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چکيده
بیوتات کربالء القديمة اثر س��ید عبدالصاحب ناصر آل نصراهلل، کتابی اس��ت که نویسنده 
در آن ب��ا نهایت دقت، تأمل و پژوهش، مطالبی مس��تند و متقن درب��ارۀ تاریخ، جغرافیا، 
رجال، انس��اب و دیگر موضوع��ات مربوط به کربال در چهار فصل گردآوری کرده اس��ت. 
 این کتاب در س��ال 1432 قمری از سوی مؤسس��ة البالغ بیروت در 613 صفحه منتشر 

شده است.
 مؤلف در دیباچه، محتوای کتاب، هدف و س��بک نگارش و مستندات مطالب آن را در 
ده مح��ور ش��رح داده و پس از مقدمه ای کوتاه - با تأکید ب��ر مهاجرت خاندان ها، اقوام و 
اش��خاص – به تاریخ کربال و پیدایش عشایر، بیوتات، خاندان ها و شخصیت های این شهر 
می پردازد. در ادامه ضمن اشاره به نسخه ای نفیس که از منابع پژوهش او بوده، خاندان ها 
و طوایف س��اکن در شهر کربال از گذش��ته تا امروز و نیز خانواده های مقیم در جوار حائر 

حسینی را معرفی می کند و علت کوچ عشایر به این شهر مقدس را بیان می کند.
این نوش��تار، ضمن معرفی مؤلف و اثر او، بخش هایی از کتاب ازجمله برخی خاندان ها 

و طوایف معرفی شده در کتاب را آورده است.

واژگان کليدی: بیوتات کربالء القديمة، س��ید عبدالصاح��ب ناصر آل   نصراهلل، کربال، 
تاریخ، جغرافیا.

جوامع انسانی کربال در گذر تاريخ و بستر جغرافيايي
گذر و نظری بر کتاب »بيوتات کربال«

غالمرضا گلی زواره
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در سال 1432 قمری کتابی با عنوان »بیوتات کربالء القديمة« از سوی مؤسسة البالغ بیروت 
)لبنان( منتش��ر ش��د که مؤلف آن »س��یدعبدالصاحب ناصر آل  نصراهلل کلیددار فائز موس��وی 
حسینی« می باشد. نس��ب وی به سید ابراهیم، فرزند سیدمحمد عابد فرزند امام کاظم می رسد 
که مرقدش در جوار حرم حس��ینی قرار دارد. این اثر از نظر ترکیب مباحث، محتوا  و چینش 
مطالب، با آثاری که قباًل در این زمینه تألیف و نگاش��ته ش��ده، تفاوت بارزی دارد. نویس��نده 
در اس��لوب کتاب و بیان آگاهی های گوناگون تاریخی، رجالی، انساب و مسائل جغرافیایی، 
نهای��ت دقت، تأم��ل و تحقیق را به کار برده و مطالبی مس��تند و متّقن را در آن آورده که در 
مقایسه با منابع متقدم یا معاصر، تازگی دارد. کتاب یادشده در چهار فصل و 613 صفحه تنظیم 
ش��ده است. فصل اول ش��امل مقدمه، تمهید و معرفی نس��خه مخطوط عالمه شیخ محمدعلی 
قصیر درباره بیوتات کربال می باش��د. دومین فصل کتاب، به ش��رح و تحقیق اعالم مندرج در 
این رس��اله اختصاص دارد که بیش از نیمی از کت��اب را در بر می گیرد و مفصل ترین بخش 
آن اس��ت. فصل سوم به معرفی بیوتاتی از کربال اختصاص یافته که در این رساله نامی از آنها 
نیامده اس��ت. چهارمین و آخرین فصل کتاب به عشایر مدینه کربال و بیوتات پیوسته به قبایل 

پرداخته است. کتاب خاتمه ای هم دارد.
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نکات محوری درباره محتوای کتاب
مؤل��ف در دیباچه، خوانندگان را به نکاتی درباره محتوای کتاب، هدف و س��بک نگارش و 

مستندات مطالب توجه داده است که محورهای آن به شرح ذیل  است:
1. مباحثی درباره قدمت کربال و شکل گیری شهر تا دهه های اخیر.

2. شرح کافی درباره حوادث و وقایعی که در کربال، طی اعصار گوناگون به وقوع پیوسته  
و در احداث این دیار موثر بوده  است.

3. معرفی ش��خصیت هایی که در رویدادهای این شهر مقدس دخالت  داشته یا محور اصلی 
ای��ن فرازهای تاریخی بوده اند و نیز افتخاراتی که آنان آفریده اند و فرزندان و احفادش��ان به 

آنها مباهات کرده اند.
4. از بحث ه��ای مح��وری کتاب، ش��رح و تحقیق نس��خه مخطوط عالمه و ادیب مش��هور 
ش��یخ محمدعلی قصیر، ملّقب به »قصیر االدباء« اس��ت. در این اثر، اشاراتی گذرا به بیوتات، 
ش��خصیت ها، حوادث و برخی اعالم جغرافیای��ی و رجالی گردیده که مؤلف ضمن تصحیح 

متن این نسخه، با تعمق و ژرف اندیشی به بیان و شرح و توضیح نکات آن پرداخته است.
5. خواننده در این اثر مطالبی مش��روح و وافی درباره عش��ایر و قبایل باس��ابقه کربال اعم از 
علوی و غیرعلوی مشاهده می کند؛ گروه های کوچ نشینی که در شکل گیری جوامع شهری و 

ساخت محالت و معابر و برخی بناها موثر بوده اند.
6. کت��اب حاوی معلوم��ات فراوان تاریخی، اجتماعی و علمی اس��ت که به نوعی به کربال 

ارتباط دارد.
7. تمام مطالبی که تدوین ش��ده، متکی به مصادر موثق و مس��تند می باشد و مؤلف کوشیده 
اس��ت تا هنگام تألیف اثر، تمام منابع و مآخذی را که به گونه ای با بحث های مندرج در این 
کتاب مرتبط اس��ت، مالحظه کند و به محک تحقیق و تطبیق قرار دهد، آن گاه به آنها استناد 

کند.
8. مؤلف کوشیده تا در هنگام معرفی بیوتات و بزرگان آنان و نیز قبایل و عشایر، از برخی 
موارد تردیدآمیز و اغماض برخی مؤلفان که به استفاده مادی آمیخته بوده، پرهیز کند. مؤلف 
می گوید که این شیوه، اسلوب مبتذلی است و در نهایت نامی را به عنوان بیوتات می آورد تا 
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افرادی از خاندان منتس��ب بدان، به آنها مباهات کنند. اما نباید از این واقعیت به سادگی عبور 
کرد که اکثر مؤلفان، کار خود را با اخالص و وفا و صداقت به انجام رسانده اند.

9. در معرفی بیوتات و مش��اهد کربال، به بزرگانی که در توابع این دیار مقدس می زیسته اند 
یا در دیگر عتبات رحل اقامت افکند ه اند، توجه شده است.

10. این  که موارد نادری از بیوتات در کتاب معرفی نشده، از روی عدم آگاهی مؤلف نبوده 
است؛ بلکه هدف این کتاب بیوتات قدیمی است و احتماالً آن موارد جزء خاندان های جدید 
می باش��ند. گاهی نیز برخی مصادر در معرفی خانواده ها نظر واحد و منسجمی نداشته اند و در 
نتیجه، مؤلف از ذکر نمونه های این گونه پرهیز کرده اس��ت. در مواقعی هم منابع و مآخذ در 
حدی نبوده که مؤلف را در این راس��تا مصمم گرداند که با قطعیت، بیتی را در زمره بیوتات 

کهن، فهرست نماید.

طوایف ساکن در کربال، در گذر تاریخ
مؤلف پس از مقدمه ای کوتاه، ذیل »مدينة کربالء« گذری بر تاریخ کربال با تأکید بر مهاجرت 

خاندان ها، اقوام و اشخاص به این شهر مقدس دارد و می نویسد:

خداوند بر زمین کربال منت نهاد و قداس��ت و شرافت و علّو مکان را نصیب آن 
س��اخت؛ زیرا امام آزادگان حضرت امام حسین7، برادران، فرزندان و پسران 
برادرش و جمعی از اصحاب گرامی او در محرم سال 61 هجری در این مکان به 

شهادت رسیدند و برای اعتالی کلمه حق، از خود فداکاری نشان دادند.

وی ی��ادآوری می کن��د این که ع��ده ای از همان ایام ب��ر زیارت قبر امام حس��ین7 اصرار 
می ورزند و تأکید دارند، درس��ت نیست و نقل صواب را سال 247 هجری می داند. در فصل 
دوم، فقره سوم، نتایج تحقیق و بررسی خود را در این باره آورده است.1 در همین سال متوکل 
با نقش��ه فرزندش، منتصر، به هالکت رس��ید. وی به عمران کربال اهتم��ام ورزید و اموالی را 
برای بازس��ازی این بنا اختصاص داد و مردم بار دیگر برای س��کونت در این سرزمین مقدس 

هجوم آوردند.
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مؤلف که از نسل سید ابراهیم مجاب و از آل  فائز است می نویسد:
 با کش��ته شدن متوکل توسط فرزندش، در س��ال 247 هجری، اولین علوی که 
از کوف��ه به کربال هج��رت کرد و جوار مرقد جّد خود امام حس��ین7 را برای 
س��کونت انتخاب ک��رد، جناب س��یدابراهیم، معروف به ضری��ر کوفی، فرزند 
س��یدزاهد محمد عابد است. وی را در این سفر اوالد و برخی پیروانش همراهی 
می کردن��د. احفادش و خاصه  آل  فائز که در کرب��ال اقامت گزیده بودند، متولی 
خدمت به مراقد اجداد خود در کربال گردیدند. سرپرستی و صیانت از مشهدین 
کربال و نیز نقابت حائر را نیز این افراد به همراه برخی علویان دیگر نیز سال های 

طوالنی عهده دار بودند.2 

س��ید ابراهیم مجاب، جد اعالی س��ادات  آل  فائز اس��ت که امروزه در کرب��ال به آل  طعمه، 
آل  نصراهلل، آل  ضیاء الدین، آل  تاجر، آل  مس��اعد و آل  س��یدامین معروفند.3 به گفته سید محسن 
امین، چون ابراهیم به بارگاه امام حس��ین7 س��الم کرد و از قبر امام پاسخ شنید، به »مجاب« 
معروف شد.4 ابن زهره حسینی نیز چنین دیدگاهی دارد.5 قبر سید ابراهیم تا 1217 هجری در 
صحن شریف بود، ولی وقتی رواق های شرقی و غربی و بخش شمالی صحن به حرم پیوست، 

قبر وی در رواق غربی در سمت شمال آن قرار گرفت.6
سید عبدالصاحب ناصر آل نصراهلل می  گوید:

از قرن چهارم هجری کربالی کنونی شکل گرفت و به تدریج توسعه یافت و بر 
امتداد معابر آن افزوده شد و در عمران  آن اقداماتی صورت گرفت. برای تأمین 
طعام و قوت اهالی نیز مزارع و باغاتی در اطراف ش��هر احداث گردید و برخی 
اف��راد که برای کش��اورزی در این مزارع و درخ��ت کاری و باغبانی، آبیاری و 
احیای قنوات به کربال آمده بودند، رفته رفته در کربال مستقر شدند و محالتی را 
به خود اختصاص دادند. بدین گونه، تنوع قومی از قبایل مختلف عربی، ساختار 
اجتماعی کربال را شکل داد. با گذشت زمان و به دلیل تأسیس مراکز علوم دینی 
در کربال و عالقه مس��لمانان به فراگیری معارف اعتقادی و ش��رعی و ارادت به  
برادر امام حسین7 یعنی حضرت ابوالفضل العباس7 و دیگر شهدای عاشورا 
برخی از آنان در جوار این حرم  س��اکن می ش��دند و به آن مباهات می نمودند. 
این س��رزمین با ش��اخه ای از رود فرات به نام »نهر علقمی« مش��روب می گردید 
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و در اطراف��ش آبادی هایی مثل نینوا، غاضریه، نواویس، عقد و ش��فیه )ش��فیئه( 
دیده می شد. اقوامی از قبیله بنی اسد که ریشه در بنی تمیم دارند در این روستاها 
زندگی می کردند. در تاریخ معروف است که بنی  اسد برای دفن پیکرهای مطهر 
و ش��ریف ش��هدا اقدام نمودند و آنان اولین افرادی بودند که در حوالی قبر امام 
حسین7 ساکن شدند... در دوران حکمرانی امویان با وجود این  که فرمانروایان 
این سلس��له، تنگناهایی برای زائرین و عالقه مندان مرقد شهیدان کربال به وجود 
می آوردند و حتی با ش��دت افراد را از زیارت این مکان منع می کردند و به  ویژه 
در زمان هش��ام بن عبدالملک، افرادی مس��لح را در حوالی قبر گماش��ته بودند، 
ع��ده ای از محب��ان اهل بیت: ب��رای زیارت این مضجع ش��ریف می آمدند و 
از این بابت هراس��ی به دل راه نمی دادند. با س��قوط اموی��ان و روی کار آمدن 
بنی  عباس، شرایط مطلوبی برای این زائرین فراهم گردید تا با آزادی، این بارگاه 
را زیارت کنند و عده ای این شهامت را یافتند که در مجاورت مرقد شهید کربال 
ساکن ش��وند. بدین گونه به دلیل اس��تمرار این وضع و افزایش مجاورین مرقد، 
محالت��ی برای زائران به وجود آمد و بازارهای��ی نیز برای فعالیت های اقتصادی 
و گس��ترش روابط تجاری شکل گرفت. ساکنانی که به مرقد شریف نزدیک تر 
بودند، به خدمت برای زائرین و رس��یدگی به امور حرم حسینی برخاستند. رفته 
رفته س��اکنان قریه های مجاور که زندگی عش��ایری داشتند، ترجیح دادند محل 
س��کونت خود را ترک گویند و در کربال مقیم ش��وند. این روند تا زمان روی 
کار آمدن متوکل عباسی ادامه یافت و در این مدت به عمران و آبادانی کربال از 
نظر بیوت و بازارها و مزرعه ها و باغات افزوده شد. در سال 247 هجری متوکل 
ضمن این که مردم را از زیارت مرقد امام حسین7 منع کرد، فرمان داد تا آثار 
قبر را از بین برده، زمین آن را ش��خم بزنند و در آن زراعت کنند. دیده بان هایی 
نیز در راه های منتهی به کربال گماشت تا هر که را قصد زیارت دارد، دستگیر و 

مجازات کنند یا به قتل برسانند.
مؤلف نقل قول های گوناگونی را در این باره بررسی کرده و یادآوری می کند: این  که ادعا 
ش��ده اس��ت این حوادث دردناک در س��ال 237 هجری صورت گرفته و گروه هایی از افراد 
مس��لمان، ولی غیرعرب به س��وی کربال کوچ کردند و با این  که می توانستند بعد از فراگیری 
علم مورد نظر، به زادگاه خود بازگردند، ولی چون محبت ایش��ان نس��بت به خاندان عترت با 
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معرفت و بصیرت عجین گردیده بود، ترجیح دادند که سرزمین آبا و اجدادی را ترک گویند 
و در کربال استقرار یابند. این مهاجرین جدیدتر ضمن این  که بر محالت و معابر کربال افزودند 
و در عمران و توسعه این شهر مقدس مشارکت داشتند، در مقابل برخی تعرض ها به کربال به 
دفاع برخاس��تند و در خط مقدم مبارزه با متجاوزان قرار گرفتند. همچنین در شکوفایی علمی 
و فرهنگی و غنای آموزش��ی حوزه ها و افزایش میراث فرهنگی ش��یعه در جوار بارگاه اسوه 
حماسه ها، سهم ارزنده ای داش��تند.به گفته مؤلف »بیوتات کربالء القدیمه« بدین گونه تاریخ 
کربال به لحاظ جوامعی که در آن س��اکن ش��دند، با عوامل دینی،  علمی، سیاس��ی، تجاری، 
کشاورزی و عش��ایری آمیخته گش��ت. مؤلف در یک جمع  بندی کلی، عوامل و محورهای 

ذیل را در پیدایش عشایر، بیوتات، خاندان ها و شخصیت ها مؤثر می داند:
1. مسایل اداری، سیاسی و امارتی؛

2. متصدیان وقایع، حوادث و رویدادها؛
3. رؤسای قبایل و عشایر کوچ نشین؛

4. مالکان اموال، زمین ها، مزارع و باغات؛
5. فعاالن بخش بازرگانی و اقتصادی؛ 

6. پیوستگی و خویشاوندی با بعضی جوامع عشایری و جمعیت های مهاجر؛
7. شرافت نقابت حائر، سرپرستی و تولیت مشاهد مقدس و نیز خدمه اماکن متبرکه.7

دسترسی مؤلف به نسخه ای نفیس
مؤلف در بخش��ی از فصل اول کتاب که  آن را »تمهید« نامیده اس��ت، از ارتباط دوس��تانه اش 
با مرحوم س��ید محمدسعید، فرزند س��یدمحمدعلی آل  ثابت س��خن می گوید که البته نسبت 
خویش��اوندی هم با خاندان  آل  نصراهلل که او از آنهاست، دارد. وی از این شخصیت به عنوان 
ادیبی گرانمایه یاد می کند که مطالعات ممتاز و مشهوری در نسب های سادات و افاضل کربال 
دارد. س��پس می افزاید: این سید فاضل کتابخانه ای حاوی نسخه های خطی و مطبوع داشته که 
در آن وثائق و مش��جراتی درباره نس��ب های خاندان ها نگه داری می ش��د، که از قدیم برجای 
مانده  است. سلمان هادی آل  طعمه از این کتابخانه یاد کرده و افزوده است در آن کتب نفیس 
و ارزش��مندی در تاریخ عراق و بالد عربی مضبوط بوده که بعضی از آنها به زبان های عربی 
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و فارس��ی و مخطوط بوده اند. این کتابخانه در خانه او و در محله باب الطاق واقع بوده است.8 
وی در جای دیگر به این نفایس اشاره کرده است.9

سیدعبدالصاحب نصراهلل می گوید: این کتابخانه را که به نام »مکتبة العامره« شناخته می  شود، 
بازدی��د کردم و در برخی مخطوطات آن تفحص به عم��ل آورده و محتوای پاره ای اوراق و 
وثائق را ارزیابی کرده ام. خود س��ید محمد س��عید آل  ثابت نیز مالحظاتی در اغلب کتاب های 
این کتابخانه داشته و بر اغلب آنها حواشی و مطالبی نوشته است. وی در ادامه تأسف می خورد 
که این ذخایر گران بها پس از ارتحال س��ید محمدسعید چه وضعی پیدا می کند و بنا بوده که 
این مجموعه نفیس به کتابخانه روضه مقدسه امام حسین7 اهدا شود و مسئولین این کتابخانه 
تعهد کردند آنها را در جای ویژه ای قرار دهند و به نام »مکتبة الس��ید محمدسعید  آل  ثابت« از 
آن حفاظت کنند و تاریخ انضمام این آثار و نیز شرح حال کاملی از آن مرحوم نیز تهیه شود. 
بدین گونه تراث مزبور ضمن این  که حفاظت می ش��د، مورد استفاده اهل تحقیق و نویسندگان 
قرار می گرفت؛ ولی با تأثر می گوید گویا این برنامه عملی نش��د و بدین گونه کتابخانه آستان 

مقدس حسینی از آثار گران سنگ محروم گردید.
مؤل��ف کتاب »بیوتات کربالء القديمة« یادآوری می  کن��د که در رجب 1413 هجری این 
س��ید  ادیب را در مرکز اداری روضه امام حسین7 دیدم که مشغول خدمت رسانی به زائرین 
و مجاورین حرم بود. او به من گفت: نس��خه ای مخط��وط از عالمی جلیل دیده ام که از روی 
آن رونوش��تی تهیه شده اس��ت که مطابق با اصل می باشد؛ مگر این که نسخه جدید حواشی و 
تعلیقاتی نیز دارد. او این نس��خه را به من داد و درخواست کرد نسخه ای از آن تهیه کنم. پس 
خ��دای را س��پاس گفتم و از این بابت ش��ادمان گردیدم؛ زیرا امان��ت و هدیه ای گران قدر را 
دریافت کرده بودم. سید محمدسعید نسخه دوم را در رمضان المبارک 1386 قمری براساس 
نس��خه اصلی تحریر کرده بود و من هم در 1413 قمری کتابت آن را به انجام رس��اندم و پس 
از استنس��اخ آن، تحریر سید محمدسعید را به خانواده اش بازگرداندم تا همراه با نسخه اصلی 

در جای خود نگه داری شود.
س��ید عبدالصاحب آل نصراهلل تصریح می کند که این نس��خه نفیس مخطوط »لمعةتاريخية 
فی بیوتات کربالء و الغاضرية« نام دارد که مؤلف آن شیخ محمدعلی قصیر می باشد و در 27 
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رجب سال 1333 قمری نگارش آن را در مدرسه صدر کربال به انجام رسانده است. این رساله 
خطی اگرچه مختصر می باش��د، اما معلومات ارزشمندی درباره بیوتات کربال اعم از علوی و 
غیر آن و نیز طوایف معروف و مشهور ارائه داده، و در ضمن حاوی مطالب رجالی و تاریخی 
و جغرافیایی می باشد. مؤلف، این نوشتار را با تکیه بر دو مأخذ و نیز اطالعات شخصی تدوین 
کرده است؛ چنان  که در مقدمه می گوید مقداری از مطالب بر اساس اظهارات رجال نامداری 
تهیه ش��ده که نسبت به حوادث کربال آگاهی های ارزنده ای داشته اند. همچنین برای مشخص 
ش��دن برخی واقعیت ها درباره این موضوع، کوش��ش مؤلف بر آن بوده تا به کتب انس��اب و 
مش��جرات مراجعه شده و پس از بررسی های الزم، نکاتی درباره بیوتات کربال و خاندان های 
معروف این ش��هر اس��تخراج گردیده و پس از جرح و تعدیل و تطبیق های الزم، در نگارش 

رساله از آنها استفاده شده تا حقایقی در این باره مکشوف گردد.
مؤلف کتاب اصل این رس��اله را به طور کامل و با حروفی متمایز از متن کتاب در بخش��ی 
مجزا 10 آورده است، اما در فصلی جداگانه، برخی مفاهیم، عناوین و اعالم تاریخی، جغرافیایی 
و رجالی آن را ش��رح و تحقیق کرده و در تعلیقاتی به صورت پی نوش��ت های شماره گذاری 
ش��ده، توضیحات کامل و جامعی درباره بیوتاتی که در این وجیزه به آنها اش��اره ش��ده، درج 
کرده اس��ت. وی در این تالش سترگ پژوهشی، از حواشی و نکاتی که سید محمدسعید آل 

ثابت در حاشیه این رساله نگاشته، بهره های فراوان برده است.
اما س��ید عبدالصاحب پیش از آوردن متن این رس��اله و شرح و تفسیر آن، به معرفی مؤلف 
آن یعنی ش��یخ محمدعلی قصیر پرداخته اس��ت. در آغاز این ترجمه، وی از بررسی های سید 
محمدس��عید درباره نس��ب نامه این ادیب فرزانه بهره می برد که براس��اس نوشته او نسب شیخ 
مذکور بعد از ده نسل، به حاج محمد بغدادی، متولی مشهدین شریفین امام حسین و حضرت 
ابوالفضل8 می رس��د. سیدعبدالصاحب پس از درج این نسب نامه به نقل از سید محمدسعید  
آل  ثابت می گوید: شیخ مورد اشاره از خاندان آل  قاضی است که این طایفه از ساکنین قدیمی 
کربال بوده و اصل آنان از قبیله خفاجه است. این ها در اواخر قرن نهم هجری از بغداد به کربال 
مهاجرت کرده اند و در جوار بارگاه حس��ینی اقامت گزیده اند. هجرت مذکور در عهد حاج 
محمد قاضی بغدادی، معروف به »قاضی القضاة« صورت گرفته؛ همان کس��ی که سرپرس��تی 
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دو آس��تان مقدس کربال را عهده دار گردیده بود. این قاضی اراضی وسیعی در منطقه کمالیه 
و ُحّر کبیر در اختیار داشته که بخشی از آنها را در ازای گرفتن وجه، به سید نعمت  اهلل و سید 
کمال  الدین، فرزندان س��ید ثابت معروف به آل زحیک در س��ال 991 هجری واگذار کرده و 
امالک باقی  مانده با عن��وان اموال قاضی معروف بود. از محمدعلی قصیر دو فرزند به نامهای 
عبدالجلی��ل و عبدالحس��ین باقی ماند و اکنون نواده اش فاضل بن عبدالحس��ین بن محمدعلی 

قصیر االدبا در کربال زندگی می کند.11
مؤلف کتاب پیش از شرح و توضیح رساله مرحوم محمدعلی قصیره را خوانده و به نکاتی 

اجماالً توجه داده است:
1. با وجود این که در منابع متعددی اعم از مخطوط و مطبوع، نکاتی درباره عشایر عرب که 
از سادات و اشراف بوده اند و نقشی برجسته در سرپرستی مراقد شریف کربال و تولیت اماکن 
مقدس��ی و نقابت اشراف داش��ته  اند، آمده و مؤلف هم به این آثار دسترسی داشته، ولی گویا 

درباره معرفی این خاندان در رساله مذکور تسامحی صورت گرفته است.
2. بیوتاتی در رس��اله مذکور معرفی ش��ده اند که جزو خاندان های کهن کربال نیستند؛ بلکه 
در زم��ره مهاجرین، آن هم غیرعرب اند و صرفاً ب��ه انگیزه  فراگیری علوم دینی و تدریس در 
حوزه علمیه به کربال آمده و در جوار حرم س��اکن شده و مورد تکریم اهالی قرار گرفته اند و 
مؤلف رس��اله که خود از رجال دین و علم بوده، به معرفی آنها اهتمام ورزیده اس��ت و گویا 

مقام علمی مد نظرش بوده، نه سوابق تاریخی.
3. مؤلف از بس��یاری مباحث پیرامون خاندان های کربال به اختصار و بسیار موجز گذشته و 

بحث ها را به طور مستوفی و حاوی فوایدی قابل تعمیم مطرح نساخته است.
4. نویس��نده این مخطوط از آوردن مصادری که به آنها اعتماد کرده، جز مواردی که منابع 
و مآخذ جنبه عمومی دارد، پرهیز کرده و این فقدان منابع به  ویژه درباره معرفی بیوتات عربی 
اصیل قابل مشاهده است؛ خاندان هایی که برای پژوهش در احوال آنان مستنداتی وجود دارد 
و افراد این طوایف به آنها افتخار می کنند؛ ضمن این که وثائق متعددی دراین باره، در تملک 

آنان می باشد.
5. خانواده ه��ا و بیوتاتی با قدمت بس��یار در کربال می زیس��ته اند که برای نگارنده روش��ن 
نیس��ت چرا در این نوشتار معرفی نش��ده اند و اگر هم می خواستیم درباره آنها مطلبی بیاوریم، 
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امکان پذیر نبود؛ زیرا از مضمون  آنچه در این اثر مخطوط آمده، خارج می شدیم و ناگزیر در 
فصلی مستقل )فصل سوم(  پس از شرح و تحقیق نوشته مذکور به ذکر آنها پرداخته ایم.

6. مرحوم سید محمدعلی قصیر در خاتمه دستخط خود، به کوچ نشینان و قبایلی اشاره دارد 
که در توابع و حومه و اطراف کربال س��اکن بوده اند، ولی صرفاً به نام تعدادی از آنها بس��نده 
ک��رده و با وجود نقش آنان در تاریخ و جغرافی��ا و اقتصاد کربال مطالب مکفی و توضیحات 
الزم درب��اره آنها نمی آورد و الزم دیده ش��د ک��ه آنها به تفصیل و در فص��ل جداگانه ای به 

خواننده شناسانده شوند.
7. مؤلف محترم= در انتس��اب برخ��ی خانواده ها به اصل آنان دچ��ار لغزش هایی گردیده 
است که ضرورت تصحیح این خطاها اجتناب ناپذیر بوده است؛ ولی سعی بر این بوده که این 
اصالحات در متن دست  نوشته صورت نگیرد و حفظ امانت در درج آن رعایت گردد، اما در 
فصل حاضر که شرح و تحقیق مندرجات رساله است، نهایت دقت و انصاف به عمل آمده تا 

خطاهای راه یافته به نوشتار حاضر بر طرف گردد.

توضیحاتی مستند و توأم با تحقیق و تأمل
مش��روح ترین و مفصل ترین فصل کتاب به شرح اعالم رساله مرحوم سید محمدعلی قصیر 
اختصاص یافته است. مؤلف کتاب »بیوتات کربالء القديمة« در توضیح این اعالم جغرافیایی، 
تاریخ��ی و رجالی، نخس��ت دیدگاه مورخان یا جغرافی دانان مش��هور را ب��ا ذکر مآخذ دقیق 
آورده و ضم��ن ارزیابی تحلیلی این نظرها و جمع بندی آنها، محصول پژوهش ها و دقت های 
خود را برای خواننده تشریح می کند و گاه به کتاب دیگر خود با عنوان »مدينة کربالء، تاریخ 
و قداس��ة« ارجاع می دهد. برای مثال در توضیح عنوان جغرافیایی »طف« می نویسد:»در لغت، 
منظور زمین هایی اس��ت که بر اراضی روس��تاهای عراق اشراف دارند.« سپس در تکمیل این 

مطلب، آنچه را یاقوت حموی در معجم البلدان گفته، آورده است:
دهک��ده طف، پی��ش از جنگ قادس��یه و فتح ع��راق )در 14 هجری( توس��ط 
س��پاه اس��الم، از بهترین گردشگاه ها و شکارگاه های ش��اهزادگان، امرا و اعیان 
شاهنشاهی ساس��انی و همچنین دارای برج مراقبت و مرکز حراست مرزی بود. 
در جنوب آن، شاپور اول خندقی حفر کرد و نگهبانانی برای جلوگیری از حمله 
اعراب بادیه نشین به مرزهای جنوبی ساسانی گماشت که آثار این خندق تاکنون 
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باقی اس��ت. این دهکده )بین راه کوفه و کربال( در کنار نهر علقمی و در شمال 
ش��رقی، در جوار صحرای کربال قرار دارد... خداوند اعراب را به دعای رس��ول 
اکرم9 نصرت داد و آن را فتح نمود و از دست اعاجم خارج کردند و در این 

سرزمین بود که حسین بن علی7 به شهادت رسید.12 
امام حس��ین در روز دوم محرم الحرام 61 هجری وقتی به طف رس��ید، از نام آن س��رزمین 
پرس��ید و چون عرض شد که نام آن طف است، فرمان داد اهل بیت: و یاران به مسیر خود 

ادامه دهند تا به کربال رسیدند.13
از آغ��از واقع��ه طف تا عصر حاضر، ش��عرا در س��رودهایی از طف یاد کرده اند که س��ید 
عبدالصاحب ناصر مطلع و نمونه هایی از آنها را آورده است؛ از جمله مرثیه ابودهل الجمحی.14 
اما وی به اظهار نظر زمخش��ری درباره طف اشاره نکرده و گویا به نوشتار وی مراجعه ننموده 
اس��ت. وی می گوید: »طف جایگاهی بلند و مشرف بر سرزمین های عرب و دهکده هایی در 

عراق است«.15
ناگفت��ه نمان��د که در فرهنگ و ادبیات عاش��ورا نام های طف، طف��وف، قتل الطف، ارض 
الطف، یوم الطف، واقعۀ الطف و یوم الطفوف بس��یار آمده اس��ت و نیز جماعتی از اعاظم و 
زعمای حوزه علمیه کربال به »مدرس الطف« ش��هرت یافته اند؛ از جمله سید ابوالفتح عزالدین 
نصراهلل که در سال 116 ق به شهادت رسید و نیز شیخ میرزا علی  نقی برغانی صالحی که سید 

عبدالصاحب ناصر به این نکته ها هم اشاره ای ندارد.
عنوان جغرافیایی دیگری که وی به توضیح درباره آن پرداخته، لفظ »حائر« است. نوشته اند: 
حائر با کس��ر »ی« به زمین پس��تی می گویند که اطرافش بلند باش��د و مشهد امام حسین7 را 
حائر گویند؛ زیرا متوکل عباس��ی به قصد تخریب این بنا، به س��ویش آب روانه س��اخت. در 
لغت عرب، حائر اسم فاعل از باب یحیر و حیرا می باشد و به زمینی اطالق می شود که حوالی 
و اطرافش برآمده و بلند اس��ت؛ ب��ه گونه ای که آب در آن قرار یاب��د و راکد ماند؛ ولی این 
عن��وان برای محدده مرقد مطهر حضرت امام حس��ین7 و حتی برای س��رزمین کربال هم به 
کار م��ی رود. تاریخ این نام گذاری را نمی توان به ط��ور دقیق معین کرد، ولی از آثار کهن و 
متون روایی چنین برمی آید که نام حائر و َحیْر از گذش��ته های دور معروف بوده و حتی پیش 
از واقعه عاش��ورا به کار می رفته اس��ت؛ اما این نام گذاری تاریخی به سبب رویدادی مهم در 
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زمان متوکل عباس��ی ش��هرت تازه ای یافت؛ تا آن جا که برخی متأخرین پنداشته اند این نام از 
آن تاریخ نهاده شده است. مؤلف اعتقاد دارد این نام حتی به زمان پیش از اسالم بازمی گردد؛ 
زیرا بخت النصر از فرمانروایان کلدانی و حاکم دولت بابل بین سال های 604 تا 561 پیش از 
میالد، فرمان داد تا بنایی به نام »حیرا« در این منطقه بسازند که محلی برای تاجران عرب بود و 
اطراف و جوانب آن بلندتر بود. ش��باهت بین حیره و حائر هم این دیدگاه را تقویت می کند؛ 
زیرا حیره شهری بود در حوالی کوفه در زمان ساسانیان که در آن جا ملوک لخمی حکومت 
می کردند و خسرو پرویز در 602 م این سلسله را برانداخت و حاکمی برای آن جا تعیین کرد. 
در نهایت، این عنوان به کربال هم گفته می شود؛ چنان که این سرزمین به نام های قرای مجاور 

مثل نینوا، غاضریه و غیر آن هم معروف است.
نکته ای که این مؤلف در ذیل مدخل مزبور به آن نپرداخته ولی مهم اس��ت، موضوع تعیین 
حدود و مس��احت حائر می باشد که چون روایات گوناگونی درباره آن وارد شده، و از سویی 
بارگاه امام حس��ین7 بارها از سوی دشمنان س��فاک و فرقه های معاند تخریب و سپس از نو 
س��اخته ش��ده و همواری ها و ناهمواری ها دس��تخوش تغییر و تبدیل گردید، مشخص نمودن 
محدوده حائر بسیار دش��وار خواهد بود، اما از سویی روشن شدن چنین محدوده ای با مسائل 
فقهی و ش��رعی ارتباطی وثیق دارد؛ چرا که طبق روایاتی معتبر، در محدوده حائر نماز مسافر 

تمام است و ضرورت دارد این قلمرو دقیقاً مشخص شود.
مؤلف ذیل عنوان »مقابر العلویین« تصریح کرده است:

در گذشته های نسبتاً دور مرسوم بود که مردم مردگان خود را داخل شهر به خاک بسپارند؛ 
زیرا مقبره  ای که در مش��هد حس��ینی به وجود آمد، در منطقه  باب طویریج کنونی قرار داشته 
اس��ت. این قبرس��تان به لحاظ وس��عت و امتداد اطراف آن، بزرگ بوده، اما چون س��اختمان 
اوقاف و مدارس��ی در آن محدوده ساخته اند و خیابان هایی در آن جا احداث گردیده و دیگر 
از حالت قبرس��تان بیرون  آمده و در شبکه اداری و ارتباطی نقش مهمی یافته، دفن اموات در 
آن ممنوع ش��ده اس��ت، تا این که قبرستانی جدید در جنوب کربال به وجود آمد و اکنون نیز 
موجود است و به »وادی قدیم« موسوم است. در سال های اخیر در بیرون شهر و در ابتدای راه 

کربال به نجف محلی برای دفن مردگان در نظر گرفته شده است.
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اما علویان و س��ادات ساکن ش��هر کربال درگذش��تگان خویش را از گذشته داخل حرم و 
صحن ش��ریف امام حس��ین7 و برادرش حضرت ابوالفضل7 محض تبرک و تشفع به این 
مراقد مطهر، دفن می کرده اند و اکنون به نام »مقابر علویین« معروف اس��ت. در دهه های اخیر 
به دالیلی از دفن مردگان این افراد در صحن های شریف و حجرات آن ها جلوگیر ی می شود 
و برای افرادی که مالک مقابری در این آستانه های مقدس هستند، زمین هایی در مقبره جدید 

اختصاص داده شده که به رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد.16
خاندان هایی که در فصل دوم معرفی شده اند:

1. آل ابی  الفائز
چندین قرن متولّی حرمین ش��ریفین امام حس��ین و ابوالفضل8 بوده اند و نقابت اشراف و 
س��ادات را نیز بر عهده داش��ته اند. وجه تس��میه آنان به فائز این اس��ت که سرسلسله آنان سید 
ابی  الفائ��ز محمد نقیب حائری می باش��د. این خاندان ش��ریف به س��ید ابراهیم مجاب نس��ب 
می برند. خاندان هایی نیز از این س��ادات منشعب شده اند. ازجمله آل  مساعد از نسل سید ساعد 
شرف  الدین، آل  نصراهلل منسوب به سید نصراهلل از بزرگان اواخر قرن یازدهم هجری، آل  طعمه 
که نس��ب آنان به س��ید طعمه الثالث سید حس��ن )زنده به س��ال 1043ق( می رسد. در فرمان 
سال 998 هجری آمده است: س��ید طعمه ثانی، فرزند سید شرف  الدین )نقیب اشراف( فرزند 
س��ید طعمه اول کمال  الدین  )نقیب االش��راف( فرزند ابی  جعفر احم��د ابوطراس فرزند یحیی 
ضیاءالدین فرزند ابی  جعفر محمد فرزند س��ید احمد ش��مس  الدین، ملقب به احمد بن هاش��م 

)ناظر رأس  الحسین( فرزند ابی الفائز محمد.
آل ضیاءالدین خاندانی مکرم و بیتی جلیل القدر از قبیله آل  فائز اس��ت که س��ر سلسله آنان 
کمال الدین فائزی می باش��د. ش��خصیت معروف آنان سیدحس��ین فرزن��د محمدعلی فرزند 
مصطفی فرزند محمد فرزند ش��رف الدین فرزند ضیاءالدین یحیی فرزند ش��رف الدین فرزند 
طعمه اول کمال الدین فائزی اس��ت که از س��نین جوانی سرپرس��تی و تولید  آستان حضرت 
ابوالفضل العباس7 را بر عهده داش��ته اس��ت. س��ادات آل  تاجر که این عنوان را از جد خود 

سیدعلی تاجر فرزند ابی الحسن گرفته اند نیز، به ابی فائز محمد منتهی می گردند.
از شاخه های دیگرشان آل  سیدامین می باشد. آنان از احفاد سید محمد امین هستند. فضالی 
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بسیاری از این خاندان برخاسته اند.
آل عقیل نیز از قبیله آل  فائزند و به سید عقیل فرزند ابی  جعفر احمد )ابوطراس( نسب می برند. 
ای��ن طایفه از کربال به اصفهان مهاجرت کرده ان��د، اما افرادی از آنان هنوز در کربالی معلی 
س��اکنند. برخی از این س��ادات در زمره خادمان حایر حسینی بوده اند؛ از جمله سیدابوالحسن 
)زنده به سال 989 هجری( و سید نورالدین، فرزند کمال   الدین عقیلی حسینی حائری )زنده به 

سال1025 هجری( و سیدعبداهلل عقیل حسینی حائری )زنده به سال 1179 هجری(.

2. بیت زحیک
آل  زحیک از خاندان های ش��ریف و جلیلی هس��تند که نه تنها در کربال بلکه در س��رزمین 
عراق نقابت سادات، علویان و طالبیان را داشته اند. آنان از سالله امیر الحاج ابراهیم المرتضی 
االصغر، فرزند امام کاظم7 هس��تند. اولین علوی از نس��ل س��ید ابراهیم مرتضی که به کربال 
مهاج��رت کرد، س��ید ابومحمد عبداهلل حائری ن��ام دارد که نقابت طالبان ع��راق را بر عهده 
داش��ت. وی در مقابر قریش در کاظمین اقامت داشت. وجه تسمیه این سلسله به آل  زحیک، 

پیوستگی آنان به ابی  محمد یحیی زحیک از نوادگان سیدعبداهلل حائری مذکور است.
ش��اخه ها و فروعات آل  زحیک که در فصل دوم معرفی ش��دند، فهرس��ت وار به شرح ذیل 

است:
� آل ثابت: منسوب به سید ثابت بن کمال  الدین سلطان.

� آل ُدّراج )آل نقیب(: به س��ید محمد دراج فرزند سلیمان فرزند کمال  الدین منتهی می گردد 
و نقابت حائر و اشراف را بر عهده داشته اند.

� آل سید یوسف: از احفاد سید یوسف فرزند ابی المعالی محمد فرزند سیدابی محمد عبداهلل 
حائری.

� آل جلوخان: از شاخه های آل  سید یوسف اند. آنان در محله جلوخان اقامت داشته اند.
� آل وهاب: منش��عب گردیده از آل  س��ید یوس��ف بن ابی المعالی محمد. جد آنان سید موسی 
هنگام یورش وهابیان به کربال در 1216 قمری متولی روضه حسینی بود و به شهادت رسید.

� آل شرف الدین: به آل  زحیک متصل می گردند.
� آل صدر: منس��وب به آل  ش��رف الدین از آل  زحیک هستند. شخصیت های علمی برجسته ای 
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از این خاندان برخاس��ته اند ک��ه معروف ترین  آنان عبارتند از: سیداس��ماعیل صدر فرزند 
س��یدصدرالدین عاملی، فرزندش س��یدحیدر صدر و نواده اش ش��هید و فقیه به خون خفته 
س��یدمحمد باقر صدر. س��یدمحمد ص��در رئیس وزیران ع��راق در 1367 قمری و س��ید 

محمدصادق صدر. اصل این سادات از سرزمین لبنان است.
� آل االش��یقر: از س��ادات واالمقام و علویانی هستند که به ش��رافت خدمات در شاهد شرف 
کربال نائل آمدند. آنان در قرن دهم هجری از کاظمین به کربال آمدند و برخی از ایش��ان 
در ح��وادث تاریخی این دیار مؤثر بوده اند. اولی��ن نفر از این خاندان که متولی امور حرم 
مطهر گردید، س��ید عبدالحس��ین بن محمد االشیقر می باشد. نس��ب این طایفه به سید علی 

اشیقر بازمی گردد که از احفاد امام هادی7 می باشد.

3. آل  عیسی
س��ومین قبیله س��اکن کربال از لحاظ قدمت بعد از آل فائز و آل  زحیک که از نوادگان امام 
زین العابدین7 هس��تند. ش��عبه مهم این قبیله آل  طوغان نام دارند که فرد مشهور آنان عالمه 
س��ید حسین طوغانی حائری می باشد. بنی عیسی در محله ای به نام خودشان )محله آل  عیسی( 
ساکن بوده اند، اما اکنون افرادی از آنان در کربال باقی مانده اند و احفادشان در بغداد، نجف، 

حله و کاظمین ساکن اند.

4. سادات طباطبایی
این سادات هم از طرف پدر و هم از طرف مادر به ائمه نسبت می برند و به همین دلیل آنان 
را حسنینین )حسینی، حسنی( هم گفته اند. اولین نفر از این طایفه که در کربال ساکن شد، سید 
مرتضی طباطبایی زواره ای اس��ت. وی از شهر زواره از توابع اصفهان به عراق مهاجرت کرد. 
برخی هم گفته اند نخس��تین فرد این خاندان که به عتبات آمد و کربال را وطن خود برگزید، 
عالمه س��ید محمدعلی فرزند س��ید محمد فرزند سید عبدالکریم فرزند س��ید مراد طباطبایی 
زواره ای اس��ت. او پدر عالمه س��ید علی طباطبایی، صاحب کتاب »ریاض المسائل« می باشد. 

هجرت وی در قرن دوازدهم هجری صورت گرفت.
آل بحرالعلوم نیز شاخه ای از این طایفه است که جدشان سیدمرتضی فرزند سیدعبدالکریم 
فرزند س��ید اسماعیل می باش��د. از این خاندان رفیع و علمی و شرافتمند علمایی جلیل القدر، 
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فقهای��ی ب��زرگ و رجالی نام��ور برخاس��ته اند و در جهان تش��یع پرتو افش��انی کرده اند. از 
جمله آنهاست: س��یدمحمدمهدی بحرالعلوم، سید علی  نقی فرزند سید محمدتقی بحرالعلوم و 

سید جواد بحر العلوم.

5. بیت آل  الهر
از بیوت کهن کربال و شعبه ای از قبیله خفاجه که در طهمازیه ساکن بوده اند و نهر طهمازیه 
که در محل س��کونت  آنان جاری بوده، به دس��تور شاه طهماسب اول صفوی حفر شد. تا آب 
رودخان��ه فرات را به جانب کربال روانه کند. این خان��دان در قرن دوازدهم هجری به کربال 
آمدند. اولین مهاجر آنان ش��یخ احمد حائری مش��هور به »الهر« می باشد. از این طایفه علمای 
بزرگ، شاعران، ادیبان و شخصیت هایی که در قیام های کربال نقش داشته اند برخاستند. آنان 

در محله باب الساللمه ساکن بوده اند.

6. بیت ابوالحب
خاندان��ی با اصالت عربی ک��ه در اواخر قرن دوم هجری از حویزه به کربال آمدند و مجاور 
قبر امام حس��ین7 اقام��ت گزیدند. این خاندان از قبیله کعب منش��عب ش��ده اند و به وجود 
شخصیت های علمی، فکری و ادبی افتخار دارند. سیدمحسن امین برخی از علمای آنان را در 
کتاب »اعیان الش��یعه« معرفی کرده است. از آن جا که اجدادشان در تجارت حبوبات فعالیت 

داشتند، به بیت ابوالحب مشهورند.

7. بیت کمونه
خاندانی از قبیله بنی  اس��د که در کوفه س��اکن بودند. آنان در عصر جّد خود، ش��یخ عیسی 
کمون��ه )از آل  مراد( به کرب��ال کوچ کردند. نیاکان آنان از خادم��ان بارگاه حضرت علی7 
در نجف اش��رف بودند، ولی امالک، مزارع و باغاتی در کوفه داش��تند. در آن جا بین اهالی 
به »آل  مراد اس��دیین« مش��هور بودند، ولی چون عازم کربال ش��دند، به »بیت کمونه« موس��وم 
گردیدند. ش��یخ مهدی از نسل شیخ عیس��ی کمونه، تولیت آستان مقدس حسینی را بر عهده 
داش��ت و تا 1273 قمری بر این سمت باقی بود. از حوادث زمان وی قیام اهالی کربال بر ضد 
محمد نجیب پاشا در 1258 قمری است. این امیر طغیان  گر به کربال حمله برد و بسیاری را به 
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ش��هادت رساند. عده ای نیز به حرم امام حسین7 پنا بردند. شیخ مهدی کوشید از شدت این 
فاجعه خونین بکاهد.17 درباره این  که چرا این طایفه به »بیت کمونه« مشهور گردیدند، گفته اند 

که آنان نزد سادات کمونه، از علویان نجف مشغول فعالیت بودند.18

8. آل  فتونی
از بیوت کهن کربال که چون اصل آنان از شهرک فتون در جبل  عامل لبنان است، به این نام 
شناخته شده اند. این خاندان به راستی، فقاهت و فضیلت مشهورند و در احداث شهر کربال و 
عمران و آبادانی مراقد مطهر این شهر مشارکت داشته اند. محل اصلی سکونت آنان محله باب 

بغداد و باب ساللمه بود. اکنون کمتر فرزندان و احفادی از آنان در کربال زندگی می کنند.

9. آل  قندیل
خاندانی از نژادی عربی که به قبیله بنی  اس��د نس��ب می برند و از متقدمین بیوت این سلس��له 
می باش��ند و متعه��د خدمت به مرقد امام حس��ین و حضرت ابوالفض��ل8 گردیدند. آنان از 
ساکنان غاضریه بنی اسد بوده اند که امروزه به »جعفریات« موسوم است و در شمال کربال قرار 
دارد. این طایفه افتخار دارد از احفاد قومی هس��تند که امام حسین7 را یاری دادند و درباره 
دفن اجساد شهدا اقدام کردند و چون در هیئت قندیل های روضه مقدس امام حسین7 فعال 

بوده اند، به آل  قندیل معروفند.

10. آل  مستوفی
بین اهالی کربال معروف و مش��هور اس��ت که این خاندان در ق��رن دوازدهم هجری همراه 
س��پاهیان نادرشاه افشار به منظور خدمت به مشاهد مقدس کربالی معلی، از ایران به این دیار 
مقدس کوچ کرده اند. این طایفه گرچه از ایران به کربال مهاجرت کردند، ولی ریش��ه عربی 
دارند و به قبیله خزاعلی منتس��ب می باش��ند.19 عالم جلیل شیخ حسین مستوفی، متوفای 1228 
قمری و مدفون در منطقه »تل زینبیه« ش��خصیت نامدار این طایفه اس��ت. آل  مستوفی غالبا در 

محل باب الخان )علقمی( اقامت دارند.

11. آل  ساللمه
یا آل  السالمی از عشیره های بزرگ، معروف و قدیمی کربال هستند و از آن جا که در محله 
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باب الس��اللمه )از محالت بزرگ کربال در شمال مرقد امام حسین7( ساکن بوده اند، به این 
نام مشهورند. آنان عالوه بر خدمت در روضه حضرت ابوالفضل7 علما و ادبایی را در دامان 

خود پرورش داده اند.

12. بیت آل  عواد
طایفه ای عربی و اصیل و منس��وب به قبیله ش��ّمر )الخلیل( و از بط��ن ربیعه که پیش از قرن 
هش��تم هجری در جزیرۀ العرب بودند، تا آن  که بینش��ان اختالف به وجود آمد. س��ه برادر با 
فرزندانش��ان بعد از این نزاع و تفرقه به عین التمر )ش��فائه( رفتند، اما در آن جا نیز با هم متحد 
نبودن��د. پس یکی از آنها به کربال، دیگری به حله و س��ومی به ناصریه رفت. عواد بن س��الم 
بن س��هیل اولین نفری بود که در قرن نهم هجری راهی حائر حس��ینی گردید. آنان را نباید با 

آل  عوید منتسب به عنزه که در قرن دوازدهم به کربال آمدند، اشتباه گرفت.

13. آل  ماجد )آل سید طالب(
ساداتی جلیل  القدر و دارای مکانت و احترام در کربال و از خّدام عتبات مقدسه که جّد آنان 

سید عالم ماجد بن حسن می باشد. نسب وی به امام کاظم7 می رسد.

14. بیت  آل  مخبوص
خاندانی علوی و عربی از نس��ل امام حس��ن7 که در قرن دوازدهم هجری از حله به کربال 

آمدند. آنان در کربال با نام بیت القصیر معروفند؛ زیرا به سید محمد قصیر نسب می برند.

15. آل  کفن  نویس
س��اداتی که اکن��ون هم در کربال به آل  اصالن موس��ومند. آنان از احفاد حمزه بن موس��ی 
کاظ��م7 مدفون در ری هس��تند ک��ه در 1250 هجری به کربال آمدند. به ایش��ان آل  اصالن 
گفته اند، چون یکی از اجداداش��ان جعفر بن اصالن الموس��وی الحس��ینی ن��ام دارد و از این 
جه��ت این طایفه را کفن   نوی��س گفته اند که نیاکان آنان بر کفن ها ادعیه اذکار و آیات قرآن 

می نوشته اند تا جامه شخص متوفا متبرک شود.
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16. آل  مایشه
خاندانی س��ید، علوی و از نژاد عربی منس��وب به امام کاظم7 که در اواخر قرن س��یزدهم 
هج��ری از دهکده های منطقه س��ماوه و دیوانیه به کربال آمده اند. بدین جهت  آنان به مایش��ه 
ش��هریت یافته اند که در مزارع و باغات مش��غول آبیاری بوده اند، ولی در کربال خادم روضه 

حضرت عباس7 به شمار می  آمدند و غالباً در محله باب البغداد اقامت داشتند.

17. بیت آل   ابوشویلیه
از بیوت قدیمی ساکن در کربال که از قبیله عبس بوده و از نجد و حجاز به کربال  آمده اند. 

مشهور آنان مرحوم مال خضر بن عبدالعباس می باشد که نسب او به علی ابوشویلیه می رسد.

18. بنی  سعد
عش��یره ای عربی و اصیل که به قبیله قیس عیالن می رس��ند. آنان در کربال مش��هورند و از 
جای��گاه خاصی برخوردارند. از اوایل ق��رن دوازدهم هجری که آنان به کربال آمدند، رئیس 
ایش��ان ش��یخ علی بن سلیمان سعدی بود. بیوت متعددی از این عش��یره برخاسته اند و در میان 

آنان ادیب، سخنور و انسان های مبارز دیده می شود.

19. آل  غریب
خاندانی عربی که به عش��یره المیاح منتهی می گردند و از قبیله ربیعه اند و برخی گفته اند از 
طایفه شّمر )شّمر یعنی: جوانمرد، بینا و آزموده( هستند. ایشان در اواخر قرن سیزدهم هجری 

از بغداد به کربال آمدند و در محله باب البغداد ساکن شدند و اکنون احفادی دارند.

20. آل  بهبهانی
خاندانی از سادات و منسوب به امام کاظم7 از طریق سید محمد عابد که در قرن سیزدهم 
هجری از ایران به کربال مهاجرت کرده اند. از آنان است: سیدحسین فرزند ابراهیم که در سال 

1300 قمری در مدینه کشته شد.

21. آل  استرآبادی
س��اداتی حسینی نسب از نسل زید بن علی بن الحسین7 که در قرن سیزدهم هجری کربال 
را به عنوان وطن خویش برگزیدند. جّد این سلسله معصوم علی  خان صدرالدین حسینی مدنی 

)م 1120ق( است. علمای بسیاری از این خاندان در معقول و منقول برخاسته اند.
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22. آل  عصفور
بی��ت عصفور، خاندانی عربی و با س��ابقه ای کهن هس��تند که در ق��رن دوازدهم هجری از 
بحری��ن به کربال کوچ کرده اند. آنان لقب خود را از اس��م جّد خویش عصفور بن احمد بن 
عبدالحس��ین بحرانی گرفته اند. س��تاره فروزان این طایفه عالم، محدث بزرگ ش��یخ یوسف 

بحرانی، صاحب کتاب »الحدائق الناظرة فی احکام العترة الطاهرة« می باشد.

23. آل  زینی
س��اداتی بامنزلت و جلیل القدر از نسل امام حسن مجتبی7 که موطن اصلی آنها در حجاز 
بوده و اجدادشان متولی کعبه بوده اند. به آنان »سادة الحسینین« نیز می  گویند و منسوب به سید 
زین  الدین بن علی حس��نی هس��تند. او اولین ش��خص از این خاندان است که در کربال اقامت 

گزید.

24. بیت آل  عمران
معروف به آل   معیبد و منتس��ب به قبیله خفاجه که در قرن یازدهم هجری در کربال س��اکن 
شدند. سرسلسله آنان معیبد بن مهلهل الخفاجی است. از این خاندان شخصیت های سیاسی و 

اجتماعی برخاسته اند.

25. آل   سید خلیل الحکیم
س��اداتی علوی تبار، با س��ابقه ای که��ن در کربال که از احفاد عب��داهلل فرزند امام کاظم7 
هس��تند و از آن جهت به آل  حکیم معروف گردیده اند که جّدشان سیدخلیل حکیم، در طب 

و درمان امراض مهارت داشت.

27. آل   فخرالدین 
علویانی عربی  نژاد از احفاد س��یدابراهیم المرتضی اصغر، فرزند امام کاظم7 که در کربال 
ملقب به »س��ادات ش��امی« می باش��ند. آنان از هرمل واق��ع در بقاع لبنان ب��ه کربال مهاجرت 
کرده اند. چون این قلمرو جزو ش��امات بوده، به ش��امی هم موس��ومند. اولین فرد از آنان که 
در قرن س��یزدهم هجری به کربال آمد، سید محمدعلی و برادرش سید مصطفی فرزندان سید 

جواد می باشند.
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28. آل  الرضوی
این س��ادات جلیل  القدر از نسل امام جواد7 هستند. عالمه شیخ محمدعلی قصیر در رساله 
مخطوط خود چهار خاندان را که در کربال ساکنند، ملقب به رضوی می داند که با سابقه ترین 

آنان آل  زعفرانی هستند.

29. آل  الحمیری
از عش��ایر اصیل عرب��ی و ادامه قبایل ِحمیَر یمن هس��تند و در منطقه جبل حمرین س��اکن 
بوده اند. آنان از یمن به ناحیه دیاله کوچ کرده اند و س��پس راهی کربال شده اند. اولین مهاجر 

از این خاندان، مالک الحمیری است که پیش از قرن دوازدهم هجری به کربال آمده است.

30. آل  صافی
خاندان علوی و عربی  نژاد از نس��ل امام حسن مجتبی7 که سرسلسله آنان سید احمد عطار 
می باش��د. آل  صافی در امور اداری، امارت بالد و حیات اجتماعی کربال نقش داش��ته اند و در 
این ش��هر مقدس امالک، عقارات، مزارع و باغاتی دارند و چون جدش��ان سیدصافی مشهور 

بوده، این طایفه لقب وی را برای خاندن خود برگزیده اند.

31. بیت آل  سیبویه
در قرن س��یزدهم هجری از یزد به کربال آمده اند. شخصیت برجسته آنان عالمه شیخ عباس 

یزدی می باشد. ایشان در باب البغداد کربال اقامت گزیده اند.

دیگر طوایف کربال
در فصل سوم کتاب، سید عبدالصاحب ناصر آل نصراهلل به معرفی خاندانی پرداخته که شیخ 

محمدعلی قصیر در وجیزه مخطوط خود، اشاره ای به آنها ننموده است، که عبارتند از:
بیت االطرش: خاندانی عربی از قبیله زبیده و در زمره عشایر زبیدیه که در کربال به »آل  حسین 

مرشدی« مشهورند.
آل اعرجی: س��ادات حس��ینی از اعقاب عبیداهلل اعرج، فرزند حسین اصغر، فرزند امام زین 

العابدین7 که نقبا و اشراف و علما و ادبای مشهوری از میان آنان برخاسته اند.
بیت االنباری: در واقع اینها در کربال ش��امل سه بیت ابو ولده، جابری و االنباری هستند که 

از شهرهای مسیب، کاظمین و انبار عازم کربال شده اند.
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بیت االنصاری: خاندانی عربی هستند که در قرن سیزدهم هجری به کربال آمده اند. جدشان 
محمد زکی، ملقب به انصاری است.

بیت البارودی: در قرن سیزدهم هجری از کوفه به کربال آمدند. شخص مشهور آنان حمزه 
بارودی است.

بیت البازی: عشیره ای علوی  تبار ساکن در سامراء که در قرن سیزدهم به کربال هجرت کرده اند.
بیت بحر: خاندانی عربی  نژاد از عش��یره سیار و از قبیله طی. آنان به نام جد اعالی خود بحر 

بن نجم بن سهیل معروفند.
بیت بحرانی: از بحرین به کربال آمده اند.

بیت برسیم: منتسب به عشیره العزه، ساکن محله باب  الخان. نامشان از جّدشان برسیم العزاوی 
گرفته شده. برسیم یعنی ابریشم و حریر طبیعی.

بیت بغدادی: سادات حسینی که از بغداد به کربال مهاجرت کرده اند.
آل البیّاتی: ساکن در کربال و منسوب به عشریه بیات در قرن دوازدهم هجری.

بیت الحّفار: چون کار آنان حفر قبور بوده، به این عنوان مشهورند. 
آل حکی��م: ش��امل بیت الحکیم )الق��دی(، بیت حکیم صاحب، بیت می��ران صاحب، بیت 

ابوالقاسم حکیم و بیت محمدتقی حکیم.
بیت الحلّی: در قرن دوازدهم هجری از حله به کربال آمده اند و نس��ب آنان به قبیله خفاجه 

می رسد.
بیت الحیدری: علویان منس��وب به امام زین العابدین7 که جدش��ان س��یدحیدر حس��ینی 

)میرحیدر( می باشد.
آل خزرجی: بنی  خزرج از فرزندان خزرج بن حارثه و از عشیره ازد می باشند و این طوایف 
از آنان هس��تند: بی��ت حاج جدوع؛ بیت عبدعلی خزرجی، بیت ح��اج علوان جیالوی و بیت 

فتاح )عتوکه(.
آل خطیب: خاندانی کهن س��اکن در کربال که ش��امل بیوت زیرند: خاندان عالمه مجتهد 
ش��یخ محمد خطیب، آل  ازیرج. آل  بیضانی، آل  س��اعدی و نیز خاندان عالمه سید عبدالوهاب 

خطیب که علما و مشاهیر بسیاری در میان  آنان درخشیده اند.
بیت دبّاغ: کار آنان دباغی پوست حیوانات بود و در ناحیه دباغیه کربال ساکن بوده اند.
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بیت دردوش: خاندانی عربی منس��وب به عشیره آل  قریش که از کوفه به کربال رحل اقامت 
افکنده اند و چون جدشان دردوش بن محمد  آل شاملی بوده، به این نام معروفند.

بیت ابورکه: به قبیله خفاجه منتهی می گردند و در محله باب النجف ساکن بوده اند.
بیت الرماحی: که در قرن سیزدهم از رماحیه واقع در غرب دیوانیه عراق به کربال آمده اند.

بیت الس��باح: به دو قبیله بنی  اس��د و شّمر نسبت می برند و چون این طایفه از ِگل نهر حسینی 
در کربال تسبیح درست می کردند، به این نام معروفند.

بیت الّسراج: از قبیله بنی  اسد که چون در حرم امام حسین7 شمع روشن می کرده اند، ملقب 
به خاندان سراج گردیده اند.

بیت السعدی: از سادات قدیمی کربال که به سیدابراهیم نجات نسب می برند.
بیت س��لطان )کالبی(: که به بنی  کالب منتهی می گردند و از قدیم در حوالی کربال ساکن 

بوده اند و حرفه آنان زراعت می باشد.
بیت حاج س��هیل النجم: که در اواخر قرن س��یزدهم هجری از فلوجه به کربال آمدند. این 

طایفه از عشیره جمیالت که در فرات علیا معروفند، می باشند.
آل ش��الجی: از علویان باس��ابقه کربال و از نس��ل امام جواد7 و در زمره س��ادات رضوی 

هستند.
آل ش��ریفی: از احفاد سید عبیداهلل اعرج، فرزند حس��ین اصغر فرزند امام چهارم می  باشند. 

آنان امالک و مزارعی در کربال و توابع دارند.
بیت شعیب: از حله به کربال آمدند و رئیس آنان محمدحسن شعیب می باشد.

آل صاف��ی: اص��ل آنان از قبیله عربی ِکنده اس��ت و در قرن س��یزدهم از بغداد عازم کربال 
گردیده و در این شهر مقدس ساکن شدند.

آل صفار: ش��امل دو طایفه علوی  نسب و غیرعلوی که بیوت متعددی از این عشیره منشعب 
شده است.

آل صیقل: منس��وب به قبیله خفاجه ک��ه در روضه حضرت ابوالفضل7 مش��غول خدمت 
بوده اند.

آل طیار: طایفه ای اصیل و عربی که از مدینه منوره به کربال مهاجرت کردند. اولین مهاجر 
آنان مرحوم حاج علی طیار می باشد.
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آل غریفی: سادات ساکن در کربال که اصل آنان از سرزمین بحرین است و سرسلسله ایشان 
حسین غریفی است.

آل القرعاوی: منسوب به قبیله اکرع و منشعب از شّمر.
آل قفط��ون: چون بر منبر حس��ینی خطبه می خوانن��د و وعظ می کنند، به بی��ت القاری هم 

موسومند.
بیت الکرباسی: منسوب به مالک اشتر و چون جدشان در محله حوض کرباس هرات اقامت 
نموده بود، به کرباس��ی معروف ش��دند. اولین فرد از این خاندان که در کربال مقیم شد، شیخ 

محمد ابراهیم کرباسی است.20
آل مطیری: خاندانی با س��ابقه ای کهن در کربال که نس��بت آنان به قبیله مطیر بازمی گردد. 
اینها در نجد و حجاز ساکن بوده اند و سپس به حله رفته اند؛ آن گاه در کربال اقامت گزیده اند. 

آل  مطیری کربال از احفاد سلمان مطیری هستند.
آل المعمار: طایفه ای با اصالت عربی از آل  عنوز که در قرن سیزدهم هجری از نجف اشرف 
به کربال کوچ کرده اند. اولین آنها که در این ش��هر س��اکن گردی��د، مالمحمد وکیل نجفی 

است.
آل موسوی: علویانی از نسل امام کاظم7 که این خاندان از آنها هستند.

آل شنّو: آل  کشوان، آل   سیدواوی، آل  نافجه و آل  عطار.
آل نج��ار: س��اکن در محله باب بغداد کربال که در س��اخت ادوات کش��اورزی تخصص 

دارند.
آل هّدو: طایفه ای منس��وب به عش��یره المعامره که در قرن سیزدهم هجری در کربال متوطن 
گردیده اند. مورخان می گویند جّد این خاندان حاج هادی بن عبداهلل معموری نام داشته که از 

باب تلمیح، نام او را بعد از تصغیر، هویدی تلفظ کرده اند که به هّدو تبدیل شده است.21
آل وکیل: ش��امل بیوت: بیت مالحمود وکیل، بیت سید نعمت وکیل، بیت مالرزوقی وکیل، 

بیت مهدی جواد وکیل، بیت حاج محمدعلی وکیل، بیت سیدحسون وکیل، بیت مهدی وکیل.
س��ادات آل  یاس��ر: علویانی جوانمرد و کریم که در منطقه فرات و س��طحی ساکن بوده اند 
و بعضی از آنها به کربال مهاجرت کرده اند. نس��ب آنان به زید ش��هید، فرزند امام س��جاد7 

می رسد. این سادات از اوالد سید یاسر کبیر می باشند.
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کوچ عشایر عرب به کربال
مؤلف پیش از پرداختن به معرفی و ش��رح قبایل و عش��ایر کربال و تأسیس اجتماعاتی از آنان 
در جوار حائر حس��ینی، بررسی تاریخی مختصری درباره مهاجرت این کوچ نشینان در ادوار 
تاریخی به کربال و روستاهای اطراف و نیز علل به وجود آمدن این جوامع در این منطقه دارد. 
وی می نویس��د: پیش از طلوع اسالم و در عصر دولت ساسانی، برخی قبیله های عربی از نقاط 
گوناگ��ون جزيرة العرب به دالیل گوناگون همچون درگیری ها، دسترس��ی به نواحی جدید 
و یافت��ن مناب��ع آب، به عراق عرب کوچ کردند و در مناطقی از بین  النهرین س��کونت اختیار 
نمودند که برخی از نواحی مزبور در حوالی کربال یا در قلمرو آن قرار داشت؛ مثل عین التمر، 
حیره و اراضی بین آنها و کربال. رفته رفته با اس��کان و اجتماع آنان در این اراضی، قریه ها و 
آبادی هایی شکل گرفت. از میان این قبایل مهاجر می توان ازد، کهالن، بنی اسد، تمیم و غیره 
را نام برد. قبیله ازد که در امتداد نهر الملک )نهر نینوی( ساکن شدند، در واقع اراضی شرقی 

کربالی کنونی را از شمال به سوی جنوب اشغال کرده بودند.
مؤلف در کتاب دیگر خود »ش��هر کربال، تاریخ و قداس��ت« ش��رح مفصلی درباره فرهنگ و 
تمدن و قرایی که زمین های کربال را قبل از واقعه عاشورا اشغال کرده بودند،  آورده است؛ آن  گاه 
ب��ه نقل از مأخذی22 به این نکته اش��اره دارد که قبیله ِکنده قوی ترین قبایل عرب بود و به س��بب 
پیمان ها و ازدواج و قدرت رزمی، بر دیگر عشایر سیادت داشت. حارث بن عمرو که قوی ترین و 
برجسته ترین حاکمان ِکنده بود، فرزندی داشت به نام حجر که وی بر بنی  اسد استیال یافت و بین 
این دو قوم نبردهایی درگرفت. در این زد و خوردها حجر بن حارث را زوال را در پیش گرفت. 
قبیله بنی  اس��د نیز قدیمی ترین طایفه ای بود که در اراضی کنونی کربال و نقاط مجاور آن س��کنا 
گرفت و این مهاجرت در اواخر قرن پنجم میالدی و پیش از ظهور اسالم صورت پذیرفته است. 
آنها بر آبادی هایی چون باروسما )حوالی نینوا(، خود نینوا، غاضریه )واقع در شمال کربال( نواویس 

)جنوب شرقی کربال( و قریه عقر در شمال غربی و در اراضی کمالیه کنونی مسلط شدند.
در حوالی عین التمر و زمین های واقع بین این ناحیه و طف کربال، قبایل دیگری اجتماعاتی 
ب��ه وجود آوردند؛ از جمله طایفه ه��ای ِکندی، تنوخی و نیز قبای��ل عدنانیه که مهم ترین آنها 
ربیعه اس��ت که خود شاخه هایی دارد. عش��یره ربیعه در زمان ساسانیان در سواحل رود فرات 
پراکنده گردیدند و با فتح عراق توسط مسلمانان در اراضی جزیره شمال غربی عراق یا غرب 
دجله، از موصل تا نصیبین و خابور مس��تقر ش��دند. قبیله بکر بن وائل )از ربیعه( در عین التمر 
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س��اکن شدند. بین آنان و قبیله بنی  یربوع نزاع درگرفت. آنها که از قبیله تمیم بودند، در دوره 
ساس��انیان یا اوایل ظهور اس��الم در اطراف کربال اقامت گزیدند. دلیل مس��تندی هم در این 
باره وجود دارد؛ زیرا وقتی حّر بن یزید ریاحی در رکاب حضرت امام حس��ین7 به شهادت 
رسید، بنی  تمیم پیکرش را از معرکه رزم بیرون آورد و در مکان کنونی که زیارتگاه اوست، 

دفن کردند و می دانیم که حّر از همین قبیله می باشد.23
قبایل بکر بن وائل و شیبان که در حیره، ذی  قار و کربال مستقر شده بودند، در درگیری با سپاهیان 
ساسانی، بر آنان غلبه کردند. بنوتغلب در اطراف حیره تا عین التمر استقرار یافتند. طوایف قضاعه 
که در قلمروی بین عین التمر، حیره و انبار مستقر بودند، با لشکریانی از دولت ساسانی  جنگیدند و 
بر آنان پیروز شدند. هجرت این عشایر از شبه جزیره عربستان به سوی عراق عرب همچنان تداوم 
یافت و بسیاری از آنان در حوالی کربال اقامت گزیدند و عده قابل توجهی از عشایر مذکور، در 
محالتی از کربالی کنونی اجتماع کردند و منزلتی چون علویان برای خود به دست آوردند؛ زیرا 
ضمن این  که در شکل گیری جوامع این شهر مقدس دخالت داشتند، در توسعه شهر و عمران کربال 
و تأسیسات عمومی و خدماتش مشارکت نمودند. به عالوه، در وقایع تاریخی، رویدادهای سیاسی 
و یورش های متجاوزان به کربال این قبایل که از ش��جاعت، شهامت و دالوری ویژه ای برخوردار 

بودند، نقش ارزنده ای در دفاع از کربالی معلی و استقرار امنیت در آن، ایفا کردند.
به همین دالیلی که گفته شد، نویسنده کوشیده است تا در فصلی مستقل به معرفی عشایر مستقر 
در کربال بپردازد و بیوت آنان را به خواننده بشناساند. تالش نویسنده بر آن بوده که در این راستا به 
مصادر مؤثق و مورد اعتماد استناد کند، نه بر آگاهی های اشخاصی که خود از این خاندان هستند.

خاندان  های مقیم در جوار حائر حسینی

1. قبیله بنی  اسد
قدیمی ترین عش��ایری که در اراضی موسوم به طف سکونت اختیار کردند، بنی  اسد هستند که 
نسب آنان به اسد فرزند خزیمه، از احفاد عدنان می رسد؛ بنابراین قبیله مزبور از بنی  عدنان می باشند، 
نه از ربیعه، چنان که برخی تصور کرده اند.24 اینان مش��هورترین عشایری هستند که در قرن پنجم 
میالدی در قرای اطراف کربال مستقر شدند. عده ای از مورخان تصور کرده اند شاخه ای از بنی  اسد 
در قرن سوم هجری )مطابق قرن دهم میالدی( به عین التمر در حوالی کربال آمده اند؛25 در صورتی 
که این منطقه به برکت این مهاجرت، پیش از اس��الم دارای فرهنگ و تمدن بوده اس��ت. افتخار 
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این قبیله آن اس��ت که هم در نهضت امام حس��ین7 حضوری دالورانه و ایثارگرانه و فداکارانه 
داشته اند و هم بر دفن پیکر شهیدان همت وریدند. حبیب بن مظاهر اسدی از یاران امام حسین7 و 
از رؤسای شیعیان کوفه، از این خاندان است که در رکاب امام حسین7 به شهادت رسید. افزون 
بر این، تا پیش از ورود علویان به کربال، آنان در صیانت از مرقد شهیدان کربال به ویژه حضرت ابا 
عبداهلل7 و خدمت به مضجع شریف آن امام مظلوم شهید، پیشقدم بوده اند. همچنین بنی  اسد در 

امور اداری و امارات کربال و توابع، نقش  آفرین بوده اند. بیوتات این قبیله عبارتند از:
بیت محفوظ: منسوب به شیخ شمس  الدین محفوظ )م 690( که از این طایفه ادبا و علمایی برخاسته اند.

بیت مال احمد: از قدیم در تجارت حبوبات اش��تغال داش��ته اند. آنان در محله باب  خان در 
جایی مشهور به طاق حاج احمد علی اسدی ساکن بوده اند.

بیت مالجمعه: یا بیت دعدوش، به نام جدش��ان دعدوش اس��دی ش��ناخته می شوند و از آن 
جهت به خاندان مال جمعه موس��ومند که خطیب و ش��اعر معروف، شیخ جمعه بن حمزه، از 

احفاد دعدوش اسدی از نیاکان آنان است.
بیت الناطور: خلیل ناطور از نیاکان آنان است )زنده به سال1121ق(.

بیت طریحی: منسوب به محمدحسین طریحی اسدی.
باید دانس��ت که طوایفی از بنی اس��د به ایران هم مهاجرت کرده ان��د و خاندانی از آنها در 

منطقه کرمان و توابع، اکنون احفادی دارند؛ چنان  که در سیرجان عرب بنی  اسد ساکن اند.26

2. قبیله خفاجه
از بط��ن بنی  عقیل فرزند کعب و از احفاد معاوية الخفاج. موطن اصلی آنان یمن بوده که به 
دلیل کاهش منابع آب و غذا بنا به نظر بس��تانی به عراق عرب مهاجرت کرده اند.27 در اطراف 
حله و کوفه، در فرات وسطی و نیز فرات سفلی ساکن گردیده و در منطقه بادیه عراق دولتی 

در قرن چهارم هجری تأسیس کردند.
عباس عزاوی تصریح می کند قبیله خفاجه از عش��ایری هس��تند که س��ابقه ای کهن در عراق 
دارند. جماعاتی بزرگ و کوچک از آنان در حله، کربال، بغداد و دیاله پراکنده شدند28 و اکنون 

بسیاری از بیوتات کربال به این طایفه نسب می برند. شاخه ها و شعب این قبیله عبارتند از:
بیت الماضی: ساکن در باب بغداد و منسوب به حمود ماضی.

بیت کشکول: که از میان آنها شخصیت های علمی و ادبی برخاسته اند.



شماره22، بـهار  1394
203

بیت الخری: ساکن در باب الساللمة که جّدشان حاج احمد خّری خفاجی نام دارد.
بیت شنطوط: مستقر در باب الخان کربال و منتسب به محمود بن موسی شنطوط، و نیز بیوت 

مکسرجی، بَزرگان، خنجر، َدرَوش، کیال، صلیخی، عذاب و بیت خطیب شیخ هادی از این خاندانند.

3. طهامزه
این طایفه اگرچه ش��اخه ای از خفاجه است، ولی به لحاظ اصالت عشیره ای و نژادی و نفوذ 
اجتماعی، اهمیت فوق العاده ای دارند و چون در اطراف نهر طهماس��ب س��کنی گزیده اند، با 
این عنوان ش��ناخته می  شوند. از آنهاس��ت بیوت ذیل: شاله، خضیر، االزهری، البطلی، جوید، 

ابوخاشوگه، الراضی، جیران، مصلح، اسماعیل الگاطع، بدیوی، علیوی، الوزون.

4. قبیله شّمر
قبیل��ه ای با اصالت عربی از بطن طّی که دالوران و بزرگان��ی را در دامن خود پرورش داده اند. 
وطن اصلی آنها حائل در شبه  جزیره عربستان بوده است. آنان در پی منازعاتی که با دیگر طوایف 
داشته اند، به کربال و توابع آمده اند و در این شهر مقدس بیوتات مشهوری را تشکیل داده اند. این 
خاندان در مسائل اداری،  امنیتی و گسترش کربال مشارکت داشته اند. آنان شعب متعددی دارند و 

بیوتات ایشان عبارتند از: عجعج، فرحان، جوید، کواظمه، ذرب، بزونه و عشیره زگاریط.

5. قبیله حمیَر
از قبایل قحطانی که ساکن یمن بوده اند، ولی بعدها به نقاط دیگری از شبه جزیره عربستان 
کوچیدند و بسیاری از این قبیله راهی عراق عرب گردیدند و در دیاله و کربال اقامت گزیدند و 

در شهر کربال بیوتاتی تشکیل دادند آنها به شجاعت و دفاع از سرزمین خود شهرت دارند.

6. قبیله بنی  سعد
قبیله ای از بطن هوازن و از احفاد سعد بن بکر بن هوازن که پیش از اسالم در حجاز شهرت 
داشته اند و رسول اکرم9 بخش��ی از دوران کودکی )شیرخوارگی( خویش را در میان آنان 
گذرانده اس��ت و مادر رضاعی آن حضرت )حلیمه س��عدیه( از این قبیله اس��ت. آن حضرت 
بارها از این طایفه تقدیر و احترام به عمل آورده اس��ت. بنی  س��عد در کربال بیوتات متعددی 
تش��کیل داده اند که عبارتند از: دخیل، نایف )عاش��ور(، معمار، کرماش��ه، حس��ین حمیدان، 

راضی، سعداوی، شنور، بیّوض، خویطر، جصاص، بغدادی )کّواز(، مختار، قهواتی.
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7. عشیره ساللمه
منس��وب به اس��لم، از بطن قبیله ش��ّمر. آنان در نواحی شمال و ش��مال غربی ساکن اند و باب 
س��اللمه برگرفتند از عنوان این طایفه است. شخصیت های مهم سیاسی و اجتماعی از میان آنان 

برخاسته و برخی افراد این قوم در قرون گذشته کلیددار روضه حضرت ابوالفضل7 بوده اند.

8. قبیله ربیعه
ربیعه از قبیله طّی می باشد که در عراق و شام انتشار یافته اند. آنها که در کربال مستقر شده اند 
عش��یره مباح نام دارند. رؤس��ای این طایفه هموار در کربال نفوذ اداری و سیاس��ی داشته اند. 
مهم ترین خانواده های آنان در جوار حائر حسینی این بیوتات است: معمار )بنّاء(، علّو، ربیعی 

نجار و نیز بیت ربیعی.

9. قبیله مسعود
قبیله ای اصیل و بزرگ، با شاخه های متعدد که در نواحی گوناگون کربال استقرار یافته اند؛ 
به ویژه در ناحیه حس��ینیه کنونی. آنها در اصل در تهامه و نجد از توابع ش��به  جزیره عربس��تان 
س��اکن بوده اند. از این خاندان ش��خصیت های گوناگونی برخاس��ته اند ک��ه در امور اداری، 

پارلمانی و امارت کربال، مشارکت داشته اند.

10. قبیله بنی  تمیم
بنوتمیم از بزرگ ترین قبایل عربی اس��ت که وسیع ترین نواحی را در اختیار داشته اند. اعالم 
و رج��ال نامداری از این خان��دان در زمره حکما، امیران، متولیان خانه کعبه، صحابه رس��ول 
اک��رم9 و تابعی��ن، علما، ادبا و س��خنوران بوده اند. فرزدق، مالک بن نوی��ره و حّر بن یزید 
ریاحی و دیگر نامداران صدر اسالم در زمره مشاهیر این قبیله اند. حضرت علی7 در نامه ای 

به عموزاده خود عبداهلل بن عباس، حاکم بصره فرموده اند: 
به من خبر داده اند با بنی  تمیم درشتی کرده ای و خطاب به آنان سخنان سخت گفته ای؛ 
حال آن  که مهتری از آنها در نگذشت جز آن  که بزرگی به جای او نشست و در زمان 
جاهلیت و ظهور اسالم کسی هماورد آنان نگردید. آنان با ما هم  پیوند و خویشاوندند. 

ما در رعایت این قرابًت، پاداش داریم و در قطع ارتباط با آنان خاطی.29
 طوایف متعددی از بنی  تمیم، پیش از اس��الم در عراق عرب س��اکن ش��ده بودند. آنان از 
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عش��ایری بودند ک��ه در قرون اولیه به کربال آمدند. کانون اجتم��اع افرادی از این خاندان در 
کرب��ال در »قنطره بیضه« در راه کربال به حس��ینیه و نیز زقاق زراعی و قریه طف بوده اس��ت. 

بیوتات بنی  تمیم در کربال: شاطی، کاظم حسین، عوینات، بطلیت، جواد و یوزباشی.

11. قبیله سیار
از عش��ایر قدیمی کربال که اصل آنان از قبایل طّی می باش��د. این طوایف در غرب و شمال 
غرب��ی کربال تمرکز یافته اند. این قبیله در حوادث سیاس��ی، قیام ها و خیزش های مردمی و نیز 
قیام علیه عثمانی ها و مقاومت در برابر اس��تعمار انگلیس مشارکت داشته اند. بیوتات این قبیله 

عبارتند از: کشمر، خُسف و حبیب.

12. قبیله جیور
از عشار مهم و بزرگ بین  النهرین که از شبه  جزیره عربستان به ویژه بحرین به عراق آمده اند. 
در دانشنامه تاریخ و نسب درباره جیور آمده است که این قبیله در 717 قریه و قصبه پراکنده 
ش��ده اند و این آبادی ها از شمال تا جنوب عراق )زاخو تا فاو( امتداد دارند. اما بیوتاتی که در 

کربال اقامت گزیده اند: عبود، عودة الحسین، مّکین، واویه و خیاط.30

13. قبیله عنزه
از قبایل بزرگ و مهم از نظر اقتدار و تعداد و سابقه تاریخی است. آنان در نقاط گوناگون 
ش��به  جزیره عربس��تان، از جمله منطقه قصیم، س��دیر، عارض، صمان، یمام��ه، نعام و طریف 
پراکن��ده بوده اند. طوایفی از ای��ن قبیله در نواحی غربی کربال اس��تقرار یافتند و به آبادانی و 
ایجاد مزارع و باغات پرداختند. بیوتات آنان در این شهر مقدس، جماعتی از ساکنان عراق را 
تشکیل داده اند که در عمران شهر، امور اداری و دیوانی و ساختار سیاسی تأثیرگذار بوده اند. 

معروف ترین  آنان بیت العطیه و بیت محمدحسن می باشند.
عالوه بر این ها، عش��ایری در بیرون از ش��هر کربال و در حومه آن به ویژه در نواحی شرقی 
و جنوب ش��رقی س��اکن بوده اند که بر مسائل شهری احاطه داش��ته و در احیا و عمران اماکن 

مقدس و زیارتی و مقابر شهدا شرکت داشته اند. مهم ترین اینها عبارتند از: 
عش��ایر بنی  حس��ن، آل  فتله، گریط، جلیحه، الدعوم، الجراح، آل  جباس، سعید، بنی  مالک، 

طفیل، بنی  طرف، فیاده و عین التمر.
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