معرفی کتاب
الس ید حس ین الموس وی ابوس عیدة ،المخ یم

دکتر محمد رضا فخر روحانی
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الحس ینی :ت اریخ و جغرافی ة مخ یم و رح ل االم ا
الحس ین

ف ی ک ربالء المقدس ة (النج

االش رف:

مکتب ة اب و س عیدة /ق م :عاش وراء ١٤٣٦ ،ق/
١٣٩٣ش ٦٧ ،) ٢٠١٤ /صص.

وق تتایع ت تتاریخی از جنب تتههای گون تتاگونی برخ تتوردار
بتتوده و بایتتد از دیتتدگاههای مختلفتتی متتورد بررستتی قتترار
گرفتتته ک تته از جمل تته میتتتوان ب تته زمین تتههای ت تتاریخی،
اجتمتتاعی ،فرهنگتتی ،اعتقتتادی ،سیاستتی ،شخصیتشناستتی و جغرافیتتا اشتتاره کتترد .واقعتته
عاشتورا از آن دستتته رو یتتدادهایی بتتوده کتته هرگتتز کهنتهشتتدنی نبتتوده و از ختتاطره و ذا کتتره تتتاریخ
محوناشتدنی استتت .دالیتتل متعتتدد مانتتدگاری یتتاد و ختاطره و تتتأثیرات واقعتته عاشتتورا هتتر چتته
باشد ،سه موضوع در هم تنیده شده در محور گزارشهای این رویداد بینظیتر وجتود دارد کته
عبارتند :از امام حسین

 ،عاشورا و کربال.

از نظتتر جغرافیتتایی ،حتترمین شتتریفین ،دو مکتتان بستتیار مهتتم در کتتربال بتته شتتمار میرونتتد.
طبیعی است که مابقی اماکن همواره تحتالشعاع این دو مکان مقدس بودهاند.
 .1استادیار دانشگاه قم ()Abumahdi1061@gmail.com

یکی از اماکن مقدس و البته تاریخی مرتبط با واقعه کتربال ،خیمته گاه (بته عر بتی فصتیح
«المخیم» و یا «المخیم الحسینی» و بته عر بتی محلتی عراقتی «الخیمته گاه» [صتورت معترب
نام فارسی «خیمهگاه» است .اهمیت این بنا که در فاصلهای حدود پانصتد متتر در ستمت
بابالقبلته و در جهتتت جنتوب و انتتدکی متمایتل بتته غتترب قترار دارد ،در ایتتن استت کتته محتتل
استقرار حضرت امام حسین

و اصحاب آن حضرت بود.

مؤلف محترم کتاب ،یکتی از روحتانیون حتوزه علمیته نجتف اشترف بته شتمار میآیتد کته
چندین دهه به تحقیق و نگتارش در زمینته معتارف و معتالم حستینی مشتغول استت .ایشتان
در این کتاب دالیلی ذکر می کند که چرا موضوع خیمهگاه حستینی چنتدان متورد بحتث قترار
نگرفتته استتت .اهتم ایتتن دالیتل عبارتنتتد از فشتار ز یتتاد و سانستور شتتدید هتر آنچتته میتوانستتته
نقش رسانهای را ایفا کند.

بر اساس آنچه در این کتاب آمده ،محل جغرافیایی خیمته گاه حستینی بستیار وستیعتر
از حدود فعلی خیمهگاه است .با توجه به استانداردهای نظامی و دفاعی ،تعتداد اصتحاب
آن حضرت

بیش از  140نفر بودند که این تعداد از اصتحاب نمتیتوانستتند در محوطتهای

کوچک اقامت داشته باشند .به نظر میرستد محوطته فعلتی خیمتهگتاه حستینی بایتد تقریبتا
هم تتان خیمت ته بزرگ تتی باش تتد ک تته نق تتش س تتالن اجتماع تتات و ستتخنرانیهای حض تترت ام تتام
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398

140

حستتین

بتترای اصتتحاب را ایفتتا می کتترده استتت .از ایتتنرو خیمتتهگتتاه فعلتتی تنهتتا بخش تی

کوچک و نمادین از خیمهگاه بزر تر و اصلی است.

از متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت فصلنامه درخواست میشود که فرم مربوط به اشتراک
را تکمیل نموده و همراه با اصل فیش بانکی به دفتر فصلنامه پژوهشنامه معارف حسینی
ارسال نمایند.

حق اشتراک سالیانه  1/000/000ریال
هزینه اشتراک فصلنامه را به شماره حساب  0111650896001بانک ملی
به نام کانون فرهنگی تبلیغی فرات واریز نمایید.

آدرس پستی مجله :گرگان _ صندوق پستی  49175 -853فصلنامه پژوهشنامه معارف حسینی
تلفکس021-43855828 :

همراه09113701235 :

فرم اشتراک
فصلنامه علمی _ تخصصی پژوهشنامه معارف حسینی
مشخصات متقاضی

نام خانوادگی ..............................................:نام............................ :
جنسیت :ز ن  مرد  _ میزان تحصیالت ...............:رشته تحصیلی.................. :
ش غ  ......................:تغغاخی و شغغماره فغغی بغغان ی....................................:
مبلغ واخیز شده............................................................................. :
متقاضی اشتراک از شماره ........:آدرس پستی و کد پستی................................. :
.............................................................................................
صندوق پستی ........................................:تلفن............................... :
همراه...................................................................................... :
امضا متقاضی



مشخصات مؤسسۀ متقاضی دریافت فصلنامه

نام مؤسسه .....................................:واحد درخواست کننده................... :
آدرس پستی................................................................................ :
.............................................................................................
.............................................................................................
صندوق پستی..................:تلفن .....................:همراه......................... :
تاخی و شماره فی بان ی.................................................................. :
مبلغ واخیز شده............................................................................. :
امضا مسئولومهرمؤسسه




