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(((.

132
132

((( ُ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
(((
ّ
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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 ِّ

144
144

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 َّ
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َّ
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.
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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).
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