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دکتر محمدرضا فخر روحانی

1

حسووینیاتها ،العتبووا الحس وینیا المقدسووا ،کووربال1422 :ق/
2221م.

نئئام کئئربال همئئواره تئئداعی کننئئده مکئئان ز یئئارتی بسئئی
ارجمنئئد در نئئزد همئئه مؤمنئئان اسئئت .اولئئین مکئئان ز یئئارتی
کربال ،قبور شریف شهدای عاشورا و بهخصوص حضرت
امام حسین

بودهاست ،با این همه کربال پر از مسئاجد

و تکایایی کوچک و بئ رگ اسئت کئه در سرتاسئر شئهر و در
کوچه پس کوچههئای آن منتشئر هسئتند .محقئق ارجمنئد معاصئر ،جنئا

آقئای دکتئر سئید

س ئئلمان ه ئئادی آل طعم ئئه ،ط ئئی چنئئئد س ئئال ک ئئار می ئئدانی و بازدیئئئد از  123مس ئئجد و 38
حسئئینیه ،بئئا متولیئئان آنهئئا مصئئاحبه کئئرده ،اسئئناد ت ئاریخی شئئهر کئئربال را بئئهدقئئت خوانئئده و
حتی آیات قرآنی و نقوش سردر مساجد را یادداشت کرده ،همئه را بئا ذکئر جزئیئات و نشئانی
دقیق مکانی و تاریخهه تأسیسشان ثبت و ضبط کرده اسئت .قابئل توجئه ایئن کئه ایشئان
در ایئئن پئئژوهش توجئئه خئئود را بئئه بخئئشهئئای قئئدیمی شئئهر کئئربال معطئئوف کئئرده اسئئت ،ز یئئرا
مساجد و حسئینیههئای ایئن منئاطق بئه نئوعی تاریخهئه اجتمئاعی -فرهنگئی شئهر کئربال را
نشان میدهند.
 .1استادیار دانشگاه قم ()Abumahdi1061@gmail.com

ایئن کتئا

در  199صئفحه نگئارش شئدهاسئت و نشئئان مئیدهئد کئه چئه تعئداد و کئئدام

یک از حسینیههای کربال در گذر تاریخ محو شدهبودند .بهجز تعئداد انئدکی از حسئینیههئا
کئئه بئئهدلیئئل طئئرُهئئای توسئئعه شئئهری بخشئئی از محوطئئه آنهئئا داخئئل خیابئئان افتئئاد ،مئئابقی
آنهایی هستند که بعد از انتفاضه سال 1991م و به دستور صدام حسین تخری
تخری

شدند.

کردن حسینیهها معانی مختلفی دارد .یکئی از دالیئل آن ایئن اسئت کئه اساسئا

حسینیه محل تجمع افرادی است که مقتئدا و الهئام بخئش آنئان حضئرت امئام حسئین
است .با توجه به رویکرد منفی و معاندانه حز
حسئئین بئئا آمئئوزههئئای شئئیعی ،تخر ی ئ

بعث عرا و بئه خصئوص شئخص صئدام

حسئئینیههئئا عئئین دشئئمنی وی بئئا اندیشئئه مقاومئئت

پرورانه شیعی بود.
درباره هر کدام از مسئاجد و حسئینیههئایی کئه ذکئر آنهئا در کتئا

رفتئه اسئت ،تصئویر و

اطالعات زمینهای سئودمندی داده شئدهاسئت .ایئن معلومئات نشئان مئیدهئد کئه نئه فقئط
اهالی کربال ،بلکه اهالی دیگر شهرهای عرا و نیز ایرانیان تئا چئه انئدازه در تأسئیس ،تعمیئر
و توسعه مساجد و حسینیههای کربال نقش و اهتمام داشتهاند.
جالئئ

ایئئئن کئئئه از می ئئان غی ئئر عراق ئئیهئئا ،ی ئئک حس ئئینیه را تهران ئئیهئئا و دو حس ئئینیه را

اصئئفهانیها در کئئربال تأسئئیس کئئردهانئئد .بئئا توجئئه بئئه افئئزایش زوار از کشئئورهای دیگئئر ،انتظئئار
میرود که محلههای جدیدتر کربال دارای مساجد و حسینیههئای فئراوانتئری باشئد و سئهم
سال هفتم ،شماره  ،52بهار 1041
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مهمی را هم غیر عراقیها در این مهم ایفا کرده باشند .شاهد چنین حدسئی ،تعئدد و تکثئر
موک های عزاداری از دیگر شهرهای عرا به سوی کربال است.

