
س��ه روز از هنگام شهادت امام حسین7 و یارانش گذش��ته بود و لشکر اموی از آن جا به 
کوفه رفته بود. با این وجود از بیم جاسوس های عبیداهلل زیاد کسی جرأت نمی کرد پیکرهای 
این پاکان را که بر خاک کربال افتاده بود، دفن کند و برای آنان مقبره ای بس��ازد. طوایفی از 
قبیله بنی  اسد که عده ای از مردان آنان همچون حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه جزو این 
ش��هیدان بودند، در منطقه »غاضریه« نزدیک کربال زندگی می کردند. اینها اگرچه دوس��تدار 
اهل بیت رس��ول اکرم9 به ش��مار می آمدند، ولی چون از کارگزاران اموی هراس داشتند، 
جرأت دفن بدن های پاک را نداش��تند ، تا این که گروه��ی از بانوان قبیله، عزم خود را جزم 
نمودند و برای دفن ش��هدا بس��یج ش��دند. آنان به مالمت مردان خویش نیز پرداختند که چرا 

غالمرضا گلی زواره
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اج��ازه می دهید پیکر این عزیزان زیر آفت��اب پرحرارت نینوا بماند؟! وقت��ی مردان قوم، این 
ش��هامت و عزم راس��خ زنان خویش را دیدند، خون غیرت در رگهایشان به جوشش در آمد 
و تصمیم به دفن ش��هیدان گرفتند؛ اما چون شناس��ایی پیکرها برایشان دشوار بود، در حاله ای 
از ح��زن، حیرت و تردید، لحظه  ش��ماری می کردند که ناگهان دیدند امام س��جاد به صورت 
ش��گفت  انگیزی از کوفه تا کربال را طی االرض کرده و برای راهنمایی و کمک به آنان، در 
آن س��رزمین پاک حضور یافته اس��ت. حضرت علی بن الحسین7 خطاب به بدن پدر چنین 

فرمود:
نَت َجَسدَک الظاِهر«؛ خوشا به حال زمینی که پیکر پاک تو را در خود  »طوبی اِلَرض تََضمَّ

جای داده است.
و بر روی مرقد پدرش نوش��ت: »هذا قبر الحسین بن علی بن ابی  طالب الذی قتلوه عطشانًا 

غریبًا«.1
در روایت دیگری آمده اس��ت: امام حس��ین7 را پس از آن  که بر پیکرش نماز خواندند، 
در جایی که اکنون مرقد اوست، به خاک سپردند و فرزندش حضرت علی اکبر7 را جایی 
نزدیک پای حضرت دفن کردند. برای شهدای دیگر از اهل بیت و یاران امام، جایی نزدیک 
مرق��د حضرت قبری حفر کرده و همه را در آن جا به خاک س��پردند. حضرت عباس7 در 
همان جایی که به ش��هادت رس��یده بود، یعنی بر سر راه غاضریه به خاک سپرده شد. در منابع 
تاریخی آمده اس��ت که وقتی امام سجاد7  مقداری از خاک کربال را کنار زد، قبری ظاهر 

شد و امام بدون کمک بنی  اسد، پدر را در آن نهاد.2
اگرچه بنی  اس��د در برجس��ته نمودن مرقد امام حس��ین7 و صیانت از آن در برابر امویان 
پیش   قدم ش��دند، ولی آن قبر مطهر فاقد هرگونه س��ایبانی بود. عبی��داهلل بن حّر جعفی، یکی 
از کوفیانی که به ندای کمک خواهی امام حس��ین7 جواب منفی داد،  با حالتی از ندامت و 
تأسف بر این  که چرا به ندای امام عصر خود لبیک نگفته، در مقابل مرقد امام حسین7 ایستاد 

و قصیده معروف خود را سرود.3
چون اهل بیت امام حس��ین7 از سرزمین شام به عراق بازگشتند، به زیارت مزار حسین بن 
علی7 و شهدای کربال مشرف شدند. همچنین جابربن عبداهلل انصاری به همراه عطیه کوفی 
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برای زیارت آن بارگاه پاک توانستند در اولین اربعین حسینی سال 61 بر مزار آن امام حاضر 
ش��وند. عطیه می گوید همراه جابر به کربال رفتیم. چون به آن حوالی رسیدیم، جابر به ساحل 
فرات رفت و غسل کرد و دو جامه بر تن کرد. کیسه ای گشود و عطری از آن بیرون آورد و 
خود را با آن معطر س��اخت. با هرگامی که برمی داشت، ذکر می گفت. آن گاه دست خویش 
را بر روی قبر امام گذاش��ت و از ش��دت ماتم و حزن بیهوش بر زمین افتاد. اهل بیت امام نیز 

سوگواری مفصلی نمودند.4
گروهی از توابین به رهبری س��لیمان بن ُصرد خزاعی در آغار ربیع   االول س��ال 65 هجری 
برای زیارت مرقد حسینی به کربال آمدند و بعد از ناله و زاری و عزاداری، سوگند یاد کردند 
ک��ه انتقام خون آن حضرت را از اموی��ان خواهند گرفت. این اجتماع چهارهزار نفری، اولین 
حرکت عظیم مذهبی � سیاس��ی در کنار مرقد سیدالشهدا بود و قبور شهدا در آن زمان، هنوز 

سایه بان نداشت.
در سال 66 هجری، مختار بن ابوعبید ثقفی که به کمک موالیان برای خون خواهی شهیدان 
کربال علیه امویان قیام کرد، پس از س��رکوبی آنان و مجازات قاتالن حادثه خونین عاش��ورا 
دستور داد بنایی بر مرقد حسین بن علی7 بسازند که گنبدی از گچ و آجر بود و در کنارش  
مس��جدی ساخت. با گذش��ت زمان، در اطرافش بازار و خانه های محکمی شکل گرفت. این 

آستانه دارای دو درب در جهت شرقی و غربی بود.5 6
از توصیه ه��ای امام باق��ر و امام صادق8 چنی��ن برمی آید که با وجود اختن��اق بنی  امیه و 
بنی  عباس، ش��یعیان با تحمل س��ختی ها بارگاه حس��ینی را زیارت می کردند. در این روایات، 
برای زیارت مرقد امام حس��ین7 آثار و برکات بس��یاری شمرده شده؛ چرا که بار گناهان را 
کم می کند و راه را برای رفتن به بهش��ت همواره می سازد. این زیارت معادل عمره و زیارت 
مرقد رس��ول اکرم9 و آزادی برده است. غم ها را می زداید؛ عمر را افزایش می دهد؛ روزی 
را افزون می س��ازد؛ حاجات را برآورده می نماید و زائر حسینی مورد شفاعت قرار می گیرد و 

رسول اکرم9، ائمه و فرشتگان برایش دعا می کنند. 7
امام صادق7 فرموده اند: هرگاه به سوی حائر آمدی، از پل عبور کن و در فرات غسل  نما 
و در غاضریه قدم بگذار. نیز تأکید کرده اند: هرگاه خواستی در کربال به زیارت قبر حسین7 
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بروی، بیرون قبله بایس��ت و به س��وی مرقد بنگر؛ آن گاه 
وارد روضه شو و در برابر آن، مقابل سر حضرت بایست و 
هنگام خروج از دری که پایین پای علی بن الحسین )علی 
اکبر( قرار دارد، خارج ش��و؛ سپس به مرقد شهیدان روی 
آورده، آن گاه به سوی مرقد ابوالفضل7 برو و روبه روی 

باب السقیفه )بنای سقف  دار( توقف کن و سالم کن. 8
از ای��ن روایت برمی آید که مرق��د امام در اواخر دوران 
بنی  امیه، دارای س��قف و بنایی بوده و درخت س��دری بر 
آن س��ایه می افکنده و در جوار آن تربت پاک، مسجدی 
وجود داشته است. در زمان ابوالعباس سفاح، اولین خلیفه 
عباس��ی، فرصت برای زیارت مرقد امام حس��ین7 بهتر 
فراهم گردید و آبادی و عمران آن حرم ش��ریف نیز آغاز 

شد.9
وقتی منصور عباس��ی به خالفت رسید و مرکز حکومت 
را به ع��راق انتق��ال داد، جلوه بارگاه کرب��ال برایش قابل 
تحم��ل نبود؛ زیرا انبوه جمعیت مش��تاق ب��رای زیارت به 
س��وی آن می ش��تافتند و به برکت این بارگاه، علیه حکام 
جور و ستم قیام می کردند. منصور می دید که شکل گیری 
حرکت های سادات حسنی و حسینی و انقالب های شیعیان 
که آس��ایش را از او گرفته، بی تأثیر از بوس��تان حس��ینی 
نیس��ت؛ پس ضمن س��رکوبی این نهضت ها و اعتراض ها، 
در س��ال 145 هجری به حرم مطهر حس��ینی یورش برد،10 
ام��ا به دلیل مقاومت مردم، موفق به تخریب بنا نش��د. ولی 
وقتی هارون الرش��ید به س��ال 170 هجری روی کار آمد، 
به دستور او آستانه حس��ینی که توسط مختار ساخته شده 

مرقد ام��ام در اواخر دوران 
بنی  امیه، دارای سقف و بنایی 
بوده و درخت س��دری بر آن 
س��ایه می افکن��ده و در جوار 
آن تربت پاک، مسجدی وجود 

داشته است.

در س��ال 66 هج��ری، مخت��ار 
بن ابوعبید ثقفی که به کمک 
ش��یعیان غالب��اً ایران��ی برای 
خون خواهی ش��هیدان کربالن 
علیه امویان قیام کرد، پس از 
سرکوبی آنان و مجازات قاتالن 
حادثه خونین عاش��ورا دستور 
داد بنای��ی ب��ر مرقد حس��ین 
بن علی بس��ازند که گنبدی از 
گ��چ و آج��ر ب��ود و در کنارش  
مس��جدی س��اخت. با گذشت 
زم��ان، در اطراف��ش ب��ازار و 
خانه های محکمی شکل گرفت. 
این آستانه دارای دو درب در 

جهت شرقی و غربی بود.
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بود، خراب گردید و قبر مطهر را شخم زدند و درخت سدره را که بنی  اسد برای عالمت قبر 
و س��ایبان و هدایت زائرین کاشته بودند، قطع کرد. در سال 198 هجری که مأمون زمام امور 
را به دس��ت گرفت، برخالف روش پدر در جهت جلب رضایت و محبت ش��یعیان و برخی 
سیاس��ت های مصلحت جویانه، تصمیم گرفت که امام رضا7 را به والیت  عهدی خود تعیین 
کند. در ش��رایط جدید، ش��یعیان فرصت به دست آمده را غنیمت ش��مردند و  آستانه مجلل و 
باش��کوهی بر مزار ابی عبداهلل بنا کردند. آنان تمام خرابی ها را بازس��ازی کردند و راه کربال 

برای زائران مشتاق گشوده شد و سیل مهاجرت ها به سوی این سرزمین سرازیر گردید.
از س��ال 230 هجری و در زمان امامت امام هادی7، ش��وق مس��لمانان شیعه برای زیارت 
مرقد حس��ینی روزافزون و باشکوه بوده و این امر رعب و هراس را در دل فرمانروایان عباسی 

همچون معتصم )برادر مأمون(، واثق و متوکل عباسی افکنده بود.
 ابوهاش��م جعفری می گوید: من و محمد بن حمزه به خدمت امام هادی7 رسیدیم تا از آن 
بزرگوار که بیمار بودند، عیادت کنیم؛ حضرت به ما فرمود: »َوَجُهوا قومًا الی الحائر ِمن مالی«؛ 
یعنی گروهی را روانه حائر حسینی کنید و هزینه سفرشان را از دارایی من بپردازید. وقتی از منزل 
حضرت بیرون آمدیم، ابن حمزه به من گفت: حضرت هادی ما را به سوی حائر می فرستد و حال 
آن  که خود به منزله کس��ی است که در کربال دفن گردیده است! ابوهاشم می گوید: من به نزد 

حضرت هادی7 بازگشتم و این گفته محمد بن حمزه را برای امام نقل کردم؛ امام فرمود:
»لَیس ُهَو هکذا، اّن هلل مواضع یحّب اَن َیعبد فیها و حائر الحس��ین من تلک المواضع«؛ نه 
این گونه نمی باش��د، به درس��تی برای خداوند مواضعی است که دوست دارد در این مکان ها 

عبادت شود و حائر حسین از آن جاهاست. 11
پس از مرگ واثق عباس��ی، برادرش متوکل روی کار آمد که چهارده سال حکومت کرد. 
او در عیاش��ی، ش��رب خمر و فساد ش��هرت یافت. در عصر او آثار انحالل امپراتوری عباسی 
آش��کار گردید. چراغ معرفت، دانش و اندیشه رو به خاموشی رفت و علویان زیر شدیدترین 
فش��ارها قرار گرفتند. او در دومین س��ال فرمانروایی خود و به سال 233 هجری دستور داد تا 
بارگاه امام حس��ین7 و تمام منازل و خانه های کربال را ویران و در زمین های آن جا زراعت 
کنند. مأمورانش زمین کربال را شخم زدند و بر آن، آب جاری ساختند؛ ولی آب در اطراف 
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مرقد به گ��ردش درآمد و مرقد را فرا نگرفت. او گروهی 
از کارگزاران خویش را گرداگرد مزار حس��ینی گماشت 
تا زائران را از زیارت آن بارگاه نورانی بازدارند. به دستور 
او ع��ده ای نیروی مس��لح در تعقیب زائ��ران بودند؛ با این 
حال شیعیان در نینوا اجتماع  کردند و به سوی کربال روان 
 شدند. نگهبانان درصدد سرکوبی ایشان بر آمدند، اما آنان 
مقاومت  کردند و  گفتند اگر همه ما را بکش��ید، هر کدام 
که باقی باشیم، به زیارت بارگاه حسینی می رویم. سرانجام 
ب��ا دالیل منطقی او را قانع کردن��د که از این رفتار مذموم 
دس��ت بردارد. وقتی فرمانده س��پاه او که در کربال مستقر 
بود، این ن��کات را در نامه ای به مت��وکل گزارش داد، او 
تسلیم شد و دست از آزار زائرین و تخریب بناهای کربال 
برداش��ت، اما بار دیگر در سال 237 هجری دستور ویرانی 
و جلوگیری از زیارت عالقه مندان را داد؛ به همین س��بب 
دل ها جریحه دار گردید و مردم در اماکن عمومی، مساجد 
و محاف��ل دینی، معاب��ر و بازارها مت��وکل را لعن و نفرین 
می کردند و ش��عرا در هجو و توبیخ او شعرها سرودند، اما 
مت��وکل همچنان به جس��ارت و اهانت های خود ادامه داد 
و در س��ال 247 فرمان تخریب آس��تان حسینی و ممانعت 

شدید از زیارت مردم را داد.
مت��وکل از این می هراس��ید که مرقد امام حس��ین7 به 
پایگاهی علیه فس��اد و خالف کاری ها و جنایات او تبدیل 
گردد و حماس��ه عظیم کرب��ال الهام  بخش قیام های فراگیر 
علیه بس��اط عباسیان شود؛ اما دوس��تداران سرور و ساالر 
ش��هیدان در هیچ شرایطی از زیارت آن حضرت و اهتمام 

وقتی هارون الرشید به سال 
170 هجری روی کار آمد، به 
دستور او آستانه حسینی که 
توسط مختار ساخته شده بود، 
خراب گردی��د و قبر مطهر را 
شخم زدند و درخت سدره را 
که بنی  اسد برای عالمت قبر 
و س��ایبان و هدایت زائرین 

کاشته بودند، قطع کرد.
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به عمران و آبادانی آس��تان حسینی بازنایستادند؛ حتی نقل شده است که متوکل هفده بار قبر 
حضرت را ویران و زائران را به قتل و حبس و ش��کنجه تهدید کرد، ولی با همه این جنایات 
نتوانست از سیل زائران جلوگیری کند. مردم انواع شکنجه ها را تحمل می کردند، ولی دست 
از زیارت برنمی داش��تند. در یکی از س��روده هایی که آن را بر س��ر منابر و در محافل مذهبی 

می خواندند، آمده بود:
اگ��ر بنی  امیه به ناحق و از روی س��تم فرزند دختر پیامبرش��ان را کش��تند، اینک افرادی از 
دودمان بنی  هاش��م جنایتی دیگر مرتکب ش��ده اند و مرقد آن حض��رت را به ویرانه ای تبدیل 
کرده اند. گویی عباسیان متأسفند که چرا در ماجرای کربال برای همکاری با جنایات بنی  امیه 

حضور نداشته اند و اینک با تهاجم به تربت حسینی، از آن جفاکاران پیروی می کنند.12 
دیری نگذش��ت که متوکل به هالکت رس��ید و پس��رش »منتصر« که پدر را کشته بود و به 
خاندان عترت عالقه داش��ت، روی کار آمد. منتصر با علویان رفتاری نیکو پیش گرفت و به 
حمایت از آنان برخاست و با کمک های مالی، ایشان را تقویت می کرد. در سال های نخستین 
حکومت خود، بارگاه امام حس��ین7 را بازس��ازی کرد و به حال اول بازگرداند و زمینه های 
زیارت آن تربت پاک را فراهم س��اخت در این زمان آس��تانه حسینی شکوه و جالل ویژه ای 
یافت و مناره بلندی در کنارش س��اخته ش��د که با نورافش��انی آن، زائرین در ش��ب، از دور 
راه را بازمی یافتند و به س��وی حرم حس��ینی هدایت می شدند. ش��یعیان و بنی  طالب فرصت را 
غنیمت ش��مرده و به سوی کربال سرازیر ش��دند. سید ابراهیم مجاب، فرزند سید محمد عابد، 
فرزن��د ام��ام کاظم7 که مرقدش در زاویه ش��مال غربی رواقی ق��رار دارد و در حرم مطهر 
 حس��ینی به نام خود اوس��ت، در زمان منتصر به کربال هجرت کرد و این شهر را وطن خویش

قرار داد. 
با مرگ منتصر، پس��ر دیگر موکل یعنی محمد به خالفت رس��ید. او نیز هرگز ش��یوه ننگین 
پدر را دنبال نکرد. با مردم به درس��تی رفتار کرد و به علویان احترام می گذاشت و در حقشان 
نیکی می نمود و درصدد بود تا کدورت های پیش��ین را برطرف کند. مرقد امام حس��ین7 و 
دیگر ش��هدای کربال را تعمیر کرد و دس��تور داد تا مردم مانند گذش��ته به کربال بروند. بنایی 
منتصر بر مرقد امام احداث کرده بود، در س��ال 273 هجری رو به ویرانی نهاد. از این روی در 
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حدود س��ال 280 »داعی الصغیر« فرمانروای طبرستان و از 
ن��وادگان زید بن علی7 اقدام به تجدید آن بنا نمود و بر 
رونق و ش��کوه آن افزود. در همین روزگار یکی دیگر از 
زمامداران علوی، گنبدی بر روی قبر بنا کرد که دو درب 
داش��ت و اطراف آن دو سقف احداث کرد و دیواری به 

گرد آن کشید.13

بارگاه حسینی از قرن چهارم تا سقوط بنی  عباس
از سال 320 هجری آل بویه اقتداری به دست آوردند و بر 
خلفای عباسی شوریدند و سلسله ای آل بویه را پایه گذاری 
کردند که در نشر و گسترش تشیع و احیای فرهنگ اهل بیت 
و برگزاری آداب و رس��وم دین براساس اعتقادات شیعیان، 
اهتمام چشم گیری از خود نشان دادند. یکی از فرمانروایان 
این تشکیالت »فناخس��رو عضدالدوله« نام دارد که از سال 
338 هج��ری زمام امور را به دس��ت گرفت. او تالش کرد 
تا عتبات عالیات عراق و س��ایر اماکن زیارتی که در قلمرو 
این حاکمان قرار داش��ت، مورد توجه ق��رار گیرد. اگرچه 
سفرهای زیارتی شیعیان به اماکن متبرکه، متداول و معمول 
ب��ود، اما از اواخر قرن چهارم هجری، یکی از علمای بغداد 
که »ابومحمد حسن بن علی بربهاری« نام داشت و ریاست 
حنبلیان این ش��هر را عهده دار ب��ود، آرا و عقاید ویژه ای را 
مطرح س��اخت و پیروان خ��ود را وادار کرد که هر کس با 
این افکار مخالفت ورزید، به ش��دت با او برخورد کنند. از 
کارهای بربهاری این ب��ود که نوحه گری و مرثیه خوانی بر 

امام حسین7 و زیارت مرقد آن امام مظلوم را منع کرد.

س��ید ابراهیم مجاب، فرزند 
س��ید محمد عابد، فرزند امام 
کاظم7 که مرقدش در زاویه 
شمال غربی رواقی قرار دارد 
و در حرم مطهر حسینی به نام 
خود اوس��ت، در زمان منتصر 
به کربال هجرت کرد و این شهر 
را وطن خویش ق��رار داد. به 
همین دلیل فرزند بزرگش را 
»محمد حائری« لقب داده اند. 
وی جّد اعالی س��ادات »فائز« 
که امروزه در کربال به آل  طعمه، 
آل  نص��راهلل، آل  ضیاءالدی��ن، 
آل  تاجر، آل  مس��اعد و آل  سید 
امی��ن معروفن��د، ب��ه ش��مار 

می رود.

نقل ش��ده اس��ت که متوکل 
هفده بار قبر حضرت را ویران 
و زائران را به قتل و حبس و 
ش��کنجه تهدید ک��رد، ولی با 
همه این جنایات نتوانست از 
س��یل زائران جلوگیری کند. 
م��ردم ان��واع ش��کنجه ها را 
تحمل می کردند، ولی دس��ت 

از زیارت برنمی داشتند.
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اگرچ��ه فتنه بربهاری رفت��ه رفته تا حدودی فروکش کرد و خ��ودش در 329 هجری مرد، 
ام��ا بعدها کس��ان دیگری از عقاید او پیروی کردند و با زیارت قب��ور ائمه به  ویژه بارگاه امام 
حس��ین7 به مخالفت برخاس��تند و برای زائرین مش��کالتی فراهم کردند. با چیره گردیدن 
آل  بویه و اقتدار عضدالدوله، این دش��واری ها از میان رفت و چون حاکمان این سلسله، خود 
به زیارت می رفتند، سنت مزبور آسان تر و رایج  تر گردید. عضدالدوله خود به کربال می رفت 
و در این سفرها به زائرین احسان می نمود. در سال 371 هجری که او توقفی در جوار آستان 
حسینی داش��ت، عطاهای فراوانی میان مجاورین آن حرم توزیع کرد و مبالغ قابل توجهی در 

صندوق مطهر آن حضرت قرار داد تا میان علویان و سادات تقسیم شود.14
عضدالدوله در سال 371 بنایی را که دارای رواق های متعدد بود، بر مرقد امام بنا کرد. این 
ساختمان عبارت بود از چهار رواق هماهنگ در چهار طرف حرم مطهر و صحن شش  گوشه. 
بر روی مرقد نیز گنبدی باش��کوه استوار گردید. داخل حرم با قندیل  های طال برای روشنایی 
تزئی��ن گردی��د و دیوارهای حرم و رواق ها را با چوب س��اج و آیینه های بزرگ پوش��اندند. 
صندوقی از چوب س��اج منبت کاری بر قبر مطهر قرار داشت و نهر آب تا برابر آستان حسینی 
و اط��راف صحن می آمد که آث��ارش تا نیمه اول قرن چهاردهم هج��ری در کربال باقی بود. 
عضدالدوله س��فر شیعیان را به کربال تش��ویق کرد و اطراف آستان، خانه های بسیاری ساخت 
و بین مهاجرین و س��اکنین حائر حس��ینی تقس��یم کرد؛ ماهانه و موقوفات قابل توجهی برای 
مجاورین و خدمه آس��تان امام حس��ین7 مقرر کرد؛  بازار بزرگ سرپوش��یده ای بین آستان 
حس��ینی و بارگاه حضرت ابوالفضل7 بنا کرد که تا عصر حاضر این بازار به صورت وقف 
در تصرف ذریه وی باقی است. عضدالدوله در ضلع شرقی صحن شریف برای خود خانه ای 
بنا کرد که یک دربش مس��تقیماً به صحن حس��ینی و درب دومش به بازاری که خود ساخته 
بود، باز می ش��د و همه ساله که به زیارت کربال می رفت، در آن منزل سکونت می گزید. این 
منزل توس��ط ذریه اش »مال محمدکاظم طالقانی« وقف گشت. سپس شیخ محمدجعفر، فرزند 
ای��ن عالم،  آن را به مرکز فراگی��ری علوم دینی تبدیل کرد. برای مص��ون گردیدن کربال از 
تعرض دش��منان، عضدالدوله دیوار بلندی دور شهر کشید که به استحکامات دفاعی و نظامی 

مجهز شده بود.
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در عصر آل  بویه، به ویژه در دوران عضدالدوله کربال راه 
ترقی و توس��عه را پیمود و امکانات فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی آن شکوفا گردید؛ بازرگانی آن گسترش یافت؛ 
کش��اورزی و فعالیت های باغ��داری در آن رونق گرفت؛ 
از نظر علمی و ادبی به مرحله ای واال رس��ید؛ روح حیات 
فک��ری و تالش علم��ی در پیکرش دمیده ش��د و علما و 
مشاهیر گران قدری در علوم عقلی، نقلی، ادبی و ذوقی از 

این سرزمین به پا خاستند.15
»عمران بن ش��اهین« که یکی از امیران »بطایح« بود، کار 
عضدالدوله را پی گرفت و مس��جد و رواق پشت را که به 
نامش معروف است، به روضه حسینی افزود. به گفته سید 
محمدصادق بحرالعلوم این رواق به نام سید ابراهیم مجاب 
معروف است. مسجد یادشده، تا زمان صفویان باقی بود و 
آنان مسجد را ضمیمه صحن کردند که آثارش هنوز باقی 
است. س��اختمان این رواق و مسجد در 367 هجری پایان 

یافته است.16
در 14 ربی��ع االول 407 هجری دو ش��مع بزرگی که هر 
ش��ب در دو س��وی مرقد مطهر روش��ن بود، بر زمین افتاد 
و موجب آتش س��وزی بزرگی گردید و تمامی دیوارهای 
ح��رم و رواق ک��ه ب��ا  آیینه و چوب س��اج مزی��ن بود و 
فرش  های حرم و پرده های گران بها طعمه آتش ش��د؛ ولی 
چون در ساختمان اصلی آستان، چوب به کار نرفته و تمام 
عم��ارت از طاق های ضربی، گچ و آجر بود، به کانون بنا  
آسیبی وارد نشد. »حسن بن مفضل بن سهالن رامهرمزی« 
وزیر س��لطان الدوله بویه، خس��ارت های وارد شده بر اثر 

عضدالدول��ه در س��ال 371 
بنای��ی را که دارای رواق های 
متعدد بود، بر مرقد امام بنا 
ک��رد. این س��اختمان عبارت 
ب��ود از چه��ار رواق هماهنگ 
در چه��ار طرف ح��رم مطهر و 
صحن شش  گوش��ه. ب��ر روی 
مرق��د نی��ز گنبدی باش��کوه 

استوار گردید.
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آتش  س��وزی را جبران کرد و اطراف ش��هر کربال را با حصار استواری محصور ساخت. این 
بارو همان اس��ت که ابن  ادریس در 558 هجری در کتاب »المواریث« و »الس��رائر« ثبت کرده 

است،17
دوران فرمانروایی »آلْب ارس��الن« و »ملکش��اه س��لجوقی« اوج قدرت امپراتوری سلجوقی 
به ش��مار می آید. اگرچه این سلسله گرایش های سنی گری داش��تند، اما شیعیان دوازده امامی 
در این دوره، مقتدر بودند و عده ای در محافل و معابر، از فضیلت های ائمه س��خن می گفتند 
که به مناقب خوانان معروف بودند. فرهنگ تش��یع نیز راه ش��کوفایی را سپری کرد و علمای 
بزرگ، آثار گرانس��نگی تألیف کردند. طبرس��ی صاحب »مجمع البیان«، شیخ طوسی مؤلف 
»التبیان« و آثار دیگر، و ابن  ادریس حلی صاحب »السرائر« از آن جمله اند. پادشاهان سلجوقی 
این درخش��ندگی را مورد توجه قرار می دادند. ملکش��اه س��لجوقی در س��ال 479 هجری به 
زیارت بارگاه امام حس��ین7 رفت و دستور داد تا اماکن و دیوارهایی را که دچار ضایعات 
و فرس��ودگی ش��ده بود، بازس��ازی و تعمیرکنند و معماران نهایت ذوق و هنر خویش را در 
این مکان به کار گیرند. در س��ال 529 هجری مردم بس��یاری رهسپار عراق شدند و حرم امام 
حس��ین7 را در کرب��ال زیارت کردند و هیچ کدام از کارگزاران س��نی مذهب س��لجوقی، 
متع��رض زائرین نگردید. در ربیع  الثانی 553 هجری »المقتفی باهلل« اگرچه به قصد ش��هر انبار 

حرکت کرد، ولی از فرات گذشت و مرقد امام حسین7 را زیارت کرد.18

از عصر مغوالن تا روی کار آمدن صفویان
در زم��ان هالکوخان مغول و به فرمان وی از 22 محرم 656 هجری، بغداد مرکز حکم رانی 
و خالفت عباس��یان، محاصره شد و سرانجام پس از هجومی سنگین که با قتل و خرابی بسیار 
همراه بود، دولت 525 س��اله عباسی برافتاد و دس��تگاه خالفت به کلی از میان رفت. به دنبال 
آن، ش��هرهای عراق یکی پس از دیگری به دس��ت مغوالن افتاد و چون هالکو بر این نواحی 
تسلط یافت، گروهی از بزرگان شیعه با وی گفت وگو و مکاتبه کردند و از او امان خواستند. 
هالکو نیز فرمانی صادر کرد که موجب ش��ادمانی ش��یعیان عالقه مند به عتبات عراق را فراهم 
ساخت و نجف و کربال از قتل و غارت مغوالن مصون ماند. در این وضع تازه که دیگر خبری 
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از فش��ارهای عباسیان نبود، شیعیان در کربال و نجف نفوذ 
بسیاری به دس��ت آوردند و بازسازی و توسعه این مراکز 
زیارت��ی رو به فزون��ی گرفت و فرمان سرپرس��تی عتبات 

عالیات برای کارگزاران شیعی صادر گردید.19
در 693 هج��ری و هنگام روی کار آمدن »غازان خان«، 
بر اث��ر بی توجهی، نهر معروف علقمه که به س��وی کربال 
جاری بود، تقریباً از جریان افتاد و نیاز به الیروبی اساس��ی 
داش��ت. بزرگان علوی که ج��وار حرم حس��ینی را برای 
سکونت برگزیده بودند، توانایی اجرای طرح های عمرانی 
را نداش��تند. غازان  خان پس از تس��لط بر اوضاع در س��ال  
698 هجری قم��ری به حفر مجدد آبراه��ی از فرات و از 
مکانی در ش��مال حلّه به کربال فرم��ان داد که از آن پس 
همواره زمین های این مکان مقدس را سیراب ساخت و به 
نه��ر غازانی معروف گردید. دیری نپایید که به برکت این 
نهر، باغ ها و مزارعی در مسیر کناره های این آبراه تا کربال 
به وجود آمد. محصوالت کش��اورزی کربال به حدی رو 
به فزونی یافت که منبع تأمین آذوقه بغداد و نواحی اطراف 
ش��د. این آبراه بدان حد وس��عت داش��ت که رفت و آمد 
قایق ه��ا از بغداد و دیگر ش��هرها و از طریق دجله و فرات 
به آن امکان پذیر بود. اثر اصالحات غازان خان در عتبات 
عراق در دوران س��لطنت اُلجایتو )جانش��ین وی( به چشم 

می خورد.20
به نوش��ته برخی منابع، غازان  خان در جمادی االول 702 
هجری بارگاه امام حسین7 را زیارت کرد و دستور داد 
تا در مرمت این بنای مقدس بکوشند و پرده های گران بها 

در 693 هجری و هنگام روی 
کار آمدن »غازان خان«، بر اثر 
بی توجهی، نهر معروف علقمه 
که به س��وی کربال جاری بود، 
تقریب��اً از جریان افتاد و نیاز 
به الیروبی اساس��ی داشت. 
ب��زرگان علوی ک��ه جوار حرم 
حس��ینی را ب��رای س��کونت 
توانای��ی  بودن��د،  برگزی��ده 
اج��رای طرح ه��ای عمرانی را 
از  غازان  خان پس  نداشتند. 
تسلط بر اوضاع در سال  698 
هج��ری قمری ب��ه حفر مجدد 
آبراهی از ف��رات و از مکانی 
در شمال حلّه به کربال فرمان 
داد ک��ه از آن پ��س همواره 
زمین ه��ای این مکان مقدس 
را س��یراب س��اخت و به نهر 

غازانی معروف گردید.
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برایش بدوزند و مبالغ قابل توجهی به مجاوران و حاضران حرم حس��ینی داد.21 غازان اگرچه 
س��نی مذهب بود، اما سلوکی دوستانه با شیعیان داشت و عالقه مندان به خاندان پیامبر به سبب 
توجه او به مرقد حسینی و کربال، سپاسگزارش شدند.22 ابن  بطوطه )متوفای 777 ه( که به سال  

727 هجری کربال را دیده است، می نویسد:
از حلّه به س��وی کربال، مش��هد حس��ین بن علی7 حرکت کردیم. کربال شهر 
کوچکی است که نخلس��تان ها اطرافش را گرفته اند و از فرات آبیاری می شود. 
روضه مقدس امام حس��ین7 در داخل ش��هر واقع ش��ده و مدرس��ه بزرگ و 
زاوی��ه ای دارد که در آن به مس��افرین طعام می دهند. خ��دام و حاجیان بر درب 
روض��ه امام ایس��تاده اند و ورود ب��ه حرم، بی اجازه آنان میس��ر نیس��ت. هنگام 
ورود، عتبه ش��ریفه را که از نقره اس��ت، باید بوس��ید. روی ضریح مقدس امام 
قندیل های��ی زرین و س��یمین گذاش��ته ش��ده و از دره��ای آن پرده های حریر 
آویخته ان��د. م��ردم کربال )غالباً( دو طایفه اند که هر دو پی��رو مذهب امامیه و از

 

 یک نسلند.23
یکی از بزرگ ترین و معروف ترین سلس��له هایی ک��ه در دوران فترت بین ایلخانان مغول و 
تیموریان در ایران حکومت کرده اند، سلس��له » آل جالیر« یا ایلخانی اس��ت که از 736 تا 836 
هجری قدرت را در دس��ت داش��تند. فرمانروایان این سلسله، با وجود گرایش های سنی، غالباً 
نسبت به مشاهد مقدس شیعیان ارادت قلبی و عملی داشتند و برخی از آنان پس از مرگ، در 
عتبات عراق به خاک س��پرده شدند و اغلب سالطین و خوانین ایشان اشیای بسیار گران بها و 

زیبایی وقف اماکن مقدس نجف و کربال  کردند.24
س��لطان اویس، فرزند شیخ حس��ن ایلخانی جالیری به س��ال 767 هجری تعمیرات آستان 
حس��ینی را آغاز کرد، اما مرگش فرا رس��ید و فرزندش س��لطان احم��د در 786 کار پدر را 
پ��ی گرفت. او ایوان طال را بنا کرد. تاریخ این تعمیرات باالی محراب، کنار رأس ش��ریف، 
معروف به نام »نخله مریم« که از آثار هنری ایرانی و حّجاری اس��المی بود، دیده می ش��د که 
بی جهت و بر اثر دشمنی با تشیع در 1363 هجری به دستور استاندار وقت کربال محو گردید. 
امیرجان، مش��هور به »مرجان« غالم س��لطان اویس جالیری که والی بغداد بود و بعدها سر به 
عصیان برداش��ت، در ضلع ش��رقی صحن حسینی مسجدی زیبا بنا کرد و مناره ای عظیم بر آن 
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برافراش��ت که در شکوه هنری، کم  نظیر بود؛ اما حکومت 
بغداد آن را هم بر اثر دشمنی با تشیع در سال 1354 هجری 

ویران کرد.25
یک��ی از فرقه های غالی، پیروان »س��ید محمد مشعش��ع« 
بودند که دعوی مهدویت می کرد. در س��ال 858 هجری 
»عل��ی بن محمد فالح مشعش��عی« حرم حس��ینی را هدف 

تهاجم و غارت قرار داد.26
در 25 جمادی  الثانی 914 شاه اسماعیل بنیان   گذار سلسله 
صفوی وارد بغداد ش��د و مورد اس��تقبال شیعیان این شهر 
قرار گرفت و روز بعد به س��وی کربال رهسپار گردید و به 
زیارت مرقد امام حسین7 ش��رفیاب شد. یک شبانه  روز 
در حرم حس��ینی معتکف بود و دس��تور تعمیرات الزم را 
صادر کرد. او دوازده قندیل طالی خالص برای روشنایی 
حرم اختصاص داد و نیز تمام حرم و رواق های ش��ریف را 
با گران بهاترین فرش های ابریش��م ایرانی مفروش ساخت 
و هدایای ارزش��مندی بین علویان و ساکنان کربال تقسیم 

کرد.
به دس��تور شاه اس��ماعیل، هنرمندان برگزیده ای موظف 
ش��دند که ش��ش صن��دوق منقش ب��ه نق��وش خطائی و 
اس��لیمی را در نهایت دقت و ابداع بس��ازند؛ س��پس آنها 
را ب��ه عتبات عراق فرس��تاد که یکی از آنها را به آس��تان 
حس��ینی و دوم��ی را به آس��تان حضرت عب��اس7 اهدا 
 ک��رد. تهیه و نص��ب این صندوق ها در س��ال 932 هجری

 به پایان رسید.
»بیدرو تکسیرا« جهانگرد پرتغالی در 1013 هجری وارد 

به دس��تور ش��اه اس��ماعیل، 
هنرمندان برگزیده ای موظف 
ش��دند ک��ه ش��ش صندوق 
منقش ب��ه نق��وش خطائی و 
اس��لیمی را در نهای��ت دقت 
و ابداع بس��ازند؛ سپس آنها 
را ب��ه عتبات عراق فرس��تاد 
که یکی از آنها را به آس��تان 
حسینی و دومی را به آستان 
حضرت عباس7 اهدا کرد. 
تهی��ه و نصب این صندوق ها 
هج��ری  932 س��ال   در 

 به پایان رسید.
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نجف شد و سپس به کربال رفت. او کربال را این گونه وصف کرده است:
کربال ش��هری اس��ت با حدود چهارهزار خانواده و بیش��ترش از خانه های محقر 
تشکیل یافته و ساکنین آنها عرب و ایرانی و کمی از ترک ها هستند و بازارهای 
شهر یک طبقه، با بنای استوار بود. کاالهای تجارتی، گوشت، سبزیجات و میوه 
فراوان بود و این کثرت، معلول رفت و آمد زائرین به روضه مقدسه که در مرکز 

شهر قرار دارد، می باشد.27
در دوره حکومت ش��اه اسماعیل، »علی پاش��ا الوند« حاکم بغداد شد. او به دستور شاه ضریح 
امام حسین7، مسجد مجاور بارگاه، رواق و گنبد آن حضرت را بازسازی و قبور دیگر شهدای 
کربال را تعمیر نمود. در س��ال 1032 هجری ش��اه عباس عازم کربال شد و ضریحی از فوالد بر 
روی صندوق شاه اسماعیل نهاد و دستور تعمیر گنبد و کاشی کاری آن را صادر کرد. شاه صفی 
در 1042 هجری اموال فراوانی را برای تعمیر مرقد امام حسین7 اختصاص داد و مسجد بزرگی 
را که به حائر حس��ینی متصل بود، گسترش داد. به سال 1048 هجری سلطان مراد عثمانی گنبد 
آستانه حسینی را تعمیر کرد و در 1153 هجری دختر شاه سلطان حسین صفوی مسجد مطهر را 
بازسای نمود و برای این امر اموال فراوانی هزینه کرد. همسر نادرشاه افشار هم تعمیرات وسیعی 
را در این آس��تان انجام داد و صندوق بس��یار زیبا و نفیس��ی برای مرقد شریف ساخت. حرم و 

رواق ها را با قالی های گران بها فرش کرد و با پرده های زیبا تزئین نمود.

از تهاجم وهابیان تا سقوط بعثی ها
در س��ال 1207 قمری آغامحمدخان قاجار، بنیان گذار سلسله قاجاریه، گنبد امام حسین7 
را طالکاری کرد و چون این پوش��ش طالیی بعد از چند س��ال فرسوده گردیده و گنبد سیاه 
ش��ده بود، در زمان فتحعلی ش��اه قاجار، گنبد دوباره طالکاری ش��د. در 1214 قمری نیز وی 
ضریحی از نقره به حرم اهدا کرد که تا چندی پیش روی مرقد مطهر باقی مانده بود. در همین 
روزگار یکی از همس��ران ش��اه قاجار مخارج طالکاری دو گلدسته حرم حسینی را عهده دار 

گردید و این کار را به انجام رساند.
در هجدهم ذی  حجه سال 1216 قمری که مصادف با روز عید غدیر خم بود و عالقه مندان 
به اهل بیت با ش��ور و اش��تیاق فراوان برای زیارت به نجف رفته بودند، پیروان فرقه وهابی به 
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فرماندهی امیر س��عود وهابی که ش��امل سپاهی مرکب از 
بیست  هزار جنگجو بود، به کربال حمله ور گردید. آنان پس 
از محاصره ش��هر، سرانجام وارد کربال شدند و مدافعین را 
قتل ع��ام کردند. وهابیان چنان جنایاتی در این دیار مقدس 
مرتکب ش��دند که در وصف نمی گنجد. در یک ش��ب، 
بیس��ت  هزار نفر را کشتند. آنان به این وضع بسنده نکردند 
و آس��تان حس��ینی را ویران و ام��وال آن را غارت کردند 
و تم��ام قندیل های طال و نق��ره دوره صفوی و فرش های 
گران قیم��ت را به تاراج بردند. از آن جا که برخی جنایات 
فجیع و مهیب وهابیان، واقعه عاش��ورا را برای مردم تداعی 

می کرد، آن را »حادثه طف ثانی« نامیدند.28
این حادثه به قدری اسف بار بود که وقتی میرزا ابوطالب 
اصفهانی، چندین ماه پس از این فاجعه به کربال وارد شد، 
تلخ کامی ها و آش��فتگی های ناشی از آن را چنین گزارش 

کرد:
در صح��ن مقدس، خون مذبوح��ان روان، گنبد و 
حجره های صحن از الش مقتولین پُر بود.، ش��دت 
آن حادثه به جایی رس��ید که م��ن بعِد یازده ماه از 
آن  وارد کربال ش��دم، هنوز آن قدر تازگی داشت 
که ب��ه جز نقل آن، حدیثی دیگر در ش��هر نبود و 
راویان در اثنای حکایت می گریس��تند و از شنیدن 

آن، موها بر اندام راست می شد.29
وهابی��ان حم��الت خود را ب��ه کربال در س��ال های بعد 
ادام��ه دادند؛ چنان  که در جمادی االول 1223 قمری »امیر 
سعود بن عبدالعزیز« با قوای بسیاری که از نقاط گوناگون 
شبه   جزیره عربستان گرد آورده بود، به سوی عراق رفت و 

در س��ال 1032 هجری شاه 
عب��اس ع��ازم کرب��ال ش��د و 
ضریح��ی از ف��والد ب��ر روی 
صندوق شاه اس��ماعیل نهاد 
و  گنب��د  تعمی��ر  دس��تور  و 

کاشی کاری آن را صادر کرد.
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می خواس��ت به کربال حمله کند، اما به دلیل باروی استوار و برج ها محکم نتوانست به داخل 
آن نفوذ کند. اگرچه آنان ش��هر را به گلوله بس��تند، اما دفاع اهالی و مجاورین حرم حس��ینی 
موجب شد که وهابیان بدون هیچ نتیجه ای از محاصره کربال منصرف شوند و آن جا را ترک 

کنند.30
در 1273 قمری ناصرالدین شاه قاجار تعمیراتی در آستان حسینی انجام داد و طالکاری گنبد 
آستان را بازسازی کرد. در همین سال ها شیخ عبدالحسین تهرانی مشهور به »شیخ العراقین« که 
وصی میرزا تقی  خان امیرکبیر بود، از یک   س��وم ارث وی، هش��تاد خانه مجاور صحن شریف 

حسینی را در قسمت غرب و جنوب غربی خرید و صحن شریف را توسعه داد.
پ��س از حادثه کربال در ماجرای تهاجم وهابیان، مهم ترین رویداد، وقایع »مناخور« اس��ت. 
این واژه به معنای امیرآخور است. سلیمان نامی اهل روسیه مدت ها مهتر و مناخور سعید پاشا 
بود که با کشته شدن وی در 1234 قمری، او به داوود پاشا، والی بغداد پیوست. حاکم بغداد، 
مناخور را مأمور حمله به کربال کرد. مردم کربال تا سال 1247 پیوسته از ستم مناخور در فشار 
بودند، تا این که در همان سال، حکومت داوودپاشا رو به زوال رفت و آتش  افروزی مناخور 
فروکش کرد؛ اما با مش��اهده ضعف در دولت عثمانی، پاشای مذکور به سرزمین عراق طمع 
کرد و مناخور مأمور حمله به ش��هرهای این س��رزمین ش��د. قوای او به سوی کربال روان شد 
و م��دت هج��ده روز آن را در محاصره گرفت. در این مدت، س��ه بار به ش��هر هجوم بردند، 
ولی موفق نش��دند. در مجموع کربال در نیمه قرن سیزدهم هجری از سوی سپاه مناخور بارها 
تهدید ش��د تا این که سرانجام داوودپاشا برای اهالی کربال امان صادر کرد. در این رویدادها 
کس��انی که به خانه رؤسای فرقه شیخیه، از جمله شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی پناه 

می آوردند، از یورش و تهاجم مصون بودند. 31
از حدود سال 1333 قمری، هم زمان با جنگ جهانی اول، قشون استعمار بریتانیا به سرزمین عراق 
هجوم برد و کم کم در طول چندین سال، بخش هایی از این سرزمین را به اشغال درآورد. در دوران 
قیمومت انگلستان بر عراق، کربال و نجف از لحاظ سیاسی و اجتماعی و راه ها ثبات الزم را نداشت، 
اما زمزمه مخالفت رهبران مذهبی ش��یعیان با سلطه گری انگلستان، در این دو شهر شکل گرفت. 
آنان موفق شدند احساسات ضدانگلیسی مردم عراق را تقویت کنند و آنان را برای رهایی از سلطه 
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بریتانیا متحد س��ازند. در نتیجه، جنبشی بر اساس همکاری و 
تعاون گروه های سنی و شیعه شکل گرفت که انقالب 1920 
میالدی عراق به رهبری آیت اهلل شیخ محمدتقی شیرازی را 
به وجود آورد. قیامی که اقتدار انگلس��تان را درهم شکست 
و سیاس��ت های این دول��ت را بی  اعتبار س��اخت و مقدمات 
استقالل عراق فراهم آورد.32 حرم امام حسین7 گلدسته ای 
باشکوه داشت که به آن مناره عبد می گفتند و بیش از شش 
ق��رن با هیبت خاصی، چش��م هر بیننده ای را به س��وی خود 
جلب می کرد؛ اما در س��ال 1354 قمری به بهانه های واهی، 
این گلدس��ته از اساس ویران گردید. این کار توسط »یاسین 

هاشمی« نخست  وزیر وقت عراق صورت گرفت.33
در سال 1355 قمری »سلطان طاهر سیف  الدین اسماعیلی« 
کرب��ال را زیارت کرد و دس��تور داد تا ضریح مقدس را با 
نقره خالص بازس��ازی کند. این کار در سال 1358 انجام 
پذیرفت. برخی دیگر از بزرگان با پی گیری »عبدالحسین 
آل طعمه«، متولی مرقد حس��ینی مبالغ چشم گیری را برای 
نوس��ازی ضریح مطهر امام حسین7 اختصاص دادند که 

این کار در سال 1360 پایان گرفت.34
در دوران رژیم بعثی عراق، کربال فش��ارهای سختی را 
تحمل کرد و ش��اهد کش��تار، ویرانی و غ��ارت و تهاجم 
شدیدی بود. یکی از این فجایع در سال 1397 قمری واقع 
شد. در اربعین این سال، شیفتگان اهل بیت تصمیم گرفتند 
مس��یر نجف تا کربال را که حدود هش��تاد کیلومتر است، 
با پ��ای پیاده طی کنند. اگرچه این زائ��ران تهدیدهایی را 
از س��وی استاندار نجف »جاس��م الرکابی« دریافت کرده 

حاکم بغداد، مناخور را مأمور 
حمل��ه ب��ه کربال ک��رد. مردم 
کربال تا سال 1247 پیوسته 
از س��تم مناخ��ور در فش��ار 
بودن��د، تا این ک��ه در همان 
سال، حکومت داوودپاشا رو 
به زوال رفت و آتش  افروزی 
مناخ��ور فروکش ک��رد؛ اما با 
مش��اهده ضع��ف در دول��ت 
عثمان��ی، پاش��ای مذک��ور به 
س��رزمین ع��راق طم��ع کرد 
و مناخ��ور مأم��ور حمل��ه ب��ه 
ش��هرهای این سرزمین شد. 
قوای او به س��وی کربال روان 
شد و مدت هجده روز آن را 

در محاصره گرفت. 
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بودند، اما ش��وق زیارت، چنان در قلوبشان شعله می کش��ید که از این تهدیدها هراسی به دل 
راه نمی دادند. چهار روز پس از حرکت کاروان ها به س��وی کربال و پیش از آن  که به آستان 
حس��ینی برس��ند، لش��کری بزرگ مجهز به تانک و زره  پوش با حمایت بالگردهای جنگی به 
کاروان زائران حمله کرد که بر اثر این یورش ددمنش��انه، بس��یاری از آنان کش��ته و عده ای 
زخمی و صدها نفر دس��تگیر شدند. رژیم بعثی این انتفاضه را به شدیدترین وضعی سرکوب 

کرد و جّو ترسناکی بر کربال حاکم ساخت. 35
نیروهای بعثی که ش��یعیان و معنویت عتبات عراق، از جمله کربال را برنمی تابیدند، بارها به 
وسیله بمب افکن های خود، کربال را بمباران کردند و خانه های شیعیان از هر سو مورد هجوم 
آنان بود. در ش��ب نیمه شعبان 1411 قمری، هنگام غروب آفتاب، رژیم تمام درب های حرم 
سید شهیدان را بست و عالقه مندان را که این مکان را پناهگاهی امن و آرام می دانستند، پشت 
درهای حرم نگاه داش��تند. در این میان، جمعیت چش��م گیری که در پیش��اپیش آنها جوانانی 
شجاع بودند، راه پیمایی کردند و علیه رژیم بعثی شعار دادند. این حرکت در روز بعد شدت 
گرفت و به تظاهرات گسترده ای تبدیل شد و با به شهادت رسیدن یکی از جوانان، شعله های 
قیام به اطراف و اکناف س��رایت کرد. بعثی ها با تانک و زره پوش در همه جای ش��هر موضع 
گرفته بودند، اما با این همه امکانات نظامی، نیروهای خودجوش ش��هر به مقاومت خود ادامه 
دادند و موفق ش��دند درب حرم حسینی و بارگاه ابوالفضل8 را بگشایند و مراکز مهم شهر 
را به تصرف درآورند. در 26 ش��عبان همچنان شهر در دست رشیدمردان کربال بود تا این  که 
م��زدوران رژیم با رگبار مسلس��ل امواج مقاومت را درهم شکس��تند و مردم مظلوم را دس��ته 
دسته اس��یر و اعدام می کردند. حرمین شریفین را به توپ بس��تند.  حتی مجروحان و بیماران 
در مراکز درمانی از گزند هجوم وحش��یانه آنان مصون نبودند. مزدوران رژیم به این جنایات 
اکتفا نکردند و با گس��تاخی تمام، داخل حرم حسینی و آستانه حضرت ابوالفضل8 شدند و 
از روی اجساد شهدا گذشته و به تاراج جواهرات و اشیای گران بهای آن دو حرم پرداختند.36 
طرفداران رژیم صدام حس��ین پس از انتفاضه ش��عبان 1411 بس��یاری از مدارس علوم دینی، 
حس��ینیه ها و مقام های مقدس و زیارتی را مورد حمله ق��رار دادند و ویران کردند. عده ای از 

علما و مدرسان حوزه ها و شخصیت های ادبی و فرهنگی را نیز به شهادت رساندند.37
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ای��ن وقایع چن��ان خون بار و فجیع بود که مقام معظم رهب��ری در اطالعیه ای از وقوع آن به 
شدت اظهار تأسف کرد:

اخبار متواتر از عملکرد ارتش عراق در نجف و کربال و اهانت به س��احت مقدس 
عتبات عالیه و ورود بی ادبانه به صحن و س��رای حرم های حضرت امیرالمؤمنین و 
حضرت سیدالش��هداء و حضرت ابوالفضل: و هتک حرمت و تخریب آستان 
مقدس آنان که قبله قلوب شیعیان و محبان و آزادگان عالم است، هر روز بیش از 
پیش پرده از این هتاکی های کینه آلود برداشته، ابعاد جنایت را آشکارتر می سازد. 
لعنت و غضب خداوند بر حکام بعث عراق باد که چون اس��الف خویش مصیبت 
عاشورا را بار دیگر تکرار کردند و با یورش وحشیانه به نجف و کربال آن کردند 

که قلم از شرح آن عاجز است.38
هنگام سقوط صدام و اشغال عراق توسط آمریکا، از اواخر 1381 شمسی حضور بیگانگان 
در این س��رزمین برای شهرهای زیارتی چون کربال و نجف دردسرهای ویرانگر و خونینی به 
بار آورد و امنیت این مناطق مقدس مورد تهدید جدی قرار گرفت. با روی کار آمدن دولتی 
ش��یعه در عراق، مرم این سامان تصور می کردند که به آرامش رسیده اند، اما با توطئه استکبار 
و بقایای رژیم بعثی، نیرنگ صهیونیست  ها و دولت های مرتجع منطقه، باز هم عتبات عراق از 
حوادث خون بار و تروریس��تی آسوده نشد و این جنایات و فجایع آشفته همچنان جان زائران 

و مجاوران عتبات عراق را در معرض تهدید قرار داده است.39
با این وجود س��یل زائرین مشتاق از کش��ورهای گوناگون، به ویژه ایران به سوی این شهرهای 
مقدس روان اس��ت و برای بازس��ازی و مرمت، توس��عه و افزایش جاذبه اماکن زیارتی، اقدامات 

گسترده و ارزشمندی صورت گرفته است. در این میان اهتمام دولت و ملت ایران ستودنی است.

کربالی کنونی
عراق از 18 استان تشکیل شده که یکی از آنها استان کربالست. این استان بین استان نجف 
در ش��رق و جنوب شرقی، بابِل در شمال شرقی و شرق، انبار در شمال و شمال غربی و غرب 
محصور است و از جنوب و جنوب غربی با عربستان سعودی هم  مرز می باشد.40 مساحت این 

استان بیش از شش  هزار کیلومتر مربع است.
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بین  النهری��ن، از جمله کربال مدت چهار قرن صحنه درگی��ری و رقابت میان دو امپراتوری 
صف��وی و عثمانی بود که این وضع بر ترکیب جمعیتی، فرهنگی و س��اختار اجتماعی کربال 
بی تأثیر نبوده، ولی این شهر مقدس حوزه استقرار شیعیان فارسی  زبان بوده است و ایرانیانی که 
در قرون و اعصار گوناگون به این دیار مهاجرت کرده اند، در جهت عمران و آبادانی کربال و 
اماکن مقدس آن بسیار کوشیده اند. وجود باغ های گوناگون میوه، نخل های خرمای مرغوب 
و مزارع سرس��بز در کربال که از رود فرات س��یراب می شوند، محصول تالش آنان است. در 
کربال محالت قدیمی و بازارهای متعددی دیده می ش��ود ک��ه در آنها می توان جلوه هایی از 
معماری و هنر ایرانی را دید.41 ساکنان مناطق حوالی کربال و افرادی که در روستاها و مناطق 
دورافتاده زندگی می کنند، تعلق خاطر ویژه ای به کربال دارند و تحت تأثیر جامعه ش��یعی این 
ش��هر قرار گرفته اند. آنان در مناس��بت های خاصی چون ایام محرم، اربعین، نیمه ش��عبان، ماه 

رجب و... با آداب و رسوم بومی برای زیارت به کربال می آیند.42
کربال در س��اختار دیگر ش��هرها و مراکز فرهنگی عراق اثر گذاش��ته و در تکوین فرهنگ 
خاص تشیع و استواری باورهای دینی و شکل گیری خیزش های سیاسی عراق، نقش به   سزایی 
دارد. این ش��هر در اس��تقبال باشکوه از امام خمینی)ره( در س��ال 1344 نسبت به دیگر شهرها 
پیش  قدم بود و اولین اعتراض گس��ترده علیه بعثی ها در کربال ش��کل گرفت. آداب و رس��وم 
و ش��عائر ش��یعیان که امکان چندین گردهمایی مردمی را در طول سال پدید می آورد، کربال 
را مرک��ز رفت  وآمدهای طوایف و گروه های مختلفی کرده اس��ت ک��ه از دیگر نقاط عراق 
)ش��هرها، روستاها و مناطق عش��ایری( به این دیار می آیند. این پدیده باعث تحکیم مناسبات 
انسانی، بهبود روبط اجتماعی و گسترش تجارت میان کربال و شهرهای منطقه فرات مرکزی 
و بغداد گردیده اس��ت. ح��وزه علمیه کربال و علم��ا و مجتهدان این ش��هر ضمن این که در 
تربیت مش��اهیر بسیاری از دنیای تشیع دخالت داشته اند، در غنای باورهای مردمی و گسترش 
و عمق  بخش��ی به فرهنگ تشیع نیز بسیار تأثیر گذار بوده اند. این علما و در رأس آنان آیت اهلل 
میرزا محمدتقی شیرازی در برابر تجاوز استعمار انگلیس موضع گیری کردند و نقش دینی و 

سیاسی خود را در این باره به خوبی ایفا نمودند.43
ب��ه برکت بارگاه مقدس حضرت امام حس��ین7 و برادرش ابوالفضل العباس7 ش��یعیان 
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زی��ادی از مناطق گوناگون جهان به عراق مهاجرت کرده 
و در ج��وار ای��ن اماکن مقدس اقام��ت گزیده اند. در این 
شهر در س��ال های اخیر خیابان های متعددی احداث شده 
که تردد زائرین و س��اکنین آن و نیز فعالیت های اجتماعی 
و اقتص��ادی کرب��ال را س��رعت می بخش��د. مهم ترین آنها 
خیابان های العباس، الحس��ین7، عل��ی االکبر7، االمام 
علی7، رس��ول اعظم، بغ��داد، وحدة العربی��ه و العلقمی 
می باشد. کربال بازارهایی به سبک قدیم و جدید دارد که 
در آنها ان��واع کاالها، اجناس مورد نی��از زائران، هنرهای 
دس��تی و س��نتی عرضه می ش��ود ک��ه عبارتند از: س��وق 
الحسین7، سوق العرب، سوق صفافیر سوق زینبیه، سوق 

عالوی، سوق باب الخان.44
کانون این ش��هر بارگاه حضرت امام حسین7 و دیگر 
ش��هدای نینواس��ت. صحن مطهر این حرم به ش��کل مربع 
مس��تطیل و به طول 70  و عرض 55 متر در زمینی پایین تر 
از اراضی اطراف واقع اس��ت که اساس آن از شاه کارهای 
معماری عصر آل  بویه اس��ت؛ ولی در اعص��ار بعد در آن 
تحوالتی به وجود آمده اس��ت. آس��تان مقدس دارای ده 
درب ورودی به داخل صحن ش��ریف می باشد: درب قبله 
و درب رحمت در جنوب، درب های زینبیه، رأس الحسین 
و باب س��لطانیه در غرب، درب س��دره و باب الس��الم در 
قس��مت ش��مالی، س��ه درب به نام های باب الکرامه، باب 
الش��هداء و باب قاض��ی الحاجات در بخش ش��رقی. این 
صح��ن 65 حجره دارد که در مقابل هر کدامش��ان ایوانی 
دیده می ش��ود. بین درب قاضی الحاجات و درب ش��هدا 

آستان مقدس دارای ده درب 
ورودی به داخل صحن شریف 
می باش��د: درب قبله و درب 
رحمت در جن��وب، درب های 
زینبیه، رأس الحسین و باب 
سلطانیه در غرب، درب سدره 
و ب��اب الس��الم در قس��مت 
شمالی، س��ه درب به نام های 
باب الکرامه، باب الش��هداء و 
باب قاضی الحاجات در بخش 

شرقی.

کربال م��دت چهار قرن صحنه 
درگی��ری و رقاب��ت میان دو 
امپراتوری صف��وی و عثمانی 
بود که ای��ن وضع بر ترکیب 
جمعیتی، فرهنگی و س��اختار 
اجتماعی کربال بی تأثیر نبوده، 
ولی این ش��هر مقدس حوزه 
استقرار شیعیان فارسی  زبان 
بوده است و ایرانیانی که در 
ق��رون و اعص��ار گوناگون به 
این دیار مهاج��رت کرده اند، 
در جه��ت عم��ران و آبادان��ی 
کرب��ال و اماک��ن مق��دس آن 

بسیار کوشیده اند.
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مس��جد بزرگی س��اخته شده است. بین درب ش��هدا و درب کرامت، حسینه ای وجود دارد و 
در جنوب صحن، تکیه بکتاش��یه ساخته شده است. در داخل صحن شریف و نیز اطراف آن، 
مقبره جمعی از علما و کارگزاران ش��یعه واقع اس��ت. خود صحن از دو طبقه تشکیل شده که 
تمامی دیوارهایش با کاشی کاری مزین است و هیئت باشکوهی دارد. آستان مقدس در وسط 
صحن ش��ریف قرار دارد که از چهار سویش درب های متعدد برای ورود به رواق های مطهر 
تعبیه ش��ده، ولی درب اصلی و بزرگش در جنوب حرم است. در مقابل درب آستان، ایوانی 
دیده می شود که به ایوان طال مشهور است. در دو سوی این ایوان، دو مناره بلند از طال توجه 
هر بیننده ای را به س��وی خود جلب می کند. ایوان دارای س��ه درب ورودی است که به رواق 
جنوبی حرم شریف منتهی می گردد. رواق جنوبی به این دلیل که محل دفن حبیب بن مظاهر 
اسدی است، به نام او معروف می باشد. در داخل حرم، صندوق گران بهایی بر روی قبر مطهر 
قرار دارد که بر رویش ضریح نقره مزین به جواهرات عالی و نفیس نصب شده است. کف و 
دیواره های حرم و رواق تا حدود دو متر، از بهترین سنگ مرمر ایران است. حرم و رواق ها را 
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با کاشی کاری آیات قرآنی زینت داده اند. تمام سقف های حرم و رواق ها به دست هنرمندان 
ایرانی آیینه کاری شده است. در قسمت شرق مرقد سیدالشهدا قبر دسته  جمعی شهدای کربال 
واقع است، اما قبر حضرت علی  اکبر7 داخل ضریح و زیر پای پدر می باشد. طول حرم مبارک 
در محدوده ضریح مطهر و زیر گنبد 10/40 متر و عرضش 9/10 متر می باشد. به فرموده امام 
صادق7 نماز در چهار مکان کامل خوانده می ش��ود: مس��جدالحرام، مسجدالرسول، مسجد 
45 اگرچه برآورد حدود و مس��احت حائر حسینی به طور کامل 

کوفه و حرم امام حس��ین7. 
دش��وار اس��ت � زیرا بارها از سوی دشمنان ویران شده و به وس��یله عالقه مندان بازسازی شده � 
 ام��ا با تکیه بر مناب��ع روایی و فقهی می توان آن را تخمین زد؛ به ویژه با اس��تناد به این فرموده 

امام صادق7:
»قبر الحسین بن علی7 عشرون ذراعًا مکسراً روضة ِمن ریاِض الَجنة«

و در روایت دیگری از قول آن حضرت 25 ذرع )ذراع یعنی ساق دست، یا مسافت از سر آرنج 
تا نوک انگشتان میانه انسان( تحدید شده است. البته در احادیث دیگری آمده است:

»حرمة قبر الحسین فرسخ فی فرسخ من اربعة جوانبه«
و بنا به نوشته عالمه مجلسی در بحاراالنوار این حریم یک فرسخ از جانب از هر ضلع حرم 

است؛ چنان که در روایت دیگری از امام ششم نقل شده است:
»حریم قبر الحسین فرسٌخ فی فرسٌخ من اربع جوانب القبر«.46

بن��ا ب��ر این روایات، جمعی از فقها مس��احتی که زیر گنبد و حدود آن واقع اس��ت را حائر 
شمرده اند. عده ای نیز حرم مطهر و تمام عمارت های ضمیمه آن را شامل این عنوان دانسته اند 
و برخ��ی هم در این باره تفکیک کرده اند و افزوده اند که برای برداش��تن تربت از حرم، این 
محدوده وس��یع تر می گردد، ولی برای تمام بودن نماز و استجابت دعا، محدوده صحن مطهر 

را در نظر گرفته اند.47
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