


176
فصلنامه فرهنگ زيارت

لى العتبات المقّدسة  اتريخ نقل الجنائز اإ
حمّمد مهدي فقيه بحر العلوم1

امللّخص: 

إّن مـن السـنن والتقاليـد اخلاّصة باملجتمعات الشـيعية هي سـنة نقل األمـوات إىل األماكن املقّدسـة، 

حيـث كانـت رائجـًة منذ قديـم الزمان بني الشـيعة. وهذه السـنة كانت متجـذرة يف بعـض األرس والعلامء 

الشـيعيني بحيـث إذا مل يتمّكنـوا من نقل اجلسـد عند الفـوت، فكانوا يقومون بـه بعد الدفـن املؤقت ورفع 

احلواجـز والعقبات. 

كانـت هـذه السـنة رائجة أيضـًا يف إيران، بحيـث يوّصون بعض النـاس نقل جثامهنم إىل مدينة مشـهد 

)العتبـة الرضويـة املقدسـة( أو إىل مدينـة قـم )العتبة املعصوميـة املقدسـة( ودفنهم هنـاك، والبعض اآلخر 

يؤكـدون نقـل جثامهنم إىل العتبات املقدسـة يف العراق وال سـّيام كربـال والنجـف األرشف. وثّمة اختالف 

بـني املؤرخـني املعارصين حـول التاريخ الذي بدأت هذه السـنة، أّما مـا يمكن القول فإهّنـا كانت رائجة يف 

فرتة حكـم الصفويني ووصلـت ذروهتا يف العهـد القاجاري. 

أّمـا الباحـث يف املقالـة التي بني يدي القـارئ الكريم، فيتطـرق إىل دراسـة تاريخ هذه السـنة والتقارير 

التارخييـة حـول نقـل اجلنائـز إىل العتبات املقدسـة وال سـّيام مدينتي كربـالء والنجـف األرشف. كام يلقي 

نظـرة عابـرة إىل تقارير السـياحني حول هذه السـنّة ويـدرس احلالة الصّحيـة وكيفية النقل ومشـاكله. 

الكلـات الداّلـة: نقـل اجلنائـز، العتبات املقدسـة، كربالء، النجـف األرشف، كاظمـني، فرتة آل 

بويـة، العهـد القاجاري. 

1. عضو الهيئة العلمية في معهد الحج والزيارة ومدير موسوعة البقاع واألماكن المتبركة.
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لى �أهّم كتب المقاتل المعاصرة1  نظرة انتقادية اإ

حمّمد سعيد نجايت

امللّخص: 

إّن كتابـة مقتل عاشـوراء مـن العلوم القديمة التي يؤّدي للشـيعة فيهـا دورًا هاّمًا وكبـرًا، وثّمة ارتباط 

وثيـق ومبـارش بـني هذا العلـم وبني احلفاظ عـى حياض التشـّيع. أّما املقالة التـي بني يدي القـارئ الكريم 

فتهـدف إىل تسـليط الضـوء عـى أهّم كتـب املقاتل املعـارصة عند الشـيعة. حيث تنقسـم هـذه الكتب إىل 

ثالثـة أقسـام هـي: ترمجة أو كتابـة املقاتل القديمة مـن جديد، ومجع التقاريـر املوجودة يف املصـادر املختلفة 

ودراسـة املقاتـل القديمة بشـكل انتقـادي، وكتابـة املقاتل الشـاملة. قام الباحـث يف هذه املقالـة بالتعريف 

ببعـض الكتـب التـي تتعلـق هبـذه االجتاهـات الثالثـة مـن منظـار انتقـادي وهـي: كتـاب وقعـة الطف، 

وبمناسـبته كتاب مقتـل أبو خمنف، وكتـاب تصحيح كتاب ملهوف، وبمناسـبته كتاب اللهـوف، ولواعج 

األشـجان، ومقتـل املقـّرم، ومقتـل الشـمس، ونفـس املهموم، وموسـوعة كلامت احلسـني عليه السـالم، 

وموسـوعة شـهادة املعصومني عليهم السـالم، ومع الركب احلسـيني مـن املدينة إىل املدينـة، وتاريخ قيام و 

مقتل جامع سـيد الشـهداء، وشـهادت نامه امام حسـني عليه السـالم، وسـرة احلسـني عليه السـالم. 

الكلـات الداّلـة: كتابـة املقاتـل، عاشـوراء، اإلمـام احلسـني عليـه السـالم، مقتل احلسـني عليه 

السالم. 

1.  المستوى الرابع في الحوزة العلمية، ودكتوراه في فرع تاريخ اإلسالم، وعضو الهيئة العلمية فی معهد الحج والزيارة. 
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وقفة في حياة الرابب بنت امرؤ القيس الكلب�ي

فضل عيل القزويني 

ترمجة: حممد حسني خوشنويس 

امللّخص: 

كانـت الربـاب بنـت امرؤ القيـس زوجة اإلمام احلسـني عليه السـالم التـي كانت حـارضة يف ملحمة 

كربـالء ومـن ثّم أخذت هبا إىل الكوفة والشـام مع سـائر السـبايا. كان أبوها أمرئ القيـس بن عدي الكلبي 

الـذي 0ذهـب إىل املدينة املنّورة وأسـلم يف زمن خالفـة اخلليفة الثانية ويف زيارة ألمر املؤمنني عليه السـالم 

أنكـح احلسـني بن عيل عليه السـالم الربـاب، وقد أنعـم اهلل عليهام بطفلني مها عبد اهلل والسـكينة. 

وبعـد استشـهاد اإلمـام الحسـين عليـه السـالم، رثت الربـاب لإلمـام وبقيت عنـد مدفنه لمدة سـنة 

وبعـد ذلـك رجعـت إلـى المدينة ومـا إن وصلـت إليهـا إال توّفيت. ولقـد قام الباحـث في هـذه المقالة 

بدراسـة حيـاة هـذه المـرأة الجليلـة ودورها في ملحمـة كربـالء والتطـورات التي تلتهـا باختصار. 

الكلات الدالة: حسني بن عيل عليه السالم، الرباب، امرؤ القيس الكلبي، الكربالء، املدينة. 
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النجف الأشرف في فترة خفاء مرقد �أمير المؤمنين عليه السالم

حمّمد باقر بورأميني 

امللّخص: 

عندمـا استشـهد أمـر املؤمنـني عليه السـالم يف مسـجد الكوفـة، تـراود األعداء فكـرة اإلهانـة ببدنه 

الطاهـر. ويعـد آنذاك األمويـون والبقية الباقية مـن خوارج هنـروان حتّديًا جدّيًا، حيث كانـت تتبع إهانتهم 

بمدفن اإلمام عليه السـالم رّدا قاسـيا مـن جانب حمّبيه وكانت تـؤّدي إىل فتنة كبرة، ولذلـك أوىص اإلمام 

عليـه السـالم بكـون قربه خمفيـًا. وذلـك اخلفـاء كان مؤقتًا ويسـتمّر حتـى إزالة خطـر إهانة األعـداء. ويف 

أثنـاء تلـك األيام كان ثالثة أئمة للشـيعة يـزورون مدفن مـوىل املوحدين أمر املؤمنـني يف النجف األرشف 

ونظـرًا ألّن هـذا املـكان الرشيف ال ينبغي أن يكون خمفيـًا دائاًم، فكانوا يأخـذون معهم بعض أصحاهبم إليه 

وكانوا يسـمحون أيضـًا أن خيربوا األصحاب بعـض أصدقائهم لكي يتمتع اآلخرين من الـربكات واآلثار 

اإلجيابيـة الكامنـة يف زيـارة اإلمـام عليه السـالم. ولذلك يمكـن أن نعـرتف أّن أكثر املعـارف التي وصلت 

إلينـا يف بـاب زيارة أمـر املؤمنني عليه السـالم تتعّلق هبـذه الفرتة أي فـرتة اخلفاء.  

الكلات الداّلة: النجف األرشف، الزيارة، أمر املؤمنني، كون القرب خمفّيًا. 
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دور علماء ابدكوبه في النجف الأشرف

عبد الرحيم أباذري 

امللّخص: 

تعتـرب باكـو مـن املدن الشـيعية يف مجهوريـة أذربيجان وكانت سـابقًا من املدن الشـاملية إليـران، حيث 

انفصـل عـن إيران من إبرام عقد جلسـتان املشـني. وهذه املدينة التي اشـتق اسـمها من باكويـه أو بادكوبه، 

ترعـرع يف أحضانـه الكثر مـن العلامء والفقهـاء املجاهديـن لصالح العامل اإلسـالمي والتشـّيع، يمكن أن 

تكـون حيـاة كّل منهم أسـوًة حسـنًة ألجيال اليـوم والغـد. وكان لبعض هـؤالء العلـامء دورًا رياديـًا كبرًا 

يف تطويـر حـوزة النجـف وازدهارهـا العلمـي. ونحن يف هـذه املقالة نلقي نظـرة عابرة عى سـرة عدد من 

هـؤالء املثقفـني الذيـن كانـوا بمثابـة حلقة توصيـل بني حـوزة النجـف األرشف والشـيعة يف بـالد قوقاز 

ومدينـة باكو. 

الكلـات الدالـة: باكـو، بادكوبـه، الشـيعة، العلامء، الفقهـاء، عقد جلسـتان، الشـهادة، العاّلمة، 

األرشف.  النجف 
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المنطقة الحضرية للنجف الأشرف وكيفية معماريتها

عبد الستار سشنني اجلنايب

الملّخص:

تعـّد مدينـة النجـف األشـرف من المـدن التاريخيـة التي لهـا جذورها الدينيـة والتي تؤثـر مجموعة 

مـن العوامل الجغرافية، والدينية، والسياسـية، والعسـكرية في تصميمها المعمـاري وهيكلها الظاهري. 

إّن األحيـاء الجديـدة والقديمـة فـي النجف األشـرف هما كمنطقتان أساسـيتان لهـذه المدينة ولكّل 

منهمـا بعـض الرموز الخاّصـة التي تذّكرنـا بثقافة الناس، وطقوسـهم، وتقاليدهم السـائدة على أفكارهم 

وأعمالهـم والتـي تتجّلى هذه الرمـوز طوال التاريخ فـي معمارية البيـوت والمحاّلت واألماكـن العامة. 

وأّمـا مـن خـالل المقارنـة بيـن المناطق المختلفـة للمدينـة في الماضـي والحاضـر ودراسـة التطورات 

والتغييـرات التـي طرأت على شـكل البيوت طـوال التاريـخ، فيمكن أن نسـتنتج أّن المبانـي القديمة في 

النجـف األشـرف أكثر انسـجامًا مع روح الثقافـة االجتماعية والطقـوس الدينية والظـروف البيئية مقارنة 

بالمبانـي، واألزقـة، واألحيـاء الحديثة. ولذلك حتى اآلن تسـتمر حياتهـا وإن كانت بشـكل محدد، ولم 

تقهر بشـكل كامل أمـا الواقع الموجـود والتيـارات المخالفة. 

الكلـات الداّلـة: النجـف األرشف، املعامريـة، األحيـاء، املنطقـة احلرضيـة، البيـوت القديمـة 

واجلديـدة، املـدراس الدينيـة. 
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لى الحلّة ومن الحلّة في القرن التاسع للهجرة الرحالت العلمية لطالب العلوم اإ

يوسف الشمري 

امللّخص: 

إّن النظرة الفريدة للديانة اإلسـالمية إىل مسـألة العلم وترغيب الكتاب والسـنّة يف حتصيل العلم بغض 

النظـر عـن املضائـق الزمكانية والتعليميـة أّدت عى مـّر الزمـان إىل إجياد موجـة من اهلجـرات العلمية بني 

املسـلمني. وبـدأت هذه اهلجـرات التي هتـدف إىل حصول العلم واملعرفـة منذ صدر اإلسـالم وبقيت هذه 

السـنّة بني املسـلمني، حيث اّتسـع نطاق شـّد الرحـال للحضـور يف جمالس العلـامء والتعّلم منهـم، ممّا وّفر 

هـذا األمر أرضية تأسـيس املراكز العلمّية احلديثة واملهّمة يف البالد اإلسـالمي شـيئًا فشـيئًا. 

كانـت مدينـة احلّلـة التارخييـة من مجلـة هـذه املراكـز العلمية التـي كانت ُتعـرف كموطـن لرتبية كثر 

مـن العلـامء والفقهاء والرجـال العلميني املميزيـن وأصبحت حماّل الرتيـاد طاّلب العلم ومـدرّس العلوم 

الدينيـة. إّن مـن طـرق التعّرف عـى املكانة املرموقـة ملدينة احلّلـة ودورها يف التطـورات الفكريـة والثقافية 

للمجتمـع اإلسـالمي يف فـرتة خاصـة أي القـرن التاسـع للهجـرة هي تسـليط الضـوء عى الشـخصيات 

البـارزة فكرّيـًا حيث تركوا ديارهـم قاصدًا احللة هبدف حتصيـل العلم وكذلك الشـخصيات املثقفة الذين 

سـافروا من هذه املدينة إىل املدن األخرى يف العراق أو شـّدوا الرحال إىل سـائر البلدان اإلسـالمية وسامهوا 

بدورهـم يف تعزيـز احلركات العلميـة وازدهارها. 

الكلات الداّلة: اهلجرة العلمية، العراق، احلوزة، العلامء، احلّلة، الفقهاء، املدن اإلسالمية. 
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History of Transferring Corpses to the Holy Cities in Iraq

Muhammad Mahdi Faqih Bahr al-‘Ulum1

Abstract:

Transferring corpses to holy cities is one of Shi’a special cultures which was 
prevalent among Shi’as for a long time. This tradition was so deeply rooted in 
some Shi’a families and some Shi’a scholars that if at the time of the demise 
transferring was not possible the corpse was buried temporarily and after the 
removal of obstacles, the corpse was moved to the holy city mentioned in the 
deceased’s will. 
The tradition was also prevalent in Iran; some would make the will to be bur-
ied in Mashhad or in Qom, some insisted to be transferred to the holy cities in 
Iraq, mostly Karbala and Najaf. 
There is disagreement among contemporary historians on the beginning of 
transferring corpse to the holy cities in Iraq; however, it is certain that it was 
common during Safavid period and peaked in Qajar period. 
This treatise studies the history, accounts about transferring the corpses to the 
holy cities - especially Karbala and Najaf -, reports of tourists form this tradi-
tion, the hygienic issues, how the corpse were transferred and the difficulties 
of that.

Keywords: transferring corpse, ‘Atabat ‘Aliyat (the holy cities in Iraq), Karbala, 
Najaf, Kazimayn, Al Buwayh period, Qajar period. 

1. Faculty member of Hajj and Pilgrimage institute and the director of the Encyclopedia of the Islamic 
Holy Places.
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Critique of the Most Important Contemporary Maqtals

Muhammad Sa’ied Nijati1

Abstract:

Writing Maqtals about ‘Ashura’ is one of the very old knowledges in which 
Shi’a played a significant role. In addition, it had direct relation to protection 
of the basis of Shi’a. This article seeks to introduce the most important con-
temporary Shi’a Maqtals, that are categorized according to three approaches: 
translation or re-creating previous Maqtals, collecting accounts from various 
sources and the critique of earlier Maqtals and writing comprehensive Ma-
qtals. The books: Waqa’at al-Taff, and in accordance with that, Maqtal Abu 
Mikhnaf, revision and bibliography of al-Malhuf, and in accordance with 
that, al-Luhuf, Lawa’ij al-Ashjan, Maqtal Muqarram, Maqtal al-Shams, Na-
fas al-Mahmum, Mawsu’at Kalimat al-Husayn (the encyclopedia of Husayn’s 
sayings), Mawsu’at Shahadat al-Ma’sumin (the encyclopedia of martyrdom 
of the Infallibles), Ma’ al-Rakb al-Husayni min al-Medina ila al-Medina (with 
Husayn caravan from Medina to Medina), Tarikh Qiyam (history of uprising), 
Maqtal Jami’ Sayyid al-Shuhada (the comprehensive Maqtal of the Master of 
Martyrs), Shahadat Nami Imam Husayn and Sirat al-Husayn (the biography of 
Husayn) are critically introduced in these three approaches. 

Keywords: writing Maqtal, ‘Ashura’, Imam Husayn, Karbala, Maqtal al-Husayn.

1. PhD. Of Islamic History, Graduated 4 Level of Hawza, member of department of history and biography 
in Hajj and Pilgrimage institute. email: nejati13@chmail.ir.
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A Glance at the Life of Rubab Bint Imru’ al-Qays al-Kalbi

Fadal Ali Qazwini

Translated by: Muhammad Husayn Kushnivis

Abstract:

Rubab Bint Imru’ al-Qays was Imam Husayn’s spouse who was present in 
Karbala and was taken to the Levant along with other captives of Karbala. 
During the Caliphate of the second Caliph, her father, Imru’ al-Qays b. ‘Uday 
al-Kalbi, went to Medina and embraced Islam and in a meeting with Imam 
Ali (a), he married his daughter, Rubab, to Imam Husayn (a). ‘Adb Allah and 
Sukayna are the fruits of this marriage. 
After the martyrdom of Imam al-Husayn (s), Rubab stayed at his grave for one 
year lamenting his martyrdom, then she returned to Medina. Once she arrived 
in Medina, she passed away. 
In this article, the life of this honorable lady and her role in the event of Kar-
bala and its aftermath are studied briefly.
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Najaf during the Concealment of Amir Al-Mu’minin’s (a) Grave

Muhammad Baqir Pour-Amini

Abstract:

When Amir Al-Mu’minin (a) was martyred in Kufa, his bitter enemies dreamed 
about insulting his holy grave. Adherent of Umayyad and remaining Khawarij 
from Nahrawan were counted as two most serious threats to carry out the in-
sult which would cause a strong reaction of Amir al-Mu’minin’s followers and 
eventually would lead to a serious disturbance. Thus, the concealment of the 
grave was advised by Imam Ali (a) himself. However, the concealment was 
temporary and limited to the threat of insulting the grave. Nonetheless, during 
this period three Shi’a Imams visited his grave for several times and consid-
ering that this holy place should not have remained hidden forever, they took 
some of their close companions with them to inform them about the location 
of Imam Ali’s grave. Remarkably, most of our teachings and scriptures about 
the Ziyara of Amir al-Mu’minin (a) is from this period. 

Keywords: Najaf, Ziyara, Amir al-Mu’minin (a) (Commander of the Faithful), 
concealment of the grave

Keywords: Husayn b. Ali (a), Rubab, Imru’ al-Qays al-Kalbi, Karbala, Medina.
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Role of Scholars of Badkubi in Najaf

Abd al-Rahim Abazari

Abstract:

Baku is one of the Shi’a cities in the Republic of Azerbaijan. Previously, it 
was one of the cities in northern Iran; however, it was detached from Iran as 
a result of the disgraced Treaty of Gulistan. Baku, which is the short form of 
Bakuyi and Badkubi, has trained and presented to Islamic and Shi’a world 
great scholars and eminent Faqihs, whose lives can be an excellent model for 
our and future generations. Some of these scholars were the pioneers and fore-
runners of scholarly development and flourish of Hawza in Najaf and played 
a significant role in this regard.
This article reviews a concise biography of some of these figures, who were 
the medium between the Hawza of Najaf and the Shi’a in Caucasus region 
and Baku.

Keywords: Baku, Badkubi, Shi’a, ‘Ulama, Fuqaha’, the Treaty of Gulistan, 
martyrdom, ‘Allama, Najaf..
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Limits of Najaf and How It Was Built

‘Abd al-Sattar Seshnin al-Jinabi

Translated by: Muhammad Mahdi Reda’i

Abstract:

The holy city of Najaf is one of the historic cities with religious origins. A 
set of geographic, religious, political and military factors are involved in the 
city’s structure and architecture.
The Old and the New Neighborhoods of Najaf are the two main districts of 
the city. Each district has special symbols and characteristics that remind the 
culture and traditions ruled the opinions and actions of people in architecture 
of houses, neighborhoods and public places throughout history. Comparison 
between the different part of the city in the past and the present and the chang-
es of the forms of the houses that has occurred over time, demonstrate that 
old structures in Najaf are more coordinated with the spirit of social culture, 
religious etiquettes and environmental conditions than most of the new build-
ings, allies and neighborhoods. Therefore, the Old Neighborhood has not yet 
been subdued by the opposite and imported currents and continues to exist, 
albeit limited.

Keywords: Najaf, architecture, neighborhoods, city limits, Old and New Houses, 
religious schools.
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Scholarly Journeys To and From Hilla during the Ninth 
Century A.H.

Yusuf al-Shimri

Translated by: Mahdi Kirmani

Abstract:

The unique view of Islam of knowledge and the encouragement of the Qur’an 
and Islamic traditions to learn beyond any temporal, spatial or educational 
limitations have caused a wave of scholarly emigrations among Muslims over 
time. These knowledge-seeking journeys started from the very first century 
A.H. and turned into an accepted tradition among Muslims. Embarking on 
journeys for visiting, hearing and learning from other scholars became more 
widespread and gradually laid the foundations of emergence of new and im-
portant scholarly centers in Islamic world.
The historic city of Hilla – which is known as the cradle of training many Is-
lamic scholars, Faqihs and elite scholarly figures - was one of these scholarly 
centers. Knowing the eminent intellectual figures who travelled to Hilla for 
learning and teaching and also those who left Hilla to other cities in Iraq or 
other regions in the Islamic world demonstrates the unique position of Hilla 
and its role in the intellectual and cultural developments of Islamic society 
during the ninth century A.H. 

Keywords: scholarly emigration, Iraq, Hawza, ‘Ulama’, Fuqaha’, Hilla, Islamic 
cities.
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