
مسرة اإلصالح يف الشعائر احلسينيهّة)1(
الشيخ قيصر التميمي *

متهيد
إّن حدي�ث اإلص�اح يف الش�عائر احلس�ينية له عراقته وج�ذوره املمت�ّدة بامتداد 
الوجود املبارك ألتباع أهل البيت^، وخصوصًا يف ظل طيف متنّوع من احلكومات 
الش�يعّية أو املتعاطف�ة ظاهرًا مع مذهب أهل البي�ت^ التي حكمت بعض البلدان 

اإلسامّية، كالدولة البوهيية والفاطمية واحلمدانية والصفوية والقاجارية.
ولك�ن يب�دو أن حرك�ة اإلصاح هذه قد تش�ّكلت بصورة واضح�ة ومعلنة ويف 
إط�ار منهجّي�ة علمي�ة مدروس�ة منذ أربع�ة ق�رون تقريبًا، وحتدي�دًا يف مطل�ع القرن 
الع�ارش اهلج�ري، ويف بداي�ات ع�ر احلك�م الصف�وي، ولع�ّل الرائد األب�رز هلذه 
احلرك�ة اإلصاحّي�ة هو كامل الدين حس�ن ب�ن عيل الواعظ الكاش�في املتوفىَّ س�نة 
)910ه�()2(، وخصوصًا بلحاظ ما دّونه يف كتابه الش�هري )روضة الش�هداء(، الذي 
كتب�ه س�نة )908ه�(، حي�ث كان هذا الكت�اب � الفريد من نوع�ه واملتمّيز يف جماله � 
دس�تورًا مقّدس�ًا بيد املختّصن واملهتّمن ببناء وتطوير وتوس�عة الش�عائر احلس�ينّية، 

)1( حمارضة ُألقيت يف جامعة الكوفة/كّلية الرتبية للبنات، يف ندوة علمية مشرتكة بن مؤسسة وارث 
األنبياء للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية والكّلية، بعنوان: )الشعائر احلسينية بن الواقع 

املعاش والطموح املنشود(.
* ُأستاذ يف احلوزة العلمية، رئيس حترير جمّلة اإلصاح احلسيني، من العراق.

)2( من اجلدير بااللتفات أن هذا الرجل ُمتَلف يف مذهبه وتوّجهاته الفكرّية والعقدّية. ُانظر: األمن، 
حمسن، أعيان الشيعة: ج6، ص122.
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وخصوص�ًا يف جم�ال القّص�ة ورواي�ة املقتل احلس�يني، حي�ث أضاف م�ن القصص 
واحلكايات العاشورائية ما ال جتده إاّل يف هذا الكتاب)1(.

واس�تمّرت حركة الش�عائر عىل هذا النم�ط التنموي التوّس�عي إىل القرن الثالث 
عرش اهلجري، حيث بدأت بعدها مرحلة جديدة وواسعة يف تنمية احلركة الشعائرية، 
ففي النصف األول من القرن املذكور تقريبًا، ويف عهد امللك فتح عيل شاه )1183-
1250ه�( انطلقت البدايات من الفتاوى املعروفة واملش�هورة للمريزا القمي املتوفىَّ 
س�نة )1231ه�(، حول جواز ومرشوعّية إقامة التش�ابيه واملرسح احلسيني، وهكذا 
الفت�اوى اأُلخرى املنس�وبة إليه يف هذا املجال، كام ُينس�ب إليه ذل�ك يف كتابه )جامع 

الشتات()2(.
ثم توّسعت هذه احلركة اإلصاحية يف النصف الثاين من القرن املذكور، ويمكننا 
أن نبتدئ هذا التاريخ باحلركة الواسعة وامليدانّية للفاضل الدربندي يف جمال الشعائر 
احلس�ينّية، وهو صاحب كتاب )إكسري العبادات يف أرسار الشهادات(، واملتوفىَّ سنة 
)1285ه�(، حيث تصّدى لدعم التوس�عة والتطوير والتنويع يف الش�عائر احلسينّية، 
يف ظ�ل احلكوم�ة القاجاري�ة يف عهد امللك ن�ارص الدين ش�اه )1247-1313ه�(، 
وبُأسلوب اجتهادي فريد من نوعه، فكانت احلركة اإلصاحية للشعائر بنظره ينبغي 
�نن احلس�نة يف هذا املجال، وهناك  أن تقع يف س�ياق توس�عة رقعة ما قد ُيس�ّمى بالسُّ
جمموع�ة كبرية من العل�امء واخلطباء املعارصين له اخت�ذوا ذات املنهج يف التعامل مع 

ُانظر عىل سبيل املثال: ص495 من الكتاب وما يليها من القصص واحلكايات التي تفّرد املؤّلف   )1(
بروايتها. الكاشفي، حسن، روضة الشهداء، ترمجة وحتقيق وتعليق: حممد شعاع فاخر. وقد اسُتحِدثت 

مجلة من املراسم احلسينّية استنادًا إىل بعض تلك القصص واحلكايات.
)2( هذا هو املشهور واملنسوب إليه، وقد بحثنا كثريًا يف النسخة املعتمدة لكتاب جامع الشتات، وكذا غريه 
من كتب املريزا القّمي، فلم نجد فيها سؤااًل وال جوابًا يرتبط بخصوص الشعائر احلسينّية، وإنام طرق 
املريزا شعائر اإلسام عمومًا وبصورة عابرة ومّر عليها مرور الكرام. ورّب مشهور ال أصل له، أو بقي 
يف الصدور ومل يدّون، أو إننا قرنا عن حتصيل ما وجده اآلخرون يف مضاّنه، أو أن هناك نسخًا ُأخرى 

مل نقف عليها. ُانظر: املريزا القمي، أبو القاسم، جامع الشتات: ج1، ص372�373.
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الشعائر وُسبل تطويرها.
وم�ن األمثلة عىل ذل�ك قول الدربندي+: »فاعلم أن قضيـة نطح زينب بنت أمري 
املؤمنـني رأسـها بمقّدم املحمـل، بحيث إنه ُجرح وجرى الدم منه، يكشـف عن فحوى 
أن ما ال جيوز فعله يف مصيبة غري آل حممد ـ من اجلزع الشـديد، وشـقّ الثياب واجليوب، 
ولطـم الصدور ومخش الوجوه، وحثو الرتاب والرماد عـى الرؤوس ورضهبا باألكف، 
وتلّطخ الوجه واجلسد بالوحل، واأللوان املسودة وما يشبه ذلك ـ جيوز فعله يف مصائب 
آل حممد|، وال سـّيام يف مصائب سـيد الشهداء روحي له الفداء... بل يمكن أن ُيقال: 

إن جواز كّل ذلك ـ بل استحبابه ـ مما عليه السرية والرضورة من املذهب«)1(.
وم�ن ذل�ك أيض�ًا قوله+: »وأمـا الـكالم يف مثل جرح الـرؤوس أو الصـدور بآلة 
مـن احلديـد أو نحو ذلك، فمام ُيعلـم حتقيق احلال فيه يف بعـض املجالس، وهو املجلس 
املتضّمـن لقضية نطـح الصديقة الطاهرة زينب بنت أمري املؤمنني× رأسـها يف حضور 
اإلمام عى خشـب اهلودج«)2(. فجاءت هذه العبارات وغريها لرتس�م املامح اأُلوىل 
للتأس�يس الفكري واالجتهادي يف جمال توس�عة مساحة الشعائر احلسينّية، والتدليل 

عليها باألدّلة الرشعّية والنصوص الدينّية.
لكن، ويف حركة ش�به معاكس�ة ومعارصة أو متأخرة بطبيعة احلال، تصّدى بعض 
العلامء ملا يرونه مالفًا للش�ؤون احلس�ينية، ولعّلنا نضع يف صدارهتم املحّدث النوري 
املتوفىَّ س�نة )1320ه�(، وعيل بن حمّمد تقي القزويني املتوفىَّ بعد س�نة )1324ه�(. 
فق�د حت�ّدث الن�وري كث�ريًا عن إص�اح املنرب احلس�يني وهتذي�ب مجلة من الش�عائر 
احلسينية، خصوصًا يف كتابه )اللؤلؤ واملرجان( املعّرب من اللغة الفارسّية)3(، وهكذا 
القزوين�ي يف كتابه )أرسار املصائب ونكات النوائب(، ومن كلامت القزويني الواردة 

)1( الدربندي، آغا بن عابد، إكسري العبادات يف أرسار الشهادات: ج3، ص247.
)2( املصدر السابق: ج1، ص141.

)3( ُانظ�ر ع�ىل س�بيل املث�ال: الن�وري، حس�ن، اللؤل�ؤ واملرج�ان، تعري�ب: الش�يخ إبراهي�م البدوي: 
ص134�140، وص182�203.
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يف هذا الس�ياق عىل سبيل املثال قوله: »فإين أسمع وأرى يف هذه األزمنة واألوقات من 

األخبـار املجعـوالت واألكاذيب املوضوعـات ما فيه ختريب الدين وتضييع رشع سـّيد 

املرسـلني واسـتهزاء املخالفني، فإهنا من أعظم مصائب املعصومني^ املظلومني، وإن 

ُسـّميت بإقامة العزاء، وُأدخلت يف عنوان الرثـاء، لكنها يف احلقيقة من البدعة يف الدين، 

وداخلة يف مصائب سيد الشهداء× أرواحنا له الفداء، بل من اجلروح الواردة عى قلبه 

الرشيف من األعداء، وقد وضعها بعض العوام استحسـانًا بحسـب رأيه السخيف، ثم 

نقلها بعض األعالم مثاًل يف كتابه، غفلة عاّم يرتّتب عليها من املفاسـد العظام، ونحن وإن 

تأّخر زماننا عن واقعة سـّيد شـباب أهل اجلنان.. فننرصه إن شـاء اهلل بتوفيقه تعاىل وتأييد 

ُأمنائه بقلع أساس الكذب واالفرتاء، كاللهو والغناء بعنوان الرثاء واإلبكاء...«، وهكذا 

يستمّر يف مقّدمته عىل هذا املنوال وبُأسلوب حاّد وشديد اللهجة)1(. 

ثم � وعىل ذات املنهج � تامها جمموعة من العلامء الذين أّسسوا اأُلسس ووضعوا 

الضوابط لتقنن الش�عائر وهتذيبها أو تطويره�ا. وجاءت هذه احلركة التهذيبّية كرّدة 

فع�ل ع�ىل ظاهرة توس�يع واس�تحداث جمموعة م�ن الطقوس واملراس�م احلس�ينية، 

ث الن�وري يف انتقاده ال�اذع والش�ديد للفاضل  ك�ام يؤّك�د عىل ه�ذه احلقيقة املح�دّ

الدربن�دي، ويف مواضع كثرية من كتابه )اللؤلؤ واملرجان(، كام أرشنا إىل بعضها. ثم 

تلت تلك احلركة أيضًا حركة ُأخرى الحقة داعمة حلركة التوّس�ع والتجديد يف جمال 

الش�عائر احلس�ينية، وقد جاءت كرّدة فعل أيضًا مضاّدة لتلك احلركات التصحيحية، 

ب إىل يومنا احلارض.  ع ومهذِّ وهكذا استمّر السجال واالختاف يف الرؤى بن موسِّ

إذن؛ نس�تطيع أن نقول: إن احلركة اإلصاحية يف الشعائر احلسينّية انقسمت عىل 

نفسها يف مراحل متلفة بن:

)1( ُانظر: الفشندي، القزويني، حمّمد مهدي، أرسار املصائب ونكات النوائب، مطوط: ص2�3.
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ع وداعم للتنّوع والنرش والتحديث واإلنتاج الشعائري.  1� موسِّ
ب ورافض ملا يراه من العش�وائية يف الصريورة الشعائرية والتكّون  2� وبن: ُمهذِّ

العفوي للطقوس واملراسم احلسينية. 
واحلدي�ث ح�ول هذه املس�رية اإلصاحي�ة واس�ع وطويل ج�ّدًا، لكنن�ا نحاول 

ختصيص البحث وإجيازه يف املحورين التالين:

الدين  جتاه  املسؤولية  من  انطالقًا  احلسينيهّة  الشعائر  يف  اإلصالح  األول:  احملور 
واحلكم الشرعي

املاحظ أن حركة اإلصاح يف دائرة هذا املحور )احلكم الرشعي( هي الطاغية يف 
جمتمعاتنا، وقد شغلت مهوم العلامء والباحثن منذ ما يزيد عىل أربعة قرون من الزمن 
تقريب�ًا كام أرشن�ا، حيث تصّدى مجلة من املفكرين وبش�كل ُمعلن وجريء إلصاح 
بعض الش�عائر احلس�ينية � توس�عة أو هتذيبًا � ومن منطلقات متلفة ومتنّوعة، ولكن 
كان اهل�دف األب�رز لتلك احلركة هو الدفاع عن الدي�ن واحلفاظ عىل حرمة األحكام 

والقوانن الرشعية.
أّما يف جمال التأكيد والدعم والتجديد والتطوير والتوسعة، فيمّثله األعّم األغلب 
م�ن العلامء واخلطب�اء، وذكرنا يف صدارهتم القّمي والكاش�في والدربندي وغريهم، 
ولنا أن نس�ترشف الدعم العاّم للتوس�عة الش�عائرّية من الرس�ائل والردود الشديدة 
والقاسية التي صدرت من علامء النجف األرشف وفضائها للرّد عىل دعاة اإلصاح 

التهذيبي، والتي تؤّكد عىل رضورة التوسعة والدعم والتجديد.
وم�ن ذلك عىل س�بيل املثال: م�ا أجاب به الش�يخ عبد اهلل املامق�اين& )1290� 
1351ه��( يف رس�الته املعروف�ة )املواك�ب احلس�ينّية(، حين�ام ُس�ئل ع�ن مرشوعّية 
املواك�ب املحزن�ة والتمثيل فيها، وإعان احل�زن بالندب والن�داء والعويل والبكاء، 
ورضب الصدور باألكف وش�جّ الرؤوس باحلديد وغري ذلك، حيث قال: »ال ينبغي 
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الشبهة يف جواز اأُلمور املذكورة يف السؤال، بل وإدماء الرأس بالسيف، بل لو أفتى فقيه 
متبّحـر بوجـوب ذلك كفاية يف مثل هذه األزمنة ـ التي صّمـم مجع فيها عى إطفاء أنوار 
أهل البيت عليهم أفضل الصلوات والسالم ـ مل يمكن ختطئته«، ثم رشع يف االستدالل 

عىل هذه اأُلمور وأمثاهلا بصورة تفصيلّية)1(.
ومن ذلك أيضًا الرسالة الاذعة التي كتبها الشيخ مرتىض آل ياسن& )1311� 
1398ه�( يف الرّد عىل ما كتبه القزويني يف رس�الته )صولة احلق(، ومن مجلة ما جاء 
فيها قوله: »حتى جاءنا اليوم يريد أن يزيد عى اإلبالة ضغثًا وعى اجلرح ملحًا، فيبتّز من 
أيدينا أغى جموهراتنا، وأعّز مقّدسـاتنا، أال وهي املظاهرات العزائية، التي اعتاد الشـيعة 
القيام هبا كل عام يف العرش اأُلول من شـهر حمّرم احلرام، حزنًا عى سـبط الرسـول وقّرة 
عـني الزهراء البتـول عليه الصالة والسـالم، وذلك كاللطم عى الصدور يف الشـوارع، 
والـرضب عـى الظهور بالسالسـل، وإدماء الرؤوس بالسـيوف، ومتثيـل فاجعة الطف 

بالصورة التي يسموهنا الشبيه«)2(.
والشواهد يف هذا املجال كثرية جّدًا تفوق حّد اإلحصاء)3(.

وأّم�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 البرة، املتوفىَّ س�نة 
)1358ه�(، قد تصّدى وبش�كل رصيح حلملة تصحيحية واسعة، سعى فيها ملا يراه 
إصاحًا وهتذيبًا للش�عائر احلسينية، وهو ينطلق يف محلته من منطلقات رشعية دينّية، 
وخصوصًا ما جاء يف رس�الته املعروفة ب�)صولة احلق(، حيث افتتحها بمس�ألة األمر 
باملع�روف والنهي عن املنك�ر، ووجوب تصّدي العلامء للبدع، ث�م قال: »فبطاعة اهلل 
 سـبحانه، وطمعـًا يف مثوباته، وهربـًا من العقوبة الفادحـة التي ُيعاقب هبـا كاتم العلم،

)1( احلسون، حممد، رسائل الشعائر احلسينّية: ج1، ص201�202.
)2( املصدر السابق: ص244.

)3( ُانظر عىل سبيل املثال: املصدر السابق.
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ما زلُت بحمِد اهلل سـبحانه وُحسـن توفيقه صادحًاـ  منذ دخويل البرصة من شهر شعبان 
إىل اليوم ـ يف الناس بالنهي هلم عاّم قد تعّودوه من اإلتيان برضوب املحّرمات واملنكرات 
والسـخافات واحلامقـات وجعلهم إياها من مجلـة الديانات الرشعّية، خصوصًا مسـألة 
حـًا بام فيها من  التشـبيهات التـي ُيمّثلوهنا يف عاشـوراء، فرصُت ُمنّوهـًا برفضها وُمرصِّ
التحريم؛ أليّن أراها جُملبًة لسخرية امللل اخلارجة، وداعيًا من دواعي االستهزاء. فحّرمتها 
سًا للّدين القويم  علنًا، مناديًا بذلك بني اخللق، هاديًا هلم إىل سـبيل احلّق والرشـاد، ومقدِّ
عاّم جعله منه مجاعة اجلاهلني«)1(. وأّكد بعد ذلك عىل أّنه مس�تمّر يف هذا الطريق، وال 

تثنيه الزعقات وهجامت التشنيع والبهتان.
ث�م انتقد متثي�ل بنات الرس�الة مما ق�د يوجب اإلهان�ة وهتك احلرمة والس�خرية 
واالستهزاء، وأن ذلك بنظره من املبتدعات والسخافات واخلرافات املنكرة يف الدين 
ول�دى العق�ل والعقاء، ومل يرد فيها ن�ص وال دليل، ويواصل الق�ول: بأننا إذًا ملاذا 
نكرر ما فعله يزيد وشيعته بعقائل النبّوة وحمّجبات الرسالة؟! وما هو وجه تكرار ما 

فعلوه من اجلرائم يف كّل عام؟!
ثّم حر مرشوعية اللطم يف داخل املآتم، وحّرمها يف األزقة والطرقات، مستهدفًا 

من ذلك احلّد مما قد يقع من املحرمات يف تلك املحافل املختلطة.
وح�ّرم التطب�ري مل�ا يؤّدي إلي�ه بنظره م�ن الوق�وع يف املحّرمات، م�ن قبيل هاك 
النف�وس أو إيذائه�ا، مضاف�ًا إىل كونه � كام يرى � عمًا وحش�يًا مهجي�ًا ال دليل عليه 

وال ثمرة فيه)2(.
وق�د تصّدى مجلة من العلامء للرّد عىل الس�ّيد القزويني، وأقام�وا األدّلة الرشعية 
والعقلية املتنّوعة عىل ما اس�تنكره من الش�عائر احلسينية، وقد تضّمنت مجلة من تلك 
الرسائل عبارات الذعة وهلجة شديدة وكلامت جارحة، ولعّل من أهّم تلك الرسائل 

)1( املصدر السابق: ص179�180.
)2( ُانظر: املصدر السابق: ص186 وما بعدها.
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ما كتبه الش�يخ حسن املظفر& املتوفىَّ سنة )1388ه�( بعنوان )نرة املظلوم(، وقد 
كتبها يف نفس السنة التي صدرت فيها رسالة صولة احلق )1345ه�()1(.

ثم تلت هذه احلركة مبارشة حركة تصحيحية هتذيبّية ُأخرى، قادها الس�ّيد حمسن 
األمن العاميل&، نزيل دمشق، املتوفىَّ سنة )1371ه�(، وقد كثر اللغط حول ما يتبّناه 
ويدعو إليه من اإلصاح، وُكتِبت جمموعة كبرية من الرس�ائل والبحوث للرّد عليه، 
وكان من أهّم تلك الردود الرس�الة التي كتبها الش�يخ عبد احلسن صادق العاميل& 
املتوفىَّ س�نة )1361ه�(، بعنوان )س�يامء الصلحاء()2(، وهي ما دعا السّيد األمن إىل 
كتابة رس�الة مفّصلة يف هذا املجال بعنوان )التنزيه ألعامل الش�بيه(، وقد حتّدث فيها 
مفّصًا عن هنضته اإلصاحية يف جمال الش�عائر احلس�ينية، وناقش يف مرشوعية مجلة 

من تلك الشعائر، كام حاول أن هيّذب بعضها)3(. 
وكان املنطل�ق أيض�ًا واهل�دف ال�ذي يرم�ي إليه ه�و احلفاظ ع�ىل الدي�ن القويم 
وااللتزام بأحكامه وقوانينه الرشعية، حيث افتتح رسالته أيضًا بمسألة وجوب إنكار 
املنك�ر والنه�ي عنه، ووجوب إنكار البدع ورّدها، وحاول أن حييص بعض ما ش�اب 

الشعائر � برأيه � من املنكرات، وعّد منها مثًا: 
1� نق�ل األحادي�ث املكذوب�ة ع�ىل املنابر، م�ن قبيل حادث�ة الطي�ور، وعّدها من 

الكبائر.
2� تلحن الصوت بالغناء، وعّدها من املحّرمات.

3� إيذاء النفس وتعريضها للهاك، بجرح الرؤوس حتى تس�يل الدماء، وعّدها 
من املحّرمات أيضًا.

4� استعامل آالت اللهو، كالطبل واملزامري وأمثاهلا، وهو كذلك من املحّرمات. 

)1( ُانظر: املصدر السابق: ص309 وما بعدها.
)2( ُانظر: املصدر السابق: ج2، ص7 وما بعدها.

)3( ُانظر: املصدر السابق: ص165 وما بعدها.



نية
سي

احل
ئر 

شعا
يف ال

ح  
صال

اإل
رية 

مس

21

5� تش�بيه الرجال بالنس�اء يف التمثيل، وتش�بيه بعض النس�اء ببنات الرس�الة، مما 
يوجب اهلتك واملثلة املحّرمة.

6� صياح النساء يف مسمع الرجال، وصوت املرأة عورة.
وهكذا كّل ما يوجب اهلتك والتشنيع والقدح يف الدين والنفرة منه. 

وق�د تصّدى أيضًا كبار العلامء من النج�ف األرشف وغريها للرّد مفّصًا عىل ما 
جاء يف هذه الرس�الة، وكانت كّلها حتوم حول الدليل واحلكم الرشعي، وتنطلق من 

منطلقات وجوب احلفاظ عىل الدين والدفاع عنه)1(.
وبنف�س ه�ذه األس�اليب وباآللي�ات ذاهت�ا اس�تمّرت مس�رية اإلصاح والش�ّد 
واجل�ذب بن املصلحن، الداع�ن إىل التنزيه، وخصومهم ممن يرى أّن فيام ُيّدعى من 
التنزي�ه هدمًا للدين ووقوفًا بوج�ه احلركة اإلهلّية للرس�ل واألنبياء واألوصياء^، 
وبن هذا وذاك كانت الرشيعة والدين واألحكام الرشعّية هي املنطلق األساس وهي 

الغاية واهلدف.
ويف ه�ذا املج�ال باخلصوص نحن ندع�و إىل أن يكون اإلصاح يف ه�ذه الدائرة 

إصاحًا تطويريًا وبّناًء ونافعًا، ولتحقيق ذلك نويص يف مقالنا هذا بام ييل:
1� مواصلة مس�رية الدراس�ات الديني�ة التخصّصية واالجتهادّي�ة املعّمقة يف هذا 

املجال باخلصوص.
2� مراع�اة االختص�اص الدين�ي، واجتن�اب التعوي�م واخلل�ط باالختصاصات 
اأُلخ�رى، إاّل بام ينفع يف حترير املس�ألة الرشعية مفهومًا وحك�اًم وموضوعًا ومتعّلقًا، 

وأمثال ذلك.
3� املحافظة عىل اجلوانب املوضوعية والعلمية يف املس�ائل والش�عائر التي نسعى 

إىل إصاحها.
4� أن نكون عىل قدر املسؤولية يف احلفاظ عىل أصالة الدين وتشييد أركانه.

)1( ُانظر عىل سبيل املثال: املصدر السابق.
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5� أن نمتل�ك اجلرأة الكافية لدراس�ة مثل هذه املوضوعات احلّساس�ة، أّيًا كانت 
النتائج.

ولك�ن هذا املحور بكّل أبعاده قد أخذ قس�طه الوافر من البحث والتحقيق، وهو 
ل يف نظرن�ا إاّل مس�احة خاصة وحم�دودة يف جماالت االختصاص اإلنس�اين  ال ُيش�كّ

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

الثاين.

احملور الثاني: اإلصالح يف الشعائر احلسينيهّة من منطلقات عقالنيهّة وإنسانيهّة
 انطاق�ًا م�ن البع�د اإلنس�اين الب�رشي، وبعي�دًا ع�ن جتاذب�ات الن�ص الدين�ي، 
واالخت�اف االجتهادي يف حتديد احلك�م الرشعي والوظيفة الرشعية جتاه الش�عائر 
احلس�ينية، ينبغي أن تبدأ مس�رية ُأخرى موازية يف اإلصاح، ويمكننا أن نتصور هذه 

املسرية منطلقة يف اجتاهن:

االجتاه األول: احلركة العقلية والعقالنيهّة الداعمة للمنظومة الدينيهّة
بدأت هذه املسرية العقلية والعقانّية يف موازاة مسرية اإلصاح يف حمورها األّول، 
لكّنه�ا كان�ت بداية حمدودة جّدًا، تعّرض هلا العلامء واملفكرون بصورة عابرة ويف ظل 
وس�ياق التضحي�ات واجلهود الكب�رية التي بذلوه�ا للحفاظ عىل الدي�ن واألحكام 
الرشعّي�ة، ويمكنن�ا أن نتلّم�س معامله�ا وأمثلته�ا يف أدبيات َمن رف�ع راية اإلصاح 

والتهذيب يف الشعائر احلسينّية، وَمن تصّدى للدفاع عنها، فعىل سبيل املثال:

يف أدبيات املصلحني 
يستنكر املحّدث النوري عىل املؤلِّفن وأهل املنرب تناقل اأُلمور الواهية والضعيفة 
فيام يرتبط بالقّصة احلسينية وحوادثها؛ مستندًا يف ذلك إىل كونه مالفًا للعقل والنقل، 
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حي�ث يقول: »فهذه املطالب الضعيفة الواهية واألخبار املختلفة حينام ُيدرجها املؤلِّفون 
يف كتبهم ُيسـّلطون بذلك األعداء عى أنفسـهم، وهذا خمالف للعقـل والدين«. ويقول 
يف املوضع والس�ياق ذاته متحام�ًا عىل الفاضل الدربن�دي إلدراجه مرويات كتاب 
جمهول حصل عليه من قارئ عزاء يف كتابه أرسار الشهادات: »فقد أدرج فيه روايات 
ذلـك الكتاب وأضافها إىل األخبار الواهية املجعولة التي ال حرص هلا، املوجودة يف كتابه 
املزبـور، فاحتًا بذلك للمخالفني أبواب الطعن والسـخرية واالسـتهزاء، وقد وصلت به 
مّهته إىل درجة أنه جعل جيش الكوفة مليونًا وستامئة ألف!.. ومن املطالب العجيبة التي 
نقلها يل مشـافهة أنه سـمع فيام مىض أن العامل الفالين قال ـ أو روى ـ: إن يوم عاشـوراء 
كان سـبعني ساعة، وأنه كان يستغرب ذلك حينها ويتعّجب من ذلك النقل، لكّنه حينام 
ل يف وقائع اليوم العارش تأّكد وتيّقن أن ذلك النقل صحيح، وأن تلك الوقائع  ـر وتأمَّ فكَّ
مل يكـن هلا لتحصل لوال تلك املّدة من الزمن.. وقد قّوى هذه الفكرة يف كتابه، ويمكنك 

أن تعرف من خالل هذه الفقرة كيفية تفكريه!«)1(.
ويق�ول أيضًا بعد تش�ديده النكري عىل نقل األخبار والوقائ�ع املكذوبة عىل هنضة 
اإلم�ام احلس�ن×: »والنتيجة الظاهرة لذلك وثمرته الواضحـة إدخال الوهن العظيم 
عـى الديـن ومذهـب اجلعفرّيـة، وتقديـم أسـباب السـخرية واالسـتهزاء والضحـك 

للمخالفني«)2(.
�د الس�ّيد القزوين�ي الب�ري يف صولت�ه عىل أنه ي�رى أن بعض الش�عائر  �  ويؤكِّ
وخصوصًا مس�ألة التشبيهات التي مُتثىَّل يف عاش�وراء � »جملبة لسخرية امللل اخلارجة، 

وداعيًا من دواعي االستهزاء، فحّرمتها علنًا، مناديًا بذلك بني اخللق، هاديًا هلم إىل سبيل 

احلّق والرشاد، وُمقّدسًا للدين القويم عاّم جعله منه مجاعة اجلاهلني«)3(.

)1( النوري، حسن، اللؤلؤ واملرجان، تعريب: الشيخ إبراهيم البدوي: ص199�201.
)2( املصدر السابق: ص229.

)3( احلسون، حممد، رسائل الشعائر احلسينّية: ج1، ص180.
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ويقول أيضًا � وقد مأل رس�الته بأمثال هذه العبارات �: »وأما الرضب بالسـيوف 
والقامـات عـى الرؤوس فمحـّرم.. فهو فعل مهجي وحيش، مثل الرضب بسلسـلة من 

احلديد، ومل يرد دليل رشعي عى جتويزها، وما من سـرية يسـتند إليها فيها، بل هي بنظر 

أرباب العقول واملعرفة أفعال وحشية، وما فيها من ثمرة يف التعزية«)1(.

واس�تدّل الس�ّيد األمن أيضًا عىل حرمة التطب�ري وأمثاله بالعق�ل والنقل)2(، وأن 
ذل�ك يوجب نس�بة املذهب وأهله »إىل اجلهل واجلنون وسـخافة العقـول، والبعد عن 
حماسن الرشع اإلسالمي، واستحالل ما حكم الرشع والعقل بتحريمه، من إيذاء النفس 

ر الناس عنه، ويفتح باب  وإدخـال الرضر عليها.. مما ُيلصق العـار باملذهب وأهله، وُينفِّ

القدح فيه«)3(.

ًا، وقد ت�مّ توظيف العق�ل واإلنتاج البرشي  والكل�امت يف ه�ذ املجال كثرية ج�دّ
العقاين فيها للدفاع عن الدين ومنظومته العقدّية وأحكامه الرشعية.

يف أدبيات املدافعني
كذل�ك ت�ّم توظي�ف العق�ل الب�رشي والنتاج اإلنس�اين لدع�م الش�عائرية حكاًم 
وموضوع�ًا، وعب�ارات العل�امء واس�تدالالهتم العقلي�ة التوظيفّي�ة كث�رية يف ه�ذا 
املجال، كام جاء ذلك كثريًا يف بيان فلس�فة ش�عرية البكاء وما يرتبط ببعض املراس�م 

والفلكلوريات الشعبية العاشورائية وغري ذلك.
وم�ن ذل�ك ما صّدر به املامقاين رس�الته يف ال�رّد عىل القزوين�ي يف صولته، حيث 
يق�ول: »إنه تطابـق العقل والرشع، ونطـق الكتاب والسـنَّة من الفريقـني بإباحة كّلام مل 
ُيـدرك العقـل فيه قبحـًا وال رضرًا، أو مل يرد فيـه من املوىل هني وال حتريـم، بل عى ذلك 

)1( املصدر السابق: ص191.
)2( ُانظر: املصدر السابق: ج2، ص171.

)3( املصدر السابق: ص177� 178.
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إمجـاع العقـالء وأهـل امللل واألديـان... ومن البنّي عنـد كّل حميط باألخبـار، متطّلع يف 
كلامت فقهائنا األخيار، عدم ورود آية وال رواية ضعيفة أو مرسلة بحرمة تشبيه شخص 

بشخص«)1(.
وقريب من ذلك ما ذكره الشيخ مرتىض آل ياسن& يف رسالته )نظرة دامعة()2(، 
والشيخ حممد جواد احلجامي& يف رسالته )كلمة حول التذكار احلسيني()3(، والشيخ 

حسن املظفر& يف رسالته )نرة املظلوم()4(، وغريهم الكثري.
ومن كا الطرفن تّم توظيف العقل والنتاج البرشي توظيفًا آليًا للدفاع عن حريم 

الدين ومنظومة األحكام الرشعية.

االجتاه الثاني: احلركة العقلية والعقالنيهّة بعيداً عن املنظومة الدينيهّة واألدجلة بشكل عام
 ُيعّد هذا االجتاه من املحور الثاين هو األهّم يف موضوع بحثنا، وال نريد أن نّدعي 
أمهّيته عىل دراسة املنظومة الشعائرية من الناحية الدينّية والرشعية، وإنام كّل ما نريد أن 
نقوله يف هذا املجال هو: أننا مل نجد دراسات إنسانية جاّدة ومتّصة يف هذا املجال إاّل 
نادرًا، وقد اعتمدنا يف ذلك عىل مسح ميداين واسع يف جمال اإلنتاج العلمي احلسيني 
املختّص يف مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخّصصية يف النهضة احلسينّية، وهو 

من اأُلمور الواضحة التي ال ختفى عىل ذوي االختصاص.
ونحن اليوم بحاجة ماّس�ة � أكثر من كّل زمان مىض � إىل دراس�ات إنس�انية برشّية 
حيادية قدر اإلمكان يف جمال الشعائر احلسينية، وإن كنت ُأقّر وأعرتف بصعوبة وخطورة 
ه�ذا اللون من الدراس�ات اإلنس�انّية املتجّول�ة يف دوائ�ر الدين وأروقته احلّساس�ة.

)1( املصدر السابق: ج1، ص202� 203.
)2( املصدر السابق: ص247.
)3( املصدر السابق: ص272.
)4( املصدر السابق: ص312.
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إذن؛ بعي�دًا 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، 
وش�غلت املؤّسس�ات اإلعامّي�ة والسياس�ّية، لي�س من املهني�ة حينئ�ذ � ويف املجال 

اإلنساين � ترك الدراسات اإلنسانية املحايدة ذات الصلة. 
فمثًا: يف جمال علوم االجتامع، إن كنت � أنا عامل االجتامع � متدّينًا مؤمنًا، ومقّلدًا 
يف الوقت ذاته ملن حُيّرم أو حيّلل ظاهرة التطبري � مثًا � يف املراسم احلسينّية، ينبغي أن 
ال يستميلني تقليدي وتبعيتي للحكم الرشعي أو تؤّثر سطوته يف نفيس، بام قد يؤّدي 
يف دراس�ايت االجتامعية املختّصة إىل إمهال أو حتوير أو تعظيم أو تقزيم وتش�ويه هذه 
الظاهرة من الوجهة االجتامعية، فقداس�ة املقّدس الديني يشء، والتجربة االجتامعية 
اإلنس�انية ومعطياهت�ا احلياتي�ة يشء آخ�ر، وليس بال�رورة أن يتوافق ع�امل الغيب 

)املعطى الديني( مع عامل احلّس واإلدراك والشهادة )املعطى اإلنساين(.
كام ينبغي أن ُتدرس هذه الظاهرة أيضًا � وباملنهج واأُلس�لوب ذاته � من وجهتها 
القانوني�ة واإلداري�ة، والسياس�ية واألمني�ة، والعس�كرية واالقتصادي�ة، والصّحي�ة 
والبيئي�ة وأمثال ذلك. وأن تبقى هذه الدراس�ات اإلنس�انّية مفتوح�ة ومتواصلة، ثم 
يتب�ع ذل�ك العمل اجلاد ع�ىل إعطاء دراس�ات متكاملة ومش�رتكة ومقارنة بن جممل 
املعطي�ات العلمّي�ة ملجم�وع تلك العل�وم اإلنس�انّية املتنّوعة؛ هبدف اخل�روج بنتائج 
وتوصي�ات علمّي�ة حقيقي�ة ومفي�دة يف توصي�ف وتقن�ن وتقويم تل�ك الظاهرة يف 
الش�عائر احلس�ينّية، ومن ثّم مواءم�ة تلك التوصيات يف مرحل�ة الحقة مع املنتجات 
الدينّية املرتبطة بتلك الظاهرة؛ إلعطاء دراس�ة علمّية متكاملة ومقارنة، تعتمد ثنائية 

املنتوج الديني/البرشي.
وهكذا احلال فيام يرتبط بمراسم الشبيه العاشورائية، يأيت الباحث يف جمال اآلداب 
واملرسح والتمثيل والدراما والس�ينام والفنون اجلميلة عمومًا، ليدرس ظاهرة الشبيه 

والتمثيل احلسيني، والتي هي اأُلخرى من طقوس عاشوراء ومراسمها.
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ونرتقب منه أن يزّودنا بدراسات ختّصصية مفيدة وبّناءة، فمثًا: ما هي توصيفاته 
العلمّية والواقعية هلذه الظاهرة؟ وما هو رأيه هبا؟ وما هي انتقاداته هلا؟ وما هي أهّم 
التحّديات التي تواجهها؟ وهل يمكننا تنميتها وتطويرها؟ وما هو السبيل إىل ذلك؟ 
وأسئلة ُأخرى كثرية جّدًا تبقى عالقة، ال يمكننا اإلجابة عنها إاّل عن طريق معطيات 

الدراسات اإلنسانية املختّصة ذات الصلة.
وال أش�ك أبدًا يف كوننا بحاجة ماّسة لإلنتاج اإلنس�اين يف جماالته الفنّية، لو أردنا 
أن نض�ع ش�عرية التمثيل يف نصاهب�ا البرشي الصحيح، ونرتقي هبا إىل مس�توى رفيع 

يتناسب يف عطائه مع النهضة احلسينية املعطاء.
وكذلك احلال أيضًا بالنس�بة إىل كّل ما يرتبط هبذه الش�عرية احلس�ينية من مفاهيم 
عر،  ومفردات وطقوس، نفتقر يف تأطريها وبنائها إىل املنتوج اإلنساين البرشي، كالشِّ

واألناشيد، والرسم، والتصوير، ولسان احلال، والقّصة وأمثاهلا. 
�اية( أو التحش�يد البرشي  وهكذا أيضًا هو حال ش�عرية وظاهرة املواكب و)املشىَّ
واملس�ريات الس�لمية، وم�ا يرتبط هب�ا مثًا م�ن مفاهيم سياس�ية وحكومي�ة، وأمنية 
وعس�كرية واجتامعي�ة، كاإلدان�ة، والتضام�ن، واإلره�اب، والث�ورة، واملعارض�ة، 
واملظاه�رات، واالنقاب�ات، واالعتصام�ات، والس�عي لتغي�ري الس�لطة، وحمارب�ة 

الفساد، ونحو ذلك.
فإن هذه املفاهيم املهّمة وغريها، الناجتة واملنبثقة عن الطقوس والشعائر احلسينّية، 
كّله�ا بحاجة ماّس�ة إىل دراس�ات اجتامعية ونفس�ية وأخاقية، وقانونّية وعس�كرية، 

وسياسّية واقتصادّية وغري ذلك من العلوم واملعارف اإلنسانية.
ناه هنا � نرى أن نختر توصيتنا بالقول: إّن عىل  ويف هذا الضوء � وانطاقًا مما بيىَّ
العلامء والباحثن يف جماالت العلوم اإلنس�انية ذات الصلة القريبة واملاّس�ة بالش�عائر 
احلس�ينّية، أن يبذل�وا قصارى جهدهم � كّل بحس�ب اختصاص�ه � للعمل اجلاّد عىل 

تطوير وإصاح وبناء الشعائر احلسينية يف جماالهتا اإلنسانية.
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ولس�ُت أشّك بالفائدة العظيمة والتأثري البالغ والبّناء لرسالة أو ُأطروحة أو مقال 
أو كتاب أو موسوعة، ختتّص بالطقوس والشعائر احلسينية، وتدرسها دراسة إنسانية 
علمية متّصة وحمايدة، بعيدة عن كاّفة أش�كال األدجلة ومظاهرها، وتأثريات املعتقد 

والفتاوى واألحكام الرشعية، سلبًا أو إجيابًا. واحلمد هلل رّب العاملن.


