
کتاب »تاریخ کربا و حائر حسینی«، ترجمه فارسی کتاب »تاریخ کربا و حائر الحسین7« 
است، این کتاب ارزنده و گرانسنگ توسط دانشمند محقق، دکتر عبدالجواد الکلیدار )متوفی 
1379ق( به نگارش درآمده اس��ت. این دانش��مند محقق، متولد کربا و مقیم این شهر بوده؛ 
و س��ال های طوالنی، تولیت آستان مقدس امام حس��ین7 را بر عهده داشته  و نام خانوادگی 
»الکلیدار« که همان »کلیددار« فارس��ی اس��ت، گویای این سمت و موقعیت خانوادگی ایشان 

می باشد.

مسلم صاحبی

تاريخ کربال و 
حائر حسين7

سید عبدالجواد الکیدار
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ساختار کتاب

چن��د تقریظ از دانش��مندان بزرگ و مفاخر جهان تش��یع، و نیز معرف��ی اجمالی این کتاب 
ش��ریف و مؤلف محترم آن، به قلم آقای »س��لمان س��ید هادی آل طعم��ه«، دیباچه کتاب را 

تشکیل می دهد و متن کتاب، شامل پیش گفتار و شش بخش به قرار زیر است:
بخش اول: حائر امام حسین7 و کربا؛

بخش دوم: حائر و َحیْر و تحقیق تاریخی پیرامون آنها؛
بخش سوم: حائر و اوضاع و احوال عمومی آن؛

بخش چهارم: دوره های تاریخی حائر و ساخت و ساز آن؛
بخش پنجم: حائر و دوران تخریب و ویرانی و نهب و غارت؛

بخش ششم: حائر و اصاحات بعدی.
ه��ر کدام از بخش های یاد ش��ده، حاوی چند فصل می باش��د و نویس��نده محت��رم در این 
مجموعه منس��جم و به هم پیوسته، با کوشش فراوان موقعیت سرزمین کربا پیش از شهادت 
امام حس��ین7 ، و نیز نام »حائر« و »َحیْر« و نخس��تین ساخت   وس��از بر قبر مطهر آن حضرت، 
همچنی��ن تغییر و تحوالت منطقه و فراز و نش��یب های بی ش��مار آن را از آغاز تا زمان تألیف 

کتاب )سال 1368 ق( مورد تحقیق و بررسی عالمانه قرار داده است.

تقریظ بزرگان

جمعی از بزرگان و مفاخر ش��یعه � چنان که پیش��تر اشاره ش��د � با تقریظ های خود، این اثر 
ارزشمند و مؤلف محترم آن را مورد تمجید و تجلیل قرار داده اند. مراجعه به این تقریظ های 

نغز و پرمایه، مصداق روشن و کامل این بیان شیرین است:
خوش تر آن باشد که سّر دلبران

 

گفته آید در حدیث دیگران

گزیده ای از این تقریظ ها از این قرار است:
 آی��ت اهلل ش��یخ محمدحس��ین آل کاش��ف الغط��اء، تقری��ظ خ��ود را این گون��ه آغ��از 

کرده است:
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سرور گرامی و محقق روشنگر، جناب دکتر عبدالجواد 
کلیدار! س��ام و دعای مرا پذیرا باش. نامه ش��ما و آن 
بخ��ش از تألی��ف جدید خ��ود »تاریخ کرب��ا« را که 
فرستادید، به دستم رس��ید. خواستار تقریظ این   جانب 
در کنار س��ایر تقریظ  نویسان می باش��ید؛ در حالی که 
کتاب ش��ما خود توصیف خویش بوده، بر خویش��تن 
رهنمون اس��ت و شگفتی و تحس��ین هر خواننده ای را 
برمی انگی��زد ... این جان��ب به جای تقری��ظ و معرفی 
کتابتان، به ش��ما تبریک و تهنیت می گویم که خدای 
متع��ال، توفیق ای��ن خدمت بزرگ را به ش��ما ارزانی 
داشته اس��ت؛ خدمتی که نه تنها ش��یعه جعفری، بلکه 
تمام بش��ریت را برخوردار می س��ازد. تردیدی وجود 
ندارد ک��ه این کتاب، از کتاب های ارزش��مند و آثار 
ماندگار اس��ت و شما با تألیف آن، حق میهن و نیاکان 

خود را ادامه نمودید1.
عامه بزرگوار آیت اهلل شیخ عبدالحسین امینی، صاحب 
کتاب ش��ریف »الغدیر« در ف��رازی از تقریظ بلند و باالی 

خود فرموده است:
جناب دکتر س��ید عبدالجواد الکلی��دار حائری، عزیز 
یگانه! درود بر ش��ما. با احترام ف��راوان، نامه گرامی و 
بخش��ی از کتاب ارزش��مندتان »تاری��خ کربا و حائر 
الحس��ین7« را دریافت نمودم. وقتی عنوان کتاب را 
خواندم � که مش��تمل بر آن  هم��ه فضیلت و ارجمندی 
اس��ت � لرزه ب��ر اندامم افتاد و گفتم: س��بحان اهلل! آیا 
یک نویس��نده می تواند درباره تاریخ کربا و حائر آن 
چیزی بنگارد؟! آیا یک محقق، قادر است بار سنگین 
نگارش درباره حائر مقدس را بر دوش کشد، حال آن 

نویس��نده »تاریخ کربال« در 
این مجموعه منسجم و به هم 
پیوس��ته، با کوشش فراوان 
موقعیت سرزمین کربال پیش 
از ش��هادت امام حس��ین7 
و نیز نام »حائ��ر« و »َحْیر« و 
نخستین ساخت   وساز بر قبر 
مطه��ر آن حض��رت، همچنین 
تغیی��ر و تح��والت منطق��ه و 
فراز و نش��یب های بی ش��مار 
آن را از آغ��از تا زمان تألیف 
کتاب )سال 1368 ق( مورد 
تحقیق و بررسی عالمانه قرار 

داده است.
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ک��ه عقل ه��ا در آن حیرانند و به حق، حائر )محل حیرت و س��رگردانی( نامیده 
ش��ده اس��ت؟! و آیا یک مورخ متبحر، توانای��ی آن را دارد که پیرامون قبله گاه 
س��ازش ناپذیری، کعبه ش��رف، مطاف فرش��تگان، آوردگاه عاش��قان و میدان 
مس��ابقه نام آوران مجد و عظمت بال و پرگشاید؟! ... کتاب تاریخ کربا و حائر 
الحس��ین7 همانند بارگاه ارزنده آن، گم ش��ده فقیه، خواس��ته محدث، هدف 

محقق، آرزوی دیندار و در یک کام: آرمان  همه جوامع بشری است2.
جناب آقای جعفر نقدی، اس��تاد س��ید محمدرشید مرتضی، و س��ید محمدمهدی اصفهانی 
کاظمی نیز در تقریظ های دیگری، کتاب تاریخ کربا و نویسنده آن را مورد ستایش و تکریم 

قرار داده اند. در بخشی از تقریظ سید محمدمهدی اصفهانی کاظمی آمده است:
اما بعد، مدت ها بود که دوس��ت داشتیم دانش��مندان صاحب  نام شیعه، به تألیف 
تاریخ حرم های ش��ریف »حائری« و »غروی« � که درود بر ش��رف دهنده آنها � 
اقدام کنند؛ چه این   که درباره آنها کتاب شایسته توجه و تقدیری به رشته تحریر 
درنیام��ده بود، تا این  ک��ه خدای متعال، حائری متبحر و کوش��ا و محقق آگاه و 
مورخ توانا، استاد س��ید عبدالجواد الکلیدار را به نگارش تاریخ حائر گمارد � و 
همو توفیق ادامه این کار بزرگ را پیرامون تاریخ کربا و حائر امام حس��ین7 
به وی عطا فرماید � و آن، همین کتاب اس��ت ک��ه آن را با دقت مطالعه نموده، 

چنانش یافتیم که نه، اندک توأم با کاستی و نه، بسیار همراه با خستگی است3.

تبارشناسی نویسنده
آقای سلمان سید هادی آل طعمه در دیباچه کتاب و درباره تبارشناسی نگارنده، شخصیت 

او و کوشش وی در گردآوری مطالب و تدوین و تنظیم این کتاب شریف نوشته است:
دکتر س��ید عبدالجواد، پسر سید علی الکلیددار، پسر س��ید جواد الکلیددار آل 
طعمه، از نس��ل آل حائر موسوی اس��ت. او یکی از نویسندگان بنام و دانشمندان 
سرش��ناس عراق و از نواندیشانی به ش��مار می رود که سنگ بنای تدوین تاریخ 
کربا را نهاده اس��ت. او نهایت س��عی خود را به کار بس��ته و حوادث بغرنج را 
تشریح نموده و بر آنها، حاشیه زده است. همچنین سال های طوالنی را در تحقیق 
و تتبع س��پری کرده و خود را در مسیر آموزش و فراگیری به زحمت افکنده تا 
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خواننده را از رنج مراجعه به منابع و جس��ت وجوی آنها بی نیاز کند. جناب دکتر 
به بیش��تر کشورهای اسامی س��فر کرد و به کتابخانه های آنها راه یافت و توفیق 
دسترسی به گفتار فقیهان و متکلمان که در ده ها منبع مورد مراجعه بی وقفه وی، 
درباره این ش��هر اصیل به رش��ته تحریر درآمده، حاصل نم��ود و در نتیجه، این 

میراث گران بها را برای ما زنده کرد4. 
جای این کتاب ش��ریف در فرهنگ مکتوب ما خالی بود و نیاز به آن از هر نظر احس��اس 
می ش��د؛ از این رو و به پیش��نهاد بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت، به فارس��ی ترجمه 
و توس��ط نشر مشعر چاپ و منتشر شد و در دس��ترس عاقه مندان، به   ویژه زائران عتبات و قبر 
مطهر اباعبداهلل الحس��ین7 قرار گرفت و دوستداران، می توانند آن را از دفاتر حج و زیارت 

تهران و استان ها تهیه کنند.

1. تاریخ کربا و حائر حسیني )علیه السام (، ص 13.
2. همان ، ص 14.
3. همان ، ص 18.
4. همان ، ص 19.
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