
»کریستف باالیی« مترجم و پژوهشگر فرانسوی ادبیات و زبان فارسی درگذشت

واسطه ادبیات معاصر ایران و فرانسویان

کس با تو عدو محاربت نتواند
زیرا که گرفتار کمندت ماند

نه دل دهدش که با تو شمشیر زند
نه صبر که از تو روی برگرداند

کریستف باالیی، استاد ادبیات و زبان فارسی اهل فرانسه 
در ۷۳سالگی از دنیا رفت. بهادر باقری، عضو هیات علمی 
گروه زبان و ادبیات فارســی دانشگاه خوارزمی با اعالم 
این خبر نوشــته اســت: زبان و ادب و فرهنگ ایرانی، 
عاشــق فرزانه ی دیگری را از دســت داد. کریســتف 
باالیی )۱۹۴۹-۲۰۲۱(، ادیب و پژوهشــگر برجســته 
و نام آشــنای فرانسوی، اســتاد زبان و ادبیات فارسی 
در فرانســه و متخصص ادبیات معاصر ایران و مترجم 
آثار ادبی فارســی به زبان فرانسه، به دیار باقی شتافت. 
اهالی ادبیات به ویژه ادبیات داستانی، سال هاست که با 
کتاب ها، مقاالت و ترجمه های گران قدر ایشان آشنایند 
و هماره قدردان همت و ارادت ژرف و بی پایان ایشان به 
گنجینه ی ادبیات و فرهنگ ایران زمین بوده اند. وی ابتدا 
ادبیات فرانســه خواند و پس از آشنایی با زبان فارسی، 
سخت دل بسته ی آن شد و تا پایان عمر درخشانش، به 
معرفی و نشر آن، همت گماشت. این ادیب فرانسوی از 
دانشگاه نانتر پاریس دکتری ادبیات تطبیقی گرفت و 
در همان ســال از مدرسه زبان های شرقی، دیپلم زبان 
فارسی دریافت کرد. پس ازآن برای پروژه ای تحقیقی به 
ایران آمد. او طی اقامت خود در ایران، نخست به عنوان 
پژوهشگر و پس ازآن در مقام رییس انجمن ایران  شناسی 
فرانســه در تهران، به مطالعه در ادبیات معاصر فارسی 
پرداخت و شروع به تحقیق در این زمینه کرد. به همین 
دلیل، تز دکتری خود را با عنوان »تکوین رمان مدرن 
فارســی« انتخاب کرد. وی پس از بازگشت به فرانسه 
به تدریس زبان و ادبیات فارســی در مؤسسه النگ زو 
پرداخت و این تجربه را ســرآغازی بــرای ترجمۀ آثار 
ایرانی می دانست. از سال ۱۹۸۹ در مؤسسه ملی زبان ها 
و تمدن های شــرقی به تدریس زبان و ادبیات فارسی 

پرداخت. همچنین از چهار ســال مدیر انجمن ایران-
 شناسی فرانسه بوده است. او در معرفی ادبیات معاصر 
ایران در فرانســه نقش بسزایی داشته و آثار بسیاری از 
ادبیات ایران را به زبان فرانسه ترجمه کرده  است. عالوه 
بر آن، کتاب هایی در شــناخت ادبیات معاصر ایران به 
چاپ رسانده  اســت. کتاب های ترجمه شده ی اوست: 
س رچ شــ م ه ه ای داس ت ان ک وت اه ف ارســ ی، ترجمۀ احمد 
کریمی حکاک. پیدایش رمان فارسی، کریستف باالیی، 
ترجمه مهوش قویمی، نســرین دخت خطاط، تهران، 
انجمن ایران  شناسی فرانسه در ایران. داستان های شهر 
جنگی.کتاب های ترجمه شده توسط کریستف باالیی 
به فرانسوی: طعم گس خرمالو، چراغ ها را من خاموش 
می کنم، یک روز مانده به عید پاک، مثل همٔه عصرها، 
اثر زویا پیرزاد. کلنل، اثر محمود دولت آبادی. زنان بدون 
مردان، اثر شــهرنوش پارسی پور. رازی در کوچه ها، اثر 
فریبا وفی. من ِگذشته امضا، یداهلل رؤیایی، با همکاری 
آرش جودکی و عاطفه طاهایی. شــاه سیاهپوشان، اثر 

هوشنگ گلشیری.

لهراسب زنگنه، سال هاست که شعر می گوید، 
داستان می نویســد و شعر و داستان را به  نقد 
می کشد. زنگنه در نقد، هم مکاشفه دارد و هم 
غور دارد و هم نقد و بررسی تطبیقی می کند. 
نقد تطبیقی در دانشگاه  عمدتاً به سطح می زند، 
شور ندارد و نسب شناسی می کند که مثاًل فالن 
قالب شــعری اول از کــدام جانب  دنیا آمده و 
کی به ایران رســیده و چه اشخاصی آن را پی 
گرفته اند و چه کسانی زیباترین شعر را مثاًل در 
آن قالب سروده اند. زنگنه هم اما ممکن  است  
چنیــن کند اما به عمق می زند، او ریخت های 
سنتی را با نوگانی مدرن در هم می ریزد، غربال 
می کند، به افسانه و اســطوره و تاریخ می زند 
و به شــکلی عمودی به ذهــن و قلب و درون 
شــخصیت ها نفوذ می کند و رنج های فلسفی  
و انســانی آن ها را بیرون مــی آورد و با آن ها 
می گرید و همراه  می شود. زنگنه سعی می کند 
شعر، داســتان، نقد، خاطرات و مخاطره های 
مزامیری اش را با نظریات ادبی غرب آغشــته 
می کند تا نقد جهان شمول و فرابومی خود را در 
آینه ی دهکده ی جهانی منعکس کند، چنان که 
در خوانــش و نقد رمان فوران قباد آذرآیین از 
ادبیاتی که بازتاب زندگی است سخن می گوید 
و سبک های رئالیسم - سوسیالیسم، فرمالیسم 
و سایر سبک ها را معرفی می کند و زمینه های 
داســتان را مثل تجزیه، بدل، حادثه، داستان، 
طــرح و توطئه، زمینه، فضا، لحن، گفت وگو و 
معیارهای بیرونی را که از مؤلفه های سیاسی 
و تاریخی هســتند باز می کند و بعد به بطن 
داستان  ورود می کند و بعد دفتر را فرومی بندد. 

لهراســب زنگنه در زمینٔه شــعر هم وقتی به 
»جهــان شــاعرانگی« هرمز علی پــور ورود 
می کند باز ســری به تاریخ نقد جدید می زند 
و از ریچــاردز و روالن بارت و حاکمیت متن و 
مرگ مؤلف سخن می گوید و نقبی به شاعران 
کهن ایران می زند و می نویسد: »هرمز علی پور 
شاعری است که بیان اندوه بشر و رنج او )مرگ 
آگاهی و نه مرگ اندیشــی( به تعبیر خودش  و 
بی وفایی جهان ذهن و زبان او را تسخیر کرده 
اســت...« زنگنه نگرش و اندیشه ی فلسفی و 
هستی شــناختی علی پور را برمی آورد و نگاه  
فلسفی شــاعر را به نگاه خیام طاق می زند و 
چند پار از شعر شاعر را به عنوان نشانه  مقابل 
چشــم مخاطب می گذارد و خط    وربطی میان 
اشــعار علی پور با عسان کنعانی عرب، نجیب 
محفوظ مصری، آدونیس ...لورکا، یتیس، ریلکه 
و پاز به وجود می آورد و نتیجه می گیرد که اگر 
سروده های علی پور ترجمه شوند در افق های 
دورتری به پرواز درمی آیند: »ســپیدی جهان 
کجاست؟ سپیدی آب ها را که دیده است؟ که 
من نمی دانم از این جهان چه می خواستم؟ که 
این همه تنهایم و دوست دارم.« لهراسب زنگنه 
بوطیقا و مانیفست اشعار و نویسندگانی چون 
فرخ منش، اردشیر صالح پور، نوری تهماسبی، 
اســد پور، محمد صادق دهقــان و امثالهم را 
بیرون کشــیده و در چند مقاله پیرامون نقد 
ادبی و سویه های آنتولوژی در شعر سخن رانده 
و ۱۲مزامیر اهوازی را در کتاب »ســیاوش نام 
درخت است« گنجانده است. از نگاه لهراسب 
زنگنه، نقد همواره با پرســش  و پرسشــگری 
همراه  بوده است و همچون فلسفه که پرسش 
از مفاهیم کلی هســتی است ...نقد هم پاسخ 
به چیســتی متن است. کنکاش در کنه متون 
ادبی، نشــان دادن کمیــت و کیفیت، نمود و 
ماهیت، شکل محتوا و تضاد و وحدت موجود 

در ساختن متن است. زنگنه چهار مرحله نقد 
ادبی را در قلمرو ادبیات فارسی نشان می دهد؛

۱ - تفکــری که مبنــای آن ادبیات بازتاب 
و آیینــه ای از زندگــی اســت ... ۲ - تأثیر 
برداشــتی  کــه  صورت گرایی)فرمالیســم( 
صحیح نیســت و صورت گرایــی را مقابل با 
مفاهیــم می گذارد)تقابل ســنتی صورت و 
محتوی( ۳ - حرفه ی شــاعری و نویسندگی 
که جدی گرفته نمی شــود و به آن به شکل 
نوعی تفنــن می نگرند.۴ - نویســنده لزوماً 
متعهد اســت. از نگاه نگارنده ی این عبارات، 
بی مداهنه، لهراســب زنگنه شاعر، نویسنده 
و ناقــدی حرفه ای اســت که می بایســتی 
قلم به دســت می گرفت و داد خود از کهتر و 
مهتر می گرفت. لهراســب بر ادبیات کهن و 
نوی ایران و جهان اشــراف دارد و شجاعانه، 
جســورانه و از ســر صدق قلــم می زند و از 

هیچ کس نمی ترسد.

چند نگاه بر کتاب  »سیاوش نام درخت است« با زیر عنوان )گزیده مقاالت و نقد ادبی( از لهراسب زنگنه

نقد جهان شمول و فرابومی

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

چهره

10 سال سرنوشت ساز؛ از قتل شاه شهید تا عدل مظفر

روزی که فرمان مشروطیت امضا شد
در تقویم  مناســبت ها، ۱۴مرداد را سالروز امضای 
فرمان مشــروطه می دانند. حال آن که این فرمان، 
۱۳مردادماه توسط مظفرالدین شاه امضاشده است. 
البته ممکن اســت ابالغ اولیه فرمان مشروطیت، 
۱۴مرداد بوده باشــد. از روزی که ناصرالدین شاه 
در حرم حضرت عبدالعظیم توســط میرزا رضای 
کرمانی به قتل رســید)۱۲۷5( تــا امضای فرمان 
مشــروطه)۱۲۸5( ۱۰سال بیشــتر طول نکشید.

به دنبال ترور ناصرالدین شــاه، امین السلطان که 
با زیرکی تمام توانســته بود افــکار عمومی را از 
کشته شدن شاه، منحرف و چنین وانمود کند که 
ناصرالدین شــاه از سوءقصد، جان سالم به دربرده، 
طی تلگرافی قتل شــاه و پادشــاهی مظفرالدین 
میرزای، ولیعهد میان ســال قاجاریــه را به تبریز 
اطالع داد.مظفرالدین شاه ۴۴ساله هم در تلگراف 
متقابلی امین الســلطان را در جایگاه صدراعظمی 
تثبیت کرد و با ۱۰۰هزارتومانی که از طرف امین 
الســلطان برای او حواله شــد، با پیشکاری عین 
الدوله و در معیت حکیم الملک، ســید بحرینی، 
بصیرالســلطنه و امیر بهادر حسین پاشاخان وارد 
تهران شــد و تاج گــذاری کــرد و در ابتدای کار 
مالیات نانواهــا و قصاب ها را کــه باقر عاقلی آن 
را ســالیانه ۲۰۰هزار تومان ذکر کرده)روزشــمار 
تاریخ ایران، ص ۱۱( بخشــید.یک سال بعد امین 
السلطان از صدارت عزل و به قم تبعید شد و عزل 
و نصب هایی صورت گرفت و پس از به دار آویخته 
شــدن میرزا رضای کرمانی، جنازه ناصرالدین شاه 
که قریب یک ســال در تکیه دولت امانت بود، با 
تشییع مفصلی به شهرری انتقال یافت. مظفرالدین 
شــاه در ســال ۱۲۳۱شمســی)۱۲6۹قمری( به 
دنیــا آمد و پنجمین پســر ناصرالدین شــاه بود. 
ناصرالدین شــاه پیش از او ســه تــن از فرزندان 
خــود را به عنوان ولیعهد تعیین کرد که هر ســه 
در کودکی درگذشــتند و کامران میرزا که پســر 
چهارم ناصرالدین شاه بود، به علت این که مادرش 
از قاجاریه نبود به ولیعهدی انتخاب نشــد و نوبت 
به مظفرالدین میرزا رسید. وی در ۱۸دی ۱۲۸5 
و 5ماه پس از امضای حکم مشروطه در 5۴سالگی 
درگذشت و جنازه اش مانند جنازه ناصرالدین شاه، 
در تکیه دولت به امانت گذاشته شد و چندی بعد 
طبق وصیــت خودش به کربال انتقال داده شــد. 
۱۴جمادی الثانــی ۱۳۲۴ق )۱۳مرداد ۱۲۸5 ش( 
بود که مظفرالدین شــاه، حکومت مشروطه را که 
به خط قوام الســلطنه بود، امضــا و ابالغ کرد و به 
فاصله سه روز، دست خط دیگری در تأیید فرمان 
مشــروطیت صادر کرد که در هر دو فرمان، روی 
خطاب شــاه به صدراعظم وقت میرزا نصراهلل خان 
مشیرالدوله است که به دنبال برکناری عین الدوله 
از صدارت به فرمان شــاه، در هفتم جمادی االول 
۱۳۲۴قمری به نخست وزیری رسیده بود. گفتنی 

است با امضای فرمان مشــروطیت، ترکیب عدل 
مظفر ساخته شد که طبق حروف ابجد، برابر ۱۳۲۴ 
است که تاریخ قمری امضای فرمان مشروطه است 
که اشــاره ظریفی به عدالت مظفرالدین شاه دارد. 
این ترکیب، بر روی لوحه ای نوشــته شد و پس از 
برپایی مجلس شورای ملی بر سر آن جای گرفت. 
بدین سان نشــانگر مشروطیت و یادآور نام پادشاه 
امضاکننــده و نخســتین پادشــاه اجراکننده آن 
بود: »جناب اشــرف صدراعظم- ازآنجاکه حضرت 
باری تعالی جل شــأنه سررشــته ترقی و سعادت 
ممالک محروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده 
و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی و 
رعایای صدیق خودمان قرار داده...بدیهی است که 
به موجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات 
این مجلس و اســباب و لوازم تشکیل آن را موافق 
تصویــب و امضای منتخبیــن از این تاریخ معین 
و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رســیده 
و بعون اهلل تعالی مجلس شــورای ملی مرقوم که 
نگهبان عدل است افتتاح و به اصالحات الزمه امور 
مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید 
و نیز مقرر می داریم که ســواد دستخط مبارک را 
اعالن و منتشــر نمایند تا قاطبــه اهالی از نیات 
حســنه ما که تماماً راجع بــه ترقی دولت و ملت 
ایران است کماینبغی مطلع و مرفه الحال مشغول 
دعاگوئــی دوام این دولت و ایــن مجلس بی زوال 

باشند.
جناب اشرف صدراعظم - در تکمیل دستخط سابق 
خودمان مورخه چهاردهم جمادی الثانیه ۱۳۲۴ که 
امر و فرمان صریحاً در تأســیس مجلس منتخبین 
ملت فرموده بودیــم مجدداً برای آنکه عموم اهالی 
و افراد ملت از توجهات کامله ما واقف باشــند امر 
و مقــرر می داریم کــه مجلس مزبور را به شــرح 
دستخط سابق ســریعاً دایر نموده بعد از انتخابات 
اجزاء مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای 
اســالمی را مطابــق تصویب و امضــای منتخبین 
به طوری که شایسته مملکت و ملت و قوانین شرع 
مقدس باشــد مرتب بنمائید که به شرف عرض و 
امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور 

این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد.«

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مدیوم النگ شات:
نمای بین فول شــات و کابوی شات است. در این 

نما بازیگر از زانو به باال نشان داده می شود.

مشق کلمات

فرود قطعات موشک چینی در اندونزی و مالزی
قطعاتی از موشک چینی که طی روزهای گذشته از اتمسفر 
زمین رد شد و بر فراز اقیانوس هند فرود آمد، در جنوب 
شرقی آسیا رصد شده است.این زباله فضایی در حقیقت 
قسمت اصلی موشک النگ مارچ 5B به وزن ۲5تن بود 
که بخشی از آن هنگام ورود به اتمسفر سوخت اما مقدار 
قابل توجهی از آن )حدود ۲۰ تا ۴۰درصد وزن بوستر( از 
جو زمین رد شد.اکنون بقایای باقیمانده بوستر در نقاط 
مختلف زمین ظاهرشده و مقامات محلی بخش هایی از 
موشک را کشف کرده اند. برخی از این قطعه ها به اندازه ای 
بزرگ هستند که ممکن بود هنگام فرود در روستا یا شهر 
خساراتی به بار بیاورند. اما خوشبختانه به نظر می رسد 
هیچ یک از این موارد اتفاق نیفتاده است.طبق اطالعات 
موجود بخش های قابل توجهــی از زباله های فضایی در 
استان کالیمانتان اندونزی و ایالت ساراواک در مالزی فرود 
آمده اند. تاکنون گزارشی از قربانیان یا خسارت واردشده به 
امالک شخصی ثبت نشده است.این موشک در ۲۴جوالی 
سال جاری میالدی همراه یک ماژول جدید برای ایستگاه 
فضایی تیانگانگ چین به فضا پرتاب شد. قسمت اصلی 
موشک همراه آن به مدار زمین رفت و در مرحله بعد به 
اتمسفر زمین وارد شد. این استراتژی از بین بردن بوستر 

از قبل طراحی شده بود.

حاشیه فناوری

ششمین انقراض بزرگ روی زمین چه زمانی 
اتفاق می افتد؟

دانشــمند متخصص آب و هوا به نــام »کونیو کایهو« با 
بررسی برخی شــاخص ها می گوید انتظار ندارد تا سال 
۲5۰۰میالدی انقراض بزرگ بعدی اتفاق بیفتد. اگر این 
تحلیل درست باشد، هنوز ساکنان زمین برای نجات آن 
زمان دارند و باید به ســرعت دست به کار شوند تا انقراض 
دســته جمعی بعدی به تعویق بیفتد. زمیــن در طول 
5۴۰میلیون ســال گذشــته، پنج انقراض دسته جمعی 
را پشت سر گذاشته اســت. آخرین و بزرگ ترین آن به 
۲5۰میلیون ســال پیش بازمی گردد کــه ۹5درصد از 
گونه هــای روی کره زمین از بین رفتند. اما ســؤال این 
اســت که انقراض بعدی زمین چه زمانی اتفاق می افتد؟ 
دانشمندان در تالش اند تا زمان انقراض بعدی را پیش بینی 
کنند. تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین موضوعاتی 
هســتند که این روزها توجه بســیاری را به خود جلب 
کرده است. دانشمند ژاپنی با محاسبه وضعیت آب وهوا 
و همچنین بررسی برخی پارامترها، تخمینی از انقراض 
بزرگ بعدی ارائه می دهد که در آن گونه های بیشتری از 
بین خواهند رفت. گفتنی است میانگین دمای سطح زمین 
و از دســت دادن تنوع زیستی رابطه ای خطی با یکدیگر 
دارند. بزرگ ترین انقراض دسته جمعی ۲5۰میلیون سال 
پیش رخ داد. موج گرما ناشــی از تغییرات آب و هوایی 
باعث شده تا روند نزدیک شدن به انقراض بعدی سرعت 
پیدا کند. سیاره زمین، چرخه هایی از گرما و سرمای شدید 
را پشــت سر می گذارد. با پیشروی چرخه از اوج سرمای 
شدید به گرمای شدید، باعث از بین رفتن برخی گونه ها 
می شود و درنهایت این اتفاقات می تواند منجر به انقراض 
دسته جمعی شود. مطالعات قبلی نشان می دهند معموالً 
انقراض دســته جمعی به دنبال تغییرات آب و هوایی رخ 
می دهد. کونیو کایهو، دانشمند ژاپنی آب وهوا با بررسی 
میانگین دمای سطح زمین، زمان تقریبی انقراض بزرگ 
بعــدی را پیش بینی کرده اســت. کایهو می گوید وقتی 
زمین سرد می شود، بیشــترین احتمال انقراض مطرح 
می شــود و وقتی دما تا حدود ۷درجه سلسیوس کاهش 
یابــد، این احتمال قوت می گیــرد. وقتی زمین در حال 
گرم شــدن باشــد نیز همین احتمال مطرح می شود و 
وقتی دمای زمین تا ۹درجه سلسیوس افزایش پیدا کند 
احتمال بزرگ ترین انقراض دسته جمعی مطرح می شود. 
ازآنجایی که زمین در حال حاضر در مرحله گرم شــدن 
قرار دارد، طبق محاسبات کایهو، می توان انقراض بعدی 
زمین را تخمین زد. در مطالعات قبلی انجام شده گفته شده 
بود که افزایش 5.۲درجه سلسیوسی زمین باعث انقراض 
دسته جمعی خواهد شد. هشدارهای دانشمندان آب وهوا 
می گوید با نرخ فعلی انتشار گازهای گلخانه ای، زمین تا 
پایان قرن ۴.۴درجه سلسیوس گرم می شود و تالش های 
فعلی بر این متمرکز است که اجازه ندهیم چنین اتفاقی 
بیفتد. کاهیو پیش بینی می کند که در بدترین سناریو، 
تغییر دمای ۹درجه سلسیوس برای زمین تا سال ۲5۰۰ 

رخ نمی دهد.

دنیای علم
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  نمی دونم چرا همه اش حــس می کنم خوردن موز 
باعث جلوگیری از ریزش موهام می شه. شاید هم چون 

تا حاال میمون کچل ندیدم.)دومینور هارمونیک(
 ولــی بعضی هامون به یه مدل عجیبی یادمون میره 
تولد دوستامونو تبریک بگیم. می دونیم تاریخ تولدشون 
َکیه ها ولی چون معموال نمی دونیم روزی که توشــیم 

چندمه باخت میدیم. )مارشال دودول (
  ۹۰درصــد آدمایی که بقیه رو احمق می دونن لزوما 
خودشون باهوش و عاقل نیستن، صرفا نوع حماقتشون 

فرق می کنه.)سوداد(
  تا کمر تو باتالق مشکالت و ناراحتی ها گیر کردیم 
و هــر روز با کلی تــالش چند ســانتی میایم بیرون. 
متأسفانه هر بار یه اتفاق جدید دوباره چند سانت بیشتر 
از قبــل فرو میبرتمون داخل باتالق و این چرخه ادامه 

داره)ژنرال(

مجازستان

ســبک خاص برگزاری برخی از آیین های ســنتی که مردم فارس در 
این ایام برگزار می کنند از قدمت زیادی برخوردار اســت که حتی نام 
تعدادی از آن ها در فهرســت آثار معنوی کشــور به ثبت رسیده است. 
چارچوگردانی و چک  چکو در اســتهبان، عم کبار و تعزیه در خرم بید، 
آیین خیمه های برافراشــته و تعزیه در زرقان، تعزیه در صحرا  رود فسا، 
مراســم عاشورا در روســتای دوان کازرون، تعزیه در مرودشت، مراسم 
پرچم ســرخ حسینی در فورگ داراب، مراسم عزاداری در الر و مراسم 
سینه زنی قطاری در شهر شیراز از آیین هایی است که در فهرست آثار 
معنوی کشور به عنوان آثار ناملموس به ثبت رسیده اند. آیین چک چکو 
و چارچوگردانی یکی از آیین هایی است که آن را مردم استهبان برگزار 
می کنند.آیین چک چکو که نشانه چکاچک شمشیر اشقیا و ضرب سم 
اسبان است در عصر عاشورا اجرا می شود.در این آیین عزاداران به صورت 
دایره حلقه می زنند و در دستانشان دو قطعه چوب یا سنگ می گیرند و با 
نوحه خوان همنوایی می کنند و قطعات چوب و سنگ را به هم می زنند، 
صدایی که از این حرکت به گوش می رسد نمادی از صدای سم اسبان 
و برخورد شمشــیرها در عصر عاشوراست. آیین سنتی چارچوگردانی 
شب عاشورا نیز در حسینیه محله اَهر استهبان برگزار می شود.چارچو 
از اتاقکی چوبی باکف مســتطیلی تشکیل و بدنه آن از شیشه پوشیده 
شــده است. در این مراسم از ابتدای شب دسته های عزادار، زنجیرزن و 
سینه زن به حسینیه محل چارچوگردانی می روند.معموالً این عزاداری ها 
با ســینه زنی دایره شــکل آغاز می شــود و پس ازآن گروهی از جوانان 
درحالی که بر سر می زنند، این نوحه را تکرار می کنند، پس ازآن ۱6نفر از 
جوانان چهار طرف چارچو را بلند می کنند و وسط میدان می چرخانند.

پس از ســه بار چرخش، چارچو را به جای خود در ساختمان حسینیه 
منتقل می کنند که تا سال دیگر در همان جا باقی می ماند.اهالی روستای 
دوان کازرون نیز هرسال به یاد عاشورای حسینی مراسم ویژه ای به جا 
می آورنــد. آن ها تمام کوچه هــا را غبارروبی و محل هــای عزاداری را 
سیاه پوش می کنند.سینه زنی از شب هفتم محرم شروع می شود و گروه 
سنج و دمام زن در محل تجمع شروع به نواختن سنج و دمام می کنند، 
پس ازآن، مردم محله پایین در میدان کنار بقعه شــاه سلیمان و مردم 
محله باال در میدان کنار مسجد جامع دوان جمع می شوند.محل تجمع 
عزاداران، میدانی است که وسط آن را سه دایره متحدالمرکز به فاصله 
چند متر تشکیل می دهد. دایره کوچک تر که در مرکز قرارگرفته محل 
ســینه زنی کودکان، دایره دوم محل سینه زنی جوانان و دایره سوم که 
بزرگ تر است به بزرگان و ریش سفیدان اختصاص دارد. در این مراسم 
یک نفر تک خوان اشعار مراثی است و بقیه به او جواب می دهند.از دیگر 
مراسم های عزاداری ثبت شده در فهرست ملی کشور می توان به اجرای 
یکی از بزرگ ترین تعزیه های کشور در صحرا رود شهرستان فسا اشاره 

کرد. این نمایش از آیین های عاشوراست.مراسم عباس خواهی در زبان 
محلی عم کبار نام دارد که در شهرســتان خرم بید بیش از ۱5۰ســال 
قدمت دارد.واژه عم کبار که درواقع غم کویار اســت بنا بر اعتقاد عوام، 
خطاب به حضرت زینب )س( و منظور از یار، حضرت ابوالفضل العباس 
)ع( است.در این مراسم عزاداران اشعار خود را می خوانند و یک نفر در 
وســط ایستاده و چند نفر دور علم حلقه می زنند و با حرکاتی خاص و 
خواندن اشعار مذهبی، به صورت گروهی دور علم می چرخند.در زرقان، 
برافراشتن بیرق و چادرهای عزا، آیینی است که باسابقه چند صدساله 
در فهرست ملی ثبت شــده است. ۲۷ذی الحجه مردم در حسینیه این 
شهر با برافراشــتن چادرهای بزرگ به پیشواز محرم می روند.در شیراز 
نیز نوعی سینه زنی خاص شیرازی ها وجود دارد به نام قطاری، این نوع 
عزاداری به صورت دســته جمعی اجرا می شود و مسیر حرکت عزاداران 
دایره ای حلزونی و پیچ درپیچ اســت. ابتدا عزاداران می ایستند، دو گام 
برمی دارند و بر سینه می زنند و می گویند َحسِین که البته همان حسین 
اســت پس ازآن در نیمه سینه زنی نفرات اول به نفرات آخر می رسند و 
چون به شکل حلزونی حرکت می کنند به رأس که رسید سینه زنی تمام 
می شود و این نوع سینه زنی اکنون در مسجد بغدادی در سردزک شیراز 
برگزار می شــود.عزاداری محرم در الرستان غالباً در مناطق مختلف بنا 
بر ویژگی های اقلیمی، فرهنگی و یا جغرافیایی، متکثر و متنوع می شود. 
در بعضی مناطق دسته های ســینه زنی ایستا و بی حرکت و در بعضی 
دیگر متحرک و درحرکت هســتند، بعضی جاها ریتم ضربه به سینه، 
تخت اســت و بعضی جاها رقصان و مواج، در شهر الر که سینه زنی اش 
به عنوان نمونه کلی ســینه زنی سنتی الرستان شناخته می شود. مردم 
شهر دوبرجی بخش فورگ بر اساس رسم دیرینه بیرق عزا را با چاووشی 
خوانی و نوحه ســرایی روی پشــت بام مهدیه شهر نصب می کنند و به 

استقبال ماه محرم می روند.

آیین های محرم در استان فارس: از چک چکو تا چارچو
میراث


