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چکیده

مقتلخوانی از دیرباز از مهمترین جلوههای بیاان مصاائب جانساوز
واقعااه کااربال بااودهاساات .روایاات واقعااه کااربال بااا هاادف زنااده نگاااه
داشااتن اهااداف متعااالی قی ااام امااام حسااین

علیااه ج ااور و سااتم

سالیان متمادی ،توسف شیعیان در منااط گونااگون ایاران انجاام
م اایش اادهاسااات .ب اارای نمون ااه در مس ااجد ال طیاااب ش ااهر شوش ااتر

مقتاالخااوانی از دیرباااز تااا کنااون پابرجااا اساات .ساابک مقتاالخااوانی
ن
خاااش شوشااتر ،احتمااای اولااین بااار توسااف ایاات اه اقااا سااید محمااد
مهااادی ال طیاااب روا یافتاااه و هرس اااله در دوازده شاااب اول مااااه

محااارم برگااا ار م اایش ااود .ای اان س اابک ب ااه مسا اجد ال طیاااب اعتب ااار

ویژهای بخشیده و ان را به گفتاه اهال فان «پایتخات مقتالخاوانی
خوزسااتان» قاارار داده اساات .ایاان مراساام از سااوی اهااالی شوشااتر و

 .1مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر و سما ،پژوهشگر فرهنی محلی شوشترm.khayat@yahoo.com .
 .2دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم ،پژوهشگر تاریخ محلی شوشترmasoudvaliarab1397@gmail.com .

شهرهای اطاراف چنادان ماورد اساتقبال قارار مایگیارد کاه مسااجد،

حسینیهها ،منازل ،کوچاههاا و خیابانهاای اطاراف مساجد سرشاار

از جمعیاات ماایشااود .ایاان پااژوهش بااه روش توصاایفی-تحلیلاای در
پاای بازنمااایی و معرفاای ایااین مقتاالخااوانی ساانتی شااهر شوشااتر بااه

کمک منابع کتابخانهای و مطالعه میدانی است.

کلیدداوه هددا امااام حسااین  ،تع یااه ،شوشااتر ،مسااجد ال طیااب،

مقتلخوانی.
مقدمه

شهرستان شوشتر در شمال اسئتان خوزسئتان و در جنئو

غر بئی کشئور ایئران قئرار دارد.

جمعی ئئت شوش ئئتر ب ئئر اس ئئاس سرش ئئماری 6317ش 617 123 ،نف ئئر ب ئئودهاس ئئت و پنج ئئاه و
هفتمئین شئئهر از نظئئر جمعیئت در کشئئور و در اسئئتان خوزسئئتان چهئارمین شئئهر بئئزرگ از نظئئر
جمعیت محسو

میشئود .از نظئر طبیعئی دامنئه پایئانی کئوههئای زا گئرس ،مئرز شئرقی آن و

رودخان ئئئه دز م ئئئرز غر ب ئئئی ای ئئئن شهرس ئئئتان را تش ئئئکیل میده ئئئد .شهرس ئئئتان شوش ئئئتر دارای

بخشهئئای مرکئئزی بئئه مرکزیئئت شوشئئتر و شئئادروان بئئه مرکزیئئت (شئئعیبیه) گوریئئه« 6بئئر وزن
حوریه» است .شوشتر با شهرستانهای اهواز ،دزفئول ،مسجدسئلیمان ،شئوش و گتونئد هئم
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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مرز است (بیات259-261 :1383 ،؛ خیاط و عفیفی.)5 :1395 ،
شوشتر در ادوار تاریخی به عنوان کرسی یا جئامع خوزسئتان یئا مرکئز ایئن ایالئت بئه شئمار
میآمده است .در اواخر دوره ساسانی ،هرمزان حا کم شوشئتر شئد و بئا اسئتفاده از موقعیئت
ویژه این شهر تسلط و نظارت خویش را بر سئایر شئهرهای ایالئت خوزسئتان گسئترش داد .بئا
ورود تاز یئئان مسئئلمان بئئئه ایئئران ،شوشئئتر یکئئی از شئئهرهایی بئئود کئئئه در برابئئر یئئورش تاز یئئان
مقاومئئت کئئرد .در صئئدر اسئئالم ،شوشئئتر شئئامل منئئاطقی همچئئون گتونئئد ،عقیلئئی ،2دشئئت

بئئزرگ ،هفئئت شئئهیدون ،و جلیعئئه (روسئئتقباد ،رسئئتم کئئواد) ،تئئا نزدیکیهئئای سئئیا منصئئور و
شئئاه آبئئاد در نزدیکئئی دزفئئول ادامئئه داشئئته اسئئت و حتئئی در دوره صئئفویه بنئئا بئئر اسئئناد بئئه جئئا
1. Goreye.
2. Agheli.

مانئئده از خانئئدان گرجئئی تبئئار و اخوشئئتی خئئان کئئه حا کمئئان شوشئئتر در سئئالهای -6132
6612ق بودهانئئد ،اشئئاره بئئه ایئئن دارد کئئه امئئال ک و زمینهئئای بسئئیار ز یئئادی در منئئاطق فئئت
آبئئاد ،نجئئف آبئئاد ،شئئاه آبئئاد و حتئئی شئئمس آبئئاد تحئئت اختیئئار حئئا کم شوشئئتر بئئودهاسئئت.
شوشتر مرکزیت خود را در خوزستان تا اواخر قاجئار حفئو کئرد .بناهئای تئاریخی ایئن شئهر از
جمله بازار قیصریه در سال 6329ش توسط شهرداری تخری
زلزلئئه و سئئیال

در سئئالهای 6372 ،6332 ،6332ش تخر ی ئ

شد .قلعئه سالسئل نیئز بئر اثئر
شئئد .در سئئالهای جنئئی

تحمیلی نیز شوشتر آسی های فراوانی دید به طوری که رونق گذشته خئود را از دسئت داد.
افئئزون بئئر ایئئن مقالئئه ،نویسئئندگان در شئئمارههئئای  47و  48فصئئلنامه آفئئاق در علئئوم انسئئانی،
مقاالتی درباره آیینهای سنتی شوشتر در محرم به چاپ رسانیدهاند.
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بافت جمعیتی شهرستان شوشتر
بافئئئت جمعیتئئئی ایئئئن شهرسئئئتان ،شئئئامل شوشئئئتریهئئئا در بخئئئش مرکئئئزی و اصئئئلی،
بختیاریها در منطقه صئاح

الزمئان و بلیتئی و عئر هئا در شئهرک اندیشئه و علئم الهئداء

است .روستاهای اطراف شوشتر ،مانند عر حسن و عئر اسئد و زهوآبئاد و بنئدقیر بیشئتر
َ
عر نشین هستند و روسئتاهای سئردارآباد ،مهئدی آبئاد ،لنگئر ،ت َب ِتئی ،قلعئه خئانِ ،شئلیلی
بئئزرگ و کوچئئک بیشئئتر بختیئئاری نشئئین هسئئتند .روسئئتاییان شوشئئتر چئئون بئئا شئئهر شوشئئتر

 .1افزون بر این به نظر میرسد که موارد ذیل نیز برای پژوهشهای بعدی میتواند مورد توجه قرار گیرد :جلوگیری
از ورود بدعتها ،مبل سئبکهای جدیئد مئداحی ،سئینه زنئی و آیینهئای خرافئی جدیئد؛ معرفئی بیشئتر ایئن
مراسم به شیوه سنتی در رسانههای اجتماعی؛ تهیه و تولید فیلمهئای مسئتند و قابئل عرضئه در رسئانه ملئی و
بین المللی جهت آشنایی و معرفی بهتر این فرهنی عاشورایی کهن؛ تشویق و حمایت از بانیان این مراسئم؛
نوشتن کتا مقتل خوانی توسط بانیان این مراسم و حمایت ادارات مربوطئه از ایئن کتئا ؛ نوشئتن کتئا و
مقاالت و یئژ ه بئا موضئوعیت فرهنئی عاشئورایی سئنتی در شوشئتر؛ مکتئو کئردن و نوشئتن کتئا مئداحی و
اشعار سنتی.
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مراوده دارند ،گویش شوشتری را متوجه میشوند و تا حدودی میتوانند صئحبت کننئد .در
ً
شوشئئتر گروهئئی وجئئود دارنئئد کئئه ِطریفئئی هسئئتند ،یعنئئی اصئئالتا عئئر بودهانئئد امئئا اکنئئون بئئه
ً
گویش شوشتری صحبت می کنند و عموما زبان عربئی را فرامئوش کردهانئد و بیشئتر آنهئا ،در
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تولید لبنیئات مشئغول فعالیئت هسئتند .مئردم شوشئتر ماننئد سئایر مئردم شئهرهای تئاریخی
افئئرادی قئئانع ،بردبئئار ،زحمئئتکش ،متعص ئ

در دیئئن و مئئذه

و پایبنئئد بئئه رسئئوم و آدا

موروثی هستند (نیرومند .)32 :1384 ،با توجئه بئه پژوهشهئای صئورت گرفتئه حئداقل ایئن
مراسم تا اواخر دوره قاجار برگزار میشد .سپس از سال 1345ق1315/ش با تأییئد برخئی از
علما به صورت فعلی برگزار میشود.
در مراسئئم مقتئئل خئئوانی مسئئجد آل طی ئ

سئئنتهای خئئاو عئئزاداری مئئردم شوشئئتر

مربوط به چند صد سال پیش نیئز اجئرا مئیشئود کئه در هئیچ جئای دیگئری جئز ایئن مسئجد
برگزار نمیشود .از اواخر دوره قاجئار تئا کنئون ،تنهئا در  4سئال ،بئه دلیئل ممنوعیئت برگئزاری
مراسمات مذهبی در دوره پهلوی اول این مراسم ممنوع شد.
معنای مقتل

مقتئئل [م َ ت َ ] (ع آ) جئئای کشئئتن و زمینئئی کئئه در آنجئئا کسئئی کشئئته شئئده باشئئد (لغئئت

نامه دهخدا ،ذیل واژه) .اما در اصطال مقتل در مئورد کتئا هئایی بئه کئار مئیرود کئه یئک
ً
حادثه خونین را شر دهند و منجر به قتل شخصیتی بئزرگ شئده باشئد ،کئاری کئه قئبال بئه
جای مداحی انجام میشد.
پئئس از واقعئئه جانگئئداز عاشئئورا در سئئال  61هجئئری ،اولئئین گزارشهئئا را شئئاهدان عینئئی
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041

001

واقعه یعنی خانواده امام حسین

به ویژه زین

کبری

و امام سجاد

بئه تئاریخ ارائئه

کردنئئد .بعئئدها ایئئن گزارشهئئا مقتئئل خوانئئده شئئد .ارزش و اعتبئئار گر یئئه بئئر امئئام حسئئین
جمله فضیلتهای برجستهای است که ائمه
بئئه گونئئهای کئئه امئئام صئئادق
حسین

از

و عالمئان شئیعی بئر آن تأ کیئد کئردهانئد،

در ایئئن ارتبئئاط مئئی فرمای ئد« :بئئه راسئئتی کسئئی را کئئه بئئرای

گریه می کنئد ،او مئی بینئد و از روی رحمئت و دلسئوزی بئرایش طلئ آمرزش

می کنئئد» (پیشئئوایی .)213/1 :1385 ،بئئه ایئئن اعتبئئار هئئر نئئوع مراسئئم بئئا هئئدف زنئئده نگئئاه
داشتن قیام امام حسین

مورد استقبال عموم مردم واقع مئیشئدهاسئت .مقاتئل بسئیاری

وجئئود دارد امئئا مقتئئل خئئوانی مسئئجد آل طیئ
سیاق انجام نمیگیرد.

شوشئئتر در هئئیچ جئئای ایئئران بئئا ایئئن سئئبک و

از مراسمات مذهبی شیعیان ،ذکر مصائ

اهل بیت

ً
خصوصئا واقعئه دشئت کئربال

اسئئت کئئه در اصئئطال بئئه آن مقتئئل خئئوانی مئئیگوینئئد .تئئاریخ دقیقئئی از برگئئزاری مراسئئمات
مذهبی در ایران وجود ندارد ولئی میتئوان گفئت از زمئانی کئه تشئیع در بئین مئردم روا پیئدا
کرد ،این مراسئمات نیئز رایئ شئد .در کتئا

تشئیع در بختیئاری بئه نقئل از مجئالس المئومنین

نوشته شدهاست که بخشئی از مئردم شوشئتر مئذه

تشئیع داشئتهاند ولئی بئا خلیفئه شئدن

سلطان محسئن بئن سئید محمئد در دوران مشعشئعیان بقیئه منئاطق شوشئتر نیئز بئه مئذه
تشیع گرایش پیدا کردند و همچنین با ورود امیئر نجئم الئدین محمئود بئه شوشئتر ،سئادات و
علما شوشتر بئیش از پئیش بئه تبلیئ مئذه

تشئیع در منئاطق اطئراف پرداختنئد (علیئزاده،

 .)215-214 :1388یک ئئی از عوام ئئل اص ئئلی روا تش ئئیع در ب ئئین م ئئردم بختی ئئاری در دوران
حکومت صفوی در قرن نهم علما و روحانیت بودهاند (همان.)219 ،
آیت اهلل العظمی آقا سید مهدی آل طیب
عئئالم بزرگئئوار مرحئئوم آقئئا سئئید محمدمهئئدی آل طیئ  ،ابئئن سئئید محمئئدتقی ،ابئئن سئئید
جعفر ،ابن سید حسین ،ابن سید طی  ،ابن سید محمد ،ابن سید نورالدین ،ابئن العالمئه
السئئید نعمئئت اهلل جزایئئری «اعلئئی اهلل مقئئامهم» از علمئئای محتئئرم و طئئراز اول شوشئئتر و از
رجال برجستۀ علمی و صاح

فتوا و رساله بودهاست.

جمعی از علمای اعالم شوشتر مانند آیت اهلل سید علی اصغر حکیم و عمئو معظمشئان آقئا
سید بزرگ آل طیئ

و مرحئوم آیئت اهلل حئا شئیخ محمئدکاظم حفیئد ،مرحئوم حئا شئیخ

جعفر شوشتری و مرحئوم آیئت اهلل حئا شئیخ محمدرضئا دزفئولی بهئرهمنئد گردیئد و سئپس
رهسئئپار حئئوز نج ئئف اشئئرف شئئد و سئئالهئئا از محض ئئر اسئئاتید بئئزرگ آن ح ئئوزه ماننئئئد آق ئئا
ضیاءالدین عراقی و سید ابوالحسن اصفهانی بهر فئراوان بئرد و بئه مقئام رفیئع اجتهئاد نائئل
ّ
آمد و از اساتید معظم خود و از حا شیخ محمدرضا دزفولی اجئاز اجتهئاد دریافئت کئرد و
پس از مراجعت از نجف اشئرف در شوشئتر سئکونت گز یئد و تئا آخئر عمئر بئه اقامئۀ جماعئت
مشغول و مرجع امور شئرعیه مئردم بئود تئا اینکئه در سئال 1363ق چشئم از جهئان فروبسئت.
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وی در سال 1311ق در شوشتر متولد شد .پس از طی دروس مقدماتی سالها از محضئر
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آرامگئئاه و ی در شوشئئتر اسئئت (معتمئئدی کاشئئانی .)455 /2 :1378 ،آن فقیئئئد سئئعید در
تقئئوی ،ورع و زهئئد جئئدیتی کامئئل داشئئت و در فئئن موعظئئه و خطابئئه یئئدی طئئوال و مک یئئد مئئن
عنداهلل بود و دارای بیانی نافذ و موقر در دلها بود (رازی.)414 /5 :1353 ،
مجلس روضه خوانی آیت اهلل آل طیب شوشتری در دهۀ عاشورا
مرحوم آیئت اهلل سئید محمئد مهئدی آل طیئ شوشئتری کئه از بزرگئان علمئای شوشئتر و
بیئئت آل طیئئ بودنئئد ،همئئه سئئاله مجلئئس روضئئه خئئوانی ّ
مفصئئلی را بئئرای تجدیئئد اقامئئئۀ
عئئزاداری اباعبئئداهلل الحسئئین
طیئ

در لیئئالی عاشئئورا در مسجدشئئان معئئروف بئئه مسئئجد آل

بر پئا مئیکردنئد کئه بسئیار معئروف و مئورد توجئه مئردم شئهر بئود و از طبقئات مختلئئف،

خاصه اهل علم و فضیلت در آن شئرکت مئیکردنئد و خودشئان نیئز منبئر مئیرفتنئد و بعئد از
موعظئئه و ارشئئاد حاضئئرین بئئئه ذک ئئر مصئئیبت خ ئئوانی 6میپرداختنئئد (معتم ئئدی کاش ئئانی،

.)455 /2 :1378
سیدمهدی آل طی
کاظم آل طی

شوشتری با توجه به دست نویسهای آیت اهلل حئا سئید محمئد

و برادرشان حجت االسالم والمسلمین سید مرتضئی آل طیئ

کئه در بئیش

از  31سال پیش نوشته شدهاند از بیش از  121منبئع اصئلی (ماننئد قئرآن کئریم ،نهئ البالغئه،
امالی صدوق ،تاریخ طبری ،ارشاد شیخ مفید ،لهوف سید بن طاووس ،مقتئل ابئی مخنئف،
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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کام ئئل الز ی ئئارات ،خص ئئائص الحس ئئینیه ش ئئیخ جعف ئئر ش ئئیخ شوش ئئتری ،اص ئئول ک ئئافی ،مقات ئئل

الطئئالبیین ،ابصئئار العئئین محمئئد سئئماوی و ماننئئد اینهئئا) اسئئتفاده کردنئئد کئئه در نئئوع خئئود
بینظیر بودهاست.
امئئام خمینئئی  ،بنیئئانگزار جمهئئوری اسئئالمی ایئئران زمئئانی کئئه در نجئئف اشئئرف تبعیئئد
2

بودنئئد ،مرحئئوم حئئا رج ئ بیئئداربخت خئئدمت ایشئئان شئئرفیا مئئیشئئدند .ایشئئان از
ً
احئئواالت آیئئت اهلل آل طی ئ  ،برگئئزاری مراسئئمات مئئذهبی در مسئئجد آل طی ئ (خصوصئئا
مقتئئل خئئوانی) ،همچنئئین احئئواالت عالمئئه کبیئئر حئئا شئئیخ محمئئد تقئئی شئئیخ شوشئتری و
 .1این مصیبت خوانی به شکل مقتل خوانی انجام میشد.
 .2ایشان یکی از بزرگان شوشتر بودند.

اوضاع احوال مردم انقالبی شوشتر را جویا میشدند 1.مرحوم حا سید عبئداهلل شئیرازی بئا
گئئوش دادن بئئه یکئئی از منبرهئئای مقتئئل خئئوانی مسئئجد آل طی ئ

شوشئئتر چنئئین فرمودنئئد:

گمان نمیکنم در هیچ جای عالم به این شکل مقتل خوانی کنند.
مقتئئل خئئوانی مسئئجد آل طی ئ

از اواخئئر دوره قاجئئار (بئئیش از  111سئئال) سئئابقه دارد امئئا

تئئاریخ دقیقئئی از مقتئئل خئئوانی در ایئئن مکئئان تئئاریخی وجئئود نئئدارد و فقئئط از سئئال  1318تئئا
 1322بئئئه دلیئئئل ممنوعی ئئت برگئئئزاری مراسئئئمات م ئئذهبی تعطیئئئل ش ئئد .ایشئئئان در اوایئئئل
ممنوعیئئت در زمئئان رضئئا شئئاه پهلئئوی ،منبئئر نمئئیرفتنئئد و روی سئئجاده بئئه مقتئئل خئئوانی
پرداختند و بعد با توجه به فشارهای رژیم به طور کامل مقتل خوانی را تعطیئل کردنئد 2.نقئل
اسئئت در اوایئئل ممنوعیئئت مقتئئلخئئوانی در مسئئجد آل طی ئ

در دوره رضئئا شئئاه پهلئئوی از

طئئرف ژانئئدارمری دو مئئأمور بئئرای جلئئوگیری از بر پئئایی مقتئئل خئئوانی بئئئه مسئئجد آل طیئئ
فرسئتاده شئئد .وقتئئی آیئئت اهلل آل طیئ

نمازشئئان تمئئام شئئد بئر روی سئئجاده رو بئئروی مئئردم

نشستند و مقتل خوانی کردند .این دو مأمور بر روی زمین نشسئتند و چنئان اشئک ریختنئد
3

کئئه تئئوان انجئئام فرمئئان حکومئئت یعنئئی تعطیلئئی مراسئئم را نداشئئتند .معتمئئدی کاشئئانی
( )461 /2 :1378در کتا

خود مینویسد :پس از ممانعت پهلوی اول ،بسئیاری از مراسئم

عزاداری رای در کشور متروک شده و از بین رفت.
شوشتری پایهگزاری شد و بعد از رحلت ایشان برادرشئان مرحئوم آیئت اهلل سئید عبداالسئالم
آل طیئ

شوشئئتری بئئه مئئدت  43سئئال منبئئر میرفتنئئد و مقتئئل خئئوانی مئئیکردنئئد .بیانئات،

نصای و مواعو منبری ایشان دلنشین و جال

قلو

مستمعین اسئت و در مئاه رمضئان و

ایئئام عاشئئورا مسئئجد ایشئئان بئئا آن وسئئعت بسئئیار ،تکمیئئل مئئیشئئود و هئئزاران نفئئر در خئئار و
 .1ممکن است توسط یکی از مردم شوشتر نوار کاست یکی از منابر مسجد آل طی به حضرت امام خمینی
در نجف اشرف تقدیم شده باشد یا ایشان از رادیو صدای مقتل خوانی مسجد آل طی را شنیده باشند.
 .2مصاحبه با آیت اهلل آل طی .
 . 3مصاحبه با حا تقی سیف یاسین از پیرغالمان شوشتر که خود در آن شئ در مسئجد آل طیئ بودنئد ایئن
مصاحبه در سال  1395صورت گرفت.

آیین مقتلخوانی دهه اول محرم در شوشتر

مقتئئل خئئوانی مسئئجد آل طی ئ

توسئئط مرحئئوم آیئئت اهلل سئئید محمئئد مهئئدی آل طی ئ

009

اطراف مسجد از اهئالی شئهر و اطئراف آن بئرای اسئتفاده حاضئر میشئوند و صئدای ضئجه و
نالئه از مئئردم بلنئد میشئئود .از ایئئن جهئت بسئئیار کئئم نظیئر اسئئت و منئئابر مرحئوم حئئا شئئیخ
جعفئئر شوشئئتری را مجسئئم می کنئئد .مکاشئئفات و منامئئات عجیئ

و غریبئئی بئئرای ایشئئان و

منابرشئئان دیئئده شئئدهاسئئت (شئئریف رازی )415 /5 :1353 ،بعئئد از رحلئئت آیئئت اهلل سئئید
عبداالسئالم آل طیئ

شوشئتری نیئز فرزندشئان آیئت اهلل حئا سئید محمئد کئاظم آل طیئ

شوشتری به مدت  36سال است که مقتل خوانی میکنند.
نقئئل اسئئت شخصئئی بئئه نئئام شئئیخ محمئئدجعفر دانشئئمند معئئروف بئئه شئئیخ فرزانئئه از
منبئئریهئئای بس ئیار متبحئئر شوشئئتر بئئودهانئئد و از لحئئا فئئن موعظئئه وخطابئئه یئئدی طئئوال و
همچنین از لحئا ز یبئائی صئوت در حئد بئاالئی بودهانئد .بئهطئور ی کئه مئیگو ینئد بیسئت و
چهئار مقئوم (مقئئام) شوشئتری را مسئلط بئئودهاسئت .ایشئان حضئئرت فاطمئه
میبیند که گفتند من از ایئن مسئجد راضئی وخوشئحال هسئتم و مرتئ

را بئه خئئوا

بئه ایئن مسئجد سئر

مئئیزنم و در مراسئئمات عئئزادار ی فرزنئئدم حسئین حاضئئر میشئئوم .ایشئئان بعئئد از ایئن خئئوا
جر یان را برای مرحوم عباس خیبر که پدر حا محمد باقر خیبر ،از زحمتکشئان و مر یئدان
این مسجد ،در میان میگذارد و ایشان هم تصمیم میگیرند بئه خئاطر اینکئه اسئم حضئرت
فاطمئئه
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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بئئر رو ی ای ئن مسئئجد بمانئئد ،هئئادی سئئنگتراش سئئنگی بئئا عنئئوان «هئئذا مسئئجد

الفاطمی ئه» را بتراشئئد .ای ئن سئئنی همچنئئان در حی ئاط مسئئجد موجئئود اسئئت (چراغچئئی،
.)52 :1384
مقتئئل خئئوانی سیدالشئئهداء

بئئه ایئئن سئئبک و سئئیاق در مسئئجد آل طی ئ

شوشئئتر از

اواخئئر دوره قاجئئار توسئئط سئئید محمئئد مهئئدی آل طی ئ و قبئئل از تعطیلئئی مجئئالس روضئئه
ً
توسط خاندان پهلئوی ،برپئا گردیئد کئه تئا کنئون کئه حئدودا  95سئال از آن تئاریخ می گئذرد و
نسئئل بئئه نسئئل ایئئن روضئئه خئئوانی توسئئط خانئئدان آل طی ئ

برگئئزار مئئیگئئردد .ایئئن مجل ئس

مشتمل بر  12ش

روضه خوانی سیدالشهداء

موضئئوعی در بئئا

واقعئئه کئئربال اسئئت .در قئئدیم مقتئئل خئئوانی مسئئجد حضئئرت آیئئت اهلل آل

طی

 14ش

بوده که امروزه در  12ش

است که هئر منبئر در هرشئ

در رابطئه بئه

برگزار میشود.

بعد از آقا سید محمد مهدی ،برادر ایشان آقئا سئید عبدالسئالم آل طیئ

عهئدهدار ایئن

امانئئت شئئد کئئه  43سئئال منبئئر وعئئو ایشئئان یعنئئی تئئا زمئئان وفاتشئئان ادامئئه داشئئت .در حئئال
حاضئر نیئز آقئئا سئید کئئاظم آل طیئ
سئید کئئاظم آل طیئ

فرزنئئد ایشئان ادامئئه دهنئده ایئئن روضئه اسئئت .بئه نقئئل از

(آقئئا سئید محمئد مهئئدی) ،آوای بلنئد و رسئئایی داشئت و بئئرد صئئدای

ایشان بسئیار ز یئاد بئود ،بئه گونئهای کئه بئدون بلنئدگو صئدای ایشئان تئا فواصئل بسئیار دور بئه
گوش میرسید .بنا به گفته مرحوم عباس خیبر از خدام و سقایان مسجد که شئ هئا بئرای
آوردن آ

بئئرای مسئئتمعین روضئئه بئئه رودخانئئه در نزدیکئئی قصئئا

خانئئه میرفئئت ،صئئدای

ایشان تا آنجئا بئه گئوش میرسئید .بنئا بئه تحقیقئات صئورت گرفتئه تئا کنئون بئا ایئن سئبک و
سیاق مراسم مقتل خوانی امام حسین
سئئید محمئئد کئئاظم آل طیئ

در جایی دیده نشدهاست ،بنا بئه گفتئه آیئت اهلل

نوارهئئایی از مجلئئس آیئئت اهلل آقئئا سیدعبدالسئئالم توسئئط یئئک

روحانی به نام حجت االسالم رفیعی ،که مشهدی بوده و به شوشتر رفت و آمد داشئتند ،بئه
مشهد نزد آیت اهلل العظمی حا سید عبئداهلل شئیرازی ،1بئرده شئد و ایشئان پئس از اسئتماع
فرمودند تا کنون هیچ مجلس روضه خوانی با این سبک در جهان سراغ ندارم.
افئئرادی نظیئئر حئئا جئئواد روشئئنا (شئئاعر) ،مرحئئوم آ

آ  ،مرحئوم صئئباغ ،مرحئئوم حئئا

محمدرضئئا مئئؤمن زاده ،مرحئئوم حئئا بئئاقر سئئیار معئئروف بئئه عبئئادوز یئئا چوقئئا دوز ،حئئا علئئی
آبیئئدی مشئئهور بئئه شئئاطر علئئی و در حئئال حاضئئر نیئئز حئئا محمئئد ثمئئری و حئئا عبئئدالکریم
میتئئوان بئه مرحئئوم مشئئهدی عبئئاس خیبئئر اشئئاره کئئرد کئئه سئئپس فرزنئئد ایشئئان مرحئئوم حئئا
محمد باقر خیبر عهدهدار آن شد .بعد از وفاتشان چئون فرزنئد پسئر نداشئتند ،دامادهایشئان
وظیفه خدمت دهی به مجلس را بر عهده گرفتند .الزم به توضی است با توجه بئه عالقئه و
اعتمئئاد مئئردم شوشئئتر بئئه بانیئئان ایئئن مسئئجد ،در زمئئان جنئئی تحمیلئئی مسئئجد آل طی ئ ،
پایگئئاه اصئئلی جمئئعآوری کمکهئئای مردمئئی و طئئبخ غئئذا بئئرای رزمنئئدگان بئئود تئئا حئئدی کئئه
ً
شهید چمران شخصا از حا باقر خیبر که در آن زمان مسئولیت پایگاه کمکهای مردمئی
را برعهده داشتند ،تقدیر کردند.
 .1از مراجع تقلید وقت بوده و در سال  1363در حدود  91سالگی رحلت کردند.

آیین مقتلخوانی دهه اول محرم در شوشتر

معینی از شئعرا و مئداحان مشئغول بئه خئدمت در ایئن مجلئس بودنئد .از خئدام مجلئس نیئز
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عناوین منبرهای دوازدهگانه
شب اول :در فضیلت ایمان و نیز درباره بیعت گرفتن یزید از امام حسین

.

شببب دو  :گرفتئئاری اولیئئای خئئدا در رأس آن پیغمبئئران خئئدا ،حئئوادر و مصئئائبی کئئه
پیش آمده است.

برای امام حسین

شب سو  :حرکت امام حسین

از مکه به کوفه و در نهایت کربال.

شببب چهببار  :فضئئیلت و اجئئر گر یئئه از خئئوف و تئئرس خئئدا بئئرای آخئئرت و فضئئیلت گر یئئه
کئئه از فضئئیلت گر یئئه از خئئوف خئئدا بیشئئتر اسئئت بئئا اسئئتناد بئئه آیئئات،

بئئرای امئئام حسئئین
روایات و احادیث.

شب پنجم :در خصوو اصحا

امام حسین

بن مظئاهر ،هئالل بئن نئافع و

 :حبی

حر شهید ریاحی.
شببب ششببم :قضئئیه حضئئرت مسئئلم بئئه عنئئوان نایئ
امام

امئئام

در کوفئئه (از زمئئان دعئوت

تا شهادت).

شب هفتم :یتیم نوازی و اکرام یتیمان و چگونگی شهادت حضرت قاسم
شب ببب هشب ببتم :اج ئئئر س ئئئقایت و آ
عباس
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.

دادن و چگ ئئئونگی شئ ئئهادت حضئ ئئرت ابوالفض ئئئل

.

شب نهم :انواع صبر ،صبر بئر مصئیبت ،صئبر بئر معصئیت ،صئبر بئر طاعئت و چگئونگی
شهادت حضرت علی اکبر

.

شب دهم :مقتل خوانی شهادت حضرت علی اصغر

و شهادت امام حسین

.

شب ببب یب ببازدهم :ع ئئئدل و ظل ئئئم ،اینک ئئئه نیک ئئئی و احسئ ئئان چ ئئئه اجرهئ ئئایی دارد و ظل ئئئم و
مجازاتهئئای آن و مقئئداری از انئئواع و اقسئئام ظلمهئئایی کئئه یز یئئد بعئئد از شئئهادت بئئر اهئئل
بیت

او روا داشتند (شام غریبان).

شب دوازدهم :دفن شهدا و وجود حضرت ز یئن العابئدین
دفن شهدا میآید.

1

 .1مصاحبه با آیت اهلل آل طی .

کئه از کوفئه بئه کئربال بئرای

شب سیزدهم و چهباردهم :در بئا

امئر بئه معئروف و نهئی از منکئر کئه امئروزه دیگئر برگئزار

نمیشود.
بعئد از مجلئئس وعئئو ،دسئئتهجئات سئئینهزنئئی و زنجیرزنئئی بئه مسئئجد آمئئده و تئئا پاسئئی از
ش

مراسم عزاداری ادامه دارد .خاصه در ش

عاشورا ،که در حال مصیبت خواندن بر پئا

ایستاده و عمامه از سر برداشته و به نحو بسیار محزون و مبکئی مصئیبت خئوانی می کردنئد
و دستهای خود را بر سر زده و می گریسئتند و مئوجی از حئزن و گریئه در دلهئای حاضئرین
بئهوجئئود میآوردنئئد بئهطئئوری کئئه صئئدای گر یئئه و شئئیون مئئرد و زن بئئه آسئئمان بلنئئد مئیشئد و
ّ
عدهای از فرط گریه غش می کردند .پس از خاتمۀ منبر ،آقایان اهل علئم بئه و یئژه از بیئت آل
و دیگئئر حاضئئرین در مجلئئس بئئه سئئینهزنئئی و نوحئئهخئئوانی میپرداختنئئد (معتمئئدی

طی ئ

کاشانی.)456 /2 :1378 ،
متن سخنرانی
سخنرانی در هر ش

دارای سه بخش؛ حمد و ثنا ،مقدمه منبئر و مقتئل خئوانی و روضئه

است.
حمد و ثنا :بئه ز بئان عر بئی بئه همئراه ترجمئه و متناسئ

بئا فضئای محئرم و توسئل بئه امئام

روای ئئات رس ئئیده از معص ئئومین ب ئئهو ی ئئژه نهئ ئ البالغئئه اس ئئت و رابطئئئه مس ئئتقیمی ب ئئا روض ئئه و
مقتلخوانی همان ش

دارد.

روضه و مقتلخوانی :این مقتل خوانی بئه صئورت مفصئل بئوده و از کتئ

مقاتئل متقئدم

استخرا شدهاست.
متن و محتوای سخنرانی هر سال ثابت است .لکن جذابیت و معنویت ذاتئی کلمئات
و موضوعات حالت مالل آور نداشته و مستمعین تئالش می کننئد برخئی جمئالت را همئراه
واعو محترم تکرار و مئرور نماینئد .بئا اینکئه ایئن مئتن و مقتئل خئوانی از اواخئر دوره قاجئار تئا
کنئئون تکئئرار میشئئود ،آنچنئئان دلنئئواز بئئا همئئان سئئبک و سئئیاق قئئدیمی صئئورت می گیئئرد کئئه

آیین مقتلخوانی دهه اول محرم در شوشتر

حسین است.
ً
مقدمه منبر :این مقدمه معموال حالت وعو و ارشاد داشئته و برپایئه آیئات شئریفه قئرآن و
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گئئویی بئئار اول اسئئت کئئئه مسئئتمعین آن را شئئنیدهاند .مئئتن سئئخنرانی و همچنئئین وعئئو،
حالت گفتاری و محاورهای ندارد و به نوعی مسجع است و از سبک کت

پیشینیان بهئره

بئئرده شئئدهاسئئت .در بخئئش روضئئه و مقتئئل خئئوانی کلمئئاتی اسئئتخدام شئئده کئئه بئئار معنئئایی
سوگ و حزن را به خوبی حمل میکنند.
متن با حالت مسجع
در بخئئش روضئئه و مقتئئل ،بعئئد حماسئئی ،دالوری ،ایبئئار ،شئئهامت و شئئجاعت شئئهدای
دشت کربال بسیار مئورد توجئه اسئت .ابتئدا بئه بعئد حماسئی واقعئه پرداختئه و آنگئاه تئراژدی
واقعه به بهترین نحو بازگو میشود.
متن با حالت حماسی
تصویر سئازی صئحنههای پیکئار شئهدای کئربال بئه شئکلی اسئت کئه شئنونده احسئاس
شوق و شعف میکند ،جمالتی که در این بخش مئورد اسئتفاده قئرار می گیئرد در نئوع خئود،
قتال و جنگی شجاعانه را ترسیم میکند و بسیار منحصر به فرد است.
متن تصویر سازی نبرد شهدای دشت کربال
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در این  12ش

حوادر بنیادی نهضئت عاشئورا بئه صئورت سلسئلهوار و توصئیفی بیئان

شده به گونهای که شنونده دید جامعی نسبت به رخدادهای کربال به دست مئیآورد .مئتن
مقتل خوانی بئا انئواع تکنیکهئای موسئیقی خوانئده مئیشئود .حئاالتی چئون هئدی خئوانی،
سئئبکهای گفتئئاری پهلئئوی ،مو یئئه کئئردن 1هنگئئام روضئئه خئئوانی تئئأثیر شئئگرفی در ارتقئئاء
مصیبت و حالت روحانی شنونده دارد.
و ارادت ایشان به دسئتگاه سیدالشئهداء

موجئ

شئده کئه

ارتباط خاندان آل طی
ً
عامه جامعه خصوصا مردم قدیمی شوشتر این بیت شریف را ،حسینی بخوانند و لذا تئأثیر
کئئالم و صئئدای ایشئئان در شئئنونده بئئه صئئورت خاصئئی قابئئل توجئئه اسئئت .تأ کیئئد بئئر بیئئان
 .1پیماندن صدا در گلو و دهان همراه حزن.

رجزهئئای شئئهدا ،شئئجاعت و روحیئئه ظلئئم سئئتیزی ایشئئان بئئه و یئئژه رجزهئئای شئ
زبان سیدالشهداء
غنی ترین ش

فضای معنوی خاصی را نمایان میکند.
عاشورا اسئت کئه سرشئار از نکئات

مقتل خوانی مسجد آل طی  ،ش

لطیف است .از جمله ویژگیهای مقتل خوانی آن ش
ش

عاشئئورا از

عاشورا در کربال و گفتگوی سیدالشهداء

میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
.

و حضرت زین

صب عاشورا و رویارویی موعظه آن حضرت بئا لشئکر دشئمن و ظهئور معجزاتئی از سئید
الشهداء

.

لحظه شهادت حضرت علی اصغر

.

لحظات وداع حضرت با اهل حرم.
لحظه وداع حضرت با دخترش سکینه
ترسیم قتال و بروز شهامت امام

و خواهرش زین

در صحنه نبرد.

لحظه شهادت جانسوزانه عبداهلل بن الحسن
لحظه شهادت عارفانه امام

.

 ،فرزند امام حسن مجتبی

.

در سجده و دگرگونی اوضاع عالم.

این مراسم بخشی از اعتقئادات مئذهبی ،فرهنگئی مئردم را در برمئیگیئرد کئه بئا توجئه بئه
ارادت خالصانه مئردم ایئن دیئار بئه اهئل بیئت

تمئامی زنئدگی مئردم را ،تحئت شئعاع قئرار

سئئوگواری اباعبئئداهلل حسئئین

و یئئارانش میرونئئد .ایئئن مسئئئله ریشئئه در اعتقئئادات مئئردم

منطق ئئه و ارادت ایش ئئان بئئئه سیدالش ئئهداء
بیت

و س ئئادات آل طیئ ئ

بئئئه عن ئئوان وارث ئئان اه ئئل

است.

نتیجه
این نوع مقتل خوانی به شیوه سنتی منحصئر بئه ایئن مسئجد بئوده و بئه صئورت مئوروثی،
نسل به نسل واعظین و خدام آن به سیدالشهداء اظهار ارادت می کننئد .در ایئن مراسئم
ً
سخنرانی ،سئقایی ،خئدمت رسئانی ،مئداحی و نظئایر اینهئا رنئی و بئوی کئامال سئنتی دارد.
همراهی ،اتحاد و همئدلی مئردم بئهواسئطه اعتقئادات مذهبیشئان بئه گونئهای اسئت کئه در

آیین مقتلخوانی دهه اول محرم در شوشتر

میدهد .به گونهای که مردم با خلوو نیت و تمامی جان و مال خود به استقبال و پیشئواز

011

این مسجد و جهئت ایئن امئر ،خیئل عظیمئی از مئردم شوشئتر و حومئه آن بئرای پاسداشئت و
جهت عزای امام حسین

و گوش دادن به مقتلخوانی گرد هم میآیند و هر دسئته ،گئروه
و امئام حسئین

و یا فئردی بئه نحئوی سئعی در نشئان دادن ارادات خئود بئه اهئل بیئت
ً
دارد .به صورتی که مردم به صئورت کئامال خودجئوش موا کئ کئوچکی بئرای پخئش نئذری،
ً
آ  ،شربت ،چای و مانند اینها برپا می کننئد .بئا توجئه بئه برگئزاری مراسئم بئه صئورت کئامال
سئئنتی تئئا کنئئون بئئدعتهای جدیئئد وارد ایئئن مراسئئم نشئئدهاسئئت .امئئا بعضئئی از مراسئئمات
خاو این مسجد در خطر فراموشی قئرار دارنئد .همئه سئاله توسئط هئیئت امنئاء مسئجد آل
طی ئ

و هیئئئتهئئای مئئذهبی ،برنامئهر یئئزی مفصئئلی بئئرای برگئئزاری هئئر چئئه بهتئئر ایئئن بئئر نامئئه

انجام می گیرد.
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