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آذربایجان شرقی

: امام جمعه تبریز
ناهنجاری های جامعه  با درک معرفت ومکتب امام حسین )ع(  از  بین می رود 
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مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان:

ابداع فرهنگ دعاخوانی در تبریز
 هیات مجمع الذاکرین تبریز با برگزاری جلسات آموزشی و 
نبود  خالء  دارد  سعی  دعاخوانی  و  دعا  به  جوانان  تشویق 

فرهنگ دعاخوانی در تبریز را پر کند.
به گزارش جام جم حاج محمدتقی جابری رئیس مجمع الذاکرین تبریز 
در این رابطه گفت: تاچند سال اخیر فرهنگ دعاخوانی در تبریز وجود 
نداشت و عزاداران و شب زنده داران حتی در شبهای باعظمت قدر 
صبح  به  را  شبها  این  عزاداری  و  سینه زنی  چون  مراسمی  برگزاری  با 

می رساندند.

مسئول سازمان بسیج مداحان سپاه عاشورا:رئیس مجمع الذاکرین تبریز تاکید کرد؛
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آموزش نوگالن حسینی رویکرد 
اصلی ماست

 شبکه سهند، حسینیه ای
 به وسعت آذربایجان شرقی
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 مکتب عاشورا جایگاه خاصی
 در دل عزاداران دارد 

کمک های مومنانه کارکنان بانک 
ملی آذربایجان شرقی در محرم

444

برگزاری عزاداری حسینی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی

آداب و رســوم عـــزاداری محرم
 در آذربایجان شرقی

3

عزاداری های  بر  حاکم  رسوم  و  آداب 
دیدنی  از  یکی  شهیدان  ساالر  مذهبی 
مردم  مراسم   پرشورترین  و  ترین 
مراسم  برخی  و  بوده  شرقی  آذربایجان 
برگزار شده در این استان در ایام محرم 
با وجود سابقه طوالنی خاص آن استان بوده و در کل کشور بی نظیر 

است. 
دیگر  مانند  شرقی  آذربایجان  مردم  محرم  ماه  شروع  با  همزمان 
و  مراسم  برگزاری  با  و  می شوند  سیاهپوش  کشورمان  استان های 
)ع(،  الحسین  اباعبداهلل  موالیشان  غم  در  را  خود  خاص،  آیین های 

خانواده و یاران آن حضرت سهیم می کنند.
 مراسم شاخ سی و واخ سی

یکی از مهم ترین مراسم مناطق آذری نشین کشورمان »مراسم شاخ 
سی )شاه حسین( و واخ سی )وای حسین( است«. این مراسم از چند 
شب مانده به ایام محرم آغاز می شود و در آن برگزارکنندگان اعم از پیر و 
جوان نوعی چوب مخصوص این نوع عزاداری را از زمین تا فرق سر خود 
حرکت می دهند، در حالی که هماهنگ پاهای خود را به زمین می کوبند، 
وقتی که چوب به سمت پایین آورده می شود، گروهی با صدای بلند 
ندای »شاخ ِسی« )شاه  حسین( و زمانی که چوب به سرشان نزدیک 
می شود، گروه دیگر با صدای بلند ندای »واخ ِسی« )وای  حسین( سر 

می دهند. 
یزیدبن  یاران  با  علی  بن  حسین  یاران  جنگ  نشانٔه  به  حرکت  این 
معاویه در صحرای کربالست. عالوه بر ندای »شاخسی« »واخسی«، 
حسین«،  »سوسوز  حسین«،  »مظلوم  »صفدر«،  »حیدر«  همچنین 
»عطشان حسین« و ... از جمله شعارهایی است که گروه های شاه 
حسین گویان در حین حرکت منظم خود، سر می دهند.  همچنین 
بر  را  خود  دست  هماهنگ،  و  منظم  حرکت  این  حین  در  عزاداران 
پشت یکدیگر قرار می دهند و با این حرکت خود، اتحاد و انسجام 
شان را نشان می دهند.  شاه حسین گویان، در حالی که آرام و دایره 
وار حرکت می کنند، فردی نیز با مداحی مصیبت های امام حسین)ع( 
آنان را همراهی می کند. صورت دیگری از حرکت شاه حسین گویان، به 
این صورت می باشد که به صورت قطاری، مسیر بلندی از کوی و برزن 
را حرکت می کنند و نزدیک شدن ماه محرم را به همگان اعالم می کنند.
عده ای این مراسم را به سبک سنتی انجام می  دهند و از هیچ  گونه 
حسین   شاه   مراسم  در  اخیر  سال  های  در  که  جدیدی  ابزارآالت 
گویان  حسین  شاه  مخصوص  چوب  از  حتی  و  شده  دخیل  گویان 
چوب  دادن  حرکت  پایین  و  باال  جای  به  و  نمی  کنند  استفاده  نیز 
مخصوص، با حرکت منظم پاهای خود که به زمین کوبیده می شود، 
از طبل، سنج و سایر  با استفاده  اما، عده ای هم  بر سینه می زنند؛ 
می آورند.  وجود  به  مراسم  این  در  خاصی  شوق  و  شور  ابزارآالت، 
سفیدان  ریش  از  یکی  گویان،  حسین  شاه  دسته  اول  صف  در 
با  دارد،  اذکار  و  اشعار  با  جوانان  به  نسبت  بیشتری  آشنایی  که 
تکرار  را  آن  نیز  سایرین  و  بیان  را  اشعار  صف،  ابتدای  در  ایستادن 
می کنند.  یکی از مهم ترین نوحه های ذکر شده در هیات ها و مراسم 

چنین که  است  شهریار  استاد  زیبای  شعر  گویان،  حسین   شاه 
 سروده اند: حسینه یئرلر آغالر گویلر آغالر/ بتول و مرتضی پیغمبر آغالر 
)زمین و آسمان در عزای حسین می گریند، بتول و مرتضی و پیغمبر 
می  گریند( و یا این جمله بیشتر به گوش می رسد: هانسی گروهون بئله 
موالسی وار؟/ شیعه لرین حضرت عباسی وار)کدامین گروه چنین 

موالیی دارند؟! شیعیان موالیی چون حضرت عباس دارند.
عصرعاشورا،  از  و  می رسد  خود  اوج  به  عاشورا  ظهر  در  مراسم  این 
به داخل مساجد منتقل  ای،  و عزاداری های محله  مراسم خیابانی 
از  سوگواری  و  عزاداری  نشانه  به  هم  جات  دسته  معدود  می شود. 
حادثه کربال، با پای برهنه، آغشته کردن لباس خود با گل و کاهگل، 
زمین گذاشتن طبل، چوب و سنج و بیرق های رنگی، به مراسم ظهر 

عاشورا، نور مضاعف می بخشند.
 عزاداری بازار بزرگ تبریز

یکی دیگر از مراسم خاص آذری ها شرکت عزاداران در قالب دسته های 
بازار بزرگ تبریز است. دسته های تشکیل  سینه زنی و زنجیرزنی در 
شده از محالت قدیمی و اصیل تبریز ده ها محله دیگر در دهه اول ماه 
محرم بخصوص روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی و سوم شهدای 
کربال با نظم و انسجام خاص، سرتاپا سیاهپوش و گاهی با دستارهایی 
سیاه برسر، در سوگ حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( مراسم سنتی 
مذهبی سینه زنی و زنجیرزنی را اجرا می کنند. یکی از نکات جالب و قابل 
توجه عزاداری محالت در بازار، ترکیب منظم هیات هاست، به طوری که 
هر محله، سه دسته عرب، عجم و زنجیرزن دارد که برای عزاداری در بازار 
به ترتیب وارد بازارچه و تیمچه ها شده و عزادارای می کنند که غالبا در 

بازار مظفریه )بازار فرش فروشان( به کار خود پایان می دهند.
نخست دسته عرب محله با لباس هایی سر تا پا مشکی به سبک 
بر  را  با نظم و سبک خاص دو دستان خود  بازار شده و  اعراب وارد 
سینه هایشان می کوبند، سپس دسته عجم که کت و شلوار بر تن 
دارند به صورت آرام و منظم با یک دست بر سینه می کوبند و در پایان 
زنجیرزنان آن محله، بر کار محله در روز عزاداری خاتمه داده و هیات ها 
به محله خود باز می گردند تا در مساجد عزاداری کنند. بیشتر مرثیه ها 
و نوحه های خوانده شده در بازار تبریز به زبان ترکی و با همان لحن و 
سبک قدیمی است. همزمان با برگزاری مراسم عزاداری در بازار مردم 
و مغازه داران نذورات و احسان های خود را بین مردم و دیگر حضار 

پخش می کنند.
شبیه خوانی

از رسوم دیگر مردم آذربایجان در ایام محرم مراسم شبیه خوانی و به 
دنبال آن سوزاندن خیمه هاست. در این مراسم که معموال حوالی 
ظهر عاشورا و قبل از نماز ظهر و عصر اتفاق می افتد امام حسین)ع( 
و یاران باوفای ایشان و یزیدیان در دو گروه مجزا به جنگ تن به تن 
می پردازند و تعدادی شبیه خوان کودک را در صحنه نمایش در حال 
فرار و شیون قرار می  دهند تا تاثیر آن ملموس  تر گردد. سرانجام مراسم 

با سوزاندن خیمه ها و صحنه های حزن آلود دیگر به پایان می رسد.
 شام غریبان

اندازی  راه  با  حسین)ع(  امام  غریبان  شام  در  حسینی  سوگواران 

دسته های سینه زنی و روشن کردن شمع در مساجد و حسینیه ها، 
در سوگ شهدای کربال و اسرای عاشورا اشک ماتم می ریزند.  مردم 
عزادار آذربایجان در غروب روز عاشورا، با تشکیل دسته های عزاداری 
از همدیگر  با فاصله چند متری  گروه تقسیم می شوند و  که به دو 
حرکت می کنند، با همخوانی مرثیه ها و اشعاری که با سینه زنی همراه 
است، با حضرت زینب کبری عقیله بنی هاشم)س( و حضرت زین 
العابدین)ع( و سایر یاران و خاندان امام حسین )ع( ابراز همدردی 
می کنند.  شیوه این عزاداری به این صورت است که دسته اول بعد 
از اتمام همخوانی، شروع به حرکت می کند و اعضای دسته دوم که 
چندمتر عقب تر از آن در حال حرکت هستند، می ایستند و اشعاری 
را قرائت می کنند و همین روال تا پایان این مراسم، تکرار می شود. در 
میان این دسته های تشکیل شده، شمع هایی نیز روشن می شود تا 

تسلی بخش شام تار اسیران کربال باشند.
 گرداندن اسب ذوالجناح

از غم  انگیزترین  کربال یکی  بازگشت اسب بی سرنشین در دشت 
صحنه  های عاشوراست که به صورت نمادین در شهرهای مختلف 
سفید  اسب  منظور  این  برای  می شود.  بازآفرینی  شرقی  آذربایجان 
رنگی که مجهز به پارچه های سبز و سفید است در حالیکه آغشته 
به خون کرده اند به آن تیرو پیکان  های چوبی نیز متصل می  نمایند و 
گاهی کبوترهای خونین  بال را هم سوار بر اسب کرده و در بین دسته  

عزاداران می  گردانند.
 آیین توزیع شمع در عصر روز تاسوعا

نذر شمع، به ویژه در غروب تاسوعا  از سنت های دیرینه مردم مناطق 
مختلف آذربایجان شرقی است.

روشن کردن شمع در شهرهای تبریز،   مراغه، اهر و مرند رواج بیشتری 
دارد و شاید یکی از فلسفه های این امر ایجاد روشنایی در شبهای 

تاریک عزاداری و مرثیه خوانی باشد.
به تعبیر برخی در شب تاسوعا مردم به صورت نمادین با برافروختن 

شمع چادرهای امام حسین)ع( و یارانش را از تاریکی درمی آورند.
 آیین طشت گذاری

آیین طشت گذاری در استان های ترک زبان، از ریشه دارترین آیین های 
ماه محرم است که در روزهای پایان ماه ذی الحجه برگزار می شود و در 
حقیقت، برگزاری این آیین، آماده شدن حسینیان برای برگزاری مراسم 
سوگواری امام حسین)ع( را نشان می دهد. در این مراسم عزاداران 
طشت های آب را که رمزی از فرات می باشد به مساجد و حسینیه  ها 
می  آورند و این سنت به پیروی از اقدام امام حسین)ع( و یادآور رفتار 
جوانمردانه او در مقابل سپاه حر می باشد که به روایتی آن حضرت، در 
روز 27 ذی الحجه ، آب مشک ها را در طشت ها ریخته و تمام لشکر حر 

و اسبان آنها را سیراب  کردند.
 علم بندی

علم بندی نیز یکی دیگر از سنت های قدیمی استان آذربایجان شرقی 
است که به صورت خاص در شهر مراغه و در سومین روز ماه محرم 
)روز رسیدن اصحاب و یاران امام حسین به کربال و برافراشتن علم 
امام( برگزار می شود. سرپرست هیات ها پارچه و روسری ها را روی علم 
که ارتفاع آن به ۵۰ متر می رسد نصب می کنند. در حین نصب علم ها 
تعداد زیادی گوسفند زیرپای علم قربانی می شود. علم را در مسجد 
با سالم و صلوات به میان جمعیت می آورند  لباس می پوشانند و 
و تا اربعین به همان صورت برافراشته می ماند و ۲۸ صفر گروه های 
سینه زنی و نوحه خوانی مراغه علم را برداشته و به مکان قبلی منتقل 

می کنند.
 مراسم اللهم لبیک

است.  آذربایجان  در  بی  نظیر  آئین های  از  یکی  نیز  مراسم  این 

موعد این آئین صبح روز عاشوراست، براساس این رسم دسته های 
که  حالی  در  دسته  دسته  آفتاب  طلوع  از  قبل  عزاداران  و  زن  سینه  
کفن بر تن یا حواله ای به نشانه احرام بر بدن پوشیده اند به حسینیه 
می رسند. بعد از ادای نماز صبحگاه عاشورا در حالی که صورت ها را گل 

مالیده اند با پای برهنه دو ردیف تشکیل می  دهند.
آل  و  ظالمان  بر  گفتن  لعنت  با  ابتدا  هیات  این  سردسته 
دعای  و  ورد  کم  کم  سپس  و  می  کند  آماده  را  یزیدیان،حاضران 
مخصوص را می  خواند با این مضمون »اهلل، اهلل حسین واویال« کم  کم 
که شور و شوق مردم را مجذوب کرد مردم با هیجان به حالت هروله 
مانند حرکت در صفا و مروه به جوشش آمده و در حالی که با هر ورد 
گفتن به سر می  کوبند در فواصل معین ورد »اللهم لبیک یا حسین« را 

نیز  می خوانند یعنی ای حسین ما برای بیعت آمده ایم.
 مراسم سنتی مذهبی پولکه

مراسم سنتی مذهبی« پولکه » در مناطقی چون روستاهای شیشوان 
برپا  خاصی  شوق  و  شور  با  بناب  نقاط  برخی  همچنین  و  عجبشیر 
بزرگ در وسط میدان  این مراسم یک مشعل اصلی  می شود و در 
تا  افروخته می شود  یا روستا  اصلی و در جلوی مسجد اعظم شهر 
مردم به گرد آن جمع  شوند.  بعد از آن که مشعل اصلی در وسط قرار 
به یک محله است،  که متعلق  کوچک دیگری  گرفت مشعل های 
توسط دیگر عزاداران به میدان اصلی آورده می شود و پس از آن این 
مشعل ها را با زنجیرهای بلندی در دست با آتش مشعل اصلی روشن 
می کنند و بر سر عزاداران می گردانند که در این هنگام گویی بر آسمان، 
گوی های آتشین در پرواز هستند که فضایی غریب را می آفریند.   گفته 
حسینی  عزای  مراسم های  فردترین  به  منحصر  از  پولکه  می شود 
بخشی از مناطق آذربایجان است که نظیر آن در سایر مناطق شیعه 

نشین جهان برگزار نمی شود.

آداب و رسوم عزاداری محرم در آذربایجان شرقی

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان:دبیر جامعه ایمانی مشعر استان:مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان:
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گروه خبری 
آذربایجان شرقی



 شهردار یامچی شهرستان مرند از توزیع رایگان بیش از ۱۰ هزار 
ماسک در بین هیات های عزاداری این شهر خبر داد.

به  منظور  ها  ماسک  این  افزود:  اسدی  رضا  جم  جام  گزارش  به 
شهر  مذهبی  هیئت های  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
یامچی و عزاداری کنندگان در ایام عزاداری ماه محرم، به صورت 

رایگان بین هیات امنای مساجد و هیئت های مذهبی این شهر 
توزیع شد. وی ضمن تاکید بر ضرورت رعایت دستورالعمل های 
سالمت   تامین  گفت:  مردم  توسط  کرونایی  ضد  و  بهداشتی 
در  و  بوده  شهر  شورای  و  شهرداری  اصلی  اولویت  شهروندان، 

راستای حفظ سالمت آنها، نهایت تالش خود را می کنیم.

شهردار یامچی همچنین با اشاره به اهمیت بسیار زیاد فرهنگ 
ضرورت  و  اسالمی  انقالب  و  عاشورا  نهضت  در  شهادت  و  ایثار 
ادامه راه شهدا خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای اسالمی شهر 
بهتر  هرچه  برگزاری  و  حسینی  عزاداران  از  صیانت  جهت  یامچی 
اختیار  در  رایگان  به صورت  را  ماسک ها  این  مذهبی،  مراسمات 

هیئت های مذهبی قرار داده است.
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  امیدواریم  داشت:  اظهار  وی 
ماسک  از  استفاده  جمله  از  حسینی  عزاداران   توسط 
پیش  زمینه  این  در  مشکلی  اجتماعی،  فاصله گذاری  رعایت  و 

نیاید.  
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

توزیع 1۰ هزار ماسک رایگان بین هیات های عزاداری یامچی مرند 

اقتصادی
 اجتماعی

خبر

سوگواری های  و  عزاداری ها  اصالت  حفظ  برای  تالش 
در  مهمی  بسیار  نقش  آذربایجان،  خطه  در  محرم  ایام 
قرن ها  طول  در  آنها  تاثیرگذاری  و  ماندگاری 
مستلزم  روند،  این  ادامه  و  داشته 
دوری از هر گونه بدعت گذاری و رواج 
رفتارهای نمایشی و بی ریشه است.

برگزاری  در  دیرباز  شهرتبریزاز 
برنامه های  و  سنتی  عزاداری های 
دیگر  سرآمد  پیرایه،  بی  مذهبی 
شهرها بوده است و باید عزاداری های 
سنتی را با حضور جوانان و نوجوانان در 

محرم رونق دهیم.
آذربایجان  در  محرم  سنت های  و  آیین ها 
از  اما  دارد  تفاوت  دیگر  مناطق  به  نسبت 
است؛  برخوردار  تاریخی  و  فرهنگی  غنای 
مراسم های  آسیب  عنوان  به  اکنون  که  آنچه 

برخی  لحن های  و  شعرها  می شود  ح  مطر عزاداری 
محرم  مراثی  چارچوب  در  باید  که  است  جوان  مداحان 
به آن توجه شود و بسیاری از بزرگان نیز تذکرات الزم را 

می دهند که تا حدودی نیز تاثیرگذار بوده است.  
مراسم های قدیمی و سنتی ماه رمضان که پایه فرهنگی 
و  بوده  توجه  مورد  همواره  آذربایجان  در  دارد  دینی  و 
و  بوده  سوگواری ها  و  عزاداری ها  مداحی،  مراثی،  غنای 
حسین)ع(  اباعبداهلل  عزاداری  مراسم های  حقیقت  در 
تبریز را سر زبان ها انداخته است. دسته های »شاخسی 
واخسی« )شاه حسین( آذربایجانی ها، قدمتی به درازای 
آن ورد  حادثه کربال دارند، به گونه ای که مدایح و مراثی 

زبان کودکان خردسال حتی در ایام غیر محرم  می شود.
 ، محرم  عزاداران  سوی  از  گرایی  خرافه  از  پرهیز  با  باید 
خرافه  این  تا  بود  مواظب  باید  معنوی  روزهای  این  در 
گرایی ها با منطق و مستدل از سوی علما و مذهبیون 
با  باید  ایام  محرم  تبلیغی  برنامه های  جواب داده شود. 
احکام  و  قرآنی  مفاهیم  اولویت  با  و  مساجد  محوریت 
گونه ای  به  باید  بگیرد. ساعات عزاداری ها  انجام   شرعی 
مردم  آرامش  و  آسایش  سلب  موجب  که  شود  تنظیم 
قیام  و  عاشورا  فرهنگ  آموزه های  ماندگاری  نشود.  
خیابانی  عزاداری های  شکوه  در  شهیدان  ساالر  و  سید 
است، از این رو مدیران و روسای دسته جات حسینی 
ریزی  برنامه  و  تنظیم  نحوی  به  را  عزاداری  ساعات  باید 
باشد.   نداشته  مردم  آسایش  برای  مزاحمتی  که  کنند 
مراثی  و  آیین ها  از  عزاداری  دستجات  برخی  متاسفانه 
سنتی دور شده اند و از لحن و هوای برخی موسیقی های 
باید  البته  که  می کنند  استفاده  محرم  با  غیرمتناسب 
شان  تا  شود  انجام  خصوص  این  در  بیشتری  نظارت 

مراسم های عزاداری حفظ شود.  
فلسفه قیام امام حسین )ع(، اقامه نماز واقعی و اجرای 
این  بر  و  بوده  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  فریضه 
آن  شان  خیابانی،  عزاداری  مراسم های  در  باید  اساس 
حضرت حفظ و آیین های قدیمی مربوط به گرامیداشت 

شهدای کربال احیا شود.  
شدن  قضا  به  منجر  محرم  ایام  شبانه  عزاداری های  اگر 
و  حسین)ع(  امام  قیام  فلسفه  از  دور  به  شود،  نماز 
فرهنگ حسینی است؛ بر این اساس عزاداری ها نباید 

در نیمه های شب ادامه داشته باشد گرچه این موضوع 
مورد توجه بسیاری از عوامل برگزاری عزاداری هاست که 

باید از این توجه تشکر شود.
عمل و سخن محبان اباعبداهلل باید مورد تائید حضرت 
را  انسان  روح  باید  عزاداری  واقع  در  یعنی  باشد  شان 
صیقل دهد و روحیه معنوی را در انسان تقویت کند تا 
تاثیرگذاری خود را نشان دهد، در غیر این صورت اشکی 
که موجب تلطیف و دوری از گناه نشود، ظاهری خواهد 
بود. حضرت آقا می فرمایند : یک حیث محتوایی است 
شیوه  و  قالب  حیث  یک  می شود،  گفته  که  مطالبی  و 

می شود  گفته  که  آنچه  محتوا  نظر  از  است.  عزاداری 
دروغ  یعنی  باشد،  ع  شر خالف  و  حرام  مطالب  نباید 
نباشد، غلو نباشد، موجب وهن مذهب نباشد، موجب 
معصومین  و  علیه السالم  اباعبداهلل  مقام  تنقیص 
آمدن  پایین  موجب  همچنین  و  نباشد  علیهم السالم 
نظر  از  یعنی  نباشد؛  هم  عزاداران  و  مومنان  خود  مقام 
مکتب  عقاید  خالف  باشد،  مستند  مطالب  محتوا 
اهل بیت  مرام  خالف  نباشد،  علیهم السالم  اهل بیت 

علیهم السالم نباشد. 
کار حرام نباشد  با  نسبت به شیوه عزادارای اوال همراه 
وهن  موجب  و  اینها،  امثال  و  حرام  موسیقی  مثل 
مذهب هم نباشد، یعنی کاری نکنند که سوژه به دست 
آنها  داریم،  که  عزاداری  شیوه  این  با  و  بیفتد  دشمنان 
مکتب  پیروان  و  علیهم السالم  اهل بیت  مکتب  علیه 

باشند.  داشته  سوء  تبلیغ  علیهم السالم  اهل بیت 
اجماال این را می توانیم ویژگی های عزاداری مناسب مورد 
رضایت اهل بیت علیهم السالم برشماریم عزاداری های 
و  مداحی ها  بر  و  شود  تقویت  باید  قدیمی  و  سنتی 
متقن  سندیت  لحاظ  به  که  شود  تکیه  عزاداری هایی 
شود.  محرم  مراثی  وارد  نباید  غربی  متدهای  و  باشند 
تا  کنیم  درک  را  حسین)ع(  امام  مکتب  و  معرفت  باید 
کربال به  برود، پیام حادثه  از بین  ناهنجاری های جامعه 
کل جهان صادر  شود و تاثیرگذاری الزم را داشته باشد؛ 
اسالمی  انقالب  و  عاشورا  فرهنگ  صدور  اکنون  البته 
ایران به دنیا با تکیه بر این موضوع انجام شده است.  
مراثی و نوحه های تاریخی و معتبر بسیاری وجود دارد که 
مورد توجه مداحان است اما چیزی که باید به آن دقت 
شود، حفظ شان امام حسین)ع( و دوستداران و محبان 
آن حضرت است که تحقق آن در سایه احیای سنت های 

قدیمی ممکن می باشد.  
به  با توجه جدی  ایام  این  باید در  دسته جات حسینی 
دستور العمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا مراسم عزا 
برگزار کنند و سالمتی عزاداران را بر همه مسائل مقدم 
رعایت  و  ماسک   ، باز  ازفضای  استفاده  دهند.   قرار 
 ، است  اجتناب  قابل  غیر  ضرورت  یک  فیزیکی  فاصله 
همان طور رهبر معظم انقالب در سخنرانی عید قربان 
بیان فرمودند؛ عزاداری مطلوب با نظر ستاد ملی مبارزه 
با کرونا و کارشناسان بهداشت باید باشد، از این رو باید 
ستاد  این  العمل های  دستور  به  حسینی  جات  دسته 
مراسمات  انجام  چگونگی  باشند.   داشته  جدی  توجه 
عزاداری با تشخیص و هدایت ستاد ملی مبارزه با کرونا 

باید باشد و هر تفکری خالف آن معصیت است. 
در  باید  روضه  مراسمات  و  زنی ها  زنجیر  سینه زنی ها، 
راستای اجرای شدن احکام الهی و اسالمی باشد هر چند 

امسال به دلیل کرونا شکل آن کمی تغییر کرده است. 
ایام  در  درخیابان ها  بزرگ  و  کوچک  عزاداری  و  حضور 
فراموش  تاریخی  حادثه  این  است  شده  باعث  محرم 
نشود که امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا از دسته 
و  موازین  کردن  رعایت  با  دارم  خواهش  حسینی  جات 
را  حسین  حسین  صدای  بهداشتی  دستورالعمل های 

بار دیگر در این مرز و بوم طنین انداز کنند.

 ناهنجاری های جامعه با درک معرفت ومکتب امام حسین )ع( از بین می رود 

شخصیت  می تواند  بشرچگونه 
را  )ع(  حسین  امام  حضرت  واالی 
توصیف کند، در حالی که توصیف 
هر جنبه از شخصیت و حماسه ی 
دریای  در  غور  مانند  او،  بی نظیر 
بیکران معرفتی است که در ظرف 

عقل دنیوی نمی گنجد.
را،  عاشورا  عظیم  حماسه ی 
و  موثرترین  می توان  شک  بدون 
که  دانست  رخدادی  ماندگارترین 
در طول بیش از  1400 سال منشاء 
اسالم  تاریخ  در  بنیادین  تحوالتی 
آرمان های  و  ارزشها  و  گردیده 
واالی الهی و انسانی را در جامعه اسالمی نهادینه کرده و انسانهای 
و  رشد  روحبخش  فرهنگ  این  دامن  در  فرهیخته ای  و  وارسته 

بالندگی یافته اند.
اگر چه عاشورا به عنوان یک واقعه مستند و تاریخی در سنه 61 
در  بی بدیل  حماسه ای  و  است  پیوسته  وقوع  به  قمری  هجری 
دفاع از کیان اعتقادات الهی و فضائل بشری به شمار می  رود و به 

تمامی حماسه ها و اسطوره های تعریف شده ی آدمی از آغاز تاکنون 
پهلو می زند اما به دلیل پیوند خوردن با مقوله ای که انسان را به 
دگرگون،  جنبه ای  می شود،  رهنمون  خود  اصلی  جایگاه  و  مرتبه 
متفاوت و شورانگیز یافته و همین کافی است تا با خلق شور و 
شوقی در دل های مشتاقان، برای دفاع از مظلومّیت آل علی )ع(، 
خامه ها بر صحیفه هستی خون بگرید، آری حسین، حسین است 
و چه تعریفی از ما بر وصف حضرتش می سزد جز تحّیر در وادی 

بی خویشی.
دانست  تاریخ  ابعاد  به  بتوان  شاید  را  عاشورا  فرهنگ  گستره ی 
شاخص ترین  و  بهترین  می توان  نیز  را  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  و 
کنشگران عرصه  ی فرهنگ عاشورایی عنوان کرد؛ فرهنگ و هنر 
آئینی همواره با ارزشهای مبتنی بر امامت و والیت عجین شده و  
جز ء الینفک زندگی فردی و اجتماعی هنرمندان شیعه محسوب 
می شود و خلق اثر در این راستا همواره افتخاری برای هنرمندان 
بوده است.  زمانی که ذکر نام محبوب از سر وجد و اشتیاق از قلب 
هنرمندی اهل فضل، ارزش مدار و متعهد به قلم یا زبانش جاری 
می شود، امتداد روح سّیال و مّواج این وصال عاشقانه و عارفانه و 
نسیم معّطر این وحدت محّب و محبوب است که پس از گذشت 
هزاره ها موجب وجد واشتیاق به سمت و سوی بال گشودن به 

این وادی رمز و رازها و نیایشهای عاشقانه می شود.
به  سرزمینی  از  انسان  یک  جابجایی  نه  همام   امام  آن  حرکت 
سرزمینی دیگر، بلکه هجرت عظیمی است از خود تا خدا که تمامی 
بشریت را متوجه خود می سازد. نماد و سمبل است، تذّکر است و 
تسلیم و ندای عرشی »هل من ناصر ینصرنی« وی در همه اعصار بر 
گوش جان فرزندان آدم طنین می اندازد و آدمی را در بوته ابتالیی 
عظیم می سنجد و سره و ناسره و نوری و ناری را از هم ممتاز می کند.
در حدیث است از رسول خدا )ص( که در سمت راست عرش الهی 
نوشته شده است: »به درستی که حسین )ع( مصباح هدایت و 
کشتی نجات است.« و این مصباح هدایت، نور خود را از مشکاتی 
می گیرد که پروردگار احدّیت خود در قرآن کریم بدان اشاره فرموده 
است:  »خداوند نور آسمان ها و زمین است مثال نورش همانند 
است  آبگینه اى  در  چراغ  آن  و  چراغی،  آن  در  که  است  چراغدانی 
که  زیتون  مبارك  درخت  از  و  است؛  درخشان  ستاره اى  گویی  که 
که  است  نزدیك  و  می شود.  افروخته  غربی  نه  و  است  شرقی  نه 
روغنش بدون اینکه با آتشی تماس داشته باشد بدرخشد. او نور 
فوق نور است؛ خداوند به نور خویش هر کس را که  خواهد هدایت 
کند، و خداوند براى مردم این مثلها را می زند و او به هر چیزى دانا 

، آیه 35( است.« )سوره نور

این  امتداد  در  که  ایران  اسالمی  انقالب  هدایت  چراغ  اکنون  و   
نهضت عظیم شکل گرفته است نیز نور خود را از این مشکات 

می  گیرد.
در عصر حاضر که جهان از بی اخالقی ها و جور قدرت های استکباری 
از یک  را به عنوان نمونه ای  رنج می برد، می توان امام حسین )ع( 
مرجع  شاخص ترین  برد،   نام  جامع االطراف  و  متعالی  شخصیت 
هدایت و عدالت که  بر دلها و جانهای مشتاقان والیت دارد و پیام 
حماسه ی عظیمش بر کل دنیا شامل می شود و مبانی اندیشه ی 
سترگ  رسالت  مبین  جهانی  گستره ای  و  وسعت  با  وی  نهضت 

نهضت انقالب اسالمی ایران نیز هست.
با تأسی به نهضت عظیم عاشورا و اندیشه واالی بنیانگذار انقالب 
اسالمی ایران و همچنین توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر 
ضرورت توجه و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن که امروزه از فاز 
و  فرهنگ  اصحاب  رسالت  شده،  کشیده  فرهنگی  فاز  به  نظامی 
هنر در حفظ کیان ایران اسالمی بیش از پیش نمایان می شود و 
اصحاب فرهنگ و ادب می توانند با توجه به ارزش های اسالمی و 
انقالبی طرحی نو در مقابله با جنگ نرم دشمنان دراندازند و با عمق 
بخشی به باورها و ارزش های دینی و مبانی اسالمی زمینه را برای 

رشد فرهنگ و هنر عاشورایی و  متعهد فراهم کنند.

حرکت امام حسین )ع( هجرت عظیمی است از خود تا خدا

 محمد محمدپور 

مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی 

آذربایجان شرقی                                                                  

قرار  تاثیر  تحت  را  انسان ها  زندگی  ابعاد  تمام  کرونا  ویروس  شیوع 
داده و باعث شده تمام مسائل فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، مذهبی، 
شوند.  اساسی  تغییرات  دچار  جهان  سیاسی  حتی  و  اقتصادی 
تغییراتی که حتی باعث تعطیلی خانه خدا نیز شد و به اعمال برخی 

محدودیت ها منجر گردید.
 به گزارش جام جم حجت االسالم حسن شعبانی مدیرکل سازمان 
هیات های  امسال  برنامه های  با  رابطه  در  استان  اسالمی  تبلیغات 
عزاداری در ماه محرم گفت: طبیعتا در چنین اوضاعی و با فرا رسیدن 
را  گزینه  دو  از  یکی  بود  مجبور  اسالمی  تبلیغات  سازمان  محرم  ماه 
انتخاب کند که یکی تعطیلی کلی مراسم و عزاداری های محرم بود و 
یکی هم برگزاری مراسم عزاداری با رعایت پروتکل های بهداشتی آن 

هم به صورت محدودتر.
وی افزود: با توجه به شور و مطالبه عمومی مردم گزینه تعطیلی کلی 
مراسم عمال امکان پذیر نبود.  بنابراین با مذاکره با دولت و ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و اعمال پروتکل های سختگیرانه اجازه دادیم عزاداری ها 

را در سطوح محدودتر و عمدتا در فضاهای باز و بزرگتر برگزار کنند. 
حجت االسالم شعبانی افزود: کسانی که به دستورات بهداشتی عمل 
نمی کنند و خدای ناکرده باعث آلودگی فرد دیگری می شوند این افراد 
شرعا ضامن بوده و هم در دنیا و هم در آخرت باید جوابگو باشند چرا 

که با جان انسان یا انسان هایی بازی کرده اند.

حداکثری  حضور  از  جلوگیری  برای  کنونی  شرایط  در  داد:  ادامه  وی 
عزاداران در خیابان ها سازمان تبلیغات اسالمی روی دو گزینه حساب 

باز کرده که یکی فضای مجازی است و دیگری صدا و سیما.
وی افزود: در فضای مجازی به کمک سازمان تبلیغات اسالمی بستری 
برای هیات های عزاداری فراهم شده و آپی طراحی شده که به صورت 
آن نرم افزار بتوانند  از طریق  خیلی ساده و روان هیات های عزاداری 

برنامه های خود را پوشش دهند.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان ادامه داد: گزینه دوم صدا و 
سیماست.   طی  هماهنگی که با این نهاد انجام دادیم قرار شده در 
یک ساعت پیکی که مخاطبین زیادی دارد یک برنامه هیات عزاداری 
به همان ترتیبی که در هیات ها برگزار می شود از صدا و سیما به صورت 

زنده پخش شود و این برنامه از چند شب پیش آغاز شده است. 
هرچند که در فضاهای باز چه در مرکز استان و چه در شهرستان ها 
مراسم تقریبا بزرگی برگزار می شود و مردم در فضاهای باز حضور پیدا 

می کنند و به عزاداری ها می پردازند.
حجت االسالم شعبانی تصریح کرد: در بحث نذورات بخاطر شرایط 
کرونا انتظار داریم کمتر غذای گرم توزیع شود و اگر توزیع می کنند در 

محل هیات سرو نشود و بیرون بر شود. 
ارایه  معیشتی  بسته های  قالب  در  کمک ها  این  امیدوارم  هرچند 
شود و سعی می کنیم این قضیه را با کمک صدا و سیما و مطبوعات 

فرهنگ سازی کنیم.  وی در ادامه به مدت زمان عزاداری ها اشاره کرد 
و گفت: امسال بخاطر بیماری کرونا سعی کردیم عزاداری ها را حداکثر 
تا یک و نیم ساعت به اتمام برسانیم تا مدت زمان کمتری این اجتماع 

اتفاق بیفتد. 
اشاره  ماسک  بحث  به  استان  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مدیرکل 
فاقد  هیات های  به  ماسک  تامین  در  می کنیم  سعی  گفت:  و  کرد 

ماسک هم خودمان کمک کنیم و هم از طریق اداره ثبت هیات را 

معرفی می کنیم که بتوانند ماسک دریافت کنند. ماسکی 
در  بخصوص  باشد.  شستشو  قابل  و  پنبه ای  که 

وی  برخوردار.  کمتر  مناطق  و  حاشیه ای  مناطق 
افزود: در راستای افزایش معرفت و فرهنگ 

عمومی ویژه برنامه هایی را در مورد محرم 
در  که  کردیم  طراحی  مجازی  فضای  در 

اختیار  در  آموزشی  بسته های  قالب 
روحانیون مستقر در روستاهایی 

که با ما در ارتباطند قرار دهیم تا 
و  سخنرانی  مواقع  در  بتوانند 

روزتری  به  بحث های  مداحی 
جوانان  نیازهای  مطابق  که 

است ارائه دهند.

برگزاری عزاداری حسینی با رعایت پروتکل های بهداشتی
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان:

در  تبریز  بزرگ  بازار  عزاداری 
ایام محرم تعطیل است

تبریز  بزرگ  بازار  محرم  ایام  در  ساله  هر  چند  هر 
اباعبداهلل  آقا  عزاداران  از  عظیمی  خیل  میزبان 
الحسین )ع( و یاران باوفایش می شد اما امسال به 
دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا این مراسم در 

بازار تبریز برگزار نمی شود.
رئیس مجمع  گزارش جام جم حسن شادرس  به 
گفت:  تبریز  حسینی  جات  دسته  سرپرستان 
امسال به دلیل شرایط نامناسب و بیماری کرونا 
و برای رعایت سالمت افراد، جلسه  هم اندیشی 
با حضور روسای هیات ها برگزار کردیم و در نهایت 
براساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و با توجه 
به این که سالمت افراد مهم تر است و افراد سالم 
بهتر می توانند عزاداری کنند تصمیم گرفتیم امسال 

عزاداری بازار تبریز تعطیل شود.
تصویب  به  زیر  موارد  جلسه  دراین  افزود:  وی 
تعطیلی  از:  عبارتند  که  رسید  هیات ها  روسای 
عزاداری سنتی بازار تبریز، عدم برگزاری جلسات و 
مراسم در مساجد، حسینیه ها، منازل و محیط های 
و  غیرپخته  صورت  به  نذورات  پخش  سربسته، 
بیرون بر و یا به صورت بسته های کمک معیشتی 
جهت  امکان  وجود  صورت  در  و  نیازمندان  برای 
برگزاری مراسم به صورت بسیار محدود در حد 2 
ساعت و در فضای باز و به صورت ثابت و با اجرای 
پروتکل های بهداشتی بدون سینه زنی و زنجیرزنی 
و دسته روی آن هم فقط در روزهای هشتم محرم، 

تاسوعا و عاشورای حسینی.
 4 عرض  و  بازار  بسته  فضای  در  چون  افزود:  وی 
متری امکان برگزاری مراسم منطبق با پروتکل های 
بهداشتی  و رعایت فاصله گذاری و حریم بهداشتی 
شده  تعطیل  بازار  عزاداری  برنامه  نیست  ممکن 
و مغازه هایی که قبال باز می شدند و به عشق امام 
هم  مردم  دل  درد  به  و  می دادند  احسان  حسین 

گوش می دادند بسته خواهند بود. 
اما هرگاه دسته ها بخواهند در محالت خود عزاداری 
کنند می توانند عصر روزهای هشتم محرم، تاسوعا 
و عاشورا در فضای باز مثل پارک ها، حیاط مدارس و 
مساجد عزاداری معمولی به مدت دو ساعت برگزار 
و از پذیرایی اجتناب کنند و نذورات به صورت بسته 

بندی و برون بر خواهد بود.
کرونا سال  و واکسن  دارو  با پیدا شدن  انشااهلل   
برابری و زمان بیشتر  با شکوه دو  را  آینده مراسم 

برگزار می کنیم تا نقصان امسال جبران شود.  
برای نوبت بندی عزاداری در بازار برنامه ای ترتیب 
با  محرم  به  مانده  روز  چند  ساله  همه  و  دادیم 
شرکت محله ها قرعه کشی برگزار می شود تا دسته 
در  همیشگی  ترتیب  و  نظم  با  عزاداری ها  و  جات 
بازار سرپوشیده برگزار شود.  شادرس ادامه داد: از 
هر محله یک نفر مداح یا ریش سفید است و سه 
مسئول سینه زنی  عجم وسینه زنی عرب و زنجیرزنی 
است  که در مجموع 140 نفر عضو است واز میان 
این افراد 5 نفر هیات امنای اصلی انتخاب می شود 
سرپرستان  مجمع  رئیس  و  سخنگو  هم  بنده  و 

دسته جات حسینی تبریز هستم. 
ماکت  عاشورا  روز  شتربان  محله  بازاری  دسته   
شیر و ماکت جنازه حر را به بازار می آورند و حرکت 
می دهند وچون از قدیم این مراسم وجود داشته 
برای حفظ این مراسم روز عاشورا به غیر از سینه زنی 
و زنجیر زنی این برنامه را اجرا می کنند.  وی در مورد 
گفت:  تبریز  بازار  در  عزاداری  برگزاری  زمان  مدت 
می کنند  شرکت  کشی  قرعه  در  عزاداری  هیات   24
و از ساعت 10 صبح تا 12شب به مدت 14 ساعت 
مراسم برگزار می شود و در روز عاشورا از ساعت 1 
ظهر تا ساعت 12 شب عزاداری بازار برگزار می شود 
و برنامه های برخی هیات ها به دلیل طوالنی شدن 

زمان لغو می شود. 
شادرس در خاتمه به اطالع تمام حسینیان محله 
مدافعین  به  نهادن  ارج  جهت  رساند  باغ  کوچه 
اهالی  سالمتی  حفظ  و  آن ها  به  کمک  و  سالمت 
محل و بنا به تصمیم هیات عجم محله کوچه باغ 
حاج  و  باال  آقا  حاج  مساجد  گویان  حسین  شاه  و 
قیمعلی روز جمعه هشتم محرم و شنبه 9 محرم 
از ساعت 19 الی 20/30 و روز عاشورا از ساعت 11 الی 
اذان ظهر در محل مقبره شاعر اهل بیت عصمت و 
طهارت مرحوم میرزا یوسف شهاب واقع در قطران 
پروتکل های  تمام  رعایت  با  شهاب  پارک  شمالی، 
تمام  از  وی   . کرد  خواهیم  عزا  اقامه  بهداشتی 
احسان دهندگان درخواست کرد درصورت تمایل 
و برای اطالع از نحوه توزیع نذورات خود می توانند با 
حاج احمد نیو به شماره تلفن 09143133486 و حاج 
حیدر شه وقار به شماره تلفن 09143138507 تماس 

حاصل نمایند.

حجت االسالم سید 
ل هاشم محمدعلی آ

امام جمعه تبریز

فلسفه قیام امام حسین )ع(، اقامه نماز واقعی 

و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر 

بوده و بر این اساس باید در مراسم های عزاداری 

خیابانی، شان آن حضرت حفظ و آیین های 

قدیمی مربوط به گرامیداشت شهدای کربال 

احیا شود



با حسین بودن کجا و یا حسین 
گفتن کجا؟

رضا بدیعی هستم مشهور به رضا عرب که این 
هیات  به  انتساب  واسطه  به  هم  عرب  لقب 
به  گویان  حسین  شاه  در  حضور  و  حسینی  
در  که  است  سال   60 از  بیش  و  رسیده  بنده 
جات  دسته  و  گویان  حسین  شاه  برنامه های 

حسینی فعال هستم.
شاه  جات  دسته  ریشه  جام جم  گزارش  به 
که  گردد  برمی  عاشورا  شب  به  گویان  حسین 
از امام  اصحاب امام حسین به نشانه حمایت 
حسین گردهم آمده و با اسب حرکت کردند و 
حسین  امام  فرزندان  تا  نمودند  حمایت  اعالم 

نترسند.
در رژیم گذشته دسته جات شاه حسین گویان 
علت  به  ما  خانه  و  بود  همراه  محدودیت  با 
سال   5 گویی  حسین  شاه  مراسم  برگزاری 
پلمب بود و من و خانواده ام 11 بار در زمان رژیم 

گذشته دستگیر شدیم .
شاه  که  خواستند  عده ای  انقالب  از   بعد 
حسین گویان را تعطیل کنند اما ما در خدمت 
امام راحل هم شاه حسین گویی را برگزار کردیم 
نماینده  انزابی  االسالم  حجت  به  راحل  امام  و 
گویی  حسین  شاه  که  فرمودند  مجلس 
ودر  شود  حفظ  باید  و  است  سنتی  برنامه ای 
حالی که قبل از انقالب تعداد دسته جات شاه 
اکنون  اما  بود  دسته   20 از  کمتر  گویی  حسین 
دراستان حدود 1400 دسته شاه حسین گویان 
تبریز  در  هیات ها  این  وبیشترین  است  فعال 

متمرکز است. 
بنده از گذشته افتخار خادمی دسته جات شاه 
 5 شورای  عضو  اکنون  و  دارم  را  گویان  حسین 

نفره شاخسی در تبریز هستم .
همه  محرم  به  مانده  روز  سه  قبل  سال های 
دسته ها شروع به برگزاری برنامه می کردند ولی 
اغلب  در  کرونا  بیماری  شیوع  علت  به  امسال 
نشانه  به  هیات  چند  و  نشده  برگزار  محالت 
از  را  خود  برنامه های  حسین  امام  به  وفاداری 
البته در سراسر تبریز  اند.  کرده  آغاز  اول محرم 
بنرها و تابلوهای یادبود محرم برافراشته شده 

است.
شاه  برنامه  ترکیه  در  بود  قرار  امسال  البته 
کرونا  علت  به  که  کنیم  برگزار  را  گویان  حسین 
خ نداد از لبنان هم دعوت داشتیم  این اتفاق ر

که نتوانستیم این دعوت را اجابت کنیم.
در  گو  حسین  شاه  فعاالن  با  که  جلساتی  در 
به  عشق  وجود  با  که  شد  تاکید  داشتیم  تبریز 
اهل بیت باید مسائل بهداشتی را رعایت کنیم.

دسته  در  چوب  برداشتن  می پرسند  عده ای 
جات شاه حسین گو نشانه چیست؟ در پاسخ 
از  نمادی  شهری  هر  بگویم:  باید  افراد  این  به 
عزاداری دارد. مثال در یزد هیات قالی شویان را 
داریم که با چوبی که در دست دارند به فرش ها 
قالی شویی  از  نمادی  حرکت  این  و  می زنند 
با  گویان   حسین  شاه  هم  تبریز  در  است. 
یزدیان  علیه  جنگ  از  نمادی  چوب  برداشتن 
بن  حبیب  حماسی  حرکت  این  آغازگر  و  دارد 

مظاهر بوده است.
آغازگر  گویان  حسین  شاه  دیگر  سوی  از 
و  پیشتازی  حکم  و  هستند  محرم  برنامه های 

حرکت دهنده دارند.
گویان  حسین  شاه  برگزاری  انقالب  از  قبل 
عده ای  و  قمه  و  شمشیر  برخی  و  بود  نامنظم 
انقالب  از  قبل  البته   . داشتند  برمی  چوب  هم 
خطری  که  داشتیم  تشریفاتی  شمشیرهای 
بر  جنگی  قمه  و  شمشیر  عده ای  اما  نداشت 
می داشتند که با تشخیص مسئوالن مقرر شد 

به جای شمشیر کال از چوب استفاده شود.
با  زیادی  مخالفت  پهلوی  طاغوت  زمان  در 
گویان می شد چرا  برگزاری مراسم شاه حسین 
که این مراسم عزاداری به نوعی نماد آغاز محرم 
بود و برخوردهای فیزیکی شدیدی هم می شد 
بدن  در  زخم هایی  دوران  آن  از  خودم  بنده  که 
این  با  اما  بودم  کما  در  وقتی  چند  حتی  دارم. 
می دوختیم  علم  محرم  به  مانده  دوماه  وجود 
آماده می شد و یکبار پاسبان ها قبل  و طبل ها 
را پلمب  ریختند و در خانه  به خانه مان  محرم 
به  اکنون  کشید.اما  طول  سال   5 که  کردند 
برکت خون شهدا مراسمات شاه حسین گو را 

با آزادی کامل  برگزار می کنیم.

ضرورت فراگیرشدن توصیه های بهداشتی در محرم برای سالمت عزاداران 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و رئیس شورای اطالع رسانی 
آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی 
توصیه های  شدن  فراگیر  گفت:  حسینی،  عزاداری های  در 
و  است  ضرورت  عزاداران  سالمت  برای  محرم  ایام  در  بهداشتی 

باید همه مردم به این پروتکل ها احترام بگذارند.

به گزارش جام جم علیار راستگو اظهار کرد: سالمت مردم بیش 
استمرار  اساس  این  بر  و  است  مهم  مسئوالن  برای  چیز  هر  از 
عزاداری  برگزاری  برای  بهداشتی  توصیه های  اجرای  در  دقت  و 
رعایت  با  نیز  عزاداران  افزود:  وی  است.  تاکید  مورد  محرم  های 
در  و  اطرافیان  خود،  سالمت  مراقب  بهداشتی  پروتکل های 

پیدا  شیوع  فرصت  کرونا  انتقال  زنجیره  تا  باشند  مردم  نتیجه 
نکند.

وی با بیان توصیه های بهداشتی در خصوص عزاداری های ایام 
محرم گفت: نذری و احسان به شکل خام بین اقشار آسیب پذیر 
ادامه  راستگو  نشود.  کرونا  انتقال  عامل  تا  شود  توزیع  جامعه 

 ، باز فضای  در  عزاداری  هیئت ها،  در  پذیرایی  ممنوعیت  داد: 
فاصله  حفظ  حسینی،  عزاداری  زمان  ساعت   ۲ حداکثر  رعایت 
اجتماعی، استفاده از وسایل شخصی مثل زنجیر در عزاداری ها 
و ممنوعیت برگزاری مراسم سوگواری در ادارات از جمله پروتکل 

های بهداشتی اعالم شده در عزاداری های حسینی است.
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نگاه

تشویق  و  آموزشی  جلسات  برگزاری  با  تبریز  الذاکرین  مجمع  هیات 
جوانان به دعا و دعاخوانی سعی دارد خالء نبود فرهنگ دعاخوانی در 

تبریز را پر کند.
الذاکرین  مجمع  رئیس  جابری  محمدتقی  حاج  جام جم  گزارش  به 
تبریز در این رابطه گفت: تاچند سال اخیر فرهنگ دعاخوانی در تبریز 
وجود نداشت و عزاداران و شب زنده داران حتی در شبهای باعظمت 
قدر با برگزاری مراسمی چون سینه زنی و عزاداری این شبها را به صبح 

می رساندند.
وی افزود: تااین که مجمع، جوانان را تشویق به آموزش دعاخوانی کرد 
است  سالی  چند  اکنون  که  شد  این  آموزش هایی  چنین  ماحصل  و 

که عزاداران دعا و دعاخوانی را در سفره پربرکت راز و نیازهای خود قرار 
می دهند و شب های پرفیض قدر و عزاداری های ماه های محرم و صفر را 

هرچه باشکوه تر برگزار می کنند. 
و   1389 سال  از  مجمع  این  داد:  ادامه  تبریز  الذاکرین  مجمع  رئیس 
بیت اهل  مداحان  و  ذاکرین  بین  یکدلی  و  همدلی  ایجاد  هدف   با 
 علیهم السالم تاسیس شده و سعی کردیم با برگزای بیش از 85 جلسه 
در قالب جلسات 15 روزه، یکماهه و یا ساالنه به جوانان فنون فصاحت 
و بالغت را که از فاکتورهای اصلی مداحی است آموزش دهیم و در این 

مدت موفق شویم حدود 600 نفر را به عضویت مجمع دربیاوریم.
وی افزود: در این راه از حضور اساتید ارزشمند و باتجربه حوزه علمیه، 

دانشگاه و ... در حوزه شعر و عرفان استفاده کردیم تا بتوانیم خود را به 
قله های رفیع موفقیت برسانیم.

مطالب  ارایه  قالب  در  جلسه  برگزاری 35  به  ادامه  در  جابری  آقا  حاج 
مستند، روضه های مستند، اشعار قوی و محکم بخصوص به مداحان 
جوان اشاره کرد و گفت: هر مداحی که این 35 موضوع را در ذهن خود 

به صورت کامل نگه داشته باشد مداحی موفق است.
وی افزود: مجمع نهایت دقت خود را به کار می برد تا مداحان از اشعار 
سبک و سخیف استفاده نکنند و به هنگام مداحی خود اشعار نغز و 

سنگین و قوی بخوانند.
همچنین مجمع سعی می کند سلیقه ای برخورد نکرده و با ایجاد وحدت 
و همدلی همه را  مداحان زیر پوشش معرفتی  و آموزشی  و زیر پرچم 
آقا اباعبداهلل قرار دهد و معتقدیم تنها در این صورت می توانیم حقایق 
انقالب را به همه تفهیم کنیم.  رئیس مجمع الذاکرین از مداح به عنوان 
از صدای  قوی امین یاد کرد و گفت: یعنی عالوه بر این که مداح باید 
ایده آل و خداپسند  نیز  رفتاری  از نظر اخالقی و  خوبی برخوردار باشد 

باشد.
جابری ادامه داد: در مدت 10 ساله عمر مجمع دو همایش با عنوان شبی 

با ذاکرین برگزار کردیم که در نوع خود بی نظیر بود و همه مداحان شهر با 
حضور در این همایش زیر بیرق امام حسین )ع( قرار گرفتند.

سرایی  مرثیه  و  مداحی  زمینه  در  شرقی  آذربایجان  استان  افزود:  وی 
آداب  از  برخی  و  کشور محسوب می شود  از جمله استان های مطرح 
حسینی مثل سینه شور – تک خوانی در سینه شور خاص تبریز است 
که اولی توسط حاج ناظم آقا و دومی را حاج آقا نریمان پناهی ایجاد کرده 

است.
رئیس مجمع الذاکرین تبریز در ادامه به برخی از برنامه های مجمع اشاره 
مجمع  این  برنامه های  جمله  از  مداحی  دانشکده  ایجاد  گفت:  و  کرد 
بود که با شیوع ویروس کرونا ناتمام ماند. با اجرای این طرح و اتمام 
دوره های آموزش توسط مداحان برای آنها گواهی مداحی صادر خواهد 

شد.
وی مهم ترین دلیل اجرای این طرح را استفاده از سبک های جدید و 
به روز در کنار سبک های قدیمی دانست و گفت: مستمع امروزی با 
مستمع چند دهه قبل کامال تفاوت دارد و مداحی که فقط در گذشته 
خود مداحی می کند نمی تواند در جذب جوانان و مستمعین آگاه موفق 

عمل کند.

رئیس مجمع الذاکرین تبریز تاکید کرد؛

ابداع فرهنگ دعاخوانی در تبریز

مسئول سازمان بسیج مداحان سپاه عاشورا:
آموزش نوگالن حسینی رویکرد اصلی ماست

وظیفه اصلی سازمان بسیج مداحان سپاه عاشورا پرورش و 
آموزش تخصصی نوگالن حسینی است.

به گزارش جام جم علی )امیرحسین( کبیرخو مسئول سازمان 
با بیان این مطلب بیشترین  بسیج مداحان سپاه عاشورا 
رویکرد این سازمان را جذب مداحانی دانست که در این حوزه 
فعالند. بخصوص مداحان بسیجی که 99 درصد بسیجیان را 
شامل می شوند.  وی افزود: این سازمان فعالیت های خود را 
در چند شاخه تقسیم بندی کرده و عمده فعالیت آن بعد از 
جذب، بحث آموزش است که در مقاطع و رده های مختلف 
سنی برگزار می شود. کبیرخو ادامه داد: حدود دو سال از اجرای 
سال  تا 17  سنین 7  بین  که  حسینی  نوگالن  آموزش  طرح 
فعال ترین  که  طهورا  فرهنگی  موسسه  می گذرد.  دارند  قرار 
کانون سازمان مداحان سپاه عاشوراست این وظیفه خطیر 
چون  و  گرفته  برعهده  را 
در ابتدای کار با نهاد 
آموزش و پرورش 
تفاهم نامه ای 

منعقد کردیم لذا توانستیم از ظرفیت این نهاد به نحو احسن 
استفاده کنیم و بالغ بر 700 – 800 نوگل پسر را آموزش دهیم. 
استان  در  بار  اولین  موسسه  این  این که  به  اشاره  با  وی 
تشکیل شده گفت: نوگالن و دانش آموزان تاکنون به صورت 
تخصصی آموزش نمی دیدند اما ما با قالب شکنی توانستیم 
کالسهای 15-20 نفره تشکیل دهیم و به صورت تخصصی روی 
بچه ها کار کردیم و خوشبختانه خروجی خوبی هم داشتیم که 
امیدواریم بعد از کرونا بتوانیم از ظرفیت های این عزیزان به 
نحو احسن استفاده کنیم.  مسئول سازمان بسیج مداحان 
به  کالسها  در  شده  بیان  مطالب  داد:  ادامه  عاشورا  سپاه 
احکام،  آموزش  قرآن،  آموزش  شامل  غیرمستقیم  صورت 
آداب و اصول  مکارم اخالقی، مناجات خوانی، مقتل خوانی، 
و فنون مداحی و ... می باشد و نوگالن بعد از آموزش چنین 

مواردی به انسان کامل و خداپسندی تبدیل خواهند شد.
آموزش نوگالن فعال در گروه جنسی  البته بحث  افزود:  وی 
برای  الزم  مجوز  می کنیم  سعی  و  است  پذیر  امکان  پسران 
آموزش دختران را هم بگیریم تا آنها هم از این نعمت الهی 
بهره مند شوند. کبیرخو در ادامه به بخشی از فعالیت های 
از  یکی  افزایی  بصیرت  گفت:  و  کرد  اشاره  سازمان  دیگر 
ما  هیات های  روزها  این  است.  سازمان  مهم  فعالیت های 
و  شهدایند  و  نظام  با  همسو  که  آنهایی  هستند.  نوع  دو 

هیات هایی که ناهمسو با نظام و شهدایند. 
افزایش  با  می کند  سعی  سازمان  این  کرد:  تصریح  وی 
را  جامعه  تاثیرگذار  قشر  هیات ها  و  مداحان  بصیرت 
اگر مداحان  کنند. چراکه  از دشمن مویرگی خود دور 
آموزش و هدایت شوند نخواهند  نتوانند درست  ما 

توانست در جذب جوانان موفق عمل کنند و دشمن آماده، 
جوانان ما را به سوی خود جذب خواهد کرد. مسئول سازمان 
بسیج مداحان سپاه عاشورا ادامه داد: یکی دیگر از اهداف 
سازمان تشکیل حلقه های تربیتی است. یعنی فضایی ایجاد 
با برقراری  آن فضاها حضور پیدا کنند و  کنیم که بچه ها در 
ارتباط با یکدیگر به فعالیت های ورزشی – تفریحی بپردازند و از 
حضور در آن فضاها لذت ببرند.  کبیرخو در ادامه به برنامه های 
تخصصی  دوره های  برگزاری  گفت:  و  کرد  اشاره  سازمان  آتی 
دوره های  شناسی،  مقتل  تخصصی  دوره های  خوانی،  روضه 
مقوله  این  متاسفانه  که  خوانی  مناجات  و  ادعیه  تخصصی 
علیرغم ظرفیت باالیی که دارد در استان و تبریز ضعیف کار 
شده است.  همچنین قرار بود دوره های تربیت مربی مداحی 
برای اولین بار در استان برگزار کنیم که شیوع بیماری کرونا 
مانع شد.   کبیرخو با اشاره به این که وظیفه مداح فقط خواندن 
نیست افزود: انتقال تجربیات، فن بیان، نوع بیان، بصیرت و 

سواد مداح نیز بسیار  اهمیت دارد.
ما  کالس های  در  که  اساتیدی  تعداد  متاسفانه  افزود:  وی 
این  این که  به  باتوجه  و  شمارند  انگشت  می یابند  حضور 
برگزای  با  کنیم  سعی  باید  بود  نخواهند  همیشه  اساتید 
دوره های تربیت مربی مداحی، جایگزین های مناسبی برای آن 

اساتید پرورش دهیم.
کرد:  تاکید  عاشورا  سپاه  مداحان  بسیج  سازمان  مسئول 
قرار  که  شرایطی  و  جمع  هر  در  که  است  این  مداح  رسالت 
و  بیندازد  حضار  دل  در  را  بیت  اهل  محبت  بتواند  گرفت 
این مهم میسر نمی شود مگر این که مداح روان شناس و 

مخاطب شناس باشد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان:

شبکه سهند، حسینیه ای به وسعت آذربایجان شرقی
 مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی تمهیدات 
و  سید  سوگواری  ایام  در  را  مرکز  این  مختلف  حوزه های 
تشریح  )ع(  الحسین  اباعبداهلل  حضرت  شهیدان  ساالر 

کرد .  
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای 
مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی صفری با اشاره به تجربه های 
این مرکز در تولید و پخش برنامه های معارفی در ماه های 
قبل گفت: به پشتوانه توفیقات کسب شده در تولید و 
پخش برنامه های ماه رجب، شعبان و رمضان، برنامه های 
متعددی در گونه های مختلف همچون مستند، میزگرد، 
ترکیبی، کوتاه و... برای ماه محرم و صفر در حوزه های رادیو 

و تلویزیون برای مخاطبان تدارک دیده ایم .  
وی با بیان این که امسال کنداکتور رادیو و تلویزیون به 
دلیل شرایط کرونا نسبت به سال های گذشته منعطف  
در  خاصی  محدودیت های  با  و  شده  متفاوت تر  و  تر 
تمام  افزود:  هستیم  مواجه  برنامه ها  از  برخی  تولید 
برنامه ها  پخش  و  تهیه  در  ما  همکاران  ریزی  برنامه 
مطابق با دستورالعمل ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا و 
ستاد استانی خواهد بود.   وی یکی از مهم ترین وظایف  
رسانه ملی را در این دهه تمرکز بر بحث فرهنگ سازی و 
اطالع رسانی راجع به مفاد دستورالعمل ستاد ملی کرونا 
عنوان کرد که ضمن آگاه کردن مردم و هیئت های مذهبی 
در این زمینه ، تمامی مراسمات مطابق با دستورالعمل 

تعیین شده ضبط و پخش خواهد شد .  
صفری در ادامه سخنان خود به برنامه های تدارک دیده 
شده در حوزه سیما پرداخت و خاطر نشان کرد : شبکه 
کربال  عظیم  واقعه  به  پرداخت  بر  عالوه  سهند  استانی 
برنامه های سوگواره، حسین  روتین؛ ویژه  برنامه های  در 

عزاسی، عشق قافله سی، کندیمیزین محرم گونلری، راه 
کربال، میراث مرثیه کربالیی بهجت، تله تئاتر محرم زنده 
است، تعزیه عشق، کربال جغرافیای یک تاریخ، بیرایچیم 
نهی  و  معروف  به  امر  میزگرد  زخمی،  حنجره های  عشق، 
از منکر، مستندهای دان اولدوزی، بازار، شهدای مدافع 
حسین  و  آذربایجان  در  محرم  آفرینش،  راز  محرم،  حرم، 

سیدالشهداء )ع( را تقدیم عزاداران خواهد کرد.  
وی پرداخت ویژه به تاسوعا و عاشورای حسینی، شهادت 
امام سجاد)ع(، پخش زنده عزاداری های هیئات مذهبی از 
جمله هیئت رزمندگان اسالم و هیئت انصار الحسین)ع( 
خمینی)ره(،  امام  حضرت  اعظم  مصالی  سنگفرش  در 
پوشش اجتماع عزاداری مردم والیتمدار تبریز، پوشش 
وله های  و  نماهنگ  کلیپ،  پخش  شهرستانها،  عزاداری 
استان،  مختلف  نقاط  عزاداری های  و  مداحی ها  از  کوتاه 
مجموعه های  سینمایی،  فیلم های  انیمیشن،  پخش 
تلویزیونی و... را از دیگر تمهیدات این شبکه در دهه اول 

ماه محرم عنوان کرد.  

از هشت سالگی در مکتب  آذریان متولد 1336 هستم و  مهدی خادم 
اهل بیت مشغول انجام وظیفه و نوکری بوده و افتخار مداحی و ذاکری 
برای ائمه معصومین )ع( را دارم. تابه حال در مسوولیت های متعددی 
چون مسوول کانون مداحان، مسئول سازمان بسیج، عضو هیات امنای 
هیات رزمندگان و اکنون مدرس سازمان بسیج مداحان و مسوول کانون 

مداحان استان هستم.
همچنین نماینده بنیاد دیبل خزاعی هستم. این بنیاد هم به مشکالت و 

مسائل رفاهی مداحان اهل بیت کشور رسیدگی می کند.
وظیفه اصلی کانون مداحان استان این است که قشر تاثیرگذار و مقدس 
که در کسوت نوکری اهل بیت و مداحی سیدالشهدا انجام وظیفه می کند 
چه از نظر محتوا و چه از نظر مدیریت برنامه ها و سبک و فرهنگ های 

عاشورایی سروسامان بدهد.
البته در این رابطه دوستان قبال اقداماتی انجام داده اند و من ادامه دهنده 
راه آنها خواهم بود. انشاءاهلل بعد از ماه محرم یک سری کارهای ریشه ای و 
بنیادی در کانون مداحان استان در دستور کار داریم و برنامه های مسئول 

قبلی را ادامه خواهیم داد.

مسئولیت دو هیئت بزرگ ،البته بزرگ از نظر حضور جمعیت در تبریز را به 
عهده دارم که هیئت عزاداران عباسی تبریز یکی از آنهاست که هر صبح 
جمعه در خیابان طالقانی مسجد امامزاده مراسمی برگزار می شود و در آن 
برنامه هایی نظیر دعای ندبه یا توسل یا زیارت عاشورا خوانده می شود و 
بعد از آن کالس های روخوانی و روانخوانی قرآن و ترجمه آیاتی که خوانده 
شده برگزار می شود و بعد از منبر که توسط حجت االسالم آقای بالغی اجرا 

می شود برنامه های عزاداری شروع می شود. 
هیات بعدی هیات انصار حسین تبریز است که جلسات آن در خیابان 
دارایی مسجد صاحب االمربرگزار می شود.   انگیزه ما از تشکیل هیات ها 
فقط عزاداری و به سر و سینه زدن نیست. معتقدم هیات ها تشکیل 
می شوند تا ما شناخت دین و معرفت خود را بیشتر کنیم و به خدا نزدیک 
تر شویم. بنده خوب خدا باشیم  و رهرو ائمه معصومین علیهم السالم 
ما  هیات های  کرونا  منحوس  بیماری  شیوع  هنگام  به  هرچند  باشیم.  
هم مانند دیگر هیات ها تعطیل شدند تا خدشه ای به سالمت جامعه 
وارد نشود اما تعطیل نه آن تعطیلی که در را ببندیم و در خانه بنشینیم. 
عزاداری را تعطیل کردیم ولی در یک فاز دیگر و در یک حوزه دیگر شروع 

به کار کردیم.
هرروز بیش از سی نفر از جوانان هیات در مسجد جمع می شدند و پک های 
بهداشتی آماده می کردیم. از تولید ماسک گرفته تا مواد ضدعفونی کننده 
دست وگند زدایی سطوح. خالصه هر روز حدود ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ پک بهداشتی 
تولید و بسته بندی می شد و بعد از نماز مغرب و عشاء دوستان به صورت 
اکیپی بسته ها را به مناطق محروم شهر برده و بین مردم به صورت رایگان 

همراه با  لیتر آب میوه توزیع می کردند.
در ماه مبارک رمضان هم در کنار پک های بهداشتی بسته های معیشتی 
را آماده کردیم و بین نیازمندان هیأت حسینی که تنها منبع درآمدشان از 
طریق کار در هیات ها و مساجد بود و به خاطر کرونا منبع درآمد آنها قطع 
شده بود قرار دهیم و در این راستا نزدیک به پانصد میلیون تومان بسته 
معیشتی هر بسته حدودا ۲۸۰٬۰۰۰ تومان یا ۳۰۰٬۰۰۰ تومان در قالب بسته 

معیشتی و غذایی  توزیع کردیم. 

هدف از تشکیل هیات ها رشد معرفت و شناخت دین است
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امام خمینی )ره(

دبیر جامعه ایمانی مشعر استان:
خاصی جایگاه  عاشورا   مکتب 

 در دل عزاداران دارد

آهنگ های اصیل آذربایجانی را که این روزها کمرنگ 
شده و رفته رفته از ذهن آذربایجانی ها در حال پاک 

شدن است مجددا احیا می کنیم.
به گزارش جام جم آرش رضازاده دبیر جامعه ایمانی 
مشعر آذربایجان شرقی با بیان این مطلب گفت: 
قوی  و  غنی  خیلی  آذربایجان  شعری  عقبه  هرچند 
است اما چون ذائقه ها فرق کرده باید سعی کنیم 
برمبنای همان اشعار، شعرهایی بسراییم که جوان 

پسند و امروزی باشد.
و  کردن  توانمند  مشعر  کار  این که  به  بااشاره  وی 
هم افزایی هیات هاست افزود: مداحی که در هیات 
مقتل،  شعر،  محتوا،  به  صدا  بر  عالوه  می خواند 
سبک و فاکتورهای دیگر نیاز دارد که مشعر سعی 
او  خواندن  برای  را  مداح  محتوای  و  مقتل  می کند 
آماده تر کند.  رضازاده ادامه داد: آخرین سنگری که 
برای مذهب باقی مانده همان هیات هاست. چراکه 
مردمی بوده و حاکمیت و دولت در آن ورود نکرده 
است. دبیر جامعه ایمانی مشعر آذربایجان شرقی 
افزود: مشعر سعی کرده در وهله اول هیات هایی را 
که هم فعالند و هم خمیرمایه کار فرهنگی دارند و 
در صدد انجام کار فرهنگی هستند شناسایی کند و 
بعد بقیه هیات هایی که کار فرهنگی نمی کنند را پای 
کار بیاورد. بعد از شناسایی این هیات ها اولین کاری 
که کرده محتوادهی به آنها بوده است. وی ادامه داد: 
امروزه کار هیات ها تخصصی شده و ارکان مختلفی را 
شامل می شوند مثل مدیرهیات، مداح، سخنران، 
رسانه هیات، مربی قرآن و حتی مهدکودک. هرچند 
برای ارکان هیات محتوایی تعریف شده و هر کدام 
نظیر  می کنیم  سعی  اما  دارند  قم  در  دفاتری  آنها 
کاری  کپی  از  تا  کنیم  پیاده  خود  استان  در  را  آنها 
 جلوگیری شود. چراکه برخی آداب و سنن محرم مثل
 شاخ سی و برخی عزاداری ها در استان و تبریز داریم 
که خاص این منطقه بوده و هیچ جای ایران نظیر آن 
مشاهده نمی شود. رضازاده گفت: هرچند مکتب 
عاشورا با هر زبانی که باشد در دل عزاداران جایگاه 
خاصی دارد اما برای این که بهتر و مطلوب تر بتوانیم 
 از دریای بیکران معرفت این مکتب بهره ببریم به 
با  بومی سازی نیاز داریم.  وی افزود: در این رابطه 
تعدادی از صاحب نظران و شاعران صاحب سبک 
آذربایجانی جلساتی برگزار کردیم و قرار شده محتوای 
ترکی آذری آماده کنیم و امیدوارم حداقل برای اربعین 
دبیر  دهیم.  انتشار  را  خود  محصول  این  حسینی 
جامعه ایمانی مشعر استان ادامه داد: قبال اغلب 

هیات ها از نظر مالی به دیگران نیاز داشتند اما با
 ا یجاد دفتر اقتصاد مشعر این مشکل هیات ها هم 
تا حدود زیادی حل شده و از نظر اقتصادی مستقل 
شدند. البته در این رابطه از کمک های خیرین نیز 
گرفتیم.  همچنین مشعر در بحث خدمات  بهره 
اجتماعی هم پای کار آمد و در مواقع ضروری مثل 
سیل،  کرونا از کمک های هیات ها بهره مند شدیم.  
برگزاری  کنار  در  اقدامات  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
گردید  باعث   ... و  شاعران  مداحان،  با  جلساتی 
آینده  نام مشعر سر زبان ها بیفتد و امیدواریم در 
نزدیک خروجی جلسات را به عاشقان اهل بیت )ع( 

تقدیم کنیم.

خبر

بسیار  خانواده ای  مهمان  روزنامه  سرپرستی  همراه  به  پیش  چندی 
مهربان، باصفا، فرهیخته و باخدا بودم. هرچند این خانواده نازنین به 
تازگی پدری مهربان و ارزشمند از دست داده وعزادار بودند اما به قدری 
با احترام و صمیمیت باما رفتار کردند و از گوشه ای از ویژگی های عزیز از 
دست رفته خود گفتند که انگار سال هاست ما را می شناسند. به حدی 
که ما را شرمنده تواضع و مهربانی خود کردند و تا عمر داریم آن روز عزیز و 

آن خانواده دوست داشتنی را فراموش نخواهیم کرد.
البته از این پدر مهربان که بسان درختی ذره ذره وجودش از قطرات زالل 
اهل بیت عصمت و طهارت آبیاری شده، به ثمر رسیدن چنین میوه هایی 

دور از انتظار نبود.
آری آن عزیز دوست داشتنی که به تازگی از جمع ما پر کشیده و مهمان 
معشوق خود شده کسی نیست جز شادروان حاج آقا فیروز زیرک کار، 
فخرالذاکرین زمانه.  استاد حاج فیروز زیرک کار فرزند حسن اّول دی ماه 
ه ی سید ابراهیم شتربان شهر 

ّ
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تبریز و در خانواده ای مذهبی و شیفته ی اهل بیت عصمت و طهارت 
)ع( به دنیا آمدند.  از در که وارد ساختمان شدیم در سمت راست، کارگاه 
برای  که سال های سال  ایشان  امرار معاش  آقا و محل  شخصی حاج 
کسب روزی حالل عرق ریختند و نان بازوی خود را سر سفره خانواده 
و اهل و عیال بردند، قرار داشت. داخل کارگاه پر بود از قالی های بزرگ 
و کوچکی که روی زمین پهن بود و به چهار میخ کشیده بودند. ایشان 
این کارگاه را با کمک یکی از فرزندان خود یعنی حسین آقا می چرخاندند. 
شغل وی دارکشی قالی بود. این شغل که همان اتوی فرش است شغلی 
است هنری و ظریف و در عین حال بسیار سخت و استرس زا. شغلی که 
ابداع کننده آن در تبریز به گفته حسین آقا ابوی حاج آقا و شوهر عمه 
ایشان بود. در شغل دارکشی، قالی که نشانگر اوج هنر و ظرافت دستان 
قالیباف است را به میخ می کشند و با فنون خاص کجی قالی را درست 
می کنند با این کار زیبایی قالی را که شناسنامه هنری تبریز و ایران است 
دو چندان می کند.  همان کاری که حاج آقا با دریای معرفتی که داشتند دل 
شنوندگان خود را با مداحی به خدا و اهل بیت وصل می کردند تا مبادا 
بدون شناخت حق و حقیقت از این دیار فانی رخت بندند. حاج آقا تا 12 
سالگی قالی بافی می کردند بعد به اتفاق ابوی و شوهرعمه شان به شغل 
دارکشی قالی روی می آورند. ایشان از ایام جوانی حدود 14-13 ساعت از 
شبانه روز را کار می کردند و در سرمای استخوان سوز زمستان و گرمای 
به فعالیت و دارکشی مشغول  باز  تابستان در فضای  طاقت فرسای 
بودند.  هرچند درآمدشان در مقابل این همه سختی و عرق ریختن ها زیاد 
نبود. با این حال در این محدود درآمد آنقدر برکت بود که زندگی خانواده 
اش را در حد متوسط اداره کنند. حاج آقا به حدی مناعت طبع داشتند و 
به اتفاق همسر محترمشان طوری فرزندان را تربیت کردند که آنها به هیچ 

وجه خود را از بچه های دیگر پایینتر نمی دیدند.
جرقه مداحی در نوجوانی زده شد

آقا نوجوانی بیش نبودند که جرقه مداحی البالی شغل دارکشی  حاج 
در وجودشان زده شد. به قول خودشان مداحی خود را مدیون جوانی 
می دانند که آن جوان شب عاشورا از ته دل و با حزن و اندوه فراوان نوحه 
می خواند.  مدل نوحه این جوان به حدی در ایشان تاثیر می گذارد که 
شب تا صبح گریه می کنند و از خداوند مهربان درخواست می کنند که 
ایشان هم از مداحان و ستایشگران حضرت سیدالشهدا علیه السالم 
باشند. آن شب به حدی گریه می کنند که تا صبح  خواب به چشمان شان 
نمی آید صبح عزم خود را جزم می کنند و برای درس خواندن در مدرسه 
ثبت نام می کنند. به نظر می رسد جرقه عشق به اهل بیت همان شب در 

وجود ایشان متبلور می شود و ذوق و شوق فطری از آن شب در نهاد او 
شکل می گیرد و اهل بیت همان شب شناسنامه و مجوز رسالت مداحی 

را به ایشان اهدا می کنند.
 عشق به مداحی حاج آقا را به مدرسه کشاند

اشعار  بتوانند  این که  برای  اما  نداشتند  سوادی  روز  آن  تا  آقا  حاج 
سال  همان  عزاداری  ایام  از  پس  بالفاصله  کنند  مداحی  را  عاشورایی 
استعداد  با  و  می پردازند  تحصیل  به  و  کرده  نام  ثبت  مدرسه   در 

فوق العاده ای که داشتند در طول کمتر از 3 سال  ششم ابتدایی را با 
موفقیت کامل به پایان می رسانند .  وقتی می خواهند تحصیالت خود را 
ادامه دهند پدرشان مانع می شود که کار واجب تر از درس است. ایشان 
برای این که احترام پدرشان را حفظ کنند روزها به سختی کار می کنند و 

شب ها به درس خواندن ادامه می دهند. 
حاج آقا پا در رکاب اساتید طریقت می گذارد

استاد زیرک کار با جان و دل دریافته بودند که عرصه ی مداحی نیاز به 
کسب تجربه ی کافی دارد و بدون راهنما و استاد طریق، موفقیت در 
این وادی امکان پذیر نمی باشد، لذا به صورت جدی به مدت دوسال 
عالوه بر یادگیری اشعار گوناگون عاشورایی، به عنوان مستمع در هیئات 
حسینی حاضر می شدند و همچنین از محضر اساتید فن، همچون حاج 
حسن فراهتی، کسب فیض می نمودند .  آشنایی با مرحوم حاج حسن 
فراهتی )جهازچی( نقطه ی عطفی در زندگی ایشان می شود و از همان 

سال ها با آثار شاعر بزرگ عاشورایی حضرت حجت االسالم  نّیر تبریزی 
آشنا می گردند. اولین بار توسط مرحوم حاج حسن شفیع پور به هیاتی که 
بعدا نام  شهدای کربالی تبریز به خود می گیرد دعوت می شوند و شروع 
به مداحی می کنند.  پس از مدتی به واسطه ی مرحوم حاج حنیفه کاظمی 
راشد سرپرست دسته جات حسینی محله ی شتربان به هیات سینه 
زنان محله ی شتربان دعوت شده و تا زمان فوتشان در همان هیات 
انجام وظیفه نموده و اداره ی هیات را نیز بر عهده داشتند. در اواخر دهه 

40 به واسطه مرحوم شبابی به محضر حضرت استاد عابد تبریزی راه یافته 
و هر چه در خصوص رموز شعر و شاعری و ستایشگری اهل بیت علیهم 

السالم الزم بود می آموزند.
شیوه مداحی منحصربه فرد حاج آقا را جهانی کرد

شیوه مداحی منحصر بفرد ایشان هم از نظر بیان مطالب و هم از نظر 
انتخاب شعر و هم پرداختن به مضمون های اخالقی و اعتقادی و عرفانی 
با تاثیر نقش والیی خودشان زبانزد عام و خاص بود  چنانکه  در کنار 
ذهنی،  حسینی،  چون  مرثیه سرایی  مرحوم  شعرای  اشعار  از  استفاده 
ذهنی زاده، شأنی، سحاف و صافی، شهاب، عمان سامانی، نیر تبریزی، 
فوآد کرمانی و  عابد تبریزی و... از قاطبه شعرای معزز ایران زمین با بینش 

معرفتی خود در انتخاب شعرها بهره برد.
 حاج آقا ناز نداشتند نیاز داشتند

وقتی برای مداحی به مجلسی دعوت می شدند نمی پرسیدند با جان و 

دل و تحت هر شرایطی دعوت آنها را برای حضور در مجلس و مداحی 
قبول می کردند. در واقع برای حضور خود ناز نمی کردند و همیشه نوعی 
احساس نیاز در وجودشان موج می زد. همواره سنگینی رسالت در او 
بود و مداحی برایش تکراری نبود. به بزرگی و کوچکی هیات ها اهمیت 

نمی دادند.
 مقید به زمان و مکان نبود

و  می دادند  اهمیت  بسیار  خدا  خانه  و  اطهار  ائمه  زیارت  به  هرچند 
زیاد در قید و بند زمان و مکان نبودند. هرجا  اما  دوست می داشتند 
که می توانستند خودشان را به معبود و اهل بیت وصل می کردند آنجا 
زیارتگاه ایشان بود.  به قول حسین آقا در همین ایام کرونا زمانیکه حرم 
آقا امام رضا برای مدتی به روی عاشقان و زائران بسته شده بود دوستان 
از حرم تماس گرفتند و گفتند  حرم خلوت است و فضا برای زیارت مهیاتر. 
آنها از حاج آقا درخواست کردند به حرم مشرف شوند اما ایشان قبول 
نکردند و گفتند حرم خلوت است یا نیست مهم نیست، مهم این است 
که آدم خودش بتواند خلوت کند.  ایشان از سال 91 که همزمان سکته 
مغزی و قلبی کرده بودند تا زمان فوتشان هر روز زیارت خاصه امام رضا )ع( 
را می خواندند و با خدای خود و شخص امام رضا خلوت می کردند. حتی 

نماز امام رضا می خواندند و از عبادتگاه خویش به حرم وصل می شدند.
 از نام و القاب و شهرت برحذر بودند

حاج آقا به هیچ وجه به مقام و شهرت عالقه نداشتند. اهل ریا و تزویر 
نبودند. خیلی ناراحت می شدند. تکیه کالمشان این بود که انشاءاهلل من 
این حرف ها را باور نمی کنم. همیشه آرزو می کردند موقع قبض روحشان 

موالیشان آقا اباعبداهلل باالی سرشان حضور داشته باشند.
 بسیار مهربان و از خود گذشته بود

زمانی که خسته و کوفته از سر کار یا مداحی به منزل می آمدند با اهل 
خانه آنچنان مهربان بودند و فرزندان خویش را از دریای بی کران محبت 
سیراب می کردند که انگار نه انگار چندین ساعت کار کرده اند و خسته اند. 
چون از همان دوران طفولیت مادر خویش را از دست داده بودند و با 
درد بی مادری بزرگ شده بودند بااین حال اوج مهربانی در وجود ایشان 
نمایان بود. به قول دختر کوچکشان مهربانی و از خود گذشتگی حاج 
آقا باعث ماندگاری ایشان شد. وقتی می خواستند به عبادت بپردازند یا 
استراحت کنند و یا به کارهای شخصی خود برسند یکبار اعتراض نکردند 

که سروصدای شما حواسم را پرت کرد یا نگذاشتید بخوابم.
 امانتدار و خوش قول بود

در کنار کسب و کار روزی حالل اهل عبادت و مطالعه بودند حتی مواردی 
شده بود روز تاسوعا یا عاشورا بعد از مداحی کار بکنند و رسم امانتداری و 

قولی که به مردم داده اند را به جا بیاورند.
 مداحی که با خدا و اهل بیت معامله کرد

در طول عمر پربرکت خود ریالی از بابت مداحی دریافت نکردند و از این 
راه نان سرسفره خانواده شان نبردند. علیرغم سختی کارشان تنها از راه 
دارکشی امرار معاش می کردند. وقتی از او می پرسیدند چرا برای مداحی 
پولی دریافت نمی کنی در جواب می گفتند من برای جماعت نمی خوانم. 
من برای امام حسین می خوانم. طرف حساب من خدا و اهل بیت است. 

من با خدا معامله کرده ام. 
 دریایی از معرفت بود و عالقه شدیدی به علم آموزی داشت

هرجا حدیثی، روایتی و یا موضوع جدیدی می شنیدند بسیار استقبال 
به  شدید  عالقه  با  نمی شدند.  آرام  نمی گرفتند  یاد  را  آن  تا  و  می کردند 
احادیث گوش می دادند و با شنیدن هرکدام از احادیث لرزه بر وجودشان 
می افتاد. شنونده عالی بودند و به حدی عاشقانه گوش می دادند. گوینده 
را به ذوق می آورند شناخت عمیق شخصیت وی در عین سادگی و زاللی 
در  شدند.  نامدارتر  و  جریان ساز  حمایت شان  با  و  بود  نیافتنی  دست 
یک کالم می توان گفت:»حاجی فیروز آقا، نظر کرده اهل بیت عصمت و 

طهارت علیهم السالم بودند«.

مداحی که پا در رکاب اساتید طریقت گذاشت
« منحصر به فرد بود؛ شیوه کار حاج آقا »فیروز  زیرک کار

از سال های دور آذربایجانی ها و بخصوص تبریزی ها به ائمه اطهار ارادت خاصی داشته و دارند 
و از اول ماه محرم تا سومین روز شهادت آقا اباعبداهلل الحسین )ع( و یاران باوفای آن حضرت 
به عزاداری و سوگواری می پردازند چراکه پرورش یافته مکتب سیدالشهدا هستند و با برگزاری 

مراسم عزاداری سعی می کنند به نوعی دین خود را به اسالم و خون شهدای کربال ادا کنند. 
ساالر  و  سرور  عزای  ایام  تسلیت  ضمن  شرقی  آذربایجان  ملی  بانک  شعب  امور  اداره  رئیس 
شهیدان ، ابا عبداهلل الحسین گفت : همکاران بانک ملی استان آذربایجان شرقی سال هاست 

مختلف  مناسبت های  اطهاردر  ائمه  متوسلین  عزاداری  هیات  ایجاد  با  خودجوش  صورت  به 
مذهبی مراسم برگزار می کنند.

از شروع  اولین پنج شنبه هر ماه صبح ها و قبل  : همچنین طی سال های اخیر  افزود  غالمی 
برگزار  مراسم  شرقی  آذربایجان  استان  ملی  بانک  اطهار  ائمه  متوسلین  هیات  کاری،   ساعات 
می کردند.  وی گفت : همچنین دهه اول ماه محرم تا سوم امام حسین )ع( هر روز از ساعت 6/5 
صبح تا 8 مراسم  با شور خاصی به صورت خودجوش و با هزینه خود همکاران برگزار و نذورات 

همکاران در این مراسم پخش می شد.
شب های  ساله  همه  همکاران  این که  به  اشاره  با  استان  ملی  بانک  شعب  امور  اداره  رئیس 
احیا سحری نیز نذر می دادند افزود: امسال به خاطر کرونا شب های احیا  را نیز برگزار نکردیم 
اما در ماه پرفیض و برکت رمضان مبالغ هزینه این ماه را در اختیار هیات قرار دادیم و آنها در 
قالب بسته های حمایتی و با تهیه یک هزار بسته متنوع غذایی کامال ایرانی به ارزش حدود 350 

میلیون تومان به پویش کمک مومنانه پیوستند و در اختیار نیازمندان واقعی قرار دادند.
اباعبداهلل الحسین )ع( قرار بود  آقا  ایام سوگواری  : امسال نیز برای     غالمی خاطرنشان کرد 
به  عمل  کرونا،   بیماری  خاطر  به  که  کنیم  برگزار  سوگواری  مراسم  گذشته  سال های  مانند 
توصیه های بزرگان و با توجه به  مصوبات ستاد کرونا این مراسم برگزار نشد اما با فضا سازی 
با  را  خود  کردیم  سعی  سیاه  پارچه های  و  پرچم ها  با  استان  این  ی  بانک ها  شعب  مناسب 
فضای محرم همراه کنیم.     همچنین همکاران در نظر دارند نذورات و احسان های خود را در 
قالب کمک های مومنانه  به صورت توزیع بسته های معیشتی یا پک های بهداشتی در اختیار 

نیازمندان قرار دهیم.

سال   80 حدود  )ع(  الحسین  اباعبداهلل  نثاران  جان  خیریه  موسسه 
برجسته  روحانیون  و  تاکنون مداحان  انقالب  از  از قبل  و  دارد  سابقه 

زیادی در آن سخنرانی کرده اند.
به گزارش جام جم سیف اهلل نامور مدیرعامل موسسه خیریه جان نثاران 
اباعبداهلل الحسین )ع( در مورد این موسسه می گوید: از ابتدای تشکیل 
هیات در کنار فعالیت های مذهبی امور خیریه نیز در این محفل مذهبی 
انجام می شد و با توسعه فعالیت ها پس از انقالب تصمیم گرفته شد تا 
در کنار هیات ، موسسه خیریه ای هم تاسیس شود. تا  بتـــوان این نوع 

فعالیت کمک رسانی را هر چه بیشتـــر توسعه و گستـــرش داد.
موسسه ای  که  شد  مقرر  جلسه ای  در   1382 زمستان  در  افزود:  وی 
به همیـــن منظور و با اهداف مشخص تشکیل گردد و طی جلسات 
متعددی نحوه و چگونگی تشکیل مؤسسه و انجام مراحل قانونی و 
اداری آن بررسی شد و باالخره در تابستان 1383 با شماره 475 به ثبت 

رسید و اینک با توان هـر چه تمامتر به وظایف خویش عمل می نماید.
حاج آقا نامور در مورد نحوه فعالیت های این موسسه گفت: حدود500 
پرداخت  را  آنان  هزینه های  تمام  و  داریم  پوشش  تحت  را  خانواده 
می کنیم. از توزیع جیره خشک غذایی تا غذای آماده همچنین کمک های 
موردی دیگر به صورت مستمر انجام می شود. همچنین ساالنه حدود 

1400 جهیزیه اهدا می شود که امسال به علت باال رفتن هزینه های تامین 
جهیزیه با مشکالتی مواجه هستیم ودست یاری شهروندان خیر تبریزی 
را می فشاریم.  به عنوان مثال جهیزیه کاملی که تا سال قبل با 12 میلیون 

تومان تامین می شد امسال با 50 میلیون تومان تامین می شود.
در  موسسه  این  گفت:  موسسه  دیگر  فعالیت های  خصوص  در  وی 
اغلب نقاط ایران که حادثه یا اتفاقی رخ داده حضور موثر داشته است. 
اخیر  زلزله  و  خوزستان  سیل  و  ذهاب  پل  سر  و  ورزقان  زلزله های  در 
 میانه و سیل گلستان حضور مستمر داشته و به یاری آسیب دیدگان و 
نثاران  جان  خیریه  موسسه  مدیرعامل  بود.  شتافته  دیدگان  حادثه 
بیشتر  همکاری های  لزوم  به  ادامه  در  )ع(  الحسین  اباعبداهلل 
گفت:  و  کرد  اشاره  موسسه  این  با  شهرداری  و  دولتی  دستگاه های 
امیدواریم نهادهای دولتی و خصوصی در ادامه راهی که در پیش گرفتیم 
با موسسه همکاری های بیشتری داشته باشند.  حاج آقا نامور ادامه 
داد: با شیوع کرونا موسسه خیریه جان نثاران اباعبداهلل الحسین )ع( 
به کارگاهی برای تولید تجهیزات بهداشتی و ایمنی مبدل شد و روزانه 
هزاران جفت دستکش در این موسسه تولید و به مراکز درمانی مانند 
بیمارستان امام رضا و شهید مدنی اهدا می شد. در حال حاضر هم آماده 

کمک به مسئوالن درمانی و بهداشتی در صورت نیاز هستیم.

500 خانواده، تحت پوشش موسسه خیریه جان نثاران کمک های مومنانه کارکنان بانک ملی آذربایجان شرقی در محرم
اباعبداهلل الحسین 


