
 ةللعادات العاشورائي   المنشأ التاريخي  

 رفضل خمد  

 عاشوراء؛ العادات والتقاليد؛ املأمت احلسيين ؛ الشيعة؛ التو ابون؛ اإلمام احلسني؛ اإلمام زين العابدين. الكلمات المفتاحي ة:

 تمهيد

 يقتضي أن نلفت النظر إىل أن   ة "مآمت عاشوراء"بعة يف املآمت احلسيني  للعادات املت   احلديث عن املنشأ التارخيي   إن  
أو  النظر عن منشأ أو منطلق تشريعي   بغض   أو سياسي   العادة والتقليد قد تكون منطلقة من واقع اجتماعي  

هم و  -مع ما عاناه الشيعة يف التاريخ  ،ق بعادات عاشوراء بشكل خاص  هذا يف العموم وما يتعل   ،مصدر ديين  
دة وصعبة على مستوى العالقة مع السلطات احلاكمة يف معق   وا بظروفوقد مر   - الفئة اليت حتيي هذه املناسبة

أو مصدر  بعض عادات عاشوراء مل تنشأ من منطلق شرعي   تكشف القراءة هلذه املراحل أن   ،ة  املراحل كاف  
 اختلف فيه. ،وأن بعضها حظي بتأييد من الفقهاء والبعض اآلخر ،ديين  

أو  اأو رفض   اا ال يعين تأييد  م   ،ة من جهة العرض للوقائعاملوضوعي   سنعمل يف هذا البحث على ولذلك
 ن البحث:وسيتضم   ،هلذه العادات أو بعضها حماولة إعطاء حكم خاص  

 العاشورائي   نشأة املأمت احلسيين   -

 ة باملأمت.نشأة العادات اخلاص   -

 العاشورائي   : نشأة المأتم الحسيني  ًل أو  

األمر  جند أن   ة واالنطالقة األوىل للمأمت العاشورائي  ة لتحديد النشأة الفعلي  حل التارخيي  يف حماولة للخوض يف املرا
 ن عمل عليها.وبني م   مة مقصودة ختتلف باختالف موقعها التارخيي  ة وحالة منظ  يدور بني حالة عفوي  

زن من خالل إقامة املأمت واحلداد ة هي املواقف اليت أظهرت حالة احلاملقصود باحلالة العفوي   إن   :ةالحالة العفوي  
بعضها كان  ،منها ال التاريخ عدد  وقد سج   ،والندب والعزاء من دون ختطيط مسبق عن قصد وتنظيم معني  

 .اوبعضها كان مجاعي   افردي  

 ة:الحالت الفردي   أ.



وها؟ مأل عليه السالم قالت: "أو  قد فعل : ملا بلغها مقتل اإلمام احلسنيرضي اهلل عنهاأم سلمة  .1
  ششي عليها".بكت حت   ث   ا،اهلل قبورهم نار  

ل  رأس احلسني البن زياد جعله يف طست وجعل يضرب ثناياه بقضيب أنس بن مالك: "مل   .2 ا ُحِم
فبكى وقال: كان  ،ه كان حلسن الثغر!!". وكان عنده أنسإن   ا،ويقول: "ما رأيت مثل هذا حسن  

 .آلهى على اهلل عليه و أشبههم برسول اهلل صل  

 فقال له:  ،على فعل ابن زياد اه كان حاضر  زيد بن أرقم: قيل أن   .3
خنقته  يلثمها ث   آلهعلى ى اهلل عليه و فلقد رأيت رسول اهلل صل   ،رفع قضيبك عن هذه الثناياا ،مه

ك شيخ قد خرفت واهلل لوال أن   ،تبكي؟ أبكى اهلل عينيك فقال ابن زياد: مم   ،فبكى ،العربة
 لضربت رأسك".

ونه قال هلم: وأقبل الناس يعز   ،ا بلغه مقتل ابنيه مع احلسنيعبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب: مل   .4
 ".يدي فقد آساه ولدي   اإن ال يكن آست حسين   ،وجل على مصرع احلسني "احلمد هلل عز  

ة قتلت ابن ل  أم  ذم   اختل  صدشاه وقال: "وااحلسن البصري: عندما بلغه قتل احلسني بكى حت   .5
 ..".ة.ه وأبوه من ابن مرجانله جد   لينتقمن   ث   ،رأس احلسني إىل جسده واهلل لريد ن ،بنت نبيها

 ة:الحالت الجماعي   ب.

يف احلادي عشر من  ليه السالمع عليها السالم جلسد احلسنيدة زينب بكاء من حضر وداع السي   .1
 ،تك مقتلهي  وبناتك سبايا وذر   ..داه.ة جاء يف بعضها: "يا حمم  عت أخاها مبرثي  حيث ود   ،ماحملر  

 وصديق. عدو   وقد أبكت كل   ،تسفى عليها الصبا"

ونساؤهم  أهل الكوفة ضج وا بالبكاء تقول األخبار: إن   ،كاء أهل الكوفة عند وصول السباياب .2
 ،عليه السالم كلثوم بنت اإلمام علي    يلتدمن مهتكات اجليوب وكذلك كان األمر بعد خطبة أم  

 اكبري    اورأيت شيخ   ،ال الناس: "فرأيت الناس حيارى وقد رد وا أيديهم إىل أفواههموقد وصفت ح
 وهو يقول: ،ت حليته من دموع عينيهمن بين جحفي وقد اخضل  

 إذا عدَّ نسٌل ال يبور وال خيزى  كهوهلم خري الكهول ونسلهم



  

ح آل يزيد وبنات معاوية فصا  ،أدخل نساء احلسني على يزيد قول الطربي: "ث  ي ،نينساء األموي   .3
ويف التذكرة:  ،"وأقمن املأمت  وأتتهن  مرأة من آل يزيد إال  ا." قال بن األثري: "مل تبق .وأهله وولولن.

 ".ا"فأقاموا عليه املناحة ثالث  

يقول  ،عليه السالموذلك أثناء خطبة اإلمام زين العابدين  ،موي  بكاء أهل الشام يف اجلامع األ .4
 ،وخشي يزيد أن تكون فتنة ،الناس بالبكاء والنحيب  ض   يزل يقول أنا أنا حت  اخلوارزمي: "ومل 

 فقطع عليه الكالم وسكت". ،نفأمر املؤذ ن أن يؤذ  

الكثرية يف وصف احلالة اليت آلت إليه  وقد وردت األخبار ،ات واألنصار يف املدينةبكاء اهلامشي   .5
ت نساء بين هاشم فقالوا: "عج   ،إليها السالم عليه رة عند رجوع ركب نساء احلسنياملدينة املنو  

 ارتفعت املدينة حت   ،ناحية ". وقالوا: "تصارخت النساء من كل  واحدة   وصارت املدينة صيحة  
 ".بالرمجة اليت ما مسع مبثلها قط  

ابنة عقيل بن أيب طالب  وجاء أن   ،ة مل يسمع مبثلها من قبل"ضج   ،ت بنو هاشم واألنصاروقالوا: "وضج  
 وهي تقول: ،خرجت ومعها نساؤها

 ماذا فعلتم وأنت آخر األمم  لكم تقولون إن قال النب   "ماذا

 بعرتيت وبأهلي بعد مفتقدي
 

 جوا بدم  منهم أسارى وقتلى ضر  
 

 ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم
 

 
 أن ختلفوين بسوء  يف ذوي رُحي"

 

   

وايل مصر ومن معه من  فقد وردت األخبار أن  : "السالم اعليه دة زينباستقبال أهل مصر للسي   .6
 استقبلوها بالتعزية والبكاء والنحيب". ،أهلها عندما استقبلوها يف بلبيس من نواحي مصر



ة على اإلمام احلسني يف برزت يف أشلب واليات ومناطق الدولة اإلسالمي   ،العزاء وظاهرة احلزن والبكاء فإن  
 م أو مقصود.شري منظ   على ذلك وإن كان بشكل عفوي   مناها تدلواألمثلة اليت قد   ،حينها

واليت اعتربت هادفة يف تسنني  ،مة واملقصودةدت اآلراء يف نشأة املأمت أو املآمت املنظ  لقد تعد   :مةالحالة المنظ  
 ونعرض منها اآليت: ،هذه الظاهرة وتثبيتها

 م. 684 -هـ  65ابون: ل: التو  الرأي األو   -

ابني حينما شادروا فقد رأى البعض يف انطالقة التو   ،مام احلسني بأربع سنواتوكان ذلك بعد مقتل اإل
عند  ،وعلت أصواهتم بالبكاء والنحيب ا،حيث أقاموا املأمت ثالث   ،الكوفة ووصلوا إىل موضع قبور شهداء كربالء

قة أن يف ساعة ضي   آلهعلى و ى اهلل عليه صل   يهم عن حفيد النب  وابتهاهلم إىل اهلل أن يغفر هلم ختل   ،قرب احلسني
م ل يف العاشر من حمر  ات املآمت اليت متث  مسرحي   اب أن  وقد اعترب بعض الكت   ،م املقصوداملنظ   ذلك كان بداية املأمت

  ،سليمان بن صرد اخلزاعي زعيمهم الصحايب   ابني أن  ا جاء عن التو  وم   ،حيثما وجد الشيعة تعود إىل ذلك املأمت
بن ايق الصد   بن املهدي  ا املهدي   ،الشهيد ابن الشهيد ا،اليوم: "اللهم ارحم حسين  كان يصيح يف ذلك 

 يهم".نا على دينهم وسبيلهم وأعداء مقاتليهم وأولياء حمب  ن  أيق. اللهم اشهد الصد  

 ة كذلك.هذا املأمت هو من املآمت العفوي   وإن كان يعترب بعض الباحثني أن  

 باب ابن سعد: الرأي الثاين: مأمت املختار على -

وكان قد سيطر على الكوفة بعد  - كذلك حيث بلغ املختاربن أيب عبيدة الثقفي  اهلجري ، 65يف العام 
لس عمر بن سعد على وسائده فأمر شري راض  عنه ألن   ةد بن احلنفي  حمم   ن  أ - ابني منها إىل الشامخروج التو   ه ُيم

س للمأمت ه أس  ل أن  "وإن مل يسج   اب عمر بن سعد.أن يستأجر نوائح يبكني احلسني عند ب ،صاحب حرسه
 ضعف الرأي فيه". سوا للمأمت العاشورائي  م أس  راء تدعم أن  آووجود  ،ابني وحجم مأمتهمسبق التو   ولعل   احلسيين  

 ون:الرأي الثالث: البويهي   -

 352بن األثري عن سنة ذكر ا ،ة يف بغدادني على مقاليد اخلالفة العباسي  وكان ذلك يف فرتة سيطرة البويهي  
ويبطلوا األسواق والبيع  ،الناس أن يغلقوا دكاكينهم معز  الدولة رم. أم  حمر  من  عاشريف ال ،"يف هذه السنة اهلجري ة
دات مسو   ،وأن خترج النساء منشرات الشعور ،عملوها باملسوح اويلبسوا قباب   ،وأن يظهروا النياحة ،والشراء



ففعل الناس  عليهما السالم، بن علي   على احلسني وجوههن   ويلطمن ،البلد يف الوجوه وقد شققن ثياهبن  
 "..ذلك..

 ت هذه البدعة سنني".ل يوم نيح عليه فيه ببغداد... واستمر  يقول السيوطي: "وهذا أو  

 ل يوم نيح عليه ببغداد".وقال الذهب: "هذا أو  

. وقال بعضهم: "مل ء أن يكشفوا شعورهن  ما أمر النساوقد شكك علماء الشيعة يف بعض هذه املظاهر سي  
 ".اوالرجال نار   يكن فيها اختالط بني الرجال والنساء: "فكانت النساء خترج ليال  

وإن كتب التاريخ اليت تذكر هذه  ا،النشأة بدأت من هنا خصوص   ال ميكننا أن نعترب أن  كل ه، ذلك   ومع
اليوم األو ل  هد أن  تؤك   عليه السالم ستشهاد اإلمام احلسنيا بعد ما يقارب ثالثة قرون على ااحلادثة على أن  

د األخبار بل تؤك   ،وذلك ال ينفي أن تكون املآمت قد أقيمت يف شريها قبل ذلك ،نيح فيه عليه ببغداد الذي
 ني.على إقامة املآمت فيها ويف شريها قبل اليويهي  

 :عليه السالمالرأي الرابع: اإلمام زين العابدين  -

ادف على اإلمام اهل األو ل أمتامل لتعن قصد وهدف وشك   تربت خطبته يف املسجد األموي  حيث اع
ا ُيمع حوله وإم   ،ا أن خيرج بني الناس يف املسجد أو األسواقإم   ،ذكرى لعاشوراء ه كان يف كل  كما أن    ،احلسني

 يبكي من حوله ومن يسمعه.أصحابه وأهل بيته ويرثي اإلمام احلسني ويبكيه ويذكر ما حدث هلم يف كربالء و 

 :ة أهل البيت عليهم السالمالرأي اخلامس: أئم   -

بكوا على احلسني وعد وا مصيبته  (ة أهل البيت عليهم السالمأي أئم  ) مد حمسن األمني: أن  يقول السي  
وبكوا  ،يف رثائه اءواستنشدوا الشعر  ،وا عليهوحث   ،وأمروا شيعتهم ومواليهم وأشياعهم بذلك ،أعظم املصائب
وعدم  ،وأمروا برتك السعي فيه يف احلوائ  ا،ذه عيد  وذم وا من اخت   ،وجعلوا يوم قتله يوم حزن  وبكاء ،عند مساعهم

يهم رواها عنهم ثقات شيعتهم وحمب   ،التواتر تكاد تبلغ حد   ،فاألخبار فيه مستفيضة عنهم ،خار شيء فيهاد  
 .عليهم السالم صلة إليهمبأسانيدها املت  

 منها: اهنا بعض   وسنورد



 ،ه تسيل على خد  حت   دمعة  من دمعت عيناه لقتل احلسني ا مؤ "أمي   :عليه السالم بن احلسني اإلمام علي  
 ".ايسكنها أحقاب   اة شرف  أه اهلل هبا يف اجلن  بو  

 ،هويبكي عليه السالم ليندب احلسني ... ث   "فيما ينبغي عمله يوم عاشوراء: :عليه السالم اإلمام الباقر
 اويتالقون بالبكاء بعضهم بعض   ،يه ويقيم يف داره مصيبته بإظهار اجلزع عليهلن يف داره بالبكاء عويأمر م  

 "...عليه السالم مبصاب احلسني

"من ترك السعي يف حوائجه يوم عاشوراء قضى اهلل له حوائ  الدنيا : ه السالمعلي الرضا اإلمام علي  
 ،يوم فرحه وسروره ،يوم القيامة وجل   م مصيبته وحزنه وبكائه جعل اهلل عز  يو  ،ومن كان يوم عاشوراء ،واآلخرة

 وقر ت يف اجلنان عينه".

ويضربون احلجاب  ،كانوا ُيمعون الشعراء لريثوا احلسني يف بيوهتم  عليهم السالمم ورد عدد من األخبار أن  
مون ام عاشوراء ويقد  البكاء والنحيب أي  وتعلوا بيوهتم بأصوات  ،وُيلسون أبناءهم ونساءهم خلفه ليستمعوا هلم

 .ام قط  يف تلك األي   اوال يمرى واحدهم بامس   عليه السالم العطايا للشعراء على شعرهم يف احلسني

 :لسالمعليه ا اإلمام جعفر الصادق

إذ  ،دد احلمريي: "ذكر التميمي عن أبيه قال: كنت عند أيب عبد اهلل جعفر بن حمم  ورد يف ترمجة السي  
فاستنشده  ،م وجلسودخل فسل   ،سرت وأقعد حرمه خلف ،د )احلمريي( فأمره بإيصالهستأذن آذنه للسي  ا

 فأنشده قصيدته اليت مطلعها:

ِث احلسـ  "أمرر على ج د 
 

 
 ة"ـني وقل ألعظمه الزكي  

 

 أمره باإلمساك حت   ،وارتفع الصراخ من داره ،يهد تنحدر على خد  قال: فرأيت دموع جعفر بن حمم  
 فأمسك".

عليه  ودعبل مع اإلمام الرضا ليه السالمع ة والشعراء. كالكميت مع اإلمام الباقرر ذلك مع األئم  وتكر  
 .السالم



كانت بأمر أو موافقة أو تأييد   ،العاشورائي   ة للمأمت احلسيين  النشأة العام   ميكننا أن نعترب أن   خالصة القول:
 وصلتنا يف العصر ت حت  واستمر   ،مة اهلادفةة للمآمت املنظ  دت املآمت العفوي  وقد مه   ،عليهم السالم ةاألئم  

 صها باآليت:ة للمأمت اليت ميكن أن نلخ  ويبقى أن نلقي الضوء على نشأة العادات التفصيلي   ،احلاضر

متثيل  ؛لزجنيلالضرب با ؛إقامة الوالئم ؛التطبري ؛اللطم ؛القراءة وأطوارها ؛املواكب ؛النواح ؛الندب ؛عرالش  
 وشري ذلك. ؛املصرع

 ة:نشأة العادات التفصيلي  

 ؛النواح ؛الندب ؛)الشعر العاشورائي   بعة اليت اكتسبتها مراسم املأمت احلسيين  احلديث عن العادات املت   إن  
 ضرب الزجنيل(. ؛الوالئم ؛التطبري ؛اللطم ؛القراءة وأطوارها ؛املواكب

مهت يف ترسيخ هذه العادات وسامهت يف استمرارها وتطويرها مع بيان يقتضي أن نبني  العوامل اليت سا
نة بل كانت تطرأ على اجملالس ه مل تنشأ يف وقت ومرحلة واحدة ومعي  د أن  فالدراسات تؤك   ،مراحل النشوء

 عن ذلك ة احمليطة بالشيعة وميكن أن نعرب  ة أو السياسي  االجتماعي   حبسب الظروف ،ةة واملآمت العاشورائي  احلسيني  
ث عن مراحل النشأة باجلملة ومها سنتحد   ،ر ومراحلهنا لسنا بصدد بيان تفاصيل التطو  وألن   ،"مبراحل النشأة"

 مرحلتان:

 .عليهم السالمة وأهل البيت األوىل: مرحلة األئم  

 وهي: ،ةالثانية: مرحلة احلكومات الشيعي  

 ني.حكومة البويهي   .1

 ني.حكومة الفاطمي   .2

 .نيحكومة الصفوي   .3

 :ة وأهل البيت عليهم السالماملرحلة األوىل: مرحلة األئم  

ا مل تتجاوز استخدام الشعر أن   ،ة وإنشائهم للمآمتاألئم   ت معنا حث  سب األمثلة اليت مر  حبمن الواضح 
 ومجع األهل واألصحاب حوله يف ذكرى ،بنوعيه )الندب والنواح( وقراءة واستنشاد الشعراء فيه وإنشاده الرثائي  
 بعة حينها.وكان ذلك من العادات املت   ،عاشوراء



كما حدث مع   ،سوى نوع من االستخدام يف أسلوب قراءة الشعر ،ومل يطرأ على املآمت يف عصرهم جديد
يقول: قال يل: "يا أبا هارون أنشدين يف  عليه السالم أيب هارون املكفوف: عندما دخل على اإلمام الصادق

 قال فأنشدته: ؛ةيعين بالرق   –فقال: أنشدين كما تنشدون  ،ىقال: فأنشدته فبك ،احلسني

 "أمرر على جدث احلسـ
 

 
 ة"ـني فقل ألعظمه الزكي  

 ومسعت البكاء من خلف السرت". ،قال: فأنشدته القصيدة األخرى فبكى ،قال: زدين ث   ،قال فبكى

أي الطريقة اليت  ؛دةكسر الراء املشد  ب –ة فيقول: قوله بالرق   "ةالرق  "حمسن األمني على لفظ  دب السي  ويعق  
 د التالوة.واليت توجب التأثري يف القلب ال جمر   ،ة والطالوةاليت فيها الرق   ،تستعملونا عند اإلنشاد

  االسيدة سكينة بنت اإلمام احلسني كان تويل شعر النياحة اهتمام   ة: أن  وذكرت بعض املصادر األدبي  
بعثت إىل سري  بشعر أمرته  عليه السالم سكينة بنت احلسني ة: "أن  خ مك  ... ونقل عن مجاعة من شيو اكبري  

 ناح به والشعر هو:يم  اأن يصوغ فيه حلن  

 كم أكرمي أموايتيا أرض ويْ 
 

 
 فلقد ظفرت بساديت وُحايت

 

وأمرته أن يعلمه  ،قال له عبد امللكا مل تكتف بنوح ابن سري  بل بعثت إليه مبملوك هلا يم ويذكر أن  
 ة طويلة.فلم يزل يعلمه مد   ،نياحةال

لقراءة الشعر وكتابته والنواح والندب وتالوة  عليهم السالمة وقد ظهر يف عدد كبري من األخبار تأييد األئم  
 .عليم السالمات يف اإلمام احلسني املرثي  

 ني أحد أصحابه من الكوفي   عليه السالم ومنها: عندما سأل: اإلمام الصادق

ونساء يندبنه وذلك يف  ،من شريهم ا،وناس   ،من نواحي الكوفة ،يأتون قرب احلسني عليه السالم اقوم   بلغين أن  
وقائل يقول املراثي. فقال: نعم جعلت  ،ونادب  يندب ،يقص   وقاص   ،فمن قارئ يقرأ ،النصف من شعبان

يفد إلينا وميدحنا من  ،: احلمد هلل الذي جعل يف الناسالسالم عليهفقال  ،فداك قد شهدت بعض ما تصف
 ويرثي لنا.



بعت يف مرحلة ما حدث يف مقتل احلسني" هي العادات والوسائل اليت ات   "فالشعر والندب والنواح وقص  
شري أهل كربالء: بشر بن حلذم  عليه السالم ل من قال الشعر يف اإلمام احلسنيوكان أو   ة عليهم السالماألئم  
عند وصول ركب نساء احلسني  ،أن ينعي اإلمام احلسني ألهل املدينة طلب منه اإلمام زين العابدين اعندم
 وقرأ عليهم أبياته املشهورة: ،إليها

 يا أهل يثرب ال مقام لكم هبا
 

 قتل احلسني فأدمعي مدرار
 

 ة:املرحلة الثانية: مرحلة احلكومات الشيعي  

 حلكومات أو بتأييدها هلا.ا بطلب تلك ابعت إم  م بعض األمثلة على تلك العادات اليت ات  وسنقد  

ا كانت تفسح اجملال بل تعمل على مجع الشيعة يف : أن  ةبط هذه املرحلة باحلكومات الشيعي  والقصد من ر 
 مباح. ة إقامة املآمت واجتماع الناس عليها أمري  هذه املناسبة وكانت يف أزمنتها حر  

هـ. يف  352ن الذي مر معنا يف خرب سنة يف هذه املرحلة أثناء حكم البويهيني كما يبدو م البويهيون:
بغداد بأمر معظ الدولة البويهي: نشأت عادات جديدة منها لبس املسوح ومنها اخلروج إىل الشوارع بالندب 

وإن   ،لنوع من املواكب كما أن عادات  هي ليست من العادات اإلسالمية والنواح واإلنشاد أي بداية تأسيس
دخلت  اأحبائهم كصبغ الوجه بالسواد ولطم الصدور والوجوه وشق الثياب أيض   كان الناس يفعلونا عند فقد
وإن شكك به لكنه ورد أنه حدث بأوقات  شري أوقات  ،وأما خروج النساء ،بشكل ما يف املأمت العاشورائي

 خروج الرجال كما مر.

قرب كلثوم  ،شهدينيقول املقريزي يف خططه: "انصرف خلق من الشيعة وأشياعهم إىل امل ون:الفاطمي  
. وقد كانت .عليه السالم. ومعهم مجاعة من فرسان املغاربة ورجاالهتم بالنياحة والبكاء على احلسني ،ونفيسة

 هـ. 350ام عاشوراء سنة ة يف أي  ة والكافوري  ام اإلخشيدي  ي  أمصر ال ختلو منهم يف 

ني إىل احلكم ومع وصول الفاطمي   اشورائي  ني وإحيائهم للمأمت العوهنا إشارة إىل وجود الشيعة قبل الفاطمي  
هـ حني قدوم  61ني بعزاء احلسني مرجعه إىل سنة ر املصري  تأث   وإن   ،يف مراسم العزاء احلسيين   ر مهم  حدث تطو  

 .عليها السالم دة زينبالسي  



إىل مصر سنة  الفاطمي   رت من عام إىل عام منذ السنة األوىل لدخول املعز  تطو   ذت املراسم أشكاال  وقد اخت  
 عليه السالم هـ بعدما نقل رأس احلسني 548هتا بعد سنة ة وقو  على املآمت احلسيني   األكرب رتطو  ال هـ وكان 363
ا . أم  اليوم يهحيث مدفنه يف املسجد املنسوب إلمن مدينة عسقالن يف فلسطني إىل القاهرة  ؛على ما قيل –

 املراسم والعادات فيها فقد ذكرت كالتايل:

وقد  ،ركب قاضي القضاة والشهود ،احتجب اخلليفة عن الناس فإذا عال النهار ،ذا كان يوم العاشر من احملر مإ
وا زي   وكان قبل ذلك يمعمل املأمت باجلامع  ،بالقاهرة صاروا إىل املشهد احلسيين   ث   ،هم ولبسوا لباس احلزنشري 
 رين يف اجلوامع جاء الوزير فجلساء احلضرة واملتصد  قر  فإذا جلسوا فيه مبن معهم مع األمراء وأعيان و  ،األزهر
شري شعراء  –ينشد قوم من الشعراء  ث   ،اء يقرؤون نوبة فنوبةوالقر   ،. والقاضي وداعي الدعاة من جانبيهاصدر  
 .وأهل البيت وتصيح الناس بالضجي  والبكاء والعويل ليهما السالمع يرثون هبا احلسن واحلسني اأشعار   ؛اخلليفة

 متضي ثالث وال يزالون كذلك حت   ،اقتصروا اي  وإن كان سنـ   ،تغالوا يف ذلك وأمعنوا افإذا كان الوزير شيعي  
ويدخل  ،وهو مبنديل صغري إىل داره ،فريكب الوزير ،بنقباء الرسائل ،فيستدعون إىل القصر عند اخلليفة ،ساعات

قد فرشت  ،أبواب القصر( فيجدون الدهاليز إىل باب الذهب )أحد ،ومن معهما ،قاضي القضاة والداعي
وُيدون صاحب  ،ق باملساطب والفرشوينصب يف األماكن اخلالية الدكك لتحل   ،مساطبها باحلصر والبسط

اء وينشد والناس على اختالف طبقاهتم فيقرأ القر   ،فيجلس القاضي والداعي إىل جانبه ،هناك االباب جالس  
ة من العدس مقدار ألف زبدي   ،يفرش عليها مساط احلزن ث   ،باحلصر املقلوبة يمفرش وسط القاعة ث   ،املنشدون

 .ألجل احلزن.. ،املغري  لونه بالقصد الت واألجبان واأللبان الساذجة وأعسال النحل والفطريواملسلوقات واملخل  
 ،م أحد بالدخوللز  فال يم  ،ة احلزنومن الناس من ال يدخل من شد   ،فإذا اقرتب الظهر وقف صاحب الباب ببابه

وطاف النو اح يف  ،الذي ظهروا فيه من قماش احلزني  بذلك الز  ا،ركبان   فإذا فرغ القوم انفصلوا إىل أماكنهم
 ،وأزقتها والنواح قائم جبميع شوارع القاهرة ،وأشلق البياعون حوانيتهم إىل ما بعد العصر ،القاهرة يف ذلك اليوم

ني من فكان ذلك دأب اخللفاء الفاطمي   ،فون يف بيعهم وشرائهمويتصر   ،نهمفإذا فات العصر يفتح الناس دكاكي
 .اهلل إىل آخرهم العاضد عبد اهلل لدين هلم املعز  أو  

 من العادات إىل تلك املرحلة. اوميكننا أن نرد  كثري  

 ه مت  جلدير ذكره: أن  وا ،سة واجلوامع وقصور اخللفاءإقامة العزاء كانت يف الشوارع والبيوت واملشاهد املقد   وإن  
 ة(.ة بإقامة العزاء واملآمت وهي ما تعرف اليوم )باحلسيني  إشادة أمكنة خاص  

 سيطروا على معظم إيران وأفغانستان حت   ،ة وانتهوا إىل دولةبدأوا كأصحاب طريقة صوفي   ون:الصفوي  
لشاه إمساعيل م( دخل ا 1736 – 1502حكموا من ) ،وكانت عاصمتهم أصفهان يف إيران ،والعراق



 السلطة على ة منهم: "عندما توىل  ة رعاية خاص  ولقد لقيت املآمت احلسيني   ،هـ 914الصفوي إىل بغداد يف 
ة ي  وكانت حر   اكان اإلقبال على إقامة هذه املآمت والنياحات عظيم    ،نيأو شريهم من اإليراني   نيالعراق الصفوي  

 د شاىل الشيعة يف إقامتها".وق ،الشيعة يف إحياء الذكرى األليمة مضمونة

ة ة مراسم العزاء باعتبارها من أجنح الطرق الشيعي  ة وبقي  باملآمت احلسيني   اكبري    اون اهتمام  لقد أوىل الصفوي  
 امذهب   وعملوا على نشره يف إيران وإعالنم املذهب الشيعي   ،وناه الصفوي  ع الذي تبن  ة يف نشر التشي  العاطفي  
عوا على إقامة املآمت وشج   ،وبسط نفوذهم علنشر التشي   اودعائي   اسياسي   تخدموا العزاء احلسيين  فاس ،للبالد ارمسي  

 .عليهم السالم ةطائلة يف عمارة مراقد األئم   وبذلوا أمواال   ،سة يف إيران والعراقوزيارة العتبات املقد  

 ديد منها:ا على مستوى العادات والتقاليد وتطوير املعروف منها وإنشاء اجلوأم  

وقد أدخلت هذه الوزارة الكثري من  ،ةباسم وزير الشعائر احلسيني   اجديد   اوزاري   اون منصب  استحدث الصفوي  
 ،والتطبري ،والضرب بالزجنيل واألقفال مثال: النعش الرمزي   ،العاشورائي   العادات على مراسم املأمت احلسيين  

 ة مجاعة وفرادى.ة يف قراءة اجملالس احلسيني  جديد اوأطوار   ،ةواستخدام اآلالت املوسيقي  

هذه العادات مل  أو كل   اكثري    واعترب البعض أن   ،ةبعض هذه العادات إىل طرق الصوفي   ،البعض وقد رد  
ا نتجت عن دراسات أجراها وزير إن   ،ةة اإلسالمي  حينها وال يف الشعائر الديني   تكن من الفلكلور اإليراين  

ة عندما ة املسيحي  ة واحملافل االجتماعي  ة والطقوس املذهبي  ة حول املراسم الديني  يف الدولة الصفوي   ةالشعائر احلسيني  
 ة يف بدايات القرن السادس عشر واقتبس تلك املراسيم والطقوس وجاء هبا إىل إيران واستعانا الشرقي  زار أوروب  

ة ومبا يتناسب ها يف املناسبات الشيعي  ببعض املاليل إلجراء تعديالت عليها لكي تصبح صاحلة الستخدام
 ة يف إيران.ة واملذهبي  وينسجم مع األعراف والتقاليد الوطني  

ميكننا أن  ،ةة والصفوي  ة والفاطمي  ة البويهي  وبإلقاء الضوء على املرحلة الثانية: مرحلة احلكومات الشيعي  
 ها كان نوع من إظهارنم ااحلكومات وكثري  نسبة كبرية من العادات والتقاليد جاءت من خالل هذه  نستنت  أن  

لسالطني وزعماء تلك  اشخصي   اوالبعض منها كان اجتهاد   ،ع يف سلطة نفوذهمة احلكم وشلبة الشيعة والتشي  قو  
 املرحلة.
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