ﻃﻨﯿﻦ ﭼﺎوﺷﯽ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺳﺮدﺷﺖ
ﭘﯿﭽﯿﺪ /اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﺸﺎﮔﺮد از
ﻣﺎه ﻏﻢ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻧﯿﻮز ،ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ
آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻋﺰاداری ﻣﺎه ﻣﺤﺮم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺑﺎ ﺷﻮر
و ﻋﺸﻖ ﺧﺎص ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ )ع( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و در
اﯾﺎم ﻣﺤﺮم اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰاداری در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺸﺎﮔﺮد ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺐ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺤﺮم
ﺷﺮوع و ﺗﺎ روز ﻋﺎﺷﻮرا و ﺷﺐ ﺷﺎم ﻏﺮﯾﺒﺎن اداﻣﻪ دارد ﮐﻪ اوج ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ از ﺷﺐ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﺐ دﻫﻢ ﻣﺤﺮم اﺳﺖ.
ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻣﺤﺮم دوﺑﺎره از ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدن ﭘﺮﭼﻢﻫﺎی
ﻣﺸﮑﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ در ورودی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ دﯾﻮار
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری و ﻋﺰاداری اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ)ع( ﺑﺮﭘﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از دوﺳﺘﺪاران و ارادﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع( اﺳﺖ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻮی ﻋﻄﺮ و ﮔﻼب ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ.

“ﭼﺎوﺷﯽ ﺧﻮاﻧﯽ” در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺸﺎﮔﺮد
ﯾﮑﯽ از رﺳﻮم دﯾﺮﯾﻨﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺳﻢ “ﭼﺎوﺷﯽ ﺧﻮاﻧﯽ” اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺷﺐ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺰاداری ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻪ ﻣﺤﺮم اداﻣﻪ دارد در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﭼﺎوﺷﯽ ﺧﻮان )ﻣﺪاح( ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻮای
دﻟﻨﺸﯿﻦ ﭼﺎوﺷﯽ ﻣﺮدم را ﺑﺮای آﻏﺎز ﻋﺰاداری ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﺎوﺷﯽ ﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﻬﺎر ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺮدﺷﺖ
ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه و ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ و ﻧﻮﺣﻪ
ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﺎه ﻣﺤﺮم رﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آﯾﯿﻦ
ﻫﺎی ﺳﻮﮔﻮاری ﺣﻀﺮت اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ )ع( و در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺎوﺷﯽ ﺧﻮاﻧﺎن
و ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺮ ﻏﻼﻣﺎن از ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﺳﺖ.
ﭼﺎوﺷﯽ ﺧﻮاﻧﯽ از ﺳﻨﺘﻬﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻣﺮدم ﺑﺸﺎﮔﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ،

ﭼﺎوش ﺧﻮان ﻫﯿﺌﺖ ،اﺷﻌﺎری را در ﻋﺰای اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ )ع( ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺮای ﻋﺰاداری دﻋﻮت ﮐﻨﺪ.
در اﮐﺜﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﺎوﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺮﻏﻼﻣﺎن
ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻠﻢ ﮔﺮداﻧﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از رﺳﻮم ﻋﺰاداری در ﺑﺸﺎﮔﺮد آﯾﯿﻦ دﯾﺮﯾﻨﻪ “ﻋﻠﻢ ﮔﺮداﻧﯽ”
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ در دﺳﺖ
داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺰاداری ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻠﻢ ﮔﺮداﻧﯽ در اﮐﺜﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد از روز ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺤﺮم آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ اداﻣﻪ دارد.

ﻣﺮاﺳﻢ “ﻫﻢ ﺳﻨﮓ” در ﺑﺸﺎﮔﺮد
ﺷﺐ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام در ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺑﺎ رﺳﻢ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻫﻢ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﻀﺮت
ﻋﺒﺎس )ع( ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺷﺐ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺤﺮم ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺐ ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
اﻟﻌﺒﺎس )ع( ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ »ﻫﻢ ﺳﻨﮓ« ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ
از آﯾﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ “ﻫﻢ ﺳﻨﮓ” ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن »ﻫﻢ وزن«
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﺑﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺳﻢ “ﻫﻢ ﺳﻨﮓ” در روز ﺷﺸﻢ و ﺷﺐ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺤﺮم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ
دارد ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﻧﺬر ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه وزن
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺬری ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﺑﻪ اﻧﺪازه وزن ﺧﻮد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﺎن ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﺧﺮﻣﺎ ،آرد و … ﻧﺬر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺬری ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ

ﺷﻮد و از ﺷﺐ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺤﺮم ﺗﺎ ﺷﺐ ﺷﺎم ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ذﺑﺢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در آﯾﯿﻦ ﻋﺰاداران ﺑﺸﺎﮔﺮد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ رﺳﻮم ﻣﺮدم ﺑﺸﺎﮔﺮد در روز ﻫﻔﺘﻢ و
روز ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺸﺎﮔﺮد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﻧﺬر اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع(
و ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺖ آن را ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮا و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
ﺧﻮد ﺗﻘﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ آﻏﺎز اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻫﺰاران ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺬری در ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺸﺎﮔﺮد ذﺑﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﮔﻮﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
ﺧﻮد و ﻓﻘﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻏﺬا ﺑﯿﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﻋﻠﻢ ﮔﺮداﻧﯽ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﻋﺰاداری ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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