تطور املراسم احلسينية يف كتاب (تراجيديا كربالء)
نق ٌد وحتليل

الشيخ صباح عباس الساعدي*

مدخل

حتدثن�ا يف مق�ال س�ابق عن رؤي�ة مؤلف كت�اب (تراجيدي�ا كربالء) حول نش�أة
ّ
مفص ً
ال ،وبره َّنا عىل
املراس�م احلسينية وبعض اجلوانب املرتبطة هبا ،وقد ناقشنا ذلك ّ

بطالن كالم�ه وخمالفته للحقائق التارخيية الواضحة ،وذكرنا األدلة الكثرية التي ُتبينّ
صحة املطالب التي ذكرناها ،ويف هذا املقال نحاول تسليط الضوء عىل خمالفة ُأخرى
ّ
�جلت عليه ،وه�و ما يرتب�ط بكالمه حول التط�ور امللحوظ
م�ن املخالف�ات التي ُس ِّ

ختبط يف
ال�ذي طرأ عىل مراس�م العزاء احلس�يني ،والتي رصدها بش�كل مي�داين؛ إذ ّ
وشوه الصورة يف هذه املرحلة أيض ًا وبشكل سافر ورصيح ،فألصق هبا
هذا اجلانبَّ ،
بعض األحكام التي تبدو أهنا مسبقة أو مرتكزة يف ذهنه.

القراء
وقب�ل أن نواص�ل حديثنا حول نقاط اخلل�ل يف هذا اجلانب ،نُلف�ت أنظار ّ
عد مؤرش ًا
أي موضوعة م�ن املوضوعات ال ُي ُّ
األع�زاء إىل أن التط�ور الذي يطرأ عىل ِّ

خطير ًا وظاه�رة خميف�ة ،فيام ل�و كان ذل�ك النم�و والتطور ضم�ن النطاق املرس�وم
َّ
أي تطور كهذا ُيعتبر أمر ًا طبيعي ًا
واملخط�ط ل�ه يف املوضوع�ة التي طرأ عليه�ا؛ إذ إن َّ
وظاهرة إجيابية يستأنس هبا كل َمن له اهتامم هبذا الشأن.

فبما أن الدي�ن يف روح�ه وقواع�ده وأساس�ياته ثاب�ت ومص�ون م�ن التحري�ف

* باحث إسالمي ،مدير حترير جملة اإلصالح احلسيني ،من العراق.

والتزيي�ف؛ فلا ضري وال مش�كلة يف أن يطرأ بع�ض التغيري والتطور على اجلزئيات
ال عن الرشائ�ع املتعددة؛ تبع ًا ملتطلبات ُ
أو الطق�وس يف الرشيعة الواحدة ،فض ً
األمة،
ومواكبة ملا حيدث من تطور يف خصائص ورشائط املواضيع(((.
نع�م ،لو مل يكن التط�ور والنمو ضمن النطاق ُ
واألطر الت�ي حتفظه من التالعب،

ومل يك�ن مبتني� ًا عىل ُ
األس�س والقواعد التي حتدده وحتميه م�ن التحريف والتزييف،
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أو أدى ذل�ك إىل التغّي�رّ والتب�دل جلميع أجزائ�ه ومفرداته بالكام�ل؛ فحينئذ يصبح
لزام ًا عىل ذوي الشأن ـ أي :الباحثني والدارسني يف املجال املرتبط هبذه الظاهرة ـ أن
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ينتاهبم القلق والتخوف من هذا التطور وهذا التبدل.

عوداً على بدء

تط�رق احلي�دري يف كتابه (تراجيدي�ا كربلاء) إىل العوامل املؤ ِّث�رة يف تطور
لق�د ّ

ومش�وه ًا لصورة املراس�م احلس�ينية؛
املراس�م احلس�ينية ،فذكر كالم ًا خمالف ًا للحقيقة
ِّ
التدرج يف تبليغ األحكام أو نسخ بعضها واستبداهلا ُبأخرى ـ تبع ًا ملالكات يراعيها
عد موضوع
((( ُي ّ
ّ
تدرج القرآن يف تبليغ حكم اخلمر،
املرشّ ع األقدس ـ نوع ًا من أنواع التطور والتغيرّ يف الرشيعة ،كام َّ
فأمر املسلمني يف بادئ األمر بعدم االقرتاب إىل الصالة وهم سكارى ،فقال( :ﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ( )...النساء :آية  .)43ثم جاء من بعد ذلك
حرم اخلمر بشكل هنائي ورأي حاسم ،فقال( :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ُلي ِّ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ) (املائدة  :آية.)90
وقال الشهيد األول« :جيوز تغيرّ األحكام بتغيرّ العادات ،كام يف النقود املتعاورة ،واألوزان املتداولة،
ونفقات الزوجات واألقارب ،فإهنا تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه ،وكذا تقدير العواري
بالعوائد .ومنه :االختالف بعد الدخول يف قبض الصداق ،فاملروي تقديم قول الزوج ،عم ً
ال بام كان
يسم غريه؛
عليه السلف من تقديم املهر عىل الدخول .ومنه :إذا َّ
قدم شيئ ًا قبل الدخول كان مهر ًا إذا مل ِّ
تبع ًا لتلك العادة .فاآلن ينبغي تقديم قول الزوجة ،واحتساب ذلك من مهر املثل .ومنه :اعتبار الشرب يف
تقدم ،ال بام هو اآلن ،إن ثبت اختالف املقادير ،كام هو الظاهر».
الكر ،والذراع يف املسافة ،فإنه معترب بام ّ
القواعد والفوائد :ج ،1ص.152
ومن وجهة نظرنا ،فإن هذه الظاهرة تشمل املراسم احلسينية أيض ًا؛ كوهنا جزء ًا من هذه املنظومة
الترشيعية اإلهلية ،كام سوف نربهن عىل ذلك فيام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.

القراء الكرام ومن ثم إبداء نقاط اخللل فيه:
مما حي ّتم علينا نقله إىل ّ

املالحظ��ة ا ُألوىل :الرؤي��ة اخلاطئ��ة حول العالقة بني تطور مراس��م الع��زاء والصعوبات

االجتماعية والسياسية

عن�ون الكات�ب الفصل الثال�ث من كتاب�ه (تراجيديا كربالء) بعن�وان( :العوامل

املؤ ِّث�رة عىل تطور مراس�يم العزاء احلس�يني يف العراق) ،وهو عن�وان حيمل يف طياته

من اإلحياءات الس�لبية ما ال حيتاج إىل بيان؛ إذ من إحياءاته الواضحة أن هناك عوامل
خارجي�ة مؤ ِّثرة عىل العزاء احلس�يني ،ومعنى ذلك أن مراس�م العزاء ليس هلا القدرة
تطرق إىل تس�اؤل مثري ح�ول ظاهرة وصفه�ا بالفريدة
ويف مدخ�ل ه�ذا الفص�ل ّ

م�ن نوعها ،وهي ظاهرة تطور وازدهار مراس�م العزاء احلس�يني خصوص ًا يف بعض

مفرداته ،كاملرسح الش�عبي ،ومواكب اللطم وغريمها ،ويف مقام تفسيره هلذا التطور
أج�رى مقارن�ة رسيعة بين ما كان عليه حال املراس�م قبل احلرب العاملي�ة الثانية وما

آلت إليه بعد ذلك ،فقال« :يالحظ املرء بوضوح منذ احلرب العاملية الثانية بأن مراسيم
العزاء احلس�يني يف العراق وما يرتبط هبا من ش�عائر وطقوس كانت قد تطورت بش�كل

ملفت للنظر ...ومن املالحظ أيض ًا أن املواكب احلسينية وغريها من الشعائر والطقوس

تطور املراسم احلسينية يف كتاب تراجيديا كربالء ..نقد وحتليل

والقابلية عىل التطور والتوسع الذايت.

مل تكن تطورت خالل أكثر من قرن بقدر ما تطورت وازدهرت خالل عقدي الستينات

والسبعينات من هذا القرن ،فكيف يمكننا تفسري هذه الظاهرة الفريدة؟»(((.

ث�م طرح فرضية اعتربها س�بب ًا مس� َّل ًام هل�ذه الظاهرة الت�ي يبدو أهن�ا لفتت أنظار

الباحثني واملهتمني بالش�أن العراقي يف ذلك الوقت ،فق�ال« :ومن خالل هذه املقارنة
البسيطة يمكننا أن نفرتض وجود عالقة وثيقة بني نمو وازدهار مراسيم العزاء احلسيني

يف الكاظمي�ة ،والصعوب�ات والتح�والت االجتامعي�ة واالقتصادي�ة والسياس�ية الت�ي
((( احليدري ،إبراهيم ،تراجيديا كربالء :ص.178
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استجدت بعد احلرب العاملية الثانية والتزايد السكاين يف املدن.((( »...
ّ

وقال أيض ًا« :ومنذ احلرب العاملية الثانية بدأ آالف (املعدان) و(الرشوگيني) يرتكون

موطنه�م يف جنوب العراق ويتوجه�ون إىل املدن الكربى ألس�باب اقتصادية واجتامعية

وسياس�ية عديدة س�نتطرق إىل بحثها فيام بعد ،حماولني معرفة تأثريها عىل مراسيم العزاء

احلسيني ،وتوسيع قاعدهتا الشعبية»(((.
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وبع�د ذل�ك ـ ولتعزيز هذه الفرضي�ة وتدعيمها بالوثائق الثابتة حس�ب اعتقاده ـ
توس�ع يف اس�تعراض بعض ُ
األمور املتعلقة بالرتكيبة السكانية العراقية ،وكذا اهلجرة
َّ
مرت هبا بعض العش�ائر العربية األصيلة يف فرتة الس�تينات من القرن
القرسي�ة الت�ي َّ
املنرصم.

مر هبا املجتمع العراق�ي يف تلك احلقبة
وق�د أط�ال احلديث حول األوضاع الت�ي َّ

واملتكون من أربع ومخسين
الزمني�ة ،إىل درج�ة اس�توعب الفص�ل الثال�ث بأكمل�ه
ّ

صفح�ة((( ،مع أن الفكرة األساس�ية التي يعتمد عليها حول أس�باب وعوامل تطور
املراس�م احلس�ينية تبتن�ي عىل اعتقاده بأن مراس�م العزاء احلس�يني يف الع�راق متأثرة

يمر هبا املجتمع العراقي آنذاك البس�يط يف
بش�كل واضح بالظروف واملتغريات التي ُّ

أف�كاره ومعتقداته واملس�تضعف يف إرادته ،لي�س إلاّ ؛ مما يعن�ي أن الفقر والنكوص
مر به ذلك املجتمع املس�تضعف هو الذي أقحمه ضم�ن هذه الدائرة
والع�وز ال�ذي َّ
الرثائية التي ُيف ِرغ من خالهلا مهومه وآهاته وآالمه.
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وس�وف نكتفي بذكر العناوين الرئيسية ملا اعتربه أس�باب ًا وعوامل مؤ ِّثرة يف تطور
الع�زاء احلس�يني ،مع ذكر خالصة رسيعة وخمترصة مل�ا أراد ِذكْ ره يف كل عنوان؛ كون

التطرق إىل تفاصيل ما ذكره بأمجعه خيرج بنا عماّ رسمناه يف هذه الدراسة املخترصة:
((( املصدر السابق :ص.179
((( املصدر السابق :ص.181
((( بدأ الفصل الثالث من كتاب (تراجيديا كربالء) من ص ،178وانتهى يف ص.231

1ـ العالقات االجتامعية واالقتصادية والسياسية يف العراق يف العرص احلديث(((.
وقد حتدث يف هذه النقطة بإس�هاب ٍّ
ممل عن كيفية اس�تمالك األرايض يف العراق،

مرت هب�ا الطبقات االجتامعية آنذاك ،كام تط�رق إىل الصعوبات التي
واملراح�ل التي َّ
يواجهها الفالح العراقي يف سبيل حصوله عىل لقمة ال تكفي لسدِّ رمقه غالب ًا.

وق�ال يف ختام هذه النقطة« :نورد هنا أبيات ًا من الش�عر الش�عبي الذي ُيعبرِّ عن ثقل
اهل�م ال�ذي حيمله الفالح على أكتافه ،من ظلم املجتمع له ،جنب� ًا إىل جنب مع النكوص
ِّ

واإلذع�ان ل�ه ،مثلما ينعكس أيض� ًا يف الش�عائر والطق�وس ور ّدات العزاء احلس�يني يف

عاشوراء.(((»...

إطالق ًا ،وإنام اكتفى بالدعوى اخلالية من الدليل.

2ـ اهلجرة من الريف إىل املدن وتأثريها عىل العزاء احلسيني(((.
م�ن املفترض أن يكون حمتوى هذه النقط�ة ثري ًا باملعلوم�ات والوثائق التي تُدلل

عىل تأ ُّثر املراس�م العزائية باهلجرة التي شهدها بلد العراق آنذاك ،كام يوحي إىل ذلك
عنواهنا برصاحة ال تقبل الرتديد ،إلاّ أنه ـ بعد أن توسع يف كالمه حول اإلحصائيات
�جلت لظاهرة اهلجرة م�ع ذكر املعاناة الت�ي يواجهها املهاج�رون من أرياف
الت�ي ُس ّ

تطور املراسم احلسينية يف كتاب تراجيديا كربالء ..نقد وحتليل

فشرع يف نقل أبيات من الش�عر الش�عبي وكلامت لبعض املغ ّنين أيض ًا نرتفّع عن
مدعاه
أي نحو من أنحاء الشعر الرثائي احلسيني الدال عىل ّ
نقلها هنا ،إلاّ أنه مل يو ِرد َّ

اجلن�وب إىل بغ�داد ـ اكتفى بام ذكره يف هناية هذه النقطة بقوله« :إن ثقل احلياة البائس�ة
الت�ي حيمله الفلاح العراقي على عاتقه ،وظل�م املجتمع والعجز والنك�وص واإلذعان

له ،نجد تعبريه يف الش�عر الش�عبي وبخاصة يف األبوذيات والعتابات ويف زيارة العتبات

املقدسة واملشاركة يف الشعائر والطقوس الدينية»(((.
((( احليدري ،إبراهيم ،تراجيديا كربالء :ص.181
((( املصدر السابق :ص.194
((( املصدر السابق :ص.195
((( املصدر السابق :ص.202
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أي وثيقة عىل ما ادعاه من جتليات للتظلم من
عىل أنه ـ كعادته فيام ّ
تقدم ـ مل يورد َّ

الواقع املأساوي والعجز والنكوص يف املراسم العزائية أو زيارة العتبات املقدسة.
3ـ توزيع القبائل العربية واستقرارها يف العراق(((.

أي دال م�ن دالئ�ل التأثير على املراس�م
مل يتط�رق املؤل�ف يف ه�ذه النقط�ة إىل ِّ

احلس�ينية ،وإنام اكتفى بالعرض والتوصيف للطبيعة الس�كانية والتش�كيلة التي كان
عليه�ا املجتم�ع العراق�ي وقتئذ ،والتقس�يم ال�ذي اعتمده بع�ض القبائ�ل يف اختيار
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مستوطناهتم ،ومراحل تنقّلهم يف مناطق العراق من شامله إىل جنوبه.
وحتوهلم إىل الزراعة(((.
4ـ استيطان البدو ّ

ش�اهبت هذه النقطة سابقتها يف عدم تطرق الكاتب إىل العالقة بينها وبني املراسم

احلسينية ،ولعله اعتمد عىل ما سوف يأيت يف النقطة اخلامسة ،وإن مل ُيرش إىل ذلك.
5ـ العشائر العراقية والشعائر والطقوس الدينية(((.

يف النقط�ة اخلامس�ة من ه�ذا الفصل تأ ّل�ق الكات�ب يف بيان األس�باب والعوامل

املضطهد للطقوس الدينية
املؤ ِّثرة عىل تطور املراس�م احلس�ينية ،وتب ّني ذلك املجتمع
َ
بش�كل عام واملراس�م العزائية عىل وجه اخلصوص؛ إذ استطاع ـ حسب اعتقاده ـ أن
يرب�ط بني الواقع املأس�اوي للمجتمع العراقي وبني التعلق البارز واالنش�داد الكبري

إىل املراس�م احلس�ينية ،فبعد اس�تعراضه للمصاع�ب والتحديات الت�ي تواجه الفرد

العراقي استخلص لنا النتيجة التالية؛ فقال« :كل هذه الظروف والرشوط االجتامعية/
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االقتصادية التي تراكمت فوق كاهل املس�توطنني اجلدد ،جعلتهم ينتظرون َمن خي ّلصهم
من ثقل آالمهم ومش�اكلهم ...يف مثل هذه الظروف واألوضاع تصبح العقيدة الش�يعية
بشعائرها وطقوسها وقيمها الروحية أقرب إىل نفوسهم؛ حيث تعطيهم السلوى واألمل

((( املصدر السابق :ص.202
((( املصدر السابق :ص.208
((( املصدر السابق :ص.214

وتساعدهم يف ِّ
حل بعض مشاكلهم االجتامعية والنفسية.(((»...
ً
قائلا« :وهن�اك حقيقة هامة :ه�ي أن الب�دو ال يميلون بقوة
وأردف ـ بع�د ذل�ك ـ
إىل ممارس�ة الش�عائر والطقوس الدينية ...وبالعكس من ذلك يميل احلرض إىل ممارسات
وش�عائر وطق�وس ديني�ة تس�اعدهم عىل ِّ
حل مش�اكلهم ،وتُق�دِّ م هلم الع�زاء يف حمنهم،

وتبعث فيهم الثقة واألمل والتفاؤل باملستقبل .إن هذا العزاء واملساعدة واألمل جيدوهنا
يف الواقع يف املؤسس�ات الدينية ويف ش�عائرها ...ومن اجلدير بالذك�ر أن التقرب إىل اهلل

غالب� ًا م�ا يتم عن طريق إمام من األئمة أو و ّيل .وهبذا الصدد ذكر ابن خلدون يف مقدمته:
ب�أن احلضر خيضع�ون دوم ًا ومنذ قدي�م الزمان لقه�ر الدولة وظلم السلاطني؛ ولذلك

ويتسلسل بحديثه الستخالص النتيجة التي أجهد نفسه يف سبيل الوصول إليها؛

فيق�ول ...« :اخلط�ب والقصائد واملراثي والش�عارات والرموز التي تُطرح يف مراس�يم
العزاء احلس�يني ،والزي�ارات واألدعية ،والتي تبينّ اآلالم واملصائ�ب التي القاها األئمة

املروعة ،كان هل�ا تأثري فعال دين�ي واجتامعي
م�ن أه�ل البيت ،وبخاصة مأس�اة كربلاء ّ
ونفيس عند ُأولئك الذين يعيش�ون ظروف ًا سيئة ويشعرون بالضعف وعدم االستقرار...
ألن ه�ذه الش�عائر والطق�وس يمك�ن أن تكون م�ن أنجع الوس�ائل التي متنحه�م الثقة
والطمأنينة وتس�اعدهم عىل التنفيس عن مهوم احلياة الثقيلة وصعوباهتا ،وهي يف الوقت

تطور املراسم احلسينية يف كتاب تراجيديا كربالء ..نقد وحتليل

نجدهم خاضعني ومقهورين.(((»...

نفسه ترضب عىل األوتار احلساسة يف قلوب الناس فتجذهبم إىل التشيع»(((.
وقال أيض ًا« :وإن الظروف والعالقات االجتامعية واالقتصادية التي كانت تعيش يف

وتقبلها ملثل هذه األفكار
ظلها القبائل العربية يف العراق ،ساعدت عىل تأ ُّثر تلك القبائل ُّ

التي مل تكن قد تعرفت عليها من قبل.(((»...

((( املصدر السابق :ص.218
((( املصدر السابق :ص.219
((( املصدر السابق :ص228ـ .229
((( املصدر السابق :ص.231
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ويف ه�ذه العبائر التي ذكرناها هنا يريد أن يقول الكاتب :إن احلقبة التي ش�هدت

حت�و ً
ال ملحوظ ًا م�ن البداوة إىل املدن واألري�اف كان هلا الدور البارز يف تغيري مس�ار
املراسم احلسينية؛ إذ املعاناة التي يعيشها أبناء هذا البلد ،والضغظ احلكومي والسيايس
واالقتصادي ،كانت عام ً
ال أساسي ًا يف حتول البدو ـ الذين مل يكن هلم ميول إىل الدين،

حتول
ومل يكون�وا متفاعلين م�ع الطق�وس واملراس�م الديني�ة ـ إىل احلياة املدني�ة؛ كام ّ
بعضه�م إىل فالحين يعملون ُأجراء عن�د أصحاب األرايض؛ مم�ا جعلهم خاضعني
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لألطراف الضاغطة ومستسلمني لألمر الواقع الذي ُفرض عليهم؛ ولذا جتدهم ـ قد
أصبح�وا كبقية احلرض ـ يبحثون عن يشء ُين ِّفس عنهم ويخُ ِّلصهم من اهلموم واآلالم
واملعاناة التي اصطدموا هبا ،فوجدوا أنفسهم يف رسب احلرض وسكان املدن املغلوب

عىل أمرهم ،وانساقوا إىل تفريغ ما يف داخلهم عن طريق الطقوس والشعائر واملراسم
الدينية ،وباألخص احلسينية منها.

هذه هي الفكرة التي ارتكز عليها الفصل الثالث من كتابه بكل بساطة ،وإن كان

قد أطال احلديث يف أغلب النقاط التي ذكرنا عناوينها آنف ًا.

القراء يف
ويعتقد الكاتب من خالل هذه النقاط املتقدمة أنه استطاع أن يتدرج مع ّ

إيصال مراده استناد ًا إىل النقاط املتقدمة.

التداعيات املرتتبة على كالمه املتقدم
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قدمناه هل�ا من عرض
يس�تنتج الق�ارئ الكري�م من خلال النقاط املتقدم�ة ـ وما ّ

وتوصيف ـ أن التوس�ع والتطور احلاصل يف املراس�م احلسينية يف العراق ويف التاريخ
الذي حدده الكاتب ،إنام كان نتيج ًة ل ُ
ألمور التالية:

يم�ر هب�ا املجتم�ع العراقي آن�ذاك ،من صعوبات معيش�ية
أوالً :الظ�روف الت�ي ّ

واقتصادية وحتديات سياسية.

ثاني� ًا :الس�طح املع�ريف والثق�ايف الذي يعيش�ه أغل�ب املجتم�ع العراق�ي ،وهم:

(املع�دان) و(الرشوگي�ة) أو أنصاف الب�دو الذين قدموا مهاجرين م�ن مناطقهم إىل
املدن الكربى ـ وباألخص بغداد والبرصة ـ فرار ًا من واقعهم املرير.

املعزية واملتمثل�ة بمواكب اللطم
ثالث� ًا :تب ّن�ي إقامة العزاء واملسيرات اجلامهريي�ة ّ
والزنجي�ل م�ن ِق َبل كب�ار املالكني للأرايض الزراعية؛ مم�ا يضطر الفالحين ـ وهم
الغالبية العظمى يف املجتمع ـ إىل املش�اركة يف تلك املواكب جماملة أو حمابا ًة لرؤس�اء
املواكب وأولياء نعمتهم(((.

التحرض والس�كنى يف املدن؛ ما أدى بشكل تدرجيي إىل حتوهلم من جمتمع ال يميل إىل

التدين ،وغري متفاعل مع الطقوس واملراس�م الدينية ـ التي ليس�ت مورد حاجاهتم ـ
ّ

إىل جمتمع يبحث عن ذلك يف سبيل تفريغ مهومه وآالمه.

خامس� ًا :التح�ول املذهب�ي امللحوظ من قبل بعض العش�ائر الس� ّنية الكبرية التي

تراكم�ت عليه�ا الظ�روف الضاغط�ة؛ فرتك�ت مذهبه�ا األول مفضل�ة االنتقال إىل

املذهب الشيعي؛ كونه يتناغم مع متطلبات حياهتم القاسية.

يتك�ون لدى الق�ارئ الكريم عن املجتم�ع العراقي آنذاك هو
إن االنطب�اع الذي
ّ

تطور املراسم احلسينية يف كتاب تراجيديا كربالء ..نقد وحتليل

رابع� ًا :التحول الديمغرايف الذي ش�هده العراق ـ يف تل�ك احلقبة ـ من البداوة إىل

متلون ال حيمل من القيم واملبادئ شيئ ًا؛ فهو جمتمع
عبارة عن صورة مشوهة ملجتمع ّ
يتعاطى مع الدين والطقوس الدينية عىل أساس مصاحله؛ ففي الوقت الذي ال يعاين

م�ن مش�كلة وال يك�ون حمتاج ًا إىل الدين ال ُيعير له أمهية إطالق ًا ،وأم�ا فيام لو كانت

الظ�روف القاه�رة تنتاب�ه من كل جانب وم�كان فإنه هيرع إىل الدين ويتخذه وس�يلة

لتفريغ مهومه.

ناهيك عن التصور الذي حيصل لدى القارئ عن الشعائر احلسينية ،ليحمل عنها

((( ُانظر :املصدر السابق :ص.179
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متر
فكرة خاطئة تبتني عىل أن مراسم العزاء احلسيني إنام هي وليدة اإلرهاصات التي ّ
هبا املجتمعات ،وأن ال أساس وال ارتباط هلا بالدين إطالق ًا.

نقاط اخللل يف كالمه

مع أننا نعتقد أن كالمه الذي ذكره يف هذا الفصل ال يستحق الرد ورصف الوقت

فيه ،وأن ذلك مضيعة جلزء من العمر؛ لبس�اطة الفك�رة التي ذكرها ،وعدم احتوائها

على مطلب علمي أساس� ًا ..لك�ن الذي يلجئنا إىل تس�ليط الضوء على نقاط اخللل
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فيه ومناقش�ته باألدلة ّ
املؤكدة ،هو الرتويج الذي حصل للكتاب ومؤلفه ،واملس�احة

الت�ي أخذها يف األوس�اط األكاديمية ،كما ذكرنا ذلك يف مقال س�ابق(((؛ فحدت بنا
ُس�جل عليه،
املس�ؤولية العلمي�ة إىل بيان مواضع اخللل واملؤاخذات التي يمكن أن ت ّ
وسنشري إىل ذلك يف ضمن جمموعة من النقاط:
النقطة األُوىل :إن هذه الرؤية التي تب ّناها املؤلف حول العوامل املؤثرة يف املراس�م
يدعيه املؤلف،
احلسينية خمالفة متام ًا للوثائق التارخيية؛ إذ ّبينت لنا األمر عىل عكس ما ّ

فهي تثبت لنا أن االنتعاش والتوس�ع الذي ش�هدته املراس�م احلس�ينية إنام بلغ ذروته
ورف�ع اخلناق ع�ن أتباع أهل
وانتشر بش�كل ملف�ت لألنظار بع�د أن انترش التش�يع ُ

البيت^ ،ووجدوا من احلكام َمن يؤيدهم يف ذلك ،وإلاّ فكيف ُيفسرَّ التطور الذي
حصل يف العرص البوهيي وما كان ُقبيله بفرتة من الزمن إبان ضعف الدولة العباسية؛
حيث أخذت النياحة والعزاء واملراسم احلسينية بشكل عام بالتطور واالزدهار الذي
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ال س�ابقة له؟! وقد ذكر ابن األثري ذلك بقوله« :س�نة ثالث ومخسني وثالثامئة :يف هذه

معز الدولة الناس أن يغلقوا دكاكينهم ويبطلوا األسواق والبيع
الس�نة عارش املحرم أمر ّ
والرشاء ،وأن يظهروا النياحة ،ويلبسوا قباب ًا عملوها باملسوح ...ففعل الناس ذلك ،ومل

((( ُانظر :الساعدي ،صباح عباس ،نشأة املراسم احلسينية يف كتاب (تراجيديا كربالء) نقد وحتليل ،جملة
اإلصالح احلسيني :العدد ،12ص.86

للس َّنية قدرة عىل املنع منه؛ لكثرة الشيعة؛ وألن السلطان معهم»(((.
يكن ُّ

فعلى نظرية املؤلف القائلة :بأن املجتمع العراقي اختذ املراس�م احلس�ينية وس�يلة

جاد عن الداع�ي إىل إقامة هذه
القراء تس�اؤل ٌّ
للتفري�غ م�ن مهومهم ،ي�أيت إىل أذهان ّ

املراس�م وبالكثاف�ة الت�ي يصفها ه�ذا املؤرخ املنزع�ج واملغلوب عىل أم�ره ،مع كثرة
الش�يعة وك�ون الس�لطان معهم .وقد أش�ار ابن كثري إىل ه�ذه الظاهرة أيض� ًا بقوله:

«...ثم دخلت س�نة مخس ومخسين وثالثامئة :يف عارش املحرم عملت الروافض بدعتهم

الشنعاء وضاللتهم الصلعاء عىل عادهتم ببغداد»((( .والواضح من (عادهتم) هذه التي

وحمبوهم يف املحرم من كل س�نة؛ وهلذا نجده يصفها هبذه األوصاف
أهل البيت^ ّ
املدقعة.

بحري�ة منقطعة النظري ـ والتي مل يروا مثلها
فمع أن الش�يعة يف ذلك الزمان متتعوا ّ

من قبل ـ إلاّ أننا نجدهم قد اهتموا ّأيام اهتامم بإحياء الشعائر الدينية عموم ًا واحلسينية
بوجه خاص.

مر على املؤلف أن مع�ز الدولة البوهي�ي قد أصدر أم�ر ًا عام ًا
ولس�ت أدري ه�ل َّ
يف إعالن املأتم احلس�يني كمؤسس�ة رسمية(((؟! بعد أن اس�تتبت ُ
وترسخت
األمور
ّ
ّ
حكومت�ه يف األمص�ار ،فهل احلاك�م البوهيي يف فترة حكومته كان يع�اين من الظلم

تطور املراسم احلسينية يف كتاب تراجيديا كربالء ..نقد وحتليل

أغاضت ابن كثري أهنا قد ّ
ش�كلت ظاهرة يف املجتمع اإلسلامي آنذاك يامرسها أتباع

واالضطهاد فالتجأ إىل املراسم احلسينية لين ّفس من خالهلا عن مهومه وآالمه؟!

ومما تقدم؛ نس�تنتج أن التطور والتوس�ع الذي شهدته املراسم احلسينية يف األزمنة

ضيقت احلكومات الظاملة اخلناق
التي كان الشيعة يتمتعون باحلرية ..أكثر بكثري مما لو َّ
عليه�ا أو منعته�ا من املامرس�ة العلنية .أما فيام ل�و ُمنِ ُعوا من اإلعالن عن مراس�مهم
((( ابن األثري ،عيل بن أيب الكرم ،الكامل يف التاريخ :ج ،8ص.549
((( ابن كثري ،إسامعيل ،البداية والنهاية :ج ،11ص.294
((( ابن األثري ،عيل بن أيب الكرم ،الكامل يف التاريخ :ج ،8ص.549
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التي اعتادوا عىل إحيائها ،فقد ذكرنا يف مقال س�ابق((( اآلليات التي تحُ فظ من خالهلا
الش�عائر احلس�ينية يف ذاكرة األجيال ،كل ذلك بتوصي�ات رصحية وواضحة من قبل

األئم�ة^؛ كما أوىص اإلمام الباق�ر× بعض أصحاب�ه ،فق�ال ...« :إذا كان ذلك

اليوم برز إىل الصحراء أو صعد س�طح ًا مرتفع ًا يف داره ،وأومأ إليه بالسلام واجتهد عىل
قاتل�ه بالدع�اء ،وصلىّ بعده ركعتني ،يفعل ذلك يف صدر النه�ار قبل الزوال ،ثم ليندب
احلسين× ويبكيه ،ويأمر َمن يف داره بالبكاء عليه ،و ُيقيم يف داره مصيبته بإظهار اجلزع
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عليه ،ويتالقون بالبكاء بعضهم بعض ًا بمصاب احلسني.(((»...
وم�ا ذكرن�اه يف هذه النقط�ة ٍ
كاف للربهنة عىل بطلان كالم املؤلف ،وإثبات عدم

دقت�ه يف تقييمه هلذه الظاه�رة الضاربة يف أعامق التاريخ اإلسلامي ،واملتجذرة لدى
ال عن املجتمع�ات ُ
املس�لمني يف املجتم�ع العراق�ي ،فض ً
األخرى الت�ي انترشت فيها

ظاه�رة إحياء املراس�م العزائية بش�كل واس�ع أيض� ًا ،إلاّ أننا مل نتع�رض لذلك لعدم

ارتباطه بموضوع بحثنا.

النقطة الثانية :إننا ال ن ّتفق مع الكاتب يف كون املراسم احلسينية ـ وبكل أشكاهلا ـ

وأرخ هلا فقط ،بل نعتقد بأهنا
إنام ش�هدت تطور ًا ملموس ًا يف تلك الفرتة التي حددها ّ

كان�ت موج�ودة منذ زم�ن أهل البيت^ وبمس�احة جغرافية كبرية ،كما بره َّنا عىل
ذلك س�ابق ًا((( ،غاية األمر قد حصل هلا تراجع نس�بي؛ نتيجة ظروف قاس�ية وقرسية
واجهها أتباع أئمة أهل البيت^ يف بعض العصور واألزمنة من قبل حكام اجلور(((،
وهذا ال يعني أهنا أفلت أو محُ يت بشكل كامل ،حتى انتقلت إىل املتاحف اإلسالمية،
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((( ُانظر :الساعدي ،صباح عباس ،نشأة املراسم احلسينية يف تراجيديا كربالء (نقد وحتليل) ،جملة
اإلصالح احلسيني :العدد ،12ص.93
((( الربقي ،أمحد بن حممد ،املحاسن :ج ،2ص.326
((( ُانظر :الساعدي ،صباح عباس ،نشأة املراسم احلسينية يف كتاب (تراجيديا كربالء) نقد وحتليل ،جملة
اإلصالح احلسيني :العدد ،12ص.90
((( سوف يأيت نقل بعض النصوص الدالة عىل ذلك يف النقطة الثالثة من بحثنا.

أي حضور يف نفوس املوالني ألهل البيت^ ،بل إهنا
وأصبحت نسي ًا منسي ًا ليس هلا ُّ

ورس ًا يف بعض
بقيت حارضة يف أوس�اط املوالني
واملحبني حييوهنا بش�كل علني تارة َّ
ّ

األحيان ،ويواظبون عليها لتبقى متو ّقدة يف أعامقهم كالنار حتت الرماد ،وفق ًا ملا أخرب

ب�ه النب�ي‘ بقوله« :إن لقتل احلسين حرارة يف قل�وب املؤمنني ال تربد أب�د ًا»(((؛ ولذا

ّ
أكدت زينب’ بخطاهبا يف الشام ـ خماطبة يزيد ـ بقوهلا« :فواهلل ،ال متحو ذكرنا ،وال
متي�ت وحين�ا»((( ،متحدية طاغية زماهنا وخمربة له بأن ذكر أهل بيت النبي‘ س�وف
حي ًا يف ذاكرة األجيال وضامئرهم ،وسوف يسعون جاهدين إلحيائه.
يبقى ّ

األقوال التي وردت عن األئمة^ ،والتي جاءت ّ
لتؤكد عىل رضورة إحياء ذكرهم

وبي�ان أمره�م؛ كام ورد عن اإلمام الصادق×َ « :من ُذكرن�ا عنده ،ففاضت عيناه ولو

مث�ل جن�اح الذباب ،غفر اهلل ذنوبه ولو كانت مثل زب�د البحر»((( ،وكام ورد عن اإلمام

الرض�ا×...« :و َم�ن جل�س جملس� ًا يحُ يي أمرن�ا مل يمت قلب�ه يوم متوت القل�وب»(((.
فهات�ان الروايت�ان ونظائرمها تدالن على أمهية إحياء ذكر أه�ل البيت^ والذي ال

يقترص عىل تذاكر املعاناة أو املصائب التي جرت عليهم ،ليمتد األمر ويتوسع إىل كل
ال يف تداول ش�ؤوهنم ُ
ما يكون عام ً
وأمورهم؛ ويف كل ذلك إش�ارة إىل أمهية احلفاظ

تطور املراسم احلسينية يف كتاب تراجيديا كربالء ..نقد وحتليل

ومن هنا؛ يس�تطيع الق�ارئ أن يرصد مدى الرتابط والعالق�ة بني قوهلا’ وبني

عىل املنظومة الدينية املتمثلة هبم^.

((( نقل املريزا النوري هذا احلديث باإلسناد التايل« :جمموعة الشهيد :نق ً
ال من كتاب األنوار أليب عيل حممد
ابن مهام ،حدثنا أمحد بن أيب هراسة الباهيل قال :حدثنا إبراهيم بن إسحاق األمحري قال :حدثنا محاد
ابن إسحاق األنصاري ،عن ابن سنان ،عن جعفر بن حممد÷ ،قال :نظر النبي‘ إىل احلسني بن
عيل÷ وهو مقبل ،فأجلسه يف حجره وقال :إن لقتل احلسني حرارة يف قلوب املؤمنني ال تربد أبد ًا».
النوري ،مريزا حسني ،مستدرك الوسائل :ج ،10ص.813
((( ابن نام ،جعفر بن حممد ،مثري األحزان :ص.81
((( الربقي ،أمحد بن حممد ،املحاسن :ج ،1ص.63
((( الصدوق ،حممد بن عيل ،عيون أخبار الرضا× :ج ،1ص.264
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إن إحي�اء املراس�م احلس�ينية كانت وما زال�ت من ضمن املنظومة الش�يعية ـ إن مل

نقل :إهنا ضمن املنظومة اإلسالمية ـ التي ّأكد األئمة^ عىل رضورة احلفاظ عليها

ويف كل األحوال ،كام ذكرنا ذلك يف النقطة السابقة.

النقط�ة الثالث�ة :تناقض م�ا تب ّناه هنا مع ما استش�هد به س�ابق ًا ـ م�ن كال ٍم لبعض

تأخر نش�وء املراسم احلس�ينية؛ حيث قال« :وقد ذكر ياقوت احلموي
املؤرخني ـ عىل ّ
وفياته بأن الش�اعر املعروف بالناش�ئ األصغر كان يعقد جمالس النياحة
وابن خلكان يف ّ
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عىل احلسين بعد أن انترش التش�يع وخ َّفت وطأة الس�لطات احلاكمة على العلويني»(((.
مبين ًا من خالل ذلك أن املراسم احلسينية مل تنترش ومل تظهر عىل الساحة الشيعية حتى
ِّ
ورفع اخلناق عنه من ِق َبل احلكام والسلطات الظاملة.
انترش وتوسع املذهب الشيعيُ ،
ثم ينقل لنا كالم ًا عن الناش�ئ األصغر يتضمن حج�م التفاعل واحلضور اجلامهريي

يف املجالس واملراسم احلسينية آنذاك ،فقال« :وقد روي عن اخلالع :أن الناشئ األصغر
كنت مع والديت يف س�نة (246هـ) ،وأنا صبي ،يف جملس الكبوذي
عيل بن عبد اهلل قالُ :

يف املس�جد بني الوراقني والصاغة ببغداد ،وهو غاص بالناس .(((»...فها هي املجالس

املعزي ألهل البي�ت^ يف القرن الثالث اهلج�ري ،بعد أن خ ّفت
غاص�ة باحلض�ور ّ
الوطأة عن ش�يعة أهل البيت^ ،وانترش مذهبهم وقويت شوكتهم ،عىل خالف ما
تبناه من فكرة خاطئة حول تطور املراسم احلسينية.

النقطة الرابعة :يظهر من املؤلف أنه مل يكن من املهتمني باجلانب الديني والتارخيي

الذي اعتقده املجتمع املس�لم الش�يعي يف العراق ،ولكنه حينام شاهد الظاهرة الغريبة
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ح�ب التع�رف واالطلاع؛ فص�ادف أن ش�هد ارتب�اط املجتمع املس�لم
علي�ه دفع�ه ُّ
وتع ّلقهم بمراسم العزاء وطقوس العبادة يف أيام املحنة والشدة فقط؛ فرسم من ذلك

متس باملجتمع العراقي
املوقف تلك الصورة الس�وداوية
ّ
املش�وهة ،واستنتج لنا نتائج ّ
((( احليدري ،إبراهيم ،تراجيديا كربالء :ص.52
((( املصدر السابق :ص.52

قدم أتباع
والطقوس واملراس�م التي اعتادوا عليها؛ ليرضب لنا أهم املقدس�ات التي ّ

أهل البيت^ خمتلف أنواع التضحيات من أجل إحيائها.

وكأن�ه مل ّ
يطلع عىل الثقافة الدينية التي تفرض عىل املس�لمني التواصل واالرتباط

م�ع اهلل على كل ح�ال؛ ليصبح�وا م�ن الذي�ن امتدحهم يف كتاب�ه العزي�ز ،لعدم

تغُّي�رُّ مواقفه�م وإن تغّي�رّ ت الظروف ،كما يف قوله تع�اىل( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
(((
طبقها أتب�اع أهل البيت^،
ﭢ . ) ...وغريه�ا من النص�وص الدينية التي ّ

آخذين بتوصيات أئمتهم^ وإرشاداهتم ،كام يف قول أمري املؤمنني×« :أال فاعملوا

وحينئ�ذ؛ فال ُيعاب عىل املراس�م احلس�ينية فيام ل�و ارتادها أو التج�أ إليها املؤمن،

واختذه�ا وس�يلة ملعاجل�ة مش�اكله بع�د أن تلقَّ�ى ه�ذه التعليمات والتوصي�ات من

األئم�ة^ ،ويف نص�وص كثيرة ومعتربة ،قائل�ة :بأن االرتباط باحلسين من أفضل

الطرق التي تس�اعد املؤمن عىل معاجلة مش�اكله .كام يف قول اإلمام الباقر×« :مروا

ويمد يف العمر ،ويدفع مدافع
ش�يعتنا بزيارة قرب احلسين×؛ فإن إتيانه يزيد يف الرزق،
ّ
السوء .(((»...كام أن الصدوق& روى نص ًا آخر عنه× قال فيه« :مروا شيعتنا بزيارة

احلسين بن عيل÷؛ ف�إن زيارته تدفع اهل�دم والغرق واحلرق وأكل الس�بع .(((»...أو

تطور املراسم احلسينية يف كتاب تراجيديا كربالء ..نقد وحتليل

الرهبة»(((.
الرغبة كام تعملون يف ّ
يف ّ

الدعاء ال�وارد عن اإلمام الصادق× حيث قال« :ال ّلهم ...وارحم تلك اخلدود التي

تتقلب عىل حفرة أيب عبد اهلل احلسين× ،وارحم تلك األعني التي جرت دموعها رمحة
لن�ا ،وارح�م تلك القلوب التي جزعت واحرتقت لنا ،وارحم تلك الرصخة التي كانت
لن�ا .ال ّلهم ،إين أس�تودعك تلك األبدان وتلك األنفس ،حت�ى توافيهم من احلوض يوم
((( آل عمران :آية.134
((( خطب أمري املؤمنني× ،هنج البالغة :ج ،1ص.71
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.284
((( الصدوق ،حممد بن عيلَ ،من ال حيرضه الفقيه :ج ،2ص.582
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(((
املدوية هلم^..
العطش»  .فالدمعة التي تذرف والقلوب التي حترتق والرصخات ّ

كل ذل�ك يقع حتت نظر اإلم�ام يف دعائه وترمحه ،وأقل يشء حيص�ل عليه املرء الذي

تعمه الرمحة اإلهلية يف الدنيا بجمي�ع معانيها ،فض ً
ال عن
يدخ�ل حتت هذا الدع�اء أن ّ
الرمحة ُ
األخروية األبدية.
كم هائل من نظائر هذه الروايات التي يطول بنا احلديث عند نقلها.
وهناك ٌّ

لق�د بره�ن أتب�اع أه�ل البي�ت^ يف كل مكان وزم�ان عىل أهن�م من أوضح
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املصادي�ق الت�ي ذكره�ا اهلل بقول�ه( :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ

ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ)((( ،وخصوص� ًا
يف الفترة الراهن�ة التي مت ّتعت هبا بعض الش�عوب بنوع من احلري�ة للتعبري عن رأهيم
وإظهار مش�اعرهم ،فها هي املراسم احلسينية قد تطورت وتوسعت ،حتى أصبحت
حديث الساعة يف مجيع أنحاء العامل ،مع مالحظة تطور األساليب القمعية هلا ،فبعد أن

كان املنع يقترص عىل إصدار األوامر بمنع الشيعة من إقامة املراسم العزائية أو خروج

جمموع�ة معارضة هل�ا ـ أو االعتقاالت الت�ي تقترص عىل جمموعة حم�ددة من الناس ـ
يميز بني صغري أو
أصبح اليوم االس�تهداف والقتل اجلمعي والتفجري العش�وائي ال ّ
كبري ،وبني رجل أو امرأة ،بقدر ما يكون مهّه البحث عن أكرب عدد من األبرياء الذين

اجتمعوا بدافع املواساة وإرسال برقيات العزاء للنبي| وأهل بيته^.

املالحظة الثانية :النظرة الض ّيقة جتاه اجملتمع العراقي عموم ًا واملذهب الشيعي خصيص ًا
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تقدم م�ن النصوص آنفة الذك�ر ماذا يعني
الق�راء الكرام م�ن خالل ما ّ
يستش�ف ّ

املجتم�ع العراق�ي لدى مؤلف كت�اب تراجيديا كربالء ،وما هي نظرته هلذا الش�عب

ال�ذي ظلمه معظ�م املؤرخني عىل مدى العص�ور ،فيأيت عامل االجتماع ّ
الفذ ليضيف
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.229
((( احلج :آية.41

ُ
ضيق ونظرة س�وداوية إىل ه�ذا املجتمع ـ الذي
ظالم�ة إىل تل�ك الظالمات! فبأف�ق ّ

يعتقد أنه يعيش حياته البدائية بتامم معناها ـ أخذ يتنقّل بذهن القارئ من تاريخ ملؤه
سيئ إىل أسوأ؛
الظالم إىل مس�تقبل ُيسترشَ ف منه احلياة البائسة بوضوح ،ومن وضعٍ ِّ
ٍ
بتلون الظروف.
متلون ّ
لتكتمل الصورة عن جمتم ٍع مغلوب عىل أمرهّ ،
وهنا بعض النقاط التي يتح ّتم علينا الوقوف عندها لبيان مواضع اخللل فيها:
النقط�ة األُوىل :ع�دم اطالعه على جاذبية املذهب الش�يعي وقابليته الس�تقطاب
تقدم�ت عن العوام�ل املؤثرة يف
اآلخري�ن .فقد اس�تعرض ولألس�باب ذاهت�ا ـ التي ّ

حتول مل ُيشهد له مثيل من قبل
تطور املراسم احلسينية من وجهة نظره ـ ما حصل من ّ
العراق�ي؛ إذ ترك�وا مذه�ب التس�نن واخت�اروا املذهب الش�يعي؛ كونه يتامش�ى مع
متطلباهتم ويتناغم مع ظروفهم املأساوية والقاسية.

املؤهالت واجلاذبية التي يتميز ويتمتع هبا املذهب الشيعي مل تكن ناجت ًة عن أمر
إن ّ
غيب�ي فقط؛ وإنام جاء ذل�ك نتيجة تعليامت تلقاها دعاة ورواد ه�ذا املذهب من ِق َبل
أئمته�م املعصومني^ وعىل كال الصعيدين( :النظ�ري ،والعميل) ،وقد جاءوا^
بذلك من منطلق قرآين وحياين((( ،فقد أعطوا ُ
األسس املهمة والعوامل املساعدة عىل

توس�ع وانتشار املذهب احلق ،وتتمثل هذه ُ
األسس واألساليب بالبيانات التالية التي
ُّ

تطور املراسم احلسينية يف كتاب تراجيديا كربالء ..نقد وحتليل

يف الرتكيبة الس�كانية؛ ليس�تتبعها التح�ول املذهبي لقبائل كبرية وكثيرة من املجتمع

صدرت عنهم^:

1ـ م�ا جاء يف عهد أمري املؤمنني× ملالك األشتر ،حني أوص�اه بالرفق بالرعية،
فقال« :وال تكونن عليهم سبع ًا ضاري ًا تغتنم أكلهم ،فإهنم صنفان :إما ٌ
أخ لك يف الدين،

وإما نظري لك يف اخللق.(((»...

((( من منطلق قوله تعاىل( :ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ)(النحل :آية  .)125وكذا:
(ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)(فصلت :آية .)34أو قوله تعاىل:

(ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ)(آل عمران :آية .)64وغريها من اآليات الكثرية.
((( خطب اإلمام عيل× ،هنج البالغة :ج ،3ص.84
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لقد أثرت هذه املقولة اخلالدة يف النفوس احلرة أيماُّ تأثري! إذ تفاعل معها َمن يعتقد

بالدين و َمن مل يعتقد به عىل حد سواء(((؛ فقد أخذت أصداها يف املجتمعات الغربية،
فض ً
ال عن املجتمع اإلسالمي أو العريب(((.

حببنا
2ـ ما رواه الكليني& بسنده إىل اإلمام الصادق× أنه قال« :رحم اهلل عبد ًا َّ

أعز ،وما استطاع
إىل الناس ومل يبغضنا إليهم ،أما واهلل ،لو يروون حماسن كالمنا لكانوا به ّ

أحد أن يتع ّلق عليهم بيشء.(((»...
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3ـ م�ا رواه الش�يخ الصدوق& بس�نده عن اإلمام جعفر ب�ن حممد÷ وقد كان

ي�ويص ش�يعته« :معارش الش�يعة ،كونوا لنا زين� ًا ،وال تكونوا علينا ش�ين ًا ،قولوا للناس

حسن ًا ،واحفظوا ألسنتكم ُّ
وكفوها عن الفضول وقبيح القول»(((.

4ـ ما رواه الربقي& بإس�ناده إىل اإلمام الصادق× أنه كان يويص شيعته بقوله:

وحسن اخللق،
«عليكم بتقوى اهلل والورع ،واالجتهاد ،وصدق احلديث ،وأداء األمانةُ ،

وحسن اجلوار ،وكونوا دعاة إىل أنفسكم بغري ألسنتكم بطول الركوع والسجود.(((»...
ُ
5ـ ما رواه الصدوق& بس�نده إىل عبد السلام اهلروي ع�ن اإلمام الرضا× أنّه

ق�ال« :رح�م اهلل عبد ًا أحيى أمرنا .فقل�ت له :وكيف يحُ يى أمركم؟ ق�ال :يتعلم علومنا
ويع ّلمه�ا الناس؛ ف�إن الناس لو علموا حماس�ن كالمن�ا التبعونا .ع ِّلموا الناس حماس�ن

كالمنا»(((.

122
122

((( ُانظر :ويكيبيديا املوسوعة احلرة ،رسالة عيل بن أيب طالب إىل مالك األشرت:

.https://ar.wikipedia.org/wiki/

((( ُانظر :املصدر السابق.
((( الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف :ج ،8ص.229
((( الصدوق ،حممد بن عيل ،األمايل :ص.484
((( الربقي ،أمحد بن حممد ،املحاسن :ج ،1ص.18
((( الصدوق ،حممد بن عيل ،عيون أخبار الرضا× :ج ،1ص.275

القيم�ة التي أغنت الس�احة الدينية بالس�بل والطرق
وغير ذلك م�ن التوصيات ّ

املؤ ِّثرة يف جلب الناس إىل الدين وحتبيبهم إليه ،والتي يطول بنا املقام عند إيرادها.

وقد لوحظ تطبيق هذه البيانات والتعليامت يف أفعال األئمة^ وسريهتم العملية

ويف سلوكهم اليومي مع أبناء جمتمعهم .كام تبعهم علامء املذهب الشيعي يف ذلك؛ إذ

جسدوا معنى الورع والزهد واإليثار وإغاثة املظلوم.
ّ

الس� ِّنية باملراس�م احلس�ينية
نع�م ،نحن نتف�ق مع املؤل�ف يف الق�ول بتأ ّثر القبائل ُّ

وانجذاهب�م إىل املذه�ب الش�يعي عن طريقها؛ لكن ال للس�بب الذي تب ّن�اه يف كتابه،

ب�ل لك�ون هذه املراس�م والطق�وس قد أصبحت وس�يلة وس�بب ًا يف إيص�ال املفاهيم
الت�ي يلقيه�ا اخلطب�اء واملبلغون يف تلك املناس�بات؛ فصار املس�لمون م�ن الطوائف
ُ
يميزون بني عاش�وراء ومراس�مها وبني املذهب الشيعي بعد أن تأثروا به
األخرى ال ّ
وبقادته.
وبعد أن ُر ِصدَ التجسيد والواقع العميل والتطبيقي جلميع املفاهيم التي تُطرح من
سيد الشهداء من ِق َبل علامء وقادة هذا املذهب ،من قبيل :مقارعة الظلم،
خالل منرب ّ
واملناداة بإرج�اع احلقوق املغصوبة ألصحاهبا املظلومني من الش�عب بكافة طوائفه،

تطور املراسم احلسينية يف كتاب تراجيديا كربالء ..نقد وحتليل

اإلسلامية الصحيحة وحماس�ن كالم أه�ل البيت^ ،عن طري�ق اخلطب واملواعظ

ومن دون االنحياز إىل الطائفية أو القومية أو غريمها؛ وجدت هذه الطوائف ضالتها
يف ه�ذا املذه�ب املتمثل بأصحابه الرشعيني ،وهم أه�ل البيت^ الذين أوىص هبم

النبي األكرم‘.

ه�ذه هي األس�باب التي دعت القبائل العراقية املتح�ررة إىل التحول من مذاهبها

واختيار املذهب الشيعي بدي ً
ال عنها .ال ما أجهد نفسه مؤلف كتاب تراجيديا كربالء

ألجل إثباته.

نعم ،لقد أش�ار املؤلف إىل اجلاذبية التي يتحىل هبا املذهب الش�يعي يف هناية فصله

هذا بمقطع ال يتجاوز األربعة أس�طر ،فقال« :إن التش�يع يف صيغته الفكرية له جاذبية
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طبيعي�ة وتأثري اجتامعي ونفيس عميق األثر عند ضحايا الظلم واالس�تالب االجتامعي،

الذي ينبع من الومضات الثورية للفكر الشيعي من جهة ،ومن اهتامم التشيع أيض ًا بمعاناة
اإلنس�ان ومش�اكله من جهة ُأخ�رى ،إىل جانب مركزية االنفعال املت�أمل ومصداقيته»(((.

رسخ من خالله تلك
لكن هذه العبارة ال تتناسب مع ما ذكره يف فصله الكامل الذي َّ
الفك�رة الس�لبية يف أذهان املجتمع�ات ُ
األخرى من جهة ،وعدم تس�ليط الضوء عىل
املفاصل املهمة يف جاذبية املذهب الشيعي ـ والتي ذكرناها آنف ًا ـ من جهة ُأخرى ،مع
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مالحظة أهنا تس�تبطن يف طياهتا الرضب عىل وتر املظلومية واالس�تالب واملعاناة من
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جهة ثالثة.

النقط�ة الثاني�ة :لقد تأث�ر الكاتب يف هذه النظرية بالش�بهة القائل�ة :إن الدين هو

أفيون الش�عوب .بمعنى أن الدين بصورة عامة اس�تعمله اإلنسان ليتخلص من األمل
والظواه�ر الكونية والكوارث التي مل جيد هلا مربر ًا وتفسير ًا علمي ًا؛ فالتجأ إىل الدين

كتخدي�ر موضع�ي لعالج ه�ذه الظاه�رة الغريبة((( .وق�د أخذ املؤل�ف بتطبيق هذه

النظري�ة عىل املجتم�ع العراقي حني تأث�ر وتفاعل مع املذهب الش�يعي من دون بقية
املذاه�ب ُ
األخرى ..مع أننا ذكرنا ً
آنف�ا املميزات التي حيملها هذا املذهب ،إىل جانب
أض َف ْت عليه جاذبية ليس
التوصيات التي تلقاها علامؤنا من أئمة أهل البيت^؛ ما ْ
هلا نظري يف سائر املذاهب ُ
األخرى.

عد من النتائج
النقطة الثالثة :إن التوس�ع والتطور الذي شهدته املراسم احلسينية ُي ُّ
للمطلعين ـ املنتمين إىل الثقاف�ات واملذاه�ب والديان�ات ُ
الطبيعي�ة ّ
األخ�رى ـ عىل

ُ
فيقيموهن�ا يف فطرهتم أو وفق
أدبي�ات وأس�س ومبادئ وأه�داف النهضة احلس�ينيةِّ ،
منطقهم الس�ليم ،وباملقارن�ة إىل ما ينتمون إليه؛ وحينها يتوصل�ون إىل أن تلك القيم

((( احليدري ،إبراهيم ،تراجيديا كربالء :ص.230
((( ُانظر :محيو ،ضياء ،حقيقة كلامت ماركس الثالت (الدين أفيون الشعوب).
http://sudaneseonline.com/board/290/msg/1276757943.html.

األوىل واألجدر باالتباع دون غريها؛
والركائز التي نادى هبا اإلمام احلسين× هي ْ

ثم
فيك�ون َمثَلها يف ه�ذا األمر َ
كمثَل َمن يتع�رف عىل الدين اإلسلامي وينتمي إليه ّ

تعرف عليها ،بعد التخيل عن املعتق�دات التي كان عليها .فهل
يتب ّن�ى معتقداته الت�ي َّ
ُيع�اب عىل الدين اإلسلامي بأن ه�ؤالء الذين اختذوا اإلسلام دين ًا إنما كان نتيجة

االضطهاد والظلم الذي قاسوه من املجتمع؟!

عد من اخلصائص املميزة للش�عائر احلس�ينية والنهضة املباركة؛ إذ هلا
وهذا األمر ُي ُّ

القدرة عىل جذب اآلخرين وتغيري املعادلة بمجرد وصوهلا إىل َمن يبحث عن احلرية

جلذب اآلخرين إليهم.

إن هذه القابلية التي حتملها املراس�م احلسينية يف جذب اآلخرين إليها ،والتفاعل

معها ،هلي من املميزات التي لوحظت ـ وبشكل واسع ـ مؤخر ًا حتى يف البلدان التي
ُي َّدعى أهنا تتمتع باحلرية الكاملة والعيش املدين الرغيد.

جتن س�افر وجتاوز رصيح
النقط�ة الرابع�ة :إن ما ارتكب�ه الكاتب من خطأ إنام هو ٍّ

ـ وإن مل يك�ن متعم�د ًا ـ يف ح�ق جمتم�ع بأكمل�ه ،فقد أدرج�ه يف ضم�ن القائمة التي

تطور املراسم احلسينية يف كتاب تراجيديا كربالء ..نقد وحتليل

التي هي أس�اس من ُ
األسس اإلنس�انية ،والتي اختذها اجلميع وس�يلة وشعار ًا خالي ًا

وقع�ت ً
حملا للذم واالنتق�اص اإلهلي؛ حي�ث إن هناك جمموعة م�ن النصوص التي
تذم العباد الذين يلتجئون إىل الدين أو إىل اهلل يف الش�دة دون الرخاء؛ كام يف قوله

تع�اىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ)((( .أو الذي�ن ق�ال عنه�م اهلل( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ )(((.
((( العنكبوت :آية.65
((( اإلرساء :آية.83
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وغري ذلك من النصوص الكثرية التي حتدثت عن عدم التوازن بني احلالتني اللتني

يمر هبام اإلنسان ،لتغيرّ مساره يف التعامل مع اهلل.

ولع�دم حتققه يف تارخيية املس�ألة لدى أتباع أهل البي�ت^؛ فقد أدرجهم يف هذا

الصنف الذي وقع حتت النصوص الذامة واملتوعدة هلم بالعذاب واخلرسان املبني.

نع�م ،قد يفرض عليهم واقعهم املأس�اوي والظ�روف احلادثة هلم أن يتعاملوا مع

املراسم العزائية والشعائر احلسينية بأقل من املقدار الذي كانوا عليه يف حال الرخاء؛
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يدعيه الكاتب
نتيج�ة املنع واحلرض الذي ُيف�رض عليهم ،إلاّ أن هذا عىل خلاف ما ّ
من تأثري احلالة املزرية عىل تطور وتوس�ع املراس�م واملآتم احلس�ينية؛ كوهنا تتناغم مع

متطلبات املجتمع.

وهب�ذا يكون الكاتب قد أضاف هتمة ُأخ�رى إىل التهم التي ُألصقت هبذا املجتمع
من ِق َبل املؤرخني ورجال البالط املعادية هلذا املجتمع املوايل ألهل البيت^.
م�ع أن الذي يتتبع النصوص املرتبطة بالش�أن الرثائي املرتب�ط بواقعة كربالء جيد

أن األئمة^ قد أكدوا عىل رضورة اللجوء إىل اإلمام احلسني× واالرتباط به عند

النوائب والش�دائد ،كام روى حممد بن يعقوب« :عن عدة من أصحابنا ،عن س�هل بن
زياد ،عن أيب هاشم اجلعفري ،قال :بعث إ َّيل أبو احلسن× يف مرضه وإىل حممد بن محزة،
فس�بقني إلي�ه حممد بن محزة ،وأخبرين حممد :ما زال يق�ول :ابعثوا إىل احلير ،ابعثوا إىل
دخلت عليه ،وقلت لهُ :جعلت
قلت له :أنا أذهب إىل احلري؟ ثم
فقلت ملحمد :أال َ
ُ
احلريُ .
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فداك ،أنا أذهب إىل احلري؟ فقالُ :انظروا يف ذلك[ ...إىل أن قال ]:فذكرت ذلك لعيل بن

بالل ،فقال :ما كان يصنع [بـ] احلري؟ هو احلري .فقدمت العس�كر ،فدخلت عليه ،فقال

ذكرت له ق�ول عيل بن بالل .فقال يل:
يل :اجل�س حين أردت القي�ام ،فلام رأيته أنس يب
ُ

قبل احلجر ،وحرمة النبي واملؤمن
أال قلت له :إن رس�ول اهلل‘ كان يطوف بالبيت ،و ُي ِّ
أعظم من حرمة البيت ،وأمره اهلل أن يقف بعرفة ،وإنام هي مواطن حيب اهلل أن ُيذكر

حيب اهلل أن ُيدعى فيها»(((.
حب أن ُيدعى يل حيث ّ
فيها ،فأنا ُأ ّ

كام روي« :أن الصادق× مرض فأمر َمن عنده أن يستأجروا له أجري ًا يدعو عند قرب

احلسني× .فوجدوا رج ً
ال فقالوا له ذلك .فقال :أنا أميض ،ولكن احلسني إمام مفرتض

الطاع�ة ،وهو إمام مفترض الطاعة ،فرجع�وا إىل الصادق× وأخبروه .فقال :هو كام
ق�ال ،ولك�ن أما عرف أن هلل تعاىل بقاع ًا ُيس�تجاب فيها الدع�اء؟! فتلك البقعة من تلك

البقاع»(((.

فهاتان الروايتان ونظائرمها هلا مداليل كثرية ومهمة ،ومن أهم مداليلها الرئيس�ية

منش�د ًا ومرتبط ًا
املجتم�ع العراق�ي متدين ومعتقد هبذه الس�بل واحللول؛ فلذا نجده
ّ

باإلمام احلسني× ومراسمه ِّ
املذكرة بمصابه األليم.

النتيجة النهائية

من خالل هذه القراءة املتأنية فيام ذكره املؤلف؛ توصلنا إىل أنه يفتقر إىل املوضوعية

ّ
واملرتس�خة يف أدبيات النهضة احلس�ينية؛
املتجذرة
واإلنصاف يف تقييم هذه الظاهرة
ّ
إذ نظر إىل التطور والتوس�ع احلاصل يف تلك احلقب�ة عىل أنه نتيجة اإلرهاصات التي

تطور املراسم احلسينية يف كتاب تراجيديا كربالء ..نقد وحتليل

يمر هبا اإلنسان ،وبام أن
هو تعليم أتباعهم بعض السبل حلل ومعاجلة األزمات التي ّ

ش�هدها البل�د يف ذل�ك الزم�ان ،وم�ن دون أن يبحث يف السير التارخيي للمراس�م
احلس�ينية يف البلدان اإلسلامية عموم ًا والعراق عىل وجه اخلصوص ،وقد استنتجنا

من ذلك:

1ـ إن مجيع احلقائق التارخيية خمالفة متام ًا ملا ذكره يف كتابه حول تطور هذه الظاهرة،

وأن الس�بب الذي أوقعه يف هذا اخلطأ؛ إما عدم اطالعه عىل هذه النصوص ،أو عدم

قدرته عىل إجياد الربط بينها وبني ما ذكره هنا.

((( الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف :ج ،4ص.567
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،14ص.537
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يقيم عىل أساسها بعض
2ـ مل يكن للمؤلف ثقافة دينية بتلك الشمولية التي جتعله ِّ

الظواهر التي يواجهها يف املجتمعات املتدينة؛ لذا اعترب الفرد املسلم الذي يلتجئ إىل

اهلل بواس�طة بعض الطقوس واملامرس�ات الدينية إنام يكون ذلك نتيجة النكوص
ويص�وره للمجتمعات
والظ�روف القاه�رة له ،م�ع أن األجدر به أن ينظ�ر إىل ذلك
ّ

كحالة إجيابية تفرض عىل املجتمع املسلم اللجوء إىل الدين يف النوائب والشدائد ،كام

هو حاله يف الرخاء والطمأنينة.
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3ـ لقد ارتكب املؤلف ذنب ًا اجتامعي ًا بحق هذا املجتمع املتدين ،واملذهب الشيعي

ص�ور للقارئ أن تفاعل وتب ِّني هذا املجتمع للمراس�م
يف ذات الوق�ت؛ وذلك حني ّ
احلسينية كان نتيجة الضغوط والتحديات السياسية واالقتصادية و..

4ـ لقد برهن أتباع أهل البيت^ واملجتمع العراقي ـ يف الفرتة الراهنة ـ عىل خطأ

سجله يف كتابه (تراجيديا كربالء)؛ إذ تب َّنى إحياء املراسم
املؤلف ووهن كالمه الذي ّ
احلس�ينية بش�كل الفت لألنظ�ار ،وأثب�ت للعامل أمجع ب�أن إحياءهم لذك�رى مصيبة

احلسين× نابع من حمبتهم له× ،فبعد االنفراج يف الوضع املعييش واملختلف متام ًا

عّم�اّ ذك�ره املؤلف ـ وبعد متتعهم باحلرية بش�كل نس�بي ـ تزايد االلتجاء إىل املراس�م
احلسينية بشكل واسع وملحوظ.

إىل هن�ا نكون قد أهنينا قراءتنا حول الفصل املختص بتطور املراس�م احلس�ينية يف
كت�اب تراجيديا كربالء ،تاركني احلديث عن بعض فصوله الالحقة إىل أعداد ُأخرى
نستمد العون.
من هذه املجلة إن سنحت الفرصة لذلك .ومن اهلل
ّ
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