
به کوشش: احمد نبوی

کربال در گفت وگو با چهره  های معاصر

در س��فری که اعضای تحریریه فصلنامه زیارت در اسفند سال 90 به کربالی معلی داشتند، 
دیدارهایی با برخی از چهره  های اندیشمند و محقق این شهر فراهم شد. آنچه می خوانید، حاصل 
س��ه گفت وگو با چهره های نامدار کربالیی است که هر س��ه به زبان فارسی صحبت می  کردند. 
این گفت وگوها در فضایی صرفا ش��یعی و به دور از ملی گرایی صورت گرفت. بی  شک فراهم 
آمدن این س��ه نشس��ت که هر یک در خانه این عزیزان انجام شد، در زمان  های مختلف صورت 
گرفت و تمامی، مرهون همراهی اس��تاد »سلمان آل طعمه« است که توفیق روزافزون ایشان را 

از درگاه احدیت خواستاریم.

88

13
91 

تان
بس

وتا
هار

1،  ب
1و1

ره  0
شما

ت، 
يار

گ ز
رهن

ف



سید سلمان آل طعمه
فرزند س��ید هادی، در س��ال 1353 قم��ری در کربا ب��ه دنیا آمد. 
او یک��ی از مؤلفان و ش��عرای معاصر اس��ت که آثار وی بارها منتش��ر 
ش��ده اس��ت. وی ح��دود 100 عن��وان کت��اب درباره کرب��ا تالیف 

ک��رده اس��ت؛ از جمله: »ت��راث کرب��ا،  مخطوط��ات کربا، 
 مش��اهیر المدفونی��ن فی کربا، ش��عراء کرب��ا، االمل الضائع 

و االشواق الحائره«.

سید عادل آل کلیدار 
فرزند عبدالصالح بن عبدالحسین بن علی آل طعمه، در سال 1361 قمری در 
کربا به دنیا آمد. به سال 1399 برای گرفتن دکترا به دانشکده حقوق دانشگاه 
قاهره رفت. به درخواس��ت پدر در س��ال 1400 به کربا بازگشت و در سال 
1401 هجری سدانت و کلیدداری آستان حسینی را از پدر تحویل گرفت و 
یک دهه این منصب را عهده دار بود. با اش��راف او، عملیات طاکاری گنبد 
مطهر حرم حسینی با پنجاه کیلوگرم طای خالص در سال 1407 پایان یافت.1 
پس از حمله بعثی ها به کربا در سال 1411 از کربا کوچ کرد و به شهر 
سیدنی در استرالیا رفت. سید عادل آل کلیدار کتاب »بغیة النبالء« اثر 

جد خود را با تحقیق ارزنده خود منتشر کرد . 

حجت  االسالم والمسلمین شیخ محمدعلی داعی  الحق القرشی
در س��ال 1360 قم��ری در کربا به دنیا آمد. او یکی از فضا، مدرس��ین 

و ش��عرای کربای معلی به ش��مار می  آید. تحصیات خود را در مدرسه 
علمیه بادکوبه سپری کرد و مدتی نیز در مدارس رسمی جدید به تحصیل 
پرداخت. یکی از امتیازات ایش��ان برخورداری از هنر خط ثلث، نس��خ و 
نس��تعلیق اس��ت. کتابت کام اهلل مجید و خطوط مندرج در کاشی کاری 

بیرونی باب قاضی الحاجات آستان حسینی از یادگارهای هنری اوست. 
استاد داعی  الحق مقاالت بسیاری در مجات کربا دارد.2 همچنین کتاب 

»ضحایاء عزاء طویریج « از اوست. او اینک در برخی از مدارس علمیه 
کربای معلی تدریس می  کند. ترجمه  ای از دو مقاله منتش��ره نشده 

ایشان در این شماره فصلنامه  ارائه می  گردد. 
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شـرح حال 

انگیزه تان برای نویسندگی در کربال چه بود؟ 
آل  طعمه: از اول ذوق و ش��وق داش��تم. دیدم چهار نفر از فامیل هاي ما دارند مي نویسند؛ از 

آنها پرسیدم، گفتند ما فقط تاریخ حضرت را مي نویسیم. عبدالجواد کلیددار خودش کلیددار 
اس��ت و تاریخ حرم را نوشته اس��ت.  از او پرسیدم: چرا از علما و ش��عرا یاد نکردی؟ گفت: 

کاری به آنها ندارم. آن کتاب ها مصادر و منابع زیادی مي  خواهد. 
سید عبدالرزاق وهاب آل  طعمه گفت: من جلد سوم »ثورة  العشرین« را مي نویسم. پرسیدم 

پس چرا جلد اول و جلد دوم را ننوشتي؟ گفت فعا همین را آماده کرده ام.
عبدالحس��ین کلیددار هم کتابی دارد به نام »بغیة النبالء ف��ي تاریخ کربال«. پنج نفر از آل 
طعمه تاریخ کربا را نوش��ته اند. من آمدم چیزهایي که این ها ننوش��ته اند را نوش��تم. مدارس، 
مس��اجد، عشایر، علما، شعرا. یک موسوعه اي ش��ده است. االن من صد عنوان کتاب نوشته ام 

که 64 عنوان چاپ شده و بقیه هنوز مخطوط است.

مهم  ترین آثار مخطوط شما کدام است؟
آل طعمه: »حوادث سیاسي« و »مساجد کربا« هنوز مخطوط است. مخطوطات کربا چهار 

جلد اس��ت؛ جلد اول چاپ شده که آقابزرگ تهراني براي من تقریظ نوشته است. جلد دوم 
چهل سال پیش در کتابخانه سید محمدباقر حجت طباطبایي چاپ شد. جلد سوم مال کتابخانه 
الروضة الحس��ینیه اس��ت. جلد چهارم درباره کتابخانه هاي کرباس��ت، آن را به آقاي رسول 

جعفریان داده  ام.3 این چهار کتاب، تاریخ کرباست. 

جدیدترین کتاب منتشر شده شما چیست؟
آل  طعمه: »االنتفاضة الش��عبانیة« است. این کتاب خاطرات شفاهی مردم کربا از قیام سال 

1991 شیعیان عراق علیه صدام است. 

در حال حاضر چه کتابی در دست تألیف دارید؟ 
آل طعمه: موس��وعه اي در دس��ت تألیف دارم ب��ا موضوع کربا به نام »موس��وعة کربالء 

المقدسة«. در این کتاب از مقتل امام حسین7 و حوادث قرون اول تا چهاردهم را آورده  ام. 
بعضي مخطوط و بعضي مطبوع است که همه آنها در این مجموعه عرضه می  شود.

90

13
91 

تان
بس

وتا
هار

1،  ب
1و1

ره  0
شما

ت، 
يار

گ ز
رهن

ف



آیا افرادي را تربیت کرده اید که این نیم قرن تجربه را به آنها منتقل کنید؟
آل طعمه: ان ش��اء  اهلل؛! پس��رم یکي از آنهاست. چند نفري هم هستند که از من معلومات را 

مي گیرند. 

از خاندان خود بگویید؛ این که از چه تاریخی در کربال ساکن شدید؟
آل کلیدار: خاندان ما به »آل فائز« معروف اس��ت و همه از نس��ل امام موس��ي بن جعفر: 

هس��تند. ما از نس��ل محمد عابد هستیم که او پس��ر ابراهیم مجاب است و بیش از  1200 سال 
اس��ت در کربا هس��تیم. آل نصراهلل، آل طعمه و آل ضیاءالدین )ک��ه کلیددار حرم حضرت 

ابوالفضل7 بودند( همه از آل فائز هستند.

در میان آل کلیدار، نویسندگانی نامدار وجود دارد؛ لطفا توصیف مختصری از ایشان داشته باشید.
آل کلیدار: دومین نفر عبدالحس��ین آل کلیدار، نویس��نده »بغیة النب��الء فی تاریخ کربال« 

است. این کتاب چهل سال پیش چاپ شد. برادرش دکتر عبدالجواد کلیددار »تاریخ کربال و 
حائر الحسین7« را نوشت و این کتاب بارها چاپ شد. سومی محمدحسن کلیددار، نویسنده 
»مدینة الحس��ین7« است. این کتاب در چهار جلد چاپ شده است. نفر چهارم، عبدالرزاق 

عبدالوهاب آل طعمه است. او کتاب »کربالء فی التاریخ« را نوشت.

آیا حضرت عالی نیز اثری تحقیقی درباره کربال نوشته  اید؟
آل کلی�دار: کتاب »بغیة النبالء« را که از جّد ماس��ت، با تحقیق خودم منتش��ر کردم. البته 

تعلیقات بسیاری را نیز در این سال  ها بر این کتاب افزوده ام که در آینده منتشر خواهم کرد. 

از تحصیالت خود بگویید 
داعی الحق: از مدرس��ه بادکوبه و مدرسه هندیه ش��روع کردیم. مدرسه هندیه مجمع علما 

بود. آقاس��ید عبداهلل خوی��ي، برادر بزرگ آی��ت اهلل خویي آن جا بود. با آق��اي ما رفیق بود. 
می گف��ت ک��ه من اول آم��دم این  جا و اخوي گفت ک��ه این  جا فایده ن��دارد و باید به نجف 
رف��ت. اگ��ر ما در نج��ف بودیم، حاال ج��ور دیگری می ش��د. خاص��ه، از کوچکي درس 
مي دادی��م و درس مي خواندی��م... م��ن یک چیزي نوش��تم ک��ه نوعی رجز اس��ت. در این 
 کت��اب، زندگی خود را به نظم و ش��عر درآورده ام؛ این که که هس��تم، چه هس��تم و چه طور

 خطاط شدم.
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ظاهرا استاد خط هستید؛ از کجا شروع کردید؟
داعی الحق: در مدرس��ه مهدیه یا مدرسه حس��نیه، نزد عموی شیخ حسن نائیني خط را یاد 

گرفتم. او اس��تاد خط بود. اکنون خطاط اول عراق هس��تم. قرآن را با خط نوشته ام. یک روز 
رفتم پیش خطاطي ایس��تادم و نگاه کردم. گفت: چه مي خواه��ي؟ گفتم: مي خواهم خط تو 
را نگاه کنم. گفت: تو کي هس��تي؟ گفتم: من داعي الحق هس��تم. گفت: من خیال می کردم 
داعی الحق، پیرمردي باشد. خط شما که خیلی زیباتر از خط من است! گفتم: نه حاجي، خط 

شما خیلي قشنگ است. خیال کردند من یک نفر پیرمردي هستم. 

چند اثر منتشر شده و مخطوط دارید؟
داعی الحق: پنجاه عنوان کتاب نوش��ته ام. »ضحایاء عزاء طویریج« را منتش��ر کردم. س��نه 

1966 ی��ک فاجعه  بزرگی در کربا پیش آمد. در ای��ن حادثه بر اثر ازدحام جمعیت 33 نفر 
زیر دست وپا افتادند و مردند. در جریان همین عزاداری معروف طویریج که پیاده از همه جا 

به کربا مي آیند. آن را به عنوان عزاي الحسین7 نوشتیم. 

آثار تألیفی شما در چه موضوعاتي است؟
داعی الحق: کتاب ها در ش��رح لمعه، شرح مکاسب، لغت عرب، منطق و اصول. در تاریخ 

و دعا هم کتاب نوشته  ام. 

گذشته و حال کربال 

سابقه علمی کربال به چه قرنی بازمی   گردد؟
آل طعمه: به قرون دوم و سوم. پیش از آن، حوزه نبود؛ گرچه حرکت علمی بود. چند نفري 

درس مي دادند و درس مي خواندند.

آیا در باره حوزه کربال کتابی تألیف کرده  اید؟
آل طعمه: از من خواس��تند درباره حوزة کربا از قرن س��وم تا دوره معاصر کتابی بنویسم. 

می  گفتند گنج کربا پیش شماست. فعا به نوشتن این کتاب مشغولم. 
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مؤسس حوزه کربال کیست؟
آل طعمه: »حمید بن زیاد نِینوي« که همه ش��رح حالش را نوشته اند. نجاشي، مامقاني، شیخ 

طوس��ي و... همه مي نویسند که حمید بن زیاد نِینوي مؤسس حوزه کرباست. او در سنه 310 
هجری درگذش��ت. تا سال 250 در کربا بوده اس��ت. نینوا روستایی بوده در شرق کربا که 
نهر علقمه از این روستا می گذشت. این قریه در قرن سوم مرکز علم بوده است. حمید بن زیاد 

نِینوي ده کتاب دارد؛ از جمله: الخمس، الزکاة و النوادر و کتاب الکبیر. 
غیر از حمید بن زیاد  دو نفر دیگر هم مطرح هس��تند که بعد از او می باش��ند: »شیخ عباس 
الغاضري« و فرزندش ش��یخ محمد. غاضري منس��وب به منطقه غاضریه در شمال کرباست. 
مق��ام امام جعفر ص��ادق7 و مقام امام مهدي)عج( نیز در این منطقه قرار دارد. همه در آن  جا 
درس مي خواندن��د، اما حوزه نبود؛ چون جمعیتی در کربا نبود. این  جا، صحرایي خالي بود:   
امام صادق وقتی که به کربا آمد در آب علقمه غسل کرد و به زیارت شتافت، منزلگاه او در 

غاضریه بود، کسي آن  جا نبود؛ فقط چند نفري از علما در غاضریه و نینوا بودند.

آیا شیخ طوسی هم به کربال آمد؟ 
آل طعمه: شیخ طوسي در اول قرن پنجم از بغداد فرار کرد و به نجف آمد. در بغداد فتنه  ها 

و اضطراباتی بود. او یک س��ال  در کربا ماند و کتاب »المسائل الحائریه« را تألیف کرد، در 
این  جا محمد بن محمد حائري از او س��ؤاالتي پرس��ید و این کتاب پاسخ به سؤاالت اوست. 

سپس به نجف رفت و حرکت علمی را احیاء کرد.

حرکت مهم علمی در کربال در چه قرنی گزارش شده است؟ 
آل طعمه: در قرن هش��تم ش��یخ احمد بن فهد حلي از حله به کربا آمد و س��بب ش��د که 

حرکت علم س��رعت بگیرد. به س��فرنامه ابن  بطوطه ک��ه در 726 به کربا آم��د، نگاه کنید؛ 
می  نویسد: »و هي مدینة صغیرة تحّفها حدائق النخل و یسقیها ماء الفرات، و الروضة المقّدسة 
داخلها، و علیها مدرس��ة عظیمة، و زاویة کریمة« زاویه یعني براي مهمانخانه ها بوده اس��ت.  
 مي گوید مدرس��ه بزرگ. هنوز ابن فهد از حله نیامده بوده؛ وقتی آمد، حرکت علمی بیش��تر

 رونق گرفت.
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بهترین دوره حوزه کربال چه زمانی بوده است؟
آل طعمه: قرن 12 و 13 دوره صاحب حدائق، وحید بهبهاني و سید علي صاحب ریاض. بعد 

از ایش��ان شیخ ش��ریف العلماء مازندرانی که هزار مجتهد در محضرش در مدرسه حسن  خان 
درس مي خواندند. همه مصادري که مي خوانم، همه اش��اره مي کنند به شریف العلماء که در 
س��ال 1245 قمری در جریان فراگیر ش��دن بیماری طاعون فوت شد و در سرداب منزلش که 

در سمت باب القبله حرم امام حسین7 قرار دارد، دفن شد.

از تاریخ حوزه در سده اخیر بگویید
آل طعمه: به ترتیب سه نفر در دوره معاصر در کربا مطرح بودند؛ میرزا محمد تقی شیرازی، 

آقاحس��ین قمي و میرزا محمد هادی میانی . آقا حس��ین قمی که در حوزه بود، علما از نجف به 
این جا می َآمدند. من در آن زمان دوازده س��اله بودم. ایش��ان را می   دیدم که از منزلش در مقابل 
طاق زعفرانیه بیرون مي آمد. سوار االغ سفیدی می  شد و تا در صحن سیدالشهداء می  رفت. مردم 
هم دنبالش مي آمدند. می  دیدم که در مسیر با میرزا مهدي شیرازي حرف مي زد. چند عکس از 
ایشان دارم. در صحن نماز مي خواند و بعد از نماز هم به سؤاالت جواب می داد. درس ایشان در 
صحن بود و بعد از س��ید ابوالحسن اصفهانی به نجف رفت و شش ماه ماند. مرجعیت عام ایشان 

چند ماه بود و بعد فوت شد. 

االن چیزي به اسم حوزه کربال تا چه حد وجود دارد و تا چه اندازه فعال است؟
آل طعمه: مدارس بس��یاری وجود دارد و حوزه خوبی  ش��ده است. استقبال از درس خیلي 

زیاد اس��ت. در حرم، حوزه ابن فهد حلي و حوزه مدرسي، در فقه و اصول و منطق و کام و 
حدیث درس مي خوانند. االن حوزه رونق پیدا کرده. نشاط علمي و فکری دارند. 

آیا در  دوره صدام حوزه اي وجود داشت؟
آل طعمه: نه! همه مي ترسیدند. مدارس را بستند. کتاب هایی که در مدارس دیني داشتیم را 

مصادره و س��رقت کردند. حاال خیلي خوب ش��ده. نمي دانید چه قدر مجات دارند. بیشتر از 
پنجاه مجله دارند. هر ماهي، یا هر دو ماهي یک مجله . 

حوادث مهم کربال در دوره معاصر چه بوده است؟
آل طعم�ه: در دوران معاص��ر س��ه واقعه در کربا صورت گرفت که س��بب ش��د موقعیت 
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ای��ن ش��هر را در دوره معاص��ر ب��اال بب��رد: انقاب س��ال 
1920 علیه س��لطه انگلس��تان ب��ر عراق، به رهب��ری میرزا 
محمدتقی ش��یرازی که در کربا بود؛ برپایی  جش��نواره 
 )مهرجان( ام��ام علي7، و مقاومت س��تودنی در انتفاضه 

شعبانیه سال 1991.

جش�نواره ام�ام عل�ي7 در چه س�الي برگزار ش�د و چه 
موقعیتی داشت؟

آل طعمه: هفت س��ال پی  درپی بین س��ال های 59 تا 65 

میادی یعنی تا وقتی که بعثي ها آمدند و کربایي ها کنار 
کشیدند. این مراسم در سیزدهم رجب برپا می  شد. آیت  اهلل 
س��ید محسن حکیم و آیت  اهلل میرزا مهدی شیرازی در آن 
شرکت می کردند. علما، ش��عرا، ادبا همه حضور داشتند. 
حتی علماي س��ني ش��رکت می  کردند. در این جش��نواره 
ش��یخ احم��د وائلي قصی��ده می خوان��د. ُج��رج جرداق، 
نویسنده مسیحِی لبنانی کتاب »االمام علي، صوت العدالة 
االنس��انیه« را ارائه نمود. سلیمان کتاني مسیحي هم آمد. 
ش��خصیت  های دیگری همچون جعفر الخلیلي نویس��نده 
»موسوعة العتبات المقدسه« و مصطفي جواد نیز شرکت 

داشتند. 
در طول این مراس��م، شهر کربا همچون بهشت آراسته 
می   ش��د و با پارچه  ه��ای زیبا تزئین می  ش��د. نمادهایی هم 
نص��ب کرده بودند؛ مثا در باب بغداد، نمادی از کش��تن 
عم��رو بن عبدود توس��ط امام علي7 گذارده ش��ده بود؛ 
نم��ادی از کعب��ه را کنار ح��رم حضرت اب��ی الفضل7 
گ��ذارده بودند. در مکانی دیگر رّد الش��مس را به تصویر 

کشیده بودند. 

س��ه نف��ر در دوره معاصر 
بودن��د؛  مط��رح  کرب��ال  در 
می��رزا محمد تقی ش��یرازی، 
آقاحسین قمي و میرزا محمد 
ه��ادی میالن��ی . آقا حس��ین 
قم��ی که در ح��وزه بود، علما 
از نج��ف به این جا می َآمدند. 
من در آن زمان دوازده ساله 

بودم.
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شما درباره انتفاضه فرمودید که کربال در این واقعه درخشید؛ در این باره بیشتر بفرمایید
آل طعمه: در جریان انتفاضه، بس��یاری از ش��هرهای عراق چند ساعت یا چند روز مقاومت 

کردند، اما  کربا پانزده روز ایستادگی کرد و جنگید. 

شما که در کربال بودید، حوادث را چگونه می   دیدید؟ 
آل طعمه: هشت نفر از بعثی  ها آمدند و گفتند اسلحه داري؟ گفتم اسلحه ام کتابم است. این  جا 

کتابخانه بود که نشانشان دادم و گفتم اسلحه ام کتاب است و چیزي ندارم؛ آنها هم بیرون رفتند. 

یکی از خاطرات خود از آن واقعه تلخ را بیان کنید 
آل طعمه: حس��ین کامل )داماد صدام( با هلی کوپتر آمد و دستور داد که همه از کربا بیرون 

بروند؛ چون مي خواهیم حرم امام حس��ین7 و ابوالفض��ل: را بزنیم. پیرمردها و زن و بچه  ها 
به س��ختی رفتند. با آنهایی که در حال رفتن بودند صحبت می  کردم و خبرها را می  نوش��تم. به 
صورت میدانی، خاطرات و قضایا را جمع کردم و کتاب »االنتفاضة الشعبانیه« را نوشتم. در این 

کتاب جنایات بعثی  ها، تعداد مساجد و مدارس تخریب شده و بسیاری از حوادث را نوشتم.

ارتباط میان مردم و علما چگونه بود؟ 
آل طعم�ه: در دوره قب��ل از کمونیس��ت ها و بعثی ها خوب بود. ش��اه و فرماندار به منزل علما 

مي آمدند و با علما خیلي خوب بودند. در دوره صدام بد بود. فقط با علمای بعثي خوب بودند.
ملک فیصل پیش شیخ عبدالکریم زنجاني در کربا می آمد؛ پیش شیخ محمد حفید که در 

صحن نماز مي خواند می آمد؛ پیش شیخ احمد مازندراني می  آمد و با آنها می نشست.
م��ردم حرف علما را گوش مي کردند. در خود صحن ده تا امام جماعت بود. نماز جماعت 
س��ید محمد شیرازي بود. شب جمعه هم آقای مستنبط از نجف می آمد آن  جا نماز مي خواند. 
ش��یخ علي کاش��ف الغطاء، س��ید محمد طاهر بحراني، س��ید مرتضي طباطبائي، س��ید عماد 
بحراني )پسر سید محمدطاهر(، س��ید عباس کاشاني، این ها همه شان در صحن نماز جماعت 
می خواندند. در حرم حضرت ابوالفضل7 آقاي ش��یخ محمدعلي س��یبویه، سید محمدعلي 
خیرالدین، سید محمدصادق قزویني پدر سید مرتضي قزوینی نماز می خواندند. قبًا هم شیخ 
احمد مازنداراني و ش��یخ محمد خطیب بودند. حاال دیگر همه شان نیستند. در دوره پادشاهی 

هزار دفعه بهتر از االن بود. آنها از علما تقدیر مي کردند. 
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آیا در گذشته، ادیان مختلف هم در کربال بوده  اند؟
آل طعمه: تعدادی یهودي بوده  اند و یک کوچه یهودی 

در می��دان وجود داش��ت که س��ال 49 می��ادی از کربا 
بیرونش��ان کردند. در دوره معاصر نصرانی نداش��تیم؛ البته 
در گذش��ته بوده؛ در منطقه »نواوی��س«. نواویس یکی از 
اسمای کرباست که در کام امام حسین7 آمده است: 
»کأن بأوصالي تتقطعها عس��الن الفل��وات بین النواویس  
و کرب��الء«. نواویس ، مقب��ره عمومی نص��ارا قبل از فتح 
اس��امی بود که در اراضی نواحی حس��ینی، نزدیک نینوا 
قرار داش��ت. البته آثاری از نواویس موجود نیس��ت. یک 
کنیس��ه پش��ت اِِخیضر بوده اس��ت؛ در بیس��ت کیلومتری 
 کربا. این مکان مربوط به قبل از فتح به دس��ت مسلمانان

 بوده است.

آستـان حسینـی 

ش�ما مدتی س�ادن )تولیت( و کلیددار حرم حس�ینی بودید؛ 
بفرمایید متولی حرم چه وظیفه   ای داشت؟

آل کلی�دار: همه ش��ؤون اداره حرم به دست متولی بوده 

اس��ت؛ مثا مدیریت خدام را او عهده  دار بود. پس غیر از 
ضریح، کل امور حرم به دست کلیددار بود.

ای�ن منصب از چه زمانی در دس�ت ش�ما و خاندان ش�ما 
بود؟

آل کلیدار: من از 1401 تا 1411 قمری کلیددار و س��ادن 

بودم. قبلش نیز پدرم، جدم و جِد جدم هم کلیددار بودند و 
به آل  کلیدار معروف بودند و قبلش به نام آل طعمه شناخته 

می شدند. 

س��ه واقعه در کربال صورت 
گرفت که سبب شد موقعیت 
این ش��هر را در دوره معاصر 
باال ببرد: انقالب سال 1920 
علی��ه س��لطه انگلس��تان بر 
ع��راق، ب��ه رهب��ری می��رزا 
محمدتق��ی ش��یرازی ک��ه در 
کربال بود؛ برپایی  جش��نواره 
)مهرج��ان( ام��ام عل��ي7 و 
مقاومت ستودنی در انتفاضه 

شعبانیه سال 1991.
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خاندان شما کلیددار حرم حضرت عباس7 هم بود؟
ب��ود،  مع��روف  طعم��ه  آل  ب��ه  م��ا  خان��دان  ک��ه  پی��ش  س��ال  دویس��ت  آل کلی�دار: 

کلی��ددار ه��ر دو ح��رم بودن��د؛ ام��ا در دوره معاص��ر، ح��رم حض��رت عب��اس دس��ت ما 
 نب��ود. م��ا آل طعم��ه متول��ی ح��رم حس��ین7 بودی��م و آن   ج��ا آل نص��راهلل  ضیاءالدی��ن

 متولی بودند. 

برنامه کشیک خدام چگونه بود؟
آل کلی�دار: این برنامه از دوران س��ید جواد کلیددار مانده اس��ت. لیس��ت خدمت در حرم 

امام حس��ین و حضرت عباس8 چهار کشیک داش��ت. تا من بودم، این کشیک ها بود. فقط 
کشیک آل طعمه، خاص آل طعمه است. سابقه این کشیک مربوط به 140 سال قبل است. 

برنامه روزانه یک کلیددار چه بود؟ مثاًل از اول صبح چه برنامه ای داشتید؟
آل کلی�دار: قب��ل از نماز فجر درها باز مي ش��د. یک دعایی هس��ت مي خوانن��د و در را باز 

مي کنند. ابتدا در قبله بعد س��ایر درها را. کلیددار س��اعت 8 صبح به ح��رم مي رود و به امور 
رس��یدگی مي کند. حرم را می  ببیند و به خدمات رس��یدگی می  کند. بعد مي نش��یند و قرآن و 
زیارتنام��ه مي خواند. یک س��اعت در حرم مي ماند و بعد به حج��ره اش می آید و تا نماز ظهر 
می   ماند.  بعد از نماز ظهر به خانه بازمی گردد. کلیددار عصرها ساعت 4 باز به حرم می  آید و تا 
مغرب می ماند. البته درب حرم تابستان ساعت 11 یا 12 شب و در زمستان ساعت9 یا 10بسته 

می  شد؛ به جز شب جمعه که تا صبح باز بود. 

دوره صدام تولیت بر عهده شما بود؟
آل کلیدار: دس��ت کلیدار نبود؛ دست شورا بود. شورا متشکل از استاندار، کلیددار و پدرم 

سید عبدالصالح بود. بعد از پدرم من عضو شورا شدم. 

وقتي انتفاضه تمام شد، شما دوباره سدانت را به دست گرفتید؟
آل کلیدار: نه. من تا 1411 سادن بودم؛ یعنی تا اول انتفاضه. با پایان انتفاضه، صدام کسی به 

نام عبدالصاحب را بر این کار گماشت که البته بعد از سقوط صدام فرار کرد. 

آیا حرم گنجینه اي هم داشت و دست چه کسی بود؟
آل کلیدار: خزانه داشت؛ واهلل خیلی چیزهاي خوب در آن بود و کلیدش دست ما بود. 
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در دوره صدام چیزي از خزانه برداشته شد یا نه؟
تا من بودم هیچ؛ اما عبدالصاحب برداشت. می گویند به 

عدي )پسر صدام( مي داد. 

آیا در حرم امام7 سردابی داریم؟
آل کلی�دار: س��ردابی در حرم امام حس��ین7 نیس��ت. 

حرمت امام حس��ین7 چیز مهمی است. ما دري که به قبر 
باز شود، نداریم و من چیزی نش��نیده ام. از آقاي کلیددار 

هم پرسیدم، گفت من هم ندیده ام.

کسی قبر شهدا را دیده است؟
آل کلی�دار: اجدادمان وقتي که تعمیرات می   کردند، قبر 

شهدا را دیده  اند. مي گویند حدود دو متر عمق داشته و سر 
قبر را با برگ نخل پوشانده بودند. 

آیا همه  شهدا در همین قطعه مشخص امروزی مدفونند؟ 
آل کلیدار: ش��هدا زیر پاي حضرت مدفون هستند؛ یعني 

کًا مجموعه زیر پا،  نه فقط آن قطعه شهدا. عالم دربندي 
به خاطر حرمت ش��هدا هیچ وقت از زیر پای حضرت راه 

نمی رفت. 

مزار حّر چرا جداست؟
آل کلیدار: عشیره او اجازه گرفتند و پیکرش را بردند. 

درباره موقعیت و مکان قتلگاه بگویید. 
آل کلی�دار: ای��ن هم��ان مقت��ل قدی��م اس��ت و قب��ا 

چه��ار مت��ر پایین  ت��ر ب��وده. پنجاه س��ال پیش پله داش��ته 
 و مي رفتی��م پایی��ن. بع��د از تعمی��رات به ش��کل امروزی

 درآمده.

دویس��ت س��ال پی��ش که 
خاندان ما به آل طعمه معروف 
ب��ود، کلی��ددار ه��ر دو حرم 
بودند؛ ام��ا در دوره معاصر، 
حرم حضرت عباس دست ما 
نبود. ما آل طعمه متولی حرم 
حس��ین7 بودیم و آن   جا آل 
نص��راهلل  ضیاءالدین متولی 

بودند.

لیست خدمت در حرم امام 
حس��ین و حضرت عباس8 
چهار کش��یک داش��ت. تا من 
ب��ودم، ای��ن کش��یک ها بود. 
فقط کش��یک آل طعمه، خاص 
آل طعمه اس��ت. سابقه این 
کش��یک مربوط به 140 سال 

قبل است.
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اگر خاطره  ای خاص از دوران سدانت دارید، بفرمایید؟
آل کلیدار: من در اولین س��ال س��دانتم، معجزه اي از امام حسین7 دیدم. سال 1401 قمری 

که آب باال آمد و داخل ضریح هم ش��د؛ یعني تا صندوق خاتم را در بر گرفت. پدرم در آن 
زم��ان برای درمان به لندن رفته بود. تلفن ک��ردم و ماجرا را گفتم؛ گریه کرد. گفت: چه   طور 
ممکن است؟!. شب که خلوت شد، حرم را بستیم. یک معمار خیلي ماهر آوردیم؛ گفت باید 
صندوق خاتم را باال بیاوریم. وقتي صندوق را برداش��تیم، زیر صندوق کاما خشک بود؛ در 
حالی که کمی  پایین تر آب جمع شده بود! من این را به چشمم دیدم. ما پمپ کار گذاشتیم 
که آب را بیرون بکش��د. در صحن چاه کندیم و خاتم را چوب س��اج کردیم. صندوق خیلي 

قدیمي است. باالی آن نوشته 1133 هجري، یعنی اواخر صفویه. 

این صندوق هنوز هم هست؟
آل کلیدار: بله، هنوز هس��ت. وهابیان در س��ال 1215 قمری تخریبش کردند. پدرم با یک 

تاجر ایراني تماس گرفت و پول دادند و مثل قدیم درستش کردند. 

تعامل علما، به  خصوص زائران ایرانی با شما به عنوان خاندان کلیددار چگونه بود؟
آل کلیدار: خیلي خوب بود. زائران ایرانی تقس��یم شده بودند و هر یک از ما میزبان زائران 

یک ش��هري بودیم. زائران قزوین مال پدرم و زنجاني  ها برای عمویم س��ید محمدرضا بودند. 
تهراني ها همیشه پیش سید محسن آل طعمه که سادن صحن حضرت ابوالفضل7 بود می  رفتند 

و اصفهاني ها پیش کسی دیگر. به ما عاقه داشتند و با آل طعمه و خدام خوب بودند. 

تا چه سالي اموات را داخل مجموعه حرم دفن مي کردند؟
آل کلیدار: تا س��ال 1983 یا 1984 میادی در حرم دفن می  کردند؛ البته نه هر کس��ي را. اما  

داخل صحن در حجرات صحن  دفن می  کردند که مال صاحبان مقابر بوده است. 

آیا کلیددارها و خاندان شما در حرم به خاك سپرده می  شدند؟
آل کلیدار: بله، در محل درب قبله. س��ید علي کلیددار جّد با پدر س��ید عبدالحس��ین داخل 

حرم دفن اس��ت. کلیددار سیدالشهداء با پس��رش عبدالجواد کلیددار. سید علي خیلي متدین 
بود. در ده سالگی امام حسین7 را در خواب دیده بود. سید عبدالحسین در باب الرجاء دفن 

است. آن  جا مقبره دارد.
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حوزه کربال در دوران سیاه بعثی  ها

در دوره حاکمی�ت بعثی  ه�ا به خص�وص دوران ص�دام، 
حوزه کربال چگونه اداره می  شد؟

داع�ی الح�ق: حوزه  ای نبود. ما در خانه نشس��ته بودیم. 

صدام تمام مدارس را نابود کرد؛ به بهانه کشیدن خیابان. 
نگفت مدرس��ه را مي خواه��م خراب کن��م. چیزی باقی 

نگذاشت. 

این مخالفت با حوزه از چه دوره  ای شروع شد؟
داعی الحق: احمد حسن البکر پیغام داده بود که چند نفر 

از کربا بفرستید که یکي شان من بودم. سید مرتضي قزویني 
و ش��یخ عبدالزهرا کعبی. او به ما گفت م��ا نمی خواهیم از 
طلبه هاي دیني، پول آب و برق و این چیزها را بگیریم؛ بلکه 
می خواهیم پول به طلبه ها بدهیم. به تمام طلبه ها تلفن مي دهیم. 
فقط یک چیز مي خواهیم؛ این که ما را تأیید کنید. طلبه ها باید 
با حزب بعث همکاری کنند. شیخ عبدالزهرا کمی صحبت 
کرد. سید مرتضی هم گفت: این حزب بعث بد است. بعد که 
بیرون آمدیم شیخ عبدالزهرا گفت: خوب شد این المذهب 
م��ا را حبس نکرد. چه حرف هایي به او زدي! س��یدمرتضی 
قزوینی گفت: به س��رم زد که راستش را بگویم و بفهمد و 

دست از سر ما بکشد! 

وضعیت محراب و منبر چگونه بود؟
داع�ی الح�ق: محراب و منبر تعطیل بود. صدام مي زد و 

مي کشت. به یکي از دوستان گفتم که این صدام با این همه 
خشونتي که داشت،  این قبور علما و امام زاده ها و این ها که 
مانده،  خود این از معجزات الهي است! البته اگر می ماند، 

حرم��ت ام��ام حس��ین چیز 
مهمی اس��ت. م��ا دري که به 
قب��ر باز ش��ود، نداریم و من 
چی��زی نش��نیده ام. از آقاي 
کلیددار )پدر( هم پرسیدم، 

گفت من هم ندیده ام.

ش��هدا زی��ر پ��اي حض��رت 
مدفون هس��تند؛ یعن��ي کالً 
مجموع��ه زیر پ��ا،  نه فقط آن 
قطعه ش��هدا. عال��م دربندي 
ب��ه خاطر حرمت ش��هدا هیچ 
وقت از زی��ر پای حضرت راه 

نمی رفت. 
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این کارها را مي کرد. الحمدهلل نرسید. مدارس را از بین برد و خیال کرد تمام دین و دنیا را از بین 
 برده است. اما آن قدر رفتند به تهران و قم و پاکستان و لندن و جاهای دیگر؛ نور خدا روز به روز

 درخشان تر مي شود. 

بسیاری از علما در این دوره به شهادت رسیدند؛ در این باره اگر نکته  ای هست، بفرمایید
داعی الحق : بسیاری از علما را مسموم کردند. دهه نود خود مرا هم مسموم کردند. عبدالزهرا 

کعبی را با سم کشتند. من شاهد این جریان بودم. یک نفر از این المذهب هاي وابسته به بعثی ها 
مرده بود. به شیخ عبدالزهرا گفتند باید در مراسمش بخواني. رفت و من و اخوی هم همراهش 
بودیم. اگر نمي رفتیم مرگمان حتمی بود. ناچار رفتیم آن  جا و فاتحه خواندیم. ش��یخ عبدالزهرا 
زودتر خواند و تمام کرد و رفتیم. اخوي روحانی مرا خیلي اذیت کردند. جوانمرگ شد. شیخ 
عبدالزهرا بعد از منبر نشست. قانون عرب هاست که وقتي مي نشیني، یک فنجان قهوه مي آورند. 
مرحوم ش��یخ عبدالزهرا تا قهوه را خورد، افتاد. دیگر به بیمارستان نرسید و همان  جا فوت کرد. 

)بعثی ها( گفتند این قضا و قدر بوده! هر که بگوید ما او را مسموم کردیم، نابودش می کنیم.

گویا از نزدیکان و عالقمندان آیت  اهلل میرزا علی غروی بودید ؛ از ماجرای ش�هادت ایش�ان  
چیزی به خاطر دارید؟

داعی الحق: آیت  اهلل غروي هر هفته، شب هاي جمعه به کربا می  آمد. چون این  جا دوستان 

و هوادارانی داش��ت. از من هم دعوت می  کرد؛ چون مرا خیلي دوست مي داشت.  یک شب 
در زمس��تان خ��ودش و یک نفر دیگر به منزل ما آمدند. چن��د روز بعد مأموران به من گفتند 
غروی در خانه ش��ما چه کار مي کند؟ گفتم: نه، این غروي نب��ود، بلکه دامادش بود. گفتند: 
دامادش که ریش��ش سیاه است، اما این ریشش س��فید بود؟! گفتم: من هر چه به شما بگویم، 
فای��ده ندارد. گفتند: نه، دامادش بود و خودش هم آمده بود. چه کار مي کند در خانه ش��ما؟ 

گفتم: من چه مي دانم چه کار مي کند؛ به خانه ما نیامده! 
یک روز آیت  اهلل غروی مي خواس��ت برود نجف، اما خ��ودش و دامادش و یک نفر دیگر 
را کش��تند.4 فهمیدم که او را زده اند. یکي از مریدهایش! آمد و در زد. مي دانس��تند که از  آقا 
وکال��ت دارم. گفت آب مي خواه��م. من خودم را زدم به کري. گفت: فهمیدي یا نه؟ گفتم: 
نه، چي شده؟ دِر ماشین را باز کرد. عمامه شیخ بزرگ بود. مخش توي عمامه ریخته بود؛ به 

من نشان داد! رضوان اهلل علیه 
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اماکن و مقامات کربال 

در مورد نهر علقمی بفرمایید
آل طعمه: نهر علقمی منشعب از فرات بود و به صورت 

دایره اي جریان داشت. از شمال مقام عون می  آمد تا شمال 
مقام حضرت جعفر صادق7 مي رفت و از آنجا تا جایی 
که حضرت ابوالفضل7 شهید شد. بعد مي رود به نینوا و 
سپس ش��رق کربا و از آن جا به سمت  بیابان نجف. فعا 
اثري از نهر علقمی نیست. نهر علقمی را در قرن هفتم، در 
روزگار عامه حلي پوش��اندند. گفتند که امام صادق7 
فرم��ود: »الي االن تجري و قد قت��ل جدي عندک«؛ یعنی 
تا حاال جاري بودی و جدم را کش��تند. وزیر معتصم به نام 

»ابن العلقمي« این نهر را دفن کرد.
آل کلیدار: نهر علقمه بعد از دوره عباسیان دیگر وجود 

نداشت. 

درباره آب سرداب حرم حضرت ابوالفضل7 بفرمایید
آل طعمه: آِب جاری نیست و آب معمولی و زیرزمینی است. 

آل کلیدار: این »میاه جوفیه« اس��ت؛ یعني آب هایي که 

از زمین مي جوشد. 

و مقام عون؟
آل طعمه: عون از اوالد امام حسن7 است. عون بن عبد اهلل 

بن جعفر بن مرعي. این را سید جعفر اعرجي کاظمي در کتاب 
»مناهل الضرب في انساب العرب« آورده است. برخی می  نویسند 
که این عون بن عبداهلل بن جعفر طیار و پسر حضرت زینب3 
است؛ این اشتباه است. پسر حضرت زینب3 با شهدای کربا 

دفن شده است. این از اوالد امام حسن7 است. 

مح��راب و منبر تعطیل بود. 
صدام مي زد و مي کش��ت. به 
یکي از دوستان گفتم که این 
صدام با این همه خش��ونتي 
که داش��ت،  این قبور علما و 
امام زاده ها و این ها که مانده،  
خ��ود ای��ن از معج��زات الهي 
است! البته اگر می ماند، این 
کاره��ا را مي ک��رد. الحمدهلل 

نرسید.

بس��یاری از علما را مسموم 
کردند. دهه نود خود مرا هم 
عبدالزهرا  کردند.  مس��موم 
کعبی را با س��م کشتند. من 

شاهد این جریان بودم.
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مقام امام صادق
آل طعمه: این مقام را در قرن دهم ساختند. آقای دکتر عبدالجواد آل طعمه در تاریخ کربا  

نوشته است که »مقام جعفر الصادق قرن عاشر«. 

مقام امام مهدي)عج(
آل طعمه: دویست سال پیش آن را ساختند. مي گویند امام مهدي)عج( این جا نماز خوانده 
اس��ت. آن جا یک س��اختمان کوچکی بود که گنجایش ده نفر را هم نداشت؛ پنج، شش نفر 

نماز مي خوانند و مي رفتند.

کف العباس؟
آل طعمه: مقام جدیدی اس��ت و تاریخي نیست. مردي را دیدم که ادعاي مهدویت داشت. 
مي گفت من امام مهدي هس��تم! اهل کربا و از آل شلتوت بود. ده سال پیش فوت شد. رفت 
حلّ��ه. یک روز صبح بیدار ش��د و گفت: من کف حضرت ابوالفض��ل7 را دیدم که این  جا 
افتاده! یک خرده از منزلش را خراب کرد و یک ش��معي گذاش��ت؛ به هر کسي که مي آمد 
می   گفت کف االیسر للعباس این  جا افتاده؛ آنها هم پنج فلوس )پول عراقی( می گذاشتند. این 
نکته را شیخ فرج العمران القطیفي در کتاب »االزهار االرجیه في االثار الفرجیه« نوشته است. 
این کتاب پانزده جلد اس��ت. من شیخ فرج را دیده ام. خدا رحمتش کند. می گفت برای مقام 

علي اصغر، مقام علي اکبر، مقام کف ایسر و کف ایمن مصادري از قدیم نداریم. 

مقام علی اکبر7 
داعی الحق: کربایی  های قدیم مقام علي اکبر را قبول داش��تند. همیش��ه در آن جا چراغ روشن 
بود. از وقتي که بچه بودم، می دیدم. نمي دانم راس��ت بود یا دروغ. علما اگر نمي رفتند، انکار هم 
نمي کردند. مثًا آیت اهلل سیبویه که آدم مقدسي بود، همیشه از آن طرف ها رد مي شد. اگر بد بود 
مي گفت آقا کسي نرود. مقام دروغي است. اما چیزی نمي گفت. ولي علي اصغر قطعا مقام ندارد.

مقام علي اصغر7
آل طعمه: در مصادر قدیم نداریم و تازه است. سید عبدالرزاق زیني، از خانه اش یک پنجره 
گذاش��ت و براي آن دو فلس مي اندازند )10 فلس برابر با یک درهم، یک تومان قدیم بود(. 
یک ش��مع هم مي گذارد آن  جا. واهلل من تا یادم هس��ت، این   طور ب��ود. پیرمردها هم همین را 

مي گفتند؛ مي گفتند مقام علي اصغر و علی اکبر نداریم.
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تّل زینبیه3
آل طعمه: من به شما مي گویم که تّل زینبیه قدیمی است. پنجره  ای بود که باالي آن کاشي 
بود. یادم هس��ت از بچگي می  گفتند این مقام درس��ت اس��ت؛ براي این  که این  جا مرتفع بوده 

است. حضرت زینب3 از خیمه گاه باالی این تّل آمده است.

مقام مالقات امام حسین7 و ابن  سعد
آل طعمه: بعضی  ها نوش��ته اند این جا محل ماقات بوده؛ من رد نمی  کنم. س��اختمانش تازه 
اس��ت. قس��مت خیمه گاه و باب الطاق، مکان امام حسین7 و یاران اوست. طرف باب بغداد 

هم دشمنان بودند. 

مدرسه حسن  خان؟
آل طعمه: مدرسه حسن  خان دیگر نیست و جزو خیابان شده است. عکس قدیمش را دارم. 
س��ي  وچهار اتاق داش��ت. این مدرس��ه در ضلع شمال ش��رقي صحن و بین باب الشهدا و باب 

الکرامه پشت صحن صغیر قرار داشت.

صحن صغیر؟
آل طعمه: از آثار قدیم کربا بود و صحن خوبی بود که خراب شد. از باب الشهدا به صحن 
صغیر راه بود. درب دیگرش نیز از باب السوق بود که از بازار به حرم ابوالفضل7 می  رفتیم. 
قب��ر صاحب ریاض و صاحب ضوابط و مقب��ره طباطبایي ها هم آن جا بود. چند نفر از خاندان 

آل بویه همان  جا دفن بودند.

مدرسه هندیه؟ 
آل طعمه: مدرس��ه هندیه را خراب کردند و دوباره آن را از نو س��اختند. این مدرسه نزدیک 
طاق زعفرانیه است. حدود بیست متر از مقابل درب سلطانیه، مسجد باب السدره است که مسجد 

شیخ یوسف بحراني، صاحب الحدائق هم جلوي آن است. سید محمد طباطبایي آن جا بود. 

مدرسه سلیمیه 
آل طعمه: متولي اش سید مرتضي طباطبایي بود. مسجد صاحب ریاض در کنارش قرار داشت.

مدرسة البقعه
آل طعمه: در خیابان امام علي7 بود. شیخ فرج اهلل اصفهاني و سید محسن جالي پدر سید 

محمدرضا هم آن  جا بود.
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مدرسه بادکوبه 
آل طعمه: نزدیک درب صحن بود و خراب شد. االن درخت کاشته اند؛ بین حرم حضرت 
ابوالفضل و حرم سیدالشهداء:  مدرسه بادکوبه است. شیخ محمد کلباسي و شیخ محمدعلي 

داعي الحق آن جا بودند.

مدرسه مهدیه 
آل طعمه: این مدرس��ه را شیخ مهدی کاش��ف الغطاء ساخت. مکانش در باب الطاق است؛ 
باالتر از مدرس��ه هندیه. از طاق زعفرانیه که رد مي شوید، سمت راستش مدرسه مهدیه است. 
از باب س��دره که بروید، داخل کوچه س��ه مدرس��ه هس��ت: هندیه، مهدیه و خطیب. هر سه 

مدرسه هنوز هم هست.

مدرسه حسنیه؟
آل طعمه: در شمال حرم ابوالفضل7 است. شیخ حسن نائیني آن  جا بود.

وادی ایمن 
آل طعمه: این وادی، قبرس��تان قدیمی کرباس��ت و در انتهای عباس��یه قرار دارد. االن در 

آن جا کسی را دفن نمی  کنند و وادی کربا االن کنار راه کربا به نجف است. 

ابن   حمزه طوسی
آل طعمه: ابن  حمزه، صاحب الوسیله و المناقب، در قرن پنجم در کربا دفن شد؛ در عباسیه 

شرقي یا باب الخان .

پی نوشت ها:
1. ر.ک : تاریخ المراقد، ج3، ص  124 و 132)از مجموعه دائرة المعارف الحسینیه(.

2. ر.ک : تاریخ المراقد، ج2، ص 452 )از مجموعه دائرة المعارف الحسینیه(.
3. »مخطوطات کربا« را س��لمان هادی آل طعمه در 454 صفحه نگاشته است و انتشارات کتابخانه مجلس 
ش��ورای اسامی، با همکاری کتابخانه تخصصی تاریخ اس��ام و ایران وابسته به دفتر آیت  اهلل سیستانی 

)مدظله( در قم آن را منتشر کرده است.
4. آیت اهلل میرزا علی غروی 28 خرداد 1377 هجری شمس��ی پس از زیارت مرقد مطهر امام حس��ین7 و 
در راه بازگش��ت به منزل، همراه داماد و یکی از ش��اگردانش توسط دژخیمان صدام به گلوله بسته شد 
و روحش به ملکوت اعلی پیوس��ت. به گفته فرزند ایش��ان، در ایامی که به خاطر جنگ تحمیلی صدام 
علیه ایران حرم حس��ینی خلوت بود، ایشان هزینه س��فر دو اتوبوس را تأمین می کردند تا طاب نجف، 

شب های جمعه به کربا رهسپار شوند.
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