بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيرة الحسينية ...مصادرها وأهدافها
الكلمات المفتاحية :كاظم ياسني ،كربالء ،عاشوراء ،الشعائر ،اإلمام اخلميين ،اإلمام احلسني ،املعارف احلكمية.
نبدأ مع نبذة عن تاريخكم العلمي والمعرفي
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ابتدأت بدراسة املقدمات عند املقدس الوالد الشيخ خليل ياسني ،إال أنين كنت قد متكنت قبل ذلك من دراسة
وحنوا وبالغةً ،وذلك عرب دراسيت األكادميية يف اجلامعة اللبنانية ،حيث نلت شهادة اإلجازة يف
العربية وآداهباً ،
فقها ً
اللغة العربية وآداهبا .ويف حوزة قم ،درست السطوح األوىل والثانية عند أساتذيت السيد أمحد املددي والسيد حسني
درست املقدمات والسطوح
الشهرودي وغريهم .مث حضرت حبث اخلارج عند السيد حممود اهلامشي ،وخالل ذلك ّ
درست يف معهد املعارف احلكمية "تاريخ
األوىل ،وعندما انطلقنا يف تأسيس معهد السيد عبد احلسني شرف الدينّ ،

لبنان السياسي" ،و"تاريخ آل سعود" ،فكانت باكورة إنتاجي يف الدراسات التارخيية كتاب تاريخ عالقات الموارنة

بجوارهم.
مثّ بدأت مطالعايت املكثفة ،ملتون التاريخ النقلي ،وملا كتبه علماء اإلمامية يف قضايا تاريخ اإلسالم ،فابتدأت

تُرسم معامل منهجية جديدة يف قراءة هذا التاريخ ،وحينما عدت إىل لبنان ،رّكزت على االستمرار يف هذا الطريق ،من
ونظرا
خالل اخنراطي يف عملية التدريس ،وأخذت ّ
تتكون تدرجييًا ،كتيب اليت رأت النور بعد عشرين سنة ،كانت حبثًا ً
وكتابةً ،وخرج إىل النور :منهجية البحث في تاريخ اإلسالم ،وتاريخ النهضة الحسينية ،وتاريخ خاتم األنبياء،
وتاريخ سيد األوصياء ،وتاريخ السبطين ،مث تاريخ الشيعة والطوائف في لبنان ،هذا عدا عن قصص األحرار،
اليت دونت فيها أحداثًا واقعيةً لرجال املقاومة.
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عام  61للهجرة ،وقعت الملحمة العاشورائية على أرض كربالء ،تعددت المرويات والقصص التي
نقلت تفاصيل تلك الحادثة ،هل من مصادر متفق على صحتها نستقي منها أحداث كربالء؟

ختضع عملية بناء الصورة التارخيية ملنهجية تارخيية قوامها كمية ال بأس هبا من روايات التاريخ النقلي اليت ميكن لنا أن
نبين منها صورة تارخيية شبه متكاملة لواقعة الطف .ويف طليعة املصادر املتفق على صحتها ،مصادر أهل البيت عليهم
السالم ،واملصادر األساس تسعة؛ ثالثة منها متقدمة زمانيًا ،تويف مصنفوها يف أوائل القرن الثاين من اهلجرة ،ومل يبقى

هلا أثر ،وهي مقتل األصبغ بن نباتة ،ومقتل جابر الجعفي ،ومقتل أبي عبيدة معمر بن المثنى ،وستة منها بقيت
وهي اليت نقل عنها كتب :المقاتل ،والمؤرخون ،وغلماء الرجال ،وهي مقتل أبي محنف ،ورواية أبي معشر،
ورواية محمد بن سعد ،ورواية الحصين ،ورواية عمار الدهني ،ورواية الشيخ الصدوق.
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ارتبطت بعض القصص والحوادث الكربالئية بوجدان محبي اإلمام الحسين وآل البيت عليهم
السالم ،حتى ش ّكلت لونًا من ألوان لوحة ارتباطهم بمظلومية اإلمام الحسين عليه السالم ،رغم أن
بعض هذه الحوادث ليست صحيحة بالضرورة ،فكيف يمكن نقضها اليوم؟ وهل يمكن أن يؤثر
نقضها على وجدان ارتبط بها؟

حادا ،فقد سقطت الشيوعية ،وفشلت جتربة
تطورا ً
لقد تطورت احلياة اإلعالمية والسياسية واالجتماعية إىل اليوم ً
الدولة العثمانية ،والدولة الوهابية ،والدعوة السلفية ،وصعدت احلركة الشيعية وأسست دولتها ،وأحلقت اهلزمية بإسرائيل
والغرب ،ومبا أ ّن اجملالس العاشورائية هي رأس حربة الدعوة لتقدمي خط أهل البيت إىل العامل ،فقد أصبح لز ًاما علينا أن
نقدمها مبا يتناسب مع الظروف اجلديدة ،مع االحتفاظ جبوهرها.
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في كتابه "الملحمة الحسينية" عمل الشهيد مرتضى مطهري على تفنيد بعض المغالطات في
السيرة الحسينية ،وكذلك عمل بعض العلماء على ذلك ،ولكن لماذا لم نر مثل هذا الجهد
بشكل عام في هذا المضمار لذى علمائنا ،واقتصر األمر على عدد معدود منهم؟

إن الوضع السياسي للشيعة ،والذي أدى إىل نشوء نظرة حمدودة اجلوانب إىل الدور الشيعي ،انعكس على اجملالس
احلسينية ،وعدم اعتبار للدور األساس الذي ميكن أن تلعبه جمالس العزاء يف الدور العاملي للشيعة .ومع ثورة اإلمام
اخلميين ،ودخول التشيع يف احلقبة العاملية ،أو يف حقبة الظهور ،انعكس ذلك على بياننا التبليغي ،وتطورت النظرة إىل

جمالس العزاء ،فوضع العلماء أمام استحقاق أن تكون مناسبة للحقبة اجلديدة وما تستلزمه من اخلطاب ،وبدأت تظهر
يف آفاقها مالمح إصالحها وإغنائها.
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منهاجان في التعاطي مع الثورة الحسينية تاريخيًا سيطرا على المزاج العام ،األول حصر حادثة
قيما
عاشوراء بتاريخها الزمني ،فجل منها ذكرى يستعيدها كل عام بحزن وأسى ،وآخر رأى فيها ً
رسمت مالمح الحاضر والمستقبل وبنى على أساسها مواق ًفا في حاضره االجتماعي والثقافي
والسياسي ،برأيكم أن المنهاجين يمثّل حقيقة الهدف الحسيني من الخروج والشهادة؟

الدليل على صحة املنهج الثاين ،أ ّن اإلمام اخلميين وباستعمال شعارات اإلمام احلسني عليه السالم استطاع بواسطة
هذا املنهج بناء دولة عظمى تناطح الدول االستعمارية الكربى ،وكان يقول كل ما لدينا من عاشوراء ،بينما املنهج
األول بقي يف املاضي والتاريخ ومل حيقق أي من أهداف اخلروج والشهادة.
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تفاقما للعادات الهجينة التي خلت على الشعائر الحسينية فشوهت
شهدنا في الفترة األخيرة ً
مظهرها وغاياتها وأهدافها ،برأيكم إلى أي مدى يساهم ضعف التنقيب التاريخي في حادثة
عاشوراء في بروز هذه الظواهر؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

املسألة ليست يف ضعف التنقيب التارخيي ،فالنصوص اإلسالمية يف الكتاب والسنة وأخبار أهل البيت عليهم
السالم ،وكتب حوادث تاريخ املسلمني واضحة الداللة على خلوها من أي دليل على صحة أو شرعية أو حىت وجود
أثر هلذه العادات اهلجينة يف النصوص أو يف العادات والتقاليد اإلسالمية أو الشيعية باخلصوص ،بل املسألة يف النظرة
إىل تناسب تلك العادات مع الوضع الراهن الذي حنن فيه ،وكما أسلفنا يف العاملية اليت وصلنا إليها ،إضافةً إىل تلك
العادات مع الوضع الراهن الذي حنن فيه ،وكما أسلفنا يف العاملية اليت وصلنا إليها ،إضافة إىل أن تلك العادات
اهلجينة ،تؤذي املشاعر وتؤدي إىل توهني املذهب ،وال تنفع خط اإلمام احلسني عليه السالم بشيء ،ألنه عندما قال
هل من ناصر ينصرين ،مل يقل اضربوا أنفسكم ،بل امحلوا أهدايف وشعارايت واعملوا عليها.

