
 عزادار امام حسین علیه السالم احترامِ

دسته ی عزادارن حضرت سید الشهدداء  1ءدر شیراز، در ایام عاشورا جزسالی  آقای سید محمود عطاران می گوید:

سوئی به خانم ها دارد!! طاقت نیهارردم ر رتهتم  زنجیر زدن، نگاهِبودم. به نظرم آمد جوانی در اثنای  علیه السالم 

 جلو ر سیلی ای به ار زدم ر از صف سینه زن ها خارجش کردم. 

: اثهردرد چند دقیقه ی بعد دچار دست درد شدم ر کم کم شدت درد بیشتر شد. مراجعه به دکتر کردم ر ار گفت

 نبخشید.  کم می کند. ررغن را به دستم مالیدم رلی نفعی ر جدت آن را نمی تدمم رلی ررغنی است که درد را

. ناله می زدم ر از درد نمی توانستم بخوابم. آخر شب از خسهتگی ه بیشتر می شد ر کم کم رَرَم کردرد هر لحظد

خوابم برد ر در خواب دیدم که حضرت شاهچراغ علیه السالم ترمودنهد: بهرای آرامهش دسهتت بایهد آن جهوان را 

تردا رتتم سراغ آن جوان ر پیدایش کردم ر گفتم که گمهان خطهائی کهرده ام ر بها خره راضهی ا   راضی کنی!

  2. کردم. کم کم درد ر ررم دستم خوب شد

                                                            
را به « جزر»نظران رکم رراج یاتته است. بعضی صاحب عربی که در زبان تارسی بیش« جزء»ای است از یاتتهصورت تحول« جزر» -1

پور، اند )خیهامهای عربی است، نادرسهت دانسهتهراژه زبانان در رام های تارسیتصرف ر ر عربی نیامده ر حاصل دخلاین دلیل که د

، اند. بنا بر دیدگاه این دسهتهترق گذاشته ر تمایزهایی معنایی میان این در قائل شده« جزر»ر « جزء»کسانی نیز بین (. 2۹: 1۳2۷

« شهدهاضاته»ر « ضهمیمه»معنهی « جهزر»است؛ در صورتی که « اندک»ر « خُرد»معنی گیرد ر بهقرار می« کل»در مقابل « جزء»

  .(1۳۹تا  1۳۸: 1۳۳۴دهد )کار، می

 نقل از کتاب داستان های شگفت انگیز از عزاداری امام حسین علیه السالم  به  -2

، شهکل برخهورد * توجه داریم که این به معنی رها کردن دسته های عزاداری ر عدم نظارت ر مالحظات  زم نیست، بلکه توجه بهه

حضهرت مطدهرِ  را می توان در خادمان حهرمتذکر محترمانه ر در برخی مراقبت از سوء ظن هاست. نمونه ی این دقتدای محترمانه 

 !اتفاقاتِ درس آموز به کرات شنیده ر دیده اندعلی بن موسی الرضا علیه السالم مالحظه نمود که از این قبیل 

 


