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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل ملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة  التي تعنى بالتاث 

الفكري والثقايف ملدينة كربالء عىل وفق القواعد اآلتية:
العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشتط   -1

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق A4، وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )CD( بحدود 

)5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم الصفحات 

ترقياًم متسلساًل.

3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

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

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

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



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

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

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

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

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

أ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع.

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

للنرش.
د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

#-يشتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
فيه بحثه، ومكافأة مالية  الذي نرش  العدد  و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من 



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

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

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

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكتوين للمجلة
 ،)turath.karbala@gmail.com(

)turath@alkafeel.net(
 drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التال: َسلَّ أو تجُ
ع  الكبري/ممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





بسم اهلل الرمحن الرحيم

           احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل أفضل األنبياء 
ا بعد فقد أخذت ملة  واملرسلني حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين. أمَّ
تراث كربالء عىل عاتقها مهمة إحياء تراث مدينة كربالء الَّتي تتمّيز 
بطابع روحّي فريد، فهي املدينة التي استوطنْت قلَب كلِّ مؤمن يف 
العامل، فاحلفاظ عىل تراثها وإحياؤه مسؤولية عاّمة، ومسؤولية القلم 
والرؤى  األفكار  بتبنِّي  املجلة  هيأيت  تسعى  لذا  خاّصة  األكاديمي 
التاثية املتخصصة  من خالل تشجيع  املكتبة  إثراء  الَّتي من شأهنا 
التاث  إحياء  يف  لتساهم  العلمّي  التفوق  ذات  الرصينة  األقالم 
ل  تشكِّ متينة  علمية  قاعدة  وبناء  كربالء،  ملدينة  والثقايف  الفكري 
ا مهاماًّ ال يستغني عنه الباحث يف التاريخ أو التاث،  مصدًرا معرفياًّ
بالتعاون  عة  املوسَّ العلمّية  الندوات  بإقامة  رشوعها  إىل  إضافة 
وستطبع  العراق،  يف  العلمية  واملؤسسات  اجلامعات  بعض  مع 
كربالء  تراث  ة  ملَّ من  القادمة  األعداد  يف  الندوات  هذه  خمرجات 
ل  األوَّ العدد  هو  فهذا   ، عمرها  من  الرابعة  الشمعة  أوقدت  الَّتي 
عة  متنوِّ احتوى عىل مموعة  الرابعة، وقد  للسنة  الرابع  د  املجلَّ من 
عىل  اشتملت  املّحكم  العلمّي  الطابع  ذات  التاثية  األبحاث  من 
مباحث قرآنيَّة و عقائدّية و تارخيية وتراثية و أدبيَّة نالت استحسان 
اخلرباء الذين قيموها من األساتذة اجلامعيني املشهود هلم بالكفاءة، 

كلمة العدد



االستشارية  اهليأة  ألعضاء  الذاتية  السرية  دفتيه  بني  العدد  ضمَّ  كام 
والتحريرية للمجّلة.   ونأمل أن يستمّر تواصل الباحثني مع املجّلة 
لدعم  والثقافية  الفكرية  األبحاث  من  نتاجاهتم  بجديد  لرفدها 

املسرية العلمية وضامن استمرارية املجّلة.
واحلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبيِّنا حممد 

وآل بيته الطيبني الطاهرين.  
رئيس التحرير



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من التاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  التاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
التكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  التاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة: 
-املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.

-املادة األدق لتبيني تارخيها.
-احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكلام كان املتتبع لتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة تراث الرشق وال سيام 

املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل



بإخفاء  املعرفة،  بإضعاف  توّلد  ومرة  الرشقيني،  ساللة  كنوز   
دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  التاث  مع ماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  التاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،ألهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
يِّب  يِّبت وغجُ املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى غجُ
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  زلت  واخجُ تراثها، 

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

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

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
-مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن 



التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية 
أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  ماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 

إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 
-اجراء النظر إىل مكتنزاهتا: املادية واملعنوية، وسلكها يف مواقعها 

التي تستحقها، بالدليل. 
والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  -تعريف 

بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 
ظل  يف  بأنفسهم،  التاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  -تعزيز 
مما  الغربية،  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الــوازع  إىل  افتقادهم 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
يؤرش  مما  السابقني،  بتكة  االلتحام  وتعميق  التاثية  -التوعية 
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
-التنمية بأبعادها املتنوعة: الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، 

فالكشف عن التاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  ملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 



املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص
علومجُ القرآن الكريم

يف خمطوطات أعالم كربالء املقّدسة
-السّيد هبة الدين احلسينّي الشهرستايّن 

أنموذًجا-
نصوٌص خمتارة يف املحكم واملتشابه "مجع وحتقيق 

وتعليق"

الدكتور الشيخ عامد الكاظمي
اجلامعة العاملّية للعلوم اإلسالمّية 

)لندن( فرع العراق 25
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امللّخص
ختوض هذه الدراسة يف رؤية أرباب املعاجم الّلغوّية لكربالء املقّدسة من 
خالل ما طرحوه من تعليقاٍت مقصودة يف ذكرهم السمها، وهذه التعليقات 
يجُمكن  أخرى  اجّتاهات  واجتهت  واجلغرايّف  الّلغوّي  املعنى  عن  خرجت 
نتيجةجُ  فكانت  وحضارّي،  واجتامعّي  وسيايّس  فكرّي  أساٍس  عىل  تقسيمها 
ذلك الوصوَل اىل معطياٍت كثرية عكست النظرة واالجّتاه السائد يف التعامل 
مع كربالء املقّدسة وما أحاط هبا من ظروف، ومن ثّم السبب الذي أوصلها 
اىل هذا املقام الرفيع بني املدن من الناحية املعنوّية، كام أّنه عكس طبيعة تفكري 
لجُطات  املجتمعات املتتابعة زمنّيًا يف قضّية اإلمام احلجُسني واملوقف من السُّ

التي حاولت طمس ثورته اإلنسانّية العظيمة.
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Abstract

In its geographical and spatial ( physical) concept 
Karbala occupies a moral dimension which is in 
harmony with its spiritual and intellectual standing ; 
it is unique. Generally speaking، dictionaries usually 
provide the linguistic meaning، however، when dealing 
with Karbala، there is a hidden view stemming from 
the symbolism which dominated the scene over the 
literal and the geographical meaning.

 The present study tries to pursue and trace the 
comments the dictionaries ‘ authors add to the word 
Karbala and its geographical location; they are 
considered a sort of digression which goes beyond 
what is actually needed but still they can be looked at 
from a different angle which is that of the way and the 
symbolism the authors of such dictionaries attach to 
Karbala through the examples they give figuring out 
and reflecting this symbolism.

 This symbolism is as varied as the viewpoints of 
the authors of such dictionaries. This symbolism is 
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sometimes intellectual and this is clear when talking 
about the front of right and that of wrong without 
ignoring the psychological side in addition to the 
jurisprudential and regard bases when dealing with the 
intellectual symbolism of Karbala. Besides، one can 
easily notice the emotional the symbolism mentioned 
in such dictionaries especially the poems which reflect 
this emotional meaning and also the symbolism of 
sorrow in addition to the variety of emotional image 
and their ranks and stages.

 This Husainy’s epic has its impact on all societies; 
this impact is of intellectual and emotional nature in 
addition to other sorts of impact.

 Authors of such dictionaries did not ignore the 
historical and cultural symbolism of Karbala. This 
is clear in the harmony and the symbolism noticed 
between the name of Karbala from the literal meaning 
of it and the collocation and relation of it with the 
martyrdom of Imam Husain (pbuh) in addition to 
the surrounding circumstance shown through the 
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examples given. The cultural symbolism is clearly 
seen through the assertion of the authors of such 
dictionaries on the holy grave and the holy shrine and 
how it is taken to be an intellectual and fundamental 
radiation and a starting point for all Muslims and 
researchers looking for reformation.

 Such quotations and citation which formed Karbala 
symbolism were considered an approach، body and 
considerable view of the linguistic dictionaries which 
cannot be grasped from the first glance but when 
relating and connecting thoughts، we can come out 
with a conclusion which clarifies such viewpoints and 
justifies their philosophy and provide us with an image 
which show the impact Karbala has on humanity 
due to its symbolism drawn and derived from Imam 
Husain »pbuh«
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املقّدمة
يتناسب مع مقامها  املاّدي حّيزًا معنوّيًا  بمفهومها اجلغرايّف  حتتّل كربالء 
يقتن  التي  العامل  يف  الفريدة  املدن  من  تكون  وتكاد  والفكرّي،  الروحّي 
يجُمكن أن يطرح يف تعامل املصادر  املعنوّية، وهو ما  املادّي برمزّيتها  نطاقها 
التارخيّية معها، غري أّن هذا األمر قد ال ينسحب عىل األصناف األخرى من 
املصادر، ولكن يف هذه الدراسة سنحاول التأكيد عىل رمزّية كربالء يف رؤية 
الّلغوّية ال خيرج عن  العاّم للمعاجم  الّلغوّية، ولعّل اإلطار  املعاجم  أرباب 
االختصاص الّلغوّي إاّل أّن هناك رؤية خفّية ألرباب املعاجم يف تعاملهم مع 
كربالء من حيث تعريفها اللفظّي وموقعها اجلغرايّف تنطلق من رمزّيتها التي 

طغت يف طروحاهتم عىل األلفاظ واجلغرافية.

يف  املعاجم  أرباب  يضيفها  التي  التعليقات  تتّبع  عىل  تقوم  الدراسة  هذه 
استطرادات  الغالب  يف  وهي  اجلغرايّف،  وموقعها  »كربالء«  ملفردة  عرضهم 
أرباب  برؤية  يتعّلق  ثاٍن  سياق  يف  تدخل  أهّنا  إاّل  الفعلّية  احلاجة  عن  خترج 
التي يسوقوهنا بام  املعاجم لرمزّية كربالء بشكٍل حيّتم عليهم توجيه األمثلة 
جتاه  ونظرهتم  تفكريهم  لطبيعة  عاكسًة  تكون  قد  التي  الرمزّية  تلك  يرسم 

ذلك البناء املاّدي ودالالته املعنوّية.

تنّوعت الرمزّية التي نحن بصددها بتنّوع رؤى أرباب املعاجم لتشمل الرمزّية 
الفكرّية باجّتهاهتا املتعّددة، إذ تّم طرح مسائل عن جبهة احلّق وجبهة الباطل 
يف كربالء بام يدّل عىل التشخيص املمّيز يف تلك الرؤية، بل وبجزئّيات خمتلفة 
شملت حتى اجلوانب النفسّية، هذا فضاًل عن األساسات الفقهّية واالعتبارّية 
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الفكرّية. كربالء  رمزّية  مع  تعاملهم  يف  املعاجم  أرباب  منها  انطلق  التي 

ومل تِغِب الرمزّية العاطفّية عن رؤى أرباب املعاجم فكانت استشهاداهتم 
تلك  ألفاظ  تعكسها  التي  احلزن  ورمزّية  العاطفّي  باملعنى  توحي  الشعرّية 
املدينة، بل تنّوعت الصور العاطفّية ومراتبها ومراحلها، والاّلفت للنظر ّأن 
أغلب االستشهادات كانت من شعر املنتمني خلّط احلجُسني ومدرسة أهل 
املعاجم  الذي عرّبت عنه رؤى  التوجيه  أمام صورة  ممّا يضعنا   البيت
كافة  املجتمعات  يف  احلجُسينّية  امللحمة  أثر  هو  ذلك  يفّس  ما  أّن  إذ  الّلغوّية، 
وهو عىل ما يبدو يأخذ الطابع الفكرّي والعاطفّي فضاًل عن جوانب أخرى.

ومل يغفل أربابجُ املعاجم الرمزّيَة التأرخيّية واحلضارّية لكربالء إذ أّن القارئ 
جيد التناغم والتادف بني اسم كربالء من حيث األلفاظ واالقتان يف املعاجم 
مع حادثة استشهاد احلجُسني والبناء عليها فضاًل عن بعض الظروف املحيطة 
هبا التي جّسدهتا االستشهادات التي عكست تلك الرؤية الواضحة املوّجهة.

أيضًا  املعاجم  أرباب  التي جّسدها  الرمزّية احلضارّية  ينطبق عىل  واألمر 
طِّط ليكون إشعاعًا  بتأكيدهم عىل القرب الرشيف واملشهد املقّدس وكيف خجُ

فكرّيًا ومبدئّيًا، وليكون منطلقًا للمسلمني والباحثني عن اإلصالح.

إّن تلك االستشهادات التي شّكلت رمزّية كربالء مّثلت منهجًا وهيكلّيًة 
الّلغوّية قد ال نلمسها للوهلة األوىل ولكن بعد ربط  ورؤيًة ممّيزة للمعاجم 
الرؤى  تلك  توّضح  مهّمة  نتيجة  اىل  نصل  أن  نستطيع  ومتييزها  أفكارها 
لكربالء  اإلنساين  التأثري  عن  تفصح  صورة  أمام  وتضعنا  فلسفتها  وجتّسد 

.برمزّيتها التي استقتها من اإلمام احلجُسني
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الرمزّية الفكرّية  

ارتبط اجلانب املكايّن لكربالء عند أرباب املعاجم الّلغوّية برمزّية فكرّية خترج 
عن نطاق املكان واحلّيز املاّدي، وتبتعد عن املعنى اللفظّي واإلطار الدالّل، 
املعجم  بخروج  األوىل  للوهلة  يوحي  قد  الذي  الفكرّي  العمق  يف  لتدخل 
الّلغوي عن اختصاصه املبارش، وهو أمٌر ال جيانب الصّحة كثريًا وإّنام تفرضه 
رمزّية كربالء وتأثريها النفيّس واملعنوّي عىل الكاتب واملتلّقي يف الوقت نفسه.

يف  املدينة  هذه  السم  ذكرهم  عند  املعاجم  أربابجُ  خاض  فقد  هنا  ومن 
األطر الفكرّية املحيطة هبا، ولعّل منها ما يتعّلق باحلادثة األبرز التي شّكلت 
تأرخيها وهي شهادة اإلمام احلجُسني فيها، فقد أدخلوا يف جبهتي كربالء 
جبهة احلّق وجبهة الباطل واستشهدوا بام يسند رؤيتهم اخلاّصة عن احلادثة، 
بل وتبنّوا املنطق الفكرّي يف الرجوع اىل جذور احلوادث واملنطلقات املمّهدة 
شّكلت  التي  الصورة  يرسم  بام  والفقهّية  العقدّية  اجلوانب  عن  فضاًل  هلا، 

الرؤية العاّمة للرمزّية املشار إليها.

من  ذكروه  بام  لكربالء  الفكرّية  الرمزّية  املعاجم  أرباب  صاغ  لقد 
استطرادات حّددت رؤيتهم هلا، ومن ذلك ما يتعّلق بكوهنا موضع استشهاد 
ما  أضافت  اهنا  إاّل  املعاجم،  بعضجُ  ذلك  ذكرت  كام   احلجُسني اإلمام 
كربالء  ذكرهم  عند  ورد  فقد  الطاهر،  النسل  لذلك  الفكرّي  العمق  يصّور 
كثري)1(: قال   ،عيل بن  احلجُسني  قرب  وهبا  موضع  اسم  »وكربالء: 
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وبرٍّ إيامٍن  سبطحُ  كربالء)2(«)3( فسبٌط  غّيبته   وسبٌط 

مثّلت  التي  كربالء  رمزّية  عن  تفصح  الطرح  هذا  دراسة  إّن 
مراحل  ربطت  شعرّية  بصورٍة  املعاجم  استشهاد  بحسب  اإلمامة 
أمور: بجملة  املدى  هذا  حتديد  يجُمكن  إذ  الفكرّي،  ومداها  اإلمامة 

ّمد   وأئّمة 	  األمر األّول: االرتباط النََّسبّي والفكرّي بني الرسول حمجُ
.أهل البيت

طبيعة 	  األئّمةبحسب  بني  واختالفها  القيام  مرحلّية  الثاين:  األمر 
الرسول   سبطي  بني  والتشابه  للتوافق  تأكيٌد  وهنا  واملرحلة،  الظرف 

.احلسن واحلجُسني 

اإلمام 	  فيه  غاب  الذي  املوضع  كانت  كربالء  إّن  الثالث:  األمر 
بعد  بدأت  الفكرّية  الناحية  فإّن  وإاّل  املادّية،  الناحية  من   احلجُسني

استشهاد احلجُسني يف كربالء.

الناحية  الذي غّيب كربالء من  إّن اإلمام احلجُسني هو  القول  ويجُمكن 
املتعّلقة  والفكرّية  املعنوّية  بالنواحي  ذكرها  عند  تجُقرن  فصارت  املاّدية 
مدينة  أو  الشهادة  مدينة  أو  الثورة  مدينة  فأصبحت  احلجُسينّي  باالستشهاد 

.االنتصار ومن ثّم هي مدينة احلجُسني

لقد عكس تعامل أرباب املعاجم الّلغوّية مع موضع كربالء صورًا تفصيلّية 
عن رشفّية االعتقاد باملوقف احلجُسينّي وأثره يف الّدين وكيف مّثل هذا املوقف 
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جبهة احلّق قبال جبهة الباطل التي حّددهتا املعاجمجُ الّلغوّية أيضًا، فضاًل عن 
البناء الفكرّي فيام خيّص القرب الرشيف واملراحل التي مّر هبا، إذ ورد القول بأّن 
ِعن قاتله،  »كربالء موضٌع يف العراق .. به قجُتل احلجُسني ريض اهلل تعاىل عنه ولجُ
فِن عىل الصحيح، ونجُِقل رأسه الرشيف إىل الشام، ومنه إىل عسقالن،  وهناك دجُ
قال: إّنه أجُعيد إىل جسده الرشيف،  نِي عليه املشهدجُ العظيم، ويجُ ثّم إىل مرص، وبجُ
ويجُروى أّنه سأل عن هذا املوضع مّلا نزل به، فقيل: كربالء، فقال: كرٌب وبالء«)4(.

إّن الرمزّية الفكرّية لكربالء يف هذا النّص فيها من العمق والشمولّية ما 
يدّل عىل الرؤية اخلاّصة ألرباب املعاجم الّلغوية، فام تّم إحلاقه ببيان املوضع 
النهضة  عن  كثرية  بأفكار  وحييط  يّتسع  للمفردة،  العاّم  واملعنى  اجلغرايّف 
احلجُسينّية وما ارتبط هبا من أمور مستقبلّية فضاًل عن اآلنّية، إذ يجُمكن أن نحّدد 

شكل تلك الرمزّية بأطر عديدة أبرزها ما يأيت:

اإلطار األّول: تشخيص جبهة الباطل واإلشارة اليها بالّلعن وهو يعرّب 	 
عن التعميم يف ذكر هذه اجلبهة وشمولّية الفاعل والرايض بالفعل.

اإلشعاع 	  احلجُسني يف  لإلمام  الرشيف  القرب  رمزّية  تأكيد  الثاين:  اإلطار 
للجسد  بالدفن  اخلاّصة  التأرخيّية  احلادثة  وتأصيل  والدينّي،  الفكرّي 

الطاهر.

اإلطار الثالث: توجيه املرحلّية التأرخيّية النتقال رأس اإلمام بشكٍل 	 
يستوعب التحديدات الزمانّية واملكانّية، بل ويجُشري اىل ما خيالفها أيضًا 

برجوع الرأس الرشيف اىل اجلسد الطاهر.
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اإلمام 	  اىل  املدينة  كربالء  عن  وتوجيهه  اخلطاب  تركيز  الرابع:  اإلطار 
احلجُسني، واالنطالق منه  يف ذكر املدينة ونقصد ما خيّص املعنى 

حينام قال: )أرض كرٍب وبالء( أي أهّنا متّثل إطارًا معنوّيًا فكرّيًا بحتًا.

وليس  هذا فحسب بل إّننا قد نجد صورًة تشخيصّية أكثر عمقًا حينام 
يذكر أربابجُ املعاجم مسارات تفسريّية نفسّية للمواقف التي جّسدهتا كربالء 
بالّدين  ضّحوا  حرب  بني  أّن  عندهم  ورد  فقد  املاّدي،  موقعها  عن  بعيدًا 
احلجُسني  قتل  يعنون  العقر)5(،  يوم  باملروءة  مروان  بنو  وضّحى  كربالء،  يوم 
العداء  فلسفة  اىل  اإلشارة  أّن  إذ  بالعقر)6(،  املهّلب  بن  يزيد  وقتل  بكربالء، 
األموّي للحسني وطبيعته االرتدادّية عن الّدين تعني ذلك الرصاع املمتّد بني 
الدين واملجُْلك، فلم خيرج بنو حرب عن إطار املجُْلك وإّنام جّسدوه يف موقفهم 
الفهم عندما قال  أبا سفيان جّذر هلذا  أّن  والسّيام  الكامل جتاه احلجُسني  
ْلك ابن أخيك عظياًم«)7( بل إّن أبرز  للعباس بن عبد املطلب: »لقد أصبح مجُ
وأدّل أمٍر عىل تلك الرمزّية الفكرّية يف رؤية أرباب املعاجم عن عداء ونظرة 
بني أمّية الدنيوّية جتاه الدين هو متّثل يزيد بشعر عبداهلل بن الزبعري)8( الذي 

يجُشري اىل تلك احلقيقة وهو قوله:

فال باملحُْلك  هاشم  نزل)9( َلِعَبت  وحٌي  وال  جاء   خرٌب 

لتعرّب  جاءت  إّنام  املعاجم  أرباب  رؤية  يف  املوّجهة  احلسابات  وهذه 
يستقصون  وعلامء  كمسلمني  أذهاهنم  يف  الغالب  الفكرّي  اإلطار  عن 



95

أ.د. محيد رساج جابر

�سهر جمادى الخرة 1438هـ /اآذار  2017مال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع/العدد الأول

اإلمام  السالم والتّحم عىل  تأكيد بعضهم عىل  لنا  يفّس  ما  احلقائق، وهذا 
احلجُسني حني ذكره ملوضع كربالء، كام فعل ابنجُ منظور حينام ذكر موضع 
 .)10( ورمحته(  عليه  اهلل  )سالم  احلجُسني  فيه  قجُتل  الذي  عنه  وقال  كربالء 

وهذا التعبري يجُوازي ما ذكرناه عن التوّجه السابق بتشخيص جبهة احلّق 
الناحية  من  األيديولوجّية  منظور  ابن  توّجهات  أّن  والسّيام  الباطل  وجبهة 
الذي  والتوازن  اإلنصاف  بل  الطرح  هذا  يف  احلاكمة  هي  ليست  املذهبّية 
قواعد  تّتبع  فكرّية  كرمزّية  كربالء  مع  التعامل  يف  املعاجم  أرباب  عىل  ظهر 
عاّمة مبدئّية خترج عن اإلطار األيديولوجّي وتنبع من املنابع العلمّية البحتة، 
فاحلجُسني يمّثل عندهم فكرًا ومنهجًا وصورًة انعكست فيها كربالء ذلك 

املوضع املاّدي املجّرد.

التعامل مع  الفقهّية والعملّية يف  املعاجم بعض الصور  أربابجُ  تبنّى  وقد 
لرمزّية كربالء وجتّليات  استطرادهم يعكس رؤيتهم  موضع كربالء، فكان 
املبادئ التي عكستها، فقد وردت بعضجُ تفاصيل الظروف املحيطة بكربالء 
ووصول اإلمام احلجُسني اليها، وبخاّصة اإلشعاع الفكرّي نتيجة وجود 
 أّنه املعاجم  أرباب  بعض  روى  فقد  املوضع،  هذا  يف  الشـريف  قربه 
ألف  بسّتني  والغارضية  نينوى  أهل  من  قربه  فيها  التي  النواحي  »اشتى 
َط عليهم أن يرشدوا إىل قربه ويجُضّيفوا من  درهم، وتصّدق هبا عليهم، ورَشَ

زاره ثالثة أّيام« )11(.

إّن الرمزّية الفكرّية يف هذا املقام متشّعبة اىل مجلٍة من املعطيات كّلها ترسم 
الصورة احلّية للرؤية املعجمّية عن رمزّية كربالء، ويجُمكننا أن نعرضها بام يأيت:
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املعطى الفقهّي الذي جّسد حرص اإلمام احلجُسني عىل حتّقق كّل - 1

الرشوط املتعّلقة بوجوده يف كربالء ومنها الفقهّية أو الرشعّية املتمّثلة 
فِن فيها واألرايض املحيطة هبا. برشائه لألرض التي دجُ

التفّضل عىل ساكني هذه األرض بتصّدقه هبا عليهم بعد رشائها، حتى - 2
طريقهم  عن  الشـريف  قربه  لزائري  الرعاية  درجات  أعىل  اىل  يصل 

دون تفّضٍل من أحد.
والتخطيط - 3 الرشيف  للقرب  الفكرّي  باإلشعاع  املستقبل  استرشاف 

اإلهلّي عىل يد اإلمام ليكون قبلة املظلومني واملجُصِلحني.

4 - إذ حرص اإلمام بذلك،  الكفيلة  النجاح واملراحل  وضع أسس 
األمر  الصحيح وهو  املستقبيّل  للبناء  الفكرّي  والتأسيس  التبية  عىل 

الذي عكسه املعجم اّللغوّي بطرحه عند ذكر موضع كربالء.

ذكرها  استخدمت  قد  اللغوّية  املعاجم  بعض  بأّن  القول  نستغرب  وال 
ملوضع كربالء يف بيان الرمزّية الفكرّية التي عاجلت حالة اخلنوع واالستسالم 
للظامل وعدم نرصة احلّق، إذ أفصحت هذه املعاجم عن الذّلة التي أصابت 
تلك  لبيان  املناسبة  استغّلوا هذه  احلّق، وكأهّنم  بسبب عدم نرصة  املسلمني 
كربالء  عن  شعرّية  بأبياٍت  االستشهاد  اختيار  رّس  يفّس  ما  وهو  الرمزّية 

تؤّسس هلذا الفهم.

وما نريد اإلشارة اليه يف هذا السياق هو االستشهاد عند ذكر موقع كربالء 
:بشعر ابن رمح اخلزاعي)12( الذي قال ذاكرًا فيه مقتل احلجُسني
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هاشٍم آل  من  الطّف  قتيل  )13( وإّن  فذّلت  املسلمني  رقاب   أذّل 

وليس حمض صدفٍة أن يتّم اختيار بيٍت شعرّي يعكس طبيعة اخلذالن التي مّر 
هبا املسلمون يف التعامل مع قضّية اإلمام احلجُسني عىل الرغم من أّن املناسبة 
لفظّية أو جغرافّية بامتياز، وما نستشعره من هذه الرمزّية أّن هناك رؤيًة موّجهة 
أكثر  وخضوع  خنوع  عن  أفصحت  اللغوّية  املعاجم  طرحته  فيام  مقصودة 
املسلمني اىل درجة أهّنم أصبحوا أسارى بأيدي الظاملني فذّلوا، أو بمعنى آخر 
أّن قتل احلجُسني قد جّرأ احلكومات الظاملة لقتل كّل متصدٍّ لإلصالح وكّل 
من يقول كلمة حّق عند سلطان جائر، فقد هّون قتلجُه كّل اجلرائم بعده.

املتتّبع  للباحث  مشّخصة  لكربالء  الفكرّية  الرمزّية  كانت  فقد  هنا  ومن 
ومتناسق  متناغم  بشكٍل  جاءت  قد  املعاجم  أرباب  طروحات  أّن  والسّيام 

ومتحورت يف مجلة حماور رئيسة:
باإلمام 	  ارتبط  الذي  الفكرّي  ْمقها  بعجُ املدينة  رشفّية  األّول:  املحور 

.احلجُسني

املحور الثاين: التشخيص املوضوعّي جلبهَتْي احلّق والباطل وممّثيَلْ كّل 	 
جبهٍة ممّن ارتبطت هبم امللحمةجُ احلجُسينّية.

املحور الثالث: اجلوانب الفقهّية التي برزت كصورٍة من الصور الرمزّية 	 
لكربالء يف اإلطار اخلاّص بالثورة احلجُسينّية.

احلجُسينّي 	  الفكر  مع  التعامل  يف  املستقبيّل  االستشـراف  الرابع:  املحور 
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واملعطيات الفكرّية يف رسم التوّجهات املستقبلّية.

للثورة 	  الناس  خذالنجُ  تركها  التي  الكارثّية  اآلثارجُ  اخلامس:  املحور 
احلجُسينّية ونتيجتها الرئيسة القائمة عىل ذّل املسلمني بعدها.

الرمزّية العاطفّية  

يمّثل اجلانب العاطفّي جزًء مهاّمً من األجزاء املكّونة لرمزّية كربالء يف رؤية 
أرباب املعاجم اللغوّية، وهو ما يظهر بشكٍل واضح يف طروحاهتم واستشهاداهم 
التي عكست الوجه اآلخر لكربالء املأساة، ومن أبرز الصور االستشهادّية 
)14( الشاعر:  قول  العاطفّية  الرمزّية  هبا  ظهرت  التي  الّلغوّية  للمعاجم 

كربالء أرِض  عىل  بالّدماء)15( عّرْج  الّدْمَع   وأْمِزج 

والرمزّية هنا عاطفّية بامتياز فهي تصّور أرض كربالء مقّدمة وإحياء شبه 
ِفَك  املبدأ الذي سجُ املنتج الذي يعكس  فطرّي للحزن العميق، ولكنّه احلزن 
من أجله الدم الطاهر، وكأهّنا دعوٌة مبارشة لالستفادة من املثال الذي متّثله 
 كربالء ليكون الصيغة املعنوّية إلحياء املبادئ التي أجُريق دمجُ اإلمام احلجُسني
من أجلها بوسيلٍة تبنّاها أربابجُ املعاجم اللغوّية وهي وسيلة احلزن والبكاء 

املنتج أو ما أطلقنا عليه بالرمزّية العاطفّية لكربالء.

بن  معن  ببيت  كاالستشهاد  أخرى  باستشهاداٍت  أجُّكدت  الرمزّية  وهذه 
أوس)16(:

فلعلعا كربالء  حّلت  هي  فالنوابحا)17( إذا  دوهنا  العذيب   فجوز 
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والنوابح: موضع)18( وقيل هي النوائح)19(، غري أّن ما يّمنا هو االستشهاد 
رمزّية  ثّم  ومن  والبكاء  احلزن  عن  السابقة  الصورة  جنس  من  هو  الذي 
العاطفة يف رسم صورة كربالء، ولكن هذه املّرة فيها إشارة اىل مدى وصوت 
ومقدار احلزن، فرفع الصوت هنا )فلعلعا( هو رمز وإحياء لطبيعة األمل الذي 
أصاب املسلمني من جّراء التعّدي عىل شخص ومقام اإلمام احلجُسني، إذ 
صّوروا هذا األمل بشكٍل يتناسب مع مقدار احلزن والبكاء ورفع الصوت يف 

اكي ذلك املصاب. حرضة هذه املدينة التي حتكي وحتجُ

ورّبام نجد أّن ما ذكرناه سابقًا عن وصّية اإلمام احلجُسني لسّكان املنطقة 
َط عليهم أن يرشدوا  التي اشتاها بامله اخلاّص واختارها لتكون قربه »..ورَشَ
إىل قربه ويجُضّيفوا من زاره ثالثة أّيام« )20(، توحي أيضًا اىل الرمزّية العاطفّية 
وما يتبعها من جوانب حميطة هبا إلحياء املبدأ، فال يجُمكن أن نفهم زيارة القرب 

إاّل يف إطار احلزن والبكاء وتأجيج العاطفة وما يقود اىل العربة واالعتبار.

املعاجم  ذكر  حسب  اجّتاهات  بعّدة  متّثلت  لكربالء  العاطفّية  الرمزّية  إّن 
الّلغوّية:

االجّتاه األّول: االجّتاه االعتبارّي بتصوير البكاء واحلزن يف كربالء هو 	 
إحياٌء واندماٌج مع الدماء احلجُسينّية وما دعت اليه من مبادئ إصالحّية.

االجّتاه الثاين: هو االجّتاه املصّور لطبيعة الرمزّية العاطفّية لكربالء ونوع 	 
احلزن فيها، وهو حزٌن شديد صادق )ملعلع( أي معلٌن عن نفسه.

كيفّية 	  احلجُسني يف  اإلمام  القائم عىل وصايا  االجّتاه  الثالث:  االجّتاه 



100

رمزّيةجُ كربالَء يف رؤية أرباِب املعاجم الّلغوّية

التعامل مع زّوار قربه، وهي وصايا تعكس إحياء تلك العاطفة ومن 
ثّم إحياء املبدأ، وإحياء العاطفة يتّم باألسس التي أصبحت مقّدمات 

لإلحياء كوجود املستضيفني للزّوار والراعني هلم.
الرمزّية التأرخيّية  

حتصيل  متّثل  اللغوّية  املعاجم  يف  لكربالء  التارخيّية  الرمزّية  تكون  تكاد 
حاصل لكّل ما ذكروه إاّل أهّنا يف الوقت نفسه تّتخذ خصوصّيًة معّينة ترتبط 
وعىل  بالثورة،  املرتبطة  الظروف  بعض  واىل   احلجُسني مقتل  اىل  باإلشارة 
التأرخيّي  الواقع  لتسم  مبارش  بشكٍل  موّجهة  أهّنا  غري  األخبار  هذه  إمجال 
لكربالء، فلم تتك املعاجم التي بني أيدينا اإلشارة والربط بني كربالء ومقتل 
احلجُسني وإّنام أوردته بشكٍل متادف، فحاملا تجُعّرف كربالء جغرافّيًا نجد 
فيه إحلاقها باستشهاد احلجُسني كقوهلم » كربالء بفتح أّوله، وإسكان ثانيه، 
بعده باء معجمة بواحدة، ممدود: موضٌع بالعراق من ناحية الكوفة... ويف 

تِل احلجُسني بن عيل ريض اهلل عنهام«)21(. هذا املوضع قجُ

وقد ورد ذلك بصيٍغ أخرى منها ما ذكره ابن منظور الذي اقتبس ما ذكره 
ياقوت احلموّي يف معجم البلدان »ويف املوضع.. -عبارة ياقوت- »وبسواد 
اهلل  ريض  احلجُسني  هبا  تِل  قجُ التي  كربالء  منها  نينوى  هلا  قال  يجُ ناحية  الكوفة 
قال له نينوى)23(.  عنه.«)22(  الذي فيه احلجُسني سالم اهلل عليه ورمحته، موضٌع يجُ

حلادثة  كرمزّية  باملجمل  كربالء  يذكرون  نجدهم  األحيان  بعض  ويف 
القول:  مثل  مبارش  بشكٍل  باحلادثة  املوضع  فريبطون   احلجُسني استشهاد 
أو   ،)24(» أيب طالب  بن  بن عيل  احلجُسني  به  تِل  قجُ الذي  املوضع  »كربالء: 
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)25(» به قجُتل احلجُسني )القول: »وكربالء:  )يعني موضع

مثل  هلا  املكّونة  أو  لكربالء  املرادفة  األسامء  اىل  حّتى  ذلك  يتعّدى  وقد 
الطّف، فقد أورد أربابجُ املعاجم ذلك االقتان بني املوضع واستشهاد اإلمام 
احلجُسنيحينام ذكروا أّن »الطّف ساحل البحر وجانب الرّب، ومنه الطّف 
 )26( الفرات«.  ييل  ممّا  الرّب  طرفجُ  ألّنه  به  ّمي  سجُ  ، احلجُسني  فيه  تِل  قجُ الذي 
تِل اإلمامجُ احلجُسني  وورد أيضًا »والطّف:  )يعني موضع(، قرب الكوفة وبه قجُ
ّمي به ألّنه طرف الرّب ممّا ييل الفرات، وكانت يومئٍذ جتري  ريض اهلل عنه، سجُ

قريبًا منه« )27(.

درجة  اىل  املصطلحات  بعض  بيان  يف  يستطردون  أحيانًا  نجدهم  قد  بل 
أي  املزدوجة  الرمزّية  تلك  بيان  ثّم  ومن  بالطّف  يتعّلق  بام  االستشهادات 
بيان معنى موضع )اجلناب( إذ ورد  املوضع واالستشهاد، كام هو احلال يف 
»واجلناب: موضع. واملجنب: أقىص أرض العجم إىل أرض العرب، وأدنى 

أرض العرب إىل أرض العجم. قال الكميت )28(:
أنَسهحُ مل  لنفسـَي،  وشجٌو 

 
واملجنب)29( الطفِّ   بمعرتك 

اهلل  ريض  عيل،  بن  احلجُسني  فيه  تِل  قجُ الذي  املوضع  هو  الطّف:  ومعتك 
كان  معناه  بيان  املراد  األصيّل  املوضع  عىل  الغريب  عنهام«)30(.فاالستشهادجُ 
خيّص البحث قيد الدراسة، فقد فّس املعجم اللغوّي معاين ذلك االستشهاد 

والرمزّية التارخيّية للموضع الوارد فيه.

االرتباط  وذلك  التارخيّية  الرمزّية  تلك  عن  ورد  ملا  متفّحصة  قراءة  إّن 
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تضعنا أمام هيكلّية تأرخيّية تقوم عىل أموٍر عّدة:

احلدود 	  تعّدى  املعاجم  أرباب  عند  كربالء  موضع  أّن  األّول:  األمر 
.اجلغرافّية ليعكس املعنى التأرخيّي املرتبط باإلمام احلجُسني

اخلاّص 	  واملوضع  للموقع  واجلغرافّية  الّلفظّية  الشمولّية  الثاين:  األمر 
بكربالء بمرادفاته ومضامينه املختلفة، وبنفس الّداللة املعنوّية والتأرخيّية.

األمر الثالث: حرص أرباب املعاجم عىل تصوير تلك الرمزّية حتى يف حال 	 
عدم وجود املناسبة املبارشة لذكر موضع كربالء أو ما يرادفها، وإّنام كذلك 
يف تضمينها يف مناسبات أخرى خارجّية بعيدة عن لفظ ومعنى كربالء.

ورّبام نجد أّن منطق الرمزّية التأرخيّية يف موضع كربالء والطّف ظهر أيضًا 
حادثة  بخصوص  والسّيام  املوضع  هبذا  التارخيّية  األحداث  بعض  ربط  يف 
كربالء وأنصار اإلمام احلجُسني، وهذا ما وجدناه متداخاًل يف بيان ألفاظ 
ما  التارخيّية هلا، وهو  الرمزّية   َ بنيَّ إقحامها  أّن  إاّل  بعيدة عن موضع كربالء 
ورد يف تفسري معنى لفظ ) كدع(: الكداع وهو جدٌّ ملعرش بن مالك بن عوف 
بن سعد بن عوف بن حريم بن جعفي...، وهو غلط، والذي قاله الّليث: إّن 
تِل مع احلجُسني بن عيل ريض  الكداع لقٌب ملعرش املذكور ال أّنه جدٌّ له، والذي قجُ
اهلل عنهام بالطّف من كربالء إّنام هو من ولده وهو بدر بن املعقل بن جعونة 

بن عبد اهلل بن حطيط بن عتبة ابن الكداع)31(...وهو القائل يوم الطّف:
الكداع وأيب  جعٍف  ابنحُ  )32( أنا  قراع  مرهٌف  يميني   ويف 

املوضع  اىل  باإلشارة  تكتِف  مل  اللغوّية  املعاجم  أّن  هنا  يجُالحظ  والذي 



103

أ.د. محيد رساج جابر

�سهر جمادى الخرة 1438هـ /اآذار  2017مال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع/العدد الأول

بام  األمور  مناقشة  عىل  حترص  املقام  هذا  يف  نجدها  وإّنام  فقط  وارتباطاته 
خيدم ويبنّي الصورة األقرب للصّحة، وذلك باملقارنة واملقاربة واالستنتاج، 
عىل الرغم من كون موضع كربالء غري معنيٍّ باملوضوع إاّل بقدر ورود جزٍء 
لتارخيها عمومًا وارتباطات تلك احلادثة، وهو ما يؤّكد  املكّونة  من احلادثة 

الرمزّية التي أرشنا إليها.

الرمزّية احلضارّية
إّن من أبرز صور الرمزّية احلضارّية ملوضع كربالء -كام طرحه أربابجُ املعاجم 
الّلغوّية- يتعّلق باملشهد والقرب الرشيف باعتباره أهّم َمْعَلٍم حضارّي وفكرّي 
وهو ال خيرج عاّم ذكرناه سابقًا من النطاق التارخيّي الذي شهد ازدواج املوقع 
بجُْعدًا حضارّيًا يتعّلق بالقرب الرشيف،  أّنه يرسم هنا  إاّل   ،بحادثة احلجُسني
احلضارّية  الرمزّية  فكانت  القرب  ذلك  بوجود  كربالء  موضع  ارتبط  لذلك 
التفصيل. حال  يف  وكذلك  اإلمجال  سبيل  عىل  اللغوّية  املعاجم  يف  حارضًة 

وكام أسلفنا سابقًا فإّن هناك من أرباب املعاجم اللغوّية َمْن ربط املوضع 
كربالء  أّن  ورد  فقد  املقّدس،  املشهد  أو  القرب  عن  التفصيلّية  بالصورة 
ِعن قاتله، وهناك  تِل احلجُسني ريض اهلل تعاىل عنه ولجُ »)موضع( بالعراق، به قجُ
فِن عىل الصحيح، ونجُِقل رأسه الرشيف إىل الشام، ومنه إىل عسقالن، ثّم إىل  دجُ
قال: إّنه أجُعيد إىل جسده الرشيف«)33(.  نِي عليه املشهد العظيم، ويجُ مصـر، وبجُ

املشهد  أو  القرب  بيان  اىل  املوقع  بيان  من  انتقل  احلديث  أّن  هنا  ونجُالحظ 
وتفاصيله املتعّددة من حيث التحّقق من الدفن تارخيّيًا ومتابعة عنرص الزمن 
نِي من مشاهد من أثر هذا التنّقل اىل  والتنّقل بالرأس الرشيف بني البلدان وما بجُ
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أن استقّر يف القرب الرشيف، واملشهد العظيم يف كربالء عىل ما هو عليه اليوم.

رؤية  يف  احلضارّية  الرمزّية  أسميناها  ما  هي  الطرح  يف  االنتقالة  وهذه 
أرباب املعاجم عند تناوهلم لكربالء، فكربالء )املوضع( كانت مناسبًة لبيان 
فالتفصيل  يبدو،  ما  املعجمّيني عىل  التي كانت تالمس شعور  الرمزّية  تلك 
والتدقيق واملعارضة يف الروايات واستقصائها دليٌل عىل رغبة يف بياهنا وتأكيد 

حماورها املعنوّية، وإشعاعاهتا احلضارّية التي نقصدها يف هذا املقام.

اإلمام  املعاجم عن سعي  أرباب  ذكره  ما  بعض  من  استفدنا سابقًا  وقد 
لقربه  الناس  وصول  لتسهيل  املالئمة  الظروف  كاّفة  لتوفري   احلجُسني
أن  ويجُمكن  االعتبارّية،  أو  الفقهّية  الناحّية  من  كانت  سواًء  الرشيف 
املشّع  القرب  بوجود  احلضارّية  الرمزّية  تأكيد  يف  أيضًا  هنا  ذكروه  ممّا  نستفيد 
فيها  التي  النواحي  اشتى   أّنه »روي  القول:  ورد  إذ  العامل،  كّل  اىل 
عليهم،  هبا  وتصّدق  درهم،  ألف  بسّتني  والغارضية  نينوى  أهل  من  قربه 
أّيام«)34(.  ثالثة  زاره  من  ويجُضّيفوا  قربه  إىل  يرشدوا  أن  عليهم  َط  ورَشَ

ومل يكن اإلمجال يف ذكر وجود قرب اإلمام احلجُسني عند احلديث عن 
موضع كربالء بتحديد هلذه الرمزّية، وإّنام جتسيد هلا أيضًا والسّيام مع االقتان 
والتجانس والتادف بني املوضع والقرب كام هو االقتان املذكور سابقًا مع 
القرب وامَلْعَلم  أّن أرباب املعاجم ربطوا بني  القتل، أي  االستشهاد أو حادثة 
احلضارّي املادّي واملعنوّي من جهة وموضع كربالء من جهٍة أخرى، فكان 
هذا القرب هو الكاشف عن الرمزّية احلضارّية لذلك املوضع، وهي بال شّك 
رمزّية غنّية باملبادئ واألفكار والتضحيات فهو ليس كأّي َمعَلٍم تراثّي مّرد.
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ونقصد بذلك اإلمجال هو اإلشارة اىل وجود القرب بشكٍل مقتن مع 
ذكر املوضع كام يف قوهلم: »وكربالء: اسم موضع وهبا قرب احلجُسني بن عيل 
«)35(، أو قوهلم: »كربالء موضع معروف وهبا قرب احلجُسني بن عيل 
بن أيب طالب «.)36( وكذلك ما يشبه هذا »وكربالء: موضع، هبا قرب 

احلجُسني بن عيل «.)37( وأيضًا ما ورد يف كالمهم عن احلائر وهو موضٌع 
بكربالء، »وهو املوضع الذي فيه مشهد اإلمام احلجُسني ريض اهلل عنه«.)38(

واالقتان هو الرمزّية التي تجُفصح عن التوّجه الذي كان يتبنّاه يف 
إظهار هذا البعد احلضارّي وما وراءه من مأساة ومبادئ فكرّية أراد 

هلا اإلمام أن تنعكس من ثورته ومن قربه الـرشيف.
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اخلامتة
يجُمكن اخلروج من الدراسة بجملة نتائج هي:

إّن لكربالء عمقًا فكرّيًا معنوّيًا يف املجتمعات اإلسالمّية كاّفة بغّض النظر 
عن الزمان واملكان واالجّتاه.

منها  تشّكل  التي  املثالّية  الصورة   احلجُسني اإلمام  ثورة  جّسدت 
اللغوّية. املعاجم  طروحات  فيها  بام  كاّفة  بمصاديقه  اإلسالمّي  الفكر 

عكست املعاجم اللغوّية الصورة احلضارّية لكربالء ونطاقها اإلشعاعّي 
عىل املجتمع اإلنسايّن عمومًا.

إبراز البعد العاطفّي لكربالء بصفتها املعنوّية وما ينتج عنه من آثار تعود 
عىل املامرسة الدينّية والعقيدة بوجٍه عام.

 فضح أربابجُ املعاجم اللغوّية جبهة الباطل التي وقفت ضّد احلجُسني
وأبرزوا صفاهتا التي هي صفات الباطل يف كّل زماٍن ومكان.

أثبتت الدراسة أّن فئات املجتمع اإلسالمّي كاّفة تعي ما متّثله كربالء من 
بصفة  حدود  الوعي  هلذا  وليس  واالجتامعّية،  واحلضارّية  الفكرّية  الناحية 
املعاجم من  ثقافّية وغري ذلك، فلم يكن أرباب  أو  أيديولوجّية أو عنرصّية 
ثقافٍة واحدة، ومع ذلك كان طرحهم عن كربالء  أو  أو قومّيٍة  أيديولوجّيٍة 

ورمزّيتها واحدًا.
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اهلوامش

ثريِّ -بضّم الكاف وفتح املثّلثة وكس الياء املشّددة– ابن عبد الرمحن ( 1) أبو صخر كجُ

السبيعي العدناين اخلزاعي احلجازي، الشاعر املشهور، كان شيعّيًا شديد التشّيع، 

وكان آل مروان يعلمون بمذهبه، فال يغرّيهم ذلك له جلاللته يف أعينهم ولطف 

-بفتح  عّزة  صاحب  به  املشهورين  العرب  عّشاق  أحد  وكان  أنفسهم.  يف  حمّله 

أهل اإلسالم، وذكره  إّنه أشعر  قيل:  بنت مجيل.  الزاي-  املهملة وتشديد  العني 

البيت)عليهم السالم(،  العلامء يف طبقات شعراء أهل  ابن شهر آشوب يف معامل 

وأّما  أصحابه.  من  وكان  جيري،  وعرقجُه   الباقر جنازته  رفع  مات  ومّلا  وقال: 

نا الصدوق يف كامل الدين أهّنا  نا املفيد فقد ذكر شيخجُ األشعار التي نسبها إليه شيخجُ

البحار  الشاهرودي، مستدرك سفينة  النامزي  الشيخ عيل  نظر  يجُ احلمريي.  للسّيد 

النبالء  الذهبي، سري أعالم  نظر  يجُ - ج 9 - ص 68. وقد تويّف يف سنة 107هـ. 

ثريِّ  ج 5 - ص 152. غري أّن أكثر املصادر ال تؤّيد هذا وإّنام تؤّكد عىل كيسانّية كجُ

نظر الشـريف املرتضـى، الفصول املختارة ص 299،  وموته وهو عىل الكيسانّية. يجُ

عيل بن يونس العاميل، الرصاط املستقيم ج 2 - ص 267،املجليس، بحار األنوار 

ّمد مهدي احلائري، شجرة طوبى ج 1 - ص 115. ج 37 - ص 44، الشيخ حمجُ

الصدوق ( 2) الشيخ  نقلها  قصيدٍة  من  احلمريي  ّمد  حمجُ السيد  اىل  البيت  هذا  يجُنسب 

احلسن  جانب  اىل  احلنفّية  بن  ّمد  حمجُ بإمامة  يعتقد  كان  احلمريي  السّيد  بأّن  ذاكرًا 

واحلجُسني لذلك قال:
قريٍش من  األئّمة  إّن  سواء أال  أربعٌة  األمر   والةحُ 
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بنيه من  والثالثةحُ  واألوصياء عيلٌّ  نا  أسباطحُ محُ   هحُ

وبرٍّ إيامٍن  سبطحُ  كربالء فسبٌط  حوته  قد   وسبٌط 

حّتى املوت  يذوق  ال  الّلواء وسبٌط  يقدمه  اجليش   يقود 

كامل الدين ومتام النعمة ص32.

ثريِّ عّزة وتبعد األمر عن السّيد احلمريي  )1( فيام نجد أّن أغلب املصادر تشري اىل أّنه كجُ

ثريِّ  ّمد بن احلنفّية، وإّنام ذكروا األبيات لكجُ وعدم اهّتامه بالكيسانّية التي تعتقد بإمامة حمجُ

نظر  وقالوا إّنه كان كيسانّيًا ومات عىل ذلك، وهذه األبيات هي يف مذهب الكيسانّية. يجُ

الصـراط  العاميل،  يونس  بن  عيل   ،299 ص  املختارة  الفصول  املرتضـى،  الشـريف 

ّمد  املستقيم- ج 2 - ص 267، املجلسـي، بحار األنوار ج 37 - ص 44، الشيخ حمجُ

مهدي احلائري، شجرة طوبى ج 1 - ص 115.

لسان ( 3) منظور،  1123،ابن  ص   -  4 ج  استعجم  ما  معجم  األندلسـي،  البكري 

نظر  العرب ج 11 - ص 587، الزبيدي، تاج العروس ج 15 - ص 654. ويجُ

القايض النعامن، رشح األخبار ج3 ص297.

الزبيدي، تاج العروس ج 15 - ص 654.( 4)

موضٍع ( 5) يف  املهّلب  بن  يزيد  قتل  أي  102هـ  سنة  العقر  وقعة  به  يجُقصد  العقر  يوم 

بقرب كربالء من العراق بني يزيد بن املهّلب ومسلمة بن عبد امللك بن مروان، 

ِس جيشه واهنزم آل املهّلب، ثم ظفر هبم مسلمة فقتل فيهم، وقّل  تِل فيها يزيد وكجُ قجُ
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نظر  من نجا منهم، وكان يزيد قد خرج عىل اخلالفة مّلا تويّف عمر بن عبد العزيز. يجُ

الذهبي، تاريخ اإلسالم ج 7 - ص 8.

القول منسوب ( 6) ما استعجم ج 3 - ص 950. وهذا  البكري األندلسـي، معجم 

أترّوى  ثريِّ  كجُ ثريِّ عّزة، إذ حّدث حفص اآلمدّي قال: كنت أختلف إىل  كجُ للشاعر 

املهّلب  آلجُ  تِل  قجُ فقال:  واقٌف  عليه  وقف  إذ  يومًا  لعنده  إيّن  اهلل  فو  قال:  شعره. 

بالّدين يوم الطّف وضّحى  بالعقر. فقال: ما أجّل اخلطب ضّحى آلجُ أيب سفيان 

بنو مروان بالكرم يوم العقر. فبلغ ذلك يزيد بن عبد امللك فدعا به فلاّم دخل عليه 

السّيد عىل خان  نظر  يجُ منه.  أترابّية وعصبّية وجعل يضحك  اهلل  قال: عليك هبلة 

املدنى، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ص 587 – 588.

نظر الطربي، تاريخ الرسل وامللوك ج2 ص332.( 7) يجُ

عبد اهلل بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القريش السهمي الشاعر، ( 8)

أّمه عاتكة بنت عبد اهلل بن عمرو بن وهب بن حذافة بن مجح كان من أشّد الناس 

قال إّنه أسلم يف فتح مّكة )وهو  عىل رسول   وعىل أصحابه بلسانه ونفسه، يجُ

نظر ابن عبد الرّب، االستيعاب ج 3 - ص 901. إسالمجُ املستسلمني(.يجُ

متّثل يزيد بأبيات ابن الزبعرى مفتخرًا بقتل احلجُسني واألبيات هي:( 9)
شهدوا ببدٍر  أشياخي  األسل ليت  وقع  من  اخلزرج   جزع 

فرحًا واستهّلوا  تشل ألهّلوا  ال  يزيد  يا  قالوا:   ثّم 
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ساداهتم من  القرم  قتلنا  فاعتدل قد  ببدٍر   وعدلناه 

فال باملحُْلك  هاشم  نزل لعبت  وحٌى  وال  جاء   خرٌب 

أنتقْم مل  إن  خندف  من  فعل لست  كان  ما  أمحد  بني   من 

نظر السّيد ابن طاووس، اللهوف يف قتىل الطفوف - ص 105. يجُ

لسان العرب ج 7 - ص 347.( 10)

الشيخ الطرحيي، ممع البحرين ج 4 - ص 28 – 29.( 11)

ابن رمح اخلزاعي: مل تذكر املصادر التي ذكرت احلادثة أّي اسٍم آخر البن رمح، ( 12)

كام أّن هذا االسم غري متجم يف املصادر ومل يِرْد إاّل يف هذه احلادثة، وقد وردت 

ِكر أّن أبا الرمح دخل  رواية تبنّي وقت إلقاء هذا البيت وكيف تغرّي مضمونه إذ ذجُ

إىل فاطمة بنت احلجُسني بن عيل فأنَشَدها مرثّية يف احلجُسني وقال:
عربِة سحائبحُ  عيني  عىل  أجالت 

 
فلم تصححُ بعد الدمع حّتى ارمعّلِت

 

ّمٍد محُ النبّي  آل  عىل  أقّلت وتبكى  بل  ال  الدمع  يف  أكثرت   وما 

سيوفهم يشيموا  مل  قوٌم  ّلِت أولئك  سحُ حني  أعداءهم  نكأت  وقد 
 

هاشٍم آل  من  الطّف  قتيل  فذّلت وإّن  قريٍش  من  رقابًا   أذّل 
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فقالت فاطمة: يا أبا رمح أهكذا تقول؟ قال: فكيف أقول جعلني اهلل فداك؟ قالت: 

نظر ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب ج  قل )أذّل رقاَب املسلمني فذّلت(. يجُ

3 - ص 263، ابن نام احليّل، مثري األحزان - ص 88.

البكري األندلسـي، معجم ما استعجم ج 3 - ص 891. وقيل: إّن البيت الشعرّي ( 13)

 .احلجُسني رثاء  قاله يف  قتة،  بابن  املشهور  “التابعي«  املحاريب  هو البن حبيب 

نظر ابن نام احليّل، مثري األحزان - ص  الزبيدي، تاج العروس ج3 ص107. ويجُ

88 الذي ذكره باسم سليامن بن قته. فيام ذكره املجلسـي يف البحار باسم سليامن 

نظر بحار األنوار ج 45 - ص 244.وقد نسب هذا البيت أليب دهبل  بن قتيبة، يجُ

اجلمحي: والذي قال أيضا:
نّومًا أمّية  من  سكارى  ها تبيتحُ  محيمحُ ينامحُ  ما  قتىل   وبالطّف 

نظر الزبيدي، تاج العروس - ج 12 - ص 355 – 356. يجُ

اخللعي ( 14) ّمد  حمجُ أيب  بن  العزيز  عبد  بن  عيل  الدين  مجال  احلسن  أبو  هو  الشاعر 

فأكثر،  فيهم  نظم  املفلق،   البيت أهل  شاعر  احليّل،  املوصيل  )اخلليعي( 

كان  ورثاؤهم،  مدحهم  إاّل  فيه  ليس  املوجود  شعره  ومموع  فأبلغ،  ومدحهم 

فاضاًل مشاركًا يف الفنون قوّي العارضة، رقيق الشعر سهله، وقد سكن احلّلة إىل 

نظر األميني،  فن فيها وله هناك قرٌب معروف. يجُ أن مات يف حدود سنة 750هـ ودجُ

الغدير ج 6 - ص 12.

الشيخ الطرحيي، ممع البحرين ج 3 - ص 149.( 15)
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الشاعر معن بن أوس بن نرص بن زياد املزين: شاعر فحل، من خمضـرمي اجلاهلية ( 16)

وكّف  والبصـرة.  الشام  إىل  رحل  الصحابة.  من  مجاعة  يف  مدائح  له  واإلسالم. 

برصه يف أواخر أّيامه. وكان يتّدد إىل عبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن جعفر بن 

أيب طالب فيبالغان يف إكرامه. له أخبار مع عمر بن اخلطاب. وكان معاوية يفّضله 

ويقول: )أشعر أهل اجلاهلية زهري بن أيب سلمى، وأشعر أهل اإلسالم ابنه كعب 

ومعن بن أوس( وهو صاحب المّية العجم التي أّوهلا:

ألوجل وإيّن  أدري  ما  ك  أّول لعمرحُ املنّيةحُ  تعدو  أّينا   عىل 

نظر خري الدين الزركيل، األعالم ج 7 - ص 273. مات يف املدينة عام 64هـ. يجُ

الزبيدي، تاج ( 17) نظر  البكري األندليس، معجم ما استعجم ج 3 - ص 927، ويجُ

العروس ج 4 - ص 225.

ابن منظور، لسان العرب ج 2 - ص 611.( 18)

الزبيدي، تاج العروس - ج 3 - ص 504.( 19)

الشيخ الطرحيي، ممع البحرين - ج 4 - ص 28 – 29.( 20)

البكري األندليس، معجم ما استعجم - ج 4 - ص 1123.( 21)

معجم البلدان ج5 ص339.( 22)

نظر اجلوهري، الصحاح ج 1 - ص 103، ( 23) لسان العرب ج 7 - ص 347.ويجُ

الزبيدي، تاج العروس ج 18 - ص 564. 
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الفراهيدي، كتاب العني ج 5 - ص 432.( 24)

الفريوز آبادي، القاموس املحيط ج 4 - ص 44.( 25)

الشيخ الطرحيي، ممع البحرين ج 3 - ص 52.( 26)

الزبيدي، تاج العروس ج 12 - ص 355 – 356.( 27)

الكميت بن زيد بن خنس األسدّي، املتوّف 126هـ أبو املستهل: شاعر اهلاشمّيني. ( 28)

ولغاهتا  العرب  بآداب  عاملًا  وكان  األموّي.  العرص  يف  اشتهر  الكوفة.  أهل  من 

وأخبارها وأنساهبا، ثقًة يف علمه، منحازًا إىل بني هاشم، كثري املدح هلم، متعّصبًا 

للمرضّية عىل القحطانّية. وهو من أصحاب امللحامت. أشهر شعره »اهلاشمّيات« 

قال: إّن شعره أكثر من مخسة آالف بيت،  وهي عّدة قصائد يف مدح اهلاشمّيني، ويجُ

قال أبو عبيدة: لو مل يكن لبني أسد منقبٌة غري الكميت، لكفاهم. وقال أبو عكرمة 

الضّبي: لوال شعر الكميت مل يكن لّلغة ترمجان. اجتمعت فيه خصاٌل مل جتتمع يف 

فارسًا شجاعًا، سخّيًا. خري  الشيعة، وكان  بني أسد، وفقيه  شاعر: كان خطيَب 

الدين الزركيل، األعالم - ج 5 - ص 233.

الكميت بن زيد األسدّي، الروضة املختارة ص77.( 29)

نظر اجلوهري، الصحاح ج 1 - ص ( 30) ابن منظور، لسان العرب ج 1 - ص 283. يجُ

103،البكري األندليس، معجم ما استعجم ج 4 - ص 1123.

مل يرد هذا االسم يف املصادر األخرى وكذا احلال بالنسبة للبيت الشعرّي.( 31)

الزبيدي، تاج العروس ج 11 - ص 417.( 32)
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الزبيدي، تاج العروس ج 15 - ص 654.( 33)

الشيخ الطرحيي، ممع البحرين ج 4 - ص 28 – 29.( 34)

ابن منظور، لسان العرب ج 11 - ص 587.( 35)

الشيخ الطرحيي، ممع البحرين - ج 4 - ص 28 - 29( 36)

خمتار ( 37) القادر،  عبد  بن  ّمد  حمجُ نظر  ويجُ  .1810 ص   -  5 ج  الصحاح  اجلوهري، 

الصحاح ص 291.

الزبيدي، تاج العروس ج 6 - ص 321.( 38)
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املصادر واملراجع
خري ما نبتدئ به القرآن الكريم.(1)

األميني، الشيخ عبد احلجُسني أمحد.(2)

(3) – بريوت   - العريب  الكتاب  دار  صاحب  إيراين  حسن  احلاج  بنرشه  عني  الغدير، 

لبنان، د.ت.

البكري األندليس: أبو عبيد عبداهلل ت )487هـ(.(4)

معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع، حتقيق مصطفى السّقا، ط3، بريوت (5)

.1403

اجلوهري، اسامعيل بن محاد ت )393هـ(.(6)

ط (7) عّطار،  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق  الصحاح، 

1407هـ. بريوت،   – للماليني  العلم  دار  الرابعة، 

ّمد مهدي.(8) احلائري، الشيخ حمجُ

النجف (9)  - ومطبعتها  احليدرّية  املكتبة  منشورات  اخلامسة،  ط  طوبى،  شجرة 

األرشف، 1385.

الذهبي، شمس الدين ت )748هـ(.(10)

سري أعالم النبالء، إرشاف وحتقيق: شعيب األرنؤوط، ط9، مؤسسة الرسالة - (11)

بريوت - لبنان 1993 م.

الكتاب (12) دار  األوىل،  ط  تدمرى،  السالم  عبد  د.عمر  حتقيق  اإلسالم،  تاريخ 
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العبريوت، 1987م.

الزركيل، خري الدين.(13)

األعالم، الطبعة اخلامسة، النارش: دار العلم للماليني - بريوت – لبنان، 1980.(14)

الرشيف املرتىض، ت )413هـ(.(15)

الشيخ يعقوب (16) الدين جعفريان األصبهاين،  السيد نور  الفصول املختارة، حتقيق 

 - والتوزيع  والنرش  للطباعة  املفيد  دار  الثانية،  ط  األمحدي،  حمسن  الشيخ  اجلعفري، 

بريوت - لبنان 1993 م.

ّمد بن عيل ت )381هـ(.(17) الصدوق، الشيخ أبو جعفر حمجُ

النرش (18) مؤّسسة  الغفاري،  أكرب  عيل  وتعليق:  تصحيح  النعمة،  ومتام  الدين  كامل 

اإلسالمّي التابعة جلامعة املدّرسني يف قم، 1405هـ.

ابن طاووس، السيد عيل بن موسى بن جعفر ت 664هـ(19)

اللهوف يف قتىل الطفوف، ط األوىل، قم، 1417هـ.(20)

ّمد بن جرير ت )310هـ(.(21) الطربي: أبو جعفر حمجُ

تاريخ األمم وامللوك، حتقيق نخبة من العلامء األجاّلء، ليدن، 1879م.(22)

العاميل، عيل بن يونس ت )877هـ(.(23)

املرتضوّية (24) املكتبة  البهبودي،  الباقر  ّمد  حمجُ وتعليق:  تصحيح  املستقيم،  الرصاط 

إلحياء اآلثار اجلعفرّية، د.ت.
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ّمد النمري )ت 463هـ(.(25) ابن عبد الرب: أبو عمرو يوسف بن عبد اهلل بن حمجُ

ّمد البجاوي، دار اجليل للطباعة (26) االستيعاب يف معرفة األصحاب، حتقيق عيل حمجُ

والنرش، بريوت – لبنان، 1412هـ

الفراهيدي: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ت )170هـ(.(27)

العني: حتقيق د. مهدي املخزومي، د. إبراهيم السامرائي، ط2، طهران، 1409.(28)

ّمد بن يعقوب ت )817هـ(.(29) الفريوز آبادي: مد الدين حمجُ

(30) – بريوت  للجميع،  العلم  دار  الّلغة،  يف  الوسيط  والقابوس  املحيط  القاموس 

لبنان، 1306هـ.

ّمد ت )363هـ(.(31) القايض النعامن املغريب، أبو حنيفة النعامن بن حمجُ

مؤّسسة (32) الثانية،  الطبعة:  اجلالل،  احلجُسيني  ّمد  حمجُ السيد  حتقيق:  األخبار،  رشح 

النرش اإلسالمّي، قم، 1414هـ.

ابن كثري: أبو الفداء اسامعيل بن كثري ت )774هـ(.(33)

البداية والنهاية، حتقيق عيل شريي، ط1، بريوت، 1408.(34)

الكميت، بن زيد األسدي ت )126هـ(.(35)

للمطبوعات، (36) األعلمي  مؤّسسة  اهلاشمّيات(،  القصائد  املختارة )رشح  الروضة 

بريوت، د.ت.

ّمد باقر ت )1111هـ(.(37) املجليس، حمجُ
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بحار األنوار، حتقيق حييى العابدي الزنجاين، السيد كاظم املوسوي املياموي، (38)

ط الثانية املصّححة، مؤّسسة الوفاء-دار إحياء التاث العريّب، بريوت - 1983م.
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage، leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said، Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil، as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes، the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has، whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local، national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage، which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual، economic، 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above، Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral، which diagnoses، in its behaviour، as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking، it comprises، as a whole، the discipline that leads its 
life. And as greater as the activity of such weights and as greater their 
effect be as unified their location be and as extensive their  time strings 
extend; as a consequence، they come binary: affluence and poverty، 
length and shortness، when coming to a climax.

According to what has been just said، heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race، at 
a certain time، at a particular place. By the following description،the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be، the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence، we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes، 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race، and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders، but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting، by itself، a heritage of a particular race، and together with 
its neighbours، it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence، the levels of 
injustice against Karbala' increase: once، because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala'، that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east ، the 



journal. So،we hope that there will be a constant academic 
communication with the journal for more cultural and thinking 
results in our scientific academic march.

 Finally،praise be to Allah the Lord of the Worlds and may 
the blessings and peace of Allah be upon the most honored 
messengers،our master Muhammad and upon all the members 
of his household.

Editor-in-Chief



The Issue Word:-

In the Name of Allah،the Beneficent،the Merciful

     
   Praise and gratitude be to Allah،the Lord of the Worlds 

and prayers،peace and greetings upon the most noble of the 
prophets and messengers،Muhammad. So،this journal،the 
journal of Karbala's heritage has assumed the responsibility 
of reviving the legacy of the Holy City of Karbala' which is 
characterized in a unique spiritual impression. As this town lives 
in a heart of every real Muslim believer in the world،protecting its 
heritage is a public responsibility. In addition،the academics are 
invested a special participation in this magazine. Therefore،both 
of the editorial and the advisory bodies of the journal make 
efforts to advocate the thoughts and ideas that could enrich 
the traditional libraries with legacy of Karbala'. This way could 
be done throughout encouraging the prominent academic 
scholars to contribute in activating the cultural and thinking 
heritage of Karbala' as well as building a discreet scientific base. 
It is intended to make this base as an indispensable source of 
knowledge so that every researcher in history or legacy could 
make full use of it. Furthermore،the journal has initiated holding 
seminars in cooperation with some of the Iraqi universities and 
other scientific foundations and it is going to publish the sessions 
of these seminars in the next volumes.

 As this volume is the first one of the fourth year،it is given 
a name،the Fourth Candle. It contains a set of various referred 
researches and articles in the Qura'nic،doctrinal،historical and 
literary studies. So،these articles could gain the admiration of 
the proficient professors who have assessed them. Moreover،it 
is،for the first time،the volume contains the curriculum vitas of 
the professors in the editorial and the advisory boards of the 



vicinity، in time، the research stratification is subject to technical
priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their 

reliability for publication. No research retrieved to researchers، whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth، before 
publishing، the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher  bestowed a version in which the meant research published، 
and a financial reward of (150،000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities، as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net)، Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ ، or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center، Al-Kafeel cultural complex، Hay Al-Eslah، behind 
Hussein park the large، Karbala، Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives discreet researches and articles 

concerned with the intellectual and cultural thinkimg of the Holy Karbala city 
according to the following regylation :

1. Researches or studies to be published should strictly be according to 
the globally-agreed- on steps and standards.

2. Being printed on A4 ، delivering three copies and CD Having ، 
approximately، 5،000-10،000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts، Arabic or English، not exceeding a page،350 

words، with the research title.
4. The front page should have the title، the name of the researcher/

researchers، occupation، address، telephone number and email، and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes، and taking cognizance 
of the common scientific procedures in documentation; the title of the book، 
editor، publisher، publication place، version number، publication year and 
page number. Such is for the first mention to the meant source، but if being 
iterated once more، the documentation should be only as; the title of the 
book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes، in the case 
of having foreign sources، there should be a bibliography apart from the Arabic 
one، and such books and researches should be alphabetically ordered .

7. Printing all tables، pictures and portraits on attached papers، and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption، in time there 
should be areference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae، if the researcher cooperates with the 
journal for the first time، so it is to manifest whether the actual research 
submitted to a conference or a symposium for publication or not. There should 
be an indication to the sponsor of the project، scientific or nonscientific، if any.

9. For the research should never have been published before، or submitted 
to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors
Qur'an Al-Qasas. Verse-5
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