
 
 

 ة في لبنانالمرأة والتربية العاشورائي  

 الدكتورة نزيهة صاحل

 لبنان، الرتبية، الشيعة، اإلمام احلسني، الشهادة. ،عاشوراء، املرأة الكلمات المفتاحية:

تزال مناسبة للمسلمني الشيعة إلحياء التاريخ بدالالته احلسينية املستمرة عرب  عاشوراء يف العامل كانت وال
خالل استحضار الشهادة وانتصار الدم على السيف، فكان استحضار عاشوراء كل عام فرصة األجيال من 

مني على العملية الرتبوية لربط األجيال هبذه املدرسة اليت ال زالت مناهجها صاحلة لكل تربوية للمربني والقي  
 زمان ومكان.

ل يف كربالء يف كل تفاصيل احلياة ربطت األم املربية يف لبنان عاشوراء بالواقع من خالل ربطها مبا حص
اليومية حىت خارج أيام الذكرى السنوية. وكانت جتّي  املعاناة االقتصادية لصاحل االرتباط بفكر من اسُتشِهد 

استعانت به على وضعها االقتصادي جبعل ابنها يتحمل مشقة  ايف عاشوراء. فاحلرمان من املاء كان عنوان  
بعد جيل، وتأصَّل مع  وا عطشى يف كربالء. فرتدد هذا النمط الرتبوي جيال  الفقر واحلرمان إسوة مبن قتل

الوقت يف الفكر الوجودي حبيث مل تتغّي النظرة والرؤية برغم التحو ل االقتصادي الذي حصل ونتج عنه 
بعض الرفاهية يف احلياة املعيشية، فبقيت عاشوراء ترتدد وتتوارث يف السلوك. وهذا التوارث السلوكي 

لعاشورائي أعطى قيمة أكرب للوطن وللدفاع عنه يف وجه احملتل الغاصب، فكانت املقاومة اليت أُنشأت يف ا
 اليت اعتمدت هنج اإلمام احلسني. لبنان من روحية عاشوراء، واملدرسة

ن منط املرأة أال إوعلى الرغم من تراجع النمط اإلنتاجي القدمي يف لبنان ودخول منط إنتاجي جديد،  
ا ا لفكرها الرتبوي سواء كان تقليدي  بية مل يتغّي يف اجملتمع العاشورائي، فبقيت األم ترى يف عاشوراء جتديد  املر 

ا كنموذج اقتصادي واجتماعي ونفسي يف جمتمعها، ا. وبقيت هي النموذج الرتبوي املتجدد عاشورائي  م حداثي  أ
املتوارثة بني األم واألبناء، فّيث األبناء هنج هذه األم، ا هي وأصبحت العالقات النفسية املتجددة عاشورائي  

  بعد جيل.ويستمر النهج الرتبوي العاشورائي جيال  



 
 

شك ل  اوممارسة  وسلوك   اكل هذه الرتكيبة من الدورة العائلية تأصلت يف عاشوراء بعمق وكانت معتقد  
ي والعائلة نمط االقتصادي الزراعي التقليديف الرتبية املتوارثة. واستمر هذ األمنوذج على غّي ال اأمنوذج  

ن ورث األبناء هذه األم املربية يف التواصل، وهنا نرى قوة وقدرة السلوك على الرتدد أالتقليدية وتقدم بعد 
املتعصرن من خالل املرأة اليت عاشت يف جمتمع  والتوارث يف جمتمع له خصوصيته اليت يظهر فيه املرتكز الديين

ه وسعت إىل إجياد جمتمع منطي. وبرغم التغّيات اليت حصلت يف اجملتمع انتقلت املرأة قيمي حافظت علي
 معها خبياراهتا األخالقية إىل منط عقيدي ثابت يتجدد كل عام يف موسم عاشوراء.

الرتكيز على دور املرأة يف الرتبية اجملتمعية من األمهية حبيث يسلط الضوء على التحو ل الذي صنعته املرأة 
يف لبنان بشكل عام ويف اجلنوب حيث املقاومة بشكل خاص من الناحية الرتبوية واالجتماعية والسياسية، 

لتبغ من إنشاء جمتمع مقاوم، آخذة من عاشوراء فاستطاعت املرأة املزارعة البسيطة التقليدية الغارقة يف زراعة ا
والدها على أسلوهبا الرتبوي وتنشأ أعلماء الرتبية بعد، لتبين عليها األسس الرتبوية اليت مل يكشف عنها 

خطى اإلمام احلسني بالتطبيق العملي حني دعت احلاجة ملقاومة يزيد املتمثل باحملتل اإلسرائيلي. وبالتايل 
احلدود اجلغرافية للبنان إىل العامل، على الرغم من التحو ل االقتصادي يف اجملتمع  أصبحت قدوة ختط ت

 التقليدي الذي تعيش فيه هذه املرأة.

ن مسألة التحو ل الذي أحدثته املرأة املربية نتيجة تربيتها لألجيال، مبعىن ارتباطها بالفكرة العقيدية إ
من اجملتمع املقاوم له  اه كامرأة بسيطة تقليدية من أن تُنشئ منط  استطاعت من خالل اتربوي   اباعتبارها أمنوذج  

استخدامها للمفاهيم املرتبطة بعاشوراء عاشوراء" من خالل "بـإلسالم ولكن بفرادة خاصة متثلت عالقة با
الوجود  إثباتمثل الصرب واإليثار واالستشهاد كآليات متاسك تساعد على حتمل املعاناة والتحو ل بذلك إىل 

 أمام االعتداء والظلم.

اإلسالم يف لبنان وخصوصية التشيع ضمن اإلسالم والتاريخ املقاوم للمنطقة وخصوصية عاشوراء  
كمقومات كان هلا التأثّي املباِشر على السلوك الرتبوي للمسلمني الشيعة. ومبا أن املرأة هي الركن األساس يف 

تايل دور مهم يف التأثّي على أبنائها بالنسبة ملفهوم الشهادة. فسامهت إدارة العملية الرتبوية فقد كان هلا بال
هنا تربت يف عائلة أهذه املرأة اليت تظهر أهنا امرأة بسيطة تقليدية يف بناء جمتمع مقاوم. على الرغم من 



 
 

آلالم. تقليدية ويف جمتمع عقيدي وتقليدي، وخرجت إىل احلقل يف اجملتمع الزراعي مزارعة ومنتجة وحتملت ا
ولكنها كأمنوذج منطي تقليدي ال بد من ربطه بعقيدة هذا اجملتمع وهو اإلسالم، وعاشوراء اليت هي منط 

ع وأمهيته ضمن أمنوذج هلا خصوصيتها كتلوين شديد الفرادة ضمن عمومية التاريخ وحميطه واليت متثل التشي
وكان التوارث الرتبوي هو ما ينتج عن  ل سلوك املرأة فرادة هلذا األمنوذج،شك   وخصوصيته ضمن اإلسالم.

هذا الدمج ما بني الرتبية والسلوك من خالل منوذج تردد السلوك يف عالقة األم بولدها ويف زراعة التبغ 
. من هنا نربط الرتبية بالعائلة والعالقة بالتاريخ وحميطه. العائلة وعاشوراء يرتددان اونفسي   اواجتماعي   ااقتصادي  

 على فئة بعينها.  الذلك انتشرت املقاومة يف عدة فئات، ومل تكن حكر  يف السلوك 

أدخل املرأة واجملتمع يف معادلة تعديل  اويف جنوب لبنان خصوص   االتحول االقتصادي يف لبنان عموم  
تها املفاهيم الرتاثية وتأطّيها وتكمل واستحضارللمجتمع التقليدي من خالل املرونة يف تلقي املفاهيم احلديثة 

بشكل إجيايب. ونرى ذلك من خالل إدخال بعض األمناط احلديثة على اجملتمع التقليدي من اللباس ومن 
ولوجي طرق املعيشة والتغذية، وكذلك شكل العمران وأثاث املنازل، إضافة إىل ما استجد من تطور تكن

 اي  يتم إلغاء اجملتمع التقليدي كل   ا وقبل أخرى، حبيث ملن هذا اجملتمع رفض أمناط  أأصبح الزمة لكل أسرة. إال 
وكذلك مل يتم تلقي املفاهيم احلديثة كاملة كما هي، وخاصة املفاهيم املتعلقة بعاشوراء، فبقيت املفاهيم 
األساسية موجودة يف السلوك الرتبوي كالصرب واإليثار واالستشهاد كعمليات متاسك عملت املرأة على 

كن أن ميس هبذه اآلليات بينما احملافظة عليها يف العملية الرتبوية األسرية، ورفضت أي مفهوم حديث مي
تقبلت مفاهيم حديثة أخرى ال متس هبذه اآلليات. وما قبلته املرأة واألسرة كقيم تربوية مستمدة من العقيدة 

اإلسرائيلي، كون  لالحتالل، هو ما قامت عليه املقاومة اإلسالمية يف لبنان يف مقاومتها اومن عاشوراء حتديد  
رجال الذين تربوا على حب اإلمام احلسني ووظ فت هذا احلب يف الدفاع عن املقاومة هي اليت تلقفت ال

 الوطن والكرامة.

، وهو أن األم اليت تصطحب باألجيالثرت أكل ما ذكرناه يعود اىل سلوك بسيط له دالالته الرتبوية اليت 
عشرة أيام، ويف  ةأوالدها إىل جمالس عاشوراء يف ذكرى استشهاد اإلمام احلسني اليت تقام كل عام وملد

ت عندما تتم قراءة السّية احلسينية، تكون بذلك متهد الطريق هلذه الفكرة العاشورائية يامناسبات الوفـ



 
 

للوصول إىل عقل وقلب ولدها فيتشرهبا منذ الصغر مقرونة بقطعة احللوى )الراحة والبسكويت( اليت يأكلها 
ثّي بصورة غّي مباشرة يف فكرة املقاومة ضد احملتل، فهي عند انتهاء كل جملس عاشورائي. فنرى فعاليتها بالتأ

 ال تشارك يف القرار يف الشأن الرتبوي فحسب بل هي صاحبة القرار يف ذلك.

ورغم التحول الذي يعيشه اجملتمع اللبناين بشكل عام ورغم تقليدية اجملتمع وبالتايل املرأة يف بعض 
من خالل العالئق اليت يعيشها  اوجلي   ال على إرسائه، ويظهر واضح  تعم امتجدد   ااملناطق، إال  أهنا تنتج سلوك  

الطفل، ميكن أن يكون هبدف التفتيش عن األمن وإثبات الوجود واحلق باحلياة، مع تداخل القيم الوطنية 
والقيم اجلغرافية وكذلك القيم الدينية والعقيدية، وترسيخ مفاهيم مستمدة من عاشوراء مثل الصرب واإليثار 

 .االستشهاد كآليات متاسك يف السلوك الرتبوي، فكانت نتيجته بناء جمتمع مقاوم لالحتالل اإلسرائيليو 

وأث ر يف احلاضر رغم أن هذه املرأة كانت تقليدية ويف جمتمع  اسلوكي   القد استمر هذا األمنوذج هنج  
تقليدي. ومتت وراثة هذه املرأة من خالل التواصل الذي ورثه ابنها، وكذلك من خالل مؤسسة املقاومة 
ومؤسسات جمتمعية أخرى تابعت الدور الرتبوي فيما بعد وكان هلا عالقة مبقاومة احملتل. فبقي التواصل 

ظهر يف اجملتمع املقاوم خالل عشرين  امتجدد   اي تركته يف ولدها وخرج إىل اجملتمع فأنتج سلوك  املتوارث الذ
بعد جيل. ولفهم هذا اإلنتاج من  سنة، وبقيت العالقات النفسية االجتماعية مؤثرة من خالل الرتبية جيال  

رائية ال بد من الرجوع إىل السلوك املرتدد واملستمر من وجهة نظر علم االجتماع لغّي اجملتمعات العاشو 
الذي جاء مبفهوم  "بيار بورديو"مفاهيم من نظم ماضية وإىل مفهوم االلتزام الديين كما فعل عامل االجتماع 

 .ةيديولوجيا الدينيتوارثة من توما األكويين ومن األو النزوعات الرتبوية املأ (اهلابيتوس)


