
نام حس��ین7 زمزمه عاش��قانه عارفان ماست؛ او که در راه عش��ق به معبود، سر و جان و 
فرزند ش��یرخواره تقدیم کرد. عاشورا اساس بیداری انس��ان را بنا نهاد و آن گاه که خورشید 
حقیقت طلوع کرد، دل های حقیقت  بین بیدار ش��دند و ندای »هل من ناصر ینصرنی« امامشان 
را پاس��خ گفتند و حسین7 اسطوره و الگوی شهادت شد و در طول تاریخ هر حماسه  ای که 
به نام او برپا ش��د، کاخ  های س��تم متزلزل گش��ت ظالمان از ترس خلق حماسه  ای دیگر چون 
عاش��ورا بر خود لرزیدند. قیام حس��ین7، نام و یاد او چشمه جوشان ایثار و شجاعت و زمزم 
هدایت است و جان را از ناپاکی، پاک می گرداند و خاکش شفابخش درِد دردمندان است.

زهرا  عسکری

ساخت ضریح مطهر حضرت اباعبداهلل الحسین7
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و اکنون پنجره ضریح حس��ین7 پنجره  ای رو به مسیر هدایت است؛ پنجره  ای که مائک 
زیارتش می کنند. با چش��م دل می توان آن خورشید در خون نشستة عصر عاشورا را از ورای 
این پنجره دید. این عظمت حس��ین7 است که چنین  در روح و جسم آدمیان تأثیر می کند؛ 

نه فقط آدمیان که افاکیان. 
حال ضریح کش��تی نجات، در این دریای متاطم عصر غفلت، هدایتگر عاشقان است به 
س��وی نیک  بختی؛ از این روس��ت که وقتی خبر ساخت ضریح موال به گوش رسید، از اقصی 
نقاط برای ثبت این افتخار که آس��مان و زمین را به یاری می  طلبد و همراه می  س��ازد، استقبال 

می کنند.
اما در این میان، قرعه به نام مردمی می  افتد که شور حسینی را پیش از این با شعور حسینی 
همراه کرده  اند و فراتر از شعار، در عمل ثابت کرده  اند که رهرو راه حسین اند. در کرباهای 
هش��ت س��ال دفاع مقدس خون ها داده  اند؛ جان ها فدا کرده  اند تا عزت حسینی کسب کنند؛ 
تا س��رفراز گردند. پس ایران می ش��ود میزبان ساخت ضریح موالی عاشقان و قم نگین ایران 
زمین، ش��هر علم و جهاد و فضیلت آغوش می   گشاید برای س��اخت ضریحی که زائرانش از 
زمین و افاک هس��تند. مگر نه این اس��ت که احادیث در باب فضیلت و شأن قم فراوان گفته 
شده؟ مگر نه این است که از آن دری از درهای بهشت به سوی آل محمد9 گشوده است؟ 
پس کجا شایس��ته  تر از این ش��هر مقدس که افاکیان را خوش آید و منتخب آنان است برای 
ساخت حلقه عارفانه نزدیک  ترین پنجره برای وصل به حسین7 سردار بی  سر، پسر فاطمه3  ، 
نواده رس��ول گرامی اس��ام9؛ او که از محمد9 اس��ت و محمد9 از اوس��ت؛ او که امام 

شاهدان است.
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مدیر هیأت اجرایی پروژه ساخت ضریح مطهر حضرت اباعبداهلل الحسین7 می  گوید:
با هدایت  ها و تاش های مخلصانه مرحوم حاج محمد دانش آش��تیانی و در نشست هایی با 
عتبه حسینی و بهره  مندی از هدایت  های مشفقانه حجت  االسام والمسلمین حاج شیخ عبدالمهدی 
کربایی این کار بزرگ  به قم واگذار ش��د. هیات امنای این پروژه بزرگ معنوی به مدیریت 

حجت االسام والمسلمین نظری منفرد تشکیل گردید و جلسات متعددی برگزار شد.
همراه��ی و یاری و ارش��ادات علما و مراجع عظام تقلید و ب��زرگان، هیأت امنا را در این 
کار بزرگ یاری رساند. رهنمودهای حضرت آیت  اهلل سیستانی در عراق و دفتر ایشان در قم، 

بخشی از این همراهی  ها بود. آیت اهلل سیستانی درباره واگذاری این امر مهم فرمودند:
دیگران هم قصد س��اخت این ضریح را داش��تند، ولی ما نمی  خواستیم آنها انجام 
دهند. از این که این کار را ش��ما قمی  ها قبول کرده  اید، خوش��حال هستم. همیشه 
ایرانی  ها در این جور کارها پیش  قدم هستند. شما گل سرسبد را چیدید، ضریح را 
هر چه محکم  تر و با جاذبه  ای در شأن حضرت سیدالشهدا7 بسازید و شش  گوشه 

بودن باید حفظ شود، به دلیل وجود قبر شریف حضرت علی اکبر7.
آیت اهلل خامنه ای رهبرمعظم انقاب اسامی فرمودند:

خ��وش به حالتان! توفی��ق خیلی بزرگ و یکی از بهترین کارهایی که می ش��ود 
انجام داد. شما قمی  ها زرنگی کردید و گل سرسبد را چیدید همه آرزو دارند به 
ائمه اطهار7 اظهار ارادت کنند و این یکی از آن کارهایی است که باید انجام 
داد و ش��ما دارید انجام می دهید. خداوند ش��ما را کمک کند تا این کار زیبا و 

شیرین را به انجام برسانید.
و این گونه افتخار س��اخت ششمین ضریح، این حلقه وصل عاشقان حسین بن علی7 در 

سوم شعبان سال 1385مصادف با سالروز میاد موالی عاشقان به قم واگذار شد.
اما از دیگر ارش��ادات و تأکیدات مراجع عظام بر اهمیت س��اخت این ضریح  می  توان به 

این موارد اشاره کرد:
حضرت آیت  اهلل فاضل لنکرانی)ره( فرمودند:

این امر در زمان حاضر که تشیع مورد هجوم دشمنان است بسیار مهم است.
حضرت آیت  اهلل بهجت)ره( فرمودند:

شش گوش��ه بودن ضریح چون از اول این گونه بوده، حفظ شود. همان طور که 
شیخ مفید آورده  اند، قبر حضرت علی اکبر پایین پای سید الشهدا7 است.
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حضرت آی��ت  اهلل صافی گلپایگانی س��اخت ضریح و خدمت به تعظیم و تکریم مش��هد 
بزرگ و مشرف حضرت سیدالشهداء7 را یکی از شعاثر بزرگ دین دانستند.

حضرت آیت  اهلل وحید خراسانی درباره جایگاه این ضریح فرمودند:
اگر این ضریح با اخاص کامل س��اخته شود، می  شود مرئی و منظر تمام انبیای 

اولوالعزم، که باالترین سعادت است. 
حضرت آیت  اهلل مکارم شیرازی نیز در این باره فرموده است:

ش��رایط کنونی ایجاب می کند که این قبور مقدس به عنوان عظمت شیعه و هر 
چه باشکوه  تر ساخته شود. 

و ضریح موالی عاشقان و عارفان و شاهدان چنین بنا شد تا 400 سال حلقه نگین درخشان 
قبر ش��ریف حضرتش باشد؛ بنایی که از لحاظ هنری، فنی و سازه  ای کار بسیار سنگینی بود و 

این همه، ارادت خالصانه و ناچیزی است به پیشگاه حضرتش که تقدیم شد.
حاج محمود پارچه  باف از روند ساخت می  گوید:

بع��د از انجام توافقات با عتبه حس��ینی، کار مطالعاتی به پژوهش��کده  های معتبر 
واگذار شد تا این کار سنتی، با علم روز دنیا همراه شود. پس از تحقیقات الزم، 
کار در قم و در شبس��تان مدرسه معصومیه که از موقوفات حضرت معصومه3 
است و صیغه مسجد را نیز ندارد، در نیمه خرداد 1388 شروع شد. در همان ایام 
شش معاونت از سوی هیأت امنا تعیین شد: معاونت های اجرایی، فنی و فرهنگی، 

تبلیغات و رسانه و حسابداری که کارهای محوله را پی گیری می  کردند. 
با س��پردن این کار عظیم به قم، دوس��تداران دیرین اهل بیت: میزبان کارگاه س��اخت 
ضریخ شش  گوش��ه موال شدند و مش��تاقانه لحظه به لحظه از پیشرفت کار را بازدید می  کردند 
و هرچه داش��تند در کف اخاص نهاده و برای تس��ریع در پیشرفت کار تقدیم می  کردند. در 
کارگاه بارها به روی مردم قم و مش��تاقان باز ش��د تا مردم روند ساخت ضریح مطهری را که 

خود متولی آن شده بودند را ببینند و هر بار شوق دیدار افزون می  گشت. 
پارچه  باف از کمک های مردمی می  گوید:

در این رس��الت بزرگ، م��ردم ایران به ویژه اهل قم بس��یار همراهی کردند. کل 
سرمایه مورد نیاز ساخت ضریح را مردم از اقصی نقاط جهان و ایران و البته بیشترین 
کمک ه��ا را مردم قم تأمین نمودند. در واقع مردم متولی س��اخت ضریح ش��دند 
و بیش��تر جمعیت هم از طبقات س��ه و چهار جامعه، با اخاص تقدیم می کردند. 
خاطرات شیرین بسیاری در این برنامه  ها بود. نذرها کردند و عاشقانه  ها داشتند که 

در فرصتی دیگر در قالب کتابی این خاطرات به چاپ خواهد رسید. 
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مدیر اجرایی ساخت پروژه ادامه می  دهد:
هدایا به صورت نقدی و در قالب طا ارائه شد که مبلغ نقدی 57 میلیارد و 729 
میلیون ریال و 137/895 کیلوگرم زیورآالت و طا بود که برای ساخت ضریح 
مطهر حضرت اباعبداهلل الحس��ین7 تقدیم شد و این میزان طا به ارزش امروز 

14میلیارد تومان برآورد می  شود. 
حسن پارک، رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات نیز می  گوید:

در این ضریح 4/5 تن نقره، 120 کیلوگرم طای 18عیار، دو تن مس، 700 کیلو 
برنج و 650 کیلوگرم سایر فلزات برای اتصاالت استفاده شده است.

اما س��اخت ضریحی به این عظمت کار دس��تان توانمند هنرمندان چیره  دس��ت 
ایرانی و طراحان مشهور است که پیش از این در کارنامه خویش ساخت ضریح 
حضرت ثامن الحجج علی بن موس��ی الرضا7 را داش��ته اند. استاد فرشچیان از 
اس��اتید به نام جهان که پیش از این، عشق به کربا را در تابلوی عاشورا و سردار 
کربا به تصویر کش��ید و این بار در طرح ضریح مطهر نقش دیگری از عش��ق به 

حسین بن علی7 را در کارنامه افتخارات خود ثبت نمود.  
شایسته است ضریحی که مضجع نورانی حضرت سیدالشهدا7 است، از حیث 
محتوا و کتبیه و نوش��ته و ابعاد و ش��کل هندس��ی و طرح و نقش و نوع و جنس 
و استحکام، به گونه  ای باش��د که در معرفی وجود مبارک اباعبداهلل الحسین7 
توانمند باش��د. از این رو بهره  گیری از هنرمندان به  نام و توانمند و چیره   دست در 

این میدان، از اهمیت فوق  العاده ای برخوردار است.
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حضور استاد فرشچیان نگارگر نام  آشنای دنیا در طراحی، نقش خط زیبای استاد 
سید محمد حس��ینی موحد از استادان جهان اس��ام و نقش عشق با قلم توانمند 
اس��تاد مصطفی خدادادزاده در اجرای نقوش و خط��وط بدیع و ماندگار از هنر 
قلمزنی ایرانی اس��امی و نجاری اس��اتید برجسته حرم آس��تانه مقدسه حضرت 
معصوم��ه3 و ریخته   گری و تراش��کاری و گوی و ماس��وله را از اس��اتید به نام 

بهره  مند شدیم.
استاد فرشچیان نیز گفته است:

خداوند را ش��اکرم که به من این لیاقت و افتخ��ار را داد که بتوانم ضریح مطهر 
امام حسین7 را طراحی کنم و امیدوارم این کار از ما پذیرفته شود ... نمی  توانم 
احس��اس شعف خود را در شرایطی که شاهد هستم ضریح مطهر امام حسین7 

رونمایی شده، بیان کنم. 
هرچه زمان در این زمینه صرف ش��ود، ارزشمند است و درباره وقت صرف شده، 
نمی  توان س��خنی گفت. این ارادت هنرمندان چیره  دستی است که وقتی به آستان 
اباعبداهلل می  رسند و قرار است کاری در این خصوص انجام شود، همه را نیکبختی 

و سعادت دانسته و آرزوی قبول افتادن تاش های شبانه  روزی را می  کشند. 
پارچه  باف از حضور 80 نفر در ساخت ضریح خبر داده و می  گوید:

اساتید برجسته ای از قم، اصفهان، شیراز و تهران گرد هم آمدند و اثری ماندگار 
و بدیع را در خدمت به محبوب خدا حسین بن علی 7 خلق کردند.
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س��ازه اولیه و در واقع اس��کلت ضریح، از چوب ساج از کش��ور هندوستان و قاره 
آفریقا ساخته شده که مقاوم  ترین چوب در دنیا شناخته می شود و عمر و دوام آن به 
صدها سال می  رسد. این سازه در چهار متر و 49 سانت یعنی تقریبا نیم متر بلندتر از 
ضریح فعلی است و دارای 20 پنجره و 12تن وزن می  باشد. برای اولین بار در طول 
تاریخ، در طراحی س��ازه ضریح، از سیستم   های روز مهندسی و از رشته  های عمران 
و معماری بهره بردیم تا کار س��نتی را با علم روز کرده باش��یم. اما صندوقچه داخل 

مضجع شریف از همان نمونه فعلی به دلیل نفاست و استحکام استفاده می  شود. 
دی��واره داخل��ی ضریح با شیش��ه  های ده میل و روکش مس��ی قلمزنی و آبکاری 
طاست و تزئینات داخل سقف را هنرمند به نام شیرازی، استاد حسین ظفری  زاده، 
از چوب های س��اج، فوفل، نارنج و س��رخدار، به صورت نقوشی زیبا و خطوطی 

دلنواز از اسماء اهلل خلق کرده است. 
از دیگر هنرهای به کار گرفته شده در این ضریح، نورپردازی داخل ضریح از طریق 
شبکه فیبر نوری با قابلیت تغییر رنگ است. دوربین  های مداربسته داخل ضریح با دانش 

روز طراحی شده و ضریح به سیستم هشدار حریق نیز مجهز شده است. 
اما در محتوا و انتخاب مفاهیم ضریح که بخش مهمی را تشکیل می  دهد، جلساتی با لجنه 
مفاهیم در عتبه حسینی و کمیته مفاهیم هیات امنا به سرپرستی و نظارت حجت االسام 
والمس��لمین نظری منفرد برگزار و بررس��ی و تحقیقات انجام ش��د و حجت  االسام 
والمس��لمین محمدحسن ذاکری بر اس��اس طرح موجود و فضای اختصاص یافته، با 

رعایت جانمایی متناسب، مفاهیم را بر روی ضریح استفاده نمودند.  
مفاهی��م به کار رفته در ضریح جدی��د، تفاوت هایی با ضریح قبلی دارد؛ از جمله: 
اس��تفاده از اسامی مبارک 14معصوم در س��قف داخلی ضریح، به کار بردن 220 
بار نام اهلل و 20 بار واژه »یا ثار اهلل« و حدیث »احب اهلل من احب حسیناً« است. در 
طراحی مفاهیم این ضریح، تاش ش��ده ت��ا در حد امکان وجود مبارک اباعبداهلل 
الحس��ین7 از زبان آیات و روایات و اباغ پیام و رس��الت الهی و عاشورایی آن 
حض��رت، به نیکویی نقش  آفرینی گردد و نیاز روحی و معنوی زائران را برآورده 
س��ازد و این ژرفای ارادت فرهنگ و هنر اصیل و کهن اس��امی را به نس��ل های 

آینده منتقل نماید و ارادت مردم ایران را به ساحت مقدس حضرتش برساند. 
س��ه سوره فجر، انسان و کوثر و 7 آیه از 7 سوره مبارکه قرآن کریم یعنی: احزاب، نساء، 
بقره، اس��راء، نحل، رعد و حجر در قس��مت بیرونی ضریح و سوره انس��ان و کوثر در داخل 

ضریح مطهر کار شده است. 
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13 حدی��ث از پیامب��ر گرامی اس��ام9 و حضرت امام صادق7 ب��ر ضریح مطهر نقش 
بس��ته است و اهمیت زیارت حسین7، فرزند فاطمه8 و مقام و شأن او را نزد خداوند برای 
زائرانش به نمایش گذاش��ته اس��ت، تا زائر غفلت نکند و بداند که در کجا قدم گذاش��ته. در 
عظمت و قدر این مکان همین بس که  امام صادق7 می  فرماید: »إن فاطمة بنت محمد تحضر 
لزوار قبر ابنها الحسین علیه السالم فتستغفر لهم ذنوبهم؛  فاطمه، دختر محمد نزد زائران قبر 

فرزندش حسین حضور می  یابد و برای گناهانشان طلب آمرزش می  کند«. 
رس��ول خدا9 درباره جایگاه امام حسین7 می  فرماید: »أحب اهلل من أحب حسینا« و این 
کام گهربار بر سرستون های ضریح نقش بسته است. سرستون هایی که اگر فهم سخن کردی 
و ادب نمودی، بر س��تون های عرش پیوند دارد. در جای دیگر از این ضریح مطهر این کام 
پیامبر9 نقش بس��ته است: »حسین منی و أنا من حسین«. این است مقام فرزند رسول گرامی 

اسام؛ حبیب خدا؛ فرزند حبیب خدا؛ فرزند حیدر کرار و خالق حماسه عاشورا.
و ب��ر همین نقش می  خوانی: »من أتی قبر الحس��ین علیه الس��الم عارف��ا بحّقه کان کمن 
حّج مائة حّجة مع رس��ول اهلل صلی اهلل علیه و آله«؛ زیارت حس��ین، با معرفت، مثل صد حج 
با رس��ول خداس��ت« و چه مقام و ارزش��ی از این واالتر که حج نکرده، حاجی شوی نزد قبر 

حسین7؛ صد حج مقبول و ذخیره. 
بر ترنج  های ضریح کلمه رفیع اهلل و این اسماء الهی نقش بسته است: یا شهید، یا غفور، یا 
باقی، یا ظاهر، یا حمید، یا نور، یا ش��افی، یا باطن، یا ش��کور، یا حسیب، یا احد، یا ولّی اهلل، یا 

صبور، یا مجیب، یا واحد، یا حجة اهلل.
نام 14 معصوم نیز بر س��قف ضریح نقش بس��ته است: محمد رس��ول اهلل صلی اهلل علیه وآله، 
اإلمام علی المرتضی، فاطمة الزهراء، اإلمام الحس��ن المجتبی، اإلمام الحسین سّیدالشهداء، اإلمام 
علی الس��ّجاد، اإلمام محّمد الباقر، اإلمام جعفر الّصادق، اإلمام موسی الکاظم، اإلمام علی الرضا، 
اإلمام محّمد الجواد، اإلمام علی الهادی، اإلمام الحس��ن العس��کری،  اإلمام محّمد المهدّی القائم 

علیهم السالم.
مرثیه  ای از س��ید رضی)رحمه اهلل( در 20 بیت، بر ضریح ثبت کرده اند بدین مضمون: »او 

را کشتند در حالی که می  دانستند او پنجمین نفر اصحاب کساست«.
»لبیک یا حسین«، »یا قتیل العبرات«، »علی الکبیر«، »الرضیع الصغیر« اوصاف و نداهایی که 

خطاب به سردار عاشورا نگارش شده است.
حضرت آیت  اهلل مکارم شیرازی در مراسم پرده  برداری از ضریح فرمود:
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امام حس��ین7 چراغ هدایت در همه زمان  ها و روش و مکتب حسین7 کشتی 
نجات برای همه انسان  هاست. نیاز ما به مکتب حسین7 نیاز به چراع و نور است 
ک��ه در این دریای متاطم زندگی نیاز به کش��تی نجات داری��م ... محبت ما به 
ضریح، محبت به صاحب اوست. ضریح امام حسین7 وابسته به امام حسین7 
اس��ت و نش��انه محبت ما به چوب نیست، بلکه نماد و س��مبلی از محبت به امام 

است. 
س��رانجام در تاری��خ شش��م مهرماه 1391 مص��ادف ب��ا 10 ذی   القع��ده 1433 همزمان با 
ش��ب میاد ثامن الحجج علی بن موس��ی الرضا7 در حالی که دل ش��یعیان و دوس��تداران 
حضرت��ش غرق در ش��ادی بود، خبر پایان س��اخت ضریح حس��ین بن علی7 ش��ادی مردم 
را دوچن��دان کرد و پس از ش��ش س��ال ت��اش بی  وقفه،  کار دس��ت هنرمن��دان و خادمان 
حس��ین7 به پایان رس��ید و برگ زرین دیگری ب��ر دفتر افتخارات مردم ای��ن مرز و بوم در 
 ارادت ب��ه س��احت مق��دس ائمه اطه��ار: و اباعبداهلل الحس��ین7 و زنده نگه داش��تن قیام

عاشورا به اثبات رساند. 
بازدید از روز پنج  ش��نبه آغاز شد و خانواده  های معظم شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع 
مقدس، پیروان مکتب حسین بن علی7 برپاکنندگان عاشورا در کرباهای ایران به دیدار آن 
شتافتند، پرچمداران نهضت حسینی و احیا کنندگان مکتب اسام و تبیین کنندگان عاشورای 

حسین7 اولین بازدید کنندگان این ضریح مطهر بودند. 
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مدیر اجرایی پروژه می گوید:
درهای مدرس��ه معصومیه3 برای زیارت ضریح حس��ین ب��ن علی7 به مدت 
15روز بر روی زائران باز ش��د. سپس در اول ذی  الحجه قطعات ضریح باز شده 
در مس��یر انتقال به کربای معلّی، از شهرها و روستاهای مختلف عبور می  کند تا 

مردم ایران بتوانند این ضریح را زیارت کنند.
وی نحوه انتقال را هوایی و زمینی، و مس��یر انتقال را نامشخص اعام کرد و افزود که در 

حال تصمیم  گیری برای چگونگی انتقال آن هستیم.
رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات نیز گفت:

بعد از انتقال ضریح به عراق، باید منتظر پایان ماه محرم و اربعین حس��ینی باشیم 
و در ماه صفر، ضریح قبلی باز ش��ده و طی 15تا 20روز در ماه ربیع  االول ضریح 

جدیدی نصب می  شود. 
پ��ارک از انتقال 70  درصد قطعات ضریح در جعبه  های مخصوص توس��ط هواپیما خبر 
داد و گفت که قطعات باقی مانده، با نصب روی تریلر از ش��هرهای مختلف عبور داده خواهد 
شد تا بیشترین استفاده معنوی از فضای استقبال و بدرقه ضریح امام حسین7 صورت گیرد. 
عش��ق حسین سیراب می  کند و ضریح او پنجه  های نیاز را دخیل می  بندد. از ایران تا کربا 
دوری راه نمی  شناس��د؛ زیرا عشق مس��افت ها را کوتاه می  کند و عاشقان حسین7 بی  صبرانه 
منتظر حرکت کاروان حس��ینی هستند؛ صف به صف ایستاده به قامت ادب، در مسیر حرکت 

ضریح مطهرش تا ضریح مطهرش را زیارت کنند.
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