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سجاد صفری /ایران

هنر ایرانی ،زینت حسینیه امام خمینی (ره) میدان خراسان

روضه محتشم
یوسف حیدری
خبرنگار

بــه مجلــس عــزای حســین(ع) خــوش آمدهایــد .ایــن نوشــته ورودی حســینیه امــام
خمینــی(ره) تو را به حیاط کوچکی هدایت میکند کــه در آن از اولین روز محرم مجلس
روضه در چهار نوبت برپا میشــود .چنــد نفر جلوی در به عزاداران خوشــامد میگویند.
دیوارهــای حیاط با تصاویری از شــهدا ،علمــا و ذاکران و پیرغالمان اهــل بیت(ع) تزئین
شــده اســت .در گوشــ ه حیاط بســاط چای نــذری برپا اســت و عــزاداران قبــل از ورود به
حســینیه با چای پذیرایی میشــوند .وقتی وارد حســینیه میشــوی همــان اول نمادهای
ایرانی  -اســامی روی دیوار و علم و کتلهای چوبی گوشه حسینیه چشم را خیره میکند.
سخنران از واقعه عاشورا میگوید و عزاداران با اشک او را همراهی میکنند .اینجا خبری
از نمادهایی که ارتباطی با فرهنگ ایرانی و اســامی ندارند ،دیده نمیشــود .در نگاه اول،
مجالــس روضه خوانی تکیهها و خانههای بزرگ قدیمی تداعی میشــود؛ جایی که عزای
حســینی با نمادهای ایرانی  -اســامی برپا میشــد و حال و هوای عزاداری خالص سنتی
حاکم بود .هنر قلمکاری و پرچم دوزی اســتادان اصفهانــی در کنار علمهای چوبی مزیّن
به دســت هنرمندان نیشابوری حال و هوای خاصی به مجلس روضه داده است« .وقتی
وارد حســینیه شــدم با دیدن نمادهای ایرانی خودم را در مجلس روضــهای که پدربزرگم
تعریف میکــرد ،تصور کردم ».ایــن را محمد میگویــد و به یکی از کتیبههــای روی دیوار
اشــاره میکند« :چند سالی است از اولین روز محرم به این حسینیه میآیم .هر روز چهار
نوبت جلسه روضه برپا است و روح و جانمان اینجا سیراب میشود .پدربزرگم همیشه
از محرم ســالهای دهــه  1320برای ما میگفت .روزهایی که مجلــس روضه در خانههای
بزرگ حیــاط دار برگزار میشــد و مردم به تکیههایی مثل تکیه ســادات اخــوی میرفتند.
پدربزرگم همیشــه از نمادهای ایرانی و اسالمی مثل کتیبهها و پرچم و علمهایی صحبت
میکرد که با هنر ایرانی زینت همه مجالس عزاداری امام حسین(ع) بود .امروز هم وقتی
دیدم برای تزئین حسینیه از نمادهای ایرانی استفاده شده احساس غرور کردم».
مســئول هیــأت الزهــرا هــم بــا اشــاره بــه
اینکــه بهتریــن هنرهــا در ایــران همــواره در
خدمت مساجد و حســینیهها بوده به ابتکار
مســئوالن هیــأت در اســتفاده از نمادهــای
ایرانــی و اســامی در برپایــی عزای حســینی
اشــاره میکنــد و میگوید« :محــرم در تاریخ
ایــران جایگاه ویــژهای دارد .ما هــم از اولین
روز ،مجلــس روضــه را در این حســینیه و در
چهار نوبت برگزار میکنیم .چهار ســخنران
و چهــار روضــه خوان صبــح ،ظهــر ،عصر و
شــام مجلــسداری میکننــد .یعنــی تقریباً
هــر روز  20ســاعت در این حســینیه مجلس
عــزاداری برپاســت .درواقــع به نیــت ظهور
امــام زمان(عــج) در دهــه اول محــرم 40
جلســه روضــه برگــزار مــی کنیــم .امــا اینکه
چــرا در کنــار نمادهای اســامی از نمادهای
ایرانی در تزئین حســینیه استفاده کردهایم،
طبیعی اســت که این به فرهنگ غنی ایران
برمیگردد .در ایران همیشــه بهترین هنرها
در خدمت مســاجد و حسینیهها بوده است؛
هنر کاشیکاری ،نجاری و معرق کاری توسط
بهترین استادان در اماکن مذهبی یا تکیهها
انجــام شــده که ما هم ســعی کردیــم از این
هنرها در تزئین حســینیه اســتفاده کنیم .اما
نکته مهم این اســت که متأســفانه استادان
بزرگ ایــن هنرها مهجــور ماندهاند و خیلی
از مــردم آنهــا را نمیشناســند .مثــاً همین
علمهــای چوبــی نیشــابور که کنار منبــر و در
باالی حســینیه قــرار دادهایم ،توســط یکی از
اســتادان بزرگ نیشابور ســاخته شده است،
هنــری که ثبــت میــراث فرهنگی شــده ولی
خیلــی از مردم آن را نمیشناســند .خیلی از
مردم علم را با ســازههای فلزی میشناسند
کــه آن هــم محترم اســت و خودمــان نیز در
حسینیه از این نوع علم هم داریم  ،درحالی
که علم نیشابوری که با چوب ساخته میشود
و روی آن نقاشــی و خطاطی میشــود ،علم
ایرانــی مبتنــی بــر فرهنــگ مذهبــی مــردم
نیشــابور اســت .کتیبه نــگاری و قلمکاری که
روی دیوارهای حســینیه نصب شــده است،
توسط اســتادانی ساخته شــده که فقط چند
نفــر آنها باقی ماندهاند و نباید اجازه بدهیم
ایــن هنر اصیــل ایرانی فراموش شــود .برای
محرم امســال ســراغ این هنرمندان رفتیم و

از آنها خواســتیم تا از هنرشــان بــرای تزئین
حسینیه استفاده کنیم» .
علی فرشیدفر به سخنان امام سجاد(ع)
کــه میفرماینــد مثــل ســنت خودتــان برای
ما عزاداری کنید ،اشــاره میکنــد و میگوید:
«احیای سنتهای عزاداری سفارش بزرگان
دین اســت و ما به این سمت رفتیم که برای
عزاداری سیدالشــهدا(ع) از نمادهای ایرانی
و ســنتی نیــز اســتفاده کنیــم .مــا ابتــدای راه
هســتیم و تالش میکنیم در ســالهای بعد
از مدلهــا و نمادهــای عــزاداری شــهرهای
مختلف برای تزئین حسینیه استفاده کنیم.
 9ســال اســت هیأت الزهرا در این حســینیه
برپا میشــود و تالش میکنیم نشــان دهیم
کــه میشــود در عیــن ســادگی از هنــر ایرانی
و اســامی در بهتریــن شــکل بــرای تزئیــن
حسینیهها استفاده کرد و این هنرهای اصیل
را زنده نگه داشت».
مجلس روضه که تمام میشود عزاداران
برای برپایی نماز جماعت آماده میشــوند.
مداح هیأت گوشهای مینشیند و به کتیبهای
که اشعار محتشم کاشانی روی آن قلمکاری
شــده اســت خیــره میمانــد .جــواد حیدری
معتقد اســت ،نمادها مفهوم عزاداری را به
مردم منتقل میکنند« :در فرهنگ عزاداری
برای امــام حســین(ع) نمادهــای مختلفی
داریــم کــه مفاهیــم متعــددی را بــه مــردم
منتقل میکنند .متأسفانه طی این سالها از
این نمادها غافل شدهایم و آنها را ریشهیابی
نمیکنیم .من همیشه به مسئوالن فرهنگی
میگویم که ما بایــد یک موزه جهانی هیأت
داشــته باشــیم .نمادهایــی در هیأتهــای
عــزاداری داریــم که قدمت برخــی از آنها به
هزار ســال قبل برمیگــردد .هر کــدام از این
نمادهــا قصه و روایت خــودش را دارد .مثالً
سنگینی علم حکایت از سنگینی غم و اندوه
اباعبــداهلل(ع) دارد .قدیمیهــا هنــر را بــه
خوبی میشــناختند و به درســتی از امکانات
فرهنگی شهر و روســتای خود در هیأتهای
عــزاداری اســتفاده میکردنــد .ایــن نمادها
نباید فراموش شوند».
َعَلم نمادی است از درخت سرو ،نمادی
است از آزادگی ،سرافرازی و سربلندی .وقتی
نام َعَلم به گوش میرسد همه یاد حضرت

عباس(ع) میافتند .کســی که علمدار سپاه
امــام حســین(ع) بــود و تــا لحظه شــهادت
اجــازه نداد َعَلم ســپاه بر زمین بیفتد .ســید
هادی علمدار آخریــن نقشهای روی علم
را میکشــد و آن را گوشه کارگاه قرار میدهد.
وی یکــی از آخریــن بازماندههــای ســاخت
علم نیشــابوری اســت .وقتی میشــنود هنر
او را در حســینیه امام خمینی(ره) در میدان
خراســان دیــدهام از خوشــحالی بغــض
میکند .میگوید ای کاش این هنر ایرانی که
در خدمت اهل بیت(ع) اســت ،زینت همه
مجالس عزاداری اباعبدااهلل(ع) شود:
«ســاخت َعَلــم در خانــدان مــا موروثــی
اســت .پــدر و پدربــزرگ و جــد مــن َعَلــم
میســاختند و مــن آخریــن بازمانــده
خانوادهای هســتم که علم چوبی نیشابوری
میســازند .تاریــخ ســاخت ایــن علــم در
نیشابور به  400ســال قبل برمیگردد .اسناد
تاریخی که بجا مانده نشان میدهد استادان
برجستهای در این زمینه فعالیت میکردند.
هــر هیــأت َعَلــم خــودش را دارد و َعَلــم
نشانه آن هیأت اســت که با دیدنش متوجه
میشدی کدام هیأت عزاداری مثالً به طرف
بــازار حرکــت میکند .بنابرایــن َعَلم،آیت و
نشــانهای برای هیأتهای عزاداری اســت و
هنوز هم این سنت در نیشابور اجرا میشود.
هیأتهای عزاداری در روز تاســوعا و عاشورا
َعَلمهــای چوبــی بــزرگ را جلــوی هیأت به
حرکت در میآورند و دســته عزاداری پشت
آنها حرکت میکنند».
امــا این کــه چطور شــد علم ســازی وارد
خانــواده علمدار شــد و آنها ســنت ســاخت
علــم را زنده نگــه داشــتند ،داســتان جالبی
دارد 150« :ســال قبل ســید علی نقاش تنها
کســی بود که علــم چوبی میســاخت و این
هنر را به کسی یاد نمیداد و میخواست این
هنــر نزد خــودش باقی بمانــد .جد من چند
بــار پیــش او رفت تا این هنر را یــاد بگیرد اما
هر بار دســت خالی برمیگشت .بعد از چند
سال ســید علی نقاش نابینا شــد و درآمدی
نداشــت .شــب و روز جلــوی مســجد جامــع
مینشســت و دعــا میخواند .جد مــا او را به
خانهاش میبرد و غذا میداد و جای خواب
برایش فراهم میکرد .همین محبت باعث
شــد تا ســید علی نقاش این هنر را به جد ما
بیامــوزد و بــه این ترتیب هنر َعَلمســازی در
خانواده ما ادامه پیدا کرد .برای ساخت علم
از چــوب درخت ســپیدار اســتفاده میکنیم.
ســتون اصلــی علــم از چــوب ایــن درخت و
بقیه اجزای آن از چوب درختان چنار و گردو
درست میشود .چوب سپیدار آنقدر محکم
و اســتوار اســت که زمانی از آن برای ساخت
قایق هم استفاده میکردند.
بعــد از ســاخت َعَلم و محکــم کردن آن
نوبــت به زیرســازی برای نقاشــی میرســد.
ارتفــاع علمهــای چوبــی نیشــابور متفــاوت
است .کوچکترین علم یک و نیم متر ارتفاع
دارد و بزرگتریــن آن پنج متر اســت که آن را
روی کمــر بلند میکنند .ســر تیــغ آهنی هم
بــاالی علم قــرار میگیرد که خــود آن هم 2
متــر ارتفــاع دارد .معموالً ارتفــاع علمهای
ســادات از بقیه بلندتر اســت و آنها جلوتر از
بقیــه علمها حرکــت میکنند .نقاشــی روی
علــم هم با ســیاه قلم انجام میشــود و این
نقاشی امضای خود هنرمند است.
در این ســالها همه کارهای ساخت علم
را خــودم انجــام میدهم و معموالً ســاخت

هر علــم یک ماه زمــان میبرد .در نیشــابور
هر هیأت چند علم دارد که روزهای تاســوعا
وعاشورا جلوی هیأت حمل میکنند .مراسم
علم کشــی در «خرو» یکــی از معروفترین
مراسمهای سنتی عزاداری در نیشابور است.
روزهــای تاســوعا و عاشــورا همــه هیأتهــا
علمشــان را به خرو میآورند .علم ســاخت
پدربــزرگ مــن هــم یکــی از قدیمیتریــن
علمها اســت کــه کنار  100علــم دیگر به این
شــهر منتقل میشود .مراســم علم گردانی
منطقه نیشابور ثبت میراث فرهنگی شده و
مردم احترام خاصی برای آن قائل هســتند.
یکــی از نذرهای مــردم این منطقه ســاخت
علم اســت و بعد از مراسم عزاداری با علم
به مزار شهدا و درگذشتگان میروند».
«دل زنده شــد به والی تو یا حسین(ع)/
دارد جهان صفا به صفای تو یا حسین(ع)»
استاد قالب چوبی را روی پارچه قرار میدهد
و ضربــهای به آن میزنــد .نوبت به خطوط
درشــتتر میرســد و قلم را برمیدارد« :باز
ایــن چــه شــورش اســت کــه در خلــق عالم
است ...اشک از چشمانش سرازیر میشود.
میگویــد بزرگترین افتخارش مدالی اســت
کــه اهــل بیــت(ع) بــه او دادهانــد و تــا جان
داشــته باشــد در این راه قلمــکاری میکند.
جــواد عبــاد ســیچانی وقتــی میخواهــد از
تاریخ هنر قلمــکاری بگوید به ادعاهایی که
مصریــان در ایــن زمینه داشــتند،
اشــاره میکنــد« :ســالها قبــل
وقتی باستانشناســان در بررسی
مومیاییهــای اهــرام ثالثــه بــه
لباسهــای قلمــکاری شــده

رسیدند ادعا کردند هنر قلمکاری متعلق به
مصر [باستان] است .سازمان یونسکو اعالم
کــرد برای اثبــات ایــن موضوع بایــد مدرک
ارائه دهنــد .اما مســئوالن دولت مصر هیچ
مدرکی که نشــان دهــد قلمکاری بــرای این
کشور است ،نداشتند و به این ترتیب یونسکو
اعــام کرد هنــر قلمــکاری متعلق به شــهر
اصفهان در ایران است .تاریخ هنر قلمکاری
در ایــران بــه هفت هــزار ســال و در اصفهان
به ســه هزار سال قبل برمیگردد .این هنر از
گذشته نسل به نسل توســط استادان بزرگ
منتقــل شــده و امــروز بــه دســت ما رســیده
اســت .امروز ایــن هنــر ایرانی در بســیاری از
حســینیهها و خیمههای عزاداری به چشــم
میخــورد .اگــر تاریــخ عــزاداری در ایــران را
بررســی کنیم ،میبینیــم در مجالس روضه
کــه در تکیههــا و خانههــا برگزار میشــد هنر
قلمــکاران اصفهان با اشــعاری از محتشــم
کاشــانی زینــت در و دیوار بود .خوشــبختانه
هنــوز هــم ایــن هنــر بــا تــاش کســانی کــه
میخواهنــد عــزاداری اباعبــداهلل(ع) بــا
نمادهای ایرانی برگزار شود ،زنده است .این
هنر بعد از واقعه کربال به فضای مذهبی راه
پیدا کرد و امروز شــاهدیم که زینت مجالس

عزاداری امام حسین(ع) همین کتیبههایی
اســت که توســط اســتادان قلمکار طراحی و
نگارش شــده است .حســینیه سادات اخوی
یکــی از حســینیههای قدیمــی تهران اســت
که من ســه ســال برای این هیــأت قلمکاری
کردم و طرحهای تیر ،ســرو ،اژدر و فرشــته را
طراحی کردم .در کنــار آن میناکاری و خاتم
کاری هــم انجام دادم .بررســیهای تاریخی
نشــان میدهد از حدود  800ســال قبل هنر
قلمکاری وارد فضای مذهبی شده است.
مــن بیــش از  40ســال اســت قلمــکاری
را بــا تلفیــق خط و نقاشــی انجــام میدهم.
بــرای یــک هنرمنــد دیــدن آثــار هنــریاش
در اماکــن متبرکــه باالتریــن پــاداش اســت.
خوشبختانه کمتر حســینیهای در کشور پیدا
میشــود که آثار قلمکاری هنرمندان ایرانی
در آن نباشــد ».جــواد عبــاد دربــاره شــیوه

قلمــکاری روی پارچه میگویــد« :بعضی از
خطــوط قلمکاری را با رنــگ طراحی و روی
قالــب میزنــم و روی پارچه چــاپ میکنم.
ایــن کار بــه دلیــل فشــردگی کار و ریــز بودن
بعضی از خطوط انجام میشود .اما بعضی
دیگــر از خطوط را با خط مینویســم .خیلی
از ایــن خطوط ذهنی اســت .در قلمکاری از
خطوط ثلث و نســتعلیق اســتفاده میکنند
ولی در کارهای مذهبی بیشــتر از خط ثلث.
ابعاد آن هم بســتگی به نوع سفارشی است
که هیأتهای عزاداری میدهند .در بسیاری
از کارهــای قلمــکاری از اشــعار محتشــم که
درباره اهل بیت(ع) ســروده است ،استفاده
میکنیم .من عاشق کارم هستم و معتقدم
وقتــی کار برای اهل بیت(ع) باشــد و در کنار
آن هم معرفت وجود داشــته باشــد ،نتیجه
کار بسیار عالی است».

