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  در عراق اتیسفرنامه به عتبات عال

  ینید تیتصورات از هو قیتصد يبرا يسفر

  مهر يریدب ریام

  

  : مقدمه يبجا اشاره

ها که در عراق حاکم بودند زمان پل  ییکایاز امر یبخاطر نگران کباریبار فرصت سفر به عراق را از دست دادم  دو

 يوقبل از برگزار شی) .چند سال پ2004تا ژوئن  2003 یبر عراق (از م یحکومت موقت  ائتالف سییبرمر  ر

 يریبهره گ یاموزش يکشور دوره ها نیا ینتخاباتو ا یاسیفعاالن س يدر عراق؛  برا یدور انتخابات پارلمان نیاول

از مدرسان آن بودم و بعد از آن دوره مقامات  یکیبرگزار شدکه من  یانتخابات يدر رقابتها يرسانه ا يها تیاز ظرف

 نیا یتیمالحظات امن یصورت گرفته به عراق دعوتم کردند که بخاطر برخ یسپاس از خدمات اموزش يبرا یعراق

را در کرکوك بازداشت  یرانیاز مقامات ا یکیبودند  دهینقشه کش ییکایامر میسفر لغو شد. همان موقع خبر دار شد

عراق  يکردها يدرست کنند که با همکار یغاتیو تبل يرسانه ا یدر عراق جنجال رانیکنند و با طرح اتهام دخالت ا

 يهم قرار بود برا گرید ینشد. در نوبت دهدا صیرو سفر ما هم به عراق به مصلحت تشخ نینشد از ا ینقشه عمل نیا

از من سلب شد . اما  قیتوف نینادرست ا يها يزیبرنامه ر یعتبات شوم که باز بعلت برخ یراه نیاربع يرو ادهیپ

که هم شب قدر ماه رمضان گذشته و هم در  يبر جانم ماند به گونه ا نیاربع ییمایو راهپ ارتیز نیشوق تجربه ا

دعا مستجاب  نیداهللا امن قرار دهد و بحم يمعنو يدر روز يسفر به زود نیخدا خواستم ا زا لیلحظه سال تحو

عتبات شدم . همسرم  یو به همراه مادر و دخترم راه میالسالم  فراخوانده شد همیعل نیشد واز جانب ائمه معصوم

  .افتندیما را ن یو پسرم بعلت کار و مدرسه امکان همراه

  .مقدر شد و مقدمات آن به سرعت فراهم امد یبه عمره مفرده کامال تصادف 1386سفر هم مانند سفر سال  نیا

فهم انها به  يکه برا یمانیو ا یدتیشامل دو دسته مطلب است اول برداشت ها عق دیا یسفرنامه م نیدر ا انچه

و  يهمگان قابل فهم و داور يکه برا يانتقاد یو گاه یاست و دسته دوم نگاه پژوهش ازین یمذهب یسمپات ینوع

  .واقع شود دهیفا دیاست مف دیه است .امگاه گزنده اما سازند

   ساعته 9 ریبا تاخ اغازسفر
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اغاز  2018 یم 11برابر با   يقمر يهجر1439شعبان  14مصادف با  1397  بهشتیارد ازدهمیسه شنبه  سفر

 یعل ياقا تیریکاروان صبح صادق به مد ياعضا گری. قرار ما با د میعتبات بود یراه يکاروان ها نیشد . اخر

 ییمایصبح با شرکت هواپ 8پرواز  عتصبح در فرودگاه امام بود سا 5فرخه  ساعت  يکاروان  اقا تیریومد یمحسن

کارت پرواز در کافه تهرون مستقر در فرودگاه  افتیبار و در لیشده بود. بعد از تحو نییتع 6623اتا به شماره پرواز 

 میتومان خورد 16000 متیتومان و قهوه موکا به ق 11000 متیقوه اسپرسو به ق کیمن و دخترم سها خانوم 

که من و دخترم اساسا  ژهیکند. بو یرا رفع م يچسبد و کسالت بامداد ینوع آن م هر. ان موقع صبح قهوه از 

 متیسرسام اور ق شیو همزمان با افزا یرانیا ریاز مسافران غ یبرخ دنی. با د میرا دوست دار ایکافه تر يفضا

مشکل شده  انیرانیا ياوضاع سفر برا نیبحث مطرح شد که هر چند با ا نیا  ورویدالر و  ژهیبو یخارج يارزها

 یپول مل نیو شکاف ب یکاهش ارزش پول مل جهینت نیارزان است و ا اریها بس یخارج يبرا رانیاست اما سفر به ا

در  يریتدب رایشود ز ینم ریبه کجا ختم خواهد شد اما حتما ختم به خ ستیاست که معلوم ن یخارج يو ارزها

  .شود ینم دهیآن د

دارد و  ریتاخ يکرد و اعالم شد مقدار یپرواز نم ارهیاما ط میبود مایداخل هواپ یصبح طبق برنامه قبل 8 ساعت

بود کم کم  ادیانها ز نیدر ب رمردیو پ رزنیاعتراض مسافران که پ يشد صدا  لی!!!  به سه ساعت تبديمقدار نیا

کم است و  اریبس انیرانیاما صبر و حوصله ا استیند يبلند شد . هر چند پرواز به موقع حق هر مسافر در هرکجا

 يباشند بعلت فقدان ساز و کارها یحقوق يقانون و مجار قیحقوق خود از طر يفایاز انکه به دنبال ا شتریب شهیهم

 ریپردازند. متاسفانه شرکت اتا هم غ یم یروان هیبه تخل یو به نوع نیتوام با توه یو شفاف به اعتراض زبان یقانون

 ییرایداد و نه پذ یم یحیصح حیکرد با زبان خوش فضا را ارام کند نه توض یم یکه سع هماندارانیاز م یکیاز 

ن هم تا پرواز کرد . م مایکه باالخره هواپ 10:45شد تا ساعت  شتریاز مسافران کرد و اعتراض مسافران ب یمناسب

ام  یو کانال تلگرام نستاگرامیمردم را درا اضو اعتر ریکردم خونسرد باشم اما همزمان خبر تاخ یساعت سع نیا

  .کرده بود دایپ یفرستادم . بعدا متوجه شدم بازتاب خوب يدوستان رسانه ا یبرخ يمنتشر کردم و برا

   توکل يبجا خرافات

امده بدون  شیرفع مشکل پ يبرا مایاز افراد حاضر در هواپ یبود که برخ نیا یاز نکات جالب جامعه شناخت یکی

 یکردند. نم یبلند م يرا دعوت به فرستادن صلوات با صدا گرانیفرستادند و د یصلوات م میانجام مقدمات دا

نظر من  طرفدار هم دارد به نقدریاست که ا هکرد انیرخ نما یاز چه زمان مایهواپ یروش حل مشکالت فن نیدانم ا

است  تیاست که توام با ثواب و هدا شانیا تیمکرم اسالم و اهل ب یمقام نب میبه منظور تکر یامر اله کیصلوات 

 یکیو مکان یتیریتواند مشکالت مد یوجود ندارد که صلوات م يسند چیبر آن مترتب است  اما ه يادیو برکات ز
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فرستند که البته  یفرار از ترس و اضظراب صلوات م يازمومنان برا يعده ا دیکند. البته شا حلمردمان را  یو فن

   است یعقل و خرد است کار ناصواب ازمندیباشد که ن ییباز شدن گره از کارها تیاست اما اگر به ن یعیطب

  به منافع مسافران ییمایمنافع شرکت هواپ حیترج

پرواز کرد اما خلبان ناگهان  12ربع به  کیپرواز کرد تا  11ربع به  کیکه ساعت  مایکه هواپ نجاستیجالب ا اما

ربع تا فرود در  کی یبه فرودگاه امام باز خواهد گشت همه تعجب کردند که وقت یاعالم کرد بعلت مشکل فن

امد خلبان شد . به نظر  ادیها ز یتیو باز نارضا ددگرفته به تهران بازگر میمانده چرا خلبان تصم یفرودگاه نجف باق

داد حقوق مسافران را کامال  حینماند ترج ریتعم يدر فرودگاه نجف برا مایهواپ نکهیا ياتا برا ییمایو شرکت هواپ

 يو عقب مانده به مشتر ینگرش همان نگرش جهان سوم نینشود. ا عییشرکت تض يمنافع ماد یکند ول عییتض

 شتریهم اضطراب مسافران ب مایکند. با بازگشت هواپ یرا ورشکست م يو هم بنگاه اقتصاد يتراست که هم مش

سفر چه خواهد شد. بهر  نیشد که سرنوشت ا جادیابهام ا نیبه جانها نشست و ا شتریب ریتاخ یشد و هم خستگ

ها و  ینظم یب نیابه علت  نکهیا يمسافران بجا یکه برخ نجاستیبه تهران بازگشت . جالب ا مایحال هواپ

گفتند بخاطر  یم شندیندیب يآن چاره ا يکه هستند برا یتیر فکر کنند و در هر جا و موقعها در سف ینابسامان

سقوط نکرده و  مایکردند که هواپ یهم خدا را شکر م ی.برخ رفتی(ع ) ما را نپذ یمسافران امام عل يگناه کار

طرز فکر را  نیکرد . اسم ا یو علل متعدد آن فکر م ییهوا انناوگ یبه فرسودگ یاست و کمتر کس دهیسالم رس

پنهان شده  یو مذهب ینیدانست و بس که در پوشش اعتقادات د یتوان بالهت و جهل و عقب ماندگ یفقط م

  .و اعتقادات ندارد نیبه د یربط چیاست اما در واقع ه

جسته و  يهاو اعتراض  میمعطل و سرگردان بود تیدر سالن ترانز یحال بعد از بازگشت به فرودگاه امام مدت بهر

 استیرضا فرزاد در نهاد ر دیحم ياقا یتلگرام به دوست گرام قینداشت . از طر يا جهیهم چندان نت ختهیگر

ندارد. و قرار شد  نهیزم نیدر ا یخوب هدادم و او هم گفت شرکت اتا سابق امیرپیتاخ  نیدر خصوص ا يجمهور

به شهر نجف اشرف  ریساعت تاخ 9با حدود  6پرواز انجام شد و ما ساعت  4کند بهر حال ساعت حدود  يریگیپ

  . میدیرس

باور بود که سفر کربال سفر کرب و بالست  نیشد هم شترمیمن را ارام کرد و مانع از اعتراض ب شتریکه ب يزیانچ

و  رانیمد یبرخ یاقتیل یمساله با ب نیتباط امشکالت البه و جزع کند . هرچند ار يمسافر برا ستین ستهیو شا

  . ستیشرکت ها قابل درك ن

   یشهر موال عل نجف
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انتقال به  يکه برا میشد ییورود به کشور عراق سوار اتوبوس ها فاتیاز ورود به فرودگاه نجف و انجام تشر بعد

 یکه مزار مطهر و مضجع منور امام عل يشهر داشتم شهر نیا دنیاز د یبیعج جانیهتل در نظر گرفته شده بود.ه

و از نام  میزیخ یشکل داده است با نام او بر م راما  تیهو یاز ستون ها اصل یکیکه  ي(ع) را در خود دارد . مرد

که ادارك  یمن از زمان  يو تقوا تی. اسطوره شجاعت و بالغت و خرد و عقالن میریگ یاو در همه امور مدد م ادیو 

همه دوران ها را  يدردانه  نیا رفتنیپذ اقتیخاك ل نیشهر مدفون است  و درواقع ا نیمروز در اکردم تا ا دایپ

نجف اشرف  دنید يبرا لیدل نیاست اما فقط هم ینجف کاف  تیجذاب يبرا لیدل کی نیاست . هم کرده دایپ

   ستین یکاف

  کرد م یبدو ورود به شهر نجف زمزمه م در

   لوال ان هدانا اهللا يهدانا لهذا و ما کنا لنهتد يالذ الحمدهللا

   هایبارك اهللا ف یهذه البقعه المبارکه الت یادخلن يالذ الحمداهللا

همان بازار بزرگ نجف که  ای ریسوق الکب يروبرو یدر شارع امام عل يبه هتل ام القر میدیخسته و کوفته رس. 

 کیتوان آن  یحداکثر م یشد ول یم دهیستاره نام 4که  یشود. هتل یختم م نیالمومن ریآن به حرم ام يانتها

و خسته  یسفر طوالن نیا يها یناراحت و یخستگ ییگو يحرم علو ارتیکرد. اما شوق ز یتلق زیمسافر خانه تم

  .حرم بودند يبرد و همه مشتاق حرکت به سو ادهایکننده را از 

شب به وقت نجف بود . اختالف ساعت نجف با تهران حدود  7وقت اذان مغرب ساعت  97 بهشتیارد ازدهمیدر  

امام  یو پابوس یتا پس از سالها انتظار و حرمان به دست بوس میحرم شد یرو راه نیساعت است .  از ا میو ن کی

تر از  شیب زیتا حرم دو چ يا قهیده دق ریمس ر. د میاقامه کن زمانیو نماز را در جوار امام عز میشو ابیشرف یعل

همچون  يشهر عقب مانده و الوده و شلوغ و مملواز گرد و غبار و گرما که مزار علو یکیجلب توجه کرد  زیهر چ

و تنها بود  بیمردم غر نیا انیکه در م انیو انزواست مانند خود امام پارسا تیشهر نا اباد در مظلوم نیدر ا ینینگ

بود که مداح کاروان گفت مزار امام  یزمان ختمیغربت امام ر يکه برا یاشک نیهنوز هم تنهاست . اول مو به نظر

  . مظلوم واقع شده است یمعل يبا کربال اسیدر ق یعل

 هانیم يزیشب عز نیجزو بخت و سعادت ما بود که در چن نیشعبان و ا مهیما به نجف مصادف بود با شب ن ورود

   توان گفت یفقط م یمنور و نوران يفضا نی. در ا میباش نیالمومن ریاقا ام

و اخو رسول اهللا و  اعبداهللایرسوله جا بالحق من عند اهللا و اشهد ان عل یجعل من زوار قبر وص يالذ الحمداهللا

   نیو االخره و من المقرب ایالدن یف هایعندك وج یجعلن
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از حرکت بال فرشتگان  ییکه گو یبهشت میخوش و نس يشد مملو از نور و بو یبود که تصور م یحرم همان يفضا

به همه داد انقدر روحم تازه  یخوش يتوسل بعد از نماز حال و هوا يکند. مراسم دعا یرا نوازش م رانیصورت زا

درد  کیواسطه و از نزد یب نیالمومن ری. با اقا ام دمو سرپا بو داریصبح ب 3و با نشاط شد که انگار نه انگار از ساعت 

 نیدعا و متوسل نیباشم ملتمس گرانید يدعاگو شتریشد ب یکردم. سع میتقد شانیودل کردم و حاجاتم را محضر ا

  . السالم همیاطهار عل مهیبه ا

  زوار يو امکانات کم برا يدزد کفش

متاسفانه دزدند.  یرنگ و لعاب دار را م يظاهرا کفشها افتمینبود هر چه گشتم ن يبازگشتم از کفشهام خبر یوقت

 ي.مقدار ستیزوار ن يو پاسخگو یمقام نیاصال و ابدا در شان چن یدر حرم امام عل يو امانت دار ينظام کفش دار

و برگشتم   دمیهزار تومان خر 30 متیبه ق ینیچ یکفش ونکردم . پا برهنه وارد بازار شدم  دایگشتم اما کفشم را پ

 یمذهب يبود ظاهرا همه غذاها در شهرها یغذا معمول تیفیشدم تا صبح .ک هوشیهتل و همان سرشب بعداز شام ب

  .متوجه زوار نباشد یمشکل یشود تا از نظر بهداشت یطبخ م ارتیسازمان حج و ز يدر آشپزخانه ها

  

  روز اقامت در نجف اشرف نینخست

 یو صرف صبحانه با شوق راه يداریرود و بعداز ب رونیروز گذشته از تن ب یصبح خواب بودم تا خستگ 9ساعت  تا

 یمملو از اجناس ب يبازار بزرگ نجف قرار دارد .بازار یتا حرم امام عل يهل ام القر نیب ریشدم .مس يحرم علو

و امام صادق  نیالعابد نیامام ز ابانیدوخ نیر است بیاما شلوغ و پر همهمه .نام بازار سوق الکب یو دم دست تیفیک

 میعظ امبریو دو پ  زیمزار امام عز ارتیسرباز. بعد از ز یکیو  دهیسرپوش یکیواقع شده است بازار دو معبر دارد 

مزار بزرگان در  یشگیهم يحضرت ادم و حضرت نوح که در جوار امام مدفون هستند به جستجو یعنیالشان 

  . پرداختم رمجاو يصحن ها

است که  تیاست ؟ روا نیالمومن ریسوال شود که چگونه است که مزار حضرت نوح در نجف و در جوار ام دیشا

خشک  ایدر يو جف ساخته شده است . به معنا ینشست . اساسا نجف از دو واژه ن نیشهر به زم نینوح در ا یکشت

  . است تیبر صحت ان روا یزبان شناس لیدل نیشد و ا

 یاهللا کمپان تیفرستادم مزار او در کنار مزار ا شانیا يبرا يو فاتحه ا دمیرا د ینیخم یاز همه مزار مصطف اول

  خواندند یها م یمیکه قد یینجف همان جا وانیدر  سمت راست ا یاست واقع در اتاقک

  دارد ییقبله جا يقلب برا هر
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  دارد ییخود خدا يقبله برا هر

   ز درون کعبه دمیجمله شن نیا

  دارد یینجف عجب صفا وانیا

حاضر شدم  یعباس قم خی، ش یاهللا خوب تی،ا يزدی ییکاظم طباطبا دی، س یلی، مقدس اردب یبر مزار عالمه حل 

  . دمیطلب یروح يارتقا يبرا يمدد شانیفرستاده واز ارواح بزرگ ا يبزرگان فاتحه ا نیهمه ا يو برا

فرمودند: ان اهللا قد جعل قبرك و قبر ولدك بقاعا من بقاع الجنه .....  یکه رسول اکرم خطاب به موال عل یبه راست 

هر قدمش پاداش  يکند خداوند برا ارتیمعرفت ز يرا را از رو نیالمومن ریو امام صادق فرمودند: هر کس جدم ام

  ...سدینو یحج و عمره مقبول م

  

 یگونه که زمان نیمطهر پدرش دفن است بد در جوار مزار نیدر بحار االنوار هست که سر مقدس امام حس یتیروا

دفن کرد.( بحار ج  یدر جوار مزار امام عل انهیان را مخف انیعیاز ش یکیبردند  یکه سرمبارك را از کربال به شام م

  )178ص 45

،باب القبله و باب الفرج   یطوس خی، ش لیباب من جمله باب امام رضا ، باب مسلم بن عق نیچند يدارا يعلو حرم

العلما  وانیو ا هیدری، مکتبه الح هیبکتاش هینی، حس هی، مدرسه غرو نیاست .مسجد الخضرا ، مسجد عمران بن شاه

 يلذت بخش است . برا اریدر ان بس یخیو تار يواست که گشت و گذار معن ياماکن مهم صحن جامع علو گریاز د

 وانیصاحب معراج االسعاده در ا یحب جامع السعادات و مال احمد نراقصا ینراق يمثال مزار مال محمد مهد

  . العلماست

  : امکان مقدس نجف گریدوره د ارتیز

از اصحاب سر  ینخع ادیبن ز لیالسالم ، مرقد کم يداردمانند قبرستان واد يادیز یدنیو د یخیاماکن تار نجف

و در  يحرم علو يلومتریک 3و مسجد حنانه که در  نیاز هشت عابد و زاهد کوفه  ، مقام راس الحس یکیامام و 

در انجاست ، مسجد  یخاص امام عل یصحاب نیتمار که مدفن ا ثممی مسجد قراردارد، کوفه –نجف  یاصل ابانیخ

 ی، هان ی، مزار مختار ثقف لی، محراب نوافل حضرت ، مرقد مسلم بن عق یکوفه که در آن محراب شهادت امام عل

  . است یعروه و خانه امام عل یب

  

  .کرد یدوره چند نکته جلب توجه م يها ارتیز نیا در
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از نظر  یرونق اتیعتبات عال یارتیاماکن ز یرانیبدون زوار ا دیا یهستند و به نظر م یرانینود  درصد زوار ا •

زنند و سازوکار ها و  یجاهل مخود را به ت ای ستندیواقف ن یهینکته بد نیها به ا یمراجعه نخواهدداشت . اما عراق

  . ستیانها ن گاهیزوار و جا زحجم ا نیدر شان و در خور ا یرانیارتباطات با زوار ا

و  ینظم یب  یدر اماکن  عتبات موجب تداخل ورود و خروج انها و نوع یرانیا يکاروان ها  ادیحجم ز •

  .وجود ندارد يمتمرکز تیو هدا يزیبرنامه ر چیشده است . و ظاهرا ه یاشفتگ

 یخیمطالب تار نیدر ب ییدارند از سو یپر اشکال يو مداحان رفتار ها ونیراهبران کاروان ها در قالب روحان •

در حوزه  یکنند و گاه یخرافات م جیترو دیدر حوزه عقا ییکنند از سو یمنتشر م یفراوان یاطالعات اشتباه

 نیو واجب تر نیافراد از مهمتر نیکنند . اموزش ا یم جیرا ترو یعوام زدگ یکنند و نوع یورود م یاسیس لیمسا

در عرفه عمل  نیمثال در مسجد سهله مانند مراسم برائت از مشرک ياست . برا ارتیسازمان حج و ز يتهایاولو

 یدر مظان اتهام قرار م انیکه شع ییبه شدت از رفتارها دیگرفته است . با شهیاز کجا ر ستیشود که معلوم ن یم

در صدد  یاسالم يو جمهور انیعیکنند که ش یم یمنف غاتیتبل یدر جهان اسالم ونیفراط. ا میکن زیدهد پره

 یم تیتفرقه افکن را تقو عاتیشا نیکه ا ییاز رفتارها دیکنند و با یمیحج ابراه نیگزیعتبات را جا ارتیهستند ز

  . میکن زیکند پره

آن  يممنوع است و مبنا یاز همه امکان مذهب نیو دورب لیبا موبا يبردار لمیف  يدر عراق عکس بردار •

دهند و  لیخود را تحو لیموبا دیبا یمساله موجب زحمت زوار شده است  که در هر مکان نیو ا ستیهم روشن ن

ها و زحمات  هیشود اما حاش یم وارز شتریموجب تمرکز ب لیاست که نبود موبا حیکنند. البته صح افتیمجددا در

  . آن است دیاز فوا شتریها ب یاز اخذ گوش یناش

در عتبات در قالب تابلو ، بروشور و کاتالوگ و بلوتوث و .. در حد صفر  یارتیدر باره امکان ز یاطالع رسان •

  . تاسف است هیجهت واقعا ما نیاست و از ا

که متاسفانه  یبهداشت ریغ ياست و هم کار یخراف يهم کار یارتیاماکن ز نیو زم واریبوس کردن در و د •

شود.  یم یهم رفتار ناش نیزوار از ا يهایماریشود منشا اغلب ب یشود گفته م ینم یاز جانب رهبران کاروان ها نه

  . شده است ریاحترام تعب تیکه بوسه به نها نجاستیاشتباه ا

از اعتقادات  انیعیمتوجه شدم ش زیدر سفر به هند ن پررنگ است . اتیدر عتبات عال يهند انیعیحضور ش •

 انیعیقائل هستند. حضور عاشقانه ش یقابل وصف ریائمه اطهار احترام غ يبرخوردارند و برا یو مستحکم یقیعم

   گرفت دهیتوان ناد یرا در عتبات نم يهند
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  : سوم حضور در نجف روز

از نجف است  یخوب يادگاریسوغات و  "یدر نجف "شد  یمبه بازار زدم . گفته  يسر میکه در نجف بود یروزسوم

  .کنم . چند نکته در نجف توجه من را جلب کرد يداریخر ادگاریار نجف به  زین ییقصد داشتم عبا نی. همچن

مساله موجب تمسخر  نیدر نوسان بود و ا  رانیدر ا یخارج يارزها متیهمزمان با حضور ما در نجف ق •

کردند. اغلب  یم يخوددار یرانیاز انها از گرفتن پول ا یکه برخ يشده بود به گونه ا یکاسبان عراق يها هیو کنا

 دیبود که با يشرمسار هیواقعا ما یرانیا کیمن بعنوان  يبرا نیندارد و ا یارزش گرید یرانیگفتند تومان ا یم

 شهیپ هیمورد کنا نینچنیا يو ارز یپول يها استیکشورم در حوزه س رانیمد يریتدب یو ب یاقتیل یبواسطه ب

  . مانند عراق شوم يوران کشور عقب مانده ا

چشمانشان زنان و دختران را جستجو  میهستند و دا زیچشم چران و ه اریاز مردان در نجف بس یبرخ •

  . مانند نجف شرم اور است یرفتار در شهر مذهب نیکند . ا یم

و  ي. از نظر معمار يشهر يها تیو فاقد جذاب رانیاست عقب مانده و و يشهر یواقع ينجف به معنا •

همه تحوالت  نیتعجب است که بعد از ا يمناطق محروم زاهدان است و جا هیو برزن شب يو کو يبند ابانیخ

  . است افتهیتوسعه ن ينشده است ورنگ و بو يجد راتییدچار تغ

و توسعه  ستیاقا ن ارتیهمه مشتاق ز نیا يعا پاسخگوواق یموجود امام عل يو صحن و سرا یحرم کنون •

ساخته شده و  یاز صحن حضرت زهرا به خوب یاست . در حال حاضر بخش ریاجتناب ناپذ يحرم از ضرورت ها

است  یکنون يبرابر فضا 10دهد اما طرح قابل توجه و مهم طرح توسعه حرم است که  یرا پاسخ م ازهایاز ن یبخش

  . سازد یرا مرتفع م ازهایشده و ن لیتکم ندهیسال ا 5و انشاهللا تا 

نشد اما در  سریم رهنگامید یداشته باشم که بعلت هماهنگ یستانیاهللا س تیبا ا يداریبودم د لیما یلیخ •

سال 12در  ینیاز منزل امام خم يدیبازد يباب القبله حرم علو ياست که روبرو شانیکه منزل ا یابانیهمان خ

جذاب و کارامد باز  يامام با معمار یمیقد يشده است. خانه ا ایمردم مه دیبازد يداشتم که مانند موزه برا دیتبع

 يدگاههایسالها را در انجا گذراندودر همان خانه و محله د ینیکه امام خم يکوچک خانه ا یاتیبزرگ و ح ینیزم ری

  ..شد یپس از انقالب اسالم يدر سالها يمملکت دار يداد و مبناطرح و سامان  یخود را درباره حکومت اسالم
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مزار  رندهیو اما در برگ عیوس اریکه بس میالسالم رفت يروز اخر حضور درنجف اشرف به گورستان واد •

عارف واصل  یقاض ياقا یعل دیاز همه باالتر مزار س دیاز بزرگان و فحول عرفان و فقه و اخالق است و شا ياریبس

کوچک  يقبرستان است . مسجد نیدر هم زین يبوشهر یسیمبارز ضد انگل يدلوار یعل دیمعاصر است . مزار س

 يداشت و البته معمار يادیشود مقام امام زمان (عج) است و زوار ز یقبرستان وجود دارد که گفته م نیدر ا زین

که دارد  یو عظمت تیرغم اهم ینبود . ابن قبرستان هم عل ریتاث یدر جذب و جلب عالقمندان ب زیان ن يو فضا

 ستیاز قبور  ن ياریسر بس يامکان رفتن باال یاست حت یو حساب و کتاب تیریو مد بیفاقد هر گونه نظم و ترت

رها شده در قبرستان از حد تصور باالتر است و تاسف  يو زباله ها یندارند. الودگ یقبور و قطعه ها شماره و نظم

 یدر ان واقع شده م زینهود و صالح  یعنیبزرگ  امبریقبرستان که مزار دو پ نی. ازدیانگ یرا بر م يا نندهیب هر

.  ستین نیباشد که متاسفانه چن یدر فرهنگ اسالم یخیاز اماکن جذاب تار حیصح تیریتواند در صورت مد

قبرستان محشور خواهد  نیپس از مرگ در ا نیاست که اشعار دارد روح همه مومن یاتیالسالم در روا يواد تیاهم

  )233ص 100شد (بحار االنوارج 

  

  : منحصر بفرد آن يو جاذبه ها یدنیکوفه و د مسجد

 ياز علما و صلحاست  و مرکز حکومت عدل علو ياریمدفن بس رایکوفه دادالهجره و قبه السالم است ز گرید نام

 تیو ب نهیدر کنار مکه و مد تونیاول تا سوم سوره مبارکه ز تایا ریاست که در تفس يشهر به حد نیا تیبود .اهم

المقدس است و منظور از  تیب تونیاست ز نهیمد نیمکه سات ت نیبلد االم ندیگو یو م ردیگ یالمقدس قرار م

  . کوفه است نینیتور س

  . نیالمنزل ریمنزال مبارکا و انت خ یاللهم انزلن مییگو یورود به شهر کوفه م يدر دعا و

گره  نیاللمومن ریکه با نام ام يبه مسجد کوفه است مسجد متیجذاب سفر به نجف عز اریبس ياز بخش ها یکی

محل ضربت خوردن و شهادت  تیآن حضرت بوده و در نها یو حکمران ازیکه محل راز و ن يخورده است . مسجد

ادم بوده است . و مقام  ضرتمسجد ح نیا یاست بان تیاست. روا يو معنو یروحان اریبس ياست. مسجد شانیا

شود و نقل است امام  یم دهیاز مساجد مقدس نام یباالست که در کنار مسجد الحرام و مسجد النب يان به حد

در آن نماز گذارده  یو هزار وص امبریامدند و هزار پ یبه عراق م نهیمسجد از مد مینماز در ا يبرا نیالعابد نیز

 یثقف  دهیعب یبن عروه ، مختاربن اب ی، مرقد هان یامام عل ياز محراب شهادت و دعا ریغ دارد.و یاند.و اعمال خاص

 نی، امام ز لی، خضر ، ادم ، جبرئ میهم بعنون مقام ابراه ییمسجد است . مکانها نیدر ا زین لی، مسلم بن عق

اورده شود. ما  يبجادر انجا  یمسجد قرار دارد که مستحب است اعمال نیدر ا زی، نوح و امام صادق ن نیالعابد

اماکن  یمسجد را دو چندان کرد. برخ نیا يبا صفا يحال و هوا ییبایکه باران ز میغروب در مسجد کوفه بود
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الشان  میمسجد عظ نیکنند ا یآن را درك م بیبه عوالم نامحسوس و غ نیدارد و معتقد یخاص يحال و هوا

   .شود یم شتریانسانها ب رمسجد د نیدعا و تضرع در ا ياست . حال و هوا نینچنیا

است منتسب به  يبوده است خانه ا يمقر حکومت در قرن اول هجر ایکنار مسجد کوفه و دار االماره که گو در

 يوجود ندارداما معمار یخانه اجماع نیشده است هر چند در اصالت ا يبازساز يکه ظاهرا چند بار نیالمومن ریام

موال در  یزندگ نندهیبرد و در ذهن ب یم خیرسال به درون تا 1400خانه است و انسان را  نیدر ا یجالب يو صفا

  .شود یم يخانه بازساز نیدر ا تشیکنار اهل ب

  : سهله مسجد

از چهار بقعه مقدس نجف  یکیبه نام مسجد سهله وجود دارد که  يباالتر از مسجد کوفه مسجد لومتریدو ک در

از  شتریمسجد ب نیاست . نام ا ضیانجام فرا يبرا يمتعدد يمقام ها يشود. و مانند مسجد کوفه دارا یشمرده م

مسجد  نیسازنده ان مسجد است . ا نامهمه با نام حضرت صاحب االمر و الزمان (عج) گره خورده است . سهل 

 يمسجد را بجا نیمستحب او خضر بوده و محل عبادات امام عصر است .اعمال  میو ابراه سیخانه حضرت ادر

  . میکرد یاورده و با ان خداحافظ

  

  

  : عاشق يقبله دلها یمعل يبه کربال متیعز

 زیراز  آلود و تامل برانگ اریبس شانی(ع ) و فرزندان و اصحاب وفاوار ا نیبه امام حس ریو عالمگ ریو شوق فراگ عشق

 یکیبوده اند که نامشان به ن خیدر تار امبرانیپ یازادگان و اصالح گران و مبارزان و رهبران و حت اریاست . چه بس

اند  ختهیبرانگ خیشوند و احترام انسانها را در ادوار تار یم وبمحس تیبشر يعالم ثبت شده است و آبرو دهیدر جر

نام آوران در راه  نیاز ا ياریکند . بس ینم جادیدر جان ا يدر دل و شور یبر چشم ، عشق یاشک ادشانیاما نام و 

شهد  یخاند و دردها تحمل کرده اند و بر دهیزجرها کش يو خوار یانسانها از طوق بندگ يو آزاد ییبایوز قتیحق

  .کنند ینم جادی(ع ) بغض در گلو و شور در وجود انسانها ا یبن عل نیکدام مانند حس چیاند اما ه دهیشهادت نوش

  

همه رخدادها  کهنه و  یکاهد و به عبارت یاز جاذبه آ نها م یخیتار يو حماسه ها هایتراژد تینقل و روا تکرار

و  ینیو مناسک د نییآ نیگذرد ا ی. هر سال که م ینیحس يشوند جز تاسوعا و عاشورا یم يو تکرار یمیقد

 نیو مصائب حس  نیکه راه حس ستین يدیترد نیگردد. در ا یپرشور تر و جذاب تر و دلربا تر م یو روحان یانسان
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گدازد و تاب  یرا م يداریهر روح سالم و هر وجدان ب شانیمصائب ا یگانگیو  ییکتای نیمنحصر به فرد است و ا

روزگاران در  يو درازنا خیدر پهنه تار ینیشور حس ییستاند  اما راز مانا یو تحمل را از سوگواران حضرتش م

و نوازش  تیهاست و دست عنا يسوگوار نیروح بلند امام همام ناظر و حاضر بر ا ییگو؟ چگونه است که  ستیچ

نه تنها در  نیحس شیشود. سفره  نعمت و رحمت و برکت و شفا و گشا یم دهیاو بر سر همه سوگوارانش کش

ت و عز ههم نینشده بلکه هر سال گسترده تر و پر بار تر و جان افزا تر شده است ؟ راز ا دهیسال برچ1400

است اما چرا  خیتار يآبرو نیاست . حس نیو بدون مجامله واژه عزت وامدار نام حس قتای؟ حق ستیدر چ تیمحبوب

شده و  هیپرسش ارا نیبه ا یگوناگون ياست ؟پ اسخها افتهی یما تجل دگانیدر برابر د یتیواقع نیو چگونه چن

عزت مندان و محبوب و معشوق  يمظلومان و آقا مامبه ا يگرینوشته نگاه د نیدر ا ریداده خواهد شد اما حق

عزت و کرامت است   يخدا در اعطا دهیبالشک برگز نیاست که حس تیواقع نیا انیآزادگان جهان کرده ام و آن ب

را به آنها عرضه داشت به نام  یاعصار مختلف امانت دانیبزرگ و جاو يانسانها لیخ انیحضرت حق در م یی. گو

است که  نیحس یبار امانت را داشته اند ول نیبا روح بزرگشان تحمل برداشتن ا ياریبس  هلبتعشق و پرستش و ا

و  اذباهللایبا خدا در عاشورا شد . الع يقهرمان صحنه عشق باز گانهیو به شکل اکمل امانت دار خدا گشت و  کجای

 نی. حس ختیخود اشک ر يدابه خ نیحس يو فرمانبر یهمه محبت و عشق و بندگ نیبر ا زیخدا ن لیبروجه تمث

شد  ياو پرده ا يها بیحرکت او و عمق مص ی. بزرگ دیخر نشیو آفر یرا در دستگاه اله تیانسان و بشر يآبرو

 يو ر ستگار يریپذ تیهدا دانیکه به نام بشر ثبت شده است . او ضامن جاو ییها يدیها و پل یبر همه زشت

در رد دعوت به  شهیاز هم شیرا  ب طانیزده کرد و ش رتیح انهیرا در اطاعت مشتاقانه و پارسا کهیانسان شد . مال

  فهیشر هیبه مصداق ا زیمهربان و غفور و شکور ن يخجلت زده نمود. خدا یخودخواه

  

قَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّۀَ یُ إِنَّ

فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَیِْعکُمُ الَّذِي بَایَعُْتم بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیُم(  هِحَقا فِی التَّوْرَاةِ وَاإلِنجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى ِبعَهْدِهِ مِنَ اللّ

  )111ه / توب

  

 یبزرگ تیبشر قرار داده است و چه محروم يرا در فطرت ابنا نیعهد خود وفا نموده است و مهر و عشق حس به

  .پرورش ندهد نیدانه فطرتش را با اشک بر حس نیکه ا یکس ياست برا

  

  بر یمبن یوعده برحق اله یتجل نیواقع امر امام حس در
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  . ) است81الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطَِل کَانَ زَهُوقًا (اسرا /وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ  

  

بر باطل و دروغ و  ییبایو ز یو پاک یو درست قتیخواست که غلبه حق و حق یم يا دهیبرگز خیوند در تار خدا

و  نهیرسالت بزرگ هز نیباال و واال نشان دهد و ا ییو به بها دانیم کیهماورد و در کیرا   در  یو زشت يدیپل

 تی(ع ) که با مظلوم نینخواهد داشت جز حس وکس تاب و توان آن را نداشت و ندارد  چیداشت که ه ییباال يبها

آن را  يبا  شهادت جانگداز خود در عاشورا بها تیخود درروزها و شبها و ساعات غمبار قبل از عاشورا و در نها

   راستیم یو پابرجا و باطل و دروغ و زشت یباق یو پاک یزد که حق و راست ادیفر خیتار شهیهم يبرا یپرداخت و ل

  است یشدن لیزا تیدر نها یشود ول یظاهر م یگهگاهو باطل فقط 

  

اهللا  ضربیاالرض کذلک  یف مکثیالناس ف نفعیجفاء و اما ما ذهبیاهللا الحق والباطل فاما الزبد ف ضرب

  )17االمثال(رعد/

  

 نیحس يو منشا و خالق عالم صاحب عزا قتیبعنوان مظهر حق و حق است که در واقع خداوند متعال نینچنیا 

اش را در جانها  دهیبنده برگز ياست و خود او سوز و گداز بر ا نیحس ادیاست و خود ضامن زنده نگهداشتن نام و 

 یتاباند . حال م یم نیمومن يرا در دلها نیحس يو روضه و عزا يسوگوار يپرچمها ییافشاند و شوق برپا یم

و  هیاهللا عل یصل یرسول اعظم حضرت محمد مصطف یعنیو هدف خلقت عالم  یکه چرا دردانه هست دیتوان فهم

  دیفرما یاله وسلم م

  

 مِصْبَاحُ هُدًى وَ عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِیمِیَالْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمَکْتُوبٌ عَنْ  یالسَّمَاءِ أَکْبَرُ مِنْهُ فِ یفِ یٍّبْنَ عَلِ نَیْإِنَّ الْحُسَ  

السالم، ج  هیالرضا عل رأخبا ونیوَهْنٍ وَ عِزٌّ وَ فَخْرٌ وَ عِْلمٌ وَ ُذخْرٌ  (ع رُیْنَجَاةٍ وَ إِمَامٌ غَ نَۀُیسَفِ   )64 – 59، ص 1

  

 نی] او در زمبن على در آسمان باالتر از [مقام نی]حسفرموده است، [مقام امبریکه به حقّ مرا پ ىیقسم به خدا"

و کشتى نجات، امام استوار،  تینوشته شده است: چراغ هدا نیاست، و در طرف راست عرش الهى در باره او چن

  ".نهی] علم و گنجاىیعزّت و افتخار و [در هیما
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از شر  ییرها ياست برا ی(ع ) همچون شب قدر فرصت یبن عل نیحس يسوگوار امیتوان گفت ا یرو م نیا از

همه از  نیها . و ا یها و پاک یکیشدن به ن بندهیرحمان و ز يبه خدا یکیو نزد یها و دوست یها و زشت يدیپل

 يعزا ییو گشوده اند در برپا دهید اراز ر نیبا چشم دل و سر ا ياری(ع )است و چون بس نیبرکت وجود امام حس

 نینچنیگردد . ا یع نمگاه جم چیاو ه يشوند و سفره شکرگزار یم شرویو پ شگامیاو پ تیو پرچم هدا نیحس

و باران  رندیگیقرارم نیحس مهیخ ریشور و شعور و سعادت ز زانیاست که کودك و جوان و زن و مرد با هر م

عشق و عالقه و  يبارد و جوانه ها یبر دل و جسم و جان همگان م نیحس يبواسطه شفاعت و آبرو یرحمت اله

 يامام از عمق جانها بر زبانها جار لیسازد و تجل یمبدل م يبه حضرت اباعبداهللا را به نهال تقوا و رستگار یفتگیش

  شود که یم

  

ْرْواحِ الَّتى َحلَّتْ بِفِناَّئَِک عل ای کَیَْعلَ اَلسَّالمُ  لُ یْوَ بَقِىَ اللَّ تُیسَالمُ اللَّهِ اََبداً ما بَق عاًیمِنّى جَم کُمْیْاَباعَبْدِاللَّهِ وَ َعلَى االَ

نِیَْعلى َاصْحابِ الْحُسَ نِیْالْحُسَ دِوَ عَلى اَوْال نِ یْوَ عَلى َعلِىِّ بْنِ الْحُسَ نِیْوَالنَّهارُ.... السَّالمُ َعلَى الُْحسَ ...  

  (ع)نیخداوند درباره مقام امام حس قسم

متعال و قسم  يالسالم نزد خدا هیعل نیگهربار در خصوص مقام امام حس یثیالسالم در حد هیمحمد باقر عل امام

   :باره فرموده است نیحضرت حق در ا

زده به شهادت رسید. پس خداوند، به ذات بزرگ مرد کربال، مظلوم و رنجیده خاطر و لب تشنه و مصیبت  حسین،

اى به یده زده و رنجیده خاطر و گنهکار و اندوهناك و تشنه اى و هیچ بال د خود، قسم یاد کرد که هیچ مصیبت

سازد،  یآن حضرت را به درگاه خدا شفیع نم وکند  یالسالم دعا نم هیآورد و نزد قبر حسین عل یخدا روى نم

بخشد و عمرش را طوالنى  یکند و گناهش را م یکه خداوند، اندوهش را برطرف و حاجاتش را برآورده ممگر این

  !بگیرید سازد. پس اى اهل بینش، درس یاش را گسترده م يو روز

(ع )  با  نیرالمومنیغمبار با نجف و مزار منور ام یبعد از وداع 1397 بهشتیارد 15شعبان برابر با  17 جمعه

عاشورا  يکه از فردا ي. شهر میکربال حرکت کرد ي(ع) به سو نیالشهدا امام حس دیس ارتیمملو از شوق ز یجان

را به خاك  شانیا ارانیو فرزندان و  اماماجساد مطهر  يهجر 61محرم سال  12که در  یبنا گذاشته شد. زمان

ظهر در هتل جواهر  12راه بود و ساعت  قهیدق 45با اتوبوس حدود   ستین ادیسپردند. مسافت نجف تا کربال ز

تر و  زی. هتل جواهر نسبت به هتل نجف به مراتب مدرن تر و تم میگاه اباعبداهللا مستقر شد مهیخ کیکربال نزد

دادند و از اشپزخانه و  هیرا ارا یابگوشت خوشمزه و متفاوت نکهیو جالب ا مید بود . نهار را در هتل خورداستاندار
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حرم مطهر  یساخت . بعد از ظهر راه يکرد و اشک ها را جار ارتیکربال را ز یشد گنبد نوران یرستوران هتل م

 ریمس يمقدار ینیح بزرگ توسعه حرم حستا هتل راه بود بعلت طر ادهیپ قهیدق 10که حدود  میشد نیامام حس

 يرا از فضا ریبزرگ ساخت و ساز مس يها نیماش يصدا  یعمران يتر شده  و عبوراز کنار کارگا هها یطوالن

 یمزار موال افزون م ارتیشوق ز میشد یم کترینزد نیالحرم نیدور ساخته است اما هر چه به ب يو معنو یارتیز

 یمقدس تصورات نیسرزم نیبودم و از ا ستهیو کربال ز نیو اوالد و اصحاب حس نیسال با نام حس 40شد بهر حال 

 ایدعا کرده بودم که خدا ازهایو راز و ن هیدر ادع شهیبود.هم اتیآن با واقع قیسفر زمان تطب نیساخته بودم که ا

واردصحن مطهر  حالشده بود . بهر  نیکربال بگشا و... و امروز چن يراه ما را به سو ایکربال قرار بده خدا ریما را زا

که  ادیز اریبس یتیبزرگ و جمع يبزرگ تر و مجلل تر و با شکوه تر از نجف است صحن ها اریبس میشد  ینیحس

 ارتیز يها و اعراب برا یعراق رایشلوغ است ز یلیگفتند جمعه ها کربال خ یحضور داشتند . م نیالحرم نیدر ب

الحاجات و باب الشهدا که  یو از باب قاض میشد کیحرم نزد همت باب القبله بشوند.ما از س یبه کربال مشرف م

،  هینبیباب الز يباب دارد به نام ها 9 نی. حرم مطهر امام حس میاست وارد حرم مطهر شد نیالحرم نیب يروبرو

،  تالحاجا ی، باب السدره ، باب السالم ، باب الکرامه ، باب الشهدا ، باب قاض هی، باب السلطان نیباب راس الحس

بسته است . قدم به قدم و  یعمران ياز انها بعلت طرح توسعه حرم و کارها يباب الرجا و باب القبله . که تعداد

و احساس وجودت  و خاطره تیذهن ایدن کی یکن یرو م ياست به هر سو زیکربال جذاب و تامل برانگ يجا يجا

 مهی، خ هینبیخود دارد .تل ز يکه جا نیالحرم نیو حضرت عباس و ب نیمطهر امام حس ي. حرم هاردیگ یرا فرا م

 يشو ی، کف العباس و نهر القمه هر کدام مملو از احساس و شور و حال است . وارد حرم مطهر که م میمخ ایگاه 

 یسوزد جلب توجه م یکه در همه زمانها و همه مکانها م یاست مانند شمع ییقبر شش گوشه اقا اباعبداهللا غوغا

بن  بیزنند. در کنار آن مزار حب یآن پر م رامونیارام نداردو پروانه ها پ يسال است لحظه ا رهزا ییکند و گو

الست که کرب يمربوط به شهدا گری. بقعه د دیرسول اکرم و امام است که در کربال به شهادت رس یمظاهر صحاب

 یروح انسان چنگ م عماقاحداث شده که بر ا یحیقتلگاه امام هم ضر ينقطه دفن شده اند. برا کیدر  یهمگ

. و بر لبان کندیرا زنده م میکه خواند ییتصور شهادت موال را با همه مقتل ها رایسوزاند ز یزند و جان زوار را م

و  نایبک عل بهیو جلت المص هیاباعبداهللا عظمت الرز ای رسول اهللا ابنی یانت و ام یشود که باب یم يهمگان جار

  . اهل سماوات و االرض عیجم یعل

 يهجر 65بار در سال  نینخست يبرا يهجر 61اسد در سال  نیبعد از دفن توسط ب نیمطهر امام حس مرقد

مجاب  میابراه دیشد تا قرن سوم که س بیبارها تخر ینیان ساخته شد. حرم حس يساده برا ییتوسط مختار بنا

. جالب است  میشد یجماعت مشرف به حرم م ينماز ها يحرم شروع شد .برا یو ابادان دیگز یدر جوار مرقد سکن

در سمت راست  ییکربال يبه امامت اقا یکیشود  یدو نماز جماعت بطور همزمان خوانده م نیدر حرم امام حس

  . در سمت چپ باب القبله يرازیش ياقا ندهیبه امامت نما يگریباب القبله و د



15 
 

  

 یکربال و قمر بن يمزار سقا کینزد يدر فاصله ا ستین ینیکربال منحصر به مزار منور حس يعظمت و صفا اما

 یو عنفوان جوان یسالگ 34که در  جیبزرگ و باب الحوا یتیهاشم خضرت ابوالفضل العباس واقع شده است . شخص

جان خود را فدا کرد و  شیو وفا با امام زمان خو مانیبر سر پ ابدیات توانست از مهلکه کربال نج یکه م یدر حال

شد و روز به روز نام او در خشان تر و منبع  لیتبد خیشجاعت و شهامت و محبت و رشادت در تار يبه اسطوره 

  . الهام انسانها شده است

کودکان تشنه کربال قطع  يحضرت که در حماسه اوردن اب برا دهیو بر نینازن يمقام دستها ایاز کف العباس  ریغ

 نیوفادار حضرت ابا عبداهللا الحس اریبرادر و  نیا يرشادتها اداوریدارد و  یخاص يشد نهر علقمه هم حال و هوا

  . است

  

  

.  

  نیحرم امام حس ياز پروژه محکم ساز دیبازد

 یکیاز  میافتی قیاز زوار توف يصبح صادق به همراه تعداد محدود یاژانس مسافرت ریمد یمحسن ياقا یهماهنگ با

 یرانیفاز که معماران و مهندسان و کارگران ا نی. در ا میکن دیبازد نیطرح توسعه حرم امام حس یعمران ياز فازها

 يحال محکم ساز نیو در ع يالغر ساز نیحس امحرم مطهر ام ياز خطه کرمان در آن مشارکت داشتند ستونها

و در  شیاست که هزار سال پ یستون 4 يتن است که رو 1200وزن گنبد حرم  دیشد . جالب است بدان یم

طرح  نیاست . در ا بیهمه سال واقعا عج نیستونها بعد از ا نیا دارماندنیساخته شده است و پا هیدوران ال بو

در  ریکم نظ يوند که پروژه اش یم ضیستونها تعو نیبطور همزمان ا اجراستکه حدود سه سال است در حال 

کند . بعد از  دایپ نیبهتر دی. تا دابدی شیقرار است ارتفاع گنبد هم هفت متر افزا نیاست و همچن یدانش مهندس

گنبد  ریخلوت و ز ییشد که با بازکردن درب حرم در فضا بمانینص یقیپروژه توف نیا یفن حاتیتوض دنیشن

  .وقت تکرار نشود چیشکل ه نیبه ا دیکه شا یاتفاق میکن ارتیرا ز مانیحرم امام و موال یقیدقا

  :و صله  ارحام در کربال يبا اقوام مادر دارید

خاله مادرم بود که  داری.و ان هم د میسفر صله ارحام را بجا اور نیدر ا میبه عتبات قرار گذاشته بود متیاز عز قبل

 نیا داریدارد. د جهیشهر ازدواج کرده و اکنون ده فرزند و دهها نوه و نت نیبه کربال امده و در هم شیسال پ 60
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خود ابراز  شانیبه اقوام و خو اریگفت و بس یسخن م ییبایز بهنظر که  نیبود از ا زیانگ جانیه اریزن مهربان بس

 یبه کربال مشرف م یارتیسفر ز يبه همراه خانواده برا شیسال پ 60خانم حدود  نیکرد. ا یمحبت و عالقه م

 يوشود . از قضا با ر یشهر ازدواج کرده و ساکن کربال م نیاز خواهرانش در هم یکیبه همراه  ریشود اما بنا به تقد

 نیبه کشورشان از ب هایرانیو عراق امکان بازگشت ا رانیقاسم در عراق و خراب شدن روابط ا میکار امدن عبدالکر

   .شود یرفته و قصه هجران اغاز م

به  يدر جنگ هشت ساله کشته شده بود و در انجا عمق فاجعه ا هیبود که فرزند ارشد خاله رق نجایجالب ا نکته

 ياستکبار يشد و نفع آن را کشورها یو مسلمان کش یمنجر به برادرکش نگونهیحس کردم که ا شترینام جنگ را ب

  .و عراق دادند رانیمسلمان ا يان را ملتها نهیبردند و هز

واقعا لذت بخش و دلنواز بود اصرار داشتند که شب را  یعراق شاوندیخانواده و خو نیخوب ا يحال مهمان نواز بهر

  .داد یم ياجازه ا نیو نه زمان به ما چن میدار یرسم نیچن هایرانیما ا گرینه د یول میانجا بمان

  : با کربال وداع

 فیمض همانیو شام را م میحضرت عباس بود فیمض مانهیبود .نهار را م یمعل يبعد هم روز وداع با کربال روز

دو صحن مطهر بهره  نیمتبرك ا يشود تا از غذا یم یکس بیبود که کمتر نص یسعادت بزرگ نی. و ا نیامام حس

متبرك  يو از غذا میبود همانیم یف امام علینهار را در مض يمند شود. البته سعادت ما بود که در نجف هم وعده ا

  . میانجا متنعم شد

سفر اخر ما  نیبود که مبادا ا نیهمه ما ا يدعا نیدعا و روضه وداع خوانده شد و مهمتر نیالحرم نیهم در ب شب

  . نیرب العالم ای نیبه کربال باشد ام

  

   نیبه سامرا و کاظم سفر

است و هم کنجکاو  انیرو به پا يسفر معنو نیدر دلمان نشست که ا یسفر شد هم غم یانیسخن از روز پا یوقت

ساعت با اتوبوس  4 میسامرا شد یاز کربال راه 6دو شهر چگونه است ؟ دوشنبه صبح ساعت  نیکه سفر به ا میشد

 یانتخابات پارلمان یکیشد بعلت نزد یم دهیداعش د اتیاز جنا یناش يها رانهیو ریدر مس میکرد یرا ط ریمس

و  ستیا يفضا دی. تشد یغاتیتبل يبود مملو از پوسترها یانتخابات يشهر يهم مانند فضا یراه نیب يعراق فضا

داعش بود  يانتخابات عراق پس از شکست ها نیانتخابات نخست نیمهم بود. ا دادیرو نیاز هم یزناشیها ن یبازرس

  .صدر برگزار شد يمنتسب به مقتد انیجر ینسب يروزیکه با پ
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است که  يحضرت حسن عسکر ازدهمیو امام  يامام دهم امام هاد یعنیالشان  میمزار مطهر دو امام عظ سامرا

 یستیحرم مطهر مورد حمله ترور يچند بار ینا امن بود. و حت شیهستند.سامرا تا چند وقت پ نیموسوم به عسکر

و الوده از نظر  بیغر اریبزرگ است بس ییوستاقرار گرفته است . اما امروز اوضاع بهتر است . سامرا ر يو بمب گذار

متمرکز  يزیو فقدان برنامه ر ندیا یشهر م نیبه ا ارتیز يبرا يادیز ينظم . کاروانها یو البته ب ينظافت شهر

زنان و مردان کهنسال  يبرا ژهیکه هوا گرم و ناسازگار باشد بو یانان کامال مشهود است . و در صورت یسامانده يبرا

الشان ما سالها  میاست که امامان عظ یزندان کینزد نی. حرم مطهر عسکرخواهد بود نیسنگ اریبخش سفر بس نیا

سال امام بودند و امام  33 يمحبوس بودند.امام هاد يقرن سوم هجر مهیدر ن یدر انجا و در دوران معتمد عباس

  سال و 28 يسال عمر کردند و امام عسکر 42 يسال . هردو امام جوان مرگ شدند امام هاد 6 يعسکر

 يخاتون دختر امام جواد و خواهر امام هاد مهیان دو بزرگوار مزار حک حیبه ضر دهیو چسب نییعسکر يپا نییپا در

هستند  یکس نیامام همام را درك کرده اند و اول 4که محضر  يبزرگوار يقرار دارد.بانو يو عمه امام حسن عسکر

  . عصر روشن شده است یکه چشمشان به جمتا حضرت ول

نوه  ياست . مادر امام زمان و همسر امام حسن عسکر نییدر حرم عسکر زیون مادر امام زمان ننرجس خات مزار

  .بود کایاو مل هیروم بود و نام اول صریق

واقع شده است و سه  يخانه امام هاد نیزم ریسرداب در ز نیسامرا سرداب مقدس است . ا ياز جاذبه ها یکی

 نییصحن عسکر یسرداب در حال حاضر در ضلع شمال غرب نیسرداب عبادت کرده اند. ا نیدر ا زمانیامام عز

 يو اختفا بتیمقدس محل غ ردابوجود دارد که س یخراف ياست. باور يواقع شده است و در حال توسعه و بهساز

ال سرداب در منافات است . بهر ح تیبا اصل مهدو يباور نیو چن ستین نیکه چن ی!!! امام عصر است در حال

محمد  دیامام زاده س ارتیز یو راه میسرداب خواند نیدارد نماز ظهر و عصر را در هم ییو باصفا يمعنو يفضا

  . میشد

سال  یعنیبه رحمت خدا رفته است  يسال قبل از شهادت امام هاد 2هستند که  يفرزند بزرگ امام هاد شانیا

 دیمغموم شد. مزار س اریدر سوگ او بس يامام حسن عسکر یعنی شانیاست برادر ا تیو روا يقمر يهجر 252

شهر بلد واقع در استان  یکیواقع شده در نزد لیبه نام دج يجنوب سامرا و در منطقه ا يلومتریک 50محمد در 

  .فاصله دارد لومتریک 80 میشهر تا بغداد و کاظم نی. ا نیصالح الد

   نیبه کاظم ورود

ساعت  4و   میروانه شد نیکاظم يبعد از ظهر به سو 2وساعت  میمحمد خورد دیس باز امام زاده يرا در فضا نهار

ساك و  گرید يبرخالف شهرها نی. در کاظم میساکن شد ی. در هتل خفاج میشد نیبعد  وارد بغداد و کاظم
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 میهتل شد یدور از هتل واقع است راه اکه نسبت ینگیاز پارک یساك دست کیو تنها با  مینکرد هیبارمان را تخل

کوتاه مدت در  اریسفر به عتبات اقامت بس ندی. بخش ناخوشامیشد یفرودگاه بغداد م یفردا صبح راه دیبا رایز

   .کند یم نیرا مشتاق به ماندن در کاظم ریزا نیتر و جذاب کاظم زیتم ياست . فضا منیکاظ

  .خوش اب و هوا نسبت به سامرا و نجف و کربال اریسرسبز و بس يشهر

و  يمعنو اریبس ییاست.صحن و سرا نیبن جعفر و امام نهم امام جواد در کاظم یمطهر امام هفتم امام موس مزار

 يصحن به نامها 4 يحرم مظهر دار نیانها واقع شده است . ا انیدر م ینی. که مزار دو امام هما مانند نگ نیدلنش

 ابانیخ ياست که هتل محل استقرار ما در انتها طالبیبن اب ی، باب القبله ، باب المراد و باب عل شیباب القر

در اطراف  ی. وقت باستیز اریبس يو چشم نواز ياز نظر معمار نیحرم جواد يبه باب المراد است . معمار یمنته

 انیرانیدهد ا یکه نشان م دیکن یرا مشاهده م یرانیا نیاز معماران و واقف ياریبس يامضا یکن یحرم حرکت م

  .اماکن متبرکه داشته اند نیدر ساخت و توسعه ا يچه سهم و نقش برجسته ا

کند. مانند مزار خواجه  یم ییخود نما زین يبزرگ و برجسته ا يها تیمقدس امامان مزار شخص حیاطراف ضر در

و مزار خانواده  دیمف خینبود. مزار ش سریان م ارتیکه بعلت قرار گرفتن در بخش زنان امکان ز یتوس نیالد رینص

باب المغفره  نیدر خارج از صحن و ب زین ید رضیو س يعلم الهد یمرتض دیصدر . مزار س لیاسماع دیس ژهیصدر بو

بن  یحرم امامان موس ياز سفر به سامرا انقدر فضا یفراوان ناش یرغم خستگ یو باب فاطمه واقع شده است . عل

و عبادت  ارتیحرم شدم وتا بعد از اذان صبح به ز یمجددا راه 3و مصفا بود که صبح ساعت  يجعفر و جواد معنو

  . مو مشاهده پرداخت

فرودگاه  یتیمالل اور امن فاتی. تشر میبازگرد رانیتا به ا میفرودگاه بغداد شد یراه 8بازگشته و ساعت  سپس

  . میفرودگاه شو یبعداز ظهر ساعتها زودتر راه  14:30پرواز ساعت يبغداد باعث شد تا برا

رفت  ریبرخالف مس ینیاز فرودگاه بغداد به فرودگاه امام خم 2018 یهشتم م 136626حال پرواز شماره  بهر

سفر  نیاز ا یخاطرات فراموش نشدن ایدن کی. با  میانجام شد و به کشور بازگشت يا هیو بدون حاش رییبدون تغ

  . يمعنو

ما قوام و استحکام و وضوح  يو اعتقاد ینیو د یخیتار تیسفر به هو نیاست که ا نیمن از سفر به عتبات ا ریتعب

تا انی سفر  نیروست که ا نیاز ا دیکند و شا یم قیرا تصد میبا انها بزرگ شده ا يرا که عمر یبخشد. تصورات یم

  . شده است هیتوصحد 
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