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 شفيق جرادي، قراءة يف الظاهرة الدينية، املناسبات الدينية، شعبان، اخلالص.الكلمات المفتاحية: 

هل التدي  مة عظيمة تنعكس تأثرياهتا على السلوك الفردي واجلماعي ألية عند اجلماعات املنتمية قل املناسبات الديني  متث  
يًضا يتفاعلون مع  ( هم أه اخلاص )التدي  واإلميان.. بل م  امللحوظ أن بعض األفراد مم  ال يلتزمون املسلك الديين مبعنا

 ،ة فولكلوريةموٌر شعائرية ورمزية هذه املناسبات. فهل هي أهذه املناسبات اخلاصة، األمر الذي يطرح التساؤل ع  دالل
أم  ،ذه املناسباتون عن  م  لالل ههل هي تعبري ع  لميان عميق عند الناس يعب   ا تعبري ثاايف عمعي ليس لال؟أم أن  

ري  على حول هذه األمور، وامللفت فيها هو لصرار املؤولني واملفس فاسري والتأويالتتر الدي وشرعي؟ تكثأن  التزام عبا
اكتشاف السبب الواحد أو األوحدي هلذه الظواهر. وهنا يكم  التفصيل الذي أثار وما زال يثري كل شياطني اخلالف 

 و حيثية معينة.م  جهة أد يف األسباب ولو  أننا نعتاد أن تعدد املظاهر ولو يف أمر واحد لاما يعود لتعد  وااللتالف. لال  

فمثاًل حينما نتحدث ع  مناسبة دينية تنطوي على توجيهات ذات طابع ديين وشرعي، فنح  أمام نظرة 
 لميانية بالدرجة األوىل لليها. 

ولطاملا كان أصل الصراع حول لقامة املناسبات وااللتزامات الدينية عنيًفا ومؤسًِّسا يف بدايات ، لىل أن يتحول 
ع  هوية عماعة ما، سرعان ما ينتال بعدها ليكون خمزونًا ثاافيًّا كامًنا يف عمق وجدان شعب أو أمة، بل موط  للتعبري 

ثل ر للمذاهب واألديان، بل للحاالت الدينية أيًضا، وذلك مباه املناسبات يتحول لىل فولكلور عأو قومية؟ وبعض هذ
الرجل املس  ذو  شررة امليالد، و ني  م  تزيالسيد املسيح وما حيف  االحتفاليات اخلاصة بامليالد الذي يعبِّ ع  والدة 

 اللحية البيضاء صاحب العربة السحرية، وكيس اهلدايا )بابا نويل(. 

 ، عند البعض، لىل مسلك غري واعي يرتبط باهلوية العصبية غالًبا، مثاإلمياين –لذن، يتحول األمر االلتزامي 
بب اجتاهات والدالالت. علي ، فلكل التزام مسلكي باملناسبة الزمنية أو الشعرية الدينية سد االمييل ليكون فولكلورًا متعد  

 اائق.أن خنلط املسائل ببعضها ولال وقعنا باخللط بني األمور واحل –م  باب الدقة  –جمتمعي أو ثاايف لاص. وال ميك  

شهر لذلك، لحياءات املسلمني الشيعة ولو أردنا حنًوا م  االنتاال التطبياي للمبحث وألذنا اموذًجا على 
 لفينا األمر على الصورة التالية:شعبان، أل

ل يف الوجدان الديين للشيعة قيمة م  الايم اليت يدلل م  لالهلا املعتاد ن شهر شعبان ميث  أ .1
ق الصالح ل ضيافة اهلل لعباده برز املناسبة اليت متث   - شهر رمضان - امللتزم لىل صوم شهر رمضان. وهو –



وهو لذلك  ،صلى اهلل علي  وآل هذه الشهر )شعبان( حيمل بعد الزم  املرتبط برسول اهلل  واإلحسان. كما أن  
 باب لىل اهلل.ك  مع النب   صلة، فهناك توكيد على الصلى اهلل علي  وآل د ى بشهر رسول اهلل حمم  سم  ي  

، لي  السالمعمنها على سبيل املثال: والدة اإلمام احلسني  الشهر مناسبات عزيزة تاع يف هذا .2
 و اخلصوص.ة والشيعي على حنم  قيمة عالية يف وجدان املسلم عام   علي  السالموم  املعلوم كم لإلمام احلسني 

ر مم  هنا يتذاكر املسلمون الشيعة أن والدة احلسني كانت املناسبة لابول توبة أحد املالئكة وهو "فطرس". األ
ني هذا امللتزم مما يعم ق الصلة ب ،الذي يرمز بكثافة لىل عميق الرمحة اإلهلية والشفاعة اليت أوالها للمعصومني

 واملعصوم.
لتزامي، الصرف، اال –لىل هنا حن  ال نرى يف االلتزام املسلكي هبذه املناسبة لال البعد اإلمياين  .3

عرل اهلل تعاىل وذلك بذكرى والدة اإلمام املهدي لك  يف هذا الشهر تكون ذكرى والدة رجاء اخلالص، 
 واإلمام املهدي هو الرجل الذي اعتاد الشيعة أن يستابلوا والدت  بفرح عظيم. ؛فرج  الشريف

ال  أن االستثناء ل احلزن واألمل واملأساة، شيعة اإلماميةلب يف املناسبات الشعائرية عند الوم  املعلوم أن الغا
بِّ ع  الادرة ، الذي يععرل اهلل تعاىل فرج  الشريفل بذكرى والدة اإلمام املهدي الواضح ع  هذا األمل لاما يتمث  

تنفتح احلياة على  وأن، الفرح املارون والناتج ع  رغبة األمل النفسية والروحية على اجتاوز الوجع واالبتالء. فيعم  
ثلها مناسبة ل الضفة األلرى م  اهلوية اليت متى الباطل والظامل. وهذه التعابري تصل لتشك  نصرة احلق واملظلوم عل

 لاس، فإن الفرح ورجاء األمل هو العصب اآللر املتمث  صب عاشوراء احلس  رى عاشوراء. فإذا كان احلزن هو عذك
د ملرتبطة بالرسول حمم  يعية بإسالميتها ايف العناصر املكوِّنة للهوية الش عرل اهلل تعاىل فرج  الشريفبوالدة املهدي 

 .صلى اهلل علي  وآل 

 ا أهل اإلميان وااللتزام الديين يف لحياء املناسبة فإنم يعايشونا مبستويني:أم  

يتمركز حول اخلامس عشر م  شهر شعبان، وذلك بالصوم املستحب  ،عبادي: األولالمستوى 
ذه وذكر اهلل وقراءة األدعية الشريفة، لذ يعتاد الشيعة أن ه ،املسبوق بإحياء ليلة هذا اليوم الضاجة باراءة الارآن

دير اإلهلي ملصري أمة االليلة حتمل عمًاا كبريًا م  روح العبادة والصلة بالباري سبحان ، وأن يف لحيائها وصاًل مع الت
 ".د يكثر م  دعاء "اللهم عرل لوليك الفرج...املسلمني ورفع الضيم ع  املستضعفني. م  هنا، فإن املتهر  

والعملي  وانتظار الفرج يعين االستعداد النفسي وهو انتظار الفرج؛ ،سياسي –عبادي : الثانيالمستوى 
لى اهلل صىل النور بإذن اهلل للاائم املهدي م  آل حممد لمات لحول الكوين باخلروج م  الظللحظة لعالن بدء الت

 اإلميان واملستضعفني يف األرض للمطالبة حباوقهم. . اخلروج جلمع الناس م  أهلعلي  وآل 



وحتشيد هذه املفاهيم االعتاادية لاما يصيغ الشخصية اإلميانية باعتبارها الرسايل الذي ال يهدأ وال ييأس، 
 االنتظار حسب الروايات أفضل العبادة.وهلذا عد  هذا 

وال يفوتنا هنا أن املراقبني هلذه االعتاادات يف الوقت الذي يضعون في  أنفسهم مبوقع املراقب للظاهرة، 
فإنم ينزلاون حنو اخلصوصية االعتاادية متناسني الفارق بني األمري . لذ سواًء أكانت هذه العايدة صحيحة أم 

ن راسخ ل  تأثريه البالغ يف السلوك العام. وما على املراقب لال أ نا عند أصحاهبا اعتاادرهم، فإحسب نظ ،باطلة
يلحظ هذا السلوك العام وتأثريات العايدة اخلاصة ب . لذ حبسب اعتااد الشيعة لاما حفظ مسار اجلماعة اإلسالمية 

 الشيعية هو رسولهم يف هذا املعتاد الذي ال يأس في  وال استكانة.

مناسبات الدينية األثر الواضح والكبري يف كل هذا املسار اإلنساين، وعلينا أن نعي  كحاياة بيِّنة لن لل
 و... للحديث صلة.


