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الشيخ قيصر التميمي *

متهيد

املمت�دة بامتداد
إنّ حدي�ث اإلصلاح يف الش�عائر احلس�ينية له عراقته وج�ذوره
ّ
متنوع من احلكومات
الوجود املبارك ألتباع أهل البيت^ ،وخصوص ًا يف ظل طيف ّ
الش�يعية أو املتعاطف�ة ظاهر ًا مع مذهب أهل البي�ت^ التي حكمت بعض البلدان
ّ

اإلسالمية ،كالدولة البوهيية والفاطمية واحلمدانية والصفوية والقاجارية.
ّ
ّ
تش�كلت بصورة واضح�ة ومعلنة ويف
ولك�ن يب�دو أن حرك�ة اإلصالح هذه قد
منهجي�ة علمي�ة مدروس�ة منذ أربع�ة ق�رون تقريب ًا ،وحتدي�د ًا يف مطل�ع القرن
إط�ار
ّ

ّ
ولع�ل الرائد األب�رز هلذه
الع�ارش اهلج�ري ،ويف بداي�ات عصر احلك�م الصف�وي،
اإلصالحي�ة هو كامل الدين حسين ب�ن عيل الواعظ الكاش�في ىَّ
املتوف س�نة
احلرك�ة
ّ
(((
دونه يف كتابه الش�هري (روضة الش�هداء) ،الذي
(910هـ)  ،وخصوص ًا بلحاظ ما ّ

واملتميز يف جماله ـ
كتب�ه س�نة (908هـ) ،حي�ث كان هذا الكت�اب ـ الفريد من نوع�ه
ّ

احلس�ينية،
واملهتمني ببناء وتطوير وتوس�عة الش�عائر
املختصني
مقدس� ًا بيد
دس�تور ًا ّ
ّ
ّ
ّ
((( حمارضة ُألقيت يف جامعة الكوفة/ك ّلية الرتبية للبنات ،يف ندوة علمية مشرتكة بني مؤسسة وارث
األنبياء للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية والك ّلية ،بعنوان( :الشعائر احلسينية بني الواقع
املعاش والطموح املنشود).
* ُأستاذ يف احلوزة العلمية ،رئيس حترير جم ّلة اإلصالح احلسيني ،من العراق.
والعقديةُ .انظر :األمني،
الفكرية
وتوجهاته
((( من اجلدير بااللتفات أن هذا الرجل خُمت َلف يف مذهبه
ّ
ّ
ّ
حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،6ص.122

القص�ة ورواي�ة املقتل احلس�يني ،حي�ث أضاف م�ن القصص
وخصوص� ًا يف جم�ال ّ

واحلكايات العاشورائية ما ال جتده إلاّ يف هذا الكتاب(((.

التوس�عي إىل القرن الثالث
واس�تمرت حركة الش�عائر عىل هذا النم�ط التنموي
ّ
ّ

عرش اهلجري ،حيث بدأت بعدها مرحلة جديدة وواسعة يف تنمية احلركة الشعائرية،

ففي النصف األول من القرن املذكور تقريب ًا ،ويف عهد امللك فتح عيل شاه (-1183
1250هـ) انطلقت البدايات من الفتاوى املعروفة واملش�هورة للمريزا القمي ىَّ
املتوف
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ومرشوعية إقامة التش�ابيه واملرسح احلسيني ،وهكذا
س�نة (1231هـ) ،حول جواز
ّ
الفت�اوى ُ
األخرى املنس�وبة إليه يف هذا املجال ،كام ُينس�ب إليه ذل�ك يف كتابه (جامع
الشتات)(((.

توسعت هذه احلركة اإلصالحية يف النصف الثاين من القرن املذكور ،ويمكننا
ثم ّ

وامليدانية للفاضل الدربندي يف جمال الشعائر
أن نبتدئ هذا التاريخ باحلركة الواسعة
ّ
ىَّ
واملتوف سنة
احلس�ينية ،وهو صاحب كتاب (إكسري العبادات يف أرسار الشهادات)،
ّ

احلسينية،
تصدى لدعم التوس�عة والتطوير والتنويع يف الش�عائر
(1285هـ) ،حيث ّ
ّ
يف ظ�ل احلكوم�ة القاجاري�ة يف عهد امللك ن�ارص الدين ش�اه (1313-1247هـ)،
ُ
وبأسلوب اجتهادي فريد من نوعه ،فكانت احلركة اإلصالحية للشعائر بنظره ينبغي

بالس�نن احلس�نة يف هذا املجال ،وهناك
أن تقع يف س�ياق توس�عة رقعة ما قد ُي ّ
س�مى ُّ
جمموع�ة كبرية من العلماء واخلطباء املعارصين له اخت�ذوا ذات املنهج يف التعامل مع

14

تفرد املؤ ّلف
((( ُانظر عىل سبيل املثال :ص 495من الكتاب وما يليها من القصص واحلكايات التي ّ
ِ
بروايتها .الكاشفي ،حسني ،روضة الشهداء ،ترمجة وحتقيق وتعليق :حممد شعاع فاخر .وقد اس ُتحدثت
احلسينية استناد ًا إىل بعض تلك القصص واحلكايات.
مجلة من املراسم
ّ
((( هذا هو املشهور واملنسوب إليه ،وقد بحثنا كثري ًا يف النسخة املعتمدة لكتاب جامع الشتات ،وكذا غريه
القمي ،فلم نجد فيها سؤا ً
احلسينية ،وإنام طرق
ال وال جواب ًا يرتبط بخصوص الشعائر
من كتب املريزا ّ
ّ
ورب مشهور ال أصل له ،أو بقي
ومر عليها مرور الكرامّ .
املريزا شعائر اإلسالم عموم ًا وبصورة عابرة ّ
يدون ،أو إننا قرصنا عن حتصيل ما وجده اآلخرون يف مضانّه ،أو أن هناك نسخ ًا ُأخرى
يف الصدور ومل ّ
مل نقف عليهاُ .انظر :املريزا القمي ،أبو القاسم ،جامع الشتات :ج ،1ص372ـ.373

وسبل تطويرها.
الشعائر ُ

وم�ن األمثلة عىل ذل�ك قول الدربندي« :+فاعلم أن قضي�ة نطح زينب بنت أمري

بمقدم املحم�ل ،بحيث إنه ُجرح وجرى الدم منه ،يكش�ف عن فحوى
املؤمنين رأس�ها ّ
وش�ق الثياب واجليوب،
أن ما ال جيوز فعله يف مصيبة غري آل حممد ـ من اجلزع الش�ديدّ ،
ولط�م الصدور ومخش الوجوه ،وحثو الرتاب والرماد على الرؤوس ورضهبا باألكف،

ّ
وتلطخ الوجه واجلسد بالوحل ،واأللوان املسودة وما يشبه ذلك ـ جيوز فعله يف مصائب

س�يام يف مصائب س�يد الشهداء روحي له الفداء ...بل يمكن أن ُيقال:
آل حممد| ،وال ّ
إن جواز ّ
كل ذلك ـ بل استحبابه ـ مما عليه السرية والرضورة من املذهب»(((.
وم�ن ذل�ك أيض� ًا قوله« :+وأم�ا ال�كالم يف مثل جرح ال�رؤوس أو الص�دور بآلة

املتضم�ن لقضية نط�ح الصديقة الطاهرة زينب بنت أمري املؤمنني× رأس�ها يف حضور
ّ
اإلمام عىل خش�ب اهلودج»((( .فجاءت هذه العبارات وغريها لرتس�م املالمح ُ
األوىل

احلسينية ،والتدليل
للتأس�يس الفكري واالجتهادي يف جمال توس�عة مساحة الشعائر
ّ
الدينية.
الرشعية والنصوص
عليها باألد ّلة
ّ
ّ
تصدى بعض
لكن ،ويف حركة ش�به معاكس�ة ومعارصة أو متأخرة بطبيعة احلالّ ،
املحدث النوري
العلامء ملا يرونه خمالف ًا للش�ؤون احلس�ينية ،ولع ّلنا نضع يف صدارهتم
ّ

مسرية اإلصالح يف الشعائر احلسينية

م�ن احلدي�د أو نحو ذلك ،فمام ُيعل�م حتقيق احلال فيه يف بع�ض املجالس ،وهو املجلس

حممد تقي القزويني ىَّ
ىَّ
املتوف بعد س�نة (1324هـ).
املتوف س�نة (1320هـ) ،وعيل بن ّ
حت�دث الن�وري كثير ًا عن إصلاح املنرب احلس�يني وهتذي�ب مجلة من الش�عائر
فق�د ّ
الفارسية((( ،وهكذا
املعرب من اللغة
ّ
احلسينية ،خصوص ًا يف كتابه (اللؤلؤ واملرجان) ّ
القزوين�ي يف كتابه (أرسار املصائب ونكات النوائب) ،ومن كلامت القزويني الواردة

((( الدربندي ،آغا بن عابد ،إكسري العبادات يف أرسار الشهادات :ج ،3ص.247
((( املصدر السابق :ج ،1ص.141
((( ُانظ�ر على س�بيل املث�ال :الن�وري ،حسين ،اللؤل�ؤ واملرج�ان ،تعري�ب :الش�يخ إبراهي�م البدوي:
ص134ـ ،140وص182ـ.203
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يف هذا الس�ياق عىل سبيل املثال قوله« :فإين أسمع وأرى يف هذه األزمنة واألوقات من
س�يد
األخب�ار املجع�والت واألكاذيب املوضوع�ات ما فيه ختريب الدين وتضييع رشع ّ

املرس�لني واس�تهزاء املخالفني ،فإهنا من أعظم مصائب املعصومني^ املظلومني ،وإن

�ميت بإقامة العزاءُ ،
وأدخلت يف عنوان الرث�اء ،لكنها يف احلقيقة من البدعة يف الدين،
ُس ّ

وداخلة يف مصائب سيد الشهداء× أرواحنا له الفداء ،بل من اجلروح الواردة عىل قلبه
الرشيف من األعداء ،وقد وضعها بعض العوام استحس�ان ًا بحس�ب رأيه السخيف ،ثم

العدد الثالث عرش ـ السنة الرابعة ـ  1437هـ ـ  2016م

نقلها بعض األعالم مث ً
ال يف كتابه ،غفلة عماّ يرتتّب عليها من املفاس�د العظام ،ونحن وإن

س�يد ش�باب أهل اجلنان ..فننرصه إن ش�اء اهلل بتوفيقه تعاىل وتأييد
ّ
تأخر زماننا عن واقعة ّ

ُأمنائه بقلع أساس الكذب واالفرتاء ،كاللهو والغناء بعنوان الرثاء واإلبكاء ،»...وهكذا
مقدمته عىل هذا املنوال ُ
وبأسلوب حا ّد وشديد اللهجة(((.
يستمر يف ّ
ّ

ثم ـ وعىل ذات املنهج ـ تالمها جمموعة من العلامء الذين أسسوا ُ
األسس ووضعوا
ّ

التهذيبية كر ّدة
الضوابط لتقنني الش�عائر وهتذيبها أو تطويره�ا .وجاءت هذه احلركة
ّ
فع�ل على ظاهرة توس�يع واس�تحداث جمموعة م�ن الطقوس واملراس�م احلس�ينية،

كما ّ
املح�دث الن�وري يف انتقاده اللاذع والش�ديد للفاضل
يؤك�د عىل ه�ذه احلقيقة
ّ
الدربن�دي ،ويف مواضع كثرية من كتابه (اللؤلؤ واملرجان) ،كام أرشنا إىل بعضها .ثم

التوس�ع والتجديد يف جمال
تلت تلك احلركة أيض ًا حركة ُأخرى الحقة داعمة حلركة
ّ
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الش�عائر احلس�ينية ،وقد جاءت كر ّدة فعل أيض ًا مضا ّدة لتلك احلركات التصحيحية،
ِّ
ومهذب إىل يومنا احلارض.
موسع
وهكذا
استمر السجال واالختالف يف الرؤى بني ِّ
ّ
احلسينية انقسمت عىل
إذن؛ نس�تطيع أن نقول :إن احلركة اإلصالحية يف الشعائر
ّ

نفسها يف مراحل خمتلفة بني:

حممد مهدي ،أرسار املصائب ونكات النوائب ،خمطوط :ص2ـ.3
((( ُانظر :الفشندي ،القزوينيّ ،

للتنوع والنرش والتحديث واإلنتاج الشعائري.
1ـ ِّ
موسع وداعم ّ

2ـ وبنيُ :م ِّ
والتكون
هذب ورافض ملا يراه من العش�وائية يف الصريورة الشعائرية
ّ

العفوي للطقوس واملراسم احلسينية.

ج�د ًا ،لكنن�ا نحاول
واحلدي�ث ح�ول هذه املسيرة اإلصالحي�ة واس�ع وطويل ّ

ختصيص البحث وإجيازه يف املحورين التاليني:

احملور األول :اإلصالح يف الشعائر احلسين ّية انطالق ًا من املسؤولية جتاه الدين

واحلكم الشرعي

املالحظ أن حركة اإلصالح يف دائرة هذا املحور (احلكم الرشعي) هي الطاغية يف

تصدى مجلة من املفكرين وبش�كل ُمعلن وجريء إلصالح
تقريب� ًا كام أرشن�ا ،حيث ّ
ومتنوعة ،ولكن
بعض الش�عائر احلس�ينية ـ توس�عة أو هتذيب ًا ـ ومن منطلقات خمتلفة
ّ
كان اهل�دف األب�رز لتلك احلركة هو الدفاع عن الدي�ن واحلفاظ عىل حرمة األحكام

والقوانني الرشعية.

مسرية اإلصالح يف الشعائر احلسينية

جمتمعاتنا ،وقد شغلت مهوم العلامء والباحثني منذ ما يزيد عىل أربعة قرون من الزمن

األعم األغلب
ّأما يف جمال التأكيد والدعم والتجديد والتطوير والتوسعة ،فيم ّثله
ّ

القمي والكاش�في والدربندي وغريهم،
م�ن العلامء واخلطب�اء ،وذكرنا يف صدارهتم ّ

الش�عائرية من الرس�ائل والردود الشديدة
العام للتوس�عة
ولنا أن نس�ترشف الدعم ّ
ّ
والقاسية التي صدرت من علامء النجف األرشف وفضالئها للر ّد عىل دعاة اإلصالح

التهذيبي ،والتي ّ
تؤكد عىل رضورة التوسعة والدعم والتجديد.

وم�ن ذلك عىل س�بيل املثال :م�ا أجاب به الش�يخ عبد اهلل املامق�اين& (1290ـ

مرشوعية
احلس�ينية) ،حينما ُس�ئل ع�ن
1351ه�ـ) يف رس�الته املعروف�ة (املواك�ب
ّ
ّ
املواك�ب املحزن�ة والتمثيل فيها ،وإعالن احل�زن بالندب والن�داء والعويل والبكاء،

وش�ج الرؤوس باحلديد وغري ذلك ،حيث قال« :ال ينبغي
ورضب الصدور باألكف ّ
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الشبهة يف جواز ُ
األمور املذكورة يف السؤال ،بل وإدماء الرأس بالسيف ،بل لو أفتى فقيه
صم�م مجع فيها عىل إطفاء أنوار
ّ
متبح�ر بوج�وب ذلك كفاية يف مثل هذه األزمنة ـ التي ّ

أهل البيت عليهم أفضل الصلوات والسالم ـ مل يمكن ختطئته» ،ثم رشع يف االستدالل
عىل هذه ُ
تفصيلية(((.
األمور وأمثاهلا بصورة
ّ
ومن ذلك أيض ًا الرسالة الالذعة التي كتبها الشيخ مرتىض آل ياسني& (1311ـ
1398هـ) يف الر ّد عىل ما كتبه القزويني يف رس�الته (صولة احلق) ،ومن مجلة ما جاء

العدد الثالث عرش ـ السنة الرابعة ـ  1437هـ ـ  2016م

فيبتز من
فيها قوله« :حتى جاءنا اليوم يريد أن يزيد عىل اإلبالة ضغث ًا وعىل اجلرح ملح ًاّ ،

مقدس�اتنا ،أال وهي املظاهرات العزائية ،التي اعتاد الش�يعة
وأعز ّ
أيدينا أغىل جموهراتناّ ،
ُ
وقرة
حمرم احلرام ،حزن ًا عىل س�بط الرس�ول ّ
القيام هبا كل عام يف العرش األول من ش�هر ّ
عين الزهراء البت�ول عليه الصالة والسلام ،وذلك كاللطم عىل الصدور يف الش�وارع،
والضرب على الظهور بالسالس�ل ،وإدماء الرؤوس بالس�يوف ،ومتثي�ل فاجعة الطف

بالصورة التي يسموهنا الشبيه»(((.

حد اإلحصاء(((.
جد ًا تفوق ّ
والشواهد يف هذا املجال كثرية ّ

وأم�ا يف جمال التهذيب والتنقي�ة والتنزيه ،فبعد مرحلة الن�وري والقزويني ،نجد
ّ

عىل س�بيل املثال الس�يد حممد مهدي املوس�وي القزويني ،نزيل البرصة ،ىَّ
املتوف س�نة

تصدى وبش�كل رصيح حلملة تصحيحية واسعة ،سعى فيها ملا يراه
(1358هـ) ،قد ّ
دينية،
إصالح ًا وهتذيب ًا للش�عائر احلسينية ،وهو ينطلق يف محلته من منطلقات رشعية ّ
وخصوص ًا ما جاء يف رس�الته املعروفة بـ(صولة احلق) ،حيث افتتحها بمس�ألة األمر
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تصدي العلامء للبدع ،ث�م قال« :فبطاعة اهلل
باملع�روف والنهي عن املنك�ر ،ووجوب ّ

س�بحانه ،وطمع� ًا يف مثوباته ،وهرب� ًا من العقوبة الفادح�ة التي ُيعاقب هب�ا كاتم العلم،
احلسينية :ج ،1ص201ـ.202
((( احلسون ،حممد ،رسائل الشعائر
ّ
((( املصدر السابق :ص.244
((( ُانظر عىل سبيل املثال :املصدر السابق.

ِ
وحس�ن توفيقه صادح ًا ـ منذ دخويل البرصة من شهر شعبان
زلت
ما ُ
بحمد اهلل س�بحانه ُ

املحرمات واملنكرات
تعودوه من اإلتيان برضوب
إىل اليوم ـ يف الناس بالنهي هلم عماّ قد ّ
ّ
الرشعية ،خصوص ًا مس�ألة
والس�خافات واحلامق�ات وجعلهم إياها من مجل�ة الديانات
ّ

رص ً
ح�ا بام فيها من
التش�بيهات الت�ي ُيمثّلوهنا يف عاش�وراء،
ُ
وم ِّ
نوه� ًا برفضها ُ
فرصت ُم ّ
فحرمتها
التحريم؛ ألنيّ أراها مجُ لب ًة لسخرية امللل اخلارجة ،وداعي ًا من دواعي االستهزاءّ .

للدين القويم
علن ًا ،منادي ًا بذلك بني اخللق ،هادي ًا هلم إىل س�بيل ّ
احلق والرش�اد ،ومقدِّ س ًا ّ

عماّ جعله منه مجاعة اجلاهلني»(((ّ .
مس�تمر يف هذا الطريق ،وال
وأكد بعد ذلك عىل أنّه
ّ
تثنيه الزعقات وهجامت التشنيع والبهتان.

واالستهزاء ،وأن ذلك بنظره من املبتدعات والسخافات واخلرافات املنكرة يف الدين
ول�دى العق�ل والعقالء ،ومل يرد فيها ن�ص وال دليل ،ويواصل الق�ول :بأننا إذ ًا ملاذا

وحمجبات الرسالة؟! وما هو وجه تكرار ما
النبوة
ّ
نكرر ما فعله يزيد وشيعته بعقائل ّ

فعلوه من اجلرائم يف ّ
كل عام؟!

وحرمها يف األزقة والطرقات ،مستهدف ًا
ّ
ثم حرص مرشوعية اللطم يف داخل املآتمّ ،

مسرية اإلصالح يف الشعائر احلسينية

ث�م انتقد متثي�ل بنات الرس�الة مما ق�د يوجب اإلهان�ة وهتك احلرمة والس�خرية

احلد مما قد يقع من املحرمات يف تلك املحافل املختلطة.
من ذلك ّ

املحرمات ،م�ن قبيل هالك
وح�رم التطبير مل�ا يؤ ّدي إلي�ه بنظره م�ن الوق�وع يف ّ
ّ

النف�وس أو إيذائه�ا ،مضاف� ًا إىل كونه ـ كام يرى ـ عم ً
ال وحش�ي ًا مهجي� ًا ال دليل عليه

وال ثمرة فيه(((.

الس�يد القزويني ،وأقام�وا األد ّلة الرشعية
تصدى مجلة من العلامء للر ّد عىل
وق�د ّ
ّ

تضمنت مجلة من تلك
املتنوعة عىل ما اس�تنكره من الش�عائر احلسينية ،وقد ّ
والعقلية ّ

ّ
أهم تلك الرسائل
الرسائل عبارات الذعة وهلجة شديدة وكلامت جارحة،
ولعل من ّ
((( املصدر السابق :ص179ـ.180
((( ُانظر :املصدر السابق :ص 186وما بعدها.
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ما كتبه الش�يخ حسن املظفر& ىَّ
املتوف سنة (1388هـ) بعنوان (نرصة املظلوم) ،وقد
كتبها يف نفس السنة التي صدرت فيها رسالة صولة احلق (1345هـ)(((.
الس�يد حمسن
هتذيبية ُأخرى ،قادها
ثم تلت هذه احلركة مبارشة حركة تصحيحية
ّ
ّ
األمني العاميل& ،نزيل دمشق ،ىَّ
املتوف سنة (1371هـ) ،وقد كثر اللغط حول ما يتب ّناه
ويدعو إليه من اإلصالحُ ،
وكتِبت جمموعة كبرية من الرس�ائل والبحوث للر ّد عليه،
أهم تلك الردود الرس�الة التي كتبها الش�يخ عبد احلسني صادق العاميل&
وكان من ّ

(((
ىَّ
السيد األمني إىل
املتوف س�نة (1361هـ) ،بعنوان (س�يامء الصلحاء)  ،وهي ما دعا ّ
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حتدث فيها
مفصلة يف هذا املجال بعنوان (التنزيه ألعامل الش�بيه) ،وقد ّ
كتابة رس�الة ّ
مفص ً
ال عن هنضته اإلصالحية يف جمال الش�عائر احلس�ينية ،وناقش يف مرشوعية مجلة
ّ

من تلك الشعائر ،كام حاول أن ّ
هيذب بعضها(((.

وكان املنطل�ق أيض� ًا واهل�دف ال�ذي يرم�ي إليه ه�و احلفاظ على الدي�ن القويم

وااللتزام بأحكامه وقوانينه الرشعية ،حيث افتتح رسالته أيض ًا بمسألة وجوب إنكار
املنك�ر والنه�ي عنه ،ووجوب إنكار البدع ور ّدها ،وحاول أن حييص بعض ما ش�اب
وعد منها مث ً
ال:
الشعائر ـ برأيه ـ من املنكراتّ ،

وعدها من
1ـ نق�ل األحادي�ث املكذوب�ة على املنابر ،م�ن قبيل حادث�ة الطي�ورّ ،

الكبائر.

املحرمات.
وعدها من
2ـ تلحني الصوت بالغناءّ ،
ّ

وعدها
3ـ إيذاء النفس وتعريضها للهالك ،بجرح الرؤوس حتى تس�يل الدماءّ ،
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املحرمات أيض ًا.
من
ّ

املحرمات.
4ـ استعامل آالت اللهو ،كالطبل واملزامري وأمثاهلا ،وهو كذلك من
ّ

((( ُانظر :املصدر السابق :ص 309وما بعدها.
((( ُانظر :املصدر السابق :ج ،2ص 7وما بعدها.
((( ُانظر :املصدر السابق :ص 165وما بعدها.

5ـ تش�بيه الرجال بالنس�اء يف التمثيل ،وتش�بيه بعض النس�اء ببنات الرس�الة ،مما

املحرمة.
يوجب اهلتك واملثلة
ّ

6ـ صياح النساء يف مسمع الرجال ،وصوت املرأة عورة.

وهكذا ّ
كل ما يوجب اهلتك والتشنيع والقدح يف الدين والنفرة منه.

مفص ً
ال عىل ما
وق�د ّ
تصدى أيض ًا كبار العلامء من النج�ف األرشف وغريها للر ّد ّ

جاء يف هذه الرس�الة ،وكانت ك ّلها حتوم حول الدليل واحلكم الرشعي ،وتنطلق من
منطلقات وجوب احلفاظ عىل الدين والدفاع عنه(((.

والش�د
اس�تمرت مسيرة اإلصالح
وبنف�س ه�ذه األس�اليب وباآللي�ات ذاهت�ا
ّ
ّ

الرشعية هي املنطلق األساس وهي
وبني هذا وذاك كانت الرشيعة والدين واألحكام
ّ

الغاية واهلدف.

ويف ه�ذا املج�ال باخلصوص نحن ندع�و إىل أن يكون اإلصالح يف ه�ذه الدائرة
إصالح ًا تطويري ًا وب ّنا ًء ونافع ًا ،ولتحقيق ذلك نويص يف مقالنا هذا بام ييل:
املعمقة يف هذا
التخصصية
1ـ مواصلة مسيرة الدراس�ات الديني�ة
ّ
ّ
واالجتهادي�ة ّ

مسرية اإلصالح يف الشعائر احلسينية

واجل�ذب بني املصلحني ،الداعين إىل التنزيه ،وخصومهم ممن يرى أنّ فيام ُي ّدعى من
اإلهلية للرس�ل واألنبياء واألوصياء^،
التنزي�ه هدم ًا للدين ووقوف ًا بوج�ه احلركة
ّ

املجال باخلصوص.

2ـ مراع�اة االختص�اص الدين�ي ،واجتن�اب التعوي�م واخلل�ط باالختصاصات
ُ
ً
وحكما وموضوع ًا ومتع ّلق ًا،
األخ�رى ،إلاّ بام ينفع يف حترير املس�ألة الرشعية مفهوم ًا
وأمثال ذلك.

3ـ املحافظة عىل اجلوانب املوضوعية والعلمية يف املس�ائل والش�عائر التي نسعى

إىل إصالحها.

4ـ أن نكون عىل قدر املسؤولية يف احلفاظ عىل أصالة الدين وتشييد أركانه.

((( ُانظر عىل سبيل املثال :املصدر السابق.

21

احلساس�ةّ ،أي ًا كانت
5ـ أن نمتل�ك اجلرأة الكافية لدراس�ة مثل هذه املوضوعات ّ

النتائج.

ولك�ن هذا املحور ّ
بكل أبعاده قد أخذ قس�طه الوافر من البحث والتحقيق ،وهو

ال ُي ّ
ش�كل يف نظرن�ا إلاّ مس�احة خاصة وحم�دودة يف جماالت االختصاص اإلنس�اين
األكاديمي.

األه�م واملهمل يف حركة اإلصالح هو م�ا نذكره يف املحور
ول�ذا؛ ن�رى أن اجلانب
ّ
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الثاين.

احملور الثاني :اإلصالح يف الشعائر احلسين ّية من منطلقات عقالن ّية وإنسان ّية

ً
انطالق�ا م�ن البع�د اإلنس�اين البشري ،وبعي�د ًا ع�ن جتاذب�ات الن�ص الدين�ي،

واالختلاف االجتهادي يف حتديد احلك�م الرشعي والوظيفة الرشعية جتاه الش�عائر
احلس�ينية ،ينبغي أن تبدأ مسيرة ُأخرى موازية يف اإلصالح ،ويمكننا أن نتصور هذه
املسرية منطلقة يف اجتاهني:

االجتاه األول :احلركة العقلية والعقالن ّية الداعمة للمنظومة الدين ّية

األول،
بدأت هذه املسرية العقلية
والعقالنية يف موازاة مسرية اإلصالح يف حمورها ّ
ّ

تعرض هلا العلامء واملفكرون بصورة عابرة ويف ظل
لك ّنه�ا كان�ت بداية حمدودة ّ
جد ًاّ ،
وس�ياق التضحي�ات واجلهود الكبيرة التي بذلوه�ا للحفاظ عىل الدي�ن واألحكام
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نتلم�س معامله�ا وأمثلته�ا يف أدبيات َمن رف�ع راية اإلصالح
الرشعي�ة ،ويمكنن�ا أن ّ
ّ
تصدى للدفاع عنها ،فعىل سبيل املثال:
والتهذيب يف الشعائر
احلسينية ،و َمن ّ
ّ

يف أدبيات املصلحني

املحدث النوري عىل املؤ ِّلفني وأهل املنرب تناقل ُ
األمور الواهية والضعيفة
يستنكر
ّ

بالقصة احلسينية وحوادثها؛ مستند ًا يف ذلك إىل كونه خمالف ًا للعقل والنقل،
فيام يرتبط
ّ

حي�ث يقول« :فهذه املطالب الضعيفة الواهية واألخبار املختلفة حينام ُيدرجها املؤ ِّلفون
يف كتبهم ُي ّ
س�لطون بذلك األعداء عىل أنفس�هم ،وهذا خمالف للعق�ل والدين» .ويقول

ً
متحاملا عىل الفاضل الدربن�دي إلدراجه مرويات كتاب
يف املوضع والس�ياق ذاته

جمهول حصل عليه من قارئ عزاء يف كتابه أرسار الشهادات« :فقد أدرج فيه روايات

ذل�ك الكتاب وأضافها إىل األخبار الواهية املجعولة التي ال حرص هلا ،املوجودة يف كتابه

املزب�ور ،فاحت ًا بذلك للمخالفني أبواب الطعن والس�خرية واالس�تهزاء ،وقد وصلت به
مهّته إىل درجة أنه جعل جيش الكوفة مليون ًا وستامئة ألف! ..ومن املطالب العجيبة التي
نقلها يل مش�افهة أنه س�مع فيام مىض أن العامل الفالين قال ـ أو روى ـ :إن يوم عاش�وراء

َّ
فك�ر وتأ َّمل يف وقائع اليوم العارش ّ
تأكد وتيقّن أن ذلك النقل صحيح ،وأن تلك الوقائع

قوى هذه الفكرة يف كتابه ،ويمكنك
مل يك�ن هلا لتحصل لوال تلك ّ
املدة من الزمن ..وقد ّ

أن تعرف من خالل هذه الفقرة كيفية تفكريه!»(((.

ويق�ول أيض ًا بعد تش�ديده النكري عىل نقل األخبار والوقائ�ع املكذوبة عىل هنضة

اإلم�ام احلسين×« :والنتيجة الظاهرة لذلك وثمرته الواضح�ة إدخال الوهن العظيم

مسرية اإلصالح يف الشعائر احلسينية

ويتعجب من ذلك النقل ،لك ّنه حينام
كان س�بعني ساعة ،وأنه كان يستغرب ذلك حينها
ّ

اجلعفري�ة ،وتقدي�م أس�باب الس�خرية واالس�تهزاء والضح�ك
على الدي�ن ومذه�ب
ّ

للمخالفني»(((.

ِّ
الس�يد القزوين�ي البصري يف صولت�ه عىل أنه ي�رى أن بعض الش�عائر ـ
ويؤك�د
ّ

وخصوص ًا مس�ألة التشبيهات التي تمُ ثَّل يف عاش�وراء ـ «جملبة لسخرية امللل اخلارجة،

فحرمتها علن ًا ،منادي ًا بذلك بني اخللق ،هادي ًا هلم إىل سبيل
وداعي ًا من دواعي االستهزاءّ ،

قدس ًا للدين القويم عماّ جعله منه مجاعة اجلاهلني»(((.
ّ
وم ّ
احلق والرشادُ ،

((( النوري ،حسني ،اللؤلؤ واملرجان ،تعريب :الشيخ إبراهيم البدوي :ص199ـ.201
((( املصدر السابق :ص.229
احلسينية :ج ،1ص.180
((( احلسون ،حممد ،رسائل الشعائر
ّ
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ويقول أيض ًا ـ وقد مأل رس�الته بأمثال هذه العبارات ـ« :وأما الرضب بالس�يوف

فمح�رم ..فهو فعل مهجي وحيش ،مثل الرضب بسلس�لة من
والقام�ات على الرؤوس
ّ
احلديد ،ومل يرد دليل رشعي عىل جتويزها ،وما من سيرة يس�تند إليها فيها ،بل هي بنظر

أرباب العقول واملعرفة أفعال وحشية ،وما فيها من ثمرة يف التعزية»(((.

ّ
الس�يد األمني أيض ًا عىل حرمة التطبير وأمثاله بالعق�ل والنقل((( ،وأن
واس�تدل
ّ

ذل�ك يوجب نس�بة املذهب وأهله «إىل اجلهل واجلنون وس�خافة العق�ول ،والبعد عن
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حماسن الرشع اإلسالمي ،واستحالل ما حكم الرشع والعقل بتحريمه ،من إيذاء النفس

وإدخ�ال الرضر عليها ..مما ُيلصق الع�ار باملذهب وأهله ،و ُين ِّفر الناس عنه ،ويفتح باب

القدح فيه»(((.

ج�د ًا ،وقد ّت�م توظيف العق�ل واإلنتاج البرشي
والكلمات يف ه�ذ املجال كثرية ّ

العقدية وأحكامه الرشعية.
العقالين فيها للدفاع عن الدين ومنظومته
ّ
يف أدبيات املدافعني

ت�م توظي�ف العق�ل البشري والنتاج اإلنس�اين لدع�م الش�عائرية حك ًام
كذل�ك ّ

التوظيفي�ة كثيرة يف ه�ذا
وموضوع� ًا ،وعب�ارات العلماء واس�تدالالهتم العقلي�ة
ّ
املجال ،كام جاء ذلك كثري ًا يف بيان فلس�فة ش�عرية البكاء وما يرتبط ببعض املراس�م

والفلكلوريات الشعبية العاشورائية وغري ذلك.

صدر به املامقاين رس�الته يف ال�ر ّد عىل القزوين�ي يف صولته ،حيث
وم�ن ذل�ك ما ّ
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يق�ول« :إنه تطاب�ق العقل والرشع ،ونط�ق الكتاب والس� َّنة من الفريقين بإباحة ك ّلام مل
ُي�درك العق�ل فيه قبح� ًا وال رضر ًا ،أو مل يرد في�ه من املوىل هني وال حتري�م ،بل عىل ذلك

((( املصدر السابق :ص.191
((( ُانظر :املصدر السابق :ج ،2ص.171
((( املصدر السابق :ص177ـ .178

إمج�اع العقلاء وأه�ل امللل واألدي�ان ...ومن البينّ عن�د ّ
كل حميط باألخب�ار ،متط ّلع يف
كلامت فقهائنا األخيار ،عدم ورود آية وال رواية ضعيفة أو مرسلة بحرمة تشبيه شخص

بشخص»(((.

وقريب من ذلك ما ذكره الشيخ مرتىض آل ياسني& يف رسالته (نظرة دامعة)(((،

والشيخ حممد جواد احلجامي& يف رسالته (كلمة حول التذكار احلسيني)((( ،والشيخ

حسن املظفر& يف رسالته (نرصة املظلوم)((( ،وغريهم الكثري.

تم توظيف العقل والنتاج البرشي توظيف ًا آلي ًا للدفاع عن حريم
ومن كال الطرفني ّ

الدين ومنظومة األحكام الرشعية.

ندعي
عد هذا االجتاه من املحور الثاين هو
األهم يف موضوع بحثنا ،وال نريد أن ّ
ُي ّ
ّ

الدينية والرشعية ،وإنام ّ
كل ما نريد أن
أمهيته عىل دراسة املنظومة الشعائرية من الناحية
ّ
ّ
وخمتصة يف هذا املجال إلاّ
نقوله يف هذا املجال هو :أننا مل نجد دراسات إنسانية جا ّدة
ّ

نادر ًا ،وقد اعتمدنا يف ذلك عىل مسح ميداين واسع يف جمال اإلنتاج العلمي احلسيني

مسرية اإلصالح يف الشعائر احلسينية

االجتاه الثاني :احلركة العقلية والعقالن ّية بعيداً عن املنظومة الدين ّية واألدجلة بشكل عام

احلسينية ،وهو
التخصصية يف النهضة
املختص يف مؤسسة وارث األنبياء للدراسات
ّ
ّ
ّ
من ُ
األمور الواضحة التي ال ختفى عىل ذوي االختصاص.

ماس�ة ـ أكثر من ّ
برشية
كل زمان مىض ـ إىل دراس�ات إنس�انية ّ
ونحن اليوم بحاجة ّ
ُ
قر وأعرتف بصعوبة وخطورة
حيادية قدر اإلمكان يف جمال الشعائر احلسينية ،وإن كنت أ ّ
احلساس�ة.
اإلنس�انية
ه�ذا اللون من الدراس�ات
ّ
املتجول�ة يف دوائ�ر الدين وأروقته ّ
ّ

((( املصدر السابق :ج ،1ص202ـ .203
((( املصدر السابق :ص.247
((( املصدر السابق :ص.272
((( املصدر السابق :ص.312
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إذن؛ بعي�د ًا عن حناننا ومش�اعرنا العطوفة جتاه احلكم الرشعي ،بعد أن ّ
ش�كلت

مجلة من الش�عائر احلسينية ظواهر اجتامعية بارزة ألفتت نظر العامل واملجتمع الدويل،

والسياس�ية ،لي�س من املهني�ة حينئ�ذ ـ ويف املجال
اإلعالمي�ة
املؤسس�ات
وش�غلت ّ
ّ
ّ
اإلنساين ـ ترك الدراسات اإلنسانية املحايدة ذات الصلة.

فمث ً
متدين ًا مؤمن ًا ،ومق ّلد ًا
ال :يف جمال علوم االجتامع ،إن كنت ـ أنا عامل االجتامع ـ ّ

يف الوقت ذاته ملن يحُ ّرم أو حي ّلل ظاهرة التطبري ـ مث ً
احلسينية ،ينبغي أن
ال ـ يف املراسم
ّ
ال يستميلني تقليدي وتبعيتي للحكم الرشعي أو تؤ ّثر سطوته يف نفيس ،بام قد يؤ ّدي
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املختصة إىل إمهال أو حتوير أو تعظيم أو تقزيم وتش�ويه هذه
يف دراس�ايت االجتامعية
ّ
املقدس الديني يشء ،والتجربة االجتامعية
الظاهرة من الوجهة االجتامعية ،فقداس�ة ّ

اإلنس�انية ومعطياهت�ا احلياتي�ة يشء آخ�ر ،وليس بالضرورة أن يتوافق ع�امل الغيب

احلس واإلدراك والشهادة (املعطى اإلنساين).
(املعطى الديني) مع عامل ّ
كام ينبغي أن تُدرس هذه الظاهرة أيض ًا ـ وباملنهج ُ
واألس�لوب ذاته ـ من وجهتها

والصحي�ة
القانوني�ة واإلداري�ة ،والسياس�ية واألمني�ة ،والعس�كرية واالقتصادي�ة،
ّ
اإلنس�انية مفتوح�ة ومتواصلة ،ثم
والبيئي�ة وأمثال ذلك .وأن تبقى هذه الدراس�ات
ّ
يتب�ع ذل�ك العمل اجلاد على إعطاء دراس�ات متكاملة ومشتركة ومقارنة بني جممل

املتنوعة؛ هبدف اخل�روج بنتائج
العلمي�ة ملجم�وع تلك العل�وم
املعطي�ات
اإلنس�انية ّ
ّ
ّ
علمي�ة حقيقي�ة ومفي�دة يف توصي�ف وتقنين وتقويم تل�ك الظاهرة يف
وتوصي�ات
ّ

ثم مواءم�ة تلك التوصيات يف مرحل�ة الحقة مع املنتجات
الش�عائر
احلس�ينية ،ومن ّ
ّ
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علمية متكاملة ومقارنة ،تعتمد ثنائية
الدينية املرتبطة بتلك الظاهرة؛ إلعطاء دراس�ة
ّ
ّ

املنتوج الديني/البرشي.

وهكذا احلال فيام يرتبط بمراسم الشبيه العاشورائية ،يأيت الباحث يف جمال اآلداب

واملرسح والتمثيل والدراما والس�ينام والفنون اجلميلة عموم ًا ،ليدرس ظاهرة الشبيه
والتمثيل احلسيني ،والتي هي ُ
األخرى من طقوس عاشوراء ومراسمها.

ختصصية مفيدة وب ّناءة ،فمث ً
ال :ما هي توصيفاته
يزودنا بدراسات ّ
ونرتقب منه أن ّ

أهم
العلمية والواقعية هلذه الظاهرة؟ وما هو رأيه هبا؟ وما هي انتقاداته هلا؟ وما هي ّ
ّ
التحديات التي تواجهها؟ وهل يمكننا تنميتها وتطويرها؟ وما هو السبيل إىل ذلك؟
ّ
جد ًا تبقى عالقة ،ال يمكننا اإلجابة عنها إلاّ عن طريق معطيات
وأسئلة ُأخرى كثرية ّ
املختصة ذات الصلة.
الدراسات اإلنسانية
ّ

الفنية ،لو أردنا
وال أش�ك أبد ًا يف كوننا بحاجة ّ
ماسة لإلنتاج اإلنس�اين يف جماالته ّ

أن نض�ع ش�عرية التمثيل يف نصاهب�ا البرشي الصحيح ،ونرتقي هبا إىل مس�توى رفيع
يتناسب يف عطائه مع النهضة احلسينية املعطاء.

ومفردات وطقوس ،نفتقر يف تأطريها وبنائها إىل املنتوج اإلنساين البرشي ،كالشِّ عر،
والقصة وأمثاهلا.
واألناشيد ،والرسم ،والتصوير ،ولسان احلال،
ّ

و(املش�اية) أو التحش�يد البرشي
وهكذا أيض ًا هو حال ش�عرية وظاهرة املواكب
َّ

واملسيرات الس�لمية ،وم�ا يرتبط هب�ا مث ً
ال م�ن مفاهيم سياس�ية وحكومي�ة ،وأمنية

وعس�كرية واجتامعي�ة ،كاإلدان�ة ،والتضام�ن ،واإلره�اب ،والث�ورة ،واملعارض�ة،

مسرية اإلصالح يف الشعائر احلسينية

وكذلك احلال أيض ًا بالنس�بة إىل ّ
كل ما يرتبط هبذه الش�عرية احلس�ينية من مفاهيم

واملظاه�رات ،واالنقالب�ات ،واالعتصام�ات ،والس�عي لتغيير الس�لطة ،وحمارب�ة

الفساد ،ونحو ذلك.

احلسينية،
املهمة وغريها ،الناجتة واملنبثقة عن الطقوس والشعائر
فإن هذه املفاهيم ّ
ّ

وقانونية وعس�كرية،
ماس�ة إىل دراس�ات اجتامعية ونفس�ية وأخالقية،
ك ّله�ا بحاجة ّ
ّ

واقتصادية وغري ذلك من العلوم واملعارف اإلنسانية.
وسياسية
ّ
ّ

ويف هذا الضوء ـ وانطالق ًا مما َّبيناه هنا ـ نرى أن نخترص توصيتنا بالقول :إنّ عىل

واملاس�ة بالش�عائر
العلامء والباحثني يف جماالت العلوم اإلنس�انية ذات الصلة القريبة
ّ
احلس�ينية ،أن يبذل�وا قصارى جهدهم ـ ّ
كل بحس�ب اختصاص�ه ـ للعمل اجلا ّد عىل
ّ
تطوير وإصالح وبناء الشعائر احلسينية يف جماالهتا اإلنسانية.
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ولس�ت ّ
أشك بالفائدة العظيمة والتأثري البالغ والب ّناء لرسالة أو ُأطروحة أو مقال
ُ

ختتص بالطقوس والشعائر احلسينية ،وتدرسها دراسة إنسانية
أو كتاب أو موسوعة،
ّ

خمتصة وحمايدة ،بعيدة عن كافّة أش�كال األدجلة ومظاهرها ،وتأثريات املعتقد
علمية ّ
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رب العاملني.
والفتاوى واألحكام الرشعية ،سلب ًا أو إجياب ًا .واحلمد هلل ّ
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مسرية اإلصالح يف الشعائر احلسينية
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احلاضنة التارخيية ملراسم عزاء اإلمام احلسني×
عند أهل السنّة
جعفريان*
الشيخ رسول
ّ

تعريب :حسن مطر

املدخل

من نتائج هنضة اإلمام احلسني× عرب التاريخ اندالع الكثري من الثورات العلوية
يف أواخ�ر العصر ُ
األموي ،ومن بع�ده العرص العب�ايس ،وقد جاءت ه�ذه الثورات
بوصفها امتداد ًا طبيعي ًا للملحمة احلسينية اخلالدة يف كربالء ،حيث واصل العلويون

حتركاهت�م الثورية عىل خطى كربالءّ ،
مؤكدين بذلك حقّهم يف اإلمامة واخلالفة دون
غريهم.

مهمة
وق�د ق�اد زيد بن اإلمام علي (حفيد اإلمام احلسين×) ّأول ث�ورة علوية ّ
ثم تس� ّلم القيادة م�ن بعده نجله حيي�ى بن زيد
بع�د واقع�ة كربالء س�نة (122ه�ـ)ّ ،
الذي اس ُتش�هد يف خراسان س�نة (126هـ) ،وبعد ظهور العباسيني واصل العلويون

ضد العباس�يني ،ومنذ ذل�ك احلني ظه�رت فرقتان بني
امل�رة ّ
نش�اطهم الث�وري هذه ّ
احلس�نيون واحلس�ينيون ،فمن املس� ّلم به أنّ ث�ورة الطف يف كربالء
العلويين ،ومها:
ّ
كانت بقيادة اإلمام احلسني× ،بيد أنّه ممن اس ُتشهد يف كربالء أيض ًا القاسم وعبد اهلل،
ومها من أوالد اإلمام احلسن×.

* كاتب وباحث إسالمي من إيران ،متخصص يف الدراسات التارخييةُ ،أستاذ يف جامعة طهران ،ورئيس
التخصصية يف تاريخ اإلسالم وإيران.
املكتبة
ّ

بع�د ظهور العباس�يني ،تبلور ّتي�ار الزيدية بقيادة احلس�نيني الثوريني ،ويف املقابل

بادر احلسينيون ـ أو أكثرهم ـ إىل ا ّتباع منهج املذهب اإلمامي ،وانشغلوا بالنشاطات
الفكرية والفقهية والكالمية.

وعىل كل حال ،فقد اس�تمرت احلركة الزيدية ،وكان من أبرز سمات هذه احلركة

مقارن�ة بنش�اط اإلمامية ،أهنا حافظت ـ أو ً
ال ـ عىل املنه�ج الثوري الذي بدأ اإلمامية
ميز التي�ار الزيدي يكم�ن يف عدم
يتجنبون�ه بحس�ب الظاه�ر ،واألمر اآلخر ال�ذي ّ
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التش�دد يف املس�ائل الكالمية والفقهية ،وهذه حقيقة ،فحتى ذلك العهد كان الزيدية
ّ

ش�يعة حيتفظ�ون بآراء اإلمامية يف مس�ائل م�ن قبيل ،قول« :حي عىل خير العمل» يف
حد كبري من الفقه احلنفي.
األذان ،ح ّتى بدأوا فيام بعد يقرتبون إىل ّ

وإنّ دراسة السرية الذاتية لعلامء القرن اخلامس اهلجري ،تثبت بوضوح أنّ الزيدية
كانت املحطة التي التقى عندها األحناف واملعتزلة ،وبعبارة ُأخرى :إنّ الزيدية كانوا

أحناف� ًا يف كثير من املس�ائل الفقهية ،ومعتزلة م�ن الناحية الكالمي�ة ،وبطبيعة احلال
فإنّ مجيع األحناف ليس�وا زيدية وال معتزلة؛ وإنام اختاروا ألنفسهم منهج ًا آخر ،ومل
يتبعوا أبا حنيفة يف الكالم والسياسة ،بل اتبعوه يف الفتاوى الفقهية فقط.

تكمن اإلجابة عن أسباب التقاء الزيدية واألحناف واملعتزلة ،يف املتغيرّ ات الثورية
والفكرية يف أواسط القرن الثاين اهلجري ،ففي تلك الفرتة اندلعت ثورتان زيديتان يف
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املنورة عام (145و146هـ) ،كانت إحدامها بقيادة حممد بن
كل م�ن البرصة واملدينة ّ
عب�د اهلل املعروف بـ (النفس الزكية) ،وقاد ُ
األخرى أخوه إبراهيم ،ويف ثورة إبراهيم
التي قادها يف العراق ،أفتى أبو حنيفة بوجوب اخلروج معه ونرصته ،كام فعل اليشء

ذات�ه أغلب فقهاء العراق ،بل هناك َمن ش�ارك منهم فيها و ُقتل ،كام عمد بعض كبار
املعتزل�ة إىل دع�م هذه الث�ورة ،وبالتدريج أ ّدى هذا التقارب إىل انتش�ار الفقه احلنفي
والكالم املعتزيل يف وسط الزيدية.

إنّ هذا املس�ار الذي امتد إىل القرن الس�ابع اهلجري حيتاج إىل املزيد من الدراس�ة

التارخيية ،ويف مطلع القرن اهلجري الرابع قام ابن عقدة (ت333هـ) ـ وهو من أكرب
املحدثني يف العامل اإلسالمي ،وكان عىل املذهب الشيعي الزيدي اجلارودي ـ بتأليف
ّ
كتاب (أخبار أيب حنيفة ومس�نده) ،وال زال الكثري من مسائله موجود ًا((( ،ومن أبرز

وأوض�ح املصادي�ق هلذه احلقيقة ،موف�ق بن أمحد اخلوارزمي احلنف�ي (ت 568هـ)؛

حي�ث كان حنفي� ًا معتز ً
ال وزيدي ًا يف الوقت نفس�ه ،وهو خطيب خوارزم الش�هري يف

األول م�ن القرن الس�ادس اهلجري ،ومؤ ّلف كتاب (مقتل احلسين) الذي
النص�ف ّ
وال�ذي حيظ�ى باهتاممنا هنا جماراة أيب حنيفة لثورات العلويني ،التي أ ّدت فيام بعد

إىل جماراة بعض األحناف هلذه الثورات ،وإن مل حتظ بينهم بمكانتها املناسبة ،وبعبارة
ُأخ�رى :إنّ املنح�ى الثوري أليب حنيفة ـ عىل ما س�يأيت بيان�ه ـ مل يحُ ا َفظ عليه من قبل

أتباعه من األحناف ،وال شك يف أنّ هذا املقال املقتضب ال يسعه أن يستوعب املزيد
من الكالم يف هذا الشأن ،وكل ما يمكننا بحثه هو جماراة أيب حنيفة لثورة زيد بن عيل
وإبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن.
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سنعرف به الحق ًا.
ّ

أبو حنيفة شيعي زيدي!
لع�ل من الضروري ابتداء تقدي�م توضيح ملصطلح (الش�يعة الزيدي�ة) ،فنقول:

يمك�ن القول إمجا ً
ال وبش�كل رصي�ح :إنّ مصطلح الش�يعي الزي�دي يمكن إطالقه

ويؤيد اإلمامة
ـ بشيء من التس�امح ـ عىل الذي يقف إىل جان�ب الثورات الزيدي�ةّ ،
السياسية للعلويني.

وعليه؛ ليس من الرضوري أن يعتنق هذا الش�خص العقائد الش�يعية ،وإنام يكفي

((( ُانظر :ابن عقدة ،أمحد بن حممد ،كتاب الوالية :ص.59
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فيه أن يوايل الدولة العلوية من الناحية السياس�ية ،ولو ابتعدنا عن هذا التس�امح فإن
مصطلح الش�يعي الزيدي إنام يطلق ـ بطبيعة احلال ـ عىل الذي يتب ّنى مزجي ًا من الفقه

الش�يعي والفقه احلنفي والكالم املعتزيل ،وال س�يام يف القرن الثالث اهلجري فام بعد،
ً
قريب�ا من ثورة زيد بن عيل ـ فلم تكن هذه
أم�ا يف عصر أيب حنيفة ـ حيث كان العهد

العقائد قد تبلورت بعد عىل شكل فرقة مذهبية ،من قبيل :الزيدية.

نعد ش�خص ًا مثل أيب حنيفة شيعي ًا
وعىل هذا األس�اس؛ يمكن القول :بأنّنا عندما ّ
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زيدي ًا ،نحتاج يف إثبات ذلك إىل أدلة وشواهد تثبت أنه كان مؤيد ًا للقيادة العلوية يف

العصر العبايس ،وأول ش�اهد عىل ذلك دفاعه عن زي�د بن عيل يف ثورته ضد الدولة
ُ
األموية يف الكوفة س�نة (122هـ) ،وقد شارك يف هذه الثورة الكثري من الشخصيات

والعلامء الكبار يف العراق.

والرواي�ة املس�ندة واملوثوق�ة ال�واردة يف ه�ذا الش�أن ما نج�ده يف كت�اب (مقاتل
الطالبيين) أليب الفرج عيل بن احلسين ُ
األموي اإلصفه�اين (284ـ  356هـ) ،وهو
ـ باملناس�بة ـ ُأموي النس�ب ،ولكنه علوي العقيدة؛ حيث يقول نق ً
ال عن الفضيل بن

الزبري« :قال أبو حنيفةَ :من يأيت زيد ًا يف هذا الشأن من فقهاء الناس؟ قال :قلت :سليمة
ابن كهيل ،ويزيد بن أيب زياد ،وهارون بن سعد ،وهاشم بن الربيد ،وأبو هاشم الرماين،

واحلجاج بن دينار ،وغريهم.

وقوة على جهاد ع�دوك ،فاس�تعن هبا أنت
فق�ال يل :ق�ل لزي�د :ل�ك عندي معون�ة ّ
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وأصحابك يف الكراع والسالح .ثم بعث ذلك معي إىل زيد ،فأخذه زيد»(((.

حتدث أبو الفرج عن دعم أيب حنيفة لثورة إبراهيم بن
أما يف العرص العبايس ،فقد ّ

عبد اهلل العلوي؛ حيث خرج يف البرصة سنة (146هـ) ،وقد سبقه أخوه (ذو النفس

املنورة بس�نة ،وذلك يف ع�ام (145هـ) ،وقد ُقمعت ثورته .وهناك
الزكية) يف املدينة ّ
((( أبو الفرج اإلصفهاين ،عيل بن احلسني ،مقاتل الطالبيني :ص.141

أوهلا ما جاء يف
ّ
عدة ش�واهد عىل دع�م أيب حنيفة لثورة إبراهيم بن عب�د اهلل العلويّ ،

رواية زفر بن هذيل ،أنه قال« :كان أبو حنيفة جيهر يف أمر إبراهيم جهر ًا شديد ًا ،ويفتي

الناس باخلروج معه»((( ،وأضاف قائ ً
ال« :وكتب إليه هو [أبو حنيفة] ومس�عر بن كدام
يدعوانه إىل أن يقصد الكوفة ،ويضمنا له نرصهتام ومعونتهام ،وإخراج أهل الكوفة معه،

فكانت املرجئة تعيبهام بذلك»((( ،وذكر يف موضع آخر« :وكانت املرجئة تنكر ذلك عىل

أيب حنيفة ،وتعيبه به»(((.
ويف رواية ُأخرى عن أيب إس�حاق الفزاري ،أنه قال« :جئت إىل أيب حنيفة ،فقلت
ُقت�ل؟! فق�ال :قتل أخي�ك حيث ُقتل يعدل قتله ل�و ُقتل يوم بدر ،وش�هادته مع إبراهيم

خري له من احلياة .قلت له :ما منعك أنت من ذاك؟ قال :ودائع للناس كانت عندي»(((.
ويف رواية ُأخرى« :عن أيب إسحاق الفزاري ،واسمه إبراهيم بن حممد بن احلرث بن
أسماء بن حارثة ،قال :ملا خرج إبراهيم ذهب أخي إىل أيب حنيفة فاس�تفتاه ،فأش�ار عليه

باخلروجُ ،
حب أبا حنيفة أبد ًا»(((.
فقتل معه ،فال ُأ ّ

وعن عبد اهلل بن إدريس أنه قال أيض ًا« :س�معت أبا حنيفة ،وهو قائم عىل درجته،

ورجالن يستفتيانه يف اخلروج مع إبراهيم ،وهو يقولُ :أخرجا»(((.
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ل�ه :م�ا اتقي�ت اهلل حيث أفتيت أخ�ي باخلروج م�ع إبراهيم بن عبد اهلل بن احلس�ن حتى

ه�ذا ،وقد روى أبو الفرج اإلصفهاين بس�نده عن حممد ب�ن منصور الرازي ،عن

توجه إىل عيسى بن موسى:
مشاخيه ،قالّ :
«إن أبا حنيفة كتب إىل إبراهيم بن عبد اهلل ملا ّ
((( املصدر السابق :ص.310
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق :ص.314
((( املصدر السابق :ص.313
((( املصدر السابق :ص.314
((( املصدر السابق.
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ترس فيهم سيرة أبيك يف أهل اجلمل؛ فإنّه مل يقتل
إذا أظفرك اهلل بعيس�ى وأصحابه ،فال ْ

ألن القوم مل يكن هلم
املنه�زم ،ومل يأخ�ذ األموال ،ومل يتبع مدبر ًا ،ومل يذفف عىل جري�ح؛ ّ

وقس�م
فئ�ة ،ولك�ن ْ
رس فيهم بسيرة يوم صفني ،فإنّه س�بى ّ
الذرية ،وذفف عىل اجلريحّ ،
ألن أهل الشام كانت هلم فئة ،وكانوا يف بالدهم .فظفر أبو جعفر بكتابه ،فسريه
الغنيمة؛ ّ

ودفن ببغ�داد»((( .وقد ذكر أبو الفرج
وبعث إليه فأش�خصه ،وس�قاه رشبة فامت منهاُ ،
رواية ُأخرى بشأن وفاة أيب حنيفة متأثر ًا بسم سقاه إياه املنصور(((.
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وع�ن إبراهي�م بن س�ويد احلنفي ،قال« :س�ألت أب�ا حنيف�ة ،وكان يل مكرم� ًا أيام

حجة اإلسلام :اخلروج إىل ه�ذا أو احلج؟ فقال:
أحب إليك بعد ّ
إبراهي�م ،قل�ت :هّأيام ّ

حجة»(((.
حجة اإلسالم أفضل من مخسني ّ
غزوة بعد ّ

وعن�ه أيض� ًا« :جاءت ام�رأة إىل أيب حنيفة أي�ام إبراهيم ،فقال�ت :إن ابني يريد هذا

الرجل ،وأنا أمنعه .فقال :ال متنعيه»(((.

حيض الناس عىل اخلروج مع إبراهيم،
وعن محاد بن أعني ،أنه قال« :كان أبو حنيفة ّ

ويأمرهم باتّباعه»(((.

حدود الش ّيع والتسنّن منذ القرن الثالث اهلجري فما بعد

جيب القول من الناحية التارخيية :إنّه إىل جوار انتشار العثامنية يف القرون اإلسالمية
ُ
األوىل ،متمثلة ُبأولئك الذين كانوا ينكرون خالفة اإلمام عيل× من األساس ،كان
أرصوا عىل نرش الروايات املأثورة
هناك من علامء اإلسالم ـ وال سيام يف العراق ـ رجال ّ
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عن النبي األكرم‘ يف فضائل اإلمام عيل× وسائر األئمة من أهل البيت^ ،وقد

((( املصدر السابق :ص .315توفيِّ أبو حنيفة سنة ( 150هـ) عن عمر ناهز السبعني سنة.
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.316
((( املصدر السابق :ص.324
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق :ص.325

تشيع» ،ومل ينكروا
ُو ِصف هؤالء يف الكتب الرجالية ّ
املتقدمة ألهل الس َّنة بعبارة« :فيه ُّ

عليهم سوى روايتهم لفضائل أهل البيت^ .هذا يف حني أنّ الكثري منهم كانوا من

الس�نة ،وقد وردت أسماؤهم يف أس�انيد كتاب
العلماء
ّ
واملحدثني البارزين من أهل َّ
مسلم والبخاري ،حيث رويا من طرقهم الكثري من األحاديث.

ويف ُك ِّتي�ب ل�ه حيمل عنوان (االختالف يف اللفظ) ينتقد ابن قتيبة ـ وهو من علامء

بشدة أهل احلديث يف زمانه ،ويف الواقع ينتقد اجلامعة
أواسط القرن الثالث اهلجري ـ ّ
الت�ي تنتمي إىل العثامنية منهم؛ وذلك بس�بب إنكارهم للرواي�ات الواردة يف فضائل

ملجرد نقلهم فضائل أهل
املحدثني الذين اتهُ موا
تكف�ي للوق�وف عىل مئات
ّ
ّ
بالتش�يع ّ
البيت^.

املتطرف من ِقبل أهل احلديثُ ،يعترب أمحد بن حنبل ـ وهو
التوجه
ويف سياق هذا
ّ
ّ

من أبرز علامء أهل احلديث ـ منعطف ًا كبري ًا من حيث االهتامم بفضائل اإلمام عيل×،
س�مى بـ(عقيدة الرتبيع) ،فقد
وتثبيته بوصفه خليفة رابع ًا بني أهل َّ
الس�نة يف إطار ما ُي ّ
ذكر يف مسنده الكثري من الروايات يف فضائل أهل البيت^ ،وهي لألسف الشديد
روايات مل يرد ذكرها يف الصحيحني ،وسائر كتب الصحاح والسنن ُ
األخرى!

احلاضنة التارخيية ملراسم عزاء اإلمام احلسني× عند أهل السنة

اإلمام عيل× .وإنّ نظرة واحدة إىل كتاب (ميزان االعتدال) لشمس الدين الذهبي،

وعالوة عىل ما ذكره ابن حنبل يف مسنده ،أورد كذلك يف كتابه (فضائل الصحابة)

س�يام حديث الغدير الذي ذكره
العديد من الروايات يف فضائل أهل البيت^ ،وال ّ

متع�ددة ،وبذلك بذل جمهود ًا يس�تحق الثن�اء والتقدي�ر يف تعديل مذهب
م�ن ط�رق
ّ

العثامنية(((.

وتعصبهم ،وبمرور األيام
تش�ددهم
حدة ّ
وبعد ذلك خ ّفف احلنابلة يف بغداد من ّ
ّ

تأقلموا مع األجواء الشيعية الناجتة عن ظهور البوهييني يف بغداد ،بعد أن كانوا يبدون
((( ُانظر :جعفريان ،رسول ،نقش أمحد بن حنبل در تعديل مذهب أهل سنت (دور أمحد بن حنبل يف
تعديل مذهب أهل الس ّنة) :مقاالت تأرخيية ،الكتاب السادس.
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يف بداية األمر مقاومة كبرية ،فقد كانت املواجهات حتتدم بسبب إقامة الشيعة ملراسم

العزاء يف عاش�وراء عىل مدى مائة ومخسين س�نة ،بيد أنّ نرش فضائل اإلمام عيل×
الس�نة ـ الذي بدأ بأمحد بن حنبل ـ قد أس�هم يف التخفيف
وأهل البيت^ بني أهل
ّ

وتش�ددهم ،ففي هناي�ة القرن الثالث اهلجري ق�ام احلنابلة بطرد حممد
عصبيتهم
م�ن
ّ
ّ
املؤرخ الش�هري يف العامل اإلسلامي ـ بس�بب مجعه لطرق حديث
ابن جرير الطربي ـ ّ
تشددهم يف القرن اخلامس اهلجري ،وحدث نوع
الغدير ،ولكنهم خت ّلوا فيام بعد عن ّ

من التعايش السلمي بينهم وبني أتباع املذهب الشيعي.
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حدة النزاع يف القرن الس�ادس اهلجري ،ش�هدت
وعىل كل حال ،فبعد أن فرتت ّ

عملي�ة تألي�ف الكت�ب يف فضائل أه�ل البي�ت^ وترية متس�ارعة ،وظه�رت آثار

االعتدال بني أهل الس َّنة يف التعاطي مع أهل البيت^ بشكل ملحوظ.
متشدد ًا ـ مؤيد ًا لظهور االعتدال
عد ظهور سبط بن اجلوزي ـ الذي كان حنبلي ًا ّ
و ُي ّ

بين احلنابل�ة يف بغ�داد ،فقد كان كتاب�ه (تذكرة اخل�واص) من أفضل الش�واهد عىل
بالتش�يع من ِقبل
املتطرف ،وعىل الرغم من اهتامه
الس�ني
إجياد االعتدال يف الوس�ط
ّ
ّ
ّ
والتشيع.
املتطرفني ،فإنّه كان يقف ـ كام يظهر نفسه ـ عىل حد فاصل بني التسنن
ّ
والنم�وذج اآلخ�ر الذي يع�ود إىل القرن الس�ادس اهلجري ،يتمث�ل يف اإلمام أيب

الفض�ل حيي�ى بن سلامة احلصكفي (ت 551أو 553هـ)((( ،فقد أنش�د ـ بحس�ب
رواية ابن طولون ـ قصيدة يف مدح األئمة االثني عرش^ ،منها األبيات اآلتية التي
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تتضمن أسامء األئمة االثني عرش^:
ِ
َ
ب��ع��د ُه
واحل��س��ن��ان
ح��ي��در ٌة
ِ
واب�ن جعف ٍر
الصادق
وجعف�ر
ُ
ُ
ث�م ابنُ�هُ محُ َّم�دُ
أعن�ي ِّ
الرض�اّ ،
احلس�ن الت�ايل ويت ُل�و تِل�و ُه
ُ

ٌّ
حم��م��دُ
ث���م
ع�ل�ي واب���نُ���هُ
ّ
َّ
ُّ
ع�لي الس ِّيدُ
موسى وي��ت�� ُل��و ُه
ٌّ
���س���دَّ ُد
ث���م
ع�ل�ي واب���نُ���هُ ا ُمل َ
َّ
ِ
ُ َ ُ ()2
محُ َّم ُ�د ب�ن احلس�ن املع َتق�د

((( ُانظر يف شأنه :احلموي ،ياقوت ،معجم ُ
األدباء :ج ،20ص.18
((( ُانظر :ابن طولون ،حممد ،الشذرات الذهبية يف تراجم األئمة االثني عرشية عند اإلمامية :ص.41

وللحصكفي قصيدة يف رثاء اإلمام أيب عبد اهلل احلسني× ،جاء يف مطلعها:
ِ ()1
فف�ي ا َ
ِّ
أذك�ر ُه
الط�ف فلا
ومصرع
حلشَ �ى من� ُه
هلي�ب َيق�دُ
ُ
ٌ
ُ
ِ
�رد
َي ْل َق�ى ال�ر َدى
الرسول ضامي ًا
ابن
َ
َيرى
واب�ن الدَّ ع�ي َي ُ
ُ
الفرات ُ
أه�ل ِ
يا َ
ه�م أعتم�دُ
بيت املصطف�ى يا عدَّ يت
َ
وم ْ
�ن على ح ِّب ُ
ِ
()2
ق��ول��ه ُم���ؤَ َّي���دُ
أل َّن����هُ يف
هب�هُ
والش�افعي َم ْذهَ بِ�ي َم ْذ ُ
ُّ

إنّ هذا االعتدال والتقارب مع الش�يعة مل يكن مقترص ًا عىل مجاعة بعينها من أهل

الس ّنة ،فمن بني الشافعية أ ّلف حممد بن طلحة الشافعي (ت652هـ) كتاب (مطالب
الس�ؤول يف مناقب آل الرس�ول) ،الذي يبدو وكأنّ مؤ ّلفه ش�يعي إمامي اثنا عرشي

بتأليف كتاب (كفاية الطالب) يف فضائل أمري املؤمنني× ،وأهل البيت^.

عز الدين
وم�ن بين احلنابل�ة عمد أبو حمم�د عبد الرزاق بن عب�د اهلل بن أيب بك�ر ّ

اإلربلي (ت660ه�ـ) إىل تألي�ف موس�وعة يف فضائل أمري املؤمنين× ،بطلب من
الغمة من هذه
ب�در الدي�ن لؤلؤ احلاكم اإلمامي للموصل ،وقد أفاد صاحب كش�ف ّ

املوس�وعة كثري ًا((( ،وكتب أبو حممد عبد العزيز ب�ن حممد بن مبارك احلنبيل اجلنابذي

(ت611ه�ـ) كتاب (معامل العرتة النبوية ومعارف أه�ل البيت الفاطمية العلوية) يف

احلاضنة التارخيية ملراسم عزاء اإلمام احلسني× عند أهل السنة

مع اختالف يسير ،كام قام حممد بن يوسف بن حممد الكنجي الشافعي (ت658هـ)

بيان سرية األئمة^ إىل اإلمام احلادي عرش(((.

حتدث ابن خلكان الش�افعي كذل�ك عن حياة األئم�ة^ يف كتابه (وفيات
وق�د ّ

األعيان) ،وكالمه ـ بطبيعة احلال ـ خيتلف عن اآلخرين ،إال أنّ اهتاممه بأئمة الشيعة
((( يقد :يشتعل.
((( املحمودي ،حممد باقر ،زفرات الثقلني يف مأتم احلسني :ج  ،2ص( .294نق ً
ال عن :نسمة السحر،
وجواهر املطالب ،واملنتظم).
الغمة :ج ،1ص ،77وص ،94وص ،116وص،137
((( ُانظر :اإلربيل ،عيل بن عيسى ،كشف ّ
وص ،161وص ،31وص ،314وص 325ـ .326
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.74
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حد ذاته عن حضور األئمة^ يف ذاكرة عرصه.
يكشف يف ّ

ويف الق�رن اهلج�ري الثامن نصل إىل محد اهلل املس�تويف (توفيّ بع�د عام 750هـ)؛

حي�ث عم�د يف تارخيه املنتخب إىل ذك�ر اخللفاء األوائل ضمن عناوين مألوفة تتس�م

عرج عىل اإلمام عيل× ،ومن بعد جاء عىل ذكر اإلمام احلس�ن
بطاب�ع االحرتام ،ثم ّ
رب العاملني ،اإلم�ام املجتبى
املجتب�ى× واصف ًا إي�اه بـ«أمري املؤمنين ،حفيد رس�ول ّ

احلس�ن ب�ن علي املرتضى» ،ليفتح بعد ذل�ك باب ًا حت�ت عن�وان« :يف ذكر مجي�ع األئمة
احلق عىل اخللق ،مع ذكر
حجة ّ
املعصومين (رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني) الذين هم ّ
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مدة إمامتهم من الرابع من ش�هر صفر س�نة تس�ع وأربعني إىل ش�هر رمضان س�نة أربع
ّ

أشهر» ،وأضاف
وس�تني ومائتني ،وهي يف جمموعها :مائتان ومخس عرشة س�نة وس�بعة ُ
«إن األئم�ة املعصومين وإن مل ينالوا اخلالفة ،فإهنم كانوا ً
ً
أهلا هلا ،ولذلك نذكر
قائلاّ :

للتربك جانب ًا من سريهتم وفضائلهم عىل سبيل اإلجياز»(((.
ّ

ويف الق�رن اهلج�ري التاس�ع ،قام ابن الصب�اغ املالك�ي ( 784ـ 855هـ) بتأليف

كتاب (الفصول املهمة يف معرفة أحوال األئمة).

ويف الق�رن اهلجري العارش عمد ش�مس الدين حممد بن طولون (ت953هـ) إىل

تأليف كتاب (الشذرات الذهبية يف تراجم األئمة االثني عرشية عند اإلمامية) ،وكان

بالتصوف والعرف�ان ،وبعد الفراغ من بيان سيرة
اب�ن طولون م�ن العلامء املولعين
ّ
األئم�ة^ من املص�ادر املعتبرة ،ختم الكالم بقصي�دة له يف وص�ف األئمة االثني
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عرش ،ومن بينها األبيات التي يقول فيها:
ِ
َ
باألئم�ة االثن�ي َعَش�رَ ْ
علي�ك
ٍ
ُ
حسين
حس�ن
ت�راب،
أب�و
ٌ

محُ َّم�دُ
�م عل�مٍ َد َرى
ُ
الباق�ر َك ْ
الكاظم وابنُهُ علـي
هو
ُموس�ى َ
ُ

آل ِ
ِم ْن ِ
بي�ت املصطفى خ ِ
ري ال َبشرَ ْ
ِ
ُ
ُ
شين
العابدي�ن
زي�ن
وبغ�ض
َ

ُ
والص�ادق ا ْد ُع جعفر ًا َ
الورى
بني َ
بالـرضــا و َق ْ�د ُر ُه َعــل
ُل ِّق َ
ــ�ب ِّ

((( ُانظر :مستويف ،محد اهلل ،تاريخ گزيده (التاريخ املنتخب) :ص198ـ .231

محُ َّم�دُ
معم�ور
التق�ي قل ُب� ُه
ُ
ُّ
طه ُ�ر
والعس�كري
ُ
احلس�ن ا ُمل َّ
ُّ

منثور
ال��ن��ق��ي ُد ُّر ُه
ي
ع�ل� ٌّ
ُ
ُّ
()1
َ
محُ َّم�دُ
يظه�ر
س�وف
امله�دي
ُّ
ُ

بحب
كما يتعّي�نّ علين�ا أن نضي�ف إىل م�ا ّ
تق�دم م�ن الكتب ،كت�اب (اإلحت�اف ّ
األرشاف) للشبراوي (ت1172هـ) ،و(نور األبصار) للشبلنجي ،و(ينابيع املو ّدة)

للحنف�ي القندوزي (ت1294هـ) ،وهن�اك كتاب آخر عنوانه (كن�ه األخبار) يعود
املتقدمة ـ عن سيرة اخللفاء
حتدث فيه ـ مثل س�ائر الكتب ّ
إىل القرن العارش اهلجريّ ،
واألئمة االثني عرش((( ،والكتاب اآلخر الذي يمكن أن نذكره يف هذا الشأن (املقصد
حسين اخلوارزمي إىل ترمجته إىل اللغة الفارسية حتت هذا العنوان ،وموضوعه سرية

الس�ني ،فإنه مل يتجاهل سرية األئمة
رس�ول اهلل‘ واخللفاء ،وعىل الرغم من مذهبه ّ
االثني عرش^ والسيدة فاطمة الزهراء’ يف هذا الكتاب(((.

والنم�وذج اآلخر كت�اب (روضات اجلنان وجنات اجلن�ان) ملؤلفه درويش حممد

تس�ننه ذكر سيرة األئمة الش�يعة^ يف املجلد الثاين
الكربالئي ،وهو عىل الرغم من ّ

من هذا الكتاب ،وجزؤه األعظم مأخوذ من كتاب (فصل اخلطاب) للخواجة حممد
التس�نن ،أورد ب�دوره يف كتابه هذا
بارس�ا ،واخلواج�ة حممد هذا ،رغ�م إرصاره عىل
ّ

احلاضنة التارخيية ملراسم عزاء اإلمام احلسني× عند أهل السنة

ثم عمد كامل الدين
األقىص يف ترمجة املس�تصفى) .كان أصل الكتاب باللغة العربيةّ ،

(((
اهلمة يف ذك�ر الصحابة واألئمة)
بإس�هاب تراجم األئم�ة^  ،كام أنّ كتاب (غاية ّ

أو (الرس�الة املحمدية) ملؤلفه حممد عليم بن حممد موس�ى إله آبادي هو يف بيان سرية
رسول اهلل‘ ،واخللفاء األوائل وأئمة الشيعة^(((.

وم�ن أكث�ر ه�ذه املؤلف�ات أمهي�ة كت�اب (وس�يلة اخل�ادم إىل املخ�دوم در رشح

((( ابن طولون ،حممد ،األئمة االثنا عرش :ص.118
((( ُانظر بشأنه :جملة (نرش دانش) :السنة الرابعة عرشة ،العدد 79ـ ،80ص.58
((( ُانظر :استوري ،أدبيات فاريس :ص.775
تم نرش هذا القسم من كتابه يف الكتاب الرابع من (مرياث إسالمي إيران).
((( ّ
((( ُانظر :استوري ،أدبيات فاريس :ص.949
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ب�ر چهارده معصوم)((( باللغة الفارس�ية ،ملؤلفه فضل اهلل بن روزهبان اخلنجي ،وهو
ضمن هذا الكتاب مدح ًا يف حق األئمة
من مش�اهري علامء أهل
ّ
الس�نة يف إيران ،وقد ّ

املعصومين األربعة عرش^ ،وتصدى لرشحها تارخيي ًا .وقد اختص قس�م من هذا
الكتاب بسرية اإلمام احلسني× وواقعة كربالء.
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وإليك نموذج ًا من شعر الفضل بن روزهبان:

مهيمن�ا ب�ه حبي�ب حمم�د عرب�ى
ب�ه ه�ر دو س�بط مب�ارك ش�اه زي�ن عباد
به حق ش�اه رضا س�اكن حضيرة قدس
ب�ه ح�ق عس�كرى وحجت خ�دا مهدى
ف�داى خ�اك رض�ا ب�اد ص�د روان أمني

ب�ه ح�ق ش�اه والي�ت على ع�اىل ف�ن
ب�ه حق باقر وص�ادق به كاظم أحس�ن
ب�ه حق ش�اه تق�ى ونق�ى وصب�ور حمن
كزي�ن دوازده ب�ده نج�ات روح وبدن
()2
كه اوست چاره درد وشفيع ذلت من

مراسم العزاء عند أهل السنّة يف القرن السادس اهلجري برواية عبد اجلليل الرازي

لق�د أ ّلف عبد اجللي�ل القزويني الرازي كتابه (نقض) املع�روف بـ(بعض مثالب

النواص�ب يف نق�ض فضائ�ح الرواف�ض) يف حدود ع�ام (560هـ) ،وذل�ك يف الر ّد

على كاتب س� ّني ،وه�و حيتوي عىل معلوم�ات ّقيمة بش�أن اجل�ذور التارخيية إلقامة
الس�نة ،وقد عمد يف البداية إىل نقل
مراس�م العزاء عىل اإلمام احلسين× لدى أهل
ّ

ما قاله ذلك الكاتب الس� ّني ،قائ ً
«إن هذه الطائفة [الش�يعة] يقومون بإظهار اجلزع
الّ :
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((( وسيلة اخلادم إىل املخدوم يف سرية األئمة املعصومني األربعة عرش.
((( ترمجة األبيات باللغة العربية إمجا ً
ال:
إهل�ي أقس�م علي�ك باحلبي�ب حمم�د العريب

وبح�ق إم�ام الوالي�ة الع�ايل علي

وبحق اإلمام الرضا ساكن حضرية القدس

وبحقاإلمامالتقيوالنقيالصبورعىلاملحن

وبس�بطيه املباركين وبزي�ن العابدي�ن

وبح�ق العس�كري وحج�ة اهلل امله�دي

ف��داء ل�تراب الرضا مائة نفس أمينة

وبحق الباقر وال��ص��ادق والكاظم

هبن�ي النج�اة بحقه�م روح� ًا وجس�د ًا
ف��ه��و ش��ف��اء آالم���ي وش��ف��ي��ع ذ ّل��ت��ي

يف يوم عاش�وراء ،ويقيمون مراس�م الع�زاء ،وجيددون مصيبة ش�هداء كربالء ،فريوون
ويشق العا ّمة جيوهبم ،وختمش النساء
قصصها عىل املنابر ،وحيرس العلامء عن رؤوسهم،
ُّ

وجوههن ،وجيهشن بالبكاء والعويل».

ثم قال الشيخ عبد اجلليل الرازي يف جوابه:

املقدم أيب
أن كبار األئمة م�ن الفريقني من أصحاب اإلم�ام ّ
« ...ال خيف�ى على أح�د ّ
حنيف�ة ،واإلمام املكرم الش�افعي ،وس�ائر علامء وفقهاء الطوائف ُ
األخ�رى ،قد حافظوا
ّ
ـ خلف ًا عن س�لف ـ عىل هذه الس� ّنة ،واتبعوا هذه الطريقة يف س�لوكهم ،فهذا الش�افعي
احلسني وسائر شهداء كربالء ،ومن بينها القصيدة التي يقول فيها:
أهل ِ
ِ
من ِ
رسول اهللِ مصباحا
بيت
أبكي احلسني وأرثي منهُ جحجاحا
إىل آخر القصيدة املبالغ يف متامها وكامهلا .وقال يف قصيدة ُأخرى:
ت�أو َب ِّ
كئي�ب
فالف�ؤاد
مه�ي
ُ
ُ
َّ

عجيب(.)1
فالرق�اد
وأرق نومي
ُ
ُ
َّ

وإن رثاء ش�هداء
إىل آخر رثائيته املفعمة باملفاهيم التي يعجز عن جماراهتا اآلخرونّ ،

ثمة عيب يف
كربالء املروي عن أصحاب أيب حنيفة والش�افعي ال يحُ ىص كثرة ،فإذا كان ّ
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أصلا و ُينس�ب إليه املذهب ،ل�ه ـ فض ً
ً
ال ع�ن املناقب ـ الكثري م�ن املراثي يف
ع�د
ال�ذي ُي ّ

((( أورد اخلوارزمي احلنفي متام هذه القصيدة يف كتابه (مقتل احلسني×) :ج ،1ص .136ومن بني
أشعاره ُ
األخرى:
ّ
خطوب
هل��ن
ت��ص��اري��ف أي���ام
وش��ي��ب ملتي
وممّ���ا ن��ف��ى ن��وم��ي
ُ
ّ
ّ
�وب
فمن مبلغ ع� ّن��ي احل��س�ين رسالة
وإن كرهتها أن��ف��س وق��ل� ُ
ق��ت��ي�ل ً
ّ
ك���أن قميصه
ا ب�لا ج���رم

ت��زل��زل��ت ال��دن��ي��ا آلل حممد
واقش�عرت كواك�ب
وغ�ارت نج�وم
ّ

خضي�ب
صبي�غ بماء األرج�وان
ُ

ت�ذوب
ص�م اجلب�ال
وكادت هل�م
ُ
ّ
جيوب
��ق
وه � ّت��ك أس��ت��ار وش� ّ
ُ

كام نقل هذه األشعار مجال الدين الزرندي املدين يف كتاب (معراج الوصول يف معرفة آل الرسول):
نسخة خمطوطة ،الورقة  31ب ،نق ً
ال عن زفرات الثقلني :ج ،1صُ .290انظر :ابن شهرآشوب ،حممد
ابن عيل ،مناقب آل أيب طالب :ج ،3ص.269
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ثم يطالنا».
ذلك ،فإنّه يطال أبا حنيفة والشافعي وأصحاهبام ّ
أو ًالّ ،

ثم انتقل بعد ذلك إىل بيان نامذج من مراسم العزاء التي يقيمها أهل الس ّنة يف إيران

ـ بام فيهم من األحناف والش�افعية ـ يف القرن السادس اهلجري ،حيث يقول« :ثم إذا
ذهب�ت إىل أبعد من ذلك ،فس�يتضح ل�ك أن (اخلواجة أبو منصور ماش�اده)((( ،وهو يف
الس�نة يف إصفهان ،كان يقيم مراس�م العزاء يف هذا اليوم من كل سنة
عرصه مقتدى أهل ّ

بالنياحة والعزاء والبكاء والعويل ،وقد وقف عىل ذلك وش�اهده كل َمن حرض جملس�ه،
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ومل ينكر منهم أحد».

ومقر دار اخلالفة ـ لنص�ل إىل (اخلواجة عيل
ث�م ننتق�ل إىل بغداد ـ مدينة السلام
ّ

الغزن�وي احلنف�ي)((( ،حي�ث يعرف اجلمي�ع جملس الع�زاء ال�ذي كان يقيمه ،وكان

يبالغ عند حلول اليوم العارش من املحرم يف لعن الس�فيانيني ،وذات يوم قام شخص
يف جملس�ه وس�أله قائ ً
ال :ماذا تقول يف معاوية؟ فأجاب بصوت يس�معه اجلميع :أيهّ ا

املسلمون ،يسأل علي ًا عن رأيه يف معاوية! أفال تعلم يا هذا ما هو رأي ع ّ
يل يف معاوية؟!
(((
سيد املعاين وسلطان
العبادي وهو علاّ مة دهره ّ
وهذا األمري قطب الدين مظفر ّ

الكالمُ ،سئل ذات يوم يف جملس املقتفي ألمر اهلل يف الليلة السابقة للعارش من املحرم:
مرات؛ فقال يف الثالثة:
ما تقول يف معاوية؟ فلم يجُ ب ،حتى أعاد السائل سؤاله ثالث ّ

فأي معاوية تعني؟ هل تعني معاوية الذي كرس أبوه
أيهّ ا الس�ائل ،إن س�ؤالك مبهمّ ،
ثنايا رس�ول اهلل|؟! أم معاوية الذي بقرت ُأ ّمه عن كبد محزة والكتها؟! أم معاوية
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((( من علامء الشافعية البارزين ،ذكره السبكي يف طبقات الشافعية :ج  ،4ص .303وكان من كبار العلامء
يف إصفهان ،وقد توفيّ يف شهر ربيع اآلخر من عام (536هـ).
((( واعظ بغداد الكبري ،كان السلطان مسعود السلجوقي حيرض جمالس وعظه ،توفيّ سنة (551هـ)،
وردت ترمجته يف الكثري من املصادرُ .انظر عىل سبيل املثال :ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،البداية
والنهاية :ج ،12ص 235ـ .236
وعاظ بغداد املعروفني ،ترجم له ابن خلكان بالتفصيل يف
بالعبادي ،من ّ
((( قطب الدين املظفر ،املعروف ّ
كتابه وفيات األعيان :ج ،2ص.127

حز ولده
مرة؟! أم معاوي�ة الذي ّ
جرد الس�يف بوجه عيل× بضع� ًا وعرشين ّ
ال�ذي ّ
رأس احلسني سبط رسول اهلل| وطاف به يف البالد؟! ..ثم التفت إىل احلارضين يف
املجلس قائ ً
فضج املجلس وكل َمن فيه من األحناف
ال :ماذا تقولون يف معاوية هذا؟
ّ

والشافعية بلعنه ،والدعاء عليه بالويل والثبور.

تفجع أهل الس� ّنة يف بغداد ،وجتدد
وهن�اك الكثري من هذه املش�اهد ،التي تعكس ّ

احلزن فيهم عىل احلسني× يف كل موسم من مواسم عاشوراء.

وأم�ا يف مه�دان ،فقد كان (جم�د الدين ّ
املذكر اهلم�داين)((( ـ عىل الرغ�م من غلبة

سنة ،عىل نحو يثري ذهول القميني.

وه�ذا اخلواج�ة اإلمام نجم أبو املعايل بن أيب القاس�م البزاري النيس�ابوري ـ عىل

الرغ�م من كون�ه حنفي ًا ـ كان معروف� ًا يف إقامة العزاء ،حتى روي عن�ه أنه كان ينوح

ويكفكف دموعه بمنديل ،وهييل الرتاب عىل رأسه ،وهو ينشج نشيج ًا عالي ًا بالبكاء.
ال�ري الت�ي هي م�ن ُأمهات املدن الس� ّنية ،مل يكن خافي ًا عىل أح�د ما يقوم به
ويف
ّ

الش�يخ أب�و الفت�وح النرصآبادي واخلواجة حمم�ود احلدادي احلنف�ي ـ وغريمها ـ من
إقام�ة العزاء والرباءة من الظاملني ولعنهم يف نُزل (كوش�ك) للمس�افرين واملس�اجد
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املش�بهة ـ يقيم العزاء حلرضة الس�لطان وعس�اكر األتراك يف موسم عاشوراء من كل
ّ

الكربى يوم عاشوراء.

وكان معروف� ًا يف تل�ك الفترة ما يقوم ب�ه اخلواجة اإلم�ام رشف األئمة أبو نرص
اهلسنجاين يف يوم عاشوراء من كل سنة ،وذلك بحضور ُ
األمراء واألتراك واخلواجات
واألحناف ،دون أن ُينكر عليه أحد ،بل كانوا يوافقونه ويعينونه ويواسونه عىل ذلك،
وكان هذا األمر من الوضوح والشهرة بحيث ال حيتاج إىل إثبات.

((( جمد الدين أبو الفتوح حممد بن أيب جعفر اهلمداين ،مؤلف كتاب األربعني عن األربعني ،كان فقيه ًا
وحمدث ًا وواعظ ًا ،توفيّ سنة (555هـ)ُ .انظر ترمجته يف :تلخيص جممع ُ
األدباء :حرف امليم ،ص 245ـ
ّ
 .246تعليقات النقض :ص.1097
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قدم ًا بني أصحاب
وهك�ذا اخلواجة اإلمام أبو منص�ور حفدة((( ،وكان ذا مكانة ُم ّ

الش�افعي ،حي�ث اش� ُتهرت عنه ه�ذه احلكاية عند جميئ�ه إىل الري يف يوم عاش�وراء،

وم�ا كان منه يف (جامع رسهنج) من تفضيل اإلمام احلسين× عىل عثامن ،ووصفه

معاوية بالباغي.

والق�ايض عمدة الس�اوي((( احلنفي صاح�ب البيان املع�روف ،حيث روى قصة

ضج اجلميع بالبكاء
املقت�ل يف جامع (طغرل) بحضور عرشين ألف ش�خص ،حت�ى ّ

والعويل ،وحرسوا عن رؤوسهم ،وشقوا جيوهبم ،عىل نحو مل يفعلوه من قبل ،ولو أن
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الري حقيقة ،لكان ذلك معروف ًا عنده.
مصنف الكتاب (يعني املؤ ّلف الس ّني) كان من ّ
وق�د ش�هد اجلميع ما ق�ام به اخلواجة تاج األش�عري احلنفي النيس�ابوري يف يوم

عاش�وراء ،بع�د الصلاة يف اجلام�ع العتيق ،من املبالغ�ة يف إظهار العزاء ،س�نة مخس
ومخسني ومخسامئة للهجرة ،وذلك بإذن من القايض وبحضور كبار ُ
األمراء.
وعلي�ه؛ فل�و كان ه�ذا األمر بدعة ـ كام ح�اول اخلواجة املجبر االنتقايل (املؤلف

ص�وره ـ ملا أذن به املفتي ،وملا س�مح بفعله ،وملا ق�ام به األئمة من أعالم
الس� ّني) أن ُي ّ

مر ذكره.
أهل الس ّنة عىل ما ّ

وإذ كان اخلواجة االنتقايل مل يس�بق له أن ش�هد جمالس األحناف والشيعة ،فال بد

حمرم من كل س�نة كان يقيم مقتل
أنه قد ش�هد جملس (ش�هاب املشّ �اط) ،ففي ش�هر ّ

عثامن وعيل× ابتدا ًء ،وعندما ّ
حيل العارش من املحرم يقيم مقتل احلسني بن عيل×،
حتى إنه قبل سنتني رسد هذه القصة بحضور زوجات ُ
ّ
األجل
األمراء وزوجة األمري
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ش�ق له الن�اس جيوهب�م ،وأهال�وا الرتاب عىل رؤوس�هم ،وحسروا عن
على نحو ّ
((( أبو منصور حممد بن أسعد الطويس املعروف بـ(حفدة) ،وامللقّب بـ(عمدة الدين) ،الفقيه الشافعي
النيسابوري ،من علامء نيسابور املعروفني ،ترجم له ابن خلكان يف (وفيات األعيان) ،وكان قربه مزار ًا
لعدة قرونُ .انظر :تعليقات النقض :ص.1099
ّ
((( من العلامء والواعظني املعروفني يف مدينة ساوة ،ترجم له عامد الكاتب يف (خريدة القرص وجريدة
العرص) ،توفيّ سنة (567هـ) يف مدينة ساوةُ .انظر :تعليقات النقض :ص.1100

رؤوس�هم ،واجلميع يف بكاء وعويل ،حتى قال احلارضون :لقد زاد يف الكيل عىل ما

تقيمه الشيعة.

فإذا كانت هذه األفعال قد صدرت من العلامء والقضاة مداهنة وتقية وخوف ًا من

األتراك والس�لطان ،فهم يوافقون الش�يعة يف القول بالتقي�ة ،وإذا صدرت منهم عن
واملشبهة ،حيث
قناعة خالف ًا له ،فذلك نقص يف إيامن اخلواجة؛ فام عدا بالد اخلوارج
ّ
يقرون هذه األفعال ،فإنّ األحناف والش�وافع يامرس�ون هذه
س�كان تلك املناطق ال ّ
الس ّ�نة كام يامرسها الش�يعة ،فكأنّ اخلواجة خارجي ٍ
قال هلذه املذاهب الثالثة ،وعليه
ُّ
يش�د الرحال إىل خوزس�تان ولرستان حيث يس�كنها اخلوارج ،وبذلك يمكنه أن
أن ّ
احلسني بن عيل× ،إنام هو ا ّتباع لقول املصطفى‘؛ إذ يقولَ « :من بكى عىل احلسني

أو أبك�ى أو تباك�ى ،وجبت ل�ه اجلنة» ،ليكون اخلطيب واملخاط�ب يف كنف رمحة اهلل،
وال يك�ون منكر ذلك إال منافق ًا ومبتدع ًا وضا ً
ال وخارجي ًا ،ومبغض ًا لفاطمة الزهراء
وآهلا ،وعيل وذريته^ ،واحلمد هلل بل أكثرهم ال يعقلون(((.

يتحدثون يف القرن
وعلى كل حال ،فقد كان أكثر العلامء من أهل
الس�نة يف بغداد ّ
ّ

أي عصبية كتلك التي
الثام�ن اهلجري عن ظالمة اإلمام احلسين× ،دون أن يبدوا ّ
خ ّلفه�ا عرص بني ُأمي�ة .وبطبيعة احلال ال ننكر وجود بعض االس�تثناءات يف الوقت
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عصبيته ،مع أنّ إقامة العزاء عىل اإلمام
يبتعد عن هذه املشاهد التي ال تروق له بسبب
ّ

نفس�ه ،ومن ذلك ما كتبه ش�خص ُيدعى عبد املغيث بن زهري احلنبيل يف فضائل يزيد

اب�ن معاوي�ة ،فر ّد عليه ابن اجلوزي ـ العامل الس� ّني املع�روف ـ يف كتاب حتت عنوان:

حتدث ابن األثري عن هذا املدعو
(ال�ر ّد على
ذم يزيد) ،وقد ّ
ّ
املتعصب العنيد املانع من ّ
عب�د املغيث احلنبيل يف (الكامل) ،قائ ً
ال« :ص ّنف كتاب� ًا يف فضائل يزيد بن معاوية ،أتى

في�ه بالعجائب»((( ،وقال عنه الذهبي يف كتابه (سير أعلام النبالء) ـ ويا للعجب ـ :

((( ُانظر :الرازي القزويني ،عبد اجلليل( ،النقض ،املعروف بـبعض مثالب النواصب يف نقض بعض
فضائح الروافض) :ص370ـ.373
((( ُانظر :ابن األثري ،عيل بن أيب الكرم ،الكامل يف التاريخ :ج ،11ص.562
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سني ًا»((( .إال أنّ هذا االجتاه كان نادر ًا جد ًا ،كام نشهد مثي ً
ال له حتى يف وقتنا
«وكان ثقة ّ
الراهن ،وهو من الضعف بحيث ال ُيعتنى به أص ً
ال.
تقدم ،فقد كان يف بغداد آنذاك واعظان معروفان يقيامن جمالس العزاء يف أيام
وكام ّ

عاش�وراء ،أحدمها :عيل بن احلسين الغزنوي احلنفي ،وهو واعظ ال يش�ق له غبار،

العبادي الذي كان يقرأ املقتل يف يوم
حيرض جملسه السالطني ،والواعظ اآلخر :األمري ّ
عاشوراء أيض ًا ،وقد نقل ابن اجلوزي نفسه بعض التقارير عن جمالسه وكلامته القصار.
وهك�ذا يتض�ح أنّ إقامة مراس�م العزاء واملآتم عىل اإلمام احلسين بن عيل× يف

 1437هـ ــ2016
العدد
2015مم
الرابعةــ1437
السنةالثالثة
عرشــالسنة
الثالثعرش
احلادي
العدد

عاشوراء كانت مستمرة يف بغداد بني الس ّنة والشيعة ،ومل تتوقف أبد ًا.

خراسان يف العهد التيموري ومراسم العزاء على اإلمام احلسني×

يبدو أنّ الفرتة الزمنية التي سبقت جميء الصفوية بقرنني قد شهدت يف خراسان ـ

التي كانت مركز ًا للشيعة وأهل الس ّنة ـ إقامة مراسم العزاء عىل اإلمام احلسني× يف
أيام عاشوراء ،وبام أنّ هذه املآتم كانت تقام حتى يف هرات ،كان هذا دلي ً
ال عىل أنّ األمر

الس�نة كانوا يقيمون هذه املراسم أيض ًا.
مل يكن مقترص ًا عىل الش�يعة فقط ،بل إن أهل ّ
وكان الكت�اب األكث�ر انتش�ار ًا يف ه�ذه املنطقة حيم�ل عنوان (ن�ور األئمة) ،وهو

نوع ترمجة لكتاب (مقتل احلسين) الب�ن أمحد اخلوارزمي احلنفي ( 484ـ 568هـ)،
وكانت هناك يف هذا الشأن كتب ُأخرى غريه أيض ًا.

ويف هناية هذه املرحلة ـ قبل وصول الصفوية إىل الس�لطة بثامين س�نوات حتديد ًا ـ
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ح�د فاصل بني التش�يع
ت�م تألي�ف كت�اب يف املقت�ل ،وكان كاتب�ه ال يعتق�د بوجود ّ
بالتش�يع ،ويف س�بزوار بالتس� ّنن ،أال وهو املال
والتس� ّنن ،فكان�وا يتهمونه يف هرات
ّ

حسين الكاش�في ،وكان يتم ّتع بش�عبية واس�عة يف هرات عىل عه�د تيمور ،وحيرض
جملس وعظه كبار رجال الدولة التي ظل حيكمها (الس�لطان حسين بايقرا) سنوات

((( ُانظر :الذهبي ،حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء :ج ،21ص.160

مديدة ،وقد أ ّلف كتابه هذا باسم واحد من كبار هذا البالط.

وقد أش�ار املال حسني الكاش�في يف موضع من هذا الكتاب (روضة الشهداء)

(((

ً
س�يد األنام
جتدد املحرم ّ
قائلا« :ك ّلام ّ
جتدد معه هذا املأتم يف قلوب أهل اإلسلام وأتباع ّ

(عليه الصالة والسلام) ،حي�ث نداء من الغيب ينادي الع�امل ،خماطب ًا أصحاب املصاب
بأهل البيت^ واملفجوعني هبم ،قائ ً
ال:

مهيمن�ا ب�ه حبي�ب حمم�د عرب�ى
كاى عزيزان در غم سبط نبى افغان كنيد
از پى آن تشنه لب بر خاك ريزيد آب چشم

ب�ه ح�ق ش�اه والي�ت على ع�اىل ف�ن
س�ينه را از س�وز ش�اه كربال بري�ان كنيد
در ميان گريه ،ياد آن لب خندان كنيد»(.)2

(مرش�د الدولة) املعروف بـ (س�يد ميرزا) ـ عىل تأليف كتاب هل�ذه املجالس ،وبعد

مقدمة يف أمهية البكاء عىل اإلمام احلسين× ،والتذكري باملأثور عن رس�ول
أن ذك�ر ّ

حمبي
اهلل‘ م�ن أنّ َ « :من بكى عىل احلسين وجب�ت له اجلنة» ،قال« :كتبت�ه جلامعة من ّ

املحرم من كل عام عىل مصائب الشهداء ،ويقيموا
أهل البيت^؛ كي ّ
جيددوا العزاء يف ّ
ذرية رسول اهلل‘ ،ويذوبوا حرسة عليهم:
املآتم عىل ّ

ز اندوه اين ماتم جان گسل

روان گردد از ديده ها خون دل»(((.

احلاضنة التارخيية ملراسم عزاء اإلمام احلسني× عند أهل السنة

ويبدو أنّ الكاش�في قد عقد العزم ـ اس�تجابة ألحد أعيان وس�ادة هرات واسمه

«إن أخبار مقتل الش�هداء التي
ثم قال الكاش�في بش�أن ما ُيقرأ يف ه�ذه املجالسّ :

جي�ددون ذكرها يف هذه الكتب ،ليزحيوا بالدم�وع غيمة احلزن املخيمة عىل صدورهم...
((( ُانظر :الكاشفي ،املال حسني ،روضة الشهداء :ص.354
((( ومعناه باللغة العربية:
اب��ك��وا أيهّ ���ا األح��ب��ة ح��زن � ًا ع�لى سبط النبي
وارووا األرض بدموعكم ألجل َمن قىض ظامئ الشفاه

((( ومعناه باللغة العربية:
ت�ذوب النف�س حسرة يف ه�ذه املآت�م

ولتحرقوا صدوركم بنار اللوعة عىل قتيل كربالء

واذك����روا مبسمه الظامئ ح�ين البكاء

وجتري دم�اء القلب من بين املآقي
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أي كتاب يف هذا الش�أن ،رغم اش�تامله عىل قصص الش�هداء ،أنهّ ا
مش�كلتها ،ومش�كلة ّ
تفتقر إىل االس�تيعاب والشمول جلميع فضائل الس�بطني وتفاصيل سريهتام ،األمر الذي
دعا السيد مريزا أن يأمرين ،أنا الفقري احلقري حسني الواعظ الكاشفي ،بالتصدي لتأليف

كتاب جامع حلاالت أهل البالء من األنبياء واألصفياء والشهداء وسائر أرباب االبتالء

وأحوال آل العباء؛ لتوضيح وتفصيل ما هو مسطور ومذكور بشأهنم»(((.

مل يقترص نفوذ كتاب (روضة الشهداء) عىل شيعة إيران يف العرص الصفوي فقط،
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ب�ل نجد له نفوذ ًا واس�ع ًا حتى بني الس� ّنة يف أط�راف وأكناف إيران أيض� ًا ،ومن بني
الس�نة ،ما قام به الش�اعر الس� ّني
أح�دث امل�ؤرشات عىل تأثري ه�ذا الكتاب يف أهل
ّ
الك�ردي العراقي عبد اهلل زيور (ت1369هـ) املتخصص يف اللغة الفارس�ية ،حيث

عمد إىل حتويل النص الفاريس لـ (روضة الش�هداء) إىل قصيدة ش�عرية بالفارس�ية،

يرصح بذلك ،وأطلق عىل قصيدته هذه عنوان( :داستان سوزناك كربالء)(((.
دون أن ّ
وم�ن املناس�ب هنا أن نذك�ر موقف العامل العارف ،ش�اعر خراس�ان الكبري ،عبد

س�ني ًا حنفي ًا ،متس ً
ما طبع ًا بنزعة صوفية
الرمحن اجلامي ( 817ـ  898هـ) ،الذي كان ّ
عميقة ،فقد اس�تعرض يف كتابه (سلسلة الذهب) عقائده املذهبية فيام خيص اخلالفة،
وحمب ًا ألهل البيت^ يف الوقت نفسه .وهو
عرف نفس�ه بوصفه س ّني ًا معتقد ًاّ ،
حيث ّ

ـ كس�ائر أهل الس ّنة ـ يذهب إىل االعتقاد بأنّه ينبغي للس ّني أن ال يرسم حدود الوالء
والعداء بني الصحابة بس�بب ما كان بينهم من اخلالفات ،ويف الوقت نفس�ه عليه أن
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يعلم أنّ احلق يف تلك اخلالفات كان مع اإلمام عيل× ،وذلك إذ يقول:
«مه�ه را اعتق�اد نيك�و ك�ن
ه�ر خصوم�ت كه بودش�ان با هم

دل ز انكارش�ان ب�ه ي�ك س�و ك�ن
ب�ه تعص�ب م�زن در انج�ام دم

((( الكاشفي ،املال حسني ،روضة الشهداء :ص 12ـ .13
((( قصة فاجعة كربالء املؤملة.

ب��ه رس انگشت اع�ت�راض منه
حك�م آن قص�ه ب�ا خ�داى گ�ذار
وآن خلاىف ك�ه داش�ت ب�ا حيدر
ح�ق در آنجا به دس�ت حيدر بود

دي�ن خ�ود راي�گان ز دس�ت م�ده
بندگ�ى ك�ن ت�را ب�ه حك�م چ�كار
در خالف�ت صحابت�ى ديگ�ر
جنگ ب�ا او خط�ا ومنكر ب�ود»(.)1

جدي�ر بالذكر أنّ أهم املواجهات املذهبية التي حدثت بني اجلامي واملعارضني له

يف عرصه ،هي مواجهته للشيعة الذين كان هلم نفوذ ملحوظ يف خراسان ،وقد شهدنا

ً
الحق�ا كيف تس� ّلم ه�ذا املذهب زمام احلك�م يف تلك املنطقة بعد جم�يء الصفويني.
هرات وفق ًا للتعاليم الس� ّنية ،وهذا هو ذات االجتاه الذي نراه لدى األمري (عيل ش�اه

النوائ�ي) أيض� ًا ،وبطبيعة احل�ال كان هناك َمن خيال�ف هؤالء من أهل الس� ّنة الذين
التشيع.
يميلون إىل
ّ

إال أنّ اجلامي ـ عىل الرغم من ذلك ـ كان يسعى إىل حفظ التوازن واحلدود ،فهو

يس�بون الصحابة ،فإنه هو الذي
عىل الرغم من بغضه للرفض والرافضة ،بمعنى َمن ّ

حب أه�ل البيت^ ،والتي
ترج�م إىل اللغة الفارس�ية أبيات الش�افعي املعروفة يف ّ

احلاضنة التارخيية ملراسم عزاء اإلمام احلسني× عند أهل السنة

ولقد كانت للجامي هذا محالت كثرية عىل الش�يعة؛ س�عي ًا من�ه إىل احلفاظ عىل مناخ

يقول فيها:

((( اجلامي ،عبد الرمحن ،سلسلة الذهب :ص .178ترمجة األبيات بالعربية إمجا ً
ال كالتايل:
وال ينبغ�ي لقلب�ك أن ينك�ر أح�د ًا منه�م
���ن هب����م مج��ي��ع�� ًا
أح���س���ن ال����ظ� ّ
أ ّي��م��ا ن�����زاع دار ف��ي�ما بينهم

يكونن مدعاة للتعصب يف احلديث عنهم
ال
ّ

دع ال��ق��ض��اء يف ت��ل��ك القضية هلل

وانش�غل بالعبودي�ة فما أن�ت والقض�اء
يف اخلالف�ة ُأولئ�ك الصحاب�ة اآلخ�رون

ت��ع�ترض��ن عليهم ق��ي��د أنملة
ال
ّ
أ ّم�ا ذلك اخلالف ال�ذي أثاره ض�د حيدر

ف�إن احل�ق هن�اك كان حليف� ًا حلي�درة

فلا تفق�د دين�ك م�ن دون ثم�ن

واحل�رب ض�دّ ه كان�ت خطيئ�ة ومنك�ر ًا
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ٍ
ح�ب ِ
حمم�د
آل
إنْ كانَ رفض� ًا
ُّ

ِ
ِ
الثقلان أنيَّ رافضي
فليش�هد

ح�ب آل رس�ول
گ�ر ب�ود رف�ض
ّ
گ�و گ�وا ب�اش آدم�ى وپ�رى

ي�ا ت�ولاّ ب�ه خان�دان بت�ول
ك�ه ش�دم م�ن زغير رف�ض ،ب�رى

إذ ترمجها إىل الفارسية قائ ً
ال:

كي�ش من رفض ودين من رفض اس�ت

رفع من رفض وما بقى خفض است(.)1

والس�نة ،فمن جهة تعرض للطعن من قبل الشيعة يف
يتأرجح اجلامي بني الش�يعة
ّ
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بغداد عندما ذهب إليها بس�بب أش�عاره يف الروافض ،وعندما كتب أشعاره يف مدح
أمري املؤمنني× طعن عليه ـ من ناحية ُأخرى ـ من قبل الس ّنة يف خراسان ،وقد كتب

يف ذلك قائ ً
ال« :حيث مدحت يف نظم سلسلة الذهب أمري املؤمنني علي ًا وأوالده ،عشت

يف خوف من س ّنة خراسان ،واهتامهم يل بالرفض ..وال أدري فلعيل يف بغداد ُأبتىل بجفاء

مماثل من قبل الروافض هناك»(((.

يشد الرحال إىل العراق قاصد ًا العتبات املقدسة ،يكتب
وهذا اجلامي نفسه عندما ّ

هناك قصيدة يف وصف زيارة اإلمام احلسني× يقول فيها:
ك�ردم ز دي�ده پاى س�وى مش�هد حسين

هست اين سفر به مذهب عشاق فرض عني

كعب�ه ب�ه گ�رد روض�ه او مى كن�د طواف

رك�ب احلجي�ج أي�ن تروح�ون أي�ن؟!

خ�دام مرق�دش ب�ه رسم گ�ر هنن�د پ�اى
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از ق�اف تا ب�ه قاف پ�ر اس�ت از كرامتش
آن را ك�ه ب�ر ع�ذار ب�ود جع�د مش�كبار

حق�ا ک�ه بگ�ذرد رسم از ف�رق فرقدي�ن
آن به كه حيله جوى كند ترك ش�يد وشني
از موى مستعار چه حاجت به زيب وزين

((( املصدر السابق :ص.178
((( ُانظر :الكاشفي ،فخر الدين عيل ،الرشحات :ج ،1ص .257مقامات اجلامي :ص ،169نق ً
ال عن:
اهلروي ،نجيب مائل ،اجلامي :ص.118

مب�دل ع�ذاب بين
ب�ا راح�ت وص�ال ّ

جام�ى گ�داى حضرت او ب�اش تا ش�ود

باشد قضاى حاجت سائل أداى دين(.)1

م�ى ران ز ديده اش�ك كه در مذهب كريم

يمم ش�طر النجف
ويف س�فرته ه�ذه الت�ي كان يقص�د فيها ّ
حج بي�ت اهلل احلرامّ ،

األرشف حي�ث مرق�د أمير املؤمنين× ،وأنش�د هن�اك قصي�دة عصماء ،ج�اء يف

مطلعها:

أصبح�ت زائ�ر ًا لك ي�ا ش�حنة النجف
ت��و قبله دع��ائ��ى وأه���ل ن��ي��از را

هب��ر ن��ث��ار م��رق��د ت��و ج���ان بكف
روى ُامي�د ،ت�و باش�د زه�ر ط�رف(.)2

إنّ املؤ ّلف�ات الت�ي كتبها علماء أهل الس� ّنة يف أهل البيت^ من�ذ القرن األول،
العد واإلحصاء ،وأكثر هذه املؤ ّلفات ُكتبت يف بيان
وط�وال القرون املنرصمة ،تفوق ّ

س�يام أمري املؤمنني× ،وبعض ه�ذه املؤ ّلفات التارخيية
فضائ�ل أهل البيت^ ،وال ّ
يدور حول سيرهتم وحياهتم ،وفيام ييل نذكر ـ عىل س�بيل املث�ال دون احلرص ـ عدد ًا
((( املصدر السابق :ص .56ومعنى هذه األبيات يف اللغة العربية:
صيرّ ت بارصيت قدم ًا يف الطريق إىل مشهد احلسني

فهذا السفر ٌ
عيني يف مذهب العاشقني
فرض ٌ

ه�ذا ال�ذي تط�وف الكعب�ة ح�ول روضت�ه

في�ا رك�ب احلجي�ج أي�ن تروح�ون أي�ن؟!

ل�و ّ
أن خدام مرق�ده وط�أوا رأيس بأقدامهم
فلتلتم�س الوس�يلة وت�دع ّ
كل شين وحيلة

م�ا حاج�ة ذي الع�ذار املعط�ر اجلع�د
متس�و ً
ال على باب�ه
أيهّ �ا اجلام�ي ق�ف
ّ

واس��ك��ب ال��دم��ع م��ن امل��آق��ي ففي

((( ُانظر :ديوان اجلامي :ص .78ومعناه باللغة العربية:
أصبح�ت زائ�ر ًا لك ي�ا ش�حنة النجف
أن�ت قبل�ة الداعين واملترضعين

احلاضنة التارخيية ملراسم عزاء اإلمام احلسني× عند أهل السنة

بعض مؤلّفات العلماء األحناف يف اإلمام احلسني×

فس�يعلو رأيس ش�موخ ًا فوق هام الفرقدين

فلق�د ملأت كرامات�ه م�ا بين اخلافقين
أن يتخ�ذ م�ن الش�عر املس�تعار زي�ن
لتس�تبدل براح�ة الوص�ال ع�ذاب بين

مذه�ب الكري�م قض�اء حاجة الس�ائل دين
ألن��ث��ر روح���ي ع�لى ق�برك بيدي
حيث يقصدك األمل من مجيع اجلهات
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من مؤ ّلفات األحناف يف سرية اإلمام احلسني×:

املؤيد ،املوف�ق بن أمحد بن حممد املك�ي اخلطيب اخلوارزمي
 1ـ ضي�اء الدي�ن أبو ّ

احلنف�ي ( 484ـ 568ه�ـ) ،وه�و م�ن أكبر علماء احلنفي�ة الذي�ن كتب�وا يف اإلم�ام
والقيم حتت عنوان (مقتل احلسين×) ،وقد تتلمذ
احلسين× ،أ ّلف كتابه الكبير
ّ

على يد الزخمشري ،حيث تع َّلم منه علوم األدب ،ثم تنقّ�ل بني خمتلف البقاع واملدن
اإلسالمية لسامع احلديث.

وق�د ترجم ل�ه عامد الدي�ن اإلصفهاين الكات�ب ـ وكان معارص ًا ل�ه ـ يف (خريدة
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القصر وجري�دة العرص) ،حي�ث ذكره يف القس�م املخصص إلي�ران ،وأثنى عليه يف

وأرخ وفاته
الفق�ه واألدب ،وترجم له القفطي (يف إنباء ال�رواة)( ،ج ،3صّ ،)332

�يـر ،من أمثال :ابن النجار،
بع�ام (568ه�ـ) ،كام ترجم له غريمها من كبار علامء ِّ
الس َ
وابن الدبيثي أيض ًا.

ول�ه كتاب عنوانه (مناقب أيب حنيفة) ،طبع يف حيدر آباد س�نة (1321هـ) ،وله

كت�اب مفقود عنوانه (قضايا أمري املؤمنني×) ،وكتاب آخر مفقود أيض ًا عنوانه (ر ّد
الش�مس عىل أمري املؤمنني×) ،وأهم مؤ ّلفاته كتاب (مقتل احلسني) ،وهلذا الكتاب
احلد األدنى ،وقد ُطبع يف النج�ف األرشف ،ثم ُطبع الحق ًا يف
ثلاث نس�خ خطية يف ّ

قم املقدسة سنة (1399هـ)ُ ،
وطبع مؤخر ًا طبعة جديدة من قبل دار نرش أنوار اهلدى
يف قم س�نة (1418هـ) ،وجدير بالذكر أنّ له ش�عر ًا يف مدح أيب حنيفة ،ذكره الفقيد

54
54

الراحل السماوي يف مقدمة كتاب (مقتل احلسين×) ،وله أيض ًا ش�عر يف رثاء أهل

البيت^ ،وإليك بعض أبياته:

علي� ًا ُم ْ
�ذ جتَّلَّ
َل َق�دْ َق َت ُل�وا ّ
احلسن ا ُمل َر َّجى
الرضا
َ
َو َقدْ َق َت ُلوا ِّ

َ
امل�اء ُظل ًام
َو َق�دْ َمن َُع�وا
احلسين َ

ِ
احل�ق َف ْح ً
ال يف ِّ
الضر ِ
ِّ
اب
أله�ل

�م ا ُمل ِ
الع ِ
�ذاب
ج�وا َد ُ
بالس ِّ
�رب َّ

بالط ِ
�د َل ِّ
ِّ
وبالضر ِ
َو ُج ِّ
اب
ع�ان

علي� ًا
ول�وال
ٌ
زين�ب َق َت ُل�وا ّ
ِّ
احل�ق زي�د ًا
إم�ام
َو َق�دْ َص َل ُب�وا َ

ِ
الش�مس َع ْط َشى
بنات محُ َّم ٍد يف
ُ
ِ
آلل َي�� ِز َ
خيام
��ن أ َد ٍم
ٌ
ي��د ِم ْ

َ
�ق أو ُذ ِ
قت�ل َب ٍّ
ب�اب
صغير ًا
ِ
ج�اب
في�ا هللِ ِم ْ�ن ظل�مٍ ُع
�ل ِ
ُ
ي�د يف ِظ ِّ
الق ِ
وآل َي ِز َ
ب�اب

وأصحاب ِ
الك ِ
ساء بال ثِ ِ
ياب(.)1
ُ

2ـ عفيف الدين أبو السيادة ،عبد اهلل بن إبراهيم الطائفي احلنفي (ت1207هـ)،

وردت ترمجت�ه يف كت�اب (عجائب اآلثار) للجربيت (ج ،2ص ،)147وهناك نس�خة

من كتابه حمفوظة يف مكتبة سليم آغا يف إسطنبول ،وله كتاب عنوانه (إحتاف السعداء
3ـ ق�ادر بخش بن احلس�ن احلنفي اهلندي الش�هرسامي (1273ـ 1337هـ) من

س�يد األنبياء)،
علماء اهلند األحن�اف ،له كتاب عنوان�ه (جور األش�قياء عىل رحيانة ّ
وردت ترمجت�ه يف كت�اب (نزهة اخلواط�ر) (ج ،8ص ،)370حي�ث ورد الكالم عن
هذا الكتاب هناك أيض ًا.

4ـ املولوي عبد العزيز بن الشاه ويل اهلل الدهلوي (1159ـ 1239هـ) ،له كتاب

(رس الش�هادتني) يف فلس�فة استشهاد اإلمام احلسين× ،وقد نُرشت ترمجته
عنوانه ّ
وطبع باللغة ُ
العربية يف جملة املوسم (العدد ،12 :ص 83ـُ ،)91
األردية أيض ًا.

احلاضنة التارخيية ملراسم عزاء اإلمام احلسني× عند أهل السنة

سيد الشهداء).
بمناقب ّ

5ـ الشيخ عيل أنور بن عيل أكرب بن حيدر عيل العلوي احلنفي الكاكوري (1269ـ

س�يدنا احلسين السبط) ،وقد
1324هـ) ،له كتاب عنوانه (ش�هادة الكونني يف مقتل ّ

ورد ذكره ضمن بيان ترمجته يف كتاب (نزهة اخلواطر)( ،ج ،8ص.)328

6ـ حمم�د معين بن حممد أمني الس�ندي التنوي احلنف�ي (ت1161هـ) ،له كتاب

حت�دث فيه عن وج�وب البكاء عىل
(ق�رة العني يف البكاء عىل احلسين×)ّ ،
عنوان�ه ّ

احلسني× ،وأثبت أنّ إقامة العزاء عىل احلسني× ليست من خمتصات الشيعة فقط.
7ـ حممد بن عثامن بن عيل بن إلياس احلنفي الرومي ( 878ـ  938هـ) ،له كتاب

((( اخلوارزمي ،مقتل احلسني :ص.290
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عنوان�ه (مقتل اإلمام احلسين بن عيل بن أيب طال�ب ـ ـ يف كربالء) ،وقد ذكره

إسامعيل باشا يف كتابه (هدية العارفني)( ،ج ،2ص .)412

وعالوة عىل الكتب واملؤلفات ،هناك الكثري من شعراء أهل الس ّنة ـ وخاصة بني

الرعيل األول من األحناف ـ ممن كتب القصائد واألش�عار يف رثاء اإلمام احلسني بن
عيل× ،وهو أمر مثري يف نوعه ،وقد مجع اخلوارزمي نامذج من هذه األشعار يف كتابه

(مقتل احلسني×)(((.
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اخلامتة
يف هذه األيام تقام جمالس العزاء عىل اإلمام احلسني× بني الشيعة والس ّنة يف كثري

من مدن إيران واهلند وباكس�تان بصورة مشتركة أو مستقلة ،وهي س ّنة كانت جارية
يف رشق إي�ران ،ويعود جانب منها إىل منطقة خراس�ان القديمة ،لتنتقل بعد ذلك إىل
حمافظة سيستان وبلوشستان أيض ًا.

ويف اهلند وباكستان كانت هذه الس ّنة قائمة منذ أربعة قرون ،تزامن ًا مع قيام بعض

ال�دول املتأثرة بإيران يف شمال وجنوب اهلند .واليوم نش�هد إقامة مراس�م العزاء يف
يتم
املدن الكربى يف اهلند ،مثل :حيدر آباد ،أو مدينة كراتيش يف باكستان أيض ًا ،حيث ّ
إحياء هذه املناس�بة بش�كل مشرتك بني الس ّنة والش�يعة ،ومنذ قرون قد اتسعت دائرة
ه�ذه املواكب واملجالس يف اهلند لتطال اهلندوس كذلك ،حيث يش�ارك الكثري منهم
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املسلمني يف إحياء هذه املناسبة.

وهك�ذا يف الع�راق ومنطق�ة كردس�تان نجد اس�تمرار ًا إلحي�اء هذه املناس�بة من

قبل أبناء الس� ّنة من س�كان تلك املنطقة ،ممن يك ّنون احرتام ًا وتقديس� ًا خاص ًا لإلمام
احلسني×.

((( ُانظر :املصدر السابق :ج ،2ص 143ـ .182

ويف العقود األخرية ،وبسبب ارتفاع حدة العصبية املذهبية يف بعض مناطق العامل

اإلسلامي ،وحماولة فرضها عىل س�ائر املناطق ،بدأنا نش�هد ـ مع األس�ف الشديد ـ
التس�نن ،يس�عى إىل رس�م حدود معينة بني املس�لمني،
حركة إلحياء نوع خاص من
ّ

وتضخيم حجمها.

وال ش�ك يف أنّ ه�ذه احلرك�ة متثل مرياث� ًا حلقبة زمنية ب�رز فيه�ا ـ يف القرن الثاين

توجه حيمل عنوان (أه�ل احلديث) أو (املذه�ب العثامين) ،كان
والثال�ث اهلج�ري ـ ّ
يس�عى إىل النأي بنفس�ه عن كل َمن يتصف بأدنى خمالفة حلركته؛ ومن هنا راح ُيطلق
باملرجئ�ة والش�يعة واملعتزلة والقدرية ،وغري ذلك مما حتفل ب�ه الكتب الرجالية حالي ًا

بصفت�ه مرياث ًا لتلك الفترة يف جمال اجلرح والتعديل لدى الرواة ،ليس س�وى ذكرى
خلفتها تلك املرحلة.

هبمة علامء من أمثال:
تم القضاء عليها بالتدري�ج ّ
بي�د أن تلك األجواء املتش�نجة ّ
أمح�د ب�ن حنبل يف املرحل�ة ُ
هتجمت
األوىل ،ليكمل مسيرته العلامء اآلخ�رون .وقد ّ

الس�نة ،وقد اتهُّ م لذلك
ه�ذه األجواء حتى على أيب حنيفة ،وهو من كبار علامء أهل
ّ
باإلرجاء ومعارضة أهل احلديث ،وما إىل ذلك من التهم الباطلة التي ُألصقت به عىل

احلاضنة التارخيية ملراسم عزاء اإلمام احلسني× عند أهل السنة

التس�ميات على كل فرق�ة ،متخ�ذ ًا من ذل�ك مدعاة للطع�ن والقدح فيه�ا؛ فاالهتام

مدى قرون من الزمن.

ويف املقابل ،هناك جتربة ُأخرى يمتد عمرها ملئات السنني ،كان من نتائجها تقليص

الفواصل واحلدود بني املس�لمني إىل حد كبري ،ومن خصائص الوضع اجلديد اهتامم
كلتا الطائفتني بنهضة اإلمام احلسين×؛ ليس ذلك لكوهنا هنضة إسلامية ُيعنى هبا

مجيع املس�لمني فحس�ب ،بل ألهنا ثورة إنسانية ضد الظلمُ ،يعنى هبا مجيع األحرار يف

العامل.
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آثار ونتائج
الشعائر احلسينيةٌ ..
د .الشيخ محمد الكروي القيسي*

املق ّدمة

وتشتمل عىل:

 1ـ متهيد
تعسـر ـ إن مل نقلّ :
َّ
التامة،
تعذر ـ اإلحاطة ّ
لعل من املس ّلامت التي ال خالف فيها ّ

ومن مجيع اجلوانب ،بأهداف وغايات وعلل النهضة احلس�ينية املباركة ،تلك النهضة
التي ّ
خططت هلا السمـاء ،وأخرب عنها وعن تفاصيلها الرسول األكرم‘ ،وأوصياؤه

املعصوم�ون^ ـ بما فيه�م صاحب تلك النهض�ة× ـ قبل وقوعها ،وكش�ف عن

واملختصين ،الذين حاولوا
بع�ض أرساره�ا عرشات ـ بل مئات ـ العلماء والك ّتاب
ّ
ّ
بكل ما ُأوتوا اإلملام هبا ،وتفسير خطوات وأفعال وأهداف اإلمام احلسين× ،قبل
وإبان تلك النهضة املباركة.
ّ

أهم مفردات اإلرث احلس�يني املبارك
وال خيفى أنّ الش�عائر احلس�ينية ،هي أحد ّ
وهاج ًا خيفق باحلياة يف جسم
لتلك النهضة العظيمة ،وش�عاع من قبس�ها الذي مل يزل ّ
الدي�ن اإلسلامي ،وعىل ضوء ذلك ،وتبع ًا لقانون الس�نخية بني تل�ك النهضة وبني

ّ
يمت هلا بصلة ـ ومنه الشعائر ـ سوف يكون من العسري عىل الباحث أن حييط
كل ما ُّ
بجميع آثار ونتائج تلك الشعائر عىل مدى العصور والدهور ،كيف ال وتلك الشعائر

* دكتوراه يف الفقه اإلسالمي ،من العراق.

َّ
وحـث عليه ،وندب إليه ،قبل وبعد تلك
ـ يف اجلمل�ة ال باجلمل�ة ـ ّمما فعله املعصوم،

الغراء.
النهضة ّ

2ـ خصائص املوضوع مورد البحث
ال خيف�ى أنّ م�ن الرضوري ّ
يقيم أمر ًا م�ا ،أن ينظر لذلك األمر،
لكل َم�ن أراد أن ّ

ثم يدرسه ّ
بكل جوانبه دراس ًة موضوعية
بداي ًة ونشأة ،واستمرار ًا وخامت ًة ،نظر ًة ك ّليةّ ،
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معمقة؛ كيام خيرج بالنتائج العلمية الدقيقة ،فأنّى لنا ـ واحلال هذه ـ أن نحيط بجميع
ّ
مس�تمر ًة إىل ما
آثار وجزئيات الش�عائر ونتائجها التي بدأت قبل تلك النهضة ،وهي
ّ

شاء اهلل تعاىل.

تنوع تلك الش�عائر بني م�ا هو منصوص ومس�تنبط ،وبني األفعال
أض�ف لذلك ّ

تنوع تل�ك اآلثار بني الفرد وبين واجلمـاعة ،وبني اآلثار السياس�ية،
ث�م ّ
واألق�والّ ،
واالجتامعية ،واالقتصادية ،و ...إىل ما شاء اهلل.

لذا؛ فحرص مجيع تلك اآلثار والنتائج يكاد يكون رضب ًا من اخليال ،فعىل هذا ليس

م�ن املبالغة الق�ول :إنّ هذا البحث لو ُأري�د له االقرتاب والدنو من متام االس�تيفاء،
ومقارب�ة الواقع ول�و قلي ً
بد لذلك من مؤ ّلفات وكتب كي تس�توعبه بجزئياته
ال ،فال ّ

وتفاصيله.

أو ً
نص�ب جهودنا
ال وبالذات ـ أن
َّ
هي�ون اخلطب أنّنا س�نحاول هن�ا ـ ّ
ولك�ن ّمم�ا ّ
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عام�ة للبحث ،عس�ى اهلل تع�اىل أن يأخ�ذ بأيدينا ،أو أي�دي َمن يريد
لوض�ع هيكل�ة ّ
ٍ
بصورة أوسع وأشمل.
التوسعة لذلك؛ ليستويف ما تبقّى
بد من التنويه بأنّ البحث س�يكون عن الشعائر
وقبل الولوج يف ِخ ّضم البحث ال ّ

بغ�ض النظر عن تفاصيلها وأقس�امها وأفرادها ،إلاّ عىل نحو
بما هي وحدة واحدة،
ّ
االستشهاد والتمثيل ليس إلاّ .

املتصورة ـ بحسب فهمنا ـ للشعائر عرب العصور ستكون
لذا؛ فإنّ النتائج واآلثار
ّ

يف حمورين:

املتص�ورة للش�عائر احلس�ينية ونتائجها عىل نف�س النهضة
األول :اآلث�ار
املح�ور ّ
ّ

احلسينية.

املتص�ورة للش�عائر احلس�ينية ونتائجه�ا عىل غير النهضة
املح�ور الث�اين :اآلث�ار
ّ

احلسينية.

وتفصيل ذلك:

ومن مجلة تلك اآلثار ما ييل:

أ ّوالً :تثبيت أصل النهضة احلسينية وترسيخها

ٍ
بخاف عىل أحد
إذ لوال الش�عائر ُملحيت أو ُملس�خت تلك النهضة املباركة ،وليس

أنّنا حينام نقول :إنّ الش�عائر احلس�ينية أحيت وتحُ يي أصل النهضة احلس�ينية ،فهذا ال

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

احملور األ ّول :اآلثار املتصورة للشعائر احلسينية ونتائجها على نفس النهضة احلسينية

يشء واحد؛ إذ إنّ
يعني أبد ًا االنفكاك بني القضية احلسينية وبني أصل الدين ،بل مها ٌ
النهضة احلسينية هي صلب الدين ،وأساس قويم من ُأسسه الراسخة ،فلوال النهضة
احلس�ينية لتزع�زع أص�ل اإلسلام ،و َل َطغَ ْت الصبغ�ة ُ
األموي�ة املقيتة علي�ه ،ولصار
اإلسالم رق ًام ُيضاف لبقية الديانات ذات ُ
األصول الساموية التي تالعبت هبا األيدي
تعد ع ّلة من علل
ّأيما تالع�ب ،فمن الواضح الذي ال غبش فيه أنّ القضية احلس�ينية ّ

«إن اهلداية البرشية ،أو رصح هدايته�ا ،له ع ّلة محُ دثة ،وع ّلة
بق�اء الدين واس�تمراره؛ إذ ّ

مبقية ،كبناء هذا املسجد ،له ع ّلة حمدثة وع ّلة ُمبقية ،والع ّلة ا ُملحدثة هلداية البرش هي بعثة
األنبياء (صلوات اهلل عليهم) من نبي اهلل آدم إىل اخلاتم‘ ،والع ّلة املبقية إنّام هي الوالية

األئمة من العرتة الطاهرة^ ،فاحلسين× ع ّل�ة مبقية ،وهلذا كان زين
الكبرى ،والية ّ

61

فالنبوة واإلمامة به باقيتان»(((.
الساموات واألرضني(((،
ّ

ثم من الواضح أيض ًا أنّ الش�عائر احلس�ينية إنّام نش�أت عىل يد النبي األعظم‘،
ّ

أهم الش�عائر احلس�ينية حني بكى احلسين× حني والدته ،وهذا
الذي ّ
أس�س أحد ّ
الفع�ل املعصومي ،إضاف� ًة إىل دالالته التي يصعب الوقوف عىل دقائقها وكنهها ،فيه
تنبيه ل ُ
أل ّمة لرضورة االصطفاف يف ّ
صف احلسني× ،ونبذ الظلم ومعاداته.
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فش�عرية البكاء عىل احلسين× كان ّأول َمن فتح باهبا يف اإلسلام عىل مرصاعيه
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هو رسول اهلل‘؛ لذا كان من املس ّلم لدى الكثري من الصحابة والتابعني ما سيجري
عىل احلسين× من ظلمٍ وجور وخ�ذالن من قبل ُ
األ ّمة ،بفضل تأكيدات الرس�ول
األعظم‘ وأمري املؤمنني×(((.

ثم توالت الشعائر ّ
املؤكدة واملشرية إىل أصل تلك النهضة املباركة ،فمن مآتم أهل
ّ

البي�ت^ الت�ي ُعقدت يف نفس يوم الفاجعة ،س�واء يف الكوفة ،أو يف قرص إمارهتا،
أو يف طري�ق الس�بي ،أو يف الش�ام ،أو فيما بع�د ّ
كل ذل�ك ،حلفظ أص�ل النهضة من
حية يف ضامئر األجيال ،وحميي ًة للدين،
االن�دراس ،ورضورة التذكري بالواقعة؛ لتبقى ّ

للحق من الباطل؛ إذ «ال ّ
تأثري بالغ وكبري يف
ومائزة
ش�ك ّ
ّ
أن هنضة احلسين× كان هلا ٌ

حركة التاريخ اإلسالمي وحياة املسلمني عا ّمة ،بحيث أ ّدت تفاعالهتا الواقعية يف حركة
األُ ّمة إىل حفظ اإلسلام واألُ ّمة اإلسالمية من كثري من خماطر االنحراف ،ولكن الشعائر

((( إشارة إىل قول النبي‘ للحسني× حني دخوله عليه« :مرحب ًا بك يا أبا عبداهلل ،يا زين الساموات
واألرضني .»...الصدوق ،حممد بن عيل ،عيون أخبار الرضا :ج ،1ص.62
احلق املبني (جمموعة بحوث مستفادة من حمارضات آية اهلل العظمى وحيد اخلراساين):
((( الكوراين ،عيلّ ،
ص.232
ُ
((( ملّا ُولد احلسني× قال رسول اهلل‘ ألسامء« :هل ّمي ابني ...ووضعه يف حجره فبكى ،فقالت أسامء:
ُ
مم بكاؤك؟ قال :عىل ابني هذا ...تقتله الفئة الباغية من بعدي ،ال أناهلم اهلل
قلت :فداك أيب وأ ّميَّ ،
شفاعتي» .املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،43ص ،239وأيض ًا عن أمري املؤمنني عيل×
فحدثني أنّ احلسني ُيقتل ّ
بشط الفرات.»...
قال« :دخلت عىل النبي‘ ذات يوم وعيناه تذرفانّ ...
اهلیثمي ،عيل بن أيب بكر ،جممع الزوائد :ج ،9ص.187

مكمل لدور الثورة نفسها»(((.
كان هلا ٌ
دور آخر ّ

إنّ ّ
املحصل�ة النهائية لـ :ش�خصية قائدها
خاص�ة هبا ،هي
ّ
كل هنض�ة متت�از هبوية ّ

ثم طبيعة اجلامعة التي قامت عىل أكتافها تلك
ثم أهدافهاّ ،
وانتامئ�ه ،وماهية مبادئه�اّ ،

الثورة ،ويف ّ
كل ذلك استطاعت الشعائر أن:

1ـ حتفظ شخصية القائد وتبقي رمزيته وقدسيته

م�ن خالل التذكير به ،وهبويت�ه وانتامئه وموقع�ه يف رأس اهلرم اإلسلامي ،عن

طريق ذكر فضائله وشمائله من حني والدته ،فام من ش�عرية من الشعائر إلاّ
ّ
وذكرت
باحلسني× ،وبتارخيه وحسبه ونسبه وفضائله ،فنلحظ يف البكاء مث ً
ال ورود نصوص

طهر م�ن طه ٍر طاهر
احلسين×((( ،وم�ا د ّل�ت عليه الرواي�ات من أنه
طه�ر طاهر ُم ّ
ٌ
مطهر((( ،ويف تلك النصوص داللة عىل أنّ شخصية القائد ذات ٍ
بعد إهلي؛ إذن فتلك
ُ ّ
النصوص أبرزت جانب ًا مهماّ ً من ش�خصية قائ�د تلك النهضة املباركة ،وحفظتها عىل
األيام والسنني.
كرور ّ

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

حتث عىل البكاء عليه ،بل وإنّ املوجودات كلها بكت
ش�عائرية يصعب اس�تقصاؤها ّ

وك�ذا تفعل املجال�س واملآتم ومواكب العزاء حني ّ
تذكر بش�خصية احلسين×

شعر ًا ونثر ًا وّ ...
فكل تلك الشعائر كان أحد أهدافها حفظ هوية القائد من التشويه،
ُ
مية و َمن ّ
لف ل ّفهم أيادهيم لشخصية احلسني× ـ وإن كانوا قد
ولوال ذلك ّ
ملدت بنو أ ّ
حمب للسلطة((( ،وأنّ حركته كانت ألجل ذلك
فعلوا ذلك باتهّ امهم للحسني× بأنّه ٌّ
تارةُ ،
روجته مصادر التاريخ التي ّ
وعاظ السلاطني املائلني
خطتها أيادي ّ
وأخرى بام ّ
((( احلكيم ،حممد باقر ،دور أهل البيت^ يف بناء اجلامعة الصاحلة :ج ،1ص.144
((( ُانظر :ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص 201فام بعد.
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.410
ٍ
ألظن أنّ يف رأسك نزوة ،فوددت أنيّ أدركتها
((( كقول معاوية يف
کتاب بعثه لإلمام احلسنی×« :إنيّ
ّ
فأغفرها لك» .ابن کثری ،إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية :ج ،8ص.175
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ُ
مية ،واملنحرفني عن أه�ل بيت النبي‘ من أكاذي�ب زُ ّورت و ُل ّفقت هبتان ًا
إىل بن�ي أ ّ
وش�دته
على لس�ان بعض الصحابة ،أو التابعين((( ـ فتالحظ حقيقة الرصاع بواقعه ّ
«إن يف رأسك نزوة ،(((»...وبني «أشهد أنّك جاهدت يف سبيل اهلل،(((»...
وعظمته بني ّ

فإن رسول اهلل‘ خريه اهلل بني الدنيا واآلخرة ،فاختار اآلخرة ،وإنّك
أو بني «ال خترجّ ،

ٌ
خارج لطلب الدنيا ـ وبني «إنّك
بضعة منه ،وال تناهلا»((( ـ التي توحي بأنّ احلسني×
ٌ
املد
َأ َم�رت بالقس�ط ودعوت إلي�ه»((( ،فنلحظ أنّ الش�عائر كانت يف الواجه�ة ملقاومة ّ
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ُ
يش�وه ش�خصية قائد النهضة ورائدها× ،فجاءت
األموي املقيت ،الذي حاول أن ّ
ـ أي الش�عائر ـ ل ُت ِ
س�د ًا منيع ًا أمام ذلك التيار ُ
األموي اجلارف،
حدث توازن ًا ،وتقف ّ
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ونجحت ّأيام نجاح يف حفظ شخصية القائد.

2ـ استطاعت أن حتفظ ماهية مبادئ النهضة احلسينية

ويف هذا املجال لعبت الشعائر دور ًا عظيمـ ًا؛ إذ ّ
متكنت ـ وبنجاحٍ منقطع النظري ـ

متيزها بطاب�ع خيتلف متام ًا عن
أن حتف�ظ الصبغ�ة اإلصالحية للنهضة احلس�ينية ،وأن ّ

((( إنّ ا ُمل ِ
راجع لتاريخ ابن كثري مث ً
املسمى بـ(البداية والنهاية) ،لريى العجب العجاب من األكاذيب
ال ّ
التي حاولت تشويه شخصية سبط النبي املصطفى وخامس أهل الكساء وسيد الشهداء× ،فهناك
ُ
مية ،وتز ّلف ًا لدنياهم ودرمههم،
مجلة من األكاذيب التي يقطع املنصف بوضعها وتلفيقها خدمة لبني أ ّ
وخوف ًا من سيفهم وسوطهم ،فتارةً :تصف تلك األكاذيب بأنّ احلسني× قليل الدراية واملعرفة بأهل
زمانهُ ،
وأخرى بأنه خارج عىل إمامه الرشعي ،وثالثة بأنّ خروجه فتنةُ .انظر :ابن كثري ،إسامعيل بن
عمر ،البداية النهاية :ج ،8ص ،175فام بعد .و«تتب ّنى احلركة الوهابية اليوم هذا النوع من التفسري مع
ختفيف اخلطاب ،قال الشيخ اخلرضي ـ املؤ ّلف املرصي ـ يف كتابه (الدولة ُ
األموية)« :وعىل اجلملة،
فإنّ احلسني أخطأ ً
خطأ عظي ًام يف خروجه هذا ،الذي جر عىل ُ
األمة وبال الفرقة واالختالف.»...
َّ
البدري ،سامي ،النهضة احلسينية يف ضوء اإلعالم اإلمامي والعبايس ُ
واألموي :ص 5ـ .6
((( ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية :ج ،7ص.175
((( ابن قولویه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.207
((( وهو قول ابن عمر ،عىل ما نقله عنه ابن كثري وغريهُ .انظر :ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية:
ج ،8ص.175
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.360

بقي�ة الثورات ،من خالل التأكيد عىل أنّ املبادئ التي ّ
أطرت تلك النهضة هي مبادئ

اإلسلام عينها من :اجلهاد يف سبيل اهلل ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وإقامة
بحـق احلـسين× و َمن
فرائ�ض الدي�ن و ...فه�ذه النصوص الش�عائرية ال�واردة
ّ

وتعج هبا ،فنقرأ مث ً
ال يف الزيارات« :أشهد
تضـج بتلك املبادئ احلقّة،
اس ُتـش�هد معه
ّ
ّ

حق جه�اده ،مل تأخذك يف اهلل لومة الئ�م»((( ،و«إنّك أمرت
أنّ�ك جاهدت يف س�بيل اهلل ّ

بالقسط ودعوت إليه»((( ،و«أشهد أنّك أقمت الصالة وآتيت الزكاة ،وأمرت باملعروف

حق تالوته ،ودعوت إىل س�بيل
وهني�ت ع�ن املنكر ،واتّبعت الرس�ول ،وتلوت الكتاب ّ
وصدقت َمن
ربك باحلكمة واملوعظة احلس�نة ...وقد ب ّلغت ما ُأمرت به ،و ُقمت بحقّه،
ّ
ّ

روج له اإلعالم ُ
األموي
واهلوة الكبرية ،بني ما ّ
يمكننا هنا أن نلحظ البون الشاس�عّ ،

وثبتته ّ
وركزت�ه يف أذهان املؤمنني ،فام
وأب�واق دعايته ،وبني ما ّأكدت عليه الش�عائرّ ،
تقدم من نصوص شعائرية ،وبني ما صورته النصوص ُ
األموية من
اهلوة بني ما ّ
ّ
أعظم ّ
خارج يقتل نفس�ه((( .وأنّه بخروجه
خارج عىل إمامه((( .وأنّه
أنّ اإلمام احلسين×
ٌ
ٌ

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

وإن احلق معك وإليك.(((»...
أن اجلهاد معك جهادّ ،
قبلك ...أشهد ّ
تل�ك هي املبادئ احلقّ�ة للنهضة ،والتي ُح ِفظت بفضل الشعائراحلس�ينية ،وأيض ًا

يضرب املس�لمني بعضه�م ببع�ض((( .أو أنّه غري ع�ارف بأهل الع�راق؛ لذلك فقد
(((
ُ
يصور
غدروا به  .فلو مل تکن الشعـائر ـ ال سمح اهلل ـ الستطاع اإلعالم األموي أن ّ
يزي�د ـ معاق�ر اخلمر ،مالعب الق�رود ،هادم الكعبة ـ إمام ًا للمس�لمني ،وأنّ اخلارج

((( املصدر السابق :ص.207
((( املصدر السابق :ص.360
((( املصدر السابق :ص 371ـ .372
((( ُانظر :ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية :ج ،8ص175ـ .176
((( ُانظر :املصدر السابق.
((( ُانظر :املصدر السابق.
((( ُانظر :املصدر السابق.
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خارج عن ربقة اإلسالم.
عليه
ٌ

لذا؛ كانت الش�عائر احلس�ينية بيان� ًا عملي ًا ملب�ادئ النهضة ُ
وأسس�ها ،و«لقد عمل
أهل البيت^ عىل ترس�يخ الش�عائر احلس�ينية يف وج�دان ُ
األ ّمة ،واختذوا س�ب ً
ال خمتلفة
إلحياء تلك الش�عائر ،التي من ش�أهنا أن جتعل ذكرى اإلمام احلسين× ماثلة للعيان،
كل حني ،وهذا من شأنه أن يرسخ لدى ُ
ومتجدد ًة يف ّ
األ ّمة أهداف ومبادئ حركة اإلمام
ّ
ّ

احلسني×.(((»...
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3ـ استطاعت الشعائر أن حتفظ أهداف النهضة احلسينية

سيد
وذلك بإبرازها وبلورهتا لألجيال عىل مدى احلقب والدهور؛ إذ طاملا ّ
رصح ّ

الش�هداء× بأهدافه وغاياته وما يصبو إليه يف هنضته املباركة تلك من قبل النهضة،
كقول�ه×« :الله�م ،إنّ�ك تعلم أنّ�ه مل يكن ما كان م ّنا تنافس� ًا يف س�لطان ،وال التامس� ًا
�ري املعا َمل من دين�ك ،ونظهر اإلصالح يف بلادك ،ويأمن
م�ن فضول احلط�ام ،ولكن ل ُن َ

(((
وإباهنا بقوله:
املظلم�ون من عبادك ،و ُيعم�ل بفرائضك ،وس�ننك وأحكام�كّ ، »...
« ...وإنيّ مل أخرج أرش ًا وال بطر ًا ،وال مفسد ًا وال ظامل ًا ،إنّام خرجت لطلب اإلصالح يف
جدي وأيب عيل بن
جدي‘ُ ،أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر ،وأسري بسرية ّ
ُأ ّمة ّ

أيب طالب.(((»...

ُ�ذرف الدموع ،ب�دء ًا باألنبي�اء وأوصيائه�م((( ،وانتها ًء
فعندم�ا تبك�ي العيون وت َ
بأصاغ�ر الناس ،فإنهّ ا ال تبكي ُملك ًا ُأ ِض َي�ع من َم ِلك ،أو حاك ًام فقد ُحكمه ،أو رج ً
ال
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((( جعفر ،حممد باقر ،الشعائر احلسينية يف العرصين ُ
األموي والعبايس :ص.150
احلراين ،ابن شعبة ،حتف العقول :ص.39
((( ّ
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،43ص.329
((( لقد أخرج ابن عساكر يف تاريخ دمشق ـ يف ترمجة اإلمام احلسني× ـ ما يناهز الثالثامئة رواية يف بكاء
ٌ
مقتول ّ
نصه« :ما ورد عن
النبي‘ عىل ولده احلسني× ،وأنّه
بشط الفرات ،وقال ابن عساكر ما ّ
النبي‘ بنحو التواتر عن شهادة رحيانته اإلمام احلسني× بكربالء ،أو بأرض الطف ،وبكائه عليه
قبل وقوع احلادثة» .ابن عساکر ،عيل بن احلسن ،ترمجة اإلمام احلسني× من تاريخ دمشق :ص.236

ش�ق عصا املس�لمني ،كلاّ وحاشا ،فهذا من
قدر أمر ًا فأس�اء التقدير ،أو خارج ًا يريد ّ
ّ
أكبر الطعن بمقام النبوة أو الوصاية .وهكذا عندما تُلدم الصدور ،وتُعقد املجالس،
ِ
إهلي ًا سار إىل الشهادة بنفسه،
و ُينشد الشعراء واملنشدون ،فاجلميع إنّام يندبون مصلح ًا ّ
مؤثر ًا هلا عىل احلياة مع الظاملني واملفسدين املنحرفني عن هنج اهلدى ،لذلك فالشعائر

عبرّ ت عن أهداف النهضة وغاياهتا تعبري ًا وافي ًا وواقعي ًا ّ
بكل ما للكلمة من معنى.
وهذا ٌأمر أوضح من أن ُيش�ار إليه ،إذ «الرضورة الئحة يف كون الش�عرية احلس�ينية
دا ّل�ة عىل املع�اين والفضائل والقيم النبيلة ،واألهداف اإلصالحي�ة التي هنض من أجلها

اإلمام احلسني»(((ّ ،
فکل منصف عندما يسمع ببكاء رسول اهلل‘ ـ بل وبكاء األنبياء

أحد املستبرصين ـ الذين هبرهم نور احلسني× فحاموا حوله كام حيوم الفراش حول

بس�مو أهدافه بس�بب ب�كاء النبي‘ عليه ـ« :ولقد
النور يف الليلة الظلمـاء ،فأيقنوا
ِّ

وأن
ش�دين اإلمام احلسين× نحو مذهب أهل البيت^ ،وأدركت أنّه صاحب ّ
ّ
حقّ ،
عمن ناوأه وقاتله ،حيث اعتربه رسول
بكاء النبي‘ عليه هو إعالنٌ عن سلب الرشعية َّ

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

(((
إهلية س�اميـة ،ويف ذلك يقول
الس�ابقني ـ يذعـن أنّ أهداف احلسين× أهـداف ّ

تبينت يل األهداف التي
اهلل‘ سنخ ًا له حينام قال :حسني م ّني وأنا من حسني .فمن هنا ّ

جاهد من أجلها اإلمام احلسني× فتأ ّثرت بنهضته ،وأعلنت استبصاري.(((»...

ٌ
كاشف عن مدى تأثري الشعائر يف بيان أهداف النهضة احلسينية املباركة.
وهذا

 4ـ استطاعت الشعائر أن تبينّ طبيعة اجلماعة اليت قامت على أكتافها تلك النهضة العظيمة

وهنا أيض ًا لعبت الشعائر أعظم األدوار يف إبراز طبيعة أصحاب اإلمام احلسني×

((( السند ،حممد ،احلداثة العوملة اإلرهاب يف ميزان النهضة احلسينية :ص.233
مر بكربالء،
((( قال الشيخ الصدوق& ...« :بل روي يف بعض األخبار عن غرينا أنّ عيسى بن مريم× َّ
قص عليهم ما سيجري عىل احلسني×» .الصدوق ،حممد
وبكى هبا ،وبكى معه احلواريون ،بعد أن َّ
ابن عيل ،كامل الدين ومتام النعمة :ص.531
((( مركز األبحاث العقائدية ،موسوعة (من حياة املستبرصين) :ج ،1ص.537
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وهيت�م هبا ،يف ّتش يف بط�ون التاريخ
وأنص�اره ،حتى راح َمن يتولىّ ش�ؤون الش�عائر
ّ
ِ
يتس�نى له جتسيدها
الع ِطرة؛ كي
ّ
وأغواره عن مايض ُأولئك الكرام الربرة ،وس َيرهم َ
تعدى األمر ليصل إىل
على أرض الواقع ش�عر ًا ،أو نثر ًا ،أو مرسح ًا أو أدب� ًا أو ...بل ّ
حد تس�مية املواكب واحلسينيات واهليئات الشعائرية بأسماء ُأولئك الشهداء؛ إبراز ًا
ّ

لدورهم الذي ال ُيوصف يف رفد النهضة احلس�ينية ،والقيام بأعبائها ،نرص ًة منهـم هلل
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تعاىل ولدينه ،وفوق ّ
كل ما تقدم تكفي ش�عرية الزيارة ـ التي هي من أعظم الش�عائر
ـ يف إب�راز دورهم وش�أهنم ،وم�ا هم فيه من مقا ٍم رفيع ،تُلقّ�ن الزائر تار ًة بأن يفدهيم
ُ ((( ُ
ٍ
صدق معهم(((.
ويثبت له قدم
بأبيه و أ ّمه  ،وأخرى بأن يدعو اهلل أن يرزقه مقامهمّ ،
تقدم يمكننا القول ـ وبال أدنى ٍّ
ّ
ش�ك أو تر ّدد ـ إنّ للش�عائر احلسينية اليد
فلكل ما ّ

الطوىل يف تثبيت أصل النهضة احلسينية وترسيخها.

ثانياً :تعميق فهم القضية احلسينية واإلملام بأبعادها

فقد أزاحت الش�عائر احلس�ينية الس�تار عن حقائ�ق ذات مفاهيم غاي�ة يف العمق

والضخامة والرس�وخ يف الرتاث الديني والعقدي يف اإلسلام ،يصعب اإلحاطة هبا

وحرصها ،فجاءت الشعائر لتكمل دور النصوص الدينية يف ذلك ،ومن تلك احلقائق:

1ـ القضية احلسينية هي ٌ
إرث نبوي

ضد الظلم واملامرس�ات
أسس�ها األنبياء وأوصياؤهم يف قيامهم ّ
فهي سيرة نبوية ّ
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عدة ش�عائر ،منها
الفاس�دة ،وإنهّ �ا حلقة ضمن سلس�لة إهلي�ة ،وهذا ما نالحظ�ه يف ّ
الزيارات املنصوصة ّ
املؤكدة عىل مفهوم وراثة احلسين× لألنبياء السابقني ،فعندما

يكرر الزائر «السالم عليك يا وارث آدم صفوة اهلل ،السالم عليك يا وارث نوح نبي اهلل،
ّ

((( وهو ما ورد يف زيارة وارث من قوله×« :السالم عليكم يا أنصار أيب عبد اهلل ،بأيب أنتم ُ
وأ ّميِ ،طبتم
األول ،حممد بن مكي ،املزار :ص.129
وطابت األرض التي فيها ُدفنتم .»...الشهيد ّ
املتهجد :ص.766
((( وهو ما ورد يف نص زيارة عاشوراءُ ،انظر :الطويس ،حممد بن احلسن ،مصباح
ّ

السالم عليك يا وارث ،(((»...فانّه يستشعر ذلك بوضوح.
تقدمها ،وال
فكثري من أحداث التاريخ ُع َّدت ُّ
وتعد أحداث ًا منقطعة ،ال ربط هلا بام ّ
نصت عليه ّ
وأكدته الشعـائر ـ فهو حلقة
ما ّ
تأخر عنهاّ ،أما احلدث احلسيني ـ وتبع ًا ملا ّ
ربانية ّ
اإلهلية.
خططت هلا اإلرادة
منرية ،ضمن سلسلة ّ
ّ
املجزئ�ة للحدث
فأي�ن هذه احلقيق�ة التي أبرزهتا الش�عائر ،م�ن الق�راءة الفردية
ّ

مر السنني.
احلسيني ،التي ّ
شجعت عليها السلطات الغاشمة عىل ّ
مكم ً
ومتوج ًا ملا سبقه ،بل هو الدرس
فمن جهة املايض ،كان احلدث احلس�يني ّ
ال ّ
املتقدمني يف مواجهة الظلم والظلمة.
العميل األوضح واألبرز لسياسة مجيع األنبياء ّ
ومن جهة املستقبل ّ
ركزت تلك الشعائر عىل الذّرية الطاهرة من نسل احلسني×،

األئمة من
س�بيل املثال يف زيارة األربعني« :أش�هد أنّك من دعائم الدين...وأش�هد ّ
أن ّ

ولدك كلمة التقوى وأعالم اهلدى»(((.

ت ّتضح تلك السلسلة اإلهلية بجالء.

2ـ ارتباط القضية احلسينية مبستقبل البشرية مجعاء

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

نص عليهم رس�ول اهلل‘ من ذرية احلسين× ،فحينام نقرأ عىل
األئمة الذين َّ
وهم ّ

س�تحدد مس�تقبل
وذل�ك ع�ن طريق بيان الصلة بينها وبني القضية املهدوية التي
ّ
الظل�م عىل األرض باس�تئصاله م�ن جذوره ،وه�ذا املعنى أيض ًا ق�د ّأكدته نصوص

شعائرية كقول اإلمام× يف زيارة عاشوراء« :فأسأل اهلل الـذي أكرمني بمعـرفتكم...

وأن يرزقنـي طلب ثأركم مع إما ٍم مهدي ظاهر ناطق منكم»(((ّ ،
وأكده ما ورد يف زيارة

اإلم�ام احلج ّة« :#السلام عليك يا طال�ب ثأر األنبي�اء ،وأبناء األنبي�اء ،والثأر بدم

املقتول بكربالء»(((.

((( املصدر السابق :ص.720
((( الفيض الكاشاين ،حممد حمسن ،الوايف :ج ،14ص.1582
املتهجد :ص.775
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،مصباح
ّ
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،99ص.86
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قمة من قمم املعارف يف النهضة احلس�ينية،
وهذه احلقيقة الراس�خة العظيمة ت ّ
ُعد ّ

أبانته�ا وأفصح�ت عنها الش�عائر احلس�ينية ،إذ جعل�ت ظلم الظلمة ـ م�ن ّأوهلم إىل

ٍ
ذرية احلسني×،
آخرهم ـ وحدة واحدة ،وأنّ اجتثاثه سيكون عىل يد
رجل إهلي من ّ
أن مس�ألة التأ ّثر واالنتقام يف قضية اإلمام املهدي× ليست انتقام ًا وتأ ّثر ًا
و«من الواضح ّ
من األشخاص ،بل هي انتقام وتأ ّثر من الواقع الفاسد الذي كان يعيشه اإلنسان ،وذلك
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واحلق»(((.
بتغيريه وحتويله إىل واقع العدل
ّ

3ـ إبراز الرؤية الواقعية للنهضة احلسينية وإبعاد الرؤى املغايرة
ٍ
إذ ال ّ
حدث ضخمٍ يف تاريخ البرشية تتقاسمه تفسريات قد تُرشِّ ق
أي
ش�ك يف أن ّ
بد من تفسير واقع�ي لذلك احلدث ،وهذا جا ٍر يف النهضة احلس�ينية
ُغ�رب ،وال ّ
أو ت ِّ

ّ
ٍ
وبخط
بتفسير معّي�نّ  ،و َمن آمن باحلسين،
املبارك�ة« ،فاألع�داء حاول�وا أن يفسرّ وه�ا
احلس�ـني وإمامتـه× فسرّ وها بتفسـري آخـر ،و َمن مل يؤمن باحلسني وبإمامته هو اآلخر

حاول أن يفسرّ ها بتفسري ثالث ،وقد ال يكون تفسري ًا عدائي ًا ،ولكنه فسرّ هذه القضية من
الضيقة»(((.
وجهة نظره ّ
فمن املقطوع به أنّ السلطة ُ
األموية ال يمكنها تصوير رصاعها مع احلسني× بأنّه

ُ
مية
صورته تار ًة بأنّه
ٌ
رصاع مبادئ وقيم ،لذا فقد ّ
رصاع قبيل له جذوره القديمة بني بني أ ّ

وبني هاش�م ،وهلذا جاء ترصيح يزيد بقوله ـ مستقب ً
ال الركب احلسيني يف الشام ـ:
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ٍ
بب�در ش�ـهدوا
«لي�ت أش�ياخي
أله ّل�وا واس�تطاروا فـرح� ًا
لعبـ�ت هاش�ـم بامللـ�ك فـلا

ج�زع اخل�زرج م�ن وق�ع األس�ل
ولقال�وا ي�ا يزي�د ال ُت َش�ل
وحـي نـزل»(.)3
خـبـر جــ�اء وال
ٌ
ٌ

رصاع سلطوي بني رجلني يف الدولةٌّ ،
كل منهام يريد امللك لنفسه.
وتار ًة بأنّه
ٌ
((( احلكيم ،حممد باقر ،دور أهل البيت^ يف بناء اجلامعة الصاحلة :ج ،1ص.204
((( احلكيم ،حممد باقر ،ثورة احلسني :النظرية ،املوقف ،النتائج :ص.19
((( الفتال النيسابوري ،حممد ،روضة الواعظني :ص.191

كما ُفِّس�رِّ ت النهضة ب�أنّ واقعها الوحي�د األوحد هو كون احلسين× ٌ
أيب
رجل ٌّ
للضي�م ،وأنّ أخالق�ه العربية واإلسلامية ،وكـون�ه من ٍ
ٍ
عري�ق ُعرف بالرشف
بيت
ٍ
حلاك�م مثل يزيد ،بل و ُفسرت النهضة بالدافع
والع�زة ،متنع�ه من اخلضوع واخلنوع
ّ
إمام معصوم ،كتب اهلل تعاىل عليه منذ األزل
الغيبي املحض ،وأنّ اإلمام احلسني× ٌ
أن ُيقتل هكذا قتلة يف كربالء ،وأنّ
خاصـة هبم (((.
لألئمة املصـطفني أحـكام ًا ّ
ّ

يف قبال ّ
كل ذلك ،جاءت الشعائر احلسينية ـ ومن قبلها النصوص احلسينية املباركة
لتؤك�د أنّ النهضة احلس�ينية إنّام قامت من أجل الوق�وف يف وجه الطغيان ُ
ـ ّ
األموي،

ولتثب�ت احلك�م الرشعي اإلسلامي جت�اه ذلك الطغي�ان ،وإنّ اإلمام احلسين× ـ
ّ
وهو إمام املس�لمني يف زمانه ـ عمل بتكليفه الرشعي املنوط به يف القيام بأعباء حفظ
فعندما نقرأ يف كثري من الزيارات عبارات ش ّتى مثل« :أشهد أنّك قد أقمت الصالة،

وآتیت الزكاة ،وأمرت باملعروف ،وهنیت عن املنکر ،وجاهدت امللحدين ،وعبدت اهلل

(((
وحرمت حرام اهلل،
حت�ى أت�اك اليقني . »...أو مثل« :أش�هد أنّك ح ّللت حلال اهللّ ،

ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة ،(((»...أو« :أشهد
وأقمت الصالة...ودعوت إىل سبيل ّ

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

والذب عن حريمها املقدس.
الرسالة،
ّ

اس�تودعت ،وح ّللت حلال اهلل.(((»...
حلت ،وحفظت ما ُ
أنّ�ك قد ب ّلغت ع�ن اهلل ما مُ ّ

ّ
تتأكد لدينا تلك احلقيقة الناصعة ،وهي أنّ أساس خروج ذلك اإلمام املصلح×
إنّما هوطاع� ًة هلل تع�اىل ،وعم ً
ال من�ه بتكليفه ،من أج�ل إقامة األم�ت والعوج الذي
ُ
ُ
مية ،وتلك احلقيقة إنّام جلاّ ها وأباهنا اإلمام احلسين×
أصي�ب به الدين بفعل بني أ ّ
يف نص�وص كثرية ّأو ً
ثم جاءت الش�عائر ّ
لتؤكد ذلك الفه�م الدقيق والعميق ،بل
الّ ،
جاءت تلك الشعائر ل ُتثبت أنّ ّ
خط الظلم هو اخلط اآلين الدخيل عىل الفطرة البرشية،
((( ُانظر يف ذلك :احلكيم ،حممد باقر ،ثورة احلسني :النظرية ،املوقف ،النتائج :ص ،20فام بعد.
((( الكفعمي ،إبراهيم ،البلد األمني والدرع احلصني :ص.280
((( املصدر السابق :ص.281
((( املصدر السابق :ص.283
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خ�ط اإلصالح الذي انتهجته الثورة احلس�ينية هو ّ
ّ
وأنّ
خط الفط�رة اإلهلية التي فطر
الناس عليها« ،فليس�ت الثورة ـ من هذا املنظور ـ حدث ًا ال س�ابقة له ،وإنّام هي جزء من
الضد
فإن
حركة اإلسلام والتاريخ ،وإنهّ ا
ّ
ثم ّ
ٌ
امتداد حلركة أنبياء اهلل وأوصيائهم...ومن َّ

القانوين والسيايس هلا ـ وهو النظام ـ هو الذي ال يتم ّتع بالرشعية»(((.

احملور الثاني :آثار الشعائر احلسينية ونتائجها على غري النهضة احلسينية
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ويشتمل هذا املحور عىل املبحثني التاليني:
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أ ّوالً :آثار الشعائر احلسينية ونتائجها على الفرد من حيث عالقته بر ّبه
ال خيف�ى على ّ
تتبع الرتاث اإلسلامي األصي�ل ـ أنّ هناك
كل لبي�ب ـ من خالل ّ
أهداف� ًا س�امية تق�ف وراء ّ
كل العبادات واملامرس�ات التي أمرت هب�ا الرشيعة ،ومن
الصعوب�ة بم�كان اإلحاطة بجميع تلك األه�داف والغايات ،ولك�ن يمكن القول:

ربه َّ
(جل وعال)،
إنّ أحد أهم القمم الش�اخمة لتلك األهداف هو تقري�ب العبد نحو ّ
ذرة
مصلح� ًة للعب�د ،ال هلل تعاىل؛ إذ إنّه هو الغني املطلق الذي ليس يف س�احة قدس�ه ّ
احتياجٍ للغري ،تعاىل عن ذلك علو ًا كبري ًا.

املقربات ،بل أرسعها إيصا ً
ال ،وأخرصها طريق ًا هلل تعاىل ،هو ما يدخل
ومن تلك ّ
يف نطاق الشعائر من زيارة أولياء اهلل تعاىل ،وتتبع آثارهم ،وندهبم ،كون تلك ُ
األمور
ّ
ّمم�ا ّأك�دت عليه الرشيعة بنص�وص وآثار يصعب حرصها واس�تقصاؤها ،وإنّ تلك
ٍ
اجلمة ال ّ
مصلحة ومالك ضخمني.
شك أنهّ ا نابعة من
األوامر ّ
وم�ن املقطوع ب�ه أنّ البناء النفيس لإلنس�ان ،واالرتقاء بالنف�س إىل قمم الكامل،
بربه ،فهام صنوان ال يفرتقان ،لذا جتد أنّ أولياء
يسير جنب ًا إىل جنب مع عالقة العبد ّ
وأشدها تأثري ًا بام حوهلا،
اهلل تعاىل يمتلكون أقوى النفوس ،وأكثرها استقرار ًا وثبات ًا،
ّ

لقرهبم من اهلل تعاىل.

((( شمس الدين ،حممد مهدي ،واقعة كربالء يف الوجدان الشعبي :ص.93

أهم آثار الشعائر عىل النفس والبناء
وعىل ضوء ذلك ،يمكننا ـ هبذه العجالة ـ بيان ّ
النفيس من جهة ،ثم عىل عالقة تلك النفس ببارئها تعاىل من ٍ
جهة ُأخرىُ ،فيقال:
ّ
تقدم من أهداف النهضة احلسينية ،وغاياهتا ،ومبادئها ،ي ّتضح بام
1ـ بمالحظة ما ّ
أهم أوجه الدين ،ومعل�م بارز من معامله
ال يقب�ل الش�ك ،أنّ تلك النهضة ه�ي أحد ّ
بأتم التعبري ،لذا فإن زيارة احلسني× ،أو ندبه ،أو ذكر مصائبه (التي هي
ّ
املعربة عنه ّ

تعد ـ بال ّ
ش�ك ـ تقوي ًة لصلة اإلنسان بدينه ،وتذكري ًا به ،فالزيارة
أهم الش�عائر)ّ ،
من ّ
إنسان مي ٍ
ـ مث ً
ت،
جمرد عمل تكريمي ،احتفايل ،يقوم به إنسان حي ،لتكريم
ٍ ّ
ال ـ «ليس�ت ّ
جدد صلته باإلسلام ككل ،وعاهد اهلل عىل
فإن الش�يعي حني يقوم بالزي�ارة ،يكون قد ّ
ّ

يظه�ر هذا التعهد يف نصوص بعض الزيارات بش�كل ب�ارز ،يقول الزائر ـ عىل ما
ع ّلمه األئمة^ ش�يعتهم ـ فيهاُ :
«فأش�هد اهللُ ،
وأش�هدكم ،أنيّ بكم مؤمن ،وبإيابكم
ّ
ٌ
ترس�يخ للدين بام فيه
موقن ،ولكم تابع يف ذات نفيس ،ورشائع ديني ،(((»...فالش�عائر
إهلية.
من عقائد وأحكام ومعارف ّ

ٍ
2ـ إنّ الشعائر هي عبادة روحية اشتملت عىل ٍ
وبركات كثرية
جم ال يحُ ىص،
ثواب ّ
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التمسك به ،واحلفاظ عليه ،وتطبيقه يف حياته»(((.
ّ

م�ن اجلانب امل�ادي والروحي ،فهي من هذا اجلانب ال ّ
تضمنته
مقربيتها؛ ملا ّ
ش�ك يف ّ

املقربات(((.
من الوعد بالثواب اجلزيل ،الذي ّ
يعد بنفسه من أعظم ّ

مجةُ ،ملئت بذكر اهلل ،وتسبيحه،
3ـ إنّ كثري ًا من الش�عائر احتشدت فيها نصوص ّ

وحتمي�ده((( ...إىل ما ش�اء اهلل من أصناف ذكر اهلل تع�اىل ،أو باألمر بتلك األذكار(((،

املقربات له تعاىل.
وذكر اهلل ـ كام ال خيفى ـ ُي ّ
عد بنفسه من أعظم ّ
((( املصدر السابق :ص.61
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.370
((( ُانظر :املصدر السابق :ص 316ـ .349
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.361
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.364
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أمر ال خيفى على الفطن ،إذ إنّ
4ـ إنّ وج�ود عنصر اجل�ذب البارز يف الش�عائرٌ ،
ٍ
ٍ
ملي�ك مقتدر ،يتمنى
صدق عند
قم ٍة إنس�انية ش�اهقة كاجلبال ،ه�ي يف مقعد
وج�ود ّ

كل إنس�ان أن يصل إليها ـ أعني بذلك اإلمام احلسين× ّ
ّ
بحد ذاته عنرص ًا
يش�كل ّ
جاذب� ًا لقلوب مجيع بني البرش لالحتذاء به ،والنيل من معينه ،وهذا أيض ًا من أوضح
املقربات إىل اهلل تعاىل.
ّ

 1437هـ ــ2016
العدد
2015مم
الرابعةــ1437
السنةالثالثة
عرشــالسنة
الثالثعرش
احلادي
العدد

5ـ إنّ تش�كيل حلقات الذكر ،من املجالس ،أو املواكب التي ُيذكر هبا أولياء اهلل،

ُعد امتثا ً
ال
ُعد ذكر ًا هلل تعاىل من جه�ة ،كام ت ّ
الدا ّل�ون علي�ه ،القائدون إلي�ه ،هي أيض ًا ت ّ
ٍُ
املقربات هلل تع�اىل ،لذا فقد ورد عن اإلمام
ألم�ر اهلل تعاىل م�ن جهة أخرى ،فهي من ّ
الرض�ا× قول�هَ « :من ّ
تذك�ر مصابنا ،وبكى مل�ا ارتُكب م ّن�ا ،كان معن�ا يف درجتنا يوم
القيام�ة ،و َم�ن ُذ ّكر بمصابنا ،فبك�ى وأبكى ،مل ِ
تبك عينه يوم تبك�ي العيون ،و َمن جلس
َ
جملس ًا يحُ يـى فيه أمرنا ،مل ُيمت قلبه يوم متوت القلوب»(((.

والتجمعات
جوالة ،فاملجالس ،واملواكب،
6ـ إنّ تلك الشعائر ّ
ّ
تعد معاهد تعليمية ّ

احلسينية هي ملتقيات توعوية ،دينية وثقافية ،يتسامى فيها الفرد املؤمن عىل املستوى

املع�ريف والروح�ي ،وهذا ّمم�ا ال يخُ َت َلف في�ه؛ إذ لعبت املواك�ب واملجالس وحلقات

م�ر الدهور والعص�ور ـ دور ًا ال ُيغ َفل يف جم�ال التوعية ،عىل
الن�دب احلس�ينية ـ عىل ّ
املستوى الفردي.

ال ّ
فمث ً
خلصت بعض نصوص الزيارات كثري ًا من املفاهيم اإلسالمية التي مل يمكن

74
74

مجة ُذكرت يف التاريخ ،فنالحظ
مر العصور لظروف معينة ،ومالبسات ّ
البوح هبا عىل ّ

وثبته يف قلبي ،ال ّلهم اجعل ما
ـ كمص�داق لذل�ك ـ قوله×« :اللهم اكتب يل إيمـان� ًاّ ،

أقول بلساين حقيق ًة يف قلبي ،ورشيع ًة يف عميل ،ال ّلهم اجعلني َّممن له مع احلسني× قدم

فيمن اس ُتشهد معه»(((.
ثبات ،واثبتني َ

((( الصدوق ،حممد بن عيل ،األمايل :ص.131
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.360

املق�دس «التأكيد عىل مس�ألة كبرى من مس�ائل اإليامن
تضم�ن ه�ذا الن�ص
ّ
فق�د ّ

أن اإليامن ليس اعتقاد ًا فقط ،وإنّام
الصحيح ،بل هي املسألة الكربى يف هذا اإليامن ،وهي ّ

حي
هو
ٌ
اعتقاد وعمل ،نظرية وسلوك ،فام يطمح إليه الزائر ليس إيامن ًا نظري ًا ،وإنّام إيامنٌ ٌّ
متحرك»(((.
ّ

7ـ إنّ تل�ك الش�عائر هي بمثاب�ة إعالن من قبل الفرد حلالة ت�وليّ أولياءاهلل تعاىل،

التربي م�ن أعدائهم ،وهذا املفهوم هو
ثم ّ
واالصطف�اف يف ص ّفه�م ،والكون معهمّ ،

بربه ،فقد ورد يف زيارة عاشوراء مث ً
ال:
أحد الركائز األساسية يف تصحيح عالقة العبد ّ

وحرب ملَن حاربكم إىل يوم القيامة»(((.
سلم ملَن ساملكم،
«يا أباعبد اهلل ،إنيّ
ٌ
ٌ

والتبري من أعدائه�م ـ فهذا الكميت األس�دي يقول يف
ال�والء ألولي�اء اهلل تعاىل،
ّ
ٍ
قصيدة له يف ذلك:
ٍ
متي�مٍ مس�تهام
َم�ن
لقل�ب ّ

إىل أن يقول:

ـ�ن ُ
بـ�ل هـواي الذي ِ
وأبـدي
أج ُّ
للقريبـني مـن ن�دى ،والبـعيدين
واملصـيبني باب م�ا أخطأ النـاس

ٍ
ص���ب���وة وال أح�ل�ام
غ�ي�ر م���ا

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

وق�د أورد الش�عراء يف قصائده�م ألوان ًا من ه�ذا املفهوم الدين�ي األصيل ـ أعني

لبنـ�ي هـاش�ـم فـ�روع األنـ�ام
م�ن اجلـ�ور يف ع�رى األح�كام
ومرس�ـى قـواعـد اإلس�ـالم(.)3

أو قول أيب األسود الدؤيل ،يرثي اإلمام احلسني×:
س�ـأجـعل نفـس�ـي لـه�م ُجـ ّن�ة
أرج�و بذل�ك ح�وض الرس�ول

فال تكثـري يل مـن الالئـمة
()4
والفـوز والنـعـمة الدائـمة

((( شمس الدين ،حممد مهدي ،واقعة كربالء يف الوجدان الشعبي :ص.96
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،مصباح املتهجد :ص.774
((( املدين ،عيل خان ،الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة :ص.568
((( األمني ،حسن ،مستدركات أعيان الشيعة :ج ،1ص.63
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تتبعنا ذلك الحتجنا إىل ٍ
تؤرخ هلذا املفهوم الضخم العظيم.
كتب ّ
ولو ّ

 8ـ إنّ تلك الش�عائر كانت س�بب ًا مبارش ًا يف تعريف الكثري من املس�لمني وغريهم

وحتوهلم واعتناقهم
باملذهب احلق ـ مذهب أهل البيت^ ـ ولفت أنظارهم لذلكّ ،
ملذهب أهل البيت^ ،وتغيري مسار عالقتهم بربهّ م.

احل�ق متأثر ًا ببعض الش�عائر:
حت�ول إىل مذهب ّ
يق�ول يف ذل�ك أح�د العلامء ّممن ّ

«هكذا كانت البداية ،مع احلسين ـ مصباح اهلدى ـ كانت البداية ،ومع احلسين س�فينة
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النجاة كان الرشوع ،بداية مل أقصدها أنا ،وإنّام هي التي قصدتني...وذلك كان يوم ملك

ع َّ
فأغضت عنه...حتى
ربام كان ق�د طرقها من قبل كثير ًا،
صوت
يل مس�امعي
ّ
ٌ
ش�جيَّ ،
ّ
ٍ
فاهتزت له مش�اعري ،ومنحته ّ
كل إحس�ايس
خلوة أو ش�بهها،
املرة وأنا يف
ّ
دع�اين ه�ذه ّ
قص�ة اإلم�ام
وعواطف�ي ،م�ن حي�ث أدري وال أدري ،فجذبن�ي إلي�ه ...تل�ك كان�ت ّ

احلسين× بصوت الش�يخ عبد الزه�راء الكعب�ي&((( يف العارش من حمرم احلرام س�نة

(1402هـ) ،فأصغيت عنده ّأيام إصغاء لنداءات اإلمام احلسين ،وترتعد جوارحي مع

الدمع�ة والعبرة ،ويشء يف دمي كأنّه الثورة ،وهتاف يف جوارحي :لبيك يا س�يدي يا بن

يشق
نور كان حمجوب ًا ،فانبعث ّ
رسول اهلل .وتنطلق يف رأيس أسئلة ال تكاد تنتهي ،وكأنّه ٌ
أتعجب من هذا االنقسام ،عدت مع هذه
الفضاء الرحيب دفعة واحدة...وعندما رحت ّ

الواقعة إىل الوراء ،فإذا الناس من حينها كحاهلم اآلن ،فهم بني َمن محل احلسين مبدء ًا،
ومتس�ك به إمام ًا ُ
وأس�وة...وبني َمن محل رأس احلسين هدي ًة إىل يزي�د ،وبني هذا وذاك
ّ
ٌ
منازل شتى يف القرب والبعد من معامل احلسني ...فقد استضاءت الدنيا ك ّلها من حويل،
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وبدَ ت يل شاخص ًة معامل الطريق.(((»...

((( هو عبد الزهراء بن الشيخ فالح الكعبي ،نسبه إىل قبيلة كعبُ ،ولِد يف كربالء سنة 1327هـ.ق،
ودرس فيها ،وهو من أشهر خطباء املنرب احلسيني ،ومن أشهر جمالسه قراءة نص مقتل احلسني× يف
يوم العارش من املحرم ،وقراءته للمقتل تلك كانت وال تزال تذاع من دار اإلذاعة العراقية ،توفيّ سنة
1394هـُ .انظر :اجلاليل ،حممد حسني ،فهرس الرتاث :ج ،2ص.537
((( عبد احلميد ،صائب ،منهج يف االنتامء املذهبي :ص 31ـ .34

كام قال آخر يف ذلك((( ...« :اتخّ ذت الشيعة مواقف عديدة لتبيني أحقّيتهم ،وإلفات

إن
األول :إحياء هنضة احلسين×ّ :
انتب�اه الناس إىل والي�ة أهل البي�ت^ ...املوقف ّ
تصدى الشيعة
الش�يعة بذلوا اهتامم ًا خاص ًا إلحياء هنضة اإلمام احلسين× ...ومن هنا ّ
إلحياء هذه النهضة ،فجعلوها وس�يل ًة إعالمية لتبيني احلقيقة للناس ،وجعلوها س�بي ً
ال

إلحي�اء املفاهيم احلقّة ،وإضفاء الوعي يف املجتمعات؛ لئلاّ ينخدعوا بالتيارات املنحرفة
التي مثّلت امتداد ًا للحركة ُ
ضد اإلسالم»((( ،إىل أن يقول« :وهلذا آل أمري وأمر
األموية ّ

ُأستاذي إىل االستبصار واالنتامء إىل مذهب أهل البيت^.(((»...
(((
ٍ
مس�جد من مس�اجد اإلخوة من أهل الس� ّنة ـ« :كان
إمام
وق�ال ثال�ث ـ وكان ُ
القارة
امللح�وظ يف أوس�اط الن�اس ـ بمختل�ف انتامءاهت�م القومي�ة والعقائدية ـ يف ش�به ّ

عاش�وراء ،فامتعض�ت من حضور احلش�ود الضخم�ة يف هذه املجال�س ،ال ألنيّ أبغض

قررت توليّ
اإلمام احلسني× ،بل لنفوري من الشيعة وكراهتي هلم ...ومن ذلك احلني ّ

مهمة ذكر مصيبة احلسين× ،وقراءة جملس التعزية
ه�ذا األمر ...فحملت عىل عاتقي ّ

يف املس�جد ال�ذي كنت إمام� ًا فيه[ ...و] عندم�ا كثرت خطابايت وحم�ارضايت حول أهل

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

اهلندي�ة عن�د مب�ارشيت لعملي التبليغ�ي ،أنهّ�م يتفاعل�ون م�ع الش�يعة يف إحي�اء ذكرى

البيت^ ـ وال س�يام اإلمام احلسين× ـ بدأ أهل العا ّمة يشيرون إ َّيل بأصابع االتهّ ام،
بالتش�يع ،م�ع أنّن�ي كنت منه�م ومعه�م يف ّ
كل املعتق�دات ،لك ّنن�ي كنت أنقل
فرم�وين
ّ
األحاديث الواردة يف فضل أهل البيت^ ،وفق قناعايت احلاصلة من كتب علامء العا ّمة؛

كي ال حيرض أهل مذهبي يف جمالس الشيعة ،وال يشاركوهم يف مثل هذه االجتامعات...

وهب�ذا كانت إقامة املآتم عىل احلسين× ش�علة اهلداية التي أن�ارت يل الطريق احلقيقي
تش�يعي يف اجلامع الذي كنت
املوصل إىل رضوان اهلل تعاىل ،وبربكة احلسين× أعلنت ّ

((( اسمه (آتوماين حممد) من دولة جزر القمر ،وكان شافعي املذهب.
((( مركز األبحاث العقائدية ،موسوعة من حياة املستبرصين :ج ،1ص.54
((( املصدر السابق :ص.58
((( واسمه (حافظ سيف اهلل حفيظ اهلل) من دولة اهلند ،وكان وهايب االنتامء.
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أؤ ّم املصلني فيه يف مدينة (نوشهره وركان) عام .(((»...1952

احلق بربكة نور الش�عائر
ثم حتول إىل إسلام ّ
وذك�ر ٌ
رابع َّمم�ن كان عىل املس�يحية ّ

احلس�ينية« :صادف أن ش�اركت ذات يوم يف املجالس احلس�ينية التي يقيمها الش�يعة يف
بريطاني�ا ،فتأ ّث�رت كثير ًا بام س�معت من األح�داث التي وقع�ت يف النهضة احلس�ينية،

ورأي�ت مدى تأ ّثر الناس هبا ،وما فيها من آثار وبركات عظيمة من ش�أهنا إعادة التوازن

يف الصعيد االجتامعي»(((.
وكم من ُأولئك عىل مدى التاريخ ،إنّام جذبتهم الشعائر احلسينية لنور احلسني×
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تبدل�ت عالقتهم باهلل تعاىل بفضل تلك
ووالي�ة أهل البيت^((( ،وعىل ضوء ذلك ّ
الشعائر.

ككل مبا هو وحدة واحدة
ثانياً :آثار الشعائر احلسينية على اجملتمع ّ
ٍ
ّ
وتأمل واس�تقصاء
لعل هذا املبحث من أكثر املباحث احتياج ًا إىل وقفات طويلةّ ،
واسعني؛ إذ إنّ النهضة احلسينية كانت وال زالت أحد املعامل ذات البعد االسرتاتيجي
للدي�ن اإلسلامي ،فيها ُحفظ�ت الكثري الكثري من قي�م الدين احلني�ف ومبادئه ،بل

أحيت تلك النهضة املباركة عنارص الرقابة واإلصالح الذاتيني للدين ،وذلك بتثبيتها
ٍ
وتقدم س�ابق ًا يف
عد جتاوزها جتاوز ًا لقيم الدين احلنيفّ ،
تغيبُ ،ي ّ
لقي�مٍ أصيل�ة كادت ّ
هذا املقال أنّ هناك س�نخية بني النهضة احلس�ينية والش�عائر احلس�ينية؛ ألنّ الش�عائر
أهم أوجه النهضة احلسينية املباركة ،ويمكننا أن نستقرئ ـ ولو استقرا ًء ناقص ًا ـ
أحد ّ

78
78

أهم اآلثار والربكات التي ترجع للمجتمع اإلسالمي ـ بل اإلنساين ـ ّ
جراء
ككل من ّ
ممارسة تلك الشعائر ،ومنها:

((( مركز األبحاث العقائدية ،موسوعة من حياة املستبرصين :ج ،1ص 182ـ  ،192حتت ترمجة حافظ
سيف اهلل.
((( املصدر السابق :ج ،6ص ،275حتت ترمجة (نوئيل ماهوين).
((( ُانظر :املصدر السابق.

1ـ حفظ اهلوية اإلسالمية للمجتمع

إذ ال خيف�ى أنّ أغل�ب الش�عائر احلس�ينية م�ن زي�ارات وجمالس و ...ممارس�ات
ُ
ثم
اجتامعي�ة مجعي�ة ّ
تضج بمفاهيم التوحي�د والنبوة و ...التي هي (أص�ول الدين)ّ ،
إقام�ة الصالة واألم�ر باملعروف والنهي ع�ن املنكر و ...وهي (ف�روع الدين) ،فهي
عب�ارة ُأخرى ع�ن التذكري بالدين ك ّله ،وأنّ احلسين× هنض م�ن أجل ذلك ،و«ال

ش�ك أنّ�ه ال غرض لألئمة^ ـ وه�م حكامء ُ
ّ
األ ّمة ـ من األمر بذل�ك االجتامع املحزن،
ّ
وتذكر تلك املصيبة املقرحة ،يف أحوال خمصوصة كثرية ،وزيارته التي مل ِ
ّ
يكفهم الرتغيب
إليه�ا ،واملبالغ�ة يف ثواهبا ،حتى ّ
حذروا م�ن تركها ،وبعبارة جامعة :لي�س أمرهم بتلك

األئمة األطهار^ ـ بواس�ع علمهم وبعد
[و] ّ
إن تل�ك املجالس واملجتمعات ألبس�تها ّ
نظرهم للمس�تقبل ـ لباس ًا مذهبي ًا؛ ألنهّ ا السبب الوحيد الجتامع كلمة الشيعة ،ورسوخ

عقائدهم»((( .ويف ذلك حفظ أصل الدين وأساسه القويم.

«إن ه�ذه املنابر واملجالس ،واملراس�م والش�عائر ،الت�ي تُقام هبذه املناس�بة هي التي
و ّ

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

الروابط احلس�ينية إلاّ حف�ظ املذهب من االندراس ،وهو الغاية التي ُقتل هلا احلسين...

حفظت لنا اإلسالم خالل ألف وأربعامئة عام»(((.

تقدم ـ الذي هو بعينه حفظ
بحد ذاته هو حفظ للنهضة احلسينية ـ كام ّ
بل إنّ األمر ّ

للدي�ن؛ ألنّ النهضة ـ كام قلن�ا ـ أحد أوجه الدين الناصعة ـ لذا فـ «املحافظة عىل هذا
احلدث املهم [أي النهضة احلس�ينية] الذي يمثّل ُأطروحة إهلية لتوعية ُ
األ ّمة اإلسالمية،

حلفظ الرسالة اخلامتة من الضياع والتشويه والتحريف»(((.

وال خيتل�ف عاقلان على أنّ نفس النهضة احلس�ينية ق�د أعادت الت�وازن الديني
القيم�ي ل ُ
أل ّم�ة اإلسلامية ،إذ لوالها ألضحى اإلسلام املحمدي األصيل إسلام ًا

((( املظفر ،حسن عبد املهدي ،نرصة املظلوم :ص.7
السید اخلمیني&ُ .انظر :جملة الثقافة اإلسالمية :العدد ،44ص.12
((( من کالم آلیة اهلل العظمى ّ
((( احلكيم ،حممد باقر ،دور أهل البيت يف بناء اجلامعة الصاحلة :ج ،1ص.156
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ً
فرض�ا خيالي ًا ،بل نطق الواقع بذلك،
ُأموي� ًا حمض� ًا ،ومحُ يت معامله اإلهلية ،وليس هذا

فق�د أخ�رج (البخ�اري) يف كتابه (الصحي�ح) قول الزه�ري« :دخلت على أنس بن

مال�ك بدمش�ق ،وهو يبكي ،فقلت ل�ه :ما يبكيك؟ فقال :ال أعرف ش�يئ ًا ّمما أدركت إلاّ

هذه الصالة وهذه الصالة قد ُض ّيعت»((( ،وهذا يعني أنّ اإلسلام الدمش�قي يف زمان

معاوية ويزيد و َمن تالمها مل يكن يش�به اإلسلام املحمدي ،اإلسالم آنذاك مل يعد فيه
ُ
مية بالدين ك ّله ،وألنتجوا
لتفرد بنو أ ّ
إلاّ االس�م فقط ،فلوال النهضة احلسينية املباركة ّ
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لنا دين ًا آخر.

2ـ أثر الشعائر على اجملتمع من الناحية السياسية

من الواضح الالئح أنّ الش�عائر احلس�ينية هي «أحد اخلط�وط اهلا ّمة التي اعتمدها

أه�ل البيت^ يف بناء اجلامعة الصاحلة عموم ًا ،كام أنهّ ا كانت القاعدة اهلا ّمة التي يرتكز
عليها حتركهم يف ُ
ّ
وتؤكد أهدافها،
ومتجدها
األ ّمة؛ ألنهّ ا تس�تلهم من ثورة احلسين×ّ ،
ّ
متعددة ،سياسية ،وثقافية ،وعقائدية ،وروحية»(((.
فهي أهداف ذات جوانب ّ

ولش�دة األث�ر الس�يايس العظي�م ال�ذي أحدثت�ه النهضة احلس�ينية املبارك�ة ،قال
ّ
ٍ
بعضهم :إنّ
كقوة سياسية بعد مقتل اإلمام احلسني×(((.
التشيع تبلور
ّ
بد لتلك الش�عائر أن
تقدم ـ كان ال ّ
ثم للس�نخية بني النهضة وبني ش�عائرها ـ كام ّ
َّ
يكون هلا أعظم األثر عىل املجتمع سياسي ًا وفكري ًا.
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((( البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري :ج ،1ص ،134ح.507
((( احلكيم ،حممد باقر ،دور أهل البيت يف بناء اجلامعة الصاحلة :ج ،1ص.143
يعدد اآلراء املطروحة تارخيي ًا يف نشوء التشيع ،قال « :د ـ [أي
((( قال العلاّ مة الشيخ أمحد الوائيل& وهو ّ
التشيع كان بعد واقعة الطف عىل اختالف
الرأي الرابع من اآلراء] الرأي الذي يذهب إىل أنّ ظهور
ّ
يف الكيفية ،بني الذاهبني هلذا الرأي؛ حيث يرى بعضهم أنّ بوادر التشيع التي سبقت واقعة الطف مل
وخواصه ،وإنّام حدث ذلك بعد واقعة الطف ،بينام يذهب
متميز له طابعه
تصل إىل ّ
ّ
حد تكوين مذهب ّ
آخرون إىل أنّ وجود املذهب قبل واقعة الطف كان ال يعدو النزعة الروحية ،ولكن بعد واقعة الطف
وحتددت أبعاده إىل كثري من املضامني ،وكثري من
وعمقت جذوره يف النفوس ّ
أخذ طابع ًا سياسي ًاّ ،
املسترشقني يذهبون هلذا الرأي ،وأغلب املحدثني من ُ
الك ّتاب» .الوائيل ،أمحد ،هوية التشيع :ص.26

َّ
ولع�ل البكاء عىل
متع�ددة ،تبدأ م�ن األدنى،
ولألث�ر الس�يايس للش�عائر مراتب
ّ

معمق ًا للظلم،
احلسني× هو ّ
احلد األدنى من التأثري السيايس؛ إذ البكاء يم ّثل رفض ًا ّ

فـ«البكاء له بعدٌ سيايس؛ ألنّه طريقة ُفضىل إنسانية واجتامعية ـ سليمة وهادئة ـ الستنكار

الظلم ،والتعبري عن عمق املأساة واملظلومية التي تعرض هلا اإلمام احلسني× ،وأهدافه
النبيل�ة ،وتظه�ر أمهّية هذا ُ
األس�لوب يف ه�ذا البعد الس�يايس يف ظروف املحن�ة والقمع
(((
تتدرج تلك اآلثار
واإلرهاب ،عندما تعجز بقية األساليب عن التعبري عن ذلك»
،ثم ّ
ّ

حتى تصل إىل تعبئة اجلامهري نفس�ي ًا ومادي ًا لعملية التغيري والتضحية ،وهذا ما حدث
يف كثير من مواس�م الزي�ارات التي كان�ت الشرارة ُ
األوىل لتغيري حك�م الطواغيت
التوابني ـ قدي ًام ،وثورة صفر يف العراق عام (1977م)
واجلبابرة ،كام حدث يف ثورة ّ

(((

وقضت مضاجعهم.
هزت عروش الظلمة ّ
قد حتتاج إىل جم ّلدات إلحصائها ،والتي ّ
متر
كام أنّ الش�عائر أس�همت إسهام ًا رائع ًا يف إثراء «الوعي السيايس لألحداث التي ّ
ُ
متيزت من بني مجيع املذاهب اإلسالمية
هبا األ ّمة ،خصوص ًا يف إطار اجلامعة الصاحلة التي ّ
ّ
ولعل ذلك من األس�باب التي
هبذا الوعي العميق واألصيل لألحداث السياس�ية»(((،

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

وم�ا بينهام ،وما بعد ذلك م�ن تاريخ طويل عريض من الثورات واالنتفاضات ،التي

جعل�ت الطائف�ة احلقّة متتاز بوعي س�يايس منقطع النظري ،ال تكاد ت�راه يف غريها من

الطوائ�ف ،ب�ل وأس�همت تل�ك الش�عائر يف توظي�ف وتوضي�ح «الرؤية اإلسلامية
ومقوماته ،وتشخيص املوقف جتاهه ،والقدرة عىل التمييز
الصحيحة للحكم اإلسلامي
ّ

بين الصحيح واخلطأ يف ممارس�ات هذا احلك�م ،مع القدرة عىل متيي�ز اخلطوط اخلرضاء

يصح السكوت عنها؛ رعاي ًة للمصلحة اإلسالمية»(((.
واحلمراء التي ّ

((( احلكيم ،حممد باقر ،دور أهل البيت^ يف بناء اجلامعة الصاحلة :ج ،1ص.148
((( ُانظر :العاريض ،حمسن جبار ،مقال( :نافذة عىل التاريخ السيايس للعراق املعارص من االحتالل
الربيطاين إىل االحتالل األمريكي ،القسم السادس) ،صحيفة الزمان ،بتاريخ2016/2/8 :م.
((( احلكيم ،حممد باقر ،دور أهل البيت يف بناء اجلامعة الصاحلة :ج ،1ص.159
((( املصدر السابق.

81

أهم دولة إسلامية يف حارضنا
ولي�س من املبالغ�ة أو املجاملة أن يقول ّ
مؤس�س ّ

املهم هو
املع�ارص:+
«امله�م يف األمر هو البعد الس�يايس هل�ذه األدعية وهذه الش�عائرّ ،
ّ

التوجه إىل اهلل ،ومتركز أنظار الناس إىل نقطة واحدة وهدف واحد ،وهذا هو الذي
ذلك
ّ
س�يد
يعب�ئ الش�عب باتجّ اه هدف وغاية إسلامية ،فمجلس العزاء ال هيدف للبكاء عىل ّ
ّ
ٌ
األهم من ذلك
حاصل وموجود ــ
فإن هذا
الشهداء× واحلصول عىل األجر ــ وطبع ًا ّ
ّ
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هو البعد الس�يايس الذي ّ
أئمتنا^ يف صدر اإلسلام ،كي يدوم حتى النهاية،
خطط له ّ
ألي ٍ
وه�و االجتماع حتت ٍ
ٍ
يشء آخر أن حيقّق ذلك
لواء واحد
وهبدف واح�د ،وال يمكن ّ

سيد الشهداء×»(((.
بالقدر الذي يفعله عزاء ّ

3ـ آثار الشعائر ونتائجها على اجملتمع من الناحية االجتماعية

ّمم�ا ال ّ
ش�ك في�ه أنّ الرشيعة قد ح ّثت على بناء العالقات االجتامعي�ة الرصينة يف

املجتم�ع ،وأنّ اهلل ـ تع�اىل ـ جع�ل عالق�ة املؤمن باملؤم�ن كعالق�ة األخ بأخيه قائ ً
ال:

(ﯜ ﯝ ﯞ)((( ،كما ندب�ت الرشيعة إىل الت�زاور واملجالس�ة والتذاكر بني
املؤمنين((( ،فكي�ف إذا اجتم�ع ّ
كل ذل�ك م�ع ذكر اهلل تع�اىل ،وذكر دي�ن اهلل ،وذكر
احلسين× وأولي�اء اهلل الصاحلين ،س�واء يف جمالس الع�زاء ،أم يف املواك�ب ،أم يف

الزيارات احلسينية.
ٍ
فال ّ
تعم تلك املجالس ـ س�واء الربكات الدنيوية
ش�ك حينئذ يف أنّ الربكات التي ّ
أم ُ
األخروية ،واملادية أم املعنوية ـ ّمما يعرس اإلحاطة هبا.
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((( من كالم آلية اهلل العظمى السيد املوسوي اخلمينيُ .+انظر :موقع.imam-khomeini.com :
((( احلجرات :آية.10
ُ
حبها .»...ابن إدريس احليل،
((( كام يف قول اإلمام الصادق×« :جتلسون
ّ
وتتحدثون...إنّ تلك املجالس أ ّ
حممد ،مستطرفات الرسائر :ص ،229وقول اإلمام اجلواد×« :رحم اهلل عبد ًا أحيى ذكرنا ،قلت :وما
إحياء ذكركم؟ قال :التالقي والتذاكر عند أهل الثبات» .الصدوق ،حممد بن عيل ،مصادقة اإلخوان:
ص.32

فاحلف�اظ عىل بني�ة املجتمع كوح�دة واحدة ،ونس�يج متجانس ،ه�ي واحدة من
ٍ
تلاق وتزاور وتع�ارف «وكثير ًا ما كانت
أهداف الش�عائر احلس�ينية ،بما حوته من

املجالس احلسينية سبب ًا أساسي ًا يف تعارف أبناء املجتمع مع بعضهم بعض ًا ،وإزالة أسباب
أن هذه املجالس تُشْ ِ�ع ُر
اخلصوم�ات التي قد تنش�أ يف غمرة مش�اكل احلياة الكثيرة ،كام ّ
اجلمي�ع بالوحدة والوق�وف ص ّف ًا واحد ًا ح�ول نرصة الدين اإلسلامي احلنيف ،إضاف ًة
َ

ف�إن األيتام واألرامل والفقراء واملس�اكني ـ وما أكثرهم يف يومنا هذا ـ َ
حيضون
إىل ذل�ك ّ
خاصة عند إقامة جمالس العزاء احلس�ينية ،وكذلك ُ
األرس الفقرية واملتع ّففة ،و َمن
برعاية ّ

نفس� ُه سؤال الناس حلاجة ،فيشملهم اإلمام احلسني× ـ عن طريق جمالس عزائه ـ
تأبى ُ

العوائل»(((.

تعدته
«ومل تق�ف آث�ار املجالس احلس�ينية يف العالق�ات االجتامعية إىل هذا احل�د ،بل ّ
إىل زي�ادة أوارص املحب�ة ُ
واأللفة ،والتعاون بني الش�يعة وغريهم م�ن أصحاب املذاهب
ّ
ُ
اإلسلامية املعتدل�ة والديانات األخرى ،الذين وجدوا يف اإلمام احلسين× الراية التي

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

تعدى األم�ر إىل أن أصبح للمجالس
بال�و ّد والرمحة وبذل امل�ال والطعام واالحرتام ،بل ّ
احلس�ينية آثار على التقارب بين ُ
األرس والقبائل ،عن طريق املصاه�رات والزجيات بني

جيب عىل اجلميع الوقوف خلفها واالقتداء بصاحبها ،لنرش العدل واملس�اواة بني البرش،
املعزين وزوار أيب عبد اهلل احلسني×،
فشاركوا اإلمامية يف إقامة جمالس العزاء ،وخدمة ّ

ال سيام يف شهر حمرم احلرام وما تبعه من ّأيام كانت شاهدة عىل الفاجعة التي أملّت بآل بيت
النبي حممد‘ ،فكان ذلك سبب ًا يف أن يعي أصحاب املذاهب والديانات ُ
األخرى ـ مثل
املس�يحية ،والصابئ�ة املندائيني ،واإلزيديني ،وغريهم ـ فك�ر أهل البيت^ واألهداف

متحدي ًا الظلم واالستبداد؛ فكان ذلك سبب ًا رئيس ًا يف
التي جعلت اإلمام احلسني× خيرج
ّ

حتسني العالقات االجتامعية بني املجتمعات يف مجيع دول العامل ،ال سيام اإلسالمية منها»(((.
((( السلطاين ،حيدر عامر ،مقال بعنوان :املجالس احلسينية وآثارها االجتامعية والدولية :موقع:
.imamhussain.org
((( املصدر السابق.
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وبذل�ك متكنت الش�عائر من «املحافظة على العالقات اإلنس�انية و االجتامعية بني

أف�راد اجلامع�ة الصاحل�ة ،و َمن يتفاع�ل معها م�ن املس�لمني ...فقد أصبح�ت املجالس

املحبة
أهم الشعائر] جما ًال لتأكيد هذه العالقات ،ومتتني أوارص ّ
احلسينية [باعتبارها من ّ
ُ
خوة ...وقد حفظ هذا
والصل�ة بني أفراد اجلامعة ،وفرص ًة للتعبري عن روح التعاون واأل ّ

البعد يف التخطيط وحدة اجلامعة الصاحلة يف حركتها االجتامعية واإلنسانية»(((.
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بد أن ندرسها يف إطار
بل«إذا أردنا أن ندرس الش�عائر احلس�ينية دراس ًة ش�امل ًة :فال ّ
بحث العوملة ،وذلك بسبب وجود حالة االنفتاح واحلوار بني ُ
األمم ،ويمكننا أن ندرس

إم�ام معصوم ،وهو
اخلط�اب احلس�يني يف إط�ار العوملة؛ باعتب�ار ّ
أن اإلمام احلسين× ٌ

ين واحد ،تذوب في�ه الفوارق القومية أو
القرآن الناطق»((( ،عىل أس�اس جمتمعٍ إنس�ا ٍّ
اجلغرافية أو ِ
العرقية.
 4ـ آثار الشعائر ونتائجها على اجملتمع من الناحية االقتصادية

حث الشعائر عىل مسألة البذل يف
أهم عنرص ممكن أن يلحظ يف هذا الشق هو ّ
إنّ ّ

سبيل اهلل ،واإلنفاق يف إحياء أمر اهلل تعاىل؛ إذ ّمما ال ّ
شك فيه أنّ البذل يف هذا السبيل
هو ٌ
حاكم بذلك ،فال خيتلف عاقالن
حمبب عند اهلل تعاىل ،بل العقل
ٌ
بذل يف أم ٍر راجح ّ

أنّ اإلطعام ـ مث ً
حمبب عند مجيع العقالء ،وبذل املال يف سبيل ذلك ويف سبيل
ال ـ أمر ّ
راجح ال حمالة.
أمر
ٌ
إحياء ذكرى رم ٍز من رموز الصالح والتقوى ٌ

ّ
أهم ما يربز يف ذلك هو مس�ألة التكافل االجتامعي ،الذي يظهر جلي ًا بأهبى
ولعل ّ
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ري من الشعائر ،فرتى اجلميع صغار ًا وكبار ًا ،نسا ًء ورجا ً
صوره يف كث ٍ
ال ،يشعرون بأهنم
ّ
وموظف�ون بالبذل بام ج�ادت به أيدهيمّ ،
حب ًا منهم للحسين×،
مك ّلف�ون
كل ذلك ّ
ومتسك ًا بحبل والئه املتني.
ّ

((( احلكيم ،حممد باقر ،دور أهل البيت^ يف بناء اجلامعة الصاحلة :ج ،1ص.159
((( السند ،حممد ،بحوث معارصة يف الساحة الدولية :ص.213

ومن ا ُمللفت للنظر عدم وجود إعداد وحتضري ُمسب َقني ملعظم الظواهر والنشاطات

األعم األغلب جهود فردية بحتة ،فام هي
االقتصادية يف الشعائر احلسينية ،بل هي يف
ّ
وأي ٍ
بركة
أحبائه؟ ّ
تل�ك الطاقة الكامنة العظيمة التي أودعها احلسين× يف قل�وب ّ
حررت تلك الطاقة الكامنة؟
للشعائر التي ّ
املس�جلة لدى
فف�ي إحصائي�ات ش�به رس�مية ،وصل ع�دد املواك�ب واهليئ�ات
ّ

املؤسسات املعنية إىل ما يقارب الـ( ((()24000موكب وهيئة عزائية ـ هذا يف العراق
ّ
فق�طّ ،أم�ا يف خارجه فاألم�ر متع الضبط واإلحصاء ـ ِ
أض�ف إىل ذلك (املضائف
سرّ
تقدم اخلدمة للزوار املش�اة عىل جمموع الط�رق املؤ ّدية لرضيح اإلمام
اخلدمي�ة) الت�ي ّ
ف�أي نظام يضاه�ي النظام
متنوعةّ ،
مق�دار م�ا ُيبذل يف الع�ام الواحد م�ن خدم�ات ّ

االقتصادي احلسيني ،فهو نظام التكافل االجتامعي ّ
بكل ما للكلمة من معنى.

وتعدى األمر حدود ذلك ليصل إىل مسامهة الشعائر بإعادة التوازن االسرتاتيجي
ّ

وحمبيه ،وخري مصداق لذلك يف
املجتمعي ـ العس�كري واألمني ـ ألتباع احلسني× ّ

عرصنا احلارض ما حصل للحشد الشعبي املبارك ،ووقوف املواكب احلسينية ـ م ّتكئ ًة

الشعائر احلسينية ..آثار ونتائج

يتصور
احلسين× ،التي بل�غ عددها ما يقرب م�ن (ثالثة ماليني)((( ،وللق�ارئ أن
ّ

عىل الش�عائر احلسينية ـ يف دعمها له يف مواجهة اإلرهاب الداعيش ،وهذه الظاهرة ـ

املختصني لتوثيق ودراس�ة
معمقة ،ونحن بدورنا ندعو
ّ
ّ
بحد ذاهتا ـ حتتاج إىل دراس�ة ّ
ذلك ِ
بج ٍّد وعلمية.
املهجرة قرس ًا بفعل اإلرهاب الداعيش ،والتي احتضنتها
أو ظاهرة تك ّفل العوائل ّ
ُع�د وال تحُ ىص(((،
املواك�ب واهليئات احلس�ينية ،إس�كان ًا وإطعام ًا وقضاء حوائج ال ت ّ

بعدهتا وعديدها.
وهو ما تعجز عنه دول ّ

((( ) ُانظر :موقع الوالية اإلخباري.Ahrar.imamhussain.org :
((( ُانظر :موقع.Arabic.tebyan.net :
واملهجرين العراقية.Momd.gov.iq :
((( ُانظر :موقع الكفيل .Alkafeel.net :وموقع وزارة اهلجرة
ّ
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وختام ًا ينبغي القول :إنّ هناك الكثري ّممن أراد حتليل الش�عائر احلس�ينية ،وربطها

بالعل�وم األكاديمية النظرية ،كعلم االجتامع ،وعل�م النفس ،وعلم االقتصاد ،وعلم

السياسة ،وكان القاسم املشرتك للكثري من تلك التحليالت هو نسياهنا للبعد الغيبي،
واإلرادة اإلهلية لتلك الش�عائر ،فالبعد الغيبي والدفع الرباين ـ ترشيع ًا وتكوين ًا ـ هو

املحرك األساس
حد تعبري أهل الكيمياء احلديثة ،فهو
اخلطوة
املحددة للتفاعل ،عىل ّ
ّ
ّ
ال�ذي لو ُرفع ـ ج�د ً
وخ َبت جذوهتا ،وعليه جيب حس�اب
ال ـ ملاتت تلك الش�عائرَ ،
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ٍ
حتليل علمي أكاديمي ،وال ينبغي إغفال ذلك مطلق ًا.
أي
تلك اخلطوة دقيق ًا قبل ّ
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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»(((.

الشعائر احلسينية يف العرص الصفوي  ..عرض وتوصيف

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

89

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

الشعائر احلسينية يف العرص الصفوي  ..عرض وتوصيف

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

الشعائر احلسينية يف العرص الصفوي  ..عرض وتوصيف

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 ّ
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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

الشعائر احلسينية يف العرص الصفوي  ..عرض وتوصيف

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

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

هــــ2016
العدد
2015ممم
2015
 1437هـ
الرابعةـــ1437
الثالثة
السنةالثالثة
السنة
عرشـــالسنة
عرش
الثالثعرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

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
112
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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.(((»...

هــــ2016
العدد
2015ممم
2015
 1437هـ
الرابعةـــ1437
الثالثة
السنةالثالثة
السنة
عرشـــالسنة
عرش
الثالثعرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

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»(((.
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((( ُ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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تاريخ الشعائر احلسينية يف دراسات املستشرقني
األملاني املعاصر (هاينس هامل) أُمنوذج ًا
(دراس�� ٌة نقدية)

الشيخ أسعد التميمي*

متهيد

ٍ
ٍ
خاص بأمهي�ة معرفية عند
بش�كل
عام واحلس�ينية
حتظى الش�عائر الدينية
ّ
بش�كل ّ
املهتمني هبا ،وتلحقها أمهية عملية عند املامرسني هلا اجتامعي ًا ،فهي ترسي يف وجدان
ٍ
ٍ
ّ
وتش�كل ركن ًا
حلظ�ة من حلظاته،
بطريق�ة يصع�ب انفكاكها عنه يف
املجتم�ع الدين�ي
أساسي ًا يف حياة الفرد املتد ِّين.
املتج�ذرة يف حي�اة ٍ
ّ
فئة م�ن الناس،
فالق�راءة التارخيي�ة هلك�ذا مف�ردة هل�ا أبعادها
فعالة هلا
وتكتس�ب أمهيته�ا من خالل إب�راز معامل هذه املف�ردة وما ختتزنه من رم�وز َّ
انعكاساهتا عىل اإلنسان املتب ّني هلذه العقيدة.
وت�زداد الق�راءة التارخيية أمهي ًة إذا كانت ممن ال ينتمي إىل نفس الدائرة ،فتكون هلا
أبعاد ُأخرى ال ختلو من أمرين:
تار ًة تكون قراءته منصفة وموضوعية تضع النقاط عىل احلروف يف بعض املفاصل
املقروءة ،ونكون قد حصلنا عىل معلومات إضافية نتيجة قراءته.
ُ
وأخرى تكون قراءته مغلوطة .وعليه؛ ينبغي تصحيح معلوماته من خالل قراءتنا
الصحيحة لتارخينا؛ لذلك وقع اختيارنا عىل اآلخر املتمثِّل باالس�ترشاق ،لنرى كيف
قرأ تاريخ الشعائر احلسينية ،وإىل ماذا توصل هبذه القراءة؟

* ُأستاذ يف جامعة املصطفى‘ العاملية ،عضو هيئة حترير جملة اإلصالح احلسيني ،من العراق.

مدخل

ً
خصوص�ا إذا عرفنا أنّ التقديرات تشير
ظاه�رة االس�ترشاق جدير ٌة باالهتمام،

إىل أنّ اإلنت�اج التدوين�ي هلا خلال أعوام(1800ـ 1950م) وص�ل إىل ()60000
خت�ص املس�لمني((( ،هك�ذا إنتاج يس�توقف املهتمني
مدون� ًا((( ،النس�بة األكبر منها
ُّ
ّ
بالسلك العلمي؛ ليقفوا عىل هذا الكم اهلائل من املنتوجات العلمية.
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واالختلاف بني الباحثين هلذه الظاهرة مل يترك مفردة من معامله�ا إلاَّ واختلف
فيه�ا ،ابت�دا ًء من تعريفه�ا ومدارس�ها ومناهجها وجم�االت عملها ،وختام� ًا بكيفية
ٍ
كل هذه ُ
ٍ
التعام�ل معها .وس�نرتك َّ
خمترص
بتعريف
األمور روم ًا لالختص�ار ،ونكتفي
وبإرجاع القارئ إىل املصادر لالستزادة من باقي معامل االسترشاق.
وقد ُع ِّرف االسترشاق بأنّه« :دراسة اإلسالم من ِق َب ِل غري املسلمني»(((.
َّأم�ا (هاين�س هامل) النم�وذج املختار ملوض�وع البحث ،فهو مس�ترشق أملاين ُولد

يدرس
ودرس العل�وم اإلسلامية والس�امية والعصور الوس�طىِّ .
ع�ام(1942م)ّ ،
عدة مؤ َّلفات وأبحاث ،منها :بحثان
العلوم اإلسلامية يف جامعة توبنغن ـ أملانيا ،له ّ
مطوالن:
ّ

 كونيات وعلم اخلالص لدى اإلسامعيليني األوائل (1978م).
 كتاب األظلة ( 1978ـ 1981م).

ع�دة دوريات منها :ع�امل املرشق ،واإلسلام ،كام نرش
نشر مقاالت�ه وأبحاث�ه يف ّ

املختصة ،منها :الش�يعة ،اإلسلام الش�يعي من الدين إىل الثورة،
العديد من الكتب
ّ
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((( ُانظر :سعيد ،إدوارد ،االسترشاق :ص.257
((( ُانظر :النرص اهلل ،جواد كاظم ،الثورة احلسينية يف الرواية التارخيية والقراءة االسترشاقية ،جملة دراسات
استرشاقية :العدد  :2ص.85
((( زماين ،حممد حسن ،االسترشاق تارخيه ومراحله ،جملة دراسات استرشاقية :العدد ،1ص.175
وللمراجعة ُانظر :العقيقي ،نجيب ،املسترشقون .السباعي ،مصطفى ،االسترشاق ما هلم وما عليهم.
املنجد ،صالح الدين ،املسترشقون األملان.

الفاطمي�ون وتقاليدهم يف التعليم ،إمرباطورية املهدي ،صعود الفاطميني ،اإلسلام

مايض وحارض ،العرب ،اإلسلام ،الغنوصية يف اإلسالم .وهو املرشف عىل إصدار
(تاريخ العامل العريب) .ىَّ
يتول هامل منصب ُأس�تاذ التاريخ اإلسلامي يف جامعة توبنغن
األملانية(((.

َّأما الكتاب الذي تناول فيه تاريخ الشعائر احلسينية ،فهو كتاب (الشيعة) ،ترمجة:

الوراق عام (2011م) ،وهو عبارة عن مخسة فصول سبقتها
حممود كبيبو ،نرش :بيت َّ

مقدِّ مة ،وموضوع بحثنا شغل الفصل الثاين منه بعنوان :مواكب العزاء واملآتم .وهو
عىل هذه النسخة.

تاريخ الشعائر احلسين ّية عند (هاينس هامل)

تك�ون البحث من أربعة حماور :األول عن ُأصول ش�عائر يوم عاش�وراء ،والثاين
َّ

عن املرثية ،والثالث عن التعزية ،والرابع عن الرضب عىل الصدر وجلد الذات.
َّأم�ا يف املحور األول ُ
(أصول ش�عائر يوم عاش�وراء ) ،فق�د اعترب (هاينس هامل)
ما فعله التوابون (680م 61/هـ) من ٍ
مجاعي عىل قرب احلسين× ـ وهو أقدم
بكاء
ٍّ

ّ
للمرك�ب املعقّد لش�عائر التكفري
ش�كل للطقوس((( الش�يعية عن�ده ـ اجل�ذر األول

تاريخ الشعائر احلسينية يف دراسات املسترشقني...

التشيع بشكله املعارص ،أي :السيايس .وقد اعتمدنا يف هذه الدراسة
كتاب درس فيه
ُّ

حمرم ،والتكفري كان ع�ن ذنوهبم الفردية وعن
واحل�زن التي يؤ ّدهيا الش�يعة يف عشرة ّ

الذنب التارخيي اجلامعي بتخاذهلم عن نجدة إمامهم(((.

ثم انتقل إىل حماولة بعض الباحثني إرجاع طقوس عاش�وراء إىل ما قبل اإلسلام
ّ

أو خارج اإلسلام ،فرفض ه�ذه املحاولة بدعوى عدم احلاج�ة إىل هذا التربير؛ ألنّ

((( ُانظر :هامل ،هاينس ،الشيعة :ص11ـ.12
((( الطقوس :تُطلق عىل الشعائر الدينية ،وعىل املامرسات غري الدينية ،أي :االقتصادية ،والسياسية،
والرياضية ،وعندما تُستخدم هنا ُيراد منها الشعائر الدينية.
((( ُانظر :هامل ،هاينس ،الشيعة :ص.59
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ظاهرة البکاء ـ كوسيلة للتكفري عن الذنب ـ منترشة يف بالد الرافدين ،كام أنّ ظاهرة
التشيع هي ظاهرة رافدية وليست إيرانية(((.
ُّ

َّأما التش�ابيه عند البوهييني(963م351/هـ ) ،فقد م ّثلت اجلذر الثاين للتعبري عن

املحرم يف زمن
األمل ،واعتبر م�ا نقل�ه ابن األثري عن املسيرات الدينية يف العارش م�ن َّ
البوهييني أقدم تقرير وصل إلينا يف هذا املجال(((.

ث�م انتق�ل إىل العه�د الصف�وي (1501م ـ 1722م) ،واعتم�د يف تاري�خ ه�ذه
ّ
املرحلة عىل نقل الرحالة الذين عارصوا تلك الفرتة ،فبدأ أو ً
ال باإلنجليزي (توماس
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هربرت) الذي طبع كتابه (قصة بضع س�نوات من الرتحال يف إفريقيا وآس�يا واهلند)

يف لندن س�نة (1634م) ،فقد ذكر أنّ الش�يعة حتتفل بذكرى وفاة احلس�ن بن عيل

(((

ثم تعثر عليه يف اليوم التاس�ع ،ويعتقدون أنهّ م فقدوه يف غابة ووجدوه،
تس�عة أيامّ ،
وتنتهي االحتفاالت بالشكر واإلعجاب(((.
وثاني� ًا الرتك�ي (إيلي�ا تش�لبي) الذي زار بالط ش�اه ف�ارس يف س�نة (1640م)،
واعتربه أقدم مصدر يذكر رضب الرؤوس بالسيوف والسكاكني.
وثالث� ًا الفرنسي (ج�ان بابتيس�ت تافرنييه) ال�ذي عبرّ عن�ه بأنّه من أوائ�ل الذين

شاهدوا طقوس قتال الشوارع يف سنة (1667م).
ورابع� ًا األملاين (انغلربت كيمبفر) الذي أقام يف إصفهان كطبيب للبعثة الس�ورية
س�نة (1684ـ1785م) ،وال�ذي عبرّ عن حدوث أس�وء االصطدامات يف الذكرى
بعض عىل البعض اآلخر ،و ُيدمي ّ
الس�نوية ملقتل احلسني× ،حيث هيجم ٌ
كل طرف
اآلخر رضب ًا عىل الرأس(((.
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((( ُانظر :املصدر السابق :ص.60
((( ُانظر :املصدر السابق :ص61ـ .63
((( هكذا ورد يف املصدر املرتجم إىل العربية ،وهو خالف السياق ،فلعله خطأ مطبعي ،واملراد :احلسني
ابن عيل÷.
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.64
((( ُانظر :املصدر السابق :ص63ـ .65

َّأما املحور الثاين (املرثية) ،فبدأ البحث فيه بعبارة« :يكمن أصل شعائر عاشوراء يف

مجني عن ّ
تذكر أحداث كربالء ،ومن التعبري عن هذه الشكوى
الشكوى ولوم الذات النا َ
باحلركات والصور واملشاهد اإليامئية ،ويف ٍ
ٍ
الحق باملشاهد احلوارية أيض ًا»(((.
وقت

ث�م بينَّ مف�ردات :املرثي�ة ،التعزي�ة ،املأت�م ،وداللتها بال ّلغ�ة العربية والفارس�ية
ّ
وحتوالهتا عرب الزمن.
واهلنديةّ ،
ألول مرثية يف هناية القرن اخلامس عرش عىل يد حسني واعظي كاشفي حتت
ثم ّأرخ ّ
ّ

األكرب للحسني عيل األكرب ،ويف بعض األماكن لع ّ
يل األصغر الرضيع ،واليوم السابع

للعباس أخي اإلمام احلسني ،والتاسع والعارش
للقاسم بن احلسن العريس ،والثامن ّ
ذروة االحتفاالت لإلمام احلسني(((.

َّأم�ا املحور الثال�ث (التعزية) ،فقد ب�دأ بتوضيح معنى الكلم�ة يف ال ُّلغة العربية،

وهي (املشاركة يف احلزن) ،وكانت تطلق عىل جممل الشعائر التي تؤ ّدى يف عاشوراء،
حتول معناها قلي ً
ال يف إيران وأصبحت متثِّل شعائر التعبري عن األمل والندم ،بينام
ولكن ّ

تاريخ الشعائر احلسينية يف دراسات املسترشقني...

عنوان( :روضة الش�هداء) ،وذكر برنامج االحتفاالت الش�يعية يف ذكرى عاشوراء،
حيث تكون األيام الثالثة ُ
للحر
األوىل لوصول احلسني× إىل كربالء ،واليوم الرابع
ّ
التميم�ي ،واخلام�س البني ُأخت احلسين (زينب) :حممد وعون ،والس�ادس لالبن

تعني يف اهلند :جمموع النعوش التي تحُ مل يف مواكب العزاء.

ثم بينَّ تاريخ نشأة التعزية ،فكانت يف القرن الثامن عرش ،أي :بعد العهد الصفوي؛
ّ
ألنّ�ه ال يوجد دليل عىل وجودها يف ذلك الزمن ،واستش�هد بأقوال الرحالة ،واعترب
القرن التاس�ع عرشعرص ًا ذهبي ًا للتعزية بعد زيارة الش�اه نارصالدين للندن ،وإنشائه

تش�به ًا باملرسح هناك ،وه�ذا ما جعل رج�ال الدين ينظرون
التكي�ة للع�زاء يف إيران ُّ
ٍ
بريب�ة ،وينق�ل ع�ن أح�د الرحال�ة (روي م َّتحدة):
إىل مش�اهد املسرح واملرسحي�ة

((( ُانظر :املصدر السابق :ص.66
((( ُانظر :املصدر السابق :ص  66ـ .69
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«مل يكن يف وسع رجال الدين اختاذ موقف واضح من هذا املرسح الشعبي الصويف ،فكان
فعالة لتذكري اجلامهري بأمهية رسالة احلسني ،أمل يقل احلسني( :سوف
بعضهم يقبله كأداة َّ

فجة لتمثيل
ُأقت�ل لكي تبكوا)؟ بينما كان آخرون يدينون هذا املرسح ويعتربون�ه حماولة َّ
تش�وه
أش�خاص ّ
مقدسين ال يمكن ّ
ألي متثيل أن يرقى إىل مس�تواهم؛ وبالتايل س�وف ّ

شخصياهتم و ُييسء هلا»(((.
ّ

وأم�ا املحور الرابع (الرضب على الصدر وجلد الذات) ،فق�د اعتمد (هاينس
َّ
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ه�امل) فيه أيض� ًا عىل تصوي�ر الرحالة لتلك الش�عائر ،فذكر أنّ الضرب عىل الصدر
يؤ ّديه ُّ
الكل :الشباب ،والنساء ،والكبار ،واألطفال ،واستظهر أنّ اللطم أقدم شعائر
عاشوراء ،وهذا اللون من الشعائر ال يعرتض عليه رجال الدين.

تس�مى (بربري) تس�تخدم
وينق�ل تصوي�ر رحال�ة آخ�ر عن فرق�ة دينية فارس�ية ّ

السالس�ل املدببة ،وينقل تصوير ًا كام ً
ال هلذه املراس�م ،واحلرص الشديد ملقيمي هذه
الشعائر عىل سالمة املستخدمني هلذه السالسل ،ويرى أنّ ما يرويه األوروبيون ـ من

أنّ استخدام هذا الطقس حتت ظروف معينة جيعله خطري ًا ـ شائعة خاطئة.

ويشير إىل اقتص�ار الش�عائر الدامية عىل األي�ام الثالثة األخرية م�ن العقد األول

َّ
واملنظامت الدينية التي تؤ ّدي مثل هذه الش�عائر؛
حمرم ،ويعتربها امتياز ًا للش�باب
من َّ
تكفري ًا عن الذنب بالنيابة عن األُمة الشيعية ،وتكتسب بذلك األجر والثواب(((.

«يفضل توجيه احلامس الديني نحو حتقيق
َّأم�ا احلكم الثوري يف إي�ران احلالية ،فهو ّ
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أغراض�ه اخلاص�ة ،ففي املسيرات اجلامهريية جيلد املش�اركون ظهورهم (غير العارية)

بصورة رمزية فقط بأسواط مؤ َّلفة من سالسل صغرية» .
(((

((( ُانظر :املصدر السابق :ص.74
((( ُانظر :املصدر السابق :ص 74ـ .79
((( املصدر السابق :ص 78ـ .79

وقب�ل خت�م هذا املحور يقول« :فالش�عائر الت�ي يصل فيها امل�رء إىل أقىص درجات

إن الرشيع�ة تعترب التلطُّخ
النش�وة ونس�يان ال�ذات غريبة عن عامل القان�ون والرشيعة؛ إذ ّ

بالدم نجس� ًا؛ ولذلك يرى بعض علامء الدين أن التلطُّخ بالدم كطقس ديني ش�ذوذ غري
أن أكثر رجال الدين نش�أوا منذ طفولتهم ضمن هذه التقاليد التي متارس�ها
جائز ...إلاّ ّ

طائفته�م منذ مئات الس�نني؛ ولذلك يرون يف الش�عائر الدامية أمر ًا عادي� ًا متام ًا ،بل فع ً
ال

يستحق األجر والثواب»(((.

وأخري ًا اعترب أنّ هناك ارتباط ًا وثيق ًا يف شعائر جلد الذات بني التكفري عن الذنب

اخلاط�ئ يس�تحق املوت ،وامل�وت وحده ق�ادر عىل حتريره م�ن خطيئت�ه ،ففي اجللد

ٍ
طق�س؛ وبالتايل تصبح قابل�ة للتكرار ،أي:
تتح�ول التضحي�ة بالذات املس�تحقة إىل
غري مميتة .فبس�فك دمه يك ِّفر عن ٍ
جزء من ذنوبه ،ويكتس�ب العيش سنة ُأخرى حتى

عاشوراء القادمة(((.

ٍ
بش�كل
تقدم يمك�ن مللمة األف�كار التي َّبينه�ا األملاين هاينس هامل
م�ن خالل م�ا ّ

يل ضمن نقاط:
تسلس ٍّ
األُوىل :أنّ أصل شعائر عاشوراء هي شعائر تكفري وحزن وشكوى ولوم الذات.

تاريخ الشعائر احلسينية يف دراسات املسترشقني...

للتدين الش�يعي ،فالشيعي
واالس�تعداد لتحمل األمل ،وأنهّ ام يش�كالن النواة احلقيقية ُّ

تكونت الشعائر من تركيب معقّد له جذران ،مها:
الثانيةَّ :
 1ـ ما فعله التوابون من ٍ
مجاعي ،و ُيعترب أقدم الطقوس الشيعية.
بكاء
ٍّ
 2ـ ما حدث يف زمن البوهييني من مسيرات معبرّ ة عن فاجعة كربالء عىل ش�كل

متثيل كام هو متعارف اليوم بالتشابيه.

الثالثة :رفض املسترشق األملاين حماولة بعض الباحثني إعادة منشأ شعائر عاشوراء

إىل معتقدات من مرحلة ما قبل اإلسالم أو من خارج اإلسالم.
((( املصدر السابق :ص .78
((( ُانظر :املصدر السابق :ص .79
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الرابعة :أنّ الشعائر يف زمن الصفويني كانت بشعة ،استناد ًا إىل ما نقله الرحالة يف

تلك الفرتة.

اخلامس�ة :أنّ الشعائر الدامية املتمثلة بلطم الصدور أو الرضب بالسالسل املدببة
أو السيوف ،هي شعائر التكفري عن الذنب بالنيابة عن األُمة.
السادس�ة :أنّ ش�عائر جلد الذات ترتبط بالتكفري عن الذنب واالستعداد لتحمل
للتدين الش�يعي ،وبمامرسة هذه الشعرية
األمل ارتباط ًا وثيق ًا ،وتُش�كل النواة احلقيقية ُّ
حق العيش للسنة القادمة.
وهبذه الطريقة يكتسب املامرس َّ
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وجه احلامس الدين�ي ألغراضه اخلاصة؛ من
الس�ابعة:أنّ احلك�م الثوري يف إيران َّ

خالل إبراز ممارسة جديدة للشعائر.

لتقبل رج�ال الدين للش�عائر املرفوضة من ِق َب ِ
�ل الرشيعة بأنهّ ا:
الثامن�ة :توجيه�ه ُّ

تقاليد نشأوا عليها منذ الطفولة.

إجيابيات حبث (هاينس هامل)

أي ٍ
ٍ
بعين معيارية نقدية ،فليس م�ن اإلنصاف أن
بحث
عندم�ا نريد أن ننظ�ر إىل ّ

ّ
ونغض النظر عن اإلجيابيات ،فمقتىض اإلنصاف أن تربز
نركز عىل س�لبيات البحث
ُّ
اإلجيابيات املوجودة فيه ،وهي كاآليت:

ٌ
دقي�ق َّ
ٌ
منطقي بني
وترابط
ومنظ ٌم يف موضوع البح�ث،
تسلس�ل
1ـ هناك
تارخيي ٌ
ٌّ
ٌّ

ٍ
عام.
األبحاث
بشكل ٍّ
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اس�تخدمت يف البحث ،مث�ل :املرثية،
2ـ االهتمام بجذور بع�ض املفردات التي ُ

حتوالهتا الداللية يف البالد اإلسالمية(((.
والتعزية ،وبيان ّ
ٍ
ٍ
مهمة ،وهي :الفصل بني ما يراه رجال الدين
مسألة
3ـ التأكيد مرار ًا وتكرار ًا عىل

ٍ
بصلة؛
متت إىل الرشيعة
املمثلني للرشيعة ،وما يفعله عموم الناس من ممارسات قد ال ُّ
((( ُانظر :املصدر السابق :ص66ـ .69

وه�ذا يعني الفص�ل بني الدين كرشيعة إهلي�ة ،وبني تطبيق املنتمني هل�ذه الرشيعة ،إذ

ليس من الرضوري أن يكون له واقع يف هذه الرشيعة((( .وهذه ميزة حتسب للباحث

األملاين.

4ـ ع�دم قبول�ه لكلِّ ما يراه أقران�ه ،وبيان ما يراه صحيح ًا بنظ�ره ،كرفضه لنظرة

معينة ،ور ّده
األوروبيني القائلة بإمكانية أن تصبح الشعائر الدامية خطرية يف ظروف ّ

عليها بأنهّ ا شائعة خاطئة(((.

مالحظات على حبث (هاينس هامل)

عليها سلبيات مسبق ًا؛ ألنّ احلكم عىل موضوع قبل بيان األدلة خالف منهج البحث

فس�نتطرق إليه حس�ب ما
العلمي واملوضوعي ،وإنّام الغرض بيان احلقيقة ليس إلاَّ ـ
ّ
ّ
خلصناه من أفكار قبل قليل:

شعائر التكفري
لعدة أسباب:
إنّ هذه الفكرة غري صحيحة ّ

يؤي�د هذه الفكرة من ِق َب ِل الش�يعة ،ال عىل املس�توى
الس�بب األول :ال يوج�د ما ّ

تاريخ الشعائر احلسينية يف دراسات املسترشقني...

َّأما ما يمكن تسجيله من مالحظات ومؤاخذات عىل البحث ـ وال نريد أن نطلق

النظري ـ أي :آراء العلامء الذين َّ
نظروا للش�عائر احلس�ينية ـ وال عىل املستوى العميل

ٍ
مم�ارس هلذه الش�عائر ،ولو كان هناك ما يمكن الركون إليه ليكون مس�تند ًا هلذه
ألي
ِّ

الفكرة الستعان به الباحث.

ٌ
أسس له القرآن الكريم ووظفه
السبب الثاين :أنّ الشعائر احلسينية
منبثقة من مبدأ ّ

بأيام اهلل) ،ويف نصوص
س�مي يف القرآن الكريم بـ (التذكري ّ
أهل البيت^ ،وهو ما ّ
((( ُانظر :املصدر السابق :ص75ـ .78
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.77
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العترة الطاهرة^ بـ(إحياء األم�ر) ،وهذا املبدأ ٌ
فعل متجدد ومس�تمر لبث الروح
مستمد ًا من العرب والتأثريات التي ال تنضب وال جتف ،وجلعل الواقعة رمز ًا
املعنوية،
ّ
يشري إىل دالالت ال تنتهي.

ففي قوله تعاىل( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)((( ،املقص�ود هنا من

ٍ
بشكل واضحٍ بينِّ  ،والتي
التدخل اإلهلي
َّأيام اهلل :األوقات واألحداث التي برز فيها
ُّ
ّ
ش�كلت منعطف� ًا يف تاريخ الش�عوب واجلامعات ،وه�ي أيام أض�اءت أرواح الناس
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وقلوهبم بنور اهلل ،فإنّ التذكري بأيام اهلل واإلحياء ـ من خالل الشعائر ـ إنّام حيفظ هذا
التأل�ق للنور اإلهلي يف قلوب الناس ،والذي انبعث فيهم أول ما انبعث عند حدوث
الواقع�ة ،وهو يقبل الديمومة واالس�تمرار بفع�ل التذكري واإلحي�اء ،وهذا األمر له
دوره ووظيفت�ه يف هنض�ة وديموم�ة حياهت�م العزيزة واملجي�دة؛ لذا يق�ول اهلل تعاىل:

(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ )((( ،وهذه احلياة

عىل نوعني:

األول :وفي�ه تكون حياة القلوب بدوام اإليمان وطلب القربى من اهلل( :ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ )(((.

الث�اين :ه�و احلي�اة االجتامعية التي تس�ودها قي�م الوالية هلل وح�ده؛ فهي مفعمة

بن�ور العدل واهلداية واحلري�ة( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)(((.
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وبالنوع األول من حياة أهل اإليامن يكتش�ف اإلنس�ان نفس�ه ويعرفها ،حتى إذا

ربه ووليه كانت احلياة م�ن النوع الثاين باخلروج
ربه ،وإذا م�ا عرف ّ
م�ا عرفه�ا عرف ّ
((( إبراهيم :آية.5
((( األنفال :آية.24
((( األنعام :آية.162
((( البقرة :آية.256

م�ن دائ�رة الظلامت التي يقب�ع فيها أهل الكف�ر وعبيد الطاغوت ،وما دور الش�عرية
والشعائر احلسينية إلاَّ أن توقظ يف النفس َّ
كل ِعبرَ ِ َّأيام اهلل(((.
لذلك تنقسم الشعائر احلسينية إىل ثالثة أقسام:
القس�م األول :ش�عائر إثارة احل�زن وتغيري ما باألنفس ،وهي الش�عائر التي ترتك

للنف�س واجلس�د حري�ة التعبير ع�ن عم�ق الش�عور باملظلومية الت�ي القاه�ا اإلمام
احلسني×؛ األمر الذي يؤسس لتجديد العالقة مع اهلل ورسوله‘ ُ
وأويل األمر^،

من خالل ُ
األسس التي أرساها أبو عبد اهلل×.

القس�م الثاين :شعائر تكوين اهلوية اجلمعية ،وهي الشعائر اخلاصة بزيارة املكان

واجلربوت(((.

التش�يع ش�عائر عنواهنا التكفري واحلزن والش�كوى ولوم
إذ ًا؛ ال توجد يف أدبيات
ُّ

الذات ،فهذا تصوير للشعائر جيعلها فارغة املحتوى نظري ًا وعملي ًا.

تاريخ الشعائر احلسينية يف دراسات املسترشقني...

ضم اجلسد الطاهر أليب عبد اهلل× وأصحابه األبرار؛ باعتباره معل ًام من معامل
الذي َّ
حمم ٍد^.
إحياء األمر اإلهلي آلل َّ
القس�م الثال�ث :الش�عائر اإلبالغي�ة احلس�ينية ،وه�ي الش�عائر التي ي�راد منها
نشر تعالي�م وقيم النهض�ة احلس�ينية يف الن�اس ،وبني ُ
األم�م؛ ملواجهة ق�وى الظلم

يكرره يف الفكرة اخلامسة ّمما ّ
ٍ
بشكل أوسع ،لتشمل
خلصناه ،ولكن
ونفس الكالم ّ
«إن الشعائر الدامية املتمثلة برضب الصدور أو السالسل
النيابة عن األُمة ،حيث قالّ :
املدببة أو السيوف ،هي شعائر التكفري عن الذنب بالنيابة عن األُمة».

الس�بب الثال�ث :أنّ اخلطأ املنهجي ال�ذي ارتكبه الباحث األمل�اين بجعل ما فعله

اضط�ره أن يتب ّن�ى مثل هذا التصوير للش�عائر
التواب�ون أصل ش�عائر عاش�وراء؛ قد
ّ
احلس�ينية ،م�ع أنّه ال قائل من الش�يعة بأنّ ما ق�ام به التوابون يمثِّ�ل أص ً
ال من ُأصول
((( ُانظر :جرادي ،شفيق ،الشعائر احلسينية من املظلومية إىل النهوض :ص2ـ.3
للتوسع أكثر يف هذا املوضوع ُانظر :املصدر السابق:ص61ـ .111
(((
ّ

139

الش�عائر احلس�ينية؛ لذلك عَّب�رَّ عن هذه الش�عائر بالتكفري واحلزن والش�كوى ولوم
ال�ذات الت�ي هي انعكاس�ات ملا قام به التوابون فع ً
ُعد ممارس�اهتم ش�عائر
ال ،لكن مل ت ّ
حسينية.

وم�ع األس�ف ق�ام بعض َم�ن تأثر هبذا ال�كالم باجترار هذه املصطلح�ات عند
ٍ
بلس�ان عريب ،مث�ل :الباحث االجتامعي
املرة
تناول�ه للش�عائر احلس�ينية ،ولكن هذه َّ
العراقي الدكتور إبراهيم احليدري يف كتابه (تراجيديا كربالء) ،والربوفيسور اللبناين
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حممود أيوب يف كتابه (األمل اخلاليص يف اإلسلام) .وكال الباحثَني خرجيي املدرس�ة

االسترشاقية التي تتب ّنى مثل هذه األفكار.

الشعائر ووصفها بالرتكيب َّ
املعقد

غريب جد ًا! واس�تخدام هكذا ألفاظ
وصف (هاينس) الش�عائر بالرتكيب املعقّد
ٌ

حيس ُبعقد جت�اه البحث ،مع أنّه ال مبرر هلا ،وال أراها
ومصطلح�ات جتع�ل القارئ ّ

مدعاه
إلاَّ زوبع�ة ألف�اظ ،خصوص ًا أنّ الفرتة الزمنية بني اجلذرين الس�ابقني حس�ب َّ

األئمة االثني
كبرية جد ًا (61هـ351/هـ) أي 290( :سنة) ،ومتثِّل مرحلة تسعة من َّ
خمتلفة :من ٍ
ٍ
بكاء ،ومأتمٍ  ،وشع ٍر،
أسس�وا لش�عائر عاش�وراء بصيغٍ
عرش^ ،الذين َّ
ٍ
وندب ،والتأكيد عىل زيارة قرب احلسني× واالرتباط به ،فلامذا اختار الباحث البكاء
جذري الش�عائر؟ وماذا عن باقي الش�عائر كالزيارة مث ً
ال؟
اجلامع�ي والتمثيل ليكونا َ
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وما هي ضوابط انتقاء اجلذر؟ ُّ
كل هذه األشياء مسكوت عنهاَّ ،مما يوحي للقارئ أنّ
ٍ
ُ
صورة سلبية وبغيضة عن الشعائر.
عرض
وراء هذا الكالم غرض ،وهو

ُيض�اف إىل ذل�ك ،أنّنا قلنا س�ابق ًا :إنّ ما فعل�ه التوابون ال يمثِّل أصل الش�عائر،

هذا َّأوالً.

وثاني� ًا :إنّ املسيرات الت�ي حدث�ت يف زم�ن البوهييني م�ا هي إلاَّ
تط�ور مرشوع
ّ

للش�عائر ،خصوص� ًا ملن له دراي�ة بمرونة الفقه الش�يعي ،حيث أعطى مس�احة ألن

تكون هناك ش�عائر مس�تنبطة تنطلق من الش�عائر املنصوصة أو عمومات النصوص
الرشعية .فأين الرتكيب املعقَّد يف مثل هذه األُمور؟!
ٍ
ين بغض النظر عن الترشيع والدين ،فإنّ اإلنسان
ولو نظرنا إىل املسألة
بشكل إنسا ٍّ
توصل إليه علامء األنثروبولوجيا((( (علم
طقويس
كائن
ٌّ
ٌ
وشعائري بامتيا ٍز ،حسب ما ّ
ٌّ

قدس من رموز
اإلنس�ان) ،فمن الطبيعي أنّ اإلنس�ان ل�و ُأعطي احلرية للتعبري عّم�اّ ُي ّ
لعبرَّ عنها بمامرس�ات تناس�ب ثقافت�ه وبيئته ،فام جرى يف زمن البوهييين كان طبيعي ًا

الوج�ه األول :أنّ زمن التوابني تال حادثة كربالء بأربع س�نوات (65هـ) ،وهذه
ٍ
ومجاعي نقله لن�ا التاريخ ،ولكن قبل أن أنقل ما نقله
فردي
ببكاء
الفترة كانت مليئة
ٍّ
ٍّ
ٍ
ٍ
أود أن ُأشير إىل ٍ
ومهمة وهي :أنّ
أس�س للبكاء
حساس�ة
نقطة
التاريخ لنا ُّ
النبي‘ ّ
ّ
عدها الش�يخ األميني& عرشين
عدة مواقفّ ،
وإقامة املآتم عىل َو َلده احلسين× يف ّ

مأمت ًا((( ،ال يسع املقام لذكرها؛ وعىل هذا يكون املسلمون عموم ًا ملزمني بتطبيق س ّنة

النبي‘ يف البكاء عىل اإلمام احلسني×؛ بصفته جزء ًا من االقتداء بس ّنته‘.
ّ

تاريخ الشعائر احلسينية يف دراسات املسترشقني...

جد ًا حسب ارتباط اإلنسان برموزه ومقدساته.
أما تعبريه عماّ فعله التوابون من ٍ
مجاعي بأنّه أقدم الطقوس الشيعية ،فهو غري
بكاء
ّ
ٍّ
صحيح من وجهني:

ّأم�ا الب�كاء الفردي الذي نقله لنا التاريخ بعد مقتل اإلمام احلسين× ،فقد مت ّثل

يف بكاء ٍّ
كل من:
«أو قد فعلوها؟! مأل اهلل
ُ أم سلمة :ملّا بلغها مقتل اإلمام احلسني× قالتَ :
ثم بكت ح ّتى ُغيش عليها»(((.
بيوت القاتلني وقبورهم نار ًاّ .

((( ُانظر :املحوايش ،منصف ،الطقوس وجربوت الرموز ،جملة إنسانيات ـ املجلة اجلزائرية يف
األنثروبولوجيا والعلوم االجتامعية .الرابط.http://insaniyat.revues.org/433 :
وس َّنتنا :ص41ـ .127
((( ُانظر :األميني ،عبد احلسني ،سريتنا ُ
((( القندوزي ،سليامن بن إبراهيم ،ينابيع املودة :ج ،3ص .48
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 أن�س ب�ن مالك« :وملّا محل ال�رأس الرشيف البن زياد وجعله يف طس�ت ،وجعل

يضرب ثناياه بقضي�ب ،ويقول :ما رأيت مثل هذا حس�ن ًا ،إن كان حلس�ن الثغر ،وكان

عنده أنس ،فبكى وقال :كان أشبههم برسول اهلل‘»(((.

 زيد بن أرقم :قيل« :إنّه كان حارض ًا عىل فعل ابن زياد ،فقال له :مه ،ارفع قضيبك

ثم خنقته العربة ،فبكى ،فقال له ابن
عن هذه الثنايا؛ فلقد رأيت رس�ول اهلل‘ يلثمه�اّ ،
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مم تبكي؟! أبكى اهلل عينيك! واهلل ،لوال أنّك شيخ قد خرفت لرضبت رأسك»(((.
زيادَّ :

 احلس�ن البصري :ق�ال الزهري«:ملّا بلغ احلس�ن البرصي خرب قتل احلسين×
بك�ى حت�ى اختل�ج صدغ�اه ،وق�الُ ّ :
نبيه�ا ،واهلل ،لري ّدن
أذل اهلل أ َّم�ة قتل�ت اب�ن بن�ت ّ
ج�ده وأب�وه م�ن اب�ن مرجان�ة»(((.
رأس احلسين× إىل جس�دهّ ،ث�م
لينتقم�ن ل�ه ّ
ّ

َّأما البكاء اجلامعي ،فهو:

 بكاء أهل الكوفة عند وصول السبايا :يصف الراوي احلال الذي كان عليه أهل
الكوفة وهم يستمعون إىل خطبة ُأم كلثوم’ بقوله« :فرأيت الناس حيارى وقد ر ّدوا
أيدهيم إىل أفواههم ،ورأيت ش�يخ ًا كبري ًا من بني جعفي ،وقد اخض ّلت حليته من دموع

عينيه ،وهو يقول:

الكه ِ
ول ونس ُل ُه ْم
خري ُ
ك ُُهولهُ ُم ُ
ُ
«ثم ُأدخل نساء احلسني عىل يزيد ،فصاح آل يزيد
 نساء األمويني ،يقول الطربيّ :
إذا ُعدَّ ن ٌ
بور وال يخُ زى»(((.
َسل ال َي ُ

وبن�ات معاوية وأهله وولولن ...فلم تبقَ امرأة م�ن آل يزيد إلاَّ
أتتهن وأقمن املأتم»(((.
ّ

وقال أيض ًا« :فأقاموا عليه املناحة ثالث ًا»(((.
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((( املصدر السابق :ج ،3ص25ـ .26
((( الدينوري ،أمحد بن داود ،األخبار الطوال :ص.260
((( القندوزي ،إبراهيم بن سليامن ،ينابيع املودة :ج ،3ص.48
((( ابن طيفور ،أبو الفضل بن أيب طاهر ،بالغات النساء :ص.24
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ الطربي :ج ،4ص.355
((( املصدر السابق :ص.353

 بكاء أهل الشام يف اجلامع ُ
األموي ،وذلك أثناء خطبة اإلمام زين العابدين×.

يق�ول املجلسي نق ً
ضج الناس بالبكاء
ال عن اخلوارزمي« :فلم يزل يقول :أنا أنا ،حتى َّ

والنحيب ،وخيش يزيد (لعنه اهلل) أن يكون فتنة ،فأمر املؤ ِّذن ،فقطع عليه الكالم»(((.

الوجه الثاين :مل تكن رؤية املسترشق حول هذه املسألة (أقدم الطقوس) واضحة؛

ألنّه ذكر يف بحث الرضب عىل الصدر أنّه أقدم طقوس عاشوراء((( ،فيتضح أنّ لديه
إرباك ًا وعدم وضوح يف هذه املسألة.

منشأ الشعائر

معتقدات من مرحلة ما قبل اإلسالم أو من خارج اإلسالم.
يف ه�ذه النقط�ة مل ِ
يع�ط الباحث مربر ًا علمي� ًا لرفض هذه املحاولة ،س�وى قوله:

بأنن�ا ال نحت�اج أن نذه�ب بعيد ًا ،وأنّ منش�أ ش�عائر عاش�وراء جاء م�ن املوروثات
العراقي�ة (الرافدية) .وعدم قبول نتائج بعض الباحثين هبذه الطريقة جمانب للعلمية

أرص الباحث عىل أنّ الش�عائر جاءت م�ن موروثات عراقية ،وال
واملوضوعي�ة .وقد َّ
بأي ٍ
دين آخر ،وأراد أن ّ
يؤكد أنهّ ا جاءت من موروثات بدائية.
ارتباط هلا باإلسالم أو ِّ
وهذا الكالم غري مقبول لعـدة ُأمور ،منها:

تاريخ الشعائر احلسينية يف دراسات املسترشقني...

رفض املس�ترشق األملاين حماولة بعض الباحثني إعادة منش�أ ش�عائر عاشوراء إىل

والنب�ي‘ وأهل البيت^،
أس�س هلا القرآن الكريم
األمر األول :أنّ الش�عائر َّ
ُّ
وليست ُأصوهلا عراقية أو إيرانية وما شاكل ذلك ،ويكفي للوقوف عىل هذه احلقيقة

ما َّبيناه قبل قليل يف بحث شعائر التكفري وبحث الشعائر ووصفها بالرتكيب املعقَّد.
انصب بحثه عىل جذور البكاء ،بينام
األمر الثاين :أنّ الباحث خلط يف األمر؛ حيث
َّ

الشعائر أوسع من هذه الدائرة.

((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.139
((( ُانظر :هامل ،هاينس ،الشيعة :ص.75
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الصفويون والشعائر البشعة
م�ا نقل�ه الباحث يف ه�ذه احلقبة الزمني�ة املتمثل�ة بالدولة الصفوي�ة غريب جد ًا،
ُ
وأكرره ُليد َّقق فيه النظر:
ثم تعث�ر عليه يف
 إنّ الش�يعة «حتتف�ل بذك�رى وفاة احلس�ن بن عيل تس�عة َّأي�امّ ...
الي�وم التاس�ع ،ويعتقدون أنّه فق�دوه يف غابة ووج�دوه ...وينهون احتفاالهتم بالش�كر

واإلعجاب».

« الرحال�ة الفرنيس جان بابتيس�ت كان ...من أوائل الذين ش�اهدوا طقوس قتال
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الشوارع».

« أس�وء االصطدام�ات يف الذكرى الس�نوية ملقتل احلسين ...ويدم�ي ّ
كل طرف
اآلخر رضب ًا عىل الرأس».

واملقزز واخلارج عن اإلنس�انية عند من كتب عن
مل نجد مثل هذا التصوير البش�ع
ّ

فمن من الش�يعة يعتقد أنّه فقد اإلمام احلسين× ووجده يف غابة؟! وأين
الش�عائرَ ،
هو قتال الشوارع؟! وأين هو هجوم البعض عىل البعض اآلخر؟! هذا َّأوالً.
وثاني ًا :من الرحالة َمن أعطى صور ًة مجيل ًة عن الشعائر يف تلك الفرتة ،أمثال:

 بيرت ودالواله ،فيقول يف زيارته إليران عام (1618م1207/هـ)« :تبدأ العرشة

ُ
حمرم) ،ويقيم اإليرانيون
حمرم ،والتي ت َّ
ُس�مى عاش�وراء ،هبذا اليوم (األول من َّ
األوىل من ّ
ط�وال هذه الفرتة املآتم وجمالس العزاء ،وحييون ذكرى احلسين ب�ن عيل وفاطمة ،وهي

املقدس لدى مجيع املس�لمني،
نبي اإلسلام الوحي�دة ،ويرثون هنايته املحزن�ة ،وهو ّ
ابن�ة ِّ
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احلق لدى الش�يعة ،وينحدر امللك الفعيل من سلالته ،وتقاليد العزاء تكون
لكنه اإلمام ّ

زي احلداد باللون األس�ود،
عىل النحو التايل :يظهر اجلميع بمظهر احلزن واألمل ،مرتدين ّ
اللون الذي مل يس�تعمل يف املناس�بات ُ
األخرى ،وال حيلق أحدٌ رأسه أو ذقنه وال يستحم،

وجيتنبون املعايص واملنكرات ،وحتى امللذات»(((.

((( ُانظر :اجلويني ،حممد صالح ،تاريخ املأتم احلسيني من الشهادة إىل العرص القاجاري ،جم َّلة نصوص
معارصة :العدد ،9ص98ـ.101

 مجلي كاري ،وقد زار إيران عام (1105هـ) ،يف عهد امللك س�ليامن الصفوي،

وقال عن هذه الطقوس« :بدأت يوم اإلثنني املصادف الثالث والعرشين من شهر آب،

طقوس يف غاية احلزن بحلول الشهر [القمري] اجلديد ،ويقيم اإليرانيون هذه الطقوس
ٌ
َّ
وتس�تمر ه�ذه الطقوس
كل ع�ا ٍم إلحي�اء ذكرى إماميهام احلس�ن واحلسين ،ابني عيل،
ّ

لعش�ـرة َّأيام ،وتوضع طيلة هذه الفرتة كرايس يف الس�احات واملعابر ،جيلس عليها ـ بني
يتحدث عن مناقب القتىل واملصائب التي ح َّلت هبم ،وحيرض مجيع
خطيب
حني وحني ـ
َّ
ٌ
الناس لالس�تامع إىل املواعظ واملراثي ،مرتدين ثياب ًا س�وداء أو محراء ،معبرّ ين بذلك عن

بع�د اس�تعراض هذه النص�وص املنصفة نتس�اءل :ملاذا التأكيد على نامذج تعطي

تارخي ًا أسود حول الشعائر دون ذكر اجلميل منها؟ أي :ملاذا هذه االنتقائية؟!

التدين الشيعي
حقيقة ُّ

«إن هن�اك ارتباط ًا وثيق ًا يف ش�عائر جل�د الذات بني التكفري عن الذنب واالس�تعداد
ّ

للتدين الش�يعي ،فالش�يعي
لتحم�ل األمل مع بعضهام البعض ،ويش�كالن النواة احلقيقية ُّ

تتحول
اخلاطئ يس�تحق املوت ،واملوت وحده قادر عىل حتريره م�ن خطيئته ،ففي اجللد
ّ

تاريخ الشعائر احلسينية يف دراسات املسترشقني...

حدادهم»(((.

ٍ
طق�س؛ وبالتايل تصب�ح قابلة للتك�رار ،أي :غري مميتة.
التضحي�ة بال�ذات املس�تحقة إىل
فبس�فك دم�ه يك ِّفر ع�ن ٍ
جزء من ذنوبه ،ويكتس�ب العيش س�نة ُأخرى حتى عاش�وراء

القادمة»(((.

تعبريه (جلد الذات) أراد به حس�ب الس�ياقات التي استخدم فيها هذا التعبري هو

الرضب عىل الصدر (اللطم) ،ورضب السالسلَّ ،أما الرضب بالسيوف أو القامات

فعبرَّ عنه بالشعائر الدامية .هذا َّأوالً.
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.101
((( ُانظر :هامل ،هاينس ،الشيعة :ص.79
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وثاني ًا« :يشري مصطلح جلد الذات إىل معنيني:

أ ـ معنى ما ِّدي :وهو إحلاق الرضر باجلسد بغرض اللذة والتمتع.

ب ـ معن�ى معنوي :وهو الذي يشير إىل لوم اإلنس�ان لنفس�ه أو حرماهنا؛ الرتكابه

سلوكيات خاطئة»(((.

وكال املعنيين ال عالق�ة ل�ه باعتقاد الش�يعة ،وال يوجد َمن يقصدمها يف ممارس�ته

للش�عائر احلس�ينية ،وإنّام هذا اجرتار من الباحث لفكرة َف ْهمِ الش�عائر احلس�ينية من

تقدم الكالم يف هذا املوضوع.
خالل فعل التوابني ،وقد َّ
هــــ2016
العدد
2015ممم
2015
 1437هـ
الرابعةـــ1437
الثالثة
السنةالثالثة
السنة
عرشـــالسنة
عرش
الثالثعرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

َّ
ولع�ل املش�كلة هي يف إس�قاط هذا املصطل�ح من أجوائه�م البحثية على أجواء

اإلسلام ،أو يف فه�م خاطئ ملا جي�ري ،فصاروا ُيطلقون مثل ه�ذه املصطلحات ،كام

يف مصطلح (ماليل) الذي كثري ًا ما جتده يف كتب املس�ترشقني ويريدون به العلامء ،مع
أنّه قد اس�تخدم ه�ذا املصطلح من ِقبل الش�يعة يف فرتة حمدودة ،واس�تخدمه غريهم

للتقليل من شأهنم ،ومع ذلك فقد عممه االسترشاق عىل علامء الشيعة.

وثالث ًا :هذه العبارة ٌ
أسسه يف الفصل األول من كتابه (الشيعة) ،الذي
مبنية عىل ما َّ
«أن حركة التوابني الكوفية ِّ
تشكل املنشأ احلقيقي لإلسالم الشيعي ،فقد
توصل فيه إىلّ :
التدين الش�يعي ،وأمهها :الفشل،
صاغت هذه احلركة مجيع العنارص اجلوهرية ومفاهيم ُّ

والندم ،والتوبة ،والعقاب»(((.

والتحري العلمي ،فكيف
هذه العب�ارة يف قمة الغرابة ،وهي خالية من اإلنصاف
ِّ
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التش�يع بـ( )65س�نة أن تش�كل املنش�أ احلقيقي هلذا املذهب؟! ال
حلركة جاءت بعد
ُّ
ُأري�د أن ُأطي�ل الكالم يف هذا املبح�ث ،ولكن أكتفي بذكر كالم ملس�ترشق آخر عن

التشيع ،وهو الفرنيس (هنري كوربان) ،فبعد أن بينَّ التشيع ٍ
ٍ
وإنصاف ختم بحثه
بدقة
ُّ
ُّ

التشيع] حتى اآلن غري مفهوم من قبل الس ّنة عىل وجه العموم،
هبذا الكالم« :بقي [ أيُّ :

((( نجار ،حسن حممد ،الذات املبدعة بالنقد ال باجللد :ص.2
((( هامل ،هاينس ،الشيعة :ص.38

ولي�س أق�ل جتاه ً
ال يف الغ�رب حيث يميلون خصوص� ًا إىل التعاطف مع مزايا اإلسلام
الس� ّني ال�ذي يتمت�ع باألغلبي�ة ،ويتجنبون هكذا مس�ائل مزعج�ة فيام يتعل�ق باألفكار

املبطنة»(((.

النبي املصطفى‘ ،وبسط
واإلسلام الشيعي هو اإلسالم األصيل الذي جاء به ُّ

الكالم يف هذا املوضوع حيتاج إىل التوسعة يف البحث ال يسعها هذا املقال(((.

التش�يع من قب�ل (هاينس هامل) هو حمض
وجمم�ل الكالم ،إنّ ما تقدم من تصوير
ّ

التش�يع ٍّ
أي حمتوى فك�ري ،وأنّه ال حيمل إلاَّ
افتراء ،واملقص�ود منه بيان أنّ
خال من ِّ
ّ
الكاتب إىل تفريغ حمتواه يف كتابه (الغنوصية يف اإلسالم).

وم�ع األس�ف ينظر االس�ترشاق ً
دائما إىل اإلسلام كعنارص مفكك�ة يبحث عن

أص�ل أو مصدر هل�ا ،وال يبحثه ٍّ
ككل يف وحدته ،ومن حيث هو حضارة بالقياس إىل
حضارات ُأخرى تقدمته مع الرتكيز عىل التشابه والتكرار والنقل(((.

احلكم الثوري واألغراض اخلاصة

«يفضل توجيه احلامس الديني نحو حتقيق
َّأم�ا احلكم الثوري يف إي�ران احلالية ،فهو ّ

تاريخ الشعائر احلسينية يف دراسات املسترشقني...

العقد النفس�ية ،هذا من جانب اإلسالم الشيعي ،وكذلك اإلسالم السني ،فقد عمد
ُ

أغراض�ه اخلاص�ة ،ففي املسيرات اجلامهريية جيلد املش�اركون ظهورهم (غير العارية)

بصورة رمزية فقط بأسواط مؤ َّلفة من سالسل صغرية»(((.

القضي�ة ليس كما ذهب إليه الباحث ،وإنّام هناك ثالثة اتجِّ اهات يف قراءة املراس�م

((( كوربان ،هنري ،الشيعة االثنا عرشية :ص.60
((( لكي تعرف الكثري عن هذا املوضوع راجع الكتب التالية :أصل الشيعة وأصوهلا ،الشيخ كاشف
التشيع ،الشيخ أمحد الوائيل .الشيعة االثنا
الغطاء .نشأة الشيعة
والتشيعِّ ،
السيد حممد باقر الصدر .هوية ُّ
ُّ
عرشية ،املسترشق الفرنيس هنري كوربان.
((( ُانظر :يفوت ،سامل ،حفريات االسترشاق :ص.69
((( هامل ،هاينس ،الشيعة :ص 74ـ .79
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العاشورائية يف الفكر الشيعي:
1ـ االتجِّ اه الفقهي.
2ـ االتجِّ اه الثقايف.
3ـ االتجِّ اه النهضوي.

وهذا األخري ـ النهضوي ـ تعاطى مع الشعائر احلسينية تعاطي ًا عملي ًا ،حيث أراد

املتكررة للتأيس بحركة اإلمام احلسين× االستش�هادية يف
منه�ا أن تك�ون الفرصة
ِّ
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نظرهت�ا للحقِّ والعدل ،وموقفه�ا من الباطل والظلم واجلور .ولطاملا َّأكد هذا االجتاه
على رضورة اس�تحضار األح�داث والدالالت العاش�ورائية يف حياتنا اإلسلامية،

والتعامل معها وكأنّ اإلمام احلسني× خياطبنا اآلن ويطرح أمامنا املهام.
ولذلك تب ّنى هذا االجتاه ما ييل:

1ـ املواجهة هي الطريق األسلم ،وال ُب َّد من سلوكه وإن َّ
العدو.
قل العدد وكثر
ّ
2ـ إقامة العدل وإزالة اجلور مهام كان الثمن.

3ـ حفظ اإلنجاز الذي حقَّقه اإلمام احلسني×.

4ـ معي�ار االنتصار احلقيق�ي هو حفظ اإلنجاز املحمدي ـ احلس�يني مهام تقلبت

الظروف واأليام.

5ـ اإلحياء للش�عائر احلسينية يبعث َّ
كل روحٍ اس�ترشاف املستقبل الزاهر بالنرص

األكيد(((.

خاصة بقدر ما هي فهم آخر للنهضة احلس�ينية،
فاملس�ألة ليس�ت مس�ألة أغراض َّ
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وال أظ�ن أنّ هذه املس�ألة غائبة ع�ن الباحث ،وإنّام الغرض تثبي�ت صورة عن الفكر
الش�يعي الس�يايس بأنّه براغمايت ونفعي وال يس�تند إىل الدين؛ لك�ي تكتمل الصورة

املشوهة التي عرضت عن اإلسالم الشيعي من خالل احللقات املتقدِّ مة.
ّ

للتوسع يف فهم هذه االتجِّ اهات ُانظر :جرادي ،شفيق ،الشعائر احلسينية من املظلومية إىل النهوض:
(((
ُّ
ص 119وص.145

تشويه املرجعية الشيعية

«إلاّ أنّ أكث�ر رج�ال الدين نش�أوا من�ذ طفولتهم ضمن ه�ذه التقاليد التي متارس�ها

طائفته�م منذ مئات الس�نني؛ ولذلك يرون يف الش�عائر الدامية أمر ًا عادي� ًا متام ًا ،بل فع ً
ال

يستحق األجر والثواب»(((.

يقصد الباحث برجال الدين :مراجع التقليد ،ومن املعروف يف الفقه الش�يعي أنّ

ٍ
ه�ذه الطبق�ة من الناس هلا مواصفات ال يناهلا ُّ
ش�خص من طلب�ة العلوم الدينية،
كل
فض ً
ال عن عموم الش�يعة ،والتناقض ـ الذي افرتضه الباحث من عدم قبول الرشيعة

األعم
عليها ـ غري صحيح؛ وذلك أنّ الس�احة الش�يعية فيها أكثر من مرجع تقليد يف
ِّ
األغل�ب ،خصوص ًا يف الفترة املبحوث عنها ،وهذا يس�تدعي يف حال االختالف يف
بحجة أين عىل اختالف مع أحدهم يف هذه
الفتوى الرشعية عدم التصدِّ ي للمخالف َّ
املسألة؛ ألنّ املق ِّلد يعمل حسب فتوى َمن يق ِّلد ،فال مربر للتصدِّ ي يف حال اختالف

الفتاوى ،وال دخل للتقاليد والبيئة التي نش�أ فيها رجال الدين .وعليه؛ فإنّ الغرض
تشويه صورة رجال الدين؛ لكيال تبقى ركائز يعتمد عليها معرفي ًا.

تاريخ الشعائر احلسينية يف دراسات املسترشقني...

وتقبله�ا كان نتيجة تقاليد نش�أوا
هبك�ذا ممارس�ات ،وس�كوت رج�ال الدي�ن عنه�ا ُّ

مع أنّ التاريخ((( يش�هد للمرجعية الديني�ة بمواقف كثرية ،وال أعتقد أنّ الباحث

الس�م يف العس�ل من خالل
غفل عنها ،أو ال يعرف عنها ش�يئ ًا ،ولكنه أراد أن َّ
يدس َّ

كلامت ختم هبا أبحاثه.

والباحث يف قمة الذكاء حني أراد تش�ويه مس�ألتني متثِّل كلتامها الركائز األساسية

التش�يع ،ومها :املرجعية الدينية ،والشعائر احلسينية .فاملسألة مل تكن اعتباطية يف
لقوة
ُّ
تناول هكذا أبحاث ،وإنّام هي مقصودة وعن دراسة واعية.

((( هامل ،هاينس ،الشيعة :ص.78
((( ُانظر :القزويني ،الدكتور جودت ،املرجعية الدينية العليا عند الشيعة اإلمامية.

149

نتائج البحث

بع�د ه�ذه اجلولة الوصفي�ة واملعيارية لتاريخ الش�عائر احلس�ينية م�ن خالل عينة

ع�دة نتائج
اس�ترشاقية متثَّل�ت باألمل�اين املع�ارص هاينس هامل ،يمك�ن أن نخلص إىل َّ

تكون هبا خامتة بحثنا:

1ـ مل يوفق الباحث يف القراءة التارخيية للش�عائر احلس�ينية؛ ألنّه بدأ بتاريخ مبتور
ٍ
يرصح هبا ،مع أنّ طبيعة البحث التارخيي
وفاقد
ملرحلة غض الطرف عنها ألسباب مل ِّ
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تفرض عليه معرفة أمرين:

األول :ماهية احلدث التارخيي.

الثاين :علل احلدث التارخيي.

ويف كال األمرين مل يوفق الباحث؛ وذلك لنعته الشعائر احلسينية يف األول بشعائر

التكفير والش�كوى واحلزن ولوم ال�ذات ،انطالق ًا من فعل التوابين ،وتعليله للثاين
بأهنا موروثات بدائية رافدية عراقية .وهذا ليس بغريب لباحث ينتمي ملدرسة تعتمد

على املنه�ج التارخياين ـ الذي هو رؤية مادية جام�دة ال تؤمن إلاَّ
باحلس ـ يف قراءهتا
ِّ
للتاريخ اإلسالمي الذي يصطدم مع احلقائق الدينية(((.

بقوة أنّه مل يذكر مصدر ًا شيعي ًا واحد ًا يف بحثه ،فكيف له
2ـ َّمما يؤاخذ به الباحث َّ

املدعى.
أن يقرأ التاريخ
اخلاص هبم؟! وهو جمانب لإلنصاف العلمي واملوضوعي َّ
ّ

مشوه ًة عن الشعائر احلسينية ِّ
بكل مفاصلها التي قرأها،
3ـ أعطى الباحث صور ًة ّ
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يدعي أنّ املدرس�ة األملانية كانت أكثر موضوعية بالقياس
وهذا ما جيعلنا نخالف َمن َّ

إىل باقي املدارس االس�ترشاقية؛ باعتبارها ال تنطلق من مآرب سياس�ية حول املرشق
من احتالل وغريه(((.

((( ُانظر :املطوري ،حممد سعدون ،االسترشاق األملاين ودوره يف الدراسات الرشقية ،جم َّلة دراسات
استرشاقية :العدد ،3ص.214
((( ُانظر :املنجد ،صالح الدين ،املسترشقون األملان :ج ،1ص.7

كل ٍ
4ـ كشف البحث أنّ غرض الكاتب تفريغ اإلسالم الشيعي من ِّ
يشء ،فمنشأ

التدي�ن نابع من ُعقد نفس�ية ،وش�عائره م�ن موروث�ات وضعية بدائي�ة ،ومرجعياته
ُّ
هشة وس�اذجة ،وتارخيه مقزز وبش�ع ،ومرشوعه السيايس
الدينية بس�يطة ،وعقائده َّ

براغاميت نفعي ،والنتيجة إسلام فارغ؛ وبذلك تعثر االس�ترشاق يف بيان حس�ن النية

ودعوة املوضوعية يف البحث العلمي يف إحدى حلقاته ،وهي املدرسة األملانية املتمثلة

بـ (هاينس هامل).

تاريخ الشعائر احلسينية يف دراسات املسترشقني...
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دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية
مصطفى ماجد الدالي*

متهيد
لطامل�ا كان للمرجعي�ة ال�دور الفاعل يف حف�ظ الدين وصيانته م�ن التالعب؛ إذ

مر العص�ور والدهور أهنا مل ُ
التصدي وال�ذود عن حريم
ت�أل جهد ًا يف
ّ
نالح�ظ على ّ
والتصدي للهجامت بش�تى
اإلسلام ،وذلك من خالل إصدار الفتاوى واألحكام،
ّ

السبل.

وم�ن الواض�ح أنّ الش�عائر احلس�ينية هي من أبرز جتلي�ات الدين ،وم�ن الركائز

األساسية التي تصب يف مصلحة املجتمع املتدين ،فهي األساس الستمرار االرتباط
بالقضي�ة احلس�ينية التي ُأري�د منها إيقاظ ضمري األُمة املس�لمة ،ولف�ت نظرها إىل ما
يداه�م الدي�ن احلنيف من خماطر ،تلك القضية الت�ي كانت وال تزال جرح ًا ال يندمل

على م�ر العصور والده�ور ،حتى إنّ أهل البي�ت^ يف كثري من املواط�ن ّبينوا هذا

«إن يوم احلسين أقرح
املعن�ى بعب�ارات خمتلف�ة
ومتعددة ،كق�ول اإلمام الرض�ا×ّ :
ّ

جفوننا ،وأس�بل دموعناّ ،
وأذل عزيزنا بأرض ك�رب وبالء ،وأورثنا الكرب والبالء إىل

ي�وم االنقض�اء»((( ،وغري ذل�ك من األقوال ،وه�ي إن د ّلت على يشء فإنام ّ
تدل عىل
عظم املصيبة التي ال تنتهي إىل يوم االنقضاء ،ولذا؛ فعلينا أن نساهم يف احلفاظ عليها

* باحث إسالمي ،من العراق.
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،إقبال األعامل :ج ،3ص.28

وعلى اس�تمراريتها ،وذلك بإحيائها وإبقائها نقية من مجيع ما يدنّس حرمتها ،س�واء
من اخلارج أم من الداخل.

العامة عن اإلمام× ،والنموذج املثايل لإلنس�ان
وباعتبار أنّ املرجعية متثل النيابة ّ

تص�دت للحفاظ عىل الش�عائر
مقدس�اته وش�عائره ،فقد
ّ
املؤم�ن ال�ذي حيافظ على ّ
احلس�ينية بأساليب خمتلفة؛ إيامن ًا منها بأن تلك الش�عائر هي التي حتافظ عىل استمرار

وس�ورت الشعائر ،وأحيتها باحلضور والدعم،
اخلط احلس�يني ،فأصدرت الفتاوى،
ّ
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حيدثنا عن دور
وتص�دت للهجامت عليها من اخلارج وم�ن الداخل ،فها هو التاريخ ّ
ّ
املرجعي�ة يف حفظ الش�عائر احلس�ينية ،واألس�اليب التي اتبعتها يف ذل�ك ،ومن تلك

األساليب:

1ـ بيان معنى الشعائر احلسينية.

2ـ حتديد الضابطة للشعائر احلسينية.
3ـ التأييد العلمي واملعنوي.

4ـ التأييد باحلضور امليداين يف مراسم الشعائر احلسينية.
التصدي لر ّد اهلجامت عىل الشعائر احلسينية.
5ـ
ّ

1ـ معنى الشعرية
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م�ن األس�اليب الت�ي ا ّتبعه�ا العلماء يف حفظ الش�عائر احلس�ينية هو بي�ان معنى

الش�عرية؛ لتتمي�ز ع�ن غريها م�ن األفعال الت�ي قد تُنس�ب إليها ،مس�تندين يف ذلك
إىل املعن�ى اللغ�وي القائ�ل :بأنهّ ا ما ُجعل َع َل ً
ما لطاعة اهلل تعاىل ،فقد قيل إنّ  :ش�عائر

ِ
رصح بذلك اجلوهري يف الصحاح(((،
�عار احلج :مناس�كه وعالماته وآثاره .كام ّ
وش ُ
((( ُانظر :اجلوهري ،إسامعيل بن محاد ،الصحاح :ج ،2ص.698

وابن منظور يف لسان العرب(((.

وق�د ورد يف تفسير قول�ه تع�اىل( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ )((( ،يف جمم�ع البي�ان« :أي :مع�امل دي�ن اهلل ،واألعالم التي نصبه�ا لطاعته .ثم
اخ ُتلف يف ذلك ،فقيل :هي مناسك احلج ك ّلها ،عن ابن زيد ...وقيل ـ شعائر اهلل ـ :دين

اهلل ك ّله»(((.

كما ذك�روا هل�ا معنى اصطالحي� ًا له ج�ذوره اللغوية ،فق�د قال بع�ض العلامء يف

ولكن هذه العالمة ليست
الدينية،
حس ّ�ية ملعنًى من املعاين
ّ
ّ
ماهية الش�عرية« :عالمة ّ
بيان ّ
وكل ما ُي ِ
ّ
علم عىل معنى من املعاين»(((.

وعلي�ه؛ يتبني من التعريفين اللغوي واالصطالحي :أنهّ ا ّ
كل م�ا كان عالمة عىل

ٌ
وضعي�ة (من وضع واضع) .إذن؛ فالش�عائر احلس�ينية هي
معن�ى من املع�اين ،وهي

ٌ
عالمة من عالمات القضية احلسينية.

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

تكوينية ،وال عقلية ،وال طبعية ،وإنّام هي عالمة وضعية .فالشعائر هي التي تفيد اإلعالم،

2ـ حتديد ضابطة الشعائر احلسينية
ال يمكن القول :بأنّ للش�عائر احلس�ينية حدود ًا وضوابط واضحة املعامل ورصحية

ال�دالالت ،وإنّام يمكن أن نقول :إنّ الفقهاء وضعوا بعض العالمات واملالمح التي
يمكن من خالهلا معرفة الشعرية ،ومتييزها ـ ولو جزئي ًا ـ وهي:

1ـ كون الفعل عالم ًة ملعنًى من املعاين الدينية كالقضية احلسينية.

((( ُانظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،4ص.414
((( احلج :آية.32
((( الطربيس ،الفضل بن احلسن ،جممع البيان :ج ،7ص.150
((( السند ،حممد ،الشعائر احلسينية بني األصالة والتجديد :ص.67
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املحرم شعرية من شعائر اهلل!
عد الفعل
2ـ وكون الفعل مباح ًا رشع ًا ،فال ُيعقل ّ
ّ

ً
والتفجع عىل اإلمام
داخلا ضمن اجلزع
3ـ ومن الضوابط للش�عائر كون الفعل
ّ

احلسني× ،فقد قال علامؤنا بجواز البكاء واجلزع عىل اإلمام احلسني× ّ
بكل مصاديق

اجلزع ،سواء باللطم عىل الصدور أم الوجوه ،بل إنّ ذلك من األُمور املستحبة أيض ًا،
ٍ
جواب عن اس�تفتاء حول رأيه يف
كام ذكر آية اهلل العظمى املريزا جواد التربيزي +يف
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مراس�م الش�عائر احلس�ينية ،فأجاب سماحته« :كل مظهر من مظاهر العزاء إذا صدق

عليه عنوان احلزن واجلزع ملصائب أهل البيت^ فهو من ُ
املستحبة ،(((»...فقد
األمور
ّ

ُش�ق اجليوب»((( ،برشط
ج�اء يف الروايات « :عىل مثله [احلسين×] تُلطم اخلدود وت ّ
ع�دم الوص�ول إىل اجلناية عىل النف�س((( ،وقد ورد عن اإلمام الص�ادق× أنّه قال:

ّ
«كل اجلزع والبكاء مكروه ،ما خال اجلزع والبكاء لقتل احلسني×»(((.

فنالح�ظ أنّ الرواية تبينّ حك�م البكاء واجلزع وهو الكراهة ،مس�تثنية منه البكاء

واجلزع عىل اإلمام احلسني×؛ لكونه من العالمات للقضية احلسينية.

شدة احلزن
أعم من احلزن والبكاء ،وإنّام هو ّ
ويراد من اجلزع يف كتب اللغة ما هو ّ

وشدة البكاء ،أو هو ّ
أشد احلزن الذي
شدة احلزن ،بل« :قيل :هو ُّ
كل مظه ٍر من مظاهر ّ
ّ
يمنع اإلنسان ويرصفه عماّ هو بصدده ،ويقطعه عنه»(((.
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((( رابطة فذكّ ر الثقافية ،فتاوى الفقهاء واملراجع يف الشعائر احلسينية :ص.147
احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،هتذيب األحكام :ج ،8صّ .325
الشيعة :ج ،22ص.402
((( ُانظر :النجفي ،حممد حسن ،جواهر الكالم :ج ،4ص .368اخلوئي ،أبو القاسم ،رصاط النجاة (مع
تعليقات وملحق للمريزا جواد التربيزي) :ج ،3ص442ـ.443
احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،14ص.505
((( ّ
((( الزبيدي ،حممد مرتىض ،تاج العروس :ج ،11ص.64

3ـ التأييد العلمي واملعنوي
مر العصور واألزمان للحفاظ عىل مراس�م الشعائر
ّ
تصدت املرجعية الدينية عىل ّ

احلس�ينية ،وذل�ك تارة من خلال احلرص على اس�تمراريتها ،والس�عي لتطويرها،

وإضف�اء الس�مة الرشعي�ة على بع�ض امل�وارد التي ينطب�ق عليه�ا عنواهن�ا ،لتصدر
الفتاوى بجوازها أو اس�تحباهباُ ،
هتدد قدسية
وأخرى بتحريم بعض املامرس�ات التي ّ

حتصل من ذلك ك ّله كتب ورس�ائل خمتصة يف جمال الفتاوى
الش�عائر احلس�ينية ،وقد ّ
والبيان العلمي لألدلة املثبتة لش�عائر احلسني×؛ ساعدت عىل تكميم أفواه األعداء
وسنعرض فيام ييل نامذج من فتاوى العلامء يف الشعائر احلسينية:

 1ـ آية اهلل احلاج الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبري( +ت 1228هـ)

اخلاصة الراجعة إىل الرشع ،وال دليل علىها باخلصوص
قال&« :وأما بعض األعامل
ّ

فال ختلو من أن تدخل يف عموم الدليل ،و ُيقصد باإلتيان هبا املوافقة من جهته ال من جهة

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

واملغرضني.

اخلصوصية[ ...إىل أن قال ]:كام يصنع يف مقام تعزية احلسين× من دق طبل إعالم أو

رضب نحاس وتشابيه صور ،ولطم عىل اخلدود والصدور؛ ليكثر البكاء والعويل»(((.
 2ـ العلاّ مة الكبري الشيخ خضر بن شالل& (ت 1255هـ)

إذ قال« :الذي ُيستفاد من جمموع النصوص ـ ومنها األخبار الواردة يف زيارة احلسني

املظلوم ،ولو مع اخلوف عىل النفس ـ جيوز اللطم واجلزع عىل احلسني كيفام كان.(((»...
((( كاشف الغطاء ،جعفر ،كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء :ج ،1ص.270
((( جمموعة من العلامء ،رسائل الشعائر احلسينية (مجعها وحقّقها وع ّلق عليها الشيخ حممد احلسون) :ج،2
ص.305

157

 3ـ الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء(+ت 1373هـ)

(((
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ق�ال« :اجل�زع والب�كاء يف املصائ�ب مهما عظم�ت قبي�ح ومك�روه ،ولك�ن صادق
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((( له مؤ َّلفان يف هذا املجال:
وجهها إىل أهايل البصـرة ر ّد ًا عىل سؤاهلم.
أ ـ املواكب احلسينية :وهي الرسالة الثالثة التي ّ
ٍ
ٍ
أسئلة
جواب عن سؤال ضمن
ب ـ املسائل القندهارية :تك ّلم فيها عن حكم إقامة الشعائر احلسينية يف
وردت إليه من قندهار ،والتي ُطبعت سنة (1329هـ) ،بعد ذلك قام السيد الشهيد حممد عيل القايض
برتمجتها إىل العربية ،وطبعها يف ّأول (الفردوس األعىل) سنة (1371هـ) يف النجف األرشف ،وسنة
(1372هـ) يف تربيز.
وجيد القارئ الكريم أنّ رأي سامحته خمتلف يف الكتابني حول حكم الشعائر احلسينية ،فقد جوزها
وحرم بعضها يف املسائل القندهارية ضمن (الفردوس األعىل).
مجيع ًا يف املواكب احلسينيةّ ،
وعند رجوعنا إىل الرسالة املوسومة بـ(املواكب احلسينية) تبني لنا أهنا ُطبعت يف سنة (1345هـ)
منفردةًُ ،
وطبعت ضمن كتاب (اآليات البينات) يف نفس السنة ،بينام كان تاريخ طباعة (املسائل
متأخر ًا
القندهارية) يف سنة (1339هـ)؛ وعليه يكون تاريخ الفتاوى املذكورة يف (املواكب احلسينية)ّ ،
عام ذكر يف (املسائل القندهارية) ،فيؤخذ بالرأي املتأخر .ولكن نُقل أنّه عندما تُرجم كتاب الفردوس
األعىل إىل العربية ُ
وطبع (سنة1371هـ) ،كان ذلك بإجازة ومراجعة منه +وتقريضه له ،وقد جعل
آراءه يف (الفردوس األعىل) و(جنة املأوى) ختام مسك حياته ،أي :إنّه أقّر ما ورد يف (الفردوس)،
فيكون الرأي األخري له& هو الذي يف (الفردوس) ،وهو حرمة تلك املامرساتُ .انظر :جمموعة من
العلامء ،رسائل الشعائر احلسينية (مجعها وحقّقها وع ّلق عليها الشيخ حممد احلسون) :ج ،1ص 92ـ
ٌ
متعددة ،منها:
 .97وهذا القول
مناقش فيه من جوانب ّ
1ـ إنّ كتابته للمسائل القندهارية كان جواب ًا عن أسئلة وردته من قندهار يف سنة (1339هـ) ،متقدم ًة
عىل رسالته (املواكب احلسينية) املطبوعة سنة (1345هـ).
2ـ لو فرضنا أن رأيه هو ما ذكر يف (املسائل القندهارية) ،فلامذا أجاب بغريه يف رده عىل أهل البرصة
برسالته (املواكب احلسينية) مع أهنا متأخرة عن أسئلة أهل قندهار؟ فهل تغري رأيه؟ أو أنه راعى
خصوصية املكان ،وخصوصية السائل وما يقوم به وما سأل عنه؟
3ـ نعتقد أنّ سبب االختالف يف الفتوى ناشئ عن خصوصية للمكان يف إصدار الفتوى ،وخصوصية
لطبيعة الناس وما يقيمونه من مراسم للشعائر احلسينية؛ إذ كل ذلك له أثر يف تغري الفتوى.
4ـ إنّ حتريمه لبعض الشعائر يف املسائل القندهارية إنام هو باحلكم الثانوي ،واحلكم الثانوي يعتمد عىل
حتقق موضوعه ،وإال يبقى احلكم األويل ساري املفعول.
5ـ إن القول بأنّ رأيه األخري هو الذي يف الفردوس األعىل بعد ترمجة الكتاب ومراجعته له ،وتقريظه
له صحيح ،ولكن يبقى ما حتت عنوان (املسائل القندهارية) خاص بتلك املنطقة ،وإن كان مندرج ًا يف
كتاب الفردوس.

أه�ل البي�ت^ يق�ول يف حديث معتبر :الب�كاء واجلزع ك ّل�ه مكروه إلاّ عىل احلسين

األش�هر،
حم�رم يف
(صل�وات اهلل علي�ه)ّ ...
َ
ش�ق اجلي�وب على الفقي�د ومخ�ش الوجوه ّ

فلتش�ق اجليوب،
ولكن صادق أهل البيت^ يقول يف حديث وثيق :عىل مثل احلسين
ّ

ولتخمش الوجوه ولتلطم اخلدود»(((.

وقال يف موضعٍ آخر« :أ ّما احلكم الرشعي من تلك املظاهرات واملواكب فال إشكال

يف أن اللطم عىل الصدور ورضب السالسل عىل الظهور وخروج اجلامعات يف الشوارع
والطرقات باملش�اعل واألعالم مباحة مرشوعة ،بل راجحة مس�تحبة ،وهي وس�يلة من

الوس�ائل احلس�ينية ،وباب من أبواب س�فينة النجاة .نعم ،إلاّ أن ُيعل�م بعروض عنوان

يوجب احلرمة ...أ ّما اجلزئيات فليس من شأن الفقيه وال من وظيفته.(((»...
 4ـ آية اهلل السيد أبو القاسم اخلوئي(+ت 1413هـ)

ما ورد من اس�تفتاء لسامحة آية اهلل الس�يد أيب القاسم اخلوئي +املذكور يف كتاب

نصه« :ما هو نظركم الش�ـريف يف
رصاط النج�اة ،جييب فيه عن لطم الصدور ،وهذا ُّ
س�يد الش�هداء ،مع كون الناعي (الرادود) ينقل يف ِش�عره
لطم الصدور يف جمالس عزاء ّ

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

ثان�وي يقتضي حرم�ة يشء من تلك األعامل اجلليل�ة ...أما األمل الذي ي�زول برسعة فال

وغريه قضايا اجتامعية وأحداث الساعة؟

األئم�ة داخل يف
بس�مه تع�اىل ،لط�م الص�دور يف ع�زاء س�يد الش�هداء× وس�ائر ّ

عزائهم^ ،وأما اللطم يف غري ذلك مما ال يرتبط بعزائهم وعزاء علامء الدين واملنتسبني

ألهل البيت فال يرجى فيه الثواب ،واهلل العامل»(((.

((( وردت اإلشارة إىل مصدره يف هامش سابق فراجع.
((( جمموعة من العلامء ،رسائل الشعائر احلسينية (مجعها وحقّقها وع ّلق عليها الشيخ حممد احلسون) :ج،1
ص92ـ .97
((( اخلوئي ،أبو القاسم ،رصاط النجاة (مع تعليقات وملحق للمريزا جواد التربيزي) :ج ،3ص.442
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متصدين
ه�ذه مجلة من فتاوى كثرية لعلامئنا حول مراس�م الش�عائر احلس�ينية(((،
ّ

فيها للحفاظ عىل هذه املراس�م والذود عنها؛ لئال تش�وهبا شائبة خترجها عن هدفها،
تلك الشوائب التي يتحينّ أعداء الدين الفرص إللقائها ضمن معتقداتنا؛ سعي ًا منهم

إلبعادن�ا عن أه�ل البيت^ وعن طريقه�م؛ فيصفون هذه املراس�م باخلرافات ،أو

يقومون بدس ما هو خارج عنها فيها ،فيأيت هنا دور املرجعية يف احلفاظ عليها ،وذلك
بإص�دار الفت�اوى ،والرد عىل األس�ئلة واالس�تفتاءات التي ترد عليه�م من الناس،
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مبينين وش�ارحني حلكم هذه األعامل ،وأهنا داخلة ضمن اجل�زع واحلزن عىل اإلمام

احلسين× ،أو أهن�ا خارجة عنه ،وهل ه�ي أعامل مباحة ،أو أهن�ا خرجت عن حيز

اإلباحة إىل احلرمة؟ كل ذلك ألجل احلفاظ عىل الدين ،وكل ما يمت له بصلة ،وأدا ًء
لواجبهم يف رعاية اإلسالم ،بصفتهم نواب ًا لإلمام املعصوم× ،حفظ اهلل مرجعيتنا.

 4ـ التأييد باحلضور امليداني يف مراسم الشعائر احلسينية

تعددت األس�اليب الداعمة للشعائر احلس�ينية والقائمني عليها من قبل املرجعية

الدينية ،إذ اعتمدوا بعض الطرق املؤثرة واملتعاضدة يف الداللة عىل دعمهم وتأييدهم

لتلك الشعائر ،ومن بني تلك املواقف التي شغلت مساحة واسعة يف ذلك هو التأييد
املعزين ،أو بدعمها مادي ًا ،سواء ببذل املال
امليداين ،إما باحلضور يف املراسم ومشاركة ّ
من أجل إقامتها ،أو بأن يقيمها املرجع نفسه يف دراه ،ومن املراجع الذين كان هلم هذا

الدور:
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1ـ املريزا حممد حسن الشريازي( +ت 1312هـ)

باملج�دد ،أعظم
هو حممد حس�ن بن الش�يخ حمم�ود الشيرازي النجفي املعروف
ّ

((( من أراد أن يراجع فتاوى العلامء املاضني منهم واملعارصين ،فهناك كتاب مجع الفتاوى موثقة بصورة
بخطهم املبارك وختمهم ،وهو :فتاوى الفقهاء واملراجع يف الشعائر احلسينية ،إعداد رابطة فذكّ ر
الثقافية.

علامء عرصه وأش�هرهم ،وأعىل مراجع اإلمامية يف سائر األقطار اإلسالمية يف وقته،
عاش بني الفرتة ( 1230ـ 1312هـ)(((.

موقفه:

كان موكب الش�بيه يف وقته خي�رج من منزله ،+وكذلك املواك�ب الالطمة ،وقد

كان�ت تل�ك املواكب تتألف من طلاب العلوم الديني�ة وغريهم ،واس�تمر هذا ك ُّله
بجميع التفاصيل املتقدمة إىل آخر َّأيام املريزا حممد تقي الشريازي( +ت 1338هـ)،

وق�د ُذكر أهن�ا ـ كام كانت خترج من داره ـ تعود كذل�ك يف هناية املطاف إليها ،لتكون
املحطة األخرية الختتام ذلك العزاء(((.

تنطلق من منزله ،إذ ال ش�ك يف أنه& مراقب هلا عن كثب؛ ولعل هدفه من ذلك ك ّله

أن تكون بمرأى ومسمع منه ،فيصوهنا عن االنحراف والضياع.
2ـ آية اهلل العظمى الشيخ حممد طه جنف( +ت 1323هـ)

هو الش�يخ حممد طه بن الش�يخ مهدي بن الش�يخ حممد رضا التربي�زي النجفي،

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

ويمكن أن نس�تنتج من هذا املوقف ،الدعم والتأييد الواضح لتلك الش�عائر التي

مرجع كبري من مش�اهري علامء عرصه ،ش�هد باجتهاده فحول العلماء وكبار الفقهاء،
ّ
مصاف أعالم عرصه الناهبني(((.
وعد يف
ّ

((( ُانظر :األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،1ص .139آقا بزرگ الطهراين ،حممد حمسن ،الذريعة إىل
تصانيف الشيعة :ج ،25ص.207
((( ُانظر :املظفر ،إبراهيم بن حسن ،نرصة املظلوم :ص 98ـ  .99وأيض ًا :ما نُقل يف كتاب :رسائل
السبيتي العاميل
الشعائر احلسينية :ج ،2ص 306ـ  ،307عن رسالة (رنة األسى) للشيخ عبد اهلل ُ
(ت1397هـ) .وأيض ًا :القائم ،منتظر ،مقال منشور عىل موقع منتديات يا حسني بعنوان( :الشعائر
احلسينية يف قصص املراجع).http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=33575 :
((( ُانظر :األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،9ص .375آقا بزرگ الطهراين ،حممد حمسن ،الذريعة إىل
تصانيف الشيعة :ج ،7ص.127
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موقفه:

لق�د أقام الش�يخ +مأتم اإلمام احلسين× يف منزله ،ومن أوض�ح ما ذكر حول
هذا املأتم هو أنّ املجلس كان يمتلئ بالعلامء وأهل الدين ،وكان يف يوم ُمعينَّ ِمن ِّ
كل
ِّ
الطف ،وكانت املواكب مجيع ًا تدخل يف
س�نة يؤ ّدى يف املأتم نفس�ه متثيل بعض وقائع

داره ،فيشارك +باللطم والبكاء معهم(((.

وليس خافي ًا عىل القارئ الكريم أنّ موقفه +هذا له من الدالالت الواضحة عىل
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دعمه وتأييده هلذه املراسم ،يف مجيع املوارد التي قام باملشاركة فيها وأدخلها يف داره.
3ـ آية اهلل العلاّ مة الشيخ حممد جواد البالغي( +ت 1352هـ)

هو الش�يخ حممد جواد بن الش�يخ حس�ن بن الش�يخ طالب بن الش�يخ عباس بن

الش�يخ إبراهيم بن الشيخ حسني بن الشيخ عباس بن الشيخ حسن البالغي النجفي

الربع�ي ،وينتهي نس�ب آل البالغي إىل قبيلة ربيعة إح�دى قبائل احلجاز ،وقد عاش
بني الفرتة (1282هـ ـ 1352هـ).

موقفه:

إنّهَّ +ممن حرض مراس�م الشعائر احلس�ينية عىل الرغم من كرب سنه وضعف بدنه،

كام قد ُذكر عنه أن لديه عقيدة راسخة بسيد الشهداء× ،و ُيقال :إنّ الفضل يعود إليه
يف الطريقة املنظمة واحلضور احلاش�د للمواكب واحلسينيات يف يوم العارش من حمرم
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يتقدم مواكب العزاء((( ،ويسير أمامهم حايف القدمني
يف كربالء املقدس�ة ،فق�د كان ّ

املعزين يلطمون
ح�ارس الرأس ،وهو يرضب عىل صدره ،ومن خلفه مجهور املؤمنني ّ
((( ُانظر :املظفر ،حسن ،نرصة املظلوم :ص.100
((( ُانظر :جمموعة من العلامء ،رسائل الشعائر احلسينية (مجعها وحققها وعلق عليها الشيخ حممد احلسون):
ج ،1ص.66

الصدور والرؤوس(((.

لقد كان ملوقف العلاّ مة آية اهلل البالغي +األثر البالغ يف ترس�يخ ودعم الش�عائر

يس�تمدون من حضوره يف تلك املواكب العزائية وخروجه
احلس�ينية؛ إذ كان الناس
ّ

املعزين أش�د مراتب اإلرصار والتفاين يف إحياء ش�عائر عاش�وراء ،ويتلقّون من
م�ع ّ
موقفه هذا أعىل درجات التأييد هلا.

وم�ن اجلدير بالذك�ر أنّ العالمة البالغي +من العلامء األفذاذ ،له مسيرة علمية

وجهادية عظيمة ،تتلمذ عىل آية اهلل حممد تقي الشيرازي ،+وكان صاحب مؤلفات

كثرية ،وله تفسري للقرآن موسوم بـ(آالء الرمحن يف تفسري القرآن)(((.

الش�يخ عب�د الكريم بن حممد جعف�ر املهرجردي اليزدي احلائ�ري ،وهو من كبار

الفقهاء يف عرصه ،عاش ما بني ( 1267ـ 1355هـ).

ُولد ونش�أ يف منطقة ريفية من عائلة معروفة بااللتزام يف قرية (مهرجرد) ،إحدى

قرى مدينة (يزد) اإليرانية ،كان أبوه من الصاحلني ،وقد اهتم برتبيته وتعليمه اهتامم ًا

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

 4ـ آية اهلل العظمى الشيخ عبد الكريم احلائري( +ت 1355هـ)

بالغ ًا؛ فتع ّلم القراءة والكتابة ،وورث من أبيه األخالق احلميدة والصالح(((.

موقفه:

و ّمم�ا امت�ازت به ش�خصية آي�ة اهلل الش�يخ عبد الكري�م احلائ�ري& عالقته بأهل

س�يد الش�هداء اإلمام احلسني بن عيل÷ ،و ُينقل أنه كان قبل
البيت^ ،خصوص ًا ّ
((( ُانظر :املظفر ،إبراهيم حسن ،نصـرة املظلوم ،حتقيق السيد حممد عيل احللو ،طبعة العتبة احلسينية
املقدسة :ص .98عقيل عبد الصاحب ،مقال عىل صحيفة اهلدى اإللكرتونية:
.http://www.al-hodaonline.com/np/19-7-2011/rbsh/9q0m3xtz.htm

((( آقا بزرگ الطهراين ،حممد حمسن ،الذريعة :ج ،2ص 321ـ .322
((( ُانظر :آقا بزرگ الطهراين ،حممد حمسن ،طبقات أعالم الشيعة (نقباء البرش يف القرن الرابع عرش):
ج ،15ص ،1158رقم  .1692كحالة ،عمر رضا ،معجم املؤ ّلفني :ج ،5ص.320
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الشروع بال�درس يأمر بقراءة مصيبة اإلمام احلسين× ،فكان ه�ذا دأبه يف ّ
كل يوم

قبل أن يبارش بالتدريس.

ومل يقترص +عىل هذه التعزية أيام الدرس ،بل كان داع ًام ومؤيد ًا بفتاواه يف مراسم

العزاء والش�عائر احلس�ينية ،جميب ًا عن األس�ئلة التي تُطرح حول ذلك ،بل كان خيرج
بنفس�ه& للمش�اركة يف العزاء وإحياء الش�عائر يف أيام عاش�وراء ،ويف اليوم العارش
كان خيرج حايف القدمني ِّ
ملطخ ًا جبهته ووجهه بالطني ،وكان يشارك مواكب العزاء،
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فيكون حمل أنظار املش�اركني ،فيامرس�ون الشعائر احلس�ينية عىل خطاه ،سواء يف لطمٍ

أو غريه(((.

 5ـ التص ّدي لر ّد اهلجمات على الشعائر احلسينية

من املعلوم لدينا أنّ الش�عائر احلس�ينية ـ كبقية املسائل املرتبطة بالدين ـ قد ُأثريت

تصدت للدفاع
حوهل�ا بعض الش�بهات م�ن قبل املغرضين ،إلاّ أنّ املرجعية الديني�ة ّ
عنها ور ِّد مجيع ما يثار حوهلا من األباطيل.

التصدي هلا من
وهنا نورد بعض الش�بهات املثارة حول الش�عائر احلسينية وكيفية
ّ

قبل املرجعية ،وسوف نختار نموذجني لشبهتني من هذه الشبهات التي أثارها بعض
أعداء الدين ،مع ذكر الردود التي سج ّلها علامؤنا األعالم:

الشبهة ا ُألوىل:
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إنّ ه�ذه ُ
األم�ور ليس�ت معه�ودة يف زم�ن املعصومين^ ،فلم يقم أح�د منهم

املع�زون واملش�اركون يف عصورنا املتأخرة ،م�ع أنّ أهل
بمامرس�ة تش�ابه ما يق�وم به
ّ
البيت^ هم أصحاب املصيبة ،فهم األجدر بالقيام هبذه الطقوس املعربة عن احلزن

عىل اإلمام احلسني× فيام لو كانت موضع رضا هلم ،بل لو وجدنا حديث ًا عنهم^
((( ُانظر :الشريازي ،حممد بن مهدي ،قصص وعرب :ص.30

يأمرنا بإقامة هذه املامرس�ات لكان ذلك كافي ًا يف إقناع اآلخرينّ ،أما إذا مل تتوفر هذه
ُ
األم�ور تصب�ح النتيجة لدينا حينه�ا أهنا ُأمور ابتدعها الش�يعة ،وأطلقوا عليها اس�م
وكل بدعة ضاللةّ ،
الشعائر املذهبية؛ فتكون بدعةّ ،
وكل ضاللة يف النار(((.

اجلواب:

الس�يد عيل احلس�يني الفاين
من األجوبة عن هذه الش�بهة ما ذكره العلاّ مة آية اهلل
ّ

اإلصفه�اين& ،يف الف�رق بني أن يك�ون األمر جديد ًا ولكنه مس�تمد من أساس�يات
األدل�ة الديني�ة ،وبني أن يكون بدعة ال أس�اس له من ذلك ،وأنّ الش�عائر احلس�ينية

ليست من البدعة يف يشء؛ ألنّ البدعة هي ترشيع حكم يف الدين مل يكن فيه ،يف حني
حبه هلا ،فتكون من املستحبات ّ
املؤكدة،
اإلمام احلسني× ،التي أكد املرشع املقدس ّ

فقال&:

«لي�س ّ
كل جديد بدعة؛ إذ البدع�ة املبغوضة عبارة عن ترشيع حكم اقرتاحي مل يكن

يف الدي�ن وال م�ن الدي�ن ،والروايات ال�واردة يف ذم البدع�ة واملبتدع ناظ�رة إىل الترشيع

يف الدي�ن ،ب�ل ه�ي واردة مورد حك�م العقل بقب�ح الترشيع من غري املتشرع بعنوان أنه

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

أنّ ه�ذه الطقوس واملراس�م ،وإن كان�ت جديدة ،تعرب عن مدى احل�زن واجلزع عىل

رشع إهلي ومس�تمد من الوحي السماوي ،وإال فأين حمل الشبهات احلكمية التي وردت

أن الش�عائر احلسينية
الروايات بالرباءة فيها ،وحكم العقل بقبح العقاب عليها ،وبدهيي ّ
ليس�ت كذل�ك ،كيف واإلبكاء مأمور ب�ه ،وهو فعل توليدي حيتاج إىل س�بب ،وهو إما

((( ُانظر :املصدر السابق .وقد نُرشت أيض ًا مع ردودها يف طيات الكتب ومواقع اإلنرتنت:
.https://www.wybqalhosin.com/archives/category

حتى أهنم ال زالوا ـ رغم تصدي علامئنا هلم واإلجابة عن شبهاهتم ـ جيرتون هذه الشبهات ،ويعيدوهنا
منمقة مع تغيري بعض العبارات؛ ليبينوا هلم أهنا شبهات جديدة ،يف حني أنّ الباحث عند مقارنته بينها
وبني الشبهات القديمة جيدها متحدة يف معناها؛ وهذا اليشء يدل عىل أنه ال جديد لدى أعداء الدين،
أي قيمة علمية.
فيضطرهم حقدهم إىل إعادة تصدير تلك الشبهات التي اس ُتهلكت ،ومل تبق هلا ّ
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ق�ويل ،كذك�ر املصائب وإنش�اء املراثي ،أو عميل كما يف عمل الش�بيه ،فللفقيه أن حيكم

أن التعزية عنوان
بج�واز تل�ك الش�عائر ملا يرتتّب عليه�ا من اإلبكاء الراج�ح البتة ،كما ّ

قص�دي ،وال ب�د ل�ه من مربز ،ون�رى أن مبرزات العزاء يف املل�ل املختلف�ة خمتلفة ،وما
تعارف عند الش�يعة ليس مم�ا هنى عنه الرشع ،أو حكم بقبحه العقل ،وعىل املش�كك أن

يفهم املراد من البدعة ثم يطبقها عىل ما يشاء إن أمكن»(((.
الشبهة الثانية:
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إنّ سير املواكب يف الش�وارع يف العرص احلارض يوجب اس�تهزاء غري املس�لمني

باإلسالم.
اجلواب:

«ان ّ
كل م ّلة هلا
ق�ال العلاّ م�ة آي�ة اهلل
الس�يد عيل احلس�يني الف�اين اإلصفه�اين&ّ :
ّ

أن الدين
مراسيم مذهبية واجتامعية ،وليس ما عند األجانب بألطف مما عندنا ،مضاف ًا إىل ّ
يتغري بمسخرة املعاند ،بل أليس لنا أن نسخر َّممن يرى الدعارة فخر ًا والغدر
ال هُيجر وال ّ

هدى واجلناية تقدم ًا ،ثم يتهمنا بالرجعية؟! نعم ،بعثه عىل االستهزاء بنا ختدير أعصابنا،
ً

واستغالل وحدتنا املذهبية الكربى»(((.

وكذل�ك ورد م�ن قبي�ل هذا الكالم اس�تفتاء عىل آي�ة اهلل املغفور له الش�يخ حممد

تق�ي هبج�ت& ،فأجاب بأن ال اعتبار هلذا الكالم ،وإلاّ فإنّ األعداء وغري املس�لمني
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يستهزؤون حتى بإقامة الصالة وأعامل احلج ،فهل يؤ ّدي بنا ذلك إىل تركها؟!(((.

((( املصدر السابق :ص  35ـ  .36موقع (ويبقى احلسني) ،تابع للموسوعة اإلسالمية الكمبيوترية ،مقال
منشور عىل املوقع بعنوان( :استفتاءات حول الشعائر احلسينية):
.https://www.wybqalhosin.com/archives/category

((( املصدر السابق :ص .36
((( ُانظر :رابطة فذكّ ر الثقافية ،فتاوى الفقهاء واملراجع يف الشعائر احلسينية :ص.141

ومع أنّ هذه الش�بهة واضحة البطالن ،لنا أن نس�جل عليه�ا جمموعة من النقاط،

منها:

1ـ َمن قال بأنّ هذا الفعل يوجب اس�تهزاء األجانب بنا؟! بل ربام لو علم اآلخر

م�ا يدعون�ا للخروج هب�ذه الطريقة ،وقمنا باس�تعراض املصائب الت�ي دعتنا للحزن

واألسى ،لكان ذلك مدعاة لتفاعله معنا.

2ـ ليس من املسموح به عق ً
ال أن جيعل اإلنسان معياره يف التمسك بفعل أو تركه

منحرص ًا باستهزاء اآلخرين به ،أو عدم استهزائهم ،وإلاّ فإنّ هذا يعني أن نتخلىّ عن

لالس�تهزاء ،لك ّنهم مل يرتكوها ،بل اس�تمروا يف التمس�ك هبا ،كطقوس العبادة لدى
اهلن�دوس والبوذيين ،م�ن عب�ادة وتقديس البقر والوث�ن وغريه مما ه�و معلوم لدى

اجلميع.

4ـ إنّ ل�دى بع�ض الش�عوب غير املس�لمة ،س�واء م�ن امللحدين أم م�ن اليهود

واملس�يحيني ،بعض املراس�م يقوم�ون هبا غري تابع�ة لديانة معينة ،وإنما ورثوها عن

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

كثري من العبادات التي ال نزاع يف أهنا من الدين ،كرمي اجلامر وغريها من األعامل.
3ـ إنّ ل�دى الديان�ات والف�رق ُ
األخرى طقوس� ًا ومراس�م غريبة تك�ون مدعا ًة

أجداده�م ،وفيه�ا من الس�خرية وضي�اع القيم ما يزيد على احل�دود املتعارفة ،ومع

ذلك مل يقل أحد منهم :إنّ هذا معيب أو مدعاة لالس�تهزاء ،ومن هذه العادات مث ً
ال
مصارعة الثريان التي تقام يف بعض الدول األوروبية ،مع أنّ هذه الثريان املتوحشة يف

كل سنة تسبب قتل الكثري من الناس ضحية هذه املصارعة ،يف الوقت الذي تنادي به
هذه الشعوب بحقوق اإلنسان وما شاكل ذلك من القيم واملبادئ اإلنسانية ،ومل نجد
أي اعرتاض عىل هذه ُ
األمور ،ومل يس�تهزئ أحد هبا ،وكذلك
منه�م وال من غريه�م ّ

تتضمن ما يدعو للسخرية واالستهزاء ...فلامذا تكون شعائرنا
بعض الرياضات التي
ّ
ـ املعربة عن حزننا وجزعنا عىل إمامنا الذي ُقتِل مذبوح ًا عطش�ان ًا هو× وأهل بيته
وسبيت نساؤه كام تسبى نساء الكفار ـ مدعا ًة للسخرية واالستهزاء ،وما
وأصحابهُ ،

167

يقوم به غرينا مهام كان ال يدعو لذلك؟!

وهناك نقوض كثرية يمكن إيرادها رد ًا عىل هذه الش�بهة ال يس�ع املجال لذكرها،

ولي�س موضوع بحثنا الر ّد عىل الش�بهات ،وكذلك هناك ش�بهات نقلها املخالفون،
وأخ�ذوا بتنميقها ونرشها يف الس�احة من جديد ،وهي ك ّلها م�ردودة بردود ال تبقي
جما ً
يتمس�ك هبا إال املعاند الذي ال يريد س�وى إثارة الفتن وتضعيف
ال للش�ك ،وال ّ
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املذه�ب ،ولك�ن يأب�ى اهلل إال أن يتم ن�وره ولو ك�ره الكافرون ،ول�و كان موضوعنا
يتناول الش�بهات وردودها لبيناها ،وألجل ذلك أترك املجال للقارئ الكريم ّ
ليطلع
تصدى هلا
عليه�ا((( ،كما أنّ هناك ش�بهات ُأثريت عىل الش�عائر م�ن الداخل ،وق�د ّ
علامؤن�ا بالر ّد عليها بام يناس�بها ،ووأدها يف مكاهن�ا ،وقد ُألفت يف هذا املجال الكتب

والرسائل(((.

حمورية فتوى املريزا النائيين(+ت 1355هـ) يف تأييد الشعائر احلسينية

م�ن أبرز املواقف حول الش�عائر احلس�ينية ه�و موقف آية اهلل النائين�ي ،+وفتواه
التي حفظها التاريخ جلميع األجيال الالحقة؛ إذ اع ُتربت دستور ًا متقن ًا حول مراسم
الش�عائر احلس�ينية وما يرتبط هبا وما يرتت�ب عليها من ُأمور ،مراعي� ًا الدقة يف فتواه،
ً
حميط�ا بجوان�ب املوضوع ،حتى اش� ُتهرت فتواه يف هذا املجال ،وقد وصفها الش�يخ

املفصلة التي جاد
إبراهيم بن حس�ن املظفر يف كتابه نرصة املظلوم بقوله ...« :الفتوى َّ
بقية الس�لف ِمن العلامء األعالم ش�يخنا َّ
العالم آية اهلل يف األن�ام ،املريزا حممد
وأج�اد هبا َّ
حسين الغ�روي النائين�ي (أدام اهلل فضل�ه) ،(((»...حتى إنّ َمن جاء بع�ده من الفقهاء
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تام ال حيتاج إىل زيادة.
ّأيدوا ما ذكره ،ومل يزيدوا عليه شيئ ًا ،وقالوا :إنّه ٌّ

((( ُانظر :العاميل ،حممد مجيل محود ،ر ّد اهلجوم عن شعائر اإلمام احلسني× املظلوم.
((( راجع عىل سبيل املثال :نرصة املظلوم للشيخ إبراهيم بن حسن املظفر ،ورنة األسى للشيخ عبد اهلل
السبيتي العاميل ،وغريها من الرسائل ،وقد مجع هذه الرسائل والكتب يف جمموعة الشيخ حممد احلسون
حتت عنوان( :رسائل الشعائر احلسينية).
((( املظفر ،إبراهيم بن حسن ،نرصة املظلوم :ص.101

ونص الفتوى هو ...« :قد تواردت علينا يف (الكرادة الش�ـرقية) برقياتكم وكتبكم
ّ

املتضمنه للس�ؤال عن حكم املواك�ب العزائية وما يتع ّلق هبا ،إذ رجعنا بحمده س�بحانه
ّ
نحرر اجلواب عن تلك السؤاالت ببيان مسائل :
إىل النجف األرشف ساملني ،فها نحن ّ
ُ
األوىل :خروج املواكب العزائية يف عرشة عاشوراء ونحوها إىل الطرق والشوارع ّمما
ال ش�بهة يف جوازه ورجحانه ،وكونه من أظهر مصاديق ما يقام به عزاء املظلوم ،وأيرس

احلس�ينية إىل كل قريب وبعي�د ،لكن الالزم تنزيه هذا الش�عار
الوس�ائل لتبلي�غ الدعوة
ّ
العظي�م عّم�اّ ال يليق بعبادة مثل�ه من غناء ،أو اس�تعامل آالت الله�و ،والتدافع يف التقدم

والتأخ�ر بين أهل حم َّلتني ،ونحو ذلك ،ولو اتف�ق يشء من ذلك ،فذلك احلرام الواقع يف
حال الصالة يف عدم بطالهنا.

ح�د االمحرار
الثاني�ة :ال إش�كال يف ج�واز اللط�م باأليدي على اخل�دود والصدور ّ

واالس�وداد ،بل يقوى جواز الرضب بالسالس�ل أيض ًا عىل األكتاف والظهور ،إىل احلد
املذك�ور ،ب�ل وإن تأ ّدى كل م�ن اللطم والرضب إىل خروج دم يسير عىل األقوى ،وأ ّما
إخ�راج الدم م�ن الناصية بالس�يوف والقامات ،فاألق�وى جواز م�ا كان رضره مأمون ًا،

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

األجنبية
املح�رم ،وال ترسي حرمت�ه إىل املوكب العزائي ،ويكون كالناظ�ر إىل
البين هو
ّ
ّ

وكان من جمرد إخراج الدم من الناصية بال صدمة عىل عظمها ،وال يتعقب عادة بخروج

م�ا يرض خروجه من الدم ،ونحو ذلك ،كما يعرفه املتدربون العارفون بكيفية الضـرب،

ولو كان عند الرضب مأمون ًا رضره بحس�ب العادة ولكن اتفق خروج الدم قدر ما يرض

خروجه مل يكن ذلك موجب ًا حلرمته ،ويكون كمن توضأ أو اغتسل أو صام آمن ًا من رضره
ثم تبني رضره منه ،لكن األَوىل ـ بل األحوط ـ أن ال يقتحمه غري العارفني املتدربني ،وال
س�يام الش�بان الذين ال يبالون بام يوردون عىل أنفسهم؛ لعظم املصيبة وامتالء قلوهبم من
ّ
احلسينيةّ .ثبتهم اهلل تعاىل بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة.
املحبة
ّ

الثالث�ة :الظاه�ر عدم اإلش�كال يف ج�واز التش�بيهات والتمثيالت الت�ي جرت عادة

اإلمامي�ة باتخّ اذها إلقامة العزاء والبكاء واإلب�كاء منذ قرون ،وإن تضمنت لبس
الش�يعة
ّ
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الرجال مالبس النس�اء عىل األقوى ،فإنّا وإن ك ّنا مستش�كلني س�ابق ًا يف جوازه ،وقيدنا
ج�واز التمثي�ل يف الفت�وى الصادرة منا قبل أربع س�نوات ،لكن�ا ملا راجعنا املس�ألة ثاني ًا

زي الرجال رأس ًا،
اتضح عندنا ّ
املحرم من تشبيه الرجل باملرأة هو ما كان خروج ًا عن ّ
أن ّ

لزيه ،كام هو
وأخذ ًا ّ
تلبس بمالبس�ها مقدار ًا من الزمان بال تبديل ّ
بزي النس�اء ،دونام إذا ّ

احلال يف هذه التش�بيهات ،وقد اس�تدركنا ذلك أخري ًا يف حواش�ينا على العروة الوثقى.

نعم ،يلزم تنزهيها أيض ًا عن املحرمات الرشعية ،وإن كانت عىل فرض وقوعها ال ترسي
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حرمتها إىل التشبيه ،كام تقدم.

الرابعة :الد ّمام املس�تعمل يف هذه املواكب مم�ا مل يتحقّق لنا إىل اآلن حقيقته ،فإن كان

م�ورد اس�تعامله هو إقامة الع�زاء ،وعند طلب االجتماع ،وتنبيه الراك�ب عىل الركوب،
ويف اهلوس�ات العربية ونحو ذلك ،وال يستعمل فيام يطلب فيه اللهو والرسور ،وكام هو

املعروف عندنا يف النجف األرشف ،فالظاهر جوازه ،واهلل العامل»(((.
موافقة الفقهاء لفتوى املريزا النائيين+

نظ�ر ًا ألمهية املوضوع الذي تناوله املريزا حممد حسين النائيني ،واس�تيفاء كالمه

جلوان�ب كثرية مرتبطة بالش�عائر احلس�ينية ،نالح�ظ أنّ َمن جاء بع�ده +من الفقهاء
(قدس اهلل
ق�د وافق�ه عىل تلك الفتوى ،ومن أجل تتميم الفائ�دة نذكر جمموعة منهم ّ

أرسارهم):

1ـ آية اهلل العظمى الشيخ حممد كاظم الشريازي.+
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 2ـ آية اهلل العظمى الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء.+
 3ـ آية اهلل العظمى الشيخ حممد حسن املظفر.+

 4ـ آية اهلل العظمى السيد حسني احلاممي املوسوي.+
((( املظفر ،إبراهيم بن حسن ،نصـرة املظلوم :ص .101السند ،حممد ،الشعائر احلسينية بني األصالة
والتجديد :ص .426رابطة فذكّ ر الثقافية ،فتاوى الفقهاء واملراجع يف الشعائر احلسينية :ص 9ـ .10

 5ـ آية اهلل العظمى السيد مريزا عبد اهلادي الشريازي.+
6ـ آية اهلل العظمى السيد حمسن احلكيم الطباطبائي.+
 7ـ آية اهلل العظمى السيد حممود الشاهرودي.+

 8ـ آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي.(((+
املنطلق الفقهي

انطالق ًا من باب وجوب إرشاد اجلاهل ،فإنّ من الواجب عىل العامل تعليم اجلاهل

بالف�رض الكفائي يف األحكام الك ّلية اإلهلية ،كأص�ل وجوب الصالة وكيفيتها ،ويف
املوضوعات اخلارجية ،ويقصد بذلك «تنبيه اجلاهل ملا يرتكبه خطأً ،ال من حيث جهله
يتوضأ به متنجس فع ً
بأن املاء الذي ّ
لا .(((»...وبام أنّ َمن يقوم بفعل من
لك�ن ال يعل�م ّ

مراس�م الشعائر احلسينية يكون عىل األغلب عامل ًا باحلدود املحرمة إليذاء النفس من
اجلان�ب النظ�ري ،لكنه ال يعلم هل هذا الفعل يدخل يف إي�ذاء النفس فيكون حمرم ًا،
أو أن�ه لي�س من املقدار املحرم ،أو أن�ه يدخل يف باب اجلزع أو ال؟ في�أيت دور الفقيه

هن�ا لبيان ذل�ك األمر ،فيتصدى لإلفتاء واحلكم ،خصوص ًا إذا كان األمر ش�ائع ًا بني
ٍ
فحينئذ يكون من مهام الفقيه أن يبدي رأيه يف أمر كهذا،
الن�اس ،واخلالف فيه كثري،

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

كمن يعلم ببطالن الوضوء باملاء املتنجس
بأص�ل احلك�م ،بل من جهة جهله باملوضوعَ ،

وفصل ال�كالم فيها،
ول�ذا؛ نالح�ظ أنّ املريزا النائين�ي ،+قد ّ
تصدى هلذه املس�ألةّ ،
وحدده�ا بح�دود متنع م�ن دخوهلا يف الفعل املح�رم ،فأفتى بجواز هذه املراس�م مع
ّ
احلفاظ عىل قدس�يتها ،وعدم دخول ُ
األمور الباطل�ة واملحرمة فيها ،وقد كانت فتواه

ه�ذه يف غاية الدقة والوضوح ،وحاول أن جيعل مائز ًا بني األُمور؛ لئال خيتلط بعضها
((( مل نذكر النصوص التي ذكرها هؤالء الفقهاء ألجل االختصار ،و َمن أراد االطالع فلرياجع عىل سبيل
املثال :السند ،حممد ،الشعائر احلسينية بني األصالة والتجديد :ص .403رابطة فذكّ ر الثقافية ،فتاوى
الفقهاء واملراجع يف الشعائر احلسينية :ص11ـ .78
((( األنصاري ،حممد عيل ،املوسوعة الفقهية امليرسة :ج ،2ص.105
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ببع�ض ،ورصح بأنّ ُ
األمور املحرمة إذا حصلت يف ضمن هذه املراس�م فإنّ حرمتها
ال ترسي إىل املراس�م نفس�ها ،نظري النظر إىل األجنبية أثناء الصالة ،وقد أش�ار إىل أنّ

بعضها من أبرز مصاديق العزاء ،ومن هذه العبارة نس�تفيد أنه يرى يف بعض املراس�م

االستحباب.

وعلى العموم ،فقد حفظ +يف فتواه هذه الش�عائر احلس�ينية ،واس�تطاع أن يبقي

احلرارة التي كانت وال زالت يف قلوب املؤمنني ،مع حتذيره من وقوع بعض املحاذير
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الرشعية التي قد تشوب تلك املراسم املقدسة.

اخلامتة

يف اخلت�ام يتبّي�نّ ال�دور الذي قامت ب�ه املرجعي�ة الدينية يف احلفاظ عىل الش�عائر

م�ر العصور واألزمان ،فقد
احلس�ينية من الضياع ،ومن دخول الش�وائب عليها عىل ّ

كان ملواقفه�م اآلنف�ة الذكر دور فاعل يف حفظ ش�عائر النهضة احلس�ينية ،وتأطريها

بإطار يمنع دخول ما هو دخيل فيها.

نلخص نتائج البحث يف النقاط التالية:
ويمكن أن ّ

 1ـ كان للمرجعية أدوار متعددة يف حفظ الشعائر احلسينية.

 2ـ حافظت املرجعية عىل الش�عائر احلس�ينية من اهلجامت اخلارجية بواسطة بيان
املعن�ى للش�عائر تارةُ ،
وأخ�رى بتحديد الضابطة ،فجعلت هلا س�ور ًا متنع بواس�طته

الغريب عن الشعائر أن يدخل فيها.
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 3ـ أ ّدت املرجعية دور توجيه الناس باإلفتاء يف أحكام الشعائر احلسينية ،بتحريم

م�ا ه�و دخيل عليه�ا ،وبيان جواز واس�تحباب ما هو منه�ا؛ لكونه مصداق� ًا للجزع

واحلزن عىل اإلمام احلسني×.

 4ـ دعمت املرجعية الش�عائر احلس�ينية دعام مادي ًا باحلضور امليداين يف مراسمها،

مؤيد ًا فعلي ًا ملا ُيقام من طقوس.
من املواكب وغريها؛ ليكون ذلك ّ

ضد مراس�م الش�عائر
5ـ
تص�دت املرجعي�ة للهجمات ور ّدت الش�بهات املثارة ّ
ّ

احلسينية ،وذلك بالرباهني واألد ّلة العقلية.

كممت
 6ـ كان موقف آية اهلل املريزا حممد حسني النائيني +من أبرز املواقف التي ّ

األفواه املتطاولة عىل الش�عائر احلسينية ،وشهد هبذا الكثري من الفقهاء؛ بدليل أن َمن

جاء بعده من الفقهاء قد ّأيده.

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية
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الشعائر احلسينية عند النيب| وأهل بيته^
التأسيس والتأصيل
(قراءة تارخيية)

د .الشيخ محمد احللفي*

مقدمة
ِّ

عىل الرغم من الطابع التارخيي الذي اتسمت به هذه الدراسة ،يصعب ختصيصها

بالزاوي�ة التارخيي�ة؛ ملا س�يتخللها من قضاي�ا حتليلية ،تأخذ بأيدين�ا إىل معطيات ثرية

بالفوائد ،فهذه املقالة _ وكام هو ظاهر من عنواهنا _ تتناول ظاهرة الشعائر احلسينية،
إلاّ أنّ البع�د األس�ايس م�ن أبعاده�ا ينص�ب على مس�توى إحي�اء النب�ي‘ وأهل
البي�ت^ هل�ذه الظاهرة ،وجتس�يدهم هلا ،بغ�ض النظر عن البحث وراء األس�باب
الداعية لتأصيل الش�عائر ،حت�ى صارت من أقوى الدعائم الت�ي يرتكز عليها الفكر
اإلسلامي الواقعي ال�ذي ّ
خطه الثقالن جمتمعني؛ فليس يل بع�د ذلك أن أبتعد كثري ًا
عن اجلنبة التارخيية يف املوضوع ،باعتبارها ّ
تشكل العمود الفقري ملا نحن فيه ،ال سيام

تعددت جوانبها ،واختلفت أبعادها ،وا ّتسعت آفاقها.
وأنّ القضية احلسينية قد ّ
ومن القضايا التي ال يمكن اإلنس�ان املس�لم واحلر ـ فض ً
ال عن الباحثّ ،أي ًا كان

الكم اهلائل من الروايات التي مألت كتب
دين�ه ومذهبه ـ أن يتغاف�ل عنها ،هو ذلك ّ
احلديث والتاريخ ،والتي أحاطت بالقضية احلس�ينية ،ورس�مت لنا الكثري من املعامل
قب�ل واقعة كربالء وبعدها ،ونظ�ر ًا إىل صعوبة حتصيل اليقني بتلك األحداث ،نتيجة
* دكتوراه يف التفسري وعلوم القرآنُ ،أستاذ يف جامعة املصطفى العاملية ،من العراق.

لبعدها الزمني ،فإننا سننظر بعني التأمل والبحث العلمي إىل تلك النصوص الروائية

والتارخيية؛ ملا هلا من قيمة وأمهية كربى يف القيام بمهمة كشف احلقائق وبلوغها.

فمت�ى ما أردنا القيام بدراس�ة تارخيية لدور النب�ي‘ وأهل البيت^ فيام خيص
الش�عائر احلس�ينية ،فس�يلوح يف ُ
األف�ق مس�ألة زرع بذورها وجتس�يدها يف املجتمع،
ٍ
وحينئ�ذ ُيفترض بن�ا ّأول األمر أن نس� ّلط الضوء عىل معنى الش�عائر وم�ا تتضمنه؛
لتتجّل�ىّ لنا أبعادها ُ
وأطرها ،وما تصدق عليه ،فيتس� ّنى من خالل ذلك وضع النقاط
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عىل احلروف يف بيان ومعرفة مس�توى إحياء املعصومني^ للش�عائر احلس�ينية ،وما
راف�ق العملي�ة تلك ،إذ يم ّثل ذلك املنطلق لتحديد عن�ارص املعادلة اإلهلية يف القضية
احلسينية.

مفهوم الشعائر يف املصادر اللّغوية

ب�ادئ ذي ب�دء ينبغي أن نتص ّفح املعاجم اللغوية للوقوف عىل معنى هذه اللفظة،

لنجده�ا رغم االختلاف يف بيان معناها ترج�ع إىل معنى مس�تحصل واحد ،وهي:

العالمة .قال الفريوزآبادي« :أشعر القوم :نادوا بشعارهم ،أو جعلوا ألنفسهم شعار ًا،

وأش�عر البدن�ة :أعلمه�ا»((( .ويف الصح�اح« :الش�ـعائر :أعامل احل�جّ ،
وكل ما ُجعـل

َع َلمـ ًا لطاعـة اهلل تعاىل»(((.

وشعار القوم يف سفر القوافل واحلرب :عالمتهم التي يعرف فيها بعضهم بعض ًا،

فالع�رب كانوا ي ّتخذون ش�عار ًا لقوافلهم ُيعرفون به أثناء املسير ،ولذا يقال :أش�عر
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سموا هلم عالمة ينصبوهنا؛
القوم ،أي جعلوا ألنفس�هم شعار ًا ،وشعار العسكر :أن ُي ّ

ليعرف الرجل هبا رفقته(((.

((( الفريوزآبادي ،حممد بن يعقوب ،القاموس املحيط :ج ،2ص.59
((( اجلوهري ،إسامعيل بن محاد ،الصحاح :ج ،2ص.698
((( ُانظر :املصدر السابق .ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج  ،3ص.413

ولك�ي ال أطيل ال�كالم يمكننا اخل�روج بمعنى عام يف معنى الش�عائر من وجهة
ٍ
وحينئذ مت ّثل شعائر اهلل املعامل
نظر لغوية ،وهي :أهنا األفعال التي تكتنه بعد ًا إعالمي ًا،
بد من إحاطتها
التي ندب اهلل إليها وأمر بالقيام هبا ،وملا كانت تتعلق
ّ
باحلق تعاىل ،فال ّ

بالنظ�رة الفقهية التي ترى أنّ ش�عائر اهلل هي أعلام طاعتهّ ،
وكل يشء ُجعل عل ًام من
عمم هذا املعن�ى جلميع التكاليف ،وتعني
أعلام طاعة اهلل فهو من ش�عائر اهلل ،وقد ُي ّ
حينه�ا لفظ�ة ش�عائر اهلل :دين اهلل ،فش�عائر اهلل مجيع م�ا أمر اهلل به أو هن�ى عنه ،وهذا

عرفت الش�عرية بأهنا« :ما ندب
املعن�ى هو ما ّأكدته القواميس الفقهية ،وذلك عندما ّ

هذه األقوال واآلراء مجيع ًا تنتهي إىل نتيجة جامعة ،وهي أن حقيقة الشعائر تكمن

يف كوهنا ممارس�ات ذات جنب�ة إعالمية ،وعندما تكون مرتبطة ب�اهلل تعاىل ،يتح ّتم أن
تع�ود إىل أمر الش�ارع وندبه ،وهبذا النحو س�تكون الش�عائر احلس�ينية حمتملة لنفس
ٍ
حينئذ ّ
تضم�ن ُبعد ًا إعالمي ًا للقضية
باحل�ق تعاىل ،وتعني
املعن�ى؛ الرتباطها ّ
كل فعل ّ
احلسينية ،ومل ُ
حث أو دعوة ساموية من الباري.
خيل من ّ
وبع�د ه�ذا البي�ان املوج�ز علين�ا أن نُط�ل باختصار عىل املامرس�ات الت�ي قام هبا

النبي‘ وأهل البيت^ جتاه احلسني×ّ ،مما يندرج حتت عنوان الشعائر احلسينية،

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

الرشع إليه وأمر بالقيام به»(((.

باعتبارها مت ّثل اجلانب املقصود واملصداق املنشود.

املمارسات الشعائرية يف الرتاث الروائي ألهل البيت^

ل�و ألقينا نظرة أولية فاحصة عىل الروايات املتع ّلقة بالقضية احلس�ينيةُ ،يمكننا أن

عدة حلاظات:
نقسمها وفق ّ
ّ

1ـ حلاظ املوضوع ،فإنّ موضوع بعض الروايات هو شخص اإلمام احلسني×،

((( أب�و جي�ب ،س�عدي ،القام�وس الفقه�ي :ص .197فتح اهلل ،أمح�د ،معجم ألفاظ الفق�ه اجلعفري:
ص.245
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وموضوع بعضها اآلخر هو النهضة احلسينية ،وأهدافها ،وغاياهتا ،ودواعيها.

2ـ حل�اظ زمن الصدور ،فمن الروايات م�ا كان قبل واقعة كربالء ،ومنها ما كان

ّ
ولكل منها ميزاته اخلاصة.
بعد الواقعة،

وسنقرص بحثنا عىل اللحاظ الثاين؛ إذ إنه يتوفّر عىل الزاوية التارخيية يف املوضوع،

ّ
تش�كل مواقف الرس�ول‘ وأه�ل بيته^ ،وهم
وه�ذا ب�دوره يضعنا أمام صورة
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جيسدون الشعائر احلسينية.
ّ

الفرتة ا ُألوىل :جتسيد الشعائر احلسينية قبل الواقعة
يمكن أن مت ّثل هذه الفرتة املرحلة ُ
األوىل لتجس�يد الش�عائر احلسينية ،وهي تشمل
الروايات واألخبار الصادرة عن املعصومني^ ـ أصحاب الكساء^ ـ ّمما يكشف

عماّ قاموا به جتاه احلسني× ،وما بدر منهم من ممارسات موحية ومعبرّ ة قبل أن يكون
نس�جل بدايتها منذ
لتل�ك الفاجعة أثر على األرض ،ولعلنا ال نجانب الواقع عندما ّ
والدة احلسين× ،ومتتد حتى ش�هادته ،بعيد ًا عماّ نقلته بعض الروايات من مواقف

لألنبياء واملرس�لني^ ّممن س�بق النبي اخلاتم‘ جتاه مصيبة احلسين× ،من قبيل

بكائهم وحزهنم و ...ألنهّ ا ال تنضوي بشكل من األشكال حتت املقال.

اجملسدة للشعائر احلسينية
مواقف النيب| ِّ

لق�د كان�ت مواق�ف وأق�وال الرس�ول األك�رم‘ يف مقت�ل احلسين× كثرية،

ذائع�ة الصيت ،حتى روهتا الصحابيات من النس�اء ،فض ً
ال عن زوجاته‘ ،وبعض
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الصحاب�ة؛ ّ
تعد من
ليؤكد ذلك إخبار السماء بمقتله× ،وص�ارت تلك اإلخبارات ّ

أعالم النبوة من جهة اإلخبار بالغيبيات.

التأمل فيها نتبينّ جمموعة من العالمات والشعائر ،مثل :شعرية البكاء عىل
وعند ّ
حيز ًا واسع ًا من الروايات الصادرة عن الرسول األعظم‘،
احلسني× ،التي احت ّلت ّ
وحال�ة الغ�م واهلم التي تعرتي الرس�ول الكري�م‘ نتيجة إخباره م�ن ِق َبل الوحي

تصدى النب�ي‘ للخطابة فيها.
بمقت�ل رحيانت�ه× ،بل إقامة جمال�س العزاء ،حيث ّ
و ّمما يلفت النظر أنّ ردود األفعال (الش�عائر) هذه صدرت من النبي الكريم‘

تدرج رحيانته يف العمر ،فكان البكاء ـ والذي
بحسب الرتتيب التارخيي املتناسب مع ّ

أول م�ا صدر من
هيم�ن على أغلب مضامين تلك الرواي�ات ،إن مل نق�ل :مجيعها ـ ّ
ليتحول بكا ًء وغماّ ً،
النبي‘ ،وملّا يتجاوز عمر احلسين× الس�اعات ،واشتد األمر
ّ
حتول جديد يف جتسيد الشعائر ،حينام
وملّا بلغ احلسين من العمر س�نة أو أكثر ،حصل ّ
اختلط البكاء واهلم بإقامة املجلس عليه.

وسنقسم
جده املصطفى‘.
نتلمس فيها ضا ّلتنا يوم كان احلسني× يعيش يف كنف ّ
ّ
ّ
املتصدي لروايتها تنظي ًام للبحث.
الروايات التالية بحسب
ّ

أوالً :ما روته الصحابيات من جتسيد النيب| للشعائر

ّ
جيس�د فيه الرس�ول‘ الش�عائر احلس�ينية ،ويقيمها عىل أرض
لعل ّأول موقف ّ

الواقع خارج ًا ،هو ما صدر عنه‘ حني والدة رحيانته احلسني× ،فقد ورد عن اإلمام

لت جدتك فاطمة’
زين العابدين× قالّ :
«حدثتني أسماء بنت عمي�س ،قالتّ :قب ُ
باحلس�ن واحلسين÷ ...فلام كان بعد حول من مولد احلسن ُولِدَ احلسني× ،فجاءين

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

ولعلنا بحاجة هنا إىل بعض النامذج الروائية؛ لتعود بنا إىل عرص الرسالة ،عسى أن

ُ
اليمنى ،وأقام يف
فق�ال :يا أسماء ،ه�ايت ابني .فدفعته إليه يف خرق�ة بيضاء ،فأ ّذن يف أذن�ه ُ

مم بكاؤك؟
ُ
اليسرى ،ووضع�ه يف حج�ره وبكى ،قالت أسماء :قلت :فداك أيب وأم�ي! ّ
قال :من ابني هذا .قلت :إنّه ُولِد الس�اعة! قال :يا أسماء ،تقتله الفئة الباغية من بعدي،

ثم قال :يا أسامء ،ال ختربي فاطمة ،فإنهّ ا حديث عهد بوالدة»(((.
ال أناهلم اهلل شفاعتي! ّ

ث�م يلي ذلك ّأول ٍّ
ت�رق يف املس�ألة ،وهو ب�كاء النبي‘ ،وبيده تربة احلسين×
قب�ل مقتل�ه ،إذ ج�اء هذا يف خبر نقلت�ه ُأم الفضل بنت احل�ارث حول مقت�ل اإلمام
((( النوري ،حسني ،مستدرك الوسائل :ج ،15ص 144ـ .145
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احلسين× ،حيث قالت ...« :فدخلت يوم ًا إىل رسول اهلل‘ ،فوضعته [أي :اإلمام

احلسين×] يف حج�ره ،ثم حان�ت مني التفات�ة ،فإذا عين�ا رس�ول اهلل‘ هتريقان من
الدم�وع ،قال�ت :فقلت :يا نبي اهلل ،بأيب أن�ت ُ
وأمي! ما لك؟ قال :أت�اين جربئيل (عليه
أن ُأمتي س�تقتل ابني هذا .فقلت :ه�ذا؟ فقال :نعم ،وأتاين
الصالة والسلام) ،فأخربين ّ

برتبة من تربته محراء»(((.

ثانياً :ما روته نساء النيب| من جتسيده| للشعائر
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عن�د مالحظة الروايات التي نقلتها زوجات النبي األكرم‘ نجدها مجيع ًا حتكي

لنا حال الرس�ول الكريم‘ مع احلسين× بعدما أخذ احلسين× يدرج ويلعب،
أقل تقدير س�نته ُ
الترصفات التي توح�ي بأنّه× قد جتاوز عىل ّ
األوىل،
ونحوه�ا م�ن
ّ
ومن خالل النامذج التي س�ننقلها س�نالحظ مدى جتس�يد النبي‘ لتلكم الش�عائر،

ونظر ًا لكثرة هذه الروايات سنأيت عىل مقدار احلاجة منها:

1ـ عن زينب بنت جحش((( ،قالت« :بينا رسول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) يف بيتي

وحسين(ريض اهلل تبارك وتعاىل عنه) عندي حني درج ،فغفلت عنه ،فدخل عىل رسول

اهلل(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم) ،فجلس عىل بطنه ،فبال فانطلق((( آلخذه ،فاس�تيقظ رس�ول
اهلل(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) ،فقال :دعيه ...فقام فصلىّ  ،فلام قام احتضنه إليه ،فإذا ركع أو

جلس وضعه ،ثم جلس فش�كا ،ثم ّ
مد يده ،فقلت حني قىض الصالة :يا رس�ول اهلل ،إنيّ

أن ابني هذا
إن جربئيل أتاين فأخربين ّ
رأيتك اليوم صنعت ش�يئ ًا ما رأيتك تصنعه؟ قالّ :
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((( احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد اهلل ،املستدرك عىل الصحيحني :ج ،3ص .176و ُانظر :احليل،
ابن نام ،مثري األحزان :ص.7
ُ
ُ
ُ
عمة النبي‘ ،تزوجها النبي‘
((( زينب بنت جحش األسدية ،أم املؤمنني زوج النبي‘ ،أ ّمها أميمة ّ
سنة ( 3هـ  624/م) ،وقيل 5( :هـ 626/م) ،وتوفيت سنة ( 20هـ 641/م) ،وكانت ّأول نساء
النبي‘ حلوق ًا بهُ .انظر :ابن سعد ،حممد ،الطبقات الكربى :ج ،8ص.101
((( يف مصادر ُأخرى :فانطلقت.

تقتله ُأمتي .فقلت :أرين تربته ،فأراين تربة محراء»(((.

فش�عرية البكاء عىل احلسني× ظلت مستمرة مع النبي‘ حتى بعدما ناهز عمر

احلسني× السنة أو جتاوزها.
2ـ رواي�ة أيب ُأمام�ة« :قال رس�ول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم) لنس�ائه :ال تُبكوا هذا
الصبي :يعني حس�ين ًا ،قال :فكان يوم ُأم س�لمة ،فنزل جربائيل ،فدخل رسول اهلل(صلىّ
اهلل عليه وس� ّلم) الداخل ،وقال ُألم س�لمة :ال تَدَ عي أحد ًا يدخل ع ّ
يل ،فجاء احلسين،
فلما نظ�ر إىل النبي(صّل�ىّ اهلل عليه وس� ّلم) يف البي�ت أراد أن يدخل ،فأخذته ُأم س�لمة،
يف حجر رس�ول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم) ،فقال جربيل للنبي(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم):
إن ُأمتك ستقتل ابنك هذا .فقال النبي(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) ،يقتلونه وهم قوم مؤمنون
ّ

يب؟ ق�ال :نع�م يقتلون�ه .فتناول جربائيل ترب�ة ،فقال :بمكان كذا وكذا ،فخرج رس�ول
اهلل(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) قد احتضن حسين ًا ،كاسف البال مهموم ًا ،فظنت ُأم سلمة أنه
غضب من دخول الصبي عليه ،فقالت :يا نبي اهللُ ،جعلت لك الفداء! إنك قلت لنا :ال
تُبك�وا ه�ذا الصبي ،وأمرتني أن ال أدع أحد ًا يدخل علي�ك ،فجاء فخ ّليت عنه ،فلم ير ّد
إن ُأمتي يقتلون هذا .ويف القوم أبو بكر
عليها ،فخرج إىل أصحابه ،وهم جلوس ،فقالّ :

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

فاحتضنته ،وجعلت تناغيه وتس�كته ،فلام اشتد يف البكاء خ ّلت عنه ،فدخل حتى جلس

وعم�ر ،وكانا أجرأ القوم عليه ،فقاال :يا نبي اهلل ،يقتلونه وهم مؤمنون؟ قال :نعم ،هذه

تربته .فأراهم إياها»(((.

واهلم عىل مصيبة احلسين× ،بل جتاوز
املرة البكاء
وقد ّ
ّ
تضمن هذا املوقف هذه ّ

س�يقتل عىل يد
األم�ر ذل�ك ّ
وحتول إىل إخبار للقوم وإعالمهم بأنّ ولده احلسين× ُ
هذه ُ
األ ّمة ،وأكثر من ذلك أنّه‘ يرهيم الرتبة التي ستكون شهادة احلسني× عليها.
((( املقريزي ،أمحد بن عيل ،إمتاع األسامع :ج ،14ص.143
((( ابن عساكر ،عيل بن احلسن ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،14ص 190ـ  .191الطرباين ،سليامن بن أمحد،
املعجم الكبري :ج ،8ص.285
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3ـ عن ُأ ّم سلمة أنهّ ا قالت« :كان احلسن واحلسنييلعبان بني يدي النبي(صلىّ
إن ُأ ّمتك تقت�ل ابنك هذا
اهلل علي�ه وس� ّلم) يف بيت�ي ،فنزل جربي�ل× ،فقال :يا حمم�دّ ،

وضمه إىل
من بعدك .فأومأ بيده إىل احلسين ،فبكى رس�ول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم)،
ّ
ِ
فش�مها
ص�دره ،ثم قال رس�ول اهلل (صّل�ىّ اهلل عليه وس� ّلم) :وديعة عن�دك هذه الرتبةّ .
رسول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) ،وقال :ويح كرب وبالء .قالت :وقال رسول اهلل(صلىّ

ُ
أن ابني قد ُقتل.(((»...
حتولت هذه الرتبة دم ًا ،فاعلمي ّ
اهلل عليه وس ّلم) :يا أم سلمة ،إذا ّ
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تق�دم ،فهنا النبي| ،فض ً
يش�م تربة
ال عن بكائه،
ويف ه�ذا جتس�يد يضاف إىل ما ّ
ّ

احلسني×ّ ،مما يكشف عن قداسة خاصة لرتبته×.
4ـ وع�ن ُأ ّم س�لمة« :كان النبي(صّل�ىّ اهلل عليه وس� ّلم) نائ ًام يف بيتي ،فجاء حسين
ثم غفلت يف يشء،
ّ
يت�درج ،قالت فقعدت عىل الباب ،فس�بقته خمافة أن يدخ�ل فيوقظهّ ،
فدب فدخل فقعد عىل بطنه .قالت :فس�معت نحيب رسول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس ّلم)،
ّ
فجئت فقلت :يا رس�ول اهلل ،واهلل ،ما علمت به .فقال :إنّام جاءين جربيل× ،وهو عىل

إن ُأ ّمتك ستقتله.(((»...
أحتبه؟ فقلت :نعم .قالّ :
بطني قاعد ،فقال يلّ :
وهنا برزت حالة جديدة من جتسيد شعائر احلسني× من ِق َبل النبي الكريم|،
بشدة ،وهو ما يستفاد من عبارة ُأم سلمة :سمعت نحيب رسول اهلل|،
وهي البكاء ّ
بأي أذى.
فلم يكن بكا ًء عادي ًا ،هذا واحلسني× جالس عىل بطنه ،ومل ُيصب ُ
بعد ّ

ثالثاً :ما رواه الصحابة من جتسيد النيب| للشعائر
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خفية عن الصحابة ،فلقد روى
مل تكن مواقف النبي| جتاه س�بطه احلسين× ّ

وتفجعه وحزنه وأمله عليه ،وم�ن تلك األخبار :ما رواه
الكثير منهم ب�كاء النبي|
ّ

معاذ بن جبل ،قـال« :خرج علينا رسول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) متغيرّ ال ّلون ،فقال:
((( الطرباين ،سليامن بن أمحد ،املعجم الكبري :ج ،3ص.108
((( ابن عساكر ،عيل بن احلسن ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،14ص.194

أن�ا حمم�دُ ،أوتيت فواتح الكالم وخوامته ،فأطيعوين ما دمت بين أظهركم ...قال :يزيد
ثم قال :نعي إ ّيل حسين،
ثم ذرفت عيناه (صلىّ اهلل عليه وس� ّلم)ّ ،
ال يب�ارك اهلل يف يزيدّ .
وأتي�ت برتبتهُ ،
ُ
وأخربت بقاتله ،والذي نفيس بيده ال ُيقتل بني ظهراين قوم ال يمنعوه إلاّ
ثم قال:
خال�ف اهلل بني صدورهم وقلوهبم ،وس� ّلط عليهم رشارهم ،وألبس�هم ش�يع ًاّ .

واه� ًا لفراخ آل حممد(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم) من خليفة ُمس�تخلف ُمترف ،يقتل خلفي

وخلف اخللف»(((.

ثم نعيه× للصحابة.
حتى ذرف الدموعّ ،

ّ
واشتد يف بعض احلاالت ،فقد ارتقى إىل إقامة املجالس بنحو
ولعل املوقف تزايد
ّ

يش�ابه إىل درجة ما جمال�س العرص احلارض ،إذ يقوم اخلطيب بوع�ظ الناس ،وبعدها

يذك�ر مصيبة احلسين× ،وذلك بحس�ب ما رواه عبد اهلل بن حيي�ى يف النص التايل:

«فلما أت�ت عليه س�نتان ،خرج النبي| مع س�فر إىل س�فر ،فوقف يف بع�ض الطريق،

فس�ئل عن ذلك ،فقال :هذا جربائيل خيربين عن أرض بش�ط
واسترجع ودمعت عيناهُ ،

الفرات يقال هلا :كربالءُ .يقتل فيها ولدي احلسين .فقيل :و َمن يقتله؟ قال :رجل يقال
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وه�ذه الرواي�ة ال تعبرّ ع�ن حالة حزن طبيعي عاش�ه النبي| ،ب�ل كانت احلالة
أشد ،فقد اتخّ ذت طابع ًا تصاعدي ًا ،من تغيرّ ال ّلون ،وهذا يعني درجة عالية من احلزن،
ّ

ل�ه :يزي�د ،وكأنيّ أنظ�ر إىل مرصع�ه ومدفنه .فرجع عن س�فره حزين� ًا ،وصعد وخطب

ووع�ظ واحلس�ن واحلسين بني يدي�ه ،فلماّ ف�رغ وضع ي�ده اليمن�ى عىل رأس احلس�ن،
إن حمم�د ًا عبدك
واليسرى عىل رأس احلسين ،ورفع رأس�ه إىل السماء ،وق�ال :ال ّلهمّ ،
ذريتي وأرومتي ،و َمن أخلفهام يف ُأ ّمتي،
ورسولك ونبيك ،وهذان أطائب عرتيت ،وخيار ّ
أن ولدي هذا مقتول خمذول ،ال ّلهم فب�ارك له يف قتله ،واجعله من
وق�د أخربين جربئي�ل ّ
فضج الناس بالبكاء يف املس�جد،
س�ادات الش�هداء ،ال ّلهم وال تبارك يف قاتله ،وخاذله.
ّ

((( الطرباين ،سليامن بن أمحد ،املعجم الكبري :ج ،3ص ،120وج  ،20ص .38املتقي اهلندي ،عيل بن
عبد امللك ،كنز العامل :ج ،11ص.166
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حممر الوجه ،فخطب
فقال النبي| :أتبكون وال تنرصونه؟! ّ
ثم رجع وهو متغيرّ ال ّلونّ ،
خطبة ثانية موجزة ،وعيناه هتمالن دموع ًا»(((.

ويف رواية ُأخرى يروهيا سعيد بن جبري عن ابن عباس نالحظ فيها إقامة النبي|

املرة حرضه إضافة البن عباس وبعض الصحابة ،أصحاب
ملجلس عزاء ،ولكن هذه ّ
الكساء^ ،وفيه يعرض النبي| بعض أحداث كربالء بلوعة وأمل عىل ما سيجري

على س�بطه ورحيانت�ه احلسين× ،فتش�تد حالة الب�كاء ،لتص�ل إىل درج�ة النحيب

والضجي�ج من قبل احلارضين وأهل البيت^ ،قال ابن عباس« :كنت عند رس�ول
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ً
جالس�ا إذ أقبل احلس�ن ،فلماّ رآه بكى وقال :إ ّيل إ ّ
يل .فأجلس�ه عىل فخذه اليمنى،
اهلل|
ثم أقبل احلسين ،فلماّ رآه بكى ،وقال مثل ذلك ،فأجلس�ه عىل فخذه اليرسى ،ثم أقبلت

فاطم�ة فرآه�ا ،فبك�ى ،وقال مثل ذلك ،فأجلس�ها بني يدي�ه ،ثم أقبل عيل ف�رآه ،فبكى،

وق�ال مث�ل ذلك ،وأجلس�ه إىل جانب�ه األيمن ،فقال ل�ه أصحابه :يا رس�ول اهلل ،ما ترى
بالنبوة،
ُرس برؤيته؟ فقال :وال�ذي بعثني
ّ
واح�د ًا م�ن هؤالء إلاّ بكيت ،أو ما فيه�م من ت ّ

أحب إ ّ
يل منه�م ،وإنّام بكيت ملا
واصطف�اين على مجيع ّ
الربية ،ما عىل وجه األرض نس�مة ّ
ّ
حيل هبم من بعدي ،وذكرت ما يصنع هبذا ولدي احلسين ،كأنيّ به وقد اس�تجار بحرمي

وقبري فال جيار ،ويرحتل إىل أرض مقتل�ه ومرصعه ،أرض كرب وبالء ،تنرصه عصابة
من املس�لمنيُ ،أولئك س�ادة ش�هداء ُأمتي يوم القيامة ،فكأنيّ أنظر إليه وقد ُرمي بسهم،
فخر عن فرس�ه رصيع ًا ،ثم ُيذب�ح كام ُيذبح الكبش مظلوم ًا .ث�م انتحب وبكى ،وأبكى
ّ

َم�ن حول�ه ،وارتفعت أصواهتم بالضجيج ،ثم قام وهو يقول :ال ّلهم إنيّ أش�كو إليك ما
184
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يلقى أهل بيتي بعدي»(((.

ّ
حد ًا يف بيان جتس�يد النبي‘ لش�عائر احلسين×
ولع�ل الرواية األخرية بلغت ّ

بصورة تشبه ما دأب عليه أتباع أهل البيت^ يف جمالسهم.

((( احليل ،ابن نام ،مثري األحزان :ص .9ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.14
((( احليل ،ابن نام ،مثري األحزان :ص 12ـ .13

اجملسدة لشعائر احلسني×
مواقف أمري املؤمنني والزهراء واإلمام احلسن^ ِّ

حينما راجعنا الروايات يف هذا املقام ،مل نجدها بالكثرة التي الحظناها يف مواقف

الرسول| جتاه سبطه ورحيانته احلسني×.

إنّ م�ا ظفرن�ا ب�ه ـ إضاف�ة مل�ا ج�اء يف خرب س�عيد بن جبير ـ بخصوص جتس�يد

الزهراء’ ،لش�عرية البكاء عىل ّ
فلذة كبدها ،هو خرب طويل يلتقي فيه الرس�ول|

بالزه�راء’ ،وهي حتمل ولدها احلسين× ،فيق�ول النبي|« :لع�ن اهلل قاتليك،

ولعن اهلل س�البيك ،وأهلك اهلل املتوازرين عليك ،(((»...حتى تس�أله الزهراء’ عن
وخيربها النبي| بمن سيبكي عليه من الناس ويذكره وال ينساه(((.

متعددة ،ويف
خيص أمري املؤمنني× ،فلقد جاءت روايات عديدة وبطرق ّ
أما فيام ّ

أماكن خمتلفة ،خيرب فيها بمقتل اإلمام احلسين× ،وحييي يف بعضها ش�عائره ،فيبكيه

بعد ،ومن
تارةً ،وينعاه بأمل تار ًة ُأخرى ،وهو يذكر ما جيري عليه ،هذا واحلادثة مل تقع ُ
هذه الروايات:

1ـ ع�ن عبد اهلل بن نجي عن أبيه «أنه س�ار مع علي ،وكان صاحب مطهرته،
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غاية وسبب ذلك ،فيجيبها النبي| بام سيجري عىل احلسني× ،فتسرتجع وتبكي،

فلّم�اّ حاذى نين�وى ،وهو منطلق إىل ص ِّفين ،فنادى عيل :اصرب أب�ا عبد اهلل ،اصرب

أب�ا عبد اهلل بش�ط الفرات .قلت :وم�اذا؟ قال :دخلت عىل النبي(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم)
ذات يـ�وم وعين�اه تفيضان .قل�ت :يا نبي اهلل ،أغضبك أحد؟ ما ش�أن عينيك تفيضان؟
أن احلسين ُيقتل بشط الفرات .قال :فقال:
قال :بل قام من عندي جربيل قبلّ ،
فحدثني ّ

فمد يده ،فقب�ض قبضة من تراب
ه�ل لك إىل أن ُأش�مك من تربت�ه؟ قال :قلت :نع�مّ .
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.144
((( ُانظر :املصدر السابق :ص144ـ .145
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عيني أن فاضتا»(((.
فأعطانيها ،فلم أملك ّ

جيسد اإلمام× شعرية البكاء عىل ولده احلسني× ،فقد روى ابن أعثم
2ـ وهنا ّ

الك�ويف عن ابن عب�اس ،يف ذكر خروج أمري املؤمنني× إىل ص ّفين ملحاربة معاوية،

وق�د أورده يف حدي�ث طوي�ل يق�ول فيه ...« :حتى ن�زل بكربالء ،ثم نظر إىل ش�اطئ

الفرات ،وأبرص هنالك نخي ً
ال ،فقال :يا بن عباس ،أتعرف هذا املوضع؟ فقال :ال يا أمري
املؤمنين م�ا أعرفه .قال :أما إنّك لو عرفته كمعرفتي مل تك�ن جتاوزه حتى تبكي لبكائي.
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عيلبكاء ش�ديد ًا ،حتى اخض ّلت حليته بدموعه ،وسالت دموعه عىل
ثم بكى
ً
قالّ :
ثم التفت إىل احلسين ،فقال:
ص�دره ،ثم جعل يقول :أواه مايل وآلل أيب س�فيانّ .

اصرب أبا عبد اهلل ،فقد لقي أبوك منهم مثل الذي تلقى بعدي.(((»...

وم�ن تلك املواقف بكاء رحيانة الرس�ول| احلس�ن املجتبى× حس�ب ما جاء

«أن احلسين بن عيل
ج�ده|ّ :
يف رواي�ة ع�ن اإلمام الصادق× ،ع�ن أبيه× ،عن ّ

ب�ن أيب طال�ب× دخل يوم ًا إىل احلس�ن× ،فلماّ نظ�ر إليه بكى ،فقال ل�ه :ما يبكيك يا
يدس
أبا عبد اهلل؟ قال :أبكي ملا ُيصنع بك .فقال له احلس�ن×ّ :
س�م ّ
إن الذي يؤتى إ ّيل ّ
إ ّيل ُفأقت�ل ب�ه ،ولك�ن ال ي�وم كيومك يا أب�ا عب�د اهلل ،يزدلف إليك ثالث�ون ألف رجل،

جدنا حمم�د‘ ،وينتحلون دين اإلسلام ،فيجتمعون عىل قتلك،
يدع�ون أنهّ�م من ُأ ّمة ّ
ّ

وسفك دمك ،وانتهاك حرمتك ،وسبي ذراريك ونسائك ،وانتهاب ثقلك ،فعندها ّ
حتل
186
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ببن�ي ُأمية اللعنة ،ومتطر السماء رماد ًا ودم ًا ،ويبكي علي�ك ّ
كل يشء ،حتى الوحوش يف

الفلوات ،واحليتان يف البحار»(((.

((( ابن حنبل ،أمحد :املسند :ج ،1ص .85ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية :ج ،8ص.217
((( ابن أعثم ،أمحد ،الفتوح :ج ،2ص.552-551
((( الصدوق ،حممد بن عيل ،األمايل :ص177ـ .178

استنتاجات

من األجدر هنا أن نلقي ـ بعد هذا العرض الروائي ـ نظرة ُأخرى؛ لنتبينّ جمموعة

دالالت تتضح من خالل قراءتنا هلا ،ويمكن إمجاهلا فيام ييل:

ّأوالً :إنّ مجيع تلك الروايات التي نُقلت عن رسول اهلل| مل تصدر يف عام واحد،

جس�د الرسول| الش�عائرية بأبلغ صورها يف فرتات مرتاوحة؛ ّمما يكشف عن
وقد ّ
عدة ُأمور منها:
يؤيد ما ذهبنا إليه ّ
عملية تأسيس وجتذير هلا يف نفوس املسلمني آنذاك ،و ّمما ّ
عدة أشخاص وبطرق خمتلفة.
أ ـ جميء الروايات عىل لسان ّ

األحاديث النبوية ،فمنها ما يشير إىل زمن والدة اإلمام احلسين بن عيل÷ ،ومنها
ما يشير إىل صدورها يف الس�نة ُ
األوىل من والدته ،وداللة بعض األلفاظ عىل مراحل
م�ن عمر اإلمام× ونش�أته ،ومن تل�ك األلفاظ« :يدرج» ،أو «ج�اء فاقتحم الدار»،
«إن احلسن واحلسني كانا يلعبان بني يدي رسول اهلل‘» ،وغريها مما ورد يف روايات
و ّ
ُأخرى تركناها لالختصار.

تدرج
ف�إنّ م�ن املالحظ م�ن تلك العب�ارات
التن�وع الزمني الذي يكش�ف ع�ن ّ
ّ

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

ب ـ االقرائ�ن الزمني�ة الت�ي تظه�ر م�ن خلال دالالت األلف�اظ ،خصوص� ًا يف

مراح�ل عمر اإلمام× وترعرعه ،والت�ي اقرتنت بنزول جربائيل واملالئكة ،وإخبار

النبي‘ بمقتل احلسني× ،وتقديم العزاء لرسول اهلل‘ ،مضاف ًا إىل تطور املوقف

وغ�م ،إىل إقامة جملس ووع�ظ وخطبة وذكر
وهم
ّ
من قبل الرس�ول‘ ،فم�ن بكاء ّ
ملصيبة احلسني×.

ثاني� ًا :أش�ارت بعض األلف�اظ إىل ما يرتبط باحلالة الوجدانية والنفس�ية لرس�ول

اهلل‘ والزهراء وأمري املؤمنني÷ ،وما كان ينتاهبم من احلزن واألسى ،وباإلمكان

أن نرص�د تلك احلالة من خالل العب�ارات الواردة يف تلك األخبار ،ونذكر منها عىل
سبيل املثال:
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1ـ بكاء النبي| ونحيبه حني والدة اإلمام احلسني× ،حينام ُأخرب بمقتله ،وهو

ما أوضحته بعض الروايات.

مغتمـ ًا كاسف البال،
 2ـ ظهور عالئم احلزن عىل وجه رس�ول اهلل| ،وأنّه كان ّ

ً
فضلا ع�ن بعض األلفاظ ذات املداليل األكثر حزن ًا ،ومنه�ا :ما جاء يف رواية اإلمام

عيل× حيث يقول« :دخلت عىل رسول اهلل وعيناه تفيضان من الدموع» ،ومنها :بكاء
أمير املؤمنني× بكا ًء ش�ديد ًا ،حتى اخض ّل�ت حليته بدموعه ،وس�الت دموعه عىل
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صدره.

حددت بعض تلك الروايات قاتل اإلمام احلسين×ّ ،بينت موقف
ثالث ًا :بعدما ّ
النب�ي‘ من�ه ،إذ أخ�ذ النب�ي‘ يدعو علي�ه ويلعنه ،وبينّ ل ُ
ش�دة
أل ّمة اإلسلامية ّ
غض�ب اهلل علي�ه ،وهو ما ا ّتضح من بع�ض الروايات التي نقلناها س�ابق ًا ،ويف ذلك

جتسيد عميل ل ّلعن والدعاء عىل قتلة رحيانة الرسول‘.

ّ
ولعل أكثر الروايات أشارت إىل أنّ جربائيل×
املطهرة،
رابع ًا :التأكيد عىل الرتبة ّ

وقدموا له العزاء ،أروه تربة اإلمام احلسني×
واملالئكة الذين زاروا رسول اهلل‘ّ ،

ومحلوها إليه ،ووصفوا تربته بأنهّ ا محراء ،وأنهّ ا ذات رائحة زكية .والظاهر من االهتامم

خصها اهلل
هذا عظمتها وفضلها؛ إذ جعل اهلل الشفاء فيها واحدة من خصائصها التي ّ

تعاىل هبا(((.

يتداعى للخاطر بعدما وصلنا إىل هذا املقام ،أنّ هذه األخبار التي أخرب هبا رسول
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م�رة ،تعلن عن غاي�ة تتبع ذلك ،وه�ي أنهّ ا ،يف الوق�ت الذي تُعترب
اهلل‘ أكث�ر م�ن ّ
تؤسس لشعائرية مراس�م العزاء احلسيني
جتس�يد ًا من قبل النبي‘ لتلك الش�عائرّ ،
ّأو ً
الّ ،
ّ
املتكرر وتقديمهم العزاء لرسول اهلل‘
ولعل يف نزول املالئكة
وجتذرها ثاني ًا،
ّ

((( ُانظر :الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف :ج ،4ص .588الصدوق ،حممد بن عيلَ ،من ال حيرضه
الفقيه :ج ،2ص599ـ .600الفتال النيسابوري ،حممد بن الفتال ،روضة الواعظني :ص411ـ.412
ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،لسان امليزان :ج ،2ص.237

تأكيد ًا عىل إقامة تلك الشعائر.

خامس� ًا:لو ألقين�ا نظ�رة إمجالية على تلك املواق�ف ،وردود أفع�ال النبي‘ عىل

إخبارات جربائيل× ،نخرج بالنتائج التالية:
1ـ الدعوة لنرصة اإلمام احلسني×.

2ـ االقتص�ار عىل قي�ام النبي| والزهراء‘ وأمري املؤمنني× بتجس�يد بعض

تلك الشعائر ،وعدم اقرتاهنا بالدعوة للزيارة أو ما شابه ذلك من ُ
األمور التي نجدها

يف املرحلة الثانية.

وتبدلت بام ينس�جم
وبعبارة ُأخرى :نس�تطيع القول :إنّ أدبيات الرواية اختلفت ّ

املرجوة من
م�ع األوض�اع والظ�روف املحدقة هبا ،وبما ي�ؤ ّدي إىل حتقيق األه�داف
ّ
الثورة.

الفرتة الثانية :جتسيد الشعائر احلسين ّية بعد حدوث واقعة كربالء

ج�اءت مرحلة جتذير الش�عائر م�ن قبل األئمة^؛ اس�تمرار ًا ملرحلة التأس�يس

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

يف املرحلة التالية ،وهذا ما يميز روايات املرحلة ُ
األوىل التي سبقت الواقعة عام تالها
ّ

والتنصيص والتجس�يد الذي صدر عن رسول اهلل‘ واألئمة^ يف املرحلة ُ
األوىل

مرويات وممارسات.
التي سبقت شهادة اإلمام احلسني× عىل شكل ّ

وقد برزت الش�عائر كمامرس�ات عىل نطاق أوسع بعد ش�هادة اإلمام احلسني×

س�نة (61ه�ـ681/م) يف كربالء؛ إذ كان طريق احلفاظ على نتائج الثورة ومعطياهتا
يم�ر عبر اس�تمرار تل�ك الش�عائر ،واحليلول�ة دون القضاء عليه�ا ،وهذا م�ا يربزه
ّ
ويوضح�ه اإلم�ام زي�ن العابدين× ملّا س�أله إبراهيم ب�ن طلحة بن عبي�د اهلل حينام
ّ

اس�تقبله بقول�ه« :ي�ا علي ب�ن احلسينَ ،م�ن غل�ب؟ ...فقال ل�ه عيل بن احلسين×:
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عد اإلمام زين
ثم أقم»((( .فقد ّ
إذا أردت أن تعلم َمن غلب ،ودخل وقت الصالة ،فأ ّذن ّ
العابدين× استمرار شعائر اهلل علن ًا ،وعىل رؤوس األشهاد دلي ً
حسي ًا عىل انتصار
ال ّ
هنضة اإلمام احلسني×.

بد أن يسجّل التاريخ اإلسالمي دور اإلمام عيل بن احلسني× يف كشف
وهنا ال ّ
الزيف األُموي ،وبيان مظلومية اإلمام احلسني وأهل بيته^ ،سواء يف الكوفة أم يف
الشام ،فلقد استمر اإلمام× عىل هنجه يف ترسيخ الشعائر يف وجدان ُ
األمة ،وتعميق
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العاطف�ة يف نف�وس املس�لمني ،وتوجيهه�م من خالهل�ا ،وقد اغتنم اإلم�ام× مجيع
الف�رص للقيام بذلك ،حت�ى أصبحت تلك املواقف منطلق ًا جلمي�ع األحرار ،ولربام

كان م�ن أروع م�ا يم ّث�ل تلك احلالة خطبته× يف الش�ام ،إذ قال ...« :أن�ا ابن املر ّمل

اجلن يف الظلامء ،أنا ابن َمن ناحت عليه الطيور يف اهلواء.
بالدم�اء ،أنا ابن َمن بك�ى عليه ّ
ضج الناس بالبكاء والنحيب ،وخيش يزيد أن تكون
فلام بلغ كالمه× إىل هذا املوضعّ ،

فتنة ،فأمر املؤ ّذن أن يؤ ّذن للصالة.(((»...

فقد أراد اإلمام السجاد× إلفات نظر املسلمني إىل أهداف النهضة احلسينية عرب

التأثري يف الرأي العام ،وذلك من خالل أمرين:

أحدمها :تعريف الناس بنفسه وبأهل بيته^ ،وكيف اقتادهتم السلطة ُ
كأسارى،

وهم أهل بيت النبي|.

ثانيهام :تعريف الناس بمظلومية اإلمـام احلسين×ّ ،مما حرك يف النفوس ازدراء

بعدة أنح�اء كان أوضحها تفاعل
فع�ل احلاك�م ،واالحتجاج عليه ،األمر ال�ذي برز ّ
الناس وجداني ًا بالبكاء.
190
190

جس�ده أه�ل البيت^ من
وس�نحاول تس�ليط الض�وء يف ه�ذه املرحل�ة عىل ما ّ

حتول حالة التجس�يد إىل صور ال تفارق
الش�عائر ،وما ّ
أسس�وا له بعد الواقعة ،وبيان ّ
املخيلة مهام تباعد الزمن ،وتعاقبت الدهور ،وقد مت ّثل ذلك يف الشعائر التالية:

((( الطويس ،حممد بن احلسن ،األمايل :ص .677املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.177
((( احلائري ،جعفر عباس ،بالغة اإلمام عيل بن احلسني× :ص.103

الشعرية ا ُ
ألوىل :البكاء على احلسني×

ليس�ت ش�عرية البكاء عىل أيب األحرار× أمر ًا حيتاج إىل بيان ،فهي مت ّثل الذروة

رس�خ اإلمام زين
الت�ي يصب�و إليها قارئ املقت�ل والذاكر ملصيبة احلسين× ،ولقد ّ

واس�تمر
العابدين× الش�عائر احلس�ينية برفعه ش�عار الب�كاء طيلة عمره الرشيف،
ّ
ذل�ك الفع�ل يف زم�ن مجيع األئمة^ م�ن بعده ،فلم ي�زل اإلمام باكي� ًا ليله وهناره،
حت�ى أرشف موىل لعيل بن احلسين÷ ،وهو يف س�قيفة له س�اجد يبك�ي ،فقال له:

ﯢ ﯣ)((( ،إنّه فقد ابن ًا واحد ًا ،وأنا رأيت أيب ومجاعة أهل بيتي ُيذبحون حويل»(((.
ولي�س أبلغ من وصف اإلم�ام الصادق× للحالة التي كان عليها اإلمام عيل بن

احلسني× حيث قال« :بكى عيل بن حسني÷ عىل أبيه احلسني عرشين سنة ،أو أربعني

سنة(((،وماوضعبنييديهطعام ًاإلاّ بكىعىلاحلسني×،حتىقاللهموىلله:جعلتفداكيا

ابن رس�ول اهلل ،إين أخاف عليك أن تكون من اهلالكني ،قال( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)((( ،إين مل أذكر مرصع بني فاطمة إلاّ خنقتني

العربة لذلك»(((.

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

«يا موالي ،يا عيل بن احلسني ،أما آنَ حلزنك أن ينقيض؟ فرفع رأسه إليه ،وقـال :ويلك
ربه يف أقل مما رأيت حتى قال( :ﯡ
– أو ثكلتك ُأمك – واهلل ،شكا يعقوب إىل ّ

ويذك�ر أنّ الكمي�ت أت�ى اإلمام الباق�ر× ،فأذن له ً
ليلا وأنش�ده ،فبكى اإلمام

الباق�ر× ،ث�م قـ�ال« :ي�ا كمي�ت ،ل�و كان عندنا م�ال ألعطين�اك ،ولكن ل�ك ما قال
((( يوسف :آية.84
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص .214الربوجردي ،حسني ،جامع أحاديث الشيعة:
ج ،3ص.478
((( الرتديد من الرواي.
((( يوسف :آية.86
حممد بن ع ّ
يل ،اخلصال:
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص .213و ُانظر :الصدوقّ ،
ص.273
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مؤيد ًا بروح القدس ما ذببت
رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وسلّم) حلسان بن ثابت :ال زلت ّ

ع ّنا أهل البيت»(((.

وهكذا كانت حالة البكاء الش�ديد التي يعيشها أئمة أهل البيت^ ،وخصوص ًا

ّ
عندم�ا ّ
ولعل أوض�ح صورة هلا هي م�ا جاء يف رواي�ة عبد اهلل بن
حي�ل يوم الع�ارش،
يصور فيها احلالة املؤملة التي كان يعيشها اإلمام الصادق× حيث قال:
س�نان ،التي ّ

«دخلت عىل س�يـدي أيب عبد اهلل جعفر بن حممد÷ يف يوم عاش�وراء ،فألفيته كاسف
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ال ّل�ون ،ظاهر احلزن ،ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ املتس�اقط .فقلت :يا بن رس�ول

أن احلسين
أو يف غفلة أنت؟ أما علمت ّ
م�م ب�كاؤك؟ ال أبكى اهلل عينيك! فقال يلَ :
اهللّ ،
ابن عيل ُأصيب يف مثل هذا اليوم؟ فقلت :يا سيدي ،فام قولك يف صومه؟ فقال يل :صمه

ً
كملا ،وليكن إفطارك
م�ن غير تبييت ،وافط�ره من غري تش�ميت ،وال جتعله يوم صوم
بع�د صلاة العرص بس�اعة عىل رشبة من م�اء ،فإنّه يف مث�ل ذلك الوقت م�ن ذلك اليوم

جت ّلت اهليجاء عىل آل رس�ول اهلل ،وانكش�فت امللحمة عنهم ،ويف األرض منهم ثالثونَ
ٍ
حي ًا،
رصيع� ًا يف مواليه�مّ ،
يعز عىل رس�ول اهلل‘ مرصعهم ،ول�و كان يف الدني�ا يومئذ ّ
املعزى هبم .قال :وبكى أبو عب�د اهلل حتى اخض ّلت حليته
لكان(صل�وات اهلل عليه) ه�و ّ

بدموعه.(((»...

جده
ش�دة حزن�ه وبكائه عىل ّ
أم�ا اإلمام موس�ى بن جعفر÷ ،فخري َمن يصور ّ

اإلم�ام احلسين ب�ن عيل÷ ،وما ج�رى عليه يف يوم عاش�وراء ،هو م�ا رواه اإلمام
192
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الرضا× بقوله« :كان أيب إذا دخل ش�هر حمرم ،ال ُيرى ضاحك ًا ،وكانت الكآبة تغلب
عليه حتى يميض منه عرشة أيام ،فإذا كان يوم العارش كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه

وبكائه ،ويقول :هو اليوم الذي قتل فيه احلسني(صلوات اهلل عليه)»(((.
((( املسعودي ،عيل بن احلسني ،مروج الذهب :ج ،3ص.229
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،مصباح املتهجد :ص.782
((( الصدوق ،حممد بن عيل ،األمايل :ص.191

يمتد لعرشة
هذا النص يبينّ لنا أنّ حزن وحداد اإلمام موس�ى بن جعفر× كان ّ

أش�دها عليه يوم العارش من
حمرم حتى العارش منه ،وكان ّ
أيام ،ابتدا ًء من ّأول ش�هر ّ
التط�ور إىل مجوع الش�يعة؛ إذ ه�ي تقتدي بفعل
حم�رم ،فم�ن الطبيع�ي أن ينتقل هذا
ّ
ّ

وتتأسى به.
اإلمام×
ّ

ولق�د اس�تمرت هذه الع�ادة باختاذ العشرة ُ
األوىل من املحرم ّأي�ام حداد وحزن
ّ

الري�ان بن ش�بيب عن اإلم�ام الرض�ا× بقوله:
وب�كاء بع�د ذلك ،وه�ذا م�ا ّأكده ّ

إن كنت
ذريته ،وس�بوا نس�اءه ،وانتهبوا ثقله ،فال غفر اهلل هلم ذلك أبد ًا! يا بن ش�بيبّ ،
ّ
باكي ًا ليشء فابك للحسين بن عيل بن أيب طالب^ ،فإنّه ُذبح كام ُيذبح الكبش ،و ُقتل

مع�ه من أه�ل بيته ثامنية عرش رج ً
ال ،ما هلم يف األرض ش�بيهون ،ولقد بكت السماوات
خديك ،غفر
الس�بع واألرضون لقتله ...إن بكيت عىل احلسني حتى تصري دموعك عىل ّ
كل ذنب أذنبته ،صغري ًا كان أو كبري ًا ،قلي ً
اهلل لك ّ
رسك
ال كان أو كثري ًا .يا بن شبيب ،إن ّ

رسك أن تكون معنا
أن تلقى اهلل وال ذنب عليك ،فزر احلسني× ...يا بن شبيب ،إن ّ
أن
يف الدرج�ات العىل م�ن اجلنان ،فاحزن حلزننا ،وافرح لفرحن�ا ،وعليك بواليتنا ،فلو ّ

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

حيرمون فيه الظلم والقتال
« ...يا بن شبيبّ ،
املحرم هو الشهر الذي كان أهل اجلاهلية ّ
إن ّ
حلرمت�ه ،فما عرفت ه�ذه ُ
األمة حرمة ش�هرها ،وال حرمة نبيها ،لقد قتلوا يف هذا الش�هر

رج ً
أحب حجر ًا حلرشه اهلل معه يوم القيامة»(((.
ال ّ

جده اإلمام
وهك�ذا احلال عند صاحب العرص احلجة بن احلس�ن ،#فقد بكى ّ

ومساء ،وألبكني عليك بدل
احلسني× كام يشهد له قوله ...« :#فألندبنك صباح ًا
ً

وتأس�ف ًا عىل ما دهاك وت ّلهف ًا ،حت�ى أموت بلوعة املصاب،
الدم�وع دم ًا ،حرسة عليكّ ،

وغصة االكتياب.(((»...
ّ

حممد بن عيل ،عيون أخبار الرضا× :ج ،2ص 268ـ .269
((( الصدوقّ ،
((( املشهدي ،حممد بن جعفر ،املزار :ص .501املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،98ص.238
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الشعرية الثانية :ذكر مصيبة احلسني× ونشرها

تش�تمل هذه الش�عرية عىل ذكر أهل البيت^ ملظلومية اإلمام احلسين× ،وما

س�يام أتباعهم ـ عىل ذلك،
جرى عليه ،وبياهنا للقريب والبعيد،
ّ
وحث املس�لمني ـ ال ّ
مضاف� ًا إىل دعوهت�م للب�كاء عليه ،حيث روي ع�ن إمامنا الباق�ر×(« :ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)((( [فقال اإلمام الباقر×]:
إن بكاءكم عليه ،وحديثكم بام جرى عليه ،وزيارتكم قربه،
احلسني بن عيل منهم ،وواهلل ّ
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نرصة لكم يف الدنيا ،فأبرشوا فإنّكم معه يف جوار رس�ول اهلل|»((( .وإنّه أجر الرس�الة

لقوله تعاىل( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)(((.

جلي ًا من خالل توجي�ه اإلمام الباقر× ألحد أتباعه
ويظهر تأكيد هذه الش�عرية ّ
ّمم�ن مل ّ
يتمك�ن من إقام�ة العزاء عند قرب اإلمام احلسين× حينام أرش�ده بقوله« :ثم
لين�دب احلسين× ويبكي�ه ،ويأمر َم�ن يف داره بالبكاء علي�ه ،ويقيم فـ�ي داره مصيبته

بإظهار اجلزع ،ويتالقون بالبكاء»(((.

الشعرية الثالثة :رثاء احلسني× بالشعر

املتحرك ،وعنرص ًا من عنارص
يعد شعر الرثاء احلسيني وسيلة من وسائل اإلعالم
ّ
ّ

تصوير احلدث ،ونقل املأس�اة احلس�ينية من خالل متثيل تلك املعاين بالشعر الرثائي.
و ُيعتبر هذا الش�عر أح�د أركان املجالس احلس�ينية ،إن مل يكن هو األس�اس فيها؛ إذ
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يعم�ل على نقل املأس�اة وتصويره�ا بام يثري احل�زن يف النف�وس ،وهيي�ج العواطف،
ويس�تدر الدم�وع ،وهو يؤ ّدي م�ا أراده أئمة أهل البيت^ من رب�ط ُ
األمة وجداني ًا
((( غافر :آية .51
((( الثاميل ،أبو محزة ،تفسري أيب محزة الثاميل :ص.290
((( الشورى :آية.23
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.326

حد
حية يف النفوس ،هذا اإلحياء الذي يم ّثل يف ّ
بمأس�اة اإلمام احلسني× ،وجعلها ّ
ذات�ه عملي�ة جتديد الوالء مع أهل البي�ت^ ،والتعبري عن التعاط�ف الوجداين مع

حقوقهم املسلوبة.

ي�أل أهل البيت^ جهد ًا بغية ترس�يخ الش�عائر احلس�ينية يف وجدان ُ
ومل ُ
األمة،

م ّتخذي�ن ُس�ب ً
ال خمتلفة إلحياء تلك الش�عائر التي من ش�أهنا أن جتع�ل ذكرى اإلمام
كل حني ،وهذا من شأنه أن يرسخ لدى ُ
ومتجددة يف ّ
األمة
احلسني× ماثلة للعيان،
ّ
ّ
أهداف حركة اإلمام احلسين× ومبادئها اإلصالحية ،وما يستلزمه ذلك من سلب
ولعل ّأول ش�عر رثائي حس�يني هو ما قاله اإلمام عيل بن احلسين× بعد مقتل

موبخ ًا أهل
اإلمام احلسين× من مقاطع ش�عرية يرثي فيها أباه اإلمام احلسني×ّ ،
الكوفة عىل ما كان منهم من نكث للعهود ،واخلروج عىل اإلمام وقتله ،يقول×:
إن ُقتِ َ
ُ
وش�يخ ُه
احلسين
�ل
ال
ُ
غ�رو ْ
َ
فلا تفرح�وا ي�ا َ
أه�ل كوف� َة بالذي

ِّ
ٌ
بش�ط النه� ِر نفسي ف�داؤ ُه
قتي�ل

ٍ
حسين وأكرما
َق ْد كانَ خري ًا ِم ْن
صي�ب حسين كانَ ذلك أعظام
ُأ
َ
ن�ار جه َّنام
ُ
ج�زاء ال�ذي أردا ُه ُ

()1
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ملرشوعية األعداء.

يب�دي اإلمام زي�ن العابدين× من خالل هذه املقطوعة مش�اعر حزن�ه جتاه أبيه

جده أمري املؤمنني× الذي
اإلمام احلسين× الذي قتل بجنب شط الفرات ،وعىل ّ

كان أفض�ل من اإلمام احلسين× ،والذي ُقت�ل بالكوفة أيض� ًا ،ويؤاخذ اإلمام×

يؤس�س لرمزية عطش
أه�ل الكوف�ة بفعلتهم ،وباس�تعامله لرتكيب (ش�ط الفرات) ّ
اإلمام احلسني× ،األمر الذي يضيف بطبيعة احلال للرثاء لوعة وأمل ًا وحرقة.

كذل�ك رثت الس�يدة زينب’ أخاها اإلمام احلسين× ملّا رأت رأس�ه مرفوع ًا

عىل القنا ،فأومأت إليه بحرقة ،وهي تقول:

((( الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج ،2ص.32
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اس��ت��ت��م ك�ماال
ي��ا ه��ل�ا ًال مل��ا
َّ
همَّ�ت ي�ا ش�قيقَ ف�ؤادي
م�ا ت ََو ُ
فاط�م الصغير ُة ك ِّلمه�ا
ي�ا أخ�ي
ُ

غا َل� ُه َخ ْس ُ
�ف ُه فأب�دَ ى غروب�ا
��ق��در ًا مك ُتوبا
ك��انَ ه��ذا ُم َّ
()1
أن َي ُذوب�ا
ْ
قلبه�ا ْ
فق�د كا َد ُ

تصور بذلك حرسهتا
وهن�ا راحت ّ
تبث لرأس املوىل الش�كوى بعاطفة مش�بوبةّ ،
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وحرست بنات اإلمام× عىل فقدانه ،وما حلقهم من اليتم بمقتله.
و ّممن رثى اإلمام احلسني× من أهل البيت ُأم كلثوم بنت أمري املؤمنني× عندما
مطلعها:
عاد الركب احلسيني إىل مدينة رسول اهلل‘ ،فأنشدت قصيدة
ُ
ِ ِ ()2
ِ
فباحلرسات واألحزان جينا
م��دي��ن�� َة ج���دِّ ن���ا ال تقبلينا

جلدها
وه�ي قصي�دة طويلة تربوا عىل الثالثني بيت ًا مش�بعة بعاطفة احلزن والش�كوى ّ
وألمها الزهراء’ ،تش�كو خالهلا غدر ُ
رس�ول اهلل‘ ُ
األ ّمة وبط�ش الظاملني ،وما
القاه اإلمام احلسني× ،وما عانته السبايا من عنت وقسوة يف رحلة السبي.

ثم�ن أهل البي�ت^ مواقف الش�عراء ،ونرصهت�م احلقيقية لقضي�ة اإلمام
وق�د ّ

كرم اإلمام الباقر× َم�ن يفد عليه من
احلسين× ،ووالئه�م آلل بيت النبوة ،فق�د ّ

الش�عراء الذين يرثون اإلمام احلسين× بوعده ّإياهم بثواب اآلخرة ،والدعاء هلم،
ومنحه�م جزي�ل العط�اء ،و ُيذكر أنّ الكمي�ت أتى اإلم�ام الباقر× ،ف�أذن له لي ً
ال،
وأنشده قصديته امليمية التي يقول فيها:
ٍ
�م ُمس�تها ِم
�ن
لقل�ب ُم َّتي ٍ
َم ْ

196
196

ج�ن ُ
َب ْ
وأب�دي
�ل
َ
ه�واي ال�ذي ُأ ُّ

ٍ
صب�وة وال أح�كا ِم
غير م�ا
َ

أج ِّ
�ل األن�امِ
لبن�ي
ٍ
هاش�م َ

()3

((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص .115القندوزي احلنفي ،سليامن بن إبراهيم ،ينابيع
املودة لذوي القربى :ج ،3ص.87
((( ُانظر :القندوزي احلنفي ،سليامن بن إبراهيم ،ينابيع املودة لذوي القربى :ج  ،3ص .94املجليس ،حممد
باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.197
((( املرزباين اخلراساين ،حممد بن عمران ،خمترص أخبار شعراء الشيعة :ص.74

فلماّ بلغ قوله:

بالط�ف ُغ َ ِ
ِّ
ٍ
�م
وقتي�ل
�ودر م ُنه ْ

غ��وغ��اء ُأم ٍ
���ة َ
وطغا ِم
ب�ينَ
ِ َّ

ثم قـال« :يا كميت ،ل�و كان عندنا مال ألعطيناك ،ولكن
بك�ى اإلمام الباقـر×ّ ،

مؤي�د ًا بروح
ل�ك م�ا قال رس�ول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم) حلس�ان بن ثاب�ت :ال زلت ّ
الق�دس م�ا ذببت ع ّنا أهل البي�ت»((( .ويف رواية ُأخرى قال اإلم�ام الباقر×« :ال ّلهم
اغف�ر للكمي�ت! ال ّلهم اغفر للكميت ...فأعطاه اإلمام× ألف دينار وكس�وة ،فقال له
الكمي�ت :واهلل ،م�ا أحببتكم للدني�ا ،ولو أردت الدني�ا ألتيت َمن ه�ي يف يديه ،ولك ّني

أقبله ،فر ّده و َقبِل الثياب»(((.

وقد احتفى س�ائر أئمة أهل البيت^ بالش�عراء ،فكانوا يس�تقبلوهنم يف بيوهتم،

ولقد ارتبط رثاء أولئك الشعراء بمجالس عقدها األئمة^ من أجل البكاء فيها عىل

اإلمام احلسني× ،ونرى تلك الظاهرة تربز عىل أوجها يف زمن اإلمام الصادق×؛
لوفرة الش�عراء الذين كانوا يقولون الشعر يف احلسين× ،أو ظهور املنشدين الذين
ينشدون قصائد قد رثى هبا الشعراء اإلمام احلسني×.
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أحببتكم لآلخرة ،فأ ّما الثياب التي أصابت أجسامكم ،فأنا أقبلها لربكاهتا ،وأ ّما املال فال

وهنال�ك مجلة من املجالس احلس�ينية التي عقدها أئمة أه�ل البيت^ بحضور

الش�عراء ،وقد أرشك أئمة أهل البيت^ النس�اء يف سماع تلك املجالس واحلضور

فيه�ا ،وكان حضورهن بمعزل عن الرجال ،يس�معن م�ن وراء حجاب ،ومنها تلك

الس�يد احلمريي ،فقد روى عيل بن إسماعيل
املجالس التي عقدت بحضور الش�اعر
ّ

للس�يد ،فأمره
ع�ن أبي�ه ق�ال« :كنت عن�د أيب عب�د اهلل جعفر بن حمم�د إذ اس�تأذن آذنه
ّ
((( املسعودي ،عيل بن احلسني ،مروج الذهب :ج ،3ص.229
((( أبو الفرج اإلصفهاين ،عيل بن احلسني ،األغاين :ج ،17ص.20
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بإيصاله ،وأقعد حرمه خلف سرت ،ودخل فس ّلم وجلس ،فاستنشده فأنشده قوله:
ألعظ ِم ِ
��د ِ
�ل ُ
ث احلس ِ
ُفق ْ
م��ر ْر عىل َج َ
ني
الز ِك َّي�ه
�ه َّ
ُا ُ
ٍ
ِ
يا ُ
س�اكبة رو َّي�ه
وطف�اء
ـــن
أعظمـــ ًا ال
َ
زلـــت ِم ْ
�ل بِ ِ
ِ
َ
فأط ْ
وق�ف َامل ِط َّيه
�ه
م����ر ْر َت بقبـــ ِر ِه
وإذا
َ
ِ
ـه ِ
ِ
ــه ِر
ــر
ـــــق َّيـه
ـرة ال َّن
للم َط َّ
وابك ا ُمل َّ
وا ُمل َط َّ
ُ
طه َ
ٍ
ِ
ِ
لواحده�ا َاملنِ َّي�ه
يوم� ًا
���ت
ك��ب��ك��اء ُم
��ع��ول��ة أ َت ْ
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خديه ،وارتفع الرصاخ والبكاء من داره،
ق�ال :فرأيت دموع جعفر بن حممد
تتحدر عىل ّ
ّ

حتى أمره باإلمساك فأمسك»(((.

وهنالك جمالس ُأخرى عقدت بحضور شـعراء آخرين ،منهم :الشاعر أبو هارون

املكفوف ،وسفيان بن مصعب العبدي ،وأبو الرميح اخلزاعي ،وأبو عامرة ،وغريهم.
ويف عهد اإلمام الرضا× واصل اإلمام× إقامة جمالس العزاء بحضور الشعراء،

فقد روي عن الشاعر دعبل بن عيل قوله« :دخلت عىل سيدي وموالي عيل بن موسى

الرضا× يف مثل هذه األيام ،فرأيته جالس ًا جلسة احلزين الكئيب ،وأصحابه من حوله،

فلام رآين مقب ً
وس�ع يل
ال قال يل :مرحب ًا بك يا دعبل! مرحب ًا بنارصنا بيده ولس�انه! ثم إنّه ّ
يل وقال يل :يا دعبلِ ،
يف جملس�ه ،وأجلس�ني إىل جانبه ...ثم التفت إ ّ
ارث احلسين ،فأنت

حي ًا فال تقرص عن نرصنا ما استطعت .قال دعبل :فاستعربت
نارصنا ومادحنا ،ما دمت ّ
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وسالت عربيت ،وأنشأت أقول:
أفاط�م ل�و ِخ ْل ِ
َ
احلسين مجُ دَّ ًال
�ت
ُ
ِ
َ
للطم�ت اخل�دَّ
عن�د ُه
فاط�م
إذ ًا
ُ

((( املصدر السابق :ج ،7ص.175
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.257

ِ
ِّ
ف�رات
بش�ط
م�ات عطش�ان ًا
َ
و َق�دْ
ِ
ِ
دمع الع ِ
الوجنات»(.)2
ني يف
وأجريت َ

فيك�م ،ق�ال :ه�ات [وبعث أبو عب�د اهلل إىل بعض أهله فقرب] فأنش�ده ،فكث�ر البكاء،

وحني أتى عىل هذا البيت:
ُي ُ ِ
الرامونَ عن ِ
قوس َغ ِ
ري ِه ْم
صيب به ّ

الغي ّأو ُل
فيا آخر ًا سدَّ ى لهُ َّ

أرس وما
قدم ّ
فرف�ع أب�و عبد اهلل× يدي�ه فقال :اللهم اغف�ر للكميت ما ّ
وأخ�ر ،وما ّ

أعلن ،وأعطه حتى يرىض»(((.
ما يالحظ يف هذا النص أنّ الكميت هو الذي بادر اإلمام الصادق× واس�تأذنه
يف اإلنشادّ ،
األيام هي أيام احلج التي ُيكره فيها قول الشعر،
فذكره اإلمام× أنّ تلك ّ
ِ
يكتف اإلمام الصادق× باالستامع إليها منفرد ًا،
وملا كانت القصيدة يف احلسني× مل
بحق اإلمام
ب�ل دعا بعض أهل�ه؛ ليكون هناك جتمع ومأتم يس�تمع إىل قصيدة رث�اء ّ
األيام ّأيام احلج.
احلسني× ،حتى لو كانت ّ

((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.208
((( ُانظر :املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،76ص.263
((( املصدر السابق :ج ،76ص.293
((( أبو الفرج اإلصفهاين ،عيل بن احلسني ،األغاين :ج ،17ص.20

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

الشعرية الرابعة :إقامة جمالس العزاء والنوح بواسطة الشعراء
ّمما يثبت هذا األمر ،وهو اإلتيان بالش�عر عىل نم�ط النياحة وبطريقته اخلاصة ،ما
روي عن أيب عبد اهلل الصادق× ،ملّا أراد أبو هارون إنشاده ،إذ طلب منه اإلمام×
ش�جي ًا حزين ًا ،فقال×« :أنش�دين كام تنش�دون [يعني
أن ينش�ده أب�و هارون إنش�اد ًا
ّ
بالرقة ]»(((.
وبل�غ م�ن اهتامم اإلم�ام الص�ادق× بالن�وح أن أمر الش�اعر العب�دي أن ينظم
حث الش�يعة بقوله« :يا معرش الشيعة،
للنائحات ما ينحن به يف املآتم النس�ائية((( ،كام ّ
ع ّلموا أوالدكم ش�عر العبدي؛ فإنّه على دين اهلل»((( ،وبذلك ّ
يؤكد اإلمام الصادق×
كل ع�ام ،ويف ّ
متج�ددة حارضة ّ
كل
إحي�اء الش�عائر احلس�ينية ،وختليد ذك�رى مقتله
ّ
م�كان ،ومن هنا ُيذك�ر أنّ الكميت وفد أيام احلج عىل اإلمام الصادق× واس�تأذنه
باإلنش�اد ،قائال ًله« :جعلت فداك أال أنش�دك؟ قال :إهنا ّأيام عظام .قال الكميت :إهنا
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الشعرية اخلامسة :إقامة اجملالس لذكر واقعة كربالء وما جرى فيها
ق�د تُذك�ر لفظة املجالس ويراد هبا :تلك التجمعات التي تُعقد يف ّأيام عاش�وراء،
األي�ام ُ
األخرى لتخليد ذكرى احلسين× ،وإحياء واقعة عاش�وراء ،حيث صار
أو ّ
أتباع أهل البيت^ يعقدون املجالس عم ً
ال بسرية أئمتهم ،ويتداولون فيها أحداث
كربلاء ،وما جرى فيها من مصيبة عىل احلسين× وأهـل بيته^ ،حتى أصبحت
تل�ك املجال�س ن�واة ثقافيـ�ة يتعاط�ى فيها ش�يعة أهل البي�ت^ خمتل�ف علوم آل
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حممد‘ ،من خالل وكالء األئمة من الفقهاء والشعراء واخلطباء وغريهم.
ق�د بدأ أهل البي�ت^ بإقامة جمالس الع�زاء منذ الوهل�ة ُ
األوىل لفاجعة الطف،
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عدها املآت�م ُ
األوىل التي أعقب�ت املصيبة ،والتي تضفي رشعي�ة النعقادها؛
ويمك�ن ّ

ألنهّ ا كانت حتت إرشاف اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني×.
ّ
العلويات ،و َمن كان معهن من نساء
ولعل ّأول تلك املجالس هي جمالس النس�اء
ّ

األنصار ملّا وقفن عىل مصارع الشهداء« ،فلطمن النسوة ،وصحن حني مررن باحلسني،

وجعلت زينب بنت عيل تقول :يا حممداه ،صلىّ عليك مليك السامء ،هذا حسني بالعراء،

وذريتك مقتلة ،تس�في عليها
مر ّمل بالدماء ،مقطع األعضاء ،يا حممداه ،وبناتك س�باياّ ،
الصبا .فأبكت ّ
كل عدو وويل»(((.

ّأما جملس العزاء الثاين ،فقد انعقد بالكوفة ،وذلك عند وصول سبايا آل حممد‘

يص�وره ابن طيفور عن لس�ان حذام األس�دي حيث ق�ال« :فقدمت
إليه�ا ،وه�و ما
ّ
الكوفة س�نة إحدى وس�تني ،وهي الس�نة التي ُقتل فيها احلسين× ،فرأيت نس�اء أهل
ٍ
يومئذ يلتدمن((( ...ورأيت عيل بن احلسني× ،وهو يقول ـ بصوت ضئيل ،وقد
الكوفة

نحل من املرض ـ :يا أهل الكوفة ،إنّكم تبكون علينا! فمن قتلنا غريكم؟!»(((.

((( البالذري ،أمحد بن حييى ،أنساب األرشاف :ج ،3ص.411
((( يلتدمن :لدمت املرأة وجهها :رضبته ،وااللتدام :االضطراب ،والتدام النساء :رضهبن صدورهن يف
النياحةُ .انظر :اجلوهري ،إسامعيل بن محاد ،الصحاح :ج ،5ص.2028
((( ابن طيفور ،أمحد بن أيب طاهر ،بالغات النساء :ص.23

وق�د أقام س�بايا آل حمم�د‘ جمالس العزاء طيل�ة فرتة وجودهم يف بالد الش�ام،

حي�ث ُيذك�ر أنّ�ه ملا س�ار أهل البيت إىل الش�ام أمر يزي�د بإيوائهم يف خرب�ة ال تقيهم

م�دة إقامتهم ينوحون
حر وال برد ،فأقام�وا هبا حتى تقشرّ ت وجوههم ،وكانوا ّ
م�ن ّ
احلسني ويبكون عليه(((.

وتشير املص�ادر التارخيي�ة إىل أنّ نس�اء آل البي�ت^ أقم�ن املأت�م على اإلمام

هلن يزيد بذل�ك ،وهذا ما أش�ار اليه
احلسين× يف دمش�ق ّ
لع�دة ّأي�ام ،بع�د أن أذن ّ
البلاذري بقوله« :وصيح نس�اء من نس�اء يزيد ب�ن معاوية ،وولولن حني ُأدخل نس�اء
واملس�تفاد م�ن بعض النص�وص التارخيية ،أنّ مأتم احلسين× اس�تمر أكثر من

ذل�ك ،وهو ما أش�ار إليه ابن أعثم الكويف بقوله« :وأقام�وا أيام ًا يبكون وينوحون عىل

احلسني×»(((.

وق�د أش�ار الذهبي إىل أنّ مأت�م اإلمام احلسين× ُأقيم ثالثة أي�ام بقوله« :وأمر

[يزيد] نس�اء آل أيب س�فيان ،فأقمن املأتم عىل احلسين ثالثة أيام»((( ،وروي أنّ العزاء
اس�تمر س�بعة أيام ...« :ثم ُأخليت هلن ا ُ
حلجر والبيوت يف دمشق ،فلم تبقَ هاشمية وال
ّ
قرشية إلاّ ولبست السواد عىل احلسني× ،وندبوه ـ عىل ما نقل ـ سبعة أيام.(((»...

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

هلن يف ذلك»(((.
احلسني
عليهن ،وأقمن عىل احلسني مأمت ًا ،ويقالّ :
إن يزيد أذن ّ
ّ

مدة إقامتهن يف
بينام ذكر ابن نام أنّ عزاء اهلاش�ميات عىل احلسين×
استمر طيلة ّ
ّ

مدة إقامتهن بدمشق ينحن عليه بشجو وأنّة ،ويندبن
بالد الشام بقوله« :وكانت النساء ّ
((( ُانظر :أبو حنيفة ،النعامن بن أمحد ،رشح األخبار :ج ،3ص268ـ  .269الصدوق ،حممد بن عيل،
األمايل :ص.231
((( البالذري ،أمحد بن حييى ،أنساب األرشاف :ج ،3ص.217
((( ابن أعثم ،أمحد ،الفتوح :ج ،5ص.133
((( الذهبي ،حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء :ج ،3ص 303ـ .304
((( الربوجردي ،حسني ،جامع أحاديث الشيعة :ج ،16ص.699
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بعوي�ل ورنّ�ة»((( ،وما ّ
م�دة إقامتهم يف البلد
أكده كذل�ك ابن طاووس بقوله« :وكانوا ّ

املشار إليه ينوحون عىل احلسني×»(((.

كام أقام أهل البيت^ جمالس العزاء واملأتم عىل اإلمام احلسين× يف كربالء ملا

عاد ركب الس�بايا إىل مدينة رسول اهلل‘ ،وهو ما ذكـره السيد ابن طاووس بقوله:

«فوصل�وا إىل موض�ع املرصع ،فوجدوا جابر ب�ن عبد اهلل األنص�اري ،ومجاعـة من بني

هاش�م ،ورجا ًال من آل الرس�ول‘ ،قد وردوا لزيارة قرب احلسين× ،فوافوا يف وقت
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واح�د ،وتالقوا بالب�كاء واحلزن واللطم ،وأقاموا املآتم املقرح�ة لألكباد ،واجتمع إليهم

نس�اء ذلك الس�واد ،فأقاموا عىل ذلك ّأيام ًا»((( ،وهو ما ّأكده القنـدوزي احلنفي قائ ً
ال:
أيـام»(((.
«فأخـذوا بإقامـة املآتم إىل ثالثـة ّ

ث�م إنّ أهل بيت رس�ول اهلل‘ غ�ادروا كربالء قاصدين مدينة رس�ول اهلل‘،
بعدم�ا أقاموا مأتم العزاء فيها((( ،وش�اركهم فيها أهل تلك الديار؛ وبذلك ُأ ِّسس�ت

النواة ُ
اس�تمرت من ذلك اليوم
األوىل إلقامة املجالس احلس�ينية التي أصبحت س� ّنة
ّ
إىل وقتنا هذا ،وتواصلت إقامة املآتم وجمالس العزاء عىل اإلمام احلسني× يف املدينة

املنورة بعـد عودة أهل البيت^ مـن س�بي الشام ،فقد ذكر ابن نام« :فلام وصل زين
ّ
العابدين× إىل املدينة ،نزل ورضب فس�طاطه ،وأنزل نس�اءه ،وأرس�ل بشير بن حذمل

إلشعار أهل املدينة بإيابه مع أهله وأصحابه ،فدخل وقال:
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يا َ
يثرب ال ُمقا َم َل ُك ْم هبا
أهل َ
بكربالء ُمرضَّ ٌج
اجلسم من ُه
َ
ُ

ُق َ
در ُار
تل احلسنيُ فأدمعي ِم َ
ِ
دار
ُ
والرأس من ُه عىل القناة ُي ُ

((( احليل ،ابن نام ،مثري األحزان :ص.81
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.109
((( املصدر السابق :ص.114
((( القندوزي ،سليامن بن إبراهيم ،ينابيع املودة :ج ،3ص.92
((( ُانظر :ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص .115األمني :حمسن ،أعيان
الشيعة :ج ،1ص.617

ث�م ق�ال :هذا عيل بن احلسين× قد نزل بس�احتكمّ ،
وحل بعقوتكم ،وأنا رس�وله

وه�ن بني باكية ونائحة
أعرفك�م مكان�ه .فلم يب�قَ يف املدينة ّ
حمجبة إال برزتّ ،
خمدرة وال ّ

أمر عىل أهل املدين�ة منه ،وخرج الناس إىل لقائه ،وأخذوا املواضع
والطم�ة ،فلم ُي َر يوم ّ
والطرق ،قال بشير :فعدت إىل باب الفس�طاط ،وإذا هو قد خرج ،وبيده خرقة يمس�ح

فعزاه
هب�ا دموع�ه ،وخ�ادم معه ك�ريس ،فوضع�ه وجلس ،وه�و مغلوب على لوعت�هّ ،
رب العاملني ،مالك
الناس ،فأومى إليهم أن اس�كتوا ،فس�كنت فورهتم ،فقال :احلمد هلل ّ

إن اهلل ـ وله احلمد ـ ابتالنا بمصيبة جليلة ،وثلمة يف اإلسالم عظيمةُ ،قتل أبو
هّأيا القومّ ،

وس�بي نس�اؤه وصبيته ،وداروا برأس�ه يف البلدان من فوق عايل السنان،
عبد اهلل وعرتتهُ ،

وتضن عن
أي عني حتبس دمعها
ّ
يرسون بعد قتله؟! أم ُّ
أيهّ�ا الن�اسُّ ،
فأي رجاالت منكم ّ
اهنامهلا؟! فلقد بكت السبع الشداد لقتله ،وبكت البحار والساموات واألرض واألشجار

املقربون وأهل الساموات أمجعون.(((»...
واحليتان واملالئكة ّ

لقد أعطى اإلمام زين العابدين× اخلطوط العامة إلقامة املجالس هبذه املضامني

خاصة والناس
وجه أهل املدينة ّ
تضمنها خطابه ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر ّ
التي ّ
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ي�وم الدين ،بارئ اخلالئق أمجعني ،الذي َب ُعد فارتفع يف السماوات العىل ،وقرب فش�هد
النجوى ،نحمده عىل عظائم ُ
األمور ،وفجائع الدهور ،وجليل الرزء ،وعظيم املصائب.

عامة إىل عمق اجلراح واملصيبة والثلمة التي ُثلمت من اإلسلام ،وقبح اجلريمة التي
ّ
حث× عىل اتخّ اذ املواقف بش�أن ما فعل�ه ُ
مويون ،وذلك
ارتكبه�ا بن�و ُأمية ،وقد ّ
األ ّ

أي قلب ال ينصدع لقتله؟!
عندما أشار إىل ّ
تصدع القلب والسمع لقوله« :أهيا الناسُّ ،

أي سمع يسمع هذه الثلمة التي ُثلمت يف اإلسالم»(((.
أي فؤا ّد ال ّ
حين إليه؟! أم ُّ
أم ُّ

أول عمل قاموا به هو زيارة قرب رس�ول
ومل�ا دخل رحل احلسين× املدين�ة كان ّ

اهلل| ،يش�كون إليه ما أصاهبم ،ويب ّثونه حزهنم وما رأوه من ظلم وس�فك للدماء،
((( احليل ،ابن نام ،مثري األحزان :ص 90ـ .91
((( املصدر السابق :ص.91
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ج�داه ،إين ناعي�ة إليك أخي
«وأ ّم�ا زين�ب فأخ�ذت بعضاديت باب املس�جد ،ون�ادت يا ّ

احلسني»(((.

وأقامت اهلاش�ميات جمالس العزاء والنياحة عىل اإلمام احلسين× ،وما برحت

حرائر آل حممد‘ يداومن عىل النياحة واحلزن عىل اإلمام احلسني× ،وكان عيل بن
دهن بالطعام ،فعن عمر بن عيل بن احلسني((( قال« :ملا ُقتل احلسني
يتعه ّ
احلسني÷ ّ
حر وال برد،
ابن عيل× لبسن نساء بني هاشم السواد واملسوح(((ّ ،
وكن ال يشتكني من ٍّ

هلن الطع�ام للمأتم»((( ،ويص�ف اإلمام الصادق×
وكان علي بن احلسين× يعمل ّ
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م�ا كان علي�ه حال نس�اء بني هاش�م من حزن ووج�د عىل مقتل احلسين× بقوله:

رجلت حت�ى أتانا رأس
« ...م�ا اختضب�ت م ّن�ا ام�رأة وال أدهن�ت ،وال اكتحل�ت وال ّ

جدي إذا ذكره بكى حتى متأل عيناه حليته،
عبيد اهلل بن زياد ،وما زلنا يف عربة بعده ،وكان ّ

وحتى يبكي لبكائه رمحة له َمن رآه»(((.
ُ
ُ
املنورة هو البكاء وحرارة
مي�ز جمالس العزاء األوىل التي أقيم�ت يف املدينة ّ
إنّ م�ا ُي ّ
العاطفة املش�حونة بأمل املصاب؛ ألنّ أغلب أفرادها قد عاينوا املأس�اة التي جرت عىل
وحتسسوها ،وبطبيعة احلال فقد نقلوا وقائع
أهل البيت^ ،وعاشوا ظروف السبي ّ

وصوروا ما جرى عىل أهل البيت^ يف كربالء ،وما القوه من معاناة السبي
املقتل،
ّ
وآالمه ،ولقد شهد أهل املدينة تلك املجالس.

وقد امتازت مآتم الرجال عن مآتم النساء ك ً
ال بصفته ،فمآتم الرجال كانت تبدأ

بعبارات العزاء ،وكانت تدور بعد ذلك األحاديث عن الواقعة ومالبس�اهتا ،وكانت
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((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.198
((( «عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي املدين صدوق فاضل» .ابن حجر العسقالين،
أمحد بن عيل ،تقريب التهذيب :ج ،1ص.724
((( املسوح :مجع مسح ،وهو كساء من الشعر األسودُ .انظر ،البغدادي ،عبد القادر ،خزانة األدب :ج،5
ص.19
((( الربقي ،أمحد بن حممد ،املحاسن :ج ،2ص.420
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص 167ـ .168

تعج بالنقم�ة عىل األُمويين وأش�ياعهم((( ،وقد حفظ لن�ا التاريخ
ه�ذه األحادي�ث ّ
(((
وأما مآتم
صورة عن أحد هذه املآتم الرجالية ،وهو مأتم عبد اهلل بن جعفر الطيار ّ ،

النس�اء ،فقد كانت أكثر حرارة وعاطفة بطبيعة احلال ،وصار بعضها ُيعقد يف املنازل،
وقد ُيعقد بعضها اآلخر يف البقيع ،وكان نساء أهل املدينة حيرضن هذه املآتم ،وبعض

الرجال كانوا حيرضون يف البقيع أيض ًا ،كام تشري إليه بعض الروايات التارخيية(((.

خي�ص جمالس النس�اء الطالبي�ات كانت تش�تمل عىل بي�ان الواقع�ة بعبارة
وفيما ّ

وربام رافق ذلك لطم عىل
عاطفية ،وبيان مناقب الش�هداء ،يتخ ّلل ذلك شعر النوحّ ،
األول
إنّ األئمة^ ،واس�تمرار ًا لعملية التأسيس التي كانت بداياهتا منذ العرص ّ

يتضمن دالالت
مرة من خالل التجسيد الذي
ّ
لإلسالم ،نجدهم حي ّثون عىل الشعائر ّ
يف منته�ى الوض�وح ،ومرة ُأخ�رى يلجأون إىل ُ
للح�ث عىل إقامة
األس�لوب املبارش ّ
ّ
س�يام املجالس احلس�ينية ،بعيد ًا عن داللة التنبيه أو اإلشارة ونحومها،
الش�عائر ،وال ّ
جده وأبيه،
فق�د ش�هد عهد اإلمام الباقر× الذي كان ح�ارض ًا يف فاجعة كربالء مع ّ
توجه ًا جديد ًا يف إقامة املأتم احلسيني ،حيث أخذ اإلمام
وعمره إذ ذاك أربع سنواتّ ،
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الوجوه ،ولطم عىل الصدور(((.

يوجه أتباع آل البيت^ إىل رضورة إقامة املآتم احلسينية يف بيوهتم ،وكيفية
الباقر× ّ

إقامته�ا كما يف احلديث ال�ذي يرويه مالك اجلهن�ي« :ثم ليندب احلسين× ويبكيه،
ويأم�ر َم�ن يف داره بالبكاء علي�ه ،ويقي�م يف داره مصيبته بإظهار اجلزع علي�ه ،ويتالقون

عزي بعضهم بعض ًا؟ قال:
بالبكاء بعضهم بعض ًا بمصاب احلسني× ...قلت :فكيف ُي ّ
((( ُانظر :شمس الدين ،حممد مهدي ،واقعة كربالء يف الوجدان الشيعي :ص.327
((( ُانظر :ابن األثري ،عيل بن أيب الكرم ،الكامل يف التاريخ :ج ،4ص .89اإلربيل ،عيل بن عيسى ،كشف
الغمة :ج ،2ص.280
((( ُانظر :أبو خمنف األزدي ،لوط بن حييى ،مقتل احلسني× :ص.181
((( ُانظر :شمس الدين ،حممد مهدي ،واقعة كربالء يف الوجدان الشيعي :ص.327
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وإياكم من املطالبني بثأره مع
يقولون :عظم اهلل ُأجورنا بمصابنا باحلسين× ،وجعلن�ا ّ

وليه اإلمام املهدي من آل حممد|.(((»...
ّ

وم�ا دع�وة اإلمام الباقر× أصحابه إلقامة هذه املآتم يف البيوت إلاّ كاش�ف عن

العامة التي كانت متنع وحتارب مثل هكذا جتمعات ،وتعتربها حتريض ًا
احلالة السياسية ّ
ضد الس�لطة احلاكم�ة ،كام تنقل املصادر توجيه ًا آخر من قب�ل اإلمام الباقر× أيض ًا

إلقامة املجالس من دون ختصيص تلك املجالس بزمان معينّ  ،وذلك بقوله×« :رحم
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فإن ثالثهام َم َلك يس�تغفر هلام ،وما اجتمع اثنان
اهلل عب�د ًا اجتم�ع مع آخر ،فتذاكرا أمرناّ ،

فإن يف اجتامعكم
على ذكرنا إلاّ باه�ى اهلل هبام املالئكة ،فإذا اجتمعتم فاش�تغلوا بالذكرّ ،

ومذاكرتكم إحياءنا ،وخري الناس من بعدنا َمن ذاكر بأمرنا ،ودعا إىل ذكرنا»(((.

ف�كان هذا التأكيد ناش�ئ ًا من مدى أمهية إقامة املجالس الت�ي تعترب املحور البنائي

لش�خصية اجلامعة الصاحل�ة املرتبطـة باخل�ط الوالئي ألهل البي�ت^ ،والتي تُبنى

وفق األفكار والتوجيهات الص�ادرة منهم× ،وصار االلتزام بإحيائهاُ ،يم ّثل نرصة

لإلمام احلسني×.

املخصصة
التجمع�ات
وهك�ذا احل�ال يف عهد اإلم�ام الص�ادق×؛ إذ أصبحت
ّ
ّ

لذكر أهل البيت^ ومصيبة اإلمام احلسين× أمر ًا مألوف ًا يف أوس�اط الشيعة ،فقد

وتتحدثون؟ فقال :نعم.
روي أنّ اإلمام الصادق× قال للفضيل بن يسار« :جتلسون
ّ

أحبها ،فأحيوا أمرنا ،فرحم اهلل َمن أحيى أمرنا»(((.
فقالّ :
إن تلك املجالس ّ
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تطورت املجالـس يف عهـد اإلمام الصادق× ،ومل تقترص عىل إلقاء الش�عر
وقد ّ

تطور األم�ر أكثر حينما اعتمدت
الرثائ�ي
ّ
بح�ق اإلمام احلسين× كما ذكرنا ،ب�ل ّ

تلك املجالس احلس�ينية نمط ًا آخر يف إلقاء الش�عر الرثائي والبكاء ،واس�تخدام الر ّقة
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.326
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،األمايل :ص.224
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،14ص.501

بالص�وت الذي من ش�أنه أن يحُ ِدث التفاع�ل العاطفي مع مصيبة كربلاء ،وما ّ
حل
باإلمام احلسين×ّ ،مما أ ّدى إىل بروز طبقة ُعرفت باملنش�دين ،ومل يتو ّقف األمر عند
امتد ليش�مل النس�اء أيض ًا ،وإن مل تظهر لنا النصوص التارخيية أسامء بعينها
ذلك ،بل ّ
للنس�اء يف ذلك العرص ،ب�ل ّ
دل عليه اخلرب املنقول عن اإلم�ام الصادق× حينام أمر

العبدي بنظم ما تنوح بـه النساء يف املآتم(((.

وب�رز يف الوق�ت ذات�ه ـ أي :يف عه�د اإلم�ام الص�ادق× ـ (القُ ّص�اص) ،وهم
طبق�ة ُأخرى م�ن املتخصصني يف سيرة اإلمام احلسين× ومقتله ،وج�اءت رواية

الس�عة واالنتش�ار ،أو من حيث األساليب التي قام هبا الش�يعة طلب ًا للثواب واألجر
ُ
األخروي.
أن قوم ًا يأتونه [يعني مش�هد
وق�د أوضح ذلك اإلمام الصادق× بقوله« :بلغني ّ

احلسني×] من نواحي الكوفة ،وناس ًا من غريهم ،ونساء يندبنه ،وذلك يف النصف من

يقص ،ونادب يندب ،وقائل يقول املراثي .فقلت:
شعبان ،فمن بني قارئ يقرأ،
ٍّ
وقاص ّ
نع�م جعلت فداك ،قد ش�هدت بع�ض ما تصف .فقال :احلمد هلل ال�ذي جعل يف الناس

َم�ن يفد إلينا ،ويمدحنا ويرثي لنا ،وجع�ل عدونا َمن يطعن عليهم من قرابتنا وغريهم،
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تطور ،س�واء من حيث
اإلم�ام الصادق× لتكش�ف ما حلق املجالس احلس�ينية من ّ

ويقبحون ما يصنعون»(((.
هيدروهنم ّ

تطور ملحوظ
تطور املجالس احلس�ينية عند هذا ،بل طرأ عليها ّ
ومل تتوقف عجلة ّ

تصديه لش�ؤون اإلمامة ،حيث شهد مع أبيه
برعاية اإلمام موس�ى بن جعفر× بعد ّ

اإلمام الصادق× ذلك الزخم الكبري من إقامة جمالس العزاء بشتى أشكاهلا ،وعاش
معه إقامة تلك املآتم يف بيته ّ
كل عام ،لكن الشعائر احلسينية يف جتسيده أخذت تبدأ من

وملدة عرشة ّأيام ،وهذا ما د ّلت عليه الرواية املنقولة عن اإلمام
حمرم احلرام ّ
غرة شهر ّ
ّ
حممد ،معامل العلامء :ص.182
((( ُانظر :ابن شهر آشوبّ ،
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.539
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املحرم ال ُي�رى ضاحك ًا،
الرض�ا×...« :كان أيب (صل�وات اهلل علي�ه) إذا دخل ش�هر ّ

وكان�ت الكآب�ة تغلب عليه حتى يمضي منه عرشة ّأيام ،فإذا كان ي�وم العارش كان ذلك
الي�وم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ،ويقول :هو اليوم الذي ُقتل فيه احلسين (صلوات اهلل

عليه)»(((.

واس�تمر مجيع أه�ل البيت^ عىل هذا املنوال؛ ليبنوا رصح الش�عائر احلس�ينية،
ّ

فيمتد وي ّتس�ع ،وال يقف عند حدود أتباع أهل البيت ^ ،بل يشمل غري الشيعة(((،
ّ
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وم�ا كان ليصبح كذلك ل�وال العناية اإلهلية ،بالرشيعة املحمدي�ة ،ورمز بقائها الذي

عبرّ عنه الرس�ول الكريم‘ بقوله« :حسين م ّني وأنا من حسني»((( ،فأخذت وصايا
أهل البيت^ ،وإحياؤهم للش�عائر بأنفسهم ،ترتك أثرها البالغ يف النفوس املؤمنة،
األم�ر الذي جعل الكثريين جيتهدون يف احلفاظ عىل الش�عائر احلس�ينية ،حتى غدت

اليوم وكأنهّ ا مؤسسة ثقافية عاملية ،حتوي مجيع االختصاصات االجتامعية وصنوفها،
وت ِ
كل ط�ا ٍغ وبا ٍغ أينام ّ
ُرع�ب ّ
حل ،ما دام الش�عار احلس�يني الذي تص�دح به احلناجر
احلرة« :هيهات منّا الذلة».
ّ
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حممد بن عيل ،األمايل :ص.191
((( الصدوقّ ،
((( ُانظر :الطويس ،حممد بن احلسن ،األمايل :ص.321
((( الطرباين ،سليامن بن أمحد ،املعجم الكبري :ج ،3ص.33

حماربة األنظمة املستبدة للشعائر احلسين ّية عرب التاريخ
األساليب والدواعي

محمد الدومي*

استهالل

1ـ قال تعاىل( :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)(((.

السيدة زينب بنت عيل÷ يف حديثها البن أخيها اإلمام السجاد×،
2ـ وورد عن ِّ

وهي حتدثه عماّ عهده رس�ول اهلل| ألمري املؤمنني واحلس�ن واحلسني^ فيام جيري

س�يد
من أحداث ووقائع مس�تقبلية ،قالت ...« :وينصبون هلذا الطف عل ًام لقرب أبيك ِّ
أئمة
الشهداء× ،ال ُيدرس أثره ،وال يعفو رسمه عىل كرور الليايل َّ
واأليام ،وليجتهدن َّ

الكفر وأشياع الضاللة يف حموه وتطميسه ،فال يزداد أثره إلاَّ ظهور ًا ،وأمره إلاَّ
علو ًا»(((.
ّ

تاريخ الشعائر
مل تنفك الش�عائر احلسينية منذ أن اس ُتش�هد اإلمام احلسني× عن أن تكون ذات

فثمة كثافة ملحوظة م�ن النصوص الروائية
حض�ور كثيف يف وعي الش�يعة عموم ًاَّ ،
حتث املؤمن عىل إحياء تلك الش�عائر ،منها مث ً
ال ما نُقل
يمك�ن العودة إليها يف مظاهنا ُّ

* باحث إسالمي ،من اجلزائر.
((( األنفال :آية.30
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،28ص.57

وحتدثون؟ قال :نعم
ع�ن األزدي عن اإلمام الصادق× أنه قال للفضيل «:جتلس�ون ّ

أحبها ،فأحيوا أمرنا يا فضيل! فرحم اهلل َمن أحيى
جعلت فداك .قالّ :
إن تلك املجالس ّ
أمرن�ا ،يا فضي�ل َمن َذ َكرنا أو ُذ ِكرنا عنده فخرج من عينه مث�ل جناح الذباب غفر اهلل له

(((
ٍ
مؤمن
«أيام
ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر»  ،أو ما نُقل عن اإلمام السجاد×ّ :

بوأه اهلل هبا يف اجلنة
دمعت عيناه لقتل احلسين بن عيل÷ دمعة ح َّتى تس�يل عىل ّ
خدهّ ،

ٍ
مسنا من
وأيام
مؤمن دمعت عيناه ح َّتى تس�يل عىل ّ
غرف ًا يس�كنها أحقاب ًاّ ،
خده فينا ألذى ّ
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بوأه اهلل هبا يف اجلنة مبوأ صدق.(((»...
ِّ
عدونا يف الدنياّ ،

احل�ث على إنش�اد الش�عر ق�ال أبو عب�د اهلل×« :ي�ا أبا ه�ارون ،أنش�دين يف
ويف
ّ

احلسين× .ق�ال :فأنش�دته ،فبكى ،فقال :أنش�دين كام تنش�دون ـ يعني بالرق�ة ـ قال:

فأنشدته :

ِ
جدث احلسني
مر ْر عىل
ُا ُ

َف ُق ْل أل ْع ُظ ِم ِه الزَّك َّية

قال :فبكى ،ثم قال :زدين ،قال :فأنشدته القصيدة ُ
األخرى ،قال :فبكى ،وسمعت
َّ

البكاء من خلف السرت .قال :فلام فرغت قال يل :يا أبا هارونَ ،من أنشد يف احلسني×

شعر ًا فبكى وأبكى عرش ًا ُكتبت له اجلنة ،و َمن أنشد يف احلسني شعر ًا فبكى وأبكى مخسة
ُكتبت له اجلنة ،و َمن أنشد يف احلسني شعر ًا فبكى وأبكى واحد ًا ُكتبت هلام اجلنة ،و َمن
ُذكر احلسني× عنده فخرج من عينه من الدموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه عىل اهلل،

ومل َ
يرض له بدون اجلنة»(((.

وع�ن أيب هارون املكف�وف ،قال :دخلت عىل أيب عبد اهلل× فقال يل« :أنش�دين.
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فأنشدته ،فقال :ال ،كام تنشدون وكام ترثيه عند قربه .قال :فأنشدته:
ِ
َف ُق ْل أل ْع ُظ ِم ِه الزَّك َّية
جدث احلسني
مر ْر عىل
ُا ُ
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،44ص.282
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.201
((( املصدر السابق :ص.208

ثم قال :زدين .قال :فأنشدته:
قال :فلماَّ بكى أمسكت أنا ،فقالُ :مر .فمررت ،قالَّ :
ني فاسعدي بِب ِ
ِ
وعىل احلس ِ
كاك
موالك
مريم ُقومي فاندُ يب
يا ُ
ُ

قال :فبكى وهتايج النساء ،قال :فلماَّ أن سكتن قال يل :يا أبا هارونَ ،من أنشد يف احلسني

ثم جعل ينقص واحد ًا واحد ًا حتى بلغ الواحد ،فقالَ :من أنشد
فأبكى عرشة فله اجلنةَّ ،

ثم قالَ :من ذكره فبكى فله اجلنة»(((.
يف احلسني فأبكى واحد ًا فله اجلنةّ .

املالحظ أنّ يف هذه الرواية الصادقية إرصار ًا عىل اإلنشاد ،وعىل ربط ذلك باألجر

احلسينية.

وثم�ة مالحظ�ة ُأخرى جدي�رة أن نتو ّقف عنده�ا ،وهي أنّ هناك حث� ًا كبري ًا عىل
َّ

تعرض الش�يعة
إقامة املجالس احلس�ينية يف بيوت الش�يعة ،وهو ما يشير إىل حقيقة ُّ
ـ تبع ًا ألئمتهم ـ ملظامل تجُ ربهم عىل إخفاء أمرهم عن الظلمة واملس�تبدين ،وأنّ وسيلة

اإلحي�اء هنا هي التالقي بني املؤمنني يف البيوت ،كام جاء يف كالم اإلمام الصادق×

غنيهم عىل
خماطب ًا خيثمة« :أبلغ موالينا السلام ،وأوصهم بتقوى اهلل العظيم ،وأن يعود ّ

حماربة األنظمة املستبدة للشعائر احلسينية عرب التاريخ

ألح عىل املنش�د أن يقرأ كام لو
ثم إنّ اإلمام الصادق× َّ
العمي�م الذي ينتظر املنش�دَّ .
كان عن�د قبر اإلمام احلسين×؛ ما يعن�ي أنّ الزيارة للقرب الرشي�ف كانت معروف ًة
ومعم�و ً
ال هب�ا ،بل وكأنَّ�ه يري�د أن جيعلها ُس� َّن ًة م َّتبعة؛ ويف ه�ذا ك ّله إحياء للش�عائر

حيه�م جنازة ميتهم ،وأن يتالقوا يف بيوهتم؛
فقريهم ،هّ
وقويم عىل ضعيفهم ،وأن يش�هد ُّ

ثم قال :رحم اهلل عبد ًا أحيى أمرنا»(((.
ّ
فإن يف لقاء بعضهم بعض ًا حياة ألمرناَّ .
إذ ًا ،مل تك�ن املس�ألة جم�رد ٍ
أم�ر أو دع�وة إىل اإلحياء ،ب�ل إنّ األئمة^ مارس�وا
َّ
ه�ذا اإلحياء ،وأظهروا من البكاء واحلزن عىل احلسين× ما يذيب احلجر األصم،

س�يد الس�اجدين× الذي اس�تأثر بلقب
وكان يف طليعته�م اإلمام عيل بن احلسين ِّ

(الب�كاء) ،فق�د كان أحد أكرب َّ
َّ
البكائني اخلمس�ة يف التاريخ البرشي .وقد تابع ش�يعة

((( املصدر السابق :ص210ـ.211
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،12ص.21
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أئمتهم يف ذلك؛ إذ أحيوا أمر احلسين× بالبكاء والندب وإنش�اد
أه�ل البي�ت^ ّ
الشعر وذكر املآثر وما إليها.

إنّ أئمة أهل البيت^ هلم يف رسول اهلل‘ ُأسوة حسنة يف احلث عىل إحياء أمر

تلمس ذلك احلث يف موردين عىل األقل:
احلسني× والبكاء عليه ،ويمكن ّ

األول :ب�كاؤه‘ على احلسين× عن�د والدت�ه ،فق�د ج�اء يف املس�تدرك على
َ
فدخلت ُ[أم الفضل] يوم ًا إىل رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس ّلم)
الصحيحني ما ييل...« :
ُ
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ثم حانت م ّني التفاتة ،فإذا عينا رس�ول اهلل( صلىّ اهلل
فوضع ُته [احلسين×] يف حجرهَّ ،
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عليه وس� ّلم) هتريق�ان من الدموع .قال�ت :فقلت :يا نبي اهلل ،بأيب أن�ت وأمي ،ما لك؟
ق�ال :أتاين جربيل (عليه الصالة والسلام) فأخربين أن ُأ َّمتي س�تقتل ابن�ي هذا .فقلت:

ه�ذا؟ قال :نع�م ،وأتاين برتبة م�ن تربته محراء»((( .وه�ذه احلالة (الب�كاء عىل املولود)

ملفت�ة لالنتب�اه؛ إذ إنّ من عادة الن�اس أنهّ م يفرحون بمولودهم ،فلامذا بكى رس�ول

اهلل| على مولوده احلسين×؟! ه�ذه مالحظة جديرة بأن تق�ال للناس وتبينَّ هلم
وأن َّ
يرك�ز عليه�ا تركيز ًا وافي� ًا .فاخلروج عن املألوف كثري ًا م�ا يفرض عىل الناس أن

يستنطقوه.

عمه محزة ،عندما رأى نس�اء األنصار
الث�اين :ح ّث�ه للنائحات يف املدين�ة أن يندبن ّ
يندب�ن ذوهي�ن َّممن اس ُتش�هدوا يوم ُأح�د ،فقد ق�ال‘« :لكن محزة ال بواك�ي له»(((.

أوىل من احلسني× بالبكاء ،وهو رحيانة رسول اهلل|.
ومحزة× ليس ْ
كل ذلك حيمل قيم االستثامر التي ينبغي املصري إليها ِّ
ُّ
قو ٍة وعنفوان.
بكل َّ
ث�م إنن�ا نو ّد اإلش�ارة ـ يف هذا الص�دد ـ إىل بع�ض املصاديق الب�ارزة والواضحة
للشعائر احلسينية ،وهي تُعترب من أهم ُ
األمور إلحياء أمرهم^ ،وهي:

((( احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد اهلل ،املستدرك عىل الصحيحني :ج ،3ص .194قال احلاكم« :هذا
حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل يخُ رجاه».
((( الصدوق ،حممد بن عيلَ ،من ال حيرضه الفقيه :ج ،1ص.183

1ـ زيارة اإلمام احلسني× :ففي صحيحة حممد بن مسلم عن أيب جعفر× قال:

ويمد يف العمر ،ويدفع
فإن إتيانه يزيد يف ال�رزق،
ّ
«مروا ش�يعتنا بزيارة قرب احلسين×؛ ّ
مدافع السوء ،وإتيانه مفرتض عىل ِّ
ٍ
يقر له باإلمامة من اهلل»((( .بل إنّ املطلوب
كل
مؤمن ّ

م�ن املؤمن هو اإلكثار م�ن الزيارة ،كام ورد عن أيب عبد اهلل× يف حديثه لس�دير(((،

بل ورد التأكيد عىل زيارته عن ُبعد أيض ًا ،كام هو ثابت يف كتب األدعية والزيارات.

2ـ البكاء عىل احلسني× :فعن اإلمام عيل بن احلسني× قال« :أيماّ مؤمن دمعت

بوأه اهلل هبا يف اجلنة غرف ًا يسكنها أحقاب ًا»(((،
عيناه لقتل احلسني× حتى تسيل عىل ّ
خديه ّ
احلسين÷ يقولّ :أيام مؤمن دمعت عيناه لقتل احلسين بن عيل÷ دمعة حتى تس�يل

وأيام مؤمن دمعت عيناه حتى تس�يل
عىل ّ
بوأه اهلل هبا يف اجلنة غرف ًا يس�كنها أحقاب ًاّ ،
خده ّ
وأيام مؤمن
عىل ّ
خده فينا ً
مسنا من ّ
بوأه اهلل هبا يف اجلنة مبوأ صدقّ ،
عدونا يف الدنيا ّ
ألذى ّ
خده من مضاضة م�ا ُأوذي فينا رصف اهلل
مس�ه أذى فين�ا فدمعت عيناه حتى تس�يل عىل ّ
ّ

عن وجهه األذى ،وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار»(((.

3ـ إقامة املجالس احلسينية :فذكر احلسني× وباقي أئمة أهل البيت األطهار^

حماربة األنظمة املستبدة للشعائر احلسينية عرب التاريخ

وقري�ب م�ن ذلك ما يف كتاب كامل الزيارات« :ع�ن أيب جعفر× ،قال  :كان عيل بن

تعرضوا هلا ،فعن
حييى باملوعظة وإنش�اد الش�عر وذكر املناقب وتبيني املظلومية التي َّ

أيب احلس�ن الرض�ا× ق�الَ « :من جلس جملس� ًا يحُ يى في�ه أمرنا مل يمت قلب�ه يوم متوت
القلوب»(((.

ه�ذا غي�ض م�ن في�ض َّمم�ا ورد يف رضورة اإلحي�اء ألم�ر اإلم�ام احلسين×،

((( الطويس ،حممد بن احلسن ،هتذيب األحكام :ج ،6ص35ـ.36
((( ُانظر :ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.480
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،14ص.501
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.201
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،1ص.199
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فالنصوص أكثر من أن تُذكر وتحُرص ،وال ّ
س�ن اس�تحباب زيارته
أدل عىل ذلك من ِّ
يف أكث�ر م�ن مناس�بة :كليايل الق�در ،والعيدين (الفط�ر واألضحى) ،وعي�د الغدير،
وليلة عاشوراء ،ويوم األربعني ،وأول رجب ووسطه وآخره ،والنصف من شعبان،

مدون يف متون الكت�ب املختصة بالزي�ارات؛ ومعنى ذلك أنّ
وغريه�ا الكثري ّمم�ا هو ّ

زيارة احلسين× تتوزّ ع عىل عموم أيام الس�نة ،وذلك من ش�أنه تقوي�ة االرتباط به

شعور ًا وعم ً
ال.
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إنّ الش�عائر احلس�ينية كانت تتأثر س�ع ًة وضيق ًا تبع ًا ملجمل الظروف التي عاش�ها

قدم الدكتور
أهل البيت^ وش�يعتهم يف س�ائر البلدان واألزمنة ،ويف هذا الس�ياق َّ

قس�مه إىل املراحل
حمم�د صالح اجلوين�ي تلخيص ًا وافي ًا لتاريخ املأتم احلس�يني ،فقد َّ

التالية:

1ـ منذ استشهاد اإلمام احلسني× وحتى مقتل قاتليه.

2ـ تأس�يس األئمة^ للمأتم احلس�يني بوصفه ش�عرية ديني�ة؛ وذلك عبرْ توفري
األرضية املناس�بة لس� ِّن املأتم من ِق َبل اإلمام زين العابدين× ،وبناء أركان املأتم يف

عه�د اإلمامين الباقر والصادق÷ ،واتس�اع دائرة املآتم يف عه�د اإلمامني الكاظم

والرضا÷.

3ـ منذ تأسيس املأتم ،حتى أخذه طابع شعرية دينية رسمية.

4ـ أخ�ذ املأت�م طابع� ًا رس�مي ًا بظهور حكومات ش�يعية قوي�ة يف القرنين الرابع

واخلامس.
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214

5ـ فقدان احلكومات الشيعية القوية من القرن السادس وحتى العارش.
6ـ حكم الصفوية يف القرنني العارش واحلادي عرش.
7ـ منذ الصفوية وحتى اليوم(((.

((( اجلويني ،حممد صالح ،تاريخ املأتم احلسيني من الشهادة وحتى العرص القاجاري ،جدل ومواقف يف
الشعائر احلسينية ،سلسلة كتاب نصوص معارصة :ص .19

مناذج من األنظمة املستبدة وحماربتها للشعائر الدينية
ٌ

إنّ مظلومية احلسني× جزء من مظلومية بني هاشم بشكل عام ،وأهل البيت^

بش�كل خ�اص ،وال ينبغ�ي وضعه�ا إلاَّ يف هذا اإلط�ار ،فقد اختذت ه�ذه املظلومية
ـ العامة ـ أش�كا ً
ومظاهر متعدِّ دةً ،يمكن معرفتها من خالل استذكار ما سماَّ ه
ال كثري ًة
َ
الش�يخ حس�ن بن فرحان املالكي بـ(مراس�يم معاوية األربعة) ،وقد استقاها من ابن
أيب احلديد املعتزيل يف رشحه للنهج؛ حيث ذكر نص ًا طوي ً
ال نس�به إىل املدائني ،ونحن

نذكرها خمترصةً:

شيئ ًا من فضل أيب تراب وأهل بيته.

2ـ وكتب معاوية إىل عامله يف مجيع اآلفاق أن ال جييزوا ألحد من شيعة عيل وأهل

بيته شهادة.

ِ
ِ
وحمبيه وأهل واليته ،والذين
3ـ وكتب إليهم :انظروا َمن ق َبلكم من شيعة عثامنّ ،

وقربوهم وأكرموه�م ،واكتبوا يل ِّ
بكل ما
ي�روون فضائله ومناقبه ،فأدنوا جمالس�همّ ،

ٍ
يروي ُّ
رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشريته.
كل

كل ٍ
مرص ويف ِّ
ثم كتب إىل عامله :إنّ احلديث يف عثامن قد كثُر وفشا يف ِّ
كل ٍ
وجه
4ـ َّ
ٍ
وناحية ،فإذا جاءكم كتايب هذا فادعوا الناس إىل الرواية يف فضائل الصحابة واخللفاء
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1ـ كتب معاوية نسخة واحدة إىل عامله بعد عام اجلامعة أن :برئت الذمة َّممن روى

األولني ،وال ترتكوا خرب ًا يرويه أحد من املس�لمني يف أيب تراب إلاَّ وتأتوين بمناقض

حلجة أيب تراب وش�يعته،
وأق�ر لعيني وأدحض َّ
ل�ه يف الصحاب�ة ،فإنّ ه�ذا ُّ
أحب إ َّيل ُّ
وأشد عليهم من مناقب عثامن وفضله(((.
ُّ

وق�د تركت هذه املراس�يم األربعة آثار ًا عميق ًة يف الثقافة الدينية للمس�لمني ،ويف

(التحول الديني)
الكثري من معامل الدين وش�عائره ،ويمكن قراءة بع�ض مظاهر هذا
ُّ
((( ُانظر :املالكي ،حسن فرحان ،مراسيم معاوية األربعة وأثرها يف احلديث والعقائد :ص2ـ .6
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يف املثالني التاليني ،نذكرمها عىل سبيل التمثيل ال احلرص:

1ـ عن أنس ،قال« :ما أعرف ش�يئ ًا َّمما كان عىل عهد النبي (صلىّ اهلل عليه وس� ّلم).

ضيعتم فيها؟!»((( .وعن الزهري ،قال« :دخلت
ضيعتم م�ا ّ
قي�ل :الصالة؟ قال :أليس ّ
عىل أنس بن مالك بدمش�ق ،وهو يبكي ،فقلت له :ما بيكيك؟ فقال :ال أعرف ش�يئ ًا َّمما

أدركت إلاّ هذه الصالة ،وهذه الصالة قد ُض ِّيعت»(((.

2ـ م�ا قال�ه ابن عب�اس من أنّ الن�اس حتذر من التلبي�ة خوف ًا م�ن معاوية وبغض ًا
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لعلي× ..فق�د روى ذلك أكثر م�ن واحد من املص�ادر احلديثية ،منها مثل ً
ا ما ورد

عباس بعرفة،
يف املس�تدرك على الصحيحني عن س�عيد بن جبري ،ق�ال« :ك ّنا مع اب�ن ّ

يلبون؟ فقلت :خيافون من معاوية .قال :فخرج
فقال يل :يا سعيد ،ما يل ال أسمع الناس ّ

هم لبي�ك؛ فإنهَّ م ق�د تركوا الس� َّنة من بغض
عب�اس من فس�طاطه فق�ال :لبي�ك ال َّل َّ
اب�ن ّ
عيلٍّ .(((»

يل× ـ القاعد َة املعمول هبا عند َمن ال
وهكذا أصبح ترك الس ّنة ـ بغض ًا لإلمام ع ٍّ

يرعون للس ّنة حرم ًة.

واملالح�ظ أنّ املث�ال األول هو من مدينة دمش�ق يف ذلك الزم�ان ،حيث معاوية؛

حب ً�ا يف معاوية ،بل
ومن�ه نفهم َّ
رس املقولة املش�هورة الت�ي ذهبت مذهب املثل« :ليس ّ

يؤسس لدي ٍ
ن
كره ًا لعيلٍّ » ،فراح كره اإلمام عيل× ـ وأهل البيت^ بصورة عامة ـ ِّ
جدي�د ،قاعدته وعنوانه املراس�يم األربعة الص�ادرة عن معاوية ،واملش�ار إليها آنف ًا.

216
216

ح�راس الدين ،واملؤمتنون عليه جعل ً
ا ال انتخاب ًا ـ
لكن�ا نج�د أهل البيت^ ـ وهم ّ
أي فعل ثبت أنّ رس�ول
مطية لرتك الس� ّنة ،فهم ال يرتكون َّ
مل يتخ�ذوا ه�ذه الوس�يلة ّ
((( البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري :ج ،1ص.121
((( املصدر السابق.
((( احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد اهلل ،املستدرك عىل الصحيحني :ج ،1ص .636وقال« :هذا حديث
صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل يخُ رجاه».

اهلل| فعله أو ندب إليه بدعوى أنّ أعداءهم يفعلونه.

إنن�ا نج�د هذا البغض يف أوض�ح معانيه وأرصحها يف موقف عب�د اهلل بن الزبري،

فقد حتامل «عىل بني هاشم حتام ً
ال شديد ًا ،وأظهر هلم العداوة والبغضاء ،حتى بلغ ذلك
من�ه أن ت�رك الصالة عىل ٍ
إن
النبي؟ فقالّ :
َّ
حممد يف خطبته ،فقيل لهَ :مل تركت الصالة عىل ِّ

له أهل س�وء يرشئبون لذكره ،ويرفعون رؤوس�هم إذا س�معوا به»(((؛ لذلك ال نعجب

يل×« :ما زال الزبري م ّنا أهل البيت حتى نش�أ ابنه عبد
س�يدنا أمري املؤمنني ع ٍّ
من قول ِّ
اهلل فأفسده»(((.

ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)((( ،إذ يق�ول« :فإن قلت :فام تقول
يف الصلاة على غريه؟ قلت :القياس ج�واز الصالة عىل ّ
كل مؤم�ن لقوله تعاىل( :ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ) ،وقول�ه تع�اىل( :ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) ،وقول�ه :اللهم

ص�ل على آل أيب أوىف .ولك�ن للعلماء تفصي ً
ال يف ذلك ،وه�و أنهَّ ا إن كانت عىل س�بيل
التبع كقولك :صلىَّ اهلل عىل النبي وآله ،فال كالم فيها ،وأ ّما إذا ُأفرد غريه من أهل البيت

ألن ذلك صار ش�عار ًا لذكر رس�ول اهلل (صلىّ اهلل عليه
بالصلاة كام ُيفرد ه�و فمكروه؛ ّ
وس� ّلم) ،وألنَّه يؤ ّدي إىل االهتام بالرفض ،وقال رس�ول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس� ّلم)َ :من
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يف هذا اإلطار يمكن مالحظة تفسير الزخمرشي آلية( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

كان يؤمن باهلل وباليوم اآلخر فال يقفن مواقف التهم»(((.

على أنّ الزخمرشي ال حيمل من الك�ره آلل البيت^ ما حيمله آخرون ُعرفوا به،

س�نة رس�ول اهلل| بدعوى
احلراين الذي جاء بدين جديد ،دين خمالفة ّ
كاب�ن ّ
تيمي�ة ّ
((( اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب ،تاريخ اليعقويب :ج ،2ص .261و ُانظر :األندليس ،أمحد بن حممد،
العقد الفريد :ج ،5ص.161
((( ابن أيب احلديد املعتزيل ،عبد احلميد ،رشح هنج البالغة :ج ،4ص.79
((( األحزاب :آية.56
((( الزخمرشي ،حممود بن عمر ،الكشاف :ج ،3ص.568
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أنّ الغير التزموا هبا ،فقد قال ِّ
ومقع�د ًا هلذا الدين اجلديد« :ومن هنا؛ ذهب َمن
منظر ًا
ِّ
ذهب من الفقهاء إىل ترك بعض املس�تحبات إذا صارت ش�عار ًا هلم [يقصد الرافضة]،

الس�ني من
فإنَّ�ه مل يترك واجب ًا بذلك .لك�ن قال :يف إظهار ذلك مش�اهبة هلم ،فال يتميز ّ
التميز عنه�م ألجل هجراهن�م وخمالفتهم أعظم م�ن مصلحة هذا
الرافضي ،ومصلح�ة ُّ

املس�تحب»((( .أق�ولَ :مث ُ
س�يده من
كمثل ّ
تيمية هن�ا َ
الدب الذي أراد أن يريح ِّ
َ�ل ابن َّ

ذبابة ّ
حطت عىل وجهه فنغّ صت عليه قيلولته ،فإذا به حيمل صخر ًة كبري ًة يرضب هبا
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سيده فقىض عليه.
رأس ِّ

أضف إىل هذه املس�ائل مس�ألة التختم ،أباليمني يكون أم باليس�ار؟! وكذا تسنيم
القبر أفضل أم تس�طيحه؟! ومس�ائل ُأخرى اجتهد ِّ
منظرو الدي�ن اجلديد يف خترجيها

كل ذلك اس�تمرار ًا للخط ُ
وتقعيده�ا والتنظير هل�اُّ ،
األم�وي الذي عَّب�رَّ عنه زعيمه
معاوية بن أيب سفيان بقوله« :ال واهلل ،إلاّ دفن ًا دفن ًا»(((.
إنّ الروايتين التاليتين تعّب�رّ ان عن الذروة الت�ي بلغها هذا الدي�ن اجلديد ،الدين
املؤول عىل حساب الدين املنزل:
ّ

عباس يف قوله« :متتع رس�ول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس� ّلم) ،فقال
 -1عىل لس�ان ابن ّ

عباس :فام يقول عرية؟ قال :هنى أبو بكر
عروة :هنى أبو بكر وعمر عن املتعة .فقال ابن ّ

وعمر عن املتعة .قال :أراهم س�يهلكون؛ أقول :قال رس�ول اهلل ،ويقولون :قال أبو بكر
وعمر»(((.
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جهة ،والق�ايض عياض م�ن ٍ
 -2وعلى لس�ان النووي م�ن ٍ
جهة ثاني�ة ،فيام ذهبا
ّ

إلي�ه من توجيه قول اخلليفة الثاين من أنّ رس�ول اهلل غلب�ه الوجع ،فقد قاال يف ذلك:
تيمية ،أمحد ،منهاج الس ّنة النبوية :ج :4ص .154أقول :ملاذا البحث يف متيز الس ِّني عن (الرافيض)؟
((( ابن َّ
يوحد بينهام وجيمعهام؟!
أال يتسع دين اهلل ملا ِّ
ال عن الزبري بن َّ
((( ذكرها ابن أيب احلديد املعتزيل يف رشحه للنهج :ج ،5ص ،72نق ً
بكار يف املوفقيات.
(عرية) :تصغري عروة.
((( الذهبي ،شمس الدين ،سري أعالم النبالء :ج ،15ص .243أقولُ :

«إنّه من دالئل فقه عمر»(((.

وعليه؛ أقول :إنّ حماربة احلسني× هي استمرار للحرب بني املرشوع اإلسالمي

املتم ّث�ل باألنبي�اء واألوصياء واألئمة واملؤمنني من جهة ،وبني الش�يطان وأتباعه من
املستبدين والظلمة من جهة ثانية ،أو قل بعبارة ُأخرى :هي حرب بني مرشوع جيعل
اهلل تعاىل حاك ًام عىل اإلنسان ،وبني مرشوع آخر جيعل اإلنسان حاك ًام عىل نفسه وعىل

اهلل تعاىل.

ممارسات األنظمة املستبدة جتاه الشعائر احلسينية

بخاصة واإلنسانية
واملرشوع النهضوي العادل ،وأرادوا حموه من الذاكرة اإلسالمية
َّ

بعام�ة ،كما حاول ذلك يزيد بن معاوية ابن آكلة األكب�اد بعد نصف قرن من التحاق
َّ

حولوا يوم عاش�وراء احل�زن إىل يوم فرح
الرس�ول األعظ�م‘ بالرفيق األعىل ،فقد ّ
وس�ع فيه عىل العي�ال ،وتُقام فيه حفالت ال�زواج؛ وهو ما يمثِّل
ورسور وابته�اجُ ،ي َّ
فج ًا وعدواني ًا ملشاعر أهل البيت^ وشيعتهم.
استفزاز ًا َّ
لكل ُأ ٍ
إنّ ِّ
مة ملحمتها؛ فجلجامش للس�ومريني واآلش�وريني ،ولليونان :اإللياذة

حماربة األنظمة املستبدة للشعائر احلسينية عرب التاريخ

مر التاريخ ـ إلغاء احلسني× ،باعتباره الفكر
لقد حاول احلكام املستبدون ـ وعىل ِّ

واألوديس�ة هلومريوس ،وللفرس :الش�اهنامة لفردويس ،وللجزائر :إلياذة اجلزائر،

خاص ًة أنص�ار مذهب أهل
كتبها ش�اعر الث�ورة الكبري مفدي زكريا ،وللمس�لمني ـ َّ
الغ�در ممزوج ًا باخليان�ة والظلم
البي�ت^ ـ كربلاء ،تلك اللوح�ة التي قات�ل فيها
ُ

ثمة فرقان بني األمرين ،مها :أنّ املالحم
قيم الفداء واألمانة والنجدة .لكن َّ
والدناءةَ ،
ُ
األوىل ه�ي ص�ور ُتعِّب�رِّ ع�ن واقع بطويل خمص�وص يف الزم�كان ،اعتراه الكثري من
الش�عرّ ،أما ملحمة احلسني× فهي واقعة كبرية تستغرق الزمكان وتستوعبه ،وقيل

عياض،
((( النووي ،حييى بن رشف ،رشح صحيح مسلم :ج ،11صُ .90انظر :القايض ،أبو الفضل ّ
الشفا بتعريف حقوق املصطفى :ج ،2ص.194
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بشأهنا الكثري من الشعر ،وال يزال...

الفرق اآلخر بني ملحمة املس�لمني وبني غريها من املالحم ،أنّ ُ
ضد
األوىل كانت َّ
ع�دو داخيل ،يدي�ن بديننا ويتك َّلم لغتناّ ،مم�ا جعل أملها أقوى وأش�د ،وذلك كام قال
ٍّ

هــــ2016
العدد
2015ممم
2015
 1437هـ
الرابعةـــ1437
الثالثة
السنةالثالثة
السنة
عرشـــالسنة
عرش
الثالثعرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

الشاعر:

أشد مضاض ًة
وظلم ذوي القربى ُّ

ِ
وقع احلسا ِم امله ّن ِد
عىل
النفس من ِ

فقد أخرج احلاكم يف مس�تدركه عن أيب سعيد اخلدري ،قال رسول اهلل’:
«إن أه�ل بيتي س�يلقون من بع�دي من ُأ َّمتي قت ً
أش�د قومنا لنا بغض ًا بنو
وإن َّ
ال وترشيد ًاّ ،
ّ
ُأمية وبنو املغرية وبنو خمزوم»(((.
ُ
ُ
العباس�يون ُبغض العلويين ،وأوغلوا يف دمائهم،
لق�د أرشب األمويون وكذلك ّ

لق�د كان�وا مثقلني بدم�اء العلويني؛ والنص�وص التارخيية تثبت ذل�ك إىل احلدِّ الذي
ِ
ُ
أي ٍ
تعرضت ُلعرش ما
ق�ر أنَّه ل�و أنّ َّ
دي�ن ،أو مذهب ،أو ن ْح َل�ة ،أو طائف�ةَّ ،
جيعلن�ي أ ّ

تع�رض ل�ه أهل البيت^ الندثر ،ول�كان موقعه اآلن يف املتاح�ف ،جالب ًا للفرجة،
َّ
سجل التاريخ َّ
كل عذاباهتا هم أهل البيت(((.
فإنّ العائلة الوحيدة التي َّ

وهناك مجلة من املامرس�ات القمعية التي قامت هبا األنظمة املس�تبدة جتاه القضية

احلسينية وشعائرها املباركة ،نذكر منها ما ييل:

ضد الشعائر احلسينية عن طريق الرتهيب من الزيارة وإقامة املجالس
1ـ الوقوف ّ

ّ
تأس�ى بأبيه هارون،
وميت ًا ،فهذا
املتوكل العبايس قد ّ
حي ًا ّ
لقد أقلقهم احلسين× ّ
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لزواره س�جن ًا حتت األرض ُيعرف باس�م
ومنع زيارة اإلمام احلسين×،
َّ
وخصص ّ

املطهر لإلمام احلسني× ،تقطع أيدي
(املطبق) ،ووضع مسالح يف الطريق إىل املرقد َّ

املطهر
ثم أجرى امل�اء عىل الرضيح احلس�يني َّ
وأرج�ل ّ
ال�زوار ،آخذ ًا بس� ّنة فرع�ونّ ،
((( احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد اهلل ،املستدرك عىل الصحيحني :ج ،4ص .487قال احلاكم :هذا
حديث صحيح اإلسناد ،ومل يخُ رجاه.
((( ُانظر بخصوص ذلك :أبو الفرج اإلصفهاين ،عيل بن احلسني ،مقاتل الطالبيني.

ليمحي أثره(((.

ومن السلاجقة ،إىل ش�اه إيران البهلوي ،إىل يزيد عرصه صدام ،إىل الوهابيني،

إىل اإلرهابيني (الدواعش)؛ ك ُّلهم اس�تثارهم احلسين× بمبادئه ومواقفه ،وخطابه

النهضوي الثوري الرافض ملنطق القهر واهليمنة.

2ـ حمو مظاهر احلزن يف حمرم عن طريق اخرتاع نصوص دينية أو إقامة مظاهر الفرح
واالبتهاج

ّأم�ا مظاه�ر الفرح واالبتهاج ،فقد أقامها يزيد ابن آكل�ة األكباد كأفضل ما تكون

دفوفه�م ،ففي مقتل اخلوارزمي عن س�هل بن س�عد قال« :خرج�ت إىل بيت املقدس
حتى توس�طت الش�ام ،فإذا أنا بمدينة مطردة األهنار ،كثرية األشجار ،قد علقوا الستور
واحلجب والديباج ،وهم فرحون مستبرشون ،وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول،

فقلت يف نفيسَّ :
يتحدثون ،فقلت :يا
لعل ألهل الش�ام عيد ًا ال نعرفه نحن .فرأيت قوم ًا
َّ
هؤالء ،ألكم بالش�ام عيد ال نعرفه نحن؟ قالوا :يا ش�يخ ،نراك غريب ًا؟ فقلت :أنا س�هل

ابن س�عد ،قد رأيت رس�ول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس ّلم) ومحلت حديثه ،فقالوا :يا سهل،
ما أعجبك السماء ال متطر دم ًا! واألرض ال تخُ س�ف بأهلها! قلت :و َمل ذاك؟ فقالوا :هذا
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اإلقام�ة؛ فزينت ش�وارع دمش�ق بالراي�ات ،وأم�ر أصحاب الدف�وف بالرضب عىل

رأس احلسين عرتة رس�ول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس ّلم) هُيدى من أرض العراق إىل الشام،
أي ٍ
باب
وس�يأيت اآلن .قل�ت :واعجب ًا! هُأيدى رأس احلسين والناس يفرح�ون؟! فمن ِّ

يدخل؟ فأش�اروا إىل باب يقال له :باب الساعات .فرست نحو الباب ،فبينام أنا هنالك،

إذ ج�اءت الراي�ات يتلو بعضها بعض ًا ،وإذا أنا بفارس بيده رمح منزوع الس�نان ،وعليه

رأس من أشبه الناس وجه ًا برسول اهلل ،وإذا بنسوة من ورائه عىل مجال بغري وطاء.(((»...

((( ُانظر :أبو الفرج اإلصفهاين ،عيل بن احلسني ،مقاتل الطالبيني :ص .395وأيض ًا :ابن األثري ،عيل بن
أيب الكرم ،الكامل يف التاريخ :ج ،7ص.55
((( اخلوارزمي ،أمحد بن حممد ،مقتل احلسني× :ج ،2ص60ـ.61
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حتى لقد قال الشاعر:

تعدها
كانت مآتم بالعراق ّ

ُأمية بالشام من أعيادها

وأم�ا اختراع النص�وص ،فمنها ُأكذوبة التاس�ع« :لئ�ن بقيت إىل قاب�ل ألصومن
ّ

(((
النبي (صلىّ اهلل عليه وس ّلم)
التاسع»  .وقد أخرج البخاري عن ابن ّ
عباس قال« :قدم ّ
يوم
يوم صالح ،هذا ٌ
املدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء ،فقال :ما هذا؟ قالوا :هذا ٌ

أحق بموسى منكم .فصامه
عدوهم ،فصامه موسى .قال :فأنا ّ
ّ
نجى اهلل بني إرسائيل من ّ
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وأم�ر بصيام�ه»((( .ويف رواية مس�لم« :ه�ذا يوم عظي�م ،أنجى اهلل فيه موس�ى وقومه،

وغرق فرعون وقومه ،فصامه موس�ى ش�كر ًا ،فنحن نصومه .فقال رسول اهلل (صلىّ اهلل
ّ
(((
أحق َ
وأوىل بموسى منكم» .
عليه وس ّلم) :فنحن ّ
ويف مقابل ذلك ُانظر ما رواه الش�يخ الصدوق عن جبلة املكية« ،قالت :س�معت
ُ
ً
املحرم لعرشة
ميثما التامر (قدس اهلل روح�ه) يقول :واهلل ،لتقتلن هذه األ َّمة اب�ن ّ
نبيها يف َّ
وإن ذلك لكائن ،قد سبق يف علم
يمضني منه ،وليتخذن أعداء اهلل ذلك اليوم يوم بركةّ ،

اهلل تع�اىل ،أعلم ذلك بعهد عه�ده إ َّيل موالي أمري املؤمنني (صلوات اهلل عليه) ...فقلت
ل�ه :يا ميثم ،وكيف يتخ�ذ الناس ذلك اليوم الذي ُيقتل فيه احلسين بن عيل÷ بركة؟
ٍ
بحديث يضعونه أنَّه الي�وم الذي تاب اهلل فيه عىل
فبك�ى ميثم ثم قال :س�يزعمون
آدم ،وإنَّما ت�اب اهلل عىل آدم× يف ذي احلجة ،ويزعمون أنَّ�ه اليوم الذي َقبِ َل اهلل فيه توبة
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((( النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم :ج ،3ص .151قال ابن حجر العسقالين« :وقال
بعض أهل العلم :قوله (صلىّ اهلل عليه وس ّلم) يف صحيح مسلم :لئن عشت إىل قابل ألصومن التاسع،
حيتمل أمرين :أحدمها :إنّه أراد نقل العارش إىل التاسع ،والثاين :أراد أن يضيفه إليه يف الصوم ،فلماّ توفيِّ
(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) قبل بيان ذلك كان االحتياط صوم اليومني؛ وعىل هذا فصيام عاشوراء عىل
ثالث مراتب :أدناها أن ُيصام وحده ،وفوقه أن ُيصام التاسع معه ،وفوقه أن ُيصام التاسع واحلادي
عرش» .العسقالين ،ابن حجر ،فتح الباري :ج ،4ص.213
((( البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري :ج ،2ص.251
((( النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم :ج ،3ص.150

داود× ،وإنَّام َقبِل توبته يف ذي احلجة ،ويزعمون أنَّه اليوم الذي أخرج اهلل فيه يونس×
م�ن جوف احلوت ،وإنَّام كان ذلك يف ذي القعدة ،ويزعمون أنَّه اليوم الذي اس�توت فيه
س�فينة نوح× عىل اجلودي ،وإنَّام اس�توت يف الثامن عرش من ذي احلجة ،ويزعمون أنَّه

اليوم الذي ُفلق فيه البحر لبني إرسائيل ،وإنَّام كان ذلك يف ربيع األول»(((.

دواعي حماربة األنظمة املستبِّدة للشعائر احلسين ّية

ق�ال تع�اىل( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ

ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)((( .إنّ ه�ذه اآلي�ة الرشيف�ة تشير إىل عاقب�ة الذين

فإما
إقصاء الرس�ول| بإحدى وسائل ثالث( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)َّ .

الس�جن (ﮕ) ،أو القت�ل (ﮗ) ،أو النف�ي والترشي�د( ﮙ)،
وما ذاك إلاَّ ألنّ مرشوعه الس�يايس واالجتامعي ٍ
مناف باملطلق ملا يريدون حتقيقه من
ٍ
طبيعة
مع�ادالت ظامل�ة يف املجتم�ع ..لكن هذا املكر الق�ريش الكافر يقابله مك�ر من
ُأخ�رى ،ه�و املكر اإلهل�ي؛ فالك َّف�ار يمك�رون( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)((( ،لك�ن اهلل تع�اىل يمك�ر وه�و (ﮠ ﮡ)؛

بمعنى أنّ ّ
يمر ما أراده اهلل تعاىل.
متر ،وإنام ُّ
خمططات قريش وسائر الك َّفار ال ّ
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كف�روا ،ممن(يمك�رون) بالرس�ول األعظم| ،م�ن حيث إنهَّ م يري�دون حتقيق غاية

إنّ نف�س ه�ذه احلقائق القرآني�ة نجدها كذل�ك يف املنطق الزينب�ي ،وهي ختاطب

س�يد
اب�ن أخيها اإلمام الس�جاد× بقوهل�ا ...« :وينصبون هلذا الطف عل ًام لقرب أبيك ِّ
أئمة
الشهداء× ،ال ُيدرس أثره ،وال يعفو رسمه عىل كرور الليايل واأليَّام ،وليجتهدن َّ

الكفر وأشياع الضاللة يف حموه وتطميسه ،فال يزداد أثره إلاّ ظهور ًا ،وأمره إلاّ علو ًا»(((.
((( الصدوق ،حممد بن عيل ،األمايل :ص 189ـ .190
((( األنفال :آية .30
((( فاطر :اآلية.10
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،28ص.57
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ه�ذا املعن�ى م�ن كالم الس�يدة زين�ب’ يلق�ي بظالله على واقعة الط�ف التي

أظه�رت الفرق بني موقفني متناقضني متام� ًا يمثِّالن ّ
خطني متوازيني :خط يم ّثل أئمة
احلد من إحياء ذكرى عاشوراء احلسني×،
الكفر وأشياع الضاللة الذين يسعون إىل ّ

ّ
وحمبيه الذين يس�عون إلقامة مراسم الذكرى بكل
وخط آخر يم ّثل أتباع احلسين× ّ

ما يمتلكون من شوق وعزيمة.
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إنّ الظل�م وعاش�وراء يقف�ان عىل ط�ريف نقيض ،فلا جيتمعان أب�د ًا؛ لذلك أدرك

يمر عرب حماربة الشعائر احلسينية أو حتجيمها.
الطواغيت أنّ القضاء عىل الفكر الثوري ُّ
ٍ
لقد ّبينت الس�يدة زينب’ ِّ
جالء النهاية املحتومة لكال الفريقني عىل طول
بكل
س�يد الش�هداء ،فقد أصبح قربه عل ًام ِّ
بكل ما حتمله هذه الكلمة من
املسيرة؛ َّأما عن ِّ
ٍ
معان ،وبيان ذلك:
فالع َل�م ه�و ّ
كل ما ظهر ،أو ه�و بالتعبري القرآين (ش�عرية) ،يقول
أو ًال :الظه�ورَ ،

كل ٍ
تعاىل( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ )((( .فالشعائرُّ :
عمل
ٍ
معينة ـ دينية
ُيش�عرك بيشء ما ،وإنّام ِّ
س�ميت الش�عرية ش�عرية ألنهَّ �ا ترمز إىل حادث�ة َّ
باخلصوص ـ وتعمل عىل ربط النفس هبا متث ً
ال لقيمها ورمزيتها ،وإن كان أكثر الناس
ال يع�ون حقيق�ة هذه الدالل�ة الرمزية ،كام يف رم�ي اجلمرات مث ً
ال؛ لذل�ك فإنا ّ
نؤكد

هنا عىل اس�تبعاد لفظة الطقوس من الشعائر احلسينية؛ إذ الشعائر تنبض باحلياة ،بينام

الطق�وس عمي�اء ،ودين اهلل هو دين حياة ،يدعون�ا إليها ،يقول تعاىل( :ﯛ ﯜ
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ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ )(((.

فالع َلم حيدِّ د لإلنس�ان َّ
خط سيره ،وحيدِّ د له مرشوعه االجتامعي
ثاني ًا :البوصلةَ ،

رب العاملين بـ(القصد) كام يف قول�ه تعاىل:
والس�يايس والثق�ايف ،وهو م�ا سّم�اّ ه ُّ
((( احلج :آية.32
((( األنفال :آية.24

الترسع وعدم
(ﰉ ﰊ ﰋ )((( .إنّ القص�د هن�ا ـ وإن كان الظاه�ر من�ه ع�دم
ُّ
التباطؤ يف السري (الوسطية واالقتصاد) ـ يشري أيض ًا إىل الغاية واهلدف ،أي :أن جيعل
اإلنس�ان لسيره املادي واملعنوي قص�د ًا وغاي ًة ينتهي إليه�ا ،أي :مرشوع ًا يعمل عىل

حتقيقه وإنجازه «ال ُيدرس أثره ،وال ُيعفى رسمه ،عىل مرور الليايل واأليّام».

ٍ
البعد التارخيي واجلغرايف للمقولة املش�تهرة عىل األلس�نُّ :
أرض
«كل
ومن�ه نفهم ُ

كربلاءَُ ،
حتولت هذه املقولة إىل ش�عار كبير حيمله رفضة
وكل ي�و ٍم عاش�وراء» .لقد ّ

الظلم واالس�تضعاف يف مقارعة االس�تكبار ،كام حيملون شعار« :هيهات م َنا الذ ّلة»؛

عاشوراء ليست فرتة وال نقطة منسية يف تاريخ األيام.

وقد أدرك الطواغيت واملس�تبدون والظلم�ة وأعواهنم هذه األبعاد ،فاجتهدوا يف

شوشوا عليها بإدراج مجلة من األحداث
حموها وطمس�ها من املخيلة الشعبية ،بعدما ّ
جهة ،والتعمية عليها من ٍ
املكذوب�ة فيها؛ لتمييعها من ٍ
جهة ثانية .إنَّه رصاع أبدي بني

احلقِّ والباطل ،بني اإلسالم والكفر.
إنّ لعاشوراء احلسني× صوت ًا وسوط ًا يدركهام املؤمنون ،كام يدركهام املستبدون،

لك�ن ّ
حم�رر ،بينام فهمها الطواغيت
كل عىل طريقت�ه؛ فاملؤمنون فهموها عىل أنهَّ ا دين ِّ
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بمعن�ى أنّ كربلاء مل ت َُعد قطعة جغرافية حمصورة يف صح�راء العراق الكربى ،كام أنّ

عىل أنهَّ ا دين خمدِّ ر ،واملؤمنون فهموها عىل أنّ تكليفهم إزاءها هو وعي التزييف ،بينام
فهمها املستبدون عىل أنهَّ ا تزييف الوعي.
العزة ،والس�يادة ،والرشف؛ إذ
ثالث� ًا :مظاهر ه�ذا الظهور التي يمكن قراءهتا يفَّ :

إنّ «الدع�ي ابن الدعي» الذي «ركز بني اثنتني ،بني الس� ّلة والذ ّلة» ،واجهته صيحات:
«هيهات م ّنا الذلة ،يأبى اهلل ذلك ورس�وله واملؤمنون ،وحجور طابت وطهرتُ ،
وأنوف
أبية ،من أن تؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام»(((.
محية ،ونفوس ّ
ّ

((( لقامن :آية.19
((( ُانظر :ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.59
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كل ظامل ٍٍ ،
إنّ «الدع�ي اب�ن الدعي» ـ يف امتداداته التارخيية ملا بعد يزي�د ـ هو ُّ
معتد،
أفّ�اك أثي�م ،يعمل يف ُ
األمة بالظل�م ،وال يرعى هلا حقوقها الت�ي جعلها اهلل تعاىل هلا.

وهذه هي أوصافه حس�ب التعبري احلس�يني الرائعَ « :من رأى سلطان ًا جائر ًا ،مستحالً

ُ
حلرم اهلل ،ناكث ًا لعهد اهلل ،خمالف ًا لس ّنة رسول اهلل| ،يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان،
فلم ُيغيرِّ عليه بفعل وال قول ،كان حق ًا عىل اهلل أن يدخله مدخله»(((.
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املستبدين هيرعون إىل
الس�ؤال الذي يطرح نفسه دائ ًام هو :ما هو الرسالذي جعل
ّ

أثم�ة أمر جعل له هذه اخلصوصية من
حماربة اإلمام احلسين× ومرشوعه املبارك؟ َّ

الرس يف ذلك؟
بني سائر األئمة^؟ فام هو ُّ
يمكن تعليل ذلك إمجا ً
ال بام ييل:

 -1نق�رأ يف وصيت�ه× إىل أخي�ه حممد ب�ن احلنفي�ة ...« :وإنيِّ مل أخ�رج أرش ًا وال
ج�دي‘ُ ،أريد أن
بط�ر ًا ،وال مفس�د ًا وال ظامل ًا ،وإنَّام خرج�ت لطلب اإلصالح يف ُأ َّمة ِّ
آمر باملعروف وأهنى عن املنكر ،وأسير بسيرة جدِّ ي وأيب ع ِّ
يل بن أيب طالب^.(((»...

رس التكالب الطاغويت عىل احلسني×؛ ألنَّه قد بينّ العالقة بني أبيه×
وهذا ما يربر َّ
وجده|.
ّ

 -2ارتبط اس�مه الرشي�ف باخلروج عىل بني ُأمية ،رمز الغ�در واخليانة ،والدناءة

املتلبسني بالدين ،الذين كانوا يف احلقيقة امتداد ًا للسقيفة.
والوضاعةّ ،
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إذ إننا لو رجعنا إىل تاريخ صدر اإلسلام نرى أنّ هناك ش�خصني ،مها :بالل بن
رباح(العبد) ُ
خلف(الس�يد) ،ومها ينتميان إىل طبقتني وعاملني خمتلفني متام ًا
وأمية بن
ّ
((( أبو خمنف ،لوط بن حييى ،مقتل احلسني× :ص.85
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،44ص .329وهو نفس املنطق الذي نجده عند أمري املؤمنني×
وأما سرية الشيخني فال».
نبيه فنعمَّ ،
يف الرد عىل رشط عبد الرمحن بن عوفَّ :
«أما كتاب اهلل وس ّنة ّ
ُانظر :الشهرستاين ،عيل ،وضوء النبي| :ج ،2ص.190

من حيث القيم الفكرية واألخالقية؛ وبالتايل يف قواعد السلوك ،كان هلام نفس الفهم
حترري إنساين يدعو ـ يف
ّ
والتصور عن الدين الذي جاء به الرس�ول األكرم‘ ،دين ُّ

جانبه الدنيوي ـ إىل تبني العدالة االجتامعية ،واحرتام حقوق اإلنسان ،والذود عنهام،
لكن أحدمها ـ وهو بالل ـ آمن به واتبعه؛ إذ رأى فيه وسيلة للتحرر من ٍ
جهة ،ووسيلة
ُّ
للرق�ي الروح�ي من ٍ
جهة ثاني�ةّ ،أما اآلخر ـ وهو ُأمية بن خل�ف ـ فقد رفضه ،وبقي
ً
حمافظ�ا عىل امتيازاته
متمس�ك ًا برشكه؛ لكيلا هتتز مكانته االجتامعي�ة ،ويبقى بالتايل
الت�ي وفّرهتا له الالت والعزى ومناة الثالثة ُ
األخ�رىَّ .أما الرقي الروحي ،فليس هو
آخ�ر ما يفكر فيه ُأمي�ة ،بل إنَّه ال ِّ
يفكر فيه أص ً
ال ،إنَّه غائب عن تفكريه إطالق ًا .وهذا

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ )((( ،وقوله تعاىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ )(((.

فاحلسين× أراد أن يس�لب الرشعي�ة عن ه�ذه الدولة الظاملة الت�ي عملت عىل

رس تكالب ّ
حكام اجلور عىل احلسين× وقضيته
حتري�ف دين اهلل تع�اىل ،ومنه نفهم َّ
املباركة.

أي ٍ
بطن آخ�ر من قريش،
وهك�ذا يك�ون بن�و ُأمية قد فهم�وا الدرس أفضل م�ن ِّ

حماربة األنظمة املستبدة للشعائر احلسينية عرب التاريخ

م�رة( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
أس�اس التفكري الده�ري الذي ّ
ندد به الق�رآن الكريم أكثر من َّ

فتأهبوا ملواجهة الدين اجلديد ،وواجهوه بأقسى وأقىص ما يمكن أن تكون املواجهة.
 -3ارتب�ط قربه الرشيف بإجابة الدعاء ،فهو ـ إذ ًا ـ َع َل ٌم عىل ما قررناه س�ابق ًاّ ،مما

جعل�ه ّ
حمط املؤمنني الداعني الراجني ،ومهوى أفئدهت�م ،وهو ما نالحظه يف األعداد
املليونية التي تسير مش�ي ًا وزحف ًا ،قاصد ًة قربه الرشيف ،تس�توحي من�ه قيم البطولة
والف�داء ،وتس�تلهم منه مبادئ الرفض ل�كل ظامل ،فغدا ذلك َع َل ً
ما عىل مذهب أهل

البي�ت^ ،وهذا من مصاديق ما قاله النبي إبراهيم× يف دعائه هلل تعاىل(:ﮒ
((( اجلاثية :آية .24
((( األنعام :آية .29
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ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ )((( ،فاحلسني× ّممن هتوي إليه أفئدة املؤمنني.
 -4تركي�ز النب�ي| واألئم�ة م�ن بع�ده^ على رب�ط ُ
األم�ة بش�خص اإلمام
جيس�د قيمة كبرية أفضل وأوقع يف
احلسين× ،عىل اعتبار أنّ ربط الناس بش�خص ّ
جمردة .وه�و نفس املنطق القرآين؛ إذ إنّ املوىل تبارك وتعاىل
النف�س من ربطهم بفكرة ّ

تلبسات الواقع اليومي للناس ،بل ربطها
مل يرتكنا نغرق يف القيم املطلقة
املجردة عن ّ
ّ
جسدها أفضل جتسيد ،فقيم اخلري ،احلق ،العدالة ،العبادة ،الصالح ،التقوى...
بمن ّ
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ً
دائما تتم ّث�ل لنا قرآني ًا من خالل األنبي�اء والصلحاء واألولي�اء ،ويف املقابل نرى قيم
والتمرد تتم ّثل لنا دائ ًام من خالل الشيطان وأتباعه وأعوانه من فرعون
الرش والفساد
ِّ
ُّ
ونم�رود وأيب هلب و َمن كان عىل ش�اكلتهم ،كأيب س�فيان ومعاوي�ة ويزيد وأعواهنم
والراضني بفعلتهم واملدافعني عنهم.

فقد روي عن رسول اهلل| يف حديث طويل قوله ...« :ألاَ ولعن اهلل قتلة احلسني،

وحمبيه�م ونارصهيم ،والس�اكتني ع�ن لعنهم من غري تقي�ة تس�كتهم .ألاَ وصلىّ اهلل عىل
ّ

الباكني عىل احلسين بن عيل÷ رمحة وش�فقة ،والالعنني ألعدائه�م واملمتلئني عليهم

وإن َق َت َلته وأعواهنم
وإن الراضني بقتل احلسين× رشكاء َق َت َلت�ه .ألاَ ّ
غيظ� ًا وحنق� ًا .ألاَ ّ
املقربني أن يتلقوا
وأش�ياعهم واملقتدي�ن هبم ب�راء من دي�ن اهلل .ألاَ ّ
إن اهلل ليأمر املالئك�ة ّ
دموعهم املصبوبة لقتل احلسين× إىل اخلزان يف اجلنان ،فيمزجوهنا بامء ا َ
حل َيوان ،فيزيد

وإن املالئكة ليتلقون دموع الفرحني الضاحكني لقتل
يف عذوبته�ا وطيبها ألف ضعفهاّ .
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احلسين× ويلقوهنا يف اهلاوية ،ويمزجوهنا بحميمها وصديدها وغس�اقها وغس�لينها،

ش�دة حرارهتا وعظي�م عذاهبا ألف ضعفهاُ ،يش�دد هبا عىل املنقولين إليها من
فتزي�د يف ّ

أعداء آل حممد عذاهبم»(((.

((( إبراهيم :آية .37
((( التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري× :ص369ـ.370

كام أنّ اهلل تعاىل جعل مرقد اإلمام احلسين× أحد مواطن التخيري األربعة ،فقد

روى ثقة اإلسلام الكليني& بس�نده عن اإلمام الصادق× أنّه قال« :تتم الصالة يف

أربعة مواطن :يف املسجد احلرام ،ومسجد الرسول| ،ومسجد الكوفة ،وحرم احلسني

صلوات اهلل عليه»((( .وهذا ما جيعلنا نستش�عر أنّ اإلنس�ان املوايل عندما يزور اإلمام

احلسين× يش�عر وكأنَّه حارض بني أهله ،وهو نفس املعنى الذي نستشعره من قول
الزائر وهو يغادره« :السلام عليك يا موالي سالم ُم ِّودع ال ٍ
قال وال سئم ،فإن أنرصف

ظن بام وعد اهلل الصابرين»(((.
فال عن ماللةْ ،
وإن ُأقم فال عن سوء ٍّ

يتوجعون عندما ّ
س�يدهم بتل�ك الطريقة الرببرية
باملرشوع احلس�يني ّ
يتذكرون مقتل ّ
يتوجسون خيفة
وأما الذين خيافون من املرشوع اإلهلي للحسني× فإنهّ م ّ
الوحشيةَّ .
يقض مضاجع الظاملني ،ويزلزل عروش�هم
من جمرد ذكر اس�مه ،فاس�م احلسين× ّ

فيسقطها ،فإذا هي خراب ودمار .إنّ الثوار األحرار من جهة ،والطغاة املستبدين من
جهة ُأخرى ،هم الوحيدون الذين يفهمون ماذا يعني اسم احلسني×.
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التوجع يف قلوب املؤمنين! فاملؤمنون
هذا ويبقى اس�م احلسين× يثري مكام�ن
ّ
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((( الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف :ج ،4ص.586
((( املشهدي ،حممد بن جعفر ،املزار :ص.426

معامل الدور اإلعالمي للعقيلةزينب’ يفنهضةعاشوراء
دراس ٌة حتليلية

نُهى القطراني*

متهيد

ّ
حيت�ل اإلعالم يف النهضة احلس�ينية أمهية بالغة ومكانة ب�ارزة؛ وذلك ألنهّ ا حركة
هزة وجدانية وعاطفية لتوعية األُمة
إصالحي�ة اجتامعية بامتياز ،فهي هتدف إىل إجياد ّ

بد من س�بيل يضمن وصول الرسالة اإلعالمية هلذه النهضة
ديني ًا وسياس�ي ًا ،فكان ال ّ
ُ
س�يام أنّ اإلمام احلسين× كان متيقن ًا من الشهادة ،وأنّه سيالقي
املبدئية لألمة ،وال ّ
ربه مظلوم ًا يف هذا الطريق ،فكان الس�بيل هو الدور اإلعالمي ملوكب الس�بايا من آل
ّ
موجه حكيم يتحكم بإدارة املرحلة
البي�ت^ ،وكان ال ّ
بد هلذا املوكب املفجوع من ّ
املهمة
اإلعالمية بعد وقوع الفاجعة ،ومل يكن أجدر من العقيلة زينب’ للقيام هبذه ّ

اخلطرية.

فعالة يف النهضة احلسينية ،وذلك من خالل
وبالفعل؛ فلقد س�امهت’ مسامهة ّ

أدائه�ا للدور اإلعالم�ي والرتوجيي ملبادئ واقعة عاش�وراء بنجاح ،ومحلها لرس�الة
إعالمية س�امية نجح�ت نجاح ًا باهر ًا يف إقناع املتلقني هبا؛ الس�تخدامها األس�اليب

اإلعالمية املقنعة واملؤثرة ،ومن خالل توفّر سمات فريدة يف ش�خصيتهاّ ،
مكنتها من

تغيري الرأي العام ،وأداء دورها اإلعالمي بنجاح.
* باحثة إسالمية ،من العراق.

ولق�د كت�ب الكثري ع�ن خطب العقيل�ة زينب’ يف واقعة عاش�وراء ،ودراس�ة

خاصة تُعنى باألبعاد اإلعالمية لكلامت
مداليلها ومعانيها ،ولك ّني مل أعثر عىل دراسة ّ
وخطب العقيلة زينب’ ،ومل أعثر كذلك عىل بحوث حتليلية مستقلة هتتم باجلانب

متفرقة
اإلعالمي حلضور ُحرم اإلمام احلسني× وعياله يف عاشوراء ،سوى إشارات ّ
هنا وهناك ،أبرزها ما كتبه الشهيد مرتىض املطهري& يف كتابه (امللحمة احلسينية).
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ولقد ّمتت دراسة املنهج اإلعالمي يف خطب النبي حممد| يف عدّة أبحاث وكتب

ومق�االت ،أبرزه�ا كت�اب (اجلوان�ب اإلعالمية يف خط�ب الرس�ول|) ،للدكتور
س�عيد بن ثاب�ت ،باإلضاف�ة إىل بعض الكتاب�ات القيمة ُ
األخرى يف مب�ادئ اإلعالم
ّ
اإلسالمي ،ولقد استفدت من ّ
كل تلك اخلربات يف هذه الدراسة ،لكي أتناول (معامل
الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاش�وراء) بالدراس�ة والتحليل العلمي

واملوضوعي.

تعريف اإلعالم

مف�ردة اإلعالم :مأخوذة من لفظة (العلم) ،ومش�تقة من معن�اه؛ ألن اإلعالم يف

احلقيق�ة هو عملي�ة إيصال املعلوم�ة ونرش اخلرب ،ويمك�ن تعريفه ب�ـ« :عملية توجيه
األف�راد بتزويدهم باملعلومات واألخبار واحلقائق؛ ملس�اعدهتم عىل تكوين رأي صائب

معينة»(((.
يف واقعة حمدودة ،أو مشكلة ّ
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أركان اإلعالم وأبعاد العملية اإلعالمية

بما أنّ اإلعلام هو عملية اتصال وارتباط بني ش�خص يمتلك فكرة ،أو خرب ،أو

رأي معني ،وبني طرف آخر يراد إقناعه هبا ،فله أركان أساسية ال يقوم إلاّ هبا ،وهي:
1ـ املص�در أو ِ
املرس�ل :وهو صاحب الفكرة وحامل الرس�الة ،وتتوقف العملية
(((	 سبتان ،حممد ،تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه يف وسائل اإلعالم :ص.8

وقوته ،ومدى ثقته بنفس�ه وبرس�الته،
اإلعالمي�ة يف نجاحه�ا عىل ش�خصية املصدر ّ
وجديته يف محل الرسالة وإيصاهلا إىل املتلقني.
ومدى مصداقيته ّ

 2ـ الرس�الة :وه�ي ـ كام ذكرنا ـ قد تكون خرب ًا ،أو فك�رةً ،أو رأي ًا ،ينبغي إيصاله

عدها املختصون يف الدراس�ات اإلعالمية بمثابة العمود
إىل املتلق�ي أو املتلقني ،وقد ّ

الفقري للعملية اإلعالمية.
3ـ املتلقي أو املستقبِل :وهو الشخص أو األشخاص املخاطبون املراد إيصال

الرسالة إليهم.

4ـ وس�يلة االتص�ال :وهي اآللية الت�ي تتم فيها عملية االتص�ال اإلعالمي ،فقد

موجه ،أو حوار مشرتك.
أو تكون وسيلة مبارشة ،عن طريق خطاب ّ

ل�ذا؛ فالعملي�ة اإلعالمي�ة ذات ُبع�د نفسي يتم ّثل ّ
بكل م�ن املصدر واملس�تقبل،

وهل�ا ُبع�د فكري ـ أيض ًا ـ قائم عىل أس�اس العلم الذي بواس�طته تت�م عملية اإلقناع

واالقتناع ،وهلا أيض ًا بعد آيل(فني) يتم ّثل يف وسيلة االتصال(((.

أهم ّية عنصر اإلعالم يف النهضة احلسينية

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

تك�ون غري مبارشة ع�ن طريق مكاتبة ،أو عن طريق فعل عميل ،أو اس�تعراض فني،

لإلعلام مكان�ة مميّ�زة ودور كبري يف حي�اة الناس ،فقد يس�اهم يف إس�قاط ملوك
شيد ُأخرى ،وبإمكانه تغيري أنامط احلياة؛ بسبب تأثريه
وحكومات ،وقد ّ
هيد أنظمة و ُي ّ
والفع�ال يف الن�اس ،ودوره يف ضبط مش�اعرهم وآرائه�م وتوجهاهتم؛ لذا،
املب�ارش
ّ
يتقدم على أولوياهتا ويتصدر
فاملالح�ظ يف النهض�ات الفكرية واملبدئـية أنّ اإلعالم ّ

ّ
ويشكل أخطر وأهم أسلحتها.
اهتامماهتا ،بل

وال تكون الثورات واحلركات االجتامعية واملبدئـية مثمرة ،ولن ُيكتب هلا النجاح

إلاّ م�ن خالل إيص�ال مضامينها ومبادئها إىل أكرب عدد ممكن م�ن الناس ،عرب اعتامد
((( ُانظر :ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.140
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الرس يف نجاح الث�ورات ...وإذا نظرنا إىل تاريخ الثورات
سلاح اإلعالم ،فهو كلمة ّ
وح�ركات التح�رر ورفض االس�تعباد ،فلن نج�د حركة أو هنضة نالت من الش�هرة
واملجد واخللود مثلام نالته حركة اإلمام احلسين× يف عاشوراء ،ومثلام حازت عليه

من سعة وامتداد عىل صعيد الزمان واملكان(((.

واحلقيق�ة املبدئـي�ة والرس�الية لنهض�ة اإلم�ام احلسين× يف عاش�وراء ،جتع�ل

م�ن اإلعالم رضورة حيوي�ة ال يمكن إغفاهل�ا ،فقد قرر اإلم�ام× تكثيف املجهود
اإلعالم�ي؛ ألجل توضيح األُمور لألُمّة اإلسلامية ،والرتكي�ز عىل نرش احلقائق بني
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لبث رسالته اإلعالمية ،فسافر إىل ّ
مكة
املسلمني ،فاختار املكان والزمان بدقة وحنكة ّ

املكرمة حيث اجتامع املسلمني وقدومهم من ّ
كل صوب ألداء مراسم احلج والعمرة،
ّ
غرة شعبان ،فمكث× يف ّ
مدة أربعة أشهر تقريب ًا ،يدعو و ُيعلن
مكة ّ
ووصل إليها يف ّ
والتحرك نح�و الكوفة ،وهو اليوم
و ُيب ّل�غ إىل أن اخت�ار الوقت األنس�ب لبدء هنضته
ّ

الثامن من ذي احلجة عام (61هـ).

«إن خلروج اإلمام احلسني× يف يوم الرتوية ( 8ذي احلجة)،
يقول الشهيد املطهريّ :

وأشد وقع ًا يف نفوس املسلمني؛
أكرب صدى إعالمي وأكثر تأثري ًا وإبالغ ًا لنداء اإلسالم،
ّ
ألن مفهوم احلج حتت نري احلكومة ُ
األموية يفقد روحه ومصداقيته ،ويعود ليصبح كحج
ّ
اجلاهلية ُ
األوىل ما قبل اإلسالم»(((.
ّ

األبعاد اإلعالمية حلمل احلسني× عائلته وأهل بيته إىل العراق

ضد الظلم والطغيان
لق�د كان حلمل احلسين× عياله وأهل بيته مع�ه يف هنضته ّ
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ُ
األم�وي ـ بالرغ�م م�ن املعارض�ات الت�ي أبداه�ا بع�ض ،ومراجع�ة بعض ش�يوخ

ّ
نستش�فها من
اهلاش�ميني له بأن يرجع عن قراره هذا ـ دالالت وأبعاد إعالمية كثرية
خالل ر ّده× ور ّد ُأخته العقيلة زينب’ عىل بعض هذه االعرتاضات.
((( ُانظر :مطهري ،مرتىض ،محاسه حسيني(امللحمة احلسينية) :ج ،1ص.190
((( املصدر السابق :ج ،1ص.347

أهم الدالئل اإلعالمية حلضور العائلة يف نهضة احلسني×
ع�دة ُأمور م�ن حضور عائل�ة اإلمام احلسين× يف كربالء،
يمك�ن أن نس�تظهر ّ
نستعرضها فيام ييل:

 -1الدفاع عن الدين

إنّ نزوح عائلة احلسين× كان بحد ذاته إعالم ًا بخطورة املوقف ،وإيذان ًا ل ُ
أل ّمة

بأنّ املرحلة هي مرحلة دفاع عن بيضة اإلسلام وحرمة الدين ،وهي مرحلة يشترك
فيها النس�اء والرجال والشيوخ والشباب ،حتى األطفال الصغار ،وكفى هبذا إعالم ًا

 -2املشيئة واإلرادة اإلهلية

حينما س�أل حممد ب�ن احلنفي�ة اإلمام احلسين× عن الس�بب وراء محل النس�اء

والعيال معه إىل العراق ،أجابه اإلمام قائ ً
ال :لقد رأيت رس�ول اهلل‘ يف املنام ،وقال

يراهن سبايا»(((.
«إن اهلل قد شاء أن
يلّ :
ّ

ويف كالم اإلمام احلسني× داللة واضحة وإشارة بارزة عىل أنّ اصطحابه ألهل

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

لـمن له قلب أو ألقى السمع
بعظم املسؤولية ،وتنبيه ًا عىل خطورة املوقف ،وحتريك ًا َ
ٍ
داللة أبلغ من استنفار النساء واألطفال للذود عن مبادئ الدين.
وأي
وهو شهيد؛ ُّ

ٌ
ديني ال َ
حتمية
نقاش فيه ،ومس�ألة
وحرم رس�ول اهلل‘ معه أمر إهلي،
بيته ُ
ّ
وتكليف ٌ
ال من�اص منه�ا ،وأنّ�ه م�ن إرادة اهلل تعاىل ومش�يئته أن يكون للنس�اء بقي�ادة العقيلة
ٌ
عظيم يف الدين والرسالة.
وشأن
دور
زينب’ ٌ
ٌ

 -3موقف زينب’ من محل النساء والعيال

لقد ك ّلمت العقيلة زينب’ عبد اهلل بن عباس ،عندما راجع اإلمام احلسين×

يف مس�ألة محل العيال معه يف س�فره اخلطري هذا ،حيث ذكر الشيخ النقدي أنّ السيدة
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،44ص.364
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زينب’ عندما سمعت نصيحة عبد اهلل بن عباس لإلمام احلسني× ـ بأن ال يأخذ

النس�اء والعيال مع�ه إىل العراق ـ اعرتضت عليه باكية ،وقالت« :يا بن عباس ،تُشير

عىل ش�يخنا وس�يدنا أن خي ّلفنا ها هنا ويميض وحده؟! ال واهلل ،بل نحيى معه ،ونموت

معه ،وهل أبقى لنا الزمان غريه؟!»(((.
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إنّ ر ّد العقيل�ة ه�ذا في�ه إش�ارة واضحة إىل االس�تنفار الت�ام ،والتس�ليم الكامل

ودوره�ن يف هنضة اإلمام
ألم�ر اهلل تع�اىل ،وفيه داللة واضحة عىل أنّ ش�أن النس�اء
ّ
يق�ل أمهية وخط�ورة عن دور الرج�ال؛ وذلك أنهّ ن ُا ِ
نتد ْب َ�ن للجهاد،
احلسين× ال ّ ّ
قر َ
رن
ولل�ذود عن حياض الدين بالكلمة واملوقف واإلعلام اهلادف اجلريء ،فلقد ّ
اجلهاد مع إمام ُ
األ ّمة وس�بط رس�ول اهلل‘ لل�ذود عن مبادئ الدي�ن احلنيف ،مهام
كان�ت التضحية ،ومهام كان الثمن ،وال يثنيهن عن عزمهن هذا ُبعد طريق وال ش�قّ ة

سفر.

األساليب ُّ
والطرق اإلعالمية يف ُخطب العقيلة’ يف نهضة عاشوراء
األس�اليب :مج�ع ملفردة ُ
(أس�لوب) ،و «األُس�لوب( :الطريق) ...يق�ال :أخذنا يف

أس�اليب م�ن القول( :فن�ون متنوع�ة)»((( .وعىل اإلعالم�ي أن يحُ س�ن توظيف فنون

الق�ول ،ويجُ يد اس�تخدام ُطرق وأس�اليب اإلعلام من خالل التش�خيص الصحيح
حلاجة املتلقني.
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س�يدتنا العقيلة زينب’ تش�خيص طبيعة املتلقني ،وأبدعت يف
ولقد أحس�نت ّ

استخدام األس�اليب اإلعالمية املؤثرة يف خطاهبا اإلعالمي .وسنستعرض أبرز هذه

األساليب يف خطبها التي ألقتها يف ّ
كل من كربالء والكوفة والشام.
((( البحراين ،هاشم ،مدينة املعاجز :ج ،3ص.485
((( إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط :ص.441

األساليب اإلعالمية يف كلمات العقيلة’ يف كربالء

ت�روي كتب التاريخ التي نقل�ت أحداث عاش�وراء :أنّ العقيلة زينب’ ندبت

املحرم ،وكان مصاهبا
أخاها يف كربالء ُبعيد الواقعة ،وذلك يف اليوم احلادي عرش من ّ

بأخيها اإلمام احلسني× وأهل بيتها مل يزل جديد ًا ،ورزيتها حديثة ،ومل تزل فاجعتها
طرية؛ حيث كانت تنظر إىل األجساد الطاهرة الزكية بال رؤوس ،مقطعة عىل رمضاء

كربالء ،وكان قلبها يعترص ُغ ّص ًة وأمل ًا ،وكان األعداء يحُ يطوهنا من ّ
كل جانب ومكان،

فو اهلل ،ال أنس�ى زينب بنت عيل× تندب احلسين× ،وتنادي بصوت حزين ،وقلب
كئيب :يا حممداه ،صلىّ عليك مليك السامء ،هذا حسني مر ّمل بالدماءّ ،
مقطع األعضاء،
وبنات�ك س�بايا ،إىل اهلل املش�تكى ،وإىل حممد املصطفى ،وإىل علي املرتضـى ،وإىل فاطمة

الزهراء ،وإىل محزة سيد الشهداء .يا حممداه ،هذا حسني بالعراء ،تسفي عليه ريح الصبا،

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

فخطبت ُخطبتها املش�هورة ،وكانت يف مقام الشكاية والتظ ّلم ،فأخذت تندب أخاها
ثم ُأخ ِرج النس�اء من اخليمة ،وأش�علوا
الش�هيد ،يقول ابن طاووس يف اللهوفّ ...« :
فيها النار ،فخرجن ...باكيات ،يمشني سبايا يف أرس الذ ّلة ،وقلن :بحق اهلل إلاّ ما مررتم
وجوههن ،قال:
ورضبن
حن
َ
بنا عىل مرصع احلسين× .فلماّ نظر النس�وة إىل القتىل ِص َ
َّ

جدي رس�ول اهلل| ،يا أصحاب
قتي�ل أوالد البغاي�ا ،وا حزن�اه ،وا كرب�اه! اليوم مات ّ

ذرية املصطفى ُيس�اقون س�وق الس�بايا ...ويف رواية :يا حمم�داه ،بناتك
حمم�داه ،هؤالء ّ
وذريتك مق ّتلة ،تس�في عليهم ريح الصبا ،وهذا حسني حمزوز الرأس من القفى،
س�باياّ ،

مسلوب العاممة والرداء»(((.

ع�دة أس�اليب إعالمية بليغ�ة ومؤثرة،
لق�د اس�تخدمت العقيل�ة زين�ب’ هنا ّ

نستعرضها عىل التوايل:

((( ُانظر :ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.78
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1ـ أُسلوب االستهالل املؤثر

لقد أثارت العقيلة زينب’ انتباه احلارضين وأ ّثرت يف نفوس املتلقني ،من خالل

مميز ،قرعت به أذهان السامعني ،واخرتقت ضامئرهم ،من
استخدام مقطع استهاليل ّ

جلدها رسول اهلل حممد| قائلة« :يا حممداه!» ،موقظة بذلك للمشاعر،
خالل ندهبا ّ
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ومؤنبة للضامئر ،فقد ّ
وذريته،
ذكرت القتلة بأنّ الضحايا هم أهل بيت رسول اهلل‘ ّ
جدهم ّ
يؤكد كثري ًا عىل
وأنّ السبايا هم ُحرم رسول اهلل‘ وأهل بيته^ الذين كان ّ
والتمس�ك هبم ،وإذا ُبأ ّمته تع�دو عليهم لتقتلهم ،ومت ّثل
حمبتهم ،ووجوب إكرامهم،
ّ
بأجسادهم ،وتنتهك ُحرماهتم ،وتسبي حرائرهم.
2ـ أُسلوب الندب والرثاء

ثم ترشع’ باستخدام ُأسلوب تصوير احلقائق ،ورسم املشهد الواقع ،فأخذت
ّ

تبينّ املشهد احلارض بكلامت معبرّ ة بليغة ،ممزوجة بالندب والرثاء ،عرب كلامت تنفطر
املروع الذي حدث
هلا اجلبال ،وتتش�قق الصخور ،فقد تك ّلمت’ مصورة املش�هد ّ
ّ
الطف ،وما جرى عىل ُحرم وعيال اإلمام احلسين× من بعد مقتله قائلة:
يف واقع�ة

«ب�أيب َمن أضحى عس�كره يف يوم اإلثنني هنب ًا ،بأيب َمن فس�طاطه ّ
مقط�ع العرى ،بأيب َمن

ال غائب فيرُ جتى ،وال جريح فيداوى ...بأيب َمن شيبته تقطر بالدماء»(((.
3ـ اإلكثار من الرثاء
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وأكث�رت’ م�ن اس�تخدام ُأس�لوب الرث�اء؛ لعظ�م الفاجعة وه�ول املصاب،

وأخذت تبينّ فضل اإلمام احلسني× ومكانته وقربه من رسول اهلل| ،وهي تقول:

جده رس�ول إله السماء ،بأيب َمن هو س�بط نبي
جده حممد املصطفى ،بأيب َمن ّ
«ب�أيب َم�ن ّ
اهلدى ،بأيب[ابن] حممد املصطفى ،بأيب [ابن] خدجية الكربى ،بأيب [ابن] عيل املرتضـى،

((( املصدر السابق :ص 78ـ .79

بأيب [ابن] فاطمة الزهراء سيدة النساء ،بأيب [ابن] َمن ُر ّدت له الشمس وصلىّ »(((.
فل�م يك�ن من ُأولئ�ك القتل�ة اجلفاة ،وهم على ما هبم م�ن غلظة وقس�وة إلاّ أن

تفجرت عيوهنم بالدموع.
ّ

وع�ن التأثير اإلعالم�ي ال�ذي أحدثته ه�ذه اخلطب�ة (املتفجعة املفجع�ة) ،يقول

ال�راوي« :فأبك�ت واهلل ّ
هزة قوية
عدو وصديق»((( ،فكأنّ هذه اخلطبة قد أحدثت ّ
كل ّ
يف نفوس ُأولئك القتلة املتوحشني ،الذين انسلخوا من إنسانيتهم ،فض ً
تنصلهم
ال عن ّ

تو ًا
ع�ن دينهم ،فأصبحوا بعد سماعهم لكلامت العقيلة زينب’ كأنهّ �م قد أدركوا ّ
بش�اعة م�ا اقرتف�وه من جرائم ،وفداح�ة ما وقعوا في�ه من مآثمُ ،فأس�قط يف أيدهيم،

األساليب اإلعالمية يف خطبة العقيلة’ يف الكوفة
روى املؤرخون يف باب ما جرى من األُمور املتأخرة عن مقتل اإلمام احلسني×

ُ
«ومحل نسائه
من س�بي العيال ،أنهّ م قد محلوا الس�بايا عىل أبش�ع هيئة وأفجع صورة:
(صل�وات اهلل علي�ه) على أحلاس أقت�اب اجلامل بغير وط�اء ،مكشّ �فات الوجوه بني

أشد املصائب
األعداء ،وهن ودائع األنبياء ،وس�اقوهن كام ُيس�اق سبي الرتك والروم يف ّ

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

وأيقنوا هبالكهم ،وأدركوا سوء عاقبتهم.

واهلموم»(((.

وعندم�ا وصل�وا إىل مدين�ة الكوف�ة ـ مق�ر خالفة أمير املؤمنين× ـ أوقفوهم
ليتفرجوا على ذ ّلتهم ،وك�ي يحُ ِدثوا بذلك الرعب يف قل�وب الكوفيني،
بين الناس؛ ّ
وه�م ينظرون إىل رأس َمن كاتبوه ورؤوس أه�ل بيته وأنصاره مرفوعة عىل الرماح،
يتمردوا بعد هذا عىل احلكم األُموي،
ولكي يعتربوا بام جرى عىل آل الرسول| وال ّ
متر خمططات األُمويني
أو يتجرؤوا عىل معارضة السلطة الظاملة أبد ًا؛ لكن هيهات أن ّ

((( املصدر السابق :ص ،79بإضافة كلمة (ابن).
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق :ص.84
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وتنج�ح حماوالهت�م والعقيلة زينب’ س�ائرة يف ه�ذا املوكب ،وهي تق�ود املرحلة

اإلعالمية لنهضة احلسني يف عاشوراء.

ولق�د كان�ت العقيل�ة زينب’ هي املس�تفتحة للمرحل�ة الالحقة لث�ورة اإلمام
احلسين ب�ن عيل× على احلكم ُ
األم�وي ،وه�ي املرحل�ة اإلعالمية ،وه�ي مرحلة
حساسة وخطرية ال تقل أمهيتها عن أمهية الثورة نفسها؛ لذا كانت العقيلة زينب’
ّ

دقيقة يف خطاباهتا ،حكيمة يف استخدامها ألساليب اإلعالم وطرقه املتنوعة.

هــــ2016
العدد
2015ممم
2015
 1437هـ
الرابعةـــ1437
الثالثة
السنةالثالثة
السنة
عرشـــالسنة
عرش
الثالثعرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

فق�د ورد يف كت�ب التاري�خ« :مل�ا أتى علي بن احلسين زي�ن العابدين بالنس�وة من

كربالء ...وإذا نساء الكوفة ينتدبن مشققات اجليوب ،والرجال معهن يبكون»(((.

يقول الراوي ...« :وقد أومأت إىل الناس أن اس�كتوا .فارتدت األنفاس ،وسكنت

ثم قالت :احلمد هلل ،والصالة عىل أيب حممد وآله الطيبني األخيار.(((»...
األجراسّ ،
وفيام ييل أهم األساليب اإلعالمية يف خطب السيدة زينب’ يف الكوفة:

1ـ أُسلوب االستهالل املم ّيز واهلادف ،براعة االستهالل والبداية املثرية

إنّ من أهم أس�اليب اإلقناع (املدخل االتصايل املناس�ب) الذي يعمل عىل جذب

االنتباه وإثارته ،فهو مدخل إىل نفوس الناس ،ومفتاح لعقوهلم ،ومفتاح ألفكارهم(((.
مميز ًا يف ُخطبتها يف الكوفة ،خيتلف
ولقد اس�تخدمت العقيلة’ ُأس�لوب ًا
اس�تهاللي ًا ّ
ّ
عماّ اس�ته ّلت به يف كربالء ،فلقد اس�ته ّلت ُخطبتها هنا بحم�د اهلل والصالة عىل أبيها
رس�ول اهلل‘ ،ويف هذا داللة عىل موقفها الش�امخ ور ّدة فعلها الصلبة جتاه ما جرى
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م�ن م�آيس ومصائب وحمن ،إذ إنهّ ا’ بدأت كالمها بحم�د اهلل تعاىل؛ لتقطع بذلك
الطريق عىل َمن ي ّتهم األقدار ،وحياول التنصل من مسؤولية ما حدث؛ متسك ًا بعقيدة
ربؤوا أنفسهم من جريمة قتل اإلمام احلسني×.
اجلرب ،لكي ي ِّ

((( الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج ،2ص.29
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.86
((( ُانظر :ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.140

وفي�ه إش�ارة إىل أنّ ما ال َق�و ُه إنّام هو ناتج ع�ن ظلم الن�اس وطغياهنم وختاذهلم،

بعد يف ر ّدها عىل ابن زياد عندما س�أهلا« :كيف رأيت ُصنع
وقد أكدت هذا املعنى فيام ُ

ربه وعدله ولطفه ـ« :ما
اهلل بأخي�ك وأهل بيت�ك؟» ،فأجابته قائلة ـ قول الواثق برمحة ّ

رأيت إلاّ مجي ً
ال»((( ،فال يصدر من اهلل تعاىل إلاّ ّ
كل ما هو حممود مجيل ،وال يصدر عن

أهل البيت األطهار^ إلاّ احلمد والتعظيم هلل الواحد القهار.

املميز هذا ـ وهي تقف هذا املوقف الصعب واملرير ـ داللة واضحة
ويف استهالهلا ّ

عىل إيامهنا العميق باهلل تعاىل ،ورضاها برضاه سبحانه.

كما أنّ يف صالهتا’ عىل النبي األكرم‘ هبذه الطريقة «والصالة عىل أيب حممد»

يضـر بفضلهم ورشفهم .وفيه إشارة إعالمية إىل أنهّ م أساس
شيئ ًا من كرامتهم ،وال
ّ
هذا الدين ،وعامد دولة املس�لمني ،فهم ذرية رس�ول اهلل‘ ،وه�م أهل بيت النبوة،
ومعدن الرسالة ،وخمتلف املالئكة.

2ـ أُسلوب التأنيب واملصارحة واملكاشفة
يف قوهل�ا’« :أ ّم�ا بعدُ  ،يا أهل الكوفة ،يا أهل املكر والغ�در ،أتبكون؟! فال رقأت

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

لداللة واضحة عىل أنهّ م أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ،وال ينقصهم وقوفهم هذا

الدمعة ،وال هدأت الرنة ،(((»...لقد استفتحت العقيلة زينب’ مرحلة خماطبة الرأي
الع�ام ،واالتصال املبارش بالناس ،وخاطبت الرأي العام الكويف ُبأس�لوب املكاش�فة
واملصارح�ة؛ نظ�ر ًا إىل أنّ املرحلة التي يعيش فيها املجتم�ع الكويف تتطلب املصارحة
ُ
أمهية يف هذا املوقف؛ فإنّ املصارحة واملكاشفة وبيان
باحلقائق ،ملا هلذا األسلوب من ّ
التوجه
تتميز بدور حيوي يف تقويم وإصالح
احلقائق ،وإن كانت قاس�ية ُ
ّ
وم ّرة ،فإنهّ ا ّ

حث الن�اس ،وتوجيه ال�رأي العام إىل مواجه�ة احلقائق،
الع�ام للن�اس ،مل�ا فيها من ّ
((( ابن أعثم ،أمحد ،الفتوح :ج ،5ص.122
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص 86ـ .87
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وإصالح الواقع؛ وذلك أنّ «الرأي العام اإلسلامي الذي يؤسسه االتصال الفعال عىل

أس�اس من املصارح�ة باحلقائق ،تأيت مواقفه ثابتة ،ويكون تأيي�ده لقيادته قوي ًا ،وثقته هبا

متينة»(((.

لذا؛ فقد اس�تعملت العقيلة زينب’ ُأس�لوب املكاشفة وخماطبة مجهور املتلقني
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بحس�ب حاجاهت�م املعنوية ،وس�عت إىل تش�خيص حاالهت�م النفس�ية ،فرشعت يف
خط�اب تقريع�ي ،واس�تخدمت ُأس�لوب التوبي�خ الش�ديد الذي يتناس�ب وحجم
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الفاجع�ة وكرب الرزية ،فموقف أه�ل الكوفة ،وغدرهم بإمامهم ،وختاذهلم عن نرصة
احلق ال يتناسب معه إلاّ هذا األُسلوب اإلعالمي التقريعي القايس والرصيح.
وقد أثبتت الدراس�ات العلمية يف ميادين االتصال اإلعالمي ،أن ُأسلوب عرض
الفعالة يف تغيري الرأي العام(((.
احلقائق ُيعترب من أهم األساليب ّ
فلقد اس�تعملت العقيلة زينب’ هذا األُس�لوب مع أه�ل الكوفة ،فصارحتهم

بحقيقته�م ،على مرارهتا ،واس�ته ّلت خطاهبا ببي�ان حقيقتهم وجوهر ش�خصيتهم؛
كي يعرفوا حقيقة أنفس�هم ويك ّفوا عن االدعاء بام ليس فيهم ،فليس فيهم إلاّ (املكر
والغدر) ،فاملكر منهم وإليهم ،ومل يكن عارض عليهم ،والغدر مقرتن هبم ،فليس هو

طارئ ًا جديد ًا يطرأ عليهم ،بل هو صفة معروفة فيهم ومقرتنة هبم.

3ـ أُسلوب تقريب احلقائق املعنوية من خالل ضرب األمثال
ث�م أخذت’ ُتبينّ هلم حقيقتهم من خالل ُأس�لوب التش�بيه ورضب األمثال،
ّ
ُ
يقرب
وه�و أس�لوب قرآين يف واقع�ه ،وهو من األس�اليب ّ
املهمة يف اإلعلام؛ إذ إنّه ّ

حسية ،قالت’« :إنّام
املعاين ويوصلها إىل أذهان املتلقني من خالل استحضار صور ّ

مثلك�م كمث�ل التي نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاث ًا ،تتخ�ذون أيامنكم دخ ً
ال بينكم»(((،
((( ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.36
((( ُانظر :حجاب ،حممد منري ،مبادئ اإلعالم اإلسالمي :ص.71
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.87

وه�ذا مث�ل قرآين معروف ،قد رضب�ه اهلل يف القوم الذين ينقض�ون العهد ويغدرون،

مس�تغلني بذلك الدين وأيامهنم ،ويف اس�تخدام العقيلة’ هلذا املثل يف هذا املوقف
ٍ
هامة أبرزها:
عدة دالالت
ّ
ومعان وأساليب إعالمية ّ

1ـ اس�تخدام العقيلة ُأسلوب التشبيه من خالل استحضار أحد األمثال القرآنية،

ال س�يام أنّ�ه كان مث ً
ً
بليغ�ا ومؤثر ًا؛ إذ إنّه يتناس�ب واملوقف اإلعالم�ي الذي تقف
ال

في�ه العقيلة’ ،فهي’ كانت بصدد تبيني األس�باب احلقيقي�ة ،والعلل اجلوهرية
حلدوث هذه الفاجعة األليمة.

أئمة احلق ،وعدم موفقيتهم يف
والنقط�ة اجلوهرية يف إخفاق أهل الكوفة املتكرر م�ع ّ

نيل الس�عادة بنصـرهتم ،فديدن أه�ل الكوفة هو التناق�ض والرتاجع عن إنجازاهتم
دائ ًام ،فش�بهتهم’ بتلك املرأة الت�ي كانت تُلقّب بـ(خرقاء مك�ة) ،والتي كان دأهبا
أن تنق�ض م�ا تنتجه بيدهيا بعد ط�ول عناء((( .وهذا كان حاهلم م�ع أمري املؤمنني×
ثم هذه النهاية املفجعة والعاقبة السيئة التي
وولده اإلمام احلس�ن× من بعده ،ومن ّ

جتس�دت بغدرهم بإمامهم ومالذهم اإلمام احلسين× ،وتقاعسهم عن نرصته بعد
ّ

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

2ـ أرادت العقيلة زينب’ من خالل استخدام هذا املثل بيان السبب املحوري،

وقدموا له املواثيق ،وواتروا إليه الرسائل والكتب.
أن أغلظوا له األيامنّ ،
4ـ أُسلوب االستشهاد باآليات واملفاهيم القرآنية

يظه�ر يف ه�ذا املقط�ع م�ن خط�اب العقيل�ة زين�ب’ اس�تخدامها ألُس�لوب

االستش�هاد بآي�ات الق�رآن الكري�م؛ ألج�ل تأكي�د احلقائ�ق ،وترس�يخ املفاهي�م يف
إعالمية يخُ تزل فيه�ا أمر هام،
نف�وس املتلقين وعقوهلم ،ويف هذا األُس�لوب إش�ارة
ّ
ذمتهم اآلية الكريم�ة ...( :ﮬ
َأال وه�و التأكي�د على أنهّ م مصداق َ
لـم�ن ّ
((( ُانظر :الطباطبائي ،حممد حسني ،تفسري امليزان :ج ،12ص.335
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ﮭ ﮮ ﮯ  ،((() ...وقد جاء يف تفسير العلاّ مة الطباطبائي هلذه اآلية« :أي:
ثم ختونون
تطيبون هبا نفوس الناسّ ،
تتخذون أيامنكم وس�يلة للغدر واخلدعة واخليان�ةّ ،

وختدعوهنم بنقضها.(((»...
كام يظهر من ُأسلوب االستدالل هذا إشارة إىل معنى إعالمي هام آخر ،وهو :أنّ

العقيلة زينب’ ـ باس�تخدام هذا االستش�هاد ،وهذا املثل الراقي ،والتش�بيه البليغ
ـ ق�د أحدث�ت وص ً
ال وترابط� ًا بني الناس يف عرصها وعرص ن�زول الوحي ،ووزنت
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تشخص هلم أمراضهم النفسية،
أهل الكوفة بميزان القرآن ،وك ّلمتهم بمنطقه؛ لكي ّ

وتبينّ هلم نقاط ضعفهم فيام بعد.
 5ـ أُسلوب التشبيه

ثم عطفت’ إىل اس�تخدام ُأسلوب الوصف والتشبيه؛ لغرض بيان هذه العلل
ّ
واألمراض النفس�ية قائلةَ :
«أال وهل فيكم إلاّ الصلف والش�نف ،وملق اإلماء ،وغمز

قدمت لكم
األعداء ،وهل أنتم إلاّ كمرعى عىل دمنة ،وكقصة عىل ملحودةَ ،أال س�اء ما ّ

أنفسكم أن سخط اهلل عليكم ،ويف العذاب أنتم خالدون»(((.
لق�د اس�تعملت العقيل�ة زينب’ هنا ُأس�لوب التوبي�خ والتقريع الش�ديد ،من

«الص َلف أيض ًا:
خالل ذكر أبرز صفة ألهل الكوفة ،باس�تخدام أداة احلصـر (إلاّ ) ،و َّ

ّ
والتنك�ر»((( ،بمعنى عدم
«الش َ�نف بالتحري�ك :البغض
ال َّت َم ُّ�دح بما ليس عندك»((( ،و َّ

حتكي�م العقل والضمري ،واالس�تناد إىل األهواء يف اخت�اذ املواقف وإصدار األحكام،
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لسيدها ،وليس لكم
«وملق اإلماء ،وغمز األعداء» ،أي :تتم ّلقون كام تتم ّلق اململوكة ّ
((( النحل :آية.92
((( الطباطبائي ،حممد حسني ،تفسري امليزان :ج ،12ص.335
((( ابن طيفور ،أمحد بن أيب طاهر ،بالغات النساء :ص.24
((( الزبيدي ،حممد مرتىض ،تاج العروس :ج ،12ص.327
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،9ص.183

كرامة واعتداد بالنفس ،إذا أصبحتم يف قبال عدوكم ،وغاية جمهودكم أن تطعنوا به،
وتعيبوا عليه بخفيةُ ،بأس�لوب الذليل اجلبان كام يفعل العبيد ،وتتم ّلقون له أمامه كام

تتم ّلق اإلماء .وقد كان التشبيه هنا عرب ُأسلوب البدل.
ث�م اس�تخدمت’ فيما يلي م�ن ُخطبته�ا ُأس�لوب التش�بيه من خلال األداة
ّ
(ال�كاف) قائلة ...« :وهل أنت�م إلاّ كمرعى عىل دمنة ،وكقصة عىل ملحودة ،»...وهو
ُأس�لوب بالغي عميق ،عمدت العقيلة’ من خالله إىل حتقريهم ،وتسفيه عملهم،
واس�تصغار جهدهم ،فإنّ أعامهلم ال متثل يف احلقيقة إلاّ املظاهر ،وليس هلا يف الباطن
إلاّ اخلواء ،فهي كالنبات األخرض وس�ط املزابل الق�ذرة  ،فالدمنة :هي املزبلة ،وهي
حسن ظاهره من اخلارج(((.
الرفات واجليف ،وإن ُ

6ـ أُسلوب تضمني احملتوى القوي يف قالب بالغي أنيق

تقدمت هلم العقيلة زينب’ يف ه�ذه ا ُ
خلطبة بالوعيد واإلنذار من االنتقام
وق�د ّ
اإلهليّ ،
وش�دة غضب اهللُ ،بأس�لوب بالغي
لتؤكد عىل عظم الرزية ،وكرب املصاب،
ّ

أنيق ،وذلك يف قوهلا’َ :
قدمت لكم أنفسكم ويف العذاب أنتم خالدون...
«أال بئس ما ّ
قدمت لكم أنفسكم ،وساء ما تزرون ليوم بعثكم ،فتعس ًا تعس ًا ،ونكس ًا نكس ًا،
َأال ساء ما ّ

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

كالبن�اء املزخ�رف ف�وق القبور ،فامللح�ودة :هي القبر ،الذي ال يض�م يف داخله إلاّ

وتبت األيدي ،وخسـرت الصفقة ،وبؤتم بغضب من اهلل ،وضرُ بت
لقد خاب الس�عيّ ،

عليكم الذ ّلة واملسكنة»(((.
ويظه�ر هن�ا ُأس�لوب االستش�هاد بمضامني الق�رآن عبر االس�تناد إىل األلفاظ
التوعد والتخويف.
القرآنية ،وهو ُأسلوب مفاده املبالغة يف
ّ
كام يظهر ُأس�لوب املكاش�فة وتقدي�م احلقائق يف قوهلا’ «لقد خاب الس�عي...

((( ُانظر :الزبيدي ،مرتىض ،تاج العروس :ج ،9ص.339
((( الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج ،2ص.30
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وضرُ ب�ت عليك�م الذ ّلة واملس�كنة» ـ يف إش�ارة إىل العذاب الدنيوي ال�ذي ينتظرهم ـ
فض ً
ال عماّ ينتظرهم من عذاب يوم القيامة.

7ـ أُسلوب االستفهام احلواري

حتمية قدوم العذاب اإلهلي ،رشعت
بعدم�ا أنذرت العقيلة’ أهل الكوفة من
ّ
أي ٍ
كبد
بإج�راء حوار إعالم�ي ّ
قدمت فيه اس�تفهام تعجب قائل�ة« :أتدرون ويلك�م ّ
ٍ
ٍ
وأي ٍ
حرمة له انتهكتم؟!
وأي
وأي
كريمة له أبرزتم؟! ّ
عهد نكثتم؟! ّ
ملحمد| فرثتم؟! ّ
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وأي د ٍم له سفكتم؟!»(((.
ّ

فلق�د كش�فت العقيلة’ يف ه�ذه الكلامت البليغ�ة واملعربة أله�ل الكوفة ،أنهّ م

نبيه�م األكرم حمم�د| ،وأنهّ م بنكثه�م لعهد اإلمام
بفعلته�م ه�ذه ،إنّما ّ
مزقوا كبد ّ
احلسين× ،إنّما نكثوا عهده�م مع النب�ي| ،وأنهّ م ق�د انتهكوا ُحرمات رس�ول

اهلل‘ ،وسفكوا دمه (صلوات اهلل وسالمه عليه وعىل أهل بيته األطهار).
ُ
نفسية
إنّ السؤال واالستفهام خري أسلوب للرشح والتبيني؛ إذ إنّه خيلق فراغ ًا يف ّ
نفسي ًا حي ّثه عىل التلقي بشوق ورغبة.
املتلقي ،ويوجد لديه حافز ًا ّ
وهذا ُ
األس�لوب احل�واري له تأثيره يف العملية اإلعالمية؛ ملا حي�دث من القرب
النفس�ـي بني القائ�م باالتصال واملتلقي ...هذا إضافة إىل أنّ التس�اؤل يكش�ف عن

جوانب النقص يف املعرفة لدى اجلمهور(((.
8ـ أُسلوب التأكيد والتكرار
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«أثبتت الدراس�ات العلمية يف جمال اإلعالم قوة وفاعلية ُأسلوب التكرار واملالحقة،
الفع�ال يف إقناع املتلقي بالرس�الة اإلعالمية»((( ،ويأيت هذا ُ
األس�لوب لغرض
وتأثيره ّ

((( املصدر السابق.
((( ُانظر :احلجازي ،عبد احلميد ،الرأي العام واحلرب النفسية :ج ،1ص.212
((( ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.111

اإلمعان يف توضيح احلقائق ،وضامن تلقي املخاطبني.

لق�د أمعن�ت العقيل�ة زينب’ يف هذا املقط�ع من ا ُ
خلطبة يف املكاش�فة وتوضيح

ثم تأجيج مش�اعر الن�دم يف نفوس املتلقّني ،ملا اقرتفوه م�ن جناية كبرية؛ إذ
احلقائ�قّ ،
عدة أساليب إعالمية وبالغية ،وهي:
استخدمت العقيلة هنا ّ

1ـ االستش�هاد باآلي�ات القرآنية الكريمة ،وذلك حينام استش�هدت بقوله تعاىل:

وهذا ُأسلوب إعالمي بليغ يتم ّثل باالستشهاد باملسلامت ،وهو دأب النبي األكرم
حممد| وأهل البيت^ يف اخلطاب اإلعالمي مع ُ
األ ّمة.
ثم تعود’ الس�تخدام ُأس�لوب التشبيه عرب التش�بيه بالبدل تارةً ،وذلك يف
2ـ ّ

قوهلا’« :لقد جئتم هبا ش�وهاء ،صلعاء ،عنقاء ،س�وداء ،فقماء ،خرقاء»((( ،أي :إنّ

فعلتكم التي فعلتموها كانت قبيحة بام فيه الكفاية ،لتش�مئز منها ّ
كل األذواق ،وتنفر
ّ
كل النف�وس ،وتار ًة ُأخرى ُبأس�لوب التش�بيه بواس�طة األداة ،وذل�ك يف قوهلا’:
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(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ * ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
(((
ُ
مرة ُأخرى ،وكأنهّ ا’ تُشري
ﯡ)  ،ويظهر هنا أس�لوب االستشهاد بآيات القرآن ّ
إىل أنّ أهل الكوفة يم ّثلون مصداق ًا هلذه اآلية بقتلهم ابن بنت رس�ول اهلل‘ ،وأهنم
استحقوا غضب اهلل كام استحقه ُأولئك الذين دعوا للرمحن ولد ًا.

«كطالع األرض أو ملء السامء»((( ،أي :إنّ فعلتكم القبيحة هذه معروفة يف األرض،

فقد ُملئت األرض وفاضت عنها ،وقد مألت أصداء فاجعة ما اقرتفوه ّ
كل الساموات
قدمت العقيل�ة زينب’ كناية ع�ن أن قبح
على وس�عها وكربها؛ ويف ه�ذا الق�ول ّ

عملهم ،وسوء فعلهم ،أجىل من أن خيفى ،أو أن ُينسى مع الزمن.
خلطبة البليغة أثرها اخلالد يف نفوس وضامئر ُ
قد تركت هذه ا ُ
األ ّمة ،وتركت الناس
((( مريم :آية 89ـ.90
((( الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج ،2ص.30
((( املصدر السابق.
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حيارى يعذهبم الندم ،ويغش�اهم االضطراب ،قد ردوا أيدهيم يف أفواههم ال يدرون

ما يقولون.

 9ـ أُسلوب مراعاة احلاجات املعنوية جلمهور املتلقني
وه�ذا األُس�لوب يظه�ر يف خماطبته�ا’ املتلقني على قدره�م ومكانتهم ،وهو
املتغيرة)((( ،ومعرفتها
م�ا ُيعرف بـ(األس�اليب اإلقناعية املرتبطة بالظ�روف والبيئة
ّ
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بأحواهل�م وم�ا يتناس�ب معه�م من خطاب ،م�ن خالل تغيير هيئة كالمه�ا عماّ كان
يف كربلاء متام� ًا ،وهذا ُأس�لوب حي�وي ومهم ج�د ًا يف إيص�ال الرس�الة اإلعالمية
تامة على جمريات
للمتلقّين؛ إذ ال ّ
ب�د أن يتمت�ع اإلعالم�ي برسع�ة بدهية وس�يطرة ّ
ُ
األم�ور ،ومعرف�ة كاملة بطبيع�ة خماطبيه؛ ألجل الس�عي إىل تلبية حاج�ات اجلمهور
املتلق�ي املا ّدية واملعنوية ،وهو من أهم األس�اليب اإلعالمي�ة لتحقيق اهلدف الرئيس

للعملية االتصالية(((.

األساليب اإلعالمية يف ُخطبة العقيلة زينب’ يف الشام

لقد خطبت العقيلة زينب’ ُخطبتها املش�هورة يف الش�ام ،وذلك بعدما ُأ ِخذت

أسرية مع األيتام واألرامل ،واإلمام السجاد× عليل مريض ،وقد ُك ِّبلوا مجيع ًا بالقيود.
يذك�ر اب�ن طيف�ور« :مل�ا كان من أم�ر أيب عبد اهلل احلسين بن عيل÷ ال�ذي كان،

وانصـرف عمر بن س�عد (لعنه اهلل) بالنس�وة والبقية من آل حممد| ،ووجههن إىل ابن
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زي�اد (لعن�ه اهلل) ،فوجههن هذا إىل يزي�د (لعنه اهلل وغضب عليه) ،فلّم�اّ مثلوا بني يديه،
أمر برأس احلسني× ُفأب ِرز يف طست ،فجعل ينكث ثناياه بقضيب يف يده ،وهو يقول:
ي�ا غ�راب البين أس�معت فق�ل
لي�ت أش�ياخي بب�در ش�هدوا

إ ّنما تذك�ر ش�يئ ًا ق�د ُفع�ل
ج�زع اخل�زرج م�ن وقع األس�ل

((( ُانظر :ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.111
((( ُانظر :عبد الباقي ،زيدان ،علم النفس يف املجاالت اإلعالمية :ص 435ـ .436

[إىل قول الشاعر]:
لست للشيخني إن مل أثأر

م�ن بني أمحد م�ا كان فع�ل» .
()1

ثم واهلل،
وه�ي أبي�ات تنضح كفر ًا ونفاق ًا ،وينقل ابن كثري قول جماهد« :نافق فيهاّ ،

م�ا بقي يف جيش�ه أحد إلاّ ترك�ه ،أي :ذ ّمه وعابه»((( ،وكأنّ يزي�د كان قد اطمأن إىل أنّ
اإلسلام قد انتهى ،وأنّ األُمور أصبحت له م ّتس�قة؛ لكي يتجرأ ويقرأ هذه األبيات
عىل أسامع املأل ،وهو ينكت بالقضيب ثنايا أيب عبد اهلل احلسني×.

لكن شجاعة العقيلة زينب’ وغريهتا عىل الدين ،وتفانيها يف الدفاع عن مبادئه،

رب العاملني ،وصلىّ اهلل عىل رس�وله وآله أمجعني ،صدق
ختاط�ب يزيد قائلة« :احلمد هلل ّ

اهلل س�بحانه كذل�ك يق�ول( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ)،أظنن�ت ي�ا يزيد ،حيث أخ�ذت علينا أقط�ار األرض ،وآفاق
وأن
أن بنا عىل اهلل هوان ًا ،وبك عليه كرامةّ ،
السامء ،فأصبحنا نُساق كام تُساق األُسارىّ ،
ذلك ِ
لعظم خطرك عنده ،فشمخت بأنفك ،ونظرت يف عطفك ،جذالن مسـرور ًا ،حني
رأيت الدنيا لك مستوس�قة ،وحني صفا لك ملكنا وس�لطاننا ،مهالً مهالً ،أنس�يت قول
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كانت له باملرصاد ،فوقفت تلك الوقفة املش�هودة؛ ل ُتطلق تلك الكلامت اخلالدة التي
أع�ادت األُم�ور إىل نصاهبا ،وأزاح�ت عن احلقيق�ة حجاهبا ،منتفض�ة للدين ،وهي

اهلل تعاىل( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ).(((»...

1ـ أُسلوب املبادرة إىل التصريح بالرسالة وانتخاب الوقت املناسب

مل تك�ن العقيل�ة املحمدي�ة لتنهار أم�ام املصائب وإن عظم�ت ،وال تضعف أمام

((( ابن طيفور ،أمحد بن أيب طاهر ،بالغات النساء :ص20ـ  .21وتُروى األبيات يف مصادر متعددة مع
اختالف يسري ،عل ًام بأننا حذفنا بعض األبيات مراعا ًة لالختصار.
((( ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية :ج ،8ص.209
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.133
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املح�ن وإن ج ّل�ت ،ومل تكن العقيل�ة زينب’ لتتأمل وتراجع نفس�ها ،كي تفكر يف
كيفي�ة مواجه�ة هذا املوقف املرير ال�ذي تراه أمام عينها ،وهذا الكالم الذي تس�معه

لتنقض عىل
تنبع�ث من�ه رائح�ة الكفر ،وتعل�و فيه نبرة اإلحلاد ،فب�ادرت مس�ـرعة
ّ
ُ
وهت�ده من جذوره ،وتنس�فه من قواعده ،وكيف ال وهي بنت يعس�وب
س الكف�ر،
ّ
أ ّ
الدين ،وحفيدة سيد املرسلني‘َ ،من ُأ ّمها سيدة نساء العاملني’ ،وإخوهتا احلسن
واحلسني÷.

هــــ2016
العدد
2015ممم
2015
 1437هـ
الرابعةـــ1437
الثالثة
السنةالثالثة
السنة
عرشـــالسنة
عرش
الثالثعرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

فوقف�ت متس� ّلحة بسلاح اإليمان ،متجلبب�ة بجلباب الصبر والت�وكل عىل اهلل

املتع�ال؛ لتواج�ه رأس الطغي�ان يف عقر داره ،غري عابئة بس�لطانه ،وال آهبة لس�طوته
وطغيانه ،فرشعت يف فضيحته ،وأماطت لثام النفاق عن وجوه األُمويني ،وفضحت
وجه الكفر احلقيقي الذي كان خيتلج يف صدورهم.

فه�ذا يزيد س�ليل أيب س�فيان ،وحفيد آكل�ة األكباد ،وابن الطلق�اء ،حفظ ملحمد

اب�ن عب�د اهلل| مجيله ـ عندما أطلقهم ،وخلىّ س�بيلهم ،وقال هل�م« :أنتم الطلقاء» ـ

بقتله لذريته ،وانتهاك حرمته ،وس�بيه لنسائه ،فأصابت العقيلة بكالمها كبد احلقيقة،

وأشارت إىل عني الواقع ،وفضحت ما يك ّنه هؤالء ألهل البيت^ من مشاعر حقد

الغراء تلك أنّ هذه اجلرائم ليست إلاّ «...نتيجة
وضغينة ،فأعلنت من خالل خطبتها ّ

خالل الكفر ،وصب جيرجر يف الصدر لقتىل يوم بدر ،فال يس�تبطئ يف بغضنا أهل البيت

َمن كان ينظر إلينا ش�نف ًا وش�نآن ًا وإحن ًا وأضغان ًا ،يظهر كفره برس�ول اهلل ،ويفصح ذلك
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متحوب وال مستعظم :أله ّلوا
بلس�انه ،وهو يقول ـ فرح ًا بقتل ولده وس�بي ذريته ،غري
ّ

واسته ّلوا فرح ًا.(((»...

2ـ أُسلوب البالغة وقوة احملتوى واملضمون
وه�و ُأس�لوب إعالمي ناج�ح ومؤثر ،ثبت�ت فعاليت�ه يف الدراس�ات اإلعالمية،
((( الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج ،2ص.36

فهي ّ
«تؤكد فاعلية الرسالة متى توفر فيها املضمون القوي والناجح ،أي :املعاين واألفكار
الفعالة
الراقية والسامية ،إىل جانب الصياغة اجلميلة ،أي :اختيار الرموز ذات الدالالت ّ

يف اإلقناع ،والتي هلا داللة مشتركة ومعروفة بني القائ�م باالتصال واملتلقي»((( .وإنّ يف
بالغة العقيلة زينب’ ُ
وأسلوب طرحها ُ
خلطبتها داللة واضحة عىل تفوق إعالمي

يبه�ر العق�ول ،فق�د مجع�ت’ يف خطبتها ّ
كل طرق وفن�ون البالغ�ة إىل جانب قوة
املحتوى واملضمون.

فق�د كانت تبّي�نّ مصاديق القرآن من خالل استش�هادها بآياته احلكيمة يف مواقع

«فشمخت بأنفك ،ونظرت يف عطفك ،جذالن مرسور ًا ،حني رأيت الدنيا لك مستوثقة
ال مه ً
واألُمور متس�قة ،وحني صفا لك ملكنا وس�لطاننا ،فمه ً
ال ،أنس�يت قول اهلل تعاىل:

(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ )»(((.

ويف توعده�ا ليزي�د بقوهل�ا« :فو اهلل ،ما فري�ت إلاّ جلدك ،وال ح�ززت إلاّ حلمك،

حتملت من س�فك دم�اء ذريته ،وانتهك�ت من حرمته يف
ولتردن عىل رس�ول اهلل| بام ّ

عرتت�ه و ُ
حلمته ،حيث جيمع اهلل ش�ملهم ،ويلم ش�عثهم ،ويأخذ بحقهم( ،ﮔ ﮕ
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مميزة ،كام يف استهالهلا املثري باآلية العارشة من سورة الروم ،حينام خاطبت يزيد قائلة:
ّ

ً
حاكما،
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) ،وحس�بك ب�اهلل

ً
س�ول لك ومكن�ك من رقاب
وبمحم�د|
خصيما ،وبجربائيل ظهري ًا ،وس�يعلم َمن ّ
وأيكم ّ
رش مكان ًا ،وأضعف جند ًا»(((.
املسلمني ،بئس للظاملني بد ًالّ ،

يف إش�ارة واضح�ة للناس ،وداللة ّبين�ة للمتلقني ،عىل أنّ ه�ذا الذي جيلس عىل

كريس اخلالفة ويتس� ّلط عىل الناس باس�م الدين ،ما هو إلاّ كافر هبذا الدين ،وإن هو
((( ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.210
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص 105ـ .106
((( املصدر السابق :ص.107
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إلاّ مصداق� ًا للذي�ن أس�اؤوا وال عاقبة هلم إلاّ الس�وأى؛ مس�تد ّلة بإعالنه الكفر عىل
املأل ،واستهزائه بآيات اهلل سبحانه ،عندما مت ّثل بتلك األبيات من الشعر ،وأنّ اإلمام

احلسين× وأنص�اره مص�داق للذي�ن ُقتلوا يف س�بيل اهلل يف اآلي�ة الكريمة( :ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)(((.
3ـ أُسلوب املواجهة العلنية وعدم الرهبة من املوقف
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لقد كان�ت العقيلة زينب’ رصحية برس�التها ،وضعت أيدي املتلقني للرس�الة

أول خطاهبا بش�كل هجامت
اإلعالمي�ة على جوهر املس�ألة بص�ورة مبارشة ،فج�اء ّ
متضمن ًا االس�تخفاف بس�لطان يزيد الكافر ،واالس�تهزاء
متالحق�ة ال هوادة فيه�ا،
ّ

ث�م ّ
ذكرت يزي�د بذنب�ه العظيم ،ووصفت�ه بـ (ابن
بجربوت�ه ،والتذكير بعظم�ة اهللّ ،
الطلقاء) ،قائلة لهَ :
«أ ِم َن العدل يا بن الطلقاء ،ختديرك حرائرك وإماءك ،وسوقك بنات
رس�ول اهلل س�بايا ،قد هتكت س�تورهن ،وأبديت وجوههن ،حتدو هبن األعداء من بلد

إىل بلد ،ويسترشفهن أهل املناهل واملناقل ،ويتصفح وجوههن القريب والبعيد ،والدين

مح�ي ،وكيف يرجتى مراقبة َمن
والرشي�ف ،لي�س معهن من رجاهلن ويلّ ،وال من محاهتن ّ
لفظ فوه أكباد األزكياء ،ونبت حلمه بدماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ يف بغضنا أهل البيت

ثم تقول غري متأ ّثم وال مستعظم:
َمن نظر إلينا بالش�نف والش�نآن ،واإلحن واألضغان؟ ّ
ث��م ق��ال��وا ي��ا يزيد ال ُتشل
وأه��� ّل���وا واس��ت��ه�� ّل��وا ف��رح�� ًا
ّ
منتحي ًا عىل ثنايا أيب عبد اهلل س�يد ش�باب أهل اجلنة تنكته�ا بمخصـرتك ،وكيف ال

تق�ول ذلك؟! وقد نكأت القرحة ،واس�تأصلت الش�أفة ،بإراقتك دم�اء ذرية حممد‘،
254
254

ونج�وم األرض م�ن آل عبد املطلب ،وهتتف بأش�ياخك ،زعمت أنّ�ك تنادهيم ،فلرتدن

وش�يك ًا مورده�م ،ولت�و ّدن أنّ�ك ُش�للت و ُبكمت ،ومل يك�ن قلت ما قل�ت ،وفعلت ما

فعلت»(((.

((( آل عمران :آية.169
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.134

 4ـ أُسلوب التوكّل على اهلل وااللتجاء إليه سبحانه
واصل�ت العقيل�ة زين�ب’ كالمه�ا ـ يف بي�ان س�وء فع�ال يزي�د بأه�ل البيت

والتضرع إليه بالدعاء طالبة النرص منه ،وهي تقول:
بالتوجه إىل اهلل،
األطه�ار^ ـ
ّ
ّ
«ا ّللهم خذ بحقّنا ،وانتقم ّممن ظلمنا ،وأحلل غضبك َبمن سفك دماءنا وقتل محاتنا»(((.
متوجه ًا إىل
ويف هذا املقطع داللة واضحة عىل أنّ اإلعالمي املسلم عليه أن يكون
ّ

اهلل ومترضّ ع ًا إليه ،غري مستقل عن لطفه ورأفته ،وال مستغني ًا عن عطفه وتسديده يف
حال من األحوال.

وربه ـ مذك�ر ًة بقول�ه تع�اىل( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
والراب�ط األق�وى بني العب�د ّ

ﯩ)((( ،للتمهيد ملا يأيت من وعيد ليزيد بأنّ اهلل منتقم آلل بيت رسوله ال حمال.
ويف كالمه�ا’ نلمس اجل�رأة الفريدة والش�جاعة الفائق�ة؛ إذ إنّ يف الدعاء عىل

ّ
حتد ً
وي�دل كالمها هذا عىل
ي�ا كبري ًا ،وإعالن ح�رب حقيقية ،كام
الظ�امل يف عق�ر داره ّ
حس�ن توكله�ا على اهلل ،ومجي�ل يقينها ب�ه؛ إذ بدت واثقة م�ن اس�تجابة اهلل دعائها،

فخاطبت يزيد بلسان الواثق من النرص قائلة« :فو اهلل ،ما فريت إلاّ جلدك ،وال جززت

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

املهم�ة يف األمر اس�تخدامها’ ُأس�لوب الدعاء ـ وهو سلاح املؤمن
والنكت�ة ّ

ذريته ،وانتهكت من
إلاّ حلمك ،ولرتدن عىل رس�ول اهلل‘ بام ّ
حتملت من س�فك دم�اء ّ

حرمته يف عرتته و ُ
ويلم ش�عثهم ،ويأخذ بحقّهم (ﮔ
حلمته ،حيث جيمع اهلل ش�ملهمّ ،

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) ،حس�بك باهلل حاك ًام،

سوى لك ّ
ومكنك من رقاب املسلمني،
وبمحمد خصي ًام ،وبجربئيل ظهري ًا ،وسيعلم َمن ّ

وأيـكم ّ
رش مكان ًا وأضعف ُجند ًا»(((.
بئس للظاملني بدالًُّ ،
((( املصدر السابق.
((( الفرقان :آية.77
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.134
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 5ـ الثقة العالية بالنفس

إنّ ثق�ة اإلعالم�ي بمصدر رس�الته اإلعالمية من املس�ائل اجلوهرية واحلساس�ة

يف العملي�ة اإلعالمي�ة؛ ذل�ك ألنّ املص�در هو ركن م�ن أركان اإلعالم األساس�ية،
وحتد كام يف رسالة العقيلة زينب’
خصوص ًا إذا كانت الرسالة هي رسالة مواجهة ٍّ
يف جملس يزيد.

مبينة
فبع�د أن أن�ذرت يزي�د من س�وء املصري ال�ذي ينتظ�ره ،رشعت يف حتقيره ّ
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نب�ل أصله�ا وجاللة قدرها ،وأنهّ ا’ غير مرسورة بمخاطبته ،ب�ل وحتى بتقريعه!

ألنّ يزي�د يف مقاب�ل آل رس�ول اهلل لي�س إلاّ رجل ً
ا حقير الش�أن ،ضئي�ل القدر ،ال
يس�اوي حتى كلامت التوبيخ والتقريع ،وكفى هبذا ثقة بالنفس وبالرس�الة ،وكفى به

اس�تصغار ًا وحتقير ًا للمخاطب (يزيد) .وللقارئ الكري�م أن يتأمل يف هذه الكلامت

يل الدواهي خماطبتك ،إنيّ الس�تصغر قدرك ،وأس�تعظم
جرت ع ّ
و ُيمع�ن النظر« :ولئن ّ

حرى»((( .فعىل الرغم من
تقريعك ،وأستكثر توبيخك ،لكن العيون عربى ،والصدور ّ

أنهّ �ا كلمات معدودة إلاّ أنهّ ا حتمل معاين كبيرة ودالالت كثرية تكفي ألن ترتك يزيد
رصيع ًا مهين ًا ،ويف اخلصام ال يكاد يبني.

6ـ أُسلوب ُحسن اخلتام

ختم�ت العقيلة زينب’ كالمه�ا وخطاهبا يف جملس يزي�د بخامتة ،خلّصت فيها
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صورت فيها حقيقة
حقيقة ما جرى من وقائع ،واستعملت كلامت روعة يف البالغةّ ،
وطبيعة العالقة بني آل الرس�ول‘ وآل ُأمي�ة ،قائلةَ :
«أال فالعجب ّ
كل العجب لقتل
ّ
ح�زب اهلل النجباء بحزب الش�يطان الطلق�اء ،فهذه األيدي تنطف م�ن دمائنا ،واألفواه
تتحل�ب من حلومن�ا ،وتلك اجلثث الطواهر الزواكي تنتاهبا العواس�ل ،وتعفوها ُأمهات
ربك
الفراع�ل ،ولئن اختذتنا مغن ًام لتجدنا وش�يك ًا مغرم ًا ،حني ال جتد إلاّ ما َّ
قدمت ،وما ّ

((( املصدر السابق.

واس�ع س�عيك ،وناصب
املعول .فكد كيدك،
َ
بظلام للعبي�د ،فإىل اهلل املش�تكى وعلي�ه ّ

جه�دك ،ف�واهلل ال متح�و ذكرنا ،وال تمُ ي�ت وحينا ،وال ت�درك أمدن�ا ،وال ترحض عنك
عاره�ا ،وه�ل رأيك إلاّ فن�د ،وأيامك إلاّ عدد ،ومجعك إلاّ بدد ،ي�وم ينادي املناديَ :أال
ألولنا بالس�عادة واملغفرة ،وآلخرنا بالشهادة
لعنة اهلل عىل الظاملني .فاحلمد هلل الذي ختم ّ

والرمحة ،ونسأل اهلل أن ُيكمل هلم الثواب ،و ُيوجب هلم املزيد ،ويحُ سن علينا اخلالفة ،إنّه

رحيم ودود ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل»(((.

قد ختمت العقيلة زينب’ خطاهبا ليزيد بفتح باب التحدي أمامه عىل مرصاعيه،

ولق�د أهن�ت العقيل�ة زين�ب’ خطبته�ا بحم�د اهلل كام ب�دأت به ،وأثن�ت عليه

ويتم عليهم النعمة والعطاء ،ويحُ سن
س�بحانه ،سائلة اهلل تعاىل أن يحُ س�ن هلم العزاءّ ،

خالفتهم ،و ُيظهر حقَّهم.
فبهت
ّأم�ا يزي�د ،فقد ُألقم حج�ر ًا بعد ُخطبة العقيل�ة زينب بنت الزه�راء÷ُ ،
ُ
يتحر جواب ًا ،واكتفى بتعليق اخلائف الالئذ من الفضيحة ،حيث قال بعد
وذه�ل ،ومل َّ

سامعه خلطبة العقيلة:

«يا صيحة حتمد من صوائح

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

فقد بلغت هذه القصة العتيدة بني حزب اهلل وحزب الش�يطان هبذه اجلريمة ذروهتا،
وبدأت الدولة األُموية بعد هذه اجلناية تعد ُّ أيامها.

ما أهون املوت عىل النوائح»(.)2

ويذك�ر املؤرخ�ون أنّ ّ
كل ذل�ك الف�رح واالبتهاج ال�ذي أبداه يزي�د ملقتل اإلمام

تبدل إىل ندم .قال ابن األثري« :وقيل :وملّا وصل رأس
احلسين× ،وسبي نس�ائه ،قد ّ

ثم مل يلبث
احلسين إىل يزيد ،حس�نت حال ابن زياد عنده ،وزاده ووصله ّ
ورسه ما فعلّ ،
وسبهم ،فندم عىل قتل احلسني ،فكان يقول:
إلاّ يسري ًا حتى بلغه بغض الناس له ولعنهم ّ

((( املصدر السابق :ص134ـ .135
((( الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج ،2ص.37
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يل لو احتملت األذى ،وأنزلت احلسني معي يف داريّ ،
وحكمته فيام يريد ...حفظ ًا
وما ع َّ

لرسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس ّلم) ،ورعاية حلقّه وقرابته ،لعن اهلل ابن مرجانة.(((»...
وق�د ندب ُ
األموي�ون اإلمام احلسين×؛ إذ ورد يف التاري�خ أنّ حييى بن احلكم
ـ أخا مروان بن احلكم ـ كان يف حمرض يزيد تلك األثناء ،فقال:
ّ
الطف أدنى قرابة
«هلا ٍم بجن�ب
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سمية أمسى نسلها عدد احلىص
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م�ن ابن زياد العبد ذي احلس�ب الوغل
وليس آلل املصطفى اليوم من نسل»(.)2

ولي�س ه�ذا الندم إلاّ بفعل نجاح العقيلة زينب وآل البيت^ يف إيصال رس�الة
ُ
حولوا
عاش�وراء اإلعالمية إىل األ ّمة اإلسلامية ،وختليدها يف وجدان املس�لمني؛ إذ ّ
فرح ُ
وبدلوا رسورهم ذاك إىل عزاء وندم.
األمويني إىل ترح ًاّ ،
يذك�ر الطبري يف تارخي�ه ـ بع�د أن ذك�ر م�ا دار م�ن ح�وار جادلت في�ه العقيلة

زين�ب’ يزي�د ،عندما طلب الش�امي منه فاطم�ة ،وإفحامها ّإي�اه بكالمها ـ« :فلم

تب�قَ م�ن آل معاوية امرأة إلاّ اس�تقبلتهن تبكي وتنوح عىل احلسين ،فأقاموا عليه املناحة

ثالث ًا»(((.

وقد أصابت احلقيقة الدكتورة بنت الش�اطئ عندما قالت« :مل ِ
متض زينب إلاّ بعد
ُ
مية ّ
الس�م الزعاف يف
أن أفس�دت عىل ابن زياد وبني أ ّ
لذة النرص ،وس�كبت قطرات من ُّ
كؤوس الظافرين ،فكانت فرحة مل ت ُطل ،وكان نرص ًا مؤقت ًا مل يلبث أن أفضـى إىل هزيمة
قضت يف آخر األمر عىل دولة بني ُأمية»((( .وبالفعل فإنّ ما فعلته العقيلة زينب’ يف

ّ
بتحكمها بمشاعر وضامئر املتلقني ـ بفعل خطبها وكلامهتا التي ألقتها يف جملس
الشام
يزيد ـ يم ّثل إنجاز ًا ال ّ
يقل أمهية عن الشهادة والتضحية والفداء يف سوح القتال.

((( ابن األثري ،عيل بن أيب الكرم ،الكامل يف التاريخ :ج ،4ص.87
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،4ص.352
((( املصدر السابق :ص.353
((( بنت الشاطئ ،عائشة عبد الرمحن ،السيدة زينب بطلة كربالء :ص.158

أسباب جناح اإلعالم الزينيب يف واقعة عاشوراء

رغ�م ّ
كل اجله�ود املبذول�ة يف س�بيل إس�كات صوت احل�ق من قبل أع�داء أهل

ٌ
هنضة
متيزت بنجاح إعالمي منقطع النظري ،فلم تلقَ
البيت^ ،فإنّ واقعة عاشوراء ّ
ٌ
وواقعة مأساوية من االهتامم اإلعالمي مثلام القته هنضة اإلمام احلسني×
إصالحية

يف واقعة عاش�وراء ،وها هي تتس�ع يوم ًا بعد يوم ،ويتنام�ى صداها ليصل إىل أرجاء

املعمورة ،وقد مأل ذكرها اخلافقني.
ُأري�د هل�ذه الواقع�ة أن تتالش�ى خل�ف مظاه�ر الف�رح واالبته�اج الس�فياين يف

يق�ول( :ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)(((( ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

(((
هي�أت
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)  .وق�د ّ

احلكمة اإلهلية ّ
كل أسباب حفظ الرسالة احلسينية وخلودها ،والتي من أبرزها الدور
لـحرم اإلمام احلسني×.
اإلعالمي َ

وبام أنّ العملية اإلعالمية هي فكرة ومنهج ،فهي تستند إىل قواعد أساسية ّ
تشكل

لقوهتا وضعفها ـ نجاح أو فش�ل عملية االتصال
حجرها األس�اس ،ويتح�دد ـ تبع ًا ّ
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الش�ام ،وت�ذوب حتت تأثير اإلعالم ُ
األموي املس�موم ،لكن هيهات! فاهلل س�بحانه

اإلعالمي واإلقناع بالفكرة.

املهم�ة اإلعالمية ،من خالل
ُيبّي�نّ الش�هيد املطهري أهم عوامل وأس�باب نجاح ّ

ويلخصها بأربع وسائل ،هي:
توفّر الوسائل املناسبة هلاّ ،
«أ ـ ماهية الرسالة.

ب ـ الظروف املحيطة.

ج ـ شخصية املصدر وأهليته.

((( األنفال :آية.30
((( التوبة :آية.32
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د ـ وسيلة االتصال واألساليب امل َّتبعة يف إيصال الرسالة»(((.

وه�ذه العوام�ل ق�د جت ّلت بوض�وح يف ال�دور اإلعالم�ي للعقيل�ة’ يف واقعة

واملميز عىل صعيد اإلعلام والتبليغ ملبادئ
عاش�وراءّ ،مما ضمن ه�ذا النجاح الباهر
ّ
النهضة احلس�ينية يف عاشوراء .وسنس� ّلط األضواء عىل ّ
كل واحد من هذه الوسائل؛

لنرى مدى توفّرها يف دور العقيلة زينب’.

1ـ ماهية الرسالة اإلعالمية للعقيلة’ يف عاشوراء
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أن الرس�الة ه�ي العم�ود الفق�ري للعملي�ة اإلعالمي�ة»(((،
«الثاب�ت يف الدراس�ات ّ

أي عملي�ة إعالمي�ة يف اإلقناع والتغيير ،إنّام يتوقف باألس�اس عىل نوع
وأنّ نج�اح ّ
ومضمون الرسالة وحمتواها وهدفها.

يرى الشهيد املطهري أنّ ّأول رشوط نجاح الرسالة اإلعالمية هو عقالنيتها ،وقوة

ومتان�ة حمتواها ،وم�دى إيفائها بحاجات اجلامهير الفكرية والعاطفي�ة واالجتامعية
واملادية ،فالرسالة اإلعالمية الناجحة هي تلك الرسالة القائمة عىل القوانني املنطقية،

بحيث تتناغم مع العقل واملنطق البرشي(((.
فك ّلما كانت الرس�الة الت�ي حيملها اإلعالمي س�امية ومنبثقة م�ن القيم واملبادئ
اإلنسانية السامية ،كانت فرص نجاحها ونضوج ثمراهتا أوفر ،وكان لطبيعة الرسالة

الت�ي محلتها زين�ب’ إىل الناس التأثري األبرز يف نج�اح العملية اإلعالمية يف هنضة

عاشوراء.
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فالعقيل�ة زينب’ ِ
قدمت إىل العراق مع أخيها احلسين× يف موكب الش�هادة

ومقدس�ة ،رسالة قد
والفداء؛ ألداء تكليف رشعي ،وهي حتمل معها رس�الة خطرية
ّ
ك�رس النب�ي حممد| عم�ره إليصاهلا إىل البرشية مجعاءَ ،أال وهي رس�الة اإلسلام
ّ
((( مطهري ،مرتىض ،محاسة حسيني (امللحمة احلسينية) :ص.312
((( ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.209
((( ُانظر :مطهري ،مرتىض ،محاسة حسيني (امللحمة احلسينية) :ص.304

احلنيف ومبادئه ،وقد واصل أهل بيته األطهار من بعده السعي لتحقيق اهلدف نفسه،

إىل أن ج�اء دور اإلم�ام الش�هيد أيب عبد اهلل× ،فقرر أن ال وس�يلة حلفظ هذا الدين
إلاّ من خالل املواجه�ة العلنية والتصدي املبارش للطغيان واالنحراف ُ
األموي ،وإنْ
ك ّلفه ذلك حياته وسبي عائلته ،فقال×« :شاء اهلل أن يراهن سبايا»((( ،وأخربه رسول
ً
قتيلا»((( .فأعلن بذلك أنّ حضور
فإن اهلل قد ش�اء أن يراك
اهلل| «يا حسينُ ،اخرج ّ

إهلية .فرس�الة العقيلة زينب’ رس�الة إهلية
النس�اء بقي�ادة العقيل�ة زينب’ إرادة ّ
مقدس�ة ،قد س�بقت الواقعة إىل قلوب املس�لمني وعواطفهم منذ ( )58عام ًا تقريب ًا،
ّ

الوع�ي اجلامع�ي ل ُ
أل ّمة ،غير أنّ موكب الس�بايا بقي�ادة العقيلة زينب’ ،اس�تطاع
الس�ام لإلعالم األُموي ،من خالل رس�الة إعالمية تتمتع باملنطق
إحباط هذا التأثري ّ
وسمو اهلدف.
ل�ذا؛ فقد حوت الرس�الة اإلعالمي�ة التي محلتها العقيلة زينب’ّ ،
كل أس�باب

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

فهي عندهم معروفة ومألوفة بس�بب الدور اإلعالمي للرس�ول| وآلل البيت^
ً
ومهدوا الطريق لنهضة احلسين× يف
م�ن بعده؛ إذ إنهّ م ق�د عبّـأوا األُمّة
إعالمي�اّ ،
عاشوراء متهيد ًا كام ً
ال.
وق�د حاول اإلعالم األُم�وي التعتيم عىل هوية أهل البيت^ والتش�ويش عىل

اإلقن�اع اجلامهيري والظ�روف املس�اعدة؛ وذل�ك بس�بب التمهيد اإلعالم�ي الذي

تك ّفل به أهل البيت^ بقيادة الرس�ول‘ من قبل ،فهي رس�الة قائمة عىل الثوابت
وحمفوف�ة بالش�واهد والقرائن ،وهذه من أهم العوامل واألس�باب الت�ي تحُ ّدد نجاح

العملية اإلعالمية« ،فك ّلام كانت الرسالة االتصالية قريبة من احلق يف مضموهنا ،ملتزمة
به يف ش�واهدها ،ك ّلام كانت ُم ّلبية حلاجات الناس املادية واملعنوية ...وتزداد أمهّيتها ك ّلام

كان مضموهن�ا ً
قائما عىل احلقائ�ق الثابتة ،واألخب�ار الصحيحة ،واملعلومات الس�ليمة،
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،44ص.364
((( املصدر السابق.
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واألحكام السديدة»(((؛ لذا فالنهضة احلسينية بذاهتا هي العامل األبرز يف نجاح الدور

اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف عاشوراء.

2ـ الظروف احمليطة بالرسالة اإلعالمية للعقيلة زينب’ يف الواقعة
إنّ الظروف التي كانت تحُ يط بالرسالة اإلعالمية للعقيلة زينب’ ،كانت ظروف ًا
اس�تثنائية وغريب�ة ،فمن جهة كانت الرزاي�ا واملصائب تحُ يط بموكب الس�بايا ،فكان
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أشد الصعوبات
أهل البيت^ يعيش�ون أصعب
وأشد الظروف ،وكانوا يواجهون ّ
ّ
وأقس�ى التحديات ،ومن جهة ُأخرى فإنّ األجواء املحيطة كانت مش�حونة باخلوف
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ع�م الناس الذعر والرهب�ة .جاء يف كتاب (تاريخ اخللف�اء)« :ملّا ُقتل
والرت ّق�ب ،وقد ّ

احلسين× مكث�ت الدنيا س�بعة أي�ام ،والش�مس على احليط�ان كاملالح�ف املص ّفرة،
والكواكب يضـرب بعضها بعض ًا ،وكان قتله يوم عاش�وراءُ ،
وكس�فت الش�مس ذلك

ثم ال زالت احلمرة تُرى فيها بعد ذلك،
اليوم،
وامحرت آفاق السامء ستة أشهر بعد قتلهّ ،
ّ
ٍ
يومئ�ذ إلاّ ُو ِجد حتته دم
ومل تك�ن تُ�رى فيها قبله ،وقيل :إنّ�ه مل ُيقلب حجر بيت املقدس

عبيط.(((»...

ومن جهة ثالثة ،فإنّ لعاشوراء يف قلوب املسلمني مكانة ،قد استودعوها يف عمق

الذاكرة ،واحتفظوا هبا يف الوجدان ،فإنّ عاشوراء تتمتع بعمق عاطفي خمزون يف ضمري
األُمّة ،قد أوجده األُس�لوب اإلعالم�ي املؤ ِّثر من ِقبل النب�ي| وأمري املؤمنني×،

وهو األُس�لوب العميل التطبيقي ،من إظهار عالمات احلزن والبكاء ،والتأ ُّثر العميل
واحلقيق�ي بالفاجع�ة ،وهذا الن�وع من اإلعالم يبق�ى يف ذاكرة اجلامهير واألُمّة مهام
للس�يدة
وامتد الزمن ،فكانت الظروف املحيطة بالرس�الة اإلعالمية
طالت الس�نون
ّ
ّ
زينب’ مس�اعدة جد ًا يف عملية إقناع املتلقّني واملخاطبني ،وأحس�نت العقيلة’

((( ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.209
((( السيوطي ،عبد الرمحن ،تاريخ اخللفاء :ص.226

بث رس�التها يف
توظي�ف الظ�روف لصال�ح رس�التها اإلعالمية؛ إذ كان�ت تبادر إىل ّ
الزمان واملكان املناسبني ،وهذا ما سيتضح لنا فيام ييل من مطالب إن شاء اهلل.

3ـ شخصية العقيلة زينب’

إنّ
لش�خصية العقيل�ة زين�ب’ التأثري الب�ارز يف نجاح ال�دور اإلعالمي الذي
ّ

قام�ت ب�ه يف إيصال مبادئ النهضة احلس�ينية إىل الن�اس ،ومن َث ّم خل�ود الواقعة إىل

يومن�ا ه�ذا؛ إذ إنّ للعقيل�ة زينب خصلتني أساس�يتني ـ ّ
مكنتاها م�ن القيام ّ
بكل هذه

وقد أثبتت الدراس�ات أنّ لش�خصية حامل الرسالة يف عملية االتصال اإلعالمي
ع�ده ٌ
األول من ُأصول
ال�دور البارز يف نجاح العملية اإلعالمية ،وقد ّ
بعض األصل ّ

اإلقن�اع يف العملي�ة اإلعالمية؛ ملا يمتلكه من دور حي�وي وأمهية بالغة « ،فهو املصدر

حمملة باملعاين واألفكار ،ويوجهها عرب وسيلة أو
الذي يعمل عىل إنتاج رس�الة إعالميةَّ ،

شكل من أشكال االتصال»(((.

عدة
وش�خصية القائ�م باالتص�ال يف العملية اإلعالمية
حم�ور هام ،ت�دور حوله ّ
ٌ

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

اإلنجازات ،وهي حتمل ّ
كل تلك املصائب العظيمة ـ مها :كامل اعتقادها باهلل واليوم
اآلخر ،وعظيم مقامها ،فهي كأبيها ُ
وأ ّمها وأخوهيا^(((.

جوان�ب حيوي�ة يف عملية االتصال ،ومن هذه اجلوانب :ثقته بنفس�ه وبرس�الته ،ثقة
اجلامهري باملصدر القائم باالتصال اإلعالمي ،مقدرته عىل اإلقناع وجذب االنتباه.
السيدة زينب÷ ،هي:
وإنّ من أبرز ّ
مقومات النجاح اإلعالمي يف شخصية ّ
أـ إيامن العقيلة زينب وثقتها برسالتها

بمميزات شخصية وعنارص نفسية ،قد ّ
مكنتها من القيام
متيزت العقيلة زينب’ ّ
ّ

بدورها الرس�ايل يف إعالم الن�اس بحقيقة املوقف وماهية الواقع�ة بنجاح ،والالفت
((( ُانظر :اجلزائري ،نور الدين ،اخلصائص الزينبية :ص.224
((( ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.168
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واملمي�زات والنجاح املبهر الذي حققت�ه يف جمال اإلعالم
يف األم�ر أنّ ه�ذه العنارص
ّ
والتأثير عىل الرأي العام ،كانت من َقبيل العلوم الفطرية واملَ َلكات للعقيلة’ ،فلم
حتضـر دروس ًا يف اإلعالم ،ومل تتلقَ ُأصو ً
ال إعالمية من مدرسة أو جامعة أبد ًا ،كام أنّ
العقيل�ة زينب’ من أكثر الناس عل ًام ومعرفة بأخيها اإلمام احلسين× وبأهداف

وأشدهم اطالع ًا عىل خطورة موقفه ،فهي تعلم أنّه قد ُخيرّ بني أن حيافظ عىل
هنضته،
ّ
جده و ُيقتل وتسبى حريمه ،وبني أن يبقى عىل قيد احلياة مقابل التنازل
اس�تقامة دين ّ

تامني بس�مو اهلدف الذي
ع�ن قيم�ه ومبادئه؛ لذا فالعقيل�ة زينب’ عىل ثقة ويقني ّ
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خت�رج برفقة أخيها من أجله؛ وهذا هو س�بب صربها وصموده�ا ونجاحها يف تغيري
املناخ اإلعالمي الذي كان سائد ًا منذ سنوات.

عدان من األُمور األساسية
فعلم املصدر القائم عىل عملية االتصال وثقته بقضيته ُي َّ

يف نجاح العملية اإلعالمية(((.

ّ
ف�كل الش�واهد التارخيي�ة تُشير إىل أنّ ش�خصية العقيلة زين�ب’ كانت تتمتع

فمن يكون يف موقف العقيلة
بصالب�ة وقوة ،ورباطة جأش ،يفتقر هلا حت�ى الرجالَ ،

وس�يدها وأخيها
بأع�ز الناس عىل قلبه�ا ،إمامها
زين�ب’ ،وه�ي مل تزل مفجوعة
ّ
ّ

اإلمام احلسني× ،ومصاهبا بمقتل ولدهيا ورؤيتهم ّ
مقطعني عىل الرمضاء ،فلو كان
أي شخص آخر غريها ملا أمكنه أن يقف تلك الوقفة الشاخمة التي وقفتها يف جملس ابن
ّ

زياد؛ إذ أخذ ينكأ اجلراح و ُيمعن يف إيذائها’ بتهكامته ،وهو يسأهلا كيف رأيت صنع
حب اهلل« :ما رأيت إلاّ مجي ً
ال»(((.
اهلل بأخيك؟ فأجابته بجواب العارف باهلل الذائب يف ّ
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تتل�ق التفهيم والتعلي�م من خالل دروس
فه�ي العاملة بالفط�رة ،والفهمة التي مل
َّ
ومع ّلمني؛ بشهادة حجة اهلل يف أرضه وإمام املسلمني اإلمام زين العابدين× ،عندما

عمة ،اس�كتي ففي الباقي من املايض اعتبار،
ق�ال هلا بعدما خطبت يف أهل الكوفة« :يا ّ
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.20
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.94

مفهمة»(((.
وأنت بحمد اهلل عاملة غري مع َّل َمة ،وفهمة غري َّ
ب ـ كامل العقيلة زينب’ وجاللة قدرها

والالف�ت يف دوره�ا’ يف املج�ال اإلعالمي يف واقعة عاش�وراء ،هو متاس�كها

وإرصارها عىل هيبتها وس�ؤددها ،واحتفاظها بكرامته�ا وجاللة قدرها ،بالرغم من
أنهّ �ا تق�ف يف موقف تعج�ز اجلبال عن التامس�ك أمامه ،وبالرغم من أنهّ �ا أ ّدت دور ًا

يعج�ز القل�م عن وصفه ،وقاومت مقاوم�ة األبطال ،،وكانت حمافظ�ة بقوة وإرصار

على هيبتها وجاللة قدرها ،وكان�ت الرمحة والرقة والعاطفة ال تفارقها وهي حتتضن

فقالت’ :ما للمرأة والس�جاعة! إن يل عن الس�جاعة لش�غ ً
ال ،ولكن صدري نفث بام

قل�ت»(((ّ .
فأكدت عىل أن ما نطقت به م�ن كالم بليغ هو منبثق من فطرهتا ،فلم تكن
يف مثل هذا املوقف لتتك ّلف السجع ،أو تصطنع البالغة.
ويف قوهلا هذا إحياء ّ
لكل امرأة إعالمية مسلمة ،ومهام كانت خطورة الرسالة التي

حتمله�ا ،بأن عليه�ا أن تنطلق يف أداء رس�التها اإلعالمية من مب�ادئ الدين احلنيف،
ال�ذي حيف�ظ للمرأة قدره�ا وكرامتها ،وأن تكون غي�ورة عىل الدي�ن ،فيكون الدين

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

متمس�كة بمبادئ رسالتها ،وذلك جتلىّ بوضوح يف موقفها يف جملس
اليتامى ،فكانت
ّ
سجاع ًا شاعر ًا.
ابن زياد عندما وصفها بقوله« :هذه ّ
سجاعة ،ولعمري ،لقد كان أبوها ّ

املقدم عىل أولوياهتا ،ال الس�بق اإلعالمي والصحفي ،وأن تبقى حمافظة
ومبادؤه هو ّ
تتنص�ل عن جوهرها املتم ّث�ل بالرقة والعطف
على ُأنوثتها ،فال تتش�به بالرجال وال ّ
والرمح�ة ،وأن تك�ون غي�ورة عىل عرضه�ا وناموس�ها ،كام كان�ت العقيلة زينب’

قم�ة يف العف�ة والوقار واالت�زان ،بينام كانت تغمره�ا الرزايا والنوائ�ب ،وتعيش يف
ّ
قمة املصائ�ب واملحن ،والتزمت بحجاهبا ووقارها ،وهي تؤ ّدي الرس�الة اإلعالمية
ّ

«ونظرت إىل
يف واقعة عاش�وراء ،وهي يف غمرة املصائب واملح�ن ،فقد قال الراوي:
ُ
((( الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج ،2ص.31
((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص.116
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ٍ
يومئذ ومل َأر خفرة ـ واهلل ـ أنطق منها»((( .وتُشري الروايات التارخيية إىل
زينب بنت عيل

أنهّ ا’ كانت جالس�ة يف جملس ابن زياد ،وهي ّ
متنكرة وعليها أرذل ثياهبا(((؛ كي ال

تُعرف وال تهُ ان كرامتها.

فلقد كملت العقيلة زينب’ بكامل معرفتها باهلل رهبا ،وجت ّلت فضائلها ومناقبها

برضاه�ا لرضا اهلل تعاىل واحتس�اهبا ،فلم جتزع ومل تضع�ف ومل هتن ،فهي بنت أكمل
نساء العاملني ،وحفيدة خري خلق اهلل أمجعني.
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ومن كامهلا ما ظهر من كامل معرفتها بالل

الله�م تقبل م ّنا هذا
جس�د أخيها الطاه�ر وهو مقطع إرب ًا إرب ًا إىل السماء ،قائلة...« :
ّ

القربان»(((.

ج ـ مكانة العقيلة زينب’ وثقة ُ
األ ّمة هبا

وأش�دهن وثاق�ة بني الناس،
كان�ت العقيلة زينب’ من أرشف نس�اء عرصها
ّ

ملدة
خصوص ًا بني أهل الكوفة ،الذين عاش�ت يف ديارهم مع زوجها وأبيها وعائلتها ّ
أربع س�نوات تقريب ًا ،ويذكر املؤرخون أنهّ ا أقامت للنس�اء يف الكوفة حلقات العلم،

وفسرّ ت هلن القرآن((( ،فكان لكالم العقيلة زينب’ وقع عظيم؛ من هنا كانت’
هيأت أسامع املتلقّني وعقوهلم
ّأول َمن خطب من أهل البيت بعد الواقعة مبارشةً ،إذ ّ
وقلوهب�م لتلقّ�ي خطبة اإلمام الس�جاد× ،وم�ا تالها من خطب وكلمات؛ لذا فإنّ

تأثر أهل الكوفة مل يكن مس�تغرب ًا وهم يس�معون كالمها’ ،فهم عىل ثقة كبرية هبا
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تامة بمقامها ومنزلتها عند اهلل ورس�وله‘ ،حتى أنهّ م ظلوا
وبصدقها ،وعىل معرفة ّ

بع�د كالمه�ا وخطبتها حيارى ال يدرون م�ا يفعلون ،فقد جاء يف كت�ب التاريخ عن
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.86
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،4ص.349
((( الديباجي ،أبو القاسم ،زينب الكربى بطلة احلرية :ص.152
((( ُانظر :النقدي ،جعفر ،كتاب زينب الكربى :ص.36

رأيت الناس
ال�راوي ال�ذي يروي خطبة العقيلة زين�ب’ يف الكوفة« :فو اهلل ،لق�د ُ
ٍ
ورأيت ش�يخ ًا واقف ًا إىل جنبي
يومئ�ذ حيارى يبكون ،وقد وضع�وا أيدهيم يف أفواههم،
ُ
يبكي حتى اخض ّلت حليته وهو يقول :بأيب أنتم ُ
وأ ّمي ،كهولكم خري الكهول ،وشبابكم

خري الشباب ،ونساؤكم خري النساء ،ونسلكم خري نسل ،ال خيزى وال ُيبزى»(((.
ُ
سيدة
سيد الوصيني× ،وأ ّمها ّ
العقيلة زينب’ ـ وهي حفيدة رسول اهلل| وابنة ّ
نساء العاملني’ ـ تتمتع بقدرة فائقة عىل اإلقناع؛ بسبب انتامئها إىل هذا البيت

الطاهر .يقول ابن حجر العسقالين« :زينب بنت عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب
اهلاشمية ،سبطة رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس ّلم)ُ ،أ ّمها فاطمة الزهراءُ ...ولِدَ ت يف

د ـ قدرة العقيلة زينب’ عىل اإلقناع

الس�يدة زين�ب’ أن ختاط�ب ّ
كل مجه�ور ُبأس�لوب يتناس�ب معه،
اس�تطاعت
ّ
ويضمن وصول الرسالة اإلعالمية التي حتملها هلم ،فكانت ُأنموذج ًا راقي ًا للشخص

وخطبها من قواعد
بربه ،واإلعالمي الواثق
بقضيته ،وكانت تنطلق يف كلامهتا ُ
ّ
الواثق ّ
رصينة ُ
وأصول ثابتة ،فكان ّ
كل َمن يسمع كالمها يتأثر به ويقتنع بمضامينه.

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

حياة النبي(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) ،وكانت عاقلة لبيبة جزلة ...وكالمها ليزيد بن معاوية
ُ
وقوة َجنان»(((؛ كام أنّ مكانة
حني طلب الشامي أختها فاطمة مشهور؛ يدل عىل عقل ّ
العقيلة زينب’ وفضلها تأيت بعد مكانة ُأ ّمها الزهراء’ فض ً
ال وكرام ًة ورشف ًا.

ولق�د جت ّل�ت كراماهتا عندما أرادت أن ختطب وس�ط الكوفة ،حي�ث كان الناس

يتجمهرون لرؤية موكب الس�بايا والرؤوس املقطوعة ،وبمجرد إيامءة منها’ وإذا

بالسكوت يخُ ّيم عىل ّ
كل تلك اجلامهري الغفرية ،فلم تعد تسمع رنة جرس وال صوت
َن َف�س .يق�ول ال�راوي« :فأومأت إىل الناس أن اس�كتوا ،فس�كنت األنف�اس ،وهدأت
األجراس»(((.

((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص 87ـ .88
((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة يف متييز الصحابة :ج ،8ص 166ـ .167
((( ابن نام احليل ،حممد بن جعفر ،مثري األحزان :ص.66
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 4ـ أساليب العقيلة’ يف إيصال رسالتها

لق�د اس�تعملت العقيلة زين�ب’ ـ يف دورها اإلعالمي ـ أهم وس�يلة إعالمية،

خلطبة) ،فا ُ
َأال وه�ي( :االتصال اجلامهريي من خالل ا ُ
خلطبة هي الوس�يلة اإلعالمية

األكث�ر نجاح ًا وتأثري ًا يف تغيري الرأي العام« ،لقد أظه�رت التجارب العملية وامليدانية

أن االتصال املواجهي الطبيعي والتلقائي ،أكثر مقدرة عىل اإلقناع من أش�كال االتصال
ّ
ُ
األخ�رى ...كما ّ
تؤك�د الدراس�ات اإلعالمية احلديث�ة فاعلي�ة االتصال اخلط�ايب الذي
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رب�ه ،واس�تخدمته احلض�ارة اإلسلامية يف
اس�تخدمه الرس�ول| يف تبلي�غ رس�االت ّ

اإلعالم»(((.

فا ُ
للبعد اإلنساين املتم ّثل ٍّ
بكل من (املصدر ،واملتلقي) االتصال املبارش،
خلطبة تتيح ُ

ال�ذي ّ
يتمك�ن في�ه ّ
كل منهام من امتلاك الفرصة األكرب يف التفاع�ل والتواصل احلي
واملبارش .وقد اعتمد النبي األكرم‘ وأهل البيت^ من بعده ُأس�لوب اخلطابة يف
ومتيزوا بالقدرات الفائقة يف هذا امليدان.
الدعوة والتغيري واإلصالحّ ،

ولقد جاء يف تعريف ا ُ
«فن مشافهة اجلمهور وإقناعه واستاملته»(((.
خلطبة أنهّ اُّ :

ُ
وللخطبة يف املجال اإلعالمي أمهّية كبرية تظهر يف منفعتني أساسيتني ،مها:
األُوىل :بث األخالق احلسنة من خالل السيطرة عىل عواطف اجلمهور ،وتسخري

العقل اجلامعي للحضور.
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الثانية :إقناع أكرب قدر من املتلقّني من خالل االعتامد عىل املس ّلامت واملشهورات(((.
مرت الشعوب واألُمم يف مراحل
وتظهر احلاجة ّ
ملحة خلطيب بارع وقدير ،ك ّلام ّ
مفصلي�ة يتحدد فيها املصري ،وقد اس�تعملت العقيلة’ وس�يلة االتصال املواجهي
املب�ارش يف إيص�ال رس�التها اإلعالمية ،وه�ي (ا ُ
خلطبة) ،وقد أحس�نت’ توظيفها

((( ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص 141ـ .142
((( احلويف ،أمحد ،فن اخلطابة :ص.9
((( ُانظر :ابن رشد ،حممد بن أمحد ،تلخيص اخلطابة :ص.3

واالس�تفادة من منافعه�ا إىل الدرجة التي أهب�رت هبا العقول ،وأ ّث�رت يف العواطف
والقلوب ،وأحدثت انقالب ًا جذري ًا يف فكر ووجدان ُ
األ ّمة.
كام استعملت’ األساليب اإلعالمية الناجحة واملؤ ِّثرة ،مثلُ :أسلوب التشبيه،

ورضب األمث�ال إلخ�راج الفكرة من قال�ب ذهني غري حمس�وس إىل قالب خارجي
حمسوس؛ كي تتقرب ويسهل عىل املتلقّني االقتناع هباُ ،
وأسلوب االستشهاد والتأكيد
ّ
على املطلب ،وعضده بالقرائن وال�دالالت من نصوص الكتاب املجيد مث ً
ال ،وكثري
من األساليب والطرق اإلعالمية املؤ ِّثرة األُخرى.

وهك�ذا ،فقد نجح�ت العقيلة زين�ب’ يف أداء دورها الرس�ايل يف إعالم ُ
األ ّمة

يتقرب�ون إىل اهلل ،فعن اإلمام زين العابدين×« :وال يوم كيوم احلسين،
احلسين× ّ
ازدلف إليه ثالثون ألف رجل ،يزعمون أنهّ م من هذه األُ ّمةّ ،
يتقرب إىل اهلل بدمه،
كل ّ
وهو باهلل ّ
يذكرهم فال ي ّتعظون ،حتى قتلوه بغي ًا وظل ًام وعدوان ًا»(((.

ويف اخلت�ام نقول :إنّ الدور اإلعالمي الناجح واملؤثر للعقيلة زينب’ واإلمام

الس�جاد× ،وسائر النس�اء معها ،قد أفشل ما خطط له يزيد وأعوانه الظلمة ،الذين

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

وإخباره�ا بحقيقة النهضة احلس�ينية يف عاش�وراء ،عىل الرغم م�ن التعتيم اإلعالمي
الكبير ،الذي عم�د إليه املعس�كر األُموي إىل الدرج�ة التي ا ّدعوا فيه�ا أنهّ م بقتلهم

ضجة
تعمدوا محل بنات رسول اهلل‘ سبايا ،وطافوا هبن من بلد إىل بلد؛ كي يحُ دثوا ّ
ّ
إعالمية ،ويروجوا من خالهلا لنصـرهم الزائف ،لك ّنهم خس�ؤوا وخاب مس�عاهم،

فإنهّ م بفعلهم الشنيع هذا وسبي نساء آل حممد| ،كانوا قد تسببوا يف فضح أنفسهم،
وفس�حوا املجال للنهضة احلس�ينية كي تصل إىل أكرب عدد من الناس ،وتحُ قّق نجاح ًا
إعالمي ًا باهر ًا.

((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،44ص.298
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واقعة ّ
الطف يف الشعر القصصي احلديث
دراس ٌة مقارنة يف تقنية الراوي

أ .م .د .علي مجيد البديري*

مق ّدمة

ّ
الطف
تناص ًا تارخيي ًا مع واقعة
تُثري فينا قراء ُة الش�عر العريب املعارص ،الذي حيقّ�ق ّ

التارخيية ،رغب ًة وفضو ً
ال علمي ًا يف البحث عماّ يش�اهبه يف املوضوع ،ويامثله يف املعاجلة
الف ّني�ة يف اآلداب العاملي�ة األُخ�رى ،م�ن خالل مس�احة بحثي�ة ُيوفّرها لن�ا (األدب
املق�ارن) يف ميادين�ه وحقوله الدراس�ية التي منها دراس�ة املؤ ِّثرات املشتركة فيام بني
َ
آداب األُمم املختلفة.

وصاحب ه�ذه الرغبة جه�د ًا كبير ًا يف البحث عن
طال�ب ه�ذا األمر
وال يب�ذل
ُ
ُ

مطلبه؛ ما دام األمر م ّتص ً
ّ
الطف
مهمة يف التاريخ العريب اإلسالمي ،كواقعة
ال بواقعة ّ

التي حدثت يف العراق س�نة (61هـ)؛ إذ ّ
احتل الش�عر املكتوب حوهلا مس�احة كبرية

قوة تأثري هذا احلدث
من خارطة الش�عر اإلسالمي العريب وغريه ،بطريقة جت ّلت فيها ّ
ٍ
تنوع طرائق التوظيف واإلفادة من
التارخيي يف هذا الشعر بشكل
مهيمن وفاعل ،عرب ّ
طاقات احلدث اإلحيائية.
ٍ
بخاف م�ا يمك�ن أن حتقّقه الدراس�ة املقارن�ة يف هذا املجال؛ إذ س�يكون
ولي�س

ّ
التقصيّ عماّ
يش�كل خروج ًا عن الس�ائد واملألوف يف املعاجلة الشعرية والتمثيل الف ّني
* جامعة البرصة ـ كلية اآلداب.

ٍ
حلدث تارخيي ،فال يتو ّقف البحث عند حضور هذا احلدث يف قصيدتني إحدامها من

وكيفيته.
يتعداه إىل معاينة طبيعة هذا احلضور
الشعر الفاريس ،وإنّام ّ
ّ

املتتبع لتوظيف هذا احلدث يف الشعر املعارص ،كثرة اعتامد
والالفت لنظر القارئ ّ

تتميز هبا هذه الواقعة ،عرب تفصيالت روهتا
الشعراء يف ذلك عىل الطاقة السرَّ دية التي ّ
طيعة للقصيدة احلكائية،
مصادر تارخيية وحديثية خمتلفة؛ األمر الذي جعل منها مادة ّ
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وهو ما ّ
شكل حافز ًا كبري ًا عىل كتابة هذه املقاربة النقدية.

ّ
ولع�ل يف هيمن�ة فجائعي�ة مقت�ل اإلمام احلسين× عىل الش�عر املكت�وب حول
الط�ف ،ما جعل من وجوه املأس�اة األُخرى َّ
ّ
أقل حض�ور ًا ونصيب ًا يف التناول من قبل
الش�عراء ،ومن ه�ذه الوجوه (أطفال اإلمام احلسين×) ،وما وق�ع عليهم من ٍ
قتل
وس�بي وترشيد؛ ومن هنا كان هلذه الوقفة البس�يطة حماولة تس�ليط ضوء القراءة عىل

نصين ش�عريني ينتمي�ان إىل أ َد َبني عريقين هلام ٌ
ٌ
تاريخ طوي�ل مع هذا
صلة عميق�ة و
ّ

الشعر ،ومها :الشعر العراقي ،والشعر الفاريس.

النصان الش�عريان احلكائيان املختاران يف هذه الوقفة البحثية الرسيعة لش�اعرين
ّ

معارصي�ن ،مه�ا :الش�اعر العراقي عبد الكريم كاصد ،والش�اعر اإلي�راين عيل رضا

(الراوي/السارد) ـ موضع عناية الدراسة ـ تقني ًة من تقنيات السرَّ د
قزوه .وس�يكون
َّ
ّ
النصان عرب إفادهتام من سبل التنافذ ما بني ف ّني الشعر والسرَّ د.
وظفها ّ
ع�د الش�اعر عب�د الكري�م كاصد املول�ود س�نة (1946م) م�ن ش�عراء احلداثة
ُي ُّ

يف الش�عر العراق�ي احلدي�ث ،ص�درت ل�ه اثنت�ا عشرة جمموع�ة ش�عرية ،منه�ا:
272
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(احلقائ�ب( ،)1975/النق�ر عىل أبواب الطفول�ة( ،)1978/الش�اهدة،)1981/
(وردة البيكاج�ي )1983/وغريها ،وله أيض ًا جمموعة قصصية ،ومرسحية ش�عرية،
وترمج�ات عدي�دة عن الفرنس�ية واإلنجليزية .ع�اش مغرتب ًا عن الع�راق منذ أواخر

السبعينات من القرن املايض ،وحتى عودته عام ( )2011إىل مدينته البرصة.

يمك�ن لق�ارئ ش�عر عب�د الكري�م أن يالح�ظ احتف�اءه باليومي واملأل�وف بكل

تفاصيل�ه ،م�ن غري أن ت ِ
تس�جيلية ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
آلية،
باردة أو
تقريرية
ش�عره يف
ُوقع ه�ذه الظاهر ُة
َ
فه�و حيرص يف كثري من قصائده على توظيف هذه التفصيالت يف التعبري عماّ هو عام
وشمويل .ويف جمموعته الثانية (النقر عىل أبواب الطفولة) ،التي صدرت يف بغداد عام

( ،)1978تتجّل�ىّ هذه الظاه�رة بوضوح يف معظم قصائد املجموع�ة التي متتاز بأنهّ ا
صور مس�ت َّل ٌة من ذاكرة الطفولة التي عاش�ها الشاعر يف جنوب العراق ،وقد تناولت
ٌ
إحدى قصائد هذه املجموعة موضوعة عاشوراء من خالل عي َني ٍ
طفل جائع.

ّأما النص الش�عري الثاين الذي نختاره يف هذه املقارنة ،فهو للش�اعر اإليراين عيل

رضا قزوه املولود سنة ( ،((()1963احلائز عىل درجة الدكتوراه يف األدب الطاجيكي،

عدة جماميع شعرية ،منها( :من غابة النخيل إىل الشارع( ،)1989/شبيل
صدرت له ّ
(احلب عليه السالم.)2002/
والنار( ،)1994/ركعتا ُح ّب،)1996/
ّ

يرى الش�اعر (قزوه) يف واقعة عاش�وراء انتفاض ًة كربى صانع ًة لإلنسان ،وحرك ًة

إهلية ،وهي باإلضافة إىل هذا تتوافر من الناحية الف ّنية عىل تلك الروعة اجلاملية الفائقة
ّ
املتع�ددة والكبرية؛ ويفرض هذا
الت�ي جتعل األدباء والف ّنانين يف حرية أمام جوانبها
ّ

واقعة الطف يف الشعر القصيص احلديث

ع�د من اجليل الثاين لش�عراء إيران بعد الثورة ،ومن أكثرهم ش�هرة وتوفيق ًا .ينظم
و ُي ُّ
الش�عر ُ
باألس�لوبني العم�ودي واحل�ر ،ول�ه قراءاته يف الش�عر العريب املع�ارص ،وقد

األمر ـ برأي الش�اعر ـ عىل األدباء أن ينظروا إىل هذه الواقعة نظر ًة إرشاقي ًة خاصة،
ويعدوها حركة و نور ًا ،و ي ِ
بدعوا أعام ً
ال ّقيمة وخالدة بوحي من هذه الواقعة.
ُّ
ُ
وجتسيد ًا لذلك؛ فقد شهد الشعر العاشورائي الفاريس يف العقد األخري من القرن
التطرق إىل اجلوانب العاشورائية
املنرصم ّ
توجه ًا جديد ًا يف اللغة والفكر واهليكلية؛ إذ َّ
تم ّ

العميق�ة ،مع وضع العنرص الفك�ري والذوق الف ّني بطريقة ت�وازي أمهّية املعرفة(((.

((( من مواليد مدينة گرمسار اإليرانية الواقعة جنوب رشق العاصمة طهران.
((( ُانظر :الشعر العاشورائي يف حوار خاص لشاهد مع عيل رضا قزوه ،عىل الرابط:
http://www.navideshahed.com/ar/news/49640.
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التوجه وهذه الرؤية لدى الش�اعر (ق�زوه) يف جممل
وم�ن الواض�ح اندراج ه�ذا
ّ

توجهات حداثة النص الش�عري ،التي جت ّلت يف إعادة قراءة احلدث التارخيي شعري ًا،
ّ

واإلفادة من معطياته وطاقاته الداللية واجلاملية يف توسعة مساحة القول الشعري.

الراوي وأمناطه
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ٌ
عرض لتسلسل األحداث يف النص،
يتم فيها
ال يوجد السرَّ د إلاّ من خالل حكاية ّ
(الراوي/الس�ارد)،
وه�و ما يعن�ي قيام السرَّ د عىل دعامتني رئيس�تني :األُوىل يم ّثلها
َّ
والثانية يم ّثلها (احلدث/الفعل)(((.

وتتنوع أنامطه وأش�كاله
متخيلة تق�وم بعملية رسد احل�دث،
ذات
وال�راوي ه�و ٌ
ّ
ِّ

يف الن�ص الَّس�رَّ دي ،ويتغّي�رّ موقعه ووظيفته ً
تبع�ا لذلك يف تفصيلات قامت ببياهنا
الكتب التنظريية الكثرية ،التي عنيت بنظرية السرَّ د وبنية النص السرَّ دي
وتوضيحه�ا
ُ
احلديث.

ويمك�ن ـ عىل نحو خمتصر وواضح نوع ًا ما ـ حتديد أنامط الراوي أو أش�كاله يف

ضوء ما تناولته معظم الكتب والدراسات املشار إليها ،وهي:

1ـ ال�راوي املش�ارك أو املمسرح ( :)Dramatized narratorوه�و أح�د

األش�خاص الفاعلين يف صناع�ة احل�دث داخ�ل العمل الَّس�رَّ دي ،فهو مش�ارك يف
احلكاية ،وأحد أبطاهلا ،وهو الراوي املمرسح(((.
تو ِّف�ر مش�اركة ال�راوي يف األح�داث فرص ًة يك�ون فيه�ا قريب ًا بش�كل كبري جد ًا
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الش�خوص اآلخري�ن يف احلكاية((( ،فهو يتقاس�م معهم مراحل ُّ
تش�كل احلدث
م�ن ُّ
((( ُانظر :جينت ،جريار ،خطاب احلكاية (بحث يف املنهج) ،ترمجة :حممد عبداجلليل األزدي وعمر
حلمي :ص.40
(2) The Rhetoric of Fiction : Wayne Booth،The University of Chicago، press،10th ed،1973،
((( ُانظر :لوبوك ،برييس ،صنعة الرواية ،ترمجة :عبد الستار جواد :ص.60

p.156.

قوة
وهنايات�ه ،ويعي�ش معهم ظروف ًا مشتركة؛ ولذا س�يكون م�ا يرويه متواف�ر ًا عىل ّ

خاصة حتافظ عىل مقدار املس�احة التي يظهر فيها
اإلقن�اع بطبيعة ما حي�دث ،عرب لغة ّ
موجه ًا لطبائع الش�خوص ُ
األخرى؛ وس�يعمل هذا
الراوي مش�ارك ًا ،ال مهيمن ًا ،أو ّ
األم�ر عىل دفع النص السرَّ دي باجتاه قبوله بش�كل رسيع م�ن ِق َبل املروي له ،وهو ما
حيقّق للنص أكرب غاياته أمهّي ًة.

2ـ ال�راوي العليم ( :)Omniscient narratorوهو الراوي العارف بجميع

ّ
وبكل ما ي�دور بدواخله�ا ،ولديه القدرة على النفوذ
أح�وال الش�خصية احلكائي�ة،

إىل تفاصي�ل ّ
كل املش�اهد عبر اجل�دران واحلواج�ز((( .ويعمد الكات�ب إىل توظيف
ودالالت يريد إيصاهلا إىل املروي له.

3ـ الراوي املحايد أو الش�اهد ( :)Dispassionately narratorوهنا ينأى

التدخل يف احلدث أو يف أفعال الشخوص وما يدور يف دواخلها،
الراوي بنفس�ه عن
ّ

يتدخل يف التعليق
فه�و يعتمد الوص�ف اخلارجي لألصوات واحلركات من غير أن ّ
عليها أو تفسريها(((.

واقعة الطف يف الشعر القصيص احلديث

نصه اس�تجاب ًة لطبيعة احلدث امل�روي أو حتقيق ًا لوظائف
ه�ذا النمط من ال�راوي يف ّ

وتُع�ادل ُ
تقنية ال�راوي املحايد عرب وظيفتها يف السرَّ د ،تقني َة آلة التصوير يف العمل
الس�ينامئي ،فالوظيف�ة يف كلتا احلالتين هي التقاط املرئي وتصوي�ره ونقله إىل القارئ

أو املش�اهد((( .وهن�ا ت ّتس�ع وظيفة القارئ ومش�اركته يف اس�تنطاق دالالت النص،
ُ
املجال أمام
فس�ح
نصه؛ حيث ُي
ورص�د غايات الكاتب من اس�تخدام هذه التقنية يف ّ
ُ
القارئ ليمأل الفراغ املتخلف عن غياب الترصيح بداللة احلدث أو الوصف .ولعل

((( ُانظر :احلمداين ،د .محيد ،بنية النص السرَّ دي من منظور النقد األديب :ص.47
((( ُانظر :املصدر السابق.
((( العيد ،يمنى ،تقنيات السرَّ د الروائي يف ضوء املنهج البنيوي :ص .89ولغرض االستزادة حول
موضوع الراوي يف البنية السرَّ دية يمكن عىل سبيل املثال االستفادة من :مارتن ،واالس ،نظريات
السرَّ د احلديثة ،ترمجة :حياة اجلاسم .وكذلك :العيد ،يمنى ،الراوي املوقع والشكل.
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الكثير من الك ّتاب يرون مناس�ب َة ه�ذا النمط من الراوي للرسد ال�ذي يعالج أفكار ًا

وموضوعات ذات طابع عام ،ليجد ّ
كل قارئ فرصة لتحقّق حضوره يف النص.

وقد تط ّلب س�عي النص الش�عري ـ يف صناعته لصوره الف ّنية ـ إىل توظيف ّ
كل ما

يق�رب هذه الصورة إىل املتلقّ�ي من تقنيات ،وكانت االس�تعانة بالسرَّ د
من ش�أنه أن ّ
ٍ
لوج�ه من وجوه ه�ذا الس�عي؛ إذ يضفي االمت�داد والتتابع يف طبيع�ة السرَّ د ـ
جتلّي� ًا

املرتكزة عىل عنرصي املكان والزمان ـ حركي ًة يف داخل صور النص الشعري ،أفادته
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تقنياته.
يف تعميق جتربته وتطوير ّ

منط الراوي ودوره يف حركة النّص الشعري احلكائي (بني قصيدتني)
يت�م توظيف تقنية
س�نرى ـ من خلال املقارنة ما بين ّ
النصني املختاري�ن ـ كيف ّ

ال�راوي يف الن�ص الش�عري ألجل حتقي�ق إنجاز نّص�يّ

إفادته من مجاليات السرَّ د وتقنياته.

يقصده الش�اعر املعارص عرب

قصيدة عبد الكريم كاصد

ٌ
جائع يف عاش�وراء)،
حتم�ل قصي�دة الش�اعر عبد الكري�م كاصد عنوان:
(طف�ل ٌ

ونصها:
ّ

شموع املأتم ِ واآلس
ني
«ب َ
ِ

ِ
حتم ُلني ُأ ّمي فوقَ
السوداء
رؤوس ال ِّنسوة ملفوف ًا بعباءتهِ ا َّ
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ِ
ٍ
خيول األعداء
مطعون بني
السود ..وصور ُة
واحليطان ُّ

حيمل طف ً
ُ
ال..
ِ
السيف..
مر عىل جبهته َّ
َّ
احرتقت رئتي
أملس جبه َتك..
ْ
دعيني ُ
الس ُ
يف عىل شفتي
مر َّ
َّ

ُأ ّماه!..

دعيني ُ
العباس»(((.
آكل َ
خبز ّ

ي�أيت ال�راوي يف نص عب�د الكريم عىل وف�ق ٍ
نمط توليف�ي ما بني ش�كليَ الراوي
ُ
يصف عرب منط�ق ٍ طفويل ـ بام فيه من
املش�ارك والراوي املحايد ،فهو مش�ارك حمايد،
بطريقة ٍ
ٍ
ِّ
ٍ
َ
ُ
اللون
يش�ك ُل فيها
دالة
املكان والش�خوص
مي�ل نح�و املبارشة والتس�جيل ـ

ِ
احلزن واملأساة.
األسود عنرص ًا ُمهيمن ًا بداللته عىل
ُ
ومهم يف السرَّ د ،وقد ضاعف من أمهّية دوره جميؤه
يقوم الراوي هنا بدو ٍر حموري
ٍّ
«أن إقامة حركة البناء
حمايد ًا؛ حيث جيعل ذلك من حركة بنية النص حرك ًة دال ًة ،ذلك ّ
وفق منطق معينّ ٍ للشكل ،هي نفسها إقامة حركة قول البنية والرؤية التي حتكمها»(((.

ّ
ولعل يف
ل�ذا فه�و ينقل طرفه بين مف�ردات (الواقع/املأتم) وبين حاجته للطع�ام،
ُ
بالعباس× ،وهو َط َل ُب
طلب�ه اخلبز م�ن أ ّمه يف هناية النص ،إحال ًة إىل حدث يقترن ّ

اشتد هبم العطش
عيال احلسين× منه املا َء يف ظهرية اليوم العارش من
املحرم ،حينام ّ
ّ

وأهنك قواهم.

الرتكي�ز على التقابلات بين املف�ردات إلبراز
ونالح�ظ يف ن�ص عب�د الكري�م
َ

واقعة الطف يف الشعر القصيص احلديث

ئ فرصة املش�اركة يف
لق�د
منحت طريقة الوصف املحايدة ملفردات املش�هد القار َ
ْ
ٍ
بش�كل تام؛
إع�ادة بناء املش�هد( .الطفل/الراوي) ال ُيدرك حجم املأس�اة وحقيقتها

التوح�د الداخيل ما بين (الراوي/الطفل) ووالدته من جهة ،ومش�هد اإلمام
إيق�اع
ّ
احلسني× وطفله الرضيع:
		

حتم ُلـني ُأ ّمــي

ِ
الس ُ
يف 
مر عىل جبهته ّ
َّ

صـور ُة مطعـون
ِ
الس ُ
		
يف 
مر عىل جبهته ّ
َّ

حيمل طف ً
ُ
ال

أملس جبه َتك
دعيني ُ
احرتقت رئتي
ْ

الس ُ
يف عىل شفتي
مر ّ
َّ

((( عبد الكريم كاصد ،النقر عىل أبواب الطفولة :ص.14
((( العيد ،يمنى ،تقنيات السرَّ د الروائي يف ضوء املنهج البنيوي :ص.99
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حضورها
نصه القصري ،وحيقّق
ويعتمد الشاعر هذه التقابالت نسق ًا مهيمن ًا يف بنية ِّ
ُ
ِّ
ويش�كل قيم ًة ف ّني ًة كبري ًة إضاف ًة إىل قيمته املعرفية؛ حيث يمكن أن
انس�جام ًا تركيبي ًا،

(الشاعر/السارد) للحدث ودالالته يف التاريخ واحلياة.
جتسد للقارئ رؤي َة
َّ
ّ
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الس�ارد ـ م�ن خلال ضمير املتك ّل�م يف معظ�م الوح�دات السرَّ دية
إنّ حض�ور َّ
ٍ
شكل حركي عىل النص عرب
(حتملني ،دعيني أملس ،دعيني آكل) ـ ساعد عىل إضفاء

الضمري ذاته أيض ًا يف الوحدات
توس�يع املدى احلركي لألفعال ،ويرفد ه�ذا احلضور
ُ
الس�ارد يف ُأس�لوبه نحو خطاب اآلخر يف
االس�مية ُ(أ ّمي ،رئتي ،ش�فتي)،
ّ
ويتحول َّ
أملـس جبه َت�ك) و(دعيني ُ
العب�اس) ،يف صورة من صور
آكل َ
مجلتين( :دعيني ُ
خبز ّ
إحلاح الطفل املضطرب اجلائع.

ٍ
الناس
شعبي حرص
عاشورائي
طقس
الش�اعر إىل توظيف
عمد
يف هناية النصَ ،ي ُ
ُ
ُ
ٍّ
ٍّ
املخصص
املحرم ،وهو الي�وم
َّ
ـ ال ّنس�اء حتدي�د ًا ـ على القيام به يف اليوم الس�ابع م�ن ّ

اخلبز عىل األشخاص والبيوت ،يف تقليد طقيس
للعباس× ،حيث تُوزِّ ع ال ّنسوة فيه َ
ّ

عد التوظيف هنا عنرص ًا ً
غني�ا بحمولته الداللية املرتبطة
العب�اس) .و ُي ُّ
ُس ِّ
�مي بـ(خبز ّ
ِّ
الطف واستش�هاد
بواقعين متالزمني مل ينفصال منذ أن ُو ِجدا :واقع احلدث (معركة
اإلمام احلسني×) ،وواقع الشعائر احلسينية.

نص تبنيه الذاكرة ،ذاكرة (الطفل/الراوي الش�اهد)،
نص عبد الكريم كاصد ٌّ
إنَّ َّ
وهي متس�ك بمشاهدَ وصو ٍر من املأتم احلس�يني يف أيام عاشوراء ،فمفردات املشهد
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مس�تج َل َب ٌة م�ن ذاكرة طفولة الش�اعر املتامهي يف ال�راوي ،عىل الرغم م�ن أنّ املنظور
السارد واملؤ ِّلف بوصفهام كائنني خمتلفني ،يتحقّق وجود أحدمها
ميز ما بني َّ
الروائي ُي ّ

ّ
لنصه نوع ًا
(الس�ارد)(((؛
ولعل من هنا جاء اختيار الش�اعر ّ
(املؤ ِّل�ف) بوجود اآلخر َّ
س�مى بـ(السرَّ د الذايت)؛ حيث جعل من نفس�ه حم�ور ًا للنص ،فهو ا ُملخبرِ
من السرَّ د ُي ّ

الوحي�د عنه�ا ،وعماّ تراه ،وق�د حقّق هذا األمر نم�و ًا يف حركة النص ،فالش�اعر هنا

((( د .عبد امللك مرتاض ،نظرية الرواية (بحث يف تقنيات السرَّ د) :ص.260

را ٍو ومتل�قٍّ يف ٍ
آن واحد ،وجاء احل�دث (السرَّ د) النابع من ذاته حمور ًا هلذه احلركة(((.
ٌ
خارجة م�ن ذاته وعائدة هل�ا يف الوقت
فالص�ور امللتقط�ة بعي َن�ي (الراوي/الطف�ل)

نفس�ه ،مفي�د ًا من طاقة احلدث اإلحيائي�ة يف إحاالته الكبرية على الواقعة يف التاريخ،
وعىل ممارسات إحياء ذكراها يف الوجدان الشعبي.

احلدث فيه من خالل ٍ
عدد من الصور التي
وقد اعتمد النص هنا بنا ًء رسدي ًا يتخ ّلق
ُ

ّ
يس�كت عنه النص،
ولعل َخ ْلف ذلك يكمن ما
ت ّتس�م باالقتضاب وع�دم االكتامل،
ُ

ئ عىل اس�تنطاقه ،ففي عدم االكتامل هذا إشار ٌة إىل استمرارية احلدث
وحيرض القار َ
ِّ
ٍ
انفع�االت خفية عىل الظهور ،فتتجّل�ىّ الرغبة ملح ًة
ه�ذه الص�ور املقتضبة بتحريض

عىل لس�ان الطفل بالتامهي مع شخصية من ش�خوص مشهد الواقعة (العباس×)،
وكأنّ الن�ص بكثافت�ه واختزاله يقصد إىل نق�ل املتلقّي من عامل ٍ عام ٍر بمش�اهد احلزن
التوحد
واألمل وتصوير املأساة ،إىل عامل آخر يبدأ من الوعي باحلدث وينتهي إىل طلب
ّ
معه واالنصهار فيه ،ويف ذلك داللة قصدية واضحة.

واقعة الطف يف الشعر القصيص احلديث

ّ
تم عرب عينني
مفتوح عىل
وامتداده ،فاملش�هد املوصوف
ٌ
التش�كل ،طاملا أنّ َو ْص َفه قد ّ
ٍ
بغاللة من اإلهبام وعدم الوضوح .وتقوم
ترى األش�ياء واألحداث واألفكار حماط ًة

قصيدة علي رضا َق ْز ِوه
ُ
ظهر اليوم العارش):
حيمل ُّ
نص عيل رضا قزوه عنوان( :بعض املشاهد من رواية ْ
()1

« َمن داشتم نامز رکعت دوم را می خواندم
که ناگهان

يك قطره خون علی اصغر
چکيد بر سجاده ام

((( ُانظر :د .حممد زيدان ،البنية الرسدية يف ال ّنص الشعري :ص 50ـ .51
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تو رفته بودی به جستجوی تشنگی ام

کنار کف العباس

که ناگهان شمر

رس امام را بريد.
طال فروش عرب

()2

شکسته بسته گفت بخر
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آقا بخر ..آقای خوب ايرانی

طالی خوب

دستبند ..گوشواره

حممود گفت:

ُدالر که پايني بيايد
نفت که باال برود

طال ..باال ..پايني...

من گفتم:

آن سوی ّ
تل زينبيه اگر خاکی ديديم می گرديم

شايد يك لنگه گوشواره کوچك پيدا شد.(((»...

وترمجة ال ّنص هي:
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«كنت ُأصليّ الركع َة الثانية
ُ

()1

وفجأ ًة

سقطت قطر ٌة ِمن د ِم ع ِّ
يل األصغر
ْ
سجل خالص الشكر واالمتنان للشاعر واملرتجم اإليراين (موسى بيدج) إلرساله يل النص بلغته
((( ُأ ّ
األصلية عرب الربيد اإللكرتوين.

عىل سجادت

ِ
للبحث عن عطيش
كنت ذاهب ًا
ُ

ُق ْرب ِّ
العباس
كف ّ

شمر وريدَ اإلمام.
وفجأ ًة َّ
حز ُ

بائع ّ
الذهب
العريب ُ
ُّ
ٍ
ٍ
مفهومة متام ًا:
بلهجة غري
قال

()2

اِش ِ
رت..

ين اجلميل
سيدي اإليرا ّ
يا ّ

جيد
هذا ٌ
ذهب ّ
اط ُ
عضدٌ  ..أ ْق َر ُ
ِم َ
األذن

قال حممود:

يرخص الدوالر
عندما
ُ

سعر النفط
عندما
ُ
يرتفع ُ

واقعة الطف يف الشعر القصيص احلديث

سيدي اِش ِ
رت..
يا ّ

ُ
ينخفض...
يرتفع..
سعر الذهب..
ُ
ُ

قلت:
ُ

ِ
الزينبية
اجلانب اآلخ ِر من الت ّل ِة
يف
ّ
إذا رأينا تُراب ًا
ُ
سنبحث فيه

لع ّلنا نعثر عىل ُق ٍ
رط صغري.(((»...
ُ

(الراوي/الس�ارد) يف ن�ص عيل رضا قزوه عىل نمط مماث�ل لصورته يف نص
ي�أيت
َّ

((( قزوه ،عيل رضا ،قصائد بتوقيت بريوت ،ترمجة :موسى بيدج :ص .271ويف هناية النص إشارة إىل
انتزاع األقراط من آذان بنات اإلمام احلسني× يف عرص عاشوراء (اهلامش موجود يف املجموعة).

281

ّ
تش�كله وإحداثه:
عب�د الكريم كاصد ،فهو را ٍو مش�ارك ،يصف احلدث و ُيس�هم يف
ٍ
ذوات ُأخرى تش�اركه احلدث
ثم يعمد إىل إحضار
كنت ذاهب ًاُ ،
(كنت ُأصليّ ُ ،
ُ
قلت)ّ ،
حت�و ً
ً
وغالب�ا ما تكون هذه
ال يف السرَّ د،
يف الن�ص الش�عري ،ويحُ ِدث
ُ
وجودها أحيان ًا ّ

سميها (جريامس) بالذات املضا ّدة يف اخلطاب
الس�ارد ،و ُي ّ
الذات غري م ّتفقة مع ذات َّ
(((
ٍ
يتوجه نحو إبراز
السرَّ دي  ،وتعمد عرب تضا ّدها هذا إىل هتيئة مس�احة حلدث فرعي ّ
ٍ
(س�قطت قط�ر ٌة من دم عيل األصغر/
دالل�ة يريد النص البوح هبا ،وهو ما يتم ّثل يف
ْ
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حز شمر وريد اإلمام).
َّ

ويتداخل يف نص قزوه زمانان :احلارض باملايض ،ومكانان :كربالء املدينة بكربالء
ٍ
املعركة واملأساة .ويأيت البحث من ِقبل الراوي عن ٍ
لطفلة من أطفال احلسني×
قرط
َ
تأكي�د ًا على انتامء امل�كان إىل املعركة واملأس�اة ،أكثر م�ن انتامئه إىل تفاصي�ل احلياة يف

كربالء املدينة ،وما يش�غل س�وقها من حراك يومي واقتص�ادي مألوف ينأى هبا عن

قدسيتها وروحانيتها.
ّ

ٌ
حماولة من الشاعر ـ عرب عني الراوي وفاعلية حركته يف النص ـ
إنّ البحث،كذلك،

بتوهج حرارة مش�هد إحراق
لبعث صورة املأس�اة من جديد ،يدفعه إىل ذلك
ش�عور ّ
ٌ

اخليام وترويع النس�اء واألطفال بعد مقتل اإلمام احلسين× وبقائه ماث ً
ال يف املكان.

وقد اختار الشاعر منطقة ّ
(التل الزينبي) ُليعبرِّ عن حركته يف استعادة املكان ملالحمه.
ويتداخ�ل نمط الراوي يف املقطع الثاين من قصيدة قزوه بني صفته راوي ًا مش�ارك ًا
وبني أن يكون راوي ًا حمايد ًا؛ حيث يضمر ما هو ذايت ،ويندفع النص يف ٍ
رسد مشهدي
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يعتمد فيه الشاعر عىل التصوير املشهدي كأساسٍ رسدي ،ويستثمر من عنارص اللغة
َ
واحلوار عرب تقنية الراوي (املحايد/الشاهد).
الوصف
وفنياهتا
َ
ّ
يم ّث�ل هذا املش�هد الرؤية الك ّلية للراوي؛ إذ يعتمد فيه عىل ُأس�لوب احلكاية ،مع

((( ُانظر :أ.ج .جريامس ،السيميائيات السرَّ دية ،ترمجة :سعيد بنكراد ضمن (طرائق حتليل السرَّ د األديب):
ص.191

وحيتل موقع ًا غري ٍ
سيطرته عىل احلركة داخل املشهد ،بوصفه جزء ًا فاع ً
ّ
بعيد
ال منه(((،
عن مواقع الش�خصيات األُخرى فيه؛ فهو ال يقف ـ يف ّ
خارج النص ،بل
كل ذلك ـ
َ
يتحرك داخله متامهي ًا مع زمانه ومكانه ،مثري ًا بفعله هذا س�ؤا ً
ال يبعث به املأس�اة من
ّ
ٍ
ٍ
ع�دة قرون عىل هذه
جدي�د عرب البحث عن قرط س�قط من طفلة للحسين× قبل ّ

األرض ،ون�رى كذلك أنّ فعل البحث يس�عى إىل ردم اهلوة الزمنية بني زمن الواقعة
وزمن كتابة النص ،وجميء الشاعر زائر ًا كربالء.

البح�ث ـ الذي تنتهي به وإلي�ه القصيدة ـ تصعي�د ًا داللي ًا يرتفع
جس�دَ هذا
ُ
لق�د َّ

جمرد بعث املأس�اة من جدي�د ،إىل القول بتضييع اإلنس�ان
بمعن�ى فع�ل البحث م�ن ّ

الس�ارد يف النص ،ومثل هذه العنارص تبقى
جاءت لتكمل صورة املش�هد عمد إليها َّ

عائديتها مرتبطة بـ(الراوي/املتك ّلم) الذي يتوارى خلف اجلملة الوصفية أو احلالية،
ّ
التدخل والظهور يف ّ
كل األشياء(((.
ولديه القدرة عىل
ّ

واقعة الطف يف الشعر القصيص احلديث

املعارص لكثري من معطيات الثورة احلسينية ونسياهنا والتفريط بمعطياهتا؛ وبذا ُيدين
ٍ
ٍ
والغصة حلدوث ذلك ـ
وبطريقة ال ختلو من الشعور باألمل
بشكل غري مبارش،
النص ـ
ّ
ه�ذا التضييع والتفريط .لق�د كان ذلك من خالل توظيف وحدات وصفية أو حالية

ويعم�د ق�زوه إىل االرتف�اع بح�دث الزي�ارة الع�ادي مل�كان الواقعة ،عبر اعتامد

ومألوفيت�ه يف اللحظة التي تصل القصيدة فيها
الَّس�رَّ د احلكائي ،وكرس عادية احلدث
ّ
فيجدد ذخيرة النص الداللية عرب فعل الب�دء بالبحث من قبل
إىل مش�ارف النهاي�ة،
ّ
ال�راوي ـ الذي َيربز مش�ارك ًا وفاع ً
وموجه ًا للح�دث ـ عن القرط الصغري ،الكبري
ال
ّ

يف انفتاحه عىل املأساة وبإحالته السياقية عىل تفاصيلها.

((( ُانظر :د .حممد زيدان ،البنية السرَّ دية يف النّص الشعري :ص.56
((( ُانظر :جينيت ،جريار ،حدود السرَّ د ،ترمجة :بنعيس بو محالة ،ضمن (طرائق حتليل السرَّ د األديب):
ص.80
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السردي
الراوي و املتخ ّيل َّ

الحظنا كيف أنّ الش�اعرين قد حرصا عىل أن يكون الراوي حمافظ ًا عىل مس�توى

النصني الش�عريني ،مانح ًا السرَّ د حرك ًة عرب الوصف،
حض�وره يف احلدث املروي يف ّ
ٍ
جتربة
واس�تمد مفرداته من
املتخيل السرَّ دي إىل الواقع،
ونمو ًا يف احلدث .وقد ارتكز
ّ
ّ
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ّ
متشك ً
خصوصيتها يف االنفتاح عىل دالالت
ال عرب لغة شعرية مل يفقدها السرَّ د
حياتية،
ّ
متع�ددة ،ممكنة التحقّق من قبل القارئ ،فض ً
ال ع�ن ميلها إىل االختزال والتكثيف يف
ّ

الوصف وعدم اإلسهاب فيه.

م�ن جانب آخر ،عمد الش�اعران إىل ترهني املروي من خلال الراوي ،فاحلدث

يف ن�ص (كاص�د) ينتم�ي إىل املايض البعي�د (زمن الطفول�ة) ،يس�تعيده بطريقة تحُ ِّفز

ُ
متجدد ًا يف الراه�ن؛ إذ إنّ ظاهر النص الذي يعتمد الوصف
الدالل�ة عىل جعله
فيه�ا
ّ
ّ
بتعدد قارئيه،
نص خفي ممكن
تتعدد صورته ّ
التشكل ،وس�وف ّ
والتس�جيل يحُ يل إىل ٍّ

القصة إىل زمن اخلطاب،
وربما ّ
بتعدد قراءاته من ِق َبل قارئ واحد« ،فبانتقالنا من زمن ّ
ّ

نجدنا ننتقل من التجربة الواقعية ذهني ًا (ذات الطابع املشترك) إىل التجربة الذاتية (ذات
خاصة للزمن ،يربز من خالهلا بعد (ختطيب) الواقع
الكاتب) ،وهي تسعى لتجسيد نظرة ّ

درك ًا من خالل تعام�ل الذات مع الزمن»((( ،فخروج
الذهني؛ ليتجلىّ (واقع ًا
نفس�ي ًا) ُم َ
ّ
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احلدث من زمنه (زمن القصة/طفولة الشاعر) إىل زمن ٍ مفتوح (زمن اخلطاب) منح

ّ
ولع�ل فيام عمد إليه الش�اعر من
الدالل�ة امتداداهت�ا امل ّتس�عة عىل إمكان�ات التأويل.
توظيف الوصف يف املش�هد الش�عري احلكائي أثر ًا بالغَ الفاعلية يف حتقّق هذا املعنى؛
إذ بن�ى النص مش�هد ًا وصفي ًا عرب م�ا ُيعرف يف السرَّ د احلدي�ث بـ(الوقف) الذي فيه

((( سعيد يقطني ،انفتاح اخلطاب الروائي :ص.47

لتأم�ل احلدث ومفاصله ،فض ً
ال عن تعليق زمن احلدث ودفع
يك�ون الوصف فرص ًة ّ
اخلطاب إىل مواصلة سريه عىل هامش القصة(((.

ٍ
لقد ُو ِّظ َ
داللة
املتخيل السرَّ دي ،من خالل الدور املحوري للراوي فيه ،إلنجاز
ف
ّ

ّ
الط�ف يف الراهن املعاش ،على صعيدي الثقاف�ة والواقع،
تُناس�ب معطي�ات واقعة

وال ّ
ش�ك يف أنّ حتقّق ذلك مرهون بتحقّق التفاعل ما بني القارئ والنص ،والوقوف
النصني الثقافية ،فإنّ
على عنارص هذا
املتخي�ل ،وعىل الرغم من وضوح مرجعي�ات ّ
ّ

املتخي�ل السرَّ دي عم�د إىل التلميح ـ عرب بعض تفصيالت احل�دث ـ إىل داللة كامنة
ّ
يف نص (عبد الكريم كاصد) ،فهو مل يكن وصف ًا موضوعي ًا متام ًا نقي ًا بال صدى لذات

الواصف .ومن هنا؛ كان انفتاح هناية هذا النص عىل تأويل مس�احته املمكن واملتفق

تكمل املش�هد ،وكأنّ
لنص طويل
النص القصري
مفتتح ٍّ
ّ
ٌ
م�ن األحداث املقرتحة التي ّ
ّ
يتش�كل بطريق�ة متتاح من واقع احل�دث (معركة الطف) يف
غائ�ب ،هو ما يمكن أن
الثقافة اإلسالمية ،وامتداداته يف الواقع اإلنساين.

واقعة الطف يف الشعر القصيص احلديث

وبخاصة
وحث القارئ عىل اكتشافها وإنتاجها ،وقد قام الوصف بدور كبري يف ذلك،
ّ
ّ

ّأم�ا يف ن�ص (قزوه) ،فإنّ التناظر ما بني س�قوط قطرة الدم من فض�اء الواقعة إىل

الراه�ن يف املقط�ع األول من النص ،وس�قوط القرط وضياعه حلظ�ة هجوم اجليش

ُ
األموي عىل خميم احلسين× ،واتصاله بالزمن احلارض حلظة الرشوع يف البحث عنه
النص ،أس�هم يف إعادة ترهني الواقع�ة ،وانفتاحها عىل احلياة؛ إذ
يف املقط�ع الثاين من ّ

مغيبة لدروس
سيكون
ُ
مضيع ،وفاعلية َّ
البحث عن القرط الضائع ،بحث ًا عن حضور ٍ َّ
بشكل آخر ،أفضل وأكثر قبو ً
ٍ
ال.
كبرية هلا قدرة إعادة تنظيم احلياة

((( ُانظر :بحراوي ،حسن ،بنية الشكل الروائي :ص.120
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خامتة
نص
النص�ان الش�عريان يف اإلف�ادة م�ن توظيف تقني�ة ال�راوي يف بناء ٍّ
1ـ نج�ح ّ
يتحرك يف فضائه الراوي بطريقة فاعلة ،وال يغيب متام ًا متاهي صوت الشاعر
حكائي ّ
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بصوته؛ و ّمما أس�هم يف إنج�اح هذا التوظيف الف ّني هو االمتي�اح من معطيات واقعة
ولوجه ُش ِ
بطريقة موف ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ّقة ،فلم يتو ّقف
النصني
به
الطف،
مهمل من وجوهها يف هذين ّ
الش�اعران عند حدود السرَّ د والتس�جيل والنقل التفصييل لألحداث والش�خصيات
ق�وة مجالية وف ّنية
م�ن خالل ال�راوي ،بل َعمال عىل اس�تثامر ما يكتن�زه املوضوع من ّ
وداللية يف جتس�يد ٍ
رؤية ووعي ٍ ُمفا ِرق ٍ للس�ائد (كام هو يف نص عبد الكريم كاصد)،
ن�أت بمعطي�ات النهضة احلس�ينية عن أرضها
ويف تش�خيص مفارق�ات احلي�اة التي ْ

(قصيدة عيل رضا قزوه).

2ـ اشتغل الش�اعران عىل فكرة واحدة بدرجة ما ،وهي :انفتاح احلدث التارخيي

َّ
دور
املوظف يف الشعر عىل احلارض ،وعمدا إىل تشكيل مبنى حكائي كان للراوي فيه ٌ
ٍ
ذاكرة
النصان من
ونموه بطريقة دالة ،فقد انطلق ّ
مركزي فاعلَّ ،
وجه مراحل احلدث ّ
مجعية ٍ ختتزن احلدث بكل تفصيالته ،وتُدرك أبعاده ونتائجه ودروسه وعربه ،ولك ّنها
تنقس�م حين تدخل دائرة الفعل واس�تدعاء احل�دث القديم املنتهي زمني ًا إىل س�احة
النصان العمل على حتقيق�ه ٌّ
كل بطريقته اخلاصة،
العم�ل املع�ارصة ،وهو ما ح�اول ّ
بيد أنهّ ام تقاسما امتياز تصوير اللحظ�ة املك ّثفة واالنتقال املفاجئ بني مفاصل احلدث
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برباعة.

شهداء الطف
أمساء وقع االختالف يف صحبتها للنيب‘
ٌ
الشيخ عبد الر ّزاق النداوي*
هن�اك جمموعة من أصح�اب اإلمام احلسين× ،ومن الذين اس ُتش�هدوا معه يف

ّ
الط�ف ،أو قبله�ا ،أو بعده�ا ،وقع فيهم االختلاف ،وه�ذا االختالف ـ يف
معرك�ة
احلقيقة ـ ناشئ من جهتني ،أو من إحدى هاتني اجلهتني ،ومها:
اجلهة ُ
األوىل :هل هذا الشخص صحايب أم ال؟
اجلهة الثانية :هل اس ُتشهد هذا الشخص يف كربالء أم ال؟

فهم ـ عىل هذا األساس ـ عىل ثالثة أقسام:
األول :قد يكون الش�خص مقطوع ًا بكونه صحابي ًا ،ولكن وقع اخلالف يف كونه

ق�د اس ُتش�هد يف كربلاء ،ومثاله :ع�ون وحممد ولدا جعف�ر الطيار ،وس�يأيت تفصيل

الكالم فيهام.

الثاين :وقد يكون الش�خص مقطوع ًا بكونه من ش�هداء النهضة احلس�ينية ،ولكن
الكالم يف كونه صحابي ًا ،ومثاله :مسلم بن عقيل× ،وهذا ما سنبسط فيه القول.
تطرق إليه من كلتا اجلهتني املزبورتني.
الثالث :وقد يكون الشك قد ّ
و يمكننا حرص اجلميع باثني عرش شخص ًا ،وهم:
 1ـ مسلم بن عقيل×.

 2ـ املختار بن أيب عبيد الثقفي.
* باحث إسالمي ،من العراق.

 3ـ زيد بن معقل املذحجي اجلعفي.
الطيار.
 4ـ عون بن جعفر ّ

الطيار.
 5ـ حممد بن جعفر ّ

 6ـ جنادة بن احلرث السلامين.
 7ـ جابر بن عروة الغفاري.
 8ـ كنانة بن عتيق التغلبي.
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 9ـ سعد بن احلرث اخلزاعي موىل عيل بن أيب طالب×.
 10ـ زاهر بن عمر األسلمي.

 11ـ عبد اهلل بن عفيف األزدي.
 12ـ شبيب بن عبد اهلل النهشيل.

تفصيل الكالم
وس�نذكر هاهنا ما قيل يف هذه الش�خصيات بيشء من اإلجياز ،س�وى مس�لم بن

فسنؤجل الكالم عنه إىل هناية البحث؛ ألنّ فيه شيئ ًا من التفصيل:
عقيل×،
ّ

 1ـ املختار بن أبي عبيد الثقفي

منصب عىل ش�هداء النهضة احلس�ينية ،يف
ق�د يقال :مل�اذا ُذ ِك َر املختار ،واحلديث
ّ

حني أنّ املختار ُقتل بعد استشهاد احلسني× بام يقرب من مخس سنوات؟
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لعدة أسباب:
وجواب ذلك :أنّنا إنّام ذكرناه ّ

الداعني لنرصة احلسني× يف الكوفة.
األول :أنّ املختار كان يف طليعة ّ
ّ

الثاين :أنّ س�فري احلسني× ـ أعني :مسلم بن عقيل× ـ عندما نزل الكوفة أقام

يف دار املختار.

الثال�ث :أنّ�ه كان من قيادات جيش مس�لم× ،إلاّ أنّه ُألق�ي القبض عليه ُ
وأودع

السجن.

الرابع :أنّه كان يف السجن عند وقوع الواقعة ،واستشهاد احلسني× ،فهو معذور

من هذه الناحية.

وتتبع قتلته.
اخلامس :أنّه خرج للطلب بثأر احلسني×ّ ،

السادس :أنّه ُختم له بالشهادة والسعادة.

موجز عن سريته الذاتية
هو أبو إسحاق املختار بن أيب عبيد بن مسعود الثقفي.

األول اهلجري ،فأدرك ما يقرب من عش�ـر س�نوات
كانت والدة املختار يف العام ّ

َير النبي‘ ،ومل يسمع حديثه ،ومل ير ِو عنه باملبارشة.
«ولِد املختار عام اهلجرة ،وليس�ت له صحب�ة وال رؤية ،وكان أبوه
ق�ال اب�ن حجرُ :

م�ن ج ّلة الصحابة»((( ،وهو ـ أي :والده ـ صاحب املنرب الذي اس ُتش�هد يف مجاعة من
املس�لمني يوم اجلرس((( ،واس ُتش�هد معه ـ يف ذات الواقعة ـ ابن�ه جرب بن أيب عبيد(((،

أي :أخو املختار.

جده هو :عظيم القريتني»(((.
إن (مسعود ًا) ّ
وقال ابن قتيبة« :يقالّ :

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

م�ن أواخر حياة النبي‘ ،إلاّ أنّ بعض الذي�ن كتبوا يف تراجم الصحابة ذكروا أنّه مل

وكأنّه يريد ما حكاه اهلل س�بحانه عن مرشكي قريش بقوله( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)(((.

ُ
وأ ّم�ه دوم�ة بنت وهب بن عم�ر بن معتب ،ويقال :إنهّ ا ملّا محل�ت باملختار قالت:

((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،6ص.275
((( ُانظر :املصدر السابق :ج ،7ص.223
((( ُانظر :املصدر السابق.
((( ابن قتيبة الدينوري ،عبد اهلل بن مسلم ،املعارف :ص.400
((( الزخرف :آية.31
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رأيت يف النوم قائ ً
ال يقول:
اس�تبرشي ب�ذا الول�د
إذا الرج�ال يف كب�د

ٍ
يشء باألس�د
أش�به
تقاتل�وا على بل�د

كـان لـه احلـظ األشـــدّ

(((

وعىل كل حال ،فإنّنا ال نستبعد أن يكون املختار قد رأى النبي‘ وسمع حديثه،
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يب�ق ّ
بمكة وال
خصوص� ًا بع�د االلتف�ات إىل ما قاله ابن حج�ر يف اإلصابة من أنّه« :مل َ

حجة الوداع؛ فمن َث َّم يك�ون املختار من هذا
الطائ�ف أح�د من قريش وثقيف إلاّ ش�هد ّ
القس�م»((( .إلاّ أنّ احلاقدي�ن عىل املخت�ار واملبغضني له من احل�زب األُموي ،بعد أن

نس�بوا إليه املثال�ب وألصقوا به الرذائل ،نفوا عنه ّ
كل املناق�ب والفضائل ،فإن كانت

الصحبة فضيلة ،فال ينبغي أن يوصف هبا املختار من وجهة نظرهم.

مع أنّ أهل الرتاجم والسري وصفوه بأنّه من أهل الفضل واخلري والدين ،قال

ابن عبد الرب« :واملختار معدود يف أهل الفضل والدين إىل أن طلب اإلمارة»((( .وقال

ابن حجر« :وكان قد طلب اإلمارة ،وغلب عىل الكوفة ،حتى قتله مصعب بن الزبري
بالكوفة سنة سبع وستني ،وكان قبل ذلك معدود ًا يف أهل الفضل واخلري إىل أن فارق

ابن الزبري»(((.

وقال ابن األثري« :وكان املختار قد خرج يطلب بثأر احلسني بن عيل ،واجتمع

عليه كثري من الش�يعة بالكوفة ،فغلب عليها ،وطلب قتلة احلسين فقتلهم ،قتل شمر بن
290
290

ثم محله
ذي اجلوشن الضبايب ،وخويل بن زيد األصبحي ـ وهو الذي أخذ رأس احلسنيّ ،
إىل الكوف�ة ـ وقتل عمر بن س�عد بن أيب وقاص أمري اجليش الذين قتلوا احلسين ،وقتل

((( ُانظر :املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.350
((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،6ص.276
((( ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل ،االستيعاب :ج ،4ص.1465
((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،6ص.275

ابن�ه حفص� ًا ،وقتل عبيد اهلل بن زياد ،وكان ابن زياد بالش�ام ،فأقبل يف جيش إىل العراق،

فسّي�رّ إلي�ه املختار إبراهيم بن األشتر يف جيش ،فلقيه يف أعامل املوص�ل ،فقتل ابن زياد
بالء حسن ًا»(((.
أحبه كثري من املسلمني ،وأبىل يف ذلك ً
وغريه؛ فلذلك ّ

وبحسب هذه النصوص؛ فإنّ اجلزء األكرب من اجلرح يف شخص املختار يكمن يف

اهتام�ه بطلب اإلمرة ،وظاهر احلال أنّه طلبها للقصاص من قتلة اإلمام احلسين×،
ي�دع اخلالفة وال اإلمام�ة ،وإنّام قاد انتفاضة لتطهير املجتمع من رسطان
فالرج�ل مل ّ
اإلرهاب ُ
األموي.
ذك�ره اب�ن حجر حتت التسلس�ل ( ،)9436وق�ال« :يزيد بن مغف�ل بن عوف بن

تقدم نس�به يف ترمجة أخيه زهري ،وهلام إدراك ،واس ُتش�هدا مجيع ًا
عمري بن كلب العامريّ ،

بالقادس�ية ،ذك�ر ذل�ك ابن الكلب�ي ،وذكر املرزباين يف معجم الش�عراء :يزي�د بن مغفل
ٍ
حينئذ:
الكويف ،وأنشد له قوله ،وهو يقاتل مع احلسني بن عيل ،و ُقتل
إن ت��ن��ك��روين ف��أن��ا اب��ن املغفل

(ويف يميني نصف س�يف معصل)

()2

ٍ
ِ
أعزل
ش�اك لدى اهليجاء غري

ِ
القسطل
أعلو به الفارس وسط

فإ ّما أن يكونا اثنني ،أو أحد القولني يف مكان قتله خطأ»(((.

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

 2ـ زيد بن معقل املذحجي اجلعفي

ولكن صاحب (أنصار احلسني) قال« :زيد بن معقل اجلعفي :هكذا ُذكر يف الزيارة

يف اإلقبال [أي :كتاب إقبال األعامل للس�يد ابن طاووس] ،وهبذا االس�م ذكره س�يدنا
ُ
األستاذ [أي :السيد اخلوئي]» (((.
((( ابن األثري ،عيل بن أيب الكرمُ ،أسد الغابة :ج ،4ص.336
((( وروي هكذا« :ويف يميني نصل سيف منصل» ،والظاهر أنّه أصحُ .انظر :الساموي ،حممد بن طاهر،
إبصار العني يف أنصار احلسني× :ص.154
((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،6ص.554
((( شمس الدين ،حممد مهدي ،أنصار احلسني× :ص.88
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ولكن فاته& أنّ الس�يد اخلوئي +ذكر أيض ًا زيد بن معقل يف نفس املعجم قائ ً
ال:

«من أصحاب احلسني× ،رجال الشيخ [أي :نق ً
ال عن رجال الشيخ الطويس]»(((.

لذل�ك قال صاحب املس�تدركات يف ترمجة (يزيد بن معق�ل) ...« :أقول :مل أجده

املقدس�ة ،وإنّام املوجود زي�د بن معقل اجلعفي،
[أي :يزي�د ب�ن معقل] يف زيارة الناحية ّ

وعن بعض النسخ :بدر بن معقل اجلعفي»(((.

ؤيد أنّ الراجح يف اسمه هو(زيد بن معقل) ُأمور ،منها:
و ّمما ُي ّ
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ّ
الط�ف ذك�ر (يزيد ب�ن معقل) يف معس�كر أعداء
1ـ إنّ أغل�ب َم�ن ّأرخ لواقع�ة

احلسني× ،وهو الذي بارز برير بن خضري وقتله برير مبارزة(((.

2ـ إنّ أغل�ب َمن ُيعتمد عليهم من الرجاليني ذكروا (زيد بن معقل) يف أصحاب

احلسين× ،منهم :ابن ش�هر آش�وب((( ،والس�يد ابن طاووس((( ،واملجلس�ـي يف

البحار((( ،والطويس يف رجاله((( ،ومل يذكروا يزيد بن معقل.

كام ذكره صاحب خزانة األدب يف رسده ورشحه ألبيات عبيد اهلل بن احلر اجلعفي
ال« :فلماّ ِ
قائ ً
لـمن
قدم احلسنيقرص بني مقاتل ونزل ،رأى فسطاط ًا مرضوب ًا ،فقالَ :
ٍ
يومئذ احلجاج بن مرسوق،
هذا الفسطاط؟ فقيل :لعبيد اهلل بن احلر اجلعفي .ومع احلسني

وزيد بن معقل اجلعفيان.(((»...

لذا؛ فالراجح أنّ اسمه (زيد بن معقل).
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((( اخلوئي ،أبو القاسم ،معجم رجال احلديث :ج ،8ص.372
((( النامزي ،عيل ،مستدركات علم رجال احلديث :ج ،8ص.263
((( ُانظر :البالذري ،أمحد بن حييى ،أنساب األرشاف :ج ،3ص .191املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار:
ج ،45ص .15أبو خمنف ،لوط بن حييى ،مقتل احلسني× :ص.127
((( ُانظر :ابن شهر آشوب ،حممد بن عيل ،مناقب آل أيب طالب :ج ،3ص.232
((( ُانظر :ابن طاووس ،عيل بن موسى ،إقبال األعامل :ج ،3ص.78
((( ُانظر :املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،44ص.199
((( ُانظر :الطويس ،حممد بن احلسن ،رجال الطويس :ص.101
((( البغدادي ،عبد القادر عمر ،خزانة األدب :ج ،2ص.158

 3و  4ـ عون وحممد ولدا جعفر الطيار

س�ني اهلجرة ،وعادا مع أبيهما إىل املدينة ،ذكرمها ابن عنبة
ُولِدا يف احلبش�ة أوائل
ِّ

قائ ً
ال« :وأ ّما عون وحممد األصغرُ ،
ّ
الطف.(((»...
عمهام احلسني× يوم
فقتال مع ابن ّ

وق�ال ابن األثري« :عون ب�ن جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب القريش اهلاش�مي،
والده جعفر ذو اجلناحنيُ ،ولِد عىل عهد رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس ّلم)ُ ،أ ّمه ُ
وأ ّم أخويه

ـ عبد اهلل وحممد ـ أسامء بنت عميس اخلثعمية ،اس ُتشهد ب ُتسترَ  ،وال عقب له.(((»...

أن
أس�ن ،فأ ّما عبد اهلل فكان
جعفر حممد وعون كان
أس�ن منهام ،وذكر موس�ى بن عقبة ّ
ّ
ّ

عبد اهلل ُولد س�نة اثنتني .وقيل :غري ذلك ،كام س�بق يف ترمجته ،وقال أبو عمر :اس ُتش�هد

عون بن جعفر يف ُتسترَ  ،وذلك يف خالفة عمر ،وما له عقب»(((.

إن عون بن جعفر بن أيب طالب وأخاه حممد ًا ُقتال مع عيل
وق�ال البالذري« :ويقالّ :

اب�ن أيب طالب بص ّفني .ويقال :إنهّ ام ُقتال مع احلسين^ .وبع�ض البرصيني يزعم أنهّ ام

ُقتال ب ُتسترَ من األهواز حني ُفتحت»(((.

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

ع�م النبي (صلىّ اهلل
وق�ال اب�ن حجر« :عون بن جعفر بن أيب طالب اهلاش�مي ،ابن ّ
عليه وس� ّلم)ُ ،ولد بأرض احلبش�ةِ ،
أي ولدي
وقدم به أبوه يف غزوة خيرب ...واخ ُتلف يف ّ

املتقدم�ة وغريها أنّه وق�ع خلط عند
وال�ذي يب�دو للباحث واملتتب�ع يف الكلامت ّ

املؤرخين بين ع�ون وحممد ولدَ ي جعف�ر الطيار ،وع�ون وحممد ول�دَ ي عبد اهلل بن
ّ
جعفر الطيار الشهيدين مع احلسني× يف ّ
الطف((( ،ويؤيد ذلك ُأمور:
((( ابن عنبة احلسيني ،أمحد بن عيل ،عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب :ص.36
((( ابن األثري ،عيل بن أيب الكرمُ ،أسد الغابة :ج ،4ص.157
((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،4ص.618
((( البالذري ،أمحد بن حييى ،أنساب األرشاف :ج ،2ص.323
ُ
ُ
املقرم ،عبد الرزاق ،مقتل احلسني×:
((( أ ّم عون :هي العقيلة زينب’ ،وأ ّم حممد :هي اخلوصاءُ .انظرّ :
ص.318
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األول :تشابه األسامء.
ّ

الثاين :أنّ اجلميع شهداء ،سواء أكانا ابني جعفر أم ابني عبد اهلل بن جعفر.

الطيار ر ّد ًا عىل مواله أيب اللسالس ،بعد رجوع
الثالث :ما قاله عبد اهلل بن جعفر ّ

عائلة احلسني× ،ووصول نبأ مقتل مجيع الرجال ،إذ قال أبو اللسالس آنذاك« :هذا

ثم
م�ا لقينا ودخل علينا من احلسين .قال [ال�رواي ]:فخذفه عبد اهلل ب�ن جعفر بنعلهّ ،
قال :يا بن اللخناء! أللحسين تقول هذا؟! واهلل ،لو ش�هدته ألحببت أن ال ُأفارقه حتى
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ُ
وهيون ع ّ
يل املصاب هبام أنهّ ام ُأصيبا مع أخي
أقتل معه ،واهلل ،إنّه ملماّ يسخي بنفيس عنهامّ ،
ث�م أقبل عىل جلس�ائه ،فقال:
واب�ن ّ
عم�ي مواس�يني له ،صابرين مع�ه[ .قال الروايّ ]:

احلمد هلل عىل مرصع احلسني ،إن ال يكن آست حسين ًا يدي فقد آساه و ْلدي.(((»...

فلو كان أخواه قد اس ُتشهدا مع احلسني× أيض ًا ،لقال ـ مث ً
ال ـ :فقد واساه ولداي

وأخواي.

 5ـ جنادة بن احلرث السلماني
قال ش�مس الدين يف ترمجة جابر بن احلرث الس�لامين« :جابر بن احلارث السلامين،

هك�ذا ورد اس�مه عن�د الطبري ،وذكره الش�يخ الطويس مصحف� ًا( :جن�ادة بن احلرث
وعده س�يدنا ُ
األس�تاذ [أي :السيد اخلوئي]+
الس�لامين) ،وكذلك عند الس�يد األمنيّ .
بعن�وان جن�ادة تبع� ًا للش�يخ ...و َذك�ر (حي�ان ب�ن احل�ارث الس�لامين األزدي) بعنوان
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مس�تقلُ ...
ـ(حباب بن احلارث السلامين األزدي) ،ويف
وذكر اس�مه يف الزيارة مصحف ًا ب ّ
ُ
(حيان بن احلارث) ويف نسخة
(حيان .)...ويف الرجبية نس�خة البحار ّ
النس�خة األخرى ّ
ّ
(حباب بن
(حس�ان بن احلارث)،
ولعل اجلميع واحد .وعند ابن ش�هر آشوبّ :
اإلقبال ّ
احلارث) يف عداد قتىل احلملة ُ
األوىل.

((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،4ص.357

وتوجه إىل
م�ن ش�خصيات الش�يعة يف الكوفة ،اشترك يف حركة مس�لم بن عقي�ل،
ّ

احلسني بعد فشل الثورة يف الكوفة.(((»...

ّ
الطف ...والظاهر اتحّ اده
وقال النامزي« :جنادة بن احلارث األنصاري ،من ش�هداء

ّ
الطف ،وكذا
عده املامقاين من ش�هداء
م�ع جنادة بن كعب بن احلارث األنصاري الذي ّ
عده املامقاين
ابنه عمرو بن جنادة((( .ولع ّله غري جنادة بن احلارث السلامين األزدي الذي ّ

ثم ترشّ ف
م�ن أصحاب الرس�ول وأمري املؤمنني (صلوات اهلل وسلامه عليهام وآهلما)ّ ،

ّ
الطف»(((.
بالشهادة يوم

املتقدم يف ترمجة مجيل بن
قال ابن حجر« :جنادة غري منس�وب ،روى ابن مندة باإلس�ناد ّ

أن رس�ول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس� ّلم) كتب جلن�ادة هذا كتاب:
ر ّدام ب�ن عمرو بن حزم ّ

من حممد رس�ول اهلل جلنادة وقومه و َمن اتبعه بإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،و َمن أطاع اهلل

فإن له ذ ّمة اهلل وذ ّمة حممد»(((.
ورسولهّ ،

وق�ال املامقاين +فيه« :جنادة بن احلارث الس�لامين األزدي ،الس�لامين ...:نس�بة إىل
سلامن ،بطن من مراد ،ومراد بطن من مذحج؛ ولذا ُو ِصف الرجل بـاملذحجي ،املرادي،
ثم من أصحاب
الس�لامين ...وقد ذكر أهل السَي�رَ أنّه كان من أصحاب رس�ول اهلل|ّ ،
أمري املؤمنني× ،ومن املقاتلني بص ّفني ،ومن مش�اهري الش�يعة .بايع مسل ًام ،فلماّ نظر إىل

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

ذكره ابن حجر حتت التسلس�ل ( ،)1211وأنّ رس�ول اهلل‘ بعث إليه بكتاب،

فر واختفى عند قومه ،فلماّ س�مع بمجيء احلسين× خرج إليه
خ�ذالن أهل الكوف�ةّ ،
((( شمس الدين ،حممد مهدي ،أنصار احلسني× :ص 78ـ .79
((( وهو الصبي الذي اس ُتشهد مع اإلمام احلسني× ،صاحب الرجز املعروف:
رسور ف��ؤاد البشري النذير
أم�يري حسني ونعم األمري
ع�ل�ي وف��اط��م��ة وال����داه

فهل تعلمون له من نظـري

((( الشاهرودي ،عيل النامزي ،مستدركات علم رجال احلديث :ج ،2ص.239
((( ابن حجرالعسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،1ص.611
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مع عمرو بن خالد الصيداوي ومجاعة من الش�يعة ،وحلق به× والزمه إىل أن اس ُتش�هد

(رضوان اهلل عليه)»(((.

ّ
بالطف بني يدي
عد الرجل من صحابة النبي‘ املستش�هدين
وعىل هذا؛ يمكن ّ

سبطه احلسني×.

 6ـ جابر بن عروة الغفاري
قال النامزي« :جابر بن عروة الغفاري :مل يذكروه ،وهو من أصحاب رسول اهلل‘،
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تعصب بعصابة ترفع حاجبيه عن عينيه ،فلماّ رأى
شهد بدر ًا وغريها ،وكان شيخ ًا كبري ًاّ ،
غربة موالنا احلسين(صلوات اهلل عليه) اس�تأذن ،فقال له احلسين :ش�كر اهلل سعيك يا
شيخ .فقاتل وقتل مجع ًا ح ّتى اس ُتشهد بني يديه .نقل ذلك ك ّله يف الناسخ عن أيب خمنف،

وكذا يف فرسان اهليجاء.(((»...

والس�ؤال الذي يثار يف املقام هو :كيف يكون رجل هبذا املقام واملنزلة ،ومل تذكره
كتب الرجال واملعاجم؟! فلم يذكره صاحب اإلصابة ،وال صاحب ُأسد الغابة ،وال
الشيخ الطويس ،وال السيد اخلوئي ،وال غريهم ...هذا يشء غريب حق ًا!!

نع�م ،ورد ذكره يف كتاب (فرس�ان اهليج�اء) ،إذ قال« :يف رشح الش�افية عن مقتل

(((
ثم ذكر
اخلوارزمي ،هبذه األلفاظّ :
ثم برز جابر بن عروة الغفاري ،وكان ش�يخ ًاّ ، »...

ثم قال« :نسب اخلوارزمي يف مقتله ...هذا الرجز إىل
نزوله إىل امليدان ،وارجتازه بأبياتّ ،
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عبد الرمحن بن عروة الغفاري مع اختالف يف األلفاظ ،ومل يرد ذكر جلابر بن عروة فيه!»(((.

املتقدم.
حق ًا هذا يشء عجيب ،واألعجب منه اعتامد الشيخ النامزي عليه يف كالمه ّ

((( املامقاين ،عبد اهلل ،تنقيح املقال يف علم الرجال :ج ،16ص 235ـ .238
((( النامزي ،عيل ،مستدركات علم رجال احلديث :ج ،2ص.103
((( املحاليت ،ذبيح اهلل ،فرسان اهليجاء يف تراجم أصحاب سيد الشهداء :ج ،1ص.78
((( املصدر السابق :ص.79

 7ـ كنانة بن عتيق التغليب

رصح بصحبته للنبي‘ ،فقال:
ذكر النامزي أنّه من ش�هداء واقعة الطف بعد أن ّ

ّ
الطف ،وترشّ ف بسلام الناحية
«كنان�ة ب�ن عتيق :صحايب ترشّ ف برشف الش�هادة ي�وم

املقدسة»(((.
ّ

املستشهدين يف احلملة ُ
األوىل،
وذكره الس�يد اخلوئي +يف مجلة أصحاب احلسين
َ

ينص عىل أنّه صحايب((( ،كام أنّه مل ُيذكر يف الكتب التي ُعنيت بذكر أصحاب
إلاّ أنّه مل ّ
النبي‘ كاإلصابةُ ،
وأسد الغابة ،واالستيعاب.
عداه من أصحاب النبي‘(((.
ذكره املحاليت ،ونسب إىل املامقاين وابن حجر أنهّ ام ّ

وق�ال األمني« :س�عد ب�ن احلارث اخلزاعي م�وىل أمري املؤمنني علي× ،قال بعض

إن ل�ه إدراك ًا لصحبة النب�ي‘ ،وكان عىل
املعارصي�ن ّمم�ن ال يوث�ق بنقله يف كت�اب لهّ :

ثم إىل
رشط�ة أمري املؤمنني علي× بالكوفة ،وولاّ ه أذربيجان
وانضم بعده إىل احلس�نّ ،
ّ
احلسين× ،وخرج معه إىل ّ
ثم إىل كربالء ،ونال درجة الشهادة بني يديه .وليس له
مكة ّ
ذكر يف االستيعابُ ،
وأسد الغابة ،واإلصابة ،ولو كان له إدراك للصحبة لذكره أحدهم،

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

 8ـ سعد بن احلرث اخلزاعي موىل علي بن أبي طالب×

الصمة.(((»...
وإنّام ذكروا سعد بن احلارث بن
ّ

وم�ن املحتم�ل جد ًا أن يك�ون املحاليت قد أراد س�عيد ًا اخلزاعي ال�ذي ذكره ابن

مرة بن عمران بن رباح
حجر حتت التسلس�ل ( ،)3695إذ قال« :س�عيد بن سارية بن ّ

ابن سامل بن غارضة بن حبشية بن كعب اخلزاعي ،له إدراك وكان عىل رشطة عيل ،وواله
((( النامزي ،عيل ،مستدركات علم رجال احلديث :ج ،6ص.315
((( ُانظر :اخلوئي ،أبو القاسم ،معجم رجال احلديث :ج ،15ص.133
((( ُانظر :املحاليت ،ذبيح اهلل ،فرسان اهليجاء يف تراجم أصحاب سيد الشهداء :ج ،1ص.206
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،7ص.221
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أذربيجان ،ذكره بن الكلبي»(((.

وهذا االحتامل يف غاية البعد؛ ألنّ هذا هو سعيد بن سارية ،وصاحب الرتمجة هو

سعد بن احلارث.

 9ـ زاهر بن عمرو األسلمي

قال العلاّ مة املامقاين« :هو زاهر بن عمر األسلمي الكندي ،من أصحاب الشجرة،

وروى ع�ن النب�ي‘ ،وش�هد احلديبي�ة وخيبر ،وكان م�ن أصحاب عم�رو بن احلمق
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السير ،وقالوا :إنّه كان بط ً
جمرب ًا ،ش�جاع ًا مش�هور ًا،
نص عىل ذلك أهل
اخلزاعي ،كام ّ
َ
ال ّ

وحج س�نة س�تني ،فالتق�ى مع احلسين× ،فصحبه وكان
حمب ً�ا أله�ل البيت ،معروف ًا.
ّ
ّ

مالزم ًا له حتى حرض معه كربالء ،واس ُتشهد بني يديه»(((.

وقال الس�يد حمس�ن األمني« :زاهر صاحب عمرو بن احلمق اس ُتشهد بكربالء سنة

(61هـ) .ذكره الشيخ يف رجاله يف أصحاب احلسني× ،وقال النجايش وغريه يف ترمجة

حممد بن س�نان الزاهري :إنّه من و ْلد زاهر موىل عمرو بن احلمق اخلزاعي ...ويف كتاب

عده الشيخ يف رجاله
لبعض املعارصين ال يوثق بضبطه ،زاهر صاحب عمرو بن احلمق ّ
من أصحاب احلسني× ،وهو زاهر بن عمرو األسلمي الكندي ،من أصحاب الشجرة،

روى عن النبي‘ وشهد احلديبية وخيرب»(((.

وق�د ناقش الس�يد األمني دعوى كونه من الصحابة بوج�وه ،منها« :إذا كان زاهر
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اب�ن عمرو من أصحاب بيعة الش�جرة ،وروى عنه‘ ،وش�هد احلديبي�ة وخيرب ،يكون
فيمن اسمه زاهر من
من مش�اهري الصحابة ،مع ّ
أن صاحب ُأس�د الغابة وغريه مل يذكروا َ

الصحابة إلاّ زاهر بن األسود ...وزاهر بن حرام»(((.

((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،3ص.211
((( املامقاين ،عبد اهلل ،تنقيح املقال يف علم الرجال :ج ،28ص.30
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،7ص.41
((( املصدر السابق.

 10ـ عبد اهلل بن عفيف األزدي

ذكره بعض املعارصين ،قائ ً
أن عبد اهلل بن عفيف األزدي كانت
ال« :عن أيب خمنفّ :

ّ
ويؤكد صحبته قوله :س�معت رس�ول اهلل‘ يقولَ :من
ل�ه صحبة مع رس�ول اهلل‘،

أكبه اهلل عىل منخريه يف
سب اهلل ،و َمن ّ
س�بني فقد ّ
ّ
س�ب اهلل ّ
س�بني ،و َمن ّ
علي ًا فقد ّ
س�ب ّ

النار»(((.

أق�ول :ومل يذك�روه يف عداد الصحاب�ة ال يف اإلصابة ،وال يف ُأس�د الغابة ،وال يف

االستيعاب.

احلق وأهله ،ونرص
من القرص ودخل املسجد ،فصعد املنرب ،فقال :احلمد هلل الذي أظهر ّ

الكذاب ابن ّ
أمير املؤمنين يزيد وحزبه ،وقت�ل ّ
الكذاب وش�يعته .فقام إلي�ه عبد اهلل بن
إن ّ
الكذاب أنت
عفيف األزدي ،وكان من شيعة أمري املؤمنني× ،فقال له :يا ّ
عدو اهللّ ،

النبيني ،وتقوم على املنرب مقام
وأب�وك ،وال�ذي ولاّ ك وأب�وه ،يا بن مرجانة ،تقت�ل أوالد ّ

الصديقين؟! فق�ال ابن زي�اد :ع َّ
يل به .فأخذته اجللاوزة ،فنادى بش�عار األزد ،فاجتمع
ّ
منه�م س�بعامئة رجل ،فانتزع�وه من اجلالوزة ،فلّم�اّ كان ال ّليل أرس�ل إليه اب�ن زياد َمن

أخرجه من بيته ،فرضب عنقه وصلبه يف السبخة&»(((.

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

ثم قام [عبيد اهلل ابن زياد] من جملس�ه حتى خرج
وذكره الش�يخ املفيد ،فقالّ ...« :

أقول :ذكره السيد اخلوئي يف معجمه ،ومل ُيرش يف ترمجته إىل أنّه صحايب(((.

 11ـ شبيب بن عبد اهلل موىل احلرث بن سريع

ق�ال النمازي« :ش�بيب بن عب�د اهلل موىل ح�ارث بن رسي�ع اهلمداين اجلاب�ري :من

ثم
أصحاب رسول اهلل‘ ،وشهد مشاهد أمري املؤمنني× ،وكان من شجعان الكوفةّ ،
((( الزيدي ،هاشم ،أصحاب الرسول أنصار ابن البتول :ص.165
((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص.117
((( ُانظر :اخلوئي ،أبو القاسم ،معجم رجال احلديث :ج ،11ص.277
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حلق باحلسني× ،واس ُتشهد بني يديه»(((.

وق�ال األمني« :ش�بيب بن عب�د اهلل موىل احلارث بن رسيع اهلم�داين اجلابري ،ذكره
بع�ض املعارصين فيام كتبه يف جملة الرضوان اهلندية ،ومل نجده يف االس�تيعاب ،وال ُأس�د

الغابة ،وال اإلصابة»(((.

وذكر بعض املعارصين أنّ ابن حجر ذكر شبيب .وقال عنه :إنّ له إدراك ًا ،وشهد

مع عيل مشاهده ك ّلها(((.
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حي بن جدية (بفتح
وما قاله ابن حجر نص ًا هو« :ش�بيب بن عبد اهلل بن ش�كل بن ّ

ثم
اجليم وس�كون الدال بعدها حتتانية) املذحجي ،له إدراك ،وش�هد مع عيل مش�اهدهّ ،
وأجله ثالث ًا ،فقال :ثلاث كثالث ثمود ،ال
غض�ب علي�ه ،وأمره باخلروج من الكوف�ةّ ،

فأجله عرش ًا ،ذكر ذلك بن الكلبي»(((.
واهلل ،ال يكون ذلكّ ،

وال يب�دو أنّ�ه هو ،فصاحب الرتمجة موىل ،والذي ذكره ابن حجر مذحجي ،كام مل

يذكر أنّه من شهداء الطف.

 12ـ مسلم بن عقيل سفري احلسني×

أمهل التاريخ ذكر الس�نة التي ُولد فيها مس�لم بن عقيل× ،ش�أنه يف ذلك ش�أن

الكثير م�ن احلقائ�ق الت�ي كان ينبغ�ي أن ال تهُ م�ل ،فكثري م�ن حقائق التاري�خ ناهلا
التحريف أو التزوير ،أو الرتديد ،أو اإلخفاء.

وم�ن أب�رز أمثلة ذل�ك تاريخ وفاة النب�ي‘ ،وإنّام م ّثلنا بوفات�ه‘ دون والدته
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بالرغ�م م�ن أنّ الرتديد وق�ع يف والدته أيض ًا؛ ألنّه قد يرد تربي�ر خلفاء تاريخ ميالده،
بحج�ة أنّ�ه‘ مل يكن حلظة ميالده ُيعرف ش�أنه وأمهّيته ومس�تقبل حال�ه ،ولكن ّمما
ّ

((( النامزي ،عيل ،مستدركات علم رجال احلديث :ج ،4ص.199
((( ُانظر :األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،7ص.331
((( ُانظر :الزيدي ،هاشم ،أصحاب الرسول أنصار ابن البتول :ص.209
((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة :ج ،3ص.305

أوج عظمته‘ ،وبعد أن أذعنت له العرب،
ال ري�ب فيه أنّ وفاته‘ قد وقع�ت يف ّ
وارتع�دت من�ه فرائص ال�روم والفرس ،وكان ح�دث وفات�ه‘ بمحرض عرشات

اآلالف ـ إن مل نق�ل :مئ�ات اآلالف ـ م�ن املهاجرين واألنصار ،فكي�ف يمكننا فهم
ضياع تاريخ وفاته‘ إىل حد أنّ كل فرقة من املسلمني اليوم هلا تاريخ لذلك ،مغاير
ملا عليه الفرق ُ
األخرى؟!

وال يمكنن�ا تفسير ذلك إلاّ باإلش�ارة إىل أنّ يدَ التخري�ب والتحريف قد فعلت

حت�ى والدته ،فيام لو رجعت ألهل البيت^ وس�ألتهم؛ فأه�ل البيت أدرى بالذي
امتد إىل ما يقرب من
األئمة االثني عرش^ قد ّ
فيه ،خصوص ًا مع مالحظة أنّ عرص ّ

( )250سنة بعد وفاة رسول اهلل‘.

وعىل ّأية حال ،فإذا كان التاريخ قد تر ّدد وتأرجح يف حتديد والدة ووفاة النبي‘،

فلا عج�ب يف أن ُيغف�ل أو يجُ هل أو يتجاه�ل تاري�خ والدة أوالده وذراريه وعرتته،

أمثال مسلم بن عقيل×.

انس�د أمامنا الطريق لتحصيل التاريخ الدقيق ملث�ل هكذا حوادث ،فال يبقى
ف�إذا
ّ

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

دبر بليل).
فعلتها،
ّ
لتحرفه (ألم ٍر ّ
وامتدت لتصل إىل تاريخ وفاة النبي‘ ّ
عىل أنّ ُ
األ ّمة اإلسلامية كان بإمكاهنا الوقوف عىل التاريخ الدقيق لوفاته‘ ،بل

أمامنا إلاّ مجع القرائن ،وحماولة حتديد تاريخ تقريبي لذلك ،وهو ما سعى له عدد من

املحقّقني والباحثني كام سوف نقرأ.

أقوال احمل ّققني يف املسألة:
الشهيد الصدر الثاني+

املرجح�ات الت�ي دعت اإلمام احلسين× لإلع�راض عن
فق�د ذك�ر +أنّ م�ن ّ

املهمة ،ق�ال« :كان
بع�ض بني هاش�م واختيار مس�لم ،هو عمره املناس�ب× هل�ذه ّ
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املهمة ،مهام كان�وا علامء وحكامء؛
هن�اك مجاعة ال يناس�بهم العم�ر اجتامعي ًا للقيام هب�ذه ّ
ش�بان ًا صغار ًا :كالقاس�م بن احلسن ،واإلمام الس�جاد× ،وكذلك عيل بن
ألنهّ م كانوا ّ

احلسين األكبر .(((»...وقد جاء يف هامش النص املذك�ور« :كان عمر عيل األكرب عىل

املؤرخني وأرباب املقاتل والنس�ب نحو ( )27سنة ،كام عن الطرحيي
ما هو مش�هور بني ّ
ّ
الطف ( )23س�نة كام يف اإليق�اد للعظيمي ،وكان عمر
يف املنتخب ،وعمر الس�جاد يوم

ّ
الطف ال يتجاوز احللم كام يف مقتل اخلوارزمي»(((.
القاسم يوم
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يرجح أنّ عمر مسلم× كبري نسبي ًا ،وإن مل يكن بصدد حتديد
فالسيد الشهيد هنا ّ

عمره× عىل وجه الد ّقة ،ومل يذكر له تقدير ًا تقريبي ًا.

املقرم
احمل ّقق الس ّيد عبد الرزاق املوسوي ّ
املقرم إىل أنّ مس�ل ًام× جاوز اخلمسني يوم شهادته؛ إذ نقل عن ابن
ذهب
ّ
الس�يد ّ

شهر آشوب قوله« :جعل أمري املؤمنني× عىل ميمنته يف ص ّفني احلسن واحلسني ،وعبد
احلنفية ،وحممد ب�ن أيب بكر،
اهلل ب�ن جعفر ،ومس�لم ب�ن عقيل ،وعلى امليرسة حممد ب�ن
ّ

وهاشم بن عتبة املرقال»(((.
أن َمن جيعل�ه أمري املؤمنين× يف ّ
صف
ث�م ع ّلق على ذلك بقول�ه« :ومن املعل�وم ّ
ّ

بد وأن يقارهبم يف الس�ن ،كام قرن
عمي�ه البالغين نحو ًا من مخس وثالثني س�نة ال ّ
أوالد ّ
فإن حممد ب�ن احلنفية ُولد
بين اب�ن
احلنفية وحممد ب�ن أيب بكر ،ومها متقاربان يف الس�نّ ،
ّ
حجة
س�نة (16هـ) ،وله يوم ص ّفني إحدى وعش�ـرون سنة ،وحممد بن أيب بكر ُولد عام ّ
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توجه رسول اهلل‘ للحج ،و ُقتل سنة ( 38هـ)،
الوداع بذي احلليفة أو بالشجرة ،حني ّ
ٍ
قدر عمر مس�لم بن عقيل بالثالثني أو
وله يوم ص ّفني( )27س�نة؛
وحينئذ((( ال أقل أن ُي ّ
((( الصدر ،حممد حممد صادق ،أضواء عىل ثورة احلسني :ص.200
((( املصدر السابق :اهلامش .الظاهر أنّ اهلامش املذكور للمحقق الشيخ كاظم العبادي.
املقرم ،عبد الرزاق ،الشهيد مسلم بن عقيل :ص.64
((( ّ
((( يعني يوم ص ّفني.

الثامن وعرشين س�نة؛ وتكون والدته إ ّما س�نة سبع أو تس�ع [للهجرة] ،وله يوم شهادته

أكثر من مخسني سنة.(((»...

وللتوضيح نقول :كانت وقعة ص ّفني س�نة (37هـ) ،فإذا كان عمر مس�لم يومها

( )30س�نة ،والفاصل بني ص ّفني وكربالء ( )23س�نة؛ إذن يصبح جمموع عمره×
( )53سنة تقريب ًا ،فإذا كانت وفاة النبي‘ قبل يوم كربالء بخمسني عام ًا ،كانت والدة

مس�لم قبل وفاة النبي بثالث س�نوات ،أعني حوايل (8هـ) تقريب ًا ،أي :يف فتح ّ
مكة.
بنص الواقدي كانت
الس�يد
وذهب
املق�رم إىل أبعد من ذلك ،فقال« :وإذا أخذن�ا ّ
ّ
ّ

املس�افة أبعد؛ قال :ملّا دخل املس�لمون مدينة (البهنسا)((( بعد حصار طويل دخل مسلم

ف��وا ث���ارات جعفر م��ع عيلٍّ
ّ
ك���ل كلب
س��أق��ت��ل ب��امل��ه��نّ��د

التس�هد والعوي�ل
وأقلقن�ي
ّ

وم�ا أب�دى جواب�ك ي�ا عقي�ل
عسى يف احلرب أن يشفى الغليل

فإن َمن خيرج يف ّ
ص�ف املجاهدين أيام
وكان فت�ح البهنس�ا يف أيام عمر بن اخلط�اب(((ّ .
ٍ
وحينئذ تكون والدته يف أوائل
بد وأن يبلغ ـ عىل األقل ـ عش�ـرين س�نة؛
ابن اخلطاب ال ّ

اهلجرة»(((.

((( املصدر السابق :ص.65
ثم السكون وسني مهملة مقصورة :مدينة بمرص من الصعيد األدنى
((( قال احلموي« :البهنسا :بالفتح ّ
غريب النيل ،وتُضاف إليها كورة كبرية ،وليست عىل ضفاف النيل ،وهي عامرة كبرية كثرية الدخل،
وبظاهرها مشهد ُيزار ،يزعمون أنّ املسيح ُ
وأ ّمه أقاما به سبع سنني ،وهبا برايب عجيبة [مفردها برباة:
أي :املعبد ،أو بيت احلكمة]ُ ،ينسب إليها مجاعة من أهل العلمُ .»..انظر :احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل،
معجم البلدان :ج ،1ص.516
((( ُانظر :الواقدي ،حممد بن عمر ،فتوح الشام :ج ،2ص .304أقول :وال يفوتنك أنّ هذا الشعر قاله
مسلم× يف عهد عمر ،أي :يف حياة اإلمام عيل× ،فليس مراده بثارات (جعفر مع عيل) أعاممه ،بل
املقصود أخواه ،رآمها جرحيني ،فقال هذه األبيات ،وكأنّه يريد أن يقول :بامذا سوف أعتذر أليب عقيل
لو سألني عنكام؟!
املقرم ،عبد الرزاق ،الشهيد مسلم بن عقيل :ص.65
((( ُانظرّ :

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

ابن عقيل يف مجلة اهلاشميني وهو يقول:
ضن�اين احل�رب والس�هر الطوي�ل
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الشيخ حممد صادق الكرباسي

رجح الش�يخ الكربايس أن تكون والدة مس�لم بن عقيل× يف الس�نة الثانية من
ّ

ً
تقريب�ا ـ بنا ًء عىل اشتراكه يف حروب
اهلج�رة ـ أي :قب�ل والدة احلسين× بعامين
البهنسا وص ّفني ،وأنّ أقرانه يف ص ّفني كانوا من هذا القبيل(((.

ا ُألستاذ حممد علي عابدين
ذكر أربع قرائن ّ
تدل عىل أنّ مولد مسلم بن عقيل× كان يف عهد النبي‘ ،وهو
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املقرم ،والقرائن التي ذكرها كاآليت:
ال يبتعد كثري ًا عن ّ
السيد ّ

أو ًال :اشترك يف أي�ام خالف�ة عم�ر ب�ن اخلط�اب يف الفتوح�ات اإلسلامية ،كفتح
« ّ

بنص الواقدي.
(البهنسا) ّ

ثاني ًا :اشترك يف ص ّفني ،وهو بمس�توى القادة اآلخرين ضمن جيش اإلمام عيل×،

نص عىل ذلك ابن شهر آشوب.
ّ

ش�خصي ًا بشتى الشؤون يف
ثالث ًا :اختاره اإلمام احلسين رحيانة رس�ول اهلل‘ ليمثّله
ّ

الكوفة أحد أهم األمصار اإلسالمية وأكثرها تعقيد ًا ،فاإلمام اختاره؛ لكربه وملا يف وعيه

وعلمه وترصفاته من الكفاءة.

يصور لنا س ّنه الكبري(((...
رابع ًا :اشرتاك بعض أوالد مسلم يف ساحة القتال بكربالء ّ

ه�ذه الدعائم األربع التي تعكس صورة رجل رس�ايل مس� ّلح ناهز اخلمسين عام ًا حني
يس�وغ لنا
دخوله الكوفةّ ،
إن حضوره يف فرس�ان (البهنس�ا) يف زمن عمر بن اخلطاب ال ّ
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س�يد املرس�لني‘ ،أو يف أواخر حيات�ه ..ونعتقد
غير اعتماد رأي مولده
األغر يف حياة ّ
ّ
((( ُانظر :الكربايس ،حممد صادق حممد ،دائرة املعارف احلسينية ،معجم أنصار احلسني ،اهلاشميون :ج،3
ص.234
((( ذكر اإلصفهاين اثنني من أبناء مسلم بن عقيل اس ُتشهدا مع اإلمام احلسني× ،ومها :حممد بن مسلم
ُ
ُ ُ
رقية بنت عيل بن أيب طالب×ُ .انظر :أبو
ابن عقيل وأ ّمه أ ّم ولد ،وعبد اهلل بن مسلم بن عقيل وأ ّمه ّ
الفرج اإلصفهاين ،عيل بن احلسني ،مقاتل الطالبيني :ص 97ـ .98

عمه مس�لم ال
بنح�و راس�خ ّ
أن الف�ارق الزمني بني عم�ر اإلمام احلسين× وعمر ابن ّ

املحبة
يتجاوز البضع س�نني ،األمر الذي يفسرّ نوعية تع ّلق أحدمها باآلخر؛ ملا بينهام من ّ
أن احلسني× كان يعتمد عليه اعتامد ًا رسالي ًا
الرمحية ،والصداقة القديمة احلميمة ،ح ّتى ّ

تا ّم ًا ،كرجل جليل القدر سديد الرأي»(((.

تؤيد كونه قد ُولِد يف عهد النبي‘:
ويمكن إضافة قرينتني إىل هذه القرائن ّ
ُ
األوىل :أنّ عقي�ل ب�ن أيب طال�ب× أكرب من أمير املؤمنني× بعرشين س�نة(((،

س�ن ًا من أبناء
وه�ذا يقتضي ـ يف احلاالت الطبيعي�ة ـ أن يكون بعض أبناء عقيل أكرب ّ

وبالتايل فليكن مسلم أحد املعارصين له‘.

الثاني�ة :روى الص�دوق يف أماليه عن ابن عباس ،قال :قال عيل لرس�ول اهلل‘:
ُ
ً
حب ً�ا ل�ه،
لتح�ب
«ي�ا رس�ول اهلل ،إنّ�ك
ُّ
حبينّ :
حب�ه ّ
عقيلا؟ ق�ال‘ :إي واهلل ،إنيّ أل ّ
حمبة َو َلدك ،فتدمع عليه عيون املؤمنني ،وتصليّ
وحب� ًا أليب طال�ب لهّ ،
وإن َو َلدَ ه ملقتول يف ّ
ّ
ثم قال:
ثم بكى رس�ول اهلل‘ ح ّتى ج�رت دموعه عىل صدرهّ ،
علي�ه املالئكة املقربونّ .

إىل اهلل أشكو ما تلقى عرتيت من بعدي»(((.

عدة يف غاية األمهية:
ويمكن أن نستفيد من هذه الرواية نقاط ًا ّ
ُ
األوىل :أنّ ه�ذا احلديث ق�د روي بطرق ُأخرى وبألف�اظ قريبة يف مصادر مجهور

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

عدان من
النب�ي‘ ،و ُي ّ
أمري املؤمنني× ،فإذا كان احلس�ن واحلسين÷ قد عارصا ّ
جد ًا أن يكون بعض أبن�اء عقيل قد عارصوا النبي‘،
الصحاب�ة؛ فإنّه م�ن املحتمل ّ

ُ
وحب ًا ملا كنت أعلم
حب ًا لقرابتك م ّنيّ ،
حبنيّ :
حبك ّ
املسلمني ،ولفظه« :يا أبا يزيد ،إنيّ أ ّ

تقدم.
عمي ّإياك»((( ،كام ّ
من ُح ّب ّ

((( عابدين ،حممد عيل ،مبعوث احلسني :ص47ـ .48
((( ُانظر :اخلوئي ،أبو القاسم ،معجم رجال احلديث :ج ،12ص.175
((( الصدوق ،حممد بن عيل ،األمايل :ص.191
((( احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد اهلل ،املستدرك عىل الصحيحني :ج ،3ص .576اهليثمي ،عيل بن أيب
بكر ،جممع الزوائد :ج ،9ص.273
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أخرجه الطربي يف (ذخائر العقبى) ،واحلاكم يف (املستدرك) ،واهليثمي يف (جممع

الزوائ�د) ،والطبراين يف (املعجم الكبري) ،وابن عبد الرب يف (االس�تيعاب) ،وابن أيب

احلدي�د املعت�زيل يف (رشح النه�ج) ،واملتق�ي اهلن�دي يف (كنز العامل) ،وابن س�عد يف
(الطبق�ات) ،وابن عس�اكر يف (تاريخ مدينة دمش�ق) ،وابن األثري يف ُ(أس�د الغابة)،
والذهبي يف (سير أعالم النبالء) ،والصفدي يف (الوايف بالوفيات) ،وابن الصباغ يف
املهمة) ،واحللبي يف (السرية احللبية) ،والقندوزي يف (ينابيع املو ّدة).
(الفصول ّ
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يتحدث عن ش�خص موجود ومولود
ندع�ي أنّ النبي‘ إنّام
ّ
الثاني�ة :يمكننا أن ّ

ً
ج�د ًا ،وهو أنّ
فعلا يف زمن احلدي�ث عندما قال :وإنّ َولده ملقتول ...لس�بب وجيه ّ

عقي ً
عدة أوالد اس ُتش�هدوا يف كربالء مع اإلمام احلسين× ،فلامذا انرصف
ال× له ّ
احلديث إىل مسلم دون غريه.

خاصة:
نعرج عىل املقتولني منهم ّ
زيادة يف البيان نذكر هنا أبناء عقيلّ ،
ثم ّ

ق�ال ابن س�عد يف الطبقات« :وكان لعقيل بن أيب طال�ب من الولد :يزيد وبه ُيكنى،
وسعيدُ ،
وأ ّمهام ُأ ّم سعيد بنت عمر بن يزيد بن مدلج ،من بني عامر بن صعصعة ،وجعفر
األكرب ،وأبو سعيد األحول ـ وهو اسمه ـ ُ
وأ ّمهام ُأ ّم البنني بنت الثغر ...ومسلم بن عقيل
ـ وهو الذي بعثه احلسين ـ وعبد اهلل بن عقيل ،وعبد الرمحن ،وعبد اهلل األصغرُ ،
وأ ّمهم

خليل�ة ُأم َول�د ،وعيل ال بقية لهُ ،
وأ ّمه ُأ ّم َولد ،وجعفر األصغر ،ومحزة ،وعثامنُ ،ألمهات
ّ
ُ
ُ
ُ
أوالد ،وحممد ،ورملةُ ،
وأ ّمهام أ ّم َولد ،وأ ّم هانئ ،وأسامء ،وفاطمة ،وأ ّم القاسم ،وزينب،
ُ
وأ ّم النعامن ُألمهات أوالد ش ّتى»(((.
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الشهداء من أبناء عقيل:

ّأما الذين اس ُتشهدوا من أبناء عقيل يف هنضة اإلمام احلسني× فهم:

 1ـ مسلم بن عقيل×.

 2ـ جعفر األكرب بن عقيل.
((( ابن سعد ،حممد ،الطبقات الكربى :ج ،4ص.42

 3ـ عبد الرمحن بن عقيل.
 4ـ حممد بن عقيل.

 5ـ عيل األكرب بن عقيل.

 6ـ عبد اهلل األكرب بن عقيل.

 7ـ عبد اهلل األصغر بن عقيل.
 8ـ عون بن عقيل.

 9ـ حممد بن عقيل.

فهؤالء الشهداء من أبناء عقيل ،فض ً
ال عن أحفاده ،ولسنا هنا بحاجة إىل ذكرهم،

ي��ا ع�ين اب��ك��ي ب��ع�برة وعويل

ِ
ال��رس��ول
وان���ديب إن ن��دب��ت آل
ِ ()2
ق��د ُأب���ي���دوا وت��س��ع��ة ل��ع��ق��ي��ل

ع�لي
ت��س��ع��ة م��ن��ه��م ل��ص��ل��ب
ٍّ
أي واح�د من أبناء عقيل بصفة
الثالث�ة :من الغريب حقّ� ًا أنّ معاجم الرجال مل تذكر ّ

الصحبة لرس�ول اهلل‘! فكيف يكون جعفر الطيار× ـ الذي هو أصغر من عقيل

يعدون من الصحابة ،ومنهم :عبد اهلل بن جعفر ،وال يكون
بعشـر سنوات ـ له أوالد ّ

لعقي�ل مثل ه�ؤالء األوالد؟! بل كيف يكون ألمري املؤمنين عيل بن أيب طالب× ـ

ال�ذي ه�و أصغ�ر م�ن عقي�ل بعرشين س�نة ـ َو َل�دَ ان م�ن الصحاب�ة  ،ومها احلس�ن

أسامء وقع االختالف يف صحبتها للنبي‘
شهداء الطفٌ ..

وإليهم أشار الشاعر:

واحلسني÷ ،وعقيل ليس له َولد يف عداد الصحابة؟!

اللهم إلاّ أن يقال :إنّ عقي ً
ال مل يتزوج يف عهد رس�ول اهلل‘ ،أو أنّه متزوج وكان
ّ
يلد البنات دون األوالد ،أو أنّه متزوج ولكنه مل يعقب يف حياة رسول اهلل‘ ،وهذه

ثم فإنّنا نستطيع أن نقول وبرضس قاطع :إنّ
املحتمالت ك ّلها بعيدة غاية البعد ،ومن ّ
أبناء عقيل ُأمهلوا من هذه الناحية.

((( ُانظر :أبو الفرج اإلصفهاين ،عيل بن احلسني ،مقاتل الطالبيني :ص ،96وما بعدها .القريش ،باقر
رشيف ،حياة الشهيد اخلالد مسلم بن عقيل :ص.56
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س�تة تنتهي إىل أنّ مسل ًام قد
وعىل أية حال ،فإنّ هذه القرائن التي أصبح جمموعها ّ

ُول�د يف عهد النب�ي املصطفى‘؛ فهو لذلك ّممن نال رشف الصحبة ،ولو يف أوليات

حياته ،شأنه يف ذلك شأن احلسن واحلسني÷.

األول ،أي:
ضم اس�مه إىل ش�هداء النهضة احلس�ينية من القس�م ّ
وهب�ذه النتيجة ُي ّ

الذين اس ُتشهدوا قبل الواقعة.

وهبذا نصل إىل هناية املطاف ...واحلمد هلل عىل لطائف ّبره ،وله الشكر عىل تواتر
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نعمه.
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فقه الرتبة احلسينية

(القسم السادس)
بيع وشراء الرتبة احلسينية ،والتحنيك بها وإهداؤها
الشيخ أحمد موسى العلي*

مق ّدمة

تعددت أبعاد الفقه اإلسلامي حتى ش�ملت كل ما يتعلق باإلنس�ان ،سواء أكان

اجلان�ب العبادي من�ه ،أم اجلانب املعاماليت ،وم�ن أمثلة اجلانب الث�اين :صحة البيع

والرشاء.

وال ش�ك يف مرشوعي�ة البيع وج�وازه تكليف ًا ووضع� ًا؛ لداللة الكتاب والس� ّنة،

وحكم العقل ،وقيام اإلمجاع عىل ذلك.

فمن القرآن الكريم قوله تعاىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)(((؛ فإنهّ ا رصحية يف

مرشوعية البيع.

وأم�ا من الس� ّنة الرشيف�ة ،فقد وردت املئ�ات من الروايات ع�ن املعصومني^
ّ

يف بي�ان أح�كام البيع والتجارة ،وطلب الرزق ،وبيان آدابه؛ وهذه بنفس�ها دليل عىل
مرشوعية البيع ،مضاف ًا إىل ضم عمل املعصومني^ ،ومبارشهتم ذلك بأنفسهم ،مع

تقريرهم للسرية التي عليها أصحاهبم.

* باحث إسالميُ ،أستاذ يف جامعة املصطفى‘ العاملية ،من العراق.
((( البقرة :آية .275

وأما اإلمجاع ،فهو قائم بني املسلمني عىل جواز البيع والرشاء إمجا ً
ال.
ّ
وليس للبيع حقيقة رشعية وال مترشعية ،بل هو ٍ
باق عىل معناه ال ّلغوي والعريف(((،

املقدس أن يتدخل يف النهي عن بعض البيوع ،أو اشرتاط بعض الرشوط يف
وللشارع ّ
فيمن يتولىّ عقد البيع ،وهكذا(((.
اليشء املباع ،أو َ

و ّمم�ا ورد النه�ي ع�ن بيعه هو بي�ع األعيان النجس�ة ،وبيع ما ال منفع�ة فيه ،وبيع

الثمرة قبل ظهورها.

املهمة ،ومسائل
و ّمما ورد فيه النهي أيض ًا بيع الرتبة احلسينية املرشّ فة .فهذه املسألة ّ
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ُأخرى ختص تلك الرتبة املباركة ،من قبيل :مسألة حتنيك املولود،أي :وضع يشء من
الرتب�ة املباركة يف حلقه بعد والدته ،ومس�ألة اصطحاب الرتبة م�ن كربالء وإهدائها

للمؤمنني ،كل ذلك سنتناوله بالبحث يف حماور ثالثة:
األول :بيع ورشاء الرتبة احلسينية.
املحور ّ

املحور الثاين :حتنيك املولود بالرتبة احلسينية.

املحور الثالث :اصطحاب الرتبة احلسينية وإهداؤها.
وفيام يأيت تفصيل تلك املحاور:

احملور األ ّول :بيع وشراء الرتبة احلسينية

بد من ذكر نقاط:
لتسليط الضوء عىل هذا املحور ال ّ

النقطة ا ُألوىل :كلمات الفقهاء يف املسألة
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رغم ق ّلة الترصيح هبذه املسألة يف كلامت الفقهاء ،إلاّ أنّه بعد متابعة ُمضنية أمكن

ٍ
بعض منها ،وهي:
احلصول عىل

((( نعم ،هناك اختالف بني الفقهاء يف تعريف البيع عند إرادة حتديد معناه وحقيقته.
((( ُانظر :مؤسسة دائرة املعارف اإلسالمية ،موسوعة الفقه اإلسالمي :ج ،22ص11ـ .17وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية الكويتية :ج ،9ص7ـ .8

لـمن حازها [أي:
األول& يف (الدروس الرشعية)« :وجي�وز َ
1ـ م�ا قاله الش�هيد ّ

تربة احلسين× ] بيعها كي ً
جمردة أو مشتملة عىل
ال ووزن ًا ،ومش�اهدة ،سواء كانت تربة ّ

هيئات االنتفاع»(((.

رصح يف الدروس بأنّه جيوز
2ـ ما قاله الس�يد الطباطبائي& يف (املناه�ل)« :الثاينّ :

لـم�ن حاز الرتبة بيعها كي ً
ال ووزن ًا ومش�اهدة ،س�واء كانت تربة جمردة أو مش�تملة عىل
َ
جيد لألص�ل والعمومات الدالة عىل صح�ة البيع ،من نحو
هيئ�ات االنتف�اع .وما ذكره ّ

عدة
قوله تع�اىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ) ،وقوله تع�اىل( :ﮍ ﮎ) ،وقوهلم^ يف ّ
األوىل ت�رك البي�ع ملرفوع�ة يعق�وب بن يزي�د ،عن الص�ادق× ،قالَ :من ب�اع طني قرب
ْ

احلسني× فإنّه يبيع حلم احلسني× ويشرتيه»(((.

3ـ ما قاله الشيخ األنصاري ـ وهو يف معرض ذكر أحكام األرض املفتوحة عنو ًة ـ:

«وحيتمل كون ذلك [أي :املأخوذ من األرض] بحكم املباحات؛ لعمومَ :من سبق إىل ما
أحق به .ويؤيده ـ بل ّ
يدل عليه ـ استمرار السرية خلف ًا عن سلف
مل يسبقه إليه مسلم فهو ّ
عىل بيع ُ
األمور املعمولة من تربة أرض العراق من اآلجر والكوز واألواين ،وما ُعمل من

الرتبة احلسينية ،ويقوى هذا االحتامل بعد انفصال هذه األجزاء من األرض»(((.

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

أخبار معتربة :املؤمنون عند رشوطهم .وقوله‘ :الناس َّ
مس�لطون عىل أمواهلم .ولكن

4ـ ما قاله الشيخ حسني آل عصفور ـ وهو يف معرض الكالم عن الربا ـ« :وجيري

الربا يف الطني األرمني ،وأ ّما اخلراساين املأكول ،فبيعه لألكل حرام ،باعه بخيسه أو غريه،

ً
ً
متفاضلا ،ولغير األكل جائز ،فإن قضت الع�ادة بكيله أو وزن�ه كان ربوي ًا،
متامثلا أو

وإلاّ فال ،وأطلق الش�يخ وابن الرباج حتريم بيع الطني املأكول ،وجاء يف الرتبة احلس�ينية
ـ على مرشّ فه�ا السلام ـ ما ي�دل عىل املنع م�ن رشائها ،كام يف مرس�ل يعق�وب بن يزيد
((( العاميل ،حممد بن مكي ،الدروس الرشعية :ج ،2ص.26
((( الطباطبائي ،حممد بن عيل ،املناهل :ص.673
املحرمة ،ج ،4ص.28
((( األنصاري ،مرتىض ،املكاسب ّ
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املروي يف الكامل عن الصادق× ،وهو يشمل ما كان لألكل وما كان لغريه ،سواء أبقي
عىل أصله أو ُع ِمل س�بح ًا وألواح ًا ،مع أنّه ق�د نقل يف الدروس اإلمجاع من اإلمامية عىل
جواز بيعها بعد حيازهتا ،كي ً
ّ
ولعل اخلرب حممول عىل الكراهة لقصور
ال ووزن ًا ومشاهدة،

سنده ،واالحتياط ّمما ال خيفى»(((.

املتقدم ـ أي :قوله&:
املروج يف رشح وبيان كالم األنص�اري ّ
5ـ م�ا ذكره الس�يد ّ

اس�تمرار السرية خلف ًا عن س�لف ...ويقوى هذا االحتامل بعد انفصال هذه األجزاء
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ويؤيد احتامل كون األجزاء املنفصلة عن األرض بحكم املباحات
من األرض ـ« :يعنيّ :

بعد بقائها بعد انفصاهلا عىل جزئيتها من األرض»(((.

6ـ قال اخلوانساري ـ وهو يف معرض الكالم عن األرايض التي كانت موات ًا حال

ث�م اح ُتمل متلكها باإلحياء« :وعلى هذا؛ فال مانع من
الفت�ح ـ ومنه�ا أرض العراق ـ ّ

رشاء كل م�ا اح ُتم�ل كونه موات ًا حال الفتح ،فإن ي�د َمن عليها أمارة عىل كوهنا ملك ًا له،
وال يبع�د أن يكون منش�أ سيرة ا َ
خللف عن الس�لف على بيع ما ُيصنع م�ن تراب أرض
الع�راق من اآلجر والكوز واألواين ،والرتبة احلس�ينية ـ عىل مرشفها آالف التحية ـ عدم

إحراز كون هذه األرايض معمورة حال الفتح ،وجمرد العلم اإلمجايل بعامرة أغلب أرايض
الع�راق ال أثر له بعد عدم كون مجيعها حم ً
لا لالبتالء .نعم ،لو ُأحرز عامرة أرض خاصة
حال الفتح ،ومل يحُ تمل عروض املوت عليها ،أو اس ُتصحب بقاؤها عىل عامرهتا إىل اآلن،
فيجري فيه االحتامالت ـ بل األقوال ـ اخلمس�ة ،وأوفقها بالقواعد :هو توقف الترصف

يف زمان الغيبة عىل إذن الفقيه ،أو السلطان اجلائر الذي َّ
حل قبول اخلراج واملقاسمة منه؛
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تقدم يف كتاب املكاس�ب :أنّه يستفاد من األئمة^ اإلذن العام للترصف فيام
بناء عىل ما ّ
ً

يأخذه الشيعة بإذن سلطان اجلور»(((.

((( آل عصفور ،حسني ،سداد العباد :ص.558
املروج ،جعفر ،هدى الطالب :ج ،6ص.482
((( ّ
((( اخلوانساري ،موسى بن حممدُ ،منية الطالب :ج ،2ص.272

7ـ وقال الش�يخ جعفر آل كاش�ف الغطاء الكبري& ـ يف معرض كالمه عن حكم

«أن املستنبط من نفس املوقوف قد ُيملك بالفصل ،مع أنّه كان
ما استنبط من الوقف ـّ :

وقف� ًا ح�ال الوصل ،كالتراب املفصول م�ن أرايض األوقاف العامة عدا املس�اجد ،فإنّه
يع�ود مل�ك ًا ،و ُيباع على حاله أو بعد صريورته آجر ًا أو ظروف� ًا أو نحوها .فال بأس ببيع
إن أرض كربلاء وقف .وال بملكية الظروف
الرتب�ة احلس�ينية مع الفصل ،حيث نقولّ :

صح أنهّ ا وقفه�ا الدهاقني .كام أنّه ال
املصنوع�ة،
ُ
واآلج�ر امل ّتخذ من أرض النجف ،وإن ّ
بأس بصنيع مثل ذلك من املشتركات ،كالطرق النافذة ،واألس�واق ،واملقابر ،واألرض

والنار وامللح ،وجيوز بيعها وصلحها كي ً
ال ووزن ًا وجزاف ًا ،فيام لو يعلم وقفيتها.(((»...

ه�ذا م�ا أمكن حتصيله من كلمات الفقهاء ،وه�ي كام ترى مطبقة على جواز بيع

الرتبة املقدسة.

النقطة الثانية :ما ميكن االستدالل به حلرمة بيع الرتبة الشريفة
الدليل الذي يمكن االستناد إليه للقول باحلرمة منحرص فيام رواه جعفر بن حممد

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

املفتوحة عنوةً ،فإنهّ ا إذا فصلت تغيرّ حاهلا كتغيرّ آالت الوقف إذا بطل االنتفاع هبا»(((.
 8ـ وقال الكلبايس« :وتمُ لك [أي :الرتبة احلسينية] باحليازة؛ لفحوى ما ورد يف املاء

اب�ن قولوي�ه يف كتابه (كام�ل الزيارات) يف الباب ( )95حتت عن�وانّ :
(إن الطني كله

حرام إلاّ طني قرب احلسني× فإنّه شفاء) ،قال« :ووجدت يف حديث احلسني بن مهران

س�يار ،عن يعقوب بن يزيد ،يرف�ع احلديث إىل الصادق×
الف�اريس ،ع�ن حممد بن أيب ّ

قالَ :من باع طني قرب احلسني× ،فإنّه يبيع حلم احلسني× ويشرتيه»(((.

ورواه عن�ه أيض� ًا احل�ر العاميل يف كتابه (وس�ائل الش�يعة) يف الب�اب ( )95حتت

الغراء :ج ،4ص.266
((( كاشف الغطاء ،جعفر ،كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة ّ
((( الكلبايس ،حممد بن إبراهيم ،منهاج اهلداية :ص.508
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.479
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عن�وان( :ب�اب عدم حتري�م أكل طني قرب احلسين×) .نعم ،محله احل�ر العاميل عىل
حمامل غري احلرمة(((.

ورواه عن�ه أيض� ًا العالم�ة املجلسي يف كتاب�ه (بح�ار األن�وار)((( يف ب�اب (تربته

صلوات اهلل عليه وفضلها وآداهبا وأحكامها).

ووج�ه الدالل�ة عىل احلرمة ،ه�و أنّ اإلمام الصادق× جعل َم�ن يبيع طني القرب

أي مسلم من املحرمات
كمن يبيع حلم اإلمام احلسني× ،ومن املقطوع به أنّ بيع حلم ّ
َ
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فكيف بلحم املعصوم؟! فهو من أشنعها.
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رصح بحرمة بيع الرتبة احلسينية.
وال ّ
بد أن ُيعلم بأنّنا مل نجد من الفقهاء َمن ّ

النقطة الثالثة :مناقشة ما استُدل به للحرمة
عدة إش�كاالت ،بعضها
املتقدم برواية اإلمام الصادق× يواجه ّ
إنّ االس�تدالل ّ

سندية ،والبعض اآلخر داللية.
أوالً :اإلشكاالت السندية

1ـ إنّ ال�راوي األخير ـ وه�و يعق�وب ب�ن يزي�د ـ يرف�ع احلدي�ث إىل اإلم�ام
الصادق× ،فأس�قط من سنده ما يوصله إىل اإلمام×؛ فيكون احلديث هبذا داخ ً
ال
ٍ
احلجية واالعتبار.
حينئذ عن
املرسل ،فيسقط
يف أقسام َ
ّ
2ـ إنّ قول�ه« :ووج�دت» مرتدد بني كون�ه من كالم مص ِّنف الكت�اب ،وكونه من
كالم الراوي سامعة؛ ألنّ راوي الرواية السابقة ـ وهي الرواية الرابعة يف الباب ـ هو
سماعة بن مهران ،وقوله« :ووجدت» حيتمل كونه عطف ًا عىل الرواية السابقة ،وكأنهّ ا

األول(((.
من تتمة كالم سامعة ،لكن الظاهر هو ّ

((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،24ص.228
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،98ص.130
((( ُانظر :الكلبايس ،حممد بن حممد ،الرسائل الرجالية :ج ،1ص.185

ثانياً :اإلشكاالت الداللية

لقد محل بعض الفقهاء هذه الرواية عىل حمامل متعددة ـ عىل فرض صحة سندها ـ

أي محل منها لالستدالل عىل احلرمة املطلقة ،وحاصلها:
وعىل مجيع التقادير ال يصلح ّ
وأما ما ع�داه فال داللة
1ـ إنّ الرواي�ة حممول�ة على حرمة بيع ت�راب نفس القربّ ،

احللية؛ ألنّ ال�وارد فيهاَ « :من باع طني قرب
للرواي�ة عىل حرمة بيع�ه ،فيبقى عىل أصل ّ
احلسني×»؛ فيقترص يف احلرمة عىل تربة طني نفس القرب(((.

2ـ مح�ل الرواية عىل كراهية بيع تربة اإلمام احلسين× ،واس�تحباب بذل الرتبة

بغري ثمن؛ لرصاحة أدلة جواز بيع ما ينفصل من األرايض املفتوحة عنوةً ،والتي منها

الكتب املطولة(((.

3ـ يحُ تم�ل أنّ النهي الوارد يف الرواية ُيراد ب�ه النهي عن بيع الرتاب غري اململوك،

وأما الرتاب اململوك ولو كان من تربة احلسني× فال إشكال يف جوازه(((.
ّ
النقطة الرابعة :أدلة جواز بيع تربة قرب احلسني×

املقدسة يمكن حرصها بثالثة:
إنّ أدلة جواز بيع الرتبة ّ

األول :األص�ل؛ فإنّه بعد مناقش�ة الدليل الدال عىل احلرم�ة ـ وهو رواية
الدلي�ل ّ

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

املقدس�ة ،على تفصيل وكالم يف ذلكُ ،ينظر فيه
أرض العراق ،بام فيها أرض كربالء ّ

أي مربر للحكم بحرمة بيع الرتبة املباركة ،وتدخل
يعقوب بن يزيد ّ
املتقدمة ـ ال يبقى ُّ

حتت العمومات الدالة عىل اجلواز.

الدليل الثاين :التمسك باإلمجاع الذي يمكن أن يستفاد ّمما يف (الدروس)((( الدال

((( ُانظر :احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،24ص228ـ .229
املحرمة :ج ،4ص .28اخلوانساري ،موسى بن
((( ُانظر :املصدر السابق .األنصاري ،مرتىض ،املكاسب ّ
حممدُ ،منية الطالب :ج ،2ص.272
((( ُانظر :احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،24ص 228ـ .229
((( ُانظر :العاميل ،حممد بن مكي ،الدروس الرشعية :ج ،2ص.26
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على ج�واز بيعها بعد حيازهتا ،كي ً
ال ووزن ًا ومش�اهدة .واس�تفادة اإلمج�اع من عبارة
(((
نص الشهيد
الدروس هو الذي فهمه الشيخ آل عصفور منها  ،إلاّ أنّه بالرجوع إىل ّ

األول قد ال يتضح منه دعوى اإلمجاع؛ فإنّ اإلمجاع منعقد عىل جواز االستشفاء برتبة
ّ
احلسني× دون غريها من املسائل املتعلقة برتبة احلسني×.

املتقدم ـ خرب يعقوب بن يزيد ـ
وعىل ظهور كالم الدروس يف اإلمجاع يحُ مل اخلرب ّ
عىل الكراهة؛ لقصوره س�ند ًا ،واس�تحباب االحتياط؛ لكونه من ُ
األمور احلس�نة عىل
كل حال.
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الدليل الثالث :التمس�ك بالسيرة؛ فقد قامت سيرة املترشعة عىل جواز بيع ما يف

األرايض املفتوح�ة عن�و ًة من األباريق واجلحالت واحلبوب((( ،والس�بح احلس�ينية،

وغري ذلك ّمما ُيعمل من تراهبا عىل مرشّ فها آالف التحية والسالم(((.

الدليل الرابع :التمس�ك باألدلة العامة واملطلقة ،وهذه األدلة عىل نوعني :قرآنية،

وروائية.

األول قوله تعاىل( :ﮍ ﮎ)((( ،وقوله( :ﭧ ﭨ ﭩ )(((.
فمن ّ

عدة أخبار معتربة كقوهلم^« :املؤمنون
ومن الثاين ما ورد عن أهل البيت^ يف ّ
عند رشوطهم»((( .وقوهلم^« :الناس مس َّلطون عىل أمواهلم»(((.

وذلك بتقريب :إنّ بيع تربة اإلمام احلسني× ـ بعد دفع ما اس ُتدل به عىل احلرمة ـ

ينطبق عليه أحد هذه األدلة العامة أو املطلقة .وهذا يكفي لتصحيح بيعها.
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((( ُانظر :آل عصفور ،حسني ،سداد العباد :ص.558
ِ
((( اجلحالت :مجع جحلة ،وهي السقاء الضخم .واحلبوب :مجع حب ،وهو اجلرة الضخمةُ .انظر:
اجلوهري ،إسامعيل ،الصحاح  :ج ،4ص .1652الفراهيدي ،اخلليل ،العني :ج ،3ص.32
((( ُانظر :العاميل ،حممد جواد ،مفتاح الكرامة :ج ،15ص.257
((( املائدة :آية.1
((( البقرة :آية.275
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،21ص .276ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل،
فتح الباري :ج ،4ص.371
((( اإلحسائي ،ابن أيب مجهور ،عوايل اللئايل :ج ،1ص.222

واخلالصة :إنّ صحة بيع الرتبة احلس�ينية إذا كانت مملوكة للش�خص ،أو ُأخذت
م�ن األماكن املباحة ـ وخصوص ًا إذا ُف ِصلت عن األرض ـ ّمما ال إش�كال فيه؛ وذلك

وأما القول بحرمة البيع ،فليس له مستند إلاّ رواية ضعيفة السند ،مع
لألدلة ّ
املتقدمةّ .
إمكان محلها عىل حمامل ُأخرى.

التبرع هبا من دون أخ�ذ الثمن عليه�ا ،وهو املوافق
نع�م ،يس�تحب ملالك الرتبة ّ

املتقدمة.
لالحتياط؛ ملرفوعة يعقوب بن يزيد ّ

وال فرق يف جواز البيع بني كونه بالكيل أو الوزن أو املشاهدة ،وال فرق بني كوهنا

احملور الثاني :حتنيك املولود بالرتبة احلسينية

ً
عدة س�نن وآداب،
املقدس�ة اهتامم ًا
خاص�ا باملولود ،فقد رشّ عت له ّ
إنّ للرشيع�ة ّ

بعضها مستحب ،وبعضها واجب ،وهي:

•غسل املولود.
•األذان يف ُأذنه اليمنى واإلقامة يف اليرسى.
عق عنه بشاة.
•أن ُي ّ

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

جمردة أو مشتملة عىل هيئات االنتفاع(((.
ّ

•حلق رأسه ،والتصدق عنه بام يعادل وزن شعره من الذهب أو الفضة.
•تسميته باألسامء احلسنة.
•ختانه.

•حتنيكه.

وغريها من ُ
األمور املذكورة يف الكتب الفقهية(((.
((( ُانظر :العاميل ،حممد بن مكي ،الدروس الرشعية :ج ،2ص.26
((( ُانظر :الفيض الكاشاين ،حممد حمسن ،مفاتيح الرشائع :ج ،2ص 365ـ  .398الشوكاين ،حممد بن
عيل ،نيل األوطار :ج ،5ص.230
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وقد وردت روايات كثرية عن اخلاصة والعامة ّ
تؤكد اس�تحباب هذه الس�نن ،بل

توج�ب البع�ض منه�ا .وأحد هذه الس�نن هو التحني�ك ،وهو مورد ال�كالم يف هذه

املسألة.

عدة ُأمور:
بد من استعراض ّ
ولكي نستوعب أطراف املسألة ال ّ

األمر األ ّول :تعريف التحنيك لغ ًة واصطالح ًا
التحنيك لغ ًة
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ق�ال اب�ن ف�ارس(« :حن�ك) احل�اء والنون وال�كاف أص�ل واحد :وه�و عضو من

ثم يحُ مل عليه ما يقاربه من طريقة االش�تقاق .فأصل احلنك حنك اإلنس�ان:
األعضاءّ ،
ث�م دلكته بحنك�ه ،فهو حمنك،
أقصى فم�هُ .يقال :حنك�ت الصبي ،إذا مضغ�ت التمرّ ،

وحنكته فهو حمنوك»(((.

وقال الطرحيي« :واحلنك :ما حتت الذقن من اإلنسان وغريه ،أو األعىل داخل الفم،

واألسفل يف طرف مقدم اللحيني من أسفلها ،واجلمع أحناك»(((.
فالتحني�ك وإن ت�ردد معن�اه لغ ًة بني دلك أعىل احللق ،أو أس�فل الذقنين ،إلاّ أنّه
يتضمن دلك حنك الصبي بيشء من التمر ونحوه بعد أن ُيلينّ .
ّ

التحنيك اصطالح ًا

عرفه أكثر
ّ
وأم�ا املعنى االصطالحي الرشعي ،فهو قريب من املعن�ى ال ّلغوي؛ إذ ّ
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الفقهاء بأنّه« :إدخال يشء من التمر ونحوه إىل حنك املولود ،وهو أعىل داخل الفم»(((.
وقي�ل« :يكف�ي الدلك ٍّ
وإن كان املتبادر من ذلك األعىل
بكل من احلنكني؛ للعم�ومّ ،
منهام»(((.

((( ابن فارس ،أمحد ،معجم مقاييس اللغة :ج ،2ص.111
((( الطرحيي ،فخر الدين ،جممع البحرين :ج ،5ص.263
((( األنصاري ،حممد عيل ،املوسوعة الفقهية امليرسة :ج ،8ص.168
((( الفاضل اهلندي ،حممد ،كشف اللثام :ج ،7ص.526

ثم يفتح فم
وقيل« :أن يمضغ ا ُمل َح ِّنك التمر أو نحوه ،حتى يصري مائع ًا بحيث ُيبت َلعّ ،

املولود ويضعها فيه ليدخل يشء منها جوفه»(((.

�ن أن يحُ َّنك املول�ود بتمرة بأن تمُ ضغ و ُيدلك هبا داخ�ل فمه ،ويفتح فمه
«وس َّ
وقي�لُ :

حتى ينزل إىل جوفه منها يشء»(((.

األمر الثاني :احلكم التكليفي للتحنيك وأدلته
إنّ حتني�ك املول�ود م�ن األُمور املس�تحبة رشع� ًا ،وهو م�ورد اتفاق بين اخلاصة
والعام�ة((( ،ومل خيالف فيه أحدٌ ؛ لورود األحادي�ث الكثرية من الفريقني والدالة عىل
رصح باالتف�اق النووي ،حي�ث قال« :اتف�ق العلامء عىل اس�تحباب حتنيك
و ّمم�ن ّ

املول�ود عن�د والدته بتمر ،فإن ّ
تعذر فام يف معن�اه ،وقريب منه من احللو ،فيمضغ املح ِّنك
ثم يفتح فم املولود ويضعها فيه ليدخل يشء منها
التم�ر حتى تصري مائع�ة بحيث تُبتلعّ ،

جوفه»(((.

واس� ُتدل له ـ باإلضافة إىل اتفاق علامء املس�لمني ـ بالروايات املش�ار إليها ،وهي

عديدة:

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

استحبابه.

منها :ما رواه الكليني ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل الصادق× ،قال« :قال أمري

املؤمنني× :ح ّنكوا أوالدكم بالتمر ،فكذا فعل رسول اهلل‘ باحلسن واحلسني»(((.

((( الشوكاين ،حممد بن عيل ،نيل األوطار :ج ،5ص.230
((( البهويت ،منصور بن يونس ،كشّ اف القناع :ج ،3ص.30
((( ُانظر :األنصاري ،حممد عيل ،املوسوعة الفقهية امليرسة :ج ،8ص168وما بعدها .وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية الكويتية :ج ،10ص 276وما بعدها.
((( النووي ،حييى بن رشف ،رشح صحيح مسلم :ج ،1ص 122ـ .123
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،21ص.407
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ومنها :ما عن عيل بن إبراهيم القمي بإسناده عن أيب جعفر الباقر× ،قال« :يحُ َّنك

املولود بامء الفرات ،ويقام يف ُأذنه»(((.

ومنه�ا :م�ا عن الصدوق بس�نده عن عيل بن ميث�م ،عن أبيه ،قال« :س�معت ُأ ّمي

وضعت ابني علي ًا ،دخل إ ّيل
تقول :س�معت نجمة ُأ ّم الرضا× تق�ول ـ يف حديث ـ :ملّا
ُ

أب�وه موس�ى بن جعف�ر× ،فناولته ّإياه يف خرق�ة بيضاء ،فأ ّذن يف ُأذن�ه اليمنى ،وأقام يف

هــــ2016
العدد
2015ممم
2015
 1437هـ
الرابعةـــ1437
الثالثة
السنةالثالثة
السنة
عرشـــالسنة
عرش
الثالثعرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

اليرسى ،ودعا بامء الفرات فح ّنكه به»(((.

ومنه�ا :م�ا روي يف صحيح�ي مس�لم والبخ�اري م�ن حديث أيب ب�ردة ،عن أيب
«ولِدَ يل غالم ،فأتيت النبي| فسماّ ه إبراهيم ،وح ّنكه بتمرة»(((.
موسى ،قالُ :
وهن�اك روايات ُأخرى أورده�ا الفريقان يف كتبهم املعتبرة ،وهي مجيع ًا تدل عىل

أصل اس�تحباب حتني�ك املولود ،نعم ق�د ختتلف يف املصداق الذي يس�تحب حتنيك
املولود به ،وهو ما سيأيت احلديث عنه يف األمر الثالث(((.

األمر الثالث :األشياء اليت ُيستحب التحنيك بها

ذك�ر فقه�اء اإلمامي�ة ـ طبق� ًا للروايات الواردة ع�ن طريق أهل البي�ت^ ـ أنّه

يستحب التحنيك ُبأمور ،هي:
أ ـ تربة اإلمام احلسني×.
ب ـ ماء الفرات.
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((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.
((( البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري :ج ،6ص 215ـ  .216النيسابوري ،مسلم بن
احلجاج ،صحيح مسلم :ج ،6ص.175
((( ُانظر :النيسابوري ،مسلم ،صحيح مسلم :ج ،6ص 174ـ  .177احلر العاميل ،حممد بن احلسن،
وسائل الشيعة :ج ،21ص 407ـ .412

ج ـ التمر.

د ـ العسل(((.

ّأما فقهاء العامة ،فقد ذكروا استحباب التحنيك ُبأمور:

أ ـ التمر.

ب ـ إن مل يتيرس التمر فبالرطب.

َ
متس�ه
ج ـ إن مل يتيرس الرطب فبيشء حلو ،وعس�ل النحل أوىل من غريهّ ،
ثم فيام مل ّ

ال ّنار(((.

ويق�دم عن�د اإلمامية التحنيك بامء الفرات وبرتبة احلسين× ،ف�إن مل يوجد ماء
ّ
الفراتٍ ،
فبامء فرات ،وإن مل يوجد إلاّ ماء ملحُ ،جعل فيه يشء من التمر أو العس�ل،

ٍ
بـ(ماء فرات) مطلق املاء العذب(((.
ويراد

ب�د أن ُيعل�م بأنّ القول باس�تحباب التحنيك برتبة احلسين× من خمتصات
وال ّ

مذهب اإلمامية طبق ًا للروايات التي وردت عن أهل البيت^.

األمر الرابع :القائلون باستحباب التحنيك بالرتبة احلسينية

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

وسيأيت ذكر بعض الروايات الدالة عىل ذلك.

تطرق إىل سنن املولود من فقهاء
ذكر استحباب التحنيك بالرتبة احلسينية كل َم ْن ّ
اإلمامي�ة ،ومل ينق�ل اخلالف عن ٍ
أحد منهم ،س�واء القدماء منه�م أم املتأخرين ،وقد
ُ
أرسلوا االستحباب إرسال املس ّلامت ،وكلامهتم يف ذلك كثرية جد ًا كام سيأيت.
نعم ،املوجود يف أكثر كلامهتم ـ تبع ًا لنص الرواية ـ عطف الرتبة احلسينية عىل ماء

((( ُانظر :األنصاري ،حممد عيل ،املوسوعة الفقهية امليرسة :ج ،8ص168ـ .169
((( ُانظر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية الكويتية :ج ،10ص.277
((( ُانظ�ر :املحق�ق احللي ،جعفر بن احلس�ن ،رشائع اإلسلام :ج ،2ص .564األنص�اري ،حممد عيل،
املوسوعة الفقهية امليرسة :ج ،8ص.168
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الفرات وهبذه الصيغة« :و ُيستحب أن يحُ ّنك بامء الفرات وتربة احلسني×».
وحيتمل فيه أمران:

األول :أنّ أحد هذين املوردين ـ أي :ماء الفرات والرتبة احلسينية ـ جزء موضوع
ّ

احلك�م باالس�تحباب ،فهام ً
مس�تحب واحد ،وهو ما اس�تظهره بعض
مع�ا جمتمعان
ٌ
الفقهاء ،ويمكن جعل الرواية شاهد ًا عىل هذا احلمل؛ إذ عطفت الرتبة احلسينية عىل
ماء الفرات.
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أمر مس�تحب ،والتحنيك برتبة احلسين×
الثاين :أنّ حتنيك املولود بامء الفرات ٌ

مستحب آخر ،وهو املستفاد من بعض الروايات التي اقترصت عىل ذكر أحدمها دون
ٌ
اآلخر ،فقد ورد استحباب حتنيك املولود بامء الفرات ،ومل يذكر معه الرتبة احلسينية،
رصح به املحقق احليل&(((.
وهو ما ّ

ّ
ولعل س�بب العط�ف يف الرواية وكلمات الفقهاء؛ ألجل أنّ الرتبة احلس�ينية كي

ثم يقوم ا ُملح ِّنك
يمك�ن التحني�ك هبا حتتاج إىل مقدار من املاء تحُ ُّل في�ه ـ وتذاب فيه ـ ّ
بإدخال اخلليط يف فمِ املولود.

األمر اخلامس :كلمات القائلني باالستحباب
رصحوا باالستحباب ،وهي:
وهذه جمموعة من كلامت الفقهاء الذين ّ

ستعمل يف حتنيكه مع املاء يشء من تربة احلسني×،
الرباج« :وينبغي أن ُي َ
1ـ قال ابن ّ
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إن ُو ِجد ذلك»(((.

2ـ قال الشيخ الطويس« :فإن ُولِد املولودُ ،يستحب أن ُيغسل ...ويحُ َّنك بامء الفرات

يوجد إلاّ ماء ملح ،مرس فيه يشء من التمر
يوجد ،فبامء ع�ذب ،فإن مل َ
إن ُو ِج�د ،فإن مل َ
((( ُانظر :املحقق احليل ،جعفر بن احلسن ،رشائع اإلسالم :ج ،2ص.564
الرباج ،عبد العزيزّ ،
املهذب :ج ،2ص.259
((( ابن ّ

ثم يحُ َّنك به ،و ُيستحب أن يحُ َّنك برتبة احلسني×»(((.
أو العسلّ ،

يوجد ماء
3ـ ق�ال املحقق احللي« :وحتنيكه بامء الفرات ،وبرتبة احلسين× ،فإن مل َ

الفرات ٍ
يوجد إلاّ ماء ملحُ ،ج ِعل فيه يشء من التمر أو العسل»(((.
فبامء فرات ،وإن مل َ

 4ـ قال العالمة احليل« :وحتنيكه [أي :املولود] بامء الفرات وبرتبة احلسني× ،ولو

فقد فبالعذب ،ولو ُف ِقدَ ُخ ِلط باملالح العسل أو التمر»(((.

األول« :وحتنيكه برتبة احلسين× وماء الفرات ،وأ ّما ماء الفرات
5ـ قال الش�هيد ّ

ولو بخلطه بالتمر أو العسل»(((.

ويكف�ي الدل�ك بكل م�ن احلنكين للعم�وم ،وإن كان املتبادر[من] ذل�ك األعىل؛ ولذا

اقترص عليه مجاعة من العامة واخلاصة»(((.

 7ـ قال الكاشاين« :وحتنيكه بامء الفرات وتربة احلسني× ـ أي :إدخاهلام يف حنكه،

مض�غ ويجُ َعل يف فيه ،موص ً
وه�و أعىل داخ�ل الفم ـ وبالتمر ،بأن ُي َ
ال بالس�بابة إىل حنكه

حتى يتخلل يف حلقه ،وإن مل يوجد الفرات فبامء السامء»(((.

 8ـ ق�ال البح�راين« :ومنه�ا [أي :م�ن س�نن ال�والدة] حتنيك�ه بامء الف�رات وتربة

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

6ـ ق�ال اهلن�دي« :وحتنيك�ه [أي :املولود] بامء الفرات وتربة احلسين× لألخبار،

يوجد إلاّ ماء ملح ُج ِعل
يوجد ماء الفرات فبامء قراح ،ولو مل َ
احلسين× ،قالوا :فإن مل َ

فيه يشء من التمر أو العسل»(((.

((( الطويس ،حممد بن احلسن ،النهاية :ص.500
((( املحقق احليل ،جعفر بن احلسن ،رشائع اإلسالم :ج ،2ص.564
((( العالمة احليل ،احلسن بن يوسف ،تلخيص املرام :ص.214
((( العاميل ،حممد بن مكي ،اللمعة الدمشقية :ص.175
((( الفاضل اهلندي ،حممد بن احلسن ،كشف اللثام :ج ،7ص.526
((( الفيض الكاشاين ،حممد حمسن ،مفاتيح الرشائع :ج ،2ص.365
((( البحراين ،يوسف ،احلدائق النارضة :ج ،25ص.37
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 9ـ ق�ال اجلواه�ري« :والراب�ع( :حتنيك�ه بماء الفرات) ال�ذي هو النه�ر املعروف،

(وبرتبة احلسين×) للنصوص( ،فإن مل يوجد ماء الفرات فبامء) السماء كام يف النص،
نص
لكن املص ّنف ـ بل قيل :ـ واألصحاب قالوا بامء (فرات) ،أي :عذب ،ومل حيرضين ٌّ

بناء عىل
علي�ه ،وم�ا يف كش�ف اللثام ـ أنّ�ه يمكن فهمه من بع�ض نصوص ماء الف�رات ً
نص عىل ما قالوه
احتمال إضافة الع�ام إىل اخلاص ـ ال خيفى عليك ما فيه ،كام مل حيرضين ٌّ
أيض�ا ً :ف�ـ(إن مل يوجد إلاّ م�اء ملح ُج ِعل في�ه يشء من التمر أو العس�ل) .نعم ،قد ورد
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اس�تحباب التحنيك بالتمر نفس�ه ،ب�ل ويف املحكي عن (فقه الرضا×) العس�ل أيض ًا،

فإن
وإن كان ال ب�أس بخلط يشء من العس�ل والتمر بامء الفرات أو السماء وحتنيكه بهّ ،

فيه مجع ًا بني اجلميع»(((.

س�يد الشهداء×،
 10ـ قال الش�يخ اللنكراين« :الثالث :حتنيكه بامء الفرات وتربة ّ

يوجد ماء الفرات ففي الرشائع (فبامء
والظاهر أنهّ ام مستحب واحد ،غاية األمر أنّه إن مل َ
يوج�د إلاّ م�اء ملح ُجع�ل فيه يشء من التمر أو العس�ل.
ف�رات) ،أي :الع�ذب ،وإن مل َ
ولكن يف الوسائل :وقال الكليني :ويف رواية ُأخرى :ح ّنكوا أوالدكم بامء الفرات وبرتبة
قرب احلسني× ،فإن مل يكن فبامء السامء.

أمر ،وبرتبة قرب احلسين×
واملس�تفاد من بع�ض الروايات ّ
أن التحنيك بامء الفرات ٌ

مس�تحب آخ�ر؛ كام يدل علي�ه االقتصار على أحدمها يف بع�ض الروايات مثل مرس�لة

يونس((( ...هذا ويف بعض الروايات التحنيك بالتمرة(((.(((»...
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((( اجلواهري ،حممد حسن ،جواهر الكالم :ج ،31ص 352ـ .353
((( وهي قول اإلمام الباقر×« :يحُ َّنك املولود بامء الفرات ويقام يف ُأذنه»ُ .انظر :احلر العاميل ،حممد بن
حسن ،وسائل الشيعة :ج ،21ص.407
((( كام جاء يف رواية أيب بصري ،عن الصادق× ،قال« :قال أمري املؤمنني× :ح ّنكوا أوالدكم بالتمر،
فكذا فعل رسول اهلل‘ باحلسن واحلسني÷»ُ .انظر :احلر العاميل ،حممد بن حسن ،وسائل الشيعة:
ج ،21ص.407
((( اللنكراين ،حممد فاضل ،تفصيل الرشيعة يف رشح حترير الوسيلة (كتاب النكاح) :ص 525ـ .527

 11ـ ق�ال الش�يخ حممد أمني« :و ُيس�تحب حتنيكه بامء الفرات وتربة احلسين×،

ُفيخ َلط املاء بيشء من الرتبة و ُي َ
دخل إىل حنكه ،وهو أعىل داخل الفم»(((.
الس�يد السيس�تاين« :و ُيس�تحب أيض� ًا حتنيك�ه بماء الف�رات وترب�ة
 12ـ ق�ال
ّ

احلسني×»(((.

األمر السادس :ما يدل على استحباب حتنيك املولود برتبة احلسني×

اس ُتدل للقول باستحباب حتنيك املولود برتبة احلسني× بالروايات اآلتية:

1ـ ما رواه الكليني يف (الكايف) من قوله×« :ح ّنكوا أوالدكم بامء الفرات ،وبرتبة

ورواه الش�يخ الط�ويس يف التهذي�ب مرسل ً
ا((( .ورواه الطبريس يف (م�كارم

ال عن كتاب (نوادر احلكمة) مرس ً
األخالق) ،نق ً
ال أيض ًا(((.

2ـ ما رواه ابن قولويه يف (كامل الزيارات) عن احلسني بن أيب العالء قال :سمعت

أبا عبد اهلل× يقول« :ح ِّنكوا أوالدكم برتبة احلسني× فإهنا أمان»(((.

ورواه الطويس يف (التهذيب) عن ابن قولويه((( ،وكذلك يف (مصباح املتهجد)

مرس ً
ال.

(((

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

احلسني× ،فإن مل يكن فبامء السامء»(((.

ورواه الراوندي يف (الدعوات) أيض ًا بنفس األلفاظ(((.

((( زين الدين ،حممد أمني ،كلمة التقوى :ج ،7ص.144
((( السيستاين ،عيل ،منهاج الصاحلني :ج ،3ص.117
((( الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف :ج ،6ص.24
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،هتذيب األحكام :ج ،7ص.436
((( الطربيس ،أمحد ،مكارم األخالق :ص.229
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.466
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،هتذيب األحكام :ج ،6ص.74
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،مصباح املتهجد ،ص.732
((( الراوندي ،سعيد بن هبة الدين ،الدعوات :ص.185
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ورواه الفتال النيسابوري مرس ً
ال يف (روضة الواعظني)(((.

األمر السابع :األثر الوضعي للتحنيك مباء الفرات (فائدة التحنيك)
أشارت بعض الروايات إىل األثر الوضعي للتحنيك بامء الفرات ،فإنّ التحنيك به

حب آل حممد‘ يف قلب هذا املولود ،ويكون من شيعتهم.
يورث ّ
ومن تلك الروايات ما ييل:

هــــ2016
العدد
2015ممم
2015
 1437هـ
الرابعةـــ1437
الثالثة
السنةالثالثة
السنة
عرشـــالسنة
عرش
الثالثعرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

1ـ عن ابن قولويه ،بسنده عن سليامن بن هارون ،أنّه سمع أبا عبد اهلل× يقول:

حمبنا أهل البيت»(((.
« َمن رشب من ماء الفراتُ ،
وح ّنك به ،فهو ُّ

2ـ وعنه أيض ًا بسنده عن سليامن بن هارون العجيل ،قال :سمعت أبا عبد اهلل×

أحبنا أهل البيت .وس�ألني :كم بينك وبني
يق�ول« :م�ا ّ
أظن أحد ًا يحُ ّنك بامء الفرات إلاّ َّ

كنت عنده ألحببت أن آتيه طريف النهار»(((.
ماء الفرات؟ فأخربته .فقال :لو ُ

أظن
3ـ وعنه أيض ًا بسنده عن احلسني بن عثامن ،عن أيب عبد اهلل× ،أنّه قال« :ما ّ

أحد ًا يحُ َّنك بامء الفرات إلاّ كان لنا شيعة.(((»...

4ـ وعنه أيض ًا بس�نده عن عقبة بن خالد ،قال :ذكر أبو عبد اهلل× الفرات ،قال:

َ
أحبنا أهل البيت»(((.
«أما أنّه من شيعة عيل× ،وما ُح ِّنك به أحد إلاّ َّ

5ـ وعنه أيض ًا بس�نده عن هارون بن خارجة ،قال :قال أبو عبد اهلل×« :ما أحد

ِ
هنر مؤمن»(((.
أحبنا؛ ّ
ألن الفرات ٌ
يرشب من الفرات ،ويحُ نك به إذا ُولد ألاّ ّ
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((( الفتال النيسابوري ،حممد بن احلسن ،روضة الواعظني :ص.412
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.106
((( املصدر السابق :ص.107
((( املصدر السابق :ص.110
((( املصدر السابق :ص.111
((( املصدر السابق.

احملور الثالث :اصطحاب تربة اإلمام احلسني× من كربالء وإهداؤها

إنّ الرواي�ات ال�واردة يف كتب احلدي�ث ،واملروية عن النب�ي‘ وأهل بيته^،

ّأكدت اس�تحباب إهداء اهلدية إىل املس�لم ولو نبق ًا((( ،وقبول هديت�ه((( ،بل إنّ كتب
خصصت هلذا املوضوع كتاب ًا كام ً
ال اس�مته (كتاب اهلبات) ،وأش�ارت فيه إىل
الفق�ه ّ

ختص اهلبة.
ّ
عدة أحكام رشعية ّ

عدة ُأمور :فهي من حيث الثواب
وفائدة اهلدية تتجلىّ ـ عىل لس�ان الروايات ـ يف ّ

عدة أقس�ام :هدية مكافأة ،وهدية مصانعة ،وهدية
وقس�مت الروايات اهلدية إىل ّ
ّ

هلل تعاىل(((.

فع�ن الصدوق بس�نده إىل اإلمام الصادق× ،أنّه قال« :م�ن تكرمة الرجل ألخيه

املسلم أن يقبل حتفته ،ويتحفه بام عنده ،وال يتك ّلف له شيئاً»(((.
وعن�ه أيض ًا عن أمير املؤمنني× ،أنّه قال« :ألن ُأهدي ألخي املس�لم هدية تنفعه،

أحب إ ّ
أتصدق بمثلها»(((.
يل من أن
ّ
ّ

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

وجتدر
احلب ،وتذهب باألحقادّ ،
أكثر من الصدقة ،وتذهب بالضغائن وتورث بدهلا ّ
األُخوة.

وعن جابر ،عن أيب جعفر الباقر× ،قال« :كان رسول اهلل‘ يأكل اهلدية وال يأكل

الصدقة ،ويقول :هتادوا فإن اهلدية ّ
السخائم وجتيل ضغائن العداوة واألحقاد»(((.
تسل ّ

وعن احلسين بن زيد عن أيب عبد اهلل× ،قال« :قال رسول اهلل‘ :هتادوا بالنبق،

((( النبق :ثمر شجرة السدر.
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،17ص.286
((( ُانظر :آل عصفور ،حسني ،األنوار اللوامع يف رشح مفاتيح الرشائع :ج ،12ص.238
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،17ص.286
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق :ص.287
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حتيى املو ّدة واملواالة»(((.

ِ
عم اليشء اهلدية أمام احلاجة.
وع�ن اخلصال ،عن أيب عبد اهلل الصادق× ،قال« :ن َ

فإن اهلدية تُذهب بالضغائن»(((.
وقال :هتادوا حتابواّ ،
وهناك روايات ُأخرى أعرضنا عن ذكرها خمافة اإلطالة.

رصح بعض الفقهاء :أنّ من ُ
األمور
وعىل أس�اس ما ّ
تقدم يف مضمون الرواي�ات ّ

املس�تحبة أن يس�تصحب الزائر ـ لرضيح احلسين× ـ معه الرتبة املباركة ،ليش�مل

الربكة أهله وبلده.
هــــ2016
العدد
2015ممم
2015
 1437هـ
الرابعةـــ1437
الثالثة
السنةالثالثة
السنة
عرشـــالسنة
عرش
الثالثعرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

نع�م ،ذكر البعض منهم ذلك بعنوان االس�تحباب ،وذكره البعض اآلخر بعنوان

(ينبغي) ،والظاهر اختالف العنوانني ال أهنام عنوان واحد.
وإلي�ك ّأو ً
ثم نذكر ما يمكن
ال م�ا أمكن احلصول عليه من كلامهتم ـ رغ�م ق ّلتها ـ ّ

االستدالل به عىل االستحباب.

ّ
(املهذب البارع)ُ « :يس�تحب للزائر أن يصحب معه منها
 1ـ قال ابن فهد احليل يف

[أي :تربة احلسني×]؛ ليشمل الربكة أهله وبلده»(((.
ولع ّله ّأول َمن ذكر هذه املسألة.

األول يف دروس�ه« :وينبغي للزائر أن يس�تصحب منها ما أمكن؛
 2ـ قال الش�هيد ّ

لتعم الربكة أهله وبلده ،فهي شفاء من ّ
كل داء ،وأمان من كل خوف»(((.
ّ

رصح يف الدروس بأنّه ينبغي للزائر أن
 3ـ قال
الس�يد حممد الطباطبائي« :الثال�ثّ :
ّ

ليعم الربكة أهله وبلده ،فهي شفاء من ّ
كل داء وخوف ،وهو
يستصحب منها ما أمكن؛ ّ
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جيد»(((.

((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق :ص.289
((( ابن فهد احليل ،أمحدّ ،
املهذب البارع :ج ،4ص.221
((( العاميل ،حممد بن مكي ،الدروس الرشعية :ج ،2ص.26
((( الطباطبائي ،حممد ،املناهل :ص.673

عد من املس�تحب أن يصحب
 4ـ ق�ال الكلبايس يف (منه�اج اهلداية)« :ومنهم َمن ّ

الزائر معه منها؛ ليشمل الربكة أهله وبلده .وال بأس به»(((.

احلر العاميل بعد مناقش�ة الرواية الدالة عىل حرمة بيع تربة احلسين×:
 5ـ ق�ال ّ

«ه�ذا حمم�ول عىل ت�راب نفس القبر ،ويحُ تم�ل الكراهة ،واس�تحباب بذل�ه بغري ثمن،

ويحُ تمل احلمل عىل ما ليس بمملوك»(((.
ج�وز بيع الرتبة ق�ال :إنّ األفض�ل إهداؤها من دون
ه�ذا مضاف� ًا إىل أنّ كل َم�ن ّ

تقدم ذلك يف املسألة السابقة.
مقابل .وقد ّ

ال خيف�ى بأنّ كل َمن تعرض هلذه املس�ألة مل ِ
يأت بدلي�ل مبا ٍ
رش عليها ،وخصوص ًا
ّ
األدلة املتع ّلقة باستحباب إهدائها ومحلها إىل أهله وبلده ،إلاّ أنّه يمكن التامس دليلني
عىل هذا االستحباب:

املتقدم ذكرها الدالة عىل استحباب اهلدية للمسلم ،فهي مطلقة
األول :الروايات ّ
ّ

م�ن جه�ة نوع امله�دى ،ومل ختصصه بيشء ،فتش�مل الرتبة الطاه�رة ،نعم ،خيرج عن
ُ
املحرم اقتناؤها ،أو أكلها ،أو رشهبا.
جواز اإلهداء كل ما هنى عنه الشارع من األمور ّ
الثاين :الروايات الكثرية ،بل املتواترة الدالة عىل تقديس الرتبة واحرتامها ،والدالة
عىل اس�تحباب السجود عليها ،والدالة عىل كوهنا شفا ًء لكل َمن استشفى هبا ،وأمان ًا

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

أدلّة القول باالستحباب

لكل َمن محلها ،فهذا وغريه يدل عىل استحباب أو أفضلية محلها من قبل الزائر ألهله
تقدم مجيع ذلك.
وبلده ،وقد ّ

ّ
رصح بأنّ�ه ينبغي للزائر محلها ،قال« :فهي
األول ،بعد أن ّ
ويؤكد هذا أنّ الش�هيد ّ

كل داء ،وأمان من ّ
شفاء من ّ
كل خوف»(((.

((( الكلبايس ،حممد بن إبراهيم ،منهاج اهلداية :ص.508
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،24ص 228ـ .229
((( العاميل ،حممد بن مكي ،الدروس الرشعية :ج ،2ص.26

329

مسائل وردود حول الرتبة احلسينية

ختام ًا لبحث (فقه الرتبة احلس�ينية) بأقس�امه الس�تة ،نس�تعرض مجلة من املسائل

الفقهية التي تقع حم ً
ال لالبتالء ،والتي يكثر السؤال عنها يف الوقت احلارض ،ونستعني
بإجابة املعارصين من الفقهاء ،أو َمن قارب هذا العرص ،وهي:

أي أس�اس جيوز أكل الرتبة احلسينية ـ أعني القليل
1ـ ُس�ئل
الس�يد اخلوئي :عىل ّ
ّ

منه�ا ـ م�ع العلم أنّ احلرمة ألكل الرم�ل أو الرتاب ّ
مؤكدة؟ ومل�اذا مل ترد األحاديث
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2015
 1437هـ
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الثالثعرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

برتبة الرسول‘ ،أو أمري املؤمنني× مث ً
ال؟

«خيتص اجلواز يف الرتبة احلسينية بام ال يتجاوز قدر احلمصة ،ويكون الغرض
فأجاب:
ّ

هو االستش�فاء ،وهذا احلكم ختصيص حلرمة أكل الطني ،واس�تثناء منها ،وخيتص برتبة

احلسني× ،دون سائر املعصومني ،واهلل العامل بأرسار أحكامه»(((.

عز ًا ـ كثري ًا ما نرى مكتوب
2ـ ُس�ئل الش�يخ التربيزي :الرتبة احلسينية ـ زادها اهلل ّ

عليها لفظ اجلاللة أو أسماء املعصومني^ ،فام رأيكم الرشيف يف الس�جود عليها،

حيث سيكون لفظ اجلاللة حتت اجلبهة؟

فأجاب« :ال يبعد اجلواز ،وإن كان األحوط السجود عىل اجلهة املخالفة»(((.

3ـ ُسئل الشيخ التربيزي أيض ًا :هل الرتبة احلسينية التي ال جيوز تنجيسها هي هذه

املتواجدة يف األسواق واملساجد؟(((.

فأجاب« :كل ما كان من تربة كربالء ،فال جيوز تنجيسه»(((.
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األئمة^ ،هل
4ـ ُس�ئل
الس�يد السيس�تاين :إنّ الرتب�ة احلس�ينية ،أو تربة س�ائر ّ
ّ
((( اخلوئي ،أبو القاسم ،رصاط النجاة :ج ،1ص 394ـ  .395اخلوئي ،أبو القاسمُ .منية السائل:
ص.178
((( التربيزي ،جواد ،رصاط النجاة :ج ،5ص.325
((( املصدر السابق :ج ،6ص.58
((( املصدر السابق.

يلحقها حكم املشاهد املرشّ فة من حرمة التنجيس ،ووجوب إزالة النجاسة عنها؟

فأجاب« :نعم ،يلحقها حكمها ،فيجب إزالة النجاس�ة عن تربة الرسول‘ وسائر

التربك ،وع�ن الرتبة احلس�ينية مطلق ًا ،وحيرم
األئم�ة^ ،املأخ�وذة م�ن قبورهم بقص�د ّ
ّ
تنجيس�ها ،وال فرق يف الرتبة احلسينية بني املأخوذة من القرب الرشيف ،أو من اخلارج ،إذا

ضعت عليه بقصد التربك واالستش�فاء ،وكذا الس�بحة والرتب�ة املأخوذة بقصد التربك
وِ َ

ألجل الصالة»(((.

السيد السيستاين أيض ًا :هل الرتبة التي بني أيدينا يف هذه األيام هي عينها
5ـ ُسئل ّ

كأي تراب جيوز السجود عليه بعد التأكد من طهارته؟
عبارة عن تربة طاهرةّ ،

فأجاب« :ليس�ت ه�ذه الرتبة تربة قربه ـ سلام اهلل عليه ـ وال ترب�ة احلائر الرشيف،

ولك ّنها تربة طاهرة إذا مل تتنجس بسبب خارجي»(((.

السيد السيستاين أيض ًا :ما حكم أخذ األُجرة عىل تصليح الرتبة احلسينية؟
6ـ ُسئل ّ
فأجاب« :جيوز أخذها»(((.

السيد السيس�تاين أيض ًا :ما هو مقدار الواجب الس�جود عليه من الرتبة
7ـ ُس�ئل ّ

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

الرتب�ة احلس�ينية ،أي :هي من تراب قرب احلسين×؟ وإذا مل تك�ن كذلك ،فهل هي

احلسينية؟

مسمى السجدة ،كرأس األنملة»(((.
فأجاب« :بمقدار حیقق ّ

السيد السيستاين أيض ًا :ما حكم تسنيد الرتبة احلسينية حتت خد امليت؟
8ـ ُسئل ّ
فأجاب« :ال بأس بالتربك به ،فهم موضع الرجاء»(((.

((( السيستاين ،عيل ،استفتاءات :ص.13
((( املصدر السابق :ص.118
((( املصدر السابق :ص.293
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق :ص.495
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السيد السيس�تاين أيض ًا :ما حكم األكفان املكتوب عليها دعاء اجلوشن
9ـ ُس�ئل ّ

األئمة ،وذل�ك بالرتبة
الكبير ،وآي�ة الكريس ،وس�ورة ياسين واملعوذتني ،وأسماء ّ

احلسينية أو بامء الزعفران؟

فأجاب« :ال إشكال فيها»(((.

الس�يد السيس�تاين أيض ًا :هل جي�وز أكل بعض أجزاء الرتبة احلس�ينية
10ـ ُس�ئل
ّ
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بقصد االستشفاء ،وإذا كان اجلواب جيوز فام رشوط ذلك؟
فأجاب« :ال جيوز إلاّ تراب القرب أو احلائر الرشيف»(((.

الس�يد السيس�تاين أيض ًا :ما املدى املس�موح به يف الس�جود عىل الرتبة
11ـ ُس�ئل
ّ

احلسينية التي يوجد عليها:

أـ طبقة نتيجة العرق أو ما شابه.

ب ـ نقش يتضمن عىل سبيل املثال لفظ اجلاللة؟

فأجاب« :أ ـ جيوز السجود إلاّ إذا ّ
يصح السجود عليها.
تشكلت طبقة حاجزة ّمما ال ّ

ب ـ ال مانع من السجود عليها»(((.

الس�يد اخلامنئ�ي يف (منتخ�ب األح�كام)« :جي�ب احلن�وط بالكاف�ور،
12ـ ق�ال
ّ

و ُيستحب خلطه بيشء من الرتبة احلسينية»(((.

السيد كاظم اليزدي« :السجود عىل األرض أفضل من النبات والقرطاس،
13ـ قال ّ

وال يبعد كون الرتاب أفضل من احلجر ،وأفضل من اجلميع الرتبة احلس�ينية؛ فإنهّ ا خترق
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احلجب السبع وتستنري إىل األرضني السبع»(((.

((( املصدر السابق.
((( السيستاين ،عيل ،استفتاءات :ص.619
((( املصدر السابق :ص.680
((( اخلامنئي ،عيل ،منتخب األحكام :ص.63
((( اليزدي ،حممد كاظم ،العروة الوثقى :ج ،2ص.397

14ـ قال الشيخ الصايف ،وهو بصدد بيان ما حيرم تنجيسه كاملساجد« :و ُيلحق هبا

املقدس�ة ،وكل ما ُعلم من الرشع وجوب تعظيمه عىل وجه
املش�اهد املرشّ فة ،والرضائح ّ

خاصة الرتبة احلسينية»(((.
األئمة^ّ ،
ينافيه التنجيس كرتبة الرسول‘ ،وسائر ّ

15ـ ق�ال الش�يخ الص�ايف أيض� ًاُ « :يعترب يف مس�جد اجلبهة م�ع االختي�ار أن يكون

وتنور إىل األرضني
أرض� ًا أو نبات ًا ،واألفضل الرتبة احلس�ينية التي خترق احلجب الس�بع ّ

السبع»(((.

16ـ ُسئل الشيخ التربيزي :شخص أثناء سجوده يف املسجد لصق بعض من تربة

املسجد؟

فأجاب« :مفروض السؤال ال يشء عليه ،واهلل أعلم»(((.

الس�يد السيس�تاين :ما هي الرتب�ة املقصودة برتبة احلسين× التي هبا
17ـ ُس�ئل
ّ

الشفاء؟

فأجاب« :تربة القرب وحواليه إىل ما يقرب ( )11.5مرت ًا من كل جانب»(((.

18ـ ُس�ئل الشيخ التربيزي :هل ثواب السجود عىل تربة سيد الشهداء خمصوص

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

اإلمام احلسني× يف جبهته ،والتفت بعد خروجه من املسجد ،فهل جيب إرجاعه إىل

املقدسة ،أم يشمل تربة كربالء؟
بالرتبة ّ

فأجاب« :كلام قرب من القرب الرشيف يكون أفضل ،واهلل أعلم»(((.

19ـ ُس�ئل الش�يخ التربيزي أيض ًا :وجدنا اس�تفتا ًء للس�يد اخلوئي& بعدم جواز

واألئمة^ ،أو آية
الس�جود عىل الرتبة املكتوب عليها اس�م اهلل تعاىل ،أو النب�ي‘
ّ
((( الصايف ،لطف اهلل ،هداية العباد :ج ،1ص.94
((( املصدر السابق :ص.117
((( التربيزي ،جواد ،رصاط النجاة :ج ،6ص.59
((( السيستاين ،عيل ،استفتاءات :ص.115
((( التربيزي ،جواد ،رصاط النجاة :ج ،6ص.58
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بد من السجود عىل اجلهة التي ال كتابة عليها؟
قرآنية ،فال ّ

فأجاب« :إذا كان حمل الكتابة بارز ًا بحيث ال يتحقق املقدار املعترب يف مس اجلبهة يف

الس�جود ،فيجب الس�جود عىل اجلهة األُخرى ،وإلاّ فال بأس ،ومع الش�ك يف الوصول

وعدمه ،فاألحوط السجود عىل اجلهة األُخرى ،واهلل العامل»(((.

20ـ قال هاشم اآلميل ،وهو يف صدد تعيني املوضوع حلكم تعظيم الرتبة احلسينية

«بأن مطلق الرتاب ولو كان عىل القرب الرشيف ،ال يكون حكمه
وإزالة النجاس�ة عنهاّ :
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العجة يكن�س ويوضع يف
ذل�كّ ،
ف�إن التراب الذي جيتم�ع يف احل�رم الرشيف بواس�طة ّ
املزاب�ل ،ب�ل املوضوع هو الرتب�ة املأخوذة بقصد االستش�فاء ،مع رشائط�ه بقراءة ثالث
مرات س�ورة القدر والدع�اء املأثور ،وهذا العمل ّمما يؤك�د ربطها به× ،بحيث توجد
فيها خاصية الش�فاء؛ ولذا قال�وا :بأنهّ ا بعد الدعاء يوضع عىل العني ويمس�ها هبا ،وهذا

يكون لكسبها الرشف والعظمة هبذا العمل اخلاص»(((.
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((( املصدر السابق.
((( اآلميل ،هاشم ،املعامل املأثورة :ج ،3ص.59

واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
أصول الكايف)
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مسيرة اإلصالح في الشعائر احلسينيّة

الشيخ قيصر التميمي

اس�تعرضنا يف ه�ذا املق�ال حركة اإلصالح يف الش�عائر احلس�ينية ،التي ّ
تش�كلت

بصورة واضحة ومعلنة ومدروس�ة منذ أربعة قرون تقريب ًا ،ويف بدايات عرص احلكم

واستمرت هذه احلركة
توسعية تنموية،
الصفوي ،بريادة الواعظ الكاشفي ،وبصورة ّ
ّ
تصدى لدعم التوسعة والتطوير
القمي ،ثم امتدت إىل زمن الفاضل الدربندي ،حيث ّ
والتنويع يف الش�عائر احلسينية ،يف ظل احلكومة القاجاريةُ ،
وبأسلوب اجتهادي فريد
ّ
ّ
من نوعه.
تصدى بعض العلامء يف حركة معاكسة للتثقيف
ويف ر ّدة فعل معارصة أو متأخرةّ ،

املحدث
على م�ا يرونه هتذيب� ًا وإصالح ًا يف الش�ؤون احلس�ينية ،وكان يف صدارهت�م
ّ
النوري ،ثم تالها حركة ُأخرى داعمة حلركة التوس�عة والتجديد يف الشعائر ،يف ر ّدة
اس�تمر الس�جال واالختالف يف الرؤى
فعل مضا ّدة للحركات التصحيحية ،وهكذا
ّ

واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
أصول الكايف)

بالتوسع إىل القرن الثالث عرش اهلجري ،وكانت البدايات من فتاوى املريزا
التنموية
ّ

ّ
ومهذب إىل يومنا احلارض.
موسع
بني ّ

ثم انتقلنا للحديث عن هذه احلركة اإلصالحية يف حمورين:

األول :اإلصالح يف الش�عائر احلس�ينية انطالق ًا من املس�ؤولية جتاه الدين واحلكم
ّ

الرشعي.

ً
هتذيب�ا ـ مهوم العلامء
حي�ث ش�غلت حركة اإلصالح يف هذا املحور ـ توس�عة أو

والباحثني منذ أربعة قرون تقريب ًا ،وكان هدفها األبرز هو الدفاع عن الدين واحلفاظ

على حرمة األح�كام والقوانني الرشعية .وذكرنا يف ختام املحور مجلة من التوصيات
املهمة التي ينبغي االلتزام هبا لإلصالح الديني يف الشعائر احلسينية.
ّ
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الثاين :اإلصالح يف الشعائر احلسينية من منطلقات عقالنية وإنسانية.

وانطلقنا يف احلديث عن هذا املحور باجتاهني متغايرين:

األول :احلركة العقلية والعقالنية الداعمة للمنظومة الدينية.
االجتاه ّ

واالجت�اه الثاين :احلرك�ة العقلية والعقالنية بعي�د ًا عن املنظوم�ة الدينية واألدجلة

بشكل عام.

األمهية القصوى هلذا االجتاه ،م�ع ندرة البحوث
وبع�د البي�ان واإليضاحّ ،أكدن�ا
ّ
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املختصة ،فعىل العلامء والباحثني يف جماالت العلوم اإلنس�انية والبرشية
والدراس�ات
ّ
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ذات الصلة ،أن يبذلوا قصارى جهدهم ـ ّ
كل بحسب اختصاصه ـ للعمل اجلا ّد عىل
اإلنسانية.
تطوير وإصالح وبناء الشعائر احلسينية يف جماالهتا
ّ

وال ّ
نش�ك بالفائدة العظيمة والتأثري البالغ والب ّناء لرس�الة أو ُأطروحة أو مقال أو

إنسانية
ختتص بالطقوس والش�عائر احلسينية ،وتدرس�ها دراسة
كتاب أو موس�وعة،
ّ
ّ

خمتصة وحمايدة ،بعيدة عن كافّة أش�كال األدجلة ومظاهرها ،وتأثريات املعتقد
علمية ّ
والفتاوى واألحكام الرشعية ،سلب ًا أو إجياب ًا.

PROGRESSION OF REFORMATION IN THE RITUALS
OF COMMEMORATING IMAM AL-°USAYN’S MARTYRDOM

واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
)أصول الكايف

Shaykh Qay¥ar al-Tam¢m¢
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In this essay، the writer reviews the reformative movement in the rituals of commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom، proving that this
movement has been clearly، publicly، and strategically launched four
centuries ago، precisely in the beginning of the Safavid rule at the hands
of al-W¡ʽi¨ al-K¡shif¢، who adopted this method expansively and developmentally. This developmental movement kept on expansion up to
the thirteenth century of hegira due to the famous verdicts of M¢rz¡ alQumm¢. The movement continued to the age of al-F¡¤il and Darband¢
who enthusiastically supported the movement through developing and
creating variety in the rituals of commemorating Imam al-°usayn’s
martyrdom under the shade of the Qajar government، depending upon
a unique academic way.
Due to a later، or a recent، reaction to his efforts، some scholars—
at top of whom was al-Mu¦addith al-N£r¢، led a reversal movement
of education، claiming that they were determined to lead a movement
of trimming and reforming the rituals of commemorating Imam al°usayn’s martyrdom. Following، other trends appeared to support the
movement of expansion and revivification of these rituals، as a reaction
to the previous so-called corrective movements. In this way، dispute and
disagreement in views lasted to the present day، which has witnessed
two different trends; one calling for expansion in these rituals and the
other calling for restricting them to certain acts.
The writer them moves to discussing the reformative movement of
these rituals through two definite points:
The first point is about reforming these rituals as is required by responsibility towards the religion in general and the religious laws in
particular. The movement of reforming these rituals، in its both trends
of expansion and restriction، has preoccupied the interests of master
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scholars for four centuries، although the most prominent goal of both
trends has been defending the religion of Islam and maintaining the
inviolability of the religious laws and edicts.
At the end of this discussion، the writer cited a set of recommendations that must be abided by، in order to uphold the reformative movement in the rituals of commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom.
The second point is concerning reformation of these rituals from
reason-based and human backgrounds. The writer thus discusses this
point through two different trends، the first of which is the rational and
reason-based movement that is compatible with the religious system،
while the second trend is represented by the rational and reason-based
movement away from the religious system and ideology generally.
After thorough discussion of the two trend، the writer confirms the
furthest importance of this trend despite the scarcity of researchers
and studies written in this field. Thus، the writer recommends scholars
and academics who are interested in the fields of theological and human studies to exert all efforts possible and studious in writing on this
topic so as to develop، reform، and rebuild the rituals of commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom and bring to light the humanitarian
aspects of his reformative revolution.
There is no doubt that any study، thesis، essay، book، or encyclopedia
that is written on this topic in a scientific، methodological، human، and
neutral way will bring about enormous benefit and play a vital role in
creating constructive influences on these rituals، although such studies
require their writers to distance themselves from all forms of ideologies
and influences of beliefs and the religious laws positively and negatively.
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احلاضنة التاريخية ملراسم عزاء اإلمام احلسني× عند أهل السنَّة

جعفريان
الشيخ رسول
ّ
تعريب :حسن مطر

قدمه لبيان مصطلح
وق�د اعتبر الكاتب أبا حنيفة ش�يعي ًا زيدي ًا ،يف إطار تعري�ف ّ
قف مدافع ًا عن ثورة زيد ضد الدولة ُ
(الشيعة الزيدية)؛ باعتباره َو َ
األموية.
التش�يع والتس� ّنن منذ القرن الثالث اهلجري ،معترب ًا أمحد بن
ثم تطرق إىل حدود
ّ

حنب�ل منعطف ًا كبير ًا من حيث االهتمام بفضائل اإلمام عيل×؛ مما أ ّدى إىل تس�ارع

عملية تأليف الكتب يف فضائل أهل البيت^ يف القرن السادس اهلجري.

وق�د تلا ذلك احلدي�ث عن مراس�م العزاء عن�د أهل الس� ّنة يف القرن الس�ادس

واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
أصول الكايف)

قراءة تارخيية تناولت إقامة مراسم العزاء احلسيني عند أهل الس ّنة ،بدأها الكاتب
بالتع�رض للث�ورات العلوي�ة يف أواخ�ر العهد ُ
األم�وي والعرص العب�ايس ،بصفتها
ّ
امتداد ًا طبيعي ًا للملحمة احلس�ينية اخلالدة ،وعىل رأس�ها ثورة زيد بن عيل× ،مشري ًا
إىل جماراة أيب حنيفة لثورات العلويني؛ مما أ ّدى إىل جماراهتا من ِقبل بعض األحناف.

اهلج�ري برواي�ة عب�د اجللي�ل ال�رازي يف كتابه( :بع�ض مثالب النواص�ب يف نقض
فضائح الروافض) ،ثم تناول مراسم العزاء يف خراسان يف العهد التيموري.

بعده�ا اس�تعرض الكات�ب بع�ض مؤلف�ات األحن�اف يف اإلم�ام احلسين×؛

باعتباره�ا ج�زء ًا م�ن املؤلفات الت�ي كتبها أهل الس� ّنة يف أهل البي�ت^ منذ القرن
الس�نة والشيعة اليوم يف كثري
األول .ويف اخلامتة أش�ار إىل جمالس العزاء التي تقام بني ّ

من مدن العامل.
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THE SUNNI HISTORICAL INCUBATOR OF THE RITUALS OF
COMMEMORATING IMAM AL-°USAYN’S MARTYRDOM
Shaykh Ras£l Jaʽfariyy¡n
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The essay is a review of the history of holding the ceremonies of
commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom by Sunni Muslims. The
writer thus started this essay with a study of the revolutions led by the
descendants of Imam ‛Al¢ in the later years of the Umayyad dynasty and
the earlier years of the ‛Abb¡sid dynasty، since these revolutions were
the natural extension of Imam al-°usayn’s everlasting and epical revolution. The most important of these revolutions was the one led by Zayd
ibn ‛Al¢، which was supported by Sunni personalities، at top of whom
was Ab£-°an¢fah، the founder of the Hanafi school of Sunni jurisprudence، who also supported publicly all the revolutions that were led by
personalities from the descendants of Imam ‛Al¢. Accordingly، some of
the students and followers of Ab£-°an¢fah supported and braced these
revolutions.
According to his personal definition of the term: Zaydiyyah Sh¢ʽah،
the writer considered Ab£-°an¢fah to have belonged to this sect of the
Sh¢ʽah Muslims، depending upon the fact that Ab£-°an¢fah defended
vehemently the revolution of Zayd ibn ‛Al¢ against the Umayyad ruling
authorities.
The writer then moved to mentioning the historical backgrounds of
Sh¢ʽism and Sunnism since the third century of the hegira، considering
A¦mad ibn °anbal to have been a significant turning in the history of
the Islamic sects، since this master scholar paid very much attention to
writing about and disseminating the distinctive excellences of Imam
‛Al¢ ibn Ab¢-±¡lib. As a result، a process of writing books on the virtues
of the Holy Prophet’s family members grew acceleratively during the
sixth century of hegira.
Following that، the writer focused his discussion on the ceremonies
of commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom by Sunni Muslims
during the sixth century of hegira، as is quoted by ‛Abd al-Jal¢l al-R¡z¢

342
342

واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
)أصول الكايف

in his famous book: Baʽ¤ Math¡lib al-Naw¡¥ib f¢ Naq¤ Fa¤¡'i¦ alRaw¡fi¤ (Some flaws of the antagonists in their attempts to discrediting
the Sh¢ʽah). He then moved to discuss in details the rituals of commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom that were held in Khorasan
during the Teymourian dynasty.
Next، the writer reviewed some books written by °anafites (i.e. followers of Ab£-°an¢fah’s school) on Imam al-°usayn، since these books
stood for a part of the Sunni Muslims’ books that were written about the
Holy Prophet’s family members since the first century of hegira.
In the epilogue، the writer made a reference to the ceremonies and
rituals of commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom held by Sunni
and Sh¢ʽah Muslims together in many regions of the world in the present day.

343
343

آثار ونتائج
الشعائر احلسينيةٌ ..

د .الشيخ محمد الكروي القيسي
ٍ
ٍ
ووص�ف خلصائص موضوعه
متهيد
ابت�دأ الكاتب مقاله بمقدمة اش�تملت على

م�ر العصور،
م�ورد البح�ث؛ إذ أثب�ت م�ن خالهلا صعوب�ة حرص آثار الش�عائر عىل ّ

ٌ
تنوع الش�عائر بني املنصوص واملس�تنبط ،وبني
وأنّ مقال�ه
حماولة لوضع هيكلية ُتبينِّ ّ
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األفعال واألقوال ،وبني الفردية واجلامعية.

ح�اول الكات�ب يف املح�ور األول ملقال�ه دراس�ة آث�ار ونتائج الش�عائر عىل نفس

النهضة احلس�ينية ،فخلص إىل أنّ الش�عائر قد ّثبتت أصل النهضة بحفظها ش�خصية
القائ�د ومبادئ الث�ورة وأهدافها ،مع بيان طبيعة اجلامعة التي قامت عىل أكتافها تلك

إرث نبوي،
عمقت فهم النهضة احلس�ينية بإظهاره�ا بأنهّ ا ٌ
النهضة ،وأن الش�عائر قد ّ

ث�م تقديمها للرؤي�ة الواقعية
وبي�ان ارتباط تل�ك النهضة بمس�تقبل البرشي�ة اآليتّ ،
للنهضة.

ّأم�ا املح�ور الث�اين فقد تناول آثار الش�عائر احلس�ينية عىل غري النهض�ة من خالل

بربه؛ باعتبار أن
مبحثني :تناول األول منهام آثار الشعائر عىل الفرد من حيث عالقته ّ

املقربات كوهنا عبادة روحية ّ
تذكر باهلل تعاىل وبأوليائه الصاحلني ،كام أهنا
الشعائر من ِّ
كانت س�بب ًا لتعريف الكثري من املس�لمني وغري املس�لمني باملذهب احلقّ .أما املبحث
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الث�اين فكان يف آثار الش�عائر عىل املجتمع بام هو وحدة واح�دة ،وذلك بحفظ اهلوية
تعرض الكاتب لآلثار املهمة للش�عائر سياس�ي ًا واجتامعي ًا
اإلسلامية للمجتمع .كام ّ
واقتصادي ًا.

THE RITUALS OF COMMEMORATING IMAM AL°USAYN’S MARTYRDOM: SIGNIFICANCES AND EFFECTS

واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
)أصول الكايف

Dr. Shaykh Mu¦ammad al-Karaw¢ al-Qays¢
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The essay is opened with an introduction retaining a preamble and a
description of the distinctive characteristics of the topic studied therein.
The writer thus demonstrates how difficult it is to count and restrict the
influential factors and effects of the rituals of commemorating Imam
al-°usayn’s martyrdom through the different ages; therefore، the essay
is no more than an attempt to install a certain foundation on the basis
of which these rituals can be classified into، for example، ordained and
deduced، verbal and practical، individual and collective، and so on.
In the first part of the essay، the writer attempts to investigate the
significances and effects of these rituals on the everlasting reformative
revolution of Imam al-°usayn، concluding that the rituals affixed and
fastened the origin of Imam al-°usayn’s uprising through maintaining
the personality of the leader and the principles and goals of his reformative revolution. The writer، within this investigation، displays nature
of the group on whose shoulders the revolution was launched، proving
that these rituals accumulatively intensified and deeply rooted the true
understanding of the Imam’s revolution through demonstrating it as a
Prophetic heritage. For this reason، Imam al-°usayn’s revolution is inseparably attached to the future of humanity. In order to achieve this
goal، the writer introduced the factual view of the revolution.
The second part of the essay deals with the effects of the rituals of
commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom on other aspects than
Imam al-°usayn’s reformative revolution. Hence، this part discusses
two points. The first is the rituals’ effects on persons individually from
the view of their relationships with their Lord، since these rituals are
considered spiritual devotional acts that draw individuals nearer to
their Lord and remind of Him as well as His righteous servants. They
also played a major role in introducing the true sect of Islam to both

Muslims and non-Muslims.
The second point is appertained to these rituals’ effects on societies
and communities collectively، since they contributed to maintaining the
Islamic identity of the Muslim communities.
Finally، the writer alludes to the political، social، and economical
effects of the rituals of commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom.
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الشعائر احلسينيّة في العصر الصفوي
عرض وتوصيف
ٌ

خماس الساعدي
د .الشيخ حيدر ّ

يم ّثل املقال اس�تعراض ًا تارخيي ًا للش�عائر احلس�ينية إبان احلقبة الصفوية؛ ملا للعهد

الصفوي من أمهية خاصة يف تاريخ الش�عائر احلس�ينية ،حيث دخلت مرحلة جديدة

تط�رق إىل احلدود التارخيي�ة للعهد الصفوي،
يف انتس�اهبا إىل اإلم�ام الكاظم× ،ثم ّ

ابتدا ًء بتس� ّلم الشاه إسامعيل الصفوي زمام السلطة سنة (1502م) ،ومرور ًا بتداول
حتوالت سياسية واجتامعية واقتصادية،
السلطة بني أبنائه وأحفاده ،وما خت ّلل ذلك من ّ

وانتها ًء بانحطاط الدولة الصفوية وهناية حكمها سنة (1736م).

جتس�د يف رصاع دموي مع
ث�م تن�اول التجاذب�ات الدينية يف العه�د الصفوي ،مما ّ

واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
أصول الكايف)

عىل مستوى املامرسة واالهتامم ،بعيد ًا عن تقييم نوع املامرسات آنذاك.
وق�د ابتدأ الكاتب مقاله بنبذة عن نس�ب ُ
األرسة الصفوية ،مشير ًا إىل االختالف

الدولة العثامنية ،كان أحد العوامل املهمة يف هجرة العلويني األتراك إىل إيران.

أما بالنس�بة إىل الشعائر احلس�ينية ،فقد تناول اهتامم الدولة بإقامتها ونرشها أو ً
ال،

واألس�باب الت�ي دع�ت إىل ذلك ،وعلى رأس�ها مي�ول ّ
حكامها أله�ل البيت^،
والتزامهم بالتشيعّ ،
السباقني يف هذا املجال ،وأن دورهم
مؤكد ًا أن الصفويني مل يكونوا ّ

يكم�ن يف دعمها وإقامتها ومنحها صفة رس�مية عىل املس�توى احلكومي والش�عبي.
تطرق ملظاه�ر العزاء ببعدهي�ا احلاميس التعبوي ،واإلرش�ادي ،تليها أش�كال
ث�م ّ

املامرس�ات م�ن قبيل املجال�س والبكاء وإنش�اد الش�عر واللطم واملواكب ومراس�م

الشبيه وغريها.
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THE RITUALS OF COMMEMORATING IMAM AL°USAYN’S MARTYRDOM DURING THE SAFAVID DYNASTY
REVIEW AND DESCRIPTION
Dr. Shaykh °aydar Khamm¡s al-S¡ʽid¢
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The essay is a historic review of the rituals of commemorating Imam
al-°usayn’s martyrdom during the Safavid dynasty، since the period
of the Safavid rule holds a special significance in the history of these
rituals. During this period، the rituals of Imam al-°usayn’s martyrdom
witnessed a new stage of practice and attentive consideration. Yet، no
evaluation of the kind of rituals that were practiced during that period
has been made in this essay.
The writer begins with reviewing the lineage of the Safavid family،
concluding that different opinions have been set about the claim that
this family is lineally traced back to Imam M£s¡ al-K¡¨im (‛a). He then
moves to study the period of the Safavid dynasty historically، beginning with Shah Ism¡‛¢l’s coming to power in the year 1502 A.D.، passing through the successive rule of his sons and descendants as well as
the political، social، and economic changes that took place during the
reigns of these kings، and ending with the collapse of the Safavid dynasty in 1736 A.D.
The writer then discussed the different policies of each king with regard to the religious affairs that led to bloody clashes with the Ottoman
Empire، which were the major reason for the mass departure of the
Alawite Turks to Persia.
The writer also discussed the great importance and attention showed
by the ruling authorities during the Safavid dynasty to the rituals of
commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom، within which he highlighted the reasons behind this attention، at top of which was the tendencies of the rulers towards the Holy Prophet’s family members and
descendants (i.e. the Ahl al-Bayt) and their abidance by the Sh¢ʽah Sect.
The writer thus confirmed that the Safavid rulers were not the foremost
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to commemorate Imam al-°usayn’s martyrdom through a set of rituals;
rather، their role in supporting and holding these rituals only imparted
an official characteristic to these rituals authoritatively and popularly.
Finally، the writer alluded to the manners of showing sorrow for
Imam al-°usayn’s tragic martyrdom in their two aspects; namely، the
declamatory tactic aspect and the didactic aspect. He followed that
with a discussion of the practical forms that were practiced in the sessions held for commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom، such as
weeping for the Imam، composing elegiac poems، slapping the chests،
walking in processions، and performing pieces of drama to show the
tragedies experienced by Imam al-°usayn on the day of his martyrdom.

349
349

تطوّر املراسم احلسينيّة في كتاب (تراجيديا كربالء)
نق ٌد وحتليل

عباس الساعدي
الشيخ صباح ّ

يم ّثل هذا املقال قراءة نقدية للفصل الثالث من كتاب (تراجيديا كربالء) للدكتور

إبراهي�م احلي�دري ،ال�ذي تناول في�ه (العوامل املؤث�رة عىل تطور مراس�يم العزاء يف
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العراق).

فقد أشار الكاتب يف املدخل إىل أن ظاهرة التطور يف الشعائر تُعترب أمر ًا طبيعي ًا فيام

ثم انتقل بعدها
ل�و كان ذل�ك ضمن النطاق الذي حيفظها من التالع�ب والتحريفّ .
إىل بي�ان املالحظ�ات ال�واردة عىل ما أسس�ه احلي�دري يف الفصل الثالث م�ن كتابه،
فذكر املالحظة ُ
األوىل املتمثلة بالرؤية اخلاطئة حول العالقة بني تطور مراس�م العزاء

والصعوب�ات االجتامعية واالقتصادية والسياس�ية ،فانتق�د الباحث هذا الربط الذي
يؤ ّدي إىل احلكم بأن الش�عائر احلس�ينية ليس هلا القابلية عىل التط�ور الذايت ،وهذا ما

خيال�ف الوثائ�ق التارخيية التي تُثبِت أن التوس�ع يف الش�عائر إنام بل�غ ذروته بعد رفع
اخلناق عن أتباع أهل البيت^.

الضيقة جتاه املجتمع العراقي
ثم انتقل بعد ذلك إىل املالحظة الثانية املتمثلة بالنظرة ّ

عموم� ًا واملذهب الش�يعي خاص� ًة؛ ّمما يد ّلل عىل ع�دم اطالع احلي�دري عىل جاذبية
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املذهب الش�يعي وقابليته الس�تقطاب اآلخرين؛ إذ اعترب أن التحول املذهبي لبعض

التشيع مع ظروفهم القاسية واملأساوية.
التش�يع كان س�ببه تناغم
القبائل العراقية إىل
ّ
ّ
املدعى مع ّل ً
املؤهالت واجلاذبية يف املذهب الشيعي مل تكن
وقد ر ّد الكاتب هذا ّ
ال بأن ّ

ناجت�ة ع�ن أم ٍر غيبي فحس�ب ،بل كانت نتيج� ًة لتعليامت أئمة أه�ل البيت^ ،وقد
القيمة.
عرض الكاتب نامذج من هذه التعليامت ّ

DEVELOPMENT OF THE CEREMONIES OF COMMEMORATING IMAM AL-°USAYN’S MARTYRDOM IN THE
;'¡BOOK: TRAGEDY OF KARBAL
CRITIQUE AND ANALYSIS

واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
)أصول الكايف

Shaykh ¯ab¡¦ ʽAbb¡s al-S¡ʽid¢
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The essay is a critical reading of Chapter Three of Dr. Ibr¡h¢m al°aydar¢’s book: Tragedy of Karbal¡'، which deals with the factors affecting the development of the consolation ceremonies in Iraq.
In the preface، the writer has stated that the developments witnessed
by the rituals of commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom must be
considered natural if such developments are maintained within a frame
that keeps them away from abuse and distortion.
Discussing a number of points raised against the foundations created
by al-°aydar¢ in Chapter Three of his book، the writer mentioned that
the first note to be highlighted is the mistaken view appertained to the
correlation between the development of these rituals and the political،
social، and economic hardships suffered by the people. Criticizing this
claimed correlation، which means that the rituals of commemorating
Imam al-°usayn’s martyrdom are incapable of self-growth، the writer
confirms that this claim is in clear-cut violation of many historical documents that proved that expansion in these rituals attained its climax
immediately after the suppression imposed by the ruling authorities on
the followers of the Ahl al-Bayt was removed.
With regard to his second note، the writer criticized the author’s
narrow-minded view of the Iraqi community generally and the Sh¢ʽah
Sect particularly، which indicates، amongst many things، that the author
failed to regard the attractiveness of the Sect and its capability of drawing the others towards it، especially when the author claimed falsely
that the conversion of some Iraqi tribes to Sh¢ʽism was only because
this sect matched their hard and tragic conditions of living. Refuting
this false claim، the writer justified that such conversions took place as
a result of the qualifications and attractiveness of Sh¢ʽism، which were
arisen from not only Divine planning but also the teachings of the Holy
Imams of the Ahl al-Bayt. The writer finally reviews samples of these
golden and precious teachings.

تاريخ الشعائر احلسينية في دراسات املستشرقني
األملاني (هاينس هالم) أُمنوذج ًا
(دراسة نقدية)

الشيخ أسعد التميمي

قراءة تارخيية يف نتاج املس�ترشقني فيام يرتبط بتاريخ الش�عائر احلس�ينية ،تستهدف
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الكشف عن هذا النتاج ،وأهم ما توصل إليه.

وقد وقع اختيار الكاتب عىل املس�ترشق األمل�اين (هاينس هامل) ُأنموذج ًا ملوضوع

البحث ،فقدم تعريف ًا خمترص ًا هبذه الش�خصية ونتاج�ه العلمي ،وبخاصة كتابه الذي
تناول تاريخ الشعائر احلسينية حتت عنوان( :الشيعة) ،ترمجة حممود كبيبو.

مكونات البحث ل�دى هاينس،
وق�د تن�اول الكاتب املح�اور األربعة التي تمُ ث�ل ّ
وهيُ :أصول شعائر يوم عاشوراء ،واملرثية ،والتعزية ،والرضب عىل الصدور وجلد

الذات.

تلا ذلك مللمة ألفكاره يف عدة نقاط خمترصة ،تبعتها إش�ارة إىل إجيابيات بحثه يف

إط�ار نظ�رة نقدية منصفة ،أمهها الفص�ل بني آراء رجال الدين وم�ا يفعله الناس من
ممارسات قد ال متت إىل الرشيعة بصلة.
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س�جل الباحث جمموعة مالحظات على هاينس ،تناولت ش�عائر (التكفري)،
ث�م ّ

معتبر ًا اخلط�أ املنهجي بجع�ل ما فعله التوابون أص ً
ال للش�عائر احلس�ينية س�بب ًا لبناء

تصوره اخلاطئ.
ّ

ثم ناقش الكاتب رفض هاينس حماولة إعادة منش�أ الش�عائر إىل معتقدات تس�بق

مسج ً
ال كذلك اس�تغرابه مما نقله عن حقبة الصفويني من ممارسات مفرتاة
اإلسلامّ ،
وصفها بالبشعة.

تطرق الكاتب ملصطلح جلد الذات بمعنييه ،مؤكد ًا عدم ارتباطهام بمعتقدات
وقد ّ

الش�يعة ،وتعرض أخري ًا لثالثة اجتاهات يف قراءة املراسم العاشورائية؛ ر ّد ًا عىل قراءة
املشوهة.
هاينس ّ

واإلنجليزية
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وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
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HISTORY OF THE RITUALS OF COMMEMORATING
IMAM AL-°USAYN’S MARTYRDOM IN THE RESEARCHES
OF THE ORIENTALISTS; HEINZ HALM AS AN EXAMPLE
A CRITICAL STUDY
Shaykh Asʽad al-Tam¢m¢
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The essay is a historical perusal of the works of the Orientalists that
are related to the history of the rituals of commemorating Imam al°usayn’s martyrdom. It is thus aimed at revealing these works and the
most important results thereof.
The writer has chosen the German Orientalist، Heinz Halm، as an example and thus begins the essay with a brief biography of this personality along with his scientific researches، especially his book entitled، ‘The
Shiites،’ in which he discussed the history of these rituals.
The writer has thus discussed the four major points that represented Halm’s constituents of research; namely، the origins of the rituals practiced on the ʽªsh£r¡' Day (i.e. the anniversary of Imam al°usayn’s martyrdom)، monodies، ceremonies of commemorating Imam
al-°usayn’s martyrdom، and slapping the chests and lashing the backs.
The writer then sums up Halm’s major ideas in a few abridged points،
following that with some indications of Halm’s positive points mentioned in his study in a form of a fair analytical view، the most important
of which was his discrimination between the views of the Sh¢ʽite clergymen and some practices of ordinary people that are far away from the
spirit of Islam and the Islamic Law.
The writer then records a set of critical notes against Halm with regard the ritual of accusing the others of atheism، proving that Heinz
Halm committed a methodological mistake when he ascribed the origin of the rituals of commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom to
the deeds of the Taww¡b£n (or Repenters; a movement that appeared
shortly after Imam al-°usayn’s martyrdom). Thus، Halm founded his
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entire approach on this wrong idea.
He then argued Halm’s objection to the attempts to ascribing the
origin of these rituals to certain beliefs that had existed even before
the advent of Islam. Likewise، the writer found strange Halm’s diffusing some unreal practices—which he described as hideous—claimed
to have been practiced during the Safavid dynasty although they are
nothing but forgeries that were fabricated against the Safavid rulers.
The writer also discussed the term self-lashing in its two meanings،
confirming that this practice، in its two meanings، is by no means related to the beliefs of the Sh¢ʽah Muslims.
Finally، he touched on three tendencies with regard to reading the
rituals practiced on the ʽªsh£r¡' Day as a successful attempt to refute
Halm’s inaccurate and corruptive readings.
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دور املرجعية في حفظ الشعائر احلسينية

مصطفى ماجد الدالي

عدة أس�اليب اتبعتها املرجعي�ة الدينية للحفاظ عىل
تن�اول الكات�ب يف مقاله هذا ّ

الشعائر احلسينية املباركة ،وهي:

ثم تعيني معناها
 -1حتديد معنى الشعرية احلسينية علمي ًا بالرجوع إىل أهل ال ّلغةّ ،

هــــ2016
العدد
2015ممم
2015
 1437هـ
الرابعةـــ1437
الثالثة
السنةالثالثة
السنة
عرشـــالسنة
عرش
الثالثعرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

اصطالح ًا.

 -2حتدي�د الضابط�ة الرشعي�ة الدقيقة للش�عرية ع�ن طريق تبيني مالم�ح معرفة

الشعرية ،وحدودها التي ينبغي االلتزام هبا.

 -3إصدار الفتاوى الدينية بجواز الش�عائر احلس�ينية واستحباهبا ،وحتريم بعض

األفعال واملامرسات التي قد تشوب مسرية الشعائر احلسينية ،أو حتاول تشوهيها.

 -4تأييد تلك الش�عائر من خلال احلضور امليداين املبارش ملراج�ع الدين العظام

يف مواك�ب الع�زاء ،أو إقام�ة املجال�س يف بيوهت�م الرشيف�ة ،أو ترك جمل�س الدرس
والتفرغ للعزاء يف مواسمه اخلاصة.
والتدريس
ّ

 -5التص�دي ل�ر ّد اهلجمات ،والذود عن حريم الش�عائر احلس�ينية باإلجابة عن

الشبهات.

تط�رق الكات�ب إىل الفتوى الش�هرية للميرزا النائين�ي& اجلامعة حول
وأخير ًا ّ
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ثم أهنى مقاله بخامتة أدرج فيها
الش�عائر
ِّ
واملفصلة هلا ،ثم اس�تعرض تأييد العلامء هلاّ ،

توصل إليه من نتائج مهمة يف هذا املجال.
ما ّ

THE FUNCTION OF THE SUPREME RELIGIOUS AUTHORITY IN MAINTAINING THE RITUALS OF COMMEMORATING IMAM AL-°USAYN’S MARTYRDOM

واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
)أصول الكايف

Mu¥§af¡ Majed al-D¡l¢
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The writer of the essay focuses on a number of methods followed by
the supreme religious authority for safeguarding the blessed rituals of
commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom. These methods can be
summed up in the following points:
1. Defining scientifically and methodologically the meaning of these
rituals، first، lexically and، second، terminologically.
2. Identifying the most accurate and precise legal bounds of the rituals of commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom by way of bringing to light the features of theses rituals as well as the boundaries that
must not be exceeded.
3. Issuing religious verdicts and judgments on the legality and recommendation of practicing rituals of commemorating Imam al-°usayn’s
martyrdom and issuing other verdicts of prohibiting and deeming illegal certain deeds and practices that may spoil and deform these rituals
as well as the ploys that may warp the progress of honoring Imam al°usayn’s reformative revolution and martyrdom.
4. Supporting these rituals through direct and practical participations of the supreme religious authorities in the processions and ceremonies of commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom، holding such
ceremonies in their own houses، and stopping teaching in the Seminary
in order to give entire concentration on these rituals and ceremonies.
5. Refuting all the attacks of the enemies with regard to these rituals
and defending the holiness of Imam al-°usayn and his revolution by
means of giving reasonable answers to such spurious arguments.
At the end of the essay، the writer made a reference to the famous religious verdict issued by M¢rz¡ al-N¡'¢n¢، which reflected an all-inclusive
and detailed view about commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom
and then discussed the master scholars’ support of that verdict. He then
concluded his essay with an epilogue comprised the most important
results inferred from the points discussed in the essay.

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل
قراء ٌة تأريخية

د .الشيخ محمد احللفي

دراس�ة تارخيي�ة حتليلية تتن�اول ظاه�رة إحياء وجتس�يد النبي‘ وأه�ل بيته^

للشعائر احلسينية ،وذلك من خالل البحث العلمي يف النصوص الروائية والتارخيية؛
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ملا هلا من قيمة علمية يف الكشف عن احلقائق.

وق�د ذك�ر الكاتب متهيد ًا لتس�ليط الض�وء عىل مفهوم الش�عائر؛ لتتجّل�ىّ أبعادها

ُ
وأطره�ا وم�ا تصدق عليه ،وقد توص�ل إىل أنّ املعنى اللغوي العام للش�عائر هو أهنا
أفع�ال تكتن�ه ُبع�د ًا إعالمي ًا .وعليه؛ فإنّ ش�عائر اهلل مت ّثل كل ما ُجع�ل َع َل ًام من أعالم

طاعت�ه ،مما أمر به تعاىل أو هنى عنه ،وتعني الش�عائر احلس�ينية كل فع�ل تضمن ُبعد ًا
إعالمي ًا للنهضة احلسينية.

ثم َّ
أطل الكاتب عىل املامرس�ات الش�عائرية يف الرتاث الروائي ألهل البيت^،

قس�م منها جتسيد الشعائر قبل واقعة
تضمن
ٌ
قس�م الروايات وفق عدة حلاظاتّ ،
وقد ّ

عاشوراء ،ابتدا ًء من والدة اإلمام× حتى شهادته.

تع�رض ملواق�ف أمري املؤمنين والزهراء واإلم�ام احلس�ن^ ،تالها عرض
ث�م ّ

حتلييل ملجموعة دالالت تتضح من خالل قراءة النصوص.
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املتضمنة لتجس�يد الش�عائر بعد
تطرق للفترة الثانية
ّ
ويف إط�ار التقس�يم الس�ابق ّ
واقع�ة الط�ف ،بصفتها مرحلة جتذير للش�عائر م�ن ِقبل األئمة^ ،وأهم ما جتس�د

فيه�ا :الب�كاء واحلزن ،ذكر املصيبة ونرشها ،رثاء احلسين× بالش�عر ،إقامة جمالس

العزاء بواسطة الشعراء ،إقامة املجالس لذكر واقعة كربالء.

واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
)أصول الكايف

THE RITUALS OF COMMEMORATING IMAM AL°USAYN’S MARTYRDOM HELD BY THE HOLY PROPHET AND HIS FAMILY MEMBERS; FOUNDATION AND
ESTABLISHMENT OF ROOTS
A HISTORICAL PERUSAL

359
359

Dr. Shaykh Mu¦ammad al-°ilf¢
The thesis is a historical and analytical study of the trend of holding
and embodying the rituals of commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom. The study has thus been discussed through scientific research
of the historic and narrative texts، since these two aspects embrace a
significant scientific value in the field of revealing the truths.
The writer starts his thesis with a prologue through which he shed
light on the meaning and significance of the rituals، intending to make
manifest the features، frames، and applicable examples of rituals. He has
concluded that the general lexical meaning of the Arabic word shaʽ¢rah
(the singular form of shaʽ¡'ir; rituals) signifies that it is every act that
holds an informational characteristic. Accordingly، the rituals of God
include every action that marks obedience to Him، on condition that
these rituals are within the circle of God’s commands and prohibitions.
Likewise، the ritual of commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom،
which are termed as al-shaʽ¡'ir al-¦usayniyyah، stand for every action
that includes an informational feature or mark of Imam al-°usayn’s
reformative revolution.
The writer then prospects the practices of commemorating Imam al°usayn’s martyrdom in the narrative heritage that is reported from the
Holy Prophet’s family members and descendants; namely، the Ahl alBayt. He thus classified these narratives into several classes، depending
on a number of considerations. One class comprised the embodiment of
these rituals before the Event of ʽªsh£r¡'; i.e. the martyrdom of Imam
al-°usayn، beginning with Imam al-°usayn’s birthday and ending up
with the day of his martyrdom.
He then touched on the attitudes of Imam ‛Al¢، Lady F¡§imah، and

Imam al-°asan، following them with an analytical review of a set of
indications that obviously manifest themselves from a perusal of these
texts.
In the frame of this classification، the writer went into the second
stage of representing and practicing these rituals after the Event of
ʽªsh£r¡'، since this stage stood for the Holy Imams’ radicalizing the
rituals of commemorating Imam al-°usayn’s revolution. The most
prominent features of this radicalization included weeping and expressing sorrow for the Imam’s martyrdom، recollecting and spreading the
misfortunate event of his martyrdom، composing elegiac poetry on this
occasion، holding consolation ceremonies through reciting and composing poetry، and holding sessions of recalling the Event of ʽªsh£r¡'
along with the tragedies that accompanied it.
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محاربة األنظمة املستبدة للشعائر احلسينية عبر التاريخ
األساليب والدواعي

محمد الدومي

يتن�اول املقال أس�اليب األنظمة الظاملة ودوافعها ملحاربة الش�عائر احلس�ينية عرب
ّ
اس�تهل الباحث مقاله باحلديث عن تاريخ الش�عائر احلس�ينية ،متتبع ًا
التاري�خ ،وقد

حت�ث عىل إحياء ذك�رى اإلمام احلسين× ،داعي ًا إىل اس�تثامرها يف
النص�وص التي ّ
تع�رض لتقس�يم اجلويني لتاري�خ الش�عائر احلس�ينية ،ابتداء من استش�هاد
وق�د ّ
اإلمام× ،ومرور ًا بظهور احلكومات الشيعية ،ومنها الصفوية ،حتى يومنا احلارض.

ث�م تناول أس�اليب األنظمة املس�تبدة يف حماربة الش�عائر ،عرب اس�تعراضه لنامذج
ّ
تارخيي�ة ،معتبر ًا مظلومية اإلمام احلسين× ج�زء ًا وامت�داد ًا ملظلومية اهلاش�ميني،
وبخاص�ة أهل البيت^ ،مس�تعرض ًا املراس�يم األربعة التي اختذه�ا معاوية لتغطية
فضائل اإلمام عيل× ،وانعكاساهتا الس�لبية عىل الثقافة الدينية للمسلمني ،ومذكر ًا

واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
أصول الكايف)

زيارة اإلمام× ،والبكاء عليه ،وإقامة املجالس احلسينية.

بمحطات من تلك املظلومية ،منها :منع الش�عائر احلس�ينية بواس�طة الرتهيب ،وحمو
مظاهر احلزن يف حمرم عرب ابتداع النصوص ،أو إقامة مظاهر الفرح والرسور.
وتناول أخري ًا دواعي حماربة الش�عائر احلسينية ،ومنها :خوف السلطات من تلك

الشعائر ،وحماربة الدين بمحاربة إحدى شعائرهُ ،م ِّ
ركز ًا عىل أسباب استهداف اإلمام

احلسني× بالذات.
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THE DESPOTIC RULING AUTHORITIES’ CAMPAIGNS
AGAINST THE RITUALS OF COMMEMORATING IMAM
AL-°USAYN’S MARTYRDOM THROUGHOUT HISTORY
METHODS AND MOTIVATIONS
Mu¦ammad al-D£m¢
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The essay deals with the different methods adopted by the tyrannical
ruling regimes in order to suppressively stop the holding of the rituals and ceremonies of commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom
throughout history and the reasons for such harsh and unfair campaigns.
In the beginning، the writer moving to discussing the history of the
rituals of commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom، the writer followed up the narrative texts that encourage on commemorating Imam
al-°usayn’s martyrdom. He thus called for employing these texts in urging the people on pilgrimage to Imam al-°usayn’s tomb، weeping for
his tragedies، and holding ceremonies of commemorating these events.
The writer shed light on al-Juwayn¢’s classification of these rituals in
terms of history. He thus begins with the martyrdom of Imam al-°usayn
and discusses these rituals during the different Sh¢ʽite dynasties، especially the Safavid dynasty، and ends with these rituals in the present day.
He them moved to reviewing the methods used by the tyrannical ruling authorities for suppressing these rituals، citing some examples from
history. He thus proved that the oppressions to which Imam al-°usayn
was exposed were part of the transgressions committed against the Holy
Prophet’s family members and descendants in particular and against
the descendants of H¡shim، the Holy Prophet’s grandfather، in general.
For example، the writer cited the four decrees announced by Mu‛¡wiyah
for the purpose of covering up the excellences and distinctive virtues of
Imam ‛Al¢ (‛a) and their negative reflections on the Muslims’ religious
education. Reminding of some methods of the oppressions practiced
against the Holy Prophet’s family members and descendants، the writer
focused on the ban of holding and practicing ceremonies and rituals of
commemorating Imam al-°usayn’s martyrdom by way of terrorizing،
the elimination of all features of sorrow and sadness during the month
of Mu¦arram by way of inventing false traditions and narrations، and
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holding aspects of happiness and carnivals instead.
Finally، the writer dealt with some reasons for suppressing the holding of the ceremonies of Imam al-°usayn’s martyrdom، such as the ruling authorities’ fear from these rituals and resisting the religion of Islam through prohibiting one of its rituals. The writer thus focused on
the tyrannical ruling authorities’ directing their efforts towards stopping any act or rite that is related to Imam al-°usayn especially.
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معالم الدور اإلعالمي للعقيلة زينب‘ في نهضة عاشوراء
دراس ٌة حتليلية

نُهى القطراني

سعت الباحثة إىل بيان مفردة ق ّلام ُر ِّكز عليها يف دراسات النهضة احلسينية ،وهي:
ْ
ٍ
هنضة فكرية أو عسكرية؛ ملا
أي
اإلعالم ،الذي يمثِّل أخطر وأهم سلاح تس�تخدمه ُّ
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فعال ومبارش يف ضبط مشاعر وآراء وتوجهات الناس.
له من دور َّ

ومل نج�د من خلال التاريخ هنضة بقيت خالدة كنهضة اإلمام احلسين× ،فأين

يكمن دور اإلعالم فيها؟

بالس�يدة زينب’ ،فبدأت
تناول�ت الباحثة جزء ًا مه ًام من هذا الدور الذي مت ّثل
ّ

وبينت أركانه
بمقدم�ة َّبينت فيها أمهية البحث وس�ابقتهَّ ،
ثم قام�ت بتعريف اإلعالم َّ

ورسمت ثالثة أبعاد له :نفيس ،وفكري ،وآيل.

ثم س ّلطت األضواء عىل األبعاد اإلعالمية حلمل احلسني× عائلته وأهل بيته إىل
َّ
العراق ،واستظهرت ثالثة ُأمور من خالل النصوص التارخيية.
عرجت إىل صلب املوضوع وهو البحث يف األس�اليب والطرق اإلعالمية يف
ث�م َّ

فقس�متها إىل ثلاث مناطق :كربالء ،والكوفة ،والش�ام.
خط�ب العقيلة زينب’ّ ،
كل منطقة ،فكانت الكوفة األكثر ّ
وبينت األس�اليب التي اس ُتخدمت يف ِّ
حظ ًا من بني
َّ
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املناطق الثالث بتنوع األساليب التي اس ُتخدمت فيها ،حيث ذكرت هلا الباحثة تسعة

أساليب ،وستة أساليب للشام ،وأخري ًا ثالثة أساليب لكربالء.

وختمت البحث ببيان أس�باب نجاح ال�دور اإلعالمي للعقيلة زينب’ ،وأبرز

مقومات النجاح يف شخصيتها’.
ّ

FEATURES OF LADY ZAYNAB’S INFORMATIONAL ROLE
IN THE UPRISING OF ʽªSH£R¡';
AN ANALYTICAL STUDY

واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
)أصول الكايف

Nuh¡ al-Qa§r¡n¢
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In the essay، the writer attempts to focus on an aspect of Imam al°usayn’s reformative revolution، since this aspect has rarely been discussed by those who wrote about this topic. This aspect is namely، mass
media and information، which stands for the most important and most
serious weapon to be used against any ideational or military uprising،
owing to its effective and direct role in orienting the feelings، tendencies، and opinions of the masses.
In fact، throughout history، no revolution has persisted and remained
everlasting except Imam al-°usayn’s revolution. Therefore، we have to
investigate the role of information in this revolution.
The writer، in this essay، deals with the most important part of information in Imam al-°usayn’s uprising، represented by the role played by
Lady Zaynab. The writer thus starts with demonstrating the importance
and precedence of the study and then gives definitions of information،
touches on its pillars، and sketches its three basic dimensions; namely،
the mental، the ideological، and the technical dimensions.
The writer then sheds light on carrying Imam al-°usayn’s head and
his family members to Iraq from the angle of the informational influences of this act on the masses، concluding three major points derived
from the historical texts and narratives.
The writer then returns to the main topic of the study، focusing on
the methods and Informational styles found in Lady Zaynab’s speeches،
dividing these methods into three parts، according to the places where
these speeches were delivered; namely، Karbal¡'، al-K£fah، and Syria.
The writer thus displays the reasons for using a certain method of in-

formation in delivering these speeches in these regions. Thus، al-K£fah
was given the most importance، since Lady Zaynab’s speeches therein
was characterized by variety in methods and styles. The writer thus
counts nine styles found in the speeches delivered in al-K£fah، six styles
in the speeches delivered in Syria، and three styles in the speeches delivered in Karbal¡'.
The writer concludes the study by mentioning the reasons for the
success achieved by Lady Zaynab through the informational role she
played as well as the most characteristic constituents of success in her
personality.
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الطف في الشعر القصصي احلديث
واقعة ّ
دراس ٌة مقارنة في تقنيّة الراوي
أ .م .د .علي مجيد البديري

يس�عى هذا البحث إىل تس�ليط ضوء الق�راءة النقدية عىل طبيع�ة توظيف (واقعة

(الراوي/الس�ارد) يف
الطف) يف الش�عر القصيص احلديث ،من خالل دراس�ة تقنية
َّ

األول
مع الش�عر احلسيني احلديث ،ومها :الش�عر العراقي ،والشعر الفاريس .النص ّ
للش�اعر العراقي عبد الكريم كاصد ،والنص الثاين للش�اعر اإليراين عيل رضا قزوه،
ِ
املقار ُن من ُس ٍ
تأم َل الظواهر
ضوء ما وفَّره
جرت قراءهتام يف
ُ
األدب َ
بل منهجية ،تعتمد ُّ
ٍ
وبطريقة انفرد هبا عن غريه من مناهج النقد األديب.
ين املشرتك،
يف ُبعدها اإلنسا ّ
وكانت نتيجة البحث كالتايل:

نص
النص�ان الش�عريان يف اإلف�ادة من توظي�ف تقنية ال�راوي يف بناء ٍّ
 1ـ نج�ح ّ
يتحرك يف فضائه الراوي بطريقة فاعلة ،وال يغيب متام ًا متاهي صوت الشاعر
حكائي ّ

واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
أصول الكايف)

ٌ
ٌ
نصني ش�عريني قصصيين ينتميان إىل أ َد َبين عريقني هلام ٌ
ٌ
طويل
وتاريخ
عميق�ة
صلة
ّ

بصوته.

ٍ
بدرجة ما ،وهي :انفتاح احلدث التارخيي
 2ـ اش�تغل الشاعران عىل فكرة واحدة

َّ
دور
املوظف يف الشعر عىل احلارض ،وعمدا إىل تشكيل مبنى حكائي كان للراوي فيه ٌ

ونموه بطريقة دالة.
وجه مراحل احلدث
مركزي فاعلَّ ،
ّ
ٍ
ٍ
مجعية ختتزن احلدث بكل تفصيالته ،وتُدرك أبعاده
ذاك�رة
النصان من
لق�د انطلق ّ
ونتائجه ودروس�ه وعربه ،ولك ّنها تنقس�م حني تدخل دائرة الفعل واستدعاء احلدث
القديم املنتهي زمني ًا إىل ساحة العمل املعارصة.
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THE EVENT OF AL-±AFF IN THE MODERN NARRATIVE POETRY;
A COMPARATIVE STUDY OF THE NARRATOR’S TECHNIQUE
Dr. ‛Al¢ Maj¢d al-Budeir¢
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The current research is an attempt to shed thorough light on critical
readings of the nature of employing the Event of al-±aff in the modern narrative poetry through analyzing the technique of the narrator/
storyteller in two pieces of narrative poetry that belong to two ancient
genres of literary، which have deep-rooted connection and a sustained
history with the modern poetry of elegizing Imam al-°usayn and composing mournful style about his revolution and personality; namely،
Iraqi poetry and Persian poetry.
The first poem discussed in this study was composed by ‛Abd alKar¢m G¡¥id، an Iraqi poet، while the second was composed by ‛Al¢
Reza Qazveh، an Iranian poet.
The two poems have been analyzed in the light of methodological
modes provided by the comparative literary and depending upon the
shared human aspects secreted by events in a way totally different from
all other ways of literary criticism.
The results concluded by the writer can be put in the following points:
1. The two poetic texts could successfully benefit from employing the
technique of the narrator in composing a narrative text in whose space
the narrator could move actively، without hiding the feature of the poet’s exercising his own voice.
2. To some extent، both the poets revolved around one idea; that is،
the openness of the historical event that is employed in a poetic style on
the present day. They thus worked towards shaping a narrative foundation whose central and effectual role was played by the narrator who
succeeded to direct the different stages of the event in an indicative way.
The two texts used as a starting point a communal memory that held the
event along with all of its details and realized its dimensions، results،
lessons، and examples. Yet، when it entered into the circle of action and
the recalling of the past event that has no longer existed، it is separated
in order to enter the present field of action.
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شهداء الطف

أسماء وقع االختالف في صحبتها للنبي’

الشيخ عبد الر ّزاق النداوي

دراس�ة تارخيي�ة تناول�ت جمموع�ة م�ن أصح�اب اإلم�ام احلسين× مم�ن وقع

حسب ما تس ّنى له من املصادر التارخيية.

وقد بدأ استعراضه التفصييل بـ(املختار الثقفي) مع أنه مل يكن من شهداء كربالء؛

وذل�ك لع�دة أس�باب ّمتت اإلش�ارة إليها ،ث�م انتقل إىل بقية الش�خصيات بحس�ب
التسلس�ل الذي ذكره يف املقدمة ،وختم اس�تعراضه بش�خصية مسلم بن عقيل× ملا

متتاز به سريته الذاتية من تفصيل.

وق�د أدىل الكات�ب عقيب كل ش�خصية بمالحظاته اخلاصة فيما يرتبط بصحبتها

للنبي‘ ،أو بعض املالبسات املرتبطة بسريهتا الذاتية.

واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
أصول الكايف)

االختالف يف صحبتهم للنبي‘ أو يف شهادهتم يف واقعة الطف أو يف كال األمرين.
وق�د ذكر الكاتب ( )12ش�خصية ،مس�تعرض ًا السيرة الذاتية ل�كل منها بإجياز،

محل الكاتب اإلمهال والتزوير
وفيام خيص السيرة الذاتية ملسلم بن عقيل× فقد ّ

ال�ذي ط�ال احلقائ�ق التارخيية مس�ؤولية غياب الكثري م�ن املناس�بات ،كتاريخ وفاة

الرسول‘ ،فضالً عن والدة مسلم بن عقيل×.

ست قرائن تارخيية أنّ والدة مسلم كانت يف عهد الرسول‘؛
وقد استشف من ّ

مم�ا يثب�ت أنه ن�ال رشف الصحبة ،ولو يف مطلع حياته ،ش�أنه يف ذلك ش�أن احلس�ن

واحلسني÷.

ُ
ُ
تطرق إليها ،هو :س�بب اختيار اإلمام احلسني×
ومن أهم األمور األخرى التي ّ

ملسلم بن عقيل دون غريه من بني هاشم.
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Personalities whose companionship of the Holy Prophet is disputable
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Shaykh ‛Abd al-Razz¡q al-Nadd¡w¢
The essay is a history-related study of a group of Imam al-°usayn’s
companions over whom historians have disputed whether they were or
were not companions of the Holy Prophet Mu¦ammad (¥), whether they
were or were not martyred in the Battle of al-±aff, or both the matters.
Mentioning twelve personalities, the writer of the essay reviews the
biography of each personality in a brief manner, depending upon the
historical reference books he could obtain.
Starting with the personality of al-Mukht¡r al-Thaqaf¢, although this
person is proven not to have participated in the Battle of al-±aff, the
writer mentions a set of reasons for choosing this personality in the
beginning of his study. He then discusses the biography of the other
personalities according to the order he mentioned in his introduction to
the essay. He then seals the discussion with the personality of Muslim
ibn ʽAq¢l, because his biography is characterized by elaborate details.
At the end of the discussion of each personality, the writer lists his
personal conclusions and notes, especially those related to that personality’s companionship to the Holy Prophet (¥) as well as other arguable
notes related to the personality’s life account.
While discussion the biography of Muslim ibn ʽAq¢l, the writer confirms negligence and distortion of many historians were the main reasons for the missing of exactness in many historical events, such as the
date of the Holy Prophet’s passing away and the birth of Muslim in
ʽAq¢l. However, depending upon six historical contexts, the writer concludes that Muslim ibn ʽAq¢l must have been born during the lifetime of
the Holy Prophet (¥), thus proving that this personality won the merit
of companionship of the Holy Prophet (¥), although in the early years
of his lifetime, just like Imam al-°asan (ʽa) and Imam al-°usayn (ʽa).
Amongst the other most important issues discussed in this essay is
the reason for Imam al-°usayn’s having chosen Muslim ibn ʽAq¢l as his
envoy rather than the other men of the Ban£-H¡shim tribe.
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فقه التربة احلسينية
(القسم السادس)

بيع وشراء التربة احلسينية ،والتحنيك بها وإهداؤها
الشيخ أحمد موسى العلي

عق�د الكات�ب مقاله هذا يف ثالثة حماور وخامتة ،ف�كان األول يف بيع ورشاء الرتبة
وأما
ّ
فتلخ�ص من املحور األول أن ّ
صحة بيع الرتبة احلس�ينية ّمما ال إش�كال فيهّ ،

الق�ول بحرم�ة البيع ،فليس له مس�تند إلاّ رواية ضعيفة الس�ند ،مع إمكان محلها عىل

حمام�ل ُأخ�رى ،وال فرق يف ج�واز البيع بني كونه بالكيل أو الوزن أو املش�اهدة ،وال

جمردة أو مشتملة عىل هيئات االنتفاع.
فرق بني كوهنا ّ

تطرق إىل س�نن املولود من فقهاء اإلمامية ،ومل ُينقل
َّ
وأما الثاين ،فقد ذكره كل َمن ّ
اخللاف ع�ن ٍ
أحد منهم ،س�واء القدم�اء منهم أو ا ُمل ْحدَ ثني ،وأرس�لوا االس�تحباب
إرسال املس ّلامت ،وكلامهتم يف ذلك كثرية جد ًا.

واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
أصول الكايف)

احلسينية ،والثاين يف حتنيك املولود هبا ،والثالث يف اصطحاهبا وإهدائها.

رصح بع�ض الفقهاء أن من ُ
املس�تحبة أن يس�تصحب
األمور
وأم�ا الثال�ث ،فقد ّ
َّ
ّ

الزائر ـ لرضيح احلسني× ـ معه الرتبة املباركة ،ليشمل الربكة أهله وبلده.

ويف اخلامتة ،اس�تعرض الباحث مجلة من املس�ائل الفقهية الت�ي تقع حم ً
ال لالبتالء

(بخصوص الرتبة احلس�ينية) ،والتي يكثر السؤال عنها يف الوقت احلارض ،واستعان
بإجابة املعارصين من فقهائنا ،أو َمن قارب هذا العرص.
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RELIGIOUS LAWS APPERTAINED TO THE SOIL OF
IMAM AL-°USAYN’S TOMB
PART VI: SELLING AND PURCHASING THE SOIL، USING IT FOR PLATING NEWBORNS، AND GIFTING IT
Shaykh A¦mad M£s¡ al-‛Al¢
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The essay is a continuation of previous essays interested in explaining
the religious laws appertained to the soil taken from Imam al-°usayn’s
holy tomb. In the current essay، the writer divides his discussion into
three parts and an epilogue.
In the first part، he deals with the laws appertained to selling and
buying the soil of Imam al-°usayn’s tomb. In the second part، he reviews the laws appertained to using this soil for plating newborns، and
in the third part، he presents the laws pertaining to holding and giving
this soil as gift.
He thus proves that there is no objection to trading with the soil of
Imam al-°usayn’s tomb، since those who deemed forbidden to do so
depended upon a single narration of an unreliable chain of authority،
although the same narration can be understood in many other ways.
The ruling of the legality of selling and buying is the same whether the
soil is sold by measure، weight، or by seeing. Likewise، it is legal to buy
the soil whether it is pure or mixed with other tradable commodities.
With regard to the second part، the writer show that all master scholars of Sh¢ʽite jurisprudence who mentioned the etiquettes done to newborns have touched on the issue of using some of the soil taken from
Imam al-°usayn’s tomb for plating newborns، deeming this etiquette to
be legal unanimously without any disagreement from any jurisprudent،
be he of the past generations or the recent ones. They have thus decided
this etiquette to be recommended، depending upon clear-cut narrations
in this regard. Their verdicts in this field are too many to be counted.
As for the third part، the writer quoted some jurisprudents to have
said that it is recommended for those who visit Imam al-°usayn’s tomb
to take with them some of the tomb’s soil so that the blessings of the soil
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واإلنجليزية
الباطنيةالعربية
وتأويالتهباللغة
(الكلينياملقاالت
كتابخالصة
كتابه
لآليات القرآن ّية يف
)أصول الكايف

will include their family members and countries.
In the epilogue، the writer cites a number of laws related to this topic،
especially with regard to the issues that are usually faced by people and
many questions have been posed about them in the present day. He then
cites the answers to these questions given by current or recent master
scholars of Sh¢ʽite jurisprudence.
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