الشعائر احلسينية يف العصر الصفوي
ٌ
عرض وتوصيف

مق ّدمة

د .الشيخ حيدر خماس الساعدي*

يكتسب البحث يف تاريخ الشعائر احلسينية أمهيته من الشعائر نفسها ،كام أنّه يعكس

مرت به تلك الش�عائر من أحداث ،ويو ّثق لنا أشكال ممارستها وامتداداهتا عرب
لنا ما ّ
العصور ،وحني ُيدرس تاريخ الش�عائر ضمن مراح�ل ينتج ذلك ثامر ًا متنوعة ،لكن

مهمة من
ما يؤس�ف له أنّ الش�عائر احلسينية مل يؤرّخ هلا كام تس�تحق ،وبقيت مراحل ّ
حياهتا بعيدة عن اهتامم باحثينا.

خاص�ة يف تاريخ الش�عائر ،حي�ث دخلت فيه الش�عائر
وللعه�د الصف�وي أمهية ّ

احلس�ينية مرحلة جديدة عىل مستوى املامرس�ة واالهتامم ،كام ُأثريت بعض الشبهات

التي تتع ّلق هبذا العهد .من هنا سنقوم يف هذا البحث باستعراض تاريخ الشعائر إبان
احلقب�ة الصفوية ،حماولني االقتصار عىل تقديم صورة جامعة خمترصة ،ولس�نا بصدد

تأييد أو رفض أعامل الصفويني ،وال تقييم نوع املامرسة الشعائرية آنذاك.

وتوجهها الديين
نسب ا ُألسرة الصفوية ّ

م�ن الواض�ح تارخيي� ًا أنّ ُ
األرسة الصفوية تعود إىل الش�يخ صفي الدين إس�حاق

* دكتوراه يف االسترشاق والدراسات القرآنية ،عضو هيئة حترير جملة اإلصالح احلسيني ،من العراق.

األردبيلي (1252ـ 1334م) ،وه�و اجلد الكبري للسلالة الصفوية((( ،وكان َش�يخ
طريقة صوفية((( .وخيتلف الباحثون يف نسب هذه الساللة ،فهناك َمن يرى أنهّ ا تعود

إىل اإلمام موس�ى الكاظم×((( ،وهناك َمن يرى أنّ انتس�اب هذه الساللة إىل اإلمام
جمرد دعاية ،وأنّ ُأصوهلا كردية من جبل سنجار ،ويعود نسبها إىل اجلد السابع
السابع ّ
(فریوز ش�اه)ّ ،أما ما ُذكر هلا من نس�ب يربط اجلد الس�ابع باإلم�ام الكاظم× ،فهو

منتح�ل ال دلي�ل عليه((( ،لكن مؤلف كتاب (ع�امل آراي صفوي) الذي كان معارص ًا
للدول�ة الصفوي�ة وموظف� ًا فيها ،يذكر اتصال نس�ب ه�ذه ُ
األرسة من (فریوز ش�اه)
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باإلمام الكاظم×(((.

إنّ األم�ر الذي ال خالف فيه أنّ السلس�لة الصفوية ورث�ت الطريقة الصوفية من
الش�يخ صفي الدي�ن ،وراحت تتوارثها بش�كل الفت للنظر؛ ّمما جع�ل هلذه ُ
األرسة
خاصة يف األوساط االجتامعية ،وجلب هلا أنصار ًا ومريدين
مركزية دينية ،ومرجعية ّ
حتول
عرب فرتات زمنية متعاقبة ،وحينام وصل األمر إىل الشيخ جنيد (ت1460م) بدأ ّ
يف ُ
ع�ده البعض مفاجئ ًا((( ،وهو االنتامء الرس�مي العلني للمذهب
األرسة الصفوي�ة ّ
الش�يعي ،بع�د أن أصبحت الطريقة الصوفية ذات طابع ش�يعي علن�ي عىل يد والده
الشيخ خواجه عيل(((.

وثم�ت وجهة نظر ترى أنّ امتداد التش�يع يف الواقع اإلسلامي قد اختذ أش�كا ً
ال
ّ

ّ
بالتصوف واحد ًا منها ،فقد وجد الكثري من العقائد
يش�كل اختالط التشيع
متعددة،
ّ
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((( ُانظر :كرسوي ،أمحد ،شيخ صفي وتبارش (الشيخ صفي ونسبه) :ص.4
((( ُانظر :األمني ،حسن ،مستدركات أعيان الشيعة :ج ،1ص.16
مقدمة كتاب عامل آراي صفوي :ص .26اسکندر بك ،عامل آراي صفوي :ص.4
((( ُانظر :شکري ،ید اهللّ ،
((( ُانظر :كرسوي ،أمحد ،شيخ صفي وتبارش (الشيخ صفي ونسبه) :ص.17
((( ُانظر :اسکندر بك ،عامل آراي صفوي :ص.3
والتحول يف العرص الصفوي ،ترمجة حسني عبد الساتر :ص.119
((( ُانظر :كولن ترين ،التشيع
ّ
((( ُانظر :جمموعة من الباحثنی ،الصفوية التاريخ والرصاع والرواسب :ص.176

صوفية خمتلفة ،وبام أنّ
التصوف له حضوره الواضح يف العامل
الشيعية طريقه إىل فرق
ّ
ّ

هيأ ذلك أرضية خصبة للتشيع وانتشاره يف بلدان العامل اإلسالمي(((.
السني ،فقد ّ
ُ
املحبة ألهل البي�ت^ ،أو املغالية فيهم،
وم�ن جهة أخرى فإنّ مجلة م�ن الفرق ّ
ق�د حافظ�ت عىل معتقداهت�ا بعيد ًا عن أنظار الس�لطات ،وبعد أن ترك الش�يخ جنيد

عمه عىل القيادة ـ وهاجر إىل آسيا الصغرى ،التقى هناك بتلك
أردبيل ـ بعد نزاع مع ّ
اجلامع�ات ،وكان كثير منه�م مزارعني ،وأخ�ذت أعداد غفيرة منها تلتح�ق ُبأرسة

ال هل�ذه ُ
الش�يخ صفي الدي�ن وطريقته(((؛ ّمما ّ
ش�كل ثق ً
األرسة ومكانته�ا االجتامعية
والتنكيل بالشيعة ،قد جعلت منهم نار ًا حتت الرماد ،بانتظار الفرصة املناسبة ليظهروا
ويس�تعيدوا حقوقهم ،ويأخ�ذوا بثأرهم ،وحني انتهى األمر إىل الش�يخ حيدر ،والد

يميز أتباعه
الش�اه إسامعيل الصفوي ،بدأ بنرش التشيع بشكل علني« ،وقد اختذ شعار ًا ّ

األئمة االثني عرش،
عن غريه عىل صورة قلنسوة محراء ذات اثنتي عرشة ذؤابة ،كناية عن ّ
إنّ�ه ت�اج حيدر ،من هن�ا أطلق العثامني�ون عىل كل َمن يلب�س تاج حي�در قزلباش ،أي:

الرؤوس احلمراء»(((.
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والسياس�ية ،كام أنّ ظلم السلطات التي تنتسب إىل املذهب السني ،ومحالت التكفري

حدود العهد الصفوي

وجده يف بس�ط دولة واالستقالل بحكم،
مل تفلح حماوالت والد الش�اه إسماعيل ّ

أول قائ�د يفرض
ي�ر أب�اه منذ طفولت�هُ ،قدِّ ر ل�ه أن يك�ون ّ
غير أنّ الش�اب ال�ذي مل َ

سلطته ،وجيتاح مدن ًا ،وختضع لسيطرته مساحات يف فرتات قياسية ،وهنا يبدأ العهد
((( ُانظر :جعفريان ،رسول ،صفويه در عرصه دين فرهنگ وسياست (الصفوية يف ميدان الدين والثقافة
والسياسة) :ج ،1ص.17
((( ُانظر :املصدر السابق :ص .20جمموعة من الباحثنی ،الصفوية التاريخ والرصاع والرواسب:
ص.176
((( طقوش ،حممد سهيل ،تاريخ الدولة الصفوية يف إیران :ص.8
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الصفوي حينام تس ّلم الشاه إسامعيل الصفوي (1487ـ1524م) عرش السلطة سنة
مهمة عىل خصومه يف أوقات قياسية ،أعلن عن
(1502م) ،و بعد سلسلة انتصارات ّ
دولته ومذهبها املتم ّثل بالتشيع االثني عرشي.
وحينام توفيّ الش�اه إسماعيل تس�لّم ول�ده الش�اه طهامس�ب (1514ـ 1576م)

األم�ر ،وه�و الذي طلب من املحق�ق الكركي (((+القدوم إىل إي�ران بعد أن غادرها
إىل العراق ،وقد اس�تقبله اس�تقبا ً
ال منقطع النظري ،وأصدر بعد ذلك قرار ًا بينّ فيه أنّ
الش�يخ الكرك�ي هو صاحب الدولة احلقيق�ي؛ باعتباره نائب ًا لإلم�ام صاحب العرص
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والزم�ان .(((#وبقيت الدول�ة الصفوية كقوة تقابل القوة العثامنية ،رغم املش�اكل
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الداخلية والتهديدات اخلارجية.

وتنازع بعده أوالده احلكم ،فحكم الش�اه إسامعيل الثاين(1537ـ1577م) سنة
وأشهر ،ثم حكم بعده أخوه حممد خدابنده ،واضطربت ُ
األمور ّأيامه ،ح ّتى انشق عنه
ّ
األول (1571ـ 1629م) ،واضطر الوالد إىل وضع التاج عىل رأس
ولده الشاه عباس ّ

ورمم
وسع االبن نطاق الدولة الصفويةّ ،
ولده يف مراس�يم تسليمه زمام احلكم .وقد ّ
تصدع منها ،وانفتح عىل العامل ُ
األوريب ،وهي املرحلة الذهبية يف العهد الصفوي.
م�ا ّ

((( «عيل بن احلسني بن عبد العايل العاميل الكركي ...والكركي نسبة إىل كرك نوح قرية ببالد بعلبك...
ثم رجع من مرص وتوجه
رحل يف ّأول أمره إىل مرص وأخذ عن علامئها بعد ما أخذ عن علامء الشامّ ...
إىل بالد العراق ،فورد النجف وأقام فيها زمان ًا طوي ً
ثم رحل إىل بالد العجم لرتويج
ال ُيفيد ويستفيدّ ،
ٍ
حينئذ الشاه إسامعيل الصفوي ،فدخل عليه هبراة ،فأكرمه وعرف قدره ،وكان له
املذهب ،والسلطان
عنده املنزلة العظيمة ،وعينّ له وظائف وإدارات كثرية ببالد العراق ،وكذلك كان عند ولده السلطان
مبج ً
الشاه طهامسب األول ـ ثاين السالطني الصفوية ـ ّ
ال يف الغاية ،وصاحب الكلمة النافذة
معظ ًام ّ
عنده ،موقّر ًا يف مجيع بالد العجم ،وعينه حاك ًام يف ُ
األمور الرشعية جلميع بالد إيران ،وكتب له بذلك
ّ
فرمان ًا عجيب ًا ،حتى أنّه ذكر فيه أنّ معزول الشيخ ال يستخدم ،ومنصوبه ال يعزل ،وعينّ له وظائف
وإدارات كثرية»( ،األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،8ص 208ـ  .)209له مؤلفات كثرية من
أشهرها كتابه الفقهي املوسوم بـ(جامع املقاصد) .توفيّ سنة ( 937ه ) ،وقد زاد عمره عىل السبعني.
احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،أمل اآلمل :ج ،1ص.122
((( ُانظر :األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،8ص.209

األول بن صفي مريزا (1611ـ1642م) ،ومل تكن هذه
وجاء بعده حفيده صفي ّ

جيدة يف عمر الدولة الصفوية.
احلقبة ـ التي استمرت ثالث عرشة سنة ـ ّ

ث�م حكم بعده الش�اه عباس الث�اين (1633ـ 1666م) ،وقد ش�هدت احلكومة
ّ
الصفوي�ة يف عه�ده نوع ًا من الرفاهية والتبادل التجاري م�ع ُأوروبا ،واالنفتاح حتى

عىل املناوئني.

طور
ث�م ج�اء الش�اه صفي الث�اين ب�ن عب�اس الث�اين (1645ـ1694م) ال�ذي ّ
ّ
الرحالة ُ
العالق�ات الصفوية ُ
األوروبيني،
األوروبية ،وش�هدت فرتة حكمه حض�ور ّ
ث�م ب�دأت الدولة الصفوي�ة باالنحطاط الواضح عىل يد الش�اه حسين األول
ّ

(((

(1668ـ 1726م) ،وانته�ى حكم الدولة الصفوية عام (1736م) ،وح ّلت األُرسة
األفش�ارية مكاهن�ا يف حكم إي�ران((( .وبذلك تكون الدولة الصفوي�ة قد حكمت ما

يقارب قرنني وأربعة عقود من الزمن.

التجاذبات الدينية يف العهد الصفوي

ش�هد العه�د الصف�وي جتاذبات ديني�ة ومذهبي�ة عدي�دة ،فقد ج�اورت املنطقة
نكلت وقتل�ت خمالفيها من املذاهب ُ
اجلغرافي�ة للحكومة الصفوية مذاهب ّ
األخرى
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مهمة عن العهد الصفوي.
وقد ّ
دونوا مشاهداهتم ،وصارت فيام بعد مصادر ّ

بش�كل مري�ع ،بل بالغ�ت يف تكفريها ،وم�ا إن أعلنت ع�ن مذهبها املن�اوئ ملذهب
املناط�ق املجاورة ،ح ّت�ى بدأت مرحلة جديدة من ذلك الصراع ،وأصبحت احلرب

دينية سياسية.

واستمر رصاع الدولة العثامنية ،بصفتها دولة س ّنية ،مع الدولة الصفوية ،بصفتها

دولة ش�يعية ،وس�الت أهنر من الدم�اء إثر تل�ك النزاعات ،فكانت الدول�ة العثامنية
((( ُانظر :طقوش ،حممد سهيل ،تاريخ الدولة الصفوية يف إیران :ص.233
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.252
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تضغط عىل املناطق الش�يعية بش�كل عام ،ح ّتى أنّ جبل عامل شهد ظاهرة نزوح عىل
مستوى العلامء ،بعد اضطهاد الدولة العثامنية للشيعة(((.

وق�د كان أحد أهم عوام�ل هجرة العلويني األتراك إىل إي�ران ،هو الضغط الذي

وش�دة
مارس�ه العثامني�ون آن�ذاك عليه�م ،وم�ع بداية تش�كيل احلكوم�ة الصفوية،
ّ
ضد حمبي ُ
األرسة الصفوية ،قصد كثري من األتراك إيران،
الضغوطات التي مورست ّ ّ
وقد ّ
شكل هؤالء النظام السيايس والعسكري للدولة الصفوية فيام بعد((( ،حيث بلغ
الش�يعة يف األناضول بداي�ة القرن العارش أكثر من أربعة أمخاس((( نفوس�ها ،وهاجر
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أغلب هؤالء نحو إيران ،وانصهروا يف النظام السيايس والعسكري الصفوي.

ضد التشيع ،والتعامل معه
ونتيجة للمامرسات
القمعية التي مارستها احلكومات ّ
ّ

ند للحكومات الس� ّنية ،وحماول�ة عزله عن الوضع الع�ام ،ومحالت التكفري
على أنّه ّ
الت�ي كانت منتشرة يف العامل اإلسلامي آنذاكّ ،
ش�كل كل ذلك عوامل قوة لنش�وء
الدول�ة الصفوي�ة؛ باعتبارها ممثلة للتش�يع ـ ظاهر ًا ـ يف بداية تأسيس�ها ،وإعالهنا أنّ
التشيع هو املذهب الرسمي للدولة.

ومل تواج�ه الدول�ة الصفوية صعوبة تُذكر بس�بب إعالهنا التش�يع مذهب ًا رس�مي ًا

للدولة؛ وذلك ألنّ التشيع كان له نفوذ يف تلك األوساط بشكل أو بآخر ،وإن مل يكن
بعنوانه اخلاص((( .هذا من جهة ،ومن جهة ُأخرى فإنّ امللك الشاب إسامعيل الصفوي

كان حازم ًا يف تثبيت التش�يع بعنوان أنّه املذهب الرس�مي للدولة مهام ك ّلف األمر(((.
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((( ُانظر :جعفريان ،رسول ،صفويه در عرصه دين فرهنگ وسياست (الصفوية يف ميدان الدين والثقافة
والسياسة) :ج ،1ص.18
((( ُانظر :جعفريان ،رسول ،صفويه از ظهور تا زوال (الصفوية من الظهور إىل الزوال) :ص.21
((( ُانظر :جعفريان ،رسول ،صفويه در عرصه دين فرهنگ وسياست (الصفوية يف ميدان الدين والثقافة
والسياسة) :ص.17
((( ُانظر :جعفريان ،رسول ،صفويه از ظهور تا زوال (الصفوية من الظهور إىل الزوال) :ص.38
((( ُانظر :جعفريان ،رسول ،صفویه در عرصه دین فرهنگ وسیاست (الصفوية يف ميدان الدين والثقافة
والسياسة) :ج ،1ص.21:

جدي�ر بالذكر أنّ إعالن التش�يع مذهب ًا رس�مي ًا للدولة ،وااللت�زام ببعض مظاهر

األئمة املعصومني يف املناس�بات الديني�ة ـ ال يعني
التش�يع ـ كالش�هادة الثالث�ة وذكر ّ
ّ
تطبيق�ه بتاممه ،كام ال يعني ذلك خلو الدولة من ترصفات غري الئقة بالتش�يع؛ فليس
من الصحيح تفسير أفعال الدولة الصفوية عىل أس�اس طائفي ،ونسبتها إىل التشيع،

فه�ي ـ كس�ائر احلكومات ـ هلا مصاحلها وأهدافه�ا وثاراهتا ،ومن هذا املنطلق فام قام

جده وأبيه ،وقتل كل َمن اشرتك يف حرب والده
به الشاه إسامعيل من انتقام من قتلة ّ
بالتش�يع((( .وتدلن�ا احلادث�ة اآلتية عىل م�دى ابتعاد بعض
الش�يخ حي�در ال رب�ط له
ّ
«ق�ال امليرزا بي�ك املنشي اجلناب�ذي املعارص للش�اه عباس امل�ايض يف تارخي�ه كام يف

إن املوىل س�يف الدين قد كان يف مجلة علامء الس� ّنة الذي�ن مجعوا يف دار اإلمارة
الرياضّ :
هب�راة؛ لتعيني املنزل حلرضة الش�اه إسماعيل امل�ايض الصفوي يوم وصل خبر فتحه إىل
إن السلطان شاه
ثم قالّ :
اهلراة ،وغلبته عىل شاه بيك خان ملك األوزبك ،وقهره وقتلهّ .

إسماعيل أمر بقتل املوىل س�يف الدين أمح�د بن حييى املذكور؛ ألج�ل تعصبه يف مذهب
التس�نن ُ
فقتل .وقد دخل عىل اهلراة خاتم املجتهدين الش�يخ عيل بن عبد العايل الكركي،

واعترض عليهم يف قتلهم ّإي�اه ،وخطأهم يف ذلك ،وقال :لو مل يقتل ألمكن أن يتم عليه
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ترصفات حكام الدولة الصفوية عن روح التشيع وفكره:

باحلج�ج والرباهني العقلي�ة والنقلية حقية مذهب اإلمامية ،وبطالن مذهب أهل الس� ّنة

واجلامعة ،ويردع عن مذهبه الباطل ،ويلزم بذلك ويسكت ،ويذعن من إلزامه مجيع أهل

ما وراء النهر وخراسان بحقية مذهب الشيعة االثني عرشية»(((.

الشعائر احلسينية قبل العهد الصفوي

مرت
ال ش�ك يف أنّ ممارس�ة الشعائر احلسينية تعود إىل زمن املعصومني^ ،وقد ّ

((( ُانظر :جعفريان ،رسول ،صفويه از ظهور تا زوال (الصفویة من الظهور إىل الزوال) :ص.39
((( النوري ،مريزا حسني ،خامتة املستدرك :ج ،2ص.279
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متع�ددة وظ�روف خمتلفة ،ومل تخَ ِ
تع�دد توجهاهتا ـ
بمراح�ل
ف كت�ب التاريخ ـ رغم ّ
ّ

ممارسة الشعائر عرب مراحل زمنية خمتلفة ،ومل تنقطع مسرية الشعائر رغم كل الظروف
مرت هبا ،فقد مارس الشيعة الشعائر يف بقاع خمتلفة من العامل ،كام أنهّ ا
واملتغريات التي ّ

دخلت مرحلة املامرس�ة الرسمية حينام حكمت بعض احلكومات املنتمية إىل املذهب
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الش�يعي ،كالدولة البوهيية والفاطمية ،كام تعاطف مع الشعائر حكام وجمتمعات غري
ُ
سيد
منتمني إىل املذهب الشيعي ،بل مارس مجاعة من علامء املذاهب األخرى شعائر ّ
الشهداء كام يامرسها الشيعة وعلامؤهم(((.

مراحل الشعائر احلسينية يف العهد الصفوي

لتوجه�ات الدولة
م�رت الش�عائر احلس�ينية يف العه�د الصف�وي بمراحل ،تبع� ًا ّ
ّ

ووضعها الس�يايس ،األمر الذي انعكس عىل واقع الشعائر احلسينية آنذاك من حيث

املامرسة واالهتامم.

1ـ اهتمام الدولة بالشعائر

ش�هدت بعض عصور الدولة الصفوية حرص ًا واضح ًا عىل إقامة مراس�م العزاء،

ح ّتى يف أحلك الظروف واحلاالت ،فقد اهتم الشاه إسامعيل بإقامة الشعائر احلسينية،
يطوق قلع�ة إيروان ،وقد
وأم�ر بإقامته�ا ونرشها ،كام أقام الش�اه عباس مأمت� ًا ،وهو ّ
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صادف ذلك ليلة عاشوراءّ ،مما سبب ذعر القرية ،وظ ّنوا أنهّ م هومجوا ،فبعثوا رسالً،
وأعلنوا استسالمهم .كام صادف قتال ُ
املحرم ،فأمر بإيقاف
األوزبك يوم العارش من
ّ
القتال ،وإقامة املأتم(((.
ومن جهة ُأخرى فإنّ الشاه عباس الصفوي رغم اهتاممه الكبري بالشعائر احلسينية
((( ُانظر :الریشهري وآخرون ،موسوعة اإلمام احلسني× :ج ،6ص 276فام بعد.
األول) :ج ،3ص.10
((( ُانظر :فلسفي ،نرص اهلل ،زندگاين شاه عباس ّأول (حياة شاه عباس ّ

قد منع من ممارس�ة بعض العادات والترصفات التي تمُ ارس أيام عاشوراء(((؛ ملا فيها
من إزهاق األنفس وتشويه صورة الشعائر.

سبب اهتمام الدولة الصفوية بالشعائر احلسينية

ّ
ولعل هذا االهتامم يعود
اهتمت الدولة الصفوية بالش�عائر احلسينية اهتامم ًا بالغ ًا،
عدة ُأمور:
إىل ّ
حب أو ميول ح�كام الدولة الصفوية ألهل البيت^ ،والتزامهم
األم�ر ّ
األولُّ :

متع�ددة ،منها:
بالتش�يع كما يظهر من بع�ض ملوكها((( .وقد ظه�ر ذلك يف جماالت
ّ
األئمة^.
البيت^ ،ومن ذلك أيض ًا االهتامم بالشعائر احلسينية ووفيات ّ

األم�ر الثاين :بع�د أن أعلنت الدول�ة الصفوية عن مذهب الدولة الرس�مي ،كان

عليه�ا االلتزام بالش�عائر احلس�ينية؛ ملا هلا من حمورية يف التش�يع ،خصوص� ًا يف بداية

التشيع(((؛ لذا أصبحت الشعائر احلسينية
وتشددها يف أمر
تأس�يس الدولة الصفوية،
ّ
ّ
يف هذا العهد بمثابة الشعار للشيعة(((.

األم�ر الثال�ث :يع�زو بعض الباحثين هذا االهتمام بالتش�يع عموم ًا ،والش�عائر

يعزز
خصوص ًا ،إىل العامل السيايس؛ ألنّ الشعائر مت ّثل جانب ًا إعالمي ًا مهماّ ً للتشيعّ ،مما ّ

الشعائر احلسينية يف العرص الصفوي  ..عرض وتوصيف

املقدس�ة يف إي�ران والعراق ،واالهتامم بنرش رواي�ات وفضائل أهل
االهتمام باملراقد ّ

مكانة الدولة السياسية ،باعتبارها منافس ًا للعثامنيني(((.

توج�ه الدولة الصفوية طوال
وعلى كل ح�ال ،فإنّ هذا االهتامم بات ملحوظ ًا يف ّ

األول) :ج ،3ص ،10نق ً
ال عن
((( ُانظر :فلسفي ،نرص اهلل ،زندگاين شاه عباس ّأول (حياة الشاه عباس ّ
مذكرات (آنتونيودوگوآ ) :ص.75،76
األول) :ج ،3ص.4
((( ُانظر :فلسفي ،نرص اهلل ،زندگاين شاه عباس ّأول (حیاة الشاه عباس ّ
((( ُانظر :جمموعة من الباحثني ،الدولة الصفوية التاريخ والرصاع والرواسب :ص.96
((( ُانظر :جعفريان ،رسول ،صفويه در عرصه دين فرهنگ وسياست (الصفوية يف ميدان الدين والثقافة
والسياسة) :ج ،1ص.456
((( ُانظر :جمموعة من الباحثني ،الدولة الصفوية التاريخ والرصاع والرواسب :ص.96
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والرحالة ،وأصبح جزء ًا مهماّ ً
الفرتة التي حكموا فيها ،وقد لفت ذلك أنظار الباحثني
ّ

من عمر الشعائر احلسينية.

2ـ املمارسة العا ّمة للشعائر احلسينية

كانت الش�عائر احلس�ينية يف العهد الصفوي تمُ ارس من قبل شيعة أهل البيت^

املتواجدين آنذاك يف مناطق خمتلفة من إيران ،فلم يكن الصفويون سباقني يف هذا املجال،

لك�ن دور الصفويين يكمن يف دعمه�ا وإقامتها واالهتامم هبا ،وفس�ح املجال أمامها
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لتأخذ مداها يف عموم إيران ،ومنحها صفة رسمية عىل املستوى احلكومي والشعبي.

فدخلت الش�عائر يف ذلك الزم�ان مرحلة العموم ،وأصبح�ت تمُ ارس عىل نطاق
توس�ع نطاق املامرس�ة من ِقب�ل ثقافات
واس�ع يف أنح�اء الدول�ة الصفوي�ة ،وهكذا ّ
تتنوع أش�كال املامرس�ة وثقافته�ا ،فدخلت أنواع
وطبق�ات خمتلفة ،ومن الطبيعي أن ّ
من املامرسة مل تكن موجودة يف مناطق ُأخرىُ ،
وأضيفت إىل مفردات الشعائر السابقة
مف�ردات جديدة ،وكانت تلك الش�عائر تمُ ارس من ِقبل طبق�ات خمتلفة ،وينظر إليها

العلامء بشكل عام بعني الرضا(((.

3ـ موقف النخب العلمية من الشعائر احلسينية
الفعال يف الس�احة يف عهد الش�اه طهامس�ب،
ب�دأ حضور علماء الدين ودورهم ّ
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وب�دأت احلي�اة الديني�ة يف الدول�ة الصفوي�ة تأخ�ذ ميادين واس�عة ،وحال الش�عائر
احلس�ينية كظاه�رة ديني�ة ح�ال بقي�ة املامرس�ات الدينية ُ
األخ�رى ،وق�د كان العلامء
ّ
يشاركون يف الشعائر احلسينية ،وكانت بعض املامرسات حمل أخذ ورد من قبل بعض

العلامء آنذاك.

((( ُانظر :جعفريان ،رسول ،صفویه در عرصه دین فرهنگ وسیاست (الصفویة يف ميدان الدين والثقافة
والسياسة) :ج ،1ص ،465نق ً
ال عن كتاب (فريوزيه) لعبد اهلل أفندي.

املقدس األردبييل من بعض املامرسات
ومن ذلك ما نُقل يف هذا املجال عن موقف ّ

تسمى (رضب احلجر) ،وملّا مل يصل
الشعائرية التي كانت تمُ ارس ،وهي شعائر حم ّلية ّ

قرر اجتناب املرور بالسوق ،بل أحجم
اعرتاضه إىل نتائج ملموسة عىل أرض الواقعّ ،
ع�ن اخلروج مطلق ًا ،ف�رأى رؤيا غيرّ ت نظرته وتعامله مع هذه املامرس�ة ،حيث رأى
للمقدس األردبييل ما خالصته :ملاذا متنع الناس
اإلمام احلسني× يف املنام ،وقال×
ّ
فقرر بعد ذلك ممارسة تلك الشعائر مع عموم الناس(((.
من العزاء؟ ّ

ويظه�ر بوض�وح م�ن خالل ما ينقله لنا عب�د اهلل أفندي ـ الش�خصية املعروفة يف

املعزون آنذاك
بعض اجلهات غري الش�يعية ،مفادها أنّ الش�عائر احلس�ينية وما يامرسه ّ
بدعة ،وأنهّ ا من مستحدثاهتم(((.

مظاهر العزاء احلسيين يف العهد الصفوي

تتمثل مراسم العزاء يف العهد الصفوي يف جانبني:

والتجمعات العزائية
األول :اجلانب احلمايس التعبوي ،تؤ ّديه املواك�ب
اجلان�ب ّ
ّ

التي خترج يف األزقة والشوارع والساحات.

اجلان�ب الث�اين :جان�ب املوعظ�ة والتذكري باألخلاق والقيم ،وذل�ك عن طريق
ُ
حمرم ،بعد الظهر
املجالس ،حيث يرتقي املنرب علامء الدين يف العرشة األوىل من ش�هر ّ
لكن أوجها
حمرم وصف�رّ ،
أو قبل�ه ويف الليل ،وتس�تمر هذه املجالس طوال ش�هري ّ
ُ
حمرم احلرام.
ومحاسها األكثر يف العرشة األوىل من شهر ّ
ُكسى
حمرم ،ويش�تد يف العارش منه ،ت َ
ويبدأ العزاء بجميع أش�كاله مع بداية ش�هر ّ
املدن والش�وارع بمظاهر احلزن ،وتُرفع رايات س�وداء عىل البيوت ،وجتوب مواكب

((( ُانظر :املصدر السابق.
((( ُانظر :املصدر السابق.
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العق�ود الثالث�ة األخرية من العه�د الصفوي ـ وج�ود تش�كيكات واعرتاضات من
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الع�زاء أنحاء املدن واحلارات ،كام يظه�ر الناس بمظاهر احلزن ،ويبتعدون عن الزينة
والفرح ،وجيتنبون الذنوب واملعايص(((.

اختصت بعض مدن
وبع�د أن دخ�ل العزاء مرحلة العموم واختذ طابع الش�عبية،
ّ

خاصة يف العزاء ،ففي أردبيل ـ عىل س�بيل املثال ـ كانت هناك
إي�ران بطرق وعادات ّ
عامة ،تدخل كل شارع طبقة من املجتمع.
مخسة شوارع ّ

أشكال ممارسة الشعائر احلسينية يف العهد الصفوي
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وتعددت آليات ممارستها يف العهد الصفوي،
تنوعت أش�كال الشعائر احلس�ينيةّ ،
ّ

ّ
ولع�ل االنفتاح وفس�ح املجال أمام طبقات املجتمع ملامرس�ة الش�عائر ،مع اختالف
ثقافاته ،فتح الباب أمام أشكال كثرية من املامرسات الشعائرية احلسينية ،رغم بعض

االعرتاضات التي كان يبدهيا بعض العلامء.

وقد ّ
ش�كلت بعض الش�عائر مصدر متويل ملش�اريع دينية ُأخرى يف ذلك العهد،

مول تلك
فقد قام الش�اه إسماعيل ببناء دار علم يف حمافظات متعددة من إيران ،وقد ّ
متعددة ،منها حاصل وقف التكايا(((.
املشاريع من قنوات ّ

وسنقدم فيام ييل مفردات الشعائر التي كانت متارس آنذاك:
ّ

اجملالس والبكاء
ّ
ش�كلت جمالس العزاء ،وذكر مصائب اإلمام احلسين وأهل بيته^ ،جانب ًا مهماّ ً
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من أش�كال الع�زاء يف العهد الصفوي ،ويمكن القول :إنهّ ا أوس�ع ش�عرية ،وأكثرها

حم�رم وصفر ،كام
ممارس� ًة يف ذل�ك العه�د .وع�اد ًة م�ا كانت تل�ك املجالس تُق�ام يف ّ
((( ُانظر :بيرتو دالواله ،سفرنامه بيرتو دالواله (رحلة بيرتو ديال فايل) ،ترمجة د .شعاع الدين شفا:
األول) :ج ،3ص.8
ص 123ـ  .124فلسفي ،نرص اهلل ،زندگاين شاه عباس ّأول (حیاة شاه عباس ّ
((( مجاعة من األساتذة اجلامعيني ،تاريخ متدن وفرهنگ صفوي (تاریخ احلضارة والثقافة الصفویة):
ص.59

وبخاصة اإلمام أمري
األئمة املعصومني^،
ّ
بقية ّ
كان�ت تُقام جمالس عزاء يف وفي�ات ّ
املؤمنني× ،واإلمام الرضا×.

وق�د كان كت�اب (روضة الش�هداء) للكاش�في مصدر ًا مهّم�اّ ً لقراءة ع�زاء اإلمام

احلسين× ،ح ّت�ى ب�ات يطلق عىل ق�ارئ العزاء اس�م (روضه خ�وان) ،أي :قارئ
خاصة يف
الروض�ة ،بمعن�ى :قارئ كتاب الروض�ة ،وأصبحت هلذا الكت�اب حمورية ّ

وقراء العزاء يعتمدون عليه بشكل واضح.
ذلك العهد ،وأخذ اخلطباء ّ

متفرقة ،حي�ث تعقد لي ً
ال
وكان�ت جمال�س الع�زاء آنذاك تُق�ام يف أوقات وأماك�ن ّ

خاص ًا ،ويرتدي عموم الناس السواد؛ تعبري ًا عن احلزن(((.
القارئ ّ
زي العلامء أو زي ًا ّ
كام يش�كل ناتج الوقف بش�كل عام مصدر متويل ملجال�س العزاء يف حمرم وصفر

واحلادي والعرشين من شهر رمضان(((.

ويف زم�ن الش�اه عباس كان�ت جمالس العزاء تُقام بصورة رس�مية م�ن قبل امللك

واألعي�ان يف عم�وم إي�ران((( ،وحيضر تل�ك املجالس طبق�ات متعددة م�ن الناس،

وجيل�س اخلطي�ب عىل املنبر ،ويكون مرشف� ًا عىل احلضور م�ن الرجال والنس�اء(((،
وير ّدد احلارضون هناية البيت الذي ُ
يقرأه اخلطيب ،كام تلطم النس�اء ،ويعلو صوهتن
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وظه�ر ًا ،كما تعقد يف املس�اجد والبي�وت والس�احات والطرقات .وع�اد ًة ما يرتدي

بالبكاء والنحيب ،وير ّددن( :حسني حسني)(((.

((( ُانظر :بيرتو دالواله ،سفرنامه بيرتو دالواله (رحلة بيرتو ديال فايل) ،ترمجة د .شعاع الدين شفا:
ص.123
((( ُانظر :مجاعة من األساتذة اجلامعيني ،تاريخ متدن وفرهنگ صفوي (تاریخ احلضارة والثقافة
الصفویة) :ص.70
األول) :ج ،3ص.6
((( ُانظر :فلسفي ،نرص اهلل ،زندگاين شاه عباس ّأول (حياة شاه عباس ّ
((( ُانظر :بيرتو دالواله ،سفرنامه بيرتو دالواله (رحلة بيرتو ديال فايل) ،ترمجة د .شعاع الدين شفا:
ص.124
((( ُانظر :املصدر السابق.
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الشعر وإنشاده

راج ش�عر الرث�اء احلس�يني ،ووصف مصائب أه�ل البيت يف العصر الصفوي،

وقد انترش الش�عر احلس�يني آنذاك ،ح ّتى نظم حمتشم كاش�اين بطلب الشاه طهامسب
القصيدة املعروفة التي مطلعها:
باز اين چه شورش استكه در خلق عامل است
()1
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
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توجه الش�عر آنذاك نحو القضايا الدينية ،وق�د كان بعض ّ
احلكام الصفويني
وق�د ّ

يرفض الشعر يف مدحه ،ويفضل أن يكون الشعر يف حق أهل البيت^ ،وكان بعضهم
ضد أهل البيت^ .كام ن ُِّظم كتاب (روضة الش�هداء) عىل
حياس�ب َمن ينظم ش�عر ًا ّ
شكل شعر محايسُ ،
وأهدي للشاه إسامعيل ،نظمه (حسني ندائي اليزدي النيشابوري)،

خيص هذا الكتاب قال صاحب الذريعة :957(« :مثنوي س�يف النبوة) حلسين
وفيام ّ

ندائ�ي الي�زدي النيش�ابوري املذك�ور يف ( )1179 :9م�ن املنظومات احلامس�ية الدينية،

نظم فيها (روضة الش�هداء) ملال حسني الكاش�في ،وأحواالت األنبياء ورجال اإلسالم
واألئمة ،ويف نسخة (دانشگاه  )3658 :جاء باسم (سيف ُ
األمة ومشهد الشهداء)»(((.
ّ

اللطم

حمرم
من الش�عائر احلس�ينية التي مورس�ت بش�كل الفت يف العهد الصفوي ّأيام ّ
س�يد الش�هداء× ،وقد برز اللطم املنظم يف
وصفر هو اللطم؛ تعبري ًا عن احلزن عىل ّ

رجح بعض الباحثني نش�أة هذا النوع من اللطم
العهد الصفوي بش�كل الفت ،حتى ّ
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يف ذلك العهد(((.

((( ُانظر :الریشهري وآخرون ،موسوعة اإلمام احلسني× :ج ،6ص .293ومعنى البيت :ما هذه الثورة
واحلامس اللذان نرامها يف العامل؟! وما هذا النوح والعزاء واملأتم؟!
((( آقا بزرگ الطهراين ،حممد حمسن ،الذریعة :ج ،19ص 214ـ .215
((( ُانظر:حيدري ،أصغر ،تاريخ جلوهاي عزاداري إمام حسني× در ايران با تكيه بر دوره صفويه
(تاريخ ومظاهر عزاء اإلمام احلسني× يف إيران يف العهد الصفوي) :ص.89

املعزون يف
وعاد ًة ما كان هذا النوع من الشعائر ُيامرس بشكل مجاعي ،كام ُيامرسه ّ

التجمعات التي خترج إىل األزقة والشوارع ،وهو ما يعبرّ عنه باملواكب(((.
ّ

جتمعات عزائية ...وحتمل توابيت مغطاة بقامش أسود ،وعليها
يف مجيع شوارع إصفهان ّ
عامئم ،بعضها خرضاء ال ّلون ،وتسير خيول مزينة ومجال ،كام يوضع س�يف أو غريه من
املع�زون يف تلك املواكب أحيان� ًا آالت ُأخرى
األس�لحة على كل تابوت ،كام يس�تخدم
ّ

كالصنج والناي»(((.
وتمُ ارس تلك املواكب الشعائر يف الشوارع واألزقة ،وغالب ًا ما ُيصاحب خروجها
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املواكب
والتجمعات العزائي�ة يف العهد الصفوي بش�كل واضح ،ح ّتى
راج�ت املواك�ب
ّ
ذه�ب بع�ض إىل أنهّ ا ظه�رت يف ذلك العه�د ،وقد اخت�ذت املواكب آنذاك أش�كا ً
ال
خاصة ،ومنها االس�تعراض أمام ملوك
ّ
جتمعات تلطم بطريقة ّ
متع�ددة ،منها خروج ّ
العه�د الصف�وي ،ومنها خ�روج مجاعات من الن�اس حاملني أعالم ًا رمزية ،وتسير
معهم خيول ومجال ،وأحيان ًا يحُ مل عليها بعض ما يرمز إىل شهادة اإلمام احلسني×
وأصحابه ،أو سبي أهل بيته^.
حمرم ،والذي يصادف الثامن من ینایر (1617م) ،تُقام
يق�ول بيرتو« :يف العارش من ّ

خاصة حيرضه�ا الناس ،ويف
متفرجين ،كما تنتهي هذه املواك�ب عاد ًة إىل س�احات ّ
ّ
خاصة،
امل�دن املركزي�ة كإصفه�ان وتربيز ،حيرض كب�ار الدولة الصفوية يف س�احات ّ

املعزون نحو ساحة إصفهان يدورون
فتمر املواكب من أمامهم .ففي إصفهان يسير ّ
ّ

ويتفرقون بعد أداء
ث�م يتوقفون أمام قرص امللك (عايل قاپو) واملس�جد الكبري،
فيه�اّ ،
ّ

مراسم العزاء والدعاء.(((...

األول) :ج ،3ص.6
((( ُانظر :فلسفي ،نرص اهلل ،زندگانى شاه عباس ّأول (حیاة شاه عباس ّ
((( بيرتو دالواله ،سفرنامه بيرتو دالواله (رحلة بيرتو ديال فايل) ،ترمجة د .شعاع الدين شفا :ص.125
قام الباحث برتمجة النص املذكور من النسخة الفارسية إىل العربية.
األول) :ج ،3ص.6
((( ُانظر :فلسفي ،نرص اهلل ،زندگاين شاه عباس ّأول (حیاة شاه عباس ّ

101

املعزين إذا كان
وكان الش�اه عباس الصفوي يشترك يف تلك املواكب ،ويسري مع ّ
متواجد ًا((( ،كام يوجد ُم ّ
معينون من ِقبل امللك(((.
نظمون هلذه املواكب ّ

ضرب األحجار

وبخاصة سمنان ،وهو خروج
عزاء ش�عبي ما زال ُيامرس يف بعض مناطق إيران،
ّ

مجاعة من الناس ،وبيدي كل واحد منهم حجران أو خشبتان يمآلن الكفنيُ ،فيرضب
بعضهما ببعض ،فيصدر نتيجة لذلك صوت ذو إيقاع خاص ،وهذا النوع من العزاء
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ش�بيه بمواك�ب اللطم ،ففي�ه قارئ ير ّدد أش�عار ًا يف مصيبة اإلمام احلسين× ،وفيه
املعزين يرضبون هذه األحجار أو األخشاب بعضها ببعض بدل
لكن ّ
تنظيم خاصّ ،

اللطم ،فيصدر صوت يش�ابه ذلك الذي ُيس�مع يف اللطم ،كام يصحب ذلك نداء (يا

املعزين ،أو ما ش�ابه ذل�ك من اهلتافات .وهلذا النوع م�ن العزاء مواكب
حسين) من ّ
خاصة ،ومجاعات جتيده وتؤ ّديه بحرفية عالية(((.
ّ

مراسم الشبيه

انتشرت مراس�م الش�بيه يف العصر الصفوي بط�رق خمتلف�ة ،ويبدو أنهّ �ا كانت
تمُ �ارس بطريق�ة عش�وائية ،وختتلط أحيان ًا بأنواع ُأخرى من الش�عائر احلس�ينية ،ففي
املواكب كان هناك نوع من مراس�م الش�بيه ،حيث يصاحب املواك�ب أحيان ًا ما يرمز

إىل حوادث عاشوراء ،كوجود أطفال ُي ّ
املتفرجني بأطفال اإلمام احلسني×،
ذكرون ّ
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أو مجاع�ة حيملون الس�يوف وبع�ض آالت القت�ال ،يم ّثل�ون حالة احل�رب ،وأحيان ًا
سيد الشهداء× ،وأهل بيته
يصاحب مراس�م الش�بيه ذكر املصائب التي جرت عىل ّ

((( ُانظر :املصدر السابق.
((( ُانظر :الریشهري وآخرون ،موسوعة اإلمام احلسني× :ج ،6ص ،297نق ً
ال عن سفرنامه (رحلة)
تاورنيه.
األول) :ج ،3ص.6
((( ُانظر :فلسفي ،نرص اهلل ،زندگاين شاه عباس ّأول (حیاة شاه عباس ّ

وصحبه^((( ،كام خترج مجاعة عليها عالمات الفرح والرسور ،مت ّثل معسكر يزيد،
الرحالة ،فق�ال :مل أعد أفهم هل
تلب�س مالب�س الزينة ،األمر ال�ذي خفي عىل بعض ّ
هذا اليوم يوم فرح أم يوم عزاء؛ لوجود مجاعة يف اليوم العارش تتصف بمظاهر الفرح

والرسور ،وآخرون يبكون وحيزنون(((.

حمبو أهل
وهذا النوع من العزاء يف حقيقته صورة عن نوع من العزاء الذي مارسه ّ

وع ِرف بش�كل رس�مي وبدائي يف العهد
البيت^ بعد ش�هادة اإلمام احلسين×ُ ،
البوهي�ي ،لك�ن ال يوجد ما يدل عىل وجود هذه املامرس�ة بش�كلها احلايل قبل هنايات

استخدام السالسل واآلالت اجلارحة واملشاعل

املعزين يف العهد الصفوي آالت جارحة تعبري ًا عن احلزن ،يرضب
استخدم بعض ّ

املعزون أنفس�هم هبا حتى مرحلة اإلدماء .عل ًام بأنّ تفاصيل هذا النوع من العزاء غري
ّ
متوف�رة بين أيدينا ،فام وجدناه يقتصر عىل خروج مجاعة عىل هيئة موكب تس�تخدم

آالت جارحة(((.

وكان�ت تُس�تخدم أيض ًا مش�اعل وش�موع أحيان ًا يف تل�ك املراس�م ،وتحُ مل هذه
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العهد الصفوي(((.

املش�اعل والشموع من قبل أشخاص يسريون أمام املواكب ،إضافة إىل محل الرايات

واألعالم(((.

((( ُانظر :بيرتو دالواله ،سفرنامه بيرتو دالواله (رحلة بيرتو ديال فايل) ،ترمجة د .شعاع الدين شفا:
ص.125
األول) :ج ،3ص.9
((( ُانظر :فلسفي ،نرص اهلل ،زندگاين شاه عباس ّأول (حیاة شاه عباس ّ
((( مؤسسة دائرة املعارف اإلسالمية ،إيران ـ طهران ،دانشنامه جهان إسالم (دائرة معارف العامل
اإلسالمي) ،مدخل تعزيه.
((( الریشهري وآخرون ،موسوعة اإلمام احلسني× :ج ،6ص.298
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.299
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النتائج واملقرتحات
عرفن�ا من خالل هذه الس�طور أمهية الش�عائر احلس�ينية يف العه�د الصفوي ،كام

تعرفن�ا ص�ورة الش�عائر يف ذل�ك العهد ،وأش�كال ممارس�تها ،ومدى اهتمام الدولة

الصفوية بمامرستها.

ورغ�م ذلك يبقى هناك جمال واس�ع للبحث يف املوض�وع ذاته ،وما هذا املقال إلاّ
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نواة يمكن للباحث أن ينطلق منها إىل آفاق أوسع وتفاصيل أكثر.

األمر املؤس�ف أنّنا مل نجد يف مصادرنا تفاصيل تناس�ب حجم الش�عائر احلسينية
يف العه�د الصف�وي ،وبعكس ذلك نرى اهتامم ًا بذلك من ِقبل غري املس�لمني يف عهد
بتص�ورات غري
متأخ�ر ،وإن مل يك�ن اهتامم� ًا مب�ارش ًا ،وه�و ع�اد ًة ما يك�ون ممزوج ًا
ّ
واقعية(((؛ لذا نقرتح بعض ُ
األمور التي نراها نافعة يف هذا املجال:
األول :ختصيص مس�احة واس�عة لكل مرحلة من مراحل الش�عائر عرب التاريخ،
ّ

وبحثها بشكل مستوىف.

الثاين :االلتفات إىل وضع الش�عائر يف العرص احلارض ،وتدوين تفاصيل الش�عائر

بشكلها احلايل؛ لتكون وثائق ومصادر بحث لألجيال الالحقة.

الثال�ث :متابع�ة ما ُكتب عن تاريخ الش�عائر يف األبحاث والدراس�ات األجنبية،

وتقويمها ،ونقد األفكار اخلاطئة فيها ،ونرشها بشكل منهجي الئق.
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((( ُانظر :هامل ،هاينس ،الشيعة ،ترمجة حممود كبيبو :ص.64

