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 مقدمه
دنیا مدرسه کوچک و گذرایی است که انسان ها به قدر منزلتشان از آن اطالعاتی را دریافت می 

از آن اطالعات، سرانجام خوب یا بدی را برایشان رقم می زند. با این اوصاف باید  کنند که نوع استفاده
 ابزاری در اختیارش باشد تا بتواند به انتخاب مسیر صحیح دست یابد.

ی اش به روح است که اگر انسان موجودی متشکل از روح و جسم است که قوت و جوهره وجود
شود. از این رو اگر به  ت و زنگار حرکت کند کار سخت میدر تالطم زندگی مادی به سمت ثقالاین مهم 

 آورد.  فکر ترمیم نباشد و به همین سیر ادامه دهد فنا را برای خود به ارمغان می
ای  قرآن به عنوان بهترین و موثق ترین کتاب آسمانی مسلمان ها به این مقوله اهتمام ویژه

اشاره کرده که تحت عنوان سیر و سفر از آن یاد  داشته است و برای ارتقا و درمان روح به راهکاری
قُلْ سیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ »من جمله آیه 1در چندین آیه« سیر»شود. واژ  می

 آمده است.  2«الْمُکَذِّبین
)علیه  ام علینه تنها در قرآن بلکه در سنت نیز به این مبحث پرداخته تا آن جا که در  وصایای ام

أَیْ بُنَیَّ إِنِّی وَ إِنْ لَمْ أَکُنْ »فرمایند:  آمده است که ایشان می)علیه السالم( به فرزندش امام حسن  السالم(
ى عُدْتُ فِی أَعْمَالِهِمْ وَ فَکَّرْتُ فِی أَخْبَارِهِمْ وَ سِرْتُ فِی آثَارِهِمْ حَتَّ  عُمِّرْتُ عُمُرَ مَنْ کَانَ قَبْلِی فَقَدْ نَظَرْتُ

درست پسرم، »یعنی  3...«.کَأَحَدِهِمْ بَلْ کَأَنِّی بِمَا انْتَهَى إِلَیَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ 
است من به اندازه پیشینیان عمر نکرده ام، اما در کردار آن ها نظر افکندم و به اخبارشان اندیشیدم و در 

یر کردم تا آن جا که گویا یکی از آنان شده ام، بلکه با مطالعه تاریخ آنان، گویا از اول تا پایان آثارشان س
با توجه به آن چه ذکر شد. وظیفه هر انسانی در این عالم امتحان و 4 «.ام ...  عمرشان با آنان بو ده

 تکلیف مشخص شد که با توجه به نوع انسان ها، رسالت ها متفاوت می شود. 
شتار حاضر حاصل مداقه تنظیم کننده از قبل سفر تا انتهای سفر بوده تا سفری معنوی را به نو

 خواهند این سفر را تجربه کنند. که می سانی که در این سفر بودند و سایر کسانیتصویر کشد برای ک
از این رو محتوای الفباهای عشق در هر شهر برگرفته از حرف های درونی شخص و حسی که  

اروان موجود بوده. در سایر مباحث با توجه به اقتضائات سفر و اماکنی که مورد بازدید بوده، اطالعات در ک
 است. ده و در قالب پیش رو تنطیم شده و توضیحات روحانی محترم کاروان درج گردی

ر سفقابل توجه خوانندگان محترم این نوشتار می باشد که آغاز و پایان سفرنامه با ابتدا و پایان 
بوده است. شرایط نوشتار اقتضا می کند که در قسمت های متعدد متن جهت آشنایی بیشتر مخاطبان 

                                                
        . 42 /الروم  و 20 /العنکبوت ، 69 /النمل ، 11، انعام/ 36 /النحل، 137 /عمران  آل.   1

 11.  انعام/ 2

 .522، ص31. رک: محمد دشتی، ترجمه نهج البالغه، نامه  3

 .523. رک: همان، ص 4
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به استناد سازی ها همت مضاعف گماشته شود تا اصل امانت و اخالق پژوهشگری نیز رعایت نسبت 
 شود.

از  ارائه تصاویری هست که در این سفر عیناً ،از مطالب مهم دیگر در تبیین ساختار این متن
 .مراکز مورد بازدید گرفته شده است

که ما بدون دعوت نیامده ایم ... دعوتی که هر  شد غافل نباید از این امر در پایان باید گفت 
 کسی به تنهایی علتش را در وجودش می یابد.
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 گوهر وجود

آدمی را وجودی مروارید گونه در بحر هستی هست که 
ای منسجم  تالطم آب بحر او را به تکاپو وا دارد. موجودی با شاکله

که مسما به اشرف مخلوقات شده است. ذات انسان ها با خدا 
 شود.  رابطه دیرینه ای دارد که هرگز از آن جدا نمی

ل گیری ادیان، فرقه ها و نگاهی کوتاه به سیر تاریخی شک
دهد. که خدایی  نحله های فکری این امر را به خوبی نشان می

وجود دارد که انسان ها همیشه و در همه جا با هر نگرش فکری قبولش دارند و او را مأمن خود 
 می دانند.

اماکن زیارتی نیز از این حضور و قداست خالی نیست چه بسا این اماکن به عنوان یکی از 
 اند.  داق های عینی حضور پر رنگ خدا، مشهود بودهمص

که انسان ها را به سوی خود مشتاقانه سوق می دهند. در این میان هر چه قلب انسان 

دچار زنگار کمتری باشد این سوق به سوی شوق دو چندان می شود. احیاناً اگر قلبی هم زنگار 
ر قرار داده و به سوی صیقل دهی نایل می گرفته باشد با ورود به این اماکن خود را در مسیر نو

 شود.

سفر معنوی کاروان فرات نیز از بارقه های نور خالی نبوده است. قبل از ورود به این فضا 
الزم است توضیحاتی در مورد سفر به عتبات، اهداف، علل، انگیززه ها و ... مطرح شود تا 

 مخاطب را با ذهنی آماده وارد سفر ذیل نماید. 
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 به شوق پرواز  

از شب  6محرم بود حدود ساعت یکشنه شب اول 

چشمم به پرچم های  مسیری عبور می کردم که ناگهان

با خودم گفتم امسالم قسمت نشد کربالیی ، نصب شده افتاددهه اول که در سطح شهر عزاداری 

 شوم. 

لیاقت  به کفن رسیدم باز با خودم گفتمزمم بودم. رفتم منزل در حال مرتب کردن لوا

و از آن جا  لباس آخرتت را متبرک کنی و بیاوری با ناامیدی بسیار چشمم به بروی نداشتی کربال 

مهر و تسبیحی که یکی از دوستان از کربال آورده بود، افتاد که داخل سایر لوازم لباس آخرت 

 رهایش کردم و باز همان فکر عدم سعادت و لیاقت به ذهنم رسید. 

ه با وجود کسالتی که داشتم در حال استراحت بودم که از دانشگاه صبح روز بعد دوشنب

تماس گرفتند که کربال نمی خواهید مشرف شوید، یک لحظه  12:55فردوسی حدود ساعت 

مدارک را به دست ما برسانید که وقتی نیست  امروزباید تا دو ساعت  ند:سخنی به زبان نیامد گفت

 و ... .
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   به سوی آسمان

است پلکه ها  13:00مهرساعت  21ارشنبه امروز چه
سنگینی خاصی داشت که نشان از خستگی فعالیت چند روزه دارد 

چشم ها هراسان در جست و جوی کاروان است مثل حضور انسان 
در قیامت، یک حالت قرار گرفتن در برزخ را به یدک می کشد، نه 

می گذرد تاب ایستادن دارد و نه تاب رفتن ... . ثانیه ها به سختی 
. ... 

آماده تحویل وسایل سفر،  01:45باالخره کاروانیان یکدیگر را یافتند و از حدود ساعت 
شد و نماز را در همهمه جمعیت خواندیم 04:10گرفتن بلیط و ... بازهم انتظار ... تا این که ساعت 

وصال بود، و آماده حرکت به سمت به هواپیما شدیم. خسته بودیم ولی خوابمان نمی آمد، شوق 
 شوق وصال ... .

صبح به وقت نجف وارد فرودگاه شهر نجف شدیم. زائران با شوق  6:35ساعت 
باورنکردنی که درونشان را متالطم ساخته بود در انتظار فرود به آستانه نجف اشرف بودند. 

م لحظاتی قبل از فرود به شهر نجف از مانیتور داخل هواپیما تصاویری از گنبد منور حرم اما
 به نمایش گذاشته شد که در تشدید این شوق خالی از لطف نبود.  )علیه السالم(امیرالمومنین

باالخره هواپیما با فرودش بر زمین این تالطم ها را به عطش درونی تبدیل کرد. مسافران 

در حالی که چمدان ها را کشان کشان در گرمای سوزان نجف حمل می کردند از وجود تهی 
 بودند.

زمان پیش می رفت، شوق دیدار نزدیک تر می شد.گاه گاه پلک ها روی هم قرار هرچه 
می گرفت تا این که ساعتی به سکوت مطلق گذشت. در اتوبوس زیارت عاشورا قرائت شد و شور 

 حسینی را زنده تر کرد و چشم دل همه را بارانی کرد ... .

 



 12................................................................................................................................الفبای فرات.............................

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   رو به سوی      
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  الفبای عشق در مدرسه کاظمین 

سرانجام به شهر کاظمین رسیدیم به هتل که رسیدیم کوله 

های خود را بر زمین گذاشتیم ولی کوله بار وصالمان همچنان 
 کرد. هایمان سنگینی می بر دوش

ه حرم شدیم. در جمع عزاداران حسینی گام از شوق پرواز به سوی حرم امامین به سرعت روان 
های خود را سریع و سریع تر کردیم تا نماز ظهر به حرم امامین رسیدیم و دل تاب فراق نداشت 

 و ترنم زاللش را هدیه به ضریح امامین کرد. 

سعادت کمی در کاظمین نصیبمان شد و خیلی کوتاه دیدارمان به پایان رسید، شب حدود 
ود محرم ب 11مهر که مصادف با  22را با دلی شکسته انجام دادیم ولی صبح  وداع 10:45ساعت 

 ... . مجدد زیارت و وداع نصیبمان شد
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 کاظمین مختصری از

در کشور عراق و در شهر )علیه السالم( و امام جواد  )علیه السالم(مرقد دو امام بزرگوار امام کاظم 
 کاظمین می باشد.

کاظمین با توجه به مطالعات انجام گرفته در برخی منابع می توان در بیان وجه نام گذاری شهر 
می باشد از طرف دیگر با توجه  )علیه السالم(نام این شهر برگرفته از نام مبارک حضرت کاظمگفت. 

شهر به  است. این ایشانو نواده  )علیه السالم(حرم حضرت موسی بن جعفر در این مکان به این که
1نامیده شده است« کاظمین»، کاظم یعنیه دادن نام اشهر نام این دو تن با غلب

.  

ق 145در سال در مورد پیشینه شهر بغداد می توان به اقوال تاریخی اشاره ای داشت که 
 . ساختن بغداد کرده منصور عباسی شروع ب

منصور عباسی دستور داد تا قبرستانی در شمال شهر برای خود و خانواده اش بسازند آن پس از 
پسر ابوجعفر منصور  ،جعفرشد.  بعدها به نام قبرستان قریش یا قبرستان بنی هاشم معروف که

  2.بود به خاک سپرده شد که در این قبرستان بود ق، اولین کسی 150در سال  عباسی

 3بزرگان آرمیده در کاظمین

 و کرده عبور از مقابر کاظمین بازگو کننده این است که کثیری از بزرگان در این شهر زیست
 میراث جاودانی به یادگار گذاشته اند در این مجال به برخی از این بزرگان اشاره ای می شود:

 خواجه نصیر الدین طوسی 

 شیخ مفید 

 صدر و  اللَّه سید حسن آیه  ... 

                                                

 .55، صاماکن زیارتی و سیاحتی عراق ،محمدرضا قمی. رک:  1

 .262، صعراقراهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در  ،احسان مقدس. رک:  2

 .59ـ  57، صاماکن زیارتی و سیاحتی عراق ،محمدرضا قمی. رک:  3
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 سید هبه الدین شهرستانی و ... 

  سید مرتضی 

 سید رضی 

 ابوالقاسم جعفر بن محمّد بن قولویه 

 علیه السالم(موسی بن جعفر موسی بن ابراهیم بن( 

 معزّالدوله آل بویه 

 جالل الدوله آل بویه 

 وزیر مهلبی 

 عمید الجیوش 

 فخرالدوله دیلمی 

 مشرف الدوله دیلمی 

 ابن حمدون 

 ضیاء الدین ابن األثیر 

 ابن الناقد 

 ابن العلقمی 

 افرهاد میرز 

 ابویوسف قاضی 
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 و آسیب ها سنت هابرخی از گذری به 

شورا بود که کاروان را با اکاظمین شدیم روز عدر برهه ای که وارد 
عزاداری در آن ها، سنت  یکی ازسنت های جالبی مواجه کرد که 

 . بود، شبیه سازی، قمه زنی و ... کاظمین خیمه سوزان

 )تمثال سازی(شبیه سازی

 در تعریف شبیه سازی یا شبیه خوانی می توان این تعریف کلی و عام را ارائه داد که 
  .ریان های عاشورا انجام می دهندامه ای از جنمایشن

عزاداری از وسائلی استفاده می شود که مخاطب را وادار به تخیل صحنه کربال به عبارتی برای 
  می کند و جوّ روحی افراد را دگرگون ساخته و آماده ابراز عواطف و گریه می نماید.

را نشان می دهند که در شعله های آتش  م()علیه السالخیمه های مطهر ابی عبد اللّهمانند این که 

 1.چنین کاری برای تخیّل و تصوّر کردن صحنه عصر عاشورا بسیار موثر است می سوزد،
ر شهر کربال، نجف، کاظمین در ایام محرم، اگر کمی دقت را بیشتر نماییم در دیوارها و د

ییم که در عین تصاویری که از مشاهده می نما )علیهم السالم(مناظر سطح شهرها تصاویری از ائمه 
 دارند و چشمان را مسرور می نماید.زیبایی خاصی برخور

مانند پیامبر، حضرت علی،امام عصر، ابالفضل،   )علیهم السالم(اما همین تمثال سازی نسبت به ائمه
 علی اکبر و ... محل دقت می باشد.

حرکت ن یاد کرد که مونه این شبیه سازی را می توان در شهر کاظمین
را در قالب اسارت از کربال به تصویر کشیده بودند و از همه کاروان کربال 

در این کاروان بود که با چهره  علیه السالم()مهم تر وجود حضرت زین العابدین
 ای رنجور، مریض و بی حال سوار بر شتر ی بودند ... .

 
 
 

                                                

 .66ـ  65، صشیوه های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، حسن کاشانی. رک:  1
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قعیت حرکت کند، به ویژه با بنابراین با توجه به این که ممکن است تمثال سازی به سمت وا

 طراحی هایی که در نوع خود تا حدودی بی نظیر بوده و در جذب بیننده بی تاثیر نبوده است. 
شاید بتوان از آن به عنوان یک آسیب یاد کرد زیرا این شهرها محل تردد عرب ها به تنهایی 

رای آن ها نیز ایجاد است بنیست بلکه از سایر ملیت ها در این شهرها رفت و آمد دارند که ممکن 
  سوال بنماید.

به را به خود جلب کرده است که به اختصار  یمتعدد1معموالٌ تمثال سازی از جانب علما نظرات
 می شود: آن ها اشاره

 

 

                                                
 www.askquran.ir. رک:  1

 نظر علما نام علما

 آیت اهلل خامنه ای
 این کار فی نفسه از نظر شرعی اشکال ندارد، به شرط این که مشتمل بر اموری که از

و با شأن این بزرگواران  نظر عرف اهانت و بی احترامی محسوب می شود، نبوده
 .منافات نداشته باشد

 .به طور کلٌی ترک نصب آنها مناسب تر با شئون آن بزرگواران است آیت اهلل صافی گلپایگانی

 اعتباری ندارد مانعی ندارد، هر چه انتساب آنها به معصومین آیت اهلل فاضل لنکرانی

 .خالی از اشکال نیست آیت اهلل بهجت

 آیت اهلل مکارم شیرازی
این عکس ها اصالت ندارد ولی چون منتسب به آن حضرات است، نباید مورد بی 

 .احترامی قرار گیرد

 .اگر مشتمل بر هتک نباشد اشکال ندارد آیت اهلل سیستانی

 آیت اهلل تبریزی
ولی اگر  ،رگواران باشد مانعی ندارداگر مقصود این است که تذکر و یادآوری آن بز

است، این عقیده صحیح نیست و  (علیهم اسالم)معتقد باشد که این عکس های واقعی ائمه 
 خطاست
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 خیمه سوزان

های سوخته دشت  به یاد خیمهسوزان  به این صورت که در خیمه
های برافراشته شده در طول دهه اول محرم در ظهر  کربال، خیمه

وا »و  «وا حسین»ها فریاد  هنگام آتش زدن این خیمه .شود نی به آتش کشیده میعاشورای حسی

 1.شود طنین انداز می« زینب

 

 

 قمه زنی

قمه زنی، یکی دیگر از نمادهای عزاداری است که به ویژه 
یرانی تبار میان ترک زبانان ایران و عرب ها و عرب های ا

عراق و بعدها در دیگر نقاط چون هند و پاکستان، سابقه داشته 
  2.و دارد

از دیگر مواردی که شاید بتوان به عنوان آسیب عزاداری طرح کرد. قمه زنی است که خیلی 
 مورد استقبال است و به تبع پیامدهایی به جهت نظافت، شلوغی و .. در سطح شهر داشت. 

                                                

 fa.abna24.com. رک:  1

 .75، صمعلیه السالبنیادها و آسیب های عزاداری امام حسین ، علی آقاجانی قناد. رک:  2

 نظر علما نام علما

 آیت اهلل خامنه ای

اگر منظور مراسم خیمه سوزان در روز عاشورا است، چنانچه مشتمل بر امور دروغ و 
مقتضیات زمان باعث وهن  و با توجه به باطل نباشد و مستلزم مفسده هم نگردد

  مذهب حق هم نشود اشکال ندارد؛ ولی در عین حال بهتر است که به جای آن

 .خوانی برپا شود مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینی و مرثیه
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 مفید می باشد که می فرمایند: 1ات علما و مراجعدر این مورد نیز نظر

                                                

  www.tebyan.net. رک:  1

 

 نظر علما نام علما

 آیت اهلل خامنه ای
 و زمان اى در عصر ائمه شود و سابقه قمه زنى عالوه بر اینکه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمى

ده است، در زمان حاضر هاى بعد از آن ندارد و تأییدى هم به شکل خاص یا عام از معصوم در مورد آن نرسی
 شود بنابراین در هیچ حالتى جایز نیست موجب وهن و بدنام شدن مذهب مى

 .به طور کلٌی ترک نصب آنها مناسب تر با شئون آن بزرگواران است آیت اهلل صافی گلپایگانی

 آیت اهلل فاضل لنکرانی

المی ایران، در اکثر نقاط جهان پیدا شده توجه به گرایشی که نسبت به اسالم و تشیع بعد از پیروزی انقالب اس
شود و اعمال و رفتار ملت ایران به عنوان الگو  است و ایران اسالمی به عنوان ام القرای جهان اسالم، شناخته می

الزم است در رابطه با مسائل سوگواری و عزاداری ساالر شهیدان، حضرت امام   و بیانگر اسالم، مطرح است،
مندی شدیدتر به آن حضرت و هدف مقدس وی  شود، که موجب گرایش بیشتر و عالقه مل ای ع به گونه حسین

گردد. پیداست در این شرایط، مسئله قمه زدن نه تنها چنین نقشی ندارد، بلکه به علت عدم قابلیت پذیرش، و 
مند  ، شیعیان عالقهنداشتن هیچ گونه توجیه قابل فهم مخالفین، نتیجه سوء بر آن مترتب خواهد شد. لذا الزم است

داری نمایند؛ و چنان چه در این مورد، نذری وجود داشته باشد؛ نذر واجد شرایط  از آن خود به مکتب امام حسین
 .صحت و انعقاد نیست

 .ازهرعملی که باعث وهن به تشیع می شود باید پرهیز نمود آیت اهلل بهجت
 .ید از انجام اعمالی که موجب وهن مذهب و یا آسیب به بدن می شود اجتناب کردقمه زنی قطعا حرام است و با آیت اهلل مکارم شیرازی

 . باید از کارهایی که عزاداری را خدشه دار می کند اجتناب شود آیت اهلل سیستانی

 آیت اهلل تبریزی
ین عکس های ولی اگر معتقد باشد که ا ،اگر مقصود این است که تذکر و یادآوری آن بزرگواران باشد مانعی ندارد

 واقعی ائمه است، این عقیده صحیح نیست و خطاست

 آیة اهلل جوادی آملی
چیزی که مایه وهن اسالم و پایه هتک حرمت عزاداری است جایز نیست، انتظار می رود از قمه زنی و مانند آن 

 .پرهیز شود

 .قمه زدن اشکال دارد آیت اهلل نوری همدانی

 .زدن و مانند آن جائز نیستقمه  آیة اهلل مظاهری اصفهانی

 .زنی، موجب بدنامی اسالم و تشیع است خرافاتی مانند قمه آیة اهلل سید کاظم حائری

 آیة اهلل نوری همدانی

عزاداران محترم و متعهد به جای اینکه قمه را بر فرق خود بکوبند در فکر آن باشند قمه را بر سر دشمنان اسالم 
فکر تضعیف آنان می باشند و منابع آنان را غارت و باالخره هر روزی با ترفند  که اراضی آنان را اشغال و در

خداوند توفیق بیشتر برای پیمودن این راه به همه ی  .جدیدی حیات اسالمی آنها را به مخاطره می اندازند بکوبند

 .مسلمانان عنایت بفرماید

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=189137
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 1عزاداری توصیه شده: نظرات علما در مورد
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 مانظر عل نام علما

 .االن هزار وچهارصد سال است که با این منبرها، روضه ها و مصیبت ها، ما را حفظ کرده اند خمینیآیت اهلل 

 آیت اهلل قاضی
روضه هفتگی ولو دوسه نفر باشد، اسباب  مسامحه ننمایید. در عزاداری و زیارت حضرت سیدالشهدا

 .شودن گشایش امور است و اگر هفتگی هم نشد دهه اول محرم ترک

 آیت اهلل بروجردی
ایشان مبتالبه درد چشم شدند، فرمودند: در روز عاشورا مقداری از گِلِ پیشانی عزاداریامام حسین را بر 

 !چشمان خود مالیدم، دیگر در عمرم مبتال به دردچشم نشدم و از عینک هم استفاده نکردم

 .از نماز شب باالتر است گریه بر سید الشهدا  بهجتآیت اهلل

 یآیت اهلل بهاءالدین
ها احیا  عزاداری این  اهانت شود، فوق فقه است... نباید به دستگاه امام حسین دستگاه امام حسین

 .کننده نماز و مساجد است

 .ثبت نمایند دلم می خواهد نام مرا هم جزء روضه خوان های حضرت سید الشهداء آیت اهلل گلپایگانی

 عالمه طباطبایی
و یا در توسل به آن  مرحله ای از معنویت نرسید، مگر در حرم مطهر امام حسینهیچ کس به هیچ 

 .حضرت

 اسماعیل دوالبی
 .محبت و عزاداری برای امام حسین انسان را زود به مقصد می رساند

 

http://tasnimeshq.blogfa.com/post-337.aspx
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 کمی بیشتر بدانیم 

در این قسمت با توجه با اماکنی که مورد زیارت قرار گرفته است به اقتضای تاریخ ورود مورد  
لیت امر، اطالعات عمومی به خواننده اطالعاتی داده می شود تا با ک ثبت قرار گرفته و در حد

 آشنایی اجمالی حاصل شود.

 

 

 )علیه السالم(امام کاظم

 فرزندان مادر پدر کنیه لقب نام
مدت 

 امامت

 زمان

 والدت

 مکان

 والدت

زمان 

 شهادت

مکان 

 شهادت

 موسی
عبد صالح، کاظم، باب 

 الحوائج، صابر، امین

ابوالحسن اول، ابو 

 ابراهیم
 بغداد ه183 ابواء  ه128  35 37 حمیده صادق

 )علیه السالم(امام جواد

 فرزندان مادر پدر کنیه لقب نام
مدت 

 امامت

 زمان

 والدت

 مکان

 والدت

زمان 

 شهادت

مکان 

 شهادت

 محمد

تقی، جواد، زکی، 

مرتضی، قانع، رضی، 

 مختار، متوکل، منتجب

ابوجعفر 

 ثانی
 بغداد ق220 مدینه ه203 18 4 خیزران رضا
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 به سویرو       

سامرا                        
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 الفبای عشق در مدرسه عسگریین

مهر را سپری می کنیم در حالی که آماده حرکت به سمت سامرا هستیم  22صبح  6:08ساعت 
شوق که شوق وافرش بر ترس غلبه کرده است. در مسیر حرکت به  حرکتی آمیخته با ترس و

نهری که آرامش خاصی « دجله»یکی از زیبایی های آفرینش و اسامی مشهور در کربال رسیدیم 
 داشت. نهری که با آرامشش حرف می زد.

سپری می  د مسیری طوالنی را با بازرسی هاکم کم به منطقه سامرا نزدیک شدیم ولی بای
تا به صحن حرم رسیدیم. نخست زیارت امین اهلل تالوت شد و این امر زمینه شد که فبل کردیم 

 از این که دل ها روانه کربال شود به قبله کربال رو کند. 

سرداب را هم زیارت کردیم تا این که لحظه وداع فرا 
رسید وداعی با زمزمه این که باز خواهیم گشت یا نه؟ در 

مرقد سید محمد فرزند امام  مسیر بازگشت از سامرا به
 روانه شدیم و زیارت و نهار را آن جا بودیم. 

روز دوم سفر را به اتمام می رسانیم در حالی که در 
شود  شوق وصال به دیار مظلومیتیم. این خودش باعث می

دست بدهد و خفقان را سرکوب کند. در حین عبور از جاده های  زنی تحملش را اکه بغض دور
 بال نخل های سر به آسمان کشیده را می بینیم که نشانگر نظم و ترتیب در خلقت اند. ورود به کر

یکی دیگر از نمادهای خلقت را هم در این سفر زیاد به چشم دیدیم و آن شتر بود که در آیاتی 

از قرآن مجید به آن اشاره شده است که در حلقت آن تامل کنید، گویا تامل در خلقت شتر 
نسان در خواب رفته است که بیدار شود و آن چه شایسته اش است را به منصه تلنگری برای ا

ظهور برساند. زیرا که او اشرف مخلوقات است و نباید در خواب رود که در خواب رفتن جز غفلت 
 و ضرر ارمغانی برایش ندارد. 

آن  همچنین در مسیر عبور به کربال به زمین های کشاورزی رسیدیم که زنان و مردانی در
مشغول به کشاورزی بودند. دیدن این منظره ما ر به یاد فضای سبز و قشنگ وطن انداخت گویی 

  فاصله ای بین ما نیست.
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 در امتداد سامرا

 

می شهر سامرّاء  ،از مهم ترین شهرهای تاریخی عراقیکی 
که بر اساس برخی از اسناد تاریخی و آثار قدیمی، قدمت  باشد

  .ل از میالد مسیح می رسدآن به پنج هزار سال قب

ق، پایتخت 221و تحول های تاریخی در سال پس از تغییر 
محمد المعتصم عباسی فرزند هارون در زمان عباسی  خالفت
  قرار گرفت.الرّشید 

کیلومتری شمال بغداد قرار دارد و به عنوان مرکز استان صالح  124در فاصله ی  این شهر
 .الدین نامیده شده است

سُرَّ ، سومِرا ـ سامِرّاء نام ها عبارتند از: که برخی از این  آمدهبه نام های گوناگونی نیز  در تاریخ
سرور من ، سام را، تیرهان ، زوراء، سام راه، شام راه، عسکر، سامراه، سَراء، ساءَ من رای، من رای

 1 ناحیه ی مقدسه، رأی

 حکیمه خاتون

زنی  .می باشد )علیهم السالم(م حسن عسگری دختر امام جواد، خواهر امام هادی و عمه اما
ضریح آن دو پایین پای عسگریین و به  ایشان که قبر شریف پاکدامن ، عابد، دانشمند و کریم بود

2.اندچهار امام را درک کرده بزرگوار چسبیده است. 
 

 نرجس خاتوان

ا، پسر قیصر روم و در سرزمین روم به دنیا آمد. ایشان، دختر یشوع )علیها السالم(خاتون  نرجس
1.نامش ملیکا بود

 

                                                

 .476ـ  471، ص...(و ، کربال،کاظمین، سامراءعراق)نجفدائره المعارف عتبات عالیات  :خورشیدهای والیتحجازی،  مدرسی . رک: محمدطاهر 1

 .199ص ،بزرگ زنان صدر اسالم ،احمد حیدری. رک:  2
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پس از اسالم به نرجس تغییر اسم داد. در سال است.  )عج اهلل تعالی فرجه شریف(مادر بزرگوار امام زمان 

 2 هجری قمری تغیر نام داد. در خانه امام عسگری و کنار قبر امام دفن شد. 260

 سوسن

ه و محدثه ، شکل النوبیه، جدّه، حکیم، سقوسلیلنام های دیگری مانند ریحانه، سایشان به 
به خاطر پربرکت بودن وجود ایشان و نیز از  ایشان به سلیلوجه تسمیه نامیده شده اند. در واقع 

ایشان مشهور نام  .بوده است)علیهما السالم( روی احترام و عظمت وی نزد امام هادی و امام عسکری 
.یر مصغر معروف تر استکه البته حَدیث به غ حُدیث یا سلیل بوده همان

3 

. پس از فوت در آستان عسگریین در منزل مسکونی خود قمری زنده بودند 262سال  تاایشان  
 4 به خاک سپردند.

5امامزاده سید محمد
 

ق دو سال قبل از  252و در  متولدق،  228در  علیه السالمابو جعفر، سید محمد فرزند امام هادی 
درحالی که از زیارت پدر باز می گشت در قریه بلد بیمار شد و از دنیا  ،علیه السالمشهادت امام هادی 

در پنجاه کیلومتری جنوب سامراء و در شمال  . مرقد ایشانرفت و در همانجا به خاک سپرده شد

 بین راه بغداد و سامراء، دفن شده است. « دُجَیل»از نواحی  «بلد»بغداد و نزدیک قریه ای به نام 
 شأن و بروز کرامات معروف است.به جاللت ایشان 

                                                                                                                        

 .69، صعلیه السالم: مادر گرامی امام هادی علیهاالسالم  سمانه، بهاء الدین قهرمانی نژاد. رک:  1

 .407. رک: احمد علوی، راهنمای مصور سفر زیارتی، ص 2

 51ـ  47، صعلیه السالم: مادر گرامی امام هادی علیهاالسالم  سمانه، ن قهرمانی نژادبهاء الدی. رک:  3

 .407. رک: احمد علوی، راهنمای مصور سفر زیارتی، ص 4

 173ـ  172، ص«راهنمای اماکن زیارتی عتبات عالیات عراق»هفت شهر دیار والیت حائری،  . رک: ایوب 5
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عموم مردم نیز به زیارتش می روند و نذرها و هدایای بسیاری به آنجا می برند و به وسیله او  

کرامات بسیاری از او نقل می کنند و نسبت به وی  حاجت می طلبند. اعراب آن منطقه، از خدا
ا با قسم خوردن به آن بزرگوار عقیده خاصی دارند؛ به همین سبب مردم آن سامان دعواهای خود ر

 .حل و فصل می کنند

 سرداب

در عراق ساخت سرداب برای به صورت کلی می توان گفت که « سرداب»در تعریف مفهوم 
 خانه ها به جهت محفوظ ماندن از گرما متداول بوده است. 

سه تن از که مسکن  در سامرا و سرداب واقع در آن، به جهت این )علیه السالم(خانه امام هادی
امامان معصوم شیعه بوده و آن معصومان سال ها در آن زندگی کرده و به عبادت با خدای خویش 

سرداب این خانه، اکنون در طرف غربی صحن  .پرداخته اند، نزد شیعیان جایگاه واالیی دارد
.گرفته است از جهت شمالی قرار )علیه السالم(عسکریین

1
 

                                                

 .175ـ  174، ص«راهنمای اماکن زیارتی عتبات عالیات عراق»والیت هفت شهر دیار  حائری،  . رک: ایوب 1
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 کمی بیشتر بدانیم

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 یه السالم()علهادیامام 

 فرزندان مادر پدر کنیه لقب نام
مدت 

 امامت

 زمان

 والدت
 والدت مکان

زمان 

 شهادت

مکان 

 شهادت

 سامراء ق254 روستای صریاء  ق212 33 5 سمانه جواد ابوالحسن ثالث هادی، نقی علی

 )علیه السالم(عسگریامام 

 فرزندان مادر پدر کنیه لقب نام
مدت 

 امامت

 زمان

 والدت

 مکان

 الدتو

زمان 

 شهادت

مکان 

 شهادت

 حسن
عسگری، ابن 

 الرضا، سراج
 هادی ابومحمد

 سلیل

 دَیث()سوسن، حُ
 سامراء ق260 مدینه ق232 سال18 1
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 به سوی  رو 

 کربال                    

 

 

4 
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 الفبای عشق در مدرسه حسینی

رد نشده ایم. در مسیر عبور به کربال مهر به سر می بریم و به شهر کربال وا 22هنوز در 
گذرانیم در حالی که وقتی به فرات نگاه می کنید  رود دجله و فرات را از مقابل چشمانمان می

حالت طولی مانند دارد و اطرافش تقریباً خشک است اما دجله حالت دایره گونه دارد و اطرافش 
 آن که فرات مانند سرابی بیش نیست. حال. دجله در ظاهر دل انگیز تر است تقریباً سرسبز است

بعداز ظهر شد و انتظار غریبانه به سر آمد. با غربت خاصی وارد کربال شدیم.  6ساعت 
فضای سنگینی را همراه می کشیدیم که قابل توصیف برایمان نبود ولی اندکی تامل در صورت 

خواندیم و کم کم خود را برای کاروانیان بیانگر این امر بود. وارد هتل شدیم و نماز را به جماعت 
رفتن به حرم امام آماده کردیم. در میانه راه چشمان منتظر به مرقد نورانی امام افتاد سوز عجیبی 

کشید آن قدر که دل در تمنای رسیدن به اهلش  در کالبد جان  در دل و وجود شعله می
 گنجید. نمی

ی کنیم که در کربالی حسین محرم را در حالی سپری م 12مصادف با  95مهر  23امروز 
و مهمان اوییم، شوق زیارتش از چشمه های وجود سرچشمه گرفته که لحظه لحظه شعله هایش 

 رو به سوی آسمان می رود انگار این عطش پایان ناپذیر است.

این شوق از بیرون صحن شروع و هر چه به سمت ضریح امام نزدیک تر می شود مشتعل 
البد جان و جسم جایی ندارد، اگر ادامه بدهی جان به جان آفرین تر می شود، گویی روح در ک

تسلیم می شود. در این بازه با وجود این که موج جمعیت در مقابل چشمانت نظاره گر است جز 
رسیدن به ضریح امام هیچی نمی بینی، این همان فنا شدن است که جسم مانوس به دنیا به 

 مام از این انس هم می گذرد.سختی پذیرای آن است ولی در وصال به ا

مقداری از روز سپری شد، زمان به سرعت نور می گذرد و دل در تب و تاب این گذرها 
کنیم به تل زینبیه رسیدیم  بیش از پیش می تپد. تقریبا ساعات پایانی غروب آفتاب را سپری می

ونی که دل وارد شدیم یک حالت معنوی خاصی داشت که وجود را در غم می تنید، فضای محز
تاب آرامش نداشت، مدتی ماندیم و صحن عزاداری بانوان عرب را مشاهده کردیم و به دلیل 

 کردیم شخصی همراهمان خارج می شود ... . ازدحام جمعیت برگشتیم. در حین خروج فکر می
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است با وجود این که  1395مهر  24هم اکنون روز دیگری را در کربال آغاز کردیم شنبه 

بامداد روانه حرم سراسر  2راحت کمی داشتیم از شوق وصال به امام حدود ساعت در شب است
 محزونش شدیم. 

در مسیر تشرف به حرم به کاروان هایی رسیدیم که از نوع لباس پوشیدن و ظاهرشان 
مشخص بود از کشور هندوستان و پاکستان آمدند و کوله های وسایلشان را به سختی حمل می 

ذهن آمد که امام حسین فقط در کربال نیست امام جهانی است شوق حسین  کردند. یه لحظه به
 حدو مرز، آداب و رسوم، پوشش و ... نمی شناسد.

همان ابتدا ی صبح کاروان برای تسهیل در مسیر حرکت از راه میانه ای استفاده کرد 
ان مسیر را مقداری راه که رفتیم با بن بست مواجه شدیم و کاراوان خواب آلود به اکراه هم

برگشت جالب این بود که در آن مسیر فضایی حالت نهر مانند بود که به نظر می آمد آب های 
 آن آلوده اند. 

تو مسیر ذهن به جوالن بیشتر افتاد کاروان ها وقتی می آیند وسایل کمی همراه دارند و 
ا سوغات معنوی هم هنگام وداع کوله هایی از سوغات مادی را می برند و البته در وجودشان حتم

خواهند برد که ارزشش از کوله بار هدایا بیشتر است. یک تلنگر هم مثل زنگ تو گوشم صدا 
کرد: آیا همان طور که سنگینی بار کوله را تحمل می کنیم بار گناه را هم تحمل خواهیم کرد؟ 

 یک لحظه سراسر وجود دگرگون شد طوری که اصالً وجود  نداریم ... . 

رسیدیم  )علیه السالم(که به حرم امام برسیم در مسیر به حرم حضرت ابوالفضل  قبل از این
صحن حرم فضا و طراوت خاصی داشت که احساس می کردی خیلی زود به ضریح می رسی، 

 یعنی بین مزور و زایر فاصله ای حس نمی شد. 

 به ورودی ضریح  که رسیدیم جمعیت موج می زد و یک لحظه به ذهن آمد که زیارت
محال است و دل می شکست هر طور بود به ضریح رسیدیم و حداقل دست راست به گوشه 

 راست ضریح رسید. 
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یادم آمد از دست راست ابالفضل، هشیم بودن عباس و ... در این لحظه بود که قطرات 

اشک از چشم سرازیر نمی شد مگر به فرمان دل که از دل چشم به جریان می افتاد به گونه ای 
ساعت ها ادامه داشت. دقایق خاصی سپری می شد گویی در این دنیای خاکی نیستی و که تا 

 تعلقی به آن نداری، غیر قابل وصف بود .... .

کم کم روانه حرم امام شدیم به بین الحرمین رسیدیم قشنگ ترین مکانی که تا کنون 
ر  افتادیم، به لحاظ دیده بودیم از تداعی غروب بین الحرمین به یاد غروب بقیع و حرم پیامب

 افتادیم.  )علیهم السالم(معنوی ارتباط عمیقی با هم داشتند که به یاد نور واحد بودن اهل بیت

رسیدیم نمی دانستیم چه طوری بایستیم که هر دو حرم را باهم  به بین الحرمین که می
 . دریابیم خیلی تالش می کردیم ...

سیدیم حالت نورانیت و معنویت خالصانه حرم موقع زیارت مرقد مطهر امام زیر قبه که ر

روح از تن جدا می شد تا فنا می رفت همه به یاد می آمدند حتی کسانی که به نحوی در حق 
 بدی کرده بودند. یادمان آمد از قراری که با امام داشتیم. 

،  ما برای رفع دلتنگی آمده بودیم و هیچ، قراری که فقط و فقط خودش می دانست
 . ... چیست

لحظات ورود به حرم، رسیدن به حرم از وجود و مادیت تهی می شد تهی تهی ... آن قدر  
که فنا را می پذیرفت. یک طوری که در حرم امام فقط تو هستی و امام ... تا جایی که در ازدحام 
جمعیت ممکن بود حادثه ای شبیه حادثه منا رخ بدهد ولی مهم نبود به ضریح که رسیدیم گویی 

ل رخ داد اما فرصت زیارت قشنگ را نمی دادند وقتی زیارت تمام شد و از ضریح فاصله می وصا
گرفتیم از باب ادب پشت به امام حرکت نمی کردیم صورت رو به امام بود ولی اشک چشم غوقا 
کرد تا جایی که هر کسی از کنارمان می گذشت فقط چشمش بود و صورت ما. طبیعیه هر کسی 

 امش دارد که دیگری از آن مطلع نیست.یک دنیایی با ام

در حال برگشت از حرم به بازارها رسیدیم که انواع لباس، وسایل، خوراکی را مشاهده می 
کردیم در عین حال بیش از آن که این ها به چشم آید بی نظمی و بی بهداشتی سطح شهر 
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هر و منطقه دیگر نمایان بود تا جایی که فکر می کردی از حرم که بیرون آمدی وارد یک ش

 شدی، گاهی نیز صدای دست فروش ها آرامش حاصله از زیارت را در وجودت بر هم می زد.

در همین روز روانه مرقد حر شدیم در مسیر رسیدن به مرقد وی، نخلستان هایی را نظاره 
می کردی که مانند فرفره سر به آسمان کشیده بودند نخل هایی سبز رنگ و گاهی سوخته که 

های خرما را در وجوشان تحمل می کردند.از حرم حرّ که برگشتیم برای استراحت مختصر  خوشه
به هتل رفتیم و بالفاصله روانه حرم امام شدیم تا سوم ایشان را دریابیم. در تالطم امواج جمعیت 
سیاه پوش، به هر سو که چشم دوخته می شد فقط سیاهی موج می زد و در انفجار جمعیت اگر 

خودت نبود گم می شدی. نکته خیلی جالب این بود که متوجه شدیم در روز سوم امام  حواست به
 کل اطراف ضریح توسظ خانم ها زیارت می شود. )علیه السالم(حسین 

در میان شلوغی که دنبال فضایی برای نماز بودیم به اندازه چند سانت فضایی نمی  
یم که در محوطه ای که ایستاده اجازه نماز بدهد یافتیم تا نمازمان را بخوانیم از خادم حرم خواست

ولی همکاری نکرد ولی به شخص عرب اجازه قرآن خواندن در همان مکان را داد. کمی ناراحت  
 شدیم و به هر سختی بود مکانی برای نماز خواندن پیدا کردیم.

ی نحوه عزاداری به این صورت بود که سیل جمعیت از یک باب حرم وارد می شد و مدت
 را داخل فضای حرم که قبل ضریح بود عزداری می کردند و از باب دیگر خارج می شدند. 

مراسم نمادین و قشنگی بود جمعیت مانند امواج دریا در نزدیکی ساحل دریا از هم می 
 شکستند و رها می شدند.

تالشی آمیخته با عشق داشتیم که چند بار زیارت ضریح نصیبمان شد باالخره از حرم 
رج شدیم در مسیر به مکان هایی می رسیدیم که نذری توزیع می کردند. بعد از پیاده روی خا

 طوالنی به هتل رسیدیم و استراحت کوتاهی داشتیم.

به سمت جلسه بعثه حرکت کردیم در این جلسه برنامه هایی مانند  15:30حدود ساعت 
 قرائت قرآن، سخنرانی، عزاداری اجرا شد.
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 که: فرمودندبا قرآن  )علیه السالم(رابطه امام حسین بیین تنجفی در  حاج آقا

قرآن نسبت به سایر کتب آسمانی جامع و اکمل است امام نیز اوصاف خوب و برجسته ـ 1

 همه انبیاء را داراست.

صدق می کند. قرآن کتاب  )علیه السالم(تمام اوصاف و اسامی قرآن در حق امام حسینـ 2

 ی است.هدایت است و امام مصباح هد

 امام در سراسر زندگی  با قرآن مانوس و به آن عمل می کرد.ـ 3

همچنین اشاره کردند که بعد شهادت امام به نقل صحیح تاریخ امام سر بریده قرآن تالوت 
 می کرد. آیاتی که امام آن ها را تالوت کرد عبارتند از:

 وَ ظُلِمُوا ما بَعْدِ مِنْ انْتَصَرُوا وَ کَثیراً اللَّهَ کَرُواذَ وَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إاِلَّ»ـ 1

 کارهاى و آورده ایمان که کسانى مگر»، 1«یَنْقَلِبُونَ مُنْقَلَبٍ أَیَّ ظَلَمُوا الَّذینَ سَیَعْلَمُ

 یارى اند گرفته قرار ستم مورد آنکه از پس و آورده یاد به بسیار را خدا و کرده شایسته

 بازگشتگاه کدام به دانست خواهند زودى به اند کرده ستم که کسانى و .اند خواسته

 «.گشت برخواهند

 پنداشتى مگر»، 2«عَجَباً آیاتِنا مِنْ کانُوا الرَّقیمِ وَ الْکَهْفِ أَصْحابَ أَنَّ حَسِبْتَ أَمْ »ـ 2

 «.است بوده شگفت ما آیات از[ دار لوحه غار خفتگان] رقیم و کهف اصحاب

 از را آنان[ شر] خداوند زودى به و» ... ، 3«الْعَلِیمُ السَّمِیعُ هُوَ وَ  اللَّهُ سَیَکْفِیکَهُمُفَ»... ـ 3

 «.داناست شنواى او که کرد، خواهد کفایت تو

در ادامه این جلسه دو نفر از دانشجویان انتخابی کاروان های عتبات دانشجویی به بیان 

اره به معرفت نفس، معرفت اهل بیت و لقاء اهلل اشاره سخنان کوتاهی پرداختند که مفاد آن ها اش

                                                

 227. شعراء/ 1

 9. کهف/ 2

 137. بقره/ 3
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داشت. همچنین به راه افزایش ظرفیت پرداختند و به نمونه و مصداق عینی آن یعنی داستانی از 

 کمیل و امام  کانالی زده شد و  افزایش ظرفیت را با تقوا حاصله دانست.

، جمله ای «نرسیممواظب باشیم دیر »از دیگر نکاتی که در این جلسه طرح شد، 

  .کوتاه ولی پر محتوا است

دلیل قرمز بودن پرچم روی مرقد امام را ذکر کردند یعنی هنوز جنگ هست این پرچم 

فقط در تاسوعا و عاشورا مشکی می شود و اال قرمز رنگ است در عین حال روز عاشورا پرچم 

ی توان به این تفاوت رنگ ها روی خیمه سفید بود که به حریم خانواده اشاره دارد در یک جمله م

 اشاره کرد که خانواده ها مواظب باشید دشمن االن تا داخل خانواده ها آمده است.

در قسمت پایانی این برنامه کلیپ هایی که از شهدا تهیه شده بود، نمایش داده شده بود 

از زمان که اخالص، پاکی، صداقت در آن موج می زد. در جهت تکمیل برنامه نمایش داده شده 

پیامبر تا انقالب ما را به گونه ای هنرمندانه و روایت گری ایده آل به تصویر کشید که تمام 

 مستمعان را به تاملی عمیق فراخواند. 

 در انتهای برنامه هم به عنوان نکته تکمیلی به حرف شهدا اشاره کرد که:

 .عقب نشینی در کار نیست 

 .سنگر را حفظ کن 

 ضرت ابالفضل جان بدهد.شهدای حرم باید مثل ح 

کنیم به  هست آخرین روز را در کربال سپری می 95مهر 25صبح یکشنبه  4االن ساعت 

عبارت دیگر روز وداع هست، حتی اسمش بار سنگینی را حمل می کند که طاقتش سخت تر 

 است. 

برای آخرین بار روانه حرم و ضریح شدیم وقتی چشم به مرقد مطهر افتاد برای آخرین 

از همه کسانی که در زندگی مان  )علیه السالم(یادمان آمد که به لطف و بخشندگی امام حسین  همه

 بودند گذشتیم و برایشان دعا کردیم.

قشنگ ترین، غریب ترین، سخت ترین خداحافظی عمرمان را انجام داده با دلی مملو از 

وشن شدن بود به آسمان بین اندوه از حرم خارج و وارد بین الحرمین شدیم، کم کم هوا در حال ر
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الحرمین که نگاه می کردید غم عجیب و غبارآلودی را می دیدی، گویی آسمان هم با ما هم نوا 

 شده بود. دل آسمان هم گرفته بود. 

به حرم حضرت ابوالفضل روانه شدیم، دور تا دور مرقد حضرت را مه فراگرفته بود مثل 

 مین بود. به هر نحوی بود وداع انجام شد ... .این بود که حضرت هم از وداع مهمانانش غ

برای آخرین بار از کوچه پس کوچه های حرم گذشتیم و مدام چشم شمایلی که از ائمه در 

 سطح شهر نصب شده بود را مشاهده می کرد.

صبح هر کسی با کوله باری از دلتنگی بار خود را بست و به سوی  7باالخره ساعت  

 اتوبوس حرکت کرد. 

از انتهای حرکت کاروان به نوع حرکتشان دقت می کردی مثل این بود که شکست اگر 

 خوردند و به زحمت بارهای خود را جا به جا می کنند. 

در مسیر حرکت اتوبوس از مقابل حرمین گذشتیم تنها کار ما فروخوردن بغض بود. فقط با 

 این امید خداحافظی کردیم که بار دیگر حرم امام را ببینیم.
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 در مسیر کربال

موقعیّت جغرافیایی منحصر به فرد کربال از زمان های قدیم 
 موجب اهمیّت خاص این منطقه شده است. 

کربال اوّلین مرکز سکونت سامی عربی در منطقه فرات میانی و 
حلقه ارتباط راه های اصلی زمینی از طریق منطقه عین التمر به 

 سمت تمام شهرها به حساب می آید. 

دن این شهر در جنوب غربی بغداد، نزدیکی رود فرات به آن، قرار گرفتن در منطقه واقع ش
آب و هوایی معتدل، واقع نشدن در شمال و جنوب عراق و عالوه بر آن، داشتن اراضی حاصل 
خیز باعث جذب برخی قبایل، گروه ها و قافله هایی شد که در قسمت غربی شبه جزیره عربی 

 رفت و آمد داشتند. 

مل مذکور قبل از ظهور اسالم نیز به مدّت طوالنی کربال را به مرکز تجمع مردم تبدیل عوا
است که به مجموعه ای از روستاهای « کور بابل»گفته می شود کربال برگرفته از واژه  .کرده بود

 1.بابل قدیمی گفته می شده که مشهورترین و بزرگ ترین آنها نینوا است

)علیه وقتی امام حسین می توان به این سخن استناد کرد که،  «کربال»درتبیین معنی واژه 

 ،کربال :و کاروانش به کربال رسیدند امام سوال کردند : اسم این سرزمین چیست ؟ گفتند السالم(
هَذَا  وَ الْبَلَاءِ ثُمَّ قَالَ  إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْکَرْبِ  اللَّهُمَ» امام وقتی اسم کربال را شنیدند فرمودند:

این »یعنی  2«مَوْضِعُ کَرْبٍ وَ بَلَاءٍ انْزِلُوا هَاهُنَا مَحَطُّ رِحَالِنَا وَ مَسْفَکُ دِمَائِنَا وَ هُنَا مَحَلُّ قُبُورِنَا
فرود آیید که اینجا منزل و محل خیمه های ما ، است دموضع کرب و بال و محل محنت و عنا

 «.ن مکان قبرهای ما واقع خواهد شداست و این زمین جای ریختن خون ماست و در ای

 
                                                

 39ـ  38، صمعماری کربال در گذر تاریخ ،رئوف محمدعلی االنصار. رک:  1

 .81،  اللهوف على قتلى الطفوف، صابن طاوس. رک:  2



 37..............................................................................................................................الفبای فرات .....................

 

 

 اماکن موجود در این شهر عبارتند از: 

، تل زینبّیه، خیمه گاه، السالم( م)علیهابوالفضل العباس و حضرتحرم مطهر ابا عبداهلل الحسین 
با عمر سعد،  )علیه السالم(، محل مالقات امام حسین)علیه السالم(کفین، شیرفضه، مقام صاحب الزمان

)علیه مرقد ابن حمزه، مقام امام صادق السالم(، م)علیهعلی اصغر وعلی اکبر  ،ام موسی کاظماممقام 

  .، مرقد ابن فهد حلیالسالم(

 1 خیمه گاه )مُخَیَّم(

نشان  کهخیمه گاه حسینی شاهدی جاودانه بر ستم و سرکشی گردنکشان روزگار است. 
گر پستی و زبونی لشکریان ابن زیاد دهنده آتش سوزی و غارت و چپاول خاندان رسالت و نشان

است. این خیمه گاه راوی لحظات زنده ای از هجوم پلیدان و نامردان بر خیمه گاه و سوزاندن آن 
 السالم( م)علیهو یارانش بوده، آن هم زمانی که از اهل بیت )علیه السالم(پس از کشته شدن امام حسین

 .ده بودباقی نمان )علیه السالم(مردی به جز امام سجاد

 تلّ زینبیّه

دشت  )علیه السالم(وضعیت جغرافیایی کربال نشان می دهد که میدان جنگ امام حسین
وسیعی بود که تپه های کم ارتفاعی آن را احاطه کرده بود. این تپه ها از منطقه شمال شرقی تا 

به طرف سمت شمال بنای فعلی مقام، گسترده شده بود و تا غرب تل زینبیه ادامه داشت، سپس 

 2سرازیر می شد که این تپه ها در مجاورت هم نیم دایره ای تشکیل می داد.« باب القبله»جنوب 

                                                

 .14، صتاریخی کربالمرقد ها و مکان های  ،عبداالمیر قریشی. رک:  1

 .236. رک: همان، ص 2
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مشهور است و بنا به نقل مورّخان، تپّه ای  السالم( ا)علیهیا تپّه حضرت زینب « تلّ زینبیّه»

هی می بوده است که در روز عاشورا حضرت زینب بر روی آن می رفته و از سیر وقایع جنگ آگا
.یافته اند

1 

 کفّین

بعد  وکفین از کف به معنی دست گرفته شده است. اول محل جداشدن دست راست 
دست چپ جدا شده است و سرانجام شهات ... . ذکر مکان ها در کربال قطعی نیست ولی اصل 
حادثه محقق شده است یعنی در شارع القمه ممکن است مکان جداشدن دست راست و چپ از 

 و پایین شود. بدن، باال
دست راست بین محله باب  کف مقامدر ادامه می توان به این نکته نیز اشاره کرد که 

واقع است و  )علیه السالم(بغداد و باب الخان و نزدیک باب العلقمی صحن مطهر ابوالفضل
و در مدخل  )علیه السالم(متری باب القبله کوچک، صحن ابوالفضل 50دست چپ در فاصله  کف مقام

 ازار باب الخان واقع شده است. ب
هنگام جنگ با  )علیه السالم(ه محل قطع شدن دوکف دست ابوالفضلاین دو مقام نشان دهند

 لشکریان ابن زیاد است. 

مقام کف دست راست ابوالفضل پنجره ای برنزی است که در دیوار خانه ای درکوچه 
نقاشی دو ساعد بریده شده است که )الصخنی( نزدیک باب العلقمی قرار دارد و بر روی دیوار 

 .«قطع شده است )علیه السالم(در این محل دست ابوالفضل»  ها نوشته شده: زیرآن
نیز پنجره ای برنزی است با حاشیه آیینه کاری  )علیه السالم(مقام کف دست چپ ابوالفضل

عربی نوشته  شده که در دیوار خانه ای کارگذاشته شده و بر روی آن ادعیه و اشعاری به زبان
شده که این اشعار متعلق به شاعر کربالیی شیخ محمد سراج است و در باالی آنها تصویر کف 

2.دستی کشیده شده است
 

 

                                                

 .427، صزیارت عتبات عالیات ،واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. رک:  1

 .246ـ  245، مشعر، صراهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق ،احسان مقدس. رک:  2
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 حرّ بن یزید ریاحی

حربن یزید ریاحی از اشراف و بزرگان کوفه بود و جایگاهی 
رفیع در جامعه کوفه آن زمان داشت و فرماندهی سواران و لشکریان 

 ه شده بود. بدو سپرد

در کربال،  )علیه السالم( نخستین قبر از قبور اصحاب امام حسین
توسط حمد اهلل ق  702د ریاحی است که در سال قبر حربن یزی

 .مستوفی ساخته شد

مرقد حر در زمینی مربعی شکل ساخته شده و از اتاق ضریح و 

و تاق ضریح حر در وسط قرار گرفته رواق تشکیل شده است. ا
 1متر مربع است. 580ن در حدود حت آمسا

در رابطه با شهادت حر می توان این گونه گفت زمانی که وی نامه ماموریت را دریافت کرد ندا از 

 هاتفی آسمانی آمد: ای حر، بهشت گوارای وجودت.

امّک، و أنت الحرّ فی الدنیا، و   الحرّ کما سمّتک  أنت»امام قبل از شهادت حر خطاب به او فرمود:  
همان گونه که مادرت نامت را حرّ گذاشته است حرّ و آزاده ای، آزاد در  »، 2«نت الحرّ فی اآلخرةأ

 سرانجام وی در روز عاشورا به سپاه امام پیوست و به شهادت رسید.«. دنیا و سعادتمند در آخرت

 رود فرات

دومین رودخانه مهم عراق است که از خاک  فرات رودخانه
د و بعد از عبور از خاک سوریه و عراق به ترکیه سرچشمه می گیر

 .کیلومتر است 2735خلیج فارس می ریزد. طول این رودخانه 

                                                

 .96ـ  95و   64، صمرقد ها و مکان های تاریخی کربال ،عبداالمیر قریشی.رک:  1

 .281، ص2،ج ( علیه السالم. محمد بن أبی طالب حسینى موسوى، تسلیة المُجالس و زینة المَجالس)مقتل الحسین  2
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و تعدادی دیگر از رودها  مراد، قره سو منابع اصلی این رودخانه عبارتند از رودخانه های 

 .ها در خاک ترکیه جریان دارند که تمامی آن
کیلومتری شمال شرق حلب به  120فاصله سپس این رودخانه وارد سوریه می شود و در  

 1.رودخانه خابور می پیوندد و سپس وارد عراق شده و سمت غربی عراق را آبیاری می کند

 

 کمی بیشتر بدانیم

 

 

                                                

 .24، صراهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق ،احسان مقدس. رک:  1

 

 )علیه السالم(حسینامام 

 فرزندان مادر پدر کنیه لقب نام
مدت 

 امامت

 زمان

 والدت

 مکان

 والدت

زمان 

 شهادت

مکان 

 شهادت

 کربال ق 61 مدینه ق 4  10 6 فاطمه علی ابا عبداهلل سیدالشهدا حسین

 )علیه السالم(حضرت ابالفضل العباس

 فرزندان مادر پدر کنیه لقب نام
مدت 

 امامت

 زمان

 والدت

 مکان

 والدت

زمان 

 شهادت

مکان 

 شهادت

 عباس کربال ق 61 مدینه ق 26 5 فاطمه علی ابوالفضل قمر بنی هاشم،سقّا، باب الحوائج عباس
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 رو به سوی        

 نجــــف                    
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 لفبای عشق در مدرسه علویا

صبح به وقت کربال از این شهر خارج  8:15ساعت 
 شدیم و روانه نجف شدیم. 

در طول راه از شیشه اتوبوس مناظر میان راه را 

ری مشاهده می کردیم که یکی از آن ها موکب ها ی عزادا
 بود ...  تا این که به مسجد سهله رسیدیم. 

به صحن مسجد سهله  که وارد شدیم حال و هوای آشنایی به مشاممان رسید که فکر 
می کردیم در ایران هستیم. همان ابتدا زمانی که داشتیم ادعیه را می خواندیم فکر کردم که قبالً 

د بودم چند ثانیه ای گذشت مردی روستایی از مقابلم گذر کرد مجدد به یادم آمد که در این مسج
 این مرد را در همین مکان دیدم، لحظه قشنگی بود که بوی غربت نداشت.

در وسط صحن مسجد، حالت سالن همایشی بود که از یک سن نسبتاً بزرگ برخوردار 

ار می یابند. سایر مقام ها در اطراف مسجد است که کاروان ها مدت کوتاهی را در آن جا استقر
 داخل سالن های طویلی بود که هوای متعادلی داشت.

به ترتیب اعمال مقام های ابراهیم، انبیا و صالحین، ابراهیم، ادریس، زین العابدین، امام 
زمان و خضر را به جا آوردیم. نماز ظهر و عصر را نیز در همین مسجد خواندیم و از مسجد خارج 
شدیم.این مسجد به لحاظ شکل ظاهری شبیه مسجد شجره است. به جهت سکون، آرامش، 

 امنیت نیز مانند مسجد شیعیان شباهت داشت.
فرما بود مثل این که کسی  بود که وارد نجف شدیم. سکوت خاصی حکم 15:28ساعت  

مظلومیت را به در این شهر کسی زندگی نمی کند. کوله بار هیاهو بر زمین گذاشتیم و کوله های 
وارد  17:30دوش کشیدیم و برای تقسیم آن با موال عاجالنه به سمت حرم رفتیم حدود ساعت 

 صحن حرم شدیم.
جمعیت از هم جدا افتادیم، حس غریبی ما را همراهی می کرد، غم عجیبی در قلب  

ود. این هایمان سایه انداخت. نماز که می خواندیم گویی امام در بین صفوف نماز در حرکت ب

 تالطم درونی مان تشدید شده بود.و حس رهایمان نمی کرد 
افتاد که  )سالم اهلل علیها(بعد نماز ناگهان چشم به نقوش و ساختار سنتی صحن حضرت فاطمه 

در تفرج روح تاثیر شگرفی داشت. بعد نماز روانه جلسه بعثه در داخل حرم امام شدیم. اول قرآن 
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م اکرمی صحبت کردند اولین حرفشان این بود که ما در ساده قرائت شد و سپس حجه االسال

 نمی شویم. )علیه السالم(زیستی، سبقت ایمان، استقامت در مسیر و ...  علی 
مهر را به اتمام رساندیم و لحظاتی با امام همیشه مظلوم خود گذراندیم و برای  25روز 

از آرامش و سکون خاصی صبح  4شهر نجف در ساعت  استراحت کوتاه روانه هتل شدیم.
برخوردار است که در ورای آن غربتی سنگین نهفته است که در همان زوایای پنهانش دل را 

صبح نزدیک می شویم و لحظات ملکوتی اذان را در حرم  5روانه بقیع می کند. االن به ساعت 
 امام درک می کنیم.

دارد. کمی  )سالم اهلل علیها(ه به نظر آمد که حرم امام شباهت فراوانی به حرم حضرت معصوم 
به اطراف حرم نگاه کردیم به آویزهای سطح حرم چشم می افتاد که برخی قرمز، سبز و برخی 

 سفید رنگ بود. منظره دل انگیزی مانند پرچم ایران را برایمان تداعی می کرد.
یک چیزی که خیلی توجه را به خودش جلب می کرد نور قرمز داخل ضریح بود که می 

 فتند در همه ایام سال سبز رنگ است و فقط در محرم قرمز رنگ است.گ
صبح بود که پیاده به سمت صافی  8امروز اعالم شد که برنامه بازدید داریم قبل ساعت 

شتیم که به صحن حضرت ذصفای یمانی به راه افتادیم در طول مسیر از کنار حرم امام می گ
هزار متر  110هزار متر است که  220د، رسیدیم. این صحن در حال ساخت بو )سالم اهلل علیها(زهرا 

هزار متر آن رفاهی آموزشی یا خدماتی است. مسیری از  110آن به حرم امام اضافه می شود و 

میان بازرهای نجف گذر کردیم تا به مرقد وی رسیدیم ابتدا زیارت مختصری کردیم و 
صبح بود که جلسه  8:18د ساعت توضیحاتی در مورد صافی صفای یمانی داده شد و حدو

 سخنرانی بعثه در همین مکان انجام شد. 
در مباهله بوده است و  )علیه السالم(در این جلسه گفته شد که بزرگترین فضیلت برای علی

 امیر آن باشد. )علیه السالم(نیامده مگر این که علی « آمَنُوا... الَّذینَ أَیُّهَا یا»هیچ آیه ای در قرآن با 
جلد را مد نظر داشته که به فضائل  18مه امینی در زمان تالیف کتاب امام شناسی عال 

)علیه جلد آن را منحصر به فضائل علی 5ائمه را بیاورد، امام به علت گستردگی آن نتوانسته و در 

 کرده است.  السالم(
اره شد در این جلسه به اختصار به سایر مکان هایی که قرار بود برای بازدی برویم هم اش

مانند مرقد آیت اهلل حکیم، کتابخانه ایشان، بازار حویش که کتابفروشی دارد که منطقه حویش 
 مدرسه علمیه  برای طالب است و انتهی بازار مسجد شیخ انصاری می باشد.  32شامل 
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سالگی در نجف بودند و در یک  32تا  16سخنانی در مورد عالمه امینی ذکر شد که از 

ضوع سال زحمت کشیدند. مو 40ی الغدیر ب دو مرتبه به نجف باز می گردد برابازگشت به سرا
 حقانیت امام علی، فضائل و ... بوده است. ایشان کتاب

در ادامه بازدیدهای طوالنی امروز همچنین به دیدن بیت امام خمینی رفتیم فضای آرام و 
ساده ایران می کرد. احساس ملکوتی مملو از سادگی داشت که دل را روانه خانه های قدیمی و 

 می کردیم در خانه خودمان نشسته ایم و با هم صحبت می کنیم.
راوی در توضیح فعالیت های امام خمینی در ایران و نجف به ارائه سخنرانی پرداخت. 
منزل امام در دو طبقه معماریش ریخته شده بود که در طبقه اول اتاق مالقات خصوصی، اتاق 

 انواده ایرانی که در انجام کار به امام کمک می کردند و آشپزخانه بود. همسر امام، اتاق خ
طبقه دوم کتابخانه و محل مطالعه امام بود. در این میان آن چه بیش از همه برای بازدید 

متر و تقریباً خالی از امکانات امروزی بود. 4کنندگان مورد توجه بود. آشپزخانه امام بود که حدود 
 ادگی که رنگ معنویت را بیشتر نشان می داد.زندگی در اوج س

در حین ورود به این بازار آن چه چشم برخی را روشنایی می بخشید کتابفروشی های  
فراوانی بود که به صورت فشرده کنار هم حجم وسیعی از کتاب ها را در خود جای داده بود. اگر 

می کردیم ولی ضیق وقت این  زمان می داشتیم حداقل به مطالعه اجمالی عناوین کتب اکتفا
 امکان را به ما نمی داد.

مسجد شیخ انصاری نیز از مکان هایی بود که در انتهای بازار حویش بود که امام در آن 
مهر می رسیم و باز ندای وداع می آید، وداعی سخت ...  27اقامه نماز داشتند.کم کم به روز 

 .  وداعی همیشگی ...
ی است که به طور کامل در نجف هستیم حالت خاصی بر به عبارت دیگر آخرین روز

ه گونه ای که درون کاروانیان حاکمیت دارد. هر روز با فرازهایی از آیات مختلف هم نوا بودیم ب
جاودانه از متن آیاتش بر می خواست که با ذات و فطرت اصیل انسان تناسب آهنگ حیات 
 بیشتری دارد.

یار دلتنگی و جدایی از ائمه زیارت شده و خستگی هر چه به انتهای سفر می رسد به د
جسمی نزدیک تر می شویم. البته خستگی مان یک ریشه دوری و دلتنگی داشت که قابل وصف 

 نبود.
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 :که این در جلسه بعثه پیرامونحجه االسالم اکرمی سخنانی کوتاه از 

 علی گونه بودن یعنی:

 توقف در مقابل خطوط قرمز با پرهیزگاری .1

 فعال بودن کوشا و .2

 خویشتن دار ی و عدم سربار بودن .3

 توجه به محکم کاری در امور .4

امام فرمود: برای دنیا آن گونه باشید که می خواهید برای همیشه زنده باشید و برای 
 آخرت به گونه ای باشید که می خواهند به شما فردا بگویند، بفرمایید.

 ایمان که کسانى اى»، 1...« بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا نَالَّذی أَیُّهَا یا»همچنین به مفاد آیاتی مانند 

 عَلَیْکُمْ أَتْمَمْتُ وَ دینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَلْتُ الْیَوْمَ »...و « کنید ...  وفا[ خود ى] قراردادها به اید، آورده
 شما بر را خود نعمت و کامل برایتان را شما دین امروز»... ، ...« دیناً الْإِسْالمَ لَکُمُ رَضیتُ وَ  نِعْمَتی

 اشاره کردند.«. برگزیدم... آیینى[  عنوان به] شما براى را اسالم و گردانیدم تمام
از دیگر امور مطرح در این جلسه وجود مجری و قانون بود که اگر مجری خوب قانون 

دیگر نداشته باشد مدام درگیر می شود و بالعکس اگر قانون باشد و مجری نباشد باز مشکالت 
 است. از این رو پیامبر  وقتی از مدینه بیرون می رفت مسئول انتخاب می کرد.

، 2«تَطْهیراً یُطَهِّرَکُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُریدُ إِنَّما»...برخی آیات مانند 
«. گرداند پاکیزه و پاک را شما و دبزدای[ پیامبر] خاندان شما از را آلودگى خواهد مى فقط خدا»... 

 یک بار تکرار شده چون مجری و قانون باید با هم تناسب و تناجس داشته باشد.
 

 

                                                

 1. مائده/ 1

 33. احزاب/ 2



 46..............................................................................................................................الفبای فرات .....................

 

 

 قیانوس مظلومیتا نجف

مراجعه به منابع متعدد تاریخی گویای این امر است که  
شهر نجف به نام های دیگری نیز خوانده می شده است من 

می  آنمشهورترین نام « نجف»، مشهد که الغریّجمله: نجف، 

 1. باشد
در کتاب علل شرایع در مورد نامیده شدن شهر نجف به  

 استناد کرده است که: )علیه السالم(به سخنی از امام صادق« نجف»
إن النجف کان جبال و هو ألذی قال ابن نوح سآَویِ إِلی جَبَلٍ یعَصمِنُیِ مِنَ الماءِ و لم یکن علی »

 .2...«منه  وجه األرض جبل أعظم
نجف در ابتدا کوهی بسیار بزرگ بود و همان کوهی است که فرزند نوح پس از جاری  » 

شدن سیل و عذاب الهی خطاب به پدرش گفت برای در امان بودن از سیالب بدان پناه می برد 

ولی چون فرزند نوح بدان پناه جست تا به گمان خویش از عذاب الهی در امان باشد خداوند آن را 
« نی»صحرایی گسترده تبدیل نمود و پس از آن دریایی پهناور در آن مکان پدید آمد که به  به

نی »مشهور گشت، با گذشت زمان دریای مذکور به تدریج خشک گردیده و لذا گفته می شد 
)دریای نی خشک گردید( بدین جهت آن منطقه نی جف نامیده شد و بعدها به جهت « جَفّ

 .«یافت اختصار به نجف تغییر

جا خاندان  در ساحل دریای شوری قرار داشت که به حیره می رسید و در آن این شهر
 3.بیقله و دیگران سکونت داشتند

 
 
 

                                                

 .13ـ  11، صشرفگزیده سیمای نجف ا (،حائری)سعید بابائی. رک:  1

 .47ـ  46، صعلل الشرایع، بن علی بن الحسین بن بابویه القمی محمد ابی جعفر. رک:  2

 .67، صسرزمین نجف: تاریخ سرگذشت زمین شناسی و منابع طبیعی ،موسی جعفر العطیه. رک:  3
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 در این شهر عبارتند از: اماکن موجود 

حرم مطهر امام علی، مقام زین العابدین، صافی صفا یمانی، هود و صالح، مسجد شیخ 
شف الغطاء، بیت آیه اهلل سیستانی، مرقد آیه اهلل حکیم، مرقد طوسی، مرقد صاحب جواهر، مرقد کا

 عالمه امینی، بیت امام خمینی، مسجد شیخ انصاری، مرقد و مدرسه سید عبداالعلی سبزواری.

 1مسجد سهله

کوفه مسجدی به فضیلت مسجد سهله در آن  بعد از مسجد

عرصه نیست و آن خانه حضرت ادریس و حضرت ابراهیم و محلّ 

 . و مسکن آن حضرت است (السالم معلیه)د حضرت خضر ورو

هر که در آن مسجد اقامت نماید چنان است که در خیمه 

 . اقامت نموده است و سلم( صلی اهلل علیه وآله) رسول خدا

 2مرقد صافی صفای یمانی

در مغرب شهر نجف مرقد و مقام بزرگی قرار دارد 

ه بود و که به صفه صفا معروف است. این صفه دو طبق

حدود دویست متر بادروازه شهر فاصله داشت. از باالی آن 

تمامی صحراهای اطراف و فرات دیده می شد. گویند در 

به همین  .این صفه قبر یکی از پادشاهان یمن قرار داشت

سبب آن را صافی صفای یمانی خوانده اند. مرقد این پادشاه 

  3در زیرزمین و طبقه هم کف قرار دارد.

                                                

 .418ص، زیارت عتبات عالیات ،واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. رک:  1

 .139. رک: احمد علوی، راهنمای مصور سفر زیارتی، ص 2

 .70، صعتبات عالیات عراق ،اصغر قائدان. رک:  3
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 در کنار صحرای نجف نشسته بود )علیه السالم(روزی امام امیر المؤمنین ردند که نقل ک

ی سوار و جنازه ای را در پیش خود گرفته است و به سوی نجف بر شتردید که شخصی ناگهان 

 .می آید. چون نزدیک شد

 حضرت از او پرسید که از کجا می آیی؟ 

 این جنازه کیست ؟: گفت: از یمن امام پرسید

 او را آورده ام تا در این زمین به خاک بسپارم. ، پدرم: جنازه تگف 

 ؟ ددفن نکردی شهر خوددر او را امام گفت: چرا 

پدرم چنین وصیت کرد: مردی در آن خاک مدفون خواهد شد که به شفاعت او، گفت:  

 دو قبیله عظیم عرب یعنی ربیعه و مُضر، آمرزیده می شوند. اندازه تعداد

 مرد را می شناسی؟ گفت: نه. آن حضرت پرسید:

حضرت سه مرتبه فرمودند: به خدا قسم من آن مرد هستم. پس حضرت برخاست و آن 

 جنازه را دفن کرد.

  کتابخانه آیت اهلل حکیم

شعبه مرکزی و  .تأسیس نمودرا کتابخانه بزرگ و منظم  اینآیت اللَّه سید محسن حکیم 

اد شعبه دیگر آن در شهرهای مختلف عراق و برخی اصلی آن در نجف قرار داشت و بیش از هفت

 .شهرهای کشورهای اسالمی وجود داشت

جلد کتاب  2500جلد کتاب چاپی و حدود  15000ق تأسیس و در ابتدا از1377در سال 

در مجاورت مسجد هندی است. آرامگاه آن مرحوم در گوشه  این کتابخانه 1.خطی برخوردار بود

 2.ای از مسجد قرار دارد

 

                                                

 .54ـ  53، صگزیده سیمای نجف اشرف (،حائری)سعید بابائی. رک:  1

 .248،صزیارت عتبات عالیات ،واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. رک:  2
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 1)رحمه اهلل علیه(بیت امام خمینی 

سال در نجف در این منزل سکونت  12امام خمینی 

 داشتند و نهضت در این منزل پایه گذاری شد.

 
 

 مکمی بیشتر بدانی

 

 

 

 

                                                

 .148مد علوی، راهنمای مصور سفر زیارتی، ص. رک: اح 1

 علیه السالم(علیامام 

 فرزندان مادر پدر کنیه لقب نام
مدت 

 امامت

 زمان

 والدت

 مکان

 والدت

زمان 

 شهادت

مکان 

 شهادت

 علی
لمومنین، امیر ا

 مرتضی

ابوالحسن، ابو 

 الحسنین، ابو تراب
 ابوطالب

فاطمه 

 بنت اسد
27 30  

سال 10

قبل 

 بعثت

 کوفه ق40 مکه
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 ویــه ســب رو   

 هـوفـــک                     
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 الفبای عشق در مدرسه علی

در امتداد این سفر به جایی رسیدیم که باید یک سری به 

 فه بزنیم جایی که امام مظلوم ما به شهادت رسید.مسجد کو

 7صبح بود که برای صبحانه آماده شدیم و ساعت  6ساعت 

کردیم. اولین مکانی که قرار بود  باید به سمت کوفه حرکت می

 برای دیدنش مشرف بشویم، میثم تمّار بود. 

ازهایی از زندگی ایشان بود. در این مکان به فر )علیه السالم(میثم از اصحاب خاصّ امام علی 

 اشاره شد. تامل در آن ها دنیایی داشت که االن وجود ندارد یا به ندرت مشاهده می شود. 

آن در بعد از زیارت میثم به محدوده منزل امام روانه شدیم که به دلیل ازدحام جمعیت 

 جا، به مکانش نرفتیم و توضیحات کافی ارائه شد.

جد کوفه حرکت کنیم و اعمالش را به جا آوریم در حین از آن جا وقتش بود به سمت مس 

مروه و حرکت به سمت کوفه اذکاری را گروهی زمزمه می کردیم یادم از ذکر اذکار بین صفا 

 افتاد که عظمت ویژه ای را حمل می کرد. این اذکار نیرو دهنده ی معنوی وجود، بود.

در میان اعضا دیده می  به مسجد کوفه رسیدیم حال و هوای خاصی دارد حس غریبی

 کنیم که نسبت به سایر بیشتر است.  شود، آرامشی را در آن تجربه می

 )علیه السالم(می گفتند که بابی تحت عنوان باب ثعبان دارد که از معجزات حضرت علی 

است که نام دیگر آن باب فیل است. گویند باب ثعبان معجزه امام و باب فیل توطئه معاویه بود 

 صورت که از پول بیت المال فیلی خرید و در باب ثعبان آن قدر نگه داشت تا مرد. به این 

بعد از این که در مورد کلیت مسجد کوفه توضیحاتی ارائه شد برای انجام اعمال به سمت 

 مقام های مختلف رفتیم و اعمال را به جا آوردیم. 

مردم را راهنمایی کرد ولی سال  950اولین مقام، مقام نوح بود. حضرت نوح نجار بود که 

مردم عصرش ایشان را مسخره می کردند تا این که کشتی ساخت و به فرمان خدا در آب قرار 

 گرفت و همه کسانی که به ایشان ایمان آوردند سوار شدند به جز پسر حضرت نوح. 
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معماری مسجد کوفه نمای خاصی داشت که واکاوی دقیقش ساعت ها نیاز داشت ولی با 

 به ضیق وقت نمای کلی آن را توصیف اجمالی می نماییم.توجه 

وارد مسحد کوفه که می شوید وسط صحن مسجد محلی که کشتی نوح بوده، قرار  

گرفته است. زائرین در آن جا به اقامه نماز می پرداختند و اطرافش آب خوری هایی بود که با آن 

 رفع عطش می کردند. 

الن هایی به صورت طولی قرار گرفته بود که از در اطراف مسجد به گونه ای منظم س

 هوای طبوع و خنکی برخوردار بود و شور عبادت را دو چندان می کرد. 

نمای این سالن های طولی به نحوی بود که ورودیش نمای سنتی داشت نمایی شبیه 

گنبد یک مسجد، در میان سالن های طویلی که به هم راه داشت ستون های قطوری بنا شده 

 ود که گویا حکم پایه و شالوده سالن ها را داشت. ب

نمونه ای که جلب توجه می کرد در دیوارهای سالن ها همان نمای ورودی گنبد وار را 

 حک کرده بودند و در حاشیه آن عالمت های خاصی حک شده بود. 

سقف این سالن ها با چوب های کرمی رنگ کار شده بود و از آن ها چراغ هایی آویزان 

 ده بود که هر لحظه حس می کردی، کنده می شود و بر زمین فرود می آید.ش

گاه گاه که چشم به چرخش در می آمد نقوش داخل صحن مسجد خودنمایی می کرد که 

 طرح های جالبی شبیه همان طرح داخل سالن ها داشت.

یی در از طرح و نمای مسجد کوفه که گذر کنیم باید به این مهم اشاره کنیم که مقام ها

این مسجد وجود داشت که مدتی طوالنی وقت خود را به انجام اعمال عبادی آن ها اختصاص 

دادیم. مقام ها عبارت بودند از: مقام ابراهیم، نوح، جبرئیل، معراج، آدم، زین العابدین، امام صادق 

 و محراب. 

ل از این که با اعمال را به انجام رساندیم، اکنون زمان آن رسیده بود که به سرعت تا قب

نهایت استفاده را  ،زمان اذان تداخل داشته باشیم به سایر اماکن مقدسه سری بزنیم تا از زمان

 کرده باشیم.
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رفتیم فضای سبزگون محراب رنگ و طراوت خاصی داشت  )علیه السالم(به محراب امام علی 

ود که طراحی باب سده و مقام نوح بکرد. داخل صحن محراب  اهی مان میکه آرامشش همر

داخلی آن سفید رنگ بود و از از همه مهم تر داخل یک طرح گنبدوار قطرات اشک سفیدی روی 

 م که بپرسیم ولی موفق نشدیم.ه اش نمی دانستیم دنبال این بودیآن حک شده بود. فلسف

بعد از این که محراب را تمام کردیم به زیارت مسلم، هانی، مختار رفتیم و در ادامه این 

پر فعالیت به مسجد حنانه رفتیم و نماز ظهر را در آنجا خواندیم. از ویژگی مسجد حنانه این  روز

 بود که معماری داخلی مسجد به ویژه سقفش خیلی جالب و بلند بود سقفی در آسمان ... .

تقریباً آخرین بازدید ما در این بازه زمانی مسجد کمیل بود گویند کمیل بن مطهر از 

 اهل یمن بوده است.  تابعین بوده و

زمانی که امام در کوفه بوده به ایشان پیوسته است و در سخت ترین شرایط زندگی امام 

حسن با ایشان بوده است و امام حسین را نیز درک کرده است. خوب به ظهر رسیدیم و باید کمی 

 استراحت کنیم تا بتوانیم از انتهای سفر هم استفاده بهینه نماییم.

از ظهر رسیده عازم وادی السالم شدیم. در مسیر حرکت به حرم امام  بعد 4ساعت  

رسیدیم مراسم خاصی در حال اجرا بود شترها و اسب ها در حال حرکت بودند در حالی که 

جمعیتی آن ها را  همراهی می کردند متوجه شدیم این مراسم نمادین است و به نحوی بازگشت 

ای داشت. چشم ناظرین را متحیر  ردند. فضای ماتم زدهاسرا از کوفه به شام را شبیه سازی ک

 ساخته بود.

مسیری را پیاده طی کردیم تا به وادی السالم رسیدیم جایی که گویند هر انسان مومنی 

که از دنیا برود در شرق یا غرب عالم به وادی السالم بر می گردد. در آن جا مرقد حضرت هود و 

 یبمان شد. رشان نصوصالح هم بود که زیارت قب

زندگی داستان پر فراز و نشیبی است که بازیگری به نام انسان دارد و این موجود معجونی 

از غم و شادی دارد که در کنار آن برای آزموده شدن و امتحان به این دنیای تکلیف آمده است. 

 در این عالم واقعیتی به نام مرگ وجود دارد که غالب از آن هراسانیم.
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نوی فرصتی پیش آمد تا بار دیگر زنگار دل بشکنیم و تلنگری بزنیم که در این سفر مع

 باید رفت، رفت ... . 

وارد وادی السالم شدیم گویی وارد سرزمین ویرانه ای شدیم که قرن هاست آدمی از آن 

جا عبور نکرده است، غربت عجیبی داشت، گاهی هم ترس را به دل هدیه می کرد. نا همسانی 

 ز بود. قبرها خیلی بار

به خودمان فکر کردیم، کمی در وادی السالم بودیم، کمی به قبرها نگاه کردیم، کمی 

 آخر ما ... .
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 در ورای کوفه         

عربی دانسته آرامی و ، سریانیکه آن رانظرهای مختلفی ارائه شده  «کوفه»نام در مورد 

 . که قول عربی بودن به چند صورت می باشد:اند
 

  به معنای تجمّع ریگ قرمز رنگ« تکوّف»از 

  به معنای ریگ های دایره ای شکل« کوفان»از 

  کفاف به معنای حاشیه و پیرامون هر چیزی و« کُفّ»از لغت 

  به معنای قطعه« کیفه»از لغت 

به نام های دیگری از قبیل:  عنوان شهر، نام های کوفه قبل از بنیان گذاری آن به 

1نیز خوانده می شد. کوفه الخُلدو  کوفه الجُند ،خَدّ العَذْراء ،سورستان ،کوفان
 

تابع  ،دنیا طلبی ،نظام ناپذیری از قبیل:خصوصیات روانی در مورد مردم کوفه می توان 

، با مشکالت مواجهفرار در روحیه ، تمرد بر والیان ،فریبکاری، در رفتار تناقض ،احساسات بودن

را برشمرد. که مطالعه مفصل آن ب خواننده  تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفتن ،طمع، اخالق بد

2واگذار می شود.
 

  )علیهم السالم(حضرت هود و صالح مرقد 

 السالم( م)علیهصالح  حضرت هود و حضرت مقبره دو پیامبر بزرگ الهی

رد. این دو مقبره از مکان های معروف و ، در گورستان وادی السالم قرار دا

 مشهور نجف می باشند. 

در زمان عالمه بحرالعلوم قدس سره بنایی از گچ و سنگ بر روی آن دو مرقد مطهر 

 1.تجدید بنا شد که هم اکنون باقی اسق ت1337اخته شد. آن ساختمان در سال س

                                                

  .29ـ  27، ص کوفه از پیدایش تا عاشورا ،نعمت اهلل صفری فروشانی. رک:  1

 .13ـ  9، صنعمت اهلل صفری فروشانی، مردم شناسی کوفه. رک:  2
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 میثم تمّار

بود که در راه حفظ آرمان های  )علیه السالم(یاران فداکار و از جان گذشته علیمیثم تمار از 

)علیه ق، ده روز قبل از ورود امام حسین 60، در  )علیه السالم(خود و حمایت از پیشوا و مقتدایش، علی

 به کربال، به دار آویخته شد. السالم(

خطاب به وی نقش بسته  )علیه السالم(ی مزار میثم جمله ای از امام علیباالسر در ورودبر 

 :تاس

ای میثم چگونه خواهی بود زمانی که تو را به بیزاری ...« یا میثم کیف انت اذا دعیت  »

 جستن از من فراخوانند، گفت به خدا سوگند هرگز از تو چنین نخواهم کرد. 

در این صورت کشته و مثله خواهی شد. گفت: برای خدا در این مورد  :فرمود )علیه السالم(علی

گفت: ای میثم در این صورت همراه و هم پای  )علیه السالم(یدکی است. علصبر و بردباری چیز ان

  2.من در بهشت خواهی بود

 هانی بن عروه

در رأس قوم  ایشان .رؤسای کوفه بود ءجزو  )علیه السالم(از خواص اصحاب امیرالمؤمنین

مذحج و خانة  به خاطر امنیتی که در قبیلة مذحج، بزرگ ترین و مؤثرترین قبیلة کوفه قرار داشت

هانی رییس آن وجود داشت، مسلم بن عقیل در بروز خطر با حضور عبیداهلل در کوفه، خانة مسلم 

3.را ترک و به آن جا آمد بن عوسجه
 

                                                                                                                        

 .35، صگزیده سیمای نجف اشرف (،حائری)سعید بابائی. رک:  1

 .54، صعراق عتبات عالیات ،اصغر قائدان. رک:  2

 .303ـ  302، صزائر، : روی کردی بر گونه شناسی معرفتی مردم کوفه و بصرهعلیه السالماصحاب سیدالشهداء  ،احسان قرائتی ستوده. رک:  3
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 مختار بن ابی عبیده ثقفی

در سال اول هجرت متولد شد. لقبش کیسان، کیس به معنی زیرک است. بسیاری از 

. دو بار به زندان افتاد یک بار مصادف با حادثه عاشورا و بار علمای شیعه مختار را تایید کردند

 1 دیگر مصادف با قیام توابین بود.

به گونه ای بود که وی را شخصیت برجسته ای کرده  خصوصیات فردی و اخالقی مختار

همّت بود در این مجال صرفاً به یادکرد برخی از این خصوصیات پراخته می شود که عبارتند از: 

خدای سخن و  ، مرد کار و زحمت، سخاوت و بزرگواری، مرد عبادت و زهد ،و اندیشه بلندعالی 

 2و ... . بیان

 سلم بن عقیلم

مسلم بن عقیل بن أبی طالب بن عبد المطّلب بن »نام کامل ایشان به این صورت است: 

، عقیل، بطال به نام هایفاطمه بنت اسد دارای چهار فرزند ذکور  ازحضرت ابوطالب  . 3«هاشم

خاندانى  ایشان ازبودند.  )علیه السالم(جعفر ذوالجناحین )طیّار( و چهارم حضرت امیرالمؤمنین علی

4.بودندپاک، شجاع و با فضیلت 
 

 

 

                                                

 .204. رک: احمد علوی، راهنمای مصور سفر زیارتی، ص 1

 .39، صنین مختار ثقفیشمشیر سرخ، ایده سبز: بررسی شخصیت و انقالب خو، نعمت اهلل صادقی . رک:  2

 .13، ص معلیه السالمسلم بن عقیل  ،محمد البغدادی. رک:  3

 .3ل، صاولین فدایی امام حسین، حضرت مسلم بن عقی ،محمدحسین رفوگران. رک:  4
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 کمیل بن زیاد نخعی

م است و امام، دعای علیه السالکمیل بن زیاد، یار و هم راز علی 

توسط حجاج ثقفی ن ایشاعظیم الشأن و روح بخشی را به او تعلیم داد. 

به شهادت رسید. آرامگاه او یکی از زیارتگاه های معروف نجف است و 

.در این محل شخصیت های بر جسته ای نیز دفن هستند
1 

ساختمان بقعه او کمی باالتر از سطح زمین قرار گرفته و به وسیله ده پله به آن راه است.  

 2در نزدیکی مسجد حنانه واقع است. مکان قبر او

 سجد کوفهم

چه از تاریخچه مسجد جامع در محدوده کار ما قرار می گیرد، به  آن

سه بخش مسجد قبل از اسالم، زمان سعد بن ابی وقاص و زمان زیاد بن 

  .ابیه تقسیم می شود

از نظر روایات شیعه، این شهر و مسجد آن پیشینه و قدمت چند 

در داخل مسجد  هزار ساله دارد و آثار این قدمت به صورت نمادهایی

ق 53 -50له زیاد در فاصله سال های مشخص شده است. مشهور است که عمده تغییرات به وسی

 3ایجاد شد. 

وجود داشته و نیز پیش از  )علیه السالم(سال پیش از خلقت حضرت آدمهزاران  این مسجد

.عبادتگاه مالئکه و مخلوقات خداوند بوده است )علیه السالم(خلقت حضرت آدم
4

 

                                                

 .36، صگزیده سیمای نجف اشرف (،حائری)سعید بابائی. رک:  1

 .53، صعتبات عالیات عراق ،اصغر قائدان. رک:  2

 .127ـ  122، ص کوفه از پیدایش تا عاشورا ،نعمت اهلل صفری فروشانی . رک: 3

 .43ـ  42، صتاریخ کوفه ، حسین براقی نجفی. رک:  4
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 سجد حنانهم

)علیه بنابر احادیث وارده، هنگام انتقال سر مبارک امام حسین

مسجد  ـ از کربال به کوفه آن رأس مبارک را در محل فعلی السالم(

نیز مشهور « رأس الحسین»بر زمین نهاده اند لذا به موضع  ـ حنانه

1.است
 

2وادی السالم
 

هزار متر مربع مساحت  20در شمال شهر نجف واقع شده، 

دارد و قدمت تاریخی آن بیش از هزار سال می باشد و شیعیان 

 .بسیاری از نقاط مختلف، در آن به خاک سپرده شده اند

وادی السالم یکی از مکان های مقدس نجف است که قبر 

تعدادی از پیامبران و بسیاری از سادات، صالحان و بزرگان دین نیز 

 در آن است.

 

                                                                                                                        

 

 .38، صگزیده سیمای نجف اشرف (،حائری)سعید بابائی. رک:  1

 .49ـ  36. رک: همان، ص 2
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 بار دیگر    

 فـجـــــن                    
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 بازهم یار همیشه تنهای نجف

مهر را آغاز می کنیم در حالی که دل های پریشان  28امروز 

 شود. آرام گرفته به خاک نجف مجدداً پریشان می

آخرین روز سفرمان رسید. زندگی دنیا داستان جاودانگی ها  

 نیست. 

واهد رسید. که این هر کاری روزی آغاز و روزی به پایان خ

 پایان بر خالف میل دورنی انسان خاکی است.

سفر به تاریخ انقضائش رسید ولی خاطراتش از لحظه لحظه راز و نیایش، بندگی ها،  

 دلتنگی ها و ... به یادگار ماند و جاودانه شد.

در این سفر سعادت داشتیم دو بار نجف را زیارت کنیم یکی در هنگام ورود که مملو از 

حرف بودیم و در انتظار دیدار موالیمان و یک بار در انتهای سفر که می بایست با امام وداع 

 بود.  )علیه السالم(دوبار تشرف به نجف برای اجازه از آقایمان علی  روحانی کاروانکنیم. به گفته 

های قدر رقم خورده بود که آرزوی زیارت آقا و فرزندانش را  اصل سفرمان از عرفه و شب

داشتیم و امام رئوف آن را به امضا رساند حاال که زیارت نصیبمان شده به رسم ادب می بایست 

اجازه بگیریم که آمدیم پیش آقا و گفتیم آقا جان، سرور ما، آیا اجازه داریم به دیدن فرزندانتان 

 برویم؟ 

د. اکنون آقا با لطف و کرم همیشگی این اجازه را دادند و زیارت همه فرزندان نصیب ما ش

که اجازه دیدار دادید و آقا شما خانواده اهل بیت منبع ن تان هستیم آمدیم بگوییم آقا ممنو

بخشش، گذشت، بزرگواری  و ... هستید. خالصه آمدیم هم تشکر کنیم و حق موال ادا کنیم و 

 وداع ... .

سمت نشود آخرین بار به زیارت روانه شدیم دیگر می دانستیم شاید زیارتی تا آخر عمر ق

 شاید هم بشود ... .
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وارد حرم که شدیم حالمان دگرگون بود، انگار تو این عالم نبودیم، بغضی گلویمان را می  

فشرد که ظهورش برای سایرین تعجب برانگیز بود. حس می کردید که امام راضی به ترک 

 شود. مهمان نبود، با خودمان گفتیم این حال درونی ما است که متغییر شده، خوب می

با همان حال به زیارت رفتیم، هر چی به محدوده ضریح نزدیک تر می شدیم دلتنگی ها 

 فراوان تر، حسرت ها بیشتر ... . 

به ضریح رسیدیم حرف های آخرمان را با امام زدیم و زیارت انجام شد و به همان حال 

 که زیارت کردیم کم کم از ضریح دور و دورتر می شدیم.

ظه دور شدن، حالت دور شدن و ... غیر قابل وصف بود. با دلی شکسته نوع دور شدن، لح

 از محدوده ضریح خارج شدیم. وارد صحن بیرونی ضریح شدیم و کمی نشستیم. 

دل ها در تب و تاب وداع آرامشی نداشت، ناگهان بلند شدیم و دو مرتبه به سمت ضریح 

دا شدن بود مثل این که داخل ضریح روانه شدیم. مثل این بود که یک تکه وجودمان در حال ج

 یک چیزی را جا گذاشتیم. حالمان متغیر و پریشان ... .

زیارت آخر، انجام شد، آمدیم داخل صحن علما و علمایی مثل خویی، نائینی، نوری، 

مقدس اردبیلی، مرتضی انصاری، مصطفی خمینی و ... معرفی شدند و به مرقد آن ها هم سری 

 زدیم. 

ه بود که نمی شد وصفش کرد در زیارت قبور این علما حس می کردیم یک حالتی رخ داد

کسی دارد ما را همراهی می کند هر جا می رفتیم این حضور حس می شد حضوری مملو از 

 دلتنگی ... . 

هر چه حضور بیشتر حس می شد، اشک در چشمان خودش را نخفی نمی کرد بیشتر و 

که برنامه فرهنگی حرم هم شروع شد همان شخصی که بیشتر سرازیر می شد. همین موقع بود 

 دیشب دعای توسل را قرائت کرد با نوایی معنوی و زیبا مشغول قرائت ادعیه های کوتاه شد ... .

حضور  حضور .... وداع را سخت تر کرد هر قسمت حرم را که می گذشتیم یک طوری 

 بود که ضریح را می دیدیم و این دل را تسلی می داد.
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صه  آخرین وداع به سختی تمام انجام شد حسی از غربت و مظلومیت در آن موج خال  

 می زد مطلومیتی غیر قابل درک ... .

صبح است از هتل با کوله بارهایمان خارج شدیم مشاهده کاروانیان از دور  8:30ساعت 

  مثل این بود که پاهایشان رمق حرکت نداشت ولی محکوم به رفتن بودند.

س که از مقابل حرم می گذشتیم یادم از لحظه وداع در مدینه آمد لحظه ای داخل اتوبو

 مملو از غم ، غربت، گرفتگی و ... . 

به فرودگاه رسیدیم با همکاری کاروان چمدان ها و ساک ها تحویل داده شد و منتظر 

 صدور بلیط و خروج از فرودگاه نجف بودیم. کم کم اعضا از هم جدا شدیم ... .

دقیقه دیگر به مشهد می رسیم  20دقیقه است و در هواپیما نشستیم،  13:05ت االن ساع

  ...  برسانیم. )علیه السالم(که باید از هم جدا بشویم و سالم امامان زیارت شده را به امام رضا 

 

 به پایان رسید این سفر و سوغاتش شد دلتنگی از انوار عالم .... .
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 حرف آخر

ه داشتن هدف، ابزار و امکانات، روش و سایر شرایط می باشد. انجام هر کاری منوط ب

گیرد که نگرش افراد در شکل گیری  سفر نیز با توجه به اهداف و انگیزه های متفاوتی صورت می

نیز از این انگیزه ها تهی  )علیه السالم(آن بی تاثیر نیست. سفر به اماکن متبرکه و حرم های امامان 

 نبوده است. 

اه به مطالب مندرج در نوشتار پیش رو، این امر را تثبیت می نماید. آن چه در مروری کوت

سفر مهم است میزان بهره گیری از محتوای معنوی آن است که به عنوان توشه ای ماندگار و 

 واقعی برای انسان به یادگار می ماند. 

یزه فرد بستگی در نظر داشته باشیم که میزان بهره برداری و توشه برداری به نیت و انگ

دارد که معموالً در سفرهای عتبات با تمام آن چه که موجود است، این نوع بهره برداری غالباً 

 زیاد است و گفتگویی کوتاه این امر را ثابت می نماید. 

آن چه مهم است، این است که آن چه را به عنوان توشه، همراه آورده ایم را به عنوان 

 انه حفظ کنیم. توشه اصلی برای زندگی جاود
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 روحانی کارواناحبه با مص

 ضرورت برگزراری عتبات دانشجویی در چیست؟ـ 1

بسیار ضرورت دارد به جهت این که قشر تحصیل کرده نسبت به سایر با آحاد مردم 
می کنند که در انتقال به  مشاهدهارتباط بیشتری دارند و این قشر در سفر عتبات خیلی امور را 

 سایرین موثرترند.
 در سفر های عتبات دانشجویی چه ضرورتی دارد؟ی ـ اعتقادی ـ طرح مسائل فقه2

طرح این نوع مباحث هم بسیار ضرورری می باشد چون به اقتضای ورود به اماکن نیاز 

به اجرای یک سری احکام هستند که بدون اطالع از آن ها ممکن است از بهره معنوی 

 آن محروم شوند.

 ی عتبات دانشجویی چه ملزوماتی دارد؟طرح مسائل فقهی ـ اعتقادی  در سفر هاـ 3

بیان این مسایل نیازمند همان توضیح در سفر است و البته مکانیت آن مکان را هم نباید 
 نادیده گرفت.

طرح مسائل فقهی ـ اعتقادی  در سفر های عتبات دانشجویی به چه میزان از ـ 4

 گیرد؟  جانب دانشجویان مورد استقبال قرار می

 بال بوده است.خوب و مورد استق

 میزان تکاپوی علمی دانشجویان در این سفر به چه میزان بوده است؟ـ 5

برخی با همان دید علمی و اطالعات الزم در سفر حضور داشتند و عده ای برای بیشتر 
 دانستن آمده بودند.

برگزاری عتبات دانشجویی در فرآیند فقهی ـ اعتقادی دانشجویان چه قدر موثر ـ 6

 است؟

 های اخالقی دارد. زیاد، زیرا اثرات زیادی در بعد اعتقادی، فقهی و ارزشخیلی 

 کاستی های این سفر را در چه می دانید؟ـ 7
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مهم ترین ضعف این سفر در این بود که دانشجویان قشر متقاضی بودند با توجه به 

عتبات پوشش  در حالی که انتظارات با موقعیت ها در داشتندموقعیتشان انتظارات متناسب خود را 
داده نمی شود و به عبارت دیگر نباید سفر عتبات را با سفر مکه و مدینه و امکانات آن جا مقایسه 

 .شود. در واقع انتظارات با امکانات متفاوت است

 راهکارها جهت رفع کاستی های سفر چیست؟ـ 8

ت جهت کاهش نواقص می بایست قبل سفر در جلسات توجیهی از طرف دانشگاه به صور
 دقیق این مباحث طرح شود.

بزرگوارانی که به عنوان مسئول دانشگاه در هتل ها حضور دارند یا مدیران ثابت باید به 

این امر توجه بیشتری داشته باشند که قشری که االن حضور دارد با سایر متفاوت اند و دنبال 
 این قشر بکوشند. شرایط بهتری هستند و تا حدی که مقدور است در ایجاد شرایط بهتر برای
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  اگر بدانیم ...

  خروج امام حسین از مدینه و حرکت به سمت کوفه به خاطر انجام وظیفه بوده

 .بنابراین امر به معروف، جهاد و ...  

  صبح عاشورا امام در جمع اصحاب به اتمام حجت پرداخت تا دل ها را متوجه

م درک سخنانشان کند که دشمن غرق در گناه، فساد و جنایت است و علت عد

 را در آن ها لقمه حرام دانست. که حرام خواری در نسل انسان ها اثر دارد.

  حضرت )علیه السالم(دشمن عصر تاسوعا خواست جنگ را شروع کند امام حسین ،

، حبیب بن مظاهر و مسلم را فرستاد و فرمود به دشمن )علیه السالم(ابوالفضل 

 رِجالٌ الْمُؤْمِنینَ مِنَ»ایشان فرمودند:  بگویید به من مهلت بدهید. در ادامه

 بَدَّلُوا ما وَ یَنْتَظِرُ مَنْ مِنْهُمْ وَ نَحْبَهُ  قَضى مَنْ فَمِنْهُمْ عَلَیْهِ اللَّهَ عاهَدُوا ما صَدَقُوا

 1«. تَبْدیالً

  همان جا که االن دفن شده است. )علیه السالم(محل شهادت ابی عبداهلل 

  می باشد. )علیه السالم(شهادت امام سجاد  محرم 12بنا به روایتی 

  شارع سدره است که به باب سدره معروف است. )علیه السالم(پشت سر امام حسین 

 فرمود: هر که آن درخت را  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(منظور درخت سدره بود که پیامبر

 قطع کند ملعون می باشد که در زمان هارون قطع شد.

  به ام المصائب، اسوه صبر و ... معروف است. لیها()سالم اهلل عزینب 

 .اولین عزاداری و گریه در زمان جنگ احد عموی پیامبر حمزه بود 

  زمان حضرت آدم و حوا بود که از بهشت  )علیه السالم(تاریخچه گریه بر امام حسین

رانده شدند که جبرئیل به آن ها دعا تعلیم می دهد و تا نام امام برده می شود 

                                                

[  همین] در آنها از برخى و رسیدند شهادت به آنان از برخى. کردند وفا صادقانه ستندب عهد خدا با آنچه به که اند مردانى مؤمنان میان از»  23. احزاب/ 1

 «.نکردند تبدیل[ را خود عقیده هرگز] و انتظارند
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دو گریه می کنند.  بنابراین اولین گریه کنان آدم و حوا و  اولین روضه خوان  آن

 جبرئیل بود. 

 .نهر علقمه  به فرات وصل بوده که االن از بین رفته است 

 د مختلفی از اعضا به وقوع پیوسته.بنابراین مکان حادثه کربال بوده که با تعدا 

  دل در گرو دیدار خدا وافراد به کاروان کربال: دادن خون قلب دو شرط  

 .وظایف عبیداهلل در کوفه: تهدید، با انتخاب حر مانع ورود امام به کوفه شد 

  :مردی شجاع، به امام حسین ویژگی های حرّ برای  انتخاب از جانب عبیداهلل

 نامه ننوشته باشد و اهل منطق و حرف زدن باشد نه مانند شمر

  :رّ مقابل کاروان امام، خواندن نماز توقف سپاه حکارهایی که حرّ انجام داد

 جماعت سپاه حرّ با امام و منحرف کردن سپاه امام از مسیر کوفه

 13  است. )علیه السالم(محرم برابر با سوم امام حسین 

 بوده است.  )علیه السالم(سرآمد وفاداران عالم، ابالفضل العباس 

 فاده دارد.آب کربال از فرات است که برای آشامیدن و غسل قابلیت است 

 :زیارت عاشورا، علقمه، عالیة  زیارات و ادعیه های توصیه شده عبارتند از

المضامین، جامعه کبیره، وارث، زیارت حضرت ابوالفضل در کربال، عدیله در 

 .نجف، قرآن هر مقدار که می توانید

 .اسم حرّ یک بار در زیارت ناحیه مقدسه و دو بار در زیارت رجبیه آمده است 

 اعمال ندارد. )علیه السالم(طالی حرم امام  ناودان 

 .اعمالی که در حرم امام انجام می شود به قصد اجابت باشد 

 میزان اعمال است. )علیه السالم(حضرت علی 

 گستردگی قلمرو اسالمی و به بزرگترین  )علیه السالم(علت انتخاب کوفه توسط علی

 .بندر اسالمی یعنی بصره وصل بود

  در مدائن است.مرقد سلمان فارسی 

 عالمه امینی در تالیف الغدیر بیشتر از منابع اهل تسنن استفاده کرده است. 
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  هزار  100به  .هزار کتاب نسخه نویسی کرده 10عالمه امینی در الغدیر از

 مراجعه کرده است.

 .مردم شناسی عراق توسط بازار حویش انجام می شود 

 :حلقه اتصال امام با امام ، کبیرهخواندن جامعه  ،مقید به نظم ویژگی های امام

 علیه السالم( )علی 

  زندگی مسجد سهله عصر کعبه، محل حکومت کوفه و محل محل ظهور امام

 خواهد بود.

 :در  یا آن جا عبادت در  ،پیغمبر یا امام در آن جا دفن باشند مقام جایی است که

 آن جا زندگی کرده باشند.

  چینشش وجود ندارد.مسجد سهله ترتیب خاصی برای مقام های 

 .میثم تمّار در شهر کوفه مقام ندارد 

  تعیین کرد. )علیه السالم(حدود شهر کوفه را حضرت علی 

  درهم در غیر کوفه برابر است. 100یک درهم انفاق در کوفه  با 

  رکعت نماز در غیر کوفه برابر است. 100دو رکعت نماز  در کوفه با 

  که تین مدینه، 1«الْأَمِینِ الْبَلَدِ هَاذَا سِینِینَ وَ طُورِ وَ الزَّیْتُونِ وَ التِّینِ وَ»آیات،

 زیتون بیت المقدس، طورسینین کوفه و هذا البلد االمین مکه است.

 انجام می شود.)علیه السالم(  در حرم علی)علیه السالم( زیارت امام حسین 

 .محراب، محل ضربت خوردن است 

 به مدینه هجرت کرد. )علیه السالم( کمیل همراه امام سجاد 

 .کمیل هر چند وقت یک بار در جایی بود 

 .بیت المال سهمیه کمیل را قطع کرد 

 16 .محرم روز بازگشت اسرا از کوفه به شام بوده است 

                                                

 3ـ  1. تین/ 1
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 .هر چه نمی دانید، بپرسید

 علت ماندگاری حادثه کربال چیست؟ 

، همان طور که در آیه به دلیل این که کامالً در مسیر حق بود )لوجه اهلل( برای خدا بود
اشاره کرده و امام هم دین خدا را  1«أَقْدامَکُمْ یُثَبِّتْ وَ یَنْصُرْکُمْ اللَّهَ تَنْصُرُوا إِنْ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»

 یاری کرد. البته می توان به موارد ذیل هم اشاره کرد:

 )سالم اهلل علیها(خطبه های حضرت زینب .1

 لیه السالم()عخطبه های امام سجاد  .2

 افشاگری ها در شام .3

  آیا گریه و زیارت نتیجه دنیوی و اخروی دارد؟ 

، کماالت و صفات عالیه مزور، رفع نواقص مان برقراری ارتباط زایر با مزوربله، دنیوی ه
بیان  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(خودش را به یاد آورد و نتیجه اخروی آن را می توان با حدیثی از پیامبر 

همه چشم » ، «کُلُّ عَینٍ باکِیَةٌ یَومَ القِیامَةِ إالّ عَینٌ بَکَت عَلى مُصابِ الحُسَینِ» رد که فرمودند:ک
2«.ها در روز قیامت گریان است جز چشمى که بر مصیبت هاى حسین بگرید

 

  فاصله دارد؟ )علیه السالم(چرا حرم حرّ از حرم امام حسین 

نام این مکان را ذی الحجه  7در خطبه ای که  شودابی عبداهلل از مکه وارد می وقتی 

 مرقد حر آورده است.

  علت دفن عالمه امینی در حیات منزلش چه بود؟ 

 عالمه گفته بود که لیاقت ندارد مانند سایر علما در حرم دفن شود.

 

 
                                                

 «دارد مى استوار را گامهایتان و کند مى یاریتان کنید یارى را خدا اگر اید، آورده ایمان که کسانى اى»  7. محمد/ 1

 .293، ص 44بحار األنوار ، ج تقی مجلسی،  . محمد 2
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 علت بهشتی بودن از دید عالمه امینی چه بود؟ 

 نماز اول وقت .1

 زیارت عاشورا .2

 )علیه السالم(م حسینرفتن به زیارت اما .3

 به دستور آقای حکیم کار امام خمینی در نجف چه بود؟ 

 امام جماعت بودن .1

 راه اندازی درس خارج .2

 علت خواندن نماز در مقام های مختلف کوفه چیست؟ 

زمین در قیامت بر اعمال انسان ها شهادت می دهد و ما می خواهیم به این شهادت 

 برسیم.

 معروف است، )علیه السالم( وان منزل حضرت علی آیا مکانی که در کوفه به عن

 منزل ایشان بوده است؟

 در مورد آن بحث است، یقینی نیست.

 آیا چاهی که درب آن منزل است، همان چاه واقعی است؟ 

 آن چاه از بین رفته است و آبی که به عنوان آب آن چاه می فروشند آب واقعی نیست.

 دعای چند گروه مستجاب می شود؟ 

 دوری کنند. شهواتچک، مردان و زنان سفید مو، کسانی که در سن جوانی از بچه کو

 اگر کمیل وفادار امام حسین بوده، چرا در کربال نبود؟ آیا فرار کرد؟ 

 زندانی بوده است.

  برخی مواردی که در ذیل لیست می گردد از نوادر زیارت هستند و به

 عبارتی سندیت ندارند:

 ن می دهد.درختی که در روز عاشورا خو .4

 شیر فضه که در روز بعد عاشورا به کمک حضرت زینب می آید. .5
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