 ‐ 101268ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ در ﻋﺎﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ﺑﺪﻋﺖ و ﮔﻤﺮاﻫ اﺳﺖ
ﺳﻮال
ﻣﻦ در دوﺑ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ و اﯾﻨﺠﺎ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ
ﻣﺎه ﻣﺤﺮم اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ و اﺷﺎﻟ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻳﺎ
اﺳﻔَ ﻋﻠَ ﻳﻮﺳﻒ واﺑﻴﻀﺖ ﻋﻴﻨَﺎه ﻣﻦ اﻟْﺤﺰنِ ﻓَﻬﻮ ﻛﻈﻴﻢ (۸۴) ﻗَﺎﻟُﻮاْ ﺗَﺎﻟﻪ ﺗَﻔْﺘَﺎ ﺗَﺬْﻛﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺘﱠ ﺗَﻮنَ ﺣﺮﺿﺎ او ﺗَﻮنَ ﻣﻦ
اﻟْﻬﺎﻟﻴﻦ (۸۵) ﻗَﺎل اﻧﱠﻤﺎ اﺷْﻮ ﺑﺜّ وﺣﺰﻧ اﻟَ اﻟﻪ واﻋﻠَﻢ ﻣﻦ اﻟﻪ ﻣﺎ ﻻ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ )ای درﯾﻎ ﺑﺮ ﯾﻮﺳﻒ ،و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﻧﺪوه ﺧﻮد را
ﻓﺮو ﻣﺧﻮرد ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ از اﻧﺪوه ﺳﭙﯿﺪ ﺷﺪ )] (۸۴ﭘﺴﺮاﻧﺶ[ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ اﻟﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ آﻧﻘﺪر ﯾﻮﺳﻒ را ﯾﺎد ﻣﮐﻨ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮی ﯾﺎ
ﻫﻼک ﮔﺮدی ) (۸۵ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺖ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ اﻟﻪ ﻣﺑﺮم و از اﻟﻪ ﭼﯿﺰی ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤداﻧﯿﺪ(.
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم درﺑﺎرۀ اﯾﻨﻪ آﯾﺎ زدن ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ در روز ﻋﺎﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ زدن ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ و ﺻﻮرت و زﻧﺠﯿﺰ زﻧ و ﺷﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ در اﺳﻼم اﺻﻞ و اﺳﺎﺳ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺮی را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ از آن ﻧﻬ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای اﻣﺘﺶ ﻣﺸﺮوع ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ آن را ﺑﺮای ﻣﺮگ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن
ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺪ ﺷﻬﯿﺪی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ وی دارای ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ .در دوران ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﺗﻌﺪادی از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای از دﺳﺖ دادﻧﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻤﯿﻦ ﺷﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﺰه ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑ ﻃﺎﻟﺐ و ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ ،اﻣﺎ ﮐﺎری از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﯿ ﺑﻮد ﺑﺷ اﯾﺸﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از ﻣﺎ ﭘﯿﺸ ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﯾﻌﻘﻮب ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ـ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ زدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﺧﻮﻧ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻪ روز ﻓﻘﺪان ﯾﻮﺳﻒ را ﻋﯿﺪ و
ﻣﺎﺗﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺑﻠﻪ او ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺒﯿﺐ ﻏﺎﯾﺒﺶ را ﯾﺎد ﻣﮐﺮد و ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﻢ ﻣﺧﻮرد و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﺴ اﻧﺎر ﻧﺮده ﺑﻠﻪ ﻣﻨﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ و اﺳﻼم از آن ﻧﻬ ﮐﺮده.
ﺑﺨﺎری ) (۱۲۹۴و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۰۳از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
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ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺮاﺷﺪ و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺑﺪرد و ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﮔﻮﯾﺪ.
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺮی ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ در روز ﻋﺎﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳ در اﺳﻼم ﻧﺪارد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
ـ و ﻫﯿﭻﯾ از ﯾﺎراﻧﺸﺎن اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﺪاده و ﮐﺴ از اﺻﺤﺎب ﺑﺮای وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﯾﺎ ﮐﺲ دﯾﺮی دﺳﺖ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺰده اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦ ـ رﺿ اﻟﻪ
ﻋﻨﻪ ـ ﺳﻨﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ـ ﯾﻌﻨ ﺣﺴﯿﻦ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ
ﻧﺎراﺣﺘﺶ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ وی از ﺳﺮوان ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻋﻠﻤﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮان او ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﻋﺎﺑﺪ و ﺷﺠﺎع و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻇﻬﺎر ﺟﺰع و
اﻧﺪوﻫ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮش ﺳﺎﺧﺘ و رﯾﺎﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﺎری ﻧﯿﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎل آﻧﻪ ﭘﺪر وی از او ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد و وی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ اﻣﺎ آﻧﺎن روز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﻗﺮار ﻧﻤدﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن روز ﺟﻤﻌﻪ در
ﺣﺎل ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ در ﻫﻔﺪﻫﻢ رﻣﻀﺎم ﺳﺎل ﭼﻬﻠﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﺜﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻋﻠ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻪ اﯾﺸﺎن در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮد در اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻣﺎه ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل ۳۶
ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ و ﮔﺮدن او را ﮔﻮش ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺮدم روز ﺷﻬﺎدت او را ﻣﺎﺗﻢ ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر درﺑﺎرۀ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠ اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﺮاب اﻣﺎﻣﺖِ ﻧﻤﺎز ﻣﮐﺮد و ﻗﺮآن را
ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﺮدم روز ﺷﻬﺎدﺗﺶ را ﻣﺎﺗﻢ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺑﻮﺑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻋﻤﺮ ﺑﻮد و ﻣﺮدم روز
وﻓﺎﺗﺶ را روز اﻧﺪوه ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﺳﺮور ﻓﺮزﻧﺪان آدم در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و ﮐﺴ روز وﻓﺎت اﯾﺸﺎن را ﻣﺎﺗﻢ و اﻧﺪوه ﻗﺮار ﻧﺪاد ﭼﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻫﻼن راﻓﻀ در ﺳﺎﻟﺮد
ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ… و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ و اﻣﺜﺎﻟﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻠ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ از ﺟﺪش رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺘ
ﺷﻮد و آن را اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬر ﻣﺪﺗ ﺑﻪ ﯾﺎد آورد و اﻧﺎ ﻟﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ اﻟﻪ اﺟﺮی ﺑﻪ او ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ روز ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﻪ وی
داده اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ).(۲۲۱ /۸
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :راﻓﻀﯿﺎن در ﺣﻮﻣﺖ آل ﺑﻮﯾﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎل ﭼﻬﺎرﺻﺪ ]ﻫﺠﺮی[ در اﯾﻦ ﺑﺎره زﯾﺎدهروی ﮐﺮدﻧﺪ و در
ﺑﻐﺪاد و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﻃﺮاف آن در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻃﺒﻞﻫﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﺷﺪ و در راهﻫﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و ﮐﺎه ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﺷﺪ و ﺑﺮ
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دﮐﺎنﻫﺎ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎه آوﯾﺰان ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم اﻇﻬﺎر ﻏﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ آن ﺷﺐ
آب ﻧﻤﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ وی ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و ﺳﭙﺲ زﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﻬﺮۀ آﺷﺎر و ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﻧﻮﺣﻪ
ﻣﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻣزدﻧﺪ و دﯾﺮ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی ﺷﻨﯿﻊ و ﻫﻮاﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ ﻧﺎﮔﻮار و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎزﯾﺒﺎی اﺧﺘﺮاﻋ ،ﺣﺎل
آﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ دوﻟﺖ ﺑﻨاﻣﯿﻪ را زﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در دوران ﺣﻮﻣﺖ ﺑﻨاﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ.
اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﺮ ﻧﻮاﺻﺐ اﻫﻞ ﺷﺎم در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮﻋﺲ راﻓﻀﯿﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ و در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﭘﺨﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﻣرﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﻣﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و آن روز را ﻋﯿﺪ ﻗﺮار داده و اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ
ﻣﭘﺨﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﺷﺎدی ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻋﻨﺎد ﺑﺎ راﻓﻀﯿﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮد«.
اﻣﺎ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ روز ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ
ﻣﮔﻮﯾﺪ:
و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ دو ﺑﺪﻋﺖ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪ آورد :ﺑﺪﻋﺖ ﻏﻢ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧ در روز
ﻋﺎﺷﻮرا از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدزﻧ و داد و ﺑداد و ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺮﺛﯿﻪﺧﻮاﻧ …و ﺑﺪﻋﺖ ﺷﺎدی و ﺳﺮور… اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﻏﻢ را در اﯾﻦ
روز ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آن دﺳﺘﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﺷﺎدی در اﯾﻦ روز و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻣﻪ ﮐﺸﯿﺪن و ﺑﻪ ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻦ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و
ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﺎص را در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﺴﺘﺤﺐ داﻧﺴﺘﻨﺪ… ﺣﺎل آﻧﻪ ﻫﺮ ﺑﺪﻋﺘ ﮔﻤﺮاﻫ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﯾ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ـ
ﭼﻬﺎر اﻣﺎم و دﯾﺮان ـ ﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ و ﻧﻪ آن ﺑﺪﻋﺖ دﯾﺮ را ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ ) (۵۵۴ /۴ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘ را ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﻣدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﺧﺒﯿﺚ ﺧﻮد در زﺷﺖﻧﻤﺎﯾ ﭼﻬﺮۀ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﻮﺳ اﻟﻤﻮﺳﻮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺷﯿﻌﻪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷ در آن ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زدن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺷﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﺑﺮای ﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻦ در روز دﻫﻢ ﻣﺤﺮم
در دوران اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﻠﺴﺘﺎن از ﻫﻨﺪ وارد اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺷﺪ .اﻧﻠﯿﺴﻫﺎ از ﺟﻬﻞ و ﺳﺎدﮔ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و زدن ﻗﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ را ﯾﺎد آﻧﺎن دادﻧﺪ و ﺗﺎ دورهای ﻧﺰدﯾ ﺳﻔﺎرتﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺗﻬﺮان و ﺑﻐﺪاد
ﺑﻪ ﻣﻮﮐﺐﻫﺎی ﺣﺴﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻇﺎﻫﺮ زﺷﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺷﺪﻧﺪ ﮐﻤ ﻣﺎﻟ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺪف از اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﻠﯿﺲ در ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﮐﺎر زﺷﺖ و اﯾﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻗﺒﯿﺢ ،اراﺋﮥ ﯾ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آزادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻫﻨﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﺮ اﺳﻼﻣ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻋﺪهای وﺣﺸ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﯿﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را از درهﻫﺎی ﺟﻬﻞ و ﺗﻮﺣﺶ ﺧﺎرج ﺳﺎزد .در
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اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﮐﺐﻫﺎﯾ ﮐﻪ در روز ﻋﺎﺷﻮرا در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣرﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺰاران اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ
ﺧﻮد ﻣزدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ زدن ﻗﻤﻪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﺷﺪ و ﺳﺮان
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادن وﻇﯿﻔﮥ اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺪﻋ ﻣﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨ آن ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎدۀ ﻣﺪﻧﯿﺖ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آورد .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﻬﺎﺷﻤ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻋﺮاق در دوران اﺷﻐﺎل اﻧﻞﺳﺘﺎن ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ
اﻧﻠﯿﺴﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﻨﺪن رﻓﺖ ،اﻧﻠﯿﺴﻫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ ﺑﺮﺳﻨﺪ و از وﺣﺸﮔﺮی ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ! اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﻬﺎﺷﻤ ﺷﺪ و ﺧﺸﻤﯿﻦ از اﺗﺎق
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﯿﺮون آﻣﺪ اﻣﺎ اﻧﻠﯿﺴﻫﺎ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ از وی ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ از وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻓﯿﻠﻤ ﻣﺴﺘﻨﺪ را درﺑﺎرۀ ﻋﺮاق
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ .و آن ﻓﯿﻠﻤ ﺑﻮد درﺑﺎرۀ ﻣﻮاﮐﺐ ﺣﺴﯿﻨ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻧﺠﻒ و ﮐﺮﺑﻼ و ﮐﺎﻇﻤﯿﻪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﺼﺎوﯾﺮی وﺣﺸﺘﻨﺎک و
ﺗﻬﻮع آور از زدن ﻗﻤﻪ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﭘﺸﺖ ﺑﻮد .در واﻗﻊ اﻧﻠﯿﺴﻫﺎ ﻣﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﻨﺪ :آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﻓﺮﻫﻨ ﮐﻪ
ﺑﻮﯾ از ﺗﻤﺪن ﺑﺮده ﺑﺎ ﺧﻮدش ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﮐﻨﺪ؟!«.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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