ال�سالمي العلمائي
املجل�س إ

مقدمة

من أ�هم املرتكزات التي اعتمدتها ال�شريعة اال�سالمية لبقاء جذوتها النيرّ ة دائمة اال�شتعال ،وقـّادة الت أ�ثري� ،صلبة أال�سا�س،
جل ّية العطاء:
مت�س وجدان االن�سان ،وحتيي فيه جب ّلته الطاهرة وترقى بروحه و�سلوكه.
 -1اعتمادها أ��ساليب متنوعة ّ
 -2تفعيل ال�شرائح املجتمعية على اختالف مذاهبها وقدراتها.
 -3توفري الغطاء ال�شرعي:
أ� -بالن�ص على قيادة �شرعية نافذة الت أ�ثري مطم ِئنـَة يف كل املراحل الزمنية.
ب -تواتر الن�صو�ص الداعمة ملركز القيادة امل ؤ�طرة للفكر اال�سالمي اال�صيل.
ت�صب كلها يف ت أ��سي�س املجتمع اال�سالمي وتكامله وت�شذيبه
موحدة الهدف ّ
ف�ن�رى أ�دوار ّا للقيادة ال�شرعي���ة متباينة الظاهر ّ
فلعلي عليه ال�سالم طور اختلفت
من كوامن االنحراف والتي ت�صيب املجتمعات عادة بتقادم أالطروحات وتعاقباملتبنـّيني لهاّ .
�صورته عن طور �سلكه ابنه احل�سن عليه ال�سالم ،وللح�سني عليه ال�سالم طور خمتلف وكذا بقية القادة الهداة.
لكننا نرى أ�نّ نهج االمام احل�سني عليه ال�سالم أُ�ويل عناية خا�صة من بني هذه أالطوار املختلفة والتي تبينت يف:
 -1عناي���ة الر�س���ول �صلى اهلل عليه و�آل���ه أ�كمل عناية يف تبيان امتدادي���ة النهج احل�سيني وانطباقه �ص���ورة وهدفا و ُبعدا
بالر�سالة املحمدية» ح�سيني مني و أ�نا من ح�سني»
�	-2إقام���ة جمال����س العزاء حلادث الطف من قبل وقوعها �سواء من النبي(�ص) و�صحابته أ�و من و�صيه والتي تك�شف عن
مدى أ�همية وحث �شديد وجت�سيد عملي ملوقف أالمة من هذه الفاجعة.
 -3احل���ث امل�ستم���ر من أالئمة أالطهار عليهم ال�سالم على ابراز هذه املظلومي���ة وا�شاعتها وتركيزها وبيان جزيل ثوابها
و أ�طر أ�بعادها على امل�ستوى ال�سيا�سي واالجتماعي وغريها.
 -4البي���ان ال�صري���ح آ
للل عليهم ال�سالم ب�شمولي���ة التكليف ا إلحيائي لهذه الفاجعة وانها لي�س���ت مق�صورة على املجتمع
الرجايل وامنا للن�ساء دور أ��س �إن مل يكن أالفعل يف بيانها وتعميق اثرها.
يف ه���ذه الورق���ة اخلا�ص���ة باحل�ضور الن�سائي يف ا إلحي���اء العا�شوري �سن�سل���ط ال�ضوء على عديد نق���اط مت�س هذا اجلانب
ب�شكل تدريجي حتى نك ّون منهجية عملية ناجحة تعك�س دورا فاعال جدا لنخل�ص اىل جت�سيد �شعرية ملتزمة ح ّية بعيدة أالثر
ح�ضارية ال�شكل وامل�ضمون:

 -1بدء احل�ضور الن�سائي يف ال�شعائر احل�سينية � ،صوره و أ�هدافه:

م ؤ�متر عا�شوراء أ
الول

لع���ل �سيدتنا الزهراء عليها ال�سالم هي الرائدة احلا�ض���رة الغائبة يف جمال �إحياء هذه ال�شعرية املقد�سة واتبعت ن�ساء �آل
البي���ت خطاه���ا ،وال نفاج أ� حني ن�سمع أ�ن رجاالت امل�سلمني ممن تلطخت أ�يديهم م���ن الدماء الزاكية تكون ن�سا ؤ�هم من أ�وائل
املعزيات والنادبات ،يف هذا اجلانب �سنعر�ض كيف بد أ� هذا احل�ضور الفاعل والذي اعطى للفاجعة م�ساحة كل الزمان واملكان
و أ�هم ال�صوراالحيائية واالهداف التي تبلورت و حتققت يف بدء احل�ضور الن�سوي يف ا إلحياء العا�شوري.

 -2تطور احل�ضور الن�سائي يف هذه ال�شعائر:
 ،يف ه���ذا العن���وان �سنت���درج يف طرح احل�ضور الن�سائي وتط���ور �آدائه وتنوعه بعد واقعة الطف حي���ث ال يخفى على احد ان
و�سائل التعبري والتعريف خا�ضعة اىل الظروف الواقعية املعا�شة وان جمال �صعود أ�دائها وهبوطه مرتهن بهذه الظروف.


 -3واقع احل�ضور الن�سائي يف ال�شعائر احل�سينية يف اململكة:
يف هذه اجلانب �سن�سعى البراز أ�هم االن�شطة الن�سوية يف ا إلحياء العا�شوري يف مملكة البحرين �سواء ما يخت�ص باملنهجية
القدمي���ة ال�سائ���دة والتي ما زالت حتظى بكبري عناية من الن�ساء ونق���ارن بينها وبني أالطوار احلديثة أ
والدوار املختلفة والتي
�سعت املر أ�ة إلبراز هذه املنا�سبة من خاللها.

 -4ما ي�شوب احل�ضور الن�سائي يف ال�شعائر احل�سينية:
�سنط���رح يف ه���ذا اجلانب �شذرات مركزة على اهم ما يع�ت�ري هذا احل�ضور من �شوائب جتعله فاق���دا لبعد الت أ�ثري العملي
بدرج���ة ما ،مت أ�خر ًا بنح���و ملحوظ عن مواكبة متطلبات ع�صرنا ،مما ينعك�س �سلبا على ال�صورة امل�شرقة يف م�ضمونه و�ضياع
كثري من املجهودات املبذولة.

 -5احللول املت�صورة للرتقي بعملية احل�ضور الن�سائية:
الب ّد لنا بعد عر�ضنا ملا ي�شوب عملية احل�ضور الن�سائي من طرح العالجات املمكنة للتقليل ما أ�مكن منها وتطوير هذا احل�ضور
وذلك ب�إيجاد و�سائل عملية عديدة تربز بركات املجهودات الكبرية املبذولة من قبل العلماء وكوادر العمل واملنظمني.

احل�ضور الن�سائي يف ال�شعائر احل�سينية



الف�صل أ
الول
بدء احل�ضور الن�سائي يف ال�شعائر احل�سينية � ،صوره و أ�هدافه:

م ؤ�متر عا�شوراء أ
الول

قلن���ا أ�ن �سيدتن���ا فاطمة الزهراء هي أ�ول م���ن بكت على ولدها و أ�قامت له العزاء حني أ�خربه���ا أ�بوها امل�صطفى(�ص) مبا
يجري عليه و أ�ن اهلل ج ّل وعال هي أ� له من يبكون مظلوميته من الرجال والن�ساء جيال بعد جيل �إىل يوم القيامة.
بعد مقتل احل�سني(ع) لعبت الن�ساء الها�شميات دورا بارزا يف بيان هذه املظلومية و�آثارها الكاريثية على أالمة ب أ�نه ال حرمة
ألحد وال ل�شيء عند ال�سلطات اجلائرة بعد ا إلعتداء املبا�شر على املمثل ال�شرعي لل�شريعة املقد�سة بهذه ال�صورة الفظيعة وال
ندع���ي �إذا قلن���ا أ�ن الن�ساء كان لهنّ ال�سبق يف �إقامة ه���ذه ال�شعائر و أ�ن البد أ�ة كانت من قبلهن يف عديد مواقف مبختلف �صور
وركنت اىل جملة أ�هداف فمن هذه ال�صور العزائية:
 -1عق���د امل أ����مت االول يف العراء ف���وق �ساحة املعركة وحت���ت بقايا �شم�س الي���وم العا�شر من املحرم ،حي���ث القلوب مثقلة
أ
بال�شجان وال�صدور أ
ملى باللوعة ،تعالت فيها �صرخات ن�ساء بني ها�شم يف كل ركن من أ�ركان الطف.
 -2اقام���ة امل أ����مت يف و�سط الطريق عندم���ا �سيقت الن�س���اء أ��سارى �إىل ال�شام ،فعل���ى طول الطريق كان���ت الن�ساء يندبن
قتالهن وين�شرن مظلومية أ�هل البيت(ع).
 -3النياحة على فاجعة الطف يف عقر دار أالمويني حيث ا�ستقبلت ن�ساء بني أ�مية ن�ساء ا آلل املفجوعات بال�سواد وخلعن
احللي و ثياب الزينة وندبن احل�سني(�ص) معهن يف ق�صر يزيد الطاغية وغريها من البيوت.
 -4كانت اخلطب النارية من ها�شميات ا آلل من أ�هم �صور الندب ويف بيان هذه املظلومية والفاجعة أالليمة وخطب عقيلة
ها�ش���م وبقي���ة الن�ساء يف الكوفة وال�شام وق�صر الطاغية وما حملته من أ��سمى معاين التفجع أ
والمل وبيان الكارثة املهولة غنية
عن التعريف.
 -5أ�م �سلم���ة كانت ال�سباقة اىل عقد أ�ول م أ�مت ع���زاء يف املدينة املنورة ،فقد عهد اليها الر�سول الكرمي بقاروة فيها تربة
من كربالء و أ�خربها متى ما �صارت دما عبيطا فقد قتل احل�سني ،فلما ر أ�ت ذلك �صاحت واح�سيناه فت�صارخت ن�ساء املدينة
و�آتينها يعزينها ويوا�سينها تارة بالنرث وتارة بال�شعر.
 -6بع���د رجوع ن�ساء ا آلل املكلومات امل�سبيات اىل كربالء وجدوا جابر االن�صاري جاء لزيارة قرب احل�سني(�ص) فتالقوا
بالبكاء واحلزن و أ�قاموا امل آ�مت واجتمع �إليهم ن�ساء ذلك البلد واقاموا على ذلك أ�ياما.
 -7عندما رجعت الن�ساء الها�شميات �إىل مدينة جدهنّ أ�قيمت امل آ�مت ولب�سن ال�سواد وكنّ ال ي�شتكني من حر وال برد وكان
االمام علي بن احل�سني(�ص) يعمل لهنّ الطعام للم أ�مت.
� -8إقام���ة امل آ����مت من قبل أ�ئمة أ�هل البيت عليهم ال�سالم وكان للن�ساء احل�ضور الفاعل حيث كانت ال�ستور ت�ضرب دونهنّ
ويجل�سن لال�ستماع اىل ان�شاد ال�شعراء يف ندب احل�سني(ع) ورمبا يعلو ال�صراخ منهن وي�سمع تفجعهن ونياحهن.
 -9كان أالئم���ة عليهم ال�سالم يو�ص���ون با�ستئجار النادبات لندب احل�سني عليه ال�سالم وخا�صة يف موا�سم احلج يف منى
فتقام امل آ�مت يف هذه أاليام بني احلجيج .
 -10اظه���ار احل���زن الطويل والكمد أالليم من ن�ساء ا آلل كان من ال�صور التي دام ت أ�ثريها القوي حتى باتت تقلق أالمويني
ف�ن�رى عل���ى �سبيل املثال كيف أ�ن الها�شميات ما اكتحلت لهنّ عني وال اخت�ضب لهن �شعر �إال بعد �سنني يوم أ�ن أ�خذ املختار بث أ�ر
ا آلل بقتل���ه قتلة احل�سني و أ�هل بيته عليه���م ال�سالم ،كما ان عزوف الرباب زوج احل�سني عن الزواج من أ��شراف القوم ومكثها


عاما على قربه عالمة بارزة يف امداد هذه املظلومية بالروح وخلود التاثري.
 -11التعددية ا إلحيائية يف �شعائر عا�شوراء ،فكانت العديد من الدور يجللها احلزن ويقام فيها العزاء فكان ألم �سلمة كما
ذكرنا دار للعزاء أ
ولم البنني كذلك وللها�شميات أ�خرى.
 -12من �صور امل�شاركة الن�سائية يف ال�شعائر ما عمد �إليه املختار الثقفي بح�سب امل�صادر التاريخية من �إقامة اول جمل�س
ت أ�بيني يف داره يف الكوفة مبنا�سبة عا�شوراء و أ�نه أ�ر�سل بع�ض النادبات اىل �شوارع الكوفة للندب على احل�سني عليه ال�سالم.
 -13كان لل�سيدة العقيلة احل�ضور البارز املتعدد ال�صور ذو الت أ�ثري الفاعل ،فرناها مل تكتف ب أ�دوارها املختلفة مع احل�سني
وبع���د قتل���ه يف الكوفة وال�شام بل تع���دى ذلك اىل �صورة بالغة وم�شاركة قوية فبعد رجوعه���ا اىل املدينة كانت ت�ستغل كل زمان
وم���كان منا�سب�ي�ن لتو�ضيح أ��سباب الث���ورة وقدا�سة أ�هدافها ،وتك�شف حقائقها ومعاملها حت���ى �ضج من ذلك عامل أالمويني يف
املدين���ة وخ�ش���ي قيام الثورة خا�صة بعد أ�ن رفع ابن الزبري �شعار طلب الث أ�ر للح�سني(ع) ف أ�مريزيد عامله بلزوم اخراجها من
املدينة.
 -14كم���ا أ�ن الن�س���اء كان لهنّ دور بارز يف ت أ��سي�س زيارة احل�سني(ع) يف الن�ص���ف من �شعبان ،وكان الت�شجيع ال�سافر من
أالئم���ة عليه���م ال�سالم ملا يقمن به وي ؤ��س�سنه .ففي حديث حم���اد الب�صري أ�ن ال�صادق عليه ال�سالم ق���ال له »:بلغني أ�ن قوما
ي أ�تون���ه م���ن نواح���ي الكوفة ،ونا�س ًا من غريه���م ،ون�ساء يندبنه ،وذل���ك يف الن�صف من �شعباب ،فمن بني ق���ارئ يقر أ� ،وقا�ص
يق����ص ،ون���ادب يندب ،وقائل يقول املراثي» فقل���ت له :نعم ،جعلت فداك ،قد �شهدت بع�ض م���ا ت�صف ،فقال» احلمدهلل الذي
جعل يف النا�س من يفد �إلينا ،وميدحنا ،ويرثي لنا».........
البدء بندب احل�سني عليه ال�سالم كان من �آل البيت الكرام(ع) ،وتطور أ�داء هذه ال�شعرية و أ��صبحت متعددة أال�شكال حيث
أ��صبحت و�سيلة �إعالمية هامة وحمورية يف بيان منهجية اال�سالم و أ�هدافه وم�صدرا لدميومة بقائه ،وما تركيز أالئمة عليهم
ال�سالم والفقهاء أالجالء على أ�حياء هذه ال�شعرية �إال لتثبيت هذه أالهداف ،وال يخفى على أ�حد ما للح�ضور الن�سوي من أ�ثر
بال���غ يف حتقيقه���ا وتدعيمها ،فاملر أ�ة �إما أ� ّم مربية أ�و زوجة أ�و أ�خت وكل هذه أالدوار تعك�س ت أ�ثريا جادا وفعاال يف حتريك همة
الرج���ل �سلب���ا أ�و ايجاب��� ًا� .صحيح ان احلادثة ت�ضج ب أ�رقى مع���اين العاطفة وت�ستثري كوامنها اجليا�ش���ة وهذا من اكرب الدوافع
للت أ�ثري يف �شرائح الن�ساء للتالئم احلا�صل بني ما جبلن عليه وبني ما جا�شت به هذه املظلومية لكن هذا ال ينبغي اال ان يتخذ
دعامة قوة ودفع لرتكيز هذه أالهداف وبلورتها.

فمما حققه احل�ضور الن�سائي يف هذه ال�شعائر:



احل�ضور الن�سائي يف ال�شعائر احل�سينية

� -1شي���اع ه���ذه املظلومية ون�شرها ،فن�ساء ا آلل مل يكنّ يبكني احل�سني بدمع���ات �صامتة و�صوت أ�خر�س ،بل ان أل�شعارهن
وخطبهنّ و�شعاراتهنّ املركزة بالغ أالثر يف ن�شر هذه املظلومية.
 -2الت أ�كي���د على مبد أ� أ�حقية ا آلل يف املن�صب ال�شرعي ال�سيا�سي إلدارة � ؤش�ون أالمة ،و أ�ن هذه الق�سوة املفرطة واملجزرة
الرهيبة مل ترتكب اال الجتثاث املمثلني لهذا املن�صب وذراريهم حتى ينتفي املطالب به لعقود .
 -3الت أ�كي���د عل���ى أ�ف�ضلية ا آلل الك���رام على من دونهم من النا�س علم���ا وخلقا واميانا وغريها مم���ا ُف�ضلوا به ،وهذا ما
يف�سره اجلزع البالغ من ن�ساء ال�شام واملدينة عند �سماعهم خرب الفاجعة ،فهم يندبون أالف�ضلني بن�ص الكتاب وال�سنة.
 -4حتذي���ر أالمة من املخطط الكب�ي�ر املعد لتحريف �شريعتها  ،و�إن االعتداء على رم���ز ال�شريعة متهيد للتعر�ض لها مبا
يحرفها يف أ��سا�سيات ف�صولها.
 -5كان احل�ضور الن�سائي لتفعيل هذه ال�شعائر اقامة للحجة على كل االمة و�إزالة ألي مظهر خوف وخ�ضوع وا�ستكانة ملا
متليه امل ؤ��س�سة احلاكمة عليها.

 -6ن���دب الن�س���اء فاجعة احل�سني عليه ال�سالم و�إقامة العزاء كان بهدف حتريك احلمية وت أ��سي�س ملبد أ� الث أ�ر ،فالعرب مل
تكن لت�صرب على تفجع الن�ساء وبكائهن ودعائهن بامل�صيبة واظهارهن اجلزع.
 -7تعمي���ق ال���والء ملنهج ا آلل الكرام ،ال���والء ال�صادق املهيئ للبذل ،ال���ذي يجعل جذوة االرتباط دائم���ة اال�شتعال وق ّادة
أالثر.
 -8الت أ��سي�س ألر�ضية �صلبة ،وو�سيلة بث حي ،تتبلور فيه معامل تراث ا آلل ،وما م آ�متنا والربكات التي حظينا بها �إال نتاج
هذا ال�صرخة الن�سوية .فامل آ�مت أ��ضحت مدار�س آ
للل يوم أ�ن عزّت كل و�سيلة �إعالمية موثرة.
 -9كان احيا ؤ�ه���نّ درع��� ًا واقي��� ًا حفظ ال�شريح���ة الن�سوية من ا إلنزالق يف مه���اوي الرذيلة املتمثلة يف الن���وادي واملجاميع
اللهوية فح�ضورهنّ الدائم يف ا إلحياء العا�شوري �صرفهنّ لب ًا وقلب ـ ًا عمــا ي�شني فبات احل�سني(ع) حب ًا أ��سطوري ًا و�شغف ًا مي�سني
وي�صبحن عليه.
 -10كان للح�ض���ور الن�سائ���ي املكثف يف االحياء العا�شوري دور يف احلفاظ عل���ى الرتاث أالدبي يف فنون الندب واملوا�ساة،
فحفظ الن�ساء املعزيات لق�صائد خالبة كان حثّ أالئمة (ع) على حفظها م ؤ�كد ًا كان من بركات هذه ا إلحياءات.
ه���ذه جملة من املنج���زات املحققة من امل�شاركة الن�سوي���ة يف االحياء العا�شوري ابتداءا و�إن كان���ت اجنازات وبركات دعوة
أ�ئمتنا الكرام عليهم ال�سالم إلحياء هذه ال�شعرية ال ميكن ايجازها وح�صرها يف هذه اجلنبة ال�ضئيلة.

م ؤ�متر عا�شوراء أ
الول


الف�صل الثاين
الحياء العا�شوري:
تطوراحل�ضور الن�سائي يف إ
املتتب���ع للح�ض���ور الن�سائ���ي يف ا إلحياء العا�شوري خالل ثالثة ع�ش���ر قرنا ال يرى درجات التطور والرق���ي يف ا إلداء والطرح
الفك���ري والعلم���ي مب�ستوياته املختلفة والذي ب���رز يف امل�شاركة الرجالية ب�شكل الفت بحيث و�ص���ل اىل م�ستوى راق من الن�ضج
والفعالي���ة والتن���وع ،بل بقي احل�ضور الن�سائي كم���ا كان يف بدئه ،من �إلقاء املرثيات واال�شعار يف ن���دب احل�سني و�آله والنياحة
و�سك���ب الع�ب�رات ،فقد كانت �صور العزاء وا إلحياء الن�سوي كما م ّر عرب �إقامته يف البيوتات او يف أ�ماكن خم�ص�صة حيث تلقي
النادب���ات ا�شع���ار الن���دب وتعلو النياحة وال�صراخ على الفقي���د الزاكي ،وقد يقرن االحياء الن�س���وي يف بع�ض املناطق مبقاطع
متثيلي���ة حتكي م�شهدا من م�شاهد يوم الطف ب�شكل ب�سي���ط �صامت او م�شاركة حمدودة يف مواكب العزاء وغريها من أ��شكال
احل�ضور يف بع�ض املناطق دون غريها.
فبعد واقعة الطف أالليمة كانت جل�سات الندب تقام علنا أ�و �سرا ح�سب م�ستوى القمع واال�ضطهاد املمار�س من قبل ال�سلطات
عل���ى مراكز جتمع ال�شيعة حتى و�صل ببع�ضهم كاملتوكل اىل من���ع اقامة امل أ�مت احل�سيني ومنع زيارة قرب احل�سني عليه ال�سالم
كما انه تطرف يف عدائه له ف أ�مر بهدم القرب وما حوله من املنازل والدور و أ�ن يبذر وي�سقى مو�ضع قربه.
مل مين���ع اره���اب املتوكل ال�شيعة من امل�ضي يف �إقام���ة العزاء او مرا�سيم الزيارة للقرب ال�شريف ب���ل ا�ستمروا يف ذلك ن�ساء
ورجاال ب�صورة غري علنية او بتحد مبا�شر فدفعوا ال�ضرائب وقطعت منهم أالع�ضاء وا�سرتخ�صوا كل نفي�س يف �سبيل احلفاظ
على هذه ال�شعائر ح ّية ند ّية.
ويف خالف���ة امل أ�مون كان���ت املجال�س تقام علنا  ،فلقد ت�ساهل امل أ�مون كثريا يف م�س أ�لة �إقام���ة امل آ�مت وكان ا إلمام الر�ضا عليه
ال�سالم يقيم هذه ال�شعرية يف مو�سم عا�شوراء.

يف زم���ن الدولة العثمانية وحتت �ضغظ البا�شوات انح�س���رت عملية ا إلحياء فكانت املجال�س تقام �سرا ويف ال�سراديب بعيدا
ع���ن العي���ون والرقباء ،وكان للمر أ�ة دور أ��سا�س يف التمويه على ال�سلطات فكانت التعزية يف على �سبيل املثال تقام يف �سراديب
بغداد وترتك بع�ض الن�ساء يف �صحن الدار يدرن الرحى لكي ال ي�سمع املارة يف ال�شارع �صوت من يقر أ� التعزية.
اجم���اال بق���ى احل�ضور الن�سائي و�إحيا ؤ�هن العا�شوري يف أ�غلب هذه احلقب مقت�ص���را على قراءة أ�بيات الرثاء من املرثيات


احل�ضور الن�سائي يف ال�شعائر احل�سينية

بع���د انهيار الدولة العبا�سي���ة و�صعود البويهيني اىل ال�سلطة يف القرن العا�شر امليالدي ج���اء معز الدولة البويهي وكان معه
وزي���ره ابن املهلبي من ال�شيعة حيث أ�قاما احتفاالت ر�سمي���ة وفريدة يف يوم عا�شوراء ف أ�مر بغلق أال�سواق و�سارت النادبات يف
�شوارع بغداد وقد �سودن وجوههن وحللن �شعورهن ومزقن ثيابهن وهن يلطمن وجوههن ويرددن مرثية حزينة.
ويف كرب�ل�اء يف منا�سب���ة عا�شوراء كانت الن�ساء تخرج لي�ل�ا ويخرج الرجال نهارا حا�سري الر ؤ�و����س حفاة أالقدام ملوا�ساة
احل�سني(ع)
يف ه���ذه احلقب���ة تنف�س ال�شيعة ال�صعداء ،و أ��صب���ح ا إلعالن عن �شعائرهم بذكرى عا�شوراء أ�م���را متاحا و أ�خذوا ميار�سون
طقو�سهم بحرية تامة وب�صورة علنية حيث كان ال�شيعة يقيمون جمال�س العزاء يف القاهرة أ�ي�ضا يف م�شاهد ال�سيدتني أ�م كلثوم
ونفي�سة عليهما ال�سالم .ويخرجون مب�سريات حا�شدة اىل جامع أالزهر حيث تقام التعزية وتفر�ش املوائد إلطعام املعزين.
وك���ذا يف زمن الدولة ال�صفوية يف �إيران حيث تدين الدولة باملذهب اجلعفري مما �سمح بانت�شار امل آ�مت وتعدى هذا ا إلحياء
ايران اىل الهند و�آذربيجان أ
والنا�ضول وبع�ض مناطق �سيبرييا وغريها.

امل�شه���ورة او م���ن ت�صانيف القارئات باللهجات العامي���ة او بالعربية الف�صحى  ،لكن يف حني نرى تطورا ورقي ًا يف أ�داء اجلانب
الرج���ايل بجع���ل موا�سم عا�شوراء مدار�س للتثقيف ون�ش���ر م آ�ثر ا آلل وعلومهم ،نرى وخا�صة يف ا إلحي���اء الن�سائي يف مملكتنا
الكث�ي�ر م���ن أال�ساطري التي أ�دخلت اىل كتب املرثيات والتي تكون يف العادة جمهولة ال�سند وال تزال الكثري من م آ�متنا الن�سوية
تعتمد هذا النوع من املرثيات.
يف بداية ال�سبعينيات او يف منت�صف هذه العقد مع انت�شار ال�صحوة اال�سالمية بد أ� احل�ضور الن�سائي يف ا إلحياء العا�شوري
ط���ورا جديدا وبدا عليه تطور ملحوظ ،حيث تنوع���ت أ��ساليب امل�شاركة الن�سائية واتخذت �صورا عديدة درجت يف رقيها حتى
بلغت يف يومنا هذا م�ستوى راق من التقدمي .ومن أ�هم هذه ال�صور االحيائية:
 -1اعتم���اد ا�سلوب املحا�ضرات الذي بد أ� ب�إلقاء جمموعة م���ن الن�صائح االخالقية مع �سرد بع�ض الوقائع التاريخية من
قب���ل حما�ض���رات تثقفن بجهد ذاتي او على يد بع�ض العلماء او من خريجات احلوزات ،وتدرج حتى و�صل اىل م�ستويات عالية
من الطرح الفكري والعلمي والتحليلي ،وبعد انهاء املحا�ضرة تقر أ� أ�بيات الرثاء االعتيادية من قبل القارئات املعتادات القامة
ا إلحي���اء .ويف الف�ت�رة أالخ�ي�رة عمدت بع�ض احل���وزات واجلمعيات اىل اقام���ة دورات لتخريج خطيبات ومبلغ���ات وكان لهذه
اخلطوة اثر بالغ يف اثراء ال�ساحة بفكر ر�صني وقدرة فائقة على اقامة العزاء من قبل املحا�ضرة نف�سها.
 -2امل�شاه���د التمثيلي���ة أ��صبحت اك�ث�ر ن�ضجا ،فبعد ان كانت جمرد �صور �صامتة ملوقف م���ن م�شاهد يوم الطف تدرجت
يف أ�دائه���ا حت���ى بتنا ن�سمع الي���وم عن م�سرحيات م�ستقل���ة يعلن عنها على م�ست���وى وا�سع مع ا�ستع���دادات كبرية وجمموعات
متثيلية منظمة حتظى بتدريبات عديدة وديكورات و�صوتيات خا�صة ي�شرف عليها العديد من املخت�صني و املخت�صات يف هذا
املجال.
 -3اقامة الندوات واملوا�سم وامل ؤ�مترات الثقافية مبنا�سبة عا�شوراء.
 -4ا�ست�ضافة العديد من ال�شخ�صيات الن�سوية املتميزة على م�ستوى العامل اال�سالمي.
 -5اقام���ة املرا�س���م واملعار�ض اخلا�صة والت���ي تعر�ض فيها ابدع ال�ص���ور اخلا�صة بهذه املنا�سب���ة يف العديد من املناطق
ومب�شاركة فنانات ملتزمات.
� -6شكلت اللجان التن�سيقية واللجان اخلا�صة للم آ�مت الن�سائية مما �ساهم يف عملية تنظيم االحياء.
 -7ب���رزت يف الف�ت�رة االخ�ي�رة ظاهرة ملفتة تنب أ���� عن تقدم ملح���وظ يف أالداء الن�سوي يف موا�سم عا�ش���وراء وهي ظهور
ا�ص���دارات عدي���دة وكتيبات قيمة ومقاالت من قبل ال�شريحة الن�سوية تتناول هذه املنا�سبة و أ�هدافها وحتمل يف طياتها العديد
م���ن جنبات الثقاف���ة العا�شورائية العالية وا�ضحت املكتبات زاخ���رة بالعديد من امل ؤ�لفات والتي تتن���اول واقعة الطف با�سلوب
حتليلي راق ٍ .
 -8يف بع����ض ال���دول كلبنان وايران هناك م�شاركات ن�سائية يف مرا�سي���م العزاء يف يوم عا�شوراء يف �شوارع املدن الكربى
حيث تقام لهن حلقات خا�صة ويرددن �شعارات مت�س املنا�سبة وتربطها مب�ستجدات ال�ساحة اال�سالمية.
م ؤ�متر عا�شوراء أ
الول

هناك الكثري من ال�صور االحيائية لل�شريحة الن�سوية يف وقتنااحلا�ضر يف العديد من بلداننااال�سالمية والتي نرجو ان يتم
التوا�صل بينها لتالقح االفكار واالطالع على امل�ستجدات يف هذا امليدان ال�شريف.



الف�صل الثالث
واقع احل�ضور الن�سائي يف ال�شعائر احل�سينية يف اململكة:
كم���ا كانت البحرين �سباقة الحت�ض���ان ر�سالة الر�سول أالكرم �صلى اهلل عليه و�آله ب�شغف والتزام عهد كانت كذلك بالن�سبة
حب ا آلل نفو�س جماهري هذه أالر�ض الطيبة مع باكورة دعوة اال�سالم ،ولي�س عجبا
لكل ق�ضايا التحرر واحقاق احلقوق .ولج ّ
ان نق���ول ان ه���ذه االر�ض املعطاءة كانت ال�سباقة اىل اظهار احلزن والتفجع وتق���رح االكباد على م�صاب �شهداء الطف ،عرب
�إقام���ة م آ����مت التعزية للرجال والن�ساء ب�شكل الفت يف تعدده وتعداده ،ففي كل قري���ة ومدينة ن�صبت آ
للل حمال جتاوز عددها
املرافق اخلدماتية فيها حتى ال تكاد تخطو رجالك بع�ض خطوات �إال وترى راية �سواداء تنبئ عن وجود م أ�مت للح�سني(ع).
كان للن�ساء دور رئي�سي يف احلفاظ على هوية هذا البلد ،وهنّ بحق من ت�صدق عليهنّ مقولة « كل يوم عا�شوراء وكل أ�ر�ض
كرب�ل�اء» ،فرتاثهنّ م آ����مت احل�سني ،وحبهنّ أالبدي مل آ�مت احل�س�ي�ن ،وت�سليتهنّ يف عزاء احل�سني ،و�سلوته���نّ عند فقد أالحباب
احل�سني و�صحبه.
م���ن الوا�ضح���ات لدينا يف هذا البلد الطيب أ�ن م���ا يبذل يف �سبيل هذا أالحياء يفوق مبرات عدي���دة عدد الن�سمات املحيية
ل���ه ،مم���ا ينفق من الباذلني والباذالت وب�شكل خا����ص يف منا�سبة احياء عا�شوراء احل�سني علي���ه ال�سالم ،لذا تقام التعزيات
عندن���ا تقريب���ا يف كل يوم من أ�يام اال�سبوع كما يف بع�ض امل آ�مت ،مبا ي�سمى (العادة) حيث تقوم بع�ض الن�ساء ب�إقامة عوائدهن
يف البيوت او يف امل آ�مت مما يجعلها عامرة طول العام بن�سب عددية متفاوتة من جهة احلا�ضرات ،وهناك نظام خا�ص لقراءة
التعزي���ة يكون بح�سب املنا�سبات العديدة التي يحفل بها تاريخنا اجلعفري مبا ي�ستوعبه من حمال توقف ترتبط با آلل الكرام
من وفيات ومواليد او منا�سبات متعلقة كيوم احرام احلجاج وخروج احل�سني من مكة و يوم و�صوله لكربالء او منا�سبات تتعلق
ببع�ض االنبياء كوفاة النبي يحي او ال�سيدة مرمي عليهما ال�سالم.
ت�سعى �صاحبات العوائد والقيمات على تنظيم � ؤش�ون ا إلحياءات جل�س نب�ض ال�شارع من حيث التوجهات والرغبات وامل�ستوى
الفك���ري للمعزيات فيعم���دن جلذبهن بكل و�سيلة من توجيه الدعوات وتوفري اخلطيب���ة واملحا�ضرة املالئمة لتكثيف احل�ضور
لتعم الفائدة ويعظم أالجر مما انعك�س ايجابا على رفع م�ستوى أالداء العا�شوري من قبل ال�شريحة الن�سوية.
م���ا راف���ق ال�صحوة اال�سالمية من تطور يف امل�شارك���ة الن�سوية يف االحياء العا�شوري يف عدي���د مناطق يف الدول اال�سالمية
�شمل هذا البلد الكرمي ،ومن املمكن عنونتة فيما يلي:

 -2التواج���د يف امل آ����مت الرجالية ب�شكل حا�ش���د حيث تخ�ص�ص معظم م آ�مت البحرين الرجالي���ة مكانا خا�صا بالن�ساء ،وال
يخفى على احد ما كان لهذه امل�شاركة من اثراء واكت�ساب اخلربات الالزمة لو�ضع اللبنات اال�سا�سية مل�شاركة ن�سوية جادة يف
عملية االحياء العا�شوري.
 -3االعتم���اد ب�شكل كبري يف امل آ����مت الن�سائية على املحا�ضرات اال�سالميات امللتزمات والالتي يطرحن جوانب عديدة من
تراث �آل حممد �صلى اهلل عليه و�آله واحلوادث التاريخية بتحليالتها املختلفة وخا�صة احلوادث املت�صلة بفاجعة عا�شوراء اىل
جانب قراءة أ�بيات الرثاء ب أ�طوارها املعتادة .


احل�ضور الن�سائي يف ال�شعائر احل�سينية

 -1االرتق���اء بالط���ور التقلي���دي (مرثيات وبع����ض الق�ص�ص اال�سطورية الفاق���دة لل�سند) يف كثري من امل آ����مت حيث �سعى
العلم���اء وبع�ض ال�شخ�صيات الن�سوية امللتزمة يف متحي�ص هذه الكتب الروائية وجعلها ب�صورة توافق أالداء التاريخي املتواتر
واملعتمد.

 -4ادخ���ال عن�ص���ر التمثيل اجل���اد الفاعل والذي ي�ص���ور الفاجعة ب�صورة ملتزم���ة ر�صينة مع احلر����ص على ال�ضوابط
ال�شرعي���ة متزامن���ا مع الطور التقليدي يف الرثاء او م�ستقال حيث يعلن عن���ه م�سبقا وعلى نطاق وا�سع وقد أ�قيمت العديد من
امل�سرحيات اجلادة يف م آ�مت عديد مناطق وكان لها الت أ�ثري البالغ وخا�صة يف أ�و�ساط ال�شابات.
 -5اقام���ة الن���دوات واحلوارات وامل ؤ�مترات والت���ي تتناول الواقعة وما يت�ص���ل بها من م�ستجدات من واق���ع اليوم كما ّمت
ا�ست�ضاف���ة العديد م���ن ال�شخ�صيات الن�سوية املتميزة على م�ستوى العامل اال�سالم���ي يف موا�سم عا�شوراء وغريها مما كان له
أ�ثر طيب يف التعارف والتعريف وتالقح االفكار والر ؤ�ى.
 -6عمل اللجان املنظمة واملختلفة بهدف الرتقي أ
بالداء االحيائي وتقدميه ب�شكل الئق.
 -7ا�ص���دار كوبونات مت����س املنا�سبة بهدف بيعها واال�ستفادة من ريعها يف عملية االحي���اء وتوفري م�سلتزماته وخا�صة يف
امل آ�مت ال�شبابية.
 -8عقد االجتماعات اخلا�صة لتقييم أالداء العا�شوري الن�سوي وتوفري أ�هم أ��سباب اجناحه وتفعيله.
 -9يف الف�ت�رة االخرية �سعت اللجان املختلفة للم آ�مت الن�سائي���ة اىل تكوين جلنة تن�سيقية بهدف تالقح االفكار وتطويرها
وتنظيم امل�شاركة الن�سوية �سواء يف مو�سم عا�شوراء او غريها من املوا�سم.
-10امل�شارك���ة بفعاليات خمتلفة كحمالت التربع بالدم يف مو�سم عا�شوراء احل�سني والتي تالقي اقباال كبريا من اجلانب
الن�سوي ،وحمالت التربع باملواد العينية واملالية با�سم �سيد ال�شهداء عليه ال�سالم لدعم أال�سر املحتاجة.
وال نغف���ل هن���ا ما للن�ساء من م�شاركة �ضخمة يف خدمة م آ�مت ا آلل الرجالية والن�سائي���ة ،وتوفري م�ستلزمات القراءة والعزاء
واع���داد املوائد على ح���ب احل�سني و أ�هل بيته عليهم ال�س�ل�ام فرنى ن�ساءنا وحتى املو�سرات منه���ن يت�شرفن باخلدمة يف هذه
ال�شعائ���ر ولق���ب (خادمة احل�سني) لق���ب ت�شريفي تفخر كل امر أ�ة بنيله وت�سعى خمل�صة للقي���ام بوظائفه ب�شكل الفت ومنظم
حت���ى ان الزائ���ر لهذه امل آ�مت ي���رى فيها كبري عناية وتن�سيق بدي���ع ونظافة ملفتة .جزاهن املوىل خري اجل���زاء و أ�نالهنّ �شفاعة
موالهن احل�سني و أ�هل بيته الطيبني الطاهرين.

م ؤ�متر عا�شوراء أ
الول
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الف�صل الرابع
ما ي�شوب عملية احل�ضور الن�سائي يف االحياء العا�شوري:
عملي���ة التقييم ال�سن���وي لالحياء العا�شوري �ضرورية لالطالع على مواقع اخللل يف التطبيقات ال�سالفة ،ومالحظة املالئم
من القرارات والفعاليات مع م�ستجدات ال�ساحة ومتطلباتها ،ومن امل ؤ��سف ان ال جتد يف الكثري من امل آ�مت الن�سائية هكذا تقييم
الفتقاره���ا اىل أ��سالي���ب تنظيم اللجان وتوزيع العمل لكون قيمومتها يف يد كبريات يف ال�سن والالتي ال يدركن ما لهذه العملية
من كبري أ�ثر حتى يف أ��صغر الفعاليات فما بالك بهذا املهرجان الديني ال�ضخم والذي ي�ستمر بزخم كبري ملدة �شهرين من كل
عام ناهيك عن الفرتات املتقطعة يف بقية أ�يام ال�سنة.
�صحيح أ�ن موا�سم عا�شوراء تعطى أ�همية كربى يف هذا البلد املعطاء وت�صرف ألجل اقامتها ماليني الدنانري وحتظى بكبري
ح�ضور ولكنها ككل عمل البد له من عملية فح�ص وتقييم لالطالع على الثغرات امل ؤ�ثرة وحماولة و�ضع احللول الناجعة لرتقها
وتاليف اثرها ال�سلبي.
فمما ي�شوب عملية امل�شاركة الن�سائية يف االحياء العا�شوري:
 -1ا�ص���رار بع�ض امل آ�مت الن�سائية على االعتماد على النهج الروائي التقليدي واملوبوء ب أ��ساطري فاقدة ال�سند بالرغم من
وجود البديل امل�شرف واملنا�سب لهذه اجلنبة كما ا�سلفنا.
 -2الكثري من امل آ�مت ت�شكو من �صعوبة حت�صيل حما�ضرة او خطيبة مقتدرة أ
للحياء العا�شوري .
 -3امل�شارك���ة الن�سائية رغ���م تطورها وتعدد �آ�شكالها وتنام���ي جمهورها �إال أ�نها �ضعيفة الت أ�ث�ي�ر يف التهذيب والت�شذيب
ال�سلوك���ي ،فمظاه���ر التف�س���خ واملجاهرة باملحرم���ات وخ�صو�صا يف أ�ي���ام االحياء العا�ش���وري ما زالت متف�شي���ة وخا�صة بني
ال�شابات.
 -4بالرغم من كرثة امل آ�مت وبيوتات العزاء اال ان بع�ض امل ؤ��س�سات الن�سوية تفتقد املكان املنا�سب لالحياء.
 -5يف الوقت الذي يالحظ فيه االنفاق ببذخ ب�شكل تهدر فيه االموال يف بع�ض امل آ�مت نرى أ�خرى ت�شكو من قلة املوارد مما
ي ؤ�ثر �سلبا على عملية ا إلحياء.
 -6احل�ضور الن�سائي الكثيف يف �شوارع املنامة حيث االحياء العزائي مما يوجد ا�شكاالت وخمالفات �شرعية كثرية.
 -7رغ���م ك�ث�رة امل آ�مت الن�سائي���ة وارتقائها يف م�س أ�لة الطرح العا�ش���وري وتناولها للكثري من الق�ضاي���ا التي مت�س ب�صرخة
احل�سني (ع) �إال أ�ن ن�سا ؤ�نا ما زلن يفتقدن الوعي احلقيقي واال�ستيعاب الفعلي لعملية االحياء وهادفيتها.

هناك كثري امور اخرى يق�صر املجال عن ذكرها نظرا ل�ضيق الوقت وعدم الرغبة يف اال�سهاب اململ.
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 -8ا إلن�شغال الكبري من قبل القائمات على ا إلحياء واحلا�ضرات حيث احلر�ص على تكري�س جممل الوقت للم�شاركة يف
عا�شوراء احل�سني(ع) ي ؤ�دي اىل �إهمال أال�سرة و� ؤش�ونها مما ين�شئ ق�صورا يف عملية ا إلحياء التي تهدف فيما تهدف �إىل بناء
أ��سرة قومية مرتبطة كل االرتباط بواقع النه�ضة احل�سينية و أ�هدافها.
 -9رغ���م تن���وع االحي���اء العا�شورائي الن�سوي اال انن���ا ما زلنا يف طور مت أ�خر ع���ن بقية املناطق ال�شيعي���ة كما يف �سيهات
والقطي���ف ولبن���ان واي���ران والتي تعددت فيه���ا أ�وجه أالحياء با�ستخ���دام و�سائل كث�ي�رة فاعلة كاملعار����ض واملرا�سم وامل�سارح
وامل�شاريع التبليغية أل�صحاب الديانات واملذاهب أالخرى.

الف�صل اخلام�س
احللول املت�صورة للرتقي باحل�ضور الن�سائي:
 -1تخ�صي����ص مندوبات دائمات من قبل اجلهات العلمائية امل ؤ�ث���رة (املجل�س العلمائي مثال) ميثلن حلقة الو�صل �ضمن

خطة حمكمة �شاملة وتتلخ�ص ادوراهن يف:

أ� -املندوب���ات حلق���ة الو�صل بني املجل�س وبني قي ّمات امل آ����مت أ�و اللجان املنظمة لالطالع عل���ى الربامج املطروحة وكيفية
ادائها وتقييم احتياجاتها من خطيبات او حما�ضرات او مدر�سات او كتب روائية.....
ب -املندوب���ات حلق���ة الو�صل ب�ي�ن املجل�س وم�س ؤ�والت اللج���ان الن�سائية يف الق���رى واملدن فبدل ان توج���ه الدعوة له ؤ�الء
حل�ض���ور فعالي���ة ما قد ي�صعب التواجد بها او ُتقابل بعدم اكرتاث تبادر املندوب���ة بعقد اجتماع مع الكادر العامل يف القرية او
املدينة حيث ُتطرح ا آلراء و تدر�س االحتياجات..
ت -املندوبات حلقة الو�صل بني املجل�س واحلوزات واملراكز الدينية للتن�سيق معها حول توفري الكادر املالئم من مدر�سات
وحما�ضرات وخطيبات ومناهج........
ث -ط���رح بع����ض م�شاريع املجل�س اخلريية بوا�سطة املندوبة وخا�صة لدى قيمات امل آ����مت والتي ميكن للم أ�مت امل�شاركة فيه(
ت�سلي���م قائم���ة مثال مبحال احتياج مايل معني بحيث يقوم امل أ�مت بحملة تربع با�سم احل�سني عليه ال�سالم لبذلها من قبل امل أ�مت
مبا�شرة ملحل االحتياج)
 -2االهتمام بال�شريحة ال�شبابية ب�صورة أ�كرب ،والعمل على توفري أ�ر�ضية منا�سبة جلذبها والرتكيز يف هذه املوا�سم على
اجلانب ال�سلوكي بطرق عملية م ؤ�ثرة منها:
أ� -تخ�صي�ص �شعار لكل مو�سم عا�شورائي لل�شابات منفردا عن ال�شعار العام املو�سمي ،مي�س هذا اجلانب املهم وتخ�ص�ص
م�ساحة كبرية من امل�شاركات العا�شورية لتفعيل هذا ال�شعار (حما�ضرات -مل�صقات (مدعمة بالر�سم او ال�صور)  -الفتات-
ا�صدارات (ق�ص�ص معربة خا�صة ب�شابات الطف وت�ضحياتهن على �سبيل املثال)
ب -م���ن املمار�سات اخلاطئة خالل ت�شكيل اللج���ان املنظمة يف امل آ�مت أ
والن�شطة الرتكيز على ال�شرائح املعروفة بالتزامها
واق�ص���اء غريه���ا مما خلق فجوة بارزة بني الفئتني ،ل���ذا ينبغي االلتفات لهذه النقطة البالغة االهمي���ة خا�صة و أ�ن كثريا من
ذوات امله���ارات الفائق���ة واملواهب اخلالق���ة والتخ�ص�صات متهي أ�ة عند ه���ذه الفئة ،واحت�ضانها ميث���ل ايجابية ذات حدين:
تخلي�صها من واقعها و اثراء العمل اال�سالمي.
 -3امل�ساهمة يف توفري م�ستلزمات االحياء للفعاليات العا�شورية عرب خطوات عديدة:
أ� -تق�صي احتياجات امل آ�مت وخا�صة ال�شبابية ذات الن�شاط امللحوظ واملميز وو�ضع القوائم الالزمة لعملية الفح�ص.
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ب -توفري جهات داعمة او عرب حملة تربعات يف امل آ�مت الكبرية ذات املوارد ال�ضخمة كما ا�سلفنا بوا�سطة املندوبات.
للحياء تتم منا�شدة بع�ض اجلهات املقتدرة يف نف�س القرية او املدينة ودعوتها من
ت -يف ح���ال عدم توفر املكان املالئم إ
قب���ل جهة علمائية الف�ساح املجال وتوفري اجلو املنا�سب لتفعيل عملي���ة االحياء او ال�سعي لدى أ��صحاب امل آ�مت الوا�سعة للتن�سيق
وف�سح املجال لعملية االحيا ء ال�شبابية.
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 -4تر�سي���خ البعد اال�سالمي واملحافظة عل���ى عدم تغييب اجلانب ال�شرعي يف امل�شاريع ا إلحيائية ،كم�شاريع التربع بالدم
مثال ينبغي فيه االلتفات لعديد نقط حتى ال ين�سلخ عن هويته اال�سالمية :
أ� -و�ض���ع ال�ضواب���ط ال�صارمة من قبل القائمني على هذا امل�شروع والتي يراع���ى فيها اجلنبة ال�شرعية من عدم ح�صول
االحتكاك املبا�شر بني الن�ساء والرجال من املتربعني واملتربعات.
ب -تخ�صي�ص الكادر الطبي الن�سائي للمتربعات من الن�ساء والرجايل للمتربعني من الرجال.
ت -عمل بع�ض املل�صقات او املطويات لل�ضوابط ال�شرعية الواجب مراعاتها جنبا اىل جنب مع الن�صائح الطبية الواجب
مراعاتها للو�صول �إىل عملية تربع بالدم م أ�مونة.
لل�شراف على هذا امل�شروع.
ث -اختيار الكادر املنا�سب وامللتزم من من املنظمني واملنظمات إ
ج -ترجي���ح الكادر الطبي امللتزم لهك���ذا م�شاريع احيائية تعك�س اجلانب امل�شرق لعملية االحياء وت ؤ�دي الدور املنوط بها
على أ�كمل وجه.
 -5احل�ض���ور الن�سائ���ي الكثي���ف يف �شوارع املنامة يف ليايل االحي���اء أ�دى ولعديد �سنوات اىل ا�ش���كاالت وخمالفات �شرعية
أ�فق���دت هذه املنا�سبة كثري ًا من م�ضمونها ودلت عل���ى ق�صور وعي بهادفية النه�ضة احل�سينية ورغم ما ُطرح وما �سيطرح من
عالجات لهذه امل�شكلة �إال أ�ننا ال نعلق أ�م ًال كبري ًا على اجتثاث هذه الظاهرة املخيفة من جذورها ولكن حل ّدها والتخفيف من
نتائجها الوخيمة ينبغي:
أ� -الرتكي���ز ال�شديد يف عملي���ة االحياء العا�شوري يف امل آ�مت من قبل املحا�ض���رات واملحا�ضرين على هذا اجلانب وخماطبة
ا آلباء أ
والمهات وحتميلهم جانبا كبريا من م�س ؤ�ولية هذه املخالفات ال�شرعية اخلطرية.
ب -كم���ا ا�سلفت �سابقا تخ�صي�ص جانب كبري من االهتمام عل���ى الفئة ال�شبابية من تخ�صي�ص �شعار خا�ص بها وترجمته
بو�سائل عديدة وف ّعالة.
ت -تنظيم فعاليات ن�سائية عديدة ومتنوعة يف ليايل املو�سم العا�شوري ت�ستقطب هذه الفئة وتف ّعلها (خيام مثال تقدم فيها
برامج متنوعة اىل جانب التعزية على ان تكون بعيدة عن حمال تواجد املواكب احل�سينية)
ث -اختي���ار بع����ض ال�ش���وارع ذات احل�ضور الن�سائ���ي الكبري وا�ستخدام الب���ث املبا�شر احلي من قبل علم���اء او تربويني او
منظمني يقدمون بو�سائل عديدة  -توجيهات ،مقابالت� ،شواهد قر�آنية ،أ�حاديث من تراث ا آلل....الخ

 -6االن�شغ���ال يف االحي���اء ق���د يربك برنامج أال�سرة وي ؤ
����دي �إىل نتيجة عك�سي���ة ،فلي�س الهدف من ا إلحي���اء �إدرار الدمع
واالنغما����س يف احل���زن جمردا من تركيز االنتماء لال�سالم يف نفو�س منت�سبيه بكل ابع���اده ال�شاملة لكل جنبات احلياة ...من
الت�صورات العالجية لهذا املورد:
أ� -ينبغ���ي م���ن أال�س���ر امل�ساهمة بفعالية يف عملي���ة ا إلحياء و�ضع برنامج أ��س���ري خا�ص لهذه أالي���ام ال�شريفة يركز على
اولويات:
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ج -و�ضع بع�ض القوانني التي حت ّد من هذه الظاهرة تـُدرج يف الفتات كبرية.
ح -ت�شكي���ل جلن���ة ن�سائية خا�صة ب أ�ماكن جتمع الن�ساء مهمتها أال�سا�سية تنظيم هذا التجمع والتقليل من التواجد املختلط
وفق عملية �ضبط حمكمة.

• تعميق حالة االرتباط باملنا�سبة ب أ��ساليب تربوية عديدة قدر امل�ستطاع.
• ا�شعار افراد أال�سرة مبراعاة ان�شغال أالم يف �سبيل هدف مقد�س ينبغي الت�ضحية له بالتخلي عن خدمات مقدمة
عادة والتعاون التام.
• امل�شاركة يف ا إلحياء كل ح�سب وظيفته وما ينا�سبه ووفق ا�ستطاعته.
• تنظي���م الوق���ت .........ال���خ من اخلطوات التي م���ن � أش�نها التقليل من ا آلثار ال�سلبي���ة املرتتبة على امل�شاركة يف
ا إلحياء
ب� -سعي اجلهات املعنية( علمائية -حوزات ن�سائية -جهات فردية� )...إىل تخريج دفعات ن�سوية جديدة للتبليغ واخلطابة
نتيجة للطلب املتزايد عليها ،وجتنب ح�صر ا إلحياء يف حما�ضرات وخطيبات معدودات مما ي ؤ�دي اىل �إرباك أال�سر.
ختام��� ًا أ�ق���ول ....رغم م���ا ي�شوب عملية ا إلحي���اء الن�سوي ملو�سم عا�شوراء ورغ���م ان احللول قد تكون غ�ي�ر مالئمة او لي�س
باالمكان تطبيقها ن�ص ًا اال ان ترك واهمال �شائبات هذا ا إلحياء املقد�س مدعاة لتفاقمها واخالال ب أ�هدافه ،وكما ا�سلفت ف�إن
عملي���ة التقييم ومراجعة التطبيق���ات االحيائية ال�سالفة وو�ضع احللول لتذليل عقباتها واال�ست���زادة من جوانبها امل�شرقة لهي
مما ينبغي وما يلزم لتطوير هذا العمل ال�شريف.
ن�س أ�ل املوىل عزوجل تقبل االعمال بحق احل�سني و أ�هل بيته و�صحبه امل�ست�شهدين بني يديه عليهم جميعا �سالم اهلل و�صلواته.
اللهم أ�نلنا �شفاعة احل�سني وازل عنا به الكرب واجعلنا ممن تنالهم بركاتك ورحماتك.
رقية الكنكوين
مديرة حوزة الغريفي الن�سائية( أ�م مقداد)

م ؤ�متر عا�شوراء أ
الول
14

