف��ال  وال�سباب  ال��رج��ال 
يف اآخر املوكب،كل موكب يتقدمه �سباب حملة 
وبينهم  والبي�س  واحل��م��ر  اخل�سر  ال��راي��ات 
�ساربو  العراقي..وهناك  العلم  يحمل  �ساب 
)الطبول( كبرية بوا�سطة الع�سي الذي ينتهي 

)ال��دم��ام(  و���س��ارب��و  اإ�سفنجي  ك��ب��ري  ب��راأ���س 
الدائرية   ) بع�سي معقوفة و�ساربو )الطو�س 
و�ساربو)  النحا�س  م��ن  امل�سنوعة  ال�سفر 
النقارة( بع�ساتني �سغريتني،هوؤلء يوحدون 
يدورون  الذين  )الزجنيل(  ل�ساربي  احلركة 
الرادود..وعلى  �سوت  اأنغام  مع  دورة  ن�سف 
هذا ال�سوت كانت )الزناجيل( احلديدية التي 
ت�سبه �سال�سل �سغرية كثرية العدد ترتفع اإىل 

الأعلى ثم تهوي على الظهور.
تاريخ قديم لمواكب العزاء

موكب  م�سوؤول  ال�سلمان  نعمة  ريا�س  يقول 
يعود  ك��رب��الء  يف  ب���داأ  م��وك��ب  ..اأول  امل��خ��ي��م 
من  املخيم  وم��وك��ب   1650 ع��ام  اإىل  تاريخه 
وي�سيف..هذا  ك��رب��الء..  يف  امل��واك��ب  اأوائ���ل 

األ  دروي�����س  ب��ن  حمد  احل���اج  اأ�س�سه  امل��وك��ب 
عويد.. ولكن املواكب كانت موجودة قبل اأكرث 
حما�سرات  عن  عبارة  كانت  ولكنها  قرنني  من 

دينية لإحياء ثورة احل�سني.. 
ويتابع: لقد حتولت مبرور الزمن اإىل مواكب 
تنطلق  املواكب  كانت  املا�سي  القرن  يف  عزاء 
�سيقة  اأزقة  داخل  نفطية  م�ساعل  اأ�سوية  على 
اأزق���ة وممرات  ح��ني كانت ك��رب��الء ع��ب��ارة ع��ن 
املواكب  هذه  ب��داأت   1907 عام  حتى  متداخلة 
تخرج اإىل ال�سارع حني كان اأول رئي�س بلدية 
اآل  حمد  احل��اج  )�سلمان  ال�سيخ  ه��و  لكربالء 
اأزقة  يف  ت��دور  اأن  للمواكب  �سمح  وقد  عويد( 
يف  املواكب  عدد  وكان  منظمة  ب�سيغة  كربالء 
يوم عا�سوراء هو 6 مواكب كبرية جدا ت�سمى 

مواكب )اأطراف كربالء( اأي مناطقها.

على  تنطلق  امل��واك��ب  كانت  ال�سلمان  ويتذكر 
الآخر  جنب  واح��دا  النا�س  من  �سل�سلة  �سكل 
وعلى خطني متوازيني بالن�سبة ملواكب اللطم 
حالها..  على  الزجنيل  مواكب  بقيت  حني  يف 
يف عام 1965 حتولت تلك الطريقة اإىل نظام 
ال��واح��د.. للموكب  التجمعات  اأي  )اجل��وق��ة( 

تعرب  ت��ردد  كانت  التي  الق�سائد  كانت  ويوؤكد 
وبع�سها  احل�سني  ل��ث��ورة  واحل���زن  ال��ه��م  ع��ن 
يتخذ من ال�سيا�سة طريقة للتعبري..ال انه ويف 
زمن النظام البائد وحتديدا عام 1975 توقفت 
هذه املواكب ب�سبب اأن النظام ال�سابق اأرادها 
الأ�سعار حتمد  تكون  وان  له  دعائية  تكون  اأن 
الأخرى  ثم حلقتها  املواكب  فتوقفت بع�س  به 
دخل  امل��واك��ب  اأ�سحاب  م��ن  الكثري  هناك  لن 
جوقات  عدد  ،كان  ال�سلمان  ال�سجن..ويو�سح 

موكب املخيم اأكرث من 22 جوقة ويف كل جوقة 
ي�سرتك فيها ما بني 70-100 �سخ�س اأما الآن 
بني  م��ا  فيها  ي�سرتك   10 اجل��وق��ات  ع��دد  ف��ان 
100-150 �سخ�سًا ب�سبب كرثة املواكب التي 

خرجت اإىل النور بعد �سقوط النظام.
مواكب العزاء والتداخل السياسي

اأو جوقاته يف كل موكب  جماميع عزاء اللطم 
من  بيتا  ت���ردد  ج��وق��ة  فكل  خ��ا���س،  ن��ظ��ام  لها 
لفتة  على  ال�سباب  احد  برفع  �سعبية  ق�سيدة 
اإىل مقطع  اأن ي�سل  املن�سدون وما  اإليها  ينظر 
اجلوقة  تتوقف  حتى  ال��الزم��ة  وه��و  م��ع��روف 
اآخر  مبقطع  بالإن�ساد  الثانية  لتبداأ  الأوىل 
الثالثة  للجوقة  وهكذا  الأول  باملقطع  مرتبط 
اجلوقة  اإىل  تعود  حتى  واخلام�سة  والرابعة 
الأي���ادي  فيه  ترتفع  م��وح��د  ..اإي���ق���اع  الأوىل 
مقطع  ك��ل  نهاية  يف  ث��م  ال�سماء  اإىل  موؤ�سرة 

تهوي الأيادي على ال�سدور.
باأ�سعاره  م�سهور  العبا�سية  ط���رف  م��وك��ب 
ال�سيا�سية يف كل منا�سبة دينية.يقول ال�ساعر 
م�سوؤويل  احد  النجار  ح�سن  ر�سا  احل�سيني 
قبل  من   1888 عام  موكبنا  تاأ�س�س  املوكب.. 
و�سيد  املختار  علي  وامللة  املختار  حيدر  ملة 
وح�سن  ال�سامي  وه��ادي  ال�سامي  الأم��ري  عبد 
وغريهم..وي�سيف.. ال��وزين  وكاظم  النجار 

يف  ال�سيا�سية  للردات  برتديده  موكبنا  ميتاز 
مثل هذه املنا�سبات..م�سريا اإىل اإن اأول موكب 
لنا كان يف عام 1919 على �سكل ب�سيط حتى 
عام 1929 بداأت ب�سكل منظم..وتابع.. موكبنا 
اأية  ع��ن  نغفل  ل  ال�سيا�سية  ب��ردات��ه  م�سهور 
"ويعطي مثال" يف  اأو عربية  منا�سبة عراقية 

العدوان الثالثي على م�سر عام 1952 كتبنا:
هذا ال�سعب ثار/ يا اأبو الأحرار/

يوؤيد م�سر العربية/ �سد الهجمة الرجعية/
يبعث ا�ستنكار/ يا اأبو الأحرار

قلنا يف  الراهن فقط  الوقت  وي�سيف..اأما يف 
من  اأي�سا  �سيا�سية  اأ�سعارا  املا�سي  عا�سوراء 

مثل
اأبو الأئمة �سعبك اأيعي�س مبا�سي/ 

والقوائم همهه توزيع الكرا�سي/
ر�سوة واإرهاب وبطالة/
وال�سعب �ساءت اأحوالة/

والله ملينة الوعود/
كايف ملينة الوعود

ويوؤكد.. موكبنا يدعو اإىل الوحدة اأي�سا
اإنادي بالوحدة وبر�س ال�سفوف يا ح�سني/ 
ون�ستمد قوتنه من ار�س الطفوف يا ح�سني/

كلنا اأخوة بهذا البلد/ 
وكل طوائفه �سند/ 

تبقى �سامل يا عراق تبقى �سامل.
البلو�سي  ح�سني  ال�سيد  ه���ادي  ال�سيد  اأم���ا 
فقال..تاأ�س�س  البلو�س  ع��زاء  موكب  م�سوؤول 
انتظم   1910 ع��ام  ويف   1880 ع��ام  موكبنا 
ب�سكل جماميع نزلت اإىل ال�سوارع..واأ�ساف..

�سكل  على  ثم  البيوت  يف  تقام  املواكب  كانت 
الزجنيل  مواكب  مثل  ال�سل�سلة  ت�سبه  حلقات 
مع  ي�سارك  موكبنا  اأ�سبح   1975 ع��ام  حتى 
جوقات  له  موكبنا  الأخرى..ويبني..  املواكب 
الت�سابيه  بعر�س  يقوم  باأنه  ميتاز  لكنه  اأي�سا 
لعملية حرق اخليام.. مو�س�حا انه يف معركة 
الطف مت حرق خيام ن�ساء احل�سني لذلك نقوم 
بن�سب بع�س اخليام ال�سغرية والكبرية ومن 
ثم حترق خيمة واحدة للتذكري بانتهاء املعركة 
رك�سة  يف  للم�ساركة  جميعا  ننطلق  ثم  وم��ن 

طويريج.

مواكب العزاء في كربالء 
تاريخ طويل وأشعار يتداخل فيها السياسي والديني

خانات كربالء المقدسة... منازل حسينية وآثار تأريخية 
من  الأهمية  بالغة  منطقة  يف  العراق  يقع 
جانب  فاإىل  والتاريخية  اجلغرافية  الناحيتني 
الوىل  الن�سانية  احل�سارات  مركز  ميثل  كونه 
والآ�سوريني  البابليني  ودول  الأقوام  وموطن 
العامل  منطقة  قلب  يف  يقع  اأي�سا  فاأنه  وغريهم 
العظيمة  الإ�سالم  امة  وح�سارة  الإ�سالمي 
التاريخ  مراحل  من  عدة  فرتات  يف  �سكل  حيث 
الإ�سالمي عا�سمة الدولة الإ�سالمية والقت�سادية 
والفكرية والجتماعية وكان يف ذلك مهد لولدة 

وقيام الأحداث التاريخية الكربى.
واإ�سافة اإىل ما ذكر فاأن للعراق مكانته وموقعه 
احل�ساري احلافل بالقدا�سة والعظمة من خالل 
واملزارات  واملراقد  الديار  من  الكثري  وجود 
املقد�سة جلملة من النبياء وال�ساحلني والأئمة 
�سلوات  حممد  الأعظم  الر�سول  اآل  من  الأطهار 
ال�سرف  النجف  فمدينة  عليهم  و�سالمه  الله 
اأمري  املتقني  ملوىل  الطاهر  اجل�سد  حتت�سن 
املوؤمنني الإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم 
مدفن  حيث  املقد�سة  كربالء  الطف  ار�س  وكذا 
ال�سالم  عليه  احل�سني  لالإمام  الطاهر  اجل�سد 
واأج�ساد  العبا�س  الف�سل  ابي  اأخيه  وج�سد 
امليامني  و�سحبه  اآله  من  الطاهرة  النخبة 
و�سامراء  الكاظمية  مدينتا  وكذا  ال�سالم  عليهم 
وجنوبه  العراق  و�سط  مدن  و�سائر  املقد�ستني 

و�سماله.
والعتبات  الدينية  املزارات  وجود  وميزة 
املقد�سة وخمتلف اآثار واأماكن ال�سياحة الدينية 
جعلت من العراق حمط رحال املاليني من اأبناء 
كل  عند  باأ�سرة  والعامل  الإ�سالمية  الدول  �سائر 
منا�سبة ومو�سم و�سنة وكربالء لوحدها يوؤمها 
�سنويا اأكرث من 20 مليون زائر �سنويا من داخل 
العراق وخارجه بهدف زيارة قرب �سيد ال�سهداء 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم وهذه احلالة لي�ست 
واإمنا  احلديث  التاريخ  �َسني  اأو  اليوم  وليده 
ن�ساأت من بعد ا�ست�سهاده عليه ال�سالم وحتولت 
اأهل  اإتباع  �سائر  لدى  ثابتة  و�سنة  عقيدة  اإىل 
مراقد  لكافة  �سرت  وهذه  ال�سالم  عليهم  البيت 

الأئمة الأطهار.
متطلبات  من  احلالة  هذه  ت�ستلزمه  ما  واإزاء 
الب�سرية  الأعداد  لهذه  �سرورية  خدمية  واأمور 
عراق  اإىل  وعام  مو�سم  كل  مع  الزاحفة  الهائلة 
املقد�سات وكربالء احل�سني بالذات فكر اأ�سحاب 
علماء  من  ال�سخية  والأيادي  العاملية  الهمم 
وحم�سنني  اأرواحهم(  )قد�ست  اإعالم  ومراجع 
ح�سينة  منازل  اإن�ساء  فقرروا  مليا  بالأمر  كرام 
ماأمونة تكون وقفا لأبي عبد الله احل�سني عليه 
واملاأكل  املاأوى  ليجد  الزائر  بها  ينزل  ال�سالم 

وامل�سرب اإ�سافة ملا يبغيه من خدمات.
العالية  الهمم  اأ�سحاب  فكر  فيها  ويرتاحون 
)قد�ست  اأعالم  علماء  من  ال�سخية  والأيادي 
فقررا  مليا  بالمر  كرام  وحم�سنني  اأرواحهم( 
لأبي  وقفا  تكون  ماأمونة  ح�سينة  منازل  ان�ساء 
الزائر  بها  ينزل  ال�سالم  عليه  احل�سني  الله  عبد 
ليكون املاأوى واملاأكل وامل�سرب اإ�سافة ملا يبتغيه 
التي  معاملها  على  ووقفنا  زرناها  خدمات،  من 
العمران  بعد  و�سريتها  اإطالل  الزمر  يد  تركتها 
تلك  اأو  الرتميم  ح�سيلة  اأدركتها  ما  ال  بالقعا 

التي �سمدت بوجه العاتيات.
جديرة  وهي  يخ�سها  مبا  املا�سي  �سفحة  نقلب 
زائري  اآوت  وقد  ل  كيف  والحرتام  بالهتمام 

الإمام احل�سني عليه ال�سالم.
مصطلح الخان:

امل�سافرين،  نزول  حمل  اأو  حانوت  هو  اخلان 
اأعجمية  دخيلة  كلمة  )اخلان(  املنجد  يف  وقال 
اأما ابن  اأدخلت يف كالم العرب واجلمع خانات 
منظور فيقول يعني بكلمة احلانوت او �ساحب 
احلانوت وهو اي اخلان فار�سي معرب وبالرغم 
من اأعجمية كلمة اخلان ال ان لها تاريخا موؤغال 
يف القدم يف ا�ستعمالت العرب وعند ت�سفحنا 
لبع�س الكتب جند اأنها وردت يف كتاب الطربي 

وغريه من موؤرخي تلك الفرتات ولعل ا�ستعمالها 
اأن الطربي يوردها دون  اإذ  ابعد من ذلك بكثري 
تف�سري ملعناها وهذا يدل على اأن امللتقى يعرف 
الكلمة  لهذه  تعريف  دومنا  اخلان  معنى  بديهيا 

وحتى عند النكليز
)inm( وهو يعني الفندق اأو املنزل الذي ياأوي 

اإليه امل�سافرون.
انت�سار اخلانات

مبا اأن اخلان كان يعد مبثابة الفندق اليوم فقد 
امل�سافرين  تاأوي  التي  باخلانات  املدن  ازدحمت 
يف  وخ�سو�سا  الراحة  و�سائل  لهم  وتوفر 
احلوا�سر يف الإ�سالمية ف�سال عن انت�سارها يف 
من  وغريها  احلوا�سر  هذه  اىل  املوؤدية  الطرق 

املدن الإ�سالمية.
هنالك خرب يقول اإن اخلانات ممتدة يف العراق 
وو�سول  بالديوانية  مرورا  الب�سرة  مدينة  من 
ثم  الإ�سكندرية  واىل  كربالء  ثم  النجف  اإىل 
بغداد اإىل خان بني �سعد ومنه باجتاه الأرا�سي 
الزوار  كرثة  اخلرب  هذا  يوؤكد  وما  الإيرانية 
املقد�سة  العتبات  يق�سدون  الذين  الإيرانيني 
الذي  ماأوى  من  لهم  لبد  والذين  العراق  يف 
ا�ستعدادا  الطريق  عناء  من  فيه  ي�سرتيحون 
كربالء  باجتاه  الدرب  توا�سل  جديدة  لرحلة 

احل�سني عليه ال�سالم.
طريق النجف..كربالء:

مل ي�سهد طريق حدثنا به التاريخ حركة م�ستمرة 
مثلما �سهده طريق النجف. كربالء الذي ازدحم 
بالزائرين فهم يتنقلون بني وادي ال�سالم حيث 
عليه  الله  �سلى  امل�سطفى  و�سي  احلمى  حامي 
واآله ووادي الطفوف كربالء ال�سهادة والبطولة 
هذا  ا�ستخدام  كان  فقد  عموما  والت�سحية 

الطريق يتم بوا�سطتني:
النقل  و�سائل  ظهور  قبل  الدواب  اأولهما: 

ال�سريعة.
لهذا  وكان  الأقدام  على  امل�سي  ثانيهما: 
ال�ستخدام وقعا خا�سا بالنفو�س حتى اأ�سبحت 
هذه احلالة من مرا�سم زيارة الأربعني التي من 

خاللها تزحف النا�س نحو كربالء املقد�سة.
وملا حاز هذا الطريق مثل هذه احلركة الن�سيطة 
على  الفكرة  ا�ستقرت  فقد  اجل�سيم  والف�سل 
الدرا�سات  وت�سري  ذكرنا  وكما  فيه  منازل  بناء 
التاريخية اإىل ان اول اخلانات كان يدعى ب�)خان 
جذعان(، وهو يقع اىل ال�سرق من خان امل�سلى 
على ي�سار الذاهب من النجف اىل كربالء ذكره 
الرحالة )الو امو�سيل( عام 1912م وا�سار اليه 
دروي�س  قلعة  امل�سلى  خان  �سرقي  )تقع  بقوله: 
وتليل  جذعان  خان  عن  بعيد  غري  موقع  وهو 
الذيب(.والظاهر اأن خان جذعان كان وحده بني 
املدينتني)عندما بنيت اخلانات الثالثة هجر وقد 

زحفت اإليه رمال ال�سحراء ف�سار رابيه(.
وقد زرناه فلم نلحظ اأي اثر دال عليه �سوى تل 

ترابي بل مل ن�ستدل على اأطالل باقية اليوم واما 
يعمل  مزارع  طريق  عن  مت  فقد  عليه  ا�ستدللنا 
بالقرب منه اأكد لنا موقعه والذي راآه مثبتا يف 
اخلا�س  امل�ستل  من  بالقرب  يقع  الزراعة  دائرة 

ب�سركة �سناعة الإطارات.
يدعى  هندي  لأمري  مملوك  عبد  هو  وجذعان 
العراق  له يف  بعثه يف جتارة  قد  كان  )الراجا( 
عليهم  البيت  لآل  بولئه  معروف  هذا  والراجا 
املوالني  من  اأي�سا  جذعان  عبده  اأن  كما  ال�سالم 
من  �سخم  مبلغ  على  جذعان  ح�سل  وعندما 
بعد  راأى  وملا  النجف  ثم  كربالء  زار  جتارته 
يف  مليا  فكر  للراحة  امل�سافر  وحاجة  الطريق 
الطريق وكان  اثناء  بناء خان  الأمر وعزم على 
احل�سني  الإمام  �سحن  يف  بني  ثم  اأراده  ما  له 
عليه ال�سالم منارة م�سهورة تدعى )منارة العبد( 

والتي اندر�ست معاملها هي الأخرى.
لى )الربع(: خان المُصُ

النجف  مدينة  مركز  عن  امل�سلى(  )خان  يبعد 
ال�سرف مب�سافة اثني ع�سر ميال ح�سب حتديد 
الطريحي  حدده  كما  دراور(  )ليدي  الرحالة 
النجف  عن  يبعد  الذي  امل�سلى  )خان  بقوله 
ع�سرين كيلومرتا( ويقع على ميني الذاهب من 
اأقوال  ففيه  بنائه  تاريخ  اأما  النجف اىل كربالء 
)وقد  بقوله:  احلكيم  ح�سن  الدكتور  اأ�سار  فقد 
توىل بناءه احلاج ح�سن بن احلاج احمد مرزة 

بدء  وكان  \\1888م(  1305ه�  عام)  املتوفى 
البناء عام )1304ه�( اأي قبل وفاته بعام واحد 
وقد خ�س�ست ثلث اأمواله لبناء اخلان فقد بلغت 
ثمن  عدا  ذهبية  لرية  األف  ع�سرة  اثنتا  تكاليفه 
حتوليها  اأ�سا�س  على  باخلان  املحيطة  الأر�س 
هنالك  ال�ساكنني  حاجة  لتاأمني  مزارع  اإىل 

واإطعام امل�سافرين من خ�سارها(.
بع�س  تظهر  حيث  الأحدث  هو  اخلان  هذا 
اخلانني  م�ساحة  تبلغ  جيدة  ب�سورة  الواوين 
اىل  املدخل  اولك،  واربعة  دومنات  ع�سرة  معًا 
يحيط  الرئي�سي  املدخل  يقابل  الثاين  اخلان 
ايوان  يتخللها  وا�سعة  اواوين  الثاين  باخلان 
كما  الربعة  اجلهات  على  دائري  ن�سف  كبري 
زوايا  من  زاوية  كل  عند  اربعة  ابراجا  نالحظ 

ال�سور املحيط باخلان.
الواوين املطلة على �ساحة اخلان يف�سل بينهما 
اعاله  ويف  واحد  مرت  بعر�س  �سميك  حائط 
يتزايد �سمكه ويتداخل مع الخر لن الواوين 
مقو�سة كما يوجد على كل حائط حممل خ�سبي 
الذي  للم�سعل  كان  املحمل  هذا  ان  والظاهر 

ي�سيء اخلان لياًل.
كل  يتو�سط  اواوين  ت�سعة  توجد  جهة  كل  يف 

الت�سعة ايوان كبري ومتميز.
خان الحماد:

بني  الطريق  منت�سف  يف  يقع  احلماد  خان 
كربالء والنجف هو اكرب اخلانات واتقنها وقد 
احلاج  يد  وعلى  البغدادية  اكرب  اآل  ا�سرة  بنتها 
املتوفى  كبة  م�سطفى  احلاج  بن  �سالح  حممد 
احلاج  بنى  كما  1870م(  )1287ه�\\  �سنة 
يدعى  ال�سكندية  منطقة  يف  خانًا  �سالح  حممد 
املقد�سة  العتبات  لزائري  اأوقفه  الوقف  خان 
ال�سيخ  الكبري  العالمة  عليه  زاد  ثم  العراق  يف 
 - 1281ه�  عام)  املتوفى  الن�ساري  مرت�سى 
الن�س )خان احلماد  يقارب هذا  1864م( ومما 
وبنى  البغدادي  كبة  �سالح  حممد  احلاج  بناه 
بجانبه ال�سيخ مرت�سى الن�ساري خانا ويحيط 

بالثنني �سور واحد وكل يدعى خان احلماد).
مما تقدم يتبني لنا ان اخلان هو عبارة هن جممع 
حم�سن  ببنائه  �سعى  خان  وكل  اخلانات  من 
�سره  قد�س  العلوم  بحر  فال�سيد  املح�سنني  من 
حممد  واحلاج  �سره  قد�س  الن�ساري  وال�سيخ 
�سالح رحمه الله كل منهم بنى خانا يلت�سق مع 
اخلان الخر ا�سافة اىل ذلك وبعد رجوعنا اىل 
عهد  يف  )ان�ساأ  انه  لدينا  يربز  الوىل  ال�سارة 
ان  وميكن  1189ه�(  �سليمان  العثماين  الوايل 
يكون هذا اخلان هو اول اخلانات هكذا توالت 
اخلانات يف هذا املجمع على التعمري والرتميم 
يطال اخلانات ال�سابقة عندما ت�ستقر الفكرة على 
بناء خان جديد وهذا البناء يقرر نتيجة لزيادة 

يف عدد الزائرين.
خان الربع:

هذا  فيها  تقع  التي  املنطقة  ان  القول  وميكن 
اخلان بالقرب من الب�ساتني املو�سلة بني النجف 
نهر  من  فرع  منها  بالقرب  يقع  كما  وكربالء 

الفرات.
يطلق على خان النخيلة ا�سم خان الربع بالن�سبة 
لأهايل كربالء حيث ان موقعه ميثل ربع امل�سافة 
املقطوعة من كربالء اإىل النجف )حيث يبعد خان 

النخيلة عن كربالء واحد وع�سرين كيلومرتًا(.
خانات  ثالثة  من  يتاألف  الذي  النخيلة  خان 
و�ست مقاه واآبار عذبة للماء وعدد من الأكواخ 
عن  اما  بيوت،  فيه  تكون  ان  دون  من  الب�سيطة 

ال�سخ�س الذي تربع ببنائه فلدينا راأيان:
الراأي الول:)�سيد خان النخيلة احد الهنود(.

الراأي الثاين: )خان النخيلة ي�سمى خان الربع 
اآل  اأ�سرة  بنته  وقد  كربالء  من  القادم  بن�سبة 
�سم�سة النجفية وتولت الإ�سراف عليه وترميمه 

وقد تعر�س الآن للهدم(.
عن موسوعة تاريخ كربالء
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 حيدر ناصر

�سمائر  ك��رب��الء  ه��زت  فقد  ال�سعر  يف  اأم��ا 
ال�����س��ع��راء واأج���ج���ت م�����س��اع��ره��م م��ن��ذ اأن 
�سهدت اأر�سها اأروع مالحم الإباء واأ�سناها 
وجت�����س��دت ع��ل��ى ث���راه���ا اأن���ب���ل امل���واق���ف 
اأطهر  الن�سانية واأ�سماها وخالطت تربتها 
الدماء واأزكاها فاأ�ستلهموا املعاين ال�سامية 
�سعارًا  اأ�سبحت  التي  العظيمة  وامل��ب��ادئ 
لكل ان�سان يرف�س الظلم والطغيان وين�سد 
احلرية والكرامة. ولو اأخذنا هذا املو�سوع 
املجلدات  اأ�سخم  ب��ه  ل�ساقت  بالح�ساء 
تناولوا  الذين  ال�سعراء  لكرثة  واأو�سعها 
مدى  على  اأ���س��ع��اره��م  يف  ك��رب��الء  ملحمة 
بع�س  على  �سنقت�سر  لذا  التاريخ  ع�سور 
ال�سعر  الكايف من  ال�سعراء وتقدمي املقدار 
الذي يفي بالغر�س ويكّون فكرة كاملة عن 
النهج الذي اختطه ا ل�سعراء يف ال�ستلهام 

من كربالء الت�سحية وال�سهادة.
يف حذونا ملنهج ال�سبق الزمني لذكر كربالء 
يف ال�سعر العربي، وجدنا م�سدرين تعر�سا 
الإمام احل�سني  ا�ست�سهاد  قبل  كربالء  لذكر 
حوادث  يف  الطربي  رواه  ما  الأول  )ع(، 
�سنة 12 للهجرة يف عزوة خالد بن الوليد 
كربالء  احلرية  فتحة  عند  ونزوله  للعراق 

فقال رجل من اأ�سجع يف ذلك:
لقد ُحب�ست يف )كربالء( مطيتي ويف العني 

حتى عاد غّثًا �سميُنها.. الخ
الفرج  اأبو  ذكره  فقد  الثاين  امل�سدر  اأما 
ال�سفهاين ج12 �س63 وياقوت احلموي 
وهو  )كربالء(  يف  البلدان  معجم  يف 
خم�سرمي  من  املزين  اأو�س  بن  معن  قول 

اجلاهلية والإ�سالم من ق�سيدة طويلة:
اإذا هي حّلت )كربالء( فِلعِلعا

 فجوز العذيب دونها فالنوائحا
فبانت ناها من نواك فطاوعت 

مع ال�سانئني ال�سانئات الكوا�سحا
توهمت ربعًا باملعرّب وا�سحًا

اأبت قّرتاه اليوم اإل تراوحا.. الخ
الأول  ال�سعر  تقدم  يف  الرتجيح  عدم  ومع 
على الثاين يف ال�سبق الزمني اأو بالعك�س 
ال�سعر  اأقدم  من  هما  القولن  هذان  يبقى 
العربي  الأدب  يف  كربالء  فيه  ذكرت  الذي 
تبداأ  ثم  )ع(  احل�سني  الإمام  ا�ست�سهاد  قبل 
اأن  بعد  ال�سعر  مع  لكربالء  جديدة  مرحلة 
ت�سرفت بالأج�ساد الطاهرة لأهل البيت )ع( 
رحلة  الزكية،  بدمائهم  تربتها  وامتزجت 

ال�سعر املعطر باأريج ال�سهادة وعبق الإباء، 
وكان من الطبيعي اأن يكون لهذا ال�سم وقع 
النبوي  البيت  عائلة  من  اأفراد  نفو�س  يف 
�سكينة  وال�سيدة  )ع(  زينب  ال�سيدة  مثل 
)ع(  احل�سني  الإمام  زوجة  رباب  وال�سيدة 
التي روي اأنها – اي الرباب – قد اأن�سدت 
احل�سني  راأ�س  اأخذت  عندما  البيتني  هذين 

وقبلته وو�سعته يف حجرها؟
واح�سينًا فال ن�سيت ح�سينًا 

ق�سدته اأ�سنة الأعداء
غادروه )بكربالء( �سريعًا 

ل�سقى الغيث جانبي )كربالء(
لياًل  تهداأ  ل  اجلليلة  ال�سيدة  هذه  وكانت 
ومل  احل�سني  على  البكاء  من  ولنهارًا 
ت�ستظل حتت �سقف حتى ماتت بعد �سنة من 
حادثة كربالء، وذكر اأبو الفرج ال�سفهاين 
يف الأغاين ج16 �س142 عن الرباب اأنها: 
فاأبت  )ع(  احل�سني  ا�ست�سهاد  بعد  )ُخطبت 
وقالت: ماكنت لأتخذ ُحموًا بعد ابن ر�سول 

الله ثم قالت من اأبيات:
)بكربالء(  به  ُي�ست�ساء  نورًا  كان  الذي  اإن 

قتياًل غري مدفوِن
***

والله ل اأبتغي �سهرًا ب�سهركم 
حتى اأغّيب بني الرمل والطنِي

وجاء يف املجال�س ال�سنية اأن ب�سر بن حذمل 
الأ�سارى  ركب  و�سل  وحينما  �ساعرًا  كان 
له الإمام  وال�سبايا اىل املدينة املنورة قال 
زين العابدين: اأدخل املدينة واأنَع احل�سني 

فلما بلغ ب�سر م�سجد النبي �ساح:
يا اأهل يرثب ل مقام لكم بها 

قتل احل�سني فاأدمعي مدراُر
اجل�سم منه )بكربالء( م�سّرج 

والراأ�س منه على القناة يداُر
ويف الآمايل لل�سيخ املفيد �س324 وتذكرة 
اخلوا�س 242: )اأن عقبة بن عمر العب�سي 
اأو ال�سهمي كان اأول من ناح على احل�سني 
التي  الأبيات  منها  ندرج  بق�سيدة(  ورثاه 

تتعلق باملو�سوع:
مررت على قرب احل�سني )بكربال(

وي�سعد عيني دمعها وزفريها
***

�سالم على اأهل القبور )بكربال( 
وقّل لها مني �سالم يزورها

نقاًل  )نه�سة احل�سني( �س152  كتاب  ويف 

الهبارية  ابن  اأن  ال�سنية:  املجال�س  عن 
العدوي  قتة  ابن  �سليمان  بعد  مر  ال�ساعر 

بكربالء فجل�س عند القرب وقال:
اأح�سني واملبعوث جّدك بالهدى 

ق�سمًا يكون احلق عنه م�سائلي
لو كنت �ساهد )كربال( لبذلت

يف تنفي�س كربك جهد بذل الباذل
و�سقيت حّد ال�سيف من اأعدائكم 

علاًل وحّد ال�سمهري الذابل
اأما مهيار الديلمي فهو عندما يرثي احل�سني 

)ع( ل ين�سى اأن ي�سّمن مرثيته )كربالء(:
باآل علي �سروف الزمان 

ب�سطن ل�ساين لذم ال�سروِف
ولي�س �سديقي غري احلزين 

ليوم احل�سني وغري الأ�سوِف
هو الغ�سن كان كمينا 

فهب لدى )كربالء( بريح ع�سوِف
كما مل تخُل التائية اخلالدة لدعبل اخلزاعي 
والتي تناقلتها جميع كتب التاريخ واأ�سفار 
رثاء  الق�سائد  اأبلغ  من  وعدتها  الأدب 
وكان  )كربالء(  ذكر  من  وحزنا  وفجيعة 
الر�سا  الإمام  بح�سور  اأن�سدها  قد  دعبل 
)ع( فبكى الإمام حينما اأن�سدها دعبل وبكت 
الق�سيدة  هذه  ومازالت  والطفار  الن�سوة 
تتلى اىل اليوم عرب املنابر، يقول دعبل يف 

ق�سيدته:
)كربال(  اأر�س  من  النهرين  لدى  نفو�س 

معّر�سهم فيها ب�سط فراِت
الأئمة  اأحزان  يهيج  كان  كربالء  فذكر 
قتل  ي�ستذكرون  عندما  دموعهم  وي�ستدر 
احل�سني )ع(، ويف )اقناع الالئم( �س156 
جعفر  )اأن  �س286:  ج45  الأنوار  وبحار 
بن عفان وهو من اأ�سحاب الإمام ال�سادق 
)ع(  احل�سني  يرثي  فقال  �ساعرًا  وكان  )ع( 

نقتطف من اأبياته:
اأذاقته حّر القتل اأمة جّده 

هفت نعلها يف )كربالء( وزّلِت
الغطاء  كا�سف  ر�سا  حممد  ال�سيخ  وذكر 
اأن ال�سريف  يف كتابه )الأنوار احل�سينية( 
للهجرة   386 �سنة  كربالء  زار  الر�سي 
عند قرب  يبكون ويت�سرعون  قومًا  و�ساهد 
احل�سني فهرول اإليهم واأخذ يرثي احل�سني 

)ع(:
)كربال( لزلت كربًا وبال 

مالقى عندك اآل امل�سطفى
كم على تربك ملا �سّرعوا من دم 

�سال ومن دمع جرى
ويقول اأبو متام حبيب بن اأو�س الطائي:

والها�سميون ا�ستقّلت غريهم
من )كربالء( باأعظم الأوتار

اأما �سبط ابن التعاويذي فيقول:
مدائحي  وغّر  �سالمي  من  لالأئمة  �ساأهدي 

اأزكى هدّي
كما يقول ال�ساحب بن عباد:

يا )كربالء( حتّدثي ببالئنا 
وبكربنا اأن احلديث يعاُد

ولكربالء حيز يف �سعر امللك ال�سالح طالئع 
بن رزيك نختار منه هذه الأبيات:

اأبكيهم بدموع لو بها �سربوا يف )كربالء( 
كفتهم �سورة الغلِل

للحرمني  ك�سوة  ب�سنع  اأمر  وعندما 
وحترى  واحل�سيني  العلوي  ال�سريفني 
الإبداع  غاية  يف  ال�ستور  تكون  اأن  فيها 
مع  اأر�سلها  حولها  قراآنية  اآيات  تطريز  مع 

ق�سيدة نختار منها:
اإذا عّن يل تذكار �سكان )كربال(

فما لفوؤادي يف ال�سلوِع �سكوُن
ومنها اأي�سًا:

األ كل رزء بعد يوٍم ب�)كربال( 
وبعد م�ساب ابن النبي يهون

ويقول مهيار الديلمي:
فيوم ال�سقيفة يابن النبي 

طّرق يومك يف )كربال(
)ع(  احل�سني  موقف  اجلن  ديك  وي�سور 

وحيدًا يف )كربالء( فيقول:
ونظرت �سبط حممد يف )كربال( 

فردًا يعاين حزنه املكظوما

ال�سعر  يف  مكانة  )لكربالء(  كان  كما 
ق�سيدة  اخلطيب  ابن  اأورد  فقد  الأندل�سي 
التجيبي  اإدري�س  بن  �سفوان  بحر  لأبي 
هذه  اأن  وذكر  للهجرة   598 �سنة  املتوفى 

الق�سيدة كانت م�سهورة ومنها:
على )كربال( ل اأخلف الغيث )كربال(

 واإل فاإن الدمع اأندى واأكرُم
ومنها اأي�سًا:

وهم قطعوا راأ�س احل�سني )بكربال(
 كاأنهُم قد اأح�سنوا حني اأجرموا

الأندل�سي  ال�ساعر  الرندي  البقاء  ولأبي 
طويلة  ق�سيدة  للهجرة   684 �سنة  املتوفى 

يف رثاء احل�سني )ع( يقول فيها:
اأبيت فال ي�ساعدين عزاُء 

اإذا ذكر احل�سني و )كربالء(
ومن �سعراء الأندل�س الذين رثوا احل�سني 
ابن  )كربالء(  اأ�سعارهم  يف  و�سجلوا  )ع( 

هانئ الذي يقول:
وكاأن به مل يبق وترًا �سائعًا 
يف )كربالء( ول دما مطلوًل

اخل�سال  ابي  ابن  ال�سعراء  هوؤلء  ومن 
املتوفى �سنة 540 للهجرة يقول يف اأحدى 

مراثيه احل�سينية:
اإن يف )كربالء( كربًا مقيمًا

َفنَتَ املوؤمنني واملوؤمناِت
ال�سعراء  وجدان  تلهب  كربالء  وت�ستمر 
ومكان  زمان  كل  ويف  الع�سور  كل  يف 
اأو  معينة  ملرحلة  خا�سعة  يومًا  تكن  فلم 
من  متتد  فهي  الأر�س  من  حمددة  لبقعة 

تهز  النفو�س  اىل  تتغلغل  الأزل  اىل  الأزل 
الأعماق الب�سرية فراح ال�سعراء ي�ستمدون 
ل  الذي  معينها  من  وينهلون  اإلهامهم  منها 
ين�سب فا�ستح�سرها ال�سعراء املعا�سرون 
كما ا�ستح�سرها القدماء يقول ال�سيد حيدر 

احللي:
فح�سى ابن فاطمٍة بعر�سة )كربال( 

بردت غلياًل وهو كان رواءها
ويقول اأي�سًا:

�سل بهم اأما ت�سل )كربال( 
اإذ واجهوا فيها البال املكربا

ويقول اأي�سًا:
ول كدم يف )كربال( طاح منكم 

فذاك لأجفان احلمية اأ�سهرا
ويقول عبد الباقي العمري:

حتى جرى )بكربالء( ماجرى 
و�سال حتى بلغ ال�سيل الزبى
هذان  يف  رائعًا  ت�سمينًا  كربالء  و�سّمن 

البيتان:
اأبدت �سما وجوده اأهلًة واأجنمًا 

من وقع �سمٍر وُظبا
وله اأي�سًا هذين البيتني:
وناحت بوادي )كربالء(

وعّددت عليهم ويف نادي الغريني غّردت
واأجريت دمعًا ل يزال م�سل�سال 

على مادخى اآل النبي )بكربال(
اأما عبد الغفار الأخر�س فيقول:

وكّر البال يف )كربالء( فاأ�سبحت
مواقف للبلوى ووقفًا على ال�سرِّ

ولل�سيخ فليح احل�سون املتوفى �سنة 1296 
للهجرة من ق�سيدة له:

زهت )كربال( ملا حللُت باأر�سها 
فكل بالد ل�ست من اأهلها قفُر

ويقول ال�سيخ الإمام حممد احل�سني كا�سف 
الغطاء:

�سربوا بعر�سة )كربال( 
خيامهم فاأطل كرب فوقها وبالء

لله اأي رزية يف )كربال( عظمت 
فهانت دونها الأرزاء

***
يا هل ترى م�سرًا درت ماذا

 لقت يف )كربالء( اأبناوؤها وبناتها
ويقول ال�سيخ حممد علي كمونة:
فوا حزين اإذ مل اأكن يوم )كربال(

 قتياًل ومل اأبلغ هناك ماآربي
***

لله طائفة بعر�سة )كربال( 
بفنائها طاف البقا ب�سفائها

عن )كربال( وبالئها �سل )كربال( 
�سل )كربال( عن كربها وبالئها

***
بكر الغمام فجاء عر�سة )كربال( 

اأر�سًا بها نور الهداية يغرب
اأما ال�سيد مو�سى الطالقاين فله يف كربالء 

هذان البيتان:
يا نازلني )بكربال( كم مهجة

 فيكم بفادحة اخلطوب ت�ساُب
***

ل�سُت اأن�ساه طريحًا يف حماين )كربال( 
يف الرثى يبقى ثالثًا عاريًا منجدل

ومثلهما للحاج ها�سم الكعبي املتوفى �سنة 
1231 للهجرة حيث يقول:

بها  يومًا  )كربال(  يف  حممد  �سبط  يلف  مل 
جرة الظهرية عاري

***
اإن تكن )كربال( فحيوا رباها واأطمئنوا بنا 

ن�سم ثراها
طنطاوي  �ساكر  مر�سي  امل�سري  ولل�ساعر 

هذا البيت:
يداهمنا  تنتهي حتى  ل  ماآمت  )كربالء(  يف 

احلمام �سوؤول
وهذا البيت لل�سيخ اإبراهيم الكفعمي:

فاأين به جار ال�سهيد )بكربال( �سليل ر�سول 
الله خري جمري

ال�ساعر  قلب  اىل  )كربالء(  وتغلغلت 
امل�سيحي بول�س �سالمة الذي كتب ملحمته 
الغدير(  )عيد  وملحمته  )كربالء(  اخلالدة 
فكانت  بيت  اآلف  ثالثة  من  واملوؤلفة 
�سئل  وحني  كلماته  مع  تن�ساب  دموعه 
كربالء  ملحمة  )اإن  اأجاب:  بكائه  �سر  عن 
يقول  اإن�ساين(  كفرد  الذاتية  ملحمتي  هي 

بول�س �سالمة:
دونك  )كربالء(  يف  الغروب  �سياء  يا 

ال�سم�س يف الغروب �سياء
ال�سعر  روائع  من  الباقات  هذه  ونختم 
ال�سيخ  للعالمة  باأبيات  العربي عن كربالء 
املطولة  ق�سيدته  من  العاليلي  عبدالله 
)كربالء(  و  احل�سني  ذكرى  يف  والرائعة 

حيث يقول:
فيا )كربال( كهف الإباء جم�ّسمًا 

ويا )كربال( كهف البطولة والعال
ويا )كربال( قد حزِت نف�سًا نبيلة

ِت بعد اليوم رمزًا اىل ال�سما ريِّ و�سُ
ويا )كربال( قد �سرِت قبلة كل ذي 

نف�س ت�ساغر دون مبدئها الُدنا
ويا )كربال( قد حزِت جمدًا موؤثاًل 

وحزِت فخارًا ينق�سي دونه املدى 
 

اكتسبت كربالء أهميتها التاريخية منذ استشهاد اإلمام الحسين وأهل بيته 
حتى  الظلم  بوجه  الرفض  راية  رفع  عندما  680-م  61هـ  عام  )ع(  وصحبه 
أجل  من  والتضحية  اإلباء  دروس  أروع  جسد  أن  بعد  بدمائه  جًا  مضرَّ سقط 
مضيئة  نقطة  كربالء  أصبحت  اليوم  ذلك  ومنذ  الباطل.  وإماتة  الحق  إحقاق 
يتوافدون  المسلمين  لكل  ومزارًا  واألحرار  للثوار  وقبلة  المسلمين  تاريخ  في 
يعود  القدم  في  موغلة  مدينة  وكربالء  ومغاربها.  األرض  مشارق  من  عليها 
كانت تستقطب  كربالء  أن  على  المصادر  أكدت  فقد  السنين  تاريخها آلالف 
الكثير من األقوام على مدى التاريخ لخصوبة تربتها وعذوبة مائها فازدهرت 
على عهدالكلدانيين والتنوخيين واللخميين والمناذرة وقد اختلف المؤرخون 
السامية  الى  في أصل تسميتها فمنهم من قال بأعجمية هذا األسم بنسبته 
واآلرامية والبابلية ومنهم من أرجعه الى أصول عربية وهذا الموضوع يحتاج 
الى شرح مطول لسنا بصدده. أما الروايات واألحاديث في فضل كربالء وتربتها 
وفضل زيارة اإلمام الحسين )ع( فهي كثيرة جدًا تضيق بها الكتب الكبيرة. 

كربـالء... فـي الشعـر العـربي
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