
اسامی ذاکرین 
مراسم تعزیه ها

--قطامامام حسن عباسامام حسینخوارج صحابهخوارجابن ملجمقصابکنیززن آبکشحضرت زینببی بیامام علیجبرئیل قنبر هاتفشهادت امام علی(ع)1

-امام حسینامام حسنقاصدمیکائیل---صالح یهودجبرئیل-قنبرامام علیپیغمرحضرت فاطمهصالح یهود2

ابن سعد-دختر عمارزندان بانحضرت عباسشمرمعاویهابواالعورعمروعاصحضرت زینبعمارامام حسینامام علیمالک اشترمحمد حنفیهجنگ صفین3

--موذنحضرت عباسعلی اکبر غائبصیادوزیرهشامقصابموذنصحابهامام باقرخادمامام حسینامام سجادشهادت امام سجاد (ع)4

صیادطفالنطفالنپسر طوعهقاصداشعث کمکیمحمد اشعثابن زیادمعقل-شریححضرت مسلم-هانی-شهادت حضرت مسلم(ع)5

امام سجاد/ پیر شهادت امام باقر (ع)6
مدائن /هاتف

مرده-زینبزندانیامام صادقاهل مدائنغالموالی مدینههشامبرادراصحابامام باقر--

-طفالن ابراهیمطفالن محمدپسرشریحکنیزغالم ابن زیادحارثابن زیاد-زن حارثشریحچوپانمشکورچوپانمسلم غائبشهادت طفالن مسلم(ع)7

حمید فضول---موسی بن جعفرغالموزیرمنصورابوحنیفه والیبرادر شیعهشیعههاتفامام صادقپیامبرابن وهب هاتفشهادت امام صادق (ع)8

شهادت حر ابن یزید 9
ریاحی

--پسر حربرادر حرقاصدخولیشمرابن زیادابن سعدساربانذهیرحضرت عباس-جناب حرامام حسین

----امام رضا-وزیرهارونمردهکنیزعیسیفرنگیمسیبسلمانیامام کاظمامام موسی بن جعفر(ع)10

-طفالن زینبسکینه طفالن-علی اکبرمبارزشمرمنقذابن سعد--حضرت زینب-ام لیالامام حسینحضرت علی اکبر(ع)11

محمد بخشی نیاعلی عقیقیحسین عقیقیحسن عقیقی حسن برکتی پورمسعود حجازيمحمد رضا امینیحسن برکتیمرتضی صفاریانمحمود معینیردیف

« لیست و ریز برنامه ها و نقش ذاکرین ماه صفر 1422 مطابق با اردیبهشت ماه 1380 در حسینیه قودجان - خوانسار»
خلیل رضاییمظفر قربان نژادمحمدرضاییرضا مشایخیمحمد رضایی

-طفالن زینبسکینه طفالن-علی اکبرمبارزشمرمنقذابن سعد--حضرت زینب-ام لیالامام حسینحضرت علی اکبر(ع)11

صیاد-امام تقیآهوجبرئیلحمید فضولوزیرمأمونباغبان عزرائیل-کورامام رضاسلمانی-اباصلتشهادت امام رضا(ع)12

-عبدا...حضرت قاسموهبعروس وهبمبارزشمرابن سعدازرقمادر وهب-مادر قاسمحضرت زینبام لیالامام حسینشهادت حضرت قاسم(ع)13

-امام حسینامام حسن زینبباللجبرئیلمردم مدینهمردم مدینهعزرائیلشمعون-کورفضه--فاطمه زهراشهادت حضرت زهرا(س)14

-حضرت سکینهحضرت قاسم-علی اکبرمبارز حکممبارزشمرابن سعد----حضرت عباسحضرت زینبشهادت حضرت عباس(ع)15

-عبدا...حضرت قاسم-حضرت عباساسماءغالمعایشهمعاویهام کلثوم-امام حسینحضرت زینبپیامبرامام حسنشهادت امام حسن (ع)16

عربعبدا...حضرت رقیه جدهوزیر قیسصغري سجادحرملهمحمد اشعثشمرابن سعدفضه-زهرا غائبسلطان قیسحضرت زینبجبرئیل درویششهادت امام حسین(ع)17

-دختر یزیدحضرت رقیهنوعروس قاصدامام سجاد-عمروعاصیزیدشمرهنده خوشخواندایه خوشخوانحضرت زینب-خطیبفرنگیبازار شام وفات رقیه(س)18

گروه موزیک : استاد محمد بخشی نیا ، عباس صالحی ، حسین کریمی ، عباس رفیعی ، جواد فالحتی ، حسن بخشی نیا
علی آقا ترابی در تعزیه هاي حضرت مسلم  ، حضرت فاطمه زهرا  ، حضرت عباس  و امام حسین نقش امام حسین و در تعزیه بازار شام نقش حکیم را اجرا می کند .


