
 سینه زنی در ایام محرم

 ًَحِ با ّوشاُ كِ است هظلَم ائوِ ديگش ٍ( ع)الطْذاء سيذ بشاي ػضاداسي سٌتي هشاسن اص صًي سيٌِ

 سٍاج ػشبْا دسهياى ٍيژُ بِ سٌت ايي اصل. است ّوشاُ صدى سيٌِ ٍ سش بش خاصي آٌّگ با ٍ خَاًي

 قاجاسيِ ػصش دس ٍ يافت تَسؼِ صفَيِ دٍساى دس اهش ايي. است آهذُ دس هَجَد صَست بِ بؼذّا ٍ داضتِ

 {.232 ظ ػاضَسا، فشٌّگ هحذثي، جَاد.}كشد پيذا سٍاج تش بيص

 :ػضاداسي ايٌگًَِ فلسفِ اها

 هطاّذُ سا هٌاظشي يا بيٌذ هي سا چيضي كِ ٌّگاهي كِ است آفشيذُ اي گًَِ بِ سا اًساى هتؼال خذاي

 ّشگاُ. ًذاسد سا اثش آى ّا، داًستِ ٍ ّا ضٌيذُ ّا، گفتِ گاُ ّيچ كِ پزيشد هي تأثيشي كٌذ، هي

 صَست بِ ٍ جذيذ سٍضْاي اص استفادُ با يا ٍ سٌّتي قالب دس خَاُ كٌين، باصساصي ٍ بساصين سا ّايي صحٌِ

 ًطاى ٍ ّا صحٌِ آى باصساصي كٌذ، هجسّن هشدم بشاي سا ػاضَسا جشياى كِ اي گًَِ بِ فيلن، ٍ ًوايص

 .باضٌذ داضتِ سا اثش آى تَاًٌذ ًوي آًْا داًستي ٍ گفتي كِ داسد اثشي آًْا دادى

 ضوا رّي دس ٍ ايذ ضٌيذُ سا ػاضَسا حَادث هكشساً. ايذ كشدُ تجشبِ باسّا ضوا خَد سا هسألِ ايي ًوًَِ

 ضوا ّاي داًستِ آيا اها سسيذ، ضْادت بِ چگًَِ ػاضَسا سٍص) حسيي اهام داًيذ هي. است گشفتِ جاي

 هخصَصاً خَاًذ، هي هشثيِ خَاى هشثيِ ٍ كٌيذ هي ضشكت هجالس دس ٍقتي كٌذ؟ هي جاسي سا ضوا اضك

 بيٌيذ هي آًگاُ كٌذ، بياى ضوا بشاي سا كشبال داستاى جزابي صَست بِ ٍ باضذ داضتِ ّن خَبي لحي اگش

 .ضَد هي جاسي ضوا اضك اختياس بي كِ

 سا اثشي چٌاى داًستي ٍ خَاًذى كِ باضذ داضتِ تأثيشي ضوا احساسات تحشيك دس تَاًذ هي ضيَُ ايي

 تَضيحات ايي اص هٌظَس. است ّا ضٌيذًي اص هؤثشتش هشاتب بِ ضَد هي ديذُ آًچِ ًسبت ّويي بِ. ًذاسد

 بايذ ضذ، ضْيذ هظلَهاًِ چشا كِ بذاًين ٍ كشد، قيام...) اباػبذا چشا بذاًين بايذ ايٌكِ بش ػالٍُ ها كِ بَد آى

 ها احساسات ٍ ػَاطف تا ببيٌين ٍ بطٌَين بْتش الوقذٍس حتي تا ضَد باصساصي اي گًَِ بِ هطلب ايي

 حادثِ باضذ، هؤثشتش ها احساسات ٍ ػَاطف ضذى تش بشاًگيختِ دس ايٌْا اًذاصُ ّش. ضَد بشاًگيختِ بيطتش

. كٌذ تحشيك سا هشدم كِ آيذ ٍجَد بِ اجتواع دس ّايي صحٌِ بايذ. بَد خَاّذ هؤثشتش ها صًذگي دس ػاضَسا

 ًصب سياُ ّاي پشچن است، ضذُ پَش سياُ ضْش بيٌٌذ هي آيٌذ هي بيشٍى خاًِ اص صبح كِ ّويي هشدم

 ديذى اها است، هحشم فشدا داًٌذ هي هشدم گشچِ دّذ، هي تكاى سا دلْا حالت، تغييش ايي خَد است، ضذُ

. گزاسد ًوي سا اثش آى است هحشم اٍل فشدا كِ ايي داًستي كِ گزاسد هي آًْا دل دس سا اثشي سياُ پشچن

 باضذ داضتِ دًبال بِ سا آثاسي تَاًذ هي خَد خاظ ّيجاى ٍ ضَس آى با صًي سيٌِ ّاي دستِ اًذاختي ساُ

 .ًذاسد سا آثاس آى ديگش كاس ّيچ كِ



 

 چْل ـ سي ايي دس خصَظ بِ. بيابيذ خَد اجتواػي ٍ فشدي صًذگي دس تَاًيذ هي سا تأثيشي چٌيي ًوًَِ

 ايام دس كِ كشديذ هالحظِ. ضذ ضشٍع كفش ٍ طاغَت دستگاُ ػليِ( سُ)اهام حضشت حشكت كِ اخيش سال

 ٍ ضَس ايي. كشد هي ٍاداس حشكت بِ سا هشدم( ع)ػضاداسيسيذالطْذاء ٍ( ع)سيذالطْذاء ًام صفش ٍ هحشم

 ًوي حاصل آى ياًظيش ػضاداسي سٌّتي هشاسن ّويي با جض ٍ. ضَد ًوي پيذا ػاضَسا ايام دس جض ّيجاى

 اثشبخص گاُ آى كٌذ، تحشيك سا هشدم ػَاطف ٍ احساسات كِ داد ًطاى سفتاسي ٍ كشد ػول بايذ ضَد،

 صفش ٍ هحشم اص داسين آًچِ":  فشهَد هي باسّا) اهام چشا ضَين هي هتَجِ كِ ايٌجاست. بَد خَاّذ

 سيضدُ طَل دس چَى. ضَد بشگضاس سٌّتي صَست ّواى بِ ػضاداسي كِ داضت اصشاس ّوِ ايي چشا ".داسين

 هي ايفا هشدم ديٌي ػَاطف ٍ احساسات بشاًگيختي دس ػظيوي ًقص اهَس ايي كِ بَد ضذُ تجشبِ قشى

 .آفشيٌذ هي هؼجضُ ٍ كٌذ

 : هأخز ٍ هٌابغ
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