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از زرتشتیها و ارامــنــه ایــران بگیرید که به احترام
پرونده
هموطنان خود در محرم سیاه میپوشند تا مسیحیان
آمریکایی و غیرمسلمانان د ههــا کشور اروپایی
که در راهپیمایی روز عاشورا شرکت میکنند،
غیرمسلمانان زیادی هستند که درگیر عشق امام حسین(ع) شده
اند ،عشقی که انگار هیچ حد و مرزی نمیشناسد .همزمان با
سالروز شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان ،جمع
زیادی از محبان آن حضرت در کشورهای مختلف جهان مراسم
عزاداری به پا می کنند و ارادت خود به سیدالشهدا(ع) را به
نمایش می گذارند .در پرونده امروز زندگی سالم عالوه
بر دو روایت از برگزاری مراسم عــزاداری در شهرهای
فرایبورگ و اشتوتگارت آلمان ،با یک غیرمسلمان
هم درباره دالیل ارادتمندی اش به امام حسین(ع)
گفتوگو کردیم.

دایرکت جوان آمریکایی به خبرنگار ما درباره

عکسی از عزاداری در انگلیس -مهر

دالیل ارادتش به امام حسین(ع) و شرکت در

مراسم عزاداری

همه عاشقان جوانمردی،
عاشق حسین(ع)
میشوند

عزاداری به یادماندنی در ورزشگاه فرایبورگ
گزارش زندگیسالم از برگزاری مراسم عزاداری برای امام حسین(ع) در چند شهر آلمان

دکتر مریم ذاکری

جنبشهایاسالمستیزیکهبهدنبالپروپاگاندایضداسالمیدرکشورهایغربیبهوجودآمدهاند،تمامتالشخود
را میکنند تا تصویری منفی از اسالم و مسلمانان به نمایش بگذارند .این حرکات خزنده با ایجاد ترس ،پیشداوری و
تبعیضهایغیرعقالنیدربرابرمسلمانانموفقشدهاندتامفهومیبهناماسالمهراسیراگسترشدهند.آنهاکلیت
اسالموتاریخمسلمانانرابهعنوانامریافراطیمحکوممیکنندواکثریتمیانهرومسلمانانراانکارواسالمرابهعنوان
مشکلی برای جهان معرفی می کنند .از طرفی جنگهای خاورمیانه و حمالت تروریستی گروه هایی مثل داعش و...
در گوشه و کنار اروپا افکار عمومی اروپایی ها را در برابر کلیدواژه اسالم حساس کرده است .در این میان این وظیفه
مسلمانان است که با برگزاری آیینها و گردهمایی های مذهبی و دعوت از غیر مسلمانان چهره واقعی و آشتیجویانه
اسالمرابهدیگرانبشناسانند.ازجملهاینآیینها،مراسمایاممحرموبرپاییمجالسدرتاسوعاوعاشورایحسینی
است .با ذکر این مقدمه که به نظرم مهم و ضروری بود ،باید دانست که آلمان بیشترین تعداد مسلمان را در میان

عزاداری در شهر اشتوتگارت که مسجد ندارد

برگزارمیکنند.مراسمبهگونهایبرگزارمیشودکه تاپیش
از ساعت 10شب خاتمه یابد چراکه ایجاد سر و صدا در ایام
غیرتعطیلودرآخرشبها،درفرهنگاینکشورزیبانیست.
خانمهایآلمانیهمنذریمیپزند
زناندربرپاییمجالسمحرمنقشعمدهایدارندوباپختن
انــواع نذری نظیر کیک و حلوا از دیگر عــزاداران پذیرایی
میکنند .سال گذشته و در اتفاقی جالب ،یک خانم
آلمانی هم غذای محلی آلمانی ها را پخته بود
و از بانیان خواست که بعد از مراسم بین
عزادارانپخشکنند.
بیشتر ع ــزاداران غیر مسلمان
جوانهایاروپاییهستند
شیعیان شرکتکننده در این مراسم،
عموم ًا به همراه خانواده در این مجلس
حاضرمیشوندچراکهایاممحرمفرصت
مناسبی است تا والدین فرزندانشان را با
احکاموآیینهایمذهبیوسنتیخودآشناکنند
امابیشترشرکتکنندگانآلمانییااروپاییهاییکهدرآلمان
زندگی میکنند ،جوان هستند و با شور و شوق عجیبی در
اینمراسمشرکتمیکنند.یکیازآنهاچندسالپیشبه
شکوفه گفت« :من فقط یک سال و برخالف میل باطنیام
برایشرکتدراینمراسمبههمراهیکیازدوستانمسلمانم
بهاینجاآمدمونمیدانمچرابعدازآن،هرسالبدوناینکه
دعوتمکنید،راهیخانهتانمیشوم!»

عزاداری برای حضرت علیاکبر(ع) در ورزشگاه فرایبورگ

شیعیان لبنانی در آلــمــان پــرچ ـمدار بــرگــزاری مراسم
بزرگداشت مقام امام حسین(ع) در ایام محرم هستند و
در شهرهای بزرگ و کوچک هیئتهای مذهبی به راه می
اندازند و از مسلمان و غیرمسلمان دعوت میکنند تا در
مراسمشان شرکت کنند .شهر فرایبورگ ،شهری کوچک
در جنوب غربی آلمان است که به دلیل ماهیت دانشجویی
وحکمرانیحزبسبز-ازاحزابحامیپناهجویان-
میزبان تعداد کثیری از افــراد با ملیتهای
گوناگون اســت .لبنانیان در ایــن شهر ،
بانی اصلی برگزاری مراسم مذهبی
مختصشیعیانهستند.هرچندهنوز
موفقبهتأسیسمسجدنشدهاندامادر
سالهایاخیربااحداثیکحسینیه،
توانستهاند مکانی ثابت برای برپایی
مراسمشان فراهم کنند .روایتی که در
ادامه خواهید خواند ،مراسم بهیادماندنی
بزرگداشت حضرت علیاکبر(ع) است که سال
 2018به همت شیعیان لبنانی در این شهر برگزار شد و
خبر برگزاری اش هم به ندرت و فقط در چند رسانه عربی،
پوششدادهشد.
عزاداریکهدرحافظهفرایبورگیهاماندگارشد
سال قبل برای برپایی این مراسم ورزشگاه سرپوشیده
فرایبورگ اجــاره شد تا امکان میزبانی از ع ــزاداران و
شرکتکنندگان بیشتری فراهم شود .سپس با استفاده

از شبکههای اجتماعی و چاپ تراکتهای تبلیغاتی،
زمان و مکان مراسم ب ه اطالع عموم مردم این شهر رسید.
با اطــاع رسانی دقیق و منظم در روز برپایی مراسم
جمعیت کثیری از مسلمان و غیرمسلمان در این محفل
گرد هم آمدند .بانیان مجلس که تمام هزینههای آن را
از محل نذورات شخصی افراد فراهم کرده بودند ،برای
زیباتر کردن مراسم در ورودی ورزشگاه میزهای بزرگی
را با گلهای سرخ و شمع تزیین کرده بودند و به هر کدام
از شرکتکنندگان یک گل و یک شمع روشــن هدیه
میدادند .با این کار عالوه بر نورانی و روحانی کردن
محفل ،توانسته بودند توجه غیرمسلمانان شرکتکننده
در مراسم را به خود جلب کنند چراکه روشن کردن شمع
در سایر ادیان نیز کارکردی آیینی دارد .داخل محوطه
ورزشــگــاه نیز با پارچههای مشکی منقش به اسامی
متبرک آذینبندی شده بود .با یک حساب سرانگشتی
من ،حــدود هــزار نفر از شیعیان و غیرشیعیان و حتی
غیرمسلمانان از این مراسم استقبال کردند و یکی از
بــزرگ ترین گردهماییهای آیینی در حافظه جمعی
ساکنان آن منطقه نقش بست.
رسم قرآن خوانی در روز عاشورا
درباره نحوه برگزاری این مراسم هم باید بدانید که مراسم
با ایــراد سخنرانی به دو زبان آلمانی و عربی آغاز شد .در
ادامهوطبقرسمقدیمیبرگزارکنندگاناینمراسم،قرآن
خوانیشروعشدودقایقیبرایکسبرضایتسیدالشهدا،
شرکتکنندگانبهتالوتقرآنپرداختند.سپسمداحیو
سینهزنیدردستههایمنظمصورتگرفت.آنچهمراسم
سال گذشته عزاداران حسینی در شهر فرایبورگ را به یاد
ماندنیتر کرد ،نظم بسیار برگزارکنندگان و همدلی آنان
بود که بدون چشمداشت و تنها به عشق امام حسین(ع) و
به عنوان تبلیغی برای مکتب عاشورا آن را برپا کرده بودند.
ظاهرا تعدادی از شرکت کنندگان در آن مراسم با بعضی
از دست اندرکاران برگزاری این عزاداری در سال گذشته
تماسگرفتهاندتاامسالهمدرعزاداریشرکتکنند.

فرقی نمیکند کجای این دنیا زندگی میکنید و حتی
چه دینی داشته باشید چراکه وقتی خودش بخواهد،
مهرش را در دلتان میاندازد و راه را به شما نشان
میدهد .جوانی  ۲۴ساله به نام  avasheکه مسیحی
است و هر سال روز عاشورا به هیئت میرود ،تمایلی
به چاپ عکس و اطالعاتش ندارد اما حاضر شد در
دایرکت دربــاره دالیــل عالقهمند شدنش به امام
حسین(ع) برایمان متن کوتاهی بنویسد که در ادامه
آن را خواهید خواند:

دایرکت جوان آمریکایی درباره دالیل ارادتش
به امام حسین(ع)
جوانی  ۲۴ساله به نام  avasheکه مسیحی است و هر
سال روز عاشورا به هیئت میرود ،توسط یک ایرانی
به من معرفی و حاضر شد در دایرکت درباره دالیل
عالقهمند شدنش به امام حسین(ع) برایمان متن
کوتاهی بنویسد که در ادامه آن را خواهید خواند:
« یک بار در نوجوانی و به خاطر آشنایی با یک پسر
ایرانی در یک مراسم عزاداری شرکت کردم .پر شور
م مرا جذب خود کرد .فضای
ومردمی بودن این مراس 
ث آشناییبیشتر من
معنوی و مردمی این مراسم باع 
با جوانمردی ،ایثار وکمک بهمستضعفان به معنای
واقعی شد .بعد از حضور در این مراسم ،دربــاره
امام حسین(ع) در اینترنت و چند کتاب ،نکاتی را
خواندم که باعث شد مجذوب ایشان و روحیه شان
م که آن
شوم .به نظرم ما از واقعه عاشورا باید بیاموزی 
چه باعث بقای نسل انسان خواهد شد ،ایستادگی
در برابر ظلم ،ایثار و کمکبه همنوع است که ایشان
همه این موارد را به صورت عملی ،آموزش دادند .از
من پرسیدید که چرا هر سال در مراسم سینه زنی
شرکت میکنم؟ کمی به این ســوال فکر کــردم تا
بهترین پاسخ را به شما بدهم و چیزی جز این جمله
به نظرم نرسید که همه عاشقان جوانمردی ،عاشق
حسین(ع) میشوند»...

عکس تزیینی است

شکوفه و همسرش سالهاست که در کشور آلمان زندگی
میکنند و به دلیل ارادت بسیاربه اهلبیت(ع) در تمام
سالهایاقامتشانتالشکردهاندتاچراغبرگزاریمراسم
شبهایمحرمرازندهنگهدارند.شهراشتوتگارتکهمحل
سکونت آنهاست ،مسجدی برای شیعیان ندارد .از همین
رو همسر شکوفه و چند تن دیگر از مریدان اهلبیت(ع) با
هزینه شخصیدرایام محرم مکانی را برای برگزاری مراسم
اجارهمیکنند.
رشدحضورآلمانیهایغیرمسلماندراینمراسم
این مراسم در سالهای گذشته با سخنرانی به زبان فارسی
آغاز می شد که مضمون آن عموم ًا پرداختن به فلسفه قیام
عاشورا بود و بیشتر شرکت کنندگان در آن ،پناهجویان
افغانستانی ،ایرانی ،تاجیکستانی و  ...بودند .حاال و در
سالهایاخیر،رشدچشمگیرحضورآلمانیهادراینمراسم
که بعضیهایشان حتی مسلمان هم نیستند باعث شده،
سخنرانیوعزاداریدراینمراسمبهدوزبانفارسیوآلمانی
انجامشودتاعالوهبرمخاطباصلیفارسیزبان،آلمانیها
همبتوانندازمباحثبهرهمندشوند.
باحجابشدنزنانآلمانیبعدازشرکتدرعزاداری
حضور در مراسم عــزاداری برای همه آزاد است .در ضمن
زنها چه مسلمان و چه غیر مسلمان میتوانند در عزاداری
حاضر شوند .شکوفه معتقد است این حضور به جذب افراد
بیشتری به دامن اسالم و شیعه کمک کرده است و زنان
بیحجابی بودهاند که بعد از چند سال شرکت در همین
مراسم ،حجاب را برگزیده اند و بعضی هایشان هم به برکت
حضوردرعزاداریامامحسین(ع)مسلمانشدهاند.
نکاتیجالبدربارهزمانومکانبرگزاریاینمراسم
روالمعمولدرایرانوسایرممالکشیعهنشینایناستکه
مراسم تا پاسی از شب ادامه داشته باشد ،اما در کشورهای
اروپایی با توجه به تعطیلی شهرها در ساعات اولیه شب،
بانیان مجلس تالش میکنند تا اخاللی در نظم عادی شهر
صورت نگیرد .از همین رو سخنرانی و سینهزنی مختصر
را پیش از اذان مغرب آغاز و سپس نماز مغرب را به جماعت

کشورهایعضواتحادیهاروپادارد.هرچندباگسترشتعدادپناهجویانوجابهجاشدنآنهادرمیانکشورهایاروپایی
آمار دقیقی از تعداد شیعیان ساکن این کشور وجود ندارد اما بر اساس وبسایت ویکی شیعه ،جمعیت شیعیان این
کشورحدود 600هزارنفرتخمینزدهمیشود.شیعیاندرآلمانازحمایتهایحکومتیچندانیبرخوردارنیستند
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هستند .این مساجد عمدت ًا با حمایت افراد متمول شیعه و هزین ه شخصی ساخته شدهاند .این در حالی است که با
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