
قزوین که در دوره صفویه، ۵۷ سال پایتخت ایران بود، امروز 
با وجود اماکن و موزه های تاریخی بسیار، به عنوان یکی از 
مقصدهای گردشگری کشور محسوب می شود. این شهر 
تاریخی سابقه دو پایتختی را در دوران مختلف تاریخی به 
خوشنویسی  پایتخت  قزوین  حقیقت  در  می کشد؛  دوش 

ایران نیز شناخته می شود.
به گزارش ایسنا، بی تردید برای بسیاری از مردم ایران که اطالعات 
زیادی از قزوین نداشته باشند تصور اینکه بازدید از جاذبه های 
گردشگری قزوین چند روز زمان می برد کمی سخت باشد این شهر 
به دلیل پایتخت بودن در دوره صفویه، پیش از اصفهان تقریبا هر 
آنچه که در اصفهان هست را در ابعاد کوچکتری در خود جا داده 
است؛ شهری که عالوه بر جاذبه های تاریخی رنگ و بوی بی مثالی 
از طبیعت بکر نیز دارد و حتی به عنوان مرکز برخی محصوالت 
کشاورزی همچون زغال اخته و برخی گیاهان دارویی نیز شناخته 

می شود.
فاصله ۱۵۰  در  نفر جمعیت  هزار  با حدود ۴۳۰  قزوین  شهر 
کیلومتری تهران قرار دارد. قزوین به خاطر موقعیت تاریخی خود 
به عنوان دومین پایتخت در دوره صفوی دارای مراکز مهم تاریخی 
و میراث فرهنگی است و از این جهت در مقیاس جهانی کم نظیر 
است. استان قزوین با وجود اینکه کمتر از یک درصد مساحت کشور 

را دارد؛ دارای بیشترین آثار ثبت شده تاریخی در ایران است.
این شهر با داشتن مراکز دانشگاهی و علمی متعدد و با داشتن 
۱۵۰ هزار دانشجو به عنوان قطب جاذب دانشجویان ایفای نقش 
می کند. این شهر از نظر گردشگری مذهبی نیز موقعیت ممتازی 
دارد به نحوی که آن را شهر چهارانبیای الهی و چهارمین حرم اهل 

بیت در ایران می نامند.
بهره گیری از این همه موقعیت های مختلف در جهت توسعه 
گردشگری در سطح استان می تواند نه تنها برای توسعه اقتصادی 
استان که حتی کشور نیز نقش بسزایی داشته باشد؛ شهرداری قزوین 
نیز در این راستا و همزمان با هفته فرهنگی این شهر با هدف معرفی 
جاذبه های گردشگری و تاریخی قزوین تور بازدید اصحاب رسانه را 
برگزار کرد. در این بازدید اصحاب رسانه نخست در ساختمان عمارت 
شهرداری این شهر که نخستین ساختمان شهرداری احداث شده در 

ایران است حضور پیدا کردند.
عمارت شهرداری قزوین )موزه بلدیه( مربوط به دوره قاجار است 
و در خیابان شهرداری قزوین واقع شده است. این بنا اولین ساختمان 

شهرداری در ایران است.
عمارت  قدیمی ترین  قزوین  شهرداری  عمارت  ساختمان 
شهرداری ها است که از سال ۱۳۰۶ شهرداری قزوین درآن مستقر 
شده است. مجموعه شهرداری قزوین )موزه بلدیه کنونی( قبل از 
جنگ جهانی اول توسط شرکت روسی »شوسه« که راه شوسه 
از قزوین به تهران را راه اندازی کرد، احداث شد و متعلق به این 
شرکت بوده است که آن ها این مجموعه را گسترش داده و منبع 
آب و کلیسای »کانتور« که کوچکترین کلیسا در نوع خود محسوب 
می شود را ایجاد کردند، همچنین با استفاده از عمارت شهرداری 
به عنوان باشگاه در این مکان زندگی می کردند. اما بعد از جنگ 
موظف به دادن غرامت به ایران شدند و این مجموعه تحویل بلدیه 

قزوین شد.
در ادامه اصحاب رسانه از کاروانسرای بزرگ سعدالسلطنه بازدید 
بزرگترین کاروانسرای درون شهری  این کاروانسرا عنوان  کردند. 
ایران را داراست. این مجموعه در مرکز شهر تاریخی قزوین میان 
دولتخانه صفوی و بازار بزرگ شهر قرار دارد. این بنای معظم از نمونه 

های منحصر به فرد معماری مکتب قزوین و از آخرین شاهکارهای 
معماری سنتی ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار است. قدمت این 
مجموعه بالغ بر ۱۲۰ سال است و با همت حاکم وقت شهر، باقرخان 
سعدالسلطنه احداث شده است. مساحت این مجموعه بالغ بر ۳ 

هکتار است و ۹۰ درصد مرمت کالبدی مجموعه انجام شده است.
این مجموعه با سراهای بسیار چون سرای سعدالسلطنه، سرای 
نگارالسلطنه، راسته وزیر، سرای بهشتیان، قیصریه، گرمابه رضوی، 
سرای شترخان و قهرمانی محیطی آرام را برای همه گردشگران و 

عالقمندان به بناهای تاریخی ایجاد کرده است.
مقر اصلی فرماندهی روزگاران قدیم کشور

کاخ چهل ستون دومین مقصد اصحاب رسانه بود که چسبیده به 
میدان اصلی شهر بوده و شلوغی های روزانه به خوبی تاریخ این شهر 

را به بازدید کنندگان آن معرفی می کند.
تاریخ ایران را که مطالعه کنیم و در آن دقیق شویم، به نام ها و 
سلسله های کوچک و بزرگی بر می خوریم که سرگذشت این کشور را 
رقم زده اند؛ گاه آن را بر عرش اعالء نشانده و گاه به پایین کشانده اند. 
در این میان، برخی سلسله ها نامی بزرگ از خود برجای گذاشتند 
یکی از آنها، سلسله صفوی است که هنر، معماری، علم و دانش 
اسالمی را به برترین و باالترین حد خود رساندند و شاهکارهایی 
بی نظیر خلق کردند. در ساختمان هایی که هنر و معماری به کار 
رفته هر بیننده ای را مسحور و او را شیفته چیره دستی و دانش 

سازنده می کند.
یکی از این ساختمان های دل انگیز که در دوره صفویه ساخته 
شده، عمارت کاله فرنگی یا کاخ چهل ستون قزوین است. سازه ای 
با شکوه که در اوایل تاسیس سلسله صفویه بنا و الهام بخش برخی 
سازه های بعدی در دیگر نقاط کشور شد. این عمارت کاله فرنگی، 
زمانی که قزوین پایتخت صفویان در کشور بود و شاه طهماسب 

صفوی بر ایران حکمرانی می کرد، مقر اصلی فرماندهی و اداره کشور 
به شمار می آمد.

هنگامی که نام کاخ چهل ستون به میان می آید، فکرها به سمت 
کاخ چهل ستون اصفهان می رود. شاید کمتر کسی است بداند که 
کاخ چهلستون دیگری نیز در قزوین وجود دارد که بنا به دستور 
شاه طهماسب دومین پادشاه سلسله صفویه بنا شد. این کاخ که در 
قلب بخش تاریخی شهر قزوین و در میان باغی مربع شکل به نام 
باغ سعادت قرار دارد، به عمارت کاله فرنگی نیز مشهور است. کاخ 
چهل ستون در زمانی که قزوین پایتخت ایران بوده، عمارت شاهی 

شاه طهماسب صفوی، پادشاه وقت به شمار می رفته است.
هر چند اکثر نقل قول های تاریخی بیان می کنند که این بنا و باغ 
به دستور شاه طهماسب صفوی ساخته شده؛ اما در برخی منابع 
آمده که این بنا در زمان شاه عباس احداث یا اینکه به شکل امروزی 
خود در آمده است. نقل شده کاخ هشت بهشت اصفهان با الهام از 

این بنا ساخته شده است.
امروزه کاخ چهل ستون قزوین به موزه خوشنویسی تبدیل شده و 
آثار برخی از خوشنویسان و خطاطان هنرمند و به نام ایرانی مانند 
مالک دیلمی، میرعماد قزوینی، درویش عبدالمجید، محمد حسین 
عماد کتاب به همراه آثار و اشیایی تاریخی که از کاخ به دست آمده 
در آن نمایش داده می شود. این عمارت در سال ۱۳۳۴ به شماره 

۳۸۹ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.
از گراند هتل و دولتخانه تا عالی قاپو

اصحاب رسانه در بازدید بعدی خود با عبور از کنار نخستین هتل 
بنا شده در کشور با نام گراند هتل که امروز نیازمند توجه مسئولین 
برای مرمت است و عبور از کنار دیوارهای دولتخانه از سردر عالی 
قاپو بازدید کردند. سردر عالی قاپو یکی از آثار تاریخی و گردشگری 
در شهر قزوین است که در ابتدای خیابان سپه  نخستین خیابان 

ساخته شده در ایران  قرار دارد. این بنا سردر یکی از هفت در ورودی 
به ارگ سلطنتی صفویان بوده است و در اصلی جنوبی است که به 
خیابان و میدان شاه باز می شده و تنها در از این مجموعه است که 

اکنون به یادگار مانده است.
این بنا نخست در دوره شاه طهماسب ساخته شده و در زمان 
شاه عباس اول به صورت کنونی تغییر شکل یافته است. در دوران 
ناصر الدین شاه نیز، تعمیرات و اضافاتی صورت گرفت و در دوران 
پهلوی اول به علت اقامت پلیس در آنجا ابتدا نام »نظمیه« و سپس 
»شهربانی« در ترنج باالی سردر به خط عبدالعلی پزشکیان معلم 
خط قزوینی، گچبری گردید و در زمان پهلوی دوم قسمت اضافی 
باالی سردر را در زمان پهلوی دوم حذف کردند. بر پیشانی این سردر 
رفیع که ۱۷ متر ارتفاع دارد، کتیبه ای با کاشی معرق به خط ثلث از 
علی رضا عباسی - خوشنویس معروف عهد صفوی - جلوه گر است. بر 
فراز این کتیبه، پنجره مشبک بزرگی از کاشی قرار گرفته است. بیش 
از دو گوشوار بلند در طرفین سردر بر باالی طاق نمایی واقع شده که 

بنا را به ساختمان های هم جوار پیوند می داده است.
این سردر، ورودی اصلی به دولتخانه دوران صفویه بود. بنای سر 
در شامل ایوان رفیع ورودی با قوس تیزه دار و سه ریف طاق نما در 
طرفین آن است. گوشواره هایی با ستون نماهای آجری در دو طبقه، 
نمای سردر را تکمیل می کنند. هشتی متصل به ایوان ورودی به 
شکل هشت ضلعی است و در طرفین محور ورودی آن اتاق های 
نگهبانی قرار دارد. در این هشتی پلکان هایی دیده می شود که به 
طبقه باال - جایگاه نقاره زنان - راه می یابند. کتیبه و شباک کاشی، 
تنها تزیینات باقی مانده در ایوان ورودی است. در طرف شرقی این 
سردر که پیش از مشروطیت رختشوی خانه بود، مدرسه ای به نام 
امید در سال ۱۳۲۰ قمری احداث شد که از اولین مدارس نوین 

ایران می باشد.
نهایتا اصحاب رسانه برای دیدین گوشه ای از جاذبه های طبیعی 
تا گوشه  پیدا کردند  باراجین حضور  بوستان جنگلی  در  قزوین 
کوچکی از طبیعت زیبای این استان را مشاهده کنند. پارک جنگلی 
باراجین یا پارک جنگلی فدک در منطقه باراجین شهر قزوین واقع 
شده است. این بوستان با مساحت ۱۵۰۰ هکتار از بزرگترین پارک 
جنگلی های کشور محسوب می شود. قله مردمی، رودخانه ارنزک، 
دسترسی آسان و اشراف به شهر قزوین را می توان از ویژگی های 

بوستان باراجین دانست.
گشت در این بوستان زیبا آن هم با اتوبوس ویژه گردشگری 
شهرداری قزوین فرصت را برای مشاهده بهتر طبیعت فراهم می 
کرد. این بوستان به وسعت ۱۵۰۰ هکتار در ارتفاعات شرقی مشرف 
بر دره رودخانه فصلی ارنزک که از دو کیلومتری شمال قزوین آغاز 
می شود قرار دارد و یکی از نقاط خوش آب و هوا و از تفرجگاه های 
دیرینه مردم شهر قزوین است. پارک باراجین پذیرای شهروندان و 
گردشگران در فصول مختلف سال، به خصوص بهار و تابستان است.
پیست های  چمن،  زمین  به  می توان  بوستان  این  امکانات  از 
دوچرخه سواری و موتورسواری، سینمای تابستانه، شهربازی دالفک، 
آب نماهای مختلف و کمپینگ ارزان قیمت برای مسافران اشاره 
کرد.  یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری این بوستان، پروژه 
دهکده طبیعت است؛ این مجموعه که در زمینی بالغ بر ۷۰ هزار 
متر مربع احداث شده  است یک مرکز با کاربری آموزشی، تحقیقاتی 
و گردشگری است که از امکاناتی نظیر مزرعه گاومیش ها، حیوانات 
اهلی، سوله گوزن ها، کبوترخانه، باغ خزندگان، سالن تاکسیدرمی، 
آمفی تئاتر، برکه و آبشار، آکواریوم، خانه روستایی، پارکینگ، سالن 

پذیرایی و فروشگاه بر خوردار است.

6فرهنگی

رقیبان تازه در بخش فیلم های خارجی زبان؛

»سوختن« مراکش در اسکار ۲۰۱۹

مراکش فیلم »سوختن« چهارمین فیلم بلند ساخته نورالدین لخماری را 
راهی اسکار نود و یکم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازهالیوود ریپورتر، »سوختن« به کارگردانی 
نورالدین لخماری که به عنوان نماینده کشور مراکش در بخش اسکار بهترین فیلم 
خارجی زبان به آکادمی فرستاده شد زندگی چندین نفر از پس زمینه های مختلف 
اجتماعی در شهر کازابالنکا را نشان می دهد. یک پسر ۱۳ ساله که کارش به عنوان 
خریدار کفش است و امید دارد پول کافی برای درمان مادرش بدست آورد یک راننده 

جگوار که از زندگی با همسرش راضی نیست و یک دانشجوی پزشکی.
فیلم ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷ در مراکش اکران شد و تهیه آن را نیز کشورهای مراکش 

و نروژ انجام داده اند.
»سوختن« چهارمین فیلم بلند لخماری است. این کارگردان مراکشی که به عنوان 
خواننده و آهنگساز نیز شناخته می شود بیشتر برای فیلم »کازانگرا« شناخته می 
شود که در سال ۲۰۰۸ در جشنواره های جهان حضور داشت و به عنوان نماینده 

مراکش به اسکار فرستاده شد.
»سوختن« چهاردهمین فیلم مراکشی است که برای رقابت در بخش اسکار 
بهترین فیلم خارجی فرستاده می شود. تاکنون هیچ فیلم مراکشی نامزد و یا برنده 
جایزه اسکار نشده است. اما فیلم »عمر مرا کشت« ساخته رشدی زم در سال ۲۰۱۱ 

در فهرست کوتاه نامزدهای اسکار قرار گرفت.
انجمن فیلمسازان بولیوی هم روز سه شنبه فیلم »موراال« ساخته رودریگو )گوری( 

پاتینو را به عنوان نماینده این کشور برای شرکت در اسکار نود و یکم انتخاب کرد.
این فیلم با بازی فرناندو ارزه در نقش کوکو )موراال( ریورا، داستان یک فوتبالیست 
بازنشسته است که پسرش در بیمارستان در انتظار پیوند عضو قرار دارد. موراال در 
حالی که ناامید از بدست آوردن پول برای عمل جراحی فوری پیوند است درگیر یک 

پرونده قاچاق انسان می شود.
»موراال« اولین ساخته پاتینو بازیگر بولیویایی است که توسط کمیته ۱۱ نفره 

انجمن فیلمسازان بولیوی برای شرکت در اسکار انتخاب شده است.
»موراال« دهمین فیلم سینمای بولیوی است که از سال ۱۹۹۵ به اسکار فرستاده 

می شود. تا به حال هیچ فیلمی از این کشور نامزد جایزه اسکار نشده است.

در راستای حمایت از کاالی ایرانی؛

کتاب ایران ساخت منتشر شد
کتاب ایران ساخت، برگرفته از بیانات رهبر فرزانه انقالب اسالمی درباره 

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال منتشر شد.
به گزارش ایسنا، ایران ساخت تمام بیانات رهبر درباره حمایت از تولید ملی را در 
خود جای داده و در بخشی از آن اشاره شده که رهبری حتی از سال ها پیش در فکر 
این موضوع بودند. رهبر معظم انقالب اسالمی نخستین بار در سال ۱۳۸۶ خبر از یک 
هجمه جدی اقتصادی دادند و زنگ خطر را برای مردم، مسئوالن و کارگزاران نظام 
به صدا در آوردند و در آن سال رهنمودهای متعددی را برای شکوفایی اقتصادی و 
مقاوم شدن اقتصاد ایران فرمودند که اگر ملت و دولت آستین همت را آن چنان که 
شایسته بود، باال می زدند خیلی زودتر می توانستیم به یک اقتصاد مقاوم و درون زا و 

برون ریز دست یابیم.
فصل نخست این کتاب به برخی کلیات اختصاص دارد و در فصل دوم نیز با ثمرات 
تقویت تولید ملی آشنا می شویم. اما فصل سوم ظرفیت های کشور برای رونق تولید 
ملی را مطرح کرده و در فصل چهارم درباره الزامات رونق تولید ملی توضیحاتی داده 
شده است. در نهایت در فصل پایانی درباره وظایف و مسئولیت های مردم و نهادهای 
حکومتی بحث می کند. همچنین بیانات مرتبط با موضوع شعار سال ۹۷ که در دو 

ماه ابتدایی این سال ایراد شده، در ابتدای کتاب درج شده است.
حمایت از کاالی ایرانی موضوعی ملی است و همانطور که رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی نیز بیان کردند، آحاد ملت باید در این زمینه کمک کنند و به معنای واقعی 
وارد میدان شوند. در این راستا ستاد اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی جشنواره 
ملی، فرهنگی و هنری ایران ساخت را برگزار می کند که امسال دومین دوره از این 
جشنواره برگزار می شود. هدف از برگزاری این رویداد جریان سازی و تولید محتوا 
برای فضای مجازی مرتبط با چرخه تجاری سازی، کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان، 
حمایت از خدمات و تولیدات دانش بنیان ساخت ایران، ساماندهی واردات بی رویه و 
ارج نهادن به کاالها و محصوالت ایرانی با کیفیت و همچنین کمک به برجسته سازی 

)نشان تجاری( کاالهای مرغوب ایرانی است.
هنرهای  ادبیات،  بخش های  در  ساخت  ایران  علمی،  معاونت  اعالم  اساس  بر 
تجسمی، رسانه های دیداری و شنیداری، رسانه های دیجیتال و ایده بازار و بخش 
دانش آموزی با شعار فناوری ایرانی، کسب و کار ایرانی در دی ماه امسال برپا می شود. 

آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ایران ساخت، ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ است.

رادیو نمایش به دوران دفاع مقدس می رود
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، آثار جدید ویژه این ایام روی آنتن رادیو 

نمایش می رود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی 
»پناهگاه«  و  باش«  غالم حسین  »فقط  سرخ«،  های  »یاقوت  »مرد«،  رادیو، 
عناوین سریال هایی هستند که در هفته دفاع مقدس از رادیو نمایش پخش 

خواهد شد.
محسن بناساز مدیر گروه دانش و هنر رادیو نمایش درباره آثار جدید رادیو 
نمایش بیان کرد: اواسط سال ۹۶ در کارگروه انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
نمایش های ویژه هفته دفاع مقدس مطرح و چارچوب هایی  بحث سفارش 
برای سفارش طرح از جمله ضرورت صیانت و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت، 
عمق بخشی و اثرگذار بودن محتوا، بیان دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس، 
انعکاس فداکاری ها، روحیه جهادی و خودباوری جوانان در این مقطع تاریخی 

برای نسل حاضر تعیین شد.
وی در پایان اظهار کرد: طرح های دریافتی بار دیگر در کارگروه انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس بررسی و تعدادی از آن متناسب با اهداف تعیین شده در جلسه طرح و 
برنامه شبکه، مطرح و از میان طرح ها سریال »مرد«، »یاقوت های سرخ«، »پناهگاه« 

و »فقط غالم حسین باش«، تصویب و نگارش آن آغاز شد.

اخبار

 شنبه / 31 شهریور 139۷ / شماره 23۵

مراسم ترحیم پیشکسوت دوبالژ سیما برگزار شد
مراسم یادبود مهدی آرین نژاد دوبلور پیشکسوت سیما با حضور همکاران و دوستدارانش برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی سیما؛ مراسم ختم مهدی آرین نژاد دوبلور پیشکسوت، سه شنبه 2۷ شهریور با حضور 

جمعی از مدیران و پیشکسوتان عرصه دوبله از جمله منوچهر اسماعیلی، نصراهلل مدقالچی، جواد پزشکیان، غالمعلی افشاریه، اکبر پزشکیان، علی محمدی و ... جمعی از دوستدارانش در مسجد النبی)ص(  برگزار شد.   مهدی آرین نژاد متولد 
131۸ در تهران و از اساتید پیشکسوت دوبالژ ایران بود که بر اثر ایست قلبی چشم از جهان فروبست. او در آثاری چون »لوک خوش شانس«، »مورچه و مورچه خوار«، »بازرس«، »رابین هود«، »چوبین«، »هزاردستان« و...  صداپیشگی کرده  است.

پایتخت ۵۷ ساله ایران

از کاخ چهل ستون تا سعدالسلطنه

 نگاهی از کاشفی تا بیضایی بر مقتل نگاری

»روضةالشهدا«؛ نخستین مقتل به زبان فارسی
کار مقتل نگاری که از زمان شهادت امام حسین)ع( در سال 61 هجری قمری 
آغاز شده بود در قرن های بعدی نیز ادامه پیدا کرد و یکی از مهم ترین اتفاقات در 
حوزه مقتل نویسی، وقتی پیش آمد که »مال حسین کاشفی سبزواری« )متوفی 

910 قمری(، نخستین مقتل به زبان فارسی را نوشت.
در تاریخ طبری درباره این اثر و نویسنده آن می خوانیم: »بزرگی مثل »سید بن 
طاووس«، »عالمه حلی« یا »شیخ صدوق« )یا همان ابن بابویه که مزارش در ری است( نیز 

»مقتل« نوشته  اند اما همه مقتل هایی که نوشته می  شد، به زبان عربی بود.«
در سال های اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی، به فراخور ایام در هنگام نماز جمعه 
تهران در ماه محرم به خواندن بخش هایی از مقتل »لهوف« از سید بن طاووس پرداختند 
و درعین حال مداحان و ذاکرین را عمال به رجوع به متون معتبر و به ویژه احیای سنت 

»مقتل خوانی« دعوت کردند.
 چیستی و سرچشمه »مقتل« و »مقتل خوانی«

دهخدا در تعریف »مقتل«، خاستگاه و ریشه آن در لغتنامه خود آورده است: »مقتل، به 
معنای قتلگاه و محل کشتن است اما در فرهنگ ایرانی، لفظ »مقتل« در مورد کتاب هایی 
به کار می  رود که یک حادثه خونین را شرح بدهد و منجر به قتل شخصیتی شده باشد 
و عروف  ترین »مقتل خوانی«، خواندن از روی کتاب های »مقتل« است، کاری که قبال به 

جای مداحی انجام می شد.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که با وجود نگارش مقتل های مختلف برای سایر 
امامان شهید که به ندرت تعداد آنها به بیش از پنج اثر می رسد، با توجه به خاستگاه اصلی 
شکل گیری آیین مقتل خوانی درباره حماسه عاشورا و قیام امام حسین)ع(، بیش از ۷۰ 

مقتل درباره این امام همام نگاشته شده و به شکل ثبت شده به دست ما رسیده است.«
بهرام بیضایی در کتاب »نمایش در ایران« آورده است: »مقتل خوانی، خواندن و در پاره 
مواقع، ایفای حرکات نمایشی از روی کتاب های »مقتل« است؛ کاری که قبال به جای 
مداحی انجام می شد و حاال جایش را به »روضه  خوانی«، یعنی خواندن از روی یک مقتل 

خاص )کتاب روضةالشهداء( داده است.
در رساله »از نبوت تا امامت« به قلم زنده یاد آیت اهلل سید محمدحسین طباطبایی 
)عالمه طباطبائی )ره(( ذکر شده است که راویان حادثه کربال سه گروه هستند؛ گروه اول 
خود خانواده از میان اهل بیت)ع( و امام سجاد)ع( که بیشتر از دیگران در این باره روشنگری 
کرده اند. گروه دوم از راویان عاشورا، خود »اشقیا« بوده اند. وقتی که »ابن زیاد« می خواسته 
به لشگریان خود پاداش دهد، هر کسی اعالم می کرده که چه کار کرده و چه کسی را کشته 
و برای دریافت صله و پاداش بیشتر رفتار پلید خود را با اغراق و آمیخته با حرکات غلو آمیز 
بیشتری انجام بیان می کرده است. این اتفاق در قیام »مختار ثقفی«، وقتی نوبت انتقام از 
قاتالن شهدای کربال رسید، روایت آن فجایع بار دیگر از سوی سفاکان »آل زیاد« تکرار شد 

و توسط نویسنگان مقاتل به ثبت رسید.
امام  و دوست داران  از شیعیان  آن دسته  مقتل هم  کتاب های  منابع  از  گروه سوم 
حسین)ع( و پیروان رسول خدا)ص( و ائمه معصومان)ع( هستند که نتوانستند در روز 
عاشورا امام را همراهی کنند اما به سبب ارادت به ساحت این امام همام سعی در ثبت عینی 

و حقیقی وقایع از افراد راستگو، امین و شاهدان عینی آن حادثه تلخ داشتند.
یکی از این افراد »اصبغ بن نباته« که یکی از اصحاب خاص امام علی)ع( بود و در 
»صفین« برای امام جنگید و در آخرین لحظات عمر امام نیز بر بالین ایشان بود. او در زمان 

عاشورا، در زندان به سرمی برد. بنا به روایات تاریخی، نخستین مقتل را »اصبغ بن نباته« 
)درگذشت ۶۴ قمری( نوشته است.

از مقتل »اصبغ بن نباته«، امروزه چیزی به جا نمانده، اما بعد از او هم کار مقتل نگاری زیر 
نظر امامان)ع( ادامه یافت؛ از جمله کسی به نام »لوط بن یحیی« و معروف به »ابومخنف« 
)درگذشت ۱۵۷ قمری( از اصحاب امام صادق)ع( زیر نظر خود امام، مقتلی را تهیه کرد 
که هر چند از اصل آن کتاب هم چیزی به جا نمانده اما مورخان بزرگی مثل »طبری« 
)درگذشت ۳۱۰ قمری(، »یعقوبی« )درگذشت ۳۲۳ قمری(، »مسعودی« )درگذشت ۳۴۵ 
قمری( و »ابن اثیر« )درگذشت ۶۳۰ قمری( مطالب مقتل او را در کتاب خود نقل کرده اند 

و این مقتل از طریق کتاب های آنها به ما رسیده است.«

»از دهه 13۷0 به این سو نوعی ساده گیری بر نوحه خوانی 
آیین  قدیمی  آهنگ های  زیبایی  و  شد  حاکم  مداحی  و 
سوگواری، جایش را به تقلید و تکرار آهنگ های پاپ روز 
داد. بعد هم که خود مداحان جدید اصطالح مداحی پاپ 
و غیر از آن را باب کردند و معموالً کسی را دیدیم که کنار 
بازتولید صدای  به  مداح اصلی ـ میکروفون در دست ـ 

سازهای کوبه اِی موسیقی پاپ با دهانش مشغول است.«
علی شیرازیـ  آوازپژوهـ  در گفت وگو با ایسنا درباره استفاده از 
دستگاه های موسیقی ایرانی در نوحه خوانی و مداحی اظهار کرد: 
یکی از مهمترین دالیل زنده ماندن و تداوم حیات موسیقی آوازی و 
حتی سازی ما را انعطاف و قدرت تطابق آن با آیین های سوگواری 
مذهبی و همراه شدن و در بطن هنر تعزیه قرار گرفتن دانسته اند. 
با  ایرانیان  ما  داغدارانۀ  و  مرثیه گون  نغمه های  به هم آمیختگِی 
موسیقی دستگاهی و ردیفی در صورت فعلی اش، دست کم ریشه ای 
چند صد ساله دارد و آن را به دورۀ صفویه و عزم حکومت بر 
برگزاری سنگین و رنگین آیین های سوگواری شیعیان در ماه های 

محرم و صفر نسبت می دهند.
او ادامه داد: اما آیین های سوگواری هم مانند نغمه های ردیف 
موسیقی دستگاهیـ  هر دوـ  از دیرباز در ایران زمین رواج داشتند و 
هر یک بسته به زمان خود با شکل و حال و هوای خاص خودشان 
باز هم می گویند  که  مانند سوگ سیاوش  بازخوانی می شدند. 
جزئیات و مؤلفه های بسیاری از آن به آیین های سوگواری شیعیان 

در ایران وارد شده است.
لحن خاص  و  تونالیته  حتی  برخی  کرد:  بیان  آوازخوان  این 
آوازهای ما را به هم آمیخته با ملقمه ای لحن آوازی مان با قرائت 
قرآن می دانند که چندان هم دور از ذهن نیست. چرا که معمول 
و  مداحی  و  قرآن  قرائت  به  آوازخوانان هم زمان  از  بسیاری  بود 
مرثیه سرایی مشغول بودند و اصالً تعزیه خوان ها نیز از این گروه دور 
نبودند و دست کم در سه ماه محرم، صفر و رمضان در طول سال، 
بسیاری از این آوازخوانان به گرم نگه داشتن بازار تعزیه نیز مشغول 
بودند و هم پوشانی زیادی بین مجموعه خوانندگی های مرسوم و 

رایج وجود داشت.

شیرازی در ادامه اظهار کرد: عالوه بر این تا چند دهه قبل، 
بیشتر مداحان و مرثیه خوانان ایرانی بر ردیف آوازی یا مسلط 
بودند یا دست کم با آن آشنایی خوبی داشتند و در حالت سوم 
نیز ـ بر فرض ناآشنایی و نابلدی شان ـ به سبب آنکه میراثی را 
سینه به سینه و نسل به نسل آموخته بودند تا حد زیادی از 
نظر آوازی و موسیقایی درست می خواندند. به بیان دیگر مداحان 
ایرانی یا با دقایق و ظرایف ردیف و گوشه ها و دستگاه ها آشنایی 
تام و تمام داشتند یا اینکه دست کم به صورت کلی با دستگاه ها 
آشنا بودند و گوشه های مشهور را هم می شناختند و در اجرا به 

کار می بردند.
او در این راستا اظهار کرد: از اواخر دهه ۵۰ به تدریج نوعی 
ساده گیری و سهل پنداری به سراغ مداحان آمد. صداها از آن حالت 
خوب و گرم و گیرای قدیم به دور ماند و اطالعات ردیفی نیز از 

میان مداحان رخت بربست. 
او معتقد است: شاید با رسیدن به دنیای جدید و ظهور نسل های 
تازه، دیگر کمتر کسی از میان این جمع حال و حوصله آموختن 

ردیف و به کار بستن نکات دقیق و عمیق هنری و علمی موسیقی 
بر همین اساس، ساختن  را در خود می دید.  ایران زمین  آوازی 
نغمه های مرثیه گون بر پایۀ ردیف نیز به تاریخ پیوست و به جای 
آن، مداحان روز کوشیدند از آهنگ ترانه های روزـ  حتی ترانه های 
خوانندگان لس آنجلسی ـ سود ببرند و حداکثر اینکه کوشیدند 
مرثیه های مخصوص  با  و  تغییر دهند  را  ترانه ها  این  شعرهای 
سوگواری تطبیق دهند و به قولی شعر را به آهنگ برداشت شده 

بخورانند.
این آوازپژوه همچنین بیان کرد: به این ترتیب می توان گفت از 
دهه ۱۳۷۰ به این طرف نوعی ساده گیری بر این مدل از خوانندگی 
حکمفرما شد و زیبایی آهنگ های قدیمی آیین سوگواری جایش را 
به تقلید و تکرار آهنگ های پاپ روز داد. بعد هم که خود مداحان 
جدید اصطالح مداحی پاپ و غیر از آن را باب کردند و معموالً 
کسی را دیدیم که کنار مداح اصلی ـ میکروفون در دست ـ به 
بازتولید صدای سازهای کوبه اِی موسیقی پاپ با دهانش مشغول 

است.

»مداحی پاپ« چگونه رایج شد؟


