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گزارش

وقتی علم صاحبالزمان (عچ) به استقبال علم پیامبر و سایر ائمه میرود

رسمی کهن که در استان مرکزی
برگزار میشود

علم گردانی میراثی 400ساله در میناب هرمزگان
مراسم علمگردانی در بعدازظهر روز پنجم ماه محرم شروع
میشود و علمی که به نام پیامبر (ص) نام دارد از منبر موال
(حسینیه ماتم قلعه) به همراه سایر علمها منتصب به امامان
اطهار (ع) به طرف بلوار ساحلی و میدان والیت میناب حرکت
میکند .این علم در بین مسیر در حوالی حسینیه صاحب
الزمان (عج) (منبر لب رودخانه) علم منتصب به صاحب الزمان
(عج) نیز به پیشواز آن می آید و در این مکان مردم با ارادت
خاص به امام حسین (ع) و شور هر چه تمام به عزاداری و
مدیحهسرایی میپردازند و گوسفند قربانی میکنند و شربت و
شیرینی بین همدیگر توزیع میکنند.
به گزارش ایرنا،مردم ابتدا پس از حضور در حسینیه ماتم قلعه
و برپایی مراسم نوحهخوانی و سینه زنی سنتی ،راس ساعت 15
از این حسینیه به سمت حسینیه لب رودخانه و برای ادای
احترام به روح بنیانگذار این آیین (حاج عبدالصمد عبدالصمدی
و شیخ حسن شیخ میرزا) حرکت و پس از توقف کوتاه و قرائت
فاتحه و نیز بیرون آمدن علم صاحبالزمان (عج) و ملحق
شدن به سایر علمها ،علم پیغمبر (ص) در جلو جمعیت و
مابقی علمها پشت سر آن به حرکت خود از میدان استقالل
به سمت میدان شهدا و از آنجا به میدان والیت و در نهایت
به سمت بلوار ساحلی (حسینیه لب رودخانه) ادامه میدهند.
شرکتکنندگان با طی کردن مسیر خیابانهای شهید جهانگیر
امینی و آموزش و پرورش ،روبهروی مسجد صاحب الزمان (عج)
چند لحظه متوقف میشوند و برای دیگر دستاندرکاران آیین
علم پیغمبر (ص) که قبرهای آنان در همین مکان قرار گرفته
و مدفون هستند ،فاتحه میدهند .عزاداران حسینی پس از
رسیدن به این حسینیه به همراه سیل خروشان جمعیتی که
منتظر رسیدن علمها هستند ،در قالب گروهها و دست ه های
عزاداری تا پیش از فرا رسیدن نماز مغرب و عشا به سوگواری
میپردازند و عشق و ارادت خود را نسبت به امامان معصوم
(ع) به ویژه سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداللهالحسین (ع)
و یاران باوفایش نشان میدهند.
مردم و بزرگان منطقه میناب بر این عقیدهاند که چون
حضرت مهدی (عج) از دیگر امامان و معصومان از لحاظ سن
و سال کوچکتر است ،برای سالم کردن به آنان و پیامبر (ص)
پیشقدم شود و به همین شیوه علم هر امامی را که کوچکتر
است به استقبال علم دیگر امامان و پیامبر (ص) میبرند و
سالم میدهند و سپس عزاداری در مقابل حسینیه میانی ،تا
غروب آفتاب ادامه پیدا میکند .باور مردم این دیار بر این است
که در آخرالزمان ،حوادثی بدین گونه اتفاق خواهد افتاد و مردم
از نقاط مختلف برای حمایت و یاری امام خود بسیج خواهند
شد.
علم صاحب الزمان (عج) و علم پیامبر (ص) تنها علمهایی
هستند که از حسینیه خارج نمیشود و در سطح شهر گردش
نمیکنند و تنها علم پیامبر (ص) روز پنجم محرم و عاشورا در
محل حسینیه به دیدار علم صاحبالزمان (عج) حرکت داده
میشود .روز عاشورا نیز به مانند روز پنجم محرم همین مراسم
انجام میشود و پس از مراسم ظهر عاشورا پوشش و رخت رنگی
علمها عوض میشود و علمها مشکیپوش میشوند و تا روز
اربعین حسینی با همین پوشش در حسینیه نگهداری میشوند
و بعد از آن غسل داده و تا سال بعد نگهداری میشوند.
شفای بیماران
دو علم پیغمبر (ص) و علم صاحبالزمان (عج) ،بسیار مورد
توجه مردم میناب است به گونهای که عصر روز پنجم محرم
بیشتر مردم این شهر در این مراسم شرکت میکنند و در
پیشاپیش علمها گوسفند قربانی کرده و شکالت ،نقل ،گل،
سکه و گالب بر آنها میپاشند .یکی از جلوههایی که در این

علمگردانی در میناب آیینی حدود  400ساله و یکی از با ارزشترین آیینهای سنتی و مذهبی جنوب کشور و برخاسته از تفکر و
باورهای دینی مردم بوده که هر ساله در روز پنجم ماه محرم با شکوه و جلوه خاصی در میناب هرمزگان برگزار میشود.
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روز برای بیشتر مردم حائز اهمیت بوده ،حضور بیماران و افراد
معلول است که برای گرفتن حاجت و شفا از سیدالشهدا (ع)
در حالتی که حضور آنها در این جمعیت سخت است ،حاضر
میشوند و عالوه بر شرکت در مراسم سینهزنی ،طلب حاجت
میکنند .طبق اعتقادهای دیرینه مردم میناب ،در این روز
حاجتهای زیادی روا میشود .مردم دیگر شهرهای هرمزگان و
حتی استانهای همجوار و مناطق حاشیه خلیجفارس از جمله
قطر ،بحرین و امارات نیز برای شرکت در مراسم علمکشی و
عزاداری ساالر شهیدان در این روز به شهرستان میناب میآیند.
سابقه دیرینه علم پیامبر (ص) و صاحبالزمان (عج) در
میناب
سابقه آیین سنتی و تاریخی علم پیغمبر(ص) و صاحب
الزمان (عج) ،طبق تفکر و باورهای دینی و مذهبی مردم میناب
به  350تا  400سال قبل بر میگردد .شنیدهها نیز حاکی از این
است که در زمان رضا شاه نیز رژیم آن زمان افرادی را که به

عزاداری میپرداختند ،دستگیر و در پاسگاهی که در نزدیکی
همین محل قرار داشت ،بازداشت میکند و مردم برای اعتراض،
علمها را به سوی پاسگاه برده و در آن محل تحصن و خواستار
رهایی عزاداران میشوند که این اتفاق در روز پنجم محرم رخ
داده است .بعدازظهر همان روز پنجم محرم علمی که به نام
پیامبر (ص) نام دارد همراه با دیگر علمهای میناب از منبر موال
یا منبر ماتم قلعه به سوی حسینیه صاحبالزمان (عج) (یا منبر
لب رودخانه) حرکت میکنند و علم صاحبالزمان (عج) به
استقبال آن علمها برده میشود.
غسل و بستن علمها
برای برگزاری این مراسم سنتی در صبح روز پنجم محرم ابتدا
علم پیغمبر (ص) وعلم صاحبالزمان (عج) توسط تعدادی از
مومنان و افرادی که دارای حسن شهرت و اعتبار مذهبی هستند
با آب رودخانه و عطر و گالب و سالم و صلوات شستوشو داده
و علمها با پارچههای رنگین نذری به رنگ سرخ ،سبز و زرد و یا

حق شناس در بازديد از فروشگاه شهروند مطرح كرد

شهروندان به شايعات مبنی بر كمبود كاال توجه نكنند
عضو شورای اسالمی شهر تهران در بازدید از فروشگاه شهروند بیهقی
شایعات به وجود آماده در جامعه مبنی بر کمبود کاال را بی اساس خواند و
گفت :هیچ کمبودی در تامین کاالی اساسی شهروندان وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهروند ،محمد جواد حق شناس در
حاشیه بازدید از فروشگاه شهروند بیهقی با اشاره به عملکرد مناسب شهروند
در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه گفت :فروشگاه های شهروند با برنامه
ریزی های هوشمندانه ای که داشته است توانسته عالوه بر تامین کاالی با
کیفیت و قیمت ارزان ،حمایت از اقتصاد خانوار و وضع معیشتی شهروندان
خصوصا قشر کم برخوردار جامعه را مورد توجه قرار دهد.
رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسالمی شهر تهران اجرای
پویش مردمی حمایت از تحصیل کودکان نیازمند را یکی از اقدامات فروشگاه
های شهروند در حمایت از وضع معیشتی شهروندان دانست و افزود :در
آستانه بازگشایی مدارس این طرح فرصت مناسبی است که خانواده ها در
کنار تامین مایحتاج روزانه ،بخشی از خرید خود را به تهیه لوازم التحریر برای
کودکان نیازمند اختصاص دهند تا عالوه بر فراهم ساختن امکان تحصیل
برای سایر کودکان بتوانیم با همکاری هم به بهبود حال جامعه کمک کنیم.
وی در ادامه با تاکید بر حمایت شورای اسالمی و شهرداری تهران افزود:
نگاه کمیسیون فرهنگی به حوزه فرهنگ خصوصا آموزش و پرورش نگاهی
سازنده است ،چرا که آموزش کودکان به عنوان آینده سازان این جامعه از
اهمیت باالیی برخوردار است و می بایست فرصت تحصیل به طور برابر برای
تمام کودکان فراهم شود.

عضو شورای اسالمی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود
با بیان اینکه در تامین کاالی اساسی شهروندان کمبودی وجود ندارد گفت:
شهروندان به شایعات بی اساس مبنی بر نبود کاال توجه نکنند ،و بابت تامین
اقالم اساسی مورد نیاز خود نگرانی نداشته باشند.
مدیر عامل شرکت شهروند نیز در حاشیه این بازدید با بیان اینکه فشار
های زیاد مبنی بر افزایش قیمت کاال وجود دارد گفت :تمام توان خود را به
کار بسته ایم در این شرایط کمترین آسیب و فشار به خانواده ها وارد شود و
علیرغم فشارهای زیاد برای افزایش قیمت کاال ،مقاومت کرده ایم ،با این وجود
به مردم اطمینان می دهیم هیچ کمبودی برای تامین کاالی اساسی وجود
ندارد و اقالم مورد نیاز شهروندان به وفور در فروشگاه های شهروند عرضه
می شود و در تالش هستیم ضمن تامین کاالی اساسی مورد نیاز مردم بدون
هیچ کمبودی در روند تنظیم بازار و حمایت از اقتصاد خانوار اثر بخش باشیم.
محمد جواد حق شناس در پایان بازدید از فروشگاه شهروند بیهقی در
پویش مردمی حمایت از تحصیل کودکان نیازمند مشارکت کرد.

«چغچغهزنی»؛ تجلی یکپارچگی
(ع)
مردم در عزای حسین

خریداری شده توسط هیات به سبک خاصی آراسته میشوند.
بعد از آن پنجه (سرشده) در باالی علم قرار داده میشود و به
اصطالح مینابیها علم بسته میشود ،در این هنگام مداحانی
که از صدای زیبا و دلنشینی برخوردار هستند ،چاوشیخوانی
میکنند .قدمت پنجه علم پیغمبر (ص) به یبش از  50سال
میرسد که اهدایی از کربال و تبرک شده به ضریح امام حسین
(ع) است.
کار بستن علمها تقریبا از ساعت  8صبح تا  12ظهر طول
میکشد و در این مدت خیل مشتاقان و مردمی که از اقصی
نقاط هرمزگان و حتی دیگر جاهای کشور و مناطق حاشیه خلیج
فارس به میناب آمدهاند در ماتم قلعه (حسینیه رسول الله
(ص)) اجتماع کرده و مشغول تسبیح ،ذکر و یا مرثیه هستند.
چوب علمها نیز از شاخههای درخت لور (انجیر معابد) که در
میناب به وفور یافت میشود ،تهیه شده و پس از پوشاندن علم
با پارچه ،آحاد مختلف مردم برای زیارت علمها و تبرک جستن
به آنها ،وارد حسینیه حضرت رسول(ص) و صاحبالزمان(عج)
میناب میشوند.
روی علمهای میناب نام ائمه اطهار (ع) حک شده است
روزگاری فردی تمام بزرگان شهر را صدا زده و اعالم میکند
که چوبهایی به شکل علم از کرانه دریای هند به سمت ساحل
بندرعباس میآید ،اهالی این چوبها را که از جنس صندل
ب گرفته و خشک میکنند و به نزدیکترین محل
است ،از آ 
یعنی مسجد  12امام میبرند و مشاهده میکنند که بر روی
هرکدام از این چوبها اسم یک امام کندهکاریشده و تاکنون
معلوم نیست که این چوبها از کجا آمدهاند و چگونه این
اسمای متبرک بر روی آنها نقش بسته است .بزرگان قدیم
بر این باورند که این چوبها به اذن خدا برای مردم این شهر
فرستاد ه شده و به همین دلیل برایشان قداستی خاص دارد.
بیشتر حسینیههای میناب با آغاز ماه محرم و ایام سوگواری
حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ،به نام یکی از امامان معصوم
(ع) علم میبندند و آن را در کوچهها و محلههای شهر همراه
با دستههای سینهزنی که اغلب از بزرگان و معتمدان هر محل
تشکیل میشود ،میگردانند و به این گردش علم «پرسه» گفته
میشود .علم حضرت ابوالفضل (ع) ،دو علمان علم حضرت
رسولالله (ص) و علم صاحبالزمان (عج) ،امام رضا (ع)،
زینالعابدین (ع) و امام حسن (ع) از علمهای مشهور شهر
میناب به شمار میروند .هم ه ساله در ایام محرم این علمها
را به دریا یا رودخانه میبرند و طی یک مراسم خاص آنها را با
عطر و گالب شستوشو میدهند .در این روز علمگردانها برای
صبحانه و ناهار به خانه افرادی که نیت دارند ،دعوت میشوند
که پس از پایان سفره به خواندن دعایی کوتاه و طلب سالمتی
برای اهل آن خانه میپردازند.
ع کردن پول برای گرداندن
رفتن بر در خانهها با علم و جم 
مراسم دهه محرم تا روز عاشورا ادامه دارد و مردم شهر هر
کدام به نیت خود پولی را به علمگردانها میدهند .در ظهر روز
عاشورا نیز بعد از شهادت امام حسین (ع) علمها زمین گذاشته
و سیاهپوش میشوند و این سیاهپوش بودن تا پایان ماه صفر
ادامه دارد.
اعتقادات مذهبی و عشق وارادت به ائمه اطهار (ع) در بین
همه مردم هرمزگان موج میزند و مردم شهرها و روستاهای
استان در شرق شامل میناب ،رودان ،جاسک ،سیریک و
بشاگرد تا حاجیآباد در شمال و بستک ،بندرلنگه ،بندرخمیر و
پارسیان درغرب و هرمز ،کیش و قشم در جنوب در مناسبتهای
مذهبی به ویژه در آیینهای ماه محرم حضور فعال و وصف
ناپذیر دارند .شهرستان میناب با  300هزار نفر جمعیت در 90
کیلو متری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع است و
دومین شهر بزرگ استان محسوب میشود.

شیوههای عزاداری شیعیان اباعبدالله در دهه
نخست ماه محرم در کشور ما دارای گونههایی
متفاوت و گاه حیرتانگیز است؛ یکی از این
گونههای عزاداری به آیین «چغچغهزنی»
بازمیگردد که در فالت مرکزی ایران در استان
مرکزی و بیشتر از همه در شهر اراک شاهد
برگزاری آن هستیم.
به گزارش ایرنا ،در این رسم و آیین کهن،
دستههای عزاداری از محالت مختلف با در
دست گرفتن دو گوی چوبی  -چغچغه  -که آن را
به شکل مخروطی ساخته و آراستهاند ،به جای
بر سر و سینه زدن و یا زنجیر زنی ،این دو گوی
مخروطی چوبی را به یکدیگر میکوبند .براساس
شواهد ،مراسم آیینی «چغچغهزنی» برای
نخستین بار حدود  150سال پیش در روستای
نجدان» در  37کیلومتری شهرستان اراک اجرا
«ا ِ ِ
شد اما امروزه شاهد برگزاری این آیین کهن در
بسیاری از شهرستانهای استان مرکزی هستیم.
در این آیین کهن ،عزاداران از روز نهم ماه محرم
همراه با «چغچغهزنی» عزاداری خود را آغاز
میکنند و سیل دستههای عزاداری تا روز یازدهم
ماه محرم در محالت و مناطق خود به شیون و
ماتمسرایی میپردازند .در این رسم یک مرشد که
با لحنی خوش و صدایی رسا شناخته میشود،
نوحههای خاصی را به زبان محلی میخواند و
مردم نیز در برخی از مواقع ترجیعبندها مراثی
و نوحه ها را تکرار میکنند و در همین مسیر
در حین عزاداری شروع به ریختن اشک ماتم
میکنند .آنها «چغچغههایی» که در دست
دارند را نیز با چرخشها و ریتم خاصی به هم
میکوبند تا بعد از سه یا چهار روز از برگزاری
مراسم عزاداری و راهپیماییشان ،به منزل یا
مقصد اصلی مراسم که همان مسجد اصلی
روستا است میرسند .در روستای انجدان سه
محله اصلی وجود دارد که هر محله دستههای
عزاداری مخصوص به خود را دار د اما با گذشت
سه روز از عزاداری و راهپیمایی ،در روز یازدهم
ماه محرم این دستهها به همدیگر میپیوندند،
تا اینکه شاهد حضور جمعیتی افزون بر دو
هزار تا دوهزار و پانصد نفر در قامت عزاداران
حسینی هستیم .آیین «چغچغهزنی» یکی
از زیباترین و حیرتانگیزترین جلوههای آیین
عزاداری در خالل آیینهای سوگ رنگ به رنگ
سرزمین ایران زمین با تنوع فرهنگی ،اقلیمی و
جغرافیایی آن به شمار میرود .در حقیقت آیین
«چغچغهزنی» از آن دست آیینهایی است که
نشاندهنده اتحاد و یکپارچگی همگانی مردم
در شور برای عزاداری حماسه حسینی و واقعه
عاشورا است.

آگهي مزایده حضوری

ســازمان اتوبوســرانی کرمــان و حومــه در نظــر دارد نســبت بــه فــروش 24
دســتگاه موتــور اتوبــوس از نــوع کمینــز دیــزل بــا مشــخصات فنــی  6120و
اســتاندارد  OEU3از طریــق برگــزاری مزایــده حضــوری اقــدام نمایــد  .لــذا
از کلیــه متقاضیــان دعــوت بعمــل مــي آیــد جهــت بازدیــد از تاریــخ  97/6/17لغایــت 97/7/5
در ســاعات اداری بــه توقفــگاه مرکــزی ســازمان اتوبوســرانی واقــع در بلــوار آیــت اهلل هاشــمی
رفســنجانی جــاده باقــر آبــاد بعــد از جهــاد نصــر مراجعــه نماینــد .در ضمــن شــهرداری در رد یــا
قبــول پیشــنهادات مختــار اســت و شــرکت کننــدگان بایــد مبلــغ  105/000/000ریــال بــه عنــوان
ضمانــت شــرکت در مزایــده بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی در وجــه ســازمان اتوبوســرانی
کرمــان و حومــه  ،در روز برگــزاری مزایــده بــه همــراه داشــته باشــند جلســه مزایــده روز شــنبه
مــورخ  97/7/7راس ســاعت 10صبــح در محــل توقفــگاه مرکــزی ســازمان اتوبوســرانی کرمــان و
حومــه برگــزار مــی گــردد و در صورتیکــه برنــدگان مزایــده ظــرف مــدت یــک هفتــه بعــد از
اعــام ســازمان  ،حاضــر بــه انجــام معاملــه و واریــز مبلــغ کل معاملــه به حســاب ســازمان نشــوند
ضمانــت نامــه آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع ســازمان ضبــط خواهــد شــد .بدیهــي اســت کــه هزینــه
چــاپ آگهــي در روزنامــه هــا و پرداخــت هــر گونــه مالیــات و عــوارض و هزینــه هــای بارگیــری و
حمــل بعهــده برنــده مزایــده میباشــد .
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