
ابوذر بریری

حرم حضرت ابوالفضل7 در گذر تاریخ
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به فاصله حدود س��یصد متری ش��مال شرق حرم حسینی، 
بارگاه باصفا و نورانی حضرت عباس7 واقع شده است. این 
حرم، همان مکان ش��هادت حضرت ابوالفضل7 است که 
در کنار شریعه ای از فرات قرار داشته است.1 پرچمدار سپاه 
سیدالشهدا در روز عاشورای سال 61 هجری، عازم شریعه شد 
تا برای اطفال و کودکان لب  تش��نه آب بیاورد؛ در حالی که 
خود نیز به شدت تشنه بود. وقتی داخل نهر شد، دو دستش را 
پر از آب کرد و نزدیک دهان برد تا بنوشد؛ اما در این هنگام 
به یاد تشنگی کودکان و اهل حرم امام حسین7 افتاد؛ پس 
بی درنگ آب را بر فرات ریخت و متوجه مأموریتش ش��د. 
چنین بود که همه وفاداری ها، فداکاری ها و مبارزه با نفس ها، 
در مقابل این فداکاری و از جان گذش��تگی عباس7 رنگ 

می بازد و همگان را به کرنش وامی دارد.
عباس 7مش��ک را پ��ر از آب کرد و خواس��ت آن را 
به خیمه ها برس��اند؛ اما افسوس که دشمنان او را محاصره 
کرده بودند تا مانع از انجام این مأموریت ش��وند. به ناچار 
با آنها جنگید و تا آخرین نفس، از آن مش��ک آب دفاع 
کرد، ولی موفق نشد آن را به خیمه ها برساند. سقای کربا 
در همین مکان به دس��ت یزیدیان به ش��هادت رسید. سه 
روز بعد پیکرش با حضور امام س��جاد7 و به یاری قبیله 

بنی  اسد در همین مکان به خاک سپرده شد.2
به نوش��ته مورخ��ان، محل دفن حض��رت ابوالفضل در 
»مسناة« راه آب واقع شده؛ جایی که در آن ایام، رود نینوا 
از شمال به جنوب جریان داشته و روستای نینوا در امتداد 
س��احل آن قرار داشته اس��ت و ش��اید خیابانی که امروز 
»شارع العباس« نامیده می شود، در آن زمان، محل جریان 

رود فرات محسوب می شده است.3

ب��ه نوش��ته مورخ��ان، محل 
دف��ن حض��رت ابوالفضل در 
»مس��ناة« راه آب واقع شده؛ 
جایی که در آن ایام، رود نینوا 
از ش��مال ب��ه جن��وب جریان 
داش��ته و روس��تای نینوا در 
امتداد ساحل آن قرار داشته 
اس��ت و ش��اید خیابان��ی که 
امروز »شارع العباس« نامیده 
می ش��ود، در آن زم��ان، محل 
جری��ان رود فرات محس��وب 

می شده است.
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محل دفن حضرت ابوالفضل7 سرنوش��تی مانند قبر برادر و موالیش امام حس��ین7 دارد. 
بارگاه حضرت عباس در طول تاریخ در کنار حرم نورانی سیدالش��هدا بارها توس��ط دشمنان 
اهل بیت: تخریب ش��ده و دوباره به همت دوستان و محبان تجدید بنا گردیده است. شیخ 
محمد سماوی یکی از شعرای عرب که تاریخ تخریب و تأسیس این دو حرم قدسی را به شعر 

درآورده، در این مورد می سراید: 
و کل من شاد بناء السبط            شاد بنا اخیه بین الرهط

و هرکس حرم س��بط )امام حسین7( را س��اخت، حرم برادرش عباس را نیز در میان مردم 
بنا کرد.4 

پنج سال اول، مزار شریف عباس، مانند برادرش بی نام و نشان و بدون سایه بان بود. در سال 
66 هجری که مختار ثقفی به حکومت رسید، اولین آستان مقدس برای مقبره اش ساخته شد. 
این آرامگاه همچنان پابرجا بود تا این که در سال 170 هجری به دستور هارون الرشید ویران 

شد.5
در سال 198 وقتی مأمون به جای پدر نشست، به ظاهر سیاست دوستانه ای با به اهل بیت: 
در پیش گرفت و این بارگاه دوباره در عصر خافت او تجدید بنا شد. در سال 232 هجری به 
دستور متوکل عباسی، زمین کربا به کلی ویران گشت و روی آن آب بستند تا هیچ نشانی از 

مزارها باقی نماند. در این میان، مزار عباس باز هم به سرنوشت مزار برادر دچار شد.6
در س��ال 369 هجری وقت��ی عضدالدوله بویهی )آل بویه( به زیارت کربا مش��رف ش��د، 
دس��تور تجدید بنای حرمین شریفین را صادر کرد. برای مخارج هر دو بارگاه، ساختمان ها و 
مغازه هایی ساخت و وقف حرم امام حسین و ابوالفضل العباس8 کرد.7 به نوشته سید سلمان 
آل طعمه، اولین س��اختمانی که بر مزار عباس س��اخته شد، در س��ال 372 در عصر حکومت 
عضدالدوله بویهی بوده اس��ت. این ساختمان دارای گنبدی بلند، متشکل از گچ و آجر بود.8 
در سال 407 هجری وزیر حسن بن فضل بن سهان رامهرمزی، در 513 امیر دبیس اسدی در 
دولت بنی  مزید اسدی و قبل از سال 556 طائع بن رزیک )وزیر دولت فاطمیان( در بازسازی 

و توسعه موقوفات حرم امام حسین و حضرت عباس8 کوشیدند.9
در س��ال 656 قمری، پس از س��قوط دولت عباسیان، فقیه بزرگ س��ید بن طاووس از میان 
شاگردانش، فردی را منصوب کرد تا بر امور حرم های امامان معصوم: در عتبات رسیدگی 

کند که رسیدگی به حرم حضرت عباس7 را نیز شامل می شد.10
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س��ال 696 ایلخان محمود غازان )حاکم مسلماِن مغول( 
هدایای��ی برای بازس��ازی ح��رم امام حس��ین و حضرت 
عب��اس7 تقدیم این دو بارگاه کرد و با حفر کانال هایی، 
آب را از نه��ر فرات به کربا آورد. در س��ال 707 قمری 
تعمی��رات دیگ��ری از س��وی س��لطان محم��د خدابنده 

)اولجایتو( در حرمین شریفین انجام گرفت.11
در عصر حاکمیت ش��یخ حسن ایلخانی، پسرش سلطان 
اویس سال 740 تعمیرات اساس��ی بارگاه عباسی را آغاز 
کرد که در س��ال 786 ی��ا 790 هجری در عصر حکومت 

فرزندش سلطان احمد به پایان رسید.12
در آغاز سلسله صفویان وقتی شاه اسماعیل در 25 جمادی 
الثانی 914 قمری وارد بغداد ش��د، فردای آن روز به س��وی 
کربا حرکت کرد. یک ش��بانه روز در حرم امام حسین7 
معتکف شد و سپس به آستان حضرت ابوالفضل7 مشرف 
گشت. او در این سفر دستور داد تعمیرات مورد نیاز در حرم 
انجام گیرد. به عاوه، 12 قندیل طای خالص به نام 12 امام 
معصوم که با خود آورده بود، به حرم حضرت عباس7 اهدا 
کرد و تمام رواق ها و صحن ها را با فرش های نفیس ابریشمی 
بافت اصفه��ان تزئین کرد. خادمان ویژه برای روش��نایی و 
نگه داری قندیل های آستانه استخدام کرد و چون این افراد از 
یک خانواده بودند، بعدها به نام »آل قندیل« معروف شدند. 
شاه اسماعیل دستور داد تا گنبد بارگاه را کاشی کاری کنند 

که این کار تا سال 1302 قمری ادامه داشت.13
نادرش��اه افشار نیز در سال 1153 قمری هدایای بسیاری 
برای آس��تان حضرت ابوالفضل7 فرس��تاد و به دس��تور 
وی تعمیرات گس��ترده  و تزئینات چشم گیری در حرم آن 

حضرت انجام گرفت.14 

اولین ساختمانی که بر مزار 
عباس ساخته ش��د، در سال 
372 هجری در عصر حکومت 
ب��وده  بویه��ی  عضدالدول��ه 
است. این س��اختمان دارای 
گنبدی بلند، متشکل از گچ و 

آجر بود.

در س��ال 656 قمری، پس 
عباس��یان،  از س��قوط دولت 
فقیه بزرگ سید بن طاووس 
از میان ش��اگردانش، فردی 
را منص��وب ک��رد تا ب��ر امور 
امام��ان معصوم:  حرم های 
در عتبات رس��یدگی کند که 
رس��یدگی ب��ه ح��رم حضرت 
ش��امل  نی��ز  را  عب��اس7 

می شد.
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در ماجرای حمله وحش��یانه وهابیون به شهر کربا در 18 ذی حجه 1216 )روز عید غدیر( ، 
حرم حضرت عباس7 نیز در کنار حرم حس��ینی مورد هجوم و غارت قرار گرفت و آس��یب 
دید. همه هدایایی که از دوره صفویه و افشاریه به آستان مقدس حضرت ابوالفضل7 تقدیم 

شده بود، به غارت برده شد.15
در دوره س��لطنت فتحعلی  ش��اه قاجار )1212 � 1250ق( و به همت مردم نیکوکار، همه این 
خرابی ها به صورتی نیکو ترمیم شد و حرم به گونه ای زیبا و دل گشا تعمیر و تجدید بنا گردید. 

در سال 1227 قمری ضریح نقره ای اهدایِی فتحعلی  شاه بر روی مرقد مطهر نصب شد.16
در س��ال 1304 قمری کاش��ی کاری صحن و در سال 1305 کاش��ی کارهای گنبد به پایان 
رس��ید. افزون بر این، با نظارت فقیه بزرگ حاج ش��یخ عبدالحسین تهرانی )متوفای 1286ق( 
مع��روف به »ش��یخ العراقین« از ثلث اماک می��رزا تقی  خان امیرکبیر، تعمیرات و تأسیس��ات 

گسترده ای در این حرم شریف انجام گرفت.17
وی مورد اعتماد خاص امیرکبیر بود و امیر او را وصّی خود قرار داد. همچنین او از س��وی 
ناصرالدین ش��اه به نظارت تعمیرات حرم امام حس��ین و حضرت عباس8 منصوب شد.18 در 
این دوره، موقوفات بس��یاری در مناطق مختلف وقف این حرم ش��ریف گردید که موقوفات 
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اخوان س��ردار حس��ن   خان و سردار حس��ین  خان قزوینی 
ایروان��ی در قزوین، ایروان و تهران از آن جمله اس��ت.19 
در ای��ن دوره، نقش ش��یخ عبدالحس��ین تهرانی و ش��یخ 
جعفر کاش��ف  الغطا در بازس��ازی و توسعه حرم حضرت 
عباس7 بسیار چشم گیر است. آنها عاوه بر بهره برداری 
از امکانات سلس��له قاجار، توانس��تند دولت عثمانی را هم 
در راس��تای ترمیم و تزئین بخش های قدیمی و فرس��وده 

حرمین شریفین در کربا تشویق کنند.20
در س��ال 1303 قمری ف��ردی به نام »حاج ش��کرالدین 
بدل بک افش��اری« با راهنمایی و اشراف فقیه عصر شیخ 
زین  العابدین مازندرانی )متوفای 1309ق( هزینه طا کاری 
ای��وان جلوی ح��رم حض��رت ابوالفضل7 را ب��ر عهده 

گرفت.21
در س��ال 1309 قمری یک تاجر تبریزی یا ش��یرازی به 
نام »عبدالجبار« هزینه ط��اکاری بخش باالیی مأذنه های 
آس��تان مقدس حضرت عباس7 را پرداخت کرد و این 

کار در مدت یک سال انجام گرفت.22
در س��ال 1311 قمری ب��االی درب قبله حرم، س��اعت 
بزرگی از طرف حاج امین السلطان )صدر اعظم محمدعلی 
شاه قاجار( نصب گردید که این ساعت هنوز هم موجود 

است.23
در س��ال 1385 قم��ری به دس��تور مرجع بزرگ ش��یعه 
آیت  اهلل العظمی س��ید محسن حکیم، ضریح نقره ای فعلی 

حرم مطهر ساخته و بر مزار آن حضرت نصب شد.24
در س��ال 1389 قم��ری )1347ش( وقت��ی رژیم بعثی به 
حکومت رس��ید، اداره کامل عتبات عالیات را زیر سیطره 
خود قرار داد و نذورات و هدایای مردمی را به زور تصرف 

نق��ش ش��یخ عبدالحس��ین 
جعف��ر  ش��یخ  و  تهران��ی 
بازس��ازی و  کاش��ف  الغطا در 
توسعه حرم حضرت عباس7 
اس��ت.  چش��م گیر  بس��یار 
آنه��ا عالوه ب��ر بهره ب��رداری 
از امکان��ات سلس��له قاجار، 
عثمان��ی  دول��ت  توانس��تند 
را ه��م در راس��تای ترمیم و 
تزئی��ن بخش ه��ای قدیمی و 
فرسوده حرمین شریفین در 

کربال تشویق کنند.
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کرد؛ به همین س��بب مردم به اشاره و فتوای بعضی مراجع، هدایا و نذورات خود را به ضریح 
نمی ریختند و به دفاتر مراجع می دادند یا خودشان در راستای منافع حرم خرج می کردند. در 
این دوره حرم حضرت عباس7 مانند سایر اماکن متبرکه، نه تنها ترمیم و بازسازی نشد، بلکه 
تخریب هایی نیز انجام گرفت. به ویژه در انتفاضه شعبانیه سال 1411 قمری چندین گلوله توپ 

به گنبد نورانی حرم مطهر اصابت کرد و بخش عمده ای از دیوار حرم فرو ریخت.25
پس از س��قوط رژیم صدام در س��ال 1424 قمری، مدیریت حرم تحت اش��راف مرجعیت 
ش��یعه قرار گرفت و در تاریخ 2003/5/24 تولیت آن حرم از سوی آیت  اهلل العظمی سیستانی 
منصوب شد و از این تاریخ، دوره جدیدی در تاریخ اداره حرم حضرت ابوالفضل العباس7 
گشوده ش��د و بازسازی و توسعه در سطح گس��ترده ای آغاز گردید، بازسازی سرداب حرم 

حضرت از اقدامات مهم سال جاری است.
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