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يـــرمـــي هــــذا الــبــحــث إلــــى مـــقـــاربـــة الـــعـــالقـــة بين 
بمدلولها  للشيعة  الذاتّية  الهوّية  مكوِّنات  إحــدى 
االجــتــمــاعــيِّ الــثــقــافــيِّ الـــخـــاّص، ومـــيـــدان تنظيم 
الــُحــكــم والـــدولـــة. فالشيعة مــكــوِّن مــن مــكــّونــات 
ــبــنــانــّي المنتَظم فــي إطـــار عــالقــاٍت  االجــتــمــاع الــلُّ
بين الــطــوائــف، تــتــراوح بين االنــســجــام حيًنا واالخــتــالف حيًنا  مــعــّقــدةٍ 
اللُّبنانّي،  الكيان  قيام  قبل  مــا  إلــى  الــزمــن  عبر  يمتّد  مــســارٍ  وفــي  آخــر. 
أفضت  تشاركّيةٍ  توليفةٍ  في  ولُيكِمل  العثمانّي  اإلقطاع  عهود  إلــى  أي 
ليس  الــوجــود،  هــذا  الحظت  سياسّيةٍ  بنيةٍ  في  الطوائف  استيعاب  إلــى 
التاريخّية،  تجاربها  مــن  وإّنــمــا  المستِجّد،  الــتــداُمــِجــّي  الــواقــع  فــي  فقط 
التي  الثقافّية  وبخصوصّياتها  المعتَقدّي،  ولنّصها  لذاتها،  فهمها  ومن 
نات القدرة على  ال ُتحيل إلى االنغالق الجامد، بقدر ما ُتحيل إلى ممكِّ
نات الحفاظ على الخصوصّية في  العيش المشترك حين تتوافر ممكِّ

اإلطار العاّم.
إّن الــتــعــّرف عــلــى خــصــوصــّيــات الــطــوائــف فــي عالقتها الــمــعــّقــدِة مع 
إلى  الباحثين  يدفع  تــاريــخــّي،  السوسيو  التحليل  مــن  انطالًقا  لطة  السُّ
سبر أغـــوار هــذه الــخــصــوصــّيــات. وهــي َمــهــّمــٌة ُمــعــّقــدٌة على أّي حــال، 
واختبارها  الهوّيات  لهذه  الثقافّية  بالعناصر  اإلحاطة  تقتضي  لكوِنها 

في جدلّية العالقة مع الواقع.
ومــــن هـــنـــا، تــشــّكــل الــطــائــفــة الــشــيــعــّيــة مـــيـــداًنـــا لـــلـــدراســـة فـــي لــبــنــان، 
من  انطالًقا  ما،  تاريخّية  مرحلة  في  لعبته  الــذي  الــدور  على  وللوقوف 
الحسينّية  التي تتجّلى بممارسة وإحياء الشعيرة  الثقافّية  خصوصّيتها 
بوصفها تخّص الطائفة. وبوصفها تحمل أبعاًدا وظيفّيًة تتجاوز عملّية 
عالم  عن  معزولة  غير  شعيرة  إلى  التاريخّي،  الزمن  واستعادة  اإلحياء 
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في  مصيرّيةٍ  ومــعــاٍن  تعقيداٍت  مــن  الــواقــع  هــذا  يحمله  مــا  بكّل  الــواقــع 
مجتمع محّلّي.

ومن هنا، فإّن الَحبكة األساسّية التي تسعى إليها المقاربة، تدور حول 
إشكالّية العالقة بين الدينّي والدنيوّي.

ــل إحــــدى الــعــنــاصــر الــُمــِهــّمــة الــتــي تعكس  والــشــعــيــرة الــحــســيــنــّيــة ُتــشــكِّ
ــســبــة للشيعة أهــّمــّيــة  خــصــوصــّيــة الــطــائــفــة الــشــيــعــّيــة. وهـــي تــمــّثــل بــالــنِّ
البنى  وتعكس  وثقافّيًة  اجتماعّيًة  معاٍن  مضامينها  في  تحمل  قصوى 
الــذهــنــّيــة لـــدى أفـــرادهـــا. وتــبــرز هـــذه األهــّمــّيــة ِبــَكــوِنــهــا ُمــنــاســبــًة تتكّرر 

وتتعّدد دوريًّا.
أكبر  أبعاًدا  تحمل  والدنيوّي،  الدينّي  بين  العالقة  مقاربة  إّن  ريــب،  بال 
النص  على  الــوقــوف  يقتضي  فالدينّي  الــدراســة،  هــذه  تتحّمله  أن  من 
متنّوَعةٍ  شعائَر  من  ُيرافقه  ومــا  وتــأويــالِتــه،  ودالالتـــه  بَحرِفيَّته  الدينّي 
على  الــوقــوف  تقتضي  وكــذلــك،  المؤمنين.  تأطير  على  تعمل  وتعاليَم 
الرؤى الدينّية وثوابتها وأدِبّياتها. في حين، أّن الدنيوّي ُيحيل إلى ُطُرق 
الواقع،  متغّيرات  ضوء  على  تؤّديها  التي  والوظائِف  الشعائِر  ممارسِة 
مع  العالقة  ُأُطـــر  ورســـم  والــــوالِء  االنــتــمــاِء  تحفيز  مــن  عليه  يترّتب  ومــا 

الذات واآلخر المغاير من النواحي الثقافّية واالجتماعّية والسياسّية.
المتمثِّلة  العناصر  أحــد  خــالل  مــن  الــديــنــّي  حصر  هــو  إلــيــه،  نسعى  مــا 
والوجدان  الوعي  حركة  مع  الجدلّية  عالقتها  في  الحسينّية  بالشعيرة 

والغاياِت التي يطمح إليها المشاركون في تأديتها.
في  دراســتــهــا  بهدف  الشعيرة  هــذه  ممارسة  على  الــوقــوف  تــّم  لــذلــك، 
يتجّزأ  ال  جـــزًءا  ل  ُتشكِّ ودالالٍت  مــعــاٍن  تحوي  بوصفها  محّلّي  مجتمع 
من البنيان الثقافّي واالجتماعّي للمشاركين في هذه المناسبة، وتعّبر 

عن طبيعة البنى الذهنّية والممارسة االجتماعّية لهؤالء.
إّن دراســــة الــشــعــيــرة الــحــســيــنــّيــة ومــحــاولــة فــهــمــهــا، تقتضي اإلحــاطــة 
اجتماعّيةٍ،  ومــمــارســاٍت  وشعائر  طقوٍس  من  الشعيرة  هــذه  بمكّونات 
وربِطها بمرجعّيةٍ ثقافّيةٍ تتمفصُل مع محيٍط اجتماعّي يعكس طبيعة 
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الطائفّية  التكوينات  ضمن  الخاّصة  العالقات  لجهة  اللُّبنانّي  المجتمع 
الخاّصة، ومن ُثّم عالقاتها فيما بينها في إطار التفاعالت اليومّية.

رها انطالًقا  كان ال ُبدَّ من دراسة نشوء هذه الشعيرة في لبنان، وتطوُّ
مــن مــســار الــجــمــاعــة وإدراكـــهـــا لــنــفــســهــا، فــي ضـــوء مــتــحــّوالِت الــواقــع 

وربطه باآلمال اُألخَرِوّية.
موز الخاّصة المرتبطة بتلك الشعيرة. وهو ما ال يِتمُّ إّال باستكشاف الرُّ
راســـة ال تــرتــبــط بــمــحــاولــة مــعــرفــة دور الــشــعــيــرة فــي شكل  أهــّمــّيــة الـــدِّ
ُتعين  والعقيدّية  الكالمّية  التاريخّية  فالبحوث  حصًرا،  للطائفة  الُهوّية 
عــلــى ذلــــك، ولــكــن بــاعــتــبــارهــا دراســـــة تــســتــهــدف الــمــقــاربــة فـــي ضــوء 
الــمــمــارســة الــواقــعــّيــة مــا ُيــعــيــن عــلــى اســتــكــشــاف الــوعــي بــالــهــوّيــة لــدى 
الشيعة انطالًقا من الممارسة، وإعادة إحياء روح التضامن االجتماعي 

وتكثيف أواِصِر اللُّحمة.
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متوازًيا  مــســاًرا  لبنان  لشيعة  السياسّي  االجتماعّي  التكوين  يتَّخُذ  ال 
مــع الــتــَبــلــُوِر الــطــائــفــّي لـــدى غــيــرهــم مــن الــطــوائــف. أو عــلــى األقــــل، لم 
المناخاِت  تهيئِة  نحو  الــرحــال  شــدِّ  إلــى  ليدفَعهم  بالهوّية  الــوعــي  يكن 
على  بعٍض،  إلى  بعًضا  ُهم  تشدُّ التي  الوشائِجّية،  تلك  إلبــراز  المالئمِة 
تنوِجُد  طائفةٍ  إلــى  تحّوِلهم  بعد  حّتى  الديمغرافي،  توزُّعهم  مستوى 
ِسّيةٍ، ُمنحِكمةٍ  على غرار غيرها من الطوائف في دولةٍ ذات ُبنيةٍ مؤسَّ
للشيعة  فيها  كــان  وقــد  مختلفةٍ.  بـــأوزاٍن  الطائفّي  التمثيل  مــراعــاة  إلــى 
زعماء  بوصفهم  زعمائهم  خــالل  مــن  إليها  يــلــجــأون  ولكنَّهم  نصيب، 
مناطق ُمستندين إلى إرٍث إقطاعيٍّ وعشائريٍّ ُمظِهرين دينامّيًة في 

العمل السياسّي ال تِقلُّ عن أقرانهم من زعماء آخرين.
االستقالل،  من  مضت  عقودٍ  حّتى  لبنان،  شيعة  كــان  فقد  ذلــك،  مع 
االجتماعّي  تكوينهم  ُتحيَل  أن  المفترض  من  التي  المظاهر  من  ُخُلوًّا 
في  مالمحه  تبرز  سياسّي  اجتماعّي  تكوين  إلى  هوّية  هو  بما  الثقافّي 
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حزبّيةٍ  وإطــــاراٍت  وتعليمّيةٍ،  ديــنــّيــةٍ  ساتّيةٍ  مؤسَّ وُبــنــى  سياسّيةٍ  زعــامــةٍ 
خاّصةٍ، وخطاٍب خاصٍّ يعكس القلق الوجودّي كما هو حاُل الطوائف 
عادًة. كما يعكس الدأب على نيل المكاِسب والحفاظ على االمتيازات 
المجلس  تكوين  مع  الستينات  نهاية  في  التحّول  بروز  قبل  الممنوحة، 
حركة  في  االنضواء  معلنين  المحرومين  حركة  وبروز  األعلى  الشيعيِّ 
الحرمان  محاربة  رئيَسين:  شعاَرين  لها  اّتــخــذت  التي  الــصــدر  اإلمـــام 

ومقاومة العدّو اإلسرائيلّي.
ومّما ال يصّح إهماُله، أّن الطائفة عاشت تحت وطأة الحكم العثمانّي 
ولكّنها  آخــر.  حيًنا  والقهر  حيًنا،  المساومة  من  متقلِّبةٍ  ظــروٍف  وسط 
نَّة.  لم تحَظ بامتيازاٍت كالتي استحوذ عليها غيُرها من الموارنة والسُّ
مع ذلك، حافظت على تكوينها االجتماعّي والثقافّي كجماعةٍ محلّيةٍ 
تنضوي وتذوي إلى زعاماتها اإلقطاعّية وُوجهائها. كما حافظت على 
التي  السياسة  جـــّراء  مؤاتيةٍ  غيِر  مناخاٍت  ظــّل  فــي  الدينّية  شعائرها 
اّتبعها األتراك تجاه الطوائف المغايرة خصوًصا الشيعة، في نزوعهم 
نــحــو الــحــضــور فـــي الــمــؤّســســات الــديــنــّيــة والــوقــفــّيــة، وإزاء مــبــادراتــهــم 
الخاّصِة  المؤّسساِت  وتشييد  بناء  في  رغبَتهم  تعكس  التي  الخاّصة 

بممارسِة الشعائر، وبإعدادها لُنَخِبهم الدينّية.
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من  عــددٍ  بطرح  تُمّر  أن  ُبــّد  ال  المطروحة  اإلشكالّية  على  اإلجــابــة  إّن 
الفرضّيات وهي بمثابة إجاباٍت محتمَلةٍ ومنها:

- يــرتــبــط إحـــيـــاُء واقـــعـــِة كـــربـــالء بـــوعـــٍي وبــفــهــٍم خــــاصٍّ لــــدى الشيعة 
راتــهــم حـــول مــعــانــي إظــهــار االنــتــمــاء والـــــوالء آلل بــيــت الــرســول  وتــصــوُّ
المواساة  خــالل  مــن  يــِتــمُّ  والـــوالء  االنتماء  هــذا  عــن  التعبير  وأّن  (ص). 
الناتج  اُألخـــــَروّي  اَألَثــــر  حــول  راتهم  بتصوُّ يرتبط  كما  الــحــزن،  وإظــهــار 
عن هذا التعاطف والمواساة، وبالتالي فهي ليست مستِقّلًة عن وعي 

األفراد.
- إّن األشكاَل التعبيرّيَة في المواساِة والبكاِء واللَّطِم والنَّدِب وغيَرها، 
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ترتبط بالموروِث الثقافّي المتفاِعل مع الظروف االجتماعّية التاريخّية 
لطة. العائدة إلى طبيعة التثاُقف وطبيعة العالقة مع السُّ

محّطاِتها  بعض  في  الواقعة  هــذه  إحياء  في  التعبيرّيَة  األشــكــاَل  إّن   -
التاريخّية، ليست غايًة بحدِّ ذاتها، بقدر ما ُتعبِّر عن مدلوالٍت تتجاوُز 
التضحية  بمعاني  المرتبطة  وفلسفِتها  غاياِتها  إلــى  نفَسها،  الــواقــعــَة 

والفداء، ونصرة مبادئ الدين والِقَيم اإلنسانّية.
أهمّية  إلــى  تعود  الــِقــَيــِمــيَّــة،  مدلوالتها  فــي  اإلحــيــاِء  فــي  المشاركَة  إّن   -
خالل  من  الدين  رجــاُل  أي  االجتماعيُّون  الفاعلون  يلعبه  الــذي  الــدور 
وظيفِة اإلرشــــاِد والــوعــِظ، وقــدرتــِهــم على بــثِّ أشــكــاٍل مــن الــوعــِي في 

لحظاٍت مختلفةٍ.
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بما أّن دراسة ظاهرة العزاء الحسينّي استهدفت نشوَء هذه الظاهرة 
رها في مراحل تمتّد إلى حوالي قرٍن من الزمن، فقد كان ِلزاًما  وتطوُّ
علينا االستعانة بالمنهج التاريِخّي باعتبار هذه الظاهرة ليست وليدَة 
ــتــاٌج لــمــحــّطــاٍت تاريخّيةٍ  راهــنــةٍ؛ بــل هــي فــي تــطــّوِرهــا ِن زمــنــّيــةٍ  لحظةٍ 
على  وتأثيراتها  بِثقِلها  ُتلقي  وســيــاســّيــةٍ،  اجتماعّيةٍ  بــظــروٍف  مــُحــاَطــةٍ 
الزمان  بعاِمَلي  الشعبّية  الــذاكــرة  تداخِل  وعلى  الظاهرة،  تلك  معاني 
طقوٍس  من  ُيراِفُقها  وما  بالمناسبة  االحتفاء  تحّوالت  وعلى  والمكان، 
العالقة.  تلك  جدلّيِة  عــن  تعبِّر  ومــعــاٍن  بـــدالالٍت  لًة  ُمحمَّ تكون  ســوف 
ر تقسيم  وعــلــى ضـــوء المنهج الــتــاريــخــّي نــفــســه، كــانــت الـــضـــرورة تــبــرِّ
الدراسة إلى مراحَل تمتدُّ إلى ُقَبيل انهياِر اإلمبراطورّية العثمانّية، ومن 
األهِليَّة  الــحــرب  عِشيَّة  إلــى  وصـــوًال  االستقالل  ــّم  ُث االنــتــداب،  عهد  ــّم  ُث

اللُّبنانّية.
فال ُبّد للعالقة الجدلّية أن تبرز، إال في سياق التعّرف على الشروط 
االجتماعّية والسياسّية، وَموِقِعّية الشيعة إزاء هذه الظروف، ونظرتهم 
للّذات ولآلخر، لتبيان خصوصّية المرحلة أّوًال، ومن ُثّم الوقوف على 
ليست  طبيعة التراكمات عبر االمتداِد الزمنّي، باعتبار أّن كّل مرحلةٍ 
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بما  والــذاكــرة  الوعي  حركة  على  تأثيراتها  تترك  وإنّما  بذاتها،  ُمنعِزلًة 
س للبناء عليها. يؤسِّ

االجتماعّية  الظاهرة  مقاربة  في  يــزاوج  آخــرٍ  منهٍج  اعتماد  سيِتمُّ  كما 
ُيمكن  المنهج  هــذا  توليفة  إلــى  الــركــوِن  فمِع  والــذاتــّي.  الموضوعّي  بين 
فأّية  الــوعــي.  عــن  ومستقّلة  بذاتها  قائمة  قوانين  تــوجــد  ال  أّنـــه  اعــتــبــاُر 
قائٌم  وعــٌي  يوجد  وال  الوعي،  تطّور  مع  للتعديل  خاضعًة  تكون  قوانين 

بذاته ومستقلٌّ عن الواقع الموضوعّي.
وعــلــى أســــاس هـــذا الــمــنــهــج، ســـوف يــتــّم رصـــد الــعــالقــة الــجــدلــّيــة بين 
صحيحًة  ال الــنــظــرة الــمــوضــوعــانــّيــة تــعــتــبــر  الـــذاتـــّي والـــمـــوضـــوعـــّي، إذ 
ألّنــهــا تــتــجــاهــل أهــّمــّيــة الــوعــي الـــذاتـــي، وال الــنــظــرة الــذاتــّيــة صحيحة 
التاريخّية  الــظــروف  أي  الموضوعّية  الــظــروف  تتجاهل  ألّنــهــا  وحــدهــا 

واالجتماعّية في تفسير الظواهر.
وتصّرفاته،  وبمواقفه  اإلنسان،  بوعي  المرِتبط  الذاتي  للعنصر  فِتبًعا 
للعنصر  وِتبًعا  االجتماعّية.  للوقائع  مختلفةٍ  وتقديراٍت  معاٍن  ُتعطى 
تحصل  ميكانيكّية  عملّية  االجتماعّية  الظواهر  فليست  الموضوعي، 
الــذات  بين  جدلّيةٍ  عــالقــةٍ  عــن  تعبِّر  وإنــّمــا  اإلنــســان،  إرادة  عــن  بمعزٍل 

والموضوع(١).

|  علي سالم، منهجّيات في علم االجتماع المعاصر منهجّيات في علم االجتماع المعاصر (بيروت: دار الحمراء، ١٩٩٢م)، الصفحة ١٧٥.  ١
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يجري  حيث  الشيعة،  لدى  خاّصًة  رمزّيٌة  داللــٌة  العشارّية  لتلك  أصبح 
اســتــذكــار المناسبة عــن طــريــِق إقــامــة مجالس الــعــزاء مــع بــدايــة شهر 

محّرمٍ من كّل عامٍ وتستمّر لليوم العاشر.
وقـــــد تـــنـــّوعـــت تـــلـــك الـــمـــجـــالـــس واإلحــــــيــــــاءات وأصـــبـــحـــت تـــجـــري فــي 
بين  المشاركُة  فيها  وِلتتوّسَع  العاّمة.  واألمــاكــن  والُحسينّيات،  البيوت 
عاشوراء  ذكرى  لتغدو  والنساء  الرجال  من  الُعمرّيِة  الشرائِح  مختَلف 
دينّيًة  وأبــعــاًدا  َدًة  مــتــعــدِّ دالالٍت  تحمل  شعبّيةٍ  ٍاحتفالّيةٍ  ظاهرة  بمثابِة 
واجــتــمــاعــّيــًة وســيــاســّيــًة وأخـــرى وظــيــفــّيــًة أقـــلُّ مــا ُيــقــاُل فيها، أّنــهــا تعبِّر 
وسائل  عبر  والسياسّي،  واالجتماعّي  الدينّي  بين  العالقة  جدِلّية  عن 
ــراث الــشــعــبــّي وبــالــفــهــم الــخــاّص الــمــرتــبــط بهذه  وأســالــيــب تــرتــبــط بــالــتُّ
لم،  المناسبة، والمستِند إلى فهٍم دينٍيّ ِقواُمه الصراع بين العدل والظُّ
وبــيــن االســتــكــانــة والــشــعــور بــواجــب الــمــواســاة، وإظــهــار االنــتــمــاء والـــوالء 
والسامية  الُعليا  اإلنسانّية  للقيم  واالنحياز  والبطولة  التضحية  لمعاني 

التي جّسدها اإلمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه.
اإلسهام  االحتفاالُت بالمناسبة:  تلك  تحِملها  التي  الدالالت  بين  ومن 
الحقيقّية  اُألُســـس  ومعرفة  الــواقــعــة،  تلك  تفاصيل  على  الــتــعــرُّف  فــي 
وألهل  األكــرم  للنبّي  الــمــواالة  حقيقَة  الشيعة  ولفهِم  اإلســالمــّي  للدين 

بيته (ع).

ُيطَلق اســم عــاشــوراء على األّيــام العشرة األولــى 
وبما  الــهــجــرّي.  التقويم  حسب  مــحــّرم  شهر  مــن 
أّن واقــعــة كــربــالء حــدثــت لــإلمــام الــحــســيــن(ع) 
محّرم  شهر  من  األولــى  العشارّية  في  وأصحابه 
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أ- مفهوم العزاءأ- مفهوم العزاء

إقــامــة الـــعـــزاء هــي ظــاهــرة ديــنــّيــة شــعــائــرّيــة مــرتــبــطــة بــواقــعــة كــربــالء 
ــقــام لــه الـــعـــزاء في  وبـــذكـــرى اســتــشــهــاد اإلمــــام الــحــســيــن (ع)، حــيــث ُي
األّيام العشرة األولى من شهر محّرمٍ من كّل عاٍم. وفيه ُيظِهُر الشيعة 
الحزن واألسى من خالل إعادة استحضار المناسبة وأحداثها الداِمية 
هذه  خالل  وتبرز  الساميِة.  اإلنسانّيِة  ومعانيها  ومآسيها  بطوالتها  في 
في  الصدور،  على  اللَّطم  ــدب؛  والــنَّ والبكاء  الحزن  عالماُت  المواساة، 
والساحات  والُحسينّيات  المنازل  فــي  الغاية  لهذه  مخّصصةٍ  أمــاكــَن 

العاّمة.
ـــٌة خــــاّصــــٌة بــالــبــيــئــة  وعـــلـــى أســــــاس ذلــــــك، فـــالـــعـــزاء ظــــاهــــرٌة شـــعـــائـــرّي
االجتماعّية الثقافّية الشيعّية. ومن الناحية اللغوّية تشتّق ُمفردة عزاء 
مــن فعل (عـــزى) بمعنى: واســى اآلخــر فــي أحــزانــه الــعــزاء والمواساة 
م األفراد تعازيهم إلى أفراد  يحدث بصورة عاّمة عند الوفاة حيث ُيقدِّ
الــعــزاء  آالَمــهــم.  ومشاركتهم  الــوجــدانــّي  التعاطف  إظــهــار  عبر  الفقيد 
والتعزية في المنظور الوظيفي هو المشاركة في مشاعر األلم، ولكنَّه 
إلى  ُتحيل  وهــي  الثقافّية  االجتماعّية  بالبيئة  يرتبط  الشكل  حيُث  من 

ِد الخصوصّيات الثقافّية. ُد بتعدُّ خصوصّياِت هذه البيئة وتتعدَّ
عزَّى: خفف الهم والعذاب، وصبَّر على البلوى.

تــعــاز: تــعــزيــة الــمــحــزون ومــشــاطــرتــه الـــحـــزن، إظــهــار عــاطــفــة األســف 
والمواساة.

تعازي: عّزى بعضهم بعًضا(١).

ب_ب_ معنى الشعائرمعنى الشعائر

وعالماته  وأعماله  ومناسكه  الحج  شعائر  ُيقال  شعائر،  جمع  شعيرة: 
وكل ما جعل علًما لطاعة المولى التي أمر بها.

|  الُمنِجد في الّلغة العربّية المعاصرةالُمنِجد في الّلغة العربّية المعاصرة (بيروت: دار المشرق).  ١
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مظاهر  بها،  القيام  طريقة  أو  وطقوسه  ديــن  عــالمــات  دينية:  شعائر 
َشَعاِئَر  ْم  ُيَعظِّ َشَعاِئَر َوَمْن  ْم  ُيَعظِّ الدينية {َوَمْن  الشعائر  ممارسة  عبادة  وممارسة  عبادة 

ِ َفِإنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب}(١). ِ َفِإنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِباهللاَّ اهللاَّ
بها، سواٌء  الّشعائر، وُمفرُدها شعيرة، هي رموٌز تحِمل دالالٍت خاّصةٍ 
كانت دينّية أو وضعّية. وعموًما ال تقتِصُر الشعائر على األديان، وإّنما 
تــتــعــّداهــا إلـــى الــمــنــظــومــاِت االجــتــمــاعــّيــِة اُألخـــــرى. وقـــد تــتــحــّول بعُض 
اللِّقاء  عند  التِحّيات  كتبادِل  وطــقــوٍس،  شعائَر  إلــى  والتقاليد  الــعــاداِت 

التي تنتج عالقاٍت اجتماعّيًة معّينًة.
ألّن معانيها  ولــكــن لــلــشــعــائــر أهـــّمـــّيـــة خـــاّصـــة فـــي الــمــعــتــقــد الـــديـــنـــّي، 

وأهدافها ترتبط باإلجراءاِت الدينّية.
في  كما  عليها  حــّث  الشرع  لكون  كبيرة  أهّمّية  اإلســالم  في  وللشعائر 

الصالة والصوم والحج إلى الكعبة الشريفة(٢).
العبادات  في  العملي  الجانب  تمثل  الشعائر  فــإن  األســاس  هــذا  وعلى 
بــاعــتــبــارهــا ســلــوًكــا يــّتــجــه إلـــى اهللا سبحانه وتــعــالــى، ولــهــذا تــّتــخــذ هــذه 
التي  الدينّية  الــعــبــادات  فــي  بــوضــوح  وتظهر  القدسية.  صفة  الشعائر 

تدّل على الخضوع والخشوع(٣).

قوس قوسج- معنى الطُّ ج- معنى الطُّ

مفردها َطقس، فهي رموز ترتبط غالًبا بالعادات والتقاليد والقصص 
واألساطير، وتختلط بالشعائر الدينية.

مــعــنــى الـــطـــقـــوس: الـــطـــقـــوس الــديــنــيــة بــحــســب األنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا هي 
تدخل  ورمـــوًزا  أفعاًال  تتضمن  تكرارية  قوالب  بشبه  محددة  تصرفات 
فيها عـــادة بــعــض األشـــيـــاء، وكــالًمــا يــتــرّدد أحــيــاًنــا مــن مـــاٍض سحيق. 
ويــمــكــن تقسيمها بــحــســب الــدارســيــن فــي حــقــل األنــثــروبــولــوجــيــا، إلــى 
طـــقـــوس رقـــابـــّيـــة تــتــضــّمــن الـــمـــحـــظـــورات والـــوصـــفـــات، وإلـــــى طــقــوس 

|  سورة الحجالحج، اآلية ٣٢.  ١
|  إبراهيم الحيدري، تراجيديا كربالءتراجيديا كربالء ( مؤّسسة دار الكتاب العربي، ٢٠٠٢م)، الصفحة ٨٢.  ٢

|  المصدر نفسه، الصفحة ٨٣.  ٣
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تــذكــارّيــة أو احــتــفــاالت يــجــري إحــيــاؤهــا وتــكــرارهــا بما يـــؤّدي إلــى خلق 
الزمن،  مــرور  نطاق  من  الــخــروج  بــاألحــرى  أو  الزمن  استعادة  من  نــوع 
ويــجــري التمييز عـــادة بــيــن الــطــقــوس والــعــبــادات بحيث تــأتــي الــعــبــادة 
لــتــضــّم عـــــدًدا مـــن الــطــقــوس ولــكــن لــيــســت جــمــيــع الــطــقــوس مرتبطة 

بالعبادة(١).

د- الفوارق بين الطقوس والشعائرد- الفوارق بين الطقوس والشعائر

اّتضح لدينا من خالل المقاربة لمعنى الشعائر والطقوس أّن الشعائر 
ترتبط بدعوة الدين نفسه  ودالالٍت دينّيةٍ  كما في اإلسالم ذات أبعادٍ 
إلـــى إحــيــائــهــا. وأّن الــطــقــوس ال تــرتــبــط دوًمــــا بــالــعــبــادة كفعل الــصــالة 
والـــصـــوم والـــحـــّج، وإنـــمـــا بـــرمـــوزٍ اجــتــمــاعــّيــةٍ تــرتــبــط بـــعـــاداٍت وتــقــالــيــٍد، 
كــطــقــوس الـــــوالدة والــخــتــان والـــــزواج والـــمـــوت وغــيــرهــا. مــا يعني أّنــهــا 
تختزن إمكانّية التوليف والتطوير بحسب مقتضيات العصر وبحسب 
الــتــطــّورات الــثــقــافــّيــة والــحــضــارّيــة الــخــاّصــة بــالــشــعــوب والــتــي تتعّرض 
ــر والــتــأثــيــر الــحــضــارّي  ل والــتــغــيــيــر بحسب الــزمــن وعـــوامـــل الــتــأثُّ ــبــدُّ لــلــتَّ

والُمثاقفة بين الشعوب.
وعــلــى هـــذا الــنــحــو، يمكن أن نــُعــّد االحــتــفــاء بــعــاشــوراء بــحــّد ذاتـــه أمـــًرا 
شــعــائــريًّــا الرتـــبـــاطـــه لــــدى الــشــيــعــة بــإحــيــاء األمـــــر «أحـــيـــوا أمــــرنــــا». أّمـــا 
والشعر  بالتالوة  الحادثة  استحضار  قبيل  من  وتنّوعها  اإلحياء  طريقة 
والمواكب واللَّطم أو التمثيل المسرحّي فهي بمثابة طقوٍس شرط أن 
ومعنى خاّص لدى  خاّصةٍ  لًة بمعاني ودالالٍت ذات أهّمّيةٍ  تكون ُمحمَّ

من يقومون بأدائها مع مالحظة تكرارها وثباتها على نحوٍ ما.
النظر  بغّض  ثابًتا،  عامًال  الشيعة  لــدى  الشعيرة  إحياء  كــان  هنا،  ومــن 
ع  للتنوُّ خاضعةٍ  طقوٍس  إلــى  تتحّول  ســوف  التي  اإلحــيــاء،  طريقة  عن 
اجتماعّية  من  بها  المحيطة  الموضوعّية  الــظــروف  بحسب  والتعديل 
وما  عليها،  ُيضفى  الــذي  الــذاتــّي  المعنى  وبحسب  وثقافّية.  وسياسّية 
في  األلــيــمــة  الــذكــرى  عــن  تــعــبِّــر  وطــــرٍق  دالالٍت  مــن  تحمله  أن  يمكن 

٢٠٠٤م)،  راســــات،  لــــلــــدِّ الــجــامــعــّيــة  الــمــؤّســســة  (بــــيــــروت:  أنثروبولوجيا  أنثروبولوجياإثنولوجيا  إثنولوجيا  البــــــورث،  |  فــيــلــيــب   ١
الصفحة١٧٨.
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استشهاد سبط رسول محّمد (ص). وعلى هذا األساس، يمكن فهم 
وتفسير  ديــنــّيــةٍ،  مــعــاٍن  مــن  تحمله  لــِمــا  الحسينّية  بالشعيرة  االهــتــمــام 
الــطــبــيــعــة الـــخـــاّصـــة بــتــنــّوع وتــطــويــر الــطــقــوس الـــخـــاّصـــة بــهــا بحسب 

المقتضيات االجتماعّية والتاريخّية.
االلتزام  من  انطالًقا  الحسينّية  الشعيرة  إحياء  ارتباط  فــإّن  هنا،  ومــن 
أهّمّيًة  ارتدائها  سوف يــؤّدي إلى  بيت الرسول (ص)  آلل  األمر  بإحياء 
خاّصًة في المعتقد الدينّي لُتضفي عليها صفة الُقدسّية. وعلى هذا 
إحياء  بطبيعة  الشيعة  المسلمين  لــدى  ليبرز  ــقــاش  الــنِّ يكن  لــم  النحو، 
ومــدى  الطقوس  بطبيعة  مرتبًطا  كــان  مــا  بــقــدر  ذاتــهــا  بــحــدِّ  المناسبة 
تالُزِمها مع مقتضيات الدين ومقاِصِده كُحرمة إيذاء الجسد وغيِرها 
الوجوِب  كنحِو  فقهّيةٍ  مسوِّغاٍت  إلى  تحتاج  التي  الُمماَرسة  األمور  من 

واالستحباب أو التحريم.
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لبنان  شيعة  لــدى  الــعــاشــورائــّيــة  التعِزَية  مجالس  تــاريــخ  مــن  ُيــعــَرف  لــم 
على امتداد االحتالل العثمانّي من ١٥١٦-١٩١٨، سوى أّنها كانت 
ا في البيوت بسبب منع العثمانّيين الطائفة الشيعّية من إقامة  ُتقرُأ سرًّ

شعائرها الخاّصة.
والالفت في تاريخ مجالس التعزية الحسينّية أّنها لم تحَظ بتدويناِت 
من  أو  الشيعة  مــن  كــانــوا  ســـواء  العهد،  ذلــك  فــي  والباحِثين  الــمــؤّرِخــيــن 
غيرهم. وُيفَهم من هذا الحال، لدى علماء ومثّقفي الشيعة، اتِّخاذهم 
ســبــيــل الــحــيــطــة فـــي الــتــدويــن لــكــيــفــّيــة مــمــارســة تــلــك الــشــعــيــرة، منًعا 
بسبب  ِسّيما  وال  للخطر  بها  يقوم  من  تعريض  أو  للُمالحقة  للتعرُّض 
ــرطــة فــي األِزّقـــة  ــديــد والـــذي كــان مــن مــظــاهــره ِتــجــواُل الــشُّ المنع الــشَّ
واألحياء خالل األّيام العشرة األولى من شهر محّرم في حين لم يكن 
بسبب  ُمــشــاهــداِتــهــم  تــدويــن  على  الــقــدرة  الشيعة  غير  مــن  نــيــن  لــلــُمــَدوِّ

خصوصّية إقامة المناسبة في ظّل القمع العثمانّي.
التعزية،  مجالس  عن  تدوينه  ُيمكن  ما  فُمجَمل  األســاس،  هــذا  وعلى 
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ــريــن اّلــذيــن  ــفــهــّي الــمــنــقــول عــن الــُمــعــمِّ إنــّمــا جـــاء بــســَبــِب االســتــمــاع الــشَّ
عــاَيــشــوا وَخـــَبـــروا وشـــاركـــوا فــي مــجــالــس الــتــعــزيــة، أو كــانــوا قــد سمعوا 

بالتواُتر عن اآلباء الَّذيَن سبقوهم في إحيائها.
كانت تقام الشعيرة سرًّا، لكن العامليين، كانوا يحولونها بعض األحيان 
إلـــى مــجــالــس عــلــنــّيــة خــصــوًصــا فـــي زمـــن نــاصــيــف نـــّصـــار (١٧١٥-

١٧٨٠) الذي حكم جزًءا من بالد عاملة، حيث كانت تقام عاشوراء 
في المساجد والمنازل طيلة األيام العشرة األولى من شهر محّرم(١).

في  ُتقام  كانت  المجالس  أنَّ  سيرته،  في  األمين  محسن  السيِّد  يذُكُر 
بع األخير من القرن التاسع عشر، وكان يقرأ في  عهد طفولته في الرُّ
من البحرين  مؤلُِّفه  ضخٍم  كتاٍب  في  محّرم  من  األولى  العشر  اللَّيالي 
ٌص  واســمــه المجالس وفــيــه عــشــرة فــصــوٍل طــويــلــةٍ، كــّل فــصــٍل ُمخصَّ
نون ويتحادثون  لمجلٍس، وقد كان المشاركون في هذه المجالس ُيدخِّ

وهم يتحلَّقون حول الراوي.
أّمــــا فـــي الـــيـــوم الــعــاشــر فــكــان يــقــرأ فـــي كــتــاب أبـــي مــخــنــف، وهـــو من 
المؤّرخين األوائــل في تاريخ اإلســالم. ثــّم يتلى دعــاء زيــارة قبر اإلمــام 
الحسين، ثم يؤتى بالطعام إلى المساجد وعادة ما يكون من الهريسة 

وهي طعام خاص بيوم العاشر من محرم.
وبــعــد عـــودة الــشــيــخ مــوســى شــــرارة مــن الـــعـــراق عـــام ١٨٨٠ استبدل 
مقتل أبي مخنف بمقتل ابن طــاووس، وقــام بتوطيد قــراءة المجالس 
في األيــام العشرة األولــى من محرم وأقــام مجالس أسبوعية في بيته 

على مدار السنة(٢).
أّمـــا لناحية الــبــروز الــعــلــِنــّي ففي مطلع الــقــرن الــعــشــريــن، قــِدَمــت إلى 
ــا مــن نــظــام رضـــا شـــاه الــبــهــلــوي، وبـــادر  الــّنــبــطــيــة عــائــالٌت إيــرانــّيــٌة هــرًب
أحدهم وُيدعى إبراهيم الميرزا إلى استصدار تراخيَص من الخارجّية 

البيضاء  المحّجة  دار  واإلقليمّي  (بيروت:  العاملّي،  المحّلّي  الفَلَكين،  في  َبِطّية  واإلقليمّيالنَّ العاملّي،  المحّلّي  الفَلَكين،  في  َبِطّية  النَّ وهبي،  حسن  |  عباس   ١
)، الجزء١، الصفحة ٦٠١.

 ،([٢٠٠٣]  ٢٠٠٠ النهار،  دار   ) األمين]  هيثم  [ترجمة  الشيعي،  اإلصالح  الشيعي، حركة  اإلصالح  حركة  ميرفان،  |  صابرينا   ٢
الصفحة ٢٩٣.
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حيُث  بيروت  في  اإليــرانــّي  الُقنصل  بواسطة  اسطنبول  في  العثمانّية 
سمح لإليرانيِّيَن فقط بإحياء مراسم عاشوراء.

بين  وعلنيٍّ  ُمشتَرٍك  بشكٍل  المراسيم  هذه  بــدأت   ،١٩١٩ العام  وفي 
كل  ليشمل  يتضاعف  العدد  أخــذ  ثــمَّ  النبطّية  في  واألهــالــي  اإليرانيِّيَن 

شيعة جبل عامل.
وعلى  «اللطمّية»  ومسيرات  اإليــرانــّيــة،  باللغة  تتردد  الندبّيات  وكانت 
رأســهــا إبــراهــيــم الــمــيــرزا تــجــوب شــــوارع النبطية خـــالل الــلــيــالــي التسع 
باللغة  الحسين(ع)  مصرع  تشخيص  بــدأ  ثم  محّرم،  شهر  من  األولــى 

الفارسّية ثم باللغة العربّية عام ١٩٢٦(١).
تواجدهم  أماكن  في  بعاشوراء  االحتفاء  لإليرانيين  سمح  ما  وسرعان 
فـــي جــبــل عـــامـــل، إذ كــانــت الــمــجــمــوعــة اإليـــرانـــّيـــة الــمــقــيــمــة فـــي بــلــدة 

جبشيت تقوم بشعائر تحت إشراف الشيخ عبد الكريم الزين(٢).

| النبطّية في الفلكين المحلي واإلقليميالنبطّية في الفلكين المحلي واإلقليمي، مصدر سابق، الصفحة ٦٠٠.  ١
|  المصدر نفسه، الصفحة ٦٠٢.  ٢
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مــن الــظــروف الــتــي أحــاطــت بالشيعة عــمــوًمــا وبشيعة  ــيــه بــُجــمــَلــةٍ  ِشــقَّ
لبنان. ومن بين هذه الظروف:

أ - الدولة العثمانّية بوصفها حاملة لواء اإلسالمأ - الدولة العثمانّية بوصفها حاملة لواء اإلسالم

عاصمتها  انتقال  بعد  سّيما  وال  نفسها  تعتبر  العثمانية  الــدولــة  كانت 
اإلســالمــّي.  العالم  فــي  المحورية  الدينّية  الــدولــة  القسطنطينّية،  إلــى 
كان  الصفة،  وبهذه  الشريعة.  عن  والمدافعة  السنة،  لواء  حاملة  فهي 
من أهم واجباتها الحفاظ على العقيدة والتنكيِل بكّل من تصفه مارًقا 
التضييق  فجعلت  وتفسرها،  تعتمدها  كما  للشريعة  متأوًال  أو  ضاًال  أو 
أعلى  من  الصادرة  الفتاوى  وكانت  الثابتة،  سياستها  من  الشيعة  على 
بوصفه «شيخ  اسطنبول  لمفتي  الخاضعة  الرسمّية  الدينّية  لطات  السُّ
اإلسالم»، تكرر وتؤّكد وجوَب «قتل الشيعة واستحالل ذراريهم وأن ال 
تقبل لهم توبة» كما تجيز أصول المحاكمات عندها قتل الشيعة على 

الشبهة(١).
امتداد  على  الشيعة  على  التضييق  سياسة  فــإّن  األســـاس،  هــذا  وعلى 
سلطة الُحكم العثمانّي أّدت إلى منع الشيعة إقامة شعائرهم الخاّصة.

|  سعدون حمادة، تاريخ الشيعة في لبنان، تاريخ الشيعة في لبنان،  (بيروت: دار الخيال، ٢٠٠٣م)، الجزء ١، الصفحة٢١.  ١
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َتــبــيَّــَن لــنــا أَن اإلحــيــاء الــعــلــنــّي لــواقــعــة كــربــالء مع 
عهوٌد  سبقه  قد  كــان  عشر  التاسع  القرن  نهاية 
مـــن اإلحـــيـــاء غــيــر الــعــلــنــي . وهـــو مـــا يــرتــبــط في 
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ب - انتفاضات الَعَلِويِّينب - انتفاضات الَعَلِويِّين

السلطنة  تأسيس  مرحلة  فــي  بـــارًزا  العثماني  العلوي  الــعــداء  َيــُكــِن  لــم 
بنيتها  في  ناشًطا  عنصًرا  يؤلفون  العلويون  التركمان  وكــان  العثمانية 
نِّيَّة األصولّية بدأ في عهد السلطان  ونسيجها. ولكن التحوُّل نحو السُّ
عهد  فــي  ــّيــة  ُســنِّ الــدولــة  وأصــبــحــت   ،(١٣٨٩-١٤٠٢) األول  بــايــزيــد 
فاتح القسطنطينّية محمد الفاتح. فانقسم العنصر التركي وهو عماد 
السلطان،  راية  تحت  العثمانّية  نِّيَّة  السُّ قسمين:  إلى  األساسّي  الدولة 
ما  وهذا  الصفويَّة.  للدولة  الوالء  تعلن  راحت  التي  العلوّية  والتُّركمانّية 
العلويِّين  تعداد  كان  أن  بعد  عمًقا(١)  أكثر  الدولتين  بين  الخالف  جعل 
بانتفاضاتهم  فــقــامــوا  الــســكــان  مــن  بالمئة  ســّتــيــن  يبلغ  األنـــاضـــول  فــي 

األولى قبل ظهور الصفويِّين في عام ١٤٢٠.
حيدر  الشيخ  كتائب  ظهور  بعد  تركيا  في  قزلباش  مصطلح  ظهر  ثم 
الــصــفــوي والـــد إســمــاعــيــل وكـــان أمـــراؤهـــم يـــرتـــدون الــقــبــعــات الــحــمــراء 
ذات اإلشــارات االثني عشرة، داللــة على عدد أئمة الشيعة. وقد قام 
١٤٢٢م،  سنة  بايزيد  السلطان  الغتيال  فاشلة  بمحاولة  القزلباش 
بايزيد  بعدها  أوصـــى  وقــد  وتــشــريــًدا.  قــتــًال  غالًيا  ثمنها  العلويون  دفــع 

لخلفه سليم بأن يأخذ ثأر اإلسالم من القزلباش الكافرين(٢).

ج - العداء بين الدولتين العثمانية والصفويةج - العداء بين الدولتين العثمانية والصفوية

إسماعيل  الــشــاه  أقــام  أن  فمنذ  الدولتين،  بين  أشــده  على  الــعــداء  كــان 
ــــة األطـــــــــــراف، ســـعـــى إلــــــى تــوســيــع  الــــصــــفــــوي إمــــبــــراطــــوريــــة ُمــــتــــراِمــــَي
التي  الــعــديــدة  المغولّية  الــدويــالت  جيوشه  فاكتسحت  إمــبــراطــوريــتــه، 

كانت قد ظهرت بعد االجتياح المغولي للدولة العباسية.
وبعد أن تــوج شاًها على إيــران عــام ١٥٠٠، استولى على إيــران ُكلَّها 
الشيعة  دولــة  الواسعة  البالد  هــذه  من  فجعل   ،١٥٠٨ عــام  العراق  ثــّم 
المركزّية، وبّث الدعاة في سائر العالم اإلسالمي، فكان من الطبيعي 

| تاريخ الشيعة في لبنانتاريخ الشيعة في لبنان، مصدر سابق، الصفحة٢٦ .  ١
|  المصدر نفسه، الصفحة ٢٠.  ٢
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أن يتعاطف معه الشيعة حتى في األناضول نفسها. وكما يحدث في 
العثمانّية  الدولة  اضطهاد  تفاقم  العصر،  ذلك  في  المتبعة  السياسات 
انفجار  إلــى  أّدى  مّما  الدولَتيِن  بين  ــراع  الــصِّ نتيجة  الشيعة،  ِلرعاياها 
غرى َسقط على أثِرها أربعين ألًفا من  ثورةٍ شيعّية عاِرمة في آسيا الصُّ

الشيعة العثمانيِّين في األناضول(١).
باشا  داوود  العراق  في  العثمانّي  الوالي  حــاول  الِمثال  سبيل  وعلى  د- 
التضييق  العثمانيِّين،  الــُوالة  من  غيره  من  أكَثَر  ١٨٣١م)   –  ١٨١٧)
العزاء  أّن  العتقاده  الُحسينّي،  العزاء  إقامة  من  وَمنَعهم  الشيعة،  على 
الصفِويَّة  الــدولــة  بها  تقوم  التي  عــايــة  الــدِّ وســائــل  إحــدى  هــو  الحسينّي 

إلسقاط الدولة التُّركّية(٢).
ِخالل ُحكم العثمانيِّين للعراق، لم يُكن ُيسَمح بإقامة الشعائر الخاّصة 
بالشيعة، ومع ذلك ُأدِخَل تمثيل الواقعة إلى الكاِظِمّية في نهاية القرن 
الــثــامــن عــشــر، ودخــلــت النجف الــقــرن الـــذي أتــى بــعــده، فكانت ُتمثَُّل 
الجيش  وبحضور  العشائر  وشيوخ  الُوجهاء  أمــام  المساجد  باحات  في 

التُّركّي.
فــتــرات  فــي  العثمانية  الــســلــطــات  يــد  عــلــى  منعت  أن  لبثت  مــا  ولكنها 
عديدة، مما كان يعيد إقامة الشعيرة إلى البيوت وإلى الدهاليز لتقام 

في الخفاء(٣)..
فــقــد حــــدث ِمــــــــراًرا وتــــكــــراًرا أن أصـــــدر الـــــــُوالة مـــراســـيـــم بــمــنــع الــقــيــام 
الشيعة  من  بعًضا  أجبر  مّما  تحريمها،  أو  عــاشــوراء  بيوم  باالحتفاالت 
خوًفا  ّية  سرِّ بصورة  ولكن  بيوتهم،  في  العزاء  مجالس  ُيقيموا  أن  على 

لطات الحاِكمة. من السُّ

¼? - شيعة بالد الشام- شيعة بالد الشام

 ،١٥١٦ عــام  الشام  بــالد  األّول  سليم  العثمانّي  لطان  السُّ احتّل  حين 

| حركة اإلصالح الشيعيحركة اإلصالح الشيعي، مصدر سابق، الصفحة ٢٩٢.  ١
الــمــشــرف،  دار  (بـــيـــروت:  والمسيحّية  اإلسالم  في  ياسة  والسِّ الدين  بين  والمسيحّيةالشعائر  اإلسالم  في  ياسة  والسِّ الدين  بين  الشعائر  بــنــدكــتــي،  |  روبــيــر   ٢

٢٠١٠م)، الصفحة ١٠١.
|  المصدر نفسه، الصفحة ٢٩٠.  ٣
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لطان  استأنف سياسة أسالِفه السالِجقة ِتجاه الشيعة. ولّما توّلى السُّ
تعتِبر  فتوى  على  الحصول  استطاع  ١٥٢٠م،  عام  القانوني  ُسليمان 
مــجــزرٌة  حــدثــت  الــفــتــوى،  لتلك  ونتيجًة  اإلســـالم،  عــن  مــاِرِقــيــن  الشيعة 
نواحي  وفــي  األنــاضــول  فــي  الشيعة  مــن  اآلالف  ضِحيَُّتها  راح  مــروِّعــٌة 

حلب بسوريا.
لــقــد كــانــت هـــذه الــســيــاســة جـــــزًءا مـــن الـــصـــراع الــمــريــر بــيــن الــدولــتــيــن 

الصفِوّية اإليرانية والعثمانية التركية(١).
ضّد  أحــكــامٍ  من  يجري  بما  بآخر  أو  بشكٍل  ُمتأثِِّرين  لبنان  شيعة  كــان 
الشيعة في سائر الواليات العثمانّية. ولم يكن الفاِرق في هذا المجال، 
ســـوى فــي مــســاحــات التضييق الــتــي تــشــتــدُّ حــيــًنــا وبــشــكــٍل حــــادٍّ ولكن 

كانت تشَهُد تراِخًيا حيًنا آخر.
لبنان  شيعة  يعاملون  وكانوا  وفارسي،  شيعي  بين  العثمانيون  يفرق  لم 
عــلــى أن «قــتــل فــارســي واحـــد فــي الــحــرب أكــســب أجــــًرا عــنــد اهللا من 
ستين مسيحيًّا». وقد استمروا حّتى القرن الثامن عشر، يطلقون على 
الشيعة في جبل لبنان اسم «القزلباش» بعد أكثر من ثالثة قرون من 

اشتهار هذا االسم لدى أعدائهم الفرس(٢).
ـــزون عـــداَءهـــم الــتــقــلــيــدّي عــلــى الشيعة  كـــذلـــك، بـــدأ الــعــثــمــاِنــّيــون يـــركِّ
الــصــفــِويَّــة،  الــدولــة  نــشــوء  فــي  دورهـــم  تضخيم  مــن  انــطــالًقــا  اللُّبنانيِّين 
فــُنــِســبــت كــتــابــاٌت إلـــى شــيــٍخ عــامــلــٍيّ تــبــّيــن أّنــــه كـــان وراء أفــكــار الــشــاه 

إسماعيل.
الملعون  الرافضي  الشيعي،  الطريد  ظهر  عامل  جبل  منطقة  «ومــن 
بالشيخ  الــتــحــق  الــضــالل،  كهنة  ورئــيــس  المشاغبين  قــائــد  الــعــال  عــبــد 
األردبيلي إسماعيل ودعمه لنشر هذه التعاليم الباطلة، زاعًما أنه شيخ 

اإلسالم وهو في الواقع شيخ الكفر»(٣).
اإليــرانــيِّــيــن  ِســيَّــمــا  وال  الشيعة  أفــعــال  مــن  يستكِثرون  أو  ُيــنــِكــرون  كــانــوا 

| الشعائر بين الدين والسياسةالشعائر بين الدين والسياسة، مصدر سابق، الصفحة ١٠٠.  ١
| تاريخ الشيعة في لبنانتاريخ الشيعة في لبنان، مصدر سابق، الصفحة ٢٦.  ٢
| تاريخ الشيعة في لبنانتاريخ الشيعة في لبنان، مصدر سابق، الصفحة ٥٢.   ٣
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حذَوهم  يحذون  وال  وأوليائهم  تهم  أئمَّ يزورون مقامات  وغيرهم، حين 
في هذا.

لـــم يـــُكـــن مــصــطــلــح قـــزلـــبـــاش وحــــــَده الــُمــســتــخــَدم فـــي َوســــــِم الــشــيــعــة 
إحياؤه  إعــادة  جــرى  آخــر  مصطلٌح  ة  فثمَّ الــديــن،  ُعــَرى  من  إلخراجهم 
اليِقلُّ أهّمّيًة في دالالته الُمسوََّغة الضطهاد الشيعة. وفي هذا النَّحو 
لطان سليم الذي أفتى سنة ١٥١٢م، بوجوب الحرب على  د السُّ ُيؤكِّ
جئت  ما  يقول: «أنا  إلهيًّا.  وفرًضا  ًسا  ُمقدَّ دينيًّا  ِجهاًدا  وجعِلها  الشيعة 
إليكم إّال بفتوى علماء األعصاِر واألمصار وأنا كنت متوجًها إلى جهاد 
الرافضة  مع  مملوكي)  الغوري (سلطان  اتفق  فلما  والفجار،  الرافضة 

تركت الرافضة، وتوجهت إليه»(١).
-١٥٧٤) الثالث  ومـــراد  (١٥٦٦-١٥٧٤م)  الثاني  سليم  عهد  فــي 
فِض وقد َنَسب إليهم مراد الثالث  ١٥٩٥م)، استمرَّ َوسُم الشيعة بالرَّ
واإللــحــاد  وعثمان  عمر  ولعن  الــصــالة  إقــامــة  وعــدم  والفجور  «الفسق 

والزندقة والتعاون مع الصفويين»(٢).
ـــد ُعــمــق  فـــي مــقــابــل ذلــــك، كــــان عــلــى شــيــعــة لــبــنــان، اجــــتــــراَح مـــا يـــُؤكِّ
فجرى  محّمد (ص)  الرسول  بيت  ألهل  ووالِئهم  تشيُِّعهم  في  لة  الصِّ

استخدام لفظ (َمتاِولة) ومعناه: ُمت َوِليًّا ِلَعلّي.
هناك من يعتبر أن أول إطالق لفظ متاولة عليهم واشتهارهم به، لم 
ضاربة  الفوضى  كانت  حيث  للهجرة،  عشر  الحادي  القرن  قبل  يكن 
أطــنــابــهــا فـــي بــــالد الـــشـــام، وإن كـــل فــريــق يــعــتــمــد عــلــى قــوتــه بحيث 
انتشرت الحماسة الوطنية، فكان أبناء جبل عامل من الشيعة يلقبون 
أنفسهم ببني متوال بحيث جعلوه لقًبا خاًصا بهم لما فيه من اإلشارة 

إلى مذهبهم[،] وكانوا في ذلك العصر يفتخرون بهذا اللقب(٣).
يرى شكيب إرسالن أن لفظة متاِولة غير معروفة إال لشيعة بر الشام 
بل لشيعة جبل عامل وجبل لبنان وبعلبك. ففي العراق شيعة ال يقال 

|  المصدر نفسه، الصفحة ٤٣.  ١

|  المصدر نفسه، الصفحة ٥٦.  ٢
|  مجّلة العرفان، المجّلد ٢، الصفحة ٢٤١.  ٣
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لهم  يقال  وال  محل  كل  من  أكثر  شيعة  العجم  بــالد  وفــي  متاولة،  لهم 
متاولة، وبين مسلمي الهند ماليين الشيعة وال يعرفون بلقب متاولة. 
لهم  ويــقــال  العلوّية  مــن  سكانها  الــخــراب  لها  يقال  محلة  دمشق  وفــي 
هــنــاك «الـــروافـــض» وال يــقــال لــهــم مــتــاولــة. فالشيعة فــي جميع بــالد 
عشرية  واثــنــا  وجعفرية  وإمــامــيــة  وعلوية  شيعة  ألــقــاب  تحت  اإلســـالم 

وغير ذلك. وكلمة متاولة مخصوصة بشيعة بر الشام(١).

Ã«dH½ô« WÝUOÝ ≠≤

أ - تغيُّر األوضاع في العراقأ - تغيُّر األوضاع في العراق

ماح للجالية اإليرانّية في النبطّية  ُيمِكن ردُّ األسباب التي أّدت إلى السَّ
بفعل  سادت  التي  المناخات  إلى  الحسينّية،  للشعيرة  العلنّي  باإلحياء 
ــلــطــة، وبفعل  ــّيــة، فــي مــواقــع رجــــاالت اإلدارة والــسُّ الــمــتــغــيِّــرات الــداخــِل
لطنة الــعــثــمــانــّيــة ورعــايــاهــا الــتــي مــالــت إلــى  مــســار الــعــالقــات بــيــن السَّ
لطان  لطنة. لقد قام السُّ غوط التي تتعرَّض لها السَّ التهِدئة جّراء الضُّ
المشاهد  بترميم  ١٥٣٤م  سنة  العراق  جنوب  احتالل  بعد  سليمان، 
سة،  الُمقّدسة في النجف وكربالء باعتبارهما يُضّمان الَمشاهد الُمقدَّ
المزارات  فإّن  كذلك  ساُمّراء.  في  العسكري (ع)  الحسن  اإلمام  فزار 
ولكن  التَّساُهل.  بعض  عرفت  نفسه  األناضولي  الريف  في  الشيعّية 
هذا التساُهل بِقَي مفقوًدا ومقموًعا في سوريا ولبنان، كمقام السيِّدة 
زينب في دمشق ومقام النبي نوح في الكرك وغيرهما من المزارات 
المشاِبهة. لم ُيعَترف بُهويِّتها المذهِبيَّة حّتى العصر الحديث. وهكذا 

ُذر اليسير من التساُمح العثمانّي لم يِصل إلى بالد الشام(٢). فإّن النُّ
مًدى  العثمانيِّين  الــُوالة  لدى  لُتعَرف  تكن  لم  التسامح  سياسة  أنَّ  غيَر 
في  عهِدها  سابق  إلــى  تعود  األمـــور  كانت  مــا  فُسرعان  واســًعــا،  زمِنيًّا 

القمع واالضطهاد.

|  المصدر نفسه، الصفحة ٤٤٥.  ١
| تاريخ الشيعة في لبنانتاريخ الشيعة في لبنان، مصدر سابق، الصفحة ٥٤.  ٢
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غــيــر أّنـــــه بــعــدمــا بــلــغــت ســيــاســة الــتــهــديــد والــمــنــع أوَجـــهـــا لــــدى الـــــُوالة 
راٌت الِفـــتـــٌة أدَّت إلــــى االنــــفــــراج فـــي إقــامــة  ــيــن، بـــــرزت تــــطــــوُّ الــعــثــمــانــيِّ
باشا  داوود  ســقــوط  مــع  رات  الــتــطــوُّ هــذه  بـــدأت  الحسينّية.  المجالس 
عــام ١٨٣١م وتعيين علي رضــا والــًيــا على بــغــداد، حــيــُث أخــذ الــعــزاء 
علي  الــجــديــد  الــوالــي  ألّن  وذلـــك  تــدريــجــيًّــا،  ر  والــتــطــوُّ مو  بالنُّ الحسينّي 
رق  رضا، كان أحد أتباع الطريقة الصوفّية البكداِشّية، وهي إحدى الطُّ
الــصــوِفــّيــة الــتــي نــشــأت وتـــطـــّورت فــي تــركــّيــا فــي الــقــرن الــثــالــث عشر 
علي  اإلمــام  سون  وُيقدِّ التشيُّع  إلى  يميلون  البكداشّيون  وكان  ميالدي. 

بن أبي طالب (ع) واألئّمة من أوالده.
بــاشــا (١٨٣١ –  رضــا  علي  بــقــدوم  بــغــداد  فــي  الشيعة  سمع  وعندما 
الموصل،  فــي  الستقباله  وجهاِئهم  مــن  سبعة  إليه  أرســلــوا  ١٨٤٢م)، 
ثوه عن إقامتهم مجالس العزاء  وبعد أن التُقوه شكوا إليه أحوالهم وحدَّ
فوق  المجالس  بإقامة  ووعــدهــم  طمأَنهم  وقــد  الــبــيــوت.  ســراديــب  فــي 
سطوح المنازل، وهو ما حدث، وقد كان الوالي علي رضا يعتكف في 
صالح  الشاعر  إلــى  ويستمع  قصره  فُيغِلق  عــام،  كــّل  من  محّرم  شهر 

التَّميمي وهو يلقي عليه قصائد َيرثي بها اإلمام الحسين(ع)(١).
حوالي  إلى  اسطنبول  إيرانّيو  كان  حيث  نفسها  تركّيا  إلى  العراق  ومن 
ا في  ســنــة ١٨٦٠م ُيــحــيــون ذكــــرى اإلمــــام الــحــســيــن فــي مــحــّرم ســــرًّ
منازلهم، وكانوا يتعرَّضون للعقوبة إذا ما ُضِبطوا وهم ُيقيمون مجلس 

عزاء.
غــيــر أّنـــه كـــان قــد تــحــّســن وضـــع الــطــائــفــة الشيعّية فــي اســطــنــبــول في 
نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر، فــي عــهــد الــســلــطــان عــبــد الحميد الثاني  
نسبيًّا  االنعكاس  إلى  أّدى  ما  وهو  التقريب،  إلى  يّتجه  الجّو  كان  حيث 

على لبنان.
إزاء ذلــك أخـــذت مجالس الــعــزاء بــالــتــطــّور واالنــتــشــار فــي الــعــراق في 
الــنــصــف األّول مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر. فــقــد نــشــأت مــواكــب الــعــزاء 

| الشعائر بين الدين والسياسةالشعائر بين الدين والسياسة، مصدر سابق، الصفحة ١٠٢.  ١
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الحسيني، وهي مسيرات شعبّية لالحتفال بالذكرى وُتقام في األّيام 
العشرة األولى من محّرم، وكان أّول تلك المواكب موكب اللَّطم الذي 
يــتــكــّون مــن مــجــمــوعــاٍت مــن الـــرجـــال الــذيــن يــضــربــون بــأيــديــهــم على 

صدورهم المكشوفة.
وقـــد اســتــمــّرت االحــتــفــاالت عــلــى هـــذا الــِمــنــوال فــي الـــعـــراق فــي أثــنــاء 
[حــكــم] الــــُوالة العثمانيين الــذيــن جـــاؤوا بعد علي رضــا بــاشــا، إلــى أن 
تــســّلــم الـــوالـــي الــعــثــمــانــّي ِمــدحــت بــاشــا ُحــكــم الـــعـــراق بــيــن (١٨٦٨ – 
الــعــزاء  مواكــــــــــــب  أثــرهــا  على  مــنــَع  إصــالحــاٍت  بــعــّدة  وقـــام  ١٨٧١م) 
ولكّنها  مواكب(١).  هكذا  يقيم  من  كلٍّ  بمعاقبة  وهــّدد  محّرم  شهر  في 
عــــادت واكــتــســبــت فـــي نــهــايــة الــســيــطــرة الــعــثــمــانــّيــة ُظـــهـــوًرا كــبــيــًرا في 
العتبات المقّدسة في العراق وقد استمّرت في تعاٌظِمها بعد سقوط 
تعاظمت   ١٨٩٠ سنة  فمنذ  األســاس  هذا  وعلى  العثمانّية(٢).  الدولة 
الدولة  فيه  تنظر  كانت  الــذي  الوقت  في  عــاشــوراء  في  الشعائر  إقامة 
تشيُّع]  و [إلـــى  الــعــراق  فــي  الــشــيــعــّي  الــمــدِّ  إلـــى  الــقــلــق  بعين  العثمانّية 
تكن  لــم  أّنــهــا  إّال  الــنــاس  على  المجَتِهِدين  أثــر  وتــعــاُظــم  القبائل  بتشيُّع 

تستطيع القيام بإيقاف ذلك(٣).

ب - سياسة االنفراج مع اإليرانيِّينب - سياسة االنفراج مع اإليرانيِّين

ًرا بــارًزا وكان عدٌد من الــزّوار  بعد مدحت باشا شهدت المجالس تطوُّ
ــراِتــهــم إلــى مراسيم  األجــانــب الــذيــن زاروا الــعــراق، قــد أشـــاروا فــي ُمــذكَّ
الــعــزاء الــتــي كــانــت تــجــري فــي كــربــالء والــنــجــف. وكـــان بينهم السائح 
١٨٨٧م،  عــام  النجف  زار  الــذي  مــيــرزاده  حاجي  الُمتصوِّف  اإليــرانــّي 
ووصف مجالس العزاء في مدينتين وكربالء بأّنها مجالس لم تقتصر 
والــمــدارس  المساجد  إلــى  امــتــّدت  وإّنــمــا  فحسب،  البيوت  فــي  إقامتها 

الدينّية وحّتى أضرحة األئمة (ع).
ــصــف األّول مــن الــقــرن الــثــامــن عــشــر قــد دعــا  كـــان نــــادر شـــاه فــي الــنُّ

| الشعائر بين الدين والسياسةالشعائر بين الدين والسياسة، مصدر سابق، الصفحة ١٠٣.  ١
| حركة اإلصالح الشيعيحركة اإلصالح الشيعي، مصدر سابق، الصفحة ٢٨٩.  ٢

|  المصدر نفسه، الصفحة ٢٩١.  ٣
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في  خــامــًســا  مــذهــًبــا  االعـــتـــراف بــالــمــذهــب الــجــعــَفــري  إلـــى  العثمانيِّين 
اإلســــالم. وُرغــــم أّن الــمــحــاولــة فــِشــلــت لكّنها كــانــت قــد كــســرت واقــع 

م بين اإليرانيِّين والعثمانيِّين. التأزُّ
إلى  بالدعوة  عشر  التاسع  القرن  من  ابــتــداًء  العثماِنّيون  قــام  بعدها  إذ 
من  السلطنة  حماية  إلــى  تهدف  خّطةٍ  إطــار  في  الشيعة،  من  التقرُّب 
المخاطر الخارجّية. ُثّم كانت السياسة القائمة على الوحدة اإلسالمّية 
بين  المصالحة  إلــى  تهدف  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  اّتبعها  التي 
ولذلك  المسلمين،  قائد  باعتباره  رايِته  تحت  لجعِلهما  والشيعة  ّنة  السُّ

ه جهوَده إلى توثيق التحالف مع اإليرانيِّين. كان ُيوجِّ
مــن نــاحــيــة أخـــرى كـــان اعــتــمــاد الــدســتــوَريــن الــفــارســي والــعــثــمــانــي من 
دعــوات  مــن  أكــثــر  الجهتين  مــن  مناصِريهما  بين  قــربــت  الــتــي  الــعــوامــل 
 ١٩٠٩ عــام  إيــران  في  الدستورية  الحركة  إخفاق  وبعد  الحميد.  عبد 
«تركيا  إلــى  الحركة،  مناصري  من  وغيرهم  الشيعة  العلماء  انصرف 

الفتاة» التي كان من أهدافها الدعوة للوحدة بين المسلمين(١).

Ò
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أ-البنية الدينّية للدولة العثمانّيةأ-البنية الدينّية للدولة العثمانّية

لمعرفة وظيفة إحياء الشعيرة الحسينّية ال ُبّد من التوقُّف حول كيفّية 
إعادة إنتاج الُهِوّية لدى الشيعة باستكشاف بعض عناصرها المكوِّنة 

وكيفّية تَموُضِعهم في ظّل البيئة الدينّية العاّمة.
دولــًة  ُتَعدُّ  ولكّنها  إقطاِعّية،  ٌة  عسكِريِّ دولــٌة  كانت  العثمانّية،  فالدولة 
دينّيًة. فَرأُس الدولة هو الخليفة، وُبنيتها اإلدارّية واإلقطاعّية استندت 
إلى  وصــوًال  والواليات  األقاليم  في  هرِمّيةٍ  عبر  يتدّرج  دينٍيّ  جهازٍ  إلى 
الــذي  األكــبــر  المفتي  أو  اإلســـالم  شيخ  َقــصــُر  حيُث  السلطنة  عاصمة 
ــلــطــان وإضـــفـــاء طــاِبــع  كـــان ُيــســاِهــم عــن قــــرٍب فــي تــدعــيــم ُحــكــم الــسُّ

الشرِعّية الدينّية عليه.

|  المصدر نفسه، الصفحة ٣٣٦.  ١
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مسألة  إليه  وُعــِهــَدت  الديني  الجهاد  رأس  على  األكــبــر  الُمفتي  وقــف 
لطنة.  السَّ أنحاء  في  والُمفتين  والشرعيِّين  العسكريِّين  القضاة  تعيين 
كــــان الــســالطــيــن يــســتــشــيــرون رجـــــال الـــديـــن فـــي الــكــثــيــر مـــن األمــــور 
شرعّيةٍ  بــفــتــاوى  فاتهم  تصرُّ روا  وُيـــبـــرِّ أعمالهم  يــدعــمــوا  أن  ويــحــاولــون 

يسَتحِصلونها من هؤالء.
ل في  كان للجهاز الدينّي موقٌع خاصٌّ في هيكلّية السلطة وكان يتشكَّ

كلِّ واليةٍ من العناصر التالية:
الصالة،  أئــّمــة  المساجد،  ُخطباء  اإلشـــراف،  ُنَقباء  الُمفتين،  الــُقــضــاة، 
ساللة الرسول  رهم من  تحدُّ نسبًة إلى  أو األشــراف  السادة  ِنين،  المؤذِّ

(ص)(١).
لطات  استناًدا إلى هذه التراتبّية في السلطنة العثمانّية، استفادت السُّ
الذين  المسلمين  من  التركّية  وغير  التركّية  العناصر  من  الواليات  في 
وتمّتعوا  الدولة  شــؤون  بتدبير  فّعال  بــدور  وقاموا  المناصب  تلك  تــبــّوأوا 
بسلطة مــعــنــوّيــة كــبــيــرة أقـــلُّ مــا ُيــقــال فيها أّنــهــا ســاهــمــت فــي تدعيم 
دون  إسالمّية  لمذاهب  االعــتــراف  مظّلة  وتوفير  االجتماعّي  وجــودهــا 

غيرها وبالخصوص للمذهب الحنفّي.
الرسمّية  العناصر  تلك  تشملهم  فلم  التراتبّية  لهذه  فوفًقا  الشيعة  أما 
وتوفير  الدينّية  بنيتها  من  انطالًقا  اإلدارة  في  اإلسهام  شأنها  من  التي 
وبذلك  الشيعّي.  للمذهب  وفًقا  الشخصّية  أحوالهم  إدارة  مستلزمات 
تكون الدولة التركّية قد أسهمت في عزل الطوائف المغاِيرة للمذهب 
الحنفّي، األمر الذي يدفع هذه التنّوعات إلى التمّسك بهوّيتها. وعلى 
هذا النحو كانت الشعيرة الحسينّية لدى شيعة لبنان إحدى العناصر 

التي ُيعين على تأكيد حضور هذه الُهوية في ميدان التنّوع .

ب- أحوال شيعة جبل عامل وبعلبكب- أحوال شيعة جبل عامل وبعلبك

ِتبياًنا لما سبق، نقف عند بعض الكتابات التي تعكس أحوال الشيعة 

 ،(٢٠٠٦ البلمند،  جــامــعــة  مــنــشــورات  (بـــيـــروت:  الشام  بالد  تاريخ  في  الشاممحطات  بالد  تاريخ  في  محطات  رافــــق،  الــكــريــم  |  عــبــد   ١
الصفحة ٢٨.
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مـــن مــنــظــور الــســلــطــة الـــمـــركـــزّيـــة، وهــــي كــتــابــات تــكــشــف عـــن نــظــرة 
الشعيرة  إلى  وليس  الشيعّية  الخصوصّية  إلى  يرمز  ما  لكّل  استعالئّية 

الحسينّية وحدها.
فَتحَت رعــايــة وإشـــراف والـــي بــيــروت عــزمــي أفــنــدي، بــدأ العمل على 
وضـــع دلــيــٍل عــلــمــيٍّ مـــدنـــٍيّ يستفيد مــنــه مــوّظــفــو الــحــكــومــة وطــبــقــات 
المكتب  مدير  التميمي  بك  رفيق  الغاية  لهذه  الــوالــي  انتخب  األهلين، 
الــتــجــارّي فــي بــيــروت ومحمد بهجت بــك الــمــديــر الــثــانــي فــي المكتب 

السلطانّي، وأرسلهما إلى القسم الجنوبّي في الوالية.
ولــتــنــفــيــذ الـــَمـــهـــّمـــة طـــــاف الـــمـــبـــعـــوثـــان مـــنـــاطـــق (ســـلـــفـــيـــت، نـــابـــلـــس، 
تلك  فتتّبعا  طــبــرّيــا...)  النبطّية،  صــيــدا،  صـــور،  عــكــا،  حيفا،  طــولــكــرم، 
الــجــهــات مقتبسين مــن اآلثـــار العلمّية واألدبــّيــة ثــّم وجـــدا الــحــاجــة إلى 
والــتــاريــخــّيــة  الــجــغــرافــّيــة  الــمــبــاحــث  بــك  رفــيــق  فكتب  حصائلهما  نــشــر 
والــصــنــاعــات والــمــعــارف وطــبــقــات األمـــم وحـــاالت الــطــوائــف واألديـــان 
من مسيحّية ويهودّية ودرزّيــة. وكتب بهجت بك عن األحوال الروحّية 

واألخالقّية ومباحث األلسنة واآلداب والصنائع النفسّية.
ــمــا فـــي وصــــف أحــوالــهــم  وقــــد كــــان لــلــشــيــعــة نــصــيــب مــمــا كــتــبــا ال ســّي
على  التحامل  من  الكثير  مع  وآدابهم  الدينّية  وممارساتهم  االجتماعّية 

الطائفة(١).
يـــصـــف أحـــدهـــمـــا رؤســـــــاء الـــمـــتـــاولـــة أّنــــهــــم «مـــنـــحـــطـــون فــــي مــواقــعــهــم 

االجتماعية من حيث العلم والكتلة البشرية التي يحكمون عليها».
يــنــتــقــل حـــال الـــوصـــف بــعــد ذلــــك، إلـــى الــعــلــمــاء الــديــنــيِّــيــن وهـــو وصــف 
وتلقيناتهم  التحصيل  كــضــحــالــة  هــــؤالء  لــحــال  انــتــقــاٍص  مــن  يــخــلــو  ال 

المشفوعة بدواِمّية النفوذ على العاّمة ورضا الرؤساء.
يقول:

إن الغايات التي يلقنها العلماء للعامة ال تتجاوز حدود اختفاء الخليفة 

خــاطــر،  لــحــد  (دار   ٣ الطبعة  الجنوبي،  القسم  بيروت  الجنوبيوالية  القسم  بيروت  والية  بـــك،  بهجت  ومــحــمــد  بــك  رفــيــق  |  محمد   ١
١٩٨٧)، الصفحة ٥.
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األخير من األئمة االثني عشر في سامراء.. ومن ثم يعرج في سطور 
السطور  لــقــارئ  يــبــدو  بحيث  الــوصــف  مــن  تستزيد  وبــكــلــمــات  الحــقــة 
ــا يعكس حــيــاديــة الــبــحــث العلمي الــرصــيــن، لــكــن ال يلبث  مــديــًحــا بــادًي
هنيهة حــتــى يــجــد كــوامــن اإلســقــاطــات الــمــتــحــيــزة الــنــابــعــة مــن موقع 
المذهب.  فــي  المغاير  واالنــتــمــاء  العثمانية  اإلدارة  سلك  فــي  الوظيفة 
جاء  كما  أنهم  العلماء،  دور  حول  واالستطراد  المضي  هذا  من  والبارز 
في الكتاب «يحبون أن تكون لهم مؤلفات تصف ببالغ عظيمة الحق 
وقداسة األئمة االثني عشر، وترحب بقدوم المهدي المنتظر وتتغنى 
بمدائح بكواتهم وال يقوم من بينهم بهذه األعمال سوى العلماء. وهذه 
الــغــايــة يسعى إلــيــهــا عــلــمــاء الشيعة بــل لــيــس لــهــم صنعة ســواهــا فــإذا 
كسدت هذه الصناعة ال يمكنهم أن يجدوا شيًئا من النفوذ الذي نالوه 
إلى  ليخلص  األمــة،  بين  العالي  مقامهم  يفقدون  أنهم  بل  البكوات  من 

أن ما يكتبه هؤالء ال يتعدى حدود هذه الدائرة(١).
الشرع  تعظيم  غير  دور  من  للعلماء  الكاتبان  يريده  الــذي  ما  نــدري  ال 
وإظــــهــــار عــظــمــة الــــحــــق، وإبــــــــراز خــصــوصــّيــاتــهــم فــــي تــعــظــيــم األئـــّمـــة 
والترحيب بقدوم المهدّي المنتظر الذي ال ينفرد فيه الشيعة وحدهم 

بين المسلمين.
ــَكــوات والــعــاّمــة للعلماء فــمــن غير  وأّمــــا لجهة إظــهــار االحـــتـــرام مــن الــَب
الــمــعــلــوم عــّمــا إذا كـــان الــكــاتــبــان يـــريـــدان اســتــبــدالــهــمــا بتعظيم الــوالــي 
والــســلــطــان ورجـــــاالت الــســلــطــة فــي مــقــامــاتــهــم الــعــالــيــة، وإّال فــمــا هي 

الَمنقصة في ذلك الوّد والتالحم بين أبناء القوم أنفسهم.
جراء العودة إلى الــوراء ردًحــا من الزمن في وصف أحــوال جبل عامل 
آنية  علمية  ضــحــالــة  بــيــن  الكاتبين  لـــدى  الــتــنــاقــض  يظهر  مــا  ســرعــان 
وغــنــى ووفــــرة علمية عــلــى نــحــو ولـــو غــيــر مــقــصــود فــي أحــــوال الــقــرن 
الحادي عشر الهجري ليذكرا العلماء الذين اشتهر في هذا الدور وما 
الجبعي،  الدين  زيــن  والشيخ  الجزيني،  مكي  بن  محمد  كالشيخ  بعده 
والشيخ بهاء الدين العاملي، وغيرهم، ويقتفيا أدوارهم وغنى مؤلفاتهم 

| والية بيروت القسم الجنوبيوالية بيروت القسم الجنوبي، مصدر سابق، الصفحة ٣١٦ .  ١
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العلمية في ميادين الفقه والعقيدة والتشريع وعلم الحديث والتفسير، 
ثم ليستقر الحال معهما على األدوار الراقية والتقدير إلعداد النابغين 

التي تقدر بمائتين أو ثالثماية(١).
والشيخ  ظاهر  سليمان  كالشيخ  معاصرين  علماء  إلى  الــدور  ينتهي  ثّم 
أحمد رضا وأدوارهم ونتاجاتهم في التأليف والكتابة ولشعراء كانوا ما 

يزالون أحياء.
ال نـــدري كــيــف يستقيم الــوصــف بــيــن الــجــمــود واالنــحــطــاط الــمــذري، 
وربط  تجسيد  من  له  يجد  وال  الكاتبين،  على  ذاتــه  يفرض  واقــع  وبين 
مع الغايات واإلسقاطات، إال الخروج بنتيجة ال تجد لها سنًدا وشرًحا 
الجوانب  تعكس  أرضية  إلــى  والمفتقد  الواهن  االستنتاج  ســوى  مقنًعا 
المتاولة،  أدبيات  أن  إلى  تنتهي  التي  االستنتاجات  تلك  في  المنطقية 
اآلثــار  منها  نــزع  ما  وإذا  بذاتها.  مستقلة  تجعلها  مميزات  لها  يوجد  ال 
يطلق  أن  يصح  مما  القليل  إال  فيها  يبقى  ال  والتأليف  واألدبية  العلمية 

عليه اسم صناعة، ويجب أن تقال باستهزاء أدبي(٢).
ثّم يمضي الوصف: «وفي كل قرية جامع للمتاولة يسمى (حسينية) 
أحــوال  عن  الوصف  في  االستفاضة  وبعد  منبر».  أو  مأذنة  فيه  وليس 
الشيعة االجتماعية وممارساتهم الدينّية، فاألوصاف ال تخلو من تحيُّزٍ 
«يقيم  القول  على  جان  يعرِّ عاشوراء،  وبخصوص  دونّيةٍ.  ونظرةٍ  كبيرٍ 
وصــور  النبطّية  فــي  الحسين  لــإلمــام  مآتم  معينة  أوقـــات  فــي  المتاولة 
ومرجعيون. وفي صيدا يقرأ الشيعة مرثية الحسين ويسمونها تعزية». 
الحسينّية  الشعيرة  أّن  نجد  الــتــاريــخ،  ذلــك  وحــّتــى  األســـاس  هــذا  على 
التي كان يشملها المنع لم تكن لتتفّرد باالستهجان وإّنما كّل ما يرمز 

إلى عناصر الهوّية اإليمانّية للشيعة.
لـــم تــكــن األحــــــوال الــديــنــّيــة لــشــيــعــة بــعــلــبــك الــهــرمــل، أفــضــل حــــاًال من 
شــيــعــة جــبــل عـــامـــل لــجــهــة عــــدم االعــــتــــراف لــهــم بـــــدور ديـــنـــّي بشكل 
شيعة  دين  علماء  اختيار  الحراِفشة  األمــراء  على  كان  ولذلك  رسمّي. 

| والية بيروت، القسم الجنوبيوالية بيروت، القسم الجنوبي، مصدر سابق، الصفحة ٣١٨.  ١
|  المصدر نفسه، الصفحة ٣٢٠.  ٢
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ه تركيا، وكان  لالضطالع بدور اإلفتاء، لكن عملهم كان شعبيًّا لم تقرُّ
المفتي يتقاضى تعويًضا من الحراِفشة ال من األوقاف اإلسالمّية.

المولود  مرتضى  آل  الحسيني  حسين  السيد  العلماء  هــؤالء  بين  ومــن 
في دمشق والمتوّفي سنة ١٨٤٢.

عالم  ليكون  إليه  وتطلعوا  منطقه  َفراقهم  بالحرافشة  اّتصل  قد  كــان 
حصرت  التي  لتركيا  تحِدًيا  شعبيًّا  مفتًيا  فجعلوه  الجعفرّية،  الشيعة 
لإلفتاء  مــركــز  إحـــداث  ورفــضــت  السنية،  بالمذاهب  الــرســمــي  اإلفــتــاء 
عندما  حكمهم  أثناء  شعبيًّا  إفتاًءا  الحرافشة  حقق  وبذلك  الجعفري. 
اخـــتـــاروا عــلــمــاء شــيــعــة وأولـــوهـــم اإلفـــتـــاء وعــلــى رأســهــم الــســيــد حسين 
مرتضى. وبما أن تركيا رفضت إصدار مرسوم يقره مفتًيا، فيتقاضى 
راتــًبــا مــن األوقـــاف اإلســالمــيــة، ظــل عمله شعبًيا، ولــم يــصــدر تواقيعه 

باسم اإلفتاء أو القضاء(١).
ظل حتى وفاته يقوم باإلفتاء والوعظ والتعليم ما أحدث حركة علمّية 
السيد  ابـــن  ليخلفه  بــانــتــظــام  بعلبك  فــي  الشيعة  الــعــلــمــاء  وجـــود  أمــنــت 
علماء  يكن  لم  ياق  السِّ هــذا  وخــارج   .(٢)١٨٤٢ عــام  وفاته  بعد  محمد 
سياسٍيّ خاصٍّ  لف ليعَمدوا إلى إنتاج مشروعٍ  الدين من الَخَلف أو السَّ
خـــارج الــتــكــويــن الــُســلــَطــوي الـــعـــاّم، بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك تمّيزت 

العالقة مع مكّونات السلطة بَكوِنها عالقاٍت لم تكن خارج المألوف.
يــكــشــف شــعــر الــســّيــد حــســيــن مــرتــضــى عـــن اّتـــجـــاهـــات تــلــك الــعــالقــة 
القائمة مع مواقع السلطة فقصائده توّزعت بين أمراء دمشق وبعلبك 

وجبل عامل واألمير بشير الشهابي وإبراهيم باشا المصري.
الناصيف  محمد  باألمير  واّتصل  عامل،  جبل  إلى  قصائد  بضع  وضع 
ابن األمير ناصيف النّصار وهّنأه بالعودة إلى جبل عامل، بعد أن أنزل 
وصــادر  بالدهم  من  وأخرجهم  الشدائد  نّصار  بــآل  الــجــّزار  باشا  أحمد 

أمالكهم .

| والية بيروت القسم الجنوبيوالية بيروت القسم الجنوبي، مصدر سابق، الصفحة ١١٧.  ١
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حسين  السيد  أنــشــده   ١٨٣٢ سنة  بعلبك  إلــى  باشا  إبــراهــيــم  ورد  لما 
قــصــيــدة فيها مــعــانــي الــشــجــاعــة والــكــرم وحــســن الــســيــاســة، وحصلت 

لقاءات بينه وبين إبراهيم باشا(١).
ذكر  في  قصائد  ثــالث  على  منها  ُعِثر  للحراِفشة،  قصائِده  من  أكثَر 

األمير أمين الحرفوش والثانية في قبالن والثالثة في جهجاه.
خــصــائــصــه الـــمـــدحـــيـــة تـــمـــيـــزت بـــمـــواصـــفـــات الـــمـــمـــدوح فــــي مــنــصــبــه 
وسيف  سياسة  رجــال  فهم  بشير  األمير  الحرافشة،  األمــراء  السياسي 
وعــلــم وعـــــــدل(٢). لـــم يــكــن فــعــل الــُمــهــادنــة هـــو حـــال مـــن شــغــل مــواقــع 
دورهــم  لجهة  عموًما  الدين  رجــال  حــال  هو  ما  بقدر  كاالفتاء  وظيفّية 
فـــي اإلفـــتـــاء والـــوعـــظ والــتــعــلــيــم فـــي نـــطـــاٍق مـــحـــدودٍ ولـــعـــددٍ قــلــيــٍل من 
لعدم  الحسينّية  الشعيرة  إقــامــة  تطوير  إلــى  هــؤالء  يعمد  ولــم  األفـــراد، 
توّفر المناخات المالئمة خالل الحقبة العثمانّية. كّل ما في األمر هو 
مظاهر  بإبراز  مشفوعة  استعادة  لعاشوراء.  التاريخي  الزمن  استعادة 
الحزن والتي راحت تبرز لدى علماء الدين ومن خالل أبياٍت وقصائد 
آلل  والــحــب  االنتماء  مشاعر  عــن  تفصح  والــتــي  الحسينّي  الشعر  فــي 

بيت النبي (ص).
من  مرتضى (١٧٣٩م)  آل  الحسيني  العلواني  العابدين  زين  فالسّيد 
من  األمثلة  أحــد  ُيشّكل  بعلبك.  مدينة  في  مرتضى  آل  ســادات  أجــالء 

خالل شعره في التوّسل والدعاء:
نســـــــــــاءإلهي بحق المصطفى خير الورى خير  والزهـــــــراء  وحيدر 
كالهمــــــا السيديــــن  والئيوبالحسنين  وعقد  حبي  لهما  صفا 
أحمد آل  من  الهادين  رجائيوبالتسعة  وركن  الباري  لذي  غياثي 

ويـــُصـــحُّ األمــــر نــفــســه مـــع الــشــيــخ حــســيــن زغــيــب (شــمــس الــعــراقــيِّــيــن) 
يونين  فــي  الــتــي نــشــأت  األســــرة الــعــلــمــيــة  جــد  وهـــو   ١٨٧٧  - ١٨١٥
خالل القرن التاسع عشر وامتدت إلى القرن العشرين وحملت أعباء 

|  حسن عباس نصر اهللا، تاريخ بعلبك، تاريخ بعلبك،  (بيروت: مؤسسة الوفاء)، الجزء ٢، الصفحة ١١٨.  ١
|  المصدر نفسه، الصفحة ١٢١.  ٢
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تنشيط العلوم في بالد بعلبك(١).
في  األولــى  هي   ،١٨٥٤ عــام  حوالي  دينّية  مدرسة  قريته  في  ــس  أسَّ
في إحياء  وكذلك  المذهب الجعفري،  التي درّست الفقه على  بعلبك 

المجالس الحسينية.
له ديواٌن شعريٌّ مخطوٌط ضمَّ تسًعا وعشرين قصيدًة في رثاء اإلمام 

الحسين وقصائد في مدح النبي محمد (ص) واإلمام علي (ع).
الـوفـاء مني  وأيـن  واٍف  السمـاءلست  بكته  من  أبكي  ال  كيف 
باخـــــــــــــــالت ألعـين  عـــــــذر  الـــــــــــــوالءأي  منهـا  وأيـــــــــن  بالدمــــــوع 
دمـاء العيـون  تسكب  ال  األنبــــيـــــــــــاءكـيف  لـــــــه  بـــكـــــــت  لـقتيــــــل 

ثـــاء، لــم يــكــن الــشــعــر الحسينّي لــَيــفــَصــح عن  خـــارج إطـــار الــمــديــح والـــرِّ
الدولة  مع  حــادٍّ  تماُيزٍ  حالُة  نشأت  قد  تكن  لم  كما  سياسّية،  دالالت 
معنى  عاشوراء  من  يستلِهم  خطاٍب  عن  البحث  إلى  لتدفع  العثمانّية 
تغييرها.  أو  تقويمها  إلى  ويدعو  شرعّيتها،  السلطة  عن  ينفي  سياسيًّا 
األحــوال  نطاق  في  دوره  مــارس  مرتضى،  حسين  الشيعي  فالقاضي 
الشخصية للشيعة في مدينة بعلبك وحسب والشيخ خليل العميري(٢) 
الــدور  هــذا  لتجاوز  سعيا  قد  يكونا  ولــم  الهرمل،  في  نفسه  قــام بــالــدور 

إلى توظيف عاشوراء في الميدان السياسّي.
، كانت مناسبة  على أّنــه مــع عــدم وجــود خــطــاٍب سياسٍيّ عــاشــورائــٍيّ
ولكّن  القرابّية.  الجماعات  ولدى  الدين  علماء  لدى  حاضرًة  عاشوراء 
حــضــورهــا لـــم يــتــعــدَّ حــالــة االســـتـــذكـــار الــمــوســمــّي. فــحــيــن يــحــلُّ زمــن 
المناسبة، لم يكن ثّمة مظاهر احتفالّية جماعّية عاّمة، بل كل ما في 
األمــر، أّنه في حال توّفر أحد األشخاص مّمن سبق له تحصيل العلم 
الحسينّية  والسيرة  األشعار  على  االّطــالع  من  تمّكن  أو  الكتاتيب،  في 
مـــن كــتــب الــشــيــعــة، يــقــوم بــتــالوتــهــا مـــــداورة بــيــن عـــدة مـــنـــازل بــصــوت 
الشرطة  رجـــال  حــضــور  مــن  والــخــوف  بالتوّجس  مصحوب  منخفض 

| تاريخ بعلبكتاريخ بعلبك، مصدر نفسه، الصفحة ١٣١.  ١
|  مقابلة مع الشيخ جعفر المهاجر، مؤرخ وقاضي سابق في المحكمة الشرعّية في بعلبك.  ٢
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العثمانيين(١).
ومع هذه المحدودية في تالوة مجالس العزاء، ثمة مظاهر طقوسّية 
كــانــت ســائــدة تــقــوم عــلــى منظومة مــن االلــتــزامــات، قــوامــهــا االمــتــنــاع 
تؤكد  وأخــرى  للمناسبة،  المأساوّية  الطبيعة  مع  تتنافى  سلوكات  عن 
االرتباط بشهيد كربالء، كاالمتناع عن الزواج في أيام عاشوراء، وعن 
االستنكاف  إلــى  ذلــك  ويصل  االحتفالية،  والمظاهر  األعـــراس  إقــامــة 
عن االستحمام وارتداء المالبس الجديدة، وصنع الحلويات وشراء أي 

جديد(٢).
مهما يكن من أمرٍ، فإّن هذه المظاهر الطقوسّية لعاشوراء، وإن كانت 
تكن  لم  أّنها  إّال  والــحــزن،  باألسف  الممزوج  الوفاء  من  حالة  عن  تعّبر 
الواقع  إلى  تاريخّيتها،  من  يخرجها  خطاب  إلنتاج  بالمناسبة  لترتقي 
الــســيــاســّي إلســقــاطــهــا عــلــيــه. لــقــد بقيت عـــاشـــوراء، تــعــّبــر عــن نفسها 
ثابتة،  لقواعد  وفًقا  الشيعة  لــدى  تكرارها  يجري  التاريخ  في  كحادثة 
قوامها االستذكار المشحون بعاطفة الحزن، دون أن يتعّدى ذلك إلى 

التأثير في إشكالّية السلطة أو النظام السياسّي في لبنان.

د- تأكيد الهوية واالنتماءد- تأكيد الهوية واالنتماء

حـــــاول بــعــض الــــدارســــيــــن، الــــوقــــوف عــلــى عـــالـــم الـــطـــوائـــف بــوصــفــهــا 
التي  الــعــالقــة  واســتــكــشــاف  االجــتــمــاعــّي،  الــكــل  عــن  متمايزة  تكوينات 
خصوصّيتها  في  المغايرة  االجتماعّية  وبالمكّونات  بالسلطة،  تحكمها 
الثقافّية. كذلك ثّمة مقاربات حاولت الولوج إلى داخل هذه التكوينات 

باالستناد إلى العناصر المكّونة لهوّيتها ولخصوصّياتها الثقافّية.
في  الخوري  إسحاق  فؤاد  يرى  البطل  وإمامة  الشهيد  البطلإمامة  وإمامة  الشهيد  إمامة  كتابه  في 
دراسته األنثروبولوجّية أّن عالم «اإلمامة» هو عالم الطوائف المنكفئة 
عــلــى ذاتـــهـــا، واألســـيـــرة لــنــّصــهــا الــمــعــتــقــدي الــــذي يــنــشــد عــلــى الــــدوام 
ة، مــثــل الــعــدل والــكــمــال الــديــنــّي، الــتــوحــيــد والــســرِّ  ويــتــفــاوت فــي الـــحـــدِّ

|  مقابلة مع (ح ر)، معمر من بعلبك.  ١
|  مقابلة مع (م ح).  ٢
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اإللهّي والشرعّية. وأّن الطوائف كانت وال تزال، تسعى إلى بلوغ ُمُثلها 
العليا في الحكم والتنظيم والعبادات كالشيعة االثني عشرّية، الزيود، 
اإلباضّية، العلويِّين والــدروز... والموارنة من مسيحّيي لبنان، وليضعها 
ــنــة، الــــذي قـــام نــمــوذجــه  بـــــإزاء عــالــم الـــدولـــة الــتــاريــخــي عــنــد أهـــل الــسُّ

المخصوص على مبدأ الشورى واإلجماع حول السلطان «الغالب».
التفارقية  استنتاجاته  في  يخلص  األنثروبولوجّية،  دراسِته  سياق  وفي 
الــمــتــقــابــلــة، إلــــى أن الـــطـــوائـــف تــعــيــد إنـــتـــاج أشـــكـــال انــتــظــامــهــا الــديــنــي 
واالجــتــمــاعــي الــعــام عــلــى قــاعــدة االســتــقــاللــيــة، إضــافــة إليــديــولــوجــيــا 
أن تصبح مــجــرد تجمعات  غيبية، تـــؤدي بــهــذه الــطــوائــف، إلــى  ألــوهــيــة 
عاجزة  كونها  ودائــري،  تكراري  زمني  مسار  ذات  أي  بشرية «دهرية» 
عــن الــتــجــســد فــي نــمــوذج ســيــاســي يــتــالءم مــع مــعــطــيــات وخــصــائــص 
الدولة ذات السيادة(١). ومن خالل العنوان الذي حملته هذه الدراسة، 
من  أكثر  سياسّية  أبــعــاًدا  تحمل  الشيعة،  ومنها  الخصوصّيات  هــذه  إّن 
ــهــا الــديــنــّي إلـــى إبــــراز هــوّيــتــهــا وتــأكــيــد  كــوِنــهــا تــســعــى عــبــر فهمها لــنــصِّ
انــتــمــائــهــا لمعتقدها. ورغـــم أّن فـــؤاد إســحــاق الـــخـــوري لــم يــدخــل إلــى 
تــفــاصــيــل الــنــصــوص الــخــاّصــة بــالــطــوائــف لــكــّنــه جــعــل منها تكوينات 

جامدة ورهينة فهمها التاريخّي إلشكالّية العالقة بين الدين والدولة.
مــن جــهــة أخــــرى، ثــّمــة مــن حـــاول الــولــوج إلـــى داخـــل عــنــاصــر التكوين 
الــثــقــافــّي لـــدى الــشــيــعــة مــن خـــالل مــقــاربــة إحــيــاء الــشــعــيــرة الحسينّية 

للوقوف على البعد الوظيفّي الذي ينطوي عليه هذا اإلحياء.
عَكف  حيث  معتوق  فردريك  بها  قــام  التي  تلك  المقاربات،  أبــرز  ومــن 
عــلــى َرصــــد ودراســـــة طــريــقــة اإلحـــيـــاء مــن خـــالل الــتــمــثــيــل الــمــســرحــّي 
لواقعة عاشوراء في النبطّية. وقد رأى أّنها كانت ُقَبيل القرن العشرين 
وحّتى عام ١٩١٨م بمثابة تظاهرة شعبّية ُمناِهضة للسلطة القائمة 
فعل  رّد  بصمٍت  تنِسج  كــانــت  إّنــهــا  حيث  العثمانّي.  للحكم  وُمــعــاِديــة 
سياسّي على القمع المذَهبّي الذي كان يمارِسه الحكم العثمانّي تجاه 

١٩٩٢م)،  الــعــربــي  اإلنــمــاء  معهد  (بـــيـــروت:  العربّية  الحداثة  العربّيةأنثروبولوجيا  الحداثة  أنثروبولوجيا  دكــــروب،  حسين  |  محمد   ١
الصفحة ٩٩.
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معادلة  أّن  إلــيــه،  ذهــب  مــا  على  وُيــســتــَدلُّ  الشيعة.  عامل  جبل  ســّكــان 
العسكر  مالبس  فيها  مر  الشِّ يرتدي  كان  حيث  التمثيلّية،  في  راع  الصِّ
الــعــثــمــانــّي وفــيــه إشــــارٌة صــامــتــٌة ولــكــن بلغة الــداللــة لــمــعــادلــة السلطة 
القائمة على األرض، وبأّن الكالم الذي يدور حول حادثة كربالء رغم 
حصرّيته، إال أّنه يدخل على سبيل الداللة في إطار الحدث السياسّي 

المعيشّي(١).
ــنــا نــجــد أّن هـــذا االســـتـــدالل عــلــى الــبــعــد الــســيــاســّي والــمــذهــبــّي  غــيــر أّن
لإلمام  الــمــعــادي  الــصــف  فــي  العثمانّي  العسكر  لــبــاس  إلــى  باالستناد 

الحسين يعوُزه الكثير من الدالئل للوقوف على ُمرتكزات صلبة.
يعبر  مــا  بــقــدر  المذهبّي  اإلســقــاط  على  بــالــضــرورة  ُيــعــّبــر  ال  فاللِّباس 
عــن االســتــعــارة الــمــوضــوعــّيــة والــواقــعــّيــة باستلهام الــــزّي الــرســمــّي في 
حــاضــره وإقــرانــه بــالــزّي الــرســمــّي الــمــعــادي لــإلمــام الحسين باعتباره 
العسكرّيين  غير  مقابل  فــي  عسكرها  عبر  الــرســمــّيــة  السلطة  يمّثل 
فهو  الــجــمــع،  نحو  على  األمـــر  أخــذ  تــّم  مــا  وإذا  السلطة.  يمّثلون  الــذيــن 
بتمثيل  يقوم  من  أّن  سّيما  ال  الحال  لواقع  انعكاًسا  كونه  عن  يعدو  ال 
شخصّية الحسين ال َيِرد له ذكًرا في رواية فريدريك معتوق على أّنه 
ُيقلِّد اإلمام الحسين في لباسه أم أّنه يرتدي لباًسا أقرب ما يكون إلى 

انعكاس الواقع بدًال من استلهامه كما هو عبر التاريخ.
في  المسرحّي  العمل  خالل  من  الشعيرة  إحياء  ولفهم  حــال،  أّي  على 
ضد  مذهبّي  فعل  رّد  بمثابة  أّنــه  الشيعة  مناطق  عموم  في  أو  النبطّية 
لحال  الدقيق  والــرصــد  االختبار  موضع  وضعه  من  بــّد  ال  كــان  ّنة،  السُّ
والوقوف  بالعثمانيِّين  الشيعة  عالقة  يعكس  الــذي  الموضوعّي  الواقع 

على تفاصيلها لناحية طرَفي العالقة.
فمن ناحية العثمانّيين، لم يكن فريدريك معتوق غافًال عن معاُملتهم 
بالمسألة  السياسّية  المسألة  ودمجهم  مذهبّي  أســاس  على  للشيعة 
الدينّية. وهــو ما أفضى إلــى منعهم من إحياء عــاشــوراء طــوال سنوات 

|  فريدريك معتوق، مدخل إلى سوسيولوجيا التراثمدخل إلى سوسيولوجيا التراث (بيروت: دار الحداثة ٢٠٠٦م)، الصفحة ٨٦.  ١
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التساؤل  يبرز  لم  ذلك  مع  ســًرا(١).  المناسبة  تقام  كانت  حيث  عديدة 
حين  في  النبطّية،  بلدة  على  للواقعة  المسرحّي  التمثيل  اقتصار  عن 
كــان عــمــوم شيعة جبل عــامــل والــمــنــاطــق األخــــرى، يعيشون فــي ظّل 

ظروف مماِثلة.
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ـــطـــور الــســابــقــة أّن الــشــيــعــة، لــيــســوا ســــوى تــشــكــالٍت  قـــد تـــوحـــي الـــسُّ
قــد اســتــمــّدت  وإّن الــطــائــفــة  منكِفئة عــلــى نــفــســهــا.  اجــتــمــاعــّيــة ديــنــّيــة 
السلطة  مع  الجوهري  وتعاُرِضها  الثقافّية  مغايرتها  من  االنكفاء  هذا 
فلم  وجـــدت  إن  المغايرة  أن  علًما  نَّة.  للسُّ الــلــواء  المعقودة  السياسّية 
ه  يــتــفــرد فــيــهــا الــشــيــعــة. وال ســيــمــا إذا بـــرز مــن الــســلــطــة مــا يــمــكــن َعـــدَّ

نَّة أنفسهم. متعارًضا مع الشرع اإلسالمّي خصوًصا من السُّ
ــّنــة الـــدولـــة الــعــثــمــانــّيــة بمثابة  فــفــي الــوقــت الــــذي عـــدَّ فــيــه الــعــلــمــاء الــسُّ
أّن بعضهم كــان قــد أعطى الـــوالء للوطن أولــوّيــة  غير  األّمـــة»  «الــدولــة 
على الوالء للدولة، خصوًصا إذا ما أخلت قوانينها وممارساتها بمبادئ 

الشريعة اإلسالمّية.
العرب  بــالد  هي  بالدهم  أن  إلــى  يشيرون  كانوا  السّنة،  العلماء  هــؤالء 
تمييًزا لها عن بالد الروم من حيث أتى العثمانيون الذين أشــاروا إليهم 
باألروام نظًرا إلى احتاللهم بيزنطة التي عّرفها العرب ببالد الروم(٢).

وقــد أشــار أصــحــاب كتب الــتــراِجــم واألخــبــار مــن الــعــرب السوريِّين إلى 
ــهــا «بـــالد الــشــام» كــمــا جـــاء فــي كتب  بــالدهــم بــأّنــهــا «بـــالد الــعــرب» وأّن
الــرّحــالــة الــعــرب حــيــن َوصــفــوا انتقالهم مــن «بـــالد مــصــر» إلـــى «بــالد 
الشام» ومنهم أسعد اللقيمي الدمياطي والشيخ عبد الغني النابلسي، 
«ملك  بــأّنــه  العثمانّي  السلطان  إلــى  الــســورّيــون  اإلخــبــارّيــون  أشـــار  كما 
أنها  استانبول  إلــى  أشـــاروا  حين  فــي  خليفة،  بأنه  ذكـــروه  وقّلما  الـــروم» 

|  المصدر نفسه، الصفحة ٨٣.  ١
| محطات في تاريخ بالد الشاممحطات في تاريخ بالد الشام، مصدر سابق، الصفحة ٢٨.  ٢



٤٢

أولوّية  النابلسي  الشيخ  يؤّكد  القومي  للشعور  وتأكيًدا  الخالفة(١).  دار 
الــعــرب فــي اإلســــالم، ودورهــــم الــرائــد فــيــه ُمــســتــشــِهــًدا بــحــديــٍث نــبــويٍّ 
عربي،  النبي)  ألنه (أي  لثالث:  العرب  أحبوا  اهللا (ص):  رســول  «قــال 
أهّمّية  حسبنا  ما  وإذا  عــربــي»(٢).  الجنة  أهــل  ولسان  عربي،  والــقــرآن 
الحنفي  دمشق  مفتي  وهــو  النابلسي  الشيخ  عن  الــصــادر  الكالم  هــذا 
وكــبــيــر مــتــصــّوفــيــهــا، ثــّمــة كـــالم آخـــر مــن مــفــتــي دمــشــق الــشــافــعــي في 
الــقــرن الــســابــع عــشــر كـــان قــد ســبــق الــشــيــخ الــنــابــلــســي، وقـــد تــنــّبــه إلــى 
السّيئ الــذي أصــاب البالد بسبب تــرّدي األوضــاع االقتصادّية  الوضع 
ثورة  َقبيل  من  لدمشق  المجاورة  المناطق  في  االضــطــرابــات  وازديـــاد 
بأمر  مقتله  ثــم   (١٥٩٠-١٦٣٥) الثاني  المعني  الــديــن  فخر  األمــيــر 
مــن الــســلــطــان مــــراد الـــرابـــع عـــام ١٦٣٥. جــمــيــع هـــذه االضــطــرابــات 
جعلت نجم الدين الغزي يتساءل عن أسباب تأّخر هذه األمة، بتأليفه 
كتاب من سبعة مجلدات بعنوان حسن التنبه لما ورد في التشبهحسن التنبه لما ورد في التشبه بين 
الــســابــقــة(٣)  األمـــم  مــن  بالمحسنين  التشبه  وضــــرورة  األمـــة  تــأخــر  فيه 
وضــــرورة تنمية الفكر الــواعــي ألوضـــاع األمـــة وتــطــويــرهــا وقــد أعطى 
أسباب  مــن  بأنهم  والــــروم  العجم  متهًما  الــعــربــي  بــعــده  لمؤلفه  الــغــزي 

تخلفها(٤).
وقد برز بين العلماء الذين شجبوا الظلم مفتون من مختلف المذاهب، 
وعــلــمــاء مــشــهــورون فـــي الــقــرنــيــن الــســابــع عــشــر والــثــامــن عــشــر، مثل 
الخطي،  الدين  وتقي  الغزي،  الدين  نجم  محمد  الشافعيين  المفتيين 
والــمــفــتــيــيــن الــحــنــفــيــيــن خــيــر الـــديـــن الـــرمـــلـــّي وعــبــد الــغــنــي الــنــابــلــســي، 
واشــتــرك مــع هـــؤالء المفتين الــمــشــهــوريــن فــي شــجــب الــظــلــم، مفتون 
الحنابلة  من  وهــم  بــالد الــشــام،  سكان  بين  عــدًدا  األقــل  المذهبين  من 

والمالكية(٥).
ــة بـــفـــرض ضــرائــب  ــيــن الــســبــاهــيَّ لــقــد اّتـــهـــم هـــــؤالء الــعــلــمــاء اإلقــطــاعــيِّ

|  المصدر نفسه، الصفحة ٢٩.  ١
| محطات من بالد الشاممحطات من بالد الشام، مصدر سابق، الصفحة ٣٤.  ٢

|  المصدر نفسه، الصفحة ٢٩.  ٣

|  المصدر نفسه، الصفحة ٣١.  ٤

|  المصدر نفسه، الصفحة ٢١.  ٥



٤٣

المحكمة  فــي  يــبــرزون،  السباهّية  وكــان  الفّالحين،  على  قانونّية  غير 
الشرعية، ما ُعِرف بدفاتر اإلقطاع التي سّجلت فيها أسماء الفّالحين 

الهاربين لمالحقتهم.
لــقــد أّيـــد الــعــلــمــاء هــجــرة الــفــّالحــيــن مــا أســمــوه «أوطــانــهــم» أي قــراهــم 
الحصني  الدين  تقي  الشافعي  دمشق  مفتي  أبــاَح  فلقد  للظلم.  اتِّقاًء 
لــلــمــضــطــهــديــن مـــن الــفــّالحــيــن هـــجـــرة أوطـــانـــهـــم. ورغـــــم أّن الــمــفــتــي 
الشافعي يــعــدُّ أّن «الــداعــي لــإلقــامــة حــب الــوطــن» لكّنه يــقــول: «ومــا 
يــخــرج اإلنــســان مــن بلدته الــتــي هــي أصــل وطــنــه إال ألمــر عظيم كي 

ينجو من العذاب إذ محبة الوطن مستولية على الطباع»(١).
أّمــــا الــشــيــخ عــبــد الــغــنــي الــنــابــلــســي مــفــتــي الــحــنــفــّيــة فـــي دمـــشـــق، فقد 
هجرة  فيها  أّيــد  الــبــالد».  سكن  في  العباد  عنوانها «تخيير  فتوى  وضــع 
الفّالحين أوطانهم تحاشًيا للظلم وجاء فيها «فأما إجبار اإلنسان على 
السكن في مكان مخصوص وإلزامه بذلك بطريق اإلقهار، فهو ظلم 

وتعدٍ يجب كفه عن الرجل المسلم»(٢).
من  وإنــمــا  فقط  المظلومين  الفالحين  على  العلماء  دفـــاع  يقتصر  لــم 
المدنيين أيًضا، ليس بالفتوى وحدها، وإنما بترّؤس الثورات، من قبيل 
قيام المفتي الحنفي في دمشق، وهو محمد خليل البكري حيث قام 
بــتــرّؤس الــثــورة على والـــي دمــشــق عثمان بــاشــا أبــو طــول وأعــوانــه في 
العام ١٧٤٢، ونجح في عزل أبي طول رغم الدعم الكبير من الصدر 
األعظم في استانبول وعالقة القربى بينه وبين السلطان العثماني(٣).

قام  العثمانية،  والــدولــة  الــشــام  بــالد  علماء  بين  الديني  التماثل  فرغم 
اإلقطاع  رجـــاالت  بوجه  ووقــفــوا  الشريعة  مــبــادئ  عــن  بالدفاع  العلماء 
حــيــن كــانــت مــمــارســاتــهــم تــِخــلُّ بــالــعــدل، وقـــد تــجــّلــى ذلـــك فــي شجب 
العثمانّية  اإلقــطــاعــّيــة  القوانين  وإّنــمــا  الــمــمــارســات  فقط  ليس  العلماء 
التي ألحقت الظلم بالفّالحين. ويرد في المحاكم الشرعّية العديد من 

|  المصدر نفسه، الصفحة ٢٢.  ١
| محطات من بالد الشاممحطات من بالد الشام، مصدر سابق، الصفحة ٢٢.  ٢

|  المصدر نفسه، الصفحة ٢٥.  ٣



٤٤

القضايا التي تشّكى فيها الفالحون المتضررون من ظلم اإلقطاعيين، 
معظم  في  شــاع  بل  الشام،  ببالد  خاصة  سجون  في  سجنوهم  الذين 
أنـــحـــاء الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، وقـــد اضـــطـــّر كــثــيــر مـــن الــفــالحــيــن إزاء هــذه 
المدن،  ضواحي  إلــى  الغالب  في  واللجوء  قراهم  هجرة  إلــى  المظالم، 

كما تشير إلى ذلك سجّالت المحاكم الشرعّية(١).
مــع ازديــــاد ضــعــف الــدولــة الــعــثــمــانــّيــة فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر تشّجع 
عــلــمــاء بـــالد الــشــام عــلــى فـــرض نــفــوذهــم، فــاخــتــرقــوا منصب اإلفــتــاء 

الحنفي في دمشق فغدا المفتون ُيعينون من األَسر المحلِّّية.
الحكم  من  األولــى  العقود  في  كما  يتهافتون  يــعــودوا  لم  العلماء  أّن  كما 
العثماني، على تغيير مذهبهم إلى المذهب الحنفّي الرسمّي في الدولة 
العثمانّية للحصول على الوظائف أو الحظوة في استانبول ألّنه بضعف 
الشافعي،  المذهب  اعتماد  إلى  الكثيرون  عمد  العثماني،  القضاء  نظام 
الذي كان المذهب الرئيسّي في بالد الشام قبل الحكم العثماني وتراجع 
استخدام المذهب الحنفي، وبخاصة في استئجار األراضي الوقفّية التي 

اشترط المذهب الحنفي تأجيرها لثالث سنوات(٢).
علماء  نفوذ  تعاظم  برز  حّتى  عشر،  الثامن  القرن  أطــّل  إن  ما  وهكذا، 
ــة، ونـــالـــوا حــظــوة فـــي الــدولــة  الـــديـــن الــمــحــلــّيــيــن مـــن الـــمـــذاهـــب الــســنــّي
المجموع  بــلــغ  حــتــى  اســتــانــبــول،  مــــدارس  مــن  تــخــّرجــهــم  بــعــد  العثمانية 
٤١٥ عالًما يتوّزعون في سائر بالد الشام، كدمشق وحلب والقدس 
وبعلبك وصيدا وطرابلس وغيرها، بينهم ١١٨ من الحنالبة، ٩٧ من 
الشوافعة، ١٤ من الحنابلة وغيرهم. وقد شكل مجموع علماء المدن 
الخمس: دمشق، القدس، ونابلس، وطرابلس حوالى ٣٧٩ عالًما أي 

٩٧٪ من مجموع علماء بالد الشام(٣).
تجعل  ثقافّية  قاعدة  يشّكلوا  لم  الشيعة  أّن  نجد  األســاس،  هــذا  وعلى 

. منها طائفة تنزع نحو تكوين مشروعٍ سياسٍيّ خاصٍّ

|  محّطات في تاريخ بالد الشام الحديثمحّطات في تاريخ بالد الشام الحديث مصدر سابق، الصفحة ١٨.  ١
|  المصدر نفسه، الصفحة ٣٨.  ٢
|  المصدر نفسه، الصفحة ٤٣.  ٣



٤٥

، وإّنما ثّمة إضافاٍت جديدةٍ  الطريقة اإلحيائّية لعاشوراء تغييٌر جوهريٌّ
وارد  في  تكن  لم  االنتداب  فدولة  العثمانّية.  السلطة  انهيار  بعد  حّلت 
منعها لعدم ترتيب أي أثر سياسي عليها. فبعد انتهاء الحكم العثمانّي 
مما  الدينّية،  الممارسة  حرّية  أطلقت  قد  الفرنسّية  السلطات  كانت 
نشاط  بفضل  ونمّوها  وتطّورها  العاشورائّية  المراسم  إحياء  إلــى  أّدى 

األهالي.

أ - التمثيل المسرحّي في جبل عاملأ - التمثيل المسرحّي في جبل عامل

في اليوم العاشر من محّرم عام ١٩٢١، قامت مجموعة من الشباب 
وكان  النبطّية.  مدينة  في  كربالء  في  الطف  معركة  بتمثيل  اللبناني 
 ١٩٢٧ عــام  العربّية  إلــى  الفارسّية  اللغة  مــن  ترجم  المسرحية  نــّص 
تطوير  جــرى  نفسه  الــوقــت  فــي  التعديالت.  بعض  مــع  معتمًدا  وبقي 
المالئم  والديكور  خشبي  مسرح  إنشاء  طريق  عن  المسرحي  الجانب 
انسحاب  الــمــديــنــة(١).وإّبــان  أبــنــاء  مــن  الممثلين  مــن  مجموعة  وتكوين 
عاشوراء  لتمثيلية  بالعربية  حوار  أول  ُوضع  لبنان،  من  العثماني  الحكم 
والــحــوار  والــشــمــر.  الحسين  اإلمـــام  شخصيتا  إال  يــتــواجــه  يكن  لــم  الــتــي 
عاشوراء  تمثيلية  أعطى  الذي  هو  الحسين  اإلمــام  بين  يدور  كان  الذي 

النسق المسرحي الذي عرفت به في ما بعده(٢).

| مدخل إلى سوسيولوجيا التراثمدخل إلى سوسيولوجيا التراث مصدر سابق، الصفحة ١٣٤.  ١
|  المصدر نفسه، الصفحة ٨٤.  ٢
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حــــّتــــى بــــدايــــة االنــــــتــــــداب، وبـــاســـتـــثـــنـــاء الــتــمــثــيــل 
على  طــرأ  قــد  يكن  لــم  النبطّية،  فــي  الــمــســرحــّي 
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على  بــل  مكتوب،  نــصٍّ  على  خاللها  يقوم  المسرحي  العمل  يكن  لــم 
حـــــــوارات مـــجـــَتـــزأة بــيــن شــخــصــّيــتــي اإلمــــــام الــحــســيــن والـــشـــمـــر بـــدأت 
في  الطريقة  هذه  دامت  وقد  العربّية،  اللُّغة  إلى  انتقلت  ثّم  بالفارسّية 

العرض المسرحيِّ حّتى عام ١٩٣٦.
يتميز  مــكــتــوب  نــص  عــلــى  تعتمد  التمثيلّية  راحـــت  الــتــاريــخ  هـــذا  فبعد 
بــتــمــاســك كــبــيــر وبــحــبــكــة مــســرحــيــة الفــــتــــة(١). بــعــد أن عــمــد الــعــالمــة 
الشيخ عبد الحسين صادق شيخ مدينة النبطية، كتابة نص للتمثيلية 
من  عـــدًدا  لها  مضيًفا  األســاســيــة،  المسرحية  شخصيات  دور  يضبط 
الشخصيات األخــــرى الــتــاريــخــيــة، مــمــا ســمــح لــه بــإجــراء عملية إعـــادة 
الــذي  الــســيــاســي  االجــتــمــاعــي  الــــدور  وفـــي  التمثيلية  فــي  بنيوية  تــأهــيــل 
صياغة  إلــى   ،١٩٣٦ سنة  صــادق  الشيخ  عمد  وهكذا  تلعبه(٢)،  كانت 
نـــص مــســرحــي مــتــكــامــل انــطــالًقــا مـــن مــجــمــوعــة روايــــــات الــمــؤّرخــيــن 
الجمهور  تعريف  الفرقة  هــدف  وأصــبــح  متينة،  فصيحة  بلغة  الشيعة 
الحسين  عبد  الشيخ  عــاد  ثم  سليم،  منظور  من  كربالء  في  جــرى  بما 
صادق نفسه سنة ١٩٤٢، فأضاف سلسلة أدوار على النص، توسع 
الــذي  الشعبي  للنجاح  نــظــًرا  وصــحــبــه،  الحسين  اإلمـــام  رفـــاق  هــامــش 

أحرزته التمثيلية الجديدة(٣).
كلم.   ١١ النبطّية  عن  تبعد  التي  القصيبة  بلدة  إلــى  التمثيلّية  انتقلت 
حيث  العاشر،  اليوم  في   ١٩٥٨ عــام  عــاشــوراء  مسرح  إقامة  فيها  بــدأ 
يقوم ُشّبان القرية بعمل تطّوعي لتهيئة المسرح، وُتنَصب عليه الخيم 
الــصــغــيــرة لــُتــعــبِّــر عــن ُمــخــيَّــم اإلمــــام الــحــســيــن حــيــث نــصــب وأصــحــابــه 
تتوّزع  كذلك  المعركة،  جرت  حيث  كربالء  أرض  في  لإلقامة  ِخَيمهم 

على أرض المسرح أشجار النخيل لتضفي على المكان جّو البادية.
ومـــن القصيبة أخـــذت قـــرى أخـــرى تشهد قــيــام مــســرح عـــاشـــوراء في 
كفررمان والزرارية في قضاء الزهراني، ومجدل سلم في قضاء بنت 

| مدخل إلى سوسيولوجيا التراثمدخل إلى سوسيولوجيا التراث، مصدر سابق، الصفحة ٨٥.  ١
|  المصدر نفسه، الصفحة ٨٧.  ٢
|  المصدر نفسه، الصفحة ٨٨.  ٣
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جبيل(١).
ــع الــمــحــدود فــي أســلــوب التمثيل الــمــســرحــّي، بقيت  رغـــم هـــذا الــتــوسُّ

ل قطب الرحى في هذا المجال. النبطّية ُتشكِّ
شــهــدتــهــا احــتــفــاالُت عـــاشـــوراء فــي النبطّية  فــبــعــد بـــدايـــاٍت مــتــواضــعــةٍ 
مضطرًدا  نــمــًوا  االحــتــفــاالت  هــذه  نمت  العشرين  الــقــرن  بــدايــات  منذ 
وشــهــدت ازدهـــــاًرا واســًعــا، إذ مــا لبثت أن تــحــّولــت إلــى مــهــرجــاٍن دينيٍّ 
والـــزّوار  الحجيج  إلــى  إضــافــة  عامل  جبل  قــرى  ســّكــان  يستقطب  مهمٍّ 
الـــوافـــديـــن إلــيــهــا مـــن الــمــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة الــمــخــتــلــفــة. ولــقــد قــــدر عــدد 
المتفرجين عام ١٩٧٣، بمئة ألف شخص، وهو ما جعل من النبطية 
تــتــجــاوز فــي احــتــفــاالتــهــا الــعــاشــورائــيــة أهـــل الــمــديــنــة لتصبح حــاضــرة 

اجتماعية وثقافية لمنطقة جبل عامل(٢).
ال ُبـــّد مــن الــتــذكــيــر هــنــا أّن االمـــتـــداد الــمــســرحــّي إلحــيــاء عـــاشـــوراء في 
االنتداب  منذ  ليمتد  لم يكن  عامل،  قرى جبل  من  عدد  وفي  النبطّية 
واقعة  تمثيلّية  فيها  تقام  تكن  لم  حيث  صــور  مدينة  إلــى  بعده،  ما  إلــى 
كربالء كذلك لم يكن ُمتَّبًعا فيها طريقة جرح الرؤوس وضربها، ولقد 
كان على السيد عبد الحسين شرف الدين المبادرة قبل عام ١٩٢٠ 
 ،(٢٢٥) الــعــزاء  مجالس  فــي  لتالوتها  الــروايــات  نصوص  تنظيم  إلــى 
ومـــع ذلـــك إّنــــه لــم يــتــوّصــل إلـــى تنظيمها قــبــل بــدايــة الــعــقــد الــخــامــس 
فاضطّر  الكفوئين،  المقرئين  غــيــاب  إلــى  نــظــًرا  العشرين،  الــقــرن  مــن 
الِعظة.  إظــهــار  فــي  المقرئ  محّل  ويــحــّل  بنفسه  يتدّخل  أن  ذلــك  قبل 
ثــم جــاء إلــى صــور اســمــه محمد نجيب الــزهــر عــام ١٩٤١ فاستطاع 
زوده  إذ  بــه  الحسينية  الــمــنــابــر  يــجــدد  أن  الــديــن  شـــرف  الحسين  عــبــد 
بالنصوص المناسبة لها، ولم يلبث أن درّب عدًدا من الشباب فقاموا 

بمهمة المقرئين(٣).

 –   –  ١٩٠٥١٩٠٥ عامي  بين  النبطية  منطقة  في  الحسيني  العزاء  مجالس  وظيفة  عامي تطور  بين  النبطية  منطقة  في  الحسيني  العزاء  مجالس  وظيفة  تطور  يــاســيــن،  |  زاهــــدة   ١
اللبنانية،  الجامعة  االجتماع،(  علم  في  الدبلوم  شهادة  لنيل  بحث  معتوق،  فردريك  إشــراف:   ،٢٠٠٥٢٠٠٥

٢٠٠٦)، الصفحة ٢٧.
| الشعائر بين الدين والسياسةالشعائر بين الدين والسياسة، مصدر سابق، الصفحة ١٤١.  ٢

| حركة اإلصالح الشيعيحركة اإلصالح الشيعي، مصدر سابق، الصفحة ٣٢٧.  ٣
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هــاّمــة.  تــغــيــيــرات  المناسبة  إحــيــاء  طــريــقــة  تشهد  فــلــم  بعلبك،  فــي  أّمـــا 
بعلبك  إلــى  إبــراهــيــم  آل  حبيب  الشيخ  مــجــيء  بفعل  كــان  الجديد  لكن 
أثناء  له  خطبة  حضروا  الذين  المنطقة  أهالي  دعــوة  إثــر   ١٩٣٣ عــام 
بدعوة  بيروت  في  العاملية  الكلية  في  عاشوراء  مراسم  في  مشاركته 
المؤمنين  ألحــد  عهد  بعلبك،  فــي  استقر  أن  وبعد  بيضون.  رشيد  مــن 
في  الحسينية  السيرة  بتالوة  الدين،  عالء  علي  محمد  الشيخ  ويدعى 
مسجد النهر بمدينة بعلبك. وقد كان يعمد إلى تأديتها بصوت حزين 
كإشارة  أبيض  بمنديل  ملوًحا  المصلين،  بين  االنتهاء  بعد  الـــدوران  ثم 

معّبرة عن الحداد(١).
ــمــا كـــان الشيخ  لــم يــكــن الــشــيــخ عـــالء الــديــن وحـــده يــقــوم بــالــقــراءة، وإّن
حــبــيــب يــتــوّلــى الـــقـــراءة بــنــفــســه، عــنــدمــا كـــان يــشــعــر بــــأّن قــــراءة سلفه 
ــقــص واالفــتــقــار إلـــى ربـــط األحـــداث  يــشــوُبــهــا، فــي بــعــض األحـــيـــان، الــنَّ

ببعضها البعض.
رين كبار السن، في حين أّن  أما الحضور فقد كان يقتصر على المعمِّ

فئة الشباب كانت غائبًة بشكٍل كبير.
قد  كــان  شــرارة،  موسى  فالشيخ  مختلًفا.  األمــر  يكن  لم  الهرمل،  وفــي 
الشيخ  أبناء  استمر  حين  في  جبيب [حبيب]،  الشيخ  خطى  على  ســار 

حسين زغيب بإقامة المناسبة عبر التالوة في بلدة يونين(٢).
تلك المحدودّية التي اّتخذتها طريقة اإلحياء لمناسبة عاشوراء، تعود 
وأّما  العثمانّية.  العهود  في  الشيعة  بها  مّر  التي  الظروف  إلى  شك  بال 
كانوا  اللبنانّيون،  فالشيعة  العثمانّي  الخروج  أعقبت  التي  المرحلة  في 
فرًصا  إّال  يــجــدون  وال  الــفــردي،  التعبُّد  إلــى  قــريــب،  عهد  حّتى  يميلون 
ولم  الشعائر،  إلقــامــة  إجــمــاًال  مة  منظَّ وغــيــر  التباعد،  بعض  متباعدة 
يكن إلقامة صالة الجمعة أو الجماعة أي انتظام في مدنهم وقراهم، 

|  مقابلة مع الشيخ جعفر المهاجر.  ١
|  الشيخ جعفر المهاجر، مقابلة سابقة.  ٢
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وكانت مواظبتهم عليها محدودة(١).
للشيعة  عـــامـــة  كــســمــة  تــظــهــر  كـــانـــت  وإن  الـــمـــحـــدودّيـــة  هــــذه  أّن  غــيــر 
أكثر  أّنــهــا كــانــت  إال  العثمانية،  فــي الــمــرحــلــة  فــي عــبــاداتــهــم خــصــوًصــا 
مـــحـــدودّيـــة فـــي مــنــطــقــة بــعــلــبــك الــهــرمــل بــســبــب تـــداخـــل الــعــديــد من 

العوامل التاريخّية.
إلى  االفــتــقــار  نتيجة  الــتــرّدي  مــن  الكثير  يعاني  كــان  الــديــنــي،  فــالــواقــع 
الكادر التبليغي الذي يكفل تحقيق هذه المهّمة. أّما مردُّ هذا االفتقار، 
فــيــعــود إلـــى ضــعــف الــتــواصــل مــع منطقة جــبــل عــامــل الــتــي كــانــت قد 
عرفت على الدوام بنهضتها في مجال التعليم الدينّي، وتمّيزت بوفرة 
النجف  وفــي  الدينّية  مدارسها  في  الدين  لعلوم  والــدارســيــن  المبلِّغين 
األشـــــرف فـــي الـــعـــراق، وهـــو مـــا لـــم يــكــن مـــوجـــوًدا فـــي مــنــطــقــة بعلبك 

الهرمل، إّال على نطاٍق محدودٍ جًدا.
وقد عرفت منطقة بعلبك في أواخر العهد العثماني، عدًدا من رجال 
الدين على غرار الشيخ حسين زغيب، والشيخ خليل العميري، اللذين 
دعوتهما  لتقتصر  عــادت  ثــم  الــعــراق،  فــي  النجف  فــي  علومهما  يا  تلقَّ
على محيط ضيق. فالشيخ زغيب مارس التدريس الدينّي في بلدته 
لطة العثمانّية قد عهدت إلى  يونين القريبة من بعلبك، فيما كانت السُّ
المذهب  على  الدين  تدريس  النجف،  من  عودته  بعد  العميري  الشيخ 

الشافعي السني بعد أن بنت أّول مدرسة في بعلبك لهذه الغاية(٢).
وفد  فقد  دين،  علماء  إلى  المنطقة  ولحاجة  االنتداب،  عهود  في  وأّمــا 
بعلبك،  إلـــى  عــامــل  جــبــل  منطقة  مــن  إبــراهــيــم  أل [آل]  حبيب  الــشــيــخ 
فبنى فيها مسجًدا، وعكف على نشر العلوم الدينية وبقي فيها حتى 
تأسيس  وغــداة  فيها.  حميًدا  أثــًرا  تــرك  أن  بعد  الستينات(٣)  في  وفاته 
يحفوفي  سليمان  الــشــيــخ  حـــّل  األعــلــى،  الــشــيــعــّي  اإلســـالمـــّي  المجلس 
أن  بعد  بعلبك  مدينة  فــي  مفتًيا  بعلبك)  بــجــوار  نحلة  قرية  مــن  (وهــو 

|  أحمد بيضون، الجمهورّية المتقّطعةالجمهورّية المتقّطعة، (بيروت: دار النهار، ١٩٩٩)، الصفحة ٦١.  ١
للجمهورّية  الثقافّية  المستشارّية  (بيروت:  ومؤلفاته  حياته  إبراهيم،  آل  حبيب  ومؤلفاتهالشيخ  حياته  إبراهيم،  آل  حبيب  الشيخ  المهاجر،  |  جعفر   ٢

اإلسالمّية اإليرانّية، ١٩٩٦)، الصفحة ٢١.
|  المصدر نفسه.  ٣
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شرارة  موسى  الشيخ  إلى  عهد  فيما  العراق،  في  النجف  من  إليها  عاد 
الَمهّمة  هــذه  مــمــارســة  على  العمل  عــامــل  بجبل  جبيل  بنت  مــن  وهــو 
في  الــمــحــدودّيــة  هــذه  ومــع  الــهــرمــل.  أبــنــاء  بين  الدينية  المعرفة  ونشر 
وجــــود رجــــال الـــديـــن، فــقــد مــــارس هــــؤالء دورهـــــم فـــي تــعــلــيــم الــصــالة 
وبعض أحكام العبادة، دون أن يرقى ذلك إلى تشكيل مرجعّية قيادّية 

تتصّدى لما تعصف به المنطقة من أحداث.
توّسع دور الشيخ حبيب آل إبراهيم فيما بعد بسبب تجواله بين القرى 
أسفر  مما  واللبوة،  بعلبك  مدينة  من  كل  في  الهدى  لمدرسة  وإنشائه 
ــي عــلــوم الـــديـــن إلــــى جــانــب  عـــن اســتــقــطــاب عــــدد مـــن األطـــفـــال لــتــلــقِّ
الــعــلــوم الــعــصــريــة. وكـــان قــد اســتــطــاع بفضل حــلــقــات الــتــدريــس التي 
في  باسمه  سمي  الـــذي  الــحــي  مسجد  فــي  الــــدوام  على  يعقدها  كــان 
بعلبك، أن يّكون نواة من الرجال متوسطي األعمار الذين عرفوا فيما 
نــدرة  على  كــداللــة  بالبنان  إليهم  يشار  كــان  إذ  طــالبــه،  مــن  بأنهم  بعد 
المتدينين المعروفين بإطالقهم لّلحى ومعرفتهم ببعض أمور اإلفتاء، 

والتعاليم الخاصة بالمذهب(١).
فالصالة  الدين.  بأحكام  الجهل  شيوع  ه  مــردُّ ر  تندُّ موضوع  هــذا  وكــان 
رين. والرحلة إلى مكة ألداء فريضة الحج لم  تكاد تقتصر على الُمعمِّ
تكن قد وصلت في عهده إلى أكثر من ٢٥ فــرًدا من المتقّدمين في 
ن، فيما أسماء أئّمة الشيعة، واألحــداث المهّمة في تاريخ الطائفة،  السِّ
لدى  المعروفة  الغدير،  عيد  لواقعة  األّول  فاإلحياء  غائبة.  شبه  كانت 
الشيعة بأّن النبّي محمد قد وّلى فيها اإلمــام علي بن أبي طالب (ع) 
خــلــيــفــة لـــه عــقــب عـــودتـــه مـــن حــجــة الــــــوداع، فـــي مــنــطــقــة غــديــر خــم، 
كـــان قــد حــصــل عـــام ١٩٤٦ فــي مــســجــد األمــيــر يــونــس الــحــرفــوشــي 
الشيعة  مــن  شديد  باستغراب  بها  االحتفاء  ووجــه  بعلبك،  مدينة  فــي 
الــقــاطــنــيــن فــي الــمــديــنــة لــعــدم تــعــّودهــم ذلــــك. وكـــل مــا فــي األمــــر، أن 
التعبير عن االنتماء للطائفة كان يتم من خالل التفاخر بإظهار الحب 
والوالء لإلمام علي وزوجته وولديهما اإلمامين الحسن والحسين. هذا 

| الشيخ حبيب آل إبراهيم، حياته، مؤلفاته،الشيخ حبيب آل إبراهيم، حياته، مؤلفاته، مصدر سابق، الصفحة ٢٢.  ١
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في حين أن الوالء لعلي في منطقة العشائر كان يدخل في تفاصيل 
الحياة اليومية. فاإلمام علي لدى العشائر هو رمز للبطولة والشجاعة 

والجرأة ويستنجد به حين المّلمات(١).
ولــم يكن حــال الــمــرأة أفضل من ذلــك، إذ لم يتسنَّ لها اإلطــالع على 
تلقي  أو  المسجد  إلــى  بالخروج  لها  السماح  لعدم  الدين،  أمــور  من  أي 
الــمــعــارف الــديــنــيــة فــي الــكــتــاتــيــب الــتــي كــانــت تــــدرِّس الـــقـــرآن الــكــريــم. 
ورغـــم شــيــوع ظــاهــرة الستر والــحــجــاب لــدى الــمــرأة، إال أن ذلــك كان 
العشائر  لــدى  القيم  مــفــردات  إحـــدى  يشكل  كــونــه  عــن  بمعظمه  يعبر 
االجتماعي(٢).  الــجــزاء  لمسؤولية  مخالفتها  تعرض  التي  والــعــائــالت، 
وبينما كانت الكثيرات من النسوة لم يعرفن الكثير من تفاصيل الحياة 
السادة  إلــى  انتَمين  اللواتي  النساء  لــدى  أفضل  الــحــال  وكــان  الدينية، 
على غــرار عــائــالت مرتضى، عثمان، والــمــوســوي. أمــا مــرّد ذلــك فهو 
السير  تقتضي  والــتــي  االنــتــمــاء،  هــذا  يشّكلها  التي  بالقيمة  اإلحــســاس 
الذين  الــســادة  برجاالتهم  ــًرا  وتــأثُّ جــهــة،  مــن  األئــّمــة  وتعاليم  نهج  على 
كانوا قد تلقوا العلوم الدينية. فالسيد علوان مرتضى كان قاضًيا في 
القاضي  المهمة  هــذه  في  وسبقه  االنــتــداب،  زمــن  في  بعلبك  محكمة 
حسين مرتضى في زمن اإلمــارة الحرفوشية، كما أن عــدًدا من سّياد 
آل المرتضى كانوا قد عمدوا إلى إدارة مرقد السيدة خولة ابنة اإلمام 
الــحــســيــن فــي بــعــلــبــك، فــيــمــا مــــارس الــســيــد حــســن عــثــمــان الــعــائــد من 
النجف األشرف، تأثيًرا كبيًرا بين أفراد عائلته من الرجال والنساء في 

آٍن مًعا(٣).
المذهب  ووحــدة  العلم  فقل  شئت  وإن  العلم  وَصــل  مضت،  عهود  في 
نهضِتهما  عــصــور  فــي  وبعلبك  عــامــل  جبل  البلدين  هــذيــن  سلف  بين 
فكان  الرحلة،  ُمتبادلين  الُوثقى  بُعروِتها  واعتصما  المبارَكة  العلمّية 
البعلبكي والكركي يرحالن إلى جبل عامل والعاملي يرحل إلى بعلبك 

والكرك وهكذا دواليك.

|  مقابالت مع معّمرين.  ١
|  مقابلة مع الشيخ م ز.  ٢

ر». |  مقابلة مع السيد ع م، معمِّ  ٣
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واقتصاديًّا  سياسيًّا  المنَفِصَلين  البلدين  ذينك  بين  الصلة  تلك  وّحدت 
من  بلديها  كــأّن  عاملة  إلى  والكركي  البعلبكي  انتسب  حتى  وجغرافيًّا 
كانت  وال  أعمالها  من  عمًال  إليها  ومــا  بعلبك  تكن  ولــم  أجزائها  بعض 
على  تغّلبت  والمذهب  العلم  ِصلة  أعمال بعلبك. ولكّن  عمًال من  هي 
بلًدا واحــًدا والقطَرين قطًرا واحــًدا. ولّما  تلك الفوارق وجعلت البلدين 
وكــاد  الــرابــطــة  تلك  وانــحــلَّــت  لة  الصِّ تلك  ضعفت  منهما  العلم  تــراجــع 
العلماء  مئات  منها  نشأ  الذي  العهد  ذلك  ويتناسيان  يتناكران  البلدان 
غير  النسبة  بتلك  ُمغتِبط  والبعلبكي،  عاملة  إلــى  المنسوِبين  واألدبـــاء 
زاهد فيها وال راغب عنها، والعاملي مسرور ِجدَّ السرور لمشاركته له 

فيه هذه النسبة.
من  أدبـــاء  علماء  عشرة  بين  ُمساجلة  بعلبك  جمعت  أن  فكان  وبــعــد، 
مختلف األقطار وكانت هي والكرك من البالد التي رحل إليها العلماء 
أحقاًبا كذلك، فإّن جزين جمعت على جنازة سبعين عالًما من علماء 

جبل عامل كما روى ذلك بعض الثِّقات.
أّمـــا تــراجــع العلم مــن الــكــرك وبعلبك وجــبــل عــامــل فيكاد يــكــون زمنه 
اإلقطاعّي.  العهد  في  الحروب  وتواتر  الفتن  تتابع  وهو  واحــًدا،  وسببه 
ولــكــّن جبل عــامــل استبقى بعدهما على ذمــائــه مـــّدة مــن الــزمــن وقد 
الــمــدارس  بعض  جـــّراء  العلمي  الميراث  فيه  فحفظ  أثــره  منهما  عفي 
تلك  درســت  حيث  عشرة  الرابعة  المئة  من  الثاني  العقد  أواســط  إلــى 
التي  العراق  إلــى  بالرحلة  فيهم  العلم  العامليون  وحفظ  الباقية  البقية 
قــّلــت فــي بعلبك والــهــرمــل. وأمـــا مــــدارس الــعــصــر فــي الــبــلــديــن فتكاد 
تنحصر في المكاتب األميرية وجلها ال يرقى فيهما المستوى العلمي 
الذكريات  هذا  فيهما  تعبث  فهل  الناهضة  البالد  مع  بهما  ينهض  وال 
روح القدوة باألسالف فيجددان من مدارسهما ما درس ومن آثارهما 

ما عفاه الدهر وهللا األمر من قبل ومن بعد(١).
هناك  زالــت  ال  الهرمل،  بعلبك  منطقة  امتداد  وعلى  أخــرى  جهةٍ  من 
مشاهد ومحّطات لقافلة السبايا أثناء االنتقال من العراق إلى الشام. 

|  مجلة العرفان.   ١
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شّكلت هذه المشاهد على الدوام إرًثا ثقافيًّا ينتقل من جيٍل إلى جيل.
لكّن تلك المشاهد ليست على سبيل التراث الثقافي الذي ُيحاكي فّن 
ها أواِبــد أعانت  العمارة وأثــر الــزخــارف... وإّنما هي مشاهد يمكن عدُّ
الذاكرة التاريخّية للجماعات وللقاطنين بجوارها على مّر التاريخ في 
الرَّكب  كمرور  مستتبعاتها  وبين  كربالء  واقعة  بين  لة  الصِّ تلك  حفظ 

الحسينّي.
أغــلــب هــذه المشاهد تعّبر عــن أمــاكــن مــاّدّيــة وأوابـــد كما فــي مسجد 
بوظائف  تضطلع  صــارت  أماكن  وعن  العين،  رأس  في  الحسين  رأس 
لم  مادية  وجــودات  عن  عبارة  بقيت  أخــرى  أو  وللترفيه  للتعّبد،  أخــرى 
ُتــَمــس ولــم تــدخــل فيها يــد اإلنــســان ولكّنها مــع ذلـــك، تحمل شحنات 
المنقولة  التاريخّية  الــذاكــرة  حفظ  فــي  دوًرا  لتعلب  وعاطفّية  روحــّيــة 
شفويًّا ال على سبيل حادثًة تاريخّيًة، وإّنما كحادثةٍ ال زالت تلك األوابد 
المالزم  بمحيطها  القاطنة  الجماعة  لدى  الــدوام  على  قّصتها  تحكي 
إنــتــاج  تعيد  بــجــوارهــا  المقيمة  فالجماعة  بــعــيــًدا.  يــنــأى  ال  والــــذي  لــهــا، 
بعيدة  شيعّية  عــائــالت  إلــى  ذلــك  يتعّدى  أن  دون  خاللها  مــن  ذاكــرتــهــا 
تفاصيل  يعرفون  ما  نــادًرا  بعلبك  وقاطنو  المجاورة.  القرى  في  عنها 
مــســيــرة الـــركـــب الــحــســيــنــي خـــال مـــا قـــد عــلــق بـــذاكـــرِتـــهـــم عـــن مــحــطِّ 
قرية  في  والقاطنون  خولة.  السّيدة  مقام  خارج  أو  بعلبك  في  الرجال 
الخريبة قد ال يعرفون بالضرورة محّطات الركب قبل الوصول إليها، 
وهكذا. ومردُّ ذلك إلى عدم تحوُّل الذاكرة الشعبّية إلى ذاكرة مكتوبة 
من  المسير  امــتــداد  عــلــى  الحسينّي  الــركــب  ســيــر  تفاصيل  تستجمع 
لسلسلة  الغربّية  الناحية  طول  على  وبالخصوص  دمشق  إلى  كربالء 

الجبال الشرقّية لسهل البقاع.
فيه  ر  الالُمفكَّ من  كان  مكتوٍب،  تاريٍخ  إلى  الشعبّية  الذاكرة  تحويل  إّن 
في  مستعدُّ  هــو  مــن  أو  للَمهّمة  َب  تنكَّ مــن  نجد  لــم  إذ  الباحثين.  لــدى 
المعبِّرة  الــرمــزّيــة  ودالالتــهــا  اللوحة  تلك  رســم  إلعـــادة  التاريخي  وعيه 
الذي  التراثّي  المخزون  تنظيم  لناحية  أو  التاريخ،  استنباش  لناحية  إن 
مقروًنا  ليس  بحثٍيّ  كعمٍل  األمــر  أّن  ومــع  الشعبّية.  الــذاكــرة  احتضنته 
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بباحثين محليِّين، ولكن بال شكٍّ إّن تلك العوامل المرَتِسمة منذ قرون 
لثقافتهم  االختبار  ِمــَحــكِّ  أمــام  المحلِّيِّين  المتنوِِّرين  فئة  تضع  َخــَلــت، 
مواجهتها،  فــي  تضعهم  مــوضــوعــّيــة  حقائق  مــع  التعامل  فــي  البحثّية 
ما  وهو  الصورة،  كامل  إلجالء  والتنقيب  البحث  في  هم  ِحسَّ وتستنفر 
لم يحدث. وغالب الظن، أّن تلك األسباب تعود على األقل في الحقبة 
المثقَّف  ِفين:  المثقَّ من  نوعين  وجود  إلى  االنتداب،  ومرحلة  العثمانية 
الديني الــذي ُيــعــدُّ فــي الــمــدارس الدينّية الــخــاّصــة، وقــد َنـــَدر وجــوُدهــا 
شِهدها  التي  الدينّية  الــمــدارس  مــع  بالمقارنة  العثمانّية  المرحلة  فــي 
والمدارس  العثمانّية  المدارس  ِخّريج  العصري  والمثقَّف  عامل،  جبل 
مرحلة  خالل  الثانوّية  ثّم  اإلعــدادّيــة،  المراحل  في  والخاّصة  الرسمّية 
االنتداب الفرنسي. وإذا ما نظرنا إلى النوع الثاني الُمَعّد أكاديميًّا، فإّنه 
لم يتعّين عليه بعد الدراسة أن يكون باحًثا بالمعنى الدقيق. في حين 
نشطت الكتابات التاريخّية لدى من يتيّسر له استعمال علومه إلى ما 
أو  اللبنانّية  الجامعة  إنشاء  بسبب  العشرين  القرن  من  السّتينات  بعد 
وخارجه،  لبنان  في  الخاّصة  الجامعات  في  الدراسة  له  تيّسرت  مّمن 
بها  مـــّرت  تــاريــخــّيــةٍ  بــأحــداٍث  لُتعنى  وكتاباتهم  بحوثهم  جـــاءت  ولــكــن 
مسيرة  حــول  تحقيقيًّا  بحثيًّا  عمًال  نشهد  ولــم  َخَلت،  لقروٍن  المنطقة 

الرَّكب الحسيني.
دراســة  على  انصبَّت  اهتماماتهم  فُجلُّ  الدينية  الــمــدارس  خّريجو  أّمــا 
وتــدريــس عــلــوم الــعــقــيــدة والــفــقــه والــحــديــث والــتــفــســيــر، ولـــم تــكــن تلك 
دخل  قــد  يكن  ولــم  هـــؤالء.  لــدى  البحثّية  الناحية  مــن  كافية  المشاهد 
حّتى تاريخه إلى مضامين النّص الكتابّي لحادثة كربالء خالل إقامة 
في  االستفادة  لتمَّت  إنــجــازه  تــّم  لو  فيما  ذلــك  أّن  مع  التعزية  مجالس 
الحسينّي  الــركــب  لمسيرة  والــوجــدانــّي  الــعــاطــفــّي  التوظيف  مــجــاالت 
لـــدى عــمــوم الشيعة وال ســيَّــمــا الــقــاطــنــيــن بــجــوار تــلــك الــمــشــاهــد على 
امتداد سهل البقاع والسلسلة الشرقية. ومن هنا لم يدخل هذا اإلرث 
مكوِّناته  في  العاشورائّي  بالنصِّ  أسوًة  المنهجّية  العلمّية  الدراسة  حيِّز 
حول  واالســتــفــســار  المطارحة  خــالل  مــن  األقـــل  على  ولــو  ومحتوياته، 
دعــوًة  بقيت  وقــد  عنها،  اللِّثام  إمــاطــة  إلــى  تحتاج  مجهولًة  بقيت  أمــور 
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ل تحِديًّا لما ُيراد إنجازه في هذا السبيل. مفتوحًة وُينبوًعا حيًّا يشكِّ
الــمــعــالــم والــمــشــاهــد الــمــتــنــاثــرة عــلــى طـــول مــســيــر الــركــب الحسينّي، 
من  تحمله  ما  بقدر  وأتربة  حجارة  ليست  بمعنى  ماّدّية.  أشياء  ليست 
ها  لنصِّ الجماعة  وعي  من  نابعةٍ  روحّيةٍ  ومضامين  فيها،  كامنةٍ  معاٍن 
وببنيته  بانتمائه  الــفــرد  عــالقــة  لترسيخ  تـــؤّدي  الــجــمــاعــّيــة،  ولــذاكــرتــهــا 
تاريخّيةٍ  حادثةٍ  مع  ودائــٍم  ذاتــيٍّ  في حــوارٍ  وتضعه  القائمة،  االجتماعّية 
والوجداني  الواعي  مخزونه  إلــى  باالستناد  الـــدوام،  على  إنتاجها  يعيد 
ا دائـــًمـــا وتــــكــــراًرا لــلــدخــول إلــيــهــا فـــي ضـــوء تلك  الــــذي يــجــعــلــه مــســتــِعــدًّ
الوعي  هذا  تعكس  رمزّيةٍ  بممارساٍت  والواعية،  الوجدانّية  الُمرتكزات 
بين  قطًعا  ُيقيم  ال  حيث  والماضي  الحاضر  بين  يربط  الــذي  والشعور 

هذا وذاك.
خروًجا  ه  عــدُّ يمكن  ما  المنطقة  تشهد  لم  المشاهد،  تلك  وجــود  رغــم 
من  ــّد  الُب كــان  الحسينّية.  الشعيرة  إحياء  في  العادة  عليه  درجــت  عّما 
االنــتــظــار حــّتــى بـــروز نــجــم الــســيــد مــوســى الــصــدر وتــأســيــســه المجلس 

الشيعّي ومن ثّم حركة أمل.
وذلــك  الحسينّية،  بالشعيرة  كبيًرا  اهتماًما  الــصــدر،  اإلمـــام  أولـــى  لقد 
ِلــمــا تمّثله مــن أهــّمــّيــة فــي وجـــدان الشيعة مــن جــهــة، ولــكــون الخطاب 
الثورة  معاني  على  مبادئه  من  الكثير  في  ارتكز  قد  للحركة  السياسي 
الحسينية. وقـــد أراد اإلمــــام الــصــدر تــقــديــم عـــاشـــوراء مــن خـــالل فهم 
تعميق الــمــأســاة، وتــحــريــك الـــوجـــدان والــمــشــاعــر،  يستند إلـــى  جــديــد، 
الواقع  تجسيد  إلى  والحزن  البكاء  على  تقتصر  مناسبة  من  وتحويلها 
بكونها ثـــورة هــدفــت إلـــى إصـــالح حـــال األمـــة الــتــي كــانــت تعيش حــال 
أو  السلطات  جراء الخوف من ضغوط  دورهــا،  عن ممارسة  اإلحجام 

الطمع(١).
وألجل االنطالق بهذه الشعيرة، كان على الكادر الموجود في الحركة 
من  وإخــراجــهــا  المناسبة  هــذه  إحــيــاء  فــي  ع  للتوسُّ والتخطيط  عي  السَّ

أمــل،  حركة  فــي  والثقافة  العقيدة  مكتب  عــن  صــادر  منشور  لإلمام،  لإلمامالشهادة  الشهادة  الــصــدر،  موسى  |  اإلمـــام   ١
(د.ت).
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محدوديَّتها.
مسجد  ومــن  بعلبك  فــي  الحسينّي  الــنــادي  مــن  االســتــفــادة  ــت  تــمَّ لقد 
في  المتناثرة  المساجد  من  عــدد  إلــى  باإلضافة  الهرمل،  في  الوقف 
القرى، وحرصت الحركة على إحيائها كذلك في مكاتبها إضافة إلى 
المقرئين،  فــي  الحاصل  للنقص  وتــالفــًيــا  الـــقـــرى(١).  مــنــازل  مــن  عــدد 
كان يجري استقدام قّراء العزاء العراقّيين مّمن يجيدون قراءة السيرة 
بــَنــبــرة حــزيــنــة، وإحـــكـــام ُمــتــَقــن فـــي ربـــط حــلــقــاِت الـــحـــادثـــة، وتفسير 
محّرم.  شهر  من  األولــى  العشرة  األّيــام  مدى  على  ودوافعها  خلِفّياتها 
لقد أّدى هــذا اإلجـــراء إلــى إخــراج عــاشــوراء من محدودّيتها إلــى مدى 
الــُقــّراء،  هــؤالء  استقدام  الحين،  ذلــك  قبَل  بالمقدور  يكن  لم  إذ  أوســع، 
عنه  االستعاضة  جــرت  أو  المساجد  من  عــدد  على  إحياؤها  فاقتصر 
لة ُخصوًصا أشرطة المقرئ العراقي الشهير  بسماع األشرطة المسجَّ
الشيخ عبد الــوهــاب الكاشي، الــذي اعــتــاده الــنــاس. ولكّنه رغــم فــرادة 
في  ما  يخفى  يكن  لم  عــام،  بعد  عاًما  وَسماعه  وتميزه،  المقرئ  هــذا 
تحليل  وفي  والــدروس،  المحاضرات  في  التنّوع  إلى  االفتقاد  من  ذلك 
لكوِنه  للتأثير  انحصار  ومن  الحاِضرة،  األحــداث  بواقع  وربطها  السيرة 
يــجــري عــلــى نــطــاق فـــردي أو أســـري فــي الــمــنــازل. ومـــع الــتــحــوُّل نحو 
ماع المباشر للسيرة الحسينّية، أّدى التوسع في اإلحياء الجماعي  السَّ
بارتقاء  الدين،  رجــال  من  للخطباء  الفرصة  توفير  إلى  الشعيرة،  لهذه 
األخالقية  المواعظ  إللــقــاء  مهامه،  مــن  المقرئ  انتهاء  عقب  المنابر 
للسير  كمقدمة  بــهــا،  التحلي  يجب  الــتــي  الدينية  اإلرشــــادات  وإعــطــاء 
عــلــى خــطــى اإلمـــــام الــحــســيــن. وهـــي غــالــًبــا مـــا كــانــت مــمــزوجــة أيــًضــا 
بالتعبئة السياسية من خالل المفردات التي تتعرض للواقع السياسي 

للبنان وحال األمة اإلسالمية(٢).
ُمنتصف  في  للطائفة  التنظيمّي  الشكل  فإّن  تقّدم،  ما  إلى  باالستناد 
السبعينات سوف تنَطِرح أمامها إشكالّية رفع مستوى الوعي الدينّي، 

التزاًما بما ورد في ميثاقها بأّنها حركة تقوم على ُأُسس إيمانّية.

|  مقابلة أ ي، أكاديمي من بعلبك.  ١
|  مقابالت مع معمرين.  ٢
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ولــتــأديــة هــذه المهّمة، استفاد اإلمـــام الــصــدر مــن رجـــال الــديــن الذين 
انخرطوا في إطار المجلس الشيعّي األعلى على غرار الشيخ سليمان 
والمبلِِّغين  شقير،  خليل  والــشــيــخ  مــرتــضــى،  منير  والــســّيــد  اليحفوفي، 
ممّيًزا  دوًرا  هـــؤالء  لعب  وقــد  األشــــرف.  النجف  مــن  حــديــًثــا  الــعــائــِديــن 
خــصــوًصــا الــذيــن تـــبـــّوأوا مــواقــع قــيــادّيــة داخـــل الــحــركــة ، حــيــث شــَرعــوا 
وإقــامــة المحاضرات  بعلبك الــثــانــوّيــة،  مــدرســة  فــي  بــإعــطــاء الــــدروس 
ّبان والنِّسوة المنَخِرطين في صفوف الحركة.  الدينّية والسياسّية للشُّ
في  ع  التوسُّ خالل  من  تبرز  التديُّن  مالِمح  بدأت  النشاط،  هذا  وبفعل 
هذا االلتزام،  عن  كتعبيرٍ  ارتياد المساجد وإطالق اللِّحى لدى الشبان 
يتدّلى  وقميٍص  طويٍل  ســرواٍل  ذات  الخاصِّ  للحجاب  الفتيات  وارتــداء 
ًعا  حّتى أعلى القدَمين. وبنتيجة ذلك شِهَدت المجالس الحسينّية توسُّ
ــا امــتــّد إلـــى عــمــوم الـــُقـــرى، لــيــس عــلــى نــحــو قــــراءة السيرة  نــوعــيًّــا الفــًت
يقدمها  دالالٍت  مــن  تحمله  أن  يــمــكــن  مــا  وإّنـــمـــا  وحــســب،  الــحــســيــنــّيــة 
ووفياتهم  األئمة  بموالد  االحتفاالت  وأصبحت  الحضور.  إلى  الخطيب 

شائعة بين أبناء المنطقة بعدما لم تكن مألوفة من ذي قبل(١).
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كــان شيعة الــبــقــاع وجــبــل عــامــل أحــســن حـــاًال فــي مــمــارســة شعائرهم 
الدينّية من الشيعة الوافدين إلى بيروت من كلَتي المنطَقَتين.

فعلى امتداد النصف األول من القرن العشرين، كان هؤالء النازحون 
هامِشيَّة  جــراء  المعيشيَّة  حياِتِهم  في  مترّدًيا  واقًعا  يعيشون  يزالون  ال 
يعيشون  كــانــوا  كما  االجــتــمــاعــّي.  ــلُّــم  الــسُّ أسفل  فــي  وتموُقعهم  دورهـــم 
يَّة، وقد انعكس  نِّ تحت وطأة الرفض والنَّبذ من الجماعة المدينّية السُّ
هـــذا الــرفــض عــلــى إحــيــائــهــم شــعــائــرهــم الــعــبــاِدّيــة ال ســيَّــمــا فــي إحــيــاء 
إسماع  على  بيوتهم  في  حّتى  يجُرؤوا  لم  إذ  عالنَيًة،  عاشوراء  مناسبة 
الصالة  من  ُمِنعوا  فقد  الصالة  في  أّمــا  الــعــزاء.  قــارئ  صــوت  الجيران 
خاّصة  مساجد  لهم  يكن  لم  ألن  ــة»  ــنَّ المدينة «الــسُّ أهــل  مساجد  في 

|  مقابلة مع أكرم ياغي، مصدر سابق.  ١
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بــهــم. وعــلــى سبيل الــِمــثــال يـــروي عـــدٌد مــن الــذيــن عــايــشــوا هــذا الــواقــع 
بسبب  المباشرة  اإلســـاءات  من  الكثير  العشرين،  القرن  أربعينات  في 
الشيعة  من  جماعة  مع  ُطــردت  يقول:  حيث  أحمد،  ومنهم  شيعيَّتهم 
أيًضا:  أحــدهــم  ويــقــول  الشيعة.  مــن  ألّنــنــا  الــفــوقــا،  البسطا  مسجد  مــن 
مساجد  عندنا  يكن  ولــم  السنَّة،  مساجد  في  الصالة  من  نمنع  «كنا 
وكانوا  خــفــاًء،  الصالة  نقيم  كنا  لــذا  يسموننا «الــروافــض»  وكــانــوا  بعد، 
على  عماَال  كنا  ألننا  الوسخة،  بثيابنا  الجامع  ننجس  إننا  عنا  يقولون 

المرفأ أو في بلدية بيروت أو في سوق الخضار»(١).
أمـــا فـــي إحـــيـــاء ذكــــرى عــــاشــــوراء، فــالــوضــع كـــان أشــــّد صــعــوبــًة لغياب 
االنتقال  إلى  هــؤالء  يضطّر  كان  ما  فكثيًرا  لإلحياء.  الخاّصة  األماكن 
إلـــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــّيــة لــلــمــشــاركــة فــي اإلحـــيـــاء. يــقــول أحــمــد: «كنا 
نقصد محلة الغبيري إلى حسينية آل الخنسا، وفي ذهابنا كنا نتوزع 
أين  أحد  يعلم  ال  حتى  الغبيري  إلى  للوصول  وملتوية  متعددة  طرقات 
ويسرة  يمنة  دائــًمــا  ونتلفت  الــطــرقــات  نــراقــب  وكــنــا  مــتــوجــهــون.  نحن 
دائــرة  خـــارج  فنكون  النبطية  إلــى  نتوجه  كنا  وأحــيــاًنــا  الــخــوف.  نتيجة 
المديني،  المراقبة، وأحياًنا كنا نقيم الشعائر داخل البيوت في سكننا 

فكنا نقفل األبواب والشبابيك ونقيم الشعائر دون إصدار األصوات».
مــرد هــذا الــخــوف افــتــضــاح هــويــة الشيعي جـــراء الــمــشــاركــة فــي إحياء 
التعطيل  كــان  حيث  العمل  ــام  أّي ظــّل  في  سّيما  ال  الحسينّية،  الشعيرة 
في  تعطيل  يوم  من  للشيعة  يكن  ولم  ممنوًعا،  محّرم  من  العاشر  يوم 
اإللحاح  وطــأة  وتحت  المذاهب.  بقّية  غــرار  على  الخاّصة  مناسباتهم 
ومـــراجـــعـــة الــزعــيــم الــشــيــعــي فـــي بـــيـــروت رشــيــد بــيــضــون تــدخــل لــدى 
مدير عام وزارة الداخلية فأصدر قــراًرا إدارًيــا داخل المديرية بتعطيل 
يرقى  أن  دون  ومن  محرم(٢).  من  العاشر  اليوم  في  الشيعة  الموظفين 
وغيرها  المصانع  أصحاب  لدى  يعملون  حيث  المرافق  بقية  إلى  ذلك 

من أماكن العمل.

المعارف  معهد  (بــيــروت:  المشاركة  إلى  التهميش  من  لبنان،  في  المشاركةالشيعة  إلى  التهميش  من  لبنان،  في  الشيعة  وآخـــرون،  عتريسي،  |  طــالل   ١
الحكمّية، ٢٠١٢)، الصفحة ١٦٤.

|  المصدر نفسه، الصفحة ١٦٥.  ٢
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كــــان رشـــيـــد بــيــضــون وبـــعـــد تــأســيــســه لــلــكــلــيــة الــعــامــلــيــة أول مـــن أحــي 
جعل  مما  ومـــدروس،  رسمي  بشكل  بــيــروت  فــي  الحسينية  المجالس 
تحضرها  جامعة  وطنية  مناسبة  عاشوراء  في  مجلس «العاملية»  من 

مختلف الطبقات واألديان والمذاهب(١).
وفـــي الــكــلــيــة الــعــامــلــيــة فــي بـــيـــروت، كــانــت تــقــام احــتــفــاالت كــبــيــرة في 
وكــان  متواصلة.  أيــام  عشرة  ولــمــدة  الحسين  اإلمـــام  استشهاد  ذكــرى 
وخطبة  دينية  موعظة  بإلقاء  يــوم  كــل  يقوم  الــديــن  زهــر  نجيب  الشيخ 
مبيًنا  للمسلمين،  بالنسبة  الحسين(ع)  اإلمــام  استشهاد  أهمية  حــول 
قــراءة  يعقبه  ثم  المسلمين،  سبيل  في  وتضحياته  النبيلة  مواقفه  فيها 
واقعة  شــهــداء  أحــد  حــول  عـــزاء  مجلس  قـــراءة  أو  الحسينية  المجالس 

الطف بكربالء(٢).
من  ُتنَقل مــبــاشــرًة  الــعــاشــر،  الــيــوم  خصوًصا  االحــتــفــاالت  تلك  وكــانــت 

اإلذاعة اللبنانّية، وكان يحضرها رجاالت الدولة اللبنانّية.
من  السبعينات  امــتــداد  مــنــذ  واقــعــة عـــاشـــوراء  أن  بــاألهــمــيــة  و الــجــديــر 
أن تقتصر على  الــقــرن الــعــشــريــن، بـــدأت تــأخــذ مــعــاٍن ســيــاســيــة دون 
الشيعة وحدهم، وإنما من خالل رجــاالت دين من غير الشيعة. ففي 
يـــوم الــثــالثــاء الــثــانــي والــعــشــريــن مــن كــانــون الــثــانــي عـــام ١٩٧٥ ألقى 
أسقف جبل لبنان للروم األرثوذكس، جورج خضر، خطبة بالمناسبة 
الغاشمة  اإلسرائيلية  االعــتــداءات  بين  فيها  قــارن  العاملية  الكلية  فــي 
على كفرشوبا في الجنوب اللبناني وبين الحرب التي شنها األمويون 
كفرشوبا  على  أطلق  وقــد  وأنــصــاره،  بيته  وأهــل  الحسين  اإلمـــام  على 

«كربالء ثانية»(٣).

| المهاجر العاملي، الشيخ حبيب آل إبراهيمالمهاجر العاملي، الشيخ حبيب آل إبراهيم، مصدر سابق، الصفحة ٨٨.  ١
|  المصدر نفسه، الصفحة ١٦٥.  ٢
|  المصدر نفسه، الصفحة ١٦٦.  ٣
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ســبــق أن بــّيــّنــا أن الــلَّــطــم والــضــرب عــلــى الــصــدور كـــان قــد تــرافــق مع 
التمثيل المسرحّي في اإلحياء. غير أّن هذا األسلوب المستِجد ال يخلو 
واإليــذاء  للعنف  تفسيره  معرض  في  المقاربة.  تستوجب  دالالٍت  من 
فرويديًّا  منحًى  اهللا  رزق  رالــف  ينحو  والــضــرب  اللَّطم  عبر  الــجــســدّي 

مفّسًرا ذلك بالسلوك الالواعي جّراء المكبوتات الجنسّية الُمحَبطة.
في  والشيعي  للجنس.  المضاد  اإلسالمي  الدين  طبيعة  إلى  ذلك  يــُردُّ 
الصعيد  على  جنسّية  ــرات  لــتــوتُّ خاضع  اهللا  رزق  عند  هــو  عامل  جبل 
الــبــيــولــوجــّي. فــالــتــحــريــم والــمــنــع والـــخـــوف مــن الــعــقــاب مــن كــل إشــبــاعٍ 
جنسيٍّ مــحــّرمٍ يـــؤّدي إلــى إحــبــاط هــذا الــشــعــور وإفــشــالــه وســيــبــرز فيه 

اللطم كوسيلة لتهدئة ما يعاني من توّترات.
إّن موقف الباحث من الدين اإلسالمّي واعتباره أّن الدين يقف موقًفا 
خارج  الجنسّية  للعملّية  اإلســالم  تحريم  في  يجده  الجنس،  من  سلبيًّا 
عن  نبويٍّ  وحديث  قرآنّيةٍ  بآياٍت  ذلــك  على  مستدالًّ  الشرعّية،  اُألُطــر 
مكبوتات  ثــّمــة  أن  باعتبار  المشكلة  يــحــّل  ال  ذلــك  لــكــّن  الــــزواج  أهــمــّيــة 
ــســي الــذي  قــائــمــة مــا دام الـــــزواج غــيــر مــبــاح إال ضــمــن اإلطــــار الــمــؤسَّ

يمنحه الشرعّية.
فيما  العدوانّية،  يزيد  الجنسّي  اإلشباع  عــدم  أّن  إلــى  ذلــك  من  يخلص 
اإلشـــبـــاع ُيــنــِقــص هـــذه الــعــدوانــّيــة والـــــرّد عــلــى عـــدم اإلشـــبـــاع، الــتــحــّول 

بالعدوان نحو الذات لتهدئة النفس وخفض التوتر.
أّمــــا فــي حـــال اإلشـــبـــاع الــجــنــســّي، فــالــمــوقــف تــجــاه الــعــمــلــّيــة الجنسّية 
ر بعد كلِّ فعٍل  ِتها هو موقف سلبّي. هذا الموقف يتجّسد بالتطهُّ بُرمَّ
ر  التطهُّ يفرض  اإلســالمــّي  فالدين  نجاسًة،  أو  أًذى  باعتباره  جنسٍيّ 
ر بعد كل عالقة  بعد كلِّ عالقة جنسّية، وعليه يجد رزق اهللا أن التطهُّ

جنسية يفضي إلى نمطين من النتائج(١):

|  المصدر نفسه، الصفحة ١٨٩.  ١
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ر  التطهُّ فعل  دام  مــا  ِرجـــس  أّنــهــا  جنسّيةٍ  رغــبــةٍ  كــّل  بعد  الــفــرد  شــعــور 
مــصــدًرا  جنسٍيّ  فــعــٍل  كــلُّ  صــار  ومعها  ســابــقــةٍ،  نجاسةٍ  على  ينطوي 

للذنب وللجرمّية واّتهام الذات.
ما دامت الحياة الجنسية تعاش كمصدر جرم وتأثيم، فإنها قد تذهب 
نجًسا.  يجعله  اإلشــبــاع  دام  مــا  جنسي،  إشــبــاع  أي  رفــض  إلــى  بــالــفــرد 
وحــســب هــذا الــتــصــور تــكــون الــنــزوة مــصــدًرا للكبت الـــذي ال يلبث أن 
يــظــهــر بــمــظــهــر آخـــر فـــي الــعــدوانــيــة عــلــى الـــــذات، وفـــي ســلــوك اللطم 
اإلســالمــيــة.  الــطــهــارة  عقيدة  أنشأتها  الــتــي  الجرمية  نتيجة  والــضــرب 
وليلعب الدم المراق في عاشوراء وظيفة تطهرية، فمن شأن عاشوراء 
المكبوتات،  جراء  العدائية  النزعات  بإشباع  أخرى  جهة  من  تسمح  أن 
إشــبــاًعــا معفى مــن الجرمية مــا دام يــجــرى فــي شــعــيــرة، وتــالــًيــا داخــل 

مؤسسة اجتماعية ثقافية(١).
إلى  النظرة  بكون  التمييز  اهللا  رزق  قــدرة  عــدم  إلــى  سبق  مّما  نخلص 
الــجــنــس هــي خــصــوصــّيــة إســالمــّيــة عــاّمــة ولــيــســت خــصــوصــّيــة شيعّية 
خاّصة، لم نعرف لماذا لم تنشأ العدوانّية على الذات لدى المسلمين 

من غير الشيعة.
ولـــقـــد غــــاب عـــن رالـــــف رزق اهللا الــبــحــث فـــي تــاريــخــّيــة نـــشـــوء الــلَّــطــم 
متأّخرٍ  زمــٍن  في  جــاءت  أّنها  إلــى  يلتفت  فلم  العامليِّين  لــدى  والتطبير 
فــأهــمــل فــي اســتــدالالتــه نــزعــة المثاقفة بــيــن الــشــعــوب وهـــو مــا حــدث 
تلك  في  تمتّد  أن  دون  حصًرا  النبطية  في  اإليرانّية  الجالية  خالل  من 
إلى  بالعودة  استدالله  صّح  ولو  لبنان،  في  الشيعة  عموم  إلى  المرحلة 
لدى  عاًما  ذاتًيا  ُبعًدا  النفس  إيذاء  لممارسة  لكان  الجنسّية  المكبوتات 
المثاقفة  حــال  تأثير  لجهة  وأّمــا  كذلك.  يكن  لم  ما  وهــو  الشيعة  عموم 
يؤّكده  كثيرة تــؤرِّخ لحركة انتقال عادة اللطم، ومنها ما  ثّمة نصوص 
بممارسة  بدأ  من  أّول  إيــران  شيعة  إن  المقنع  بالبرهان  نقاش  إسحاق 
التطبير وقد شهد بذلك رّحالة عثمانّي، إذ يذكر أّنه رأى عام ١٦٤٠م 
هــذه الشعائر وقــد أتــت مــن الــقــوقــاز وأذربــيــجــان. لــم تصل إلــى داخــل 

|  المصدر نفسه، الصفحة ١٨٩.  ١
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إيران وعموم البالد العربية إال في القرن التاسع عشر، باإلضافة إلى 
ذلك فإّن إسحاق نقاش يعود بها إلى زمن أبعد من ذلك مفترًضا أّن 
شعائر التطبير قد دخلت شرق األناضول والقوقاز أّول األمر، آتية من 

بالد الرومان(١).
وعــلــى هـــذا األســـــاس ســــواء صـــّح هـــذا االفـــتـــراض أو ال فــــإّن الــدخــول 
ـــر لــمــمــارســة الــتــطــبــيــر إلــــى جــبــل عـــامـــل يـــنـــزع عـــن اســـتـــدالل  الـــمـــتـــأخِّ
من  إذ  الــالوعــيــة،  المكبوتات  تلك  إلــى  االســتــنــاد  صّحة  اهللا  رزق  رالــف 
المفترض والحال كذلك أّال تتأّثر بزمن دخولها إلى البالد في الوقت 
الشيعة  عــمــوم  دون  العامليِّين  الشيعة  تــخــّص  وال  فــيــه،  دخــلــت  الـــذي 

لبنان.
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ــّنــة فــي الــمــرحــلــة الــعــثــمــانــيــة يــــرون أنــفــســهــم جــــزًءا مــن األمــة  كـــان الــسُّ
اإلســالمــيــة الــمــتــمــثِّــلــة بــخــالفــة بــنــي عــثــمــان، ويــشــعــرون بــاالنــتــمــاء إلــى 
انهيار  ُقَبيل  العثمانّية،  اإلمــبــراطــورّيــة  رحــاب  فــي  المسيطرة  األكــثــرّيــة 
األخــرى  هــي  عربّية  هــوّيــة  على  تــعــّرفــوا  اللُّبنانّية  الــدولــة  تشكل  وبــعــد 
مــتــرامــيــة األطـــــراف. كـــان الــشــعــور بــالــهــّويــة عــنــد الــســّنــة، فــي صيغتيه 
نطاق  ضمن  صفوفهم،  في  الطائفّي  التبلور  احتمال  يضعف  هاتين، 
تــّيــارات  وإن  القريبة.  وامــتــداداتــه  اللُّبنانّي  الساحل  نطاق  هــو  مــحــدود 
التعرف إلى الذات في أوساطهم تجد لها مصبًّا قريًبا أو بعيًدا، ولكّنه 
واقـــع خـــارج لــبــنــان، أي فــي مــوائــل الــعــمــل الــعــروبــّي أو اإلســـالمـــّي، في 
أو  القاهرة  الحــًقــا  حجبتها  مــوائــل  وهــي  مكة،  فــي  دمــشــق،  اسطنبول، 

الرياض(٢).
دائــرة  من  وقربهم  المديني  وضعهم  بحكم  كانوا  الذين  نَّة  للسُّ خالًفا 
من  ا  حظًّ أوفــر  الطائفّية  المؤّسسات  مــن  بنصيٍب  يضربون  السلطة 
تركيًبا.  أبسط  مجتمعهم  وبقي  المدن  عن  غرباء  ظّلوا  الذين  الشيعة 
على  بعده  ولتستوي  الكبير،  لبنان  إعــالن  قبل  تتجّهز  المدن  كانت  إذ 

| اإلصالح الشيعياإلصالح الشيعي، مصدر سابق، الصفحة ٢٨٦.  ١
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ذات  لجمعّيات  تابًعا  بعضها  ُجعل  التربوّية  المؤّسسات  من  مجموعة 
. وكان لها محاكمها الشرعّية وُمفتوها وأوقافها الخيرّية  طائفيٍّ طابعٍ 
ومــســاجــدهــا الــتــاريــخــّيــة الــكــبــرى. فــي حين كــانــت مـــدارس الشيعة قد 
بلغت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مستوى مرموًقا، ولكّنها 
كانت تبقى أسيرًة لمبادرات األفراد، فكانت الواحدة منها تزول، بوفاة 
ولم  االنتداب،  عهد  في  إال  النور  الشيعة  محاكم  تبصر  ولم  سها،  مؤسِّ
بالمجتهدين  منوًطا  بقي  بل  المؤسسة  صــورة  اّتخذ  قد  إفتاؤهم  يكن 
الــمــســتــقــلــيــن. وفــــي مــطــلــع الـــقـــرن لـــم يـــكـــونـــوا قـــد اتــــخــــذوا ألنــفــســهــم 

حسينيات بعد(١).
وفــــي عــِشــّيــة ١٩٢٠ كــــان الــشــيــعــة ال يـــزالـــون يــظــهــرون لــلــرائــي في 
الصفة  على  العشائرّية  اإلقليمّية  الصفة  فيها  تتقّدم  جماعات  صورة 
الطائفّية. أو أن هوّيتهم الطائفّية كانت على األصح، مسبوقة الظهور 
سيطرتها  تتّوج  قبلية  مشيخة  عليه  تسيطر  بإقليم  المماهاة  بتوّسط 
الشمالي  والبقاع  عامل  جبل  جماعتي  بين  يكن  ولــم  العائلّية.  الفروع 
إال وشـــائـــج ضـــامـــرة، ولــقــد وجــــد عــلــمــاء الـــديـــن أنــفــســهــم فـــي مــرحــلــة 
في  الصفوف  يتقّدمون  األولى  العالمّية  الحرب  تلت  التي  االضطراب 
جــانــب الــمــعــارضــة الــقــومــيــة. قبل ذلــك كــان حــضــورهــم بما هــم قطب 
حضور  بـــإزاء  خــافــًتــا  القومية،  المعارضة  جــانــب  فــي  الطائفية  للهوّية 
مبادراتهم  الستقبال  بحّق  مؤّسسّية  بنية  أّيــة  توجد  تكن  ولم  األعيان. 

وتأطيرهم في هيئةٍ قائمةٍ بذاتها(٢).
عكست  الــتــي  السياسّية  البنية  جـــّراء  الــســيــاســّي  التطييف  حــال  رغــم 
حضور الطوائف في السلطة، لم تكن شعيرة عاشوراء لتطِلق مسيرة 
تــحــّول الــطــائــفــة الــشــيــعــّيــة إلـــى طــائــفــة ســيــاســّيــة تــســُهــل تعبئتها حــول 
ب جــســًرا مــا بين  ذكــرى عــاشــوراء وذكــريــات األئــّمــة الشهداء أو التنصُّ

الجماعتين العشائرّيَتين اإلقليميََّتين.
الروحّي،  الطابع  عليها  يغلب  بقي  الدينيِّين  بعلمائهم  الشيعة  فعالقة 

|  المصدر نفسه، الصفحة ٤٦٦.  ١
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دنيوّية  مضامين  ذات  بقيت  وقادتهم  السلطة  رجـــاالت  مــع  والعالقة 
دون أن تمتّد إلى أعماق الذات الجماعّية.

 ، خــاصٍّ سياسيٍّ  مــشــروعٍ  تكويٍن  أّي  عن  مــعــزوًال  بالهوّية  الشعور  كــان 
لكونه كان يّتخذ في أبعاده العاّمة مضموًنـــــا كيانيًّا رغم أّنهم لم يكونوا 

أوفر حًظا في دوائر السلطة، كما كان يّتخذ أيًضا مضموًنا عروبيًّا.
محاكاة  قــابــلــّيــة  الشيعة  يعطي  أن  الــمــفــتــرض  مــن  كـــان  الــوصــف  هـــذا 

غيرهم من الطوائف.
فـــإلـــى جـــانـــب خــصــوصــّيــة الــطــائــفــة رســـمـــت عــــاشــــوراء حــــول الــشــيــعــة 
شــخــصــّيــة مــســتــقــّلــة عــلــى غـــــرار خـــصـــوصـــّيـــات الـــطـــوائـــف وســمــاِتــهــم 
الخاّصة. غير أّنها لم تؤدِّ إلى بلورة شخصّية ُمغَرقة في خصوصّيتها 
ال  للشعيرة  الثقافّية  المضامين  بقيت  لقد  االنــعــزال.  إلــى  تفِض  ولــم 
مساحات  تلغي  أو  العزلة  تعني  أن  دون  الشعائر  إقامة  نطاق  تتجاوز 
الشعور  أو  الــســيــاســّي  واالنـــخـــراط  الــطــوائــف  مــن  غيرهم  مــع  التخالط 
وبالتجربة  بلبنان  تعلًُّقا  أشــّد  الشيعة  فكان  جامعة.  كهوّية  باللبنانّية 

المشتركة.
الدين،  علماء  دور  وضمور  الدينّية  سات  المؤسَّ من  الشيعة  ــّو  ُخــلُّ وإزاء 
ــلــون هـــوّيـــًة بــالــمــعــنــى الـــثـــقـــافـــّي، وبــقــيــت الــشــعــيــرة  بــقــي الــشــيــعــة يــشــكِّ
يجري  الــذي  االنتماء  هــذا  عن  التعبير  في  بـــارًزا  دوًرا  تلعب  الحسينّية 
للشيعة،  الــجــغــراّفــي  الــتــوّزع  امــتــداد  على  العائلة  مؤّسسة  عبر  تناقله 

ويتعّزز بإقامة المناسبة لالحتفاء بالشعيرة.
خصوصّيتها  الطائفة  على  تضفي  تــزال  ال  الحسينّية  الشعيرة  كانت 
السياسّي  المعنى  إلى  الخاّص  الثقافّي  المعنى  من  تتحّول  لم  ولكّنها 
العام. فهذا العامل األخير كان مسنوًدا إلى الزعامات العائلّية للطائفة 
ا دوره  الذي كان ُيضفي طابًعا تقسيميًّا داخل الطائفة نفسها مستمدًّ
من طبيعة الحراك السياسّي المسنود إلى المحاَصصة الطائفّية التي 
يمّثلها رجاالت الطوائف كزعماء من الطائفة، وليس كزعماء للطائفة 

كها وعي الهوّية واالنتماء. التي يحرِّ
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الحسينّية،  الشعيرة  إلــى  المسنود  االنــتــمــاء  وعــي  فـــإّن  المعنى،  بــهــذا 
أو   ، السياسيِّ بالمعنى  وغيرهم  الشيعة  بين  فواصل  رســم  إلــى  يــؤدِّ  لم 
على  ليضفي  أو  ممارستها  إلــى  التطلُّع  أو  بالسلطة  عالقتهم  يحكم 
الــشــيــعــة صــفــة أّمــــة يــتــوّقــف مــصــيــرهــا عــلــى مــصــيــر الــهــوّيــات الــقــومــّيــة 
األخـــــرى، حــيــن تــهــّز األزمـــــات الــبــالد والــعــبــاد، أو حــيــن تــســهــل التعبئة 
الــســيــاســّيــة عــلــى أُســـس ديــنــّيــة فــي حــقــل الــُمــغــالــبــة عــلــى مــواقــع النفوذ 
عرى  توطيد  في  فعلها  تفعل  التي  الِعَلل  عن  التفتيش  تقتضي  والتي 
المحسوس  التجسيد  هي  السياسية  الطائفية  تزال  ال  حيث  التماسك 

للهوية الوطنية.
في  بـــــارًزا  دوًرا  تلعب  أن  الحسينية  الــشــعــيــرة  إقــامــة  وظــيــفــة  مــن  كـــان 
يعكس  الذي  االنتماء  هذا  إنتاج  وإعــادة  البيت(ع)  ألهل  االنتماء  تأكيد 
داخــل  والــعــزلــة  االنــكــفــاء  إلــى  الشيعة  تــقــود  أن  دون  شيعية  خصوصية 
جبل  في  عاشوراء  لواقعة  العلني  اإلحياء  رافــق  إذ  خاص  عقدي  إطــار 
اإلسالمّية  بالوحدة  اإلحساس  عشر  التاسع  القرن  نهاية  منذ  عامل 
والتي   ١٩٠٨ عام  تأسيسها  منذ  العرفان  مجّلة  تعكسه  راحــت  الــذي 
ُنخًبا  ضّمت  شيعّية  لــرجــاالت  اآلراء  من  العديد  أعــدادهــا  في  أدرجــت 
رضا  أحــمــد  والشيخ  ظــاهــر  سليمان  الشيخ  أمــثــال  ديــن  وعلماء  مثقفة 
وأحــمــد الــزيــن وغــيــرهــم راحـــت تــدعــو فــي أعـــدادهـــا إلـــى الــتــأكــيــد على 

الوحدة اإلسالمّية وعلى التزامها بالقومّية العربّية.
من ناحية أخــرى، كان الشيخ موسى شــرارة الــذي عكف على تنظيم 

نة والشيعة(١). المجالس العاشورائّية ُيَعدُّ أًبا لحركة التقريب بين السُّ
وُيـــظـــِهـــر الــســيــد عـــبـــاس الــحــســيــن شــــرف الـــديـــن الـــــذي تـــوّلـــى تنظيم 
الوحدة  تأكيد  نحو  شــديــًدا  نــزوًعــا  صــور  في  الحسينّية  الشعيرة  إقامة 
اإلســـالمـــّيـــة فـــي مــعــانــي كـــربـــالء، فــهــو وإن انـــبـــرى إلــــى إبـــــراز شــرعــّيــة 
يجَهد  راح  ــنــة  الــسُّ الـــديـــن  رجــــال  مــآخــذ  إزاء  الــحــســيــنــّيــة  االحـــتـــفـــاالت 
إلقاء  الــديــن  لــرجــال  ُتتيح  بوصفها  العشائر  هــذه  وظــائــف  تفسير  فــي 
الجماعة،  بقضايا  إلعالمهم  المؤمنين  على  ونصائحهم  مواعِظهم 
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ل صرخة اإلسالم، وليس الشيعة  باإلضافة إلى أّن هذه الشعائر ُتشكِّ
في  الــقــّراء  يكون  وبذلك  سباته  من  النائم  توقظ  التي  العليا  فحسب، 

المجالس هم المبّشرون باإلسالم. 
وكــــان شـــرف الــديــن مــنــذ بــدايــة عــهــد االنـــتـــداب قــد أخـــذ عــلــى عاتقه 
الــــرأي الــشــائــع، الــقــائــل بــــأّن ســبــب انــقــســام المسلمين كـــان ســيــاســيًّــا. 
ــّنــيَّــة  ولـــذا كـــان قــد أعــلــن فــي خــطــاٍب لــه ألــقــاه فــي أحـــد الــمــســاجــد الــسُّ
فــي بــيــروت عــام ١٩٢١ «ال تقولوا بعد الــيــوم هــذا سني وهــذا شيعي 
بل قولوا هــذا مسلم». وكــان شــرف الدين داخــًال في الجو الــذي ساد 
في بداية االنتداب حيث اتحد الوطنيون من سنة وشيعة في مواجهة 
االنتداب وقد رفضوا وصاية فرنسا عليهم، ولذلك لم يقم في خطابه 
األركــان  بتعدد  اكتفى  بــل  الشيعة  عند  المذهبية  للخصوصيات  وزًنـــا 

الجامعة في عقيدتي كل الفريقين(١).
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الشيعّي  االحــتــجــاج  بــدأ  العشرين،  الــقــرن  مــن  العشرينات  نهاية  منذ 
على اإلهمال واإلجحاف بحّق أبناء الطائفة والمناطق التي يسكنون 
فــيــهــا. مــع ذلـــك، لــم يــكــن هـــذا االحــتــجــاج - طيلة مــرحــلــة االنـــتـــداب- 
ــِخــذ طــابــًعــا شــعــبــيًّــا أو يــحــضــر فــي مــنــاســبــاتــهــم الــديــنــّيــة، خــصــوًصــا  لــيــتَّ
ُتتيح  ــنــاٍت  ُمــمــكِّ ومــن  دالالٍت،  مــن  تختِزنه  بما  عــاشــوراء  مناسبة  فــي 
الِهَمم  وباستنهاض  بالمظلومّية،  الوعي  إحــداث  في  منها  االستفادة 
مــن أجــل إصــالح الــواقــع الــُمــتــَردِّي. كــّل مــا فــي األمـــر، أّنــه اّتــخــذ طابًعا 

رسميًّا من خالل التمثيل السياسّي للشيعة داخل مكوِّنات السلطة.
الخوري  بشارة  حكومة  بيان  مناقشة  في  الزين  يوسف  النائب  يحتجُّ 
المجلس  هذا  في  أمثلها  التي  الطائفة  «إن  بالقول:   ١٩٢٨/١/٥ في 

هي الطائفة الوحيدة المهضومة الحقوق في الوظائف كّلها»(٢).
وفــــي عــــــــام١٩٣٧ ال يــنــثــنــي أحـــمـــد األســـعـــد عـــن الــتــذكــيــر بــحــرمــان 
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على  الزمن  من  عقَدين  ُيــقــارب  ما  ُمــِضــّي  بعض  عامل  جبل  منطقة 
السادسة  الماّدة  مضمون  بتنفيذ  الدولة  مطالًبا  اللبنانّي  الكيان  نشأة 
حّق  حفظ  ضِمنت  التي  اللبنانّية،  الفرنسّية  المعاهدة  فــي  رة  الــمــكــرَّ
الشيعّية  الطائفة  إعطاء  ضــرورة  على  ــًدا  ومــؤكِّ لبنان،  في  طائفةٍ  كــّل 
حّقها في وظائف الدولة بحسب النسبة أسوة ببقية الطوائف وبحقها 
االبــتــدائــّيــة  الــمــدارس  وإنــشــاء  طــرق  تعبيد  مــن  سكنها  مناطق  بتنمية 

واالهتمام بزراعة التبغ(١).
يتطّلعون  الشيعة  بــدأ  حّتى  العشرين،  القرن  خمسينات  طّلت  إن  ومــا 
ذلك  ورافــق  االجتماعّي.  المستوى  على  المترّدي  واقعهم  تغيير  نحو 
يعوُزها  حيث  بالهوية  الــوعــي  بمستوى  االرتــقــاء  إلــى  بالحاجة  الشعور 
جمع المبادرات لَخلِق إطاراٍت ُيعبِّرون فيها عن شعائرهم. ومردُّ هذا 
محاولة  فكانت  االجتماعّي  وبالقهر  بالدونّية  اإلحــســاس  هو  الشعور 
في منطقة رأس النبع، والتي  ومسجدٍ  رشيد بيضون في بناء مدرسةٍ 
عــزاء  مجلس  أّول  سُيقام  حيث  جــديــدة،  مرحلة  إلــى  باالنتقال  أِذنـــت 

حسينّي رسمّي في بيروت في المدرسة العاملّية عام ١٩٣٩.
غــيــر أّن مــحــاولــة بــيــضــون الــتــي ُكــلِّــَلــت بــالــنــجــاح، بــقــيــت يــتــيــمــًة طيلة 
األربعينات. فما إن أطّل مطلع الخمسينات حّتى كان عدد من رجال 
وضواحيها.  بيروت  في  حال  الرِّ ون  سيُحطُّ النجف  من  العائِدين  الدين 
ومـــن هــــؤالء كـــان الــشــيــخ مــحــمــد عــيــاد الــــذي انــتــقــل إلـــى بـــيـــروت عــام 
المسجد  في  الصالة  في  إمامته  وطلبوا  الشيعة  حوله  فالتّف   ١٩٥٧
الــكــبــيــر بــعــد انــتــهــاء الــســّنــة مــن صــالتــهــم تجنبا لمشقة الـــذهـــاب إلــى 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــلــصــالة فــي مــســجــد الــشــيــعــة فــي بـــرج الــبــراجــنــة 
خلف السيد محمد حسين فضل اهللا أو في الشياح خلف الشيخ عبد 
النازحين  محاوالت  عّياد  الشيخ  وصول  سبق  الدين(٢).  شمس  الكريم 
جمعية  إنــشــاء  وبافليه  عدشيت  مــن   ١٩٥٢ عــام  بــيــروت  فــي  الشيعة 
عبر  والــدكــوانــة  والنبعة  حــمــود  بــرج  مناطق  فــي  الــنــازحــيــن  لمساعدة 
بناء المؤسسات الدينية والتربوية، فأنشأوا جمعّية التآخي التي سوف 
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يكون مرشدها السيد محمد حسين فضل اهللا ثّم كانت جمعية زهرة 
اآلداب ألبــنــاء مــفــيــدون الــتــي أحــيــت أول مـــّرة عيد غــديــر خــم الخاص 

بالشيعة في تلة الخياط(١).
وجـــــــــــّراء مـــــا َلــــِقــــَيــــه بـــعـــض الــــــنــــــّواب مـــــن وقــــــــٍت آلخــــــر مـــــن األســـئـــلـــة 
العامليِّين  العلماء  جمعّية  تحرّكت  الخطُب  تفاقم  ولّما  واالعتراضات، 
نشرتها  التي  الجمهورّية  في  العالية  للمقامات  باسمها  برقّية  وأرسلت 

الصحف ومّما جاء فيها:
لفخامتكم  نتقدم  الجنوب  فــي  الشيعية  اإلســـالم  طائفة  علماء  نحن 
عن  زيــادة  الضرائب  تدفع  الحق  مهضومة  طائفتنا  إن  أوًال  يأتي:  بما 
وغيرها،  بالوظائف  استحقاقها  من  قليل  أقل  تعطى  العددية  نسبتها 
وحــرمــانــهــا مــن الــوظــائــف الــجــديــدة. ثــانــًيــا ضـــاع أمــلــهــا بــمــورد الــدخــان 
الوحيد الذي هو روح حياتها بعدم فرض رسم للجمرك والدخول بما 
يتعارض مع ما يكفل حرية تجارته وزراعته. ثالًثا ضاع أملها في إلغاء 
اللبناني  للدستور  مخالف  وجودها  التي  األعشار  ضريبة  رسم  فرض 
ألنها من الضرائب الخاصة غير العامة طلبها استيفاء كامل األعشار 
حتى  المالية  والضائقة  المدهش  والكساد  األسعار  بهبوط  حافلة  غير 
بحالتنا  النظر  نسترحم  بالضرائب  تقوم  ال  الحاصالت  كل  أصبحت 
صدور األمر بأنا لنا نصف األعشار تنفيًذا لمواعيد الحكومة الماضية 
يشكرون  الــشــعــب  طــبــقــات  وجــمــيــع  العلمية  الهيئة  رابــًعــا  والــحــاضــرة. 
يحرم  ال  أن  يــرجــون  صيدا  قضاء  مـــدارس  أكثر  إرجـــاع  على  الحكومة 
صيدا  قضاء  نسبة  على  ولو  استحقاقهما  من  ومرجعيون  صور  قضاء 
والــطــائــفــة مــســتــعــدة لــمــالحــقــة مــطــالــيــبــهــا واحــتــجــاجــاتــهــا بــالــعــرائــض 

والبرقيات والوفود بواسطة نوابها الذين حققوا آمالها بإحقاق حقها.
والعلماء هم: محسن األمين، حسين مغنية، عبد الحسين نور الدين، 
حسين نور الدين، محمد صفي الدين، محمد أمين شمس الدين، عبد 
الكريم مغنية، أمين الحسيني، علي فحص الحسيني، عبد اهللا الحر، 
محمد  زيــن،  الحسين  عبد  بسمة،  محمد  رضــا،  أحمد  ظاهر،  سليمان 
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عزالدين،  علي  عزالدين،  محمد  الباقر،  محمد  حالوه،  علي  الحسين 
محمد علي نعمه، جواد كوثراني.
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الدينّية،  الشعائر  لممارسة  كأمكنةٍ  والمسجد  الــمــدرســة  جــانــب  إلــى 
وقد   . األحـــزاب  غــرار  على  مةٍ  منظَّ إطـــاراٍت  إنشاء  إلــى  الشيعة  الَتَفت 
جـــاء ذلـــك مــع إنــشــاء رشــيــد بــيــضــون «منظمة الــطــالئــع» عـــام ١٩٤٤ 
تكن  لم  األحـــزاب  هــذه  أن  غير  الشيعي.  الشباب  كلمة  جمع  أجــل  من 
لتنفتح على مضامين إحياء الشعائر بقدر محاولتها اللَّحاق بَمثيالتها 
ولكّنها  األخــــرى،  الــطــوائــف  ستعِكس خــصــوصــّيــة  الــتــي  األحــــزاب  مــن 
راحـــت تحمل فــي طــّيــاتــهــا تــوظــيــف التنظيم فــي حــمــايــة الــزعــامــة في 
مقلَّدًة  نسخًة  يكون  أن  يعدو  ال  الناِشئ  والتنظيم  خصوِمها.  مواجهة 
تحمل  مزايا  مع  والــمــوارنــة،  نَّة  السُّ لــدى  والكتائب  النجادة  ِحزبي  عن 
ا لها هو سيف  دالالت على الهوّية الشيعّية ِلَكونها حملت شعاًرا خاصًّ
أسماء  من  اسًما  تحمل  فرقة  كل  وكانت  الفقار،  عــلــي(ع) «ذو  اإلمــام 

أئمة الشيعة وأعالم المسلمين ومن رموز عربية وإسالمية»(١).
لبنان  في  العسكرّية  شبه  المنّظمات  غــرار  على  الطالئع  تنظيم  جــاء 
العام  القائد  إمرة  تحت  تنتِظم  ّالفرق  كل  وكانت  والّنجادة،  كالكتائب 

«مصطفى المقدم» يعاِونه ضّباط المناطق واألفواج.
تـــعـــددت نــشــاطــات مــنــظــمــة الــطــالئــع، فــشــمــلــت الـــرحـــالت، الــتــخــيــيــم، 
السهرات [سهرات] طالئعية، النشاط الرياض [الرياضي] ومن بين 
هذه النشاطات إحياء المناسبات الدينية - ومنها عاشوراء - وتوطيد 

العالقة مع رجال الدين الشيعة(٢).
تحمل  خيرّية  جمعّية  رحــم  من  النهضة،  منّظمة  ُوِلـــدت   ١٩٤٦ عــام 
االســـم نفسه فــي بـــرج الــبــراجــنــة، انــُتــِخــب أحــمــد األســعــد رئــيــًســا لها. 
نــشــأت كتنظيم شــبــه عــســكــري، وكـــان لــهــا مجلسان عــســكــري وآخــر 

| الشيعة في لبنانالشيعة في لبنان، مصدر سابق، الصفحة ١٦٨.  ١

| الشيعة في لبنان،الشيعة في لبنان، مصدر سابق، الصفحة ٢٩٠.  ٢
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مـــدنـــّي وألعــضــائــهــا لــبــاس مـــوحـــد. اتـــخـــذت لــهــا مـــركـــًزا فـــي الــبــاشــورة 
الفرق  أسماء  وكانت  الجنوبّية  القرى  كل  في  فــروًعــا  لها  واستحدثت 

تحمل أسماًء مستوحاًة من أئمة أهل البيت(١).
زعيمها  به  يقوم  ما  سوى  بها  خــاصٌّ  نشاٌط  النهضة  لمنّظمة  يكن  لم 
أحــمــد األســعــد وبــعــض الــعــنــاويــن الــمــكــتــوبــة عــلــى شــكــل كــــّراس يحمل 
عــنــوان الــجــنــوب فــي عــهــد الــزعــيــم األســعــد ١٩٤٧ – ١٩٥١ راحــت 
تــعــد الــمــشــاريــع الــتــي أنــجــزهــا وبــعــض الــشــعــارات الــتــي تــخــدم حملته 

االنتخابية(٢).
لتلعب  أو  لتشهد تــنــامــًيــا مــضــطــرًدا  هـــذه األحــــزاب  إزاء ذلـــك لــم تــكــن 
دوًرا وازًنـــــا فــي تنمية الــوعــي بــالــوجــود االجــتــمــاعــّي وواقــــع الــحــرمــان، 
وبــالــمــنــعــطــفــات الــســيــاســّيــة فـــي الــمــنــطــقــة. فـــإلـــى جـــانـــب اإلحـــســـاس 
التحوُّالت  إلى  الشيعة  الَتَفت  حزبّية،  بوسائط  المرور  دون  بالحرمان 
معها  فتفاعلوا  فلسطين  احــتــالل  سّيما  وال  المنطقة  فــي  السياسّية 
الفلسطيني،  الشعب  بمظلومّية  اإلحــســاس  عــاشــوراء  من  مستلهمين 

وليقفوا إلى جانب قضّية فلسطين.
ومـــن هــنــا، ســـوف يــجــد أحـــد الباحثين تــلــك الــــدالالت الــســيــاســّيــة التي 
ستترافق مع حركة اإلحياء وإن لم تعّم سائر المناطق التي ُتعَقد فيها 

المناسبة.
اللبناني  الباحث  قــام  الـــدالالت،  هــذه  على  للوقوف  منه  محاولةٍ  فــي 
رأسه  مسقط  في  العاشورائّية  االحتفاالت  باستقصاء  شــرارة  وّضــاح 
بنت جبيل أثناء االحتفاالت لمّدة خمس سنوات من العام ١٩٥٢ إلى 

العام ١٩٥٦.
وقد تطّرَق شــرارة إلى دراســة شعيرة مجالس العزاء في منظور علم 
السياسة حيث كانت بلدات جنوب لبنان تعاني من العواقب الوخيمة 

المترّتبة على تقسيم فلسطين ونزوح الفلسطينيِّين.

| الشيعة في لبنانالشيعة في لبنان مصدر سابق، الصفحة٢٩١.  ١
|  المصدر نفسه، الصفحة ٢٩٢.  ٢
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كان شرارة يرُصد هذه األحــداث وآثارها على بنت جبيل حيث عاش 
أهـــل الــبــلــدة حــــَدث فــقــدان فلسطين بــاعــتــبــاره ُظــلــًمــا مــأســاويًّــا بحّق 
األرض الــمــقــّدســة، وهـــو مــا ســيــبــرز فــي الــخــطــاب الــشــيــعــّي مــن خــالل 
وستجري  الفلسطينّي  الحدث  ضــوء  في  كربالء  معركة  تأويل  إعــادة 
هـــذه الــعــمــلــّيــة الــتــأويــلــّيــة فــي مــجــالــس الـــعـــزاء الــتــي اصــطــبــغــت بصبغة 
الــتــالوة الــروحــّيــة والــبــالغــة السياسّية فــي آن واحـــد، مــن حيث مقارنة 
الـــحـــدث الــفــلــســطــيــنــّي بــمــعــركــة كـــربـــالء والـــــذي ســيــتــجــّلــى فـــي حــرص 
التوازي  وهــذا  المماَثلة  هذه  إبــراز  على  عاشوراء  مجالس  في  الخطباء 
ــلــم الــمــأســاِوّي الـــذي عــانــى مــنــه كـــلٌّ من  بــيــن الــحــدثــيــن، فــي ضـــوء الــظُّ

الحسين وأرض فلسطين.
مــع ذلـــك، ال تخلو مــالحــظــات شـــرارة فــي الــنــزعــة اإليــديــولــوجــّيــة، فهو 
بأّنه  الــعــاشــورائــّيــة  االحــتــفــاالت  فــي  التقليدي»  «النمط  على  يحكم  إذ 
ر بعض الموقف  يحتوي على «نــظــرة خــرافــّيــة» إلــى الــتــاريــخ، إّنــمــا ُيــكــرِّ

الماركسي المبتَذل الذي شاع في بعض األدبّيات العربّية اليسارّية.
واألكثر من ذلك أّن شرارة كان قد تنّبأ باندثار االحتفاالت الحسينّية 
الــتــي لــم تعد وفــق رأيـــه تعبر عــن الــشــعــور بالهوية والــــوالء فــي منظور 
اإلنـــســـان الــمــتــحــضــر، حــيــث فــقــدت هـــذه االحـــتـــفـــاالت وظــيــفــتــهــا في 

المجتمع المتحضر، فمآلها إذن إلى الزوال(١).
بــت نــبــوءة شــــرارة، حيث  غــيــَر أنَّ الــتــطــّورات الــالِحــقــة مــا لبثت أن كــذَّ
شهدت هذه االحتفاالت تطّوًرا متصاعًدا ونموًّا متواصًال في مختلف 
مع  العشرين  الــقــرن  فــي  السبعينات  امــتــداد  على  الشيعّية  المناطق 

االحتفاظ بالمعاني التقليدّية في الرموز الدينّية.

wŽu�« ÷UNM²Ý«Ë —bB�« ÂU�ù« ≠?¼

كان إعالن قيام أفواج المقاومة اللبنانّية أمل في ١٧ آذار عام ١٩٧٤ 
الحسين  اإلمــــام  أربــعــيــن  بمناسبة  الــصــدر  اإلمــــام  يــد  عــلــى  بعلبك  فــي 
في  األوائـــل  الحركة  شهداء  تأبين  بمناسبة  النشأة  ارتبطت  كما  (ع). 

| الشعائر بين الدين والسياسة في اإلسالم والمسيحّيةالشعائر بين الدين والسياسة في اإلسالم والمسيحّية، مصدر سابق، الصفحة ١٤٤١.  ١
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عــيــن الــبــنــيــة فــي جــــرود بعلبك الــذيــن كـــان شــعــارهــم «كـــونـــوا مؤمنين 
حسينيِّين».

ذلك  فــإّن  المناسبة  تلك  في  المرفوعة  المطالب  عند  توقفنا  ما  وإذا 
يعبِّر عن الربط ما بين البعد الدينّي والبعد االجتماعّي السياسّي.

أولــى  كــبــيــرةٍ،  استجابةٍ  مــن  إليه  آَل  بما  المهرجان  إلــى  الــدعــوة  شّكلت 
الدينّي  بين  الــُهــوَّة  ردم  الــصــدر  اإلمـــام  فيها  استطاع  الــتــي  مــات  الــُمــقــدِّ
ســيــاســٍيّ  مــشــروعٍ  فــي  لتأطير الــطــائــفــة  السبيل  ــدت  ومــهَّ والــســيــاســّي، 

تحت قيادته.
في  دون الــخــوض  تكتمل غــايــاتــهــا  ال  ذاتــهــا،  بــحــّد  الــدعــوة  تــلــك  أّن  إّال 
في  نجاحاته  مستلزمات  توفير  يفترض  الذي  المشروع  هذا  تفاصيل 

المستقبل.
في  بثَّها  الــتــي  التعبئة  أســلــوِب  خــالل  مــن  جـــاءت  الــمــشــروع  فتفاصيل 
باستعادتها  الشيعّية  الثقافّية  البنية  توظيف  فيه  تــمَّ  حيث  الــخــطــاب، 
مــن الــذاكــرة ومــن تقليدّيتها إلــى حّيز الــواقــع، فعّبرت عــن إدراكـــه بــأّن 
السبيل  هو  السياسّية،  والغايات  االعتقاد  بين  الخطاب  في  المواءمة 
األفــضــل لــلــوصــول إلـــى عــمــلــّيــة تــوحــيــد جــهــود الــطــائــفــة بــاّتــجــاه عملّية 

التغيير.
التوظيف.  على  الــقــدرة  هــذه  يعكس  الخطاب،  مــفــردات  في  جــاء  فما 

فحيُث قال:
وجه  وفي  بحقنا،  المرتكبة  األخطاء  وجه  في  صوتنا  نرفع  اليوم  نحن 
الظلم الذي لحق بنا منذ بداية تاريخنا، وبدًءا من اليوم لن نحتج، ولن 
الثائرون،  المخالفون،  الرافضون،  اسمنا  متاولة،  إننا  يقولون  نصرخ، 
ودمنا،  روحنا  كلفنا  ولو  أتــى،  جهة  أي  من  طغيان  كل  على  الخارجون 
ومــن الــيــوم فــصــاعــًدا لــن أبــقــى صــامــًتــا، وإن التزمتم الصمت فــأنــا لن 
إن  بــالــمــدارس،  بل  بالوظائف  فقط  ليس  بحقوقنا  نطالب  إننا  أفعل. 
مدينة بعلبك بدون مدرسة ثانوية ومدرستها هي من مخلفات الحكم 
نحن  لماذا  معرفة  تريد  ال  والحكومة  تهدر  بعلبك  مياه  إن  الفرنسي، 
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يائسون(١).
ما  توظيف  على  القدرة  هــذه  لتعُكس  الخطاب،  مفردات  جــاءت  لقد 
يــرتــِســم فــي الـــوجـــدان الــشــيــعــّي وفـــي ُمــخــيِّــَلــتــه، بــاســتــدعــاء المكنونات 
الــمــخــَتــَزنــة فــي الـــالوعـــي جــــّراء اإلهـــمـــال الــتــاريــخــي، والــتــذكــيــر بتاريخ 
من  ترسيمه  وإعــــادة  الـــدم،  وبـــذل  الطغيان  وتــحــّدي  الشيعّي  الــرفــض 
جديد مع الالئحة المطلبّية في إطار من الحماس الثورّي، الذي شكل 

خروًجا عّما كان سائًدا آنذاك.
بالتحّدي،  المقرونة  المطَلِبّية  الدعوة  تلقى  أن  الطبيعي  من  كان  لقد 
االســتــجــابــة الــمــبــاشــرة مــن الــجــمــهــور الـــذي راح ُيــعــِلــن ُمــقــاِطــًعــا اإلمـــام 
بترديد عبارات «بالروح بالدم نفديك يا إمام»، ورافًعا البنادق كإعالن 

عن االستعداد للمِضيِّ في هذا المشروع.
وِلَكي تبقى ارتــدادات المفردات االستنهاضّية وأصداؤها حاضرًة في 
الــوجــدان، َعــَمــد اإلمـــام الــصــدر فــي نهاية خطابه، إلــى إعـــالن القسم 
على استمرار العمل حول هذه األهداف حّتى ال يبقى محروٌم واحٌد، 
للتحّرك.  حّددها  التي  ولألهداف  لقيادته  البيعة  إعــالن  بمثابة  فكان 
ولــيــس مــن شـــك، أّن الــحــمــاس الــــذي رافــــق هـــذا الــتــرديــد ســـوف يجد 
صــداه في االلــتــزام به فيما بعد، ألّن هــذه البيعة صــدرت عن زعامة 
ــة، وقـــد مــارســهــا مــن َقــبــل الــنــبــي مــحــمــد عــنــدمــا أخـــذ الــبــيــعــة من  ديــنــّي
مباشرةٍ،  بطريقةٍ  تــمــارس  وألّنــهــا  والــنــصــرة.  الطاعة  على  المسلمين 
قيادة  عبر  وإنــّمــا  مجهولة،  أو  ســرّيــة  لقيادة  ق  تتحقَّ أن  يمكن  ال  حيث 
معروفة، تعلن أهدافها بوضوح، وحيث ال يمكن ألي أمة مهما كانت، 

أن تبايع على شيء مجهول وغير واضح(٢).
العريض  الــخــّط  بمثابة  كــربــالء  معركة  الــصــدر  مــوســى  اإلمـــام  اعتبر 
ذلك  الــتــاريــخ.  هــذا  مــن  صفحة  عــاشــوراء  تشّكل  حيث  التشّيع،  لتاريخ 
الـــخـــّط الـــشـــاّق الـــمـــأســـاوّي، الــــذي جــعــلــه رغـــم قــّلــة أصــحــابــه، مــذهــب 

|  أ. ر. نورتون، أمل والشيعة[صراع من أجل روح لبنان]أمل والشيعة[صراع من أجل روح لبنان]، الصفحة ٩١.  ١
دون  طبعة،  (دون  الرافدين  الرافديننداء  نداء  السياسي،  التحّرك  في  اإلسالمّية  النظرّية  السياسيمعالم  التحّرك  في  اإلسالمّية  النظرّية  معالم  الحيدري،  |  محمد   ٢

تاريخ)، الصفحة ٣٠.
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الــــرفــــض واالعــــــتــــــراض فــــي إطــــــار االلـــــتـــــزام اإلســـــالمـــــّي بــالــنــصــوص 
وال  كـــان  المسلمين الــشــيــعــة  أّن تــاريــخ  والــمــتــجــّدد بــاالجــتــهــاد. ويــعــتــبــر 
يزال، كنايًة عن معركة وتمّرد ثورة منذ حركة التّوابين وحّتى العصر 
المستقبل.  مع  لتصله  بالماضي  ترتبط  رسالّية  معركة  هي  الــراهــن، 

إّن استمرار عاشوراء في التاريخ يجعل الحدث يتجّدد كّل سنة.
احـــتـــاط الـــصـــدر نــفــســه مـــن طــائــفــّيــة مــســعــاه مـــا وِســـعـــه مـــن احــتــيــاط. 
وسياسّية  إيــديــولــوجــّيــة  بــرحــابــة  الــســنــة  وإلـــى  المسيحيِّين  إلـــى  فــتــوّجــه 
مبتغاهم  تجنيب  ومراده  تجديدي،  بَنَفس  الشيعة  إلى  وتوّجه  جامعة. 
ضــارب  الــحــرمــان  أن  على  وشـــّدد  العصبّية.  الشرنقة  صـــورة  الــجــديــد 
بعض أطنابه بني ظهراني غير الشيعة أيًضا وليس تخصًصا مقصوًرا 
وغريغوار  خضر  جــورج  أمــثــال  إلــى  فتوجه  عــاشــوراء.  مستلهمي  على 
الصالح  وصبحي  أسمر  وميشال  مبارك  ويواكيم  تويني  وغسان  حداد 
العاملّية  الكلّية  في  الــدعــوة(١).  في  فأشركهم  وغيرهم،  الزين  وأحمد 
فــي بـــيـــروت، كـــان اإلمــــام الــصــدر يــتــحــّدث بــاســم حــركــة الــمــحــرومــيــن، 
مــســتــلــِهــًمــا مـــن حــركــة اإلمـــــام الــحــســيــن وأهـــدافـــهـــا، وأهــــــداف حركته 

ومنطلقاتها.
ومّما قاله في صبيحة العاشر من محرم عام ١٩٧٥ في بيروت، إّن 
باهللا  اإليمان  وأّن  األرض،  في  المحرومين  وبقضية  باهللا  تؤمن  الحركة 
يــوجــب على الــمــرء أن يــتــصــّدى وبــكــّل قـــّوة وبجميع الــوســائــل والــطــرق 
تلك  كانت  مهما  المحرومين،  أكتاف  على  الــواقــع  واالضطهاد  للظلم 
وإلغاء  حمايته  وضـــرورة  بالوطن  واإليــمــان  أّوًال،  المذهب  أو  الجماعة 
ــا، وأكــــد أن الــحــركــة تــدافــع عن  الـــفـــوارق االجــتــمــاعــيــة بــيــن الــنــاس ثــانــًي
لبنان،  شيعة  عــن  خــاصــة  وبــصــورة  المحرومين،  كــل  وحــقــوق  مصالح 

الذين يكونون أغلبية المحرومين فيه(٢).
الحق  أجـــل  مــن  وتضحيته  الحسين  اإلمــــام  اســتــشــهــاد  فلسفة  وحـــول 
اللبنانّية  الــحــرب  إلــى  خطابه  فــي  تــطــّرق  اإلنسانّية.  والــكــرامــة  والخير 

| الجمهورية المتقطعةالجمهورية المتقطعة، مصدر سابق، الصفحة ٣٢٦.  ١
|  إبراهيم الحيدري، تراجيديا كربالءتراجيديا كربالء، الصفحة ١٦٦.  ٢
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اإلسرائيلّية وقارنها بحرب الحسين في كربالء ضد األموّيين الطغاة. 
على  اللبناني  الجنوب  قــرى  على  اإلسرائيلي  الهجوم  جــراء  ذلــك  جــاء 
قــريــة كــفــرشــوبــا، وقــــد أكــــد فـــي خــطــبــتــه أن لـــو كــــان اإلمـــــام الحسين 
حـــاضـــًرا لــرفــع ســيــفــه ضـــّد الــمــعــتــديــن الــطــغــاة، وقـــد دفــعــه ذلـــك إلــى 
مقرًنا  نفسها،  عن  الدفاع  تستطيع  حتى  الجماهير  بتسليح  المطالبة 
وتحمل  األرض  عن  الدفاع  بوجوب  الحسين  لإلمام  البطولي  الموقف 

المسؤولية أمام اهللا والشعب واألمة(١).

W�öš

عاشوراء،  بذكرى  االحتفاء  طريقة  استقصاء  خالل  من  لدينا  يّتضح 
بــدورٍ  ِلَيحظى  يكن  لم  لعاشوراء،  االجتماعّي  السياسّي  المضمون  أّن 
في  ُتسِهم  كامنةٍ  وظيفةٍ  عــن  يعّبر  كــان  وإّنــمــا  الشعائر،  فــي  وظيفيٍّ 
المتماِسكة  العالقات  إنتاج  وتعيد  وباالنتماء،  بالهوّية  الشعور  تعميق 
المناسبة.  احتفالّية  في  االشتراك  خالل  من  المحلِّّي  المجتمع  داخــل 
غير أّن ثّمة وظيفة بالغة األهّمّية، تكمن في أّن أداء الشعائر الحسينّية 
وحضور مجالس التعزية، إّنما يعّبر عن تأكيد المحّبة لإلمام الحسين 
الواجب  أداء  عن  كتعبيرٍ  يصبح  أّنــه  حــّد  إلــى  ومواساتهم،  بيته،  وألهــل 

الديني.
لئن كان غياب المضمون السياسّي االجتماعّي في تلك المرحلة، قد 
منطلقاٍت  وفــق  القائم  الــواقــع  مجابهة  إلــى  يركنون  الشيعة  من  جعل 
الثورة  فلسفة  بين  الربط  دون  نفسه  الواقع  طبيعة  من  نابعةٍ  وُأُســـٍس 
الحسينّية وبين العمل على مجابهة واقعهم الُمعاش، ألسباب قد تعود 
إلى غياب األطر المرجعّية خصوًصا الدينّية منها، وكمرجعّية جامعّية 
عــهــم فــي جــبــل عــامــل والــبــقــاع.  يلتفت الشيعة إلــيــهــا عــلــى امــتــداد تــوزُّ
أّيــة  وكبح  إعــاقــة  شأنه  مــن  كــان  الــذي  العثمانّي  القمع  وجـــّراء ظــروف 
في  اإلقطاعّية  بزعاماتهم  الشيعة  استظّل  القبيل،  هــذا  مــن  محاولة 
يكونوا  لم  الذين  الدينيِّين  لعلمائهم  الطاعة  وأظهروا  والنواحي،  القرى 

|  المصدر نفسه، الصفحة ١٦٦.  ١
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ًمــا فــي هـــذا الــمــجــال، كــمــا هــو حـــال الــزعــمــاء  قــد شــغــلــوا مــوقــًعــا مــتــقــدِّ
اإلقطاعيِّين. مع ذلك، فإّن الداللة البالغة األهّمّية في المحافظة على 
تأبيد  فــي  الــشــك،  يــعــوزه  ال  بما  أسهمت  الــعــاشــورائــّيــة،  المناسبة  إحــيــاء 
وتأكيد  لنفسه  الشيعّي  المجتمع  إنتاج  إعــادة  وفي  الحسينّية  الذكرى 
باهللا  اإليمان  عن  ُتفِصح  التي  الشيعّية  بالهوّية  الشعور  لجهة  الروابط 

وبالرسول وآل البيت.
بين  الزمنّية  العالقة  تجسير  عن  ُتعبِّر  بَكوِنها  الحسينّية  الشعيرة  إّن 
أّنها  يعني  ودنــيــوّي،  دينّي  هو  ما  وبين  ُمــعــاش،  هو  ومــا  تاريخّي  هو  ما 
لــيــســت مــجــّرد مـــحـــاوالت تــواصــل مــع الــغــيــب الـــمـــاورائـــّي أو مــحــاوالت 
وإّنما  المناسبة،  زمن  يحّل  حين  استذكارها  عبر  الماضي  في  لتجَمد 
وللتفاعل  الواقع،  نحو  الدائم  وااللتفات  للتجّدد  دائمة  قــدرة  عن  تعّبر 
مع تعقيداته وقلِقه وتناُقضاته وقابِليَّتها المرِنة في التعبير عنها برموزٍ 
ومظاهَر ثقافّيةٍ، تعِكس الُمتكوِّن البنيوّي الثقافّي في تنّوعاته المكانّية 
في  البشرّية  بالتجِربة  الدينّي  اإليمانّي  الفعل  تربط  والتي  والزمانّية، 
لّية مع تعاليم اإلسالم التي هدفت  راهِنيَّتها ما ُيعبِّر عن القدرة التواصُّ
يستند  إنسانٍيّ  وعــٍي  توليد  عبر  الدنيوّي  عن  الديني  فصل  عدم  إلى 

إلى رؤية تكاملّية للعالم وللمجتمع في ارتباطه في عالم السماء.
ــع وحـــركـــة اإلمــــام  فــالــوعــي هـــو الـــوعـــي نـــابـــع مـــن االنـــتـــمـــاء إلــــى الــتــشــيُّ
الحسين عــبــر إحـــدى ُعـــرى الــتــشــيُّــع الــمــمــتــدِّ مــن الــنــبــي وحــّتــى اإلمـــام 
مظهًرا  تّتخذ  لم  الحسينّية  الشعيرة  إقامة  فــإّن  ولذلك  (ع)،  المهدي 
في  الوعي الموجود  وهو  فيها  األساسّي  الُبنيان  عناصر  لناحية  واحــًدا 
الذاكرة والوجدان كنصٍّ وكحادثة. أّما سائر العناصر التي تقوم على 
فهي  بممارساٍت  المقتِرنة  المكان  لناحية  الشعيرة  إقامة  طــرق  تنّوع 
بمشاعر  ا النتماء  هــذا  تظهير  وعــن  االنتماء  عــن  التعبير  ســوى  ليست 
ُمتَمفِصلة  واجتماعّية  ثقافّية  عوامل  فيه  تتداخل  والذي  والوالء  الحب 
مع النصِّ الُفقهي، الذي يعطي المشروعّية لهذه الممارسات ويدخل 

في جدل مشروعّية بعضها األخرى كاللَّطم والضرب.
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 •nÝu¹ ÒwKŽ ♦ المسلمون بين المواطنة الدينّية والمواطنة السياسّية

 •5¦ŠU³�« s� WŽuL−� ♦ القدس: الموقعّية والتاريخ

 •5¦ŠU³�« s� WŽuL−� ♦ (حفظه اهللا) المرأة في فكر اإلمام الخامنئي

 •wH�ü« ÍbN� b ÒL×� ♦ عاشوراء: الحدث والمعنى

 •5¦ŠU³�« s� WŽuL−� ♦ السيادة الشعبّية الدينّية: إشكالّية المفهوم

 •5¦ŠU³�« s� WŽuL−� ♦ السيادة الشعبّية الدينّية: معالجات في التطبيق

 •U³N� e�d� œ«bŽ≈ ♦ (حفظه اهللا) الهواجس الثقافّية عند اإلمام الخامنئي

 •w�«—ü« sأساس الحكم في اإلسالم ♦ �×

 •nÝu¹ ÒwKŽ ♦ اإلسالم وتهمة اإلرهاب

 •—bB�« d�UÐ b ÒL×� ♦ خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء

 •Íœ«dł oOHý ♦ وعي المقاومة وقيمها

 •w�«—ü« sسنن القيادة اإللهّية في التاريخ ♦ �×

 •w¾M�U)« ÂU�ù« ♦ (رفض عبودّية غير اهللا) روح التوحيد

 •5¦ŠU³�« s� WŽuL−� ♦ دور القرآن في بناء نهضة األّمة ووحدتها

 •wH�ü« ÍbN� b ÒL×� ♦ نهضة الذات

 •w¾M�U)« ÂU�ù« ♦ اإليمان ومستلزماته

 •Íœ«dł oOHý ♦ اإلسالم في مواجهة التكفيرّية

 •w¾M�U)« ÂU�ù« ♦ التوحيد وآثاره

 •wÞ b ÒL×� ♦ دراسات في الدولة والسلطة

 •w¾M�U)« ÂU�ù« ♦ النبّوة وضروراتها

 •—uF¹“ tK�« b³Ž ♦ (حفظه اهللا) أخالقّيات العلم عند اإلمام الخامنئي

 •w¾M�U)« ÂU�ù« ♦ الوالية وأبعادها

يوم الفداء مقاربة اجتماعّية ــــ تاريخّية إلحياء شعيرة  عاشوراء  في لبنان• 
tÞ ÊUž Æœ ♦ 1860-1975 بين


