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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشرتط   -1
وخطواته املتعارف عليها عامليًا .

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 
إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ 

أ ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

بـ  يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع .

جـ ـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش .
دـ  البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

#-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 

قدرها )150( ألف دينار عراقي .



12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
دـ  تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
 ،) turath.karbala@gmail.com(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
 drehsanalguraifi@gmail.com   او موقع رئيس التحرير  

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 









كلمة العدد  
نكهة التراث

العمق   : أمهها  لعّل  أسٍس  جمموعة  عىل  حارضها  تبني  األمم 
من  إليهام  وما  وثقافية  اجتامعية  معطيات  من  فيه  بام  احلضاري 
مكّونات املجتمعات البرشية التي تشّكل بمجملها "نكهة الرتاث" 
، فاحلارض الذي ال يشتمل عىل تلك النكهة يفتقد إىل اجلذور املمّكنة 
له من مواجهة الغزوات الثقافية والفكرية املوّجهة إىل كيانه، ويكون 

عرضًة لالقتالع بيرس.
عىل  لزاًما  كان   ، األمم  مصري  يف  مهّمة  النكهة  هذه  ومادامت 
جّوها  ومواكبة  استطعامها  منابع  عن  البحث  من  الالحقني  أهلها 
يف  منها  االجيابيات  بتجذير  املسرية  يكملوا  بل  عنها،  حييدوا  لئال 

سلوكياهتم اجلمعية وإقصاء السلبيات عنها.
ومن بني وسائل الكشف عن تلك املنابع : املجالت املتخصصة 
بالرتاث ، لذا جاءت جملة "تراث كربالء" ساعيًة للكشف عن نكهة 
تراث "كربالء" بام حتمله من عبق وعمق عرب مسريهتا البحثية احلثيثة 

يف آفاق متنّوعة.
وعملت املجلة يف هذا العدد عىل فتح نافذتني مهّمني الستطعام 

هذه النكهة ، ومها :
- نافذة : مراجعة الكتب واملصادر التارخيية املهّمة يف باب تراث 

كربالء.



تراث  بأبواب  علقة  هلا  التي  الشخصيات  استظهار   : نافذة   -
كربالء.

عرب  الرتاث  نكهة  استكشاف  يف  مهّمتان  النافذتني  هاتني  ألّن 
والوثائق  املصادر  يف  حركتها  ورصد   ، الفاعلة  الشخوص  خّطي 

الرئيسة.
اخلاّص  الرتاث  بواقع  النهوض  خلطة  استكاماًل  يأيت  العدد  هذا 
الذي رسمته اهليأتان "االستشارية والتحريرية" ، هذه اخلّطة التي ال 
يمكن حتقيقها عىل أرض الواقع البحثّي من دون مساندة الباحثني 

من أصحاب التخّصص الرتاثّي .
اجلامعات  من  األكاديميَة  البحثيَة  ــالَم  األق املجلُة  تدعو  لذا 
يدعم  بام  املجلة  رفد  إىل  املتخصصة  واملؤسسات  البحثية  واملراكز 

ديمومة مسريهتا ، فهي منهم وهبم وهلم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا ؛ بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد : قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
؛  التأثريية  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية : 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة : 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال   : كربالء   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى  إىل : 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها ؛ بالدليل. 

 : والعاملي  واإلقليمي،  املحيل،   : الثقايف  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  ؛  بأنفسهم  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  جملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص
فحسب،  شعائرية  دينية  ظاهرة  وطقوسه  احلسيني  العزاء  مراسم  تعد  مل 
وإنام غدت ظاهرة اجتامعية سياسية شعبية هلا خصوصية يف العامل اإلسالمي، 
التي  التضحية  عظمة  ليتذكر  األليمة  الذكرى  هذه  ازاء  خاشعًا  يقف  الذي 
قدمها االمام احلسني، ان التاريخ لينحني اجالاًل له ألنه قام بثورته عىل 
االسالم  راية  تبقى  واألنصار كي  األهل  قليلة من  ثلة  مع  والطغيان  الظلم 
خفاقة عالية من اجل مبادئ احلرية واحلفاظ عليها من االنحراف، لقد أريق 
دم اإلمام احلسني  وأهل بيته وأصحابه النجباء عام)61#/680م( عىل 
ثرى كربالء ليبقى نورًا ييضء طريق احلرية، كام متثل الشعائر احلسينية احد 
اهم روافد استمرار االرتباط البرشي بقضية اهل بيت رسول اهلل وهي 
الدموع،  اهنار  التاريخ  عىل  وأسالت  دماء  ابكتهم  التي  احلسينية  القضية 
بل  والباطل،  احلق  بني  االبدي  الرصاع  الضوء عىل حقيقة  تسلط  فالشعائر 
وتشكل مراسيم العزاء احلسيني هوية االمة وتعطيها ذلك االنتامء احلقيقي 
ملدرسة االسالم الناصعة لذلك فإهنا متثل امتداد لرسالة النبي حممد حينام 
قال " حسني مني وانا من حسني أحب اهلل من أحب حسينا " وذلك النضال 
الذي سار عليه ائمة اهل البيت ، كام اهنا تشكل امتحانا واختبارا عسريا 

من حيث احياؤها او حماربتها .
كربالء  مدينة  يف  احلسيني  العزاء  مراسيم  دراســة  البحث  هذا   تناول 
املراسيم  طبيعة  توضيح  عىل  بقدرته  امهيته  )1831-1914م(،وتــكــمــن 
الدينية  املناسبات  عن  فضاًل  وصفر،  االملحرم  شهري  يف  املتبعة  والطقوس 
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واألنشطة  والتقاليد  باألعراف  ارتبطت  اجتامعية  بسامت  متيز  اذ  االخرى، 
مقصد  ولكوهنا  العثامين،  العهد  إبان  املقدسة  املدينة  يف  الشائعة  االجتامعية 
آالف الزائرين سنويًا سواء أكان من داخل العراق أم من خارجه، فمنذ ذلك 
الوقت اصبحت هذه املدينة حمط انظار املسلمني حتى تبوأت مكانتها الرفيعة 

ومنزلتها السامية .
ُقسم هذا البحث عىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة تطرق املبحث االول، 
لدراسة نشوء مراسيم العزاء احلسيني، بينام تطرقنا يف املبحث الثاين لدراسة 
املظاهر االجتامعية، املتمثلة بمراسيم العزاء احلسيني واملناسبات الدينية ودور 
املجتمع الكربالئي يف إحيائها، ويف املبحث الثالث سلطنا الضوء عىل االثار 
االجتامعية ملراسيم العزاء احلسيني وانعكاسها عىل طبيعة العادات والتقاليد 

االجتامعية التي سادت املجتمع الكربالئي آنذاك .
املؤمنني  نفوس  يف  خاصة  امهية  كربالء  مدينة  شغلت  القول  وخالصة 
جتمع  مركز  قريبة  سنوات  اىل  فكانت  املتوارثة،  وتقاليدها  العريقة  ملكانتها 
الزائرين  لتوافد  حمطة  فأصبحت  االجتامعية،  حياهتم  وحمور  املدينة  سكان 
من مجيع انحاء العامل االسالمي، االمر الذي انعكس عىل واقعها االجتامعي 

واالقتصادي .
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ABSTRACT
Al ،Husseini Mourning ceremonial rituals are no longer only a religious phenomenon 

of ritual، but have become a social and politica phenomenon of popularity and of privacy 

in the Muslim world ; one stands humble towards this painful anniversary to remember the 

greatness of the sacrifice made by Imam Hussein(peace be upon him ) . The history bows 

to Imam Hussein because he had his revolution on injustice and tyranny with a few of family 

and supporters so that the Islam’s flag could remain high for The sake of the principles of 

freedom and being of kept from deviation .The blood of Imam Hussein (peace be upon them 

)، and his family and his companions in the year (61) was shed on the soil of Karbala to 

lit the path of freedom . The Husseini rituals represent one of the main tributaries of the 

continuation of the human link with Ahlul- Bait and as blood was shed tears were over flown 

the Messenger of Allah ‘s case، the Husseini cause . The rituals have shed light on the reality 

of the eternal struggle between right and wrong . They constituted the identity of the nation 

and gave it a real affiliation school to the brilliance of Islam so they represented an extension 

of the message of the Prophet Muhammad (peace and blessing of Allah be upon him and 

his progeny) when he said، "Hussein is from me and I am from Hussein،" Allah، the Most 

high، loves those who love Imam Husain " ; they represented that struggle performed by 

Ahlul- Bait ( pbuth) and they also represented a difficult test for those who are in farour of or 

against such ceremonies

This research studied the Husseini rituals in the city of Karbala in (1831-1914) . Its 

importance lies in its ability to clarify the nature of ceremonies and rituals followed in the 

months of Muharram and Safar، as well as other religious occasions، as marked by social 

characteristics associated with customs and traditions and social activities common in the 

holy city during the Ottoman period . Being the destination of thousands of visitors each 

year، either from inside Iraq or from abroad، since that time، this city has become the focus 

of attention of Muslims until it assumed its high status.

This research was divided into an introduction and three sections with a conclusion 

Section one dealt with the emergence of Husseini rituals، while the second section studied 

the social aspects of Husseini rituals and religious events and the role of Karbalai society 

in their revival، The third Section highlighted the social impact of Husseini rituals and their 

reflection on the nature of social customs and traditions prevailed in Karbalai society at that 

time.

To sum up، the city of Karbala occupied، a special status in the hearts of the 

faithful due to its ancient inherited traditions، until recently، it has been a center and a place of 

attraction for the city in habitants . It has also become a place and destination to which pilgrims 

come from all over the Islamic world resulting in its development both socially and econ.
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المقدمـــــــة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وخاتم النبيني 

حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين.
املقدسة كربالء  مدينة  يف  احلسيني  العزاء  مراسيم  دراسة  أمهية   تكمن 
)1831-1914م(، يف قدرهتا عىل إعطائنا صورا خمتلفة عن طبيعة الشعائر 
حقبة  وهي  العثامنيني،  حكم  إبان  ونشاطه  الكربالئي،  املجتمع  يف  السائدة 
واألنشطة  والتقاليد  باألعراف  ارتبطت  اجتامعية  بسامت  اتسمت  زمنية 
سنويا  الزائرين  آالف  مقصد  وبكوهنا  املدينة،  هذه  يف  الشائعة  االجتامعية 

سواء أكان من داخل العراق أم من خارجه.
مباحث  وثالثة  مقدمة  عىل  البحث  يقسم  أن  الدراسة  طبيعة  اقتضت 
وخامتة، إذ كرس املبحث األول إلعطاء نبذة تارخيية عن نشوء مراسيم العزاء 
احلسيني وتطورها عرب التأريخ، وتناولنا يف املبحث الثاين املظاهر االجتامعية 
الكربالئي يف إحيائها فكان من بني  املجتمع  العزاء احلسيني ودور  ملراسيم 
 الشعائر التي متارس يف هذه املدينة إحياًء لذكرى استشهاد اإلمام احلسني
واحلسينيات  واملساجد  والدواوين  الدور  يف  احلسينية  املجالس  عقد  هي 
الشعائر  من  وغريها  املقدسني  والصحنني  واألســواق  العامة  والساحات 
التي ترافق هذه املظاهر، وحاولنا أن نركز يف املبحث الثالث عىل أهم اآلثار 
العزاء احلسيني، فوجدنا أن معظمها مازال  االجتامعية املرتتبة عىل مراسيم 

قائاًم حتى يومنا احلارض .
الدراسة عىل جمموعة متنوعة من املصادر األصلية بام يف ذلك  اعتمدت 
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الوثائق العثامنية غري املنشورة واملحفوظة يف األرشيف العثامين يف اسطنبول، 
فضال عن مصادر عربية عدة، يأيت يف مقدمتها كتاب )ملحات اجتامعية من 
العراق احلديث( للمؤلف عيل الوردي فضاًل عن كتاب)املوروثات  تأريخ 
)تراجيديا  وكتاب  طعمة  آل  هادي  سلامن  للباحث  كربالء(  يف  والشعائر 
كربالء سوسيولوجيا اخلطاب الشيعي( للباحث إبراهيم احليدري التي كان 
الدراسة  اعتمدت  القيمة، كام  باملعلومات  البحث  إغناء  هلام األثر األكرب يف 
بالتفصيالت  حافاًل  سجاًل  بوصفها  البحوث  من  مهمة  جمموعة  عىل  أيضًا 
والتي  املنشورة  البحوث  جمموعة  مقدمتها  يف  يأيت  الدراسة،  هلذه  األساسية 
ألقيت ضمن الندوة التي عقدت يف لندن عام 1996 املوسومة بـ )دراسات 
الدراسة،  إغناء  يف  الكبري  األثر  هلا  كان  احلضاري(  ودورها  كربالء  حول 
ورسائل  وعربية  أجنبية  كتب  بني  ما  تنوعت  التي  املصادر  من  وغريها 
وبحوث وصحف وجمالت إذ كانت رافدًا مد البحث بمعلومات وافية عن 

طبيعة الدراسة .
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المبحث االأول

 اإطاللة تاريخية على ن�سوء مرا�سيم العزاء الح�سيني

سياسية  دينية  إنسانية  فاجعة  )61#/680م(  الطف)1(عام  واقعة  تعد 
وتارخيية عىل حد سواء هزت العامل اإلسالمي من أقصاه إىل أقصاه وكانت 
يقرؤون  الذين  وكل  احلق  عىل  السائرين  طريق  أنار  وهاجًا  مشعاًل  بحق 
الضمري  أهلبت  التي  الدامية  املأساة  تلك  من  العجب  سيأخذهم  التأريخ 
اإلنساين وهيجت املشاعر الدفينة وأثارت احلزن واألسى يف الوجدان العاملي 
أال وهي ذكرى استشهاد اإلمام احلسني بن عيل  وأهل بيته ، ففي اليوم 
الثاين من االملحرم عام )61#/680م( ورد اإلمام احلسني  أرض كربالء 
ثم سأل ما اسم هذه األرض، قالوا: تسمى كربالء، فام أن سمع باسم كربالء 
حتى قال: "اللهم إين أعوذ بك من الكرب والبالء، ثم قال هذا موضع كرب 

وبالء هنا موضع ركابنا وحمط رحالنا ومقتل رجالنا وسفك دمائنا")2(.
متكاملة،  صورة  عىل  تأيت  أن  يمكن  ال  احلسيني،  اإلحياء  مراسم  إن 
دراستنا  خالل  من  لنكتشف  املظاهر،  لتلك  التارخيية  األوضاع  بمعرفة  إال 
للشعائر  والثقافية  والسياسية  االجتامعية  املعطيات  التارخيية،  للخلفية 
أهل  وشيعة  عامة،  املسلمون  هبا  مر  التي  املختلفة  املراحل  يف  احلسينية 
البيت خاصة، وتلمس حالة اخلوف والبطش املطلق بكل ما يمت بصلة 
إىل الشيعة والتشيع، ومتتد جذور هذه املراسيم يف تأريخ  اإلسالم إىل القرن 
إىل  الفنية  األدائية  وتعابريها  االجتامعي  اهلجري، وختضع يف شكلها  األول 
إطار ترشيعي يؤسس ملرشوعيتها، وحيث عىل ممارستها يف أوساط املسلمني، 
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املسلمني  حتث  والتي  األئمة  عن  املروية  األحاديث  من  الكثري  هناك  إن  إذ 
إلقامة العزاء)3(عىل سبط رسول اهلل من ذلك قول اإلمام الرضا : "من 
القيامة، ومن  يوم  معنا يف درجتنا  منا، كان  ارتكب  ملا  تذكر مصابنا، وبكى 
ذكر مصابنا فبكى وأبكى، ل تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس جملسًا 
تفاصيل هذه  القلوب)4("ونلمس يف  يوم متوت  قلبه  ل يمت  أمرنا  فيه  ييي 
املختلفة،  العزاء  بأشكال  الشهداء  إحياء ذكرى سيد  تأكيدًا عىل  األحاديث 

بني بكاء وإنشاد وإقامة جمالس العزاء والزيارة وما سوى ذلك .
تعود أقدم املؤرشات التارخيية إىل إقامة مراسيم العزاء احلسيني والشعائر 
احلسينية إىل التوابني الذين قاموا بأول حركة ثورية ضد احلكم األموي بعد 
واقعة الطف يف القرن السابع امليالدي بقيادة املختار بن أيب عبيدة الثقفي)5(، 
ضد  مقاومة  حركة  بأول  قاموا  اخلزاعي)6(حني  رصد  بن  سليامن  الصحايب 
احلكم األموي ورفعوا شعار "يا لثارات احلسني" فأصبح هذا الشعار هتافًا 
بعد  يومًا  يكرب  وأخذ  األموية  السلطة  بوجه  احلناجر  آالف  تطلقه  مجاهرييًا 
التي  القمع  أساليب  تنفع  ومل  الشعائر  هذه  إلطالق  نواة  أول  فشكل  يوم 
الذي صار  الشعار  الثورة يف اسكات هذا  استخدمها األمويون إلبادة هذه 
التوابني، فكان املختار أول من  التي تلت ثورة  الثورات  شعارًا للعديد من 
أقام مأمتًا يف داره يف الكوفة إحياًء لذكرى عاشوراء)7( وكانت املناجاة احلسينية 
تتسع إىل يف أزقة الكوفة وبيوتاهتا، وعقد املختار بن أيب عبيدة الثقفي املآتم 
يف داره بالكوفة عىل اإلمام احلسني)8(، فيقام الندب وتتحرك املشاعر التي 
تتحول إىل غضب يدفعهم وحيّضهم عىل األخذ بثأر احلسني من قاتليه، كام 
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أرسل بعض النادبات إىل شوارع الكوفة للندب عىل اإلمام احلسني كام أقام 
يرثونه ويبكونه ويترضعون ويرتمحون  مأمتًا عند قرب احلسني وهم  التوابون 

عليه وعىل أصحابه)9( .
مراسيم  إلقامة  األوىل  النواة  كونت  التي  هي  احلركة  تلك  أن  ويبدو 
العزاء يف يوم عاشوراء، فبعد أن شعر أهل الكوفة بالندم املرير ملقتل سبط 
الرسول حممد، فكان بعض املنارصين ألهل البيت يذهبون إىل كربالء 
للتجمع حول قرب احلسني وال سيام يف عاشوراء من كل عام إلظهار 
الندم وطلب املغفرة لتقاعسهم عن نرصته يف واقعة كربالء، تلك املأساة 
احلسينية)10(.  والشعائر  للطقوس  العميقة  اجلذور  كونت  التي  الدامية 
ضد  انطلقت  التي  واالنتفاضات  الثورات  رشارة  املراسيم  هذه  فكانت 
الظلم إذ استمدت منها قوهتا وحيويتها، فكان الشيعة يف تلك السنوات 
أو يف   بيوت األئمة املحرم من كل عام يف بيت من  جيتمعون يف شهر 
بيت أحد من أنصارهم للبكاء عىل احلسني واستذكار يومه الدامي، إذ 
ينشد أحد الشعراء قصيدة يف رثاء احلسني  ويقدمون العزاء والسلوى 
ألهل البيت، ثم أخذت هذه املجالس باالتساع وكان القراء يقرؤون 

املقتل بصوت شجّي يستدر دموع املستمعني)11( .
املسلمني، عىل  الكثري من  ومنذ ذلك احلني أصبحت كربالء مزارًا يؤمه 
الرغم من حماوالت االضطهاد والتنكيل التي قام هبا األمويون ومن بعدهم 
العباسيون ملنع زيارة قرب اإلمام احلسني وتقديم العزاء ألهل البيت، وقد 
امتداد تأرخيها وتعرضت لظروف  بأدوار شتى عىل  مرت الشعائر احلسينية 
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قد  كانوا  للحكم  العباسيني  فبعد وصول  املتعاقبة،  السياسات  نتيجة  قاسية 
أمية  بني  من   احلسني لإلمام  بالثأر  األخذ  أساس  عىل  لدعوهتم  رّوجوا 
وسخطهم  املسلمني  نقمة  فاستغلوا  حممد(  آل  من  )الرضا  دعوهتم  وكانت 
أعتلوا  إن  الذي القوه منهم، وما  التنكيل واالضطهاد  نتيجة  عىل األمويني 
العروش حتى نكصوا عىل أعقاهبم ألهنم وجدوا أن ثورة احلسني  مل تكن 
 ضد األمويني فحسب وإنام كانت ضد كل الظاملني، فأصبح اسم احلسني
يقض مضاجعهم وهيدد مصاحلهم بصورة مبارشة وبنفس األسلوب الذي 
هدد به مصالح بني أمية فعمدوا إىل حماربة هذا االسم ومدامهة أي بيت أو 
جملس يذكر فيه هذا االسم والتنكيل بمن فيه فمرت هذه الشعائر بأقسى من 
مدة  العبايس)850-860م(أقسى  املتوكل  مدة  وكانت  السابقة،  الظروف 
أيدي زواره  أمر هبدم قرب احلسني وقطع  إذ  احلسينية،  الشعائر  مرت هبا 
وأرجلهم ورؤوسهم)12(، وإذا كان الشيعة يف تلك العصور مل يستطيعوا أن 
يعربوا عن حزهنم العميق بمأساة كربالء تعبريًا كاماًل فإن الظروف اختلفت 
واستطاعوا ألول مرة من إقامة العزاء احلسيني بشكل كامل وعلني يف بغداد، 
إذ خرج الناس إىل الشوارع وُأْغلقت األسواق ونصبت املآتم ونظمت املواكب 
األقدام  حفاة  الناس  سار  ثم  املاء،  لسقي  اجلرار  ووضعت  السواد  ولبس 
حارسي الرؤوس إىل كربالء لزيارة قرب اإلمام احلسني)13(، وكذلك فعل 
أهايل كربالء حتى ألتقوا عند قرب سيد الشهداء فأقاموا مواكب العزاء بشكل 
علني كامل، وكان ذلك يف يوم عاشوراء من عام)963م/353#( يف أيام معز 
الدولة البوهيي)14(الذي كان أول من جعل مراسيم العزاء احلسيني عادة تتبع 
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سنويًا يف بغداد، وكانت هذه املدة من أهم السنوات يف تأريخ نشوء وتطور 
الشعائر احلسينية، ألهنا أقيمت ألول مرة بشكل علني، فأصبح الطريق معبدًا 
أمام الشيعة إلعالن شعائرهم بدون رقيب إذ كانت متارس قبل ذلك بشكل 
البوهييني،  عهد  منذ  أدوارهــا  متارس  الشعائر  هذه  فبدأت  وحمدود،  رسي 
يظهروا  أن  الناس  963م  عام  )936-967م(  البوهيي  الدولة  معز  أمر  إذ 
الشعور  نارشات  النساء  خترج  وأن  سوداء،  ثيابًا  ويلبسوا  والنياحة  احلزن 
مسودات الوجوه )15(، ويف كربالء خرجت النساء لياًل وخرج الرجال هنارًا 
حفاة األقدام ملواساة احلسني)16(، وما أن جاء السالجقة)1055-1194م(
حتى أعلنوا احلرب عىل هذه الشعائر واختذ الشيعة احتياطاهتم إلقامة العزاء 
أعطوا  إذ  السلطة،  إىل  الصفويني  جميء  عند  تغري  الوضع  أن  غري  احلسيني 

للشيعة مطلق احلرية يف ممارسة شعائرهم)17(.
العراق كانت من أهم  البوهييني يف  ونالحظ مما سبق، أن سنوات حكم 
وبعد  عاشوراء،  يوم  يف  الدينية  الشعائر  وتطور  ونشوء  تأريخ  يف  السنوات 
تعرضت  العراق)1534-1914م(،  يف  احلكم  مقاليد  العثامنيون  تسلم  أن 
الوالة  أصدر  إذ  من،  واملنع  التنكيل  مظاهر  من  العديد  إىل  املراسيم  هذه 
مراسيم بمنع أو حتريم القيام هبذه الشعائر بمناسبة عاشوراء، مما أجرب بعض 
الشيعة إىل أن يقيموا جمالس التعزية يف بيوهتم وبصورة رسية خوفًا من بطش 

السلطات احلاكمة )18(.
وقد جرت حماوالت عدة للتضييق عىل مراسيم العزاء احلسيني أو منعها، 
)19()1831-1817( باشا  داود  العثامين  الوايل  حكم  مدة  خالل  والسيام 
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الذي كان من أّشد الوالة تضييقًا عىل الشيعة، وقد شدد من منعه عىل إقامة 
العزاء احلسيني، العتقاده بأهنا إحدى وسائل الدعاية الفارسية التي حتاول 
العثامنية، فاضطر الشيعة إىل إقامة جمالس  التغلغل يف األرايض  عن طريقها 
التعزية يف الرساديب بعيدًا عن العيون والرقباء واألسامع كام تركوا امرأة تدير 
الرحى يف صحن الدار لكي ال يسمع املارة يف الشارع صوت من يقرأ العزاء 
أو من حيرض جملس العزاء، وقد عرف يف ذلك الوقت الشاعر اخلطيب حممد 
احلسيني  املنرب  وشعراء  خطباء  كأول  )1824م(  عام  املتويف  النجفي  نصار 
الذي أقام يف داره جملس العزاء احلسيني وقرأ بنفسه التعزية، ونظم قصيدة 
يف الندب والرثاء التي ألقاها وأنشدها بنفسه يف املجالس احلسينية، و بقيت 
قصائده التي كتبها بالفصحى والعامية تتداول يف جمالس العزاء احلسيني من 

القّراء واخلطباء)20(.
إاّل أن الوضع تغري فبعد اإلطاحة باملامليك وسقوط داود باشا أصبح عيل 
رضا باشا الالظ)21( )1831-1842( واليًا عىل العراق، إذ تطورت مراسيم 
العزاء احلسيني، و ألن عيل رضا كان بكتاشيًا متصوفًا يميل إىل التشيع وحّب 
بالنمو  أخذت  التي  احلسيني  العزاء  جمالس  بإقامة  فسمح   ، البيت  أهل 
تقام  التي  التعزية  جمالس  بنفسه  حيرض  الوايل  هذا  كان  إذ  تدرجييًا،  والتطور 
يف البيوت وبشكل علني، مما أعطى دفعًا قويًا لتطورها وانتشارها فبعد أن 
توجه بقواته إىل بغداد خللع داود باشا عام 1831 توجه إليه سبعة من وجهاء 
بغداد والتقوا به يف املوصل وأبلغوه إّن داود باشا منعهم من إقامة املجالس 
فوعدهم  العزائية،  الشعائر  بمامرسة  هلم  يسمح  أن  منه  وطلبوا  احلسينية، 
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بذلك وبلغهم بأنه سيحرض شخصيًا إىل املجالس التي سيقيموهنا)22(، ومما 
ال شك فيه أّن حضور الوايل عيل رضا باشا بنفسه جملس التعزية، قد شجع 
عددًا كبريًا من العوائل إلقامة جمالس التعزية يف بيوهتم، ومن ثم أعطى حافزًا 

قويًا لتطور املجالس احلسينية ونموها وانتشارها يف العراق .
وقد سار الوالة العثامنيون من بعده عىل هنجه يف السامح لألهايل بمامرسة 
شعائرهم يف شهر املحرم)23(، ثم امتدت إقامة املجالس احلسينية بعد ذلك 

إىل املساجد واملدارس الدينية وأرضحة واألئمة.
استمرت املامرسات والشعائر الدينية التي تقام بذكرى عاشوراء يف العراق 
يف حكم الوالة العثامنيني الذين جاءوا بعد عيل رضا باشا، وقد ترسخت هذه 
الشعائر وأخذت طابعًا مجاهرييًا، فإىل جانب جمالس التعزية أقيمت مواكب 
العراق  باشا)24(الذي حكم  العثامين مدحت  الوايل  أن  والتشبيه، غري  اللطم 
بني )1869-1872م( حاول منع مسرية مواكب العزاء وأصدر مرسومًا يف 
املحرم عام 1869م منع فيه إقامة مسريات املواكب، وهدد بمعاقبة كل من 
يقيم جملس عزاء)25(، إال أنه اضّطر إىل إلغاء ذلك املنع يف العام التايل، واعتقد 
الدولة قد  إقبال  اهلندي  الثري  املؤرخني أن سبب اإللغاء يعود إىل أن  أحد 
مدرسة  بناء  يف  باشا  مدحت  هبا  ساعد  التي  الضخمة  املبالغ  بسحب  هدد 
الصنائع يف بغداد)26(، وقد استشار مدحت باشا الباب العايل أيضًا يف ذلك 
فكان جواب الباب العايل هو "دعهم يفعلون ما يشاؤون ما داموا ال يؤذون 

إاّل أنفسهم"، وأشار إليه بالتساهل بإقامة مواكب العزاء احلسيني)27(.
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المبحث الثاني
المظاهر االجتماعية لمرا�سيم العزاء الح�سيني

إنَّ التأّمل يف ظاهرة املجالس احلسينّية عىل مّر العصور، يدفعنا إىل دراسة 
خدمًة  تأرخييا،  الشعبي  الوجدان  يف  وتأثريها  دورها  من  انطالقًا  واقعها، 
لقضّية احلّق التي استشهد يف سبيلها اإلمام أبو عبد اهلل احلسنيوهذا ما 
يؤّكد احلاجة إىل التعّرف إىل نشأهتا واملراحل التي مّرت هبا عىل مّر العصور، 
بتطّور أهدافها وأدوارها عىل خمتلف  اليوم، ربطًا  وصواًل إىل واقعها احلايّل 

النواحي .
إّن جمالس العزاء احلسينّية امتّدت عرب التأريخ لتكون صوت احلّق اّلذي 
النفوس  أبدًا، وهي تتجّدد سنوّيًا عىل مسامع املؤمنني، لتجّدد يف  ال خيفت 
قضّية  األصيل،  اإلســالم  احلسنيقضّية  اإلمــام  لقضّية  والــوالء  البيعة 
 املظلوم يف وجه احلاكم الّظامل، فمنذ استشهاد سيد الشهداء اإلمام احلسني
اجللل  احلدث  هبذا  املتعلقة  املناسبات  يف  والعزاء  املآتم  وحمبوه  شيعته  أقام 
وذكرى  اإلمــام،  وثالث  املحرم،  من  األوىل  العرشة  هي  املناسبات  وهذه 
 وفيام خيص الرسول الكريم حممد  األربعني، هذا فيام خيص احلسني
واألئمة املعصومني، فتقام التعازي يف ذكرى وفاة كل منهم، فكان الستشهاد 
اإلمام احلسني  أثر مؤمل يف ضمري املسلمني بشكل خاص)28(، إذ تستذكر 
السنوي  بمهرجاهنا  األليمة  الذكرى  هذه  عاشوراء  يف  عام  كل  يف  كربالء 
يف  وأصحابه    بيته  وأهل    احلسني  اإلمام  استشهاد  ذكرى  يف  احلزين 
والعزاء،  احلزن  معامل  السنني  مئات  منذ  كربالء  مدينة  وُتقيم  الطف،  واقعة 
الصحنني  والسيام  التجارية،  وحمالهتا  العامة  وساحاهتا  شوارعها  تلبس  إذ 
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دينية  طقوس  وتقام  السواد)29(،  من  حلة  الذهبية  واملنائر  والقباء  الرشيفني 
متنوعة يف مدينة كربالء كإطعام الطعام، وإقامة جمالس التعزية والرضب عىل 
الصدور)30(، وتقام جمالس العزاء لكال اجلنسني يف املساجد والبيوت وهناك 
بذكر  احلسينية  املآتم  وتكون  )القراية(،  تسمى  والتي  النساء  تقيمها  مآتم 
مأساة أهل البيت عليهم السالم)31(، إذ تأيت )املاليات( وحتمل كل منهن كتابًا 
مغلفًا بجلد أسود ليتالءم مع املناسبة وجتلس املاليات وتأيت نسوة اجلريان 
وجيلسن حوهلا عىل شكل حلقة، وتبدأ املالية بالقراءة ويرددن خلفها النسوة 
بالرصاخ، وهناك مآتم يقيمها الرجال ويضع صاحب العزاء يف وسط الدار 
كرسيًا عاليًا يسمى ) باملنرب(مغطى بقامش أسود، ويفرش الدار بقامش أسود، 
ومن ثم يقوم اخلطيب بقراءة مقتل احلسني)32(، ومن ثم يعج احلارضون 
بالبكاء بعدها خيتم العزاء بدعاء موجه إىل اإلمام احلسني بأبيات شعرية 
ويدعو للمؤمنني ويطلب من احلضور قراءة الفاحتة وإهداء ثواهبا إىل أرواح 
األربعني  وزيارة  صفر  شهر  هناية  حتى  الشعائر  هذه  وتستمر  املؤمنني)33(. 
وحتى ذكرى وفاة الرسول حممد ، وذلك حدادًا عىل مقتل سيد الشهداء 

.)34(أيب عبد اهلل احلسني
 احلسني اإلمام  قافلة  بعودة  األربعني  يوم  يف  احلداد  مراسيم  ارتبطت 
من دمشق ومرورها بكربالء، إذ إهنا وصلت إىل قرب اإلمام بعد أربعني 
يومًا من ذكرى استشهاده، فوجدوا الصحايب جابر األنصاري عند قرب اإلمام 
األربعني، ومع عدم  يوم  زار احلسنييف  من  أول  زائرًا، وهو   احلسني
تأكيد هذه الرواية من مصادر تارخيية مهمة، إال أن السيد ابن طاووس، أحد 
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ولكن  الرواية،  هذه  ذكر  قد  كان   ،)#664-589( البارزين  الشيعة  علامء 
دون أن يذكر بأهنا قد حدثت بعد أربعني يومًا من استشهاد احلسني" وملا 
رجعت نساء احلسني وعياله من الشام وبلغوا العراق، قالوا للدليل: مّر 
عبد  بن  جابر  فوجدوا  املرصع،  موضع  إىل  فوصلوا  كربالء،  طريق  عىل  بنا 
اهلل األنصاري )رمحه الل#( ومجاعة من بني هاشم ورجااًل من آل الرسول 
 قد وردوا لزيارة قرب احلسني، فوافوا يف وقت واحد وتالقوا بالبكاء 
واحلزن واللطم، وأقاموا املآتم املقرحة لألكباد، واجتمعت إليهم نساء ذلك 

السواد، وأقاموا عىل ذلك أيامًا  )35(.
مراسيم  انطالق  بداية  إىل  تأرخيي  مؤرش  احلادثة  هذه  أن  تقدم،  مما  نجد 
كانت  احلزن  ومظاهر  واللطم  البكاء  أن  يظهر  إذ   ،احلسني عىل  احلداد 
العالمة املميزة ملامرسة مراسيم احلداد عىل احلسني بعد استشهاده مبارشة.
من  احلرام  املحرم  شهر  استهالل  منذ  كربالء  يف  التعزية  جمالس  وتعقد 
العلامء واألرشاف والشيوخ وسائر فئات املجتمع، ويستعدون إلحياء ذكرى 
استشهاد اإلمام، ومن املعتاد أن يقرأ اخلطيب يف كل يوم من األيام العرشة 
األوىل من شهر املحرم قصة معينة تتحدث عن مأساة الشهداء و بطوالهتم 
يف واقعة الطف بكربالء)36(، ومسرية اإلمام احلسني إىل كربالء مع أهل 
بيته وأصحابه حتى مرصعه األخري يف العارش من املحرم، وكانت تعقد يف 
دور العلامء منهم آل الطباطبائي وآل القزويني وآل الشهرستاين وغريهم من 
بيوت أهل العلم والفضل، وكان اخلطباء يلقون خطبهم املؤثرة وتوجيهاهتم 
السديدة)37(.فضاًل عن بعض مراجع الدين والفقهاء الذين أدوا دورًا مميزًا 
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والسيد  األنصاري  والشيخ  املجليس  كالعالمة  احلسيني،  املوكب  تطوير  يف 
مهدي بحر العلوم والشيخ زين الدين املازندراين)38(.

هذه  يف  للمشاركة  عدة  جتمعات  السكنية  كربالء  حمالت  يف  أقيمت 
إذ  احلسينية()39(،  )املواكب  التجمعات  هذه  سميت  وقد  احلزينة،  املناسبة 
العزاء  مواكب  وتسيري  احلسينية  املواكب  بتنظيم  الكربالئية  املحالت  تقوم 
من حمالهتم إىل مرقدي اإلمامني احلسني وأخيه العباس ، ويقوم رؤساء 
هذه املحالت بتشييد ما يعرف بـ )التكيات()40( يف كل حملة وينرشون السواد 
املحرم  من  األوىل  العرشة  األيام  من  يوم  كافة، ويف كل  املحلة  عىل جدران 
يسري املوكب ويتقدمهم شيوخ ووجهاء املحلة أمام املوكب حلني وصوله إىل 
مرقد اإلمام احلسنيومن ثم رجوعه إىل املكان الذي انطلق منه املوكب، 
بغداد  لباب  موكب  هناك  يكون  بحيث  بالتناوب  املوكب  خروج  ويكون 
العباسية،  ملحلة  وموكب  النجف  لباب  وموكب  السالملة  لباب  وموكب 
الشعائر احلسينية،  إقامة مراسيم  يقومون هبا، وهي  املواكب واجبات  وهلذه 
الرشيفني  املرقدين  إىل  املوكب  مكان  من  نزوهلا  وتسلسل  املواكب  وتنظيم 
والرجوع إىل مقرها، وتأمني األماكن إلقامة الزوار، فضال عن هتيئة الطعام 

.)41(لزوار اإلمام احلسني
باملواكب  خيرجوا  أن  املحرم  شهر  من  األوىل  العرشة  يف  الشيعة  اعتاد   
من  التاسع  ليلة  هناية  ويف   ، احلسني  استشهاد  لذكرى  إحياًء  العظيمة 
املحرم ُيقرأ اجلزء األخري من القصة ويستمر حتى فجر العارش من املحرم، 
إذ يبدأ بتمثيل "التشابيه" وهي إعادة متثيل واقعة الطف يف كربالء يف مكان 
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يعرف بالدائرة ومتثيل واقعة الطف كاملة منذ وصول اإلمام احلسني  إىل 
العراق وحتى استشهاده البطويل يف كربالء، وكانت متثل يف ساحة عامة يف 
مدينة كربالء نفسها ٌترضب فيها اخليام وٌيلبس السواد، ويقوم شيخ بتالوة 
وصحبه  وآله   احلسني اإلمام  القاه  ما  بذكر  الناس  شجون  ويثري  القصة 
هذا  ويف  الدموع،  ويستدر  العواطف  هييج  حزين  نغم  يف  وذلك  امليامني، 
: بقوله  احلالة  هذه  إىل  ارش()42(  االنكليزي)جون  الرحالة  أشار   السياق 
العزاء األليمة  يقيمون كل عام مراسيم  العال  الشيعة من املسلمني يف  إن   ((  
تليدًا لبطولة احلسني واستشهاده فينسون أرواحهم من شدة ما ينتاهبم من 
وسط  املواكب  تسري  التمثييل  املشهد  ينتهي  أن  وبعد  واألســى(()43(.  احلزن 
املوكب  يرجع  ثم  الورد  ماء  خالصة  عليهم  يرشون  وهم  املزدمحة  احلشود 
اهلريسة  يوم عاشوراء طعام  إذ يوزع يف صباح  منه،  انطلق  الذي  املكان  إىل 
من أهايل كربالء إلطعام الزوار والفقراء)44(، ويف اليوم نفسه خترج مواكب 

التطبري و يلبس أصحاهبا األكفان )45(.
اإلمام  قال  إذ  عام،  كل  يف  املناسبة  هذه  إحياء  عىل    األئمة  حّث  وقد 
الرضا: )) يوم احلسني أقرح جفوننا، وأسال دموعنا، وأذل عزيزنا بأرض 
فليبك  مثل احلسني  فعل  االنقضاء،  يوم  إىل  والبالء  الكرب  كربالء وأورثنا 

الباكون، فإن البكاء يط الذنوب العظام(()46(.
ــالم والــطــبــول،  ــ ــب يف الــطــرقــات وتــعــلــوهــا األع ــواك تــســري هـــذه امل
ويسريون  الــصــدور،  فيها  وتلطم  احلزينة،  العامية  القصائد  فيها  وتقرأ 
لذكرى  ــاًء  ــي إح ونــســاء  أطــفــال  متنه  ــىل  وع ــودج(  ــ )اهل املحمل  خلف 
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أســود  بقامش  يغطى  إذ  مجيلة،  بطريقة  اهلـــودج  ويــزيــن  الــطــف،   واقــعــة 
ورشائط ذهبية وحيمل عىل أكتاف الرجال وهم يتنازعون حلمله ويسري ببطء 
 وسط احلشود املزدمحة، ويرافق اهلودج نسوة ال يتوقفن عن إطالق صيحات 
احلزن والغضب وبالعودة إىل املكان الذي انطلقت منه هذه املواكب تنتهي 

املراسيم)47(.
إذ  األصناف،  بحسب  تستعرض  كربالء  يف  املواكب  مسريات  وكانت 
الروضتني خيرج كل  العلمية وسدنة  املهن واحلرف واحلوزة  كان أصحاب 
ارتداء  عليهم  ويغلب  التقليدية  مالبسهم  ويرتدون  كبرية  بمواكب  صنف 
السواد)48(، كام تعقد املجالس احلسينية يف كربالء من اليوم األول وختتم يف 
اليوم العارش من شهر املحرم، وبعدها تبدأ املجالس واملآتم يف العرشة الثانية 
حتى  املجالس  وتستمر  صفر،  شهر  هناية  حتى  وهكذا  املذكور،  الشهر  من 
العامة والصحنني الرشيفني  الكربالئية معظمها والساحات  البيوت  تشمل 

والدواوين واملساجد وبيوت العلامء وشخصيات كربالء البارزة )49(.
يستمر تقديم املراسيم العزائية لواقعة الطف يف كربالء عىل مدى عرشة 
أيام وتنتقل املواكب إىل الساحات العامة عىل شكل مواكب تتقدمها الرايات 
واملشاعل وصواًل إىل مكان التجمع وااللتقاء الذي يسمى بالتكية، إذ توضع 
املنرب  يعتيل  إذ  الرادود)50(،  به يسمى  منابر لكل موكب منرب وقارئ خاص 
الشيخ أو رجل الدين ويتلو املقتل بطريقة حزينة منغمة بإيقاع حزين إلثارة 
العهد  يف  )الرواديد(  أشهر  ومن  الوجدانية)51(،  املشاركة  لضامن  املشاعر 
)1885-1966م()52(،  الكربالئي  الكريم  عبد  الشيخ  األخري  العثامين 
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آثارهم  اقتفى  وقد  الــكــشــوان)1887-1963م()53(  قاو  مرتىض  والشيخ 
خطباء املنرب احلسيني فيام بعد.

كام شارك يف إحياء الشعائر احلسينية األمري اهلندي منري الدولة)54( حممد 
عيل شاه الذي قصد كربالء عام 1842 زائرًا العتبات املقدسة يرافقه جمموعة 
من مرافقيه وخدمه، مع زوجته األمرية اهلندية )تاج دار هبو()55(، وقام بتشييد 
قرص فخم للزوار اهلنود يف شارع السدرة، وبنى بجانبه دارًا لزوجته األمرية 
)تاج دار هبو( لتقيم به مراسيم العزاء احلسيني وحتول هذا القرص إىل حسينية 
اهلنود  عند  سمي  للعبادة  خاصًا  جناحًا  به  وأقام  الفقراء،  اهلنود  يسكنها 
بـ"إمام باره" وفيه غرفة مجيلة مزينة باملرايا واألحجار الكريمة أطلق عليها 
اسم "دركاه" ويف هذا البهو أقاموا أول عزاء لإلمام احلسني  ومزجوا معه 
التشابيه إذ نصبوا يف وسط البهو هيكل فرس خشبي يعلوه رسج من الذهب 
"فرس شهيد كربالء اإلمام احلسني" ومهد مصنوع من الفضة  يرمز إىل 
املرصعة باألحجار الكريمة يرمز إىل مهد الطفل عبد اهلل الرضيع الذي ذبح 
الصنع  بديع  منرب  البهو  يوم عاشوراء ووضع يف  احلسني  اإلمام  أبيه  مع 
من الفضة، وزين البهو بآالف من الثريات واملصابيح)56(، ويف يوم عاشوراء 
الباكر  الصباح  منذ  للخروج  العزاء  تستعد مواكب  املحرم من كل عام  من 
ويرفعون الرضيح واملهد وُيّسريون خلفهام فرسًا خاصًا أبيض اللون خمضبًا 
املوكب  ويتقدم  اجلناح(  )ذي  بــ  عندهم  ويعرف  الغاية  هلذه  ُاعّد  بالدماء 
محلة الصوجلانات وحييطون بموكب العزاء السبايا حاملني الرايات البديعة 
األلوان وبالقرب منه يسري موكب الطبالة وخلفهم يسري موكب عزاء األمرية 
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والصدور وبني حني  الوجوه  والرجال الطمني عىل  والنساء  باخلدم  حماطة 
وآخر ينادي الرادود )يا حسني .. يا حسني( وهناك مجاعة أخرى يرضبون 
املنوال يسري موكب عزاء األمرية من  ظهورهم بسالسل احلديد، وعىل هذا 
البهو قاصدين الصحن الرشيف ... وتنشد األشعار الدينية اهلندية الشجية 
فيسري املوكب عىل هذا النحو حتى وصوله إىل مشبك املذبح، ثم يرتقي املنرب 
نفوس  األثر يف  أعمق  تثري  التي  الشجية  الرتانيم  فينشد  اهلنود  اخلطباء  أحد 

السامعني)57(.
وبعد االنتهاء من قراءة املراثي، تتقدم األمرية وبيدها قدح مملوء باحلليب 
املمزوج بالزعفران فتسقي الناس املجتمعني واملشرتكني من هذا القدح تيمنا 
للمخيم  وصوله  حتى  كربالء  بشوارع  ويطوف  املوكب  يسري  ثم  وتربكًا، 
يف  املراسيم  هبذه  تقوم  األمرية  كانت  وكذلك  يعود،  ثم  احلسينية  فالروضة 
مواسم زيارة األربعني، إذ أهنا تقيم أيام شهري املحرم وصفر يف البهو إلقامة 

مراسيم العزاء وتالوة املراثي احلسينية وإطعام الفقراء)58(.
)ركضة  موكب  املحرم  من  العارش  اليوم  يف  العزائية  املواكب  أهم  ومن 
مؤسسيه  ــرز  وأب م   1855 عــام  إىل  نشأته  تأريخ  يعود  طويريج(،الذي 
عبود  واحلاج  1928م  عام  تويف  البالد  أعيان  أحد  القزويني  هادي  السيد 
كربالء  نحو  بجموعها  املواكب  حتتشد  الباكر  الصباح  فمنذ  وآخــرون)59(، 
وكلام اقرتبت من كربالء التحقت هبا مجوع باقي عشائر وسكان القصبات 
ذلك  زوال  عند  كربالء  يصلون  األقدام  عىل  يسري  كبري  حشد  منها  فيتألف 
اليوم، وهم ما بني معول وصارخ وباك ومفجوع، ويشرتك معهم يف ضواحي 
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مدينة كربالء سكاهنا ثم يدخلون صحن اإلمام احلسني ويدورون حول 
 ، بعدها يتجهون إىل رضيح أخيه اإلمام العباس رضيح اإلمام احلسني
وبعدها يمرون ببعض أزقة املدينة إىل أن يصلوا إىل حمل خميم اإلمام احلسني 
 وهناك يعيدون ذكرى احياء فاجعة الطف ثم يتفرقون، والتزال شعائر 

هذا املوكب قائمة حتى يومنا هذا)60( .
شكل  عىل  العزاء  مواكب  نشأت  عرش  التاسع  القرن  منتصف  ويف 
اليوم، وكانت  معروفة  هي  كام  بذكرى عاشوراء  لالحتفال  شعبية  مسريات 
جواد  حممد  الشيخ  اهلل  آية  بإرشاف  كان  الذي  كربالء  يف  اللطم  عزاء  أوهلا 
الــبــالغــي)1282#/1861م-1352#/1933م()61(. وهو أول من أقام 

املواكب احلسينية يوم عاشوراء يف كربالء)62(.
ويف النصف الثاين من القرن التاسع عرش بدأ شيعة العراق ببناء احلسينيات يف 
العراق الختاذها مقرا للعبادة وإقامة املراسيم الدينية والسيام يف شهري املحرم 
وصفر، تعود بداية نشوء احلسينيات إىل هناية القرن التاسع عرش و مطلع القرن 
العرشين، إذ أنشئت أول حسينية يف كربالء هي حسينية تاج دار هبو تأسست 
يف عام 1882م من قبل األمرية اهلندية )التي سبق احلديث عنها( يف شارع 
السدرة)63(، وبعدها تأسست حسينية أخرى يف عام 1906م لتضييف زوار 
العزاء احلسيني)64(، وأغلب احلسينيات يف مدينة  اإلمام احلسني وإلقامة 
إذ يستخدموهنا عند  العراقية،  الواليات  بتمويل أهايل بعض  كربالء شيدت 
زيارهتم للمدينة يف مواسم الزيارات وال سيام األيام العرشة األوىل من املحرم 

من كل عام، واألربعني فضاًل عن الزيارات األخرى)65(.
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وللحسينيات أمهية دينية واجتامعية وسياسية وثقافية، إذ حتولت إىل نواد 
مؤسسات  كوهنا  عن  فضاًل  والتعارف،  اآلراء  وتبادل  للتجمع  اجتامعية 
الوقت  العزاء احلسيني،)66(، وبمرور  الدينية وال سيام  الشعائر  دينية إلقامة 
العزاء فحسب  تطورت وظيفتها فلم تعد احلسينيات مكانًا إلقامة مراسيم 
بل أصبحت مؤسسات اجتامعية وثقافية تقام فيها املحارضات واالجتامعات 
تقل  ال  فكانت  الدينية  العلوم  لطلبة  الدراسية)67(  واحللقات  واالحتفاالت 
مدينة  يف  التعزية  جمالس  ارتبطت  ــرى)68(  األخ الدينية  املــدارس  عن  شأنًا 
كربالء ارتباطًا وثيقًا برسد أحداث كربالء، إذ أشار بعض السياح األجانب 
الذين زاروا العراق يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش يف مذكراهتم إىل 
مراسيم العزاء احلسيني التي كانت تقام يف كربالء من بينهم السائح الفاريس 
املتصوف )حاجي بري زادة( الذي وصف جمالس العزاء يف عام 1887م بأهنا 
مل تكن مقترصة عىل البيوت فحسب بل امتدت إىل املساجد واملدارس الدينية 
وحتى أرضحة األئمة، كام أشار إىل اختالفات واضحة ارتبطت بطبيعة اللغة 

التي كان يتكلمها قّراء املجالس احلسينية )69( .
بل  فحسب    احلسني  اإلمام  استشهاد  عىل  العزاء  مراسيم  تقترص  مل 
تقام مراسيم عزاء بذكرى استشهاد اإلمام عيل بن احلسني )زين العابدين( 
يف)25( من املحرم، إذ يقيم أبناء املدينة مأتم عزاء يف ليلة الوفاة، ويف الصباح 
تقوم املحالت كلها بطبخ )الشلة( املعروفة بشلة زين العابدين، فضاًل عن 
يوم  تصادف  والتي   احلسن اإلمام  استشهاد  ذكرى  كربالء  أهايل  إحياء 
 ،السابع من شهر صفر، إذ يقام جملس عزاء كبري يف صحن اإلمام احلسني
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وبعد انتهاء جملس التعزية يعودون إىل بيوهتم حيث يقوموا بطبخ )الزردة( 
ثم توزع يف الصباح)70(، كام حتظى مراسيم زيارة األربعني بمشاركة وجدانية 
اإلمام احلسن  زيارة األربعني هي قول  إشارة وردت يف  أقدم  واسعة، وإن 
"عالمات املؤمن مخس هي صالة اخلمسني وزيارة األربعني   :العسكري
الرحيم")71(فيتم  الرمحن  اهلل  ببسم  اجلبني واجلهر  تعفري  و  باليمني  التختم  و 
استذكار وجتديد احلزن والعزاء بمناسبة أربعينية اإلمام احلسني ويتقاطر 
آالف الزوار عىل كربالء وهم عىل شكل مواكب وقد تأسس موكب عزاء )مرد 
الرأس(عام 1905عىل يد السيد حسني عرب نجيفي فكانت تقام مراسيم 
العزاء يف هذا اليوم التي تنظم يف مقرات املواكب وبعدها يتجهون إىل مرقدي 
اإلمام احلسني وأخيه العباس، ويمكن االستشهاد ببعض أقوال الرحالة 
األجانب منهم ما ذكره الرحالة كوبر )kober( عام )1893م( قائال :- "إن 
التقديس الذي يكنه الكربالئيون أو احلجاج السم الشهيد احلسني، هو أمر 
الفت للنظر حقا، ففي شهر املحرم متثل يف بالد فارس واهلند بشكل منتظم 
املأساة الفاجعة للشهيد احلسني، أمام حشود الناس إذ تثري أحزان املشاهدين 
وقد شهدت بنفيس عل باخرة يف دجلة  العميق،  لتصل إىل حالة من األسى 
رواية للمأساة من قبل الكربالئيني ملجموعة من احلجاج، إذ أثارت مشاعرهم 
إىل درجة إنم مجيعهم قد أخذوا ينشجون بالبكاء بحزن صادق")72(كام ذكر 
الرحالة الرويس )بريزين Berzen))1818-1896م( الذي زار كربالء عام 
1843م "إن مخسني الفًا من املسلمني كانوا يزورون كربالء كل عام ويلبون 
إليها للدفن نحو ثالثة آالف جثة من الدول اإلسالمية")73( وهذا يدلل عىل 
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شدة تعلق املسلمني بمدينة كربالء، وهكذا تستمر املواكب وحشود الزوار 
حتى الصباح بعدها يعودون إىل بيوهتم بعد أداء مراسيم الزيارة )74(.

من  تذكاري  يشء  أخذ  إىل  الزائر  يعمد  الزيارة  مراسيم  استكامل  وبعد 
من  أو  واألحجبة  الصور  كانت  سواء  املقدسة  بالعتبات  املحيطة  األسواق 
يف  العثامنية  احلكومة  اختذت  ذلك  عن  فضاًل  الصالة  وترب  النبوي  الرباق 
عام)1316#/1897م( مجلة من اإلجراءات للحفاظ عىل مراسيم الشيعة 
األزقة  مجيع  يف  الواقعة  متثل  التي  والتشابيه  املآتم  وإقامة  احلرام  املحرم  يف 
أرواح  عىل  للحفاظ  األمنية  والتدابري  اإلجــراءات  اختاذ  وتم  واملحالت، 
الزوار وتسهيل إقامتهم)75(.عىل العموم حصل الشيعة عىل درجة من احلرية 
يف  املقدسة  للعتبات  الزيارة  تدرها  كانت  التي  املالية  العوائد  بسبب  الدينية 

العراق )76(.

ثالثاً: االآثار االجتماعية لمرا�سيم العزاء الح�سيني
اإلمام  استشهاد  ذكرى  بمناسبة  العراق  شيعة  يقيمها  التي  احلداد  طقوس  إن 
اجلامعة  أو  الفرد  حياة  مع  مهمة  بعالقة  ارتبطت  قد    بيته  وأهل    احلسني 
هذه  تأثري  قوة  اختلفت  ومهام  وسيايس،  واجتامعي  ووجــداين  ديني  وبمستوى 
املراسيم، إال أهنا يف النهاية تبقى شعائر ذات أثر واضح يف تشكيل احلياة الشيعية 
إبان العهد العثامين، إذ يمكن أن نرى يف مراسيم احلداد تداخاًل كبريًا بني ما هو ديني 
وما هو اجتامعي وما هو نفيس وما هو سيايس، األمر الذي عّد مؤرشًا عىل أمهية 
هذه الشعائر ودورها احلاسم يف بناء الفرد واجلامعة، إذ إهنا تشارك بصورة هامة يف 
تفاصيل حياهتم وتساعدهم عىل إحداث تغيري يف حالتهم االجتامعية، كام تساهم يف 
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ظهورهم كجامعة واحدة هلا لغتها الرمزية املشرتكة التي متيزهم يف حميطهم املحيل، 
وتوفر هلم فرصة التعبري عن وحدهتم وتكافلهم، وهي بدورها تساهم يف صياغة 
وصيانة وجودهم اجلامعي، فإذا جاء ذكر )شهر املحرم( انرصف الذهن إىل فاجعة 
الطف واستشهاد اإلمام احلسني)77(، وما هلا من تأثري واقعي نفيس وفكري، إذ 
إن هذه الثورة أصبحت رسًا من أرسار اخللود وأصبحت فلسفة التمييز بني احلق 

والباطل والنافع والضار)78(.
ُتعد جمالس العزاء التي تقام سنوّيًا يف عاشوراء، من أبرز املظاهر اإلحيائّية لذكرى 
استشهاد اإلمام احلسني، وتكتسب هذه املجالس أمهيتها من الدور الكبري الذي 
أدته عىل مّر التأريخ، يف توعية املجتمع جتاه العديد من القضايا الفكرّية اهلاّمة، التي 
ال بّد للناس من التنّبه إليها، وال سيام يف جمال رفض الّظلم، وحماربة احلاكم الظامل، 
من  واألربعني  عاشوراء  بمناسبة  املقامة  املراسيم  تعد  كام  له،  االستسالم  وعدم 
املراسيم الفريدة التي يامرسها شيعة العراق، وقد أّدى مرقد اإلمام احلسني يف 
مدينة كربالء دورًا اساسيًا يف نشوء هذه املراسيم وتطورها، فضاًل عن بروز كربالء 
كمركز له حضوره التارخيي والروحي عند الشيعة، بسبب حتول هذا املكان إىل موقع 
األليمة  كربالء  معركة  الستذكار  رئيس  وموقع  الشيعة،  لزيارات  ومهم  مقدس 

وإعادة إحيائها والتفاعل مع أحداثها بصورة مادية ومعنوية)79(.
املسلمني)80(، والسيام  أنظار  قبلة  الواقع  فأضحت مدينة كربالء وبحكم هذا 
لدى أبناء الشيعة اإلمامية الذين يفدون إليها عىل مدار العام لزيارة اإلمامني احلسني 
والسيام  عقيدهتم،  يف  أساسيًا  ركنًا  زيارهتام  يعدون  )81(وهــم   العباس وأخيه 
يف عاشوراء، وتتوافر بني أيدينا الكثري من اآليات القرآنية وأحاديث األئمة التي 
، ومن  العباس  املسلمني عىل أمهية وفضائل زيارة اإلمام احلسني وأخيه  حتث 
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املناسب هنا أن نستشهد ببعض منها، قال اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز: ﴿َذلَِك 
ا ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب﴾)82(، ويف سياق متصل، قال اإلمام  َ ِ َفإِنَّ ْم َشَعائَِر اهللَّ َوَمن ُيَعظِّ
الباقر: "من زار احلسني بن عل يف يوم عاشوراء من االملحرم يظل عنده باكيًا لقي 
اهلل يوم يلقاه بثواب ألفي حجة وألفي عمرة وألفي غزوة كثواب من حج واعتمر 

.)83(...  وغزا مع رسول اهلل
ويروي اإلمام جعفر الصادق حاّثًا عىل هذه الشعائر واملراسيم: " إن اجلزع 
والبكاء مكروه للعبد يف كل ما جزع ما خال البكاء واجلزع عل احلسني فإنه فيه 
العزاء حالة استثنائية بل  مأجور")84(، إن هذه األحاديث قد جعلت من مراسيم 
قد  أئمتهم  عن  املروية  الشيعة  أحاديث  أن  نجد  كام  أيضًا،  اإلنسان  عليه  ويثاب 
أصبحت حتثهم عىل إقامة مراسيم العزاء يف أوقات خمتلفة وليس يف عاشوراء فقط، 
وحتث الشعراء والنعاة عىل إثارة شجون املستمعني، من ذلك نستنتج أن مظاهر 
بل  فحسب  وجدانية  ممارسة  كوهنا  عىل  تقترص  مل   احلسني اإلمــام  عىل  العزاء 

.  أصبحت ممارسة عقائدية عززهتا أحاديث األئمة املعصومني
ولو قدر للباحثني أن ينفتحوا عىل القوة اهلائلة التي ختتزهنا الشعائر احلسينية، 
وكيف أهنا استطاعت أن تغذي املسار الشيعي بالشكل الذي حتوله إىل قوة اجتامعية 
فاعلة ومؤثرة، ألمكن بلوغ نتائج غنية عىل صعيد خصوصية البحث االجتامعي 
اإلسالمي، خصوصا مع ما ملامرسة هذه الشعائر من سعة وامتداد زمنيني، ويظن 
االعتقاد  تتطلب  احلسينية  الشعائر  تكثيف  من  االجتامعية  الوظيفة  أن  البعض 
الالئذ بالتضحية من أجل شهادة اإلمام احلسني ،و قد امتلكت جمالس العزاء 
وسائر الشعائر احلسينية، الكثري من العنارص الالزمة لتحويل الطائفة الشيعية إىل 
قوة اجتامعية فاعلة قادرة عىل تنظيم شؤوهنا الداخلية واحلفاظ عىل متاسكها أمام 
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التحديات التي واجهتها فضاًل عن عنارص وحدهتا ومتاسكها وتنظيمها، استطاعت 
.)85(هذه الطائفة اإلسالمية أداء دورها والقيام بمسؤوليتها أمام السبط الشهيد

إن إقامة العزاء عىل اإلمام احلسني من األمور االساسية والتي نفذت وجتذرت 
التحول والتغري يف  الكبري يف إجياد  الناس، وكان هلا األثر  يف أعامق نفوس عموم 
 Grattan Geary  )نفوس الشيعة، وحيدثنا الرحالة واملسترشق االنكليزي )جريي
عام 1878م عن مراسيم احلزن والعزاء قائاًل:"تشهد مدينة كربالء حزنًا وأسى يف 
أيام املحرم حيث يرضب الناس عل صدورهم ... ويذرفون الدموع ّما ينتاهبم من 

احلزن واألل....")86(.
إن هذه املراسيم التي مارسها الناس عىل اختالف فئاهتم هلا وقع شعبي مؤثر 
وصدى عميق، صورت األقوال املأثورة ووقائع البطولة التي كشفت عنها أرض 
الدماء والتضحيات وقربتها إىل األذهان، ففيها رضب من الرباعة الفنية والتصوير 
والتمثيل عىل مرسح عاشوراء، وعاجلت الكثري من القضايا بأسلوب مثري وتعبري 
البليغة  والعظات  الدروس  فيها من  مأساة كربالء  إن  إذ  دقيق وعاطفة مؤججة، 
الطاهرة ألولئك  بالدماء  أرتوت  التي  التي شهدهتا هذه األرض  املؤملة  واملواقف 
الذين ظلوا خملصني أوفياء اىل املبادئ وقيم  العظام من عرتة آل حممد الكرام 

السامء)87(.
من هنا البد لنا أن نقف مندهشني أمام هذه املراسيم وهذه التقاليد واألعراف 
التي جيذبك النياح وتسحرك عذوبة اإليقاع ونقاوة الصوت وهي متجد باحلسني 
وأهل بيته هؤالء الذين )أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا( وصاروا أقامرًا 
 مضيئة للعامل بأرسه يف موقف أذهل اجلميع واليوم ال يزال رضيح اإلمام احلسني
املادي  تواصلهم  تفعيل  إىل  الشيعة  غالبية  يسعى  إذ  الشيعة،  عند  مقدسة  روضة 
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 والروحي معه، فيصبح هدف الشيعة األول الوصول إىل مرقد اإلمام احلسني
وزيارته والتربك به وجتديد العهد له باعتباره أحد أهم الرموز األساسية املقدسة 

لدهيم.
ونظرًا ملكانة مدينة كربالء الدينية فقد أصبحت حمط أنظار وأفئدة طالب العلم 
ومقصد اآلالف من الطلبة ورجال الفقه والدين من شتى الدول اإلسالمية من أجل 
التفقه بتعاليم الرشيعة اإلسالمية، فتم افتتاح العديد من املدارس الدينية احلوزوية 
التي تعد بمثابة معاهد عليا ختتص بتعليم الكبار غالبًا ما كانت ملحقة باملساجد 
العلامء  ملتقى  املقدّستني  والعباسية  احلسينية  الروضتني  أروقة  واجلوامع، وكانت 
وطالب العلم والفضيلة ومن هذه املدارس مدرسة الرسدار حسن خان، مدرسة 
الصدر األعظم نوري، املدرسة اهلندية الكربى، املدرسة الزينبية)88(، ويف هذا السياق 
أشارت الرحالة الفرنسية مدام )ديو الفو( التي زارت كربالء عام 1881وأشادت 
باملدينة ومعاهدها الدينية، إذ قالت :"إنا مدينة تعد من مراكز الشيعة املهمة، وهي 
عبارة عن جامعة دينية كبرية، تضم عددًا من املدارس الدينية الكبرية التي يقصدها 

طلبة العلوم يف أنحاء العال اإلسالمي كافة فيقضون فيها معظم سني حياتم")89(.
معينة  مدة  أو  األرض  من  حمددة  بقعة  عىل  احلسيني  العزاء  مراسيم  تقترص  مل 
من الزمن، بل كانت قضية اإلنسانية يف كل زمان ومكان، إذ امتدت إىل كثري من 
الدول اإلسالمية نظرًا ألمهية هذا اليوم يف التأريخ لدى الشيعة، ومن هذه الدول 
اإلسالمية إيران واهلند وباكستان وتركيا وأذربيجان وبنغالديش، و يبدو أن هذه 
الشعائر قد انتقلت من العراق إىل بالد فارس عن طريق العلامء واخلطباء من جهة، 
وعن طريق الزوار الفرس واهلنود الذين جاؤوا إىل العراق لزيارة العتبات املقدسة 

من جهة أخرى، فتأثرت بشكل أو بآخر بمراسيم العزاء احلسيني يف العراق)90(.
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يف ضوء ما تقدم مل تكن ملراسيم العزاء احلسيني آثار دينية فحسب بل كانت هلا 
آثار اجتامعية واقتصادية أيضًا، فمن الناحية االجتامعية، كان هلا دور كبري يف اختفاء 
الفوارق واحلواجز الطبقية االجتامعية بني خمتلف الفئات، فضاًل عن أن مراسيم 
زيارة األربعني مل تعد شعائر دينية واجتامعية فحسب، بل ومناسبة اقتصادية جيدة 
لدى الكثري ممن يبحثون عن فرصة للعمل واحلصول عىل بعض املكاسب التجارية 
املوسمية، فكان الزوار والوافدون حيملون معهم اهلدايا الثمينة واألموال إىل كربالء 
املقدسة، ونستدل عىل ذلك بقول الرحالة الرويس جرييكوف عند زيارته للمدينة 
تشتهر هذه املدينة كربالء عند الشيعة باسم )عتبات األئمة(، إذ   " عام 1849م: 
تتوجه إىل كربالء بدون انقطاع قوافل احلجيج الزوار التي ال تعد و ال حتىص، وهم 
يملون معهم هدايا كثرية إىل املسجدين من النقود و األشياء الثمينة، ويلبون معهم 
جثث موتاهم أيضا لدفنها يف املدينة املقدسة")91(، كام حرص الزائرون عىل رشاء 
اهلدايا ألهلهم وأقارهبم، السيام اهلدايا التي تعرب عن خصوصية املناسبة واملكان، 
فشهدت أسواق كربالء السيام القريبة من مرقدي اإلمامني احلسني والعباس )3( 
إقبااًل كبريًا من قبل املتبضعني الذين جعلوا هذه األسواق يف قمة موسمها التجاري. 
و عىل أثر توافد الزائرين عىل املدينة من خمتلف اجلنسيات تداخلت بعض العادات 

والثقافات يف املجتمع الكربالئي.
وخالصة القول كان ملراسيم العزاء احلسيني األثر الكبري يف احلياة االجتامعية 
يمكن  ال  التي  االجتامعية  املامرسات  من  وعدت  اهلامة،  القضايا  من  فأصبحت 

التخيل عنها، حتى أصبحت جزءًا من املوروث االجتامعي للمدينة .
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الخـــــــاتمة
جّسدت  ورؤى  عدة  مفاهيم  نستنتج  أن  نستطيع  الدراسة  هذه  خالل  من 
مراسيم العزاء احلسيني يف مدينة كربالء يف العهد العثامين األخري 1914-1831:

الفرد - 1 فيها  ى  يتلقَّ العام اهلجري من كل عام مدرسة  أصبح مستهل 
ينبوع  أطهر  من  تفجرت  بالغة  حكمة  الناشئة  منها  ويستفيد  ثمينة،  دروسًا 
القّراء العظة والعربة، ملا وقع عىل ساحة طف  خمضب بالدم، ويستلهم منه 
يف  أثرًا  الوقائع  أشد  من  ــام61#/680م  ع املحرم  من  العارش  يوم  كربالء 
النفوس، فعندما حيل هذا التأريخ يستعد املسلمون يف معظم أنحاء املعمورة 
للتعبري عن شعورهم إزاء هذا الذكرى الدامية وال سيام يف يوم العارش من 
املحرم فيتذكرون هذه املناسبة األليمة يف حزن عميق وشجن عظيم وإظهار 
شعائر احلزن واألسى جتاه هذه الفاجعة األليمة التي أثرت يف العامل اإلسالمي 
تأثريًا بالغًا رسمديًا الهناية له منذ ذلك احلني وإىل يومنا هذا إىل ما شاء اهلل 

من أيام الدهر.
شعارات - 2 هي  أنواعها  ومجيع  كافة  بأشكاهلا  احلسينية  الشعائر  إّن 

املسلمني  لدى غري  املوجودة  الشعائر  ببقية  قورّنت  ما  وإذا  راقية،  حضارية 
واملبادئ  األديان  أصحاب  يمتلكها  التي  الشعائر  أرقى  هي  لرأيناها  اليوم 
األخرى، وهذه املواكب والشعائر احلسينية املتداولة عند املؤمنني اليوم هي 

غري جديدة وإنام قديمة وعريقة .
احلاكمة - 3 السياسة  لون  وتتقلص حسب  تتسع  العزاء  مراسيم  كانت 

آل  بمكانة  اجلهل  بسبب  كثرية  ضحايا  بسببها  ذهبت  وقد  احلكام  واجتهاد 
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البيت وعدم تقديرهم لشعائر الود واملحبة لصاحب الرسالة وأهل بيته، 
قائاًم كل عام يف موسمه من  وكان عزاء احلسني مع مجيع هذه األحوال 
الظروف ولكنه يف مجيع  واتساعًا حسب  تقلصًا  وإنام خيتلف  احلرام  املحرم 

األحوال كان يزداد متكنًا يف النفوس واستقرارًا يف القلوب.
الروحية-االجتامعية - 4 وظيفتها  عن  فضاًل  واملراسيم  الشعائر  هتدف 

إىل حتقيق وحدة الصفوف والتأكيد عىل روح التسامح والتآخي والتضامن 
االجتامعي بني أبناء شعبنا الواحد بمختلف طوائفه وأديانه وتغذيتها بإرادة 
الغايات اإلنسانية واألهداف  أمام الصعوبات، بام حيقق  املقاومة والتحدي 

النبيلة للفرد واألمة.
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Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behavior, as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their time 
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and 
poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at 
a certain time, at a particular place. By the following description, the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its neighbors, it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of 
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to:

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area 
all through history and the extent of the relation with its neighbors 
and then the effect that such a relation has, whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local, national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility.

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage, which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future.

- the development with all its dimensions: intellectual, economic, 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.
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The Issue Word
The Flavor of Heritage

It is usually that nations build their present depending upon a 
set of basics, the most important of which might be:- the civil depth 
including the cultural and social gains as well as  the social humane 
fabrics that totally form the “ flavor of heritage”. Thus, the present 
which does not contain this flavor should lacks the roots that enable 
it to face the directed thinking and cultural invasions, and therefore, 
this present could be easily eradicated.

 Consequently, as long as this flavor is so significant in the fate of 
nations, the next generations who live amongst these nations have 
to seek for the resources of this aroma and do escort with its orbit, 
otherwise, they could deviate from it; and they might complete the 
march enhancing the positive conducts and removing the negative 
ones.

 Hence, one of the means of discovering these resources is:- the 
magazines that specialized in Karbala heritage, which this journal is 
one of them. This journal, the heritage of Karbala, works to reveal this 
town’s legacy in deep through a significant way in various parts of the 
scientific research.

 In this volume, Karbala journal perform its job by opening two 
windows:- 

 First:- reviewing the important historical books and references.
 Second:- appearing the paramount characters that have 

relationships with the chapters of Karbala heritage. 
 Since these two windows are so important in disclosing the 

legacy through two plans, one, the active personalities and other 
observing the movements of these personalities in the available 
resources and the main documents, this volume has been designed 
to complete a project of raising Karbala heritage planned by the 
advisory and editorial boards of this magazines. This project cannot 
be achieved without support of researchers who are majored in 
legacy. Therefore, this journal invite the academics and the writers 
who affiliate to different universities, researching centers and the 
foundations that  specialized in legacy to produce whatever they 
could for the continuity of this journal’s efforts.

At last thank God The Lord of the Universe.



the issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward of (150,000) ID

12. Taking into consideration some points for the publication priorities, 
as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web:http://karbalaheritage.alkafeel.
net/ , or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address:Karbalaheritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, 
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisions below:
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having, 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350 

words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/

researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal 
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted 
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an 
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors

(Al-Qasas-5)
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