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سيدمحمد رضا حسيني جاللي٭
ترجمه محمد مهدي رضايي

جايگاه کربالي مقدس

چکيده
و  حسين7  امام  شهادت  ولي  است؛  بوده  شيعيان  توجه  مورد  و  مقدس  شهرهاي  از  همواره  کربال 
آن  از  به طوري که  برابر کرد؛  را چندين  اين شهر  و اهميت  يارانش در عاشوراي سال 61 هجري، تقدس 
پس شيعيان سراسر جهان به شهر کربال و شهيدان به خاک سپرده شده در آن به ديدة ستايش و کرنش 
نگريسته و حتي بر خاک اين سرزمين مقدس سجده کرده اند. از بيستم ماه صفر سال 61 هجري که امام 
اين حرم  رفتند،  تربت سيدالشهدا7 در کربال  زيارت  به  انصاري  او جابربن عبداهلل  از  و پس  سجاد7  
مقدس، قبله گاه شيفتگان اهل بيت: شد و اين امر، زمينة هجرت فرزندان و محبان خاندان اهل بيت: 

را فراهم کرد.
در ميان اين مهاجران به کربال، گروهي از دانشوران و محدثان شيعي نيز حضور داشتند که به گسترش 

و معارف اهل بيت: در اين شهر مي پرداختند.
اين نوشتار دربردارندة مطالبي در اهميت و تقدس شهر کربال در ميان شيعيان است و به موضوعاتي 
چون داليل اهميت کربال و نخستين زائران آن و نقش امام سجاد7 پس از واقعة عاشورا پرداخته و در 
پايان به عالمان شيعي کربال به ويژه خاندان »آل طعمه« اشاره کرده و ضمن معرفي هشت تن از آنان، برخي 

از آثارشان را نيز نام برده است.
واژگان کليدي: کربال، امام حسين7، امام سجاد7، آل طعمه.

٭. محقق و استاد حوزه علميه قم.



فصلنامه فرهنگ زيارت
8

ن��ام کربال در طول تاريخ و بر صفح��ات کتاب هاي مقدس در اديان الهي، همواره مذکور 
و مورد توجه بوده اس��ت و در قصه هاي مربوط به پيامبران گذش��ته، دربارة اين س��رزمين و 
ستم هايي که بر شهداي آن رفته، نقل هايي وجود دارد. اما در دورة اسالمي، عنوان کربال با همة 
محتوا و مضمون و عظمت خود، به زباني که قرآن اس��باب ماندگاري آن را فراهم کرد، يعني 
زبان مبين عربي، بروز و ظهور يافت؛ درحالي که زبان هاي پيشين از ياد رفته و کهنه شده بود. 

کربال در روايات شريف اسالمي، نمود و جلوة خاصي دارد. در اين تعاليم دربارة مشاهد 
و زيارتگاه ه��اي ايجادش��ده در کربالي معال و صاحبان اي��ن مزارها و نقش ها و فعاليت هاي 
آنان از آغاز تا آخرالزمان، مطالب بس��ياري ذکر ش��ده است. همچنين رواياتي متعدد از پيامبر 
امين9، به عنوان خبرهاي غيبي و آسماني، در مورد مشاهد کربال و ماجراهاي آن صادر شد 
که مسلمانان متقي و پارسا، يعني »همانان که به غيب ايمان مي  آورند«، به آنها باور و يقين پيدا 
کردند. آن گاه پس از گذشت سالياني چند، در پايان نيمة اول قرن نخست، نشانه هاي آن اخبار 
آش��کار شد و اصل واقعه در نخستين روزهاي سال 61 قمري و بعد از گذشت پنجاه سال از 

رحلت پيامبر9، در سرزمين کربال به وقوع پيوست.

از آن تاريخ به بعد، حرمت و قداس��ت کربال بيش از پيش آش��کار گرديد. همان قداستي 
که پيامبران از آن س��خن گفت و خبرهاي آس��ماني بدان اشاره داشت و در کتاب هاي مقدس 
اديان الهي مذکور بود و س��رانجام يکي از نش��انه هاي نبوت پيامبر9 و داليل صدق او، که 
مؤمنان بدان ايمان داش��تند، همين عظمت و قداس��ت بود. مؤمنان همواره به مشاهد کربال به 
ديدة تحس��ين و س��تايش نگريسته اند و خاک آن را مقدس شمرده و مردان خفته در آن خاک 
را تکريم و تجليل کرده و کوش��يده اند تاريخ کربال را بر صفحات روش��ن روزگار مضبوط و 

ماندگار سازند. 

در اين ماندگارسازي تاريخ کربال، کسان بسياري نقش داشته اند. هم آنان که مطالب موجود 
در کتاب هاي مقدس گذش��ته ها را ضبط کردند، هم راويان حديث در عصر رسول خدا9 و 
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هم آنان که دربارة تاريخ تمدن بش��ر کتاب ها تأليف کردند و از واقعة عاش��ورا ياد آوردند و 
هم کساني که در سرزمين کربال رحل اقامت افکندند و پيش از همة فجايع و وقايع آينده، از 
اتفاقات و مس��ائل آن خبر دادند؛ همچون امير مؤمنان، علي بن ابي طالب7، که هنگام رفتن 
به »صفين« از کربال عبور کرد، و نيز صحابي بزرگ پيامبر9 سلمان فارسي، و ديگر کسان از 
راهب��ان و عالمان يهود و فرزندان حواريون. همة اينها در کتاب هاي حديث و نيز کتب تاريخ 

و حوادث که مسلمانان نگاشته اند، ثبت و مذکور است.

در آن روزگار ک��ه باالخ��ره با حضور امام حس��ين7 در کرب��ال و رخ  دادن آن حوادث 
هولناک و فاجعه بار، خبرهاي غيبي و نش��انه هاي زميني و آس��ماني به تحقق رسيد، شخص 
حس��ين بن علي8 محور و اس��اس همه آن رويدادها بود و خانواده و نزديکان و ياران او 
� که شگفتي س��ازترين مردمان در عرصة محبت و جان فش��اني و فداکاري و تحمل شدائد و 
س��ختي هاي فوق تصور در حمايت از امام و امامت و اسالِم متجلي در وجود حضرت بودند 
� همچون س��تارگان پيرامون وي گرد آمدند. عالم��ان و راويان حديث و تاريخ نگاران تالش 
سختي در ثبت اين حوادث در مجموعه کتاب هايي با عنوان »مقتل الحسين7« به کار بستند 
و هر کدام ثمرة تحقيق و بررسي خود در نوشته هاي ناقلين و راويان را، در کتاب هاي خاص 

تأليفي خود، به يادرگار گذاشتند.

اهل بيت امام حسين: مهم ترين و معتبرترين راويان حادثة کربال به شمار مي  آيند. هم 

آنان که از نخس��تين گام حرکت امام از مکه تا پايان با او همراه بودند؛ از جمله امام علي  بن 

حس��ين، س��جاد زين العابدين7 که پدر بزرگوارش را در حرکت از مدينه به س��وي کربال 

همراهي کرد و با او در مبارزه و معرکة قتال شرکت جست و سپس از مجروح شدن، از ميدان 

جنگ بيرون آمد. همچنين امام محمد باقر7 که در آن روز، چهار س��اله بود و بس��ياري از 

مش��اهدات و شنيده هاي خود از صحنة کارزار کربال را روايت کرده است. حسن مثني نيز از 

کساني است که در کربال حاضر بود و جنگيد و مجروح شد و جان سالم به در برد و مطالبي 
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را از آن واقع��ه نقل کرده اس��ت. در اين ميان نقل جناب زين��ب کبري3، دخت گرامي امير 
مؤمنان7، از جريانات کربال و پس از آن، حوادث اسارت، بسيار مهم، ارزنده و مغنتم است.

پس از شهادت امام حسين7 در کربال، دل هاي مشتاق مؤمنان، يکسره متوجه و شيداي 
او گرديد و از همه پيش تر و بيش��تر اهل بيت پيامبر9 روي دل به جانب قبر سيدالشهداء7 
کردند و به زيارتش ش��تافتند. نخس��تين زائر، امام س��جاد7 بود و به دنبال ايشان، جابر بن 
عبداهلل انصاري و آن گاه اجتماع توابين بر سر قبر آن حضرت و حرکت از آنجا براي قيام عليه 

حاکميت اموي، با شعار »يا لثارات الحسين7«.

رواياتي که از ائمه: دربارة کربال به ما رسيده است، هم بر قداست و عظمت و کرامت 
اين س��رزمين اله��ي تأکيد دارد و هم پاداش و ثواب بس��يار نزد خداوند را ب��ه زائران قبر ابا 
عبداهلل7 مژده مي دهد؛ چراکه ايش��ان به زيارت قبر کس��ي مشرف شده اند که فرزند رسول 

خدا و سرور جوانان بهشتي است.

بليغ ترين س��خن و جامع ترين کالمي که از عظمت اين سرزمين مقدس پرده بر مي دارد، 

کلماتي است که بر زبان عقيلة بني هاشم، زينب دخت امير مؤمنان7، در خطاب به امام علي 

بن حس��ين7 جاري ش��ده؛ آن گاه که ديد فرزند برادرش، با مشاهدة جنازة پدر و برادران و 

عموها و عموزاده ها و بس��تگان خود، که در خ��ون غلتيده اند و برهنه و بي کفن بر ريگ هاي 

بيابان افتاده اند و کس��ي به آنها توجه نمي  کند، نزديک اس��ت از شدت بي قراري و غصه  جان 

بسپارد، به ايشان عرض کرد:
از آنچه مي بيني، بي تابي مکن! به خدا سوگند، اين همان حادثه اي است که رسول خدا9 
خبرش را با جد و پدر و عموي تو در ميان نهاده بود. خداوند را با گروهي از اين امت، 
عهد و پيماني اس�ت با گروهي که فراعنه و حاکمان س�تمگر آنها را نمي شناسند؛ اما 
در ميان اهل آس�مان معروف اند. آنها اين پيکرهاي تکه تکه و اجسام آغشته به خون 
را به خاک مي سپارند و در اين مکان براي قبر پدر بزرگوارت، سيدالشهدا7 پرچمي 
نصب مي کنند که از بين نمي رود و نشانه هاي آن کهنه نمي گردد؛ هر چند که روزان 
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و شبان بسياري بر آن بگذرد. پيشوايان کفر و پيروان گمراهي تمام تالش خود را در 
محو و نابود کردن اين قبر به کار مي بندند، اما روز به روز بر ظهور و جلوة آن افزوده 

مي شود و اعتال و عظمت بيشتر مي يابد. )ابن قولويه، 1356ق، ص261(

همچنين جناب زينب کبري3 در روايتي به نقل از ام ايمنرضي اهلل عنها، از رسول خدا9 

از جبرئيل7 چنين روايت کرده است که جبرئيل به پيامبر9 عرض کرد:

اين فرزند تو � يعني حسين7 � همراه با جمعي از ذريه و خاندان و برگزيدگان امتت، 
در کنار رود فرات، در زميني که به آن کربال گفته مي شود، کشته خواهد شد، و کربال، 
پاک ترين جاي زمين و با حرمت ترين مکاني اس�ت که فرزند تو و خاندانش در آن 

به شهادت مي رسند. )ابن قولويه، 1356ق، ص261؛ مجلسي، 1401ق، ج45، ص181(

وجود اين روايت در تعظيم و تکريم کربال، اهل معرفت و حکمت را مصّمم ساخت که 
به اين شهر مقدس رو نمايند و مؤمنان از گوشه گوشة دنيا براي زيارت امام شهيد خود، ابي 
عبداهلل الحس��ين7، و ش��هداي پاکباختة در رکابش، گروه گروه به زيارت بيايند و جمعي از 
بزرگان به اين مرقد ش��ريف پناه بجويند و همجواري با آن را اختيار کنند تا اين س��رزمين به 
وجود آنان آباد گردد. در آغاز عده اي از علويان و فرزندان ائمه: به اين شهر هجرت کردند 
و اين مقدمه  اي شد براي هجرت هاي پي درپي ديگر؛ تا آنجا که کربال به شهري تبديل شد که 
ديري اس��ت دوستداران آل محمد و شيعيان اهل بيت: که در ميانشان عالمان و محدثان و 
فقها و اديبان و ش��اعران و جهان گردان و حاکمان و اعيان و عامة مردم ديده مي ش��دند، به آن 

رفت و آمد مي کنند و همين امر موجب رونق و شکوفايي شهر کربال شده است. 

در تاريخ کربال نمونه هاي متعددي از تعرض و هجوم دش��منان ديده مي شود. با اين همه 
اين شهر هنوز شهري است سربلند، باشکوه و داراي عظمت و قداست و تابناکي روز افزون.

بي شک سرزمين کربال با اين عظمت شأن و تاريخ اصيل و کهن، و قداست نزد ديگر ملل 
و اديان، و حوادثي که در آن اتفاق افتاده � به خصوص ش��هادت امام حسين7 و وقايع پس 
از عاشورا � و وجود بزرگان شيعه و حوزه هاي پررونق علميه در دوره هاي مختلف و عالمان 
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و مدرس��ان و طالب و نويسندگان و اديبان و شاعران و ديگر انسان هاي شاخص و سرآمد و 
هنرمندان و عناصر فرهنگي و...، شايسته است تاريخ مفصلي شامل شرح و بسط مواردي که 
ذکر کرديم، برايش به نگارش در آيد تا همچون کتابي مرجع براي محققان و کربالپژوهشان، 

مورد استفاده قرار گيرد.

ش��ماري از مورخان و علم��اي فاضل به اين کار اقدام کرده و ب��ه معرفي کربال و روضة 

مقدس آن پرداخته اند. اين عده هم از س��اکنان کربال و هم از ديگر ش��هر  ها بوده اند. اما سهم 

مجاوران حرم حسيني در اين امر مهم از ديگران بيشتر بوده است. به خصوص سادات علوي 

که در هجرت به کربال و س��کونت در آن نقش بارزي داشته اند و تأثيرگذاري شان بر فرهنگ 

اين شهر از رهگذر شرافت و منزلت ذاتي آنان و مناصبي که داشتند، همچون سيادت و نقابت 

و توليت حرم مقدس، انکار ناشدني است.

در ميان س��ادات، منس��وبان به سّيِد ش��ريف ابراهيم مجاب � که ضريحش در رواق حرم 
حس��يني معروف اس��ت � فرزند محمد عابد حائري، فرزند امام موس��ي بن جعفر کاظم8، 
جايگاه خاص و ممتازي دارند. ايش��ان توفيق يافتند که طي س��اليان متمادي تا سال 1411ق، 
توليت دو آستاة مقدس امام حسين7 و حضرت عباس بن علي7 را بر عهده بگيرند و آن را 
براي خود محفوظ بدارند. در ميان مردم، به متوليان حرم، کليدار گفته مي شد و از اين جهت، 
اين سادات به »کليدار« معروف بودند. از ايشان، خاندان »آل طعمه« به دليل وجود مردان علم 
و ادب و فضل و ش��رف در ميانش��ان، مردماني برجسته و ممتاز بودند و در قرن هاي چهارده 
و پانزده قمري، به اين فضل و علم و ادب ش��هرت داش��تند. با گسترش صنعت چاپ و نشر، 
ُوسعت يافتن کار نوشتن و نشر کتاب، عالمان اين خاندان توانستند در توليد آثار و کتاب هاي 
ارزشمند که از سرچشمه هاي ميراث علمي کربال به شمار مي رفت، گوي سبقت را از ديگران 
برباين��د و به خصوص در موض��وع تاريخ کربال، آثار گران قدري پديد آورند؛ از جملة مؤلف 
گرامي کتاب بغية النبالء، جناب عالمه سيد عبدالحسين آل طعمه الموسوي الکليدار )1299 
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� 1380ق(. وي پس از پدر گرامي اش، س��يد علي بن جواد )1318ق( توليت آس��تان مقدس 
حسيني را بر عهده گرفت و با رحلت وي، فرزندش، عبدالصالح ابو علي کليدار، و پس از او 

فرزندش، سيد عادل از سال 1401 تا 1411قمري عهدار توليت شدند.

ويژگي ديگر خاندان طعمه، وجود نويسندگان و محققان در ميان آنهاست که دربارة کربال 

و تاريخ آن تأليفاتي پديده آورده و منتشر کرده اند. از جمله:

1. س��يد عبدالحس��ين فرزند س��يد علي بن جواد )تولد: 138ق( صاحب کتاب هاي بغية 

النبالء و تاريخ آل طعمه الموسويين )دست نويس(؛

2. سيد عبدالجواد فرزند سيد علي بن جواد )تولد: 1959م( که کتاب تاريخ کربال و حائر 

الحسين7 از اوست و جلد سوم آن چاپ شده است. ديگر کتاب هاي او عبارت اند از: تاريخ 

کربالء العام )دو جلد، دس��ت  نويس(، کربالء و تاريخ عمران ها )دس��ت نويس(، جغرافية 

کربالء لقديمه و بقاعها )دست نويس(، کربالء مدينة االسالم الخالده )دست نويس(، سيد 

الشهداء الحسين بن علي7 )دست نويس(؛

3. سيد محمدرضا، فرزند احمد بن محمدرضا )تولد: 1945م( صاحب کتاب هاي کربالء 

و دورها في ثورة العشرين، و وجوه و شخصيات من کربالء؛

4. محمدحسن، فرزند مصطفي بن علي الکليدار )تولد: 1416ق(. کتاب مدينة الحسين7 

او مختصر تاريخ کربالء، در چهار جلد است که يک جلد آن دست  نويس است؛

5 . ش��هيد ص��ادق، فرزند محمدرضا ب��ن محمد مهدي آل طعمه کت��اب الحرکة االدبية 

المعاصرة في کربالء از اوست که در دو جزء، در آستانة حسيني چاپ شده است؛

6 . س��يد عادل، فرزند عبدالصالح بن عبدالحس��ين آل طعمه )تولد: 1941م( صاحب کتاب 

کربالء في العهد المغولي االيلخاني که يک فصل از آن در مجلة االقالم بغداد چاپ شده است؛

7. سيد عبدالرزاق فرزند عبدالوهاب آل طعمه، صاحب کتاب کربالء في التاريخ؛

8 . سيد سلمان هادي، فرزند محمدمهدي )تولد: 1935م(؛ و....
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در ميان اين مؤلفان، جناب سيد سلمان هادي آل طعمه، تأليفات بيشتري، از جهت تعداد و 
موضوعات، درباره کربال از خود بر جاي گذاشته است که بالغ بر ده ها جلد مي شود و تاکنون 
پنجاه عنوان از آنها چاپ و منتش��ر ش��ده اس��ت. عناوين اين تأليفات چنان گسترده است که 
فهرستي به اين بلندي را دربارة کربال در بر مي گيرد: تاريخ، فرهنگ، تمدن، بزرگان، هنرمندان، 
صناي��ع، مدارس، مراکز علمي، ناش��ران، چاپ خانه هاي عموم��ي و خصوصي، عالمان ديني، 
اديبان، شعرا، بانوان ش��اعر، حرکات و انقالب هاي سياسي و اجتماعي، حوادث، اجتماعات، 
مس��اجد، مقبره ها، اشعاري که در قديم و جديد براي کربال سروده شده است و ديگر مسائل 
مربوط به کربالي مقدس. ازاين رو دوست مي دارم ايشان را، به دليل امتيازات و لياقت هايي که 
از خود بروز داده است، »فرزند نکوکار کربال« لقب دهم. همچنان که از جهت ارتباط وثيق با 
دانش��مندان و عالمان ديني در کربال، نجف، قم، ديگر مراکز علم و حوزه هاي علمي و کسب 

اجازه هاي روايت حديث از بسياري از آنها، چهره اي ممتاز به  شمار مي آيد.

اين ش��خصيت علمي و بزرگ به هر شهر و منطقه اي مسافرت مي کند، مي کوشد فرهنگ 
و تمدن کربال و نگاش��ته هاي مربوط به آن را معرفي کن��د. ازاين رو، همگان او را فردي اهل 
کرب��ال، بافرهنگ، مهذب، اديب و تاريخ دان مي شناس��ند و در مجامع علمي و کنفرانس ها و 
گردهمايي هاي فرهنگي در سراس��ر دنيا ش��هرت بس��زايي دارد. خداوند او را عمر طوالني و 
توفيق بر ادامة فعاليت هاي موفق علمي عنايت فرمايد. اين همة آن چيزي بود که دربارة کربال 
و تقدس آن و دربارة کساني که در جهت جاودانه ساختن نام کربال سعي و کوشش کرده اند، 

به ذهن بنده خطور کرد.
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