
محرم از نگاه تصوير

 موسي فقيه حقاني

الُم َعلَيَْک َو عَ َط ا ْثاَلئِکَِة ا ثُضاِجع غ . اَلسَّ
سالم بر تو و بر فرشتگان سر بر آستان نهاده ات (زيارت ناحيه مقدسه)

اگر به تأخير انداخته مرا روزگاران٬ و بازداشت مرا از ياري
تو تقدير الهي و نبودم تا بجنگم با کساني که با تو جنگيدند
و با آنان که با تو به دشمني بر خاستند٬ به دشمني برخيزم٬
[ در عوض] بر تو زاري مي کنم صبح و شام٬ و از ديده روان
مـي سازم بـراي تـو خـون بـه جـاي اشک روان بـه عـنوان
حسرت بر تو و به عنوان تأسف بر آنچه که بر تو وارد شد و
به عنوان سوز دل تا اينکه بميرم به مصيبت جانفرسا و غصه

[ يا ابا عبدالله] جانکاه تو
(حضرت ولي عصر (عج) ــ زيارت ناحيه مقدسه)

کاش بودم شعله تا شـمع مـزارت مـي شدم چــلچراغ زائــر شب زنــده دارت مــي شدم
کــاش بــودم پــرچـم حـاشيه دار مـاتم ات تا که زيـنت بخش بـزم سـوگوارت مـي شدم
 کاش بودم حلقه حـلقه هـمچو زنـجير عـزا بــر کــف دل بـيقراري بـي قرارت مـي شدم
کاش بودم خاک و مي دادي بها بر من که من خــاک پـاي ذوالجـناح راهـوارت مـي شدم
کاش مي بودم سپر تا در هـجوم تـيغ مست مــانع شــمشير خـصم نـابکارت مـي شدم
کــاش بــودم قــطره آبــي و از روي وفــا شبنم لبـهاي خشک شـيرخـوارت مـي شدم
 کاش بودم در شب شام غريبان تـا کـه مـن پــــاسدار خــيمه بــي پاسدارت مــي شدم

* * *
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باز اين چه شورش است که در خلق عالم است
هر ساله با فرا رسـيدن مـاه مـحرم شـوري جـانسوز وجـود شـيعيان اهـل بيت(ع) و
شيفتگان عدالت و آزادگي را مي گدازد. چرا که کربال حديث شوريدگي و عاشقي و ياد

قهرمانانش الهامبخش مبارزه بر عليه ظلم و ظالمان در هميشه تاريخ است.
پيشينه اين گداختگي و سوز و گداز به سالها قبل از وقوع حادثه عاشورا بازمي گردد.
سالها قبل از شهادت مظلومانه ساالر شـهيدان بـه هـمراه خـاندان و اصـحابش٬ پـيامبر
اکرم(ص) در حالي که حسين(ع) را بر زانوي مبارک خود نشانده بودند فرمودند: «ِانَّ لَِقتُِل
َرُد َابَدًا ــ براي شهادت حسين حرارتي در دلهـاي بْ تَ ال نيَن ُحَسيِْن َحراَرًة في قلوب الُْمؤمِ الْ

٢. عالمه مجلسي. بحار االنوار . ج ٬٤٤ صص ٢٦١-١.٢٦٦. مستدرک وسائل . ج ٬١ ص ٣١٨.

مؤمنين است که هرگز به سردي نمي گرايد». ١ پيامبر(ص) خود مدام بر پاره تن خويش
عالَمين و رسول امين که هيچ توقعي از امت خود جز ٌة لِلْ مي گريست. آورده اند که َرْحَم
دوستي و مودت اهل بيتش نداشت٬ هر گاه حسين(ع) را مي ديد و يا به ياد مي آورد گريه
بر او غالب مي شد و گاهي نيز اشک ريزان بر گلوي او بوسه مي زد. ٢ آن صـاحب ُخـلق

٤. بحار االنوار . ج ٬٤٤ ص ٣.٢٦٦. شيخ مفيد. االرشاد . ايران٬ ١٣٧٧ق٬ ج ٬٢ ص ١٣٣.

عظيم در شب معراج وقتي به کربال رسيد شهادت حسين و يارانش را ديد. ٣ و پس از آن تا
پايان عمر از يادآوري آن صحنه ها مي گريست. ٤ و او در اين مصيبت تنها نبود٬ مجاهد از

ابن عباس نقل مي کند:
روزي هنگامي که در رکاب امير المؤمنين علي(ع) عازم صفين بوديم به نينوا نزديک
شط فرات رسيديم علي(ع) به شدت گريست و گفت پيامبر(ص) مرا خبر داد که به
سوي اهل بغي مي روي و به سرزميني مي رسي که حسين با هفده نفر از اوالد من و
فاطمه(س) در آنجا کشته مي شوند نام اين سرزمين در آسمانها معروف است به کرب

و بال.

٦. همان. ص ٥.٢٨٠. بحار االنوار . همان صص ٢٥٢-٢٥٤.

ابن عباس مي گويد موالي متقيان سپس چندان گريست که به رو درافتاد و غش کرد. ٥
همچنين هر وقت در مدينه حسين(ع) را مي ديد مي گريست و مي گفت: «اي سبب گريه
هر مؤمن» ٦ و در محراب مسجد کوفه وقتي خود به خون درغلطيد به حسين(ع) فرمود:

٨. بحار االنوار . ج ٬٤٤ صص ٢٥٢-٧.٢٥٤. بحار االنوار . ج ٬٤٢ ص ٢٩٢.

«يا ابا عبدالله تو شهيد اين امت خواهي بود» ٧ علي(ع) همچنين ابن عباس رااز گريستن
مسيح بر فرزند پيغمبر خدا٬ احمد مختار(ص) هنگامي که از کرب و بال عبور مي کرد آگاه

٩. همان٬ صص ٢٤٢-٢٤٥.

نمود. ٨ قبل از مسيح(ع) ديگر انبيا نيز بر خون خدا و ذريه احمد(ص) گريسته بودند. ٩
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داغ شهادت مظلومانه حسين(ع) به قدري جانگداز بود که تمامي انبياء و پاکان و صلحا و
امامان مصيبتهاي وارده بر خود را فراموش کرده و بر مصيبت او مي گريستند. آورده اند که
هنگام شـهادت مـظلومانه حسـن مـجتبي(ع)٬ حسـين(ع) بـر حـال بـرادر مـي گريست.
يَْومَُک يا ابا يَْوَم کَ ال مجتبي(ع) که جگرش بر اثر زهر شرحه شرحه شده بود به برادر گفت:
عبدالله ــ چرا گريه مي کني اي برادر٬ هـيچ روزي مـانند روز تـو نـخواهـد بـود٬ هـجوم
مي آورند بر تو سي هزار نفر که همه ادعاي مسلماني دارند و خـود را از امت جـّد مـا
مي پندارند. آنان اجتماع مي کنند بر کشتن و ريختن خون و هتک حرمت تو و اسيري عيال
و اطفال تو٬ پس آسمان در اين حادثه خون و خاکستر مي بارد٬ بلکه هر چـيزي بـر تـو

١١. بحار االنوار . ج ٬٤٥ ص ١٠.٣. بحار االنوار . ج ٬٤٥ ص ٢١٨.

مي گريد حتي وحشيان صحراو ماهيان دريا. ١٠
در روز واقعه٬ پس از شهادت اصحاب و اهل بيت نوبت جـانبازي سـاالر شـهيدان
رسيد٬ از صبح آن روز صورت مبارک امام(ع) لحـظه بـه لحـظه بـرافـروخته تر مـي شد.
نورانيت چهره چون ماه حسين(ع) چشمان دشمن را نيز خـيره کـرده بـود. و ايـن از آن
جهت بود که لحظه ديدار فرا رسيده بود. امام(ع) سحر روز عاشورا رسول خدا(ص) را
در عالم رؤيا زيارت کرد٬ و دريـافته بـود کـه وقت رحـيل نـزديک شـده است. رسـول
خدا(ص) به فرزندش بشارت داد که: «اي فرزند تـوئي شـهيد آل مـحمد(ص) و اهـل

آسمانها به قدوم تو متبشرند...» ١١
امام(ع) يک تنه به صف دشمن زد. خصم ناجوانمردانه از هر سو حمله مي کرد و با
ضربات متعدد شمشير٬ نيزه و تير بدن مطهر امام را نشانه مي گرفت. وقتي حسين(ع) با
ـَجبَُروت... اي تَعالَِي الَْمکاِن َعـظيَم الْ تن پاره پاره بر زمين افتاد زير لب مي گفت: «َاللُّهمَّ مُ

١٢. شيخ طوسي. مصباح المتهجد . تهران٬ ١٣٣٨ قمري ص ٧٥٩.

خداوند بلندمرتبه............» ١٢ نورانيت سرسلسله احرار چشم قاتل را خـيره کـرده بـود
نجواي امام با معبود خود در آن حالت يادآور مناجات او در روز عرفه بود مگر او در روز

نهم ذيحجه٬ قبل از روز قرباني با خداي خود نمي گفت:
َت مَِن نْ کُ فيَن ... ِانّي  ُت مَِن الخائِ نْ کُ ُت مَِن الُْمَوِحّديَن ... ِانّي  نْ کُ يَْک ... ِانّي  َاْرَغُب ِالَ َاللُّٰهمَّ ِانّي 
ُت نْ کُ ليَن ... ِانّي  ُت مَِن السائِ نْ کُ يَن ... ِانّي  ُت مَِن الُْمْهلِلّ نْ کُ بيَن ... ِانّي  ُت مَِن الّراِغ نْ کُ اجيَن ... ِانّي  الّر
َدليٍل ْححتاَج ٕالي  تَ َت َحتّي  ِغبْ اجيَن ... مَتي  تَهٰي َامَِل ٱلّر نْ بيَن َو مُ حيَن ... يا غايََة ٱلطّالِ مَِن الُْمَسبِ
َر قيبًا يْها تَراَک َعلَ ال ُت َعيٌْن يَْک َعِميَ تُوِصُل ٕالَ ثاُر هَِي ٱلَّتي  تَکُوَن ااْلٰ يَْک َو مَتٰي بَعُْدَت َحتّي  يَُدلُّ َعلَ
نُوِرَک بِ يَْک ... فَاهِْدنِي  ِالَ ْجَعُل لَُه مِْن ُحبَِّک نَ صيبا... الهي... فََأْرِجْعنِي  َو َخِسَرْت َصْفَقُه َعبٍْد کَْم تَ

يَْک ... ِالَ
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بارالها من مشتاق تو هستم... اين منم که از يکتاپرستانم٬ اين منم که از ترسندهگـان
بوده ام٬ اين منم که از بيمناکانم٬ اين منم که از اميدواران مشتاقم٬ اين منم که از مشتاقانم٬
ايــن مــنم کـه از تسـبيح گويانم٬ ايـن مـنم کـه از در خـواست کـنندگانم٬ ايـن مـنم کـه از
نيايش پيشگانم٬ ... اي آخرين خواسته مشتاقان و اي منتهاي آرزوي اميدواران... کي پنهان
بوده اي تا نيازمند دليلي باشي که به تو رهنمون شود؟! کي دور شده اي تا آثار و نشانه ها
ما را به تو رسانند؟! کور است چشمي که تو را بر خود نگهدار و مراقب نبيند٬ و زيان زده
است داد و ستد کسي که از محبت خود برايش نصيبي قرار نداده اي... خدايا اکنون مرا
که بي تاب وصالم) از راه پوشش انوار (جمال و جاللت) و رهنمايي (شهود و) بينادلي به )
خود جلب کن... تا به بارگاه وصالت بار يابم... اي معشوق يگانه من٬ اين ذلت عاشقانه
من است که پيش رويت عيانست و اين حال شکسته و سوز عشق من است که بر تو پنهان
نيست از تو وصالت را جويا هستم و به تو بر تو رهنما خواهم پس با تجلي نورت مرا به
خود رهنمون شو و با (خلوص و) صدق عبوديت مرا نزد خود به پاي دار... پروردگارا مرا
با حقايق مقربانت بياراي و به طريقه مجذوبان (مشتاقت) به راه انـداز... بـه آسـتان تـو
پيوسته ام دورم مکن و بر درگاهت ايستاده ام مرا مران... تويي که انوار (تجليات جـمال)
خود را در دلهاي اوليائت تاباندي تا تـو را شـناختند و بـه يکـتايي سـتودند٬ تـويي کـه
بيگانگان را از دل عاشقانت زدودي تا جز تو را دوست ندارند و پناهي نگيرند... چه دارد
آنکه تو را ندارد؟ و چه نـدارد آنکـه تـو را دارد؟... اي آنکـه شـيريني انس خـود را بـه
دوستدارانت چشاندي... با رحمتت مرا بطلب تا به وصالت رسم و با فضلت مرا جذب

١٣. فر ازهايي از دعاي عرفه

کن تا يکسر به تو رو کنم... ١٣
گودي قتلگاه پر از نور بود٬ عرق مرگ بر پيشاني امام(ع) نشست٬ با گوشه چشم به
خيمه ها نگريست٬ نگران اهل بيت(ع) بود. ذوالجناح شيههکنان به حالت گريه به سوي
خيمه ها شتافت. اهل حرم که وضع را چنين ديدند شيون زنان به سوي قتلگاه شتافتند.
قاتل فاجر که گويي کور شده بود خنجر خود را مي کشيد و حسين(ع) در آستانه وصال
َو َعلٰي مِلَِّة َرُسوِل اللّه... لحظه اي بيِل اللّه  َس في  َو دوست زير لب مي سرود: بِسِم اللِّه َو بِاللّه 
بعد شمر با سري خونين و نوراني از گودال خارج شد. زينب(س) که بر بـاالي گـودال
ظارهگر پرواز خونين برادر بود و شيون کنان رسول خدا را به نظاره مي خوانـد صـداي ن
آشناي مادر را شنيد که بر مظلوميت فرزند خود مي گريست و همنوا با آنـان آسـمان و
ساکنان نازک دل آن نيز مي گريستند. از آن روز تاکنون داغ شهادت حسين(ع) هر صاحب
دل آزاده اي را مي گرياند و مؤمنين در غم او مويهکنان و موي کنان به اقامه عزا مي پردازند.
با فرا رسيدن ماه محرم اهل بيت(ع) و امامان شيعه را غمي بـزرگ فـرا مـي گرفت و بـه
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عزاداري ساالر شهيدان مبادرت مي کردند. در اين ميان ذخيره پروردگار و منتقم خـون
خدا (روحي فداه) هر روز و شام در غم شهادت جدش خـون جگر از ديـدگان جـاري

مي سازد و از خداوند ظهور خود را مي طلبد.
شيعيان نيز با تأسي بر امامان خود همه ساله با اقامه عزا تسالدهنده قلب اهـل بيت
عصمت و طهارت بوده و با گر اميداشت ياد شهداي کربال مشعل فروزان قيام بر عليه ظلم
ستم را در خالل ساليان دراز مشتعل نگاه داشته اند. ملت ايـران بـه عـنوان شـيفتگان و
اهل بيت(ع) در طول تاريخ اسالمي خود ضمن اقامه عزا براي شهيدان کربال با الگو قرار
دادن سيره سيدالشهداء(ع) همواره با رنگ و بوي کرباليي به مقابله با ظلم حاکـمان و
زورگويان پرداخته اند. شيعه دائمًا از خداوند مي خواهد که خونخواهـي حسـين(ع) بـه

ٍد ( زيارت عاشورا ) َحمَّ ِل بَيِْت مَ َع ِا ماٍم مَنُْصوٍر مِْن َاهْ َب ثاِرَک مَ لَ طَ ني  ١٤. َاْن يَْرُزقَ

رهبري پيشوايي پيروز از خاندان محمد(ص) را روزي او کـند. ١٤ بـا دوسـتان او اعـالم

( زيارت عاشورا ) ْم. ْم َو َحْرٌب لَِمْن ٰحاَربَکُ ٌم لَِمْن ٰسالََمکُ ِي ِسلْ  ١٦. زيارت ناحيه مقدسه١٥. ِانّ

دوستي و با دشمنان او دشمني ابراز مي دارد. ١٥
چنين دستمايه و تفکري٬ از شيعه عـنصري انـقالبي و ظـلم ستيز سـاخته است کـه
همواره خواب خوش ظالمان را آشفته مي سازد. نگاهي به نـهضتهاي شـيعي در طـول
تاريخ تشيع نشان مي دهد که تأسي بر قيام عاشورا مـوتور مـحرک تـمامي ايـن نـهضتها
مي باشد. در نهضت اسالمي ايران نيز به رهبري امام خميني مانند اغلب قيامهاي ديني
ايرانيان٬ قيام عاشورا و پيروي از ساالر شهيدان نقش اصلي و کليدي ايفا مي کند و عامل

اصلي پيروزي٬ بقا و پيشرفت انقالب اسالمي به شمار مي آيد.
حسين(ع) چراغ هدايت و کشتي نجات و ساالر شهيدان و خون خدا مـي باشد. در
تربت پاکش شفا و در تحت گنبدش استجابت دعا ١٦ و در زيارت قبر مطهرش ثواب بسيار
روزي مي شود. ملت ايران در سال ١٣٨١ شمسي بار ديگـر دو مـحرم و دو عـاشورا را
تجربه مي کنند. از اين رو اين سال را سال «عزت و افتخار حسيني» نامگذاري کرده اند.
تقارن اين دو محرم با عيد نوروز و حرمت داري مردم شريف ايران در اين ايام که قدمتي
ديرينه دارد بيانگر نفوذ محبت اهل بيت(ع) در عمق جان ايرانيان است. به پاس اين همه
خلوص و صفا و در تقديس اين عشق آسماني عکسهاي اين شماره از فـصلنامه را نـيز
اختصاص به بزرگداشت محرم در نزد ايرانيان مي دهيم. اميد که مقبول نظر آن رحـمت

واسعه الهي و باب نجات امت و دوستداران صميمي آن امام همام بيافتد.
الزم به ذکر است که شش عکس و نقاشي ابتداي اين بخش تـوسط جـناب حـاج حسـين
جان نثار و عکس مربوط به هيئت آل احمد نيز توسط جناب آقاي مـهدي آل احـمد در اخـتيار
نگارنده گذاشته شده است که به اين وسيله کمال تشکر خود را از آن بزرگواران اعالم مي دارم.



نقاشي صبح عاشورا٬ صف آرايي سپاه کفر در مقابل اهل بيت و اصحاب سيدالشهدا(ع)
[ اثر نقاشي پاکستاني در دوره قاجار]



قاجار] دوره در پاکستاني نقاشي [ اثر علي اصغر(ع) حضرت شهادت صحنه عاشورا٬ صبح نقاشي



قاجار] دوره در پاکستاني نقاشي [ اثر حرم اهل با سيدالشهدا(ع) وداع عاشورا٬ ظهر نقاشي



نقاشي شام غريبان خر ابه نشيني اهل بيت(ع)
[اثر نقاشي پاکستاني در دوره قاجار] (آن شب که ماه گردون بر قتلگاه تابيد گويي که يک چمن گل در خاک آرميده)



جان نثار٬ اسدالله جوانشير٬ حسن نظميه مأمور جلو رديف ايستاده راست سمت [ از جان نثار خانواده به متعلق شمسي ١٣٠٧ تاريخ به تهران بزرگ بازار در  سقاخانه اي
عکاس] ماشاءالله خان [ عکاس: جان نثار] عبدالله جان نثار٬ اکبر سقاخانه)٬ (مؤسس جان نثار رضا حاج وسط نفر جان نثار٬ اصغر نيمکت روي بر نشسته



آشتيان در قمري ١٣١٠ عاشوراي روز عزاداري



تهران معروف وعاظ و روحانيون از سدهي آقاي وسط نفر تهران٬ اتفاقيون هيئت



آل احمد جالل پدر طالقاني احمد سيد آيت الله وسط نفر اول رديف فرزندان؛ همراه به آل احمد هيئت اعضاي از تعدادي



عزاداري مردم تهران در روز عاشورا

عزاداري مردم تهران در روز عاشورا



دسته زنجيرزن در شب عاشورا

سبزه ميدان تهران در روز عاشورا



عزاداري مردم تهران در روز عاشورا

عزاداري مردم تهران در روز عاشورا در دوره قاجاريه



صحنه اي از مراسم عزاداري و روضه خواني

سبزه ميدان تهران در روز عاشورا



مراسم روضه و عزاداري در تکيه دولت

مراسم عزاداري و روضه خواني زنانه



تکيه سلطنت آباد در سال ١٢٧٦ ق

بخشي از بناي تکيه دولت و طبقان آن



عمارت بادگير و تکيه دولت

تکيه دولت



پرده اي از وقايع روز عاشورا

گروه تعزيه خوان



يک صحنه از مراسم تعزيه خواني در روزگاران گذشته

مراسم تعزيه خواني



مراسم تعزيه خواني

شبيه خوانها در تکيه دولت (معين البکا) با در دست داشتن نسخه شبيه خواني



يکي از افراد تعزيه خوان

تعزيه خوان در تکيه دولت قاجار تعزيه خوان در تکيه دولت قاجار



تصوير ديگري از شبيه خوانهاي تکيه دولت

سه تن از تعزيه خوانان



گروه تعزيه خوان هنگام اجراي تعزيه



گروه تعزيه خوان هنگام اجراي تعزيه

عزاداري مردم تهران در روز عاشورا




