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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة عىل وفق القواعد اآلتية:

1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي 
وخطواته املتعارف عليها عامليًا .

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
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 
صفحة مستقلة عىل أن حيتوي الثاين عىل عنوان البحث، ويكون امللخص بحدود 

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

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

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

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل 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، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 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 ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

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

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

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

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

     قدرها )150( ألف دينار عراقي .



     12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
دـ  تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

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

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
 drehsanalguraifi@gmail.com   او موقع رئيس التحرير  

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة العدد  
شمعة ثالثة ...

يف  كربالء  تراث  جملة  متضيها  ثالثة  لسنة  االول  العدد  هو  هذا 
مسرية البحث العلمي اجلاد الذي نتطلع من خالله اىل كل ما يمت 
القراءة  يرّصن  ما  واىل كل   ،)( احلسني  مدينة  تراث  اىل  بصلة 
العلمية الواعية يف البحث والتنقيب، ومازلنا يف جملة تراث كربالء 
حفرت  التي  والعقيدة  والثقافة  والفكر  الرتاث  مقوالت  اىل  نرنو 
اخاديدها يف ذاكرة املدينة، ويف وعي جمتمعها، وال سيام املوضوعات 
والرؤى التي مازالت عالقة يف اذهان مثقفيها ومبدعيها ومفكرهيا 
واعالمها تنتظر من يتصفحها بالبحث والتنقيب والعناية العلمية .

وتكريسًا جلهود العاملني يف جملة تراث كربالء يف استقطاب ورعاية 
وتبني البحوث ذات الصلة بفكر هذه املدينة وثقافتها وتارخيها وادهبا 
فقد تقرر يف املجلِة االرتقاء عىل تفاصيل ابواب الدراسات العلمية و 
الفنية؛ وذلك لتوجيه البحث والباحثني اىل كثري من النقاط التي هبا 
حاجة اىل احلوار والتقيص العلمي الفتني االنظار اىل ذلك، وحاثني 
االقالم للتجواب يف تلك املناطق البحثية التي ال نشك يف اهنا تسهم 
يف سد كثرٍي من ثغرات املكتبة الفكرية والثقافية ملدينة كربالء وال سيام 
تلك املوضوعات التي حيتاج املتابُع ملسرية املدينة ان يتعرفها عىل نحو 

علمي ؛ فتعاد قراءهتا قراءًة علميةً  واعية .
 وقد تضمن هذا العدد جمموعَة بحوٍث تؤكُد هنَج املجــــــلِة يف



طبيعة  من  البحوث  تلك  تؤكده  املحتويات فضاًل عام  فهرسة      
اىل  حاجة  بنا  التي  واالدبية  والتارخيية  والثقافية  الفكرية  النقاط 
املحطات  من  جديدة  جمموعة  خالهلا  من  تتكشف  متابعة  متابعتها 
ترفد  التي  معطياهتا  عىل  والوقوف  البحث،  يف  ريادهتا  يمكن  التي 
مساحة تراث كربالء باإلضاءات والتوضيحات عىل مستوى تارخيها 
واعالمها وفقهائها واحداثها واحلركات الفكرية واالجتامعية التي 

تركت اثارها يف وجدان املدينة وتراثها  .
هذه االضاممة من البحوث نأمل ان تثري القّراء للمتابعة، وحتث 
بام خيدم  بالبحث  املوضوعات وغريها  تلك  الباحثني عىل مالحقة 
مسرية البحث العلمي يف العراق والسيام ما يتعلق برتاث مدينة سيد 
شباب اهل اجلنة ايب عبد اهلل احلسني )(  آملني ان نكون ممن 

استمع القول فاتبع احسنه .
واحلمد هلل من قبل ومن بعد، وصّل اللهم عىل حممد وآله الطيبني 

الطاهرين



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  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 لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة تراث الرشق وال سيام 

بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد  فمرة  منهم،  املسلمني 



بإخفاء  ؛  املعرفة  بإضعاف  توّلد  ومرة  الرشقيني،  لساللة  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  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

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

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

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



التعالق سلبًا أو  ومديات تعالقها مع جماوراهتا، وانعكاس ذلك 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها ؛ بالدليل. 

 : والعاملي  واإلقليمي،  املحيل،   : الثقايف  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  ؛  بأنفسهم  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  جملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص
كان بناء مقامات محلت اسم )كربالء( املقدس يف اهلند يف القرنني الثامن عرش 
كربالء  تأثري  أن  أمهها  املعاين  من  العديد  محل  نوعه  من  فريدًا  شيئًا  عرش  والتاسع 
الروحي والسيايس والعمراين والثقايف مل متنعه بعد املسافات، بل انترش ذلك التأثري 
ليشمل قارة بأكملها هي اهلند ، فكانت تلك املقامات ذات قيمة روحية لدى الشيعة 
يف اهلند استمدهتا من تسميتها واقامة الشعائر احلسينية فيها حتى الوقت احلارض، 
كام عكست هذه املقامات شوق شيعة اهلند إىل كربالء، فكانت مدافن لكبار رجال 
الدولة، وهي تعكس رغبتهم يف أن يدفنوا يف كربالء املقدسة، وملا كان االمر غاية يف 
الصعوبة فقد وجدوا يف تلك املقامات عوضًا عن ذلك االمل الذي بدا صعب املنال. 
      لقد كان البعد السيايس حارضًا بقوة سواءأ يف تشييد تلك املقامات، أم يف 
اتساع دائرة احياء الشعائر احلسينية فكانت انعكاسا لقوة من شيدها من وزراء الدولة 

املغولية من الشيعة ومدى نفوذهم.
احلسينية  الروضتني  حماكاة  حماوالت  تكن  فلم  العمرانية  الناحية  من  أما         
والعباسية بالدقة املطلوبة، بسبب اعتامدها عىل الوصف وعدم وجود التصوير، لذا 
كانت قياسات وأشكال ونقوش تلك املقامات خمتلفة بشكل واضح عىل الروضتني 

االصليتني املطهرتني.
      أما من الناحية الثقافية فقد مكنت تلك املقامات شيعة أهل البيت عليهم 
السالم من متييز هويتهم الثقافية والفكرية والدينية واملذهبية يف وسط ذلك التعدد 
املختلفة،  اهلند  شعوب  تعيشه  الذي  الكبري  والفكري  واملذهبي  والديني  العرقي 
ووسيلة اعالمية عرفت كربالء للهنود سواء أكانوا مسلمني أم هندوس وتوظيف 
تلك االختالفات يف الرصاعات السياسية والعسكرية، كام اهنا مثلت مصدرًا مهاًم 

لدراسة الفن املعامري يف اهلند يف تلك املرحلة.
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Abstract
The building up of shrines bearing the sacred name (Karbala)، in India 

in the eighteenth and nineteenth centuries was something unique; it 
carried different meanings، the most important of which was that gives the 
spiritual, political، architectural and cultural Impact which was not affected 
by distance . That affection spread to include the entire continent of India . 
These shrines were of great spiritual value for the Shiite in Indi which was 
derived from its name and from the holding of Husaini sermons in it until 
the present time . These shrines also reflected the Shiite of India longing to 
Karbala . Therefore; they were taken as graveyards for most officials of the 
state ; it also reflected their desire to be buried in the holy city of  Karbala . 
And as that was something difficult، they were taken as a compensation for 
that hope which became difficult to achieve . 

         The political dimension was strongly present whether in the 
construction of those shrines or in performing the Husaini sermons ; they 
were considered signs for the power of their builders the Mangole state 
ministers of the Shiite seat and the dominance they had . 

From the architectural point of view, attempts to provide a description 
of the two holy shrines, Al- Husainiya and Al- Abbasiya were not that 
precise due to its dependence on description in addition to unavailability 
of photography . Therefore، the measures، the forms and inscriptions of 
these shrines were noticeably different from the original holy shrines . 

       From the cultural point of view، these shrines enabled the followers 
of the Shii Imamas ( the Shiite of Ahlul –Bait)  ( P.b.u th) to recognize their 
cultural، intellectual، religious and sectarian identity in such sectarian 
and intellectual variety the people of India live in which . These shrins 
were considered as amedia which helped Indians، Muslims and Hindu 
be acquainted with Karbala in addition to taking on such contradictions in 
the political and military struggle . They were also considered a   source for 
studying the architectural art in India at that time . 
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اأواًل: لمحة الى الت�سيع في الهند
ينترش شيعة أهل البيت عليهم السالم يف العديد من مناطق اهلند، لكنهم 
برزوا يف جنوب اهلند وشامهلا، فظهرت يف جنوب اهلند ممالك شيعية عدة يف 
حيدر آباد وغريها من مناطق جنوب اهلند وهي ؛ اململكة النظام شاهية يف 
أمحد نكر)896-1008ه/1491-1599مـ()1(، واململكة العادل شاهية يف 
بيجابور)895-1097ه/1489-1686مـ( )2(، فضاًل عن اململكة القطب 

شاهية يف بيجابور)918-1098ه/1512-1687مـ( )3(.
أما يف شامل اهلند فقد انترش التشيع بوفود العلويني والشيعة عىل اجلانب 
الشاميل الغريب من اهلند يف وقت كان )املامليك األتراك( حيكمون دهلي)602-
السادة  ويعد  االسالمية،  سلطنتها  عهد  يف   ) 686#/1206-1287م 
العلوية  العائالت  من  اهلند  شامل  يف  احلكم  استلم  من  أول  اخلرضخانيون 
ادخل  من  أول  تيمورلنك  وُيعد  اهلند،  احتالله  بعد  تيمورلنك  من  بدعم 
لشهداء  الرمزية  النعوش  محل  وعادة   ،1405 عام  اهلند  إىل  العزاء  مواكب 

كربالء واعادة متثيل حادثة كربالء)4(، يف إشارة إىل تشيع تيمورلنك )5(.
يف  عدة  شيعية  عائالت  استقرت  امليالدي  عرش  الثاين  القرن  أواخر  يف 
وباين  البنغال)6(،  إقليم  يف  الواقعة   Patan باتان  يف  اهلند  من  خمتلفة  مناطق 
 ،)7( Karra وكارا ،Pijnapur وبيجنبور ،Nohti ونوهتي ،Panipat بات
ومن أشهر عائالت العلويني يف اهلند عائلة السادة املوسوية الكنتورية التي 
هاجرت من نيشابور)8(، وقد برز فيهم املفتي حممد قيل الكنتوري)1188-
1260#/1774-1844مـ(، ومجلة من العلامء اآلخرين)9(، ومن العائالت 
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العلوية االخرى عائلة السيد البخاري وكان فيها مجلة من العلامء منهم جالل 
بن أيب الفتح القنوجي)10(، وحممد بن امحد احلسيني البخاري)11(.

مل يقترص األمر عىل دور العائالت العلوية فحسب، بل برزت شخصيات 
أرشف،  حممد  السيد  أمثال  عرشي  االثني  اإلمامي  للتشيع  روجت  علوية 
الثاين عرش بعد أن  وكان هذا السيد وأمثاله يؤكدون عقيدة اإليامن باإلمام 
وهلذا  اهلندية،  القارة  شبه  يف  السائد  هو  والزيدي  اإلسامعييل  التشيع  بات 
العالمة احليل  اهلند بعض مؤلفات  إىل  املهاجرون  العلويون والشيعة  جلب 
اإلمامية  الشيعة  أعــداد  وتزايدت  وتالمذته،   )12(  ) )726#/1325م  تـ 
-725( تغلق  بن  الثاين  حممد  السلطان  عهد  يف  اهلند  شامل  إىل  املهاجرين 
دهلي  سلطنة  عرش  عىل  التغلقيني  حكام  ثاين   ) 752#/1325-1351م 
تعزيز  اراد  ألنه  معه  واختلفوا  األمــور  هلم  تستقم  مل  ولكن  اإلسالمية، 
الثالث)752- تغلق  شاه  فريوز  عهد  ويف  اكتافهم،  عىل  السيايس  سلطانه 
لقب  اهلند  االثني عرشية يف  الشيعة  ُأطلق عىل   ) 790#/1351-1388م 
لالضطهاد  فتعرضوا  والقرامطة،  اإلسامعيلية  عن  وميزوهم  )الروافض( 
أمام  مكتباهتم  وأحرقت  الشوارع  يف  جثثهم  وُأحرقت  منهم  الكثري  أُعِدَم 

أنظار الناس ليكونوا عربة يف حماولة يائسة للقضاء عىل التشيع اإلمامي)13(.
أما يف العرص املغويل )1519-1859( فقد وفد الشيعة عىل شامل اهلند 
من علامء دين وقادة عسكريني، واهل السياسة، والشعر، واالدب)14(، فضاًل 
امرباطورية  نشوء  يف  هؤالء  فأسهم  املغول،  برفقة  وغريهم  الرسامني  عن 
املغول يف اهلند وتثبيت أركاهنا، ومنهم العديد من الشخصيات التي تولت 
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املغويل كانت هلم اسهامات عدة ومنها اجلانب  مناصب وزراء االمرباطور 
العمراين الذي سنتناوله يف هذا البحث، وتقع تلك املقامات يف مدينة لكنو

Lucknow اهلندية الواقعة شامل اهلند)15(.

Government of Rajasthan-Department of :املصدر: الباحث باالعتامد عىل
Tourism، Discover North India، Rajasthan،2004، P. 205.

ثانيًا : المقامات الدينية التي حملت ا�سم كربالء
1-كربالء بي ميسيري

 1797-1776 الدولة  آصف  الوزير  عهد  إىل  املقام  هذا  تاريخ  يعود 
ويصنفه الباحثون ضمن أقدم املقامات)16(، ويقع يف منطقة مصاحب جنك 
عىل هنر الغانج، والبناء ذو طراز اسالمي مميز صمم عىل وفق الطراز املعامري 
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الذي كان سائدًا يف العرص املغويل، وله عدة واجهات يطل من خالهلا عىل 
ثالثة  حتتها  فائقة  بعناية  مصممة  قباب  ثالث  من  ويتكون  خمتلفة،  مناطق 
أقواس حجرية مميزة أكربها وأوسعها االوسط الذي يضم البوابة، ومئذنتني 
البناء  مواد  ولكن  املؤذن،  فيه  يرتقي  الذي  املكان  وهو  خان(  )نابوت  مع 
االصلية ضاعت معاملها بسبب عمليات الرتميم، والبناء صغري احلجم وال 

يامثل رضيح اإلمام احلسني ، ولكن أقسامه متناسقة ومقسمة بعناية)17(

Anwer Abbas، Walling Beauty، Lucknow،2003،P.73.:املصدر
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2-كربالء ألماس علي خان
بنى هذا املقام أملاس عيل خان بأمر من الوزير سعادت عيل خان 1798-

1814، وقد زال هذا املقام واختفت آثاره ومل يعد موجودا)18(.
3-كربالء ناصر الدين حيدر

بنى هذا املقام الوزير نارص الدين حيدر)1827-1837( بناًء عىل طلب 
زوجته قديس بيكم، والتي ُدفنت فيه، وكان نارص الدين يقيض أوقاتًا طويلة 
فيه قبل أن يدفن فيه هو أيضًا، ويقع هذا املقام بالقرب من احدى احلوزات 
مل  الدين  نارص  كربالء  لكن  سيتابور،  منطقة  إىل  املؤدي  الطريق  يف  العلمية 
تكن بذلك الشبه الذي ُأريد له ان يكون بالروضة احلسينية املقدسة، ال من 
حيث الشكل وال املقاسات، ويشمل هيكل البناء عىل قبة مذهبة ومنارتني، 
وزين داخله بزخارف نباتية، ولكن املنارتني غري مكتملتي النهايات و القبة 
غري واضحة للناظر من بعيد بسبب عدم تناسق القياسات، أما الفناء الداخيل

 Anwer Abbas، Op.Cit،P.19.:املصدر
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فمزين بشكل جيد بأشكال هندسية خمتلفة وبخاصة عند زوايا اجلدران، 
نباتية  بأوراق  حماطة  زهرة  هيأة  عىل  دائري  شكل  الداخل  من  القبة  وحييل 

متداخلة، فضاًل عن وجود نوافذ للتهوية واالنارة)19(.

Anwer Abbas، Op.Cit،P.40.:املصدر

4-كربالء رفيق الدولة )عباس باغ-جنة العباس(
بنى هذا املقام سيد امام عيل يف عهد الوزير حممد عيل شاه )1842-1837(، 
ويقع عىل طريق كاكوري  Kakoriبإجتاه الغرب من مدينة لكنو، وكان هلذا السيد 
دور كبري يف رسم سياسة حممد عيل شاه الذي ُيعد من أكثر وزراء الدولة املغولية 
تدينًا، لذا كان طبيعيًا أن يكون مقربًا منه وأحد ثقاته االمناء، فعيّنه حتت لقب )رفيق 
الدولة(، وفضاًل عن واجباته السياسية واالدارية كان مرشفًا عىل االوقاف الدينية 
وإدارهتا، كام ُعرف عنه معاداته للنفوذ الربيطاين يف اهلند، لذا كانوا يعادونه ويطعنون 
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بنزاهته وكفاءته، ويف عام 1862 تويف سيد امام عيل رفيق الدولة وُدفن يف كربالء 
التي بناها، وقد ُعرف هذا املقام باسم آخر هو )عباس باغ( أي )جنة العباس(.

يتكون هذا املقام من مبنى رئييس ذي لون ابيض، وغري معروف إن كان هذا 
التي  الصيانة والرتميم  أنه من أعامل  أو  بنائها أول مرة  للبناية عند  اللون االصيل 
أجريت عىل مر السنني، ويطل املقام عىل الشارع الرئيس وله مدخل كبري بني عىل 
الطراز التقليدي مع مقصورات عىل جانبي املدخل خمصصة للحرس، وعىل جانبي 
اليوم خاصة  املقام من اخلارج بعض احلجرات املخصصة إلقامة احلراس، وهي 

خلادم املقام.
  العباس  الفضل  أيب  رضيح  من  نسخة  املقام  هذا  يكون  أن  مفرتضًا  كان 
إذ إهنام خيتلفان من حيث احلجم  املقامني  التشابه متواضع بني  يف كربالء، ولكن 
واملستوى املعامري الذي جيعله شبيهًا بالروضة العباسية، فاملنارات صغرية وطوهلا 
املقام توجد راية يعلوها درع  غري متناسب مع قطرها، وعىل اجلانب االيمن من 

وبعض القبور.
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Anwer Abbas، Op.Cit،P.77. :املصدر

االئمة  أســامء  أعالها  يف  ُكتبت  أبــواب  أربعة  ففيها  اخللفية  اجلهة  أما 
املعصومني، وتطل عىل فناء خلفي استخدم مقابر لبعض السادة العلويني

 Anwer Abbas، Op.Cit،P.73.:املصدر
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صغرية  لوحات  عن  فضاًل  امللونة،  النباتية  بالزخارف  غني  املقام  وهذا 
النقوش  مثلت  فيام  لكنو،  يف  الدينية  املواقع  تصور  عمودي  بشكل  ُصفت 
النباتية والكتابات املمزوجة هبا أروع ما يف املقام من فن، وهي جتسد الفن 

والرتاث يف عرص النواب)20(

4-كربالء ملكا آفاق )العسكريين(
بني هذا املقام يف عهد الوزير حممد عيل شاه )1842-1847( يف منطقة 
عيل  حممد  بناه  وقد  الشيعية،  الكلية  قرب  سيتابور  طريق  عىل  جنك  مكة 
شاه بناًء عىل طلب زوجته املتدينة ملكا آفاق لكي يكون نسخة من رضيح 
االمامني العسكريني يف سامراء ويتضمن قاعة للصالة، كام يوجد طابق سفيل 

يطلق عليه كهار.
ولكن  العسكرية،  الروضة  من  نسخة  املقام  هذا  يكون  أن  مفرتضًا  كان 
فيه العديد من االختالفات التي جتعله خمتلفًا عن املكان االصيل كالقياسات 
بوابة  ذات  رئيسية  واحدة  بناية  من  املقام  ويتكون  واملنارتني،  القبة  وشكل 
رئيسية تعلوها عبارة )يا حسني(، وتنترش اآليات القرآنية والقصائد الشعرية 
الفارسية  باللغة  مكتوبة  وهي  السالم  عليهم  البيت  أهل  أئمة  ترثي  التي 
القرآنية  اآليات  من  كتابية  نقوش  اخلارج  من  القبة  اعىل  ويزين  واألوردو، 
املمزوجة بالزخارف النباتية تعكس التطور الذي بلغه فن الزخرفة يف تلك 
الزمن  عوامل  لكن  املنارتني،  عىل  هلا  مشاهبة  زخــارف  توجد  كام  املرحلة 
أفقدت تلك الزخارف رونقها، ويضم هذا املقام قرب ملكا آفاق وأربعة قبور 

أخرى يف القاعة الرئيسة)21( .
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Anwer Abbas، Op.Cit.P.110:املصدر
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5-كربالء أمين الدولة إمداد حسين خان
الدولة( يف عهد  ) أمني  بـ  امللقب  إمداد حسني خان  املقام سيد  بنى هذا 
الوزير أجمد عيل خان )1842-1845(، وقد أنجز البناء عام 1850، ويقع 
يف منطقة راجا جريام قرب مسجد شاهدرا، كام قام ببناء سوق قرب املقام 
ُعرف بأمني آباد، كان سيد إمداد عاملًا دينيًا وأستاذًا ألجمد عيل شاه يف صغره 

لذا كان تأثري هذا السيد يف سياسية امللك واضحًا وفعااًل.
السالم،  عليه  العباس  رضيح  من  نسخة  ليكون  أيضًا  الرضيح  هذا  ُبني 
رئيسية  بناية  من  ويتكون  احلقيقي  الرضيح  يشبه  ال  املقامات  كباقي  لكنه 
 ،) احلوائج  باب  )روضة  االمامية  الواجهة  عىل  مكتوب  ومنارتان،  قبة  هلا 
العباس(، وهذا  الفضل  أبا  يا  )السالم عليك  العبارة مكتوب  وأسفل هذه 
املقام افضل من سابقه، وبسبب عدم حرفية أعامل التجديد فقد هذا الرضيح 

معظم عنارصه القديمة.

Anwer Abbas، Op.Cit.P.111.:املصدر
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6-كربالء سيد الدولة
ُبني هذا املقام يف عهد أجمد عيل شاه، بناه النواب زكريا عيل خان املعروف 
بـ )سيد الدولة( نائب الوزير أمني الدولة، ويقع قرب كلية آيار فيدا يف منطقة 
اهليكل  ويتكون  القديمة،  لكنو  مدينة  إىل  املؤدي  الطريق  عىل  جنك  حيدر 
الرئييس للمقام من بناية تضم قبتني ومنارتني، وتزين مدخل وجوانب املقام 
الدولة،  فيضم قرب زكريا خان وبعض رجال  املقام  داخل  أما  قرآنية،  آيات 

والبناء من الداخل زينته بعض الزخارف النباتية واآليات القرآنية.

Anwer Abbas، Op.Cit.P.32:املصدر
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7-كربالء ديانة الدولة
بنى هذا املقام السيد حممد حسني عيل وزير بطلب من الوزير واجد عيل 
قبلة  فأصبح   ،1850 عام  العسكريني  قادته  وأحد   )1856-1847( شاه 
احلسني  االمام  الشبه برضيح  قريب  الذي جعله  بنائه  بسبب طراز  لألنظار 
بالنقوش  املزينة  وجدرانه  املذهبتان  واملئذنتان  املذهبة  فالقبة  السالم،  عليه 
االسالمية التي تشتمل عىل آيات قرآنية زادت من قيمته الروحية بني شيعة 
لكنو، حتى إّن الناس بدأوا بالتربك برتاب هذا املقام واستخدامه يف عالج 

االمراض، بعد أن ظهرت بعض الكرامات هناك.

Anwer Abbas، Op.Cit.P.37.:املصدر

ويتكون هذا املقام من بناية رئيسية تشتمل عىل قبة ومنارتني، وكان عامل 
الزمن كفياًل بذهاب هباء املقام التارخيي، فيام حافظت النقوش الداخلية عىل 
القرآنية  اآليات  من  بنقوش  زينت  التي  القبة  خاصة  جيد،  بمقدار  رونقها 
عىل أرضية نباتية، وتبدو تلك النقوش أكثر دقة وحرفية من مثيالهتا يف بقية 
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خاصة  املرحلة،  تلك  يف  الزخرفة  فن  بلغه  الذي  للتطور  نتيجة  املقامات، 
ونحن بصدد احلديث عن مقام ُبني عام 1850.

.66.Anwer Abbas، Op.Cit.P:املصدر
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ثالثًا : اهتمام وزراء الدولة المغولية 
في الهند بإحياء شعائر المحرم

اظهر اولئك الوزراء اهتاممًا كبريًا بإحياء شعائر املحرم، وخاصة الوزير 
مريزا جالل الدين شجاع الدولة )1754-1776( الذي يعد أول من أحيا 
1761والتي  عام  اهلندوس  املارثا  ضد  املعارك  إحدى  ففي  املحرم،  شعائر 
الدولة  شجاع  خرج  املحرم  من  العارش  ليلة  ويف  املحرم،  شهر  مع  تزامنت 
حايف القدمني مرتديًا السواد حاماًل بيديه رايةً  سوداء وملوحًا هبا وسط جيشه 
مرتدين  االقدام  حفاة  يسريون  اجلميع  فكان  مثله،  يصنعون  جنوده  وكان 
مرددين  السوداء  باألعالم  السواد وهم يرضبون عىل صدورهم ويلوحون 
وقد   ، البيت  أهل  أعداء  من  الترّبؤ  ألفاظ  حتمل  التي  احلسينية  القصائد 
ُعرف شجاع بلقب رستم هندوستان بسبب شجاعته وبسالته يف املعارك)22(، 
كام قام بإرسال إحدى الشخصيات املقربة إليه وهو طبيبه اخلاص مريزا حممد 
إىل العتبات املقدسة يف العراق للدعاء هناك لبقاء حكم الشيعة يف اهلند وقال 
السالم وتدعو  العراق وتزور األئمة عليهم  إىل بالد  أن تسري  : » عليك  له 

حتت قباهبم املقدسة لبقاء دولة الشيعة«)23(.
آصف  ــاين  أم فهو  احلسينية  الشعائر  أحيا  ــذي  ال ــر  اآلخ الــوزيــر  أمــا 
مرتدين  العسكريني  قادته  كبار  برفقة  خيرج  فكان  الدولة)1797-1776( 
السواد يف موكب مهيب وهم يرضبون عىل رؤوسهم وصدورهم، ويقيمون 
املجالس احلسينية)24(، فيام شهد عهد غازي الدين حيدر اختاذ تلك الشعائر 
طابعًا رسميًا متثل بإصدار مرسوم حيظر اقامة حفالت الزواج ومظاهر الفرح 
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يف شهري املحرم وصفر)25(.
وُعرف عن الوزير أيب الفتح أجمد عيل شاه تدينه الشديد والتزامه بتوجيهات 
تلقي  عىل  والده  حلرص  طبيعية  نتيجة  ذلك  وكان  املجتهدين،  الدين  علامء 
التعليم الديني، لذا ركز أبو الفتح أجمد عيل شاه يف سياسته عىل جعل الناس 
ُتنفق يف  مؤمنني حقيقيني وتابعني لعلامء الدين، وإّن أموال الدولة جيب أن 
تعزيز االيامن باهلل لدى الناس، لذا أظهر اهتاممًا كبريًا بإقامة الشعائر الدينية 

وخاصة الشعائر احلسينية )26(.
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الهوام�ص
أسس هذه اململكة نظام امللك امحد بن امللك التائب أحد األمراء البهمنيني يف امحد نكر، وكان والد نظام - 1

امللك جنديًا هندوسيًا اسمه هبريو بن برمهنان من فيجيانكر أرسه اجليش البهمني يف إحدى املعارك فأسلم 
عىل يد امحد شاه البهمني وأطلقوا عليه اسم حسن وُعرف بـ نظام الدين حسن بحري، وكان خملصًا لـ أمحد 
شاه البهمني فارتقى يف املناصب حتى أصبح أمريًا لألمراء وتوىل حكم تلناكه، ثم ازداد نفوذ حسن بحري 
فأقطع ولده امحد مقاطعة ُجنري، وأضاف إليها القالع والقرى، ويف عام )891هـ/1486مـ( تويف نظام 
الدين حسن بحري فاستقل ولده امحد بـ ُجنري ولقب نفسه بـنظام امللك امحد شاه البحري، ومرَص منطقة 
امحد نكر واختذها عاصمة له عام)900هـ/1495مـ(، ويف عام )914هـ/1509مـ( تويف نظام امللك 
امحد فخلفه ولده برهان نظام امللك)914-961هـ/1509-1553مـ(، فخلفه ثامنية ملوك، وبرهان 
هو أول ملك اعتنق املذهب الشيعي اإلمامي االثني عرشي عىل يد السيد طاهر الدكني . لالطالع عىل 
تفصيالت اكثر حول اململكة النظامشاهية ُينظر: امحد السعيد سليامن، معجم األرس االسالمية احلاكمة، 
ط1، لبنان، 2004، ص436 ؛ حممد سعيد الطرحيي، اململكة النظامية، هولندا، 2006؛ حميي الدين 

قادري، مري حممد مؤمن اسرتابادي مروج تشيع در جنوب هند، چاب أول، 1378هـ.ش.
ثاين املاملك الشيعية يف الدكن تأسست عىل يد يوسف عادل، أحد القادة الكبار يف عهد حممد شاه الثاين - 2

البهمني ومن املقربني إليه، وعندما آلت الدولة البهمنية إىل السقوط كان يوسف عادل حيكم بيجابور، 
تلقبوا  اململكة تسعة ملوك  ويف عام)985هـ/1577مـ( اختذ عادل لقب )الشاه(، وقد حكم يف هذه 
بلقب)عادل( فضاًل عن لقب )شاه(، أما التشيع فقد انترش يف اململكة العادل شاهية يف عهد أول ملوكها 
يوسف عادل شاه )895-916هـ/1489-1510مـ(، وكان يوسف عادل يف حرب مع هبادر الكيالين 
ومتراج خصميه، فأعلن أّنه يف حال انتصاره عليهام سيعلن تشيعه، وبالفعل تم له ذلك فعقد جملسًا عام 
بيك  وحيدر  القمي،  جهانكري  مريزا   : أمثال  من  اإلمامية  الشيعة  علامء  حرضه  )908هـ/ 1502مـ( 
التربيزي، وقال يوسف عادل شاه هلم :  إين عاهدت اهلل تعاىل عىل ترويج مذهب الشيعة بعد ظفري 
ببهادر ومتراج، ثم أمر الناس باحلضور إىل املسجد اجلامع، وارتقى املنرب السيد نقيب خان وأذن قائاًل يف 
أذانه : أشهد أن عليًا ويل اهلل، ثم خطب بأسامء األئمة االثني عرش عليهم السالم، وألغى أسامء الصحابة 
من اخلطبة، لالطالع عىل تفصيالت اكثر ُينظر : أمحد السعيد سليامن، املصدر السابق، ص437-438 ؛ 

حممد سعيد الطرحيي، اململكة العادلشاهية، ط1، هولندة، 2007، ص11-9.
ثالث املاملك الشيعية يف الدكن وأمهها بناًء عىل منجزاهتا احلضارية والعمرانية، ومؤسس هذه اململكة هو - 3

سلطان قيل بن األمري أويس قيل بن االمري الوند بن االمري اسكندر بن االمري قره يوسف بن االمري قره حممد 
بن االمري بريم خان خواجه زعيم أرسة هبرلو بيت الزعامة التارخيية للقبيلة الرتكامنية املعروفة باسم قره 
قوينلو)اخلروف األسود( التي حكمت العراق حوايل ستني عامًا )782-873هـ/1380-1468مـ(، 
وقد اعتنقت القرة قوينلو املذهب الشيعي فيام اختذت األق قوينلو)اخلروف األبيض( املذهب السني 
مذهبًا هلا، وعند هناية دولة القرة قوينلو عىل يد األق قوينلو هاجر سلطان قيل مع عمه اهلل قيل إىل بالد 
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فارس، ثم توجها إىل اهلند عام )788هـ/1386مـ( فنزال يف الدكن بمدينة بيدر املعروفة ايضًا باسم حممد 
آباد، فُأعجب حممود بسلطان وجعله ضمن كبار موظفي بالطه، وكلفه ببعض املهام العسكرية، ومنها 
إمخاد ثورة مسلحة نشبت يف منطقة تلنكانه التي أصبحت تعرف باسم كولكنده، وعندما نجح بتلك 
املهمة عينه حممود شاه حاكاًم عىل تلك املنطقة عام )890هـ/1485مـ(، ولقبه بلقب )قطب امللك(، بعد 
وفاة حممود شاه البهمني وانسالخ أغلب أقاليم اململكة البهمنية عىل النحو املتقدم ذكره، أعلن سلطان 
قيل استقالله وبذل جهودًا كبرية يف توسيع رقعة مملكته، فبسط سيطرته عىل سبعني قلعة وجعل كولكنده 
عاصمة له وبنى املساجد واحلسينيات املعروفة باسم )بادشاهي عاشورخانة(، وبذل جهودًا كبرية يف 
الرتويج ملذهب التشيع يف مملكته، فدعا العلامء من جبل عامل والعراق والبحرين، وبنى عالقات متينة 
بالدولة الصفوية. لالطالع عىل تفصيالت أكثر ُينظر: امحد السعيد سليامن، املصدر السابق، ص438؛ 

حممد سعيد الطرحيي، ملوك حيدر آباد، ط1، اكاديمية الكوفة، هولندة، 2006، ص13-9.
قرآن - 4 علوم  نرشية  بــريوت،1987.ص375؛  ج8،  ط2،  املقدسة،  العتبات  موسوعة  اخللييل،  جعفر 

وحديث، تعزيه دارى در هند، كلستان قرآن، 1380هـ-ش، ص39.
اعتنق تيمور لنك التشيع عىل يد أحد السادة العلويني املعروف بالسيد بركة لدى لقائه به يف بلخ، لكن - 5

تشيعه مل يكن باملعنى الصحيح، أي تطبيق األحكام الفقهية للمذهب اجلعفري والسري عىل منهج أئمة 
نبذ العنف واحلوار، فضاًل عن قيامه بغزو بعض الدول الشيعية امثال  البيت عليهم السالم أي  اهل 
بغداد)737- يف  واجلالئريني  خراسان،  يف  الــرسبــداران)737-783هـــ/1337-1381مـــ(  دولة 

814هـ/1336-1411مـ( واستباحة املدن التي يغزوها وتدمريها، وقد تضاربت اآلراء بشأن صحة 
تـ)804هـ(،  عربشاه  بابن  املعروف  حممد  بن  امحد  ُينظر:  أكثر  تفصيالت  عىل  لالطالع  تيمور،  تشيع 
عجائب املقدور يف أخبار تيمور، كلكتا، 1817 ؛ سليامن ابن الشيخ ابراهيم البلخي القندوزي احلنفي، 
عيل  ؛   456 ص   ،1997 بريوت،  األعلمي،  الدين  عالء  وتعليق  تصحيح  ط1،  ج3،  املودة،  ينابيع 
الكوراين كيف رد الشيعة عىل غزو املغول، ط1، ايران، 2005،ص 281-282؛ حممد أمني شيخو، 
حقيقة تيمولنك العظيم، ط1، ج1-2، دار النور البشري للطباعة، سوريا، 2007 ؛ حممد صادق خرازي، 

رسود أهل بخارى، چاب أول، ايران، 2012، ص27، 62، 64، 65.
6- P.J. Marshal، The New Cambridge History of India، University of Cambridge 

Press،1987، P.40.

شمس رساج عفيف، تاريخ فريوزشاهي، كلكتا، 1890، ص351-348.- 7
عباس أطهر رضوي، بيشني، ص253.- 8
حممد سعيد الطرحيي، أعالم اهلند، ج2، ط1، مكتبة مدبويل، القاهرة، 2008، ص715-687.- 9

عبد احلي بن فخر الدين احلسيني، اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم، ط1، بريوت، ج3، - 10
1994، ص324.

املصدر نفسه، ج3، ص271.- 11
الشيخ ابو املنصور احلسن بن يوسف بن عيل احليل االسدي، املعروف بالعالمة احليل، ولد يف السابع - 12
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والعرشين من شهر رمضان عام )648هـ/1250مـ( يف مدينة احللة يف العراق، درس وتربى عىل يدي 
احليل  حييى  والشيخ  الطويس،  الدين  نصري  واخلواجة  احليل(،  بـ)املحقق  املعروف  جعفر  الشيخ  خاله 
املعروف بـ)أيب سعيد احليل(، والسيد عبد الكريم أمحد بن طاووس، وغريهم من كبار العلامء، ومل يتفق 
ألحد من العلامء قبله ان لقب بـ)العالمة( فكان ذلك دلياًل واضحًا عىل مكانته العلمية املتميزة، وقد نال 
ذلك اللقب بعد مناظرة علمية يف بالط السلطان املغويل أوليجاتو خدابنده مع علامء املذاهب األخرى، 
فنتج عن تفوقه عليهم تشيع السلطان املغويل املذكور عام )708هـ/ 1308مـ(، وسك النقود بأسامء 
االئمة املعصومني، وكان يناظر هبدوء وادراك وروية فاكتسب احرتامهم وثناءهم، وقام العالمة احليل 
بتدريس املذاهب األخرى وازدهرت مدينة احللة علميًا وحتولت إىل مركز للحوزة العلمية يف املرشق 
من مؤلفاته : االدعية الفاخرة املنقولة عن االئمة الطاهرة، حترير االحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، 
كشف اليقني يف فضائل امري املؤمنني، القواعد احللية يف رشح الرسائل الشمسية، قواعد االحكام يف 
معرفة احلالل واحلرام، تنقيح قواعد الدين املأخوذة من آل ياسني وغريها، ويف احلادي والعرشين من 
املحرم من عام)726هـ/ 1325م ( تويف العالمة احليل ودفن جوار مرقد أمري املؤمنني )  ( يف النجف 
االرشف عىل بعد خطوات من املرقد الرشيف، وهو بارز للعيان. لالطالع عىل تفصيالت أكثر ُينظر : 

حممد أمني نجف، ط2، ايران، 2009، ص129-126.
فريوز شاهي، فتوحات فريوز شاهي، عليكره، 1954، ص6.- 13

14- The Kingdom of Awadh، First Edition، New delhi، 2004.P.123.

15- J.R. Cole، Roots of North India Shi،ism in Iran and Iraq Religion and 

State in Awadh،(1722-1859)، University of California Press،1989،P.66.

16- Anwer Abbas، Lost Monuments of Lucknow، Lucknow، 2009، 

PP.121-122.

17- __________، Wailing Beauty، lucknow، 2003، P.73.

18- __________، Lost Monuments of Lucknow، P.123.

19- __________، Wailing Beauty…،P.107.

20- __________، Wailing Beauty…،P.31.

21- Ibid،P.111.

العاملية، - 22 املصطفى  جامعة  تشيع،  كشرتش  در  شاهان  نقش  ــوي،  رض عباس  منظر 
1388هـ.ش، ص7.

عباس مريزا بن السيد امحد احلسيني، احلصن املتني يف احوال الوزراء والسالطني، خمطوط - 23
يف املكتبة اآلصفية بحيدر آباد رقم 193 تاريخ، ورقة80.

 24- Anwer Abbas، Wailing Beauty…،P.39.

 25- A.P. Bhatnagar، The Oudh Nights، First Edition، 2005،P.131.

 26- Abdul Halim Sharar، Op.Cit.،P.60.
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كربالء يف الهند 
يف القرنني الثامن ع�شر والتا�شع ع�شر - املعامل والهوية

الم�سادر والمراجع
أواًل: المخطوطات

1-عباس مريزا بن السيد امحد احلسيني، احلصن املتني يف احوال الوزراء 
والسالطني، خمطوط يف املكتبة اآلصفية بحيدر آباد رقم 193 تاريخ

ثانيًا: المصادر العربية والمعربة
1-أمحد السعيد سليامن، معجم األرس االسالمية احلاكمة، ط1، لبنان، 2004.

يف  املقدور  عجائب  تـ)804هـ(،  عربشاه  بابن  املعروف  حممد  بن  2-أمحد 
أخبار تيمور، كلكتا، 1817.

3-جعفر اخللييل، موسوعة العتبات املقدسة، ط2، ج8، بريوت،1987.
4-سليامن بن الشيخ ابراهيم البلخي القندوزي احلنفي، ينابيع املودة، ج3، 

ط1، تصحيح وتعليق عالء الدين األعلمي، بريوت، 1997.
ط1،  األعــالم،  من  اهلند  تاريخ  يف  بمن  اإلعــالم  احلسيني،  احلي  5-عبد 

بريوت، ج3، 1994.
6-عيل الكوراين، كيف رد الشيعة عىل غزو املغول، ط1، ايران، 2005 .

النور  دار  ج2-1،  ط1،  العظيم،  تيمولنك  حقيقة  شيخو،  أمني  7-حممد 
البشري للطباعة، سوريا، 2007.

8-حممد أمني نجف، علامء يف رضوان اهلل، ط2، ايران، 2009.
9-حممد سعيد الطرحيي، أعالم اهلند، ج2، ط1، مكتبة مدبويل، القاهرة، 2008.

10_ اململكة العادلشاهية، ط1، هولندة، 2005.
11_ اململكة النظامية، هولندا، 2006.

12_ ملوك حيدر آباد، ط1، اكاديمية الكوفة، 2006،هولندة.
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ثالثًا: المصادر االنكليزية
1-A.P. Bhatnagar، The Oudh Nights، First Edition، 2005.

2-Anwer Abbas، Lost Monuments of Lucknow، Lucknow، 2009.

3________، Wailing Beauty، Lucknow، 2003.

4________،Incredible Lucknow، Lucknow، 2001.

5- Government of Rajasthan-Department of Tourisam، Discover North India، 

Rajasthan،2004

6-J.R. Cole، Roots of North India Shi،ism in Iran and Iraq Religion and State 

in Awadh،(1859-1722)، University of California Press،1989.

7-P.J. Marshal، The New Cambridge History of India، University of 

Cambridge Press،1989.

8-S.N. Singh، The Kingdom of Awadh، First Edition، New delhi، 2004.

رابعًا: المصادر الفارسية
1-شمس رساج عفيف، تاريخ فريوزشاهي، كلكتا، 1890.

2-فريوز شاهي، فتوحات فريوز شاهي، عليكره، 1954.
3-حممد صادق خرازي، رسود أهل بخارى، چاب أول، ايران، 2012.
4-حميي الدين قادري، مري حممد مؤمن اسرتابادي مروج تشيع در جنوب 

هند، چاب أول، 1378هـ.ش.
5-منظر عباس رضوي، نقش شاهان در كشرتش تشيع، جامعة املصطفى 

العاملية، 1388هـ.ش.
قرآن،  كلستان  هند،  در  دارى  تعزيه  وحديث،  قرآن  علوم  6-نرشية 

1380هـ-ش.
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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 neighbors 
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 behavior, 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 neighbors, 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 



The Issue Word
A Third Candle.

Spending three years in the course of serious work, this journal of 
Karbala heritage issued the first volume of 1437 H-2016 A.D. In this 
volume, we are looking forward to whatever connected to the legacy 
of this Imam Hussein's town and enhancing the comprehensive and 
scientific reading in both, research and excavation. Hence, we still 
need articles that have been specified in the thought, culture, faith 
and heritage of Karbala which were engraved in the memory of this 
town and of its population. This could be attributed to the fact that 
subjects and visions of this kind are still stuck in the minds of the 
cultured and creative people and the thinkers of this notable town, so 
these themes wait to be researched and get scientific care.

 To devote the efforts of the working members in this magazine 
in the support, polarization and adoption of the researches that 
related to the history, literature, culture and thought of Karbala, it has 
been decided to open the doors to the details of the chapters of 
the historical, literary and social studies and the thinking doctrinal 
topics as well. Thus, there must be a direction to the research and 
researchers altogether to focus on many points that require enquiry 
and scientific discussion. There is no doubt that enhancing the 
writers in this side should contribute in bridging more gaps of the 
cultural and thinking library of Karbala especially those ones which 
entail to be re-red and re-studied in academic scientific way.

 This volume contained set of researches that confirm the method 
of this journal through the contents and the nature of the researches. 
The themes of these researches need our efforts to detect new 
major of the thinking, cultural and literary points which might provide 
the legacy of Karbala with brilliant results of knowledge as in the 
history of its scholars, jurists, the events and the social and thinking 
movements that left influential impression in Karbala's patrimony.

 Finally, through this group of articles, we hope to impress the 
readers and instigate the researchers to go after subjects of this kind 
in a way that can serve the scientific research in Iraq in general and all 
that connected to the heritage of this town, the town of the master of 
the youth of the blessed heaven, Imam Hussein in particular.

 At last, Thank God, The Lord of the Universe.  



the issuing 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 published 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.karbala@gmail.com), Web:http://karbalaheritage.alkafeel.
net/ , or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address:Karbalaheritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, 
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisions below:
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 
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