«بیرق زنون» شوشتر ثبت ملی شد

آيین «بیرق زنون» حرم امامزاده عبدا ...شوشتر با حضور آیتا ...سیدمحمدعلی موسویجزایری به ثبت ملی رسید .حجتاالسالم و
المسلمین سیدمحمد موسوی ،معاون اوقاف شوشتر ،گفت :آيین بیرقزنان آستان مقدس حرم امامزاده عبدا ...این شهرستان گفت :ثبت
ملی این آيین حرکت مهمی برای معرفی انواع عزاداریها و رسو م مردم خوزستان است.
خبرکوتاه
ثبت ملی «سه سنگ»

در جریــان برگــزاری مراســم دوازدهمیــن اختتامیــه اجــاس بیــن المللــی
پیرغالمــان حســینی در اهــواز ،ســبک ســینه زنــی «ســه ســنگ» بهبهــان
ثبــت ملــی شــد.
سـبک سـینه زنی «سـه سـنگ» آیین منحصـر به فرد و شـورانگیزی اسـت
کـه ایـام محـرم فقـط در بهبهـان مـی تـوان نمونـه آن را یافـت .تاریـخ بـه
 130سـال پیـش بـاز مـی گـردد .شـاعر و مبـدع ایـن نوع سـینه زنـی میرزا
شـوقی بهبهانـی بـوده اسـت .همچنین«ابراهیم طاهـری» دبیـر دوازدهمین
اجلاس بیـن المللـی پیرغالمـان حسـینی از ثبـت ملـی مداحـی هـای ویژه
صـادق آهنگـران در ایـن اجلاس خبـر داد .وی گفـت :در ایـن اجلاس از
مسـتند زندگـی شـیخ شوشـتری کاری از صـدا و سـیمای اسـتان خوزسـتان،
تمبـر ویـژه اجالس ،مسـتند از جمـاران تا خوزسـتان ویژه برگـزاری  12دوره
ایـن اجلاس و لـوح فشـرده نواهـای آئینـی کاری از اداره کل نغمـات آئینی
نیـز رونمایی شـد.
تخریب  700محوطه تاریخی در خوزستان
ســید محمــد بهشــتی رییــس پژوهشــگاه
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری
گفــت 700 :محوطــه تاریخــی در
خوزســتان نــه بــه دســت مــردم بلکــه
توســط طرحهــای بــزرگ ماننــد کشــت
و صنعــت از بیــن رفتــه اســت .وی بــا بیــان اینکــه موضــوع میــراث
فرهنگــی بایــد فراگیــر شــود ،افــزود :بــرای نمونــه وزارت راه و شهرســازی
بایــد توجــه کنــد کــه راههــا ،پلهــا و کاروانســراها و بافتهــای تاریخــی
در داخــل شــهرها و روســتاها بــه او مربــوط بــوده و بــه نوعــی میــراث
فرهنگــی ایــن وزارتخانــه محســوب میشــوند.
اميد به «پاپيال»
فرامــرز خوشــاب دبيــر انجمــن
دوســتداران ميــراث فرهنگــي ايــذه
دربــاره وضعيــت پــل ساســاني «پاپيــا»
گفــت:پــس از گذشــت يــك ســال و
نيــم از تخريــب پــل دشــت سوســن
ايــذه اداره ميــراث فرهنگــي خوزســتان هيــچ وقــت بــه دنبــال عواملــي كــه
موجــب تخريــب ايــن پــل شــدند نرفــت.
وي بـا بيـان ايـن كـه در حـال حاضر يكـي از پايههاي اين پل سـالم اسـت
گفـت:علـت تخريـب پل بـا توجه بـه تحقيقات ما عامل انسـاني بوده اسـت.
وی تاکیـد کـرد :در صـورت توجـه میـراث فرهنگـی ،هنـوز امكان بازسـازي
ايـن پـل وجود دارد .اما اگر رسـيدگي نشـود همـان باقيماندههـا نيز تخريب
ميشـود و فرسـايش مييابـد.پـل دشـت سوسـن ايـذه بـر روي رودخانـه
كارون سـاخته شـده كه مربوط به دوره ساسـاني اسـت و يكي از سـالمترين
پلهايـي بـود كـه در منطقـه وجود داشـت.
دومین قطار خارجی ها در تهران
دومیـن قطـار حامـل گردشـگران خارجـی پس از عبـور از شـهرهای مختلف
پنجـم آبـان ماه بـه تهران رسـید.
ایـن قطـار کـه حامـل گردشـگران خارجـی از کشـورهای آلمـان ،روسـیه،
سـوییس ،دانمـارک ،انگلسـتان ،اسـترالیا ،آمریـکا ،هلنـد ،سـوئد ،فرانسـه،
مکزیـک و مجارسـتان اسـت در قالـب دو گـروه وارد ایـران شـده اسـت.
گروه اول که از کشـور مجارسـتان سـوار قطار شـده و به منظور گردشـگری
در ایـران ایـن مسـیر را طی کرده پـس از عبور از رومانی ،بلغارسـتان و ترکیه
روز سـیام مهرمـاه از طریـق مرز ریلی رازی وارد کشـور شـد و پـس از عبور
از شـهر تبریـز از اماکـن تاریخـی دیگر شـهرهای ایران نیـز بازدید کرد.
ایـن گـروه پـس از عبـور از زنجـان ،یزد ،اصفهـان ،شـیراز ،کرمان و مشـهد
وارد تهـران شـده و بناسـت از طریـق هواپیمـا بـه مبـدا خـود بازگردد.
گـروه دومـی از ایـن گردشـگران بـا هواپیمـا وارد تهـران شـدهاند و بناسـت
بـه شـکلی برعکـس نسـبت بـه گـروه اول از اماکـن و مکانهـای زیارتی و
توریسـتی ایـران بازدیـد کننـد .ایـن گروه بناسـت پـس از ورود بـا هواپیما به
ایـران و از ایسـتگاه راهآهـن به شـهرهای تاریخی ایران سـفر کـرده و در روز
 12آبانمـاه از مـرز ریلـی رازی از کشـور خارج شـوند.
ایـن برنامـه سـفری که دومین طرح مشـابه در مـدت کوتـاه در راهآهن ایران
بـه حسـاب میآیـد بـا توجـه بـه گسـتردگی مسـافت و البتـه تنـوع ملیتـی
گردشـگران اتفاقـی منحصـر بـه فـرد بـه حسـاب میآیـد کـه بـا توجـه بـه
همکاریهـای صـورت گرفتـه بیـن راهآهـن و سـازمان میـراث فرهنگـی و
گردشـگری ایـران بناسـت در راسـتای افزایـش عالقه توریسـتهای خارجی
بـرای ورود بـه ایـران انجام شـود.
مرگ  14زائر در حج
علــی مرعشــی رییــس ســازمان
پزشــکی حــج و زیــارت جمعیــت
هاللاحمــر بــا بیــان اینکــه امســال
زائــران ایرانــی در قالــب  456کاروان
بــه حــج تمتــع مشــرف شــدند،
گفــت :تعــداد فوتــی زائــران امســال کاهــش  40درصــدی یافــت و امســال
تنهــا  14زائــر جــان خــود را از دســت دادنــد.
فرعون ،شل و دندان خرگوشی

تصاویـر دیجیتالـی بازسـازی شـده از شـاه توتـان خامـون ،فرعـون معـروف
مصـر ،نشـان مـی دهـد کـه او دنـدان خرگوشـی و لنـگ بـوده اسـت .بـه
گـزارش العربیـه ،محققـان متوجـه شـده اند کـه فرعـون معروف مصـر هیچ
شـباهتی بـه مجسـمه طالئـی باشـکوهش و گزارشـهای تاریخـی بازمانده از
آن دوران نداشـته اسـت .او کـه گفتـه مـی شـد عاشـق عرابـه سـواری بوده،
اکنـون معلـوم شـده کـه به دلیـل کج بـودن پاهایـش ،هرگـز نمی توانسـته
در مسـابقات عرابه سـواری شـرکت کند.اشرف سـلیم ،رادیولوژیست مصری،
گفـت :تشـریح مجازی نشـان مـی دهد که انگشـتان پـای او کـج بودند و او
بشـدت لنـگ مـی زده اسـت.این اطالعات از تشـریح مجازی بیـش از 2000
اسـکن کامپیوتـری ،و همچنیـن بررسـی ژنهـای خانـواده ایـن پادشـاه جوان
بدسـت آمـده که نشـان مـی دهند پدر و مـادر او باهم بـرادر و خواهـر بودند.
در حالیکـه بـر اسـاس افسـانه هـا شـاه جـوان در یک حادثـه عرابه سـواری
کشـته شـده ،امـا محارم بـودن پدرومادرش باعـث یکنوع بیمـاری ارثی در او
شـده بـود کـه در نهایـت به مـرگ زودهنگامـش انجامیده اسـت.
بـــه نقـــل از دکتـــر ســـلیم ،توتـــان خامـــون پیـــش از مرگـــش فقـــط از
یـــک شکســـتگی در ناحیـــه زانـــو رنـــج مـــی بـــرده اســـت.
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یادداشت

محرم در خوزستان:

آیین هایی برای هم نوایی با حماسه کربال
«آییـن هـای محـرم» شـاید در نـگاه اول متفـاوت بـه نظـر بیاینـد؛ از
شـهری بـه شـهر دیگر ،از روسـتایی بـه روسـتای دیگـر و از محله ای
بـه محلـه دیگـر .بسـیاری از ایـن رسـم و آیین هـا هنوز هم ناشـناخته
انـد .همـه ایـن آیین ها امـا نقطه اشـتراکی دارنـد :همنوایی با حماسـه
عاشـورا و همـدردی بـا وقایـع کربلا« .همشـهری» در ایـن شـماره
آییـن هـای محرم در چند شـهر خوزسـتان را کـه قدمتی دیرینـه دارند
معرفـی مـی کند.
قديمي ترين شبيه خواني خوزستان در شوش
قاسم منصور آل کثیر
محـرم بـا خـود بازخواني تاريخ را به همـراه دارد .تاريـخ كربال ،وقايعش
«حـر» قديمي ترين
و تاريـخ معاصـر خوزسـتان« .بيت چريم» يا شـهر ُ
شـبيه خواني را در اسـتان برگـزار مي كند.
نـه تنهـا قدیمـی تریـن بلکـه بزرگتریـن تعزیـه میدانـی کشـور در ایام
تاسـوعا و عاشـورای حسـینی در ایـن شـهر برگـزار مـی شـود .سـاالنه
حـدود  2هـزار نفـر در اجـرای ایـن تعزیـه نقـش آفرینـی مـی کننـد و
بیـش از  40هـزار نفـر از شـهرهای مختلـف خوزسـتان و بعضـا سـایر
اسـتان هـای کشـور در ایـن مراسـم شـرکت مـی کنند.
از حله تا بیت چریم
نخسـتین شـبیه خوانـی عربـی کشـورمان در بیـت چریـم (شـهر حـر)
شـکل گرفـت .مراسـم شـبیه واقعـه کربال و عـزاداری امام حسـین (ع)
در ایـن منطقـه ریشـه تاریخـی و پيشـينه اي بيـش از  200سـال دارد.
بیـت چریم در شـمال شـرق شـوش و در حاشـیه رودخانه دز قـرار دارد.
از آنجایـی کـه اهالـی آن عـرب هسـتند ،مراسـم تعزیـه را نیز بـه زبان
عربـی اجـرا میکنند« .شـيخ غافل» از برجسـته ترين شـخصيت هايي
بـود كـه اقـدام بـه معرفـي و راه انـدازي آن كـرد .او در سـفری بـه
همـراه یکـی از روحانیـون منطقـه بیـت چریـم بـه عـراق داشـت (در
 1224هجـری قمـری مصـادف بـا  1181هجـری خورشـیدی) آئیـن
شـبیه خوانـی را در شـهر «حله» دید .شـیخ غافل مجذوب این مراسـم
شـد و بـا دقـت آن را از اول تـا پایـان نظـاره گـر بـود .پـس از اتمـام
شـبیه خوانـی تصمیـم گرفـت کـه همیـن مراسـم را بـرای مـردم دیار
خـودش اجـرا کند.
بـه گفتـه ریـش سـفیدان ایـن محـل ابتدا این مراسـم توسـط «شـیخ
فرحان»« ،شـیخ غافل» و «شـیخ فارس ابن شـیخ سـالم» از قبیله آل
کثیـر تیـره (بیـت چریـم) بر پا میشـد.
«جبـار آل کثیـر» یکـی از اهالـی شـهر حـر در این بـاره مـی گوید :به
ایـن علـت کـه زمـان سـفر شـیخ غافـل مصـادف بـا مـاه محرمالحرام
بود ،مراسـم عزاداری شـبیه یا تعزیهگردانی را در آن شـهر دید و شـیخ
غافـل تمایـل خـود را بـه برپایـی ایـن نـوع تعزیـه در منطقـه به شـیخ
حسـین ابـراز کـرد و از وی خواسـت نسـبت بـه یادگیـری و یادداشـت
شـعرهای آن اقـدام کنـد .گفتـه مـی شـود شـیخ حسـین نیـز تمامـی
دیالوگهـا را مکتـوب و تصاویـر و نحـوه برگـزاری شـبیهخوانی را بـه
خاطـرسـپرد .سـال بعد شـیخ غافـل به همراهی شـیخ حسـین اقدام به
برگـزاری ایـن مراسـم در منطقـه خـود کردنـد .آوازه ایـن عـزاداری به
سـرعت منتشـر شـد و سـال به سـال برشـهرت آن نیز افزوده میشـد.
شبیه خوانی موروثی

در شـبیهخوانیهای قدیـم بعضـی از خانوادههـا به صـورت موروثی کار
تعزیهخوانـی را دنبـال میکردنـد و گاه کل یـک گـروه تعزیهخـوان از
اعضـای یـک خانـواده بودند .در شـبیهخوانی شـهر حـر نیز چنیـن بود.
بعـد از «شـیخ علـی» مدیریت مراسـم شـبیهخوانی به فرزندش «شـیخ
حیـدر» و پـس از آن بـه «شـیخ خلـف بن حیـدر آل کثیر» رسـید .پس
از سـال هـا «حمیـد حرمشـاهی» مدیریت ایـن شـبیهخوانی را بر عهده
میگیـرد .بعـد از شـیخ خلـف بـود که برگـزاری مراسـم شـبیهخوانی از
حالـت موروثـی خـود خـارج شـد و به دسـت سـتاد برگـزاری شـهر ُحر
رسـید ،میـان اعضـای سـتاد برگـزاری شـبیهخوانی ایـن شـهر اختالف
پیـش آمـد .گفتـه می شـود بـرای جلوگیـری از درگیریهـای احتمالی،
ایـن مراسـم چهـار سـال پیاپی تعطیل شـد.
 200ساله ای که ثبت نشد
بـا اينكـه قدمـت شـبيه خوانـي در بيـت چريـم به بيـش از  200سـال
مـي رسـد اما شـبيه خواني شـهر شـوش كه شـايد قدمتي كمتـر از چند
دهـه داشـته ثبت ملي شـده اسـت كه اين اتفـاق نبود شـناخت كافي از
منطقـه را از سـوي ميـراث فرهنگـي اين شـهر نشـان مي دهد.
«عـارف تفـاخ» از شـهروندان شـهر حـر در ايـن بـاره مي گويـد :همه
مـي داننـد كه شـبيه خوانـي شـهر حـر داراي قدمتي طوالني اسـت اما
چـرا بـه جـای تعزیـه ایـن شـهر ،شـبيه خواني شـهر شـوش كـه الگو
گرفتـه از مراسـم شـهر حـر بـه ثبـت رسـید سـوال و گله منـدی مردم
را بـه دنبال داشـته؟
وي همچنيـن پیگیـری مسـئوالن را خواسـتار مـی شـود و اظهـار مـی
کنـد :پيـش از ایـن ،افراد بسـیاری براي احيـا و راه اندازي شـبيه خواني
تلاش كـرده بودنـد .مرحوم شـيخ خلف حيـدر و پيش از او ،شـيخ علي
بـن غافـل بـا تمـام نقدهايـي كه برخـي برآنهـا وارد مـي كنند امـا احيا
كننـده فرهنـگ حسـيني هسـتند و روح و هويت جديدي به شـهر دادند
و پيشـنهاد مـي كنیـم حداقـل نـام يكـي از خيابـان هـاي شـهر حر به
اسـم شـيخ غافل نامگذاري شـود.
نيازمند معرفي
هـم اکنـون شـبیهخوانی در میـدان قدیمـی شـهر حـر و در روسـتای
سـید محمـد تفـاخ در زمینـی به مسـاحت دو هکتـار برپا میشـود .این
مراسـم بـه صـورت شـبیهخوانی حضرت زینـب (س) و امام سـجاد (ع)
در ظهـر تاسـوعا از سـاعت  2ظهـر الی  6عصر و شـبیهخوانی شـهادت
امامحسـین (ع) و یارانـش در صبـح عاشـورا از سـاعت  6صبـح شـروع
میشـود و تا سـاعت  3ظهر ادامه دارد .چند شـب جلوتر از روز عاشـورا

مـردم خـود را بـه محـل برگـزاري مراسـم ميرسـاندند تا جايـي براي
خـود در ايـن مراسـم پيدا كنند و تا صبح روز عاشـورا منتظـر ميماندند.
بعـد از آن و شـب هنـگام نیـز ،اهالی روسـتای سـید محمد تفـاخ برای
شـام غریبـان بـاز هـم به میـدان میرونـد و شـمعهای مرادشـان را در
تاریکـی مطلـق همچـون روزنـهای رو به امید روشـن میکنند .مراسـم
عاشـورا بـه دليـل مشـاركت گسـترده ای کـه اقشـار متفاوت مـردم ،از
گروههايـي بـا سـرمايههاي اجتماعـي ،اقتصادي و فرهنگـي متفاوت در
آن دارنـد يكـي از بهتريـن موقعيتهـا را بـراي مطالعـات مردمنگارانـه
اسـت .بـه عبارتـی نزديكشـدن كامـل و مشـاركت بسـيار نزديـك در
محيـط شـهري بـا كنشـگران اجتماعـي و فرآيندهاي كنش شـهري به
وجـود مـيآورد كـه به نـدرت ميتـوان در نظامهاي اجتماعي به دسـت
آورد .از ايـن رو يكـي از بخشهـاي ميراث فرهنگي بسـيار پر ارزش ما
ايـن مراسـم و تكرار سـاالنه آنهاسـت كـه نيازمند معرفي هرچه بيشـتر
اين تـوان فرهنگي اسـت.
از چالب زنی در عباسیه تا چوب بازی در قلعه
رویارجبی
محـرم و عطـش ،شـهید و لب تشـنگی ،کربال و مظلومیت ،حسـین (ع)
و یارانـش و یـک دنیـا عشـق و والیت واژه هایی هسـتند کـه محرم را
بـه ماه عاشـقان بـدل کرده اسـت و حال ایـن روزها دزفـول در غم فرا
رسـیدن ایـن ماه یکدسـت سـیاهپوش شـده اسـت .تمام کـوی و برزن
ایـن شـهر نیـز مفتخـر بـه پارچه های سـیاهی هسـتند که حضورشـان
دل آدم را روشـنی مـی دهـد .وجـود تکایـای فـراوان کـه یـادآور خیمه
هـا و چادرهای اباعبداهلل الحسـین (ع) و یارانش اسـت ،بـه تمام خیابان
هـا شـور حسـینی بخشـیده و دل هـا را روانـه صحـرای کربلا کـرده
اسـت .گویـی نمایشـی از خیـال و واقعیت اسـت که آدمی احسـاس می
کنـد ،تاریـخ تکـرار شـده و شـهر بـه دشـت نینـوا بدل شـده اسـت اما
ایـن بـار بـا تفاوتـی از جنـس عشـق و یاری بیشـتر بـه حسـین(ع) ،نه
تنهـا گذاشـتن و رفیـق نیمه راه شـدن .اینجا در شـهری کـه به مذهبی
بـودن شـهرت دارد تـا یک مـاه خنده هـا درد دارد ،لبخند هـا تلخ ،نگاه
هـا اشـک بـار و دل هـا داغـدار بزرگـوای اسـت که رفـت تا انسـانیت،
وفـاداری و شـجاعت بماند و ریشـه بدواند.
محرم در دزفول
ایـام محـرم در شهرسـتان دزفـول بـا برگـزاری آیین هـای خاصی که
گاه قدمـت آنهـا بـه قرن هـا پیش باز می گـردد ،همراه اسـت« .چالب
زنـی» ،شـبیه خوانـی ،حمـل علـم هـای معـروف بـه «علم یـراق» که
بـا پارچـه هـای سـفید ،مشـکی و سـبز آراسـته می شـوند ،حمـل طاق
های گلدسـته داری که نقاشـی هـای قهوه خانه ای تصاویـری از واقعه
کربلا را ترسـیم مـی کنـد .آیین مشـهور «چوب بـازی» که نمـادی از
صحنـه جنگ اسـت و بـا طبل زنی ،دهل ،شـیپور و سـرنا همراه اسـت
از جملـه آییـن هایی اسـت که در ایـام محرم پای ثابـت تکایای دزفول
هسـتند .تکایایـی کـه هـر کـدام شـیوه مخصوصی بـرای عـزاداری در
ایـن مـاه دارنـد .هیئـت عـزاداران ابوالفضـل عبـاس(ع) معـروف بـه
«عباسـیه» کـه در خیابـان امـام خمینـی(ره) و جنب مسـجد جامع قرار
دارد یکـی از همیـن تکایـا اسـت که بر اسـاس شـواهد موجود از سـال
 1202تاکنـون محلـی برای شـیفتگان و عزاداران حسـینی بوده اسـت.
یکـی از مداحـان ایـن هیئـت بـه همشـهری می گویـد :تقسـیم بندی
محلات عـزاداری در دزفول نسـبت به سـال هـای گذشـته تغییر کرده
و بـه صـورت شـمالی و جنوبـی درآمـده کـه این دسـته های عـزاداری
در ایـام محـرم بـه ویـژه تاسـوعا و عاشـورا نـزد یکدیگر رفتـه و به هم
ابـراز همدردی و تسـلیت مـی کنند.
«حـاج رضا پوررکنی» که بیش از  40سـال اسـت در هیئت عباسـیه به
روضـه خوانـی و مرثیـه سـرایی می پـردازد ،اظهـار می کنـد :حدفاصل
مسـجد جامع 4 ،راه سـیمتری تا مسـجد آق حبیب به «محله مسـجد»
شـهرت دارد کـه زمـان های گذشـته مجتهدیـن فراوانـی در آن حضور
داشـته انـد ،بـه دلیـل حضـور ایـن عالمـان ،مـردم عـزادار دزفولـی در
گذشـته از روز هفتـم محـرم نـزد آنها رفته و ابـراز ارادت مـی کردند.
وی اضافـه مـی کنـد :هیئـت عباسـیه کـه در محلـه مسـجد قـرار دارد
ماننـد سـایر هیئـت ها از آغـاز محـرم برنامه هـای خود از جمله سـینه
زنـی را آغـاز مـی کنـد و عـزاداران ایـن هیئـت در  2شـب بـه صورت
محلـه گـردی میهمـان و یـا پذیـرای دیگـر هیئت ها هسـتند.
پوررکنـی می افزاید :بعد از تاسـوعا و عاشـورا شـب های جمعه مراسـم
ویـژه ای در ایـن هیئـت برپـا مـی شـود که مـا آنهـا را در میـان عموم
مـردم بـه صـورت فرهنـگ نهادینه کـرده ایـم .ضمـن اینکه بـه دلیل
تنـوع نوحـه ها ،جوانـان بیشـترین حضـور را در این هیئـت دارند.
پورکنـی بـا بیـان اینکـه نـذری یـک سـنت دیرینـه در میـان مردمـان
دزفـول اسـت مـی گویـد :حلـوا ،خرمـا ،شـام دادن هـای مختصـر و
گسـترده ،قربانـی کـردن گوسـفندان از جملـه نذوراتـی اسـت کـه
عـزاداران هیئـت عباسـیه با توسـل به اهل بیـت ،قبل از برآورده شـدن
حاجـات و یـا پـس از روا شـدن حاجـت خود بـه میان عزادارن حسـینی
مـی آورنـد تـا ارادت خـود را بـه اباعبـداهلل حسـین ثابـت کننـد.
یک محله با چند تکیه
«محلـه قلعـه» نیـز کـه از قدیمـی تریـن محله هـای دزفول اسـت در
ایـام محـرم پذیـرای خیل عظیـم عاشـقان و عزاداران حسـینی اسـت.
هیئـت عـزاداری قلعـه کـه در خیابـان طالقانـی غربـی و روبـه روی
جایـگاه مینـی بوس هـا قـرار دارد در این ایـام انتخاب اول شـهروندان
دزفولـی و بـه ویـژه نسـل قدیمی و سـنتی شـهر اسـت.
یکـی از مسـئولین هیئـت قلعـه دربـاره سـابقه طوالنی ایـن هیئت می
گویـد :هیئـت قلعـه جـزو قدیمی تریـن هیئت هـای موجـود در دزفول
اسـت کـه از قـرن هـا پیـش در ایـام محرم و سـفر بـه سـوگواری می
پـردازد« .محمـد حسـین پاخیـره» عنـوان مـی کنـد :در محلـه قلعـه
چندیـن تکیـه وجـود دارد که بـه یکدیگر وابسـته اند و در تمام مراسـم
هـا بـا یکدیگـر همکاری مـی کنند .در هیئـت قلعه از همان شـب های
اول مـاه محـرم مراسـم نـذری بـه صـورت پذیرایـی شـام از عـزاداران
حسـینی صـورت مـی گیـرد و ایـن روند تـا اواخر محـرم ادامـه دارد.
وی مـی افزایـد :از شـب پنجـم محـرم نیـز آییـن مشـهور چـوب بازی
در ایـن هیئـت انجـام می شـود .سـینه زنـی ،چلاب زنی ،زنجیـر زنی
و دهـل زنـی نیـز بـه صـورت مکـرر و در تمام شـب هـا در ایـن هیئت
برپاسـت .همیـن آییـن هـای خـاص سـبب شـده تا افـراد زیادی شـب
هـای محـرم را در ایـن هیئـت حضور داشـته باشـند.
پاخیـره با اشـاره بـه برنامه هـای مختلف هیئـت قلعه در روز تاسـوعا و
عاشـورا توضیـح مـی دهـد :بعـد از ظهـر روز تاسـوعا به صورت دسـته

جمعـی از مسـیر خیابان امام به سـمت امامـزاده سـبزقبا(ع) حرکت می
کنیـم و در راه بازگشـت نیـز از مسـیر خیمه گاه تا مسـجد «لب خندق»
گـذر مـی کنیـم تـا بـه قلعـه بازگردیـم .همچنیـن در روز عاشـورا نیـز
بـاز هـم بـه صـورت گروهـی همزمـان با انجـام آییـن هایی بـه محل
امامـزاده رودبند مـی رویم.
وحدت در آیین ها
آییـن هـای محـرم در هـر شـهری که باشـد قدر مسـلم باعـث تحکیم
وحـدت و هویت شـهر می شـود .آییـن هایی کـه برخی از آنهـا آخرین
نشـانی آنهـا مربـوط بـه  300سـال پیـش اسـت و هیـچ معلوم نیسـت
مراسـم هـا قدمـت بسـیاری داشـته باشـند ولـی اجـرا کننـدگان از آن
بـی خبـر باشـند .هویـت یـک شـهر بـا آییـن هـای آن شـناخته مـی
شـود ،آییـن هایـی کـه بعد از گذشـت ایـن همه سـال تغییر کـه نکرده
انـد هیـچ ،بـا شـور و حـرارت مثـال زدنـی بیشـتری هـر سـاله برگـزار
می شـوند.
«سنج» و «وسط المیدان» در آبادان
سعاد سودانی زاده
مراسـم عـزاداری مـاه محـرم در آبـادان ،هـر سـاله عـده کثیـری از
عـزاداران را بـه جنـوب مـی کشـاند .مسـجد بوشـهری هـا ،لیـن 10
احمـد آبـاد ،محل تجمع دسـته های عزادار حسـینی اسـت .دسـته های
سـینه زنـی و سـنج دمـام چنـد سـاعتی بعـداز اذان مغـرب شـروع می
کننـد .بـا صـدای سـنج و دمـام همه را جمـع می کننـد .اولیـن صدای
سـنج و دمام به معنی آن اسـت که ،اینجا مراسـم شـروع شـده اسـت.

«عبدالرضـا سـواعدی»  ،کارگـردان تئاتـر و سـینمای آبـادان کـه در
ایـن زمینه پیشـتر پژوهشـی داشـته اسـت ،می گویـد« :سـنج» نمادی
از صـدای شمشـیر اسـت .برخـورد شمشـیرهای ظالم و مظلـوم ،یاد آور
خونهایـی کـه بیگنـاه ریختـه مـی شـوند و در تاریـخ ثبـت مـی مانـد.
«دمـام » از پوسـت بـز  ،گاو و گاهـی شـتر سـاخته می شـود و با چوب
هـای «سـعف» ،کـه همان بـرگ درخت نخل اسـت ،بـه آن ضربه زده
مـی شـود کـه نمـاد صـدای پـای سـم اسـبان جنگ اسـت کـه خیمه
هـای حسـینیان را محاصره کـرده بودند« .شـیپور» ،نیز نمـادی از آغاز
جنـگ اسـت؛ جنگـی نابرابـر .شـیپور از شـاخ گاو تهیـه می شـود.
دسته های سینه زنی
سـینه زنـی در آبـادان بـا آداب خاصـی برگـزار مـی شـود :مردهـا ،یک
دستشـان را بـه کمـر دیگـری قلاب مـی کنند و با دسـت دیگر سـینه
مـی زننـد .دسـت خـود را بـاال مـی برنـد و پاییـن مـی آورنـد و بعد به
سـینه مـی زننـد .حلقـه هـای دایـره ای کـه همزمـان خـم می شـوند؛
همزمـان دسـت بـه آسـمان مـی برنـد و همزمـان برسـینه مـی کوبند.
اگـر از بـاالی سرشـان نـگاه کنیـم به شـکل گردابی هسـتند کـه مدام
حلقـه هـای آن کوچـک و بـزرگ مـی شـود .ایـن نـوع سـینه زنی از
خطـه بوشـهر توسـط «ناخـدا عبـاس بوشـهری» به آبـادان آمـده و در
مسـجد بوشـهری هـا نهادینه شـده اسـت .سـواعدی می گویـد :گرچه
حسـینیه دشـتی ها ،حسـینیه دلبـاری ها ،حسـینیه دلواری ها ،حسـینیه
دشتسـتانی هـا و حسـینیه بلـوچ هـا قدمـت بسـیاری در آبـادان دارد و
جـزء فرهنـگ عزاداری آبادان شـده اسـت اما حسـینیه بوشـهری های
آبـادان اصلـی تریـن نقـش را در احیـای فرهنـگ عـزاداری محـرم در
آبـادان ایفـا مـی کند.
در سوگ زینب
مراسـم محـرم در خانـه ها و مجالس زنانـه حال و هـوای دیگری دارد.
بیـرق خانـه هـا ،پرچم های مشـکی ،سـبز و قرمز اسـت .زنـان با لباس
هـای سـیاه دور تـا دور اتـاق ،چهـار زانـو مـی نشـینند .ابتدا بـا ریتمی
هماهنـگ از غـم هـای زینـب در کربلا مـی گویند و همگـی مصرعی
را زمزمـه کـرده و محکـم روی پـای خود می زنند؛ منظـم و هماهنگ.
صـدای ضربـه هایی که با دسـت باال مـی رود و منظم روی پاهایشـان
مـی خـورد ،مانند سـیلی هـای هماهنگی اسـت کـه از داغ عزیزی به
طـور ممتـد زده شـود .چندیـن «مالیـه» (نوحـه خـوان) دور هـم و بـا
هـم یـک مراسـم را برگـزار مـی کننـد .چنـد دقیقـه بعـد ریتـم عوض
مـی شـود .همه عزاداران «شـیله» (شـال عربـی) را برصـورت خود می
کشـند و فریـاد «وا اماما واحسـینا» سـر می دهند .مالیـه بعدی ،دکلمه
ای از شـرح حـال کربلا مـی گویـد ،از فجایع سـرزمین نینـوا .صدای
گریـه و شـیون انتهـای هـر جملـه مالیـه برمـی آید کـه جملـه را به
جملـه بعـدی وصل می کند .سـرهای پوشـیده سـیاه ،به چپ و راسـت
بـرده مـی شـود و گاه مسـیری دایـره ای پیرامـون خودش درسـت می
کنـد .مرحلـه بعـدی کـه آغاز مـی شـود بـا واژه «وا یا الحسـین» همه
بلنـد مـی شـوند و در کنـار مالیه هـا دایره مـی گیرند.
یزله و وسط المیدان
بعـد از آن نوحـه ریتـم جدیـدی پیـدا مـی کند ،زنهای سـیاه پـوش ،در
جهـت مخالـف هم به راسـت و چـپ می روند ،روبروی هـم و دو به دو.
گروهـی دیگـر وارد مـی شـوند با موهـای بلنـد و گشـوده پیراهن خود
را کنـار پهلـو ،گرفتـه دو بـه دو ،بـه صـورت پرشـی در جهت راسـت و
چـپ بـه صـورت هماهنگ می رونـد .به این مراسـم «وسـط المیدان»
مـی گوینـد .انتهـای هـر مراسـم «یزلـه» ،نیـم خیـز پایین مـی آیند و
برمـی خیزنـد .عقـب مـی رونـد و جـای خـود را به گـروه های عـزادار
بعـدی مـی دهند.
چهـره هـا در پایـان این مراسـم سـرخ و برافروخته و چشـم هـای آنها
اشـک آلـود اسـت .عـزاداران حسـینی سـپس بـه خانـه بعـدی بـرای
عـزاداری مـی رونـد ایـن رونـد در تمـام محله های شـهر آبـادان خانه
بـه خانـه انجـام می شـود.

میراث فرهنگی منحصر به فرد ،غیرقابل جایگزینی و
در میان نسل ها از ارزش و احترام برخوردار است

دانشنامه قوم بختیاری
تنها اثر مکتوب جشنواره میراث ناملموس
نویسنده :داودی حموله
در جشـنواره میـراث فرهنگـی ناملمـوس ICCN
«دانشـنامه قـوم بختیاری» به عنوان تنهـا اثر مکتوب این
جشـنواره ارائه شـد.
در ایـن جشـنواره کـه بـا موضـوع «صیانـت و محافظت
از میـراث فرهنگـی ناملمـوس» در اصفهـان برگزار شـد،
عالوه براسـاتید و مدیران گردشـگری و نهادهای مختلف
فرهنگـی دکتـر «هـی کیونـگ چـوی» دبیرسـازمان
 ، ICCNپروفسـور «جعفـر جعفـری» اسـتاد دانشـگاه
ویسکانسـین« ،یدالـه پرمونـی» رییس مرکـز منطقه ای
غـرب و مرکـز آسـیای در زمینـه حفظ میـراث فرهنگی
ناملمـوس و پروفسـور «گاال» مدیـر اجرایی انسـتیتو بین
المللی موزه جامع در مورد توسـعه شـهری و گردشـگری
تاریخـی پایـدار سـخنرانی کردند.
سـازمان بیـن المللـی  ICCNاز زیـر مجموعـه هـای
سـازمان یونسـکو اسـت که با هـدف صیانت و پاسـداری
از میـراث فرهنگـی ناملمـوس شـکل گرفتـه اسـت .این
سـازمان فرصتـی بـرای معرفـی و ثبـت فرهنـگ هـای
قومی و بومی در سراسـر جهان اسـت .در این اجالس 60
کشـور از جمله ایران ،ایتالیا ،آلمان ،فرانسـه ،کرواسی ،هند،
اسـپانیا ،پرتغـال ،الجزایر ،برزیل ،سـوییس ،روسـیه ،مصر،
کـره شـمالی و ....عضو دایمی هسـتند.
جشـنواره میراث فرهنگـی ناملموس  ICCNدر سـطح
بیـن المللـی و در راسـتای اهداف فرهنگی در حـوزه مردم
شناسـی فعالیـت دارد کـه هـدف اصلـی آن پیـام صلح و
دوسـتی در جهان اسـت.
از نظر کنوانسـیون میـراث فرهنگی ناملموس هدف حفظ
هویـت فرهنگـی همـه اقـوام در جهـان اسـت .جوامـع
بـا زبـان هـای مشـترک از اشـتراکاتی آیینـی و سـنتی
برخوردارنـد کـه بـه مـروز زمـان آیین و سـنت هـا تبدیل
می شـوند و تطبیق می یابند و شـکل می گیرند .آیین و
سـنت ها در زندگی انسـان ها ملموس اسـت .این میراث
گوهربار از گذشـتگان به جا مانده اسـت .این چنین اسـت
کـه اقـوام از تولـد تا مرگ آیین و سـنت هایـی را اجرا می
کنند که در گذشـته های دور شـکل گرفته اسـت .آیین و
سـنت ها دارایی های معنوی شـمرده می شـوند و نشـان
از هـزاران سـال عبور تاریـخ دارند.
اهـداف جشـنواره معرفـي و توسـعه ميـراث فرهنگـي
ناملموس شـهرهاي عضو سـازمان  ICCNبه جهانيان
اسـت که رشـته هاي مـورد پذيـرش در دومين جشـنواره
بيـن المللـي ميـراث معنـوي  ۲۰۱۴ ICCNاصفهـان
شـامل هنرهـاي تجسـمي،ورزش و بازيهـاي بومـي
محلي،موسـيقي فولكلوريـك ،صنايـع دسـتي،هنرهاي
نمايشـي و آييني ،معماري و هنرهاي تزئيني،آداب و رسوم
و باورداشـت هـای زيبايـي شناسـانه و معنـوي ...بـود.
جشـنواره میـراث فرهنگـی ناملمـوس  ICCNدریچـه
ای گشـوده بـه جهـان اسـت کـه بـرای حفظ و حراسـت
از میـراث فرهنگـی ناملموس شـکل گرفته اسـت و برای
ارتقـاع آگاهـی هـای ملـی و بیـن المللی در تالش اسـت
زیـرا رسـانه هـای امـروزی تاثیـر مخربی بر سـنت های
شـفاهی همـه اقـوام و جوامع مـی گذارند.
جشـنواره میـراث فرهنگـی ناملمـوس در سـه بخـش
اجلاس مجمع عمومی ،اجالس بانوان و جشـنواره برگزار
شـد .که در این جشـنواره تنوع شـگفت انگیزی به چشـم
مـی خـورد؛ غذاهای بومـی ،بازی های بومـی ،لباس های
بومـی ،موسـیقی بومی ،مسـابقه چـوگان ،نمایش دسـت
سـاخته و دسـت بافته هـای قومی و بومی و اجـرای زنده
موسـیقی سنتی و موسـیقی آیینی و نمایش های آیینی و
همچنین تصاویـر زیبایی از آداب و رسـوم اقوام به نمایش
در آمـد .اصفهـان پایتخـت میـراث فرهنگـی ناملمـوس
در2014بـود کـه گـروه و تشـکل های مختلفـی با بیش
از  300نفـر از کشـورهای خارجـی در ایـن اجالس حضور
داشـتند .دوره بعد میراث فرهنگی ناملموس قرار اسـت در
الجزایـر برگـزار شـود که با شـادی و شـعف بسـیار پرچم
جشـنواره ی سـازمان به نماینده این کشـور تقدیم شـد.
خوزسـتان هـم بـا توجـه بـه تنـوع اقلیمـی اقـوام،
فرهنـگ های آیینی و سـنت های ملمـوس و ناملموس
و دسـتاوردهای ارزشـمندی را در ایـن جشـنواره بـه
نمایـش گذاشـت .قـوم بختیـاری در حـوزه موسـیقی،
بـازی هـای نمایشـی و الالیـی هـا و تنـوع پوشـش از
بهتریـن هـای فرهنگ سـنتی و آیینـی در ایـن دوره بود.
در جشـنواره میـراث فرهنگـی ناملمـوس ICCN
«دانشـنامه قوم بختیاری» اثر «سـریا داودی حموله» تنها
اثـر مکتوب در ایـن دوره بود« .دانشـنامه قـوم بختیاری»
مشـتمل بـر  20بخـش اسـت کـه در  105فصـل مـورد
بررسـی آیینی شـده اسـت .بافـت زندگی بختیـاری ،آیین
ن تعاونی سـنتي ،نوع مسـكن
قوانین سـنتی و عرفی ،آیی 
در عشـایر بختیـاری ،انـواع همیـاری ها ،صنایع دسـتی و
فرآوردههای سـنتی ،ویژگیهای انسـانی ،آیین موسـیقی،
نقـش بازيهـا و آیینهای قومی...که انـواع زیر مجموعه
هـای ادبیـات شـفاهی در فصـول مجـزا مـورد بررسـی
تحلیلی قـرار گرفته اسـت.
برای قوم نگاشـتی انسـان شناسـی مهـم اسـت .باید دید
انسـانها چـه ميکنند؟ چـه ميخورنـد؟ چه ميپوشـند؟
بـه چـه چنـگ ميزننـد؟ بـه راسـتي فلسـفه آیيـن های
اعتقادی در بختياري چيسـت؟ از چه نمادهایی نشـات می
گ به گوش اسـب كِل ميكشـد؟ مرده
گیـرد؟ چـرا در جن 
را لخـت نميكند؟ برنو حالل كردن نشـات گرفته از كدام
آیيـن و اعتقـاد اوسـت؟ چـرا از اسـب ،زينُ ،گـرز ،تفنگ،
ُچوقـا و كاله جـدا نیسـت؟ چـرا ايـن همه چـاالك و بلند
گام بـر مـيدارد؟ چرا بلنـد صحبت ميکند؟ چـرا عبایش
تركيبـی از رنگهـای سـفيد و سـياه اسـت؟ چـرا ميـدان
رقصش چرخشـي اسـت؟ چـرا به خُ ورشـيد ،ماه ،آسـمان
و روح مـردگان سـوگند يـاد ميكنـد؟ نظام کوچ نشـینی
و اقتصـاد شـبانی معلـول چـه علتی اسـت؟ علـت اجرای
سنت های اعتقادی بختیاری چه می باشد؟
همچنین شادي و شـيون ،رقص و پایکوبی ،دست ساخته
و دسـت بافتـه ،کشـاورزی و دامـداری ،موسـیقی آوازی و
موسـیقی سـازی ،ادبيـات شـفاهی و روایـی ،باورهـای
آیینـی و سـنت هـای عرفـی نمادهـای قـوم بختیـاری
محسـوب مـی شـوند کـه در ایـن اثـر مـورد بـازکاوی
قـرار گرفتـه اند .فولکلور بـا جلوه های گوناگـون در دنیای
امـروز به شـدت طلمـه می بیند ،پـس در «دانشـنامه قوم
بختیـاری» پـرده از راز و رمز سـنت و آیین هـای از تولد تا
مرگ برداشـته شـده است.

