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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).
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