
 والمضموني   التوازن بين الشكالني  .. ةالمراسم العاشورائي  

 د حممود مرتضىالدكتور حمم  

    قر اء السرية، البعد الوجداين، البعد الشكالين. النهضة احلسيني ة، عاشوراء، املراسم العاشورائي ة، الكلمات المفتاحي ة:

يام من كل سنة تكثر الكتابات عن عاشوراء ال سيما محالت النقد الواسعة اليت تطال ما يسمى يف مثل هذه األ
ن أا. ورغم علق بالتطبري وضرب السالسل وغريهحيائية تتإوبعض ما يعرتيها من مشهدية  ،"املراسم العاشورائية"

عددة بفعل الفتاوى املت ،سابقةمقارنة بالسنوات ال ،كبريحد   ىل إحياءات قد تراجع وتقلص هذا النوع من اإل
ث  يح ،ابت تشكل ظاهرة مومسية لبعض الكت  ن الكتابات حول هذا املوضوع باتأال إللكثري من املراجع العظام، 

 كل واحد منهم يديل بدلوه فيه.

نه أظن ن ما ي  أحياءات، و ا من نفس هذه اإلكثر عدد  ألكتابات النقدية باتت ان أمر ن الالفت يف األأعلى 
هو يف احلقيقة انتشار  ،كبرية النتشار مقاطع مصورة هلا  "حركية" ناتج عن "التشوهات"ملثل هذه  سعة وانتشار

 ."الظاهرة"كرب منه انتشار هلذه أ ،عالميةلآللة اإل

لواقعية، حداث غري ابعض األ ن بعض قراء السرية احلسينية يبالغون يف سردأنكار إحد ميكنه أنه ال أع واقوال
ويف  ،نتقدي قراء السرية يبالغون بدورهم يف تصوير حجم انتشار هؤالءم ن  أا يض  أليه إلكن ما ينبغي االلتفات 

 مدى اخلطر الذي ميثلونه على مضمون النهضة احلسينية.

يف  دباءع العاشورائية وما اجرتحه بعض األساس عند بعض القراء تكمن يف اخللط بني الوقائولعل املشكلة األ
 ."واقع احلال"ال  "للسان احلال"ا والذي كان ميثل تصوير   ،املخيال الشعيب العاشورائي

ىل السرية إدخال د اإلواهتام مغلوط بتعم   ،جحاف كبريإضافات فيه د اإلاء السرية بتعم  ن اهتام قر  إف ،ومن هنا
 احلسينية ما ليس منها.

 "املبالغ"ن القارئ أل نفسهم؛أا من القراء ال يقلون خطر   السريةاء ن بعض منتقدي قر  أيبدو  ،من هذا املنطلق
وواقعه، فيما بعض  "لسان احلال"والناجتة عن اخللط بني  ،الواقعة( العاشورائيةة )ا على الواقعي  خيالي   اقد يضفي بعد  

فريغ عاشوراء ا توتالي   ،يف التشكيك يف الكثري من الواقع والوقائع "التمادي"ة الناس على املنتقدين يشجعون عام  
 من بعدها الوجداين.



ض الكثري ار البعد الشكالين للمراسم العاشورائية يع "نكران"ن الرتكيز على ضرورة أن الذي ال شك فيه أعلى 
مع ضرورة الرتكيز بشكل مواز على  ،زت على ضرورة االعتناء هبذا البعدواليت رك   ،من النصوص املقطوعة الصدور

 البعد املضموين للواقعة العاشورائية.

شأهنا يف ذلك شأن معظم التعاليم الدينية، تأخذ بعني االعتبار البعدين، الشكالين  ،ن املراسم العاشورائيةإ
وغري  ملواأل سىظهار احلزن والبكاء والفجيعة واألنت تعاليم النصوص املقدسة تدعو إلكا  ،واملضموين. من هنا

 ذلك.

حياء طلوب اقتصار اإلىل حالة من التأمل البوذي، كما ليس املإله حياء العاشورائي حتو  يس املطلوب يف اإلفل
 ن املضمون.على الشكل دو 

الوجداين )الشكالين(، كما ليس  عاشوراء على حساب رصيدها "عقلنة"خرى، ليس املطلوب أوبكلمة 
 املطلوب حصر عاشوراء ببعدها الشكالين دون بعدها املعريف.


