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�ض الملخَّ

الثقافية والفكرية ملدينة كربالء املقّدسة خالل عهد كان  التأرخّيية للحياة  هيدف البحث إىل إبراز القيمة 
العراق خيضع فيه لسيطرة العثامنيني منذ عام 1534م، وهيدف إىل بيان مدى الوعي الثقايف والفكري الذي 
لوجود  هلا  والدينية  الروحية  املكانة  ناجم عن  بل  فراغ،  من  يأت  مل  الوعي  ذلك  أن  املدينة، ال سّيام  تعيشه 
العتبات املقّدسة فيها، والتي كانت مقصدًا للعديد من الزائرين من خمتلف دول العامل، وبرزت يف تلك املّدة 
صور رائعة من صور احلياة الثقافية والفكرية التي متثلت يف وجود شعراء بذلوا جهدًا كبريًا يف إعداد القصائد 
التي تغنت بحّب املدينة وأعطت لقضية الطف مساحة واسعة، بل تنّوعت موضوعاهتا ما بني الغزل والسياسة 

وغريمها، وكان لوجود نخبة من العلامء الفضل األكرب يف نرش العلم، فمنهم َمن كان بيته مكانًا للتدريس. 

من  الكثري  منها  خترج  التي  والعلمية  الدينية  املدارس  من  العديد  وجود  أيضًا  املدينة  تطور  صور  ومن 
العلامء واخلطباء، وكام ساعد عىل تطّور املدينة فكريًا هو وجود مكتبات تّضم بني جدراهنا خمتلف الكتب ويف 

اختصاصات خمتلفة، فضاًل عن املطابع والصحف التي ساعدت عىل نرش العلم وتثقيف األهايل. 
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Abstract

 The research aims to highlight the historical value of the cultural and intellectual life of 
the holy city of Karbala during the period when Iraq was controlled by the Ottomans for 
more than two and a half centuries, as well as to show the extent to which the cultural and 
intellectual awareness was experienced by the community and whether that awareness came 
from a vacuum or came from the spiritual and religious nature of the city and the presence of the 
holy sites which has been a popular destination for many visitors from around the world. Great 
pictures and images of the cultural and intellectual life had emerged in that period marked by 
the presence of poets who made great efforts represented by a lot of poems reflecting their love 
of the city and highlighted the battle of Al-Taff. Those poems varied in topics of love, politics, 
etc. The presence of scientists have great merits in the dissemination of science; as most of them 
were teaching in their houses. There were many schools of religion and science schools where 
many scholars and preachers graduated at. These factors helped develop the city intellectually. 
Besides, the existence of libraries having various books in different disciplines, enriched the 
city and community culturally and intellectually as well.
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دمة المقَّ

كربالء  ملدينة  والفكرية  الثقافية  احلركة  ّمرت 
األغلب  األعم  يف  كانت  عدة،  بمراحل  املقّدسة 
بني املد واجلزر، إذ كانت تلك احلركة تشهد تطورًا 
يف مرحلة ما من مراحل التاريخ ثّم تشهد تراجعًا 
بداية  إن  القول  يمكن  ولكن  آخرى،  مرحلة  ويف 
النهضة  بداية  هي  امليالدي  عرش  التاسع  القرن 

احلديثة التي إستمّرت إىل يومنا هذا. 

وُتعّد احلقبة الزمنية ما بني هناية حكم املامليك 
وبداية العهد امللكي )1831-1921م( يف العراق 
أم  هنضة كبرية عىل مجيع األصعدة سياسية كانت 
وتطّورت  وغريها،  فكرية  أم  ثقافية  أم  إجتامعية 
مدينة  املدن  تلك  بني  ومن  ملحوظ،  بشكل  مدنه 
يف  تعرضت  أهنا  من  الرغم  عىل  املقَدسة  كربالء 
قبل  من  رشسة  هلجمة  عرش  التاسع  القرن  بداية 
مأساوية  وأحــداث  1802م(،  سنة  )الوهابّيني 
وحادثة  1830م  سنة  املناخور  كـ)حادثة  آخرى 
نجيب باشا سنة 1843م(، إاّل أن املدينة شهدت 
تطورًا كبريًا عىل املستويني الثقايف والفكري والذي 
كان  الثقايف  الصعيد  فعىل  ــدة؛  ع أشــكــاالً  أخــذ 
التي  الدينية  واملجالس  واألدب  الشعر  ملجالس 
كانت كثرية بسبب الطابع الديني الذي متتعت به 
وقد أّثر ذلك عىل تطورها الثقايف، أّما عىل الصعيد 
مع  والصحف  واملطابع  املكتبات  فربوز  الفكري 
ثقافية وفكرية عّدة أسهمت إىل  بروز شخصيات 
لكربالء  والثقايف  الفكري  الواقع  تغيري  يف  ما  حد 

املقّدسة. 

المبحث الأول: 

الحركة الثقافية لمدينة كربالء

من  العديد  بوجود  كربالء  مدينة  إشتهرت 
الشعر،  جماالت  خمتلف  يف  برزوا  الذين  الّشعراء 
من  ُتلقى  والتي  اخلاصة  جمالسهم  هلم  وكانت 
الرقيق  الغزل  بني  تنّوعت  التي  قصائدهم  خالهلا 
الشعر  عليها  غلب  ولكن  الدقيق،  والوصف 
املدينة  به  تتمّيز  الــذي  الديني  بالطابع  املمزوج 

وذلك بوجود املراقد املقّدسة)1(. 

بالشعر  العهد  حديثة  تكن  مل  كربالء  مدينة  إن 
م  قدَّ إذ  بعيد،  زمن  منذ  عرفته  إهنا  بل  والّشعراء، 
تراثًا  التارخيية  العصور  عرب  الكربالئي  الشاعر 
خالهلا  من  عاش  واإلعتزاز  بالفخر  مليئًا  جميدًا 
ن  ومتكَّ والوطني،  الديني  باحلّس  مملوءًا  إحساسًا 
بطريقته اخلاصه من إعطاء صورة كبرية وواضحة 

عن طبيعة البيئة الكربالئية)2(. 

المطلب الأول / المجال�ض الثقافية: 

الثقافية يف كربالء عن طريق  إزدهرت احلركة 
والتي  املدينة  يف  موجودة  كانت  التي  املجالس 
بشكل  للمدينة  الثقافية  احلياة  ازدهار  يف  سامهت 

كبري. 

 ومن أبرز املجالس الثقافية هو:
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 جملس آل الرشتي)3( 1. 
كان هذ املجلس ملتقى الشعراء وكان ال خيلو 
من املساجالت الشعرية، وقد أّسسه وترأسه السيد 
كاظم الرشتي عام 1805م، ولكثرة الوافدين إليه 
خارج  من  مستمر  وبشكل  واألدباء  الّشعراء  من 
بسوق  املجلس  هذا  ُعرف  لذا  وداخلها،  املدينة 
عكاظ)4(، ومن أهم الشعراء الذين كانوا يرتادونه 
جواد  والشاعر  اهلــر  قاسم  الكربالئي  الشاعر 
بدقت والشاعر كاظم اهلر وغريهم، وقد اختلفت 
شعرية  كمساجالت  ُتطرح  كانت  التي  املواضيع 
وغريها،  والثقافية  واإلجتامعية  السياسية  منها 
نفسه،  املجلس  بأصحاب  يمدح  كان  ما  ومنها 
ومها السيدان كاظم الرشتي مؤّسس املجلس وأبنه 

السيد أمحد)5(. 

عرشة  تضّم  كبرية  مكتبة  املجلس  واحتوى 
آالف كتاب بني خمطوط ومطبوع)6(. 

  جملس املرزا أمحد النواب)7(   2. 

يعد جملس املريزا أمحد النواب من أقدم املجالس 
هذا  واحّتل  كربالء،  مدينة  يف  واألدبية   الشعرية 
مدينة  وخـــارج  ــل  داخ واســعــًة  شهرة  املجلس 
كربالء، إذ كانت جتري فيه العديد من املساجالت 
أسبوع  كّل  من  اخلميس  يوم  وخاصة  الشعرية 
وعىل هذا األساس ُأطلق عليها فيام بعد بـ)معركة 
اخلميس(؛ ألهنا كانت جترى بني صّفني متنافسني، 
أّما الندوات األدبية والثقافية واإلجتامعية فكانت 
من  الختلو  وكــانــت  ــاء،  ــ واألدب بالعلامء  عــامــرة 
ألمهية  ونظرًا  والتارخيية،  األدبية  القصص  إلقاء 

فقد  احلضور  دائرة  توّسعت  فقد  الثقافية  املجلس 
لإلستامع  املجيء  املدينة  أهــايل  من  العديد  أخذ 
األدبية  والــطــروحــات  الشعرية  للمساجالت 
أهم  الكربالئي، ومن  املجتمع  هّتم  التي  والثقافية 
معركة  مساجالت  يف  اشرتكوا  الذين  الشعراء 
اخلميس الشيخ حممد رضا النحوي والشيخ أمحد 

النحوي)8(.   

 جملس آل كمونة)9( 3. 
عام  كربالء  مدينة  يف  كمونة  آل  جملس  تأّسس 
وهو  كمونة  فخري  الشيخ  يرأسه  وكان  1905م 
من املجالس الكبرية، إذ كان حمط رحال للكثري من 
املجلس  هذا  يف  واجلميل  واألدب،  الشعر  رجال 
أنه مل يقترص عىل الشعر  واألدب بل دخل املجال 
من  يتقرر  كربالء  مدينة  مصري  كان  إذ  السيايس، 

خالله السيام أثناء احلرب العاملية األوىل. 

فله الدور الكبري يف فضِّ النزاعات اإلجتامعية 
إلستقبال  ــرًا  ــق م أصــبــح  حــتــى  والــعــشــائــريــة، 
كربالء  مدينة  داخــل  من  والوفود  الشخصيات 
ــم الــشــعــراء الــذيــن كانوا  ــن أه وخــارجــهــا، وم
يرتادون عليه هم الشيخ جعفر اهلر والشيخ جواد 
اهلر والشيخ مهدي اخلاموش والشيخ عبد الكريم 

النايف)10(.    

 جملس آل النقيب)11( 4. 
حمسن  السيد  يــد  عــىل  املجلس  هــذا  تــأّســس 
شأنه  وامتاز  عــام)1911م(  ُتــويفِّ  الذي  النقيب 
األدبية  باإلجتامعات  ــرى  األخ املجالس  شــأن 
األدبية  املساجالت  خالل  من  والثقافية  والعلمية 
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من  العديد  ــه  ــادت وإرت الشعرية.  واملــطــارحــات 
الشعراء منهم الشاعر الشيخ كاظم اهلر)12(.   

عراء: المطلب الثاني / ال�شُّ

مدرسة  وماتزال  بعيد  زمن  منذ  كربالء  كانت 
الشعراء  من  العديد  منها  َج  ختــرَّ واألدب  للفكر 
واألدباء الذين برعوا يف أساليب الشعر وأغراضه 
وأجتاهاته فتوّقدت أفكارهم وأحرزت قصائدهم 
استحسانًا منقطع النظري، َبْيَد أن احلركة األدبية يف 
كربالء منذ بداية القرن التاسع عرش كانت يف أوج 
الشعراء  من  كبري  عدد  بروز  شهدت  إذ  عطائها، 
التارخيية  القيمة  إبراز وإظهار  أخذوا عىل عاتقهم 
لكربالء املقّدسة من خالل ما ينشدونه من قصائد، 

ومن أبرزهم:  

 الشاعر جواد بدقت )1790-1861م(: 1. 
بن  النبي  عبد  بن  حسني  حممد  بن  جــواد  هو 
مهدي بن صالح بن عيل األسدي احلائري الشهري 
بـ)بدقت( وهو لقب جّدهم مهدي الذي أراد أن 
يقول عن الشمس بزغت فقال لتمتمٍة فيه بدقت 
يمّت  اللقب ولذرّيته ومن  أو بذكت فالزمه هذا 
العارشة  يبلغ  يكد  فلم  يافعًا  نشأ  بصله)13(،  إليه 
القرَان  قــراءة  عىل  يعتكف  وأخــذ  إاّل  عمره  من 
بشغف،  القديمة  العربية  الكتب  ويطالع  الكريم 
وعنفوان  صباه  مطلع  يف  وهو  الشعر  يقرض  بدأ 
ُوعّد  الشعراء  بني  كبريًا  مكانًا  احتّل  حّتى  شبابه 
عارصه  وقــد  غبار،  له  الُيــشــّق  عمالقًا  شــاعــرًا 
أيب  حمسن  الشيخ  أمثال  كربالء  شعراء  مشاهري 

احلب والشيخ قاسم اهلر وغريمها من الذين كانوا 
يرتادون األندية األدبية وجمالس الشعراء يف البلد 
جواد  وتّفرغ  الرشتي)14(،  َال  ديــوان  وأشهرها 
آل  ديوان  يف  وجد  إذ  الفكرية،  أعامله  إىل  بدقت 
له  وتضمن  العيش  له  تكفل  وسيلة  خري  الرشتي 
املستقبل األديب بعد ترك مهنة بيع احلبوب إثر وفاة 
شعراء  سائر  مع  أدبية  صالت  له  وكانت  والده، 
ديوان  عىل  يتوافدون  كانوا  الذين  العرص  ذلك 
أغراض  خمتلف  طرق  كام  كربالء،  يف  الرشتي  َال 
الشعر، فأجاد هبا إجادة تامة إمتاز شعره بأسلوب 
قوي  مرهف،  وإحــســاس  عميق  وخيال  رفيع 
البداهة، ورسيع اخلاطر، وأن معظم قصائده كانت 
مستوحاة من حميطه فالطابع الديني كان يتجّسد يف 
مراثيه ألهل البيت ومن أبرز قصائده يف رثاء 

:اإلمام احلسني

املْكــــــــُرماِت ع  رَشَّ ــِذي  ال ابــن  فيا 

ُمْشــــــــِرُع ــا  هَلَ َفَلْيـــــــــــَس  وإاّل 

الكَِتـــــــاب ُأمَّ  اهللُ  َأْنــــَزَل  ــْم  ــُك بِ  

يـــــُــــْصِدع َاالئُِكْم  َنشـْــــــــــِر  َويِف 

امَلشـْــــــــَريِفّ ــُه  خْيــِضــُب ــَك  ــُهـ َأَوْجـ

ُتْشــَرع؟ الَقنـــــــــَــــْا  فِيــِه  َوَصدُرَك   

افِنـَات        الصَّ ِجْسِمَك  َعــَىْ  ــُدو  ــْع َوَت

ُمــــــــْــوَدُع بِِه  اإلل�ِه  َوِعلــْـــــــُـــــم 

يــــُـوِف السُّ َغلـــــــِـــيل  ِمنَْك  َوينَقُع 

ُينَقــــــــُع اَل  َغلِيــــْـــــــــَـلَك  وإن 
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َعـــــا ــَك الــــّرَدى َمــْرَ ــْي ــَل ــِي َع ــق وَي

ُيْصــــَرع)15( َدى  بالرَّ الَقَضا  َوَكْيَف 

               

متتاز  ــدة  جــّي مقطوعات  ــغــزل  ال يف  ونــظــم 
ــراح  واألف التهاين  تناول  كام  والعذوبة،  بالرقة 
ضنك  من  ُيعانيه  كان  عاّم  وعربَّ  موضوعاته،  يف 
ومن  الشعرية،  قصائده  يف  احلياة  وبؤس  العيش 
مُجعت  متّفرقة  قصائد  تركها  التي  األدبية  اآلثار 
يف  منه  األصــل  نسخة  كانت  خمطوط  ــوان  دي يف 
مكتبة الّعالمة السيد عبد احلسني َال طعمة سادن 
شعرية  ملحمة  إىل  باإلضافة  احلسينية  الروضة 
منها  نسخة  وتوجد  األطــهــار،  األئمة  هبا  مــدح 
كربالء  يف  وتــويفِّ  الرشتي،  َال  الّسادة  مكتبة  يف 

عام)1861م()16(.  

 الشاعر قاسم اهلر )1801-1859م(:   2. 
وهو قاسم بن حممد عيل بن أمحد بن عيسى اهلر 
فقد  لكنه  عــام)1801م(،  بكربالء  احلائري، ولد 
الدينية  العلوم  وتلّقى  شبابه)17(،  مقتبل  يف  برصه 
أشتد  ما  ــان  ورسع كربالء  يف  العلمية  باملعاهد 
فأجاد  الشعر  يقرض  وبدأ  فكره،  ونضج  ساعده 
فيه وحصل عىل شهرة واسعة يف األوساط الفكرية 
لبيبًا  أديبًا  شاعرًا  كان  به،  تليق  مرموقة  ومكانة 
حسن البدهية كام وصفه العديد من الكتاب عارص 
صالت  له  كانت  وغــريه،  بدقت  جــواد  الشاعر 
شعراء  من  العديد  مع  أدبية  ومساجالت  وديــة 
اجلميلة وقدرته عىل  بمفرداته  متَّيز شعره  العراق، 

حيتل  القول،  فيها  ُيريد  التي  اللحظة  يف  األرجتال 
شعره الّصدارة يف األندية األدبية ملا يتسم برّقة يف 
اللفظ وتضّخم يف املعنى وّدقٍة يف العرض وبراعة 
يف األسلوب ومن أبرز شعره عندما وصف اإلمام 

احلسني يوم عاشوراء:

ــوِم َعــاُشــوِر     ــْت َمـــواِض اهُلـــَدى يِف ي ُفــلَّ

َبَتْكِديـــْــــــــِر ِشَيبْت  َقد  يِن  الدِّ َوَبْيَضَة 

َغــــــــــَدْوا      فِيِه  والتَّنِْزيل  الَوْحِي  بنو  َيْوٌم 

امَلَْباتِيــْـــــــــر واْلبِيِض  الَعواِسِل  َطْعم 

َعَى      الَكائِنـَـــــــاِت  ُقْطُب  َخرَّ  بِــــــِه  َيْوْم 

للُِطــــــــْور َخرَّ  ــَداَة  َغ َكُموَسى  الثََّرى 

ُكتَِبـْت      األيُل  َبْعَد  والنََّدى  لِْلُهَدى  َمْن 

بالنــــُّـــــــور اهللِ  َعْرِش  َفوَق  َأْساَمُؤُهْم 

َهَجَعْت      َكْربــَــــاَلْ  يِف  ُهدًى  بُِدوِر  َفَكْم 

َتْغيِيـــــــــــــــْــــــر َأيُّ  ِمنَْها  ـــور  النُـّ وُغرِّ 

نت يف  له جمموعة قصائد قاهلا يف أغراض شّتى ُدوِّ
املجاميع املخطوطة، تويفِّ يف كربالء عام )1859م( 

 .)18(وُدفن يف صحن اإلمام احلسني

 .3-1785( كمونه  عــي  حممد  الــشــاعــر   
1865م(: 

الشيخ  بن  حممد  الشيخ  بن  عيل  حممد  وهــو 
)1785م(  عام  كربالء  يف  ولد  كمونه  َال  عيسى 
وُقّدر  احلس  ودّقة  الذهن  بنفاذ  ُعرف  فيها  ونشأ 
وشوق  رغبة  وكّله  أقبل  زاهرًا،  أدبيًا  مستقباًل  له 
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حفظ  عرصه  مشايخ  عىل  العلمي  التحصيل  إىل 
الشعر وبرع فيه، كان قليل اإلتصال بالناس سوى 
عليها  وأثنى  هبا  أشــاد  التي  الشخّصيات  بعض 
منهم  اشتهر  من  وفيات  تواريخ  ن  دوَّ رثائه  ويف 
شاعر  بأنه  العلامء  بعض  وصفه  واألدب،  بالعلم 

أديب)19(.

عارص أملع الشخصيات األدبية يف كربالء منهم 
الشاعر جواد بدقت والشاعر قاسم اهلر وغريمها 
مهم  عنرص  عىل  شعره  احتوى  الشعراء،  مــن  
»املأساة«  وهو  أال  اخللود  به  يكسب  أن  إستطاع 
عة، فقد  وتعني مأساة كربالء أو حادثة الطف املروِّ
بالتفوق  يمتاز  الذي  شعره  يف  كثرية  صورًا  رسم 
أرشف  ديوان  وله  األلفاظ،  يف  وبالغته  املعاين  يف 
كمونة  َال  أرسة  ــراد  أف بعض  وطبعه  مجعه  عىل 
منظومات  يف  املكنونة  )الاَللئ  اسم  عليه  وأطلق 
عـــام)1867م()20(،  بكربالء  تويفِّ  كمونه(،  ابن 
اإلمام  ملقتل  الشاعر يف وصفه  قاله  ما  أروع  ومن 

:احلسني

ْهَرا الدَّ واْسَتوَعَب  اخَلْطُب  فأْسَتَمرَّ  َعَرا 

ا ْرَ ُمَصْاٌب َأَهاَج الَكْرَب واْسَتَأَصَل الصَّ

ُحْزنـــُـــــــــــُه الَبِسيَطِة  َأْرَجاَء  َوَطبََّق 

َل احَلْشــــــَــرا وَأْحَدَث َرْوَعًا َهْوُلَُه َهوَّ

َوَجاَس ِخاْلَل األْرَض َحّتى َأثــَاَرَهـــــا

ْمَس واْلبـَـــَْدرا َب الشَّ إىل اجلوِّ َنْقَعًا َحجَّ

َوُزلـــِْزلـَْت اَمء  السَّ َحتَّى  َلُه  ــاَرْت  َوَم

ا)21( يها ُطـــرَّ ْت أَخْاشِّ َلُه األْرُض واهندَّ

   الشاعر عبد املهدي احلافظ)ت 1914م(4. 
آل  حبيب  بــن  صــالــح  بــن  املــهــدي  عبد  هــو 
من  خفاجة)22(.  قبيلة  إىل  ينتسب  الــذي  حافظ 
مطلع  يف  والسياسة  األدب  شخّصيات  ــع  أمل
يف  ــددًا  جمِّ البحث  يف  حجة  كان  العرشين  القرن 
كربالء  معاهد  يف  درس  الفكر،  يف  عميقًا  الرأي 
من  املقامات  وأخذ  العروض  يف  وتتلمذ  العلمية 
األوىل  الفكرية  الطالئع  من  فكان  عرصه،  علامء 
من  الكثري  وحفظ  الذهن  متوّقد  شاعرًا  وشب 
أصبح  متعّددة،  بلغات  وأملّ  العريب  الشعر  بحور 
حمّط  املقّدسة  احلسينية  الرّوضة  عىل  املطل  ديوانه 
البلد وملتقى أهل األدب إذ كان  أنظار رجاالت 
وأرشافها  وعلامئها  كربالء  أدباء  من  نخبة  يضم 
السياسية واإلجتامعية وقضايا  الشؤن  للتداول يف 
اإلنسان، انُتخب رئيسًا لبلدية كربالء، كام انُتخب 
يف  العثامين  املبعوثان  جملس  يف  لكربالء  مبعوثًا 
الفكر وبعد  برّقة شعره ودّقة  امتاز  اسطنبول)23(، 
النظر يف ما يطرأ عىل احلياة من تغيري وقدرة البيان 
الشعر  أفانني  طرق  نفسه،  يف  احلياة  تعكسه  عام 
املشبوبة  الصادقة  العاطفة  ُيّمثل  وأغراضه فشعره 
متّيز  ولطافة،  طرافة  من  خيلو  وال  العتاب  بألفاظ 
أسلوبه الرائع بطابع السالسة والوضوح ويتضح 

ذلك يف األبيات اآلتية:

َكَأنــَّـــــاَم         اسبَكّر  ُثــمَّ  َبا  الصِّ ــْاز  جَل

ُوُتالِعبـــُـــــــْه ــِه  َجــْريِ يِف  ُياَلِْعُبها 

َكَرْاكـِـــــٍب         َباح  الصَّ إاّل  َرَاِعني  َفاَم 

َمنَْاكِبــــــُـــْه ــَدْاة  ــَغ ال َلنَاِمنُْه  َتــُلــوُح 
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َجَوْانَِحًا         النُُّجوم  َزْهر  ِمن  ُيَعاِرض 

َجَوْانِبـُــْه ْللَِفراِر  ــَدْاَعــْت  َت َكَجيٍش 

َطْالــــِـــَعًا          الَغَزْاَلِة  ِقــْرن  وأْغُصنُه 

َغَيْاِهُبه)24( الظَّاَلِْم  َدَوْاِجي  ِمن  خُيِّرق 

 
مع  كثرية  ومراسالت  وّدية  بصالت  وإرتبط 
عدد من شعراء العراق ومن تلك النفحات الذكية 
إنعقاد جملس من األدباء يف كربالء ضمَّ فضاًل عنه 
من  آخر  وعددًا  املحاسن  أبا  حسن  حممد  الشاعر 
أبرزها  بينهم مراسالت شعرية  الّشعراء، وجرت 
عندما كتب أبو املحاسن للحافظ يستدعيه حلضور 

جملس األدباء عندما قال: 

جَمْــلِــٍس إىل  األُْنــــــُس  ـــَتـــدِي  َيْ اَلْ 

ــدِي ــْهـ ــُه َطــْلــَعــة امَلـ ــنْـ َتــَغــيــُب َعـ

َفَهــــــْل اْنَتَظْمنَا  كالَعَقِد  ــْحــُن  َوَن

اَلعْقـــــِد َوْاِســـــــــــَـطة  نُه  ُيزيِّ

    
تويفِّ يف كربالء عام)1914م()25(. 

  الشاعر حممد حسن أبو املحاسن )5-1876. 
1926م( 

حمسن  بــن  ــادي  مح بــن  حسن  حممد  وهــو       
املعروف بأيب املحاسن وتنتسب عائلته إىل عشرية 
يف  ونشأ  1876م  عام  كربالء  يف  ولد  مالك،  بني 
ودرس  اهلندية)26(،  لقضاء  التابعة  جناجة  قرية 
األساتذة  لفيف من  يد  الدين عىل  العربية وعلوم 

الفضالء وقىض سني حياته بالتتبع واملطالعة ونظم 
بق، وعزف عىل قيثارة  الشعر فحاز عىل قصب السَّ
تكون  أن  الظروف  شاءت  رقيقة،  أنغامًا  الشعر 
مركزًا   )1920-1919( عامي  خالل  كربالء 
احلائري  تقي  حممد  الشيخ  اهلل  َاية  لوجود  سياسيًا 
عــام)1920م(  العراقية  الثورة  زعيم  الشريازي 
فساهم بانضاممه إىل حزب رسي ألّفه الشيخ حممد 
رضا نجل املرحوم الشريازي وعندما نشبت الثورة 
الشريازي  تقي  حممد  الشيخ  انتدبه  إليها  امُلشار 
الربيطانيني  مع  للتفاوض  كربالء  علامء  عن  ممثاًل 
طلبت  الذين  شخصًا  عرش  السبعة  أحــد  وهــو 
بريطانيا تسليمهم للمحاكمة عند أحتالل كربالء 
يف  األشخاص  أولئك  مع  فاعُتقل  عام)1920م( 
كربالء ثّم يف اهلندية، ومّلا ُشّكلت الوزارة العراقية 
شاعرنا  ُعنيِّ  العسكري  جعفر  يد  عىل  الثورة  بعد 
شعر  متّيز  ــام)1923م()27(،  ــ ع للمعارف  ــرًا  وزي
رائع  السبك  متني  جزل  قوي  بأنه  املحاسن  أيب 
قّوة  جانب  إىل  وعــذوبــة  بسالسة  يمتاز  النظم 
السيايس  الشعر  مارس  الديباجة،  اإلبداع وحبك 

وأجاد)28( فيه، ومن أبرزه:

َأْنُفٌس َمنَّا  املـَــــــــــــــــْجد  َسَبْيِل  يِف 

الثََّمــــــــِن َغــَوْايِل  َوْهــي  َرخَصْت 

واْسَتـــــــَقاَلْلِِه ْعِب  الشَّ َغَر  َلْيَس 

َديـــْــــــــــَديِن أْضَحى  َفْهَو  ُشْغٌل  يِل 

َلنَا َوْالَعليـــــــَــــــا  َلْلعْلَياء  َنْحُن 

مـــَــــــِن الزَّ وف  ُصُ أَقْالْتنَا  ــْو  َل  
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بِنَا والَعــــــَدُل  امَلــْعــُروف  ــِرَف  ُع

نـــــــَــــــــــِن السُّ تِْلَك  َتْأِسيُس  َوَلنْا 

يصّور  التي  اإلجتامعية  قصائده  عن  وفضاًل 
فيها حالة املجتمع واألمة حيث كان يطالب بّحق 
املحاسن  أبو  ُيعّد  املظلوم،  عن  وُيدافع  الضعيف 
يف  نفيسة  َاثــارًا  ترك  حيث  فريد  طراز  من  شاعرًا 
الشعر وَحرّي بأن خيّلد ذكره مع توايل األيام، ُتويّف 

يف كربالء عام)1926م()28(. 

 الشاعر حمسن أبو احلب )1804-1887م(6. 
حمسن بن احلاج حممد أبو احلب اخلثمعي، ولد 
يف كربالء عام 1804م)29(. نشأ يتياًم يف حجر الفاقة 
ورغبة  ونباهة  فطنة  ذا  كان  سنّه  صغر  عىل  ولكنه 
شديدة إىل احلضور يف حمافل أهل الفضل واألدب 
واملعرفة ساعدته عىل  العلم  وافرًا من  فنال قسطًا 
تنمية قدراته األدبية من خالل اتصاله بأهل العلم 
بدقت  وجواد  كمونة  عيل  حممد  ومنهم  واألدب 
بك  السَّ متانه  أسلوبه  عىل  أفــىض  وغــريمهــا)30(، 
عاطفته  ورقة  القول  وانسجام  الرتكيب  وجودة 
كونه  عن  فضاًل  الرّثاء  أدب  انتهج  إذ  احلسينية، 
وُعرف  اخلطابة  ميدان  يف  بق  السَّ ِقدم  حاز  شاعرًا 
تشيد  احلسينية  املَاتم  ــزال  والت كربالء  بخطيب 
ديوانه  متيَّز  الرصني)31(،  وبشعره  اخلالدة  بذكراه 
الكبري(  احلب  ايب  حمسن  الشيخ  بـ)ديوان  ى  املسمَّ
أودعها  التي  الفرائد  بالروعة واإلبداع من خالل 
فكره، صّور الشاعر مأساة كربالء الدامية والثورة 
اإلمام احلسني يف عَرَصات  لواءها  التي رفع 

الطفوف وصفًا دقيقًا يستويل عىل القلوب ويملك 
يف  صيتها  ذاع  قصيدة  خالل  من  النفوس  مشاعر 

املجالس احلسينية بقوله: 

َينْتــــــــَــــِهي َمْوثِقًا ال  َأْعَطيُت ربِّ 

َوَذِريــْـــــــــــنِي َفاْصَعِدي  بَِقْتِي  إاّل   

َيْستـَـــــــِقْم مل  ٍد  حُمَمَّ ديُن  َكاَن  إْن 

ُخِذْيـــــــنِي ُســُيــوُف  َيــا  َبَقْتِيَ  إاّل 

الظَّـــــــــــبا َصاَديِة  َفْلُرَو  َدِمي  هذا 

َوتِْيــــــــــــــنِي ماِح  بالرِّ وَهذا  ِمنُْه   

َحْبــــــَسه َيْميِنِي  َمَلَكْت  الَّذِي  َهَذْا 

َوَيِميــْــــــنِي ُيـــَرِت  وألتــْبــَعــُتــه 

يف  ــن  وُدف )1887م(،  عــام  كربالء  يف  ــويّف  ت
السيد  مرقد  جوار  اىل  املقدسة  احلسينية  الرّوضة 

إبراهيم املجاب)32(. 

المطلب الثالث/ العلماء:

سنة  يف  الــســمــري  حممد  بــن  عــيل  وفـــاة  بعد 
)329هـ( آخر سفري لإلمام املهدي املنتظر من 
نّوابه األربعة، وإنقطاع السفارة بني اإلمام الغائب 
العلامء  إىل  الرجوع  األمــر  لزم  ومواليه  وشيعته 
باألحرى  أو  منهم،  الفتاوى  ألخذ  املجتهدين 
اهلل  هيَّأ  وقد  الرشعية،  اجتهاداهتم  يف  تقليدهم 
ثقات  وحمّدثني  تقات  جمتهدين  الشيعة  للمسلمني 
مكانة  هذا  يومنا  وحّتى  العصور  مّر  عىل  تبّوأوا 
ييل  فيام  نذكر  الدينية،  والرئاسة  الرّوحية  الزعامة 
عرش  التاسع  القرن  يف  العلمية  الشخصيات  أبرز 
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ومطلع القرن العرشين وهم:

احلــائــري)7-1842.  البحراين  حممد  السيد   
1935م(

ُولد يف كربالء عام )1842م( من أرسة معروفة 
بالّزعامة العلمية كان والده السيد حمسن من كبار 
علامء  يد  عىل  درس  عرصه،  يف  البارزين  الفقهاء 
زين  والشيخ  حمسن،  السيد  والــده  أمثال  بارعني 
1309هـــ()33(   - )1227هـ  املازندراين  العابدين 
ـــ-  )1256ه الشهرستاين  حسني  حممد  والسيد 
العلمية  احلوزة  دراسة  يف  ج  تدرَّ ـــ()34(،  1915ه
والديني  الفقهي  اإلجتهاد  درجة  اىل  وصل  حّتى 
أبرز  من  العظمى،  اهلل  أية  عليه  ُيطلق  وأصبح 
واإلســالم،  اإليــامن  البهية،  »الفصول  فاته:  مؤلَّ
العباد،  هدية  املصائب،  تذكرة  الغالية،  اللؤلؤة 
مناسك احلج، ترمجة زاد املعاد، فضال عن رسالته 

العلمية يف العبادات واملعامالت«)35(. 

السياسية  احلياة  مرح  عىل  كثرية  مواقف  له 
العرشين  ثورة  يف  مشاركته  أبرزها  كان  العراقية 
كذلك أصدر فتوى إستنكر فيها هتديم قبور أئمة 
البقيع. إنتقل إىل جوار رّبه يف عام )1935م(، 
وُشيِّع تشيعًا كبريًا وُدفن يف كربالء املقّدسة داخل 

أحد أروقة العتبة احلسينية املّقدسة)36(. 

 .8-1846( املــازنــداين  ــادي  اهل عبد  الشيخ   
1933م(  

ــادي  اهل عبد  الشيخ  العظمى  اهلل  ــة  أي ُولـــد 
)1846م(  عام  كربالء  يف  احلائري  املــازنــدراين 
أبو  والده  كان  إذ  يف أحضان أرسة علمية عريقة، 

درس  أنذاك،  وأعالمها  كربالء  علامء  من  احلسن 
الشيخ عبد اهلادي عىل يد أساتذة وعلامء أبرزهم 
والده، والشيخ زين العابدين املازندراين، والشيخ 
يده كوكبة  باقر األصفهاين، كام وختَّرج عىل  حممد 
حممد  الشيخ  أبرزهم  من  كان  العلامء  من  كبرية 
تقي البهجة والشيخ أبو القاسم الرشتي وغريمها، 
احلسينية  العتبة  داخل  خاصة  مدرسة  له  وكانت 
عىل  حاشية  منها«  املؤلَّفات  من  والعديد  املقدسة 
الفقه- حاشية عىل  السؤال واجلواب يف  العروة- 

ذخرية العباد- أصول الفقه«)37(. 

وللشيخ املازندراين أيضًا مواقف سياسية كان 
من أبرزها مشاركته يف ثورة العرشين واإلحتجاج 
البقيع، تويّف يف كربالء  عىل هتديم قبور أئمة 
عام  املقّدسة  احلسينية  العتبة  يف  وُدفــن  املقّدسة 

1933م)38(.  

الـــشـــرازي)9-1840.  تقي  حممد  الشيخ   
1920م( 

ب عيل بن أيب  احلسن  هو املريزا حممد تقي بن حُمِ
امللّقب  الشريازي  احلائري  عيل  حممد  املريزا  ابن 

بـ)ُكلشن()39(. 

إيران عام 1840م  ولد يف مدينة )شرياز ( يف 
وأدب،  علم  ذات  ألرسة  ينتسب   ،) هـ   1256  (
الــورع  أهــل  من  عيل  ــب  حُمِ املــريزا  والــده  فكان 
والدين، أّما أخوه األكرب املريزا حممد عيل فكان من 
إيــران)40(. درس يف سامراء  الدين يف  كبار رجال 
ّثم عاد إىل موطنه )شرياز( وتصّدى فيها لشؤون 
التدريس والفتاوى الرشعية طوال حياته وكانت 



130

احلركة الثقافية والفكرية يف مدينة كربالء املقدسة )1831 - 1921(م

حبيب  مريزا  عّمه  أن  كام  فيها،  العليا  املرجعية  له 
اهلل كان من مشاهري الشعراء يف مدينة شرياز)41(. 

بدأ الشيخ الشريازي دراسته يف كربالء عندما 
قدم إليها عام )1854م( قرأ األوليات ومقدمات 
الشيخ  املــوىل  الّعالمة  يد  عىل  وحــرض  العلوم، 
حسني األردكاين، إنتقل إىل سامراء فتتلمذ عىل يد 
د السيد حممد حسن الشريازي فكان  َاية اهلل املجدِّ

من أجّلة تالمذته)42(. 

سامراء  الربيطانية  اجليوش  أحتّلت  وعندما 
رغب يف الرجوع إىل كربالء فكان منزله املتواضع 
لذا  والعشائر  السياسة  لرجال  ملتقى  كربالء  يف 
الوطنية  الروح  َبْعث  عوامل  من  كبريًا  عاماًل  ُعّد 
فطالب  للثورة  روحيًا  قائدًا  أصبح  وتنشيطها، 
وإصدار  عنهم  بالدفاع  وأمر  املغدورين  بحقوق 
صفوف  يف  احلامس  أثارت  التي  اخلطرية  الفتوى 
هنا  ومن  ونفيس  غــاٍل  بكّل  وضّحى  الوطنيني 
شهرته  وختّطت  الّصيت  ذائعة  شهرة  اكتسب 
األخرى  البلدان  يف  اسمه  وانترش  العراق  حدود 

كإيران ولبنان ومرص وسوريا وغريها)43(. 

صالة  )رسالة  ومنها  املؤلَّفات  من  العديد  له 
الشيخ  مكاسب  رشح   - اخللل  رسالة   - اجلمعة 
مدح  يف  الفاخره  القصائد  األنصاري-  مرتىض 
العرته الّطاهره(، ومن تالميذته السيد مرزا هادي 
اخلراساين والشيخ حممد كاظم الشريازي والشيخ 
حممد عيل الّقمي والشيخ َاغا بزرك الطهراين، تويفِّ 

يف )17 /آب/1920(. 

وكان يوم وفاته مشهودًا، إذ حرض عدد كبري من 

العلامء ورجال الدين ورؤساء العشائر، فجرى لـه 
الرّشيف  احلسيني  الصحن  يف  وُدفن  كبري،  تشييع 
أليام  الفاحتة  جمالس  له  وُأقيمت  كربالء  مدينة  يف 
وشهور عديدة يف كثري من مدن العراق وإيران)44(. 

) حممد  أبرزهم  الشعراء من  العديد من  ورثاه 
حمسن أبو املحاسن ( جاء يف بعض أبياته:

ــْورُد امَلـ ــْاَض  َغـ ــاء  ــَش األْح ــْا غّلة  َي

ــُد ــِج ــنْ ــــام َغــــْاَب امُل ــة األيَّ ــ ــْا َأْزَمـ َيـ

َرَوى َواَلْ  للُِمْسَتِغيث  نَجــــــْدة  الْ 

ُد)45( َيَتوقَّ احُلَشْاَشة  َغلِْيَل  َيْشِفي   

احلــائــري . 10 الــقــزويــنــي  حسني  السيد 
)1871-1947م(

ُولد يف كربالء عام )1871م( ونشأ وترعرع   
يف أرسة علمية ودينية عريقة، وهي أرسة القزويني 
التي برز منها علامء وفقهاء وجمتهدون كبار. درس 
ثّم  األرشف،  النجف  حوزة  ثّم  كربالء  حوزة  يف 
الشريازي  تقي  حممد  الشيخ  عند  الدراسة  واصل 
االً يف الثورة العراقية  لسنوات عّدة، وكان عضوًا فعَّ
نارها  مخــدت  أن  وبعد  1920م،  عــام  الكربى 
الُعريف  املجلس  اىل  م  وُقدِّ الربيطانيون  عليه  قبض 
العسكري وُسجن مع رفاقه من أحرار كربالء ملدة 
املطبوعة  فاته  مؤلَّ ومن  احللة)46(،  يف  أشهر  ثامنية 
خمطوطاته  أما  إسالم(،  فاضلة  )مدينة  بالفارسية 
فهي: شخصية اإلمام عيل، وبحث وحتليل أصول 
الدين  وغريها. تويفِّ عام 1947 وُدفن يف الروضة 

احلسينية املطّهرة يف كربالء7)47(. 
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المبحث الثاني: 

الحركة الفكّرية لمدينة كربالء

بمدارسها  سة  املقدَّ كربالء  مدينة  إشتهرت 
املختلفة؛  أرجائها  يف  املنترشة  ومكتباهتا  الدينية، 
حركتها  وتطّور  م  تقدُّ عىل  إضافيًا  دلياًل  يعطي  مما 
العلمية الدينية العريقة، من حيث مؤرش للمستوى 
الثقايف والنهوض العلمي ألية مدينة إنام يكُمن يف 
د مدارسها وحلقات الدرس والبحث  ع وتعدُّ تنوُّ

بمكتباهتا املختلفة. 

طاّلب  أنظار  حمّط  كربالء  مدينة  أصبحت  لذا 
الفقه  ورجــال  طلبة  من  َاالف  ومقصد  العلم 
والدين من شّتى البالد اإلسالمية، من أجل التفقه 

بتعاليم الرشيعة اإلسالمية. 

املقّر  املقّدسة  احلسينية  الروضة  أروقة  كانت 
االَراء  فيها  يتناولون  الفكر  علامء  لتواجد  الرئيس 
الفقهية واملناقشات العلمية التي ختّص الدين عىل 
شكل حلقات فيام بينهم، إذ شهدت مدينة كربالء 
القرن  يف  والسيام  عــدة  دينية  ــدارس  م تأسيس 
الدينية  العلوم  تعليم  إىل  هتدف  امليالدي،  العارش 
والرشعية املختلفة، أعتمدت منذ البدء عىل جهود 
األموال  هلم  تأيت  حيث  املجتهدين  الدين  علامء 
الترّبعات  وكذلك  واخلمس(  )الزكاة  طريق  عن 
ألهنا  هلم؛  سنويًا  املسلمون  يقّدمها  التي  واهلبات 
غري مرتبطة باحلكومة، وليس هلا صلة رسمية كي 

تتوىّل رعايتها ودعمها ماليًا)48(. 

المطلب الأول / المدار�ض الديّنية:  

 مدرسة السيد املجاهد: 1. 
مرقد  من  بالقرب  الكبري  التّجار  تقع يف سوق 
السيد املجاهد الطباطبائي، ُأنشئت عام 1853)49(. 
ورجــال  العلم  بطاّلب  مأهولة  حينها  وكانت 
كبري  عدد  منها  وختّرج  األسالمي  والفكر  الدين 
الّعالمة  أمثال  الفقهاء  العلامء وأفاضل  من أجاّلء 
السيد حممد باقر الطباطبائي، والعاّلمة السيد حممد 
عيل الطباطبائي والّسيد مرتىض الطباطبائي، ومن 
سيبويه  عيل  حممد  الشيخ  العاّلمة  أساتذهتا  أشهر 
والشيخ عباس احلائري، تشمل هذه املدرسة عىل 

)28( غرفة موّزعة عىل طابقني)50(. 

  مدرسة صدر األعظم النوري: 2. 
تقع يف اجلهة الغربية من العتبة احلسينية الرّشيفة، 
ج منها جيل من جهابذة العلم والفكر ورّواد  خترَّ
قام  اإلمامي،  الشيعي  والرتاث  األسالمية  الثقافة 
بإنشائها الزعيم واملرجع الديني الكبري الشيخ عبد 
احلسني الّطهراين عام 1855م حيث أنفق عىل بناء 
األمري  من  املتبّقى  اإلرث  ثلث  من  املدرسة  هذه 
من  األعظم(،  خان)الصدر  تقي  املريزا  اإليــراين 
القاسم  أبو  الشيخ  والفقية  العامل  أساتذهتا  أشهر 
ُتعترب  اخلوئي والعامل الشاعر السيد عبد الوهاب، 
من ُأّمهات املعاهد العلمية العامرة بأهل العلم يف 

كربالء)51(. 

  مدرسة البادكوبة )الرك(: 3. 
يعرف  كــربــالء  مدينة  حمّــالت  ــد  أح يف  تقع 
الدينية  املدارس  من  املدرسة  وهذه  بـــ)الداماد( 
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البيت(  )أهــل  مدرسة  بأسم  وعرفت  املعروفة 
عىل  تشمل  1853م،  عام  إىل  تأسيسها  ويرجع 
للدروس  أغلبها  طابقني  عىل  موّزعة  غرفة   )30(
ّتضم  مكتبة  عن  فضاًل  الطاّلب،  لسكن  وبعضها 
عددًا كبريًا من املخطوطات والرتاجم والسري، من 
ثقافية  إسالمية  منشورات  إصدار  الفكرية  آثارها 
عبارة  اإلسالمية(  الثقافة  )منابع  سلسلة  بضمنها 
واملؤّلفني  الكتاب  من  لعدد  كتب  جمموعة  عن 
منها  وصدر  الشهر،  يف  منها  جمموعة  كّل  تصدر 
)70( عددًا  ثم اغلقت من قبل النظام املباد، ومن 
الشاهرودي  حممد  الشيخ  احلاج  أساتذهتا  أشهر 
الكلبايس والشيخ حممد عيل داعي  والشيخ حممد 

احلق والشيخ جابر)52(. 

  املدرسة السليمية:4. 
وقد  املــرزا  جامع  حمّلة  يف  املدرسة  هذه  تقع   
يت هبذا األسم نسبة إىل مؤّسسها سليم خان  ُسمِّ
1834م،  عام  اىل  تأسيسها  ويرجع  الشريازي 
تشمل هذه املدرسة عىل طابقني غري أن مساحتها 
هذه  متّيزت  غرفة،   )13( عىل  وحتتوي  صغرية 
الذين  للطلبة  شهرية  رواتب  بتخصيص  املدرسة 
املدرسة  هذه  أصدرت  فيها،  دراساهتم  يواصلون 
جملة بعنوان )األخالق واآلداب( وجملة )ذكريات 
املعصومني(، من أشهر أساتذهتا السيد حممد عيل  
حسن  والسيد  البحراين  طاهر  حممد  السيد  بن 

احلسيني الّشريازي)53(.  

  مدرسة عبد الكريم الّشرازي:  5. 
تاريخ  يرجع  الرشقية،  العباسّية  حمّلة  يف  تقع 
ـتأسيسها اىل عام 1870، تتّألف من طابق واحد، 
تّوىل إدارهتا لفرتة طويلة اخلطيب احلسيني الشيخ 
بمهمة  يقوم  كــان  ــذي  ال الكعبي  الــزهــراء  عبد 

التدريس فيها أيضًا)54(. 

 مدرسة املهّدية: 6. 
َال  الــّســادة  لــديــوان  املــجــاور  الــزقــاق  تقع يف 
بن  الشيخ عيل  بن  الشيخ مهدي  ّشيدها  الرشتي، 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ويرجع تأسيسها إىل 
عام1867، تتأّلف من طابقني ويسكنها طلبة العلم 
بينهم طاّلب ينتمون لبعض الدول اإلسالمية، من 
أساتذهتا الشيخ عبد احلسني الدارمي والشيخ عيل 
الساعدي  احلميد  عبد  والشيخ  البحراين  العيثان 

والشيخ حممد شمس الّدين)55(. 

المطلب الثاني / المكتبات:  

 مكتبة الشهرستاين:  1. 
ــد مــهــدي  ــم ــد حم ــي ــس ــة ال ــالم ــع ــا ال ــه ــس أّس
عيسى  َال  بمحّلة  الواقعة  داره  يف  الشهرستاين 
باملصادر  عامرة  وقتها  يف  وكانت   ،1802 عام 
من  ــدات  ــلَّ وجم القيِّمة  واملــخــطــوطــات  املهمة 
مؤّلفات ومصنّفات خمتلفة صاحبها الشهرستاين، 
ــدارك(  امل رشح  يف  )الفذالك  كتابه  وبــاألّخــص 
وكتاب )املصباح(، ثّم انتقلت بعد وفاته إىل نجله 
السيد حممد حسني الشهرستاين، وقد طاهلا الّسلب 
نفس  يف  كربالء  عىل  الوهابيني  غارة  أثر  والنهب 
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عام تأسيسها، ومل يبق من هذه املكتبة سوى بعض 
أحفاده  أبناء  أحد  بحيازة  هي  التي  املخطوطات 

الّسيد صالح الّشهرستاين)56(. 

 مكتبة السيد كاظم الرشتي: 2. 
قاسم  السيد  بن  كاظم  السيد  بتأسيسها  قام 
كانت  عــام)1875م(،  احلائري  الرشتي  احلسيني 
يف وقتها من أضخم املكتبات العراقية وقد بلغت 
أمحد  السيد  الّشاعر  نجله  عهد  يف  الكربى  قيمتها 
املطبوعة  لكتبها  ورسقة  هنب  حصل  إذ  الرشتي، 
واملخطوطة عىل نطاق واسع، فلم ُيعد هلا أثر ُيذكر، 
وقيل إن بعض كتبها النفيسة وجد لدى أناٍس ال 

تربطهم بالعلم واألدب والثقافة أية صلة)57(. 

 مكتبة عبد احلميد الفراهاين:  3. 
عام  تأّسست  القديمة  املكتبات  مــن  هــي 
احلميد  عبد  املــوىل  األخوند   يد  عىل  )1854م( 
يبق  مل  العراقي،  الفراهاين  الوهاب  عبد  املوىل  بن 
من حمتويات هذه املكتبة بعد وفاة مؤّسسها سوى 
)300( كتاب خمطوط كان بحوزة السيد عيل أكرب 

اليزدي يف مدرسة )الردار حسن خان()58(.  

 مكتبة الشيخ عبد احلسني الّطهراين: 4. 
أّسسها العامل واملرجع الديني الكبري الشيخ عبد 
احلسني بن عيل الّطهراين، كانت حتتوي عىل كّل ما 
واملخطوطات  الكتب  من  جدًا  وثمني  نفيس  هو 
اخلواجة  العاّلمة  لرتمجة  اليتيمة  النسخة  بضمنها 
اليونانية  الكتب  ألحــد  الطويس  الدين  نصري 
بابتياعها  الربيطاين  املتحف  قام  وقد  القديمة، 

واحلصول عليها بطرق ملتوية وُتعّد هذه النسخة 
املتحف  هلذا  األثرية  املحفوظات  من  الوحيدة 
)العني(  كتاب  أيضًا  تضّم  كانت  كام  العاملي، 
)املحيط(  وكتاب  الفراهيدي  أمحد  بن  للخليل 
للصاحب بن عباد، تبعثرت هذه املكتبة بعد وفاة 
مؤّسسها حيث تمَّ نقل أكثر خمطوطاهتا اىل املكتبة 

اجلعفرية باملدرسة اهلندية)59(. 

 مكتبة الشيخ زين العابدين املازندراين: 5. 
مكتبة قديمة أّسسها العامل الشيخ زين العابدين 
البارزين،  كربالء  علامء  أحد  احلائري  املازندراين 
العلمية  واملّصنفات  الكتب  ُأّمــهــات  فيها  مجع 
املخطوطات  من  وجماميع  والتارخيية  والفقهية 
الثمينة ومن أهم نفائس الكتب التي كانت حتتوهيا 
كتاب )العني( للخليل بن أمحد الفراهيدي، وبعد 
الّشيخ  األكــرب  نجله  إىل  إنتقلت  مؤّسسها  وفــاة 
حسني، ومن ثّم إىل حفيده الشيخ أمحد بن حسني، 
وحني تويّف األخري تبعثرت وتفّرقت الكتب التي 

هبا ومل يعد ُيعرف عنها يشء)60(.   

 مكتبة عبد احلسني الكليدار: 6. 
يف  القديمة  العلمية  املكتبات  طليعة  يف  تعد 
املخطوطات  أنفس  من  عليه  أشتملت  ملا  العراق 
وأثمن املطبوعات وأغنى املواضيع واملواد العلمية 
والتارخيية واإلجتامعية، أّسسها السيد عبد احلسني 
ابن السيد عيل بن السيد جواد الكليدار َال طعمة 
املوسوي سادن الروضة احلسينية، يف داره بمحّلة 
لألدباء  منتدى  بمثابة  وكانت  الغربية،  العباسية 
كبار  من  عــدد  ــا  زاره وقــد  والعلامء،  والشعراء 
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املسترشقني بينهم املسترشق الفرنيس »ماسينيون« 
تدم  مل  لكنها  بيل«،  »مس  الربيطانية  واملسترشقة 
إثر  التلف  وطاهلا  احلريق  فيها  شّب  إذ  طوياًل، 
جّددها  ثّم  )1914م()61(  عام  بيك  محزة  حادثة 
وزاد عليها، وقد َالت املكتبة بعد وفاة مؤّسسها إىل 

نجله السيد عبد الصالح َال طعمة)62(.  

 مكتبة السيد إبراهيم القزويني: 7. 
السيد حممد   بن  إبراهيم  السيد  العالمة  أّسسها 
املوسوي  القزويني  الكريم  عبد  السيد  بن  باقر 
داره  يف  »الضوابط«،  بصاحب  الّشهري  احلائري 
بزقاق بني سعد بمحّلة باب الّطاق، احتوت عىل 
واللغة  والتاريخ  والتفسري  والفقة  احلديث  كتب 
املخطوطات  من  جماميع  عن  فضاًل  واآلداب، 
خمطوطة،   )200( عىل  يزيد  بام  والنادرة  النفيَسة 
باقر  السيد  نجله  مؤّسسها  وفاة  بعد  إدارهتا  توىّل 
القزويني ومن ثّم حفيده العاّلمة حسني القزويني، 
تعَّرضت املكتبة للحريق، ومل يْسَلم من كتبها سوى 
العدد القليل، ومن أهم الكتب املتبقية منها كتاب 
و»نتائج«،  الشاهوردية«  و»مناسك  »املحيط« 
بالتعليق  هاويًا  كان  املكتبة  مؤّسس  أن  والطريف 
التي  الكتب  أكثر  هوامش  عىل  يده  وبخّط  كتابًة 
احتفظ هبا يف مكتبته وخاصة التي تعالج القضايا 

الفلسفية واحلكمية)63(. 

 مكتبة الشيخ حمسن أب احلب: 8. 
تعود يف األصل إىل اخلطيب الكربالئي والذائع 
الّصيت الشيخ حمسن بن حممد أيب احلب الكعبي، 
ُأّمهات كتب الفقة والتاريخ  اشتملت مكتبته عىل 
واألدب والّشعر معظمها مطبوع طباعة حجرية، 

ونفائس  فريدة  ذخائر  من  تشتمل  بام  غنية  وهي 
إىل  انتقلت  وفاته  بعد  املخطوطات،  من  جليلة 
تويفِّ هو األخري  ومّلا  ايب احلب  الشيخ حممد  نجله 
احلب  ايب  الدين  ضياء  الدكتور  من  كّل  توارثها 
دارهم  مقّرها يف  كان  ايب احلب،  والدكتور جليل 
يف  إيداعها  اقتىض  ــريًا  وأخ بغداد،  باب  بمحّلة 

مكتبة سيد الّشهداء العامة)64(.   

المطلب الثالث / ال�شحافة والطباعة:

  الصحافة:أ. 
يف  كبريًا  دورًا  كربالء  يف  الصحافة  لعبت   
مضامر احلياة الفكرية وكان هلا نصيب وافر ونشاط 
التطّور  إىل  الثقافية  احلركة  زخم  دفع  يف  ملموس 
واالزدهار، إذ أقدم العديد من األدباء والباحثني 
يف  واملقاالت  البحوث  نرش  عىل  املدينة  أبناء  من 
القضايا  فيها  تناولوا  التي  الكربالئية  الصحف 
والتعليم  كالرتبية  املدة  تلك  يف  املهمة  اإلجتامعية 
للمجتمع  الدولة  ورعاية  االجتامعي  واإلصالح 
واملرأة وغريها من املواضيع األدبية والفكرية التي 
الصحافة  ُعرفت  حيث  الكربالئي،  املجتمع  هتّم 
ألول مرة يف كربالء مطلع القرن العرشين وحتديدًا 
عام )1916م( وذلك عندما صدرت أول جريدة 
بإسم جريدة اإلتفاق والتي ُتعّد من أقدم اجلرائد 
عيل  مرزا  احلاج  أنشأها  كربالء،  يف  ظهرت  التي 
)1916م(،  عام  إىل  تأسيسها  يرجع  الشريازي، 
عددها  برز  حيث  العربية،  باللغة  تصدر  وكانت 
األول يف) 7 /أذار/ 1916م(، سّلطت الضوء عىل 
الشؤون اإلجتامعية ملدينة كربالء، كام أهنا شملت 
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النتاجات األدبية اهلادفة واملقاالت السياسية التي 
الربيطاين  اإلحتالل  أيام  الراهن  الوضع  تعالج 
للعراق، وكان هلا دور مهم يف احلركة الثقافية، وقد 
ذلك  يف  ُقّرائها  نفوس  يف  الالئقة  املكانة  أحرزت 
أبو  حسن  حممد  الشاعر  عليها  أثنى  فقد  الوقت، 

املحاسن يف تلك األبيات:

ــُه إنَّ َمـــــــــــْجدًا  َحـــْاَول  مَلَِــْن  ــْل  ُق

ــَذاْق امَل ُحْلــــــــُو  اجَلنَى  ُحُلو  َثَمٌر 

َواَل َقبــــــــْــــُل  ــهُّ  ُأمـ ــْتــُه  َجــنَ ــا  َم

ِفاْق)65( األتِّ بَِحـــــــــــْذِو  إالَّ  َتنَى  ُيْ

  الطباعة: ب. 
كانت كربالء والتزال مصدر إشعاع فكريٍّ يف 
العراق منذ قرون خَلْت، وقد أنجبت رهطًا كبريًا 
حفلت  الذين  رين  واملفكِّ والّشعراء  العلامء  من 
الكتب برتامجهم وتعداد مَاثرهم، وقد سعت منذ 
قرن أو أكثر بنرش العلوم واملعارف وتعميم الثقافة 
بني الناس عن طريق الطباعة التي هي أهم وسائل 
املطابع  ُأنشئت أوالً  العامل، وقد  النرش والثقافة يف 
يف  ثّم  ومن  1856م(،  عام)  وكربالء  املوصل  يف 
بغداد عام 1860م)66(، وأشهر املطابع يف كربالء 

هي: 

احلجرية  املطبعة  ُتعّد  احلجرية:  املطبعة  أوالً: 
إىل  ُجلبت  وقد  العراق،  دخلت  مطبعة  أّول  هي 
مدينة كربالء عام )1856م()67(، ُأنشئت يف موقع 
جماور هلا يف عهد والية حممد باشا حاكم العراق، 
والثقافية  والفكرية  الدينية  الكتب  فيها  وُطبعت 

ومن أشهر مطبوعاهتا كتاب مقامات األلويس)68( 
عام  مهدي  حممد  للسيد  األخبار  وكتاب خالصة 
األئّمة  بحياة  تفي  التي  الكتب  من  وهو  1879م 
رشح  يف  املرضية  البهجة  األطهار)69(وكتاب 
األلفية جلالل الدين الّسيوطي، كام سامهت املطبعة 
وبقيت  التجارية،  اإلعالنات  من  العديد  طبع  يف 

تعمل حّتى عام 1923م)70(. 

احلسيني  مطبعة  ُتعّد  احلسيني:  مطبعة  ثانيًا: 
يرجع  كربالء،  مدينة  يف  حجرية  مطبعة  أهم  ثاين 
حممد  لصاحبها  )1910م(،  عــام  اىل  تأسيسها 
طبع  يف  سامهت  الدولة،  شمس  دار  يف  الظفري 
كتاب  مثل  والثقافية  األدبية  الكتب  من  العديد 
»تباشري املحرومني« للمؤّلف احلاج حممد الواعظ، 
حممد  للسيد  اهلــدى  أنــوار  ى  املسمَّ شعر  ــوان  ودي
أخرى  مطبوعات  عن  فضاًل  الطربستاين،  جمتهد 

واستمّرت هذه املطبعة حّتى عام )1932م()71(. 

الخاتمة

شهدت  كربالء  أن  هو  تأرخييًا  الثابت  من  إن 
هنضة ثقافية وفكرية متطّورة ومتواصلة منذ وقت 
فيها لكن   بعد استشهاد اإلمام احلسني مبكر 
تلك النهضة كانت حمدودة النطاق  ثّم ما لبثت أن 
ازدهرت وتطّورت ابتداءًا من مطلع القرن التاسع 
عرش امليالدي بالرغم من كل النكبات والويالت 
التي حلَّت باملدينة يف فرتات تأرخيية خمتلفة  فالبعد 
الديني هلذه املدينة جعلها من املراكز الفكرية املهّمة 
فيها،  الدينية  املدارس  العراق، تعّززت بوجود  يف 
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مما ولَّد حركة فكرية متتاز عن غريها من احلركات 
املجالس  كانت  كام  ــرى.  األخ املــدن  يف  الفكرية 
الكربالئية، وجلساهتا،  منابع لألدب والعلم الذي 
يغّذهيام اجلّو العام املرتبط بقدسية املدينة وروحانية 
اجلوار للعتبات املقّدسة  فأضحت تلك املجالس 
األدبية والعلمية حمّكًا للمواهب وامللكات األدبية 
أبناء  لدى  الفكري  الوعي  بلورة  يف  ُتسهم  التي 
الفكر  وتوقد  األذهان،  وتشحذ  املقّدسة،  كربالء 
السيايس  للحدث  واملــواكــب  الفاعل  السيايس 
الدور  برز  إذ  احلضاري.  اإلرث  عن  املنقطع  غري 
بالرفض  املقّدسة  لكربالء  والثقايف  احلضاري 
املستمرمن قبل رجاالت الفكر والثقافة يف املدينة 
ذروته  الرفض  هذا  بلغ  وقد  الربيطاين  للوجود 
حينام لعبوا دورًا بارزًا يف اإلعداد لثورة العرشين 
احلامسية  اخلطب  خــالل  من  الناس  وشحذهم 
مدينة  اختيار  عن  فضاًل  التحريضية،  والقصائد 
كربالء املقدسة مقرًا للثوار كوهنا مركزًا دينيًا مؤّثرًا 
يف صنع القرار املتمثِّل بإصدار الفتاوى واملشاركة 
الفعلية يف قيادة احلمالت اجلهادية، والدعوات إىل 

التظاهرات واإلحتجاجات. 
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يف  والقراءه  بالبحث  واملطالعني  الباحثني  أغنت 
والدنيا،  الدين  بأمور  ترتبط  التي  املواضيع  شّتى 
يف حني جاءت املطابع لُتمثِّل قفزة نوعية يف تطّور 
الكتب  طبع  طريق  عن  والفكرية  الثقافية  احلركة 
يتداوهلا  كتب  إىل  خمطوطات  جمرد  من  وحتويلها 
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عليها الواقع الديني املقّدس للمدينة، والذي كان 

الّسمة األبرز ملعظم نشاطاهتا الفكرية والّثقافية. 
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