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العتبة العباسیة 1429 ،ق 68 ،ص.
معتتارف ،معتتالم و شتتعائر حستتینی را بایتتد بتته کهکشتتانی
بیانتها تشبیه کرد کته در قلت

آن منظومته ادبیتات حستینی

قرار دارد و البته خورشید هماره پرفتروغ ایتن ادبیتات مقتدس،
وجتتود قدستتی حضتترت امتتام حستتین

استتت .هیئتهتتای

عزاداری ،پدیدههایی مردمی ،خودجتوش و البتته بتا اختالص
ب تتوده ک تته از بط تتن طبق تتات اجتم تتاعی بت ته وج تتود آم تتده و ه تتر
کدامشتتان هتتم ستتابقهای ختتاص ختتود و جال ت

بتترای مطالعتته دارن تد .مطالعتتات در بتتاره ستتابقه و

ریش تتههای پی تتدایش هیئ تتته تتای ع تتزاداری و بت تر هم تتین قی تتاس ،تاریخچ تته پی تتدایش و تأس تتیس

حسینیهها هم خود بخش قابل توجهی از جنبههای نفوذگذاری فرهنگی و تأثیرگذاری اجتماعی
هیئتهای عزاداری حسینی را نشان میدهد.
کتتتاب حاضتتر بتته بررستتی جنبتتههتتایی از تتتاریخ و موقعیتتت یکتتی از معروفتتترین هیئتهتتای

عزاداری کربال؛ یعنی هیئت عزا طویریج میپردازد .طتویریج یکتی از شتهرکهتای اطتراف کتربال بته

سمت شرق و در مسیر جاده به سمت شهر حله است .وجه تسمیه این هیئت عزاداری برای این
است که از دیربتاز ،اهتالی ایتن شتهر از صتبح زود روز عاشتورا در دستتههتای بستیار بتزرگ عتزاداری
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پیاده و بر سر و سینه زنان به سمت کربال به راه میافتند و حوالی ظهر و یا اوایل بعد از ظهر به کربال
میرستتند .آنهتتا از بتتابالقبلتته حتترم مطهتتر حست ینی وارد شتتده و از یکتتی از دروازههتتای شتترقی حتترم
خار شده و از مسیر بینالحرمین به حرم حضرت ابوالفضلالعباس

مشرف میشوند.

بتتر استتاس آنچتته در ایتتن کتتتاب گفتتته شتتده استتت ،اطتتالع مکتتتوب و مستتتندی از چگتتونگی
ا
پیتدایش هیئتت عتزا طتویریج در دستت نبتوده ،امتا برختی حتدس متیزننتد کته احتمتاال ریشتتههای
تتتاریخی آن بتته زمتتان سیدرضتتی ،گردآورنتتده نهجالبالغتته حض ترت امیتتر المتتؤمنین

برگتتردد .در

اهمیت این هیئت عزاداری همین بس که دست کم دو نفر از علمای بزرگ شیعه؛ یعنتی مرحتوم

سیدمهدی بحرالعلوم و مرحوم زینالعابدین مازندرانی وجود مقدس حضترت امتام مهتدی

را

در میان عزاداران این هیئت مشاهده کردند .بر اساس مستندات مکتوب و شواهد برجای مانده
از معاصران ،تاریخچه صورت فعلی این هیئت به حدود  140سال قبل برمی گردد.
کتاب حاضر به سه بخش تقسیم شده است .پس از بخش مقدماتی و تاریخچه این هیئتت،
بخش بعدی به حواد مهمی که بر این هیئت گذشته است ،از جمله حواد خشونتبار زمان
بعثیهتتا ،متتیپتتردا زد .پایتتان بختتش کتتتاب ،آلبتتومی کوچتتک از تصتتاویری از مراستتم ایتتن هیئتتت در
اماکن مختلف و بخصوص در شهر کربالست.
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