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امللخ�س: 
يعّد البحث عن تراث الشخصيات العلمية والتنقيب عن سمت منهجهم 
من  له  ملا  الدارسني،  مسرية  ف  املهمة  املحطات  أبرز  أحد  التارخيية،  الكتابة  ف 
تتعداها إىل تأشري  بعينها، بل  مشرتكات معرفية ال تقترص عل دراسة شخصية 

األطر العامة ملنهجهم التارخيي وعرضه بالتحليل والنقد إذا ما تطّلب ذلك.

السرية  بالبحث  يتناول  الذي  املوضوع،  هذا  اختيار  جاء  األساس  هذا  وعل 
االجتمعية والعلمية لعلٍم من أعالم مدينة كربالء املقدسة، وأحد مؤّرخي اجليل 
األول)ف القرن العرشين( فيها فضاًل عن كونه أحد أفراد النخبة املثقفة ومن عوائل 
املدينة العلمية العلوية ذائعة الصيت)عبد اجلواد الكليدار(، لذا جاء املبحث األول 
يئته ونشأته وعوامل تكوينه الفكري مسّلطًا الضوء  بعنوان عبد الجواد الكليدار.. ب

عل أبرز ما سبق من املطالب.

التارخيية  كتابته  ف  املنهجية  اللمحات  أبرز  عل  الضوء  تسليط  عن  فضاًل 
»تاريخ كربالء العام« املخطوط أُنموذًجا، والتي من خالهلا يمكن تشخيص أصالة 

التارخيية، واستخدامه اآلليات املوضوعية الالزمة لذلك، لذا جاء  ومكنة املعاجلة 
العام  كربالء  تاريخ  كتاب  في  الكليدار  الجواد  عبد  منهج  بعنوان  الثاين  املبحث 
فكان  الثالث  املبحث  أّما  التارخيية،  كتاباته  ف  املنهج  سمت  أبرز  عل  مشتماًل 

بعنوان مقاربات فكرية بين »تاريخ كربالء العام« ومؤلفات أُخر.

الكلمات المفتاحية: عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء، منهج الكتابة.
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Abstract
Studying particular leading figures and scholars and investigating their ap-

proach in writing history are definitely significant to researchers and academ-

ics. This is because of the intellectual affinities that reflect in shaping general 

frameworks for their approach, analyzing and even criticizing it.    

Accordingly, this paper handles the social and academic biography of a 

well-known Karbala’i figure. Abdul-Jawad Al-Kilidar, the focus of the study, 

is one of the first-generation historians, an educated elite, and a famous Alawi 

scholarly family member in Karbala.

There are three sections in this study: the first is devoted to his environ-

ment, upbringing, and his intellectual background. In the second section, focus 

is directed to his approach in writing history, namely the manuscript ‘General 

History of Karbala’, through which his innovative maneuver in history writ-

ing is distinctively uncovered, in addition to the necessary objective tools for 

that wit.     The third section is saved for intellectual evaluations of ‘General 

History of Karbala’ and other works of his.   

Key words: Abdul-Jawad Al-Kilidar, History of Karbala, Writing Approach.
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املقدمة: 
شّكلت دراسة النخبة املثقفة)االنتلجنيسيا( حمور اهتمم عدد غري قليل من 
املوضوع  اختيار  عل  الباحث  حّفز  الذي  األمر  املتنوعة،  التاريخ  لفروع  الدارسني 
أعالم  من  بواحد  التعريف  مقدمتها  ف  كان  عّدة  عوامل  جانب  إىل  للدراسة 
مدينة كربالء املقدسة ومؤّرخيها الذين أغنوا املكتبة التارخيية باملطبوع واملخطوط 
الدراسات  ومتون  هوامش  ف  ومؤّثرًا  ا  حيًّ صداها  يزال  ال  التي  املصنفات  من 
أمهية  عل  الدليل  شكلت  والتي  املقدسة،  كربالء  مدينة  تراث  عن  التخصصية 

وأصالة ما كتب.

املذكورة  الدراسات  أّن  حقيقة  من  الباحث  لدى  الثاين  الدافع  وتأسس 
الكليدار  اجلــواد  عبد  رؤى  من  بعينها  ــواٍح  ن عل  اهتممها  جّل  صّبت  سابًقا 
العام(  كربالء  كتابه)تاريخ  ف  ملنهجه  التصدي  فأمهلت  التارخيية)املطبوعة( 
عن  فضاًل  وشخوصه،  ملوضوعاته  قراءة  وطريقة  وأسباب  دواع  من  املخطوط، 

األسلوب ولغة الكتابة.

أّما الدافع الثالث فاستند إىل رغبة الباحث ف قراءة بحثية وموضوعية – قدر 
اإلمكان- ف منهج كتاب »تاريخ كربالء العام« ودواعي التأليف وموارده، وغريها 
من األمور التي أقدحت ف ذهن الباحث مجلة من األسئلة واألفكار ف أثناء قراءته 
املبكرة حول املوضوع، متخضت بمجموعها عن دافع رابع للخوض ف غمره كان 
منها: هل كتاب »تاريخ كربالء العام« يستحق االهتمم البحثي هذا؟ وكيف يمكن 

استنباط رؤاه التارخيية من كتابه هذا؟
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ما  أبرز  فيها  بّينُت  وخامتة  مباحث  وثالثة  املقدمة  هذه  من  البحث  تكّون 
توّصلُت إليه من استنتاجات، تناول املبحث األول الذي جاء بعنوان »عبد الجواد 
ئته ونشأته وعوامل تكونه الفكري« بيئة وسرية صاحب الدراسة املؤرخ  ي الكليدار.. ب

عبد اجلواد الكليدار وأبرز حمطات حياته حتى صريورته كاتبًا جمّدًا حريصًا عل 
� »منهج  توثيق تاريخ أبناء جلدته وتراثهم، ف حني عالج املبحث الثاين واملعنون ب
عبد الجواد الكليدار في كتاب تاريخ كربالء العام« أبرز السمت املنهجية التي امتاز 

هبا الكليدار من خالل دراسة وحتليل أُنموذ	 من كتاباته وهو »تاريخ كربالء العام«.

وجاء املبحث الثالث بعنوان مقاربات فكرية بين تاريخ كربالء العام ومؤلفات أُخرى.

اعتمد البحث ف مادته األساس عل مجلة من املعطيات »المصادر« املتنوعة 
والذي  العام«  كربالء  بـ»تاريخ  املعنون  املخطوط  كتابه  مقدمتها  ف  كانت  والتي 
حصلنا عليه من مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة إذ كان األنموذ	 
الذي اخرتته للوقوف عل سمت عبد اجلواد الكليدار البحثية ومنهجه التارخيي، 
أن  شأهنا  من  كان  تارخيية  بتفصيالت  البحث  أغنت  أُخرى  مصادر  عل  عالوة 
تكمل مادته وحمتواه، سائلني املوىل القدير أن نكون قد وفقنا ف تبيان ماهية بعض 
التوفيق وعليه  التي عاشها العراق إبان مدة البحث، ومنه  التارخيية  اإلرهاصات 

املتكل.
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املبحث االول: 
عبد اجلواد الكليدار.. بيئته ون�شاأته وعوامل تكونه الفكري.

االحتالل  وطأة  حتت  البصـرة(  بغداد،  الثالثة)املوصل،  بوالياته  العراق  رزح 
العثمين ملدة قاربت األربعة قرون، اتسمت ف معظمها بالتخلف واجلهل وتفاقم 
كالطاعون  البالد  املستوطنة ف  األمراض واألوبئة  بسبب  الصحية سوءًا  األوضاع 
والسل والبلهارزيا وسواها)1(، حتولت معها أهم مدن العراق »مضرب األمثال« ف 
عصورها الذهبية أيام الدولة العباسية إىل مدن هامشية – خربة، فهي إما منطقة 
البواخر  لتزويد  الزراعية أو حمطة  للمنتجات  التجارية أو سوق  للقوافل  مرحلية 

بالوقود أو مركز لثكنة عسكرية أو إدارية)2(.
متاشت احلياة التعليمية والثقافية للبالد مع واقعيها االجتمعي واالقتصادي، 
التي  فالتعليم السائد ف األعم األغلب)إذا استثنينا احلوزات العلمية ف العراق 
القراءة والكتابة وحفظ  اقترص عل مبادئ  تعليم أويل  كانت متر بعصور ذهبية( 
القرآن الكريم، ف مدارس عرفت بـ »الكتاتيب« افتقرت إىل أدنى الرشوط التعليمية 
والرتبوية الصحيحة، فضاًل عن أهّنا تركزت ف املدن دون الريف إاّل ما ندر، فضاًل 
عن وجود مدارس حديثة رسمية وأهلية حمدودة تأسس معظمها ف الربع األخري 
املائة  القرن العرشين، مل يتجاوز عددها  التاسع عرش والعقد األول من  القرن  من 

والستني مدرسة ف عموم البالد)3(.
والثقافية  الفكرية  القنوات  من  والعديد  احلديثة،  املدارس  حمدودية  شكلت 
أساًسا ف البناء املعرف والفكري للنخبة املثقفة العراقية حديثة النشأة والتكوين 
بلورة  ف  دور  وغريهم)4(  العرب  من  واإلصالح  النهضة  لرجال  كان  فقد  يومئذ، 
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من  املوصوفة  تلك  وإصداراتم  مؤلفاتم  خالل  من  النخبة،  لدى  الوعي  بواكري 
البيت« و »ابتدأ  مكتبة  في  زه  الجديد« الذي أخذ »حّي بـ »الكتاب  أحد املعارصين 
أثر  من  واملحلية  العربية  للصحافة  كان  عم  فضاًل  النفس«)5(،  في  يدّب  سحره 

االخرتاعات  بآخر  تعلقت  موضوعات  إىل  األنظار  ولفت  األذهان  تنبيه  ف  كبري 
الزمان واملكان كالديمقراطية  بمقياس  العلمية، وبمفاهيم جديدة  واملكتشفات 
والدستور واحلرية وسواها من املفاهيم)6(، والتي أخذت أبعاًدا عملية لدى النخبة 
كانت  والتي  والعثـمنية)7(  اإليرانية  الدسـتوريتني  الثورتني  أيام  العراقية  املثقفة 

مدينة كربالء املقدسة إحدى أهم املدن التي تأثرت بشكل مبارش هبا)8(.

اختلف النشاط األديب إىل حد ما عن سابقاته من األنشطة والفعاليات كونه 
ال يعتمد عل مؤسسة حكومية بعينها، بل اعتمد عل ما جتود به قرائح الشعراء 
واألدباء ف النظم والنثر، وظهرت ف هذا املجال أرُس علمية ذات عالمة واضحة 
ف سمء الفكر واألدب، فقد سّجل تاريخ كربالء أواخر القرن التاسع عرش وأوائل 
املجالس  جنباتا  إحدى  ف  متثلت  ومميزة  واسعة  أدبية  أنشطة  العرشين  القرن 
والبيوتات األدبية، وقد تباينت مقاييس وحجم هذه املجالس من حيث روادها 
وأحياًنا  واالجتمعية  الثقافية  ومكانته  املجلس  صاحب  نفوذ  بحسب  يها،  وحمّب
العشائرية داخل مدينة كربالء، فكّلم كان صاحب املجلس ذا وزن اجتمعي وثقاف 
عال، ازداد رواد املجلس، ولعل من بينها عل سبيل املثال ال للحرص جملس)9( آل 

االسرتابادي)10(، آل الطباطبائي)11(، آل الشريازي)12(، وسواها)13(.

مواهب  من  يملكونه  بم  للتباري  واألدب،  العلم  رجال  كبار  فيها  ظهر  لذا 
ف  جيري  ملا  وكان  والشعر  واألدبية  الفقهية  والعلوم  والفلك  الطبيعة  ف  علمية 
ف  ملموس  أثر  والقضايا  املوضوعات  شتى  ف  والنقاشات  احلوارات  من  ندواتا 
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الجواد  أمثال »عبد  النشء اجلديد من  املعرف والثقاف ألبناء كربالء والسيم  البناء 
الكليدار«، الذي أخذت األفكار اجلديدة وقضايا األمة تقدح ف ذهنه، وتأخذ حيزها 

الفاعل من إهتمماته، مشكلًة بوادر وعيه األوىل إزاء ما حيتاجه املجتمع من هنوض 
البالد من مسايرة الركب احلضاري والتطور املدين ف  ن  وإصالح وجتديد بم يمكِّ
الشريفة،  واألحاديث  باآليات  كالمه  في  العريب آنذاك، حيث لوحظ »تسلحه  العامل 
كما كان ذا ذكاء حاّد وإدراك عميق، وله في سلوكه وتعامله أُسلوب مشرق وتسامح 

إسالمي سليم«)14(.

ا مدى تأثري بيئة كربالء كوهنا الرافد األول واألهم  يتضح مما سبق ويتبنّي جليًّ
أّن  النفس  علمء  بعض  أّكد  إذ  الكليدار،  اجلواد  عبد  شخصية  وتكوين  بناء  ف 
البيئة  احتكاكه ف  بيضاء وبعد  اإلنسان عند والدته يكون عقله عبارة عن ورقة 
مع  املكتسبة  الصفات  ثم  ومن  منها،  صفاته  يكتسب  فإّنه  فيها  يعيش  التي 
الصفات الوراثية تشكل هيكلية ذلك اإلنسان ولكن ظروف تلك البيئة يمكن 
اجلواد  عبد  مع  ما حدث  وهذا عني  الفرد)15(،  أساسيًا ف شخصية  عدها جانبًا 
البيئة،  الكليدار، فمن اجلدير بالذكر أّن نخبة مثقفة غري قليلة ظهرت ف تلك 
من  عدًدا  البيئة  تلك  فأنجبت  مستقلة،  كتب  ف  ودرسوها  موضوعاتم  فكتبوا 
كبار الباحثني واملهتمني بتاريخ املدينة املقدسة، من أمثال سلمن هادي آل طعمة، 

وحممد عيل هبة الدين احلسيني، وعبد اجلواد الكليدار، وغريهم)16(.

ولد عبد اجلواد الكليدار وترعرع ف بيت اشتهر ساكنوه بالعلم واالدب، ف 
كربالء عام 1890)17(، إذ كان والده السّيد عيل الكليدار سادنًا للروضة احلسينية 
املقدسة حينها، واختطت قدماه أوىل مراحل الدراسة ف املدرسة الرشدية بكربالء 
نًا الفرصة لتدعيم معارفه العامة  وهو بعمر الثامنة، ليكملها ف مدينة بغداد متحّي
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عرب الدراسة والبحث، وهو ما حصل أخريًا عندما زار الوزير اإليراين الرسدار أسعد 
مدينة كربالء، إذ نزل عند أصدقائه من آل الكليدار، فاصطحب معه عبد اجلواد 
انفتاح رغبته ف  قبيل  الفارسية  العلوم  بدار  فيها  تتلمذ  التي  إيران  إىل  الكليدار 
العلم فرنسا ليدرس  إاّل أن يسافر إىل حارضة  بًدا  العلم الذي مل جيد معه  طلب 
القانون والسياسة ف جامعة السوربون وحيصل عل درجة الليسانس ف احلقوق 

والسياسة)18(.

حاماًل  العراق  إىل  بعدها  ليعود  بربوكسل،  القانون  ف  العليا  دراسته  أكمل 
للتدريس ف كلية احلقوق عام 1929،  الدكتوراه ف احلقوق، رشح بعدها  شهادة 
وكان  والتأليف،  احلر  العمل  تفضيله  بسبب  ذلك  ف  الرغبة  لديه  تكن  مل  لكن 
له ذلك عندما أصدر بواكري أعمله الفكرية عام 1933، وهي »جريدة االحرار«)19(
ف بغداد وأصدر منها 36 عددًا والتي يعّدها الباحث نافذة ورافدًا فكريًا مهًم ف 
حياة عبد اجلواد الكليدار لكونه نارشًا متميزًا فيها، موجهًا رشحية الشباب ملافيه 

خري وصالح البالد)20(.

استمر عبد اجلواد الكليدار ف عطائه العلمي، ومل يثنه ف ذلك حتى تعطيل 
جريدته وإلقاء القبض عليه وحماكمته وتوقيفه لعدة أشهر عل خلفية نرشه ملقال 
جاء بعنوان »أمر دّبر بليل« فقد جاء هذا القرار بأمر من وزارة الداخلية، وتم غلق 

اجلريدة هنائيًا بعد انقالب بكر صدقي عام 1936)21(.

كربالء  متوسطة  ف  أوالً  دّرس  فقد  حياته،  من  شطرًا  التدريس  ف  عمل 
عام1938، تبعتها مدرسة الكاظمية املتوسطة لألعوام من 1946-1949م قبل أن 

يستقيل وينرصف إىل مزاولة أعمله املحببة لديه ف التأليف والتصنيف والكتابة.
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منها  التي خلدته،  الكتب واملكتبات  الكليدار حياته بني  قىض عبد اجلواد 
رمحة  إىل  انتقل  حتى  الدراسة،  موضوع  كتابه  العام  كربالء  تاريخ  الكبري  سفرُه 
للسابع  املوافق  1378هـ،  عام  شعبان  شهر  من  والعرشين  احلادي  يوم  مساء  ربه 
والعرشين من شهر كانون الثاين عام 1959م بالسكتة القلبية ف حملة رأس القرية 
ببغداد، لينقل جثمنه بعدها إىل مسقط رأسه كربالء ويشيع تشييعًا حافاًل إىل مثواه 

األخري جوار والده السّيد عيل الكليدار بمقربتم ف العتبة العباسية املقدسة)22(.

كتب عبد اجلواد الكليدار العديد من املؤلفات ف مشواره الفكري واألكاديمي، 
معاجلتها،  ورؤى  موضوعاتا  باختالف  مضامينها،  وتباينت  أغراضها  تنوعت 
َخصَّ جزًء حيوًيا منها بقضايا تعلقت بالتاريخ الفكري آلل البيت ومدينة 

كربالء املقدسة منها املطبوع وهي: 
.)23(1. تاريخ كربالء وحائر احلسني

2. معامل أنساب الطالبيني ف رشح كتاب »سّر األنساب العلوية«)24(.
3. جغرافية كربالء القديمة وبقاعها)25(.

4. تاريخ كربالء وعمراهنا)26(.

ومنها ما هو خمطوط حلد االن بانتظار املحققني ودور النرش لرتى صفحاتا 
النور وهي)27( »سيد الشهداء الحسين بن علي« و»كربالء مدينة اإلسالم الخالدة« 
ا والدولة العلوية  و»هاشم وعبد شمس« و »أمية في الجاهلية واإلسالم« و»ابن طباطب

في الشرق« و»يوم السقيفة وغداتها في التاريخ« و »الشيعة وفتحها الدول النسطورية 

ا الوسطى« و»اإلمام جعفر الصادق حياته وسيرته« و »فلسفة الحكومات  في آسي

وحقوق الشعب السياسية« و »نظام النقود في إنكلترا« و»تاريخ كربالء العام« وهذا 

االخري سيكون مدار البحث ف املباحث القابلة إن شاء اهلل.
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املبحث الثاين: 
منهج عبد اجلواد الكليدار يف كتاب تاريخ كربالء العام.

وصف الكتاب وعرض مضامينه: -

وضع عبد اجلواد الكليدار كتاب »تاريخ كربالء العام« بثالثة أجزاء خمطوطة، 
منها  األول  الباب  أبواًبا عدة، جاء  متضمنًا  بواقع)148(صفحة،  منها  األول  جاء 
البحث  منهج  تأسيسات  أهم  فيها  بنّي  التاريخ«)28(،  علم  في  »مقدمة  بعنوان 
للوصول  عليها  السري  رأيه  بحسب  املؤرخ  عل  ينبغي  التي  ومقوماته  التارخيي 
إىل احلقيقة قائاًل ف هذا املجال »ولما كانت الغاية من التاريخ الوصول إلى معرفة 
الحقيقة... فإّن الفكرة التي يقوم عليها اليوم علم التاريخ هي أن ال يقدم المؤرخ على 

تدوين حادث إال بعد مراجعة المستندات التي يمكن الحصول عليها وفحصها من 

جميع الوجوه«)29(.

ف حني كان الثاين بعنوان »مسالك تاريخ كربالء ومشاكله« حيث يشتمل بني 
طياته اإلجابة عن سؤالني رآمها الباحث من األمهية بمكان، ليفرد هلم باًبا خاًصا 
هبم، كان األول بعنوان »هل بحث األقدمون في تاريخ كربالء« أّما الثاين فكان »هل 
مبينًة  صفحة  وعرشين  بخمٍس  االجابة  لتأت  لكربالء«  تاريخ  وضع  الواجب  من 

أمهية مدينة كربالء ف تاريخ االسالم وتاريخ العامل، مبتدًئا قبل كل ذلك بصفحات 
ختلد قدسية مدينة كربالء وحرمتها ف اإلسالم)30(.

كربالء  تاريخ  بـ »معالم  الثالث الذي وسمه عبد اجلواد الكليدار  الباب  بنّي 
61هـ،  عام  الطف  بواقعة  حدده  الذي  املدينة  تاريخ  إبتداء  ومراحله«)31(مراحل 
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الواقعة، معرجًا ف هناية  بعد  ما  التاريخ  إيراد مفاصل ذلك  ليتسلسل بعدها ف 
هذا الباب عل ايراد ملحات تقويمية لتلك املراحل التي سبقتها)32(، غري أّنه من 
املالحظ عل ما ذكر من معلومات ف هذا الباب أهّنا كانت عامة وتدور حول أمهية 
دراسة تاريخ كربالء ف القرن االول من الفتح االسالمي، أّما معلومات هذا املوضوع 
واقعة  إلى  االسالمي  الفتح  من  بعنوان »كربالء  والتفصيلية جاءت الحقًا  الدقيقة 
التي  التارخيية  األحداث  عن  تفصيليًا  رسدًا  تضمنت  كم  12-61ه���«)33(  الطف 

القدم ف  املوغلة  الرافدين وبضمنها كربالء، وباألخص تلك  مرت هبا بالد وادي 
و »كربالء  الطوفان«  بعد  ومعالمها  فيها حول »كربالء  التاريخ فدارت رحى بحثه 
في عهد االكديين« و »كربالء على عهد العموريين« و»كربالء على عهد الكاشيين 

إىل  افتقرت  وإن  مجيعها  الكلدانيين«)34(وهي  عهد  على  »كربالء  و  واالشوريين« 

التسلسل الزمني قياسًا بم سبقها من مادة علمية، لكنها وّفرت للقارئ مساحة 
ما قبل طوفان  تأسيساتا إىل  يمتّد  التي  املدينة  تاريخ هذه  للتنقيب عن  واسعة 

.نبي اهلل نوح

معظم  ف  مشاهبًا  صفحات  ــواقــع)203(  ب الكتاب  من  الثاين  اجلــزء  وجــاء 
بعض  باستثناء  واحــد  جزء  بأهّنم  للقارئ  فيبدو  منه،  األّول  للجزء  مضامينه 
الفروقات الطفيفة التي ال تعدو أن تكون رشوحات إضافية لبعض املوضوعات 
من  بقرن  وبعده  اإلسالم  قبيل  التارخيية  كربالء  مدينة  وأدوار  بالطوفان،  املتعلقة 
الباحث ال ختر	 بمجملها عم كتب ف اجلزء  يراها  الزمان)35(، وهي تفصيالت 
باع  هلم  كان  مثقفني  تقريظني لشخصني  ديباجتها عل  احتوت ف  لكنها  األّول، 
ف احلياة الثقافية آنئذ، ومهـا الشيخ حبيب آل إبراهيم العاميل)36( وعبد الكريم 
الطحان، وهو ما دفع الباحث لالعتقاد بأّن املؤلف قد عرض اجلزء األّول عليهم 
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اجلواد  عبد  آثر  إهداء)37(،  عل  شكر  بقصيدة  والثاين  وثناء  بمديح  األّول  فقرظاه 
الكليدار أن ينرشمها معًا ملحقني بالكتاب مع بعض االختالفات التي أرشنا هلا 

أعاله.
الثالث من الكتاب الذي جاء بـ)162( صفحة، أبواًبا عّدة جاء  تناول اجلزء 
والجغرافية  الطبيعية  ووضعيتها  كربالء  أحوال  في  عامة  »نظرة  بعنوان  منها  األول 
مدينة  أوصاف  منها:  فرعّية  عّدة  حماور  بيان  عل  مشتماًل  التاريخ«  في  القديمة 
بيان  الطبيعية والتكوينية وفيها  القديمة واحلديثة، أهم مميزاتا  كربالء وأسمؤها 
 مهم برأي الباحث حول أمهية وقدسية أرض كربالء إذ ورد عن اإلمام السجاد
قوله »اتخذ الله أرض كربالء حرمًا آمنًا مباركًا قبل أن يخلق الله أرض الكعبة بأربعة 
الكليدار عل قدم كربالء  والتي يستدل هبا عبد اجلواد  عام...«)38(  ألف  وعشرين 
وقدسيتها من قبل أن تكون الكعبة ف عامل الوجود)39( حيث يرجع الباحث تقدير 

تلك املعلومة إىل القارئ الكريم بحثًا وحتليالً.
حول  التارخيية  الروايات  أهم  عن  الباب  هذا  ف  احلديث  الكليدار  ليكمل 
ليأت  املقدس،  بيت  بعد  قبلة لإلسالم  وصريورتا  املقدسة  الكعبة  إنشاء  بدايات 
لإلمام  الكريم  الركب  ورود  عند  املحمدية  الرسالة  احتضنت  التي  كربالء  دور 
احلسني وصحبه لتتواتر بعدها الروايات التارخيية عن أهل البيت ف أّن 
اختيار اإلمام هلذه البقعة من االرض منطلقًا لثورته مل يأِت إعتباطًا بقدر ما هو أمر 

ترشيفّي عظيم ملا هلذه األرض من كرامة دّلت عليها الروايات الرشيفة)40(.
بعرض مفّصل حول  الباب  احلديث ف هذا  الكليدار  اجلواد  واستطرد عبد 
تضاريس أرض كربالء اجلغرافية وما حتتويه من طسو	 وقرى وّضحها بخريطتني 
جغرافية  لداريس  مهًم  مرجعًا  جيعلهم  بم  والوضوح  األمهية  من  الباحث  يرامها 

كربالء القديمة)41(.
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وسّلط الباب الثاين واألخري واألوسع ف حجم املعلومات، مقارنًة بسابقه ف 
هذا اجلزء الضوء بتفصيل أدق حول أبرز املحطات التارخيية للمكونات اجلغرافية 
ف املدينة، وقد جاء بعنوان »جغرافية كربالء قديمًا وتاريخ بقاعها وأمكنتها من قبل 
وتسميات  مكان  أصل  حول  احلديث  كان  اإلسالم«  من  األّول  العصر  إلى  الفتح 

و  »نينوى«  و  و»عاموراء«  »غاضرية«  أمثال  من  آنئذ  معروفة  كانت  مصطلحات 
»الطف« و »الطفوف« و »مارية« وسبب تسمية كل منها، باإلشارة إىل أقدم الروايات 

التي تذكرها املصادر األصيلة ف هذا املجال)42(.

»الغاضرية«  الكليدار ملسّمى  اجلواد  أّصل عبد  املثال ال احلرص  فعل سبيل 
نواحي  من  قرية  ياقوت احلموي من نّص مفاده »الغاضرية  ما أورده  باالعتمد عل 
الكوفة قريبة من كربالء«)43( معلقًا عل تلك الرواية بقوله »إّن الغاضرية كانت في 

عصرها من القرى الشهيرة التي تقع شمال كربالء الحالية، حيث تقوم مقامها اليوم 

هذه البساتين الخضراء النضرة والنخيل الباسقة بعد أن اندرست معالمها الماضية 

مع الزمن بالتدريج، وكان يفصل بينها وبين كربالء نهر الفرات«)44(.

دواعي تأليف الكتاب في منظوره: -

ليست  مساحة  وتأخذ  املعارص  الفكر  ف  كبرية  بأمهية  التاريخ  كتب  حتظى 
النص  عل  اعتمدهم  شّكل  حيث  املرحلة،  هذه  مؤّرخي  إهتممات  من  بالقليلة 
ذلك، وهو  هلا  املراد  احلقائق  إثبات  ف سبيل  عليه  يعول  ودليل  التارخيي كسند 
تأليفه هلذا الكتاب بعبارة ذات  ابتدأ  عني ما قام به عبد اجلواد الكليدار، عندما 
محّل  والباطل  الصدق  محّل  حّل  قد  الكذب  بـ »فكان  دالالت عميقة جاء نصها 
الصحيح«)45( ف إشارة واضحة إىل  محّل  والموضوع  الحقيقة  محّل  والوهم  الحق 

أّن ما سيقوم به ف األجزاء الثالثة هو بحث تارخيي ذو أهداف سامية جتّلت برفع 
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العمق  بمقيايس  تارخيية مرشفة  ليغطي حقائق  والوهم  الكذب  قد حلقه من  ما 
الزمني والفعل الرجايل هلذه املدينة اخلالدة.

الرؤى والمنهج في كتابته: -

مل يدرس عبد اجلواد الكليدار علم التاريخ دراسة أكاديمية متخصصة متّكنه 
بمعطيات  واإلملام  الكتابة،  وأصول  التارخيي،  البحث  مناهج  عل  التعرف  من 
لكنه  والسياسة،  للقانون  بدراسته  املتعلق  بالقدر  إاّل  املتنوعة،  ومذاهبه  املنهج 
أخذ عل عاتقه ومنذ البداية الكتابة بطريقة علمية منهجية، فيها كثرٌي من أسس 
الكتابة األكاديمية، ورشوط منهج البحث التارخيي، املستند إىل املصدر األساس، 
واملرجع الثقة، والرواية الصادقة، واضعًا لكل ذلك أساًسا ال حييد عنه وهو التدقيق 
والتحقيق، وحماكمة الرواية بروح القايض العادل الذي يمتلك مقومات البت ف 

القضايا.

فعل سبيل املثال وف مستهل اجلزء الثاين من كتابه بنّي عبد اجلواد الكليدار، 
وف سياق حديثه عن فضائل اإلمامني اهلممني احلسن واحلسني مستعرضًا 
املصادر  أُّمات  باالعتمد عل   تبنّي فضلهم التي  الصحيحة  االحاديث  أهم 
األصيلة ف هذا اجلانب)46(، متسائاًل ف الوقت ذاته عن سبب عدم مراعاة التنزيل 
والترشيع فيهم؟ قبالة الكم املعتد به من األحاديث التي تقر رصاحًة عل فضلهم 
من أمثال ما ورد عن الرسول الكريم قوله »ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا«)47( 
ليأت احلديث بعدها من الكليدار لبيان أسانيد احلديث من العامة واخلاصة)48( 
وهي طريقة بحث أقّل ما يقال عنها بتقدير الباحث ذات أسس منهجية سليمة 

ف التعاطي مع الرواية التارخيية.
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وف سياق بحثه عن موقع مدينة كربالء بالتحديد، وأهم الروايات الواردة ف 
ذلك، بنّي عبد اجلواد الكليدار باالستناد إىل املصادر االصيلة أصل تسمية املدينة 
وأبرز وجهات النظر املتضاربة فيم بينها، مشريًا إىل أّن »كربالء« و»كربلة« بتشديد 
الالم، هي املكان نفسه الذي ينكره بعض املخالفني دونم قرينة تارخيية تذكر، ما 
عدا الرأي الذي اعتمده النوري الطربيس والذي عزا فيه عبد اجلواد الكليدار سبب 
ذلك بقوله »الظاهر أّن ما دعا النوري إلى هذا القول هو ما سمعه من بعض األهلين 
نهر  جنب  في  واقعة  األرض  من  قطعة  عن  عبارة  وهي  القديم،  كربالء  موقع  عن 

يجري من قبل سور البلد ويمر بالمزار المعروف بابن الحمزة منها بساتين ومنها 

مزارع والبلد واقع بينهما«)49(.قبالة العرشات من املصادر األخرى التي أثبتت بأّن 

التسميتني ملوقع واحد إذ بنّي ف هذا الصدد أّنه ليس هناك فرق بني االثنني، وأّن 
إبداء أّي قول ف تأييد القول األول هو من قبيل »التخريص والتضليل« الذي دفع 
ممن أسمهم »بعض المخالفين« إىل خطأ تارخيي أشد مما سبقه، إذ نفوا تسمية حمل 
 القرب الرشيف وما اختذ من حوله من بيوت بكربالء، مستندين إىل خطبة اإلمام
إذ  وكربالء«)50(،  النواويس  بين  الفلوات  عسالن  تقطعها  بأوصالي  »كأّني  املشهورة 
فنّد عبد اجلواد الكليدار لفظة »بين« بسبعة أدلة تثبت مجيعها أّن موضع القرب 
اجلواد  الباحث مكنة عبد  منه  يستشف  الذي  األمر  مدينة كربالء)51(،  نفسه  هو 
إىل  التارخيي باالعتمد عل اجلرح والتعديل)52( وصوالً  النص  الكليدار من حتليل 

احلقيقة املدعمة باملصادر، وهو منهج تارخيي متميز حيسب له.

ومن اجلدير بالذكر كان اختيار املوضوع الذي يريد الكتابة فيه من مقدمات 
هذا املنهج، إذ حرص عبد اجلواد الكليدار عل أن تكون املوضوعات التي خيتار 
ما  أجيال عدة، وهذا  فائدته عل مدى  تنعكس  فكري  ذات طابع  فيها،  الكتابة 
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حرص عليه، إذ مل تكن فكرة اختيار موضوعه آنية طارئة، بل جاءت بعد اطالع 
واسع عل ما كتبه االقدمون عن تاريخ كربالء وهذا ما تتضح مالحمه فيم دونه ف 
متمم  جزء  كربالء  تاريخ  الثاين من كتابه إذ قال ما نصه: »إّن  أُوىل صفحات اجلزء 
لتاريخ حياة الحسين... وإّن تاريخ حياته هو تاريخ سنوات معدودة من حياة 

زائلة، بينما تاريخ كربالء هو تاريخ حياته األبدية الخالدة وتاريخ جهاده الخالد في 

توطيد قواعد الدين... وهو في الحقيقة ابتداء لتاريخ اإلسالم«)53(.

التي  وأمهيتها  كربالء  تاريخ  دراسة  فائدة  مدى  إىل  واضحة  إشارة  ذلك  وف 
ابتداء لتاريخ  قد ختتزل برأي الكليدار تاريخ اإلسالم احلقيقي فتارخيها عنده هو 

اإلسالم.

تنوعت لديه صور »األبطال« فهم لديه إّما »نبي مرسل أو إمام مصلح أو قائد 
استشهد  املثال  سبيل  فعل  التارخيي،  احلدث  صياغة  ف  دور  من  له  وما  عظيم« 

الكربى،  بدر  معركة  ف  وجهاده   األكرم النبي  بتجربة  موضع  من  اكثر  ف 
ضد  األولى  قائاًل »كانت  وقارهنا بنظريتا مع اإلمام احلسني وجهاده ف كربالء 
أبي سفيان، والثانية ضد آل أبي سفيان«)54( ف داللة واضحة عل أّن رسالة النبي 

واإلمام عاملية واحدة تؤدي غرًضا واحًدا.

الوقفات  بعض  من  التارخيية  الكتابة  ف  الكليدار  اجلواد  عبد  منهج  خيُل  مل 
النقدية التي يبتغي من ورائها »إصالح« ما أمكن من الفكر الرسمي السائر باجتاه 
»هدم التراث الكربالئي«، وهو عني ما قامت به مديرية اآلثار العامة العراقية، الذين 
-وحسب وصف الكليدار- »بذلوا قصارى جهدهم في هدم األماكن األثرية لفتح 
شوارع تشق المدينة شماال وجنوباً، وتخرقها شرقًا وغربًا ولو استلزم ذلك محو كّل 
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ما بقي لكربالء من أثر تاريخي قديم ينطق بجالل مجدها العتيد«)55(، فقد رأى عبد 

اجلواد الكليدار بأّن هذا العمل »ينافي الفن« و»يغاير التاريخ« عل اعتبار أّن النهضة 
املعابد  لوجود  مثل كربالء  القيام هبا غري ممكنة ف مدن  املزمع  احلديثة  العمرانية 
أنشأ حملة  الذي  باشا  إىل جهود مدحت  نفسه  الوقت  النفيسة، مشريًا ف  واآلثار 
العباسية بتقاطيعها املنتظمة الفريدة دون املساس بآثار املدينة القديمة واملقدسة، 
القديمة«، وهذا  اآلثار  أمر  في  المتساهلين  الجدد  العكس من »المصلحين  عل 

األمر حيسب للكليدار الذي محل هّم املدنية وتراثها متخذًا النقد وسيلة لذلك.

دّقته وأمانته العلمية: -

غاية األمانة العلمية ف نقل املعلومات والدّقة ف عرضها هو تثبيت احلقائق 
التارخيية، والعمل عل كشفها وعرضها بالشكل الذي وجدها الباحث عليه من 
دون تزوير أو تزييف، سوى التأكد من صحتها، ونقدها وحماكمة الروايات التي 
يشك ف صحتها، لقد جتلت دقة عبد اجلواد الكليدار وأمانته العلمية ف صور 
عديدة عرب كتابه »تاريخ كربالء العام«، إذ اشتمل عل جوانب نقدية واضحة املعامل 
للقارئ احلصيف، كم يمكن أن نؤرش مجلة من املواضع التي مل يكن املؤلف فيها 
ناقاًل من املصادر فحسب، بل كان ناقدًا ملاّدتا ومدّققًا فيم تورده تلك املصادر، 
مع  منسجمة  يراها  ال  أحداث  عل  ويعلق  معلومة،  عل  ويعرتض  رواية،  فينقد 

الدليل التارخيي، أو يراها متقاطعة مع العقل واملنطق.

روايات  أورد من  ما  الكليدار  اجلواد  عبد  انتقد  املثال ال احلرص  فعل سبيل 
استمر  الطوفان  أّن  فذكرت  املعروفة  التارخيية  املصادر  هبا  جاءت  الطوفان  حول 
لستة أشهر مع تعيني مكان رسو سفينة نوح عل جبال مدينة املوصل وهو 
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عني ما ذكره كل من اليعقويب والطربي وابن االثري)56(، مبينًا أّن كّل ذلك هو من 
قبيل »المزاعم التي استنتجها المؤرخون دون أي تحقيق أو تمحيص« مستندًا ف 
إبراهيم عن  بن  بابويه عن عيل  ابن  التي رواها   الصادق إىل رواية اإلمام  ذلك 
 ،اإلمام بن عمرو عن  املفضل  اخلراساين عن  ابن حمبوب عن هشام  أبيه عن 
ليورد بعدها معلومات تفصيلية عن موضع السفينة وأين نجرت ومدة إبحارها 

ورسوها ف اجلودي الذي هو »فرات الكوفة«)57(.

عرض المادة التاريخية وأسلوب الكتابة: -

العبارات  عن  بعيدة  وواضحة  بسيطة  بلغة  الكليدار  ــواد  اجل عبد  كتب 
القائم  الكتابة  فن  املعقدة، وبأسلوب علمي راعى متطلبات  اللغوية  والرتاكيب 
ف  الدقة  مع  مضمونًا)58(،  املنطقي  والفكر  شكالً،  العلمية  باللغة  االلتزام  عل 
األداء  ف  الوضوح  عن  فضاًل  املجازية،  األلفاظ  عن  يبعدها  بم  العبارة  صياغة 
إىل  السابقة  تقود  متسلسلة  عباراته  لتأت  املخاطب،  ذهن  من  يقرتب  الــذي 
فهمه  يصعب  عم  بنفسه  فنأى  يكتب،  ملا  صحيح  فهم  إىل  لتؤدي  الالحقة 
ودراسته  العلمية،  مكانته  إىل  ذلك  ف  مستندًا  واملصطلحات،  العبارات  من 
األكاديمية التي وفرت له قدرًا كافيًا من املقدرة التعبريية، فهذا األمر أكسبه خربة 
 ف جمال الكتابة التارخيية وزاد ف صقل موهبته الكتابية، فجاء أسلوبه بم يسمى 

بـ)السهل املمتنع()59(، مكن قّراءه من فهم وإدراك ملا كان يورده ف كتابه.

بطريقة  العام«  كربالء  »تاريخ  ف  التارخيية  مادته  الكليدار  اجلواد  عبد  عرض 
علمية راعى فيها ُجّل رشوط العرض التارخيي املتمثلة باللغة واألسلوب ووحدة 
املوضوع)60(، مما سهل عل القارئ الوصول إىل مبتغاه بكل يرس وبعيدًا عن التعقيد، 
الكتاب مدروسة  الثانوية ف  العنوانات  إيراد  الزمني ف  والتتابع  الرتاتبية  فكانت 
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فيها  استدرك  التي  األماكن  بعض  خال  ما  الزمنية  الناحية  من  منطقي  بشكل 
عبد اجلواد الكليدار بعض الرشوحات ملوضوعات يرى الباحث أّن من األفضل 
لو فصلت ف حينها عندما ذكرت ألول مرة، كم هو احلال ف حديثه عن احلرية 
التي تعد كربالء من توابعها آنئذ)61(، وكأّنه أراد أن يوقف القارئ عل تصور كامل 
التارخيية  التفصيالت  الفتح اإلسالمي، وما تالها من  قبيل  املنطقة  وشامل هلذه 

التي ختص مدينة كربالء والتي استوفاها الكليدار ف الدراسة.

أكثر عبد اجلواد الكليدار من االعتمد عل األحاديث النبوية الرشيفة عندما 
أم سلمة  أورده عن  ما  فكان  الفتح اإلسالمي،  قبيل  لذكر كربالء  يؤّصل  أن  أراد 
عن النبي األكرم أحد األدّلة عل ذلك، فذكر نّص احلديث الذي يبنّي رصحيُه 
أّن رسول اهلل قد انكشفت له أرض كربالء فرأى البقعة التي فيها مرصع ولده 
 )62(جربائيل لسان  عن  فعاًل  كربالء  لفظة  جاءت  عندما   احلسني اإلمام 
بحسب نص احلديث الرشيف »كان جبريل عند النبي والحسين معه، فبكى 
يا  أتحبه  جبريل:  له  فقال  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  فذهب  فتركته 

محمد؟ قال نعم، قال إن أُمتك ستقتله وإن شئت أريتك من تربة األرض التي يقتل 

بها، فبسط جناحه إلى االرض فأراه أرضًا يقال لها كربالء«)63(.

دراسة  ف  املوضوعية  اآلليات  من  واحدة  اإلحصائية  اجلــداول  شكلت  كم 
املثال  سبيل  عل  ختل  فلم  الكليدار،  اجلواد  عبد  لدى  التارخيي  احلدث  وحتليل 
تضمن  جــدول  من  ومدته،  الطوفان  بدء  حول  املتضاربة  للروايات  معاجلته 
احصاءات سّهل هبا الطريق عل القارئ للولو	 إىل أعمق القضية وحل مفاصل 
و»نهاية  الطوفان«  »بدء  قبيل  من  تفصيالت  فكانت  فيها،  املؤرخني  اختالف 
الطوفان« و »جري السفينة على الماء« و»مكث نوح في السفينة« حماور سعى من 
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تلك  واليعقويب حول  االثري  وابن  الطربي  بني  الواقعة  االختالفات  لتبيان  خالهلا 
احلادثة)64(، التي يرى بأهّنا أشبعت بـ »المبالغات الخارقة« من حيث توقيتاتا إذا 

.ما قورنت بالروايات الصحيحة آلل البيت

وكانت االستشهادات بأبيات من الشعر، ميزة أخرى امتاز هبا أسلوب عبد 
تلك  فجاءت  التارخيية وحللها،  الروايات  ناقش  عندما  الكليدار، والسيم  اجلواد 
االستشهادات منسجمة مع ما كان يطرح من أفكار، منها ما أّصل لكلمة الطف 
كإحدى أسمء املنطقة التي استشهد هبا املوىل أبو عبد اهلل احلسني، وهي عبارة 
أخربنا  قال:  عنه(،  اهلل  والده)ريض  عن  املفيد)65(،  الشيخ  عن  رويت  قصيدة  عن 
حممد بن حممد قال: أخربنا أبوحفص عمر بن حممد قال: حدثنا عيل بن العباس 
قال:  احلارثي  مقبل  بن  سليمن  حدثنا  قال:  حممد،  بن  الكريم  عبد  حدثنا  قال: 
حدثنا املحفوظ بن املنذر، قال: حدثني شيخ من بني متيم كان يسكن الرابية قال: 
سمعت أيب يقول: ما شعرنا بقتل احلسني حتى كان مساء ليلة عاشوراء، فإيّن 

جالس بالرابية ومعي رجل من احلي فسمعنا هاتًفا يقول: )66(
به  ب���رصت  ح��ت��ى  جئتكم  م��ا  م��ن��ح��وراواهلل  اخل���ّدي���ن  منعفر  ب��ال��ط��ف 
نوراوح���ول���ه ف��ت��ي��ة ت���دم���ي ن��ح��وره��م  الدجي  يطفون  املصابيح  مثل 
أصارفهم ك��ي  قلويص  حثثت  م��ن ق��ب��ل أن ي��ت��الق��ى اخل���رد احل���وراوق��د 

مصادره في الكتابة التاريخية: -

الركيزة  بوصفها  العلمي،  البحث  مسرية  ف  كبرية  أمهية  املصادر  تشكل 
تعطي  أهّنا  عن  فضاًل  الباحث،  يضعها  التي  البحث  خطة  تنفيذ  ف  األساسية 
فكرة عامة عن العرص الذي يتناوله موضوع البحث)67(، ففكرة البحث ال يمكن 
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الباحث من موضوع  إنَّ متكن  املصادر، بل  أو عدد من  إجيادها ف مصدر واحد، 
بحثه تكمن ف الكم والنوع الذي يستطيع احلصول عليه من املصادر، ويمكن له 

من خالهلا رفد فكرة بحثه وتنميتها وتطويرها)68(.

اعتمد عبد اجلواد الكليدار عل مصادر متنوعة احتوت مجيع مادته العلمية 
ف كتاب »تاريخ كربالء العام«، عل الرغم من التفاوت ف نسبة االعتمد عل هذا 
النوع من املصادر أو ذاك، لكنّها أظهرت حقيقة واحدة، وهي أّنه كان متنوعًا ف 
مصادره، ومتابعًا للمعلومة، أينم ترد، وف أي مكان توجد، وكم مبني ف اجلدول 

رقم)1(.
جدول رقم)1(

أنواع املصادر التي اعتمدها عبد اجلواد الكليدار يف كتاب »تاريخ كربالء العام« وعددها.

رقم اجلزء
مصادر الرتاث 

االسالمي
املراجع احلديثة

الصحف 
واملجالت

الكتب 
االجنبية

املجموع

1103751153األول
1886251256الثاين

1266264198الثالث
424161166607املجموع

ثبت  والتي  الثالثة،  الكتاب  ألجزاء  املرجعية  االشارات  جمموع  اجلدول  يبني 
الذي  التأرخيي  املنهج  بضبط  الكليدار  اجلواد  عبد  والتزام  جدية  مدى  للقارئ 
الرتاث  مصادر  احتلت  حيث  املناسب،  مصدره  إىل  املتن  إسناد  منه  يتطلب 
اإلسالمي املرتبة األوىل ف اإلحاالت، وهو ما يأت متناغًم مع موضوع الكتاب الذي 
يؤّسس ألقدمية تاريخ مدينة كربالء وورود ذكرها ف الروايات القديمة كجزء من 
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أحداث الطوفان وأخبار دويالت املدن القديمة، ومن بعدها األحاديث املتواترة عن 
الرسول الكريم وآل البيت، لتليها املراجع احلديثة من كتب عربية وأجنبية 
وصحافة والتي استنفد عبد اجلواد الكليدار ما فيها من ذكر ملدينة كربالء املقدسة 

كشاهد ودليل عل وحدة الرؤيا مع من شاطره البحث عن فضل مدينة كربالء.
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املبحث الثالث:
 مقاربات فكرية بني »تاريخ كربالء العام« وموؤلفات اأُخرى.

املشرتك،  ــم  اهل ذات  املؤلفات  من  مجلة  الكليدار  اجلــواد  لعبد  ــدرت  ص
تلك  من  واملطبوع  باملخطوط  لتوثيقه  سعى  طاملا  الذي  الكربالئي«  منها»التراث 
الدراسات الكربالئية، غري أّن من املالحظ وجود ثمة تناظر ف مجلة من العنوانات 
والنصوص التارخيية بني كتاب »تاريخ كربالء العام« ومؤلفات أُخرى لعبد اجلواد 
الكليدار والتي تثري ف ذهن الباحث تساؤالت عدة منها، أقصد املؤلف من وراء 
إعمم  املخطوط بقصد  بعينها من كتابه  املطبوعة نصوًصا  ذلك تضمني مؤلفاته 
الفائدة كوهنا متتلك خاصية التأسيس لتاريخ مدينة كربالء ودعم ذلك باألسانيد 
دفع  بطريقة أخرى من خالل  املخطوط  الكتاب  أراد طباعة مضمون  أم  املوثقة؟ 
اخرى  تارخيية  نصوص  جنب  إىل  جنبًا  أكثر  أو  مطبوعني  ملؤلفني  نصوص  عدة 
تضمنتها تلك املطبوعة؟ أم أراد املؤلف بجميع األحوال تشذيب وإعادة صياغة 
ما جاء ف الكتاب املخطوط وإعادة نرشه باملطبوع من مؤلفاته عل وفق ما يناسب 

كل عنوان؟
الدراسة- متضمنًا موضوعات  الكتاب -قيد  والثاين من  األول  اجلزءان  جاء 
تارخيية وجدت نظريًا هلا ف كتاب »تاريخ كربالء وحائر الحسين« كان مبدؤها 
ف قصيدة عبد اهلل العالييل)69( التي قرظ هبا الكتاب املخطوط والتي جاء نصها 
تشابه  أي  له  يكون  أن  دون  املطبوع)70(،  الكتاب  من  عرشة  اخلامسة  الصفحة  ف 
حيتوي  والذي   ،2018 عام  ف  املطبوع  وعمرانها«  كربالء  »تاريخ  كتاب  ليأت  آخر، 
عل باب واحد جاء بعنوان »مسالك تاريخ كربالء ومشاكله في الماضي والحاضر« 
وهو األوسع حجًم إذا ما قورن بغريه من موضوعات الكتاب، وهو طبق األصل 
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من عنوان الباب الثاين من اجلزأين األول والثاين للكتاب املخطوط، مع مالحظة 
ثمة تغريات ف بعض الصياغات النصية لألحداث التارخيية دون املساس باملعنى 

الكيل للموضوع املراد معاجلته)71(.
شخص  التي  املوضوعات  من  جزء  عل  اآلخر  هو  الثالث  اجلزء  واشتمل 
الباحث وجود قريناتا ف كتابه املطبوع »جغرافية كربالء القديمة وبقاعها«، حيث 
والبقاع  كربالء  نصه»خريطة  ثانويًا  عنوانًا  الدراسة  قيد  كتابه  ف  الكليدار  أورد 
قديماً« وهو يمثل ف بعض صفحاته ما جاء ف أوىل  حولها  من  الواقعة  واألماكن 
عناوين كتاب جغرافية كربالء القديمة وبقاعها)72( ويزيد عليها بأّن الكتاب الذي 
بني أيدينا حيتوي عل خارطة نادرة لنهري دجلة والفرات وموقع كربالء منهم مع 
الكتاب  اكتفى  حني  ف  الرشيف،  باحلائر  املحيطة  واألماكن  القرى  أبرز  تأشري 
املطبوع بذكر عبارة »وهذه الخارطة التي نقدمها اآلن...«)73( دون أن يكون أي وجود 
هلا، وهو ما حيمل الباحث عل الشك بأّن هنالك قصوًرا واضًحا ف تدقيق مظاّن 

الكتاب املطبوع لريد مثل هذا النقص.
كذلك احلال مع عناوين أُخر ضّمتها دّفتا كتابنا املخطوط من أمثال »كربالء 
ونينوى  و »كربالء  واألصفياء«  األولياء  ومجمع  والسلف  بياء  األن مهد  أو  والغاضرية 
وبابل المدينة السامية القديمة وحمى الزائرين في العصر األول من تاريخ اإلسالم« 
و »كربالء وشط الفرات وشاطئ الفرات الزاهي المزدهر بالعمران والتقدم« و»كربالء 
والطف والطفوف وأرض الطف وأرض الطفوف وطف الفرات« و »كربالء ومارية أرض 
الله المباركة« و »كربالء وعمورا مجمع المعابد والهياكل القديمة«، كانت موجودة 
يتعلق  بم  األسلوب  ف  التغيريات  بعض  مالحظة  مع  نفسه،  املطبوع  الكتاب  ف 
بمتن الكتاب املطبوع والتي جاءت من باب االختصار عم هو موجود ف نظريه 

املخطوط.
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اخلامتة: 
بكوهنا  والتأليف  البحث  مضمر  ف  الكليدار  اجلــواد  عبد  جهود  امتازت 
جاءت متطابقة ف إيقاعها مع هنجه اجلاد واملثابر، والباحث عن احلقيقة التارخيية 
بمجملها  شكلت  علمية«،  و»أمانة  بـ»مصداقية«  والكتابة  األساس،  مظاهنا  من 
كربالء  »تاريخ  كتاب  فكان  كتاباته،  ف  »فاعالً«  منهجًا  اختاذها  إىل  سعى  سباًل 
ف  الكليدار  قبل  من  واملتبع  املخطط  واملنهج  النهج  هلذا  أمثل  أُنموذًجا  العام«، 

املعلومة من مظاهنا  والدقة ف احلصول عل  العلمية  باألمانة  اتسم  الذي  كتاباته 
تعزيزها  للروايات مع  ونقده  اختيارها  باملصادر ودقة  تعريفه  األصلية فضاًل عن 

باآلراء املدعمة بمصادر أسندها إىل هوامش ورشوحات موضوعية.

»حلل«  إّنم  منهجًا رسديًا فحسب،  ينتهج  مل  بأّنه  الكليدار  اجلواد  امتاز عبد 
الدليل  إىل  ذلك  ف  مستندًا  ؛  قبوهلا  أو  برفضها  نظره  وجهة  و»علل«  الروايات 
الكتاب  تضمنه  وما  البحث،  ثنايا  ف  أثبتناه  ما  وهذا  العلمي  واملنطق  التارخيي 
وتفصيالته  ومكانه  الطوفان  ألخبار  ذكره  ف  احلال  هو  كم  موضع،  من  أكثر  ف 
االخرى، حيث كان لعبد اجلواد الكليدار َنَفس املحّقق املدقق املقارن واملمحص 

ف متون الروايات التارخيية وصوالً للحقيقة املراد إثباتا.
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امللحق رقم)1(
الفروقات بني اجلزأين االول والثاين من الكتاب

الجزء الثانيالجزء االول
تاريخ كربالء)4( صفحاتقصيدة بولس سالمة عن كربالء

يشمل مقدمة يف علم التاريخ)9( صفحات التاريخ  ايا  خب يف  الغابرة  كربالء  معامل 
االدوار  يف  وك��رب��الء  ال��ت��اري��خ،  علم  يف  مقدمة 
الكعبة  وحرم  كربالء  وحرم  القدم،  يف  السحيقة 

يف التاريخ 

م����س����ال����ك ت������اري������خ ك����رب����الء 
التاريخ  من  خالدة  ومشاكله)صفحات 
بحث  وه��ل  ال��ع��امل،  يف  بقعة  ألق��دس 
من  وهل  كربالء،  تاريخ  يف  االقدمون 
تاريخ لكربالء، وكربالء  الواجب وضع 

وامهيتها يف تاريخ االسالم(

مسالك تاريخ كربالء ومشاكله)صفحات خالدة 
وكربالء  ال��ع��امل،  يف  بقعة  ألق��دس  التاريخ  من 
التاريخ قدياًم وحديثاً، وضياع اخبار  وامهيتها يف 
كربالء يف االدوار املاضية، والرضورة يف مجع عنارص 

هذا التاريخ وتنسيقها حسب املوازين العلمية.

مساند تاريخ كربالء ومداخله
معامل تاريخ كربالء ومراحله)مبدأ تاريخ 
تاريخ  ومبدأ  الطف،  وقعة  يف  كربالء 
كربالء يف القرن االول للهجرة، وكربالء 
وادوار تارخيها يف العصور القديمة قبل 
االسالم، ومصادر هذا التاريخ يف االدوار 

القديمة(

كربالء  تاريخ  ومراحله)مبدأ  كربالء  تاريخ  معامل 
يف عام 61ه�، ومبدأ تاريخ كربالء يف القرن االول 
العصور  يف  تارخيها  وأدوار  وكربالء  للهجرة، 
يف  التاريخ  هذا  ومصادر  االس��الم،  قبل  القديمة 

االدوار القديمة(
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عهد  ع��ى  ال��ت��اري��خ  فجر  يف  ك��رب��الء 
السومريني

كربالء يف فجر التاريخ عى عهد السومريني

عهد  ع��ى  الطوفان  وح���ادث  ك��رب��الء 
السومريني

كربالء وحادث الطوفان عى عهد السومريني

التحقيق يف اخبار الطوفان واملقارنة بني الروايات

التنقيبات االثرية واالراء احلديثة يف الطوفان 

ال��ط��وف��ان)6  بعد  ومعاملها  ك��رب��الء 
صفحات( 

كربالء ومعاملها بعد الطوفان)6 صفحات(

كربالء وما خلفه الطوفان يف بالد بابل 
من آثار

كربالء وما خلفه الطوفان يف بالد بابل من اثار

كربالء يف عرص االكدينيكربالء يف عرص االكديني

كربالء عى عهد العمورينيكربالء عى عهد العموريني

كربالء عى عهد الكاشيني واالشورينيكربالء عى عهد الكاشيني واالشوريني

كربالء عى عهد الكلدانينيكربالء عى عهد الكلدانيني

539-مرور سلامن بكربالء يف سنة 17 للهجرة االجنبي  الغزو  ادوار  خمتلف  يف  كربالء 
636م

واقعة  إىل  االسالمي  الفتح  من  كربالء 
الطف

كربالء يف مستهل القرن االول إىل الفتح االسالمي 

 15 سنة  يف  اهلها  وسبي  كربالء  هدم 
للهجرة 
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السنة  يف  االسالمي  الفتح  زمن  كربالء 
الثانية عرش من اهلجرة. 

قبل  واالجتامعي  السيايس  احلرية  وضع 
الفتح

قبل  واجل��غ��رايف  االداري  احل��رية  وض��ع 
الفتح

العلويني  توطن االرشاف  ومبدأ  كربالء 
فيها يف اوائل القرن الثالث للهجرة
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فاهم نعمة إدريس، مجلة الفن العربي دراســة فكرية سياســية، رسالة ماجستير مطبوعة 
فــي اآللــة الكاتبة، )جامعــة بغــداد: كليــة اآلداب، 1989(، ص94-96 ؛ عبد الرزاق 
أحمــد النصيري، أثــر الصحافة العربية في التطــور الفكري للنخبــة المثقفة في العراق 
1869-19.8، ”آفاق عربية”، )مجلة(، بغداد، العدد 4، نيسان 1992، ص6.-64.
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 عن الثورتين الدســتوريتين اإليرانية والعثمانية وتفاعــل النخبة العراقية معها للتفاصيل . 7
ينظــر: جاســم محمد حســن، العراق فــي العهــد الحميــدي 1876-19.9، رســالة 
ماجستير، )جامعة بغداد: كلية اآلداب، 1975(، ص26 ؛ صباح كريم رياح الفتالوي، 
إيران في عهد محمد علي شــاه 19.7-19.9، رسالة ماجستير، )جامعة الكوفة: كلية 

اآلداب، 2..3(، ص15-138..
 للتفاصيل عن هذا الموضوع ينظر: االء عبد الكاظم الكريطي، موقف الفئة المثقفة في . 8

كربالء من التطورات السياســية في العراق 19.8-1932، رســالة ماجستير، )جامعة 
الكوفة: كلية اآلداب، 2..7(، ص6.-63.

عــن نشــأة النخبــة المثقفة العراقيــة وعوامل بنائهــا الفكــري ينظر: عبد الــرزاق احمد . 9
النصيــري، دور المجددين في الحركة الفكرية والسياســية في العراق 1932-1908، 
أطروحــة دكتــوراه، )جامعــة بغداد: كليــة اآلداب، 199.(؛ ســلمان هــادي ال طعمه، 
محاسن المجالس في كربالء، )كربالء: دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع، 2.15(، 

ص16-15
 آل االسترابادي: وهي من االسر العلمية المشهورة في كربالء، ومن مشاهير هذه االسرة . 10

الشــيخ محمد رضا االســتربادي، اذ كان عالما فقيها وله العديد من المؤلفات. للمزيد 
من التفاصيل ينظر: نور الدين الشاهرودي، تاريخ الحركة العلمية في كربالء، )بيروت: 
د.م، 199.(، ص243؛ أحمــد الحائري االســدي، االوائل في كربــالء، )الكوفه: دار 

التوحيد للطباعة والنشر، 2.12(، ص 258.
 آل الطباطبائي: من االسر العلمية والعلوية الشهيرة في مدينه كربالء وأول من برز من هذه . 11

االسر هو السّيد محمد الطباطبائي والسيد محمد علي الطباطبائي. للمزيد من التفاصيل 
ينظــر: ســلمان هادي آل طعمه، محاســن المجالس في كربــالء، ص 52-66 و195.

 آل الشــيرازي: هاجرت هذه االســرة من شــيراز إحدى مدن إيران مع رئيســها الشــيخ . 12
محمد تقي الشــيرازي عام 1881 واســتقرت في كربالء، وكان له مجلس حيث أصبح 
هــذا المجلــس ملتقى لعلمــاء الديــن والمفكرين واالدبــاء والمثقفين وطــالب العلم 
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وشيوخ العشــائر العراقية خالل ثورة العشرين للتداول في أمور تخص مقاومة الوجود 
البريطاني في العراق. للمزيد من التفاصيل ينظر: سلمان هادي آل طعمه، تراث كربالء، 
ص315؛ محمد حــرز الدين، معارف الرجال في تراجــم العلماء واالدب في كربالء، 

)بيروت: دار المحجة البيضاء، 1999(، ص 37.
للمزيــد من التفاصيل ينظر: ســلمان هادي آل طعمه، محاســن المجالــس في كربالء، . 13

ص17- 277.
 عبد الجواد الكليدار، جغرافية كربالء، ص15.. 14
 فــؤاد البهــي، علــم النفس االجتماعــي، ط2، )القاهــرة: دار الفكر العربــي، 1955(، . 15

ص245.
 للمزيــد مــن التفاصيل حول َمن تخــر	 في بيئة كربــالء مؤلًفا ومفكًرا وشــاعًرا ينظر: . 16

سلمان هادي آل طعمه، تراث كربالء، ص 137-126.
 كوركيس عواد، معجم المؤّلفـين العـراقـيـين فـي القـرنـين التاســع عشـــر والعشـــرين، . 17

)بغداد: مطبعة اإلرشاد، 1969م(، 	2، ص223.
 عبــد الجــواد الكليــدار، جغرافيــة كربالء القديمــة، )كربالء: قســم الشــؤون الفكرية . 18

والثقافية، 2.17(، ص14.
 خير الدين الزركلي، االعالم، )بيروت: دار العلم للماليين، 2..2(، 	3، 276.. 19
 عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء وحائر الحســين، )النجف: منشــورات المكتبة . 20

الحيدرية، 1418هـ(، ص12.
 عبد الرزاق الحسني، تاريخ الصحافة العراقية، )بغداد: مطبعة الزهراء، 1957(، ص82.. 21
 محمد مهدي الموســوي، احسن الوديعة، ط2، )النجف: المطبعة الحيدرية، 1968(، . 22

	2، ص295؛ عبــد الجــواد الكليدار، كربــالء وتاريخ عمرانها، )كربــالء: دار الكفيل 
للطباعة، 2018(، ص19.

 ينظر: عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء وحائر الحسين، ص272-1.. 23
 ينظــر: عبــد الجواد الكليدار، معالم انســاب الطالبيين في شــرح كتاب ســر االنســاب . 24

العلوية، تحقيق سلمان هادي ال طعمة، )قم: مطبعة ستارة، 2..1(، ص319-1.
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 عبد الجواد الكليدار، جغرافية كربالء، ص158-1.. 25
 ينظر: عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء وعمرانها، )كربالء: قســم الشــؤون الفكرية . 26

والثقافية، 2.18(، ص166-1.
 عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء وعمرانها، 	1، ص12.. 27
 عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء العام، )مخطوط(، 	1، ص7-2.. 28
 المصدر نفسه، 	1، ص5.. 29
 المصدر نفسه، 	1، ص11-8.. 30
 المصدر نفسه، 	1، ص4... 31
 المصدر نفسه، 	1، ص48.. 32
 المصدر نفسه، 	1، ص144-121.. 33
 المصدر نفسه، 	1، ص7-55... 34
 ينظر الملحق رقم)1(.. 35
 حبيب آل إبراهيم العاملي)1886-1965(: عالم دين شيعي ولد في جبل عامل، كان . 36

رائدًا في العمل التبليغي واالجتماعي إذ كان مصلًحا، مجدًدا هاجر إلى النجف للدراسة 
ومنها إلى العمارة في العراق وبعدها إلى بعلبك حيث ترك أثرا كبيرا فيها على المستوى 
االجتماعي، في بالده، توفي في 12 شــباط عام 1965 على أثر نوبة قلبية مفاجئة فنقل 
جثمانه إلى النجف بوصية منه، ودفن في الغرفة السادسة في صحن مرقد اإلمام علي بن 
أبي طالب.ينظر: محمد طي، الشيخ حبيب آل ابراهيم والوحدة االسالمية، »رسالة 

التقريب«، )مجلة(، طهران، العدد 22في ذي الحجة 1999م، ص93-76.
 ينظر: عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء العام، 	2، ص5-1.. 37
 ينظــر: جعفــر بن قولويه، كامــل الزيارات، تحقيق جواد القيومي، )قم: مؤسســة نشــر . 38

الفقاهة، 1417هـ(، ص451.
 عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء العام، 	3، ص11.. 39
 المصدر نفسه، 	3، ص32.. 40
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 المصدر نفسه، 	3، ص57-48.. 41
 المصدر نفسه، 	3، ص 162-61.. 42
 ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، )	4، ص183.. 43
 المصدر نفسه، 	3، ص62.. 44
 المصدر نفسه، 	1، ص2.. 45

 منهــا على ســبيل المثال مــا أورده عبــد الجواد الكليــدار من إشــارات لذخائر العقبى . 46

للطبري وعلل الشرائع للشيخ المفيد والمناقب البن شهر آشوب.

 ينظر: ابن شــهر آشوب، المناقب، تحقيق: لجنة من اساتذة النجف، )النجف: المطبعة . 47

الحيدرية، 1956(، 	3، ص141.

 ينظر: المصدر نفسه، 	2، ص8.. 48

 ينظر: عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء العام، 	3، ص141.. 49

 ابن نما الحلي، مثير االحزان، )النجف: المطبعة الحيدرية، 195.(، ص29.. 50

 عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء العام، 	3، ص146.. 51

 الجــرح والتعديــل: وهو وأحد من علوم الحديث الذي يبحــث عن الرواة من حيث ما . 52

ورد في شــأنهم مما يشينهم أو يزكيهم بألفاظ مخصوصة، ينظر: صبحي الصالح، علوم 

الحديث ومصطلحه، )قم: مطبعة أمير، 1997(، ص109.

 ينظر: عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء العام، 	2، ص1.. 53

 المصدر نفسه، 	1، ص15.. 54

 المصدر نفسه، 	2، ص40.. 55

 عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء العام، 	2، ص85.. 56

  بحار األنوار، 	 97 ، ص395.. 57

عن األسلوب العلمي ومقوماته ينظر: عبد الهادي الفضلي، اصول البحث، )قم: مطبعة . 58

ستارة، 2..7(، ص 211.
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الســهل الممتنع: أحد أساليب الكتابة عند العرب الذي)يظن من سمعه لسهولة ألفاضه . 59
وعذوبــة معانيه أنه قادر على اإلتيان بمثله عزَّ عليه مثاله وامتنع عن طالب معارضته فال 
يناله(. وهو أسلوب القرآن الكريم نفسه، ومنه في أحاديث الرسول األعظم الشيء 
الكثير. ينظر: أحمد مطلوب، معجم النقد العربي القديم، )بغداد: دار الشــؤون الثقافية 

العامة، 1989(، 	2، ص5..
عن شــروط العرض التاريخي للمــادة وأهمية التزام الباحث بها، ينظر: حســن عثمان، . 60

منهج البحث التاريخي، ص197- ص198.
 عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء العام، 	1، ص143.. 61
 المصدر نفسه، 	2، ص178.. 62
 ينظــر: الطبرانــي، المعجم الكبيــر، تحقيق حمدي عبــد المجيد، )القاهــرة: مكتبة ابن . 63

تيميــة، 1983(، 	3، ص112؛ احمــد بن عبد الله الطبري، ذخائــر العقبى، )القاهرة: 
مكتبة القدسي، 1356هـ(، ص174.

 عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء العام، 	2، ص80.. 64
 المصدر نفسه، 	3، ص125.. 65
 ينظر: ابن قولويه، المصدر السابق، ص93.. 66
عن أهمية المصادر في البحث العلمي وكيفية جمعها واالهتمام بها، ينظر: حسن عثمان، . 67

منهج البحث التاريخي، ط11، )القاهرة: دار المعارف، 1993(، ص67-ص8..
عــن كيفية جمع المصــادر وتوظيفها بمــا ينمي فكرة البحــث العلمي، ينظــر: عبد الله . 68

فياض، التاريخ فكرة ومنهجًا، ط2، )بغداد: مطبعة أسعد، 1977(، ص59-ص67.
 عبــد اللــه العاليلــي)1914-1996(: لغــوي وأديب موســوعي لبنانــي، لقب بفرقد . 69

الضــاد كونه مــن أبرز الشــخصيات اللغويــة االصالحيــة التنويرية، جدد فــي المعجم 
اللغوي، وعرف بآرائه اللغوية والفقهية المثيرة للجدل، له العديد من المؤلفات اللغوية 
والتاريخية. للتفاصيل ينظر: حكمت كشــلي فواز، الشيخ عبد الله العاليلي ومعجماته 

اللغوية، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1996(، ص25-9.  
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 ينظر: عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء وحائر الحسين، ص15.. 70
 ينظر: عبد الجواد الكليدار، تاريخ كربالء العام، 	2، ص20-13.. 71
 ينظر: عبد الجواد الكليدار، جغرافية كربالء القديمة، ص30-26.. 72
 المصدر نفسه، ص28.. 73
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امل�شادر واملراجع
اوالً. الكتب العربية واملعربة: -

)النجف:  النجف،  أساتذة  من  جلنة  حتقيق:  املناقب،  آشوب،  شهر  ابن   .1
املطبعة احليدرية، 1956(، 	3.

2. ابن نم احليل، مثري االحزان، )النجف: املطبعة احليدرية، 195(.

ـــرة:  ـــقـــاه )ال ــى،  ــب ــق ــع ال ـــر  ـــائ ذخ ـــربي،  ـــط ال اهلل  ــد  ــب ع ـــن  ب امحــــد   .3 
مكتبة القديس، 1356هـ(.

)الـــكـــوفـــه:  كــــربــــالء،  ف  ـــــــل  األوائ األســـــــدي،  ــــري  احلــــائ ــــد  امح  .4 
دار التوحيد للطباعة والنرش، 2012(.

ـــداد:  ـــغ ـــم، )ب ـــقـــدي ال ـــريب  ـــع ال ــد  ــق ــن ال ــم  ــج ــع  5. امحــــد مــطــلــوب، م
دار الشؤون الثقافية العامة، 1989(، 	2.

 ،1914-1814 قـــرن  مــنــذ  ــراق  ــع ال ف  ــاة  ــي احل ــل،  ــي فــوص دي  ــيــري  ب  .6 
ترمجة أكرم فاضل، )بغداد: د.م، 1968(.

القيومي، )قم: مؤسسة  الزيارات، حتقيق جواد  بن قولويه، كامل  7. جعفر 
نرش الفقاهة، 1417هـ(.

8. جور	 انطونيوس، يقظة العرب، ترمجة نارص الدين األسد وإحسان عباس، 
ط6، )بريوت: دار العلم للماليني، 1980(.

املعارف،  دار  )القاهرة:  ط11،  التارخيي،  البحث  منهج  عثمن،  حسن   .9
.)1993
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