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الملخ�ض

عىل  يومًا  أربعني  مرور  بمناسبة  وخارجه  العراق  يف  الشيعة  يقيمها  التي  السنوية  احلداد  طقوس  حتظى 
استشهاد اإلمام احلسني بأمهية وتقديس كبريين عىل األصعدة الدينية والسياسية واالجتامعية والنفسية، مما 
يؤكد عىل الدور الذي تلعبه هذه الطقوس يف توحيد صفوفهم كجامعة واحدة، فضاًل عن أمهيتها يف بناء هويتهم 
الثقافية ضد اهلجامت واملخاطر اخلارجية التي يواجهوهنا. وقد أفدنا يف هذه الدراسة من املنهج االنثروبولوجي 
التي تنهض هبا هذه الطقوس،  الدينية منها، وحتديدًا الوظائف  العبور،  املتنوعة فيام يتعلق بطقوس  ومعطياته 
فعل  من  تتحقق  الوظيفة  هذه  األربعينية،  لطقس  حتليلنا  يف  منه  انطلقنا  أساسًا  الكامنة  الوظيفة  من  متخذين 
املنخرطني يف الطقس دون وعي أو قصد منهم، وقد متثلت يف زيارة األربعني وظائف كامنة منها، وظيفة املقدس 

والتأسيس، وجتييش الذهن اجلمعي وتعبئته، وعرضنا ذلك من زاوية نظر سوسيو انثروبولوجية. 
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Abstract

The annual mourning rituals held by Shiites in Iraq and abroad on the occasion of the 40th 
anniversary of the martyrdom of Imam Hussein (peace be upon him) are of great importance and 
reverence on the religious، political، social and psychological levels، which emphasizes the role 
played by these rituals in unifying their ranks as a single group. Building their cultural identity 
against external attacks and threats they face. In this study، we deduced from the anthropological 
approach and its various data regarding the rituals of transit، religious، and specifically the 
functions performed by these rituals، taking from the inherent function basically starting from 
it in our analysis of the weather of the quadrature. This function is realized by the actions of 
those involved in the weather Of them، the fourteenth visit was represented in three functions، 
the sacred function، the foundation، the mobilization and mobilization of the collective mind، 
and we presented it from a sociological perspective.  
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المقدمة

عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
سيدنا حممد، وآله الطيبيـن الطاهـرين.

أما بعد...

إىل  احلديثة  الغربية  ــات  ــدراس ال اجتهت  فقد 
بدائية  كانت  سواء  والشعوب  باملجتمعات  االهتامم 
دراسة  عن  فضاًل  واملعارصة،  احلديثة  الشعوب  أو 
حيث  من  واإلنسانية  البرشية  واألعــراق  األجناس 
مثل  وتقاليد،  عادات  من  حتمله  وما  وثقافتها  قيمها 
األساطري واخلرافات والطقوس الدينية ونظام تقسم 
االنثروبولوجيا  كانت  وقد  ذلك.  وغري  الطبقات 
الثقافية واالجتامعية، أو ما يسمى »بالنزعة الثقافية« 
أو  والقيم  العادات  تلك  عن  للكشف  معني  خري 
قبل  مــن  الــكــايف  باالهتامم  حتــظ  مل  التي  الطقوس 
الدارسني، فقد كان ينظر إىل تلك الطقوس وغريها 
من  فارغة  ممارسات  أهنا  عىل  والتقاليد  العادات  من 
املعنى ومل تعد مالئمة هلذا العرص الذي شهد حتوالت 
والتكنلولوجيا  العلمي  التقدم  مستوى  عىل  كبرية 
عليها حتى  بالضوء  يلق  ومل  املادية،  واالجتاه صوب 

العرشينات من القرن احلايل. 

وبام أن الزيارة األربعينية التي تقام بمناسبة ذكرى 
استشهاد اإلمام احلسني مع أهل بيته وأصحابه يف 
واقعة الطف بكربالء سنة 61 هـ متثل وثيقة تارخيية 
والنفسية  والدينية  السياسية  األصعدة  عىل  مهمة 
واالجتامعية بالنسبة للشيعة داخل العراق وخارجه، 
فهي  واسعة،  جغرافية  رقعة  شمل  اجتامعيًا  ونشاطًا 
الوعي  يف  ترسخ  ما  يعكس  القدم  يف  موغل  طقس 

وأمهيته  الطقس  هــذا  رمزية  من  للشيعة  اجلمعي 
هلم  روحيًا  وملهاًم  اإلنساين  للسلوك  موجها  لكونه 
اإلفــادة  الــدراســة  اقتضت  لــذا  مجعاء،  ولإلنسانية 
زيارة  عىل  وتطبيقه  املعريف  احلقل  هذا  معطيات  من 
األربعني فيام يتعلق بطقوس العبور، والوظائف التي 
الكامنة  الوظائف  حتديدًا  الطقوس،  هذه  هبا  تنهض 
الزيارة  هذه  معتنقي  ممارسات  خلف  تتخفى  التي 
تفرس  الثقافية  فاالنثروبولوجيا  منهم،  وعي  دون 
الظواهر الثقافية من خالل وظيفتها، أي الدور الذي 
أفدنا  وقد  االجتامعية  احلياة  يف  الظواهر  هذه  تلعبه 
أعالم  أبرز  أحد   - مريتون«  »روبرت  تنظريات  من 
لتطبيق هذا  الوظيفية هبذا الصدد- كمقاربة  البنيوية 

املعطى الثقايف عىل زيارة األربعني. 

البحث عىل حمورين تسبقهام  انقسمت خطة  وقد 
مقدمة، األول: تضمن التعريف باملفاهيم الواردة يف 

هذا البحث، الطقس واحلداد وزيارة األربعني. 

حول  بتوطئة  له  قدمنا  فقد  الثاين  املحور  أمــا 
دراسة  مع  االنثروبولوجيا  علم  يف  الوظيفة  مفهوم 
ألهم الوظائف الكامنة لزيارة األربعني، هي وظيفة 
أما  والتأسيس.  اجلمعي  الذهن  وجتييش  املقدس 
إليها  توصلت  التي  النتائج  بأبرز  كانت  فقد  اخلامتة 

هذه الدراسة. ومن اهلل التوفيق.

المحور الأول: المفاهيم 

البحث  يف  الــواردة  املفاهيم  أهم  تعريف  يمكن 
كاآليت: 
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1. الطق�ض 

ممارسات  هبا  تنتظم  التي  القواعد  من  جمموعة 
اجلامعة، إما من خالل أداء شعائرها التي تعد مقدسة 
والرمزية  االجتامعية  أنشطتها  تنظيم  خالل  من  أو 
واملكان)1(.  الزمان  يف  منتظمة  شعائر  وفق  وضبطها 
وهي بحسب تعريف فيكتور تورنر: )تلك الطقوس 
أشخاص  جمموعة  أو  شخص  انتقال  عن  تعرب  التي 
ُاخرى  اجتامعية  مكانة  إىل  معينة  اجتامعية  مكانة  من 
فيها  تتغري  حلظة  كل  عند  تتم  فهي  أيضًا()2(  معينة 

مكانة الفرد يف املجتمع. 

 “Rits” لفظة  تتأتى  اللغوي  األصل  حيث  ومن 
األنشطة  جمموع  ويعني   “Ritus” من  الالتينية  يف 
خالل  ما  مجاعة  تتخذها  التي  املنظمة  واألفــعــال 
احتفاالهتا)3(. كام ترتجم كلمة ”Rites“ بأهنا طقوس 
كلمة  إن  اىل  ــارة  اإلشـ مــن  بــد  وال  شــعــائــر)4(.  أو 
»طقوس« ال توجد يف املعاجم العربية القديمة، وإنام 
دينية خاصة  قريبة حتمل دالالت  ألفاظ  بدهلا  توجد 
مثل »الشعائر« و»املناسك« تشرتكان يف الداللة عىل 
أفعال العبادة والتقرب إىل اهلل. وان مصطلح »شعائر« 
هو التعبري اإلسالمي عن مفهوم »الطقوس«، وتعني 
ألمر  استجابة  املؤمن  هبا  يقوم  التي  العبادة  أفعال 
والصوم  الصالة  مثل  رشعًا  وواجٍب  مقدٍس  دينيٍّ 
هبا  يشار  احلديثة  املعاجم  ويف  واحلــج)5(.  والزكاة 
الشعائر  به  تتم  الذي  النظام  إىل  املسيحية  الديانة  يف 

واالحتفاالت الدينية املقدسة)6(. 

الدينية  اجلوانب  يشمل  ال  الطقوس  جمــال  إن 
األنشطة  ذلــك  جانب  إىل  يتضمن  بــل  وحــســب، 

األنشطة  ــك  ذل يف  بــام  الدينية  غــري  واملـــامرســـات 
التواصل  وأفعال  والرياضية  والسياسية  االقتصادية 
اليومي)7(.  األفراد يف عيشهم  تتم بني  التي  والتبادل 
وقد أوىل »ايرفينغ كوفامن« لطقوس التفاعل يف احلياة 
السوسيولوجية  مقارباته  يف  أساسيًا  اهتاممًا  اليومية 
للمامرسات البسيطة يف حياة الناس اليومية، مبينًا ما 
يقع فيها من انتظام، وما ختتفي من ورائها من رمزية 
اإلفراد  بني  شيوعًا  األكثر  التواصل  عمليات  تسري 
»كوفامن«  أعــامل  فائدة  وتكمن  اليومية.  احلياة  يف 
اليومية  املامرسات  »فوىض«  وراء  عام  كشف  أنه  يف 
ويتقيدون  الناس  فيها  ينخرط  منتظمة  أنشطة  من 
انتظام رمزي. كام  هبا دون أن ينتبهوا إىل ما فيها من 
بامتياز  طقوسية  كائنات  الناس  أن  »كوفامن«  بني 
تنتظم  طقوس  بواسطة  إال  معًا  العيش  يمكنهم  وال 

مبادالهتم الرمزية املختلفة)8(.  

أو  فردية  سلوكات  هي  والطقوس  والشعائر 
عدد  مراعاة  وتستلزم  األجيال  عرب  تنتقل  مجاعية 
السهولة  من  ليس  التي  والثابتة  الدقيقة  القواعد  من 
القولية  اجلامعة  رموز  ترتمجها  حتويرها،  أو  تغيريها 
منها واحلركية، وتتحقق من خالهلا غايات التواصل 
وتشبع حاجات رمزية أساسية. وبدون هذه القواعد 
وفاعليتها  قيمتها  والطقوس  الشعائر  تفقد  الثابتة 
الطقيس  بالسلوك  وترتبط  الرتاثية)9(.  وخصائصها 
املــامرســات  باقي  عــن  متيزه  اخلــاصــيــات  مــن  مجلة 
اجلامعية، أمهها انتظامه وفق تراتيب وضوابط ال يتم 
مضمونه  التواصل  فقد  وإال  هبا  إال  الرمزي  التبادل 
من  مجلة  إىل  الطقوس  ممارسة  وختضع  الــرمــزي. 



187

حمور األبعاد االجتماعية واألخالقية لزيارة األربعني

وفق  طقس  كل  وجيــري  املعقدة  واملراسم  الشعائر 
باختالف  ختتلف  متكررة  درامــيــة  سيناريوهات 

وضعيات التفاعل، واألنظمة الثقافية)10(. 

العصور  مّر  عىل  االنثروبولوجيون  درس  وقد 
طقوس العبور هذه يف أشكاهلا املتنوعة ويف جمتمعات 
دراسته  من  جيب«)11(  »فان  استنبط  حتى  متعددة، 
وحيدًا.  نموذجًا  املختلفة  الطقوس  هــذه  ملظاهر 
ثالثة  من  عبورًا  طقس  كل  يتكون  نظريته  فحسب 
أجزاء أو ثالث مراحل)12(. هي املرحلة االنفصالية 
حالته  من  الفرد  ينفصل  حيث  الفراق  مرحلة  أو 
الوالدة والوفاة، واملرحلة  مثال ذلك طقس  السابقة 
العابر  يقضيه  انتقال  طور  وهي  اهلامشية  أو  الكامنة 
عىل هامش املجتمع، وهي حالة وسط بني املرحلتني 
السابقة والالحقة. ويف هذه املرحلة ال يملك العابر 
أي مكانة اجتامعية معينة بل يعيش خارج املجتمع. 
هذه  يف  العابر  أن  وأتباعه  تورنر«  »فيكتور  ويؤكد 
وغري  ثابتة  غري  ــني«،  ب »بــني  مرحلة  يعيش  الفرتة 
معينة بني مرحلتني ثابتتني معينتني، ولذلك نجد ان 
الرموز املسيطرة عىل هذا اجلزء من الطقس تعرب عن 
غري  سلوك  إىل  تشري  كام  االستقرار  وعدم  الغموض 
طقوس  أمثلتها  ومن  املجتمع)13(.  ضد  أو  اجتامعي 
الثالثة  املرحلة  أما  التكريس،  وطقوس  احللم  بلوغ 
الفرد  ينضم  التي جترى عندما  االندماج  هي مرحلة 
إىل مجاعة جديدة، أو إىل فرد آخر ليكون معه مجاعة 

جديدة مثل طقوس الزواج، أو التبني)14(. 

االنتقالية  الطقوس  أن  ــريار«  ج »رينيه  ــرى  وي
الديني  النظام  عىل  للحفاظ  عظيمة  أداة  »تشكل 
عىل  الغابرة  األجيال  سيطرة  بضامهنا  واالجتامعي، 

لضامن  مهم  دور  ذات  فهي  الطالعة«)15(.  األجيال 
واملجتمع.  الفرد  بني  العالقة  يف  االجتامعي  التوازن 
سيام  ال  شتى،  جماالت  يف  النظرية  هذه  وظفت  وقد 
أن جينيب دعا القارئ إىل تطبيق املخطط املفاهيمي 

لطقوس العبور عىل معطيات حقل دراسته)16(. 

الطقوس  منها  أنــواع،  حسب  الطقوس  تصنف 
طقوس  ومنها  الروحية،  باحلياة  املرتبطة  الدينية 
العبور املتنزلة يف الواقع االجتامعي املعيش واملتصلة 
أو  املكانية  التحوالت  أو  البيولوجية  التغريات  بأهم 
طوال  اإلنسان  عىل  تطرأ  التي  االجتامعية  أو  الزمنية 

حياته)17(. 

الشعائر  أو  الطقوس  فإن  تقدم  ما  اىل  استنادًا 
التي  احلسينية، هي جمموعة من األعامل واملامرسات 
يقوم هبا أتباع أهل البيت استجابة ملا دعا إليه رسول 
بعده)18(.  من  املعصومون  األئمة  عليه  وأكد   اهلل
به  يقومون  أو  البيت  أهل  شيعة  به  قام  طقس  فكل 
إنام مرجعه سنة رسول اهلل وهو خاضع للضوابط 
الرشعية املستقاة من كتاب اهلل وسنة نبيه. ولقد أكد 
األئمة عىل كون هذه الشعائر والطقوس خاضعة 
للموازين والقيم الدينية لكوهنا ترتبط بشعار من أهم 
الشعارات اإلسالمية أال وهي اإلمامة، وقد جاءت 
أوىل تلك الوصايا عىل لسان اإلمام احلسني حينام 
املحرم،  من  العارش  يف  الكربى  زينب  ُاخته  أوىص 
الفعلية  للشعائر  مرتكزًا  كانت  الوصية  تلك  ولعل 
من حيث توجيه اإلمام هلا، ووضعها باألطر الرشعية 
الشيطان...ُاخيَّه  يذهبنَّ بحلمك  »ُاخيَّه ال  قائاًل هلا: 
إن أهل السامء ال يبقون، وأن كل يشء هالك إال وجه 
قسمي،  فأبري  عليك  أقسم  إين  أختاه  يا  تعاىل..  اهلل 
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ال تشّقي عيلَّ جيبًا وال ختميش عيّل وجهًا وال تدعي 
بالويل والثبور إذا أنا هلكت«)19(.

أن اإلمام  السابق  الوصية  يتضح من خالل نص 
احلسني قد أرسى اللبنات األوىل ملامرسة الشعائر 
الرشعية  واألطر  اإلسالمية  التعاليم  مع  ينسجم  بام 
العاطفة  تلك   زينب العقيلة  عىل  ينكر  ال  فهو 
الطبيعية يف إظهار احلزن واجلزع ألهنا بمصيبة اإلمام 
اإلمام  وأخيها  وأمها  بأبيها  عزاءها  جتدد  احلسني 
احلسن)20( وأن انبعاث تلك األشجان، ينسجم مع 
الطبيعة البرشية، وهو مظهر من مظاهر الرمحة وهي 
بل سبط رسول اهلل ورحيانته،  فقط  أخًا  تبكي  ال 
وجه  لذا  املعصوم،  واإلمام  اجلنة  أهل  شباب  وسيد 
يف  الرشعية  باالُطر  بااللتزام  ُاخته  احلسني  اإلمــام 
القيام بالشعائر ببكائها وندبتها حتى تكون منسجمة 

مع اخلط العام)21(. 

2. الحداد 

احلزن  يتشكل بسب  العزاء طقس  أو  احلــداد)22( 
أشياء  أو  ألشخاص  روحيٍّ  أو  فيزيائيٍّ  فقداٍن  عىل 
يرتبط معها اإلنسان بعالقات ختتلف بحسب طبيعة 
الصلة بينه وبينها، وبذلك يكون الفقدان هو العنرص 
إذن  تتولد عنه عملية احلداد)23(. فهو  الذي  الرئيس 
بصورة  وفاة  حدوث  عند  احلزن  يف  ومواساة  عزاء 
عامة)24(. ويرتبط هذا الطقس ارتباطًا وثيقًا باملوت، 
فال يوجد حداد إن مل يكن هناك فقٌد بسبب املوت. 
ألن اإلنسان إن فقد شخصًا فقدانًا روحيًا لن يكون 
الذي  احلــزن  بمقدار  الفقد  هذا  عن  املتولد  احلــزن 
بفقده جسديًا ألن املوت هو  سيتولد عند موته، أي 

خمتلف  عند  اجلمعي  املتخيل  يف  منها  عودة  ال  رحلة 
الشعوب والثقافات. 

العبور،  احلداد هي جزء من طقوس  إن طقوس 
عن  االنفصال  إىل  تــؤدي  خمتلفة  بمراحل  متر  فهي 
بموت  الفرد  تصيب  التي  الفقد  حالة  جراء  الواقع 
أحد أفراد عائلته، أو املقربني منه. فالشخص الفاقد 
عنه  فينفصل  اجلديد  بالواقع  باالعرتاف  يرغب  ال 
ويشعر »باضطراب عقيل هلويس« لذلك تظهر نزعة 
قوية لدى الشخص الفاقد إىل ترك الواقع والتمسك 
من  سلسلة  يف  الفاقد  يدخل  ثم  املفقود.  باملوضوع 
النفسية واالجتامعية يكون لطقس احلداد  العمليات 
من  احلداد  طقوس  أن  ذلك  توجيهها،  يف  كبري  دور 
وجهة نظر نفسية متثل حالة صحية إجيابية طبيعية يف 
من  عزيز  فقد شخص  أو  خسارة  آثار  من  التخلص 
ظروفه  ضمن  العيش  أجل  من  نفسيًا  إعداده  خالل 
وسيلة  لتوفر  تأيت  احلداد  عميلة  فإن  وهلذا  اجلديدة. 
لإلفالت من تأثري الفقدان وهيمنته عىل نفس الفاقد 
إىل  والعودة  الفقدان  هذا  العتياد  كوسيلة  وأيضًا 
احلالة الطبيعية السابقة، أي إىل حالة ما قبل الفقدان. 
طويلة  عملية  طريق  عن  إال  العودة  هذه  تتم  وال 
كبرية  أمهية  هلا  ان  كام  احلــداد.  طقوس  من  ومعقدة 
عىل الصعيد االجتامعي فهي جتعل األفراد يشرتكون 
بعالقات وثيقة وروابط عاطفية حيث يصبح فقدان 
أحد إفراد اجلامعة مسألة مؤثرة تساهم يف مجع األفراد 
مع بعضهم بعضًا من أجل توثيق عالقاهتم وكذلك 
يساعدهم  ما  وهو  مشرتكة،  عاطفية  بحالة  ربطهم 
عىل حترير مشاعرهم وحتقيق بعض السلوى كنوع من 
فقدوه)25(.  الذي  الشخص  عن  واملكافأة  التعويض 
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طقوس  يف  الوجداين  التواصل  هذا  أن  عن  فضاًل 
الفرد  ألن  املجتمع،  بناء  يف  كثريًا  يساهم  ــداد  احل
يف  يشرتك  الذي  املجتمع  هذا  من  جزءًا  نفسه  يرى 
احلزن من أجل جتاوز اخلسارة والفقدان. وبعد هذه 
السلسلة الطويلة من طقوس احلداد يصل الفاقد إىل 
مرحلة إعادة االندماج يف املجتمع والعودة إىل الواقع 

من أجل التعايش مع الواقع اجلديد. 

هلا  شعائرية   - دينية  ظاهرة  العزاء،  أو  احلداد  إن 
واإلسالمي،  العريب  العاملني  يف  وفــرادة  خصوصية 
ومن  عامة.  بصورة  وفــاة  حــدوث  حالة  يف  تتجىل 
إىل  اإلنسان  دعا  الدين اإلسالمي  أن  عليه  املتعارف 
أحبائه، ألنه الحق هبم  كثريًا عىل موت  أْن ال حيزن 
املفقود  الشخص  عىل  احلــزن  وان  قــريــب)26(،  عن 
جيب أن يكون فرتة قصرية ال تتجاوز أكثر من ثالثة 
املفقود  بالدعاء والرتحم عىل  املعزون  أيام، يستغلها 
الشديد  اجلــزع  إظهار  أو  النياحة  ممارسة  دون  من 
الزمن  بمرور  ــذت  اخت التعزية  ان  غري  عــلــيــه)27(. 
يف  واألسى  احلزن  إظهار  وهي  وخصوصية،  معنى 
اليوم  شهري حمرم وصفر من كل عام، وبخاصة يف 
عــاشــوراء،  بيوم  املــعــروف  حمــرم  شهر  من  العارش 
إذ  كربالء)28(.  يف  احلسني  اإلمام  استشهاد  يوم  وهو 
ـــ(،  )80-148ه الصادق  جعفر  اإلمام  عن  يروى 
ما  جزع  ما  كل  يف  للعبد  مكروه  واجلزع  البكاء  »إن 
البكاء واجلزع عىل احلسني بن عيل، فإنه فيه  خال 
ومظاهر  البكاء  أنَّ  عىل  يدلل  وهــذا  مــأجــور«)29(، 
والتي  املكروهة  املامرسات  من  هي  الشديد  اجلزع 
كثريًا  خيتلف  األمر  لكن  اإلسالم،  عليها  يشجع  ال 
فاملوت كام يرى  العزاء عىل احلسني،  يف حالة إظهار 

علامء االنثروبولوجيا قد يؤثر بشكل مبارش يف توازن 
بشخصية  تعلق  إذا  عمومًا،  املجتمع  أو  املجموعة 
شخصية  يكن  مل  احلسني  واإلمام  املجتمع،  يف  مهمة 
استشهاده  يكن  ومل  األمة،  نبي  بنت  ابن  فهو  عادية، 
لتحصيل مطلب دنيوي، بل انتصارًا للحق واملبادئ 
ارتبطت  فقد  اجلمعية  الذاكرة  يف  اإلسالمية  والقيم 
ثورة احلسني وشخصيته ومبادئه وبطولته وتضحيته، 
باإلنقاذ واخلالص النهائي وبذلك أصبح االستشهاد 
احلسني  اإلمــام  أصبح  واخلــالص،  الشفاعة  طريق 
فعاش  ألجلهم  بنفسه  ضحى  ألنه  النجاة«،  »سفينة 
وأصحابه  بأهله  وتضحيته  وإرادته  بصربه  الشهادة 
الظلم  مــن  ونــجــاهتــم  املسلمني  ــقــاذ  إن أجــل  مــن 
اإلمام  عىل  احلــداد  طقس  فإن  لذا  والطغيان)30(. 
املاليني  يتمثلها  التي  له خصوصيته  احلسني ال شك 
ال  مجاعي  حداد  فهو  العامل،  بقاع  كل  يف  الناس  من 
يرتبط بجوانب فردية أو بقضية معينة، بل يشرتك فيه 
كل الناس بمشاعر يتوحد هبا كل من سار عىل خطى 

 .أهل البيت

عىل  احلــداد  طقوس  كانت  األســاس  هذا  وعىل 
احلسني كل عام رمزًا ثوريًا اختذته اجلامعات املغلوبة 
واالقتصادية  السياسية  الظروف  ملواجهة  واملظلومة 
واالجتامعية التي ال يمكن مواجهتها بصورة طبيعية 
أو التغلب عليها إال من خالل ممارسة هذه الطقوس. 
تعد  الشيعية  احلــداد  طقوس  فان  ذلك  عن  فضاًل 
نوعًا من الثقافة الشعبية التي تسعى إىل توظيف األمل 

سياسيًا)31(. 

زيارة  يف  واضح  بشكل  احلــداد  طقس  ويتجسد 
كربالء  يف   احلسني اإلمــام  قرب  بزيارة  األربعني 
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بقاع  كل  من  املــوالــون  يقطعها  مليونية  رحلة  يف 
تعد من  القبور  زيارة  أن  األرض. وكام هو معروف 
املامرسات املستحبة عند املسلمني، ال سيام زيارة قرب 
من  هذه  القبور  زيارة  كانت  وقد  والصاحلني.  النبي 
ولكنه  األمر  بادىء  يف  النبي  عنها  هنى  التي  األمور 
أمحد  األمام  ويروي  بعد)32(.  فيام  بمامرستها  سمح 
بن  عيل  عن  مسنده  يف  )164-241هـــ(،  حنبل  بن 
أيب طالب عن النبي أنه قال: »كنت هنيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها، فان يف زيارهتا عظة وعربة«)33( فإن 
للتذكر واالعتبار،  القبور مستحبة عىل اجلملة  زيارة 
مع  التربك  ألجل  مستحبة  الصاحلني  قبور  ــارة  وزي
عىل  واحلصول  القبور  زيــارة  ان  كام  االعتبار)34(. 
وفعاالً  مؤثرًا  دورًا  تلعب  ما  غالبًا  أصحاهبا  شفاعة 
واألولياء  األنبياء  قبور  ــارة  زي طقوس  ممارسة  يف 
عن  يعرب  كام  عام،  بشكل  املسلمني  عند  والصاحلني 
ذلك احلديث املروي عن النبي »من زار قربي وجبت 
أهل  عن  املرويات  أن  عن  فضاًل  شفاعتي«)35(.  له 
احلسني  اإلمام  لقرب  الزيارة  هذه  عظم  تؤكد  البيت 
هلذا  ممارسته  من  الزائر  يناله  الذي  والثواب  واألجر 
من  وغريه  واللطم  والبكاء  باحلزن  املمزوج  الطقس 

مراسيم احلداد كام سنبني الحقًا. 

3. زيارة الأربعين 

زيارة األربعني، هي زيارة مرقد اإلمام احلسني يف 
يوم 20 صفر من التاريخ اهلجري اإلسالمي من كل 
عام، أي بعد أربعني يومًا عىل ذكرى استشهاده. وتأيت 
خصوصية يوم األربعني يف كربالء إىل ذكرى رجوع 
رأس احلسني من الشام إىل العراق ودفنه مع اجلسد 

األربعني  يوم  العراقيون  الشيعة  ويسمي  كربالء.  يف 
بيوم )مرد الرأس()36(. 

من  يومًا  أربعني  بعد  باجلسد  ــرأس  ال احتــاد  إن 
مقتل احلسني يكون يف احلقيقة أساس موضوع هذه 
الذكرى األليمة، فضاًل عن زيارة قرب احلسني والتربك 
به، الذي أصبح من التقاليد اإلسالمية العريقة التي 
هلا أمهية كبرية يف العراق. ويأيت يوم األربعني بعد يوم 
عاشوراء يف أمهيته حيث تقام االحتفاالت بأربعينية 
إذ  املدن،  من  غريها  دون  كربالء  يف  احلسني  اإلمام 
تقوم أعداد كبرية من الشيعة العراقيني وغري العراقيني 
بامليش إىل مرقد اإلمام احلسني لغرض زيارته والتربك 
تتخللها  أسابيع  أو  أيام  عدة  تستغرق  رحلة  يف  به، 

بعض الطقوس اخلاصة هبذه املناسبة. 

بواقعة  األربعني  يوم  يف  احلداد  طقوس  وترتبط 
رجع  حني  احلسني  بن  عيل  اإلمام  بأن  تقول  تارخيية 
مع قافلة السبايا من الشام إىل العراق، وقبل توجهه 
أبيه  قرب  لزيارة  كربالء  إىل  تــوا  ذهــب  املدينة،  إىل 
يومًا  أربعني  بعد  كربالء  إىل  وصوله  وكان  احلسني. 
من استشهاده، فوجدوا جابر األنصاري )ت78هـ(، 
أحد كبار الصحابة، ومعه عدد من بني هاشم الذين 
وهذه  عليه)37(.  والرتحم  احلسني  قرب  لزيارة  جاؤوا 
طقوس  انطالق  بداية  إىل  تارخيي  مــؤرش  احلــادثــة 
واللطم  البكاء  ان  يظهر  حيث  احلسني،  عىل  احلداد 
واحلزن كانت العالمة املميزة ملامرسة طقوس احلداد 
أن  دون  ولكن  مبارشة،  استشهاده  بعد  احلسني  عىل 
الزيارة هذه مورست فعاًل بعد  لنا أن طقوس  يتأكد 
تقترص  وال  احلسني)38(.  استشهاد  من  يومًا  أربعني 
يوم  احلسني  اإلمــام  استشهاد  بذكرى  االحتفاالت 



191

حمور األبعاد االجتماعية واألخالقية لزيارة األربعني

الدول  من  كثري  تقام يف  وإنام  العراق،  عاشوراء عىل 
التاريخ  يف  اليوم  هذا  ألمهية  واإلسالمية  العربية 
وتركيا  واهلند  وإيران  العراق  يف  خاصة  اإلسالمي، 

ومرص وسوريا ودول اخلليج العريب)39(. 

طقوس  يف  ــارزة  بـ عــالمــة  ــيش  امل طقس  ويــعــد 
التي  احلسينية  الرحلة  خطى  عىل  وهي  األربعني، 
بدأت حني رفض اإلمام احلسني أخذ البيعة ليزيد 
بن معاوية، ثائرًا عىل اخلالفة الفاسدة الغاصبة فرحل 
العراق،  صوب  رحل  ثم  ومن  مكة  إىل  املدينة  عن 
من  الكثري  طياهتا  يف  محلت  اجلهادية  الرحلة  وهذه 
متثلت  كافة،  األصعدة  عىل  السامية  والقيم  املعاين 
بقول اإلمام احلسني: »إيّن مل أخرج أرشًا وال بطرًا 
وال مفسدًا وال ظاملًا، وإنام خرجت أطلب اإلصالح 
باملعروف وأهنى  آمر  أن  أريد   امة جدي حممد يف 
عن املنكر، وأسري بسرية جدي حممد، وسرية أيب عيل 

بن أيب طالب، وسرية اخللفاء الراشدين«)40(. 

إن زيارة مرقد اإلمام احلسني يف كربالء هو جزء 
بمعزل  بمامرستها  الزائر  يرغب  مقدسة  رحلة  من 
ألن  التنقل،  يف  التقليدية  بالوسائل  االستعانة  عن 
امليش يتيح للمامرسني استثامر عنرص احلركة اجلسدية 
الروحي  التطهري  عىل  احلصول  لغرض  وتوظيفها 
امليش  يوفر  كام  اجلاحمة.  والرغبات  الشهوات  ونبذ 
يف طقس الزيارة حالة من املعرفة اجلديدة للمامرس، 
فهو يف رحلته هذه إنام يكتشف أو يعيد اكتشاف العامل 
وعالقات  جيدة،  أماكن  اكتشاف  مثل  حوله،  من 
هذه  خالل  كثرية  بشخصيات  لقائه  نتيجة  جديدة 
الرحلة، فضاًل عن إحساسه باملشاركة واالندماج مع 
جمتمعه والذي ال يمكن أن يتحقق إال خالل رحلته 

الطقس  ليس  امليش  وان  هذا  الطقس)41(.  هذا  يف 
أخرى  طقوس  ثمة  بل  األربعني،  زيارة  يف  الوحيد 
تتم ممارستها يف هذه املناسبة، مثل استعراض مواكب 
ورضب  اللطم  مواكب  استعراض  وكذلك  الظعن، 
الظهور بالسالسل احلديدية بالقرب من مرقد اإلمام 
احلسينية  واملجالس  املواكب  عن  فضاًل   ،احلسني

وزيارة القرب الرشيف وغريها من الطقوس)42(.

زيارة  في  الطقو�ض  وظائف  الثاني:  المحور 

الأربعين 

توطئة: مفهوم الوظيفة في علم النثروبولوجيا 

تقدمها  التي  املسامهة  عىل  الوظيفة،  مفهوم  يدل 
عرف  أي  فوظيفة  شاملة.  فعالية  إىل  جزئية  فعالية 
االجتامعية  للحياة  يؤدهيا  التي  املسامهة  هي  مثاًل، 
يف  مسامهته  هي  اجتامعي،  نظام  أي  ووظيفة  كلها، 
الصلة  وثيقة  الوظيفة  وفكرة  ككل.  املجتمع  حياة 

بفكرة البناء االجتامعي)43(. 

نمت  قد  ومنهجيًا  علميًا  تيارًا  الوظيفية  وتعد 
االجتــاه  بينها  من  خمتلفة،  اجتــاهــات  يف  وتــطــورت 
الثقايف)44(.  االنثروبولوجي  واالجتــاه  البيولوجي، 
رواد  من  براون«  كليف  وراد  »مالينوفيسكي  ويعد 
الوظيفية أو املذهب الوظيفي، وقد ظهر هذا املصطلح 
يف وقت مبكر جدًا يف سياق بعض الكتابات العلمية. 
أول  فوضع   1895 عام  دوركايم«  »إميل  جاء  ثم 
حتديد علمي منظم هلذا املفهوم، ومؤدى تعريفه هذا 
وبني  بينها  التوافق  هي  االجتامعي  النظام  وظيفة  أن 

احتياجات الكائن العضوي االجتامعي)45(. 
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إن االنثروبولوجيا الثقافية تفرس الظواهر الثقافية 
ارتباطها  كيفية  خــالل  »مــن  وظيفتها؛  خــالل  من 
وكيفية  الواحد  الثقايف  النسق  داخل  ببعض  بعضها 
ارتباط هذا النسق بالبيئة الطبيعية«)46(. ويوضح »راد 
كليف براون« مفهومه للوظيفة عىل النحو اآليت: »إن 
هذا  يلعبه  الذي  الدور  هو  متواتر  نشاط  أي  وظيفة 
النشاط يف احلياة االجتامعية ككل. ومن ثم املسامهة 
يف احلفاظ عىل استمرار البناء.. فمدلول الوظيفة يف 
التي يقدمها نشاط جزئي  التعريف هو املسامهة  هذا 

للنشاط الكيل الذي هو جزء منه«)47(. 

التي  النظرية  هي  األســاس،  هذا  عىل  الوظيفية 
حيث  من  الثقافية  الظواهر  دراســة  بوجوب  تقول 
األخرى  التعريفات  ومن  تؤدهيا)48(.  التي  الوظيفة 
تعريف »مالينوفسكي« الذي يقول إن الوظيفة »هي 
نظرية ماهية الطبيعة البرشية، وكيفية عمل املؤسسات 
اإلنسانية، وما تفعله الثقافة من أجل اإلنسان يف مجيع 
مفهوم  »مــوس«  رشح  وقد  التطور«)49(..  مراحل 
الوظيفة عندما صاغ نظريته عن »الظواهر االجتامعية 
 - هو  املجتمع  يف  يشء  كل  إن  يقول  حيث  الكلية« 
وكذلك  وظيفة،  ويؤدي  وظيفة،  األوىل-  بالدرجة 
عندما أكد أنه ليست هناك ظاهرة اجتامعية ال تكون 

جزءًا ال يتجزأ من الكل االجتامعي)50(.

الوظيفي،  البنائي  باالجتاه  وقد عرف هذا االجتاه 
وبنائيًا،  وظيفيًا  باحثًا  براون«  كليف  »راد  كان  وقد 
لزيم  هو  والبناء  بالبناء،  عالقتها  يف  الوظيفة  عرف 
الوظيفة)51(. يف حني تفهم نظرية »مالينوفسكي« عن 
الوظيفية يف ضوء االحتياجات، إذ يرى أن الوظيفة 

تعني دائاًم إشباع احتياج معني)52(. 

العالقة بني مفهومي  يشري أنصار هذا االجتاه إىل 
البناء والوظيفة، فالبناء هو العالقات النمطية الثابتة 
إي  هي  الوظيفة  بينام  االجتامعية،  للوحدات  نسبًيا 
وأجزائه  االجتامعي  للبناء  يقدم  اجتامعي  نشاط 
الثابتة. أي أن البناء نسق من األنامط املستمرة نسبيًا. 

والوظيفة هي العملية الدينامية يف ذلك البناء)53(.

بعد  االجتامعي  الفكر  يف  االجتــاه  هذا  ظهر  وقد 
فاستخدام  البيولوجية.  املفهومات  بعض  استعارة 
االجتاهات البنائية يكون هبدف تفسري الدور والوظيفة 
يف  معني  نظام  أو  ظاهرة  هبا  تقوم  التي  االجتامعية 
البناء أو النسق الكيل. وقد أسهم »إميل دوركايم« يف 
للوقائع  معينة  إذ حدد خواصًا  االجتاه،  تأسيس هذا 
ويقرر  والعقاب.  واجلريمة،  كالشعائر،  االجتامعية 
يف  يكمن  االجتامعية  الواقعة  سبب  عن  البحث  أن 

الوقائع االجتامعية األخرى)54(. 

ومن بني أنصار هذا االجتاه »تالكوت بارسونز«، 
و»روبرت مريتون« الذي مّيز بني الوظيفة الظاهرة، 
الوظيفة  »مريتون«  ويعرف  الكامنة)55(،  والوظيفة 
ــار  واآلث النتائج  تلك  هي  الوظائف  »أن  قــائــاًل: 
املالحظة التي تعمل من أجل تكيف أو توافق نسق 
املوضوعية  اآلثار  بنظره:  كذلك  وهي  معني«)56(. 
للفعل االجتامعي وما هلا من قدرة يف تكييف الناس 

ملستجدات الفعل)57(.

وقد اهتم »مريتون« بمفهومي الوظائف الظاهرة، 
النتائج  إىل  تشري  فـــاألوىل  الكامنة،  والــوظــائــف 
ثقافية  أو  اجتامعية  سمة  حتدثها  التي  املوضوعية 
تبنيها  األفراد  عىل  تفرض  التي  النتائج  تلك  معينة، 
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والتكيف معها، فهي إذن نتائج متوقعة، أما الكامنة 
املتوقعة)58(.  وغري  املقصودة  غري  النتائج  إىل  فتشري 
القبائل  بعض  عند  اجلامعي  الرقص  لذلك:  وكمثال 
الوظيفة  أن  إذ  املطر،  جتلب  أهنا  معتقدين  البدائية 
لكن  املطر،  الرقص اجلمعي هو جلب  الظاهرة هلذا 
الوظيفة املسترتة )الكامنة(، هي التضامن االجتامعي 
اجلفاف  مــن  خوفهم  بسبب  القبيلة  ــراد  أفـ بــني 
االستهالك  بقصد  الشموع  إيقاد  كذلك  واملجاعة، 
جلب  هي  الظاهرة  وظيفتها  أن  حيث  الظاهري 
املسترتة هي اجلانب  الوظيفة  الضوء لكن  أو  اإلنارة 
اجلاميل وتقليد بعض السلوكية االرستقراطية والتعبري 
عن املكانة االقتصادية لألرسة، ولقد استعار مريتون 
والباطن« من »سيغموند  »الظاهر  املصطلح  شطري 
الصورة  بيكون« عندما تكلام عن  فرويد وفرانسيس 
هدف  وكــان  اإلنسان  لسلوك  والباطنية  الظاهرية 
بني  مواصٍل  جرٍس  بناء  الشطر،  ذلك  من  مريتون 

النظرية والبحث االمربيقي)59(. 

عن  »مريتون«  مفهوم  البحث  هذا  يف  وسنتبنى 
اعتبارها  عىل  احلسينية  فالشعائر  الكامنة،  الوظيفة 
الوظائف،  من  بجملة  تنهض  اجتامعيًا  دينيًا  طقسًا 
وما هيمنا يف الظاهرة الطقوسية لزيارة األربعني هي 
التي تتحقق يف حياة ممارسيها دون  الكامنة  وظائفها 
نظر  زاوية  من  لذلك  وسنعرض  منهم.  سابق  وعي 

سوسيوانثروبولوجية أساسًا.  

المقد�ض بين التمثالت والممار�شات . 1

كونه  من  أساسًا  وفعاليته  أمهيته  الطقس  يستمد 
وال  الطقوس  كانت  لقد  والدين،  بالقداسة  يرتبط 

الدين  عن  مفصولة  غري  منها،  كبري  جانب  يف  تزال 
بكل  طقويس  فعل  الديني  فالفعل  املقدس.  وعن 
امتياز، بل لن يتخذ الفعل الديني فعاليته إال بواسطة 
هبا)60(.  ويملؤه  الرمزية  الشحنة  يولد  الذي  الطقس 
يف  دوركايم«  »إميل  يقول  كام  الدينية  فاملعتقدات 
بني  متييز جوهري  تقوم عىل  واملعقد  البسيط  شكلها 
فاملقدس يتضمن  ما هو مقدس وما هو مدنس)61(. 
أشياء جيري عزهلا وحتاط بشتى أنواع التحريم، وكل 
يشء ما عدا ذلك فهو مدنس، بمعنى أي يشء ليس 
اليومية  احلياة  جوانب  مثل  املجتمع،  ضمن  مقدسًا 

العامة، النفعية، الدنيوية. 

مقدسًا،  دينيًا  طقسًا  تعد  األربعني  زيارة  أن  وبام 
بــاألمــام  ممثلة  دينية  شخصية  ــول  ح تـــدور  ــا  ألهن
فمن  لذا   ،حممد األكــرم  النبي  سبط   احلسني
للجامعات  والديني  الروحي  اجلانب  ان  الطبيعي 
مستويني:  عىل  يتشكل  الطقس  هذه  يف  املنخرطة 
وعي  يف  املاثلة  والــتــصــورات  التمثالت  مستوى 
الناس واملتصلة باألشياء املقدسة، واملستوى اآلخر، 
الناس  أفعال  يف  تظهر  التي  املــامرســات  مستوى 
الوعي  يف  املاثلة  املعتقدات  تلك  عن  ترتجم  والتي 
من  وغريها  الطقوس  خالل  من  والفردي  اجلامعي 
املامرسات. فعىل صعيد املستوى األول، أي مستوى 
هذه  تقترص  ال  الذهنية،  والتصورات  التمثالت 
الدينية  املكانة  عىل  مقدسًا  طقسًا  باعتبارها  الزيارة 
من  اجلمعية  الذاكرة  يف  احلسني  اإلمام  حيتلها  التي 
كونه ابن بنت املصطفى وسليل النبوة، بل تتمثل يف 
ثورته عىل النظام الفاسد، ومن اجل تطبيق الرشيعة 
وأصحابه  بيته  وأهل  نفسه  عّرض  حيث  اإلسالمية 
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املقدس، وقد متثل ذلك  اهلدف  للقتل من أجل هذا 
بقول اإلمام احلسني: »إيّن مل أخرج أرشًا وال بطرًا 
وال مفسدًا وال ظاملًا، وإنام خرجت أطلب اإلصالح 
باملعروف واهني  آمر  أن  أريد   أمة جدي حممد يف 
عن املنكر، وأسري بسرية جدي حممد، وسرية أيب عيل 
مل  إذ  الراشدين«)62(.  اخللفاء  وسرية  طالب،  أيب  بن 
انتهت  التي  ورحلته   احلسني اإلمام  خروج  يكن 
سيادة،  أو  منصب  لطلب  دنيوية  رحلة  باستشهاده 
والفساد،  البغي  ُأمة  ضد  جهادية  رحلة  كانت  وإنام 
األمة  جسد  يف  إصالحية  رحلة  كوهنا  عن  فضاًل 
يقترص  ومل  والفساد.  الظلم  نري  حتت  يقع  كان  الذي 
يف  اإلمام  زيارة  مثلت  بل  وحسب،  هذا  عىل  األمر 
ينضب لألجر  منهاًل ال  البيت  املوالني ألهل  نفوس 
قال  ــر.  واآلخ الدنيا  يف  الفضل  وحيازة  والثواب 
رسول اهلل  ألمري املؤمنني عيل: »يا أبا احلسن 
إن اهلل تعاىل جعل قربك وقرب ولدك بقاعًا من اجلنة، 
نجباء  قلوب  جعل  اهلل  وان  عرصاهتا،  من  وعرصة 
املذلة  وحتتمل  إليكم  حتن  عباده  من  وصفوته  خلقه 
زيارهتا  ويكثرون  قبوركم  فيعمرون  فيكم،  واألذى 
يا  أولئك  لرسوله،  منهم  ومودة  اهلل  إىل  منهم  تقربًا 
حويض،  والــواردون  بشفاعتي  املخصوصون  عيل 
وهم زواري وجرياين غدًا يف اجلنة، يا عيل، من عّمر 
قبوركم وتعاهدها فكأنام أعان سليامن بن داود عىل 
مودة  ونيل  اهلل  إىل  فالتقرب  املقدس«)63(.  بيت  بناء 
قرب  زائر  نصيب  من  هي  وشفاعته  األكرم  الرسول 
قول  املسلمون  يتمثل  أن  الطبيعي  فمن   ،احلسني
النبي ألنه صادر عن شخصية مقدسة يف الذاكرة 
اخلري  جزيل  فيه  فعل  عىل  حتث  للمسلمني،  اجلمعية 
والثواب، ومصدر هذا األجر والثواب هو زيارة قرب 

اإلمام احلسني. وال تعد زيارة قرب اإلمام احلسني 
واجبة لكل من أقّر للحسني باإلمامة، إنام كانت أيضًا 
بل هي حق من   معانيها، نرصة للحسني أحد  يف 
حقوق رسول اهلل عىل األمة، وحق من حقوق اهلل 
تعاىل أيضًا. فعن أيب محزة الثاميل أنه قال: »سألت عيل 
كل  زره  فقال:   احلسني زيارة  عن   احلسني بن 
يوم، فان مل تقدر فكل مجعة، فان مل تقدر فكل شهر، 

.)64(»فمن مل يزره فقد استخف بحق رسول اهلل
شيعته  ــؤال  س قــرن   الصادق اإلمــام  إن  كام 
الزيارة  فضل  بيان  من   احلسني اإلمام  زيارة  عن 
كم  قال:  عامر  بن  معاوية   الصادق اإلمام  »سأل 
قال حج أخرى  قال: تسع عرشة حجة،  حججت؟ 
تكون كمن زار قرب احلسني فقال معاوية بن عامر: 
فقلت أليب عبد اهلل وإن من زار قرب احلسني له من 
نعم،  اإلمام:  قال  حجة؟  عرشين  حج  كمن  األجر 
حج  كمن  األجــر  من  له  احلسني  قرب  زائــر  إن  واهلل 
عرشين، وعرشين حجة، حتى عد مخس مرات، فأنا 
ال أزال أزوره، يف كل سنة ثالث مرات منذ سمعت 
اهلل  عبد  عن  روي  كام  ذلــك«)65(.  يقول  اهلل  عبد  أبا 
اهلل  عبد  أليب  »قلت  قــال:  ــاري)66(،  ــب االن عبيد  بن 
الصادق: جعلت فداك إنه ليس كل سنة يتهيأ يل 
ما أخرج به إىل احلج؟ فقال: إذا أردت احلج ومل يتهيأ 

.)67(»..لك فائِت احلسني
كام أشار العلوي عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن 
  ملا ُسئل عن زيارة قرب احلسني عيل بن أيب طالب 
اهلل،  إال  يريد  ال   احلسني قرب  زار  »مــن  فقال: 
فتفطرت قدماه يف ذهابه إليه كان كمن تفطرت قدماه 
أمهية  إىل  بوضوح  النص  يشري  اهلل«)68(.  سبيل  يف 
امليش  من  القدم  فتفطر   احلسني اإلمام  قرب  زيارة 
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يدل داللة واضحة عىل رحلة يقطعها الزائر مشيًا عىل 
اإلقدام وملسافات طويلة، فهي رحلة جهادية أجرها 

كبري عند اهلل. 
الزيارة  ثقافة  زرع  يف  الدعوات  تلك  أّثرت  لقد 
عند شيعة أهل البيت وقد بات الشيعة، يتوجهون 
أن  منهم  البعض  دفع  مما   احلسني اإلمــام  لزيارة 
هي  وما  وزماهنا،  الزيارة،  كيفية  عن  األئمة  يسأل 
األفعال املندوبة، وعن فضلها، ويف حال اخلوف من 
السلطان، فقد سأل اإلمام الصادق أحُد أصحابه 
اإلمام  قرب  زيارة  أراد  إذا  يقول  وكيف  يصنع  كيف 
احلسني فقال له اإلمام الصادق: »اغتسل عىل 
امش  ثم  الطاهرة،  الثياب  وتلبس  الفرات،  شاطئ 
حافيًا فإنه يف حرم من حرم اهلل تعاىل، وحرم رسول 
زيارة  العسكري  اإلمــام  جعل  كام   .)69(»..اهلل
اإلمام احلسني عالمة من عالمات املؤمن: »عالمات 
املؤمن مخس: صالة إحدى ومخسني، وزيارة األربعني 
والتختم يف اليمني، وتعفري اجلبني، واجلهر ببسم اهلل 

الرمحن الرحيم«)70(.
وقد بنّي األئمة األطهار ثواب من أتى قرب اإلمام 
اإلمام  إليه  أشار  ما  وهذا  وماشيًا)71(،  راكبًا  احلسني 
»من خرج من منزله يريد زيارة  الصادق حينام قال: 
قرب احلسني بن عيل إن كان راكبًا كتب اهلل له بكل 
 :وقوله سيئة«)72(.  عنه  هبا  وحــطَّ  حسنة  حافر 
هبم  فُكفئت  سفينة  يف   احلسني قرب  أتــى  »ومــن 
لكم  وطابت  طبتم  السامء  من  مناٍد  نادى  سفينتهم 
يقطعها  كان  التي  الرحلة  أن  يعني  وهذا  اجلنة«)73(. 
الوقت  ذلك  يف  كانت   احلسني اإلمام  لقرب  الزائر 
طريق  عن  رحلة  أو  األقدام  عىل  مشيًا  أو  ركوبًا  إما 

البحر بواسطة السفينة. 

القدمني  عىل  امليش  بوسيلة  الرحلة  ان  ويظهر 
 احلسني اإلمام  قرب  إىل  وصوالً  طويلة  وملسافات 
 كانت من الوسائل التي أكد عليها أئمة آل البيت
 لعظم ثواهبا وهذا ما ورد عىل لسان اإلمام الباقر
قوله: »من خرج من منزله يريد زيارة قرب احلسني بن 
عيل إن كان ماشيًا كتب اهلل له بكل خطوة حسنة 

وحمى عنه سيئة..«)74(.
أهل  عن  الصادرة  املرويات  تلك  عكست  لقد 
لذلك  وثواهبا،  وأجرها  الزيارة  هذه  عظم   البيت
عامة  للمسلمني  اجلمعي  املتخيل  يف  جتسد  ما  فإن 
والشيعة خاصة من تصورات ومتثالت مقدسة تتصل 
مستوى  عىل  انعكس  الطقس  وهذا  الشخصية  هبذه 
خالل  من  األربعينية  طقس  يف  واألفعال  املامرسات 
يقطعها  التي  الطويلة  السري  ورحلة  العزاء  مراسيم 
ولذلك  الطقوس  من  وغريها  الزائرين  من  آالف 
احلسني  باإلمام  املتعلقة  الدينية  الطقوس  تستحيل 
رمزية  فعالية  واىل  باملقدس،  لالتصال  وسيلة  إىل 
تتسم  مجاعية  ذهنية  حالة  يف  الدخول  بواسطتها  يتم 
ممارسة  يف  اجلامعة  تنخرط  عندما  وتتجىل  بالقداسة، 
وصلوات  ميش  من  هبا  املتعلقة  واألنشطة  الشعائر 
ومواكب ومراسيم حداد وغري ذلك يف رحاب مكان 
كوهنا  القداسة  تلك  كربالء  اكتسبت  إذ  مقدس، 
شهدت ذلك احلدث التارخيي، وضمت قبور شهداء 
التي أضفت  املكان  الواقعة، فضاًل عن قدسية  تلك 
كربالء  من  وجعل  الطقوس  لتلك  روحانيًا  طابعًا 
مدينة مقدسة يقصدها املاليني كل عام من كل بقاع 

األرض.
وسيلة  املعنى  ــذا  هب األربعينية  طقس  يصبح 
هذه  وبواسطة  اجلمعي،  الوعي  حــاالت  لتنشيط 
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الرمزية،  اإلحاالت  تتم  املقدسة،  الدينية  الطقوس 
»الطقس  قائاًل:  ذلك  عن  فروم«  »إيريك  عرب  وقد 
ومشاعر  أفــكــار  عــن  ــزي  رم تعبري  ــر  األم هناية  يف 
معاين  فهم  ان  بحيث  الفعل«)75(.  بواسطة  تتحقق 
عمليات  خالل  من  ودالالهتا  الطقوسية  املامرسات 
املتخيل  عمق  يف  ترضب  التي  الرمزية  اإلحالة  من 
اجلامعي والديني وحتيل إىل أعامق الالوعي اجلمعي 
غوستاف  »كارل  تعبري  حسب  الكامنة  و»اركتيباته« 

يونغ«)76(. 

العصور هذا  مر  الذاكرة اجلمعية عىل  لقد متثلت 
الفضل وتلك املزايا لزيارة األربعني وأعادت إنتاجها 
كل عام عىل مستوى التمثالت واملامرسات وتناقلتها 

عرب األجيال وصوالً لعرصنا الراهن.

2. تجيي�ض الذهن الجمعي وتعبئته 

حتتاج املجتمعات مهام كانت بدائية أو متطورة إىل 
حمددة  مناسبات  خالل  وتثبيته  اجلمعي  وعيها  تقوية 
يتجمع فيها الناس يف ظالل طقس يوحدهم ويقوي 
اإلحساس بعمق انتامئهم وهويتهم التي قد ال جيدوها 
يعيشون  ــرادًا  أف كوهنم  بحكم  الطقس  هذا  خــارج 
احلياة وبالروتني  بمطالب  الفردية منشغلني  لذواهتم 
خاصة   - الطقوس  تلك  إىل  انتامءهم  لكن  اليومي. 
اإلحساس  فيهم  يولد  مجاعي  بشكل  منها-  الدينية 
املصاحبة  اجلياشة  والعواطف  والغليان  باحلامسة 
اإلسالمي  الــعــامل  صعيد  وعــىل  الطقوس.  لتلك 
من  يرافقها  وما  التجمع  من  حاالت  هكذا  تتجسد 
اهلياج واحلامس يف بعض املامرسات الدينية اجلامعية، 

والعارش من حمرم وزيارة  اجلمعة  مثل احلج وصالة 
األربعني.

فيه  يتجمع  طقسًا  باعتبارها  األربعني  زيارة  إن 
يف  تساهم  األرض  بقاع  خمتلف  من  الناس  ماليني 
الطقس،  هذا  يف  للمنخرطني  اجلمعي  الوعي  تقوية 
النظام  إىل  ــراد  األفـ انــتــامء  تدعم  ذلــك  عــن  فضاًل 
 -البيت أهــل  أخــالق   - متثله  الــذي  األخالقي 
وحالة  باحلامسة  الشعور  خالل  من  ذلك  ويتمثل 
النشاط  هلذا  املصاحبة  اجلياشة  والعواطف  الغليان 

الديني اجلامعي. 

املصاحبة  الغليان  وحالة  باحلامسة  الشعور  يتولد 
هلذا الطقس من جانب أسايس، هو مأساة استشهاد 
احلسني، ويف اجتامع آالف من الناس وتوحدهم 
قد  الزيارة  طقس  أن  أي  الطقوس،  هذه  ممارسة  يف 
ينخرطون بشكل  الناس وجعلهم  املاليني من  وحد 
كانوا  ما  بخالف  الديني  الطقس  هذا  داخل  مجاعي 
عليه قبل الدخول فيه، فخارج هذا الطقس يعيشون 
يف  دخوهلم  بمجرد  لكن  الفردية،  لذواهتم  كأفراد 
فإن  الدينية،  اجلامعية  للطقوس  االحتفالية  األنشطة 
واحلس  الضمري  تنشيط  ويعاد  تتقد  اجلامعية  الروح 
اجلمعي، وينتقل األفراد من كوهنم أفرادًا )منفردين( 
إىل أفراد )مجاعيني(. وقد أكد »إيميل دوركايم« ذلك 
حضورهم  خالل  من  األفراد  لدى  »يتشكل  بقوله: 
ال  اجلياش  اجلمعي  الشعور  من  رضب  اجلامعي 
فاألفراد  الــفــرديــة«)77(.  حالتهم  يف  وهم  يدركونه 
خارج الطقس ينشغلون باحلياة ومتطلباهتا ويدخلون 
الطقوسية  املامرسات  وحدها  لكن  يومي،  روتني  يف 
الذي يغرقون  الفراغ  التي ستجيشهم ومتأل  اجلامعية 
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فيه وتدخلهم يف احلالة اجلامعية، بحيث يشعر الفرد 
كونه  من  أكرب  كائن  بأنه  الكبري  التجمع  هذا  داخل 
خالقة  قوة  اجلامعي  االحتفال  وحييي  ومفرد،  واحد 
جتعله يتجاوز حدود فرديته ويشعر بالزمن والفضاء 
بشكل خيتلف عام يشعر به يف حال فرديته. فثمة حرارة 
تدخل  اجلامعي  الطقويس  الفعل  يولدها  وعاطفة 
األفراد يف حالة من اجليشان وتوحد حسهم اجلمعي 
كام تدخلهم يف زمنية خاصة)78(. وهكذا تثبت زيارة 
األربعني أن يف عمق الذات الفردية ذاتًا مجاعية كامنة 

جتعلها هذه املامرسات الطقوسية اخلالقة تستفيق. 

إن مأساة كربالء جمسدة باإلمام احلسني ومقتله 
املشاعر  اتقاد  يف  سامهت  الطف  يوم  يف  بيته  وأهل 
صفوف  توحيد  عن  فضاًل  مجعي  بشكل  وهياجها 
ماليني الناس من خمتلف البلدان والقوميات يف هذا 
الطقس، فلم يعد هناك فرق بني عراقي أو إيراين أو 
هندي، أو تركي..الخ داخل حدود هذا الطقس، بل 
ساهم هذا الطقس املقدس يف توحيد صفوف الزوار 
وإحساسهم  وإثارته،  هلم  اجلمعي  الوعي  تعبئة  ويف 
هذا  خارج  سيستشعروهنا  يكونوا  مل  التي  هبويتهم 
هذه  تعارف  خــالل  من  انــفــرادي  بشكل  الطقس 
وثقافية.  اجتامعية  عالقات  وإقامة  بينها  فيام  املاليني 
الفوارق  وكذلك  اجلغرافية،  احلواجز  اختفت  فقد 

الطبقية االجتامعية. 

املقدسة  الطقوسية  املامرسة  االنخراط يف هذه  إن 
هذه  أن  ذلك  التطهريي«.  »العالج  من  نوعًا  يعد 
املامرسات الطقوسية إنام تتخذ وسيلة ناجعة خلوض 
جتربة وجدانية مجاعية خاصة يلوذ إليها األفراد مللء 
ولذلك  اجلامعية  جتربتهم  يف  خلل  عن  ناجم  فراغ 

تواصليًا  فعاًل  اعتبارها  عىل  األربعني  زيــارة  حتقق 
داللتها  تــدرك  مقدسة  جتربة  إحياء  خالله  من  يتم 
من  رضبًا  باجلامعة  اخلاصة  املعتقدية  املنظومة  ضمن 
التوازن الوجداين الذي يمكن أن يفتقدوه يف جتربتهم 

وحياهتم اجلامعية اليومية. 

إن الساحات العامة أصبحت ساحات لالحتفال 
والرتاتيل  الطعام  وموائد  املواكب  حيث  الطقويس، 
الشعبية  ــج  ــازي واأله احلسيني  واملـــرسح  الدينية 
الزائرين  أجساد  تتحول  ذلك  عن  فضاًل  اجلامعية، 
إىل نصوص / أجساد جمللة بالرموز، اللون األسود 
وبال  احلسينية.  والرايات  اخلرض  واألعــالم  املوحد 
االحتفالية  الطقوسية  املــامرســات  هــذه  فــإن  شك 
احلديثة،  للمجتمعات  املوجه  دورهــا  هلا  اجلامعية 
تعرف  يوم  »سيأيت  الصدد:  هبذا  »دوركايم«  يقول 
من  تنبثق  اخلالقة  الفوران  من  حلظات  جمتمعاتنا  فيه 
خالل  صاحلة  صيغ  وتتبلور  جديدة  أفكار  خالهلا 

الزمن لتكون موجها لإلنسانية«)79(.

3. التاأ�شي�ض المتخيل للمجتمع 

العبور  أو  الــتــحــول  طــقــوس  أن  وبــيــنّــا  سبق 
اإلفراد  حياة  يف  يقع  نوعي  بتحول  احتفاال  تتضمن 
باكتامل  احتفاالً  العبور  طقس  يتم  وقد  واجلامعات، 
أو  األفـــراد،  حياة  يف  بيولوجية  تغيريات  حصول 
أن  يعني  وهذا  األفــراد.  مكانة  يف  تقع  حتوالت  عن 
أخرى  إىل  مرحلة  من  لالنتقال  تقام  التي  الطقوس 
التأسيس  غايتها  تكون  ــرى  أخ إىل  مكانة  من  أو 
رمزية  عمليات  جتري  ذلك  وخــالل  الــرمــزي)80(، 
ترتمجها األقوال وجمموعة من املامرسات لكنها فائقة 
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فثمة  للطقس،  الزمة  بروتكوالت  لكوهنا  الداللة 
التأسيس  يتم  رمزي  واعرتاف  إضفاؤها  يتم  رشعية 
له ومتريره ضمنيًا جلعل الفواصل واالمتيازات حتظى 
التأسيس  فعل  يتم  وقد  واالعــرتاف)81(.  بالرشعية 
خصائص  ــم  أه فمن  الــتــكــرار،  طــريــق  عــن  ــذا  ه
من  واالستمرارية،  التكرار  إىل  متيل  أهنا  الطقوس 
أجل ديمومة الطقس وإعادته يف كل مناسبة كام كان 
يف املايض)82(. وعىل هذا األساس فالطقوس سلوك 
نمطي متكرر)83(. فالطقوس هلا آلية هي »االسرتجاع 
اجلامعي« الذي يعيد إىل الذاكرة أصول الدين والقيم 
للتذكري  مجاعية  أدوات  املعنى  هبذا  وهي  واألساطري 
بام جرى باملايض واحلفاظ عليها من الضياع، وكذلك 
هبا  املرتبطة  املوروثة  والتقاليد  والعادات  القيم  عىل 
وديمومتها  الطقوس  واستمرار  بقاء  يفرس  ما  وهو 
عىل  األمر  هذا  وينطبق  والعصور)84(.  األجيال  عرب 
التأسيس  ففعل  األربعني  كزيارة  الدينية  الطقوس 
الطقوس  تكرار  خالل  من  الزيارة  هذه  يف  يتحقق 
الشعائر  بتلك  اإلتيان  فتكرار  هلا،  املرافقة  الدينية 
بزمن معني هو مرة يف كل عام حسب هذه الطقوس 
التصورات  مستوى  عىل  املعتقد  ترسيخ  يف  يساهم 

واملامرسات. 

إن هذا التكرار السنوي لطقوس األربعني له دور 
وأمهيتها  الطقوس  تلك  عىل  الصغار  تنشئة  يف  كبري 
شاكلة  عىل  معًا،  والديني  االجتامعي  الصعيد  عىل 
االستعدادات  ألن  التطبع،  بورديو«  »بيار  يسميه  ما 
والطباع ترتسخ تباعًا عرب عمليات التكرار والتطويع 
املستمر، خاصة تلك املصحوبة بالشحنات الروحية 
التي  بالعمليات  الطقس  فتكرار  والــوجــدانــيــة، 

واالكتساب  التنشئة  عمليات  يدعم  إنام  تصاحبه 
يف  وامليول  القناعات  ترسيخ  يف  ويساهم  الثقايف، 
اجلسد والذهن معًا)85(. وهكذا تشهد كربالء تكرار 
تعد  فكربالء  ذاته،  واملكان  الزمان  يف  الطقس  هذا 
موقعًا رئيسًا الستذكار واقعة الطف، وإعادة إحيائها 
والتطابق مع أحداثها بصورة مادية ومعنوية، لذا فهي 
يستشعر  التي  والدينية  الثقافية  الرموز  من  رمزًا  تعد 
الستحياء  املايض  فيها  يرتد  انه  الطقس  يف  املنخرط 
وهبذا  والصورة،  بالصوت  التارخيية  الواقعة  تلك 
تتيح طقوس العبور »للمنتسبني اجلدد حتصيل خربة 
املحظورات  انتهكوا  حال  يف  ينتظرهم  بام  متهيدية 
وأمهلوا الطقوس وأعرضوا عن الديني، وبفضل هذه 
ألعامل  باالحرتام  املتعاقبة  األجيال  تتشبع  الطقوس 
بالتقوى  الدينية  احلياة  يف  فتشارك  الرهيبة  املقدس 

الواجبة وجتند قواها لرتسيخ النظام الثقايف«)86(.

إن اإلمام احلسني مل يكن شخصية دينية ورمزًا 
ثوريًا وحسب، بل هو حامل للقيم واملبادئ اإلسالمية 
التي توارثها كونه سليل النبوة. وعىل هذا األساس، 
لنضال  تأسيسًا  ليس  هو  األربعني  طقس  تكرار  فإن 
بطويل بني اخلري والرش، وبني احلق والباطل، إنام هو 
يساهم  الذي  احلّقة  اإلسالمية  واملبادئ  للقيم  دعم 
هذا الطقس مرارًا وتكرارًا يف زرعها عرب األجيال يف 
كل عام مما يمدُّ اجليل الواعد بشحنات رمزية ذهنية 
إذ  املجتمع.  تعم  نبيلة  أخالقية  ممارسات  يف  تتجسد 
أصيلة  إسالمية  قضية  إال  احلسينية  الشعائر  تكن  مل 
جسدت  حيث  اإلسالم،  فرائض  من  فريضة  مثلت 
للرسالة  والتفاين  واحلب  اإلخالص  الشعائر  تلك 
ملا جسده اإلمام احلسني من مقام اإلمامة  اإلهلية 
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اإلهلية يف األمة، وإن رس بقاء الشعائر إهنا مستمرة يف 
خط الرسالة التي اختط منهجها رسول اهلل عندما 

خاطب األمة »حسني مني وانا من حسني«)87(. 

الوقت  يف  جمتمعاتنا  تعانيها  أساسية  قضية  وثمة 
ووسائل  الربجميات،  منظومة  طغيان  بسبب  الراهن 
واملادية  النفعية  صوب  املجتمعات  واجتاه  االتصال، 
يف  كبري  تدهور  يرافقها  االجتامعية،  العالقات  يف 
العوملة  بفعل  اإلسالمية  واملبادئ  القيم  منظومة 
العربية  ملجتمعاتنا  املضادة  اآلخر  ثقافة  واجتياح 
بان  الذهن  يف  يولد  قد  مما  العراقي،  املجتمع  ومنها 
أصبحت  احلديثة  جمتمعاتنا  يف  الطقوسية  األنشطة 
املعنى وال رضورة هلا يف ضوء  ممارسات مفرغة من 
أمهية  ان  إال  املادي.  والربح  العقالنية  النزعة  سيادة 
الطقوس، خاصة الدينية منها يف الوقت احلايل تكمن 
حارض  يرتبط  إذ  املايض،  إىل  عبور  حمطات  بكوهنا 
املخرطني يف الطقس بامضيهم، إي احلقيقي باملتخيل 
وتستفيق الذاكرة ويشحن الوجدان اجلمعي، وهو ما 
جيعل ممارسة الطقوس واالحتفاالت التي تصاحبها 
املعنى  بشحنات  النفس  فيها  يتزود  حمطات  بوصفها 
اليومي  والزمن  هبا  يعيشون  التي  الرتابة  وتكرس 
يف  وروحها  ألقها  واملبادئ  القيم  وتسرتد  املعتاد)88( 
املنخرطني من خالل إحياء األصول والعود  نفوس 
ما  وهذا  الياد«)89(.  »مريسيا  يقول  كام  هلا  األبدي 
فاملجتمع  عام،  كل  وحتققه  األربعني  زيارة  حققته 
العراقي يعيش حالة من فوىض القيم واضطراهبا يف 
نفوس الصغار والكبار عىل حد سواء، وبال شك فان 
الشباب الواعد هم القدوة والنخبة يف هذا املجتمع، 
هو  اجليل  هذا  يتطلبه  الذي  التطهريي  العالج  فان 

بإحياء هذه املامرسة الدينية التي تقوم بإيقاظ وصحوة 
تقف  قوية  موجة  يشكل  مما  عام  كل  واملبادئ  القيم 
واخللق  واملبادئ  للقيم  املضادة  التيارات  هذه  بوجه 

اإلسالمي. 
الطقوس  تناول  فيها  يتم  التي  العمليات  إن 
تنشيط  تعيد  أوالً  فهي  مزدوجة،  وظيفة  ذات  هي 
إىل  بالعودة  اإلحساس  وتغذي  الدينية،  التصورات 
بأنه  االجتامع،  علامء  ويعتقد  ثانيًا.  األصلية  اجلذور 
من املمكن رد مثل هذه احلاالت إىل القلق واالنفصام 
التي  التناقضات  إىل  ردها  يمكن  مثلام  االجتامعي، 
يعاين منها أفراد جمتمع رسيع التغري، كان قد فقد شيئًا 
الراكدة  املايض  قيم  بني  الرصاع  بسبب  توازنه،  من 
وقيم احلارض املتحركة؛ بمعنى آخر، من املمكن ردها 
إىل حماوالت محاية الذات من الذوبان واحلفاظ عليها 
والتوتر  القلق  وحاالت  االجتامعية  التغريات  من 
لإلنسان  يمكن  ال  والتي  عنها  الناجتة  واالستالب 
الوظيفة  تظهر  هنا  من  عنها)90(.  التفريج  العادي 
اهلوية  اسرتداد  للطقوس،  النفسية   - االجتامعية 

املفقودة بفعل التغيريات التي مست املجتمع.

الخاتمة 

الشعوب  تراث  من  مهاًم  جانبًا  الطقوس  متثل 
التاريخ  بعيدًا يف عمق  وتقاليدهم ترضب  وعاداهتم 
ممارسات  من  اجلمعية  الذاكرة  يف  يدور  ما  تعكس 
متس اجلانب الروحي خاصة لتلك اجلامعات مما يمثل 
عودة إىل اجلذور واألصول األوىل لإلنسان بمختلف 
حد  عىل  املتحرضة  أو  البدائية  الشعوب  عند  جتلياته 

سواء. 
التطور العلمي والتكنولوجي وتقدم  بالرغم من 
يامرسه  الذي  اخلاص  سحره  للطقس  يبقى  األمم، 
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هذه  أن  يــرى  من  بخالف  املعتنقني،  نفوس  عىل 
املعنى وال دور هلا يف  فارغة من  الطقوس ممارسات 
جمتمعاتنا احلديثة، مما دفع الدارسني إىل احلفر عميقًا 
الشعائر  أو  الطقوس  هذه  به  تنهض  الذي  الدور  يف 
الشعوب،  أو  األمم  خمتلف  عند  اجلمعي  املتخيل  يف 
اإلنسان  بعلم  اختصت  التي  الدراسات  اجتهت  لذا 
املامرسات  بتلك  االهــتــامم  إىل  )االنثروبولوجيا( 
عرب  وبقائها  ديمومتها  رس  عن  الكشف  وحماولة 
العصور واألجيال، وما متارسه من دور عىل الصعيد 
االجتامعي والديني والنفيس للجامعات التي متارسها 
تلك  جماهل  من  مزيد  عن  الكشف  يف  يساهم  مما 

الشعوب أو املجتمعات. 

إىل  املجتمعات  نظرة  الدينية  الطقوس  تعكس 
اجلانب املقدس منها، إذ حتاط هبالة من القداسة عن 
املقدس  التي تعزل ذلك  الشعائر  طريق جمموعة من 
زيارة  يف  اتضح  ما  وهذا  الدنيوي،  أو  املدنس  عن 
يف  موغاًل  مقدسًا  دينيًا  طقسًا  باعتبارها  األربعني 
بطقوس  املعتنقون  أحاطها  الشيعة،  نفوس  يف  القدم 
عىل  بالغني  وتقديس  بأمهية  حتظى  جعلها  ومراسيم 
املاليني  استقطبت  واملامرسات،  التصورات  مستوى 

كل عام من كل بقاع األرض. 

بعيدًا  إن زيارة األربعني ظاهرة طقوسية ترضب 
يف املتخيل اجلمعي عن الشيعة يف العراق وخارجه، 
 ،البيت آلل  وحبهم  الديني  تراثهم  تعكس  كوهنا 
وسياسية  اجتامعية  أبعاد  من  الزيارة  هلذه  عام  فضاًل 
النشاط اإلنساين عىل  ونفسية كان هلا دور يف توجيه 

مر العصور. 

احللقة  انثروبولوجية  نظر  املوت من وجهة  يمثل 
يؤدي  وقد  العبور،  طقوس  حلقات  من  األخــرية 
تعلق  إذا  اضطراب  أو  اختالل  إىل  كثرية  أحيان  يف 
مراسيم  كانت  هنا  من  املجتمع.  يف  مهمة  بشخصية 
بخصوصية  حتظى   احلسني ــام  اإلم عىل  ــداد  احل
عادية،  يكن شخصية  مل  اإلمام احلسني  وفرادة، ألن 
 فهو فضاًل عن كونه سليل النبوة، كان استشهاده
والظلم  البغي  امة  ضد  والعدل  احلق  لقيم  نرصة 
بيته  بنفسه وأهل  دنيويًا، بل ضحى  فلم يكن مطلبه 
والبكاء  احلزن  فان  لذا  اجلامعة،  سبيل  يف  وأصحابه 
وغريها من مراسيم العزاء كانت مطلبًا مجاعيًا حث 

عليه أهل البيت يف روايات كثرية.

زيارة  الكامنة  الوظائف  عن  البحث  كشف  وقد 
األربعني ودورها يف توجيه املاليني من معتنقي هذا 
الطقس الديني دون وعي سابق منهم، فاملاليني من 
بقاع األرض تسري بخطى ثابتة صوب القرب الرشيف، 
يوحدهم هذا الطقس بغض النظر عن املوقع اجلغرايف 

أو الطبقة االجتامعية. 

يرتبط  كونه  من  وفعاليته  أمهيته  الطقس  يستمد 
طقويس  فعل  الديني  فالفعل  والــديــن،  بالقداسة 
هبالة  الشيعة  أحاطها  األربعني  وزيارة  امتياز،  بكل 
ما  فكل  واملامرسات،  التمثالت  قدسية عىل مستوى 
هو  التمثالت  مستوى  عىل  اجلمعية  الذاكرة  يف  يقبع 
ملن  العظيمني  والثواب  واألجر  الطقس  هذا  قدسية 
املروية  النصوص  تدعمه  الرشيف،  القرب  هذا  زار 
املتخيل  هذا  الشيعة  متثل  وقد   ،البيت أهل  من 
عام  كل  املــامرســات  مستوى  عىل  إنتاجه  وأعـــادوا 
اجلمعي  املتخيل  محله  ما  جسدت  وشعائر  بمراسيم 
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ملحبي احلسني وآل البيت بشكل تطبيقي كل عام 
وبالطريقة نفسها. 

والغليان  الفوران  من  حالة  األربعني  زيارة  توّلد 
واملشاعر اجلياشة ملعتنقي هذا الطقس مرجعها مأساة 
الطقس  هذا  وحدَّ  فقد   ،احلسني اإلمام  استشهاد 
املاليني من الناس وجعلهم فردًا واحدًا بعدما كانوا 
منفصلني منشغلني بحياهتم خارج هذا الطقس. فلم 
هذا  بل ساهم  هندي،  أو  تركي  أو  إيراين  هناك  يعد 
اجلمعي  الوعي  وتعبئة  الصفوف  توحيد  يف  الطقس 
يكونوا  مل  التي  هبويتهم  وإحساسهم  وإثارته،  هلم 
يف  ذلك  يتجسد  الطقس،  هذا  خارج  يستشعروهنا 
واألهازيج  الدينية  والرتاتيل  املواكب  يف  اجتامعهم 
ورفع  احلداد  لون  يف  توحدهم  عن  فضاًل  الشعبية، 
والعرقية  الطبقية  الفوراق  ختتفي  وهبــذا  األعــالم، 

واحلدود اجلغرافية. 

عام  كل  يتكرر  سنوي  طقس  األربعني  زيارة  إن 
التأسيس  بمثابة  يعد  التكرار  هذا  عينه،  الوقت  يف 
هذه  عىل  الشعائر  هبذا  اإلتيان  فتكرار  الطقس،  هلذا 
مستوى  عىل  املعتقد  ترسيخ  يف  يساهم  الطريقة 
التمثالت والتصورات والعودة إىل اجلذور واألصول 
يتزود هبا معتنق الطقس بشحنات رمزية  كمحطات 
ذهنية تتجسد يف ممارسات أخالقية نبيلة تعم املجتمع. 
وبال شك أن له فوائد قيمية تتبناها اجلامعات الناشئة 
الصغر عىل  التطبع منذ  يتيح هلم  إذ  الطقس،  يف هذا 
هذا الطقس الديني وعىل منظومة القيم السامية التي 
يتيح  متكاملة  قيمة  منظومة   البيت فأهل  حيملها، 
الناشئة  تدريب  عىل  الطقس  هلذا  السنوي  التكرار 
والعدل  التضحية  مفاهيم  وعىل  عليها،  معتنقيه  من 

والوالء للمعتقد الديني وغري ذلك.
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