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مەراسیم و رسووتی مەزهەبی شیعەی
ئیاممی لە یادەكانی عاشوورا و چلە
زیرەك ئەحمەد رەحامن
هــەر دیــن و مەزهەبێــك و تەریقــەت و ڕێبــاز و ڕێچكەیــەك
کــە مــرۆڤ بــە هۆیــەوە دینــداری دەکات ،خاوەنــی کۆمەڵێــك
پەرســتش و مەراســیم و رسووتــی تایبــەت بــە خۆیەتــی،
ڕەنگــە لــە هەندێكیــان هاوبــەش بێــت لەگــەڵ هاودینانــی
خــۆی ،گەرچــی مەزهــەب و تایەفــە و تەریقەتیشــی جیــا
بێــت ،هەیشــە هــەر لەنــاو خــودی مەزهەبەکــە ،چەند شــێواز
و دەرکەوتــەی جیاجیــا هەیــە بــۆ ئەنجامدانــی ئــەم جــۆرە
لــە مەراســیمە دینیانــە .زۆربــەی جــار هەنــدێ هێڵــی گشــتی
دەمێنێتــەوە کــەوا دیندارانــی نــاو یــەك دیــن دەبەســتێتەوە،
گەرنــا مەزهــەب لەگــەڵ مەزهەبێكــی تــر وەك دوو دینــی
نیمچــە جیــاواز دەردەکــەون ،چونکــە بینــا و ڕوانینیــان ڕەنگــە
بــۆ خــوا و وەحــی و پێغەمبــەران و زۆر شــتی تــر جیــاواز
بێــت.
دینــی ئیســام وەك کــۆی دینەکانــی تــری پێــش خــۆی،
لــە هەمــان ئــەم دۆخەیــە ،ڕەنگــە دروســت بێــت بڵێیــن:
دۆزینــەوەی ڤێرژنــە ئەســڵییەکەی ئیســامی قۆناغــی
پێغەمبەرایەتــی زۆر ســەختە گەر ئەســتەم نەبێــت ،بۆیە دوای
پێغەمبەرایەتــی ،ئیــر ئیســام و دەقــی قوڕئــان بە تێگەیشــتنی
کەســەکان فۆڕمــی جیاجیــا وەردەگرێــت ،بۆیە ئاســایی فۆڕمی
چــوار خەلیفــەی یەکــەم جیــاوازە لــە خیالفەتــی دەوڵەتــی
ئومــەوی ،بگــرە هــەر چــوار خەلیفەکــەی یەکــەم لەنێــوان
خۆیانــدا هەریەکەیــان جۆرێــك دونیابینیــی ئیســامییان لــێ
بــەدی دەکرێــت ،ئیــر چەنــدە زەمــەن تێدەپەڕێــت ،هێنــدە
فــۆڕم و بینایــی جیاجیــا لــەم دینــە دەخاتــەوە .بۆیــە تەنانــەت
زۆربــەی هــەرە زۆری مەزهەبــەکان زادەی ئــەم قۆناغانــەی
ســەرەتای مێــژووی ئیســامیین ،تــاك و تەرایەکیــان نەبێــت
هــی قۆناغەکانــی دواتــرن.
ســەرەکیرتین مەزهەبــی ئیســامی لــە ڕووی چەندێتییــەوە:
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شــیعە و ســوننەن .هەرچەنــدە گــەر بــە وردتــر لــەم دوو
مەزهەبــە بڕوانیــن .ئــەوا دروســترت وایــە ئەوانیــش دوو
تۆپەڵــە مەزهەبــن ،لەنــاو هەریەکەیــان کۆمەڵێــك مەزهــەب
و مەدرەســەی هێنــد لێكــر جیاوازیــان تێدایــە ،ڕەنگــە
هەریەکەیــان خــۆی بــە ڤێرژنــە ئەســڵەکەی مەزهــەب پاشــان
ئیســامی ڕاســتەقینە بزانێــت .هــەر بۆیــە بــە هــۆی ئاڵۆزکانــی
مێژوویــی و زۆری و بــۆری و جیاوازیــی ســەرچاوەکانیش،
ئەســتەمە ســەرەتایەکی کۆنکریتــی بــۆ دامەزرانــی هەریــەك
لــەم دوو مەزهەبــە دیــاری بکرێــت .بــەاڵم هــەر دیاردەیەکــی
نێــو هــەر مەزهەبێــك گــەر بــە وردی بەدوایــدا بچیــن ،ڕەنگــە
لــە قۆناغێكــی مێــژوودا ڕەچەڵەکــی بدۆزینــەوە.
مەزهەبــی شــیعە ،كــە لــەم باســەدا پــر مەبەســتامن لــە
شــیعەی دوازدەیــی یاخــود ئیاممــی یــا جەعفەرییــە ،وەك
مەزهەبێكــی فراوانــی ئیســامی ،خــاوەن کۆمەڵێــك دەرکەوتــە
و مەراســیم و پەرستشــی تایبــەت بــە خۆیانــن ،ڕەنگــە لــە
هەندێكیــان هاوبــەش بــن لەگــەڵ مەزهەبــە شــیعییەکانی
تــری وەك زەیــدی و ئیســاعیلی و  ...هتــد ،لــە هەندێكیــش
لەگــەڵ مەزهەبەکانــی نــاو ســوننە وەك هەنــدێ تەریقەتــی
تەســەووف .بــەاڵم خاوەنــی هەنــدێ مەراســیم و رسووتــن
کــەوا تــەواو جیاجیــان دەکاتــەوە لەوانــی تــر .یەكێــك
لەمانــەش ئــەم مەراســیم و شــەعائیرەی کــەوا لــە ڕۆژانــی
عاشــوورا تــا چلــەی شــەهیدبوونی ئیاممــی حســێن ئەنجامــی
دەدەن.
شەعائیری حسێنی
مەبەســت لــە کــۆی ئــەو مەراســیم و چاالکــی و پەرستشــانەیە
کــەوا موســڵامنانی شــیعەی ئیاممــی دەیکــەن بــە بۆنــەی
جەنگــی تــەف لــە کەربــەال و کوژرانــی ئیاممــی حســێنی
کــوڕی عەلــی ،کــە دەکەوێتــە هــەردوو مانگــی موحــەڕەم و
ســەفەر بەپێــی ســاڵنامەی کۆچی/مانگــی ،خــۆی دەبینێتــەوە

لــە دە ڕۆژی یەکەمــی مانگــی موحــەڕەم ،کــە گرنگرتینیــان
بریتییــە لــە دەیەمیــن ڕۆژ کــە ڕۆژی کوژرانــی ئیاممی حســێن
و ماڵبــات و یارانــی ،ئینجــا چــل ڕۆژ دوای ئەمــە واتــە دەکاتــە
()20ـــی مانگــی ســەفەر کــە ڕۆژی چلــەی ئــەو شــەهیدانەیە.
كــە ئــەم ڕۆژانــە هەندێكیــان هەنــدێ مەراســیمی هاوبــەش
و دووبارەیــان تێدایــە و هەندێكیشــیان لــە هــەر ڕۆژێــك
مەراســیمی تایبــەت بــە خــۆی هەیــە.
گریان بۆ حسێن:
حســێنی کــوڕی عەلــی کــوڕی ئەبــو تاڵیــب ،لــە باوکــەوە
دەکاتــە کــوڕی ئیاممــی عەلــی ئامــۆزای محەمــەد پێغەمبــەر
(د.خ) لــە دایکــەوە کــوڕی فاتیمــەی کچــی پێغەمبــەرە .لــە

بەپێی سەرچاوەکانی شیعە و
سوننە بەر لەوەی ئەم ڕووداوە
ڕووبدات ،پێغەمبەر (د .خ)
وەك موعجیزەیەك زانیویەتی
کە حسێن لەسەر خاکی
کەربەال شەهید دەبێت

دوای کۆچــەوە لەدایكبــووە و لــە دەیــەم ڕۆژی موحەڕەمــی
ســاڵی (61ک) کــوژرا ،بــە هــۆی یاخیبوونــی لــە دەوڵەتــی
یەزیــدی کــوڕی معاویــەی کــوڕی ئەبــو ســوفیان ،ئەڵبــەت بــە
خــۆی و ژمارەیــەك لــە یــاران و کەســوکاری.
بەپێــی ســەرچاوەکانی شــیعە و ســوننە( ،)1بــەر لــەوەی
ئــەم ڕووداوە ڕووبــدات ،محەمــەد پێغەمبــەر (د .خ) باپیــری
حســێن وەك موعجیزەیــەك زانیویەتــی کــە حســێن لەســەر
خاکــی کەربــەال شــەهید دەبێــت و بــۆ ئــەم ڕووداوە بــە
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کــوڵ گریــاوە .وەك لــە حەدیســەکاندا هاتــووە جوبڕائیــل
قوتوویەكــی هێنــاوە و داویەتیــێ ،گوتوویەتــی ئــەم قوتــووە
خۆڵــی ئــەو خاکــەی تێدایــە کــە حســێن لەســەری دەکــوژرێ،
ئەویــش هێنــدە گریــاوە چاوەکانــی ســوور هەڵگــەڕاون ،کــە
خێزانەکانــی ئەویــان دیتــووە بــەم حاڵــەوە شــپرزەبوونە،
ئەویــش تێــی گەیانــدوون ئیــر ئەمەیــە مەســەلەکە.
بۆیــە تەقلیدکارانــی شــیعەی ئیاممــی ئەمــە دەکەنــە
ســەرەتایەك بــۆ گریــان بــۆ مەرگــی حســێن و ئەســڵی شــەرعی
ئــەم کارە.
گێڕانی ماتەم
بــە پێــی ســەرچاوەکانی شــیعە ،ئــەم ڕیوایەتــەی پێشــوو
دەکەنــە ســەرەتای یەکــەم ماتــەم کــە بــۆ مەرگــی ئیــام
حســێن گێــڕدرا بێــت .بــەاڵم ئەمــە هــەر وەك ماتەمێكــی
ڕۆحــی بــووە ،یانــی هێشــتا هــەر ئیــام لــە ژیانــدا بــووە،
بــەاڵم بــە پێــی گێڕانــەوە مێژووییــەکان یەکــەم ماتــەم بــۆ
حســێن ڕاســتە و دوای ڕووداوی تەفــی کەربــەال بــووە .دوای
شــەهیدبوونی ئیــام و کەســوکاری لــە بنەماڵــەی هاشــمی
و یارانــی ،هــەر لــەو گۆڕەپانــەی جەنگەكــە ئافرەتانــی
عەلــەوی و خوشــك و هاوســەر و کچانــی ئیــام تــا ڕۆژ بــە
ئاســانەوە بــووە شــیوەنیان بــۆ شــەهیدەکانیان گێـڕاوە ،ســێ
ڕۆژان ماتەمیــان دانــاوە .ئەوســاکە عەلــی کــوڕی ئیــام هــەم
نەوجــەوان هــەم نەســاخ بــووە ،ســەرباری ئەمــە هــەر کاتێــك
دەگریــان ڕمێكیــان لەســەریان دەدا یــا قەمچــی !.دوای ئەمــە
ئــەم دۆخــە دەگوازرێتــەوە مەدینــە و بــۆ ماڵەکانــی پێغەمبــەر
(د.خ) ئــوم ســەلەمەی هاوســەری ،کــە ئەم ڕووداوە دەبیســتێ
ئــەم قوتــووە دێنــێ کــەوا پێغەمبــەر داویەتیــێ و خــاك و
خۆڵــی کەربــەالی تێدایــە و ئەمــە بــۆ خەڵكەکــە دەگێڕێتــەوە
و دەبێتــە ماتەمێكــی گــەورە لــە مەدینــە( .)2هەبــووە لەوانــە
یــەك ســاڵ ماتەمــی گێ ـڕاوە!.
زیارەت و الواندنەوە:
دوای ئــەم ڕووداوانــە و ســپاردنی الشــەی حســێن بــە خــاك.
بەپێــی ڕیوایەتــی کتێبەکانــی شــیعە و هەنــدێ ســەرچاوەی
مێژوویــی( ، )3یەکــەم کــەس هاتــووە بــۆ ســەر گــۆڕی
حســێن ،عەبدوڵــای کــوڕی حــوڕی جەعفــی بــووە ،بــە

هــۆی نزیکــی لــەو شــوێنەی کــە پێــی دەگوتــرێ تــەف ،واتــە
گۆڕەپانــی جەنگەکــە ،دوای ئــەوەی ســەری ئــەم شــوێنەوارەی
کــردووە لــەم جێیــە ،چەنــد الوانەوەیەکــی گوتــووە لــە هــەق
ســتەمکردن لــە ئیــام و زوڵمــی ئومــەوی و سەرەخۆشــیکردن
لــە فاتیمــەی دایکــی حســێن .بــەاڵم لــە (بحــار األنــوار)()4
هاتــووە عقبــەی کــوڕی عەمــڕی ســەهمی یەکــەم کــەس
بــووە لــەو شــوێنە شــیعری بەســەر ئــەم ڕووداوانــەدا گوتــووە.
شــێخی تووســی باســی ئــەوە دەکات( :)5یەكــەم کــەس لــە
چلــە (االربعــن) ســەردانی گــۆڕی ئیاممــی کردبــێ ،جابــری
کــوڕی عەبدوڵــای ئەنســاڕی ســەلەمی خەزرەجــی بــووە.
قەدەغەکردن:
ئەوانــەی کــەوا لــە کاتــی جەنگەکــە پشــتیان لــە ئیاممــی
حســێن کــرد ،بــە هــۆی تــرس و تۆقاندنیــان لەالیــەن
ئومەوییەکانــەوە .دوای ماوەیەکــی کــەم لــە ڕووداوەکــە

مەراسیمی چلە بایەخی
خۆی هەیە و لە
سەرچاوەکانی شیعەی
ئیاممی دەقی لەسەر
هاتووە

وەك سەرزەنشــتکردنی خۆیــان دەســتیان بــە جموجــۆڵ کــرد.
ئەوانــە پێیــان دەگوتــرا (توابــن) تۆبــەکاران ،وەك ئــەوەی
تۆبەیــان لــەم هەڵەیــە بێــت کــە بەرامبــەر ئیــام کردوویانــە.
بۆیــە وەك لــە مێــژوودا هاتــووە ،لــە ســاڵی (65ک) ژمارەیــەك
لەوانــە کــە نزیکــی ( )4000کــەس بوونــە بــە ســەرکردایەتی
6

ســەردی خوزاعــی دروشــمی تۆڵــەی خوێنــی حســێنیان
بەرزکــردەوە لــە کووفــە( ،)6بــەرەو گــۆڕی ئیــام کەوتنــە
ڕێ و شــەو و ڕۆژێــك بــەردەوام مانــەوە بــە گریــان و تۆبــە
و داوای لێخۆشــبوون ،بــەاڵم ســوپای ئومــەوی بۆیــان چــوو
و دوای کوشــتارێكی زۆر ســەرکردەکەیان کــوژرا و لەوێــدا
شــکان( .)7پــێ بــە پــێ زیارەتــی گڵکــۆی ئیاممــی حســێن
بۆتــە نەریــت لــە ســەردەم بۆ ســەردەمێك گــۆڕاوە .ســەردەمی
وا هەبــووە قەدەغــە بــووە و بەنهێنــی کـراوە ،ســەردەمی واش
هەبــووە دەســەاڵت خــۆی ئەمــەی کــردووە ،تــا شــوێنەکەی
چەنــدان جــار گومــەز و بینــای لەســەر ک ـراوە و تێكــدراوە،
چەنــدان جاریــش نــۆژەن کراوەتــەوە .دوای ئــەوەی مــەزاری
ئیــام دەبێتــە شــوێنی زیارەتــکاران ،یەکــەم کــەس زیــارەت
و ماتــەم لــەو شــوێنە قەدەغــە دەكات خەلیفــە متەوەکیلــی
عەباســی دەبــێ ،کــە گۆڕەکــە و گەڕەکەکانــی دەوروبەریشــی
خاپــوور دەکات( .)8هــەروەك مەنســووری دوانیقــی گۆڕەکــە
تێــك و پێــك دەدات ،پێشــریش هاڕوونــە ڕەشــید لەســەر
گۆڕەکــە کشــتوکاڵ دەکات ئەمــەش وەك هەوڵێــك بــۆ شــون
بزرکردنــی( .)9بــەاڵم دوای الوازبوونــی عەباســییەکان و
بەهێزبوونــی بوەیهییــەکان کــە خــاوەن هەســتێكی شــیعیانە
بــوون ئیــر دۆخەکــە گــۆڕا.
پشتیوانی:
بوەهیهییــەکان دووبــارە شــوێن گــۆڕی حســێنیان کــردەوە
مــەزار ،بــە تایبــەت کــە لــە ســەدەی دەیەمــی زاینــی،
کــە موعیزدەولــەی بوەیهــی هاتــە ســەر حوکــم ،کــە
وەزیرەکــەی ئیــن موهەلیبــی شــیعی بــوو :لــە دەی موحــەڕەم
(352ک963/ز) بــۆ یەکــەم جــار بــە ئاشــکرا و بــە ڕەســمی
ئــەم ماتەمــەی بــە مەڕاســیمێكی گــەورە ســازکرد ،خەڵــك
شــیوەنیان دەگێــڕا و یەخەدادڕیــن و لەخــۆدان و ئەمانــەش
هاتــە ســەر الواندنــەوە و زیــارەت( ،)10بــە هەمــان شــێوە لە
ســەردەمی فامتییــەکان لــە میســڕ ئەمــە مەراســیمی گــەورەی
بــۆ ســازدەکرا تەنانــەت بــازاڕ و کڕیــن و فرۆشــن دەوەســتا و
خەڵــك دەچوونــە زیارەتــی مەقامــی ئــوم کەلســوم لــە قاهیــڕە
و پاشــان پــۆل و پــۆل بــە شــاردا ســوڕانەوە و گریــان و شــیوەن
دەکـرا( .)11هەرچەنــد مەزهەبــی ڕەســمی دەوڵەتــی فاتیمــی
شــیعەی ئیســاعیلی بــوو نــەوەك جەعفــەری.

مەراسیمی جۆراوجۆر
لەبەرئــەوەی ئــەم یادکردنەوەیــە ســەردەمی جیاجیــای
بەخۆیــەوە بینیــەوە ،هەروەهــا لــە هــەر کۆمەڵگەیــەك
شــوێنەواری خــۆی بەســەر دیاردەکــەوە هەیــە ،بۆیــە هــەر
بــەوە نەوەســتاوە تەنیــا گریــان و شــیعر خوێندنــەوە بێــت
لــەالی گــۆڕی ئیــام ،بەڵکــو وەك باســکرا هــەر زوو لــە
ســەردەمی بوەیهــی و فامتــی ئــەم دیاردانــە هــاوڕێ بــوون
لەگــەڵ یــادی عاشــووڕا و چلــەی ئیاممــی حســین .بــەاڵم بــۆ
ئــەوەی باســەکە زۆر درێــژدادڕ نەبێــت .ئــەو دیاردانــە بــاس
دەکەیــن کــە بەرچاوترینیانــە ،بــە تایبــەت لــە نزیکــی مــەزاری
ئیــام.
وتاردانی حسێنیانە:
مەبەســت لێــی ئــەو وتارانەیــە کــەوا پیاوانــی دینــی لەســەر
مینبــەر دادەنیشــن و بــۆ خەڵكــی دەدەن ،بــەاڵم جیــاوازە لــە
وتاردانــی ئاســایی ،چونکــە لە زۆربەی باســەکان دەیبەســتنەوە
بــە ڕووداوەکان و چیرۆکــەکان و بەســەرهاتەکان و گفتــار و
کردارەکانــی جەنگــی کەربــەال ،هەروەهــا شــیعر و هۆنـراوەی
بەســەر ئیاممــی حســێن دەهێننــەوە و بەجۆرێــك الواندنــەوە
دەیڵێــن .گریانــی خۆیــان و گوێگرانــی لــێ دەکەوێتــەوە.
ئینجــا لەمــەوە دەچنــە ســەر ئــەو باســانەی دەیانــەوێ
پێشکەشــی بکــەن( .)12ئەڵبــەت زۆربــەی جــار ئــەم مینبــەرە
لــە هۆڵێكــی ســەربەخۆ دادەنرێــت ،یاخــود شــوێنێكی بــۆ
تەرخــان دەکرێــت لــە شــێوەی نیمچــە حەرەمێــك کــە پێــی
دەگوتــرێ حســێنییە .هەروەهــا هەندێــك جــار ئــەم هۆڵــەی
حســێنییە دەکــرێ لەنــاو چوارچێــوەی مزگــەوت بێــت .ئیــر
هــەر لەوێشــدا ماتــەم گێــڕان و الوانەندنــەوە و ئەمانــە
دەکــرێ.
خوێندنەوەی (املقتل):
خوێندنــەوەی مەقتــەل یاخــود ڕووداوی موحــەڕەم لــە
ســەرەتاوە تــا ســەربڕینی ئیاممــی حســێن ،بریتییــە لــە
شــەعیرەیەك لــە شــەعائیری حســێنی لــە ڕۆژی عاشــووڕا تــا
نیــوەڕی ئــەو ڕۆژە ،هەنــدێ جاریــش لــە چلــە (أربعينيــة)
دەخوێندرێتــەوە ،ئەمــەش لەڕێــی خوێندنــەوەی ڕیوایەتــی
جۆرارجــۆری پەیوەســت بــەم ڕووداوە ،ڕەنگــە نارساوترینیــان
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کتێبــی (مقتــل االمــام الحســن) ئەبــو موخنفــی ئــەزدی بێــت،
کــە کۆنرتینیــان لــەم بــوارە ،ئەڵبــەت لــە بنــەڕەت کتێبەکــە
نــاوی (وقعــة الطــف)ە ،هــاوکات لەگــەڵ ئەمەشــدا چەنــد
کتێبێكــی تریــش هــەن وەك (الهــوف علــی قتلــی الطفــوف)،
ئیــن تــاووس( ،مقتــل االمــام الحســن) ســەید عەبــدوڕەزاق
مقــەڕەم و (مقتــل االمــام الحســن) شــێخ عەبدوزەهــرا
کەعبــی(.)13
سینەکوتان:
لــە ســنگدان بــە ناولــەپ ڕەنگــە نارساوتریــن مەراســیمی
تەقلیــدی بێــت لــە ماتەمەکانــدا ،کــە بــە نــاو لــەپ لــە ســنگ
دەدەن لــە ســاتی گوتنــی قەســیدەی الواندنــەوەدا .هەرچەنــد
کــەم تــا زۆر لەنــاو کەلەپــووری عەرەبــدا ســینگ کوتــان بــۆ
ماتــەم هەبــوو بێــت ،بــەاڵم کــە تەشــەیوع دەبێتــە مەزهەبــی
ڕەســمیی دەوڵەتــی ســەفەوی ،لەوێــدا ئــەم دیاردەیــە
بەرباڵوتــر دەبێتــەوە وەك کاریگەربــوون بــە بەســەرهاتی
ئیاممــی حســێن( .)14ئیــر لەگــەڵ تێپەڕینــی کات و لــە
شــوێنێك بــۆ شــوێنێك ،جــۆری لەخــۆدان دەگۆڕێــت .بــە
شــێوەیەکی گشــتی لەگــەڵ گوتنــی جۆرێــك لــە رسوودی
الواندنــەوەی عــەزاداری لەســەر ئیقــاع و بــە دەنگــی هەســت
بزوێــن .ئــەو کەسەشــی رسوودەکان دەخوێنــێ پێــی دەگوتــرێ
ڕادوود .ســەبارەت بــە لەخۆدانیــش لەگــەڵ ئــەوەی زۆرێكــی
ناودارانــی شــیعە ئەســڵی دینــی بــەم دیاردەیــە دەدەن،
ڕێــی پــێ دەدەن وەك فەتــوای مەڕجەعــی خوئــی( .)15زۆر
مەڕجەعــی تریــش هــاوڕان لەســەری ،بــەاڵم مەڕجەعــی
خامەنەئــی ڕابــەری کۆمــاری ئیســامی ئیــران ،پێــی وایــە
ئەوپــەڕی ڕێــدان بــە لەخــۆدان ئەوەیــە کــە نەگاتــە ئــەوەی
زیــان بگەیەنێــت( ،)16بــەالی مەڕجەعــی فەزڵوڵــای لوبنانــی
وایــە کــە تــا ئــەو ئەندازە ڕێــدراوە کــە نەبێتــە خۆ منایشــکردن
و خۆئــازاردان( .)17هەرچەنــد گــەر لــە خــۆدان و منایــش و
ئازاردانــی تێــدا دەربێــت ،دەبــێ چیــری لــێ مبێنێتــەوە.؟
زنجیر:
مەبەســت لێــی بــە دەســتەوەگرتنی گورزەیــەك زنجیــری
ئاســنی بچووكــە ،کــە ماتەمگێـڕان لــە شــان و پشــتیی خۆیانــی
دەدەن( .)18لــەوە دەچــێ ســەرچاوەی ئــەم دیاردەیــە لــە

هیندســتانەوە هاتبــێ .باڵوبوونەوەشــی لــە واڵتــی ئیــران
بگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی قاجــاری .هەنــدێ لــە گەڕیــدە
و ڕۆژهەاڵتناســان تێبینــی ئەمەیــان لــە ئیــران کــردووە لــە
ســەردەمی قاجاری(.)19لــە هــەر واڵتێــك بــە شــێوەی جیاجیــا
دەکرێتــەوە ،بــە تایبــەت لــە هــەردوو یــادی عاشــووڕا و چلــە.
لەگــەڵ ئــەوەی کــەوا زۆرێــك لــە مەڕجەعــەکان ڕێیــان بەمــە
داوە تەنانــەت مەڕجــەع هەیــە خــۆی بــە زنجیــر لەخــۆی
داوە و دەدات ،بــەاڵم هــاوکات مەڕجەعــی نــارساو و نــاوداری
وەك :ســەید ئەبولحەســەنی ئەســفەهانی و ســەید موحســین
ئەمیــن و ســەید هیبەتوڵــای شەهرســتانی( .)20بــە مەرجــی
ئــەوە ڕێــی داوە کــە زیــان نەگەیەنێــت ،ئەڵبــەت زۆر
ســەختە گورزەیــەك زنجیــر لــە پشــتی کەســێ بــدرێ و زیــان
نەگەیەنێــت.
تیخبازی:
جۆرێكــە لــە مەراســیمەکانی ئــەم ســەردەمە لــە یادەکانــی
عاشــوورا و چلــە ،کــە بریتییــە لــە لێدانــی پێشــە ســەر بــە
تیخــی شمشــێر یاخــود کێــرد و قەممــە و هاتنــە خــوارەوە
خوێــن .هــاوکات لەبەرکردنــی کفنــی ســپی ،ئەڵبــەت
هەندێكیــان لــە بەرەبەیانــی ڕۆژی دەی موحــەڕەم ســەریان
دەتاشــن ،ئنجــا بــە شمشــێرێكی تیــژ تیخــی شمشــێرەکە لــە
پێشــە ســەریان دەدەن ،ئینجــا بــە شــێوەی کــەژاوە (موکــب)
دەڕۆن و بــە دەنگــی بــەرز هاواردەکــەن (حەیــدەەەەر..
حەیــدەر) مەبەســت لــە ئیاممــی عەلییــە .ئەڵبــەت ئەمــەش
لەگــەڵ دەنگــی تەپڵــی گــەورە و هەڵکردنــی ئــااڵی
خوێنــاوی و ڕەنگــی ســوور و فووکــردن بــە ئامێــری کەڕەنــا،
وەك ئاماژەیــەك بــۆ جەنــگ( .)21ئــەم بابەتــە لــە هەمــوو
دیاردەکانــی تــر زۆتریــن مشــتومڕی نێــوان زاناكانــی شــیعە و
فەتواکانیــان هەیــە .هەیانــە بــۆ ئــەوە چــووە حەرامــە و هیــچ
پەیوەســتییەکی بــە دینــەوە نییــە ،هیــچ ســەرچاوەیەکی لــە
قوڕئــان و ســوننە بــە ڕیوایەتــی ئیاممەکانــەوە نییــە ،بەڵكــو
وا دەبینــن ئەمــە ســووکایەتی و هەتكکردنــی مەراســیمی
ماتەمــە ،بەڵكــو ســووکایەتیە بــە مەزهــەب و تەنانــەت
خــودی دیــن ،ئەڵبــەت ئەمــە لــە فەتواکانیــان لــە کتێــب و
تــۆڕە ئەلیکتڕۆنییــەکان (ئەنتەرنێــت) دەبیــرێ ،بۆیــە ئەمــە
بەالیانــەوە حەرامــە و هیــچ ویســتێكی تێــدا نییــە ،لەوانیــش:
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ئاخونــدی خوڕاســانی ،بروجــردی ،هیبەتوڵــای و باقــڕ ســەدر،
موحســین ئەمیــن ،خومەینــی ،جــەواد موغنیــە ،موتەهــەری،
کاشــف غەتــا ،ئەبولحەســەن ئەســفەهانی ،ســەید فەزلوڵــا،
موحســن حەکیــم و خامەنەئــی ،ئەڵبــەت ئەمــەش بەپێــی
بەیانێــك لــە مێــژووی (10حوزێرانــی )1994بەرامبــەر یەکــی
موحەڕەمــی ســاڵی (1415ک) ئەڵبــەت لــەو مەڕجــەع و زانــا
شــیعیانەی پشــتیوانی ئــەم بەیانەیــان کــردووە :لەنکرانــی،
موڕتــەزا عەســکەری ،ســافی گڵپایگانــی ،شــاهرودی،
مونتەزیــری ،مشــكینی ،مــەکارم شــیرازی ،جــەوادی ئاملــی،
کازم حائــری ،مەزاهــری ئەســفەهانی ،باقــڕ حەکیــم ،مەهــدی
ئاســەفی ،مەهــدی شەمســەدین و عەفیــف نابلســی(.)22
لــە بەرامبەریشــدا ژمارەیەكــی بەرچــاو ڕێیــان داوە ،وەك:
عەبدولهــادی شــیرازی ،میــرزا ئاملــی ،جەمــال گوڵپایگانی ،فانی
ئەســفەهانی ،موحســن تەبائەبائــی ،ئەراکــی ،ئەبولقاســمی
خوئــی ،مەرعەشــی ،ڕەزا ســەدر  ...هتــد بــەو مەرجــەی نــە
زیــان بگەیەنێــت ،نــە ببێتــە هــۆی ســوککایەتی بــە مەزهــەب.
ڕاكردنی توێرج:
بــە پێــی گێڕانــەوەکان لــە ســایتی ڕەســمیی عەتەبــەی حســێنی
وا هاتــووە( :)23مێــژووی ئــەم مەراســیمە زۆر کــۆن نییــە هــەر
150ســاڵێك دەبێــت .سەرەتاکەیشــی وا هاتــووە کــە یەكێــك لــە
ناودارانــی قــەزای توێــرج کــە نــاوی میــرزا ســاڵح قەزوینــی
بــووە ســااڵنە لــە دە ڕۆژی ســەرەتای مانگــی موحــەڕەم
مەجلیســی ماتەمبــاری دەبەســت .لــە ســاڵی ( )1855یــا
( )1872لــە دەیــەم ڕۆژی موحــەڕەم واتــە لــە عاشــووڕا لــە
کاتــی خوێندنــەوەی مەقتــەل ،کــە دەگاتــە ئــەم شــوێنەی
ئیاممــی حســێن دەڵــێ :هــل مــن نــارص ينرصنــا ،ئــەرێ ئــەوە
کەســێك نییــە ســەرمان بخــات!! ئیــر ئەوانــە بەجۆرێــك
دەکەونــە جــۆش و خــرۆش ..هەمــوو هەڵدەســتنەوە هــەر
بــە ڕاکــردن لەوێــوە تــە مــەزاری ئیــام حســێن هــاواری ئــەوە
دەکــەن کــە ســەرمان لــە ڕێتــە ئــەی حســێن ،لبيــك یــا حســن.
کــە دەگەنــە کەربــەال و خەڵکەکــەش ئەمــە دەبیســن ئەوانیش
وەگەڵیــان دەکــەون ،بــە چەنــد ئاراســتەی جیاجیــا دەچــن و
دێــن لەنــاو بــازاڕی کەربــەال و بــەرەو مــەزاری عەباســی بـرای
حســێن و لەوێشــەوە بــەرەو شــوێنی خێمــە ســووتاوەکانی
بنەماڵــەی حســێن و مــەزار

چلەی حسێنی:
مەبەســت لێــی تێپەڕینــی چــل ڕۆژە بەســەر کوژرانــی ئیــام
حســێن و هاوەاڵنــی لــە ڕۆژی عاشــووڕا ،کــە دەکەوێتــە
20ی مانگــی ســەفەری هەمــوو ســاڵێك .وەك ئــەوەی لــە
ســەرچاوەکان بــاوە ،لــەو ڕۆژەدا خێزانــی ئیاممــی حســێن
دوای ئازادکردنیــان لــە شــام ،گەڕانــەوە بــۆ مەدینــە ،بــەاڵم
ســەرەتا بــەرەو کەربــەال هاتــن بــۆ زیارەتــی مەرقــەدی
حســێن ،هەروەهــا وەك لــە ســەرچاوەکاندا هاتــووە جابــری
کــوڕی عەبدوڵــای ئەنســاڕی کــە لــە ســەحابەیە بــە هاوەڵیــی
عەتییــە کووفــی هــەر ئــەو ڕۆژە هاتۆتــە کەربــەال بــۆ زیــارەت
و لــەوێ پێــی گەیــوون( .)24ئەڵبــەت لەگــەڵ ئەمەشــدا باســی
ڕووداوێكــی تریــش هەیــە لــە هەمــان ڕۆژی ئەڕبەعیــن

زیارەتی گڵکۆی ئیاممی حسێن
بۆتە نەریت لە سەردەم بۆ
سەردەمێك گۆڕاوە .سەردەمی وا
هەبووە قەدەغە بووە و بەنهێنی
کراوە ،سەردەمی واش هەبووە
دەسەاڵت خۆی ئەمەی کردووە

یاخــود چلــە پێــی دەگوتــری (مــرد الــرأس) .ئەڵبــەت دوای
کوشــن و ســەرپەڕاندنی حســێن ،ســەری حســێن دەخرێتــە
ســەر ڕمێــك و شــار و شــار دەگێڕدرێــت تــا دەگاتــە کۆشــکی
خیالفــەت لــە شــام .دوای ئــەوەی ماوەیــەك ئــەم ســەرە لــە
کۆشــکی خەلیفــە دەمێنێتــەوە .بــەاڵم دواتــر بــاس لــە چەندان
چارەنــووس دەکرێــت کــە چی لــێ کـراوە .هەندێك ســەرچاوە
دەڵێــن لــەوێ نێــژراوە ،یــا لــە مزگەوتــی ئومــەوی .هەندێــك
دەڵێــن لــە عەســقەاڵن ،لــە میســڕیش لەنــاو قاهیــڕە مەقــام
9

و مزگەوتێكــی فــراوان هەیــە مەزارێكــی تێدایــە دەڵێــن
ســەری ئیــام حســێنە .بــەاڵم جمهــوری شــیعەی ئیاممــی
ڕایــان وایــە ،لــە ڕۆژی چلــە پێشــی دەڵێــن (مــرد الــرأس)
كــە مەبەســت لــە گێڕانــەوەی ســەری پەڕێنــدراوی حســێن
لەگــەڵ خانەوادەکــەی دەگەڕێرنێنــەوە کەربــەال و گۆڕەکــە
هەڵدەکەنــن و ســەرەکەش لەگــەڵ الشــەکەیدا دەنێــژرێ(.)25
بــە هەرحــاڵ شــوێنی ســەری حســێن هــەر کامیــان بێــت،
بــەاڵم لــەوە دەچــێ ،ڕۆژی چلــە هــەر تەنیــا تێپەڕینــی چــل
ڕۆژ نەبێــت بەســەر فەوتــی کەســێك .چونکــە گــەر وا بێــت
ئــەوا هــەر تەنیــا یــەك ســاڵ چلــە دەکرێتــەوە ،دواتــر ســاڵیاد،
بــەاڵم لــەوە دەچــێ ئــەم ڕووداوانــە بــە جۆرێــك بنەمایەکیــان
هەبێــت.
زیارەتی چلە:
بریتییــە لــە زیارەتکردنــی مــەزاری ئیاممــی حســێن لــە
بیســتی ســەفەر بــە بۆنــەی چلــەی شــەهیدبوونی خــۆی و
هاوەاڵنــی ،ئەڵبــەت ئــەم مەراســیمە بایەخــی خــۆی هەیــە و
لــە ســەرچاوەکانی شــیعەی ئیاممــی دەقــی لەســەر هاتــووە.
بــۆ منوونــە :شــێخی تووســی لــە کتێبــی (التهذیــب واملصبــاح)،
لــە ئیــام عەســکەرییەوە ڕیوایەتیکــردووە کــە بــە یــەك لــە
نیشــانەکانی ئیامنــداری دانــاوە ،و دەڵێ :نیشــانەکانی ئیامندار
پێنجــن ،نوێژکردنــی پەنجــا و یــەك (مەبەســتی لــە پەنجــا و
یــەك ڕکاتــە لــە ڕۆژێــك بــە فــەڕز و ســوننەتەوە) ئەنگوســتیلە
خســتنە دەســتە ڕاســت ،زیارەتــی چلــە ،نێوچــاوان دانــان
لەســەر خــاك بــۆ ســوژدە ،دەنــگ هەڵێنــان بــە بســم اللــه
الرحمــن الرحيــم( .)26بــە هــۆی بوونــی ئــەم دەقەیــە و ئــەم
ڕووداوەی پێشــر باســکرا ،لــەوە دەچــێ کۆمەڵگــەی شــیعی،
ئــەم بۆنەیــە بــۆ مێژووێكــی دوور بگێڕنــەوە .بۆیــە ئەمــە بــە
ئەنــدازەی ڕۆژی عاشــووڕا بایەخــی دراوەتێ .ئەمــە کاریگەری
زۆری ســەر شــەقامی شــیعی هەیــە ،بــە جۆرێــك لــە هەمــوو
واڵتــان بــە تایبەتــی لــە عێـراق ،ســااڵنە ملیۆنــان ڕوو دەکەنــە
مەڕقــەدی ئیــام ،وایــش بــاوە زۆرێكــی زیارەتــکاران بــە پــێ
ڕۆیشــن ڕوو دەکەنــە کەربــەال ،هەندێكیــان لــە شــوێنانی زۆر
دوورەوە هــەر بــە پــێ تــا کەربــەال دەچــن ،بــە جۆرێــك وا
قەڵەباڵــخ دەبێــت وەك خۆپیشــاندانی میلۆنــی وایــە ،وێنــەی
دەگمەنــە لــە جیهانــدا ،بــۆ منوونــە لــە ســاڵی ( )2014ژمــارەی

زیارەتکارانــی چلــە گەیشــتوونەتە بیســت ملیــۆن بەپێــی
هەنــدێ داتــاش ســاڵی پێشــری ژمارەیــان بیســت و پێنــج
ملیــۆن زیارەتــکار بــووە( .)27ئەڵبــەت دوای گەیشــتنیان بــۆ
کەربــەال ،بــە هەمــان شــێوە مەراســیمی جۆراوجــۆر ئەنجــام
دەدرێــت ،وەك ســنگ کوتــان و تیخبــازی لــە هەنــدێ شــوێن.
هەروەهــا مەراســیمەکانی ماتــەم و چەندانــی تــر .هەنــدێ
جــار تــا دە ڕۆژ بــەردەوام دەبــن .بۆیــە زۆر جــار عەوامــی
شــیعی دەڵێــن :شــەعائیرەکان دە ڕۆژی ســەرەتای موحــەڕەم
و دەی کۆتایــی ســەفەرن.
کۆتایی:
جگــە لەمانــەی باســکران ،چەنــدان نیمچــە مەراســیم و
چاالکــی جۆراوجــۆر لــەم دوو بۆنــەدا هــەن .وەك زەماوەنــدی
قاســم (زفــة القاســم) و ســووتانی خێمــەکان (حــرق)
الخيــم ،مهرجــان الرضيــع :مەراســیمی شــەهیدبوونی منداڵــە
شــیرەخۆرەکەی ئیــام  ...هتــد بــەاڵم ئەوانــە کەمــر دیــاردەی
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ســەرەکین لــەو مەراســیامنەی موســڵامنانی شــیعە مەزهــەب.
هەمــوو دیــن و مەزهەبێــك مەراســیم و رسووتــە دینییەکانــی،
کاریگەریــی تێپەڕینــی کات و زەمەنیــان بەســەرەوەیە.
هەروەهــا بــە هەمــان شــێوە دەکەونــە ژێــر کاریگەریــی
شــوێن و هەڵکەوتــەی کۆمەڵگەییــان .بۆیــە ئاســایی ئــەم
مەراســیامنە ڕەنگــە هەندێــكان لــە بنەڕەتــدا هــەر نەبووبــن،
هەندێكیشــیان چەنــدان گۆڕانکاریــی جیاجیایــان بەســەردا
هاتــووە.
لــە کــۆن و نوێــدا ،چەنــد سیســتەمی حوکــم ڕێگــری کردبێــت
لــە هــەر مەراســیمێك ،ئیــر بەپێــی ئــەو ڕێســتایەی (کل
ممنــوع مرغــوب) ئیــر هەوادارانــی پــر حەزیــان چۆتــە
دژایەتیکردنــی سیســتەم و ئەنجامدانــی مەراســیمەکە .بۆیــە
ئاســایی زۆرێكــی ئــەو مەراســیامنە زۆر بــە تۆخــی دەکرێــن
لــە ســاتەوەختی نەمانــی هەژموونــی ئــەو دەســەاڵتەی خــۆی
بەســەریاندا ســەپاندووە.
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دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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