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َذلَِك َوَمْن يَُعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَإِنَّهَا ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب 

اإلهداء

 إلى أصحاب الحسين عليه الّسالم
 أولئك الذين جّسدوا المثل األعلى للمحبة والصبر والوفاء

 حتى بَلََغ األمُر ببعضهم)1( أن ألقى درعه وِمغفَره)2( 
 وهو في أتون المعركة 

ثم شّد على أعداء الحسين معلنًا بكلِّ وجوِده :

ُحبُّ الحسيِن أجنني

)1( هو عابس بن شبيب الشاكري رضوان الله عليه.
)2( الــدرع: قميــص مــن حديــد يُلبــس وقاية مــن الســالح. المغفر: 

زرد ينســج مــن الــدروع علــى قــدر الــرأس يُلبس تحت القلنســوة



مقدمة

ــة  ــات مجل ــى صفح ــث عل ــذا البح ــَل ه ــرُت أص ــد نش ــُت ق كن
»رســالة النجــف«)1(، فــي عددهــا الرابــع، الصــادر فــي الفصــل 

األول مــن العــام 2006م-1427هـــ.

اس مســتقِل، مســتجيبًا  وقــد قــّررت تاليـًـا أن أُعيــَد نشــَره فــي كــرَّ
بذلــك لطلــب بعــض اإلخــوة األعــّزاء مــن أهــل العلــم وأصحــاب 

لفضيلة. ا

ــى األصــل المنشــور،  ــاط إل ــة بعــض النق ــك قمــت بإضاف ولذل
ــّم التعــرض لهــا فــي أصــل البحــث. ــم يت ــي ل والت

ل أســمى آيــات الشــكر واالمتنــان إلخوانــي  وأودُّ أخيــًرا أن أســجِّ
الفضــالء فــي أســرة تحريــر المجلــة، وهــم أصحــاب الســماحة: 
ــف  ــيخ يوس ــاس، والش ــين عب ــيخ حس ــة، والش ــم نعم ــيخ نعي الش
ــة، ولمســاهماتهم  ــي لجهودهــم المبارك ــًرا من ــك تقدي ــه، وذل الفقي

المخلصــة، والتــي رافقــت البحــث فــي جميــع محطّاتــه.

وإنـّـي ألدعــو المولــى َعــزَّ وَجــّل أْن يمنَّ علــى الجميــع بالّصحة 
والعافيــة، وطول البقــاء، ودوام العطاء.

والحمد هلل أوالً وآخًرا وظاهًرا وباطنًا.

ــة رســالة النجــف، تصدرهــا جامعــة النجــف األشــرف  )1( مجل
ــنة 2005م  ــت س ــص، تأسس ــان - حاري ــي لبن ــة ف ــوم الديني للعل

-1425هـ.



 نقد الشعائر الحسينية
أخطاء في المنهج)1(

توطئة

ــّن ــِم أُسســه وقواعــده، وللف ، وللعل ــنٌّ ــٌم، وممارســتُه ف ــُد عل النّق
ــرء وال  ــه الم ــخصّي يُطلق ــس كلُّ رأّي ش ــه، فلي ــه ومبادئ أصول
كلُّ هــوًى يتّبِعــه فــي أحكامــه يصــدق عليــه اســم النّقــد، بــل للنقــد 
قواعــد علميـّـة وغايــات عمليـّـة وضوابــط ُخلُقيـّـة، هي التي تشــّكل 
حقيقتــه وتحــّدد ماهيتــه وتعيـّـن مناهجــه، وتنــأى بــه عــن أن يكون 

أمــًرا ســائبًا يّدعيــه كلُّ مــّدع، ويعبــث بــه كل دخيــل.

وقــد ابتُليـَـت الشــعائر الحســينيّة بقــوٍم مــن الدخــالء علــى النقــد، 
بــوا أنفســهم أســياًدا علــى الــرأي وجعلــوا أهواءهــم مصــادر  نصَّ
ــي أبســط  ــى ف ــة حت ــة النقديّ ــم الثقاف ــوم تنقصه ــم ق لألحــكام، وه

صورهــا)2(.

ــا ممــا يتصــل بالمجالــس والشــعائر الحســينية  والحــّق أّن جانبً
بحاجــة إلــى التعديــل والتطوير، وفــي عملية التعديــل والتطوير ال 
بــّد مــن النقــد، ولكــن شــتّان بيــن ناقــد مخلــص خبيــر، وبيــن ُمتعــدٍّ

ُمــدَّع دخيــل. وإننــا لنشــعر باالمتنــان لجهــود األول ونبــادل عملــه 
بالشــكر، ولكننــا نشــفق علــى الثانــي ونشــعر نحــوه باالرتيــاب.

)1( نطلــق لفــظ الشــعائر فــي هــذا البحــث علــى مختلــف وســائل 
التعبيــر المرتبطــة بإحيــاء ذكــرى استشــهاد اإلمــام الحســين عليــه 

الّســالم.
ــن  ــخص مــن الذي )2( قــد ال يَْصــُدُق كالُمنــا هــذا علــى كّل ش



ضنــا آلرائهــم وناقشــناها فــي البحــث، حتــى لــو كان قــد وقــع  تعرَّ
ــر  ــا تقري ــا بكالمن ــا أردن ــة، وإنم ــاء المنهجي ــض األخط ــه بع من

ــام. ــهد الع ــة والمش الصــورة الغالب



حدود البحث

يرتكــب الدخــالء علــى نقــد الشــعائر الحســينية نوعين رئيســيين 
مــن الخطــأ، يتعلـّـق أحدهمــا بالموضــوع الــذي ينصــبُّ عليــه النقد 
ــد وبأُسســه  ــه وعناصــره، ويتّصــل اآلخــر بقواعــد النق وبحيثيات
وشــروطه، ولنَُســمِّ األول بـــ »الخطــأ المضموني«، ولنَُســمِّ الثاني 
ــن مــن الخطــأ  ــن النوعي بـــ »الخطــأ المنهجــي«، ولنوّضــح هذي

ببعــض األمثلــة:

إذا أخطــأ الناقــد عنــد دراســته لشــعيرة مــن الشــعائر الحســينية 
ــد)1( فــي تحديــد زمــان نشــوء هــذه الشــعيرة أو  خطــأً غيــر متعمَّ
ــي  ــا أو ف ــار تطّوره ــي وصــف مس ــأ ف ــوئها، أو أخط ــكان نش م
تعييــن داللتهــا...، فــإّن مثــل هــذه األخطــاء تتعلــق بحيثيــات 
الموضــوع الــذي يتناولــه النقــد، فيصــدق عليها مصطلــح »الخطأ 

ــي«. المضمون

ولكنــه لــو أخطــأ فــي تعميــم مــا يشــهده مــن عيــوب عنــد خطيٍب
ــا  ــي إطــالق م ــأ ف ــة، أو أخط ــاء كافّ ــى الخطب ــاء عل ــن الخطب م
رآه فــي مجلــس مــن المجالــس علــى المجالــس عاّمــة، أو إذا مــا 
انتقــص مــن دور شــعيرة مــن الشــعائر ألنهــا لــم تــؤدِّ إلــى غايــة 
ــإّن مثــل هــذه األخطــاء  هــي ليســت مــن غاياتهــا أصــالً)2(...، ف
ــا  ــا يجعله ــذا م ــد وقواعــده، وه ــس النق ــج عــن اإلخــالل بأُس تنت

تنــدرج تحــت مصطلــح »الخطــأ المنهجــي«.

)1( الخطأ المتعمد يدخل في دائرة األخطاء المنهجية.



ــة،  ــدة مفصل ــة عدي ــاء البحــث لذكــر أمثل ــي أثن )2( ســنتعرض ف
وإنمــا اكتفينــا بذكــر هــذه األمثلــة هنــا لكــي نوضــح الفــرق بيــن 

نوَعــي الخطــأ المشــار إليهمــا.

ــة هــو اإلشــارة إلــى جانــب مــن  ــا فــي هــذه المقال ــذي يهّمن وال
ــا األخطــاء  ــة. وأم ــي، أي األخطــاء المنهجي ــوع الثان أخطــاء الن
المضمونيــة فهــي بحاجــة إلــى بحــوث أخــرى مســتقلة، ومــا قــد 
ــِرُد ــا هــذا البحــث فهــو إنمــا ي ــرد مــن إشــارات إليهــا فــي ثناي ي

ــان. ــه ضــرورات البي ــا تقتضي ــا وبم َعَرًض

ــا  ــر كل م ــن ذك ــا وبي ــد حــال بينن ــق المجــال ق ــذا.. وإّن ضي ه
ــار  ــا باختي ــك اكتفين ــة، ولذل ــن األخطــاء المنهجي ــره م ــن ذك يمك
ــا  ــة عّم ــا بإعطــاء صــورة جليّ ــاه وافيً ــا رأين ــاذج مم بعــض النم
ــق  ــه بري ــا يُخفي ــد مــن هــذه األخطــاء، وعّم ــاء النق ــه أدعي يرتكب
بيانهــم مــن مجانبــة لــروح العلــم، ومــن خيانــة لمســؤولية الحكــم.

وإلى القارئ الكريم بيان جملة من تلك األخطاء..



تصّور الخطط وتكليف اآلخرين بتنفيذها

ــدى  ــي م ــًرا ف ــة دوًرا كبي ــه الكلم ــذي تصــدر عن ــع ال إّن للموق
تأثيرهــا، فالكلمــة عينُهــا قــد تلقــى الرضــى والقبــول تــارة، وقــد 
ــر فــي  ــذي يؤثّ ــارة أخــرى، وال ــه بالرفــض واالســتهجان ت تُواَج
ــن تصــدر  ــن اللَذي ــن الموقَعي ــالف بي ــو االخت ــن ه ــاوت الحالي تف

عنهمــا الكلمــة.

فمثــالً لــو انتقــد أحــُد الطــالب تعقيــَد المناهــج الدراســية واحتــجَّ 
علــى مــا فيهــا مــن خلــل، فــإّن انتقــاده يكــون مفهوًمــا واحتجاجــه 
مبــرًرا، ولكــن لــو صــدر هــذا االنتقــاد عينـُـه عــن وزيــر التربيــة 
والتعليــم، أو عــن غيــره ممــن يمتلكــون زمــام األمــور وتقــع على 
ــًوا،  ــذا لَغ ــم ه ــكان انتقاده ــول، ل ــاد الحل ــؤولية إيج ــم مس عاتقه

واحتجاجهــم تهربًــا مــن المســؤولية.

واألمــر عينـُـه ينطبــق علــى بعــض منتقــدي الشــعائر الحســينية 
ممــن يعتبــرون أنفســهم فــي موقــع المســؤولية ومــن أولــي الشــأن 
ــْدح فــي النصــوص  وأصحــاب الــرأي، حيــث إنّهــم يقومــون بالقَ
التاريخيـّـة للســيرة الحســينيّة، ويِصفونها بأنّها مملــوءة بالخرافات 
ويِصفــون  واألباطيــل،  باألخطــاء  ومشــحونة  واألســاطير، 
خطبــاء المنبــر الحســيني بالتصنـّـع والتمثيــل، ويتهمونهــم بالجهل 
والتزويــر، ثــم يتناولــون بانتقاداتهــم المســؤولين عــن إقامــة 
المشــاركين،  المجالــس وإدارتهــا، ويحِملــون علــى جمهــور 

ــتثنون. ــكادون يس ــنّعون ويقدحــون... وال ي ويش

ولكــن مــا الــذي يفعلونــه بعــد ذلــك كلـّـه، وهــم مــن أولــي األمــر 



ومــن أصحــاب الشــأن كمــا يّدعــون؟! إنهــم ال يفعلــون شــيئًا 
ســوى مطالبــة اآلخريــن ببــذل الجهــود، وتصحيــح األمــور، 
وإبــداع الحلــول، وهــذا مــا يجعــل تشــكيكاتِهم فــي موضــع الريبــة 

ــي موضــع االســتهجان.  ــم ف وانتقاداته

ولــو كانــوا مــن أهل المســؤولية فعــالً، ومــن المهتّميــن بإصالح 
الشــعائر الحســينيّة حقـًـا، لَوجــب عليهــم أن يحاولــوا القيــام ببعض 
ــدر  ــادرون ق ــال، فيب ــن األفع ــؤوليّة م ــع المس ــتوجبه موق ــا يس م
إمكانهــم إلــى إخــراج ســيرٍة مصّححــٍة مقبولــٍة، ويبــدؤون بإعــداد 
الخطبــاء إعــداًدا مناســبًا، ويَشــَرعون بتهيئــة القيّميــن تهيئــة 
مالئمــة، وال يكتفــون بالممارســات الســلبيّة، مــن طعــن وتشــكيك 
ولــوم وتشــنيع، ممــا ال يُنتــُج ســوى اإلســاءة للشــعائر، وال يكــون 

لــه فــي مســيرة التغييــر والتطويــر أدنــى نفــع.

ــَر  ــي للفيلســوف األلمانــي »كانــت« خي ولعــل فــي النــص التال
ــث  ــى شــاكلتهم، حي ــم عل ــن ه ــاد وم ــر لحــال هــؤالء النّق تصوي
يقــول فــي تمهيــد كتابــه »مقدمــة لــكل ميتافيزيقيــا مقبِلــة يمكــن أن 

تصيــر علًمــا«:

كنــت أســتطيع أن أجعلــه كتابًــا شــعبيًا مقبــوالً ومفهوًمــا مــن 
ــي  ــُدها ه ــي أَنُش ــدة الت ــة الوحي ــت الغاي ــع )...( إذا كان الجمي
ــف اآلخريــن بتنفيذهــا، وإذا كنــت ال  وضــع الخطــة التــي أكلّ
أهتــم بإصــالح هــذا العلــم الــذي ُشــغلت بأمــوره فتــرة طويلــة 
)...(. إنهــا لمهمــة تافهــة تلــك التــي يقــوم العقــل بهــا، أو أنها 
ضــرب مــن التصلـّـف الــذي يلعــب فيــه العقــل دور المبــدع، أن 
يتصــّور الخطــط، ثــم يطالــب اآلخريــن ببــذل الجهــود التــي ال 



ــى األعمــال  ــوم عل ــه لهــم اللّ ــى بذلهــا، ويوّج يقــوى هــو عل
التــي ال يقــدر هــو علــى إنجازهــا، ويقتــرح المســائل التــي ال 

يعلــم هــو كيــف يكــون حلّهــا)1(.

)1( كاْنــت: مقدمــة لــكل ميتافيزيقــا مقبلــة يمكــن أن تصيــر علًمــا، 
تعريــب الدكتــورة نازلــى إســماعيل حســين، دار الكتــاب العربــي 

للطباعــة والنشــر، القاهــرة، 1388ه -1968م، ص51-50.

ــوا  فليــت الدخــالء علــى نقــد الشــعائر الحســينية يفقهــون، فيقلّل
ــوم، ويُنجــزوا بــدالً مــن ذلــك شــيئًا مــن العمــل، متّبعيــن  مــن اللّ
ــٌر مــن أن تلعــن الظــالَم ــة: أْن تُضــيَء شــمعةً خي الحكمــة القائل

ألــف مــرة.



فصل الظاهرة عن غايتها

حيــن يكــون للفعــل أو للواقعــة بعــض الغايــات والمقاصــد 
المحــددة، ويكــون المــراد مــن إيجــاد هــذا الفعــل أو الواقعــة هــو 
الوصــول إلــى تلــك الغايــات والمقاصــد، فــال بــد حينــذاك -وعنــد 
محاولــة دراســة هــذا الفعــل أو الواقعــة- مــن أن تؤخــذ المقاصــد 

ــار. ــن االعتب ــات المذكــورة بعي والغاي

فللحكــم علــى مــدى جــودة برنامــج من برامــج الكمبيوتــر -مثالً-
ــج  ــذا البرنام ــم ه ــي صّم ــة الت ــة الوظيف ــه يجــب أوالً معرف ، فإن
ــه ال  ــة أن ــدٍّ للرســم بحّج ــج ُمع ــاد برنام ــا، إذ ال يصــح انتق ألجله

يفــي بأغــراض برامــج المحاســبة. 

فاألمــور ترتبــط بوظائفهــا، وتُحاَكــُم علــى ضــوء غاياتهــا. 
والشــعائر الحســينيّة ال تشــّذ عــن هــذه القاعــدة، وال تُســتثنى مــن 
ــا مــا يفصلــون الشــعيرة  ــاء النقــد غالبً هــذا المنهــج، ولكــن أدعي

ــا. ــا بمعــزل عــن وظيفته ــا، ويحكمــون عليه عــن غايته

ــردي  ــاء الف ــى اإلحي ــار إل ــرح أن يُص ــن يقت ــم م ــذا تجــد بينه ل
ــو  ــة، وه ــا بصــورة جماعي ــن إحيائه ــدالً م للشــعائر الحســينيّة ب
يتغافــل بذلــك عــن بعــض الغايــات المهّمــة إلقامــة هــذه الشــعائر، 
فــإّن مــن غاياتهــا -مثــالً- تعميــق الصــالت بيــن المؤمنيــن 
المشــاركين فــي إقامتها، ومن غاياتها أيًضــا التوظيف االجتماعي 
لمأســاة كربــالء...، وهــي غايــات يتوقــف تحققُهــا على المشــاركة 

ــاء الفــردي. ــة واإلحي ــة، ويســتحيل بلوغهــا بالعزل الَجماعيّ

ــرى  ــة الذك ــى إقام ــار عل ــى االقتص ــون إل ــن يَْدع ــُد آخري وتج



ــّرم،  ــن المح ــر م ــوم العاش ــط كالي ــد فق ــوم واح ــي ي ــينيّة ف الحس
ــام أو أكثــر، وهــم يتناســون أن مــن  بــدالً مــن إقامتهــا عشــرة أي
أهــداف إقامــة الشــعائر تجذيــَر االرتبــاط بــآل بيــت النبــّوة عليهــم 
الّســالم، وترســيَخ قِيَــِم النهضــة الحســينيّة فــي النفــوس...، وهــي 
أمــوُر تحتــاُج إلــى تذكيــٍر وتنويــٍع وتكــراٍر، وال يمكــن تحصيلُهــا 

باالقتصــار علــى إقامــة الذكــرى فــي يــوم واحــد أو يوميــن.

ومنهــم مــن يحِمــل علــى الجانــب العاطفــي فــي الشــعائر، 
مســتهِجنًا ظاهــرة البــكاء وذرف الدمــوع، داعيًــا إلــى االقتصــار 
علــى إقامــة المؤتمــرات وإحيــاء النــدوات..، ولعلــه يجهــل أّن ِمْن
بيــن غايــات إقامــة الشــعائر تأكيــَد االرتبــاط العاطفــي والتفاعــل 
الوجدانــي بيــن المشــاركين بــكل مســتوياتهم وبيــن النهضــة 
الحســينيّة ومــا تحملــه مــن أهــداف، وأّن األمــر ال يقتصــر علــى 

ــا. التفاعــل الفكــري والوعــي السياســي وحدهم

ــد عــن  ــاء النق ــا قصــور أدعي ــّدم يظهــر جليً ــى مــا تق ــاء عل وبن
فهــم الشــروط الالزمــة لكــي تحقـّـَق الشــعائُر غاياتِهــا وتــؤّدي إلى 
أهدافهــا، ولذلــك يأتــي هجومهــم علــى العديــد مــن طــرق إحيــاء 
الشــعائر مــن غيــر إدراك منهــم للغايــات التــي تهــدف إليهــا تلــك 
الطــرق، ومــن دون فهــٍم للشــروط الالزمــة لتحقيق تلــك الغايات، 
ــا ال  ــص، ألنه ــوط بالنق ــى شــجرة البل ــم عل ــن يحك ــدون كم فيغ

تحمــل ثمــار التفــاح الحلــوة.



عزل الظاهرة عن محيطها

يقتضــي المنهــج العلمــي الســليم أن تُــدَرس الظاهــرة فــي ظــّل
محيطهــا، وأن يُفهـَـَم الجــزُء مــن خــالل الــكّل الــذي ينتمــي إليــه، 
وذلــك لمــا بيــن كلِّ قضيــة وبيــن بيئتهــا مــن ارتبــاط وثيــق يُفضي 

إلــى تأثيــر كل منهمــا فــي األخــرى وتأثّرهــا بهــا.

يــوِرد الدكتــور »فاخــر عاقل« فــي كتابه »مــدارس علم النفس« 
المثــاَل التالي:

أنــك حيــن تراقــب إنســانًا يمشــي، إنمــا تالحــظ الحركــة 
كمجمــوع، وال تالحــظ تفاصيــل الحركــة، حتــى إنّك لتســتغرَب 
مــا قــد يُعــرض عليــك مــن ُصــَور فوتوغرافيــة التقِطَــت لهــذا 

المشــي)1(.

ويبيِّــن الدكتــور »علــي عبــد الواحــد وافــي« هــذا األمر بالنســبة 
إلــى الظواهــر االجتماعيــة فيقول:

أن مــن ُســنّتِها االختــالف والتطــّور، فهــي تختلــف باختــالف 
باختــالف  الواحــد  المجتمــع  فــي  وتختلــف  المجتمعــات 

عصــوره)2(.

ويقول أيًضا:

إن الظواهــر االجتماعيــة يرتبــط بعضهــا ببعــض ارتباطًــا 
ــا، ويؤثّــر بعضهــا فــي بعــض، ويتأثّــر بعضهــا ببعــض)3(. وثيقً

)1( د. فاخــر عاقــل: مــدارس علــم النفــس، دار العلــم للمالييــن، 



ــروت، ط3، 1977، ص150. بي
ــة  ــاع، دار نهض ــم االجتم ــي: عل ــد واف ــد الواح ــي عب )2( د. عل

ــة، ص7. ــة الثاني ــر، الطبع ــع والنش ــر للطب مص
)3( نفسه، ص34.

ــن  ــي ع ــا االجتماع ــي جانبه ــينيّة ف ــعائر الحس ــرج الش وال تخ
ــن  ــنن م ــك السُّ ــه تل ــا تقتضي ــّذ عم ــة، وال تش ــنن العام ــذه الس ه
قواعــَد وأحــكام، وعليــه فــإّن المجتمــع إذا كان يعانــي بشــكل عــام 
مــن بعــض مشــكالت التطــور والتــي تــؤّدي بــه إلــى العجــز عــن 
ــإّن هــذا العجــز  ــة المرتجــاة، ف ــة المثالي ــه بالطريق ــام بوظائف القي
ــص  ــات، وال يخت ــى والمؤسس ــة البُن ــى كاف ــا عل ــينعكس تلقائيً س

ــا اآلخــر. ــا دون بعضه ببعضه

ومــن هنــا يظهــر وجــهُ الخطــأ الــذي يقــع فيــه أدعيــاء النقــد حين 
حون  ينتقــدون المســتوى الثقافــي لخطبــاء المنبــر الحســيني، ويَُجرِّ
بوعي المشــاركين وبأســلوب مشــاركتهم، ويحِملــون على مقاصد 
ــن  ــك ع ــي كلِّ ذل ــون ف ــم... ويتغافل ــة تنظيمه ــن وطريق ي المنظمِّ

الواقــع االجتماعــي العــام الــذي تُقــام الشــعائر فــي محيطــه.

ــي  ــذ الت ــع لوجــدوا أّن المآخ ــذا الواق ــى ه ــوا إل ــم التفت ــو أنّه ول
يثيرونهــا تشــكِّل ِســَمةً عامــةً مــن ســمات المجتمــع، وال تقتصــر 
علــى الشــعائر الحســينيّة بالخصــوص، فََحــاُل الشــعائر والمجالس 
ال تختلــف عــن حــال الجامعة والمستشــفى واإلدارة العامة والهيئة 
الثقافيّــة والســلطة السياســيّة..، وإّن المــرء لَيُواِجــه فــي كّل حيــن 
ــي اإلدارة  ــى والمؤسســات مــن مشــكالت ف ــه هــذه البُن ــا تعاني م

وطريقــة التعامــل...



ومــن ذلــك يظهــر أّن النقائــص التــي قــد تُعانــي منهــا الشــعائر 
الحســينيّة فــي جانبهــا االجتماعــي، إنمــا هــي مــن نتائــج الحالــة 
ــا  ــٌم م ــٌم عظي ــه لظل ــا. وإن ــببًا له ــت س ــة وليس ــة العام االجتماعيّ
يقــوم بــه الدخــالء علــى النقــد مــن عــزل الشــعائر عــن محيطهــا، 
ــه  ــا نعاني ــبِّبة لم ــة المس ــي العل ــا ه ــك وكأنّه ــد ذل ــا بع ومحاكمته
ــأّن الشــعائر  ــر- ب ــلِّ تقدي ــى أق ــن مشــكالت، أو اإليحــاء -وعل م
الحســينيّة ومــن بيــن كل البُنــى االجتماعيـّـة، هــي الميــدان الوحيــد 

ــي العيــوب. لظهــور النقائــص وتجلّ

ــَر النقائــص وال الغــضَّ عــن  ــا هــذا تبري ولســنا نقصــد بكالمن
ــة فــي الفهــم، األمــر الــذي  ــا نقصــد طلــب الواقعيّ العيــوب، ولكنَّ
ــبُب  ــى السَّ ــث يبق ــح، بحي ــا الصحي ــي نصابه ــة ف يضــُع كلَّ قضيّ
ســببًا والنتيجــةُ نتيجــةً، وال تختلــط األســباب بالنتائــج، وهــو مــا 
ــر إدراَك المســائِل بصــورٍة موضوعيـّـة، ويجعلُنــا أكثــَر قــدرٍة يُيَسِّ

علــى فهــم المشــكالت، واكتشــاف مــا يالئُمهــا مــن حلــول.

والنقطــة الجوهريـّـة التــي يجــب أن نســتخلصها هــي أّن بعــض 
ــا  ــا بصفته ــول له ــاد الحل ــن إيج ــة ال يمك ــكالت االجتماعيّ المش
الفرديّــة وبصــورة تجزيئيّــة، وإنّمــا يكمــن الحــلُّ فــي تغييــر 
ــر  ــك- ســوف تظه ــم -وكنتيجــة لذل ــائدة، ث ــة الس ــة العام الروحيّ
ــن  ــك م ــع، وذل ــا المجتم ــة مــن زواي ــي كل زاوي ــر ف ــار التغيي آث
قبيــل مــا يصنعــه المــزارع الخبيــر حيــن تصيــب آفــةٌ مــن اآلفــات 
إحــدى أشــجار بســتانه، فتظهــر آثــار ذلــك علــى الثمــرات التــي 
تحملهــا هــذه الشــجرة، فإنـّـه ال يســعى فــي هــذه الحــال إلــى عــالج 
ــه يتوجــه إلــى األصــل  كل واحــدة مــن الثمــرات بمفردهــا، ولكنّ



الــذي نتجــت عنــه تلــك اآلفــات، فيعالــج الجــذع أو الجــذور مثــالً، 
ــك- كلُّ الثمــار. لتتعافــى -وكنتيجــة لذل

والخالصــة هــي أّن أيَّ نقــد للظواهــر االجتماعيّــة، إذا أراد أن 
ــدِرًكا للدرجــة  ــون م ــه أن يك ــا، فعلي ــا ومخلًص ــًدا علميً ــون نق يك
التــي يشــغلها المجتمــع فــي ســلم الحضــارة والتطــور، وأن يكــون 
علــى معرفــة بالخصائــص العامــة للمجتمــع، ثــم يربــط بيــن هذين 
األمريــن وبيــن الظاهــرة التي يدرســها، ليُصــِدَر بعد ذلــك أحكامه 

ويقتــرَح طــرق العــالج وأســاليب الحلــول. 

ولذلك يمكننا القول: إّن كّل نقد وكّل اتهام للشــعائر الحســينيّة 
ال يســتمد عناصــره مــن الواقــع االجتماعــي القائــم، لَُهــَو نقــٌد 
متّهــم، ولــو أْحَســنَّا الظــن، فيمكننــا أن نقــول: إنـّـه نقــٌد جاهل.



التناسب والوحدة شرطان من شروط الميزان

يقيس العقالء المســافةَ باألمتار، وثقَل األجســام بالكيلوغرامات، 
ــدِّرون  ــع، ويق ــا للواق ــكار بمطابقته ــى صحــة األف ــون عل ويحكم
القِيـَـم الُخلُقيـّـة بأثرهــا علــى التكامــل المعنوي لإلنســان، ويجعلون 
الــذوق الشــخصي معيــاًرا للرغبــة فــي بعــض المحسوســات 

كالطعــام والشــراب..

فهــم يتّخــذون لــكل ميداٍن مــن المياديــن المختلفة، معيــاًرا خاًصا 
وموحــًدا للحكــم، يتناســب مــع طبيعة الميــدان المقصــود، ويتالءم 
ــا  ــه وتقديــره، وال يطلقــون أحكامهــم جزافً مــع مــا يريــدون وزنَ

وتبًعــا لمــا تمليــه عليهــم أهواؤهــم. 

ولذلــك فهــم يراعــون فــي معاييرهــم هــذه شــرطين أساســيين، 
همــا: التناســب، والوحــدة.

ــاس  ــُذ كمقي ــاُر المتََّخ ــون المعي ــب« أن يك ــد بـــ »التناس ونقص
للتقويــم، مالئًمــا لطبيعــة القضيــة التــي يـُـراد تقويمهــا، ومنســجما 
مــع حقيقتهــا. ومثــال ذلــك اتخــاذ الكيلوغــرام مقياســا لــوزن ثقــل 
األجســام، واتخــاذ مطابقــة األفــكار للواقــع، معيــاًرا لصحــة هــذه 

األفــكار.

وعليــه فلــن يكــون مــن المعقول -مثــال- أن يُتّخذ مــن الكيلوغرام 
مقياســا لصحــة األفــكار، وال مــن مطابقــة الواقــع معيــاًرا لــوزن 

ــام. ثقل األجس

ونقصــد بـــ »الوحــدة« أن يُجعــل لكل فئة مــن القضايــا المتماثلة 
ــان  ــان متماثلت ــوزن قضيت ــث ال ت ــاس، بحي ــًدا للقي ــاًرا موح معي



بميزانيــن مختلفيــن. فلــو اتُخــذ التكامــل المعنــوي -مثــالً- ميزانًــا 
لتقويــم القضايــا الخلقيــة، فــال بــّد عندها من اســتخدام هــذا الميزان 
ــا  ــى إحــدى القضاي ــة، وال يصــّح الحكــم عل ــة ُخلُقيّ فــي كل قضي
ــم  ــا يُحك ــوي، بينم ــل المعن ــاس التكام ــى مقي ــتناًدا إل ــة اس الخلقي
علــى قضيــة أخــرى مــن النــوع نفســه بمعيــار الــذوق الشــخصي 

واالستحســان.

هــذا هــو الطريــق العقالئــي فــي بنــاء األحــكام، وهو مــا يفرضه 
المنهــج الســليم أيًضا.

ــك  ــى الشــعائر الحســينية، فهنال ــة إل ــا تصــل النوب ــن عندم ولك
ــم،  ــس المفاهي ــد، وتلتب ــى النق ــدى الدخــالء عل ــط األوراق ل تختل
حتــى انتهــى األمــر ببعضهــم إلــى التوســل بمفهــوٍم كمفهــوم 
»الحداثــة«، ليجعلــه معيــاًرا للحكــم علــى بعــض أســاليب إحيــاء 
ــول: ــاه يق ــذا ألفين ــالً، ول الشــعائر الحســينيّة كأســلوب اللطــم مث

إن هــذه األســاليب أســاليب تقليديـّـة ال تناســب عصــر الحداثــة 
والتطور.

ونحــن لــو رجعنــا إلــى الشــرطَين المنهجيَيــن اللَذيــن قررناهمــا 
ســابقًا، وهمــا: شــرط التناســب، وشــرط الوحــدة، لوجدنــا أن 
معيــار الحداثــة -كمــا يســتخدمه أدعيــاء النقد-يُِخلُّ بكال الشــرطَين 

المذكوَريــن.

ــة  ــوم الحداث ــو أن مفه ــرط األول، ه ــه بالش ــي إخالل ــة ف والعل
ــاه. ــول معن ــارب اآلراء ح ــس تتض ــوم ملتبِ ــه مفه بنفس

ــه  ــى أنَّ ــه بالبحــث، تذهــب إل ــي تتناول ــإنَّ الدراســات الت ــذا ف ول



ــد، وإنَّمــا هــو مــن المفاهيــم التــي  ليــس لهــذا المفهــوم مدلــول موحَّ
يكتنفهــا الغمــوض، وأنَّ هــذا الغمــوض قــد ُوِجــد أساًســا فــي بُنيـَـة 
الفكــر الغربــي الــذي أنتــج المفهوم المذكــور، ولما وصلــت النوبة 

إلــى دائــرة الثقافــة العربيـّـة، اشــتدَّ الغمــوض واتســعت دائرتــه.

ــة أن  ــوم الحداث ــوٍم كمفه ــن لمفه ــه ال يمك ــن أنَّ ــك يتبيّ ــن ذل وم
يشــكِّل المعيــار المناســب للحكــم علــى الشــعائر، وال علــى غيرها 
مــن أفعــال المكلفيــن، وذلــك ألنَّــه مفهــوم ملتبـِـس بذاتــه، ومــا كان 
ملتبًِســا بذاتــه ال يُعقــل أن يُجَعــل هــو المعيــار المالئــم والميــزان 

المناســب لتقديــر األمــور وإصــدار األحــكام.

ويُضــاف إلــى ذلــك أن تيــار الحداثــة ومــا ينبثــق عنــه من أُســس 
ومفاهيــم ومعطيــات، ال يمثــل الوضع النهائــي وال الحدث األخير 
فــي ســاحة الثقافــة والفكــر، بــل لقــد ظهر بعــده حــركات وتيارات 
ثقافيَّــة أخــرى عديــدة، مــن قبيــل مــا يُســمى بـ »مــا بعــد الحداثة«، 

ح بعــض الباحثيــن عن هــذا األمــر بالقول: وقــد صــرَّ

يقتــرح العلمــاء أن الحركــة المعروفــة باســم الحداثــة فقــَدت 
تأييدهــا منــذ العــام 1960، وحــلَّ محلهــا »مــا بعــد الحداثــة«)1(.

ثــم مــا لبــث أن أعلــن آخــرون عــن وفــاة »مــا بعــد الحداثــة« 
ــة. ــم أخــرى بديل واقترحــوا مفاهي

)1( آرثــر آســا بيرغــر: وســائل اإلعــالم والمجتمــع وجهــة نظــر 
نقديــة، عالــم المعرفــة العــدد 386، ص 61.

ــة  ــا حرك ــد غــَدت بدوره ــة ق ــر هــي أن الحداث وخالصــة األم



تقليديـّـة، وموضــة قديمــة، ولــم تَُعــْد معاييُرهــا مناســبة لعصــر مــا 
بعــد الحداثــة، وال لمــا َولِيَــه أو يمكــن أن يَليَــه مــن عصــور.

ولــذا فقــد بــات علــى أدعيــاء النقــد -ِوفقـًـا للمنهــج الــذي قــرروه- 
أن يراعــوا تطــّور العصــر، فيســتبدلوا معاييــر الحداثــة بمعاييــر 
أخــرى، مســتَمدٍة مــن »مــا بعــد الحداثــة«، أو مــن »بعــد مــا بعــد 
الحداثــة«، وهــذا مــا يُوِجــب عليهــم -إذا كانــوا أوفيــاء لمنهجهــم- 
ــوا يســتنكرونها باألمــس، ويرَضــوا  ــوم أمــوًرا كان ــوا الي أن يقبل
فــي هــذا العصــر -عصــر مــا بعــد الحداثــة، ومــا يليــه- بأســاليب 
كانــوا يرفضونهــا فــي عصــر الحداثــة الــذي عفــا عليــه الزمــن. 
ســيما وأن بعــض الحــركات الثقافيـّـة المســتجدة التــي تلــت عصــر 
الحداثــة، تتبنـّـى مفاهيــم مفِرطَة فــي الفردانيّة والنســبيّة والاليقين.

هذا فيما يرتبط بسبب إخالل معيار الحداثة بشرط التناسب.

وأمــا ســبب إخاللــه بشــرط الوحدة، فيرجــع إلى أن أدعيــاء النقد 
يتمّســكون بهــذا المعيــار، ويتّخذونــه وســيلة للحكــم علــى الشــعائر 
ومــا يتعلَّــق بهــا، ولكنهــم ســرعان مــا يتخلَّــون عــن معيارهــم هذا 
ويهجرونــه هجــًرا، عندمــا يتعلَّــق األمــر بغيــر الشــعائر، ولذلــك 
نجدهــم يُفتــون بجــواز لبــس العباءة)الشــادور( للنســاء، كمــا أنهــم 

زون لهــن لبــس البُرقـُـع الــذي يغطـّـي الوجــه دون العينيــن. يجــوِّ

ولســت أدري، هــل غفــل هــؤالء عــن أن العبــاءة والبُرقـُـع همــا 
لباســان تقليديــان بامتيــاز؟! أم إنهــم يتغافلــون عن ذلــك عامدين؟!

أم لعلّهم يريدوننا أن نصدِّق بأّن اللباَســين المذكوَرين يتماشــيان 
حقـًـا مــع عصر الحداثــة والتطّور؟!



وهكــذا يتبيَّــن لنــا أّن أدعيــاء النقــد ال يراعون وحــدة الميزان في 
أحكامهــم، بــل هــم يحتِكمــون إلــى موازيــن مختلفــة فــي األمــور 

المتماثلة.

والنتيجــة هــي أنهــم يُِخلّــون بــكال الشــرطَين اللَذيــن يجــب 
توفرهمــا فــي المعاييــر، وهمــا شــرط التناســب وشــرط الوحــدة.



التمسك بالعنوان الثانوي حتى لو ضّخم المشكلة 

قــد يكــون الحكــم األّولي لفعٍل مــن األفعال هو الِحــّل أو الوجوب 
-مثــالً-، ولكــن قــد يطــرأ علــى هــذا الفعــل عنــواٌن ثانــوي، فيبــّدل 
ــدث  ــا يح ــة، أو ربم ــى الحرم ــوب إل ــّل أو الوج ــن الِح ــه م حكَم
العكــس، فيتبــّدل الحكــم مــن الحرمــة إلــى اإلباحــة أو الوجــوب. 

دُق لــي، ولكن إذا كان الصِّ ــدُق -مثــالً- واجٌب بالعنوان األوَّ فالصِّ
ســيؤّدي إلــى قتــل المؤمــن البــريء، فــإْن لــم تُمِكــن التوريــة، فــإّن

ــدِق ســيتبّدل -بالعنــوان الثانوي- إلــى الحرمة. حكــَم الصِّ

َم بعض الشــعائر  وقــد اســتند البعــض إلى العناويــن الثانوية ليحرِّ
الحســينيّة، فذهــب إلــى أّن التطبير -مثــالً- وإن كان ُمحلالً بعنوانه 
لــي، إال أنــه محكــوم بالحرمــة بالعنــوان الثانــوي، وذلــك ألنـّـه  األوَّ
قــد غــدا مــورًدا الســتهزاء اآلخريــن بالشــيعة، وهــو أمــر يــؤّدي 

إلــى إضعــاف المذهــب وتوهينه.

ــا كان بحثُنــا يقتصــر علــى معالجــة »األخطــاء المنهجيّــة«  ولمَّ
فقــط، دون غيرهــا مــن »األخطــاء المضمونيّــة«، فلذلــك ســوف 
ــن أن  ــّخصوه م ــا ش ــرأي فيم ــذا ال ــاب ه ــا أصح ــش هن ــن نناق ل
ــّد وأن  ــك ال ب ــب، وأّن ذل ــن المذه ــى توهي ــؤّدي إل ــتهزاء ي االس

ــر األحــكام)1(. ــن وتغيّ ــّدل العناوي ــى تب يُفضــي إل

)1( تُعلِّمنــا بعــض آيــات القــرآن الكريــم، وكذلك بعــض األحاديث 
الشــريفة، بــأن ال نهتــّم وال نبالي باســتهزاء المبطلين، ومن األمثلة 
علــى ذلــك قولــه تعالــى: }َولَقـَـْد اْســتُْهِزَئ بُِرُســٍل ِمــْن قَْبلـِـَك فََحــاَق
بِالَِّذيــَن َســِخُروا ِمْنهُــْم َمــا َكانُــوا بِــِه يَْســتَْهِزئُون{. وقــول رســول 



اللــه صلّــى اللــه عليــه وآلــه وســلّم لإلمــام علــي عليــه الّســالم:)يا 
ــر قبوركــم وتعاهدها فكأنمــا أعان ســليمان بن داود  علــي، مــن َعمَّ
علــى بنــاء بيــت المقــدس، ومــن زار قبوركــم عــدل ذلــك لــه ثواب 
ســبعين حجــة بعــد حجــة اإلســالم، وخــرج مــن ذنوبه حتــى يرجع 
مــن زيارتكــم كيــوم ولدتــه أمــه، فأبشــر وبّشــر أوليــاءك ومحبيــك 
ــٌن رأْت وال أذٌن ســمعْت وال  ــا ال عي ــن بم ــّرة العي ــم وق مــن النعي
خطــَر علــى قلــب بشــر، ولكــّن حثالــةً مــن النــاس يُعيـّـرون زّوار 
قبوِركــم بزيارتكــم كمــا تُعيَّــر الزانيــةُ بِزناهــا، أولئــك شــرار أُّمتي 
ــِردون حوضــي(. وســائل الشــيعة،  ــه شــفاعتي وال يَ ال أنالهــم الل

ج10 بــاب 26 ص298 ح1(.

بــل يكفينــا فــي المقــام -ومــن الناحيــة المنهجيـّـة-أن نســأل: مــاذا 
لــو أّدى التمّســك بالعنــوان الثانــوي إلــى مشــكلة أكبر من المشــكلة 
ــراد التخلــص منهــا؟ فهــل يبقــى الحكــم علــى ِطبــق هــذا  التــي يُ

ًغا؟ العنــوان -حينئــذ- ُمَســوَّ

وبعبــارة أخــرى نقــول: لــو ســلّمنا بــأّن ســخرية اآلخريــن 
إلــى توهيــن المذهــب  واســتهزاءهم بالتطبيــر يؤّديــان فعــالً 
وإضعافــه، وأنــه ال بــّد ألجــل ذلــك مــن اإلفتــاء بحرمــة التطبيــر 
بالعنــوان الثانــوي، أفــال يغــدو مــن حقّنــا حينئــذ أن نســأل: مــاذا 
لــو أّدت فتــوى تحريــم التطبيــر إلــى مــا هــو أشــّد وأعظــم خطــًرا 
مــن التوهيــن، وذلــك كأن تــؤّدي إلــى هتــك المذهــب، وتمزيــق 

ــه؟   وحــدة أبنائ

ولســنا نقــول هــذا علــى ســبيل الفــرض واالحتمــال، وإنمــا هــو 
ــت الســاحةُ الشــيعيّة  ــث بات ــا مشــهوًدا، حي ــح واقًع ــد أصب أمــر ق
تشــهد حــدوث معركــة إعالميـّـة ضاريــة بيــن فئــات مــن النــاس، 



ممــن يؤيـّـدون فتــوى التحريــم، ويســعون إلــى ترويجهــا بــكّل مــا 
ــن  ــرى، مم ــات أخ ــن فئ ــود، وبي ــات وجه ــن طاق ــم م ــر له يتيسَّ
ــة التطبيــر.  يعاِرضــون هــذه الفتــوى، ويناصــرون القــول بحلي

وقــد غــدت أحــداث هــذه المعركــة تتكــرر فــي كل عــام، وبــات 
يُســتخدم فيهــا جميــع أنــواع الوســائل واألســلحة اإلعالميّــة، بمــا 
فــي ذلــك المراكــز الدينيـّـة، وقنــوات التلفــزة، ومواقــع اإلنترنــت، 
ــت  ــا الخطــب، وأُلّفَ ــت فيه ــا أُلقيَ والصحــف، واإلذاعــات...، كم
الُكتب، ونُِشــَرت المقاالت، وأُنِشــَدت األناشــيد، وظهَرت الرســوم 

الكاريكاتوريـّـة، وجــرى تبــاُدل التّهــم واإلهانــات...

ــوان الثانــوي  ــك بالعن ــه، هــي أّن التمسُّ ــك كلّ وكانــت نتيجــة ذل
للفــرار مــن ســخرية اآلخريــن، قــد انتهــى إلــى مشــكلة أهــّم 
ــْد مجــرد  ــم نُع ــُل أضحوكــة لهــم، ول ــا نمثِّ ــث ِصرن وأعظــم، حي
ــوان  ــك بهــذا العن مــورد لســخريتهم واســتهزائهم. كمــا أنَّ التمسُّ
نفســه، بحجــة درء خطــر توهيــن المذهــب، قــد أفضــى إلــى هتــك 
ــول: ــث يق ــه. وهللِ دّر الشــاعر حي ــق وحــدة أبنائ المذهــب وتمزي

المســتجير بعمــرو عنــد ُكربتــه  *  كالمســتجير مــن الرمضــاء 
لنار با

وهنــا نعــود لكــي نســأل: إذا كان المنهــج يقتضي تحريــم التطبير 
ــن  ــخرية وتوهي ــتوجب الس ــه يس ــك ألنّ ــوي، وذل ــوان الثان بالعن
ــل،  ــذا الفع ــم ه ــوى بتحري ــم إصــدار الفت ــا هــو حك المذهــب، فم
ــن، وتُفضــي  ــد اآلخري ــةً عن ــا أضحوك ــى جعلن ــؤّدي إل ــي ت والت

إلــى تمزيــق المذهــب وتفريــق أبنائــه؟



أفــال يقتضــي المنهــج نفســه ومــن بــاب أولــى أن يُقــال بحرمــة 
إصــدار فتــوى تُحــّرم التطبيــر؟ ســيما وأن التطبير هو فعــٌل محلّل 
بالعنــوان األولــي! وفــي حــال كانــت هــذه الفتــوى قــد صــدَرت 
ــه مــن  ــى مــا أّدت إلي ــؤّدي إل ــم يكــن مــن المتوقــع أن ت قبــالً، ول
ــو  ــا ول ــاء عليه ــة اإلبق ــذ بحرم ــول حينئ ــال يجــب الق ــج، أف النتائ

بالعنــوان الثانــوي؟ 

وخالصــة األمــر هــي أنّــه إذا كان ال بــّد مــن مراعــاة العنــوان 
ــة  ــد المنهجيّ ــإّن القواع ــب، ف ــن المذه ــن توهي ــراًرا م ــوي ف الثان
ــوان نفســه، وبصــورة أشــد  ــا أن نراعــي هــذا العن ــِرض علين تف
وآكــد، عندمــا تصــل النوبــة إلــى هتــك المذهــب وتمزيــق وحدتــه. 



الحكم على الموضوع استناًدا إلى مصدره

يحــاول أدعيــاء النقــد التوّســل بــكل مــا يتيســر لهــم مــن الوســائل 
نهــم مــن تســجيل االعتراضات على  التــي توافــق أغراضهــم وتَُمكِّ
بعــض الشــعائر الحســينيّة، حتــى وصــل بهــم األمــر إلــى الحكــم 
ــذي  ــا ال ــى مصدره ــا، أو إل ــى أصله ــتناًدا إل ــرة اس ــى الظاه عل

اْســتُقِيَت منــه.

ــرة  ــة ظاه ــدون محاكم ــا يري ــال- عندم ــبيل المث ــى س ــم -عل فه
كظاهــرة التطبيــر، فإنهــم يتِّخــذون مــن أصــل هــذه الظاهــرة، أو 

مــن مصدرهــا، دليــالً علــى حرمتهــا أو بطالنهــا. 

وخالصــة دليلهــم هــذا، هــي أن التطبيركمــا يّدعــون إنمــا هــو 
عــادة اقتبســناها مــن بعــض العــادات المســيحيّة أو القوقازيّــة أو 
الهندوســيّة، أو عــن بعــض عــادات األمــم والملــل األخــرى، ولــم 
يكــن أمــًرا معهــوًدا عنــد آل بيــت النبــوة عليهــم الّســالم، وهــذا مــا 
يجعلهــا مــن العــادات الباطلــة عنــد المســلمين، ويُفضي إلــى القول 

بأنهــا بدعــة مــن البــدع)1(. 

ــر أو  ــا بمناقشــة أصــل ظاهــرة التطبي ــن هن ونحــن لســنا معنيي
ــة يقتصــر  ــذه المقال ــي ه ــا ف ــا)2(، إذ إّن موضــوع بحثن مصدره

ــواها.  ــة دون س ــي المنهجيّ ــى النواح عل

)1( يبــدو أن طريقــة محاكمــة الظاهــرة اســتناًدا إلــى أصلهــا هــي 
طريقــة وهّابيـّـة، وقــد تســربت عــن طريقهــم إلــى أدعيــاء النقــد.

ــأِت مــن  ــم ي ــر ل ــى أن التطبي ــن إل ــة مــن الباحثي )2( يذهــب جمل
مصــدر خارجــي، بــل لــه بعــض المناشــئ فــي أحــداث تاريخنــا 



ــه  اإلســالمي، والتــي يمكــن أن نذكــر مــن أمثلتهــا مــا تعــّرض ل
أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم حيــن ضربــه ابــن ملجــم بالّســيف 
ــه  علــى رأســه، وكذلــك مــا يُحكــى عــن الســيدة زينــب ســالم الل
عليهــا مــن أنهــا نطحــت جبينهــا بمقــدم المحمــل، ومثــل ذلــك مــا 
ينقــل مــن أن صعصعــة بــن صوحــان عليــه الرحمــة قــد جــّرد هــو 
وصحبُــه ســيوفهم وضربــوا بهــا رؤوســهم عندمــا علمــوا بمقتــل 

الحســين عليــه الّســالم .

ولذلك فإنّنا -ومن الناحية المنهجيّة- نسأل: 

ــا  ــي حكمن ــم أن نســتند ف ــي المنهــج العلمــي القوي هــل يصــحُّ ف
علــى أّي ِســمة أو عنصــر ثقافــي مقتبـَـس إلــى األصــل أو المصدر 

الــذي اقتبســت منــه تلــك الســمة أو هــذا العنصــر؟

م بالنفي. ولكــي نبيّن  يُجيبنــا المنهــج العلمــي علــى ســؤالنا المتقــدِّ
تفصيل هذا الجواب بصورة أوضح، دعنا نســتنِطق بعض العلوم 
ــم  ــراه عل ــا ي ــك فيم ــة بالموضــوع، ولننظــر ألجــل ذل ذات الصل
االجتمــاع، وباألخــص ما يــراه »علــم اإلنســان األنتروبولوجيا«، 
ــمات  حيــث إّن هــذا العلــم هو الُعمدة في دراســة مســألة اقتباس السِّ
والعناصــر الثقافيـّـة وانتقالهــا بيــن المجتمعــات. ولنوّجــه اهتمامنــا 
بعــد ذلــك إلــى مــا يــراه علــم الفقه، وهــو العلــم المختص باســتنباط 
األحــكام الشــرعيّة، وإليــه يُرجــع فــي معرفــة صحــة أمــر مــا أو 

بطالنــه، ومــا إذا كان أمــًرا مشــروًعا، أو هــو بدعــة مــن البــدع. 

وألجــل معرفــة مــا يذهــب إليــه »علــم اإلنســان« دعنــا نستشــهد 
ــس  ببعــض كلمــات أصحــاب االختصــاص فــي هــذا العلــم ونقتبِ

بعــض مــا عرضــوه مــن األمثلــة.



ــم  ــه »عل ــي كتاب ــعفان«، ف ــحاته س ــن ش ــور »حس ــول الدكت يق
اإلنســان«:

نجــد أن ِســمة معينــة قــد تلعــب دوًرا فــي البنــاء االجتماعــي 
لمجتمــع مــا غيــر الــدور الــذي تلعبــه فــي بنــاء آخــر، أو قــد 
ــي  ــوم بهــا ف ــي تق ــك الت ــر تل ــة غي ــي مجتمــع بوظيف ــوم ف تق
مجتمــع آخــر. فالقِطــع الرمزيّــة التــي يلبســها بعــض األفــراد 
رة كالصليــب أو »الماشــا الله« تلعب  فــي المجتمعــات المتطــوِّ
ــات  ــض المجتمع ــي بع ــا ف ــرك، ولكنه ــة أو التب ــة الزين وظيف
البدائيّــة تلعــب وظيفــة هامــة، فهــي أوالً تلعــب وظيفــة بيــان 
ــه ضــد بعــض  ــم هــي تحّصن ــة، ث ــة معيَّن ــرد لقبيل ــاء الف انتم

األمــراض وأعمــال الســحر وغيرهــا)1(.

ــة  ــم اإلنســان، منشــورات مكتب )1( د.حســن شــحاته ســعفان: عل
العرفان-بيــروت، د.ت، د.ط، ص116.

وهــذا معنــاه أن الّســمات أوالعناصــر الثقافيّة المقتبَســة ال تحتفظ 
ــع  ــي المجتم ــا ف ــت له ــي كان ــها، والت ــة نفس ــة أو الوظيف بالدالل
ــع  ــن تنســجمان م ــة جديدتي ــة ووظيف ــل هــي تتخــذ دالل األول، ب
ثقافــة المجتمــع الثانــي الــذي قــام بعمليّــة االقتبــاس، وِمثــال ذلــك 
القـِـالدة التــي لهــا داللــة ووظيفــة خاّصتيــن عنــد الوثنييــن، ولكنّها 
ــب اســم هللا عليهــا،  بعــد أن انتقلــت إلــى المســلمين، وصــار يُكتَ
فقــد أصبــح لهــا داللــة ووظيفــة مختلفتــان، ومــا عــادت تُعــّد مــن 

المظاهــر الوثنيّــة. 



ويؤّكــد علــى األمــر نفســه »رالــف لنتــون« فــي كتابــه »دراســة 
اإلنســان« حيــث نجــده يقــول:

ــة  ــص ديان ــن خصائ ــد م ــة »النفاجــو« العدي ــت قبيل ــد نقل وق
»البويبلــو« نظــًرا ألن هــذه الخصائــص كانــت أشــياء َســُهَل 
عليهــا مالحظتهــا وتقليدهــا. إال أن القبيلــة فــي الوقــت ذاتــه 
لــم تقبــل المعانــي التــي حملتهــا هــذه الشــعائر والطقــوس مــع 
أنّهــا قــد اطّلعــت جزئيـًـا علــى خفايــا هــذه المعانــي. فالطقــوس 
عنــد قبيلــة »البويبلــو« تُعنــى، علــى نحــو رئيســي، بالنواحي 
ــا  ــذاء، أم ــع الغ ــة بالخصــب والمطــر وجم ــة المتعلق المختلف
عنــد قبيلــة »النفاجــو« فــإّن الطقــوس التــي اقتُبِســت بصــورة 
ــن  ــراء م ــى باإلب ــة األول ــى بالدرج ــت لتُعن ه ــة ُوجِّ موضوعي
األمــراض، إذ إن هــذه المشــكلة كانــت موضــع اهتمــاٍم بالــغ 
ــم  ــس ل ــع المقتبِ ــرى أّن المجتم ــذا ن ــو«. وهك ــد »النفاج عن
يكتــِف بتعديــل الخاّصيــات المقتَبَســة، بل أكســبها معنــى جديًدا 

يختلــف تماًمــا عــن معناهــا الســابق)1(.

)1( رالــف لنتــون: دراســة اإلنســان، ترجمــة عبد الملك الناشــف، 
منشــورات المكتبــة العصرية-صيدا-بيــروت، باالشــتراك مــع 
مؤسســة فرانكليــن للطباعــة والنشــر-بيروت-نيويورك، 1964، 

ص458.

وهــذا النــص واضــح الداللــة علــى المقصــود، فــال يحتــاج منّــا 
إلــى زيــادة بيــان. ولكــن يبقــى علينــا أن نشــير إلــى أمــر آخــر قــد 
ــي  ــى ف ــه حت ــو أن ــاده ه ــور نفســه، ومف ــف المذك أوضحــه المؤل



ــُع ــري المجتم ــاس ودون أن يُج ــا االقتب ــّم فيه ــي يت ــاالت الت الح
ــمات والعناصــر  ــى الشــكل الظاهــر للّس ــل عل ــُس أيَّ تعدي المقتبِ
المنقولــة، فــإّن المجتمــع المقتبـِـس يقــوم -فــي مثــل هــذه الحــاالت 
ــي  ــمَّ ف ــن ثَ ــا م ــمات والعناصــر ليدمجه ــك الّس ــل تل ــادة تأوي بإع

ــا يقــول:  نَســقِه الثقافــي القائــم. ولذلــك نجــد مؤلِفَن

ــل  ــدة دون تعدي ــة جدي ــر ثقافيّ ــول عناص ــّم قب ــف ت ــا كي رأين
ــي  ــق الثقاف ــي النََّس ــا ف ــّم دمجه ــف ت ــطحي وكي ــكلها الس ش
القائــم عــن طريــق إعــادة تأويلهــا. وقــد تحقَّــَق التكامــل فــي 
ــكلها  ــا بش ــّم قبوله ــي ت ــر الت ــر العناص ــة ال بتغيي ــذه الحال ه
الموضوعــي، وإنّمــا بانتقــاء وظائــف معيَّنــة وإســنادها إليهــا 
وإضافــة قرينــة جديــدة تُوِضــح صلتهــا بعناصــر أخــرى. أمــا 
احتمــال إســناد وظائــف جديــدة فتحــّدده إمكانــات االســتعمال 
ــى  ــف عل ــه يتوقَّ ــد نفســه، ولكنّ ــي العنصــر الجدي ــة ف الكاِمن
عمليِّــة انتقائيـّـة يتــّم عــن طريقهــا اســتخدام إمكانيـّـات معيّنــة 

ــال أخــرى)1(. وإهم

)1( نفس المصدر السابق صفحة 481.

وخالصــة القــول هــي أن »علــم اإلنســان-األنتروبولوجيا« يرى 
ــة  ــمات والعناصــر الثقافيّ ــة للسِّ ــة والوظيف د الدالل ــذي يحــدِّ أن ال
المقتبَســة ليــس هــو المصــدر الــذي تــّم االقتبــاس عنــه، بــل هــو 

الثقافــة القائمــة للمجتمــع الــذي قــام بعمليــة االقتبــاس.

وبنــاء عليــه يمكننــا القــول: إّن ظاهــرة كظاهــرة التطبيــر، حتــى 



لــو افترضنــا أنهــا ظاهــرة منقولــة عــن اآلخريــن، فإّن الــذي يحدد 
ــم  ــاط الحك ــو َمن ــون ه ــي ليك ــح بالتال ــا، ويَصلُ ــا ومعناه وظيفته
عليهــا، ليــس هــو النََّســق الثقافــي للمجتمــع الــذي اقتُبســت عنــه، 
وإنمــا هــو نََســقنا الثقافــي القائــم الــذي اندمجــت فيه هــذه الظاهرة، 
فأعطاهــا وظيفــة ومعنــى جديديــن يختلفــان عن الوظيفــة والمعنى 

اللَذيــن كانــا لهــا قبــل أن تَجــري عمليــة االقتبــاس)1(. 

)1( تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن علمــاء األنتربولوجيــا يميّــزون 
بيــن نوعيــن مــن أنــواع العناصر المقتبَســة: نــوع ال يتــرك اقتباُس 
عناصــره أيَّ أثــر يذكــر علــى البنيــان الثقافــي للمجتمــع المقتبـِـس، 
وهــذا مــا ينطبــق علــى العناصــر التــي يــدور حولهــا الــكالم فــي 

 . بحثنا
ــاة،  ــية للحي ــات األساس ــط بالحاج ــذي يرتب ــر هوال ــوع اآلخ والن
وهــذا النــوع قــد يــؤدي اقتبــاُس شــيء مــن عناصــره إلــى تأثيرات 
ــا  وتعديــالت فــي كامــل البنيــان الثقافــي للمجتمــع المقتبِــس. ولكنّ
لــم نتعــّرض لهــذا النــوع األخيــر، لعــدم انطباقــه علــى العناصــر 
التــي هــي محــل الــكالم فــي بحثنا.)انظــر كتــاب دراســة اإلنســان، 

صفحــة 468 ومــا بعدهــا(.

واآلن، وبعــد أن بيَّنــا أن »علــم اإلنســان« ال يُقِّــر أدعيــاء النقــد 
علــى طريقتهــم، ننتقــل إلــى علــم الفقــه لكــي نتعــرف علــى منهجه 
ــمات الثقافيّــة المقتبَســة، فنقــول: إّن فــي محاكمــة العناصــر والسِّ
ــة اســتنباط األحــكام الشــرعيّة علــى  الفقهــاء يعتِمــدون فــي عمليّ
رة فــي علَمــي الفقــه واألصــول، وليــس  ــة المقــرَّ عــدد مــن األدل
ــخ عــن أصــل الفعــل أو  ــب التاري ــي ُكت ــب ف ــم التنقي مــن منهجه



مصــدره بغيــة تعييــن حكمــه.

ــى  ــاًء عل ــا ال نجدهــم يحرمــون التدخيــن -مثــالً- بن ــك فإنّن ولذل
أن هــذه العــادة قــد نشــأت أول األمــر عنــد الهنــود األميركييــن)1(، 

فيتحتـّـم ألجــل ذلــك الحكــم بحرمتهــا.

وقـُـل مثــل ذلــك فــي حكــم حلــق اللحيــة، فهــم ال يســتدلون علــى 
حرمــة هــذه العــادة بأنهــا عــادة قــد نشــأت بدايــةً فــي ســومر، أو 

فــي مصــر القديمــة)2(.

)1( انظر المصدر نفسه صفحة 431.

)2( أنظر المصدر نفسه صفحة 430.

ــال- طباعــة القــرآن  مــون علــى ســبيل المث وكذلــك هــم ال يحرِّ
الكريــم علــى الــورق، بحجــة أّن الطباعــة قــد تــّم اختراعهــا أوالً
ت بعــد ذلــك بعــدة مراحــل، ومــن جملتهــا  فــي الصيــن، ثــم مــرَّ
اختــراع اآللــة الكاتبــة علــى يــد األلمانــي »يوهــان غوتنبــرغ«، 
ــة  ــى الطباعــة بواســطة الليــزر. واألمثل ــًرا إل حتــى وصلــت أخي

علــى ذلــك فــوق حــد اإلحصــاء.

وبنــاء علــى مــا تقــّدم يتبيَّــن لنــا أن المنهــج الفقهــي ال يتّخــذ مــن 
أصــل الفعــل أو مصــدره دليــالً معتبــًرا علــى حكمــه الشــرعي. 

ولهــذا فإننــا نجــد أن أدعيــاء النقــد أنفســهم حيــن يريــدون الحكــم 
علــى بعــض المواضيــع األخــرى التــي ال تتعلــق بالشــعائر 
ــا عــن طريقتهــم هــذه فــي الحكــم  الحســينيّة، فإنهــم يتخلّــون غالبً



ــى ســبيل  ــا وعل ــك فإنّن ــى مصــدره، ولذل ــى الفعــل اســتناًدا إل عل
المثــال ال نراهــم يحرمــون لبــس األزيــاء الغربيــة الحديثــة، وال 
وضــع ربطــة العنق)الكرافــات(، بــل هــم يفتــون صراحــة بجــواز 
ذلــك، كمــا أننــا ال نكاد نســمعهم يحّرمون ظاهــرةً كظاهرة إضاءة 
الشــموع فــي بعــض المناســبات الدينيّــة، كمناســبة ذكــرى مولــد 
النبــي األكــرم صلـّـى هللا عليــه وآلــه وســلّم، أو ذكرى مواليــد أئمة 
ــا  ــكاد نســمعهم يِصفونه ــا ال ن ــا أنن ــالم، كم ــت عليهــم الّس آل البي
بأنّهــا بدعــة، بــل ربمــا نجــد بعضهــم يمارســونها، أو يشــّجعون 
عليهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن أنّهــا لــم تكــن مــن العــادات التــي 
قــام بهــا النبــي األكــرم صلّــى هللا عليــه وآلــه وســلّم، وال األئمــة 
األطهــار عليهــم الّســالم، وإنمــا وردت إلينــا مــن بعــض أصحــاب 

الِملــل والديانــات األخــرى!

ــاد  ــواة انتق ــض ه ــن بع ــده م ــا نج ــا، م ــل أيًض ــذا القبي ــن ه وم
الشــعائر الحســينية، حيــث إنهــم -وتبعــا لمــن يقلدونــه- يذهبــون 
إلــى أن إقامــة ذكــرى األربعيــن للمتوفــى ليســت تقليــدا إســالميا، 
ولذلــك فهــم ال يستســيغون إقامــة مثــل هــذه الذكــرى، كمــا إنهــم 
ــا  ــض عليه ــي تح ــن الت ــارة األربعي ــن زي ــراد م ــون أن الم يدَّع
الروايــات إنمــا يــراد بهــا زيــارة أربعيــن مؤمنــا، وليــس زيــارة 

ــه الّســالم. اإلمــام الحســين علي

ولكــن األمــر العجيب والمحيّر، هــو أن ترى هؤالء المعتِرضين 
أنفســهم وقــد عَمــدوا إلــى إحيــاء ذكــرى أربعيــن مقلَِّدهم ومؤســس 
طريقتهــم، كمــا أنهــم أقامــوا احتفــاالً بمناســبة مــرور ســنة علــى 
وفاتــه، أشــركوا فيــه فرقة موســيقية، عزفَت وأنشــَدت »أوبريت« 



خاصــة بالمناســبة، ُمعنَونة باســمه.

ولست أدري، ما الذي عدا مما بدا؟!

وكيــف صــار إحيــاء ذكــرى األربعيــن أمــًرا مستســاغا بعــد أن 
لــم يكــن كذلــك بحســب اعتقادهــم؟!

بــل كيــف استســاغوا إحيــاء الذكــرى الســنوية لمقلَِّدهــم بعــزف 
وغنــاء األوبريــت؟!

 فهــل يريدنــا هــؤالء أن نصــّدق بــأن إحيــاء ذكــرى الميــت بـــ 
»األوبريــت« هــو تقليــد إســالمي يعــود إلــى زمــن النبــي األكــرم 
صلـّـى هللا عليــه وآلــه وســلّم، أو إلــى زمــن األئمــة األطهــار مــن 

أهــل البيــت عليهــم الّســالم ؟! 

وأنـّـى لعاقــل أن يصــّدق ذلك؟! واألبحــاث التاريخية بيــن أيدينا، 
وهــي تســّجل بالتفصيــل تاريــخ ظهــور فــّن »األوبريــت«، وِمــن 
أّي فــّن تسلســل، وَمــن هــم رواده األوائــل. كمــا إنهــا تقــّرر أيًضــا 
بــأن هــذا الفــّن قــد دخــل إلــى العالــم العربــي مــن أوروبــا، وقــد 
بــدأ فــي مصــر، فــي الثلــث األول مــن القــرن العشــرين، ثــم انتقل 

بعدهــا إلــى بــالد عربيــة أخــرى.

ــذون  ــن يتّخ ــد حي ــى النق ــول هــي أن الدخــالء عل وخالصــة الق
ــم  ــا، فإنه ــم عليه ــالً للحك ــا دلي ــرة أو مصدره ــل الظاه ــن أص م
يضيفــون إلــى رصيــد أخطائهــم خطــأً منهجيًــا جديــًدا، ال تُقّرهــم 
عليــه المناهــج العلميـّـة ذات الصلــة بالموضــوع، ســواء فــي ذلــك 
ــه  ــاط ب ــذي تُن ــه ال ــم الفق ــج عل ــوم اإلنســانيّة، أو منه مناهــج العل

ــة اســتنباط األحــكام الشــرعيّة.  عمليّ



كمــا إنّهــم، وفــي الوقــت نفســه، ينقضــون مــا أبرمــوا، وينكثــون 
مــا غزلــوا.



التهويل والتوهين

ليــس علمــاء الطبيعــة هــم وحدهــم مــن يمتلِكــون كيميــاء خاصــة 
بهــم تمّكنهــم مــن إجــراء التحويــالت في عالــم المادة، بــل ألدعياء 
النقــد أيًضــا كيمياؤهــم المميّــزة، والتــي يســتطيعون مــن خاللهــا 
تغييــر الحقائــق وقلــب الوقائــع. ويمثّل أســلوُب التهويــل والتوهين 
نهــم مــن تحويل  محــّل قطــب الرحــى مــن هــذه الكيميــاء، فهــو يُمكِّ

الحبـّـة إلــى قبـّـة والقبـّـة إلــى حبـّـة.

ولذلــك فهــم يتفنّنــون أيّمــا تفنـّـن فــي اســتخدام هــذا األســلوب فــي 
نقدهــم للشــعائر الحســينيّة، فيهّولــون ويوهنــون ما اســتطاعوا إلى 
ذلــك ســبيالً، ومــن مظاهــر تهويالتهــم مــا يرســمه بعضهــم مــن 
صــور كاريكاتوريـّـة لطريقــة خطباء المنبر الحســيني، وألســلوب 
ــعر  ــا يُش ــم، مم ــرات أصواته ــم، ولنب ــر وجوهه ــم، ولتعابي إلقائه
ــؤّدون  ــم ي ــن وه ــن الهزليي ــض الممثلي ــاِهد بع ــه يُش ــرء وكأنّ الم

أدوارهــم علــى خشــبة المســرح. 

ــده بعضهــم مــن اختياٍر  ومــن مظاهــر تهويالتهــم أيًضــا مــا يتعمَّ
لمصطلحــات مســيئة يقرنها بالشــعائر الحســينيّة، وذلــك من قبيل: 
ــى  ــرص عل ــو يح ــة...، وه ــاء والخراف ــف والري ــل والتخلّ الجه
ــي  ــتخدمها، وف ــي يس ــارات الت ــي العب ــات ف ــذه المصطلح زجِّ ه
عناويــن المواضيــع التــي يكتبهــا، ليُتِحفَنــا بعبــارات وعناويــن من 
ــف«، »الشــعائر الحســينيّة  ــل: »الشــعائر الحســينيّة والتخلّ قبي
ــّذات«، »مؤسســات صناعــة األســاطير«...  ومظاهــر تعذيــب ال
حتــى لَيَتبــادر إلــى الذهــن أّن أمثــال هــذه المصطلحــات والعناوين 
تمثّــل كل حقيقــة الشــعائر وتبيّــن كل واقعهــا، وليــس وراء ذلــك 



مــن أمــر ســواه. 

ــي  ــاد ف ــؤالء النقّ ــد ه ــى عن ــا تتجلّ ــن، فإنّه ــاء التوهي ــا كيمي أم
تصغيرهــم لوظيفــة الشــعائر، وفــي تقليلهــم مــن شــأن مــا تقــوم 
بــه مــن دور، ســواء علــى المســتوى الفكــري أو النفســي أو 
االجتماعــي... ولذلــك فهــم يَْدُعــون -مثــالً- إلى تقليص المشــاركة 
ــة  ــان إقام ــار زم ــى اختص ــينيّة، وإل ــرى الحس ــاء الذك ــي إحي ف
ــل  ــة، ب ــاء بالمشــاركة الرمزيّ ــى االكتف ــون عل الشــعائر، ويَحضُّ
يقترحــون اســتبدال الشــعائر بإقامــة بعض المســرحيّات ومشــاهدة 

ــات. بعــض التمثيليّ

ــات  ــي المجتمع ــائعة ف ــاء ش ــي كيمي ــم، وه ــي كيمياؤه ــذه ه ه
التــي تُعانــي مــن مشــكالت التخلــف، حيــث يُصــار إلــى تضخيــم 
الحقائــق أو تصغيرهــا، ممــا يزيــد فــي تعقيــد األمــور وتصعيــب 
الحلــول، بــدالً مــن رصــد المســائل بشــكلها الواقعــي وإظهارهــا 
بصورتهــا المجــردة، وهــو مــا يمهــد إلدراك الســبل الصحيحــة 

إلحــداث التغييــر والتعديــل. 

وقــد شــّخص المفّكــر الجزائــري »مالك بن نبي« هــذه الظاهرة، 
فعبّر عنهــا بقوله: 

إنهــا طريقــة مخــّدرة فــي التفخيــم أو التصغيــر، فيقــال: »كل 
الدنيــا تعلــم ذلــك« عندمــا يــراد تأييــد رأٍي، أو يقــال: »ال أحــد 
يعتقــد ذلــك« لالنتقــاص مــن رأي آخــر، وباختصــار إنّه حشــو 
ــى-  ــن أن توضــح المعن ــدالً م ــة -ب ــد الكلم ــث نج ــكالم، حي ال

تقتصــر علــى إلقــاء ظــّل جديــد يزيــد فــي غموضــه)1(. 



)1( مالــك بــن نبــي: مشــكلة األفكار فــي العالم اإلســالمي، تعريب 
محمــد عبــد العظيم 

ومــا أدّق هــذا التشــخيص فــي وصــف حــال أدعيــاء النقــد، حيث 
تكثــر الظــالل التــي يلقونهــا علــى الشــعائر الحســينيّة، بــدالً مــن 

أن يحاولــوا اإليضــاح وابتــكار الحلــول. 



المنهج الظالمي

يالِحــظ بعــض النـّـاس القســم الفــارغ مــن الــكأس فقــط ويعَمــون 
عــن مالحظــة قســِمه المــآن، ويــرى آخــرون القســم المــآن منــه 
وال يــرون قســَمه الفارغ، وِكال الفريقيــن يُخطئ الحقيقة، ويُخالف 
مــا يدعــو إليــه المنهــج القويــم مــن الموضوعيّة في الرؤيــة، وذلك 

بــأن تاُلَحــظَ الــكأُس كلُّها وبقســَميها: الفــارغ منهمــا والمآن.

والمائــز الجوهــري بيــن الفريقين هــو أّن الفريق األول محجوب 
عــن الحقيقــة الكاملــة بُحُجــب ظلمانيـّـة، وأمــا الفريــق الثانــي فهــو 

محجــوب عنهــا بحجــب مــن نور.

والّدخــالء علــى نقــد الشــعائر الحســينيّة هــم مــن أتبــاع الفريــق 
األول المحجــوب عــن الحقيقــة بالحجــب الظلمانيّــة، ولذلــك فهُــم 
ــى بعــض  ــد تعــُرض عل ــي ق ــس النقائــص الت يبالغــون فــي تحسُّ
الممارســات، ويوغلــون فــي إظهــار العيــوب، ولكنهــم -فــي 
المقابــل- ال يــكادون يبصــرون فيهــا ذّرة مــن خيــر وال قطــرة من 
ــدون تقّصــي النقائــص وضّمهــا إلــى بعضهــا  عطــاء، فهــم يتعّم
وتكــرار الحديــث حولهــا، ويســكتون في الوقت نفســه عن جوانب 
الخيــر وعــن جهــات النفــع، بــل إّن بعضهــم يبــدو وكأنـّـه قــد صار 
مــن أصحــاب االختصــاص فــي التجريــح بالشــعائر، وال عالقــة 

لــه مطلقًــا بمــا تتضمنــه هــذه الشــعائر مــن إيجابيــات.

وهــذا مــا يشــّكل انحرافـًـا عــن الموضوعيّة، وســقوطًا فــي منهج 
ــوق  ــن العل ــي شــراكه، وم ــوع ف ــن الوق ــا هللا م ــات. أعاذن الظلم

بحبائلــه، فإنّــه مــن مصائــد الشــيطان. 



عدم مراعاة الضوابط الُخلُقيَّة للنقد

ال تقتصــر أخطــاء أدعيــاء النقد علــى مخالفتهم للشــروط العلميّة 
للنقــد فحســب، بــل قــد يتعــّدى بهــم األمــر إلــى مخالفــة ضوابطــه 
ـا ســنكتفي  ـة أيًضــا، واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، ولكنَـّ الُخلُقيَـّ
بذكــر اثنيــن منهــا، وســنخصِّص المثــال األول لبيــان مــا يقــوم بــه 
أدعيــاء النقــد مــن بتــِر النصــوص لكــي تجــيَء موافقــة ألهوائهــم 
ومقاصدهــم، فتغــدو بذلــك صالحــة لالســتدالل علــى مــا يرومونــه 

مــن النتائــج.

صــه للكشــف عمــا يرتكبونــه  وأمــا المثــال الثانــي فســوف نخصِّ
مــن تزويــر فــي النقــل، لكــي يتمّكنــوا بذلــك مــن البرهنــة علــى 

مدعياتهــم الباطلــة.

المثــال األول: ونســتمّده ممــا قــام بــه بعضهم وهو يحــاول تكثير 
أســماء العلمــاء القائليــن بحرمــة التطبيــر، حيــث ذكــر ألجــل ذلــك 
اســم أحــد كبــار مراجــع التقليــد، مّدعيـًـا أن هــذا المرجــع هــو مــن 

القائليــن بالحرمة.

ــد أجــاب  ــأن المرجــع المذكــور ق ــى مدعــاه هــذا ب واســتدل عل
ــي: ــا يل ــر بم ــى اســتفتاء ورده عــن التطبي عل

لم يرد نّص بشعاريته، فال طريق إلى الحكم باستحبابه.

ــدل  ــا أن نناقــش مــا إذا كان هــذا الجــواب ي ــد هن ونحــن ال نري
ــة البتــر  ــا يهمنــا أن نكشــف عــن عمليّ علــى الحرمــة أم ال، وإنّم
ــل  ــواب الكام ــي بالج ــك نأت ــؤالء، ولذل ــال ه ــها أمث ــي يمارس الت

ــى االســتفتاء المذكــور، وهــو:  عل



لــم يــرد نــصٌّ بشــعاريته، فــال طريــق إلــى الحكــم باســتحبابه، 
ــل  ــاة أله ــة المواس ــى نيّ ــى عل ــه تعال ــه الل ــد أن يُثيب وال يبع

ــة. ــن إذا خلُصــت النيّ ــت الطاهري البي

ــى أن  ــدل عل ــواب ي ــل للج ــص الكام ــل الن ــن أن نق ــذا يتبيَّ وبه
المرجــع المذكــور هــو مــن القائليــن بحليــة التطبيــر، وليــس 
بحرمتــه، ولكــّن أدعيــاء النقــد لــم يتورعــوا عــن بتــر الجــواب، 
وذلــك لكــي يأتــي الــكالم موافقًــا لمــا يحاولــون الترويــج لــه مــن 

ــر. ــة التطبي ــي بحرم ــذا المرجــع يفت أن ه

المثــال الثانــي: وهــو مثــال نســتقيه مــن حديــث تلفزيونــي ألحــد 
منتقــدي التطبيــر، حيــث شــاهدنا هــذا المنتقــد وهــو يطلــق دعــوى 
ــد اســتدل  ــا. وق ــه عائشــي وليــس زينبيً ــر أصل مفادهــا أّن التطبي

علــى دعــواه هــذه بقولــه:

وجــدت فــي كتــب إخواننــا أهــل الســنّة أن أول مــن قــام بفعــل 
يشــبه التطبيــر وينطبــق عليــه التطبيــر هــو عائشــة، عندمــا 
توفــي النبــي صلـّـى اللــه عليــه وآلــه وســلّم وَســِمَعْت بالخبــر 
لََدَمــْت، اللــدم باللغــة العربيـّـة: أنــه أخــذت حجــًرا أو مــا يشــبه 
ــة  ــي رواي ــة ه ــذه الرواي ــا ه ــت رأســها، طبًع الحجــر وضرب
صحيحــة عنــد إخواننــا أهــل الســنّة والجماعــة، لذلــك أنــا قلُت 
أن التطبيــر ليــس زينبيـًـا، التطبيــر إذا أردنــا أن نرجع إلى أول 
مــن طبّــر هــي أم المؤمنيــن عائشــة، بالرغــم مــن ذلــك اآلن 
إخواننــا أهــل الســنة والجماعــة يرفضــون هــذا األمــر، ولــو 
ــه لــم يعتــرض أحــد علــى أم المؤمنيــن عائشــة، فالتطبيــر  أنّ
ليــس زينبيـًـا التطبيــر هــو عائشــي، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك، 



ــم يؤيــدوا،  أهــل الســنة والجماعــة رفضــوا أو علــى األقــل ل
ال أريــد أن أقــول رفضــوا هــذا العمــل، ولكــن لــم يؤيــدوا هــذا 

التصــرف.

ويحســن بنــا هنــا، وقبل الخوض فــي أّي نقاش أن نــورد نموذًجا 
مــن الروايــات التــي اعتمــد عليهــا المتحــدث لكــي يطلــق دعــواه 
الســابقة)1(. ولنقــرأ ألجــل ذلــك الروايــة الــواردة فــي مســند أبــي 

يعلــى، وهــي التاليــة)2(: 

حدثنــا جعفــر بــن مهــران، حدثنــا عبــد األعلــى، حدثنــا محمــد 
بــن إســحاق، حدثنــي يحيــى بــن عباد بن عبــد الله بــن الزبير، 
عــن أبيــه عبــاد، قــال: ســمعت عائشــة تقــول: مــات رســول 
اللــه )ص( بيــن ســحري ونحــري، وفــي بيــت لــم أظلــم فيــه 
أحــًدا، فمــن ســفهي وحداثــة ســنّي أن رســول اللــه )ص( 
قبــض وهــو فــي حجــري، ثــم وضعــت رأســه علــى وســادة، 

وقمــت ألتــدم مــع النســاء وأضــرب وجهــي)3(.

)1( ذكرنــا عنــد حديثنــا عــن حــدود البحــث أن الــذي يهّمنــا هــو 
ــا  ــة، وبيّن ــاء المضموني ــة دون األخط ــاء المنهجي ــة األخط مناقش
هنــاك أن ضــرورات البحــث قــد تفــرض علينــا أحيانًــا التعــرض 
لبعــض الحيثيــات المضمونيــة، وهــذا مــا يصــدق علــى مــا نحــن 
بصــدد بحثــه هنــا، حيــث يفــرض علينــا المقــام التصــدي لجملــة 
مــن الحيثيــات المضمونيــة المرتبطــة بالروايــة وباللغــة، إال أننــا 
لــم نتعــرض لذلــك كلّــه إال لبيــان مــا يرتكبــه هــذا المتحــدث مــن 
ــرة  ــي دائ ــف ف ــط تصنَّ ــة، وهــي ضواب ــط الُخلُقي تجــاوٍز للضواب

األخطــاء المنهجيــة.
ــدام عائشــة، ولكــن  ــر الت ــل خب ــة تنق ــر مــن رواي ــك أكث )2( هنال



مضمونهــا جميعهــا واحــد، كمــا أن ألفاظهــا متقاربــة، ولذلــك 
ــط. ــة واحــدة فق ــل رواي ــا بنق اكتفين

4586 ح  ص63  ج8  الموصلــي،  يعلــى  أبــي  مســند   )3(
ص274(. ج6  مســنده  فــي  أحمــد  رواه  الهامش2)كمــا 

لقــد اســتند المتحــدث المذكــور إلــى مثــل هــذه الروايــة لكــي يُقنع 
الجمهــور بــأن التطبيــر أصلــه عائشــي. وقــد توســل للتدليــل علــى 

ادعائــه هــذا بزعمين:

أولهمــا: زعُمــه بــأن معنــى اللــدم فــي اللغــة هــو ضــرب الرأس 
بحجــر أو مــا يشــبه الحجر.

ــر  ــى أن أول مــن طبّ ــدل عل ــة ت ــأن الرواي ــه ب وثانيهمــا: زعُم
هــي عائشــة.

ولكــن الحــّق هــو أن المتحــدث قــد تجــّرأ علــى الحقيقــة فــي ِكال 
زعميــه، وذلــك ألنــه نســب -مــن جهــة- إلــى اللغــة غيــر مــا تنّص
عليــه كتبهــا ومعاجمهــا. كمــا أنـّـه -ومــن جهــة ثانيــة- قــد تصــّرف 
فــي نقلــه لمضمــون الروايــة، لكــي يجعلهــا تــدّل علــى مــا أرادهــا 

أن تــدّل عليــه.

فلنرجــع إذن إلــى كتــب اللغــة، وإلــى متــن الروايــة، لكــي نــرى 
ــان عليــه. ولنبــدأ باســتعراض مــا تقولــه كتــب اللغة  مــا الــذي تنصَّ

عــن معنــى اللــدم.

يقول ابن منظور في لسان العرب: 

لــدم: اللــدم ضــرب المــرأة صدرهــا. لدمــت المــرأة وجههــا: 



ضربتــه. ولدمــت خبــز الَملَّــة إذا ضربتــه. وفــي حديــث الزبيــر 
ــه، فأدركتهــا قبــل  يــوم أحــد: فخرجــت أســعى إليهــا، يعنــي أمَّ
ــت امــرأة  ــى، فلََدمــت فــي صــدري وكان ــى القتل أن تنتهــي إل

جلِــدة، أي ضربــت ودفعــت.

ــه،  ــا ضربت ــه لدًم ــا تلدم ــرأة صدره ــت الم ــيده: لدم ــن س اب
والتدمــت هــي. واللــدم: ضــرب خبــز الَملَّــة إذا أخرجتــه منها، 
وضــرب غيــره أيًضــا. واللدم: صوت الشــيء يقــع في األرض 

مــن الحجــر ونحــوه، وليــس بالشــديد.

قال ابن مقبل: 

ــب  ــالم وراء الغي ــدم الغ ــره      ل ــت أبه ــب تح ــؤاد وجي وللف
ــر بالحج

ــه.  ــمع وقع ــل يُس ــم والضــرب بشــيء ثقي ــدم اللط ــل: الل وقي
ــدم:  ــم. والل ــي المآت ــن ف ــن وجوهه ــدم النســاء إذا ضرب والت
ــدم واللطــم واحــد.  ــدام النســاء مــن هــذا. والل الضــرب. والت
وااللتــدام: االضطــراب. والتــدام النســاء: ضربهــن صدورهــن 

ــي النياحــة. ووجوههــن ف

ويقول ابن فارس في مقاييس اللغة:

ــى إلصــاق شــيء  ــدل عل ــم أصــل ي ــدال والمي ــالم وال ــدم: ال ل
ــر  ــر بالحج ــرب الحج ــدم: ض ــره، فالل ــا أو غي ــيء، ضربً بش
ــي  ــن ف ــن وصدوره ــن وجوهه ــدم النســاء: ضرب )...(، والت

ــة. ــز المل ــك خب ــدم: ضربُ المناحــة. والل



ويقول الشيخ فخر الدين الطريحي في مجمع البحرين:

اللــدم بســكون الــدال: ضــرب الحجــر أو غيــره علــى األرض 
ليــس بالقــوي )...( واللــدم: ضــرب الوجــه والصــدر ونحــوه.

وال أجدنــي بحاجــة هنــا إلــى نقــل المزيــد مــن نصــوص معاجــم 
اللغــة العربيــة، ســيما وأن جميــع المعاجم التي تســنى لنا مطالعتها 

ــت عليــه المعاجــم الثالثة الســابقة. تنــصُّ علــى مثــل ما نصَّ

ولكــن يبقــى مــن المفيــد االطـّـالع على مــا تقوله بعــض كتب فِقه 
اللغــة والتــي أخــذت علــى عاتقهــا التمييــز بيــن المعانــي المتقاربة 
لأللفــاظ، ونقــرأ منهــا مــا يذكــره أبــو منصــور الثعالبــي فــي كتابه 
»فِقــه اللغــة« حيــث راح يميـّـز بيــن الصنــوف المختلفــة لضــرب 

األعضــاء. وهــذا نــصُّ كالمه: 

ــا  ــى القف ــع، وعل ــرأس َصق ــدم ال ــى مق الضــرب بالراحــة عل
صفــع، وعلــى الوجــه صــّك وبــه نطــق القــرآن، وعلــى الخــّد 
ببســط الكــّف لطــم، وبقبــض الكــّف لكــم، وبكلتــا اليديــن لــدم)1(.

)1( أبــو منصــور الثعالبــي: فقــه اللغــة وســّر العربيــة، دار إحيــاء 
التــراث العربــي، بيروت-لبنــان، تحقيــق ومراجعــة عبــد الــرزاق 

المهــدي، ط1، 1422هـ -2002م، ص142.

وبهــذا يتبيَّــن لنــا جليـًـا أن المعنــى اللغوي لـــ »اللدم« الــوارد في 
الروايــة -أي لــدم النســاء- هــو ضربهــن وجوههــن وصدورهــن 
فــي المناحــة، وإذا شــئنا أن نميـّـزة بصــورة أدّق عّمــا يقاربــه مــن 
المعانــي، أمكننــا القــول بــأن معنــاه هــو اللكــم بِكلتــا اليديــن، كمــا 



نــّص عليــه الثعالبــي.

ــل: ضــرب الحجــر بالحجــر،  ــه األخــرى، مــن قبي وأمــا معاني
ــس  ــى األرض ولي ــع عل ــا يق ــاألرض، أو صــوت م ــه ب أو ضرب
بشــديد..، فهــي كلّهــا خارجــة عّمــا تتحــدث عنــه الروايــة، وهــو 

ــدم النســاء.  خصــوص ل

نعــم، لقــد ورد فــي لســان العــرب مــا ربمــا يوهــم بوجــود معنــى 
آخــر للــدم النســاء، وهــو مــا أشــار إليــه بقولــه:

وقيل: اللدم اللطم والضرب بشيء ثقيل يسمع وقعه.

إال أن هــذه اإلشــارة منــه لــم تـَـِرد كنٍص علــى المعنــى المذكور، 
بــل نقلهــا بصيغــة )قيــل(، ومــن المعلــوم أن النقــل بهــذه الصيغــة 
إنمــا يــراد بــه تضعيــف القــول المنقــول. ولذلــك فــإّن هــذا المعنــى 
األخيــر ال يمكــن التمســك بــه فــي مقابــل المعنــى األول، والــذي 
نــصَّ عليــه معجــم لســان العــرب مــراًرا وتكــراًرا، كمــا نّصــت 

عليــه الكتــب والمعاجــم األخــرى. 

ويتبيَّــن ممــا قدمنــاه أن المتحــدث لــم يتــورع عــن أن ينســب إلــى 
اللغــة خــالف مــا تنــّص عليــه كتبهــا، ليعلــل بذلــك مــا يخــدم رأيــه 

وينســجم مع هــواه.

ــن  ــا م ــو كان غرضن ــّدم، ل ــا تق ــاء بم ــا االكتف ــد كان يمكنن ولق
البحــث هــو إظهــار وهــن االســتدالل بالروايــة علــى أن التطبيــر 
أصلــه عائشــي. ولكــن لمــا كان غرضنــا هو الكشــف عّمــا يرتكبه 
أدعيــاء النقــد مــن مخالفــة الضوابــط الخلقيــة للبحــث العلمــي، فقــد 
رأينــا أن نتعــّرض أيًضــا لمــا أقــدم عليــه المتحــدث مــن التصرف 



بمضمــون الروايــة ليوهــم الجمهــور بداللتهــا علــى مــراده.

ولبيان ذلك نقول: إن الرواية تنقل عن عائشة قولها:

وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي.

ــات  ــى وجــود نســاء أخري ــّص عل ــة تن ــا نالحــظ أن الرواي وهن
غيــر عائشــة كــّن يقمــن باللــدم وضــرب الوجــوه. فلــو ســلّمنا مــع 
المتحــدث بــأّن اللــدم معنــاه التطبيــر لغــة، فــإنَّ الــذي يســتفاد مــن 
الروايــة -حينئــذ- هــو نســبة التطبيــر إلــى نســاء مدينــة الرســول 
صلّــى هللا عليــه وآلــه وســلّم ومنهــن عائشــة، وال يقتصــر األمــر 

علــى عائشــة وحدهــا.

ولكــن المتحــدث عنــد نقلــه لمضمــون الرواية أبــى إال أن يخّص 
اللــدم بعائشــة وحدهــا، ويســكت عــن ذكــر لــدم بقيــة النســاء، لكــي 
يبلــغ بذلــك النتيجــة التي أرادهــا، وهي أن التطبير أصله عائشــي.

ــة أّي ــي الرواي ــد ف ــه ال يوج ــى أن ــه إل ــا أن ننبّ ــدر بن ــا يج وهن
ــى  ــط عل ــصُّ فق ــا هــي تن ــدم، وإنم ــى مســألة أصــل الل إشــارة إل
التــدام عائشــة مــع النســاء األخريــات، وهــذا ال يــدّل البتــة على أن 
هــؤالء النســاء ومعهــن عائشــة كــّن هــّن أول مــن اختــرع اللــدم. 
فمــن أيــن جــاء المتحــدث -إذن- بحكايــة أصــل التطبيــر وإرجاعه 
إلــى حادثــة اللــدم بعــد وفــاة النبــي صلـّـى هللا عليــه وآلــه وســلّم؟! 

هــذا.. وقــد يمكننــا الذهــاب إلــى أبعــد مــن ذلــك، فنقــول: ســواء 
ــة كــّن هــّن أول مــن  ــي تذكرهــّن الرواي ــأن النســاء اللوات ــا ب أَقُلن
ــدم  ــث نســب أصــل الل ــرى المتحــدث، حي ــا ي ــدم، كم ــرع الل اخت
إلــى عائشــة التــي كانــت تلــدم معهــن، أم قلنــا بــأّن اللــدم يرجــع 



إلــى زمــان أســبق مــن ذلــك، كمــا يقتضيــه منطــق األمــور، فــإّن
ــا  ــدم إنم ــن واحــدة، وهــي أّن الل ــي ِكال الحالي النتيجــة ســتكون ف
يرجــع إلــى مجتمــع مدينــة رســول هللا صلـّـى هللا عليه وآله وســلّم. 
ي حجــة القائليــن بحليَّــة التطبيــر -بنــاء علــى مــا  وهــذا إنّمــا يقــوِّ
ــون  ــه فتك ــر-، وعلي ــاه التطبي ــدم معن ــن أن الل ــراه المتحــدث م ي

الروايــة حجــة علــى المتحــدث ال حجــة لــه.

وممــا قدَّمنــاه يظهــر لنــا بجــالٍء أّن المتحــدث المذكــور لــم 
يتــورع عــن أن ينســب إلــى اللغــة خــالف مــا تقولــه وترتضيــه، 
ــة.  ــون الرواي ــا عــن التالعــب بمضم ــورع أيًض ــم يت ــه ل ــا أنّ كم
ــم العلــم  وهــو يرتكــب فــي الحاليــن كليهمــا مخالفــة صريحــة لقِيَ

ــة. ــه الُخلُقيّ وضوابط



كلمة ختامية

إن مــا قدَّمنــاه علــى امتــداد البحــث، يُظهــر لنــا مــدى خطــورة 
ــة النقــد، ومــدى مــا يحتاجــه المتصــّدون لهــذه المهمــة مــن  عمليّ

ــة. ــة، وضوابــط ُخلُقيّ زاد معرفــي، وإحــكام منهجــي، ودقــة فنيّ

فالنقــد أداة حّساســة مــن أدوات المعرفــة، واســتخداُمه مســؤوليّة 
ــه مــن  ــإن التصــدي ل ــذا ف ــق اإلنســان، ول ــى عات ــع عل ــرة تق كبي
قِبـَـل الفاقديــن لمســتلزماته وشــروطه المذكــورة، يُعــّد تجنّيـًـا علــى 
العلــم، وخيانــة للمســؤوليّة، ســيَّما وأن المعرفــة اإلنســانيّة -ومــن 
جملتهــا النقــد- نعمــة إلهيـّـة عظيمــة شــرَّف هللا بهــا اإلنســان، فــال
ينبغــي لــه ُكفرانُهــا بالتجــاوز عن قواعدهــا واإلخالل بشــروطها، 
كمــا ال ينبغــي لــه خيانتُهــا بالتوّســل بهــا إلى غيــر غاياتهــا، ولذلك 
ــل  ــر، وال يُجَع ــاء والتطوي ــد وســيلة للبن يجــب أن يُتَّخــَذ مــن النق

مجــرد أداة للهــدم والتخريــب..



الغالف األخير

ــن  ــة م ــن جمل ــف ع ــاب الكش ــذا الكت ــي ه ــف ف ــاول المؤل يح
ــينية،  ــعائر الحس ــدو الش ــا منتق ــي يرتكبه ــة الت األخطــاء المنهجي
ــذه  ــل ه ــة لمث ــور المختلف ــن الص ــددا م ــك ع ــل ذل ــدرس ألج في
األخطــاء، مبــرزا مــا فيهــا مــن خلل منهجــي تأباه الــروح العلمية، 

ــة. ــم الُخلقي وتعارضــه القي

وقــد يمكننــا القــول بــأن النمــاذج المطروحــة فــي الكتــاب، وإن 
كانــت تــدور حــول الشــعائر الحســينية خصوًصــا، إال أن فائدتهــا 
ــح أن تكــون درســا  تتجــاوز هــذا الموضــوع بخصوصــه، لتصل
مفيــدا فــي النقــد وأسســه وشــروطه بصــورة عامــة، ســواء تعلــق 
األمــر بالشــعائر، أو بغيرها من مســائل المعرفــة والفكر واألدب.




