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| 3هیئتو کرونا

سرمقاله فتح

در چنـد شـبانه روز گذشـته طالبـان
بـا فتـح والیـات و ولسـوایلهای
افغانسـتان بـه تیتـر یـک بسـیاری از
خبرگـزاری هـای جهـان تبدیـل شـده
اسـت .حقایـق میـداین و پیـش
بیینهـای کارشناسـان حاکـی از آن
اسـت کـه قـدرت آینـده افغانسـتان در
دسـتان طالبـان خواهـد بـود و بعـد از
دوره انتقـایل دولـت موقـت ایـن گـروه
موفـق خواهـد شـد بـار دیگـر امـارت
اسلامی افغانسـتان را احیـا کننـد.
امـا ایـن پایـان ماجـرا نیسـت زیـرا کار
بـرای طالبـان بـا تشـکیل حکومـت
نهتهنـا بـه امتـام منیرسـد بلکـه گـروه
مذکـور در ادامـه بـا دو چالـش عمـده
روبـرو خواهـد بـود کـه در ادامـه
بـه بـرریس آهنـا خواهیم پرداخـت.
 .1عـدم پذیـرش در نظـام بنیامللـل:
ماهیت شبه نظامی طالبان و مهچننی
سـابقه مهـکاری آن بـا اسـامهبنالدن
و گـروه القاعـده کـه منجربـه وقـوع
اتفاقات هالک و کشتار هایی شد که
هنـوز گمانهز ینهـا درموردشـان متعدد

ویژهنامه هیأت میثاق با شهدا | شب یازدهم محرمالحرام1443

آیا میتوانند؟

اسـت ،باعـث شـده کـه افـکار عمومی
جهـان نظـر مثبتی در بـاب طالبـان
نداشـته باشـند و بـه سـخیت بـه آن
اعتماد کنند .عالوه بر آن طی  ۲۰سال
گذشـته ایـاالت متحـده بـرای پیشـبرد
اهـداف خود و اسـتمرار حضور نظامی
اش اقـدام بـه تبلیـغ علیـه طالبـان کرده
کـه بـه نوبـه خـود تاثیـر زیـادی در
فضـای بین املللی داشـته اسـت .در
مقابـل نیـز طالبـان مذاکـرات پهنـان و

تشـکیل دولـت بـه رمسیـت شـناخته
شـود .هنـوز درمـورد نقشی کـه طالبـان
میخواهـد بـرای امـارت اسلامی در
نظـر بگیـرد روشـن نیسـت امـا احتمـال
ز یـادی وجـود دارد که هدف طالبان با
توجه به شـرایط و عدم اعتماد عمییق
کـه بین ایـاالت متحـده و طالبـان
وجـود دارد ایـن باشـد کـه بـه متحـد
چین و روسـیه تبدیـل شـود ،تـا بتوانـد
کشـور را از ز یـر سـایه آمریـکا خـارج

چـرا بایـد در حکومتی مردمـی مسـئوالن گرفتـار تـرس بدلیـل
ضعـف شـوند؟ حـال آنکـه اعتـراض خود میتوانـد بازویی کمکـی برای
حکومتها و این مسئوالن باشد .مهه اینها زنگ خطری است برای
کشـوری که متدین اسلامی را با حقوق خمتلف از مجله حق اعتراض و
عدالتخواهی پذیرفته است ویل هنوز در مقام عمل نتوانسته است این
حـق را بـرای مـردم خو یـش به رمسیت بشناسـد.
آشـکاری با دولت های روسـیه ،چنی ،کنـد و اوضـاع سـیایس-اجتماعی-
اقتصـادی را بـه کنتـرل خـود در آورد.
قطـر ،پاکسـتان ،ترکیـه ،مجهـوری
 .2حکومـتداری :مشـکل
اسلامی و هنـد داشـته تـا ایـن
دوم طالبـان مدیریـت
ضعـف را جبـران کنـد
امـور و رفـع مشـکالت
و بتوانـد بعـد از

افت ــاد گ ــر عل ــم ز ک ــف س ــاقی ح ــرم

عدیـده کشـور جنـگ زده و اشـغال
شـده افغانسـتان اسـت .جنـگ ۲۰
ً
سـاله باعـث شـده تـا عملا چیـزی
بـه نـام توسـعه در ایـن کشـور اتفـاق
نیفتـد و حـال ایـن طالبان اسـت که به
عنوان قدرت رمسی کشـور باید به این
مسـائل رسـیدگی کند و از روز تشـکیل
دولـت مـورد سـوال قـرار خواهد گرفت.
البتـه طالبـان نیـز از ابتـدا بـه فکـر چـاره
بوده و تشـکیالت وسـیعی را برای این
امـر طراحـی کـرده اسـت ،بـرای مثـال از
مدتها قبل وایل و ولسوال خود را در
مناطـق مسـتقر کرده و اوضـاع را برریس
و کنترل میکرده است .اقدامایت مانند
گردانـدن دزدان در شـهر و برگـزاری
جلسـه بـا پزشـکان بیمارسـتانها کـه
اخیرا فیلم آن منتشر شده ،نیز نشان آن
ً
اسـت کـه طالبـان عملا حکومتـداری
خـود را شـروع کـرده ،امـا بایـد دیـد کـه
شـبکه ز یرزمینی طالبـان کـه روزی
توانسـته داعـش را در افغانسـتان
شکسـت بدهـد در برابـر مشـکالت
افغانستان نیز پیروز خواهد بود یا خیر.

ب ــر دوش میکش ــمعل ــم س ــرخمکتب ــت

حسینیها نمیترسند
مهـان مقـداری کـه فـدا کاری حضـرت ارزش پیـش خـدای تبـارک و تعـایل دارد و
در پیشـبرد هنضـت حسین؟ع؟ کمـک کـرده اسـت ،خطبههای حضرت سـجاد
و حضـرت ز ینـب هـم بـه مهـان مقـدار یـا قر یـب آن مقـدار تأثیـر داشـته اسـت.
آ نهـا بـه مـا فهماندنـد کـه در مقابـل جائـر ،در مقابـل حکومت جـور ،نباید ز نها
بترسـند و نباید مردها بترسـند .در مقابل یز ید ،حضرت ز ینب؟اهس؟ ایسـتاد و آن
را مهچـو حتقیـر کـرد کـه بنی امیـه در عمرشـان مهچـو حتقیـری نشـنیده بودنـد.
صحیفه امام؛ ج  ،17ص 54
یادداشتفتح

غفلت ــی عجی ــب و
خسـ ـ ـ ــرانی عظی ــم

روز  21مرداد در تقومی به نام روز صنایع کوچک
نامگذاری شده که فرصت مغتنمی برای به
تصویر کشیدن امهیت و جایگاه واقعی این
صنایع در عرصه اقتصادی میباشد .بنگاه
کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده
رشد ساختار صنعیت و توسعه پایدار مبتین بر
دانش ،در بسیاری از کشورها حمسوب میشوند
و چننی صنعیت برای بسیاری از کشورهای
در حال توسعه با امهیت است .صنایعی که
درحدود  50درصد از اشتغال کشور و بیش از 90
درصد صنایع کل کشور ما را در بر گرفته است
واز آجنایی که سرمایه اولیه کمی نیاز دارد فشار
مایل سنگیین به دولت وارد منیکند .برخی از
صاحبنظران به این نتیجه رسیدهاند که هرچه
بنگاهها بزرگتر میشوند میزان هبرهور یشان
کاهش پیدا میکند و هرچه اندازه بنگاهها
کوچکتر میشود قدرت رقابت آنها افزایش پیدا
میکند .در کنار این گسترش بنگاههای کوچک
و متوسط باعث مردمیتر شدن اقتصاد میشود
و از آجنایی که بنگاههای کوچک اقتصادی
سهم چشمگیری در اقتصاد ایران دارد به رشد و
شکوفایی رسیدن این خبش ،ضامن رسیدن به
توسعه اقتصادی است .به طور کیل بنگاههای
کوچک و متوسط به علت ویژگیهایی مثل

مردمیتر بودن ،نیازبه میزان سرمایه اولیه کمتر
برای اجیادهر شغل ،تاب آوری بیشتر درمقابل
مشکالت اقتصادی،نوآوری بیشتر ،وابستگی
کمتر به بنگاههای دیگر و بالطبع کم بودن
ر یسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک
برای این بنگاهها در مقایسه با بنگاههایی با سایز
بزرگتر و ...باعث شده است که امروزه نقش
مهمتری نسبت به بنگاههایی با سایز بزرگتر در
اقتصاد کشورهای توسعه یافته داشته باشند.
نگاه به آمارهای کشور نشان میدهد که با
توجه به امهیت این صنایع ،سهم تسهیالت
بانکی اعطایی به این بنگاهها تهنا  6درصد
از کل تسهیالت بانکی را شامل میشود که
در طول چهار سال گذشته شرایط از این هم
اسفبارتر شده و میانگنی آنها به حدود  3درصد
تقلیل یافته است .عدم اطالعات دقیق و بروز
در حوزه شرکتهای ثبت شده ،میزان تسهیالت
پرداخیت به صنایع خمتلف ،آمار و دادههای
تولید مر بوط به هر خبش ،دادههای مر بوط به
اشتغال و بیکاری و ...موجب عمق بیشتر و

اثر خبیش بیشتر این مشکالت شده است ،چرا
که عدم اطالعات دقیق و شفاف سبب میشود
بنگاهها در فضایی غیررقابیت و غیرشفاف نتوانند
سیاستگذاری دقییق برای آینده خود داشته
باشند .و تعداد بنگاههای کوچک و متوسط در
طول دو سال اخیر به علت مشکالت اقتصادی از
عدد30477در سال  1394به عدد  25845در سال
 1398رسیده هست(کاهش حدود  16درصدی)
این در صور یت هست که تعداد بنگاههای بزرگ
در مهنی مدت رشد داشته هست و مهه اینها در
کنار رتبه  128ام ایران در رتبه بندی سهولت اجیاد
کسبوکار شرایط سیاستگذاری این حوزه را در
دولت قبل ضعیف ونامطلوب نشان میدهد.
مهه این آمارها گواه از آن دارد که غفلت عجیب
دولتهای گذشته از چننی صنایع مهمی
که توانایی اجیاد حتویل در اقتصاد کشور دارد،
چننی خسران عظیمی را به دنبال داشته است.
حال باید دید دولت سیزدهم اقتدار اقتصادی
را سرلوحه کار خود قرار داده و با ساختار
شکین وضع موجود را تغییر می دهد یا خیر؟!
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پرچمــدار مطالبهگــری
پس از انتخاب آقای رئییس در انتخابات ریاست
مجهوری و انتخاب آقای زاکاین به عنوان شهردار
شهر منتسب به جهبه
پایتخت ،توسط شورای ِ
رمز
انقالب ،برخی سعی بر مپپاژ ناامیدی ،با کلمه ِ
«یکدست شدن نظام» را داشتند .در نگاه این افراد
نظامزینپسدوراینراسپریخواهد کرد کهاشتباهات
هنادهای خمتلف ،با نقد جدی ر وبهرو خنواهد
شد و اشتباهات یپدریپ به وقوع خواهد پیوست.
در این بنی عدهای معلوماحلال که تالشهای
ک نشده
ضدمردمیشان هنوز از ذهن مردم پا 
است ،قصد دارند خود را پرچمدار مطالبه از
دولت بعدی نشان دهند ،گویی مردم فراموش
کردهاند که زمان دولت متبوعشان چگونه
درصدد «مالهکیش» مشکالت بودهاند.
ن دسته از افراد که دنبال باز یهای سیایس،
ای 
جناحی خود هستند قطعا شایستگی پرچمداری
مطالبات ملت را ندارند ،کساین که کلمه مقدس
ملت را دستاویز مجعآوری رای در انتخاباتها
کردهاند و تهنا دستاوردشان پررنگ کردن کلمه
ناامیدی در ادبیات سیایس جامعه بوده است.
پس چه کساین میتوانند فرماندههان مطالبهگری
در دوران پیشرو باشند و به جای باز یهای
سیایس به فکر حل مشکالت مردم باشند؟
مه انگونه که اشاره شد کیس میتواند این
پرچم را در دست بگیرد که سابقه خویب
داشته باشد و مردم آنها را از خودشان بدانند.
بسیج دانشجویی از ابتدای تاسیس تا به امروز

مهیشه در میدان مطالبه ،خود را در خنستنی
صفها تعریف کرده است و هیچگاه بنی
خود و مردم فاصلهای به وجود نیاورده است.
کمتر اتفاق مهمی را در تاریخ سیایس معاصرمان
میتوانید به یاد آورید که بسیج در آن نقش
نداشته باشد یا موضعگیری نکرده باشد.
برایبسیجدانشجوییهرگزمهمنبودهاست کهچه کیس
و با چه تفکر سیایس در راس قوای مقننه ،قضاییه و
جمریه حضور دارد ،چراکه بسیج خود را پاسدار انقالب
میداند نه جناحهای سیایس ،به مهنی دلیل هرکجا
برای بسیج دانشجویی هرگز مهم نبوده
است که چه کیس و با چه تفکر سیایس در راس
قوای مقننه ،قضاییه و جمریه حضور دارد ،چراکه
بسیج خود را پاسدار انقالب میداند نه جناحهای
سیایس ،به مهنی دلیل هرکجا اشتباه و مشکیل
را ببیند بدون هیچ ترس و وامههای در کنار مردم
وارد عرصه مطالبه میشود و بدون لکنت نقدها
ق را درخواست میکند
را بیان کرده و ح 
اشتباه و مشکیل را ببیند بدون هیچ ترس و وامههای
در کنار مردم وارد عرصه مطالبه میشود و بدون
ق را درخواست میکند.
لکنت نقدها را بیان کرده و ح 
مهانگونه که اشاره شد عدهای با مجله یکدست
شدن نظام ،سعی بر نقدناپذیر نشاندادن حکومت
دارند اما آنها در حتلیلهایشان بسیج را از قلم
انداختهاند .بسیج ،خمصوصا -بسیج دانشجویی-
مانند مهیشه در کنار مردم مقابل هر اشتباهی
میایستد و به جای سکوت و انفعال و یا نقدهای
ی سازنده برای رشد
تند و یبحاصل سعی میکند نقد 
و اعتالی نظام مجهوری اسالمی ایران بیان کند و
پرچم مطالبه منصفانه را مهیشه در اهتزاز نگاه دارد.

یادداشت فتح

هیئــت و کرونــا

«این جلسات در اوج مرییضها هم برقرار بود .اگر
قرار بود چیزی بشه االن دومنی سالگرد من بود...
ول کنید این چرت و پرت ها رو !...زیر خیمه امام
حسنی از این خبرها نیست .اینجا مرده زنده میشه».
مجالت فوق توسط یکی از مداحان هیئات هتران حنی
مراسمچندشب گذشتهمطرحشدهاست؛ کهبیانکنندهی
مسئلهای است که از ابتدای شیوع کرونا بنی قشر مذهیب
و هیئیت مطرح بوده و آن عبارت است از اینکه «اگر امام
حسنی و هیئت خود شفادهنده است ،پس رعایت
دستورالعملهایهبداشیتچهجایگاهیدارد؟»اینمسئله،
مسئلهی قدمیی دعوای علم و دین است که به اقتضای
شرایط امروز جوامع ،خود را اینچننی نشان داده است.
اصلاینمسئلهبرخاستهاز نوعنگاهناقصواشتباهبهمقوله
مادیاتو معنویاتو نسبتبنیایندو در عاملاست کهحل
آن،اصالحجهانبیینفردفردواجتماعمسلمنیرامیطلبد.
توضیح آنکه اداره امور عامل توسط خدای متعال
بهوسیله دو دسته اسباب و علل مادی و معنوی
است .علل مادی عبارتاند از عوامل موجود در عامل
ماده و مهنی دنیایی که در آن زندگی میکنمی که علوم
بشری از مهنی قسم میباشند .علل معنوی عبارتاند
از عوامل مربوط به عوامل باال تر و عامل ملکوت.
شاهکلید حل این مسئله آن است که این دو دسته
علل ،در عرض یکدیگر نبوده؛ یعین منیتوان گفت
گاهی اوقات عوامل مادی کار میکند و سایر اوقات
علل معنوی اثرخبش است؛ یا آنکه با دو دسته عوامیل
مواجهمی که با هم در رقابت باشند تا یکی دیگری را
مغلوب کند! بلکه عوامل مادی در طول علل معنوی
و معلول آن است نه در عرض یا در رقابت آن .پس علل
َ
معنوی عال ،علت علل مادی بوده و بر آن حمیط است.
این احاطه علل معنوی بر علل مادی را میتوان اینچننی
تشریح کرد کهاثرگذاریعللمادیوابستهبهعللمعنوی
است.چنانکهدر دعایهفمتصحیفهسجادیهمیخوانمی
«وتسببت بلطفک االسباب و جری بقدرتک القضا» یا
رهبر معظم انقالب در ابتدای شیوع کرونا فرمودند«:مههی
ابزارهای عامل وسایل اهلی هستند ،او ّ
مسبباالسباب
است؛ با این اسباب باید کار کنمی ،از این اسباب
استفاده کنمیّ ،اما نتیجه و اثر را از خدای متعال خبواهمی».
گاهی اوقات نیز حتقق اتفاقایت خالف عقل حمدود
انسان مثل معجزات مشاهده میشود که این ،خود
مؤید تسلط علل معنوی بر مادی است اما نایف رعایت
اسباب مادی نیست بلکه توجه به علل معنوی
همزمان با هبره از عوامل مادی را یادآور میشود.
نتیجه آنکه ،انسان در مسیر عبودیت موظف به هبرهگیری
از عوامل مادی در عنی توجه به علل فرامادی است.
این گفتار به معنای عدم اشتباه نوع بشر در تشخیص
علل مادی نیست چراکه بسیاری از علوم بشری و بهطور
خاصعلومجتریبو نسخههایمنتجاز آن،دارایخألهای
جدی میباشند اما در مصداق اخیر یعین کرونا ،اتفاقنظر
متخصصان و صاحبنظران و تأیید رهبر انقالب حجت
شرعی عمل است و هیچ حجیت بر عدم متکنی وجود ندارد.

ما ملت امام حسینیم
مـا ملـت امـام حسـینمی!
مجلـه ای کـه بـدون شـک مهـه مـا
از شـهید سـلیماین بـه خاطـر دار می!
مجلـهای کـه سـردار شـهیدمان بـا
بیـاین حسـیین و در میـداین کربلایی
خطـاب بـه یزیدیـان زمـان بیـان کـرد.
امـا ایـن مجلـه فقـط بیـاین برآمـده از
شـرایط زمـاین و موقعیـت سـیایس و
نظامـی آن حلظـه سـردار نبـود بلکـه
ریشـه در تار یـخ و متـدن ملـت اسلامی
مـا دارد و در طـول تار یـخ مهمتر یـن
شناسـه ایـن ملـت بـوده اسـت!
مـاه حمـرم بهعنـوان مهمتر یـن صحنـه
منایـش میـزان ارتبـاط ملـت بـا حضـرت
اباعبـداهلل احلسین؛ در بین اقـوام و
مذاهب خمتلف ایراین؛ در سلسلههای
خمتلف تارخیی؛ مناسک و شیوههای
عـزاداری خمتلفی داشـته کـه در یـک
نـگاه کیل از وحدت خایص برخوردارند.
در ادامه به برخی از شیوهها و مناسک
عـزاداری مـردم در سلسـله صفویـه،
بهعنـوان اولنی سلسـلهای که عـزاداری
مـاه حمـرم بـه صـورت رمسـی و آشـکار در
یشـده ،بـه صورت حمتـوایی و
آن برگـزار م 
سپس اشاره به چند مشاهده مکتوب
یشـود.
ینهـا پرداختـه م 
از نـگاه غیرایرا 
در سلسـله صفویـه ،اسلام بـه صـورت
رمسـی بـا دسـتگاه سـیایس یکـی
شـد و از ایـن جهـت ،شـبیهترین و
نزدیکتر یـن دوره تار خیـی اسلام
بـه تار یـخ امـروز کشـور اسـت؛
آینیهـا ،مناسـک و شـیوههای
برگـزاری عـزای مـاه حمـرم در آن
دوره در  ۵حمـور اسـایس بـوده ،کـه
روض هخـواین در ابتـدا ،دوم سـخنراین
پیـش از روضـه در مـورد اهـداف و
فلسـفه قیـام امـام حسنی؟ع؟،سـوم
نوح هخـواین و سـیهز ین در تکی ههـا،
خیم ههـا ،میدا نهـا و حملات بـود
چهارمین حمورعـزاداری در آن دوره
دسـتهگرداین بـود کـه در سـه شـب بـه
صورتعمومیاجناممیگرفتو در روز
عاشورانیزدستههادر شهرهاحرکتو در

جوار مزار یکی از بزرگان جتمع میکردند
و در آجنا یک خطیب و روضهخوان به
سـخنراین و روض هخـواین میپرداخـت
پنجمین حمـور رایـج آن دوران
کـه بـه ماننـد تعز یـ ه ایـن روزهـا
تقریبـا بـه فرامـویش سـپرده شـده؛
آینیدفنشوندگان(بگم) کهخمصوص
صوفیـان کـه از درصد مجعیتی باالیی نیز
برخـوردار بودنـد بـود ،آ نهـا گودا لهـایی را
حفرو خودرادر آندفنمیکردندو فقط
سرشـان از خاک بیرون بود که سـرهای
بر یـده شـهدای کربلا را تداعـی میکرد.
این شـیوهها ،در نوشـتهها و مشاهدات
ینهـا اینگونـه نیـز آمـده اسـت؛
غیرایرا 
اولیاچلیبسیاحو نویسندهاهلعثماین
که در زمان شـاه صیف به تبریز سـفر کرده
از اولین افـراد خارجـی بـوده کـه اجـرای
مراسـم تعز یـه را ،کـه البتـه ایـن روزهـا
گتـر شـده در تبر یـز دیـده
بسـیار کمرن 
و دربـاره آن نوشـته« :در دهـم حمـرم هـر
سـال (عاشـورا) در میـدان چوگان تبریز،
اعیـان و اشـراف شـهر از صــغیر و کبیـر،
خیمـه و خـرگاه بـر پـا سـاخته و در آجنـا
بـراي شـهیدان دشـت کربال تعز یـهداری
میکننــد .در ایـن مـدت ،سـقاها در
جامهای بلورین به مردم آب میدهنـد
و نیـز بعضی از اعیـان و بـزرگان نیـز در راه
حضـرت امـام حسین؟ع؟ قراب ههـا در
گـردن آوخیتـه و بـه مـردم آب میدهند».
دیپلمـات ونیزی بـه نام میکله مامبره
دیگـر شـاهد و کاتـب ایـن مرامسـات در
دوره صفویه است که در زمان سلطنت
شـاه طهماسـب در ایـران بـوده و ایـن
مراسـم را اینگونـه توصیـف میکنـد:
«در مـاه مـه آ نهـا مصائـب فرزنـد
علی؟ع؟ کـه امـام حسین؟ع؟
یشـود ،را اجـرا میکننـد .امـام
نامیـده م 
حسین؟ع؟ بـا یکـی دیگـر از اعـراب
کـه آ نهـا یز یـد مینامنـد ،جنگیـد و در
ایـن راه سـرش از تنـش جـدا شـد .آ نهـا
بـرای شـهادت ایشـان ،ایـن مصائـب را
بـه مـدت ده روز اجنـام میدهنـد و بـه
آن سـبب مهگـی سـیاه میپوشـند ،بـا

پارچههایی مشکی سر خود را میبندند
سهـای مشـکی بـه تن میکنند.
و لبا 
در ایـن ده روز شـاه از خانـه خـود خـارج
یشـود .از عصر تا سـاعت یک شـب
من 
گروههای مردمی شهر را طی میکنند و
در مساجدبهفاریسمصائبآنکهامام
حسنی؟ع؟ مینامند را فریاد میزنند.
آنـان نـام ایـن واقعـه را عاشـورا هنادهانـد.
عاشـورا از اول تـا دهـم مـاه مـه طـول
میکشـد .مـن مـردان جـواین را دیـدم
کـه بد نهـای خـود را سـیاه کـرده بودنـد
و عر یـان راه میرفتنـد .چیـز دیگـری نیـز
دیـدم و آن چیـزی بـود کـه آن را «بگـم»
مینامیدنـد .کیس چالهای شـبیه چاه
در زمین حفـر کـرده بـود و خـود درون آن
رفتـه بـود؛ بـه صـور یت کـه تهنـا سـرش از
زمنی باال تر قرار داشـت .او تا گلوی خود
را با خاک پوشانده بود و این کار را برای
آن مصیبـت اجنـام مـیداد تـا صحنـه
سـربریدگان کربلا را تداعـی کننـد.
هنـگام عصـر زنـان مهگـی خـود
را بـه مسـاجد میرسـاندند.
خطیبی ،مصیبـت فرزنـد مذکـور

علی؟ع؟ را میخوانـد و زنـان بـه
صـورت حمـزوین گر یـه میکردنـد».
آنتونیــو دوگـواه کشـیش اســپانیایی کـه
در بـه دربـار شـاه عبـاس فعالیـت
داشـت؛،از خنسـتنی سیاحاین است که
دربـاره برگـزاري مراسـم مذهبی ایرانیـان
در دوره صفویـه گـزارش میدهـد.
او مینویسـد« :در  10روز اول حمـرم،
دسـت ههــای مــردم در حـایل کـه مرتـب
فر یـاد «یاحسین ،یاحسین» سـر
يهـا میگردنــد و بــا
میدهنـد در کو 
آهنـگهایحمزون،نوحهمیخوانند».
ایـن سـیاح که در شـیراز شـاهد برگـزاری
ایـن آئین بـوده مینویسد«پیشـاپیش
یشـوند کـه
عـزاداران ،شـتراین دیـده م 
بـر پشـت هریـک پارچـهای سـبز رنـگ
افکنــده و زنـان و کـودکاین را بـر آن سـوار
کردهانـد .حا کـم شـهر ،اهلل وردخيــان و
ســایر بزرگــان حکومـت هـم از دنبـال
ایشـان میرفتنـد و مهگـی بـه مسـجد
بـزرگ شــیراز داخــل شــدند و در آجنـا
ملایئ بـر منبـر رفـت و روض هخـواین
کـرد و مـردم نیـز بـه مهـراه او گریسـتند».
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