
 
 
 
 
 
 

کتاب  معرفی 
 1دکتر محمدرضا فخر روحانی

کدربا : عبدداممیر عییدی القریشدی، تداریا عدیار طدویریل، 
 .ص 68ق،  1429العتبة العباسیة، 

کهکشتتتانی معتتارف، معتتتالم و شتتع ائر حستتتینی را بایتتد بتتته 
کته در قلت  آن منظومته ادبیتات حستینی  انتها بی کرد  تشبیه 

قرار دارد و البته خورشید هماره پرفتروغ ایتن ادبیتات مقتدس، 
هتتای  استتت. هیئت امتتام حستتینوجتتود قدستتی حضتترت 

هایی مردمی، خودجتوش و البتته بتا اختالص  عزاداری، پدیده
کتتته از بطتتتن طبقتتتات اجتمتتتاعی بتتت ه وجتتتود آمتتتده و هتتتر بتتتوده 

د. مطالعتتات در بتتاره ستتابقه و ختتاص ختتود و جالتت  بتترای مطالعتته دارنتت ای کدامشتتان هتتم ستتابقه
یشتتته ر همتتتین قیتتتاس، تاریخچتتته پیتتتدایش و تأستتتیس هتتتای عتتتزاداری و بتتت ئتتتتیهای پیتتتدایش ه ر

تأثیرگذاری اجتماعی  های نفوذگذاری فرهنگی و ا هم خود بخش قابل توجهی از جنبهه حسینیه
 .دهد های عزاداری حسینی را نشان می هیئت

هتتای  تتترین هیئت از تتتاریخ و موقعیتتت یکتتی از معروف هتتایی حاضتتر بتته بررستتی جنبتته کتتتاب
کربال؛ یعنی هیئت عزا طویریج می کتربال بته  پردازد. طتویریج یکتی از شتهرک عزاداری  هتای اطتراف 
عزاداری برای این . وجه تسمیه این هیئت ه استسمت شرق و در مسیر جاده به سمت شهر حل

که از  هتای بستیار بتزرگ عتزاداری  ر از صتبح زود روز عاشتورا در دستتهی ایتن شته، اهتالدیربتازاست 
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کربال به راه میپیاده و بر سر و س کربال افتند و حوالی ظهر و  ینه زنان به سمت  یا اوایل بعد از ظهر به 
شتترقی حتترم هتتای  ینی وارد شتتده و از یکتتی از دروازهالقبلتته حتترم مطهتتر حستت هتتا از بتتاب رستتند. آن می

 .شوند مشرف می العباس الحرمین به حرم حضرت ابوالفضل از مسیر بین خار  شده و
گفتتته شتتده استتت، اطتتالع مکتتتوب و مستتتندی از چگتتونگی  کتتتاب  بتتر استتاس آنچتته در ایتتن 

کته احتمتاالا  متی پیتدایش هیئتت عتزا طتویریج در دستت نبتوده، امتا برختی حتدس یشتته زننتد  های  ر
گردآورنتتده نهجتتتاریخی آن بتته زمتتان سید گتتردد. در بر رت امیتتر المتتؤمنینالغتته حضتتالب رضتتی، 

که د کم دو نفر از علمای بزرگ شیعه؛ یعنتی مرحتوم اهمیت این هیئت عزاداری همین بس  ست 
را  العابدین مازندرانی وجود مقدس حضترت امتام مهتدی سیدمهدی بحرالعلوم و مرحوم زین

کردند. بر اساس مستندات مکتوب و شواهد برجای مانده  در میان عزاداران این هیئت مشاهده 
گردد 140ن، تاریخچه صورت فعلی این هیئت به حدود ااز معاصر  .سال قبل برمی 

کتاب حاضر به سه بخش تقسیم شده است. پس از بخش مقدماتی و تاریخچه این هیئتت، 
گذشته است، از که بر این هیئت  بار زمان  جمله حواد  خشونت بخش بعدی به حواد  مهمی 

کوچتتک از تصتتاویری از مراستتم ایتتن هیئتتت در پتتردا هتتا، متتی بعثی کتتتاب، آلبتتومی  زد. پایتتان بختتش 
کربالستاماکن مخ  .تلف و بخصوص در شهر 


