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

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

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
ترقم  أن  simplified Arabic عىل  بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط 

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.
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 .
د ـ 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.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
)turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
 drehsanalguraifi@gmail.com

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 الثالث
تراث كربالء ... مسؤولية البحث العلمي

عن  أبناؤها  يبحث  التي  األماكن  هي  ،وكثرية  املدن  هي  كثرية 
ورشائحها  كربالء  مع  أنَّنا  غري  لذاكرهتا،  وترميم  هلويتها  صياغة 
نرضب صفحًا عن ذلك، ونتجاوزه  ملهمة أكرب ،وأعظم تلك هي 
مهّمة إعادة إنتاج الرتاث وتثويره عىل نحو يتساوق ومبادئ البحث 
خماضًا  تشهد  التي  املرحلة  هذه  يف  األّمة  حاجة  ليالمس  العلمي 
عسريًا ينبغي أن ال يشهد والدات مشوهة ال متت لرتاثها بصلة من 

قريب أو من بعيد . 
رئيسًا  كربالء  تــراث  جملة  عىل  القائمون  يعّول  ذلــك  ألجــل 
واستشاريني وحمررين عىل أن ينظر األكاديميون واملهتمون بالرتاث 
تراثي  ثقل  املدينة من  ما ورثته هذه  نظرة علمية يف كّل  الكربالئي 
املعادالت  وفق  عىل  فجواته  ويرمموا  صياغته  ليعيدوا  وحضاري 
املنسجمة  مقوالهتا  وللمعارصة  هيبته  للرتاث  حتفظ  التي  العلمية 

وروح العرص .
الرتاث  يعنيه  ما  تعي  قــراءات  إىل  نتطلع  فإنَّنا  املناسبة  وهبذه 
الكربالئي الذي ارتبط باحلسني )( سرية وشهادة وبقاء ال تنفد 
موارده الفكرية والثقافية العقدية إىل ما شاء اهلل هلذه املدينة من بقاء . 
ونتوسم يف الباحثني الكرام العمل معا عىل حتقيق تراث كربالء عىل 
وفق أسس علمية ليتسنى قراءته قراءة علمية هتدف إىل إعادة إنتاجه 



. )( بام ينسجم وطبيعة املدينة وعنواهنا املتمثل باإلمام احلسني
واليوم نضع بني يدي قراء )تراث كربالء( ومتابعيها من الباحثني 
والفضالء واملهتمني عددًا جديدًا يتضمن جمموعة قراءات ملجموعة 
والرتاث  املجتمعي  والرتاث  التارخيي  الرتاث  أبواب  يف  مقوالت 
األديب عىل أمل تنال القبول والرضا وتنجح يف استنهاض الباحثني 
وعلينا  كربالء  برتاث  صلة  هلا  ُأخر  مقوالت  اختيار  عىل  وحثهم 

مجيعًا تقع مسؤولية البحث يف تراث كربالء.



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 
الذي  النظام  بمجموعها  تشّكل   . وتفكريًا  وفعاًل،  قواًل،   : الفرد 
يقود حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية 
؛ 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 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء 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 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
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.
وما  واالقتصادية،  الفكرية،   : املتنوعة   بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الرتاث  عن  فالكشف  ذلك،  إىل 

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملخ�ص
زخرت املغرب واألندلس بالكثري من املؤرخني الذين صنفوا كتبًا يف 
خمتلف فروع الكتابة التارخيية، وتضمنت تلك املؤلفات اجلوانب السياسية 
املغرب  مؤرخو  جتاهل  ولألسف  والفكرية،  واالجتامعية  واالقتصادية 
واألندلس احلديث موضوعات كثرية السيام تلك املرتبطة باجلانب العقائدي 
اال ما ندر، بقصد أو دون قصد، ومنها موضوع التشيع ؛ إذ أصابه احليف من 

املؤرخني والباحثني يف هذا اإلقليم النائي .
إن الشعائر واملراسيم واملواكب التي تقام يف أيام شهري حمرم وصفر 
من كل عام هي واحدة من األساليب املهمة يف ختليد قضية اإلمام احلسني 
)A(ومل تقترص هذه املراسيم عىل العراق )مرسح األحداث( بل امتدت إىل 
بالد أخرى من العامل العريب اإلسالمي يف املرشق واملغرب وكان المتدادها 
األثر الكبري يف أوربا وجنوب رشقي آسيا وحتى أمريكا الالتينية عن طريق 

املسلمني من حمبي أهل البيت )( والعرتة الطاهرة .
شاء اهلل أن خيلد اإلمام احلسني )A( وثورته التصحيحية بمختلف 
وبال  طواعية  به  يقوم  من  عباده  من  األمر  هلذا  وهّيأ  واألساليب  الوسائل 
يبدو  مادية ومعنوية وهو كام  مقابل مهام كبدهم ذلك من خسائر وضحايا 
الواقع،  أرض  عىل  احلسينية  احلركة  بداية  قبل  معهود  وعهد  موعود  وعد 
فرتبع اإلمام احلسني )A(  عىل قلب كل مسلم بل وعىل فؤاد وكل حر من 
أحرار البرشية عىل اختالف جنسهم ومعتقدهم، وكثرت الرايات التي ترفع 
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التصحيحية  أو  التحررية  الثورية  )A( شعارًا يف حركاهتا  احلسني  اإلمام 
سلمية كانت أم مسلحة بغض النظر عن النوايا واألهداف املضمرة، ومل تكن 

األندلس ببعيدة عن هذه الشعارات .
التي  البلدان  املغرب واألندلس وهي من  إىل  نتجه  املجال  ويف هذا 
البيت )( وأحبتهم عىل الرغم من أن احلكومات التي  تأثرت بفكر أهل 
تعاقبت عليهم مل يكن هواها معهم، إال أن املسلمني هناك أحبوهم عمومًا 
وال  بطرا  وال  ارشًا  ثورته  يفجر  مل  ألنه  خصوصًا    )A( احلسني  واإلمام 
وحيقق  البالد  يف  اإلصــالح  معامل  ليؤسس  انطلق  وإنام  مفسدًا،  وال  ظاملًا 
العدل االجتامعي بني الناس ويقيض عىل أساليب القمع والظلم التي مرَّ هبا 
املسلمون يف ظل احلكم األموي الذي أحلق باألمة اهلزيمة واخلذالن، وهذا 
البحث هو حماولة لتسليط الضوء عىل أثر الفكر الذي بثته النهضة احلسينية 

يف هذين االقليمني املتباعدين، املغرب واألندلس .
قسم البحث إىل مبحثني درسنا يف املبحث األول التشيع يف األندلس 
طرق  ايضًا  وتناول  فيها  األموية  اخلالفة  سقوط  وحتى  العريب  الفتح  منذ 
انتقال الثقافة الشيعية إليها وإسهامات الدولة الفاطمية يف نرش الفكر الشيعي 

يف األندلس وابرز العلامء والشعراء األندلسيني الذين تأثروا هبذا الفكر .
الطوائف  عهد  يف  التشيع  عىل  الضوء  سلط  فقد  الثاين  املبحث  أما 
 )A( وتطرق إىل مظاهر التشيع يف الفكر األندليس واملأتم ورثاء احلسني

هناك 
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Abstract
There were many historians who wrote books on different 

branches of history of Morocco and Andalusia including the 
political, economic, social and ideological sides. However, 
Moroccan and Andalusian historians have intentionally or 
unintentionally neglected dealing with some topics, especially 
those related to doctrine. They have rarely tackled such subjects, 
as Shiism in those remote areas. 

Religious ceremonies and processions are held annually during 
the two lunar months, Sufar and Mharam. These sermons could 
be considered as important ways to immortalize Imam Hssein's 
cause. These occasions are not held only in Iraq but also in some 
of the east and west of other Arab and Islamic countries. They have 
effectively been extended to Europe, South East Asia and Latin 
America by means of the followers of the Prophet's household. 

By Allah’s will, Imam Hussein and his revolution have remained 
immortal in different ways, since Hussein’s lovers and his followers 
kept on maintaining all these ceremonies voluntarily and for free 
whatever the cost might be. It seems that as though loving Hussein 
is a heavenly deed and as though that Hussein is beloved not 
only by Muslims but also by the freemen from all over the world 
regardless of their nationalities or faiths. Imam Hussein's slogans 
have been raised by different peaceful and armed revolutions 
regardless of their internal intentions and goals. Andalusia was 
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not far away from carrying those mottoes.
Morocco and Andalusia were, however, influenced by 

the Prophet household’s thought, although the countries' 
governments there were aggressive to the Imams who descend 
from the Prophet Muhammad. But, Muslims there were in general 
loyal to them, especially to Imam Hussein. They did so because 
they knew that Imam Hussein did not rise seeking for troubles or 
corruption but to reform the nation, achieve justice and terminate 
oppression and indignity during the Umayyad period. 

The present study is an attempt to shed some light on the 
ideological influence of Imam Hussein's awakening in Morocco 
and Andalusia. This theme is divided into two sections, the first 
one, tackles Shiism in Andalusia since Arab invasion till the fall 
of Umayyad Caliphate there. It also deals with the ways through 
which Shii culture was being transformed as well as with the 
Fatimid contribution in spreading Shii thought in Andalusia. 
Additionally, it highlights the prominent Andalusian scientists and 
poets who were influenced by Shii ideology.

The second section handles Shiism during the (Tawaaif) era. It 
also treats the phenomenon of Shiism in Andalusian thought and 
in the Husseini ceremonies and elegies therein.
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المبحث الأول
التشيع في األندلس وطرق انتقال الثقافة الشيعية إليها

أوال: التشيع في األندلس:
ّدونه  ما  تكرار  العريب اإلسالمي عىل  التأريخ  املؤرخني يف  أكثر  دأب 
أكثر  دعا  ما  وهذا  روية،  دون   )A( احلسني  اإلمام  ثورة  حول  أسالفهم 
املحققني من أهل اإلنصاف إىل تأييد األصوات املنادية الداعية إىل إعادة كتابة 
جمتمعنا  حلقت  التي  الظلامت  بعض  إلزالة  جديد  علمي  بأسلوب  التاريخ 
أصحاهبا  هبا  أتى  التي  املسؤولة  غري  األعامل  تلك  جراء  اإلسالمي  العريب 

لسبب أو آلخر .
 )A( ويمكن القول : إنَّ تاريخ التشيع عامة وهنضة اإلمام احلسني
خاصة قد أصاهبا حيف من املؤرخني حيث حاول أكثرهم إفهام الناس بام 
الفتح أموية السقوط  بأهنا )أي األندلس( أموية  تاريخ األندلس  كتبوه عن 
وجاءت احلكومات والدول بعد سقوط اخلالفة األموية باألندلس، فنسجت 
عىل املنوال نفسه الذي ثبت أصوله من قبل األمويني أنفسهم، ويف السياق 
الدينية باألندلس  الفكرية واملدارس واملذاهب  ذاته عندما ذكروا احلركات 
متناسني  أنس )ت 179هـــ/795م(  بن  مالك  إاّل مذهب  يذكروا  مل  فإهنم 
بذلك مجيع احلركات واملذاهب التي دخلت األندلس، وال نرى تفسريًا إاّل 
للسلطة  املوالني  من  هم  احلقبة  تلك  يف  األندلس  تاريخ  دّونوا  الذين  كون 
األموية )138-422هـ/755-1031م(، وبتعبري آخر إن تاريخ األندلس 
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قد َكتَِب بحسب ما رغب احلكام األوائل، وحسب أهوائهم وميوهلم، وقد 
صاغها  التي  األوتار  نفس  عىل  بالعزف  فأخذوا  املؤرخني  من  اخللف  جاء 
السلف بدون دقة وال متحيص)1(، وبام أن الدراسات التارخيية ال تقوم غالبًا 
إاّل عىل املصادر واألصول من كتب ووثائق وغريها من نصوص مكتوبة، 
روايتها  ختلو  وال  واالنتحال،  التزوير  من  تسلم  ال  املصادر  هذه  كانت  وملا 
وأخبارها من األخطاء واملبالغات واألكاذيب التي تتفاعل يف خلقها عوامل 
وظروف وأغراض كثرية ومتنوعة، فإن عملية نقل هذه املصادر دراسة علمية 

تستهدف الوصول إىل احلقائق التارخيية)2( .
ومن هنا كان علينا أن نقف أمام نصوص املؤرخني األندلسيني، وغريهم 
موقف النقد والتحليل، السيام ونحن نكتب عن أثر النهضة احلسينية يف بالد 
املغرب واألندلس التي أصيبت بحيف املؤرخني ألن السلطة كانت حترص 
اجلانب  وحيرفون  هبا،  اخلاصة  منجزاهتا  يكتبون  هلا  كتاب  إجياد  عىل  دائاًم 
املعارض هلا بل وحياولون إخفاء الكثري من احلقائق التي تتعلق هبذا اجلانب 
يف  ذلك  مصداق  ونجد  األندلس،  ويف  املرشق  يف  األموية  الدولة  ومنهم 
مقولة )عباس حممود العقاد (: ))وجاءت تلك الدولة األندلسية بمؤرخني 
من األعالم ينصبون امليزان راجحًا لكل سرية أموية ال يقصدوهنا باملحاباة 
ولكنهم ال يستطيعون أن يقصدوها بالنقد واملالمة ألهنم مرصوفون هبواهم 

عن هذا الطريق (( )3(.
األندلس  ))التشّيع يف  بحثًا عن  الدكتور )حممود عيل مكي(  ولقد كتب 
منذ الفتح حتى هناية الدولة األموية (( )4( قبل أكثر من نصف قرن، أعقبه 
العريب واإلسالمي فضاًل عن بعض  العامل  املؤرخني والباحثني يف  عدد من 
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كتابات املستشـرقني، واملستعربني عن املوضوع باللغات األجنبية .
وظهور  املغربية  األندلسية  املخطوطات  بعض  وحتقيق  دراســة  وعند 
ملوك  من  االحتالم  قبل  بويع  فيمن  األعالم  ))أعامل  لكتاب  جديدة  طبعة 
املرشقي واألندلسـي  الثالثة  أقسامه  بذلك من كالم  يتعقل  وما  اإلسالم(( 
ــــ/1374م(،  776ه )ت  الغرناطي  اخلطيب  بن  الدين  للسان  واملغريب 
وجدنا إشارة ذات أمهية كربى عن عادات أهل األندلس عامة، وأهل رشق 
األندلس خاصة يف ذكرى استشهاد اإلمام احلسني )A( من التمثيل بإقامة 
اجلنائز وإنشاد املراثي ووصف إحدى املراسيم وصفًا حيًا خييل لنا أننا نرى 

إحياء الذكرى يف إحدى مدن العراق .
وامُلالحظ أن هذه املراثي كانت تسمى احلسينية، و املحافظة عليها بقيت 
إىل أيام مملكة غرناطة )635-897هـ/1238-1492م( ومما ذكره: ))ومل 
هلا  جيتمع  البالد  يف  قائمة  واملآتم   )A( احلسني  عىل  متصاًل  احلزن  يزل 
فيه بعد األمان من نكري دول قتلته  ليلة ويوم قتل  الناس، وحيتفلون لذلك 
السيام رشق األندلس، فكانوا عىل ما حدثنا شيوخنا من أهل املرشق–رشق 
الثياب يسجوه خلف سرتة يف  األندلس- يقيمون هم اجلنازة يف شكل من 
بعض البيت، وحيتفل باألطعمة واألضواء والشموع، وجُيلب القراء ويوقد 
البخور ويتلون املراثي احلسينية ... التي يستعملها اليوم املستمعون، فيلوون 
العامئم امللونة ويبدلون األثواب يف الرفض كأهنم يشقون األعىل عن األسفل، 
بقية من هذا مل تنقطع بعد وإن ضعفت مهام قيل: احلسينية أو الصفة، مل يرد 

اليوم أصلها (( )5( .



132

االإمتداد الفكري لنه�سة االإمام احل�سني )A( يف بالد املغرب واالندل�س

وعند دراسة هذا النص يفتح لنا املؤرخ ابن اخلطيب أفاقًا واسعة فيسجل 
بقيت  ألهنا  خاصة  غرناطة  مملكة  ويف  عامة  األندلس  يف  عاشوراء  ذكرى 
املسلمني من سلطان سيايس ووجود حضاري  للعرب  بقي  ما  حمافظة عىل 

بعد خروج العرب من األندلس سنة )897هـ/1492م()6( .
إىل   البيت أهل  ومدرسة  الشيعية  الثقافة  وصلت  كيف  ولكن 
املرشق  الكيلومرتات عن  تبعد آالف  األندلس  بأن  نعرف  األندلس ونحن 
العراق السيام خاصة وقد حكم األمويون  عامة وعن مرسح األحداث يف 
أكثر من قرنني ونصف يف األندلس )138-422هـ/755-1031م( فضاًل 

عن دور املرابطني وغريهم يف مضايقة أهل البيت وأتباعهم)7( .
بعدة  ْت  مرَّ اإلسالمي  الوجود  أثناء  األندلس  أن  تارخييًا  املعروف  ومن 
عنه  خيتلف  الذي  والفكري  السيايس  نظامه  عهد  لكل  وكان  تارخيية  عهود 
موقفها  يف  اختلفت  السياسية  النظم  تلك  فإن  هنا  من  األخرى،  العهود  يف 
من التشيع يف األندلس، ومما جيب ذكره أن هذه النظم كانت تعمل دائام عىل 
إجياد ركائز هلا يف الدفاع عن معتقداهتا السياسية واملذهبية وأول هذه الركائز 
السلطوية التي كان النظام السيايس حرص أن تقف إىل جانبه هي فئة الفقهاء 

والسيام املالكية ملا هلم من نفوذ واسع يف األندلس)8( .
ويربز  النظام  هلذا  يؤرخ  من  إجياد  عىل  تؤكد  فكانت  الثانية  الركيزة  أما 
ومن  السيايس  النظام  مقاومة  حياول  من  لكل  والتعرض  االجيابية،  جوانبه 
هذا املنطلق نستطيع أن نشبه السلطة السياسية يف األندلس بمثلث يمثل فيه 

احلكام )أمراء وخلفاء( الرأس ويمثل الفقهاء واملؤرخون قاعدته)9( .
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أخذ التشيع طريقه إىل األندلس ودخل أرضها مع األفواج من املسلمني 
)92-95هـــ/711- األوىل  الفتح  أيام  يف  األندلس  أرض  وطأوا  الذين 

714م( وهم حيملون رايات اإلسالم، فحب أهل البيت  كان موجودا 
لدى قائد الفتح موسى بن نصري )19-97هـ/640-715م( وهو من عني 
التمر يف كربالء حيث كان والده امتنع عن قتال اإلمام عليًا )A( وكان يف 
حرس معاوية)10(، وذكر أن محلة موسى بن نصري التي عربت إىل األندلس 
بن عبداهلل  التابعني ومنهم )حنش  من  العديد  قد ضمت  )93هـــ/712م( 
 )A( الذي كان من أصحاب اإلمام عيل )الصنعاين( )ت 100هـ/718م
يف الكوفة وربام كان ساكنا، فيها وشارك اإلمام عيل )A( يف حروبه ضد 
معاوية بن أيب سفيان وضد اخلوارج، وبعد استشهاد اإلمام عيل )A( اضطر 
هذا التابعي إىل مفارقة الكوفة بسبب تردي األوضاع السياسية يف العراق يف 
ظل اخلالفة األموية )40-132هـ/660-749م( ملَّ اجته نحو مرص واستقر 
هبا، واختار اجلهاد والشهادة عىل املكوث يف الكوفة، السيام أن مرص كانت 
يف تلك الفرتة متثل البوابة التي تنطلق منها اجليوش اإلسالمية نحو املغرب 
ــــ/642-709م()11(،  )21-90ه البيزنطي  االحتالل  من  حتريره  لغرض 
ولكن ما عالقة )حنش الصنعاين ( بالتشيع وما جهوده يف األندلس ؟ وما 
موقفه من األحداث السياسية الكربى يف عرصه وال سيام ثورة اإلمام احلسني 

)A( يف كربالء ؟
كانت األندلس أثناء املدة التي دخلها )حنش الصنعاين( وهي عهد الفتح 
والوالة مل تعرف تسلطا مذهبيا أو سياسيا النشغآهلم بالفتوحات، لذلك كان 
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من املمكن أن يامرس صاحب العقيدة عقيدته بدون أي ضغوط كام حدث 
يف العهود التابعة، فمن غري البعيد أن يكون )حنش الصنعاين( قد تتلمذ عىل 
يد اإلمام عيل بن أيب طالب )A(، وعبداهلل بن عباس )ت 68هـ/687م( 
وعبداهلل بن مسعود وغريهم وقد وثقه ابن الفريض )ت 403هـ/1012م( 
بقوله ))انه تابعي كبري ثقة (( )12(، وال يستبعد أن يكون قد قام بنرش فضائل 
أهل البيت )( وقد نسب إليه فضل بناء مسجدي رسقسطة والبرية)13(.
ولقد أبدى األمويون نحو اسبانيا اهتامما كبريًا كان مرده إىل غناها وكثرة 
ما غنموه منها مل استقر يف بالد األندلس منذ فتحها عدد كبري من مواليهم 
من  العرب  من  الفتح  يف  اشرتك  ممن  معظم  وكان  املخلصني،  وجنودهم 
ر جنود )بلج بن  الشاميني الذين قامت عىل أكتافهم الدولة األموية، وقد ذكَّ
برش القشريي( الشاميون وايل األندلس عبد امللك بن قطن الفهري الذي ويل 
احلرة سنة )63هـ/682م(  يوم  أفلت من سيوفهم  إنام  انه  مرتني  األندلس 
وكان يف صف األنصار ضد جيش يزيد بن معاوية، وكان جزاءه عىل ذلك 
أن صلبوه ومثلوا به سنة )123هـــ/741م()14(، وجيب أن نذكر كذلك أنه 
كان من بني جنود بلج عدد اشرتك يف احلروب التي اشتعلت بني األمويني 
وخصومهم الشيعة يف العراق ومن هؤالء )شمر بن ذي اجلوشن الكاليب ( 
الذي قتل اإلمام احلسني بن عيل )صلوات اهلل وسالمه عليه( بيده يف كربالء 
سنة )61هـ/680م( ثم هرب من الكوفة إىل الشام خوفًا من انتقام املختار 
األندلس حفيده  االهواز سنة )66هـ/685م(، ودخل  قتل يف  ثم  الثقفي، 
)الصميل بن حاتم بن بلج ( وكان من أكرب القادة يف األندلس ووزيرًا ألمريها 
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يوسف بن عبد الرمحن الفهري )129-138هـ/764-755م()15( .
األندلس مع دخول  إىل  التشيع دخل  أن  القول  يمكن  تقدم  ما  يف ضوء 
اإلسالم هلا ورغم أن األندلس فتحت من قبل األمويني وأهنم كانوا يعينون 
اجتاه  األندلس  يف  الوالة  هلؤالء  موقف  أي  نالحظ  مل  أننا  إال  الوالة  عليها 

التشيع لألسباب اآلتية :-
إن عهد الوالة )95-138هـ/714-755م( يف األندلس امتاز بكونه - 1

عهد فتح ودخول بالد ذات غنائم كثرية .
إن التشيع كان يف بداية دخوله إىل األندلس، ومل تكن هنالك مضايقات - 2

سياسية أو مذهبية أو فكرية يف هذه احلقبة .
إن املغرب كان تابعًا إداريا للدولة األموية يف بالد الشام ومل يشهد يف - 3

هذه احلقبة التارخيية رصاعات سياسية أو مذهبية كام يف احلقب التابعة 
ونحن نعرف أن املغرب كان له انعكاٌس واضح عىل األندلس)16( .

وبعد سقوط الدولة األموية يف دمشق )132هـ/749م( بسبب نظامهم 
امللكي وخروجهم عن املسار اإلسالمي الصحيح، ظن الشيعة والعلويون 
أبناء عمومتهم من  قبض  الدولة أصبحت هلم ولكن خاب ظنهم حني  أن 
إىل  أخرى  مرة  الشيعة  وعاد  بيتهم،  وجعلوها  األمر  ناصية  عىل  العباسيني 
نشاطهم كحزب معارض، أما العباسيون فإهنم بدافع االنتقام من بني أمية 
نكلوا بمن بقي منهم تنكيال شديدًا حتى أجربوهم عىل أن خيتفوا أو هيربوا 
إىل أقايص األرض وكان ممن هرب من مطاردة العباسيني )عبد الرمحن بن 
معاوية بن هشام( الذي هرب إىل بالد األندلس)17( مدفوعا بعاملني : األول 
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بعدها عن مركز اخلالفة العباسية يف املرشق، والثاين كثرة موايل األمويني فيها 
واستطاع عبد الرمحن الداخل أن يؤسس يف قرطبة إمارة أموية مستقلة وقد 
حفز نجاحه يف ذلك الكثري من األمويني عىل آهلجرة إىل األندلس فعهد إليهم 
عبد الرمحن بأرقى املناصب وهكذا رسخت أقدام األمويني يف األندلس)18( .
وفضاًل عن ذلك فقد عمل عبد الرمحن الداخل )األول( طول مدة إمارته 
)138-172هـ/756-788م( عىل إمخاد الثورات التي قامت ضده وعني 
بشكل خاص برضب كل دعوة هاشمية عباسية كانت أو علوية، إال أنه مل 
يأمر بلعن اإلمام عيل )A( وال أحد من أهل البيت  عىل املنابر كام 
عبد  بن  عمر  األموي  اخلليفة  باستثناء  املرشق  يف  األمويني  من  سلفه  فعل 

العزيز )99-101هـ/717-719م()19( .
يوم عاشوراء  االمويني  أن  الشأن  هلا دالالهتا يف هذا  التي  األشياء  ومن 
كانوا أكثر حقدًا وخسة وثأرًا، فالعارش من حمرم يوم حداد وحزن لدى مجيع 
األموي  احلكم  أثناء  عيدًا  اعتربوه  األندلس  يف  الغالة  أن  إال  الشيعة،  فرق 
هلم،  وشامتة  للشيعة  مكايدة  وذلك  األطعمة  ووزعوا  الفرح  فيه  وأظهروا 
وقد سجل لنا الشعر العريب وهو ديوان العرب أبياتا لعبد امللك بن حبيب 
أيام األمري األموي عبد الرمحن  )ت238هـــ/842م( كبري فقهاء قرطبة يف 

األوسط )الثاين( يقول فيه :-
واذكره، ال زلت يف التاريخ مذكورا ال تنَس – ال ينَسك الرمحن عاشورا 
قوال وج����دنا عليه احلق والن�����ورا قال النب��ي ص��الة اهلل تش�����������ُمُله 
أال ي����زال بذاك العا���م ميسورا)20( فيم�ن يوسع يف إنف�����اق موسم���ه 

يتضح من األبيات الشعرية أن الشاعر شجع األمري األموي عىل االحتفال 
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 )J( اهلل  إليه عن رسول  يستندون  الذي  بذلك احلديث  ناظاًم  اليوم  هبذا 
يف هذه املسألة، وقد استمرت األندلس أموية النزعة متعصبة رغم تسـرب 
بعض األفكار الشيعية وذكر املقديس )ت 375هـ/985م( عن األندلس يف 
القرن الرابع اهلجري فيقول: ))إن األندلسيني إذا عثروا عىل معتزيل أو شيعي 

فربام قتلوه (( )21( .
ومن بني األساليب األموية األخرى هو جتاهل ذكر فضائل اإلمام عيل 
)A( وأهل بيت الرسول )J(خاصة يف بعض أوقات التوتر السيايس 
بينهم وبني الدول الشيعية منها االدارسة يف املغرب )172-375هـ/788-

املغرب ومصـر )297-567هـــ/909-1171م(  والفاطميني يف  957م( 
املرشق  يف  الشيعية  للحكومات  السياسيني  لاّلجئني  األندلس  واستقبال 
ومصـر  املغرب  يف  الشيعي  للحكم  املعارضة  برجال  واالتصال  واملغرب، 
مع  السياسية  والعالقات  التجارية  الصالت  عن  فضاًل  الثورات  وإشعال 
كذلك  املتوسط)22(،  البحر  وحوض  ومرص  املغرب  يف  األموية  التيارات 
تشجيع التأليف يف الشؤون اإلفريقية والشيعية من باب احلشد االستخباري 
املستنصـر  احلكم  األمويني  احلكام  مقدمة  ويف   )( البيت  أهل  اتباع  ضد 
يوسف  بن  )حممد  الكاتب  كلَّف  الــذي  )350-961/366-976م( 
كام  ومسالكها،  أفريقية  جغرافية  يف  موسوعة  بتأليف  الــوراق(  القريواين 
حول  الرببرية  الكتب  ترمجة  عن  فضاًل  الطالبيني  أنساب  يف  التأليف  شجع 

املوضوع)23( .
يف  الفاطمية  الدولة  ظهرت  حني  نشاطهم  األندلسيون  ضاعف  ولقد 
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األندلس  يف  األموية  اخلالفة  اهتامم  وتزايد  )297هـــ/909م(  سنة  املغرب 
مجيع  يف  منبثون  ووسطاء  عيون  قرطبة  حلكومة  فكان  اإلفريقية  بالشؤون 
أنحاء املغرب كذلك جنَّد األموّيون بعض العلامء والفقهاء والشعراء للدفاع 

عن آرائهم السياسية واملذهبية وإذاعتها)24( .
ثانيا: دخول أتباع أهل البيت إىل املغرب واألندلس .

دخل التشيع إىل األندلس بعدة طرق منها:-
أواًل:- دخول بعض البيوت العربية إىل األندلس والتي كانت تدين بنرصة 
آل البيت )( من قبل أو من نسل ساللة النبوة فظلت فيها النزعة متوارثة 
وامللفت للنظر بأن الداخلني إىل األندلس من الشيعة كانوا من البيوتات التي 
تعد يف حينها أعمدة وأساطني التشيع يف املرشق وإن دلَّ هذا عىل يشء فإنام 
احلكم  وجود  من  الرغم  عىل  مناسبة  أرضية  هناك  بأن  اعتقادهم  عىل  يدل 
بن  احلسني  بن  )هشام  األندلس  إىل  الداخلني  أشهر  ومن  بقرطبة  األموي 
إبراهيم بن اإلمام جعفر الصادق( سادس أئمة أهل البيت )( والذي نزل 
آهلاشميني(()25(  ))منازل  بـ  فيها  منازهلم  وتعرف  ُعرّف  حيث  )لبلة(  مدينة 
ويمكن أن نفرس األسباب التي دفعت هذه الشخصية العلوية أن يرتك وطنه 

ويتوجه نحو األندلس ؟
فعند استقراء النصوص التارخيية البد وأن تكون األوضاع السياسية يف 
اضطهدوا  العباسيني  السيام  فيها   )(البيت أهل  لبقاء  مواتية  غري  املرشق 
األمويني والعلويني عىل حد سواء، كذلك أدرك هاشم أن أوضاع األندلس 
مناسبة الستقراره فيها بسبب دخول األندلس أبناء وأحفاد )مالك االشرت( 
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وأبناء )عامر بن يارس( وأبناء وأحفاد )قيس بن سعد بن عبادة األنصاري( 
وغريها،  مرص  عىل   )A( طالب  أيب  بن  عيل  لإلمام  واليًا  كــان  الــذي 
يف  وانتشاره  التشيع  دائرة  إتساع  يف  األثر  أكرب  العوائل  هذه  لدخول  وكان 

األندلس)26( .
ثانيًا: تشيع القبائل الرببرية: كان املغرب تربة خصبة للدعوات الشيعية، 
الذين  الرببر  صفوف  بني  مرة  ألول  األندلس  يف  التشيع  صدى  تردد  وقد 
االنتصارات  بمغانم  العرب  دوهنم  واستأثروا  الفتح  يف  العرب  شاركوا 
وثمراته واستوطن الرببر عىل األغلب يف املناطق اجلبلية وآهلضبات املرتفعة 
بـ)اجلوف(  تعرف  كانت  التي  وهي  اجلزيرة  شبه  وسط  يف  املمتدة  والسيام 
وكذلك املناطق اجلبلية يف جنوب رشق األندلس يف كورة البرية يف الثورات 
التي  )املغاربية(  الرببرية  القبائل  أشهر  ومن  األندلس  عرفها  التي  الشيعية 

تشيعت هي )كتامة، نفزة، صنهاجة، وغريها( )27( .
ثالثًا: رحلة األندلسين إىل املرشق : الذين أخذوا قدرا من الثقافة الشيعية 
من  شيئًا  نقل  من  أول  أن  ويبدو  املغرب،  أو  مصـر  أو  العراق  من  السيام 
الثقافة الشيعية إىل األندلس هو حممد بن عيسى القرطبي املعروف باألعشى 
)ت221هـ/835م( وقد رحل يف سنة )179هـ/795م( فذهب إىل العراق 
يرتددون عىل  الوقت  ذلك  يف  كانوا  الذين  األندلسيني  بذلك زمالءه  خمالفًا 
املدينة املنورة للتفقه عىل اإلمام )مالك بن أنس( وتالميذه وقد كانت نتيجة 
دراسته يف العراق أن نقل إىل األندلس بعض كتب وكيع بن اجلراح الذي كان 
من أبرز املحدثني الشيعة، وله مواقف يف الدفاع عن مبادئ الشيعة الزيدية 
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وقد عرض عليه القضاء يف األندلس فرفض وكان يذكر فضل اإلمام عيل بن 
أيب طالب )A( ويتخذه قدوته يف حياته)28(.

وممن رحل إىل العراق بعد ذلك )عباس بن ناصح الثقفي( الشاعر الذي 
أوفده األمري عبد الرمحن األوسط سنة )201هـ/816م( يف إلتامس الكتب 
القديمة )29( كذلك )حممد بن مرسة القرطبي( )ت 319هـ/931م( قضـى 
شطرًا من حياته الدراسية يف القريوان حني بلغ نشاط الدولة الفاطمية الفتية 
اإلسامعيلية)30(،  بالعقيدة  تأثر  وقد  واإلعالمية  السياسية  الناحية  من  أوجه 
عىل أن أمثال هؤالء وغريهم مل جياهروا بنزعة شيعية رصحية وإن نقلوا ألوانا 
القرن  باملغرب يف هناية  الفاطمية  الدولة  الشيعي، ولكن ظهور  التفكري  من 
الثالث آهلجري جعل بعض العلامء األندلسيني يعتنقون هذا املذهب ولكنهم 
األمويني  قبل  من  لالضطهاد  يتعرضوا  ال  حتى  كتامنه  عىل  حريصني  كانوا 

والفقهاء وعمال بمبدأ التقية الذي كان أصاًل من أصول الشيعة)31( .
رابعًا: قيام الدول الشيعية يف املغرب اإلسالمي .

مل تكن بالد املغرب اإلسالمي بعيدة عن الفكر الشيعي إذ استطاع اإلمام 
السياسية  مهارته  بفضل  ــــ/765م(  148ه )ت   )A( الصادق  جعفر 
)136-158هـ/754- املنصور  جعفر  ايب  اخلليفة  مع  التقية  مبدأ  وإتباعه 
775م(، من احلفاظ عىل احلركة الشيعية ونرش فكر أهل البيت  يف بالد 
املغرب داعيتني  إىل  الصادق )A( أرسل  أن اإلمام جعفر  املغرب، فذكر 
مها )احللواين( و)أبو سفيان( سنة )145هـ/762م( وأمرمها أن يبسطا علم 
األئمة من آل حممد  وينرشا فضلهم وأمرمها أن يتجاوزا افريقية إىل حدود 
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الرببر ثم يفرتقان فينزل كل واحد منهام ناحية وكان أهل تلك النواحي يأتون 
ويسمعون فضائل أهل البيت  منهام بعد أن أسسا مسجدين وتزوجا من 
أهل املغرب حيث تشيعت كثري من قبائل الرببر منها كتامة ونفزة وصنهاجة 

وغريها يف املغرب)32( .
إىل  أنفذ   )A( الصادق  اإلمــام  أن   : املقريزي  ذكر  اخلصوص  وهبذا 
املغرب داعيتني مها احللواين وأبو سفيان وقال هلام: ))إنكام تدخالن أرضًا 
بورًا مل حترث قط فاحرثاها وكرماها وذلالها حتى يأيت صاحب البذر فيضع 
فيها حبه، فنزل ابو سفيان من ارض املغرب مدينة مرجمانة، ونزل احللواين 
  بموضع يسمى سوق محاد، فلم يزاال يدعوان الناس لطاعة آل البيت
  البيت  آل  حمبة  إىل  وغريها  كتامة  من  كثري  مجع  قلوب  استامال  حتى 
وصاروا شيعة هلم إىل أن دخل إليهم صاحب البذر ابو عبداهلل الشيعي بعد 

مائة ومخسني سنة وكان من أمره ما كان (( )33( .
 )A( ويبدو لنا من الرواية السابقة الذكر أن تركيز اإلمام جعفر الصادق
عىل إرسال الدعاة يف هذا الوقت بالذات كانت له مجلة أسباب منها الوعي 
السيايس الذي كان يتمتع به اإلمام الصادق )A( فلم َتغب عنه أحوال العامل 
اإلسالمي وكان يعي أن املغرب يمر بمرحلة انتقالية بعد انتقال السلطة من 
األمويني إىل العباسيني سنة )132هـ/749م(، كام أن تعذر التحرك السيايس 
والثقايف لإلمام الصادق )A( يف املشـرق بوجود السلطة العباسية وإدراكه 
أن أطراف العامل اإلسالمي مثل املغرب ال يوجد فيها حكام أقوياء وال سلطة 
منطلقًا  منه  الشيعي وجيعل  املذهب  الذي سيؤهله إلحتضان  األمر  مركزية 
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الصادق  لفكره ومبادئه وعقيدته بصورة مدروسة ومنظمة، وهدف اإلمام 
بسبب  الرببر  قبائل  لدى  املستحدثة  والبدع  الفتن  حماربة  إىل  أيضا   )A(
التي  املظلومية  عنه  َتغب  ومل  واالباضية،  الصفرية  اخلوارج  مذاهب  دخول 
كان يعاين منها الرببر بسبب ظلم حكامهم العرب مما جعلهم عىل استعداد 

للرتحيب بمنقذ من آل البيت خيلصهم من جور الظاملني)34( .
ثالثًا: الدول الشيعية يف شامل افريقيا

وكام أفرزت املرحلة السابقة نتائج هامة أوهلا انتشار التّشيع بني صفوف 
دولة  بقيام  واملتمثلة  افريقية  شامل  يف  الشيعية  الدول  قيام  والثانية  الرببر، 
االدارسة سنة )172هـ/788م(، والدولة الفاطمية )297هـ/909م( ويف 
التأثري بنقل التشيع إىل املغرب واألندلس، وبذلك  هذه املرحلة تبدأ عملية 
الذي كان صداه  الشيعي  الفكر  بعيدين عن  يكونوا  مل  البالد  أهل هذه  فإن 
الرببر إىل األندلس حتى  واسعًا بني صفوفهم فضاًل عن استمرار هجرات 
بالصنهاجيني  الرمحن استعانوا  امللك وعبد  املنصور وابنيه عبد  أن احلاجب 
الذين كانوا من الشيعة، وعند قيام دولة االدارسة باملغرب األقصـى استقام 
واألندلس  افريقية  من  القبائل  وفود  عليه  ووفدت  الثاين  إلدريس  األمر 
مذحج  و  واالزد  قيس  من  فارس   )500( لديه  اجتمع  حتى  حوله  ملتفني 
وغريهم وكان ذلك يف عام )189هـ/805م(، ويف ذلك قال لسان الدين بن 
اخلطيب: ))فبايعوه عىل القيام بأمرهم وولوه صالهتم وغزوهم فاستجابت 

له القبائل الريفية وغريها (( )35( .
ألن  العداء  عىل  مبنية  األندلس  يف  باألمويني  االدارســة  عالقة  وكانت 



143

اأ.م.د �ساد�سة حالوي حمود

د الثاين/ العدد الثالث 1436-1437هـ/ 2015م ال�سنة الثانية/املجلَّ

املعارضة  حركات  وساعدوا  األندلس  يف  التشيع  نشـر  شجعوا  االدارســة 
ضدهم السيام وأن االدارسة كانت لدهيم طموحات لزعامة املغرب األقصـى 
يف ظل املذهب الزيدي فاستطاعوا بفضل جهودهم الثقافية املسامهة مسامهة 
فعالة يف نرش فكر النهضة احلسينية يف األندلس، عىل الرغم من قوة الدولة 
األموية ووجود حلفاء أقوياء هلا يف املغرب األقىص من جهة ومواجهة خطر 

االغالبة من جهة أخرى)36( .
املغرب  بالد  يف  التشيع  نرش  يف  األثر  أكرب  هلا  فكان  الفاطمية  الدولة  أما 
واألندلس وكان قيامها نذيرًا بقيام رصاع مذهبي سيايس عنيف بني األمويني 
احلكم  إىل  ينظرون  كانوا  فالفاطميون  املغرب،  يف  والفاطميني  األندلس  يف 
األموي يف األندلس عىل أنه امتداد خلالفة دمشق بذكرياهتا البغيضة املأساوية 
األندلس  بالد  غزو  يف  فكّروا  باملغرب  دولتهم  قيام  منذ  والفاطميون  هلم 
نجحوا  وقد  والعيون)37(،  الدعاة  بإرسال  الشيعية  بالدعاية  لذلك  ومّهدوا 
تأثروا  الذين  األندلسيني  والشعراء  العلامء  من  للكثري  باستاملتهم  ذلك  يف 

بالدعوة الفاطمية واعتنقوها وظهر أثر ذلك يف نتاجاهتم وأبرزهم:-
1- املحدث حممد بن شجاع الوشقي )ت 301ه�/913م( .

سنة  تويف  الفقهية،  املسائل  بعض  يف  الشيعي  الفقه  ــآراء  ب يأخذ  كان 
)301هـ913م()38( .

2- ابو حيون احلجازي )ت 305ه�/917م( .
هو املحدث ابو عبداهلل حممد بن إبراهيم بن حيون احلجازي، الذي اعتنق 
التشيع، ولكنه كان حريصًا عىل كتامن مذهبه لكيال يتعرض إىل االضطهاد 
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به  عاملًا  احلديث  إماما يف  األخــرى)39(، كان  املذاهب  الفقهاء يف  من جانب 
حافظًا لعلله، بصريًا بطرقه، مل يكن يف األندلس قبله أبرص باحلديث منه)40(، 

تويف يف قرطبة سنة مخس وثالثني يف شهر ذي القعدة)41( .
3- ابن نجيح القرطبي )ت 319ه�/931م( .

نجيح  بن  مرسة  بن  عبداهلل  بن  حممد  عبداهلل  ابو  الفيلسوف  الفقيه  هو 
من  ليس  لذلك  بإسمه)42(،  عرفت  صوفية  فلسفية  مدرسة  كون  القرطبي، 
املهدي  استمآهلم  الذين  الفاطميني  دعاة  من  مرسة  ابن  يكون  أن  املستبعد 
لضمها  الفاطميني  توجه  قبل  فكريًا  ومتهيدها  األندلس  لتهيئة  دعوته  إىل 

مللكهم)43( .
عندما رشع ابن مرسة يف الدعوة ملذهبه قاوم الفقهاء لكراهيتهم هلذا النمط 
من التفكري، فاهتموه بالزندقة، لذلك خرج فارًا من األندلس)44(، وبقي ابن 
حتى  فيها  وبقي  أفكاره  خيفي  وهو  األندلس،  إىل  عاد  ثم  املرشق  يف  مرسة 
تويف يف شوال سنة )319هـ/931م(، لكن آراءه وتعاليمه بقيت منترشة بني 
تالميذه وأتباعه)45(، وممن نسب إىل مذهبه ابو عاصم عبد الوهاب بن منذر 

القرطبي )ت 436هـ/1044م()46( .
4- ابن لبيب االستجي )ت 327ه�/938م( .

هو الفقيه النحوي الشاعر ابو عبداهلل حممد بن أصبغ بن لبيب االستجي، 
مذاهب  يف  يتكلم  أخذ  الذي  االسامعييل  الفاطمي  الفكر  دعائم  أحد  وهو 

العلم الباطن، حيث التصوف الفلسفي)47( .
5- الفقيه ابو احلكم منذر البلوطي )ت 355ه�/966م( .
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هو منذر بن سعيد بن عبداهلل بن عبد الرمحن بن قاسم بن عبداهلل بن عبد 
أبا  البلوطي ثم الكزين، من أهل قرطبة: يكّنى  الرمحن بن قاسم بن عبداهلل 

احلكم، وينسب يف الرببر يف فخذ منهم يقال هلم: كزنة)48( .
كان عاملا، فقيها، وأديبا بليغا، وخطيبا عىل املنابر ويف املحافل)49(، وكان 
الكالم، هلجًا باالحتجاج)50( وهو  إىل مذهب أهل   ً باجلدل، منحازا  بصريا 
فقد  الدولة)51(،  سالمة  هيدد  خطرًا  يكون  أن  دون  معتدل  شيعي  اجتاه  ذو 
توىل منصب قايض اجلامعة بقرطبة نحو 16 سنة )339-355هـــ/950-
ــــ/912-961م(  )300-350ه النارص  الرمحن  خالفةعبد  أيام  966م( 
وابنه احلكم املستنرص )350-366هـ/961-976م(، فإذا جلس للقضاء 

حيكم بمذهب الدولة الرسمي)52( .
التشيع  اعتناقه للمذهب االسامعييل، فهو راجع إلعتناق عائلته  أما عن 
الثقافة  الفاطمي، فضاًل عن  املهدي  أتباع  فكان خآله من  منذ زمن طويل، 
الفاطمي  املذهب  لتقربه من  تلقاها يف املرشق، كل ذلك كان مشجعًا  التي 

وتأثره به، فانعكس ذلك عىل آرائه واجتاهاته)53( .
ربه  عبد  إلبن  أرجوزة  يومًا  يده  يف  وقعت  أنه  تشيعه،  مظاهر  ومن 
ومل  رابعهم،  معاوية  جيعل  عنهم(،  اهلل  )ريض  الراشدين  اخللفاء  فيها  يذكر 
يذكر عليًا فيهم، ثم يصل ذلك بذكر اخللفاء من بني مروان، فلام رأى ذلك 

غضب وسبه وكتب يف حاشية الكتاب:
ملعنا برحت  ال   – ع��يّل  أوم��ا 
حممد آل  وخ��ري  الكساء  رب 

بإمام عندكم   – اخلبيثة  اب��ن  ي��ا 
اإلس����الم ُم���ق���دم  ال������والء  دايف 

أما املظهر اآلخر فهو، نقل آراء عنه عمد فيها إىل تأويل القرآن تأويالت 
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غريبة تعرض ابن حزم هلا بعد قرن من الزمن فردَّ عليها)54( .
ومما يالحظ ان له مؤلفات عديدة يف القرآن والفقه والرد، أخذها الناس 
عنه وقرأوها عليه)55(، منها كتاب )اإلنباه عىل استنباط األحكام من كتاب 
اهلل(، وكتاب )اإلبانة عن حقائق أصول الديانة()56(، تويف سنة مخس ومخسني 
وثالثامئة إذ كان املنذر قد سلم من خطر السلطة آنذاك وذلك إلعتدال تشيعه، 
فإن ابنه الذي تتلمذ له، وهو ابو مروان عبد امللك مل يسلم من ذلك، فقد اهتم 

بالزندقة وصلب سنة )368هـ/978م()57( .
6- الشاعر املشهور ابن هانئ األندليس )ت 362ه�/972م( .

كان من ثمرات الدعوة الفاطمية، شاعر من البرية )غرناطة ( قىض مدًة 
صار  ثم  الفاطمي  اهلل  لدين  املعز  بخدمة  التحق  ثم  األندلس  يف  شبابه  من 
الشاعر الرسمي للدولة الفاطمية ويعد شعره وثيقة عن الفكر الفاطمي يف 

خمتلف شؤون الدين والعقيدة )58( .
7- املحدث ابن الصفار )ت 365ه�/975م( .

التي  باألحاديث  حتدث  القرطبي،  نرص  بن  العزيز  عبد  االصبغ  ابو  هو 
الصفار عرضة للمالحقة  ابن  ، لذلك أصبح  البيت  تعظم شأن أهل 
واالنتقام أو أصبح موضع ُشبهة واهتام وبسبب ذلك غادر موطنه وهاجر 
إىل املرشق، حيث قصد خراسان وتويف ببخارى سنة )365هـ/975م()59( .

كانت خراسان وبخارى آنذاك إحدى مناطق املرشق املنترش فيها املذهب 
االسامعييل الفاطمي .

8- الشاعر النحوي فتحي احلجازي .
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يف  يبحث  كتاب  وهو  الباطن(،  علم  يف  ــالص  )اإلخ كتاب  صاحب 
327هـــــ/938م()60(،  )ت  االستجي  اصبغ  ابــن  طريقة  عىل  التصوف 

والتصوف والتشيع صنفان خيتلط كل واحد منهام باآلخر)61( .
9- مسلمة املجريطي:

أخذ  وفلكي  وريايض  حكيم  عبداهلل،  بن  قاسم  بن  أمحد  بن  مسلمة  هو 
العلم من أيب أيوب عبد الغافر بن حممد الفريض وغريه، سمي بأمري احلسابني 
توقيت  أصبح  حتى  بغداد  من  الفلكي  املرصد  نقل  الذي  فهو  األندلسيني، 
طليطلة يف عهده التوقيت املعمول به للعامل املتمدن يف تلك العصور البعيدة، 
فقد أخذ عنه علامء الفلك الكثري من املسائل احلسابية وآهلندسية فضاًل عن 

علوم الفلك والطب والكيمياء)62( .
تأثر كثريا بالفاطميني، فكان عىل اتصال رسي هبم يف املغرب، والدليل عىل 
ذلك نرشه كتاب رسائل أخوان الصفا يف بالد األندلس)63(، ومن املرجح أنه 
اعتمد عىل هذه الرسائل، السيام أن هذه الرسائل كام نعرف حتتوي عىل كثري 

من العلوم .
كام إن له مؤلفات عّدة منها: )الرسالة اجلامعة(، )املعامالت يف احلساب(، 
)غاية احلكم(، )األحجار(، وكتاب )اخنرص فيه التعديل من زيج البتاين()64(.
ثقافة  ونرش  بنقل  وبارشوا  األندلس  إىل  املشارقة  بعض  رحل  خامسًا: 
أهل البيت )( وقاموا بدور التجسس ملصلحة مواليهم الشيعة أو ممارسة 
التجارة أو طلب العلم أو السياحة الصوفية، والواقع أنه يف هناية القرن الثالث 
وأثناء القرن الرابع اهلجري انترش دعاة وجواسيس الدولة الفاطمية يف مجيع 



148

االإمتداد الفكري لنه�سة االإمام احل�سني )A( يف بالد املغرب واالندل�س

إما  املغرب يرتقبون للهجوم  الفاطميون يف  أنحاء األقطار اإلسالمية وكان 
رشقًا نحو مرص أو غربًا نحو األندلس وهلذا دخل كثري من دعاة وجواسيس 
الدولة الفاطمية إىل األندلس ليعملوا عىل استطالع أحوآهلم والتعرف عىل 
واالقتصادية  السياسية  نظمها  ودراســة  فيها  الضعف  ومواطن  مداخلها 
والدينية ثم حماولة نرش فكرهم)65(، ومن أشهر الذين وصلوا بالد األندلس:

1- ابو اليرس الريايض: كان من دعاة الفاطميني شاعرًا وأديبًا عرف بأول 
اجلواسيس املشارقة الذين دخلوا األندلس أيام األمري األموي حممد بن عبد 
الرمحن )239-273هـ( الذي فطن إىل نشاطه فاضطر إىل مغادرة األندلس 
وذهب إىل مرص، ولعله استمر يف نرش الفكر الشيعي إال انه حبس أيام األمري 
الفاطمية إال  الدعوات  يتوجسون خيفة من  )امحد بن طولون( ألهنم كانوا 
انه ختلص من حبسه وذهب إىل القريوان بتونس وعمل كاتبا لدى االغالبة، 
وصاحب بيت احلكمة إىل جانب الكتابة ثم عمل لدى الدولة الفاطمية عند 
هذا  كان  وربام  الكتابة  يف  واستمر  ـــ/909م(  )297ه املغرب  يف  ظهورها 
مكافأة له عىل خدماته السابقة، واستمر ابو اليرس الريايض يف خدمة الدولة 
الفاطمية حتى وفاته سنة )298هـ/910م( وإذا كان ابو اليرس الريايض مل 
ينجح كل النجاح يف مهمته السياسية يف األندلس إال أنه نقل الثقافة الشيعية 

فقد أدخل يف األندلس شعر أيب متام ودعبل اخلزاعي)66(.
عدة  األندلس  زار  البغدادي:  هارون  بن  أمحد  بن  حممد  جعفر  ابو   -2
سنة  املهدي  عبداهلل  اخلليفة  واله  ثم  املعروفني  الدعاة  من  وكــان  مــرات 
)300هـ/912م( الكتابة وديوان الربيد يف الدولة الفاطمية يف تونس فضاًل 
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الفاطمية  الدولة  أفاد  وقد  الفاطمية  الدولة  أقاليم  يف  والوثائق  القضاء  عن 
بمعلومات عن األوضاع االجتامعية والدينية يف األندلس وله الفضل يف نرش 

كتاب اجلاحظ وابن قتيبة ونرش تعاليم الشيعة الفاطميني)67( .
3- ابن حوقل النصيبي )ت 376ه�/977م( من أشهر دعاة الفاطميني 
بالتاجر  احلموي  ياقوت  ويسميه  بالتجارة  مسترتًا  األندلس  دخل  الذي 
الدولة  دخل  فيه  سجل   ) األرض  )صورة  بعنوان  كتابًا  ألف  وقد  املوصيل 
األموية يف األندلس ومواردها االقتصادية ووصف طرقها ومسالكها فضاًل 
ن هذه املوضوعات يف دقة وحاول يف كتابه  عن الناحية العسكرية . وقد دوَّ
أن يقنع الفاطميني برضورة فتح األندلس لكثرة خرياهتا ولضعف أهلها يف 
الدفاع عنها، ولكنه مل يظفر بتأييد من جانب الفاطميني)68( . وجيب أن نذكر 
هبذا الصدد أن مهمة هؤالء الدعاة كانت متتاز بالتسرت والسـرية التامة، وهلذا 

فإن املصادر التارخيية مل حتتفظ لنا بأخبار وافية ومفصلة عنهم .
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المبحث الثاني
التشيع في عهد الطوائف ودوره السياسي والفكري في األندلس
أوال: التشيع يف عهد الطوائف )422-484هـ( – )1030-1091 م(

قــرطــبــة سنة  األنـــدلـــس يف  األمـــويـــني يف  ــة  ــالف اخل حــيــنــام ســقــطــت 
وبدا  إلعادهتا  بذلت  التي  املحاوالت  مجيع  أخفقت  ـــ/1031م(،  )422ه
أن اجلو أصبح مناسبًا لكي تثمر الدعوات الشيعية التي تنترش يف األندلس 
من بعيد، وقد أحسن العلويون فعاًل اغتنام الفرصة وحتقق هلم تكوين دولة 
علوية خيطب بإسمها عىل منابر األندلس وتلك الدولة هي )احلمودية(، حيث 
سقطت قرطبة بيد )عيل بن محود األندليس( سنة )407هـ( وهؤالء ينسبون 
إىل )إدريس بن احلسن العلوي ( الذي أسس دولة االدارسة يف املغرب سنة 
اإلسالمي)69(،  الغرب  يف  علوية  دولة  أول  كانت  التي  )172هـــ/788م( 
كذلك ظهرت دولة بني زيري الصنهاجية يف غرناطة وهي ذات نزعة شيعية 
إال أن هذه الدويالت أو اإلمارات زالت بظهور املرابطني ليصبح األندلس 

والية مرابطية)70( .
وعىل الرغم مما ذكر عن عهد الطوائف من متزق سيايس وظهور أكثر من 
عرشين إمارة أندلسية كانت الناحية الفكرية طوال هذا العهد يف حرية مل تكن 
األندلس تتمتع هبا يف أيام اإلمارة واخلالفة األموية وكان هلذه احلرية أثر يف عودة 
كثري من العقائد الشيعية إىل الظهور دون أن تالحقها املطاردة واالضطهاد من 
جانب احلكومة كذلك كان لبغداد تأثري عىل الثقافة األندلسية يف ظل احلرية التي 
سمحت ملختلف ألوان الثقافة املرشقية ال سيام وأن بغداد يف هذا الوقت كانت 
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من أهم املراكز الشيعية يف ظل )البوهييني( الذين استولوا عىل اخلالفة العباسية 
يف بغداد )334هـــ/945م( ويف هذا العهد انتقلت رسائل إخوان الصفا إىل 
األندلس فضاًل عن ظهور أشهر الشعراء والكتاب واألدباء الشيعة يف بغداد 
وانتقال تأثريهم إىل األندلس منهم ابو بكر اخلوارزمي )ت 385هـ/995م(، 
والشـريف الريض )ت 405هـ(، وبديع الزمان آهلمداين )ت 398هـ(، كذلك 
ازدادت صالت األندلس بمرص وشامل افريقية وقد تبادلت بعض الرسائل 
بني عيل بن جماهد العامري صاحب دانية مع اخلليفة الفاطمي املستنرص باهلل 
املغرب  )427-487هــــ/1035-1094م( كام هاجر كثري من األدباء من 
ومصـر إىل األندلس وقد ذكرهم ابن بسام يف موسوعته األدبية )الذخرية يف 

حماسن أهل اجلزيرة( حتت باب الغرباء)71( .
ثانيا: الدور السياسي والفكري

قد  مرسة(  بن  )حممد  مدرسة  أن  الفرتة  هذه  يف  الشيعي  التأثري  مظاهر  من 
عبداهلل  بن  )اسامعيل  ابرزهم  من  كان  املفكرين  من  طائفة  يف  ممثلة  استمرت 
الرعيني( الذي عاش يف )املرية( وكان أنصاره يعدونه إماما يؤدون إليه الزكاة، 
  كذلك تشيع كثري من عرب وبربر األندلس والتسمية بأسامء أهل البيت
وظهور عقيدة املهدي املنتظر )A( كأمل يف رفع الظلم والتعسف عن املسلمني 
عامة والشيعة خاصة، فضال عن هذا تذكر بعض املصادر األندلسية عن انتشار 
بعض معتقدات الشيعة يف هذه الفرتة ويف جمال األدب، كان الشعر الشيعي يف 
األندلس صورة صادقة للتشيع األندليس وظهر فيه رثاء أهل البيت وخاصة رثاء 

. )72( )A(اإلمام احلسني
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)A( ثالثا: المأتم ورثاء اإلمام الحسين
فيها  التشيع  التي كان  بعيدة عام كان يدور يف األمصار  مل تكن األندلس 
موجودًا، فقد كانت تشهد العزاء واألمل والنياحة يف ذكرى استشهاد اإلمام 
احلسني)A( وقد عرضنا يف بداية هذا البحث نص لسان الدين ابن اخلطيب 

يف كتابه )أعامل األعالم(عن املآتم احلسينية يف األندلس)73( .
ويظهر من هذا الوصف أن النياحة عىل اإلمام احلسني)A( وإقامة 
شعائر احلزن واألسى عليه قد تداوله املسلمون يف األندلس منذ أن وطأت 
أقدام املسلمني أرض االندلس، وبقيت هذه التقاليد يف هذه البالد اإلسالمية 

النائية حتى القرن التاسع آهلجري /اخلامس عرش امليالدي .
التي  العوامل  التشيع يف املرشق من اكرب  ويف جمال األدب فقد كان 
أول  الشيعي  احلزب  كان  وكام  جديدة  ألوانًا  وأورثه  العريب  األدب  غذت 
أدبًا سياسيًا حاول  الشيعة  أدب  كان  فكذلك  ديني سيايس  إسالمي  حزب 
شعراؤهم أن حيتجوا فيه عىل خصومهم مدافعني عن نظريتهم يف اإلمامة، 
وهلذا فقد كانت مدائح شعرائهم ختتلف عن مدائح غريهم ملا فيها من احلرارة 
واإلخالص وهو ما يفتقر إليه شعر املديح عمومًا يف الشعر العريب )74(، بل 
امتاز األدب الشيعي يف األندلس أن بعض أدبائه أوقفوا من أنفسهم شعرًا 
لكربالء وكفوا عن القول يف غريها حتى أن الشاعر أبا عبد اهلل بن أيب اخلصال 
 )A(احلسني اإلمــام  رثــاء  من  جعل  )ت540هـــــ/6411م(  الشقوري 
قصائد مستقلة، ال يشوب تلك القصائد غرض آخر يف حني كان الشاعر ابو 
البحر صفوان بن إدريس التجيبي )ت598هـ/0021م( من أعالم الشعر، 
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والذي قال الشعر يف أغراض متعددة ومدح األمراء والسالطني فلم حيصل 
القسطيل  ابن دراج  منهم وكان  أحدًا  يعود ويمدح  أن ال  فأقسم  عىل طائل 
يبق  باحلموديني ومل  اتصلوا  الذين  الشعراء  )421هـــ/1030م( من أفضل 
من شعره الشيعي إال قصيدة هاشمية مدح هبا عيل بن محود واحتفظ لنا ابن 

بسام )75( بأكثرها مفضال اياها عىل آهلاشميات كثريًا.
وابن دراج أول من ذكر مناقب أهل البيت  يف أسلوب حزين مؤثر، 
كان نواة للقصائد األندلسية التي تناولت مراثي أهل البيت  واحلقيقة 
أن هذه القصيدة تعترب خري ما أنتجه األدب الشيعي، وقد بلغت يف وقتها من 
االنتشار حدًا بعيدًا، واهتم هبا رواة الشعر وأفردوها بالدراسة واحلفظ)76(، 
أيب  للشاعر  حسينية  بقصيدة  نختم  البحث  موضوع  عن  نخرج  ال  ولكي 
البيت  أهل  وبكاء  بتأبني  اختص  الذي  الُتجيبي  إدريس  بن  صفوان  البحر 

.)A( ورثاء احلسني 
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يت����بسم الربى  كأزهار   س��الم 
 عىل مشهٍد لو كنت حارض أهله

 عىل كربال ال أخلف الغيث كربال
ملص�اهبا يثرب  ضجت   مصارع 
 ومكة واألستار والركن والص�فا
ُبَعْيَدُهم حييى  اهلل  رسول  ان   لو 
ترب��ها قدس  الزهراء   واقبلت 
ن�هبة ابني   تقول: أيب هم غادروا 
ردي���ة كأسًا  بالسّم  حسنًا   سقوا 
 وهم قطعوا رأس احلسن بكربال
 فخذ منُهُم ثأري وسّكْن جوان�حًا
ْ للسبط واذكر مصابه  أيب فانترصرِ
غاضب واهلل  امل��غ��رور  أهي��ا   فيا 
 أال طرب يقىل أال حزن يصطفى
فإهنا بالدموع  ساعدونا   قفوا 
مراثيًا احلسن  يف  سمعتم   ومهام 

بدعوة مسعدين  أك��ف��ًا   ف��م��دوا 

يتعلم آهل���دى  منه  م��ن��زل   ع��ىل 
تق�سم النبي  أع��ض��اء   لعاينت 
ال��دم��ع أن��دى وأك��رم  وإال ف��إن 
وزم��زم احلطيم  عليهّن   ون��اح 
املعظم وامل��ق��ام  ح��ج   وم��وق��ف 
تعقم كيف  أم��ه  زي��اد  اب��ن   رأى 
تس�جم وامل��دام��ع  أباها   تنادي 
أرقم مج  وم��ا  قيس  صاغه   كام 
يتندم�وا ومل  سنًا  يقرعوا   ومل 
أجرموا حن  أحسنوا  قد   كأهنم 
وتس�جم تستطري  عن   واجفان 
مف���عم ري���ان  وال��ن��ه��ر   وغلته 
تيمم أي���ن  اهلل  رس���ول   لبنت 
يض�رم قلب  أال  جتري  أدمع   أال 
ويعظم احلسن  حق  يف   لتصغر 
وترتجم األسى  حمض  عن   تعرب 
 وصلوا عىل جد احلسن وسلموا)77(
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الخاتمة
 )A( يف ختام البحث املوسوم )االمتداد الفكري لنهضة اإلمام احلسني

يف بالد املغرب واألندلس( توصل البحث إىل ما ييل:
شعائر - 1 وإقامة   )A( احلسني  اإلمــام  عىل  النياحة  أن  تقدم  مما  يظهر 

وطأت  أن  منذ  املغرب  يف  املسلمون  تداوهلا  قد  عليه  واألســى  احلزن 
التقاليد يف هذه  املغرب واالندلس، وبقيت هذه  املسلمني أرض  أقدام 
األندلس  من  العرب  خروج  حتى  أوربــا  يف  النائية  اإلسالمية  البالد 

)897هـ/1492م( .
قاومت الدولة األموية فكر النهضة احلسينية يف املغرب مقاومة شديدة - 2

الدويالت  ببعض  عالقتها  توطيد  عىل  وعملت  واخلــارج  الداخل  يف 
يف  الرستمية  الدولة  مثل  املذهب  يف  خمالفتها  من  الرغم  عىل  املغربية 
تاهرت )144-296هـ/761-908م(، وحضـرت التأليف يف مسائل 
تناوَل  أن  األندلسيني  أذهان  يف  استقر  حتى  والشيعي  احلسيني  الفكر 
املقديس  عن  ذكر  ولذلك  اإلسالمي  الدين  عىل  خروٌج  املسائل  هذه 
قوله: ))ال نعرف إال كتاب اهلل وموطأ مالك (( )78(، كام أرسلت بعض 
اإلخشيدي  العرص  يف  فيها  احلسيني  الفكر  ملحاربة  مصـر  إىل  العلامء 
واألدباء  العلامء  باستقبال  وقامت  )323-358هـــــ/935-969م(، 
عليهم  وأغدقت  األندلس  إىل  املغرب  من  الفارين  للفاطميني  املناوئني 
كتاب  صاحب  ـــ/971م(  361ه )ت  اخلشني  مثل  والعطايا  االموال 

)قضاة قرطبة( .
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يف ضوء ما تقدم يمكن أن نحدد ثالث مراحل لدخول التشيع إىل املغرب - 3
اإلسالمي، املرحلة األوىل تبدأ قبل عام )145هـ/762م( وتتمثل بنقل 
التشيع بشكل حمدد نسبيًا عن طريق احلج واختالطهم  املغاربة ألفكار 
هناك بالشيعة املنترشين يف الديار املقدسة أو عن طريق البعثات العلمية 
التي كان املغاربة يقومون هبا عن طريق اتصآهلم املبارش بأئمة أهل البيت 
، واملرحلة الثانية تبدأ من عام )145هـ/762م( والتي استمرت 
وقد  املغرب  يف  ــة  االدارس دولة  بتأسيس  ــــ/788م(  )172ه سنة  إىل 
امتازت هذه املرحلة عن سابقتها بكوهنا مرحلة العمل املنظم والتوجيه 
املدروس الذي خطط له ختطيطا متكامال، واملرحلة الثالثة تبدأ بعد عام 
التشيع بني صفوف  انتشار  أوهلا  نتائج مهمة  )788/172م( وأفرزت 
الرببر والثانية قيام الدول الشيعية يف شامل افريقية واملتمثلة بقيام دولة 
عملية  تبدأ  املرحلة  هذه  ويف   . املغرب  يف  الفاطمية  والدولة  االدارسة 
التأثري املبارش بنقل التشيع إىل األندلس وبذلك فإهنم مل يكونوا بعيدين 

عن الفكر الشيعي الذي كان صداه واسعا بني صفوفهم .
عند االطالع ومراجعة املصادر العربية عن املوضوع يظهر رأي مضاد - 4

من بعض الكتاب الذين كتبوا عن ثورة اإلمام احلسني فيها، أن اإلمام 
احلسني )A( ألقى نفسه يف التهلكة وهو حمرم بنص اآلية ﴿َوالَ ُتْلُقوا 
ْهُلَكِة﴾)79(، وأن احلسني قتل بسيف جده ألنه خرج عىل  بَِأْيِديُكْم إىل التَّ
يزيد  وأن  األندليس  حزم  ابن  رأي  حسب  معاوية  بن  يزيد  زمانه  إمام 
هذا  رفض  وقد  بقتله  اجتهد  الكوفة  أمري  ولكن  احلسني  بقتل  يأمر  مل 
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الترصف وأنه خرج طالبا للخالفة .
مّثل هذه اآلراء ووجهات النظر تعكس عقيدة وفكر هؤالء الكتاب ألهنم - 5

مل يدرسوا ويتفهموا سرية أهل البيتومل يدرسوا شخصية اإلمام 
احلسني قبل دراسة ثورته يف حني أن بعض الكتاب من غري املسلمني 
ومن املحبني للحسني أدلوا بآراء منها: أن احلسني واملسيح يتحدان 
باملظلومية ويتفقان يف األهداف وهي نرصة احلق وإحياء دين اهلل فأحبوا 
والنبي  احلسني  وأن  النواحي  هذه  من  املسيح  السيد  يشبه  ألنه  احلسني 
حييى قد ظلام وقطع رأسهام وجالوا هبا البلدان فذابت طبقة من الناس 
حبا باحلسني من هذه الناحية فضال عن إعجاب الزعيم آهلندي غاندي 

بثورة احلسني .
بالد - 6 يف  الثقافية  احلياة  يف  فعالة  مسامهة  وساهم  احلسيني  الفكر  إنتشـر 

هذه  يف  توسعه  واجهت  التي  الصعوبات  كل  رغم  واألندلس  املغرب 
البالد واعتنق الكثري من العلامء والشعراء هذا الفكر وان مل جيهر البعض 

بذلك رصاحة خوفا من السلطة احلاكمة .
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ج3/( 52) املقتبس  جــذوة  احلميدي،  ؛  ج2/ص144  األندلس،  علامء  تاريخ  الفريض،  ابن 

ص348.
مكي، التشيع يف األندلس، ص19 ؛ عبد املوىل، القوى السنية، ج2/ص582 .( 53)
مكي، التشيع يف األندلس، ص20 .( 54)
ابن الفريض، تاريخ علامء األندلس، ج2/ص144 .( 55)
احلميدي، جذوة املقتبس ج3/ص349-348 .( 56)
ابن الفريض، تاريخ علامء األندلس، ج2/ص145 .( 57)
ابن االبار، التكملة، ص350 ؛ مكي، التشيع يف األندلس، ص117-116 .( 58)
ابن الفريض، تاريخ علامء األندلس، ج1/ص278 ؛ املقري، نفح الطيب، ج2/ص284-( 59)

. 285
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عبد املوىل، القوى السنية، ج2/ص583 .( 60)
ابن خلدون، املقدمة/ )مرص-د.ت(، ص473 .( 61)
ابن خلدون، العرب، ج1/ص497 .( 62)
تامر، عارف، القائم واملنصور الفاطميان، دار اآلفاق اجلديدة، )بريوت-1982(، ص70 .( 63)
الزركيل، األعالم، ج12/ص12 .( 64)
السياسية ( 65) العالقات  العزيز،  عبد  الفياليل،  ؛  ج1/ص162  املغرب،  البيان  عــذاري،  ابن 

والتوزيع،  للنرش  الفجر  دار  ط2،  املــغــرب،  ودول  األنــدلــس  يف  األمــويــة  الــدولــة  بني 
)القاهرة-1999(، ص128 .

ابن االبار، التكملة، ج1/ص147 ؛ مؤلف جمهول، اخبار جمموعة، ص129 .( 66)
ابن الفريض، تاريخ علامء األندلس، ج2/ص145 ؛ مكي، التشيع يف األندلس، ص113-( 67)

. 114
ابن حوقل، ابو القاسم حممد بن عيل )ت 367هـ-977م(، صورة األرض، )طبعة ليدن-( 68)

1938(، ص108-109 ؛ ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج1/ص348 ؛ مكي، التشيع 
يف األندلس، ص115 .

أهل ( 69) حماسن  يف  الذخرية  542هـــ(،  )ت  الشنرتيني  بسام  بن  عيل  احلسن  أيب  بسام،  ابن 
بن  الواحد  عبد  املراكيش،  ؛  ق1/م2/ص28-19  )بريوت-د.ت(،  الثقافة،  دار  اجلزيرة، 
السعادة،  املغرب، مطبعة  أخبار  تلخيص  املعجب يف  التميمي )ت 647هـ/1249م(،  عيل 

)مرص-1224هـ(، ص33 ؛ ابن ايب زرع، روض القرطاس، ص256 .
السيايس ( 70) التاريخ  املنعم،  عبد  محدي  حممد،  ؛  ص119  القرطاس،  روض  زرع،  أيب  ابن 

واحلضاري للمغرب واألندلس يف عرص املرابطني )138-422هـ/755-1030م(، مطبعة 
احلسني اإلسالمية، )القاهرة-1994(، ص50 .

الذخرية، م5/ص361 .( 71)
مكي، التشيع يف األندلس، ص132-131 .( 72)
ج1/ص75-74 .( 73)
الشعر ( 74) يف   )A( احلسني  الغزايل،  عناد  األمري  عبد  ؛  ص138  األندلس،  يف  التشيع  مكي، 

األندليس، جملة دراسات نجفية، العدد الثالث، السنة 2004، ص166 .
الذخرية، م/ ص73-70 .( 75)
املصدر نفسه، م1/ص93 .( 76)
اإلسالمي، ( 77) املكتب  1389هـــ،  ط2،  مكي،  عيل  حممود  حتقيق:  القسطيل،  دراج  ابن  ديوان 

دمشق، ص68 ؛ مكي، التشيع يف األندلس، ص139-138 .
ابن اخلطيب، أعامل األعالم، ج1/ص75-74 .( 78)
سور البقرة، آية 195 .( 79)
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الم�صادر والمراجع
اواًل- المصادر العربية القديمة :

• ابن األثري، عز الدين ابو احلسن عيل بن حممد بن عبد الكريم اجلزري 	
الشيباين )ت 630هـ(:

1- الكامل يف التاريخ، ط1، دار الكتب العلمية، )بريوت- 1978(.
• )ت 	 القضاعي  بكر  أيب  بن  عبداهلل  بن  حممد  عبداهلل  ابو  ــار،  االب ابن 

658هـ(:
ــارف، - 2 ــع امل دار  ــرب،  ــع ال ــر  ــائ ذخ سلسلة  ط2،  الـــســـرياء،  احلــلــة 

)القاهرة-1958(
التكملة لكتاب الصلة، حتقيق: عبد السالم آهلراس، دار الفكر للطباعة، - 3

)لبنان-1995(.
دار - 4 الدين،  رشف  خليل  األستاذ  تقديم:  السبط،  خرب  يف  السمط  درر 

مكتبة آهلالل، )بريوت-1986(.
• األزدي، عبداهلل بن حممد بن يوسف )ت 403هـ(:	

تاريخ علامء األندلس، تراثنا، )القاهرة-1966(.- 5
• ابن بسام، أبو احلسن عيل بن بسام الشنرتيني )ت 542هـ(:	

الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، دار الثقافة، )بريوت-د.ت(،- 6
• البشاري، ابو عبداهلل حممد بن امحد بن أيب بكر )ت 375هـ(:	

األقاليم، علق عليه ووضع حواشيه: حممد - 7 التقاسيم يف معرفة  أحسن 
أمني الضناوي، دار الكتب العلمية، )بريوت- 2002(.
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• اجلوذري، ابو عيل منصور العزيزي )ت 361هـ(:	
سرية األستاذ جوذر: وبه توقيعات األئمة الفاطميني، حتقيق: حممد كامل - 8

حسني وحممد عبد آهلادي شعرية، دار الفكر العريب، )مرص-1954(.
• ابن حزم، ابو حممد عيل بن سعيد األندليس، )ت 456هـ(:	

املعارف، )مرص-- 9 دار  بروفنسال،  ليفي  العرب، حتقيق:  انساب  مجهرة 
د.ت(.

املحىل، حتقيق: امحد حممد شاكر، دار الفكر )بريوت-د.ت(.- 10
• احلميدي، أبو عبد اهلل حممد بن ايب نرص فتوح بن عبد اهلل)488هـ(:	
تــراثــنــا، - 11 سلسلة  ـــس،  ـــدل األن والة  ذكـــر  يف  املــقــتــبــس  جــــذوة 

)القاهرة-1966(.
• ابن حوقل، ابو القاسم حممد بن عيل )ت 367هـ-977م(:	
صورة األرض، )طبعة ليدن-1938(.- 12
• ابن حيان، ابو مروان حيان بن خلف القرطبي )ت 469هـ(:	
ـــدلـــس، حتــقــيــق: حمــمــود مكي، - 13 األن بـــالد  ــار  ــب اخ املــقــتــبــس يف 

)بريوت-1973(.
• ابن اخلطيب، للسان الدين الغرناطي)ت776هـ(:	
اعامل األعالم يف من بويع قبل االحتالم من ملوك االسالم، حتقيق: - 14

سيد كرسوي حسن، دار الكتب العلمية، )بريوت – 2003(.
• ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد احلرضمي )ت 808هـ(:	
العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم - 15
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حتقيق:  ط2،  خلدون،  ابن  )تاريخ  املسمى  األكرب  السلطان  ذوي  من 
سهيل زكار، دار الفكر، )بريوت-2000(.

• الذهبي، شمس الدين حممد بن امحد بن عثامن، )ت 748هـ(:	
سري أعالم النبالء، حتقيق: شعيب االرنؤوط وإبراهيم حممد موسى - 16

العرقسويس، ط9، مؤسسة الرسالة، )بريوت-1413(.
• ابن أيب زرع، ابو احلسن عيل بن عبداهلل الفايس )ت ق8هـ(:	
وتاريخ - 17 املغرب  ملوك  أخبار  يف  القرطاس  بروض  املطرب  األنيس 

مدينة فاس، صور للطباعة والوراقة، )الرباط-1972(.
• ابن سعيد املغريب، عيل بن موسى بن حممد بن عبد امللك )ت 658هـ(:	
املغرب يف حىل املغرب، حتقيق: شوقي ضيف، دار املعارف، )مرص-- 18

د.ت(.
• الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك )ت 764هـ(:	
الوايف بالوفيات، د-ط، املطبعة آهلاشمية )دمشق-1959(.- 19
• األصفهاين، ابو الفرج عيل بن احلسني القريش )ت 356هـ(:	
الريض، - 20 الرشيف  منشورات  صقر،  امحد  حتقيق:  الطالبيني،  مقاتل 

)قم-1416هـ(.
• عام 	 بعد  حيًا  )كان  املراكيش  امحد  بن  حممد  عبداهلل  ابو  عــذاري،  ابن 

712هـ(:
ج.س.كوالن - 21 حتقيق:  واملغرب،  األندلس  أخبار  يف  املغرب  البيان 

وليفي بروفنسال، دار الثقافة، )بريوت-د.ت(.
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• القسطيل، ابن دراج )ت421هـ(:	
ديوان ابن دراج القسطيل، حتقيق: حممود عيل مكي، ط2، 1389هـ، - 22

املكتب اإلسالمي، دمشق.
• املالكي، ابو بكر عبداهلل بن حممد )ت 449هـ(:	
وزهادهم - 23 وافريقية  القريوان  علامء  طبقات  يف  النفوس  ريــاض 

ونساكهم وسري من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، ط2، حتقيق: بشري 
 – البكوش وحممد العرويس املطوي، دار املغرب اإلسالمي، )بريوت 

.)1994
• جمهول:	
أخبار جمموعة، ط2، حتقيق: إبراهيم االبياري، دار الكتاب املرصي، - 24

)القاهرة-1989(.
• املراكيش، عبد الواحد بن عيل التميمي )ت 647هـ(:	
)مرص-- 25 السعادة،  مطبعة  املغرب،  أخبار  تلخيص  يف  املعجب 

1224هـ(.
• املقري، امحد بن حممد التلمساين )ت 1041هـ(:	
26 - – )بريوت  صادر،  دار  الرطيب،  األندلس  غصن  يف  الطيب  نفح 

1388هـ(.
• املقريزي، تقي الدين امحد بن عيل )ت 845هـ(:	
الدين - 27 مجال  حتقيق:  اخللفا،  الفاطميني  األئمة  بأخبار  احلنفا  اتعاظ 

الشيال، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، )القاهرة-1967(.
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• النوبختي، ابو حممد احلسن موسى )ت 282هـ(:	
فرق الشيعة، دار األضواء، )بريوت-1984(.- 28
• النويري، شهاب الدين امحد بن عبد الوهاب )ت 732هـ(:	
هناية األرب يف فنون األدب، حتقيق: عبد املجيد ترحيني، دار الكتب - 29

العلمية، )بريوت-د.ت(.

ثانيا- المراجع الثانوية الحديثة :
• إسامعيل، حممود :	

ط1، - 30 )172-375هــــ/788-985م(،  جديدة(  )حقائق  االدارسة 
مكتبة مدبويل، )القاهرة-1991(.

• تامر، عارف:	
القائم واملنصور الفاطميان، دار اآلفاق اجلديدة، )بريوت-1982(.- 31

• اخلربوطيل، عيل حسني:	
احلديثة، - 32 الفنية  املطبعة  الفاطمية،  الدولة  مؤسس  الشيعي  عبداهلل  ابو 

)د.م-1972(.
• دويدار، حسني يوسف:	

)138-422هــــــ/755-- 33 األمــوي  العرص  يف  األنــدلــيس  املجتمع 
)القاهرة-  اإلسالمية،   )A( احلسني  مطبعة  ط1،  1030م(، 

.)1994
• الزركيل، خري الدين زكريا بن حممد:	
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واملستعربني - 34 العرب  والنساء  الرجال  ألشهر  تراجم  قاموس  األعالم 
واملسترشقني، ط5، دار العلم للماليني، )بريوت-د.ت(.

• السالوي، ابو العباس امحد بن خالد النارصي )ت 1315هـ(:	
وحممد - 35 جعفر  حتقيق:  ــىص،  األق املغرب  دول  ألخبار  االستقصا 

النارصي، دار الكتاب، )الدار البيضاء-1997م(.
• الشطاط، عيل حسني:	

تاريخ اإلسالم يف األندلس منذ الفتح العريب حتى سقوط غرناطة، دار - 36
قباء للطباعة والنرش، )القاهرة-2001(.

• الطالبي، حممد:	
السيايس )184-296هـــ/800-908م(، - 37 التاريخ  األغلبية،  الدولة 

الغرب،  دار  الساحيل،  محادي  مراجعة،  الصيادي،  املنجي  تعريب: 
)بريوت-1995(.

• العبادي، امحد خمتار:	
يف تاريخ العبايس واألندليس، دار النهضة العربية، )بريوت-1971(.- 38

• عبد املوىل، حممد امحد:	
اجلامعية،)االسكندرية-- 39 املعرفة  دار  ط1،  املغرب،  يف  السنية  القوى 

د.ت(.
• العقاد، عباس حممود:	

اللبناين، - 40 الكتاب  دار  ط4،  العقاد،  حممود  عباس  أعامل  موسوعة 
)بريوت – د.ت(.
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• عناد، عبد األمري الغزايل:	
العدد - 41 نجفية،  دراســات  جملة  األندليس،  الشعر  يف   )A( احلسني 

الثالث، السنة 2004.
• الفياليل، عبد العزيز:	

املغرب، - 42 ودول  األندلس  يف  األموية  الدولة  بني  السياسية  العالقات 
ط2، دار الفجر للنرش والتوزيع، )القاهرة-1999(.

• ك، بويكا:	
املصادر التارخيية يف األندلس، ط1، ترمجة: نايف ابو كرم، منشورات - 43

دار عالء الدين، )دمشق- 1999(.
• كاظم، عبد:	

جامعة - 44 منشورة،  غــري  ــوراه  ــت دك أطــروحــة  ــدلــس،  األن يف  الشيعة 
البرصة-2008.

• حممد، محدي عبد املنعم:	
املرابطني - 45 عرص  يف  واألندلس  للمغرب  واحلضاري  السيايس  التاريخ 

اإلسالمية،  احلسني  مطبعة  ــــــــ/755-1030م(،  )138-422ه
)القاهرة-1994(.

• حممود، حسن امحد:	
العصور - 46 يف  املغرب  تاريخ  من  مرشقة  )صفحة  املرابطني  دولة  قيام 

الوسطى(، دار الفكر العريب، )القاهرة- د.ت(.
• مسعد، سامية مصطفى:	



170

االإمتداد الفكري لنه�سة االإمام احل�سني )A( يف بالد املغرب واالندل�س

العالقات بني املغرب واألندلس يف عرص اخلالفة األموية، ط1، عني - 47
للدراسات والبحوث اإلنسانية، )القاهرة-2000(.

• مؤنس، حسني:	
فجر األندلس، )القاهرة-1959(.- 48

• النجار، مجيل موسى:	
دراسات يف فلسفة التاريخ النقدية، ط1، دار الشؤون الثقافية، )بغداد - 49

.)2004 –

ثالثًا-المجالت والدوريات:
50 - ،)1954  – )مدريد  اإلسالمية،  للدراسات  املرصي  املعهد  صحيفة 

املجلد الثاين، العدد األول.
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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 



At This time , we introduce , for readers and those honourable 
researchers concerned with ( Karbala Heritage ) , a new issue 
containing a number of readings of some articles and essays 
under history heritage section , society heritage section and 
literature heritage section hoping that they will contribute to 
obtaining satisfaction and will help stimulating and urging 
researchers to choose and write new articles related to Karbala 
heritage , we all have the responsibility of writing researches on 
Karbala heritage .



Third Issue Word
Karbala Heritage... Scientific Research 

Responsibility
A great many are the cities and a great many are the areas 

whose people look for originating its identity and for making whole 
its memory , but we , in Karbala with its variations , look at things 
differently and we ignore it for the sake of a more honourable 
mission and greater is the responsibility of reoriginating the 
heritage and stimulating it into revolution so as to go hand in 
hand with the fundamentals of the Scientific research in order 
to fulfil the need of Ummah at this stage which witness severe 
travail , which is supposed to give birth to no deformed newborns 
which have no relation with its heritage neither close nor far .

Accordingly , all those in charge of Karbala heritage journal , 
editor -in-chief , consultants and editors wish that all academics 
and those concerned with the Karbala heritage would 
scientifically consider all that this city . has inherited both heritage 
and cultural so as to reframe and refill the gaps in accordance 
with the scientific equations which give heritage its prestige and 
solemnity and which give modernism its essays and articles 
which are in harmony with the spirit of the modern age .

On this occasion , we look for readings and productions 
which comprehensively consider what karbalai heritage means 
, which is absolutely related to Imam Husain ( p,b,u,h ) , both his 
biography and martyrdom and perpetuity .

The intellectual , cultural and doctrinal resource of which have 
no end as Allah, the most High gives existence to this city . We 
wish that all specialist researchers work together to verify Karbala 
heritage on scientific bases so as to be read scientifically aiming 
to reproduce it in order to be in agreement with the nature of 
the city and its typical example represented by Imam Husain ( 
p,b,u,h).



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 
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 destowed 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 all the original scientific 

researches under the provisos 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 
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 a reference 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.
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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

(Al-Qasas-5)
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