روﺳﺘﺎی ﺑﺎرﯾﺮﺳﻒ
ﺑﺎرﯾﺮﺳﻒ‐ روﺳﺘﺎی زﯾﺒﺎ و ﺧﻮش آب و ﻫﻮاﯾ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اردﻫﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در
 40ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﮐﺎﺷﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎرﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠ ﺑﻦ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺳﻨﺘ ﻣﺬﻫﺒ ﻗﺎﻟﯿﺸﻮﯾﺎن در آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﮔﺮدد .ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن
ﺷﺎﻫﺰاده ﺣﺴﯿﻦ )ع( – ﺷﺎﻫﺰاده زﯾﺪ )ع( – ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد )ع( و ﻗﺘﻠﺎه
ﺣﻀﺮت ﻋﻠ ﺑﻦ ﺑﺎﻗﺮ )ع( از دﯾﺮ ﻧﻘﺎط زﯾﺎرﺗ و ﻣﺬﻫﺒ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ
– ﮔﺮدﺷﺮی و ﻃﺒﯿﻌ ﻓﺮاواﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮح ﺣﺎﻟ از ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠ ﺑﻦ
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ )ع( در ﻣﺸﻬﺪ اردﻫﺎل ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠ) ع( ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻼﻓﺼﻞ
اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( و ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮار اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( و اﺑﻮاﻟﺰوﺟﻪ اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ )ع( ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﻨﻪ دوم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﺮدم ﻓﯿﻦ و ﮐﺎﺷﺎن و ﭼﻬﻞ ﺣﺼﺎران ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺎﻣﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی زﯾﺎدی و ﺗﻌﺪادی اﻓﺮاد دﯾﺮ رواﻧﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﯿﺸﻮا و ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ در راه ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع(
رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮﻣ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه
دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻓﺮدا اﻣﺎم
ﺑﺎﻗﺮ )ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﺟﺪم ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﻮده )ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ( ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ آن
ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ و ﻓﺮزﻧﺪم ﻋﻠ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﺑﻪ آن دﯾﺎر ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻢ .ﭘﺲ
از دﯾﺪن اﯾﻦ ﺧﻮاب اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( دﺳﺘﻮر ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻓﺮزﻧﺪش ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠ
)ع( را ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺎ دروازه ﻣﺪﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﻫﻤﺮاﻫ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻨﺪ

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻓﯿﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮐﺎﺷﺎن و ﭼﻬﻞ ﺣﺼﺎران و ﻓﯿﻦ ﻣﮋده ﻣ
دﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( ﻧﻮر ﭼﺸﻤﺶ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠ) ع( را ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾ و
ارﺷﺎد ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ در آن زﻣﺎن )ﺳﻨﻪ دوم ﻫﺠﺮی
ﻗﻤﺮی( ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  3000ﻧﻔﺮ ﮔﺮداﮔﺮد ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠ) ع( ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻣﻘﺪﻣﺶ را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮاﻣ داﺷﺘﻨﺪ .او ﻣﺪﺗ در ﻓﯿﻦ و ﮐﺎﺷﺎن و ﺑﻪ ﻣﺪت 3
ﺳﺎل در ﻣﺸﻬﺪ اردﻫﺎل » 40ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﮐﺎﺷﺎن« ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﻟﯿﺸﻮﯾﺎن آﯾﯿﻦ ﺳﻮﮔﻮاری ﺳﻨﺘ و ﻣﺬﻫﺒ“ ﺷﻬﯿﺪ اردﻫﺎل” ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ آﯾﯿﻦ
“ﻗﺎﻟﯿﺸﻮﯾﺎن ﺟﻠﻮه‐ ای از ﻋﺸﻖ و ارادت ﻣﺮدم ﻛﺎﺷﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل در
دوﻣﯿﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اردﻫﺎل از ﺗﻮاﺑﻊ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد.
اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎل ﻗﻤﺮی در ﮔﺮدش
اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ آﯾﯿﻦ ﺳﻨﺘ و ﻣﺬﻫﺒ اﯾﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺴ ﻗﺮار
دارد .اردﻫﺎل در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن ،ﻧﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ۳۵
ﻣﻘﺪﺳ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﺣﻤﺎﺳﻪای ﺑﺰرگ و ﻧﻤﺎدی از ﻋﺸﻖ و ارادت ﻣﺮدم اﯾﻦ
دﯾﺎر ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد.
ﻣﺸﻬﺪ اردﻫﺎل ﺷﻬﺎدﺗﺎه ﺳﻼﻟﻪای ﭘﺎك از ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت )ع(،
ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠ) ع( ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻼﻓﺼﻞ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ )ع( اﺳﺖ .آن ﺣﻀﺮت
ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺧﻄﻪ ﻓﯿﻦ ﻛﺎﺷﺎن ،ﺟﻬﺖ ارﺷﺎد ﻣﺮدم و ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺎر
ﻫﺠﺮت ﻛﺮد ،اﻣﺎ ﭘﺲازﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺪش ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت ﻣ رﺳﺪ .اردﻫﺎل ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠ) ع( ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ
اردﻫﺎلوﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﻗﺎﻟ ﻛﻪ ﭘﯿﺮ ﭘﺎك آن اﻣﺎﻣﺰاده )ع( ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌ
از ارادﺗﻤﻨﺪان ﭘﺲ از درﮔﯿﺮی ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺮی ﺣﻤﻞ و ﺳﭙﺲ ﺷﺴﺘﺸﻮ و
ﻏﺴﻞ داده ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ “ﻣﺸﻬﺪ ﻗﺎﻟ ﺷﻮﯾﺎن” ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻛﺖ
ﻫﺮﺳﺎل ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎدی از آن واﻗﻌﻪ ﻏﻤﺒﺎر اﺟﺮا ﻣﺷﻮد .در ﺷﺐ و روز ﻣﺮاﺳﻢ

ﻣﺮدم در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺣﺮم و اﻃﺮاف آن و زﯾﺮ ﭼﺎدرﻫﺎﯾ ﻛﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺎﺑﺮآﻣﺪن آﻓﺘﺎب ﺻﺒﺢ روزﺟﻤﻌﻪ،ﻋﺪه زﯾﺎدی از
ﻣﺮدان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن در ﺣﺎﻟ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﺗﻦ ﻛﺮده و ﭼﻮبﻫﺎی دﺳﺘ
ﺑﻠﻨﺪی را در دﺳﺖ دارﻧﺪ در ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺮ آﺑ ﻛﻪ ﺟﻠﻮی ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺣﺴﯿﻦ)ع(
ﻣﮔﺬرد،ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣآﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻞ دﺳﺘﻪای ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ازرﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان
ﻣﺤﻠ درﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎﺷﻌﺎر ﯾﺎﺣﺴﯿﻦ )ع( و ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن ﭼﻮب ﻫﺎدرﺑﺎﻻی
ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺤﻦ اﻣﺎم زاده ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠ) ع( ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻛﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎﭘﺲازﭘﯿﻤﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪﺑﯿﻦ ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺗﺎﺻﺤﻦاﻣﺎﻣﺰادهﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠ
)ع( از ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑ آن وارد ﺻﺤﻦ ﺻﻔﺎ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ در اﯾﻦ ﺻﺤﻦ
دور ﻣزﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎﻧ ﻛﻪ ﻣآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و زاﯾﺮان را
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣدﻫﻨﺪ .ﮔﺮوه” ﻓﯿﻨﻫﺎ ” ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن و ﺣﺮﻛﺖ دادن
ﭼﻮبﻫﺎی دﺳﺘ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ،ﯾﺎﺣﺴﯿﻦ )ع( در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﻦ و اﻧﺒﻮه
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮان دور ﻣزﻧﻨﺪ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺟﻤﻌ از ” ﺧﺎوهای ﻫﺎ” در
داﺧﻞ ﺑﻘﻌﻪ و ﻛﻨﺎر ﺿﺮﯾﺢ و ﻗﺎﻟ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﻛﻪروی آن را ﭘﺎرﭼﻪای ﺳﺒﺰﯾﺎﺳﯿﺎه
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺰاداری ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎﻫﻨای ﻛﻪ
از ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻮوﻻن ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﻌﺘﻤﺪان ﻓﯿﻦ و ﺧﺎوه
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻋﺪهایازﭼﻮب ﺑﺪﺳﺘﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﯿﻦ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه ،ﺑﺮای
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺎﻟ از ﻣﻌﺘﻤﺪان و ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﺎوه ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻮان و درب اﺻﻠ ﺟﻨﻮﺑ
ﺣﺮم ﻣروﻧﺪ و ﻗﺎﻟ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎز ﻣﮔﺮدﻧﺪ .زﻣﺎن
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺎﻟ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﺧﺎﺻ ﺑﻪ ﭼﻮب ﺑﺪﺳﺘﺎن و ﺣﺎﺿﺮان دﺳﺖ ﻣدﻫﺪ
و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮاز ﻗﺒﻞ درﺣﺎﻟ ﻛﻪ دﺳﺘﻪای ﻛﻮﭼﻚ از ﭼﻮب ﺑﺪﺳﺘﺎن از ﺟﻠﻮی
آﻧﻬﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻛﻨﻨﺪ و راه را ﺑﺎز ﻣﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻏﺴﻞ از ﺻﺤﻦ ﺻﻔﺎ ﺧﺎرج و از
ﻫﻤﺎن راﻫ ﻛﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﺟﻨﺐ ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﺎز
ﻣﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟ را در ﻧﻬﺮ ﻣﮔﺬارﻧﺪ و دور آن را ﺣﻠﻘﻪ ﻣزﻧﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺮ

ﭼﻮب‐ ﻫﺎی ﺧﻮد را وارد آب ﻧﻬﺮ ﻣﻛﻨﻨﺪ و ﻗﻄﺮات ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮ ﭼﻮب را
روی ﻗﺎﻟ ﻣ ﭘﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺎﺗﻼن و ﻣﺴﺒﺒﺎن ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠ) ع( و
ﯾﺎراﻧﺶ را ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﻛﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎدی ازﺗﻤﺜﯿﻞ واﻗﻌﻪ ﻫﻮاﺧﻮاﻫ
ﻋﺪهای ﻃﺮﻓﺪار ﺷﯿﻌﻪازﺷﻬﯿﺪ اردﻫﺎل و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﯿﺮ ﭘﺎك آن ﺣﻀﺮت و ﻏﺴﻞ
دادن آن اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﻋﺪه ﻗﺎﻟ را روی دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﭼﻮبﻫﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺧﻮد و ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﻛﻪ ﻋﺪهای از
ﻣﻌﺘﻤﺪان و ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﯿﻦ و ﺧﺎوه ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧ و
ﺳﯿﻨﻪ زﻧ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﮔﺬرﮔﺎه ﺷﺮﻗ آﺳﺘﺎﻧﻪ وارد ﺻﺤﻦ ﻓﯿﻨﻫﺎ ﻣﺷﻮﻧﺪ
و در اﯾﻦ ﺻﺤﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ دور ﻣزﻧﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺎﻟ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻮان اﯾﻦ
ﺻﺤﻦ ﻛﻪ درب ورودی ﺷﺮﻗ ﺣﺮم اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠ) ع( اﺳﺖ،ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و آن
راﺑﻪﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﻌﺘﻤﺪان ﺧﺎوه ﻛﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﻟ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣدﻫﻨﺪ.
ﺧﺎوهایﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺎﻟازﻓﯿﻨﻫﺎ آن را ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﺮم ﺑﺮده و ﺑﻪ
ﺧﺎدﻣﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻛﻨﻨﺪ .زاﯾﺮان و ﺗﻤﺎﺷﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﻋﻤﺎل و ﺣﺮﻛﺎت ﭘﺮﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧ اﺷﻚ آﻟﻮد و
ﺣﺎﻟﺘ ﻏﻤﯿﻦ ﺻﺤﻦ را ﺗﺮك ﻣﻛﻨﻨﺪ و و ﮔﺮوﻫ ﻫﻢ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺮﻗﺪ آن
ﺣﻀﺮت ﻣﺸﺮف ﻣﺷﻮﻧﺪ“ .ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮﺟﺎر آراﻧ”درﻛﺘﺎب ﺗﺬﻛﺮه ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠ اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ)ع( آورده اﺳﺖ :ﺣﻤﻞ ﻗﺎﻟ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﺗﻤﺜﯿﻠ ﺷﻬﯿﺪ اردﻫﺎل ﺑﻪ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪوﭘﺎﺷﯿﺪن آب ﺑﺎ ﭼﻮب ﺑﺮ روی آن و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻧﻤﺎدﯾﻦ آن از ﺳﻮﯾ
اﺷﺎره ﺑﻪ رﺳﻢ ﻛﻬﻦ ﺑﺎران ﺧﻮاﻫ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻮﯾ ﺗﻤﺜﯿﻠ در ﺣﻮزه آداب
ﻣﺬﻫﺒ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻛﻮﯾﺮ دارد و از ﺳﻮﯾ دﯾﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺼﺎﯾﺐ ،ﺷﻬﯿﺪ
اردﻫﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺗﺎﺑﻮت ﺗﻤﺜﯿﻠ زﻧﺪه ﻧﻪ ﻣدارد و آرﻣﺎن دﯾﻦ ﺧﻮاﻫ
ﺷﻬﺎدت ﺟﻮﯾ را در ذﻫﻦ ﺟﻤﻌ ﺗﺸﯿﯿﻊﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﺑﺮﻣاﻧﯿﺰﻧﺪ و روﺣﯿﻪ
ﺳﺘﯿﺰﻧﺪﮔ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ را در آﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺴﻮول ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ
ﺳﻨﺘ ﻣﺬﻫﺒ ﻗﺎﻟﯿﺸﻮﯾﺎن ﻛﺎﺷﺎن ﻧﯿﺰ از آﻣﺎدﮔ و ﺗﺪارك اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری

ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺎﻟﯿﺸﻮﯾﺎن در ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد .ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ” ﺣﺴﻦ
درﺧﺸﺎن”درﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ،ﺗﻌﺪاد زاﯾﺮان وﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ را
ﺑﯿﺶ از ﯾﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻛﺮد .وی ﮔﻔﺖ :ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮﭼﻪ
ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و اراﯾﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ زاﯾﺮان و ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﯿﺘﻪای
ﻣﺘﺸﻞ ازﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ،راﻫﻨﻤﺎﯾ و راﻧﻨﺪﮔ ،ﻫﻼل اﺣﻤﺮ  ،ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ،
اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧ ،ﺷﻬﺮداری ،ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﺎﻫ ﺗﻔﺮﯾﺤ ﺷﻬﺮداری ﻛﺎﺷﺎن و ﺗﯿﭗ ﺳﻮم
ﭘﯿﺎده ﻋﺎﺷﻮرا ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻣﺴﺎل ﺗﻘﺎرن اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑﺎ روز
ﺟﻬﺎﻧ ﻗﺪس و ﺷﻬﺎدت ﻣﻮﻟ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠ)ع( ﺷﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺧﺎﺻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺴﻮول رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺘﺎد
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺎﻟﯿﺸﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ﻋﺼﺮ
دﺳﺘﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾ ۱۵روز ﻗﺒﻞ از آن ،ﺗﻌﺪاد
زاﯾﺮان و اﻓﻄﺎری ﺷﺶ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺪارك دﯾﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ“ .ﻋﺒﺎﺳﻌﻠ ﺳﻌﯿﺪی ﭘﻮر”
دﺳﺘﺎه اﺗﻮﺑﻮس ۱۰۰در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :ﺑﺮای روز ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺟﻤﻌﻪ ﻗﺒﻞ از
ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺎﻟﯿﺸﻮﯾﺎن ﺑﻪ “ﺟﻤﻌﻪ ﺟﺎر” و ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ “ﺟﻤﻌﻪ ﻃﻮغ”
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺟﻤﻌ از اﻫﺎﻟ“ ﻧﺸﻠﺞ” ﻛﺎﺷﺎن در ﻣﺸﻬﺪ اردﻫﺎل آﯾﯿﻦ ﻋﺰاداری
ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻛﻨﻨﺪ .ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠ اﺑﻦ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ )ع( ﯾ از ﭼﻬﺎر اﻣﺎﻣﺰاده
ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺪﻓﻮن در اﯾﺮان اﺳﺖ

