اعالم شماره پیامک برای اطالع از سبد کاال

شهروندان محترم میتوانند با تماس با درگاه اطالعرسانی همراه اول به شماره  ، *799#و یا ارسال پیامک به شماره  ،5000799با ارسال
شماره کارت بانکی و کد ملی خود از وضعیت شمول خود در طرح اطالع یافته و همچنین اطالعات مربوط به موجودی سبد کاالی خود را
دریافت نمایند .در این خصوص دقت شود که شماره کارت بانکی که واریز یارانه نقدی به آن صورت میپذیرد مد نظر است.

تقویم تاریخ
فلسفه سینه زنی و زنجیر زنی و زمان رواج آن

صــورت عـزاداری بــه شــکل معیــن مثــا در قالــب ســینه زنــی و زنجیر زنــی به
نحــو مســتقیم ریشــه روایــی نــدارد و گویــا شــکل برپایــی مراســم عــزاداری ،بــه
خــود مــردم واگــذار شــده اســت تــا بــا انطبــاق اصــول کلــی دیــن و راهنمایــی
ائمــه اطهــار (ع) و بــزرگان دیــن بــا عــرف محلــی ،تکریــم و تجلیــل شایســته از
ائمــه معصومیــن (ع) بجــا آورنــد ،و راه افتــادن دســته هــای ســینه زنــی از زمــان
آل بویــه در میــان شــیعیان رایــج گردیــد .در عصــر صفــوی نیــز دســته هــای
ســینه زنــی همــراه بــا خوانــدن اشــعار بــا آهنــگ یــک نواخــت -کــه در ســوگ
امــام حســین (ع) ســروده شــده بــود -در کوچــه هــا و خیابان مــی گشــتند .دراین
عصــر بــرای افزایــش هیجــان مــردم و هــر چه شــکوهمندتر شــدن دســته های
عــزاداری ،نواختــن طبــل و کوبیــدن ســنج معمــول گردیــد و ادوات جنگــی که در
میــدان رزم کاربــرد داشــت بــه ایــن گونــه مجالــس راه یافــت .شــیپورزنی ،علــم
گردانــی ،حرکــت دادن کتــل ،مــورد اســتفاده ســوگواران قــرار گرفــت (.)1
از جملــه چیزهایــی کــه بعــد از ایــن عصــر بــه دســته هــای ســینه زنــی اضافه
شــد ،عبــارت بــود از خــون آلــود کــردن ســر و صــورت بــا تیــغ زدن و قمــه زدن
بــه فــرق ســر بــا توجــه بــه گــزارش هایــی کــه در عصــر قاجــار موجــود اســت،
ایــن عمــل در آن زمــان معمــول و رایــج بــوده اســت)2(.
از تحــول در شــیوه هــای ســینه زنــی و زنجیــر زنــی ،اســتفاده مــی شــود کــه
ایــن مســأله از خواســت هــای اجتماعــی و بافــت هــای جامعــه ،فرهنــگ و آداب
آنهــا سرچشــمه مــی گیــرد ،البتــه ســزاوار اســت کــه اصــل و اســاس ایــن نــوع
ســینه زدن هــا پذیرفتــه شــود ،زیــرا در جوشــش احساســات و عواطــف و تحریک
هیجــان اثرات مثبــت دارد.
عــزادارى بــر امامحســین(ع) از زمــان شــهادت او بــوده اســت؛ ولــى تــا زمــان
آلبویــه (در ســال  352ق) ایــن عــزادارى مخفــى بــود .قبــل از قــرن چهــارم،
عــزادارى بــراى امــام حســین(ع) ،علنــى نبــود و نهانــى در خانههــا انجــام
مىگرفــت؛ امــا در نیمــه دوم قــرن چهــارم ،ســوگوارى در روز عاشــورا آشــکار
و در کوچــه و بــازار انجــام مىیافــت .عمــوم مورخــان اســامى  -مخصوص ـ ًا
مورخانــى کــه وقایــع را بــه ترتیــب ســنواتى نوشــتهاند؛ از قبیــل ابنالجــوزى در
کتــاب منتظــم و ابناثیــر در کتــاب الکامــل و ابنکثیــر در کتــاب البدایــه و النهایه
و یافعــى در مــرآت الجنــان و ذهبــى و دیگــران  -در ضمــن ذکــر وقایــع ســال
 352و ســالهاى بعــد از آن ،کیفیــت عــزادارى شــیعه را در روز عاشــورا نوشــتهاند.
از جملــه ابنالجــوزى گفتــه اســت :در ســال  352معزالدولــه دیلمــى ،دســتور
داد مــردم در روز عاشــورا جمــع شــوند و اظهــار حــزن کننــد .در ایــن روز بازارهــا
بســته شــد ،خریــد و فــروش موقــوف گردیــد ،قصابــان گوســفند ذبــح نکردنــد،
هریسـهپزها ،هریســه (حلیــم) نپختنــد ،مــردم آب ننوشــیدند ،در بازارهــا خیمــه به
پــا کردنــد و بــه رســم عــزادارى بــر آنهــا پــاس آویختنــد ،زنــان بــه ســر و روى
خــود مىزدنــد و بــر حســین(ع) ندبــه مىکردنــد .المنتظــم فــى تاریــخ الملــوک
و االمــم ،ج  ،7ص .15
بــه قــول همدانــى :در ایــن روز ،زنــان ،مــوى پریشــان در حالــى کــه
صورتهــاى خــود را ســیاه کــرده بودنــد ،در کوچههــا بــه راه افتادنــد و بــراى
عــزاى امــام حســین(ع) ســیلى بــه صــورت خــود مىزدنــد .تکملــه تاریــخ الطبى،
ص .183
بنا بر گفته شــافعى :این نخســتین روزى بود که براى شــهیدان کربال سوگوارى
مىشــد .مــرآت الجنــان ،ج  ،3ص  .247مقصــود عــزادارى بــه طــور علنى اســت.
ابــن کثیــر در ضمــن وقایــع ســال  352گفتــه اســت :که اهل تســنن قــدرت منع
شــیعه را از ایــن اعمــال نداشــتند؛ زیــرا شــماره شــیعه بســیار و نیــروى حکومــت
نیــز با ایشــان بــود.
از ســال  352تــا اواســط قــرن پنجــم در بیشــتر ســالها مراســم عاشــورا بــه
ترتیــب مزبــور ،کــم و بیــش انجــام مىگرفــت و اگــر عاشــورا بــا عیــد نــوروز یــا
مهــرگان مصــادف مىگردیــد ،انجــام مراســم عیــد را بــه تأخیــر مىانداختنــد.
النجــوم الزاهــره فــى ملــوک مصــر و قاهــره ،ج ،4ص .218
ـماعیلیه ،تــازه مصــر را بــه تصــرف آورده
فاطمیــه و اسـ
در همیــن ســالها کــه
ّ
ّ
و شــهر قاهــره را بنــا نهــاده بودنــد ،مراســم عاشــورا در مصــر انجــام مىیافــت.
بنــا بــر نوشــته مقریــزى :در روز عاشــوراى  ،363جمعــى از شــیعه مطابــق معمول
خــود (از ایــن جملــه معلــوم مىشــد کــه مراســم مزبــور در ســالهاى قبــل نیــز
معمــول بــوده اســت) ،بــه مشــهد کلثــوم ،و نفیســه (از فرزنـدان امــام حســن(ع) )
رفتنــد و در آن دو مــکان ،شــروع بــه نوحهگــرى و گریــه بــر امــام حســین(ع)
کردنــد .مراســم عاشــورا در زمــان فاطمیــان هــر ســال برپــا مىشــد :بازارهــا را
مىبســتند و مــردم دســته جمعــى در حالــى کــه بــا هم ابیاتــى در مصیبــت کربال
مىخواندنــد و نوحهگــرى مىکردنــد؛ بــه مســجد جامــع قاهــره مىرفتنــد.
الخطــط ،مقریــزى .289/2 ،و نیــز ر.ک :النجــوم الزاهــره ،ج 4؛ ص ( ،126بخــش
وقایــع ســال )366؛ اتعــاظ الحنفــاء ،مقریــزى ،ج ،2ص  67بــه نقل از :سیاهپوشــى
در ســوگ ائمــه نــور ،صــص .162-161
بعــد از آن بــه دلیــل در انــزوا قـرار گرفتــن تشــیع ،مراســم عـزادارى خیلــى علنى
نبــود ،هــر چنــد وضعیــت بهتــر از قبــل زمــان آلبویه بــود .آنچــه از بعضــى منابع به
دســت مىآیــد  -خصوصـ ًا کتــاب روضــه الشــهداء کاشــفى  -قبــل از زمــان صفویه
نیــز مجالــس ســوگوارى بـراى اباعبـدا(...ع) برپا مىشــده اســت.
در ایــن خصــوص نــگا :مقــاالت تاریخــى ،رســول جعفریــان ،ج ا ّول ،صفحــات
.206-201 ،185 - 183پــس از صفویــه بــه دلیــل ترویــج تشــیع ،عزادارى شــکل
عــام و علنىتــرى بــه خــود گرفــت.
«زنجیرزنى» و توجه به چند نکته ضرورى است :
الــف .پایهگــذار اصلــى «عــزادارى بــراى حســین بــن علــى»(ع) ،خــود پیامبــر
اســام(ص) اســت( ،بــراى آگاهــى بیشــتر بــه کتــاب «ســیرتنا و سـ ّنتنا ،ســیره
نبینــا و ســنته» نوشــته عالمــه عبدالحســین امینــى مراجعه کنیــد .این کتــاب ،به
فارســى ترجمــه شــده اســت و در کتابخانههــا موجــود اســت).
ب .مراســم عــزادارى بــه صــورت عمومــى در قــرن چهــارم توســط ابوالحســن
احمــد معــروف به معـ ّز الدولــه از آل بویــه ،رواج یافت و روز عاشــورا حتــى نانوائیها
هــم کار خــود را تعطیــل مىکردنــد( ،موســوعه العتبــات المقدســه ،ج  ،8کربــا،
ص  ،372چــاپ بیــروت 1407 ،1987 ،هجــرى قمــرى).
ج .فلســفه اصلــى انــواع گوناگــون مراســم عزادارى حســین بــن علــى(ع) ،زنده
نگهداشــتن فداکاریهــاى حســین بــن علــى(ع) اســت و چون ایــن اعمــال ،در دل
مــردم تأثیــر شــدید دارد ،بــزرگان شــیعه ،آنهــا را مجــاز دانســتهاند.
د .مراس ــم ع ــزادارى ،هم ــواره بای ــد تح ــت نظ ــارت علم ــاى ب ــزرگ ش ــیعه
هدایــت شــوند تــا مراســم عــزادارى از مســیر اصلــى خــود منحــرف نگــردد و
اگ ــر ای ــن مراس ــم درس ــت هدای ــت ش ــوند عام ــل خوب ــى ب ــراى تقوی ــت دی ــن
بـــه حســـاب مىآینـــد.
ه .مراس ــم ع ــزادارى در ای ــران و هندوس ــتان ت ــا ای ــن لحظ ــه آنگون ــه ک ــه
بایــد نیســت و بــراى همیــن بــر همــه مــا الزم اســت کــه تــاش کنیــم تــا
ای ــن مراس ــم از چهارچ ــوب اح ــکام اس ــامى بی ــرون ن ــرود.
با توجه به این چند نکته ،درباره زنجیرزنى ،مطالبى را تقدیم مىکنیم:
یکــى از مراســم عــزادارى در میــان شــیعیان هندوســتان ،زنجیرزنى اســت .آنان
بــا زنجیــر و چوبهــاى میــخ دار بــر پشــت خــود مىزننــد و در پــى زنجیــرزدن،
از بــدن آنــان خــون جــارى مىشــود .بســیارى از شــیعیان هنــد ایــن عمــل را
ناپســند مىداننــد و مرتکــب آن نمىشــوند در عیــن حالــى کــه نســبت بــه
حســین بــن علــى(ع) اعتقــاد کامــل دارنــد( ،همــان ،ص .)378
زنجیـــر زنـــى از هندوســـتان بـــه ایـــران آمـــده اســـت بـــا ایـــن تفـــاوت
ک ــه در ای ــران زنجیرزن ــى ب ــه ص ــورت معمول ــى و ب ــدون خونری ــزى اس ــت
ولـــى در هندوســـتان بســـیار وحشـــتآور اســـت .زنجیرزنـــى هنـــدى کـــه
هم ــراه ب ــا خونری ــزى اس ــت از س ــوى مراج ــع تقلی ــد ش ــیعه تحری ــم ش ــده
اس ــت .آیــها ...س ــید محس ــن امی ــن از اولی ــن کس ــانى اس ــت ک ــه ب ــه ای ــن
گونـــه اعمـــال اعتـــراض و آن را تحریـــم کـــرد .آیـــها ...ســـید ابوالحســـن
اصفهان ــى نی ــز فت ــوا ب ــه حرم ــت ای ــن گون ــه اعم ــال داد( ،هم ــان ،ص ،378
پاورق ــى .البت ــه اگ ــر زنجیرزن ــى و اعم ــال دیگ ــر ،مش ــتمل ب ــر ح ــرام نباش ــد
و ب ــر اس ــاس هدای ــت خردمن ــدان جامع ــه ص ــورت گی ــرد ،اش ــکالى پی ــش
نمىآیـــد و گرنـــه اگـــر عملـــى خـــودش حـــرام باشـــد و یـــا مشـــتمل بـــر
ح ــرام باش ــد انج ــام آن نارواس ــت.

مقدمه:
بـاز دل ،بـی شـکیب طلـوع غمـی مکرر
شـد .دوبـاره آه و انـدوه بـه سـینه خرامید و
الماس سرشـک ،چمـان و بی امان بـه رواق
دیـدگان آمد.
چهل سـپیده اسـت که سپیدار غم در دل شیدائیان
ریشـه کرده و فراق یاران عاشـورا ،اشـک شیعه در فرات
ارادت روان کرده اسـت ،یا حسین!
« و واعدنا موسـی ثالثین لیله و اتممناها بعشـر فتم
میقات اربعین لیله »
بـا عشـق لقـای یار ،مـاه محرم را سـپری کردیم و
در عاشـورا دیده در خون نشـاندیم و اینک اربعین آمد و
وعـده دیدار حاصل شـد.
امروزجابـر دل بـا عطیـه شـوق بـه سـوی کربلا
راهـی اسـت و اربعیـن ،مـزار شـهیدان نینـوا بوسـه گاه
خاکسـاران و دل نثـاران امیـر حماسـه و نـور اسـت.
امـروز هسـتی ،حسـین را زمزمـه مـی کنـد و
عطشـناکان والیـت ،عبـاس بـن علـی را مـی خوانند.
اربعین ،بیعت دوباره با عاشوراست.
اربعین ،بعثت جانهای ملتهب اسـت و تکرار پیمان
پایدار شیعه در غدیر
اربعیـن ،روز برائـت از سـلطه سـتم و هنگامه عهد
عاشقان شـهادت است.
اربعیـن ،یادمـان روزهایـی اسـت کـه خورشـید را
فـراز نیـزه های جهـل دیدیـم و بر مظلومیـت فضایل،
گریستیم.
اربعیـن ،تـذکار آنانی اسـت که حق نمایان ،سلاح
باطل گرفتند و بر روشـنای حقیقت شـوریدند.
اینــک مــا عاشــقان هدایــت حســینی با تاســی به
شــاهدان عاشــورا کــه رقــص شمشــیر بــا را بــه هیچ
انگاشــتند ،شمشــیر غم به جان خریــده و «بلی» گویان
اهــل وال گشــته ایــم و ســرانجام ســرخ سیدالشــهدا
می جوییم؛
زیـر شمشـیر غمش رقص کنان بایـد رفت زان که
شد کشـته او ،نیک سرانجام افتاد
از مریـد پـاک حسـین و مـراد معظم امـت و ولی
امـر زمـان و نایـب حضـرت حجت(عـج) ،خامنـه ای
عزیـز ،وفـا و اسـتقامت آموختـه ایـم و از تکـرار کربال
باکـی نداریـم و سـینه هـای پر انـدوه خویـش را آماج
سـهم و سـنان نمـوده ایـم و حـق خویـش را اگـر در
فراسـوی ثریـا باشـد مـی جوییم.
اربعیـن ،فرصت مجدد فریاد رسـای سـتم سـوزی
اسـت ،فرصـت هـم آوا شـدن بـا زینب کبـری(س) که
احیاگـر امـر بـه معـروف و نهـی از منکر و اصلاح ناب
حسـینی بـود و حراسـت از ارزش هـای علـوی ،آمـوزه
شـکر و شـکیبایی و رشـادت اوست..
مـا درس اسـتمرار ایثـار نـاب حسـینی و عـدل بی
عدیـل علـی از خـروش زهرایـی زینـب آموختـه ایم و
بسـان آن اسـوه استقامت سـرخ ،تا تمامیت هستی مان
را فـدای سـاحت والیت کنیم و در سـیل سـختی های
دهـر و هجمـه هراسـناک حرامیـان ،بـه زیبایـی زهد و
جاللـت جهـاد و نجابت منطق ،اندیشـیم.
زینـب ،صحیفـه مصائـب اولیاء خـدا ،وارث فضایل
صدیقیـن ،ثمـره رنج انبیـاء ،عصیر خصایـل صالحین و
عصـاره بذل مهجه قلب شـهیدان اسـت.
زینـب ،آئینـه تمـام نمـای درد جراحـت سـینه ام
ابیها و انشـقاق تـارک موال و شـرنگ تنهایی مجتبی و
حماسـه سـرخ عاشوراست.
زینـب ،یـادگار لحظـه هـای نینـوا و ملجاء سـاالر
شـهیدان در هجـوم بـی نهایت شمشـیر بلیه اسـت.
برای زیارت مرقد عنایت حسـین از آسـتانه والی
زینب گذشـته ایـم و برای دیدار ضریـح عطوفت علی،
خاکبـوس رواق پاک مهـر زینبیم و همـاره برای لقای
حریـم قـدس فاطمـه از محضـر مطهـر زینـب کبری
اجازه می طلبیم و ارادت به سـاحت بانوی نینوا ،بهشت
بی کرانه ماست.
واقعه عاشورا
موضـوع امـام حسـین(ع) ،زندگـی و حرکـت آن
حضـرت  ،یـک برنامـه مکتـب و نظـام فکـری اسـت.
سـنگری اسـت دفاعـی بـرای برافراشـته نگـه داشـتنه
پرچـم عزت و شـرف جامعه بشـری .حضرت اباعبـدا...
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روح عاشـورا در کالبد اربعین

الحسین(ع) سـمبل اسـتقالل ،اخالص ،توحید ،اخالق،

سـجاد(ع) و زمزمـه حسـین(ع) بـر نیـزه ،همـه چیـز را

شـجاعت و در یـک کالم همه خوبی هاسـت .و در این
مجموعه  ،واقعه عاشـورا یک انقلاب ،تحول و نهضت
اسـت .قیامی اسـت کـه هم خود فی نفسـه موضوعیت
دارد ،و هـم گذشـته و آینـده بـر محـور آن تنظیم شـده
اسـت .از همیـن رو خداونـد همـه انبیـا را مامـور کرده
اسـت تـا حادثـه عاشـورا و حرکـت امـام حسـین(ع) را
مطـرح نماینـد .خداونـد جریـان حضـرت امام حسـین
را از طریـق جبرئیـل بـرای آدم ،نـوح و ابراهیـم و سـایر
انبیـا(ع) بازگـو کـرده ،و انبیا نیز قلـب خود را با یـاد امام
حسـین صفـا داده و نشـان داده انـد که یاد امام حسـین
در متن همه مکاتب اسـت .لذا عاشـورا چشـمه جوشان
حیاتـی اسـت کـه همـه از آن بهـره گرفتـه انـد .حتـی
وجـود مبارک پیامبر خاتم(ص) نیز از همـان روز والدت
حضـرت سیدالشـهدا(ع) ،برنامـه آن حضـرت را بسـیار
واضـح و روشـن مطرح کـرده اند .حضرت رسـول(ص)
روز والدت حضـرت اباعبدا(...ع) ،گریه کردند و در پاسـخ
به سـوال از علت این گریه موضوع قتل امام حسـین را
در همـان روز اول والدت بیـان فرمودنـد.
امیرالمومنیـن(ع) نیـز در ایام جنگ صفیـن ،روزی
در عالـم رویـا جریان کربلا را دیدند .وقتی بیدار شـدند
گریـه کردنـد .اصحـاب عـرض کردنـد :آقـا چـرا گریه
مـی کنید؟ فرمودند :در عالم رویا حسـینم را دیدم که در
دریـای خـون دسـت و پا می زد .در همین راسـتا شـعار
وجـود مبارک امـام زمان(عج) هم «یالثارات الحسـین»
اسـت و اولیـن ندایـی کـه آن حضرت سـر مـی دهند و
در عالـم مطرح می کنند ،احیای جریـان کربال و مطرح
کردن حقیقت قیام حسـینی اسـت.
و مـا نیـز هـر صبح جمعه ندبه کنـان و این الطالب
بـدم المقتـول بکربال گویان پی خونخـواه و منتقم خون
حسـین و یارانـش مـی گردیـم تـا وعـده الهـی و لقـد
کتبنـا فـی الزبور مـن بعدالذکـر ان االرض یرثها عبادی
الصالحـون (انبیـا )105تحقق یابد .انشـاا!...
بلوغ عاشورا
در غروب عطش آلود ،وقتی برق شـقاوت خنجری
آبگـون بر حنجره آخرین شـهید نشسـت .وقتی صدای
شكسـتن اسـتخوان در گوش سـم ها پیچید و آنگاه كه
خیمـه هـا در رقص شـعله ها گم شـدند ،جلادان همه
چیز را تمام شـده انگاشتند.
هشـتاد و چهـار كـودك و زن ،در ازدحـام نیـزه و
شمشـیر ،از سـاحل گودالـی كـه همه هسـتی شـان را
در آغـوش گرفتـه بود گذشـتند .تازیانـه در پـی تازیانه،
تحقیـر و توهیـن و قـاه قاهی كه بـا آه آه كـودكان گره
می خورد ،گستره میدان شعله ور را می پوشاند.
دشـمن به جشـن و سـرور ایستاده اسـت و  50هزار
نوازنده ،دسـت افشـان و پایكوبان ،در كوچه هایی آراسته،
بـه انتظار كاروانی هسـتندكه بـا هفتـاد و دو داغ ،با هفتاد
و دو پرچـم ،بـا شكسـته تریـن دل و تـاول زده تریـن پا،
بـه ضیافت تمسـخر  .طعنه و خاكسـتر و خنده آمـده اند.
زنـان بـا تمامـی زیورآالتشـان به تماشـا آمـده اند.
همـه را اندیشـه ایـن اسـت كـه بـا فـرو نشسـتن غبار
كربال ،قیام و جهاد و حماسـه مرده اسـت و با افراشـتن
سـرها بـر نیزه ،همه سـرها فرو شكسـته اسـت.
امـا خـروش رعدگونـه زینب(س) ،آذرخش خشـم

شكسـت .شـهر یكپارچـه ضجـه و اشـك و ناله شـد و
بـاران كالم زینـب جان ها را شسـت و آفتـاب را از پس
غبارهـا و پـرده هـا به میهمانی چشـم های بسـته آورد.
چهل روز گذشـت .حقیقت ،عریان تر و زالل تر از
همیشـه از افـق خون سـربرآورد .كربال بـه بلوغ خویش
رسـید و جوشـش خون شهید ،خاشاك سـتم را به بازی
گرفـت .خونـی كـه در آن روز غریبانه ترین غـروب ،در
گمنـام ترین زمین ،در عطشـناك تریـن لحظه بر خاك
چكـه كـرد ،در آوندهـای زمین جـاری شـد و رگ های
خـاك را بـه جنبـش و جوشـش و رویش خوانـد .چهل
روز آسـمان در سـوگ قربانیان كربال گریست و هستی،
داغـدار مظلومیت حسـین(ع) شـد .چهـل روز ،ضرورت
همیشـه بلـوغ اسـت ،مـرز رسـیدن بـه تكامل اسـت و
مگـر اوج سـرما و گرمـا را بـه «چلـه» نمی شناسـیم و
مگـر میعـادگاه موسـی در خلـوت طـور با چهـل روز به
كمال نرسید.
اینك ،چهل روز اسـت كه هر سـبزه می روید ،هر
گل می شـكفد ،هر چشـمه می جوشـد و حتی خورشید
در طلوع و غروب ،سـوگوار قربانگاه عشق است.
چهـل روز اسـت كـه انقلاب از زیـر خاكسـتر
قلـب ها شـراره مـی زنـد ،آنان كـه رنج پیمان شـكنی
بـر جانشـان پنجـه مـی كشـید و همـه آنان كه شـاهد
مظلومیـت كاروان تازیانه و اشـك و انـدوه بودند و همه
آنـان كـه وقتی بـه كربال رسـیدند كه تنها غبـار ضجه
جنـگ و بـوی خون تـازه و دود خیمه های نیم سـوخته
را دیدنـد ،اینـك برآشـفته انـد ،بـر خویش شـوریده اند،
شلاق اعتـراض بـر قلـب خویش مـی كوبند و اسـب
جهـاد زین مـی كنند.
چهـل روز اسـت كـه یزید جز رسـوایی ندیده و جز
پتك اسـتخوان كوب ،فریادی نشـنیده ،چهل روز است
اسـتبداد بـر خود می پیچـد و حق در سـیمای كودكانی
داغـدار و دیدگانـی اشـكبار و زنانـی سـوگوار رخ نمـوده
اسـت .اینك ،هنگامه بلوغ ایثار اسـت .هنگامه برداشتن
بـذری اسـت كه در تفتیـده تریـن روز در صحرای طف
در خاك حاصلخیز قتلگاه افشـانده شـد.
اربعین اسـت .كاروان به مقصد رسـیده اسـت .تیر
عشـق كارگر افتاده و قلب سـیاهی جاك خورده اسـت.
آفتـاب از پـس ابر شـایعه و تهمـت و دروغ و فریب سـر
بـرآورده اسـت و پشـت پلكهـای بسـته را مـی كوبـد و
دروازه دیـدگان را به گشـودن مـی خواند.
اربعیـن اسـت .هنگامه كمال خون ،باروری عشـق
و ایثـار ،فصل درویدن ،چیـدن و دوباره روییدن ،هنگامه
میثـاق اسـت و دربـاره پیمان بسـتن .و كدامین دسـت
محبت آمیز اسـت تا دسـتی را مـه چهـل روز از گودال،
به امید فشـردن دسـتی همراه ،برآمده ،بفشارد؟ كدامین
سـر سـودای همراهـی این سـر بریـده را دارد و كدامین
همـت ،ذوالجنـاح بی سـوار را زیـن خواهد كرد؟
اربعیـن اسـت .عشـق بـا تمـام قامـت بـر قلـه
«گودال» ایسـتاده اسـت! دو دستی كه در ساحل علقمه
كاشـته شـد ،بلنـد و اسـتوار چونـان نخـل های بـارور،
سـربرآورده و حنجـره ای كوچك كه به وسـعت تمامی
مظلومیـت فریـاد مـی كشـید ،آسـمان در آسـمان را به
جسـتجوی هـم صـدا و هـم نوا سـیر مـی كند.

دریچه
راسـتی ،كدامیـن مـا به «همنوایـی» و همراهی بر
مـی خیـزد؟ مگر هـر روز عاشـورا و همه خـاك ،كربال
نیسـت؟ بیاییـد تشـنگی و عطـش كربالئیان خـاك را
هرگز نپسـندیم.
اربعیـن در فرهنـگ ما با عاشـورا پیوند خورده اسـت.
مـردم مـا قرنها اسـت كـه از پـس حادثـه كربلا ،آتش
«ذكـر» را در جـان خود زنده نگاه داشـته اند .نزد ایشـان،
اربعیـن آنچنـان نبوده اسـت كه معنایی سـوای عاشـورا
را بنمایانـد .بلكـه برعكس ،اربعیـن آغازی بوده اسـت بر
درآمیختگی خاطره شـهیدان بـا زندگی متعارف ایشـان.
و بـه تعبیری ،حضورهماره یـوم ا ...درحیات تقویمی آنان!
از اربعیـن بدیـن سـو ،گرچـه از یـك جانـب عزای
حسـین (ع) و یارانـش ،پایـان میگیـرد وپیروانـش بـه
اسـتقبال «ربیـع» جامـه عـزا از تـن بـر می كننـد و به
ظاهـر روال عرفـی زندگی ایشـان آغازیدن میگیـرد ،اما
در ذهـن و ضمیر ایشـان «عرفی» و «قدسـی»« ،دنیا»
و «آخـرت»« ،معیشـت» و «معنویـت» و «مـاده» و
«معنـا» در هـم تنیـده اسـت و همچـون «ذهـن تضاد
محو ِرغربـی» رودرروی هـم قـرار نگرفتـه اند.
یـاد شـهیدان ،یاد حادثه ای اسـت كـه از چارچوب
تنـگ زمـان تقویمـی ،كمـی بیرون شـده اسـت و پا به
عرصـه پیـش پا افتاده تریـن رفتارهای روزمره شـیعیان
میگذارد .از این رواسـت كه اربعیـن« ،آغاز دوباره زندگی
اسـت با شـادی ها و غـم هایش و با تمامـی جلوه های
رنگبـه رنگش» .منتها «آغازی مبتنی بـر ذكر» .زندگی
زان پـس بـا «یـوم ا »...معنـا میگیـرد وبـا یادكـرد آن،
حجـاب زمـان فانـی وتقویمی دریده می شـود.
درایـن چنیـن روایتـی از اربعیـن ،معنـای ایـن روز
را بـه بهتریـن وجـه می توان بـا مفهوم»ذكـر» صورت
بنـدی كرد .گفتار اربعین ـ اگر سـخن گفتـن از گفتاری
بـه ایـن عنوان روا باشـدـ گفتاری اسـت كـه جوهره آن
را « ذكـر»و « تجدیـد عهـد بـا زمـان باقی» می سـازد
و لذا باخاتمه یافتن رسـالت شـهیدان ،رسـالتی آغازیدن
میگیـرد كه بـه تعبیر زیبای مرحوم شـریعتی میتوان آن
را نقـش انقالبی «یاد» و «یـادآوران» خواند .دلباختگان
بـه حسـین ،آنـان كه آتـش یـاد او و آنچه او از «سـقف
امكانـات آدمـی در اراده كـردن و خواسـتن» به نمایش
مـی گـذاردرا در سـینه زنـده نـگاه داشـتند ،در پیونـد با
حادثـه ای كـه در ذهـن مردمـان از حد و حـدود «زمان
تقویمی» بیرون شده است ،حیات باطنی خود را زنده نگاه
مـی داشـته اند بـه خصوص آنـگاه كه حیـات ظاهری
ایشـان در زمـان تقویمـی جـوالن گـه نابـكاران قـرار
می گرفته اسـت! درچكاچك شمشـیرها و در زیر سـم
اسـتوران تاتـار و مغـول و آنسـان كـه بـرای اهـل ایـن
دیاررنجدیـده هیـچ حریمی بـرای حفظ خـود نمیمانده
اسـت ،ذكـر «خـدا» و «ایـام او» و یادكردآنكـه «خود»
بـودن و «خواسـتن» را در كاملتریـن معانـی به نمایش
گذارد ،شـخصیت درونی مـردم مـا را از فروریختن مانع
میشـده اسـت و با یادكر ِد یوم ا ...گرچه مـردم ما گاه تن
بـه جبـر جبـاران مـی داده اند امـا دل نمیداده انـد وعزم
خـود را بـرای «تاریـخ فـردا» زنـده نـگاه میداشـته و به
انتظـار آن می نشسـته اند.
امـروزه آییـن هایی چون عاشـورا و اربعین در ذهن
بسـیاری از ایرانیـان تا بـه حد مناسـك ( )Ritualارتقا
یافته اند و مناسـك نه صرف ًا در نگاه ما ،بلكه در بسیاری
از آیینـه ای دیگـر (كـه برمدار «اكنونیـت» نمی گردند)
دریـدن حجاب زمـان تقویمـی وگونه ای پیونـد بازمان
قدسـی را هـدف قـرار مـی دهد .بـا این خـرق حجاب،
آدمـی از خسـران «در زمـان بودن»مـی رهد و شـیعیان
حسین (ع) این خرق حجاب را با ذكر یك خاطره صورت
می دهند ،یعنی عاشورای او و ایمان و عمل صالح وی.
بــا ایــن حــال ،ایــن تنهــا روایــت ممكــن از
اربعیــن نیســت .هســتند در زمــان مــا سیاســیونی
كــه اربعیــن را نــه بــه معنــای تجدیــد عهــد بــا
عاشــورا ،بــل بــه معنــای عبــور از آن مــی انگارنــد.
ازنظــر ایشــان اگــر فرهنــگ عاشــورا در برخــی
برداشــت هــا بــر مــدار «تحــول و نهضــت»
مــی چرخــد ،فرهنگ اربعیــن آغــاز «دوران بقا» اســت.
اگــر مضمــون اولــی «تكلیــف گرایــی» اســت ،دومــی
براســاس «محاســبات عقالنــی و نتیجــه گرایــی»
ســامان مــی یابــد.

تاسوعا و عاشورای حسینی

عاشـورا از ریشـة عشـر بـه معنـای ده و دهم و تاسـوعا از
ریشـه تسـع به معنـای نـه و نهم اسـت .
ایـن لفـظ فقط بـر نهمیـن و دهمیـن روز محـرم اطالق
شـده اسـت .به لحـاظ آن که حـوادث مهم کربلا در روز
نهـم و دهـم ماه محرم الحـرام اتفاق افتـاد ،ایـن دو روز را
برجسـته تـر نمـوده و به نام تاسـوعا و عاشـورا یعنـی روز
نهـم و دهـم محرم الحـرام در فرهنگ مسـلمانان به ویژه
شـیعیان از جایـگاه خاصی بهره مند شـد.
ابـن اثیـر در کتـاب «نهایه» میگوید« :عاشـورا یک اسـم
اسلامی اسـت 1.همیـن مطلـب را طریحـی در «مجمع
البحریـن» گفته اسـت2 .
البتـه پیـش از واقعه کربلا  ،هم پیامبر اسلام(ص) و هم
حضـرت علـی(ع) شـهادت امـام حسـین(ع) را در کربلا
پیشـگویی کرده بودند .امام حسین(ع) نیز شـهادت خود را
پیشـگویی کرده ،به برخی از پیامبران پیشـین نیز شهادت
آن حضرت وحی شـده بـود3 .
پـس از آن کـه حضـرت امام در کربال به شـهادت رسـید،
روز عاشـورا میان مردم به روز حزن و اندوه شـناخته شـد و
شـیعیان علـی(ع) آن روز را روز عـزا و عزاداری قـرار دادند .
از این رو به نام عاشـورای حسـینی شـهرت یافت.
امـام صـادق(ع) فرمـود :و أ ّما یوم عاشـورا فیوم أصیب فیه
الحسـین(ع) صریعـ ًا بین أصحابـه و أصحابه حوله صرعی
عراة؛( )4عاشـورا روزی اسـت که حسـین(ع) میان یارانش
کشـته شـد و بـر زمیـن افتاد .یـاران او نیـز پیرامـون او به
خـاک افتاده و عریـان بودند.
محـرم ،تاسـوعای سـال  61هجـری امـام
روز نهـم
ّ
حسـین و یارانـش در محاصـرة نیروهـای دشـمن
بودنـد .در ایـن روز دشـمن آب را بـه روی اهـل بیـت
امام حسین(ع) و یاران او بسته بود.
ایـن روز بـه دلیـل این که بر اهل بیت سـخت گذشـت و
شـاید یکـی از روزهای بسـیار سـخت و مصیبتبـار برای

خاندان پیامبر بود،به عنوان تاسـوعای حسینی ،مورد توجه
شـیعیان قرار گرفت.
امام صادق(ع) فرمود« :تاسـوعا روزی اسـت که حسین(ع)
و اصحـاب او در کربلا محاصـره شـدند و سـپاه شـامیان
بـر ضـد آنـان گـرد آمد .ابـن زیـاد و عمـر سـعد از فراهم
آمدن آن همه سـوار خوشحال شـدند و آن روز ،حسین(ع)
و یارانـش را ناتـوان شـمردند و یقیـن کردنـد دیگـر برای
او یـاوری نخواهـد آمـد و عراقیان او را پشـتیبانی نخواهند
کرد»)5(.
در مقابـل شـیعیان ،بنـی امیه و پیروانشـان روز عاشـورا را
روز جشـن و سـرور قـرار دادند .بـه تدریج دشـمنان درباره
عاشـورا احادیثـی سـاختند تـا آن روز را بـا فضیلت نشـان
بدهنـد ،در حالـی کـه آن روز ،روز غـم و انـدوه و مصیبت
اسـت .روزی اسـت کـه بهتریـن انسـان را کشـتند ،جگر
رسـول خـدا را پـاره کردنـد و زنـان و کودکان پیامبـر را به
اسـارت بردنـد ،آیا ایـن روز میتوانـد روز مبارکی باشـد؟!
ن بـاره میفرمایـد :بنـی امیـه و
امـام صـادق(ع) در همیـ 
همراهـان آنـان از شـامیان ،نذر کردند که اگر امام حسـین
کشـته شـد و بـه سـپاهیان (بنیامیـه) آسـیبی نرسـید و
حکومـت در خانـدان ابی سـفیان تثبیت شـد ،روز عاشـورا
را عیـد قرار دهند و به شـکرانه پیروزی خـود ،روزه بگیرند.
ایـن عمـل ،به صورت روش و سـنتی میان مـردم تاکنون
ادامـه دارد ،کـه ریشـه آن از خانـدان ابوسـفیان اسـت .در
ایـن روز ،مـردم روزه میگیرنـد و بـا شـادی ،بـا خویشـان
و بسـتگان خود،رفتـار میکننـد )6(.از ایـن رو در زیـارت
عاشـورا آمده اسـت:
امیة وابن آکلة االکباد.7
بنو
به
کت
تبر
اللّهم ان هذا یوم ّ
ّ
از جملـه روایتـی کـه در متون روایـی و تاریخـی راه یافته
محرم
آن اسـت کـه گفته انـد :علت نامگـذارى روز دهـم ّ
بـه عاشـورا آن اسـت که ده نفـر از پیامبران بـه ده کرامت
در ایـن روز مورد گرامیداشـت الهى قرار گرفته انـد ، )8(.در

حالـی که این سـخن صحیح نیسـت  .ابن دریـد میگوید:
«عاشـورا یک اسـم اسالمی» اسـت و در دوره جاهلیت به
ایـن نام معـروف نبود9 .
شـیخ عبـاس قمـی با اشـاره به همیـن حدیث بـه نقل از
نویسـنده «شـفاء الصدور» میگوید :بنی امیه روز عاشورا را
مبارک میدانسـتند .در این روز بـرای خود خرید میکردند و
خرید را در آن روز س ّنت کرده بودند.آنان در این روز مراسم
عیـد بـر پا میکردنـد ،آن روز را روزه میگرفتنـد و در آن روز
طلـب حوائج را مسـتحب میدانسـتند ،برای همیـن درباره
روز عاشـورا فضایـل و مناقبـی سـاختهاند و حتـی دعائـی
هـم دربـاره آن درسـت کردهاند کـه اولش این اسـت« :یا
قابـل توبـة آدم یوم عاشـورا ،یـا رافـع ادریس الی السـماء
ّ
مسـکن السـفینة یوم عاشـورا یـا غیاث
یـوم عاشـورا ،یـا
ابراهیـم مـن النـار یوم عاشـورا» .اینهـا را سـاختهاند تا امر
مشـتبه شـود .آنـان در سـخنرانی های خـود میگویند :هر
نبی وسـیله و شـرفی دارد و در روز عاشـورا این شـرف زیاد
ّ
میشـود ،ماننـد خاموش کـردن آتش نمرود بـرای ابراهیم،
قرار گرفتن سـفینه نوح کوه جودی ،غرق سـاختن فرعون
در دریـا و نجـات حضرت موسـی از دسـت فرعون ،نجات
حضرت عیسـی از دسـت یهودیان.
شـیخ عباس قمی در ادامه میگوید :شـیخ صـدوق از میثم
تمـار نقل کرده امت پیامبر ،فرزند پیامبر را میکشـند و روز
عاشـورا کـه فرزنـد پیامبـر را کشـتهاند ،روز مبـارک قـرار
میدهنـد! راوی میگویـد :بـه میثـم گفتـم :چگونـه آن روز

را روز مبـارک قـرار میدهنـد؟ گفـت :آنـان در فضیلت آن
حدیـث جعل میکنند و میگویند :روز عاشـورا روزی اسـت
کـه خداونـد توبـه آدم را پذیرفته بـا اینکه توبـه آدم در ذی
حجه پذیرفته شـده اسـت.آنان میگویند :در عاشورا ،یونس
از شـکم ماهـی نجـات یافتـه ،در حالـی کـه در ذی قعده
از شـکم ماهی نجـات یافته اسـت .میگویند :روز عاشـورا
روزی اسـت که کشـتی نـوح کنار کوه جـودی قرار گرفت
در حالـی کـه روز هیجدهـم ذی حجـه قرار گرفـت .آنان
میگوینـد :روز عاشـورا دریا برای موسـی شـکافته شـد در
حالـی که در ربیع االول شـکافته شـده بـود (.)10
حضـرت امـام رضـا(ع) میفرمایـد« :کسـی کـه در روز
عاشـورا از انجـام کارهای مـورد نیاز خویـش پرهیز نماید،
خداونـد ،حوائج دنیـا و آخرت او را برآورده کند و کسـی که
روز عاشـورا را ،روز حـزن و انـدوه و مصیبـت و گریـه خود
قـرار دهـد ،خداونـد روز قیامـت را ،روز شـادی و سـرور او
گرداند و چشـمش با دیدن ما در بهشـت ،روشـن گردد11.
پینوشتها:
 -1ابن اثیر  ،النهایه فی غریب الحدیث  ،ج ، 3ص240
 -2طریحی ،مجمع البحرین  ،ماده عشر  ،ج ، 3ص186
 -3بحاراالنوار ،ج  ،44ص  223و ص .250
 -4کافی ،ج ،4ص147؛بحار ،ج ، 45ص . 95
 - 5سفینه البحار ،ج  ،1ص ( 312ماده تسع).
 -6بحاراالنوار  ،ج ، 45ص .96 – 95
 -7همان ،ج  ،98ص .295

اشعار عاشورایی

چنان اسفند می سوزد به صحرا ریگ ها فردا
چه خواهد شد مگر در سرزمین کربال فردا
تمام دشت را زینب به خون آغشته می بیند
مگر باران خون می بارد از عرش خدا فردا
برادر دل گواهی می دهد امشب شب قدر است
اگر امشب شب قدر است قرآنها چرا فردا؟..
همه در جامه احرام دست از خویشتن شستند
شگفتا عید قربان است گویا در منا فردا
ببین شش ماه ات بی تاب در گهواره می گرید
علی از تشنگی جان می دهد امروز یا فردا
ببوسم کاش دست و پای اکبر را و قاسم را
همانانی که می افتند زیر دست و پا فردا
برادر وقت جان افشانی عباس نزدیک است
قیامت می شود وقتی بگوید یا اخا فردا
برادر خوب می خواهم ببینم روی ماهت را
که می ترسم دگر نشناسمت بر نیزه ها فردا
بـه مادر گفته بودم تـا قیامت با تو می مانم
تمام هستی من ،می روی بی من کجا فردا؟
میالد عرفان پور
***
ما را نمانده است دگر وقت گفتگو
تا درد خویش با تو بگوییم مو به مو
از خار ،گرچه گرد حرم پاک کرده ای
تا شام و کوفه راه درازی است پیش رو...
خون گوشواره ها زده بر گوشهایمان
صد بغض مانده جای گلوبند در گلو
تنها گذاشتیم تنت را و می رویم
اما سر تو همسفر ماست کو به کو
بی تاب نیستیم...خداحافظت پدر!
بی آب نیستیم ...خداحافظت عمو!
محمدمهدیسیار
***
ای کاش این غزل و غمش ابتدا نداشت
جغرافیای درد زمین کربال نداشت
این شعر داغ زد به دلم تا نوشته شد
این بیت ها مرا به چه رنجی که وا نداشت
فرمان رسیده بود کماندار را و بعد
تیر از کمان رها شد و طفلی که نا نداشت...
قصد پسر نمود و به قلب پدر نشست
تیری که قدر یک سر سوزن خطا نداشت
تنها حسین بود که دیگر به پیکرش
جایی برای بوسه ی شمشیرها نداشت
بر سینه اش نشست و خنجر کشید و  ...نه!!!
دیگر غزل تحمل این صحنه را نداشت
این جنگ و سرنوشت غریبش چه آشناست
قرآن دوباره جز به سر نیزه جا نداشت
تنها سه سال آه سه سال عمر کرده بود
اما کسی به سن کمش اعتنا نداشت
با چشمهای کوچک خود دید آنچه را
گرگ درنده هم به شکارش روا نداشت
پایان گرفت جنگ و به آخر رسید  ...نه
این قصه از شروع خودش انتها نداشت
محمدرفیعی
***
شب شب اشک و تماشاست اگر بگذارند
لحظه ها با تو چه زیباست اگر بگذارند
فکر یک لحظه بدون تو شدن کابوس است
با تو هر ثانیه رؤیاست اگر بگذارند
مثل ق ّدش ،قدمش ،لحن پیمبروارش
روی فرزند تو زیباست اگر بگذارند
غنچه آخر چقدر آب مگر می خواهد؟
عمر طفل تو به دنیاست اگر بگذارند
ساقی ات رفته و ای کاش که او برگردد
مشک او حامل دریاست اگر بگذارند
آب مال خودشان ،چشم همه دلواپس
خیمه ها تشنه ی سقاست اگر بگذارند
قامتش اوج قیام است قیامت کرده ست
قد سقای تو رعناست اگر بگذارند
سنگ ها در سخنت هم نفس هلهله ها
لحن قرآن تو گیراست اگر بگذارند
تشنه ای آه ،و دارد لب تو می سوزد
آب مهریه ی زهراست اگر بگذارند
بر دل مضطرب و منتظر خواهر تو
یک نگاه تو تسالست اگر بگذارند
سیدمحمدرضاشرافت
***
رها مانده است بر شنها چه دستی!
جدا از پیکر سقا ،چه دستی!
عموی ماه! بعد از دستهایت
بگیرد دست بابا را چه دستی؟
دو دست مهربان آن سپیدار
کنار رود افتادند انگار
غم آن دستها را منتشر کن
دوبیتی! دست روی دست مگذار
علـــمرابـــرزمــیــــنبگـــذارم،اما...
تـــو را دســـت خـــدا بســپارم ،اما...
به چشمم تیر زد آن قوم ،ای عشــق!
کـــه دســـت از دیـــدنت بردارم ،اما...
تو احساس مرا دریاب ای رود
لبم را تر نکن از آب ای رود
تو که دستی نداری تا بیفتد
به سوی خیمهها بشتاب ای رود
برادر با برادر دست میداد
برای بار آخر دست میداد
چه احساس قشنگی ظهر آن روز
به عباس دالور دست میداد
ی من! باده من! مستی من!
فدای تو تمام هستی من
دل چشم انتظار کودکان را
مبادا بشکند بی دستی من
آن گلهای پرپر بوسه میزد
به روی سینه با هر بوسه ،میزد
به قرآن؟ نه ،برادر داشت انگار
به دستان برادر بوسه میزد
به چشمش تیر بود اما نگاهش
چه رازی داشت با موال نگاهش؟
بدون دست میگیرد در آغوش
تمام خیمهها را با نگاهش
سید حبیب نظاری

