
کتاب گرانس��نگ »بغیة النبالء فی تاریخ کربالء« تألیف مورخ عالی  مقام س��ید عبدالحسین 
ب��ن عل��ی کلیدار آل طعمه )1299�1380ق( اس��ت. این اثر با تحقیق س��ید عادل کلیدار )که 
تعلیق��ات وی در پایین صفحات آمده( در چاپخانه »االرش��اد« بغداد در قطع وزیری، در 216 
صفحه با مقدمه مختصری از نویس��نده و با فهرس��ت های گوناگون به س��ال 1966م )برابر با 
1287ق و 1345ش( منتش��ر ش��ده که از این کتاب در کتابخانه ه��ای معتبر از جمله کتابخانه 

حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی= چندین نسخه موجود می باشد.
مؤلف در مقدمه کتاب علت تدوین آن را عاقه اش به علم تاریخ و عشق به وطن و بیان کردن 
حوادث و وقایع شهر و مسقط الرأس خود و نبودن کتابی جامع در شأن و منزلت کربا بیان کرده و 

نام آن را »بغیة النبالء فی تاریخ کربال« یعنی خاسته اهل فضل در تاریخ کربا نام  نهاده است.

نوراهلل خوئی 

بغية النبالء فی 
تاريخ کربال

سید عبدالحسین بن علی 
کلیدار آل طعمه
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نویسنده پس از مقدمه ای مختصر، تاریخ و جغرافیای کربا را از گذشته  دور تا قرن 13 هجری 
بررسی کرده و در این باب ابتدا به معانی لغوی و اصطاحی کربا پرداخته و یادآوری کرده که 
در اوایل و پیش از فتوحات اسامی جز در اندک مواردی، جایگاهی برای کربا در تاریخ ذکر 
نشده و آنچه به کربا تاریخ بخشیده، حادثه جانگداز واقعه طف یا روز عاشورا در روز جمعه، 

دهم محرم الحرام سال 61 هجری بود که نام کربا را در آفاق و انفس منتشر کرد. 
نویس��نده سپس به ورود جابر بن عبداهلل انصاری در بیستم صفر همان سال اشاره و به بحث 

و بررسی آن پرداخته و به ماقات وی با امام سجاد7 اشاره کرده است.
ب��ا این وص��ف، در قرن اول هجری در کربا نش��انی از آب��ادی نبود. با این که ش��یعیان و 
محبان اهل بیت، دوس��تدار زندگی در کنار مرقد مطهر بودند، ولی از ترس س��اطین بنی  امیه 

نمی توانستند در آن  جا ساکن بشوند.
حائر حس��ینی میان س��ال های 236 تا 247 هجری مورد تعرض متوکل عباس��ی قرار گرفت. 
متوکل دستور داد سربازان دور مرقد مطهر را محاصره کنند تا مانع زیارت زائرین امام شود. از 
طرفی دستور داد تا قبر مطهر را ویران کنند و زمینش را شخم بزنند و آب بر آن جاری سازند، 

ولی از معجزه امام7 آب در اطراف مرقد منور به گردش درآمد و قبر مطهر را فرا نگرفت.
وقتی متوکل عباسی به دست پسرش منتصر در سال 24 هجری کشته شد، عمران و آبادانی در 
کربا آغاز شد. اولین علوی که در آن سکنا گزید، »تاج  الدین ابراهیم مجاب« از اوالد امام موسی 
بن جعفر7 بود که در س��ال 247 ش��روع به س��اختن بازار و منازلی در کربا نمود. در سال 370 

هجری »عضدالدوله آل بویه« مرقد مطهر را زیارت کرد و عطایایی را به حرم مطهر اهدا نمود.
م��ورخ بزرگوار بعد از این مباحث به تاریخ کربا در ق��رن 13 پرداخته و وقایع و حوادث 
آن را بررس��ی کرده که از جمله آنها حادثه حمله وهابی ها در س��ال 1216 قمری می باش��د. 
در این س��ال وهابیان به کربای معا حمله و به قت��ل و غارت در آن مکان مقدس پرداختند. 
از حوادث دیگر، حادثه »مناخور« بود که در عهد داوود پاش��ا در س��ال 1241 قمری به وقوع 
پیوس��ت و تا س��ال 1245 ادامه داش��ت. داوود پاش��ا وقتی دید دولت عثمانی ناتوان ش��ده و 
بس��یاری از دست نش��اندگان عثمانی از جمله محمدعلی پاش��ا در مصر و علی  پاشا در آلبانی 
استقال یافته اند، به استقال عراق طمع ورزید و برای رسیدن به این هدف، شروع به ساختن 
س��اختمان ها، مس��اجد، تکایا و احترام به علما کرد و س��پس مردم را به بیعت خود فرا خواند. 
همه شهرها بیعت کردند، مگر شهرهای حلّه و کربا. وی برای تسلیم کردن این دو شهر، سپاه 

349

13
91 

تان
بس

وتا
هار

1، ب
1و1

ره  0
شما

ت، 
يار

گ ز
رهن

ف



عظیمی را به فرماندهی سرپرست اصطبل خود )مناخور( روانه حلّه کرد و این شهر را تصرف 
نمود. سپس به کربا روی آورد و آن را 18 ماه در محاصره قرار داد، ولی نتوانست آن را فتح 
کند. سرانجام پس از چهار سال، نقیب کربا را اسیر و در بغداد زندانی کرد. از دیگر حوادث 

قرن 13 حادثه نجیب  پاشا در سال 1293 در کربا اشاره کرد.
نویس��نده پس از شرح حوادث و وقایع کربا در قرن 14، به وصف حائر حسینی می پردازد 
و می نویسد: آنچه که مسلمانان را به کربا جلب می کند، وجود قبر مبارک حسین7، فرزند 

رسول اهلل9 و برادرش عباس بن علی7 و قبور اصحاب و یاران ایشان می باشد.
در بخشی دیگری از کتاب به ساختمان حرم و ضریح مطهر و اماکن اطراف آن می پردازد. 
نویس��نده به دفن اجساد مطهر توس��ط طایفه بنی  اسد اشاره کرده، می نویسد: بنی  اسد سه حفره 
کندند. یکی را برای امام حس��ین و علی اکبر8 و دومی را برای شهدای بنی  هاشم و آخری 
را برای س��ایر شهدا ... ممکن نشد که جس��م مطهر امام7 را یک دفعه از زمین بردارند؛ چرا 
که جسد مطهر امام7 قطعه قطعه شده بود. پس آن را روی بوریایی قرار دادند و اطراف آن 
را گرفته و به محل دفن رساندند. طایفه بنی  اسد پس از دفن ان اجساد پاک، عاماتی را روی 

قبور گذاشتند که این عامت ها تا مدت ها پابرجا بود.
از مطالب دیگر کتاب، معرفی نهرهای کرباست که آنها را بدین ترتیب شمرده است:

اول نهری��ن که این دو نهر ش��اخه ای از رود فرات اس��ت؛ دوم علقمه؛ س��وم نینوا؛ چهارم 
نهر غازانی، منس��وب به غازان  خان که از قبایل مغول بود و پس از س��قوط عباس��یان بر عراق 

حکومت می کرد؛ پنجم نهر سلیمانی یا حسینیه.
پس از بررسی نهرها به جایگاه طف اشاره کرده و به بیان روستاهای کربا که هنگام ورود 

امام7 آباد بودند، می پردازد. این روستاها عبارتند از:
نینوا و غاضریه؛ شفیه؛ عقر؛ نواویس.

نویسنده درباره برخی از بزرگان و نقیبان کربا سخن گفته و به شرح حال مختصری از آنان 
پرداخته و سپس به مصادر و منابع آنان اشاره  کرده است. آن بزرگواران عبارتند از آقایان:

1. محمد عابد، مدفون در جوار احمد بن موسی شاه  چراغ در شیراز؛ 2. تاج  الدین ابراهیم مجاب 
معروف به »رد الس��ام« و این لقب به این س��بب بوده که وقتی وارد مقام امام حسین7 می شود 
عرض می کند: الس��ام علیک یا ابا  عبدهلل و صدایی می شنود که:»علیک السام یا ولدی«، از آن 
زمان معروف به رد الس��ام می گردد؛ 3. ابوفائز محمد خامس؛ 4. سید احمد ثانی؛ 5. سید طعمه 
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اول؛ 6. س��ید طعمه دوم؛ 7. س��ید طعمه سوم؛ 8. س��ید نعمت  اهلل؛ 9. سید یحیی ضیاء  الدین نقیب 
االشراف؛ 10. سید درویش؛ 11. سید علی ثالث )متوفای 1318ق( 12. سید عبدالحسین.

سپس اخباری درباره حائر حسینی و زائران آن در عصر عباسی از کتاب امالی شیخ طوسی 
و مطالب��ی را از مص��ادر دیگر درباره حائر امام7 بیان کرده، در آخر ملحقات و اس��تدراک 
کتاب را نقل می کند. در ملحق اول به تعمیرات حرم مطهر و نام 27 تن از آنان اشاره می کند 
و در ملحق دوم مصادر و منابع فارسی کتاب را که نزدیک به 23 مصدر است را بیان می کند. 
در ملحق سوم هشت نسخه خطی عربی را که نویسنده در کتاب از آنها بهره برده، بیان می کند 
و در ملحق چهارم فهارس را آورده که عبارتند از: 1. فهرس��ت اس��امی کتاب ها؛ 2. فهرست 
اعام؛ 3. فهرس��ت اماکن و بلدان. س��پس به استدارک صفحاتی که سهواً از کتاب جا افتاده، 
و در پایان به جدول خطا و صواب، در س��ه صفحه اشاره شده است. متأسفانه این اثر با آن که 
از منابع و مآخذ خوبی بهره برده، ولی فاقد دس��ته بندی و فصل  بندی می باش��د و از یک نظم 
مطلوب برخوردار نمی باش��د. با این که چندین فهرس��ت برای اثر در نظر گرفته شده، ولی به 

سبب متراکم بودن، فهرست مطالب ندارد.
برای آش��نایی اهل فضل و کمال با این اثر نفی��س، ابتدا زندگی نامه مختصر این عالم ربانی 
را م��رور خواهیم کرد و در پایان به گوش��ه ای از س��رفصل ها و مطالب اصلی کتاب اش��اره 

می کنیم.

نویسنده  »بغية النبالء«
سید حسین بن علی بن جواد بن سلمان بن درویش بن احمد کلیددار  آل  طعمه موسوی فائزی حائری.

وی از خاندان آل  طعمه، از قدیمی ترین خانواده های علوی است که ابتدا به »سادات فائزی« 
معروف بودند و بعد به »آل طعمه« معروف شدند. از این خانواده، بزرگان بسیاری برخاستند؛ 
از جمله آنها صاحب »بغیة النبالء« می باش��د که در س��ال 1289 قمری در کربای حسینی پا 
ب��ه عرصه وج��ود نهاد و بعد از گرفتن عطر و بوی کربا در دام��ن پرمهر پدر که خازن حرم 
حس��ینی و نقیب و کلیددار آن بود، پرورش یافت. او تحصیات خود را نزد اهل فضل زمان 
خ��ود گذراند و ادیبی توانا و مورخی بلندمرتبه و عالمی جلیل گردید. در مراحل اخاقی نیز 

از مرتبه باالیی برخودار بود.
وی پس از پدر بزرگوارش در سال 1318 قمری کلیدداری و تولیت حرم مطهر حسینی را 
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بر عهده گرفت و این س��مت را تا س��ال 1343 قمری در دست داشت. به سبب عاقه وافر به 
علوم تاریخی و فلسفه و مطالعه و تحقیق، کتابخانه عظیمی را در کربا بنا نهاد که کمتر ادیب 
و دانش��مندی در کربا از آن بهره مند نش��ده بود. متأسفانه این کتابخانه بزرگ در سال 1333 
قمری در شورش »حمزه بیگ« در آتش فتنه سوخت و از میان رفت. شیخ آقابزرگ تهرانی، 

صاحب کتاب گرانسنگ »الذریعه« درباره وی می فرماید:
»وی از رفقا و دوس��تان س��ید حس��ن صدر و بن��ده بود. نوش��ته های خود را با م��ا در میان 
می گذاش��ت.« وی مردی متقی و پرهیزکار بود و در اث��ر عاقه به مطالعه، به ویژه در تاریخ و 
فلس��فه، پس از کناره گیری از تولیت آس��تان مقدس، به مطالعه و تحقیق روی آورد. جایگاه 

واالی علمی وی از آثاری که نام آنها در ذیل آمده، آشکار است:
1. بطون قریش؛ 2. تاریخ آل طعمه الموسویین؛ 3. ادیان العرب فی الجاهلیة؛ 4. تاریخ المعاهد العلمیة 
فی االس��الم؛ 5. تاریخ المدن  المقدس��ة؛ 6. قریش فی التاریخ؛ 7. تاریخ کربالء الکبیر؛ 8. ترجمه حیاة 
ابی  طالب؛ 9. نش��أة االدیان السماویة؛ 10. حالة العرب االجتماعیة فی الجاهلیة فی التاریخ؛ 11. االدباء 
العلوین فی العصر العباس��ی؛ 12. نشأة الدولة العقلیة التی اسسها محمد بن مسیب؛ 13. معجم المدن و 

االنهار التاریخیة فی العراق؛ 14. بغیة النبالء فی تاریخ کربالء؛ 15. تاریخ کربال فارسی و ... .
عاقبت پس از عمری خدمت به  آستان مقدس امام حسین7 روح بلند و ملکوتی اش در 12 
شوال 1380 قمری پرواز کرد و جسمش در جوار حرم مطهر و در یکی از حجره های صحن 
مطهر حسینی آرام گرفت. پس مراسم تشییع و تدفین، مجالس سوگواری در کربا به احترام 

وی برپا گردید. روحش شاد و یادش گرامی باد1.

1. با استفاده از : آقابزرگ تهرانی، نقباء البشر، ج 3، ص 1058 – 1059؛  سلمان آل طعمه، معجم رجال الفکر و 
االدب فی کربا، ص 115 – 116؛ کاظم عبود الفتاوی، المنتخب من اعام الفکر و االدب،  ص 216؛ آقابزرگ 
تهرانی ، الذريعة، ج 3، ص 280؛ عاملی ، مس��تدرک اعیان الش��یعه، ج 5، ص 259 – 260؛ صائب عبدالحمید، 
معجم مورخی الشیعه، ج 1، ص 442 – 443؛ حمید مطبعی،موسوعة اعام العراق فی قرن العشرین، ج 3 ص 146؛ 

تراث کربا، سلمان آل طعمه، ص 93 – 94، 216 – 219. 
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