ﻋﻠـﺖ ﻋـﺰاداری اﻣـﺎم ﺣﺴـﯿﻦ ع در
دﻫﻪ اول ﻣﺤﺮم و ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت
][ ”box type=”shadowﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻨﯽ در دﻫﻪ اول ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و آن ﻫﻢ
ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ در ذﻫﻦ دارﻧﺪ در
اﯾﻦ ﯾﺎداﺷﺖ زواﯾﺎی آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد[box/].
دﻫﻪ اول ﻣﺤﺮم
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی ﻋﺞ
دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی

آر( :ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﺐ و
ﺷﻮر ﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﻋﺰاداری ﺑﻌﺪ از
ﺷﻬﺎدت ﯾﺎ ارﺗﺤﺎل ﻓﺮد ﺗﺎزه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺑﻪ اوج ﻋﺰا ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻗﻀﯿﻪ ی
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻮر ﻋﺰاداری ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﺎه
ﻣﺤﺮم و ﻗﺒﻞ از ﻋﺎﺷﻮرا و ﺷﻬﺎدت ﺳﺎﻻر ﺷﻬﯿﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺤﺮم آﺛﺎر ﺷﺎدی در ﭼﻬﺮه اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ)ع( دﯾﺪه ﻧﻤﯽ
ﺷﺪ
اﻣﺮوزه ﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﻋﺰای ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﺰاداری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وزﯾﺪن ﻧﺴﯿﻢ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻣﺮدم در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺳﻮﮔﻮار
ﺷﻬﺎدت ﺳﺎﻻر ﺷﻬﯿﺪان اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ )ع( ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ
)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ” :ﮐﺎن أﺑﯽ إذا دﺧﻞ ﺷﻬﺮ اﻟﻤﺤﺮم ﻻ ﯾﺮی
ﺿﺎﺣﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺖ اﻟﮑﺂﺑﻪ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﻤﻀﯽ ﻣﻨﻪ ﻋﺸﺮه أﯾﺎم ﻓﺈذا ﮐﺎن
ﯾﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ ﮐﺎن ذﻟﮏ اﻟﯿﻮم ﯾﻮم ﻣﺼﯿﺒﺘﻪ و ﺣﺰﻧﻪ و ﺑﮑﺎﺋﻪ و ﯾﻘﻮل :ﻫﻮ
اﻟﯿﻮم اﻟﺬی ﻗﺘﻞ ﻓﯿﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ”وﻗﺘﯽ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻓﺮا ﻣﯽ
دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و
رﺳﯿﺪ در ﭘﺪرم اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم آﺛﺎر ﺷﺎدی
ﻫﻤﻮاره ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،روز دﻫﻢ ،روز ﻣﺼﯿﺒﺖ و اﻧﺪوه و ﮔﺮﯾﻪ او ﺑﻮد و
ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد  :در اﯾﻦ روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ) .اﻣﺎﻟﯽ ﺻﺪوق ،ص  ۷۸و ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ،ج  ۴۴ص (۲۸۴

ﻋﺰاداری ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای روز واﻗﻌﻪ،ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ
از ﻃﺮﻓﯽ روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﻋﻈﻢ ﺟﻬﺎن در آن رخ داده اﺳﺖ
و ﺑﺮای ﻓﯿﺾ ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﺰاداری اﯾﻦ روز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ ﻋﺰاداری در ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ
وارد روز اﺻﻠﯽ ﻋﺰاداری روز دﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﻋﺰاداری
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و در ﺷﺎن اﻣﺎم ﺷﻬﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و در ﮐﻨﺎر ﻋﺰاداری در اﯾﻦ
دﻫﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺴﯿﻨﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺰاداری در دﻫﻪ اول ﻣﺤﺮم
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋـﺰاداری از اﺑﺘـﺪای ﻣﺤـﺮم ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ دارد ،آﻏـﺎز
ﻋﺰاداری در دﻫﻪ اوّل ﻣﺤﺮم آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺰاداری
اﻣﺮوزه را ﻣﯽﺗﻮان از ﻋﺼﺮ ﻣﻌﺰاﻟﺪوﻟﻪ دﯾﻠﻤﻰ ازﺳﻠﺴﻠﻪ آل ﺑﻮﯾﻪ داﻧﺴﺖ
).ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻄﻬﺮى  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،ج  ،۱۷ص (۹۴
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن داد در دﻫﻪ اول ﻣﺤﺮم ﻋﺰاداری ﮐﻨﻨﺪ
و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺰاﻟﺪ ّوﻟﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن داد ﻣﺮدم
ﺷﯿﻌﻪ ی ﺑﻐﺪاد در دﻫﻪ اوّل ﻣﺤﺮم ﺑﺮاى ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺳﯿﺎه
ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﺑﺎزار را ﺳﯿﺎﻫﭙﻮش ﮐﻨﻨﺪ و در روز ﻋﺎﺷﻮرا دﮐ ّﺎن ﻫﺎ را
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و از ﻃﺒﺎﺧﻰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﮐﻨﻨﺪ وﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد،ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد).ﺟﻮاد ﻣﺤﺪ ّﺛﻰ  ،ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻋﺎﺷﻮرا ،ص (۳۱۳٫
ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻃﺎووس درﺑﺎره ﻋﺰاداری در دﻫﻪ اول ﻣﺤﺮم
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ »رﺿﯽاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﯽ ﺑﻦﻣﻮﺳﯽ« ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
»ﺳﯿﺪ اﺑﻦﻃﺎووس« ﻗﺪس ﺳﺮه در ﮐﺘﺎب »اﻗﺒﺎلاﻻﻋﻤﺎل« در ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﻣﺎه
ﻣﺤﺮماﻟﺤﺮام درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻨﯽ در دﻫﻪ اول ﻣﺤﺮم و ﻗﺒﻞ از
ﺷﻬﺎدت اﻣﺎمﺣﺴﯿﻦ)ع( آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
اﻇﻬﺎر ﺣﺰن و اﻧﺪوه را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن از اول دﻫﻪ ﻣﺤﺮم و ﭘﯿﺶ از
ﺷﻬﺎدت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ع( اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از روز ﻋﺎﺷﻮرا ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﻬﺎدت او در روز ﻋﺎﺷﻮرا رخ داده و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﻌﺪ از آن اﻇﻬﺎر ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺷﻮد؟ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ؟
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﻇﻬﺎر ﺣﺰن و اﻧﺪوه در اول دﻫﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻢ و ﻫﺮاس از
ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺣﻀﺮت رﻓﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ،

ﻣﺼﺪاق آﯾﻪﻫﺎی  ۱۶۹و  ۱۷۰ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :وَﻻ َ
َ
ﺗَﺤ ْﺴ َﺒَﻦ َّ اﻟَّﺬِﯾﻦ َ ﻗ ُﺘِﻠُﻮاْ ﻓ ِﯽ ﺳَﺒِﯿﻞ ِ اﻟﻠّﻪِ أ ﻣْﻮَاﺗًﺎ
َ
ﺑ َﻞ ْ أ ﺣ ْﯿَﺎء ﻋ ِﻨﺪ َ ر َﺑ ِّﻬ ِﻢْ ﯾُﺮ ْزَﻗ ُﻮنَ ﻓ َﺮ ِﺣ ِﯿﻦ َ ﺑِﻤَﺎ
آﺗَﺎﻫُﻢُ اﻟﻠّﻪُ ﻣِﻦ ﻓ َﻀ ْﻠِﻪِ وَﯾَﺴ ْﺘَﺒْﺸ ِﺮ ُونَ ﺑِﺎﻟَّﺬِﯾﻦ َ
ﻟَــﻢْ ﯾَﻠْﺤ َﻘُــﻮاْ ﺑِﻬ ِــﻢ ﻣِّــﻦ ْ ﺧ َﻠْﻔِﻬ ِــﻢْ أَﻻ َّ ﺧ َــﻮْفٌ
ﻋ َﻠَﯿْﻬ ِﻢْ وَﻻ َ ﻫُﻢْ ﯾَﺤ ْﺰ َﻧُﻮنَ«.
»و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﮑﻦ آﻧﺎن ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
زﻧﺪهاﻧﺪ و ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن روزی داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺧﺪا ﮐﻪ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺷﺎدﻣﺎناﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ
و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮﮔﺰ
اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻧﮕﺮدﯾﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه و ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و
ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ راه ﯾﺎﺑﯿﻢ.
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