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»طقو�ض ذكرى زيارة الأربعين لالإمام الح�شين )عليه ال�شالم( في زنجبار«

حمقق: يارس  كنعانی

kananiyasser@gmail.com 

 
التي تقام يف كربالء املقدسة سنويًا بإعتبارها من أشهر   طقوس ذكری زيارة األربعني لإلمام احلسني
وأضخم طقوس املسلمني الشيعة يف العراق والرشق األوسط ثم وضع إقامة هذه الطقوس يف إيران باملرتبة 
الثالثة، وهبذه  املرتبة  بحفاوة يف  زنجبار  تقام سنويًا يف  التي  الطقوس  الثانية، من دون شک سوف حتتل هذه 
الطريقة تنقل الطائفة الشيعية املقيمة هناک هذا الرتاث اإلسالمي اخلالد عرب إقامة هذه الطقوس الدينية الی 

األجيال القادمة.

املصطلح الفاريس »چهلم« يف هذه الطقوس يدل بأن أول من أقام هذه الطقوس كانوا من الطائفة الشيعية  
اإليرانية الذين أقاموا يف رشق أفريقيا وبالتحديد زنجبار، ويف احلقيقة أن هؤالء يبذلون قصاری جهودهم لنرش 

عقائد مذهب أهل البيت يف أفريقيا عرب إقامة طقوس مراسم العزاء بمناسبة ذكری األربعني.

سنويًا  تقام  التي  احلرام  حمرم  شهر  من  األولی  العرشة  واأليام  األربعني  ذكری  وإحتفاالت  طقوس  وتعد 
بشكل منسق ومنتظم من أشهر اإلحتفاالت الدينية بني الطائفة الشيعية اإلثنا عرشية يف القارة األفريقية. ونظرًا 
الی اخللفية التارخيية لذكری واقعة الطف يف العارش من حمرم احلرام واألربعني يف العرشين من شهر صفر  يف كل 
من تنزانيا ودار السالم )زنجبار(، تستعد الطائفة الشيعية هناك إلقامة هذه الطقوس واإلحتفاالت ملدة ثالثة 
أيام بشكل واسع ومنقطع النظري يف هذه السنة كام هو احلال يف السنوات السابقة. وتدل األبحاث امليدانية بأن 

الطائفة الشيعية من اإليرانيني تتمتع بمؤسسات مالية متعددة وقوية يف بالد الزنج.
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اقامة الطقوس وإحتفاالت دينية يف مدينة زنجبار 
دعوة  و  الشيعية  التقافة  ترقية  يف  هاما  دورا  تلعب 
السكان األصليني الی إعتناق االسالم، توجد أماكن 
إلقامة مراسم العزاء ومقاهي مزينة جدراهنا بقصائد 
العزاء  فارسية حول واقعة كربالء، كام تقام طقوس 
مماثلة للتي تقام يف مدينة بوشهر اإليرانية مما يوضح 
علی  إيران  يف  املقام  العزاء  ألسلوب  الواسع  التأثري 
هذا اجلزء من العامل.كانت الطائفة الشيعية من أصول 
اضطر  حيث  عام1940  منذ  زنجبار  يف  تقيم  هندية 
سبعينيات  أواخر  يف  البالد  مغادرة  إىل  منهم  الكثري 
وتغيري  العسكرية  اإلنقالبات  بسبب  املايض  القرن 
ضد  مارست  التي  السيايس  والضغوط  احلكومة 
إىل  مهاجرهتم  الی  أدی  مما  العسكر  قبل  من  الشيعة 
البلدان املجاورة. وبالرغم من ذلك يشارك أبناء هذه 
الطائفة يف مراسم ذكری األربعني سنويا وحييون هبا 
هويتهم  عىل  للمحافظة  ويسعون  أجدادهم  تراث 
الدينية والثقافية عرب ختليد هذه املراسم سنويًا. وهبذه 
الطريقة تنقل الطائفة الشيعية املقيمة هناك هذا الرتاث 
اإلسالمي اخلالد عرب إقامة هذه الطقوس الدينية الی 

األجيال القادمة.

الدينية  والطقوس  املراسم  هذه  تقام  ما  وغالبًا 
ومناسبة   احلسني ــام  اإلم إستشهاد  ذكــری  يف 

جزيرة  يف  وبالتحديد  أفريقيا  رشق  يف  األربــعــني 
زنجبار سنويًا مع حضور مجاهريي حاشد يف املساجد 
الرئييس  املسجد  وباألخص  والتكايا،  واحلسينيات 
للشيعة يف زنجبار الذي يقع يف حملة »كيبوندا«. حيث 
يتم تغطية جدران املساجد والتكايا واملنازل بالسواد، 
وتقرأ زيارة العاشوراء واالربعني يف هذه املراسم، كام 
يف  املشاركني  علی  والنذور  الشعبية  األكالت  توزع 
هذه املراسم، وغالبًا يكون املشاركني يف هذه املراسم 
أفريقيا  رشق  يف  املنترشة  الشيعية  الطائفة  أبناء  من 

وتانزانيا.

السنة  علامء  حضور  هو  لإلهتامم  امللفت  والشئ 
علی مدی يومني من إقامة مراسم األربعني باإلضافة 
يطلق  التي  والفقراء  األصليني  السكان  الی مشاركة 

عليهم عبارة » بنياز«.

اهلندية  األصــول  من  الشيعية  الطائفة  وتــارس 
ورشق  زنجبار  يف  ودينية  وثقافية  جتارية  نشاطات 
أفريقيا الی جانب السكان األصليني حيث يتمتعون 
بفنادق وحمالت جتارية وإمتالكهم عرشات املساجد 
ويقيمون  زنجبار،  جزيرة  أنحاء  كافة  يف  والتكايا 
بأمان  الدينية  الطقوس  اجلمعة وسائر  مراسم صالة 

وحرية.

القديم  املسجد  تدمر  تم  بأنه  بالذكر  واجلدير 



515

حمور البحوث العامةحمور االعالم

الشيعة  عــلــامء  بعض  ومــقــربة  للشيعة  ــري  ــ واألث
1946م  عام  يف  اإلنقالب  أحــداث  بعد  االيرانيني 
علی يد احلكومة اإلنقالبية التي سيطرت علی مقاليد 
احلكومة  فرضت  حيث  زنجبار،  يف  بالقوة  احلكم 
كثرية  ضغوط  ومارست  القيود  بعض  العسكرية 
علی أبناء الطائفة الشيعية واخلوجة للكف عن إقامة 
الطائفة  أبناء  إضطر  الذي  األمر  األربعني،  مراسيم 
ومعظمهم من األصول اهلندية وااليرانية الی مغادرة 
املجاورة  السالم  دار  اجلزيرة واإلقامة يف مدينة  هذه 
حوايل  زنجبار  يف  الشيعة  سكان  عدد  تقدر  وكانت 
مخسني آالف حسب إفادة كبار املشايخ والشخصيات 

الشيعية املقيمة هناك.

اأهم الم�شاجد والتكايا ال�شيعية في زنجبار:

1. م�شجد حجة ال�شالم القديم

يعد مسجد حجة االسالم القديم من أهم املراكز 
الدينية لعقد إجتامعات االيرانيني واخلوجه يف زنجبار 
و يقع مقابل احلامم األثري يف اجلزء القديم من جزيرة 
زنجبار و تقام مراسم صالة اجلمعة اسبوعيا يف هذا 
األصول  من  الشيعية  الطائفة  أبناء  بحضور  املسجد 

يتوفر  كام  االصليني،  السكان  الی  باإلضافة  اهلندية 
يف املسجد بعض القدور وأدوات الطبخ التي كانت 
املراسم  إقامة  لدی  خاصة  الطعام  لطهي  تستخدم 
علی  وتوزيعها  العزاء  ومواكب  الدينية  والطقوس 

املشاركني. 

املسجد  وإمــام  العلامء  بعض  صــور  والزالـــت 
 احلسني اإلمام  مقام  لتمثيل  املصنوع  والرضيح 
يف كربالء ومقام اإلمام عيل يف النجف األرشف 

موجودة يف هذا املسجد. 

التطهري  بــآيــة  املسجد  ــدران  جـ تــزئــني  تــم  كــام 
يف   األعظم الرسول  من  الرشيفة  واألحــاديــث 
مدح الشيعة وتزكيتهم علی سائر املذاهب كحديث 
لزيارة  لوحات  الی  باإلضافة  و...  واملنزلة  الثقلني 
ودعاء  أربعني  وزيــارة  اإلستغاثة  ودعــاء  عاشوراء 

كميل ملعقة علی جدران هذا املسجد األثري.

ايضا مسجد الفاطمه الزهرا مشهور به كيزيمكازی 
فی زنجبار من اقدم املساجد فی االفريقيه. 
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2. م�شجد ثقة الإ�شالم

تعد من املساجد احلالية للشيعة يف زنجبار وتقام 
زيدی  الشيخ  موالنا  بإمامة  اليومية  الصالة  فيها 
ودعاء  كميل  دعاء  مراسم  املسجد  يف  تقام  وكذلك 

التوسل وسائر  املراسم الدينية االخری.

3. ح�شينية امامباره

تقام يف هذا املسجد مراسم خاصة لاللقاء اخلطب 
ومراسم التأبني للطائفة الشيعية يف زنجبار مع األخر 
بنظر اإلعتبار الدور الذي يلعبه مسجد ثقة االسالم 
املجاور هلذا املسجد. وتنقسم فناء املسجد الی قسمني 

خاصة للنساء والرجال.

4. تكية �شاه خرا�شان 

املسجد  من  كم   50 مسافة  علی  التكية  هذه  تقع 
املركزي، وقد تم بناءها خصيصًا لتخليد مقام اإلمام 
عيل بن موسی الرضا يف خراسان، وهي عبارة 
عن دار للعبادة وزيارة أئمة الشيعة املطهرين، وبسبب 
الرضا يف  اإلمام  املسافة بني زنجبار ومقام  بعد 
مشهد بخراسان يلتجأ أبناء الطائفة الشيعية الی هذا 

املكان لزيارة اإلمام الرضا. كام توجد داخل هذه 
التكية بعض األرضحة الرمزية للسيدة رقية والسيدة 
توزع  ما  وعــادة   ،احلسني اإلمــام  إبنتي  سكينة 
األصليني  والسكان  الزوار  علی  والنذور  األكالت 

خالل إقامة اإلحتفاالت الدينية. 

5. تكية ابا الف�شل العبا�ض 

تقع هذه التكية يف الطابق األعلی ملسجد الطائفة 
واآلقاخانية،  اإلسامعيلية  الشيعة  أتباع  من  الشيعية 
وتعد من أهم املراكز الدينية إلقامة املرسام والطقوس 
زنجبار  يف  األيرانية  الشيعية  للجالية  اخلاصة  الدينية 
باللغة  عليها  مكتوبة  لوحة  هناك  ــت  الزال حيث 

الفارسية بمعنی »التضحية والشفاء والعطشى«.

6. تكية بي بي فاطمة 

ختتص هذه التكية للنساء فقط وتقام جمالس العزاء 
يف  الشيعة  للنساء  اخلاصة  الدينية  الطقوس  وبعض 
هذا املكان. كام تقام يف هذا املكان جمالس وحلقات 
خاصة لتعليم القرآن الكريم واحلديث الرشيف الی 
السكان األصليني من قبل النساء اإليرانيات واهلنود 
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املسلامت وتعليم السكان بأحكام الرشيعة اإلسالمية 
وتذكري فضائل أهل البيت وواقعة كربالء.

7. ح�شينية البحارنة: »الماتم«

الطائفة  ألبناء  التكية  أو  احلسينية  هذه  ختتص 
تقام  حيث  وعامنية،  بحرينية  أصــول  من  الشيعية 
جمالس العزاء للسيد الشهداء حسب الطقوس املتبعة 
يف البحرين وسلطنة عامن، و يعود تأسيس هذا املكان 
السيد/  يد  علی  بناءها  تم  حيث  1345هـ  عام  الی 
العراقی  شيع  بإعتباره  البحراين  عيل  بن  صالح 
االصل/ ممثل هلذه الطائفة، وهو من صاحب أعامل 
ومن رجال السياسة واإلقتصاد والثقافة ومن مواليد 
وحتكيم  ودعم  لنرش  حثيثة  جهود  بذل  وقد  العراق 

مذهب شيعة أهل البيت يف رشق أفريقيا.

مرا�شم الأربعين في زنجبار 

أيام  ثالثة  ملدة  زنجبار  يف  األربعني  مراسم  تقام 
بشكل  سواء  حد  علی  والسنة  الشيعة  فيها  يشارك 
حاشد وكان هذا احلدث هامًا جدًا يف فرتة من الزمن 
حسينيات  و  مساجد  يمتلكون  الشيعة  كانت  عندما 
مخسة  عددهم  تبلغ  وكانت  أفريقيا  رشق  يف  وتكايا 
فارغة  األماكن  هذه  أصبحت  ولكن  شخصًا  آالف 
املجاورة.  املدن  الی  ورحيلهم  الشيعة  هجرة  بسبب 
وكانت الشيعة تقيم مراسم تأبني وعزاء ذكری واقعة 
هلم  التابعة  والتكايا  املساجد  يف  واألربعني  الطف 
أيام عن طريق رفع رايات السود وإكساء  ملدة ثالثة 
الطقوس  وإقامة  بالسواد  واملساجد  املنازل  جئران 
علی  الشعبية  ــالت  واألك النذور  وتوزيع  اخلاصة 
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مجع  يتم  املراسم  إنتهاء  وبعد  املراسم،  يف  املشاركني 
مراسم  حتی  وحمافظتها  وتعطريها  والسواد  الرايات 

األربعني يف السنة القادمة.

مقاليد  علی  اإلنقالبية  احلكومة  سيطرت  عندما 
الشيعة  بطرد  قامت   1964 عام  زنجبار  يف  احلكم 
مساجدهم  ومصادرة  أمواهلم  وحجز  واإليرانيني 
بذريعة إستبداهلا الی مدارس لتعليم السكان األصليني 
التكايا واحلسينيات من  املزيد من  ولتفادي مصادرة 
قبل احلكومة حرض أبناء الطائفة الشيعية يف زنجبار 
تضيع  ال  لكی  األربعني  مراسم  إحياء  رضورة  الی 
هذه األماكن وحيول دون مصادرهتا من قبل السلطة 
أبناء  أصبح  املنطلق  هذا  ومن  املحتملة.  العلامنية 
مراسم  إلقامة  وتكاثفًا  حتمسًا  أكثر  الشيعية  الطائفة 
إستشهاد  ذكری  يف  الدينية  الطقوس  وسائر  العزاء 
الطف  واقعة  يف   العباس وأخيه  احلسني  األمام 
العزاء  مراسم  ذلك  علی  مثال  وخري  كربالء.  يف 
والتأبني التي تقام سنويًا يف مساجد وتكايا الشيعة يف 
زنجبيار علی سبيل املثال مسجد حجة اإلسالم وثقة 
خراسان  وشاه  العباس  الفضل  ابا  وتكايا  اإلسالم 
وغريها  وامامباره  البحارنة  وحسينية  فاطمه  يب  ويب 

من دور العبادة وتقديم الطعام والنذور الی املساكني 
واملشاركني يف هذه املراسم.

تعد  زنجبار  األربعني يف  مراسم  أن  وبالرغم من 
يف  الثقافية  الرموز  وأهم  الدينية  املراسم  أقدم  من 
القارة االفريقية وبسبب عدم إلتزام احلكومة العلامنية 
القائمة يف زنجبار باملحافظة عىل هذا الرمز والرتاث 
اإلسالمي الشيعي اخلالد، لذلك مل يتم تسجيل هذه 
يونسكو  منظمة  قائمة  يف  واإلحتفاالت  املراسم 

بإعتبارها تراثًا ثقافيًا ودينيًا ألهايل هذا البلد.


