
گزارش
 خونخواهی مطرح شده 

در زیارت عاشورا به چه معناست؟
امـام  زیـارات  مشـهورترین  از  عاشـورا  زیـارت 
حسـین)ع( اسـت کـه نـه تنهـا از امامـان معصوم؛ 
بلکـه از جانـب ذات مقـدس الهـی نقـل شـده و 
 در آن بـه موضـوع انتظـار و مهدویـت نیـز بیـان 

شده است.
بـر  مشـتمل  عاشـورا  زیـارت  مهـر،  گـزارش  بـه 
معـارف متنـوع اسـامی از جملـه تبـّری، تولـی، 
دعـا و... اسـت. از مباحـث مهـم اسـامی، مسـئله 
مهدویـت اسـت کـه در چنـد فـراز از ایـن زیارت، 
سـخن از امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشـریف 
بـه عنـوان خونخـواه حقیقـی واقعه کربا بـه میان 
آمـده اسـت. اعتقـاد بـه منجـی بشـریت و مصلـح 
جهانـی از عقایـد قطعـی در تمـام ادیـان و فـرق 
دنیاسـت. همـه خداباوران معتقدنـد در آخرالزمان، 
منجـی و مصلحـی ظهور کرده و دامـان جهان را از 

ظلـم، سـتم و تباهـی پـاک خواهـد کرد.
مهدویت در مذاهب اسالمی

مذاهـب اسـامی نیـز ماننـد دیگـر ملـل و نحـل 
عالـم، معتقـد بـه مهـدی موعـود بـوده و مباحـث 
مطـرح  مهدویـت  زمینـه  در  را  گسـترده ای 
نموده انـد. مبنـای اعتقـاد بـه مهدویت در اسـام، 
احادیـث متواتـری اسـت کـه از نبـی مکرم اسـام 
صلـی اهلل اهلل علیـه و آلـه در ایـن بـاره صادر شـده 
و  مهـدی  مصـداق  تشـخیص  در  اگرچـه  اسـت. 
جزئیـات مسـئله مهدویـت بیـن مذاهـب اسـامی 
اختافـات اساسـی وجـود دارد؛ اما اعتقـاد به اصل 
ظهـور منجـی با عنـوان مهدی، اعتقادی مشـترک 

بیـن تمـام مذاهـب اسـامی اسـت.
شیعه و مهدویت

اساسـی ترین  از  مهـدی،  وجـود  بـه  اعتقـاد 
اعتقـادات شـیعه بـوده و آن را از ضروریـات دیـن 
برشـمرده اند. شـیعه معتقـد اسـت نـه تنهـا اعتقاد 
بـه اصـل مسـئله مهدویـت الزم و ضـروری اسـت؛ 
بلکـه مصـداق منجـی و مهـدی موعـود مشـخص 
امـام  آخریـن  را  موعـود  مهـدی  شـیعه،  اسـت. 
شـیعه و فرزنـد امام حسـن عسـکری علیه السـام 
دانسـته و معتقـد اسـت وی به دنیا آمـده و اکنون 
در غیبـت کبـری بـه سـر می بـرد. امـام زمـان بـه 
معـارف  موعـود، در جـای جـای  مهـدی  عنـوان 
شـیعی متبلـور اسـت و او را منتقـم حقیقـی امـام 

حسـین علیـه السـام می دانـد.
مهدویت در زیارت عاشورا

زیارت عاشـورا از مشـهورترین زیارات امام حسـین 
علیـه السـام اسـت که نه تنهـا از امامـان معصوم؛ 
بلکـه از جانـب ذات مقدس الهی نقل شـده اسـت. 
ایـن زیـارت مشـتمل بـر معـارف متنـوع اسـامی 
از جملـه تبـّری، تولـی، دعـا و... بـوده و در چنـد 
فـراز از ایـن زیارت، سـخن از امام زمـان عجل اهلل 

تعالـی فرجـه الشـریف بـه میان آمده اسـت:
اینگونـه  عالـم  پـروردگار  از  اول،  فـراز  در  یـک. 
اَْکـَرَم  ذی  الَـّ  َ اهللَّ »َفاَْسـَئُل  می کنیـم:  درخواسـت 
َمقاَمـَک َو اَْکَرَمنـی بِـَک اَْن یَْرُزَقنـی َطلَـَب ثـاِرَک 
 ُ ـٍد َصلَّی اهللَّ َمـَع اِمـاٍم َمْنُصـوٍر ِمـْن اَْهِل بَْیـِت ُمَحمَّ
َعلَْیـِه و َآلِـِه؛ پـس می خواهـم از آن خدایـی کـه 
گرامـی داشـت مقـام تـو را و گرامـی داشـت مـرا 
بخاطـر تـو کـه روزیم گردانـد خونخواهی تـو را در 
رکاب آن امـام یـاری شـده از خانـدان محمد صلی 

اهلّل علیـه و آلـه.«
نکتـه کلیـدی در ایـن فـراز، معرفـی امـام زمـان 
عنـوان  بـه  الشـریف  فرجـه  تعالـی  اهلل  عّجـل 
منتقـم حقیقـی سیدالشـهداء علیه السـام اسـت. 
اسـت؛  آمـده  ندبـه  دعـای  در  نکتـه  ایـن  مؤیـد 
آنجـا کـه می گوئیـم: »أَیْـَن الّطالِـُب بِـَدِم الَْمْقُتوِل 
 بَِکْربَـاَء؛ کجـا اسـت آنکـه خـون شـهید کربـا را 

انتقام کشد.«
نکتـه مهـم دیگـر در این فـراز، رزق دانسـتن مقام 
خونخواهـی اسـت کـه مؤمنیـن از خداونـد متعال 
درخواسـت می کننـد کـه ایـن رزق را در معیـت و 

همراهـی امـام زمان نصیـب آن هـا بگرداند.
دو. در فـراز دوم چنیـن آمده اسـت: »َو أَْن یْرُزَقِنی 
َطلَـَب ثَـاِری َمـَع إَِمـاٍم ُهـًدی َظاِهٍرنَاِطـٍق بِالَحـّق 
ِمنُکـم؛ و بـه مـن روزی نمایـد کـه در رکاب امـام 
هدایـت یافتـه آشـکار و گویـا بـه حـق، از شـما به 

برخیزم.« خونخواهـی 
در ایـن فـراز نیز خونخواهـی در معیت امـام زمان 
عّجـل اهلل تعالـی فرجـه بـه عنـوان یـک رزق مهم 
مطـرح می شـود. خداونـد متعـال در ایـن جمات، 
توصیـف  مهـم  ویژگـی  سـه  بـا  را  زمـان   امـام 

کرده است:
الـف- امامـی هدایـت کننـده کـه بـه سـوی حـق 

می کنـد هدایـت 
ب- امامی که حق را ظاهر می کند

ج- امامی که کام و سخن او حق است
کالم آخر

زیـارت  در  شـده  مطـرح  خونخواهـی  موضـوع 
اسـت کـه در  عاشـورا یـک جهان بینـی مقـدس 
سـایه معرفـت و درک بـاالی مؤمن رقـم می خورد. 
اظهـار  کـه  معتـرف هسـتند  از طرفـی  مؤمنیـن 
»حـق« بـه معنـی واقعـی کلمـه، تنهـا از اهل بیت 
علیهـم السـام برمی آید و تنها ایشـان هسـتند که 
توانایـی هدایـت مـردم بـه حـق را دارنـد؛ چراکـه 
هـر آن چـه بر زبـان اهـل بیت جـاری شـود، اصل 
حـق و حقیقـت اسـت. از سـویی دیگـر مؤمنـان 
چـون خودشـان بـه شـدت از ظلم و سـتم گریزان 
هسـتند، هرگـز نمی خواهنـد با اقدامی خودسـرانه 
وجـود  آن  در  دیگـران  بـه  ظلـم  احتمـال  کـه 
داشـته باشـد، خـود را گرفتـار قهـر و غضـب الهی 
کننـد. ایـن همـان جهان بینـی مقـدس اسـت که 

عدالتخواهـی کامـل در آن محقـق می شـود.

دریچـــه

آنهایی که از همراهی در راهپیمایی اربعین حسینی جا مانده بودند همچون سال های گذشته با برگزاری راهپیمایی 
نمادین جاماندگان، به اباعبداهلل الحسین)ع( سام دادند و عرض ارادت نمودند.

راه پیمایی جاماندگان اربعین حسینی)ع( چند سالی است که با حضور پرشور مردم تهران از میدان امام حسین)ع( 
تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( و در دیگر شهرهای کشور به نیابت از پیاده روی اربعین از نجف تا کربا برگزار 

می شود و امسال نیز همچون سال های گذشته این مراسم معنوی با حضور پرشور مردم برگزار شد. 
مردم تهران به نیابت از پیاده روی اربعین حســینی )ع( از نجف تا کربا دیروز در مراسم جاماندگان اربعین با شعار 

»لشکر حسین )ع(« شرکت کردند.
میزبانی عاشقان حسینی ویژه برنامه جاماندگان در ایستگاه مترو شهر ری در دو بخش برنامه های زنده با آیتم های 
متنــوع از جمله دکلمه خوانی، پخش کلیپ های مداحی، اجرای گروه ســرود دانش آموزی، تواشــیح و چهار غرفه 
خدمات فرهنگی و هنری با عناوینی همچون پاســخگویی به سواالت شرعی، نمایشگاه دفاع مقدس، ویزیت رایگان 

پزشکی، نقاشی مناسبتی اربعین، توزیع محصوالت فرهنگی، انجمن نفس و ... در حال انجام است.
همچنین امسال در مراسم جاماندگان اربعین مردم هنگام ظهر نماز ظهر اربعین را به جماعت برپا کردند.

یکی از جلوه های ویژه امســال هم حضور کودکان و رفتن آنها به موکب هایی بود که برای آنها نقاشی و محصوالت 
فرهنگی ارائه داده بودند.
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از دور سالِم جاماندگان اربعین ایران

ســازندگان پنج فیلم عاشورایی بعد از ســال ها خاطراتی را از ساخت فیلم های 
خود بیان کردند؛ خاطراتی که از عاقه مندی و حمایت شهید کاهدوز از سینما 

حکایت داشت تا اراده و ارادتی که از هر بودجه ای کارسازتر بوده است.
بــه گزارش روابط عمومی موزه ســینما، همزمان با اریعین حســینی نشســت 
دورهمی کارگردانان آثار محرمی و عاشورایی با حضور حسن جایر تهیه کننده 
فیلم »ســفیر«، شهرام اســدی کارگردان »روز واقعه«، داریوش یاری کارگردان 
»کربا جغرافیای یک تاریخ«، کیانوش دالوند کارگردان »ناسور«، هادی نائیحی 
و دانش اقباشــاوی کارگردانــان »هیهات« و مجید اســماعیلی مدیرعامل موزه 

سینما درمحل موزه برگزار شد.
این نشســت که با بازنمایی بخشی از تاریخی که این چند فیلمساز در آن  نقش 
داشــتند همراه بود، طبق گفتــه مدیرعامل موزه با هدف بررســی اینکه »چرا 
امــروز نمی توانیم درباره موضوع به این مهمی جریان فیلمســازی راه بیاندازیم 
درحالی که دو ماه در ســال مردم با موضوع امام حســین )ع( درگیر هســتند و 
زندگی یک مسلمان شیعه بر مدار سیدالشهداء می گردد« تشکیل شد. اسماعیلی 
از هنرمندان دعوت شده به این نشست خواست تا درباره ایده شکل گیری آثار و 

آنچه موجب شد به دنبال ساخت چنین فیلم هایی بروند صحبت کنند.

 روایت جالیر از فروش ۱۹ میلیونی »سفیر«
 و نقش شهید کالهدوز در ساخت فیلم

حسن جایر -تهیه کننده فیلم »سفیر« - با اشاره به اینکه کتابی با همین عنوان 
درباره زندگی مســلم بن عقیل منتشر شده بود، گفت: زمانی که تصمیم گرفتم 
فیلم ســینمایی با موضوع عاشورا بسازم آقای هاشــمی طباء به کمک ما آمد و 
فریبرز صالح را برای کارگردانی پیشــنهاد داد.  برای دریافت امکانات و بودجه به 
ســپاه مراجعه کردیم و شهید کاهدوز آن زمان قائم مقام سپاه بود و از ما برای 
ساخت این فیلم حمایت کرد. نکته جالب برای من شناخت کامل شهید کاهدوز 
از سینما بود؛ به شــکلی که حتی کارگردانانی همچون ساتیا جیت رای را نیز به 
خوبی می شــناخت و به من معرفی کرد و آن موقع بودجه ساخت فیلم را همراه 

با وسایل مورد نیاز در اختیار ما گذاشت.
جایر ادامه داد:  برای ســاخت »ســفیر« آن زمان ســه میلیــون تومان بودجه 
پیش بینی شــد و دســتمزد مثا فرامرز قریبیان برای ســه ماه ۸۰ هزار تومان 

تعیین شده بود.
تهیه کننده »سفیر« خاطرنشان کرد: در میانه ساخت فیلم، آقای کاهدوز شهید 
شد درحالیکه قرارداد ما برای دریافت بودجه هر سه ماه یکبار باید تمدید می شد 
و من نمی دانستم با شهید شدن کاهدوز باید چه کنم اما با کمک دوستان فیلم 

ساخته شد و حدود هفت میلیون تومان برای ساخت »سفیر« هزینه شد.
جایر با اشاره به اینکه اســتقبال خوبی از سوی مخاطبان صورت گرفت، گفت: 
در زمان اکران فیلم در همان سال ها فیلم »سفیر« به فروش ۱۹ میلیون تومانی 
رسید و نه تنها توانســتیم بودجه ای که برای فیلم هزینه شده بود را بازگردانیم 
بلکه سود هم کردیم و یک میلیون و پانصد هزار تومان نیز عاید من شد که با آن 
یک مجتمع فرهنگی راه اندازی کردم و این مجتمع به نوعی به اولین دانشــکده 
سینمایی تبدیل شد.  در این مجتمع اساتید مختلف سینمایی همچون عالمی و 
غفاری پیش ما می آمدند و کاس هایی را برگزار می کردیم به شکلی که من سال 
۱۳۶۲ ماهی ۲۵۰ هزار تومان به اســاتید حقوق پرداخت می کردم و هیچ کمکی 
از دولت و ســپاه نمی گرفتم. وی خاطرنشــان کرد: سال ۶۲ جلساتی را با حضور 
زنده یاد عباس کیارستمی، امیر نادری و بهرام بیضایی تشکیل دادیم که در بنیاد 
مستضعفان برگزار می شــد و آن ها آنجا را مانند خانه خودشان می دانستند و به 
تماشای فیلم می نشستند. در یکی از این جلسات بهرام بیضایی گفت فیلمنامه ای 
به نام »روز واقعه« نوشــته که در ادامه فیلم »سفیر« است و من فیلمنامه را ۶۰ 

هزار تومان از او خریدم.  بعد از خواندن فیلمنامه »روز واقعه« متوجه شــدم که 
فیلمنامه اشــکاالتی دارد و باید به یک کمال برسد. به بیضایی گفتم اگر بخواهی 
این فیلمنامه را بســازی چه پیشــنهادی داری و او گفت این فیلمنامه خطوط 
نانوشــته ای دارد که اگر بخواهم آن را بسازم آن خطوط نانوشته را باید در فیلم 
بــه تصویر درآورم. به همین دلیل من خیلی با آن موافق نبودم تا اینکه شــهرام 

اسدی را برای ساخت »روز واقعه« به من معرفی کردند.

شهرام اسدی: »روز واقعه« فیلمنامه درخشانی دارد
در ادامه این نشســت شهرام اسدی کارگردان فیلم ســینمایی »روز واقعه« نیز 
گفــت: زمانیکه قرارداد فیلم را بســتم از آقای اســفندیاری تقاضــا کردم بهرام 
بیضایی، نویسنده فیلمنامه را ببینم تا هم از ایشان تشکر کنم و هم نظراتشان را 
بشــنوم. وی با اشاره به اینکه به واسطه زنده یاد فریدون آزما توانست با بیضایی 
صحبت کند، ادامه داد: بیضایی به گرمی از من اســتقبال کرد و به او گفتم همه 
تاشــم را انجام بدهم تا یک فیلم خوب بسازم زیرا فیلمنامه ای که به دست من 

رسیده بود واقعا درخشان بود.
اسدی خاطرنشان کرد: یادم می آید آقای جایر در ابتدای ساخت فیلم سه نکته 
مهم به من گفتند که من هر سه را لحاظ کردم. یکی از نکاتی که به من گفتند 
این بود که براســاس باورهای دینی و اعتقادات مــا افراد عادی نمی توانند ندای 
الهی را بشنوند و من در جاهای مختلف که درباره فیلمنامه »روز واقعه« توضیح 

می دادم متوجه شدم که این مساله بسیار مهم است.

یاری: هیچ قصه ای جذاب تر از کربال نیست
داریوش یاری -کارگردان فیلم مستند »کربا جغرافیای یک تاریخ« - که زنده یاد 
منوچهر اســماعیلی هم در آن گویندگی کرده بود، با اشاره به اکران فیلمش در 
کربا گفت: یکی از سعادت های من این است که در روز تولد امام حسین )ع( این 
فیلم در کربا درحالی پخش شد که می توانستم از طریق پنجره، ضریح حضرت 

را ببینم و فردای آن روز جایزه ۷ هزار دالری جشنواره را به ما دادند.
وی ادامــه داد: از نظــر من واقعه کربا به نوعی آخریــن حجت خدا در زمین با 
همه بشــریت بود و بلندترین ندای کربا از کوچکترین گلوی شهید کربا گفته 

می شود. وقایعی که در سرزمین کربا رخ می دهد پر از احکام الهی است.
یاری بــا بیان اینکه هیچ قصه ای جذاب تر از کربا نیســت، گفت: من به عنوان 
فیلمســاز وقتی می خواهم اثری درباره کربا بســازم باید مطالعه و دانش زیادی 
داشته باشــم و وقتی این تســلط را پیدا می کنم تازه شبیه یک انسان معمولی 

شده ام که فقط وارد عزاداری شده است.
وی یادآور شد: من به عنوان فیلمساز باید مطالعات آئینی گسترده ای داشته باشم 
تا بدانم وقتی می خواهم فرهنگ امام حسین )ع( را تعریف کنم چه لباسی به آن 
بپوشــانم تا آن را خوش هیبت نشان بدهم و نام این لباس آئین است. همچنین 
هر اثری خطوط نانوشته ای دارد که هرچقدر فیلمنامه را گسترده تر بنویسیم باز 
آن خطوط نانوشــته مشخص نمی شــود زیرا آن خطوط نانوشته تجربه و زیست 

فیلمساز درباره آن موضوع است.

دالوند: ۷۰ درصد شخصیت های »ناسور« را خودم بازی کردم
کیانوش دالوند -کارگردان »ناســور« - از دیگر مهمانان حاضر در این نشســت، 
گفت: پیش از ساخت »ناسور« برادرم دو فیلمنامه را برای ساخت پیشنهاد داده 

بود که یکــی از آن ها فیلمنامه ای درباره ناوچه پیــکان و فیلمنامه دیگر درباره 
روز عاشــورا بود و ما سرانجام ناســور را با بودجه شخصی و بدون هیچ حمایتی 

ساختیم.
وی ادامــه داد: در مرحله دوبله فیلم بودیم که یک شــرکت عراقی رایت فیلم را 
خرید و حمایت کرد. در طول ساخت فیلم خودم لباس موشن کپچر می پوشیدم 
و تقریبا ۷۰ درصد نقش شــخصیت های فیلم را خودم بازی کردم.  هرچه ما در 
روند ســاخت فیلم جلو می رفتیم متوجه می شــدیم که این داســتان به شدت 
اســطوره ای است و به دل می نشــیند و حتی این مساله را خارج از عاقه ای که 

داشتیم نیز می توانستیم متوجه شویم.
وی ادامه داد: از زمان نگارش فیلمنامه تا زمان دوبله، داستان و اتفاقات عاشورا و 
مصائبی که بر امام حســین )ع( و حضرت عباس گذشت من را رها نمی کرد؛ چه 
زمانی که می نوشتم و چه زمانی که گویندگی می کردم دائم احساساتی می شدم 

و گریه می کردم.
دالوند خاطرنشــان کرد: ابتدا تصور کردم که شــاید به دلیل اینکه خودم به اثر 
نزدیک هستم تا این اندازه احساساتی می شوم و تحت تاثیر قرار می گیرم اما  بعد 

متوجه شدم در زمان دوبله سایر گویندگان نیز این احساسات را دارند.

 نائیجی: در روایت قصه های مذهبی 
نمی توانیم احساسات را به خوبی منتقل کنیم

هــادی نائیجی کارگردان »هیهات« با بیان اینکه مردم فیلم را بســیار دوســت 
داشتند، گفت: اســاتید زیادی به من می گویند که چرا درباره فیلم زیاد صحبت 
نمی کنم. مــن معتقدم ما نمی توانیم همه حس و بیانی را که در فیلمنامه داریم 
از طریــق دوربیــن منتقل کنیم و ســینما فقط می تواند بخشــی از آن را برای 
تماشــاگران تبدیل به حس می کند.  مخاطبانی که به عاشورا و امام حسین )ع( 
عاقه دارند قطعا هر حس کوچکی درباره این عاقه را درک می کنند و نمونه آن 
یکی از ســکانس هایی از فیلم هیهات اســت که حامد بهداد در آن بازی کرد که 

مردم هرجا من را می دیدند درباره آن سوال می کردند.
نائیجی ادامــه داد: ما در روایت قصه های مذهبی احساســات و وجوه درونی را 
نمی توانیــم به خوبی منتقل کنیم و در این بخش ضعیف هســتیم. به خصوص 
در زمان نگارش فیلمنامه. متاســفانه تاکنون ندیدم روی کاغذ این نوع روایت ها 
درست و با جزئیات نوشته شده باشد تا در زمان ساخت نیز به خوبی اجرا شود.

اقباشاوی: راز ماندگاری فیلم های عاشورایی نگاه هنرمندانه است
دانش اقباشــاوی دیگر کارگردان »هیهات« نیز با اشــاره به ماندگاری فیلم هایی 
همچون روز واقعه، سفیر، ناسور و کربا جغرافیای یک تاریخ گفت: راز ماندگاری 

این فیلم ها رنگارنگی و نگاه هنرمندانه ای است که به وقایع داشته اند.
وی با اشــاره به اینکه ساخت چنین فیلم هایی نوعی عنایت و خواست خدا است، 
افزود: جلســه ابتدایی ساخت فیلم »هیهات« در خانه فیلم داستانی برگزار شد و 
چند دقیقه بیشتر طول نکشید و قرار شد بر اساس یک پروتکل مشخص فیلمی 
اپیزودیک بســازیم که تنوع، هارمونی و زمان حفظ شــود و هر چهار کارگردان 

داستان های یکدیگر را تایید کنند.
اقباشاوی با اشاره به اینکه در ساخت این فیلم به نوعی دچار جنون عاشقی شده 
اســت، بیان داشت: خوشــبختانه »هیهات« دیده شد و هم در کشور خودمان و 
هم در ژاپن نیز مورد توجه قرار گرفت. به عنوان مثال، گفتند اپیزودی که هادی 

نائیجی ساخته شباهت زیادی به چند اسطوره کشورشان دارد.
وی تاکید کرد: ســاخت فیلم هایی همچون روز واقعه، ســفیر، ناسور و آثاری از 
این دســت پیش از آنکه نتیجه حمایت و یا بودجه خاصی باشد ناشی از اراده و 

ارادت فیلمساز است.

خاطرات و ناگفته هایی از »روز واقعه« و »سفیر«

هیچ داستانی جذاب تر از کربال نیست

کاروان هنرهای نمایشی »آیینه داران آفتاب« با مشارکت 
اداره کل هنرهای نمایشــی و ســتاد اربعین ســازمان 
فرهنگی هنری شــهرداری تهران با اجرای نمایش های 
آیینی-مذهبی، علمدار و پیشــقراول مســیر پیاده روی 

جاماندگان اربعین حسینی شد.
کاروان »آیینه داران آفتاب« با همکاری اداره کل هنرهای 
نمایشی و ستاد برگزاری اربعین سازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری همزمان با اربعین حســینی پــس از اقامه 
نماز صبح و قرائت زیارت عاشــورا با جاماندگان اربعین 
حســینی همراه شــد. پیاده روی جاماندگان حسینی با 
علمــداری هنرمندان آیینی و با اجــرای آیین عزاداری 
»گیــل و دیلم« بــه کارگردانی بهمن صدق حســنی و 
»شروه خوانی« از میدان امام حسین)ع( به سمت حرم 

عبدالعظیم حسنی)ع( برگزار شد.
۱۲ گروه نمایشــی در بخش های مختلف شامل تعزیه، 
نمایش های خیابانی، آیین های عاشورایی مناطق مختلف 

کشور در این مراسم به اجرای برنامه پرداختند.
کاروان هنرهای نمایشــی »آیینــه داران آفتاب« که با 
استقبال بســیار گســترده مردم و اجرای روایت گری، 
نقالی و پرده خوانی به سرپرستی مرشد محسن میرزاعلی 
درمیدان امام حســین)ع(، آیین »شروه خوانی«، اجرای 
نمادین کاروان اســرای کربا، نمایش »اشک و مشک« 

در فواصل مختلف مسیر میزبان مخاطبان بود.
هنرمندان حاضر در کاروان هنرهای نمایشی »آیینه داران 
آفتاب« فعالیت خود را از ســاعت ۶ صبح آغاز کردند و 
این اجراها تا اذان ظهر روز اربعین حسینی ادامه داشت.

»آیینه داران آفتاب« علمدار پیاده روی جاماندگان اربعین
یک جامعه شناس می گوید اربعین، بازگشت امت به امام 
حســین علیه السام، بازگشت به اهل بیت و بازگشت به 

اسام بدون تحریف است.
وحید شالچی کارشــناس جامعه شناسی در گفت وگو با 
تسنیم با اشاره به اینکه به اربعین می توان از منظرهای 
مختلف نگاه کرد، گفت: یک بعد مهمی که اربعین دارد، 
وجه بازگشتی آن است، به این معنا که اربعین، بازگشت 
امت به امام حســین علیه السام است. بازگشت به اهل 
بیت و بازگشت به اســام بدون تحریف است. بازگشت 
به اســامی که نابرابری طبقاتی و اشرافیت آن را تهدید 
نکرده اســت؛ بازگشتی که فتوحات و روح فتوحات، آن 
را از روح انسانی، روح اخاقی و روح ایمانی خودش جدا 
نکرده است؛ اعتراض به اشرافیت و اعتراض به تحریف و 

نابرابری هایی که جهان اســام را فرا گرفته بود. اربعین 
را از این جهت هایی که گفته شــد، می توان بازگشت به 
ارزش هایی دانست که پیامبر صلی اهلل علیه و آله به آن 

جهت مبعوث شد.
وی افزود: اربعین امری است که هر سال تکرار می شود 
و با این تکراِر خودش گویی ما را به ســوی بازگشــت به 
جنبه های ایمانی و اخاقی و نیز رابطه ی صحیح انسان 
بــا خداوند فرا می خواند.  اربعیــن روح اخوت و برادری 
را مقابــل فخرفروشــی و تبعیض ایجــاد می کند. یکی 
از ویژگی هــای آیین اربعین همین روحیه ای اســت که 
اخوت، جدای از قومیت و طبقه و تفاوت های سیاسی به 
وجود می آورد. اینها همان پیام اربعین است که باید آن 
را بزرگ داشت، حفظ کرد و از تحریفش جلوگیری کرد.

اربعین، بازگشت امت به اسالم بدون تحریف است 

 نتایج پژوهش بر ۵ نقاشی عاشورایی 
حبیب هللا صادقی

واقعه کربا و روز عاشــورا در نزد شیعیان، همواره مورد توجه هنرمندان متعهد 
و مؤمن این مرز و بوم بوده اســت و آثار زیادی در این حوزه خلق شــده است. 
حبیب اهلل صادقی یکی از هنرمندان معاصر در حوزه نقاشی است که برخی از آثار 

خود را به بازنمایی واقعه کربا و روز عاشورا اختصاص داده است.
یافته های پژوهشــی در سال ۱۴۰۰ بر روی پنج تابلوی این هنرمند فقید نشان 
مــی دهد که »حبیب اهلل صادقــی در این آثار بر مفهوم نبــرد جبهه حق علیه 
باطل تأکید بســیار داشــته است و با رنگ های روشــن و درخشان و نیز تیره و 
ســیاه دو جبهه حق و باطل را از هم متمایز نشــان داده است.« این پژوهش که 
با پاســخ گویی به این پرســش که »حبیب اهلل صادقی واقعه کربا و روز عاشورا 
را چگونه در آثار خود بازنمایی کرده اســت؟« ارائه می شــود. در پژوهش حاضر 

اطاعات کتابخانه ای و داده های اسنادی و تصویری با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی 
مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های مورد مطالعه در پژوهش شامل پنج اثر 
نقاشــی از حبیب اهلل صادقی پیرامون موضوع عاشورا و واقعه کربا است و عنوان 
این پنج اثر شــامل تابلوهای نقاشی »فرات تشــنه می ماند«، »گهواره خونین«، 

»محاصره« و دو تابلو با عنوان »ظهر عاشورا« است.
تابلوی »فرات تشــنه می ماند«/ مکتب: نگارگــری/ محل نگهداری در مجموعه 
شــخصی حبیب اهلل صادقی/این اثر لحظه حضور حضرت ابوالفضل )ع( در کنار 

نهر فرات را به تصویر کشیده است.
گهواره خونین/ محل نگهداری: مجموعه شــخصی حبیــب اهلل صادقی/ مکتب: 
نگارگری/این اثر لحظه شهادت حضرت علی اصغر)ع( را در آغوش پدر به تصویر 

کشیده است.
ظهر عاشــورا/ محل نگهداری: گنجینه فرهنگســتان هنر/ مکتب: سمبلیسم و 
تکنیک: رنگ روغن/در این تابلو سرهای بریده امام حسین )ع( و یاران ایشان را 

بر باالی نیزه ها می بینیم.

»ظهر عاشــورا«/ محل نگهداری: مجموعه شخصی/ مکتب: نگارگری/در این اثر 
لحظه بریده شدن سر امام حسین )ع( توسط شمر ملعون به تصویر کشیده است.
تابلو نقاشــی »محاصره« /محل نگهداری: گنجینه موزه معاصر اصفهان/ مکتب: 
سمبلیســم/ تکنیک: رنگ روغن/در این تصویر لحظه محاصره امام حســین )ع( 
توسط سپاهیان یزید را می بینیم. نتایج پژوهش نشان می دهد حبیب اهلل صادقی 
در این آثار بر مفهوم نبرد جبهه حق علیه باطل تأکید بســیار داشــته است و با 
رنگ های روشــن و درخشان و نیز تیره و ســیاه دو جبهه حق و باطل را از هم 
متمایز نشان داده است و تا حد امکان از ترسیم صحنه ضعف و شکست حضرت 

امام حسین )ع( و یاران ایشان خودداری کرده است. 
این پژوهش توســط مجید مزیدی شرف آبادی )دانشجوی دکترای رشته تاریخ 
تطبیقی و تحلیلی هنر اســامی دانشگاه شاهد تهران(، منصور کاه کج)استادیار 
دانشکده هنر دانشگاه شــهید چمران اهواز( و سحر ذکاوت )دانشجوی دکتری 
تخصصی، رشــته  تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اســامی، دانشگاه شاهد تهران( 

انجام شده است.


