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صدای العطش

کنکاشی پیرامون زمان شکلگیری و آغاز آئین عزاداری در ایران

ایرانیان و تاریخ عزاداری

علیرضا رحمانی

تاریخچه شروع عزاداری در سیرجان به زمان آلبویه میرسد

ایرانی��ان از دیرباز دوس��تدار خاندان عترت
و مفتخ��ر به والی��ت آنان بودهان��د .آنها به
الس�لام) حساسیت ویژهای
اهلبیت (علیهم ّ
داش��ته و همواره یار و حامی آنان به ش��مار
رفتهاند .قبیله بنی حمراء از قبایل ایرانیتبار
شیعیمذهب کوفه ،نخستین کسانی بودند که
پس از واقعه کربال ،آشکارا مجالس عزاداری
عاش��ورا به پ��ا کردند و ب��رای خونخواهی
السالم) به مختار پیوستند.
ّ
سیدالشهداء (علیه ّ
آنها که بالغبر بیس��ت هزار جنگجو بودند،
بیشتر سپاه مختار را تشکیل میدادند .اصوالً
ایرانیان که در آن زمان بیشتر تحت عنوان
موالی خوانده میشدند ،به اهلبیت پیامبر،
ارادت خاصی داشتند .ایرانیان بهویژه پس از
السالم) به عزاداری
ش��هادت امام رضا (علیه ّ
السالم) حال و رنگ دیگری
امام حسین (علیه ّ
بخشیدند و بهطور مداوم به آن میپرداختند.
البته این مس��ئله در طول زمان دچار فراز و
فرودهایی میگردید .برای مثال ،با روی کار
آمدن آلبویه در ایران و عراق و ترویج تشیع
در مناطق مختلف ،ش��یعیان و دوست داران
الس�لام) ،مجال بیشتری
امام حسین (علیه ّ

برای ع��زاداری پیدا کردند .پ��س از آن این
آئی��ن در دوران تیموریان و صفویه بیش��تر
ترویج ش��د تا ب��ه دوران پهل��وی اول و دوم
رس��ید .پهلوی اول برای مدتی آن را ممنوع
س��اخت؛ اما در زمان پهلوی دوم ،ممنوعیت
عزاداری برداش��ته ش��د و مردم توانستند با
آزادی بیشتری به عزاداری بپردازند.
◄ ◄ تاریخچه عزاداری در شهر ما
مراس��م ع��زاداری برای حس��ین ب��ن علی
الس�لام) در س��یرجان نی��ز همچون
(علیه ّ
س��ایر نقاط ای��ران بهصورت س��ازمانیافته
به همان زم��ان آلبویه برمیگ��ردد .زمانی
که عضدالدوله در س��یرجان نزدیک دروازه
حکیم ،خانهای عالی ساخت و اولین مسجد
شهر را با منارههای زیبایی بنا کرد .با توجه به
اهتمام و کوششی که آلبویه به آبادی شهر
سیرجان داش��تهاند میتوان احتمال داد در
سیرجان از همان زمان مراسم تعزیهخوانی
و عزاداری در ماه محرم رواج پیداکرده است.
از آن تاریخ به بعد در س��یرجان نیز بهتدریج
مراس��م عزاداری فراگیر شد اما در دوره دوم

حکومت پهلوی اول که این آیین در کش��ور
ممنوع ش��د مراس��م ع��زاداری بهخصوص
ش��بیهخوانی به روس��تاها منتقل شد و این
ب��دان خاطر بود ک��ه در روس��تاها مأموران
دولت��ی نبودند تا از ش��بیهخوانی جلوگیری
کنند .ازجمله روستاهایی که قدمت طوالنی
در مراس��م تعزیهخوانی در س��یرجان دارند
میتوان به روستاهای محمودآباد ،نصرتآباد،
مکیآباد ،کران ،نجفآب��اد ،بلورد و پاریز آن
زمان اشاره کرد .از جمله اسنادی که دال بر
اجرای تعزیهخوانی در سیرجان به  ۴۰۰سال
پیش میرسد میتوان به وقفنامهای که در
سال  ۱۲۲۲ه .ق مردم پاریز جهت برگزاری
مراسم تعزیهخوانی در حسینیه پاریز به خط
زیبای مرحوم خواجه حس��یب و مهر تعداد
زیادی از مردم پاریز که بر پائین و حاش��یه
این وقفنامه نقش بسته اشاره کرد .آثار بهجا
مانده از شبیهخوانی با نسخههای قدیمی در
حسینیه بلورد نیز نشان از قدمت طوالنی این
مراسم در روستاهای آن زمان دارد.
در س��یرجان پ��س از روی کار آمدن پهلوی
دوم و رف��ع ممانعت از ع��زاداری ،هیئتهای

مدیر موکب تازه تأسیس صاحبالزمان:

چشمانتظار حمایت مردم هستیم

ن میافتد .بس��یاری از این
با فرارس��یدن ماه محرم ،نام موکبهای حس��ینی نیز بر زبا 
موکبها از اولین س��ال راهاندازی پیادهروی اربعین ش��کل گرفتند و با افزایش جمعیت
زائرین اربعین در هر سال بهتدریج بر تعداد آنها افزوده شد تا در طول مسیر پیادهروی،
به زوار خدمات غذا و مسکن بدهند .در استان کرمان هماکنون  38موکب و در سیرجان
تا قبل از امسال  2موکب مجوز فعالیت داشت که با تأسیس موکب صاحبالزمان(عجل ا...
تعالی فرجه الشّ ��ریف) تعداد آنها به  3موکب رسید .علی رجایی مدیر موکب تازه تأسیس
صاحبالزمان که بهاتفاق  12عضو هیأت امناء آن را بهتازگی با مجوز س��تاد عتبات عالیات
راهاندازی کردهاند در اهداف س��ومین موکب س��یرجانیها گفت :عمده فعالیت و تالش این
موکب در خصوص تعزیه ،اسکان و راهنمایی برای اقامت زائران است .وی گفت :این موکب
بهصورت هیأت امنایی اداره میش��ود و محل اس��تقرار آن در مدرسهای در شهر کربال واقع
در ش��ارع ُحر ،میدان علماست .رجایی افزود :در کنار بحث تعزیه و اسکان یک تیم پزشکی

س��وگواری قدیمی احی��اء و ی��ا هیئتهای
جدیدی تشکیل شدند .ازجمله این هیئتها
میتوان به هیئت عزاداری محمدیه مشهور به
هیئت قصابان اش��اره کرد که در سنه1310
به بعد توسط عباس و اصغر ذبیحینژاد بنیان
گذاش��ته ش��د .هیئتی که هنوز پابرجاست.
کاروان حسینی نیز که یک دهه بعد تشکیل
ش��د از هیئتهای به نام و قدیمی سیرجان
محس��وب میش��ود که بنی��ان آن را مرحوم
ابراهی��م صفایی و مرحوم غالمعباس انصاری
با کم��ک صنف رانندگان گذاش��تند .هیئت
السالم) که بعدها توسط مرحوم
ابوالفضل (علیه ّ
شجاعی و صنف بناها شکل گرفت (این هیئت
بعدها به کاروان ابوالفضل با متولیان جدیدش
ذکریها و ش��هیدیها تغییر ک��رد) ،هیئت

آهنگ��ران (علیاکبر فعلی) که توس��ط حاج
ماش��اءا ...مزرعی و همسرش مرحومه حاجیه
ربابه وثوق تأسیس شد نیز ازجمله هیئتهای
قدیمی سیرجان میباشند .از دیگر فاکتورهای
سوگواری در تاریخچه عزاداریها در سیرجان
میت��وان به خانهها و مراک��ز روضهخوانی در
سیرجان اشاره کرد که هرکدام پایگاهی برای
عزاداران حسینی بودهاند .منزل مرحوم حاج
س��ید حس��ین اعالء متعلق به مرحوم حاج
ّ
سید احمد
سید حس��ین فرزند مرحوم حاج ّ
ّ
از س��ادات بنام و مورد احترام مردم سیرجان
بوده اس��ت ،منزل مرح��وم گالبی متعلق به
سید علیاکبر گالبی ،منزل حاج رشید
مرحوم ّ
سید ابراهیم رضوی معروف
مرحوم
متعلق به
ّ
آسید ابراهیم بزرگ از آن جملهاند.
به ّ

متشکل از  48نفر شامل 10پزشک و تعدادی کادر درمانی در بخشهای پرستاری ،تزریقات،
داروخانه و س��ایر خدمات بهداش��تی و پزشکی پیشبینیش��ده که با آغاز به کار موکب در
کرب�لا خدم��ات خود را بهصورت رایگان به زائران محترم ارائه میدهند .رجایی با اش��اره به
اینکه در حال تجهیز موکب صاحبالزمان هس��تیم از مردم والیتمدار سیرجان که همواره
در ای��ن زمینه پیشقدم بودهاند خواس��ت کمکهای نقدی خود را از طریق ش��ماره کارت
 5892/1012/5731/2831و یا شمارهحساب  117800557812بنام موکب صاحبالزمان
در بانک س��په واریز کنند و یا ب��ا تلفنه��ای  09133457692و  09133452889جهت
هرگونه کمک و مساعدت به زائران کربال در اربعین تماس حاصل نمایند.
وی زمان برپایی موکب صاحبالزمان را در کربال از تاریخ 18تا  30مهر به مدت  12روز اعالم
کرد و گفت :بهجز هدایای نقدی به یک هزار تخته پتو ،یک هزار بالش��ت ،یک هزار تش��ک،
یک هزار و پانصد مترمربع موکت و نیز مواد غذایی شامل برنج ،گوشت ،مرغ ،حبوبات ،آرد،
قند و شکر ،چای و ...خودرو سردخانهدار و تعدادی لباسشویی برقی نیاز است .علی رجایی در
السالم) هرگونه
پایان اظهار امیدواری کرد عزاداران حسینی و عاشقان اباعبدا ...الحسین( علیه ّ
کمکهای نقدی و غیر نقدی خود را از این موکب و دیگر موکبهای حسینی دریغ نکنند.

عم
آگهی مناقصه ومی شماره /98/001م.ع

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد " خرید متریال ،اجرا ،تست و راه اندازی تونل انجماد با ظرفیت
کاربردی :انجماد 1500کیلوگرم در  8ساعت در دمای  - 35درجه سانتی گراد به همراه سالن پیش سرد و سالن فرآوری " خود را
از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اس�ناد مناقصه
به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.irمراجعه و اس�ناد مذکور را از قس�مت مناقصه و مزایده دانلود نمایند .مهلت تحویل
پاکات روز یکشنبه مورخ  98/06/31در محل دفتر امور قراردادها واقع در سیرجان -بلوار سردار جنگل – ساختمان روبروی اداره
صنعت ،معدن و تجارت -طبقه س�وم می باش�د .ضمن ًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ  98/06/26برای
متقاضیان بالمانع می باشد.
* این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دالیلی مختار میباشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها میباشد.
* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  034-42237141-4تماس حاصل نمایید.

آگهی شناسایی و پیشارزیابی پیمان کاران واجدشرایط

شماره
فراخوان

موضوع فراخوان

شرایط

98-33

خرید  4000تن
قراضه سبک
(پوشالی)

 دارای وزن مخصوص ظاهری بین  5تا  8درصد تن بر مترمکعب از نظر شیمیایی دارای کمترین میزان فلزاتی از قبیل مس ،قلع و رویو نافلزاتی از قبیل فسفر و گوگرد
 فاقد ضایعات ممنوعه از قبیل کمک فنر ،سیم الستیک ،اگزوز،هسته ترانس ،دینام ،پلیسه ،براده ،چدن سفید ،میخ ،قطعات ماشین،
آبگرمکن ،انواع کپسول مخازن دربسته ،انواع فیلترهای روغنی ،انواع
مواد انفجاری و جنگی و ...
 قراضههای سبک پرس شده و فلهای ترجیحا ً باید دارای ابعاد کمتر ازیک متر بوده ،در غیر اینصورت هزینه برشکاری کسر میگردد.

مدارک -1 :درخواست رسمی( .ذکر شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است)  -2اساسنامه( .کد
اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و  -3 )...مدارک و مستندات مربوط به
اختیار قراضه سبک به مقدار مندرج در آگهی.

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

َع َرف�ه ک�ه میآی�د ،تداعیکنن�ده حرک�ت آن
کاروانیس�ت ک�ه از جف�ای زمانه خود ،بس�اط
دلدادگ�ی را برچیدند و رخ�ت هجرت از کعبه را
بر قامت خود پوشاندند .بهسوی سرزمینی روانه
شدند که ش�اهد خمیده شدن قامت مردی از داغ جوان باشند و بانگ
شکس�ته ش�دن کمر ز داغ برادر را نیز بش�نوند .صدای جرس کاروان
حسین به گوش آسمان رسید ،گویی او از پرپر شدن گلهای باغ حسین
مطلع است .آنانی که بهقصد قیام در راه خدا آمدهاند و ممانعت از تظلم
ظالم ،شاید نمیدانستند که چه بدعهدیها و چه مصائبی در انتظارشان
است .عدهای که عشق حسین در درونشان زبانه میکشید ماندند .آنها
باخدای خود تعامل کرده بودند و دین خود را به دنیایش�ان نفروختند
و ع�دهای دیگر فریب ظواهر دنیوی را خوردند و زر و س�یم را به خانه
بردند همانند همان شمشیری که بر کمر خود ،میبستند .شمشیری که
سعادت را برایشان ارمغان میآورد و برخوان گسترده خداوندی مهمان
هم میکرد .کوفیان هم که پیمان شکس�تند و با حسین بیعت نکردند.
پیغام رسید ،حس�ین ،بیعت کن و یا جنگ را تجربهای دیگر ساز .امام
حس�ین ،بیعت بایزید و یزیدیان را نپذیرفت ،زیرا بهخوبی میدانست
که تداوم اسالم مرهون شهادت اوست .لذا شمشیر زغالف برکشید و یا
علی دوبارهای گفت و این روز چه گذشت تا غروب! آنان که خون حسین
و یارانش را حالل دانستند ،حرمت آل ا ...را شکستند ،باران تیر را راهی
خیمهها کردند ،جوانان بنیهاشم یکبهیک پرپر شده ،دستان باوفایی
ز پیکر جدا شد ،چشمانی هدف تیر قرار گرفت ،کودک شیرخواری که
با تیر سه شعبه حرمله سیراب شد...
گلویی تشنه که از خش�م عدو بریده و استخوانهای سینهای که زیر
ُسمان اسب شکستند ،اس�بی که با یال خونین خود خبر رجعت آنان
بهس�وی درگاه ای�زدی را به خیمهه�ا برد ،دیدهها مج�روح و گریان و
خیمهها در آتش س�وزان ،بازماندگان هدف تازیانه گش�تند ،اموال به
غارت رفته و بر َس�ر ،سرهای حس�ینی مجادله شد .عدهای به اسارت
برده شدند .یزیدیان ،نمیدانستند محرم زنده میماند و عشق حسین
به خداوندی تفس�یر میگردد .آنها نمیدانس�تند که عاشورا ،مکتب
هزار درس ،ازجمله ش�هادت و ایثار ،گذش�ت و فداکاری خواهد شد و
نام و ذکر حس�ین زینتبخش هر محفل و آرامشبخش هر س�ینهای،
سینهای که وداع با حسین را نمیپذیرد.

گه ستع عم
م
ت
ش
آ ی ا الم و ی جديد شده ماره /98/5س

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " انجام خدمات رادیولوژي وسونوگرافي پرسنل
خود را طبق نظر پزشک طب کار " از طریق برگزاري استعالم عمومي به پزشک واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الکترونیکي  WWW.GEG.IRمراجعه

و اسناد مذکور را به همراه دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني و فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از

قسمت تأمین کنندگان و مشتریان  -مناقصه ها دانلود نمایند  .مهلت تحویل پاکات ساعت  9الي  14روز

چهارشنبه م��ورخ  98/06/27در مح��ل دفترکمیسیون مع�امالت مجتمع مي باشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به شناسایی و پیشارزیابی شرکتها و
فروشندگان واجد صالحیت جهت خرید ( 4000چهار هزار) تن قراضه سبک اقدام نماید .بدینوسیله
از کلیه شرکتها و فروشندگان واجد شرایط ،دعوت بعمل میآید حداکثر ظرف مدت یک هفته از
تاریخ چاپ آگهی ،تمایل خود را به صورت مکتوب همراه با تصویر اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل
 DKMSJSCO@gmail.comارسال نمایند.

 توضیحات -1 :ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند. -2جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  03442273806تماس حاصل نمایید.
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آگهی مناقصه دهیاری باسفهرجان

(نوبت اول)

دهیاری باسفهرجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  111مورخ  98/5/22شورای اسالمی باسفهرجان اجرای پروژه ذیل را از
طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط دارای رتبهبندی از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.
لذا از کلیه ش�رکتهای دارای صالحیت دعوت به عمل میآید جهت دریافت اس�ناد مناقصه به بخش�داری مرکزی س�یرجان
مراجعه نمایند .دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادات مختار است .س�ایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه
میباشد .سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب ذیل نزد پست بانک بنام دهیاری مربوطه و یا به صورت
ضمانتنامه بانکی معتبر باشد .در صورتی که پیمانکاران اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند .ضمانتنامه شرکت
تلفن تماس42232481 :

در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.
عنوان پروژه و محل اجرا

مبلغ برآورد (ریال) بر اساس فهرست
بها تجمیعی راه و باند و ابنیه سال 98

مبلغ تضمین (ریال)
شرکت در مناقصه

شماره حساب
واریز مبلغ ضمانتنامه

مدت پروژه

پروژه سنگفرش معابر

2/297/253/504

115/000/000

54691193274049/02

 12ماهه

دریافت اسناد

محل

بخشداری مرکزی

تحویل پیشنهادها

محل

بخشداری مرکزی

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات

98/7/3

محل

بخشداری مرکزی

زمان

98/7/4
رأس ساعت  10صبح

بازگشایی پاکات

