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يف البدء
بسم اﷲ الرمحن الرحيم
احلمد ﷲ رب العاملني والصالة والسالم عﲆ نبينا والﻪ الطيبني الطاهرين ،اما بعد

فﺈن ﺛورة االمام احلسني بن عيل بن ايب طالب (عليهم السالم) عﲆ من أراد هدم اإلسالم وﲢريف
تعاليمﻪ وتشويﻪ قيمﻪ قد أحدﺛت تغيري ﹰا جذري ﹰا يف الفكر اإلنساﲏ والفكر اإلسالمي ملا محلتﻪ هذه الثورة

بمضامينها الدينية والفكرية واالجتامعية والسياسية والرتبوية من معان وأفكار واحداث هزت الضمري اإلنساﲏ
وجعلتﻪ ينترص ملبادئ احلق والعدل والوقوف بوجﻪ الظاﱂ املستبد مهام طغى واستعﲆ الن احلسني (عليﻪ السالم)
أراد ان ﳛيي الدين ويصلح ما افسده االمويون وغريهم من طغاة منحرفني فضحى بنفسﻪ واهل بيتﻪ واصحابﻪ
لينترص الدين وتعلو راية اإلسالم ،فصار انتصار الدم عﲆ السيف شعارا لكل الثائرين يف بقاع اﻷرض.

وقد استوحى العلامء والباحثون من شعاع هذه الثورة املباركة كثريا من املضامني واﻷفكار والدروس ﹺ
والعرب

التي صارت معينا ال ينضب لكثري من البحوث والدراسات وصارت ﺛورة احلسني عليﻪ السالم عنوانا لكثري
من الندوات واملؤﲤرات ومنها املؤﲤر الذي عقدتﻪ وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ومركز العميد الدويل
للدراسات و البحوث وجامعة كربالء ومؤسسة سمت اإليرانية ،يف كربالء يف رحاب قاعات العتبة العباسية
املقدسة وكان مؤﲤر ﹰا عاملي ﹰا مه ﹰام شارك فيﻪ باحثون من لبنان والبحرين وايران والعراق تناولت بحوﺛﻪ موضوعات
دينية وتربوية وسياسية واجتامعية واخالقية وادبية ولغوية ،وقد كتبت هذه البحوث باللغات العربية واإلنكليزية

والفارسية .

ﹺ
باجلدة والسمو الفكري والرصانة يف
والشﻚ يف ان هذه االضاممة من البحوث والدراسات التي امتازت

البحث وتنوع املضامني واﻷفكار ستسد ﺛغرات يف املكتبات الفكرية العاملية واإلسالمية لذا سعى مركز العميد
الدويل للبحوث والدراسات اﱃ وضﻊ هذه البحوث بني ايدي الباحثني والدارسني والقراء من خالل نﴩها يف

عدد خاص بوقائﻊ املؤﲤر لتجتاز نطاق القاعات اﱃ فضاءات ارحب ﳚد فيها الباحثون ضالتهم الستيعاب هذه

اجلهود الفكرية املباركة التي استلهمت افكارها من وحي ﺛورة احلسني العظيمة لكوﳖا ﺛورة تستقطب بخلودها
وديمومة عطائها أقالم الباحثني يف كل مكان ومن كل االجناس ،وﲤدهم بمزيد من آفاق البحث بام يرفد طموح
الثائرين عﲆ الظلم واجلود بالعزيمة والقدرة عﲆ النهوض واالقتداء بالرجال الذين محلوا أرواحهم عﲆ اكفهم

مضحني بالغايل والنفيس لينترص احلق وتسمو راية دين حممد -صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم -وتصل ﴏخة (هيهات

منا الذلة ) اﱃ كل بقاع اﻷرض ومن اﷲ التوفيق.

ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺳﲑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳊﺴﻴﻨﻴﺔ
( ) ﻗﺼﺔ ﺃﺭﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺇﺳﺤﺎﻕ

FROM HUSSEINIST REVOLUTION
INTERPRETATIONS : TALE OF UREINAB BINT ISHAQ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺟﻮﺍﺩ ﻛﺎﻇﻢ ﻧﺼﺮﺍﻪﻠﻟ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ـ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ

Prof. Dr .Jawad Kadhim Al-Nasarallah
University of Basra College of Arts

ملﺨﺺ البحﺚ

إن استشهاد اإلمام احلسني ﰲ كربالء ﺗرك أﺛرا واضحا عﲆ بعدي الزمان واملكان ،لذا شغل الكثريين حماولة لتفسري

سبب استشهاد اإلمام ،والكارﺛة التي حلت بالبيت النبوي ،فمنهم من فﴪ ذلﻚ عﲆ انﻪ ﳎرد حلقة من حلقات الرصاع

اهلاشمي اﻷموي ،ومنهم من عزاه إﱃ زهو احلسني وغروره الذي ورﺛﻪ عن أبيﻪ أمري املؤمنني  -عليﻪ السالم .-

ومن تفاسري استشهاد اإلمام احلسني عليﻪ السالم ما تناقلتﻪ بعﺾ املصادر من أن مقتل اإلمام احلسني عليﻪ السالم جاء

بسبب فتاة تدعى أرينب بنت إسحاق عشقها يزيد مﻊ أﳖا كانت متزوجة ،لكن معاوية احتال عﲆ زوجها حتى طلقها ،إال

أن اإلمام احلسني قام بخطبتها والزواج منها .وهذا دفﻊ يزيد اﱃ قتل اإلمام احلسني عليﻪ السالم.

إال أن كثريا من املالبسات تشوب صحة هذه القصة ،ابتداء من تاريﺦ احلادﺛة التي يفرتض وقوعها بعد استشهاد اإلمام

احلسن عليﻪ السالم سنة  49هـ ،وهذا يتعارض مﻊ وجود أيب الدرداء الذي مات سنة 32هـ ،فضال عن أن أهم شخصيتني
يف الرواية وﳘا أرينب بنت إسحاق وزوجها عبد اﷲ بن سالم ليس هلام أي واقﻊ تارﳜي ما خال هذه القصة.

ﺛم إن اإلمام احلسني عليﻪ السالم ﱂ يكن يف الكوفة وقتها  ،إذ كان آخر عهده بالكوفة سنة 41هـ ،وقد أشارت الرواية أنﻪ

عليﻪ السالم ملا طلقها ،قال هلا ( :أنت طالق ﺛالث) ،وهذه الصيغة بالطالق ﳐالفة ملنهﺞ أهل البيت عليهم السالم ،ويغلب

عﲆ الرواية أﳖا ﲢاكي طابﻊ العصور اﻷخرية ،فتؤكد احلب والغرام ،والغرية عند النساء ،وخطبة عدة رجال ﻻمرأة معينة،
وبروز دور النساء يف احلياة العامة .
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ﺛم إن القصة وردت يف الكتب اﻷدبية املتﺄخرة ،وظهرت أوال يف كتب اﻷندلس .ومنها انتﴩت يف املصادر اﻷخر.
وقد وجدنا للقصة جذر ﹰا تارﳜي ﹰا ،فقد أشار ابن سعد إﱃ هند بنت سهيل بن عمرو زوجة عبد اﷲ بن عامر الذي طلقها،

فﺄراد معاوية خطبتها ليزيد لكن اإلمام احلسن تزوجها يف املدينة ،لكن بمرور الزمن ملا دخلت الرواية إﱃ بالد اﻷندلس

ﲢول اسم هند بنت سهيل إﱃ زينب أو أرينب بنت إسحاق ،وﲢول اسم اإلمام احلسن إﱃ اإلمام احلسني عليهام السالم،
وﲢول عبد اﷲ بن عامر إﱃ عبد اﷲ بن سالم ،وﲢول املكان من املدينة إﱃ العراق .

وﲢولت قصة أرينب إﱃ قصة أدبية كتب عنها الكثري بوصفها إحد قصص اﻷدب العريب .وأفاد منها بعضهم لبيان

مكانة اإلمام احلسني عليﻪ السالم يف املجتمﻊ اإلسالمي  ،واإلشارة إﱃ مثالب معاوية وولده يزيد ،فيام عدها العقاد سببا دعا
يزيد لقتل اإلمام احلسني عليﻪ السالم.

Abstract

1٥

A crystal clear impact of Al-Hussein martyrdom left on the scope of time and place that
is why many endeavour to ﬁnd a rationale of such a great martyrdom ، some attribute the
act to the Hashemite-Umayyad conﬂict ، some do to the imam himself. One of the main
interpretations is a tale of a girl called Ureinab Bint Ishaq ، married woman، whom Yazid
Bin Mu`awia falls in love with and weaves a machination to divorce her from her husband،
but the imam Al-Hussein engages and marries her ، such could be a reason to decapitate
imam Al-Hussein. In fact، there are many controversial points in such a tale chronologically:
ﬁrst، the tale happened after the martyrdom of the imam Al-Hussein 49 Hijra، second، imam
Al-Hussein was not in Kufa at the time of the tale ، third in the narrative context there are
three “ words of divorce “ ; “ divorced by three” ، such an expression is far and farthest
from the Ahlalbayt doctrines، fourth، the narrative runs in line with the last ages of love ،
sentimentality ، jealousy of women، engagement of many men to a woman and the rise of the
feminine role in life .
Such a tale strikes deep root in history but with essential changes : Hind Suheil Bin `Amru
was divorced by her husband `Abidallah Bin `Amir ، Mu`awia wanted to marry her to his son
Yazid but Imam Al-Hassan married her in Medina . With process of time ، the names changed
into different identities: Hind into Zeinab or Ureinab ، imam Al-Hassan into imam Al-Hussein
his wife ، then the whole tale tends to be one of the moist important literary piece of writing
manifesting the supreme niche of the imam Al-Hussein in the Islamic community.

املﻘدمة

تعد الثورة احلسينية من أهم الثورات عرب التاريﺦ البﴩي ،إذ ﱂ تكن ﺛورة خاصة بزمان ومكان معينني ،بل هي ﺛورة

الضمري اإلنساﲏ عرب التاريﺦ ،بلحاظ قائد الثورة وهدفها ،فكان قائدها أحد عظامء البﴩية ،وﳑن اختارتﻪ السامء للقيام عﲆ

الﴩيعة إذ كان أحد اﻷوصياء ،أما هدفها فهو اهلدف الذي تنشده البﴩية عرب التاريﺦ (( ،إنام خرجت لطلب اإلصالح))،
وهدف اإلصالح هو ما تنشده اﻷجيال عرب التاريﺦ.

من هنا شغلت هذه الثورة عقول املفكرين قديام وحديثا ،رواية وتدوينا وﲢقيقا ،وﳑا نال عنايتهم تفسري هذه احلركة

التارﳜية ،فكان هناك تفسريات متعددة هلذه الثورة.

جاء هذا البحث ليسلﻂ الضوء عﲆ واحد من هذه التفاسري أال وهو ما تناولتﻪ بعﺾ املصادر االدبية املتﺄخرة إذ تذكر

وجود فتاة تدعى أرينب بنت اسحاق القرشية زوجة شخص يدعى عبد اﷲ بن سالم القرﳾ ،وكان يزيد راغبا يف الزواج
منها ،لكن االمام احلسني عليﻪ السالم خطبها وتزوجها ،ﳑا أغضب يزيد فكان دافعا لﻪ لقتل اإلمام احلسني عليﻪ السالم.

اقتضيت طبيعة البحث الوقوف عند نص الرواية ،ﺛم بيان أهم اإلشكاالت التي يمكن تسجيلها عﲆ الرواية ،فكان

يستلزم أوال ﲢديد تاريﺦ احلادﺛة ،ﺛم الوقوف عند أهم شخوص القصة ،الذين تبني أن بعضهم أشخاص ال واقﻊ تارﳜيا

هلم إال يف هذه القصة ،فضال عن تعذر وجود بعﺾ اﻷشخاص إما ملوﲥم أو سبب آخر ،ﺛم بعﺾ التناقضات الفقهية مﻊ
مذهب أهل البيت عليﻪ السالم ،ﺛم ما ملسناه من تناقﺾ يف وصف الرواية ملعاوية ويزيد بني التقو واملكر ،ويظهر أن القصة

ﲢاكي تقاليد العصور املتﺄخرة وﲣلق شخصيات نسائية هلن دور كبري يف التاريﺦ .وأخريا توقفنا عند مسﺄلة مهمة أال وهي
هل للقصة من جذر تارﳜي بولﻎ فيﻪ كثريا ملقاصد ما؟

أما عن مصدر القصة التي حيكت بطابﻊ أديب فكنا نتوقﻊ ورود ما يشري إﱃ أرينب ومكانتها اﻷدبية يف مؤلفات خصصت

هلذا الغرض كبالغات النساء البن طيفور ،وعيون اﻷخبار البن قتيبة ،واﻷغاﲏ ﻷيب الفرج اﻷصفهاﲏ ،ويتيمة الدهر
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للثعالبي وغريها.

لقد وردت القصة يف املصادر اﻷندلسية ،وأقدم مصدر هو ﴍح قصيدة ابن عبدون البن بدرون ،ومنﻪ انتﴩت إﱃ

املصادر اﻷخر كثمرات اﻷوراق البن حجة احلموي وﳖاية اإلرب للنويري وأخريا كان املصدر الذي ال زال موضﻊ
خالف بني الباحثني وهو اإلمامة والسياسة الذي ينسب ملؤلف اسمﻪ ابن قتيبة الذي تطورت عنده أحداث القصة أكثر ﳑا
ورد عند غريه.

واتضح أن بعضهم استفاد من القصة يف تفسري مقتل اإلمام احلسني عليﻪ السالم عﲆ أنﻪ ال يعدو ﴏاعا عﲆ فتاة أحبها

يزيد وتزوجها احلسني ﳑا أغضب يزيد وأضمرها يف نفسﻪ حتى إذا توﱃ احلكم أمر بقتل اإلمام احلسني (ع) ،ولعل أريد من
هذا التفسري الطعن بالثورة احلسينية وإفراغها من هدفها اإلصالحي .

من ﺗﻔاﺳري الﺜﻮرة اﳊسينية

لقد ترك استشهاد اإلمام احلسني ( عليﻪ السالم ) يوم كربالء أﺛرا واضحا عﲆ بعدي الزمان واملكان ،لذا شغل اهتامم

الكثريين يف حماولة بيان سبب ﳖضة اإلمام ،والكارﺛة التي حلت بالبيت النبوي ،فمنهم من فﴪ ذلﻚ عﲆ انﻪ ﳎرد حلقة

من حلقات الرصاع اهلاشمي ـ اﻷموي( ،(1ومنهم من عزاه إﱃ زهو احلسني وغروره الذي ورﺛﻪ عن أبيﻪ أمري املؤمنني
عليﻪ السالم(.(2

وذهبت بعﺾ املصادر إﱃ أن استشهاد اإلمام احلسني عليﻪ السالم ،كان بسبب فتاة عشقها يزيد إال أن اإلمام احلسني

عليﻪ السالم قام بخطبتها والزواج منها( .(3وهذا هو ما دعا يزيد إﱃ قتل اإلمام احلسني عليﻪ السالم.

((4

ملﺨﺺ الرواية :

ان فتاة من أهل العراق تدعى أرينب بنت إسحاق ،عرفت باجلامل واﻷدب واملال ،عشقها يزيد إال أن أباه معاوية

تغافل عن ذلﻚ ،حتى تزوجت من ابن عمها عبد اﷲ بن سالم ،لكن عشق يزيد استمر بﻪ وأضناه ﳑا دفعﻪ ملفاﲢة والده من
طريق احد غلامنﻪ ،فوعده معاوية أن يزوجﻪ إياها ،وكان عبد اﷲ بن سالم وايل معاوية عﲆ العراق ،فكتب إليﻪ معاوية ليقدم
إليﻪ ﻷمر مهم ،ويف الوقت نفسﻪ دعا معاوية أبا هريرة وأبا الدرداء ،واخربهم أن لديﻪ بنتا بلغت مبلﻎ النساء ،وانﻪ يريد أن
يزوجها من عبد اﷲ بن سالم ،وطلب منهام أن يعرضا عليﻪ ذلﻚ ،فلام قدم عبد اﷲ بن سالم وعرضا عليﻪ فرح كثريا ،فقال

هلام معاوية :إن أمر ابنتﻪ بيدها فاسﺄالها ،فلام عرضا عليها اﻷمر ،قبلت بﴩط أن يطلق زوجتﻪ ،فقبل ابن سالم ذلﻚ ،إال
اﳖا ملا علمت بموافقتﻪ وطالق زوجتﻪ رفضت الزواج منﻪ ،ﺛم أن معاوية أوفد أبا الدرداء إﱃ العراق ﳋطبة أرينب ليزيد،
وملا قدم أبو الدرداء ،قرر أوال أن يمر عﲆ اإلمام احلسني عليﻪ السالم التي تصفﻪ الرواية بﺄنﻪ كبري أهل العراق ،ليسلم عليﻪ،

فلام علم اإلمام احلسني عليﻪ السالم بمهمة ايب الدرداء ،طلب منﻪ أن يذكره إليها أيضا ،فلام قدم أبو الدرداء عﲆ ارينب
واخربها ،فوضت اﻷمر إليﻪ يف االختيار  ،فاختار هلا اإلمام احلسني عليﻪ السالم ،وتزوجها احلسني وأمهرها مبلغا كبريا ،ﺛم

تشري الرواية أن ابن سالم عاد إﱃ العراق بعد أن جفاه معاوية ،وقطﻊ عنﻪ صالتﻪ ،وملا بلﻎ العراق توسل إﱃ اإلمام احلسني
عليﻪ السالم ،ليبلﻎ ارينب انﻪ قد أودعها مبلغا من املال ،فلم تنكر وأخرجت املال لﻪ ،وأخذا يبكيان عندها دخل عليهام
اإلمام احلسني وأعلن طالقها بالثالث ،وأوضح أن قصده من الزواج ﲠا هو إلحالهلا إﱃ زوجها ،فعادت أرينب إﱃ زوجها

وعاشا متحابني حتى ماتا.

((٥

إﺷﻜاﻻت الرواية

واآلن لنضﻊ ﲨلة من اإلشكاليات عﲆ الرواية :

أوﻻ :ﺗاريﺦ الرواية :

يمكن القول إن الرواية وقعت ـ إن صحت ـ بعد سنة  49هـ وذلﻚ:

 1ـ اإلشارة إﱃ اإلمام احلسني عليﻪ السالم دون اإلمام احلسن عليﻪ السالم الن وفاة اإلمام احلسن عليﻪ السالم كانت

سنة  49هـ(.(6

 2ـ أشارت الرواية إﱃ أن يزيد وقتها كان وليا للعهد ،إذ جاء يف كالم معاوية ليزيد ((وقد علمت إﲏ ﲣطﺄت الناس

كلهم يف تقديمﻚ ،ونزلتهم لتوليتي إياك ،ونصبتﻚ إماما عﲆ أصحاب رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ والﻪ وسلم ،وفيهم من

عرفت ،وحاولت منهم ما علمت؟)) ( .(7مﻊ أننا سنجد أن أصل القصة كانت مﻊ اإلمام احلسن عليﻪ السالم.

ﺛاﻧيا  :ﺷﺨﺼيات الرواية :

 ١ـ أرينﺐ ﺑنﺖ إﺳحاق:

تقرأ بضم اﻷلف( ، )٨وهي تصغري أرنب ،وتؤنث( ،(9ويظهر أﳖا تطلق اس ﹰام للبنات ،ولكن هذا االسم ليس من اﻷسامء
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املتعارفة يف الوسﻂ العريب ،فمن خالل البحث يف املصادر املتوفرة ﱂ نجد اللهم إال إشارة ذكرها الشيﺦ اﻷميني عن أخت

لعمرو بن العاص تسمى (أرينب) ،إذ ذكر عن ابن الكلبي (( :ومن اﻷدعياء عمرو بن العاص( ،(10وأمﻪ النابغة حبشية،
وأختﻪ ﻷمﻪ أرينب(( (11بضم اﻷلف) وكانت تدعي لعفيف بن أيب العاص( ،(12وفيها قال عثامن لعمرو بن العاص :ملن كانت

تدعى أختﻚ أرينب يا عمرو؟ فقال :لعفيف بن أيب العاص .قال عثامن :صدقت .انتهى.(13( )).

لكننا عند تصفحنا ملصادر الرتاث العريب اإلسالمي ،ﱂ نجد ذكرا هلذه الشخصية يف املصادر اﻷولية ،نعم وجدناها

يف املصادر املتﺄخرة التي يغلب عليها الطابﻊ اﻷديب ،وذكرت الرواية أﳖا قرشية( ،(14إال انﻪ ﱂ يتضح من أي بطن من بطون

قريﺶ ،وهل هناك من قريﺶ من يتسمى آنذاك باسم إسحاق؟  .وﱂ نجد ما يشري إﱃ أبيها أو أمها أو سلسلة نسبها .وﱂ نجد
عنها أي ﳾء يف مصادر الرتاث سو ما ورد يف هذه القصة .نعم سيتضح لنا فيام بعد من أرينب هذه؟

 ٢ـ عبد اﷲ ﺑن ﺳﻼم :هو اآلخر أشارت الرواية إﱃ انﻪ من قريﺶ ،وانﻪ وال ملعاوية عﲆ العراق .ولكن:
أ ـ ﱂ نجد مصدرا يشري إﱃ أن هناك شخصا قرشيا ﳛمل هذا االسم.

ب ـ ﱂ نعثر يف املصادر عﲆ وال ملعاوية ﲠذا االسم سواء عﲆ العراق أو غريه.

ج ـ نعم ،تذكر املصادر ﺛالﺛة أشخاص ﲠذا االسم ،وهم:

اﻷول :عبداﷲ بن سالم أحد رجاالت ﳞود بني قينقاع ،ويعد من الصحابة ،تويف سنة  43هـ فهو ليس بقرﳾ وﱂ يتول

إي والية ملعاوية ،فضال عن أنﻪ كان رجال كبريا أيام معاوية.

((1٥

أما الﺜاﲏ :فهو أبو خدﳚة عبد اﷲ بن سالم الكويف الذي يعد من أصحاب اإلمام الصادق عليﻪ السالم (16( .فهو ليس

معاﴏ ﹰا ملعاوية ؛ﻷن معاوية مات سنة  60هـ واإلمام الصادق عليﻪ السالم ولد سنة  ٨0هـ.

الﺜالﺚ :أبو هريرة عبد اﷲ بن سالم :ﱂ أجد من يرتجم لﻪ ولكن ورد اسمﻪ يف ترﲨة خالد بن ماد القالنﴘ ،كراو لكتاب

خالد هذا ،وخالد من أصحاب اإلمام الصادق عليﻪ السالم ،وقيل إن اإلمام الصادق عليﻪ السالم ترحم عﲆ عبد اﷲ بن

1٨

سالم هذا.
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 ٣ـ أﺑﻮ الدرداء :أبو الدرداء هو عويمر بن عامر  ،ويقال عويمر بن قيس بن زيد اﳋزرجي اﻷنصاري .شهد أحدا وما

النبي صﲆ اﷲ
بعدها من املشاهد  .قيل إنﻪ كان أحد احلكامء العلامء والفضالء .وإنﻪ من الذين أوتوا العلم؟!! .وقيل إن ﹼ

عليﻪ وآلﻪ وسلم قال :حكيم أ ﹼمتى أبو الدرداء عويمر .ولﻪ حكم مﺄﺛورة مشهورة ،منها قولﻪ :وجدت الناس أخرب تقل(.(1٨

ومنها :من يﺄت أبواب السلطان يقوم ويقعد .ووصف الدنيا فﺄحسن ،فمن قولﻪ فيها :الدنيا دار كدر ،ولن ينجو منها إال
أهل احلذر ،وﷲﱠ فيها عالمات يسمعها اجلاهلون ،ويعترب ﲠا العاملون ،ومن عالماتﻪ فيها أن ح ﹼفها ﹼ
بالشبهات ،فارتطم فيها
أهل الشهوات ،ﺛم أعقبها باآلفات ،فانتفﻊ بذلﻚ أهل العظات ،ومزج حالهلا باملئونات وحرامها بالتبعات ،فاملثر فيها
ﹼ
واملقل فيها نصب .نزل دمشق فواله عمر قضاءها أيام إمارة معاوية فكان يدخل معﻪ يف إشكاالت فقهية ،كانت
تعب،

واﻷصح
وفاتﻪ قبل قتل عثامن بعامني يف حدود  31أو  32هـ  ،وقيل مات بعد صفني سنة  3٨أو  39هـ ،واﻷكثر واﻷشهر
ﹼ
((19
عند أهل احلديث أنﻪ توﰱ يف خالفة عثامن .

وقد دخل مرة عﲆ معاوية ووجده يﴩب بﺂنية الذهب والفضة ،فقال لﻪ :إن النبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم ﳖى عن

الﴩب بﺂنية الذهب والفضة ،فقال معاوية :أما أنا فال أر بذلﻚ بﺄسا ،فخرج أبو الدرداء وهو يقول :من عذيري من

معاوية ،أقول قال رسول اﷲ وهو يقول ال أر بذلﻚ باسا ،ﺛم ترك الشام وذهب للمدينة ،حتى وفاتﻪ سنة  32هـ (. (20

لقد أعطت الرواية ﻷيب الدرداء دورا كبري ا يف بيان عالقتﻪ الطيبة مﻊ معاوية حتى جعلﻪ رسولﻪ ﳋطبة أرينب إﱃ يزيد،

اذن كيف يمكن وجوده بعد سنة  49هـ وهو قد مات يف  32هـ.؟ ولعل عملﻪ قاضيا لدمشق أدخل الشبهة عﲆ الراوي أو
القاص ،وسيتضح لنا أنﻪ استبدل بﻪ أبو هريرة يف الرواية اﻷم.

 ٤ـ اﻹمام اﳊسﲔ عليﻪ السﻼم :أشارت الرواية أن اإلمام احلسني كان يف العراق يومذاك وهو كبري أهل العراق جودا

وفقها ،ولكن هذا ال يصح النﻪ بعد عقد الصلح بني اإلمام احلسن ومعاوية سنة  41هـ ترك اإلمام احلسن ومعﻪ اإلمام

احلسني عليهام السالم وسائر أهل البيت الكوفة وعادوا إﱃ املدينة( ،(21وﱂ يعرف أن اإلمام احلسني عليﻪ السالم ذهب

للكوفة أو غريها من املدن العراقية بعد ذلﻚ أبدا( .(22وسنر ان الرواية االم ﲢدﺛت عن االمام احلسن عليﻪ السالم ،لكن
النص االندلﴘ استبدل بﻪ االمام احلسني عليﻪ السالم.

ﺛالﺜ ﹰا :تتناقﺾ الرواية يف وصفها ملعاوية ويزيد ففي الوقت الذي تضفي عليهام مسحة اإليامن ( ،(23وتضفي عﲆ يزيد

كامل اﻷخالق ومنتهى اﻷدب ( ،(24فﺈﳖا من جانب آخر تشري لغدر معاوية بعبد اﷲ بن سالم وخديعتﻪ لطالق زوجتﻪ
وتزوﳚها من ابنﻪ( ،(2٥فهل هذا يتناسب مﻊ الﴩع اإلسالمي ،والتقاليد العربية ،السيام وهو زعيم الدولة اإلسالمية.

راﺑع ﹰا :ﱂ تﴩ الرواية من هي بنت معاوية التي بلغت مبلﻎ النساء وأراد معاوية أن يزوجها من هو كفؤ هلا ،وهي التي

شاطرت أباها معاوية الدهاء واملكر  .وملاذا يكلف معاوية أبا الدرداء بمفاﲢتها بموضوع زواجها من ابن سالم ،وﱂ يقم هو
بذلﻚ  .ﺛم ملاذا غدر بﻪ وﱂ يزوجﻪ ابنتﻪ فعال ،السيام أن الرواية ﲡعل منﻪ أحد رجاالت قريﺶ ومن والة معاوية.

ﺧامس ﹰا :أشارت الرواية أن عبد اﷲ بن سالم كان وايل العراق( ،(26واملعلوم أن العراق أيام معاوية كان ﺛالث واليات

أشهرها البرصة والكوفة ،وكل والية مستقلة عن اﻷخر ،نعم قد ﲨعتا ﲢت وال واحد أيام زياد بن أبيﻪ .ﺛم إن الرواية ﱂ

تﴩ إﱃ من توﱃ العراق من بعد ابن سالم؟

ﺳادﺳ ﹰا :أشارت الرواية أن أبا الدرداء ملا مر باإلمام احلسني عليﻪ السالم واخربه عن سبب ﳎيئﻪ ،قال لﻪ احلسني  :اذكرﲏ

عندها مﻊ يزيد( ! (27فهل هذا جائز يف الﴩيعة اإلسالمية(.(2٨

ﺳاﺑع ﹰا :وملا أراد احلسني إعادﲥا لزوجها طلقها ،قائال  :أنت طالق ﺛالﺛا( ،(29وهذا اﻷسلوب بالطالق ﳐالف ملذهب أهل

البيت عليهم السالم(.(30

ﺛامن ﹰا :يغلب عﲆ الرواية احلب والغرام الذي أضنى يزيد ،ﺛم مابني ابن سالم وارينب حتى أﳖام بكيا ملا حل ﲠام ﳑا دفﻊ

اإلمام احلسني عليﻪ السالم لطالقها لتعود لزوجها .عﲆ الرغم ﳑا فعلﻪ ابن سالم فقد طلقها مقابل زواجﻪ من ابنة معاوية .
ﺗاﺳع ﹰا :يالحﻆ أن القصة ﲢاكي عادات وتقاليد لعصور متﺄخرة منها :

 1ـ اإلشارة إﱃ خوف بنت معاوية من الغرية عﲆ زوجها ﻷنﻪ متزوج ،لذا عليﻪ طالق زوجتﻪ( .(31وهذا ﱂ يكن موجودا

يف ذلﻚ العرص ،ولذا قلام نجد رجال اقترص عﲆ زوجة واحدة ،ابتداء من النبي وأئمة أهل البيت واﳋلفاء وسائر الصحابة.

 2ـ اإلشارة إﱃ اﳋطبة املشرتكة لﻺمام احلسني عليﻪ السالم ويزيد( ،(32وهذا إنام وجد يف العصور املتﺄخرة فكان يتقدم

المرأة عدة رجال وهي ﲣتار احدهم بعد أن يقدم كل واحد ما عنده.

 3ـ إن الرواية تدور حول فتاة فهي حمور القصة واﻷحداث كلها دارت حوهلا ،فهي ﲢاكي ما حصل يف العصور اﻷخرية

من بروز دور النساء يف احلياة العامة( ،(33لذا نجد هناك من ﳜتلق أسامء نسائية لتؤدي أدوارا ال واقﻊ هلا كام ورد يف قصة

خولة بنت االزور( (34التي اختلقها صاحب كتاب فتوح الشام املنسوب للواقدي( .(3٥أو املبالغة يف أدوار نسائية كام ورد
بشﺄن سجاح( (36وقطام(.(37

عاﴍ ﹰا :مصدر القصة  :ﱂ ترد القصة يف املصادر املتقدمة ،ال سيام التي ﲥتم باﻷدب كمؤلفات اجلاحﻆ ،وعيون اﻷخبار
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البن قتيبة ،وبالغات النساء البن أيب طيفور ،واﻷغاﲏ ﻷيب الفرج اﻷصفهاﲏ ،والعقد الفريد البن عبد ربﻪ ،ويتيمة الدهر

للثعالبي وغريها.

وأقدم مصدر وردت فيﻪ هو ﴍح قصيدة ابن عبدون البن بدرون االندلﴘ ت 604هـ( ،(3٨ومنها انتﴩت يف املصادر

اﻷخر كام يف ﳖاية اإلرب للنويري ت  732هـ( ، (39وﺛمرات اﻷوراق البن حجة احلموي يف القرن التاسﻊ اهلجري(، (40
وكتاب اإلمامة والسياسة البن قتيبة( (41وهي كتب يغلب عليها الطابﻊ اﻷديب.

هذه الرواية عدها بعضهم ومنهم العقاد أﳖا موﺛوقة ،وبنى حكمﻪ عﲆ أﳖا تفﴪ لنا مقتل اإلمام احلسني عليﻪ السالم(.(42

أﺻﻞ الﻘﺼة

هل هلذه القصة من جذر تارﳜي ؟

عندتتبعنا ملصادر الرتاث عﲆ ﳐتلف توجهاﲥا ،نجد أن هلذه القصة أﺛرا تارﳜيا تطور عرب التاريﺦ من جيل إﱃ جيل حتى

غدت قصة تارﳜية تتناوهلا اﻷجيال جزء من الرتاث العريب ،وﱂ تكن يف البدء سو إشارة لزوجتني لﻺمام احلسن عليﻪ

السالم :

اﻷوﱃ :أم إﺳحاق ﺑنﺖ طلحة

تزوجها اإلمام احلسن عليﻪ السالم ،وكان معاوية راغبا بتزوﳚها من يزيد ،فلام علم معاوية ،قال :دعوها( ،(43ويف رواية

ابن عساكر ( (44أن معاوية كتب إﱃ مروان وايل املدينة بﺄن ﳜريها ،فاختارت اإلمام احلسن عليﻪ السالم ،فﺄقرها وأضاف ابن

عساكر أن اإلمام احلسني تزوجها من بعده .ويف رواية ﺛانية البن عساكر أن معاوية خطب أم إسحاق بنت طلحة ليزيد من
أخيها إسحاق بن طلحة ،فقال لﻪ :أقدم املدينة ،فيﺄتيني رسولﻚ فﺄزوجﻪ ،لكنﻪ ملا قدم املدينة زوجها من اإلمام احلسن عليﻪ
السالم ،فكانت يف نفس يزيد عﲆ إسحاق فلام ويل يزيد وجهز مﴪف بن عقبة املري إﱃ أهل املدينة أمره إن ظفر بﺈسحاق
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بن طلحة أن يقتلﻪ فلم يظفر بﻪ فهدم داره.(4٥( .
الﺜاﻧية  :هند ﺑنﺖ ﺳﻬيﻞ

هذه الزوجة استﺄﺛرت بحديث الرواة وتطور أمر زواجها من اإلمام احلسن عليﻪ السالم ،فقد اكتفى ابن حبيب

((46

بذكرها زوجة لﻺمام احلسن عليﻪ السالم إذ قال( :وتزوجت هند بنت سهيل بن عمرو ( عبد الرمحن ) بن عتاب بن أسيد
بن أيب العيص( .(47ﺛم ( عبد اﷲ ) بن عامر بن كريز ( .(4٨ﺛم ( احلسن ) بن عيل بن أيب طالب ))،

و قدم ابن سعد ت 230هـ ،والبالذري عن املدائني تفصيالت أكثر ،إذ رواها املدائني عن اهلذيل الذي رواها عن ابن

سريين ،فذكر أن هند بنت سهيل بن عمرو القرشية كانت زوجة لعبد الرمحن عتاب بن أسيد الذي طلقها ،فتزوجها عبد
اﷲ بن عامر ،الذي طلقها باختياره ،فﺄراد معاوية خطبتها ليزيد فكلف بذلﻚ أبا هريرة الذي جاء إﱃ املدينة ﳋطبتها ،فالتقى

باإلمام احلسن عليﻪ السالم الذي طلب منﻪ ان يذكره هلا أيضا ،فطلبت من أيب هريرة النصح يف االختيار ،فﺄشار عليها
باإلمام احلسنعليﻪ السالم ،فتزوجتﻪ ،ﺛم جاء ابن عامر طالبا وديعة كانت لﻪ عندها ،وهي سفطا جواهر فﺄخذ بعضﻪ وترك
الباقي .وأراد اإلمام إعادﲥا إليﻪ فرفﺾ.

((49

ﱂ توضح الرواية أسباب طالقها من اﻷول والثاﲏ ،وهل بقيت عند اإلمام أو طلقها أيضا ،ولعل الرواية تﺄﰐ يف سلسة

املفرتيات عﲆ اإلمام احلسن عليﻪ السالم ومنها كونﻪ مطالقا .وأيضا ﱂ يتضح سبب رغبة يزيد بالزواج منها ،فهل عمرها
يتناسب مﻊ عمره الثالﺛيني ،وﱂ يتضح من الرواية أن هلا ﳑيزات تدعو الرجال للرغبة فيها.

ولكن سنجد الرواية تتطور أكثر عند ابن محدون( ،(٥0فهنا معاوية ﳜاطب ولده يزيد  :هل بقي يف نفسﻚ من النساء
زوجتﻚ بنتي هندا .فط ﱠلقها،
ﳾء؟ قال نعم  ،هند بنت سهيل بن عمرو ،فكتب معاوية إﱃ عبد اﷲﱠ بن عامر :إنﹼﻚ إن ط ﱠلقتها ﹼ
وقدمت املدينة ،فﺄرسل معاوية أيب هريرة ﳋطبتها ،فلقيﻪ اإلمام احلسن عليﻪ السالم ،فقال لﻪ :إذا ذكرت يزيد فاذكرﲏ هلا

بعده .فاختارت اإلمام احلسن عليﻪ السالم بمشوررة أيب هريرة ،ﺛم قدم ابن عامر املدينة ،لطلب ودائعﻪ عندها ،فدمعت
عينﻪ وعيناها! وأراد اإلمام احلسن عليﻪ السالم إعادﲥا لﻪ ،لكنﻪ رفﺾ ،بعد أن وافق عﲆ بقاء ابنتها منﻪ إكراما لﻺمام احلسن
عليﻪ السالم .

فالنص يبدأ برغبة معاوية إشباع رغبات ابنﻪ يزيد من النساء ،التي ﱂ تكتمل بعد ،فهو يرغب بالزواج من هند بنت سهيل

بن عمرو التي كانت ﲢت عبد اﷲ بن عامر  ،وهو أمر غريب أن يصدر هكذا فعل من زعيم الدولة اإلسالمية أن يطلب من
أحد أفراد دولتﻪ أن يطلق زوجتﻪ الشباع ﳖم ولده اجلنسية ،مقابل أن يزوجﻪ ابنتﻪ لكن هذه الرغبة ﱂ تتحقق ؛ ﻷن اإلمام
احلسن عليﻪ السالم طلب من أيب هريرة أن يذكره هلا ،فكان أن تزوجت اإلمام احلسن عليﻪ السالم باقرتاح من أيب هريرة، .

ﺛم ما لبث أن قدم ابن عامر طالبا ودائﻊ عندها ،فلام التقيا دمعت عيناﳘا ،فﺄراد اإلمام احلسن عليﻪ السالم إعادﲥا لﻪ ،لكن
ابن عامر رفﺾ ذلﻚ ،الذي وافق عﲆ إبقاء ابنتها من ابن عامر عندها إكراما لطلب اإلمام احلسن عليﻪ السالم .فهي تظهر

ابن عامر باملظهر االﳚايب.

ويﺄﰐ نص امليداﲏ مقاربا لنص ابن محدون مﻊ بعﺾ االختالفات والزيادات ،إذ ﱂ يذكر اسم املرأة وإنام كنيتها ،أم خالد،

وهي زوجة ابن عامر الذي أغراه معاوية بطالقها مقابل والية فارس طعمة لﻪ ﲬس سنني ،وبعد طالقها أرسل معاوية أبا

هريرة ليخطبها ،وهنا ير يف طريقﻪ اليها اإلمام احلسن واحلسني (ع) وابن عباس وابن جعفر وابن الزبري وابن مطيﻊ،

وكل واحد طلب منﻪ أن يذكرها لﻪ ،فكان أن اختارت اإلمام احلسن (ع) بمشورة من أيب هريرة ،وملا بلﻎ معاوية ذلﻚ قال:
((اسلمى أم خالد رب ساع لقاعد وآكل غري حامد)) فذهبت مثال .
ويﺄخذ النص بعدا آخر عند اﳋوارزمي

((٥2

((٥1

إذ نالحﻆ تغريات يف أحداث القصة ،فقد أطلق كنية أم أبيها عﲆ هند بنت

سهيل بن عمرو ،وأوضحت الرواية أن يزيد خطبها مﻊ ابن عامر فرفضتﻪ وتزوجت ابن عامر فاستاء يزيد من ذلﻚ ،فام
كان من معاوية إال أن أمر ابن عامر تطليقها مقابل إقطاعﻪ البرصة ،وإال عزلﻪ عنها ،فقبل بعد تردد .ويظهر أن هندا بنت
عمرو كانت متخوفة من ذلﻚ اﻷمر  ،ﺛم أرسل معاوية أبا هريرة ﳋطبتها ليزيد فمر باملدينة ،وهنا تستبدل رواية اﳋوارزمي

اإلمام احلسني عليﻪ السالم باإلمام احلسن عليﻪ السالم الذي طلب منﻪ أن يذكره أيضا ،فكان أن قبلت باإلمام احلسني عليﻪ

السالم  .ﳑا أساء ذلﻚ معاوية الذي وصف أبا هريرة بﺄنﻪ محار .وملا حﺞ ابن عامر مر عﲆ اإلمام احلسني عليﻪ السالم طالبا
منﻪ وديعة لﻪ عند هند ،وكانت من اجلواهر والﻶلﺊ ،فبكى ابن عامر لورعها وكامهلا وأدﲠا ،فام كان من اإلمام احلسني عليﻪ

السالم إال أن طلقها لرتجﻊ البن عامر.

بعد ذلﻚ نجد الرواية قد انتقلت إﱃ اﻷجواء اﻷندلسية املفعمة باﳋيال واﻷدب ،فقد ذكرها ابن بدرون وهو أحد أدباء

اﻷندلس ،حمدﺛا تغيريا يف أسامء أشخاصها ،إذ ﲢولت هند بنت سهيل إﱃ زينب بنت إسحاق أو أرينب بنت إسحاق(( ،

وسنر من هي))  ،وﲢول عبد اﷲ بن عامر إﱃ عبد اﷲ بن سالم ،وﲢول مﴪح القصة برمتﻪ من املدينة إﱃ العراق ،ولعل

صياغة القصة يف اﻷندلس البعيدة عن العراق ،جعل الراوي أو القاص يتحدث عن اﻷقليم ،فالعراق معروف للعامة ،لكن

مدنﻪ قد ال تكون معروفﻪ ،ولتعلق اسم العراق بشخص اإلمام احلسني عليﻪ السالم.

وأضفى اﳋيال اﻷندلﴘ ﲨاال وكامال عﲆ زينب (أرينب بنت أسحاق) انعدم نظريه ،هذا اجلامل ال واقﻊ لﻪ إال يف هذه

21

القصة ،ﳑا زاد يف هيام يزيد ﲠا ،حتى أضناه العشق ،فاضطره للبوح بﻪ ﻷحد خصيان معاوية(( ،وكانت أرينب هذه من

أﲨل نساء وقتها وأحسنهن أدبا وأكثرهن ماال ،وكان يزيد بن معاوية قد سمﻊ بجامهلا ،وبام هي عليﻪ من اﻷدب وحسن
اﳋلق واﳋلق ،ففتن ﲠا ،فلام عيل صربه ،اسرتاح يف ذلﻚ مﻊ أحد خصيان معاوية ،))،وهنا تظهر القصة دورا للخصيان،

وهو الدور الذي لعبﻪ اﳋصيان واجلواري يف العصور املتﺄخرة ،فعندها دعاه معاوية للصرب والكتامن لغرض إعامل احليلة يف

تزوﳚها إياه ،ولكن يزيد بلﻎ بﻪ العشق حدا ال صرب معﻪ ،إذ يقول ﻷبيﻪ (( :قد عيل الصرب واحلجا ،ولو كان أحد ينتفﻊ بﻪ
من اهلو لكان أوﱃ الناس بالصرب عليﻪ داود)،

وهنا يشري يزيد إﱃ احد االفرتاءات اليهودية عﲆ النبي داود عليﻪ السالم ،وفحواها أنﻪ أغرم بحب زوجة أوريا القائد

اﻷعﲆ للجيﺶ ،فﺄمره أن يتقدم الصفوف حتى يقتل فيتزوج زوجتﻪ ،فلام قتل تزوجها داود عليﻪ السالم .وقد انتقلت هذه
الفرية إﱃ فكرنا اإلسالمي من طريق وهب بن منبﻪ ،وفﴪ بعضهم ما جاء يف قولﻪ تعاﱃ يف سورة ص (( :ﹶو ﹶه ﹾل ﹶأت ﹶ
ﹶاك ﹶن ﹶب ﹸﺄ
ﹺ
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ﹾ
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ا ﱠلذي ﹶن ﹶآ ﹶمنﹸوا ﹶو ﹶعم ﹸلوا ﱠ
احلات ﹶو ﹶقل ﹲيل ﹶما ﹸه ﹾم ﹶو ﹶظ ﱠن ﹶد ﹸاوو ﹸد ﹶأن ﹶﱠام ﹶف ﹶتنﱠا ﹸه ﹶف ﹾ
الص ﹶ
ﹶوإﹺ ﱠن ﹶل ﹸﻪ ﹺعنﹾدﹶ نﹶا ﹶل ﹸز ﹾل ﹶفى ﹶو ﹸح ﹾس ﹶن ﹶم ﹶﺂ ﹴ
ب (  ))) 2٥عﲆ أﳖا إشارة لذلﻚ .إذ قالوا إن داود كانت لﻪ تسﻊ وتسعون امرأة وﱂ يكن
ﻷوريا سو زوجة واحدة.

((٥3

تشري القصة اﱃ أن معاوية أخذ باالحتيال لتزوﳚها من يزيد ،فدعا ابن سالم للشام .لتزوﳚﻪ من ابنتﻪ بعد رضاها .وهنا

تضيف القصة شخصية أخر مﻊ أيب هريرة وهو أبو الدرداء ،ليكونا يف بالد الشام ،وال إشكال فﺈن كال الرجلني كان لﻪ
وجود يف الشام أيام معاوية ،لكن أبا الدرداء كان قاضيا لدمشق يف إيام إمارة معاوية وقد مات سنة  32هـ،
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وتشري الرواية اﱃ أن معاوية وظف الرجلني لتحقيق رغبتﻪ ،باالحتيال عليهام ،معربا هلام عن رغبتﻪ بتزويﺞ ابنتﻪ من ابن

سالم ،كونﻪ كفؤا هلا ،ﴍيطة رضاها ،وهنا كانت مناسبة لتسويق فضائل ملعاوية عﲆ لسان اﺛنني من الصحابة ،إذ قاال لﻪ :

((أنت صاحب( (٥4رسول اﷲ صلعم وكاتبﻪ( (٥٥وصهره(، ).(٥6

لكن رغبة معاوية بزواج ابنتﻪ من ابن سالم انام هي مﴩوطة بموافقتها ،النﻪ ال ﳚربها ،وباملقابل اتفق مﻊ ابنتﻪ عﲆ

حيلة ما ،وهي أﳖا وافقت بﴩط طالق زوجتﻪ .فوافق ابن سالم وطلق زوجتﻪ ،لكن ابنة معاوية وحسب االتفاق مﻊ أبيها

رفضت الزواج بﻪ مدعية أﳖا سﺄلت عنﻪ فوجدتﻪ غري مالئم هلا .ﺛم أرسل معاوية أبا الدرداء إﱃ العراق ﳋطبة زينب (أرينب)

وكان لقاؤه باإلمام احلسني الذي طلب منﻪ أن يذكره هلا أيضا ،مﻊ يزيد .وهنا استبدلت القصة اﻷندلسية بﺄيب هريرة أبا
الدرداء ،ليقوم بمهمة اﳋطبة ،واستبدلت وجهتﻪ العراق باملدينة  ،فاختارت زينب ( أرينب) اإلمام احلسني عليﻪ السالم

بمشورة أيب الدرداء .ﳑا أد لغضب معاوية عﲆ أيب الدرداء ونعتﻪ بصفات سلبية.

ﺛم تعود القصة لتحكي أحوال ابن سالم الذي ترك الشام جلفاء معاوية لﻪ ،وقدومﻪ للعراق ملقابلة زينب (أرينب)

السرتداد وديعتﻪ عندها .فيسمح اإلمام احلسني عليﻪ السالم لﻪ بمقابلة زينب (أرينب) واسرتداد أمانتﻪ وﳘا بحال من
البكاء .فريق هلام احلسني عليﻪ السالم ويطلق زينب(أرينب) بالثالث ويعيدها لزوجها.
ولكن ملاذا استبدل اسم ارينب بزينب بنت إسحاق؟

((٥7

ومن هي؟

عند تصفحنا لكتب التاريﺦ وجدنا أن هناك امرأة تدعى زينب بنت إسحاق النفزاوية ،من بربر املغرب عرفت باجلامل

والذكاء ،فقد ترجم هلا الزركيل( (( :(٥٨زينب بنت إسحاق النفزاوية ت 464هـ 1072 /م  ،من شهريات النساء يف املغرب.

قال ابن خلدون  :كانت إحد نساء العاﱂ املشهورات باجلامل والرياسة  .وهي من قبيلة نفزة  ،من بربر طرابلس الغرب.
تزوجت وانتقلت إﱃ أغامت  ،وطلقت  ،فتزوجها يوسف بن تاشفني اللمتوﲏ سنة  4٥4ه  ،قال صاحب االستقصا :

فكانت عنوان سعده  ،والقائمة بملكﻪ  ،واملدبرة المره  ،والفاﲢة عليﻪ بحسن سياستها ﻷكثر بالد املغرب  .ونقل عن ابن

اﻷﺛري يف الكامل  :كانت من أحسن النساء وهلا احلكم يف بالد زوجها ابن تاشفني  .وأورد بعﺾ أخبارها)).

أما ابن خلدون( (٥9فقد قال عنها(( :زينب بنت اسحق النفزاوية وكانت مشهورة باجلامل والرياسة)) ،كانت أوال زوجة

يوسف بن عيل بن عبد الرمحن بن وطاس وكان شيخا عﲆ وريكة ،وملا تغلب بنو يفرن عﲆ وريكة وملكوا غامت تزوجها
لقوط بن يوسف املغراوي صاحب غامت  ،وملا توﱃ أمر املرابطني أبو بكر بن عمر ندب املرابطني إﱃ فتح املغرب فغزا بالد
السوس سنة  44٨هـ  ،وافتتح ماسة وتارودانت سنة  449هـ  ،وفر أمريها لقوط بن يوسف بن عيل املغراوي إﱃ تادال
واستضاف إﱃ بنى يفرن ملوكها وقتل معهم لقوط بن يوسف املغراوي صاحب غامت ،فتزوجها أبو بكر بن عمر  ،ﺛم ارﲢل

أبو بكر إﱃ الصحراء واستعمل عﲆ املغرب ابن عمﻪ يوسف ابن تاشفني ونزل لﻪ عن زوجﻪ زينب بنت اسحق وحلق بقومﻪ
ورفﻊ ما كان بينهم من حرق الفتنة وفتح بابا من جهاد السودان فاستوﱃ عﲆ نحو تسعني رحلة من بالدهم ،وأقام يوسف

بن تاشفني بﺄطراف املغرب ،ونزل بلكني صاحب القلعة فاس وأخذ رهنها عﲆ الطاعة وانكف راجعا فحينئذ سار يوسف

بن تاشفني يف عسكره من املرابطني ودوخ أقطار املغرب ﺛم رجﻊ أبو بكر إﱃ املغرب فوجد يوسف بن تاشفني قد استبد عليﻪ
وأشارت عليﻪ زينب أن يريﻪ االستبداد يف أحوالﻪ وأن يعد لﻪ متاع الصحراء وما عوﳖا ففطن لذلﻚ اﻷمري أبو بكر وﲡاﰱ
عن املنازعة وسلم لﻪ االمر ورجﻊ إﱃ أرضﻪ ومات سنة  4٨0هـ،

وذكر ابن خلدون( (60يف موضﻊ آخر وهو يتحدث عن أمراء أغامت من مغراوة (( :ﱂ أقف عﲆ أسامء هؤالء اال اﳖم أمراء

بﺄغامت آخر دولة بنى زير بفاس وبنى يعﲆ اليفرنى بسال وتادال يف جوار املصامدة وبر غواطة ،وكان لقوط بن يوسف
بن عيل آخرهم يف سنى اﳋمسني وأربعامئة ،وكانت امرأتﻪ زينب بنت اسحق النفزاوية من احد نساء العاﱂ املشهورات

باجلامل والرياسة ،وملا غلب املرابطون عﲆ اغامت سنة تسﻊ وأربعني ،فر لقوط هذا إﱃ تادال سنة احد وﲬسني ،وقتل
اﻷمري حممد واستلحم بنى يفرن ،فكان فيمن استلحم ،وخلفﻪ أبو بكر بن عمر أمري املرابطني عﲆ زينب بنت اسحق حتى
إذا ارﲢل إﱃ الصحراء سنة ﺛالث وﲬسني ،واستعمل ابن عمﻪ يوسف بن تاشفني عﲆ املغرب ،نزل لﻪ عن زوجﻪ زينب

هذه ،فكان هلا رياسة أمره وسلطانﻪ ،وما أشارت إليﻪ عند مرجﻊ أبى بكر من الصحراء يف إظهار االستبداد حتى ﲡاﰱ عن

منازعتﻪ ،وخلص ليوسف بن تاشفني ملكﻪ ،كام ذكرناه يف أخبارهم وﱂ نقف من لقوط بن يوسف وقومﻪ عﲆ غري هذا الذي

كتبناه واﷲ وﱃ العون سبحانﻪ .)).

وقد أشار هلا النويري( (61يف حديثﻪ عن يوسف بن تاشفني لكنﻪ ذكرها باسم زينب بنت إبراهيم ،قائال ﲢت عنوان اخبار

يوسف بن تاشفني (( :واستقامت لﻪ اﻷمور  .و تزوج زينب بنت إبراهيم زوجة أبى بكر بن عمر ،و كانت حظية عنده ،و
أمرية عليﻪ .و كذلﻚ ﲨيﻊ امللثمني ينقادون ﻷمور نسائهم ،و ال يسمون الرجل إال بﺄمﻪ فيقولون :ابن فالنة ،و ال يقولون:

ابن فالن  .و كانت زينب هلا عزم و حزم .حكى عنها أن زرهون  -و يعرف بابن خلوف  -و كان لﻪ أدب  ،فبلﻎ زينب أنﻪ

فضلها عﲆ سائر النساء باجلامل و الكامل .فﺄمرت بعزلﻪ عن القضاء .فوصل إﱃ أغامت
مدح حواء امرأة سري بن أيب بكر و ﹼ
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واستﺄذن عليها .فدخل البواب و أعلمها بﻪ ،فقالت :قل لﻪ :امﺾ إﱃ التي مدحتها تردك إﱃ القضاء .فبقى بالباب أياما حتى

نفدت نفقتﻪ .)).وقد علق حمقق الكتاب قائ ﹰ
ال إن اسمها زينب بنت إسحاق.

وذكرها ابن اﻷﺛري( (62دون الترصيح باسمها مكتفيا بلقبها النفزاوية ،قائال (( :وكان يوسف بن تاشفني حليام كريام

دينا خريا ﳛب أهل العلم والدين وﳛكمهم يف بالده وكان ﳛب العفو والصفح عن الذنوب العظام  ،فمن ذلﻚ أن ﺛالﺛة

نفر اجتمعوا فتمنى أحدهم ألف دينار يتجر ﲠا وﲤنى اآلخر عمال يعمل فيﻪ ﻷمري املسلمني وﲤنى اآلخر زوجتﻪ النفزاوية

وكانت من أحسن النساء وهلا احلكم يف بالده فبلغﻪ اﳋرب فﺄحﴬهم وأعطى متمني املال ألف دينار واستعمل اآلخر وقال

للذي ﲤنى زوجتﻪ يا جاهل ما محلﻚ عﲆ هذا الذي ال تصل إليﻪ ﺛم أرسلﻪ إليها فرتكﻪ يف خيمة ﺛالﺛة أيام ﲢمل إليﻪ كل يوم

طعاما واحدا ﺛم أحﴬتﻪ وقالت لﻪ ما أكلت هذه اﻷيام ؟ قال  :طعاما واحدا فقالت كل النساء ﳾء واحد وأمرت لﻪ بامل
وكسوة وأطلقتﻪ . )).

فهل استفاد القصاصون من أحداث سرية هذه املرأة الرببرية ،وأضفوها عﲆ الرواية املﴩقية .
ونجد النص عند النويري( (63ت 733هـ مطابق ﹰا ملا ورد عند ابن بدرون ،إذ أكد أن اسم البنت زينب بنت إسحاق،

وﲢديد اسم اﳋﴢ الذي كانت لﻪ مكانة عند معاوية وقام بدور الوساطة باسم (رفيق) .وأكد نص النويري أن اإلمام

احلسني عليﻪ السالم كان راغبا بالزواج من زينب بنت إسحاق قبل قدوم أيب الدرداء ،لكنﻪ كان ينتظر شخصا يطلب منﻪ
القيام بخطبتها ،فعندها طلب من أيب الدرداء أن يذكره مﻊ يزيد يف اﳋطبة .ويظهر أنﻪ أوردها من باب إظهار دهاء معاوية.

ويف القرن التاسﻊ دوﳖا أحد اﻷدباء يف كتابﻪ نقال عن ابن بدرون ذلﻚ هو ابن حجة احلموي(( (64ق  9هـ) ،فجاء يف

كتابﻪ (( :ومن لطائف املنقول قصة أرينب بنت إسحاق زوج عبد اﷲ بن سالم)).

وانتهت القصة يف أقﴡ تطوراﲥا إﱃ كتاب أﺛريت كثري من اإلشكاالت حول مؤلفﻪ وحول ما جاء فيﻪ من نصوص

أال وهو الكتاب املوسوم (( االمامة والسياسة)) ( (6٥ملؤلف يسمى ابن قتيبة ،الذي اختلف يف أمره هل هو ابن قتيبة املؤرخ
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املشهور يف القرن الثالث اهلجري أو لشخص آخر يسمى ابن قتيبة .أم ملؤلف ﳎهول اهلوية.

وقد جاء يف هذا الكتاب ﲢت عنوان (( ما حاول معاوية من تزويﺞ يزيد)) ،تفصيالت كثرية ،أضفى القاص من خيالﻪ

الكثري ،وحاول سد الثغرات ،مقدما شخصية معاوية بﺈطار يغلب عليﻪ أحيانا اإليامن والتقو ،وأحيانا املكر والدهاء،

وأظهرت يزيد بمظهر الشاب صاحب اﳋلق واﻷدب ،وكان أبوه يستدعيﻪ إذا واجهتﻪ املعضالت( ،(66فكان أن قال ﻷبيﻪ:

(( كنت قد عرفت من أمري املؤمنني استكمل اﷲ بقاءه ،نظرا يف خيار اﻷمور يل ،وحرصا عﲆ سياقها إيل  ،وأفضل ما عسيت
استعد لﻪ بعد إسالمي املرأة الصاحلة(.(((67

إال أنﻪ ابتﲆ بالعشق الذي ﱂ يستطﻊ الصرب عليﻪ ،فاضطر للبوح ﻷحد خصيان أبيﻪ ،وتبني القصة رد فعل معاوية ومد

اهتاممﻪ بولده حيث واله العهد متجاوزا من هو أفضل من يزيد ،لكن يزيد كان معذورا  (( :ففضل ﲨال أرينب بنت
إسحاق وكامل أدﲠا ما قد سطﻊ وشاع يف الناس  ،فوقﻊ مني بموقﻊ اهلو فيها  ،والرغبة يف نكاحها  ،فرجوت أال تدع

حسن النظر يل يف أمرها  ،فرتكت ذلﻚ حتى استنكحها بعلها  ،فلم يزل ما وقﻊ يف خلدي ينمو ويعظم يف صدري  ،حتى

عيل صربي  ،فبحت بﴪي  ،فكان ﳑا ذكرت تقصريك يف أمري  ،فاﷲ ﳚزيﻚ أفضل من سؤايل وذكري  .فقال لﻪ معاوية :
مهال يا يزيد  ،فقال  :عالم تﺄمرﲏ باملهل وقد انقطﻊ منها اﻷمل ؟ فقال لﻪ معاوية  :فﺄين حجاك ومروءتﻚ وتقاك((6٨؟ )).

ﺛم تعود القصة لتؤكد عﲆ ﲨال أرينب (( وكانت ارينب بنت إسحاق مثال يف أهل زماﳖا يف ﲨاهلا ،وﲤام كامهلا وﴍفها،

وكثرة ماهلا ،فتزوجها رجل من بني عمها يقال لﻪ عبد اﷲ بن سالم من قريﺶ ،وكان معاوية باملنزلة الرفيعة يف الفضل ،ووقﻊ

ﳘ ﹰا  ،وأوسعﻪ غ ﹰام ،فاخذ يف احليلة والنظر أن يصل إليها ،وكيف ﳚمﻊ بينﻪ وبينها حتى يبلﻎ
أمر يزيد من معاوية موقعا مﻸه ﹼ
رضا يزيد فيها )) .

وتستمر القصة كام ورد عند ابن بدرون ،وما قام بﻪ معاوية من حيلة مﻊ ابنتﻪ عندما استدعى ابن سالم للشام ،وكلف

أبا هريرة وأبا الدرداء بذلﻚ ،وانتهى اﻷمر بابن سالم إﱃ طالق زوجتﻪ دون أن ﳛظى بابنة معاوية ،الذي أرسل أيب الدرداء
إﱃ العراق ﳋطبة أرينب ليزيد ،وملا وصل أبو الدرداء إﱃ العراق ،قرر أوال زيارة اإلمام احلسني عليﻪ السالم الذي تصفﻪ

القصة أنﻪ كبري أهل العراق جودا وكرما ،فكان أن كلفﻪ اإلمام أن يذكره مﻊ يزيد ،فاختارت اإلمام احلسني عليﻪ السالم

بمشورة أيب الدرداء ،ﳑا أﺛار غضب معاوية عليﻪ ،وعاد ابن سالم للعراق طالبا من اإلمام احلسني عليﻪ السالم وديعة لﻪ عند
أرينب ،التي سلمتها لﻪ كام هي ،ﳑا أد ﲠام للبكاء أسفا عﲆ ما حصل هلام من فراق ،فرق هلام اإلمام وطلقها بالثالث ،كام
تشري الرواية متناسيا القاص أو متغافال أن هكذا أسلوب يف الطالق ال يستخدمﻪ أئمة أهل البيت عليﻪ السالم.

مﻮﻗﻒ املعاﴏين

عد الكثري من املعاﴏين ما جاء يف هذه الرواية صحيحا ،لبيان فضائل اإلمام احلسني عليﻪ السالم من جهة أو لبيان

مثالب معاوية أو دهائﻪ من جهة أخر ،فيام عدها بعضهم من اﻷسباب التي أدت إﱃ استشهاد اإلمام احلسني عليﻪ السالم،

ففي حديثﻪ عن مروءة اإلمام احلسني عليﻪ السالم وذكائﻪ وأمانتﻪ عدﹼ املهتدي البحراﲏ( (69ما ذكره ابن محدون انموذجا

عﲆ ذلﻚ ،وعلق بعد ذكره لنص ابن محدون الذي ذكرناه (( :يا سبحان اﷲ  ،ما أعظمﻚ يا ابن رسول اﷲ ؟ ! أنت قمة
املروءة والﴩف  ،قمة الذكاء وحفﻆ اﻷمانة  ،قمة الشجاعة والنزاهة واإليثار  ،ال أدري وهل بقيت فضيلة لست يف قمتها

يا سيدي أﳞا الشامﺦ املتﻸلﺊ يف سامء اﻷخالق اإلهلية ؟ يا ليت بعضنا استلهم من بعﺾ ما أنت عﲆ كلﻪ يا أبا عبد اﷲ ((.
ﺛم ذكر ﲢت عنوان  (( :الدروس املستفادة هنا)) :

 - 1القيم االنسانية ﲤنﻊ الشهوة من السيطرة عﲆ اإلنسان  ،ويبقى اإلنسان يف سالمة من رساﲠا إذا ما عاش تلﻚ القيم .
 - 2املروءة والﴩف واحلكمة يف الترصف تظهر يف سلوك الذي ال يعيﺶ يف داخلﻪ ضغﻂ الشهوات  ،أما الذي هكذا

فال يستطيﻊ احلكمة يف الترصف .

 - 3البد ﻷفراد املجتمﻊ أن يرتبوا عﲆ ﳖﺞ احلسني ( عليﻪ السالم ( وإال ماتوا يف دناءة اليزيديني وﲠيمية الشهوات .

 - 4من واجب ذوي الغرية واملروءة حفﻆ ﴍف نساء اﻷمة ومنﻊ اﻷيادي اﻷﺛيمة من الوصول إﱃ الفتيات املسلامت.

( (70وعدها املرعﴚ( (71تدل عﲆ مروءة اإلمام احلسني عليﻪ السالم ،أما البياﰐ( (72فبعد أن ذكر نص اﳋوارزمي قال(( :هذه

هي شهامة احلسني ( عليﻪ السالم ( ومروءتﻪ ،ونبلﻪ ،وإنسانيتﻪ ،وتلﻚ كانت مواقفﻪ مﻊ نساء املسلمني ،فكيف كان خصومﻪ
مﻊ نسائﻪ؟ ، ((.يف ما قال أبو رية( (73معلقا عﲆ نص النويري ،ﲢت عنوان ــ وقصة غريبة ــ  (( :ولقد كان معاوية يعهد إليﻪ

بام يوصلﻪ إﱃ أغراضﻪ  ،فقد رو الثقات أنﻪ ملا أراد أن ﳛتال عﲆ طالق زوجة عبد اﷲ بن سالم القرﳾ زينب بنت إسحاق،

بعد أن هام يزيد بجامهلا  ،أرسل أبا هريرة وأبا الدرداء إﱃ عبد اﷲ ليبلغﻪ رغبة معاوية يف أن يزوجﻪ ابنتﻪ لورعﻪ  ،عﲆ أن يطلق
زوجتﻪ لكي ﲣلص ليزيد  ،فصدق عبد اﷲ  ،ولكنﻪ بعد أن خﴪ امرأتﻪ أبى معاوية أن يزوجﻪ ابنتﻪ! )) .وﱂ يتضح ماذا يقصد

بالثقات هل املصادر ،فهي كتب أدبية متﺄخرة؟ أو الرواة؟ فال توجد إشارة هلم.

أما نص اإلمامة والسياسة فقد اعتمده الكثري  ،فقد نقل الكوراﲏ القصة ( (74من ما جاء يف تعليق حمقق كتاب النصائح
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الكافية ملن يتوﱃ معاوية( ،(7٥متصورا أﳖا البن عقيل وإنام هي للمحقق الذي عدها من ﳐزيات معاوية الفاضحة ،فعلق

الكوراﲏ قائال (( :هي قصة جسدت نبل اإلمام احلسني ( عليﻪ السالم ( وانحطاط معاوية ويزيد  ،وقد روﲥا املصادر
ﹺ
لقاعد  ...الذي قالﻪ معاوية ملا فشلت خطتﻪ  ،وروي أنﻪ قال ﻷيب هريرة ( يا محار ) ! ،
املختلفة واشتهر منها مثل :ﹸر ﱠب ساع
وضمنها أمحد خريي باشا يف قصيدتﻪ املعنونة (( اﻷرجوزة اللطيفة(( إذ قال عن معاوية:
وغشﻪ للرجل املسكني

حتى تنال زوجﻪ أرينب

لوال احلسني جاءه برمحتﻪ

والغﺶ ليس من أمور الدين
ويف الطالق ليزيد مﺄرب

ملات غام زوجها بحﴪتﻪ

((76

وضعف صاحب كتاب موسوعة كلامت اإلمام احلسني عليﻪ السالم ( (77نص كتاب اإلمامة والسياسة ،وﱂ يعتمده وإنام

اعتمد نص اﳋوارزمي قائال (( :ونقل ابن قتيبة الدينوري هذه القض ﹼية م ﹼفص ﹰ
ال مرفوع ﹰا مﻊ اختالف يف أسامء اﻷشخاص،
وقد رو عنﻪ كثري من املصنﹼفني ،و ﹼملا رأينا ضعف نقل ابن قتيبة اجتنبنا عن ذكره((.
وأيد صحة ما جاء يف قصة أرينب ال سيام ما جاء يف نص اإلمامة والسياسة ،عدد من الباحثني منهم :عمر رضا كحالة(،(7٨

وسامي جواد كاظم( ، (79وعبد اإللﻪ الصائﻎ( ، (٨0وﲢولت قصة أرينب بنت إسحاق إﱃ رواية أدبية ألفت حوهلا املؤلفات،
فقد ضمنها هالل حممد عيسى يف كتابﻪ (( أرينب ويزيد((( ، (٨1ومنهم من خصص كتاب ﹰا حوهلا ،كام فعل عبدة حممد (،(٨2
وعادل أمني ، (٨3( :وفريد شوقي شاهني أبو فاضل ( 190٨ــ  ، (٨4((1961والشوبري( ، (٨٥والعيل( .(٨6ونﴩت دار الفكر

كتابا بعنوان ( أرينب ابنة أسحاق :حسناء البادية( يف ٨٨ص ،ذكر يف مقدمتﻪ (( رواية تارﳜية غرامية أدبية ،تتضمن دهاء
معاوية ،وكرم احلسني بن عيل عليﻪ السالم وقصة أرينب بنت أسحاق  ،وما كان من معاوية حني أراد أن يﺄخذها البنﻪ يزيد،

وهي يف عصمة عبداﷲ بن سالم ،فسعى لديﻪ حتى طلقها ،ﺛم خطبها البنﻪ فحال احلسني بينﻪ وبني ذلﻚ ،وردها لعبد اﷲ،

ووصف ما كانت عليﻪ احلالة اإلسالمية إبان ذلﻚ العهد(( ( .(٨7والغريب انﻪ ادعى ان مصادره عنها هي كتاب العقد الفريد
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البن عبد ربﻪ ومروج الذهب للمسعودي ،واالغاﲏ اليب الفرج االصفهاﲏ .مﻊ أن هذه املصادر ﱂ تﴩ إليها مطلقا.

وذهب العقاد بعيدا يف صياغة النتائﺞ املرتتبة عن هذه القصة ،فقد عدها سببا من أسباب قتل اإلمام احلسني عليﻪ

السالم ،بعد أن عدها صحيحة إذ قال بعد حديثﻪ عن جذور الرصاع اهلاشمي ـ اﻷموي (( :وكﺄنام كانت هذه املنافسة

املؤصلة اجلذور ال تكفي قصاص التاريﺦ ،فﺄضاف إليها أناس من ﺛقاﲥم قصة منافسة أخر هي وحدها كافية للنفرة بني

قلبني متﺂلفني ،وهي قصة زواج احلسني رﴈ اﷲ نﻪ بزينب بنت إسحاق التي كان ﳞواها يزيد هو أدنفﻪ وأعياه .... ،فﺈن
صحت هذه القصة ــ وهي متواترة يف تواريﺦ الثقات ،فقد تم ﲠا ما نقص من النفرة واﳋصومة بني الرجلني ،وكان قيام يزيد

عﲆ اﳋالفة يوم فصل يف هذه اﳋصومة ال يقبل اإلرجاء.(٨٨( (( .

وﱂ يقطﻊ الكرباﳼ( (٨9برأي قاطﻊ حيال قصة أرينب بنت إسحاق ،فبعد أن ﲢدث عن زوجات اإلمام احلسني عليﻪ

السالم ،وﱂ يذكر أرينب كزوجة من بني زوجاتﻪ قال (( :أرينب وقيل زينب فلو ﺛبتت صحة القصة حيث اختلفوا يف جوانب

ﳐتلفة  ))....ﺛم حاول أن يلملم شتات القصة ،ويصحح أخطاءها.

إن الباحث الوحيد الذي وقف طويال عند القصة ال سيام النص الوارد يف كتاب اإلمامة والسياسة هو املحقق املعاﴏ

السيد جعفر مرتﴣ العاميل الذي تناوهلا ببحث ﲢت عنوان (( خرافات وأساطري :قصة أرينب بنت إسحاق) ،استغرق

12صفحة( ، (90فقد قال يف مطلﻊ بحثﻪ (( :من القصص التارﳜية الشائعة بني الناس ،قصة أرينب بنت إسحاق زوجة اﻷمري

العراقي عبد اﷲ بن سالم  ،وهي قصة بديعة وطريفة بحد ذاﲥا (91( )) ،ﺛم قال بعد عرضﻪ ملخص ما جاء يف كتاب االمامة

والسياسة (( ونحن نشﻚ يف صحة هذه الرواية ونكاد نقطﻊ اﳖا مفتعلة)) ( ، (92ﺛم عرض عدة من االدلة التي استند إليها
يف بطالن الرواية(.(93

وخلص للقول (( :إذا أردنا أن نتكلم عن الدوافﻊ التي دعت إﱃ وضﻊ هذه الرواية ،فلعلنا نستطيﻊ أن نضيف إﱃ بعﺾ

ما ذكرناه سابقا ،وإﱃ إرادة إظهار دهاء معاوية ،وحسن دراية يزيد الذي كان أهال ﻷن يستشريه أبوه يف املعضالت ،ويستعني
بﻪ عﲆ امللامت ــ لعلنا نستطيﻊ أن نضيف إﱃ ذلﻚ ــ إرادة ﲣفيف حدة اللوم الذي يتوجﻪ إﱃ يزيد بقتلﻪ اإلمام احلسني ،

وذلﻚ بسبب وجود أحن وأحقاد قديمة ،كان احلسني هو السبب يف وجودها ،ال سيام وإن ما أقدم عليﻪ احلسني كان بمثابة

صدمة عاطفية ،وطعنة نجالء يف صميم قلب يزيد ،الذي برح بﻪ اهلو ،وألﻆ بﻪ الشوق ،وواضح أن ذلﻚ يعد من اﻷسباب
الرئيسة يف ﲣفيف فظاعة اجلريمة ،ومضاعفة عقاﲠا.(94( ))... ،

اﻻﺳتنتاج

يمكن القول إن الرواية وضعت يف االصل للطعن يف اإلمام احلسن عليﻪ السالم بﺄنﻪ مزواج كثري الطالق ،ﺛم تغري

االسم تصحيفا من اإلمام احلسن إﱃ اإلمام احلسني عليهام السالم يف حدود مطلﻊ القرن السادس اهلجري ،ولكن بانتقال
الرواية إﱃ اﻷجواء اﻷندلسية خرجت من اإلطار التارﳜي إﱃ اإلطار القصﴢ ،واستفاد القصاص من عدد من الشخصيات
واﻷحداث التارﳜية إلعادة صياغة الرواية التارﳜية بﺄسلوب قصﴢ أريد منﻪ ﲢقيق مﺄرب شتى.

ولعل انتاج القصة ﲠذا اإلسلوب كان يف إبان تعرض البالد اإلسالمية للغزو الصليبي فكان أن حاول بعضهم إعادة

قراءة اﻷحداث املهمة يف العاﱂ اإلسالمي لتخفيف حدة الوطﺄة بني املسلمني ،وكان منها كارﺛة كربالء وما حل بالبيت

النبوي ،فكان أن أريد إخراج ذلﻚ من اإلطار العقائدي ،وﲣفيف أﺛره إﱃ إطار نفﴘ .ولكي تقبل القصة أعطي لﻺمام
احلسني عليﻪ السالم ذلﻚ الدور لبيان مروءتﻪ وعلو مكانتﻪ.
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لؤي القرﳾ السهمي  ،وأمﻪ النابغة بنت حرملة
هو أبو عبد اﷲ عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن ﹼ
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سب ﹼية من عنزة .كانت من البغايا فولد هلا آلباء شتى عمرو بن العاص وعمرو بن أﺛاﺛة العدوي ،وعقبة بن نافﻊ ،وزينب بنت عفيف بن أيب العاص ،وذكروا
أنﻪ جعل لرجل ألف درهم عﲆ أن يسﺄل عمرو بن العاص عن أمﻪ وهو عﲆ املنرب  ،فسﺄلﻪ فقال  :أمي سلمى بنت حرملة تل ﹼقب النابغة من بنى عنزة  ،أصابتها
رماح العرب ،فبيعت بعكاظ ،فاشرتاها الفاكﻪ بن املغرية  ،ﺛم اشرتاها منﻪ عبد اﷲ بن جدعان ،ﺛم صارت إﱃ العاص بن وائل  ،فولدت لﻪ  ،فﺄنجبت  ،فﺈن

كان جعل لﻚ شيئا فخذه .

 .10كان عمرو بن العاص وأبوه العاص من أشد املﴩكني عﲆ النبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم ،وكان ﳞجو النبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم شعرا ،وكان
يعري النبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم بﺄنﻪ أبرت ال ولد لﻪ  ،فنزلت فيﻪ سورة الكوﺛر  ،وأرسلتﻪ قريﺶ إﱃ النجاﳾ لريد مهاجري احلبشة ففشل يف مؤامرتﻪ ،وبعد

خيرب أدرك عمرو بن العاص أن واقﻊ اجلزيرة أصبح يميل لصالح النبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم لذا أقبل وخالد بن الوليد وعثامن بن طلحة معلنني دخوهلم

اإلسالم سنة  ٨هـ قبل الفتح .وقيل واله النبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم عﲆ جيﺶ فيﻪ أبو بكر وعمر ،وواله عﲆ عامن حتى وفاة النبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ
وسلم ،وعمل ﻷيب بكر وعمر الذي واله فلسطني ﺛم فتح مرص وواله إياها ،ﺛم عزلﻪ عثامن ،ﳑا دعاه لشن محلة عﲆ عثامن فكان من ﲨلة الصحابة الذين
حرضوا عﲆ عثامن ،وملا توﱃ اإلمام عيل عليﻪ السالم تواطﺄ مﻊ معاوية بن أيب سفيان عﲆ حربﻪ مقابل أن تكون لﻪ مرص  ،واشرتك يف صفني ضد اإلمام عيل

عليﻪ السالم وكان صاحب حيلة رفﻊ املصاحف املعروفة بعد نجاتﻪ من سيف اإلمام عيل عليﻪ السالم بفضل سوءتﻪ ،ﺛم قاد جيشا وقتل حممد بن أيب بكر وايل
هم إنﻚ أمرتني فلم آﲤر  ،وزجرتني فلم
اإلمام عيل عليﻪ السالم عﲆ مرص فتوالها حتى وفاتﻪ سنة  43هـ ولﻪ من العمر  90سنة .وملا حﴬتﻪ الوفاة قال  :ال ﱠل ﹼ

هم ال قوي فﺄنترص  ،وال بريء فﺄعتذر  ،وال مستكرب بل مستغفر  ،ال إلﻪ إال أنت  .فلم يزل ير ﹼددها حتى مات
أنزجر  ،ووضﻊ يده يف موضﻊ الغل  ،وقال  :ال ﱠل ﹼ
ﹺ
 .وقيل  :ملا حﴬت عمرو بن العاص الوفاة بكى  ،فقال لﻪ ابنﻪ عبد اﷲ  :ﱂ ﹶ تبكي  ،أجزعا من املوت ؟ قال  :ال  ،واﷲ  ،ولكن ملا بعده  .فقال لﻪ  :قد كنت
مت
عﲆ خري  ،فجعل يذكره صحبة رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ وسلم  ،وفتوحﻪ الشام  ،فقال لﻪ عمرو  :تركت أفضل من ذلﻚ شهادة أن ال إلﻪ إال اﷲ  ... ،إذا ﹼ
فﺈﲏ ﳐاصم .ينظر :ابن عبد الرب  :أبو عمر يوسف بن عبد اﷲ بن حممد النمري القرطبي
عيل إزاري  ،ﹼ
فال تبكني عﲆ باكية  ،وال يتبعني مادح وال نار  ،وشدﹼ وا ﹼ

ت . 463االستيعاب يف أسامء اﻷصحاب  ،ﲠامﺶ كتاب اإلصابة ،ب.ط،دار الفكر  ،ب.ت  11٨4 /3 .ــ  ،1191ابن عساكر  :أبو القاسم عيل بن احلسن

ابن هبة اﷲ الشافعي ( ٥71-499هـ )  .تاريﺦ مدينة دمشق ،ﲢقيق :عيل شريي  ،ب.ط  ،دار الفكر  ،بريوت 199٥ ،م  10٨ /46 .ــ .203

 .11قيل هي أرنب أو زينب بنت عفيف بن أيب العاص بن أمية بن عبد شمس ،وأمها النابغة بنت حرملة ،فهي أخت عمرو بن العاص ﻷمﻪ ،تزوجت من

قيس بن عمرو بن املؤمل ،فولدت لﻪ أم حبيب التي وصفت بﺄﳖا ذات ميسم وﲨال .ينظر :ابن عساكر :تاريﺦ مدينة دمشق  ،136 /٥2 ،111 /46ابن
حجر  :أبو الفضل امحد بن عيل بن حممد ( ٨٥2-773هـ )  .اإلصابة يف ﲤييز الصحابة  ،ب.ط  ،دار الفكر  ،ب.مكا  ،ب.ت .6/٨ .

 .12هو عفيف بن أيب العاص بن أمية بن عبد شمس ،قيل هو أول قتيل من بني أمية عﲆ يد بني هاشم قتلﻪ محزة بن عبد املطلب ،قيل تزوج من النابغة بنت
حرملة فولدت لﻪ أرنب وقيل زينب  .ينظر :ابن عساكر :تاريﺦ مدينة دمشق  ،136 /٥2 ،111/46ابن أيب احلديد  :عز الدين عبد احلميد بن هبة اﷲ املدائني

( 6٥6-٥٨6هـ )  .ﴍح ﳖﺞ البالغة  ،تح  :حممد أبو الفضل  ،ط ، 1دار اجليل  ،بريوت .233/1٥ . 19٨7 ،
 .13اﻷميني :الغدير .123/2

 .14اإلمامة والسياسة .16٨ /1

 .1٥ينظر :ابن عساكر :تاريﺦ مدينة دمشق 97/29ــ  ،136التفرﳾ  :مصطفى بن احلسني احلسيني ( ق 11هـ ) .
نقد الرجال ،تح :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث  ،ط ، 1مﻂ ستارة قم 141٨ ،هـ .111/3 .

 .16التفرﳾ :نقد الرجال .111/3

 .17النجاﳾ :امحد بن عيل بن امحد بن العباس ت 4٥0هـ  .الرجال  ،تح  :السيد موسى الزنجاﲏ  ،ط ، ٥قم 1416 ،هـ  .ص ،149اﻷمني :حمسن العاميل
ت 1371هـ  .أعيان الشيعة ،حققﻪ وأخرجﻪ  :حسن اﻷمني ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت  ،ب.ت.441/2.

 .1٨هذا من كالم أمري املؤمنني عليﻪ السالم كام قال املﺄمون ،أو من كالم رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم الذي رواه أبو الدرداء .ينظر :الﴩيف الرﴈ:
أبو احلسن حممد بن احلسني (406-3٥9هـ)  .ﳖﺞ البالغة ،ضبﻂ نصﻪ :صبحي الصالح ،ط ،1بريوت1967 ،م .ص ،.٥٥3اهليثمي :نور الدين عيل بن أيب
بكر (ت٨07هـ) ،ﳎمﻊ الزوائد ومنبﻊ الفوائد ،مكتبة القدﳼ ،القاهرة13٥3-13٥2 ،هـ.90/٨ .

 .19ابن عبد الرب :االستيعاب . 1230/3

 .20ابن أيب احلديد :ﴍح ﳖﺞ البالغة .130/٥

 .21الطربي :أبو جعفر حممد بن جرير ت 310هـ  .تاريﺦ الرسل وامللوك ،راجعﻪ :صدقي ﲨيل العطار ،ط ،2دار الفكر ،بريوت 2002 ،م  ،126/4 .ابن
اﻷﺛري :الكامل . 407/3

.22نعم أراد اإلمام احلسني عليﻪ السالم أن يصل إﱃ الكوفة حينام أعلن ﺛورتﻪ سنة  60هـ ،لكن اجليﺶ اﻷموي حال دونﻪ وﱂ يمكنﻪ من ذلﻚ وقد استشهد

يف كربالء وهو يف طريقﻪ للكوفة يف  10حمرم سنة  61هـ .
 .23اإلمامة والسياسة . 167 /1
 .24اإلمامة والسياسة . 166/1

 .2٥اإلمامة والسياسة  16٨/1ـ .171
 .26اإلمامة والسياسة . 16٨ /1
 .27اإلمامة والسياسة .171 /1

 .2٨فقد ورد يف احلديث النبوي (( :ال ﳜطب أحدكم عﲆ خطبة أخيﻪ)) .ينظر :الشافعي :أبو عبد اﷲ حممد بن إدريس ( 204-1٥0هـ )  .كتاب اﻷم  ،ط،2
دار الفكر  ،بريوت  ،41/٥ . 19٨3 ،الطوﳼ  :أبو جعفر حممد بن احلسن (  3٨٥ـ 460هـ )  .املبسوط يف فقﻪ اإلمامية ،تح :حممد تقي الكشفي ،املكتبة

املرتضوية ،طهران137٨ ،هـ .21٨ /4 .إال أن يقال أن اإلمام احلسني عليﻪ السالم كان بصدد إنقاذ املرأة من ﴍ يزيد.

 .29اإلمامة والسياسة .173/1

 .30الﴩيف املرتﴣ :علم اهلد السيد عيل بن احلسني بن موسى (  436 - 3٥٥ه) .مسائل الناﴏيات ،ﲢقيق :مركز البحوث والدراسات العلمية،
الناﴍ :رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية ،مطبعة :مؤسسة اهلد ،طهران1997 ،م .ص.4٥

 .31اإلمامة والسياسة  16٨ /1ـ .169
 .32اإلمامة والسياسة .171 /1

 .33كتب بعضهم يف هذا اجلانب كام يف :العيسى :هالل حممد .اﻷيام اﳋوايل يف أخبار النساء واإلماء واجلواري ،ب.مكا1421 ،هـ( .الصفحات ﲨيعها).

 .34التي نسبت هلا بطوالت يوم الريموك ،يف كتاب فتوح الشام املنسوب للواقدي .ينظر :الواقدي :ابو عبد اﷲ حممد بن عمر بن واقد ت 207هـ ،فتوح
الشام ،ضبطﻪ وصححﻪ :عبد اللطيف عبد الرمحن ،دار الكتب العلمية ،بريوت200٥ ،م 40 /1 .ــ .41

 .3٥إذ إن منهﺞ الكتاب وأسلوب مؤلفﻪ ال ينطبق عﲆ منهﺞ القرن الثاﲏ للهجرة وال أسلوب الواقدي املؤرخ املعروف .ينظر :احلداد :يارس خضري ،الواقدي

ومنهجﻪ يف كتابﻪ املغازي ،ط ،1املكتبة العرصية ،بريوت2009 ،م .ص.37

.36التي قيل إﳖا املرأة الوحيدة التي ادعت النبوة عرب التاريﺦ  .ينظر :الواقدي :حممد بن عمر بن واقد ت 207هـ ،كتاب الردة ،ﲢقيق :ﳛيى اجلبوري ،دار
الغرب اإلسالمي ،ط ،1بريوت1990 ،م .ص 111 ،49ــ .112

 .37التي قيل إنﻪ بسببها قتل أمري املؤمنني عليﻪ السالم  .ينظر  :املسعودي :ابو احلسن عيل بن احلسني ت 346هـ ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،ط ،1عني
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بﻪ :حممد هشام النعسان ــ عبد املجيد طعمة حلبي ،دار املعرفة ،بريوت200٥ ،م 366 /2 .ــ .367

 .3٨ص  174ـ.1٨3

 .39ص 1٨0ــ . 1٨٥
 .40ص 229ـ .23٥

 166 /1 .41ــ . 173

 .42ابو الشهداء ص 76ـ . ٨1

 .43عبد الرزاق الصنعاﲏ :أبو بكر عبد الرزاق بن ﳘام ت 211هـ ٨27 /م  .املصنف  ،تح  :حبيب الرمحن االعظمي  ،ب.ط  ،ب.مﻂ  ،الناﴍ  :املجلس
العلمي  ،ب.مكا  ،ب.ت .233/6 .
 .44تاريﺦ مدينة دمشق .229 /٨

 .4٥تاريﺦ مدينة دمشق  229 /٨ــ . 230

 .46ابن حبيب  :حممد البغدادي ت ما بعد 279هـ  .املحرب ،تح :ايلزة ليختن شتيز  ،املكتب التجاري للطباعة والنﴩ  ،بريوت  .1942 ،ص.4٥0

 .47هو عبد الرمحن بن عتاب بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد شمس ليس بصحايب ولكنﻪ من التابعني ،وأمﻪ جويرية بنت أيب جهل ،عده اجلاحﻆ من
زرق العيون ،استجاب لدعوة عائشة حلرب اإلمام عيل عليﻪ السالم وانطلق من مكة إﱃ البرصة ،وأمرتﻪ عائشة أن يصيل باجليﺶ حتى وصلوا البرصة ،فكانت
لﻪ قيادة قريﺶ وكنانة ،لذا لقب يعسوب قريﺶ ،كان صاحب اﳋيل ،فقتلﻪ مالﻚ اﻷشرت  .ابن سعد :حممد البرصي ت  230هـ .الطبقات الكرب  ،ب.ط ،
دار صادر  ،بريوت  ،ب.ت  ،3٥/٥ .اجلاحﻆ :ابو عثامن عمرو بن بحر ()2٥٥-1٥0هـ الربصان والعرجان والعميان واحلوالن ،تح وﴍح :عبد السالم

حممد هارون ،ط ،2دار اجليل ،بريوت1990 ،م .ص ،٥70الدينوري  :ابو حنيفة أمحد بن داود ت 2٨2هـ االخبار الطوال ،تح عبد املنعم عامر ،ط،1دار

احياء الكتب العربية1960،م ص ،146الطربي :تاريﺦ الرسل وامللوك  ،472/3ابن اﻷﺛري  :عز الدين أبو احلسن عيل بن حممد ت 630هـ  .أسد الغابة يف
معرفة الصحابة ،تح:خليل مﺄمون ،ط، 2دار املعرفة ،بريوت 2001،م  ،30٨/3 .ابن أيب احلديد :ﴍح ﳖﺞ البالغة .123/11 ،264/1

 .4٨هو أبو عبد الرمحن وأما عبد اﷲ بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ،ولد أيام النبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم ،كان أبوه من مسلمة الفتح،
عده اجلاحﻆ من العوران ،واله عثامن البرصة وأعامهلا سنة  29هـ ،ولﻪ من العمر ( )24سنة ،بعد عزل أيب موسى اﻷشعري ،فافتتح بالدا عدة يف املﴩق،
واﲣذ بالبرصة بالنجيب قرصا يعرف بقرص ابن عامر  ،وحفر بالبرصة ﳖرين أحدﳘا يف السوق واآلخر الذي يعرف بﺄم عبد اﷲ  ،وغرس عليهام غراسا كثريا .
وأمر ابن عامر زيادا  -وقد استخلفﻪ عﲆ البرصة  -أن ﳛفر ﳖر اﻷب ﱠلة فحفره  .فلام قتل عثامن ،ﹸط ﹺرد من البرصة ،فلحق بمكة ،وقدم مﻊ طلحة والزبري وحﴬ
يوم اجلمل فقتل ابنﻪ عبد الرمحن  ،ﺛم حلق بدمشق ،فلام ويل معاوية ،وﱃ عبد اﷲ بن عامر البرصة وأعامهلا ،وكان عقده عليها بالنخيلة بالكوفة ،وزوج معاوية
ابن عامر هند ابنة معاوية ،وكانت واليتﻪ ملعاوية ﲬس سنني ،ﺛم عزلﻪ معاوية سنة  44هـ واستعمل احلارث بن عبد اﷲ اﻷزدي ،ﺛم استعمل زيادا فتحامل
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عﲆ ابن عامر  .وأراد معاوية أن يستصفي أموال ابن عامر ،وكان قد طلق هند بنت معاوية قيل ﻷنﻪ بلﻎ مبلﻎ الشيوخ مﻊ صغرها ﳑا أد لغضب معاوية،
مات ابن عامر قبل معاوية بسنة .ينظر :ابن سعد :الطبقات الكرب 44/٥ــ 49ـ اجلاحﻆ :الربصان والعرجان ص ،٥69البالذري :أنساب اﻷﴍاف /9
 3٥6ـ  ،366ابن عبد الرب :االستيعاب .931/3

 .49ابن سعد :حممد البرصي ت 230هـ .ترﲨة اإلمام احلسن ،ﲥذيب وﲢقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي ،مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث،
ط ،1قم1416 ،هـ .ص . 71البالذري :امحد بن ﳛيى بن جابر ت 279هـ  .أنساب اﻷﴍاف ،تح  :د .سهيل زكار – د .رياض زر كيل  ،ط ، 1دار الفكر ،
بريوت1996 ،م ، 21 /3 .اﳋوارزمي :مقتل احلسني عليﻪ السالم  219/1ـ  . 220ابن أيب احلديد :ﴍح ﳖﺞ البالغة .13/ 16

 .٥0التذكرة احلمدونية .269 /9

 .٥1ﳎمﻊ اﻷمثال  311/1ــ .312

 .٥2مقتل احلسني عليﻪ السالم  217 /1ــ .219

 .٥3ينظر :الطربي :أبو جعفر حممد بن جرير ت310هـ  .جامﻊ البيان عن تﺄويل آي القرآن ،ﲣريﺞ :صدقي ﲨيل العطار  ،دار الفكر ،بريوت199٥ ،م.
 ،174/23ابن اجلوزي  :ﲨال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل ( ٥97-٥10هـ )  .زاد املسري  :تح  :حممد عبد الرمحن  ،ط ، 1بريوت 6 . 1407 ،

 ، 326 /القرطبي  :أبو عبد علﻪ حممد بن امحد اﻷنصاري ت 671هـ 1273 /م  .اجلامﻊ ﻷحكام القرآن  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت 140٥ ،هـ .
.166/1٥٥

 .٥4كان معاوية من الطلقاء يوم الفتح ومن املؤلفة قلوﲠم الذين تﺂلف النبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ قلوﲠم ليكﴪ ﴍه نفوسهم ضد النبي واإلسالم .ملزيدمن
التفاصيل عن معاوية ينظر :اجلزائري :عبد الباقي فرنة ،معاوية ،ط ،2قم 1427 ،هـ .ص ٥ــ .491

 .٥٥كيف ﳚعلﻪ النبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم كاتبا ويﺄمن جانبﻪ ،وهو الذي أمﴣ  21سنة عدوا حماربا للنبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم وما دخل اإلسالم
إال مستسلام من املوت  .وهل كان النبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم بحاجة لﻪ .إن فضيلة كاتب الوحي ﳐتصة بﺄمري املؤمنني عليﻪ السالم ،ونتيجة للجنة التي

شكلها معاوية لكتابة التاريﺦ نسبت هذه الفضيلة ملعاوية .ينظر :النرصاﷲ :فضائل أمري املؤمنني املنسوبة لغريه ،الطبعة اﻷوﱃ ،مركز اﻷبحاث العقائدية،

النجف اﻷﴍف2009 ،م .ص .٥6ولﻪ أيضا :هيﺄة كتابة التاريﺦ برئاسة معاوية ،ﳎلة رسالة الرافدين ،العدد اﳋامس200٨ ،م .ص 97ــ .117

 .٥6إشارة إﱃ أنﻪ زوج أم حبيبة زوجة النبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم التي تزوجها النبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم يوم كان معاوية كافرا ،وهي مسلمة من مهاجري احلبشة.
ينظر :ابن هشام :ابو حممد عبد امللﻚ بن هشام احلمريي ت21٨هـ ،السرية النبوية ،تقديم :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العريب ،بريوت200٨ ،م .ص.٥06

 .٥7ﴍح قصيدة ابن عبدون ص  174ــ .1٨3

 .٥٨الزركيل :خري الدين ت 1410هـ اﻷعالم  ،ط ، ٥دار العلم للماليني  ،بريوت 19٨0 ،م .6٥/3 .

 .٥9ابن خلدون  :عبد الرمحن بن حممد ت ٨0٨هـ 1406 /م  .العرب وديوان املبتدأ واﳋرب  ،ط ، 4دار إحياء الرتاث  ،الناﴍ  :مؤسسة االعلمي  ،بريوت 1971 ،م .1٨4 /6 .
 .60تاريﺦ ابن خلدون .46/7
 .61ﳖاية اإلرب .26٥ /24

 .62الكامل يف التاريﺦ .41٨ / 10
 .63ﳖاية اإلرب  1٨0 /6ــ .1٨٥

 .64ﺛمرات اﻷوراق ص 229ــ .23٥
 166/1 .6٥ــ .173

 .66ﱂ نقرأ أو نسمﻊ أن يزيد كان أهال ملناقشة املعضالت التي كانت تواجﻪ أباه أو غريه .

 .67إن الدراسة املتفحصة لشخصية يزيد التقو عﲆ اﺛبات صحة هذا الكالم ليزيد ،فﺄي إسالم يتحدث عنﻪ؟ وأي أمرأة صاحلة ينشدها.
 .6٨أي تقو كان يتميز ﲠا يزيد؟ .

 .69من أخالق اإلمام احلسني عليﻪ السالم ص.94

 .70املهتدي البحراﲏ  :من أخالق اإلمام احلسني عليﻪ السالم ص.94

 .71املرعﴚ :شهاب الدين ت 1411هـ .ﴍح احقاق احلق  ،تح وتعليق السيد شهاب الدين املرعﴚ  ،تصحيح  :ابراهيم امليانجي  ،ب ط  ،ب مﻂ ،
منشورات مكتبة آية اﷲ املرعﴚ  ،قم  ،ب.ت .439/11 .

 .72البياﰐ :جعقر .اﻷخالق احلسينية ،ط ،1أنوار اهلد ،قم141٨ ،هـ .ص. 291

 .73ـ ابو ريﻪ  ،حممود .ـ شيﺦ املضريه ابو هريرة ،ط ،3دار املعارف ( مرص  .بال  ،ت ) .ص.23٥

 .74الكوراﲏ :عيل العاميل ،جواهر التاريﺦ ،مؤسسة التاريﺦ العريب  ،ط ، 1بريوت 373/3 . 2004 ،ـ .377

 .7٥ابن عقيل  :حممد العلوي ت  13٥0هـ  .النصائح الكافية ،ط ،1دار الثقافة ،قم 1412 ،هـ .هامﺶ ص.12٨
 .76الرضوي :مرتﴣ .مﻊ رجال الفكر يف القاهرة ،ط ،4قم199٨ ،م.296/1 .

 .77جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم عليﻪ السالم ،موسوعة كلامت اإلمام احلسني عليﻪ السالم ،دار املعروف ،ط199٥ ،3م .ص 7٥0ــ .7٥3
 .7٨كحالة :عمر رضا (  190٥ــ 19٨7م) ،أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم .ط ، 3ب.مﻂ ،بريوت1977 ،م 34/1 .ــ .41

 .79كاظم :سامي جواد .استفيدوا يا حكام من قصة احلسني عليﻪ السالم وأرينب ،وكالة أنباء براﺛا ،قسم املقاالت ،بتاريﺦ 2011 / 2 /2٨م. .
 .٨0الصائﻎ :عبد اإللﻪ .احلسني بن عيل عليﻪ السالم واملليحة أرينب بنت إسحاق ،مركز النور للدراسات.2013/11/12 ،
 .٨1اﻷيام اﳋوايل يف أخبار النساء واإلماء واجلواري ،بال مكا1421 ،هـ .ص.٥9

 .٨2يف ﳎموعتﻪ (( نساء من التاريﺦ العريب اإلسالمي)) خصص كتابا ﻷرينب بنت إسحاق .منشور غالف الكتاب عﲆ النت دون تفاصيل.

 .٨3أرينب بنت إسحاق ،رواية يف التاريﺦ اإلسالمي ،القاهرة199٨ ،م.

 .٨4ألف كتاب احلسناء العربية أرينب بنت إسحاق ،ذكر ذلﻚ لبيب ناصيف يف مقال لﻪ عن تاريﺦ أرس املناحلة ،منشور عﲆ النت بتاريﺦ .2010 /4/21
 .٨٥الشوبري :أمني ظاهر خرياﷲ صليبا ،رواية أرينب بنت إسحاق ،بال مكان1919 ،م2٨٨ .ص.

 .٨6العيل :عبد اﷲ حسون :أرينب 19٥0 ،م .ينظر :االميني :حممد هادي ،معجم املطبوعات النجفية  :ط ، 1النجف  13٨٥ ،هـ .ص.73
 .٨7دار الفكر :أرينب بنت إسحاق ،مكتبة الطالب ،بريوت ،ب.ت .ص.1

 .٨٨أبو الشهداء احلسني بن عيل ص 76ــ .٨1

 .٨9الكرباﳼ :حممد صادق حممد .دائرة املعارف احلسينية ،املركز احلسيني للدراسات ،ط ،1لندن2009 ،م24٥/1 .

 .90العاميل :جعفر مرتﴣ .دراسات وبحوث يف التاريﺦ واإلسالم ،الطبعة الثانية ،مؤسسة النﴩ اإلسالمي ،قم 1409 ،هـ 1٥٥ /1 .ـ .167
 .91دراسات وبحوث .1٥٥/1

 .92دراسات وبحوث .1٥9/1

 .93دراسات وبحوث  1٥9/1ــ .164
 .94دراسات وبحوث 164 /1
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فﻬرس املﺼادر واملراجﻊ
الﻘرآن الﻜريﻢ

اﺑن اﻷﺛري  :عﺰ الدين أﺑﻮ اﳊسن عﲇ ﺑن ﳏمد ت ٦٣٠هـ .

 1ـ أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،تح:خليل مﺄمون ،ط، 2دار املعرفة ،بريوت 2001،م .
 2ـ الكامل يف التاريﺦ  :دار صادر  ،بريوت . 1966 ،
أمﲔ :عادل .

 3ـ أرينب بنت إسحاق ( رواية من التاريﺦ اإلسالمي) ،القاهرة199٨ ،م.

اﻷمﲔ  :ﳏسن العامﲇ ت ١٣٧١هـ .

4ـ أعيان الشيعة  ،حققﻪ وأخرجﻪ  :حسن اﻷمني  ،دار التعارف للمطبوعات  ،بريوت  ،ب.ت.
اﻻمينﻲ :عبد اﳊسﲔ ﺑن امحد النجﻔﻲ ت ١٣٩٠هـ ١٩٧٠ /م .

 ٥ـ الغدير يف الكتاب والسنة واﻷدب  ،مركز الغدير للدراسات اإلسالمية  ،ط199٥ ، 1م .
اﻻمينﻲ :ﳏمد هادي

 6ـ معجم املطبوعات النجفية  :ط ، 1النجف  13٨٥ ،هـ.

اﺑن ﺑدرون  :عبد امللﻚ ﺑن عبد اﷲ اﻷﺷبيﲇ اﳊﴬمﻲ ت  ٦٠٤هـ.

 7ـ ﴍح قصيدة ابن عبدون ،اعتنى بتصحيحﻪ وطبعﻪ :رينحرت دزي ،ليدن1٨46 ،م.
البﻼذري  :امحد ﺑن ﳛيﻰ ﺑن جاﺑر ت ٢٧٩هـ .

 ٨ـ أنساب اﻷﴍاف  ،تح  :د .سهيل زكار – د .رياض زر كيل  ،ط ، 1دار الفكر  ،بريوت 1996 ،م .
البياﰐ :جعﻘر.
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 9ـ اﻷخالق احلسينية ،ط ،1أنوار اهلد ،قم141٨ ،هـ.
التﻔرﳾ  :مﺼﻄﻔﻰ ﺑن اﳊسﲔ اﳊسينﻲ ) ق ١١هـ ( .

 10ـ نقد الرجال ،تح :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث  ،ط ، 1مﻂ ستارة قم 141٨ ،هـ .

اﳉاحﻆ :اﺑﻮ عﺜﲈن عمرو ﺑن ﺑحر )(٢٥٥-١٥٠هـ

 11ـ الربصان والعرجان والعميان واحلوالن ،تح وﴍح :عبد السالم حممد هارون ،ط ،2دار اجليل ،بريوت1990 ،م.

اﳉﺰاﺋري :عبد الباﻗﻲ فرﻧة.

 12ـ معاوية ،الطبعة الثانية ،قم 1427 ،هـ.

اﺑن اﳉﻮزي  :ﲨال الدين أﺑﻮ الﻔرج عبد الرمحن ﺑن عﲇ ) ٥٩٧-٥١٠هـ ( .
 13ـ زاد املسري  :تح  :حممد عبد الرمحن  ،ط ، 1بريوت . 1407 ،

اﺑن حبيﺐ  :ﳏمد البﻐدادي ت ما ﺑعد ٢٧٩هـ .

 14ـ املحرب ،تح :ايلزة ليختن شتيز  ،املكتب التجاري للطباعة والنﴩ  ،بريوت .1942 ،
اﺑن حجر  :أﺑﻮ الﻔضﻞ امحد ﺑن عﲇ ﺑن ﳏمد ) ٨٥٢-٧٧٣هـ ( .

 1٥ـ اإلصابة يف ﲤييز الصحابة  ،ب.ط  ،دار الفكر  ،ب.مكا  ،ب.ت .
اﺑن حجة اﳊمﻮي :ﺗﻘﻲ الدين أﰊ ﺑﻜر ﺑن عﲇ ﺑن ﳏمد )ق  ٩هـ(

 16ـ ﺛمرات اﻷوراق ،ﲢقيق وتعليق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،3دار اجليل  ،بريوت1997 ،م.

اﳊداد :ياﴎ ﺧضري.

 17ـ الواقدي ومنهجﻪ يف كتابﻪ املغازي ،ط ،1املكتبة العرصية ،بريوت2009 ،م .ص.37
اﺑن أﰊ اﳊديد  :عﺰ الدين عبد اﳊميد ﺑن هبة اﷲ املداﺋنﻲ ) ٦٥٦-٥٨٦هـ ( .

 1٨ـ ﴍح ﳖﺞ البالغة  ،تح  :حممد أبو الفضل  ،ط ، 1دار اجليل  ،بريوت . 19٨7 ،
اﳊﻔناوي :ﳏمد السباعﻲ.

 19ـ أبو سفيان بن حرب شيﺦ اﻷمويني ،ط ،1دار الزيني ،القاهرة19٥9 ،م.
اﺑن محدون :ﳏمد ﺑن اﳊسن ﺑن ﳏمد ﺑن عﲇ املعرو ﺑﺄﰊ املعاﱄ ت٥٦٢هـ.

 20ـ التذكرة احلمدونية ،تح :إحسان عباس و بكر عباس ،ط  ،1دار صادر ،بريوت1996 ،م.

اﺑن ﺧلدون  :عبد الرمحن ﺑن ﳏمد ت ٨٠٨هـ ١٤٠٦ /م .

 21ـ العرب وديوان املبتدأ واﳋرب  ،ط ، 4دار إحياء الرتاث  ،الناﴍ  :مؤسسة االعلمي  ،بريوت 1971 ،م .

اﳋﻮارزمﻲ :أﺑﻮ املﺆيد املﻮفﻖ ﺑن امحد ﺑن ﳏمد املﻜﻲ ) ت ٥٦٨هـ ( .

 22ـ مقتل احلسني عليﻪ السالم ،تح  :حممد الساموي  ،ط ، 2مﻂ  :مهر  ،الناﴍ  :أنوار اهلد 1423 ،هـ .

دار الﻔﻜر:

 23ـ أرينب بنت إسحاق ،مكتبة الطالب ،بريوت ،ب.ت.

الدينﻮري  :اﺑﻮ حنيﻔة أمحد ﺑن داود ت ٢٨٢هـ

 24ـ االخبار الطوال ،تح عبد املنعم عامر ،ط،1دار احياء الكتب العربية1960،م

الرﺿﻮي :مرﺗﴣ.

 2٥ـ مﻊ رجال الفكر يف القاهرة ،ط ،4قم199٨ ،م.
ـ اﺑﻮ ريﻪ  ،ﳏمﻮد.

26ـ شيﺦ املضريه ابو هريرة ،ط ،3دار املعارف ( مرص  .بال  ،ت ).

الﺰرﻛﲇ :ﺧري الدين ت ١٤١٠هـ

 27ـ اﻷعالم  ،ط ، ٥دار العلم للماليني  ،بريوت 19٨0 ،م .
اﺑن ﺳعد :ﳏمد البﴫي ت  ٢٣٠هـ.

 2٨ـ ترﲨة اإلمام احلسن ،ﲥذيب وﲢقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي ،مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث،

ط ،1قم1416 ،هـ.

 29ـ الطبقات الكرب  ،ب.ط  ،دار صادر  ،بريوت  ،ب.ت .
الﺸافعﻲ  :أﺑﻮ عبد اﷲ ﳏمد ﺑن إدريﺲ ) ٢٠٤-١٥٠هـ ( .
 30ـ كتاب اﻷم  ،ط ، 2دار الفكر  ،بريوت . 19٨3 ،

الرشيﻒ الرﴈ :أﺑﻮ اﳊسن ﳏمد ﺑن اﳊسﲔ )٤٠٦-٣٥٩هـ( .

 31ـ ﳖﺞ البالغة ،ضبﻂ نصﻪ :صبحي الصالح ،ط ،1بريوت1967 ،م..

الرشيﻒ املرﺗﴣ :علﻢ اﳍد السيد عﲇ ﺑن اﳊسﲔ ﺑن مﻮﺳﻰ )  ٤٣٦ - ٣٥٥ه(.
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 32ـ مسائل الناﴏيات ،ﲢقيق :مركز البحوث والدراسات العلمية ،الناﴍ  :رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية ،مطبعة:
مؤسسة اهلد ،طهران1997 ،م.

الﺸﻮﺑري :أمﲔ ﻇاهر ﺧري اﷲ ﺻليبا.

 33ـ رواية أرينب بنت إسحاق ،بال مكا1919 ،م.
الﺼاﺋﻎ :عبد اﻹلﻪ.

34ـ احلسني بن عيل عليﻪ السالم واملليحة أرينب بنت إسحاق،مركز النور للدراسات ،منشور عﲆ النت ،بتاريﺦ /11 /12

2013م.

الﻄﱪي  :أﺑﻮ جعﻔر ﳏمد ﺑن جرير ت ٣١٠هـ .

 3٥ـ تاريﺦ الرسل وامللوك ،راجعﻪ :صدقي ﲨيل العطار ،ط ،2دار الفكر ،بريوت 2002 ،م .

 36ـ جامﻊ البيان عن تﺄويل آي القرآن  ،ﲣريﺞ  :صدقي ﲨيل العطار  ،دار الفكر ،بريوت199٥ ،م .

الﻄﻮﳼ  :أﺑﻮ جعﻔر ﳏمد ﺑن اﳊسن )  ٣٨٥ـ ٤٦٠هـ ( .

 37ـ املبسوط يف فقﻪ اإلمامية ،تح :حممد تقي الكشفي ،املكتبة املرتضوية ،طهران137٨ ،هـ.

العامﲇ :جعﻔر مرﺗﴣ.

 3٨ـ دراسات وبحوث يف التاريﺦ واإلسالم ،الطبعة الثانية ،مؤسسة النﴩ اإلسالمي ،قم 1409 ،هـ.
اﺑن عبد الﱪ  :أﺑﻮ عمر يﻮﺳﻒ ﺑن عبد اﷲ ﺑن ﳏمد النمري الﻘرطبﻲ ت. ٤٦٣

 39ـ االستيعاب يف أسامء اﻷصحاب  ،ﲠامﺶ كتاب اإلصابة ،ب.ط،دار الفكر  ،ب.ت .
عبد الرزاق الﺼنعاﲏ :أﺑﻮ ﺑﻜر عبد الرزاق ﺑن ﳘام ت ٢١١هـ ٨٢٧ /م .

 40ـ املصنف  ،تح  :حبيب الرمحن االعظمي  ،ب.ط  ،ب.مﻂ  ،الناﴍ  :املجلس العلمي  ،ب.مكا  ،ب.ت .
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اﺑن عساﻛر  :أﺑﻮ الﻘاﺳﻢ عﲇ ﺑن اﳊسن اﺑن هبة اﷲ الﺸافعﻲ ) ٥٧١-٤٩٩هـ ( .

 41ـ تاريﺦ مدينة دمشق  ،تح  :عيل شريي  ،ب.ط  ،دار الفكر  ،بريوت 199٥ ،م .

العﻘاد :عباس ﳏمﻮد.

 42ـ أبو الشهداء احلسني بن عيل ،ﲢقيق :حممد جاسم الساعدي ،ط ،2طهران200٨ ،م.

اﺑن عﻘيﻞ  :ﳏمد العلﻮي ت  ١٣٥٠هـ .

 43ـ النصائح الكافية ،ط ،1دار الثقافة ،قم 1412 ،هـ.
العيسﻰ :هﻼل ﳏمد.

 44ـ اﻷيام اﳋوايل يف أخبار النساء واإلماء واجلواري ،ب.مكا1421 ،هـ.
اﺑن ﻗتيبة  )) :ﳎﻬﻮل (( .

 4٥ـ اإلمامة والسياسة ،تح  :عيل شريي  ،ط ، 1مﻂ  :أمري  ،الناﴍ  :الﴩيف الرﴈ  ،قم 1413 ،هـ .
الﻘرطبﻲ  :أﺑﻮ عبد علﻪ ﳏمد ﺑن امحد اﻷﻧﺼاري ت ٦٧١هـ ١٢٧٣ /م .

 46ـ اجلامﻊ ﻷحكام القرآن  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت 140٥ ،هـ .
ﻛاﻇﻢ :ﺳامﻲ جﻮاد.

 47ـ استفيدوا يا حكام من قصة احلسني عليﻪ السالم وأرينب ،وكالة أنباء براﺛا ،قسم املقاالت ،بتاريﺦ 2011 / 2 /2٨م.

ﻛحالة :عمر رﺿا ١٩٠٥ ) .ــ ١٩٨٧م(

 4٨ـ أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم .ط ، 3ب.مﻂ  ،بريوت 1977 ،م .
الﻜرﺑاﳼ :ﳏمد ﺻادق ﳏمد.

 49ـ دائرة املعارف احلسينية ،املركز احلسيني للدراسات ،ط ،1لندن2009 ،م.

الﻜﻮراﲏ :عﲇ العامﲇ

 ٥0ـ جواهر التاريﺦ ،مؤسسة التاريﺦ العريب  ،ط ، 1بريوت . 2004 ،

ﳉنة اﳊديﺚ ﰲ معﻬد ﺑاﻗر العلﻮم عليﻪ السﻼم

 ٥1ـ موسوعة كلامت اإلمام احلسني عليﻪ السالم ،دار املعروف ،ط199٥ ،3م.

املرعﴚ :ﺷﻬاب الدين ت ١٤١١هـ.
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احلمد ﷲ رب العاملني ،والصالة والسالم عﲆ سيد املرسلني ،وعﲆ آلﻪ الطيبني الطاهرين.
وبعد...

تعدﱡ الدراسة التداولية من الدراسات اللسانية احلديثة التي تقوم عﲆ حماور ﺛالﺛة الفعل القويل ،والفعل اإلنجازي،
والفعل التﺄﺛريي ليح ﹼقق منشﺊ النص التﺄﺛري يف املخاطبني ،وتعد اﳋطابة املحور الفعال يف اللغة الذي تتجﲆ فيﻪ عناﴏ
اﻷفعال الكالمية ،وقد كانت خطبة االمام احلسني (عليﻪ السالم) ﳎاال وواسع ﹰا تتبلور فيﻪ عناﴏ الفعل الكالمي التي

ﲢقق االنجاز والتﺄﺛري يف السامعني واملخاطبني يف وقت واحد ملا فيها من عناﴏ احلجاج التي حققت بالغة اإلقناع واﻷﺛر
والتﺄﺛري يف السامعني باالعتامد عﲆ عناﴏ االحتجاج من التعريف بنفسﻪ حين ﹰا ،واالستشهاد بالنص القرآﲏ حينا آخر الذي

يمثل حجج ﹰا جاهزة تكتسب قوﲥا من مصدرها ومصادقة الناس عليها وتواترها ،واحلجة اﳋربية (النقلية) التي تستند اﱃ
اﻷحداث التارﳜية التي رسخت أخبارها يف أذهان السامعني وﲢظى باهتامم السامعني ورعايتهم فقد ذكرهم (عليﻪ السالم)

بحسبﻪ ونسبﻪ عﲆ الرغم من معرفتهم بذلﻚ ،وكل ما تقدم جعل البحث يتﺄلف من مبحثني تضمن اﻷول شذرات من حياة
اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) ،أما املبحث الثاﲏ فقد تضمن الدراسة التداولية يف خطبة اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يف
صبيحة يوم عاشوراء وقد سبقهام التمهيد الذي تضمن التعريف بمفهوم التداولية يف اللغة واالصطالح ،وﴍوط اﻷفعال
الكالمية ،ومفهوم نظرية احلجاج ،ﺛم ختم البحث بالنتائﺞ التي من أﳘها-:

 -1إن الثقافة اإلسالمية املتمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية كان هلا الدور الكبري يف تكوين الشخصية املتكاملة التي هلا

القدرة عﲆ املحاججة وإقحام اآلخر عﲆ االستامع بعد اللجوء اﱃ طرق ملتوية تظهر فيها عجزه عن الرد من أمثلة ذلﻚ قول
الشمر متسائ ﹰ
ال ماذا ﺗﻘﻮل؟ أفﻬمنا حتﻰ ﻧﻔﻬﻢ فﻘد ﺗﻈاهر ﺑعدم الﻔﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﻻ يملﻚ الرد املﻘنﻊ الﺬي يﻘنﻊ املﺨاطﺐ والسامﻊ.
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 -2بيان قوة شخصية املتكلم وعجز اآلخر ﳑا اجرب اآلخر عﲆ الدعاء بالويل عﲆ ﲨاعتﻪ وبيان قوة شخصية اﳋصم

بالقسم عﲆ بالغتﻪ وقوة شخصيتﻪ بوصفﻪ(ابن أبيﻪ) كام جاء يف قول عمر:ويلﻜﻢ ﻛلمﻮه فﺈﻧﻪ اﺑن أﺑيﻪ،واﷲ لﻮ وﻗﻒ فيﻜﻢ
هﻜﺬا يﻮم ﹰا جديد ﹰا ملا اﻧﻘﻄﻊ ،وملا حﴫ ،فﻜلمﻮه ،فتﻘدم ﺷمر) لعنة اﷲ عليﻪ( فﻘال:ياحسﲔ ماهﺬا الﺬي ﺗﻘﻮل،أفﻬمنا حتﻰ
ﻧﻔﻬﻢ،فﻘال)عليﻪ السﻼم(:أﻗﻮل اﺗﻘﻮا اﷲ وﻻ ﺗﻘتلﻮﲏ،فﺈﻧﻪ ﻻ ﳛﻞ لﻜﻢ ﻗتﲇ.

 -3البعد الرسايل الذي أوحى بﻪ احلسني(عليﻪ السالم) يف القاء احلجة عﲆ غريه بوسائل متعددة منها مباﴍ ومنها

غري مباﴍ  ،فمنها الرصاحة يف ﳖيهم عن قتلﻪ قائ ﹰ
ال (عليﻪ السالم(:) :أﻗﻮل اﺗﻘﻮا اﷲ وﻻ ﺗﻘتلﻮﲏ،فﺈﻧﻪ ﻻ ﳛﻞ لﻜﻢ ﻗتﲇ( فﻘد
أﺑد ﳍﻢ النﺼﺢ ﺑتﻘﻮ اﷲ ومن ﺛﻢ النﻬﻲ ﻗاﺋﻼﹰ)عليﻪ السﻼم() :ﻻ ﺗﻘتلﻮﲏ(

 -4يقال يف البالغة العربية (لكل مقال مقام) لكننا وجدنا يف خطبة احلسني(عليﻪ السالم) املقال الذي كان يف سياق الظرف

الطارئ فقد تضمن من بالغة احلجاج ﳑا يعجز غريه عن االتيان بمثلها وخري شاهد عﲆ ذلﻚ اﳋصم الذي تراوحت اجابتﻪ بني الدعاء

وبني االستفهام وبني االعرتاف باحلقيقة ونكراﳖا يف آن واحد اذ إﳖم يعلمون أن احلسني(عليﻪ السالم) هو ابن أبيﻪ (عيل بن أيب طالب)
(عليﻪ السالم) ولكنهم يكنون لﻪ العداوة ،واحلقد ،والبغضاء التي دفعتهم إﱃ الزحف ورائﻪ إﱃ حيث خرج وما ترتب عﲆ ذلﻚ من

العواقب التارﳜية التي ال ﳛمد عقباها،ولكن احلق ينترص ،والباطل مهام كانت دوافعﻪ ستزهق ،وكان احلسني(عليﻪ السالم) يمثل احلق
،واآلخر يمثل(الباطل) فانترص احلق وخلدت معﻪ الثورة احلسينية بﺂﺛارها العقائدية واإلنسانية والرتبوية وان استشهد قائدها فقد بقي

ﺛائرها اإلمام املهدي(عجل اﷲ فرجﻪ) ،ولعل زيارة اﻷربعني للحسني (عليﻪ السالم) خري شاهد ال ﳜفى عﲆ مر العصور واﻷجيال.

Abﬆract
Thanks be to the Evolver of the universe and peace be upon the master of the messengers
and his immaculate progeny
Now
Pragmatics comes to the fore as a modern study emanating from three factors; verbal act،
achievement act and effective act to inﬂuence the addressee، the sermon is the ﬁrst fount
depending upon these factors and there is great depth in the Husseinist sermons to attract and
persuade the interlocutors ; the imam Al-Hussein alludes into the Quranic texts and historical
events to dominate the addressees and reminds them of their pedigrees though known to him،
just to rock their mind and drag them to sobriety . The present paper consists of two sections،
the ﬁrst tackles the life of the imam ، the second does the pragmatic angles in the sermons of
the imam . In the aggregate، there are conclusion and recommendation.
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أوﻻﹰ :مﻔﻬﻮم التداولية ﰲ اللﻐة واﻻﺻﻄﻼح

التمﻬيد

التداولية لﻐة :مصدر صناعي يشري اﱃ املنهﺞ العلمي اللساﲏ احلديث ويصاغ من مصدر الفعل الرباعي (تداول)
مﻊ زيادة ياء مشددة مكسور ما قبلها وتاء التﺄنيث املربوطة ،1وجاء الفعل (تداول) يف اللغة بمعنى املشاركة حين ﹰا ومعنى
مر ﹶأخذناه بالدﱡ ﹶول وقالوا ﹶدوا ﹶل ﹾيﻚ
املبادلة حينا آخر أي مرة هلؤالء ومرة هلؤالء ،كام جاء يف املعجامت اللغوية (( :ت ﹶ
ﹶداو ﹾلنا اﻷﹶ ﹶ
داول ﹰة عﲆ اﻷﹶمر  ،ودا ﹶلت اﻷﹶيا ﹸم ﹶأي دارت واﷲ ﹸي ﹺ
مرة))،2
ﹶأي ﹸم ﹶ
مرة وهذه ﱠ
داوهلا بني الناس ،وتﹶداولتﻪ اﻷﹶيدي ﹶأخذتﻪ هذه ﱠ
وأج ﹶر ﹾوه بينهم وهو ﹼ
يدل عﲆ ﹸشهرتﻪ
مر ﹰة ويف يد اآلخر ﹸأ ﹾخر وتداولوه  :تناولوه ﹾ
والتداول((هو ﹸحصول الﴚء يف يد هذا ﱠ
ودورانﻪ))،3وورد التداول يف القرآن الكريم بمعنى الرصف والنقل من ناس اﱃ ناس بتغيري أحواهلم يف قولﻪ تعاﱃ﴿:إﹺن
ﱠاس ولﹺيع ﹶلم اﷲ ا ﱠل ﹺذين آمنﹸو ﹾا ويت ﹺ
ﱠخ ﹶذ ﹺمنك ﹾﹸم ﹸش ﹶهدﹶ اء ﹶواﷲ
ﹶي ﹾم ﹶس ﹾسك ﹾﹸم ﹶق ﹾر ﹲح ﹶف ﹶقدﹾ ﹶم ﱠس ا ﹾل ﹶق ﹾو ﹶم ﹶق ﹾر ﹲح ﱢم ﹾث ﹸل ﹸﻪ ﹶوتﹺ ﹾل ﹶﻚ اﻷ ﱠيا ﹸم نﹸدﹶ ﹺاو ﹸهلﹶا ﹶب ﹾ ﹶ
ﹶ ﹶ ﹶﹶ
ني الن ﹺ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ
ﹺ
عمران،140/وفﴪ القرطبي ذلﻚ بـاملداولة بني الناس(( من فرح وغم وصحة وسقم وغنى وفقر
ني﴾آل
ب ال ﱠظاملﹺ ﹶ
الﹶ ﹸﳛ ﱡ
ﹼ
والدولة الكرة قال الشاعر :

4
وفﴪها آخر بـالرصف بني الناس تارة هلؤالء وتارة هلؤالء قائ ﹰ
ال ((
فيوم لنا ويوم علينا  ...ويوم نساء ويوم نﴪ))  ،ﹼ

((نداوهلا بني الناس نرصفها بينهم نديل هلؤالء تارة وهلؤالء أخر كقول من قال  ...فيوما علينا  ...ويوما لنا ويوما نساء

ويوما نﴪ ))...

٥

إذن يفهم من املعنى اللغوي أن صيغة التداولية تشري إﱃ داللتني ﳘا املشاركة الفعلية اآلنية التي ﲢصل يف وقت واحد

يف أمر ما ،وتدل عﲆ املشاركة البعدية يف انتقال الفعل أو احلال عينﻪ اﱃ اآلخرين ،ونر أن املعنى اﻷول هو الذي يرتبﻂ
بالتداولية اللسانية الرتباطﻪ بالنص اللغوي املباﴍ يف ﳐاطبة اآلخرين وان انتقل يف ما بعد اﱃ اآلخرين فﺈنﻪ ال ﳛمل السبب

عينﻪ الذي أنشﺊ من أجلﻪ النص.
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التداولية اﺻﻄﻼح ﹰا :البد من اإلشارة اﱃ ﹼ
أن التداولية ﱂ ترد مصطلح ﹰا يف الرتاث اللغوي القديم لكن مضامينها قد

وردت يف الرتاث اللغوي يف استعامل اﻷدباء والبالغيني خاصة ما يتعلق باﳋطاب القرآﲏ واحلديث النبوي وأشعار العرب،

ومن ﺛم دراسة أغلب حماورها فيمواضيﻊ اﳋرب واالنشاء ،6أما الدراسات اللسانية احلديثة فقد تناولت املصطلح بكثرة حتى

وردت عنوان ﹰا للعديد من مؤلفاﲥم  ، 7وعرفوه بتعريفات عديدة منها أن التداولية هي ((فرع من علم اللغة بحث كيفية

اكتشاف السامﻊ مقاصد املتكلم  ،أو دراسة معنى املتكلم ،فقول القائل  :أنا عطشان تعني أحﴬ يل كوبا من املاء وليس

من الالزم إخبارا لﻪ بﺄنﻪ عطشان ،فاملتكلم كثري ﹰا ما يعني أكثر ﳑا تقولﻪ كلامتﻪ)) ، ٨وعرفها مسعود صحراوي بﺄﳖا ((مذهب

لساﲏ يدرس عالقة النشاط اللغوي بمستعمليﻪ ،وطرق وكيفية استخدام العالقات اللغوية بنجاح ،والسياقات والطبقات
املقامية املختلفة التي ينجز ضمنها اﳋطاب ،والبحث عن العوامل التي ﲡعل رسالة تواصلية واضحة وناجحة ،والبحث

عن أسباب الفشل يف التواصل باللغات الطبيعية))

9

مهد
وتعدﱡ اﻷفعال الكالمية حمور الدراسة التداولية ومنبثقة من مناخ فلسفي هو الفلسفة التحليلية الغربية التي ﹼ

هلا الفيلسوف اﻷملاﲏ غوتلوب فرﳚة يف كتابﻪ (أسس علم احلساب) ،وعمق البحث فيﻪ الفيلسوف النمساوي لودفيﻎ
فيتغنشتاين مؤسس تيار(فلسفة اللغة العادية)( ، (10ﺛم جاء الفيلسوف االنجليزي أوستني الذي يعدﱡ املؤسس اﻷول لنظرية

أفعال الكالم وذلﻚ يف عام 19٥٥عندما القى حمارضات وليام جايمس(، (11اذ يقسم أوستني الفعل الكالمي عﲆ ﺛالﺛة

أقسام

 :فعل الكالم(التلفﻆ)،والفعل الكالمي ،والفعل التﺄﺛريي ،ويقسم فعل التلفﻆ اﱃ الفعل الصوﰐ ،والفعل االنتباهي

الرتكيبي،،والفعل الداليل اإلﳛائي ،أما الفعل الكالمي االنجازي فقد صنفﻪ يف حماور ﲬسة هي:أفعال احلكم ،وأفعال
املامرسة ،وأفعال الوعد ،وأفعال السلوك،،وأفعال املامرسة،وأفعال العرض(.(12

فاﻷفعال الكالمية هي التي تصدر عن املتكلم ويتلقاها املخاطب أو املتلقي وﲢقق التﺄﺛري بﻪ ويكون الفعل قد حقق

انجاز ﹰا ما(( فكل فعل كالمي هو يف الوقت ذاتﻪ( (13فعل كالم ،أي فعل قول  ،وفعل كالمي انجازي ،وفعل تﺄﺛريي،
رهني التحقق ،والتحقق ال يقتﴤ التحقيق عﲆ أرض الواقﻊ فهو ﳎرد النطق بﻪ يعد فع ﹰ
ال متحقق ﹰا ،واآلﺛار رهينة استجابة
املخاطب (املتلقي))( (14وبحسب هذا التعريف فاﻷفعال الكالمية ال يشرتط ﲢقيقها يف الواقﻊ الفعيل وإنﹼام ﳎرد الﴩوع ﲠا

وقوهلا يكون قد حقق انجاز ﹰا قولي ﹰا للمتلقي ،وشمل الفعل الكالمي املنجز الكالمي واملنجز الكتايب

((1٥

ووﺿﻊ ))أوﺳتﲔ( ﺑعﺾ الرشوط التﻲ ﲢﻘﻖ النجاح للﻔعﻞ الﻜﻼمﻲ ﰲ ﺛﻼﺛة مستﻮيات هﻲ:

 -1الﴩوط اﻷولية :وهي الﴩوط التي تتعلق باملتكلم ووضعﻪ االجتامعي الذي ﳜول لﻪ الفعل الكالمي بحيث

يكون مالئ ﹰام لفعل اﳋطاب الذي يسمح لﻪ بفعل خطايب منتﺞ ومالئم للمقام.

 -2الﴩوط اجلدية  :التي تتعلق بسلوك املتكلم الذي عليﻪ االلتزام باجلدية والصدق يف أفعالﻪ الكالمية،وإن عدم

اجلدية ال تعني الفشل ،ولكن سيكون املتكلم قد ارتكب اﺛ ﹰام والذي يقر بالفعل الكاذب فهو كاذب.

 -3الﴩوط اﻷساسية  :وهي التي ترتبﻂ بسلوك املتكلم يف التعبري عن أفكاره ومعتقداتﻪ ومقاصده((وهو سلوك

خاص مستقل عن الصدق واحلقيقة إال أنﻪ جوهري وأساﳼ بالنسبة للملفوظ))

((16

وخالصة الﴩوط الثالﺛة هي ارتباطها باملتكلم ووضعﻪ االجتامعي والثقايف الذي يرتبﻂ بمعتقداتﻪ وأفكاره يف انجاز

اﻷفعال الكالمية التي ﲢقق التﺄﺛري باملتلقي أو ال ﲢققﻪ عﲆ أرض الواقﻊ ولكنها تعرب عن صدق املتكلم ﻷﳖا مالئمة ملا
عرف عنﻪ من السلوك احلسن واملقام االجتامعي الرفيﻊ وهذا يكفي إلنجاز الفعل الكالمي الذي يعد عنرص ﹰا مه ﹰام يف
موضوع التداولية اللسانية املعاﴏة

ﺛاﻧي ﹰا :مﻔﻬﻮم ﻧﻈرية اﳊجاج

لقد ذكر أبو بكر العزاوي( (17أن نظرية احلجاج يف اللغة انبثقت من داخل نظرية اﻷفعال اللغوية التي وضﻊ أسسها

أو ستني وسورل .وقد قام ديكرو بتطوير أفكار أوستني باﳋصوص ،واقرتح ،يف هذا اإلطار ،إضافة فعلني لغويني ﳘا

فعل االقتضاء وفعل احلجاج .وبام أن نظرية الفعل اللغوي عند أوستني وسورل قد واجهتها صعوبات عديدة(عدم كفاية
التصنيفات املقرتحة لﻸفعال اللغوية مثال) ،فقد قام ديكرو بﺈعادة تعريف مفهوم التكليم أو اإلنجاز(،)l ‹illoutoireمﻊ

التشبث دائام بفكرة الطابﻊ العريف ()conventionnelللغة .وهو يعرفﻪ بﺄنﻪ فعل لغوي موجﻪ إﱃ إحداث ﲢويالت ذات

طبيعة قانونية ،أي ﳎموعة من احلقوق والواجبات .ففعل احلجاج يفرض عﲆ املخاطب نمطا معينا من النتائﺞ بوصفﻪ
االﲡاه الوحيد الذي يمكن أن يسري فيﻪ احلوار.والقيمة احلجاجية لقول ما هي نوع من اإللزام تعلق بالطريقة التي ينبغي أن
يسلكها اﳋطاب بخصوص تناميﻪ واستمراره.

إن احلجاج هو تقديم احلجﺞ واﻷدلة املؤدية إﱃ نتيجة معينة ،وهو يتمثل يف إنجاز تسلسالت استنتاجية داخل اﳋطاب،

وبعبارة أخر ،يتمثل احلجاج يف إنجاز متواليات من اﻷقوال ،بعضها هو بمثابة احلجﺞ اللغوية ،وبعضها اآلخر هو بمثابة
النتائﺞ التي تستنتﺞ منها.إن كون اللغة هلا وظيفة حجاجية يعني أن التسلسالت اﳋطابية حمددة ،ال بواسطة الوقائﻊ(les
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 )faitsاملعرب عنها داخل اﻷقوال فقﻂ ،ولكنها حمددة أيضا وأساسا بواسطة بنية هذه اﻷقوال نفسها ،وبواسطة املواد اللغوية
التي وظفت.

أما الفعل احلجاجي فهو نوع من اﻷفعال اإلنجازية التي ﳛققها الفعل التلفظي يف بعده الغرﴈ  ،وأضيف إليﻪ مفهوم

القيمة احلجاجية التي تعني نوعا من اإللزام يف الطريقة التي ﳚب سلوكها لضامن استمرارية اﳋطاب ونموه حتى ﳛقق يف
النهاية غايتﻪ التﺄﺛريية  ،وتشري من ناحية ﺛانية إﱃ السلطة املعنوية للفعل القويل ضمن سلسلة اﻷفعال املنجزة لتبليﻎ فكرة ما
إﱃ املتلقي(.(1٨

وقد وضح أبو بكر العزاوي( (19الفرق بني مفهوم احلجاج ومفهوم الربهنة باملقارنة بينهام بالتمثيل ذاكر ﹰا أن مفهوم

»احلجاج«  Argumentationينبغي مقارنتﻪ بمفهوم الربهنة  Démonstrationأو االستدالل املنطقي .فاﳋطاب

الطبيعي ليس خطابا برهانيا باملعنى الدقيق للكلمة ،فهو ال يقدم براهني وأدلة منطقية ،وال يقوم عﲆ مبادئ االستنتاج
املنطقي.فلفظة ”احلجاج“ ال تعني الربهنة عﲆ صدق إﺛبات ما ،أو إظهار الطابﻊ الصحيح( )Valideالستدالل ما من

وجهة نظر منطقية .ﺛم نجده يمثل لكل من الربهنة واحلجاج باملثالني اآلتيني:
كل اللغويني علامء _ زيد لغوي _ إذن زيد عاﱂ (للربهنة)
انخفﺾ ميزان احلرارة _ إذن سينزل املطر (للحجاج)

يتعلق اﻷمر يف املثال اﻷول بربهنة أو بقياس منطقي (،)syllogismeأما يف املثال الثاﲏ ،فﺈنﻪ ال يعدو أن يكون حجاجا

أو استدالال طبيعيا غري برهاﲏ .

واستنتاج أن زيدا عاﱂ ،يف املثال اﻷول حتمي ورضوري ﻷسباب منطقية ،أما استنتاج احتامل نزول املطر يف املثال اآلخر

فهو يقوم عﲆ معرفة العاﱂ ،وعﲆ معنى الشطر اﻷول من اجلملة ،وهو استنتاج احتاميل .

فاحلجاج تلﻚ الطريقة أو ذلﻚ اﻷسلوب الذي يسلكﻪ اﳋطاب إلضفاء سمة التامسﻚ القضوي والشكيل والداليل
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عﲆ ما ينسﺞ من تراكيب ﲤنح اﳋطاب بعدا إقناعيا يف التواصل اللغوي  ،ويذهب شارل بريلامن()Ch.Prelmanإﱃ
أن احلجاج سمة تصف كل اﳋطابات  ،غايتها االستاملة واإلقناع يف ضمن العالقة بني اﻷنساق الرصﳛة والضمنية ،وهذا
بالضبﻂ ما قرره دي كرو من وجود مؤﴍ حجاجي يف كل معنى حريف ﲨيل يستدعي مضمر السياق لﻺﳛاء بنتيجة ما مقنعة
أو غري مقنعة

((20

وتتضح -ﳑا تقدم ذكره -العالقة بني التداولية والفعل احلجاجي الذي يمثل نوع ﹰا من اﻷفعال االنجازية التﺄﺛريية التي
ﲤثل عنرص ﹰا مه ﹰام من عناﴏ الدراسة التداولية يف النص اﳋطايب.

املبحﺚ اﻷول
ﺷﺬرات من حياة اﻹمام اﳊسﲔ)عليﻪ السﻼم(

هو احلسني بن عيل  ،وهو ابن فاطمة بنت رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم) ،يكنى أبا عبد اﷲ ،ولد سنة أربﻊ من

اهلجرة  ،واستشهد سنة إحد وستني ،وكان معاوية (لعنﻪ اﷲ) قد نقﺾ ﴍط احلسن(عليﻪ السالم) بعد موتﻪ ،وبايﻊ البنﻪ

يزيد (لعنﻪ اﷲ)،وامتنﻊ احلسني (عليﻪ السالم) من بيعتﻪ،وأعمل معاوية احليلة حتى أوهم الناس أنﻪ بايعﻪ وأبقى عﲆ ذلﻚ
حتى مات ،وأراده يزيد (لعنﻪ اﷲ) عﲆ البيعة وكتب إﱃ الوليد بن عتبة بن أيب سفيان عاملﻪ عﲆ املدينة فلم يبايعﻪ وخرج
اﱃ مكة ،وتسامﻊ أهل الكوفة بذلﻚ فﺄرسلوا إﱃ احلسني(عليﻪ السالم) وعزوه من نفسﻪ ،فﺄرسل إليهم ابن عمﻪ مسلم

بن عقيل(عليﻪ السالم) فبايعﻪ ﺛامنية عﴩ الف ﹰا ،فﺄرسل إﱃ احلسني(عليﻪ السالم) ﳜربه بذلﻚ فتوجﻪ إﱃ العراق ويف الطريق

اتصل بﻪ خرب مقتل مسلم بن عقيل(عليﻪ السالم)

((21

.

خرجاإلمام احلسني (عليﻪ السالم) باجليﺶ من مكة بعد ﲥديد يزيد اللعني لﻪ(عليﻪ السالم) وهدر دمﻪ بعد رفﺾ البيعة
لﻪ فهو السلطان اجلائر ،وقول يزيد (لعنﻪ اﷲ) اقتلوه ولو كان متعلق ﹰا بﺄستار الكعبة(،(22فخرج (عليﻪ السالم) بجيشﻪ حفاظ ﹰا
عﲆ قدسية الكعبة الﴩيفة ،وخوف ﹰا من االغتيال فض ﹰ
ال عن رسالة سفريه مسلم بن عقيل (عليهام السالم) التي ﲢثﻪ عﲆ

السفر فقد جاء فيها أن عدد املبايعني لﻪ يربو عﲆ اﺛني عﴩ أل ﹰفا( ،(23فخرج احلسني(عليﻪ السالم) ،ووصل يف مسريه إﱃ

منطقة تدعى البيضة وقام فيها مﻊ جيشﻪ ،من هنا عرفنا علة خروج اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) من مكة إﱃ العراق ،وما
ترتب عﲆ ذلﻚ من أحداث ﳐتلفة ،ووقائﻊ متنوعة كانت ﲢمل العربة والعظة يف ﹼ
كل حلظة وقف عندها اإلمام احلسني(عليﻪ

السالم) وحاجﺞ اﳋصم بشتى أنواع احلجﺞ البالغة سواء يف القول أم يف الفعل؛ لكنﻪ(عليﻪ السالم) ﱂ ﳚد اﻷذن الصاغية
من الطرف اآلخر ،ومن هنا وقعت الواقعة يف عاشوراء وصاحبها آالم ومصائب خالدة خلود التاريﺦ؛ وهي يف كل حني
تندب العقل والقلب الواعيني لكي ينهال من هذا الﴩف الرفيﻊ يف رسم اﳋطى الصحيحة ملواجهة اآلخر وﲢقيق النرص
يف الدنيا والثواب واﻷجر يف اآلخرة .

نقﺶ خاﲤﻪ :ذكرت ﺛالﺛة أقوال يف نقﺶ خاتم اإلمام احلسني-عليﻪ السالم-

عن أيب عبد اﷲ-عليﻪ السالم :-كان يف خاتم احلسن واحلسني(( :احلمد ﷲ))

ورو البيهقي وغريه عنﻪ -عليﻪ السالم(( : -ويف خاتم احلسن واحلسني ((حسبي اﷲ)) ،وقيل نقﺶ خاﲤﻪ وهو((إن

اﷲ بالﻎ أمره)) ،وكان لﻪ -عليﻪ السالم -خاتم آخر نقﺶ عليﻪ مايعرب عن استعداده للقاء اﷲ سبحانﻪ ،وإعداده العدة لذلﻚ،

وهو قولﻪ(( :ال إلﻪ إال اﷲ عدة للقاء اﷲ))

((24

املبحﺚ الﺜاﲏ
ﺑﻼغة اﳊجاج ﰲ ﺧﻄبة اﻹمام اﳊسﲔ)عليﻪ السﻼم( ﰲ ﺻبيحة يﻮم عاﺷﻮراء دراﺳة ﺗداولية

خطب اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) يف صبيحة يوم عاشوراء قائالﹰ:
((اﳊمد ﷲ الﺬي ﺧلﻖ الدﻧيا فجعلﻬا دار فناء وزوال ،متﴫف ﹰة ﺑﺄهلﻬا حاﻻﹰ ﺑعد حال ،فاملﻐرور من غرﺗﻪ ،والﺸﻘﻲ من

فتنتﻪ ،فﻼ ﺗﻐرﻧﻜﻢ هﺬه الدﻧيا ،فﺈﳖا ﺗﻘﻄﻊ رجاء من رﻛن اليﻬا ،وﲣيﺐ طمﻊ من طمﻊ فيﻬا ،وأراﻛﻢ ﻗد اجتمعتﻢ عﲆ أمر ﻗد

أﺳﺨﻄتﻢ اﷲ فيﻪ عليﻜﻢ ،وأعرض ﺑﻮجﻬﻪ الﻜريﻢ عنﻜﻢ ،وأحﻞ ﺑﻜﻢ ﻧﻘمتﻪ ،وجنبﻜﻢ رمحتﻪ ،فنعﻢ الرب رﺑنا ،وﺑﺌﺲ العبيد
أﻧتﻢ ،أﻗررﺗﻢ ﺑالﻄاعة ،وآمنتﻢ ﺑالرﺳﻮل ﳏمدﺻﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ،ﺛﻢ إﻧﻜﻢ زحﻔتﻢ إﱃ ذريتﻪ وعﱰﺗﻪ ،ﺗريدون ﻗتلﻬﻢ ،لﻘد
اﺳتحﻮذ عليﻜﻢ الﺸيﻄان فﺄﻧساﻛﻢ ذﻛر اﷲ العﻈيﻢ ،فت ﹼب ﹰا لﻜﻢ وملا ﺗريدون ،إﻧا ﷲ وإﻧاإليﻪ راجعﻮن ،هﺆﻻء ﻗﻮم ﻛﻔروا ﺑعد
إيﲈﳖﻢ فبعد ﹰا للﻘﻮم الﻈاملﲔ .فﻘال عمر :ويلﻜﻢ ﻛلمﻮه فﺈﻧﻪ اﺑن أﺑيﻪ ،واﷲ لﻮ وﻗﻒ فيﻜﻢ هﻜﺬا يﻮم ﹰا جديد ﹰا ملا اﻧﻘﻄﻊ ،وملا

حﴫ ،فﻜلمﻮه ،فتﻘدم ﺷمر لعنة اﷲ عليﻪ فﻘال :ياحسﲔ ماهﺬا الﺬي ﺗﻘﻮل ،أفﻬمنا حتﻰ ﻧﻔﻬﻢ ،فﻘال)عليﻪ السﻼم(:أﻗﻮل
اﺗﻘﻮا اﷲ وﻻﺗﻘتلﻮﲏ ،فﺈﻧﻪ ﻻﳛﻞ لﻜﻢ ﻗتﲇ ،وﻻ اﻧتﻬاك حرمتﻲ ،فﺈﲏ اﺑن ﺑنﺖ ﻧبيﻜﻢ وجدﰐ ﺧدﳚة زوجة ﻧبيﻜﻢ ،ولعلﻪ ﻗد
ﺑلﻐﻜﻢ ﻗﻮل ﻧبيﻜﻢ :اﳊسن واﳊسﲔ ﺳيدا ﺷباب أهﻞ اﳉنة(((.(2٥

البد من التنويﻪ بيسبب ذكر اﳋطبة كاملة يف أول الدراسة لكي ﳛيﻂ القارئ بمعنى النص أوالﹰ ،وحتى نبتعد عن

التكرار باإلشارة اﱃ مصادر اﳋطبة بعد ﲢليلها ودراستها ﺛانية ،فعند التﺄمل يف خطبة اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) اآلنفة
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الذكر نجد ﲨلة من العالقات التداولية التي يستند فيها املتكلم إﱃ املخزون الثقايف واللغوي والبياﲏ فض ﹰ
ال عن املقدرات
الشخصية التي يتحﲆ ﲠا املتكلم التي ﲤكنﻪ من إيصال مايريده اﱃ املخاطب بﺄسلوب بالغي مبني ،وقد ﲡلت التداولية يف
اﳋطبة بمحاور عديدة منها:

املحﻮر اﻷول :ﺑﻼغة اﳊجاج التﻲ ﺗعتمد عﲆ املﻮروث الﺜﻘاﰲ اﻹﺳﻼمﻲ الﺬي يتمﺜﻞ ﺑـ (القرآن الكريم والسنة النبوية

الﴩيفة واملوروث الشعبي التي تعرف بالتعابري االصطالحية من احلكم واﻷمثال وغريها)التي يعتمد فيها املتكلم عﲆ

االقتباس والتضمني وعﲆ اﳋزين اللغوي املﺄلوف لد السامعني واملخاطبني ،وقد ﲤثل ذلﻚ بافتتاحﻪ خطبتﻪ (عليﻪ

السالم) بحمد اﷲ قائالﹰ( :احلمد ﷲ) فهي من املتالزمات اللغوية التي يتبادر اﱃ الذهن من ﳎرد سامعها خصوصيتها باﷲ

سبحانﻪ وتعاﱃ من دون غريه فهي تفيد اإلطالق والعموم يف ﲣصيص احلمد ﷲ سبحانﻪ وتعاﱃ  ،ﺛم قال(عليﻪ السالم) )...
الش ﹾي ﹶط ﹸ
تعاﱃ﴿است ﹾﹶح ﹶو ﹶذ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹸم ﱠ
اه ﹾم
لﻘد اﺳتحﻮذ عليﻜﻢ الﺸيﻄان(؛ فهي تضمني من القرآن الكريم الذي ورد يف قولﻪ
نس ﹸ
ان ﹶف ﹶﺄ ﹶ
ﹾ
ان هم ﹾ ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹺ
الشي ﹶط ﹺ
ارس ﹶ
ان ﹶأ ﹶال إﹺ ﱠن ﹺح ﹾز ﹶب ﱠ
ون ﴾ املجادلة ،19/وقولﻪ(عليﻪ السالم)...) :إﻧا ﷲ
ذك ﹶﹾر اﷲ ﹸأ ﹾو ﹶلئ ﹶﻚ ح ﹾز ﹸب ﱠ ﹾ
الش ﹾي ﹶط ﹸ ﹸ
اﳋﹶ ﹸ
وإﻧا إليﻪ راجعﻮن( فهو مقتبس من قولﻪ تعاﱃ ﴿ا ﱠل ﹺذي ﹶن إﹺ ﹶذا ﹶأ ﹶصا ﹶبت ﹸﹾهم م ﹺصي ﹶب ﹲة ﹶقا ﹸلو ﹾا إﹺنﱠا ﷲﹼﹺ ﹶوإﹺنﱠـا إﹺ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ر ﹺ
اج ﹶ
عون﴾البقرة،1٥6/
ﹶ
ﱡ

ﹶاه ﹾم ﹸغ ﹶثاء ﹶف ﹸب ﹾعد ﹰا
احل ﱢق ﹶف ﹶج ﹶع ﹾلن ﹸ
وقولﻪ(عليﻪ السالم)...) :فبعد ﹰا للﻘﻮم الﻈاملﲔ( فهو مقتبس من قولﻪ تعاﱃ﴿ ﹶف ﹶﺄ ﹶخ ﹶذ ﹾ ﹸﲥ ﹸم ﱠ
الص ﹾي ﹶح ﹸة بﹺ ﹾ ﹶ
ني ﴾املؤمنون ،41/والثانية يف قولﻪ (عليﻪ السالم)...) :ولعلﻪ ﻗد ﺑلﻐﻜﻢ ﻗﻮل ﻧبيﻜﻢ :اﳊسن واﳊسﲔ ﺳيدا
ﱢل ﹾل ﹶق ﹾو ﹺم ال ﱠظاملﹺ ﹶ
ﺷباب أهﻞ اﳉنة( ،وهو مقتبس من قول رسول اﷲ(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) الذي ورد يف مصادر احلديث(( :احلسن و احلسني

سيدا شباب أهل اجلنة))( ،(26وﳑا ورد من املوروث يف االستعامل قولﻪ بالدعاء عليهم بالويل والثبور قائالﹰ...) :فت ﹼب ﹰا لﻜﻢ

وملا ﺗريدون(

املحﻮر الﺜاﲏ :ﺑﻼغة اﳊجاج ﰲ التداولية املبنية عﲆ التﻘاﺑﻞ الدﻻﱄ

44

ﹺ
ﹺ
صفاتﻪ وﲣالف ﹸﻪ يف بعضها ،وهي من باب (املفاعلة) كاملقابلة
يوازيﻪ يف
((ذكر الﴚء مﻊ ما
عرف اللغويون التقابل بﺄنﱠﻪ:
ﹸ

واملضاربة ،وهي قريبة من الطباق))( ،(27وقد جاء هذا النوع من التداولية يف قولﻪ(عليﻪ السالم)...)( :ﻧعﻢ الرب رﺑنا،وﺑﺌﺲ

العبيد أﻧتﻢ(( ،فقد ورد التقابل الداليل بني فعل املدح وفاعلﻪ ((نعم الرب ربنا)) ،وبني فعل الذم وفاعلﻪ ((بئس العبيد))،
وقولﻪ (عليﻪ السالم)...)) :هﺆﻻء ﻗﻮم ﻛﻔروا ﺑعد ايﲈﳖﻢ(( فقد ورد التقابل الداليل بني الكفر واإليامن للقوم عينهم بعد

اإلشارة إليهم بقولﻪ (هؤالء) فقد خصهم بالذكر من دون غريهم وقدم (عليﻪ السالم) صفتهم بالكفر عﲆ صفة اإليامن
أي قدم ما هو ماﺛل للعيان عﲆ ما مﴣ من إيامﳖم أي قدم ما هو حمسوس عﲆ ما هو مغيب ويف ذلﻚ داللة إﳛائية إﱃ أن

هؤالء ال يكمل إيامﳖم وال يصح وذلﻚ ملا اقرتفوه من جريمة بحق آل الرسول(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) الذي جعل رسول اﷲ
(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) حمبتهم مرتبطة بمحبتﻪ وهم من نسل فاطمة الزهراء التي قال يف حقها رسول (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ)((
إن فاطمة ﺑضعة منﻲ يﺆذينﻲ ما آذاها ويﻐضبنﻲ ما أغضبﻬا((((2٨؛ لذا علل ذلﻚ بسخﻂ اﷲ عليهم فقال(عليﻪ السالم(((...:

وأراﻛﻢ ﻗد اجتمعتﻢ عﲆ أمر ﻗد أﺳﺨﻄتﻢ اﷲ فيﻪ عليﻜﻢ،واعرض ﺑﻮجﻬﻪ الﻜريﻢ عنﻜﻢ(( فقد وردت املصاحبة اللغوية بني

االجتامع واإلعراض يف قول واحد ،وقدم (عليﻪ السالم) السبب يف إعراض اﷲ سبحانﻪ وتعاﱃ عنهم بعد أن اجتمعوا عﲆ

أمر فيﻪ سخﻂ اﷲ تعاﱃ فكان اجلزاء عﲆ ذلﻚ إعراض اﷲ تعاﱃ عنهم يف قولﻪ (عليﻪ السالم)...)) :واعرض ﺑﻮجﻬﻪ الﻜريﻢ
عنﻜﻢ(( أي مﻊ كرمﻪ سبحانﻪ وتعاﱃ فقد أعرض عنكم ويف ذلﻚ داللة إﳛائية عﲆ عظم اﻷمر الذي عقد عليﻪ اإلﲨاع وهو

قتل اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) وسبي آل بيتﻪ (عليﻪ السالم) ،وقولﻪ(عليﻪ السالم)...)) :وأحﻞ ﺑﻜﻢ ﻧﻘمتﻪ،وجنبﻜﻢ

رمحتﻪ؛ فﻘد ورد ﺑﲔ إحﻼل النﻘمة وﺑﲔ جنﺐ الرمحة(( مستعم ﹰ
ال لذلﻚ الفعل وحرف اجلر(الباء) الذي يفيد السببية يف

العربية( ،(29ويف ذلﻚ إشارة إﱃ سبب إحالل النقمة ﲠم والتي ترتب عليها إبعاد الرمحة عنهم فقد استعمل الفعل (جنبكم)
الذي اسند إﱃ كاف اﳋطاب وميم اجلامعة وقد فارق حرف اجلر الفعل ويف ذلﻚ داللة عﲆ هول املوقف واجلريمة التي
ارتكبها املخاطبون التي بسببها فارقتهم الرمحة فراق ﹰا مباﴍ ﹰا ال عودة لﻪ ﻷن واهب الرمحة هو اﷲ سبحانﻪ وتعاﱃ ،وهؤالء
اسخطوا صاحب الرمحة بفعلتهم الشنيئة التي خلدها التاريﺦ وان خفتها أهواؤهم وافرتاءاﲥم  ،فض ﹰ
ال عن املصاحبة اللغوية

التي ﲢققت يف االنسجام الصوﰐ بني كلمتي(نقمتﻪ ،نعمتﻪ)فقد ختمت الكلمتان بصوت اهلاء وهو من أصوات اهلمس((30؛

ويف ذلﻚ بيان للناس إﱃ فضح جرمهم من إحالل النقمة ﲠم وبعد الرمحة عنهم ،فض ﹰ
ال عن ذلﻚ االنسجام الصوﰐ بني
ﹼ
((أحل بكم ،وجنبكم) لتﺄكيد أن هؤالء املخاطبني من دون غريهم قد اقرتفوا
الصوتني الكاف وامليم يف قولﻪ(عليﻪ السالم):

اجلرم بحق احلسني(عليﻪ السالم) وعيالﻪ.

املحﻮر الﺜالﺚ :ﺑﻼغة اﳊجاج ﰲ املﺼاحبة اللﻐﻮية ﺑﲔ املضاف واملضاف إليﻪ

املضاف واملضاف إليﻪ من املتالزمات التي تؤلف تركيب ﹰا واحد ﹰا يفيد ﲣصيص ﹰا أو تﺄكيد ﹰا أو تعريف ﹰا أو مدح ﹰا أو ذما ،يؤدي

التعريف باإلضافة ﲨلة من اﻷغراض الداللية إذ يصبح املضاف واملضاف إليﻪ كالكلمة الواحدة عﲆ الرغم من أنﻪ يدخل
يف مصطلح الرتكيب اإلضايف ...وتنتﺞ اإلضافة معنﹰى جديد ﹰا خاص ﹰا ﱂ يكن قبل ذلﻚ(.(31

وﳑا ورد من هذه التداولية قولﻪ (عليﻪ السالم))) :اﳊمد ﷲ الﺬي ﺧلﻖ الدﻧيا فجعلﻬا دار فناء وزوال(( ،فقد وردت

املصاحبة اللغوية بني املضاف (دار) الذي جاء بصيغة النكرة التي تفيد العموم ﺛم ﲣصصت باملضاف اليﻪ (فناء) فقال (عليﻪ

السالم)(( :دار فناء وزوال) فقد أفادت املصاحبة اللغوية ﲣصيص الدار بالدنيا التي وصفت بالفناء الذي هو يف اللغة

نقيﺾ البقاء(، (32والزوال بمعنى الفراق(، )33وقد قدم (عليﻪ السالم) الفناء عﲆ الزوال ويف ذلﻚ مراعاة للرتتيب املنطقي يف
تقديم الفناء الذي هو خاص ببني البﴩ الذي يعني موﲥم ،ﺛم يﺄﰐ بعد ذلﻚ الزوال الذي يبنى عﲆ العموم يف زوال ﹼ
كل ﳾء
من النعيم والرفاه والعمران ومايتعلق ﲠام ،ومن االضافات التي أفادت التخصيص يف املصاحبة اللغوية (قتيل ،حرمتي) يف

قولﻪ(عليﻪ السالم)...) :فﺈﻧﻪ ﻻﳛﻞ لﻜﻢ ﻗتﲇ،وﻻ اﻧتﻬاك حرمتﻲ(فقد خصصت اإلضافة بحرمة قتل احلسني(عليﻪ السالم)

بقولﻪ (الﳛل لكم) ﺛم يالحﻆ قال بعد ذلﻚ (وال انتهاك حرمتي) فقد سبق االنتهاك (ال) النافية وجاء اسمها عﲆ صيغة
املصدر لتفيد النفي املطلق ،فض ﹰ
ال عن ذلﻚ الرتتيب الذي وقﻊ فيﻪ االنتهاك بعد القتل الذي يشري بداللتﻪ االﳛائية اﱃ ماﳛل

بعيالﻪ من انتهاك حرمة عيالﻪ بعد استشهاده(عليﻪ السالم)

املحﻮر الراﺑﻊ :ﺑﻼغة اﳊجاج ﰲ املﺼاحبة اللﻐﻮية ﺑﲔ املعﻄﻮف واملعﻄﻮف عليﻪ

من املعروف عند النحويني أن املعطوف من التوابﻊ التي توافق متبوعها يف اإلعراب رفع ﹰا ونصب ﹰا وجر ﹰا(،(34وأدواتﻪ

تسمى حروف العطف ((حروف اإلﴍاك))((3٥وعرب عن املعطوف واملعطوف عليﻪ ((بضم أحد االسمني اﱃ اآلخر))،
وجاءت املصاحبة اللغوية بني املغرور والشقي يف قولﻪ (عليﻪ السالم)...)) :فاملﻐرور من غرﺗﻪ ،والﺸﻘﻲ من فتنتﻪ(( وقد

بنيت املصاحبة اللغوية عﲆ العالقة الداللية التي تقوم عﲆ السببية والرتتيب يف قولﻪ(عليﻪ السالم)( :فاملغرور من غرتﻪ)
وقولﻪ(عليﻪ السالم)( :والشقي من فتنتﻪ) ،فقد وردت املصاحبة اللغوية بني اسم املفعول (مغرور) من الفعل املبني للمجهول

( ﹸغ ﱠر) وبني املعطوف عليﻪ (الشقي) فقد قدم (عليﻪ السالم) الغرور عﲆ الشقاء فالغرور من أسامء الشيطان فهو الذي يغوي
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ويؤدي باإلنسان إﱃ الشقاء والبؤس والﴩ( ،(36فقد قدم السبب عﲆ املسبب ،فض ﹰ
ال عن ذلﻚ نلحﻆ املصاحبة اللغوية بني

الفعل (غرتﻪ) وبني املعطوف(املغرور) فحققت املصاحبة بينهام االنسجام الصوﰐ بني حروف (الغني والراء) وﳘا من
((37
(غرتﻪ) ويف ذلﻚ داللة
احلروف املجهورة ،وقد تكرر حرف الراء بلفظﻪ يف لفظة (املغرور) وتكرر بصوتﻪ املشدد يف ﹼ

إﳛائية إﱃ كثرة التغرير الذي توقﻊ بﻪ الدنيا باملغرور ﲠا ،وأيض ﹰا جاءت صيغة اسم املفعول للداللة عﲆ تعدد اﻷسباب التي

توقﻊ بصاحبها االغرتار بالدنيا الزائلة بﺄهلها ،ومنﻪ قولﻪ(عليﻪ السالم)...)) :وآمنتﻢ ﺑالرﺳﻮل ﳏمد ﺻﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ((،
فقد وقعت املصاحبة اللغوية بني املعطوف (حممد (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) واملعطوف عليﻪ (آلﻪ) وقولﻪ(عليﻪ السالم)...)( :
ﺛﻢ أﻧﻜﻢ زحﻔتﻢ إﱃ ذريتﻪ وعﱰﺗﻪ(( ،فقد جاءت املصاحبة اللغوية بني املعطوف واملعطوف عليﻪ (ذريتﻪ وعرتتﻪ) مقدم ﹰا(عليﻪ
السالم) الذرية عﲆ العرتة فداللة الذرية عند سامعها ينرصف الذهن إﱃ النسب ؛فالذرية اسم ﳚمﻊ نسل ﹺ
اإلنسان من ذكر

و ﹸأنثى( ، (3٨وذريتﻪ أقرب الناس إﱃ رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) يف حني تدل كلمة (العرتة) عﲆ اجلامعة أو الرهﻂ((39التي

اختارها اﷲ سبحانﻪ من ذرية رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) فقد قدم (عليﻪ السالم) العام وهي (الذرية) عﲆ اﳋاص وهي
(العرتة) ويف ذلﻚ أيض ﹰا داللة إﳛائية إﱃ قول الرسول(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ))) :إﲏ ﻗد ﺗرﻛﺖ فيﻜﻢ ما إن أﺧﺬﺗﻢ ﺑﻪ لن ﺗضلﻮا
ﻛتاب اﷲ وعﱰﰐ أهﻞ ﺑيتﻲ ،ولن يتﻔرﻗا حتﻰ يردا عﲇ اﳊﻮض فاﻧﻈروا ﻛيﻒ ﲣلﻔﻮﲏ فيﻬﲈ((( ،(40وقولﻪ(عليﻪ السالم(:

))...فاﲏ اﺑن ﺑنﺖ ﻧبيﻜﻢ وجدﰐ ﺧدﳚة زوجة ﻧبيﻜﻢ(( ،فقد وردت املصاحبة اللغوية بني (ابن بنت نبيكم) وقولﻪ(عليﻪ

السالم) (جدﰐ خدﳚة زوجة نبيكم) ،ويالحﻆ يف هذه املصاحبة التسلسل املنطقي والرتتيب يف تقديم اﻷقرب فاﻷقرب

فقد قدم (عليﻪ السالم) ابن بنت نبيكم عﲆ جدتﻪ(عليﻪ السالم) زوجة النبي (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ)

املحﻮر اﳋامﺲ :ﺑﻼغة اﳊجاج ﰲ املﺼاحبة اللﻐﻮية ﺑﲔ الﻔعﻞ وحرف اﳉر

ﹴ
ماض أو حارض أو مستقبل( ،(41ولكن عندما يقﻊ الفعل يف مصاحبة حرف
الفعل يدل عﲆ احلدث الذي يقرتن بزمن
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اجلر ويف مصاحبة سياق لغوي ما فﺈنﻪ ﳜرج عن تلﻚ الداللة اﳋاصة إﱃ دالالت أخر تظهر ﲠا معانيها(،(42ومن ذلﻚ

املصاحبة اللغوية التي وقعت بني الفعل املاﴈ (أقرر) وحرف اجلر(الباء) الذي يفيد السببية 34يف قولﻪ (عليﻪ السالم):

)) ...أﻗررﺗﻢ ﺑالﻄاعة(( فقد أفادت املصاحبة اللغوية بني الفعل وحرف اجلر إﱃ بيان داللة إقرارهم بالطاعة للرسول(صﲆ
اﷲ عليﻪ وآلﻪ) منذ ﳎيئﻪ إﱃ زمان التكلم فض ﹰ
ال عن ذلﻚ أن حرف الباء يفيد السببية أي إن الرسول(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) كان

السبب يف إقرارهم بالطاعة ولكنهم اليوم خرجوا عن الطاعة يف إيذاء عرتتﻪ الطاهرة  ،ﺛم قال (عليﻪ السالم)...)) :وآمنتﻢ

ﺑالرﺳﻮل ﳏمدﺻﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ،ﺛﻢ إﻧﻜﻢ زحﻔتﻢ إﱃ ذريتﻪ وعﱰﺗﻪ ،ﺗريدون ﻗتلﻬﻢ(( ،فقد وقعت املصاحبة اللغوية بني

(آمن) وحرف اجلر(الباء) الذي يفيد السببية ويف ذلﻚ إشارة إﱃ أن الرسول(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) كان السبب يف إيامﳖم ،وأنﻪ
صاحب الرسالة اﳋالدة التي أنقذﲥم من أحكام اجلاهلية الشعواء ،إال أﳖم بامذا قابلوا ذلﻚ ،فجاء(عليﻪ السالم) بحرف

العطف (ﺛم) الذي يفيد الرتتيب مﻊ الرتاخي( (44أي بعد اإلقرار والطاعة زحفوا إﱃ إيذاء ذريتﻪ وعرتتﻪ ،ونجد أن املصاحبة
اللغوية جاءت بني الفعل (زحف) وحرف اجلر (إﱃ ) الذي يفيد انتهاء الغاية(، ،(4٥فالداللة التي خرجت ﲠا املصاحبة

هي أﳖم خططوا ودبروا للمكيدة واإليذاء يف سبيل الوصول إﱃ غايتهم التي زحفوا إليها ،ونجد أن اإلمام (عليﻪ السالم)
استعمل الفعل (زحفوا) وﱂ يستعمل الفعل (خرجوا) ففي ذلﻚ داللة إﳛائية اﱃ أن اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) هو الذي
خرج من اجل أن ال تراق الدماء يف الكعبة الﴩيفة بعد السامع بتهدﳞم ووعيدهم إال أﳖم زحفوا وخططوا من أجل اللحاق

بﻪ ،واحلاق اﻷذ والﴬر بﻪ وبعيالﻪ(عليﻪ السالم).

املحﻮر اﳋامﺲ :ﺑﻼغة اﳊجاج التداولية ﰲ ﺑنية النﺺ اﳋﻄاﰊ

 -1التداولية يف براعة االستهالل وهو(( بدء الكالم  ،ويناظره يف الشعر :املطلﻊ؛ ويف فن العزف عﲆ الناي  :االفتتاحية.

فتلﻚ كلها بدايات كﺄﳖا تفتح السبيل ملا يتلو))( ،(46وقد ﲤثلت براعة االستهالل يف خطبتﻪ(عليﻪ السالم)بحمد اﷲ تعاﱃ.

 -2التداولية يف حسن اﳋتام الذي ﲤت بﻪ الفائدة وحسن السكوت عليﻪ( ،(47وختم خطبتﻪ (عليﻪ السالم) بذكر

احلديث النبوي الذي يتضمن مكانة احلسن واحلسني (عليهام السالم) وبيان قرابتهام من رسول اﷲ(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) وهو
خاتم اﻷنبياء؛ فقد ألقى عﲆ مسامعهم تلﻚ اﳋطبة من أجل إقامة احلجة عﲆ اآلخر وهو يف أحنﻚ الظروف.

 -3احلجاج بالسياق اﳋطايب وهو (( اسرتاتيجية تواصلية اﱃ التﺄﺛري يف اآلخر باالعتامد عﲆ ﲤثالت حجاجية
تكون يف شكل أفكار وآراء ،وﲠذا املعنى يصبح احلجاج شك ﹰ
ال أو نظام ﹰا تواصلي ﹰا يتفاعل فيﻪ ماهو لفظي بام هو غري

لفظي ،وسيلتﻪ اللغة وغايتﻪ اإلقناع))( ،(4٨وقد تضمنت خطبة اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) وسيلة من وسائل احلجاج هو
القياس اﳋطايب وهو ((آلية من آليات الذهن البﴩي ،تقوم بالربﻂ بني شيئني عﲆ أساس ﲨلة من اﳋصائص املشرتكة بينهام

للوصول إﱃ استنتاج ما ،بﺄلفاظ فيها ﳾء من االلتباس واالشرتاك  ،بناء عﲆ أن القياس يقوم عﲆ التجربة التي ينطلق منها
املتكلم لتشكيل صورة استداللية))
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اﳋاﲤة وﻧتاﺋﺞ البحﺚ

قبل البدء بذكر النتائﺞ البد من التﺄمل والتدبر يف أي شكل من أشكال التعبري جاءت هذه اﳋطبة ،ويف أي ظرف كان

صاحبها ،ومن كان املستمعون ،فعند اإلجابة عن هذه اﻷسئلة مﻊ وقوع املصاحبة بني التعبري وبني املتكلم وبني املتلقي
نخرج بنتائﺞ عدة منها:

 -٥إن الثقافة اإلسالمية املتمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية كان هلا الدور الكبري يف تكوين الشخصية املتكاملة التي

هلا القدرة عﲆ املحاججة وإقحام اآلخر عﲆ االستامع بعد اللجوء إﱃ طرق ملتوية تظهر فيها عجزه عن الرد من أمثلة
ذلﻚ قول الشمر متسائ ﹰ
ال ))...ماذا ﺗﻘﻮل؟ أفﻬمنا حتﻰ ﻧﻔﻬﻢ)) فقد تظاهر بعدم الفهم ﻷنﻪ اليملﻚ الرد املقنﻊ للمخاطب
والسامﻊ.

 -6بيان قوة شخصية املتكلم وعجز اآلخر ﳑا أجرب اﻷخري عﲆ الدعاء بالويل عﲆ ﲨاعتﻪ وبيان قوة شخصية اﳋصم

بالقسم عﲆ بالغتﻪ وقوة شخصيتﻪ بوصفﻪ(ابن ابيﻪ) كام جاء يف قول عمر)...ويلﻜﻢ ﻛلمﻮه فﺈﻧﻪ اﺑن أﺑيﻪ،واﷲ لﻮ وﻗﻒ فيﻜﻢ
هﻜﺬا يﻮم ﹰا جديد ﹰا ملا اﻧﻘﻄﻊ ،وملا حﴫ(( ،فكلموه ،فتقدم شمر( لعنة اﷲ عليﻪ))...فﻘال:ياحسﲔ ماهﺬا الﺬي ﺗﻘﻮل،أفﻬمنا
حتﻰ ﻧﻔﻬﻢ،فﻘال)عليﻪ السﻼم(:أﻗﻮل اﺗﻘﻮا اﷲ وﻻﺗﻘتلﻮﲏ،فﺈﻧﻪ ﻻﳛﻞ لﻜﻢ ﻗتﲇ((.

 -7البعد الرسايل الذي أوحى بﻪ احلسني(عليﻪ السالم) يف القاء احلجة عﲆ غريه بوسائل متعددة منها مباﴍ ومنها غري

مباﴍ ،فمنها الرصاحة يف ﳖيهم عن قتلﻪ قائ ﹰ
ال (عليﻪ السالم)...)) :أﻗﻮل اﺗﻘﻮا اﷲ وﻻﺗﻘتلﻮﲏ،فﺈﻧﻪ ﻻﳛﻞ لﻜﻢ ﻗتﲇ(( فقد
أبد هلم النصح بتقو اﷲ ومن ﺛم النهي قائالﹰ(عليﻪ السالم)) :ﻻﺗﻘتلﻮﲏ(

 -٨يقال يف البالغة العربية (لكل مقال مقام) لكننا وجدنا يف خطبة احلسني(عليﻪ السالم) املقال الذي كان يف سياق

الظرف الطارئ قد تضمن من املصاحبة اللغوية ﳑا يعجز غريه عن اإلتيان بمثلها وخري شاهد عﲆ ذلﻚ اﳋصم الذي

تراوحت إجابتﻪ بني الدعاء واالستفهام واالعرتاف باحلقيقة ونكراﳖا يف آن واحد اذ إﳖم يعلمون أن احلسني(عليﻪ السالم)
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هو ابن أبيﻪ (عيل بن أيب طالب)(عليﻪ السالم)؛ ولكنهم يكنﹼون لﻪ العداوةوالبغضاء واحلقد الذي دفعهم اﱃ الزحف وراءه
إﱃ حيث خرج وماترتب عﲆ ذلﻚ من العواقب التارﳜية التي الﳛمد عقباها،ولكن احلق ينترص ،والباطل مهام كانت

دوافعﻪ فسيزهق ،وكان احلسني(عليﻪ السالم) يمثل احلق ،واآلخر يمثل(الباطل) فانترص احلق وخلدت معﻪ الثورة احلسينية
بﺂﺛارها العقائدية واإلنسانية والرتبوية وان استشهد قائدها فقد بقي ﺛائرها وهو اإلمام املهدي(عجل اﷲ فرجﻪ)
 -9إن املصاحبة اللغوية التقﻊ بمعزل عن السياق اللغوي الذي ترد فيﻪ ،بل ترتبﻂ ارتباط ﹰا وﺛيق ﹰا بالسياق اللغوي،

ونعني بﻪ السياق الرصيف والنحوي والداليل.

 -10إن املصاحبة التقترص يف وقوعها عﲆ اﻷسامء فقﻂ أو عﲆ اﻷفعال بل قد تقﻊ املصاحبة بني االسم والفعل أو بني

الفعل وحرف اجلر

 -11قد تقﻊ املصاحبة اللغوية بني بعﺾ الرتاكيب اللغوية التي قد اطلق عليها بالتعابري االصطالحية التي ﲡري ﳎر

املثل ،والتي يكون السامﻊ هلا عﲆ معرفة بمضموﳖا .

اﳍﻮامﺶ

 .1ينظر :شذا العرف يف فن الرصف ،أمحد احلمالوي ،ﲢقيق :حممود شاكر ،ط ،1مؤسسة التاريﺦ العريب ،بريوت،
لبنان142٥،هـ200٥ -م٥7:

 .2لسان العرب ،ابن منظور ،ﲢقيق :أمني حممد عبد الوهاب وآخرون ،دار صادر ،بريوت2٥2/11:
 .3تاج العروس  ،الزبيدي ،ﲢقيق:عبد الكريم الغرباوي،،ط ،2مطبعة الكويت19٨7،م47/1:

.4

تفسري القرطبي(اجلامﻊ ﻷحكام القرآن)،ﲢقيق:عبد اﷲ بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة،

1427هـ2006م.214/4:

4٨

 .٥تفسري أيب السعود(أرشاد العقل السليم اﱃ مزايا القرآن الكريم)،دار أحياء الرتاث العريب،بريوت٨9/2:

 .6ينظر :التداولية يف كتاب دالئل االعجاز لعبد القاهر اجلرجاﲏ(رسالة ماجستري):ﺛقباﲏ حامدة،التداولية والبالغة
العربية،االستاذ:باديس هلويمل.

 .7التداولية عند العلامء العرب،مسعود صحراوي ،التداولية وﲢليل اﳋطاب،د.ﲨيل محداوي،التداولية والبالغة
العربية،االستاذ :باديس باديس هلويمل ،وغريها من املؤلفات

 .٨آفاق جديدة يف اﻷدب اللغوي املعاﴏ،حممود أمحد نحلة،دار املعرفة اجلديدة،مرص2002،م13: .
 .9التداولية عند العلامء العرب،مسعود صحراوي،ط،1دار الطليعة،بريوت200٥،م6:

 .10ينظر :نظرية اﻷفعال الكالمية يف البالغة العربية،د.مالوي صالح الدين،بسكرة،اجلزائر2009،م ،٨:وينظر :نظرية
اﻷفعال الكالمية بني الرتاث العريب واملناهﺞ احلديثة دراسة تداولية،حممد مدور ،العدد2012 ،16م 47:

 .11ينظر:سلطة الفعل الكالمي من خالل رسائل االمام عيل بن أيب طالب،أ.دراجي صافية،جامعة بجاية ،امللتقى الدويل
اﳋامس(السيمياء والنص اﻷديب)،9:وينظر :اﻷقعال الكالمية يف القرآن الكريم (سورة البقرة)دراسة تداولية،حممد
مدور،كلية االداب واللغات ،اﴍاف:جودي مرداﳼ11:

 .12ينظر:سلطة الفعل الكالمي من خالل رسائل االمام عيل بن أيب طالب،أ.دراجي صافية٨:

 .13كذا ورد يف النص والصحيح (يف الوقت نفسﻪ)

 .14ينظر:سلطة الفعل الكالمي من خالل رسائل االمام عيل بن أيب طالب،أ.دراجي صافية٨:

 .1٥ينظر:نظرية اﻷفعال الكالمية بني الرتاث العريب واملناهﺞ احلديثة دراسة تداولية،حممد مدور٥0:

 .16السياق والنص الشعري،عيل آيت أوشان،73:وينظر:سلطة الفعل الكالمي،أ.دراجي صافية٨:
 .17ينظر :اللغة واحلجاج،أبو بكر العزاوي ،ط ،1مؤسسة الرحاب2009،م61:
 .1٨ينظر :اللغة واحلجاج ،أبو بكر العزاوي61:
 .19ينظر :اللغة واحلجاج ،أبو بكر العزاوي61:

 .20ينظر :احلجاج يف الفلسفة  ،محيدة عبيدة ﳎلة فكر ونقد 19،

 .21ينظر :عمدة الطالب ،ابن عتبة،املطبعة احليدرية13٨0،ه1960 -م191:

 .22ينظر :حياة اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) دراسة وﲢليل،باقر ﴍيف القرﳾ،ط ،2كربالء ،العتبة احلسينية
املقدسة1429،هـ200٨-م 4٥/3:

 .23ينظر:تاريﺦ الرسل وامللوك ،الطربي ،ﲢقيق:حممد أبو الفضل ابراهيم،دار املعارف13٨7،هـ 1967 -م2٥6 /٥:
 .24ينظر :نقﺶ خواتيم النبي(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) واالئمة-عليهم السالم،-السيد جعفر مرتﴣ،معاﴏ٥:

 .2٥صحيفة احلسني(عليﻪ السالم)،ﲨﻊ الشيﺦ جواد الفيومي،ط،1مؤسسة التاريﺦ العريب،بوت،لبنان 30٨ -304:

 .26سنن الرتمذي،الرتمذي،ﲢقيق:حممد شاكر وآخرون،دار احياء الرتاث العريب،بريوت،لبنان،6٥6/٥:وينظر :سنن
ابن ماجة،ﲢقيق:حممد فؤاد عبد الباقي،دار الفكر،بريوت ،44/1:مسند أمحد بن حنبل،مؤسسة قرطبة ،القاهرة،3/3::
املسرتك،احلامكم النيسابوري،:ﲢقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط، 1دار الكتب العلمية،بريوت ،1٨2 /3:املعجم
الكبري،الطرباﲏ،ﲢقيق :محدي بن عبد املجيد السلفي،ط ،2مكتبة العلوم واحلكم،املوصل 1404ه19٨3 -م3٥/3:

 .27الربهان يف علوم القرآن ،الزركﴚ،ﲢقيق:حممد أبو الفضل ابراهيم،دار املعرفة،بريوت1391 ،ه.4٥٨/3 :
 .2٨املعجم الكبري،الطرباﲏ40٥/22:

 .29ينظر:حروف املعاﲏ،الزجاجي،د.عيل توفيق احلمد،ط، 1مؤسسة الرسالة،بريوت19٨4،م٨٥:.

 .30ينظر:رس صناعة االعراب،ابن جني،ﲢقيق:حسن هنداوي،ط ، 1دار القلم،دمشق19٨٥،م٥٥1/2:

19 .31ينظر :ﲨالية الكلمة املفردة  ،حسني ﲨعة،منشورات اﲢاد الكتاب العرب،دمشق200٥،م14٥:

20 .32ينظر :كتاب العني ،اﳋليل ،ﲢقيق :د.مهدي املخزومي ،ود.ابراهيم السامرائي ،ط ،1مؤسسة اﻷعلمي ،بريوت،
19٨٨م376/٨ :

20 .33ينظر :كتاب العني،اﳋليل3٨٥/7 :

 .34الكتاب ،سيبويﻪ ،ﲢقيق :د.أميل بديﻊ يعقوب ،ط ،1منشورات حممد عيل بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
1420هـ19٨3 -م307/1 :

 .3٥املصدر نفسﻪ3٨9،391،429/1:

 .36كتاب العني،اﳋليل216/٥:

 .37أرسار العربية ،أبو بركات اﻷنباري ،ﲢقيق:د.فخر صالح قباوة،ط،1دار اجليل،بريوت199٥،م361:
 .3٨لسان العرب،ابن منظور303/4:
 .39لسان العرب،ابن منظور30٥/7:
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 .40سنن الرتمذي663-662/٥:

 .41اﻷصول يف النحو،ابن الﴪاج،ﲢقيق :د.عبد احلسني الفتيل،ط ،3مؤسسة الرسالة،بريوت19٨٨،م. 41 / 1 :

 .42ﴍح الكافية ،الرﴈ ،وضﻊ هوامشﻪ:د.أميل بديﻊ يعقوب،ط ،1مؤسسة التاريﺦ العريب ،بريوت،لبنان 1427هـ-
2006م  13٨ /4 :؛ و ﹸينظر  :ﴍح ﲨل الزجاجي ،ابن عصفور ،ﲢقيق:د.أنيس بديوي ،ط ،1دار إحياء الكتاب العريب،
بريوت ،لبنان1424 ،هـ2003 -م274 /1 :

 .43ينظر :معاﲏ احلروف ،الرماﲏ ،ﲢقيق :الشيﺦ عرفان بن سليم ،املكتبة العرصية ،بريوت ،لبنان200٨ ،م142٨ -هـ.
 .44ينظر :أرسار العربية ،ابو الربكات اﻷنباري269:
 .4٥ينظر:حروف املعاﲏ ،الزجاجي64:

 .46اﳋطابة ،ارسطو طاليس ،ﲢقيق:عبد الرمحن بدوي ،دار القلم ،بريوت1949 ،م130:

 .47ينظر:خزانة اﻷدب :ابن حجة احلموي،ﲢقيق :عصام شعيتو،ط ،1دار ومكتبة اهلالل،بريوت19٨7،م494/2 :
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ملﺨﺺ البحﺚ

يعترب موضوع التغري االجتامعي من املواضيﻊ التي ﳞتم ﲠا علامء االجتامع ،بل كل علامء املجتمﻊ لكون موضوع التغري

االجتامعي يمس حياة ﲨيﻊ افراد املجتمﻊ ،وﳛدث التغري نتيجة أسباب متعددة أبرزها حدوث الثورات من أجل اصالح
املجتمﻊ والقضاء عﲆ مظاهر االنحالل والتدهور التي عمت يف املجتمﻊ .فام كانت ﳖضة االمام احلسني (علية السالم)
وﺛورتﻪ إال من أجل تغيري أوضاع املجتمﻊ واصالحها ،فقد تفشت كل االمراض االجتامعية يف جسد ذلﻚ املجتمﻊ ،ويف
ﲨيﻊ اﻷنساق االجتامعية ،السياسية ،واالقتصادية ،والثقافية ،بسبب فساد حكامها وانحرافهم عن مبادئ الدين اإلسالمي
احلنيف ،ففي النسق السياﳼ بات التلويح إﱃ ما نسيمة اليوم بالتوريث واضح ﹰا لد احلاكم ،وشاع الفساد بكل أشكالﻪ
واﳖار املجال االقتصادي وتدهور ﹰا كثري ﹰا ،وكذلﻚ تغريت القيم والعادات وبات الظلم والسكوت عن احلق من أبرز املالمح

التي يتسم ﲠا االفراد ،وهذا نتيجة اﳋوف من استبداد احلاكم الظاﱂ وطغيانﻪ ،هنا ويف ظل هذه الظروف التي يعيشها املجتمﻊ
كان صوت االمام احلسني (علية السالم) صادح ﹰا بقول كلمة احلق بوجﻪ الظلم واالستبداد ،كلمة ال لتوريث احلكم ،وال

للفساد ،وال للحاكم الظاﱂ ،وقولﻪ املعروف »إذا كان دين حممد ﱂ يستقيم اال بقتيل فيا سيوف خذيني« ،داللﻪ عﲆ خروجﻪ
من أجل تغيري أوضاع املجتمﻊ وإصالحﻪ والنهوض بﻪ حتى لو كلف هذا االمر حياتﻪ .ويف هذه املقولة الكثري من الدروس
التي ال بد من استلهامها لكي تصبح خارطة طريق جلميﻊ افراد املجتمﻊ ومنهﺞ يسريون عليﻪ من اجل اصالح املجتمﻊ
وتقدمة وتطوره والقضاء عﲆ ﲨيﻊ مظاهر الفساد والتخلف واالنحالل.

هلذا يﺄﰐ بحثنا ليسلﻂ الضوء عﲆ دور النهضة احلسينية يف التغري االجتامعي ويف اﻷنساق االجتامعية املختلفة السياسية

واالقتصادية والدينية واالجتامعية والثقافية ،ومن خالل النظريات االجتامعية التي تناولت موضوع التغري بالتحليل

والتفسري مﻊ الرتكيز عﲆ بعﺾ املفاهيم اﻷساسية يف البحث مثل التغري االجتامعي ،والثورة ،واإلصالح االجتامعي ،وبيان

دور الثورة احلسينة وأﺛرها يف نفوس االفراد خاصة ويف ﳖضة املجتمﻊ عامة .وهلذا سيكون عرضنا هلذا البحث من خالل
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املحاور التالية:

أوﻻﹰ :مدﺧﻞ ملﻮﺿﻮع البحﺚ.
ﺛاﻧي ﹰا :مﻔاهيﻢ البحﺚ.

ﺛالﺜ ﹰا :التنﻈري السﻮﺳيﻮلﻮجﻲ للنﻬضة اﳊسينية.

رﺑع ﹰا :النﻬضة اﳊسينية ومﻈاهر التﻐري اﻻجتﲈعﻲ.

ﺧاﲤة البحﺚ.

Abﬆract
The social change as an issue is of importance the sociologists take a great interest in
tackling ; as it pertains to the life of people and urges man to revolt and change his conditions
of corruption and collapse in the community. That is why the Imam Al-Hussein reverts into
the revolution as there is a symptom of deterioration ، abomination in the society and violation
to the Islamic doctrines and teachings. In time ، people never think of revolting or reforming
and keep reticent ، yet the voice of the imam for social justice rocks the palaces and the
citadels of the despots and paves the way to the free.
The current paper focuses upon the role of the Husseinist revivalism in light of certain
social theories and consists of an introduction، concepts، sociological interpretation to the
Husseinist revivalism and a conclusion.
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أوﻻﹰ :مدﺧﻞ ملﻮﺿﻮع البحﺚ

احلديث عن النهضة احلسينية ودورها يف التغري االجتامعي أصبح واضح ﹰا ومسموع ﹰا أكثر من ذي قبل ،وذلﻚ ﻷسباب

كثرية ومعروفة للجميﻊ ال ﳎال لذكرها االن ،فعملية التغري االجتامعي مستمرة ما دامت احلياة ،والنهضة احلسينة ﱂ تكن
خاصة بزمان ما أو ﳎتمﻊ معني ،وانام هي تصح لكل زمان ولكل مكان وجلميﻊ املجتمعات بغﺾ النظر عن دياناﲥم
وانتامءاﲥم والواﳖم واطيافهم ،فهي ﳖضة عاملية جلميﻊ اإلنسانية .و ان استذكارها واستلهام العرب واملواعﻆ منها هي
ديمومة الستمرار اإلسالم بشكل خاص واحلياة عامة.

وﲤثل مقولة االمام احلسني (علية السالم) » :ﱂ أخرج أﴍ ﹰا وال بطر ﹰا ،وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف امة جدي،

أريد أن أمر باملعروف واﳖي عن املنكر  ...فمن قبلني بقبول احلق فاﷲ أوﱃ باحلق ،ومن رد عﲆ هذا اصرب حتى يقﴤ اﷲ
بيني وبني القوم باحلق وهو خري احلاكمني« اعالن ﹰا واضح ﹰا من اجل التغيري واإلصالح بجميﻊ ﳎاالت احلياة االجتامعية.
و ان ﺛورة االمام احلسني (علية السالم) ودعوتﻪ اﱃ اإلصالح ﲣتلف عن ﲨيﻊ الثورات وﲨيﻊ الدعوات لكوﳖا خرجت
من رحم املجتمﻊ املقهور ،فض ﹰ
ال عن كوﳖا أصبحت فيام بعد إطار ﹰا لكل الدعوات املطالبة بالتغري االجتامعي والسياﳼ

واالقتصادي والثقايف ويف الكثري من املجتمعات ويف مناطق ﳐتلفة من العاﱂ .كام أن التغري االجتامعي الذي ﳛدث نتيجة
النهضة احلسينية ﳛمل صفة االستمرارية لكونﻪ متجدد ﹰا وحسب التطورات التكنولوجية والثقافية التي ﲢدث يف شتى

ﳎاالت احلياة املختلفة ،ويظهر عﲆ شكل ﳑارسات وافعال يف سلوك االفراد ،وخصوص ﹰا يف شهر حمرم احلرام الذي قامت
فيﻪ ﺛورة االمام احلسني (علية السالم) .وهلذا ﳞدف البحث لﻺجابة عن التساؤالت االتية:

 .1ما مفاهيم التغري االجتامعي ،والثورة ،واإلصالح االجتامعية يف إطار النهضة احلسينية؟

 .2كيف أسهمت النظريات السوسيولوجية يف تفسري النهضة احلسينية؟
 .3ما مظاهر التغري االجتامعي التي احدﺛتها النهضة احلسينية؟
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ﺛاﻧي ﹰا :مﻔاهيﻢ البحﺚ
 .١التﻐري اﻻجتﲈعﻲ

ان احلديث عن التغري االجتامعي يعني احلديث عن املجتمﻊ برمتﻪ يف تفاعالتﻪ املعقدة ويف اتساعﻪ يف الزمان واملكان ،وهو أنﻪ

يعني اإلشارة اﱃ نقيضﻪ أي اﱃ عناﴏ الثبات واالستقرار يف املجتمﻊ .فليس هناك تغري بغري ﺛبات ،و ان التغري عندما ﳛدث ال

ﳛدث بشكل ال متنا ﹴم وانام يكون لﻪ دائام حدود ﳛدث فيها ،وأيضا احلديث عن التغري االجتامعي يعني صعوبة القياس وصعوبة
اإلمساك بالعناﴏ اﻷساسية فيﻪ .وقد يشري التغري اﱃ التحوالت يف أنامط الفعل االجتامعي والتفاعل االجتامعي التي تشكل
العالقات االجتامعية املنظمة التي هي جوهر البناء االجتامعي ،ويتضمن ذلﻚ كل اشكال التحول التي ﲢدث يف القيم واملعايري
وقواعد السلوك الضابطة ﻷنامط التفاعل بني االفراد ،والتغري ﲠذا املعنى هو التبدل اجلوهري يف اﻷبنية االجتامعية أي يف أنامط
الفعل االجتامعي بام يف ذلﻚ النتائﺞ املرتبطة ﲠذا التبدل كام تنعكس يف التغريات التي تطرأ عﲆ القيم واملعايري واملنتجات الثقافية

والرموز( .(1ويشري مصطلح التغري االجتامعي اﱃ أوضاع جديدة تطرأ عﲆ البناء االجتامعي ،والنظم ،والعادات ،وأدوات املجتمﻊ

نتيجة لتﴩيﻊ أو قاعدة جديدة لضبﻂ السلوك ،أو كنتاج لتغري اما يف بناء فرعي معني أو جانب من جوانب الوجود االجتامعي أو
البيئة االجتامعية( .(2والتغري االجتامعي يمكن تعريفﻪ اجرائي ﹰا هنا هو الذي ﳛدث يف البيئة االجتامعية بشكل عام وبﺄنساقها املختلفة

نتيجة النهضة احلسينة التي قام ﲠا االمام احلسني (علية السالم) عام  61للهجرة والتي تتجدد يف كل عام يف العاﴍ من حمرم احلرام.

 .٢الﺜﻮرة

مصطلح ذو معان عدة ،مرتبطة بعضها ببعﺾ ،وهو يستخدم أحيان ﹰا لﻺشارة إﱃ تدمري احد اجلامعات احلاكمة بواسطة
ﲨاعة أخر .وان كان هذا احلدث يسمى انقالب ﹰا ،اذ ان الثورة تطلق عادة عﲆ الوقائﻊ التارﳜية التي يتم فيها القضاء عﲆ

نظام سياﳼ ،وليس تدمري ﲨاعة أو صفوة حاكمة فقﻂ  .أما املعنى الثالث للثورة فهو إحداث تغيريات جذرية يف النظام
االقتصادي والسياﳼ واالجتامعي ،سواء كانت تلﻚ التغيريات مصحوبة بثورة باملعنى اﻷدق للكلمة أو داخلة يف إطار
ﺛورة) .(٣واحلق ان الثورة فيام تتضمنﻪ من معان أصبحت عادة ال تعني شيئ ﹰا أكثر من مرادف »للتغيري« وربام التغيري املفاجﺊ

اهلائل .كام اننا نستخدم لفﻆ الثورة والصفة املشتقة منها ﺛوري للداللة عﲆ ﳎموعة من التغريات املتباينة( .(4والثورة هنا هي

ﺛورة االمام احلسني علية السالم التي قام ﲠا عام  61للهجرة من أجل التغيري واإلصالح يف االمة اإلسالمية بشكل خاص

ويف اإلنسانية بشكل عام ،ﻷﳖا ﺛورة عاملية تصح لكل زمان ولكل ﳎتمﻊ قامت لكي تؤسس لدولة العدل االجتامعي.

 .٣اﻹﺻﻼح اﻻجتﲈعﻲ

يقصد بكلمة اإلصالح يف اللغة العربية :ازالة الفساد ،وصلح الﴚء أي زال فساده ،والصالح االستقامة والسالمة من

العيب( .(٥أما املعنى االجتامعي لﻺصالح فيعني التغيري إﱃ اﻷحسن ،وﲢقيق التقدم وﲢديث املجتمﻊ وتطويره بام يتناسب

وإمكانية املجتمﻊ املتاحة ،وينبﻊ هذا التغيري واإلصالح يف املجتمﻊ من حاجة املواطنني ،وال ﲤليﻪ عليهم النخب احلاكمة وال

حتى تفرضﻪ عليهم ،ويشري اإلصالح االجتامعي إﱃ احلركة العامة التي ﲢاول القضاء عﲆ املساوئ التي تنشﺄ من خلل وظائف
النسق االجتامعي أو أي جانب منﻪ ،وﳞدف اإلصالح االجتامعي إﱃ تذويب الفوارق الطبقية ،وﲢقيق التكافؤ يف الفرص
واملساواة أمام القانون ،والعدالة يف توزيﻊ أعباء اإلنفاق العام ،واشرتاك ﲨيﻊ أفراد املجتمﻊ يف املسؤولية والتمتﻊ باحلريات

السياسية .ويرجﻊ الفضل إﱃ تشارلز بوث يف استخدام مفهوم اإلصالح االجتامعي ففي دراستﻪ عن مشكلة الفقر استطاع
التوصل إﱃ عامل أو نتيجة أساسية هي أن الفقر يرجﻊ إﱃ سوء االدارة والتنظيم يف املؤسسات االجتامعية واالقتصادية وال

يرجﻊ إﱃ تقصري الفرد وسوء أخالقة ،كانحرافﻪ السلوكي أو كسلﻪ أو إفراطﻪ يف تناول املﴩوبات الكحولية ،ومن أسباب
الفقر التي وجدها بوث يف بحثﻪ أيض ﹰا عدم وجود توازن بني متطلبات العائلة ودخلها ،إذ ان متطلباﲥا واحتياجاﲥا تزيد بكثري

عن مقدار دخلها وذلﻚ لكرب حجمها وقلة دخلها ،ومن العوامل اﻷخر التي كشفها بوث يف بحثﻪ عدم وجود مؤسسات
الضامن املايل والصحي التي تضمن للعامل تﺄين ﹰا أو دخ ﹰ
ال عن البطالة واملرض وقد دفعت هذه النتائﺞ بعﺾ أعضاء الطبقة

الوسطى يف أوربا إﱃ املطالبة باإلصالحات االجتامعية( .(6ﲠذا نستطيﻊ أن نقول إن حركة اإلصالح االجتامعي ﲢاول ﲢسني
اﻷحوال واﻷوضاع داخل النسق االجتامعي دون إحداث تغيري يف الطابﻊ املميز للنظام بشكل عام ،وﲠذا نستطيﻊ أن نعرف

مفهوم اإلصالح االجتامعي :هو كل ما جاء بﻪ اإلمام احلسني من فكر وفعل من أجل تغيري واقﻊ املجتمﻊ من حال إﱃ حال
أفضل مﻊ القضاء عﲆ كل أنواع الفساد والتسلﻂ واالستبداد التي كانت سائدة يف املجتمﻊ.

ﺛالﺜ ﹰا :اﳊرﻛات اﻻجتﲈعية مﺼدر التﻐيري

أبرزت دراسات علم االجتامع أن التغري االجتامعي ﳛدث نتيجة للحركات االجتامعية ،فعندما يشعر أفراد عديدون يف
املجتمﻊ أن هناك قصور ﹰا يف البناء االجتامعي ﳛول دون اشباعهم حلاجات معينة أساسية ،واخذت هذه احلالة صفة العموم

فﺄﳖم ينخرطون يف مناقشات فيام بينهم ،ويتوصلون إﱃ أن حاجاﲥم لن تشبﻊ إال بﺄحداث تغريات يف البناء االجتامعي،
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عندها تبدأ احلركات االجتامعية يف التشكل للقيام بالتغري ،وهذه احلركات قد تكون حركات إصالحية أو حركات ﺛورية
أو حركات تعبريية ،ذلﻚ أن احلركات اإلصالحية تقوم بﺄجراء تغريات يف اطار البناء االجتامعي القائم كﺈصدار تﴩيعات
وقوانني أو اجراء تعديالت واسعة هنا وهناك ،عﲆ أن تقوم ﲠذا اإلصالح احلكومة القائمة عندما ﲡد تقبل الناس لﻸهداف
املوضوعية حلركة اإلصالح .وقد تﺄخذ احلركات االجتامعية شكل الثورة التي تقوم بﺄجراء تغريات واسعة ليس يف البناء

االجتامعي فحسب وأنام أيض ﹰا يف اجلوانب االقتصادية والسياسية ،وقد تشمل ﲨيﻊ مظاهر احلياة يف املجتمﻊ( .(7ومن هنا

نعترب النهضة احلسينة حركة اﲣذت شكل الثورة من أجل التغري الشامل يف ﲨيﻊ ﳎاالت احلياة السياسية واالجتامعية
واالقتصادية والثقافية ،بمعنى اﳖا تشمل البناء االجتامعي بشكل عام ﳎتمع ﹰا وأفراد ﹰا.

راﺑع ﹰا :التنﻈري السﻮﺳيﻮلﻮجﻲ للنﻬضة اﳊسينية

للنظريات االجتامعية دور كبري يف ﲢليل الظواهر واملشاكل االجتامعية ،وهلا القدرة الكافية عﲆ تفسري املشكالت وﲢليل

ﲨيﻊ الظواهر التي ﲢدث يف املجتمﻊ ،سواء كانت يف النسق السياﳼ ،أو الديني ،أو االقتصادي ،أو الثقايف ،و ان نظريات

التغري االجتامعي متعددة ،وموضوع التغري االجتامعي من زوايا ﳐتلفة ،وهلذا سوف نتناول موضوع النهضة احلسينية
ودورها يف التغري االجتامعي بالتحليل والتفسري اعتامد ﹰا عﲆ بعﺾ النظريات السوسيولوجية التي نعتقد اﳖا اﻷقرب لتحليل

موضوع البحث ،وهي:

 .١ﻧﻈرية التﻐري اﻻجتﲈعﻲ عند اوﻛسﺖ ﻛﻮﻧﺖ

يعد كونت أحد رواد علم االجتامع اﻷوائل الذين أسهموا يف تطوير املعرفة السوسيولوجية ،وقد اعتمد كونت يف
صياغة نظريتﻪ عﲆ بناء معريف واسﻊ اشتمل عﲆ كل العلوم واملعارف السائدة أنداك ،فجاء اﲡاهﻪ الفكري تركيبي ﹰا قائ ﹰام
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عﲆ نسق موحد للمعرفة ،والتحليل واإلصالح والتغري االجتامعي ولبناء تصوره النظري ذهب كونت إﱃ أنﻪ هناك ﺛالﺛة
جوانب رئيسة تنطوي عليها طبيعة االنسان تنتظم العالقة بينها بصورة مرضية وتشمل هذه اجلوانب
• املشاعر :وتتضمن الدوافﻊ والعواطف التي تكمن خلف النشاط الذي يامرسﻪ االنسان.
• اﻷفكار :وهي ﲣدم املشاعر ولكنها تعني عﲆ التحكم فيها.
• اﻷفعال :تلﻚ التي تتم يف ضوء املشاعر واﻷفكار مع ﹰا.

وهذه اجلوانب توجد يف احلياة االجتامعية ويف السلوك االجتامعي مﻊ االخرين ،ووجود املجتمﻊ واستمراره ينبغي أن
يقوم عﲆ تنظيم حمدد للنظم واملؤسسات واملعرفة والقيم واملعتقدات ،وهي ﲨيع ﹰا مرتبطة ارتباطا وﺛيق ﹰا باملشاعر واﻷفكار

واﻷنشطة التي يامرسها أعضاء املجتمﻊ( .(٨وعند التطبيق عﲆ ﺛورة االمام احلسني (علية السالم) سوف نالحﻆ ان هذه

النهضة املتمثلة بالثورة عﲆ التخلف والفساد واجلهل الذي كان يسود يف املجتمﻊ بقيت خالدة إﱃ يومنا هذا ،وهي مستمرة
ما استمرت احلياة ﻷﳖا مست مشاعر االفراد وغريت أفكارهم وأصبحت أفعاالﹰ يقوم ﲠا االفراد يف املناسبات الدينية،
وخصوص ﹰا يف شهر حمرم احلرام التي قامت فيﻪ ﺛورة االمام احلسني (علية السالم) .وأصبحت ﳑارسة الشعائر والطقوس
واملامرسات الدينية أحد مالمح املجتمﻊ العراقي التي ﲤيزه من بعﺾ املجتمعات املجاورة.

 .٢ﻧﻈرية الﻔعﻞ اﻻجتﲈعﻲ عن ﺗالﻜﻮت ﺑارﺳﻮﻧﺰ

تعد نظرية الفعل االجتامعي احد النظريات املهمة يف املدرسة البنائية الوظيفية التي ذاعت شهرﲥا بني مدارس

واﲡاهات علم االجتامع املعاﴏ ،وتﴬب البنائية الوظيفية بجذورها يف أعامل الرواد املؤسسني لعلم االجتامع بل أﳖا

ارتبطت بعلم االجتامع منذ ظهوره حتى الوقت احلارض ،والوظيفية تعني اﻷﺛر أو النتيجة ،وعندما يضاف مفهوم البناء
فﺄن ذلﻚ معناه أن البناءات تؤدي وظائف ،والدور هو الوظيفية بمعنى أن السلوك الذي يؤديﻪ اجلزء انام من أجل بناء

الكل ولفهم الوظائف التي ينطوي عليها بناء معني فﺄنﻪ ينبغي البدء بمختلف االﺛار أو النتائﺞ املرتتبة عﲆ وجود هذا البناء
ومن ﺛم فاملجتمﻊ لد البنائية الوظيفية هو نسق مؤلف من ﳎموعة نظم اجتامعية وانامط حمددة بالثقافة ،بحيث تعد أنامط

العالقات بني اﻷدوار والشخصية جوهر البناء االجتامعي ،وبذلﻚ فﺄن أنامط العالقات بني النظم االجتامعية هي البناء
الكيل للمجتمﻊ.

وترتبﻂ نظرية الفعل االجتامعي بعاﱂ االجتامع تالكوت بارسونز الذي اهتم بقضية النظام االجتامعي العام متبني ﹰا نظرية

نسقية للفعل االجتامعي الذي ينتﺞ من تفاعل (أفعال وفاعلني ومواقف) ﳎموعة من الناس بعضهم مﻊ بعﺾ يف شبكة

من العالقات املتفاعلة ﲠدف االشباع اﻷمثل الحتياجاﲥم اﻷساسية بحيث ﲤثل العالقة بينهم وبني املواقف جوهر النسق

االجتامعي ،ومن ﺛم فمهمة التحليل البنائي الوظيفي تتمثل يف دراسة اﻷبنية لوظائفها ،والتحليل املنهجي ملكانات الفاعلني
وادوارهم يف صالﲥم باملواقف االجتامعية.

وير ”بارسونز“ أن هناك مصدرين للتغري االجتامعي الذي ينشﺄ عندما ﳜتل التوازن داخل النسق ،اﻷول :ناتﺞ من

الضغوط الداخلية ،أو الذاتية مثل ظهور اخرتاعات ،أو تغريات يف الرتكيب السكاﲏ ،أو نتائﺞ عمليات الرصاع والضغوط

التي ﲢدث داخل النسق .والثاﲏ :ﳛدث من خارج النسق ،أي من البيئة الطبيعية كظهور ﺛروات جديدة ،أو حدوث نكبات
طبيعية ،أو بسبب االحتكاك الثقايف بمجتمعات أخر ،أو من نسق الشخصية ،مﻊ تﺄكيده أن هناك تفاع ﹰ
ال مستمر ﹰا بني هذين
النوعني من التغري ،اذ تثري التغريات اﳋارجية عدة تغريات داخلية ،والعكس صحيح ،وعند استجابة النسق هلذه العوامل
الداخلية واﳋارجية فﺈن النسق ﳛاول أن يوجهها بعملية التوازن الديناميكي .وعندما ﲢل التغريات عموم ﹰا ،فﺈﳖا تؤدي إﱃ

إعادة تنظيم اﻷدوار والعالقات ،وقد تظهر أدوار جديدة ،أو يكتفى ببعﺾ التعديالت عﲆ مضامينها ،عندها ﳛاول النسق
العودة إﱃ حالة التوازن ،للتغلب عﲆ ما قد ينتﺞ من حوادث اجتامعية ،ومن ﺛم تتولد بعﺾ الوظائف التي تؤدي إﱃ عودة

النسق إﱃ حالة التوازن النسبي .ويركز تالكوت بارسونز عﲆ العامل القيمي أو العامل اﻷخالقي يف تفسري التغري ،اذ ير أن

أعمق أنواع التغري ﳛدث يف النسق الفرعي للقيم واملعتقدات ،كوﳖا تعمل عﲆ فقدان النسق لتكاملﻪ وﲤاسكﻪ .وتعد القيم
واملعايري حمكامت لقياس درجة التوازن والتكامل داخل املجتمﻊ( .(9وما كان لثورة االمام احلسني (علية السالم) أن تقوم

لوال ﳎموعة كبرية من املواقف التي هددت باﳖيار املجتمﻊ وتدهوره وكانت نتيجتها فعل اجتامعي عﲆ شكل ﺛورة غريت
املجتمﻊ وأسست لنظام اجتامعي جديد قائم عﲆ العدل واملساواة وفعل اﳋري.

 .٣ﻧﻈرية املﲈرﺳة اﻻجتﲈعية عند ﺑيري ﺑﻮرديﻮ

تكتسب نظرية املامرسة االجتامعية أﳘيتها يف العلوم االجتامعية واإلنسانية املختلفة ،بسبب قدرﲥا التفسريية املتنوعة

واملالئمة لكشف طبيعة الظواهر االجتامعية واإلنسانية املختلفة ،فيمكن ﲠا تفسري التباينات االجتامعية والثقافية يف آن

واحد ،وأيضا تفسري الظواهر السياسية واالقتصادية والثقافية والدينية وغريها .واملامرسة االجتامعية عند بيري بورديو ليست

٥9

ﳎرد فعل صادر يف الزمن احلارض ،ولكنها فعل موجﻪ من املاﴈ ،فعل تارﳜي ،فكام ال بد من أن تتضافر عدة ظروف قبل

هطول املطر فكذلﻚ املامرسة ،بمعنى أن مظاهر التغري تتكون يف ظل ظروف تارﳜية بنائية كامنة يف املجتمﻊ ،تظهر بشكل

ﳑارسات فردية ،أو ﲨاعية تتم يف إطار عالقات القوة ،وصور التفاعل الرمزي داخل ﳎاالت البناء االجتامعي(.(10

ان الشعائر احلسينية باعتبارها أحد مظاهر التغري الثقايف يف أشكاهلا املﴩوعة ليست وليدة اليوم ،وال هي من نسﺦ

املامرسات املستحدﺛة ،بل ﲤتد يف تاريﺦ اإلسالم إﱃ القرن اهلجري اﻷول ،وﲣضﻊ يف شكلها االجتامعي وتعابريها اﻷدائية
الفنية إﱃ إطار تﴩيعي يؤسس ملﴩوعيتها ،وﳛث عﲆ ﳑارستها يف أوساط املسلمني .إذ أن قضية أبن بنت رسول اﷲ (صل
اﷲ عليﻪ والﻪ وسلم) هي قضية إسالمية عامة ،يسﻊ نورها اجلميﻊ ،وهي ليست حكر ﹰا لطائفة معينة ،وإنام هي للجميﻊ،

للمسلمني ولغري املسلمني ،سواء كانت باملامرسة أو بالعمل ،ولكننا نجدها تظهر يف ﳑارسات املسلمني الشيعة أكثر من

كل بقية الطوائف ،وهذه يعزوها الكثري من الباحثني إﱃ أن املجتمعات الشيعية هي أكثر املجتمعات التي تعرض فيها
اإلنسان املسلم لصنوف القهر ،وهو القهر الذي يذكره دائ ﹰام بمﺄساة كربالء التارﳜية ،التي تلعب دورها يف فهم البناء النفﴘ

للشخصية الشيعية .فض ﹰ
ال عن هذا أصبحت اليوم الشعائر احلسينية جزء من املامرسة االجتامعية ﻷفراد املجتمﻊ ،فهم
يؤدوﳖا أما ﴏاح ﹰة يف شهر حمرم احلرام وأربعينية اإلمام احلسني (علية السالم) ،أو ضمن ﹰا من خالل ﳑارستها كجزء من

حياﲥم اليومية ،وﲠذا يمكن أن تكون الشعائر احلسينية أحد أهم روافد تشكيل الثقافة بالنسبة للكثري من أبناء املجتمﻊ .كام
أن ﳑارسة الشعائر احلسينية تعرب عن فعل اجتامعي أصبح جزء من املامرسات اليومية ﻷفراد املجتمﻊ ،وأصبحت مظهر ﹰا من

مظاهر التغري االجتامعي والثقايف تتغري وتتطور مﻊ تطور املجتمﻊ التكنولوجي.

ﺧامس ﹰا :النﻬضة اﳊسينية ومﻈاهر التﻐري

ان موضوع التغري االجتامعي الذي احدﺛتﻪ النهضة احلسينية ليس باﻷمر اهلني إذا اخذنا بنظر االعتبار التطورات
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السياسية والعسكرية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية التي حدﺛت بفعل هذه النهضة التي قام ﲠا االمام احلسني (علية

السالم) من خالل ﺛورتﻪ التي قادها ضد قو التخلف والظالم التي كانت تقود املجتمﻊ يف ذلﻚ الوقت ،واستمرت نتائﺞ
هذه النهضة اﱃ يومنا هذا كوﳖا غريت فكر االفراد ومست وجدانيتهم ،ومن أهم مظاهر التغري االجتامعي التي حققتها
النهضة احلسينية وكانت سبب ﹰا لقيامها والدعوة اليها هي ما يﺄﰐ:

 .١التﻐري اﻻجتﲈعﻲ

لقد غريت ﳖضة االمام احلسني (علية السالم) من مفهوم التنشئة االجتامعية لكي يتناسب مﻊ حجم احلدث احلسيني
واﳘيتﻪ ودوره يف املجتمﻊ ،فالقائد الذي تزحف اليﻪ اجلموع من غري دعوة ،وينترص بدمﻪ عﲆ السيف ،ويصبح خالد ﹰا يف

التاريﺦ اإلنساﲏ ما حيينا ال بد ﻷبناء املجتمﻊ كافة من استلهام العرب والدروس من مسرية وهذه النهضة تعد اإلطار العام

للمسلمني يف بقاع اﻷرض املختلفة ،و تعترب أيضا أحد أهم أسباب ﲤاسكﻪ املجتمﻊ ووحدتﻪ يف أيام االزمات ،وذلﻚ من
خالل إقامة الطقوس احلسينية والوالئم التي ﲡمﻊ أطياف املجتمﻊ كافة وﲠا تتوحد اﻷجساد والقلوب وتتامسﻚ املجتمعات،

كام ال بد من نبذ كل ما ﳜالف فكر اإلمام من تطرف وتنشئة طائفية وسلوكيات غري رشيدة ،التي نراها هذه اﻷيام وباشكال
ﳐتلفة وبطرق يتفنن ﲠا الكثري ،والتي غالب ﹸا ما تصدر عن جهل وقرص يف الرؤية ،فشهر حمرم احلرام الذي قدم فيﻪ اإلمام
احلسني(علية السالم) روحﻪ الطاهرة من أجل نرصة اإلسالم وإعالء كلمة احلق ،ال يمكن استذكاره واختصاره ببعﺾ

الطقوس التي تعود عﲆ إقامتها أبناء املجتمﻊ منذ أقدم اﻷزمان ،نحن بحاجة إﱃ فعل حسيني وﺛورة حسينية عﲆ الذات
نعود من خالهلا إﱃ طريق احلسني لكي نسمو ونعلو بالقيم احلسينية ونعرب ﲠا إﱃ شاطﺊ اﻷمان ونجعل من حمرم احلرام نقطة
انطالق حقيقية إلصالح أنفسنا وإصالح ﳎتمعنا وتطوير تلﻚ الطقوس بام يتناسب والتقدم احلاصل يف كافة املجتمعات،
واالهم بام يتناسب مﻊ أﳘية احلدث وقدسيتﻪ لد ﲨيﻊ أفراد املجتمﻊ.

وﲠذا قدمت النهضة احلسينة درس ﹰا يف الرتبية هدفﻪ تعديل وتغيري سلوك االفراد بام يتناسب مﻊ اهداف ومبادئ الثورة احلسينية،
وخلقت تفاع ﹰ
ال اجتامعي ﹰا بني االفراد يف املواقف املختلفة ،خصوص ﹰا يف شهر حمرم احلرام الذي يكون فيﻪ التفاعل االجتامعي يف اعﲆ
مراحلﻪ وبني فئات املجتمﻊ املختلفة ،ويظهر بصور ﳐتلفة وحسب اﻷدوار التي يقوم ﲠا االفراد واملراكز التي يوجدون فيها.

 .٢التﻐري السياﳼ

من قول اإلمام احلسني » ﱂ أخرج أﴍ ﹰا وال بطر ﹰا ،وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف امة جدي ،أريد أن أمر باملعروف

واﳖي عن املنكر  ...فمن قبلني بقبول احلق فاﷲ أوﱃ باحلق ،ومن رد عيل هذا اصرب حتى يقﴤ اﷲ بيني وبني القوم باحلق

وهو خري احلاكمني« فقد منح اهلدف من ﺛورتــﻪ ،وهو الســعي من أجل ﲢقيق اإلصالح الشامل يف اﻷمة ،ومنﻪ اإلصالح
السياﳼ ،وليس ﲢقيق أية مصالح شخصية ،أو السعي من اجل تسلم السلطة ،إذ كان اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يعلم

أنﻪ سيقتل يف املعركة ،ومن هنا تربز عظمة اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) ،اذ أنﻪ ضحى بنفسﻪ وبﺄهلﻪ من أجل ﲢقيق اﻷهداف
السامية املتمثلة يف اإلصالح والتغيري الشامل ،والقضاء عﲆ الفساد السياﳼ ،ونﴩ القيم واملبادئ واملثل .و أن أهم درس

ﳚب أن نتعلمﻪ من ﳖضة اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) هو االستعداد لتقديم كل غال ونفيس من أجل اإلصالح يف اﻷمة،
فاإلصالح ال يمكن ﲢقيقﻪ باﻷماﲏ واﻷحالم ،وإنام ﳛتاج إﱃ إرادة وعزيمة ،وعمل دائم ،ونشاط مستمر ،واستعداد

للتضحية بمختلف أشكاهلا من أجل الوصول إﱃ اإلصالح الشامل يف اﻷمة.

لقد خرج اإلمام احلسني لكي تقام دولة العدل االجتامعي لئال يرضﺦ الناس للحكام املستبدين والسري ضمن نطاق

احلرية والتغيري والعدالة االجتامعية واحرتام مكانة اإلنسان ،فال يمكن ﲢقيق أي اصالح سياﳼ إال بالتغيري سواء اكان
تغري ﹰا جذري ﹰا أو جزئي ﹰا ،فام كان خروج اإلمام احلسني(علية السالم) إال بسبب ما تفشى يف املجتمﻊ من فساد وفوﴇ وإﳘال،

فض ﹰ
ال عن تغليب املصالح اﳋاصة عﲆ املصلحة العامة ،و هناك مبدأ مهم يف فكر اإلمام احلسني (علية السالم) ،وهو من
مبادئ أي عملية إصالحية وخصوص ﹰا السياسية ،هو إعالء مبدأ (احلرية) باعتبارها الوسيلة املهمة لتحقيق إنسانية اإلنسان،

وﲠا يستطيﻊ التعبري عن آرائﻪ وأفكاره ووجوده .لقد كان اإلمام احلسني (علية السالم) كثري ﹰا ما يركز عﲆ أﳘية التحرر من
الذل والقهر إذ يقول (عليﻪ السالم) (ال ..واﷲ ،ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ،وال أفر فرار العبيد) ،وهلذا كانت ﺛورة

اإلمام احلسني (علية السالم) التي ﲠا ﳖتدي ونقتدي لكي تكون لنا وللجميﻊ نقطة انطالق ﻷي عملية إصالحية بغﺾ
النظر عن الزمان أو املكان وجلميﻊ املجتمعات.

 .٣التﻐري اﻻﻗتﺼادي

من أهم أسباب ﺛورة اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) هو التدهور االقتصادي الذي كان سائد ﹰا يف املجتمﻊ آنذاك ،وانتشار

الفساد بﺈشكالﻪ املختلفة ،فقد اﳖار اقتصاد اﻷمة اإلسالمية الذي هو ﴍيان احلياة االجتامعية ،وازداد الثراء الفاحﺶ حلكام

ذلﻚ الزمن ،وﳖبوا اﳋزينة املركزية للدولة التي هي أموال املسلمني ،وتكدست يف بيوﲥم اﻷموال وحاروا يف ﴏفها،
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وكان من نتيجة ذلﻚ انتشار الفقر والبطالة وغريها من الظواهر االجتامعية غري املرغوبة ،والتي كانت سبب ﹰا لكي يثور
اإلمام احلسني(علية السالم) من أجل إصالح الوضﻊ االقتصادي والقضاء عﲆ الفقر ،وتوزيﻊ الثروات توزيع ﹰا عادالﹰ بني
املسلمني.

واليوم مالمح التخلف االقتصادي وتدهور املستو املعاﳾ نستطيﻊ أن نلتمسﻪ ونحن نر أفواج ﹰا من املتسولني ،ومن

العاطلني ،وأزمات اقتصادية ﳐتلفة ،مﻊ انتشار غري مسبوق للفساد اإلداري بجميﻊ مفاصل الدولة ،وكام هو واضح من

بيانات منظمة الشفافية الدولية التي تصدر ﳖاية كل عام حول مؤﴍات قياس مدركات الفساد يف بلدان العاﱂ املختلفة،
ويﺄﰐ فيها العراق ضمن الدول اﳋمس اﻷعﲆ فساد ﹰا يف العاﱂ ،وال يضاهيﻪ عربي ﹰا أال السودان وحسب قائمة منظمة الشفافية
الدولية لعام  ،2013وكذلﻚ للسنوات التي مضت ،فطريق احلسني وحب أهل البيت ال يمكن أن ﹸﲡمﻊ يف قلب مسلم

يتعاطى الرشوة ،أو مسؤول عن ﲡويﻊ وﲥجري املاليني من أبناء املجتمﻊ العراقي ،ودولة احلسني هي دولة العدل والرفاهية
االجتامعية وعدم التمييز بني مناﴏ أو مهاجر ،ال دولة احلزب الواحد ،وال دولة أفواج من الشباب العاطلني عن العمل.

املهم هو استذكار العرب من ﺛورة اإلمام احلسني (علية السالم) ،ونرصة املظلوم والوقوف بوجﻪ الظاﱂ مهام كان ،واالقتداء

واالهتداء بقيم االمام احلسني (ع) ومبادئ فهي الطريق اﻷقرص واﻷرسع لالنتعاش االقتصادي ،ودفﻊ عجلة التنمية يف

املجتمﻊ إﱃ اﻷمام من أجل ﲢقيق التنمية والرفاهة االجتامعي وﲢقيق دولة العدالة االجتامعي التي أهم عوامل قيامها هو
التوزيﻊ العادل للثروات بني االفراد ورفﻊ مستواهم املعاﳾ.

 .٤التﻐري الﺜﻘاﰲ

يعترب ظهور اإلسالم أكرب تغري ﺛقايف يف حياة املجتمﻊ العريب واإلسالمي فيام بعد ،ويف نواحي احلياة املختلفة ،ومن

أبرز مظاهر اإلسالم وانتشاره هو النهضة احلسينة ودورها الكبري يف التغري بشكل عام والثقايف خاصة ،فقد غريت وعدلت
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العديد من املفاهيم التي كانت سائدة يف املجتمﻊ ،واليوم تعد الشعائر احلسينية والطقوس الدينية أحد مظاهر هذا التغري التي

تظهر بشكل كبري يف شهر حمرم احلرام.

ﺧاﲤة البحﺚ

تعترب ﳖضة اإلمام احلسني (علية السالم) ﺛورة إصالحية يف ﳎاالت احليات كافة ،وﲡربة عاملية وكونية مستمرة وﳑتدة

منذ استشهاد اإلمام احلسني (علية السالم) إﱃ قيام الساعة ،وﲡربة تستطيﻊ املجتمعات كافة االستفادة منها وتطبيقها من

أجل ﳖضة ﳎتمعاﲥا ،فلم يكن من احد وعرب التاريﺦ أن يمحو أﻷﺛر احلسيني من أذهان البﴩية ،وباﻷخص معركة ألطف
الدامية ،معركة انتصار الدم عﲆ السيف ،التي تبقى نقطة الدم الثائر يف حياة اإلنسانية ،ووصمة عار تالحق الظاملني يف كل

زمان ومكان ،الن تلﻚ الثورة التي ما زال صد كلامت قائدها اإلمام احلسني (علية السالم) يدوي وينادي »إن كان دين
حممد ﱂ يستقيم إال بقتيل ،فيا سيوف خذيني« .ان اإلمام احلسني عليﻪ السالم مﴩوع سلم وسالم ومنهﺞ يﴤء الدرب

وسارية راية احلق يف كل ارض طاهرة ،ومن ﳖضة اإلمام احلسني ﲢتفﻆ اﻷمم بكرامتها ،وبشموخها ،وعزها ،وﳎدها،
فالفكر احلسيني خارطة طريق جلميﻊ املجتمعات لتحيا بكرامة وتنهﺾ بﺄبنائها من خالل السري عﲆ ما ورد يف فكر اإلمام
احلسني (علية السالم) ،من دعوات إﱃ اإلصالح والتغري االجتامعي بﺄشكالﻪ كافة ،ضد الظلم والطغيان والفساد .و إن أهم

درس ﳚب أن نتعلمﻪ من ﳖضة اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) هو االستعداد لتقديم كل غال ونفيس من أجل اإلصالح يف

اﻷمة اإلسالمية ،فاإلصالح ال يمكن ﲢقيقﻪ باﻷماﲏ واﻷحالم ،وإنام ﳛتاج إﱃ إرادة وعزيمة ،وعمل دائم ،ونشاط مستمر،

واستعداد للتضحية بمختلف أشكاهلا من أجل الوصول إﱃ اإلصالح الشامل يف املجتمﻊ ،واإلصالح ال يمكن ﲢقيقﻪ إال

من خالل عملية التغري االجتامعي التي يعترب الفرد مصدر قوﲥا واستمرارها ،وال بد من اإلشارة هنا إﱃ أن اصعب أنواع
التغيري هو تغري الفكر ،وهذا احد أسباب استمرار ﳖضة االمام احلسني (علية السالم) وﲡددها يف كل عام ،ﻷﳖا استطاعت

ان تغري فكر أمة بﺄكملها وتنقلها من الوهم إﱃ احلقيقة ،ومن الظالم إﱃ النور ،وأصبحت مصدر قوة وامان ﻷفراد املجتمﻊ
بﺄلواﳖم واطيافهم املختلفة.
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ملﺨﺺ البحﺚ

احلمد ﷲ رب العاملني وأتم الصالة والتسليم عﲆ املبعوث رمحة للعاملني وعﲆ آلﻪ الطاهرين وبعد ،

فقد رسﲏ أن أشارك يف املؤﲤر العلمي حول اإلمام الثائر احلسني عليﻪ السالم عﲆ وفق املحاور العلمية املثبتة عﲆ كراس

املؤﲤر  .وقد اخرتت جانبا حيويا من جوانب هذه الشخصية العظيمة وهو اإلباء ﻷدرسﻪ دراسة أدبية يف خطابﻪ الذي شمل

سريتﻪ اجلهادية الﴩيفة ،لذلﻚ استو عنوان البحث ( أدب اإلباء يف اﳋطاب احلسيني )  ،وتضمنت الدراسة أشكال هذا
اﳋطاب اﻷيب وحمدداتﻪ عﲆ النحو اآلﰐ :

اﻷول :درس ) أدب اﻹﳚاز ( .
الﺜاﲏ :درس ) ﺻﻮر اﺳتﻘبال املﻮت ( .
فﺼﻞ الﻜﻼم ﰲ ) لﻐة املﻘارﻧة ( .
الﺜالﺚ :ﹼ
الراﺑﻊ :وﻗﻒ عﲆ ) محاﺳة الﺸاهد الﺸعري(.
ﹼ
وقفات تفصيلية ﳐتلفة كان فيها البحث يميل إﱃ التحليل اﻷديب والفني مقتنصني الصورة البالغية
ولكل هذه اﻷشكال
ﹲ

الفريدة والعبارة احلامسية املبتكرة  ،ومستعينني بجملة عريضة من املصادر املعرفية املختلفة كاﻷدبية والتارﳜية والنقدية .
ﲤثلت بﺄهم ما وصلت إليﻪ الدراسة التي عسى أن تكون ﹸو ﱢفقتﹾفي اإلتيان
وانتهى البحث بمجموعة من النتائﺞ املحددة بنقاط
ﹾ
بام هو نافﻊ وجديد يف ﳎال خدمة العلم وطالبﻪ ،واﷲ تعاﱃ و ﹼيل التوفيق .

Abﬆract
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Thanks be to the Evolver of the universe and peace be upon the master of the messengers
and his immaculate progeny
It is of importance for researchers to tackle such a viewpoint ، quixotism literature in the
Husseinist Discourse ، in light of certain steps : ﬁrst، economy literature ، second ، images
of holding death، third، speech acts in the comparison language ، fourth، pondering over the
poetic enthusiasm . Such steps manipulate certain images in the Husseinist discourse in light
of explication and depend main upon various critical، historical and eloquent sources ، then
the paper concludes with the meant results and ﬁndings.

ﳏﻮر البحﺚ
أﺷﻜال أدب اﻹﺑاء

اإلمام احلسني عليﻪ السالم هو سيدﹸ ﹺ
أهل اإلباء الذي ع ﹼلم الناس احلمية واملوت ﲢت ظالل السيوف اختيارا لﻪ عﲆ
الدن ﹼية كام قال ابن أيب احلديد (( سمعت النقيب أبا زيد ﳛيى بن زيد العلوي البرصي يقول  :ﹼ
كﺄن أبيات أيب ﲤام يف حممد بن
قيلت إال يف احلسني عليﻪ السالم  ( :من الطويل )
ﹸمحيد الطائي ما ﹾ

الوعر
واﳋلق
إليها حلفاظ املر
فوت املوت سهال فرده
ﹸ
وقد كان ﹸ
ﹸ
ﹴ
الكفر
الكفر يوم الروع أو دونﻪ
هو
تعاف الضيم حتى كﺄنﻪ
ونفس
ﹸ
ﹸ
ﹸ
ﹺ
احلﴩ
أﲬصﻚ
وقال هلا  :من ﲢت
فﺄﺛبت يف مستنقﻊ املوت رج ﹶلﻪ
ﹶ
ﹸ
((1
وهي من ﹸس ﹴ
تر ﹼد ﺛياب املوت ﹸمحرا فام أتى هلا ﹸ
ﴬ ))
الليل ﹼإال ﹾ
ندس ﹸخ ﹸ
التم ﹶستﹾها الدراسة بام يﺄﰐ :
وﻷدب اإلباء يف اﳋطاب احلسيني أشكال ﳐتلفة ﹶ

أوﻻ :أدب اﻹﳚاز

وﻷدب اإلباء أﺛره يف فن اإلﳚاز ،فهو يوجز شكل العبارة ويستبطن معاﲏ هائلة ،استعملﻪ احلسني عليﻪ السالم يف كثري

من مواقفﻪ احلامسية التي يمكن تبياﳖا يف املواقف اآلتية :

الﻔتﺢ:

كتب احلسني عليﻪ السالم إﱃ بني هاشم كتابا يف غاية التكثيف للعبارة ويف منتهى السعة للمعاﲏ وذلﻚ حني توجﻪ إﱃ
العراق جاء فيﻪ(( :فﺈنﹼﻪ من حلق يب منكم استﹸشهد ،ومن ﲣ ﹼلف عنﹼي ﱂ يبلﻎ الفتح)) ( . (2ﲠذا االختصار أوجز احلسني عليﻪ
السالم قصة فدائﻪ وفلسفة خروجﻪ عﲆ الظلمة واستﴩافﻪ للمستقبل وللخلود الذي سامه ( الفتح ) .

اﻹﺻﻼح :

أبان احلسني عليﻪ السالم -فيلسوف التضحية – بكل وضوح عن غايتﻪ من مسريتﻪ الثورية التصحيحية يف أكثر من مرة

ويف أكثر من موضﻊ  ،فمن كتاب لﻪ إﱃ أخيﻪ حممد بن احلنفية قال  (( :إﲏ ﱂ أخرج أﴍا وال بطرا ،وال ظاملا ،وال مفسدا،
خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي))( ، (3وقد تكرر مثل هذا الوضوح واالﳚاز كثريا نحو قولﻪ (( :واﷲ ! ليعتدن
وإنام
ﹸ

عليكام اعتدت اليهود يف السبت)).

((4

ويف منطقة قريبة من الكوفة تسمى بذي حسم قام احلسني عليﻪ السالم خطيبا يف الناس موضحا أهداف ﺛورتﻪ بعبارات

يبق
موجزة ومكثفة اخترصت معاﲏ احلياة والثورة عﲆ الباطل ((..وإن الدنيا قد تغريت وتنكرت وأدبر معروفها  ..وﱂ ﹶ

كصبابة اإلناء ،وخسيس عيﺶ كاملرعى الوبيل  ،أال ترون أن احلق ال يعمل بﻪ ،وأن الباطل ال يتناهى عنﻪ،
منها إال ﹸصبابة ﹸ
لريغب املؤمن يف لقاء اﷲ حمقا))(٥(.فهي املعركة اﻷزلية يف احلياة الدنيا بني احلق والباطل  ،وليس ﺛمة خيار للمؤمنني إال

ابتغاء احلق ولقاء اﷲ تعاﱃ بﻪ  .ومن الالفت لالنتباه أن هذه اﳋطبة تكاد تكون نسخة مكررة من خطب أبيﻪ اإلمام عيل عليﻪ
وإن الدنيا قد و ﱠل ﹾت ﹼ
السالم يف التحذير من الركون إﱃ الدنيا  ، ،وهي قولﻪ عليﻪ السالم(( :إال ﹼ
يبق منها إالﹼ ﹸصباب ﹲة
حذاء فلم ﹶ
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ﹺ
رت ﹼ
صاﲠا))( ،(6وقولﻪ  (( :ﹶأال ﹼ
حذا ﹶء ))(.(7
ﹶت بﹺ ﹶودا ﹴع و ﹶتنﹶك ﹶﱠر معرو ﹸفها فﺄ ﹾد ﹶب ﹾ
مت وآذن ﹾ
ترص ﹾ
ﹸ
كصبابة اإلناء اصط ﹼبها ﱡ
وإن الدﱡ نيا قد ﹼ

باحلس يف (صبابة اإلناء) أصلح لبيان
والصبابة وهي ما تب ﹼقى يف اإلناء( (٨استﹸعريت لتبيان بقيتها القليلة  ،وليس كالتشبيﻪ
ﹼ
ﱡ
ﹺ
قليل ﹸ
مقدار تلﻚ الق ﹼلة ،فام تب ﹼقى من الدنيا ﹲ
مثل عدمﻪ وهلذا ﹸيشعر بﴚء من التهكم والتحقري بقولﻪ ((اصطبها صاﲠا)) وهي
بمثابة قوهلم (تركها تاركها)(.(9وال ريب يف أن احلسني عليﻪ السالم كان قد حفﻆ كلامت أبيﻪ وجرت عﲆ لسانﻪ ،وكثريا ما

كان اﻷئمة الطاهرون يطيب هلم تكرار كلامت أمري املؤمنني عليﻪ السالم وترديد عباراتﻪ كام فعل اإلمام زين العابدين وهو

فمسهد))( .(10وتلﻚ كلامت أمري املؤمنني
حزﲏ فﴪمدﹸ  ،وأما لييل
يواري جسد أبيﻪ احلسني عليﻪ السالم الثر قائال (( :أ ﹼما
ﱠ
ﹶ
عليﻪ السالم راﺛي ﹰا زوجﻪ فاطمة الزهراء عليها السالم وهو يوارﳞا الثر  ،وما أشبﻪ احلالني !

هيﻬات منا الﺬلة:

ﹼ
إن هذا الشعار الذي رفعﻪ احلسني عليﻪ السالم يف إباء الذل وإيثار املوت ال يمكن عده لزمن دون زمن إنﻪ يﴪي من

مفاصل مستقبل اإلنسان رسيان الدم يف الﴩايني  ،تصلح يف كل زمان وتتخذ لغة لكل إنسان حر يناضل من أجل قضية
يؤمن ﲠا  ،ولعل ذلﻚ من بعﺾ أرسار احلياة للثورة احلسينية وهذا الفكر الوقاد الذي أحسن ﳐاطبة اإلنسان وعرف لغاﲥا

كلها  ،قال احلسني عليﻪ السالم  (( :أال إن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اﺛنتني ،بني السلة والذلة ،وهيهات منا الذلة  ،يﺄبى
اﷲ ذلﻚ لنا ورسولﻪ ،وجدود طابت ،وحجور طهرت ،وأنوف محية ،ونفوس أبية  ،من أن تؤﺛر طاعة اللئام عﲆ مصارع

الكرام ،أال إﲏ زاحف ﲠذه اﻷرسة معقلة العدد ،وخذلة الناﴏ))(. (11لذلﻚ أعلنها اإلمام ﴏخة مدوية( هيهات منا

الذلة) ،ﹼ
ﻷن مسﺄلة االستكانة بالوضﻊ املنحرف القائم يومذاك يعني بالنسبة للحسني عليﻪ السالم ذال ال يمكن لﻪ اإلقرار
عليﻪ لذلﻚ أعلنها ﴏاحة وهو يف املدينة حني طلب إليﻪ بيعة ليزيد بن معاوية ( إن مثيل ال يبايﻊ مثلﻪ )  ،ال حني خري بني
اﺛنتني القتل أو املبايعة التي سامها الذلة فضل اﻷوﱃ معلال بﺄسباب معروفة ال تسمح بغري خيار اإلباء فقال مباﴍة عﲆ سبيل

6٨

تواصل الكالم ( وهيهات منا الذلة ) وعدد منها :

أوﻻ  :أﳖا قضية ﴍعية  ،إذ كيف ملسلم  -فضال عن اإلمام احلسني ومنزلتﻪ بني املسلمني  -مبايعة رجل معروف

بخالعتﻪ وخروجﻪ العلني عﲆ قوانني السامء والﴩيعة من اللهو املاجن وﴍب اﳋمر واللعب بالقرود وإتيان املحرمات .

الﺜاﲏ :الطبيعة االجتامعية املعروفة هلذه اﻷرسة اهلاشمية املحمدية من اﻷصالب الشاﳐة واﻷرحام املطهرة التي عرب عنها

اإلمام بـ (جدود طابت وحجور طهرت  )..وأطلق عليها ﳐتلف الصفات اﻷبية من اﻷنوف احلمية والنفوس اﻷبية وكلها من

كنايات العز والﴩف التي تﺄبى الذل واالنقياد اﻷعمى للباطل وتفضل عليﻪ املوت .ومن هنا أعقب هذه اإلباء بام يعزز مكانة

هذه اﻷرسة فقال معلنا أنﻪ زاحف ﲠا للتغيري وال أدري هل فهم الناس وقتها بعد معنى كالمﻪ هذا ،ﻷن العريب من طبيعتﻪ وقت
احلرب أن يصون عرضﻪ وال يعرضﻪ ﻷخطار احلرب والسبي  ،بينام احلسني عليﻪ السالم يعلن أنﻪ سيزحف إشعارا ببدء حربﻪ
السلمية بداللة لفﻆ (اﻷرسة) وأي أرسة إﳖا أرسة آل حممد وحرمﻪ الذين أذهب اﷲ تعاﱃ عنهم الرجس وطهرهم تطهريا .وما

أشبﻪ هذا الكالم بلغة أبيﻪ عليﻪ السالم يف قولﻪ (( :إن امرأ أمكن عدوا من نفسﻪ ،يعرق حلمﻪ ،ويفري جلده ،وﳞشم عظمﻪ،

لعظيم عجزه ،ضعيف ما ضمت عليﻪ جوانح صدره ،فكن أنت ذاك إن شئت ،فﺄما أنا فدون أن أعطي ذلﻚ رضب باملﴩفية
تطري منﻪ فراش اهلام ،وتطيح السواعد واﻷقدام )) (. (12وال غرابة فكالﳘا -الوالد والولد  -يستقي من نبﻊ اإلباء ذاتﻪ .

ﺛاﻧيا :ﺻﻮر اﺳتﻘبال املﻮت

استقبل اإلمام احلسني عليﻪ السالم املوت ﲠمة عالية ورسم صوره بلغة منفعلة ومتحمسة ﲣتلف عام أﺛر من املوروث
ﹼ
املوت.إن لغة التشويق وحرارة االنتظار للموت مثرية الفتة يف أدب اإلباء عند اإلمام
اﻷديب العريب عن الصور املنفرة عن

احلسني  ،وهي تستدعي إدامة النظر ،إذ ليس معهودا توصيف املوت بلغة القالدة والفتاة والولﻪ واالشتياق  ،وهي ليست من

أجل املوت حتام ،بل ﻷن اﻷخري السبيل املوصل إﱃ لقاء اﷲ عز وجل أوال  ،ولقاء أحبائﻪ من آبائﻪ ،كجده الرسول اﻷعظم
وأبيﻪ وأمﻪ وأخيﻪ عليهم السالم وكل اﻷنبياء والصاحلني  ،وﲠذا البرص النافذ نظر احلسني عليﻪ السالم إﱃ إقبالﻪ عﲆ املوت،
بوابة عظيمة من بوابات العبور إﱃ الفوز بالشهادة ورضوان اﷲ تعاﱃ وإحياء دين املصطفى صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ورفﺾ الظلم

والطغيان  ،لذلﻚ كانت تعبرياتﻪ ناظرة إﱃ أبعد من زمانﻪ الذي عاشﻪ ،إﱃ العصور كلها ،وكﺄنﻪ يعلم أنﻪ سيكون شعار اﻷحرار
وطالبي احلرية ورافﴤ الظلم عرب املستقبل اإلنساﲏ  ،فالتمس ﻷفكاره زيادة عﲆ ما ورث من آبائﻪ من قيم البطولة والشهادة

كلامت تستعمل يف معاﲏ احلب واالشتياق وقلام تستعمل يف صور املوت  ،يف ظاهرة تستحق من الباحثني الوقوف عليها مليا
الستجالء خباياها وخفاياها  ،أقلها روعة استبسالﻪ يف اإليامن بفكرتﻪ والتضحية دوﳖا ورؤيتﻪ للفوز احلقيقي املستقبيل ،عﲆ
الرغم من يقينﻪ بخسارتﻪ العسكرية اآلنية  ،بعبارة ﺛانية قدم احلسني عليﻪ السالم معنى جديدا لالنتصارات واالنكسارات يف

احلروب ال يمكن تبيانﻪ إال بالنظر الفاحص إﱃ قصتﻪ وعمق كلامتﻪ .ويمكن تلمس بعﺾ الوقفات :

السعادة :

قال احلسني عليﻪ السالم يف مكة حني عزم عﲆ بدء اإلعالن عن ﺛورتﻪ واملسري إﱃ العراق  (( :ال أر املوت إال سعادة،

واحلياة مﻊ الظاملني إال برما ))(. (13ﲠذا احلرص والقرص بﺄسلوب النفي واالستثناء  ،ينفي رؤيتﻪ للموت بغري رؤية الفرح

والسعادة  ،واحلياة مﻊ الظلم والطغيان سو الضجر والربم  .إن ذلﻚ املوت الذي يقﴤ عﲆ اﻷنفاس ويقطﻊ اآلمال

وبكل ما ﳛمل من معاﲏ التعلق باحلياة ال يعني لﻺمام سو السعادة  ،سعادة ال يبرصها غريه  ،ﻷﳖا تتعلق بقيم غالية اختري

إلحيائها وإن كان الثمن غاليا بقيمة دم احلسني وأبنائﻪ وصحبﻪ إال أن الغاية أغﲆ وأﺛمن إﳖا إحياء الدين اإلسالمي وسنة

الرسول صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ  ،نعم إن ﺛمن دماء احلسني غال وخسارتﻪ ﲠذه الطريقة عزيزة نعم هي كل تلﻚ املعاﲏ التي نحيي
من أجلها ذكراه عﲆ مد القرون املاضية غري أن اهلدف اﻷسمى يستحق ذلﻚ  ،فاﻷمة التي استساغت لنفسها هذا الركون

وهي تر وتسمﻊ كيف تسعى السلطة اﻷموية علنا لتشويﻪ صورة اإلسالم وتغيري شكلﻪ ومضمونﻪ – أقول – إن اﻷمة ال
يوقﻆ نومتها غري هذا الثمن العظيم وال ينبهها من نومتها سو صيحات احلسني عليﻪ السالم ( أال هل من ناﴏ ينرصنا )
و( انسبوﲏ معرفة من أنا ) وغري ﴏاخات أطفالﻪ العطشى وسبي نسائﻪ الثكﲆ كﺄسار الديلم والروم .لكل ذلﻚ سميى

احلسني عليﻪ السالم موتﻪ سعادة ،ﻷنﻪ حقق اختيارا إهليا هلذه املهمة العظيمة ،وﻷنﻪ أنجز واجبا نيﻂ بﻪ ،ونبﺄه بتفاصيلﻪ
وفداحتﻪ جده العظيم وأبوه البطل صلوات اﷲ عليهام وعﲆ آهلام .

والﻮ ﹶلﻪ :
الﻘﻼدة ﹶ

يتداعى إﱃ الذهن حني تطلق لفظة ( القالدة ) منظر الفتاة ومعاﲏ النعومة واالنشداد إﱃ احلياة وملذاﲥا  ،غري أﳖا هذه

املرة ﲣالف املخزون الذهني بقلب صورﲥا عﲆ وفق فلسفة احلسني عليﻪ السالم  ،فقد قال عليﻪ السالم يف خطبتﻪ ذاﲥا التي

عزم فيها عﲆ التوجﻪ إﱃ العراق الذي هو رمز معارضة الطغيان عﲆ الرغم ﳑا يقال عنﻪ من غدر للحسني عليﻪ السالم(( :
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املوت عﲆ ﹺو ﹾل ﹺد آد ﹶم ﱠ
احلمد ﷲ وما شاء اﷲ  ،وال قوة إال باﷲ  ،ﹸخ ﹼﻂ
ﳐﻂ القالدة عﲆ جيد الفتاة  ،وما ﹾأو ﹶهلﹶني إﱃ أساليف اشتياق
ﹸ
يعقوب إﱃ يوسف)).

((14

ال أذكر أحدا قدﹼ م للموت صور ﹰة ﲨيلة يف الظاهر سو هذه الصورة التي ﲢمل فكرا عظيام

بعظمتها  ،فاإلمام يريد أن للموت أﺛرا عﲆ املرء البد منﻪ وهو لصيق بﻪ ،و ال يمكن نزعﻪ عنﻪ  ،وعقد لﻪ شبها ﳜالف ما أﺛر
من الصورة املﺄﺛورة املنفرة عن املوت وذكر سامعﻪ بالنسبة لغري احلسني وآل احلسني عليهم السالم  ،صورة أﺛر خﻂ قالدة
الفتاة املطوق جليدها  ،ويف إﳛاء الطوق املستبطن يف معنى القالدة ما يشري إﱃ حتمية انقياد املرء إﱃ املوت ،واالنقياد يتم يف

العادة من الرقبة إمعانا يف رسم صورة االستسالم ،عﲆ الرغم من أن ظاهر الصورة قالدة وفتاة  ،ويبدو أن اختيار الفتاة
دون غريها لولعها بديمومة لبس احليل ديمومة تستبني معﻪ آﺛار الطوق أكثر  .إن تقديم هذه املعاﲏ باستعامل الفعل املبني

للمجهول ( خﻂ ) يشري أيضا إﱃ تلﻚ احلتمية  ،إذ إن الترصيح بالفاعل هنا ال مربر لﻪ ﻷنﻪ معلوم لد السامﻊ وظاهر وهو
اﷲ تعاﱃ  ،وطاملا أنﻪ حتمي قدر عﲆ كل ولد ابن آدم بﺄجناسهم وأدياﳖم املختلفة  ،وهو هنا يعني تلﻚ املعاﲏ ﻷنﻪ ﱂ يستعمل

بدهلا لفظة ( املسلمني أو املؤمنني ) بل ( ولد آدم ) عﲆ جهة العموم .أقول طاملا أنﻪ كذلﻚ فام أشوق اإلمام عليﻪ السالم

لاللتحاق بﺂبائﻪ مشبها وهلﻪ هذا باشتياق يعقوب النبي لولده يوسف عليهام السالم  ،يف كناية واضحة إﱃ تطلعﻪ إﱃ الفوز
وتوﱃ عنهم ﹶ
بالشهادة يف سبيل اﷲ تعاﱃ .وهي من قولﻪ تعاﱃ حكاية عن يعقوب  (( :ﹼ
وابيض ﹾت
يوسف
وقال يﺄسفى عﲆ
ﹶ
ﹼ
ﹺ
ﹶ
ﹶ
تكون من اهلالكني ،قال إنﹼام أشكو ب ﹼثي وحزﲏ
تكون ﹶح ﹶرضا أو
يوسف حتى
تذكر
ﹶ
عيناه من احلزن فهو كظيم ،قالوا تاﷲ تفتؤا ﹸ
وأعلم من اﷲﹺ ما ال تعلمون )) (.(1٥
إﱃ اﷲ
ﹸ
إن عبارات اإلمام احلسني عليﻪ السالم وما ﲢمل من ألفاظ الولﻪ والسعادة واالشتياق ال تدل إال عﲆ عشق حقيقي

عميق الغتنام فرصة الشهادة التي أوهلا املوت وآخرها لقاء اﻷحباب املاضني وغايتها نيل الفوز برضوان اﷲ تعاﱃ.

العسﻞ :

70

كان االمام احلسني عليﻪ السالم يف غاية الرصاحة والواقعية مﻊ أصحابﻪ وأهل بيتﻪ يف مواقفﻪ كلها ،فقد دعاهم غري مرة

إﱃ االختيار بني الرحيل أو البقاء إن شاؤا ،ويف ليلة الواقعة قال هلم(( :يا قوم ! إﲏ يف غد أقتل وتقتلون كلكم معي وال يبقى

منكم واحد  .فقالوا  :احلمد ﷲ الذي أكرمنا بنرصك وﴍفنا بالقتل معﻚ  ،أو ال ترﴇ أن نكون معﻚ يف درجتﻚ يا ابن

رسول اﷲ ؟ ! فقال ( عليﻪ السالم ) :جزاكم اﷲ خريا  .ودعا هلم بخري ،فﺄصبح وقتل وقتلوا معﻪ أﲨعون .فقال لﻪ القاسم

بن احلسن ( عليﻪ السالم ) :وأنا فيمن يقتل؟ فﺄشفق عليﻪ فقال لﻪ :يا بني ! كيف املوت عندك ؟ قال :يا عم ! أحﲆ من
العسل ! فقال ( عليﻪ السالم ) :إي واﷲ ! فداك عمﻚ  ،إنﻚ ﻷحد من يقتل من الرجال معي بعد أن تبيل ببالء عظيم)) (،(16

وحمل الشاهد قول القاسم ابن أخيﻪ احلسن عليﻪ السالم وتﺄييده لﻪ (أحﲆ من العسل) ﲠذه السهولة من التعبري عن املوت

وﲠذه الثقة العظيمة باﷲ تعاﱃ .وكﺄن هذه الروح التواقة إﱃ ذلﻚ اللقاء اإلهلي انتقلت بفعل العشق احلسيني إﱃ ﲨيﻊ أهل

بيتﻪ وأصحابﻪ الصغار منهم والكبار الرجال فيهم والنساء ﻷن يف قصص كربالء من تلﻚ الصور ما يعجز عنﻪ وصفﻪ البيان
ويقرص دون حده اللسان.

اﳊﻖ :

وللموت معنى آخر يف فكراالمام أيب عبد اﷲ احلسني عليﻪ السالم هو ( احلق )  ،ومن أجل إحقاق احلق ترخص

النفوس ،ففي حوارية بينﻪ وبنني ولده عيل اﻷكرب يف منطقة قريبة من ضواحي الكوفة تسمى (قرص بني مقاتل ) ورد عن

اإلمام زين العابدين أنﻪ  (( :ملا كان يف آخر الليل أمر احلسني باالستقاء من املاء  ،ﺛم أمرنا بالرحيل  ،ففعلنا  ،قال  :فلام ارﲢلنا

من قرص بني مقاتل  ،ورسنا ساعة خفق احلسني برأسﻪ خفقة ﺛم انتبﻪ وهو يقول  :إنا ﷲ وإنا إليﻪ راجعون  ،واحلمد ﷲ رب
العاملني .ففعل ذلﻚ مرتني أو ﺛالﺛا  ،فﺄقبل إليﻪ ابنﻪ عيل بن احلسني عﲆ فرس لﻪ فقال  :إنا ﷲ وإنا إليﻪ راجعون  ،واحلمد ﷲ

رب العاملني  ،يا أبت ! جعلت فداك مم محدت اﷲ واسرتجعت ؟ قال  :يا بني ! إﲏ خفقت برأﳼ خفقة فعن يل فارس عﲆ
فرس ،فقال  :القوم يسريون واملنايا تﴪي إليهم  ،فعلمت أﳖا أنفسنا نعيت إلينا  ،قال لﻪ  :يا أبت ! ال أراك اﷲ سوءا ،ألسنا

عﲆ احلق ؟ قال  :بﲆ والذي إليﻪ مرجﻊ العباد  .قال  :يا أبت ! إذا ال نبايل  ،نموت حمقني  .فقال لﻪ ]االمام احلسني ( عليﻪ

السالم ) [  :جزاك اﷲ من ولد خري ما جز ولدا عن والده)) ،(17( .والشﻚ يف أن هذه الصور البطولية تنقل لنا عظمة هذه

النفوس ورس اﷲ تعاﱃ يف اختيارها يف قرابني التضحية ﻷجل التغيري وهز العاﱂ اإلسالمي لينتفﺾ من جديد .فهي شخوص

قالت وفعلت ،بل إﳖا حني قالت فعلت أكثر ﳑا قالت .

ﺛالﺜا :لﻐة املﻘارﻧة

ﹼ
إن لغة املقارنة التي أعني ﲠا هي لغة اﻷقدار املتضادة وليست لغة اﻷنداد واﻷكفاء ،فهذا التسلسل التارﳜي من اﻷجداد

إﱃ اﻷحفاد يف تقابل اﻷضداد مثري للسخرية واﻷسى عﲆ حد سواء  ،فمحمد العظيم صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ قابلﻪ أبو سفيان،

ﺛم اإلمام عيل عليﻪ السالم وقف لﻪ معاوية بن أيب سفيان  ،ﺛم شاء اﷲ أن يقابل التاريﺦ عظمة اإلمام احلسني عليﻪ السالم

شخصا ضئيال مثل يزيد بن معاوية  .وإذا كان اإلمام عيل ( عليﻪ السالم ) قد عرب يف واحدة من مناسبات ﴏاعﻪ املرير مﻊ
ﹴ
كنقيﺾ لﻪ يف النبل واﳋلق
الباطل بقولﻪ (( :أنزلني الدهر حتى قيل معاوية وعيل )) ( (1٨فانﻪ عليﻪ السالم ال يذكره كندﹼ  ،بل

واإلنسانية)) .ويف هذا الشﺄن يذكر أن معاوية وضﻊ نفسﻪ ندﹰ ا ﹴ
لعيل يف املكانة االجتامعية والسلطوية ففنﹼدها اإلمام بﺄروع
ﹶاف ،ﹶفك ﹶﹶذلﹺ ﹶﻚ نﹶحن و ﹶل ﹺكن ﹶليس ﹸأمي ﹸة كﹶه ﹺ
مقال يف رسالة جوابية لﻪ(( :و ﹶأما ﹶقو ﹸل ﹶﻚ إﹺنﱠا بنﹸو ﹶعب ﹺد من ﹴ
ﹴ
اش ﹴم ،ﹶو ﹶال ﹶح ﹾر ﹲب ﹶك ﹶع ﹾب ﹺد ا ﹾﹸمل ﱠط ﹺل ﹺ
ب
ﹾ ﹸ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹶﱠ ﹶ
ﹶ ﱠ ﹾ
ﹶ ﹾ ﹶ
ب ،ﹶو ﹶال ا ﹾﹸمل ﹶه ﹺ
اج ﹸر كﹶال ﱠط ﹺل ﹺيق ﹶو ﹶال ﱠ ﹺ
ان ك ﹶﹶﺄ ﹺيب ﹶطالﹺ ﹴ
ﹶو ﹶال ﹶأ ﹸبو ﹸس ﹾف ﹶي ﹶ
يح كﹶال ﱠل ﹺص ﹺيق ،ﹶو ﹶال ا ﹾﹸمل ﹺح ﱡق كﹶا ﹾﹸمل ﹾبطﹺ ﹺل ﹶو ﹶال ا ﹾﹸمل ﹾؤ ﹺم ﹸن كﹶا ﹾﹸملدﹾ ﹺغل))(.(19
الرص ﹸ

فﺄلفاظ ( املهاجر والرصيح واملحق واملؤمن ) كنايات استعملها اإلمام عن اسمﻪ بينام كنى يف مقابلها عن معاوية بـ ( الطليق
واللصيق واملبطل واملدغل ) .وال شﻚ يف أن اإلمام قصد من وراء كناياتﻪ التعريﺾ بخصمﻪ أوال ﺛم بيان مكانتﻪ والتذكري

ﲠا ﺛانيا  ،لذلﻚ أطال بكناياتﻪ يف تقابل داليل بينام ﱂ يقف عﲆ السابقني طويال بﺄكثر من تقابل ﴏيح ﻷن غرضﻪ من ذلﻚ
الوصول إﱃ بيان حالﻪ ومقارنتها بحال خصمﻪ .ومن هنا جعل أمية مقابل هاشم (( وكان الرتتيب يقتﴤ أن ﳚعل هاشام
بﺈزاء عبد شمس ﻷنﻪ أخوه يف قعدد( ،(20وكالﳘا ولد عبد مناف لصلبﻪ ،وأن يكون أمية بﺈزاء عبد املطلب  ،وأن يكون حرب

بﺈزاء أيب طالب  ،وأن يكون أبو سفيان بﺈزاء أمري املؤمنني عليﻪ السالم  ،ﻷن كل واحد من هؤالء يف قعدد صاحبﻪ  ،إال أن

أمري املؤمنني عليﻪ السالم ملا كان يف صفني بﺈزاء معاوية اضطر إﱃ أن جعل هاشام بﺈزاء أمية بن عبد شمس )) ( . (21وإنام ﱂ

يرصح اإلمام بقولﻪ مثال (( وال أنا كﺄنت )) ترفعا عن أن يقيس نفسﻪ بمعاوية بل قبيح بﻪ أن يقوهلا مﻊ أحد من املسلمني
كافة ،كام ال يقال السيف أمﴣ من العصا ( .(22واسرتسال اإلمام عليﻪ السالم يف هذه الكنايات بسبب ادعاء معاوية يف

الرسالة التي بعث ﲠا إليﻪ يف أﳖام متساويان يف املنزلة عﲆ أساس أن كليهام من بني عبد مناف ( ،(23لذلﻚ حني أقره اإلمام

فصل يف ﴍف اآلباء منهام حتى إذا وصل إﱃ نفسﻪ معاوية أطال ﻷجل التعريﺾ  .فقولﻪ ( الطليق ) كونﻪ من طلقاء النبي
يوم فتح مكة ،وقولﻪ (اللصيق) كونﻪ مدخوال يف نسبﻪ أو مشكوك ﹰا يف إيامنﻪ  ،وقولﻪ ( املبطل ) بادعائﻪ ما ليس لﻪ بﺄهل من

اﳋالفة وغريها ،وقولﻪ (املدغل) كونﻪ ﳑن عرف بنفاقﻪ وترصده لﻺسالم ورموزه.

((24
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وشاء اﷲ أن يتكرر هذا املشهد عند االمام احلسني عليﻪ السالم ،وبدأ حني استﹸدعي إﱃ حاكم املدينة الوليد بن عتبة

(( فوجد عنده مروان بن احلكم فنعى إليﻪ الوليد معاوية فاسرتجﻊ احلسني ﺛم قرأ عليﻪ كتاب يزيد وما أمره فيﻪ من أخذ
البيعة منﻪ لﻪ  ،فقال احلسني عليﻪ السالم  :إﲏ ال أراك تقنﻊ ببيعتي ليزيد رس ﹰا حتى أبايعﻪ جهر ﹰا فيعرف ذلﻚ الناس  ،فقال لﻪ

الوليد  :أجل فقال احلسني  :فتصبح وتر رأيﻚ يف ذلﻚ  ،فقال لﻪ الوليد  :انرصف عﲆ اسم اﷲ تعاﱃ حتى تﺄتينا مﻊ ﲨاعة

الناس  .فقال لﻪ مروان  :واﷲ لئن فارقﻚ احلسني الساعة وﱂ يبايﻊ ال قدرت منﻪ عﲆ مثلها أبدا حتى تكثر القتﲆ بينكم وبينﻪ
احبس الرجل وال ﳜرج من عندك حتى يبايﻊ أو تﴬب عنقﻪ  ،فوﺛب احلسني عليﻪ السالم عند ذلﻚ وقال  :أنت يا ابن
الزرقاء تقتلني أم هو ؟ كذبت واﷲ وأﺛمت  ...ﺛم أقبل عﲆ الوليد فقال  :أﳞا اﻷمري ! إنا أهل بيت النبوة  ،ومعدن الرسالة،
وﳐتلف املالئكة  ،وبنا فتح اﷲ  ،وبنا ختم اﷲ  ،ويزيد رجل فاسق شارب اﳋمر ،قاتل النفس املحرمة  ،معلن بالفسق ،
ومثيل ال يبايﻊ مثلﻪ  ،ولكن نصبح وتصبحون ،وننظر وتنظرون  ،أينا أحق بالبيعة واﳋالفة  ،ﺛم خرج عليﻪ السالم))(.(2٥
ﲠذه النفس الكبرية أجاب احلسني عليﻪ السالم وﲠذه اللغة احلادة الرصﳛة التي الﳎال فيها للمقارنة (مثيل ال يبايﻊ مثلﻪ).
ومثل هذه اللغة قولﻪ عليﻪ السالم يف خطبتﻪ حني عزم عﲆ اﳋروج إﱃ العراق(( :أال ﹼ
الدعي قد ركز
الدعي بن
وإن
ﱠ
ﹼ

السلة ((26والذلة ،وهيهات منا الذلة ،يﺄبى اﷲ لنا ذلﻚ ورسولﻪ واملؤمنون وحجور طابت وطهرت ونفوس
بني اﺛنتني :ﱢ

أبية وأنوف محية من أن نؤﺛر طاعة اللئام عﲆ مصارع الكرام  . (27( )) ..عقد اإلمام ﻷسباب هذا اإلباء صورتني متقابلتني :

اﻷوﱃ :صورة الدعي ابن الدعي ويعني بﻪ عبيد اﷲ بن زياد  ،وهو دعي ﻷنﻪ مطعون النسب  ،فﺄبوه زياد  -امللقب بابن أبيﻪ
 -قد أغراه معاوية أن يلحقﻪ بﺄبيﻪ أيب سفيان ﴍيطة االلتحاق باتباعﻪ  ،ولذلﻚ هو دعي وابن دعي  .أو ﻷنﻪ يدعي ما ليس

لﻪ من اإلمرة واﻷمر باملعروف والنهي عن املنكر بحجة قتال احلسني بعده خارجا عﲆ بيعة اﳋليفة يزيد الفاسق واﳋارج عﲆ
سنن اإلنسانية فضال عن اإلسالمية  ،واﻷول هو اﻷرجح .

الصورة الثانية  :صورة نفسﻪ وأهلﻪ التي ﴏح بﺈبائها للذلة وأخذ الدنية  ،موضحا عزة املحتد وطيب اﻷرومة من اآلباء
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الطيبني واﻷمهات الطاهرات اللواﰐ كنى عنهن بـ ( حجور طابت ) معرضا يف الوقت ذاتﻪ بﺈﳛاء خفي بالصورة املقابلة لﻪ
حني ذكره بلفﻆ الدعي .ال ﳎال – إذن – للمقارنة بني الكرام واللئام.

راﺑعا  :محاﺳة الﺸاهد الﺸعري

من الطبيعي أن يرتبﻂ انتقاء الشعر بسمو النفس ورفعة توجهاﲥا وطموحها الكبري ،ولذا ارتبﻂ الشاهد الشعري يف

خطاب اإلمام احلسني عليﻪ السالم باحلكمة والشجاعة والنصح واإليثار بلغة شاعرة منفعلة فرضها املوقف واستوجبتها
ارتﺞ املوضﻊ بالنوح والعويل والدموع
اهلمة العالية ،فهو نفس أبيﻪ بني جنبيﻪ دائام  ،فقد ﹸروي أنﻪ ﹼملا ورد خرب مسلم وهاﲏ ﹼ
فقال عليﻪ السالم متمثال( ( : (2٨من الطويل )
ﹺلئ ﹾن كانت الدنيا تعد نفيس ﹰة
ﹺ
ﹸ
ﹾ
نشئت
كانت
وإن
اﻷبدان للقتل ﹸأ ﹾ

فﺈن ﺛواب اﷲ أعﲆ ﹸ
وأنبل

ﹸ
وأفضل
فموت الفتى يف اﷲﹺ أوﱃ
ﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
الكسب ﹸ
ﹸ
ﹾ
أﲨل
حرص املرء يف
فقل ﹸة
اﻷرزاق قس ﹰام ﹸمقدﹰﹼ را
وإن كانت
ﹴ
ﹺ
ﹺ
مرتوك بﻪ املر ﹸء ﹸ
فام ﹸ
ﹸ
ﹾ
يبخل
بال
للرتك ﲨ ﹸعها
اﻷموال
كانت
وإن
وتﹸرو هذه اﻷبيات ﻷبيﻪ عيل عليﻪ السالم  ،وقيل هي من إنشاء االمام احلسني عليﻪ السالم(.(29
ومن ﲤ ﱡثلﻪ بشعر احلامسة واالنفعال لفروة املرادي قولﻪ من خطبة لﻪ عليﻪ السالم ..(( :أال وإﲏ زاحف ﲠذه اﻷرسة مﻊ

قلة العدد وكثرة العدو وخذلة الناﴏ  ( :من الوافر )
ﹾ
فهزامون قد ﹰما
فﺈن ﹸﳖز ﹾم ﹼ
وما ﹾ
إن ط ﱠبنا ﹸجب ﹲن ولك ﹾن

إذا ما املوت يرفﻊ عن أناس

فﺄفنى ذلكم رسوات قوم

فلو خلد امللوك إذا خلدنا

فقل للشامتني بنا أفيقوا

ﹾ
فغري ﹸمغ ﹰﹼلبينا
وإن ن ﹾ
ﹸغلب ﹸ
منايانا ودول ﹸة آخرينا
كالكلﻪ أناخ بﺂخرينا

كام أفنى القرون اﻷولينا

ولو بقي الكرام إذا بقينا

سيلقى الشامتون كام لقينا

ومن هذه اللغة املتحمسة ﲤثلﻪ ﲠذه اﻷبيات وهو يعالﺞ سيفﻪ ويصلحﻪ ليلة استشهاده عليﻪ السالم ( :من الرجز )
ﹺ
ﹺ
واﻷصيل
كم لﻚ باإلﴍاق
خليل
أف لﻚ من
دهر ﱟ
يا ﹸ
ﹴ
ﹴ
ﹺ
طالب ﹺ
بالبديل
يقنﻊ
قتيل
صاحب أو
من
والدهر ال ﹸ
ﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﱡ
وكل ﹴ
السبيل
سالﻚ
حي
اجلليل
اﻷمر إﱃ
وإنام ﹸ
قال اإلمام زين العابدين وقد كانت عنده عمتﻪ زينب عليها السالم ﲤرضﻪ (( :فﺄعادها مرتني  ،أو ﺛالﺛا حتى فهمتها

فعرفت ما أراد  ،فخنقتني عربﰐ  ،فرددت دمعي ولزمت السكوت  ،فعلمت أن البالء قد نزل  .فﺄما عمتي فﺈﳖا سمعت ما

سمعت  -وهي امرأة  ،ويف النساء الرقة واجلزع  -فلم ﲤلﻚ نفسها أن وﺛبت ﲡر ﺛوﲠا  -وإﳖا حلارسة  -حتى انتهت إليﻪ،
فقالت  :واﺛكاله ! ليت املوت أعدمني احلياة ! اليوم ماتت فاطمة أمي  ،وعيل أيب  ،وحسن أخي  ،يا خليفة املاﴈ وﺛامل

الباقي ! فنظر إليها احلسني ( عليﻪ السالم ) فقال  :يا أخية ! ال يذهبن بحلمﻚ الشيطان  .قالت  :بﺄيب أنت وأمي  ،يا أبا
عبد اﷲ ! أستقتلت ؟ نفﴘ فداك  .فرد غصتﻪ وترقرقت عيناه وقال  :لو ترك القطا ليال لنام ! قالت  :يا ويلتي ! أفتغصب

نفسﻚ اغتصابا ؟ ! فذلﻚ أقرح لقلبي وأشد عﲆ نفﴘ ! ولطمت وجهها  ،وأهوت إﱃ جيبها وشقتﻪ وخرت مغشيا عليها !

فقام إليها احلسني ( عليﻪ السالم )  ،فصب عﲆ وجهها املاء وقال هلا  :يا أخية ! اتقي اﷲ وتعزي بعزاء اﷲ  ،واعلمي أن أهل
اﻷرض يموتون  ،وأن أهل السامء ال يبقون  ،وأن كل ﳾء هالﻚ إال وجﻪ اﷲ الذي خلق اﻷرض بقدرتﻪ  ،ويبعث اﳋلق

فيعودون  ،وهو فرد وحده  ،أيب خري مني  ،وأمي خري مني  ،وأخي خري مني  ،ويل وهلم ولكل مسلم برسول اﷲ أسوة .
فعزاها ﲠذا ونحوه  ،وقال هلا  :يا أخية ! إﲏ أقسم عليﻚ فﺄبري قسمي  ،ال تشقي عيل جيبا  ،وال ﲣمﴚ عيل وجها  ،وال

تدعي عيل بالويل والثبور إذا أنا هلكت  .ﺛم جاء ﲠا حتى أجلسها عندي)) (. (30إن هذا النعي التفصييل املبكر من احلسني
لنفسﻪ يعجز عن صفتﻪ البيان حقا  ،وال مثيل لﻪ يف تارﳜنا غري احلسني عليﻪ السالم نفسﻪ ،ﻷنﻪ تنظري وتطبيق يف الوقت نفسﻪ،
نعم ،توجد لﻪ شواهد من آبائﻪ عليهم السالم وهي ال ريب عظيمة  ،إال أن اﷲ دفعها عن أصحاﲠا كام قدمنا بفداء إسامعيل
بذبح عظيم ،وكام دفﻊ اﷲ تعاﱃ عن فداء اإلمام عيل عليﻪ السالم بنفسﻪ للنبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ يوم نام يف فراشﻪ .ومن هنا
تبدو حرارة مصيبة احلسني ووقﻊ شدﲥا عﲆ النفوس عﲆ مر التاريﺦ.

وﳑا ﲤثل بﻪ اإلمام احلسني من شعر احلامسة ما ذكره أبو ﳐنف يف هذا احلوار حني ساير احلر اإلمام فقال (( يا حسني إﲏ

أذكرك اﷲ يف نفسﻚ فﺈﲏ أشهد لئن قاتلت لتقتلن ،ولئن قوتلت لتهلكن فيام أر ،فقال لﻪ احلسني  :أفباملوت ﲣوفني؟ وهل
يعدو بكم اﳋطب إن تقتلوﲏ  ،ما أدري ما أقول لﻚ  ،ولكن أقول كام قال أخو اﻷوس البن عمﻪ ولقيﻪ وهو يريد نرصة

رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ فقال لﻪ  :أين تذهب ؟ فﺈنﻚ مقتول فقال ( :من الطويل )
عار عﲆ الفتى
سﺄمﴤ وما باملوت ﹲ

إذا ما نو حقا وجاهد مسلام
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وآسى الرجال الصاحلني بنفسﻪ

وفارق مثبــورا يغﺶ ويرغام

تنحى عنﻪ وكان يسري بﺄصحابﻪ يف ناحية وحسني يف ناحية أخر )) ( . (31الشعر إذن كان
احلر ﹼ
قال  :فلام سمﻊ ذلﻚ منﻪ ﱡ

من ضمن لغة اإلمام يف تصوير علو اهلمة ورفعتها وإبائها.

اﳋاﲤة

ﳑا سبق من الدراسة التي محلت عنوان ( أدب اإلباء يف خطاب اإلمام احلسني عليﻪ السالم) يمكن استخالص النتائﺞ اآلتية :

 -1حدد البحث أن للحسني عليﻪ السالم أدبﻪ اﳋاص بﻪ يف اإلبانة عن إبائﻪ وعلو ﳘتﻪ .

 -2ﲢددت أنامط أدب اإلباء استنادا إﱃ طبيعة اﳋطاب احلسيني املستعمل يف املواقف املختلفة من سرية جهاده الﴩيف.
 -3توضحت ﻷدب اإلباء أربعة أشكال هي :صور استقبال املوت ،ومحاسة الشاهد الشعري ،ولغة املقارنة وأدب االﳚاز).

 -4أكد البحث أحقية اإلمام احلسني عليﻪ السالم يف تويل الناس وأفضليتﻪ يف قيادة اﻷمة بالطبيعة القيادية اﻷبية لﻪ .

اﳍﻮامﺶ

 .1ﴍح ﳖﺞ البالغة ،ابن أيب احلديد249 /3 :

 .2اللهوف يف قتﲆ الطفوف ،ابن طاووس 41 :

 .3مناقب آل أيب طالب ،ابن شهرآشوب ،241/3 :حياة اإلمام احلسني  ،باقر ﴍيف القرﳾ12/1 :
 .4الكامل يف التاريﺦ ،ابن اﻷﺛري3٨ /4 :
 .٥مقتل احلسني  ،ابو ﳐنف ٨6 :

 .6ﴍح ﳖﺞ البالغة ،البن أيب احلديد.31٨ / 2 :
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 .7املصدر نفسﻪ .332 /3 :

 .٨ظ .لسان العرب،ابن منظور  :مادة (صبب).

 .9ظ.التصوير الفني يف خطب اإلمام عيل(ع) ،عباس الفحام ٨9 :
 .10ﴍح ﳖﺞ البالغة ،البن أيب احلديد.2٥6 /10 :
 : .11اللهوف يف قتﲆ الطفوف  ،ابن طاووس٥9 :

 .12ﴍح ﳖﺞ البالغة ،ابن أيب احلديد2٥0 - 249 /3 :

 .13مناقب آل أيب طالب ،ابن شهرآشوب ،224/3 :ترﲨة اإلمام احلسني ،ابن عساكر 316 :

 .14كشف الغمة  ،اإلربيل  ، 239/2 :موسوعة كلامت اإلمام احلسني (ع) 39٨ :
 .1٥يوسف ٨6-٨4 :

 .16اهلداية الكرب ،اﳋصيبي  ، 204 :موسوعة كلامت اإلمام احلسني (ع) 4٨7 :

 .17مقتل احلسني ،أبو ﳐنف  ، 92 :اإلرشاد ،الشيﺦ املفيد  ، ٨2/2 :تاريﺦ الطربي ،الطربي، 30٨/4 :
 .1٨فرحة الغري ،السيد ابن طاووس 7 :

 .19ﳖﺞ البالغة  ،اإلمام عيل(ع) 1٥1/2 :

 .20القعدد هو القريب اآلباء يف اجلد اﻷكرب  ،ظ.لسان العرب ،ابن منظور  :قعد
 .21ابن أيب احلديد  ،ﴍح ﳖﺞ البالغة 11٨/1٥ :
 .22ظ .املصدر نفسﻪ والصفحة .

 .23ظ.وقعة صفني  ،ابن مزاحم 471 :

 .24ظ .بالغة النهﺞ يف ﳖﺞ البالغة169 :

 .2٥بحار اﻷنوار ،العالمة املجلﴘ32٥ – 324 /44 :

 .26السل  :انتزاعﻚ الشﺊ وإخراجﻚ إياه يف رفق  ،وعند السلة  ،أي عند استالل السيوف
 .27بحار اﻷنوار ،العالمة املجلﴘ32٥ - 324 /44 :
 .2٨مناقب آل أيب طالب ن ابن شهراشوب 246/3 :

 .29ظ .مثري اﻷحزان ،ابن نام احليل  ، 32 :بحار اﻷنوار ،املجلﴘ 49/4٥ :
 .30الكامل  ،ابن اﻷﺛري ٥٨/4 :

 .31مقتل احلسني (ع) ،أبو ﳐنف اﻷزدي92 - ٨7 :

املﺼادر واملراجﻊ
ـ الﻘرآن الﻜريﻢ

 .1اإلرشاد يف معرفة حجﺞ اﷲ عﲆ العباد  ،الشيﺦ أبو عبد اﷲ حممد بن حممد بن النعامن املفيد(ت413هـ).ﲢقيق :
مؤسسة أهل البيت عليهم السالم لتحقيق الرتاث  ،دار املفيد  ،الطبعة الثانية  ،بريوت – لبنان 1414هـ1993 -م .

 .2بحار اﻷنوار اجلامعة لدرر أخبار اﻷئمة اﻷطهار  ،الشيﺦ حممد باقر املجلﴘ(ت1111هـ)  ،مؤسسة الوفاء  ،بريوت
– لبنان  ،الطبعة الثانية .19٨3 ،

 .3بالغة النهﺞ يف ﳖﺞ البالغة ،الدكتور عباس عيل الفحام ،دار الصادق  ،عامن 2013 ،م.

 .4تاريﺦ الطربي ( تاريﺦ الرسل وامللوك ) ،أبو جعفر حممد بن جرير (ت310هـ)  ،ﲢقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،
الطبعة اﳋامسة  ،دار املعارف – مرص 19٨7 ،م .

 .٥ﴍح ﳖﺞ البالغة  ،ابن أيب احلديد املدائني ( ت  6٥6هـ).ﲢقيق  :حممد أبو الفضل إبراهيم  ،دار إحياء الرتاث العريب،
القاهرة  19٥9،م .

 .6فرحة الغري ،السيد ابن طاووس(ت693هـ) ،ﲢقيق السيد ﲢسني آل شبيب املوسوي ،ط ،1مطبعة حممد 199٨ ،م.

 .7الكامل يف التاريﺦ ،ابن اﻷﺛري(ت 630هـ)  ،املطبعة  :دار صادر  -دار بريوت ،دار صادر للطباعة والنﴩ  ،دار
بريوت للطباعة والنﴩ1966 -م.

 .٨لسان العرب ،ﲨال الدين حممد بن مكرم بن منظور املرصي( ت 711هـ).دار صادر ودار بريوت  ،لبنان 1379هـ ـ
19٥٥م.

 .9اللهوف يف قتﲆ الطفوف ،السيد ابن طاووس(ت664هـ)  ،ط1417 ،1هـ ،مطبعة مهر.

 .10مثري اﻷحزان  ،ابن نام احليل(ت64٥هـ) ،املطبعة احليدرية ،النجف اﻷﴍف 19٥0-م.

 .11مقتل احلسني (ع)،أبو ﳐنف اﻷزدي(ت 1٥7هـ ) ،تعليق  :حسني الغفاري،مطبعة العلمية – قم.

7٥

 .12مناقب آل أيب طالب  ،حممد بن عيل بن شهر آشوب (ت٥٨٨هـ)  ،مصحح من جلنة من أساتذة النجف اﻷﴍف ،
املطبعة احليدرية 19٥6 ،م  .مواقف الشيعة ،اﻷمحدي امليانجي.

 .13موسوعة كلامت اإلمام احلسني  ،جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ،ط.199٥ ،3
 .14ﳖﺞ البالغة  ،حممد عبده  ،مطبعة بابل – بغداد 19٨4م .

 .1٥ﳖﺞ البالغة  ،عيل بن أيب طالب عليﻪ السالم (ت36هـ)  ،بجمﻊ الﴩيف الرﴈ (ت406هـ) .ﲢقيق وﴍح  :حممد
أبو الفضل ابراهيم  ،بريوت – لبنان  ،دار اجليل  ،الطبعة الثانية  1416هـ .
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ملﺨﺺ البحﺚ

حني خلق اﷲ سبحانﻪ اﻷرض ،وبرأ النسامت ،وأقام الساموات ،ودحا اﻷرض ،وخلق اإلنسان وجعلﻪ خليفتﻪ فيها،

وسبب لﻪ اﻷسباب واملقومات اﻷساسية التي ﳛتاجها لكي ﳛيا فيها ،ويمﴚ يف مناكبها ،وأراد لﻪ الكامل يف كل الصعد
النفسية ،والرتبوية ،واﻷخالقية ،واحلياتية ،والصحية ،واجلسدية..الﺦ

فام كان منﻪ عز وجل إال أن أرسل للبﴩية عﲆ مر تارﳜها ،اهلداة املهديني ،والرسل املختارين ،وختم بﺄعظم اﻷنبياء
واملرسلني حممد »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ،وجعل من ﳜلفﻪ يف هذه املهمة من اﻷوصياء املنتجبني ،اﺛنا عﴩ إمام ﹰا ،أو خليفة
)(١

»كلهم من قريﺶ« .

وإن النظر والبحث يف تاريﺦ وسرية النبي اﻷكرم »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« وأهل بيتﻪ اﻷطهار »عليهم السالم« ال يقاس بﻪ

أي تاريﺦ آخر وذلﻚ يعود إﱃ »حساسيتﻪ وأﳘيتﻪ وتﺄﺛرياتﻪ عﲆ ﳐتلف مناحي احلياة اإلنسانية أي تاريﺦ ﻷي شخص ،أو
ﹺ
أية فئة مرت يف أي ﳎال يف تاريﺦ البﴩ العام ﹺ
وحديثﻪ.
قديمﻪ،
ﻷنﻪ يمس جوهر احلياة اإلنسانية يف الصميم ،وﻷن نجاح البﴩ ،وسعادﲥم يف حارضهم ومستقبلهم ،ومصريهم يف

الدنيا واآلخرة مرهون بمد استفادﲥم ،وطبيعة تفاعلهم مﻊ هذا التاريﺦ ..

وذلﻚ ﻷن نبينا اﻷكرم »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« هو خاتم اﻷنبياء ووارﺛهم ]وأوصيائﻪ هم آخر اﻷوصياء[ ،واملسؤول عن
ﹺ
ﹺ
فاعل ،يبعث احلياة واحلركة يف كل ﹺ
ﹴ
وعواطف
ومشاعر،
فكر،
استثامر كل جهودهم وتضحياﲥم ،وﲢويلها إﱃ واقﻊ عميل

اﻷمة .ويسهم يف تكوين خصائصها اإلنسانية ،ويثري فيها روح اإليامن ،وﳚسد يف واقعها القيم اﻷخالقية ،ويرسم كل سامﲥا
احلية ،والفاعلة يف ﳐتلف جوانب شخصيتها ،ويثري احلركة واحلياة والطموح يف أفرادها وﲨاعاﲥا وسائر مكوناﲥا ،وينسﺞ

عالقاﲥا بكل ما ومن حوهلا ،وﳛدد موقعها وأهدافها ،ومسارها ،ومصريها.

7٨

ليكون ذلﻚ وفق النهﺞ اإلسالمي القويم ،وبوهﺞ إيامﲏ صادق ،والتزام حازم وصارم ،بام يفرضﻪ هذا املسار ،مﻊ
)(٢

وضوح يف الرؤية ،وسالمة يف النظرة ،ووضﻊ لﻸمور يف نصاﲠا الصحيح ،والتعامل معها بواقعية وصدق وإخالص« .

وبعد هذا كلﻪ ،ففي النظر يف ﳖضة اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« دور ال يمكن ﻷحد أن ينكره ،أو أن يتغاﴇ عنﻪ فيام

يرتبﻂ يف تﺄﺛري تلﻚ النهضة عﲆ املجتمﻊ اإلسالمي ،وما أرستﻪ من مقومات اعتربت أساسية يف انتصار القيم.
وانطالق ﹰا من هنا ،ال بد ﻷي باحث كان أراد اﳋوض يف غامر البحث عن النرص القيمي وقبل تبيان ما هي املقومات التي
ساعدت عﲆ انتصار هذه القيم ،هذا أوﻻﹰ .عليﻪ ﲢديد هذه القيم التي يركن هلا البﴩ.

ﺛاﻧي ﹰا :إظهار املفاصل اﻷساسية واملقومات املوجودة يف تلﻚ النهضة والتي ساﳘت يف انتصار هذه القيم.
فلذلﻚ ،سوف ينقسم البحث الذي بني أيدي القارئ الكريم إﱃ قسمني:

اﻷول :القيم وتعريفها.

الﺜاﲏ :مقومات انتصارها.

فﺈﱃ ما ييل من مطالب ،متوكلني عﲆ املوﱃ عز وجل ،ومصلني عﲆ النبي وآلﻪ..

Abﬆract
Scrutinizing the chronicle of the prophet Mohammed and his progeny )peace be upon
them( come beyond any comparison as there are certain factors giving humanity all the sense
of being and success ; they are the essence of humanity ; it is of principlism to adhere them to
the last since the prophet is the sealed and the inherited one . there is none denying the impact
of the Husseinist revivalism on the Islamic community and the factors of the principlism
triumph . Hence a research could not take the initiative in such an orbit unless he reverts into
delimitation of the principles people take hold of and manifestation of the main conjectures of
such revivalism : the paper is to be bifurcated into two sections، ﬁrst، principles and deﬁnition،
second، factors of revivalism.
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الﻘيﻢ وﺗعريﻔﻬا:

)(٣

ﲨﻊ لكلمة قيمة ،وقيل» :قوام كل ﳾء :ما استقام بﻪ«  .وقيمة الﴚء أي أنﻪ ذو املقدار ،أو الثمن.
تﹸعرف لغ ﹰة بﺄﳖا ﹲ
ويتم التعبري
وتﹸعرف اصطالح ﹰا :بﺄﳖا ﳎموعة الصفات اﻷخالقية ،التي يتم ﹼيز فيها البﴩ ،وتقوم احلياة االجتامعية عليها ،ﹼ

بﺄﳖا ﳎموعة من اﻷخالق الفاضلة التي اعتمدت عﲆ الرتبية يف توجيﻪ
عنها باستخدام اﻷقوال واﻷفعال ،وتﹸعرف أيض ﹰا ﹼ
السلوك البﴩي للقيام بكل عمل ،أو قول ﹼ
يدل عﲆ اﳋري.

ولكن السؤال الذي يمكن أن يطرح من هو القيم عﲆ كل تلﻚ اﻷمور ،وما هو احلاكم عليها واملرجﻊ الذي يمكن

العودة إليﻪ يف ﲢديد القيم اإلنسانية؟!

وﻧجيﺐ:
أوﻻﹰ :ال يمكن ﻷي ﳐلوق كان االدعاء أن القيم التي يسري عليها ،والتي ﲢكم سريتﻪ هي اﻷفضل ،وذلﻚ ﻷن الناس

يف مبادئهم ﳐتلفون ،ويف أفكارهم يتبدلون ،ويف أحكامهم يتلونون ،وعقائدهم غري مستوون ..فام يراه أحدهم أنﻪ حق

وسليم قد يكون يف نظر اآلخرين باطل وسقيم.

من هنا فال بد للعودة إﱃ نقطة مشرتكة يقبلها اجلميﻊ ،ومساحة التقاء يتفق عليها السامي والوضيﻊ..

ﺛاﻧي ﹰا :إن القيم اإلنسانية نسبت لﻺنسان ﻷنﻪ املخلوق العاقل الذي منحﻪ اﷲ ميزة االختيار ،وهو يف هذه الدنيا يف

موقﻊ االختبار ،فال بد لﻺنسانية ﲨعاء بام أن القيم منسوبة هلم ﲨيع ﹰا أن يقفوا عند حدود تكون مقبولة لدﳞم دون استثناء.
ﺛالﺜ ﹰا :اإلنسان بام هو إنسان فﺈنﻪ يؤﺛر ويتﺄﺛر بشتى العوامل واﻷفكار ،ولربام يتقلب يف فهمﻪ لﻸمور ،وإن خلق

اإلنسان كان من وراءه هو اﳋالفة يف اﻷرض ،والتعرف عﲆ غريه ،وأن يعمل ملا فيﻪ خري نفسﻪ واآلخرين عﲆ حد سواء،
فمن عمل عﲆ تقويم نفسﻪ أوالﹰ ،ال بد أن يؤﺛر يف غريه ويشدهم إﱃ أعاملﻪ لو كانت صاحلة ،وكذلﻚ املفسد فﺈنﻪ يؤﺛر يف

٨0

من حولﻪ سلب ﹰا وإﳚاب ﹰا..

الدين الﻘيﻢ:

إذن وجب البحث عن تلﻚ القيم احلاكمة التي فيها قوام اإلنسان وخريه وصاحلﻪ ،يف هذه الدنيا ،وما هلا انعكاس عﲆ

مصريه يف اآلخرة ،ويوم احلساب..

وﻷن اﷲ عز وجل ما كان ليرتك الناس يﴬبون يف اﻷرض رضب عشواء ،فبعد أن منحهم العقل ليعقلوا بﻪ ويتفكروا،

وأعطاهم اإلرادة ليكونوا ﳐتارين ،أرسل هلم اﻷنبياء واملرسلني ،واﻷوصياء املعصومني..

فكان وظيفة هؤالء أن يعرفوا الناس عﲆ أفضل ،وأسمى ،وأرقى القيم اإلنسانية ،بام أﳖم هم ﳚتمعون مﻊ باقي البﴩ
بﺈنساتيهم ،إال أﳖم ميزوا عنهم بﺄﳖم أفضل الناس خليقة ،وأرقى البﴩ خلق ﹰا ،وهم متصلون باﷲ من خالل الوحي اإلهلي

عليهم..

وحيث أن لكل اﻷديان خاﲤة ،وجلميﻊ اﻷنبياء صفوة ،ويف أوصيائهم الفضﲆ والقدوة ،كان الدين اﳋاتم هو احلاكم

عﲆ هذه القيم اإلنسانية ،وفيﻪ ﲤامها وكامهلا..
﴿وإﹺن ﹶﱠﻚ ﹶل ﹶعﲆ ﹸخ ﹸل ﹴق ﹶعظﹺي ﹴم﴾  .هو الدين.
وهذا يناسب أن يكون املراد بقولﻪ :ﹶ
)(٤

وهذه اآلية ليست يف صدد مدح اﳋصال اﻷخالقية لرسول اﷲ »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« وحسب ،ولست يف مقام إظهار

)(٥
﴿وإﹺن ﹶﱠﻚ ﹶل ﹶعﲆ ﹸخ ﹸل ﹴق ﹶعظﹺي ﹴم﴾ .
حسن خلقﻪ فقﻂ ،وقد روي عن اإلمام أيب جعفر »عليﻪ السالم« يف تفسري قولﻪ تعاﱃ :ﹶ
)(٦

حيث قال :هو اإلسالم .وروي أيض ﹰا ،أن اﳋلق العظيم :الدين العظيم .

)(٧

ويف رواية أخر عن أيب جعفر الباقر »عليﻪ السالم« يف تفسري اآلية قال :أي عﲆ دين عظيم .
)(٨

وما جاء عن النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ،من أنﻪ قال» :إنام بعثت ﻷﲤم مكارم اﻷخالق« .

فذلﻚ مﻊ مالحظة حرص ما جاء بﻪ »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« بذلﻚ ،بواسطة كلمة إنام.
ويضاف إﱃ ذلﻚ :أن ما جاء بﻪ اﻷنبياء السابقون هو ذلﻚ نفسﻪ أيض ﹰا..

ويؤيد ما سبق الذي روي عن طريق أهل البيت عن رسول اﷲ »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« أنﻪ قال» :عليكم بمكارم اﻷخالق
)(٩

فﺈن ريب بعثني ﲠا ..الﺦ« .

وﺧﻼﺻة املﻮﺿﻮع :أن الدين اﳋاتم ،هو أعظم القيم وأدهلا إﱃ ما فيﻪ خري اإلنسان ،والبﴩية ﲨعاء ،وإن امليل نحو

التدين هلو »صاحب الدور اﻷساﳼ يف حل املشكلة االجتامعية ،عن طريق ﲡنيد الدافﻊ الذاﰐ حلساب املصلحة العامة.

وﲠذا نعرف أن الدين حاجة فطرية لالنسانية ،ﻷن الفطرة ما دامت هي أساس الدوافﻊ الذاتية التي نبعت منها املشكلة
فالبد أن تكون قد جهزت بﺈمكانات حلل املشكلة أيض ﹰا ،لئال يشذ االنسان عن سائر الكائنات التي زودت فطرﲥا ﲨيع ﹰا

باإلمكانات التي تسوق كل كائن إﱃ كاملﻪ اﳋاص .وليست تلﻚ االمكانات التي ﲤلكها الفكرة االنسانية حلل املشكلة إال
غريزة التدين واالستعداد الطبيعي لربﻂ احلياة بالدين وصوغها يف إطاره العام.

فللﻔﻄرة اﻻﻧساﻧية إذن جاﻧبان :فهي من ناحية ﲤيل عﲆ االنسان دوافعﻪ الذاتية .التي تنبﻊ منها املشكلة االجتامعية الكرب

يف حياة االنسان (مشكلة التناقﺾ بني تلﻚ الدوافﻊ واملصالح احلقيقية العامة للمجتمﻊ االنساﲏ).

وهي من ناحية أخر تزود االنسان بﺈمكانية حل املشكلة عن طريق امليل الطبيعي إﱃ التدين ،وﲢكيم الدين يف احلياة

بالشكل الذي يوفق بني املصالح العامة والدوافﻊ الذاتية .وﲠذا أﲤت الفطرة وظيفتها يف هداية االنسان إﱃ كاملﻪ .فلو بقت
تثري املشكلة وال ﲤوت الطبيعة االنسانية بحلها ،لكان معنى هذا أن الكائن االنساﲏ يبقى قيد املشكلة ،عاجز ﹰا عن حلها،

مسوق ﹰا بحكم فطرتﻪ إﱃ ﴍورها ومضاعفاﲥا وهذا ما قرره اإلسالم بكل وضوح يف قولﻪ تعاﱃ:
ﹺ
﴿ ﹶف ﹶﺄ ﹺقم وجه ﹶﻚ لﹺلدﱢ ﹺ ﹺ ﹺ
ﱠاس ﹶع ﹶل ﹾي ﹶها ﹶال ﹶت ﹾب ﹺد ﹶيل ﹺﳋﹶ ﹾل ﹺق اﷲ ﹶذلﹺ ﹶﻚ الدﱢ ي ﹸن ا ﹾل ﹶق ﱢي ﹸم ﹶو ﹶل ﹺك ﱠن ﹶأ ﹾك ﹶث ﹶر الن ﹺ
ﱠاس ﹶال
ين ﹶحنيف ﹰا ف ﹾط ﹶر ﹶة اﷲ ا ﱠلتي ﹶف ﹶط ﹶر الن ﹶ
ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ
)(١٠
ﹶي ﹾع ﹶل ﹸم ﹶ
ون﴾ .

فﺈن هﺬه اﻵية الﻜريمة ﺗﻘرر:

أوﻻﹰ :إن الدين من شؤون الفطرة اإلنسانية التي فطر الناس عليها ﲨيع ﹰا ،وال تبديل ﳋلق اﷲ.

وﺛاﻧي ﹰا :إن هذا الدين الذي فطرت اإلنسانية عليﻪ ليس هو إال الدين احلنيف ،أي دين التوحيد اﳋالص ،ﻷن دين

التوحيد هو وحده الذي يمكن أن يؤدي وظيفة الدين الكرب ،ويوجد البﴩية عﲆ مقياس عميل وتنظيم اجتامعي ،ﲢفﻆ فيﻪ
املصالح االجتامعية.

وأما أديان الﴩك أو اﻷرباب املتفرقة عﲆ حد تعبري القرآن ،فهي يف احلقيقة نتيجة للمشكلة فال يمكن أن تكون عالج ﹰا
ﹺﹺ
هلا ،ﻷﳖا كام قال يوسف لصاحبي السجن ﴿ما ﹶتعبدﹸ ﹶ ﹺ
اؤك ﹾﹸم ﹶما ﹶأ ﹶنز ﹶل اﷲ ﹺ ﹶﲠا ﹺم ﹾن
وها ﹶأ ﹾنت ﹾﹸم ﹶوآ ﹶب ﹸ
ون م ﹾن ﹸدونﻪ إﹺ ﱠال ﹶأ ﹾس ﹶام ﹰء ﹶس ﱠم ﹾيت ﹸﹸم ﹶ
ﹶ ﹾﹸ
ﹴ )(١١
ان﴾ .
ﹸس ﹾل ﹶط

٨1

لترصف
يعني بذلﻚ أﳖا وليدة الدوافﻊ الذاتية ،التي أملت عﲆ الناس أديان الﴩك طبق ﹰا ملصاحلهم الشخص ﹼية املختلفة ،ﹼ
بذلﻚ ميلهم الطبيعي إﱃ الدين احلنيف ترصﳛ ﹰا غري طبيعي ،وﲢول بينهم وبني االستجابة الصحيحة مليلهم الديني اﻷصيل.
)(١٢
وﺛالﺜ ﹰا :إن الدين احلنيف الذي فطرت االنسانية عليﻪ يتميز بكونﻪ دين ﹰا قي ﹰام عﲆ احلياة ﴿ ﹶذلﹺ ﹶﻚ الدﱢ ي ﹸن ا ﹾل ﹶق ﱢيم﴾  ،قادر ﹰا
عﲆ التحكم فيها وصياغتها يف إطاره العام .وأما الدين الذي ال يتوﱃ إمامة احلياة وتوجيهها ،فهو ال يستطيﻊ أن يستجيب
)(١٣

استجابة كاملة للحاجة الفطرية يف االنسان ،إال الدين ،وال يمكنﻪ أن يعالﺞ املشكلة اﻷساسية يف حياة اإلنسان« .
اﳊسﲔ »عليﻪ السﻼم« إمام الﻘيﻢ:

بعد أن وصلنا إﱃ النتيجة التالية ،وهي:
أوالﹰ :الدين اﳋاتم ،وهو اإلسالم ،دين اﷲ العظيم.

ﺛاني ﹰا :إن القائم عﲆ هذا الدين هو النبي اﻷعظم »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ،ﻷنﻪ صاحب الرسالة اﳋاﲤة.
ﺛالث ﹰا :إن اﻷوصياء اﻷﺛنا عﴩ »عليهم السالم« هم القائمون عﲆ هذا الدين من بعد النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ«.

رابع ﹰا :ووظيفة النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« واﻷئمة »عليهم السالم« هو وضﻊ اﻷطر والقيم التي ﳚب عﲆ الناس

انتهاجها يف حياﲥم ليصلوا إﱃ كامل أنفسهم.
خامس ﹰا :إن منهجة القيم يف بوتقة ،أو دستور يمكن أخذه من املعصوم ،وعمل فيﻪ يف كل زمان ومكان ،ذلﻚ ﻷن هذا
النهﺞ هو النهﺞ اﳋاتم الصالح لكل اﻷزمنة من بعده.
سادس ﹰا :إن تلﻚ القيم يمكن أخذها من املعصوم يف حال السلم واحلرب ،يف حال القعود أو القيام.

وبام أن اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« هو أحد اﻷئمة املعصومني »عليهم السالم« ،الذي ﳚب أن نقتدي ﲠم وذلﻚ من

خالل الدور الذي أعطي هلم من قبل رسول اﷲ »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ،وﻷن ﳖضة اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« كان عالمة
فارقة يف تاريﺦ اﻷمة ،بكل ما فيها ،فال بد أن هذه النهضة قد خطت ووضعت ﳖج ﹰا للقيم اإلنسانية الصاحلة لكل البﴩ أن
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يسريوا عليها ،حيث أن هذا هو النرص املبني ،بﺄن ترتك ما هو مؤﺛر ﹰا بشكل إﳚايب ،وﳛفر يف ذاكرة الناس ذلﻚ النهﺞ القويم

ولو تبﻊ ذلﻚ التضحيات اجلسام ،وكان نتيجة هذا النهﺞ فقد العزيز والغايل ،بل بذل نفسﻪ الﴩيفة من أجل إعالء ما يراه
أنﻪ حق ..وهذا ما يسمى باختصار» :النﴫ الﻘيمﻲ«..
مﻜاﻧة اﻹمام اﳊسﲔ »عليﻪ السﻼم« من دين اﷲ:

وال بد لنا ،وقبل االنتقال إﱃ املقومات التي جعلت القيم اإلنسانية التي اسس هلا اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« تنترص،

وتبقى ما دام هذا الدنيا موجودة من خالل ﳖضتﻪ املباركة ،أن نتكلم بﺈﳚاز عن موقعية اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« من دين

اﷲ العظيم ،الذي جعلﻪ اﷲ خاتم الرساالت بﺄكملها.

إن مقام اإلمامة لﻺمام احلسني الشهيد »عليﻪ السالم« ﺛابت وواضح وال يمكن التغاﴈ عنﻪ أو االعرتاض عليﻪ .فقد

جاء يف ﲨلة من الروايات واملصادر أدلة وبراهني ال تعد وال ﲢﴡ ،ولسنا هنا بصدد رسد ﲨيﻊ تلﻚ اﻷدلة والوقوف عليها،

ال شﻚ أن مقام اإلمامة هو املهم.

وهنا يﺄﰐ السؤال التايل :ما هو دور اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« يف ذالكم املﴩوع اإلهلي؟!

وﻧﻘﻮل:

إن التفكري السليم يقتﴤ أن تكون اإلمامة هي املﴩوع اإلهلي وفيام تكون اﳋالفة جزء من منصب اإلمامة ،حيث

أﳖا املﴩوع اإلهلي اﻷساس واملهم .وكام وإن اإلمامة ال تبطل ،وال ينتهي تﺄﺛريها ،وال تنقﴤ أهدافها باغتصاب بعﺾ
صالحياﲥا من صاحبها الﴩعي ،لذلﻚ »فﺈن اإلمامة ليست هي اﳋالفة والسلطة ،بل السلطة بعﺾ شؤون اإلمام »عليﻪ
السالم« .ومن شؤون اإلمام احلكم بني الناس باحلق والعدل ..ومن شؤونﻪ أيض ﹰا مرجعيتﻪ الﴩعية والفكرية يف ﳐتلف

العلوم والفنون ،واحلكمة واﻷدب واملعارف ،واكتناه اﻷرسار والغيوب التي أذن اﷲ ﳋ ﱠلص أوليائﻪ وأصفيائﻪ بالوقوف
عليها ..ومن أجل القيام بنفس املهام التي كان رسول اﷲ »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« يقوم ﲠا يف ﳐتلف اﻷحوال واملجاالت.

ولﻺمام خصائص النبي وحاالتﻪ باستثناء الوحي ،وكام لﻺمام مقام الشاهدية ،وتعرض عﲆ اإلمام أعامل اﳋالئق .ومن
ﴍوط تقبل اﻷعامل االعتقاد باإلمامة ،وبﻪ تنال اجلنة ،وبﻪ النجاة من النار ،وقد ورد أنﻪ ال يدخل اجلنة إال من كان معﻪ
)(١٤

جواز من عيل »عليﻪ السالم« .

الر ﹸس ﹸ
ول ﹶب ﱢل ﹾﻎ ﹶما ﹸأن ﹺﹾز ﹶل إﹺ ﹶل ﹾي ﹶﻚ ﹺم ﹾن ﹶر ﱢب ﹶﻚ  ﴾..يوازي ضياع الرسالة كلها،
وضياع مقام اإلمامة كام ﴏحت بﻪ آية ﴿ :ﹶيا ﹶأ ﱡ ﹶﳞا ﱠ
)(١٥
﴿وإﹺ ﹾن ﹶﱂ ﹾ ﹶت ﹾف ﹶع ﹾل ﹶف ﹶام ﹶب ﱠل ﹾغ ﹶت ﹺر ﹶسا ﹶل ﹶت ﹸﻪ﴾. «..
بل كل ﳾء يف هذا الدين يبقى ناقص ﹰا بدوﳖا ،وغري ذي فائدة أو أﺛر ،فهي تقول :ﹶ
وعﲆ هذا فﺈن العقل والفطرة السليمة ،والدليل العقيل الزم لوجود احلجة ،واملعصوم ،واإلمام املختار من اﷲ عز وجل

ومن رسولﻪ »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ،من هنا فﺈن الدليل العقيل واملنطقي ﹸﳜرب بالتايل:

من الثابت أن اﷲ تعاﱃ قد خلق هذه اﳋالئق لغاية معينة؟!
وذلﻚ هو مقتﴣ احلكمة وإال لكان ﳋلقﻪ هذا عبث ﹰا – والعياذ باﷲ – وتنزه اﷲ عن هذا تنزﳞا .وقد قام سبحانﻪ بخلق

اإلنسان يف أطوار من التدرج ،وجعل هلذا املخلوق – أي اإلنسان – قابلية التكامل ،وأعطاه هبة العقل الذي ميزه بﻪ عن
سائر املخلوقات لكي يستطيﻊ بواستطﻪ أن يتكامل ،غري أن العقل ال يستطيﻊ وحيد ﹰا أن يصل إﱃ معرفة احلقائق بشكل دائم،
ﹴ
مرشد إهلي يساعده عﲆ التكامل ،ويوصلﻪ إﱃ الدرجة التي بمقدوره أن يصل إليها .وبالتايل ال
فكان ال بد هلذا العقل من

يمكن أن يبلغها من دون واسطة ،وهذه الواسطة هي :الرسول ومن بعده الوﴆ اإلمام..

املكمل ،لئال يضل اإلنسان عن الطريق يف بلوغﻪ الغاية التي خلق ﻷجلها،
لذلﻚ ،وجب أن ال ﲣلو اﻷرض من هذا ﹼ

وهذا الضالل يؤدي إﱃ حصول الفساد يف اﻷرض ،وشيوع االضطراب والتنازع ،والتصارع والتخاصم ،وينجم عن ذلﻚ
)(١٦

الكوارث التي ﳞلﻚ فيها اﳋلق ،وهذا هو مصداق قولﻪ» :لساخت اﻷرض بﺄهلها«  .وعندها نتساءل عن الغاية يف هذا

اﳋلق تر هل هو عبثي؟!

واملعلوم لد اجلميﻊ بﺄن :اﷲ حكيم ليس يف غاياتﻪ أي عبث.

ولذلﻚ كلﻪ :فاإلمام احلسني »عليﻪ السالم« هو إمام اﻷمة ،من هديﻪ نستنري وبضوء إرشاداتﻪ ﳖتدي إﱃ سواء السبيل،

وبكلامتﻪ الشافية نعرف احلق من الباطل ،والصالح من الطالح ،ومن خالل ﳖضتﻪ الﴩيفة ﳖتدي إﱃ سواء السبيل..
واإلمام يظل إمام ﹰا واجب اإلتباع واالقتداء بﻪ يف حال ﳖضتﻪ إذا قام ،أو قعد ملصلحة الدين قد أرتﺄها ،وهذا ما ﳜترص
)(١٧

حديث النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« يف حق احلسن واحلسني حني قال» :احلسن واحلسني إماما قاما أو قعدا« .
)(١٨

ويف نص آخر» :احلسن واحلسن إماما أمتي بعد أبيهام« .

النﻬضة اﳊسينية املبارﻛة:

حني يريد أحدنا أن يتحدث عن حركة اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« ،وﳖوضﻪ ضد احلاكم الظاﱂ لربام ﳛرص فرتة تلﻚ
النهضة من حني خروجﻪ من املدينة املنورة ،ومن ﺛم إﱃ مكة املكرمة ،متوجه ﹰا بعد ذلﻚ إﱃ العراق إﱃ أن انتهى اﻷمر يف

العاﴍ من املحرم ،باستشهاده يف أرض كربالء املقدسة..

٨3

ولعل البعﺾ يطلق عﲆ قيام اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« ضد الظلمة ،ومن باب التسامح »الثورة احلسينية« ،ولكن

هذا ﳛتاج من الباحث إﱃ تدقيق أكرب ،ونظر يف مفاهيم احلركة احلسينية ،وال بد ملن أراد التدقيق ﲠذه اﻷمور ،لكي نصل
لنتيجة ال يكون فيها اجحاف ﹰا بحق اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« وحركتﻪ املباركة..
إذن ومن هذا املنطلق تطرح بعﺾ التساؤالت حول ما قام بﻪ اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« ،ويمكن حرص هذه

التساؤالت فيام ييل:

ماذا تسمى حركة اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« ،هل هي ﳖضة ،ﺛورة ،أو خروج؟!

متى بدأت حركة اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« وﳖضتﻪ املباركة؟!
وﻧجيﺐ:

بالنسبة للسؤال اﻷول:
أوﻻﹰ :ال يمكن أن نطلق عﲆ حركة اإلمام احلسني أﳖا خروج ،وذلﻚ يعود لعدة أمور ،منها:

أ :اﳋروج يطلق عﲆ من خرج عﲆ إمام زمانﻪ ،الﴩعي ،املبايﻊ لﻪ بالسمﻊ والطاعة.

ب :إن إطالق هذه التسمية عﲆ حركة اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« كان من قبل املعسكر اﻷموي حيث ادعى ابن
)(١٩

خلدون ،وابن العريب بﺄن اإلمام احلسني »عليﻪ السالم«» :إن احلسني قتل بسيف جده« .

ج :ويف هذه الدعو تربئة ليزيد »لعنﻪ اﷲ« من دم اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« حيث قالوا أن خروجﻪ ﱂ يكن مصلحة
للدين وال للدنيا ،وقالوا أن يزيد ﹰا ﱂ يﺄمر بقتلﻪ ،ومن هؤالء:
)(٢١

)(٢٠

ابن حجر اهليثمي  ،ومنهم حممد كرد عيل ،وتقي الدين ابن الصالح ،والغزايل ،وابن العريب ،وابن تيمية وأمثاهلم .

حيث اعترب هؤالء :أن من ﳜرج عﲆ إمام زمانﻪ فقد اسقﻂ ذمة اﷲ من رقبتﻪ وأصبح »خارجي« ،وبذلﻚ تسقﻂ حرمة دمﻪ
ومالﻪ ،وأهلﻪ .وهذا كلﻪ تربير ساقﻂ غري حصيف ،فقﻂ ليقولوا أن خروج اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« ﱂ يكن لﻪ وازع
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ديني أو غريه..

ومن هنا ،ال يصح وال ﳚوز ﻷي أحد أن يقول أن حركة اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« كانت خروج ﹰا .وإال ﴏنا يف

النطاق الذي أراده هؤالء احلاقدين ،الناصبي العداء ﻷهل بيت النبوة »عليهم السالم«.
وهذا يفتح املجال لنقول :هل كان يزيد »لعنﻪ اﷲ« إمام ﹰا حق ﹰا واجب الطاعة؟!

واجلواب :بالطبﻊ كال ،ﻷن يف ذلﻚ خالف ملا أقره النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« من إمامة احلسنني »عليهام السالم« يف كثري

من النصوص العامة واﳋاصة..

ويزيد »لعنﻪ اﷲ« هو من أمر بقتل اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« ،بعد هالك أبيﻪ ،وقبل أن يبايعﻪ الناس ،خصوص ﹰا يف
العراق واحلجاز واليمن ،وقد دسوا الرجال لكي يغتالوه يف أقدس مكان ،ويف أﴍف وأفضل اﻷيام ،ولو كان معلق ﹰا بﺄستار
الكعبة ،أو بﴬب عنقﻪ كام جاء يف نص رسالتﻪ إﱃ عاملﻪ عﲆ املدينة حيث أنﻪ أمره» :أن يﺄخذ البيعة من هؤالء اﻷربعة
]ويقصد ﲠم[ (احلسني »عليﻪ السالم« ،وابن الزبري ،وابن عمر ،وابن أيب بكر) أخذ ﹰا ضيق ﹰا ،ليست فيﻪ رخصة ،فمن تﺄبى
)(٢٢

عليﻚ فارضب عنقﻪ ،وابعث إيل برأسﻪ« .

واإلمام احلسني »عليﻪ السالم« وغريه من الذين يعتربون بﺄﳖم كبار الصحابة لرسول اﷲ »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ،وهم –
)(٢٣

كام يعتقدون  -أهل احلل والعقد قد رفضوا خالفتﻪ عليهم بالقوة ،وهو املعروف بفسقﻪ وجوره .

ويكفي ما قالﻪ النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« يف حق يزيد ونقلﻪ ابن عباس عنﻪ »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ،وهو قولﻪ» :ما يل

)(٢٤

وليزيد ،ال بارك اﷲ يف يزيد فﺈنﻪ يقتل ولدي ،وولد ابنتي احلسني ..الﺦ« .

فهذا احلاكم ال تصح بيعتﻪ بﺄي شكل من اﻷشكال ،وال ﹸيصالح وال ﹸيساﱂ معﻪ ،فهو معتد آﺛم ،كان يرتبص الدوائر

باإلمام احلسني »عليﻪ السالم« ،ويبذل قصار جهده لكي يوقﻊ بﻪ »عليﻪ السالم«..

ﺛاﻧي ﹰا :وال يمكن القبول أن حركة اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« كانت ﺛورة بمعنى الصحيح للكلمة ،وذلﻚ يعود إﱃ

عدة نقاط أﳘها:

أ  -إن طلب اإلصالح يف أمة النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ال يمكن أن يكون »ﺛورة« حيث أن كلمة ﺛورة ال تليق باإلمام

احلسني »عليﻪ السالم« ،وذلﻚ ﻷنﻪ ال ارتباط ديني من قريب وبعيد بني الثورة وما قام بﻪ اإلمام »عليﻪ السالم«.

ب  -وقد ارتﺄ لفيف من علامئنا اﻷعالم أن حركة اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« هي »حمﺾ جهاد يف سبيل اﷲ،

باملفهوم الديني الدقيق ،وال يصح وصفها بالثورة ،بل يكون إطالق وصف الثورة عليها إهانة لﻺمام احلسني »عليﻪ السالم«
)(٢٥

ال ﳚوز أن ترتكب يف حق هذا اإلمام العظيم« .

وقد صحب اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« يف مسريه نحو العراق أهلﻪ ،وعيالﻪ ،وقلة قليلة من اﻷصحاب الذين رافقوه
واستشهدوا معﻪ يف كربالء ،فهو ﱂ ﳚهز عسكر ﹰا ،وﱂ ﳚيﺶ اجليوش ،وكل هدفﻪ كان أن يقوم بحركة إصالحية جهادية فيها

ﷲ رضا ولرسولﻪ ،مضحي ﹰا بنفسﻪ الﴩيفة ،ولكي تتجﲆ حقائق الدين احلنيف ،ويعمل عﲆ إظهار املعاﱂ التي درست منﻪ،

ويقوم برتسيﺦ دعائم اإلسالم املحمدي اﻷصيل يف وجدان هذه اﻷمة وضمريها ،ويكشف زيف ادعاء الظاملني ويسقﻂ
تلﻚ اﻷقنعة اﳋداعة التي لبسها أولئﻚ ،ويضحد الباطل ،ويفضح أمور الظاملني ومن ﳛمونﻪ ويدعون إليﻪ.

ج  -وهناك فوارق ﲨة وشتى وعديدة فيام بني» :الثورة« و »اجلهاد« ،حيث أن »اجلهاد مفهوم ديني خالص ،فمن

الطبيعي أن نتحدث عنﻪ بام لﻪ من خالل نظرة الدين واإلسالم لﻪ .ووفق ما لﻪ من نصوص وأحكام .وال نتحدث عنﻪ
بمفهومﻪ اللغوي الرصف الذي هو ﳎرد بذل اجلهد.

ومن اجلهة اﻷخر ،فﺈنﻪ ليس للثورة مفهوم ديني يمكن احلديث عنﻪ ،أو التلويح بﻪ.

)(٢٦

وهذا ما يميز اجلهاد عن الثورة ،وهو أمر مهم جد ﹰا .ﻷنﻪ يكرس ﳎموعة من الفوارق بني اجلهاد والثورة«  .ومن تلﻚ

الفوارق التي أذكر بعضها بﺈﳚاز:

 :١اجلهاد هو من صلب املفهوم الديني ،أما الثورة فليست كذلﻚ.
 :٢إن اجلهاد ال يمكن أن يتحقق إال إذا كان صادر ﹰا بقصد التقرب من اﷲ ،ومن مسلم عاقل بالﻎ ،أما الثورة قد ال تكون

مشتملة عﲆ تلﻚ الﴩوط ،بحيث يسقﻂ ﴍط ﹰا من هذه الﴩوط املطلوبة يف اجلهاد.
 :٣إن اجلهاد يشرتط باهلدف من وراءه أن يكون عم ﹰ
ال حمبوب ﹰا ﷲ عز وجل مرضي ﹰا لﻪ ،وهذا الﴩط قد يكون ساقط ﹰا يف
مبادئ الثورات.

 :٤إن اجلهاد يتطلب معنى القتال يف سبيل اﷲ وتضحية يف سبيل إعالء كلمتﻪ ،والذود عن حياض اإلسالم ،ويف

الثورات قد نجد خالف ذلﻚ فقد يكتفى باالعتصامات واالحتجاجات والعصيان املدﲏ فقﻂ.

 :٥إن اجلهاد يف سبيل اﷲ ﳚب العودة فيﻪ إﱃ صاحب قرار معصوم ،مؤيد من اﷲ سبحانﻪ ،عامل ﹰا بﺄحكام الﴩع ،ويف

الثورات قد يكون سببها هو اهليجان ،والغضب ،والتحرك العشوائي..

 :٦اجلهاد ال بد فيﻪ من تﺄمل وتدبر وتفكر يف شؤون البالد والعباد ،ومصريها ،وما سيؤول إليﻪ حاهلا ،ولكن هذا غري

متوفر يف احلركات الثورية بسبب االندفاع واهلياج الشعبي..
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وهناك العديد العديد من الفورقات والتباين فيام بني »اجلهاد« و »الثورة« ،ومن أراد التوسﻊ يف ذلﻚ فلرياجﻊ كتاب:

سرية اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« يف احلديث والسرية ،ملؤلفﻪ السيد املحقق جعفر مرتﴣ العاميل »حفظﻪ اﷲ« يف ج 1٥من
ص 14إﱃ ص ،21املبحث( :احلسني »عليﻪ السالم« ﳎاهد أم ﺛائر؟!).

ﺛالﺜ ﹰا :ونصل بعد هذا كلﻪ إﱃ النتيجة التالية ،أن حركة اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« اإلصالحية ،اجلهادية ،هي ﳖضة

مباركة ،وذلﻚ يعود إﱃ اﻷسباب التالية:

أ :النهضة :هي احلركة التي تعقب السكون ،وهي حركة تبدو متسمة بالﴪعة واملفاجﺄة ،وهي ليست بعيد ﹰة عن املعنى
)(٢٧
وﳖوض ﹰا ،وا ﹾنت ﹶﹶه ﹶﺾ ،ﹶأي :قا ﹶم« .
»الرب ﹸ
اح من املوضﻊ والقيا ﹸم عنﻪ ،وﳖﹶ ﹶﺾ ،ﹶين ﹶﹾه ﹸﺾ ،ﹶﳖﹾض ﹰا ،ﹸ
االصطالحي الشائﻊ أي ﹶ
وقيل النهضة ما كانت مشتملة عﲆ القوة والعزيمة واملقاومة ،وهي متممة ملعنى احلركة املفاجئة الﴪيعة ،ﻷن أي حركة
)(٢٩
)(٢٨
والقوةﹸ« .
قاو ﹾمتﹸﻪ«  .وقالوا» :الن ﹾﱠهض ﹸة :ال ﱠطاق ﹸة
ﲢتاج إﱃ قوة وعزيمة وجلد .حيث قالوا :ﹶ
ﱠ
»ناه ﹾضتﹸﻪ :ﹶأي ﹶ

وانطالق ﹰا من هذه التعريفات االصطالحية واللغوية ،تكون النهضة للقيام بﺄي عمل يسبقﻪ سكون عن احلركة ،وال بد

من أن تكون مشتملة عﲆ قوة املوقف ،وعزيمة اإلرادة ،ومقاومة الضالل بشتى أشكاهلا وأنواعﻪ ،ويمكن أن يكون النهوض
قولي ﹰا ،وفعلي ﹰا.
ب :النهضة احلسينية ال يمكن حرصها بواقعة كربالء فقﻂ ،فهي ﳑتدة ومتواصلة من بعد شهادة اإلمام احلسن املجتبى
»عليﻪ السالم« ،إﱃ أن وصلت السلطة ليزيد »لعنﻪ اﷲ« ،إال أﳖا كانت ﳖضة قولية يف زمن معاوية ،وذلﻚ التزام ﹰا من اإلمام

احلسني »عليﻪ السالم« ببنود املعاهدة التي ﲤت بني معاوية »لعنﻪ اﷲ« واإلمام احلسن »عليﻪ السالم«.

ج :وهذا يعني أن النهضة احلسينية املباركة أخذت املنحى التصاعدي ،بﺄن بدأت بالتصدي للمعتدي بﺈظهار ظلمﻪ
وعدوانﻪ لساني ﹰا ،وقولي ﹰا من باب إلقاء احلجة ،ومن ﺛم حينام تصاعد التعدي عليﻪ من قبل السلطة اﻷموية كان مدافع ﹰا عن

نفسﻪ وعن حقﻪ ،فهو ﱂ يبتدأ بقتال ،بل هم من أرادوا قتلﻪ بداية ،فهو ﱂ يعرتف بسلطة يزيد »لعنﻪ اﷲ« ﻷن ذلﻚ خالف
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املعاهدة ،بﺄن تتنقل اﳋالفة لﻺمام احلسني »عليﻪ السالم« من بعد معاوية يف حال ﱂ يكن اإلمام احلسن »عليﻪ السالم«
موجود ﹰا عﲆ قيد احلياة.

وخالصة فالنهضة احلسينية من بدايتها وحتى استشهاد اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« كانت يف مقابل كشف الظاملني

عﲆ حقيقتهم وبلورة اﻷمور لكي تفهم اﻷمة ماذا ضيعت.
وبالنسبة للسؤال الثاﲏ ،نقول:

إن النهضة احلسينية املباركة وكام أسلفنا آنف ﹰا ليست ﳐتصة من وقت أن ترك اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« مدينة جده

»صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ،بل من حني شهادة اإلمام احلسن »عليﻪ السالم« ،وسيظهر ذلﻚ من خالل اآلﰐ يف هذا البحث إن

شاء اﷲ.

مﻘﻮمات النﴫ:

حسب ما وصلنا إليﻪ فﺈن ﳖضة اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« كانت منذ بدئﻪ بالتصدي للسلطة اﻷموية املتمثلة بمعاوية

بن أيب سفيان والتي انتقلت بعد هالكﻪ إﱃ يزيد »لعنﻪ اﷲ« ،ومن بني املقومات التي أسست للنرص القيمي:

املحﻮر اﻷول :إﺳباغ اﳊجة ،وإﺛبات الدليﻞ:
هو التصدي هلذه السلطة قولي ﹰا ،إسباغ ﹰا باحلجة عليهم ،فكان نفس خروجﻪ هو لطلب اإلصالح يف اﻷمة ،ﲠدف اﻷمر

باملعروف والنهي عن املنكر .واﳋروج جاء حمصلة لتزايد املظلومية عليﻪ ،وسعيهم احلثيث لقتلﻪ »عليﻪ السالم« .فﺄراد أن

يصل لقمة اﻷمر باملعروف والنهي عن املنكر من خالل حركة إصالحية يكون دمﻪ الﴩيف فداء لذلﻚ اهلدف السامي.
فالنرص ال بالسيف فقﻂ بل بقوة الدليل الذي يظل حمفور ﹰا يف ضمري اﻷمة بﺈظهار ضعف منطقﻪ ،وهشاشة دليلﻪ ،وهذا
ديدن اﻷنبياء واﻷوصياء..

روي عن موسى بن عقبة أنﻪ قال :قيل ملعاوية :إن الناس قد رموا أبصارهم إﱃ احلسني »عليﻪ السالم« ،فلو قد أمرتﻪ
يصعد املنرب وﳜطب ،فﺈن فيﻪ حرص ﹰا ،أو يف لسانﻪ كاللة.
فقال هلم معاوية :قد ظننا ذلﻚ باحلسن ،فلم يزل حتى عظم يف أعني الناس وفضحنا.

فلم يزالوا بﻪ حتى قال للحسني :يا أبا عبد اﷲ لو صعدت املنرب فخطبت.

فصعد احلسني »عليﻪ السالم« عﲆ املنرب ،فحمد اﷲ وأﺛنى عليﻪ ،وصﲆ عﲆ النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ،فسمﻊ رج ﹰ
ال

يقول :من هذا الذي ﳜطب؟!

فقال احلسني »عليﻪ السالم«:

نحن حزب اﷲ الغالبون ،وعرتة رسول اﷲ »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« اﻷقربون ،وأهل بيتﻪ الطيبون ،وأحد الثقلني (الذين)

اللذين جعلنا رسول اﷲ »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ﺛاﲏ كتاب اﷲ تبارك وتعاﱃ ،الذي فيﻪ تفصيل كل ﳾء ،ال يﺄتيﻪ الباطل من بني
يديﻪ وال من خلفﻪ ،واملعول علينا يف تفسريه ،ال يبطئنا ]نتظنﹼى[ تﺄويلﻪ ،بل نتبﻊ حقائقﻪ.

ﹺ
ﹺ
الر ﹸس ﹶ
ول
فﺄطيعونا فﺈن طاعتنا مفروضة ،أن كانت بطاعة اﷲ ورسولﻪ مقرونة ،قال اﷲ عز وجل ﴿ :ﹶأطي ﹸعوا اﷲﹶ ﹶو ﹶأطي ﹸعوا ﱠ
)(٣٠
ويل اﻷم ﹺر ﹺمنﹾكﹸم ﹶفﺈﹺ ﹾن ﹶتن ﹶﹶاز ﹾعتﹸم ﹺيف ﹶﳾ ﹴء ﹶفر ﱡدو ﹸه إﹺ ﹶﱃ اﷲﹺ ﹶوالرس ﹺ
ﹶو ﹸأ ﹺ
ول﴾ .
ﱠ ﹸ
ﹾ ﹸ
ﹾ
ﹾ
ﹾ
﴿و ﹶل ﹾو ر ﱡدو ﹸه إﹺ ﹶﱃ الرس ﹺ
ول ﹶوإﹺ ﹶﱃ ﹸأ ﹺ
مح ﹸت ﹸﻪ الﹶ ﱠت ﹶب ﹾعت ﹸﹸم
ويل اﻷ ﹾم ﹺر ﹺمن ﹸﹾه ﹾم ﹶل ﹶع ﹺل ﹶم ﹸﻪ ا ﱠل ﹺذي ﹶن ﹶي ﹾس ﹶتنﹾبﹺ ﹸطو ﹶن ﹸﻪ ﹺمن ﹸﹾه ﹾم ﹶو ﹶل ﹾوالﹶ ﹶف ﹾض ﹸل اﷲﹺ ﹶع ﹶل ﹾيك ﹾﹸم ﹶو ﹶر ﹾ ﹶ
ﱠ ﹸ
وقال :ﹶ ﹶ
)(٣١
الش ﹾي ﹶط ﹶ
ﱠ
ان إﹺالﹶ ﹶق ﹺليالﹰ﴾ .
ﹺ
ب ﹶلك ﹸﹸم
وأحذركم اإلصغاء إﱃ هتوف الشيطان بكم ،فﺈنﻪ لكم عدو مبني ،فتكونوا كﺄوليائﻪ الذين قال هلم﴿ :الﹶ ﹶغال ﹶ
)(٣٢
ﹺ ﹺ ﹺ
ا ﹾل ﹶي ﹾو ﹶم ﹺم ﹶن الن ﹺ
ﹶص ﹶع ﹶﲆ ﹶع ﹺق ﹶب ﹾي ﹺﻪ ،ﹶو ﹶق ﹶال :إﹺ ﱢﲏ ﹶب ﹺري ﹲء ﹺمنﹾك ﹾﹸم﴾  .فتلقون للسيوف رضب ﹰا
ﱠاس ،ﹶوإﹺ ﱢﲏ ﹶج ﹲار ﹶلك ﹾﹸم ،ﹶف ﹶل ﱠام ت ﹶﹶراءت ا ﹾلف ﹶئتﹶان ﹶنك ﹶ
وللرماح ورد ﹰا ،وللعمد حط ﹰام ،وللسهام غرض ﹰا .ﺛم ال يقبل من نفس إيامﳖا ﹶ
﴿ﱂ ﹾ ﹶت ﹸك ﹾن آ ﹶمن ﹾﹶت ﹺم ﹾن ﹶق ﹾب ﹸل ،ﹶأ ﹾو ك ﹶﹶس ﹶب ﹾت ﹺيف إﹺ ﹶيام ﹺﳖﹶا
)(٣٣
ﹶخ ﹾري ﹰا﴾ .
)(٣٤
قال معاوية :حسبﻚ يا أبا عبد اﷲ قد بلغت .
وﰲ هﺬه اﳋﻄبة إﺷارات مﻬمة ،منﻬا:
أوﻻﹰ :الظاهر من نص الرواية أن السلطة وأتباعها يقومون بتقﴢ أحوال من هم حوهلم ،وخاصة من يروﳖم أﳖم

مناوئني هلم ،بل قل أﳖم ﳜافون منهم ،ﻷﳖم يعلمون علم اليقني أﳖم اﻷحق بام ﲢت إيدﳞم.

ﺛاﻧي ﹰا :ﲢاول هذه الطبقة من الناس أن تنصب اﻷفخاخ لﻸئمة »عليهم السالم« بشتى الوسائل ،فحني يوسوسون ملعاوية
بﺄن يطلب من اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« ظن ﹰا منهم أنﻪ سوف يرهبﻪ الوقوف عﲆ املنرب ،ويتهيب من هذا املوقف ،ولكن
معاوية يعلم عكس ذلﻚ ،وقد خربه من خالل ﲡربة سابقة مﻊ اإلمام احلسن املجتبى »عليﻪ السالم« ،ومﻊ ذلﻚ ﳛاول مرة

ﺛانية مﻊ اإلمام احلسني »عليﻪ السالم«.

ﺛالﺜ ﹰا :حني صعد اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« إﱃ املنرب ،سمﻊ أحدهم يقول » :من هذا الذي ﳜطب؟!« ،فهل قال هذا
جه ﹰ
ال بشخص اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« ،أم استهزائ ﹰا منﻪ فقﻂ ،وقد حاول اجلبابرة من املتسلطني عﲆ الناس فعل مثل

هذه اﻷفعال مﻊ ﲨيﻊ اﻷئمة »عليهم السالم« وتعﺞ كتب اﻷحاديث بمثل هذه املواقف ،ومنها قصيدة الفرزدق باإلمام زين
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العابدين »عليﻪ السالم« حني قال هشام بن عبد امللﻚ» :من هذا؟!« ،فكانت تلﻚ القصيدة الرائعة املفعمة بمعاﲏ الوالء
واحلب.

راﺑع ﹰا :إن رد اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« حني قال» :نحن حزب اﷲ« ،إشارة منﻪ إﱃ أن من يعادﳞم ،ويرتبص ﲠم

وﳛاول املحاولة تلو اﻷخر لقتلهم ،ويبذل الغايل والرخيص يف سبيل ذلﻚ هم حزب الشيطان.

ﺧامس ﹰا :عرتة الرسول هم الذين أوﴅ ﲠم النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ﻷﳖم هم اﻷقربون ،حيث أﳖم اﻷعلم واﻷدر

بام جاء بﻪ ،فال يمكن ﻷحد أن يدعي بﺄنﻪ أقرب منهم هلذا الدين وأعلم بﻪ غريهم.

ﺳادﺳ ﹰا :هم عدل القرآن ،وأحد الثقلني الذين أوﴅ اﻷمة بﺄن تتمسﻚ ﲠم ،فمن كان عدل القرآن كان تفصيل كل ما

فيﻪ لديﻪ.

ﺳاﺑع ﹰا :وهم أهل بيتﻪ الطيبون إشارة منﻪ إﱃ طهارة نفوسهم ،وبعدهم عن اﳋبائث ،بحيث ال يمكن للخبيث أن يكون

مﻊ الطيب ،بل هم املطهرون من كل رجس.

ﺛامن ﹰا :وأشار إﱃ أن طاعتﻪ واجبة مفروضة عﲆ كل اﻷمة وهي حق لﻪ ،فكيف بمن يرتبص بﻪ الدوائر يريد قتلﻪ واﳋالص

منﻪ .وقد احتﺞ عليهم بﺂية الطاعة..

ﺗاﺳع ﹰا» :حسبﻚ يا أبا عبد اﷲ قد بلغت« ،قول معاوية هنا يدل أنﻪ ال يستطيﻊ أن يتحمل قول احلقيقة ،وﱂ يستطيﻊ

التعامل مﻊ الدليل ،وال مﻊ حجة اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« التي ساقها ،وهذا هو أول مقومات النرص عﲆ العدو.

بفضحﻪ وفضح أساريره ال بالتهجم والسب والشتم ،بل بﺈظهار احلق وأهلﻪ لﻪ..
وأخري ﹰا ،فﺈن كل تلﻚ املعاﲏ واإلشارات تدل بام ال يدانيﻪ الظن أو الريب والشﻚ ،أن من يملﻚ احلجة يمكن أن ﳜرس
الباطل ،ومن معﻪ الدليل هو يف موقﻊ القوة ،وهذا من مقومات النرص للقيم السامية ،وذلﻚ قيل» :نحن أبناء الدليل نميل

معﻪ كيفام يميل« .وﻷن الدليل بوضحﻪ يكون كالشمس يف رائعة النهار ،ال يمكن ﻷحد أن ينفي وجودها ،فالنرص يبدأ بﺄن

٨٨

تنرص احلق بالدليل القوي ،الذي ال يمكن ﻷحد أن ينفيﻪ أو يشكﻚ بﻪ.
املحﻮر الﺜاﲏ :اﳍجرة:

إن خطوات النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« خالل عملﻪ الرسايل هي التي أنجحت مهمتﻪ ،وأظهرت دين اﷲ عﲆ اجلميﻊ ولو

كره املﴩكون ،واملنافقون ،واملبغضون..

فﺈنﻪ »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« بخطواتﻪ احلكيمة ،وسياساتﻪ الرشيدة أستطاع أن يقوم بنﴩ اهلداية ،وإيصال الكلمة احلق..
بداية ،بلﻎ ذوي قرابتﻪ وأهلﻪ ،ومن ﺛم قومﻪ ،وحني حاربوه عﲆ مد ﺛالﺛة عﴩ سنة ،ترك مكة مهاجر ﹰا ﷲ ،وقد أﲨﻊ
ﹸوك ﹶأ ﹾو ﹶي ﹾق ﹸت ﹸل ﹶ
﴿وإﹺ ﹾذ ﹶي ﹾمك ﹸﹸر بﹺ ﹶﻚ ا ﱠل ﹺذي ﹶن ﹶك ﹶف ﹸروا لﹺ ﹸي ﹾثبﹺت ﹶ
وك ﹶأ ﹾو ﹸﳜ ﹺﹾر ﹸج ﹶ
وك
القوم عﲆ قتلﻪ ،ظن ﹰا منهم أﳖم سيفلحون يف ذلﻚ ولكن :ﹶ
)(٣٥
ون ويمكﹸر اﷲ واﷲ ﹶخري ا ﹾﹶمل ﹺ
اك ﹺري ﹶن﴾ .
ﹶ
ﹶو ﹶي ﹾمك ﹸﹸر ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ
ﹾﹸ
وقد اجتمعت قريﺶ يف دار الندوة ،واتفقوا عﲆ أن يقتلوا رسول اﷲ »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ،فاختاروا عﴩة أو ﲬسة

عﴩ رجالﹰ ،من كل قبيلة من قريﺶ ـ وكانوا عﴩ أو ﲬس عﴩة قبيلة أو أكثر ـ لي ﱢبيتوا النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« بﴬبة
واحدة من سيوفهم.

فﺄخرب اﷲ تعاﱃ نبيﻪ بمكرهم ،فﺄخرب »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« علي ﹰا »عليﻪ السالم« بمكر قريﺶ ،وأمره أن يتغشى بربده

احلﴬمي ،وينام يف فراشﻪ.

فقال عيل »عليﻪ السالم« :أوتسلم بمبيتي هناك يا نبي اﷲ؟!

قال :نعم.

فتبسم عيل »عليﻪ السالم« ضاحك ﹰا ،وأهو إﱃ اﻷرض ساجد ﹰا شكر ﹰا ﷲ.

فنام عﲆ فراشﻪ ،واشتمل بربده احلﴬمي ،وخرج النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« يف فحمة العشاء ،والرصد قد أطافوا بداره
)(٣٦
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ينتظرون ،وهو يقرأ ﴿وجع ﹾلنﹶا ﹺمن ب ﹺ ﹺ
رص ﹶ
ون﴾  .وذهب »صﲆ اﷲ
ني ﹶأ ﹾيدﳞﹺ ﹾم ﹶسدﹼ ﹰا ﹶوم ﹾن ﹶخ ﹾلف ﹺه ﹾم ﹶسدﹼ ﹰا ﹶف ﹶﺄ ﹾغ ﹶش ﹾين ﹸ
ﹶ ﹶ ﹶ
ﹾ ﹶﹾ
ﹶاه ﹾم ﹶف ﹸه ﹾم الﹶ ﹸي ﹾب ﹸ
)(٣٧

عليﻪ وآلﻪ« إﱃ الغار .

وﻧﻼحﻆ ما يﲇ من هﺬه الرواية:
أوﻻﹰ :إن القوم من املﴩكني قد عزموا أمرهم عﲆ اغتيال النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ،وبذلﻚ ينتهوا منﻪ ومن دعوتﻪ.

ﺛاﻧي ﹰا :إن خروج النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« هو أمر ال بد منﻪ ،وهجرتﻪ إﱃ املدينة أيض ﹰا ،فلو بقي ملا كان ملقومات ظهور

الدين أن تتم.

ﺛالﺜ ﹰا :إن ﲨيﻊ أفعال النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« إنام هي من أمر إهلي ،ملا فيﻪ مصلحة الدين ومصلحتﻪ »صﲆ اﷲ عليﻪ

وآلﻪ«.

راﺑع ﹰا :كان ال بد للهجرة أن تتم وبذلﻚ لكي يقوم النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« برتتيباتﻪ ،وتنظيم أموره بعد أن فقد املعني

والناﴏ بوفاة عمﻪ أيب طالب »عليﻪ السالم« وزوجتﻪ أم املؤمنني خدﳚة »رضوان اﷲ عليها«.

ﺧامس ﹰا :إن خروج النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« من بني املجتمعني حول بيتﻪ كان بصورة طبيعية ال إعجازية .واستفاد من

الوسائل نفسها التي تكون من خيارات ﲨيﻊ الناس ،فاجلميﻊ يستفيد من حلكة الظالم يف الليل ليتسرت لﻪ وﳜتفي عن أنظار
املناوئني لﻪ ،كام وأنﻪ ﳛاول االستفادة من هبوب الريح يف تلﻚ الظلمة ،لينثر عﲆ أعدائﻪ تراب ﹰا يدخل يف عيوﳖم ،ويربكهم،
حتى يظنوا أنﻪ الريح هي التي أﺛارت ذلﻚ الرتاب.

ﺳادﺳ ﹰا :كام أن اجلميﻊ يتلو تلﻚ اآلية املباركة ليرصف أنظار اﻷعداء عنﻪ .وما قام بﻪ »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ﱂ يزد باإلستفادة
منﻪ ﳑا هو ميسور جلميﻊ الناس .ﻷن ﲨيﻊ الناس أيض ﹰا ﳛاولون أن يوﳘوا عدوهم بوجودهم يف مكان ،ولو بﺈضاءة املصباح،
أو إبقاء أناس فيﻪ ،يظن العدو الراصد ،أﳖم هم بغيتﻪ ،وهذا هو اهلدف من اضطجاع اإلمام عيل »عليﻪ السالم« يف فراش

النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« من هذا.

وقد شابﻪ اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« يف هجرتﻪ من املدينة النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« من عدة جهات ،فﺈنﻪ »عليﻪ

السالم« خرج ملا هو أهم من البقاء ،وذلﻚ بذهابﻪ إﱃ مكة ومن ﺛم إﱃ العراق لكي يستشهد هناك وتكون هجرتﻪ هذه إعادة
إلحياء الدين املحمدي ،وإعادة الروح إليﻪ بعدما حاول بني أميﻪ طمسﻪ ،وتغيري معاملﻪ ..حتى أن اإلمام احلسني »عليﻪ

السالم« قد استعمل نفس الطريقة يف هجرتﻪ من مكة وقد خرج يف جوف الليل.
)(٣٨

يروي ابن أعثم :إن اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« خرج يف جوف الليل .
)(٣٩

وﴏح ابن طاووس :بﺄن ارﲢالﻪ »عليﻪ السالم« كان يف وقت السحر .
ﹺ
ﹺ
ب ﹶق ﹶال ﹶر ﱢب ن ﱢﹶجنﹺي ﹺم ﹶن
رت ﱠق ﹸ
وقيل أيض ﹰا» :أنﻪ »عليﻪ السالم« خرج من املدينة وهو يقرأ قولﻪ تعاﱃ ﴿ :ﹶف ﹶخ ﹶر ﹶج من ﹶﹾها ﹶخائف ﹰا ﹶي ﹶ ﹶ
)(٤١) (٤٠
ني﴾ « .
ا ﹾل ﹶق ﹾو ﹺم ال ﱠظاملﹺ ﹶ
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وما يمﻜن ﻗﻮلﻪ هنا ،هﻮ التاﱄ:
أوﻻﹰ :إن ترك اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« للمدينة املنورة قد شابﻪ بﻪ خروج النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« من مكة

املكرمة ،وكان ذلﻚ لي ﹰ
ال حسب الروايات املنقولة .وذلﻚ حفاظ ﹰا عﲆ نفسهام الﴩيفتان من القتل ،وتضييﻊ أهداف اﻷعداء.

ﺛاﻧي ﹰا :إن استخدام اإلمام احلسني والنبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« لﻶيات الكريمة ال ﳜرج عن االستعانة باﷲ سبحانﻪ يف

كل اﻷحوال وعﲆ ﲨيﻊ اﻷصعدة.

ﺛالﺜ ﹰا :إن اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« قد ترك املدينة إلنجاح أهداف ﳖضتﻪ الﴩيفة ،ومن مقومات انتصار احلق عﲆ

الباطل ،بحيث ينفذ اﳋطة اإلهلية حتى النهاية.

راﺑع ﹰا :ال ﳜفى عﲆ أحد :أن اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« ﱂ يكن خائف ﹰا من القتل ،وإنام كان يريد إفشال ما يريده قاتلوه
من تضييﻊ دمﻪ هدر ﹰا قبل أن يفعل ما عليﻪ فعلﻪ ،مﻊ علمﻪ بﺄﳖم مرصون عﲆ قتلﻪ ،كام دل عليﻪ قولﻪ ﻷخيﻪ ابن احلنفية» :واﷲ
)(٤٢

يا أخي ،لو كنت يف حجر هامة من هوام اﻷرض الستخرجوﲏ منﻪ حتى يقتلوﲏ« .
ﺧامس ﹰا :الذهاب ملكة املكرمة لكي يلقى احلجيﺞ يف موسم احلﺞ كان أيض ﹰا من اﻷهداف التي أرادها اإلمام احلسني

»عليﻪ السالم« ،وهو يف بيان حقﻪ يف ﳖضتﻪ املباركة.
وأﺧري ﹰا ﻧﻘﻮل :إن هجرة النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« كانت يف صالح الدعوة ،وهجرة اإلمام »عليﻪ السالم« كانت يف
صالح النهضة وإحياء الدين.

املحﻮر الﺜالﺚ :الدعﻮة إﱃ اﷲ:

حسب ما ينقل التاريﺦ أن إقامة اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« يف مكة كانت أكثر من أربعة أشهر ،ﺛم توجﻪ إﱃ العراق

يف العﴩ اﻷوﱃ من ذي احلجة..

ويف هذه الفرتة الزمنية ،قام بالدعوة إﱃ اﷲ بام هو يناسب ،والتﺄكيد عﲆ مﴩوعية ﳖضتﻪ ضد الظلم ،فمن اﻷمور التي
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نشﻂ ﲠا »عليﻪ السالم« ،التايل:
أوﻻﹰ :لقاؤه بالوافدين واحلجيﺞ إﱃ مكة ،فكانوا ﳚتمعون حولﻪ حلق ﹰا حلق ﹰا ،ويتبادل وإياهم أطراف احلديث بام ﳞمهم
من الشؤون.

ﺛاﻧي ﹰا :كان ﳚتمﻊ بالشخصيات البارزة آنذاك ،ويتحاور معهم يف شتى اﻷمور.

ﺛالﺜ ﹰا :قام بﺈرسال الرسائل إﱃ أهل البرصة ،وأهل الكوفة..

راﺑع ﹰا :تلقى رسائل أهل الكوفة وأجاﲠم عليها ،حتى أنﻪ أوفد ابن عمﻪ وﺛقتﻪ مسلم بن عقيل إليهم كي يستطلﻊ أحوال

أهلها.

ﺧامس ﹰا :ألقى اﳋطب يف مكة ومنها ما فيﻪ عرب للتاريﺦ وﻷصل الدعوة إﱃ اﷲ..
ﺳادﺳ ﹰا :كان يصيل يف الناس ﲨاعة..

ﺳاﺑع ﹰا :حني عرف البعﺾ عزمﻪ الذهاب إﱃ الكوفة كتب إليﻪ البعﺾ ظن ﹰا منﻪ إنﻪ يف مقام النصيحة لﻪ.

ﺛامن ﹰا :بعد تزايد الناصحني لﻪ برتك الذهاب إﱃ الكوفة خطب خطبتﻪ الﴩيفة التي رسم فيها اﳋطوط العريضة لقيامﻪ،

واهلدف من ﳖضتﻪ املباركة.

ﺗاﺳع ﹰا :نقلوا :أنﻪ بعد »مسري طويل ،دام عدة أيام الحت لﻺمام ومن معﻪ من بعيد جبال مكة ،فجعل يتلو هذه اآلية:
)(٤٤) (٤٣
ﹺ ﹺ
ﹺ
السبﹺ ﹺ
يل﴾ « .
ﹶ
﴿و ﹶﱠملا ت ﹶﹶو ﱠج ﹶﻪ ت ﹾل ﹶقا ﹶء ﹶمدﹾ ﹶي ﹶن ﹶق ﹶال ﹶع ﹶسى ﹶر ﱢيب ﹶأن ﹶ ﹾﳞد ﹶيني ﹶس ﹶوا ﹶء ﱠ

وﺑﻘراءﺗﻪ ﳍﺬه اﻵية الرشيﻔة يﺸري إﱃ ما يﲇ:

أ :ﳜرب أنﻪ يقدم عﲆ مرحلة جديدة ﳛتاج فيها إﱃ هدايات اﷲ ،ودالالتﻪ وألطافﻪ.
ب :ويشري »عليﻪ السالم« بقراءتﻪ هلذه اآلية أيض ﹰا عﲆ :أن مكة هي البداية ملسريتﻪ الﴩيفة ،وليست ﳖاية.

ج :ويشري كذلﻚ :أن يف تلﻚ مسرية خفايا ،ومفاجﺂت كرب ،وحوادث ﱂ يسبق أن مرت يف التاريﺦ مشابﻪ هلا أو من مثيل.

د :ومن الدالالت أيض ﹰا» :أن موسى »عليﻪ السالم« بعد أن قتل القبطي ،وطلبﻪ أعداؤه خرج إﱃ جهة مدين وﱂ يكن قد

ذهب إليها من قبل وال عرف طريقها.
كام أنﻪ ﱂ يكن يعرف فيها أحد ﹰا من الناس ،وال كان لﻪ فيها بحسب علمﻪ معني وال ناﴏ .وإنام توجﻪ إليها ﻷﳖا كانت
ال ﲣضﻊ لسلطان فرعون  ..وكان »عليﻪ السالم« يطلب اﳋروج إﱃ بلد لﻪ هذه الصفة .ﻷنﻪ يريد أن يسلﻚ طريق النجاة

من الظاملني.

)(٤٥

وهذه كانت حال كربالء ،فهي بمثابة سبيل نجاتﻪ باستشهاده »عليﻪ السالم«..الﺦ« .
عاﴍ ﹰا :ﺧﻄبة املسار:
روج ﹶإﱃ ﹺ
الع ﹺ
راق قا ﹶم ﹶخطيب ﹰا ،ﹶف ﹶ
فقد روي» :أ ﱠن ﹸﻪ »صلوات اﷲ عليﻪ« ﹶﹼملا ﹶع ﹶز ﹶم ﹶع ﹶﲆ اﳋﹸ ﹺ
حلمدﹸ ﷲﹺ ،ما شا ﹶء اﷲﹸ وال ﹸق ﱠو ﹶة ﹼإال
قال :ا ﹶ
ﹺﹺ
وس ﱠل ﹶم.
بﹺاﷲﹺ ،ﹶو ﹶص ﱠﲆ اﷲﹸ ﹶعﲆ ﹶرسولﻪ ﹶ
جيد ال ﹶف ﹺ
القالد ﹺة ﹶعﲆ ﹺ
لد آدم ،ﹶﳐ ﹶ ﱠﻂ ﹺ
ﹺ
تاة.
ﹸخ ﱠﻂ ا ﹶمل ﹸ
ﹶ
وت ﹶعﲆ ﹸو ﹶ ﹶ
ﹺ
أساليف اشتﹺ ﹶ
وما ﹶ
ف.
ياق ﹶي
أوهلﹶني إﱃ
يوس ﹶ
ﹶ
عقوب إﱃ ﹸ
ﹺ
القيﻪ.
رص ﹲع أنﹶا
وخري يل ﹶم ﹶ
ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﱠواويس وكﹶر ﹶبال ﹶء ،ﹶف ﹶي ﹶ
وأجر ﹶب ﹰة ﹸسغب ﹰا .ال
مﻸ ﹶن منﹼي أكراش ﹰا جوف ﹰا،
ني الن
ئاب ]عسالن[ ال ﹶف ﹶلوات ﹶب ﹶ
ك ﹶﹶﺄ ﹼﲏ بﹺ ﹶﺄوصايل ﹸت ﹶق ﱢط ﹸعها ذ ﹸ
يص ﹶعن ﹶيو ﹴم ﹸخ ﱠﻂ بﹺال ﹶق ﹶل ﹺم.
ﹶحم ﹶ
ﹺﹺ
ﹺ
]زاد يف عدد من املصادر قولﻪ :ﹺر ﹶﴇ اﷲﹺ ﹺرضانا ﹶ
الصابﹺري ﹶن.
جور ﹼ
ﹶصرب ﹶعﲆ ﹶبالئﻪ ،و ﹸي ﹶو ﹼفينا ﹸأ ﹶ
أهل ال ﹶبيت ،ن ﹺ ﹸ
ﹺ
ﹺ
ظري ﹺة ال ﹸق ﹺ
نج ﹸز ﹺ ﹺﲠم
دس ،ﹶت ﹶق ﱡر ﹺ ﹺﲠم ﹶعينﹸ ﹸﻪ ،و ﹸي ﹶ
ﹶلن ت ﹸﹶش ﱠذ ﹶعن ﹶرسول اﷲﹺ »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ﹸحل ﹶم ﹸت ﹸﻪ ،ﹶبل ه ﹶي ﹶﳎمو ﹶع ﹲة ﹶل ﹸﻪ يف ﹶح ﹶ
ﹶوعدﹸ ﹸه[.

باذالﹰ فينا مهج ﹶتﻪ ،ومو ﱢطن ﹰا عﲆ لﹺ ﹺ
قاء اﷲﹺ نﹶفسﻪ ،ﹶفلريحل معنا؛ ﹶفﺈﹺ ﹼﲏ ﹺ
كان ﹺ
ﹶمن ﹶ
راح ﹲل ﹸمصبﹺح ﹰا إن شا ﹶء اﷲﹸ« .
ﹶ
ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ ﹶﹶ
ﹸ ﹶ ﹸ ﹸﹶ
)(٤٦

وما يمكن االستدالل بﻪ من هذه اﳋطبة الﴩيفة ،ما ييل:

أ :إن إخبار الناس عن خرب استشهاده »عليﻪ السالم« يستند إﱃ علم اﷲ بعصيان الناس ما يﺄمرهم اﷲ بﻪ ،وال يقتﴤ

اجلرب اإلهلي هلم ،ومنعهم عن القيام بواجبهم العقيل والﴩعي .فلو اجتمﻊ لﻪ املناﴏين كان من املمكن أن تتغري اﻷحوال..
ب :إن قانون البداء يبقى هو احلاكم ،فال يمكن ﻷي كان ﲡاهلﻪ وﴏف النظر عنﻪ  ..والسيام فيام يرتبﻂ بحدوث

اإلستشهاد للحسني »عليﻪ السالم« يف خصوص هذا املسري.

ج :إن اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« يشري إﱃ أن املوت ليس بحد ذاتﻪ ﳼء يف ،وليس فيﻪ خسارة لبني البﴩ ،بل قد

يكون سبيل إﱃ االرتقاء يف سلم الدرجات اآلخروية ،وباعث للبهجة ،ودرب أنس للذين يعلمون ويتدبرون ،ويتﺄملون
ويتفكرون.

فكام أن العقد الذي يزين بﻪ جيد الفتاة ﳑا يزيد يف ﲠرجتها ،ورونقها ويضفي عليها ﲨاالﹰ ،وﳚعل اﻷنظار مشدودة إليها،

ويزد من الرغبة فيها ،وتنشد النفوس هلا .فاملوت هو كذلﻚ بالنسبة لﻺمام »عليﻪ السالم« ،فﺈنﻪ يضيف عﲆ حياة اإلنسان
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املؤمن املوقن البهجة والرونق واجلامل ،ويزيد من طموحﻪ ،ويدفعﻪ إﱃ االستبسال الﲤام العمل ،وعﲆ أكمل وجﻪ ،ويتسابق
واملؤمنني أخوتﻪ لكسب اﳋريات ،ويتنافس وإياهم ليعلو يف الدرجات ،وإكامل املهامت ،وقال تعاﱃ﴿ :ا ﱠل ﹺذي ﹶخ ﹶل ﹶق ا ﹾﹶمل ﹾو ﹶت
)(٤٧
احل ﹶيا ﹶة لﹺ ﹶي ﹾب ﹸل ﹶوك ﹾﹸم ﹶأ ﱡيك ﹾﹸم ﹶأ ﹾح ﹶس ﹸن ﹶع ﹶم ﹰال﴾ .
ﹶو ﹾ ﹶ

إن بيان اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« ملعنى املوت وحتميتﻪ بﺄروع الصور والتشابيﻪ البالغية فهو مثل »زينة احلياة،
يزيدها ﲨاالﹰ ،وﲠا ﹰء ورونق ﹰا ،ويعطيها املزيد من البهجة واللذة ،ﲤام ﹰا كام هو احلال بالنسبة للقالدة إذا كانت عﲆ جيد الفتاة،

فﺈﳖا تكون زينة هلا ،تشدﱡ اﻷنظار إليها ،وتزيد من تعلق القلوب ﲠا.

ويستوقفنا هنا التعبري بكلمة» :جيد« التي توحي باجلودة ،وهو تعبري مريح للنفس ،مثري للكثري من املعاﲏ اللذيذة يف أعامقها.

كام ويلفت نظرنا أيض ﹰا اختيار خصوص الزينة التي يف هذا املوقﻊ احلساس من جسد املرأة ،بام يثريه من إﳛاءات تنبعث

من صميم اإلغراء اﻷنثوي ،ويف النقطة املركزية واﻷساس فيﻪ.
ﺛم إنﻪ »عليﻪ السالم« ﳜتار التعبري بكلمة »الفتاة« بدالﹰ من كلمة »املرأة« ونحوها .ﻷن الفتاة وليس سواها ،هي التي ﲤثل
القمة يف احليوية ،والطموح ،واجلامل ،وما إﱃ ذلﻚ.

)(٤٨

فهذا موقﻊ املوت ،وهذه هي حساسيتﻪ ،وبذلﻚ تظهر أﳘيتﻪ« .
من هنا ،فﺈن شهادتﻪ »عليﻪ السالم« بام هي موت ،ليست موت ﹰا بحقيقتها بل هي حياة لﻪ يف الدنيا واآلخرة ،حياة لﻪ بتجدد

ذكراه الﴩيفة ،فكلام ذكر إسم اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« فهمنا معنى التضحية بﺄكمل صورها ،والدعوة بﺄﲠى طلتها،
وفهمنا احلق بﺄوضح ﳖﺞ ومنهاج..

فشهادتﻪ إحياء ملا حاول اآلخرين طمسﻪ ،وإعادة لنهﺞ الرسايل القويم ،وسري ﹰا عﲆ خطى النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ«..

املحﻮر الراﺑﻊ :مرﺿاة اﷲ:
بن ﹺز ﹴ
س ،ﹸﺛم ﹶكتﹶب إﱃ ﹸعب ﹺ
احلس ﹺني »عليﻪ السالم« يف ﹺ
ألف ﹺ
يد اﷲﹺ ﹺ
ياد ﹸﳜ ﹸﹺرب ﹸه
حل ﱡر ب ﹸن ﹶيزيدﹶ ﹶحتﹼى ن ﹶﹶز ﹶل ﹺحذا ﹶء
ﹶ
فار ﹴ ﱠ ﹶ
ﹸ ﹶ
قالوا :أق ﹶب ﹶل ا ﹸ
ني ن ﹶﹶز ﹶل بﹺ ﹶﺄ ﹺ
ﱠ
رض كﹶر ﹶبال ﹶء.
حل ﹶس ﹶ
أن ا ﹸ
ﹴ
حل ﹶس ﹺ
ﹶ
ني »عليﻪ السالم«:
قال :ﹶف ﹶكت ﹶ
ﹶب ﹸع ﹶبيدﹸ اﷲﹺ ب ﹸن ﹺزياد ﹶإﱃ ا ﹸ
ني ،ﹶف ﹶقد ب ﹶل ﹶغني نﹸزو ﹸل ﹶﻚ بﹺكﹶربالء ،و ﹶقد ﹶكتﹶب ﹶإيل أمري ا ﹸمل ﹺ
نني ﹶيزيدﹸ ب ﹸن ﹸم ﹺ
ﺛري ،وال أش ﹶب ﹶﻊ
ؤم ﹶ
أ ﹼما ﹶبعدﹸ يا ﹸح ﹶس ﹸ
عاو ﹶي ﹶة أن ال أت ﹶﹶو ﱠسدﹶ ﹶ
ﹶ
ﹶ ﹶ
الو ﹶ
ﹶ ﱠ ﹸ
ﹺمن اﳋ ﹺبز ]اﳋمري[ أو ﹸأ ﹺحل ﹶق ﹶﻚ بال ﱠل ﹺ
بري ،أو ت ﹺ
بن ﹸم ﹺ
طيف اﳋﹶ ﹺ
وحك ﹺم ﹶيزيدﹶ ﹺ
السال ﹸم.
ﹶرج ﹶﻊ إﱃ ﹸحكمي ﹸ
ﹶ
ﹶ ﹸ
عاو ﹶي ﹶة ،ﹶو ﱠ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ني »عليﻪ السالم« ،ﹸﺛ ﱠم ﹶرمى بﹺﻪ ،ﹸﺛ ﱠم ﹶ
قال :ال أف ﹶل ﹶح ﹶقو ﹲم آ ﹶﺛروا ﹶمرضا ﹶة أن ﹸفس ﹺهم ﹶعﲆ ﹶمرضاة اﳋال ﹺق.
حل ﹶس ﹸ
ﹶف ﹶل ﹼام ﹶو ﹶر ﹶد الك ﹸ
تاب ﹶق ﹶر ﹶأ ﹸه ا ﹸ
بد اﷲﹺ ،جواب ﹺ
سول :أبا ﹶع ﹺ
الك ﹺ
الر ﹸ
ﹶف ﹶ
تاب؟
ﹶ ﹸ
قال ﹶل ﹸﻪ ﱠ
ﹺ
واب؛ ﹺﻷﹶ ﱠن ﹸﻪ ﹶقد ﹶح ﱠقت ﹶع ﹶل ﹺيﻪ ك ﹺﹶل ﹶم ﹸة ال ﹶع ﹺ
ﹶ
ذاب.
قال :ما ﹶل ﹸﻪ عندي ﹶج ﹲ
)(٥٠
سول ﹺال ﹺ ﹴ ﹺ
ﹺ
أشدﱠ ال ﹶغ ﹶض ﹺ
الر ﹸ
ﹶف ﹶ
ب ﹺمن ذلﹺ ﹶﻚ ﹶ
ب .
بن ﹺزياد ذل ﹶﻚ ،ﹶف ﹶغض ﹶ
قال ﱠ
)(٤٩
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ويف هذه الرواية ما يدلنا عﲆ اآلﰐ:
أوﻻﹰ :إن اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« حني ألقى رسالة عبيد اﷲ بن زياد ،أوصل بفعل عميل رفضﻪ ملضمون الرسالة،

ليفهم الرسول أﳖا مرفوضة عنده نص ﹰا ومضمون ﹰا.

ﺛاﻧي ﹰا :إن اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« ال يمكن لﻪ بموقعيتﻪ يف اﻷمة ،وبام أنﻪ اإلمام املعصوم أن ينزل عﲆ حكم هؤالء

القوم الضالني ،الظلمة ،فﺈن إلقاءه للكتاب يدل عﲆ أنﻪ ال يرﴇ بالنزول عﲆ حكمهم ،والتنازل عن الذي فيﻪ مرضاة اﷲ

لريضيهم.

ﺛالﺜ ﹰا :إنﻪ »عليﻪ السالم« أشار إﱃ أن هؤالء الظلمة ركنوا إﱃ أنفسهم ،والسلطة قد أعمت قلوﲠم ،وحب التسلﻂ حتى
اإلمام املفرتض الطاعة صار هدفهم ،ﻷن حب الدنيا استحوذت عليهم ،وغرﲥم ،وجعلت منهم ،عبيد ﹰا هلا ،ال يﺄﲤرون

بحكم اﷲ ووليﻪ..

راﺑع ﹰا :إن مرضاة اﷲ عز وجل هي من أسمى اﻷهداف عند اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« ،لو يف ذلﻚ ذاهب نفسﻪ
الﴩيفة ،فهو ال ﳞاب أي ﳾء يف سبيل مرضاتﻪ تعاﱃ .وذلﻚ ما جعل اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« منترص ﹰا عليهم .فمن

كان مﻊ اﷲ ،كان اﷲ معﻪ مؤيد ﹰا ومسدد ﹰا..

ﺧامس ﹰا :إن مرضاة اﷲ سبحانﻪ التي سعى هلا اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« هي إحد مقومات النرص للقيم اإلهلية،
ﹺ
رضاة اﳋالﹺ ﹺق«.
والدينية ..فـ »ال أف ﹶل ﹶح ﹶقو ﹲم آ ﹶﺛروا ﹶمرضا ﹶة أن ﹸف ﹺس ﹺهم ﹶعﲆ ﹶم
ﺳادﺳ ﹰا :إن العذاب حمق ملثل هؤالء ،ﻷﳖم يسعون ملرضاة أنفسهم عﲆ حساب ويل اﷲ ،وأقدس ،وأطهر إنسان عﲆ وجﻪ

اﻷرض ..فلعنهم اﷲ لعنة اﻷولني واآلخرين.

ﺳاﺑع ﹰا :إن غضب ابن زياد ﱂ يكن ﷲ وهذا واضح ،بل غضبﻪ كان محية لنفسﻪ ،ﻷن جاء من يفضحﻪ عﲆ حقيقتﻪ ،وﳜرب

عن رسائره الدنيئة ..وهذا ما جعلهم يقدمون عﲆ ما أقدموا عليﻪ من جريمة نكراء..
املحﻮر اﳋامﺲ :التعلﻖ ﺑاﷲ:

ملا كان الدعاء هو أحد الوسائل والوسائﻂ يف التقرب من اﷲ عز وجل ،وصورة من صور التعلق بالذات اإلهلية املقدسة،
واإلمام احلسني »عليﻪ السالم« هو من أفضل اﳋلق تقرب ﹰا وتعلق ﹰا بﻪ عز وجل ،ويتجﲆ ذلﻚ يف أدعيتﻪ يوم عاشوراء ،ويف

حلظات اﻷخرية من عمره الﴩيف ،ولسانﻪ يلهﺞ بذكر اﷲ سبحانﻪ وتعاﱃ..
ﹺ
ني »عليﻪ السالم« ،ﹶر ﹶف ﹶﻊ ﹶيدﹶ ﹺيﻪ ﹶ
وقال:
حل ﹶس ﹶ
روي عن عيل بن احلسني زين العابدين »عليﻪ السالم« قال :ﹶﹼملا ﹶص ﱠب ﹶحت اﳋﹶ ﹸيل ا ﹸ
ب ،ور ﹺ
»اللهم ﹶأن ﹶ ﹺ
ف ﹺمن ﹸﻪ ال ﹸفؤاد،
ﹾت يل يف ك ﱢﹸل ﹶأ ﹾم ﹴر ن ﹶﹶز ﹶل يب ﺛﹺ ﹶق ﹲة ﹶوعﹸدﱠ ة .ك ﹾﹶم ﹺمن ﹶه ﹴم ﹶي ﹾض ﹸع ﹸ
جائي يف ك ﱢﹸل ﹺشدﱠ ة ،ﹶو ﹶأن ﹶ
ﹾت ﺛ ﹶقتي يف ك ﱢﹸل ك ﹾﹶر ﹴ ﹶ ﹶ
ﱠ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
دو ،ﹶأن ﹶﹾزل ﹸت ﹸﻪ بﹺﻚ ،ﹶو ﹶشكﹶو ﹸت ﹸﻪ إﹺ ﹶل ﹾيﻚ ،ﹶرغ ﹶب ﹰة منﹼي إﹺ ﹶل ﹾيﻚ ﹶع ﱠم ﹾن س ﹶ
واك ،ﹶف ﹶف ﱠر ﹾج ﹶت ﹸﻪ
شم ﹸت فيﻪ ال ﹶع ﱡ
ﹶوتﹶق ﱡل فيﻪ احلي ﹶل ﹶة ،ﹶو ﹶﳜ ﹸﹾذ ﹸل فيﻪ ﱠ
الصديق ،ﹶو ﹶي ﹶ
)(٥١
ﹴ
ﹺ
ﹺ ﹴ
ﹶهى ك ﱢﹸل ﹶرغ ﹶبة« .
ﹶوك ﹶﹶشف ﹶت ﹸﻪ ،ﹶو ﹶأن ﹶ
ﹾت ﹶو ﱡيل ك ﱢﹸل ن ﹾع ﹶمة ،ﹶو ﹶصاح ﹸ
ب ك ﱢﹸل ﹶح ﹶسنﹶة ،ﹶو ﹸمنﹾت ﱟ
)(٥٢
اجلرب ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹾت ﹸمت ﹺ
وت ،ﹶش ﹺديدﹸ املﹺحال،
وروي عنﻪ أيض ﹰا أنﻪ دعا ﲠذا الدعاء اﻷخري يوم الكوﺛر :
»اللهم ﹶأن ﹶ
يم ﹶ ﹶ
ﹶعايل ا ﹶملكان ،ﹶعظ ﹸ
ﱠ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
قادر ﹶعﲆ ما تﹶشاء ،ﹶق ﹺريب الر ﹾ ﹶ ﹺ
ﹺ ﹺ ﹺ
ﹶغنﹺي ﹶع ﹺن اﳋ ﹺ
ﹺ
يب إﹺذا
الئ ﹺق ،ﹶع ﹺر ﹸ
الو ﹾعد ،سابﹺ ﹸﻎ النﱢ ﹾع ﹶمة ،ﹶح ﹶس ﹸن ال ﹶبالء ،ﹶق ﹺر ﹲ
محة ،صاد ﹸق ﹶ
ﹶ
ﹸ ﱠ
ﹸ
يﺾ الك ﹾ ﹺربياء ،ﹲ
ﱡ
ﹺ
ﹺ
يت ،ﹸحم ﹲ
تاب إﹺ ﹶل ﹾي ﹶﻚ.
ﹸد ﹺع ﹶ
يﻂ بﹺام ﹶخ ﹶل ﹾق ﹶت ،قابﹺ ﹸل الت ﹾﱠو ﹶبة ﹶمل ﹾن ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹸور إﹺذا ﹸذ ﹺك ﹾر ﹶت؛ ﹶأ ﹾد ﹸع ﹶ
ب إﹺ ﹶل ﹾي ﹶﻚ ﹶف ﹺقري ﹰا،
وك ﹸحمﹾتاج ﹰا ،ﹶو ﹶأ ﹾر ﹶغ ﹸ
ﹸور إﹺذا ﹸشك ﹾر ﹶت ،ﹶو ﹶذك ﹲ
قاد ﹲر ﹶعﲆ ما ﹶأ ﹶر ﹾد ﹶت ،ﹶو ﹸمدﹾ ﹺر ﹲك ما ﹶط ﹶل ﹾب ﹶت ،ﹶو ﹶشك ﹲ
و ﹶأ ﹾف ﹶزع إﹺ ﹶلي ﹶﻚ ﹺ
ني ﹶق ﹾو ﹺمنا ،ﹶفﺈﹺ ﱠﳖﹸ ﹾم ﹶغ ﱡرونا،
ني بﹺ ﹶﻚ ﹶض ﹺعيف ﹰا ،ﹶو ﹶأت ﹶﹶوك ﹸﱠل ﹶع ﹶل ﹾي ﹶﻚ كافﹺي ﹰا ،ﹸا ﹾحك ﹾﹸم ﹶب ﹾينﹶنا ﹶو ﹶب ﹾ ﹶ
خائف ﹰا ،ﹶو ﹶأ ﹾب ﹺكي إﹺ ﹶل ﹾي ﹶﻚ ﹶمك ﹸﹾروب ﹰا ،ﹶو ﹶأ ﹾست ﹺﹶع ﹸ
ﹶ ﹸ ﹾ
و ﹶخدﹶ ﹸعونا ،و ﹶخ ﹶذ ﹸلونا ،و ﹶغدﹶ روا بﹺنا ،و ﹶق ﹶت ﹸلونا .ونﹶحن ﹺع ﹾرت ﹸة نﹶبﹺي ﹶﻚ ،وو ﹶلدﹸ حبﹺيبﹺ ﹶﻚ ﹸحمﹶم ﹺد ب ﹺن ﹶعب ﹺد اﷲ ،ا ﱠل ﹺذي اص ﹶط ﹶفي ﹶتﻪ بﹺالرسا ﹶلة،ﹺ
ﱠ ﹾ ﹾ
ﹶ ﹶ ﹶ
ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﱢ
ﹶ
ﹶ
ﹶ
ﹾ ﹾ ﹸ ﱢ
ﹶ ﹸ
)(٥٣
محتﹺ ﹶﻚ يا أرحم الر ﹺ
ني« .
امحﹺ ﹶ
اج ﹶع ﹾل ﹶلنا ﹺم ﹾن ﹶأ ﹾم ﹺرنا ﹶف ﹶرج ﹰا ،ﹶو ﹶﳐ ﹾ ﹶرج ﹰا ،بﹺ ﹶر ﹾ ﹶ
ﹶوا ﹾئت ﹶﹶمنﹾ ﹶت ﹸﻪ ﹶعﲆ ﹶو ﹾح ﹺي ﹶﻚ ،ﹶف ﹾ
ﹾ ﹶ ﹶ ﱠ
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وهذه اﻷدعية الﴩيفة تبني لنا مرتكزات ﳖﺞ أهل اإليامن السليم ،منها:
أوﻻﹰ :أن هناك نوعان من البﴩ ،أهل الباطل وأهل احلق ،فﺄما أهل الباطل فكل اهتاممهم هو العمل عﲆ تقوية اﻷمور

الذاتية واملادية يف جانبهم ،بحيث يعتمدون عﲆ القدرات العسكرية ،وما يشتمل عليﻪ من سالح وعتاد ،ويرتكز يف أنفسهم

أنﻪ كلام زادت قوﲥم املادية هذه كلام كان اﻷمل بالنرص أكرب وفرصﻪ أكثر.

أما أهل احلق ،وعﲆ قلة عددهم ،وكثرة اﻷعداء من حوهلم ،وتضييق اﳋناق عليهم ،فﺈن اهتاممهم ﳐتلف ﲤام االختالف

عن أهل الباطل ،فرتاهم قد سلموا ﲨيﻊ أمورهم وأحواهلم ،وشؤوﳖم يف حال الضيق أو الفرج ،للتدبري اإلهلي الذي وضعﻪ
يف تسيري أحوال الكون ،وهذا التسليم هلذه السنن الكونية ،واﻷهداف التي وضعها ،ما هو إال طمع ﹰا يف مرضاتﻪ سبحانﻪ

وتعاﱃ .وكل ﳘوم هذه الثلة من أهل احلق هو ﲢقيق اﻷهداف اإلهلية بكل توابعها..

ﺛاﻧي ﹰا :إن أهل الباطل بام حصل هلم من قدرات مادية جعلتهم يتجربون ،وييطشون ويظلمون ،حتى اخترصوا كل معاﲏ

القوة التي اغرﲥم وجعلت منهم أداة طيعة بيد سلطان متجرب ،عنده نفس فرعونية ،فسخر كل تلﻚ القوة من أجل ذاتﻪ

وأهوائﻪ ،فبئس مثل القوم.

أما أهل احلق ،فﺈن نظرﲥم إﱃ ما سخره اﷲ هلم يف هذا الوجود هي نظرة رحبة ،فﺈﳖم من خالل هذا الفهم احلقيقي

ﻷصل وجودهم يضعون كل ﳾء يف موضعﻪ احلقيقي ،بام يتوافق مﻊ السنن اإلهلية ،واهلداية الربانية .ومﻊ ذلﻚ فﺈﳖم ال
يؤولون جهد ﹰا ،وال يرتكون فرصة عﲆ الصعيد الشخﴢ إال واستثمروه ،وحرصوا عليﻪ ،وأعطوه دوره الكامل ،واعرتفوا
بقيمتﻪ احلقيقية ،وحيويتﻪ الفاعلة.
وانطالق ﹰا من هذه املرتكزات ،إﺛبات ﹰا وتﺄكيد ﹰا عﲆ هذه احلقائق :كان دعاء اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« يف هذه اللحظات
العصيبة ،وهذا التوقيت بالذات..

ﺛالﺜ ﹰا :لقد أظهرت هذه اﻷدعية ﺛقة مطلقة ،وتوكل كيل عﲆ اﷲ ،وخاصة يف الشدائد والباليا ،بل أظهرت أيض ﹰا إيامن
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يقيني بﺄن اﷲ وحده هو الذي يكشف الكرب ،ويزيح اهلم..

راﺑع ﹰا :إن اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« توجﻪ إﱃ اﷲ وحده دون غريه حاﴏ ﹰا رجاء بﻪ ،مﻊ اﻷمل بﻪ أنﻪ هو القادر عﲆ

كل ﳾء ،يف هذه الشدة ويف كل شدة..

ﺧامس ﹰا :اإلنسان املؤمن الكامل ال ﳚد يف نفسﻪ حول وال قوة من دون اﷲ ،فهو ال يعول عﲆ قدرتﻪ الذاتية ،بام لديﻪ من

قو كالتفكري ،والعدة ،والقوة اجلسدية ،وهو ال يعتد ﲠا مثل باقي الناس ،بل املعول عليﻪ هو اﷲ القادر..

ﺳادﺳ ﹰا :يؤكد اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« يف دعاؤه عﲆ قرابتﻪ من النبي »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« ،ومكانتﻪ من هذا الدين،
ويشكو ﷲ كيف أن أمتﻪ ضيعت حقوقﻪ ،ال بل اعتدت عليﻪ ظل ﹰام وعدوان ﹰا وقتلتﻪ مظلوم ﹰا..

ﺳاﺑع ﹰا :ال ير اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« ﳐرج ﹰا لﻪ إال برمحة من اﷲ عز وجل ،مسل ﹰام أمره لﻪ عﲆ كل اﻷحوال ،متعلق ﹰا

بجنابﻪ..

هذا هو حال العارف باﷲ ،املتعلق بﻪ فهو ال ير لنفسﻪ وجود ﹰا حقيقي ﹰا إال بوجوده يف اﷲ ،وهو ذائب فيﻪ ،بكل حركة

من حركاتﻪ ،وبكل سكنة من سكانتﻪ ..وهذه تعترب من أعﲆ القيم التي ﲡعلﻪ منترص..
املحﻮر السادس :وارث اﻷﻧبياء:

من كان مقومات نرصه القيم التي سار عليها أنبياء اﷲ فيام سبق ،وحاول بكل وجوده أن يطبقها ،وبشهادتﻪ أن ﳛيها من
جديد ،فال بد أن يكون مستحق ﹰا ﻷن يكون وارﺛ ﹰا هلذا اﳋﻂ الرسايل ،وهذا هو النرص بعينﻪ ،فالنرص ال يكون فقﻂ باالنتصار

يف معركة أو حرب ما ،بل النرص احلقيقي هو أن يظل ذكر صاحب النرص ﳐلد ﹰا ،وبنظرة رسيعة أين هو ذكر يزيد بن معاوية،

وعبيد اﷲ بن زياد ،وعمر بن سعد ،وشمر بن ذي اجلوشن ،وغريهم من الطواغيت..

وانظر يف ذلﻚ اﳋﻂ الرسايل والقيم اإلهلية اﳋالصة ﷲ عز وجل ،والتي مثلها اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« من خالل

ﳖضتﻪ الﴩيفة حتى استحق بذلﻚ أﲏ يكون »وارث اﻷنبياء«.

فﺄصبح اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« وارث آلدم أيب البﴩ »عليﻪ السالم« من حيث كونﻪ صفوة اﷲ،

ﺛم ورث نبي اﷲ نوح »عليﻪ السالم« بام اختصﻪ من النبوة واالرتباط املباﴍ باﷲ عز وجل ،وكام أنﻪ تلقى املعارف منﻪ سبحانﻪ.
وهو وراث إبراهيم »عليﻪ السالم« بخصوصية اﳋلة والقرب من اﷲ سبحانﻪ ،ووارث إسامعيل »عليﻪ السالم« بكونﻪ

ذبيح اﷲ ،وموسى »عليﻪ السالم« من حيث هو كليم اﷲ ،ومن ﺛم عيسى »عليﻪ السالم« من حيث كونﻪ روح اﷲ ،ويرث
خاتم اﻷنبياء والرسل حممد ﹰا »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« من باب كونﻪ حبيب اﷲ ،فاإلمام احلسني »عليﻪ السالم« قد ورث ﲨيﻊ

اﻷنبياء »عليهم السالم« بخصوصياﲥم هذه كلها والتي كانت أبرز ميزاﲥم ،وصفاﲥم ،وأظهر ما فيهم وأﲤها..

فكل من ﲤسﻚ ﲠذا النهﺞ احلسيني ،ومشى عﲆ خطاه اﳋالدة ،فﺈنﻪ يف الركب النبوي الرسايل ،الذي ﳛبﻪ اﷲ ورسولﻪ،

وبالتايل فﺈن االنتصار هلذه القيم ،هلو النرص احلقيقي والتام ،الذي ال يشوبﻪ أي نقص أو اختالل ،بل هو نرص كامل ،مظفر،
كام هو حال االنتصار النهضة احلسينية املباركة..

وبالتايل فﺈن هذا ﳐترص يف مقولة أمري املؤمنني »عليﻪ السالم« حيث قال » :ﹶفا ﹶمل ﹾو ﹸت يف ﹶح ﹶياتﹺك ﹾﹸم ﹶم ﹾق ﹸه ﹺ
احل ﹶيا ﹸة يف
وري ﹶن ،ﹶو ﹾ ﹶ
)(٥٤
موتﹺكﹸم ﹶق ﹺ
اه ﹺري ﹶن« .
ﹶﹾ ﹾ
فﺈن القهر والذلة ،هو املوت بعينﻪ ،وإن كان حي ﹰا يرزق يف صورة اﻷحياء ،فقد قال تعاﱃ ﴿ :ﹶأموات ﹶغري ﹶأح ﹴ
ياء وما
ﹾ ﹲ ﹾﹸ ﹾ
)(٥٥
ﹶي ﹾش ﹸع ﹸر ﹶ
ون﴾  .واحلياة اﳋالدة يف املوت قاهرين ﻷعداء اﷲ ،ومظهرين احلق زاهقني للباطل ،فتلﻚ هي احلياة الطبيع ﹼية يف
)(٥٦
﴿و ﹶال ﹶ ﹾﲢ ﹶس ﹶب ﱠن ا ﱠل ﹺذي ﹶن ﹸقتﹺ ﹸلوا ﹺيف ﹶسبﹺ ﹺ
يل اﷲ ﹶأ ﹾم ﹶواتﹰا ﹶب ﹾل ﹶأ ﹾح ﹶيا ﹲء ﹺعنﹾدﹶ ﹶر ﱢ ﹺﲠ ﹾم ﹸي ﹾر ﹶز ﹸق ﹶ
ون﴾ .
املوت ،مﻊ القهر ﻷعداء اﷲ .كام قال تعاﱃ :ﹶ
)(٥٧
﴿و ﹶال ﹶت ﹸقو ﹸلوا ﹶملﹺ ﹾن ﹸي ﹾقت ﹸﹶل ﹺيف ﹶسبﹺ ﹺ
ات ﹶب ﹾل ﹶأ ﹾح ﹶيا ﹲء ﹶو ﹶل ﹺك ﹾن ﹶال ت ﹾﹶش ﹸع ﹸر ﹶ
ون﴾ .
يل اﷲ ﹶأ ﹾم ﹶو ﹲ
وقولﻪ عز وجل :ﹶ
يفرون من القتال خوف ﹰا منها وهي املوت موجودة يف الغاية ا ﱠلتي عساهم يطلبوﳖا من ترك
فﺈن الغاية »ا ﱠلتي عساهم ﹼ
عدوهم لو
وﲡوز بلفﻆ املوت يف الشدائد واﻷهواء ا ﱠلتي تلحقهم من ﹼ
القتال ،وهي احلياة البدن ﹼية حال كوﳖم مقهورين .ﹼ

قهرهم وهى عند العاقل أشدﹼ بكثري من موت البدن وأقو مقاساة ﹼ
فﺈن املذ ﱠلة وسقوط املنزلة واهلضم واالستنقاص عند ذي
اللب موتات متعاقبة ،وﳛتمل أن يكون ﳎاز ﹰا يف ترك عبادة اﷲﱠ باجلهاد .فﺈنﹼﻪ موت للنفس وعدم حلياﲥا برضوان اﷲﱠ ،وكذلﻚ
ﹼ

جذبﻪ هلم ﹼ
البدﲏ ،حال
تفرون منها ،وهي املوت
تفرون إليها برتك القتال وهى احلياة موجودة يف الغاية ا ﱠلتي ﹼ
أن الغاية ا ﱠلتي ﹼ
ﹼ
كوﳖم قاهرين .أ ﹼما يف الدنيا فمن وجهني :أحدﳘا الذكر الباقي اجلميل ا ﱠلذي ال يموت وال يفنى.
الﺜاﲏ :ﹼ
أن طيب حياﲥم الدنيا ،إنﹼام يكون بنظام أحواهلم بوجود اإلمام العادل وبقاء الﴩيعة كام هي ،وذلﻚ إنﹼام يكون
بﺈلقاء أنفسهم يف غمرات احلرب حمافظة عﲆ الدين وموت بعضهم فيها .ولفﻆ املوت مهمل تصدق نسبتﻪ إﱃ ﹼ
الكل وإن
)(٥٨

وجد يف البعﺾ ،وأ ﹼما يف اآلخرة فالبقاء اﻷبدي باملحافظة عﲆ وظائف اﷲﱠ واحلياة التا ﹼمة يف جنﹼات عدن« .

وسيظل النهﺞ احلسيني من خالل النهضة املباركة حمفوظ ﹰا ،صادع ﹰا ،متكرر ﹰا ،يف كل مرة يتصد فيها أهل احلق ﻷهل الباطل..

وسيظل نداء اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« خالد ﹰا إﱃ يوم القيامة ،ﳐترص ﹰا كل معاﲏ النرص القيمي ،يف قولﻪ »عليﻪ
ﹺ
ني الس ﱠل ﹺة و ﱢ ﹺ
ني اﺛنﹶت ﹺ
يهات ﹺمنﹼا ﱢ
السالم«» :أال ﱠ
ورسو ﹸل ﹸﻪ
وه ﹶ
وإن الدﱠ ﹺع ﱠي اب ﹶن الدﱠ ﹺع ﱢي ﹶقد ﹶرك ﹶﹶز ﹶب ﹶ
الذ ﱠلة ،ﹶ
ﹶني ،ﹶب ﹶ ﱠ ﹶ
الذ ﱠل ﹸة ،ﹶيﺄ ﹶبى اﷲﹸ ﹶلنا ذل ﹶﻚ ﹶ
)(٥٩
صار ﹺع ﹺ
نون ،وحجور طابت ،وحجور ﹶطهرت ،و ﹸأ ﹲ ﹺ
ﹺ
ﹸفوس أبﹺ ﱠي ﹲة ،ﹺمن أن تﹸؤ ﹶﺛ ﹶر طا ﹶع ﹸة ال ﱢلئا ﹺم ﹶعﲆ ﹶم ﹺ
الكرا ﹺم« .
نوف ﹶمح ﱠي ﹲة ،ون ﹲ
ﹶوا ﹸملؤم ﹶ ﹸ ﹲ ﹶ
ﹸ ﹲ ﹸﹶ

9٥

اﳋﻼﺻة واﳋاﲤة

هذا البحث املقتضب الذي بني يدي القارئ الكريم ،ﱂ يقف عﲆ كل تلﻚ املقومات للنرص القيمي ،وال أدعي أنني

أستطيﻊ أن أحصيها ﲨيعها أو جلها ،فﺈن مواقف اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« وأقوالﻪ وأفعالﻪ ومواقفﻪ ضمن هذه النهضة
املباركة هي كثرية ،وكثرية جد ﹰا ﲢتاج من الباحث املتﺄمل ،وذو الرأي احلصيف ،إﱃ مطوالت ،ونحن يف موضﻊ االختصار،

والوقوف عﲆ أﳘها ال يمكن أخذ ﲠا ،وتبياﳖا بام تتيح لنا الفرصة لذلﻚ ،وال يمكن االدعاء أننا أحصيناها كلها وبشكل

كامل وتام..

وأقول :إن مثل هذه اﻷبحاث وغريها ،هي السبيل لتقﴢ أحوال النهضة احلسينية ﲢتاج ملجهود كبري ،واجتامع أهل

العلم لكي يتبينوا اﻷسس واﻷهداف لتلﻚ النهضة املباركة ،وإن تظافر اجلهود ما يمكن التعويل عليﻪ يف مثل هذا النوع من

اﻷبحاث.

إن اﳍدف من هﺬا البحﺚ:
أوﻻﹰ :هو وضﻊ لبنة ،أو حجر أساس يبنى عليﻪ ويؤسس من خالل انطالقة ﻷبحاث أخر ،وحماور عديدة كانت أيض ﹰا

من صلب املقومات للنرص القيمي.

ﺛاﻧي ﹰا :إضافة ﳾء جديد يف طرق البحث العلمي الديني ،التي تساعد عﲆ إظهار القيم الدينية التي حارب من أجلها

اﻷئمة املعصومني »عليهم السالم« ،واملتمثلة هنا بالنهضة احلسينية املباركة.

ﺛالﺜ ﹰا :إظهار النهﺞ احلسيني يف استنهاض اﻷمة من كبوﲥا ،وإيقاظها من غفوﲥا ،الذي يصلح جلميﻊ اﻷزمنة ويف ﲨيﻊ
اﻷمكنة ،وذلﻚ أن هذا النهﺞ ﱂ يكن مقترص ﹰا فقﻂ عﲆ زمانﻪ ،وليس هو باحلالة اﳋاصة التي تقترص عﲆ من عاﴏوه فقﻂ.
بل هذا النهﺞ اإلمامي هو ﳖﺞ خالد ،قد خلده اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« بدمﻪ ،وهو حي بذكره.

راﺑع ﹰا :مقارنة النهﺞ احلسيني الرامي إلنقاذ اﻷمة وإسعادها ،وإظهار أهدافﻪ ،وشعاراتﻪ ،ورموزه ،وبني ﳖﺞ أعدائﻪ
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من أهل الباطل ومن لف لفهم ،والذي يمكن أن يقال عنﻪ أنﻪ :ﳖﺞ عدوان وإجرام ،وإذالل للعباد ،وإفساد يف البالد،
وشعاراﲥم وأهدافهم كانت شعارات فساد وإفساد ،ورموزهم وشخصياﲥم كانوا أﴍ وأحﻂ الناس.

ﺧامس ﹰا :إبراز مثل هذه املقومات التي تساعد يف تغيري أحوال اﻷمة ،ويساعد يف ﳖضتها من جديد.
وأخري ﹰا ،ال يسعني إال بالتقدم بخالص الشكر واالمتنان إﱃ »مرﻛﺰ العميد الدوﱄ للبحﻮث والدراﺳات ﰲ العتبة العباﺳية

املﻘدﺳة« وكل املؤسسات واملراكز املتخصصة يف نﴩ علوم أهل البيت »عليهم السالم« ،واقتفاء اﺛارهم الﴩيفة ،والذين
كانوا السبب املباﴍ ومن خالل »مﺆﲤر اﻹمام اﳊسﲔ )عليﻪ السﻼم(« لكي اتشجﻊ لكتابة هذا البحث املتواضﻊ..

وأرجو من اﷲ عز وجل أن يتقبل هذا القليل مني يف حق املوﱃ اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« ،وأتقدم من القارئ الكريم
عيل بالنصيحة ،والتجاوز عن اﻷخطاء التي سهوت عنها..
بجزيل الشكر واالمتنان لقراءة ما خطتﻪ يدي ،راجي ﹰا منﻪ التفضل ﹼ
أخوكم الفقري إﱃ اﷲ ،عبد اﷲ وعبدهم..

السيد يوسف شفيق البيومي /الرضوي.
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ذكر والدة اإلمام املهدي عجل اﷲ فرجﻪ الﴩيف.
املوافق لﻪ 21 :آيار  2016م.
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 41٨و  420و  421والطرائف البن طاووس ص 170وبحار اﻷنوار ج 36ص 231و  234و  23٥و  236و  237و  266و  267و  269و  29٨و  362و  363و 364

و  36٥وكتاب اﻷربعني للامحوزي ص 3٨1و  3٨6وسفينة النجاة للﴪايب التنكابني ص 3٨٥واإلكامل يف أسامء الرجال للخطيب التربيزي ص 193واملالحم والفتن البن
طاووس ص 34٥واملسلﻚ يف أصول الدين للمحقق احليل ص 274وتقريب املعارف ﻷيب الصالح احللبي ص 41٨وإعالم الور ج 2ص 1٥9و  162وكشف الغمة

ج 1ص ٥7و  ٥٨ومسند أمحد ج ٥ص ٨7و  ٨٨و  90و  92و  93و  94و  9٥و  96و 97و  9٨و  99و  100و  101و  106و  107و  10٨وصحيح البخاري (ط دار
الفكر) ج ٨ص 127وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج 6ص 3و  4وسنن أيب داود ج 2ص 309وسنن الرتمذي ج 3ص 340واملستدرك للحاكم ج 3ص 617و 61٨

وﴍح مسلم للنووي ج 12ص 201وﳎمﻊ الزوائد ج ٥ص 190وفتح الباري ج 13ص 1٨1وعمدة القاري ج 24ص 2٨1ومسند أيب داود الطيالﴘ ص 10٥و 1٨0

ومسند ابن أيب اجلعد ص 390واآلحاد واملثاﲏ ج 3ص 126و  127وكتاب السنة البن أيب عاصم ص ٥1٨وصحيح ابن حبان ج 1٥ص 43و  44و  46واملعجم اﻷوسﻂ

ج 3ص 201وج 6ص 209واملعجم الكبري ج 2ص 19٥و 196و  197و  214و  21٨و  223و  226و  232و  241و  249و  2٥3و  2٥4و  2٥٥وج 22ص120

والرواة عن سعيد بن منصور ﻷيب نعيم اﻷصبهاﲏ ص 44والكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ص 9٥والكامل البن عدي ج 2ص 3٨6وطبقات املحدﺛني بﺄصبهان

ج 2ص 90وتاريﺦ بغداد ج 2ص 124وج 14ص 3٥4وتاريﺦ مدينة دمشق ج ٥ص 191وسري أعالم النبالء ج ٨ص 1٨4وج 14ص 444وذكر أخبار إصبهان ج2
ص 176والبداية والنهاية ج 1ص 177وج 6ص 27٨و  279وإمتاع اﻷسامع للمقريزي ج 12ص 302و  203وينابيﻊ املودة ج 3ص.2٨9

 .2ﳐترص مفيد للسيد جعفر مرتﴣ العاميل (أسئلة وأجوبة يف الدين والعقيدة) ،املركز اإلسالمي للدراسات ،ط ،1لبنان ،بريوت2014 ،م ،ج 17ص.7٥
 .3كتاب العني للفراهيدي ج ٥ص.233
 .4اآلية  4من سورة القلم.

 .٥اآلية  4من سورة القلم.

 .6معاﲏ اﻷخبار للصدوق ص 1٨٨وبحار اﻷنوار للمجلﴘ ج 6٨ص 3٨2وتفسري نور الثقلني للحويزي ج ٥ص 391وتفسري كنز الدقائق للقمي املشهدي ج 13ص.377

 .7بحار اﻷنوار للمجلﴘ ج 16ص 210وج 6٨ص 3٨2وميزان احلكمة للريشهري ج 1ص ٨00وتفسري القمي لعيل بن إبراهيم القمي ج 2ص 3٨2والتبيان يف تفسري
القرآن للطوﳼ ج 10ص 7٥وتفسري ﳎمﻊ البيان للطربﳼ ج 10ص ٨6واملنتخب يف تفسري القرآن البن ادريس احليل ج 2ص 34٥وج 3ص 303وروض اجلنان

ﻷيب الفتوح الرازي (فارﳼ) ج 19ص 346والتفسري اﻷصفى للفيﺾ الكاشاﲏ ج 2ص 133٥وج ٥ص 20٨والربهان يف تفسري القرآن للسيد البحراﲏ ج٥
ص 4٥٥وتفسري نور الثقلني للحويزي ج ٥ص 392وتفسري امليزان للطباطبائي ج 19ص 377وجامﻊ البيان البن جرير الطربي ج 29ص 24وتفسري السمعاﲏ ج6

ص 1٨واجلامﻊ ﻷحكام القرآن للقرطبي ج 1٨ص 227والتبيان يف أقسام القرآن البن القيم اجلوزية ص 13٥والدر املنثور للسيوطي ج 6ص.2٥1

 .٨مسند الرضا »عليﻪ السالم« البن سليامن الغازي ص 131ومكارم اﻷخالق للطربﳼ ص ٨وبحار اﻷنوار للمجلﴘ ج 16ص 210وج 6٨ص 3٨2ومواقف الشيعة للميجاﲏ ج 3ص4٥2
وميزان احلكمة للريشهري ج 1ص ٨04والسنن الكرب للبيهقي ج 10ص 192ومكارم اﻷخالق البن أيب الدنيا ص 6ومسند الشهاب للقضاعي ج 2ص 192واالستذكار البن عبد

الرب ج ٨ص ٥76وج 16ص 2٥4وكشف اﳋفاء للعجلوﲏ ج 1ص 211وتفسري جوامﻊ اجلامﻊ للطربﳼ ج 3ص 611وتفسري ﳎمﻊ البيان للطربﳼ ج 10ص ٨6وزبدة التفاسري لفتح

اﷲ الكاشاﲏ ج 7ص 140وتفسري نور الثقلني للحويزي ج ٥ص 392وتفسري كنز الدقائق للقمي املشهدي ج 13ص 377والتفسري الكاشف للشيﺦ مغنية ج 1ص 39وج ٥ص33
وج 7ص ٥٥3وتفسري اﻷمثل للشريازي ج 1٨ص ٥29وأضواء البيان للشنقيطي ج ٨ص 24٨وأعيان الشيعة للسيد حمسن اﻷمني العاميل ج 1ص ،301وغريه الكثري من املصادر.

 .9وسائل الشيعة للحر العاميل (ط آل البيت) ج 12ص 174و(ط اإلسالمية) ج ٨ص ٥21واآلمايل للطوﳼ ص 47٨وبحار اﻷنوار للمجلﴘ ج 11ص 1٥6وج 66ص370
و 37٥وج 6٨ص 420وج ٨9ص 197ومستدرك الوسائل ج 11ص 191ومستدرك سفينة البحار ج 3ص 174وج 9ص 103وراجﻊ أيض ﹰا :اﻷمايل للصدوق ص.441

 .10اآلية  30من سورة الروم.

 .11اآلية  40من سورة يوسف.
 .12اآلية  36من سورة التوبة.

 .13اقتصادنا للسيد حممد باقر الصدر »قدس رسه« (ﲢقيق املكتب اإلعالمي اإلسالمي) ،مؤسسة بوستان ،ط ،2إيران ،خراسان 142٥ ،هـ .ق ،ص.313

 .14راجﻊ :اﻷمايل للطوﳼ ص 290ومناقب آل أيب طالب ج 2ص 7والتحصني البن طاووس ص ٥٥٨و  ٥٥9والطرائف البن طاووس ص ٨2واملحتﴬ للحيل ص 170وبحار
اﻷنوار ج ٨ص 6٨وج 39ص 196و  202و  234وكشف الغمة ج 2ص 24وﳖﺞ اإليامن ص ٥06ومستدرك سفينة البحار ج 6ص 264وذكر أخبار أصبهان ج 1ص342
وبشارة املصطفى ص 227و  309ونور الثقلني (تفسري) ج 4ص 401وينابيﻊ املودة ج 1ص 33٨وﴍح إحقاق احلق (امللحقات) ج 7ص 119عن ﲨلة من املصادر.

 .1٥راجﻊ :تفسري سورة االنﴩاح ،للمحقق السيد جعفر مرتﴣ العاميل ص 79وسرية اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« يف احلديث والسرية للمحقق السيد جعفر مرتﴣ العاميل ج 4ص.٥7

 .16راجﻊ :ﳖﺞ البالغة (بﴩح عبده) ج 4ص 37رقم احلديث  147واإلرشاد ج 1ص 22٨واﳋصال ص 1٨7واﻷمايل للصدوق ص 2٥3واﻷمايل للطوﳼ ص21
وكامل الدين ص 139و  207و  291و  292و  293و  294واﻷمايل للمفيد ص 2٥0وبصائر الدرجات ص ٥06ورسائل يف الغيبة للمفيد ج 2ص 12واإلحتجاج

للطربﳼ ج 2ص 4٨و  49وج 1ص 3ومناقب آل أيب طالب ج 1ص 211وبحار اﻷنوار ج 23ص 6و  4٨و  49وج ٥2ص 92وﳖﺞ السعادة ج 1ص 49٥وج٨

ص 21وعيون احلكم واملواعﻆ ص ٥41ودستور معاﱂ احلكم البن سالمة ص ٨4وكنز العامل (ط مؤسسة الرسالة) ج 10ص 263وتاريﺦ مدينة دمشق ج ٥0ص2٥٥
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وتاريﺦ اليعقويب ج 2ص 206واملعيار واملوازنة ص ٨1ونزهة الناظر للحلواﲏ ص ٥7وﴍح ﳖﺞ البالغة للمعتزيل ج 1٨ص 347وإعالم الور ج 2ص 22٨وينابيﻊ
املودة ج 1ص 7٥وج 3ص 360ومستدرك سفينة البحار ج 2ص 20٥والغيبة للنعامﲏ ص 32و  136وتفسري القمي ج 1ص 3٥9وتفسري نور الثقلني ج 2ص.4٨4

 .17راجﻊ :الكايف ج 1ص 2٨٨ومكاتيب الرسول ج 1ص ٥61وغنية النزوع ص 323وجامﻊ اﳋالف والوفاق ص 36٨و  404وتذكرة الفقهاء ج ٥ص 43٥و (ط قديمة)

ج 1ص 2٥4وج 2ص 437وﳐتلف الشيعة ج 3ص 333وج 6ص 30٨و  330وﳎمﻊ البيان (ط مؤسسة اﻷعلمي) ج 2ص 311وج ٨ص 16٥وتفسري جوامﻊ

اجلامﻊ ج 3ص 70و  ٨٥7وتلخيص الشايف ج 4ص 170ونور الثقلني ج 3ص 290وج 4ص 2٨4وامليزان ج 4ص 312واإلرشاد للمفيد ج 2ص 30واملسائل

اجلارودية للمفيد ص 3٥واملستجاد من اإلرشاد للعالمة (املجموعة) ص 1٥7والرصاط املستقيم ج 2ص 11٨وج 3ص 130واملحتﴬ البن سليامن احليل ص179

والتعجب للكراجكي ص 129والفصول املختارة للمرتﴣ ص 303وروضة الواعظني ص 1٥6وكفاية اﻷﺛر ص 3٨و  117والفرق بني الفرق ص 2٥ودعائم

اإلسالم ج 1ص 37ومناقب آل أيب طالب ج 3ص 143و  163والفضائل البن شاذان ص 11٨والطرائف البن طاووس  196وعوايل الﻶيل ج 3ص 130وج4
ص 93ومدينة املعاجز ج 2ص 391وج 3ص 290وبحار اﻷنوار ج 16ص 307وج 21ص 279وج 3٥ص 266وج 36ص 2٨9و  32٥وج 73ص 7وج37

ص 29٨و  291وج 44ص 2و  16وإعالم الور ج 1ص 407و  421وكشف الغمة ج 2ص 1٥6وج 2ص 22٥و  24٥والفصول املهمة البن الصباغ ج 2ص717

و  732وفضائل أمري املؤمنني »عليﻪ السالم« البن عقدة ص 16٨ونزهة املجالس ج 2ص 1٨4ويف الﴪاج الوهاج للشرباوي الشافعي أنﻪ »صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ« قال هلام:

أنتام اإلمامان ،وﻷمكام الشفاعة ،وغاية املرام ج 2ص 243وﴍح إحقاق احلق (امللحقات) ج 7ص 4٨2وج 19ص 216و  217عن أهل البيت لتوفيق علم (ط مطبعة
السعادة القاهرة) ص 19٥وعن الرسالة يف نصيحة العامة البن كرامة البيهقي (النسخة املصورة يف مكتبة أمربوزيانا يف إيطاليا) ص 1٨و  67وينابيﻊ املودة ص.44٥

 .1٨راجﻊ :كامل الدين وإﲤام النعمة للصدوق ص 260وبحار اﻷنوار للمجلﴘ ج 36ص 2٥4ومسند اإلمام الرضا »عليﻪ السالم« للعطاردي ج 1ص 220والربهان يف تفسري القرآن
للسيد البحراﲏ ج 4ص 19٥وأهل البيت يف الكتاب والسنة للريشهري ص  464والقرآن وفضائل أهل البيت »عليهم السالم« لﻸنديمكﴚ ص 376وغاية املرام وحجة اﳋصام
للسيد البحراﲏ ج 2ص 1٥٨وج 7ص 127وإلزام الناصب لليزدي احلائري ج 1ص 76وﴍح إحقاق احلق للمرعﴚ ج 13ص 67وفرائد السمطني للحمويني ج 1ص.٥٥

 .19الضوء الالمﻊ (دار اجليل) ج 4ص 147وفيﺾ القدير بﴩح اجلامﻊ الصغري ج 1ص 26٥وج ٥ص 213ولكنهم قالوا :إن ذلﻚ ﱂ يوجد يف تاريﺦ ابن خلدون ،واحلق
أﳖا كانت يف النسخة اﻷوﱃ لذلﻚ الكتاب ،ﺛم حذفها منﻪ يف النسخة الثانية.

 .20راجﻊ :الفتاو احلديثية البن حجر اهليتمي

(ط دار الفكر) ص.193

 .21راجﻊ :رسالة ابن تيمية :سؤال يف يزيد بن معاوية (لعنﻪ اﷲ) ص 14و 1٥و ،17والعواصم من القواصم ﻷيب بكر بن العريب املعافري االشبييل املالكي (مكتبة دار
الرتاث ،مرص) ص 232و 233وإحياء علوم الدين ﻷيب حامد الغزايل ج 3ص 12٥واإلﲢاف بحب اﻷﴍاف لعبد اﷲ بن حممد بن عامر الشرباوي ص 67و 6٨
حممد ،ك ﹾﹸرد
والصواعق املحرقة عﲆ أهل الرفﺾ والضالل والزندقة إلبن حجر اهليتمي (مؤسسة الرسالة ،بريوت) ص 221وخطﻂ الشام ملحمد بن عبد الرزاق بن ﱠ

عﹶيل (مكتبة النوري ،دمشق) ج 1ص 14٥وقيد الﴩيد من أخبار يزيد البن طولون (دار الصحوة للنﴩ) ص ٥7و .٥9

 .22راجﻊ :مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج 4ص ٨٨و (ط املكتبة احليدرية) ج 3ص 240وبحار اﻷنوار للمجلﴘ ج 44ص ،32٥اإلمام احلسني »عليﻪ السالم«
لعبد اﷲ العالييل ج 17ص 174و  17٥والفتوح البن أعثم ج ٥ص 10وتذكرة اﳋواص لسبﻂ ابن اجلوزي (ط النجف) ص.23٥

9٨

 .23راجﻊ :مقتل احلسني للسيد عبد الرزاق املقرم من ص 6حتى ص.16

 .24مثري اﻷحزان البن نام ص 12وبحار اﻷنوار للمجلﴘ ج 44ص ،266اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« لعبد اﷲ العالييل ج 17ص 137والدر النظيم لليافعي ص٥40
واملجالس الفاخرة للسيد ﴍف الدين ص.2٥7

 .2٥سرية اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« يف احلديث والسرية للسيد جعفر مرتﴣ العاميل (منشورات املركز اإلسالمي للدرسات) ج 1٥ص.14

 .26سرية اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« يف احلديث والسرية للسيد جعفر مرتﴣ العاميل (منشورات املركز اإلسالمي للدرسات) ج 1٥ص.16
 .27لسان العرب البن منظور ج 7ص.24٥

 .2٨املصدر السابق.

 .29املصدر السابق.

 .30اآلية  ٥9من سورة النساء.
 .31اآلية  ٨3من سورة النساء.

 .32اآلية  4٨من سورة اﻷنفال.

 .33اآلية  1٥٨من سورة اﻷنعام.

 .34اإلحتجاج للطربﳼ ج 2ص 23وبحار اﻷنوار ج 44ص 20٥والعواﱂ ج 17ص ٨3و  ٨4وراجﻊ :وسائل الشيعة (آل البيت) ج 27ص 19٥و (اإلسالمية) ج1٨
ص 144ومناقب آل أيب طالب ج 4ص 67و (ط املكتبة احليدرية) ج 3ص.223

 .3٥اآلية  30من سورة اﻷنفال.
 .36اآلية  9من سورة يس.

 .37راجﻊ ما تقدم يف املصادر التالية :املناقب للخوارزمي احلنفي ص 73واملستدرك للحاكم ج 3ص 133وتلخيصﻪ للذهبي ﲠامشﻪ وصححاه ،ومسند أمحد ج 1ص 321وتذكرة

اﳋواص لسبﻂ ابن اجلوزي ص 34وشواهد التنزيل ج 1ص 99و  100و  101وتاريﺦ اﻷمم وامللوك ج 2ص 100والربهان ج 1ص 207والفصول املهمة البن الصباغ

املالكي ص 30وخصائص أمري املؤمنني للنسائي (ط النجف) ص 63والسرية احللبية ج 2ص 3٥وﳎمﻊ الزوائد ج 9ص 120عن أمحد ،ورجالﻪ رجال الصحيح غري واحد وهو

ﺛقة ،وعن الطرباﲏ يف الكبري واﻷوسﻂ ،وبحار اﻷنوار ج 19ص 60و  7٨و  93عن الطربي وأمحد ،والعياﳾ ،وكفاية الطالب ،وفضائل اﳋمسة ج 1ص 231وذخائر العقبى

ص ٨7وكفاية الطالب ص .242وقال :إن ابن عساكر ذكره يف اﻷربعني الطوال ،وترﲨة اإلمام عيل بن أيب طالب »عليﻪ السالم« ،من تاريﺦ ابن عساكر (ﲢقيق املحمودي)
ج 1ص 1٨6و  190ونقلﻪ املحمودي يف هامشﻪ عن :الفضائل ﻷمحد بن حنبل ،حديث 291وعن غاية املرام ص 66عن الطرباﲏ ج 3يف الورق /16٨ب ويف هامﺶ كفاية
الطالب عن :الرياض النﴬة ج 2ص .203وأما الفقرات اﻷخر فهي موجودة يف ﳐتلف كتب احلديث والتاريﺦ .وراجﻊ :حلية اﻷبرار ج 1ص 144وامليزان ج 9ص٨1
وأعيان الشيعة ج 1ص 237و  376واﻷمايل للطوﳼ ص 466ومستدرك الوسائل ج ٥ص 1٥٥و  46٥وجامﻊ أحاديث الشيعة ج ٥ص 47٥وكشف الغمة ج 2ص.30

 .3٨اإلرشاد للمفيد (ط دار املفيد سنة 1414هـ) ج 2ص 34وروضة الواعظني ص 1٨9و (منشورات الﴩيف الرﴈ) ص 171وإعالم الور ج 1ص 43٥وبحار
اﻷنوار ج 44ص 326و  330والعواﱂ ،اإلمام احلسني ج 17ص 176و  179وﳖاية اﻷرب ج 20ص 3٨0وتاريﺦ اﻷمم وامللوك ج ٥ص 340و (ط اﻷعلمي) ج4

ص 2٥2والكامل يف التاريﺦ ج 4ص 16و  17وﲨهرة خطب العرب ج 2ص 34وراجﻊ :اﻷخبار الطوال ص 22٨وتذكرة اﳋواص ج 2ص 132والبداية والنهاية
ج ٨ص 147و (ط دار إحياء الرتاث) ج ٨ص 1٥٨ومصادر كثرية أخر.

 .39امللهوف ص 39و  40وبحار اﻷنوار ج 44ص 364والعواﱂ ،اإلمام احلسني ج 17ص 214ولواعﺞ اﻷشجان ص 72وأعيان الشيعة ج 1ص ٥93وعن معايل السبطني ج 1ص.2٥1

 .40اآلية  21من سورة القصص.

 .41اإلرشاد للمفيد ص 223و (ط دار املفيد سنة 1414هـ) ص 3٥وبحار اﻷنوار ج 44ص 332ج 17ص 1٨1وتفسري كنز الدقائق ج 10ص.٥3

 .42بحار اﻷنوار ج 4٥ص 99والعواﱂ ،اإلمام احلسني ج 17ص 323وينابيﻊ املودة ج 3ص 60وراجﻊ :الكامل يف التاريﺦ ج 4ص 3٨وتاريﺦ اﻷمم وامللوك (ط اﻷعلمي) ج 4ص 2٨9والفتوح البن أعثم
ج ٥ص 67وراجﻊ :مدينة املعاجز ج 3ص 4٨٥ولواعﺞ اﻷشجان ص 72و  2٥6وأعيان الشيعة ج 1ص ٥93و  620وﳖاية اﻷرب ج 20ص 407واملجالس الفاخرة للسيد ﴍف الدين ص.106

 .43اآلية  22من سورة القصص.

 .44الفتوح البن أعثم ج ٥ص 23ومقتل احلسني للخوارزمي ج 1ص 190وبحار اﻷنوار ج 44ص ،332اإلمام احلسني ج 17ص 1٨1ولواعﺞ اﻷشجان ص32
وتاريﺦ اﻷمم وامللوك ج ٥ص 434و (ط اﻷعلمي) ج 4ص 2٥4والكامل يف التاريﺦ ج 4ص 17واإلرشاد (ط دار املفيد) ج 2ص 3٥وروضة املواعظني ص190
و (منشورات الﴩيف الرﴈ) ص 172وإعالم الور ج 1ص 43٥واﻷغاﲏ ج 1٨ص 447وأعيان الشيعة ج 1ص ٥٨٨وتفسري كنز الدقائق ج 10ص. .٥3

 .4٥سرية اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« يف احلديث والتاريﺦ للسيد جعفر مرتﴣ العاميل ج 12ص.1

 .46راجﻊ :املسائل العكربية للمفيد ج 6ص 69وبحار اﻷنوار ج 44ص ،366اإلمام احلسني ج 17ص 216وامللهوف ص 126و(نﴩ أنوار اهلد) ص 3٨ومثري
اﻷحزان ص 41و (ط املكتبة احليدرية) ص 29وكشف الغمة ج 2ص .239وراجﻊ :احلدائق الوردية ج 1ص 114وتيسيري الوصول ص 199ونزهة الناظر ص٨6
ومقتل احلسني للخوارزمي ح 1ص ٥ولواعﺞ اﻷشجان ص 70وإبصار العني ص 27وﴍح إحقاق احلق (امللحقات) ج 11ص.٥99

 .47اآلية  64من سورة العنكبوت.

 .4٨مقاالت ودراسات للسيد جعفر مرتﴣ العاميل (منشورات املركز اإلسالمي للدراسات) ط ،1لبنان ،بريوت2009 ،م ،ص.12
اإلد ﹺ
 .49حذاء :أي سار رسيع ﹰا حتى أدركﻪ ،وقيل :ﹶ ﹺ
راك.
يﻊ ﹺ ﹾ
رس ﹸ

 .٥0الفتوح البن أعثم ج ٥ص ٨4ومقتل احلسني ج 1ص 239ومطالب السؤول ص 7٥و (ﲢقيق ماجد العطية) ص 400ومناقب آل أيب طالب ج 4ص 9٨و (ط املكتبة
احليدرية) ج 3ص 24٨وموسوعة اإلمام احلسني ج 4ص 34عنهم ،وعن كشف الغمة ج 2ص 2٥9و (ط دار اﻷضواء) ج 2ص 2٥7وبحار اﻷنوار ج 44ص3٨3
وراجﻊ :أعيان الشيعة ج 1ص.٥9٨

 .٥1اإلرشاد ج 2ص 96وبحار اﻷنوار ج 4٥ص 4وتاريﺦ اﻷمم واملولﻚ ج ٥ص 423و (ط اﻷعلمي) ج 4ص 321وتاريﺦ مدينة دمشق ج 14ص 217وترﲨة اإلمام
احلسني البن عساكر ص 313وﳖاية اﻷرب ج 20ص 439والوايف بالوفيات ج 12ص 26٥والطبقات الكرب (الطبقة اﳋامسة من الصحابة) ج 1ص 46٨وترﲨة

اإلمام احلسني من طبقات ابن سعد ص 71والكامل يف التاريﺦ ج 4ص 60وراجﻊ :سري أعالم النبالء ج 3ص 301ونظم درر السمطني ص 216ومقتل احلسني ﻷيب
ﳐنف ص 11٥وإبصار العني ص 32وﴍح إحقاق احلق (امللحقات) ج 11ص 613وج 12ص 293وج 19ص 41٥وج 27ص.209

 .٥2يوم كوﺛر ،مبنية للمجهول :أي صار مغلوب ﹰا بكثرة العدو.

 .٥3مصباح املجتهد للطوﳼ ص ٨27واملزار للمشهدي ص 399وإقبال اﻷعامل البن طاووس ج 3ص 304واملصباح للكفعمي ص ٥44وبحار اﻷنوار للمجلﴘ ج9٨
ص 34٨وموسوعة مكاتيب اﻷئمة »عليهم السالم« لنجف آبادي ج 2ص 21٨والبلد اﻷمني والدرع احلصني للكفعمي ص.1٨6

 .٥4ﳖﺞ البالغة (خطب اإلمام عيل بن أيب طالب »عليﻪ السالم«) ﲢقيق صالح ،ص.٨9
 .٥٥اآلية  21من سورة النحل.

 .٥6اآلية  169من سورة آل عمران.
 .٥7اآلية  1٥4من سورة البقرة.

 .٥٨ﴍح ﳖﺞ البالغة البن ميثم البحراﲏ (منشورات مركز النﴩ التابﻊ ملكتب اإلعالم اإلسالمي) ط 1362 ،1هـ .ش ،قم املقدسة ،إيران ،ج 2ص.136

 .٥9امللهوف ص 1٥٥و (نﴩ أنوار اهلد) ص ٥٨واإلحتجاج ج 2ص 97ح 167و (ط دار النعامن) ج 2ص 24وﲢف العقول ص 240ومثري اﻷحزان ص ٥4و (ط
املكتبة احليدرية) ص 39كلها نحوه ،وراجﻊ :إﺛبات الوصية ص 177وبحار اﻷنوار ج 4٥ص ٨3و  ،10اإلمام احلسني ج 17ص 2٥2ولواعﺞ اﻷشجان ص129

وأعيان الشيعة ج 1ص 602وإبصار العني ص 34وموسوعة اإلمام احلسني ج 4ص 116 – 114عن تلﻚ املصادر.
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املﺼادر واملراجﻊ

 .1اﻷمايل ،أبو جعفر الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بن بابويﻪ القمي »قدس رسه« (املتوﰱ 3٨1هـ) ،ﲢقيق :قسم
الدراسات االسالمية ،الطبعة اﻷوﱃ ،منشورات ﲨاعة املدرسني يف احلوزة العلمية ،قم املقدسة – إيران1417 ،

هـ .ق.

 .2اقتصادنا ،السيد حممد باقر الصدر »قدس رسه«( ،ﲢقيق املكتب اإلعالمي اإلسالمي) ،الطبعة الثانية ،مؤسسة
بوستان ،إيران ،خراسان 142٥ ،هـ .ق.

 .3إمتاع اﻷسامع بام للنبي صﲆ اﷲ عليﻪ ]وآلﻪ[ وسلم من اﻷحوال واﻷموال واحلفدة واملتاع ،تقي الدين أمحد بن عيل
بن عبد القادر بن حممد املقريزي(ملتوﰱ سنة  ٨4٥ه) ،ﲢقيق حممد عبد احلميد النميﴘ ،الطبعة اﻷوﱃ ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان 1420 ،ه  1999 -م.

 .4اآلحاد واملثاﲏ ،أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن ﳐلد الشيباﲏ (املتوﰱ2٨7 :هـ) ،ﲢقيق:
فيصل أمحد اجلوابرة ،الطبعة اﻷوﱃ ،دار الراية – الرياض 1411 ،هـ 1991 -م.

 .٥اإلرشاد يف معرفة حجﺞ اﷲ عيل العباد ،أبو عبد اﷲ حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي امللقب بالشيﺦ
املفيد (املتوﰱ  413هـ) ،ﲢقيق :مؤسسة آل البيت »عليهم السالم« لتحقيق الرتاث ،الطبعة الثانية ،دار املفيد،

بريوت – لبنان 1414 ،هـ 1993 -م.

 .6أعيان الشيعة ،السيد حمسن اﻷمني العاميل ،ﲢقيق :حسن اﻷمني ،الطبعة اﻷوﱃ ،دار التعارف للمطبوعات،
بريوت – لبنان.

 .7إكامل الدين وﲤام النعمة ،أبو جعفر الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بن بابويﻪ القمي »قدس رسه« (املتوﰱ
3٨1هـ) ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران ايران ،سنة  139٥هـ .ق.
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 .٨بحار اﻷنوار اجلامعة لدرر أخبار اﻷئمة اﻷطهار ،الشيﺦ حممد باقر املجلﴘ »قدس رسه« ،الطبعة الثانية املصححة،
مؤسسة الوفاء ،بريوت – لبنان 1403 ،ه  19٨3 -م.

 .9الربهان يف تفسري القرآن ،السيد هاشم احلسيني البحراﲏ (املتوﰱ  1107هـ) ،ﲢقيق :قسم الدراسات اإلسالمية،
الطبعة اﻷوﱃ ،مؤسسة البعثة ،قم املﴩفة – إيران.

 .10البداية والنهاية ،ابن كثري إسامعيل بن عمر الدمشقي (املتوﰱ سنة 774هـ) ،ﲢقيق أمحد جاد ،دار احلديث ،القاهرة
– مرص.

 .11تاريﺦ بغداد أو مدينة السالم ،أبو بكر أمحد بن عيل اﳋطيب البغدادي (املتوﰱ سنة  ،)463الطبعة اﻷوﱃ ،دار
الكتب العلمية ،بريوت – لبنان 1417 ،هـ 1997 -م.

 .12تفسري نور الثقلني ،املحدث اجلليل العالمة اﳋبري الشيﺦ عبد عيل بن ﲨعة العروﳼ احلويزي »قدس رسه« ،ﲢقيق:
احلاج السيد هاشم الرسويل املحالﰐ ،الطبعة اﻷوﱃ ،مؤسسة اسامعيليان للطباعة والنﴩ والتوزيﻊ ،قم املقدسة –
إيران 13٨2 ،هـ .ق.

 .31تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب ،الشيﺦ حممد بن حممد رضا القمي املشهدي (من اعالم القرن الثاﲏ عﴩ) ،ﲢقيق:
حسني درﮔاهي ،الطبعة اﻷوﱃ ،مؤسسة الطبﻊ والنﴩ التابعة لوزارة الثقافة واالرشاد اإلسالمي ،إيران 1366 ،ه.

ش.

 .14التفسري اﻷصفى يف القرآن الكريم ،حممد حمسن الفيﺾ الكاشاﲏ »قدس رسه« (املتوﰱ 1091ه) ،ﲢقيق :مركز
اﻷبحاث والدراسات االسالمية ،الطبعة اﻷوﱃ ،منشورات مكتب اإلعالم اإلسالمي ،قم املﴩفة � إيران 141٨ ،هـ

 .ق  1376 -هـ .ش.

 .1٥تبيان يف تفسري القرآن ،شيﺦ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن الطوﳼ (املتوﰱ  460هـ) ،ﲢقيق :أمحد حبيب قصري
العاميل ،الطبعة اﻷوﱃ ،مكتب اإلعالم اإلسالمي ،إيران 1209 ،هـ .ق.

 .16اﳋصال ،أبو جعفر الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بن بابويﻪ القمي »قدس رسه« (املتوﰱ 3٨1هـ) ،ﲢقيق :عيل أكرب
الغفاري ،الطبعة اﻷوﱃ ،منشورات ﲨاعة املدرسني يف احلوزة العلمية ،قم املقدسة � إيران 1403 ،هـ.

 .17روضة الواعظني ،الشيﺦ الشهيد حممد بن الفتال النيسابوري ( املتوﰱ  ٥0٨هـ) ،تقديم :السيد حممد مهد السيد
حسن اﳋرسان ،الطبعة اﻷوﱃ ،منشورات الرﴈ ،قم املقدسة � إيران.

 .1٨السنة يف الﴩيعة اإلسالمية حممد تقي احلكيم (متوﰱ  1423هـ) ،الطبعة اﻷوﱃ ،شبكة اإلمامني احلسنني »عليهام
السالم« للرتاث والفكر اإلسالمي ،بريوت ،لبنان.

 .19سري أعالم النبالء ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي (املتوﰱ  74٨هـ) ،الطبعة التاسعة ،مؤسسة الرسالة،
بريوت  -لبنان1413 ،هـ 1993 -م.

 .20سرية اإلمام احلسني »عليﻪ السالم« يف احلديث والسرية ،السيد جعفر مرتﴣ العاميل (منشورات املركز اإلسالمي
للدرسات)201٥ ،م.

 .21ﴍح أصول الكايف ،حممد صالح املازندراﲏ (املتوﰱ  10٨1هـ) ،علق عليﻪ :املريزا أبو احلسن الشعراﲏ ،الطبعة اﻷوﱃ،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -لبنان 1421 ،هـ 2000-م.

 .22صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،محد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن ﹶم ﹾعبدﹶ  ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي،
ال ﹸبستي (املتوﰱ3٥4 :هـ) ،ﲢقيق :شعيب اﻷرنؤوط ،الطبعة الثانية ،مؤسسة الرسالة  -بريوت 1414 ،هـ 1993 -م.

 .23الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ،السيد ابن طاووس ،مطبعة اﳋيام ،إيران ،قم املقدسة ،سنة 1339هـ
وسنة1400هـ.

 .24العمدة (عمدة عيون صحاح اﻷخبار يف مناقب إمام اﻷبرار ) ،ﳛيى بن احلسن اﻷسدي احليل املعروف بابن البطريق،
مؤسسة النﴩ اإلسالمي ،إيران ،قم املقدسة ،سنة 1407هـ.

 .2٥الغيبة ،الشيﺦ اجلليل أيب عبد اﷲ حممد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب املعروف بابن أيب زينب النعامﲏ (املتوﰱ حدود سنة
 360ه ق) ،ﲢقيق :فارس حسون كريم ،الطبعة اﻷوﱃ ،دار اجلوادين2011 ،م.

 .26الغيبة ،الشيﺦ أيب جعفر حممد بن احلسن الطوﳼ ،نﴩ مؤسسة املعارف اإلسالمية ،إيران ،قم املقدسة سنة 1411هـ.

 .27كشف الغطاء عن مبهامت الﴩيعة الغراء ،الشيﺦ جعفر كاشف الغطاء (طبعة حجرية انتشارات مهدوي ـ أصفهان).

 .2٨كفاية اﻷﺛر يف النص عﲆ اﻷئمة االﺛني عﴩ ﻷيب القاسم عيل بن حممد بن عيل اﳋزاز القمي الرازي انتشارات بيدار،
إيران ،قم املقدسة ،سنة 1401هـ.

 .29كتاب العني ،أبو عبد الرمحن اﳋليل بن أمحد بن عمرو بن ﲤيم الفراهيدي البرصي (املتوﰱ170 :هـ) ،ﲢقيق :د .مهدي
املخزومي ،د .إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.

 .30الكايف ،أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (املتوﰱ سنة  329هـ) ،تعليق عيل أكرب الغفاري ،الطبعة
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الثالثة ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران  -إيران 13٨٨ ،هـ .ش.

 .31الكامل يف التاريﺦ ،عز الدين أيب احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباﲏ
املعروف بابن اﻷﺛري ،الطبعة اﻷوﱃ ،دار صادر للطباعة والنﴩ ،بريوت  -لبنان 13٨٥ ،هـ 196٥ -م.

 .32لسان العرب ،أبو الفضل ﲨال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اﻷفريقي املرصي ،الطبعة اﻷوﱃ ،دار نﴩ أدب
احلوزة ،قم املقدسة  -إيران 140٥ ،هـ .ق.

 .33مناقب آل أيب طالب ،مشري الدين أيب عبد اﷲ حممد بن عيل بن شهرآشوب ابن أيب نرص بن أيب حبيﴚ الﴪوي
املازندراﲏ (املتوﰱ سنة  ٥٨٨ه) ،املطبعة احليدرية ،النجف اﻷﴍف  -العراق1376 ،ه 19٥6 -م.
 .34امللهوف عﲆ قتﲆ ال ﹼطفوف ،الس ﹼيد رﴈ الدين أبو القاسم عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس احلسني ﹼ
احليل (الس ﹼيد
بن طاووس) ،املحقق :الشيﺦ فارس تربيزيان ،دار اﻷسوة للطباعة والنﴩ.

 .3٥مقاالت ودراسات ،السيد جعفر مرتﴣ العاميل( ،منشورات املركز اإلسالمي للدراسات) ،الطبعة اﻷوﱃ ،لبنان،
بريوت2009 ،م.
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يبني أن النهضة كانت سلمية النشﺄة واإلعداد واالمتداد ،من خالل
يعد البحث قراءة جديدة لنهضة اإلمام احلسني ﹼ

عرض النصوص التارﳜية والوﺛائق املعتمدة هلذه النهضة  .وسيقسم البحث عﲆ ﺛالﺛة مباحث ،اﻷول :البناء املجتمعي

قبل النهضة احلسينية ،وسيحاول البحث إﺛبات ما مر ملبدأ التداول السلمي للسلطة ،والثاﲏ :اﻷهداف اآلنية للنهضة يف
هدي النتائﺞ  ،والثالث  :املجتمﻊ بعد النهضة احلسينية  :وسيمس املبحث ﺛالﺛة موضوعات  ،املجتمﻊ يف فكر املعصومني،

املجتمﻊ عند أتباع النهضة ومن تﺄﺛروا ﲠا ،واملجتمﻊ عند الفريق اآلخر .ﺛم خاﲤة وأهم االستنتاجات التي توصل إليها

البحث.
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Abﬆract
The current paper is a new reading on the imam Al-Hussein revivalism manifesting that
such an insurrection comes as peaceful from the very beginning ، preparation and expansion
through surveying historical documents. The current study bifurcates into three sections : the
ﬁrst takes hold of the societal structure before the Husseinist revivalism، the second does the
peaceful circulation of authority and the third does the society after the Husseinist revivalism;
there are three topics، the society in the mind of the infallibles، the society in the line of
the revivalism and the society in the other team. In the aggregate، there are conclusion and
important results.

10٥

مﻘدمة
ﺑسﻢ اﷲ الرمحن الرحيﻢ

أعزنا بﺄوليائﻪ الطاهرين  ،وم ﱠن علينا برمحتﻪ التي ال ﲣبو حممد وآلﻪ الكرام الربرة اﻷطهار  ،فكانوا أعالم
احلمد ﷲ الذي ﱠ

اهلد والعروة الوﺛقى  ،سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن ﲣلف عنا غرق وهو  ،الذين نذروا وجودهم لطاعة اﷲ

ومرضاتﻪ  ،فلم يعصوا اﷲ طرفة عني  ،حجﺞ اﷲ عﲆ الربايا  ،فالسالم عليهم يوم ولدوا ويوم نلقاهم عند مليﻚ مقتدر،وقد

خاب من محل ظلمهم .

وبعد فقد تلقينا هذه الدعوة الكريمة ملؤﲤر اإلمام احلسني عليﻪ السالم الدويل بقلوب ملؤها الشوق إﱃ التﴩف يف

يب الضيم وأيب اﻷحرار اإلمام احلسني عليﻪ السالم  ،فجز اﷲ العاملني عليﻪ خري اجلزاء عﲆ هذه املبادرة الطيبة
الكتابة عن أ ﹼ

التي تتناول واحدا من أهم املوضوعات التي وإن كثر احلديث والبحث فيها فام زالت موضﻊ عناية الدارسني  ،وما زالت

أرضها عطشى ملزيد من القول فيها .

وقد أردت أن أكتب يف هذا املوضوع عن احلدث اإلنساﲏ التارﳜي العظيم  ،بعني الباحث عن احلقيقة من مضاﳖا ،فاخرتت
احلديث عن فلسفة النهضة احلسينية  ،من طريق بيان ماهية النهضة يف هدي املعايري التي يقرها العقل واملنطق ،وأن ﹸأبعد ما يبعد
العقل عن القول فيها  ،راجيا من اﷲ التوفيق والسداد فيام أرمي إليﻪ  ،فﺈن وفقت كان ذلﻚ من فضلﻪ ورمحتﻪ ،وإن كانت اﻷخر
فحسبي أﲏ سعيت إﱃ احلقيقة  ،ولكن الذنوب قد ﲢول دون البصرية  ،فﺄستغفره وأسﺄلﻪ العفو للسداد والتوفيق .

كان املوضوع الذي وقﻊ عليﻪ اختياري يتناول اجلانب السلمي لنهضة اإلمام احلسني عليﻪ السالم  ،متخذا من التداول

السلمي للسلطة طريقا للغوص يف املوضوع ،فقد أراد الباحث من هذا املصطلح أن يقول باﻷدلة العديدة إن اإلمام احلسني

عليﻪ السالم رجل السالم وصانعﻪ وقائده  ،وقد سعى بنهضتﻪ إﱃ إدامة احلياة الكريمة التي أوجدها النبي اﻷعظم صلوات
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اﷲ عليﻪ وعﲆ آلﻪ  ،ووأدها أو كادوا بنو أمية  ،ولذلﻚ انتفﺾ احلسني عليﻪ السالم ليعيد املجتمﻊ إﱃ ما كان عليﻪ زمن النبي،

فسار بخطى جده املصطفى (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم)  ،وقد قسمت البحث عﲆ ﺛالﺛة مباحث  ،اﻷول منها هو البناء
املجتمعي قبل النهضة احلسينية  ،وسيحاول البحث إﺛبات ما مر ملبدأ التداول السلمي للسلطة  ،ال سيام فيام يتعلق بمرحلة
اإلعداد للنهضة احلسينية  ،واملبحث الثاﲏ فسيكون عن اﻷهداف اآلنية للنهضة يف هدي النتائﺞ  ،حماولني االحتكام إﱃ

الواقﻊ والوقائﻊ  ،والثالث من هذه املباحث فيكون حديثا عن املجتمﻊ بعد النهضة احلسينية ليمس املبحث ﺛالﺛة موضوعات،
املجتمﻊ يف فكر املعصومني  ،املجتمﻊ عند أتباع الثورة ومن تﺄﺛروا ﲠا  ،واملجتمﻊ عند الفريق اآلخر  .ﺛم يتبﻊ ذلﻚ خاﲤة تبني
أهم الوقفات يف مسرية هذه الدراسة املوجزة  ،لنبني أهم النتائﺞ التي توصلنا إليها واﷲ املستعان .

املبحﺚ اﻷول
البناء املجتمعﻲ ﻗبﻞ النﻬضة اﳊسينية

املبحث إطاللة رسيعة عﲆ النهﺞ املحمدي لبناء املجتمﻊ اﻷمثل  ،من طريق استقراء وتتبﻊ اﳋطوات واإلجراءات التي

اﲣذها النبي (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم) ،وحماولة إﳚاد فلسفة أو حكمة منها  ،بام يف ذلﻚ ما يتعلق باإلمام احلسني عليﻪ
السالم وإعداده هلذه املهمة العظيمة .

لقد ﲢﲆ النبي اﻷعظم بصفات كريمة شهد ﲠا اجلميﻊ  ،ﲤثلت بالصدق واﻷمانة  ،فلقب ﲠام  ،فلقبﻪ الصادق اﻷمني

تكاد املصادر التارﳜية ال تذكر غريه ﳑن لقب بﻪ  ،فضال عن صفات جليلة أخر من قبيل الشهامة والكرم والشجاعة ....
إلﺦ ،ولعل الصفتني اﻷولتني هلام حدان اﻷول أﳖام قد حببتا شخصﻪ الكريم عند العرب  ،وهذا من البدﳞيات طبعا  ،واآلخر

أﳖا قد خلقتا صعوبة عند النبي يف أن يتﺂلف مﻊ من يفتقدﳘا من أبناء املجتمﻊ ،ولعل عزوفﻪ عن ﳐالطة أقرانﻪ ومالزمتﻪ
للغار مردها هلذا اﻷمر عﲆ ما يظن الباحث  ،فضال عن أن النبي(ص) قد كان ﳑن اتسم بالفطنة والذكاء وسريتﻪ تشهد
بذلﻚ ،وهذه الصفة جعلتﻪ دائم التﺄمل يف شﺄن ﳎتمعﻪ سيام ما عكفوا عليﻪ من عبادة اﻷوﺛان التي ال تﴬ وال تنفﻊ  ،فلم ﳚد

أفضل من االختالء فكان غار حراء أنسب مكان لﻪ .

لقد سعى الرسول إﱃ تصحيح مفاهيم الناس ومعتقداﲥم  ،ليتمكن من إنشاء ﳎتمعﻪ الذي يرمي إليﻪ  ،والذي أمره اﷲ

بﻪ ،ﻷن اﻷساس الذي ﳜلق التطور يف املجتمعات هو الفكر ،فﺄراد أن يصحح فكرهم ،لينطلق إﱃ بناء املجتمﻊ بناء ﳜلق

لﻪ التقدم والرقي  ،ولكنﻪ اصطدم بعنادهم الذي كان متوقعا عند النبي (ص)  ،وهلذا قام النبي بالدعوة الﴪية ليخلق لﻪ
قاعدة أولية لالنطالق بالنهضة املحمدية أوال ،وليتجنب عناد املﴩكني ﺛانيا  ،ولعلﻪ كان مراعيا ملشاعر أبناء ﳎتمعﻪ السيام

شيوخهم وكبارهم  ،فلم يشﺄ أن ﳚرح شخصهم بتسفيﻪ عقيدﲥم مباﴍة  ،بل احتاج إﱃ وقت ليكون القاعدة التي ينطلق
ﲠا  ،وليعلم اﻷمر كبار قريﺶ وال يتفاجؤون بالدعوة  ،وما قيل من أن الدعوة الﴪية كانت بسبب اﳋوف من قريﺶ عﲆ
وأدها أمر ال يستقيم مﻊ كثري من الشواهد التارﳜية واملواقف واحلاالت التي مرت بالنبي واملسلمني(. (1

يعرض الدعوة للخطر  ،ﱂ يطلب عقوبة السامء لرد كيدهم
فلام أعلنت الدعوة ولقي النبي وصحبﻪ ما لقوه من أمر قد ﹼ

وأذاهم ،بل كان يكثر من قولﻪ ودعائﻪ هلم (اللهم اهد قومي فﺈﳖم ال يعلمون)( ،(2فاﲡﻪ إﱃ يثرب ليجد أرضية مناسبة

لدعوتﻪ ،وليتجنب إيذاء قومﻪ من بقائﻪ  ،ويعلمنا الرسول التضحية والصرب من أجل ﲢقيق اهلدف  ،ﱂ ﳞدف النبي إﱃ تبليﻎ
الدعوة فحسب بل كان ﳘﻪ إنقاذ املجتمﻊ من الضالل الذي كان ﳐيام عليﻪ وذلﻚ ببناء الفرد وتنمية شخصيتﻪ ليكون فردا

نافعا وصاحلا يف ﳎتمعﻪ .

بعد هذا بدأت دولة حممد (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم) بالظهور ،وبدأت مالحمها بالبزوغ ،فمام يلفت النظر يف هذه الدولة

الفتية ،أن ﴍع رئيسها بصياغة دستور هلا ،ولعل وﺛيقة النبي كانت اﻷوﱃ يف زمانﻪ يف أرض اجلزيرة العربية ،ولعل أكثر ما
يثري اإلعجاب فيها أﳖا أعطت اﻷقليات حقها يف هذه الدولة من العيﺶ الكريم  ،وفرض عليهم واجبات ﻷﳖم من املجتمﻊ

 ،فيكون النبي قد أسس لنا مبدأ احرتام حقوق اﻷقليات فهو السباق يف هذا امليدان الذي يعد من مقومات الدولة املدنية

والعرصية اليوم  ،لكون أولئﻚ هم جزء من املجتمﻊ.

يكف املﴩكون أذاهم عن املسلمني  ،ﻷن ما صنعﻪ حممد يعد ﲤردا عليهم وكﴪا هليبتهم أمام اآلخرين  ،فسلبوا
وﱂ
ﹼ

أموال املسلمني التي تركوها يف مكة  ،فﺄراد النبي أن يوجﻪ هلم رضبة ليكفوا أذاهم عن املسلمني( ، (3فتعرض لقافلتهم ،وهنا

أﴏ املﴩكون عﲆ قتال النبي(ص) حتى بعد أن أ ﹼمنت قافلتهم  ،فكانت بدر التي فرضت عليﻪ سنة  2للهجرة( ، (4ومن

بعدها معارك كانت ﲥدف إﱃ رد اﻷذ عن دولة املسلمني التي ما وصلوها إال من بعد كثري من التضحية  ،ولكن الغباء
الذي كان فيﻪ املﴩكون قد حال دون فهم مقصد النبي اﻷكرم يف بناء ﳎتمعهم  ،وعمى الغل بصريﲥم ومﻸ احلقد قلوﲠم
إال ما رحم اﷲ وهد .

وسعى النبي حممد (ص) بكل جهده ليحل السالم وينﴩه  ،فقبل بصلح احلديبية سنة  6للهجرة مﻊ ما فيﻪ  ،ﻷن النبي

جاء من أجل السالم  ،فليس صحيحا أن ﹸﳚ ﱠر إﱃ احلرب  ،وهو املنتقد لسلوكيات قومﻪ التي منها احلرب ﻷتفﻪ اﻷسباب ،

ﺛم إن املﴩوع اﻷكرب س ﹸيهدﱠ د بخطر القضاء واالنتهاء  ،فﺄرسى مبدأ السالم وصريه وسيلة لنﴩ دعوتﻪ وﲢقيق هدفﻪ فحقق
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يف سالمﻪ وسلمﻪ ما ال يتحقق يف احلرب( ، (٥فمكﹼن اﷲ لﻪ أن يدخل مكة منترصا مرفوع الرأس بعد أن خرج منها (( فخرج

منها خائفا يرتقب قال رب نجني من القوم الظاملني)) القصص. 21 :

وبعد أن شهدت الدولة شيئا من االستقرار استﺄنف الرسول (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم) مﴩوعﻪ اﻷكرب  ،فﺄراد لﻪ
الدوام والبقاء ،كام أراد اﷲ ( عز ﹼ
وجل ) لﻪ ذلﻚ  ،فوضﻊ أسسا لبقاء هذا البناء  ،كان منها وضﻊ مبدأ تداول السلطة  ،فلام

كان السلطان هو املوجﻪ واملدير للمجتمﻊ  ،والسلطة وامللﻚ الدافﻊ إﱃ التقاتل وسفﻚ الدماء  ،فال بد من أن ﳚنب املجتمﻊ

ﴍ التزاحم والتقاتل عﲆ السلطة ليكون تداوهلا سلميا ومرسوما بالطريقة التي ﲢفﻆ بناء املجتمﻊ وﲤاسكﻪ  ،فﺄمره اﷲ أن
الر ﹸس ﹸ
ول ﹶب ﱢل ﹾﻎ ﹶما ﹸأن ﹺﹾز ﹶل إﹺ ﹶل ﹾي ﹶﻚ ﹺم ﹾن ﹶر ﱢب ﹶﻚ ﹶوإﹺ ﹾن
ﱠ
ينص عﲆ والة أمره فﺄنزل هذا اﻷمر منزلة الرسالة  ،فقال سبحانﻪ وتعاﱃ  (( :ﹶيا ﹶأ ﱡ ﹶﳞا ﱠ
ﹶﱂ ﹾ ﹶت ﹾف ﹶع ﹾل ﹶف ﹶام ﹶب ﱠل ﹾغ ﹶت ﹺر ﹶسا ﹶل ﹶت ﹸﻪ ﹶواﷲ ﹶي ﹾع ﹺص ﹸم ﹶﻚ ﹺم ﹶن الن ﹺ
ﱠاس إﹺ ﱠن اﷲ ﹶال ﹶ ﹾﳞ ﹺدي ا ﹾل ﹶق ﹾو ﹶم ا ﹾلكﹶافﹺ ﹺري ﹶن)) املائدة67 :
وبقي النبي (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم) ﳛدث الناس بام ﳜلق هلم احلياة الكريمة التي ﲢصنهم ﳑا يعصف باملجتمعات
وﳞوي ﲠا إﱃ اهلالك  ،فقال صلوات اﷲ وسالمﻪ عليﻪ  ” :إﲏ تارك فيكم الثقلني كتاب اﷲ وعرتﰐ أهل بيتي ما إن ﲤسكتم

ﲠم لن تضلوا بعدي أبدا ”) ،(6وقال يف أكثر من مناسبة أن عليا وزيره وخليفتﻪ واﻷوﱃ باملواالة كحديث املنزلة( (7وحديث
الراية( ،(٨فقد أسس لتداول السلطة وانتقاهلا ،ولكن بشكل حمدد ال أن يرتك للمنازعات ،لكي ال ﳚعل للفتن مكانا يف هذا

املجتمﻊ الذي عانى النبي ما عاناه لبنائﻪ ،وﱂ يقترص النبي عﲆ التبليﻎ بعيل بن أيب طالب عليﻪ السالم بل تعد اﻷمر ذلﻚ أن
وضح هلم كل اﳋلفاء الذين من بعده فقال اﳋلفاء من بعدي اﺛنا عﴩ وكلهم من قريﺶ( ، (9لينهي مسﺄلة االقتتال أو التنازع
ﹼ

عﲆ السلطة الذي يعد من أخطر ما يعصف باملجتمعات ،فوضﻊ لﻪ النبي حال ناجعا  ،بيد أن القوم قد نﺄوا عنﻪ  ،فوقعوا فيام
وقعوا فيﻪ من خالف وشقاق .

واﻷساس يف كل ذلﻚ هو رفاهية املجتمﻊ واستقراره  ،ولذلﻚ نجد أن اإلمام عليا عليﻪ السالم قد ترك املطالبة بحقﻪ يف

خالفة النبي(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم)  ،ﻷنﻪ قد نظر إﱃ مصلحة املجتمﻊ  ،التي أرادها النبي (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم)،
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فﺂﺛر املواصلة عﲆ ﳖﺞ الرسول ،وترك أمر املطالبة باﳋالفة مﻊ أحقيتﻪ ﲠا  ،يقول يف خطبتﻪ املعروفة بالشقشقية  “:لقد

تقمصها فالن ،وإنﹼﻪ ليعلم ﱠ
أن حميل منها حمل القطب من الرحا ” ( ،(10كام صنﻊ اإلمام احلسن عليﻪ السالم فـي صلحﻪ مﻊ
معاوية ،وهو الذي يعرف ما معاوية  ،لكنﻪ نظر إﱃ املصلحة العامة وما يلحق باملجتمﻊ.

حتى اجلانب اإلنساﲏ الذي تعامل بﻪ النبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ مﻊ احلسن واحلسني عليهام السالم ،كان يشري إﱃ أمتﻪ
ﹺ
وحى« النجم ،4-3 :
بمكانتهام عند النبي الـذي هو ال ينطق عن اهلو قال تعاﱃ  :ﹶ
((و ﹶما ﹶينط ﹸق ﹶع ﹺن ﹾاهل ﹶ ﹶو* إﹺ ﹾن ﹸه ﹶو إﹺ ﱠال ﹶو ﹾح ﹲي ﹸي ﹶ
يريد من ذلﻚ تنبيﻪ اﻷمة عﲆ منزلتهم  ،وإعدادا هلام إﱃ أن يتسنم كل واحد منهم مسؤوليتﻪ إزاء املجتمﻊ  ،ففي ما كان يفعلﻪ

النبي معهام من إطالة السجود إذا اعتﲆ ظهره أحدﳘا ،أو قطعﻪ ﳋطبتﻪ إذا أقبل أحدﳘا عليﻪ ،وأحاديثﻪ التي ﹼبني منزلتهام
عنده وعند اﷲ وعند املسلمني ،كل ذلﻚ هو عملية إعداد للمهمة التي تنتظرﳘا.

إن ترك املجتمﻊ من دون سلطان أومن دون آلية لوصول سلطان يودي بﻪ إﱃ االقتتال واهلالك  ،فتذهب اجلهود هباء

منثورا .ولعل هناك من ينتقد أسلوب عدم إعطاء الناس احلق يف اختيار سلطاﳖم ،وأنﻪ ال ينسجم مﻊ اﻷنظمة للدول
املتقدمة .وهذا أمر فيﻪ قول كثري نسلمﻪ للقارئ مﻊ مالحظة الواقﻊ .ونرتك احلديث عنﻪ يف هذا البحث ونرجئﻪ إﱃ مناسبة

أخر ،إال إشارة واحدة أحببت أن أذكرها للقارئ الكريم ،وهي أن عملية اإلعداد والتهيئة ال تتناﰱ مﻊ مبدأ االنتخاب من
الشعب ،فلو وجدوا من هو أوﱃ باحلكم من هؤالء وأعرف منهم يف حكم اﷲ وﲢقيق العدالة االجتامعية فليﺄتوا بﻪ ،ولكن

أنى هلم مثل هذا ،وتبقى الوقائﻊ شاهدا ال يمكن تغافلﻪ.

هذه كلها كانت دروسا لﻺمام احلسني عليﻪ السالم ،ﻷنﻪ كان يسمﻊ ويراقب ما قام بﻪ النبي وأبوه وأخوه ،وهلذا ﱂ ﳜالف

سنة النبي وال ﳖﺞ عيل وال ﳖﺞ احلسن صلوات اﷲ عليهم أﲨعني  ،فقد نظر أوال إﱃ مصلحة املجتمﻊ الذي أسسﻪ جده النبي
(ص) ﹼ
وغذاه أبوه وأخوه  ،فكان شعاره الذي رفعﻪ يؤكد هذه احلقيقة من دون أدنى شﻚ (( إنام خرجت لطلب اإلصالح يف
أمة جدي ص)) ( ،(11وهلذا نجد اإلمام عليﻪ السالم قد انتفﺾ ملصلحة املجتمﻊ الذي بناه الرسول وجاهد أبوه وأخوه من

أجل رفعتﻪ  ،فلم يبال يف التضحية ملجتمعﻪ ،فخرج ال أﴍا وال بطرا ،تدفعﻪ نية اإلصالح والفالح للعاملني ،بصدق ويقني

منقطﻊ النظري  ،وهلذا هون ما نزل بﻪ ﻷنﻪ كان بعني اﷲ سبحانﻪ وتعاﱃ.

ﳑا تقدم نجد أن النبي قد ﲢرك من أجل إصالح ﳎتمعﻪ ،وسعى هلذا اهلدف بكل الوسائل فقدم اجلهد والتضحيات،

ورغب عن ما رغب فيﻪ غريه ،سيام حينام أراد سادة قريﺶ أن يعطوه مفاتيح الكعبة ،لكنﻪ أبى حتى لو أعطوه الشمس يف
يمينﻪ والقمر يف شاملﻪ ،وقد كان رؤوفا بمجتمعﻪ وعمل من أجل مصلحتهم وأرسى السالم وفضلﻪ عﲆ غريه من اﳋيارات،
فﺄسس هذه املبادئ التي سار عليها احلسني بن عيل عليﻪ السالم ،إذ وجدناه رجل السالم الذي انتفﺾ من أجل حياة كريمة

بعدما الحﻆ أن اﻷمويني قد حرفوا دين اﷲ ،السيام حني حل يزيد خليفة عليهم ،وهو ما هو  :قاتل النفس املحرتمة ،شارب
اﳋمر ،الذي ال يتورع عن ارتكاب معصية  ،وبعدما وصلﻪ املجتمﻊ من انحراف فكري خطري نتيجة ﳑارسات آل أمية من

أجل الوصول إﱃ امللﻚ  ،ولكي يفعلوا ما يفعلونﻪ من دون حساب من الناس  ،وخشية أن يرفﺾ الناس دين حممد الذي

مكن آل أمية منهم  ،ﳖﺾ احلسني ﳖضتﻪ العظيمة التي باتت نرباسا للشعوب املضطهدة ومنارة للباحثني عن احلرية واحلياة
الكريمة ،متبعا ﳖﺞ النبي املصطفى صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ  ،فﺄبقى اإلسالم خالدا بعد أن أوجده جده صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ،ورحم

اﷲ القائل اإلسالم حممدي الوجود حسيني البقاء .

املبحﺚ الﺜاﲏ
)املﻜاﺳﺐ اﻵﻧية للنﻬضة ﰲ هدي الﻮﻗاﺋﻊ(

مرت النهضة احلسينية يف ﺛالث مراحل ،املرحلة اﻷوﱃ حينام الزم بيتﻪ واعتزل الناس حلكمة ﲣدم املجتمﻊ والنهضة،

استمرت إﱃ حوايل سنة  ٥0للهجرة ،ﺛم مرحلة تصديﻪ للمرجعية الفكرية إﱃ حوايل  ٥٨للهجرة .بعدها جاءت مرحلة

الزعامة السياسية لﻺمام ،بدأت يف  60للهجرة(.(12

بعد وفاة اإلمام احلسن عليﻪ السالم ،ومﺂل أمر إمامة الناس إﱃ اإلمام احلسني عليﻪ السالم ،واستمرار معاوية يف ﳖجﻪ،

بل اﻷدهى حينام طلب معاوية البيعة من الناس لولده يزيد املعروف بﴩبﻪ للخمر وﳎونﻪ وهلوه ،أدرك أن املجتمﻊ سيصل
إﱃ ﳖاية اﳋراب ،وسيؤول الفكر إﱃ االنحراف التام  ،فال بد من تدارك اﻷمر  ،فبدأ التحرك وعقد مؤﲤرا حاشدا يف بيت

فبني هلم املحن التي أملت باملجتمﻊ من جراء النهﺞ
اﷲ دعا فيﻪ وجوها من املهاجرين واﻷنصار والتابعني وعامة املسلمني  ،ﹼ
اﻷموي ،ودعا الناس إﱃ أن يذهبوا إﱃ أمصارهم وﳛدﺛوا خاصتهم ومن يثقون ﲠم عنﻪ وعن ما قام بﻪ معاوية (.(13

ويف سنة  60للهجرة  ،هلﻚ معاوية وأخلف يزيد بعده ،وبدأ النهﺞ اﻷموي يزيديا هذه املرة  ،فبعث يزيد كتابا إﱃ واليﻪ

يف املدينة ليﺄخذ من احلسني البيعة ليزيد  ،فبدأت املضايقة واملطاردة لﻺمام  ،فعزم روحي لﻪ الفداء الرحيل إﱃ العراق وهنا

يقف البحث عﲆ أمور ليعطي رأيا فيها :
أوال ﹺﱂ ﹶ خرج احلسني من املدينة؟
ملاذا يتجﻪ إﱃ العراق دون غريه؟
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ﱂ يﺄخذ عيالﻪ وأطفالﻪ معﻪ ؟

ما عدد الذين خرجوا معﻪ ،وهل أعد العدة ﻷمره ؟

فلنحاول اإلجابة عن هذه اﻷسئلة ،أما خروجﻪ من مدينة رسول اﷲ فذلﻚ ﻷنﻪ عليﻪ السالم قد علم أن املدينة ليست

املكان املناسب لنهضتﻪ  ،ﻷن ﳎتمعها بفعل السياسة اﻷموية غري قادر عﲆ التفاعل اإلﳚايب مﻊ ﳖضة اإلمام احلسني عليﻪ
السالم  ،فضال عن إحكام السيطرة اﻷموية عليها ،إمارة وعيونا ورجاال ،وبقاء اإلمام يف هذه البقعة لن يتيح لﻪ أن يفعل

شيئا ملجتمعﻪ الذي بدأ ينهار أمام ناظره ،فال بد من حل وﳐرج إلنقاذه  ،ففكر بالعراق بديال عن املدينة ليكون مهدا لنهضتﻪ
احليا ﹸة
ونقطة إشعاع لبث احلياة الكريمة  ،وإنشاء املجتمﻊ املدﲏ السعيد الذي وصف الباري احلياة فيﻪ بﺄﳖا ((ا ﹾع ﹶل ﹸموا ﹶأن ﹶﱠام ﹾ ﹶ
ﹺ
ﹴ
ﹺ
ﹶفاخر ﹶب ﹾينﹶكﹸم ﹶوتﹶكا ﹸﺛر ﹺيف ﹾاﻷﹶم ﹺ
يﺞ ﹶف ﹶرتا ﹸه ﹸم ﹾص ﹶف ﹰﹼرا ﹸﺛ ﱠم
الدﱡ نﹾيا ﹶلع ﹲ
وال ﹶو ﹾاﻷﹶ ﹾوالد ك ﹶﹶم ﹶث ﹺل ﹶغ ﹾيث ﹶأ ﹾع ﹶج ﹶ
ب ا ﹾل ﹸك ﱠف ﹶار نﹶبا ﹸت ﹸﻪ ﹸﺛ ﱠم ﹶﳞﹺ ﹸ
ﹾ
ﹲ
ﹾ
ب ﹶو ﹶهل ﹾ ﹲو ﹶو ﹺزينﹶ ﹲة ﹶوت ﹸ ﹲ
ﹺ ﹺ
تاع ا ﹾل ﹸغ ﹸر ﹺ
ذاب ﹶش ﹺديدﹲ ﹶو ﹶم ﹾغ ﹺف ﹶر ﹲة ﹺم ﹶن اﷲ ﹶو ﹺر ﹾض ﹲ
ﹶيك ﹸ
ور )) احلديد ،2 :إذ إن ﲨاهلا
احليا ﹸة الدﱡ نﹾيا إﹺالﱠ ﹶم ﹸ
ﹸون ﹸحطام ﹰا ﹶو ﹺيف ﹾاآلخ ﹶرة ﹶع ﹲ
وان ﹶو ﹶما ﹾ ﹶ
يغر اإلنسان  ،وكﺄنﻪ ال يربحها  .وهو ﲠذا يذكرنا بخروج النبي إﱃ يثرب من أجل ﳖضتﻪ املحمدية  ،فقد خرج احلسني بن
ﹼ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﲔ )) القصص .21 :ورحم اﷲ السيد جعفر
ﺐ ﹶﻗ ﹶال ﹶر ﱢب ﻧ ﱢﹶجنﻲ م ﹶن ا ﹾل ﹶﻘ ﹾﻮ ﹺم ال ﱠﻈامل ﹶ
ﱰ ﱠﻗ ﹸ
عيل عليﻪ السالم (( ﹶفﺨﹶ ﹶر ﹶج من ﹶﹾﻬا ﹶﺧاﺋ ﹰﻔا ﹶي ﹶ ﹶ
احليل إذ يقول :

خرج احلسني من املدينة خائفا

كخروج موسى خائفا يتكتم

لقد نصح معاوية ولده قبل وفاتﻪ فقال يف وصيتﻪ التي سﺄختار منها ما ذكره عن املدن وأقوامها  » :انظر أهل احلجاز

فهم أصلﻚ وفرعﻚ ،فﺄكرم من قدم عليﻚ منهم ومن غاب عنﻚ فال ﲡفهم وال تعقهم ،وانظر أهل العراق فﺈﳖم ال ﳛبونﻚ
أبدا وال ينصحونﻚ  ...وإن سﺄلوك عﲆ كل يوم أن تعزل عنهم عامال فافعل ،فﺈن عزل عامل واحد هو أيﴪ وأخف من

أن يشهر عليﻚ مائة ألف سيف  ،وانظر يا بني أهل الشام فﺈﳖم بطانتﻚ وظاهرتﻚ وقد بلوﲥم واختربﲥم فهم صرب عند
اللقاء محاة يف الوغى  (14())...وإﲏ لست أخاف عليﻚ من قريﺶ ﹼإال أربعة (( :احلسني بن عيل ،وعبد اﷲ بن عمر ،وعبد

110

اﷲ بن الزبري ،وعبد الرمحن بن أيب بكر)) ( .(1٥وهذان النصان يبينان كل ﳎتمﻊ وعالقتﻪ مﻊ اﻷمويني ومن سواهم ،وأن هذه

الرؤية كانت موجودة عند اإلمام احلسني عليﻪ السالم بل كانت معلومة عند كثري من الرجال ،لذلﻚ كان االختيار اﳋروج
من املدينة والسري إﱃ العراق .

ﺛم إن اإلمام حممد بن احلنفية قد دخل عﲆ احلسني عليﻪ السالم ،حني علم أنﻪ عازم عﲆ اﳋروج من املدينة ،فقال لﻪ

ناصحا أن ينزل غري العراق فقال(( :ﲣرج إﱃ مكة ،فﺈن اطمﺄنت بﻚ الدار فذاك ،وان تكن اﻷخر خرجت إﱃ بالد اليمن،
فﺈﳖم أنصار جدك وأبيﻚ ،وهم أرأف الناس وأرقهم قلوبا ،وأوسﻊ الناس بالدا ،فﺈن اطمﺄنت بﻚ الدار ،وإالﹼ حلقت بالرمال

وشعب اجلبال  ،وجزت من بلد إﱃ بلد  ،حتى تنظر ما يؤول إليﻪ أمر الناس ،وﳛكم اﷲ بيننا وبني القوم الفاسقني))( . (16وقد

شكره اإلمام احلسني عﲆ نصحﻪ وﱂ يبني لﻪ خطﺄ رأيﻪ تﺄدبا كعادتﻪ عليﻪ السالم ،ﻷن اإلمام ﱂ ﳜرج خوفا من يزيد أو أتباعﻪ،
إنام خرج من أجل املجتمﻊ إلصالحﻪ وحريتﻪ ورفاهيتﻪ ،فكيف يذهب إﱃ اليمن ،وﱂ يكن اﳋيار املوفق النطالق ﳖضتﻪ،

لكن احلسني آﺛر العراق ﻷنﻪ اﻷنسب لنهضتﻪ ففيﻪ شيعة أبيﻪ ،وهم أرضية النهضة ومادﲥا ،يضاف إﱃ ذلﻚ أمور حلظها
اإلمام عليﻪ السالم يف اختياره العراق ،منها أن العراق يشغل موقعا جغرافيا مهام يف املنطقة يصلح أن يكون نقطة انطالق
النهضة إﱃ الشعوب ،ومنها أن العراق حمﻂ أنظار العاملني واملهتمني منذ ذلﻚ الزمن حتى اليوم  ،ففي وسائل اإلعالم ال ﲡد
يوما حمطة إعالمية ﹼإال وتذكر العراق  ،يف حني تشهد دول املنطقة كلها ومنها اليمن أحداﺛا ﳑاﺛلة وكثري من القنوات ﲥمل

ذكرها ،وما جر يف العراق يف الوقت الراهن أقام الدنيا وﱂ يقعدها  ،فقد وصل اﻷمر إﱃ أن تستقﴢ هذه القنوات حتى

اﻷحداث اليسرية من قبيل مقتل أفراد أو حوادث يف مناطق متفرقة من البلد  ،فاإلمام عليﻪ السالم يعلم ﲠذه املزايا قطعا
وإال ما أﴏ عﲆ الذهاب إﱃ العراق .

والبد أن يعلل البحث إخراج اإلمام لعيالﻪ ،مﻊ أن هناك من نصح اإلمام بﺈبقاء عيالﻪ ،بيد أن احلسني قد أﴏ عﲆ أخذ

عيالﻪ  ،فلامذا يفعل اإلمام ذلﻚ ؟ يمكن تعليل اﻷمر بكل ما يﺄﰐ :

• ﱂ ﳜرج اإلمام حماربا ،وإنام خرج إلصالح املجتمﻊ فغرضﻪ احلياة ال املوت ،وإن كان عاملا أنﻪ سيموت " كﺄﲏ بﺄوصايل
تقطعها عسالن الفلوات بني النواويس وكربال ") ،(17وتكراره لعبارة  «:القوم يسريون واملنايا تسري وراءهم »( ،(1٨ﹼإال أن

ذلﻚ من بصرية املعصوم ،وهي من الغيب ال التوقﻊ العميل ،وإال ﱂ ﹶ خرج اإلمام وهو يعلم أنﻪ مقتول يف ضوء املقدمات
املادية ؟ ،وإنام خرج لغرض اإلصالح وأخذ اﻷﺛر يف املجتمﻊ ،ﹼ
وإال يبقى يف املدينة وهو مقتول ال حمالة ؟ .بل أراد أن يؤسس
نقطة انطالق لنهضتﻪ التي حال دوﳖا اﻷمويون كام ظنوا بقتلهم احلسني ،ﹼ
وإال فﺈن احلسني برفضﻪ للظلم والفساد اﻷموي

فﺈنﻪ سيحقق إصالح املجتمﻊ سواء قتل أم ﱂ يقتل ،فقد خﻂ ﳖﺞ اإلباء واﳋروج عﲆ الظاﱂ السيام حني يكون الظاﱂ مثل
يزيد .

• ليس من شيم املرء ترك عيالﻪ وهو يعلم أن هناك من يستهدفﻪ ويستهدفهم  ،فكيف بايب اﻷحرار احلسني بن عﲆ بن

أيب طالب .

• قد يكون ترك العيال نقطة ضعف عﲆ اإلمام  ،قد يستغلها اﳋصم الذي ال يتوقف عن أي سلوك لبلوغ هدفﻪ.

بقي أن يوضح البحث مسﺄلة الذين خرجوا مﻊ اإلمام ،كم كان عددهم ؟ ﱂ ﳜرج معﻪ إال رهﻂ قليل من إخوتﻪ وأبنائهم

وبعﺾ اﻷصحاب والصحابة .أﱂ يستطﻊ اإلمام ﲨﻊ عدد أكرب للقتال ؟ وهو الذي ﲨﻊ ما يقرب من السبﻊ مائة نفر يف

منى( . (19اجلواب أن اإلمام ﱂ ﳜرج حلرب بل خرج لﻺصالح وبناء املجتمﻊ فامذا يصنﻊ باجليﺶ ؟ لقد خرج اإلمام بنهضة
فكرية وعملية  -،وإن كانت الفكرية تعني العملية يف املعنى واالشرتاك لكن ال بﺄس من العطف لالهتامم  ،-والنهضة

الفكرية أوسﻊ من أن تكون سالحا أو دماء أو أي ﳾء آخر ،لذا عندما اعرتض اﳋصم هذه النهضة ﱂ يكن مهام دوﳖا
اﻷرواح والعيال واحلياة وأي ﳾء آخر ،وهنا يكمن الﴪ يف النهضة احلسينية  ،لقد كانت يف اﷲ ومن أجل املجتمﻊ ﱂ يكن

ال للحسني وال لعيالﻪ وال لصحبﻪ مطمﻊ يف ﳾء غري رضا اﷲ وخدمة املجتمﻊ ،وهلذا نلحﻆ أن املجتمﻊ يقدم ويقدم من

أجل احلسني وفاء ملا قدمﻪ للمجتمﻊ ،ولكن أفضل ما يقدمﻪ املرء وفاء لسيد الشهداء والبطل اﳋالد هو السري عﲆ ﳖجﻪ وما
أراد ﲢقيقﻪ يف املجتمﻊ ،فمتى صلح الفرد كان ناﴏا للحسني  ،gأما غري ذلﻚ ومن دون الصالح الفكري والعميل فﺄمر

قد يكون مردودا سيام إذا أحلق رضرا باملجتمﻊ أو بالنهضة نفسها ،وهنا أدعو إﱃ أن توضﻊ الشعائر واملامرسات يف ميزان
احلكم ،ليعلم الناس واملحبون ما يرﴈ اإلمام وما ﳛقق االنتصار لنهضتﻪ وما يكون غري ذلﻚ .

بقي أن أذكر أمورا أدلل ﲠا عﲆ أن ﳖضة اإلمام احلسني كانت للحياة ال للموت وأﳖا أكرب من أن تكون ﺛورة سالح

أو موت ،فاملوت أوالشهادة مفردة من املفردات العظيمة للنهضة احلسينية لكنها ليست كل النهضة .وهذا ما سيكون يف
املبحث اﻷخري من البحث .
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املبحﺚ الﺜالﺚ
)املجتمﻊ ﺑعد النﻬضة اﳊسينية(

إذا كان ما ذكرناه موضﻊ القبول فﺈننا سنمﴤ للحديث عن املجتمﻊ بعد النهضة احلسينية  ،وسنتوقف متﺄملني عند

ﺛالث حمطات اﻷوﱃ عند املجتمﻊ الذي بقي يراقب املعصوم ،والثانية عند من تﺄﺛر بجانب من النهضة احلسينية وهو جانب
الشهادة  ،والثالثة عند الطرف اآلخر كيف وجد هذه النهضة وبامذا أﺛرت .

الوقفة اﻷوﱃ :بقيت مﺄساة كربالء وآﺛارها النفسية مالزمة لﻺمام زين العابدين (عليﻪ السالم) ،كونﻪ كان متابعا

ومشاهدا ملا جر عﲆ احلسني وعيالﻪ من وحشية التعامل مﻊ من خرج ﳋريهم وصالحهم  ،مﻊ من ﱂ يرفﻊ سيفا لقتاهلم،

ﱂ نجد يف أن اإلمام قد دعا إﱃ محل سيف أو إراقة دماء ،ﻷﳖم ما كانوا كذلﻚ أبدا  ،حتى مﻊ كل الثورات التي جاءت بعد
واقعة ال ﱠطف املروعة ،من أمثال حركة املختار بن يوسف الثقفي ،والتوابني ،وغري ذلﻚ ،ﱂ نجد من عد أو خطﻂ منهم

سالم اﷲ عليهم  ،ﻷﳖا بكل بساطة ﱂ ﲤثل النهﺞ الرسايل الذي سار عليﻪ املعصومون  ،هلذا مارسوا عملهم يف احلياة كوﳖم
مصلحني ﳞدون الناس ملا فيﻪ خريهم  ،فهم عدل الكتاب والوسيلة التي تنجي الناس من الضاللة والزيﻎ عن احلق  .ولست

فيام قلت أقلل من شﺄن الثورات ضد الطغاة معاذ اﷲ  ،بل إﲏ ﻷقلل شﺄﳖا أمام العمل املتكامل الرائﻊ يف ﳖضة احلسني(عليﻪ

السالم) التي صنعت احلياة إزاء املوت الذي صنعﻪ اﻷمويون يف تضليل العقول وﲡهيل الناس ،فالثورات التي ﲣرج إنام
تنظر إﱃ جزئية من جزئيات النهضة  ،هلذا ﱂ تتورع الثورات من إراقة الدماء أمام من يقف ضدها أو يرفضها ،إال ﳖضة
احلسني عليﻪ السالم  ،فقد عرف أن املجتمﻊ مضلل فكيف يقاتلﻪ ؟! وهو من جاء من أجل إصالحهم وصالحهم ،لذلﻚ ال

يمكن القول إن احلسني عليﻪ السالم خرج مقاتال بﺄي حال من اﻷحوال  ،لكن القوم قد فرضوا عليﻪ سل السيف أو املوت
بالذل واهلوان(( ،أال وإن الدعي بن الدعي قد ركز بني اﺛنتني بني السلة والذلة وهيهات منا الذلة يﺄبى اﷲ لنا ذلﻚ ،ورسولﻪ
واملؤمنون  ،وحجور طابت وطهرت  ،وأنوف محية  ،ونفوس أبية من أن نؤﺛر طاعة اللئام  ،عﲆ مصارع الكرام ))( (20مرددا
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أبيات فروة بن مسيﻚ املرادي(: (21

فﺈن ﳖزم فهزامون قدما

وما إن طبنا جبن ولكن

فقل للشامتني بنا افيقوا

وإن ﳖزم فغري مهزمينا
منايانا ودولة آخرينا

سيلقى الشامتون كام لقينا

ﱂ يكن هذا اﳋروج إذن من أجل املعركة  ،وﱂ يدع احلسني إﱃ ﲨهرة الناس من حولﻪ  ،بل طلب من من يريد اللحاق

بﻪ واﳋالص من طغيان السلطة املستبدة الغاشمة أن يلحق بﻪ عاجال أو آجال ،وأعلن سالم اﷲ عليﻪ وجهتﻪ ،فبقي من
املسلمني من يراقب اﻷمور ،لري إﱃ ما ستؤول إليﻪ ،من دون أن يكون لﻪ موقف واضح من اإلمام احلسني عليﻪ السالم،

أو من ﱂ يكن بقادر عﲆ أن يعلن تﺄييده لﻺمام خشية من جور اجلائرين ،وهناك الذين ناﴏوه وكانوا معﻪ وغالبيتهم من

أهل الكوفة  ،وهناك من ﲢزب لقتالﻪ وغالبيتهم يف جيﺶ بني أمية وﳑن كانت هلم مطامﻊ مادية دنيئة يف قتل احلسني(.(22

الوقفة الثانية  :عاش يزيد بعد استشهاد اإلمام احلسني عليﻪ السالم ﺛالث سنوات وشهر وبضعة أيام غزا ﲠا املدينة وأباحها

ﺛالﺛة أيام للجند وغزا الكعبة ورماها باملنجنيق ،بعد ذلﻚ تصدعت الدولة اﻷموية وﲤزقت وعاشت حروبا داخلية(.(23

شهد التﺄريﺦ فيها ﺛورات محلت السيف للذود عن أهدافها ومراميها ،متخذة من موقف أيب اﻷحرار وسيد الشهداء

مثال يف ترخيص النفس أمام الغايات السامية  ،إذ استطاعت ﺛورة احلسني عليﻪ السالم أن ﲢرر الناس من القيود وأن يعلنوا

ﴏخاﲥم بوجﻪ االستبداد واجلور  ،فبزغت ﺛورات عدة أشهرها ﺛورة أيب اسحق املختار الذي استطاع أن يقتص من بعﺾ
اجلرم الذي ارتكبﻪ اﻷمويون بحق آل بيت النبوة  ،وتتالت بعدها الثورات الواحدة تلو اﻷخر(.(24
ولكن هذه الثورات ﱂ ترق إﱃ ما ارتقت إليﻪ النهضة احلسينية  ،فهل من علة لذلﻚ ؟

ﱂ تكن ﳖضة احلسني تنطلق من ضغائن يف نفسﻪ من أحد حتى لو كان يزيد  ،فهو ﱂ ﳜرج عﲆ يزيد كونﻪ ابن معاوية أو

غاصبا حلقﻪ ،بل ﻷن املجتمﻊ سيهلﻚ ﲤاما بوجود ﳖﺞ يزيد ،فنهﺾ لتدارك املجتمﻊ الذي سخر اﷲ لﻪ اﻷنبياء واﻷولياء

لصالحﻪ .فﺄي عمل ﺛوري أو بطويل يمكنﻪ أن يقرتب ﳑا قام بﻪ احلسني بن عيل من نكران للذات ،لقد ﲢﲆ بنهﺞ أبيﻪ أمري

املؤمنني حني خرج لصد عمرو بن ود العامري إذ قال النبي فيﻪ( :برز اإليامن كلﻪ إﱃ لﴩك كلﻪ)( .(2٥عندما تﺄخر عيل (عليﻪ
السالم) يف قتلﻪ وسﺄلﻪ النبي صلوات اﷲ عليﻪ وعﲆ آلﻪ ،فﺄجابﻪ بﺄنﻪ إنام تﺄخر ﻷن ابن ﹴ
ود قد بسق يف وجهﻪ الﴩيف وكان
غاضبا فخﴚ أن يقتلﻪ وهو كذلﻚ ،فتﺄخر حتى هدأ روعﻪ ،فﺄي أناس أولئﻚ صلوات اﷲ وسالمﻪ عليهم ؟.

الوقفة الثالثة :لقد أذهلت ﴏخات أيب عبد اﷲ احلسني أذهان الطغاة ،وهزت مضاجعهم تلﻚ املواقف التي وقفها احلسني

وأصحابﻪ ،فدكت تلﻚ املواقف عروش الطغاة ،وعلموا أن ليس هلم بقاء أمام صمود اﻷحرار ،وهلذا بقي هتاف يا لثارات احلسني
ﲥز مضاجعهم ،ويتخذها اﻷحرار يف كل زمان ومكان .لكن شعار يا لنهضة احلسني يكون شعارا للحياة وللشهادة واﳋري.

لقد اختلف الناس يف رؤيتهم لنهضتﻪ فصوروها بثالث صور الصورة اﻷوﱃ التي يصورها اإلعالم اﻷموي الذي تبنى

أن احلسني خارج عﲆ الدين وخارج عﲆ اﳋليفة الﴩعي ،فهو مارق يف عرفهم وفيام أوﳘوا الناس  ،فقد ذكرت مصادرهم
هذا الفهم فيام روي من بعﺾ ما جر من كالم بني قادة اجليﺶ اﻷموي وبني اجلند إذ قال  » :يا أهل الكوفة ألزموا طاعتكم
وﲨاعتكم وال ترتابوا يف قتل من مرق من الدين وخالف اإلمام »( ،(26حتى وصلت هذه اﻷقوال إﱃ يومنا هذا ،كام نجدها

عند الشيﺦ اﳋﴬي الذي يقول  ” :وعﲆ اجلملة فان احلسني أخطﺄ خطﺄ عظيام يف خروجﻪ هذا الذي جر عﲆ اﻷمة وبال

الفرقة واالختالف ،وزعزع عامد ألفتها إﱃ يومنا هذا  ...غاية اﻷمر أن الرجل طلب أمرا ﱂ يتهيﺄ لﻪ وﱂ يعدﹼ لﻪ عدتﻪ  .فحيل
بينﻪ وبني ما يشتهي وقتل دونﻪ ”) . (27والصورة الثانية هي الصورة التي أظهرت احلسني عليﻪ السالم ﺛائر ﹰا من أجل امللﻚ

وكان من حقﻪ ذلﻚ بيد أنﻪ قد أخطﺄ ف ﹸقتل واﳖزم ،ليؤسس العباسيون هلم احلق يف اﳋروج عﲆ اﻷمويني ويﺄخذون امللﻚ

منهم باسم الثﺄر للحسني واالنتصاف للعلويني ﲨيعا كام كانت تنص شعاراﲥم عﲆ ذلﻚ (الرضا من آل حممد) ،فقد خطؤوه
باختياره الكوفة دون غريها ،كام خطؤوه بصحبﹺﻪ لعيالﻪ نساء وأطفاال  ،وقد تبنى هذه الصورة ﲨﻊ من املؤرخني ﳑن كتبوا

التاريﺦ يف عهد بني العباس مثل الطربي وغريه ،وحذا حذوه فيام بعد الذهبي وابن كثري وغريهم ( ،(2٨أما الصورة الثالثة

التي تقابل ما تقدم فهي التي تصور احلسني عليﻪ السالم وارث اﻷنبياء وإماما من أئمة اهلد ،خرج من أجل دحر الظلم

وإرساء الدين الذي أقامﻪ جده املصطفى صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ،وهذا ما ظهر يف تراث أهل البيت وأحاديثهم ،وما تناقلﻪ
شيعتهم وحمبوهم وكل من نظر ببصرية وعدل وإنسانية وأزاح هواه وأمراض النفس التي تﹸس ﹼلمها إﱃ الشيطان .فقد ورد
رب حبيبﻚ وصفوتﻚ من خلقﻚ ،الفائز بكرامتﻚ،
رب ق ﹸ
عن اإلمام الصادق عليﻪ السالم ،قولﻪ  ” :اللهم إﲏ أشهد أن هذا الق ﹶ

أكرمتﻪ بالشهادة ،وأعطيتﻪ مواريث اﻷنبياء ،وجعلتﻪ حجة لﻚ عﲆ خلقﻚ ،فﺄعذر يف الدعوة ،وبذل مهجتﻪ فيﻚ ليستنقذ
عبادك من الضاللة واجلهالة والعمى والشﻚ واالرتياب ،إﱃ باب اهلد والرشاد .وأنت يا سيدي باملنظر اﻷعﲆ تر وال

تر ،وقد توازر عليﻪ يف طاعتﻚ من خلقﻚ من غرتﻪ الدنيا وباع آخرتﻪ بالثمن اﻷوكس ،وأسخطﻚ و أسخﻂ رسولﻚ
عليﻪ السالم ،وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق ،ومحلة اﻷوزار ،املستوجبني النار ،اللهم العنهم لعنا ” وبيال ” وعذﲠم

عذابا ” أليام) ” ( ، (29وهنا تتجسد الصورة التي يصورها أهل البيت عن احلسني عليﻪ السالم جلية  ،وهذا النهﺞ التصويري
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هو ما قام بﻪ شيعتﻪ وموالوه إﱃ يومنا هذا وحتى ما يشاء اﷲ سبحانﻪ وتعاﱃ .

يمكن أن ﳚمل البحث نتائجﻪ يف النقاط اآلتية :

اﳋاﲤة والنتاﺋﺞ

* وجد البحث من طريق مسريتﻪ وعرضﻪ لﴚء من سرية املصطفى (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) وسرية أمري املؤمنني وولديﻪ
احلسنني(عليهم السالم) ،أن هناك ﳖجا متحدا عندهم صلوات اﷲ عليهم أﲨعني  ،فقد كانوا ﳜتلفون عن التفكري
السائد عند كثري من الناس أن اإلصالح يكون بالسيطرة أوال عﲆ دفة احلكم ومنﻪ إﱃ املجتمﻊ  ،ولكنهم ﱂ يقرصوا
اإلصالح عﲆ هذا بل يمكن أن يتخذ طرائق شتى حلصولﻪ ،وهذا ما نجده عند مالحظة ما مر يف البحث لسرية

النبي وآلﻪ .

* إن فكرة احلكم وإدارة الدولة ورعاية شؤون الناس عند أهل البيت ﲣتلف عام يف أذهان عامة الناس  ،فهو ال يعني
اجللوس يف كرﳼ احلكم أوال .

* فكرة احلكم إما أن تكون سلمية فبها وإال فال قيمة للحكم عندهم هلذا أسسوا قبل اجلميﻊ مبدأ التداول السلمي
للسلطة بالطريقة التي يروﳖا .

* إن اإلمام احلسني قد خرج ناهضا بﺄمتﻪ ،وﳐلصا هلا من طغيان الظلمة ،من طريق مسرية إصالح وتوعية وتبصري
ملا ستؤول إليﻪ احلياة .

* احلسني عليﻪ السالم بطل السالم ورجل السالم كجده وأبيﻪ.
اﳍﻮامﺶ
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ﹺ
والتواصل
التحاور
أصناف الدالالت من أجل
وه ﹼيﺄ لعباده
ﹶ
ﳚ ﹶع ﹾلﻪ بال ﱢلسان ﹶو ﹾحدﹶ ه ،ﹶ
ﹸ
ﹸ
ور ال ﹶبيان ،وﱂ ﹾ ﹾ
احلمدﹸ ﷲ الذي عدﹼ د ﹸص ﹶ
ﹺ
والتعايﺶ ﹺمصدا ﹰقا ملحكم ﹺ
ﹺ
،وﴍيف خطابﻪ :ﹶو ﹶج ﹶع ﹾلنﹶاك ﹾﹸم ﹸش ﹸعوب ﹰا ﹶو ﹶق ﹶب ﹺائ ﹶل ﹺل ﹶت ﹶع ﹶار ﹸفواإﹺن ﹶﱠﺄك ﹶﹾر ﹶمك ﹾﹸم ﹺعندﹶ ﹶ
يم ﹶخبﹺ ﹲريﭼ]
كتابﻪ
ﹾ
ﹸ
اللهﺄ ﹾت ﹶقاك ﹾﹸمﺈﹺنﱠالله ﹶعل ﹲ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹴ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹼ
والرمحة  ،وعﲆ آلﻪ
الرتاح ﹺم
وأمري
اﳋطيب بالقرآن س ﹼيد البيان،
وصﲆ اﷲ عﲆ
احلجرات،[ 13 :
ﹸ
واحلوار حممد اﳋﹶ ﹾ ﹺري واحلكﹾمة ﹶ
وأد ﹼلة الرشاد  ،و ﹶفص ﹶل ﹺة ﹺ
الكتاب  ،ﹺ
اﳋ ﹺ
ﹺ
طاب .أ ﹼما بعدﹸ ،
ب ﹶين ﹺﹶة
ﹶ
ﱠ
ﹺ
فال ﹶج ﹶر ﹶم يف ﱠ
سس
أن
اﳋطاب اﻷخالقي لﻺمام احلسني ( )gيم ﹼثل منظوم ﹰة احتجاجي ﹰة ت ﹶﹶوا ﹶف ﹶق وت ﹶﹶسانﹶدﹶ يف ﹶق ﹸبوهلا من ﹶق ﹼعد ﹸأ ﹶ
ﹶ
النظر يف هذه املقي ﹺ
ﹺ
البيئة العربي ﹺة ،وكنا نﹶحتﹶفي ب ﹸقي ﹺ
االحتجاج الكﹶالمي يف ﹺ
ﹺ
وحمدﱢ ﹺ
رج ﹶﻊ ﹺ
وح ﹰقا ﱠ
ﹺ
دات
ود علامء
قواعد
العربية ﹸ
ﹼ
أن ﹾ
داﲥم ،ﹶ
ﹸ
ﹾ
ﹼ
ﹼ
احلسيني املات ﹺﻊ الناف ﹺﻊ من جهة ﹶقبولﹺﻪ يف ﹺض ﹾم ﹶن الدائرة االحتجاج ﹼي ﹺة املتواتﹺرة يف صحتها
ﳚع ﹸلنا مطمئنني هلذا اﻷدب
واملعايري ﹶ ﹾ
ﹼ
مرة أخر .
مرة ،والبحث يف تراكيب هذا اﻷسلوب الرائﻊ ﹼ
وقبوهلا ﹼ
ﹺ
ﹺ
احلسيني،
اﻷخالقي
املضمون يف اﳋطاب
البيان ،عال ﹼي ﹶة
ومن هنا فﺈنﹼنا ن ﹾﹶس ﹶعدﹸ حينام نتناوش جنبة لغو ﹼية تداول ﹼية عظيمة
ﹼ
ﹼ
ﹺ
وهي تغ ﹼطي  -فيام ن ﹸ
مظهرا من مظاهر النظر ﹼية
اﻷفعال الكالم ﹼي ﹺةبوصفها آلي ﹰة ،أو
كبريا ﹺم ﹾن أدبﹺ ﹺﻪ ،وهي مباحث ﹸة
ﹶخال  -ﹰ
ﹰ
حيزا ﹰ

الكالمي فيها حمور عملها ،وزبدة منهجها ،وﺛمرة فكرﲥا( ،(1وإذا كان ﹶع ﹶم ﹸل الذين
احلديثة( التداول ﹼية ) ،التي يم ﱢث ﹸل الفعل
ﹼ
ﹺ
ﹺ
ﹴ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
أدب اإل ﹼمام احلسني ( )ﹶي ﹾر ﹶكن ﹶ
وتشعباﲥا،
والداللة
اإلعراب،
وأنواعها ،ونظا ﹺم
باجلمل
تركيبية تتع ﱠل ﹸق
مالح ﹶﻆ
ﹸون اﱃ
درسوا ﹶ
فﺈن مباحثتنا ﲤثل ﹶم ﹾر ﹺج ﹰعا تﺄصيل ﹰﹼيا منهج ﹰيا مستوع ﹰبا ﻷبعاد التداول ﹼية ،والس ﹼيام ﹸبعدﹸ (اﻷفعال الكالم ﹼية) الذي ﹶي ﹾست ﹾ ﹺ
ﱠ
ف ﹶحدﹶ ﹰﺛا
ﹶﴩ ﹸ
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كالم ﹰﹼيا مقصو ﹰدا  ،لﻪ ﲡليا ﹸت ﹸﻪ  ،وتﺄﺛريا ﹸت ﹸﻪ  ،وإنجازا ﹸت ﹸﻪ .
ﹺ
ﹶ
ﱠ
والتحاو ﹺر  ،وهذا ما ت ﹾﹶس ﹶعى إليﻪ التداول ﹼية املعاﴏة،
أبواب التواصل واإلبانة
عريضا من
اﻷفعال الكالم ﹼي ﹶة ﹸﲤ ﱢث ﹸل با ﹰبا
إن
ﹰ
ﹸ
ﹺ
ﹺ
اﻷخالقي ،و ﹶل ﹶعل ﹸﻪ
احلسني()
خطاب اإلما ﹺم
والسامﻊ يف دائرة متصلة من احلوار والتواصل  ،وهذا ما ألفيناه يف
فاملتكلم
ﹸ
ﹼ
ﹸ
ﹺم ﹾن ﹶبدﹶ هي القول  :ﱠ
الكالمي الكل ﹼية  ،وهذا ما نحاول
الكالمي وأقطا ﹶب ﹸﻪ تؤذن بتح ﹼقق داللة احلدث
إن معاين ﹶة احلدث
ﹼ
ﹼ
ﱢ
احلسيني باستﴩاف جسور
املرتش ﹶح ﹺة من اﳋطاب
مسرتفدين إ ﹼياه يف مباحثتنا هذه  ،التي بدت عﲆ استظهار الدالالت
ﹼ
التواصل واإلبانة ﹺ
وم ﹾن ﹺ
أجل استثامر القو القول ﹼية والتﺄﺛري ﹼية واإلنجاز ﹼية التي ﹸعرفت يف الدرس التداو ﹼيل والس ﹼيام يف مظهر
ﹴ
ﹶ
عريضة  ،هي:
مباحث
( اﻷفعال الكالم ﹼية) ،وقد ائتلفت من ﺛالﺛة

ﹸ
اﻷخالقي والتداول ﱠية مقارب ﹲة تﺄصيلي ﹲة .
اﳋطاب
أوهلا :
ﹸ
ﹼ
اﻷفعال الكالمي ﹸة املباﴍ ﹸة يف ﹺ
اﳋ ﹺ
ﹸ
احلسيني.
اﻷخالقي
طاب
وﺛانيها:
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹺ
ﹸ
احلسيني .
اﻷخالقي
املباﴍة يف اﳋطاب
اﻷفعال الكالم ﹼي ﹸة غري
وﺛال ﹸثها:
ﹼ
ﹼ
أن ﹶن ﹾفيل إملاحة مع ﹺجب ﹰة يف طيات ﹺ
اﳋ ﹺ
وح ﹾس ﹸبنا بعد هذا ا ﹸمل ﹶت ﹶقدﱢ ﹺم ﹾ
تضمنتها
سيني الذي
طاب
ﹼ
ﹸﹾ
ﹶ
يتضمن املصالح التي ﱠ
ﱠ
حل ﹼ
اﻷخالقي ا ﹸ
ﹼ

الﴩيعة املطهرة .
ﹴ
ﹸ
نرجو ﹾ
حممد وآلﻪ اﻷطهرين
أن يكون هذا
حل ﹾمدﹸ ﷲ ( ﹼ
تنزه ) يف ﹶبدﹾ ء ويف ﹶخ ﹶت ﹴم  ،ﹶ
وص ﱠﲆ اﷲ عﲆ ﹼ
العمل فاﲢ ﹰة ﻷعامل ﹸأخر ،وا ﹶ
اﻷنجبني.

Abﬆract
Thanks be to Him for granting us the evidences not only does the tongue take the priority،
there are kinds of evidences and signs of communication and coexistence as stated in the
glorious Quran :
O you mankind، surely We
Created you of a male and a
female ، and We have made
you races and tribes that you
may get mutually acquainted. Surely the most honorable among you in the Providence of
Allah are the most pious. Al-Hujarat ،13.
For truth ، the argumentative devices in the Husseinist literature could be a cornerstone in
the argumentation system ، here it is to tackle the linguistic locus in light of the ethical angle;
such is regarded as pragmatic since there are many speech acts in the Husseinist contexts
designating certain portals of communication that is what pragmatics today endeavours to
have and that is what it is familiar in the Husseinist ethical discourse ; it is of axiomatics when
hearkening to the speech acts ، there should be perception : the Husseinist discourse erects the
rapports of communication and mutual dialogues . However the study runs into three sections:
the ethical discourse and pragmatic derivation، direct speech acts in the ethical Husseinist
discourse ، indirect speech acts in the ethical Husseinist discourse.
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ﹺ
ﻄاب ﰲ ال ﹼلﻐة:
اﳋ ﹸ

املبحﺚ اﻷول
ﹺ
اﻷﺧﻼﻗﻲ والتداول ﹼي ﹸة مﻘارﺑ ﹲة ﺗﺄﺻيلي ﹲة
ﻄاب
اﳋ ﹸ
ﱡ

ﹺ
ني ا ﹾﺛن ﹾ ﹺ
اﳋﹸ ﹾط ﹶب ﹸة ﹺم ﹾن ﹶذلﹺ ﹶﻚ ...ﹶو ﹾ
ﹶني ،ﹸي ﹶق ﹸال ﹶخاط ﹸب ﹸﻪ ﹸﳜﹶاطﹺ ﹸب ﹸﻪ ﹺخ ﹶطا ﹰبا ،ﹶو ﹾ
ب) ﹾ
ﹶ
اﳋﹸ ﹾط ﹶب ﹸة:
ﳘا ا ﹾلك ﹶﹶال ﹸم ﹶب ﹾ ﹶ
(خ ﹶط ﹶ
اﳋﹶا ﹸء ﹶوال ﱠطا ﹸء ﹶوا ﹾل ﹶبا ﹸء ﹶأ ﹾص ﹶالن :ﹶأ ﹶحدﹸ ﹸ ﹶ
اخ ﹶت ﹶطب ا ﹾل ﹶقوم ﹸف ﹶالنﹰا ،إﹺ ﹶذا د ﹶعوه إﹺ ﹶﱃ ت ﹶﹶزو ﹺج ص ﹺ
ﹺ
اح ﹶبتﹺ ﹺه ﹾم  ،ﹶو ﹾ
ب :ﹾاﻷﹶ ﹾم ﹸر ﹶي ﹶق ﹸﻊ ; ﹶوإﹺن ﹶﱠام ﹸس ﱢم ﹶي بﹺ ﹶذلﹺ ﹶﻚ ﹶملﹺا
اﳋﹶ ﹾط ﹸ
ﱡ ﹶ
ﹶ ﹾﹸ
ا ﹾلك ﹶﹶال ﹸم ا ﹾﹶمل ﹾخ ﹸط ﹸ
وب بﹺﻪ  ،ﹶو ﹸي ﹶق ﹸال ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ
ب وا ﹾﹸملر ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹶي ﹶق ﹸﻊ فﹺ ﹺيﻪ ﹺم ﹶن الت ﹶ
مراجعة
ﱠخا ﹸط ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ
أحس ﹶن اﳋطاب ،واﳋطاب ﹸهو ا ﹸمل ﹶ
اج ﹶعة( ، (2ﹶخ ﹶط ﹶ
طاب ﹶ
واجه ﹸة بالكﹶالم( ، (3واﳋ ﹸ
ب ﹸفالن  :ﹶ
بالكالﳑخاطب ﹰة ﹺ
ﹺ
أن املشارك ﹶة يف الكالم ومواجهة السامﻊ ﹾ
وﳘا ﹶيتخاطبان( .(4ويبدو لنا ﱠ
وخ ﹶطا ﹰبا ﹸ
حارضا
إن
الكال ﹺم  ،وخا ﹶط ﹶب ﹸﻪ
ﹰ
يصدر اﳋطاب من متك ﱢل ﹴم من دون معاينة السامﻊ ،وااللتفات إليﻪ ،من أجل
وإن غائ ﹰبا هي ﹸأ ﱡس عملية اﳋطاب ،فال ﹸيعقل أن
ﹶ
استكامل عملية التواصل واإلبالغ.

ﹺ
ﻄاب ﰲ اﻻﺻﻄﻼح:
اﳋ ﹸ
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اﳋطاب عند البيانيني العرب ،وكان لتباين الفكر والتفكري يف املنظومات العقلية ملنتجي ﹺ
تنوعت تعريفات ﹺ
اﳋطاب اﻷﺛر
البالﻎ يف تلون نظرﲥم ملفهوم ﹺ
اﳋطاب  ،ويظهر ﹼ
أن التعريف يف االصطالح ال ﳜرج عن املعنى اللغوي يف عملية اإلبالغ
والتوصيل ،فض ﹰ
تلمس اإلقناع واإلمتاع  ،فهو يف أصل ال ﹼلغة توجيﻪ الكالم نحو املخا ﹶطب ( بفتح الطاء )  ،ﺛم ن ﹺﹸقل
ال عن ﹼ
اصطالحا ،وسنحاول ذكر أهم تعريفات اﳋطاب من أجل الوصول اﱃ مقاربة ـتﺄصلية
املوجﻪ نحوه لﻺفهام
ﹰ
اﱃ الكالم ﹼ
اض ﹸﻊ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺﻪ ا ﹾﹶمل ﹾق ﹸصو ﹸد بﹺ ﹺﻪ إﹺ ﹾف ﹶها ﹸم ﹶم ﹾن ﹸه ﹶو
عرف
اآلمدي اﳋطاب بﺄنﹼﻪ((:ال ﱠل ﹾف ﹸﻆ ا ﹾﹸملت ﹶﹶو ﹶ
ﹼ
لﻪ مﻊ النظرية اللسانية احلديثة التداول ﹼية ،فقد ﹼ
ﹺ ﹺ
ﹺ
((6
ﹸمت ﹶﹶه ﱢي ﹲﺊ لﹺ ﹶف ﹾه ﹺم ﹺﻪ))( ،(٥ناف ﹰيا ﹾ
الزركﴚ
وعرفﻪ بدر الدين
أن يكون اﳋطاب  (( :ﹸه ﹶو ا ﹾلك ﹶﹶال ﹸم ا ﱠلذي ﹶي ﹾف ﹶه ﹸم ا ﹾﹸمل ﹾستﹶم ﹸﻊ منﹾ ﹸﻪ ﹶش ﹾي ﹰئا))  ،ﹼ
ﹼ
ﹺ
ﹺ
قصدﹸ بﹺ ﹺﻪ ﹾ ﹺ
ﹶ
ﹶ
عم ﹺم ﹾن ﹶأ ﹾن
بﺄنﹼﻪ:
يكون م ﹾن ﹶق ﹶصدﹶ
هو ﹸمت ﹶﹶه ﱢي ﹲﺊ لل ﹶفه ﹺم؛ ﹶو ﹶع ﱠرف ﹸﻪ قو ﹲم بﹺ ﹶﺄ ﱠن ﹸﻪ ﹶما ﹸي ﹶ
إفها ﹸم ﹶم ﹾن ﹶ
املقصو ﹸد منﹾ ﹸﻪ ﹶ
((الكال ﹸم ﹸ
اإل ﹾف ﹶها ﹸم ﹶأ ﱡ
وﱃ ﹶأ ﹾن ﹸي ﹶفﴪ بﹺمد ﹸل ﹺ
ول ﹶما ﹸيقصدﹸ بﹺ ﹺﻪ ﹾ ﹺ
اإلفها ﹸم))( ،(7ونلحﻆ ﱠ
إ ﹾف ﹶها ﹶم ﹸﻪ ﹸمت ﹶﹶه ﱢي ﹰئا ﹶأ ﹾم ﹶال .ﹺق ﹶيل :ﹶو ﹾاﻷﹶ ﹶ
اآلمدي والزركش ﹼيﺈشارة
أن يف تعريفي
ﹼ
ﱠﹶ ﹶ
اﱃ أركان اﳋطاب الثالﺛة( :املخاطﹺب ،واملخا ﹶطب ،واﳋطاب) ،زد عﲆ ذلﻚ وجود عملية تواصلية وإفهامية بني الطرفني،

وهذا الفهم ﻷركان اﳋطاب ووظيفتﻪ اإلبالغية اإلبداعية فطن هلا ال ﹼلغويون املحدﺛون يف ﹼ
ظل تعريفاﲥم مستثمرين أفكار
بﺄن ﹺ
اﳋطاب هو  (( :ﹼ
القدماء ،فقالوا ﱠ
متكلام ومستم ﹰعا وعند اﻷول هدف التﺄﺛري عﲆ الثاﲏ بطريقة ما)) (.(٨
كل تل ﹼفﻆ يفرتض
ﹰ
ﹺ
((ﻷن اسرتاتيجيات اﳋطاب تﹸعنى بدراسة اللغة يف االستعامل ،ﹼ
ﹼ
فﺈن هذا يتطلب
واﳋطاب يتكامل مﻊ املنهﺞ التداو ﹼيل:
منهجا يعتدﹼ بالسياق الذي تستعمل فيﻪ ،وأﺛره عﲆ بنية اﳋطاب ومعناه ،وهذا ما يو ﹼفره ما ﹸع ﹺرف يف املناهﺞ ا ﹼللغوية احلديثة باملنهﺞ
ﹰ

توضحمعاملﻪ))( ،(9ومن
التداو ﹼيل كونﻪ يتﺄسس عﲆ مفاهيم عديدة تؤلف فيام بينها حماوره التي يتشكل منها ،وأطره العامة التي ﱢ
املكرب الذي يدرس اللغة بوصفها خطا ﹰبا ﹰ
فعاال ،ووسيلة للتواصل ،ونقل املعنى
هنا بدا لزوم الدعوة اﱃ الرتكيز عﲆ علم اللغة ﹼ

والقصد ،وليس نظا ﹰما جامدﹰ ا من العالقات النحو ﹼية والشكل ﹼية والدالل ﹼية(.(10ومثلام يلتقي اﳋطاب مﻊ التداولية ،يلتقي مﻊ

التخاطب تواص ﹰ
ال فقﻂ ،بل هو أيضا تعامل))(،(11
اﻷخالق ،الشرتاكهام يف جانب االستعامل ،يقول طﻪ عبدالرمحن(( :فليس
ﹸ

وير ﱠ
املوجﻪ إﱃ املجتمﻊ اإلسالمي يعاﲏ من هشاشة املفاهيم ،وضعف يف إدراك الرؤية اإلسالمية
أن اﳋطاب اﻷخالقي ﱠ
ﹰ
فضال عن ذلﻚ التشويﻪ الفكري بفعل اﻷفكار الوافدة من بيئات ﺛقافية ﳐتلفة ،وهو ما يصطلح عليﻪ بـ(املجال التداو ﹼيل)،

ﹼ
وجروحا
آﺛارا
ﹰ
فكل ﳎال تداو ﹼيل لﻪ شحن ﹲة تداولي ﹲة متﺄﺛر ﹲة باملفاهيم الثقافية لذلﻚ املجال ،فتداخل املجاالت التداولية قد ﳛدث ﹰ
وإن كان متوس ﹰطا أ ﹼد اﱃ تشوﳞﻪ ،ﹾ
جانبي ﹰة ،فاذا كان املجال املنقول اليﻪ ضعي ﹰفا أد هذا النقل اﱃ مسﺦ ﺛقافتﻪ ،ﹾ
وإن كان املجال

املنقول إليﻪ قو ﹰﹼيا استقو بالفكر الوافد عرب توظيفﻪ توظي ﹰفا يتالءم مﻊ الفضاء اإلسالمي يف ضوء تكييفﻪ وتبيئتﻪ ،وهو مﴩوع
طﻪ عبدالرمحن املعروف بـ(التقريب التداويل)( ،(12ﹼ
(اآلﲏ) ،ال الدايكروﲏ (الزمان ﹼية التعاقب ﹼية)
الس
الرصف ﹼ
ﹼ
اكروﲏ ﹼ
إن التحليل ﱠ

تفقد اﳋطاب إحساسﻪ بالزمن وبفعاليتﻪ ،وال يقارب الواقﻊ ،ﱠ
خطاب م ﹼيت،
احليوي هو
إن اﳋطاب الذي ال يقرأ ضمن واقعﻪ
ﹲ
ﹼ
علينا إﳚاد البديل النقدي الناجح الستعادة القيم اﻷخالقية يف النصوص وفرزها ﺛقاف ﹰﹼيا؛من أجل بعث الفضائل اﻷخالقية
اإلسالمية من جانب ،وتقويم السلوك بام يتناغم ،ويتغازل ،ويالطف الثقافة القرآنية اإلسالمية من جانب آخر .

اﻻﺧﻼق لﻐ ﹰة :

الﴚء))( .(13وير حممد عابد اجلابري
ﹶر ﹶصدﹶ اب ﹸن فارس أصلني ملادة (خلق)(( :أحدﳘا:
الس ﹸة ﱠ
تقدير ﱠ
الﴚء ،واآلخر :ﹶم ﹶ
ﹸ
يف ضوء مناقشتﻪ النافعة للنصوص اللغو ﹼية املتصلة بترصيفات مادة (خ ل ق) ﹼ
ب
نحس ﹸ
أن للفﻆ (اﳋﹸلق) أربعة استعامالت ﹶ
أﳖا ذات سه ﹺ
مة تقارب باﻷصلني املذكورين ،ﳘا :القوة الغريزة أي اهليﺄة املوجودة يف النفس ،واحلالة املكتسبة التي يصري ﲠا
ﹸ ﹾ
ﱠ
أن يفعل شي ﹰئا دون ﳾء ﹴ ،ﹾ
اإلنسان خلي ﹰقا ﹾ
اسام للهيﺄة ،والفعل
اسام للفعل الصادر عن تلﻚ احلالة  ،وقد يستعمل ﹰ
وأن يستعمل ﹰ
م ﹰعا  ،مثل  :العفة والعدالة والشجاعة(.(14

واﳋلق قرآن ﹰﹼيا بمعنى اإلﳚاد والتقدير ،وقد ورد يف القرآن الكريم يف آيات عدة بوصفﻪ ﹰ
خاصا باﻷلوهية  ،وقد يرد
فعال ﹰ

ﹼ
التحيل وااللتصاق بالصفات احلسنة،
نسبي أو ﳎاز ﹼيومن الدالالت التي هلا مسيس ببحثنا  ،داللة
منسو ﹰبا اﱃ اإلنسان بمعنى
ﹼ
ﱠ
ﲡسد ﹼ
حممد(صﲆ اﷲﹸ عليﻪ وآلﻪ وس ﱠلم)
للنبي
وترشح
ﹼ
والفضائل احلميدة  ،وتبلﻎ الكامل والتامم يف اﳋلق العظيم  ،وهذا ما ﹼ
((وإﹺن ﹶ
ﱠﻚ ﹶل ﹶع ﹶ ٰﲆ ﹸخ ﹸل ﹴق ﹶعظﹺي ﹴم)) ]القلم. [4 /
بحكم قولﻪ تعاﱃ ﹶ
أن ﴍط الفهم هو التخلق بالقرآن ،ﹼ
وير الشريازي( املال صدرا ) ﱠ
وإن القرآن بحقيقتﻪ هو خلق النبي ﱠ
(صﲆ اﷲﹸ عليﻪ
ﱠ
النبي(صﲆ اﷲﹸ عليﻪ وآلﻪ وس ﱠلم) ،وكل ما يفهمﻪ املفﴪون،
وآلﻪ وس ﱠلم) ،قال (( :والقرآن بحسب حقيقتﻪ اﻷص ﹼلية خلق
ويصل إليﻪ إدراكهم ظﹺ ﱞل من ظﹺاللﻪ القريبة والبعيدة  ،ﹶ
وش ﹶب ﹲح من ﹶأشباحﻪ العالية والدانية ))(.(1٥

اﺻﻄﻼحا:
اﻷﺧﻼق
ﹰ

روية))( ، (16ﹸ
واﳋ ﹸل ﹸق:
اﳋﹸ ﹸل ﹸق واﳋﹸ ﹾلق هو((:ملكة نفسانية تقتدر النفس معها عﲆ صدور اﻷفعال عنها بسهولة من غري تقدم ﹼ
تكرر اﻷفعال الصادرة من املرء عﲆ وجﻪ يبلﻎ درجة ﳛصل منﻪ الفعل بسهولة  ،كالكرم فﺈنﻪ
(( ﹶم ﹶلكة يف النفس ﲢصل من ﹼ
حتى ﳛصل منﻪ الفعل بسهولة من غري تكلف ))(،(17
ال يكون ﹸخ ﹸلقا لﻺنسان إال بعد أن يتكرر منﻪ فعل العطاء بغري بدل ﹼ

واﻷخالق عند علامء املسلمني وغريهم من الفالسفة القدماء ملكة تصدر ﲠا االفعال عن النفس تلقائ ﹰﹼيا ،من غري تفكري أو
روية أو تك ﹼلف ،ﹼ
وكل ما يصدر عنها عن النفس من سلوك ليس مطبو ﹰعا فيها كغضب احلليم وكرم البخيل ال يعدﹼ خل ﹰقاوهي

وهي قد تكون ذات ﹼية ،أو وراﺛ ﹼية،
صفات راسخة يف النفس موجبة لصدور أفعال متناسبة معها  ،من دون إعامل رو ﹼية وتفكﹼر ،ﹼ
نخلص من هذا املتقدﱢ م ﱠ
ناقصا ،يعني مواجهة
اﳋطاب
أن
أو تكتسب بالعادة واملران(. (1٨
اﻷخالقي بوصفﻪ مرك ﹰبا وصف ﹰﹼيا ﹰ
ﹶ
ﹸ
ﹼ
حارضا أو غائ ﹰبا – بﺄﲠى طرق اللباقة اﻷخالق ﱠية ،وأﲨل قيم الفضائل واملحامد؛ كوﳖا راسخة يف نفس املنشﺊ،
اآلخر – إن
ﹰ

وقارة ومطبوعة فيﻪ.
ﱠ
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ﺛالﺜا  :التداولية لﻐة:

ﹶان  ،ﹶق ﹶال ﹶأ ﹾه ﹸل ال ﱡل ﹶغ ﹺة :انﹾدﹶ ﹶال ا ﹾل ﹶقوم ،إﹺ ﹶذا ﹶ ﹶﲢو ﹸلوا ﹺمن مك ﹴ
ﹶان إﹺ ﹶﱃ مك ﹴ
الالم  :يدﹸ ﱡل ﹶع ﹶﲆ ﹶ ﹶﲢو ﹺل ﹶﳾ ﹴء ﹺمن مك ﹴ
ﹶان إﹺ ﹶﱃ
ﱠ
ﱡ
الدﱠ ﹸال ﹶوا ﹾل ﹶو ﹸاو ﹶو ﱠ ﹸ ﹶ
ﹾ ﹶ
ﹾ ﹸ
ﹶ
ﹾ ﹶ
ﹾ
ﹺ
مك ﹴ
ﺾ ،والدﱠ و ﹶل ﹸة و الدﱡ و ﹶل ﹸة ﹸل ﹶغت ﹺ
ﹺ
ﹶان .ﹶو ﹺمن ﹶﹾه ﹶذا ا ﹾل ﹶب ﹺ
ﹶان .ﹶو ﹸي ﹶق ﹸال ﹶب ﹺل الدﱡ و ﹶل ﹸة
الﴚ ﹶء ﹶب ﹾين ﹸﹶه ﹾم :إﹺ ﹶذا ﹶص ﹶار م ﹾن ﹶب ﹾعض ﹺه ﹾم إﹺ ﹶﱃ ﹶب ﹾع ﹴ ﹶ ﹾ ﹶ
ﹶ
اب تﹶدﹶ ﹶاو ﹶل ا ﹾل ﹶق ﹾو ﹸم ﱠ ﹾ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
اس ا ﹾل ﹶب ﹺ
احل ﹾر ﹺ
ب ،ﹶوإﹺن ﹶﱠام ﹸس ﱢم ﹶيا بﹺ ﹶذل ﹶﻚ م ﹾن ق ﹶي ﹺ
اك ،ﹶوم ﹾن ﹶذ ﹶ
اب; ﻷﹶ ﱠن ﹸﻪ ﹶأ ﹾم ﹲر ﹶيتﹶدﹶ ﹶاو ﹸلو ﹶن ﹸﻪ ،ﹶف ﹶيت ﹶﹶح ﱠو ﹸل م ﹾن ﹶه ﹶذا إﹺ ﹶﱃ ﹶذ ﹶ
اك إﹺ ﹶﱃ
ﹺيف ا ﹾﹶملال ﹶوالدﱠ ﹾو ﹶل ﹸة ﹺيف ﹾ ﹶ

القرآﲏ يف استﴩاف دالالت ترصيفات هذه املادة  ،والس ﹼيام (التداول ﹼية) فقد وردت
ﹶه ﹶذا( ،(19وقد استثمر اللغويون املعجم
ﹼ
تعاﱃ:و ﹶال ت ﹾﹶﺄ ﹸك ﹸلوا ﹶأ ﹾم ﹶوا ﹶلك ﹾﹸم ﹶب ﹾينﹶك ﹾﹸم بﹺا ﹾل ﹶباطﹺ ﹺل ﹶوتﹸدﹾ ﹸلوا ﹺ ﹶﲠا
بمعناها ال ﹼلغوي يف عدد من اآليات القرآنية الكريمة ومن ذلﻚ قولﻪ
ﹶ
احلكﱠا ﹺم لﹺت ﹾﹶﺄ ﹸك ﹸلوا ﹶف ﹺري ﹰقا ﹺم ﹾن ﹶأم ﹶو ﹺ
ﱠاس بﹺ ﹾ ﹺ
ال الن ﹺ
اإل ﹾﺛ ﹺم ﹶو ﹶأ ﹾنت ﹾﹸم ﹶت ﹾع ﹶل ﹸم ﹶ
ون ] البقرة ، [1٨٨ :وقولﻪ تعاﱃ :ﹶما ﹶأ ﹶفا ﹶء اﷲ ﹶع ﹶ ٰﲆ ﹶر ﹸسولﹺ ﹺﻪ ﹺم ﹾن
ﹾ
إﹺ ﹶﱃ ﹾ ﹸ
ﹸون دو ﹶل ﹰة بني ﹾاﻷﹶ ﹾغنﹺي ﹺ
ول ولﹺ ﹺذي ا ﹾل ﹸقربى وا ﹾليتﹶامى وا ﹾﹶملس ﹺ
ﹺ ﹺ ﹺ
اك ﹺ
السبﹺ ﹺ
اء ﹺمنﹾك ﹾﹸم ﹶو ﹶما آتﹶاك ﹸﹸم
يل ك ﹾﹶي ﹶال ﹶيك ﹶ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ
ﹶ
ﹶأ ﹾه ﹺل ا ﹾل ﹸق ﹶر ٰ ﹶفل ﱠلﻪ ﹶول ﱠلر ﹸس ﹺ ﹶ
ني ﹶوا ﹾب ﹺن ﱠ
ﹾﹶ ٰ ﹶ ﹶ ﹶ ٰ ﹶ ﹶ
ول ﹶف ﹸخ ﹸذو ﹸه ﹶو ﹶما ﹶﳖﹶاك ﹾﹸم ﹶعنﹾ ﹸﻪ ﹶفا ﹾنت ﹸﹶهوا ﹶوا ﱠت ﹸقوا اﷲ إﹺ ﱠن اﷲ ﹶش ﹺديدﹸ ا ﹾل ﹺع ﹶق ﹺ
الر ﹸس ﹸ
اب ] احلﴩ ، [ 7 :وقولﻪ تعاﱃ  :إﹺ ﹾن ﹶي ﹾم ﹶس ﹾسك ﹾﹸم ﹶق ﹾر ﹲح ﹶف ﹶقدﹾ
ﱠ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ني الن ﹺ
ني ] آل
ب ال ﱠظامل ﹶ
ﹶم ﱠس ا ﹾل ﹶق ﹾو ﹶم ﹶق ﹾر ﹲح م ﹾث ﹸل ﹸﻪ ﹶوت ﹾل ﹶﻚ ﹾاﻷﹶ ﱠيا ﹸم نﹸدﹶ ﹺاو ﹸهلﹶا ﹶب ﹾ ﹶ
ﱠاس ﹶول ﹶي ﹾع ﹶل ﹶم اﷲ ا ﱠلذي ﹶن آ ﹶمنﹸوا ﹶو ﹶيتﱠخ ﹶذ منﹾك ﹾﹸم ﹸش ﹶهدﹶ ا ﹶء ﹶواﷲ ﹶال ﹸﳛ ﱡ
عمران.[ 140 :
ﹶ
املتﺄمل يف اآليات املباركات يلمس منها ﹼ
ﹼ
التحول وعدم الثبوت ؛ فهي ال ﲣتلف كثري ﹰا عن
أن (التداول ) يﺄﰐ بمعنى
إن
ﹼ
اللغوي  ،إذ يفهم منها انتقال امللﻚ  ،والتعاقب والتناوب عﲆ أمر ما.
املعنى
ﹼ

التداولية ﰲ اﻻﺻﻄﻼح:

أقدم التعريفات التي ﹸقدﱢ مت للتداولية هي لشارلز موريس عام  193٨ير فيﻪ ﱠ
فرع من فرو ﹺع السيامئية ،إذ
أن التداولية :ﹲ

يوسﻊ من ﳎال التداولية لتشمل العالمات اللغوية وغري اللغوية((20؛
تﹸعنى بدراسة عالقة العالمات بمفﴪﳞا ،وهذا التحديد ﹼ
أن التداولية ﱂ تصبح ﹰ
غري ﱠ
ﳎاال يعتدﱡ بﻪ يف الدرس اللغوي إالﹼ يف العقد السابﻊ من القرن العﴩين بعد أن قا ﹶم عﲆ تطويرها
ﹶ
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ﺛالﺛة من فالسفة اللغة ،هم(:أوستن ،وسريل ،وكرايس)(.(21

وهي فرع لساﲏ ﹸيعنى بدراسة التواصل بني املتكلم واملتلقي ،أو بمعنى آخر ﹸيعنى بدراسة الرموز التي يستخدمها املتكلم

يف عملية التواصل ،والعوامل املؤﺛرة يف اختيار رموز معينة دون أخر ،والعالقة بني الكالم وسياق حالﻪ ،وأﺛر العالقة بني

املتكلم واملخا ﹶطب يف الكالم((22؛ ومصطلح التداول ( التداولية ) جاء عﲆ صيغة تفا ﹸعل ( تفا ﹸعلية) وهذا البناء يرد للداللة
عﲆ املشاركة ،أي :املشاركة بني املتكلم واملتلقي.
واحلق ﹼ
أن اإلفادة من املنهﺞ التداو ﹼيل احلديث يف ﲢليل أنواع اﳋطاب املختلفة تقود اﱃ الوعي بالذات يف ضوء فهم أمثل

للرتاث ،ومن هنا ﱠ
تعرف أصول التداولية يف الفكر اللساﲏ
فﺈن احلديث عن عالقة التداوليات بتحليل اﳋطاب يتطلب ﹼ
احلديث(.(23

إن اإلفادة من املنهﺞ التداو ﹼيل يف سرب اﳋطاب واإلحاطة بﺄغراضﻪ  ،ﹰ
ﱠ
فضال عن ذلﻚ الكشف عن استعامالت اﳋطاب
باستﴩاف تداوليتﻪ يف البيئة التي انتجتﻪ ،ﹶح ﹼف ﹶز الباحثني عﲆ إنجاز هذه الدراسة الواصفة التحليلية التي ال ﲣلو من أنامط

باجلم الغفري من الدراسات
تعليمية حديثة ،نخال ـــــ بسبب قلة البحوث املنهجية يف العربية بخصوص التداولية مقارنة
ﹼ
ﹴ
حثيثات من أجل مقاربة الدرس اللساﲏ التداويل احلديث(.(24
بخطى
الغربية ـــــ أنﱠنا معنيون بالسري
ﹰ
الكالمي) ،قراءة واع ﹼية
احلسيني قراءة تداول ﹼية باسرتفاد (نظر ﹼية الفعل
اﻷخالقي
ال ﹶج ﹶرم أنﹼنا معن ﹼيون بقراءة اﳋطاب
ﹼ
ﹼ
ﹼ

باﴏة من أجل كشف القيم اﻷخالق ﹼية ،وتفكيكها وفرزها وربطها باحلياة الواقعية باستﴩاف طرق املقارنة والتحفيز،

البياﲏ اهلادف اﱃ جعل املعاﲏ والدالالت مفهومات لد مطلق
واستظهار القو التﺄﺛريية واإلنجاز ﹼية يف هذا اﳋطاب
ﹼ
ريب ﱠ
أن املقاربات بني اﳋطاب
النص ح ﹼيا متحركﹰا يف ضمن ﴍوط
التلقي املختلفة ،وال ﹶ
ﺛم اإلسعاف يف جعل ﹼ
ﹼ
الناس ،ومن ﹼ

اﻷخالقي  ،واﻷفعال التواصل ﹼية التي هي نتاج التداول ﹼية ،ﺛمرﲥا جل ﹼية واضحة ،فاﳋطابات اﻷخالق ﹼية ال ﱡبدﹶ من ﹾ
أن
والوعي
ﹼ
ﹼ

الكالمي ) (.(2٥
التواصيل (
تكون مؤسسة عﲆ الفعل
ﹼ
ﹼ

املبحﺚ الﺜاﲏ
اﻷفعال الﻜﻼم ﹼية املباﴍة

هي أقوال تﹸؤ ﹼد ﲠا أفعال فيها يمكن للمرء أن ينجز أفعاالﹰ بواسطة اللغة ،نحو أزوجﻚ ابنتي ،فمجرد التلفﻆ بالقول

كالمي(.(26
ﳛدﹸ ث فعل
تصري االبنة زوجة؛ ومن ﺛم ﹶ ﹾ
ﹼ

أن املقاربة التداولية قامت عﲆ اﻷﹸ ﹸس ﹺ
س التي وضعتها فلسفة ال ﹼلغة مﻊ ﹼ
التطوري للتداولية ﹼ
كل من
يتضح يف ضوء املسار
ﹼ
ﹴ
أوستني ،وسريل ،وغرايس ،فقد ﹶع ﹺمل ﱡ
واحد من جهتﻪ عﲆ تقديم رؤية ملقاربة ال ﹼلغة يف إنجازاﲥا املختلفة .
كل
ابتد ﹶأ أوستني ﹰ
جلمل الوصف ﹼي ﹺة ،واجلمل االنشائ ﹼية فاﻷوﱃ ﲣضﻊ حلكم الصدق والكذب بينام الثانية
أوال بالتمييز بني ا ﹸ

إن ﱠ
أن أوستني رسعان ما سيكشف أنﹼﻪ ال جدو من هذا التقسيم ،وينزع عنﻪ نسب ﹰﹼيا ؛إذ ﹼ
ترتبﻂ بالنجاح واإلخفاق ،غري ﹼ
كل

ﲨلة تامة مستقلة تقابل إنجاز عمل لغوي واحد عﲆ اﻷقل ،ويم ﹼيز بني ﺛالﺛة أنواع من اﻷعامل اللغوية ،العمل اﻷول هو
العمل القويل ،وهو الذي يتحقق ما ﹾ
املتضمن يف القول وهو الذي يتح ﹼقق بقولنا
إن تتلفﻆ بﴚء ما .أ ﹼما الثاﲏ ،فهو العمل
ﹼ

فﺈن ﹼ
ﺛم ﹼ
كل ﲨلة عند التلفﻆ يف
شيئ ﹰا ما .وأ ﹼما الثالث ،فهو عمل التﺄﺛري بالقول ،وهو الذي يتح ﹼقق نتيجة قولنا شي ﹰئا ما ومن ﹼ
متضمن يف القول ،وأحيان ﹰا توافق القيام بعمل تﺄﺛري القول(. (27
نظر أوستني توافق عﲆ اﻷقل إنجاز عمل قويل ،وعمل
ﹼ

ﹼ
أسسها العرب  ،منها احلقيقة
إن هذا التقسيم لﻸعامل اللغوية جذوره ضارب ﹲة يف الرتاث العريب بلحاظ حقائق  ،وقواعد ﹼ

واملجاز ،والسياق وتقنياتﻪ ،من نحو سياق املقام (لكل مقام مقال ) ،وسياق احلال وغريها (.(2٨
ﹼ
إن ال ﹼلغ ﹶة بحسب نظرة التداوليني ،والس ﹼيام (جون أوستني) ليست ﳎرد وسيلة للوصف ونقل اﳋرب ،بل أداة لبناء

العاﱂ والتﺄﺛري فيﻪ ،وقد تقدﹼ م بنظرية بسﻂ القول فيها :عرب ﲨلة حمارضات ومقاالت ضمنﹼها نظريتﻪ بخصوص اﻷفعال
ال ﹼلغوية التي ظهرت بعد وفاتﻪ بعنوان(:كيف ﹸنن ﹺﹾج ﹸز اﻷشياء بالكلامت؟) ،والذي ترجم اﱃ الفرنسية عام  .(29( 1970و ﹸأوﱃ
اﳋطوات التي ﲢدﹼ ث عنها موقفﻪ من اﻷﺛر الذي ﲢدﺛﻪ اجلمل يف إقرار حدث ما ،وهو ما تكون بموجبﻪ صادقة أو كاذبة

تقوم عﲆ ﹶوفق معيار الصدق والكذب ،زد عﲆ ذلﻚ ﲨل التعجب واالستفهام واﻷمر والنهي ...وغريها ،فقد أقر
أي التي ﹼ

أوستن يف نظرية اﻷفعال الكالم ﹼية أركان العملية الكالم ﹼية؛ إذ أصبحت لديﻪ ﺛالﺛة ،هي( :فعل الكالم) اﻷلفاظ والرتاكيب،
واﻷصوات ،و(قوة أفعال الكالم) املحتو القضوي أو الداللة ،و(الزم أفعال الكالم) الفعل التﺄﺛريي(. (30

واست ﹾﹶج ﹶﲆ جون سريل أربعة حماور من نظر ﹼية أستاذه (جون أوستن) ،مﻊ حلاظ التعديل عليها ،االول :تطوير ﴍط
ﹾ

الكالمي
املالئمة واالنجاز ،والثاﲏ :تقسيم الفعل الكالمي اﱃ أربعة أركان مﻊ التعديل الطفيف ،والثالث :جعل الفعل
ﹼ
نوعني املباﴍ ،وغري املباﴍ ،واملحور الرابﻊ :تصنيفﻪ اﻷفعال الكالم ﹼية اﻷصناف اﳋمسة( :التقريرات)( ،الطلبيات)،

و(التعهدات) ،و(اإلفصاحات) ،و(الترصﳛات)(. (31
احلسيني يف ضوء نظريات ﲢليل اﳋطاب تداول ﹰيا  ،ويف ﹼ
ظل نظر ﹼية أفعال الكالم
اﻷخالقي
ومن هنا فﺈنﹼنا سنح ﹼلل اﳋطاب
ﹼ
ﹼ

التي طرحها أوستن  ،وطورها سريل  ،وال ﳜفى التواشﺞ والتﺂلف بني اﳋطاب اﻷخالقي  ،وفلسفة التواصل التداو ﹼيل ،

123

خطاب م ﱢيت جامد وهذا ماتنبﻪ عليﻪ(هابرماس)(.(32
اﻷخالقي الذي يفتقد مﴩوعية التواصل واإلبالغ هو
فاﳋطاب
ﹲ
ﹼ

ال جرم ﹼ
أن سريل قد م ﹼيز بني الفعل اإلنجازي املباﴍ الذي يكون قصد املتكلم مساو ﹰيا للمعنى احلريف  ،وبني الفعل اإلنجازي

تتضمن قوتني إنجازيتني ،قوة حرفية ،وقوة إنجاز ﹼية مستلزمة سياق ﹼيا(.(33
غري املباﴍ الذي يقصد فيﻪ املتكلم إنجاز ﲨلة
ﹼ
احلسيني ،يف ﹼ
ظل استنطاق تراكيب هذا
اﻷخالقي
وسنحاول استجالء معاﲏ اﻷفعال الكالم ﹼية املباﴍة يف اﳋطاب
ﹼ
ﹼ
إن هؤ ﹺ
الء قد ﹶل ﹺز ﹸموا ﹶطا ﹶع ﹶة ﱠ
الشي ﹶطان،
اﳋطاب ،تﺄ ﹼمل خطبة اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يف ذم بني أم ﹼية ،والتنبيﻪ عﲆ ح ﱢقﻪ ((:ﱠ ﹶ ﹸ
ﹺ
حر ﹸموا ﹶح ﹶال ﹶل ﹸﻪ  ،و ﹶأنﹶا ﹶأ ﹶح ﱡق ﹶم ﹾن
الر ﹶ
واست ﹾﹶﺄ ﹶﺛ ﹸروا بﹺالفيء  ،ﹶ
وأح ﱡلوا ﹶح ﹶرا ﹶم اﷲﹺ ﹶو ﱠ
حلدﹸ و ﹶد ،ﹾ
مح ﹺن ،و ﹶأ ﹾظ ﹶه ﹸروا ال ﹶف ﹶسا ﹶد ﹶو ﹶع ﱠط ﹸلوا ا ﹸ
ﹶوت ﹶﹶركﹸوا ﹶطا ﹶع ﹶة ﹶ
ﹶغري ،ﹶقدﹾ ﹶأتﹾتنﹺي ﹸك ﹸتبكﹸم و ﹺ
وﲏ وال ﹶﲣ ﹺذ ﹸل ﹺ
قد ﹶمت ﹶعيل ﹸر ﹸس ﹸلكﹸم  ،ﹶأ ﱠنكﹸم ﹶال ت ﹾﹸس ﹺل ﹸم ﹺ
وﲏ  ،ﹶفﺈﹺ ﹾنتﹶممتﹸم ﹶع ﱠيل بﹺ ﹶبي ﹶعتﹺكﹸم ت ﹺﹸصي ﹸبوا ﹸرشدﹶ كﹸم)) (،(34
ﹸ ﹶ
ﱠ
ﹼﹶ

فقد أشار اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) اﱃ اجلامعة التي ﺛبتت ودامت عﲆ االنقياد واﳋضوع إلبليس ،وﲣ ﹼلوا عن االنقياد
واﳋضوع ﷲ تعاﱃ ،فﺄعلنوا االنحراف واللهو واللعب والﴬر ،تركوا حدود اﷲ (عز ﹼ
وخصوا أنفسهم
وجل) ،وض ﹼيعوها،
ﹼ

باﳋراج وغنيمة املسلمني ،وأنا أوﱃ من ﳛول دون ذلﻚ(.(3٥
أن تعاقب اجلمل اﳋربية ﹼ
فنلمح ﹼ
(إن هؤالء قو ﹲم ﹶل ﹺز ﹸموا ﹶطا ﹶع ﹶة ﱠ
مح ﹺن)( ،و ﹶأ ﹾظ ﹶه ﹸروا ال ﹶف ﹶسا ﹶد)،
الر ﹶ
الشي ﹶطان) ،ﹶ
(وت ﹶﹶركﹸوا ﹶطا ﹶع ﹶة ﹶ
ﹺ
(واست ﹾﹶﺄ ﹶﺛ ﹸروا بﹺ
ﹰ
والﴪ يف ذلﻚ ﹼ
الفيء) ،و( ﹶأنﹶا ﹶأ ﹶح ﱡق ﹶم ﹾن ﹶغ ﹼ ﹶري)  ...ﲤثل
حلدﹸ و ﹶد)،
أن اجلبهة
ﹶ
ﹾ
(و ﹶع ﱠط ﹸلوا ا ﹸ
أفعاال كالم ﹼية مباﴍة ،ﹼ ﱡ
املناوئة لﻪ (عليﻪ السالم) ،جبهة الﴩ والعصيان ،تيار اﳋروج عﲆ الﴩع ﹼية أمرها واضح ومكشوف ،فﺄراد اإلمام إبانة هذه

احلقيقة  ،وإذاعتها من أجل اإلقرار وترسيﺦ القوة االنجاز ﹼية التﺄﺛريية يف نفوس املتلقني ﳋطابﻪ (عليﻪ السالم) ،وتتضافر

(أحق)،
القرائن السياقية يف تعجيل القوة اإلنجازية التﺄﺛريية للخطاب ،فنرقب الضمري املنفصل(أنا) ،وأفعل التفضيل
ﹼ
الفعيل ا ﹸمل ﹾع ﹺجب
و(عيل)  ،فضال عن ذلﻚ التعاقب
واسم املوصول ( ﹶم ﹾن) ،زد عﲆ ذلﻚ ضمري املتكلم (الياء) يف (أتتني)،
ﹼ
ﹼ

تسلسال وداللة (لزموا  ،تركوا  ،أظهروا  ،ع ﹼطلوا  ،استﺄﺛروا) ﹼ
ﹰ
كل هذه االلتفاتات املعجبة كان هلا القدح ﹼ
املعﲆ ،والسهم
اﳋارجي فيكون القول ،والعمل مطابقني للوقائﻊ املوجودة
اﻷوفر يف وصف بني أم ﹼية باﲡاه مطابقة أفعاهلم وأعامهلم الواقﻊ
ﹼ
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سامها (جون سريل ) بـ(التقريرات) (( ،الغرض منها ﲢمل املتكلم مسؤولية صدق
يف زمنﻪ ( عليﻪ السالم ) ،وهذه التقن ﹼية ﹼ
اﲡاها من القول اﱃ العاﱂ ،أي ﹾ
املعرب عنها ،وتتم ﹼيز التقريرات ﹼ
أن يكون القول مطاب ﹰقا للواقﻊ،
بﺄن إﲡاه املطابقة يكون ﹰ
القضية ﹼ
واﻷحداث املوجودة يف العاﱂ اﳋارجي ،كام تتميز التقريرات بصدورها عن حالة نفسية ﹸع ﹼرب عنها باالعتقاد))( ،(36وهي
إضافة ملا بدأه استاذه (أوستني) من ﹸ
قبل من :حكميات ،وتنفيذيات ،وسلوكيات اﻷفعال الكالم ﹼية املباﴍة وغريها(.(37

اﻷخالقي ﻷفعال االنجاز  ،خطبتﻪ التي يقرع فيها أهل الكوفة:
ومن اﻷنامط االستعامل ﹼية املباﴍة يف اﳋطاب احلسيني
ﹼ
ﹺ
ﹶاسرتخصتﹸمونﹶا و ﹺ
ﹺ
اهلينﹶ ﹶفﺄﴏخنﹶاكﹸم م ﹺ
أيامنك ﹸم
فني ﹶس ﹶللتﹸم ﹶعل ﹾينﹶا ﹶسي ﹰفا لنا يف
وج ﹺ ﹶ
ﹸ ﹶ
ﹸ
جل ﹶام ﹶع ﹸة ﹶوت ﹶﹶر ﹰحا  ،أحين ﹶ ﹶ
((أ ﹼما بعد :ت ﹰبا ﹶلكﹸم أيتﹸها ا ﹶ
ﹶ
ﹺ
ﹺ
غري ﹶع ﹴ
أوليائكﹸم بﹺ ﹺ ﹺ
دل ﹶأ ﹾف ﹸشو ﹸه فﹺيكﹸم ﹶ
والﹶ ﹶأ ﹶم ﹴل
ﻷعدائكﹸم عﲆ
ﹶدحناها عﲆ عﹶدﹸ ﱢونﹶاوعدﹸ ﱢوكم ،ﹶف ﹶﺄص ﹶب ﹾحتﹸم إ ﹶل ﹰبا
نارااقت ﹾ
ﹶو ﹶحششتﹸم ﹶعلينا ﹰ
بح ﹶلكﹸم ﹺفيهم.(3٨())...
أص ﹶ
ﹾ
مرة أخر ،يف ضوء وصفﻪ حلالة أهل الكوفة
مرة،
اإلنجازي بطرفيﻪ
الكالمي
إذ يزهر الفعل
ﹼ
ﹼ
والترصﳛي ﹼ
ﹼ
(التقريري) ﹼ
ﹼ

حينام بعثوا بكتبهم إليﻪ (عليﻪ السالم) من أجل ﲣليصهم من الواقﻊ املزري ،والوضﻊ املشني ،وزعمهم االنقياد واتباع
اإلمامة احلقة املتمثلة باإلمام احلسني (عليﻪ السالم) ،ﹼإال ﹼأﳖم تقهقروا ونكصوا بعد ذلﻚ( ،(39زد عﲆ ذلﻚ ﹼ
فﺈن الفعل

االنجازي (الترصﳛي)  ،وهو ﹲ
ويتضمن أغلب اﻷفعال الشعائرية التي أوردها أوستن،
يتغري بمقتضاه الواقﻊ،
الكالمي
ﹼ
ﹼ
فعل ﹼ
ﹼ

وهو يتطلب بصورة خاصة مؤسسات غري لغوية ﲢدد قواعد استعاملﻪ مثل :حمكمة ،أو جلنة ،أو مسجد ،أو كتب السلوك(.(40

و(ترحا) ،الدا ﹼلني عﲆ
اإلنجازي يف اﳋطاب املبارك  ،بمعاينة املصدر النائب عن فعلﻪ (ت ﹰبا)،
الكالمي
و ﹸي ﹾست ﹾﹶجﲆ الفعل
ﹰ
ﹼ
ﹼ
الدعاء عﲆ هؤالء الفئة من الذين استنجدوا بﻪ (عليﻪ السالم) ،واجلمل اﳋرب ﹼية (استرصختمونا) ،أﴏخناكم ،ﹶس ﹶل ﹾلتم،
ﹶح ﹶش ﹾشتم ،فﺄصبحتم  ، ...زد عﲆ ذلﻚ نلمح تكرار الضمري املنفصل (نا) الذي ﹸيعدﹼ وسيلة كرب من وسائل التواصل مﻊ
املتلقني واملستقبلني للخطاب؛ لكونﻪ اإلمام املفرتض الطاعة ،وإنﹼﻪ صاحب اﻷمر والوال ﹼية .
احلسيني حمﻂ البحث ﹼ
أن اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) باستﴩاف جسد
اﻷخالقي
ﹸقصار مايمكن قولﻪ يف اﳋطاب
ﹼ
ﹼ

النص نجد القوة اإلنجازية املباﴍة لﻸفعال الكالم ﹼية يف طور ر ﹼده عﲆ هؤالء  ،ودعائﻪ عليهم .

حمز احلقيقة ،وهي ﹼ
وقبل ﹾ
أن الكوفة قد
أن نختم مباحثة هذا النص املبارك  ،لدينا وقفة نحسبها ملحة من أجل الوصول اﱃ ﹼ
ﹸظ ﹾ ﹺ
ب هلا من الغدر واملكر والس ﹼيام أهلوها ،وينسى متهمو الكوفة ﹼ
أن فري ﹰقا من رجاهلا العظامء قد خرج من اﻷمان والدعة
لمت ونﹸس ﹶ
والراحة ،وحارب مﻊ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يف حمنتﻪ مﻊ صوت الباطل واملكر واﳋداع معاوية بن أيب سفيان ،فالروايات

التي جاءت يف ذ ﹼمها ،وال س ﹼيام يف خطاب اإلمام احلسني هي من اﳋطابات اﳋاصة وال يمكن ﹸع ﹸموم اﳋطاب ،وشمولﻪ (.(41

اإلنجازي ويعلو يف خطبتﻪ التي خطبها (عليﻪ السالم) يف كربالء بعد ﹾ
أن عزم القوم عﲆ قتلﻪ،
الكالمي
ويشتدﱡ الفعل
ﹼ
ﹼ
ﺛم قال ((:إﹺ ﱠن الدﱡ ﹾن ﹶيا ﹶقدﹾ ﹶت ﹶغ ﱠ ﹶري ﹾت ﹶو ﹶتنﹶك ﹶﱠر ﹾت ،ﹶو ﹶأ ﹾد ﹶب ﹶر ﹶم ﹾع ﹸرو ﹸف ﹶها ﹶواستمرﲢذاء ،ف ﹶل ﹾم ﹶي ﹾب ﹶق منها إﹺ ﹼال ﹶصبا ﹶب ﹲة
فحمد اﷲ وأﺛنى عليﻪ ،ﹼ
اإلن ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹶاء ﹶ ﹺ
ﹶص ﹶبا ﹶب ﹺة ﹺ
يس ﹶع ﹾي ﹴ
ﺶ كﹶا ﹾﹶمل ﹾر ﹶعى ا ﹾل ﹶوبﹺ ﹺ
احل ﱠق ال ﹸي ﹾع ﹶم ﹸل بﹺ ﹺﻪ ،ﹶو ﹼ
يل ،ﹶأال ت ﹶﹶر ﹾو ﹶن ﱠ
ب ا ﹾﹸمل ﹾؤ ﹺم ﹸن ﹺيف
أن ا ﹾل ﹶباط ﹸل ال ﹸي ﹶتن ﹶ
ﹶاهى ﹶعنﹾ ﹸﻪ ،ل ﹶ ﹾري ﹶغ ﹶ
،وخس ﹶ
ك ﹸ
أن ﹾ ﹶ
ﹺ
حل ﹶيا ﹶة مﻊ الظاملين ﹼﹶﺈال ﹶب ﹶر ﹶما)) (.(42
فﺈﲏ ﹶال ﹶأر ا ﹶمل ﹶ
لﹺ ﹶقاء اﷲ حم ﹰقا ،ﱢ
وت ﹼإال سعاد ﹰة وا ﹶ
ﹼإﳖا ترنيمة يف احلر ﹼية ،وهجران الظاملني ،إنشودة يف اختيار الطريق احلق ،والسبيل القويم ،إذ يشري اإلمام (عليﻪ السالم)

بﺄﳖا ﱂ تبق عﲆ حاهلا السابق من تعظيم واحرتام وتثمني ﻷهل البيت (عليهم السالم)؛ إذ ﹼ
تتجﲆ القوة اإلنجازية
اﱃ الدنيا ﹼ
للفعل الكالمي يف اﳋطاب اﻷخالقي احلسيني ،فقد انطوت عﲆ وصف احلدث ،واإلخبار عنﻪ ،ﹰ
فضال عن تقريره ،وهذا

أمر ﹶبدﹶ هي؛ ﹼ
ﻷن اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) ،ودرايتﻪ احلقيقية بلحاظ اإلحاطة بالواقﻊ السياﳼ واالجتامعي املعيﺶ فيﻪ قد
فاح وتضوع يف ﹼ
كل كلمة نطق ﲠا (عليﻪ السالم)  ،فطابق قولﻪ ماكان جار ﹰيا آنذاك من ﲥافت القيم ،وسقوطها ،واضمحالل

احلق واندراسﻪ ،وع ﹼلو صوت الباطل ،وﴏاخ الرذائل( ،(43فنلمح تالحق اجلمل اﳋربية التي ﹼ
ترشح عنها الصدق ،واإلقرار
ﹼ
(تغريت ،تنكﹼرت ،أدبر معروفها ،ﱂ يبق منها إالﹼ صبابة) ،ومن
بﺄﲠى صوره ،وأﲨل أنساقﻪ باسرتفاد أوصاف الدنيا الزائلة ﹼ
وجه ﹴة ﹴ
احلق اليعمل بﻪ ،ﹼ
ﺛانية نجد إملاحة التقرير واإلقرار يف قولﻪ (عليﻪ السالم) :أال ترون ﹼ
وأن الباطل ال يتناهى عنﻪ،
أن ﹼ
ﹸ ﹾ ﹶ
ﲬا وتعجي ﹰ
ال يف جذب املتلقي واستفزاز خواطره ،والوصول اﱃ أعﲆ مراقي اإلبانة والتواصل والتحاور .
التي ﲤ ﹼثل ز ﹰ
ومن وجه ﹴة ﹴ
ﺛالثة يستﴩف اﳋطاب احلسيني اﻷخالقي مالمح العود اﱃ اﷲ ( عزوجل )  ،ولزوم طاعتﻪ وحمبتﻪ ’ فهي
ﹸ ﹾ ﹶ
أساس العيﺶ اهلنيء  ،وﲤام اﳋﹸ ﹸلق العظيم  ،ومن هنا فقد ﹼ
حذر طﻪ عبدالرمحن من عدﹼ اﻷخالق من املقاصد الكاملية ففي
هذا سوء فهم حلقيقة الدين  ،وإنﹼام مدار اﻷمر وحمصلﻪ يكون للمعاﲏ الروح ﹼية ،واملطالﻊ اﻷخرو ﱠية( .(44وهذا ما انتجتﻪ
فﺈن الوصول اﱃ درجات البعد عن اﷲ ( عز ﹼ
اﻷخالقي  ،ﹼ
وجل ) والسري بخالف
احلسيني
اﻷفعال الكالم ﹼية يف اﳋطاب
ﹼ
ﹼ

(عز ﹼ
ﺛم ﹼ
فﺈن العيﺶ مﻊ هؤالء يعدﱡ رض ﹰبا
ﴍعها ﹼ
وجل)  ،يعني خروج املرء من دائرة اإلنسانية ،ومن ﹼ
القيم والتعاليم التي ﹼ
من املحال ،ﻷﳖم خرجوا من اإلنسانية اﱃ البهمية ،ومرآة ذلﻚ ك ﹼلﻪ قولﻪ (عليﻪ السالم) ( :لﹺري ﹶغب ا ﹾﹸملؤ ﹺمن ﹺيف لﹺ ﹶق ﹺ
اء اﷲ حم ﹰقا،
ﹶﹾ ﹶ ﹾ ﹸ
ﹼ
الظاملني ﹼإال ﹶب ﹶر ﹶما) ،وال ﳜفى ﹼ
أن اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) كان يشاغف املجال
حل ﹶيا ﹶة مﻊ
فﺈﲏ ﹶال ﹶأر ا ﹶمل ﹶ
ﹶ
ﱢ
وت ﹼإال سعاد ﹰة وا ﹶ

التداو ﹼيل (الثقافة املتداولة) يف عرصه يف ضوء التصور الدال ﹼيل املتناغم من حال املجتمﻊ ،وما أصابﻪ من تقهقر ،ونكوص يف
أس اإلنسانية وجوهرها .
القيم اﻷخالق ﹼية التي تعدﹼ ﹼ

اﻷحز ﹺ
وهذا ما نستقيﻪ من خطابﻪ (عليﻪ السالم) يف خطبة لﻪ مقرعا أهل الكوفة ((فسح ﹰقا وبعدﹰ ا ياعبيدﹶ اﻷﹸ ﱠمة ،ﹸ
اب ،ﹶو ﹶن ﹶب ﹶذ ﹶة
وش ﱠذا ﹶذ
ﹶ
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ﹺ
الشي ﹶط ﹺ
ﹺ
ﹺ
السن ﹺﹶن ،و ﹸم ﹾلحقي ال ﹸع ﱠهار بالنﱠسب املستهزئني الذين جعلوا ال ﹸق ﹶ
الكتاب ،ونﹶف ﹶث ﹶة ﱠ
رآن ﹺعضني))(.(4٥
ان ،ﹸ
وحم ﱢر ﹺيف الكﹶلم ،و ﹸم ﹾطف ﹺﺊ ﱡ

إذ تتحقق اﻷفعال الكالم ﹼية املباﴍة يف ضوء معاينة املصدرين النائبني عن الفعل (سح ﹰقا وبعدﹰ ا)؛ إذ يم ﹼثالن قوتني

إنجازيتني كبريتني،ونلمح يف اﳋطاب احلسيني تعدا ﹰدا ﻷصناف من أهل الكوفة ﳑﹼن خذلوه ( عليﻪ السالم ) باستﴩاف ﲨوع
العربية التي ﹼ
تدل عﲆ العموم والشمول  ،والتي ترتشح منها القوة اإلنجازية التعبريية ومن أجل تقوية اﳋطاب  ،وتعجيل

القوة اإلنجاز ﹼية وتﺄسيس حلظة والدة النص  ،ﻷﳖا والدة مقدسة استثمر اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) املعجم القرآﲏ يف
اقتباسا من قولﻪ تعاﱃ(( :ا ﱠل ﹺذي ﹶن ﹶج ﹶع ﹸلوا ا ﹾل ﹸق ﹾر ﹶ
ني)) ]احلجر:
وصف هؤالء الذين استهزؤوا بالقرآن فجعلوه عضني ،
آن ﹺع ﹺض ﹶ
ﹰ

 ،(46([91جاء الترصيح بوصفﻪ قوة انجازية صادقة يف كالم اإلمام احلسني (عليﻪ السالم)؛ إذ وصف هؤالء بﺄوصاف عرفها
ﹼ
وأحﻂ النعوت ،وأصبح الدين ﹶل ﹺع ﹰقا عﲆ ألسنتهم ،والقرآن ال يعمل بﻪ،
بﺄخس اﻷوصاف،
فيهم ،وخربها عنهم ،فتلبسوا
ﹼ

وفرقوها ﹰ
ﹾ
جهال وبغ ﹰيا.
وإن قرؤوه ،فهم ال يتدبرونﻪ ،وﳜالفون أحكامﻪ وتعاليمﻪ؛ ﻷﳖم ق ﹼطعوا آياتﻪ ،ﹼ
قبال  ،نعيده بعدﹰ ا علينا إبعاد القراءات السطحية والساخطة عﲆ أهل الكوفة  ،لذا نجد ﹼ
وما قلنا ﹰ
أن اإلمام احلسني (عليﻪ
خريا ﹺم ﹾن
السالم) يف خطبة لﻪ يبني منزلتﻪ ومنزلة أصحابﻪ وجلهم من أهل الكوفة (( :أ ﹼما بعد ،ﹼ
فﺈﲏ ال أ ﹾع ﹶل ﹸم أصحا ﹰبا أوﰱ وال ﹰ
ﹴ
أبر وال ﹾأو ﹶص ﹶل ﹺم ﹾن ﹺ
خريا)) ( ، (47فاإلمام (عليﻪ السالم) ال يعرف مرافقني
أصحايب وال ﹾ
ﹾ
أهل بيتي فجزاكﹸم اﷲﹸ ﱠ
أه ﹶل بيت ﱠ
عني ﹰ
واتباعا أكثر التزاما بﺈداء عهدهم  ،وال أحسن صد ﹰقا يف وعدهم من أصحابﻪ  ،وال أهل بيت وأرسة أشفق ،وألطف ،وأطوع
من أهل بيتﻪ ،فﺄﺛاﲠم اﷲ نيابة عنﻪ (عليﻪ السالم) حسن الدنيا واآلخرة(.(4٨

فالالفت للنظر ﹼ
أن اﳋطاب ﹼ
قو إنجاز ﹼية تتم ﹼثل يف الطلبيات (التوجيهيات) ،التي يكثر منها يف اﳋطابات
ترشحت منﻪ ﹰ

((وغرضها حماولة جعل املخاطب يقوم بعمل ما ،واملتكلم يف هذه احلالة يريد أو يرغب يف ﲢقيق وضﻊ يف املستقبل يكون

فيﻪ العاﱂ اﳋارجي مطاب ﹰقا لكلامتﻪ))( ،(49فقد استغرق االمام (عليﻪ السالم) يف وصف أصحابﻪ أوال ،ﺛم أهل بيتﻪ (عليهم
أبر،
السالم) ،من أجل إقرار اﻷفضلية وترسيخها  ،وقد حشد اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) أفعال التفضيل ( ﹶأ ﹾو ﹶﰱ ،ﹶخ ﹾ ﹰريا ،ﹼ
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ﹾأو ﹶصل) من أجل دعم هذه القوة واستظهارها ،وال ﲣفى القراءة الواعية والباﴏة من لدن اإلمام احلسني (عليﻪ السالم)
ﻷصحابﻪ ،وأهل بيتﻪ (عليهم السالم) بلحاظ معاينة املجال التداو ﹼيل ،فبعد ﹾ
أن يئس (عليﻪ السالم) من نرصة أهل الكوفة
ﹼ
عظيام
ترشح هذا النفر الكريم ،والثلة املؤمنة من اﻷصحاب اﻷوفياء اﻷبرار ،فﺄراد اإلمام (عليﻪ السالم) أن يمدحهم ﹰ
مدحا ﹰ
 ،بﺄﳖم خري اﻷصحاب وأن الزمان الذي جاء بمثلهم  ،ال يمكن ﹾ
أن ﳚود بغريهم البتة .

خريا)،
ويرصخ الفعل الكالمي بقوتﻪ اإلنجازية يف قولﻪ (عليﻪ السالم) داعي ﹰا هلم باجلزاء ،وحسن العاقبة (فجزاكم اﷲﹸ عني ﹰ
ﹸ
تعبريا يتامشى،
عرب عنﻪ جون سريل بـ( التعبرييات) التي ﲤ ﹼثل ﹰ
وهذا ما ﹼ
غرضا إنجاز ﹰﹼيا يف التعبري عن حالة (سايكولوج ﹼية) نفسية ﹰ

ويتامهى مﻊ ﴍط اإلخالص ،وليس هلذه اجلهة اﲡاه مطابقة ،إ ﹾذ ال يقصد ﲠا مطابقة العاﱂ للكلامت ،أو مطابقة الكلامت للعاﱂ
ﹺ
عز ،هنﹼﺄ.(٥0( ))... ،
بل املقصود فيها صدق القضية ،ويدخل يف هذا الصنف ،اﻷفعال من مثل( :شكر ،اعتذر ،ﹼ
اﻷخالقي،
احلسيني
وبعد هذا العرض اآلخذ يف استﴩاف مالمح القوة االنجازية املباﴍة لﻸفعال الكالم ﹼية من اﳋطاب
ﹼ
ﹼ

نلمح قدرة هذا اﳋطاب عﲆ ﹶس ﹾرب أغوار الدالالت واملقاصد والغايات من لدن اإلمام احلسني ( عليﻪ السالم ) فكانت

االسالمي ،القائم عﲆ استﴩاف كتاب العربية
التقريرات ،واالفصاحات  ،والتعبرييات يف ضوء االتﹼكاء عﲆ مرتكزات الدين
ﹼ
ﹰ
متكامال ،ومرقا ﹰة عالية يف نيل سعادة الدنيا ،وسعادة اآلخرة .
اﻷكرب (القرآن الكريم) ،واستنطاقﻪ بوصفﻪ يمثل نظا ﹰما أخالق ﹰﹼيا

املبحﺚ الﺜالﺚ
ﹸ
اﻷفعال الﻜﻼم ﱠي ﹸة غري املباﴍة

والتمني،
والنهي،
وظائف متعددة :كاﻷمر ،واالستفهام،
وظيفة ال ﹼلغة ال تقترص عﲆ تقرير الوقائﻊ ،أو وصفها لك ﹼن ل ﹼلغة
ﹶ
ﹼ
ﹼ
ﹴ
ﹼ
والشكر ،والتهنئة ،والقسم ،والتحذير  ...وغريها ،وليست ال ﹼلغة حسا ﹰبا منطق ﹰﹼيا دقي ﹰقا ﹼ
ولكل
كلمة فيها معنى حمدد،
لكل

ﲨلة معنﹰى ﺛابت؛ إذ ال تنتقل من ﲨلة االﹼ ما يلزم عنها من ﲨل مراع ﹰيا قواعدﹶ االستدالل املنطقي ،بل الكلمة تتعدد معانيها
بتعدد استعاملنا هلا يف احلياة اليومية ،ويتعدد معنى اجلمل بحسب السياقات التي ترد فيها ،فاملعنى هو االستعامل(. (٥1
هذا ال ﹶف ﹾهم يف توجيﻪ وظيفة اﳋطاب بوصفﻪ عملية إجرائية غايتها اإلبالغ واالتصال واإلقناع ،جعلت اإلمام يستثمر

ﹸ
وبتواشﺞ هذين
ومصورة احلال واملقام من جهة أخر،
البعدﹶ التداو ﹼيل للخطاب ،ﻷنﹼﻪ آلية كاشفة عن االستعامل من جهة،
ﹼ
أيضا .
يتم إصابة الداللة املرادة ﹶب ﹾل ﹶﻪ القصد ﹼية ﹰ
العنرصين ﱡ

احلسيني قراءة نقدية واعية  ،وال ﲢصل هذه القراءة ﹼإال بدراسة اﻷفعال الكالم ﹼية
اﻷخالقي
ومن هنا علينا قراءة اﳋطاب
ﹼ
ﹼ

وتغري  ،والف ﹼعالية القائمة يف العمل
عنده من أجل استظهار إرادة املتكلم  ،واستجالء قصديتﻪ  ،فاﻷفعال الكالم ﹼية تؤﺛر ﹼ

ليست اعتباط ﹼية  ،وإنﹼام فعالية موجهة  ،أي ﹼأﳖا تتحدد بوجهة ﳐصوصة  ،فال عمل بغري وجهة تضبطﻪ  ،وقد اصطلح عﲆ
فضال عن ذلﻚ ﹼ
تسمية هذه الوجهة الضابطة باسم القصد  ،فال عمل بغري قصد ( .(٥2ﹰ
البنيوي،
فﺈن ما يقدﹼ مﻪ جسد اللغة
ﹼ
البنيوي املقايل فقﻂ ،واجلسد ال بدﹼ لﻪ من حميﻂ يشتمل عليﻪ ويؤ ﹼﺛر فيﻪ ،فيﺄﰐ فضل سياق احلال ،واﻷنظار
إنﹼام هو املعنى
ﹼ
اﳋارجية ،والقرائن لتفعل فعلها يف تشكيل املعنى ،وبذا يكون املعنى مؤتل ﹰفا من الرافدين :املعنى املقايل ،واملعنى املقامي،

نسب إﱃ املقامي مالحظة اﻷحوال ،والقرائن واﻷنظار اﳋارجية التي تعدﹼ رافدﹰ ا معنو ﹰﹼيا أمينﹰا ذا وظائف متعددة(.(٥3
وما ﹸي ﹶ
وسنتناوش خطابات حسينية أخالقية نستﴩف فيها أفعاالﹰ كالمية غري مباﴍة ،ففي خطبة لﻪ عليﻪ السالم يف مكارم
ﹺ
ﹴ
ﹺ
ﹺ
ﹶار ﹺم  ،ﹶو ﹶس ﹺ
ﱠاس نﹶافﹺ ﹸسوا ﹺيف ا ﹾﹶملك ﹺ
احل ﹾمدﹶ بﹺالن ﹾﱡج ﹺح،
اﻷخالق (( :ﹶأ ﱡ ﹶﳞا الن ﹸ
ار ﹸعوا ﹺيف ا ﹾﹶمل ﹶغان ﹺم  ،ﹶوالﹶ ﹶ ﹾﲢتﹶس ﹸبوا بﹺ ﹶم ﹾع ﹸروف ﹶﱂ ﹾ ﹶت ﹾع ﹶج ﹸلوا ؛ ﹶواكﹾس ﹸبوا ﹾ ﹶ
ﹶوالﹶ ﹶت ﹾكت ﹺﹶس ﹸبوا بﹺا ﹾﹶمل ﹾط ﹺل ﹶذ ﹼم ﹰا ؛ ﹶف ﹶم ﹾه ﹶام ﹶي ﹸك ﹾن ﹺال ﹶح ﹴد ﹺعنﹾدﹶ ﹶأ ﹶح ﹴد ﹶصنﹺي ﹶع ﹲة ﹶل ﹸﻪ ﹶر ﹶأي ﹶأ ﱠن ﹸﻪ الﹶ ﹶي ﹸقو ﹸم بﹺ ﹸشك ﹺﹾر ﹶها ﹶفاﷲﹶﹸ ﹶل ﹸﻪ بﹺ ﹸمكﹶا ﹶف ﹶﺄتﹺ ﹺﻪ ؛ ﹶفﺈ ﱠن ﹸﻪ ﹶأ ﹾج ﹶز ﹸل ﹶع ﹶطا ﹰء
ﹺ
.وا ﹾع ﹶل ﹸموا ﹶأ ﱠن ﹶح ﹶو ﹺائ ﹶﺞ الن ﹺ
ﱠاس إ ﹶل ﹾيك ﹾﹸم ﹺم ﹾن نﹺ ﹶع ﹺم اﷲﹶﹺ ﹶع ﹶل ﹾيك ﹾﹸم ؛ ﹶف ﹶ
ب
ور نﹺ ﹶق ﹰام ،ﹶوا ﹾع ﹶل ﹸموا ﹶأ ﱠن ا ﹾﹶمل ﹾع ﹸر ﹶ
ﹶو ﹶأ ﹾع ﹶظ ﹸم ﹶأ ﹾجر ﹰا ﹶ
وف ﹸمكﹾس ﹲ
ال ﹶﲤ ﹶ ﱡلوا النﱢ ﹶع ﹶم ﹶفت ﹸﹶح ﹶ
ﹺ
ب ﹶأ ﹾج ﹰرا)) ((٥4فاإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يدعو الناس إﱃ املسابقة واملباراة يف فعل اﳋريات ،والتعجيل يف
ﹶﹾ
محد ﹰا  ،ﹶو ﹸم ﹾعق ﹲ
ﲢصيل الربح والنفﻊ وعدم كشف املعروف إذا ﱂ ﹸيﴪع يف فعلﻪ ،ﹼ
وأن النجاح والفوز يطلب يف الثناء اجلميل ،وإن فعل العبد
((٥٥
عز ﹼ
وجل وهو الذي ﳚزيﻪ ويشكره...
اﻷعامل الصاحلة هي من أجل طلب رضا اﷲ ﹼ

احلسيني باستﴩاف دالالت (فعل اﻷمر) وهو
وتتجﲆ القوة اإلنجازية التﺄﺛريية لﻸفعال الكالمية يف اﳋطاب اﻷخالقي
ﹼ

طلب الفعل عﲆ جهة االستعالء واإللزام(٥6(.يف (نافسوا ،سارعوا ،اكسبوا ،اعلموا) ،وكذا استﴩاف دالالت (النهي) ،وهو
الكف عن فعل عﲆ وجﻪ االستعالء ،وصيغتﻪ (ال تﹶف ﹶع ﹾل) (٥7(.يف ( ال ﲢتسبوا ،فال ﲤ ﹼلوا) ،فالسياق اإلنتاجي التوليدي
طلب
ﹼ

ﹼ
الذي ﹼ
املرتشح من أسلوب النهي
اﻷخالقي ،وكذا السياق اإلنتاجي التوليدي
يرتشح من أسلوب اﻷمر يف اﳋطاب احلسيني
ﹼ
بوصفﻪ ﹰ
فعال كالم ﹰﹼيا غري مباﴍ(سياق النصح واإلرشاد) ،ويمكن بيان الفعل الكالمي يف اﻷسلوبني يف ضوء املخ ﹼططني اآلتيني:
اﻷمر إنشاء طلبي سياق إنتاجي

النصح واإلرشاد

(قوة إنجازية تﺄﺛري ﹼية)
(نافسوا ،سارعوا ،اكسبوا ،اعملوا) ﹼ

النهي إنشاء طلبي سياق إنتاجي النصح واإلرشاد
قوة إنجازية تﺄﺛري ﹼية)
(ال ﲢتسبوا  ،ال ﲤ ﹼلوا)
( ﹼ
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فالفعل الكالمي مث ﹰ
املكونة من حممول الفعل
إسنادي يتم ﹼثل من اجلملة الفعل ﹼية اﻷمر ﹼية
ال (نافسوا) ،يكون من فعل
ﹼ
ﹼ

(نافسوا) وموضوعﻪ الرئيس (الفاعل) املضمر املتصل (الواو) (الناس) ،وفعل إحا ﹼيل (إحالة إليهم) من طريق اإلشارة إليﻪ

بالضمري (الواو) ،وفعل داليل الذي يتشكﹼل من القضية التي تتمثل يف أمر الناس يف التنافس والتباري يف مكارم اﻷخالق
يف ﹼ
والتشوف إﱃ معايل القيم وحماسنها ،وتتشكﹼل القضية من االقتضاء (املنافسة يف اكتساب مكارم
ظل إصالح الﴪيرة،
ﹼ
اﻷخالق) ،واالستلزام املنطقي (أمر الناس باملسارعة واملنافسة يف االحتواء وحيازة اﻷخالق ومكارمها).

قوة إنجازية
ويظهر الفعل اإلنجازي يف ضوء اجلملة الفعلية (نافسوا) التي تتكون محولتها الداللية يف أمرين اﻷول :ﹼ

حرفية ﹼ
قوة إنجازية غري مباﴍة (تﺄﺛريية) مستلزمة تستظهر يف النصح واإلرشاد.
تتجﲆ يف (اﻷمر) ،واآلخر :ﹼ

ويمكن استحضار القوة اإلنجازية التﺄﺛريية غري املباﴍة يف ضوء املباحثة واملقاربة التداولية يف أسلوب النهي ،فالفعل
احلسيني (ال ﲢتسبوا) مث ﹰ
املكونة من حممول الفعل (ﲢتسبوا) ،وموضوعﻪ
ال فعل
الكالمي
إسنادي يتم ﹼثل يف اجلملة الفعل ﹼية ﹼ
ﹼ
ﹼ

يعجلوا يف صنعﻪ) ،والفعل الداليل
الفاعل املتصل (الناس) والفعل اإلحايل (إحالة إﱃ الناس الذين ﳛتسبون املعروف وﱂ ﹼ

وتتكون القضية من اقتضاء عدم
املكون من القضية التي تتمثل يف تنبيﻪ الذين يقومون ﲠذا العمل عن طريق الوعﻆ واإلرشاد،
ﹼ
ﹼ

والكف عن هذا العمل ،فالفعل الكالمي اإلنجازي تتكون محولتﻪ
احتساب املعروف بال قيام لﻪ ،واستلزام منطقي النهي،
ﹼ

الداللية من قوة إنجازية حرفية هي (النهي) ،وقوة إنجازية غري مباﴍة تﺄﺛريية مستلزمة يف ﲢذير الناس مﻊ وعظهم وإرشادهم.
مهم – ﹼ
املنهي عنﻪ من
أن هؤالء املخاطبني إن قاموا ﻷمر املتك ﹼلم ،واستجابوا لطلبﻪ من جهة ،وتركوا
ﹼ
ونقدح بﺄمر – نخال أنﻪ ﹼ

عرب عنﻪ (ابن عريب) باإلنشاء اإلهلي؛ ﻷنﹼﻪ إنشاء اﻷعيان.
جهة أخر ،فقد أنشﺄ املتك ﹼلم (اﻷمر) ،و (النهي) حينئذ ،وهذا ما ﹼ
حق ﹰا وصدق ﹰا ﹼ
أن الغاية من معرفة اﻷخالق ،وتع ﹼلم هذا العلم ليست ذات ﹼية ،بمعنى أنﹼنا ال نتع ﹼلمﻪ؛ ﻷنﹼنا نريد تعلمﻪ ،بل
((٥٨

رب العاملني.
املراد هو الوصول عرب طريق اﻷخالق الﴩيفة إﱃ الغاية املحمودة وهي ﲢقيق رضا ﹼ
وال بدﹼ من اإلشارة ﹼ
أن اإلمام احلسني يف خطابﻪ اﻷخالقي آنف ﹰا أراد أن يصل إﱃ أعﲆ درجات التواصل ،والتعاون التداويل
((٥9

12٨

مﻊ املخاطبني من أجل بناء االنسجام التخاطبي ،الذي يقتﴤ ﹼ
أن املتك ﹼلمني واملخاطبني متعاونون يف ما بينهم بحسب قاعدة

التخاطبي(.(60
( بول كرايس) املعروفة بـ (قاعدة التعاون) ،حتى ﳛصل التواصل واإلبالغي
ﹼ
ويمكن أن نعطي مثاالﹰ لسقوط التواصل وﲥافتﻪ من جهة املخاطبني (السامعني) ،فقد اجتهد اإلمام احلسني (عليﻪ

السالم) يف النصح واإلرشاد ،ولكن ليس ﱡ
توجﻪ إليهم بالنصح انتصحوا وال كل ﹶمن خاطبهم بالتوحيد أسلموا
كل من ﹼ

حمرم سنة إحد وستني ((أ ﹼما
وأقروا ،لذلﻚ نراه يقول عليﻪ السالم يوم نزولﻪ كربالء يوم اﻷربعاء أو اﳋميس يف الثاﲏ من ﹼ
ﹼ
ﹺ
ﹺ
ﹶ ((61
ﹺ
معائشهم فﺈذا ﹸحمﱢصوا بالبالء ﱠ
بعدﹸ  ،ﱠ
قل الد ﹼيانون)) .
در ﹾت
الناس عبيدﹸ الدنيا ،والدي ﹸن ﹶلع ﹲق عﲆ
ﹸ
فﺈن ﹶ
ألسنتهم ﳛوطونﻪ ما ﹼ

فاإلمام (عليﻪ السالم) يؤكﹼد ﹼ
أن غري املؤمنني من الناس يعبدون الدنيا بام فيها من مال ونساء وجاه وهو وشهوات،
وتيﴪت أرزاقهم ،فﺈذا اختﹸربوا
وأ ﹼما الدين واإليامن فام هو إال حلسة عﲆ اﻷلسن ليس هلا قرار ،ودوام ﳛفظوﳖا ما ك ﹸثرت  ،ﹼ

باالختبار تركوا الدي ﹶن وﲥافتوا عﲆ ﹶمن تل ﹼبس بﻪ.

((62

يب يف الفتوحات املك ﹼية أي  :إنﹼﻚ ال تقدر
وهذا الفهم
عرب عنﻪ ابن عر ﹼ
ﹼ
والتصور الداليل عﲆ ﲥافت التواصل ،وانخرامﻪ ﹼ
حمال لظهور ما تريد إنشاؤه أن يكون ﹰﹼ
عﲆ من تريد أن ﲡعلﻪ ﹰﹼ
بﺈهلي مطلق ﹰا،
حمال لوجود إنشائﻚ فيﻪ فليس كل متكلم يف الدنيا ﹼ

لكن لﻪ اإلطالق يف ما يريد أن ﹸينشئﻪ يف نفسﻪ إﱃ يف غريه(.(63و ﹸيفهم يف ضوء تقاطﻊ إرادة التكوين (اإلهلي) املتكلم ،وإرادة
التكليف (الناس) الالفﻆ؛ إذ اﻷوﱃ ال تتخلف يف حني الثانية يمكن أن تتخ ﹼلف(.(64
احلسيني (السياق اإلنتاجي التوليدي) ،سوء العاقبة واملﺂل يف بيان
ويزهر الفعل الكالمي غري املباﴍ يف اﳋطاب اﻷخالقي
ﹼ

حال الذين نقضوا العهد ،وخلعوا البيعة من أعناقهم  ،مب ﹼين ﹰا عاقبتهم املخزية وسوء مﺂهلم ،قال يف خطبة خطبها بـ(البيضة):
عليﻪ وس ﹼلم نفﴘ مﻊ ﹺ
رسول اﷲﹺ صﲆ اﷲﹸ ﹺ
احلسني بن عيل وابن فاطم ﹶة ﹺ
ﹺ
أنفسكﹸم وأهيل مﻊ أهليكﹸم فلكﹸم ﱠيف أسو ﹲة ﹾ
وإن
بنت
((فﺄنﹶا
ﹸ
ﹶ
ﹸ ﹸ ﱟ
بﺄيب ﹺ
ﹺ
هي لكﹸم بن ﹴ
ﹺ
وأخي ﹺ
ﹸكر لقد فعلتﹸموها ﹺ
عمي مسل ﹴم،
أعناقكﹸم
ﱂ تف ﹶعلوا ونقضتﹸم عهدﹶ كﹸم وخلعتﹸم بيعتﹺي من
وابن ﹼ
فلعمري ما ﹶ
ﹸث عﲆ ﹺ
نكث فﺈنﹼام ينك ﹸ
رت بكﹸم فح ﱡظكﹸم أخطﺄتﹸم وض ﹼيعتﹸم و ﹶمن ﹶ
نفسﻪ وسيغنيني اﷲﹸ عنكم))(.(6٥
واملغرور من اغ ﱠ
ﹸ
النص وتكشيف دالالتﻪ يمكننا االستنتاج ﹼ
اﻷخالقي خرج عﲆ مقتﴣ الظاهر
أن اﳋطاب احلسيني
وتﺄسيس ﹰا عﲆ معاينة ﹼ
ﹼ
مﻊ مراعاة حال املخاطب ﹸيعدﹼ إنجاز ﹰا ﻷفعال كالمية غري مباﴍة؛ ﹼ
ﻷن اﳋطاب حينها قد استﴩف نفسية متلقيﻪ وراعى

احلال غري الظاهرة يف املقام؛ من أجل أن يصل إﱃ إخراج كالمﻪ عﲆ مقتﴣ تلﻚ احلال ،وهذا (( ما ﹼ
يدل عﲆ مراعاة ﻷوضاع
يتم الوصول إليها عﲆ مستو البنية العميقة ﳑﹼا يعني ﹼ
أن هناك
غري لسانية ال تظهر عﲆ مستو البنية السطحية للكالم وإنام ﹼ

عالقة متينة بني قصد املتك ﹼلم ،ومقام املتلقي ونفس ﹼيتﻪ  ...وهو ما تركﹼز عليﻪ اللسانيات التداولية يف أبحاﺛها)) (.(66
فﺈن اﳋطاب احلسيني اﻷخالقي كشف ن ﹼيات هؤالء وأفعاهلم اآلن ،ومن ﹸ
وعود ﹰا عﲆ بدء ﹼ
قبل ،وهم يرون بﺄ ﹼم أعينهم كيف

تتهاو أعامهلم ،وتتطاير أفعاهلم؟ ،وهو مصداق عظيم عﲆ سوء عاقبتهم ومﺂهلم املخزي ،فاجلملة اﳋربية املؤداة باجلملة
االسمية (فﺄنا احلسني بن عيل) (وابن فاطمة بنت رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم)( ،نفﴘ مﻊ أنفسكم)( ،وأهيل مﻊ

القوة اإلنجازية بلحاظ الضمري املنفصل (أنا)
أهليكم)( ،لكم ﹼيف أسوة) وغريها تقرير وإقرار بمكانتﻪ ،وإمامتﻪ وقد ﲢصلت ﹼ
الذي يم ﹼثل شحنة تواصلية إبالغية بني املتك ﹼلم واملتلقي ،زد عﲆ ذلﻚ ضمري املتك ﹼلم الياء يف (نفﴘ ،وأهيل ،بيعتي ،عمري،

أيب ،أخي ،عمي) الذي يؤكد إمامتﻪ وأحقيتﻪ باالقتداء ،واالتباع إال ﹼأﳖم فقدوا التعاون ،وأخفقوا يف التواصل واالنسجام،
فكانت عاقبتهم احلﻆ اﻷوكس ،والنصيب املضيﻊ ،والنكث املخزي.

ومن السياقات اإلنتاجية التوليدية التي ﹼ
ترشحت من اﳋطاب احلسيني اﻷخالقي بوصفها أفعاالﹰ كالمية غري مباﴍة،

سياق التبكيت والتقريﻊ ،خطب (عليﻪ السالم) يف القوم بعد أن حالوا بينﻪ وبني رحلﻪ ،فصاح ﲠم احلسني (عليﻪ السالم):
((وﳛكم يا شيعة آل سفيان؛ إن ﱂ يكن لكم دين ،وكنتم ال ﲣافون املعاد فكونوا أحرار ﹰا يف دنياكم هذه ،وارجعوا إﱃ

ﹸ
أحسابكم إن كنتم أعراب ﹰا كام تزعمون))( .(67فناد الشمر بن ذي اجلوشن – لعنﻪ اﷲ – ماذا ﹸ
((أقول
تقول يا حسني؟ قال:
ﹺ
ﱠعرض ﹺﳋﹶ ﹶرمي
عليه ﱠن ﹸجناح ،فامنعوا ﹸعتاتﹶكم و ﹶطغاتﹶكم ﹸ
أنا الذي ﹸأقات ﹸلكﹸم وتقاتلوﲏ ،والنﱢساء ليس لكم ﹸ
وج ﱠهالكم عن الت ﹼ
مت ح ﹰﹼيا))( .(6٨فمعاينة النص نستجيل القوة اإلنجازية التﺄﺛريية بلحاظ سياق التقريﻊ واإلهانة هلؤالء ،فاﻷفعال الكالمية
ما ﹸد ﹸ

تنبﺊ بالفعل الداليل
(وﳛكم) ( ،شيعة آل سفيان) والطلقاء وأبناء الطلقاء ،إن ﱂ يكن لكم دين ،وعدم اﳋوف من امليعاد ﹸ
اإلنجازي التﺄﺛريي (التهديد والتقريﻊ والذم) ،إذ تتشك ﹸﱠل هذه اﻷفعال من القضية التي تظهر ﹸب ﹾعد هؤالء عن الﴩيعة
(عز ﹼ
املقدسة ،بل إنكارها ﹰ
فتتكون القضية من أمرين ،اﻷول :االقتضاء ،أي
وجل)،
فضال عن عدم اﳋوف من وعيد اﷲ ﹼ
ﹼ

اقتضاء جحود هؤالء بالدين واملعاد والقيم اﻷخالقية ،واآلخر :استلزام منطقي يف لوم هؤالء وتقريعم وتبكيتهم جلحودهم
وإﴏارهم عﲆ الذنب واملعصية.

قوة إنجازية حرفية يف البنية اجلسدية للخطاب بمعاينة (وﳛكم ،شيعة آل أيب سفيان،
قوتني ،ﹼ
ويتجﲆ الفعل اإلنجازي يف ﹼ

وقوة إنجازية مستلزمة (ﲢذير وتوبيﺦ ولوم وعتاب).
ﱂ يكن لكم دين ،عدم اﳋوف من امليعاد) ﹼ
(عز ﱠ
وجل)
تكرب ﹰا وتعالي ﹰا ،غافلني عن قدرة اﷲ ﹼ
ﹼ
يصور لنا هذا اﳋطاب احلسيني اﻷخالقي إﴏار هؤالء عﲆ العصيان ﹼ
ووعيده وناره ،مو ﹼبخ ﹰا إياهم (عليﻪ السالم)بسبب ﲤادﳞم وانحرافهم عن احلق والدين املقدﹼ س.
ﹺ
اﻷخالقي سياق (التقرير
اﳋطاب احلسيني
قو ﹰة إنجاز ﱠي ﹰة تﺄﺛري ﱠي ﹰة يف
ومن السياقات اإلنتاجية التوليدية التداولية التي ﲤ ﱢث ﹸل ﹼ
ﹼ
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سبيل ﹺ
ﹺ
ﹶ
واإلﺛبات) ،الذي ﱠ
العز ،وإحياء
املوت عﲆ
أهون
ويزهر بﺄﲠى صورة ،وأكملها يف قولﻪ (عليﻪ السالم)(( :ما
يتجﲆ
ﹶ
نيل ﹼ
ﹸ
الذ ﱢل ﹼإال املوت الذي ال حيا ﹶة معﻪ))( .(69ال ﹶج ﹶر ﹶم ﱠ
العز ﹼإال حياة خالدة ،وليست احليا ﹸة مﻊ ﹼ
أن صور ﹶة
احلق ،ليس
ﹼ
ﹸ
املوت يف سبيل ﹼ
ﹺ
وصف إباء
الثائر املسلم قد ﲡ ﱠلت بﺄﲠى صورها وأكملها يف إباء اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) .وقد أبدع ابن أيب احلديد يف

ﱠاس احلمية ،وا ﹶمل ﹾوت ﲢت ظالل السيوف
س ﱢيد الشهداء ،اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) ،فقال(( :س ﱢيدﹸ أهل اإلباء ا ﱠلذي ع ﱠل ﹶم الن ﹶ

عيل بن أيب طالب (عليﻪ السالم)))(.(70
ﹰ
اختيارا عﲆ الدﱠ ن ﱠية أبو عبد اﷲ احلسني بن ﹼ

ﹶ
أهون املوت!)؛ إذ خرج
و ﹸيمك ﹸن استظهار القوة اإلنجاز ﱠية للفعل الكالمي املؤ ﱠد بﺄسلوب التعجب( :ما أ ﹾف ﹶع ﹶل ﹸﻪ!)( ،ما

اﻷسلوب من سياق االنفعال ،واستعظام الزيادة يف وصف الفاعل ،أو من االنبهار والدهشة واالنفعال الذي يعرض للنفس
ﹸ
ﹶ
أهون
ظهر السبب ﹶب ﹶط ﹶل العجب( .(71إﱃ سياق التقرير واإلقرار ،فالفعل الكالمي (ما
عند الشعور بﺄمر ﳜفى سببﻪ؛ ولذا قيل :إذا ﹶ

ب)،
ﹶ
ﹶعج ﹸ
املوت) يتكون من فعل إسنادي (ما) والفعل املتعجب منﻪ ،ومن حممول الفعل (أهون) ،وموضوعﻪ الفاعل املسترت (ا ﹸملت ﱢ

أي :ما أهونﻪ (املوت) عندي ،وفعل إحايل إحالة إﱃ النفس من طريق اإلشارة إليﻪ بالفاعل املسترت .أ ﱠما الفعل الداليل ،فيتشكل

(العزة) عﲆ الذلة ،وإن كان ﺛمنها املوت والفناء ،وتتكون القض ﱠية من أمرين :االقتضاء،
من القضية التي تظهر اإلقرار وتقرير ﱠ

العزة وتقريرها ،ونرصة الدين.
العزة وتقريرها عﲆ حساب املوت والفناء ،واآلخر :استلزام منطقي يف إﺛبات ﹼ
أي :اقتضاء إقرار ﱠ
ﹶ
ﱠ
املوت!) ،وقوة
أهون
قوتني :قوة إنجازية حرفية (بنيوية) أسلوب التعجب (ما أ ﹾف ﹶع ﹶلﻪ!)( ،ما
ﹶ
ويتجﲆ الفعل اإلنجازي يف ﱠ
العزة وإﺛباﲥا وإقرارها).
إنجازية تﺄﺛري ﱠية مستلزمة (تقرير ﹼ
ﱡ
أن التعجب ﹸ
يمثل ﹰ
والذي يبدو ﱠ
نستدل عليﻪ حرف ﹰﹼيا بقرائن بنيوية( ،ما) ،وفعل التعحب واملفعول بﻪ،
مباﴍا
فعال لغو ﹰﹼيا
ﹰ
غري ﱠ
أن اجلملة يف السياق التي وردت فيﻪ ال يقصد ﲠا إنجاز فعل التعجب والدهشة واالنبهار ،وإنﱠام ﹸأنجز ﲠا فعل التقرير
غرض تواصيل تداويل هو (التقرير).
ﺛم تو ﱠلد من التعجب ﹲ
واإلﺛبات ،ومن ﱠ
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العزة ،ﻷصحاب املبادئ والقيم اﻷخالقية والرتبوية
عرب اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) عن أسمى مواقف ﱠ
ومن هنا ﱠ
السامية ،ومحلة الرساالت(( :هيهات منا الذ ﱠلة ،يﺄبى اﷲ ذلﻚ ورسولﻪ واملؤمنون ،وحجور طابت وطهرت ،وأنوف محية،

نؤﺛر طاعة ا ﱢللئام عﲆ مصارع الكرام))(.(72
ونفوس أب ﱠية من أن ﹶ

ﺧاﲤة البحﺚ وﻧتاﺋجﻪ

ﹰ
أوﻻ :ﹼ
إن املنظومة االخالقية التي نستظهرها يف اﳋطاب احلسيني هي منظومة اخالقية ترتكز عﲆ املبادئ الدينية التي

تنسجم واﻷسس التي تستﴩف الغيب والدين وﲡعل قيم اﷲ تعاﱃ وتعاليمﻪ هدفا ،وهي تستمد مضامينها من الدين ومن
ﺛم فان تلﻚ املنظومة االخالقية هي منظومة اهلية دينية .
ﺛاﻧ ﹰيا :ال جرم ﹼ
وضاءة ،وسمة غالبة يف مراحل اﳋطاب اﻷخالقي
أن نزعة اﻷخالق ،والوعﻆ ،واالرشاد ،تﹸعدﹼ عالمة ﹼ

احلسيني كافة ،وﲥيمن عﲆ أغلب تراكيب اﳋطاب ،ومن هنا تلونت أساليب اﻷخالق  ،والوعﻆ واإلرشاد  ،وتنوعت

بحسب املقامات احلالية  ،والسياقات التداولية.
ﺛال ﹰﺜا :ﹼ
قائم عﲆ الرجاء ،واللطف والرمحة ،واحلنان ،والرأفة ،واجلود
احلسيني
إن التواصل التداو ﹼيل يف اﳋطاب
اﻷخالقي ﹲ
ﹼ
ﹼ
ﹴ
ومعان مقام ﹼية ،وسياقات تداولية إﳚابية بنائية .
واإلحسان ،وغريها ،وهي قيم أخالقية عليا
قادرا عﲆ النفوذ اﱃ الوعي الشعبي  ،والعقل اجلمعي  ،فاﳋطاب
راﺑ ﹰعا :قدم االمام احلسني (عليﻪ السالم) خطا ﹰبا ﹰ
اﻷخالقي ﳚب ﹾ
أن ال يكون خطا ﹰبا نخبو ﹰيا وهو ليس لفئة دون اخر  ،إنﹼﻪ لعموم الناس وﳚب أن يستخدم يف آلياتﻪ البيانية

تلﻚ اآلليات التي يمكن لعموم الناس ﹾ
أن يفهموا دالالﲥا ومعانيها .
ﺧامسا :بدا لنا يف ﹼ
احلسيني ﹼ
أن اﻷفعال الكالم ﹼية غري املباﴍة هي
ظل مباحثتنا يف اﻷفعال الكالم ﹼية يف اﳋطاب اآلخالقي
ﹼ
ﹰ
أكثر ورو ﹰدا من اﻷفعال الكالم ﹼية املباﴍة  ،وال غرو ﹼ
أن القو اإلنجاز ﹼية التﺄﺛري ﹼية تﺄخذ مدياﲥا وﲣومها يف غري املباﴍة ،

اﻷخالقي .
احلسيني
وهذا ما لفتنا إليﻪ اﳋطاب
ﹼ
ﹼ
إن املتحصل من جسد اللغة يف ضوء النظام اللغوي ،ﹼ
ﺳادﺳا :ﹼ
وإن ما يقدمﻪ جسد اللغة البنيوي إنﱠام هو املعنى البنيوي
ﹰ

املقايل فقﻂ ،واجلسد ال ﹸبدﱠ لﻪ من حميﻂ يشتمل عليﻪ  ،ويؤﺛر فيﻪ  ،ومن هنا يﺄﰐ فضل سياق احلال ،واﻷنظار اﳋارج ﹼية،
والقرائن لتفعل فﹺ ﹾعلها يف تشكيل املعنى ،وبذا يكون املعنى مؤتل ﹰفا من الرافدين :املعنى املقايل واملعنى املقامي ،وما ينسب اﱃ
املقامي مالحظة االحوال ،والقرائن واﻷنظار اﳋارج ﹼية التي تعدﹼ رافدﹰ ا معنو ﹰﹼيا أمينﹰا ذا وظائف متعددة .

ﺳاﺑ ﹰعا :اننا بحاجة اﱃ تفكيﻚ اﳋطاب اﻷخالقي احلسيني من أجل فهمﻪ وإعادة تقييمﻪ من جديد ،فاذا ﱂ ﲢصل تلكم

املراجعة هلذا اﳋطاب فلن ﲢصل النتائﺞ اﳋصبة واملفيدة ،التي ﲡعل هذا اﳋطاب تداول ﹰيا عﲆ مر اﻷزمان واﻷعصار .
ﺛامنﹰا :علينا قراءة اﳋطاب اﻷخالقي احلسيني قراءة نقدية واعية ،وال ﲢصل هذه القراءة إالﹼ بدراسة اﻷفعال الكالمية

عنده إرادة املتكلم وقصديتﻪ .

اﻷخالقي احلسيني يسعى إﱃ إصالح القيم املثﲆ ،ومعلوم ﹼ
أن القيمة عبارة عن معنى يتجاوز الواقﻊ ،إذ
ﺗاﺳ ﹰعا  :اﳋطاب
ﹼ
ﹸﳛدد ال ما هو كائن ،وإنﹼام ما ﳚب أن يكون ومن هنا كﹸتﹺب ﳋطابﻪ (عليﻪ السالم) الديمومة واﳋلود.

عاﴍا :ﹼ
إن اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) كان يشاغف املجال التداو ﹼيل (الثقافة املتداولة) يف عرصه يف ضوء التصور
ﹰ

الدال ﹼيل املتناغم من حال املجتمﻊ ،وما أصابﻪ من تقهقر ،ونكوص يف القيم اﻷخالق ﹼية التي تعدﹼ أس اإلنسانية وجوهرها .
اﳍﻮامﺶ

العربيواإلسالمي :هشام إبراهيم عبداﷲ اﳋليفة،
الكالمي (بني علم اللغة احلديث واملباحث اللغوية يف الرتاث
 .1ينظر :نظرية الفعل
ﹼ
ﹼ
لونجامن ،بريوت  2007 ،م 11 :

 .2مقاييس اللغة :أبو احلسني أمحد بن فارس ،ﲢقيق :عبدالسالم حممد هارون  ،دار الفكر للطباعة والنﴩ والتوزيﻊ  ،القاهرة ،
19٨ / 2 : 1399

 .3أساس البالغة :أبو القاسم الزﳐﴩي ،دار صادر ،بريوت  ،الطبعة اﻷوﱃ ،ط1992 ،1م 167 /1 :

 .4لسان العرب ،مادة ( خطب )  :أبو الفضل حممد بن مكرم بن منظور ،دار صادر  ،بريوت 1414 ،ه . 361 / 1

 .٥اإلحكام يف أصول اﻷحكام  :أبو احلسن عيل بن أيب عيل بن حممد بن ساﱂ الثعلبي اآلمدي (ت631هـ)  ،ﲢقيق :عبد الرزاق
عفيفي  ،املكتب اإلسالمي  ،بريوت(،د.ت) . 9٥/ 1:

 .6اإلحكام يف أصول اﻷحكام.9٥ /1 :

 .7البحر املحيﻂ يف أصول الفقﻪ  :بدر الدين الزركﴚ(ت 772ه)  ،الطبعة اﻷوﱃ  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت 2000 ،م 9٨ / 1 :

 .٨الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة  :د  .عبداﷲ إبراهيم ،الطبعة اﻷوﱃ ،الدار العربية للعلوم  ،باالشرتاك مﻊ دار اﻷمان  ،الرباط2010 ،م. 6٥:

 .9اسرتاتيجيات اﳋطاب :عبداهلادي بن ظافر الشهري (املقدمة) الطبعة اﻷوﱃ ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة ،بريوت  2004 ،م 10 : .
واالسالمي) : :هشام إبراهيم اﳋليفة . 1٨ :
 .10ينظر :نظرية الفعل الكالمي ﹼ (بني علم اللغة احلديث واملباحث اللغوية يف الرتاث العريب
ﹼ
يب ،الدار البيضاء  ،املغرب 199٨ ،م. 217 :
 .11اللسان وامليزان أو التكوﺛر العقيل :طﻪ عبد الرمحن ،ط ،1املركز
الثقايف العر ﹼ
ﹼ
 .12اللسان وامليزان أو التكوﺛر العقيل :طﻪ عبد الرمحن.217 :
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 .13مقاييس اللغة ،مادة (خلق).213 /2 :

 .14ينظر :نقد العقل العريب (العقل اﻷخالقي العريب) :حممد عابد اجلابري  ،الطبعة اﳋامسة  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،
بريوت  2012 ،م .33 :

 .1٥تفسري القرآن الكريم ،صدر الدين الشريازي (مال صدرا)  ،ﲢقيق  :بيدافر  ،الطبعة الثالثة  ،دار املعارف  ،بريوت 141٥ ،هـ.17٨ /7 :

احليل  ،ﲢقيق  :فاضل العرفان  ،الطبعة اﻷوﱃ  ،مؤسسة االمام الصادق عليﻪ
 .16ﳖاية املرام يف علم الكالم ،احلسن بن يوسف
ﹼ
السالم .273/2 : 1429 ،

 .17املنطق ،حممد رضا املظفر ،ط ،3دار التعارف ،بريوت1990 ،م344 :

 .1٨ينظر :مدخل اﱃ علم اﻷخالق ،شفيق جرادي،ط ،1دار املعارف احلكمية ،بريوت2014 ،م – 143٥ه . 12 :
 .19ينظر مقاييس اللغة،مادة ( دول ) . 314 /2 :

 .20ينظر املقاربة التداولية ،فرانسواز أرمينكو :مركز اآلنامء القومي ٨0 :

 .21ينظر :آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاﴏ ،حممود أمحد نحلة ،دار املعارف اجلامعية2002 ،م  9 :واملقاربة التداولية٨0 :

 .22ينظر :معجم املصطلحات اللغوية  ،د  .رمزي منري البعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1990 ،1م. 390 :

 .23ينظر :اﳋطاب اﻷديب ورهانات التﺄويل ( قراءات نصية تداولية حجاجية ) ،نعامن بوقرة ،عاﱂ الكتب احلديث ،اﻷردن ،ط،1
2012م .67 :

اجلابري.34 :
يب) :حممد عابد
 .24ينظر :نقد العقل العريب (العقل
ﹼ
اﻷخالقي العر ﹼ
ﹼ
 .2٥ينظر :أخالقيات املناقشة يف فلسفة التواصل ،لـ(هابرماس) :د  .حممد عبدالسالم اﻷشهب ،الطبعة اﻷوﱃ ،دار ورد ،اﻷردن،
2013م . 30 :

 .26ينظر :معجم ﲢليل اﳋطاب ،باتريﻚ شارودو  ،ترﲨة عبدالقادر املهريي  ،ومحادي صمود ،دار سيناترا ،تونس200٨ ،م 20 :

 .27ينظر :التداولية اليوم :آن ومرشالر جاك ،ترﲨة سيف الدين دغفوساميكو ،وحممد الشيباﲏ ،دار الطليعة ،بريوت ،ط،1
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2003م. 33- 32 :

واالسالمي) :هشام ابراهيم عبداﷲ
الكالمي( :بني علم اللغة احلديث واملباحث اللغوية يف الرتاث العريب
 .2٨ينظر :نظرية الفعل
ﹼ
ﹼ
اﳋليفة ، 16 :وتداول ﹼية قبل التداول ﹼية (هي تداولية قروسط ﹼية عرب ﹼية إسالم ﹼية) (بحث)  ،بيار ال ﳾ  ،ترﲨة :د .عز الدين

املجدوب .499 :

العياﳾ أدواري ،دار اﻷمان،
اللساﲏ ،
احلواري يف التداول
 .29ينظر :املقاربة التداولية  :فرانسوا ز أرمينكو  ، ٨ :و االستلزام
ﹼ
ﹼ
ﹼ
املغرب ،ط2011 ،1م – 1432هـ. 77 :

 .30ينظر :يف التداولية( :إشكال ﹼية املصطلح بني املفهوم والرتﲨة والتعريب) ،د  .عيد بلبﻊ  ،بحث يف ﳎلة اﻷقالم  ،العدد ، ٥/
200٨م . 23 – 22 :

 .31ينظر :خطبتا الزهراء ( عليها السالم ) دراسة يف البعد التداويل يف نظرية أفعال الكالم  :د  .خالد حو ﹼير الشمس ،بحث يف ﳎلة
العميد  ،العتبة العباسية املقدسة العدد ، 94 /املجلد  ، 3السنة الثالثة 143٥ ،هـ – 2014م . 24 :

 .32ينظر :أخالقيات املناقشة يف فلسفة التواصل هلابرماس  :د .حممد عبدالسالم اﻷشهب . 12 :

العزاوي  ،جامعة بابل  /كلية الرتبية 2011 :م . ٥1 :
 .33ينظر :التداولية يف الفكر النقدي ( أطروحة دكتوراه )  :كاظم
ﹼ

 .34تاريﺦ الطربي ( تاريﺦ الرسل وامللوك )  :أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،ﲢقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف،
مرص1974 ،م.403 /٥ :

 .3٥ومضات السبﻂ (البعد العقائدي واﻷخالقي يف خطب اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) :الشيﺦ عيل الفتالوي ،قسم الشؤون

الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة ،كربالء املقدسة1432 ،هـ2011 ،م.12٥ /2 :

واإلسالمي).12٥ :
الكالمي (بني علم اللغة احليث واملباحث اللغو ﹼية يف الرتاث العريب
 .36نظرية الفعل
ﹼ
ﹼ
 .37املصدر نفسﻪ.4٥ - 44 :

 .3٨مقتل احلﹸسني (عليﻪ السالم) :أبو املؤ ﹼيد املوفق أخطب ﹸخوارزم ،ﲢقيق :حممد الساموي ،منشورات أنوار اهلد ،قم – إيران،
ط142٥ ،3هـ – 200٥م. 9/2 :

 .39ينظر :ومضات السبﻂ (البعد العقائدي واﻷخالقي يف خطب اإلمام احلسني (عليﻪ السالم).1٥1 /2 :
الكالمي .126 :
 .40نظرية الفعل
ﹼ

الﴩيفي  ،جائزة سيد اﻷوصياء العامل ﹼية
 .41إسهام احلكومة العلو ﹼية املثال ﹼية يف رمز ﹼية مدينة الكوفة ( بحث ﳐطوط )  :رحيم كريم
ﹼ
لﻺبداع الفكري واﻷديب . 31 : 2016

 .42تاريﺦ الطربي ( تاريﺦ الرسل وامللوك).404 - 403 /٥ :

 .43ينظر :ومضات السبﻂ (البعد العقائدي ،واﻷخالقي يف خطب اإلمام احلسني عليﻪ السالم ) .33 /1 :

 .44ينظر :سؤال العمل :طﻪ عبدالرمحن ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء  ،الطبعة اﻷوﱃ  2012 ،م 74 :
 .4٥تاريﺦ الطربي ( تاريﺦ الرسل وامللوك). 41٨ /٥ :

مصطلحا ابتكره الدكتور مشتاق عباس معن يف اﳋطابات احلسينية؛ إذ ﱠ
إن حفﻆ القرآن الكريم،
 .46نلحﻆ تداخل (القرآنية) بوصفها
ﹰ
ﻷﳖا
وتد ﹼبره من لدن اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) ،أعطى للمتون احلسينية اﻷخالقية ،وغريها قدسيتها وﴍافتها وعظمتها؛ ﱠ
تنبﻊ من النبﻊ ﹼ
الز ﱠخار (القرآن الكريم) .ينظر :تﺄصيل النص قراءة يف أيديولوجيا التناص :الدكتور مشتاق عباس
اﳋالق ،والبحر ﱠ

معن ،مركز عبادي ،صنعاء – اليمن ،ط1424 ،1ه – 2003م.170 – 169 :

 .47تاريﺦ الطربي (تاريﺦ الرسل وامللوك) . 41٨ /٥ :

 .4٨ينظر :ومضات السبﻂ (البعد العقائدي ،واﻷخالقي يف خطب اإلمام احلسني عليﻪ السالم) . 220 /2 : :
الكالمي. 12٥ :
 .49نظرية الفعل
ﹼ

العياﳾ أدراوي . ٨0 – 79 :
اللساﲏ،
احلواري يف التداول
 .٥0ينظر :االستلزام
ﹼ
ﹼ
ﹼ

 .٥1ينظر :االستلزام احلواري يف سورة البقرة يف القرآن الكريم ( دراسة وصفية ﲢليلية تداولية )  ،حجر نورما وحيدة 67 :

اﻷنصاري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط2009 ،1م:
 .٥2ينظر :القصدية (بحث يف فلسفة العقل) :جون سريل ،ترﲨة :أمحد
ﹼ
 ،26 - 2٥وينظر سؤال العمل  :طﻪ عبدالرمحن . 1٨ :

عرار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2007 ،1م – 142٨ه.27 :
 .٥3ينظر:البيان بال لسان (دراسة يف لغة اجلسد) :د .مهدي أسعد ﹼ

 .٥4بحار اﻷنوار اجلامعة لـ(أخبار اﻷئمة اﻷطهار) :للعالمة املجلﴘ ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1403 – 19٨3 ،3هـ
. 127 / 7٥ :

 .٥٥ينظر :ومضات السبﻂ ( البعد العقائدي  ،واﻷخالقي يف خطب اإلمام احلسني عليﻪ السالم )179-17٨/2 :
 .٥6ينظر :مفتاح العلوم :السكاكي ،ﲢقيق :أكرم عثامن يوسف ،مطبعة دار الرسالة ،بغداد ،ط19٨2 ،1م.1٥2 :
 .٥7ينظر :املصدر نفسﻪ320:

 .٥٨ينظر :الفتوحات املكية :ابن عريب ،ضبطﻪ وصححﻪ :أمحد شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط( ،1د.ت):
.103/3

 .٥9ينظر :مدخل إﱃ علم اﻷخالق9:

 .60ينظر :اﻷفق التداويل (نظرية املعنى والسياق يف املامرسة الرتاﺛية العربية) :إدريس مقبول ،عاﱂ الكتب احلديث ،أربد ،اﻷردن،
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ط2011 ،1م.133 :

حلسني (عليﻪ السالم) :اﳋوارزمي. 337 /1 :
 .61ينظر :مقتل ا ﹸ

 .62ينظر:ومضات السبﻂ ( البعد العقائدي  ،واﻷخالقي يف خطب اإلمام احلسني عليﻪ السالم ). 34 :
 .63ينظر :الفتوحات املك ﹼية .237 /3 :

 .64ينظر :اﻷفق التداو ﹼيل (نظرية املعنى والسياق يف املامرسة الرتاﺛية العربية). 134 :
حلسني (عليﻪ السالم) :للخوارزمي. 234 /1 :
 .6٥مقتل ا ﹸ

 .66مظاهر التداول ﹼيةيف مفتاح العلوم للسكاكي :باديس هلويمل ،جامعة حممد خيﴬ ،بﹺسك ﹶﹶرة  ،الطبعة اﻷوﱃ  ،عاﱂ الكتب ،
اﻷردن 2014،م . 143 :

 .67مقتل احلﹸسني (عليﻪ السالم) :للخوارزمي . 3٨ /2 :
 .6٨املصدر نفسﻪ. 3٨ /2 :

 .69تاريﺦ الطربي.306 /3 :

عز الدﹼ ين عبد احلميد بن أيب احلديد املعتزيل ،دار إحياء الرتاث ،القاهرة13٨٥ ،ه.٥70 /1 :
 .70ﴍح ﳖﺞ البالغة :ﹼ
 .71ينظر :ﴍح الكافية ،الرﴈ االسرتاباذي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط( ،1د.ت).10٨٨ /2 :
 .72مقتل احلسني (عليﻪ السالم) ،اﳋوارزمي.9 /2 :

مﺼادر البحﺚ ومراجعﻪ
الﻘرآن الﻜريﻢ

 .1آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاﴏ :حممود أمحد نحلة ،دار املعرفة اجلامعية2002 ،م.

 .2اإلحكام يف أصول اﻷحكام :أبو احلسن عيل بن أيب عيل بن حممد بن ساﱂ الثعلبي اآلمدي (ت631هـ)  ،ﲢقيق :عبد
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الرزاق عفيفي  ،املكتب اإلسالمي ،بريوت( ،د.ت)

 .3أخالقيات املناقشة يف فلسفة التواصل لـ(هابرماس) :د .حممد عبدالسالم اﻷشهب ،الطبعة اﻷوﱃ ،دار ورد،
اﻷردن2013 ،م .

 .4أساس البالغة :جار اﷲ أبو القاسم الزﳐﴩي ( ت  ٥3٨هـ )  ،دار صادر ،بريوت  ،الطبعة االوﱃ 1992 ،م .

 .٥اسرتاتيجيات اﳋطاب مقاربة لغوية تداولية  :عبداهلادي بن ظافر الشهري ،الطبعة اﻷوﱃ  ،دار الكتاب اجلديدة
املتحدة  ،بريوت  2004 ،م .

العياﳾ أدراوي ،الطبعة اﻷوﱃ ،دار اﻷمان  ،املغرب1432 ،هـ ـــ2011م .
اللساﲏ،
احلواري يف التداول
 .6االستلزام
ﹼ
ﹼ
ﹼ

 .7اﻷفق التداويل ( نظرية املعنى والسياق يف املامرسة الرتاﺛية العربية )  ،د .ادريس مقبول  ،عاﱂ الكتب احلديث ،
الطبعة اﻷوﱃ  ،أربد  ،االردن 2011 ،م .

املجلﴘ
 .٨بحار اﻷنوار اجلامعة لدرر أخبار اﻷئمة اﻷطهار  :للعالمة الشيﺦ حممد باقر
ﹼ
الرتاث العريب  ،بريوت  ،لبنان  ،الطبعة الثالثة  1403 ،هـ – 19٨3م .

( 1110هـ)  ،دار إحياء

 .9البحر املحيﻂ يف أصول الفقﻪ  :بدر الدين الزركﴚ(ت 772هـ)  ،الطبعة اﻷوﱃ  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،
2000م .

 .10البيان بال لسان (دراسة يف لغة اجلسد) :د .مهدي أسعد عرار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2007 ،1م –

142٨ه.

 .11تاريﺦ الطربي (تاريﺦ الرسل وامللوك) :أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ( ت 310هـ)  ،ﲢقيق  :حممد أبو الفضل
إبراهيم  ،دار املعارف  ،مرص1974 ،م .

 .12التداولية اليوم ،آن ومرشالر جاك  ،ترﲨة سيف الدين دغفوساميكو  ،وحممد الشيباﲏ ،الطبعة اﻷوﱃ ،دار الطليعة،
بريوت  2003 ،م .

 .13تفسري القرآن الكريم  :صدر الدين الشريازي ( مال صدرا ) ،ﲢقيق  :بيدافر ،الطبعة الثالثة ،دار املعارف ،بريوت،
 141٥هـ.

 .14الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة  :د  .عبداﷲ ابراهيم  ،الطبعة اﻷوﱃ  ،الدار العربية للعلوم  ،باالشرتاك مﻊ
دار اﻷمان  ،الرباط 2010 ،م .

 .1٥اﳋطاب اﻷديب ورهانات التﺄويل ( قراءات نصية تداولية حجاجية )  :نعامن بوقرة  ،الطبعة اﻷوﱃ  ،عاﱂ الكتب
احلديث  ،االردن 2012 ،م .

الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  ،الطبعة اﻷوﱃ  2012 ،م .
 .16سؤال العمل :طﻪ عبدالرمحن  ،املركز
ﹼ

اﻷنصاري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط،1
 .17القصدية (بحث يف فلسفة العقل) :جون سريل ،ترﲨة :أمحد
ﹼ
2009م.

 .1٨قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم  :سناء محيد البياﰐ ،دار وائل للطباعة والنﴩ والتوزيﻊ  ،اﻷردن  2003 ،م.

 .19لسان العرب :أبو الفضل ﲨال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،الطبعة الثالثة  ،دار صادر ،بريوت 1414 ، ،هـ .
يب  ،الدار البيضاء ،
 .20اللسان وامليزان أو التكوﺛر العقيل  :د .طﻪ عبد الرمحن  ،الطبعة اﻷوﱃ  ،املركز
الثقايف العر ﹼ
ﹼ
املغرب199٨ ،م.

 .21مدخل إﱃ علم اﻷخالق :شفيق جرادي ،دار املعارف احلكمية ،بريوت ،ط2014 ،1م – 143٥هـ.

 .22مظاهر التداولية يف مفتاح العلوم ،للسكاكي :باديس هلويمل ،عاﱂ الكتب ،اﻷردن ،ط2014 ،1م.

 .23معجم املصطلحات اللغوية :د  .رمزي منري البعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1990 ،1م.

 .24معجم ﲢليل اﳋطاب  :باتريﻚ شارودو  ،ترﲨة عبدالقادر املهريي  ،ومحادي صمود  ،مراجعة صالح الدين
الﴩيف  ،دار سيناترا  ،تونس  200٨ ،م.

عيل السكﹼاكي (ت626هـ) ،ﲢقيق :أكرم يوسف ،مطبعة دار
 .2٥مفتاح العلوم ،أبو يعقوب يوسف بن حممد بن ﹼ
الرسالة ،بغداد ،ط19٨2 ،1م.

 .26املقاربة التداولية :فرانسواز أرمينكو  ،مركز اإلنامء القومي  ( ،د  .ت ) .

 .27مقاييس اللغة  :أبو احلسني امحد بن فارس  ،ﲢقيق وضبﻂ  :عبد السالم حممد هارون  ،دار الفكر للطباعة والنﴩ
والتوزيﻊ  ،القاهرة 1399 ،هـ .

حلسني (عليﻪ السالم)  :أبو املؤيد املوفق بن أمحد أخطب خوارزم ( ت ٥6٨ه)  ،ﲢقيق الشيﺦ حممد الساموي،
 .2٨مقتل ا ﹸ
منشورات أنوار اهلد  ،قم  ،الطبعة الثالثة 142٥ ،ه – 200٥م .

 .29املنطق :حممد رضا املظفر( ،ت 13٨3ه)  ،دار التعارف  ،بريوت  ،ط1990 ، 3م.

واالسالمي  :هشام ابراهيم
الكالمي (بني علم اللغة احلديث واملباحث اللغوية يف الرتاث العريب
 .30نظرية الفعل
ﹼ
ﹼ

13٥

عبداﷲ اﳋليفة  ،لونجامن  ،بريوت  2007 ،م

 .31نقد العقل العريب (العقل اﻷخالقي العريب)  :حممد عابد اجلابري  ،الطبعة اﳋامسة  ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت  2012 ،م .

احليل ،ﲢقيق :فاضل العرفان ،الطبعة اﻷوﱃ ،مؤسسة اإلمام الصادق
 .32ﳖاية املرام يف علم الكالم :احلسن بن يوسف ﹼ
عليﻪ السالم 1429 ،هـ .

 .33ومضات السبﻂ ،البعد العقائدي واﻷخالقي يف خطب اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) :الشيﺦ عيل الفتالوي ،قسم
الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة  ،كربالء املقدسة1432 ،ه 2011-م .

 .34البحوث والدراسات

 .3٥تداولية قبل التداول ﹼية (هي تداولية قروسطية عربية إسالم ﹼية) ،بيار الرﳾ  ،ترﲨة الدكتور عز الدين املجدوب،
(بحث) منشور يف (إطالالت عﲆ النظريات اللسانية والدالل ﹼية يف النصف الثاﲏ من القرن العﴩين) (ﳐتارات
معربة) ،ط ،1بيت احلكمة ،قرطاج _ تونس 2012 ،م .
ﹼ

 .36خطبتا الزهراء (عليها السالم) دراسة يف البعد التداويل يف نظرية أفعال الكالم  :د  .خالد حو ﹼير الشمس ،بحث يف
ﳎلة العميد  ،العتبة العباسية املقدسة  ،العدد ، 9 /املجلد  ، 3السنة الثالثة 143٥ ،هـ – 2014م .

 .37يف التداولية( :إشكال ﹼية املصطلح بني املفهوم والرتﲨة والتعريب) :د .عيد بلبﻊ ،بحث يف ﳎلة اﻷقالم ،بغداد ،العدد
200٨ ، ٥/م .

 .3٨الرسائل واﻷطاريح واملخطوطات

 .39االستلزام احلواري يف سورة البقرة يف القرآن الكريم (دراسة وصفية ﲢليلية تداولية) (رسالة ماجستري) ،حجر
نورما وحيدة ،جامعة موالنا مالﻚ إبراهيم ،ماالنﺞ .أندنوسيا2010 ،م.
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الﴩيفي ،جائزة سيد اﻷوصياء
عيل
ﹼ
 .40إسهام احلكومة العلوية املثالية يف رمزية مدينة الكوفة (ﳐطوط) ،رحيم كريم ﹼ
العامل ﱠية لﻺبداع الفكري واﻷديب ،الكوفة2016 ،م.

العزاوي ،جامعة بابل  /كلية الرتبية 2011 :م .
 .41التداولية يف الفكر النقدي (أطروحة دكتوراه) :كاظم
ﹼ

ﺔﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻣﻨﺎﺻﺮﲥﺎ ﰲ َﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﳊﺴﻴﻨﻴ
LEADERSHIP AND ITS BUTTRESS IN LIGHT OF
THE HUSSEINIST REVIVALISM
 ﳑﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ/ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ/ ﻮﺏﺪ ﺃﻳ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤ.ﺩ
Dr. Ja`aﬁr Mohammed Ayoub, Kingdom of Al-Bahrain

ملﺨﺺ البحﺚ

تنصب عﲆ القيادة
أي قيادة حكوم ﹼية أو إدار ﹼية أو تربو ﹼية أو اجتامع ﹼية أو عسكر ﹼية ،ولكنها
ﹼ
ليست دراستنا عن ﹼ
الﴩع ﹼية(،(1وﲢاول أن تستنري بنهضة عاشوراء وبقيادﲥا وأبطاهلا يف قض ﹼية خصائص القيادة ومناﴏﲥا ،استجابة إلشكال ﹼية

عقائد ﹼية وإدار ﹼية وتربو ﹼية واجتامع ﹼية وسياس ﹼية وأمن ﹼية بالغة اﻷﳘ ﹼية واﳋطورة.
ومﻊ أﳘيتها ،ﹼ
فﺈن هذا اجلهد ،بحسب طبيعة الدراسة وقرصها ،سوف يرتكﹼز يف رصد بعﺾ أقوال اإلمام احلسني عليﻪ
السالم يف عاشوراء لنستلهم منها دروس ﹰا يف معرفة أخالق ﹼيات القيادة وسامﲥا ،ﺛم يتت ﹼبﻊ بعﺾ أقوال الطفيني ليستﹼل من

مر التاريﺦ.
نرباسها الذي ال ﳜبو ،أمثلة يف مناﴏة القيادات احل ﹼقة عﲆ ﹼ
ﹼ
ضخام لدراسة موضوع القيادة
إن أقوال االمام احلسني عليﻪ السالم ومواقف الطفيني يف يوم عاشوراء ﲤ ﹼثل ﳐزونﹰا
ﹰ

ومناﴏﲥا ،فبها نستطيﻊ أن نقف عﲆ أهم خصائص القيادة الﴩع ﹼية التي ﳚب عﲆ الناس االنقياد هلا ،ونستلهم منها
لكل املناﴏين للقيادة لﴩع ﹼية يف ﹼ
نرباسا ﹼ
كل
املواقف املتم ﹼيزة إلنقياد الطف ﹼيني للقيادة الﴩع ﹼية التي يؤمنون ﲠا .ليكون
ﹰ

العصور.

واليوم ما نسمعﻪ عﲆ املنابر وما تتناقلﻪ الكتب عن إباء القيادة وشهامة مناﴏﳞا وأبطاهلا يف كربالء ال يكفي؛ إذ ال بدﹼ من
يتحول السامع
تبني خصائص القيادة الﴩع ﹼية احل ﹼقة ،ولزوم الطاعة واالنقياد هلا ،حتى ﹼ
دعمﻪ بالدراسات العلم ﹼية اجلا ﹼدة التي ﹼ
إﱃ اقناع مبني عﲆ أساس علمي واضح ودقيق ال لبس فيﻪ ،ومواجهة التحريف الثقايف يف ﹼ
ظل ﲢالف الظاملني وافرتاسهم

حلقوق الناس يف أوطاﳖم ويف أمنهم ويف حر ﹼية معتقداﲥم ،ومحالت التشويﻪ للقيم واملبادئ اإلنسان ﹼية وتدليسها من طريق

13٨

املتنوع واملتعدﹼ د واملمنهﺞ.
إعالمهم ﹼ

وقد كان املنهﺞ الذي اعتمدناه هلذه الدراسة خارج ﹰيا تارﳜ ﹰيا ،يتتبﻊ أقوال االمام احلسني عليﻪ السالم يف ﳖضتﻪ وموقف

الطف ﹼيني منﻪ من جهة ،وداخل ﹰيا من جهة أخر يستلهم أصول التحليل يف الكشف عن مضامني أقوالﻪ .دون الوقوع يف
التﺄويل.

لذلﻚ ارتﺄينا ﹼ
أن من اﻷنجﻊ أن يكون سرينا يف الدراسة من التطبيق إﱃ التنظري ،عﲆ عكس ما نقوم بﻪ يف بحوﺛنا الرتبوية

كبريا ،لقرص البحث وطبيعتﻪ ،وبحدﹼ
والعلوم التطبيقية من التنظري إﱃ التطبيق ،ور ﹼبام لن يكون حﻆ التنظري يف هذه الدراسة ﹰ

علم الباحث بموضوع البحث ،ولكن ستحصل يف عملنا نتائﺞ نستطيﻊ أن نعرف بفضلها خصائص القيادة الﴩع ﹼية وما

مر التاريﺦ.
هو موقف املناﴏين عﲆ ﹼ

اقترصت دراستنا عﲆ اآلﰐ :ﹼأوال ،خصائص القيادة الﴩع ﹼية وﺛان ﹰيا ،موقف املناﴏين من القيادة.

Abﬆract
It is not a way to study a leadership administrative، educational، social and military ،
but it is a study of a leadership emulating `Ashura revivalism and its paragon . Therefore
the study is to focus upon certain sayings of Imam Al- Hussein and the Taff ﬁgures to elicit
speciﬁc morality issues of leadership a pole should acquire ، revert to and be a fount to the
legal revolutions throughout ages. Today it is not quite convenient what it is heard from
the minbars، there should be certain studies tackling such ediﬁcation and knowledge on the
scientiﬁc scales .However the study delimits itself to features of the legal leadership and the
stance of the adherents of the leadership.
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ﹼأوﻻﹰ-ﺧﺼاﺋﺺ الﻘيادة الرشع ﹼية

نتعرفها من النصوص التي وردت عن اإلمام احلسني يف النهضة احلسين ﹼية من
ﺛمة خصائص للقيادة الﴩع ﹼية يمكن أن ﹼ
ﹼ

مصادر فكر ﹼية متعدﹼ دة ،يمكن عرض هذه اﳋصائص عﲆ النحو اآلﰐ:
-1القيادة ﲤ ﹼثل القيم اإلنسان ﹼية واملثل العليا ،فقد ورد عن اإلمام احلسني عليﻪ السالم أنﻪ قال » :فمن قبلني بقبول احلق

عيل هذا أصرب ،حتى ﳛكم اﷲ ،وهو خري احلاكمني »(.(2
فاﷲ أوﱃ باحلق ،ومن ر ﹼد ﹼ

ﹼ
وكﺄن احلسني عليﻪ السالم ،ينادي ﹼأﳞا الناس ال يكون خيار قبولكم إياي شخصي ﹰا ،إنﹼام اقبلوﲏ ﻷﲏ أم ﹼثل القيم احل ﹼقة
عيل فﺈنام ير ﹼد عﲆ القيم الرفيعة
واملبادئ اإلنسان ﹼية ،فمن قبلني فﺈنام يقبل القيم احل ﹼقة واملبادئ اإلنسان ﹼية العليا ،ومن ر ﹼد ﹼ
واملبادئ اإلنسان ﹼية .هكذا ترتفﻊ املبادئ فوق اﻷشخاص ،ويبقى املبدأ هو القائم البارز ،ويبقى الشخص بمقدار ما يمثل

من مبدأ.

((3

-2القيادة ليست بفرض القيم واملبادئ اإلنسان ﹼية عﲆ املناﴏين ،فقد ﲨﻊ اإلمام عليﻪ السالم ،أصحابﻪ قبل مقتلﻪ بليلة
وقال ... » :أال واﲏ أظن يومنا من هؤالء اﻷعداء غد ﹰا ،واﲏ قد أذنت لكم فانطلقوا ﲨيع ﹰا يف ﹼ
حل ،وليس عليكم مني ذمام،
وهذا الليل قد غشيكم فاﲣذوه ﲨالﹰ ،وليﺄخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي ،فجزاكم اﷲ ﲨيع ﹰا خريا.«...
ﹼ
ولعل احلسني عليﻪ السالم ،مﻊ أنﹼﻪ اإلمام املعصوم املفرتض الطاعة ،ال يريد أن يفرض عﲆ الناس أي أسلوب أو قيم
((4

ضحى من أجلها جزء ﹰا من وجودهم ﳚري مﻊ دمهم
أو قناعات ،بل يريد أن تصبح القيم اإلسالم ﹼية واملبادئ االنسان ﹼية التي ﹼ
وعروقهم ،مﻊ فكرهم وعواطفهم وتنعكس عﲆ ﹼ
كل ﳎاالت ترصفهم وسلوكهم مﻊ اﷲ سبحانﻪ وتعاﱃ ،ومﻊ نفسهم ومﻊ
اآلخرين.

((٥

بالتفرق عنﻪ ،وﳜتيل ﲠم فراد أو ﲨاعات لي ﹰ
ال
فالقائد الذي يسعى إﱃ فرض آرائﻪ وقناعاتﻪ وأسلوبﻪ ال يﺄمر أصحابﻪ
ﹼ
ﹼ
بالتخيل عنﻪ.وسنثبت الح ﹰقا كيف انعكست هذه القيم احل ﹼقة واملثل اإلنسان ﹼية العليا التي يمثلها االمام احلسني
ليهمس فيهم
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عليﻪ السالم يف موقف الطف ﹼيني املتمثلة بتضحياﲥم وأقواهلم يف يوم عاشوراء.

 -3القيادة تدافﻊ عن احلق واملبادئ اإلنسان ﹼية وحدها ،فعندما خرج احلسني عليﻪ السالم ،يف ليلة العاﴍ وحده ليتف ﹼقد

التالل حول املخيم ،وجد نافﻊ بن هالل ،فقال لﻪ احلسني عليﻪ السالم ،وهو قابﺾ عﲆ يسار نافﻊ ،أال تسلﻚ بني هذين
وانﺞ بنفسﻚ؟ قال نافﻊ :س ﹼيدي إذن ﺛكلت نافع ﹰا أ ﱡمﻪ ،ﹼ
عيل بﻚ يف
اجلبلني ،ﹸ
إن سيفي بﺄلف  ،وفرﳼ بمثلﻪ ،فو اﷲ الذي م ﹼن ﹼ
هذا املكان  ،لن أفارقﻚ أبا عبد اﷲ حتى ﹼ
يكال عن فري وجري«.

((6

ور ﹼبام يريد االمام احلسني عليﻪ السالم بقولﻪ هذا أن ﳜترب أصحابﻪ ومناﴏيﻪ يف صالبة إيامﳖم ومد ﲤسكهم بقيادﲥم
الشﻚ ،برأينا ،أن هذا القول يثبت ﹼ
ﹼ
أن القيادة مستعدﹼ ة للوقوف مﻊ القيم احل ﹼقة والدفاع عن املبادئ اإلنسان ﹼية
الﴩع ﹼية ،ولكن

رسا ويف جوف الليل وعﲆ انفراد بﺄن يتفرقوا
العليا واالستشهاد يف سبيل اﷲ حتى بدون الناﴏ ،وإالﹼ ملا خاطب مناﴏيﻪ ﹰ

عنﻪ.

 -4الرصاحة والشفاف ﹼية يف اﻷهداف والتخطيﻂ ،فقد كتب اإلمام احلسني عليﻪ السالم إﱃ بني هاشم عليﻪ السالم »فمن
حلق يب منكم استشهد ،ومن ﲣ ﹼلف ﱂ يبلﻎ الفتح«  .وهنا ،احلسني عليﻪ السالم يعلنها برصاحة أن ما يرتتب عﲆ ﳖضتﻪ،

استشهاد وتضحية بالنفس يف سبيل بناء القيم اإلسالم ﹼية ،وإيقاظ اإلرادة ،وإقامة أركان العدل ،واملتخ ﹼلف عن هذه النهضة
لن يصل إﱃ مقام درجة الشهادة والتضحية الكربالئ ﹼية.

((7

بطرا وال مفسدﹰ ا وال ظا ﹰملا،وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أ ﹼمة
أﴍا وال ﹰ
وورد عن اإلمام احلسني (ع) » :إﲏ ﱂ أخرج ﹰ

جدﹼ ي،أريد أن آمر باملعروف وأﳖى عن املنكر وأسري بسرية جدي وأيب عيل ابن أيب طالب.فمن قبلني بقبول احلق،فاﷲ أوﱃ

عيل هذا أصرب،حتى ﳛكم اﷲ،وهو خري احلاكمني«.
باحلق،ومن ر ﹼد ﹼ

((٨

قبل أن يسري احلسني(ع) من املدينة املنورة إﱃ مكة ،دعا بداوة وبياض وكتب وص ﹼية تارﳜ ﹼية ﻷخيﻪ حممد بن احلنف ﹼية .التي

تكشف بوضوح الرصاحة التي ال تعرف غري وجﻪ واحد.

توضح بجالء أهداف هذه النهضة
هذه الوص ﹼية وغريها من أقوالﻪ عليﻪ السالم يف أﺛناء ﲢركﻪ يف ﳖضتﻪ العظيمة ،ﹼ
املباركة (9(.وتكشف عن اعتامده الرصاحة أساس ﹰا للعمل ،إذ كان ال يؤمن بالتسلﻂ وفرض القناعات عﲆ الناس أو حجب
حقيقة التحرك ضد العدو.

((10

ﹼ
-٥القيادة ﹼ
وﲢشد الناس للنرصة ولكن
ﲢشد وال تتس ﹼلﻂ ،فهي تدعو إﱃ القيم واملبادئ االنسان ﹼية والدفاع عن احلق
باحلكمة واملوعظة احلسنة وبدون قهر وتس ﹼلﻂ ،وحتى ندرك املزيد من ﲨال القيادة يف دعوﲥا للحشد والنرصة دون تس ﹼلﻂ

نﴬب مثالني لذلﻚ.

* عندما ذهب احلسني عليﻪ السالم إﱃ عبيد اﷲ بن احلر يطلب منﻪ النرصة،واعتذر ،قال لﻪ احلسني عليﻪ السالم :يا بن

احلر إنﹼا ﱂ نﺄتﻚ لفرسﻚ وسيفﻚ ،وإنﹼام أتيناك نسﺄلﻚ النرصة ،فﺈن كنت بخلت علينا يف نفسﻚ فال حاجة لنا يف ﳾء من
ﺛم قال:ولكن ﹸف ﹼـر ،فال لنا وال علينا ،ﻷﲏ قد سمعت جدي
مالﻚ.ﺛم تال قولﻪ تعاﱃ » وما كنت متخذ املض ﹼلني عضد ﹰا » ،ﹼ

رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم يقول :من سمﻊ بواعية أهل بيتي  ،ﺛم ﱂ ينرصهم عﲆ حقهم ،أك ﹼبﻪ اﷲ عﲆ وجهﻪ يف نار
جهنم « .

((11

* وعندما دعا احلسني عليﻪ السالم عمرو بن قيس املﴩيف وابن عمﻪ لنرصتﻪ ،واعتذرا .قال هلام عليﻪ السالم :انطلقا فال
تسمعا واعية ،وال تريا يل سواد ﹰا ،فﺈنﹼﻪ من سمﻊ واعيتنا أو رأ سوادنا ،فلم ﳚبنا أو يغثنا كان حق ﹰا عﲆ اﷲ عز ﹼ
وجل أن يك ﹼبﻪ

عﲆ منخريﻪ يف النار«.

((12

يمكن استنا ﹰدا ملا تقدﹼ م ،أن نخرج بخالصة خصائص القيادة الﴩع ﹼية ،وهي عﲆ النحو اآلﰐ :القيادة الﴩع ﹼية ال بدﹼ هلا
أن ﲤ ﹼثل القيم احل ﹼقة واملثل اإلنسان ﹼية الرفيعة ،وال تفرض هذه املبادئ والقيم عﲆ الناس مﻊ أﳖا تدافﻊ عن القيم احل ﹼقة حلد

االستشهاد حتى لو بقيت وحدها دون ناﴏ وال معني .وهي تعلن عن أهدافها وخططها ملناﴏﳞا بكل ﴏاحة وشفافية
دون ﹴ
لف أو دوران ،ﹼ
وﲢشد الناس لنرصة احلق والدفاع عنﻪ دون قهر أوتس ﹼلﻂ .بل عن قناعة باتباع القيادة الﴩع ﹼية ،وايامنﹰا
عمي ﹰقا باملبادئ اإلنسان ﹼية والقيم احل ﹼقة التي ﲤثلها هذه القيادة الﴩع ﹼية أفضل ﲤثيل.

بعد أن عرفنا بعﺾ خصائص القيادة الﴩع ﹼية يف ضوء النهضة احلسين ﹼية ،فام موقف املناﴏين من هذه القيادة الﴩع ﹼية
نوضح موقف املناﴏين من القيادة
التي تتوافر فيها هذه اﳋصائص،بعد أن عرفت هذه القيادة وس ﹼلمت بﺄمرها؟ يمكننا أن ﹼ

من خالل ردود الطفيني عﲆ تﴪيح احلسني عليﻪ السالم وإعفائﻪ هلم من القتال ،وتضحياﲥم .وسوف نعرض بعض ﹰا من
أقوال الطف ﹼيني لينكشف إلينا موقفهم من القيادة الﴩعية احل ﹼقة ،ونعني بذلﻚ اإلمام احلسني عليﻪ السالم.
-١أﺧﻮة اﳊسﲔ عليﻪ السﻼم وﲨيﻊ أهﻞ ﺑيتﻪ
»  ...ال واﷲ يا بن رسول اﷲ ال نفارقﻚ أبد ﹰا ،ولكنا نفديﻚ بﺄنفسنا ونقتل بني يديﻚ ونرد موردك ،فق ﹼبح اﷲ العيﺶ من

بعدك « ( (13فاملوقف هو الفداء والتضحية بالنفس ،واستقباح العيﺶ يف الدنيا من دون القيادة الﴩع ﹼية.
-٢ﻛﻼم مسلﻢ ﺑن عﻮﺳجة اﻷﺳدي

»  ...ال واﷲ ال يراﲏ اﷲ وأنا أفعل ذلﻚ أبدا ،حتى أكﴪ يف صدورهم رحمي ،وأرضب فيهم بسيفي ،ما ﺛبت قائمﻪ
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بيدي ،ولو ﱂ يكن يل سالح أقاتلهم بﻪ لقذفتهم باحلجارة ،وﱂ أفارقﻚ حتى أموت بني يديﻚ » (14(.فاملوقف هو الدفاع عن
القيادة حتى من دون سالح ،واملوت من أجل الدفاع عن القيادة.
-٣ﻛﻼم زهري ﺑن الﻘﲔ البجﲇ

مرة ،وأن اﷲ قد دفﻊ القتل عنﻚ وعن
»  ...واﷲ يا بن رسول اﷲ لوددت أﲏ قتلت فيﻚ ﺛم نﴩت ،حتى أقتل فيﻚ ألف ﹼ
هؤالء الفتية من إخوتﻚ وولدك وأهل بيتﻚ » (1٥( .واملوقف هنا لزهري أن يكون ﹼأول الفدائيني من أجل الدفاع ومحاية ﹼ
كل
الطفيني واحلسني وأبناء احلسني.

-٤ﻛﻼم ﺳعيد ﺑن عبد اﷲ اﳊنﻔﻲ

مرة ،ملا فارقتﻚ أبد ﹰا حتى ألقي محامي من دونﻚ .«...
»  ...واﷲ لو علمت أﲏ أقتل ﺛم أحيا ﺛم أحرق حيا ،يفعل يب ذلﻚ سبعني ﹼ

((16

واملوقف لسعيد هو املوت من أجل القيادة حتى لو استخدم العدو أبشﻊ صور القتل من تكرار احلرق حتى املوت.

-٥ﻛﻼم ﺑﻘية الﻄﻔ ﹼيﲔ

» ...أنفسنا لﻚ الفداء ،نقيﻚ بﺄيدينا ووجوهنا وصدورنا ،فﺈذا نحن قتلنا بني يديﻚ نكـــــــون قد وفينا وقضينا ما

علينا » (17(.املوقف ملجمل الطفيني هو محاية القيادة الﴩعية والفداء من أجلها رضورة واجبة حتى لو كان الدفاع باﻷيدي
وبالصدور العارية.

من السياق املتقدﹼ م ،تتجﲆ لنا بوضوح صورة ذوبان املناﴏين يف القيادة الﴩع ﹼية والتفاﲏ من أجلها يف أعﲆ صورﳘا،

والذي ليس هلام مثيل يف العاﱂ بﺄرسه ولن يكون.

واجلدير باإلشارة هنا ،أنﻪ ر ﹼبام ﳚد القارئ ﻷقوال اإلمام عليﻪ السالم تناقض ﹰا ،بني موقف اإلمام يف تفريق أصحابﻪ من حولﻪ

من جهة ،ودعوتﻪ حلبيب بن مظاهر وزهري بن القني ،وكذلﻚ عبيد اﷲ بن احلر وعمرو بن قيس املﴩيف إﱃ نرصتﻪ من جهة أخر.
لﻺجابة عﲆ هذا اإلشكال نعرض بعﺾ اآلراء ،فمنهم من ﳚيب بﺄنﻪ عند التد ﹼبر ﳋطب احلسني عليﻪ السالم وكالمﻪ مﻊ
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ينضمون ﲢت لوائﻪ ويبايعونﻪ عﲆ اﻷمر باملعروف والنهي
الناس ،ندرك أن اإلمام عليﻪ السالم كان يبحث عن أنصار حقيقيني
ﹼ

عن املنكر ،واستنكار بيعة الضالل ،ويقاومون إغراءات الدنيا ،ويصارعون احلكم الظاﱂ الغاشم؛ حتى يقتلوا يف سبيل ذلـــﻚ.

((1٨

وإنام
وهناك من ير ،بﺄن العقدة ليست يف دعوة االمام عليﻪ السالم ﻷصحابﻪ
بالتفرق عنﻪ ،فهذا ليس حمل العجب منﻪ ،ﹼ
ﹼ
يف إباحتﻪ هلم باجلهاد معﻪ وهو يعلم ،كام يعلم ﹼ
بﺄﳖم ال يستطيعون دفﻊ القتل عنﻪ مهام جاهدوا واجتهدوا،
كل واحد منهم ،ﹼ
الﴪ الغامﺾ نقول ﹼ
إن االمام احلسني عليﻪ السالم إمام معصوم وإنسان حكيم فال ﳜفى عليﻪ الصواب،
ولﻺجابة عن هذا ﹼ
ﹼ
وتتجﲆ إصابتﻪ يف مواقفﻪ عﲆ تضحيتهم معﻪ بعد ﲣيريهم ،فالتضحية يف سبيل احلق عﲆ اختالفها وإن ﱂ تكن ذات فائدة آن ﹼية

فﺈﳖا تن ﹼبﻪ اﻷفكار وﲥ ﹼيﺞ النفوس لطلب الثﺄر ومواصلة الكفاح
فﺈﳖا تثمر يف املستقبل،
وخصوصا الشهادة يف سبيل ﹼ
ﹰ
احلق ،ﹼ

للوصول إﱃ اهلدف والغاية.

((19

بني هذا وذاك ،فليس هدفنا أن نثري االشكاالت واﻷرسار الغامضة يف النهضة احلسين ﹼية ،فهذا ﳛتاج إﱃ بحث آخر،
ولعل ﹼ
ﹼ
حل هذه العقد ال يعلمها إالﹼ اﷲ والراسخون يف العلم ،واﷲ هو العاﱂ بﺄرسار أوليائﻪ وحكمة أحكامﻪ وقضائﻪ .وإنﹼام

أردنا توضيح موقف الطفيني من القيادة الﴩع ﹼية احل ﹼقة بﺄعﲆ مستو من اإليامن واإلخالص والذوبان يف القيادة ،فبالرغم
أن احلسني عليﻪ السالم قد ﹼ
من ﹼ
أحل هلم التفرق عنﻪ يف كربالء فﺈﳖم قد أﴏوا عﲆ الوقوف معﻪ؛ ﳑا يعكس مد املعرفة
والقناعة واإليامن واحلب العميق للقيادة.

اﳋاﲤة :الدروس التي يمكن أن نستنري ﲠا من مدرسة الطفيني عظيمة-ونحن نقرتب من ﳖاية هذا املوضوع-نحاول أن

ﹶ
نصل إﱃ نتيجة -مﻊ االلتفات إﱃ خصوص ﹼيات قيادة املعصوم عليﻪ السالم-ونعرض منها ﺛالﺛة دروس:
احلرة يف الناس .وترفﺾ أسلوب القهر والتس ﹼلﻂ ،الذي يبني شخص ﹼيات مطواعة غري
* عاشوراء ﲥدف إﱃ إيقاظ اإلرادة ﹼ
اهلزات،
مدركة،ينتفي فيها العمل التلقائي من أجل احلق ،وتنتﴩ فيها حالة من ضعف الثقة بالنفس ،وترتنح عند وجود ﹼ

وتنخدع بالكلامت والشعارات.
* القيادة الﴩع ﹼية احل ﹼقة هي اﻷساس يف عمل ﹼية اإلصالح (أو الثورة ،أو النهضة) ،وهي قيادة ال ﹼ
تذل وال تضعف وال
ﲡامل وال ﲥدف إﱃ السلطة وال تستعمل أسلوب التس ﹼلﻂ ،بل تنطلق من رؤية إهل ﹼية تنظر إﱃ ﹼ
أن كل ﳾء راجﻊ إﱃ اﷲ يف

يوم احلساب ،وﲥدف رضاه ،وهي بالﴬورة تعتمد اﻷحكام الﴩع ﹼية التي تعرفها بد ﹼقة للوصول إﱃ رضاه ،وﲡذب الناس

بﺄخالقها العالية .سامﲥا كام قال اإلمام عيل عليﻪ السالم » :ال يقيم أمر اﷲ إال من ال يصانﻊ وال يضارع وال يتﹼبﻊ املطامﻊ »(.(20
* الذوبان يف القيادة اإلصالح ﹼية الﴩع ﹼية البد لﻪ أن يكون ذوبان ﹰا يف املبادئ والقيم اإلسالم ﹼية ،بعيدا عن تقديس ﹼ
الذات.

أ ﹼما إذا مالت قيادة ما إﱃ جذب اﻷفراد واستقطاﲠم باإلكراه والتبع ﹼية دون إدراك ،فهذا برأينا ،ينبﻊ من روح االستبداد ،ﻷن
ﳞمﻪ أالﹼ ير من يظهر رأي ﹰا ﳐالف ﹰا أو يناقﺶ فكرة أو أسلوبا مغاير ﹰا.
املستبد ﹼ
يف ضوء ما تقدﹼ م من نتائﺞ يمكننا أن نخرج ببعﺾ املقرتحات ملواطن دراسات علم ﹼية ،ﱂ تستطﻊ الدﹼ راسة أن تستكملها،

ويمكن أن تشكﹼل أرض ﹼية لفتح آفاق جديدة لدراسات يف غاية من اﻷﳘ ﹼية من الناحية الدينية والسياس ﹼية واالجتامعية واﻷمن ﹼية.
 -دراسة ﲡربة احلشد الشعبي يف العراق ملناﴏة القيادة الﴩع ﹼية.

 -دراسة دور القيادة الﴩع ﹼية يف املحافظة عﲆ القيم واملبادئ اإلنسان ﹼية عامل ﹼيا.

ويف اﳋتام ،نسﺄل اﷲ تعاﱃ أن ﳚعلنا من الذين يستمعون القول فيتﹼبعون أحسنﻪ.اللهم اجعل حمياي حميا حممد وآل حممد صﲆ
اﷲ عليﻪ وآلﻪ وس ﹼلم ،وﳑاﰐ ﳑاﲥم ،وال تفرق بيني وبينهم يف الدنيا واآلخرة ،إنﻚ سميﻊ الدعاء ،برمحتﻚ يا أرحم الرامحني.

اﳍﻮامﺶ

 .1القيادة الﴩع ﹼية نقصد ﲠا قيادة املعصوم املصون من اﳋطﺄ يف معرفة اﻷحكام والقوانني اإلهلية ويف تطبيقها ،كالنبي أو

اإلمام املعصوم .وأ ﹼما اتباع الفقيﻪ – عﲆ الرغم من احتاملية خطئﻪ وعدم عصمتﻪ – فهو ﳑا أمرنا بﻪ اإلمام املعصوم يف عرص

الغيبة الكرب ،فحينئذ تكون طاعة الفقيﻪ  -يف حقيقتها  -طاعة لﻺمام املعصوم.
 .2ابن قولويﻪ ،كامل الزيارات ،ص.7٥

 .3لبيب بيضون ،موسوعة كربالء ،ص.2٨٨

 .4حممد باقر املجلﴘ ،البحار ،ج ،44ص.246

 .٥السيد حممد باقر الصدر ،أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف ،ص.120
 .6املقرم ،مقتل احلسني.324،

 .7الطوﳼ ،رجال الكﴚ ،ص.72
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 .9لبيب بيضون ،موسوعة كربالء ،ص .2٨9

 .10حممد حسني فضل اﷲ ،يف رحاب أهل البيت ،ص.342

143

 .11الطربي ،تﺄريﺦ الرسل وامللوك ،ج،6ص.239
 .12الطربي ،م.ن ،.ج،6ص.239
 .13الطربي،م.ن ،.ج،6ص.239

 .14الطربي،تﺄريﺦ الرسل وامللوك ،ج،6ص.23٨
 .1٥الطربي،م.ن ،.ج،6ص.239
 .16الطربي،م.ن ،.ج،6ص.239
 .17الطربي ،م.ن،.ج،6ص.239

 .1٨لبيب بيضون ،موسوعة كربالء ،ص _ ٥79عن قول السيد مرتﴣ العسكري ،مرآة العقول للمجلﴘ ،ص.214

 .19حممد حسني آل كاشف الغطاء ،نبذة من السياسة احلسين ﹼية ،ص.161
 .20الﴩيف املرتﴤ،ﳖﺞ البالغة ،ج،11ص.274

ﻗاﺋمة املﺼادر واملراجﻊ

 .1آل كاشف الغطاء( حممد حسني) ،ﻧبﺬة من السياﺳة اﳊسين ﹼية ،طب ،1لبنان ،بريوت ،دار املحجة البيضاء.2007 ،

 .2ابن قولويﻪ ( جعفر بن حممد القمي) ،ﻛامﻞ الﺰيارات ،ﲢقيق جواد القيومي ،طب ،1ايران ،قم ،مؤسسة النﴩ
اإلسالمي1417،ه.

 .3بيضون (لبيب) ،مﻮﺳﻮعة ﻛرﺑﻼء ،طب ،1لبنان ،بريوت ،ﴍكة اﻷعلمي للمطبوعات.2009 ،

 .4الﴩيف املرتﴤ (عيل بن احلسني) ،ﳖﺞ البﻼغة ﰲ ﻛﻼم امري املﺆمنﲔ عﲇ ﺑن اﰊ طالﺐ ،لبنان ،بريوت ،الدار االسالمية
للطباعة والنﴩ والتوزيﻊ.1993 ،
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 .٥الصدر(حممد باقر) ،أهﻞ البيﺖ ﺗنﻮع أدوار ووحدة هدف ،طب ،3لبنان ،بريوت ،دار التعارف للمطبوعات.19٨٥ ،

 .6الطربي(حممد بن جرير) ،ﺗﺄريﺦ الرﺳﻞ وامللﻮك ،ﲢقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،الطب ،مرص ،دار املعارف.1961 ،

 .7الطوﳼ(حممد بن عيل) ،رجال الﻜﴚ ،تصحيح حسن املصطفى ،الطب ،ايران ،مشهد ،جامعة مشهد134٨ ،هـ ش.
 .٨فضل اﷲ (حممد حسني) ،ﰲ رحاب أهﻞ البيﺖ ،طب ،2لبنان ،بريوت ،دار املالك. 199٨ ،
 .9فضل اﷲ (حممد حسني) ،حديﺚ عاﺷﻮراء ،طب ،1لبنان ،بريوت ،دار املالك.1997 ،

 .10القرﳾ (باقر ﴍيف) ،حياة اﻹمام اﳊسﲔ ،طب ،4ايران ،قم ،مدرسة العلمية االيرواﲏ.1992 ،

 .11املجلﴘ (حممد باقر) ،ﺑحار اﻷﻧﻮار ،اجلامعة لدرر أخبار اﻷئمة اﻷطهار ،احياء الكتب اإلسالمية ،لبنان ،بريوت ،طب
.19٨3 ،3

 .12املقرم (عبد الرزاق) ،مقتل احلسني،الطب ،بريوت ،مؤسسة اﳋراسان.200٥ ،
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ملﺨﺺ البحﺚ

تطلق املفارقة يف اﻷدب عﲆ ذلﻚ اﻷسلوب الذي ﳚمﻊ بني وجهات نظر ﳐتلفة أو متناقضة ،ﻷسباب شتى ومن دون

عام هو منطقي أو مﺄلوف
تعليق ،ذلﻚ اﳖا تتمثل يف كل ما تعرب عنﻪ نصوص اﻷدب من تناقضات واختالل موازين ،وخروج ﹼ
يثري املتلقي ،ويشد انتباهﻪ ،وﳛفزه عﲆ استنطاق النص للوقوف عﲆ قصد املبدع احلقيقي.

لقد خلص ميويﻚ يف ( املفارقة ) التي ترﲨها إﱃ العربية الدكتور عبد الواحد لؤلؤة يف ضمن موسوعة املصطلح النقدي،

وأعاد مرة أخر ترﲨتها بـ (املفارقة وصفاﲥا) إﱃ أن أول استعامل أديب لكلمة املفارقة كان ﳖاية القرن الثامن عﴩ  ،ﺛم تدرج
استعامهلا منذ ﳖاية هذا القرن يف التطور واكتسبت دالالت جديدة اضيفت إﱃ دالالﲥا السابقة  ،وﻷن مصطلح املفارقة ﱂ
يستقر عند مفهوم واحد فقد رأيناه يتغري بتغري الزمان واملكان امتثاالﹰ لسنة التطور ،ال بل هو متغري من باحث إﱃ آخر  ،وربام
يكمن يف ذلﻚ سبب كثرة صور املفارقة  ،وتعدد تعريفات دارسيها بتعدد اﲡاهاﲥم واختالف ﺛقافاﲥم و اهتامماﲥم .
ولعل ﳑا يذكر أن النظرة إﱃ املفارقة قد أخذت أبعاد ﹰا واسعة بعد أن توسعت الدراسات النقدية احلديثة التي جعلت

للمتلقي اﻷولوية يف اهتامماﲥا  ،ابتدا ﹰء من الدراسات النقدية اﻷسلوبية ،واﻷلسنية ،والشعرية ،ونقد استجابة القارئ،
وصوالﹰ إﱃ نظرية التلقي أو االتصال إذ وجدت املفارقة مكان ﹰا رحب ﹰا هلا .

من هنا فﺈن هذا البحث ﹸﳛاول أن يدرس املفارقة وﲨاليتها يف جنس أديب مهم هو ( :املﴪح) وﲢديد ﹰا (املﴪح الشعري) إيامن ﹰا يف أن
هذا اللون من اﻷدب هو من أغزر اﻷلوان اﻷدبية تعبري ﹰا عن حياة اإلنسان واقدرها عﲆ كشف احلجب عن حقائق النفس  ،ذلﻚ ﻷن

الشعر قادر عﲆ أن ﹸيكيف نفسﻪ للمﴪح  ،ويكون أداة مرنة للتعبري عن غاياتﻪ وأفكاره التي يطرحها  ،وال ﹸيمكن التسليم أن الشعر ﱂ يعد

يصلح للمﴪح ،فام زالت إﱃ اليوم تكتب املﴪحيات بالشعر وهو دليل عﲆ أن املﴪح يصلح للشعر بشكل ال شﻚ فيﻪ .هذا من جانب

تبني اهلوية عندما ال يعرف املرء من هو أو ما هو .
 ،ومن جانب آخر فﺈن أكثر ما تربز املفارقات يف املﴪح  ،ﻷﳖا تقوم عﲆ اﳋطﺄ يف ﹼ
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وقد اﲣذ البحث من مﴪحية عبد الرمحن الﴩقاوي ( ﺛﺄر اﷲ ) نموذج ﹰا تطبيقي ﹰا لتربز منها املفارقة يف املﴪح الشعري ،
فاملفارقة مثلام ذكرنا تتصل أساس ﹰا باملﴪح لتوفره عﲆ ﺛالﺛة عناﴏ  :الراوي  ،واملمثلون  ،واجلمهور  ،واملعرفة املتبادلة بني
الراوي واجلمهور تضﻊ املمثلني يف موقف املفارقة  ،إذ يضﻊ الكشف التدرﳚي حلقيقة اﻷحداث السابقة املمثلني واملشاهدين
يف املستو نفسﻪ من املفارقة جلهلهم باﻷحداث املاضية .
وأخري ﹰا  ،فﺈن للمفارقة يف املﴪح غايات تﹸنشد  ،إذ إﳖا ﲤنح املبدع التميز  ،ويكون للمتلقي الدور البارز فيها ،من طريق
اهلجوم غري املباﴍ  ،والتكثيف الداليل  ،والسخرية اهلادفة  ،والتوازن بني ما ﲢقق و ما ﹸيمكن ﲢقيقﻪ .

Abﬆract

Contrast as a device yokes certain contradicted viewpoints and events on one spot of time
and place to drag the attention of the prescient readership to the morality of an artwork . With the
process of time the device takes shape and content of certain shades of meanings; Meuk coins the
concept and then translated into Arabic by `Abidalwahid Lulua in The Literary Terms Collection
and evolves from one content to another . The more the critical theories augment، the more the
device ﬁnds much existence in the verse drama ، hence the study endeavours to dissect the contrast
into its mere roots ; the verse drama whets the sense of the contrast as there is a combination of both
poetry and drama . For factuality The Revenge of Him set as a nonpareil to manifest the angles of
the contrast as there are three essential tenets of drama ; the narrator، actors and the audience ، the
identity of the actors emerges into perception bit by bit : the contrast lays foundations of peculiarity
، steered humour and the equilibrium between what has been achieved and what could be achieved.

التمﻬيد
ﻧبﺬة عن املﴪح

أخذت كلمة املﴪح عرب التاريﺦ دالالت متنوعة تبع ﹰا لتنوع النظرة إﱃ هذا الفن ومقوماتﻪ  ،ولعل تتبﻊ تاريﺦ تطور

هذه الكلمة يظهر الدالالت املتنوعة هلا  ،فقد استعملت كلمة املﴪح عﲆ (( شكل من أشكال الكتابة يقوم عﲆ عرض
ا ﹸملتخ ﱠيل ﹶعرب الكلمة كالرواية والقصة  ،وقد عدﹼ أرسطو يف معرض حديثﻪ عن فنون الشعر التي تقوم عﲆ ا ﹸملحاكاة كامللحمة

والرتاجيديا إن هذه اﻷخرية تتميز بكوﳖا ﹸﲢقق املحاكاة من خالل الفعل وقد كان وراء النظرة التي ﲢكمت ملدة طويلة
بالنقد الغريب ))(  (1إذ إنﻪ بقولﻪ هذا عدﱠ املﴪح جنس ﹰا من اﻷجناس اﻷدبية .

ومن تتبﻊ داللة كلمة املﴪح نتوقف عند من جعلها تدل عﲆ (( شكل من أشكال ال ﹸف ﹾرجة قوامﻪ ا ﹸملؤدي/ا ﹸملم ﱢثل من
جهة  ،وا ﹸمل ﹺ
تفرج من جهة أخر  ،ويف هذه احلالة ﹸيعد املﴪح فن ﹰا من فنون ال ﹶعرض كالسريك وااليامء والباليﻪ وغريها ))( . (2

و ﹸيمكن أن تدل كلمة املﴪح عﲆ (( املكان الذي ﹸيقدﹼ م فيﻪ ال ﹶعرض ،وهذا هو املعنى الذي ارتبﻂ باﻷصل اللغوي لكلمة
الرؤية أو
 Theatreولكلمة املﴪح  ،فكلمة  Theatreمﺄخوذة من اليونانية  Theatronالتي كانت تعني حرفي ﹰا مكان ﹸ
املشاهدة ،وصارت تدل فيام بعد عﲆ شكل عامرة ﹸيرتﱠب بحيث يستطيﻊ املتفرجون أن ﹶيروا أو يسمعوا فيﻪ عرض ﹰا ﹸيقدﱢ مﻪ

آخرون ))( . (3

ال تتوقف كلمة املﴪح عند حدود الدالالت التي ذكرناها  ،إذ إﳖا ﹸيمكن أن تدل عﲆ أعامل الكاتب املﴪحي أو إنتاجﻪ

وهلذا فﺈنﻪ باإلمكان القول  :مﴪح راسني  ،ومﴪح شكسبري ..الﺦ  ،فض ﹰ
ال عن أﳖا ﹸيمكن أن تطلق كي تدل عﲆ ﳎمل اﻷعامل

عني أو مدرسة حمدﹼ دة أو توجﻪ ما ،ومن هنا ﹸيقال :املﴪح الكالسيكي و املﴪح الشعبي ..الﺦ ( . (4
التي تنتمي إﱃ عرص ﹸم ﹼ

و ﳑا سبق يظهر أن اختالف داللة كلمة املﴪح وتنوعها يرجﻊ إﱃ تنوع الكلامت املستعملة للداللة عﲆ هذا الفن التي
ترتبﻂ بالنظرة إﱃ املﴪح بوصفﻪ نص ﹰا وبوصفﻪ عرض ﹰا عرب التاريﺦ  ،ففي احلضارة اليونانية حيث انبثق النشيد الد ﹼيرامبي
عدﹼ املﴪح فن ﹰا من فنون الشعر  ،فقد أطلق أرسطو تسمية (الشعر الرتاجيدي) ليدل عﲆ املﴪح بوصفﻪ جنس ﹰا أدبي ﹰا  ،بيد أنﻪ

م ﹼيز يف حديثﻪ عن مضمون املﴪحيات وشكل كتابتها بني اﻷنواع املﴪحية  ،إذ ﲢدث عن الرتاجيديا والكوميديا والدراما

الساتريية  ،وقد ميز أيضا بني النص والعرض وعدﹼ العرض من أجزاء الرتاجيديا الستة (يستهوي النفس) لكنﻪ أقل اﻷجزاء

ﹸصنعة وأضعفها بالشعر( . (٥

أ ﹼما يف احلضارة الرومانية فاملﴪح يﺄخذ معناه من نوعية احلكاية التي تعتمد عليها اﻷعامل املﴪحية وهي يف أصلها
ﹸخرافة  Fabulaاستعملت هذه الكلمة بمعنى النص املكتوب الذي ﳚمﻊ بني ﹺ
الف ﹾقرات ا ﹸملختلفة التي ﹸيؤدﳞا املمثلون(. ( 6
وأ ﹼما يف القرون الوسطى فقد أطلق عﲆ املﴪحية تسمية (اللعبة أو التمثيلية) وهذا االستعامل هو الذي بقي سائد ﹰا (( يف

انكلرتا باملقابل صار كل شكل من اﻷشكال املﴪحية ﹸيعرف باسم ﹸيشري إﱃ خصوصية اﻷرسار ،اﻷخالقيات الﺦ ))( ( 7ومﻊ

بداية القرن السادس عﴩ أصبح استيحاء اﻷنواع املﴪحية التي قام بكتابتها القدماء هو السائد لتعود املﴪحية من جديد
ﹸسمى اعتامد ﹰا عﲆ النوع املﴪحي الذي تنتمي إليﻪ كمﴪحية الرتاجيديا،والكوميديا ،والرتاجيكوميديا الﺦ  ،لكن ذلﻚ ﱂ
ت ﹼ

يمنﻊ من أن تستعمل (الكوميديا)كي تدل عﲆ املﴪحية يف فرنسا ويف اسبانيا أيض ﹰا وذلﻚ يف حدود القرن السابﻊ عﴩ(. ( ٨

أخذت كلمة (دراما) تستعمل يف القرن الثامن عﴩ كي تدل عﲆ نوع مﴪحي جديد ،بيد أﳖا مالبثت فيام بعد لتستعمل

يف املﴪح احلديث للداللة عﲆ النص مقابل العرض  ،ﺛم صارت تسمية الدراما تﹸطلق عﲆ أي عمل ﲤثييل يقوم عﲆ عرض

الرصاع  ،ومن هنا جاءت تسمية الدراما اإلذاعية  ،والدراما التلفزيونية  ،يف
فعل درامي يتطور يف مسار حمدد وينطوي عﲆ ﹼ
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حني أن كلمة  Theatreأصبحت أكثر شمولية وصارت تستعمل كي تدل عﲆ املﴪح كنوع  ،وكعرض  ،وكمكان(. ( 9

أ ﹼما يف اللغة العربية فتربز اشكالية تتعلق بتسمية املﴪح والتعبري عنﻪ وذلﻚ بسبب عدم وجود املﴪح يف احلضارة

العربية  ،ويبدو أن هذه االشكالية قد بدأت مﻊ ترﲨة أيب بﴩ بن متى كتاب فن الشعر ﻷرسطو من الﴪيانية إﱃ العربية  ،إذ

يالحﻆ أنﻪ استعمل كلمتي (املديح  ،واهلجاء) للداللة عﲆ (الكوميديا ،والرتاجيديا) ،بيد أن ابن سينا فضل استعامل كلمتي

( طراغوذيا  ،وقوموذيا) يف تعليقاتﻪ عﲆ كتاب فن الشعر ﻷرسطو مثلام وردتا يف النص اﻷصيل  ،ﺛم عاد بعد ذلﻚ ابن رشد
الستعامل تعبري (شعر املديح  ،وشعر اهلجاء) يف مقابل (الكوميديا  ،والرتاجيديا)  ،اﻷمر الذي ﹸيشعر بالصعوبة الكبرية التي
كانت موجودة يف فهم ماه ﹼية املﴪح وكل ما كتبﻪ أرسطو عنﻪ( . (10

رواد عرص النهضة من املﴪحيني العرب واملفكرين املﴪح الغريب وذلﻚ يف ﳖاية القرن التاسﻊ عﴩ
ويبدو أن تعرف ﹼ
جعلهم ﳛاولون إﳚاد كلامت عربية تصف هذا الفن اجلديد الذي ﱂ يكن معروف ﹰا بشكل متكامل يف احلضارة العربية اﻷمر
الذي سمح بتنوع املصطلحات املستعملة التي تدل عﲆ املﴪح(  ،(11و ﹸيعد بطرس البستاﲏ من أوائل الذين اهتموا بوضﻊ

مصطلحات تدل عﲆ املﴪح فقد (( ورد يف معجم (حميﻂ املحيﻂ) الذي صدر بني  1٨66و  1٨69كلمتي (مﴪح) و

(خشبة)  ،إذ ﴍح معناﳘا و وصفهام بﺄﳖام مكان الرقص واللعب ))( . (12
فالكلمة يف اللغة العربية تدل عﲆ فﹺناء الدار والفسحة الوسيطة فيﻪ(  ، (13فض ﹰ
ال عن ذلﻚ فﺈن كلمة (املﴪح) ﹸيمكن أن
(رسح عنﻪ :ﹼفرج عنﻪ)(  (14يف إشارة إﱃ معنى التسلية واالستمتاع الذي تتضمنﻪ  ،ويبدو أن هذا
تكون قد أخذت من الفعل ﹶ ﱠ
املعنى استدعى الحق ﹰا استعامل كلمة (ال ﹸف ﹾرجة) كي تعرب عن شكل العالقة املتولدة من مشاهدة العروض املﴪحية( . (1٥

من هنا ﹸيمكن القول إن (توفيق احلكيم) هو أول من استعمل كلمة (مﴪح) بمعناها احلديث وربام يعود ذلﻚ ملعرفتﻪ

فضل استعامل (اﻷدب التمثييل) وهو يتحدث عن النصوص املﴪحية
باملﴪح الغريب عن كثب  ،يف حني أن (طﻪ حسني) ﹼ

اليونانية املرتﲨة  ،من جانب آخر فقد ظلت تسميات من مثل :رواية ،وﲤثيلية  ،ورواية تشخيصية متداولة مدة من الوقت

14٨

أكثر من املﴪحية  ،فض ﹰ
ال عن شيوع استعامل كلمة (دراما) لتدل عﲆ املﴪحية  ،وقد أخذ هذا االستعامل من معنى الكلمة
االنكليزية  ،أ ﹼما مصطلح العرض املﴪحي فﺈنﻪ ﱂ يرد إال يف وقت متﺄخر مﻊ بداية االهتامم بﻪ بوصفﻪ مكون ﹰا أساسي ﹰا يف

مكونات العمل املﴪحي( . (16

املﴪح الﺸعري العرﰊ ،واملﴪح الﺸعري اﳊسينﻲ

ﱂ يعرف العرب الفن املﴪحي(  ،(17لكنهم أخذوا هذا الفن من أوربا بعد عرص النهضة العربية ،فظهر املﴪح يف اﻷدب

العريب (( بشكلﻪ الغريب عام 1٨47م حني أنشﺄ مارون النقاش مﴪحﻪ يف مدينة بريوت))(  (1٨وقد كانت ﲡربة مارون
النقاش وﲡارب مﴪحيني عرب بداية لتطور املﴪح الشعري يف العاﱂ العريب ونضوجﻪ عﲆ يد ﺛالﺛة ﳑن كتبوا فيﻪ وهم :

أمحد شوقي ،وتوفيق احلكيم ،و حممود تيمور(. (19

وعﲆ الرغم من أن بعﺾ الباحثني يرجحون معرفة حضارة وادي الرافدين ،و وادي النيل ﻷشكال من اﻷداء التمثييل

كان يقدم يف املعابد الدينية القديمة ﹸيصاحبﻪ موسيقى وغناء و رقص و ﲤثيل وهي العناﴏ التي اعتمدت عليها مﴪحيات
اسخيلوس و يوريبيدس  ،فض ﹰ
ال عن وجود أشكال من العروض التمثيلية شهدها العرص اجلاهيل مظهر ﹰا من مظاهر الطقوس

واﻷعراف الدينية القديمة( ،( 20لكن تبقى أصول املﴪح الشعري العريب بشكلﻪ الدرامي غربية فقد برز مثلام ذكرنا بعد عرص

النهضة ،و أخذ يتطور بعد أن قام ( عيل أمحد باكثري) بتجربة الشعر املرسل يف كتابة مﴪحياتﻪ ،وهذا يعود إﱃ رؤيتﻪ التي ﲡد

أن هذا النمﻂ من الكتابة الشعرية يتامزج فيﻪ الشعر واملﴪح يف إطار درامي متناسق( .(21
إﱃ جانب ذلﻚ فقد شهد اﻷدب العريب أيض ﹰا كتابة مﴪحيات شعرية بالشعر احلر ،كمﴪحيات صالح عبد الصبور و

عبد الرمحن الﴩقاوي(  ،(22ويمكن عدﹼ تلﻚ املﴪحيات (( حماوالت مﴪحية جادة سعت ﻷن تنهﺾ باملﴪح العريب))

(

 (23وإعادة اﻷمل إﱃ الدراما الشعرية.

و يف املﴪح الشعري العريب ير (عبد الستار جواد) ان (( الشاعر العريب منذ مﴪحيات شوقي وعزيز أباضة وحتى

حماوالت معني بسيسو و ميشال سليامن كان ﳛاول أن يمر بنفس اﻷدوار التي مرت ﲠا املﴪحية اﻷوربية))(  (24وهذا يعني

أن الشاعر العريب يعيد التجربة اﻷوربية يف مﴪحﻪ الشعري ،وهنا قد يكون الشاعر العريب متﺄﺛر ﹰا ﲠذا الفن اﻷوريب لكن
ليس إﱃ درجة إعادة استنساخ هذه التجربة بحذافريها وإن استعار الشكل الغريب إال إنﻪ أبقى املضمون والصياغة يف ضمن

إطارها العريب ،وهذا اﻷمر تؤكده فنون الفرجة التي عرفها العاﱂ العريب وكان هلا عالقة باملﴪح واملﴪح الشعري بخاصة،
ومن هذه الفنون نذكر  :التعزية ،واملحبظون ،والقره قوز ،وخيال الظل ،و رواية السرية الشعبية( .(2٥

و لعل (التعزية) التي تﹸعد من فنون الفرجة اﻷوﱃ املعروفة عند العرب هي من أقرب الفنون إﱃ املﴪح الشعري ،وال

سيام املﴪح الشعري احلسيني ،فالتعزية (( ﲤثيلية تعرب عن طقس احتفايل ديني خاص بمقتل احلسني (عليﻪ السالم) وتبدأ
االحتفاالت يف غرة حمرم وتنتهي يف العاﴍ منﻪ وهي ﲤثل حياة احلسني وكل فعل أو حركة فيها ﲤثل حدﺛ ﹰا من أحداث مقتل

احلسني (عليﻪ السالم) ))( .(26

و يذهب بعﺾ الدارسني لفن التعزية إﱃ أن هذا الفن الذي يشبﻪ املﴪح ﹸعرف عند العجم بعد اإلسالم ،وﳚسد مقتل

احلسني (عليﻪ السالم) يف ﲤثيلية تؤلف هلذا الغرض(  ،(27وهذا الرأي هو ماذهب إليﻪ (الندو) يف كتابﻪ (تاريﺦ املﴪح

العريب) فقد ذكر أن معظم مﴪحيات التعزية قد كتبت بالفارسية ومثلت فيها يف إشارة منﻪ إﱃ أن هذا الفن ذو أصول

فارسية مﻊ إنﻪ ال ينكر أن التاريﺦ ﳛفﻆ لنا بعض ﹰا من تلﻚ التمثيليات التي كتبت بالعربية ومثلت فيها(  .(2٨و يظهر أن ارتباط

التعزية باحلسني ( عليﻪ السالم) وتركيزها عﲆ القضية اجلوهرية التي من أجلها ضحى بنفسﻪ هو ما جعل (الندو) وغريه
من الدارسني يعيد هذا الفن إﱃ الطقوس االحتفالية الفارسية ،ويف هذا ظلم كبري ﻷنﻪ يعطي انطباع ﹰا أن العرب ﱂ يكونوا عﲆ
معرفة ﲠذه التمثيلية التي يطلق عليها التعزية ،وهذا اﻷمر ليس صحيح ﹰا الن عدم وجود نصوص عربية مدونة من التعزية

ال يعني أن العرب ﱂ يكونوا عﲆ دراية ﲠا( .(29

لقد تﺄﺛر املﴪح الشعري احلسيني ﲠذا الفن الذي كان يقدم يف أماكن متعددة كاملسارح أو املساجد أو اهلواء الطلق،
وكان العرض التمثييل يقوم عﲆ الديكور الذي يكون يف جزء كبري منﻪ واقعي ﹰا ،إﱃ جانب املؤﺛرات اﻷخر كالدم احلقيقي
يف كثري من اﻷحيان واﻷسلحة واحليوانات ،فض ﹰ
ال عن املوسيقى التي تصاحب هذا العرض التمثييل( .(30

ومن أهم اﻷسس التي ﹸبني عليها هذا الطقس الديني التمثييل (( الذي ﹸيعد من أقدم العروض املﴪحية يف العاﱂ

اإلسالمي))(  (31هو الشعر فهو يؤد يف معظمﻪ شعر ﹰا غنائي ﹰا( ( 32يف رﺛاء احلسني (عليﻪ السالم) وهذا ماجعلﻪ من أكثر فنون

الفرجة قرب ﹰا من املﴪح الشعري .

و مهام يكن من أمر فﺈن املﴪح الشعري العريب أفاد من ﲡارب كثرية ساعدت يف انضاجﻪ باﲡاه هذه التجربة املهمة يف

اﻷدب العريب ،أ ﹼما إذا جعلنا دائرة حديثنا تنصب يف املﴪح الشعري احلسيني فﺈننا يمكن أن نقف عند نصوص مﴪحية
شعرية استثمرت قضية الطف وجعلت من هذه الواقعة حمور ﹰا ﹸبنيت عليﻪ هذه املﴪحيات وشكل متنها الدرامي بالرغم من
صعوبة اﳋوض يف ﲡربة املﴪح احلسيني بسبب احلساسية إزاء هذا املوضوع يف كثري من البلدان العربية و حماربة السلطة
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والرقابة السياسية  ،ومن هذه املﴪحيات مﴪحية (احلسني ) ملحمد الرضا ﴍف الدين  ،و(مرصع احلسني ) لعدنان مردم
بﻚ  ،و(هكذا تكلم احلسني ) للعفيفي مطر  ،و( ﺛانية ﳚﺊ احلسني ) ملحمد عيل اﳋفاجي (  . (33وهناك ﲡارب مﴪحية

أخر غري التي ذكرناها ،وقد وقﻊ اختيارنا عﲆ مﴪحية (ﺛﺄر اﷲ) من بني هذه التجارب املﴪحية الشعرية لتكون ﳎاالﹰ
تطبيقي ﹰا يسلﻂ الضوء فيها عﲆ املﴪح الشعري احلسيني وعﲆ تقنية أسلوبية ﹸيمكن توظيفها يف هذا النوع من املﴪح وتكون

فاعلة فيﻪ ومؤﺛرة بشكل كبري اال وهي املفارقة .ولعل هذا االختيار هلذه املﴪحية بالتحديد يعود إﱃ أن مؤلفها ( الﴩقاوي)

هو واحد من رواد حركة التجديد يف الشعر العريب احلديث ،ومن الذين انتبهوا إﱃ تﺄﺛري توظيف الشعر احلر يف املﴪح
الشعري إﱃ جانب ذلﻚ فالشاعر (الﴩقاوي) يؤمن بالقيم اإلنسانية النبيلة التي ترفﺾ الظلم وتؤمن بالعدالة وهلذا فقد

وجد يف رسالة احلسني (عليﻪ السالم) كل هذه القيم وحاول أن يرفعها يف مﴪحيتﻪ (ﺛﺄر اﷲ) يف إطار شعار مﴪحي شعري
ﳜتار شخوصﻪ ﳑن (( ﳛملون هذه املعاﲏ ﻷن مصريهم قد رسم هلم أن يكونوا طرف ﹰا يف هذا الرصاع اﻷزيل بني اﳋري والﴩ

يف املجتمﻊ اإلنساﲏ ))(  (34وهذا الرصاع اﻷزيل بني هاتني القوتني (اﳋري والﴩ) يقودنا إﱃ مفارقات ال حرص هلا داخل

العمل املﴪحي.

وتعتمد مﴪحية الﴩقاوي يف بنائها عﲆ ﳎموعة من الشخصيات بعضها غري معروف تارﳜي ﹰا وﳚري ﴏاع بني هذه

الشخصيات يتولد عنﻪ ﳎموعة من املفارقات ،و تتبد هذه املفارقات من التناقﺾ احلاد بني أطراف املﴪحية يف مواقفهم

وترصفاﲥم  ،إذ نجد أن معسكر احلسني (عليﻪ السالم) يمثل القيم واملبادئ السامية يف مقابل اجلانب املعاكس هلذه القيم
واملثل اإلنسانية الذي يمثلﻪ معسكر (يزيد بن معاوية) .

املﻔارﻗة ﰲ املﴪح الﺸعري اﳊسينﻲ

إن املفارقة التي نتحدث عنها تتصل أساس ﹰا باملﴪح لتوافره عﲆ ﺛالﺛة عناﴏ  :الراوي واملمثلون واجلمهور  ،واملعرفة
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املتبادلة بني الراوي واجلمهور تضﻊ املمثلني يف موقف املفارقة  ،ويضﻊ الكشف التدرﳚي حلقيقة اﻷحداث السابقة املمثلني
واملشاهدين يف املستو نفسﻪ من املفارقة جلهلهم باﻷحداث املاضية( . (3٥

إن الكاتب املﴪحي الواعي هو من يستغل اإلمكانات الدرامية يف املﴪحية وﳚعل من الشخصية ((ضحية مفارقة)
ويسمح للمشاهد أن يكون مراقب ﹰا متصف ﹰا باملفارقة ويف هذا متعة كبرية تتﺄتى من (( مراقبة الناس الذين ال يشعرون بوجود

((36

من يراقبهم  ،وﺛمة متعة أكرب يغلب أن تكون مؤملة يف مراقبة الناس الذين اليشعرون أيض ﹰا أﳖم يف ورطة أو أﳖم عﲆ وشﻚ
الوقوع فيها))(  (37وهنا تصبح املفارقة أشد وقع ﹰا حينام يشتد التعارض بني كون الضحية حرة يف الترصف و واﺛقة وبني رؤية
املشاهد هلا يف صورة تعيسة مقيدة بعجلة الفعل التي اليمكن ردها أو إيقافها(.( 3٨

ويف املﴪح تظهر املفارقات بشكل واضح جد ﹰا ،وهذه (( املفارقات التي نجدها يف املﴪحيات إنام توجد بسبب ميل
يف الدرامة أن ﹸ
(ﲤﴪح) نفسها ... ،إن الكثري من الشكل وحمتو املوضوع يف الدرامة يمكن النظر إليﻪ عﲆ أنﻪ توسيعات

وﲢويالت للسياق املﴪحي املباﴍ للمﴪحيات ،فالدرامي ونصﻪ واملمثلون بمالبسهم وزينتهم وخشبة املﴪح واملخرج
واملناظر (بام يف ذلﻚ التمرينات والتمثيل) والقاعة واجلمهور يميلون ﲨيع ﹰا أن ﳚدوا أنفسهم داخل مﴪحيات بدرجات
متفاوتة يف التخفي ))(  (39وهناك تداخل بني املﴪح واملفارقة يف جوانب عديدة (( فحتى أصغر مالحظة مفارقة يف تصويرها
التحدي واالستجابة ))( .(40

و يمكن القول إن (( املﴪح نفسﻪ نوع من تقليد ﳛمل مفارقة حيث يكون املشاهد من مقعد مريح يف عاﱂ الواقﻊ قادر

عﲆ النظر إﱃ عاﱂ من الوهم ( فري العاﱂ من عل ) ))(. ( 41

إن املشاهد (ﲨهور املﴪحية) (( يشبﻪ املراقب ذا املفارقة ،فهو يدخل خيالي ﹰا يف الوهم الدرامي ولكنﻪ كذلﻚ يقف خارج

املﴪحية وﳛكم بﺄﳖا ﲤثيل ))(. ( 42

هناك معطيات مهمة يف املﴪح يمكن أن يؤدي االهتامم ﲠا إﱃ ﲢقيق مواقف مفارقة داخل العمل املﴪحي ،فﺈﱃ جانب

ما ذكرناه من عناﴏ وهي  ( :الراوي واملمثلون واجلمهور) نجد أن طريقة العرض املﴪحي هلا تﺄﺛري كبري يف خلق مواقف
مفارقة مثرية لتساؤالت ال حدود هلا ،ويدخل ضمن طريقة العرض ((تصميم الديكور ،ويف كثري من اﻷحيان تصميم الزي
املﴪحي واإلكسسوار واﻷقنعة واملؤﺛرات اﳋاصة من إضاءة ومؤﺛرات سمعية  ...إﱃ جانب املخرج لكي يتحقق االنسجام

يف أسلوب العمل ككل ))( .(43

لقد تطورت اليوم أساليب العرض املﴪحي وأضحى يطلق عﲆ هذا اجلانب من املﴪح مصطلح السينوغرافيا
( )Scenogrophyالتي تعد نشاط ﹰا إبداعي ﹰا فني ﹰا (( يفرتض معرفة بالرسم والعامرة (الصور وااللوان واﻷشكال واحلجوم)

(*)

وبالتقنيات املستخدمة يف املﴪح ( اإلضاءة وهندسة الصوت) إضافة إﱃ القدرة عﲆ ﲢليل العمل لتجسيده ))( ( 44وهي

ﲥتم (( بتنظيم الفضاء املﴪحي لكل النواحي بدء ﹰا من تصميم مكان العرض بشكل عام انطالق ﹰا من الرؤية الدرامية والتﺄﺛري
املفرتض عﲆ املتفرج إﱃ تصميم وتنفيذ الديكور وما يتعلق بﻪ يف عرض معني))(.( 4٥

ﹼ
إن السينوغرافيا التي تقوم عﲆ (( استثامر الفضاء املﴪحي كفراغ من أجل اعطاء املﴪح بعد ﹰا شعري ﹰا))(  (46يمكن أن

تقدم عالمات رمزية ينتجها فنان معتمد ﹰا يف ذلﻚ عﲆ ﳐيلتﻪ وخزينﻪ املعريف  ،وقد تكون هذه العالمات الرمزية ذات صلة
بالنص املﴪحي أو تفتقر إﱃ وجود صلة(  (47وهي (( تؤدي دور ﹰا رمزي ﹰا عﲆ خشبة املﴪح تﺄخذ وهي يف حالة استعامل
مﴪحي خصائص وصفات وطبائﻊ ال ﲢملها يف احلياة العادية فهي ﲣلق من جديد مغايرة لطبيعتها اﻷوﱃ ))(  .(4٨وﲡدر
اإلشارة إﱃ أن توظيف السينوغرافيا يف املﴪح الشعري احلسيني يمثل ﲡديد ﹰا كبري ﹰا هلذا املﴪح وإضافة مهمة يمكن منها أن

تتولد الكثري من املفارقات  ،ولنا يف مﴪحية الﴩقاوي (ﺛﺄر اﷲ) مثال عﲆ ذلﻚ  ،إذ يمكن إظهار هذا اجلانب يف العرض
املﴪحي للمﴪحية  ،فالﴩقاوي يف نصﻪ املﴪحي يركز كثري ﹰا يف مناظر املﴪحية عﲆ املﴪح وحمتوياتﻪ من (ديكور وأزياء)
وغريها .

ففي املنظر الثاﲏ يبدأ بقولﻪ  (( :قاعة فسيحة يف قرص الوليد بن عتبة وايل املدينة ..اﻷمري ﳚلس عﲆ مقعد وﺛري وغري بعيد

منﻪ ﳚلس مروان بن احلكم  ..يف صدر القاعة ﴍفة يظهر منها عﲆ البعد مسجد الرسول(صﲆ اﷲ عليﻪ وعﲆ آلﻪ ) وقربه ..

اهلتافات التي سمعناها يف آخر املنظر السابق نسمعها اآلن من بعيد))( . (49
ويمكن هنا أن تدخل السينوغرافيا تدخ ﹰ
ال كبري ﹰا لتربز هذا التناقﺾ باستغالل تقنيات الديكور واإلضاءة والصوت ،
ليظهر جلي ﹰا االختالف الكبري بني قاعة قرص الوليد وبني مسجد النبي (صﲆ اﷲ عليﻪ وعﲆ آلﻪ) الذي يظهر من الﴩفة .

املبحﺚ اﻷول
املﻔارﻗة ﰲ عناﴏ مﴪحية ) ﺛﺄر اﷲ ( للرشﻗاوي

أي نص مﴪحي شعري ﹰا كان أم نثري ﹰا من ﳎموعة من العناﴏ التي تتضافر فيام بينها لتنتﺞ لنا عم ﹰ
ال إبداعي ﹰا إذا ما
يتكون ﹼ

أتقن املؤلف مفاتيح كل عنرص وأدرك أﳘيتﻪ يف النص .

مﴪحي بالدراسة فﺈننا ال يمكننا االعتامد عﲆ عنرص ما دون غريه  .أ ﹼما عن تقسيم النص إﱃ
أي عمل
وإذا ما تعرضنا إﱃ ﹼ
ﹼ
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فﺈن اهلدف منﻪ تسهيل عملية دراسة مكونات ذلﻚ النص الذي يعدﹼ يف اﻷساس ﹼ
عناﴏ ،ﹼ
كال متكام ﹰ
ال .
ﹼ
فني
ولعل املرونة التي تتمتﹼﻊ ﲠا املفارقة من حيث التعامل معها عﲆ مستويي اللغة واملعنى  ،أو من ناحية تطبيقها عﲆ ﹼ

الشعر والنثر  ،هي التي جعلت منها ظاهرة أسلوبية تعمل مﻊ ظواهر أخر عﲆ رفﻊ مستو القيمة اجلاملية للنص  .ﹼ
ولعل

تلمس اﺛر املفارقة يف فن مزدوج كاملﴪح الشعري فيﻪ من الصعوبة قدر ما فيﻪ من املتعة  .فاملﴪح الشعري فن متشعب
ﹼ
ومركب النتامئﻪ إﱃ اﻷدب من جهة النص الدرامي  ،واﱃ فنون العرض من جهة العرض املﴪحي  .لذا ﹼ
فﺈن التكوين
املزدوج للمﴪح الشعري ( نص شعري  +عرض مﴪحي) قد (( ﳚعل منﻪ ف ﹼن املفارقات بامتياز  ،ف ﹼن ينسﺞ خصوصيتﻪ ،

ويمنح العناﴏ املكونة لبنيتﻪ من مفارقات هي مرجعياتﻪ املتباينة ))
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فاملفارقة  ،إذن ،تشكل انحرافا دالليا ﳛيل البناء اهليكيل الشعري إﱃ رؤ درامية مؤﺛرة تعتمد عمق الفكرة ووضوحها

اقر أرسطو قبل
يف وقت واحد  .فاملفارقة تؤدي وظيفة مهمة يف نجاح العمل اﻷديب بعامة واملﴪح الشعري بخاصة .فقد ﹼ

أكثر من ألفي عام عﲆ قيام مدرسة ( النقد اجلديد ) بحتمية أن ينطوي املوقف عﲆ املفارقة (.(٥1

وقد تلمسنا ذلﻚ جل ﹼيا يف توظيف الﴩقاوي ﻷسلوب املفارقة يف اغلب عناﴏ التشكيل املﴪحي ملﴪحيتﻪ ( ﺛﺄر اﷲ)

بقسميها ( احلسني ﺛائرا ) و ( احلسني شهيدا )  ،وفيام يﺄﰐ عرض مفصل لذلﻚ .

أوﻻﹰ  :املﻔارﻗة ﰲ الﻔﻜرة الرﺋيسة ) الﺜيمة (

بتصور العناﴏ
نص درامي  ،وهي احلارضة اﻷوﱃ يف ذهن القارئ يبدأ بعدها
ﹼ
اي ﹼ
الفكرة هي اللبنة اﻷساسية يف كتابة ﹼ

وتطورها وتسري ﲠا إﱃ مساراﲥا التي يريد هلا الكاتب أن تصل  .فلو ﱂ تكن هناك فكرة ملا كان
تنمي الفكرة
ﹼ
اﻷخر التي ﹼ
هناك عمل أديب شعري ﹰا كان ام نثري ﹰا .
والﴩقاوي ﱂ ﳚتهد كثريا يف اختيار الفكرة العامة للمﴪحية كوﳖا تعدﹼ عمال تارﳜي ﹰا يف اﻷساس  .فمﴪحية (ﺛﺄر اﷲ)
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للﴩقاوي بوصفها فكرة عمل ليست مقصورة عﲆ احد وﱂ يقترص عليها احد كذلﻚ  .فقد سبق الﴩقاوي إﱃ اﳋوض
يف واقعة كربالء كثري من الكتاب يف املﴪح الشعري أو غريه  ،نظرا ﻷﳘية حادﺛة استشهاد اإلمام احلسني (عليﻪ السالم )

وجللها عند املسلمني عامة والشيعة خاصة .
ﹼ
ولعل من ابرز ما ساعد الﴩقاوي عﲆ املﴤ يف هذا العمل والنجاح فيﻪ املرجعية الثقافية والدينية الواسعة التي ﲤتﹼﻊ

ﲠا  .فعﲆ الرغم من بداياتﻪ الشعرية اﳋالصة إال انﹼﻪ انتهى بﻪ اﻷمر مفكرا إسالميا شغوفا بتع ﹼقب حركة التاريﺦ اإلسالمي
وسرية الرسول الكريم (صﲆ اﷲ عليﻪ وعﲆ آلﻪ )  ،حتى كاد ينسى موهبتﻪ اﻷدبية ﲤام ﹰا( ،(٥2هذا فضال عن ح ﹼبﻪ الكبري آلل

ﴏح بذلﻚ يف بداية مﴪحيتﻪ  ،ذلﻚ
بيت املصطفى (صﲆ اﷲ عليﻪ وعﲆ آلﻪ) بعامة واحلسني (عليﻪ السالم ) بخاصة كام ﹼ
احلب الذي زرعتﻪ فيﻪ أمﻪ كام يقول  ((:إﱃ ذكر أمي التي علمتني منذ طفولتي أن أحب احلسني ذلﻚ احلب احلزين الذي

أسى  ...وحنين ﹰا خارق ﹰا إﱃ العدل واحلرية واإلخاء .(٥3 ()) ...
ﳜالطﻪ اإلعجاب واإلكبار والشجن ويثري يف النفس ﹰ
ﹼ
فﺈﳖا تبدأ منذ
ولعل هذه اﻷسباب كافية للﴩوع بفكرة كتابة املﴪحية  .أما عن املفارقة وعالقتها بفكرة املﴪحية  ،ﹼ

حلظة االختيار تلﻚ ملا كان يشكلﻪ اختيار مثل هكذا موضوعات من حرج كبري و ﳐاطرة يف الوقت نفسﻪ ،نظرا ملا تتمتﻊ

بﻪ مثل هكذا موضوعات من حساسية عقائدية وفكرية عند بعﺾ الفئات  ،فضال عن مضمون العمل نفسﻪ وفكرتﻪ التي
قد تدعو الشباب أو تلفت أذهاﳖم إﱃ قضايا التحرر الفكري واالجتامعي والسياﳼ يف ﳎتمعنا العريب بالثورة عﲆ الظلم
واالستبداد التي عكستها ﺛورة اإلمام احلسني ( عليﻪ السالم )  .وبالفعل ﹼ
فﺈن مﴪحية الﴩقاوي قد منعت من العرض

بحجة عدم ﴍعية ﲡسيد شخصيات أهل البيت عليهم السالم .

أما عن عنوان املﴪحية الذي يشكﹼل املدخل العام لفكرة املﴪحية نفسها فﺈنﹼﻪ ال يكاد ﳜلو من املفارقة أيضا  .فـ ( ﺛﺄر

اﷲ) عنوان ينفتح عﲆ كثري من الدالالت أبرزها إﺛبات القيمة احلقيقية لﻺمام احلسني (عليﻪ السالم)  ،ومن ﺛم جرأة من
ﲡاوز عﲆ اﷲ سبحانﻪ وتعاﱃ يف قتلﻪ وسبي عيالﻪ وهم أهل بيت الن ﹼبوة  ،لذلﻚ ﹼ
فﺈن ﺛﺄره عند اﷲ أوالﹰ ومن ﺛم عند الناس .هذا
من جهة  ،أ ﹼما من اجلهة الثانية ﹼ
فﺈن الﴩقاوي ﱂ يكتف بوحدة العنوان والكتاب فقﻂ بل عمد إﱃ ﲡزئة املﴪحية إﱃ كتابني
وليس جزأين ﳘا ( :احلسني ﺛائرا )  ،و( احلسني شهيدا)  ،ولع ﹼلﻪ أراد بذلﻚ العمل أن يعكس املفارقة اإلنسانية العميقة اﻷﺛر
وهي  :إن مصري (الثائر) إﱃ (الشهادة)  ،ﹼ
املحصلة النهائية واحدة وهي فقد
كﺄي موت آخر رغم أن
ﹼ
وان املوت شهيدا ليس ﹼ
احلياة .

وﴏح بﻪ عﲆ لسان
لقد ركﹼز الﴩقاوي كثريا عﲆ هذه الفكرة  ،بل لع ﹼلﻪ كان الدافﻊ اﻷساس لفكرة العمل بر ﹼمتﻪ .
ﹼ
احلسني (عليﻪ السالم)  ،يف قولﻪ :
فاﻧا الﺸﻬيدﹸ هنا عﲆ طﻮل الﺰﹼمان
أﻧا الﺸﻬيدﹸ

فلتنﺼبﻮا جسدﹶ الﺸﻬيد هناك ﰲ وﺳﻂ العراء
ليﻜﻮن رمﺰ ﹰا دامي ﹰا
ﹶ

للمﻮت من اجﻞ اﳊﻘيﻘة والعدالة واﻹﺑاء

(( ٥4

وكذلﻚ قولﻪ :

ليسﺖ العﱪ ﹸة ﰲ ﻗتﻞ اﳊسﲔ

اﻧﹼﲈ العﱪة فيمن ﻗتلﻮه  ...وملاذا ﻗتلﻮه!
.......

اﻧﹼﲈ العﱪة ﰲ ﺛﺄر اﳊسﲔ

مﺖ ﺷﻬيد ﹰا فاطلبﻮه
اﻧا ﺛﺄر اﷲ إن ﹼ

السﻔاح أ ﹼي ﹰا ما يﻜن
فاطلبﻮا الﺜﺄر من ﹼ

) (٥٥

فالعربة احلقيقية  ،إذن  ،ليست يف قتل احلسني بقدر ما هي للثﺄر منﻪ  ....وكذلﻚ يف الثﺄر لﻪ .
ﹼ
إن الفكرة القائمة يف اﻷساس تعتمد عﲆ مفارقة واضحة تكمن يف ﺛنائية احلق والباطل  ،واﳋري والﴩ  ،ولكن يف زمن

ال يميزه من غريه سو قربﻪ من زمن الرسول (صﲆ اﷲ عليﻪ وعﲆ آلﻪ) بام محل من تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف  ،وعند

الﴩ املطلق (حكام بني أمية
شخوص يمثلون ﹼ
احلق املطلق ( احلسني وأهلﻪ وأصحابﻪ )  ،يف مواجهة شخوص يمثلون ﹼ
وأتباعهم)  ،ولكن املفارقة التي بنيت عليها مﴪحية (ﺛﺄر اﷲ) التعتمد عﲆ ذلﻚ فقﻂ وإنﹼام يف تق ﹼلب نفوس الناس  ،واجلشﻊ
احلق بل باﻷحر جعلتهم
الذي أصبحوا عليﻪ  ،فضال عن اﳋوف واالستكانة التي مﻸت نفوسهم و أسكتتهم عن قول ﹼ

يرتاجعون عام قالوه من كلمة احلق باستقدامهم احلسني (عليﻪ السالم) واالستنجاد بﻪ ،و وعودهم الكاذبة بدعمﻪ والوقوف
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ﺛم خذالنﻪ  .فـ (ﺛﺄر اﷲ)  -مقتل احلسني ومن معﻪ بتلﻚ الطريقة الوحشية  -كانت الصفعة التي
ص ﹼفا إﱃ ﹼ
صف معﻪ  ،ومن ﹼ

أعادت التوازن الطبيعي إﱃ احلياة  ،وما أحوجنا يف زماننا هذا إﱃ مثل تلﻚ الصفعات كي تستقيم حياتنا وتتوازن فال يغلب
الباطل مطلقا عﲆ احلق مطلقا  .وهنا تكمن مفارقة الفكرة أو الثيمة التي قامت عليها املﴪحية من أوهلا حتى آخرها يف

وتنمي الرصاع بني
ﲡانس واضح للفكرة الرئيسة مﻊ ما جاء أيضا من أفكار ال نقول عنها ﺛانوية بل متفرعة تكمل احلدث ﹼ
الشخصيات يف املﴪحية.

تعرض الﴩقاوي يف مﴪحيتﻪ إﱃ بعﺾ النقاط أو الثيامت التي حاول فيها أن يربﻂ بني النص بﺄكملﻪ  ،كاإلفادة
فقد ﹼ

مثال من قصة مقتل محزة بن عبد املطلب عم الرسول عليهام السالم عﲆ يد العبد (وحﴚ ) .وحماولة توظيف تلﻚ احلادﺛة

بشكل واسﻊ استمر حتى ﳖاية املﴪحية الثانية ( احلسني شهيدا)  .ففي املنظر اﻷول من مﴪحية (احلسني ﺛائرا ) الذي
يعرض فيﻪ الﴩقاوي اجلدل الواسﻊ الذي دار يف مكة بعد وفاة معاوية بن أيب سفيان بني بعﺾ أصحاب احلسني (عليﻪ
السالم) كسعيد بن سعيد وبﴩ وغريهم  ،وبني بعﺾ مؤيدي معاوية وابنﻪ يزيد كـ(أسد) الذي شاءت املفارقة أن يكون

حماربا مﻊ رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وعﲆ آلﻪ)  ،وليصبح – فيام بعد -من اشدﹼ املناﴏين واملدافعني عن بني أمية  ،بل
املساﳘني بقتل احلسني (عليﻪ السالم)  ،فهو يف معرض دفاعﻪ عن يزيد الذي يقول فيﻪ :
فيﺰيد أﳞا الناس أمري املﺆمنﲔ

(( ٥6

وكذلﻚ قولﻪ :

ﻧحن ﺑايعنا  ...ومن ينﻜﺺ عن البيعة آﺛﻢ

)(٥٧

عرض بﻪ سعيد بن سعيد الستالمﻪ ضيعة مقابل إعطاء بيعتﻪ ليزيد :
يعود ليقول بعد ان ﹼ
النبﻲ
ﺳعيد  :ليسﺖ اﳊﻜمة إهدار ﺗعاليﻢ ﹼ
ﺑنبﻲ اﷲ منﻜﻢ أﲨعﲔ
أﺳد  :اﻧا أوﱃ ﹼ
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إﻧنﻲ جاهدت ﰲ جيﺶ الرﺳﻮل املﺼﻄﻔﻰ

ﻗبﻞ أن يﺄﰐ للدﻧيا أﺑﻮك

) (٥٨

فﺄي مفارقة تلﻚ  ....فمن شهد قتال الكفر والكافرين مﻊ رسول اﷲ(صﲆ اﷲ عليﻪ وعﲆ آلﻪ) ها هو اآلن يدافﻊ عن
ﹼ
ظلم آل أمية ويؤيد أخذ البيعة قﴪا ليزيد الذي ال ﹼ
يقل ظلام واستهتارا بحرمات املسلمني عن أبيﻪ .

يمر (وحﴚ) وهو رجل عجوز متهالﻚ أتعبﻪ الندم واحلﴪة عﲆ قتل محزة بعد أن أغرتﻪ
ففي ﹼ
خضم ذلﻚ اجلدل الواسﻊ ﹼ

(هند) اللعينة بذلﻚ مقابل نيل حريتﻪ  ،يقول :
وﻗتلﺖ محﺰة ﰲ احد

وﻇللﺖ اﻧبﺶ ﺑﻄنﻪ حتﻰ عﺜرت عﲆ الﻜبد
فنﺰعتﻬا وعﴫﲥا لتلﻮﻛﻬا أﺳنان هند

ﻗد ﻛنﺖ عبدا حينﺬاك  ،وﻛان ﱄ أحﻼم عبد

) (٥٩

ﹼ
وكﺄن الﴩقاوي رأ انﹼﻪ من الﴬوري أن يشعرنا
الﴪ وراء توظيف تلﻚ احلادﺛة ،
فمنذ الوهلة اﻷوﱃ يبدو لنا بوضوح ﹼ

بتلﻚ املفارقة منذ البداية وان تلﻚ احلادﺛة رغم ما تركتﻪ من اﱂ عميق يف نفس الرسول (صﲆ اﷲ عليﻪ وعﲆ آلﻪ) جعلﻪ عاجزا
عن النظر يف وجﻪ وحﴚ حتى بعد أن أعلن إسالمﻪ  ،إال ﹼ
صور الﴩقاوي مد
إن املغز يكاد يكون أعمق وذلﻚ حينام ﹼ
القسوة واحلقد الذي ﳛملﻪ آل أمية متمثلة ﲠند وبنيها الذين استمر حقدهم طويال وهم يطلبون الثﺄر من نبي اﷲ وأهل بيتﻪ

ﴏح بﻪ يزيد شامتا بعد قتل احلسني عليﻪ السالم وذلﻚ يف ﳎلسﻪ أمام زينب عليها السالم  .يف
عليهم السالم  ....وهذا ما ﹼ

قولﻪ  :ليت أشياخي ببدر شهدوا .....الﺦ

ولعل قصدية الﴩقاوي وإحلاحﻪ يف التذكري بقصة وحﴚ تعود إﱃ تﺄكيد املفارقة من خالل الندم كي ال تعاد اﻷخطاء

نفسها  ...فوحﴚ هذا رغم حصولﻪ عﲆ حريتﻪ مقابل قتل محزة إال انﻪ ﱂ يشعر ﲠا مطلقا  ،وﱂ يكن نرصه إال هزيمة نكراء

أحاطت بﻪ طوال عمره .يقول وحﴚ :

يا ﺳ ﹼيد الﺸﻬداء محﺰة ﻗد غدوت ﺿحيتﻚ

اﻧا ما جنيﺖ عﲆ حياﺗﻚ ما جناه عﲇ مﻮﺗﻚ

( (60

إﳖا قمة املفارقة حينام يغدو النرص هزيمة ....وحينام يصبح الضحية بطال والقاتل ضحية . ....

فصورة وحﴚ ﱂ تنتﻪ إﱃ هذا احلد فقﻂ  ،بل اﳖا استمرت باندفاع مقصود مﻊ اﻷحداث حتى ﳖاية العمل املﴪحي ،فبعد

يقرر االنسحاب
احلر الرياحي –وهو احد القادة يف معسكر عمر بن سعد – بعد جدال وحوار طويلني مﻊ عمر ﹼ
انسحاب ﹼ
واالنخراط يف معسكر احلسني (عليﻪ السالم) بعد أن تنجيل احلقيقة أمام ناظريﻪ ويسطﻊ نور احلق :
اﳊر  :اﻧنﻲ ﺗبﺖ اﱃ رﰊ ﳑا ﺗﺼنعﻮن
اﻧا ذا اﻧجﻮ اﱃ التاريﺦ منﻚ ....

)عمر يروح وﳚﺊ ﺑينﲈ يرﺗﻔﻊ من ﺑعيد ﺻﻮت وحﴚ (

وحﴚ  ) :من اﳋارج (وﻗتلﺖ محﺰة ﰲ احد!

وحﴚ وهﻮ يﱰﻧﹼﺢ متﻬالﻜا من السﻜر وراءه ﺑعﺾ رجال عمر ﺑن ﺳعد (
) يدﺧﻞ
ﹼ

وحﴚ  :ودفعﺖ جﺜتﻪ ﳍند وهﻲ ﺗرﻗﺺ ﰲ النساء
ورأيتﻬا ﰲ فرحة هﻮجاء ﺗنتﺰع الﻜبد

) يدور ﰲ املﻜان (
ووﻗﻔﺖ منتﻈرا ﹼ
لعﲇ اﻗتﴤ ﺛمن الدماء

عمر  ) :ﺻارﺧا ( ﹼ
ياللﺸﻘﻲ !اغرب وغ ﹼيﺐ وجﻬﻚ
املنحﻮس عنﹼﻲ

اﱄ فﲈ اﻧتﻔعﺖ
وحﴚ  ) :مستمرا ( دفعﺖ مﻜافﺄﰐ ﹼ
ﺑﲈ اﺧﺬت

حرا غري اﲏ ﴏت عبدا للندم
وغدوت ﹼ
ﹼ
إن فكرة الﴩقاوي يف دفﻊ اﻷحداث من خالل املفارقة ( مفارقة املوقف) وان كانت ﲢمل املعنى نفسﻪ وهو ندم وحﴚ
) (٦١

عﲆ فعلتﻪ  ،إال ﹼ
ان تغري املوقف واملكان واﻷشخاص كانت هي اﻷداة الطيعة التي تعامل ﲠا الﴩقاوي مﻊ املوقف بر ﹼمتﻪ
ﴏح أخري ﹰا
حينام جعل من موقف وحﴚ وسيلة للتذكري عﲆ امتداد النص املﴪحي بل انﹼﻪ ليﴩكﻪ يف تلﻚ اﻷحداث حينام ﹼ

بموقفﻪ من ﹼ
كل ما ﳚري يف ربﻂ متخ ﹼيل واضح للامﴈ باحلارض يقول وحﴚ :
فلتسحﻖ الﻜﱪاء يا رﰊ ﺑﺼاعﻘة الندم ؟
أو ﻻ ﺗراهﻢ يعدلﻮن عن اﳊسﲔ
اﱃ اﺑن آﻛلة الﻜبد...
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ﹼأواه لﻮ ﹼاﲏ أﺻﻮل مﻊ اﳊسﲔ

لﻜنﹼنﻲ ﻧاديتﻪ فﺄﺷاح عنﹼﻲ مرﺗﲔ

يا للحسﲔ

) (٦٢

بل إن الﴩقاوي ﳜترص ذلﻚ كلﻪ يف موقف (أسد) الذي بات يشعر بالندم العظيم ملا آلت إليﻪ اﻷمور ،وذلﻚ يف أحرج

ﳛتزوا رأس احلسني (عليﻪ السالم)
حلظات املﴪحية وهي اللحظة التي يطلب فيها عمر بن سعد -لعنﻪ اﷲ -من أتباعﻪ أن ﹼ

وهم يمتنعون خوفا ورهبة من ذلﻚ املوقف العظيم  ،حينها يقول أسد :
هﻜﺬا يﺼبﺢ هﺬا اﳉيﺶ واﷲ ﻛﻮحﴚ

ويﻐدو هﻮ محﺰة

) (٦٣

ﺛاﻧيا  :املﻔارﻗة ﰲ الﺸﺨﺼية

لقد ركﹼزت مﴪحية الﴩقاوي بشق ﹼيها (احلسني ﺛائرا) و(احلسني شهيدا) عﲆ شخصية اإلمام احلسني(عليﻪ السالم)

واﻷصالة...إﳖا ليست شخصية عادية بل هي شخصية
بالدرجة اﻷساس وهي شخصية ﳑعنة بالبطولة واإلباء
ﹼ

كتب هلا اﳋلود عﲆ مد الدهر كلﻪ  ،فهي شخصية رمز تعد حمتواها ليشمل معاﲏ كثرية زاوهلا اﻷدباء والشعراء عﲆ
مر الزمان  ،ليستخلصوا منها صورا عدة لﻺنسان احلر الكريم الذي يﺄبى الضيم والظلم رافضا الدنيا ﹼ
بكل مغرياﲥا  ،ليقدﹼ م
ﹼ

الﴩ املتم ﹼثل
نفسﻪ وأهلﻪ وخرية صحبﻪ قرابني عﲆ أعتاب احلرية  .انﻪ الشخصية التي م ﹼثلت مطلق اﳋري يف مواجهة مطلق ﹼ
باحلاكم الطاغية املستبد بﺄرواح الناس وكرامتهم  .ولع ﹼلها أهم وابرز مفارقة ستصادفنا ليمتد تﺄﺛريها عﲆ مد واسﻊ يف

املﴪحية .

يتضمن خلود مواقفﻪ وشجاعتﻪ يف مواجهة جيوش
فخلود شخصية احلسني (عليﻪ السالم) ال يتضمن شخصﻪ بقدر ما
ﹼ
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بﺄكملها وهو يؤ ﹼم ﳎموعة صغرية من اﻷهل واﻷصحاب يقارب عددهم السبعني أو أكثر بقليل بقوة إيامﳖم باﷲ سبحانﻪ
وتعاﱃ وصربهم عﲆ ما يعلمون وعﲆ ما ال يعلمون  .فهو –عليﻪ السالم – (( شخصية حمورية من ذلﻚ الطراز القوي العنيد

الذي ال يقنﻊ بﺄنصاف احللول )) ( . (64
ﹼ
ولعل تعرض اﻷدباء إﱃ شخصية ﲠذا القدر من التم ﹼيز يف فن ال ﳜلو من الصعوبة وهو املﴪح الشعري يكاد يكون أشبﻪ

باملغامرة  ،لكن النجاح يف مثل هكذا عمل قد يفرض عﲆ الشاعر املﴪحي أن يتعامل مﻊ شخصية احلسني(عليﻪ السالم)

بﺈدراك مقوماﲥا الدرامية فضال عن مقوماﲥا الواقعية  ،لذا فﺈنﹼﻪ قد نظر إليها عﲆ أﳖا الشخصية املحورية يف عملﻪ وﲠا تتعلق

احلر
كل الشخصيات اﻷخر  ،رغم انﻪ ﱂ ﳞمل الشخصيات اﻷخر من كال املعسكرين كشخصيات أصحابﻪ مثل ( ﹼ
الرياحي وحبيب بن مظاهر اﻷسدي وبﴩ وابن عوسجة وغريهم ) الذين ركﹼز عليهم أكثر من تركيزه عﲆ أهلﻪ باستثناء
زينب وسكينة عليهام السالم وهو دور املرأة الذي أراد فيﻪ أن يثبت أﳘيتها يف املجتمﻊ وتﺄﺛريها وصالبتها يف وقت الشدة
حينام تكون عونا للرجل،فهي (( شخصيات ذات كيان مستقل قد تلقي الضوء عﲆ دور البطولة ولكنﹼها ﲤ ﹼثل يف ذاﲥا نامذج
إنسانية ومﴪحية ناجحة )) (  ،(6٥بل انﹼﻪ قد أعطى بعضها اهتامما ومكانا واسعا ومؤﺛرا يف نصوصﻪ ملا خاضتﻪ من ﴏاعات

مﻊ نفسها كـ(احلر) أو مﻊ اآلخرين ،وسنﺄﰐ عﲆ ذكر ذلﻚ الحقا .فمﴪحية الﴩقاوي قد بنيت عﲆ أساس الشخصيات

(( ولكنﹼها شخصيات ﱂ يرسمها املؤلف عﲆ أساس عالقتها باحلياة بل عﲆ أساس عالقتها بعضها بالبعﺾ اآلخر أي
العالقة الدرامية))(  ،(66لذا ﹼ
فﺈن أفعال تلﻚ الشخصيات هي بناء حقيقي وتام ملفارقات واسعة اشتملت عليها املﴪحية التي

عكست – يف اغلبها -املفارقات االجتامعية املعتمدة عﲆ التﺄسيس النفﴘ للشخصيات نفسها .

ﳛول ما يعتقد إﱃ حركة
فاملﴪحية تتحدﹼ ث عن (( مسؤولية القائد وعن دور املثقف يف عرصه  ...كيف ﳚب أن ﹼ

اﳚابية))(  (67وهذا هو فضل التعامل مﻊ اﻷحداث التارﳜية الق ﹼيمة بشكل أديب رفيﻊ يربﻂ املاﴈ باحلارض  ،فـ (( املﴪحية

التارﳜية ليست مقصودة ﻷحداﺛها أو لﴪد شخصياﲥا املعروفة ولكن لبيان رموزها  ،والقصد من كتابتها ))(  (6٨والكتابة يف

التاريﺦ ليست (( تدوين اﻷحداث والوقائﻊ ،لتصبح فقﻂ ذاكرة أو مرجع ﹰا ينرصف إليﻪ اإلنسان عند احلاجة ،لكنﻪ يتحرك
ويسري يف كل االﲡاهات ما دام اإلنسان شعلة ملتهبة ﲢرق وﲢرتق )) ( .(69

وﱂ يكتف الﴩقاوي بالرتكيز عﲆ الشخصية الفاعلة واملحبوبة التي تتمتﻊ بقيم إنسانية عالية  ،بل انﹼﻪ وبحكم خربتﻪ
ﱂ يعمل باﲡاه واحد بل قد عرض إﱃ اجلانب اآلخر من الفعل اإلنساﲏ الﴩير واملتسلﻂ الذي ﲤ ﹼثل بشخصية (يزيد)

وأتباعﻪ كابن زياد وعمر بن سعد وغريهم الذين ساﳘوا مساﳘة فاعلة يف ﲢريﻚ اﻷحداث وإنامء الرصاع الذي يتط ﹼلب
يف اﻷصل وجود شخصيات تقف عﲆ الضدﹼ من بعضها  ،ﹼ
ولعل ذلﻚ يشكﹼل مفارقة مهمة  ،فـ (( الشخصية قيمة كرب
ومكانة عظمى  ،وما احلبكة إال نتاج طبيعي لرصاع الشخصيات ))( ( 70وهذا ما دفﻊ الﴩقاوي إﱃ تفعيل دور املفارقة وهو

يتعرض للشخصيات يف مﴪحيتﻪ التي تعدﹼ مﴪحية شخصيات بالدرجة اﻷساس  ،إذ ير بعضهم أن (( اﻷﺛر الكيل

ﲡمﻊ عدد من املفارقات الدرامية ))(  ،(71وتلﻚ املفارقات يقودها بالتﺄكيد
للعمل املﴪحي كلﻪ  ،هو
ﹼ
املحصلة الناﲡة عن ﹼ
شخوص العمل املﴪحي نفسﻪ بجميﻊ أبعادها املادية واالجتامعية والنفسية وهذا ما تعكسﻪ الدراما احلديثة يف املﴪحيات
الرتاجيديا إذ (( تتمثل يف استبدال الرصاع امليتافيزيقي يف املﴪحية الرتاجيدية بالرصاع الفكري ايل يكافح فيﻪ البطل ضد
منظومة القيم القديمة يف ﳎتمعﻪ ليدافﻊ عن أفكار وقيم جديدة ))( .(72

ﹼ
إن رؤية احلسني (عليﻪ السالم) لﻺنسان بﺄنﻪ كيان لﻪ احرتامﻪ وكرامتﻪ وحقوقﻪ ﲡاﲠها عﲆ الضدﹼ ﲤاما رؤية يزيد الذي

التحول ))(  (73وان اإلنسان ليس سو عبد يشرت ويباع باملال .
ير البﴩ أﳖم (( نفعيون  ،ناكرون للجميل  ،رسيعو
ﹼ
وقد أفاد الﴩقاوي كثريا من تلﻚ املفارقة يف إﺛبات أن نظرية يزيد وان بدت للوهلة اﻷوﱃ ﹼاﳖا صحيحة وان كثريا من الناس

الذين بعثوا برسائلهم واستغاﺛاﲥم إﱃ احلسني (عليﻪ السالم) وهو يف مكة قد تراجعوا عن نرصتﻪ  ،إما طمعا باملال أو خوفا
وخشية عﲆ حياﲥم من سطوة يزيد وبطشﻪ  ،إال إن احلقيقة التي أﺛبتها احلسني (عليﻪ السالم) بدمﻪ ودم أحبتﻪ ﹼ
أن اإلنسان ال
يسو شيئا بدون كرامتﻪ  .وان الصمت عن الظلم رذيلة تدفﻊ الظاﱂ إﱃ التامدي يف الظلم .

وخري دليل عﲆ لعنة التقلب تلﻚ ما عرضﻪ الﴩقاوي من تناقضات شخصية ( أسد ) التي ركﹼز عليها الﴩقاوي يف
مساحة واسعة من مﴪحيتﻪ  ،ﹼ
وأن املفارقة تبدو واضحة ﲤام الوضوح يف التناقﺾ الكبري الذي حصل يف شخصية أسد ،

فهو املقاتل اهلامم الذي خاض حروبا مﻊ الرسول (صﲆ اﷲ عليﻪ وعﲆ آلﻪ) يف بداية حياتﻪ ،وهو اآلن يقف إﱃ جانب يزيد
وﳛاجﺞ بشدة يف أحقيتﻪ باﳋالفة بدال من احلسني (عليﻪ السالم)  ،بل انﹼﻪ يستمر يف الوقوف مﻊ يزيد وأعوانﻪ ودعمهم

بﺄفكاره وخططﻪ اللعينة حتى اللحظات اﻷخرية من مقتل احلسني (عليﻪ السالم) التي شعر فيها بالندم الكبري  ،ويبدو

تناقضﻪ واضحا يف قولﻪ يف معرض دفاعﻪ عن يزيد :
ﻗرة عﲔ رﺳﻮل اﷲ يعيﺶ زماﻧا ﻗد ﹼ
وﱃ
وحسﲔ ﹼ
ﻛعﲇ ﳊﻜﻮمة دولتنا اهﻼ
ما عاد رجال ﹼ

وحسﲔ يسلﻚ مﺜﻞ اﺑيﻪ
ولﻪ مﺜﻞ ﺻﻼﺑتﻪ
.........
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وﱄ اﻷمر ﰲ ان ﳛﻜﻢ ﺑضمريه
فليﺲ ﻧجاح ﹼ

أو يﻘﴤ عن ﻧﺰعتﻪ أو ﺗﻘديره

) (٧٤

ﹼ
إن كالم( أسد) السابق يوحي بمفارقة عميقة بدأت تسيطر عﲆ عقول الناس وأذهاﳖم بعد مرحلة اﳋلفاء الراشدين

وعﲆ وجﻪ اﳋصوص مرحلة حكم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب(عليﻪ السالم) التي ﲤ ﹼيزت بﺈشاعة العدل واملساواة
بني الناس بمختلف طبقاﲥم وإعطاء الفقراء حقوقهم وحفﻆ كرامتهم  ،ﹼ
ولعل هذا ما أغاض الكثري من أصحاب املصالح
الدنيوية واﻷطامع املادية  ،فبدؤوا بالقول بﺈبعاد ذريتﻪ عن احلكم كي ال ﳛرموا من امتيازاﲥم  .فعﲆ الرغم من اعرتاف أسد

بمكانة احلسني ولو عند رسول اﷲ إال انﻪ ما عادت شخصيتﻪ وطريقة تفكريه تتالءم مﻊ عرص أشاع فيﻪ بنو أمية الفساد يف كل
يصح أن اﻷتقياء والصاحلني الذين يتميزون بصالبة
مفاصل الدولة بل مفاصل احلياة أيض ﹰا إال ما رحم ريب  ....فكيف  ،إذن  ،ﹼ

دينهم ﱂ يعودوا يصلحون حلكم الدولة اإلسالمية عﲆ الرغم من أن الفارق الزماﲏ بني ما ﳚري وبني زمن الرسول(صﲆ اﷲ
عليﻪ وعﲆ آلﻪ) ليس بالبعيد او الكبري .وليس هذا رأي أسد فقﻂ بل الكثري من الناس منهم الرصاف الذي شارك يف النقاش
حول أحقية احلسني أم يزيد باﳋالفة مﻊ بعﺾ أنصار احلسني (عليﻪ السالم)  ،يقول مستبﴩا بعدما سمﻊ بموت معاوية :
الﴫاف  :أﺳمعتﻢ ما ﺳمعنا ؟  ...أﺗﻮﻻﹼها يﺰيد ؟!
ﹼ
ﺑرش  :ﺑﻞ يﻮﻻﹼها اﳊسﲔ ﺑن عﲇ

عﲇ للﺨﻼفة
الﴫاف  :ﱂ يعد يﺼلﺢ اﺑناء ﹼ

ﺳعيد  :وملاذا يا امري ﹼ
الﻐﺶ ﰲ ﺳﻮق الﴫافة ؟
الﴫاف  :ﹼاﳖﻢ اﺻحاب ﺗﻘﻮ وورع

) (٧٥

لقد ﲤكﹼن الﴩقاوي من ﲢريﻚ النص املﴪحي بتفاعل الشخصيات  ،فـ (( املﴪحية القوية ال تقو باﻷفكار  ،وإنﹼام
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أي نص كان  ،فال ((حياة فنية للمﴪحية ما ﱂ تتفاعل
بالشخصيات ))( ( 76التي تتنازع فيام بينها فتحدث احلركة واحليوية يف ﹼ
الشخصيات  ،ومن هذا التفاعل يف شتﹼى صوره تتو ﹼلد بنية املﴪحية  ،ومن خاللﻪ تنمو الشخصيات مﻊ احلدث يف حساب

فني حمكم يبدو من دقة أحكامﻪ انﹼﻪ تلقائي طبيعي))( ،( 77ﹼ
ولعل هذا ماجعل البناء املﴪحي من أصعب أنواع الفنون واعقدها
ﹼ
فيام يتع ﹼلق ببناء الشخصيات  ،فـ (( اإلحساس بعظمة الشخصية الدرامية وحيويتها يرجﻊ يف الغالب إﱃ استيفائها املقومات

اﻷساسية التي تنهﺾ عليها سرتاتيجية بناء الشخصية اإلنسانية )) ( .(7٨
والذي يزيد املفارقة التي بنى عليها الﴩقاوي مواقفﻪ عمق ﹰا إحلاحﻪ عﲆ إظهار التناقﺾ عند بعﺾ الشخصيات يف
ضمن عملﻪ (( عدد ﹰا من البنيات الفكرية امللحة ،منها مد التوافق بني الواقﻊ والقيمة ))(  (79وكيف أن
املﴪحية حينام ﹼ

املﴩفة يف حلظة كام حصل مﻊ ( أسد )  ،وكيف ﹼ
أن اإلنسان – كذلﻚ يف حلظة – ﳛافﻆ
اإلنسان قد يبيﻊ ذاتﻪ وتارﳜﻪ ومواقفﻪ ﹼ

احلر
احلر الرياحي فيام بعد  .ويعكس تلﻚ املفارقة احلوار املصريي الذي دار بني ﹼ
عﲆ قيمﻪ وتارﳜﻪ وبطوالتﻪ كام حصل مﻊ ﹼ
وأسد حينام حاﴏ جيﺶ عمر بن سعد احلسني ومن معﻪ وحرمهم املاء حتى باتوا يستغيثون إمامهم لشدة عطشهم ..هذا ما
دفﻊ احدهم بحمل قربة ماء متجها إﱃ احلسني ليستوقفﻪ الشمر ويﴬب القربة ومن ﳛملها بالسيف ﳑا أﺛار حفيظة احلر :
اﳊر  ) :متﺄملا ( مات الﺸﻬيد  ....فلﻪ اﳉنﹼة
ﹼ

و ﺳنحيا ﻧحن ﰲ اللعنة

أﺳد  :إﻧﹼا من ﴍفاء الدولة
ﻻ ﺗرهﻘنا اﺑد ﹰا ذلة !

الروع ذوو ﺻﻮلة
حر ويﻮم ﹼ
وﻧحن اولﻮ ﺗﻘﻮ يا ﹼ

اﳊر  :يا للرشفاء امللعﻮﻧﲔ !
ﹼ
ﹼ
إن عبارة أسد ( نحن أولو تقو ) تعكس التناقﺾ الكبري بني الواقﻊ وحماولتﻪ خداع نفسﻪ والتبجح بالتقو والورع،
) (٨٠

فﺈﳖا تعكس املفارقة اللفظية التي بطانتها
احلر عليﻪ بعبارة ( يا للﴩفاء امللعونني ) ﹼ
واحلقيقة عكس ذلﻚ ﲤاما  ،ا ﹼما ر ﹼد ﹼ
السخرية والتهكم التي جعلتﻪ ينتفﺾ ويلتزم احلقيقة التي ﲡلت لناظريﻪ حينام أدرك أن احلق واضح كالشمس وان عمى
البصرية هو الذي كاد يودي بﻪ إﱃ مزالق اجلهل واالنحطاط ليقرر بعدها االنخراط يف ركب احلسني( عليﻪ السالم) الذي

يدرك ﲤام اإلدراك أن مصريه املوت ال حمالة .

ﺛالﺜا  :املﻔارﻗة ﰲ اﳊبﻜة والﴫاع

لقد ﲢدﺛنا سابق ﹰا عن تداخل عناﴏ املﴪح الشعري فيام بينها  ،وعن الشخصية ودورها يف البناء املﴪحي ويف إنامء

النص وحبكتﻪ من حيث انﻪ نتاج طبيعي لرصاع الشخصيات وتضارب مواقفها وأفكارها
احلدث وتصاعده لتخلق عقدة ﹼ

يتم فيها نشاط شخصية أو عدﹼ ة شخصيات  ،وﳎال ﲡري فيﻪ اﻷحداث  ،وتتصارع فيﻪ اﻷفكار ،
 .فاحلبكة إذن (( ،عملية ﹼ

فﺄحداث املوضوع هي أفكار الشخصيات ))(  .(٨1وهي تعدﹼ بمثابة اجلزء الرئيس يف املﴪحية وقد وصفها أرسطو بﺄﳖا نواة
الرتاجيديا التي تتنزل منها منزلة الروح ( .(٨2

و تتضمن احلبكة – وهي عنرص من عناﴏ املﴪح – مفارقة ﻷﳖا تعتمد أساس ﹰا عﲆ نوع من التناقﺾ التضادي بني

املظهر والواقﻊ ،بني نية الشخصية وما تقوم بﻪ أو بني توقعها وما ﳛدث يف حقيقة احلال(. ( ٨3

وترتيب اﻷحداث وتسارعها وتضارﲠا أحيان ﹰا هو الذي ﳜلق احلبكة من خالل نوعني من احلدث ﳘا احلدث البسيﻂ ،
وهو الذي يﺄخذ مسارا واحدا واضحا  ،واحلدث املركﹼب الذي يتط ﹼلب من املؤلف جهدا اكرب وقدرة فائقة عﲆ ربﻂ خيوط

يتدرج بالفكرة إﱃ النهاية( . (٨4
قصة املﴪحية أو فكرﲥا العامة يف تسلسل فكري ومنطقي يبتعد عن التناقﺾ أو اإلسفاف حتى ﹼ

أ ﹼما الرصاع فهو ال يكاد ﳜرج عن مضامر احلبكة واحلدث  ،فهو الذي ﹼ
يغذﳞام ويدعمهام باالستمرار والديمومة للوصول

إﱃ مبتغى الكاتب  .فهو يشكﹼل (( العمود الفقري يف البناء الدرامي  ،فبدونﻪ ال قيمة للحدث  ،أو ال وجود للحدث))( . (٨٥

ومﴪحية ﺛﺄر اﷲ مليئة باﻷحداث  ..بل هي _ يف حقيقة اﻷمر _ حدث كبري متنام متسارع ﳜترص احلياة بﺄكملها وفق

منظومة من املفارقات العميقة واملؤﺛرة التي أﺛبتت حضورها الفاعل بام اشتملت عليﻪ من رؤ الشخصيات ومواقفها الثابتة

تارة واملتقلبة تارة أخر ﳑا أسهم يف تنامي الرصاع القائم أص ﹰ
ال عﲆ التناقﺾ والتقابل  .فعنرص املفارقة)) هو الذي ﳛتم

أال يبقى املوقف ساكنا وإنام يفرض عليﻪ احلركة  ،ذلﻚ ان املفارقة الكامنة فيﻪ تولد الرصاع الذي ﳛرك املوقف إﱃ التﺄزم
الذي رسعان ما ﹼ
ﳛل فيصل احلدث إﱃ ﳖايتﻪ  ،ولوال املفارقة ملا ﲢرك املوقف يف الرصاع )) (  . (٨6فقصة اإلمام احلسني

(عليﻪ السالم) تعدﹼ امتدادا لقصة أبيﻪ وجده ( عليهام السالم ) وما القياه من صدﹼ عنيف من الظلمة وجاحدي احلق  ،ومن

رؤوس الفساد والنفاق واحلقد عﲆ رسول اﷲ وال بيتﻪ عليهم السالم التي ﱂ تعرف اهلداية يوما بل خ ﹼبﺄت رؤوسها حلني
اقتناص الفرصة  ،وحينام حصل ما يريدون بدؤوا التنكيل بﺄهل البيت ومنهم احلسني (عليﻪ السالم)  .الذي خريوه _ بعد
وفاة معاوية _ بني اخذ البيعة ولو قﴪا  ،وبني القتل  ،يقول حزينا بعد حديث لﻪ مﻊ ابن عمﻪ عبد اﷲ بن جعفر الطيار الذي

نصحﻪ بﺈعطاء البيعة حقنا لدمﻪ ودماء أهلﻪ :
آه ما أهﻮن دﻧياﻛﻢ عﲆ طﻔﻞ اﳊﻘيﻘة !
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هﻜﺬا ﻗد أﺻبﺢ اﳋري طريدا يتﻮار ﰲ اﳋرق !

اﳊﻖ ﴍيدا
وغدا ﹼ

يدﹼ ريﻪ البﻐﻲ من افﻖ ﻻفﻖ !
والدﻧايا ﺗﺰدهﻲ ﺑالﻄيلسان

فاذا الباطﻞ فﻮق العرش وحده

ﰲ يديﻪ الﺼﻮﳉان

ملﻜﻪ الﺰيﻒ وأﴎاه الدمﻮع

ﺗنحنﻲ من دوﻧﻪ ﻛﻞ الﻔضاﺋﻞ
يتلمسن لديﻪ الﱪﻛات !
ﹼ

) (٨٧

مست جوهر احلياة اإلنسانية وما شهدتﻪ وتشهده يف كل زمان ومكان من غلبة
لقد طفح ﹼ
النص السابق باملفارقات التي ﹼ
احلق وأهلﻪ  ،و انجرارهم ملغريات الدنيا وموبقاﲥا وهو ما يم ﹼثل الرصاع اﻷبدي بني احلق والباطل،
أهل الباطل والزور عﲆ ﹼ

وال ﳜفى عﲆ احد ان منشﺄ هذا الرصاع يف املوقف الدرامي نفسﻪ وهو املوقف الذي ﳜتلف عن املواقف العادية يف احلياة يف

انﻪ يبنى عﲆ املفارقة ....وهي مفارقة ليست يف اختالف شخص عن شخص آخر  ،وقيمة عن قيمة أخر  ،ومبدأ عن مبدأ

آخر ولكنﹼها يف االختالف مﻊ االتفاق ،يف اجلهل مﻊ العلم( . (٨٨وهذا ما أﺛبتﻪ احلسني (عليﻪ السالم) بدمﻪ ودم أهلﻪ وأصحابﻪ
الذي اختار بقصدية تامة وواعية ان يقدمهم قرابني عﲆ أعتاب القضية االهلية املحمدية احلسينية لنرصة دين اﷲ وترسيخﻪ

يف نفوس الناس وأذهاﳖم ابد الدهور  ..فلوال تلﻚ الصفعة القوية التي راح ضحيتها رﳛانة رسول اﷲ وأهل بيتﻪ الربرة

ملا اكتسب الدين اﳋلود والبقاء .ان الﴩقاوي بعرضﻪ هذا لتلﻚ املفارقات والتناقضات والتحوالت اﳋطرية التي أصابت
املجتمﻊ اإلسالمي وكادت تقﴤ عليﻪ قد مهدﹼ للحدث اﻷكرب وهو قتل احلسني (عليﻪ السالم)  ،فهو يقول أيض ﹰا عﲆ لسان
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احلسني واصفا احلياة وما آلت إليﻪ :

عندما ﺗﻘتحﻢ اﳊدأة أﴎاب اﳊﲈم

عندما يﻐﺸﻰ رﻛام الرمﻞ أﻛناف الرﺑيﻊ

عندما ﺗﺼبﺢ دﻧياﻛﻢ ﻧﻔاﻗا ورياء وﻧعيﲈ من جنﻮن
) (٨٩
عندما يﺼبﺢ ﹼ
ذل اﳋﻮف ﺳلﻄان الﻘلﻮب

راﺑعا  :املﻔارﻗة ﰲ اﳊﻮار

يشكل احلوار العنرص اﻷكثر أﳘية وفاعلية يف املﴪح الشعري إذا ما قلنا بﴬورة دراسة عناﴏ العمل املﴪحي

بمعزل عن بعضها ﻷجل اكتامل الفائدة ال أكثر  ،فاحلوار هو اﳋيﻂ الرابﻂ بني عناﴏ املﴪحية الشعرية وهو الذي ﳛرك
الشخصيات وينمي احلدث والرصاع ويسري ﲠام إﱃ ما يمكن املؤلف من اإلبداع والتفرد  .فهو(( شكل من أشكال التواصل

يتﹼم فيﻪ تبادل الكالم بني طرفني أو أكثر )) ( ، (90وعﲆ أساسﻪ يقوم املﴪح ويتم ﹼيز عن باقي اﻷجناس اﻷدبية اﻷخر  ،فهو

منسق يلفت االنتباه  ،يتم بني شخصيتني أو أكثر  ،يساعد عﲆ دفﻊ احلدث إﱃ اﻷمام  ،ويعدﹼ نمطا مهيمنا يف بنية
(( كالم ﹼ
النص  ،يتم بواسطة أصوات تنجم عن جهد اجتامعي  ،ﲣضﻊ لقواعد النظام الرمزي الذي يقرر تركيبﻪ ))( .(91

فاحلوار ال بدﹼ ان يعمل دائام عﲆ تطوير املوقف وعﲆ اإلشارة للتطورات الالحقة فهو (( ليس ﳎرد حمادﺛة ولكنﻪ يرتبﻂ

بحدث متطور لﻪ معنى  ،واحلوار يكشف عن الشخصيات يف احلارض  ،وقد يعطينا جانبا من املاﴈ ولكنﻪ يتجﻪ أساسا إﱃ
املستقبل ))(  (92ولعل اللجوء إﱃ املﴪح الشعري الذي يعتمد عﲆ احلدث التارﳜي يتم برؤية مستقبلية هادفة الغرض منها

إعادة احلدث التارﳜي بشكل أكثر إﺛارة وتشويق ﳑا ﳚعلﻪ أكثر قرب ﹰا إﱃ املتلقي  .فـ (( الشاعر حني ﳜتار شخصية تارﳜية فهو
يضﻊ عني عقلﻪ عﲆ خصائص تلﻚ الشخصية  ،كام ﹼ
ان خيالﻪ يلعب معها حتى ﳜضعها ملنطق الفكرة اﻷساسية  ،وهنا ينتقل

التﺄﺛري إﱃ تلﻚ الشخصية لكي تقود حركة الفعل بام تقدﹼ م من حوار)) ( (93ﹼ
ولعل هذا ما جعل من شخصية اإلمام احلسني

(عليﻪ السالم) حمور املﴪحية الشعرية (ﺛﺄر اﷲ) برمتها يف حواراتﻪ مﻊ الذات وهو ما يطلق عليﻪ بـ ( املونولوج الداخيل ) ،
أو يف حواره مﻊ اآلخرين  ،أو حتى يف حوارات اآلخرين بعضهم مﻊ بعﺾ  ،كونﻪ (عليﻪ السالم) قضية بحدﹼ ذاﲥا  ،وهذا

ما رفﻊ من قيمة احلوار وأﳘيتﻪ الذي اعتمد عﲆ أمرين  :اﻷول  :وجود الرصاع الصاعد فهو الذي يكسبﻪ القوة واحلياة .
والثاﲏ  :معرفة الكاتب بشخوصﻪ معرفة عميقة شاملة الن احلوار ينبغي أن ينبﻊ من هذه الشخصيات فيحمل خصائصها

( (94
يتسم بﻪ هذا احلوار من أبعاد فنية  ،وتقنية وﲨالية،
 .لذلﻚ ال تعدﹼ كتابة احلوار املﴪحي من السهولة بمكان (( نظرا ملا ﹼ

ويتميز بﻪ من مقومات تصويرية وبالغية  /تداولية  ،انﻪ ف ﹼن قاس وبالﻎ العﴪ ))( ( 9٥ولكنﻪ يف الوقت نفسﻪ يعدﹼ العمود

الفقري للعمل املﴪحي بام يضمنﹼﻪ من كلامت وﲨل وتعبريات قد تعكس مفارقات إنسانية وفكرية وعقائدية كثرية ال يمكن

عدها وسيلة تزيني للقول أو للعمل اﻷديب الذي تولد فيﻪ فقﻂ .وهذا ما عكسﻪ حوار املختار الثقفي ـــــ وهو من أنصار
ﹼ
للحدث املتمثل باحلسني كاملختار وامرأة 1
احلسني ـــــ مﻊ ﳎموعة من الناس امتازت بالتنوع الفكري واإليامﲏ بني مناﴏ

،وبني من نقﺾ بيعة احلسني خوفا أو طمعا أو رياء البن زياد وأعوانﻪ كالتاجر وشاب  1حماولني تربير ذلﻚ بشتى احلجﺞ:
املﺨتار  :ايﻪ يا أﴍاف هﺬا البلد املنﻜﻮد ﻗد ﺿيعتﻢ فيﻪ الرشف

عﻈمﺖ واﷲ فيﻜﻢ رﺷﻮة السﻔاح يا أهﻞ الﺼﻼح

التاجر  :ﻻ ﺗﻘﻮلﻮا عنﻪ ﺳﻔاح

فﻬﺬا الرجﻞ املعﻄاء يعﻄﻲ ﰲ ﺳﺨاء

ﺷاب  : ١اﻧﻪ ﻗد مﻸ الدور دﻗيﻘا وغﻼﻻ

امرأة  : ١اﻧﻪ ﻗد مﻸ الﻜﻮفة حاﻧات ودورا للبﻐاء

التاجر  :اﻧﻪ ﻗد أﻛرم التجار  ..أعﻄاﻧا ﲨيع ﹰا ما ﻧﺸاء
ﺷاب  : ١هﻮ يرﺷﻮ ﰲ ﺳﺨاء

التاجر  :اﻧﻪ رزق من اﷲ ومن جدﹼ وجد !

)(٩٦

فاالختالف يف وجهات النظر واضح بجالء بني الفريقني اللذين ﳛاول كل منهام إﺛبات ما يؤمن بﻪ  ،وهذا االختالف

قائم يف اﻷساس عﲆ التناقﺾ الواضح الذي يعكس مفارقة عميقة ومؤملة يف الوقت نفسﻪ بني رؤيتني متضادتني فالسفاح هو
الرجل املعطاء  ،وهو من مﻸ الدور اﳋري(الدقيق والغالل) ـــــــ من وجهة نظر التاجر الذي انعكست لديﻪ املقاييس وقلب
اﻷحكام رأسا عﲆ عقب حينام صور الرشوة التي يعطيها ابن زياد لﻪ وللناس بﺄﳖا رزق من اﷲ وأن ابن زياد يف عطائﻪ هذا
ﳎدﱞ ﱡ
وكل ﳎد سيجد ـــــــ ،وهو نفسﻪ من مﻸ الكوفة حانات للبغاء يف إشارة رافضة من امرأة  . 1إن هذا احلوار املتصاعد

قد اﺛبت فاعليتﻪ يف إظهار التباين والتناقﺾ يف رؤ بعﺾ فئات املجتمﻊ الذين ركز الﴩقاوي عﲆ حضورهم يف املﴪحية
بشكل الفت  ..ربام ﻷﳘية إﴍاك املجتمﻊ بﺄكملﻪ يف قضية اإلصالح التي نشدها اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يف معركتﻪ
ضد الباطل  ،فهو قد أﴍك الرجال والنساء شيبا وشبابا  ،حتى وصل تعداد الشخصيات إﱃ(  6رجال) و( 3نساء)  ،فضال
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عن تركيزه عﲆ بعﺾ الفئات الفاعلة يف املجتمﻊ كالشيوخ والتجار والعرفاء وغريهم وهذا كلﻪ قد ف ﹼعل احلوار ووسﻊ من
مساحتﻪ وتﺄﺛريه يف العمل املﴪحي كلﻪ .

املبحﺚ الﺜاﲏ

املﻔارﻗة ﰲ املﻮﻗﻒ

تعتمد مفارقة املوقف عﲆ (( التناقﺾ بني أفعال الشخصية وما هو مرسوم هلا من اﳋارج يف حلظة معينة))( ( 97وهي تتجﻪ

نحو (( إﺛارة مسائل تارﳜية وفكرية ))(  (9٨وتركز بالدرجة اﻷساس عﲆ إبراز (( وجهة نظر املراقب املتصف باملفارقة))

(( 99

وميلها ﻷن تكون ذات طابﻊ كوميدي أو مﺄساوي أو فلسفي (  (100مﻊ كشف للحقيقة التي تكمن وراء املظهر ( . (101

وﳑا ال شﻚ فيﻪ أن املﴪح يف جوهره هو رسالة وموقف هلذا فﺈن هذا النوع من املفارقات ستكون بارزة فيﻪ  ،ومن

مفارقات املوقف املهمة التي سنقف عندها يف البحث :

أوﻻﹰ  :املﻔارﻗة ﰲ الدراما املﴪحية

و ﹸيمكن أن نعثر عﲆ معاﲏ متعددة لكلمة دراما بحسب السياق الذي تﺄﰐ فيﻪ  ،لكن ما ﳞمنا هو (الدراما املﴪحية ) ،

إذ ﹼ
إن هذه اللفظة كانت يف (( أول اﻷمر مرادفة للمﴪح نفسﻪ وتعني كل ما يكتب ﻷجل املﴪح))(  (102ﺛم أضحت كلمة
الدراما تدل عﲆ (( املﴪحية اجلادة التي ال ﹸيمكن اعتبارها مﺄساة وال ملهاة  ،وفيها معاجلة ملشكلة من مشاكل احلياة ))

((103

وهذا التصور للدراما برز ابتدا ﹰء من القرن الثامن عﴩ عندما استعمل ليدل عﲆ النصوص الرصينة التي تتميز من املﺄساة

وامللهاة  ،واليوم فﺈن الدراما تعني مﴪحية جدية ،بيد أﳖا ليست مﺄساوية(  (104فض ﹰ
ال عن ارتباطها بـ (( ﳎموعة قواعد

التﺄليف التي ﲥيمن عﲆ كتابة املﴪحية ))( . (10٥

وتظهر املفارقة يف الدراما املﴪحية واضحة وقوية  ،وذلﻚ ﻷن عدم الوعي لد املمثلني يؤلف بحد ذاتﻪ موقف ﹰا مفارق ﹰا
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ﹸيمكن أن ﹸيطلق عليﻪ (املفارقة الدرامية العامة)( . (106

ﹼ
إن املفارقة الدرامية تتﺄتى من (( املوقف الذي يتولد من سلوك إنسان ما سلوك ﹰا معين ﹰا وهو جاهل ﲤام ﹰا بكل مالبسات
املوقف وحقيقتﻪ  ،بخاصة عندما يكون هذا السلوك ﳐالف ﹰا كل املخالفة للمالبسات ﲤام ﹰا ،فاملفارقة الدرامية تتمثل يف الرصاع
بني الوهم الذي يعيﺶ فيﻪ اإلنسان وحقيقة اﻷمور الذي ﳚهلها))( . (107

ولعل املفارقة يف الدراما املﴪحية تبدو جلية عندما ﲡهل الشخصية حقيقة اﻷمور أو أن تكون غري واعية ﲤام ﹰا ملا ﳚري،
ذلﻚ أن ما ﳛدث هو عﲆ النقيﺾ ﳑا هو منتظر ﲤام ﹰا أو إنﻪ خالف املوقف احلقيقي ،والبد أن هلذا عالقة باملﴪح وطبيعتﻪ

التي تشجﻊ صور ﹰا داخلية بعينها تؤﺛر كل واحدة منها يف أن تصبح الشخصية ضحية مفارقة ويف جعل املشاهد مراقب ﹰا يتصف
باملفارقة  ،اﻷمر الذي يولد مفارقة كامنة من خالل موقف املشاهد املهتم  ،فهو حني يكون مشاهد ﹰا من هذا النوع يكون
كذلﻚ صاحب مفارقة( . (10٨

و ﹸيمكن للمفارقة الدرامية أن تكون مؤﺛرة جد ﹰا  ،وذلﻚ عندما يشارك يف معرفة اجلمهور واحد أو اﺛنان من الشخصيات

و ال سيام عندما ال تكون ضحية املفارقة الدرامية عﲆ علم بوجود شخصيات كهذه عﲆ املﴪح ،ويصبح هذا التﺄﺛري للمفارقة

الدرامية أكثر وقع ﹰا عندما تكون كلامت الضحية عﲆ غري علم منﻪ مناسبة للموقف احلقيقي الذي ال يعني(  . (109و ﳑا سبق
ﹸيمكن أن نلخص اﻷسس التي تعتمد عليها املفارقة الدرامية يف املﴪح  ،وهي :

 -1الشخصية التي تتصف باجلهل بام يدور حوهلا أو بحقيقة املوقف ،إذ ﹼ
إن عدم وعيها لطبيعة املوقف احلقيقي ﳚعلﻪ

يبدو هلا ﳐتلف ﹰا عام هو عليﻪ .

 -2ترصف الشخصية نتيجة هلذا اجلهل الذي تتصف بﻪ  ،اﻷمر الذي يتولد عنﻪ تناقﺾ يف سلوكها يقوم عﲆ اﳋطﺄ ((يف

تبني اهلوية عندما ال يعرف املرء من هو أو ما هو ))( . (110
ﹼ

 -3املراقب – اجلمهور الذي يشاهد املﴪحية – الذي يكون عﲆ علم بام سيحدث للشخصية أكثر ﳑا تعلمﻪ الشخصية
نفسها  ،فاجلمهور يعلم مقدم ﹰا بام سيكون مصري الشخصية أو النتيجة التي ستنتهي إليها من املقدمة أو من اﳋالصة أو من

منهاج العرض  ...وهو ير الضحية تترصف يف غفلة مطمئنة ﲡاه حقائق اﻷمور(. (111

 -4مشاركة شخصية واحدة أو اﺛنتني اجلمهور يف معرفة املصري الذي ستالقيﻪ الشخصية نتيجة جلهلها بحقيقة اﻷشياء،

مﻊ عدم معرفة الشخصية عﲆ املﴪح .
من هذا املنطلق ﹼ
فﺈن مﴪحية ( ﺛﺄر اﷲ ) لعبد الرمحن الﴩقاوي ال ﲣلو من مفارقات درامية  ،تبدو جلية ابتدا ﹰء من املنظر
اﻷول هلذه املﴪحية يف جزئها اﻷول (احلسني ﺛائر ﹰا)  ،ويتجﲆ يف احلوار الشعري اآلﰐ :
ﺳعيد  :زال الﻄاغية املتﻜﱪ
الدجال اﻷﻛﱪ
ﺑرش  :ﺳﻘﻂ ﹼ

ﺳعيد  :هلﻚ الﻔرعﻮن املتجﱪ

مات معاوية يا ﻗﻮم
فاﳊرية منﺬ اليﻮم

أﺑرش يا ﺑرش إذن أﺑرش

أﺳد  :أ ﺗﺸتﻢ رج ﹰ
ﻼ هﻮ من ﺻحﺐ رﺳﻮل اﷲ وﻗد ﺑرشه ﺑاﳉنة ؟

) (١١٢

يعمد املقطﻊ السابق من املﴪحية إﱃ تصوير رحيل الظلم متمث ﹰ
(الدجال اﻷكرب) الذي كان
ال بـ ( الطاغية املتكرب ) و
ﹼ
قامع ﹰا للحريات من وجهة نظر كل من شخصية ( سعيد و بﴩ ) فاحلرية أضحت متاحة منذ حلظة رحيلﻪ  ،ولعل هذا
املتجرب ) ﹼبني مقدار املعرفة التي وصلت إليها شخصيتا ( سعيد  ،و
التشخيص للظلم الذي ﲡسد يف شخصية (الفرعون
ﹼ

بﴩ ) و درجة الوعي يف فهم الدور الﴘء هلذا الطاغية والرغبة يف احلرية التي هي طبيعة النفس البﴩية يف مقابل السلطة
القمعية التي زالت بموت (معاوية) يف مقابل ذلﻚ ﹼ
فﺈن (أسد) وهو الشخصية الثالثة التي وردت يف املقطﻊ السابق ال تعي
أﳘية رحيل هذا الظلم  ،إنام عﲆ العكس ﲤام ﹰا من الشخصيتني السابقتني ال ﲡد يف السلطة الصورة القمعية و املتجربة  ،وهي

ترفﺾ أن ﹸينظر إليها هذه النظرة  ،وتذهب إﱃ أبعد من ذلﻚ يف أن هذه السلطة بشخص (معاوية) هي سلطة الﳚوز أن تشتم

وكل من يفعل ذلﻚ يكون مصريه النار .
وليس هذا فحسب إنﹼام يظل مرص ﹰا عﲆ موقفﻪ  ،و يﺄخذ هذا اإلﴏار ﲤادي ﹰا يف موقف هذه الشخصية عندما تر يف
شخص ( يزيد بن معاوية ) شخصية صاحلة للحكم الن ذلﻚ فيﻪ صالح ﻷمور املسلمني وحقن لدمائهم :
أﻧﺖ ﻻ ﺗعرف ما وجﻪ إﺻﻼح اﻷمر عندي

حﲔ أدعﻮ ليﺰيد

إﻧنﻲ أدعﻮ إﱃ حﻘن دماء املسلمﲔ

) (١١٣

وهذا املوقف ﹸيظهر بشكل واضح جهل هذه الشخصية( أسد) للحقيقة  ،إذ ﹼ
إن من رأت فيﻪ صالح ﹰا ﻷمور املسلمني
وحامي ﹰا لدمائهم هو نفسﻪ سبب لسيل هذه الدماء و وقوع الفتنة بني املسلمني  ،تلﻚ احلقيقة التي ﱂ تعيها هذه الشخصية و
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وعتها شخصيتا (سعيد  ،و بﴩ) يف املﴪحية ،وهي احلقيقة التي سجلها التاريﺦ وأبرزها عبد الرمحن الﴩقاوي يف شخصية
أسد التي ظنت أﳖا عﲆ علم بكل ماﳛصل يف حني أﳖا ال تعرف أي ﳾء ﳑا ﳛصل وهي ﲡهلﻪ ﲤام اجلهل  ،حمقق ﹰا بذلﻚ

مفارقة درامية يمكن لقارء املﴪحية أو ملن يراها من اجلمهور يف حال عرضت املﴪحية عﲆ خشبة املﴪح أن يفهم مد
اجلهل الذي تتمتﻊ بﻪ هذه الشخصية لدرجة أضحت ضحية ملفارقة بني ما تراه وبني ماﳛدث فعال .

و يف مفارقة درامية أخر نتلمس جهل شخصية (الوليد) وايل املدينة عندما عقد العزم عﲆ التخلص من احلسني (عليﻪ

السالم) بﺄمر من يزيد بن معاوية يف حالة عدم إقراره ببيعة يزيد  ،وذلﻚ باستدعائﻪ ﻷخذ البيعة ،ويظهر أن الوليد كان
عازما عﲆ التخلص من احلسني (عليﻪ السالم) يف حالة رفﺾ أن يعطي البيعة  ،وهذا اﻷمر بينﻪ الﴩقاوي يف هذا املنظر من
املﴪحية  ،إذ ﳚري حوار ﹰا بني الوليد ومروان بن احلكم يكشف فيﻪ ماأضمره كل منهام للحسني (عليﻪ السالم)  ،بيد أن كلتا
الشخصيتني تقﻊ ضحية عدم معرفتهام باﻷمر الذي سيكون من احلسني (عليﻪ السالم) :
اﺑن اﳊﻜﻢ  :ما أحﻜﻢ ما طلﺐ يﺰيد  :ﹼإما البيعة أو رأﺳﻪ

إن راغ الﺜعلﺐ منﻚ اليﻮم فﲈ أﺻعﺐ أن ﺗلتمسﻪ

اﺑن اﳊﻜﻢ  :ﻻ ﺗﱰﻛﻪ ﳜرج حي ﹰا حتﻰ يعﻄينا ما ﻧﻄلﺐ

) ( ١١٤

ﹼ
إن سلوك شخصية الوليد يثبت عدم معرفتها بمالبسات املوقف وحقيقتﻪ وهو ﳚري بشكل ﳜالف كل املخالفة هذه

املالبسات  ،اﻷمر الذي يكشف بام ال يقبل الشﻚ الوهم الذي تعيﺶ فيﻪ هذه الشخصية يف مقابل حقائق اﻷمور التي ﲡهلها،

وهو ما أوضحتﻪ املحاورة التي جرت بني هذه الشخصية – أعني الوليد – وبني احلسني(عليﻪ السالم) يف هذا املنظر من املﴪحية:
الﻮليد  :ﻗد علمتﻢ أن ﰲ اﻷعناق منا ليﺰيد ﺑيعتﲔ
ﺑيعة ﻧعﻘدها اﻵن ﺑﺈذن اﷲ
و اﻷﺧر عﻘدﻧاها ﻗدي ﹰﲈ يا حسﲔ
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اﳊسﲔ  :أﺧﺬت ﰲ ﻇﻞ إرهاب البﻮارق

) (١١٥

ويمكن أن نقف عند النص اآلﰐ من املﴪحية  ،وفيﻪ ﳚسد الشاعر حرية احلسني (عليﻪ السالم) يف حوار جاء مناجا ﹰة
عﲆ لسان شخصية احلسني (عليﻪ السالم) حينام خاطب جدﹼ ه الرسول (ص) مبتغي ﹰا منﻪ النصح واإلرشاد ملا هو فيﻪ من

موقف  ،إذ يقول:

اﳊسﲔ  :أﻧا ﻻ أعرف ما أﺻنﻊ ﰲ أمري هﺬا فﺄعنﻲ
أﻧا إن ﺑايعﺖ للﻔاجر ﻛﻲ ﺗسلﻢ رأﳼ

أو لﻜﻲ يسلﻢ غريي  ...لﻜﻔرت

وﳋالﻔتﻚ فيﲈ جﺌﺖ للناس ﺑﻪ من عند رﺑﻚ
وإذا ﱂ أعﻄﹺ ﹺﻪ البيع ﹶة عن ﻛرة ﻗتلﺖ

وإذا عﺸﺖ هنا ﻛﻲ أحﺸد الناس عليﻪ
ﺧاض من حﻮلﻚ ﺑحر ﹰا من دماء اﻻﺑرياء
مﻮﻗﻒ ما امتﹸحن املﺆمن من ﻗبﻞ ﺑﻪ
أو ﺳيﻖ إﻧسان إليﻪ

امتحان ﻛامتحان اﻷﻧبياء

آه لﻮ ﺗتﻜﺸﻒ الﻐمة عن عينﻲ ﻛﻲ أﺑﴫ أﺑعاد الﻄريﻖ

( (116

إن املناجاة احلوارية يف النص جاءت معربة عن حرية احلسني(عليﻪ السالم) يف اﲣاذ القرار مثلام تصورها الشاعر وأراد

عرضها  ،لذلﻚ فقد جعل اللغة كاشفة هلذه احلرية يف شكل ﴏاع داخيل ﹸيصور حالة احلسني (عليﻪ السالم) النفسية  ،هذا
من جانب  ،ومن جانب آخر فقد أسهب الشاعر يف إظهار حرية احلسني (عليﻪ السالم) واصطراعﻪ داخلي ﹰا من أجل الوصول
إﱃ قرار هل يبايﻊ ليزيد فينجو برأسﻪ أو يرفﺾ املبايعة فيدفﻊ رأسﻪ ﺛمن ﹰا لذلﻚ .

وهنا تسجل مبالغة عﲆ الشاعر يف إظهار حرية احلسني (عليﻪ السالم) ﲠذا احلجم  ،وإذا كان ما يقصده الشاعر من
وراء ذلﻚ االرتقاء باملستو الفني للمﴪحية وجعل املتلقي أكثر تعاطف ﹰا مﻊ حال الشخصية فيجب أن ال يكون ذلﻚ عﲆ
حساب احلقيقة التارﳜية أو املوقف احلقيقي للشخصية املﴪحية ﻷن ذلﻚ ينتقص من قيمة املﴪحية عﲆ مستو الدقة يف
نقل احلقيقة التارﳜية وال سيام إذا كانت الشخصية مثل شخصية احلسني يف الصالبة و رباطة اجلﺄش والثبات عﲆ املوقف .
ومعروف عن احلسني (عليﻪ السالم) أنﻪ ﱂ يواجﻪ حرية أو تردد ﹰا يف اﲣاذه لقراره يف مواجهة يزيد .
و قد يكون صوت احلرية والرتدد الذي أورده الشاعر بلسان احلسني (عليﻪ السالم) هو صوت اإلنسان املعاﴏ للشاعر

الذي ﳚد فيﻪ هذا الرتدد يف اﲣاذ قراراتﻪ املصريية  ،فالﴩقاوي يدرك املعاﲏ النبيلة لشخصية احلسني (عليﻪ السالم) التي
يصعب أن تستجيب لﴬورات املوقف أو منطق احلرب  ،وهذا من احلقائق الثابتة تارﳜي ﹰا  ،بيد أنﻪ أراد من ذلﻚ أن يرصد
ألوان ﹰا أخر من السلوك ويستعني بﻪ يف تصوير نموذج بﴩي حي ،عﲆ رأي (د .عبد القادر القﻂ) يف كتابﻪ فن املﴪحية،
اﻷمر الذي ﳜلق مفارقة بني موقف شخصية احلسني (عليﻪ السالم) الثابت تارﳜي ﹰا  ،وبني موقفﻪ يف املﴪحية من خالل احلوار

الذي جعلﻪ الشاعر عﲆ لسانﻪ  ،وهذا ﳜلق تساؤالﹰ عند املتلقي عن التناقﺾ بني موقف الشخصيتني التارﳜية واملﴪحية

واملقصد احلقيقي من جعل الشخصية تتخذ موقفا حائرا ﳜالف الشخصية التارﳜية احلقيقية  ،وبني هذين املوقفني املتناقضني
نجد مفارقة تارﳜية ﲢفز املتلقي عﲆ إعادة قراءة النص قراءة أخر تثري عنده فضول معرفة مغز هذا االختالف بني الواقﻊ

التارﳜي الثابت وبني الواقﻊ النﴢ  ،وهو ما يسعى إليﻪ الشاعر .

ويف اجلزء اآلخر من املﴪحية ينقلنا الشاعر إﱃ احلوار اآلﰐ بني شخصيتني مهمتني من شخصيات املﴪحية ﳘا

زينب(عليها السالم) و يزيد  ،بعد مرصع احلسني (عليﻪ السالم) :
زينﺐ  :أﻧﺖ لن ﺗسمﻊ طﻮل العمر إﻻ ﴏﺧات وﻧﺬيرا

النساء  :آه  ...يا ويﻞ اﻷرامﻞ

آه يا وحدﺗنا من ﺑعد ما اغتالﻮا اﳊسﲔ
يﺰيد  :اﺳﻜتﻮهن فﻘد أفسدن ليﲇ

زينﺐ  :فسيمﴘ الليﻞ ﰲ أذﻧيﻚ وي ﹰ
ﻼ وﺛبﻮر ﹰا
وﺳتﻐدو ﻧسمة الﺼبﺢ هجريا

أﻧﺖ ذا ﰲ ﻗلعة البﻄﺶ أمري
فستﻐدو ﰲ عراء

فتحﺖ أفﻮاهﻬا فيﻪ ﻗبﻮر

ومﺸﻰ اﻷمﻮات ﻧحﻮك

هﻲ ذي رأس اﳊسﲔ ﺑن عﲇ ﺗﺼﻔعﻚ
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)يﺰيد يﺰحﻒ إﱃ العرش( :
ﻻ ﻛﻔﻰ فلتسﻜتﻮها

يساﻗﻄن منﻬا فﻮق وجﻬﻚ
زينﺐ  :ﻗﻄرات الدم ﹼ
وعﲆ ﻛﻔيﻚ يا ﻗاﺗﻞ أﺷﻼء الضحية

وعﲆ ﺷدﻗيﻚ دم

وعﲆ عرﺷﻚ دم ...

ﻛﻞ ﳾء ها هنا يﻄﻔﺢ منﻪ الدم  ...دم
(( 117
ﻗس ﹰﲈ ﺑاﷲ لن ﹸيﻐسﻞ هﺬا الدم حتﻰ ﻧنتﻘﻢ منﻪ

يف النص السابق نجد ان احلوار ﳚعل اللغة تكشف عن شخصية زينب (عليها السالم)  ،تلﻚ الشخصية املتامسكة

البليغة التي ﲤكنت ببالغتها أن تنال من يزيد وتثري غضبﻪ  ،فتكشف بذلﻚ عن شخصيتﻪ .
ويبدو يف هذا النص الرصاع واضح ﹰا بني الشخصيتني من احلوار الذي ﳚري بينهام والذي يكشف التناقﺾ الكبري

بني موقفيهام الذي يشكل مفارقة كبرية ﲡعل من الشخصية التي تعتقد اﳖا منترصة ضحية  ،يف حني تصبح الضحية هي

الشخصية املنترصة يف (مفارقة درامية ) تترصف فيها الشخصية بطريقة تتصف باجلهل بحقيقة ما يدور حوهلا من أمور ،
وال سيام عندما تكون هذه اﻷمور بالصورة التي تراها الشخصية مناقضة ﲤام ﹰا لوضعها احلقيقي .

ﺛاﻧي ﹰا مﻔارﻗة الﻜﺸﻒ عن الﺬات

تظهر مفارقة الكشف عن الذات عندما يقوم صاحب املفارقة بخلق (( شخصيات ﲡلب عﲆ نفسها مفارقات دون

وعي منها ))( ( 11٨وهو يفعل ذلﻚ بطريقة تﹸربز ادعاءات هذه الشخصيات  ،وتكشف عن املواقف احلقيقية هلا.
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ﹼ
إن أهم ما تسعى إليﻪ مفارقة الكشف عن الذات هو إظهار احلقيقة للمتلقي  ،والﳜفى علينا أﳘية ذلﻚ والسيام يف

املﴪح  ،إذ يكون املتلقي (املشاهد) عﲆ اتصال مباﴍ مﻊ شخصيات املﴪحية ويتفاعل معها ويتﺄﺛر ﲠا  ،وهذا ﳚعل من

صاحب املفارقة (مؤلف املﴪحية) يكشف لنا الكثري من السلوكيات املتناقضة التي تقﻊ فيها الشخصيات يف املﴪحية .
وهنا ﹸيمكن أن يقﻊ املتلقي (املشاهد) ضحية املفارقة  ،إذ إنﻪ ((غري وا ﹴع أبد ﹰا أن حقيقة اﻷمور ﲣتلف ﲤام ﹰا عام ﳛسها عليﻪ ))

(  (119فض ﹰ
ال عن أن ترصفات بعﺾ الشخصيات ﲡري ((عﲆ النقيﺾ ﳑا هو منتظر))(  (120منها وهو ما ﳜلق مفارقة تكشف
الكثري من احلقائق املخفية  ،وهذا بالضبﻂ مايريده املراقب املتصف باملفارقة (املؤلف) .

ويف مﴪحية الﴩقاوي (ﺛﺄر اﷲ) ﹸيمكن تلمس الكثري من املفارقات التي تكشف التناقﺾ يف مواقف بعﺾ من

شخصيات املﴪحية  ،وليتبني منها االدعاء الكاذب والسلوك املراوغ الذي تتمتﻊ بﻪ هذه الشخصيات ،ويضﻊ املتلقي يف

موضﻊ الدهشة واملفاجﺄة إزاء هذا التغيري يف ترصفات هذه الشخصيات التي تظهر عﲆ حقيقتها وتكون هذه احلقيقة صدمة
تثري عدد ﹰا من التساؤالت عند اجلمهور املتلقي عن الﴪ وراء هذه التقلبات يف املواقف والسلوكيات لتنجيل يف ﳖاية املطاف
الصورة الزائفة يف مقابل بروز الصورة احلقيقية وانكشافها كام ذكرنا سابقا يف أﺛناء حديثنا عن شخصية ( اسد ) ومواقفها

املتناقضة التي ﲡدها يف كل ﳎتمﻊ ويف كل زمان ومكان  ،وتقديمها ﲠذه الصورة ﹸيعطي رسالة للمتلقي (املشاهد) بسلبية

مثل هذه الشخصيات  ،فهي عندما توضﻊ يف املجهر ويسلﻂ الضوء عليها تنكشف حقيقتها وعندها يعي املتلقي بشكل ال
لبس فيﻪ الفرق بني املوقف احلقيقي  ،واملوقف الزائف و هذا اهلدف الذي تريد أن تصل إليﻪ املفارقة  ،وهذا اﻷمر ركز عليﻪ

الﴩقاوي يف شخصيات أخر يف املﴪحية ليكشف عمق التناقﺾ الذي وقعت فيﻪ  .ففي املنظر الثاﲏ من (احلسني ﺛائر ﹰا)
نجد أن الﴩقاوي يضﻊ شخصية الوليد يف مفارقة تكشف يف ﳖاية املطاف حقيقة (يزيد و بني ﹸأمية)  ،فالوليد الذي استدعى
احلسني (عليﻪ السالم) ليبايﻊ (يزيد) يف املدينة أراد أن ﳛصل عﲆ صوت احلسني (عليﻪ السالم) وإن تم ذلﻚ بالقوة  ،وكان

مصم ﹰام عﲆ قتلﻪ إن رفﺾ البيعة ،ويف حماولة منﻪ الستدراجﻪ يف اﲡاه البيعة يذكره بﺄن أبناء الصحابة ﲨيعهم قد بايعوا يف
إشارة منﻪ إﱃ أن من عرف باإليامن والتمسﻚ بالدين قد بايﻊ  ،وﱂ يبق سواه وهلذا ﳚب أن يبايﻊ هو أيض ﹰا مثلام فعل أبناء

الصحابة  ،لكن احلسني (عليﻪ السالم) ﹸيرص عﲆ موقفﻪ و رفضﻪ البيعة وإزاء هذا املوقف ﹸيفصح (الوليد) عن سبب إﴏاره
الشديد عﲆ أخذ البيعة من احلسني (عليﻪ السالم) فهو ير فيها أﳘية تكمن يف أن احلسني (عليﻪ السالم) هو (سبﻂ النبي)

وهو ﹸيمثل التقى والطهر  ،ولعل هذا املوقف ﳜلق مفارقة تتجﲆ فيها حقيقة بني أمية وحقيقة ملكهم القائم عﲆ الظلم يف

مقابل احلق الذي ﲤثلﻪ شخصية احلسني (عليﻪ السالم)  ،وهذا ما كشفتﻪ شخصية الوليد وصاغها الﴩقاوي يف حوار بني
الوليد واحلسني (عليﻪ السالم) ﳜلص منﻪ إﱃ مفارقة تكشف عن ذات بني ﹸأمية و صورﲥم البشعة التي تسعى إﱃ ملﻚ الدنيا
و زينتها الزائفة وكرههم للحق والعدل وبغضهم هلام يف أي صورة ظهرا أو برزا فيها :
الﻮليد ) :منﻔجر ﹰا( ﻷن اﳊسﲔ ﺗﻘﻲ ﻧﻘﻲ
و ﺳبﻂ النبﻲ

وﺷﻬرﺗﻪ أﻧﻪ ﻻ يﻘﻮل ﺳﻮ اﳊﻖ مﻬﲈ يﻜن من عﻮاﻗﺐ !

عﻼم يﻘﻮم إذن ﹸملﻜنا  ..؟
عﻼم ﻧﺸيد أرﻛاﻧنا  ..؟

أ ﻧبنيﻪ فﻮق ذيﻮل الﻜﻼب  .؟

أ ﻧبنيﻪ فﻮق ذليﻞ الرﻗاب ؟

أ ﻧبنيﻪ فﻮق رؤوس الﺜعالﺐ ؟

عﲆ ﺑاﺋعﻲ رأﺳﻬﻢ ﺑالﺬي ينالﻮن من ذهﺐ أو مناﺻﺐ  ..؟ !

) (١٢١

و مرة أخر يضﻊ الﴩقاوي شخصية (عمر بن سعد) يف مواقف مفارقة تﹸربز زيف ما تدعيﻪ هذه الشخصية وتﹸفصح
عن ذاﲥا املفارقة لكل قول يصدر منها  ،ففي املنظر السادس من (احلسني ﺛائر ﹰا) نجد أن عمر بن سعد ﳛاور مسلم بن عقيل
ويطلب منﻪ الرفق باﻷبرياء من النساء واﻷطفال بعد أن ﲤت حماﴏة بيت اإلمارة يف الكوفة  ،وهو ما صاغﻪ الﴩقاوي يف
حوار مطول جر بني عمر بن سعد ومسلم بن عقيل نختار منﻪ اآلﰐ:
عمر  :أطريﻖ اﺑن عﻘيﻞ لينال اﳊﻖ أن ﹸﳞلﻚ أطﻔاﻻﹰ ﺻﻐار ﹰا  ..؟!
ﻻ  ..فﲈ الباﺳﻞ من يﺼنﻊ هﺬا
ﺑﺼﻐار أﺑرياء و ﻧساء

ليﺲ هﺬا ﺑالﻄريﻖ املستﻘيﻢ

فاﺳترش ﻗلبﻚ فيﲈ أﻧﺖ ﺻاﻧﻊ
لقد وضﻊ الﴩقاوي عدد ﹰا من الشخصيات يف مواقف ﲤيزت بالتناقﺾ واالختالف و أسفرت عن مفارقة كشفت
) (١٢٢

الوجﻪ احلقيقي هلذه الشخصيات وأظهرت مقدار اﳋداع والتالعب الذي ميز مواقفها  ،ولعل يف املوقف الذي اﲣذه أهل

الكوفة ومبايعتهم للحسني ( عليﻪ السالم ) وتﺄكيدهم نرصتﻪ ﺛم نكثهم لعهدهم وتراجعهم عن الوعود التي وعدوا ﲠا خري
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دليل عﲆ املفارقة التي تتشكل من كشف الذات أراد الﴩقاوي من خالل الرتكيز عليها تنبيﻪ املتلقي (املشاهد) إﱃ ازدواجية
مثل هذه الشخصيات التي وقعت ضحية للمطامﻊ واﳋوف.

ﺛالﺜ ﹰا  :مﻔارﻗة اﳊدث

قد تقرتب مفارقة احلدث من املفارقة الدرامية  ،فمفارقة احلدث (( التي تكون فاعلة يف ﳎال الزمن تتسم ببناء درامي

واضح ))(  (123لكنها – أي مفارقة احلدث – التي (( يعرب الضحية ﴏاحة عن اعتامده عﲆ املستقبل بدرجة تزيد أو تنقص،

لكن تطور ﹰا غري منتظر يف اﻷحداث يقلب ويربﻚ خططﻪ وتوقعاتﻪ وآمالﻪ وﳐاوفﻪ أو رغباتﻪ))(  (124حينها يصبح الضحية

ال عنﻪ ،وبخالف املفارقة الدرامية التي يظل ضحيتها جاه ﹰ
عﲆ علم بحقيقة ما ﳚري بعد أن كان غاف ﹰ
ال بام ﳚري .
ﹼ
إن مفارقة احلدث تعتمد عﲆ (( إغراق ضحية بمخاوف معينة أو آمال أو توقعات بحيث يترصف عﲆ أساسها ويتخذ

ﴍ ﹰا متوقع ﹰا أو يفيد من خري منتظر  ،لكن أفعالﻪ ال تؤدي إال إﱃ حرصه يف سلسلة من اﻷسباب تؤدي بﻪ
خطوات ليتجنب ﹼ

إﱃ سقوطﻪ املحتوم ))( . (12٥

ويف شخصية احلر الرياحي التي تظهر يف اجلزء الثاﲏ من مﴪحية (ﺛﺄر اﷲ) أحداث كثرية ﹸبنيت عﲆ أساس املفارقة ،

فاحلر الذي ﳜرج من الكوفة مﻊ فرسانﻪ بﺄمر أمريها وتكون وجهتﻪ باﲡاه احلسني (عليﻪ السالم) ﻷخذ البيعة منﻪ أو أرسه و

اإلتيان بﻪ إﱃ الكوفة يسعى نحو هذه الغاية وال ﳛيد عنها ،وهو ما بينﻪ الﴩقاوي يف احلوارات التي جرت بينﻪ وبني احلسني

(عليﻪ السالم) يف عدة مواضﻊ أبرزها قولﻪ :
اﳊر  :أﻧا ذا اﳊر الرياحﻲ أﺗيﺖ

اﳊسﲔ  :أ علينا أم لنا  ..؟

اﳊر  :ﺑﻞ عليﻚ
ﹼ
إن شخصية احلر الرياحي التي قدﹼ مها الﴩقاوي وخصص هلا جانب ﹰا كبري ﹰا يف اجلزء الثاﲏ من املﴪحية تظل عﲆ موقفها
) (١٢٦

16٨

عﲆ الرغم من اللحظات التي ﲤر ﲠا بني الفينة واﻷخر لرتاجﻊ فيها تلﻚ املواقف ولتعيﺶ حالة أشبﻪ بلوم النفس وتقريعها،

ويف هذا مفارقة تقﻊ فيها شخصية احلر فبني سلوكها وفعلها السلبي الذي قامت بﻪ يف حماﴏة احلسني (عليﻪ السالم) وأهل
بيتﻪ  ،وبني صوت داخيل يرتفﻊ باستمرار معاتب ﹰا والئ ﹰام عﲆ اﲣاذ هذا السلوك  ،وهو ما ألح عليﻪ الﴩقاوي كثري ﹰا وأبرزه يف
احلوارات التي جرت بني احلر وعمر بن سعد.

و ﹸيظهر الﴩقاوي سلوك احلر البعيد كل البعد عن الروح اإلنسانية عندما يمنﻊ املاء عن احلسني (عليﻪ السالم) وأهل

بيتﻪ ،وتتجﲆ وحشية هذا السلوك يف مقابل الفعل الذي صدر من جانب احلسني (عليﻪ السالم) عندما سقى احلر املاء بعد

أن كان عطشانا هو وجنوده يف الصحراء  ،وهنا تبدو املفارقة واضحة بني الطرفني فاحلسني (عليﻪ السالم) قدﹼ م املاء للحر وﱂ

يمنعﻪ عنﻪ يف حني أن احلر بعد أن ﲤكن من احلسني (عليﻪ السالم) قام بمنﻊ ماء الفرات عنهم واﲣذ املوقف اآلﰐ :
اﳊر  :ليﺲ من ماء لﻜﻢ عند اﻷمري اﺑن زياد

اﳊسﲔ  :أﻧا عﻄﺸان وأوﻻدي عﻄاش وﻧساﺋﻲ و رجاﱄ
اﳊر  :إﻧﻪ أمر اﻷمري اﺑن زياد

أعﻄينﻲ البيعة واﴍب ﻛيﻒ ﺷﺌﺖ
واﴍﺑﻮا أﻧتﻢ ﲨيع ﹰا ما أردﺗﻢ

ﺑرش  :أو ليﺲ اﳊر اﻧا ﻗد ﺳﻘيناه وﺻحبﻪ!

) (١٢٧

لقد بقي هذا املوقف مالزم ﹰا للحر إﱃ آخر حلظة  ،تلﻚ اللحظة التي ﱂ يتوقﻊ أن يصل إليها وﱂ يكن منتظر ﹰا هلا  ،عندما
يتخذ موقف ﹰا ﳐالف ﹰا لكل اﻷحداث التي قام ﲠا ويﴪع نحو احلسني (عليﻪ السالم) لتكون تلﻚ اللحظة هي حلظة مفارقة

لكل ما قام بﻪ  ،وقد صورها الﴩقاوي بﺄﳖا حلظة تارﳜية عرف فيها احلر انﻪ اﲣذ املوقف الصحيح الذي سيجعلﻪ ينجو من
التاريﺦ ولعنتﻪ :

اﳊر  ) :ينﴫف اﳊر مﴪع ﹰا وﺻﻮﺗﻪ ﰲ اﳋارج يﱰدد ﺑاﳉملة اﻷﺧرية (
إﻧنﻲ ﺗبﺖ إﱃ رﰊ ﳑا ﺗﺼنعﻮن

أﻧا ذا أﻧجﻮ إﱃ التاريﺦ

) (١٢٨

اﳍﻮامﺶ

( )1املعجم املﴪحي ،د.ماري الياس ود.حنان قصاب حسن /مادة  :املﴪح
( )2املصدر نفسﻪ
( )3املصدر نفسﻪ

( )4ينظر ،معجم مصطلحات اﻷدب ،د .ﳎدي وهبة /مادة  :املﴪح Theatre

( )٥ينظر ،املعجم املﴪحي ،د.ماري الياس ود.حنان قصاب حسن /مادة  :املﴪح
( )6ينظر ،معجم مصطلحات اﻷدب ،د .ﳎدي وهبة /مادة  :احلديث أو احلكاية
( )7املعجم املﴪحي ،د.ماري الياس ود.حنان قصاب حسن /مادة  :املﴪح

( )٨ينظر ،معجم املصطلحات العربية يف اللغة واﻷدب ،ﳎدي وهبة ،و كامل املهندس/مادة :املﴪح الشعري

( )9ينظر ،املعجم املﴪحي ،د.ماري الياس ود.حنان قصاب حسن /مادة  :الدراما Drama
( )10ينظر ،اﻷدب وفنونﻪ ،د.حممد مندور ، 70-69/وينظر أيض ﹰا ،املعجم املﴪحي ،د.ماري الياس ود.حنان قصاب

حسن /مادة  :املﴪح

( )11ينظر ،املعجم املﴪحي /املادة نفسها
( )12املصدر نفسﻪ

( )13ينظر ،لسان العرب  /مادة :ركح
( )14املصدر نفسﻪ /مادة :رسح

( )1٥ينظر ،املعجم املﴪحي ،د.ماري الياس ود.حنان قصاب حسن /مادة  :املﴪح
( )16ينظر ،املصدر نفسﻪ

( )17ينظر ،اﻷدب وفنونﻪ ،د.حممد مندور67-6٥/

( )1٨املﴪحية الشعرية يف اﻷدب العريب احلديث ،د .أمحد شمس الدين احلجاجي11/
( )19ينظر،تاريﺦ املﴪح العريب ،الندو ،ترﲨة :يوسف نور عوض97 /
( )20ينظر ،يف املﴪح الشعري ،عبد الستار جواد٨٥ /
( )21ينظر ،املصدر نفسﻪ٨٨-٨7 /

( )22ينظر ،املعجم اﻷديب ،نواف نصار /مادة :مﴪحية
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( )23يف املﴪح الشعري ،عبد الستار جواد92 /
( )24املصدر نفسﻪ90 /

( )2٥ينظر ،املﴪحية الشعرية يف اﻷدب العريب احلديث ،د .أمحد شمس الدين احلجاجي13-12/
( )26املصدر نفسﻪ14/

( )27ينظر،املﴪحية يف شعر شوقي ،حممود حامد شوكت14/

( )2٨ينظر،تاريﺦ املﴪح العريب ،الندو ،ترﲨة :يوسف نور عوض16 /

( )29ينظر ،املﴪحية الشعرية يف اﻷدب العريب احلديث ،د .أمحد شمس الدين احلجاجي14/
( )30ينظر،تاريﺦ املﴪح العريب ،الندو ،ترﲨة :يوسف نور عوض16 /

( )31واقعة الطف يف املﴪحية العربية بحث نت االنرتنت /news/org.alhikmeh.www//:http

2٨٥16/archives

( )32ينظر ،املﴪحية الشعرية يف اﻷدب العريب احلديث ،د .أمحد شمس الدين احلجاجي14/

( )33ينظر،واقعة الطف يف املﴪحية العربية بحث نت االنرتنت /news/org.alhikmeh.www//:http

2٨٥16/archives

( )34أدبيات فن املﴪحية ،د.عبد القادر القﻂ202/

( )3٥ينظر ،املفارقة بنية االختالف الكرب( بحث) ،د.سناء هادي عباس ،100/وينظر ،املفارقة وصفاﲥا  ،د.ﳼ.

ميويﻚ ،ترﲨة :د .عبد الواحد لؤلؤة92-٨6 /

( )36املفارقة  ،د.ﳼ.ميوميﻚ . 71/وينظر ،املفارقة وصفاﲥا٨0 /
( )37املصدر نفسﻪ  /الصفحة نفسها
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( )3٨املصدر نفسﻪ72 /

( )39املفارقة وصفاﲥا7٨ /

( )40املصدر نفسﻪ /الصفحة نفسها

( )41املفارقة 67 /

( )42املفارقة وصفاﲥا٨0/

( )43املعجم املﴪحي ،د.ماري الياس ود.حنان قصاب حسن /مادة  :السينوغرافيا

(*) السينوغرافيا  Scenogrophyكلمة تستخدم اليوم يف كل اللغات بلفظها املستمد من الكلمة اليونانية

Skenogrophi aاملنحونة من  =Skeneاﳋشبة و  graphikosﲤثيل الﴚء بخطوط وعالمات .يف اللغة االنكليزية
يستعمل إضافة إﱃ كلمة سينوغرافيا تعبري  Set Designأي تصميم اﳋشبة ،ينظر املعجم املﴪحي /مادة :السينوغرافيا
( )44املصدر نفسﻪ

( )4٥املصدر نفسﻪ
( )46املصدر نفسﻪ

( )47ينظر ،غواية املتخيل الﴪدي ،عواد عيل92/

( )4٨املصدر نفسﻪ96 /

( )49مﴪحية احلسني ﺛائر ﹰا 2/

( )٥0الفضاء الدرامي وآلية بناء املعنى  ،د .مصطفى فاروق عبد العليم1 /

( )٥1فن كتابة املﴪحية  ،رشاد رشدي10 /

( )٥2ينظر  ،فن املﴪح  ،حلمي بدير211 /
( )٥3مﴪحية احلسني ﺛائرا  /اإلهداء
( )٥4مﴪحية احلسني شهيدا 70 /
( )٥٥املصدر نفسﻪ 91 /

( )٥6مﴪحية احلسني ﺛائرا 13/
( )٥7املصدر نفسﻪ 14 /

( )٥٨املصدر نفسﻪ 1٥-14 /

( )٥9املصدر نفسﻪ 17/
( )60املصدر نفسﻪ 19/
( )61املصدر نفسﻪ 47/
( )62املصدر نفسﻪ 4٨/
( )63املصدر نفسﻪ

( )64فن املﴪحية من خالل ﲡاريب الشخصية  ،عيل امحد باكثري7٥ /

( )6٥بناء الشخصية يف مﴪح امحد رضا حوحو  ،نجية طهاري 104 /
( )66فن كتابة املﴪحية. 27-26 /

( )67فن املﴪح . 222 /

( )6٨اﺛر الرتاث العريب يف املﴪح املعاﴏ  ،سيد عيل إسامعيل ٥٥/
( )69خطاب التﺄسيس يف مﴪح النقد والشهادة49-4٨ /
( )70بنية املﴪح الشعري يف اﻷدب املغاريب املعاﴏ120 /
( )71البناء الدرامي ،عبد العزيز محودة4٨ /
( )72مﴪح حممد عيل اﳋفاجي6٥ /

( )73الشخصية الﴩيرة يف اﻷدب املﴪحي ،د .عصام ﲠي 44 /
( )74مﴪحية احلسني ﺛائرا  ،عبد الرمحن الﴩقاوي 21
( )7٥املصدر نفسﻪ 20 /

( )76بناء الشخصية يف مﴪح امحد رضا حوحو100 /
( )77النقد االديب احلديث ،حممد غنيمي هالل٥6٨ /

( )7٨املعرفة والعقاب – قراءات يف اﳋطاب املﴪحي العريب ،عيل عواد٥7 /

( )79فن املﴪح 222-221 /

( )٨0مﴪحية احلسني شهيدا  ،عبد الرمحن الﴩقاوي 6٨/
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( )٨1بناء الشخصية يف مﴪح الفريد فرج  ،عبد املطلب زيد ٥3-٥2 /

( )٨2ينظر  ،عناﴏ التﺄليف املﴪحي 71 /

( )٨3ينظر ،املفارقة بنية االختالف الكرب (بحث)،د .سناء هادي عباس100 /
( )٨4ينظر ،البناء الدرامي ٨7 /
( )٨٥املصدر نفسﻪ 10٥ /

( )٨6فن كتابة املﴪحية 10 /

( )٨7مﴪحية احلسني ﺛائرا ٨0-79 /
( )٨٨ينظر ،فن كتابة املﴪحية 30 /
( )٨9مﴪحية احلسني ﺛائر ﹰا 91-90/
( )90املعجم املﴪحي 17٥ /

( )91الرصاع يف مﴪحيات عبد الرمحن الﴩقاوي  ،امحد قتيبة يونس 36 /

( )92فن كتابة املﴪحية ٥0 /

( )93اﻷسس النفسية لﻺبداع الفني يف الشعر املﴪحي  ،د .مرصي عبد احلميد حنورة٨4 /
( )94ينظر ،فن املﴪحية من خالل ﲡاريب الشخصية ،عيل امحد باكثري٨1/

( )9٥بنية املﴪح الشعري يف اﻷدب املغاريب املعاﴏ  ،عز الدين جالوجي174 /
( )96مﴪحية احلسني ﺛائر ﹰا 127 /
( )97املفارقة بنية االختالف الكرب( بحث) ،د.سناء هادي عباس97/

( )9٨املفارقة٨1/
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( )99املصدر نفسﻪ /الصفحة نفسها

( )100املصدر نفسﻪ /الصفحة نفسها
( )101ينظر ،املصدر نفسﻪ79 /

( )102ينظر ،املعجم املﴪحي /مادة :دراما

( )103معجم مصطلحات اﻷدب ،د.ﳎدي وهبة /مادة :الدرامة

( )104ينظر ،معجم املصطلحات اﻷدبية ،ترﲨة :د .حممد محود /مادة :الدراما
( )10٥معجم النقد اﻷديب ،ترﲨة وﲢرير كامل عويد العامري/مادة :الدراما

( )106ينظر  ،املفارقة67/

( )107املفارقة يف القص العريب املعاﴏ (بحث)1٥1/
( )10٨ينظر ،املفارقة97-71-6٨ /

( )109ينظر ،املصدر نفسﻪ104-6٨ /
( )110املصدر نفسﻪ69 /

( )111ينظر ،املفارقة وصفاﲥا٨1/
( )112مﴪحية احلسني ﺛائر ﹰا 11 /

( )113املصدر نفسﻪ 1٥ /
( )114املصدر نفسﻪ 2٨ /

( )11٥املصدر نفسﻪ 29 /
( )116املصدر نفسﻪ ٥9/

( )117مﴪحية احلسني شهيد ﹰا 111-110 /
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ملﺨﺺ البحﺚ

إشاريات اﳋطاب من املباحث التي ﹸعنيت ﲠا الدراسات التداولية فاملعروف ﹼ
أن التداولية تشتغل بدراسة العالقة بني

العالمة ومؤوليها وقد قسمت بحسب طبيعة أدواﲥا التحليلة إﱃ أنواع  ،ومنها تداوليات تدرس الرموز اإلشارية  ،ويعتمد

هذا القسم من التداوليات عﲆ نوع خاص من السياق هو السياق الوجودي ويتضمن هذا السياق املرجعي بطبعﻪ (عاﱂ
اﻷشياء  ،حاالﲥا  ،اﻷحداث ) .

واإلشاريات اﳋطابية يف أبسﻂ تعريفاﲥا  :هي عبارات تذكر يف النص مشرية إﱃ موقف خاص باملتكلم والفرق بينها

وبني اإلشاريات اﻷخر أﳖا ال ﲢيل عﲆ مرجﻊ موجود يف ذات النص ،بل تفتح نافذة إﱃ موضوع آخر ليصبح البحث
بمثابة رصد ماﲢمل النصوص القرانية التي ضمنها االمام احلسني عليﻪ السالم يف خطبﻪ من اشاريات .

يف هذا البحث أحاول رصد ما ﲢمل النصوص القرآنية التي ضمنها اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) خطبﻪ الﴩيفة من

إشاريات ﲢيل إليها  ،نستطيﻊ الوقوف عليها وفهم ما تعرب عنﻪ عن طريق دراسة سبب نزوهلا واملعنى الذي تعرب عنﻪ ومن ﺛم
فهم املغز الذي من أجلﻪ وظف اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) هذه النصوص القرآنية وما أراد البوح بﻪ عن طريق الفكرة
التي تشري إليها تلﻚ النصوص  ،مﻊ حماولة  ،ربﻂ الواقﻊ الذي يعيﺶ فيﻪ بالتجربة التي تكتنزها تلﻚ النصوص إذ إﳖا عبارة

عن إشاريات ﲢيل إﱃ قصة معينﻪ قد حدﺛت يف موقف معني فهي ﲤثل نو ﹰعا من أنواع االشاريات اﳋطابية لكوﳖا ال ﲢيل

عﲆ ما هو موجود يف النص وإنام تفتح نافذة عﲆ موضوع آخر ﹸهناك رابﻂ بني ذلﻚ املوضوع وبني الواقﻊ الذي يعيﺶ فيﻪ
اإلمام وربام يكون ﹸهنالﻚ تشابﻪ يف نتائﺞ الواقﻊ املعيﺶ والنتائﺞ التي عربت عنها القصة ﹼ
فﺈن ذلﻚ التوظيف محل ﲨلة كبرية
من املعاﲏ التي اخترصت باإلشارة إليها عن طريق إشارية القصة املذكورة يف اﳋطبة ا ﹸملتناولة .
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فكﺄنام أراد اإلمام أن يقول أن هذا الواقﻊ يشبﻪ الواقﻊ الذي كان يف القصة التي يعرب عنها النص القرآﲏ  ،وﱂ يقل ذلﻚ
ﴏﳛ ﹰا إنام عرب عن ذلﻚ بوساطة نص قرآﲏ يدل عﲆ قصة معينة حدﺛت يف موقف معني  ،وهذه القصص ﲤثل خطابات غري
مرصح ﲠا ،وإنام ﹸيشار إليها إشارة رمزية .

ومن ذلﻚ عﲆ سبيل املثال النص القرآﲏ الذي جعلﻪ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) جوابا عﲆ أشعار يزيد التي أرسلها إﱃ

عبد اﷲ بن عباس وقيل إﱃ عمرو بن سعيد حاكم مكة ليقرأها يف موسم احلﺞ وحني اطلﻊ أهل املدينة عﲆ الرسالة واﻷشعار
جاؤوا ﲠا إﱃ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) فلام قرأها عرف ﹼأﳖا ليزيد وقد تضمنت اﻷشعار اآلتية :
ياقومنا ال تشبوا احلرب إن سكنت

قد غرت احلرب من قد كان قبلكم
فﺄنصفوا قومكم ال ﲥلكوا بذخا

وأمسكوا بحبال السلم واعتصموا
من القرون وقد بادت ﲠا اﻷمم

فرب ذي بذخ زلت بﻪ القدم ((1

فاختار اإلمام (عليﻪ السالم) هذه اآلية القرآنية لتكون جواب ﹰا عﲆ رسالة يزيد :
كذ ﹸب ﹶ
وإن ﹼ
} ﹾ
عم ﹸلكﹸم ﹶأ ﹾنتﹸم بريئون ﳑا ﹶأ ﹾعمل وأنا بريء ﳑا تعملون { (. (2
وك ف ﹸق ﹾل يل ﹶعميل ﹶو ﹶلكﹸم ﹶ

وما ﲢمل هذه اآلية الﴩيفة من مضمون ﲡسدت فيﻪ الفكرة التي أراد اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) البوح ﲠا وتتلخص

يف إعالن براءتﻪ من الكفار واملﴩكني واملنافقني وﲨيﻊ أعداء االسالم  ،وﱂ يرتك ﳎاال للمصاحلة واملهادنة وهذا ﹼبني انفصال

املنهﺞ والسلوك واملبادئ بني معسكر اإلمام (عليﻪ السالم) ومعسكر يزيد  .وهذا اﻷمر يستخلص من واقﻊ اآلية وسبب

نزوهلا فهي ﲡمل ما ورد يف سورة (الكافرون) التي نزلت عﲆ إﺛر اقرتاح تقدم بﻪ ستة من املﴩكني للنبي (صﲆ اﷲ عليﻪ

وآلﻪ) إذ قالوا  (( :تعبد آهلتنا سنة ونعبد إهلﻚ سنة فﺈن كان الذي جئت بﻪ خري ﹰا ﳑا بﺄيدينا كنا قد ﴍكناك فيﻪ وأخذنا بحظنا
منﻪ وإن كان الذي بﺄيدينا خري ﹰا ﳑا يف يدك كنت قد ﴍكتنا يف أمرك وأخذت بحظﻚ منﻪ ))((3
وحني نعلم ﹼ
أن هذه اآلية نزلت ر ﹼدا عﲆ الكفار واملﴩكني واملنافقني وكانت بمثابة رد يرفﺾ كل أنواع املهادنة والتوافقية

مﻊ املعسكر املعادي  .نستشعر ما أراد اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) حني جعل النص القرآﲏ ،مﻊ ما ﳛمل من دالالت

تﹸكتشف عند معرفة معنى النص وحادﺛة نزولﻪ وتتلخص باآلﰐ :

1ـ جعل نفسﻪ يف املعسكر الذي ينتمي إﱃ اﳋﻂ الرسايل النبوي الﴩيف وجعل يزيد يف اﳋﻂ املناوئ الذي يمثل خﻂ

الكفر والنفاق .

2ـ أعلن عرب هذا النص القرآﲏ الﴩيف أنﹼﻪ غري قابل للمهادنة واﳋنوع مﻊ الطرف املعادي عﲆ حساب املبادئ اإلسالمية السامية .

3ـ عرب عن املﺂرب التي أرادها يزيد عن طريق رسالتﻪ مشبها إياها بمﺂرب الكفار واملﴩكني الذين حاولوا استاملة قلوب

املسلمني واستدراجهم .

وغريها من اﻷمور التي قد تنكشف عرب ﲢليل هذا النص لبيان ما ﳛمل من معاﲏ أراد اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) التعبري عنها .
وآخر دعوانا أن احلمد ﷲ رب العاملني  ،والصالة والسالم عﲆ حممد وآلﻪ الطيبني الطاهرين .

اهلوامﺶ

( )1تاريﺦ ابن عساكر . 203 :
( )2سورة يونس . 41 :

( )3ﳎمﻊ البيان . 21٨ / 10
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Abﬆract
Merely implicature takes so great a role in the angles of pragmatics wreathing it with
austere analysis and heed ، as commonly agreed that pragmatics does deep and profound
lenses in the nexus between the sign and the interpreter; it is of necessity to focus upon such
signs in the Quran having diverse tales . The current study endeavours to ponder over the
Quranic texts Imam Al-Hussein deploys in his speeches as there are many implied messages
beyond the acts speeches and yokes such texts altogether with his circumstances .

ﲤﻬيد

إشاريات اﳋطاب من املباحث التي ﹸعنيت ﲠا الدراسات التداولية  ،وخصصت هلا حيز ﹰا كبري ﹰا من مساحتها يف الدرس
والتحليل  ،فاملعروف ﹼ
أن التداولية تشتغل بدراسة العالقة بني العالمة ومؤوليها  ،وقد ﹸقسمت بحسب طبيعة أدواﲥا

التحليلية عﲆ أنواع  ،إذ قسمتها فرونسوا زارمينكو عﲆ ﺛالث درجات  (( :تداولية الدرجة اﻷوﱃ  :وهي دراسة الرموز

اإلشارية  ،وهلا سياق خاص هو السياق الوجودي واإلحايل  .تداولية الدرجة الثانية  :وهي دراسة تعبري القضايا يف ارتباطها
باجلملة املتلفﻆ ﲠا يف احلاالت العامة  ،وهلا سياق هو السياق الذهني بل السياق املرتجم إﱃ ﲢديد العواﱂ املمكنة  .تداولية
الدرجة الثالثة  :وهي نظرية أفعال اللغة والسياق وهو الذي ﳛدد فيها التلفﻆ اجلاد أو الدعاية ))

((1

ومن أبرز أقسام التداوليات ما يدرس الرموز اإلشارية  ،إذ يعتمد هذا القسم عﲆ نوع خاص من السياق هو السياق

الوجودي ويتضمن هذا السياق املرجعي بطبعﻪ (عاﱂ اﻷشياء  ،وحاالﲥا  ،واﻷحداث ) ويركن املتلقي إﱃ السياق لفﻚ
شفرﲥا وبيان داللتها  ،وما توحي إليﻪ من معنى  ،وال سبيل إﱃ ﲢقيق ذلﻚ بغري هذه الوسيلة .لذا تعد اإلشاريات الدرجة
اﻷوﱃ من درجات التحليل التداويل.

فـ((اإلشارة  Deixisيف كل اللغات كلامت وتعبريات تعتمد اعتامد ﹰا تام ﹰا عﲆ السياق الذي تستخدم يف وال يستطاع

إنتاجها أو تفسريها بمعزل عن اللغة ))

((2

واإلشاريات اﳋطابية يف أبسﻂ تعريفاﲥا  :هي عبارات تذكر يف النص مشرية إﱃ موقف خاص باملتكلم والفرق بينها

وبني اإلشاريات اﻷخر أﳖا ال ﲢيل عﲆ مرجﻊ موجود يف ذات النص ،بل تفتح نافذة إﱃ موضوع آخر .

وظروف القول ومالبساتﻪ تفﴤ عﲆ املنشﺊ أن يتبﻊ أكثر من وسيلة إليصال ما ﹸيريد من أفكار ﳛاول طرحها للمتلقي ،

ومن أبرز الوسائل املتبعة االستعانة بﺄلفاظ ونصوص ﲢمل دالالت مستقاة من مضموﳖا  ،أو القصة التي تشري إليها وهذا
عام يريد
ﳛقق اقتصاد ﹰا يف القول من جانب  ،وتوضيح املراد بﺄسلوب مغاير لﻸسلوب املﺄلوف الذي يفصح فيﻪ املتكلم ﹼ

17٨

بﺄلفاظ ﲢمل معنى حقيقي ﹰا .
ﹼ
إذ((إن املبدعني والشعراء يوظفون كلامت وتعابري وأسامء أعالم هلا مقصدية مباﴍة وغري مباﴍة قد تدرك بطريقة
ظاهرة أو تفهم بالتضمني والتلميح )).

((3

فكثريا ما يلجﺄ منشﺊ النص إﱃ ذكر ((عالمات ورموز وإشارات وأيقونات ﲢمل يف طياﲥا دالالت مقصدية ينبغي

استكشافها من قبل املتلقي عرب آليات التفكيﻚ والتﴩيح والتقويﺾ والتﺄجيل والتﺄويل ))

((4

وتعميم كلمة (عبارات) تفتح الباب للمتكلم والكاتب لينتقي عبارات من وحي ﺛقافتﻪ  ،ترتبﻂ بعاداتﻪ وتقاليده ،

وتﺄخذ رمزيتها من مدلوهلا وما ﲢمل من أفكار ترتبﻂ بحادﺛة أو قصة أو غري ذلﻚ .
ومن الﴬوري بمكان أن يربز املشتغلون يف حقل اللسانيات وﲢديد ﹰا يف التداولية خصوصية إشارية النص القرآﲏ يف
املجتمﻊ اإلسالمي الذي محل مضامني لقصص متنوعة فقد كان لﻪ سبب نزول خاص  ،إذ ارتبﻂ بحادﺛة معينة  ،ﹸأرسدت
قصتها فيﻪ و ﹸبينت نتائجها  ،وال ﳜفى عﲆ أحد ما للنص القرآﲏ من منزلة يف نفوس املسلمني الذين ال ﳜتلفون يف صحة ما
جاء فيﻪ  ،ومصداقية أخباره وحاكمية قوانينﻪ .

ويف هذا البحث أحاول رصد ما ﲢمل النصوص أو الرموز القرآنية التي ضمنها اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) كالمﻪ

الﴩيف من إشاريات ﲢيل إليها  ،نستطيﻊ الوقوف عندها  ،وفهم ما تعرب عنﻪ بتفسري تلﻚ النصوص وما ﲢمل من مضامني

تعرب عنها ومن ﹶﺛم فهم املغز الذي من أجلﻪ وظف اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) هذه النصوص القرآنية وما أراد البوح
بﻪ من طريق الفكرة التي تشري إليها تلﻚ النصوص مﻊ حماولة  ،ربﻂ الواقﻊ الذي يعيﺶ فيﻪ بالتجربة التي تكتنزها تلﻚ
النصوص إذ إﳖا عبارة عن إشاريات ﲢيل إﱃ قصة معينة قد حدﺛت يف موقف معني فهي ﲤثل نو ﹰعا من أنواع االشاريات
اﳋطابية لكوﳖا ال ﲢيل عﲆ ما هو موجود يف النص وإنام تفتح نافذة عﲆ موضوع آخر ﹸهناك رابﻂ بني ذلﻚ املوضوع والواقﻊ
الذي يعيﺶ فيﻪ اإلمام (عليﻪ السالم) وربام يكون ﹸهنالﻚ تشابﻪ يف نتائﺞ الواقﻊ املعيﺶ والنتائﺞ التي عربت عنها القصة ﹼ
فﺈن

ذلﻚ التوظيف محل ﲨلة كبرية من املعاﲏ التي اخترصت باإلشارة إليها من طريق إشارية النص القرآﲏ املذكور يف الكالم
ا ﹸملتناول .

فكﺄنام أراد اإلمام (عليﻪ السالم) أن يقول إن هذا الواقﻊ يشبﻪ الواقﻊ الذي كان يف القصة التي يعرب عنها النص القرآﲏ،
وﱂ يقل ذلﻚ ﴏﳛ ﹰا إنام عرب عن ذلﻚ بوساطة نص قرآﲏ يدل عﲆ قصة معينة حدﺛت يف موقف معني أو ذكر رمز ﹰا من
الرموز القرآنية يشري إﱃ ما أراد (عليﻪ السالم)  ،وهذه القصص والرموز ﲤثل خطابات غري مرصح ﲠا ،وإنام ﹸيشار إليها
إشارة رمزية.

وقد تنوعت اﻷمثلة التي سيﴪدها البحث عﲆ قسمني  :قسم تناول ما ذكر اإلمام ( عليﻪ السالم) من نصوص قرآنية.

وقسم آخر اشتمل عﲆ ذكر الرموز القرآنية التي ﴏح ﲠا اإلمام (عليﻪ السالم)  .سﺄحاول بيان املعنى الذي تشري إليﻪ

باالستعانة بام ذكره املفﴪون يف تلﻚ النصوص والرموز ليتضح ما رام اإلمام (عليﻪ السالم) البوح بﻪ .

الﻘسﻢ اﻷول  :النﺼﻮص الﻘرآﻧية :

1ـ النص القرآﲏ الذي جعلﻪ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) جوابا عﲆ أشعار يزيد التي أرسلها إﱃ عبد اﷲ بن عباس

وقيل إﱃ عمرو بن سعيد حاكم مكة ليقرأها يف موسم احلﺞ وحني اطلﻊ أهل املدينة عﲆ الرسالة واﻷشعار جاؤوا ﲠا إﱃ

اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) فلام قرأها عرف ﹼأﳖا ليزيد وقد تضمنت اﻷشعار اآلتية :

((٥

يا قومنا ال تشبوا احلرب إن سكنت وأمسكوا بحبال السلم واعتصموا

قد غرت احلرب من قد كان قبلكم

من القرون وقد بادت ﲠا اﻷمم

فرب ذي بذخ زلت بﻪ القدم
فﺄنصفوا قومكم ال ﲥلكوا بذخا
ﹶ
فاختار اإلمام (عليﻪ السالم) هذه اآلية القرآنية لتكون جواب ﹰا عﲆ رسالة يزيد وأشعاره  } :ﹾ
كذبوك ف ﹸق ﹾل يل عميل
وإن

ولكم عملكم أنتم بريئون ﳑا أعمل وأنا بري ﹲء ﳑا تعملون {(. (6

وﲢمل هذه اآلية الﴩيفة إشارة ﲡسدت يف الفكرة التي عربت عنها والتي ال تتضح من ألفاظها الواردة من غري

الرجوع إﱃ السياق الذي نزلت فيﻪ واملوقف الذي اكتنفها وما عربت عنﻪ  .يتبني من تفسريها  ،وبيان املراد منها فهي تشري إﱃ
(عز ﹼ
ﹼ
وجل ) (( يقول تعاﱃ لنبيﻪ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم)  :وإن كذبﻚ هؤالء املﴩكون  ،فتربأ منهم ومن عملهم ،
أن اﷲ ﹼ
} ف ﹸقل يل عميل ولكم عملكم { كقولﻪ تعاﱃ  :قل يﺄﳞا الكفرون ال أعبد ما تعبدون وال أنتم عبدون ما أعبد وال أنا عابد ما
رءاؤ منكم
عبدتم وال أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ويل دين { ((7وقال إبراهيم اﳋليل وأتباعﻪ لقومهم املﴩكني  } :إنﹼا ﹸب ﹸ
وﳑا تعبدون من دون اﷲ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبد ﹰا حتى تؤمنوا باﷲ وحده { (. (9( (((٨
فيبدو ﹼ
أن إعالن الرباءة من اﳋﻂ املناوئ للحق منهﺞ رسايل اعتمده اﻷنبياء والرسل ملا ﳛمل من فلسفة يعيها أصحاب
إلعالن الرتفﻊ وعدم االهتامم هذا ،واملقرتن باالعتامد ﹺ
املشاريﻊ النبوية إذ ((إﹺ ﹼن ﹺ
واإليامن القاطﻊ باملذهب ،أﺛر ﹰا نفسي ﹰا خاص ﹰا،
وبالذات عﲆ املنكرين املعاندين ،فهو يفهمهم بعدم وجود أي إﹺجبار وإﹺﴏار عﲆ قبوهلم الدعوة ﹺ
اإلسالمية .بل إﹺ ﹼﳖم بعدم
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تسليمهم أمام احلق سيحرمون أنفسهم  ،وال يﴬون إالﹼ أنفسهم)).
ﹼ
فﺈن مضمون هذه اآلية الﴩيفة يشري أيض ﹰا إﱃ رضورة غلق الباب أمام من يريد اللجوء إﱃ أجواء املهادنة وحماولة اإلبقاء
((10

كﺄﳖا عالقات انسجام عﲆ الرغم من عدم االنصياع إﱃ صوت احلق والرضوخ إليﻪ فـ((بعﺾ الناس
عﲆ عالقات تبدو ﹼ

يريدون اإلبقاء عﲆ عالقتهم مﻊ رسل اﷲ  ،بعد قطﻊ عالقتهم مﻊ رساالﲥم  ،فيكذبون الرسول ولكنهم يريدون أن يكونوا
هم والرسول من قوم واحد وهكذا اﻷمر بالنسبة إﱃ عالقة الناس بﺄصحاب املبادئ بيد ﹼ
أن اﷲ يﺄمر رسولﻪ بقطﻊ العالقة مﻊ
من يكذب بالرسالة  ...فالكل يعمل حسب وجهتﻪ ويتحمل وحده مسؤولية عملﻪ  ،واملبدأ هو الذي يفصل هذه اجلامعة

عن تلﻚ  ،وليس أي ﳾء آخر  ،وحني يفصل املبدأ بني قوم وآخرين ال ينفﻊ وحدة اﻷرض واللغة  ،أو حتى القرابة يف ربﻂ

بعضهم ببعﺾ ))

((11

وقد أراد اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) البوح ﲠذه الفكرة من طريق ذكره هلذا النص القرآﲏ الذي يشري إليها  ،وتتلخص

الفكرة التي يروم إيضاحها يف إعالن براءتﻪ من الكفار واملﴩكني واملنافقني وﲨيﻊ أعداء االسالم  ،وﱂ يرتك ﳎاال للمصاحلة
يبني انفصال املنهﺞ والسلوك واملبادئ بني معسكر اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) ومعسكر يزيد  .وقد ﲢقق
واملهادنة وهذا ﹼ

مر بﻪ الرسول اﻷعظم (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) مﻊ املﴩكني  .وهذا اﻷمر يستخلص من واقﻊ
ذلﻚ بربﻂ واقعﻪ بالواقﻊ الذي ﹼ
اآلية وسبب نزوهلا فهي ﲡمل ما ورد يف سورة (يونس) التي نزلت عﲆ إﺛر اقرتاح تقدم بﻪ ستة من املﴩكني للنبي (صﲆ اﷲ
عليﻪ وآلﻪ) إذ قالوا  (( :تعبد آهلتنا سنة ونعبد إهلﻚ سنة فﺈن كان الذي جئت بﻪ خري ﹰا ﳑا بﺄيدينا كنا قد ﴍكناك فيﻪ وأخذنا

بحظنا منﻪ وإن كان الذي بﺄيدينا خري ﹰا ﳑا يف يدك كنت قد ﴍكتنا يف أمرك وأخذت بحظﻚ منﻪ ))
وحني نعلم ﹼ
أن هذه اآلية نزلت ر ﹼدا عﲆ الكفار واملﴩكني واملنافقني وكانت رد ﹰا يرفﺾ كل أنواع املهادنة والتوافقية مﻊ
((12

املعسكر املعادي  .نستشعر ما أراد اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) حني جعل النص القرآﲏ  ،مﻊ ما ﳛمل من دالالت تﹸكتشف
عند معرفة معنى النص وحادﺛة نزولﻪ وتتلخص باآلﰐ :

1٨0

1ـ جعل نفسﻪ يف املعسكر الذي ينتمي إﱃ اﳋﻂ الرسايل النبوي الﴩيف وجعل يزيد يف اﳋﻂ املناوئ الذي يمثل خﻂ

الكفر والنفاق .

2ـ أعلن عرب هذا النص القرآﲏ الﴩيف أنﹼﻪ غري قابل للمهادنة واﳋنوع مﻊ الطرف املعادي عﲆ حساب املبادئ اإلسالمية

السامية .

3ـ عرب عن املﺂرب التي أرادها يزيد وذلﻚ برسالتﻪ مشبها إياها بمﺂرب الكفار واملﴩكني الذين حاولوا استاملة قلوب

املسلمني واستدراجهم .

2ـ النص القرآﲏ الذي تاله اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) وهو يف طريقﻪ من املدينة متوجها إﱃ مكة املكرمة حني تـــــراءت
((14
لﻪ جبال مـــــكة ((13فﺄخذ يقرأ قولـــــﻪ تعالــــــى  } :و ﹼملا توجﻪ تلقاء مدين قال عسى ريب أن ﳞديني سواء السبيل {
فذكر اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) هذا النص الﴩيف ﳛمل إشارة إﱃ ﹼ
أن ما حصل ملوسى (عليﻪ السالم) ينطبق يف كثري

من تفاصيلﻪ عﲆ واقﻊ ما جر عﲆ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) وقد عرب (عليﻪ السالم) عن كل التفاصيل من دون ذكرها
واكتفى بتالوة النص القرآﲏ الذي ﳛمل تلﻚ التفاصيل  .ولبيان ذلﻚ وفهمﻪ البد من الرجوع إﱃ مضمون تلﻚ القصة وما

حصل ملوسى (عليﻪ السالم) .

فكﹸتب التفسري تشري إﱃ أن موسى (عليﻪ السالم) حني (( أخربه ذلﻚ الرجل بام ﲤاﻷ عليﻪ فرعون ودولتﻪ يف أمره  ،خرج

من مرص وحده  ،وﱂ يﺄلف ذلﻚ قلبﻪ  ،بل كان يف رفاهية ونعمة ورياسة } فخرج منها خائفا يرتقب { ((1٥أي  :يتلفت } قال

رب نجني من القوم الظاملني{ ((16أي  :من فرعون وملتﻪ فذكروا أن اﷲ سبحانﻪ وتعاﱃ بعث لﻪ ملك ﹰا عﲆ فرس فﺄرشده إﱃ
الطريق  } ...وملا توجﻪ تلقاء مدين { أي  :أخذ طريقا سالك ﹰا مهيعا فرح بذلﻚ } قال عسى ريب أن ﳞديني سواء السبيل { أي
 :إﱃ الطريق اﻷقوم  .ففعل اﷲ بﻪ ذلﻚ  ،وهداه إﱃ الطريق املستقيم يف الدنيا واآلخرة فجعلﻪ هادي ﹰا مهديا ))
إبراهيم عليﻪ السالم من قبل ﹼ
ويبدو ﹼ
فﺈن
أن سلوك موسى (عليﻪ السالم) نابﻊ من منهﺞ رسايل فهو يتطابق مﻊ صنيﻊ
ﹶ
((17

ذاهب إﱃ ريب سيهدين{
ريب أن ﳞديني سواء السبيل {  ...نظري قول جده إبراهيم عليﻪ السالم } إﲏ
ﹲ
((قولﻪ } عسى ﹼ
وموسى (عليﻪ السالم) قلام يذكر كالم ﹶا يف االستدالل واجلواب والدعاء والتﴬع إال ما ذكره إبراهيم عليﻪ السالم وهكذا

((1٨

اﳋلف الصادق للسلف الصالح صلوات اﷲ عليهم وعﲆ ﲨيﻊ الطيبني املطهرين ))

((19

وليس صنيﻊ اإلمام احلسني ومن قبلﻪ موسى (عليهام السالم) إال من أجل ((خدمة الرسالة والناس  ،وهم يبحثون عن

أي فرصة للعمل دون أن ينتظروا من الناس أن يسﺄلوهم العون ))(. (20

فهام يتشاﲠان يف املنهﺞ واﻷهداف  ،واملتطلﻊ إﱃ مسرية كل منهام ﳚد تشاﲠ ﹰا جل ﹼي ﹰا بني ما حصل لكل منهام (( ومﻊ ذلﻚ

ﺛمة فرق كبري بني طبيعة خروج النبي موسى (عليﻪ السالم)  ،وخروج اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) فموسى وإن خرج من
مرص خائف ﹰا ولكنﻪ عندما وصل إﱃ مدين شعر باﻷمان وتزوج هناك من ابنة النبي شعيب (عليﻪ السالم) وبعد مﴤ عﴩ

سنوات عاد إﱃ وطنﻪ معزز ﹰا مكرم ﹰا بينام ظل اإلمام احلسني خائف ﹰا يرتقب وهو يف مكة وقرب البيت احلرام الذي جعلﻪ اﷲ
للناس إمام ﹰا وكان يقول ( :خفت أن يغتالني يزيد) واحلسني (عليﻪ السالم) ﱂ يعد إﱃ وطنﻪ  ،وظل وعيالﻪ ﳚال ﲠم يف الكوفة

والشام يشمت ﲠم الشامتون ))

((21

وقد أحالتنا هذه اآلية التي تالها اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) إﱃ فكرة التالزم بني منهﺞ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم)
ومسرية اﻷنبياء (عليهم السالم) فقد (( جاءت قراءة احلسني عليﻪ السالم هلذه اآلية مصداق ﹰا للتالزم بني العرتة والقران ويف

نفس الوقت فتح احلسني عليﻪ السالم افاقا جديدة من العلوم القرآنية والتارﳜية ،فالقرآنية هي البحوث اﳋاصة باملتشابﻪ
والتارﳜية هي دراسة ظروف االنبياء عليهم السالم ،بل حتى دفﻊ الشبهات عن من يلفق بعﺾ االكاذيب التي ﲣدش

عصمة االنبياء وما قراءة احلسني عليﻪ السالم آلية } ريب نجني من القوم الظاملني { التي كان يرددها موسى عليﻪ السالم وهو

متوجﻪ اﱃ مدين ماهي اال دليل لرباءة موسى من املعصية حيث يفﴪ البعﺾ خروج موسى هاربا خوفا من القصاص ﻷنﻪ

قتل نفسا ولكن قراءة احلسني لﻶية بظروف هي بعينها ظروف موسى فاﻷول مالحق من قبل فرعون والثاﲏ مالحق من
قبل يزيد ،فال اهل مدينة موسى نرصوه وآوه وال اهل املدينة نرصوا احلسني وآوه ))(. (22

فﺈشارية النص القرآﲏ الذي تاله احلسني (عليﻪ السالم) التي تستشف عرب تفسري ذلﻚ النص واالطالع عﲆ مالبساتﻪ

تتلخص باآلﰐ :

ﻷﳖا ﲢمل ذكريات عاشها مﻊ النبي
1ـــ اإلمام احلسني خرج ﹸمكرها من مدينة جده التي ﲤتلﻚ خصوصية يف نفسﻪ ؛ ﹼ

(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) واإلمام عيل  ،والسيدة فاطمة واإلمام احلسن (عليهم السالم) .

2ــــ خروج موسى ( عليﻪ السالم) وحده يعرب عن قلة اﻷعوان واﻷنصار وهذا ما حصل إلمامنا احلسني (عليﻪ السالم)

الذي ﱂ ﳚد نرصة من مدينة جده املصطفى (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) .

3ـــ وقوع الظلم عﲆ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) من يزيد وأعوانﻪ مثلام وقﻊ الظلم عﲆ موسى (عليﻪ السالم) من

فرعون وأعوانﻪ .
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(عز ﹼ
وجل) واسرتشدا ﲠديﻪ  .فاستجاب اﷲ هلم
4ـــ كل من موسى واإلمام احلسني (عليهام السالم) توكال عﲆ اﷲ ﹼ

وهداهم إﱃ الطريق املستقيم يف الدنيا واآلخرة .

٥ــــ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يقتفي أﺛر اﻷنبياء والرسل (عليهم السالم) وهذا ما يوضح فكرة وراﺛة اإلمام

احلسني (عليﻪ السالم) لﻸنبياء .

نص ﹰا قرآني ﹰا يشري بﻪ إﱃ ﲨلة من اﻷفكار حني برز عيل بن احلسني (عليﻪ السالم)
3ـ وموضﻊ آخر يتلو فيﻪ اإلمام احلسني ﹼ

وعزم عﲆ القتال وأقبل مستﺄذنا من أبيﻪ أظهر اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) حزنﻪ إﱃ اﷲ تعاﱃ مشهدا إياه عﲆ صنيﻊ القوم

بﻪ وبﺄهل بيتﻪ  .ﺛم صاح بعمر بن سعد  (( :مالﻚ يا بن سعد  ،قطﻊ اﷲ رمحﻚ وال بارك اﷲ لﻚ يف أمرك  ،وسلﻂ عليﻚ من
يذبحﻚ بعدي عﲆ فراشﻚ  ،كام قطعت رمحي  ،وﱂ ﲢفﻆ قرابتي من رسول اﷲ ))( (23ﺛـــم رفـــﻊ صوتﻪ وتال قولﻪ تعاﱃ } :

ﹼ
إن اﷲ اصطفى آدم ونوح ﹰا وآل إبراهيم وآل عمران عﲆ العاملني ذرية بعضها من بعﺾ واﷲ سميﻊ عليم { 
أقر ﲨلة من املفﴪين ﹼ
أقرت فضل آل حممد (صلوات اﷲ عليهم ) عﲆ غريهم واصطفاء اﷲ إ ﹼياهم
أن هذه اآلية
ﹾ
وقد ﹼ
((24

إذ ذهب الشافعي إﱃ القول ﹼ
بﺄن ((آل حممد الذين أمر رسول اﷲ  -صﲆ اﷲ عليﻪ وسلم  -بالصالة عليهم معﻪ ،والذين
اصطفاهم من خلقﻪ ،بعد نبيﻪ  -صﲆ اﷲ عليﻪ وسلم  ،-فﺈنﻪ يقول } :ﹼ
إن اﷲ اصطفى آدم ونوح ﹰا وآل إبراهيم وآل عمران
عﲆ العاملني{ .فﺄعلم :أنﻪ اصطفى اﻷنبياء صلوات اﷲﱠ عليهم ،ﹺ
((2٥
وآهلم ))
(عز وجل) من أجل توفر عنرص القرابة وحسب  .إنﹼام ﹶ
كان ذلﻚ عﲆ وفق معايري خاصة اﷲ
وﱂ يكن اصطفاء الباري ﹼ

تعاﱃ أعلم ﲠا ((والدليل عﲆ ذلﻚ أن اﷲ اختار آدم  ،وآدم أب الناس ﲨيعا  .ﺛم اختار من آل إبراهيم ومن آل عمران  ،أنبياء
دون أن يميز واحدا عﲆ آخر عﲆ أساس عنرصي فلم يكن عنرص آل عمران أفضل من سائر فصائل آل إبراهيم املنحدرين

من غري عمران بل هؤالء بعضهم من بعﺾ دون ﲤييز  ،فهم قمة السمو وال ﳚوز التمسﻚ ببعضهم دون البعﺾ اآلخر }
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ذرية بعضها من بعﺾ واﷲ سميﻊ عليم { (} (26يعلم خائنة اﻷعني وما ﲣفي الصدور{ ( ،(27فيختار من عباده من ير فيﻪ

صالحية االختيار  .وال ﳜتار رسلﻪ من عنرص معني أنى كانوا )) .

((2٨

وتتداخل ذراري اﻷنبياء والرسل إذ ينتمون إﱃ أرومة زكية واحدة وعامل اصطفائهم واحد وهذا ما أوجب طاعتهم
وحرم اإلساءة إليهم ﹼ
فﺈن ((آل ابراهيم اسامعيل و اسحاق و اوالدﳘا و دخل فيهم نبينا وأوالده الطاهرون عليهم
ﲨيعا ﹼ

السالم و آل عمران موسى و هارون و ينتهى نسبهام اﱃ الو بن يعقوب أو عيسى و مريم بنت عمران و من أجدادﳘا داود

و سليامن و ينتهى نسبهام اﱃ ﳞودا بن يعقوب قيل كان بني العمرانني الف و ﺛامنامئة سنة } ذرية بعضها من بعﺾ { ((
ﹼ
وﻷن اﷲ هو املصطفي هلم  ،وهو من ك ﹼلفهم بمهام الدعوة إليﻪ اقرتن رضاه برضاهم  ،وطاعتﻪ بطاعتهم  ،وسخطﻪ
((29

بسخطهم ((ملا اوجب اﷲﹼ تعاﱃ قبل هذا القول متصال بﻪ طاعتﻪ و طاعة رسولﻪ و بني أﳖا جالبة ملحبتﻪ تعاﱃ إ ذ قال  } :قل
أطيعوا اﷲ والرسول فﺈن تولوا ﹼ
فﺈن اﷲ ال ﳛب الكافرين { ( (30أشار ﲠذا القول الﴩيف اﱃ وجوب طاعة من اصطفاه و
خصﻪ بالكامالت اجلسامنية و امللكات الروحانية و بني مواضعﻪ دون ما اختاره اﳋلق))
إال ﹼ
أن النفس اﻷمارة بالسوء  ،تسعى جاهدة وراء ما يغذي غرورها  ،ويطفﺊ نار حسدها  ،مقرتفة بسبب ذلﻚ احلسد
((31

أبشﻊ اجلرائم  ،فتصل إﱃ حد التعدي عﲆ حرمات اﻷنبياء وآهلم فتحصد من ذلﻚ الصنيﻊ غضب الرمحن  ،وتدخل نتيجة

سوء التدبري يف حيز الكفر  .وهذا ما أراد أن يبوح بﻪ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) حني ذكر اآلية الﴩيفة ـــ موضﻊ البحث
ـــ مﻊ إشارات أخر تتلخص يف اآلﰐ :

1ـــ أراد أن يذكر بمنزلة أهل البيت من الرسول اﻷكرم حممد (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) وكيف ﹼ
أن اﷲ اصطفاهم عﲆ العاملني
(عز ﹼ
ﹼ
وجل)
وإن اإلساءة إليهم تعني اإلساء إﱃ الرسول اﻷكرم وإﱃ اﷲ ﹼ

2ـــ اختالف أهل الكتاب يف شخص رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) كان بسبب حسدهم إياه وهذا ما حصل مﻊ ابنﻪ
اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) إذ خالفﻪ القوم حسد ﹰا منهم لشخصﻪ .
3ـــ ارتباط املسرية النبوية بسلسلة متتابعة بعضها من بعﺾ  ،يكمل الالحق مسرية السابق ومن تلﻚ الساللة الطاهرة

نبينا اﻷكرم حممد (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) الذي تفرع من ساللتﻪ اﻷئمة من أهل البيت (عليهم السالم) لﻺكامل مسرية الرسالة

اإلهلية .

ﻷﳖم خالفوا بذلﻚ أوامر اﷲ الذي
4ـ تعدي بني أم ﹼية عﲆ شخص اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) أدخلهم يف خانة الكفر ﹼ

أمر بطاعة الرسول حممد (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) واتباعﻪ ولطاملا سمﻊ القاﴆ والداﲏ النبي اﻷكرم ﳛث عﲆ اتباع أهل بيتﻪ

وعدم اإلساءة إليهم .

(عز ﹼ
وجل) الذي أودع
٥ـ وﱂ يكن اﻷمر بطاعتهم من أجل عنرص القرابة وحسب إنﹼام كان ذلﻚ نتيجة الصطفاء من اﷲ ﹼ

فيهم أرساره  ،وهيﺄهم لتبني مﴩوعﻪ الرسايل .

4ـ ونص قرآﲏ آخر لﻪ إشارية خاصة تاله اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) حني سﺄلﻪ بﴩ بن غالب الذي التقاه يف

طريقﻪ إﱃ كربالء عن معنى قولﻪ تعاﱃ  } :يوم ندعو كل أناس بﺈمامهم ( (32فكان جواب اإلمام احلسني (عليﻪ السالم):

عز ﹼ
وجل:
((إمام دعا إﱃ هد فﺄجابوه إليﻪ  ،وإمام دعا إﱃ ضاللة فﺄجابوه إليها ،هؤالء يف اجلنة وهؤالء يف النار وهو قولﻪ ﹼ
}فريق يف اجلنة وفريق يف السعري{ ((((33
ﹲ

((34

واليمكن الوقوف عﲆ إشارية هذا النص  ،وما ﳛمل من معاﲏ ماﱂ نقف عﲆ مالبساتﻪ وسياقﻪ الذي ورد فيﻪ ليتسنى لنا

عام يريد .
معرفة مدلولﻪ  ،وبيان آلية توظيف اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) لذلﻚ املدلول ليعرب ﹼ
فكتب التفسري تشري إﱃ ﹼ
أن هذه اآلية تبني أقسام الناس وما سيؤول إليﻪ حاهلم نتيجة ملا تبنوا يف حياﲥم الدنيا  .فمن
فريق يف اجلنة وفريق يف
يسلﻚ طريق احلق يوصلﻪ إﱃ اجلنة ،ومن يسلﻚ طريق الباطل يؤدي بﻪ إﱃ نار السعري .فـ ((قولﻪ } ﹲ
الس ﹺع ﹺري ) يقول :ومنهم
السعري{يقول :منهم فريق يف اجلنة ،وهم الذين آمنوا باﷲ واتبعوا ما جاءهم بﻪ رسولﻪ( ﹶو ﹶف ﹺر ﹲيق ﹺيف ﱠ

فريق يف املوقدة من نار اﷲ املسعورة عﲆ أهلها ،وهم الذين كفروا باﷲ ،وخالفوا ما جاءهم بﻪ رسولﻪ((.

)(٣٥

فهذه اآلية املباركة ﲢمل (( إشارة إﱃ اﳋالف البﴩي الذي يقسمهم إﱃ خطني  :خﻂ احلق  ،وخﻂ الباطل ))

((36

فض ﹰ
ﻼ عن ﹼأﳖا ﺗﻮﺿﺢ دور اﻷﻧبياء الﺬين ﺗﻜﻔلﻮا ﺑالدعﻮة إﱃ طريﻖ اﳊﻖ  ،والنﻬﻲ عن اﺗباع طريﻖ السﻮء وﺑيان النتاﺋﺞ

التﻲ ﺗﻜﻮن من ﻛﻞ واحد من الﻄريﻘﲔ إذ((إن الغرض من الوحى إنذار الناس وخاصة االنذار املتعلق بيوم اجلمﻊ الذ

يتفرق فيﻪ الناس فريقني فريق يف اجلنة وفريق يف السعري إذ لوال االنذار بيوم اجلمﻊ الذ فيﻪ احلساب واجلزاء ﱂ تنجح دعوة
دينيﻪ وﱂ ينفﻊ تبليﻎ .ﺛم بني أن تفرقهم فريقني هو الذ شاءه اﷲ سبحانﻪ فعقبﻪ بتﴩيﻊ الدين وإنذار الناس يوم اجلمﻊ من

طريق الوحى ﻷنﻪ وليهم الذ ﳛييهم بعد موﲥم احلاكم بينهم فيام اختلفوا فيﻪ((

)(٣٧

وإشارة أخر ﳛملها هذا النص القرآﲏ تتعلق بحرية االختيار التي يمتلكها االنسان ليكون يف أحد القسمني إذ ﹼإﳖا
اقب ﹸﳐتﹶار ا ﹾلباطﹺ ﹺل بﹺس ﹺ
ﹺ
اختﹺي ﹺ ﹺ
ﹺ ﹺ
ار ا ﱠل ﹺذي ﹶعنﹾﻪ ﹺ
ني و ﹺ
ﹺ
اال ﹾختﹺ ﹶي ﹺ
وء
اال ﹾختﹺ ﹶال ﹸ
اره ،ﹶو ﹸي ﹶع ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ
احل ﱢق بﹺ ﹸح ﹾس ﹺن ﹾ ﹶ
ف ،ﹶخ ﹶل ﹶق ﹸه ﹾم ل ﹸيث ﹶ
ﹸ
تشري إﱃ ((الت ﹾﱠمك ﹺ ﹶ
ﹸ
يب ﹸﳐﹾت ﹶﹶار ﹾ ﹶ
ﹾ ﹺ ﹺ ﹺ ((3٨
اخت ﹶياره ))
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وخالصة القول ﹼ
أن إشارية هذا النص الذي تاله اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يروم بﻪ إيصال ﲨلة من اﻷمور  ،ومنها :

مر العصور .
1ـــ اإلشارة إﱃ حقيقة انقسام البﴩية إﱃ صنفني  :أهل احلق وأهل الباطل وبني كال الصنفني مواجهة عﲆ ﹼ
وخريه بينهام يسلﻚ ما
2ـــ االنسان لﻪ حرية االختيار يف االنتامء إﱃ أحد هذين الصنفني وقد وضﻊ اﷲ أمامﻪ الطريقني ﹼ

يشاء منهام .

3ـــ وتكفل ببيان ﳖاية الطريقني والنتائﺞ املرتتبة عﲆ كل منهام إذ أشارت إﱃ ﹼ
أن طريق احلق يؤدي إﱃ اجلنة وهو الطريق

الذي نسلكﻪ باتباع أهل البيت (عليهم السالم)  .وطريق الباطل الذي يسلﻚ عند طاعة أعدائهم ومؤداه إﱃ جهنم .

4ـــ وقد أشارت هذه اآلية إﱃ الدور الذي يتبناه اﻷنبياء والرسل وكذلﻚ اﻷئمة من أهل البيت (عليهم السالم) من

الوعﻆ واإلرشاد وحث الناس إﱃ الفضائل وﳖيهم عن الرذائل .

٥ـ ومن النصوص التي محلت إشاريات معينة وظفها اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يف حواراتﻪ النص القرآﲏ الذي تاله
حني سﺄل قوم ﹰا التقى ﲠم يف (عذيب اهلجانات)( (39عن رسولﻪ قيس بن مسهر الصيداوي فقالوا لﻪ  (40(:أخذه ﹸ
احلصني بن

نﹸمري  ،فبعث بﻪ إﱃ ابن زياد  ،فﺄمره اب ﹸن زياد أن يلعنﻚ ويلعن أباك فصﲆ عليﻚ وعﲆ أبيﻚ ولعن ابن زياد وأباه  ،ودعا إﱃ
نرصتﻚ  ،وأخربهم بقدومﻚ  .فﺄمر بﻪ اب ﹸن زياد ﹸفﺄلقي من طامر القرص فعند ذلﻚ ترقرقت عينا احلسني (عليﻪ السالم) وﱂ

يملﻚ دمعتﻪ ﺛم قال  } :فمنهم من قﴣ نحبﻪ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال {

((41

ولنتعرف ما يشري إليﻪ هذا النص املبارك نقف عند ما ذكره املفﴪون يف تفسريه وتفسري ما قبلﻪ لبيان املقصود منﻪ إذ((

يقول تعاﱃ ذكره  } :من املؤمنني{ باﷲ ورسولﻪ } رجال صدقوا ما عاهدوا اﷲ عليﻪ { يقول  :أوفوا بام عاهدوه عليﻪ من الصرب
عﲆ البﺄساء والﴬاء  ،وحني البﺄس } فمنهم من قﴣ نحبﻪ { يقول  :فمنهم من فرغ من العمل الذي كان نذره اﷲ وأوجبﻪ لﻪ

عﲆ نفسﻪ  ،فاستشهد بعﺾ يوم بدر  ،وبعﺾ يوم أحد  ،وبعﺾ يف غري ذلﻚ من املواطن } ومنهم من ينتظر{ قضاءه والفراغ

منﻪ  ،كام قﴣ من مﴣ منهم عﲆ الوفاء ﷲ بعهده ))

((42

1٨4

فتعرب هذه اآلية الكريمة عن أﳘية اجلهاد يف اإلسالم  ،وتشري إﱃ ﹼ
أن ﲢقيق اﻷهداف السامية ال تكون من غري تضحيات

وقد تصل هذه التضحيات إﱃ حد بذل النفس وقد سعى ﺛلة من املؤمنني الصاحلني ﳑن صدقوا العهد مﻊ اﷲ إﱃ السري يف هذا
الطريق وظل آخرون ينتظرون دورهم وهم عﲆ استعداد مطلق للتضحية وبذل النفس وهذه سمة من أبرز سامت اإليامن

فـ(( ملا ذكر عن املنافقني أﳖم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا اﷲ عليﻪ ال يولون اﻷدبار  ،وصف املؤمنني بﺄﳖم استمروا
عﲆ العهد وامليثاق } صدقوا ما عاهدوا اﷲ عليﻪ فمنهم من قﴣ نحبﻪ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال{) أي  :وما غريوا

عهد اﷲ  ،وال نقضوه وال بدلوه )) .

((43

عربت هذه اآلية التي ضمنها اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) كالمﻪ إشارة إﱃ ﲨلة أمور  ،منها :
فقد ﹼ
1ــ ﹼ
إن ﲢقيق اﻷهداف السامية يتطلب تضحيات جسام قد تصل إﱃ بذل النفس .

2ـ ومن يبقى عﲆ عهده مﻊ اﷲ صادقا ال يرتدد يف بذل نفسﻪ  .وقد برهن عﲆ ذلﻚ ﲨلة من املؤمنني ﳑن استﹸشهد من

أجل عقيدتﻪ  ،وآخرون ينتظرون دورهم .

3ــ ويف ذلﻚ ذم للمنافقني الذين ﲣلفوا عن نرصة احلق ونقضوا عهدهم مﻊ اﷲ متمسكني بملذات الدنيا وزخرفها .

ﻷﳖم عﲆ حق وصنيعهم فيﻪ
4ـ أ ﹼما املؤمنون الذين ينتمون إﱃ اﳋﻂ الرسايل ال يﺄﲠون باملوت وهم ينتظرون الشهادة ﹼ
(عز ﹼ
وجل) .
مرضاة اﷲ ﹼ

9ـ كالم اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) مﻊ عبيد اﷲ بن احلر اجلعفي الذي اعتذر فيﻪ من نرصة اإلمام احلسني (عليﻪ

السالم) وأراد أن يقدم لﻺمام فرسﻪ هدية ويتكفل بﺈرجاع عيالﻪ فقال احلسني (عليﻪ السالم) (( :أ ﹼما إذا رغبت بنفسﻚ عنﹼا
كنت متخذ املضلني عضدا { ((44ولكن ﹼفر فال لنا وال علينا فو اﷲ ال يسمﻊ واعيتنا
فال حاجة لنا يف فرسﻚ وال فيﻚ } وما ﹸ
أحدﹲ ﺛم ال ينرصنا إال أكبﻪ اﷲ عﲆ وجهﻪ يف نار جهنم ))

((4٥

كنت متخذ املضلني عضدا { :ﹼ
إن املقصود باملضلني (( الشياطني الذين
وقد قال املفﴪون يف تفسري قولﻪ تعاﱃ } وما ﹸ

يضلون الناس أعوانا يعضدونني عليﻪ ،وكثريا ما يستعمل العضد بمعنى العون ،وإنام وحده هنا لوفاق الفواصل .وقيل :إن

معنى اآلية أنكم اتبعتم الشيطان كام يتبﻊ من يكون عنده عليم ال ينال إال من جهتﻪ )) .

((46

وقد جاء يف تعاليم ديننا احلنيف أشد النهي عن اتباع الباطل  ،واالنصياع إﱃ الدعوات الضالة واملضلة إذ ﹼ
إن ((البعثة

بالنبوة إنام بنيت عﲆ أساس اهلداية إﱃ احلق وبيانﻪ واالنتصار لﻪ فعليهم أن يتجهزوا باحلق يف دعوﲥم  ،وينخلعوا عن الباطل
ويتقوا شبكات الضالل أيا ما كانت سواء وافق ذلﻚ رﴇ الناس أو سخطهم واستعقب طوعهم أو كرههم ولقد ورد منﻪ

تعاﱃ أشد النهي يف ذلﻚ ﻷنبيائﻪ وأبلﻎ التحذير حتى عن اتباع الباطل قوال وفعال بغرض نرصة احلق فﺈن الباطل باطل سواء
وقﻊ يف طريق احلق أو ﱂ يقﻊ  ،والدعوة إﱃ احلق ال ﳚامﻊ ﲡويز الباطل ولو يف طريق احلق واحلق الذي ﳞدي إليﻪ الباطل

وينتجﻪ ليس بحق من ﲨيﻊ جهاتﻪ)).

((47

وقد محل النص القرآﲏ الذي ضمنﻪ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) إشارة إﱃ مسﺄلة مهمة استغرق كثريون يف احلديث

كنت
عنها وإبداء الرؤ بام يتعلق ﲠا فقد((استشهد االمام (عليﻪ السالم) خالل كالمﻪ مﻊ عبيد اﷲ باآلية الﴩيفة } وما ﹸ
متخذ املضلني عضدا { وهي تتعرض لبيان مسﺄلة مهمة من مسائل عرصنا احلارض وهي إمكانية سلوك الطرق غري احل ﹼقة
كوسائﻂ لتحقيق اهلدف الصحيح  ،وهل يمكن اللجوء إﱃ الكذب واالفرتاء واﳋداع ﻷجل بلوغ مثل هذه املﺂرب ؟ فوفقا
ملبادئ أهل الدنيا يعترب كل ﳾء مباح ﹰا وحالالﹰ إذا كان يصب يف اهلدف الذي يريدونﻪ  ،ولكن املنطق اإلسالمي املعتقد باملبدأ
واملعاد يرفﺾ هذا النهﺞ من التفكري ويف ضوء ذلﻚ ال يمكنﻪ أن يعترب كل الوسائل مباحة ملجرد أﳖا توصل إﱃ اهلدف حتى

لوكان ذلﻚ اهلدف حق ﹰا ))(. (4٨

ويف ذكر هذه اآلية ضمن حديث اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) مﻊ احلر الرياحي ((إشارة إﱃ أنﻚ ضال ومضل وال

تستحق أن تكون نصريا .وعﲆ أية حال ،فﺈن البقاء دون نصري ومعني أفضل من طلب معونة اﻷشخاص امللوﺛني والضالني

واﲣاذهم عضدا)).

((49

وخالصة ما أشارت إليﻪ هذه اآلية التي وردت يف كالم اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) هو:
1ـ ﹼ
إن الغاية ال تربر الوسيلة  ،واهلدف السامي يتحقق بﺄدوات نبيلة  ،وال ﳚوز السعي إﱃ ﲢقيقﻪ بﺄدوات منحرفة .
2ـــ لذلﻚ ليس من الصحيح االستعانة واالستنصار باﻷشخاص الذين تلوث تﺄرﳜهم وانحرف سلوكهم .

3ـ ومن يستعفف عن االستنجاد بالضالني واملضلني يكون اﷲ عضده وعونﻪ  ،ويﺄخذ بيده إﱃ الطريق القويم .

الﻘسﻢ الﺜاﲏ  :الرمﻮز الﻘرآﻧية .

وﱂ يتبﻊ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) منهﺞ ذكر النص القرآﲏ يف حديثﻪ وحسب بل إنﹼﻪ سعى يف بعﺾ اﻷحيان إﱃ
االكتفاء بذكر رمز قرآﲏ ﳛيل إﱃ حادﺛة أو قصة قرآنية ﳐتزالﹰ بذلﻚ كل ما ﲢملﻪ تلﻚ احلادﺛة من معاﲏ  ،حمققا بذلﻚ اقتصاد ﹰا

كم أكرب من الرؤ واﻷفكار  .ومن ذلﻚ عﲆ سبيل املثال :
يف القول وبث ﱟ

1٨٥

1ــ إشارة اإلمام (عليﻪ السالم) إﱃ حادﺛة السبت التي ضمنها قولﻪ الذي كان جوابا لرسالة عبد اﷲ بن جعفر الذي أراد

فيها إقناع اإلمام بعدم التوجﻪ إﱃ كربالء فكان ﳑا ر ﹼد بﻪ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) عﲆ هذه الرسالة قولﻪ  (( :لو كنت يف
عيل كام اعتدت اليهود يف يوم السبت))
حجر هامة من هوام اﻷرض الستخرجوﲏ حتى يقتلوﲏ  ،واﷲ ليعتدن ﹼ

((٥0

.

فقد أشار اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) إﱃ حادﺛة (اعتداء اليهود يف يوم السبت) مشبها ذلﻚ االعتداء باعتداء بني

أمية عليﻪ وعﲆ أهل بيتﻪ (عليهم السالم) ولكي ينكشف املعنى املراد من هذا التوظيف وما ﳛمل من إشارة ال بدﹼ من بيان
حقيقة هذه احلادﺛة  .التي ذكر املفﴪون ﹼأﳖا حدﺛت (( يف زمن داود عليﻪ السالم .وعن ابن عباس قال :أمروا باليوم الذي

أمرتم بﻪ يوم اجلمعة  ،فرتكوه  ،واختاروا يوم السبت ،فابتلوا بﻪ  ،وحرم عليهم فيﻪ الصيد ،وأمروا بتعظيمﻪ ،فكانت
احليتان تﺄتيهم يوم السبت ﴍعا بيضا سامنا  ،حتى ال ير املاء من كثرﲥا ،فمكثوا كذلﻚ ما شاء اﷲ ال يصيدون ،ﺛم أتاهم
الشيطان ،وقال  :إنام ﳖيتم عن أخذها يوم السبت ،فاﲣذوا احلياض والشبكات .فكانوا يسوقون احليتان إليها يوم السبت،

ﺛم يﺄخذوﳖا يوم اﻷحد)).

((٥1

وفحــو هــذه القصــة ﹼأﳖــا (( ترتبﻂ بجامعــة من بنــي إرسائيل كانوا يعيشــون عند ســاحل أحــد البحــار (والظاهر

أنــﻪ ســاحل البحــر اﻷمحــر املجــاور لفلســطني) يف مينــاء يســمى بمينــاء " أيلــة " (والــذي يســمى اآلن بمينــاء إيــالت)
وقــد أمرهــم اﷲ تعــاﱃ عــﲆ ســبيل االختبــار واالمتحــان أن يعطلــوا صيــد اﻷســامك يف يوم الســبت ،ولكنهــم خالفــوا
هــذا التعليــم ،فﺄصيبــوا بعقوبــة موجعــة مؤملــة نقــرأ ﴍحهــا يف هــذه اآلياتفــي البدايــة تقــول اآليــة :واســﺄهلم عــن

القريــة التــي كانــت حــارضة البحــر .أي اســﺄل ﳞود عــرصك عــن قضية القريــة التــي كانت تعيــﺶ عﲆ ســاحل البحر.

ﺛــم تقــول :وذكرهم كيف أﳖم ﲡاوزوا  -يف يوم الســبت  -القانون اإلهلي إذ يعدون يف الســبت ﻷن يوم الســبت كان يوم

عطلتهم ،وكان عليهم أن يكفوا فيﻪ عن الكسب ،وعن صيد السمﻚ و يشتغلوا بالعبادة  ،ولكنهم ﲡاهلوا هذا اﻷمر)).

((٥2

1٨6

عرب عنها هذا التوظيف هلذا الرمز القرآﲏ وتشبيﻪ صنيﻊ بني إرسائيل الذين اعتدوا يف يوم السبت بصنيﻊ
واإلشارة التي ﹼ

بني أمية يعرب عن :
1ـ ﹼ
إن بني أمية خالفوا قانون ﹰا إهلي ﹰا حني اعتدوا عﲆ حرمة اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) مثلام صنﻊ بنو إرسائيل الذين

خالفوا أوامر اﷲ الذي أمرهم باتباعها .
2ـ ﹼ
كل من بني إرسائيل  ،وبني أمية دفعهم حب الدنيا ومغرياﲥا الذي كان اختبار ﹰا هلم إﱃ ﳐالفة أوامر اإللﻪ وتعاليم السامء .

3ـ تشابﻪ النتيجة لكال الطرفني وما سيجنيﻪ كل منهم ملا اقرتف من ظلم وﲡاوز القوانني التي ﴍعها اﷲ  .فمثلام مسﺦ

اﷲ بني إرسائيل الذين اعتدوا يف يوم السبت سيمسﺦ بني أمية وﳜزﳞم يف الدنيا قبل اآلخرة .

2ـ ومن الرموز القرآنية التي وردت يف كالم اإلمام احلسني (عليﻪ السالم ) ما جاء يف حديثﻪ مﻊ أيب هرة  .إذ جاء يف

كتاب الفتوح (( :قال :فلام أصبح احلسني وإذا برجل من الكوفة يكنى أبا هرة اﻷزدي أتاه فسلم عليﻪ ﺛم قال :يا بن بنت
رسول اﷲ! ما الذي أخرجﻚ عن حرم اﷲ وحرم جدك حممد (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم) فقال احلسني :يا أبا هرة إن بني
أمية أخذوا مايل فصربت  ،وشتموا عرﴈ فصربت  ،وطلبوا دمي فهربت ،وأيم اﷲ يا أبا هرة لتقتلني الفئة الباغية وليلبسهم
اﷲ ذال شامال وسيفا قاطعا ،وليسلطن اﷲ عليهم من يذهلم حتى يكونوا أذل من قوم سبﺄ إذ ملكتهم امرأة منهم فحكمت

يف أمواهلم ويف دمائهم ))

((٥3

ويف كالم اإلمام إشارة إﱃ الظلم الذي حلقﻪ من بني أمية  ،وبيان ما سيؤول إليﻪ حاهلم نتيجة ما اقرتفوه من جرم بحق
بيت النبوة مشبه ﹰا حاهلم بحال قوم (سبﺄ) الذين (( كانوا يعيشون عﲆ أرض ملؤها الثامر واﳋريات يف أمن وسالم ،حتى

أصاﲠم الغرور والطغيان واالستكبار وكفران النعم اإلهلية  ،فﺄهلكهم اﷲ وشتت ﲨعهم وجعلهم عربة لﻶخرين)).
وحقيقة اﻷمر يف القصة املتعلقة ﲠؤالء القوم ((هو ﹼ
أن قوم سبﺄ استطاعوا ـ ببناء سدﱟ عظيم بني اجلبال الرئيسية يف
((٥4

منطقتهم ـ حرص مياه السيول املد ﹼمرة أو الضائعة هدر ﹰا عﲆ اﻷقل ،واإلفادة منها  ..وبﺈحداث منافذ يف ذلﻚ السدﹼ سيطروا
((٥٥
اﳋزان املائي اهلائل ،وبالتحكﹼم فيﻪ ﲤكﹼنوا من زراعة مساحات شاسعة من اﻷرض)).
ﲤام ﹰا عﲆ ذلﻚ ﹼ

إالﹼ ﹼ
أن هؤالء القوم ﱂ يشكروا نعم اﷲ وهم بسبب((استسالمهم هلو النفس ووسوسة الشيطان ،أصبحوا معرضا لكل

تلﻚ اﳋيبة وسوء التوفيق((.

((٥6

عز ﹼ
وجل بام منحهم ((ﱂ يقدﹼ روا تلﻚ النعمة ﹼحق قدرها .وﱂ ﳜرجوا من بوتقة االمتحان بسالم  ،إذ
وحني امتحنهم اﷲ ﹼ
توﳘوا ﹼ
فقرعهم اﷲ أ ﹼيام تقريﻊ  ،قال تعاﱃ  } :فﺄعرضوا {استهانوا بنعمة اﷲ  ،ﹼ
بﺄن العمران
سلكوا طريق اإلعراض والكفران  ،ﹼ
واملدنية واﻷمن أشياء عادية  ،نسوا اﷲ ،وأسكرﲥم النعمة ،وتفاخر اﻷغنياء عﲆ الفقراء ،وظنﹼوا ﹼأﳖم يزامحوﳖم يف أرزاقهم

مسهم سوط اجلزاء ،يقول تعاﱃ } فﺄرسلنا عليهم سيل العرم { فد ﹼمر بيوﲥم ومزارعهم
ـ كام سريد يف اآليات الالحقة وهنا ﹼ
وحوهلا إﱃ خرائب ))
ﹼ

((٥7

وأوجﻪ الشبﻪ بني قوم سبﺄ وبني أم ﹼية ﹼ
أن ((اجلهاز احلاكم اﻷموي يبغي من وراء قتل اإلمام احلسني (عليﻪ السالم)

السيطرة عﲆ مقاليد اﻷمور ،وترسيﺦ دعائم احلكم اﻷموي  ،غافلني عن أن االنسان ال يمكن أن يبلﻎ مﺂربﻪ عن طريق

عصيان اﷲ والتمرد عليﻪ)) (. (٥٨

لذلﻚ استﴩف اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) باحلال الذي سيؤول إليﻪ بنو أمية والواقﻊ الذي ينتظرهم مشبها واقعهم

بواقﻊ قوم سبﺄ الذين ﱂ يشكروا نعم اﷲ فﺄزال اﷲ النعم التي وهبهم إياها  .ويشري توظيف رمزية (قوم سبﺄ) يف كالم اإلمام
احلسني (عليﻪ السالم)  .إﱃ :
1ـ ﹼ
إن اﷲ وضﻊ بني أمية يف اختبار مثلام وضﻊ قوم سبﺄ الذين ﱂ يفلحوا يف ذلﻚ االمتحان فسلب اﷲ ما وهبهم من نعم .
2ـ ﹼ
إن الطمﻊ وحب السلطة والغرور بملذات الدنيا هو املحفز اﻷساﳼ التباع هو النفس  ،وﳐالفة أوامر اﷲ التي

تؤدي إﱃ اهلالك واملصري غري املحمود .

3ـ العاقبة الوخيمة تنتظر كل من ال يشكر اﷲ ويتبﻊ أوامره وينتهي عن نواهيﻪ وهذا ما ينتظر بني أمية الذين خالفوا

القوانني الساموية بام اقرتفوا من جرم بحق اإلمام احلسني وأهل بيتﻪ .

1٨7

اﳋاﲤة

ويف ختام هذا العرض لطائفة من النصوص والرموز القرآنية  ،يتبني ﹼ
أن اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) كانت لﻪ قصدية
كام من اﻷفكار والرؤ مستيعين ﹰا بام ﲤتلﻚ تلﻚ النصوص والرموز
خاصة يف توظيف تلﻚ النصوص والرموز التي ﹼ
محلها ﹼ

من إشاريات حلمل املعنى املراد  .الذي ال ينكشف عن طريق قراءة تلﻚ النصوص والرموز أو االستامع إليها إنﹼام ﳛتاج من
املتلقي االستعانة بفهم مالبساﲥا والسياق الذي وردت فيﻪ واالطالع عﲆ أسباﲠا ونتائجها وما ﳛيﻂ ﲠا لبيان حقيقة املراد

منها  ،والوعي بام أراده اإلمام (عليﻪ السالم) حني توظيفها وتضمني نصوصها إياها .

وقد أوضح هذا التوظيف براعة اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يف عرض اﻷفكار التي احتاج أن يطلقها يف أوقات قليلة

إذ حقق لﻪ هذا اﻷسلوب إطالق حشد من الرؤ يف عبارات قليلة وهذا أسلوب فن االقتصاد يف القول مﻊ إيضاح ناصﻊ
للمعاﲏ املرادة  .مستعينا بام ﳛمل النص القرآﲏ من إشاريات و ﹼظفت يف نصوص اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) الذي أفصح

عن مقدار التالزم الكبري بني شخصﻪ (عليﻪ السالم) والقرآن الكريم .
وعليﻪ أجد ﹼ
أن من الﴬوري توظيف مناهﺞ الدرس اللساﲏ احلديث لدراسة املتون املعرفية الواردة عن أهل البيت

(عليهم السالم) ﹼ
ﻷن ذلﻚ يمكﹼن من كشف املعاﲏ التي عربت عنها تلﻚ النصوص  ،فض ﹰ
ال عن بيان مد براعتهم
وفصاحتهم وإبداعهم اللغوي .

رب العاملني  ،والصالة والسالم عﲆ أﴍف اﻷنبياء واملرسلني حممد وآلﻪ الطيبني الطاهرين .
وآخر دعوانا أن احلمدﹸ ﷲ ﱢ
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ملﺨﺺ البحﺚ

تﺄﰐ خطبة اإلمام احلسني عليﻪ السالم يف أهل بيتﻪ عليهم السالم ،و أصحابﻪ رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم ﱢ
لريخص هلم تركﻪ

املحرم سنة  61هجرية يف سياق تتضافر فيﻪ اجلوانب العقدية  ،و القيمية  .و من هنا تﺄﰐ أﳘية هذه اﳋطبة عﲆ
ليلة العاﴍ من ﱠ
تتنوع متوﳖا  ،و ﲣتلف ألفاظها  .و ﱠ
التنوع و االختالف
لعل هلذا ﱡ
إﳚازها  ،و وحدة موضوعها املهيمن ؛ ما جعل هذه اﳋطبة ﱠ
سب ﹰبا يرتبﻂ بﺄجواء هذه اﳋطبة  ،و سياق موقفها من جهة  ،و ما ﳛرص عليﻪ الراوي أو صاحب املتن من سياق ﺛقايف يطبﻊ
اﳋطبة ببعﺾ املظاهر إن اقتضا ﹰبا أو اطنا ﹰبا من جهة أخر  .غري ﱠ
التنوع سب ﹰبا قد يتم ﱠثل يف توظيف اﳋطبة إلنتاج
أن هلذا ﱡ

موقف فكري يتخ ﱠللها  ،ﱠ
يتجﲆ يف القضية املركزية الضاغطة املتم ﱢثلة يف الرصاع اجلديل بني الﴩعية  ،و اﻷفضلية و رضورة
نرصﲥا من جهة  ،و الباطل  ،و التدﲏ ورضورة مقاومتﻪ من جهة ﺛانية .

التنوعات النصية التي تظهر يف اجلسد اللساﲏ هلذه اﳋطبة التي ال ﳜفى مضمرها الفكري يف
يرصد البحث ﳎموعة من ﱡ
الداللة عﲆ كامالت أهل بيتﻪ و أصحابﻪ  ،ﹰ
فضال عن رغبة القائد العسكري اإلمام احلسني عليﻪ السالم يف امتحان معسكره ،

التنوعات تتمحور حول العناﴏ املضمونية الرئيسة للخطبة  ،متم ﱢثلة يف
و تنقيتﻪ من املرجفني  ،و دعاة احلياة الدنيا  ...و هذه ﱡ

تنوعت التعابري اللسانية الروائية الواصفة
 :التنوعات اللسانية يف وصف مقام أهل بيتﻪ عليﻪ السالم  ،و أصحابﻪ الكرام ؛فلقد ﱠ
ﹸ
ﹸ
تنوعت التعابري اللسانية الواصفة
أطهر  ،و
أبر  ،و
أفضل  .و كذلﻚ ﱠ
أوصل  ،و أزكى  ،و ﹸ
ملقام أهل بيتﻪ عليﻪ السالم  ،فهم  :ﱡ

أصح  ،و ﹸ
خري  .و هذه اﻷوصاف ﱂ ﲡتمﻊ يف
ﻷصحابﻪ الكرام رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم  ،فهم  :ﱡ
أعدل  ،و أوﰱ  ،و أوﱃ  ،و ﹲ
توزعت عﲆ ﳎموعة من املتون .و معنى هذا ﱠ
أن اﳋطبة املباركة جاءت لترتجم للحقائق الذاتية هلؤالء اآلل
متن روائي بعينﻪ بل ﱠ

حق مقامهم املعلوم .و من ﹶﺛ ﱠم ﱠ
فﺈن
عليهم السالم ،و اﻷصحاب رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم  ،و تضﻊ يف مضمر مراميها هؤالء يف ﱢ
عدوه  .و يعمل اإلمام احلسني عليﻪ
اﳋطبةتث ﱢبتهم يف مواضعهم اجلليلة  ،و ال تدفﻊ ﲠم إﱃ أن ﳜ ﱡلوا بني إمامهم عليﻪ السالم ،و ﱢ
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السالم عﲆ رسم هذه الصورة الكاملية ﻷهل بيتﻪ  ،و أصحابﻪ لتﺄﰐ صورة صادقة ذات كشف واقعي  ،و متﺄ ﱢمل حلقائقهم يضعهم
أمام خيار نرصتﻪ  ،و رضورة اقتناص فرصة هذا اﳋيار ليكون مصدا ﹰقا ملا هم عليﻪ من مقامات وصفها اإلمام عليﻪ السالم .

فكيف بمن هذه خاللﻪ و مقاماتﻪ أن ﱢ
ﳜيل بني إمامﻪ و اﻷعداء و ال ينرصه ؟! فاإلمام احلسني عليﻪ السالم ﳜاطبهم بخطاب

التثبيت  ،و النرص عﲆ الدنيا و لذائذها  ،فيشري إﱃ أنﱠﻪ حقيق بمن هذه صفاتﻪ أن ينرص إمام عرصه فريفعﻪ اﷲ تعاﱃ إﱃ الدرجات

ال ﹸعﲆ  .فظاهر اﳋطبة يف ترخيص أهل بيتﻪ و أصحابﻪ  ،و مضمرها يف وفائهم  ،و إعالء شﺄﳖم  ،و اللفت إﱃ عظيم مقاماﲥم .
و عﲆ الرغم من ﱠ
أن هذا اﳋطاب احلسيني جاء يف ساحة احلرب قبالة عسكر اﻷعداء فﺈنﱠﻪ ﱂ يﴩ ﱠإال إﱃ العناﴏ الكاملية
ذات اﻷفق الروحي و النفﴘ التي يتمتﱠﻊ ﲠا أهل بيتﻪ عليهم السالم و أصحابﻪ الكرام رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم  ،مبتعدﹰ ا يف خطابﻪ

القوة  ،و الشجاعة  ،و فنون احلرب و القتال ؛ ذلكبﺄنﱠﻪ يف مقام اعتقاد و والية  ،و هو أعﲆ من أن ينقصﻪ ذكر صفات
عن مظاهر ﱠ
أيضا أن يؤكﱢد ﱠ
أن املعركة التي هو فيها معركة روحية ؛
العسكر و احلرب و الشجاعة و فنون القتال  .و لع ﱠلﻪ يف هذا السياق أراد ﹰ
فعدﱠ د يف االستعداد هلا ﹺخ ﹰ
الال معنوية كرب ؛ فمعركتﻪ هذه تستلزم يف جنوده عناﴏ البناء الذاﰐ  ،و فرادة اﻷرواح  ،و خلوصها

إﱃ بارئها و إمامها  ،و الفناء فيهام عش ﹰقا يكون املوت أدنى إماراتﻪ  .فتتخ ﱠطى اﳋطبة يف مغزويتها الساحة احلربية إﱃ الساحة العقدية

درسا يف الوالء و االجتباء ،وتضﻊ اﻷ ﱠمة أمام وهنها
؛ فتكون خطبة يف الرتبية الروحية ،و بناء الذات  ،و شحذ عقيدﲥا  ،لتعطي ﹰ
الذي صارت إليﻪ بسبب من ركوﳖا إﱃ حاكم جائر  ،و ﲣليها عن قائدها احلق  ،و مكمن قوﲥا  ،و عظمتها  .بمعنى ﱠ
أن اﳋطبة
مضمرا بنقد
تتم ﱠثل اجلوانب القيمية و اإلصالحية الغائبة التي ينشدها اإلمام احلسني عليﻪ السالم من ﳖضتﻪ الكرب  ،فيﺄﰐ خطابﻪ
ﹰ

يؤﴍ غياب اجلامعة عن منظومة القيم النبيلة التي أﺛبتها ﻷهل بيتﻪ عليهم السالم و أصحابﻪ رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم .
اجتامعي ﱢ

وجاءت الدوال عﲆ أنﱠﻪ عليﻪ السالم مقتول مستوعبة التصورات اإلنسانية يف هذا السياق  :فالقوم يريدونني،

يتدرج املتن اللساﲏ ليضﻊ
ويطلبونني ،و ال يطلبون غريي  ،و لو أصابوﲏ  ،و ظفروا يب  ،و قدروا عﲆ قتيل  ،و قتلوﲏ  .إذ ﱠ
ﺛم فهو يستنرصهم  ،و يسوقهم إﱃ
هذه الدوال يف تراتبية ال تقود ﱠإال إﱃ القتل  ،و املقتول هو إمام عرصه و زمانﻪ !! و من ﱠ

شﻚ يف ﱠأﳖم ناﴏوه ؛ لريوا جزاء ما فعلوا جنﱠة و غر ﹰفا ﱠ
تركﻪ يف آن .لكنﱠهم بام اختاره هلم من مقام واصف ال ﱠ
.إن هذا التنوع
ﳚيل من جهة الداللة املضمرة ﱠ
اللساﲏ الواصف لقتلﻪ عليﻪ السالم ﱢ
أن أهل بيتﻪ عليهم السالم و أصحابﻪ رضوان اﷲ تعاﱃ

عليهم قد بلغت ذواﲥم أكملتها .
أ ﱠما دعوتﻪ إﱃ ﱢ
تفرقهم ﹰ
تفرقوا يف سوادكم  ،و مدائنكم  ،و قوموا
ليال فد ﱠلت عليها الدوال  :ذروﲏ  ،و ﱠ
حل بيعتهم ،و ﱡ
وانطلقوا يف سواد هذا الليل  ،و اﲣذوه ﹰ
ﲨال ،فﺄنتم يف سعة  ،و ﹺح ﱟل من بيعتي  ،و ليست يل يف أعناقكم بيعة  ،و ﹺذ ﱠمة  ،و ليس
عليكم منﱢي ﹺذمام  ،النﱠجاء النﱠجاء  .نكون هنا أمام إمام يبالﻎ يف طلب ﱢ
احلل هلؤالء ليعطي الداللة عﲆ ﱠأﳖم مانعتهم مقاماﲥم
أيضا عﲆ ﱠأﳖم بلغوا من درجات الكامل أعالها  .و يظهر
التي يتمتﱠعون ﲠا من تركﻪ و نقﺾ بيعتﻪ ؛ فتﺄﰐ الداللة املضمرة ﹰ
التنازع يف هذه اﳋطبة بينتﴪيح اآلل و اﻷصحاب  ،وتكريس مظاهر كامالﲥم الذاتية  ،فتربز ﺛنائية اهلامﺶ و املركز يف

ﹰ
هامشا عﲆ نحو من القصد كبري .
مركزا  ،و املركز
مضمون هذه اﳋطبة ليكون اهلامﺶ ﹰ
و ﳑا ينبغي التنبيﻪ عليﻪ يف هذا السياق ﱠ
أن اﳋطبة تتكامل يف متوﳖا املتنوعة ؛ و تكاملها هو الضامنلعدم التفريﻂ بمقام من

ﹰ
وصوال إﱃ مضمر الداللة عﲆ ﱠأﳖم مقتولون دونﻪ .بمعنى ﱠ
أن اﳋطبة
مقامات اآلل و اﻷصحاب  ،و تﺄكيد عدم تركهم بيعتﻪ؛
تشتغل عﲆ املعنى املتل ﱢبس ﲠدف هذه الث ﱠلة يف تتويﺞ مقاماﲥم بالقتل دون قائدهم و مكتشف مقاماﲥم الكرب .

الكلامت املفتاحية :اإلمام احلسني  ،خطبة الرتخيص  ،مقامات الكامل ،الداللة املضمرة  ،الداللة املتضافرة  ،الوفاء ،

الوالية  ،النقد االجتامعي ،الفداء  ،عدم الرتك .

Abﬆract

Imam Al-Hussein sermon on his progeny at the eve of `Ashura to understate the life of
his bevy ، self-abnegation، surges into view as doctrinal and meritorious ، whose unity and
cohesion grant the sermon credence and diversity. However the current study focuses on the
textual diversity in the sermon delineating the morality and quixoticism of the adherents to
the imam ، it is a way to fathom the patience and the persistence of such people abnegating all
the human and mundane desires and holding their leadership higher ; the sermon ramiﬁes into
certain narrative descriptive features of the adherents : the bravest ، most loyal ، most fragrant،
most immaculate and the best ، averts tackling the war strategies and skills to instigate the
warriors to ﬁght to the last and manipulates the angles of faith and religion ; he is far and
farthest to deploy machinations in stimulating his bevy ، adherents.
The sermon takes hold of perfect in the content as the adherents desire to fall martyr for
the sake of their leader; the parameter of their great niches.

Keywords
Imam Al-Hussein ، understating sermon، perfection signs، implied signs، propagating
signs، guardianship، social criticism، sacriﬁce، persistence.
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مﻘدﱠ مة ﲤﻬيدية

ﱡ
يتنوع أﺛرها ؛ ذلﻚ ﱠ
أﺛرا من علم اﷲ تعاﱃ،1
تظل كلامت اإلمام احلسني عليﻪ السالم و خطبﻪ تزخر باملضامني التي ﱠ
بﺄن فيها ﹰ

و ال ريب و هو الر ﱠباﲏ الثائر ذو اﻷخالقيات املخصوصة .2و تﺄﰐ خطبتﻪ يف ترخيص أهل بيتﻪ عليهم السالم و أصحابﻪ

املحرم سنة  61هجرية لتكون مصدا ﹰقا هلذه اﻷخالقيات و منهجها  ،و واحدة من
رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم ليلة العاﴍ من ﱠ

يتحرك البحث يف آفاقها ليقف عﲆ مطلبني رئيسني  ،املطلب اﻷول :روايات
اﳋطب املنفتحة عﲆ ﳎموعةمضامني ؛ لذلﻚ ﱠ
ﹰ
وصوال إﱃ متن تكاميل
التنوع يف روايتها بني العلامء ؛
هذه اﳋطبة  .و فيﻪ فقرات تتك ﱠلم عﲆ توﺛيق متنها  ،و بيان االختالفو ﱡ

ﲡتمﻊ عليﻪ ﳎموعة املتون  .و من املفيد أن أشري إﱃ أنﱠني ﱂ أهدف من متابعة رواياﲥا املتعدﱢ دة التي هي اﺛنتا عﴩة رواية
إﱃ تكريس اختالفها أو تناقضها  ،بل أهدف إﱃ توضيح ﱠ
أن هذه الروايات تتكامل يف إنتاج اﳋطبة احلسينية الرتخيصية.

أ ﱠما املطلب الثاﲏ فينرصف إﱃ احلفر يف مضموﳖا الكاميل  .و فيﻪ فقرات تتك ﱠفل ببيان صورة اآلل و اﻷصحاب كام يراها

عرب عنها من خالل ﳎموعة من الدوال املباﴍة  ،و غري
اإلمام احلسني عليﻪ السالم  ،من خالل تركيزه عﲆ ﳎموعة كامالت ﱠ
املباﴍة .مﻊ حلاظ ﱠ
أن هذه الدوال ﱂ تكن لتﺄﰐ يف الروايات ك ﱢلها  ،بل جاءت يف روايات ﳐصوصة لذلﻚ سينرصف البحث
إﱃ هذه الروايات و يوليها اهتام ﹰما ملحو ﹰظا .

اﻷول -اﳋﻄبة اﳊسينية ﰲ الﱰﺧيﺺ  -عرض و ﺗﻮﺛيﻖ

٣

خطبة اإلمام احلسني عليﻪ السالم يف ترخيص أهل بيتﻪ عليهم السالم ،و أصحابﻪ رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم من أهم
وقائﻊ ليلة عاشوراء سنة  61هجرية .و ﱠ
لعل هذه اﳋطبة يليق ﲠا أن تكون مسامة خطبةالوفاء  4الذي ﱠ
يتحﲆ بﻪ أهل الضامئر

احلرة  ٥؛ إذ ﲤ ﱢثل املح ﱠطة اﻷخرية التي مارس فيها اإلمام احلسني عليﻪ السالم استصفاء أصحابﻪ رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم،
ﱠ
واختبارهم .6و لع ﱠلها حم ﱠطة اختار أن يعلن فيها عن مكنون كامالﲥم و مقاماﲥم العليا  ،و يشهد هلم بالصدق  ،و اإلقدام ،
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والوفاء من دون أن يكون قد أراد االختبار وحده .
و ﱠملا كانت هذه اﳋطبة قد جاءت يف ظرف عسكري ﱠ
ضمنها اإلمام عليﻪ السالم بيان ذلﻚ ،
تكشفت فيﻪ نوايا اﻷعداء ﱠ
ضمنها ما ﱡ
يدل عﲆ حقيقة مقامات أهل بيتﻪ عليهم السالم ،و أصحابﻪ رضوان اﷲ تعاﱃ
و أكرب من ذلﻚ أنﱠﻪ عليﻪ السالم ﱠ

عليهم ،و ما عليﻪ موقفهم ،و أظهر فيها (( مسؤولية القائد و حكمتﻪ و نظرتﻪ اإلنسانية يف أصعب الظروف )) 7؛ ذلﻚ بﺄنﱠﻪ

واضحا  ،و دقي ﹰقا يف بيان املصري الذي يصريون إليﻪ صبيحة اليوم
ﱂ ﹸﳜف ما يؤول إليﻪ حاهلم عندما تقﻊ املعركة  ،فقد كان
ﹰ

التايل .

و من اﻷﳘية بمكان أن أذكر ﱠ
أن هذه اﳋطبة تﺄﰐ وسﻂ أجواء صدق  ،و فداء يعيشﻪ املعسكر احلسيني  ،ما ﳚعلها يف
املهمة التي تﹸر ﱡد ﲠا شبهة مفاوضة اإلمام احلسني عليﻪ السالم لقائد عسكر الشام ﹰ
ليال و ما قيل من
ضمن القرائن و اﻷد ﱠلة ﱠ

خصال ﺛالث ﱠإﳖا نتجت عنها .٨إذ أحسب ﱠ
أن مضامني اﳋطبة احلسينية هذه بمجملها ال تنسجم بطبيعة احلال مﻊ مؤ ﱠد
املفاوضة و ما يتط ﱠلﻊ إليﻪ املفاوض من مهادنة  ،أو استسالم  ،أو انسحاب .

جاءت خطبة اإلمام احلسني عليﻪ السالم التي ﱢ
يرخص فيها ﻷهل بيتﻪ  ،و أصحابﻪ يف ﳎموعة من املصادر التارﳜية
أن هذه املصادر ﱂ تتفق عﲆ نص لساﲏ واحد ؛ ذلﻚ ﱠ
والروائية  .و الذي يظهر ﱠ
متنوعة هلذه
بﺄن هذه املصادر تذكر متونﹰا ﱢ
اﳋطبة .و من املصادر ما يتعاطى معها عﲆ ﱠأﳖا ﳎموعة من اﳋطب  ،فيعمد إﱃ تقطيعها  ،و تقسيمها عﲆ خطب متعدﱢ دة .9

والالفت ﱠ
أن هذا التعدﱡ د اللساﲏ ﱂ يكن لينتﺞ اختال ﹰفا يف مغازﳞا  ،بل هو تعدﱡ د يصنﻊ التكامل بني املتون  ،و ﳛرص

التوسﻊ يف حشد
قائام عﲆ أساس من تكثيف بنية الوصف لبؤر اﳋطبة  ،و
ﱡ
نظرا دالل ﹰﹼيا ﹰ
عﲆ تبيان فكرﲥا ،و تﺄكيدها ؛ ليصنﻊ ﹰ
عناﴏها الكاملية  ،و ال سيام يف سياق وصف اآلل عليهم السالم  ،و وصف اﻷصحاب رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم و بيان

مقاماﲥم .

سﺄجلﺄ إﱃ فصل متون هذه اﳋطبة ؛ بغية الوقوف عﲆ اللسانية املخصوصة ﱢ
لكل متن روائي  ،و من ﹶﺛ ﱠم سﺄركن إﱃ دمﺞ
ﹰ
موحد ﲡتمﻊ فيﻪ عناﴏ الوصف الكاميل لﻶل عليهم السالم و اﻷصحاب رضوان اﷲ تعاﱃ
هذه املتون ؛
وصوال إﱃ متن ﱠ
عليهم ،ﹰ
فضال عن املتمامت السياقية التي تتط ﱠلبها هذه اﳋطبة احلسينية اﻷﺛرية .

اﳋﻄبة ﺑرواية اﺑن ﺳعد ت  ٢٣٠هـ :

ﹺ
ﹺ
ﹺ
النبي ﱠ
صﲆ اﷲ عليﻪ و آلﻪ
ﲨﻊ
ﹸ
ﹶ
ذكر ﱠ
احلسني عليﻪ السال ﹸم أصحا ﹶبﻪ يف ليلة عاشورا ﹶء ليلة اجلمعة  ،فحمدﹶ اﷲﹶ و أﺛنى عليﻪ  ،و ﹶ
ﹺ
أنعم بﻪ عﲆ أ ﱠمتﻪ  ،و ﹶ
قال :
و ما أكر ﹶمﻪ اﷲﹸ بﻪ من ﱠ
النبوة  ،و ما ﹶ
ﱢإﲏ ال أحسب القوم ﱠإال مقاتلوكم غدﹰ ا  ،و قد ﹺ
حل منﱢي  ،و هذا ﹸ
نت لكم ﲨي ﹰعا  ،فﺄنتم يف ﱟ
الليل قد غشيكم  ،فمن كانت
أذ ﹸ
ﹸ
ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹴ
رجال من ﹺ
فليضم ﹰ
ﹺ
أرسوا
تفرقوا يف سوادكم  ،حتﱠى يﺄﰐ اﷲﹸ
قوة
لﻪ منكم ﱠ
أهل بيتي و ﱠ
ﱠ
بالفتح أو أمر من عنده  ،فيصبحوا عﲆ ما ﱡ
يف ﹺ
أنفسهم نادمني  ،ﱠ
فﺈن القو ﹶم إنﱠام يطلبونني  ،فﺈذا رأوﲏ هلوا عن طلبﹺكم .
ﹶ
أصابﻚ  ،و ﹶ
فقال ﹸ
ﹶ
ﹶ
ﹶ
قال ذلﻚ أصحا ﹸبﻪ ﲨي ﹰعا  ،فقال  :أﺛابكم اﷲﹸ
نفارقﻚ حتﱠى ﹸيصيبنا ما
بعدك  ،و ال
أهل بيتﻪ  :ال أبقانا اﷲ
عﲆ ما تنوون اجلنﱠ ﹶة .

اﳋﻄبة ﺑرواية اﻹمام اﳊسن العسﻜري عليﻪ السﻼم ﺗـــــ  ٢٦٠هـ:

ﱠملا ﹺ
ﹺ
ﹺ
لعسكره  :أنتم يف ﱟ
رأسﻪ ﹶ
حل من بيعتي فاحلقوا
قال
احلسني عليﻪ السالم و من معﻪ
امتح ﹶن
ﹸ
بالعسكر الذين قتلوه و محلوا ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﻷهل بيتﻪ  :قد جعلتكم يف ﱟ
بعشائركم و مواليكم  .و ﹶ
أعدادهم و قواهم،
لتضاعف
حل من مفارقتي  ،فﺈنﱠكم ال تطيقوﳖم
قال
حسن ﹺ
ﹺ
عز و ﱠ
وما املقصو ﹸد غريي فدعوﲏ و القو ﹶم  ،ﱠ
الطيبني .
نظره كعادتﻪ يف أسالفنا
جل يعينني و ال ﳜليني من
ﹶ
فﺈن اﷲﹶ ﱠ

ﹶ
ﹶ
يصيبﻚ،
ﳛزنﻚ  ،و يصيبنا ما
عسكره ففارقوه  ،و أ ﱠما أه ﹸلﻪ و اﻷدنونﹶمن أقربائﻪ فﺄبوا و قالوا  :ال نفار ﹸق ﹶﻚ و ﳛزننا ما
فﺄ ﱠما
ﹸ
ﹸ
نكون إﱃ اﷲﹺ إذا كنﱠا ﹶ
معﻚ .
أقرب ما
و إنﱠا
ﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹶ
ﹶ
أنفسكم عﲆ ما و ﱠطنت نفﴘ عليﻪ فاعلموا ﱠ
باحتامل
لعباده
املنازل الﴩيف ﹶة
ﳞب
أن اﷲﹶ إنﱠام ﹸ
فقال هلم  :فﺈن كنتم قد و ﱠطنتم ﹶ
ﹺ
ﹺ
املكاره  ،و ﱠ
عيل
أن اﷲﹶ و إن كان ﱠ
خصني – مﻊ من مﴣ من أهيل الذين أنا آخرهم بقا ﹰء يف الدنيا – من الكرامات بام يسهل ﱠ
ﹺ
ﹺ
ﹸ
كرامات اﷲﹺ تعاﱃ  ،و اعلموا ﱠ
الكرﳞات  ،ﱠ
حلم  ،و االنتباه
شطر ذلﻚ من
احتامل
معها
مرها ﹲ
أن الدنيا حلوها و ﱡ
فﺈن لكم ﹶ
ﹺ
الفائز من فاز فيها  ،و الشقي من شقي فيها  ،أو ال أحدﱢ ﺛكم ﹺ
بﺄول أمرنا و ﹺ
معاﴍ أوليائنا و حمبينا
أمركم
اآلخرة  ،و
يف
ﹸ
ﱡ
ﹶ
ﹺ
ﹸ
مقرون .
واملعتصمني املعتصبني لنا ليسهل عليكم
احتامل ما أنتم لﻪ ﱡ
ﹺ
رسول اﷲﹺ .
قالوا بﲆ  ،يا اب ﹶن
ﹴ
ﹺ
املالئكة ﹶ
سواه و ع ﱠلمﻪ أسام ﹶء ﱢ
ﹶ
قال  :ﱠ
جعل حممدﹰ ا و عل ﹰﹼيا و فاطمة
ﳾء و عرضهم عﲆ
كل
إن اﷲﹶ تعاﱃ ﱠملا ﹶ
خلق آد ﹶم و ﱠ
ﹺ
ﹺ
أشباحا ﲬسة يف ﹺ
حل ﹺ
جب
احلسني عليهم السال ﹸم
واحلس ﹶن و
ﹶ
ﹰ
أنوارهم تﴤ ﹸء يف اآلفاق من الساموات و ا ﹸ
ظهر آد ﹶم  ،و كانت ﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
فضلﻪ بﺄن جع ﹶلﻪ وعا ﹰء ﹶ
ﹺ
اﻷشباح التي قد
لتلﻚ
بالسجود آلد ﹶم
فﺄمر اﷲﹸ املالئك ﹶة
واجلنان و الكرﳼ و
تعظيام لﻪ  ،إنﱠﻪ قد ﱠ
ﹰ
العرش  ،ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﻷنوارنا ﹶ
ﹶ
جلالل
يتواضﻊ
إبليس أبى أن
اآلفاق  ،فسجدوا ﱠإال
أنوارها
البيت و قد تواضعت
أهل
يتواضﻊ
عظمة اﷲﹺ  ،و أن
ﹶ
ﹶ
ﹶ
عم ﹸ
ﱠ
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كان بﺈبائﻪ و ﱡ ﹺ
رب و تر ﱠف ﹶﻊ و ﹶ
تكربه من الكافري ﹶن .
هلا املالئك ﹸة ك ﱡلها و استك ﹶ

اﳋﻄبة ﺑرواية أمحد ﺑن ﳛيﻰ ﺑن جاﺑر البﻼذري ﺗـــــ  ٢٧٩هـ :

ﹺ
ﲨال  ،و ﹶ
يتفرقوا عنﻪ و ﳚعلوا ﹶ
الليل ﹰ
ﱠ
قال  :إنﱠام القو ﹸم يطلبونني و قد
إن
احلسني عليﻪ السال ﹸم ﹶ
ﹶ
عرض عﲆ أهلﻪ و ﹶمن معﻪ أن ﱠ
تقر ﹰبا إﱃ ﹺ
ﹶ
ﹶ
بعدك .
العيﺶ
ابن معاوي ﹶة يب  ،فقالوا  :ق ﱠب ﹶح اﷲﹸ
و جدوﲏ  ،و ما كانت ﹸ
كتب ﹶمن كتب إ ﱠيل – فيام أظ ﱡن – ﱠإال مكيد ﹰة يل و ﱡ

اﳋﻄبة ﺑروايةﳏمد ﺑن جرير الﻄﱪي ﺗـــــ  ٣١٠هـ :

عن أيب ﹴ
ﹺ
احلسني ﹺ
زين العابدي ﹶن عليﻪ السال ﹸم  .ﹶ
احلسني عليﻪ
ﲨﻊ
ﳐنف  ،عن عبد اﷲ بن ﴍيﻚ العامري  ،عن عيل بن
ﹸ
قال  :ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹶ
السال ﹸم أصحا ﹶبﻪ  ،و سمعتﻪ ﹸ
اللهم ﱢإﲏ أمحدﹸ ﹶك
الﴬ ﹺاء ،
يقول :أﺛني عﲆ اﷲﹺ
ﱠ
الﴪاء و ﱠ
تبارك و تعاﱃ أحس ﹶن الثناء  ،و أمحدﹸ ه عﲆ ﱠ
ﹺ
ﹶ
املﴩكني.
أبصارا و أفئد ﹰة  ،و ﱂ ﲡعلنا من
الدين  ،و جعلت لنا أسام ﹰعا و
القرآن  ،و فقهتنا يف
بالنبوة  ،و علمتنا
عﲆ أن أكرمتنا
ﹶ
ﱠ
ﹰ
فﺈﲏ ال أعلم أصحابا أوﱃ  ،و ال خريا من أصحايب  ،و ال ﹶ ﹴ
أوصل من ﹺ
ﹶ
أهل بيتي  ،فجزاكم اﷲﹸ
أبر  ،و ال
أ ﱠما بعدﹸ  ،ﱢ
ﹰ
أهل بيت ﱠ
ﹸ
ﹰ
ﹺ
ﹺ
اﻷعداء غدﹰ ا  ،أال و ﱢإﲏ ﹺ
نت لكم  ،فانطلقوا ﲨي ﹰعا يف ﱟ
حل  ،ليس عليكم منﱢي
هؤالء
خريا  ،أال و ﱢإﲏ أظ ﱡن يومنا من
أذ ﹸ
عنﱢي ﲨي ﹰعا ﹰ
ﹺ
رجل منكم ﹺ
ﹴ
رجل من ﹺ
ﹴ
ﲨال  .ﹸﺛ ﱠم ليﺄخذ ﱡ
ﹺذما ﹲم  ،هذا ﹲ
ليل قد غشيكم فاﲣذوه ﹰ
سوادكم و مدائنﹺكم
تفرقوا يف
بيد
كل
أهل بيتي  ،ﱠ
ﹺ
يفر ﹶج اﷲﹸ  ،ﱠ
طلب غريي .
فﺈن القو ﹶم يطلبوﲏ و لو قد أصابوﲏ هلوا عن
حتﱠى ﱢ

اﳋﻄبة ﺑرواية اﺑن أعﺜﻢ الﻜﻮﰲ ﺗـــــ  ٣١٤هـ :
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بني يديﻪ ،و محدﹶ اﷲﹶ و أﺛنى عليﻪ  ،و ﹶ
فضلتنا  ،و ع ﱠلمتنا
قال :
ﲨﻊ
اللهم لﻚ احلمدﹸ عﲆ ما بﻪ ﱠ
احلسني عليﻪ السال ﹸم أصحا ﹶبﻪ ﹶ
ﹸ
ﹶ
ﱠ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
رسول اﷲﹺ ﱠ
أبصارا
صﲆ اﷲ عليﻪ و آلﻪ و س ﱠلم و جعلت لنا أسام ﹰعا و
كرامة
الدين  ،و أكرمتنا بﻪ من
فهمتنا يف
من القرآن  ،و ﱠ
ﹰ
أهل ﹴ
أفضل ﹺ
ﹶ
أصح منكم و ال ﹶ
أقبل عليهم  ،و ﹶ
وأفئد ﹰة  ،و جعلتنا من الشاكري ﹶن  .ﹸﺛ ﱠم ﹶ
بيت،
أعدل  ،و ال
قال ﱢ
أعلمﺄصحا ﹰبا ﱡ
:إﲏ ال ﹸ
رجل منكم ﹺ
ﹴ
ﹴ
ﲨال  ،و ليﺄخذ ﱡ
الليل قد ﹶ
ﱢيخريا ،فهذا ﹸ
أقبل فقوموا و اﲣذوه ﹰ
رجل من إخوﰐ
بيد صاحبﹺﻪ أو
كل
فجزاكم اﷲﹸ عن ﹰ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
فﺈﳖم ال يطلبون غريي  ،و لو أصابوﲏ و قدروا عﲆ قتيل ملا طلبوكم.
سواد هذا
وتفرقوا يف
الليل و ذروﲏ و هؤالء القو ﹺم  ،ﱠ
ﱠ

اﳋﻄبة ﺑرواية الﺸيﺦ الﺼدوق ﺗـــــ  ٣٨١هـ :

أعرف ﹶ ﹴ
أطهر من ﹺ
احلسني عليﻪ السال ﹸم يف أصحابﹺﻪ خطي ﹰبا ﹶ
أهل بيتي،
اللهم ﱢإﲏ ال
فقال :
قا ﹶم
ﹸ
ﹸ
أبر و ال أزكى و ال ﹶ
أهل بيت ﱠ
ﱠ
ترون و أنتم يف ﱟ
خري من أصحايب  ،و قد ﹶ
ﹶ
حل من بيعتي  ،ليست يل يف أعناقكم بيع ﹲة  ،و ال يل
نزل يب ما قد
وال أصحا ﹰبا هم ﹲ
ﹺ
عليكم ﹺذ ﱠم ﹲة  ،و هذا ﹸ
سواده ﱠ
الليل قد غشيكم فاﲣذوه ﹰ
فﺈن القو ﹶم إنﱠام يطلبوﲏ  ،و لو ظفروا يب لذهلوا عن
تفرقوا يف
ﲨال و ﱠ
ﹺ
طلب غريي .

اﳋﻄبة ﺑرواية الﺸيﺦ املﻔيد ﺗـــــ  ٤١٣هـ :

١٠

عن أيب ﹴ
ﹺ
احلسني ﹺ
زين العابدي ﹶن عليﻪ السال ﹸم  .ﹶ
احلسني عليﻪ
ﲨﻊ
ﳐنف  ،عن عبد اﷲ بن ﴍيﻚ العامري  ،عن عيل بن
ﹸ
قال  :ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹶ
السال ﹸم أصحا ﹶبﻪ  ،و سمعتﻪ ﹸ
اللهم ﱢإﲏ أمحدﹸ ﹶك
الﴬ ﹺاء ،
يقول  :أﺛني عﲆ اﷲﹺ
ﱠ
الﴪاء و ﱠ
تبارك و تعاﱃ أحس ﹶن الثناء  ،و أمحدﹸ ه عﲆ ﱠ
ﹺ
ﹶ
أبصارا و أفئد ﹰة فاجعلنا من الشاكري ﹶن.
الدين  ،و جعلت لنا أسام ﹰعا و
القرآن  ،و فقهتنا يف
بالنبوة  ،و علمتنا
عﲆ أن أكرمتنا
ﱠ
ﹰ

فﺈﲏ ال أعلم أصحابا أوﰱ ،و ال خريا من أصحايب  ،و ال ﹶ ﹴ
أوصل من ﹺ
ﹶ
أهل بيتي ،فجزاكم اﷲﹸ عنﱢي
أبر  ،و ال
أ ﱠما بعدﹸ  ،ﱢ
ﹰ
أهل بيت ﱠ
ﹸ
ﹰ
ﹺ
هؤالء  ،أال و ﱢإﲏ ﹺ
نت لكم  ،فانطلقوا ﲨي ﹰعا يف ﱟ
حل  ،ليس عليكم منﱢي
آخر يو ﹴم لنا من
قدأذ ﹸ
خريا  ،أال و ﱢإﲏ ﻷظ ﱡن أنﱠﻪ ﹸ
ﲨي ﹰعا ﹰ
ﹺذما ﹲم ،هذا ﹸ
الليل قد غشيكم فاﲣذوه ﹰ
ﲨال .

اﳋﻄبة ﺑرواية اﺑن عساﻛر ﺗـــــ  ٥٧١هـ ـ:

١١

ﹺ
ﹺ
ﹺ
النبي ﱠ
صﲆ اﷲ عليﻪ و آلﻪ
ﲨﻊ
ﹸ
ﹶ
ذكر ﱠ
احلسني عليﻪ السال ﹸم أصحا ﹶبﻪ يف ليلة عاشورا ﹶء ليلة اجلمعة  ،فحمدﹶ اﷲﹶ و أﺛنى عليﻪ  ،و ﹶ
ﹺ
أنعم بﻪ عﲆ أ ﱠمتﻪ  ،و ﹶ
قال :
و ما أكرمﻪ اﷲﹸ بﻪ من ﱠ
النبوة  ،و ما ﹶ
ﱢإﲏ ال أحسب القوم ﱠإال مقاتلوكم غدﹰ ا  ،و قد ﹺ
نت لكم ﲨي ﹰعا  ،فﺄنتم يف ﹺح ﱟل منﱢي  ،و هذا ﹸ
الليل قد غشيكم  ،فمن كانت
أذ ﹸ
ﹸ
ﹶ
ﹺ
رجال من ﹺ
قو ﹲة فليضم ﹰ
ﹺ
أرسوا
سوادكم  ،حتﱠى يﺄﰐ اﷲﹸ
تفرقوا يف
لﻪ منكم ﱠ
بالفتح أو ﹲ
أهل بيتي و ﱠ
أمر من عنده  ،فيصبحوا عﲆ ما ﱡ
يف ﹺ
نادمني  ،ﱠ
فﺈن القو ﹶم إنﱠام يطلبونني  ،فﺈذا رأوﲏ هلوا عن طلبﹺكم .
أنفسهم
ﹶ
ﹶ
ذلﻚ أصحا ﹸبﻪ ﲨي ﹰعا  ،ﹶ
أصابﻚ  ،و ﹶ
فقال ﹸ
ﹶ
قال ﹶ
ﹶ
ﹶ
فقال  :أﺛابكم اﷲﹸ
نفارقﻚ حتﱠى يصيبنا ما
بعدك  ،و ال
أهل بيتﹺﻪ  :ال أبقانا اﷲﹸ
عﲆ ما تنوون اجلنﱠ ﹶة .

اﳋﻄبة ﺑرواية ﻗﻄﺐ الدين الراوﻧدي ﺗــــ  ٧٥٣هـ :

ﹺ
احلسني ﹺ
كنت مﻊ أيب الليل ﹶة التي ﹸق ﹶتل صبيحتها  ،ﹶ
زين العابدي ﹶن عليﻪ السال ﹸم  ،ﹶ
فقال
عن أيب محزةﹶالثاميل  ،عن عيل بن
قال  :ﹸ
فﺈن القوم إنﱠام يريدونني  ،و لو قتلوﲏ ﱂ يلتفتوا إليكم  ،و أنتم يف ﹺح ﱟل و ﹴ
ﻷصحابﹺﻪ  :هذا ﹸ
ﲨال  ،ﱠ
الليل فاﲣذوه ﹰ
سعة  .فقالوا:
ﹶ

ﹺ
ال ،و اﷲﹺ ال يكون هذا أبدﹰ ا  .قال  :إنﱠكم تقتلون غدﹰ ا كذلﻚ  ،ال يفلت منكم ﹲ
بالقتل ﹶ
معﻚ.
ﴍفنا
رجل  .قالوا  :احلمدﹸ ﷲﹺ الذي ﱠ
ﹺ
ﹺ
ﺛم دعا  ،و ﹶ
ﹶ
منازهلم من اجلن ﹺﱠة .
مواضعهم و
ينظرون إﱃ
رؤوسكم و انظروا  .فجعلوا
قال هلم  :ارفعوا
ﹶ

أيضا :
و ﰲ رواية ﺛاﻧية لﻪ ﹰ

روي عن ﹺ
زين العابدي ﹶن عليﻪ السال ﹸم أنﱠﻪ ﹶ
حلسني عليﻪ السال ﹸم يف صبيحتﹺها قا ﹶم يف أصحابﹺﻪ ،
قال  :ﱠملا كانت الليل ﹸة التي ﹸق ﹶتال
ﹸ
ﹺ
ﹶ
فقال عليﻪ السال ﹸم  :ﱠ
هؤالء يريدونني دونكم  ،و لو قتلوﲏ ﱂ يقبلوا إليكم  ،فالنﱠجا ﹶء النﱠجا ﹶء و أنتم يف ﹺح ﱟلفﺈنﱠكم إن أصبحتم
إن
العيﺶ بعدك  .ﹶ
ﹶ
فقال عليﻪ السال ﹸم  :إنﱠكم تﹸقتلون ك ﱡلكم حتﱠى ال يفلت
نختار
معي ﹸقتلتم ك ﱡلكم .فقالوا  :ال نخذ ﹸلﻚ  ،و ال
ﹸ
منكم واحدﹲ .

اﳋﻄبة ﺑرواية السيد هاﺷﻢ البحراﲏ ﺗـــــ  ١١٠٧هـ :

ﹺ
احلسني زي ﹶن العابدي ﹶن عليهام السال ﹸم ﹸ
عن أيب محزةﹶالثاميل ﹶ
يقول  :ﱠملا كان اليوم الذي استشهد فيﻪ أيب،
قال سمعت عيل بن
ﹺ
ﲨﻊ أه ﹶلﻪ و أصحابﻪ يف ﹺ
فقال هلم  :يا أهيل و شيعتي اﲣذوا هذا ﹶ
ليلة ذلﻚ اليو ﹺم ﹶ
الليل ﹰ
بﺄنفسكم  ،فليس
ﲨال لكم فاﳖجوا
ﹶ
ﹶ
ﹴ
ﹺ
املطلوب غريي  ،و لو قتلوﲏ ما فكﱠروا فيكم  ،فانجوا رمحكم اﷲﹸ فﺄنتم يف ح ﱟل و سعة من بيعتي و عهدي الذي عاهدﲤوﲏ .
ﹸ
واحد  :و اﷲ يا سيدنا يا أبا ﹺ
ﹴ
ﹴ
ﹶ
خذلناك أبدﹰ ا و اﷲﹺ  ،ال ﹶ
ﹶ
قال الناس  :تركوا
عبد اﷲﹺ  ،ال
بلسان
أنصاره
فقال إخوتﹸﻪ و أه ﹸلﻪ و
ﱢ
ﹸ
نخليﻚ أو ﹸ
ﹶ
ﹶ
دونﻚ .
نقتل
عذرا  ،و ال
إما ﹶمهم و س ﱢيدهم وحدﹶ ه حتﱠى ﹸق ﹶتل  .و نبلوا بيننا و بني اﷲﹺ ﹰ
فقال عليﻪ السالم هلم  :يا قوم  ،ﱢإﲏ يف ﹴ
غد ﹸأ ﹸ
ﹶ
ﹶ
ﹸقتلون ك ﱡلكم معي و ال يبقى منكم واحدﹲ  .فقالوا  :احلمدﹸ ﷲﹺ الذي
قتل و ت
ﹸ
ﹸ
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ﹺ
أكرمنا ﹺ
ﹺ
رسول اﷲﹺ  .ﹶ
ﹶ
نكون ﹶ
بالقتل ﹶ
فقال عليﻪ السال ﹸم  :جزاكم
معﻚ يف درجتﹺﻚ يا اب ﹶن
معﻚ  ،أو ال نرﴇ أن
ﴍفنا
بنرص ﹶك و ﱠ
خريا .
اﷲﹸ ﹰ

اﳋﻄبة ﺑرواية املﻮﱃ ﳏمد ﺑاﻗرالبﻬبﻬاﲏ ﺗـــــ  ١٢٥٨هـ :

سكينة ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
جالس و حو ﹶلﻪ أصحا ﹸبﻪ و هو
احلسني عليﻪ السال ﹸم
احلسني عليهام السال ﹸم  ،قالت  :إذا بﺄيب
بنت اإلما ﹺم
السيدة
عن
ﹲ
يبكي و سمعتﻪ يقول هلم  :اعلموا  ،أنﱠكم خرجتم معي ﹺ
لعلمكم ﱢأﲏ أقد ﹸم عﲆ قو ﹴم بايعوﲏ بﺄلسنتﹺهم و ﹺ
انعكس
قلوﲠم  ،و قد
ﹶ

ذكر اﷲﹺ  ،و اآلن ليس هلم مقصدﹲ ﱠإال قتيل و ﹶ
ﹸ
يدي  ،و سبي
ﻷﳖم استحو ﹶذ عليهم
قتل ﹶمن ﳚاهدﹸ بني ﱠ
الشيطان فﺄنساهم ﹶ
اﻷمر ﱠ
ﹸ
ﹺ
فمن ﹺ
اﳋدع عندنا ﹶ
كره منكم ذلﻚ
حريمي بعد سلبﹺهم  ،و أخشى أن تكونوا ما تعلمون و تستحيون  .و
ﹸ
حمر ﹲم  ،ﹶ
أهل البيت ﱠ
ﲠجري  ،و من واسانا ﹺ
ﹺ
ﹴ
ﹴ
ﹸ
ﹸ
اجلنان نج ﹰﹼيا من
بنفسﻪ كان معنا غدﹰ ا يف
ليس
خطري  ،و
غري
ستري  ،و
فلينرصف ،
ﹸ
الوقت ﹶ
ﹶ
السبيل ﹸ
فالليل ﹲ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
احلسني ﹸي ﹸ
الرمحن ،و قد ﹶ
قال جدﱢ ي حممد ﱠ
بﺄرض كربال ﹶء غري ﹰبا وحيدﹰ ا عطشانﹰا فريدﹰ ا ،
قتل
صﲆ اﷲ عليﻪ و آلﻪ  :ولدي
غضب
ﹸ
ﹺ
القيامة .
القائم  ،و لو نرصنا بلسانﹺﻪ فهو يف حزبﹺنا يو ﹶم
نرص ولدﹶ ه
ﹶ
نرصه فقد نرصﲏ و ﹶ
فمن ﹶ
متنوعة.
املالحﻆ عﲆ هذه الروايات بمجملها ﱠأﳖا تشتغل عﲆ التسامح يف اللفﻆ  ،و االلتفات إﱃ املضمون بﺄلفاظ ﱢ

ويظهر يف بعضها تركيز عﲆ مواقف أهل بيتﻪ عليهم السالم و أصحابﻪ الكرام رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم  ،و تركيز عﲆ

مقاالﲥم للحسني عليﻪ السالم إﺛر سامعهم مقالتﻪ .
و الظاهر ﱠ
ﲥتم بالرتخيص  ،و ما تاله من مواقف اآلل عليهم السالم
أن هذه الروايات تنقسم عﲆ قسمني  :روايات ﱡ

ﲥتم بمقالة اإلمام احلسني عليﻪ السالم يف أهل بيتﻪ عليﻪ السالم و أصحابﻪ
واﻷصحاب رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم  ،و روايات ﱡ
رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم ،و ما ذكره فيهم من صفات و كامالت  .و ﲡدر اإلشارة إﱃ ﱠ
أن تباينﹰا قد وقﻊ يف الروايات التي تذكر
اآلل عليهم السالم و اﻷصحاب رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم  ،فمنها ما يقدﱢ م اﻷصحاب رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم  ،و منها ما
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ﱢ
يؤخرهم و يقدﱢ م اآلل عليهم السالم  .و من الباحثني الناظرين يف رواية واحدة قد تقدﱠ م فيها ذكر اﻷصحاب رضوان اﷲ
تعاﱃ عليهم عﲆ اآلل عليهم السالم من يذهب إﱃ ﱠ
إكبارا بموقفهم
أن اإلمام احلسني عليﻪ السالم قدﱠ م ذكرهم (( اهتام ﹰما و ﹰ
العظيم ))  . 12و ليس هذا ببعيد  ،غري ﱠ
أن ذكره الكامالت التي فيهم ﳛفﻆ هلم غاية اإلكبار و إن ﱠ
تﺄخر ذكرهم .

أ ﱠما روايتها عن اإلمام احلسن العسكري عليﻪ السالم فكانت يف سياق بيان معنى تعليم اﷲ تعاﱃ آدم اﻷسامء  ،و أمر
ﹰ
مشتمال عﲆ ذكر االمتحان  ،و الرتخيص  ،و كرامات اﷲ تعاﱃ ﻷهل البيت عليهم السالم.
السجود ؛ لذلﻚ فقد كان البيان

بمعنى ﱠ
أن رواية هذه اﳋطبة ﱂ يكن اهلدف منها اﳋطبة نفسها بل الوصول إﱃ مضمون السجود و خلق أنوار أهل البيت
أيضا .و يبدو ﱠ
أن ﳎموعة
عليهم السالم  ،و تع ﱡلق السجود بتعظيم آدم عليﻪ السالم  ،و تعظيم هؤالء اﻷنوار عليهم السالم ﹰ

هذه الروايات تتكامل يف هذا السياق  ،إذ يمكن أن ننظر يف اﳋطبة الﴩيفة عﲆ النحو اآلﰐ :
ﹺ
ﹶ
احلسني عليﻪ السال ﹸم أصحا ﹶبﻪ بني يديﻪ  .و ﹶ
الﴪ ﹺاء
قال  :ﹸأﺛني عﲆ اﷲﹺ
ﲨﻊ
ﹸ
ﹶ
تبارك و تعاﱃ أحس ﹶن الثناء  ،و أمحدﹸ ه عﲆ ﱠ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹶ
الدين  ،و جعلت لنا أسام ﹰعا
القرآن  ،و ف ﱠقهتنا يف
بالنبوة  ،و ع ﱠلمتنا
فضلتنا  ،و أكرمتنا
والﴬاء ،
اللهم ﱢإﲏ أمحدﹸ ﹶك عﲆ ما بﻪ ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﹴ
ﹶ
أعرف ﹶ
أوصل ،
أبر و ال
فﺈﲏ ال
أبصارا و أفئد ﹰة  ،و جعلتنا من الشاكري ﹶن  ،و ﱂ ﲡعلنا من
و
ﹸ
املﴩكني  .أ ﱠما بعدﹸ  ،ﱢ
ﹶ
أهل بيت ﱠ
ﹰ
أفضل من ﹺ
أصح و ال ﹶ
ﹶ
خريا من
أطهر  ،و ال
أعلم أصحا ﹰبا أوﰱ و ال أوليو ال ﱠ
أهل بيتي  ،و ال ﹸ
و ال أزكى  ،و ال ﹶ
أعدل  ،و ال ﹰ
أصحايب  ،فجزاكم اﷲ عنﱢي ﲨيعا خريا  ،اعلموا  ،أنﱠكم خرجتم معي لعلمكم ﱢأﲏ ﹺ
أقدم عﲆ قو ﹴم بايعوﲏ بﺄلسنتﹺهم و ﹺ
قلوﲠم،
ﹰ
ﹰ

ذكر اﷲﹺ .و قد ﹶ
ﹶ
ﹸ
ترون  ،أال و ﱢإﲏ أظ ﱡن يومنا من
نزل يب ما قد
ﻷﳖم استحو ﹶذ عليهم
انعكس
و قد
ﹶ
الشيطان فﺄنساهم ﹶ
اﻷمر ﱠ
ﹸ

هؤالء اﻷعداء غدﹰ ا ،أال و ﱢإﲏ ﹺ
قدأذنت لكم  ،فانطلقوا ﲨي ﹰعا فﺄنتمفي ﹺح ﱟل من بيعتي و عهدي الذي عاهدﲤوﲏ  ،ليست يل يف
ﹸ
ﹸ
الليل قد ﹶ
أعناقكم بيع ﹲة  ،و ليس عليكم منﱢي ﹺذما ﹲم  ،و هذا ﹸ
أقبل،و قد غشيكم فقوموا و اﲣذوه ﹰ
السبيل
ستري  ،و
ﲨال ،
فالليل ﹲ
ﲠجري  ،و من واسانا ﹺ
ﹺ
ﹴ
ﹴ
ﹺ
ﹺ
الرمحن ،و قد ﹶ
بنفسﻪ ﹶ
قال جدﱢ ي حممد
غضب
اجلنان نج ﹰﹼيا من
كان معنا غدﹰ ا يف
ليس
خطري  ،و
غري
ﹸ
الوقت ﹶ
ﹸ
ﹺ
احلسني ﹸي ﹸ
ﱠ
نرص ولدﹶ ه
قتل
صﲆ اﷲ عليﻪ و آلﻪ  :ولدي
ﹸ
بﺄرض كربال ﹶء غري ﹰبا وحيدﹰ ا عطشانﹰا فريدﹰ ا  ،ﹶ
نرصه فقد نرصﲏ و ﹶ
فمن ﹶ
رجل منكم ﹺ
ﹺ
ﹴ
رجل من ﹺ
ﹴ
ليﺄخذ ﱡ
ﹾ
تفرقوا
بيد صاحبﹺﻪ أو
كل
القيامة  .و
القائم  ،و لو نرصنا بلسانﹺﻪ فهو يف حزبﹺنا يو ﹶم
أهل بيتي ،و ﱠ
ﹶ
أنفسهم نادمني  ،و ذروﲏ و هؤالءﹺ
بالفتح أو أمر من عنده  ،فيصبحوا عﲆ ما أرسوا يف ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
يف سوادكم  ،و مدائنكم حتﱠى يﺄﰐ اﷲﹸ
ﹲ
ﱡ
ﹺ
حسن ﹺ
ﹺ
ليس هلم مقصدﹲ ﱠإال قتيل  ،و ﹶ
عز و ﱠ
القوم ﱠ
قتل
نظره كعادتﹺﻪ يف أسالفﹺنا
جل يعينني و ال ﳜليني من
ﹶ
فﺈن اﷲﹶ ﱠ
فﺈﳖم ﹶ
الطيبني ،ﱠ
من ﳚاهدﹸ بني يدي  ،و سبي حريمي بعد سلبﹺهم  ،و إنﱠام يريدونني  ،و يطلبونني دونكم ،و قد وجدوﲏ  ،و لو ظفروا يب ،

وأصابوﲏ  ،و قدروا عﲆ قتيل لذهلوا ،و هلوا عن ﹺ
ﹶ
تعلمون،
طلب غريي  ،و ﱂ ﹸيقبﹺلوا  ،و يلتفتوا إليكم  .و أخشى أن تكونوا ما
ﹺ
اﳋدع عندنا ﹶ
ﹶ
حمر ﹲم  ،فالنﱠجا ﹶء النﱠجا ﹶء .
تستيحون  .و
و
ﹸ
أهل البيت ﱠ

قال  :إنﱠكم إن أصبحتم معي ﹸقتلتم ك ﱡلكم  ،حتﱠى ال يفلت منكم ﹲ
يكون هذا أبدﹰ ا  .ﹶ
ﹸ
رجل  .فقالوا :
فقالوا  :ال  ،و اﷲﹺ ال
العيﺶ بعدك  ،احلمدﹸ ﷲﹺ الذي أكرمنا ﹺ
ﹺ
ﹶ
ﹶ
نكون معﻚ يف
بالقتل معﻚ  ،أو ال نرﴇ أن
ﴍفنا
ال نخذلﻚ  ،و ق ﱠب ﹶح اﷲﹸ
بنرصك  ،و ﱠ
ﹺ
درجتﻚ يا اب ﹶن
رسول اﷲﹺ .

ﹴ
فقال  :أﺛابكم اﷲﹸ عﲆ ما تنوون اجلنﱠ ﹶة  .و ﹶ
بخري  ،ﹶ
ﹶ
قال هلم  :ارفعوا
خريا  .ﺛم دعا هلم
فقال عليﻪ السال ﹸم  :جزاكم اﷲﹸ ﹰ
ﹺ
ﹺ
ﹶ
منازهلم من اجلن ﹺﱠة .
مواضعهم  ،و
ينظرون إﱃ
رؤوسكم  ،و انظروا  .فجعلوا
ﹶ

أن الزيادات التي جاءت عﲆ هذه اﳋطبة قد كانت يف مواضﻊ بعينها  ،و ﱠ
ﲡدر اإلشارة إﱃ ﱠ
لعل هذه الزيادات أو
التنوعات اللسانية مر ﱡدها إﱃ مظاهر الثراء اللغوي  ،و تقارب داللة غري واحد من اﻷلفاظ  ،ﹰ
فضال عن رصد صاحب املتن
ﱡ
الروائي مكمنﹰا من مكامن اﳋطبة و ظنﱢﻪ أنﱠﻪ ﳑا يمكن التسامح فيﻪ عﲆ سبيل اللفﻆ .
و ﱠ
لعل يف هذا من جهة أخر ما يم ﱢثل عناية من صاحب املتن الروائي بعنرص من عناﴏ اﳋطبة احلسينية يف ضوء
أهدافﻪ و مقاصده التي يسوق اﳋطبة فيها .

التنوع أو التبديل ؛ بغية إﳚاد تفسري آخر هلذه الزيادات اللسانية أو
و من اﻷﳘية بمكان أن نحدﱢ د املواضﻊ التي أصاﲠا ﱡ
التنويعات  .و هذه املواضﻊ سﺄبينها عند الكالم عﲆ الفقرات املتع ﱢلقة بمضامني اﳋطبة .

الﺜاﲏ  -دوال الﻜﲈل الﺬاﰐ و الﻘيمﻲ ﰲ اﳋﻄبة

أ -دوال الﻜﲈل الﺬاﰐ ﻷهﻞ ﺑيتﻪ عليﻬﻢ السﻼم
تتضمن اﳋطبة ﳎموعة من الدوال التي ﲤ ﱢثل مظاهر الكامل الذاﰐ الذي يتمتﱠﻊ بﻪ أهل بيت احلسني عليهم السالم ﳑن
ﱠ
حﴬ معﻪ كربالء  .و هذه الدوال ﱠ
الرب  ،و ال ﱡطهر  ،و التزكية  ،و الفضل .
تتجﲆ يف حماور ﹺ ﱢ
 -١ما ﱡ
الﱪ و الﻮﺻﻞ  .و اﺳتعمﻞ ﳍﲈ :
يدل عﲆ ﻛﲈل ﹺ ﱢ

أﺑر :
ﱠ
16
1٥
14
13
والتوسﻊ يف فعلﻪ  .و يستعمل هذا املفهوم مﻊ اﷲ ﱠ
ﱡ
جل و عال ،
الصلة  ،و اﳋري ،
الرب عﲆ اﻷعامل احلسنة  ،ﱢ
ﱡ
يدل ﹺ ﱡ

و مﻊ العبد ؛ للداللة عﲆ ﱠ
يتوسﻊ العبد يف طاعتﻪ  ،بمعنى أنﱠﻪ (( من اﷲ تعاﱃ الثواب،
يتوسﻊ يف الثواب عندما ﱠ
أن اﷲ سبحانﻪ ﱠ

و من العبد الطاعة )) . 17
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الﱪ  :الدين  ،و الطاعة  ، 1٨و الصدق ، 19و التﱡقى  ، 20و
بار و ﹶب ﱞر.21
التوسﻊ يف اإلحسان إﱃ الوالدين  ،و ا ﹸملحسن إليهام ﱞ
ﱡ
و ﹺﱡ
ومنﻪ قولﻪ تعاﱃ  } :ﹶو ﹶب ﹰﹼرا بﹺ ﹶوالﹺدﹶ ﹺﰐ {  . 22و السياق يف اﳋطبة احلسينية ﳛشد هلذا االستعامل هذه الدالالت .
ﹶ
أوﺻﻞ :
ﹸ
الﻮﺻﻞ  :القرابة  ،و املصاهرة  ، 23و الﻸم  ،و االتصال  ،و البلوغ . 24

و ﱡ
يدل يف كالم اإلمام احلسني عليﻪ السالم عﲆ التع ﱡلق بﻪ  ،و عدم مفارقتﻪ .

و آل احلسني عليهم السالم يف كربالء كانوا بررة برمحهم بﻪ  ،و أصدق بمواقفهم  ،و اعتقادهم بواليتﻪ  .بمعنى ﱠ
أن هذين

االستعاملني ينفتحان عﲆ الداللة ذات اﻷفق االجتامعي  ،و اﻷرسي من جهة  ،و ذات اﻷفق العقائدي من جهة ﺛانية .واآلل
عليهم السالم يف كربالء قد تعاطوا مﻊ احلسني عليﻪ السالم بلحاظ االنتامء اﻷرسي  ،و االنتامء العقدي فجمعوا بذلﻚ
عام  ،و ﹰ
والءهم لﻪ إما ﹰما  ،و ح ﱠبهم لﻪ ﹰ
خاال ...
أخا  ،و أ ﹰبا  ،و ﹰﹼ

و استعامل هذين الدا ﱠلني يضعان اإلمام احلسني عليﻪ السالم يف مقام اﻷب ملن حﴬ معﻪ كربالء من أهل بيتﻪ عليهم
يؤسس هذان االستعامالن بداللتهام هذه لوضﻊ
رب  ،و ﹸيوصل  .و من جهة أخر ﱢ
السالم ؛ و من ﹶﺛ ﱠم تﺄﰐ الداللة عﲆ لزوم أن ﹸي ﱠ

اﻷ ﱠمة أمام خيارها يف رضورة نرصتﻪ  ،و واليتﻪ ؛ ذلﻚ ﱠ
بﺄن مقامﻪ اﻷبوي الروحي ال يقترص عﲆ آلﻪ هو  ،بل يتعدﱠ اه ليشمل أ ﱠمة
الرب  ،و الوصل
اإلسالم  .و هذه الداللة هي ما يضمره اﳋطاب احلسيني يف هذا السياق  ،إذ لع ﱠلﻪ ﱂ يشﺄ أن يقترص يف إظهار ﹺ ﱢ

اﻷحق بذلﻚ .
مقترصين عﲆ أرستﻪ عليﻪ السالم ؛ فهو ينعى اﻷ ﱠمة التي تركت ﱠبره  ،و وصلﻪ عليﻪ السالم و هو
ﱡ
 -٢ما يدل عﲆ ﻛﲈل ال ﱡﻄﻬر والتﺰﻛية  .و اﺳتعمﻞ ﳍا :
أزﻛﻰ :

26
2٥
يتحر
تﺄﰐ مادة هذا الدليل اللفظي للداللة عﲆ الطهارة  ،و الصالح  ،و النمو  ،و الربكة  ،و ﳎافاة احلرام  ،إذ ﱠ

توجهوا إﱃ اﷲ
طهره ،27و يرقى بﻪ  .و هذه الدالالت مطلوبة يف سياق اآلل عليهم السالم  ،و ال سيام ﱠأﳖم قد ﱠ
اإلنسان ما ﹸي ﱢ
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سبحانﻪ و تعاﱃ  ،و اختاروا نرصة احلسني عليﻪ السالم و فداءه  ،و حماربة املارقني رغبة يف الدين  ،و زهدﹰ ا يف الدنيا .
و هذا املقام ﱠ
تتجﲆ صريورتﻪ اإلنسانية 2٨تارة بفعل اﷲ اﳋالق العظيم  .يقول تعاﱃ  } :ﹶب ﹺل اﷲﹸ ﹸي ﹶزكﱢي ﹶم ﹾن ﹶي ﹶشا ﹸء {  ،29وتارة
بفعل النبي ﱠ
صﲆ اﷲ عليﻪ و آلﻪ و س ﱠلم  .يقول تعاﱃ  } :ﹶي ﹾت ﹸلوا ﹶع ﹶل ﹾيك ﹾﹸم آ ﹶياتﹺنﹶا ﹶو ﹸي ﹶز ﱢك ﹾيك ﹾﹸم {  ، 30و تارة بفعل العبد نفسﻪ  .يقول
ﱠاها { . 31
تعاﱃ  } :ﹶقدﹾ ﹶأ ﹾف ﹶل ﹶح ﹶم ﹾن ﹶزك ﹶ
ﹺ
ﲡدر اإلشارة إﱃ ﱠ
ب ﹶل ﹺﻚ ﹸغ ﹶال ﹰما ﹶز ﹺك ﹰﹼيا{.32
أن هذه التزكية تكون آلتها العبادة  ،و اجتباء اﷲ تعاﱃ  ،كام يف قولﻪ تعاﱃ  } :ﻷﹶ ﹶه ﹶ

و يكون ذلﻚ من خالل (( أن ﳚعل بعﺾ عباده عا ﹰملا و طاهر اﳋﹸ ﹸلق ال بالتعليم و املامرسة بل بتوفيق إهلي  ،كام يكون ﱢ
جلل

اﻷنبياء و الرسل )) . 33و الزكي يف هذا السياق هو الطاهر املبارك . 34

و هؤالء اآلل عليهم السالم قد تضافرت عليهم هذه العوامل فﺄنتجت زكاﲥم ؛ فهم قد فعلوا ذلﻚ  ،و عملوا عليﻪ يف

حياﲥم  ،فاختاروا ﲥذيب أنفسهم  ،و االنحياز ﲠا إﱃ الفضيلة  ،و حممود املقام .
أطﻬر :
ﹶ

ال ﱡطهر و الطهارة  :نقيﺾ النجاسة  .3٥و (( الطهارة رضبان  :طهارة جسم  ،و طهارة نفس ))  .36و هو يف قولﻪ تعاﱃ :
} ﹶذلﹺك ﹾﹸم ﹶأ ﹾزكﹶى ﹶلك ﹾﹸم ﹶو ﹶأ ﹾط ﹶه ﹸر { 73ﱡ
يدل عﲆ التنزيﻪ عن فعل املﴩكني . ٨3

و ال ﱠ
شﻚ يف أنﱠﻪ يف اﳋطاب احلسيني جاء للداللة عﲆ الطهارة النفسية  ،و إحراز طريق اهلد و الوالية  ،و ترك الذنب،
ﹰ
حق عدل .
حب الدنيا ؛
والعمل للصالح واإلصالح ،
وصوال إﱃ الرغبة يف الشهادة بني يدي إمام ﱟ
والتوجﻪ إﱃ اﳋري  ،و نزع ﱢ
ﱡ

و من الثابت ﱠ
أن (( بزكاء النفس و طهارﲥا يصري اإلنسان بحيث يستحق يف الدنيا اﻷوصاف املحمودة  ،و يف اآلخرة

اﻷجر و املثوبة )) . 39

 -٣ما ﱡ
يدل عﲆ ﻛﲈل الﻔضﻞ .و اﺳتعمﻞ لﻪ :
ﹶ
أفضﻞ :

الﻔضﻞ  :الزيادة ،40و اإلحسان  ،و الرمحة  ،41و املز ﱠية  .و الفضيلة  :أعﲆ درجات الفضل و أرفعها . 42
الرب  ،و الوصل ،والتزكية،
بعد أن ﲨﻊ اإلمام احلسني عليﻪ السالم ﻷهل بيتﻪ عليهم السالم الكرام الربرة أعﲆ اﳋالل من ﹺ ﱢ

والطهارة ﱂ يبق ﱠإال أن يكونوا أفضل آل ؛ فجاء ما ﱡ
يدل عﲆ ذلﻚ لتكتمل صورﲥم الكاملية التي ﲡ ﱠلت فيها من مظاهر الكامل،
مطهرون.
و بناء الذات أعالها  .فهم بررة واصلون زاكون طاهرون ﱠ

التنوع  ،إذ ﱠ
أطهر » ورد ذكرﳘا يف
و هذه الدوال اللسانية التي جاءت عﲆ أفعل التفضيل ﳑا جر فيﻪ ﱡ
إن » أزكى »  ،و » ﹶ
ﹶ
أوصل
أبر » .و ذكر الطربي و الشيﺦ املفيد »
رواية الشيﺦ الصدوق .و اشرتك الطربي و الصدوق و املفيد يف أن ذكروا » ﱠ

ﹶ
أفضل «  .و يظهر ﱠ
أن الشيﺦ الصدوق قد أظهر عناية كرب بمظاهر الكامل الذاﰐ هنا ؛
»  ،يف حني ذكر ابن أعثم الكويف »
ﹶ
أوصل «  .أ ﱠما ابن
أبر «  ،و »
أطهر «  ،بينام ركﱠز الطربي و املفيدعﲆ مظاهر أرسية فذكرا » ﱠ
أبر «  ،و » أزكى «  ،و » ﹶ
فجمﻊ » ﱠ
ﹶ
أفضل « .
أعثم الكويف فامل إﱃ االقتضاب  ،و اختزل املظاهر الكاملية فاختار هلا »

و هذه االستعامالت ﳑا يطلبﻪ السياق و إرادة إنتاج املعنى املستوعب ملظاهر كامل اآلل عليهم السالم يف كالمﻪ عليﻪ

السالم  .بمعنى أنﱠنا أمام تكامل ملنظومة الكامل  ،و عناﴏها النوعية التي ﱠ
تتجﲆ عند هؤالء الصفوة .
من هنا ﱠ
فﺈن اإلمام احلسني عليﻪ السالم يكون قد أراد هذه الصفات ك ﱠلها ليصف ﲠا أهل بيتﻪ عليهم السالم ﳑن حﴬ
معﻪ كربالء  .و تظهر عناية اإلمام احلسني عليﻪ السالم بالصفات املعنوية و الكامالت الذاتية ؛ إذ استعمل » أزكى «  ،و
ﹶ
»أفضل«  .مﻊ حلاظ أنﱠﻪ ﱂ ﳚاف صفات العالقات اﻷرسية و ما يتصل بالرحم و الوصال ؛ فيكون ﲠذا االستعامل
»أطهر« ،و
ﹶ

قد أحاط بام ينبغي أن يكون عليﻪ أهل بيتﻪ عليهم السالم  ،ليضعهم للناس أسوة .

ب -دوال الﻜﲈل الﻘيمﻲ ﻷﺻحاﺑﻪ عليﻪ السﻼم

تﺄﰐ يف اﳋطبة ﳎموعة من الدوال التي ﲤ ﱢثل مظاهركامل أصحاب اإلمام احلسني عليﻪ السالم ﳑن حﴬ معﻪ كربالء

رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم  .و هذه الدوال ﱠ
تتجﲆ يف حماور الفكر  ،و العدل  ،و الوفاء  ،و املنزلة املقدﱠ مة  ،و اﳋري .
 -١ما ﱡ
يدل عﲆ ﻛﲈل الرأي و رجاحتﻪ  .و اﺳتعمﻞ لﻪ :
أﺻﺢ :
ﱠ

تستعمل مادة هذا اللفﻆ للداللة عﲆ (( الرباءة من ﱢ
كل عيب ))  . 43و هو يف كالم اإلمام يف سياق وصف اﻷصحاب
رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم ﱡ
يدل عﲆ سالمة الرأي  ،و حسن صنيعهم  ،و مواالﲥم احلق  .بمعنى أنﱠﻪ يعطي الداللة عﲆ سالمة

صحة عقيدﲥم .
مواقفهم  ،و ﱠ

 -٢ما ﱡ
يدل عﲆ ﻛﲈل العدل  .و اﺳتعمﻞ لﻪ :
ﹶ
أعدل :

العدل  :االستقامة  ،44و اإلنصاف  .4٥و ﳚعل اإلمام احلسني عليﻪ السالم أصحابﻪ رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم يف مقام

علام و ﹰ
إليﺄﳖم قد ﱠ
عمال  ،و ختموا ذلﻚ بﺄن كانوا معﻪ
توخوا العدل ﹰ
العدل ؛ ليؤكﱢد سالمة قلوﲠم  ،و صدق إيامﳖم  ،و ليشري ﱠ
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ﹺ
يقدمون عﲆ الفداء و البذل .
و هذه الدالالت ك ﱡلها ﳛفظها السياق هلذا االستعامل يف خطبتﻪ عليﻪ السالم  .و هو إذ يصفهم ﲠذا الوصف الكاميل

الكبري يضﻊ يده عﲆ أهم املظاهر التي ينبغي أن ﱠ
يتحﲆ ﲠا أهل النهضة و اإلصالح و التغيري .
 -٣ما ﱡ
يدل عﲆ ﻛﲈل الﻮفاء  .و اﺳتعمﻞ لﻪ :
أوﰱ :

الﻮفاء :خالف الغدر .و يف مادتﻪ داللة عﲆ بذل املجهود ،46و وعي العمل .و يف ( أوﰱ ) دالالت عﲆ التامم ،و الكثرة،

و اإلﴍاف .47و ﳚعل اإلمام احلسني عليﻪ السالم أصحابﻪ رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم يف املقام اﻷكمل وفا ﹰء و وال ﹰء ،و وضوح

ليبني ﱠأﳖم قد مارسوا الوفاء ،و اإلخالص بال فتور ،فقادهم وفاؤهم إﱃ مذبح التضحية ،والفداء.
أهداف  ،و كبري استعداد؛ ﱢ
و ﲡدر اإلشارة إﱃ ﱠ
املتضمن اإلشارة إﱃ اإليامن،
أن هذا االستعامل يف اﳋطاب احلسيني يضﻊ الصحبة يف سياقها العقدي
ﱢ

ﹰ
وصوال إﱃ نيل ﺛوابﻪ  ،و رضوانﻪ .
و الوالء  ،و العشق يف اﷲ تعاﱃ ؛
 -٤ما ﱡ
يدل عﲆ ﻛﲈل املﻜاﻧة و اﻷحﻘية  .و اﺳتعمﻞ لﻪ :
أوﱃ :

أحق  ،و أقرب .٥0
أح ﹶر  ،و أجدر ،49و ﱡ
تستعمل ( أوﱃ ) للداللة عﲆ الوصية ،و الرعاية . 4٨و قوهلم أوﱃ بالﴚء معناه ﹾ

املفضلون املحبوبون
و معناه يف قول اإلمام احلسني عليﻪ السالم يف أصحابﻪ رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم ﱠأﳖم املختارون ﱠ

اﻷحق بنرصه  ،و التضحية من أجل الدين و قيمﻪ .
عنده  ،و عند اﷲ تعاﱃ  .و ﱠأﳖم
ﱡ
 -٥ما ﱡ
يدل عﲆ ﻛﲈل اﳋري .و اﺳتعمﻞ لﻪ :

ﺧريا :
ﹰ
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ﹶ
فضلﻪ  .و يقولون يف التفضيل  :هو أخري منﻚ  ،و خريك منﻚ  . ٥1و غري خاف ﱠ
أن اإلمام احلسني
خار
الرجل عﲆ غريه ﱠ
عليﻪ السالم ير أصحابﻪ رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم يف هذه املكانة بني الناس  ،و ال سيام أﳖم قد حازوا من ﹺ
اﳋالل ما ﱂ ﳛزه
ﱠ
غريهم  ،و ال سيام مسارعتهم إﱃ نرصتﻪ  ،و الرباءة من أعدائﻪ  ،فهو عليﻪ السالم قد (( وقف عﲆ ن ﱠيات أصحابﻪ الشهداء

فﺄعطاهم شهادة استحقاق يف الفداء املﴩوع  ،و الكفاح املحمود  ،و اجلهاد املشكور )) ، ٥2و هذا ما قد كان صدح بﻪ:
((واﷲ لقد بلوﲥم فام وجدت فيهم ﱠإال اﻷشوس اﻷقعس  ،يستﺄنسون باملنية دوﲏ استئناس الطفل بمحالب أ ﱢمﻪ )). ٥3

واملالحﻆ ﱠ
أيضا ﱂ ينتظم ذكرها يف روايات اﳋطبة  ،فقد
أن هذه االستعامالت اللسانية التي جاءت عﲆ أفعل التفضيل ﹰ
ﹶ
أيضا
أصح «  ،و »
تنوع استعامهلا  ،إذ ذكر ابن أعثم الكويف »
أعدل «  .أ ﱠما« أوﰱ « فانفرد بروايتها الشيﺦ املفيد  ،و انفرد ﹰ
ﱠ
ﱠ

الطربي بذكر » أوﱃ «  ،يف حني اشرتك الطربي و الصدوق يف استعامل » خري « .
و من املالحﻆ الروائية هنا ﱠ
مرة
مرتني يف ذكر بعﺾ االستعامالت  ،ﱠ
أن ابن جرير الطربي و الشيﺦ الصدوق قد اشرتكا ﱠ

مرة يف سياق وصف مقام اﻷصحاب رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم  .و مثلام انفرد
يف سياق وصف مقام اآلل عليهم السالم  ،و ﱠ
أيضا يف ذكر بعﺾ صفات
الطربي و ابن أعثم يف ذكر بعﺾ الصفات الكاملية يف سياق وصف اآلل عليهم السالم انفردا ﹰ

اﻷصحاب رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم .
و يظهر هنا ﱠ
توسﻊ يف سياق وصف اﻷصحاب رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم  ،عﲆ العكس من سياق
أن ابن أعثم الكويف قد ﱠ
وصف اآلل عليهم السالم الذي اقتضب فيﻪ  .أ ﱠما الطربي الذي ذكر » أوﱃ « فلع ﱠلﻪ يلحﻆ فيها جان ﹰبا عسكر ﹰﹼيا قتال ﹰﹼيا  .و ﱠملا
خريا « التي اشرتك معﻪ فيها الشيﺦ الصدوق كان أراد اإلملام بمظهر روحي  .و معنى هذا ﱠ
أن الطربي أراد أن يستوعب
ذكر» ﹰ

اللحاظني العسكري و القيمي  .و كان الشيﺦ الصدوق هو من مال إﱃ االقتضاب يف سياق وصف اﻷصحاب رضوان اﷲ

تعاﱃ عليهم  ،فاختزل املظاهر الكاملية يف » خري « .
و غري خاف ﱠ
أن جاللة املرتقى ال تناهلا ﱠإال ال ﱡثلة القليلة  ٥4ﳑن (( التصقوا باحلسني عليﻪ السالم حتﱠى أصبحوا منﻪ مكان

أعضاء اجلسد  ،و دخلوا يف نفسﻪ حتﱠى انسابوا يف ﳎاري النفس  ،ﱂ يتلكﱠﺄوا و ﱂ يتوانوا و ﱂ يتخاذلوا  ...و هذا ك ﱡلﻪ يشري إﱃ

عظمة القائد و سمو املقصد و نبل املجاهدين )) ٥٥الذين (( عرف احلسني عليﻪ السالم منهم صدق النية و اإلخالص))،٥6
٥7
كبريا  ،و كانوا يعيشون فرحة اللقاء بالنعيم ٥٨؛ فيﺄﰐ
وحازوا من الطاقات أرفعها  ،و من اإلباء  ،و اإلخالص ح ﹰﹼظا ﹰ

ﳚاملا بلغﻪ هؤالء اﻷصحاب من مراتب الكامل املعنوي  ،إذ (( كانوا يم ﱢثلون الطليعة الواعية يف
استعامل هذه املوارد تتو ﹰ
عرصهم التي تعيﺶ آالم املجتمﻊ و آمالﻪ  ،و تقف عﲆ ﱢ
كل ما ﳞدﱢ د املسلمني املؤمنني يف سلوكهم و عقيدﲥم و حياﲥم املادية
بمجرد أن سمعوا ﲠا و عرفوا قيادﲥا النبيلة التي ﲤ ﱠثلت بسيد شباب أهل اجلنﱠة )) .٥9
انضموا إﱃ الثورة
واملعنوية  ،لذلﻚ
ﱠ
ﱡ

بمعنى أنﱠنا أمام تكامل ،و تصاعد ملنظومة الكامل  ،و عناﴏها النوعية التي ﱠ
تتجﲆ عند هؤالء الصفوة الذين بذلوا مهجهم
دون احلسني عليﻪ السالم .
والالفت ﱠ
أن هذه العناﴏ الكاملية التي نطق ﲠا اإلمام احلسني عليﻪ السالم  ،و وسم ﲠا أهل بيتﻪ عليهم السالم وأصحابﻪ

الكرام رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم جاءت ك ﱡلها يف صميم العناﴏ الكاملية املعنوية  ،و الروحية  ،و النفسية ،بعيدﹰ ا عن أي مظهر
بﺄن اإلمام عليﻪ السالم أراد أن يلفت إﱃ ﱠ
القوة  ،و الشجاعة  ،و فنون احلرب  ،و القتال ؛ ذلﻚ ﱠ
أن املقام مقام
من مظاهر ﱠ
أيضا أن
اعتقاد  ،و والية  ،و هو أعﲆ من أن ينقصﻪ ذكر صفات العسكر  ،و احلرب  ،و الشجاعة ،و فنون القتال  .و أراد ﹰ
أن املعركة التي هو يف صدد خوضها معركة إيامن  ،و روح ؛ فعدﱠ د يف سياق االستعداد هلا ﹺخ ﹰ
يؤكﱢد ﱠ
الال معنوية كرب  .بمعنى

ﱠ
أن املعركة تستلزم عناﴏ البناء الذاﰐ  ،و فرادة اﻷرواح  ،و خلوصها إﱃ بارئها العظيم ،و إمامها اهلادي  ،و الفناء فيهام
عش ﹰقا يكون املوت أدنى أماراتﻪ .
لقد عاش أهل بيت احلسني عليهم السالم و أصحابﻪ رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم حالة من املح ﱠبة  ،و احلميمية كرب،

يعربون عنها بالتضحية  ،و الفداء بعد أن امتلكوا رؤية واضحة عن حركتهم النضالية الﴩيفة 60؛ فكانوا بحق ((ال
فاندفعوا ﱢ

نظري هلم يف تاريﺦ الصحبة )) ،61و النرصة  ،و الوفاء العقدي .

أ ﱠما القرآنية التي تطبﻊ هذه الدوال فهي واضحة  ،إذ ﱠ
إن اإلمام احلسني عليﻪ السالم يف اختياراتﻪ الكاملية التي أرادها
فضل ﲠا أهل بيتﻪ عليهم السالم و أصحابﻪ رضوان
وص ﹰفا يف هذا السياق ﱂ يفارق اﳋطاب القرآﲏ  ،فجاءت العناﴏ التي ﱠ

اﷲ تعاﱃ عليهم ذات انتامء قرآﲏ ؛ ليؤكﱢد من خالل هذا االنتامء ﱠ
أن هؤالء يسريون عﲆ نسق القرآن الكريم و وقعﻪ يف بناء

الذات  ،و إنتاج املواقف العقدية احلاسمة من جهة  ،و أراد أن يؤكﱢد انتامءه إﱃ القرآن العظيم من جهة أخر  ،يف إشارة إﱃ
أنﱠﻪ ينظر إﱃ هذه الصفات من منظور قرآﲏ  .بمعنى ﱠ
تلمس هذه اﳋالل ،
أن اﳋطاب القرآﲏ هو دليلﻪ اﻷول و ضابطﻪ يف ﱡ

وﲤحيص اآلل و اﻷصحاب يف ضوئها  ،فﺄعطى عﲆ نحو رمزي أنﱠنا ينبغي أن ننظر يف بناء الذات يف ضوء النظرية القرآنية ،
ﹰ
وصوال إﱃ الكامالت .
و نشتغل عليها

ج  -دوال ﱢ
حﻞ البيعة ﺑﲔ الدﻻلة الﻈاهرة و ﺗﺄﻛيد الﻜﲈل

جاءت يف سياق الداللة عﲆ ﱢ
التفرق ﹰ
تفرقوا يف سوادكم،
ليال ألفاظ متعدﱢ دة  ،هي  :ذروﲏ  ،ﱠ
حل البيعة  ،و الدعوة إﱃ ﱡ
ومدائنكم  ،و قوموا و انطلقوا يف سواد هذا الليل  ،و اﲣذوه ﹰ
ﲨال  ،فﺄنتم يف سعة  ،و ﹺح ﱟل من بيعتي  ،و ليست يل يف أعناقكم
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بيعة  ،و ﹺذ ﱠمة  ،و ليس عليكم منﱢي ﹺذمام  ،النﱠجاء النﱠجاء .

الذ ﱠمة فهي العهد ، 62و الكفالة  .و أ ﱠما ﱢ
أ ﱠما ﱢ
حلرمة  . 63و هكذا يكون اإلمام احلسني عليﻪ السالم قد
الذمام فهو ﱡ
احلق و ا ﹸ
أراد أنﱠﻪ قد أذن هلم يف تركﻪ  ،و ﱠ
حل بيعتهم و عهدهم لﻪ ؛ لينطلقوا طل ﹰبا يف النجاة .

ﲨ ﹰال أن يسري املرء الليل ك ﱠلﻪ  .64و تعطي النﱠجاء الداللة عﲆ (( الﴪعة يف السري ))  . 6٥و استعمل
و معنى اﲣاذ الليل ﹶ ﹶ

اإلمام احلسني عليﻪ السالم هذه املفاهيم يف خطاب أهل بيتﻪ عليهم السالم و أصحابﻪ رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم طل ﹰبا للتخفي

و رسعة النجاة .

و نكون هنا أمام إمام يبالﻎ يف طلب ﱢ
احلل هلؤالء ليعطي الداللة عﲆ ﱠأﳖم مانعتهم مقاماﲥم التي يتمتﱠعون ﲠا من تركﻪ ،
أيضا عﲆ ﱠ
أن هؤالء املخاطبني هم ﹶمن بلغوا من درجات الكامل أعالها .
و نقﺾ بيعتﻪ ؛ فتﺄﰐ الداللة املضمرة ﹰ
يتحمل وحده القيام ﲠذه النهضة
و ﱠملا كان اإلمام احلسني سيد الشهداء عليﻪ السالم اإلنسان اﻷكمل يف عرصه الذي
ﱠ

اإلصالحية التي تستلزم التضحية الفريدة كان من مظاهر الداللة عﲆ املقامات العليا ﻷصحابﻪ رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم
66
بﺄﳖم حازوا
ﱠأﳖم قد صاروا من خصائصﻪ التي ﱂ يشاركﻪ فيها غريه  ،و من خصائص ﳖضتﻪ اإلصالحية الكرب ؛ ذلﻚ ﱠ

ﻷنفسهم الكامالت .

د  -دوال الﻘتﻞ ﺑﲔ اﻹغراء ﺑالﱰك و اﻹغراء ﺑالﻔداء

ﱢ
تذكر اﳋطبة للداللة عﲆ ﱠ
الدوال واضحة املعنى  ،و مباﴍة
أن القوم يقتلون احلسني عليﻪ السالم يف صبيحتﻪ ﳎموعة من

الداللة  ،و هي تستوعب التصورات اإلنسانية يف هذا السياق  :فالقوم يريدونني  ،و يطلبونني  ،و ال يطلبون غريي  ،و لو
أصابوﲏ  ،و ظفروا يب  ،و قدروا عﲆ قتيل  ،و قتلوﲏ .

ﱠ
الدوال يف تراتبية ال تقود ﱠإال إﱃ القتل  ،و املقتول هو إمام
يتدرج املتن اللساﲏ هلذه اﳋطبة احلسينية ليضﻊ هذه
و هنا ﱠ
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أيضا  ،و يضعهم أمام
عرصه و زمانﻪ !! و الظاهر أنﹼﻪ ﲠذه االستعامالت املباﴍة يسوقهم إﱃ تركﻪ  ،و لكنﱠﻪ يستنرصهم ﲠا ﹰ

خيارهم العقدي احلقيق ﲠم ،إذ ﱠإﳖم بام اختاره هلم من مقام واصف ال ﱠ
شﻚ يف ﱠأﳖم ناﴏوه ؛ لريوا جزاء ما فعلوا جنﱠة
وغر ﹰفا .

ﳚيل من جهة الداللة املضمرة و غري املباﴍة ﱠ
ﺛم ﱠ
فﺈن هذا التنوع اللساﲏ الواصف لقتلﻪ عليﻪ السالم ﱢ
أن أهل بيتﻪ
و من ﱠ

عليهم السالم و أصحابﻪ رضوان اﷲ تعاﱃ عليهم قد بلغت ذواﲥم و قيمهم أعﲆ كامالﲥا .
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ملﺨﺺ البحﺚ

ال ﹸق ﹾر ﹶب ﹸ
ان ،ما ﹸي ﹶت ﹶق ﱠر ﹸب بﻪ إﹺﱃ اﷲﹺ ﹶ
تعاﱃ ﹶش ﹾﺄ ﹸن ﹸﻪ  ،وقد بدأ بﻪ معربا عن االيامن منذ اﳋليقة االوﱃ فقد ميز بني ابني ادم قابيل
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﳘا ﹶو ﹶﱂ ﹾ ﹸي ﹶت ﹶق ﱠب ﹾل ﹺم ﹶن ﹶ
اآلخ ﹺر ﹶق ﹶال ﹶﻷﹶ ﹾق ﹸت ﹶلن ﹶﱠﻚ ﹶق ﹶال إﹺن ﹶﱠام
احل ﱢق إﹺ ﹾذ ﹶق ﱠر ﹶبا ﹸق ﹾر ﹶبان ﹰا ﹶف ﹸت ﹸق ﱢب ﹶل من ﹶأ ﹶحد ﹶ
وهابيل فقال تعاﱃ }:ﹶوات ﹸﹾل ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹾم ﹶن ﹶب ﹶﺄ ا ﹾبن ﹾﹶي آ ﹶد ﹶم بﹺ ﹾ ﹶ
ني { ومن هناك صار القربان اداة لالمتحان فقد امتحن فيﻪ ايامن ابراهيم( عليﻪ السالم)  ،و نجح ابراهيم
ﹶي ﹶت ﹶق ﱠب ﹸل اﷲ ﹺم ﹶن ا ﹾﹸملت ﹺﱠق ﹶ
(عليﻪ السالم ) مؤمنا حيث فعل ما امر بﻪ ونجح مربي ﹰا حني استجاب إليﻪ اسامعيل صابر ﹰا ،وكانت طاعة اسامعيل شهادة
نجاحﻪ .وباالضافة لاليامن صار القربان اداة المتحان القيم يوم نجح عبد املطلب وإن ﱂ يكن نبيا لكنﻪ ترصف ترصف
االنبياء فكانت رؤياه يف حفر زمزم صادقة فقادتﻪ اﱃ نذر يقدم فيﻪ ابنﻪ قربانا  ،وفعل فاجتاز االمتحان ،و نجح عبد املطلب
يف احلفاظ عﲆ القيم حني وﰱ بالنذر ونجح مربي ﹰا فكان عبداﷲ طائعا وعندما اختتم اﷲ تعاﱃ النبوة برسول اﷲ (صﲆ اﷲ

عليﻪ والﻪ) جعل هلا االمامة امتدادا واراد ان يمتحن االمامة فكان احلسني (عليﻪ السالم) قربان االمامة الذي ميز اﷲ فيﻪ بني
امامني امامة هد فاز االمام احلسني (عليﻪ السالم) ﲠا فكان القربان الذي حاز اعﲆ درجات االيامن وافضل القيم وكان يف
مقابل ذلﻚ كان اجلزار يزيد الذي خال قلبﻪ من االيامن وﲡرد من القيم فكان إمام ضاللة.

وما يعاﲏ منﻪ املجتمﻊ اآلن هو يف الواقﻊ ﴏاع قيمي بني ﳐرجات مدرسة إمامة اهلد وبني ﳐرجات إمامة الضالل ،
فمنذ أن است ﱠﹸل سيف اجلزار فﺈن الدم مازال ينبت قي ﹰام .

Abﬆract
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Sacriﬁce designates the acts of offering something to Allah and faith from the fall of man
as He differentiates between the sons of Adam ; Abel and Cain :
And recite to them the tiding
of the two sons of Adam with
the truth as they offered a
sacriﬁce، it was graciously accepted of one of them and
not graciously accepted of the other. One of them said، indeed، I will deﬁnitely kill
you. The other said، Surely
Allah graciously accepts only of the pious. Al-Maeda،27.
Henceforth ، the sacriﬁce comes to the fore as an ordeal ، He test Ibrahim and he passes
;the test as a believer in obeying and as a father in having great response from his patient son
the way Isaac obeys manifests the success of the father .Besides، `Abid Almutalib succeeds
in bringing his vision of well digging into effect though he is not a prophet leading him to
sacriﬁce his son to pass the test .What the society suffer s from is a doctrinal conﬂict between
the Islamic guidance school and vice one : the sword of the butcher plunges، blood sprouts
with doctrines .

املﻘدمة

احلمد ﷲ الذي هدانا هلذا  ،والصالة والسالم عﲆ رسول اﷲ وعﲆ آلﻪ اﻷطهار .

ظاهرة اﻷضاحي او القرابني ظاهرة تارﳜية عرفتها البﴩية عرب تﺄرﳜها املوغل يف القدم  ،واذا كان القصد يف تقديم

القربان هو التقرب اﱃ اﷲ تعاﱃ ،فان التقرب بالدم بدأ مﻊ بدايات اﳋلق االول منذ ان وجد االنسان عﲆ وجﻪ االرض،
وهذا ما ذكره القران الكريم يف قصة قرباﲏ ابني آدم  ،فكان قبول القربان عالمة رضا اﷲ تعاﱃ عن ا ﹸمل ﹶق ﱢر ﹾب.
واذا كان قربان ابراهيم (عليﻪ السالم) يوم ﹸأ ﹺم ﹶر بذبح ابنﻪ امتحانا اليامنﻪ .وقربان عبد املطلب اختبارا لقيمﻪ  ،واذا كان
االول افتداه اﷲ بذبح عظيم والثاﲏ انقذه بامئة ناقة  ،فﺄن اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) قربان آل حممد(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ)

كان هو الذبح العظيم الذي ادخره اﷲ تعاﱃ ليكون االبن االعز الذي اراد ان يضحي بﻪ ابراهيم (عليﻪ السالم) يف سبيل
رضا اﷲ تعاﱃ  ،وكام كافﺄ اﷲ تعاﱃ إسامعيل بﺄن جعل اإلمامة يف ذريتﻪ  ،وكافﺄ عبد اﷲ بﺄن أخرج خاتم اﻷنبياء(صﲆ اﷲ عليﻪ

وآلﻪ) من صلبﻪ  ،فقد كافﺄ االمام احلسني(عليﻪ السالم) فجعل اﻷئمة من عقبﻪ.

ومسرية القرابني قد تضمنت الكثري من الدروس والعرب التي يمكن ان تكون منهاج عمل تعتمده االجيال ،فدم اﻷمام
احلسني (عليﻪ السالم ) سيبقى يتدفق يف ﴍايني االحرار واﻷﹸباة من املؤمنني الذين ﳛملون راية االسالم ؛ لذا جاء هذا

البحث ل ﹸيربز بعﺾ املضامني الرتبوية يف هذه القرابني  ،التي ﲤثل ركائز مهمة يف الرتبية االسالمية  ،وما احوج املجتمﻊ اليها

يف ظل اهلجمة الﴩسة عﲆ االسالم واملسلمني .وقد جاء البحث يف -:
املقدمة  :تتضمن تقرير ﹰا عن البحث .
التمهيد  :التعريف باملفاهيم التي تضمنها البحث

املبحث االول  :قرابني اآلباء وقد تناول قربان ابراهيم وقربان عبد املطلب بوصفهام الذبيحني اللذين اشار اليهام

الرسول (صﲆ اﷲ عليﻪ والﻪ).

املبحث الثاﲏ  :قربان آل حممد الذي ﲤثل باإلمام احلسني (عليﻪ السالم) بوصفﻪ الذبيح الثالث فهو امتداد طبيعي

للذبيحني.

اﳋاﲤة  :وفيها خالصة ما توصل اليﻪ الباحث

وقد افاد الباحث من مصادر تﺄﰐ يف مقدمتها كتب التفسري ،ومصادر التاريﺦ االسالمي والسيام تلﻚ التي اهتمت

بواقعة الطف بوصفها ﺛورة لتصحيح االنحراف الفكري والعقائدي الذي ابعد االسالم عن مساره الصحيح.

الﻘرﺑان ﰲ اللﻐة :

ﲤﻬيد

القربان » :ما ﹸيتقرب بﻪ إﱃ اﷲ تعاﱃ من ذبيحة وغريها«( ، )1و ال ﹸق ﹾر ﹸ
بان » :ما ﹶق ﱠر ﹾب ﹶت إﹺﱃ اﷲﹺ ﹶ
تعاﱃ تبتغي بذلﻚ ﹸق ﹾر ﹶب ﹰة
ﹴ
ﹺ
ب بﻪ ال ﹸق ﹾربة عنده تعاﱃ«(. )3
ووسيل ﹰة«( .)2ويقال  » :ﹶق ﱠر ﹾب ﹸت ﷲﹼ ﹸق ﹾربان ﹰا و ﹶت ﹶق ﱠر ﹶب إﹺﱃ اﷲﹼ بﴚء ﹶأي ﹶط ﹶل ﹶ
ﹶ
الﻘرﺑان ﰲ اﻻﺻﻄﻼح :

()4
ﺛم صار عرف ﹰا :أسام للنسيكة التي
قال اﻷنصاري » :ما ﹸت ﹸق ﹼرب بﻪ من ذبح أو غريه«  .والقربان» :ما يتقرب بﻪ إﱃ اﷲﱠ  ،ﱠ

هي الذبيحة ويستعمل للواحد واجلمﻊ »( ، )٥أو هو » كل بر يتقرب بﻪ العبد إﱃ اﷲ »(. )6
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احل ﱢق إﹺ ﹾذ ﹶق ﱠر ﹶبا
وﲠذا املعنى وردت مفردة (قربان) يف القرآن الكريم يف موضعني يف قولﻪ
ﹶ
تعاﱃ}«:وات ﹸﹾل ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹾم ﹶن ﹶب ﹶﺄ ا ﹾبن ﹾﹶي ﹶآ ﹶد ﹶم بﹺ ﹾ ﹶ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ول حتﱠى ي ﹾﺄتﹺينﹶا بﹺ ﹸقرب ﹴ
ان ت ﹾﹶﺄ ﹸك ﹸل ﹸﻪ الن ﹸﱠار ﹸق ﹾل ﹶقدﹾ ﹶجاءك ﹾﹸم
ﹸق ﹾر ﹶبانﹰا …{«( ، (7ويف قولﻪ تعاﱃ } «:ا ﱠلذي ﹶن ﹶقا ﹸلو ﹾا إﹺ ﱠن اﷲ ﹶع ﹺهدﹶ إﹺ ﹶل ﹾينﹶا ﹶأالﱠ ن ﹾﹸؤم ﹶن ل ﹶر ﹸس ﹴ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ
ﹶات وبﹺا ﱠل ﹺذي ﹸق ﹾلتﹸم ﹶف ﹺلم ﹶق ﹶت ﹾلتﹸموهم إﹺن كﹸنتﹸم ص ﹺ
ﹺ
ﹺ
ني{«(.(٨
اد ﹺق ﹶ
ﹾ ﹶ
ﹸر ﹸس ﹲل ﱢمن ﹶق ﹾبيل بﹺا ﹾل ﹶب ﱢين ﹶ
ﹸ ﹸ ﹾ
ﹾ ﹶ
فالقربان طقس ديني ضارب بجذوره يف أعامق التﺄريﺦ اإلنساﲏ  ،اذ يمتد تارﳜﻪ إﱃ أيب البﴩ آدم (عليﻪ السالم) كام أخربنا
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﳘا ﹶو ﹶﱂ ﹾ ﹸي ﹶت ﹶق ﱠب ﹾل ﹺم ﹶن ﹾاآلﹶ ﹶخ ﹺر ﹶق ﹶال ﹶﻷﹶ ﹾق ﹸت ﹶلن ﹶﱠﻚ ﹶق ﹶال إﹺن ﹶﱠام
اﷲ تعاﱃ بقولﻪ :ﹶ
احل ﱢق إﹺ ﹾذ ﹶق ﱠر ﹶبا ﹸق ﹾر ﹶبانﹰا ﹶف ﹸت ﹸق ﱢب ﹶل م ﹾن ﹶأ ﹶحد ﹶ
}وات ﹸﹾل ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹾم ﹶن ﹶب ﹶﺄ ا ﹾبن ﹾﹶي ﹶآ ﹶد ﹶم بﹺ ﹾ ﹶ
ني{( . (9ومافعلﻪ ابنا آدم يدل عﲆ وجود تلﻚ العبادة يف ﴍيعتﻪ (عليﻪ السالم)  ،وكان قرباﳖام من شﺄنﻪ
ﹶي ﹶت ﹶق ﱠب ﹸل اﷲﱠﹸ ﹺم ﹶن ا ﹾﹸملت ﹺﱠق ﹶ
ﹺ
وﺛواب الوايف  ...وما آل إليﻪ أمر
الناكث
التعريف » بمكروه عاقبة الظلم واملكر ،وسوء مغ ﱠبة اﳋﹶ ﹾرت ونقﺾ العهد ،وما جزاء
ﹸ
ﹺ
الناقﺾ عهده« (.(10
املطيﻊ منهام ر ﱠبﻪ الوايف بعهده ،وما إليﻪ صار أمر العاﴆ منهام ر ﱠبﻪ اﳋاتﹺر
ويف سورة آل عمران فﺈن القربان صار وسيلة يثبت فيها الرسل صدق نبوﲥم إذا ما أكلتﻪ النار عﲆ حد زعم البعﺾ من

اليهود امثال  «:كعب بن اﻷﴍف  ،ومالﻚ بن الصيف ،ووهب بن ﳞوذا وفنحاص بن عازوراء »( ، (11فقد جاؤوا اﱃ

رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) يطلبون منﻪ ذلﻚ  «:ﻷن أكل النار ما قربﻪ أحدهم ﷲ يف ذلﻚ الزمان ،كان دليال عﲆ قبول
املقرب فيام ادعى أنﻪ حمق فيام نازع أو قال«( ،(12فﺈذا أكلتﻪ النار يكون صادق ﹰا فيام جاء
اﷲ منﻪ ما ﱢقرب لﻪ ،وداللة عﲆ صدق ﱢ
ﹺ
يم
بﻪ  ،وإالﹼ فهو غري صادق  .ويكاد اليفرتق القربان عن النار يف املرويات التوراتية فقد جاء يف العهد القديم  » :ﹶف ﹶﺄ ﹶخ ﹶذ إﹺ ﹾب ﹶراه ﹸ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ح ﹶطب ا ﹾﹸملحر ﹶق ﹺة وو ﹶضعﻪ ﹶع ﹶﲆ إﹺسح ﹶ ﹺ ﹺ
ﹶﳘا ﹶم ﹰعا«(.(13
السك ﹶ
ﹾ ﹶ
ﹶ ﹶ ﹾﹶ ﹶ ﹶ ﹶﹸ
ﱢني .ﹶف ﹶذ ﹶه ﹶبا كال ﹸ ﹶ
اق ا ﹾبنﻪ ،ﹶو ﹶأ ﹶخ ﹶذ بﹺ ﹶيده الن ﹶﱠار ﹶو ﱢ
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وقد تناولت الكتب القديمة (القربان) عندما ﲢدﺛت عن ابني آدم قابيل(قايني) الذي كان فالح ﹰا ،وهابيل الذي كان راعي ﹰا ،
ني ﹶقدﱠ ﹶم ﹺم ﹾن ﹶأ ﹾﺛ ﹶام ﹺر اﻷﹶ ﹾر ﹺ
ض ﹸق ﹾر ﹶبانﹰا لﹺ ﱠلر ﱢب ،ﹶو ﹶقدﱠ ﹶم ﹶهابﹺ ﹸيل ﹶأ ﹾي ﹰضا ﹺم ﹾن
فقدم كل منهام قربان ﹰا ﳑا ينتﺞ يف عملﻪ وجاء يف الرواية  «:ﹶأ ﱠن ﹶق ﹺاي ﹶ
ﹶار ﹶغن ﹺﹶم ﹺﻪ و ﹺمن ﹺسام ﹺﳖا .ﹶفنﹶ ﹶظر الرب إﹺ ﹶﱃ هابﹺ ﹶيل و ﹸقربانﹺ ﹺﻪ ،و ﹺ
ﹶأ ﹾبك ﹺ
ني ﹶو ﹸق ﹾر ﹶبانﹺ ﹺﻪ ﹶﱂ ﹾ ﹶينﹾ ﹸظ ﹾر«( (14أي ان الرب تقبل قربان هابيل
لك ﹾن إﹺ ﹶﱃ ﹶق ﹺاي ﹶ
ﹶ
ﹶ
ﹶ ﹾﹶ
ﹶ ﱠ ﱡ
ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ
وهو من الغنم  ،يف حني ﱂ يتقبل قربان قابيل الذي كان من الزرع  ،اﻷمر الذي أغضب قابيل فقتل اخاه هابيل .
ﹼ
إن حادﺛة فداء إسامعيل (عليﻪ السالم) ﲤثل امتداد ﹰا لتاريﺦ القربان من لدن آدم اﱃ ابراهيم (عليهم السالم) فقد نقل عن ابن
عباس ان ﱢ
الذبح الذي افتدي بﻪ اسامعيل » هو الكبﺶ الذي ﹸت ﹸق ﱢب ﹶل من هابيل حني قربة «(. (1٥

ﺗعريﻒ املضامﲔ :

الﴚء :إذا ﹶأود ﹶعﻪ إياه كام ت ﹺ
ﹸود ﹸع ﹺ
»ض ﹺم ﹶن الﴚ ﹶء بﹺ ﹶم ﹾعنﹶى ت ﹶﹶض ﱠمنﹶﻪ؛ ﹶو ﹺمنﹾ ﹸﻪ ﹶق ﹾو ﹸهل ﹸ ﹾم:
املتاع«( ، )16ﹶو ﹸي ﹶق ﹸال :ﹶ
املضامني لغة  :ﹶ
الوعا ﹶء ﹶ
ﹾ ﹶ ﱠ
»ض ﱠم ﹶن ﱠ ﹶ
ون ا ﹾل ﹺكت ﹺ
ﹶم ﹾض ﹸم ﹸ
ﹶاب ك ﹶﹶذا ﹶوك ﹶﹶذا«(. (17

ﺗعريﻒ الﱰﺑية :

الرتبية لغة » :الرب يف اﻷصل الرتبية ،وهو إنشاء الﴚء حاالﹰ فحاالﹰ إﱃ حد التامم«(.(1٨
اصطالح ﹰا » :بﺄﳖا تنشئة اإلنسان شيئ ﹰا فشيئ ﹰا يف ﲨيﻊ جوانبﻪ ابتغاء سعادة الدارين  ،وفق املنهﺞ اإلسالمي«(. (19

املبحﺚ اﻷول
ﻗراﺑﲔ اﻷجداد

قال نبينا حممد ( صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ )  » :انا ابن الذبيحني »( ،(20والذبيحان يقصد ﲠام :إسامعيل بن ابراهيم (عليهام السالم)

جده (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) الذي ذكرت قصة فدائﻪ يف القرآن الكريم  ،وعبد اﷲ بن عبد املطلب والده (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ)،
الذي نجا من الذبح بعد أن نذر أبوه عبد املطلب نحره عند الكعبة.

الﺬﺑيﺢ اﻻول:

ترتبﻂ قصة الذبيح االول  ،بالنبي ابراهيم (عليﻪ السالم)  ،وهو من اﻷنبياء أويل العزم  ،وقد احتل ابراهيم (عليﻪ السالم)

مساحة كبرية من القرآن الكريم  ،والسنة النبوية الﴩيفة  ،وﳑا ﴍفﻪ اﷲ تعاﱃ بﻪ أن جعل خاتم االنبياء حممد(صﲆ اﷲ عليﻪ
وآلﻪ ) واﻷئمة اﻷطهار (عليهم السالم ) من نسلﻪ  ،كام ان إبراهيم (عليﻪ السالم) من أكثر اﻷنبياء حضور ﹰا بام اختصﻪ اﷲ
}و ﹶأ ﱢذن ﹺيف الن ﹺ
احل ﱢﺞ ﹶي ﹾﺄت ﹶ
ني ﹺمن ك ﱢﹸل ﹶف ﱟﺞ ﹶع ﹺم ﹴيق {
ﹸوك ﹺر ﹶجاالﹰ ﹶو ﹶع ﹶﲆ ك ﱢﹸل ﹶض ﹺام ﹴر ﹶي ﹾﺄتﹺ ﹶ
تعاﱃ من خالل فريضة احلﺞ فقال تعاﱃ  :ﹶ
ﱠاس بﹺ ﹾ ﹶ
( ، (21ولذلﻚ فﺈن حياتﻪ فيها الكثري ﳑا يمكن استلهامﻪ كيف ال وهو الذي قال اﷲ تعاﱃ يصفﻪ  «:ﱠ
}إن
إبراهيم كان ﹸأ ﱠم ﹰة ﹶقانﹺت ﹰا
ﹶ
ﹺ
ﹴ
ﷲ حنيف ﹰا وﱂ ﹸ
اآلخرة ﹶملﹺن
ﴏاط ﹸمستقيم * وآتينا ﹸه يف الدﱡ نيا حسن ﹰة وإنﱠﻪ يف
يﻚ من املﴩكني * شاكر ﹰا ﻷﹶ ﹾن ﹸع ﹺم ﹺﻪ اجتبا ﹸه وهدا ﹸه إﱃ
الصاحلني{«( .(22وقد بلﻎ ابراهيم (عليﻪ السالم) أسمى الدرجات حتى صار خليل اﷲ  ،وكشف لﻪ عن ملكوت السموات
ﱠ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
السموات واﻷﹶ ﹺ
رض ﹶوليكون من ا ﹸملوقنني{«( .(23ليعطيﻪ القدرة
إبراهيم ﹶم
واالرض فقال تعاﱃ ..} «:وكذلﻚ نﹸري
ﹶ
لكوت ﱠ
ﹶ

التي تقو ﲠا داللتﻪ عﲆ توحيد اﷲ تعاﱃ  ،وقد قال اإلمام الباقر (عليﻪ السالم )  «:كشﻂ اﷲ لﻪ عن االرضني حتى رآهن
وماﲢتهن ،وعن الساموات حتى رآهن  ،وما فيهن من املالئكة  ،ومحلة العرش ليزداد يقينﻪ بﺄن اﷲ تعاﱃ هو اﳋالق ذلﻚ
واملالﻚ لﻪ«(.(24

وقد كان ابراهيم(عليﻪ السالم ) يعزز ايامنﻪ بﺄستمرار ،وكان يسعى اﱃ االطمئنان وزيادة اليقني من خالل التجربة احلسية،
لذلﻚ سﺄل ربﻪ تعاﱃ عن كيفية( اإلحياء ) وهو االمر الذي ﳚهلﻪ كل بني البﴩ .وﱂ ﳛدث ان ﹺ
شوهد االمر ﲡريبيا ،وﱂ يكن
إبراهيم (عليﻪ السالم) » شاكا يف إحياء اﷲ املوتى قﻂ وإنام طلب املعاينة  ،وذلﻚ أن النفوس مستﴩفة إﱃ رؤية ما أخربت
،

بﻪ ،وهلذا قال عليﻪ السالم » :ليس اﳋرب كاملعاينة«( .(2٥وقد تناولت اسباب سؤالﻪ هذا العديد من النصوص التفسريية
ف ﹸ ﹾﲢ ﹺيـي ا ﹾﹶملوتﹶى ﹶق ﹶال ﹶأو ﹶﱂ ت ﹾﹸؤ ﹺمن ﹶق ﹶال ب ﹶﲆ و ﹶل ﹺ
ﹺ
ـكن
يم ﹶر ﱢب ﹶأ ﹺر ﹺﲏ ﹶك ﹾي ﹶ
ﹶ ﹶ
ﹾ
فﺄراد ان ير ذلﻚ عﲆ وجﻪ العيان فسﺄل ربﻪ  :ﹶ
»}وإﹺ ﹾذ ﹶق ﹶال إﹺ ﹾب ﹶراه ﹸ
ﹶ ﹾ
ﹺ
ﹺ
اج ﹶع ﹾل ﹶع ﹶﲆ ك ﱢﹸل ﹶج ﹶب ﹴل ﱢمن ﹸﹾه ﱠن ﹸج ﹾزء ﹰا ﹸﺛ ﱠم ا ﹾد ﹸع ﹸه ﱠن ﹶي ﹾﺄتﹺين ﹶﹶﻚ ﹶس ﹾعي ﹰا ﹶوا ﹾع ﹶل ﹾم ﹶأ ﱠن
رص ﹸه ﱠن إﹺ ﹶل ﹾي ﹶﻚ ﹸﺛ ﱠم ﹾ
ﱢل ﹶي ﹾط ﹶمئ ﱠن ﹶق ﹾلبﹺي ﹶق ﹶال ﹶف ﹸخ ﹾذ ﹶأ ﹾر ﹶب ﹶع ﹰة ﱢم ﹶن ال ﱠط ﹾري ﹶف ﹸ ﹾ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
اﷲ ﹺ
يم
يم {«( . (27ويف سؤال إبراهيم (عليﻪ السالم) ﲡسدت عمليا حماجتﻪ مﻊ النمروذ  }»:ﹶأ ﹶﱂ ﹾ ت ﹶﹶر إﹺ ﹶﱃ ا ﱠلذي ﹶح ﱠ
ﺂج إﹺ ﹾب ﹶراه ﹶ
عز ﹲيز ﹶحك ﹲ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
يت  (2٨(«{ ...فكان درسا نتيجتﻪ اليقني
يت ﹶق ﹶال ﹶأنﹶا ﹸأ ﹾح ﹺيـي ﹶو ﹸأ ﹺم ﹸ
ﳛ ﹺيـي ﹶو ﹸي ﹺم ﹸ
يم ﹶر ﱢ ﹶ
يب ا ﱠلذي ﹸ ﹾ
ﹺيف ﹺر ﱢبﻪ ﹶأ ﹾن آتﹶا ﹸه اﷲ ا ﹾﹸمل ﹾل ﹶﻚ إﹺ ﹾذ ﹶق ﹶال إﹺ ﹾب ﹶراه ﹸ
((26

بتفرد اﷲ تعاﱃ املطلق يف احياء املوتى.

وﳑا تقدم يتبني ان ابراهيم (عليﻪ السالم) كان يسعى لرتسيﺦ ايامنﻪ باﷲ ويزداد يقينا .ليصبح املثل الذي اراده اﷲ تعاﱃ ان
ﹺ
يم ﻷﹶبﹺ ﹺيﻪ ﹶو ﹶق ﹾو ﹺم ﹺﻪ إﹺنﱠنﹺي ﹶب ﹶراءؤا ﱢﳑﱠا ﹶت ﹾع ﹸبدﹸ ﹶ
ون
يكون قدوة لالنبياء بشكل خاص وللناس بشكل عام فقد قال تعاﱃ  :ﹶ
}وإﹺ ﹾذ ﹶق ﹶال إﹺ ﹾب ﹶراه ﹸ
ين * وجع ﹶلها ك ﹺﹶلم ﹰة ب ﹺ
ﹺ
ﹺ
اق ﹶي ﹰة ﹺيف ﹶع ﹺقبﹺ ﹺﻪ ﹶل ﹶع ﱠل ﹸه ﹾم ﹶي ﹾر ﹺج ﹸع ﹶ
ون {( . (29أي جعل هذه املواالة ﷲ والرباءة من
ﹶ ﹶ
* إﹺالﱠ ا ﱠلذي ﹶف ﹶط ﹶر ﹺﲏ فﺈن ﹸﻪ ﹶس ﹶي ﹾهد ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ

ور ﹶﺛها
كل معبود سواه كلمة باقية يف عقبﻪ يتوارﺛها اﻷنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعﺾ ،وهي كلمة ال إلﻪ إال اﷲ  ،وهي التي ﱠ
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إمام احلنفاء ﻷتباعﻪ إﱃ يوم القيامة (.(30
و بعد أن ترسﺦ االيامن يف قلب ابراهيم (عليﻪ السالم)  ،وصار عﲆ يقني تام من قدرة اﷲ تعاﱃ ،جاءت مرحلة االختبار
وامتحان هذا اإليامن  ،فكان امر اﷲ تعاﱃ بالرؤيا و« رؤيا اﻷنبياء وحي »(.(31

وبعد أن بلﻎ من العمر«ست ﹰا وﺛامنني سنة«( (32وجد إبرهيم (عليﻪ السالم) نفسﻪ وحيد ﹰا ليس عنده ولد فاﲡﻪ اﱃ ربﻪ يسﺄلﻪ«:
}رب هب ﹺيل ﹺمن الص ﹺ
((33
ﴩنﹶا ﹸه بﹺ ﹸغ ﹶال ﹴم ﹶح ﹺلي ﹴم {( . (34فكان إسامعيل (عليﻪ السالم )
احل ﹶ
ﹶ ﱠ
ﹶ ﱢ ﹶ ﹾ
ني {  .فاستجاب لﻪ فقال تعاﱃ  } » :ﹶف ﹶب ﱠ ﹾ
ال  ،وقد ورد يف العهد القديم »ك ﹶ
 ،احللم الذي انتظره ابراهيم (عليﻪ السالم) طوي ﹰ
ني ﹶسنﹶ ﹰة ﹶﱠملا ﹶو ﹶلدﹶ ﹾت
ﹶان ﹶﺄ ﹾب ﹶرا ﹸم ا ﹾب ﹶن ﹺس ﱟت ﹶو ﹶﺛ ﹶامنﹺ ﹶ
ﹺ
((3٥
الس ﹾع ﹶي  ، (36({ ...وما كاد
ﹶه ﹶ
اج ﹸر إﹺ ﹾس ﹶامع ﹶيل ل ﹶﺄ ﹾب ﹶرا ﹶم«  .وماأن شب إسامعيل  ،وصار ﹸيرجى خريه  ،ويبدو نفعﻪ » } ﹶف ﹶل ﱠام ﹶب ﹶل ﹶﻎ ﹶم ﹶع ﹸﻪ ﱠ
يﺄنس بﻪ إبراهيم (عليﻪ السالم) ويشعر بحاجتﻪ حتى وجد ابراهيم نفسﻪ يقول لﻪ ...}«:ﹶيا ﹸبن ﱠﹶي إﹺ ﱢﲏ ﹶأ ﹶر ﹺيف ا ﹾﹶملنﹶا ﹺم ﹶأ ﱢﲏ ﹶأ ﹾذ ﹶب ﹸح ﹶﻚ
ﹺ
ﹶفان ﹸظر ما ﹶذا تﹶر ﹶق ﹶال يا ﹶأب ﹺ
ت ا ﹾف ﹶع ﹾل ما ت ﹾﹸؤمر ست ﹺ
الصابﹺ ﹺري ﹶن {( . (37يتضمن النص الكريم دروس ﹰا يف الرتبية
ﹶجدﹸ ﹺﲏ إﹺن ﹶشاء اﷲ م ﹶن ﱠ
ﹶ ﹶ
ﹶ ﹶﹸ ﹶ
ﹾ ﹶ ﹶ
تصلح أن تكون دليال ارشاديا ملن ينشد التميز الرتبوي و يمكن تناولﻪ عﲆ النحو اآلﰐ :

ما يتعلﻖ ﺑﺈﺑراهيﻢ )عليﻪ السﻼم ( :

 -1إن ابراهيم(عليﻪ السالم) كان قد رأ والرؤيا بالنسبة البراهيم وحي  ،فهذا يعني انﻪ (عليﻪ السالم) قد تسلم اﻷمر

بذبح ابنﻪ  ،وبدأ اجراءات التنفيذ دون تردد أو حتى مراجعة  ،وهذه الطاعة انام مرجعها اﱃ ايامن ابراهيم(عليﻪ السالم) .
ﹸون ﹶهلم ﹾ ﹺ
ﹺ ﹴ
هنا يتحقق قول اﷲ تعاﱃ } :وما ك ﹶ ﹺ ﹺ
اﳋ ﹶ ﹶري ﹸة ﹺم ﹾن ﹶأ ﹾم ﹺر ﹺه ﹾم ﹶو ﹶم ﹾن ﹶي ﹾع ﹺ
ص
ﹶ ﹶ
ﹶان ﹸمل ﹾؤم ﹴن ﹶو ﹶال ﹸم ﹾؤمنﹶة إﹺ ﹶذا ﹶق ﹶﴣ اﷲ ﹶو ﹶر ﹸسو ﹸل ﹸﻪ ﹶأ ﹾم ﹰرا ﹶأ ﹾن ﹶيك ﹶ ﹸ ﹸ
اﷲ ﹶو ﹶر ﹸسو ﹶل ﹸﻪ ﹶف ﹶقدﹾ ﹶض ﱠل ﹶض ﹶال ﹰال ﹸمبﹺينﹰا{( .(3٨ومﻊ صعوبة ما ﹸطلب من ابراهيم(عليﻪ السالم) عﲆ النفس البﴩية ؛ ﳚب أن تكون

طاعة اﷲ تعاﱃ مقدمة عند املسلم عﲆ كل اعتبار وو ﹸت ﹶعد من أبرز صور اإليامن عند املؤمن .
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توجﻪ الواﺛق من نفسﻪ  ،املطمئن لرتبيتﻪ  ،ﱂ يﺄخذه عﲆ غرة  ،فاخربه
توج ﹶﻪ البنﻪ اسامعيل ﹸ
 -2ان ابراهيم (عليﻪ السالم) ﹼ

بالرؤيا وترك لﻪ اﳋيار يف اﲣاذ قراره  ،دونام إكراه كي يستمتﻊ بحالوة اإليامن  ،ولذة التطوع  ،وهذا اسلوب يف الرتبية متقدم
يقوم عﲆ احلوار ،وﻷﳘية احلوار فقد أواله القرآن الكريم أﳘية بالغة يف مواقف الدعوة والرتبية ( .(39وإذا كان اﻷمر اختبار ﹰا

إلبراهيم(عليﻪ السالم)  ،فهو اختبار ابراهيم لنفسﻪ يف منهجﻪ يف الرتبية القائم عﲆ احلوار البناء بعيد ﹰا عن اإلكراه  ،ولذلﻚ

كانت عالقتﻪ مﻊ ابنﻪ عالقة ﲡاذب ال عالقة تنافر.

وفيﲈ يتعلﻖ ﺑاﺳﲈعيﻞ)عليﻪ السﻼم( :

 -1عﲆ الرغم من صغر سنﻪ ( 13سنة) فقد ادرك اسامعيل(عليﻪ السالم) أن ما طلبﻪ منﻪ أبوه ﱂ يكن من عنده وانام

من عنداﷲ تعاﱃ وهذا يدل عﲆ مستو ايامن اسامعيل(عليﻪ السالم) ،وفهمﻪ لشخص أبيﻪ  ،فقد أعطى اسامعيل يف رده
هذا أفضل صورة من صور بﹺ ﹼر الوالدين  ،وهذه صف ﹲة قد اقرتنت بﺄخالق اﻷنبياء( ، (40وﻷﳘية هذا اﳋﹸلق فقد قرنﻪ اﷲ تعاﱃ

بعبادتﻪ (. (41

 -2الصرب عﲆ ما سيحدث  ،فلم ي ﹺ
بد تذمر ﹰا أو خوف ﹰا وإنﱠام ﹶطمﺄن أباه بﺄنﻪ سيكون صابرا عﲆ االمر (ستجدﲏ إن شاء اﷲ
ﹸ
من الصابرين)  ،و بعد أن ﱠ
حث اباه عﲆ القيام بﹺام ﹸأ ﹺم ﹶر بﻪ  ،وعده باالمتثال لﻪ وبﺄنﻪ ال ﳚزع وال ﳞلﻊ بل يكون صابرا  ،وقد

أراد اسامعيل بذلﻚ أن ﳜفف ما عسى أن يصيب أباه من احلزن لكونﻪ ﹸيريد ذبحﻪ  ،فكام امتثل ﻷمر اﷲ يف طاعة أبيﻪ  ،فقد
ﹺ
امتثل اﱃ أمر اﷲ القائل } :يا ﹶأﳞا ا ﱠل ﹺذين آمنﹸو ﹾا ﹺ
درس يبني لالنسان
الصابﹺ ﹺري ﹶن {( (42وهذا ﹲ
الصالﹶة إﹺ ﱠن اﷲ ﹶم ﹶﻊ ﱠ
الص ﹾ ﹺرب ﹶو ﱠ
استﹶعينﹸو ﹾا بﹺ ﱠ
ﹾ
ﹶ ﹶ
ﹶ ﱡﹶ
أﳘية الصرب يف حياة االنسان.

ﹸﺛ ﱠم هيﺄ إبراهيم (عليﻪ السالم ) متطلبات الذبح واستعد لذلﻚ » } ﹶف ﹶل ﱠام ﹶأ ﹾس ﹶل ﹶام  ،(43(«{...فﺄضجعﻪ وأخذ السكني ليذبحﻪ »}...
ﹶو ﹶت ﱠل ﹸﻪ لﹺ ﹾل ﹶجبﹺ ﹺ
ني {«( .(44أي » وضﻊ وجهﻪ لﻸرض »( ، (4٥وقد توقف املفﴪون عند هذه اآلية لبيان السبب يف اختيار وضﻊ
الذبيح  ،فهناك من ير أن ابراهيم (عليﻪ السالم) هو الذي اختار أن يضﻊ » جبينﻪ عﲆ االرض لئال ير وجهﻪ فتلحقﻪ رقة

اآلباء«( (46لكي ال ينظر إﱃ ولده وهو يتﺄﱂ  ،والرأي اآلخر ير أن اسامعيل (عليﻪ السالم) هو من قال ﻷبيﻪ  «:اذبحني وأنا

ساجد التنظر إﱃ وجهي فعسى أن ترمحني فال تذبحني » ( .(47فكل منهام ﳜشى أن ﲤنعﻪ العاطفة من تنفيذ أمر اﷲ  .وهنا

يتجﲆ اﻷدب العايل من إبراهيم (عليﻪ السالم) الذي تﺄدب مﻊ اﷲ تعاﱃ  ،وإسامعيل (عليﻪ السالم) الذي تﺄدب مﻊ أبيﻪ.

وﱂ يشﺄ اﷲ تعاﱃ أن يفجﻊ ابراهيم يف إسامعيل إذ  «:ليس املراد من االبتالء أن نعذب  ،ولكنا نبتيل لنهذب »( ، (4٨فقد ﲡاوز
ﹺ
ﹺ
الر ﹾؤ ﹶيا...
يم* ﹶقدﹾ ﹶصدﱠ ﹾق ﹶت ﱡ
ابراهيم خﻂ الرجعة  ،وﱂ ﹸيبدي تردد ﹰا فيام ﹸأم ﹶر بﻪ  ،لذلﻚ جاء النداء من السامء  ...} «:ﹶأ ﹾن ﹶيا إﹺ ﹾب ﹶراه ﹸ
ﹺ
»}و ﹶفدﹶ ﹾينﹶا ﹸه بﹺ ﹺذ ﹾب ﹴح ﹶعظﹺي ﹴم {(» .(49واملشهور أنﻪ كبﺶ أعني
{ أي فعلت ما ﹸطلب منﻚ  ،وأنقذ اﷲ تعاﱃ اسامعيل (عليﻪ السالم) ﹶ
أبيﺾ أقرن«( .(٥0فكانت مكافﺄة إلبراهيم ولولده إسامعيل (عليهم السالم)  ،الذي شكر اﷲ لﻪ صربه  ،ووعيﻪ  ،وإيامنﻪ

وطاعتﻪ  ،وفناءه يف اﷲ تعاﱃ  ،وفداه اﷲ بذبح عظيم  ،و كانت ﹸسنﱠة النحر يف ( يوم النحر) مناسبة يستذكر ﲠا املسلمون طاعة
ابراهيم (عليﻪ السالم)  ،وأدب اسامعيل (عليﻪ السالم) » ﹼ
فكل ما يذبح بمنى فهو فدية السامعيل إﱃ يوم القيامة »(.(٥1

ني{
فاإلبتالء قد تﹶم  ،ووقﻊ االمتحان  ،وﲢققت غاياتﻪ  ،فكان اجلزاء من اﷲ تعاﱃ يف قولﻪ تعاﱃ } » :إﹺنﱠا ك ﹶﹶذلﹺ ﹶﻚ ن ﹾﹶج ﹺزي ا ﹾﹸمل ﹾح ﹺسنﹺ ﹶ
اهيم ربﻪ بﹺك ﹺﹶلام ﹴ
ﹺ
ﹺ
ت
( .(٥2اجتاز نبي اﷲ أبراهيم (عليﻪ السالم) كل االبتالءات التي ذكرها اﷲ تعاﱃ يف قولﻪ  :ﹶ
»}وإﹺذ ا ﹾبت ﹶﹶﲆ إﹺ ﹾب ﹶر ﹶ ﹶ ﱡ ﹸ ﹶ
ﹶف ﹶﺄ ﹶﲤهن ﹶق ﹶال إﹺ ﱢﲏ ج ﹺ
اع ﹸل ﹶﻚ لﹺلن ﹺ
ني {«( .(٥3وأﲤهن وخرج من االمتحان بنجاح
ﱠاس إﹺ ﹶمام ﹰا ﹶق ﹶال ﹶو ﹺمن ﹸذ ﱢر ﱠيتﹺي ﹶق ﹶال الﹶ ﹶين ﹸﹶال ﹶع ﹾه ﹺدي ال ﱠظاملﹺ ﹶ
ﹶ
ﱠﹸ ﱠ

كامل  ،فقد استحق ان ينال املقام الذي يعلو املقامات التي ناهلا والتي ﹶب ﱠينﹶها اإلمام الصادق (عليﻪ السالم) حيث قال  «:ﹼ
إن
وإن اﷲ ﹼاﲣذه نب ﹼي ﹰا قبل أن يتﹼخذه رسوالﹰ ،ﹼ
اﷲ ﹼاﲣذ إبراهيم عبد ﹰا قبل أن يتﹼخذه نب ﹼي ﹰا ،ﹼ
وإن اﷲ ﹼاﲣذه رسوالﹰ قبل أن يتﹼخذه خليالﹰ،

ﹼ
وإن اﷲ ﹼاﲣذه خلي ﹰ
ال قبل أن يتﹼخذه إمام ﹰا »( .(٥4فكانت االمامة هي املكافﺄة لﻪ عﲆ ﲢملﻪ هلذا البالء العظيم  .وأراد ابراهيم ان

التنتهي االمامة بﻪ فسﺄل ربﻪ (ومن ذريتي ؟ ) فاستجاب لﻪ اﷲ تعاﱃ عﲆ أن الينال اإلمامة ظاﱂ ﹲ .

وتتفق مرويات الكتب القديمة مﻊ ما جاء يف القرآن الكريم  ،يف ﱠ
أن ماجر إلبراهيم (عليﻪ السالم) يف موضوع رؤياه  ،هو
امتحان  ،فقد جاء يف سفر التكوين  «:بعد حرمان طويل من اﻷبناء ﲢقق الوعد وصار إلبراهيم ابن  ،وإذا بالرب يطلب منﻪ

أن يقدم ابنﻪ وحيده كذبيحة ليمتحن إيامنﻪ  ،وحدث بعد هذه اﻷمور أن اﷲ امتحن إبراهيم«( .(٥٥وتستمر الرواية بﺈصدار
الرب أمره » :فقال خذ ابنﻚ وحيدك الذي ﲢبﻪ إسحق واذهب إﱃ أرض املر ﹼيا وأصعده هناك حمرقة عﲆ أحد اجلبال الذي

أقول لﻚ »( .(٥6وما أن اجتاز إبراهيم اإلمتحان حتى حاز عﲆ رضا الرب فكانت املكافﺄة عﲆ لسان الرب «:بذاﰐ أقسمت

تكثريا كنجوم السامء
يقول الرب .إﲏ من أجل أنﻚ فعلت هذا اﻷمر وﱂ ﲤسﻚ ابنﻚ وحيدك أباركﻚ مباركة وأكثر نسلﻚ
ﹰ

وكالرمل الذي عﲆ شاطﺊ البحر .ويرث نسلﻚ باب أعدائﻪ ويتبارك يف نسلﻚ ﲨيﻊ أمم اﻷرض .من أجل أنﻚ سمعت

لقويل«(.(٥7
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وﳑا ﳚب قو ﹸلﻪ ﱠ
أن الكتب القديمة عندما تتحدث عن ابراهيم وابنﻪ (عليهام السالم) تذكر أن الذبيح إسحاق (عليﻪ السالم)

كام يزعم اليهود  -وأخطﺄ من تبعهم أيض ﹰا من املفﴪين -والصحيح أن الذبيح هو إسامعيل (عليﻪ والسالم).

((٥٨

الﺬﺑيﺢ الﺜاﲏ :

يرتبﻂ موضوع الذبيح الثاﲏ بنذر عبد املطلب وحماولة ذبحﻪ البنﻪ عبد اﷲ والد النبي حممد (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ)  ،وعبد
املطلب » :اسمﻪ شيبة واشتقاق شيبة من الشيب من قولﻪ شاب شيبة حسنة  ،والشيب اختالط البياض بالسواد اسمتﻪ امﻪ
شيبة بشعرة بيضاء كانت يف ذوائبﻪ حني ولد« (..(٥9

ﻧسﺐ عبد املﻄلﺐ :

»عبد املطلب اسمﻪ شيبة احلمد بن هاشم بن عبد مناف بن قﴢ بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر بن

مالﻚ بن النﴬ بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مﴬ بن نزار بن معد بن عدنان«( .(60وهو من ذرية ابراهيم

(عليﻪ السالم) لقول رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) » :إن اﷲ اصطفى من ولد إبراهيم إسامعيل ،واصطفى من ولد إسامعيل
بني كنانة ،واصطفى من بني كنانة قريش ﹰا ،واصطفى من قريﺶ بني هاشم ،واصطفاﲏ من بني هاشم«(.(61

طﻬارة النسﺐ :

عبد املطلب هو اجلد اﻷقرب اﱃ رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) ؛ ولذلﻚ يصح عﲆ نسبﻪ من حيث الطهارة ما يصح عﲆ
رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ )  ،وقد ورد يف املصادر روايات ﳐتلفة تؤكد طهارة النسب الﴩيف » .واتفقت االمامية عﲆ

21٨

أن آباء رسول اﷲ (ص) من لدن آدم إﱃ عبد اﷲ بن عبد املطلب مؤمنون باﷲ  -عز وجل  -موحدون لﻪ  ،واحتجوا يف ذلﻚ
بالقرآن واﻷخبار  ،قال اﷲ  -عز وجل » :الذي يراك حني تقوم * وتقلبﻚ يف الساجدين«( ، (62قال رسول اﷲ (ص) :ﱂ يزل
ينقلني من أصالب الطاهرين  ،إﱃ أرحام املطهرات حتى أخرجني يف عاملكم هذا«(.(63

وروي عن ابن سعد قال أنبﺄ هشام بن حممد بن السائب الكلبي عن أبيﻪ كتبت للنبي صﲆ اﷲ عليﻪ وسلم ﲬسامئة أم فام
وجدت فيهن سفاح ﹰا وال شيئ ﹰا ﳑا كان من أمر اجلاهلية( .(64وقال النبي (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) « خرجت من نكاح غري

سفاح«(.(6٥

وعن مكانة البيت النبوي قال النبي (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ )  » :إﹺ ﱠن اﷲ ﹶخ ﹶل ﹶق ﹾ
اﳋﹶ ﹾل ﹶق ﹶف ﹶج ﹶع ﹶلنﹺي ﹺم ﹾن ﹶخ ﹾ ﹺري ﹺه ﹾم  ،ﹺم ﹾن ﹶخ ﹾ ﹺري ﹶق ﹾر ﹺ ﹺﳖ ﹾم  ،ﹸﺛ ﱠم
ﹺ ﹺ ﹴ
ﹺ ﹺ
ﹺ
وت ﹶف ﹶج ﹶع ﹶلنﹺي ﹺم ﹾن ﹶخ ﹾ ﹺري ﹸب ﹸي ﹺ ﹺ
وﲥ ﹾم  ،ﹶف ﹶﺄنﹶا ﹶخ ﹾ ﹸري ﹸه ﹾم ﹶن ﹾف ﹰسا  ،ﹶو ﹶخ ﹾ ﹸري ﹸه ﹾم ﹶب ﹾيتﹰا »( .(66من
ﹶري ا ﹾل ﹸب ﹸي ﹶ
ﹶري ا ﹾل ﹶق ﹶبائ ﹶل  ،ﹶف ﹶج ﹶع ﹶلني م ﹾن ﹶخ ﹾري ﹶقبﹺي ﹶلة  ،ﹸﺛ ﱠم ﹶﲣ ﱠ ﹶ
ﹶﲣ ﱠ ﹶ
ﹺ
يم ﹶو ﹶآل
ذلﻚ يتبني أن ارسة النبي حممد (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) مصطفاة من اﷲ تعاﱃ  } «:إﹺ ﱠن اﷲ ﹾ
اص ﹶط ﹶفى آ ﹶد ﹶم ﹶونﹸوح ﹰا ﹶو ﹶآل إﹺ ﹾب ﹶراه ﹶ
ﹺ
ﹺ
ني* ﹸذ ﱢر ﱠي ﹰة ﹶب ﹾع ﹸض ﹶها ﹺمن ﹶب ﹾع ﹴ
ﹺع ﹾم ﹶر ﹶ
يم {«( .(67واﱃ ذلﻚ اشار رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) قائ ﹰ
ال
ان ﹶع ﹶﲆ ا ﹾل ﹶعا ﹶملﹺ ﹶ
ﺾ ﹶواﷲ ﹶسم ﹲ
يﻊ ﹶعل ﹲ
» :يا عيل ان عبد املطلب كان ال يقسم باالزالم  ،وال يعبد اﻷصنام  ،وال يﺄكل ما ذبح عﲆ النصب ويقول  :أنا عﲆ دين أيب
ابراهيم« (. (6٨

ومن بني مايستدل بﻪ عﲆ مكانة عبد املطلب  ،أنﱠﻪ كان أحد أمرين افتخر ﲠام رسول اﷲ( صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) يوم حنني حني

قال  «:أنا النبي ال كذب  ....أنا ابن عبد املطلب«( .(69وما يؤكد اعتزاز النبي ( صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) ﲠذه االرسة قول رسول
اﷲ ( صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ )  «:فام ظنكم يابني عبد املطلب إذا أخذت بحلقة باب اجلنة أتروﲏ مؤﺛرا عليكم غريكم؟!«

((70

زمﺰم من اﺑراهيﻢ )عليﻪ السﻼم ( اﱃ عبد املﻄلﺐ

ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹴ
ﹺ
}ربنﹶا إﹺ ﱢﲏ ﹶأسك ﹸ ﹺ
اج ﹶع ﹾل ﹶأ ﹾف ﹺئدﹶ ﹰة ﱢم ﹶن الن ﹺ
الص ﹶ
ﱠاس ﹶ ﹾﲥ ﹺوي إﹺ ﹶل ﹾي ﹺه ﹾم
ال ﹶة ﹶف ﹾ
يمو ﹾا ﱠ
ﱠﱠ
ﹶنت من ﹸذ ﱢر ﱠيتي بﹺ ﹶواد ﹶغ ﹾ ﹺري ذي ﹶز ﹾر ﹴع عندﹶ ﹶب ﹾيت ﹶﻚ ا ﹾﹸمل ﹶح ﱠر ﹺم ﹶر ﱠبنﹶا ل ﹸيق ﹸ
ﹾ
ﹺ
وار ﹸز ﹾقهم من ال ﱠثمر ﹺ
ﹶ ((71
ﳘا ﹺج ﹶرا ﹰبا فﹺ ﹺيﻪ
ات ﹶل ﹶع ﱠل ﹸه ﹾم ﹶي ﹾشك ﹸﹸر
ون {  .ﲠذا الدعاء و ﱠدع ابراهيم زوجﻪ هاجر وابنﻪ اسامعيل تاركا »عنﹾدﹶ ﹸ ﹶ
ﹶ ﹾ ﹸ ﱢ ﹶ ﹶﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
((72
ﹺ ﹺ
ﹺ
الس ﹶقاء ﹶعط ﹶش ﹾت
ﹶﴩ ﹸب م ﹾن ﹶذل ﹶﻚ ا ﹶملاء ،ﹶحتﱠى إﹺ ﹶذا نﹶفدﹶ ﹶما ﹺيف ﱢ
ﹶﲤ ﹾ ﹲر ﹶوس ﹶقا ﹰء فيﻪ ﹶما ﹲء«  ،ﹶو ﹶج ﹶع ﹶل ﹾت ﹸأ ﱡم إ ﹾس ﹶامع ﹶيل ت ﹾﹸرض ﹸﻊ إ ﹾس ﹶامع ﹶيل ﹶوت ﹾ ﹶ
ﹶو ﹶعطﹺ ﹶﺶ ا ﹾبن ﹶﹸها ،ﹶو ﹶج ﹶع ﹶل ﹾت ﹶتنﹾ ﹸظ ﹸر إﹺ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹶي ﹶت ﹶل ﱠو ،فقصدت جب ﹰ
ال قريب عليها يعرف (املرو) فلم ﲡد ماء ﹰا ﺛم قصدت آخر يعرف
(الصفا) وراحت تسعى بينهام ﹶف ﹶفع ﹶل ﹾت ﹶذلﹺ ﹶﻚ سبﻊ مر ﹴ
ات  ،ﹶق ﹶال عنها النﱠبﹺ ﱡي ( ﹶص ﱠﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹶوآلﻪ ) » :ﹶف ﹶذلﹺ ﹶﻚ ﹶس ﹾع ﹸي الن ﹺ
ﱠاس
ﹶ
ﹶ ﹾ ﹶ ﹶﱠ
بينﹶهام«( ، (73وملا رجعت اﱃ اسامعيل  ،ﹶفﺈﹺ ﹶذا ﹺهي بﹺا ﹾﹶمل ﹶل ﹺﻚ ﹺعنﹾدﹶ مو ﹺض ﹺﻊ ﹶزم ﹶزم ،ﹶفبح ﹶث بﹺع ﹺقبﹺ ﹺﻪ ،ﹶأو ﹶق ﹶال بﹺجن ﹺ
ﹶاح ﹺﻪ ،ﹶحتﱠى ﹶظ ﹶه ﹶر ا ﹶملا ﹸء
ﹶ
ﹾ
ﹶ
ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹶﹾ
ﹶ
ﹶﹾ ﹸﹶ
ﹶف ﹶ ﹺ
ﴩ ﹶب ﹾت ﹶو ﹶأ ﹾر ﹶض ﹶع ﹾت ﹶو ﹶلدﹶ ﹶها .ونقل عن ﳎاهد أنﻪ قال » :مازلنا نسمﻊ ان زمزم ﳘزة جربيل بعقبﻪ السامعيل حني ظميء« (.( 74
فاستجاب اﷲ دعاء إبراهيم وحفﻆ اسامعيل وامﻪ  ،وﱂ تزل زمزم معينا ﹰالينضب  ،اﱃ أن تغور ماءها ملا أحدﺛتﻪ قبيلة جرهم
يف احلرم  ،و ﹼملا ﹸأ ﹺ
خرجت جرهم من مكة »عمد احلارث بن مضاض اﻷصغر إﱃ ما كان عنده من مال الكعبة ،وفيﻪ غزالن

من ذهب وأسياف ،فدفن ذلﻚ يف زمزم  ،وع ﱠفى عليها ،وﱂ تزل عافي ﹰا أﺛرها حتى زمن عبد املطلب جد النبي حممد (صﲆ اﷲ
عليﻪ وآلﻪ)«(.(7٥

رؤيا عبد املﻄلﺐ :

كان عبد املطلب عﲆ درجة عالية من التسليم واليقني  ،ومن رؤياه الظاهرة ما ﹸأ ﹺمر بﻪ من حفر زمزم بعدما اندرس موضعها
وعفى  ،وقد وردت رؤياه يف أكثر من رواية( ، (76الﲣتلف كثري ﹰا عن بعضها ويف الرواية املنقولة عن اإلمام عيل (عليﻪ
احلجر إذ أتاﲏ ﹴ
ﹺ
احفر طيبة .قال :قلت :وما طيبة؟ قال :ﺛم ذهب
آت فقال:
السالم) قال » :قال عبد املطلب :إﲏ لنائم يف ﹾ
ﹾ
احفر ﹶب ﹼرة .قال :وما ﹼبرة؟ قال :ﺛم ذهب عني ،فلام كان
عني .فلام كان الغد
ﹸ
رجعت إﱃ مضجعي فنمت فيﻪ ،فجاءﲏ فقال :ﹾ
الغد رجعت إﱃ مضجعي فنمت فيﻪ ،فجاءﲏ فقال :احفر املضنونة  .قال :فقلت :وما املضنونة؟ قال :ﺛم ذهب عني .فلام
كان الغد رجعت إﱃ مضجعي فنمت فيﻪ ،فجاءﲏ فقال :احفر زمزم .قال :قلت :وما زمزم؟ قال :ال تنزف أبد ﹰا وال ت ﹶﹸذم

تسقي احلجيﺞ اﻷعظم ،وهي بني الفرث والدم ،عند نقرة الغراب اﻷعصم  ،عند قرية النمل . (77(“.فبدأ عبد املطلب احلفر
أمر ﹸخصصت بﻪ دونكم .(7٨(«...
وملا أدرك املاء نازعتﻪ قريﺶ فقالوا  «:أﴍكنا فيﻪ  ،فقال » :ما أنا بفاعل  ،هذا ﹲ

ﻧﺬر عبد املﻄلﺐ :

شعر عبد املطلب باحلاجة اﱃ الولد يوم حفر زمزم إذ ﱂ يكن عنده سو احلارث ابنﻪ الوحيد  ،وهو يف موقفﻪ هذا يشبﻪ موقف
اعدﹶ ﹺمن ا ﹾلبي ﹺ
اهيم ا ﹾل ﹶقو ﹺ
ﹺ
ﹺ
ت ﹶوإﹺ ﹾس ﹶام ﹺع ﹸيل
ﹶ ﹶﹾ
}وإﹺ ﹾذ ﹶي ﹾر ﹶف ﹸﻊ إﹺ ﹾب ﹶر ﹸ ﹶ
أبيﻪ ابراهيم (عليﻪ السالم) حني ﹸأمر ببناء البيت وﱂ يكن عنده غري اسامعيل ﹶ
نت ﹺ
ﹺ
ﹺ
يم {( .(79فقد قيل » :كان ابراهيم يبني واسامعيل يناولﻪ احلجر «( .(٨0فلام رأ عبد املطلب
السم ﹸ
يﻊ ا ﹾل ﹶعل ﹸ
ﹶر ﱠبنﹶا ﹶت ﹶق ﱠب ﹾل منﱠا إﹺن ﹶﱠﻚ ﹶأ ﹶ ﱠ

قلة أعوانﻪ يف حفر زمزم  ،فقد كان ﳛفر وحده وابنﻪ احلارث هو بﹺكره  ،كام كان وحيدا يف مواجهة قريﺶ ،وكان يشعر بضعفﻪ

بسبب هذه الوحدة ولذلﻚ ﹶ
»نذر لئن أكمل اﷲﹸ لﻪ عﴩة ذكور حتى يراهم أن يذبح أحدهم «( ، (٨1وإذا نذر اإلنسان وجب

219

عليﻪ الوفاء بنذره ﹺ
وااللتزام بام نذر فلام تكاملوا » ﲨعهم ﺛم اخربهم بنذره ودعاهم اﱃ الوفاء ﷲ بﻪ  ،فام اختلف عليﻪ منهم
احد وقالوا  :أوف بنذرك وافعل ماشئت »( . (٨2كﺄن عبد املطلب يف موقفﻪ هذا يعيد مشهد ابراهيم (عليﻪ السالم) مﻊ ابنﻪ

اسامعيل  ،ومﻊ ان عبد املطلب ﱂ ﹸيؤ ﹶمر بالذبح وانام نذر فالتزم اخالقي ﹰا بالوفاء وكانت صفة عرف ﲠا  ،كام بان حسن تربيتﻪ
كرههم وإنام خريهم فكان جواﲠم لﻪ  » :ﹺ
البنائﻪ  ،فهو ﱂ ﹸي ﹺ
أوف بنذرك وافعل ماشئت «( (٨3كام لو أﳖم سمعوا رد ابيهم

اسامعيل من قبل  .وانتهى اﻷمر اﱃ القرعة » فﺄقرع بينهم فصارت القرعة عﲆ عبد اﷲ وكان احب ولده اليﻪ «(» ،(٨4فﺄخذ
بيده يقوده اﱃ املذبح ومعﻪ املدية «( ،(٨٥فاعرتضت بنات عبد املطلب شفقة عﲆ اخيهن واعرتضت قريﺶ خوفا ان تصري سنة

بني الناس ولكن عبد املطلب رفﺾ ان يسمﻊ هلم قائالﹰ «:اﲏ عاهدت ريب واﲏ موف لﻪ بام عاهدتﻪ «( .(٨6وتشاء عناية اﷲ
تعاﱃ ان ﳛفﻆ عبداﷲ  ،فيسمﻊ عبد املطلب راي احد بناتﻪ  »:أ ﹾع ﹺذر فيﻪ بﺄن تﴬب يف إبلﻚ السوائم التي يف احلرم «(.(٨7

وكانت الدية آنذاك عﴩة ابل فكان يقرع بني عبد اﷲ واالبل حتى بلﻎ عدد االبل مئة  ،فخرج القداح عﲆ االبل  ،ﹸفﺄنقذ عبد
اﷲ » وقدم عبد املطلب اإلبل فنحرها بني الصفا واملروة «( .(٨٨وبذلﻚ يكون عبد املطلب اول من س ﱠن دية النفس مائة من

اإلبل وأقرها رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ).

دروس من ﻗﺼة الﺬﺑيﺢ الﺜاﲏ :

 - ١الوفاء بالنذر  :والنذر »:حقيقتﻪ ما أوجبﻪ املكلف عﲆ نفسﻪ من ﳾء يفعلﻪ«( .(٨9ومﻊ صعوبة ماألزم بﻪ عبد املطلب
نفسﻪ وﰱ بام التزم بﻪ  ،فكان حق ﹰا لﻪ ان يكون من اﻷبرار الذين قال اﷲ تعاﱃ فيهم  } :ﹸيو ﹸف ﹶ
ون ﹶي ﹾوم ﹰا ك ﹶ
ون بﹺالن ﹾﱠذ ﹺر ﹶو ﹶﳜﹶا ﹸف ﹶ
ﴍ ﹸه
ﹶان ﹶ ﱡ
ﹸم ﹾستﹶطﹺري ﹰا {( ،(90أي الذين يؤدون حق اﷲ ويوفون بالنذر (.(91
 - 2االلتزام بالعهد  :اﴏار عبد املطلب عﲆ املﴤ بام عاهد عليﻪ ربﻪ  ،درس بليﻎ يف الوفاء بالعهد والذي هو موضﻊ اهتامم
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القرآن الكريم يف عدد من اآليات ( .(92وقد عدﱠ ها اﷲ تعاﱃ من الصفاة احلميدة وقد اخرب تعاﱃ » عمن اتصف ﲠذه الصفات
احلميدة ،بﺄن هلم } ﹸع ﹾق ﹶبى الدﱠ ﹺار { وهي العاقبة والنرصة يف الدنيا واآلخرة«(.(93
وقد ﲢصل ذلﻚ لعبد املطلب  ،فكان يف الدنيا » :ﴍيف ﹰا يف قومﻪ مطاع ﹰا سيد ﹰا  ،وكانت قريﺶ تسميﻪ الفيﺾ لسامحتﻪ «(.(94
وزي
ويف اآلخرة كام وصفﻪ رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ)  »:إن اﷲ يبعث جدﹼ ي عبدﹶ امل ﹼطلب أ ﹼم ﹰة وحده ،يف هيئة اﻷنبياء ﹼ
امللوك «(.(9٥

 – 3تربية اﻷبناء  :وكام نجح يف وفائﻪ والتزامﻪ فقد نجح يف تربية ابنائﻪ فقد كان يﺄمرهم برتك الظلم والبغي ،وﳛ ﹼثهم عﲆ
ﹺ
(أوف بنذرك وافعل ماشئت).
مكارم اﻷخالق ،وينهاهم عن دن ﹼيات اﻷمور وقد تبني ذلﻚ يف طاعتهم لﻪ قائلني
وﳑا تقدم يتبني ﱠ
أن ﳎريات حادﺛة الذبيح االول كانت امتحان ﹰا إليامن إبراهيم  ،يف حني كان ماجر يف حادﺛة الذبيح

الثاﲏ امتحان لقيم لعبد املطلب  ،وقد نجح إبراهيم يف إيامنﻪ فﺄﺛمر ق ﹶي ﹰام ومكارم أخالق يف عبد املطلب  ،وبانقاذ اسامعيل
(الذبيح اﻷول ) وعبد اﷲ (الذبيح الثاﲏ)  ،ﹺ
حفﻆ اﷲ تعاﱃ شجرة النبوة املباركة واﻷئمة امليامني فكان منهم الذبيح الثالث .

الﺬﺑيﺢ الﺜالﺚ :

املبحﺚ الﺜاﲏ
ﻗرﺑان آل ﳏمد 

وﲠﹺم إﹺ ﹾذ ﹶقاموا ﹶف ﹶقا ﹸلوا ربنﹶا رب السامو ﹺ
ات ﹶو ﹾاﻷﹶ ﹾر ﹺ
ض ﹶلن نﱠدﹾ ﹸع ﹶو ﹺمن ﹸدونﹺ ﹺﻪ إﹺ ﹶهل ﹰا
ﹶﱡ ﹶ ﱡ ﱠﹶ ﹶ
قال تعاﱃ يف حمكم كتابﻪ الكريم  :ﹶ
ﹸ
}و ﹶر ﹶب ﹾطنﹶا ﹶع ﹶﲆ ﹸق ﹸل ﹺ ﹾ
ب إﹺ ﹶل ﹾي ﹶﻚ
ﹶل ﹶقدﹾ ﹸق ﹾلنﹶا إﹺذ ﹰا ﹶش ﹶطط ﹰا {( .(96هكذا فهم االمام احلسني (عليﻪ السالم) عالقتﻪ باﷲ تعاﱃ فعرب عنها قوالﹰ »:
اللهم إﹺ ﱢﲏ ﹶأ ﹾر ﹶغ ﹸ
ﱠ
ﹺ
ﹺ
وج ﱠسدﹶ ها يف كربالء فع ﹰ
السالم»:و
ال فكان كام وصف نفسﻪ عليﻪ
ﹶ
الر ﹸبوبﹺ ﱠية ﹶل ﹶﻚ ،ﹸمق ﹼر ﹰا بﹺ ﹶﺄن ﹶﱠﻚ ﹶر ﱢيب  ،ﹶو ﹶأ ﱠن إﹺ ﹶل ﹾي ﹶﻚ ﹶم ﹶر ﱢدي« ،ﹶ
ﹶو ﹶأ ﹾش ﹶهدﹸ بﹺ ﱡ
وﲏ ﹶو ﹶق ﹶط ﹸع ﹺ
وﲏ ﹶو ﹶل ﹶر ﹶف ﹸض ﹺ
ﹶل ﹺو ا ﱠط ﹶل ﹸعوا ﹶيا ﹶم ﹾو ﹶال ﹶي ﹶع ﹶﲆ ﹶما ا ﱠط ﹶل ﹾع ﹶت ﹶع ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹺمنﱢي إﹺ ﹰذا ﹶما ﹶأ ﹾن ﹶظ ﹸر ﹺ
وﲏ« فكان القربان الذي قدمﻪ آل حممد (صﲆ
اﷲ عليﻪ وآلﻪ)  ،وكان يف ذلﻚ كلﻪ انام يبتغي رﴇ اﷲ تعاﱃ قائ ﹰ
ال  » :ﹶل ﹶﻚ ا ﹾل ﹸع ﹾت ﹶبى ﹶحتﱠى ت ﹾﹶر ﹶﴇ « ( . (97وقد »ولد احلسني بن

عيل عليﻪ السالم يف سنة ﺛالث »( ، (9٨من اهلجرة النبوية الﴩيفة يف » يوم اﳋميس لثالث خلون من شعبان «( .(99وكان
جربائيل (عليﻪ السالم) قد أخرب النبي حممد (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) قبل مولده قائالﹰ » :إن فاطمة ستلد غالم ﹰا تقتلﻪ أمتﻚ
الﳛ ﹺزن رسول اﷲ فعاد جربيل ليقول لﻪ  »:يا حممد إن ربﻚ يقرئﻚ السالم ويبﴩك بﺄنﻪ
من بعدك «( ،(100وشاء اﷲ تعاﱃ ان ﹸ

جاعل يف ذريتﻪ اإلمامة والوالية والوصية  ،فقال  :قد رضيت«( . (101وكام كافﺄ اﷲﹸ تعاﱃ ابراهيم (عليﻪ السالم ) عﲆ طاعتﻪ

ان جعلﻪ اماما  ،ومن ذريتﻪ  ،فقد كافﺄ احلسني (عليﻪ السالم ) عﲆ تضحيتﻪ ان جعل اإلمامة يف ابنائﻪ من بعده  .اح ﱠب ﹸﻪ رسول
اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) فقال  » :اللهم إﹺ ﱢﲏ ﹸأ ﹺحبﻪ ﹶف ﹶﺄ ﹺحبﻪ  ،و ﹶأ ﹺحب من ﹸ ﹺ
ﳛ ﱡب ﹸﻪ «( . (102واعتربه (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) ذريتﻪ فقال
ﱠﹸ ﹶ ﱠ ﹶ ﹾ
ﱡﹸ
ﱠ

 »:إن اﷲ تعاﱃ جعل ذرية كل نبي يف صلبﻪ ؟؟ وإن اﷲ تعاﱃ جعل ذريتي يف صلب عيل بن أيب طالب«( ، (103وقد تعامل
احلسن واحلسني (عليهام السالم ) مﻊ رسول اﷲ ( صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) عﲆ أنﻪ ابوﳘا فقد ن ﹺﹸقل عن االمام عيل (عليﻪ السالم)

قولﻪ «:ما ﹶس ﹼامﲏ احلسن واحلسني يا أبة حتى تويف رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ  .كانا يقوالن لرسول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ
يا أبﻪ ،وكان احلسن يقول يل يا أبا احلسني وكان احلسني يقول يل يا أبا احلسن »( .(104وقد بلﻎ حب رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ

والﻪ) ان قال فيﻪ  «:حسني مني وأنا من حسني  ،أحب اﷲ من أحب حسين ﹰا ،احلسني سبﻂ من اﻷسباط«( ،(10٥ومهام بلﻎ حب

رسول (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) للحسني عليﻪ السالم فﺈنﻪ اليصل اﱃ ماقالﻪ ( صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ)  » :اﷲ أشدﱡ حب ﹰا مني لﻪ «(.(106

الﺜﻮرة :

انزاحت بموت معاوية يف سنة ( 60هـ) ﲨيﻊ اﻷسباب التي كانت ﲢول بني اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) وبني الثورة يف

عهد معاوية ،وبدا الطريق إﱃ الثورة عﲆ احلكم اﻷموي ﳑهد ﹰا أمامﻪ  ،فقد ت ﹶﹶسن ﹶﱠم يزيد بن معاوية سدة احلكم ( ،)107فﺄرسل
اﱃ الوليد بن عتبة بن أيب سفيان عاملﻪ عﲆ املدينة كتاب ﹰا يﺄمره بﺄخذ البيعة لﻪ  ،جاء فيﻪ  «:إذا أتاك كتايب هذا ،فﺄحﴬ احلسني

عيل وعبداﷲﹼ بن الزبري ،فخذﳘا بالبيعة يل ،فﺈن امتنعا فارضب أعناقهام وابعث إ ﱠيل برؤوسهام ،وخذ الناس بالبيعة ،فمن
بن ﹼ
فو ﹺض ﹶﻊ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) أمام
عيل وعبداﷲﹼ بن الزبري; والسالم«( .(10٨ﹸ
امتنﻊ فﺄنفذ فيﻪ احلكم ويف احلسني بن ﹼ
خيارين  ،مبايعة يزيد أو القتل .
وفيام يتعلق باﳋيار اﻷول فﺈن اإلمام احلسني كان واضح ﹰا يف موقفﻪ من يزيد قائ ﹰ
ال »:مثﲆ ال يبايﻊ مثلﻪ« ( ، (109مبين ﹰا سبب

رفضﻪ قائ ﹰ
ال  »:إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وﳐتلف املالئكة  ،وبنا فتح اﷲ وبنا ختم اﷲ «( (110فكيف ملن هذه صفتﻪ

أن يبايﻊ من صفتﻪ »:فاسق شارب اﳋمر قاتل النفس املحرمة «( ، (111وﱂ يكن اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يرفﺾ البيعة
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ليزيد العتبارات شخصية وانام كان ينطلق من منطلق ماﲤليﻪ عليﻪ إمامتﻪ ذلﻚ :ﹼ
»إن اإلمامة زمام الدين ،ونظام املسلمني،
وعز املؤمنني«( . (112كام أنﻪ (عليﻪ السالم ) ﱂ يشﺄ أن ﳜالف رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) فيام سمعﻪ منﻪ
وصالح الدنيا ،ﹼ

»لقد سمعت جدي رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ يقول  :اﳋالفة حمرمة عﲆ آل أيب سفيان« ( .(113وﱂ يغب عنﻪ قول ابيﻪ االمام
عيل بن ايب طالب (عليﻪ السالم ) ملعاوية » :واعلم يا معاوية أنﹼﻚ من الطلقاء الذين ال ﹼ
ﲢل هلم اﳋالفة ،وال تعرض فيهم

الشور«( .(114ويف هذه احلالة يستحيل عﲆ احلسني مبايعة يزيد فعليﻪ أن يواجﻪ القتل  ،وﻷن احلسني مؤمن ﱠ
أن قدره القتل
ﱠ
اخرب بكل ما سيجري عﲆ احلسني من أحداث من قبل والدتﻪ  ،وبني تﺄريﺦ مقتلﻪ
ﻷن رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) قد ﹺ ﹶ

فقال  »:يقتل حسني عﲆ رأس ستني من مهاجري «( ، (11٥واملكان الذي ﹸيقتل فيﻪ  »:أن جربئيل أتى النبي ﹼ
صﲆ اﷲ عليﻪ وس ﹼلم
برتاب من تربة القرية التي قتل فيها احلسني ،وقيل :اسمها كربال ،فقال رسول اﷲ ﹼ
كرب وبالء«(، (116
صﲆ اﷲ عليﻪ وس ﹼلم :ﹲ

وﴏح باسم قاتلﻪ عندما ﹸس ﹶئل عن ذلﻚ  :من يقتلﻪ يا رسول اﷲ؟ فقال»:رجل يقال لﻪ يزيد ال بارك اﷲ يف نفسﻪ ،وكﺄﲏ أنظر
إﱃ منرصفﻪ ومدفنﻪ ﲠا وقد أهدي رأسﻪ«( .(117وقد توجﻊ رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) من يزيد قائالﹰ «:يزيد ال بارك اﷲ

يف يزيد نعي إيل احلسني  ،وأوتيت تربتﻪ وأخربت بقاتلﻪ  ،والذي نفﴘ بيده ال يقتل بني ظهراﲏ قوم ال يمنعونﻪ إال خالف

أﷲ بني صدورهم وقلوﲠم  ،وسلﻂ عليهم ﴍارهم وألبسهم ش ﹼيعا ،واها لفراخ آل حممد من خليفة مستخلف مرتف يقتل

خلفي وخلف اﳋلف«( .(11٨كان احلسني (عليﻪ السالم) مؤمنا بقدراﷲ تعاﱃ  ،عارفا بمصريه  ،وقد بني ذلﻚ البن عباس

(ت6٨هـ ) عندما حاول منعﻪ من الذهاب اﱃ العراق فقال لﻪ»:يا ابن عباس أما علمت ان منيتي من هناك ،وأن مصارع
رس يل ،وعلم ﹸأعطيتﻪ«( . (119ويبدو ﱠ
أن اهل بيتﻪ كانوا يعرفون ذلﻚ ؛ فقد
بﴪ ﹸ ﱠ
أصحايب هناك .فقلت لﻪ :فﺄنى لﻚ ذلﻚ؟ قال :ﱟ
نقل عن عبد اﷲ ابن عباس قولﻪ » :ما كنا نشﻚ أهل البيت ،وهم متوافرون :إن احلسني بن عيل يقتل بالطف«(.(120

ومﻊ ذلﻚ أراد أن يطمئن قلبﻪ  ،كام فعل إبراهيم (عليﻪ السالم) من قبل  ،فقصد رضيح جده حممد (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ )
متوس ﹰ
ال بﻪ اﱃ اﷲ تعاﱃ يستخريه فيام يعمل  «:اللهم هذا قرب نبيﻚ حممد ،وأنا ابن بنت نبيﻚ ،وقد حﴬﲏ من اﻷمر ما قد
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علمت  ،اللهم إﲏ احب املعروف ،وانكر املنكر ،وأنا أسﺄلﻚ يا ذا اجلالل واالكرام بحق هذا القرب ومن فيﻪ إال اخرتت يل ما

((121
ﺛم وضﻊ رأسﻪ عﲆ القرب فغفا ،فرأ رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ )  ،الشﻚ اﳖا رؤيا صادقة
هو لﻚ رﴇ »  .وبكى ،ﹼ

الﳖا رؤيا إمام كام قال رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ )  »:احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا«( ، (122و قال(صﲆ اﷲ عليﻪ
وآلﻪ )  »:ﹶو ﹶم ﹾن ﹶر ﹺآﲏ ﹺيف ا ﹾﹶملنﹶا ﹺم ﹶف ﹶقدﹾ ﹶر ﹺآﲏ«(.(123
فكام امتحنت الرؤيا ابراهيم يف إيامنﻪ ،وقادت عبد املطلب اﱃ زمزم فكانت سبب ﹰا الختبار ﹺق ﹶيمﻪ ،فها هي ﲤتحن إيامن اإلمام

كﺄﲏ أراك عن
احلسني وﲣترب ﺛباتﻪ عﲆ قي ﹴم ر ﹼباه عليها رسول اﷲ ( صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) وها هو ﳜاطبﻪ» :حبيبي يا حسني ﹼ
قريب مرم ﹰ
ال بدمائﻚ ،مذبوح ﹰا بﺄرض كربالء ،بني عصابة من أ ﹼمتي ،وأنت مﻊ ذلﻚ عطشان ال تﹸسقى وظمﺂن ال ترو
»( .(124وقد ﹸذ ﹺك ﹶر ﱠ
بﴩ ﲠذا املوقف من قبل فقد روي عنﻪ قولﻪ (صﲆ اﷲ عليﻪ
أن رسول اﷲ ( صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) قد ﱠ
وآلﻪ)»:واما احلسني فهو مني وهو ابني وولدي  ...واﲏ ملا رايتﻪ تذكرت ما ﹸيصنﻊ بﻪ كﺄﲏ بﻪ قد استجار بحرمي وقربي
فال ﳚار فاضمﻪ يف منامي إﱃ صدري وآمره بالرحلة عن دار هجرﰐ وأبﴩه بالشهادة فريﲢل عنها إﱃ أرض مقتلﻪ وموضﻊ

مرصعﻪ أرض كرب وبالء وقيل وفناء ينرصه عصابة من املسلمني أولئﻚ من سادات شهداء أمتي يوم القيامة كﺄﲏ انظر إليﻪ
وقد رمى بسهم فخر ﴏيعا ﺛم يذبح كام يذبح الكبﺶ مظلوما ﺛم بكى رسول اﷲ (ص) وبكى من حولﻪ وارتفعت أصواﲥم
بالضجيﺞ »( . (12٥هذه هي صورة املشهد اﻷخري بكل تفاصيلها زمان ﹰا  ،ومكان ﹰا  ،وشخوص ﹰا  .ومن هنا بدأ اﻷمتحان بام ﳛملﻪ

من مضامني هي افضل ماتكون قواعد لﻺيامن  ،والطاعة  ،ومكارم االخالق .
انطلق احلسني (عليﻪ السالم) يف مسريتﻪ منفذ ﹰا أمر جده  ،ذلﻚ اﻷمر الذي عجز أن يثني احلسني (عليﻪ السالم) عن تنفيذه

كل الذين حاولوا منعﻪ من اﳋروج اﱃ العراق  ،فقد اصطدمت حماوالﲥم بالتزامﻪ قائ ﹰ
ال هلم  » :إﲏ رأيت رسول اﷲ ( صﲆ
اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) يف املنام وأمرﲏ بام أنا ماض لﻪ ،فقالوا لﻪ  :ما تلﻚ الرؤيا ؟ فقال  :ما حدﹼ ﺛت أحد ﹰا ﲠا ،وال أنا حمدﱢ ﹲ
ث ﲠا أحد ﹰا

عز ﱠ
وجل«(» ،(126ويف رواية حتى االقي عميل«(. (127
حتى ألقى ريب ﱠ

صارت مفردة (املوت) ترتدد يف كالم اإلمام احلسني ( عليﻪ السالم )  ،ومﻊ ﱠ
أن املوت هو النهاية احلتمية للنفس ومنها النفس
س ﹶذ ﹺآئ ﹶق ﹸة ا ﹾﹶملو ﹺ
البﴩية » }ك ﱡﹸل ﹶن ﹾف ﹴ
ت  .(12٨({ ...لكن املوت عند اإلمام احلسني ( عليﻪ السالم ) هو ذاك الذي عناه اﷲ تعاﱃ يف
ﹾ
ﹶت ﹶلك ﹸﹸم الدﱠ ﹸار اآلﹶ ﹺخ ﹶر ﹸة ﹺعندﹶ اﷲﹼﹺ ﹶخالﹺ ﹶص ﹰة ﱢمن
احتجاجﻪ لنبيﻪ ( صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) عﲆ اليهود( (129يف قولﻪ تعاﱃ  }«:ﹸق ﹾل إﹺن كﹶان ﹾ
ﱠاس ﹶفتﹶمنﱠو ﹾا ا ﹾﹶملو ﹶت إﹺن كﹸنتﹸم ص ﹺ
ﹺ
ني {«( .(130فكان خروجﻪ (عليﻪ السالم ) تلبية ملشيئة اﷲ تعاﱃ جاءت عﲆ لسان نبيﻪ
اد ﹺق ﹶ
ﹾ ﹶ
ﹸدون الن ﹺ ﹶ ﹸ ﹾ
اﻷمني حممد (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) فيام روي عن اإلمام احلسني قولﻪ لعبد اﷲ بن عباس  «:أتاﲏ رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ
بعد ما فارقتﻚ فقال يا حسني اخرج فﺄن اﷲ قد شاء ان يراك قتيال قال ما معنى محلﻚ هذه النسوة معﻚ قال ان اﷲ قد شاء

((131
أمره جده رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) ،وﱂ ﳜاف املوت
ان يراهن سبايا »  .رﴈ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم ) بام ﹶ
ﹺ
فﺈﲏ ال
عرب عن سعادتﻪ بﻪ مقارنة باحلياة يف كنف الظاملني وما زالت مقولتﻪ  «:لريغب املؤمن يف لقاء اﷲ ،ﹼ
الذي ﹸب ﱢﴩ بﹺﻪ بل ﱠ ﹶ

أر املوت إالﹼ سعادة واحلياة مﻊ الظاملني إالﹼ برم ﹰا«( (132ناقوس ﹰا يدق يف أذهان املستضعفني ﲢثهم عﲆ الثورة لنيل حريتهم،
ورفﺾ احلياة ﲢت نري الظاملني حتى وإن كان ﺛمنها املوت.

و ﱂ يكن اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) إالﹼ قربان ﹰا من سلسلة قرابني حباهم اﷲ تعاﱃ ليقدموا انفسهم مصابيح تنري الطريق
وإن اﷲ ﹶت ﹶب ﹶار ﹶك ﹶو ﹶت ﹶع ﹶاﱃ ﹶقدﹾ ك ﹶ
ال  » :ﱠ
للسالكني اﱃ دين اﷲ تعاﱃ  ،وقد بني ذلﻚ اإلمام حممد الباقر (عليﻪ السالم) قائ ﹰ
ﹶان ﹶقدﱠ ﹶر
يل ﹾ ﹺ
ار ﹸﺛم ﹶأ ﹾجرا ﹸه ﹶفبﹺ ﹶت ﹶقدﱡ ﹺم ﹺع ﹾل ﹴم إﹺ ﹶل ﹾي ﹺهم ﹺم ﹾن رس ﹺ
ﹶذلﹺ ﹶﻚ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹾم ﹶو ﹶق ﹶضا ﹸه ﹶو ﹶأ ﹾم ﹶضا ﹸه ﹶو ﹶحت ﹶﹶم ﹸﻪ ﹶع ﹶﲆ ﹶسبﹺ ﹺ
(ص ﱠﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹶوآلﹺﻪ) ﹶقا ﹶم
ول اﷲ ﹶ
ﹶ ﹸ
ﹾ
االخت ﹶي ﹺ ﱠ ﹶ
ﹺ
ﹺ
مح ﹶر ﹸ
ان ﹶح ﹾي ﹸث ن ﹶﹶز ﹶل ﹺ ﹺﲠ ﹾم ﹶما ن ﹶﹶز ﹶل ﹺم ﹾن ﹶأ ﹾم ﹺر اﷲ ﹶع ﱠز
السالم) ﹶوبﹺ ﹺع ﹾل ﹴم ﹶص ﹶم ﹶت ﹶم ﹾن ﹶص ﹶم ﹶت ﹺمنﱠا ﹶو ﹶل ﹾو ﹶأ ﱠﳖﹸ ﹾم ﹶيا ﹸ ﹾ
احل ﹶس ﹾ ﹸ
ني ( ﹶع ﹶل ﹾيﻪ ﱠ
احل ﹶس ﹸن ﹶو ﹾ ﹸ
ﹶع ﱞيل ﹶو ﹾ ﹶ
اغ ﹺ
ب إﹺ ﹶزا ﹶل ﹺة م ﹾل ﹺﻚ ال ﱠطو ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹶو ﹶج ﱠل ﹶوإﹺ ﹾظ ﹶه ﹺ
يت ﹶو ﹶذ ﹶه ﹺ
حلوا ﹶع ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹺيف ﹶط ﹶل ﹺ
اب
ﹶ
ﹸ
ار ال ﱠط ﹶواغيت ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹾم ﹶس ﹶﺄ ﹸلوا اﷲ ﹶع ﱠز ﹶو ﹶج ﱠل ﹶأ ﹾن ﹶيدﹾ ﹶف ﹶﻊ ﹶعن ﹸﹾه ﹾم ﹶذل ﹶﻚ ﹶو ﹶأ ﹶ ﱡ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
م ﹾل ﹺك ﹺهم إﹺذ ﹰا الجاﲠم ود ﹶفﻊ ﹶذلﹺ ﹶﻚ ﹶعنﹾهم ﹸﺛم ك ﹶ ﹺ
رس ﹶع ﹺم ﹾن ﹺس ﹾل ﹴﻚ ﹶمنﹾ ﹸظو ﹴم ا ﹾن ﹶق ﹶط ﹶﻊ ﹶف ﹶت ﹶبدﱠ ﹶد
ﹶان انﹾق ﹶضا ﹸء ﹸمدﱠ ة ال ﱠط ﹶواغيت ﹶو ﹶذ ﹶه ﹸ
ﹶ ﹶﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹸ ﹾ ﱠ
ﹾ
ﹸ
اب ﹸم ﹾلك ﹺه ﹾم ﹶأ ﹾ ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹴ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹴ
ان ل ﹶذن ﹴ
مح ﹶر ﹸ
ﹶو ﹶما ك ﹶ
رت ﹸفو ﹸه ﹶوال ل ﹸع ﹸقو ﹶبة ﹶم ﹾع ﹺص ﹶية ﹶخا ﹶل ﹸفوا اﷲ ف ﹶيها ﹶو ﹶلك ﹾن ﹶملن ﹺﹶاز ﹶل ﹶوك ﹶﹶرا ﹶمة م ﹶن اﷲ ﹶأ ﹶرا ﹶد ﹶأ ﹾن
اﲠ ﹾم ﹶيا ﹸ ﹾ
ﹾب ا ﹾق ﹶ ﹶ
ﹶان ﹶذل ﹶﻚ ا ﱠلذي ﹶأ ﹶص ﹶ ﹸ
ﹺ
ب فﹺ ﹺيه ﹾم«(.(133
ﹶي ﹾب ﹸل ﹸغ ﹶ
وها ﹶفال ت ﹾﹶذ ﹶه ﹶب ﱠن بﹺ ﹶﻚ ا ﹾﹶمل ﹶذاه ﹸ

دروس من الﺜﻮرة :

ان قراءة متﺄينة ملقطﻊ من حياة االمام احلسني (عليﻪ السالم) منذ أن رفﺾ بيعة يزيد وإﱃ أن تقبلﻪ اﷲ تعاﱃ قربان ﹰا يف

كربالء  ،هذه املرحلة عﲆ قرصها هي املرحلة االهم يف حياتﻪ (عليﻪ السالم) ﻷﳖا مرحلة الثورة املقدسة التي مثلت انعطافة

تارﳜية يف حياة االسالم واملسلمني افرزت قي ﹰام اخالقية  ،وتضمنت جوانب تربوية واجتامعية  ،ﳎتمعنا بﺄمس احلاجة اليها
اآلن ﱠ
ﻷن االسالم اليوم يتعرض اﱃ هجمة ﴍسة عامدها الفكر االموي  .وﳑا تضمنتﻪ ﺛورة اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) :
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أوﻻﹰ  -ﺑعﺚ الﻮعﻲ الدينﻲ :

ني اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) اهلدف من إعالنﻪ الثورة عﲆ حكم يزيد يف ما ذكره يف وصيتﻪ «:إﲏ ﱂ أخرج أﴍ ﹰا ،وال
ﹶب ﱠ ﹶ
بطر ﹰا وال مفسد ﹰا ،وال ظامل ﹰا ،وإنام خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي  ،أريد أن آمر باملعروف وأﳖى عن املنكر فمن قبلني

عيل هذا أصرب حتى يقﴤ اﷲ بيني وبني القوم باحلق ،وهو خري احلاكمني«( ، (134ﳑا
بقبول احلق فاﷲ أوﱃ باحلق ،ومن رد ﹶ ﱠ
ص انحراف ﹰا خطري ﹰا  ،صار واضح ﹰا يف سياسة االمويني يوم قال معاوية الهل العراق «:ﹶما ﹶقا ﹶت ﹾل ﹸتك ﹾﹸم لﹺت ﹶﹸص ﱡلوا  ،ﹶو ﹶال
يعني انﻪ ﹶش ﱠخ ﹶ
ف ﹶأ ﱠنك ﹾﹸم ﹶت ﹾف ﹶع ﹸل ﹶ
ون ﹶذلﹺ ﹶﻚ  ،ﹶو ﹶل ﹺك ﹾن إﹺن ﹶﱠام ﹶقا ﹶت ﹾل ﹸتك ﹾﹸم ﹺﻷﹶت ﹶﹶﺄ ﱠم ﹶر ﹶع ﹶل ﹾيك ﹾﹸم  ،ﹶو ﹶقدﹾ ﹶأ ﹾع ﹶط ﹺاﲏ اﷲ
لﹺت ﹸﹶصو ﹸموا  ،ﹶو ﹶال لﹺت ﹸﹶح ﱡجوا  ،ﹶو ﹶال لﹺت ﹶﹸزكﱡوا ،ﹶو ﹶقدﹾ ﹶأ ﹾع ﹺر ﹸ
ﹶ ((13٥
ﹶذلﹺ ﹶﻚ ﹶو ﹶأ ﹾنت ﹾﹸم ﹶل ﹸﻪ ك ﹺ
ور ﱠب سائل يسﺄل ملاذا ﱂ يتحرك احلسني يف عهد معاوية؟
ﹶار ﹸه
كرس مبدأ قدسية احلكام  ،ﹸ
ون »  .حيث ﱠ
واجلواب انﻪ كان ملتزما بصلح اإلمام احلسن (عليﻪ السالم ) ؛ ولذلﻚ واعد اهل العراق موت معاوية  ،و حذرهم بطﺶ
السلطة االموية قائ ﹰ
ال  » :فالصقوا باﻷرض واخفوا الشخص واكتموا اهلو واحرتسوا من االظناء ما دام ابن هند حيا ،فﺈن

ﳛدث بﻪ حدث وأنا حي يﺄتكم رأيي إن شاء اﷲ »( ،(136فكانت ﺛورة اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) هي إعادة تشكيل للقيم
عﲆ ﹸأسس االسالم التي وضعها رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ والﻪ) بعيدا عن العصبية القبلية والقومية التي صارت شعار ﹰا

للحكم يف عهد معاوية.

وقد اعلن اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) أهداف ﺛورتﻪ منذ اليوم االول الذي دعي فيﻪ ملبايعة يزيد فقد جاء يف رده عﲆ مروان

يوم طلب منﻪ أن يبايﻊ يزيد  «:إنا ﷲ وإنا إليﻪ راجعون وعﲆ اإلسالم السالم إذا ابتليت اﻷمة براع مثل يزيد ولقد سمعت
جدي رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ يقول :اﳋالفة حمرمة عﲆ آل أيب سفيان »( ،(137وقد ﴏح (عليﻪ السالم) بفسق يزيد

قائال  ...«:يزيد شارب اﳋمور وراكب الفجور »( .(13٨ومن اجلدير بالذكر ان االمام احلسني عليﻪ السالم ﱂ يكن متجني ﹰا عﲆ
يزيد فقد حفلت املصادر بوصف يزيد ومن اقرب الناس اليﻪ فقد وصفﻪ زياد قائ ﹰ
ال ملعاوية عندما أراد بيعتﻪ لوالية عهده :

»فام يقول الناس إذا دعوناهم إﱃ بيعة يزيد وهو يلعب بالكالب والقرود ! ويلبس املصبﻎ ! ويدمن الﴩاب ! ويمﴚ عﲆ

224

الدفوف«( (139وقال فيﻪ عبد اﷲ بن عمر »:نبايﻊ من يلعب بالقرود  ،والكالب  ،ويﴩب اﳋمر  ،ويظهر الفسوق  ،ماحجتنا

عند اﷲ «( .(140و وصفﻪ يزيد بن مسعود يف قولﻪ  » :يزيد شارب اﳋمور ورأس الفجور يدعي اﳋالفة عﲆ املسلمني ويتﺄمر

عليهم بغري رضا منهم مﻊ قرص حلم وقلة علم  ،اليعرف من احلق موطيء قدميﻪ  ،فﺄقسم باﷲ قس ﹰام مربور ﹰا ،جلهاده عﲆ
الدين أفضل من جهاد املﴩكني «( . (141وبذلﻚ ﱠبني اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) ﱠ
إن من ﳛمل هذه الصفات ال يصلح
الدارة االمة واذا ما فرض عليها فهو إمام ظاللة  ،عﲆ اﻷﹸ ﱠمة ازالتﻪ التزاما بقول رسول اﷲ ( صﲆ اﷲ عليﻪ والﻪ ) «:من

رأ سلطانا جائرا ،مستحال حلرم اﷲ ،ناكثا لعهد اﷲ ،ﳐالفا لسنة رسول اﷲ ،يعمل يف عباد اﷲ باإلﺛم والعدوان ،فلم يغري
عليﻪ بفعل وال قول ،كان حقا عﲆ اﷲ أن يدخلﻪ مدخلﻪ«( . (142وان ﲣتار االمة من يكون إمام ﹸهد كام قال احلسني (عليﻪ
السالم) «:فلعمري ما اإلمام إال احلاكم بالكتاب ،القائم بالقسﻂ ،الدائن بدين احلق احلابس نفسﻪ عﲆ ذلﻚ ﷲ »(.(143

ﺛاﻧي ﹰا  -الﱰﺑية الﺜﻮرية :

لقد استطاع االمام احلسني (عليﻪ السالم) بصفتﻪ قائدا لثورة ﲥدف اﱃ ﲢرير االنسان من الوضﻊ الفاسد الذي كان عﲆ

رأسﻪ يزيد آنذاك ان يريب اصحابﻪ عﲆ اإلنقياد التام للقيادة واالستعداد للتضحية  ،وذلﻚ ما ﳚب ان يقوم بﻪ من يريد التغري
 ،عليﻪ ان يصنﻊ طليعة مؤمنة بﺄهداف التغيري ولدﳞا االستعداد للتضحية من اجل هدفها وهذا ما استطاع االمام احلسني

(عليﻪ السالم) القيام بﻪ بنجاح باهر ،وكان عﲆ يقني من ﳖايتﻪ وﳖاية اصحابﻪ فقد قال للواقدي  ،وزرارة قبل خروجﻪ إﱃ
العراق بثالﺛة أيام  ... «:أعلم يقينا أن هناك مرصعي  ،ومرصع أصحايب  ،وال ينجو منهم إال ولدي عيل «( .(144ولعل أقﴡ

معاﲏ التضحية هو املوت يف سبيل اهلدف لذلﻚ نجد ان االمام (عليﻪ السالم) كان يتحدث عن املوت ال باعتباره الفناء وانام
باعتباره البوابة حلياة اﳋلود وهو ﳖاية حتمية لﻺنسان ﳛيﻂ بﻪ وسيصلﻪ يقين ﹰا فقال (عليﻪ السالم) » :خﻂ املوت عﲆ ولد

آدم ﳐﻂ القالدة عﲆ جيد الفتاة «( ، (14٥وهو عندما يتحدث عن املوت بانﻪ  :ﳖاية حتمية لﻺنسان ﳛيﻂ بﻪ وسيصلﻪ يقين ﹰا ؛

فﺈنﻪ يصفﻪ بﺄنﻪ زينة وﲨال يتحﲆ بﻪ االنسان املضحي يف سبيل اﷲ كجامل القالده التي تتزين ﲠا املرأة تظهر فيها ﲨاهلا .ومﻊ
ذلﻚ فهو ﱂ ﹸيكره أحد ﹰا عليﻪ قائ ﹰ
نفسﻪ فلريحل معنا فﺈنني راحل مصبح ﹰا إن
ال »:من كان باذالﹰ فينا ﹸمهجت ﹸﻪ و ﹸم ﹶوطن ﹰا عﲆ لقاء اﷲ ﹸ
شاء اﷲ«( ،(146وكان يصارح من معﻪ بﺄن النهاية احلتمية ملسريتﻪ هي املوت ،وقد تكرر ذلﻚ عﲆ مد رحلتﻪ من مكة وحتى

ﳖايتﻪ يف كربالء  ،حتى انﻪ كتب اﱃ بني هاشم » :انﻪ من حلق يب منكم استشهد ومن ﲣلف عني ﱂ يبلﻎ الفتح »( ،)147وقد

خري أصحابﻪ عندما وصل (زبالة( )•(14٨وكان قد بلغﻪ مقتل اخيﻪ يف الرضاعة عبداﷲ بن يقطر  ،فﺄخرج للناس كتابا وناد

" :بسم أﷲ الرمحن الرحيم  ،أ ﹼما بعد  :فقد أتانا خرب فظيﻊ  ،قتل مسلم بن عقيل  ،وهاﲏ بن عروة  ،وعبداﷲ بن يقطر  ،وقد

خذلتنا شيعتنا ،فمن أحب منكم أالنرصاف  ،فلينرصف ليس عليﻪ منا ذمام"( ، (149ويف رواية »:أﳞا الناس فمن كان منكم

يصرب عﲆ حد السيف  ،وطعن أﻷسنة فليقم معنا  ،وإال فلينرصف عنا«( (1٥0فتفرق الناس عنﻪ وﱂ يبق معﻪ إال الذين جاءوا
من املدينة .وهذا موقف يستحق التوقف عنده هو ﱠ
أن أهل بيت النبوة ال ﳜدعون الناس  ،وال يطلبون النرص بغريالوسائل

الﴩعية  ،لذالﻚ أحاط اإلمام (عليﻪ السالم) اجلموع التي التحقت بﻪ عل ﹰام بﺄﳖم مقبلون عﲆ القتال ؛ فلام عرفت تلﻚ
اجلموع بان كفة العدو هي االرجح يف كسب املعركة ،وأنﻪ ال أمل هلا باملغانم  ،تفرقت من حول اإلمام وﱂ يبق معﻪ إالﹼ أولئﻚ

الذين يريدون مواساتﻪ واملوت معﻪ  ،فالقائد الناجح هو الذي يميز بني ﹶم ﹾن هم » عبيد الدنيا  ،والدين لعق عﲆ ألسنتهم ،
ﳛوطونﻪ ما درت معائشهم  ،فﺈذا حمﹼصوا بالبالء ﹼ
قل الديانون «( ،(1٥1وبني مؤمن يرغب يف لقاء ربﻪ حق ﹰا والير املوت »

إال سعادة  ،واحلياة مﻊ الظاملني إال برما« ( . (1٥2وعندما تيقن االمام احلسني (عليﻪ السالم) أن احلرب واقعة ال مفر منها ،

وأن مصريه ومصري من يبقى معﻪ سيكون القتل ال حمالة  ،أراد أن يرفﻊ احلرج عن نفسﻪ  ،وأن يراجﻊ اصحابﻪ انفسهم  ،ويف
الليلة التي سبقت عاشوراء ﲨعهم وخطب فيهم قائ ﹰ
ال بعد ان محد اﷲ وأﺛنى عليﻪ  »:فﺈﲏ ال أعلم أصحابا أوﰱ وال خريا من

أصحايب  ،وال أهل بيت أبر وال أوصل من أهل بيتي  ،فجزاكم أﷲ عني خريا  ،أال وإﲏ ﻷظن يوما لنا من هؤالء  ،أال وإﲏ

قد أذنت لكم فانطلقوا ﲨيعا يف حل  ،ليس عليكم حرج مني وال ذمام  ،هذا الليل غشيكم فاﲣذوه ﲨال«( .(1٥3فكان ردهم
عليﻪ معرب ﹰا عن صدق نيتهم وعمق ايامﳖم  »:ﹺﱂ ﹶ نفعل ذلﻚ ؟ ألﹺنبقى بعدك ؟ ال ارانا أﷲ ذلﻚ أبدا«( ،(1٥4ويف رواية «:الأبقانا
اﷲ بعدك  ،الواﷲ  ،النفارقﻚ حتى يصيبنا ما أصابﻚ «( .(1٥٥لقد كان يف ردهم عليﻪ يف تلﻚ الليلة وﱂ يفصلهم عن ﳖايتهم

سو ساعات ،ما يدل عﲆ سمو الرتبية وعمق االيامن الذي استطاع االمام احلسني (عليﻪ السالم) ان يعزز رسوخﻪ يف
قلوﲠم ،فكان عمال أكثرﳑا هو ﹲ
قول  .لقد استوعبوا الدروس وسمعوا النصح وعرفوا ﱠ
(فﺈﲏ ال
أن ما قالﻪ (عليﻪ السالم)  :ﹼ

أر املوت إالﹼ سعادة واحلياة مﻊ الظاملني إالﹼ برم ﹰا )..هو منهاج عمل للساعني اﱃ احلرية  ،والرافضني جلور احلاكمني  ،وهلذا

كان ﹶر ﱡد برير بن حضري عﲆ شمر بن ذي اجلوشن  «:يا عدو اﷲ ! أبا ملوت ﲣوفني  ،واﷲ ! إن املوت أحب إلينا من احلياة
معكم«(. (1٥6
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ﺛالﺜ ﹰا  :اﻹﺑاء ورفﺾ الﺬل :

من بني أهم الصفات التي اتصف ﲠا اإلمام احلسني ( عليﻪ السالم ) صفة اإلباء عن الضيم  ،حتى ﹸل ﹼقب ( عليﻪ السالم) بـ (
يب الضيم ) .فكان إباؤه للضيم ووقوفﻪ بوجﻪ الظلم واستهانتﻪ باملوت يف سبيل احلق انموذج ﹰا يقتدي بﻪ كل ذي نفس أبية
ﹶأ ﹼ
وطريق يسلكﻪ أهل اإلباء يف كل مكان وزمان ؛ ولذلﻚ كان من بني اهم الدروس التي ﲤيزت ﲠا ﺛورتﻪ( عليﻪ السالم) العزة
ﹰ

واالباء  .وما أحوج ﳎتمعنا لبعث روح العزة فيﻪ وحثﻪ عﲆ خلﻊ ﺛوب الذل الذي حاول الفكر اﻷموي أن يسبغﻪ عليﻪ،
فاحلسني (عليﻪ السالم) ﹶع ﱠل ﹶم اﻷمة كيف تقف يف وجﻪ البغي عندما قال ملروان  «:عﲆ اإلسالم السالم إذ قد بليت اﻷمة

براع مثل يزيد«( .(1٥7ولذلﻚ رفﺾ ان يمد يده لﻪ وإن كلفﻪ حياتﻪ فقال الخيﻪ حممد بن احلنفية  «:واﷲ لو ﱂ يكن يف الدنيا

ملجﺄ وال مﺄو ملا بايعت يزيد بن معاوية« ( .(1٥٨كان احلسني عليﻪ السالم يدرك أن صالح اﻷمة وفسادها رهن صالح
ﹺ
ﹺ ﹺ ﹺ
ﱠاس  :اﻷﹸ ﹶم ﹶرا ﹸء
اﳋالفة وفسادها  ،كام جاء يف قول رسول اﷲ ( صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) » :صنﹾ ﹶفان م ﹾن ﹸأ ﱠمتي إﹺ ﹶذا ﹶص ﹸل ﹶحا ﹶص ﹸل ﹶح الن ﹸ
ﹶوا ﹾل ﹸف ﹶق ﹶها ﹸء«( ،(1٥9وهلذا علمنا احلسني (عليﻪ السالم)  ،ﱠ
أن قيادة مثل يزيد ال تزيد اﻷمر إال عيثا وفسادا .

لقد اعترب اإلمام احلسني (عليﻪ السالم )  ،ﱠ
أن مبايعة يزيد ﲢت ﲥديده بالقتل هي صورة من صور الذل  ،فكان شعاره الذي
رفعﻪ »موت يف عز خري من حياة يف ذل »( (160قاعدة تربوية تسمو باالنسان اﱃ احلياة الكريمة  ،وكان (عليﻪ السالم) قمة يف

االباء يوم ﲣﲆ عنﻪ القوم وعرض عليﻪ االستسالم والبيعة فرد عليهم قائال » :ال واﷲ ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال أفر
فرار العبيد«( . (161وقد شهد بذلﻚ عمر بن سعد يف ساحة املعركة قائ ﹰ
ال للشمر  :ان للحسني » نفس ﹰا ابية لبني جنبيﻪ«( .(162لقد

رضب للناس مث ﹰ
ال أعﲆ ودرس ﹰا بليغ ﹰا ليس لﻪ مثيل يف التضحية يبعث يف اﻷمم حيوية النهوض والدفاع عن احلق والعدالة.

ويف صبيحة عاشوراء كان املوت قاب قوسني أو ادنى منﻪ منح فرصة الرتاجﻊ عن القتال  ،مقابل النزول عﲆ حكم عبيد اﷲ

 ،وقد عرب عن هذا املوقف قائ ﹰ
ال » :أ ال وإن الدعي بن الدعي قد ركز بني اﺛنتني بني السلة والذلة وهيهات منا الذلة يﺄبى اﷲ

لنا ذلﻚ  ،ورسولﻪ واملؤمنون  ،وحجور طابت وطهرت  ،وأنوف محية ،ونفوس أبية من أن نؤﺛر طاعة اللئام ،عﲆ مصارع
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الكرام ،اال واﲏ زاحف ﲠذه اﻷرسة عﲆ قلة العدد وخذالن الناﴏ «( (163فاختار (عليﻪ السالم ) املنية عﲆ الدنية و ميتة العز

عﲆ عيﺶ الذل  ،و وصفﻪ مصعب ابن الزبري قائ ﹰ
ال  »:واختار امليتة الكريمة عﲆ احلياة الذميمة«( (164مقدما نفسﻪ و أهل بيتﻪ

وأصحابﻪ للقتل قربانا وفاء لدين جده (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) عن طيبة نفس و عدم تردد ،وقدم درسا عمليا يف العزة ورفﺾ
الذل يستلهم منﻪ اﻷحرار روح املقاومة واحلرية .

اﳋاﲤة

يتضح لنا ﳑا تقدم ﱠ
أن قربان آل حممد (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) ليس كقرابني االنبياء (عليهم السالم )  ،ففي الوقت الذي
افتد اﷲ تعاﱃ اسامعيل (عليﻪ السالم ) بﹺ ﹺذ ﹾب ﹴح عظيم ،وأنقذ عبد اﷲ بن عبد املطلب بامئة ناقة  ،ﱠ
فﺈن قربان رسول اﷲ حممد

(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) كان ﳎموعة قرابني يف قربان واحد ،إ ﱠد ﹶخ ﹶر ﹸه اﷲ تعاﱃ يوم حفﻆ اسامعيل ومن ﺛم أنقذ عبد اﷲ ليكون
احلسني (عليﻪ السالم) الذبيح الذي ال فدية لﻪ حتى يبقى دمﻪ دافق ﹰا يف ﴍايني ﺛورة االنسان ضد الظلم اينام كان  ،ال ﳞدأ
حتى يلفﻆ آخر الطغاة انفاسﻪ  ،وكان ﹸج ﹼل ما يبتغيﻪ احلسني (عليﻪ السالم )(رضا اﷲ) فكان توجهﻪ اﱃ اﷲ تعاﱃ بقولﻪ  :ان
كان هذا يرضيﻚ فخذ حتى ترﴇ.

وإذا كان اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) قد ضحى بﺄصحابﻪ واهل بيتﻪ وبنفسﻪ من أجل التغيري واإلصالح ،فالسؤال

الذي يمكن اﺛارتﻪ ملاذا  ،وبامذا تضحي املجتمعات املعاﴏة ؟

ان االجابة عن هذا السؤال تكمن يف فهم ﺛورة االمام احلسني (عليﻪ السالم) وانﹼﻪ ﱂ يزل ينادي ( :اال هل من ناﴏ

ينرصنا )؟  .لقد وجد الباحث ان يف ما قام بﻪ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم )من الدروس ما ال ﳛيﻂ ﲠا مثل هذا البحث ،

وكام تطرق اليﻪ البحث فﺈن نرصة احلسني عليﻪ السالم يمكن ان تكون كام يﺄﰐ -:
 )1اعتامد احلوار أسلوب ﹰا يف الرتبية ملا لﻪ من اﺛر كبري يف خلق ابناء يفهمون معنى االبوة كام فهمها اسامعيل (عليﻪ السالم)
وكام يفهمها ابناء عبد املطلب .و هذا النهﺞ ﲤثل باحلسني (عليﻪ السالم) وطاعتﻪ لرسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ) ونجاحﻪ

يف تربية ابنائﻪ  ،التي بدت واضحة يف موقف عيل االكرب (عليﻪ السالم).

 )2تﺄكيد اﻷسلوب عن طريق املنرب احلسيني الذي اتبعﻪ االمام احلسني (عليﻪ السالم) يف خلق طليعة ﺛائرة تساما ﲠا

االيامن حد الشهادة .

ﹺ
ربة،
ربة بمستو القدر نفسها عﲆ صنﻊ ال ﹶع ﹾ ﹶ
 )3اختيار رجال املنرب احلسيني من الذين يتمتعون بالقدرة عﲆ ايصال الع ﹾ ﹶ

حتى يتحقق شعار لبيﻚ يا حسني بﺄﲠى صورة.
وآخر دعوانا أن احلمد ﷲﹺ ﹶر ﱢب العاملني

اﳍﻮامﺶ

 .1أمحد ﳐتار عمر  ،معجم اللغة العربية املعاﴏة . 20٨0/1 ،

الرزاق احلسيني (املتوﰱ120٥ :هـ) تاج العروس من جواهر القاموس  ،بريوت  -دار
حممد بن عبد ﹼ
 .2ﱠ
حممد بن ﹼ
الزبيدي  ،ﹼ

الفكر  ،ط1414-1هـ . 309/2 ،

 .3ابن منظور  ،ﲨال الدين حممد بن مكرم بن عيل (املتوﰱ711 :هـ) لسان العرب  ،بريوت – دار صادر  ،ط1414-3هـ،

164/1

 .4اﻷنصاري ،زكريا بن حممد (ت926هـ) احلدود االنيقة والتعريفات الدقيقة  ،ﲢقيق  :مازن املبارك  ،بريوت – دار الفكر،

ط1991 -1م  ،ص. 77

 .٥الراغب  ،ايب القاسم احلسني االصفهاﲏ (ت٥02هـ)  ،املفردات يف غريب القران ،ﲢقيق  :حممد سيد كيالﲏ  ،بريوت،
دار املعرفة  ،د .ت ص 399؛ املناوي  ،حممد عبد الرؤوف (ت1031هـ) التوقيف عﲆ مهامت التعاريف  ،دمشق  -دار

الفكر ،ط1410-1هـ  ،ص. ٥7٨

.6الطربﳼ ،ابو عيل الفضل بن احلسن (ق 7هـ) ﳎمﻊ البيان يف تفسري القرآن  ،بريوت – دار املرتﴣ  ،ط2006 -1م ،

. 36٨/2

 .7املائدة 27 :

 .٨آل عمران 1٨3:

 .9املائدة 27 :

 .10الطربي  ،ابو جعفر حممد بن جرير (ت 310هـ)  :جامﻊ البيان يف تﺄويل القرآن  ،ﲢقيق  :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة

الرسالة ،الطبعة  :اﻷوﱃ 2000 ،م .201/10 ،

 .11القرطبي ،ابو عبد اﷲ حممد بن امحد ( ت 671هـ ) ،اجلامﻊ الحكام القران  ،ﲢقيق  :هشام سمري النجاري  ،الرياض
 ،دار عاﱂ الكتب  29٥/4 ،؛ ﳎمﻊ البيان .369/2
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 .12تفسري الطربي 44٨/7

 .13الكتاب املقدس  ،كتاب كل العصور  ،االصدار  ، 2 ،2التكوين . 6 :22

 .14الكتاب املقدس  ،اصدار :دار الكتاب املقدس يف الﴩق االوسﻂ  ،سفر التكوين  4ص.٥
 .1٥ﳎمﻊ البيان . 247/٨

 .16تاج العروس . 347/ 1٨
 .17لسان العرب . 2٥٨/13

 .1٨مفردات الراغب ص1٨4

 .19احلازمي  ،خالد بن حامد  ،اصول الرتبية االسالمية  ،املدينة املنورة – دار عاﱂ الكتب  ،ط2000-1م  ،ص. 19

 .20الكراكجي  ،ابو الفتح الشيﺦ حممد بن عيل (ت449هـ) كنز الفوائد  ،ﲢقيق  :عبد اﷲ نعمة  ،بريوت – دار االضواء ،

 140٥هـ  ،ص 232؛ املاوردي  ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب (ت  4٥0هـ) اعالم النبوة  ،ﲢقيق  :حممد املعتصم
باﷲ البغدادي  ،بريوت  -دار الكتاب العريب  ،ط19٨7 – 1م  ،ص. 21٥

 .21احلﺞ 27 :

 .22النحل . 122-120 :
 .23االنعام 7٥ :

 .24ﳎمﻊ البيان . 69/4

 .2٥تفسري القرطبي . 297/3
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 .29الزخرف2٨-26 :
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 .٥9ابن دريد  ،أيب بكر حممد بن احلسن اﻷزدي (ت 321هـ) االشتقاق  ،ﲢقيق  :عبد السالم هارون  ،بغداد – مكتبة املثنى،

19٥٨م 12/1 ،؛ تاريﺦ الطربي .246/2

 .60الكلبي ،حممد بن السائب (ت  204هـ) ﲨهرة النسب  ،ﲢقيق :حممد فردوس العظم  ،دار اليقظة العربية  -سوريا،

ط14-1/1 ،2؛ ايب عبيد القاسم بن سالم (ت 224هـ) كتاب النسب  ،ﲢقيق  :مريم حممد خري الدرع  ،دار الفكر -
بريوت ،ط19٨9 -1م  ،ص196. - 192

 .61ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيﻊ البرصي (ت  230هـ) ،الطبقات الكرب  ،بريوت  ،دار صادر 19٥7م 20/1 ،؛
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البيهقي  ،ابو بكر امحد بن احلسني (ت4٥٨هـ ) دالئل النبوة . 166/1

62 .62

الشعراء . 219 -21٨ :

 .63املفيد  ،حممد بن حممد بن النعامن البغدادي (ت413ه)  ،أوائل املقاالت  ،ﲢقيق :الشيﺦ ابراهيم االنصاري  ،مطبعة
مهر  ،ط1413-1هـ ص . 46-4٥

 .64ابن سيد الناس  ،ابو الفتح حممد بن حممد (ت 734هـ) عيون االﺛر  ،ﲢقيق  :حممد العيد اﳋطراوي  ،وحميي الدين
مستو ،بريوت -دار ابن كثري 76/1 ،

 .6٥طبقات ابن سعد  61/1؛ عيون االﺛر . 76/1 ،

عامن – دار الفيحاء  ،ط 1407-2ه.1٨1/1 ،
 .66احلصيبي  ،عياض بن موسى (٥44هـ) الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،ﹼ
 .67آل عمران . 34-33 :

 .6٨الصدوق  ،ابو جعفر حممد بن عيل القمي (ت3٨1هـ) من الﳛﴬه الفقيﻪ  ،بريوت – مؤسسة االعلمي  ،ط-1
19٨6م269/4 ،؛ اﳋصال ص. 313

 .69الواقدي  ،حممد بن عمر بن واقد (ت207هـ) كتاب املغازي  ،ﲢقيق :مارسدن جونس  ،بريوت – عاﱂ الكتب ،ط3

– 19٨4م 902/3 ،

 .70الكليني  ،حممد بن يعقوب (ت 329هـ) فروع الكايف  ،بريوت – منشورات الفجر  ،ط2007-1م3٨/4 ،
 .71إبراهيم 37 :

 .72البخاري  ،حممد بن اسامعيل (ت2٥6هـ) صحيح البخاري  ،ﲢقيق  :حممد زهري بن ناﴏ  ،دار طوق النجاة  ،ط-1
1422هـ  ،ح  .142/4 ، 3364 :صحيح البخاري  ،كتاب احاديث االنبياء ،
 .73م  .ن .
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 .74ابن اسحاق  ،حممد بن اسحاق بن يسار (ت1٥1هـ) السرية النبوية  ،ﲢقيق  :امحد فريد املزيدي  ،بريوت – دار الكتب

العلمية  ،ط2004 – 1م . ٨0/1 . ٨0/1 ،
 .7٥ﹸينظر تفسري ابن كثري 171/4

 .76ﹸينظر  :سرية ابن اسحاق  77 /1؛ طبقات ابن سعد ا ٨3/؛ البغدادي  ،حممد بن حبيب (ت 24٥هـ) املنمق يف اخبار

قريﺶ  ،صححﻪ  :خورشيد امحد فارق  ،بريوت – عاﱂ الكتب  ،ط19٨٥-1م ،ص 333؛ اليعقويب ،امحد بن ايب يعقوب(

ت292هـ)  ،تاريﺦ اليعقويب ،ﲢقيق :عبد االمري مهنا  ،بريوت،االعلمي للمطبوعات ،ط2010-1م .29٨/1

 .77سرية ابن اسحق . 7٨/1
 .7٨طبقات بن سعد . ٨٥/1
 .79البقرة 127 :

 .٨0ﳎمﻊ البيان . 27٨/1

 .٨1طبقات ابن سعد . ٨٨/1

 .٨2طبقات ابن سعد . ٨٨/1
 .٨3طبقات ابن سعد ٨٨/1
 .٨4تاريﺦ اليعقويب 303/1

 .٨٥طبقات ابن سعد . ٨9/1
 .٨6تاريﺦ اليعقويب . 303/1
 .٨7طبقات ابن سعد. ٨9/1

 .٨٨طبقات ابن سعد. ٨9/1

 .٨9تفسري القرطبي 127/19
 .90اإلنسان 7 :

 .91ﹸينظر  :تفسري الطربي  9٥/24؛ تفسري القرطبي ، 12٥/19

 .92ﹸينظر اآليات  :البقرة  177 :؛ آل عمران  76:؛ اإلرساء  34؛ الرعد .22 :
 .93تفسري ابن كثري 4٥0/4

 .94طبقات ابن سعد . ٨1/1

 .9٥السرية النبو ﹼية ،البن هشام  .169:1تاريﺦ اليعقويب  7:2ـ  .10عيون اﻷﺛر ،البن سيد الناس  .40:1بالغات النساء،
ﻷمحد بن أيب طاهر البغدادي.

 .96الكهف 14 :

 .97ابن طاووس ،رﴈ الدين عيل بن موسى (ت664هـ ) االقبال باالعامل احلسنة ،ﲢقيق  :جواد القيومي  ،قم – مكتب

االعالم االسالمي  ،ط1419 -2هـ. 74/2 ،

 .9٨الكليني ،حممد بن يعقوب (ت 329هـ) أصول الكايف  ،بريوت – منشورات الفجر  ،ط2007-1م 29٥/1

 .99الطوﳼ ،ابو جعفر حممد بن احلسن (ت 460هـ) مصباح املتهجد ،بريوت -مؤسسة االعلمي ،ط199٨-1م
ص.٥72

 .100أصول الكايف . 29٥/1
 .101م .ن

 .102ابن شهراشوب  ،ابو جعفر حممد بن عيل (ت  ٥٨٨هـ)  ،مناقب آل ايب طالب  ،ﲢقيق  :يوسف البقاعي  ،بريوت –
دار االضواء  ،ط1991 -2م . 14٨/1

 .103الطرباﲏ ،ابو القاسم سليامن بن امحد (ت360هـ)  ،املعجم الكبري ،ﲢقيق  :محدي عبد املجيد السلفي  ،القاهرة -
مكتبة ابن تيمية  ،ح  24/3 2630؛ ابن املغازيل  ،ابو احلسن عيل بن حممد (ت4٨3هـ) مناقب عيل بن بن ايب طالب ،ﲢقيق

تركي بن عبد اﷲ الوادعي  ،صنعاء – دار اآلﺛار  ،ط2003-1م ص101؛ اﳋوارزمي  ،املوفق بن امحد املكي (ت٥6٨ه )
املناقب  ،ﲢقيق مالﻚ املحمودي  ،قم – مؤسسة النﴩ االسالمي  ،ط1411 -2ه  ،ص 32٨ح 339؛ االربيل  ،ابو احلسن
عيل بن عيسى (ت693هـ) كشف الغمة يف معرفة االئمة  ،بريوت – دار االضواء  ،ط19٥٨ -2م  ٥4/1،؛ اهلندي  ،عالء

الدين عيل املتقي (ت 97٥هـ) كنز العامل  ،صححﻪ  :صفوة السقا  ،بريوت – مؤسسة الرسالة  ،ط19٨٥ -٥م 600/11 ،
ح.32٨92

 .104املجلﴘ  ،حممد باقر ( ت 1110هـ) بحار االنوار  ،قم – احياء الكتب االسالمية  ،ك 9ق. 31/ 1

 .10٥ابن حنبل  ،ابو عبد اﷲ امحد بن حممد (ت241هـ) مسند امحد  ،ﲢقيق :شعيب االرنؤوط وآخرون  ،بريوت – مؤسسة
الرسالة  ،ط2001 – 1م ح  17٨/6 17٥72؛ ابن ماجة  ،ابو عبد اﷲ حممد بن يزيد (ت273ه) سنن ابن ماجة  ،ﲢقيق
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حممد فؤاد عبد الباقي  ،مرص –دار ح  ٥1/1 144؛ الرتمذي  ،حممد بن عيسى (ت279هـ) سنن الرتمذي  ،ﲢقيق  :امحد

حممد شاكر وآخرون  ،مرص – مصطفى البايب احللبي  ،ط197٥-2م  ،ح 6٥٨/٥ 377٥؛ ابن عساكر  ،ابو القاسم عيل

بن احلسن (ت٥71هـ) تاريﺦ مدينة دمشق  ،ﲢقيق :حمب الدين ايب سعيد  -بريوت  ،دار الفكر199٥ ،م  ،ح 3461

. 149/14

 .106ابو حنيفة  ،النعامن بن حممد (ت 363هـ) ﴍح االخباريف فضائل االئمة االطهار  ،ﲢقيق  :حممد احلسيني  ،قم-

مؤسسة النﴩ االسالمي ح . 104/3 ، 1037

 .107ابن خياط  ،خليفة (ت240هـ)تاريﺦ خليفة  ،ﲢقيق  :اكرم ضياء العمري  ،بريوت-دار القلم  ،ط1977-2م .229/1 ،

 .10٨اليعقويب ،امحد بن ايب يعقوب( ت292هـ)  ،تاريﺦ اليعقويب ،ﲢقيق :عبد االمري مهنا  ،بريوت،االعلمي للمطبوعات،
ط2010-1م .1٥4 / 2

 .109ابن طاووس  ،ابو القاسم عيل بن موسى (ت664هـ )امللهوف عﲆ قتﲆ الطفوف  ،ﲢقيق  :فارس تربيزيان  ،دار
االرسة للطباعة والنﴩ ص.9٨

 .110ابن اعثم  ،ابو حممد امحد الكويف (ت 314هـ) كتاب الفتوح  ،ﲢقيق  :عيل شريي  ،بريوت – دار االضواء  ،ط-1
1991م 14/٥ ،

 .111امللهوف ص.9٨

 .112أصول الكايف. 11٨/1

 .113ابن نام احليل( ت 64٥هـ) مثري االحزان ص. 2٥

 .114املنقري  ،نرص بن مزاحم ( ت212هـ ) وقعة صفني  ،ﲢقيق :عبد السالم هارون  ،بريوت – دار جليل 1990 ،م
ص. 29
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 .11٥اﳋوارزمي  ،ابو املؤيد املوفق بن امحد (ت ٥6٨هـ) مقتل احلسني  :ﲢقيق  :حممد الساموي  ،قم – انوار اهلد ،

ط141٨ -1هـ 23٥/1 ،؛ كنز العامل .12٨/12

 .116ابن عساكر  ،ابو القاسم عيل بن احلسن (ت٥71هـ) تاريﺦ مدينة دمشق  ،ﲢقيق  :حمب الدين العمري  ،بريوت – دار

الفكر 199٥ ،م . 197/14 ،

 .117مقتل احلسني للخوارزمي . 239/1

 .11٨كنز العامل  12٨/12ح 34324؛ اهليثمي  ،نور الدين عيل بن ايب بكر (ت٨07هـ) ﳎمﻊ الزوائد ومنبﻊ الفوائد ،
بريوت – دار الكتاب العريب .190/9

 .119الطربي  ،حممد بن جرير بن رستم ( ق 4هـ ) دالئل اإلمامة  ،بريوت – مؤسسة اﻷعلمي  ،ط19٨٨ -2م  ،ص.74؛

ابن نام  ،جعفر بن حممد (ق7هـ) ذوب النضار ،ص.30

 .120العسكري  ،مرتﴣ  ،معاﱂ املدرستني  ،املجمﻊ العلمي االسالمي  ،ط1993 – ٥م .43/3
 .121الفتوح  19/٥؛ مقتل اﳋوارزمي . 1٨6/1

 .122اﳋراز القمي (ت400هـ) كفاية االﺛر  ،ﲢقيق  :عبد اللطيف احلسيني  ،قم – انتشارات بيدار  1401 ،هـ  ،ص، 117

 .123صحيح البخاري  ،كتاب العلم  ،ح 33/1 ، 110؛ صحيح مسلم  ،كتاب الرؤيا  ،ح. 177٥/4 ،2266
 .124ابن اعثم  19/٥؛ اﳋوارزمي  270/1؛ معاﱂ املدرستني . 47/3

 .12٥الطربي  ،عامد الدين ابو جعفر حممد بن ايب القاسم (ق 6هـ) بشارة املصطفى  ،ﲢقيق  :جواد القيومي  ،قم – مؤسسة

النﴩ االسالمي  ،ط1422 – 2ه  ،ص. 30٨
 .126االرشاد للمفيد 69/2

 .127ابن  ،عساكر ابو القاسم عيل بن احلسن (ت ٥71هـ) تاريﺦ مدينة دمشق  ،ﲢقيق :حمب الدين ايب سعيد  ،بريوت –

دار الفكر 199٥ ،م . 210/14 ،

 .12٨آل عمران  1٨٥ :؛ اﻷنبياء  3٥ :؛ العنكبوت . ٥7 :

 .129ﹸينظر التفاسري  :الطربي 361/2؛ القرطبي  32/2؛ ابن كثري  331/1؛ امليزان . 22٥/1

 .130البقرة 94 :

 .131امللهوف ص12٨؛ احليل  ،عز الدين ابو حممد احلسن بن سليامن (ق ٨هـ) املحتﴬ  ،ﲢقيق  :سيد عيل اﴍف  ،قم –
املكتبة احليدرية  ،ط 1424 -1هـ  ،ص٨3

 .132مناقب آل ايب طالب . 76/4
 .133اصول الكايف . 1٥6/1
 .134الفتوح 21/٥

 .13٥الذهبي  ،شمس الدين حممد بن امحد (ت 74٨هـ) سري اعالم النبالء  ،ﲢقيق  :شعيب االرناؤوط واخرون  ،بريوت
– مؤسسة الرسالة  ،ط1996 – 11م  147/3 ،؛ دﳾ  ،شيﺦ عبد اﷲ  ،النفيس يف بيان رزية اﳋميس  ،الكويت  ،ط– 1
 200٥م . 336/2

 .136البالذري  ،امحد بن ﳛيى (ت 279هـ) انساب االﴍاف  ،ت سهيل زكار ورياض زركيل  ،بريوت – دار الفكر ،

ط1996 – 1م.366/3 ،

 .137مقتل اﳋوارزمي  ، 26٨/1مثري االحزان ص. 2٥
 .13٨مقتل ايب ﳐنف ص24

 .139معاﱂ املدرستني 20/3

 .140تاريﺦ اليعقويب 13٨/2

 .141املقرم  ،عبد الرزاق  ،مقتل احلسني  ،قم – املكتبة احليدرية  ،ط142٥-1هـ  ،ص 161؛ القزويني  ،عبد الكريم

احلسيني  ،الوﺛائق الرسمية لثورة احلسني ع  ،كربالء – الشؤون الفكرية 2011 ،م  ،ص. 67

 .142مقتل اﳋوارزمي  33٥/3؛ ابن االﺛري  ،حممد بن حممد (ت630هـ) الكامل يف التاريﺦ و ﲢقيق  :ابو الفداء عبد اﷲ
القاﴈ  ،بريوت – دار الكتب العلمية  ،ط19٨7-1م . 40٨/3 ،

 .143الفتوح  31/٥؛ الشيﺦ املفيد  ،ابو عبد اﷲ حممد بن حممد (ت413هـ) االرشاد يف معرفة حجﺞ اﷲ عﲆ العباد ،

بريوت مؤسسة آل البيت  ،ط199٥ -1م . 40/2 ،
 .144دالئل اإلمامة ص. 74
 .14٥امللهوف ص. 126

 .146االمني  ،حمسن (ت12٨4هـ) أعيان الشيعة  ،ﲢقيق حسن االمني  ،بريوت – دار التعارف 19٨3 ،م . ٥93 / 1 ،
 .147امللهوف ص 129بصائر الدرجات ص 4٨1حديث  ٥؛ ذوب النضار يف ﴍح الثار ص. 29
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 • .14٨زبالة  :منزل معروف بطريق مكة من الكوفة  .معجم البلدان 129/3

 .149تاريﺦ الطربي 39٨/٥

 .1٥0القندوزي  ،سليامن بن شيﺦ ابراهيم ( ت 1294هـ)  ،ينابيﻊ املودة  ،صححﻪ  :عالء الدين االعلمي  ،بريوت –

مؤسسة االعلمي  ،ط1997 -1م ص. 406

 .1٥1حرز الدين  ،عبد الرزاق حممد حسني  ،مقتل احلسني من امايل السيدين  ،قم – دليل ما  ،ط1431 – 1ه  ،ص. 6٨
 .1٥2تاريﺦ الطربي 404/٥

 .1٥3مثري االحزان ص ٥2؛ امللهوف ص.1٥1
 .1٥4تاريﺦ الطربي 419/٥

 .1٥٥الذهبي شمس الدين حممد ابن امحد (ت 74٨هـ)سري اعالم النبالء  ،السرية النبوية  ،ﲢقيق  :بشار عواد معروف ،
مؤسسة الرسالة 301/3؛ سبﻂ بن اجلوزي  ،يوسف بن فرغيل (ت 6٥4هـ) تذكرة اﳋواص طهران – مكتبة نينو احلديثة
ص249

 .1٥6الفتوح  99/٥؛ مقتل اﳋوارزمي . 2٥1/1
 .1٥7اﳋوارزمي  ،مقتل احلسني . 26٨/ 1
 .1٥٨الفتوح . 21/٥

 .1٥9ابن عبد الرب ،ابو عمر يوسف (ت 463هـ) جامﻊ بيان العلم وفضلﻪ  :ﲢقيق ابو االشبال الزهريي  ،السعودية – دار
ابن اجلوزي  ،ط1414 -1هـ  ،ح 641/1 ،110٨؛ اﳋصال  ،باب االﺛنني ص.37

 .160مناقب ال ايب طالب 224/4

 .161تاريﺦ الطربي  42٥/٥؛ مناقب ال ايب طالب . 7٥/4
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 .162تاريﺦ الطربي . 41٥/٥

 .163مثري االحزان ص ٥٥؛ امللهوف ص . 1٥6

 .164تاريﺦ الطربي 470/٥؛ صفوت  ،امحد زكي  ،ﲨهرة خطب العرب  ،بريوت-املكتبة العلمية 16٨/2

ﻗاﺋمة املﺼادر واملراجﻊ
الﻘرآن الﻜريﻢ
أوﻻﹰ -املﺼادر :

 .1ابن االﺛري  ،حممد بن حممد (ت630هـ) الكامل يف التاريﺦ و ﲢقيق  :ابو الفداء عبد اﷲ القاﴈ  ،بريوت – دار الكتب
العلمية  ،ط19٨7-1م .

 .2االربيل  ،ابو احلسن عيل بن عيسى (ت693هـ) كشف الغمة يف معرفة االئمة  ،بريوت – دار االضواء  ،ط19٥٨ -2م.

 .3أبن اسحاق  ،حممد بن اسحاق بن يسار (ت1٥1هـ) السرية النبوية  ،ﲢقيق  :امحد فريد املزيدي  ،بريوت – دار الكتب
العلمية  ،ط2004 – 1م .

 .4أبن اعثم  ،ابو حممد امحد الكويف (ت 314هـ) كتاب الفتوح  ،ﲢقيق  :عيل شريي ،بريوت– دار االضواء  ،ط1991-1م.
 .٥االمني  ،حمسن (ت12٨4هـ) أعيان الشيعة  ،ﲢقيق حسن االمني  ،بريوت – دار التعارف 19٨3 ،م .
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ملﺨﺺ البحﺚ

،ملا كان اإلمام احلسني (ع) ﳛمل مقاصد حجاجية يغذﳞا النسق الديني تستقي من القران الكريم روافدها الفاعلة

: حاولنا دراسة االستدالل وهيمنة النسق الديني عند اإلمام عليﻪ السالم عﲆ وفق املحاور اآلتية
 وﻗﻔنا فيﻪ عﲆ اﺑرز آراء العلﲈء ﰲ ﻗضية اﻻﺳتدﻻل الﻘرآﲏ: مﻘدمة وﲤﻬيد
: وحددﻧا اﲡاهات اﻻﺳتدﻻل عند اﻹمام اﳊسﲔ )ع( عﲆ النحﻮ اﻵﰐ

،  واﻻﺳتدﻻل ﺑالﻘياس والﻘدوة،  اﻻﺳتدﻻل ﺑاملاهية واملﻮﺿﻮع:  اﻻﺳتدﻻل الﺬاﰐ )اﳋﻄاﰊ( الﺬي ﺗﻮزع عﲆ: أوﻻ

اﻻﺳتدﻻل ﺑﲔ الﻼزم وامللﺰوم
 اﻻﺳتدﻻل اﳉدﱄ: ﺛاﻧيا

 ﳏﻮر البﻼغة واﻹﻗناع: ﺛالﺜا

وﺧتمنا البحﺚ ﺑﺨاﲤة ﺛبتنا فيها ان اإلمام احلسني (ع) كان مدركا ﲤاما الدور الذي تؤديﻪ قضية االستدالل إلقناع

 اﻷمر الذي اﺛبت كفاءتﻪ احلجاجية،  وعليﻪ نجد اإلمام عليﻪ السالم قد نوع من أساليب استداللﻪ، املتلقي بام مطروح
املعتمدة عﲆ املعنى احلركي والنسق املهيمن الفاعل

Abﬆract
As there are certain argumentative targets emanating from the religious conformity and the
Quranic tributaries، the current study focuses on ; an introduction tackles the opinions of the
scholars about the Quranic inference and delimits the inference acts as: ﬁrst the self-inference
takes shape of entity and topic inference ، paragon and evaluating inference and the urged and
urging، second the argumentative inference، third eloquence and persuasion، then the study
concludes with the fact that Imam Al-Hussein is quite cognizant of the role the inference does
in persuading the interlocutors، that is why he ramiﬁes his devices into diverse argumentative
devices: onomatopoeic acts and preponderant inﬂuential conformity.
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املﻘدمة

احلمد ﷲ رب العاملني ،والصالة والسالم عﲆ نبيﻪ ورسولﻪ وخريتﻪ يف خلقﻪ وأمينﻪ عﲆ وحيﻪ الذي انعم بﻪ عﲆ العاملني،

وعﲆ الﻪ الطيبني الطاهرين وأصحابﻪ اﻷخيار.
أما بعـــد :

ﺛم تلقي النص كام ينبغي،
تكشف نصوص اإلمام احلسني (ع) عن عناية كرب باملتلقي سواء أكان عرب السعي اليﻪ ومن ﱠ
أم بالتواصل معﻪ بغية التﺄﺛري فيﻪ تﺄﺛري ﹰا مباﴍ ﹰا .

لقد اقرتنت أغلب نصوص اإلمام احلسني (ع) بطبيعة املواقف التواصلية ،اذ يبدو واضحا مقصدية إرساهلا ،فهي

إما تتوخى إﺛبات حقائق بالغة اﻷﳘية أو تسعى لتفنيد ادعاءات اﳋصوم،وغريها من املهام االستداللية مستثمرة الفضاء
احلجاجي والنسق الديني املهيمن عﲆ طبيعة اﻷحداث والشخصيات الفاعلة فيﻪ.

وملا كان تراث اإلمام احلسني عليﻪ السالم ﳑثال باﳋطب والوصايا قد اعتمد يف طرح أدلتﻪ احلجاجية عﲆ اﻷدلة العقلية،

وعﲆ وفق املناهﺞ العقلية يف استهدافها للمتلقني عﲆ اختالف مستوياﲥم واﲡاهاﲥم ،للتﺄﺛري فيهم واقناعهم ،فﺈﳖا كانت
ميدانا لدراستنا املوسومة بـ (االستدالل القرآﲏ والنسق الديني عند اإلمام احلسني عليﻪ السالم).

وبام أن هذه النصوص قد تشكلت يف فضاء من اﳋطابات املتقاطعة ،فان دراستنا استهدفت ﲢليل مظاهر االستدالل

وهيمنة النسق الديني التي ﲡلت يف بعدها احلجاجي والوقوف عﲆ املقاصد الفاعلة التي تواخاها اإلمام احلسني عليﻪ

السالم.

هذه املرتكزات شكلت أساس دراستنا ،وقد ارتﺄينا أن يكون التمهيد تﺄطريا معرفيا ملفهوم االستدالل عرب استقراء

مواقف العلامء العرب والغربيني منﻪ وفهمهم لطبيعتﻪ ،فيام انرصف اجلزء اآلخر اﱃ رصد اﲡاهات االستدالل عند اإلمام
احلسني (ع) وﲢليلها ،وقد جاءت عﲆ النحو االﰐ :

االستدالل الذاﰐ الذي انقسم عﲆ( :االستدالل باملاهية واملوضوع ،االستدالل بالقياس والقدوة ،وبني الالزم

وامللزوم) واالستدالل اجلديل ،فضال عن حمور البالغة واإلقناع ،لغرض اإلجابة عﲆ السؤال اآلﰐ :ما الوسائل واﻷساليب
االستداللية التي استعان ﲠا اإلمام احلسني (ع) إلنتاج نصوصﻪ ،أو كيف وظف اإلمام احلسني (ع) االستدالل للتعبري عن

أفكاره ومعتقداتﻪ؟ وعﲆ وفق ما قدمﻪ القرآن الكريم من اﲡاهات استداللية ،بام ﲢمل من مقدمات ونتائﺞ ،ﲤثل عامال

فاعال ال يقبل سو الصدق والقبول.

وختمنا البحث بخاﲤة سجلنا فيها أهم النتائﺞ

وختاما أقول :إﲏ ال ادعي لعميل هذا التامم وال أنزهﻪ من اهلنات ،وهو جهد متواضﻊ يف ﴏح دراسات تراث أهل بيت

النبوة عليهم السالم ،وحسبي أﲏ حاولت ومن اﷲ التوفيق.
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التمﻬيد :ﺗﺄطري مﻔﻬﻮم اﻻﺳتدﻻل

لقد جاء القرآن الكريم بﴩائﻊ اهلد إلصالح اﳋلق  ،وإقامتهم عﲆ طريق احلق والصالح اذ اعتمد املقاصد التي

تعتمد العقل  ،ذلﻚ أﳖا ﴍيعة اﷲ تعاﱃ التي تنطلق يف تكاليفها من رمحتﻪ بعباده سبحانﻪ وتعاﱃ ومراعاة ﲨيﻊ طوائفهم ،

وصالحﻪ جلميﻊ أزمنتهم وعصورهم ليكون ضالة اجلميﻊ .

وعليﻪ فﺄدلة القرآن الكريم (( مثل الغذاء ينفﻊ كل إنسان  ،وأدلة املتكلمني مثل الدواء ينفﻊ بﻪ آحاد الناس ،ويستﴬ

بﻪ اآلخرون ،بل أدلة القرآن كاملاء الذي ينفﻊ بﻪ الصبي ،والرضيﻊ والرجل القوي ،وسائر اﻷدلة كاﻷطعمة التي ينتفﻊ ﲠا

اﻷقوياء مرة ويمرضون ﲠا أخر  ،وال ينتفﻊ ﲠا الصبيان أصال ))

((1

لقد أﺛارت قضية االستدالل القرآﲏ واعتامده عﲆ أحوال املتلقني ،اختالفا بني الفالسفة املتﺄﺛرين بالفلسفة اليونانية

واالصولني ،فقد ذهب ابن رشد إﱃ أن الناس يف الﴩيعة عﲆ ﺛالﺛة أصناف (( :صنف ليس هو من أهل التﺄويل أصال ،وهم

اﳋطابيون الذين هم اجلمهور الغالب ،وذلﻚ انﻪ اليوجد احد سليم العقل يعر من هذا النوع من التصديق ،وصنف هو

من أهل التﺄويل اجلديل وهؤالء هم اجلدليون بالطبﻊ فقﻂ أو بالطبﻊ والعادة ،وصنف هو من أهل التﺄويل اليقيني وهؤالء

هم الربهانيون بالطبﻊ والصناعة اعني صناعة احلكمة ))

((2

ويبدو من كالم ابن رشد انﻪ ذهب إﱃ املقصود بالﴩع اﻷول و العناية باجلمهور اﻷعظم ،وملا كان هذا اجلمهور اﻷعظم

من العامة ،فهو الﳜاطبهم بتعقيد املنطق ،وال تفكري الفالسفة وعليﻪ فان أكثر احلجاج القرآﲏ من االستدالل اﳋطايب(.(3

وعليﻪ فاالستدالل القرآﲏ (( لﻪ طريق قائم بذاتﻪ وإذا نظرت فيﻪ وجدت فيﻪ ما امتازت بﻪ االدلة الربهانية من يقني ال

مرية فيﻪ وما امتازت بﻪ اﻷدلة اﳋطابية من إﺛارة اإلقناع ،وما امتازت بﻪ خواص البيان العايل ،مﻊ انﻪ ال يسامى ،وهو معجز

لكل الناس عرﲠم وعجمهم))(.(4

فالقران الكريم كان يسلﻚ بعﺾ مناهﺞ اﳋطابة يف االستدالل مﻊ علوه عليها وذلﻚ:
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أوﻻ يف أسلوبﻪ ،ﻷنﻪ معجز وال يشبﻪ كالم البﴩ

ﺛاﻧيا :ﻷن كل مقدماتﻪ ونتائجﻪ يقينية  ،واﻷدلة اﳋطابية تقوم عﲆ إﺛبات احلق بﺄدلة ظنية أو يقينية (.(٥

ويبدو واضحا اعتامد اإلمام احلسني (ع) يف حجاجﻪ عﲆ بعﺾ مناهﺞ االستدالل اﳋطايب عﲆ وفق ماسلﻚ فيﻪ القرآن،

من صدق كل ما اشتملت عليﻪ من مقدمات ونتائﺞ ،ﻷن البنية احلجاجية عند اإلمام احلسني (ع) تستند إﱃ اﳋطاب الفاعل
الذي ال يتقبل سو الصدق.

وعليﻪ فنحن مطالبون باستقراء الينابيﻊ التي استقى منها اإلمام احلسني (ع) أدلتﻪ فضال عن استقراء أساليب االستدالل

التي عرف ﲠا القرآن الكريم .

لقد ﲤثل اإلمام احلسني (ع) القرآن الكريم وأتقن اسلوبﻪ ،وطرق تعبريه،وحفﻆ نصﻪ ،وكان معلمﻪ اﻷول جده رسول

اﷲ (ص)  ،وأباه اإلمام عيل (ع) ،فضال عن إحاطتﻪ بكالم جده وأحاديثﻪ وﲤثل ما ورد فيها من أحكام وأوامر ونواه ،وﲤثل
كالم أبيﻪ يف خطبﻪ ورسائلﻪ ،وأتقن ما ورد فيها من طرق التعبري وفنونﻪ  ،وكان عامل ﹰا بكالم العرب وأيامها وأنساﲠا وطرق
تعبريها يف نثرها وشعرها

((6

اﻻﺳتدﻻل ﺑﲔ العلﲈء العرب والﻐرﺑيﲔ

لقد بدا واضحا اﺛر كتاب اﳋطابة ﻷرسطو الذي استثمره الفالسفة عند تصنيفهم ﻷساليب االستدالل اﳋطايب  ،إذ

قسم أرسطو أنواع الرباهني واحلجﺞ اﳋطابية عﲆ قسمني(:(7

أول :احلجﺞ اجلاهزة ( غري املصطنعة ) وهي القوانني واالعرتافات وأقوال احلكامء

الﺜاﲏ :احلجﺞ املصطنعة التي ﲢتاج حيلة من طرف اﳋطيب ،وهي اﻷخر تنقسم عﲆ النحو اﻷﰐ( :ذاتية نفسية تتعلق

بﺄخالق اﳋطيب وشخصيتﻪ ،وأحوال السامعني املختلفة ،ومنطقية موضوعية) ﳑثلة بالقياس اﳋطايب واملثال.

لقد وظف الفالسفة العرب ﲢليالت أرسطو اﳋاصة باﳋطابة يف خطبهم ،غري أﳖم حافظوا عﲆ خصوصيات النص

العريب الثقافية العربية ،فﺈذا كانت احلجﺞ اجلاهزة عند أرسطو هي الشهود واالعرتافات وأقوال احلكامء ،فﺈﳖا يف اﳋطابة
العربية اآليات القرآنية واﻷحاديث النبوية الﴩيفة ،واﻷبيات الشعرية فهي التي أكسبت البنية احلجاجية عند اإلمام احلسني
(ع) قوة استداللية قطعية ،وذلﻚ باختياره املوضوعات املطروحة  ،وتوجيهها إﱃ الغرض الذي قصد االستدالل عليﻪ .

لقد تنبﻪ العلامء العرب عﲆ أﳘية املثل يف إحداث اإلقناع ،واستعاملﻪ الواضح يف القران الكريم ،فاهتموا بمقتﴣ احلال،

إذ يشتمل عﲆ القضايا التي تربﻂ اﳋطيب باملستمﻊ ،منها ما ينبغي للخطيب أن يكون عليﻪ  ،وما يراعيﻪ من أحوال املستمعني

اﲡاهات اﻻﺳتدﻻل عند اﻹمام اﳊسﲔ )عليﻪ السﻼم(

يصنف ابن رشد االستدالل القرآﲏ يف عمومﻪ يف ضمن االستدالل اﳋطايب ،ليﺄﰐ يف املقام الثاﲏ االستدالل اجلديل

(املناظري) فاالستدالل اﳋطايب يقوم عﲆ إﺛبات احلق بﺄدلة قطعية أو ظنية وهي ما كانت إلﺛبات احلقائق يف ذاﲥا من غري
حماججة مﻊ ﳎادل وال ﳎادلة مﻊ جاحد ،وهي متجهة إﱃ اإلقناع وطرائقﻪ ،من مشاركة وجدانية ومن إﺛارة للمشاعر.

أما االستدالل اجلديل (املناظري) فهو اقل عموما من االستدالل اﳋطايب ويكون االستدالل فيﻪ مﺄخوذا ﳑا يسوقﻪ

اﳋطيب من حجﺞ ،وتعتمد قوة االستدالل عﲆ اﳋصم إذ يتقيد يف إﺛبات احلقائق بحجة اﳋصم.

((٨

وعليﻪ يمكن قراءة خطب اإلمام احلسني (ع) عﲆ وفق هذا املبدأ ،إذ يمكن تصنيف قسم من هذه اﳋطب ﲢت

االستدالل (الذاﰐ) إذ يتجﻪ اإلمام احلسني (ع) فيها إﱃ إﺛبات احلقائق من غري حماججة مﻊ ﳎادل ،فقد اهتم عليﻪ السالم
بنفسية القارئ ،ووضعها موضﻊ االعتبار ﻷﳘية املوضوعات املطروحة ،وهذا ما نلمسﻪ يف اﻷسلوب اللغوي املعتمد حيث
اختيار اﻷلفاظ املثرية للمشاعر ،وانتقاء أساليب االستدالل.

وبعضﻪ اآلخر ﲢت صنف االستدالل اجلديل ،بحيث التزم اإلمام احلسني (ع) يف استداللﻪ بام جاء عﲆ لسان معارضيﻪ

من حجﺞ.

وعليﻪ سنحاول قراءة خطب اإلمام احلسني (ع) عﲆ وفق هذين االﲡاهني ،فضال عن بالغة اإلقناع التي ﲤثل بمجموعها

أساليب االستدالل  ،وبام توافر بخطب اإلمام احلسني(ع) ،وعﲆ النحو اآلﰐ :

أوﻻ :اﻻﺳتدﻻل الﺬاﰐ

بعد استقراء خطب اإلمام احلسني (ع) بدا واضحا انﻪ عليﻪ السالم سلﻚ حماور عدة يف استداللﻪ الذاﰐ ،التي يمكن

تصنيفها عﲆ النحو اآلﰐ :

 -١اﻻﺳتدﻻل ﺑاملاهية واملﻮﺿﻮع

و يسمى االستدالل بالتعريف ويقصد بﻪ أن يؤخذ من ماهيتﻪ موضوع القول دليل عﲆ الدعو واالستدالل عليﻪ
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ببيان صفاتﻪ( ،(9ومن أمثلتﻪ يف القران الكريم ،التعريف ببعﺾ املحرمات لبيان حكمة ﲢريمها ،من مثل ﲢريم اﳋمر ،فذكر

تعريفها أﳖا من صنف اﳋمر وامليﴪ كام يف قولﻪ تعاﱃ ((يا أﳞا الذين آمنوا إنام اﳋمر وامليﴪ واﻷنصاب واﻷزالم رجس من
عمل الشيطان )) فذكر ما يرتتب عن ﴍﲠا من إرضار بقولﻪ تعاﱃ (( إنام يريد الشيطان أن يوقﻊ بينكم العداوة والبغضاء من
اﳋمر وامليﴪ ويصدكم عن ذكر اﷲ والصالة ))( (10ومثل هذا التوجﻪ نلحظﻪ خطبة اإلمام احلسني (ع) عند نزولﻪ كربالء،

بقولﻪ :

(( أﳞا الناس ،اﺳمعﻮا ﻗﻮﱄ وﻻ ﺗعجلﻮﲏ حتﻰ أعﻈﻜﻢ ﺑﲈ ﳊﻖ لﻜﻢ عﲇ ،وحتﻰ اعتﺬر إليﻜﻢ من مﻘدمﻲ عليﻜﻢ ،فان

ﻗبلتﻢ عﺬري وﺻدﻗتﻢ ﻗﻮﱄ وأعﻄيتمﻮﲏ النﺼﻒ ،ﻛنتﻢ ﺑﺬلﻚ اﺳعد وﱂ يﻜن لﻜﻢ عﲇ ﺳبيﻞ((

((11

فلالستدالل مكانتﻪ اﳋاصة عند اإلمام احلسني (ع) يف دعوتﻪ إﱃ إحقاق احلق واﻷمر باملعروف والنهي عن املنكر ،يذكر

عليﻪ السالم بﺈﳚاز :أﳞا املخاطبون ،املسلمون عامة و أهل كربالء خاصة أن عليكم االستامع إﱃ كالمي ﻷبني لكم احلق من
الباطل ،وبناء عﲆ طاعتي وتصديقي وإنصايف ترتتب ﲨلة من املنافﻊ التي يمكن إﲨاهلا عﲆ النحو اآلﰐ:
أ -تصبحون سعداء وتنالون الرضا يف الدنيا واآلخرة

ب -ﱂ يكن لكم عيل سبيل وال حجة وأكون أبرأت ذمتي أمام اﷲ وأمامكم

وهنا يبدو حرص اإلمام احلسني (ع) عﲆ املتلقي احلارض يف ساعة اﳋطاب من خالل تناوب الضامئر مشرية إﱃ املتكلم

تارة واﱃ املخاطب تارة أخر ،إذ تعكس العالقة بني العبارات من جهة وبني اﻷشياء واملواقف يف العاﱂ اﳋارجي التي تشري
إليها من جهة أخر ( (12فتعطي كل طرف حظﻪ من اﻷجر والثواب ،الذي حتام يقود إﱃ السعادة اﻷبدية يف الدنيا و اآلخرة .

إن اإلمام احلسني (ع) اعمتد اﻷدلة التي يفهمها املسلمون كافة  ،ومن ﺛم توجيﻪ اﳋطاب إﱃ اﳋاصة منهم ( احلضور)

الذين منهم املوايل املحب آلل بيت النبوة وﳖﺞ الرسالة املحمدية اﳋالدة احلقة  ،فيؤكد أﳖا مفتاح السعادة الكرب.

وإذا كان القران الكريم يف استدالالتﻪ يتجﻪ إﱃ اإلرشاد والتعليم  ،فان اإلمام احلسني (ع) ال ﳛيد عن هذا التوجﻪ ،
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فيقوي بﻪ استدالالتﻪ ليزيد من قوة بلوغ غاياتﻪ اﳋطابية كام يف قولﻪ عليﻪ السالم:

))أﻻ ﺗرون إﱃ اﳊﻖ ﻻ يعمﻞ ﺑﻪ وإﱃ الباطﻞ ﻻ يتناهﻰ عنﻪ لريغﺐ املﺆمن ﰲ لﻘاء رﺑﻪ ﳏﻘ ﹰا فﺈﲏ ﻻ أر املﻮت إﻻ ﺳعادة((...

)(١٣

لقد وجﻪ اإلمام احلسني (ع) الناس وأرشدهم إﱃ أﳘية أن يوضﻊ احلق يف موضعﻪ وان يعمل بﻪ وان يناضل اإلنسان من

أجل ﲢقيق هذا املسعى حتى ولو كلفﻪ ذلﻚ حياتﻪ فيالقي اإلنسان ربﻪ حرا كريام ،وعند إذن اليكون املوت إال سعادة طاملا

قدم اإلنسان اعز مايملﻚ يف مواجهة الظاﱂ لتصحيح املسارات اﳋاطئة ،مقابل حياة كريمة ترفل باحلرية واالحرتام ،ومثل
هذا اإلرشاد الذي قدمﻪ اإلمام احلسني (ع) أسلوبا من أساليب االستدالل حتام يفيد منﻪ العامة واﳋاصة عﲆ حد سواء.

 -٢اﻻﺳتدﻻل ﺑاملﺜﻞ والﻘدوة

لقد كان اإلمام احلسني (ع) عارفا ﲤام املعرفة يف ﳐاطبة املعنيني باﻷمر ،ﳑا يدل عﲆ كفاءتﻪ التخاطبية يف مراعاة السياق

الذي يساعده عﲆ بلوغ غاياتﻪ التبليغية وﲢقيق الفائدة املرجوة منها وهو ما يعرف بـ (مطابقة الكالم ملقتﴣ احلال)

وعليﻪ فقد كان اإلمام احلسني (ع) يمهد لغاياتﻪ االقناعية بمراعاة املخاطب فيام ﳜتلﺞ بداخلﻪ،وبام يملﻚ من حقائق هي

يف اﻷصل مبادئ كان قد تربى عليها ،فيقدم لﻪ املثل االعﲆ ،فيقول:

))أما ﺑعد فﺈن اﷲ اﺻﻄﻔﻰ ﳏمد )ص( عﲆ ﺧلﻘﻪ ،وأﻛرمﻪ ﺑنبﻮﺗﻪ واﺧتاره لرﺳالتﻪ ﺛﻢ ﻗبضﻪ إليﻪ ،وﻗد ﻧﺼﺢ لعباده وﺑلﻎ

ما أرﺳﻞ ﺑﻪ ،وﻛنا أهلﻪ وأولياءه وأوﺻياءه وورﺛتﻪ وأحﻖ الناس ﺑمﻘامﻪ ﰲ الناس ،فاﺳتﺄﺛر علينا ﻗﻮمنا ﺑﺬلﻚ فرﺿينا ﺑﺬلﻚ

وﻛرهنا الﻔرﻗة وأحببنا العافية ،وﻧحن ﻧعلﻢ أﻧا أحﻖ ﺑﺬلﻚ اﳊﻖ ﳑن ﺗﻮﻻه ،وﻗد أحسنﻮا وأﺻلحﻮا وﲢروا فرمحﻬﻢ اﷲ ،وغﻔر

لنا وﳍﻢ وﻗد ﺑعﺜﺖ رﺳﻮﱄ إليﻜﻢ ﲠﺬا الﻜتاب وأﻧا أدعﻮﻛﻢ إﱃ ﻛتاب اﷲ وﺳنة ﻧبيﻪ فﺈن السنة ﻗد أميتﺖ وإن البدعة ﻗد
أحييﺖ ،إن ﺗسمعﻮا ﻗﻮﱄ وﺗﻄيعﻮا أمري أهدﻛﻢ ﺳبيﻞ الرﺷاد والسﻼم عليﻜﻢ ورمحة اﷲ وﺑرﻛاﺗﻪ((

((14

إن اإلمام عليﻪ السالم يقدم للمخاطب بموجب هذا الكالم مقدمات موضوعية واضحة ومن ﺛم يوظف نتائﺞ هذا

القول مستندا بذلﻚ إﱃ أدلة قطعية بدعوتﻪ إياهم إﱃ كتاب اﷲ وسنتﻪ  ،ليكون سبيل الرشاد والسالم واملغفرة بقولﻪ عليﻪ

السالم:

))فاﺳتﺄﺛر علينا ﻗﻮمنا ﺑﺬلﻚ فرﺿينا ﺑﺬلﻚ وﻛرهنا الﻔرﻗة وأحبننا العافية ،وﻧحن ﻧعلﻢ أﻧا أحﻖ ﺑﺬلﻚ اﳊﻖ ﳑن ﺗﻮﻻه،

وﻗد أحسنﻮا وأﺻلحﻮا وﲢروا فرمحﻬﻢ اﷲ ((

((1٥

لقد بدا واضحا وعي اإلمام عليﻪ السالم بﺄﳘية املوضوع املطروح ،فانﻪ ينوع من مصادره االستداللية ومواضعها ،

وهو تنويﻊ يﺄﰐ مستندا إﱃ اﻷساليب االقناعية الرامية إﱃ طرح احلقائق أمام الناس ومحلهم عﲆ االقتناع بحقيقة االنحراف

وتصحيح املسار والوصول إﱃ سبل الرشاد والنجاة وهو ما عرب عنﻪ عليﻪ السالم بقولﻪ :

))وﻗد ﺑعﺜﺖ رﺳﻮﱄ إليﻜﻢ ﲠﺬا الﻜتاب وأﻧا أدعﻮﻛﻢ إﱃ ﻛتاب اﷲ وﺳنة ﻧبيﻪ فﺈن السنة ﻗد أميتﺖ وإن البدعة ﻗد أحييﺖ،

إن ﺗسمعﻮا ﻗﻮﱄ وﺗﻄيعﻮا أمري أهدﻛﻢ ﺳبيﻞ الرﺷاد والسﻼم عليﻜﻢ ورمحة اﷲ وﺑرﻛاﺗﻪ (( (.(16
ﱠ

ومنﻪ أيضا أن يقدم املثل والقدوة بﺄسئلة تقود إﱃ حديث نبوي ﴍيف ،لتكون سبيال إﱃ اإلقناع والتﺄﺛري ،وهو اﻷمر

الذي ﳚعل احلجﺞ لديﻪ أكثر قوة وفاعلية ،وال سيام انﻪ جاء عﲆ لسان سبﻂ النبي حممد (ص) وهو شخص معروف للقاﴆ
والداﲏ ولﻪ مكانتﻪ يف نفوس املسلمني ،فيكون ذلﻚ (( أكثر اجتذابا لﻺفهام وأقو يف التﺄﺛري يف قلوﲠم ،فيعطي الدليل قوة

فوق قوتﻪ الذاتية ،إذ تكون احلجة قد أقيمت عليهم من جهتﻪ ،ومن جهة الدليل يف ذاتﻪ ومن جهة أن الذي قالﻪ رجل حمرتم

يف نظرهم ))( (17ومن هذه احلجﺞ التي تستند إﱃ احلديث النبوي الﴩيف عند اإلمام احلسني (ع) قولﻪ :

))هﻞ ﳛﻞ لﻜﻢ ﻗتﲇ واﻧتﻬاك حرمتﻲ ،ألسﺖ اﺑن ﺑنﺖ ﻧبيﻜﻢ واﺑن وﺻيﻪ ،أو ليﺲ محﺰة ﺳيد الﺸﻬداء عﻢ أﰊ ،أو ليﺲ

جعﻔر الﻄيار عمﻲ ،أو ﱂ يبلﻐﻜﻢ ﻗﻮل رﺳﻮل اﷲ ﱄ وﻷﺧﻲ هﺬان ﺳيدا ﺷباب أهﻞ اﳉنة ((

((1٨

وعليﻪ يكون مضمون احلجاج االستداليل عﲆ النحو اآلﰐ:

 -انﻪ عليﻪ السالم ابن بنت النبي حممد (ص)

 -محزة سيد الشهداء عم أبيﻪ

 -جعفر الطيار عمﻪ

 -وأخريا احلجة الدامغة شهادة الرسول الكريم (هذان سيدا شباب أهل اجلنة)

لقد تضمن هذا الطرح قياسا من نوع قياس اﳋلف وهو (( إﺛبات اﻷمر ببطالن نقيضﻪ وذلﻚ ﻷن النقيضني ال

ييجتمعان))( ،(19وعليﻪ فان إﺛبات بطالن معاداة وحماربة اإلمام احلسني (ع) وحماولة قتلﻪ وانتهاك حرمﻪ ﺛبت نقيضﻪ وهو انﻪ

ابن بنت النبي (ص) سليل النبوة املحمدية ومحزة سيد الشهداء عم أبيﻪ و جعفر الطيار عمﻪ ،فضال عن تﺄكيد النبي حممد
(ص) بقولﻪ الفصل لﻪ وﻷخيﻪ اإلمام احلسن (ع) إﳖام سيدا شباب أهل اجلنة (( احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة ))

( ، (20إن توظيف أحاديث الرسول الكريم (ص) بمتنها أو معناها وإدخاهلا يف بنية اﳋطاب احلسيني يفيد االلتزام بام ورد
فيها وهو واجب ﴍعي عﲆ كل مسلم  ،ﻷﳖا ﲤثل (( وسيلة من وسائل االحتجاج عند من يريد بيان رأي او دفاع عن

24٥

فكرة او عقيدة ))

((21

وعليﻪ نجد اإلمام احلسني (ع) اعتمد يف استداللﻪ إﱃ أمور أو حقائق دامغة ال ﳜتلف فيها اﺛنان ،يف أدلة وحجﺞ بينة،

ليختم قولﻪ بتﺄكيد النتيجة التي يكون املخاطب نفسﻪ قد عرفها وفهمها وأصبح عﲆ يقني من أحقيتها واقر ﲠا ،وهي انﻪ ال
ﳛق ﻷعدائﻪ عليﻪ السالم قتلﻪ وانتهاك حرمﻪ ،بعد أن وظف استدالالتﻪ واستطاع الوصول إﱃ نوازع نفس املخاطب ليمتلﻚ

قناعاتﻪ بقوة.

يبدو ﳑا تقدم أن اإلمام احلسني (ع) اعتمد اﻷساليب احلجاجية القائمة عﲆ الرتتيب الوظيفي ﻷجزاء القول بحسب

الذي أشار إليﻪ أرسطو( (22عرب هذا اﻷسلوب التخاطبي الذي يعد اسرتاتيجية حجاجية يسعى فيها اإلمام عليﻪ السالم إﱃ
ﲢقيق أهداف معينة  ،هي :

اﻷول :توجيﻪ اﳋطاب اﱃ العامة ليحقق اﻷﺛر املنشود واستقطاب اكرب قدر ﳑكن من املتفهمني واملؤيدين وﲢقيق اإلقناع

ﲠذه احلجﺞ .

واآلخر  :إﴍاك أكرب قدر ﳑكن من املتلقني املتعاطفني ،وعليﻪ يكون عليﻪ السالم قد حقق غاياتﻪ التي تستهدف عامة

الناس وخاصتهم عﲆ حد سواء  ،بعد أن تﺄكد لديﻪ ﲢقيق القناعة بمﴩوعية قضيتﻪ والسيام عدم أحقية القوم بقتالﻪ وانتهاك

حرمﻪ .

 -٣ﺑﲔ الﻼزم وامللﺰوم

ويسمى ميزان الكالم بمعنى إن أحد اﻷصليني يشمل عﲆ جزأين آخرين أحدﳘا الزم واﻷخر ملزوم (.(23

إن الرتتيب العادي للوقائﻊ يف اﳋطاب يمثل مظهرا من مظاهر االنسجام النﴢ بحسب (فان ديﻚ) ،لكن من دون أن

يعني ذلﻚ أن اﳋطاب ال ينسجم إذا خالف معرفتنا العادية للعاﱂ فـ ((إذا كانت اجلمل تدل عﲆ اﻷحداث يف عاﱂ ﳑكن ،فان
انتظام سالسل من اجلمل ينبغي أن يدل عﲆ ﳎموع منظم من اﻷحداث ،ويسمى هذا الرتتيب للخطاب ترتيبا عاديا ،إال
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انﻪ يف معظم احلاالت تكون العالقة املوجودة بني الكالم والعاﱂ اقل استقامة وﴏاحة ))( (24وهكذا تتفاعل خطب اإلمام
احلسني عليﻪ السالم وتنسجم كام لو كانت نصا واحدا ،ويظهر ذلﻚ من حيث ترتيب الوقائﻊ فيها ،إذ تنسجم خطب اإلمام
احلسني عليﻪ السالم انطالقا من مبدأ التشابﻪ ،وهو من مبادئ االنسجام التي أكدها كل من (براون ،وديول)( ،(2٥إذ يقدم
اإلمام احلسني عليﻪ السالم الوقائﻊ املستمدة من منبﻊ اليدخلﻪ الشﻚ يف حقيقتﻪ  ،فيذكر الشهادة والتوحيد يف قولﻪ :

إن اﳊسﲔ يﺸﻬد أن ﻻ إلﻪ إﻻ اﷲ ،وحده ﻻ ﴍيﻚ لﻪ ،وأن
))هﺬا ما أوﴅ ﺑﻪ اﳊسﲔ ﺑن عﲇ إﱃ أﺧيﻪ ﳏمد ﺑن اﳊنﻔية ،ﱠ
ﳏمد ﹰا عبده ورﺳﻮلﻪ )ص( جاء ﺑاﳊﻖ من عنده ،وأن اﳉنة حﻖ والنار حﻖ ،وأن الساعة آﺗية ﻻ ريﺐ فيﻬا وأن اﷲ يبعﺚ من ﰲ

الﻘبﻮر ،وأﲏ ﱂ أﺧرج أﴍ ﹰا وﻻ ﺑﻄر ﹰا وﻻ مﻔسد ﹰا وﻻ ﻇامل ﹰا ،وإﻧﲈ ﺧرجﺖ لﻄلﺐ اﻹﺻﻼح ﰲ أمة جدي وأﰊ عﲇ ﺑن أﰊ طالﺐ
عﲇ أﺻﱪ حتﻰ يﻘﴤ ﺑينﻲ وﺑﲔ الﻘﻮم الﻈاملﲔ وهﻮ ﺧري اﳊاﻛمﲔ ((
فمن ﻗبلنﻲ ﺑﻘبﻮل اﳊﻖ فاﷲ أوﱃ ﺑاﳊﻖ ،ومن رد ﱠ

((26

إذ نلحﻆ يف هذه الوصية التفاعل التام مﻊ اإلطار العام املستند إﱃ اليقني الذي ﲣلقﻪ البداية  ،ومن ﺛم يعتمد يف تقديم

البنية احلجاجية عﲆ املستو التخاطبي اآلخر بقولﻪ عليﻪ السالم :
)) وأﲏ ﱂ أﺧرج أﴍ ﹰا وﻻ ﺑﻄر ﹰا وﻻ مﻔسد ﹰا وﻻ ﻇامل ﹰا ،وإﻧﲈ ﺧرجﺖ لﻄلﺐ اﻹﺻﻼح ﰲ أمة جدي وأﰊ عﲇ ﺑن أﰊ طالﺐ

عﲇ أﺻﱪ حتﻰ يﻘﴤ ﺑينﻲ وﺑﲔ الﻘﻮم الﻈاملﲔ وهﻮ ﺧري اﳊاﻛمﲔ ((
فمن ﻗبلنﻲ ﺑﻘبﻮل اﳊﻖ فاﷲ أوﱃ ﺑاﳊﻖ ،ومن رد ﱠ

((27

وعليﻪ يمكن إدراك الطريقة التي اﲣذها اإلمام احلسني عليﻪ السالم لصناعة أفعال دينية بالكلامت ﲤثل نسقا دينيا

إسالميا  ،وتعرب بمجموعها عن رسالة غاية يف اﻷﳘية تنم عن مقصدية مشرتكة ،تتمثل يف توجيﻪ املتلقي واﻷخذ بيده

للوصول إﱃ احلقيقة املطروحة ،إذ يمكن مالحظة أن ((حذف الربﻂ بني مستو ﲣاطبي اعﲆ وآخر أدنى))( (2٨وهذه

احلقيقة املطروحة ﲡسد موقف اإلمام احلسني عليﻪ السالم ﲡاه الثوابت اإلسالمية التي أرسى قواعدها الرسول الكريم

(ص) ومن بعده اإلمام عيل ابن أيب طالب عليﻪ السالم بوصفها بنيات مهمة لعملية اإلصالح ،ورفﺾ انتهاك هذه الثوابت.
لقد توصل اإلمام احلسني عليﻪ السالم إﱃ بناء هذا املوقف من التالزم احلاصل بني املقوالت التي تتولد عن العالقة

اﻷولية املتمثلة يف مﴩوعﻪ اإلصالحي وتبيان تالزمها ،وتستلزم وجود أسباب ،ومعرفة هذه اﻷسباب تستلزم سبيال وحيدا

للخالص ال ﳛتمل غريه وهو (فمن قبلني بقبول احلق فاﷲ أوﱃ باحلق)

ﺛاﻧيا  :اﻻﺳتدﻻل اﳉـدﱄ

يندرج ﲢت هذا االﲡاه النصوص التي تقدم بناء ﲣاطبيا يعتمد إفصاحﻪ اللساﲏ عﲆ العالقة التخاطبية التي ﲡمﻊ

املؤلف بالقارء ،فتفيد اجلمﻊ بني املتكلم مﻊ كالمﻪ ،وهو((ﲡاور مادي بالدرجة اﻷوﱃ ،تفرضﻪ إلية التواصل والتخاطب
وهو مالزم من حيث املبدأ لكل عملية قول أو كالم ))( (29وهذا الفهم يتفق مﻊ ماقدمﻪ باختني من تصورات لبعدي الزمان
واملكان يف العمل اﻷديب ((فهو يضﻊ دائام املؤلف والقارئ يف زمان واحد ،عﲆ املسافات الزمنية التي قد تفصل بينهام ،وهذا

الزمان هو خارج كل الزمكانات املصورة فيﻪ ،وما ﳛتوﳞا كلها))( (30وعموما فان اإلمام احلسني (ع) يتجاوز حواﳾ النص

قاصدا متنﻪ بتوظيفﻪ العالمات اللغوية التي ﲢيل اليﻪ مباﴍة ،يقول اإلمام احلسني عليﻪ السالم.
))وأﲏ ﱂ أﺧرج أﴍ ﹰا وﻻ ﺑﻄر ﹰا وﻻ مﻔسد ﹰا وﻻ ﻇامل ﹰا ،وإﻧﲈ ﺧرجﺖ لﻄلﺐ اﻹﺻﻼح ﰲ أمة جدي وأﰊ عﲇ ﺑن أﰊ طالﺐ
عﲇ أﺻﱪ حتﻰ يﻘﴤ ﺑينﻲ وﺑﲔ الﻘﻮم الﻈاملﲔ وهﻮ ﺧري اﳊاﻛمﲔ((
فمن ﻗبلنﻲ ﺑﻘبﻮل اﳊﻖ فاﷲ أوﱃ ﺑاﳊﻖ ،ومن رد ﱠ

((31

بل يتعد هذا الترصيح إﱃ متن النص ،باستعاملﻪ عالمات لغوية ﲢيل إليﻪ ،وهي ضمري املتكلم املفرد ( أﲏ ،خرجت)

وضمري املتكلم الذي ﳚمﻊ بينﻪ وبني املتلقي (من قبلني ،من رد عيل )  ،هذه العالمات ﲢيل إﱃ املتكلم ،وهي عالمات

يسميها (بنفست) عالمات فارغة( (32وهي فكرة انتقدها (اوركيوﲏ) بقوهلا ((يمكن للضمري اال يكون لﻪ موضوع ،ولكن

يستحيل االيكون لﻪ مفهوم ،فلواله تعذرت الرتﲨة من لغة أخر ))( (33وهذا القول يتفق مﻊ ما ذهب إليﻪ السيوطي فيام

ﳜص اﻷلفاظ ((يوضﻊ اللفﻆ بﺈزاء معنى عام ،ويدل الواقﻊ عﲆ أن مسمى اللفﻆ حمصور يف شخص معني  ،فيدل اللفﻆ
عليﻪ النحصار مسامه فيﻪ ال للوضﻊ بﺈزائﻪ ،ومن ذلﻚ املضمرات  ...وﲠذا ﳛصل اجلواب عﲆ القاعدة العقلية  ،أن اللفﻆ
املوضوع ملعنى اعم ،ال يدل عﲆ ما هو اخص منﻪ  ،فان الداللة ﱂ تﺄت من اللفﻆ  ،وإنام أتت من جهة حرص الواقﻊ املسمى

يف ذلﻚ اﻷخص  ..فثبت ﲠذا كلﻪ أن الضمري واسم اإلشارة وضعا للمعنى العام ،وعدم إطالقها عليﻪ ،إنام هو ملا عرض يف

االستعامل ،ال ﻷمر يف أصل الوضﻊ ،وهذا ﲢقق القول بﺄنﻪ كيل وضعا ،جزئي استعامال))

((34

إن بناء الرتتيب املوضوعي يف الطرح هلذه الوصية لﻺمام احلسني عليﻪ السالم لﻪ داللتﻪ يف النص  ،فهو مرتبﻂ باﻷسلوب

االستداليل املعتمد فيها ،القائم عﲆ اجلدل وإلقاء احلجة فقد ﴏح اإلمام احلسني عليﻪ السالم بقولﻪ ((:فمن ﻗبلنﻲ ﺑﻘبﻮل

عﲇ أﺻﱪ حتﻰ يﻘﴤ ﺑينﻲ وﺑﲔ الﻘﻮم الﻈاملﲔ وهﻮ ﺧري اﳊاﻛمﲔ ((
اﳊﻖ فاﷲ أوﱃ ﺑاﳊﻖ ،ومن رد ﱠ

((3٥

إن ترابﻂ هذه االفكار والوحدات مﻊ إفصاح اإلمام احلسني عليﻪ السالم عن العالقة التخاطبية التي ﲡمﻊ بينﻪ وبني

املتلقي ،قد أكد حقيقة أن التوجﻪ يف احلديث ﱂ يكن يقصد بﻪ أخاه ( حممد بن احلنفية ) وإنام كان يقصد بﻪ املتلقي العام (عموم
املسلمني) ،وهلذا التوجﻪ دوره الواضح يف تﺄويل النص وفهمﻪ فهام مناسبا.

لقد بدا واضحا مقصدية اإلمام احلسني (ع) ليس للدفاع عن شخصﻪ ،إنام هو الدفاع عن اإلسالم املحمدي اﻷصيل،
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والعمل عﲆ تصحيح مسارات اﻷمة اﳋاطئة  ،وكل هذا منبعﻪ الشعور باملسؤولية ﲡاه اﻷمة .

البﻼغة واﻹﻗناع

إذا كان اإلمام احلسني (ع) قد وظف أساليب االستدالل املختلفة فان املتون التي اعتمدناها يف هذه الدراسة قائمة

يف اﻷعم اﻷغلب عﲆ اﲣاذ البالغة سبيال لﻺقناع  ،وهذا هو اﻷسلوب املعتمد يف اﳋطابة عند أرسطو إذ (( تعود أﳘية
اﻷسلوب يف نظر أرسطو إﱃ أن عامة الناس يتﺄﺛرون بمشاعرهم ،أكثر ﳑا يتﺄﺛرون بعقوهلم  ،فهم بحاجة إﱃ وسائل اﻷسلوب

أكثر من حاجتهم إﱃ احلجة  ،فال يكفي إذن أن يعرف املرء ما ينبغي أن يقال  ،بل ﳚب أن يقولﻪ كام ينبغي ))( (36فغاية اإلمام
احلسني عليﻪ السالم هو إقناع املتلقي والتحرر من قيد النص الربهاﲏ  ،وبذلﻚ بﺈﺛارة عواطف املتلقي وﲢقيق اإلقناع عن

طريق استخدام الوسائل البالغية  ،ﻷن البالغة (( فلسفة تفكري وﺛقافة للمجتمﻊ وأسلوبية حوار ،وهذا رس اكتساﲠا تلﻚ

الطبيعة املزدوجة التي ﲡمﻊ بني اآلليتني احلجاجية والتفكريية التﺄويلية عﲆ مستويي امللفوظ واملكتوب ،اذ ﱂ تعد وظيفتها
ﲢليل النصوص فحسب بل انتاجها ايضا ))

((37

لقد ﲡاوزت البالغة اجلديدة مسﺄلة املعيارية وانتقلت اﱃ الوصفية  ،تاركة وراءها أسس البالغة التقليدية التي تعتمد

املعيارية املطلقة  ،وهو ﲢول يتفق مﻊ النظرة العلمية للدراسات اإلنسانية ،إذ اتكﺄت عﲆ مفهوم البنية وهو مفهوم ذو طابﻊ
ﲡريدي لﻪ قابلية تتميز الظواهر اللغوية عﲆ مستويات عدة من اﻷبنية الصغر إﱃ اﻷبنية الكرب ( (3٨وانتقل هذا املفهوم إﱃ

النص  ،بوصفﻪ بنية كلية تندرج ﲢتﻪ بنى صغرية ،عدت أحيانا مغلقة وأحيانا مفتوحة عﲆ غريها من اﻷبنية يف نظم أخر

((39

إن لﻸشكال البالغية وظيفة يف موقف اتصايل حمدد ،قابلة لتغري السياقات التي تظهر فيها ،إذ يمكن مالحظة بعﺾ

اﻷشكال اللغوية التي يمكن يف سياق حمدد إدراجها ضمن نطاق اﻷشكال البالغية

((40

وعليﻪ يمكن النظر إﱃ اﻷشكال البالغية بحسب املستويات اللغوية املعروفة يف الدراسات احلديثة( ،أصوات ،وكلامت،
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وﲨل ) ما ﳛمل إمكانية إدراج ﲨيﻊ اﻷبنية املوافقة يف املستويات النصية يف ضمن أشكال بالغية ( ،(41وعليﻪ اعتمدنا هذا

التقسيم يف التحليل البالغي لنصوص اإلمام احلسني عليﻪ السالم ،إذ وظفت يف هذه النصوص احلسينية الﴩيفة أشكال

بالغية عدة  ،سنقف عند بعضها عﲆ سبيل املثال ال احلرص  ،وال سيام ماكان مهيمنا فيها ،إذ أن القياس الكمي رضوري
لتحديد طبيعتها ووظيفتها( (42وعﲆ وفق املستويات اللغوية املعروفة يف الدراسات اللغوية املعروفة يف الدراسات احلديثة،
وعﲆ النحو اﻷﰐ :

 -١الﺼيﻎ اللﻐﻮية )التﻔضيﻞ(

ال يمكن ﲡاوز أفعال التفضيل يف النصوص احلسينية  ،إذ ﲤثل مرتكزات مهمة وواضحة إن أفعال التفضيل تدل عﲆ

شيئني اشرتكا يف صفة وزاد احدﳘا عﲆ اآلخر فيها ( (43ومثال ذلﻚ الوصف الذي جاء بﻪ اإلمام احلسني عليﻪ السالم ﻷهل

بيتﻪ وأصحابﻪ  ،فهو يبني خصائص أهل بيتﻪ وأصحابﻪ بقولﻪ :

((فاﲏ ﻻ أعلﻢ أﺻحاﺑا أوﱃ وﻻ ﺧريا من أﺻحاﰊ  ،وﻻ أهﻞ ﺑيﺖ أﺑر وﻻ أوﺻﻞ من أهﻞ ﺑيتﻲ((

((44

فﺄهل بيت اإلمام احلسني عليﻪ السالم وأصحابﻪ قد سموا عﲆ سائر املوجودين ﲠذه الصفات ،فاملعنى املهيمن عﲆ داللة

هذه اﻷفعال هو إﺛبات الفضل كل الفضل للموجودين  ،ذلﻚ أﳖا أفعال تفضيل دلت عﲆ صفات وصفوا ﲠا وازدادوا عﲆ

غريهم ﲠا ،فضال عن داللتها عﲆ ﺛبوت الوصف يف املوصوفني عﲆ نحو االستمرار والدوام ،إذ التوجد قرينة ترصف

ذلﻚ ،إذ إن أفعال التفضيل (( ﲣص الثالﺛيات املجردة اﳋالية من اﻷلوان والعيوب  ،املبنية للفاعل نظري فعيل التعجب ،ولﻪ
معنيان  :احدﳘا إﺛبات زيادة الفضل للموصوف عﲆ غريه ،والثاﲏ إﺛبات كل الفضل لﻪ ))( (4٥وعليﻪ يبدو ﲣصيص هذه

الداللة لصيﻎ التفضيل يف هذا النص احلسيني يعود إﱃ اعتبارات ﲣاطبية ،وقرائن سياقية  ،ولذا فان فكرة االشرتاك يف أفعال

التفضيل (( الﲣضﻊ للتقديرات اللغوية  ،بل العتبارات التخاطب ))

((46

 -٢إﻧتاج الدﻻلة ) اﻹطناب واﻻﺳتعارة (

تعد ﳎاالﹰ مه ﹰام للتصنيفات البالغية ،وأﳘها املجاز بﺄنواعﻪ ( (47ويدخل يف نطاق هذه اﻷشكال البالغية الطباق والرتادف

واإلطناب  ،فاإلطناب (( يؤدي وظيفة تنميقية ووظيفة اقناعية  ،فمن جهة يعرض املعنى يف صورتني ﳐتلفتني ومن جهة ﺛانية

ﳚعل املعنى يتمكن يف النفس فضل ﲤكن ))( ،(4٨إذ يشتغل اإلطناب عند اإلمام احلسني عليﻪ السالم عند بلوغ االستدالل
مستو معين ﹰا من الكفاية إلقناع املتلقي  ،وهو ماجاء يف قولﻪ عليﻪ السالم :

))أﻧﺸدﻛﻢ اﷲ هﻞ ﺗعرفﻮﻧنﻲ؟ ﻗالﻮا :ﻧعﻢ ،أﻧﺖ اﺑن رﺳﻮل اﷲ )ص( وﺳبﻄﻪ ،ﻗال :أﻧﺸدﻛﻢ اﷲ هﻞ ﺗعلمﻮن إن جدي

إن أﰊ عﲇ ﺑن أﰊ طالﺐg؟ ﻗالﻮا :اللﻬﻢ ﻧعﻢ ﻗال :أﻧﺸدﻛﻢ اﷲ
رﺳﻮل اﷲ ،ﻗالﻮا :اللﻬﻢ ﻧعﻢ ،ﻗال :أﻧﺸدﻛﻢ اﷲ هﻞ ﺗعلمﻮن ﱠ
إن جدﰐ
إن ﹸأمﻲ فاطمة الﺰهراء ﺑنﺖ ﳏمد املﺼﻄﻔﻰ )ص(؟ ﻗالﻮا :اللﻬﻢ ﻧعﻢ ،ﻗال :أﻧﺸدﻛﻢ اﷲ هﻞ ﺗعلمﻮن ﱠ
هﻞ ﺗعلمﻮن ﱠ
ﺧدﳚة ﺑنﺖ ﺧﻮيلد أول ﻧساء اﻷمة إﺳﻼم ﹰا؟ ﻗالﻮ :اللﻬﻢ ﻧعﻢ((.... ،

((49

لقد بدا واضحا أن اإلمام احلسني عليﻪ السالم كان يشعر بحاجة املتلقي إليﻪ  ،فقد عمد إﱃ تنويﻊ أساليب االستدالل

وتنوع النامذج ،وان كان بعضها كافيا  ،وعموما نلمسﻪ بوضوح إذ تعمد عليﻪ السالم إﱃ ذكر العديد من اﻷسامء واﻷعالم،
فضال عن الكنايات ليقنﻊ ﲠا اﳋاطب  ،ﻷنﻪ عليﻪ السالم سعى اﱃ (( ﲤرير بعﺾ اﻷفكار والتصورات عﲆ حساب ماهو

قائم يف ذهن املتلقي ،والغاية هي إبعاده عام كان يعمر يف ذهنﻪ وإحالل الصدمة أو اإلقناع ))

((٥0

وإذا كانت بعﺾ اﻷشكال البالغية تعمل يف اﳋطاب عناﴏ مساعدة للوظيفة االقناعية  ،فان بعضها أشكال يف حد

ذاﲥا تقوم ﲠذه الوظيفة ،وبحسب السياق الذي توضﻊ فيﻪ ،فهو يلعب دورا جوهريا يف ﲢديد وظيفتها ومعناها  ،وهذا ما

نجده يف أهم اﻷشكال البيانية املتمثلة باالستعارة والتشبيﻪ ،وطبقا ملفهوم البالغة اجلديدة تتجاوز بنية االستعارة الوحدة

اللغوية املفردة  ،فﺈنتاج الداللة االستعارية وﴍح وظيفتها وطبيعتها الفعلية يف تصور البالغة اجلديدة  ،ال يمكن أن يظهر
إال يف القول الذي ﳛمل معنى تاما مكمال  ،وال يعتمد عﲆ الكلمة فحسب ،بل عﲆ اﳋطاب كلﻪ  ،ﺛم يرتبﻂ باملتلقي ،إذ
يصبح شكال بالغيا برهانيا( (٥1ومن االستعارة ما جاء يف خطاب اإلمام ﻷصحابﻪ يف مكة قائالﹰ:

أﻛراﺷ ﹰا ﹸجﻮف ﹰا وأجرﺑﻪ ﹸﺳﻐب ﹰا((....
((ﻛﺄﲏ ﺑﺄوﺻاﱄ ﺗﻘﻄعﻬا ﹸعسﻼن الﻔلﻮات ،ﺑﲔ النﻮاويﺲ وﻛرﺑﻼ فيمﻸن منﻲ ﹶ

((٥2

لقد استعار اإلمام احلسني عليﻪ السالم ألفاظا معينة ليبني داللة مد وحشية وﴍاسة جيﺶ اﻷعداء الذي جاء لقتلﻪ

عليﻪ السالم ،وإذا تﺄملنا هذه االستعارات املحددة ﲠذا الشكل  ،وجدناها تقوم عﲆ اﻷلفاظ املستخدمة  ،ووصف جيﺶ
اﻷعداء ومد حقده ،بحيث حدد السياق داللة هذه املصطلحات لتخرج عن معناها القريب ،إذ إن السياق (( يامرس عملﻪ

عﲆ الكلمة البؤرة كي يثري داللة جديدة غري قابلة لالنحصار يف املعنى احلريف ))

((٥3

وعليﻪ يبدو تعالق اﻷشكال البالغية واضحا  ،بحيث تفاعلت مﻊ بعضها يف النصوص احلسينية لتبليﻎ دالالت معينة،

هي الدالالت املطلوبة ،من دون أن ينحرص هذا يف االستعارة وحدها ،بل يتعداها اﱃ انسجام النصوص كاملة وال
يتموضﻊ يف أبنيتها النصية فحسب بل ﳚعلها منطلقا نحو أشكاهلا البالغية املختلفة

249

اﳋاﲤة

لقد أفضت بنا هذه الدراسة التي أردنا منها الكشف عن اﲡاهات االستدالل وهيمنة النص الديني يف نصوص

اإلمام احلسني عليﻪ السالم ببنيتﻪ احلجاجية  ،والوصول إﱃ املقاصد الفعلية لكل من املؤلف واملخاطب  ،إﱃ الوقوف عﲆ
أهم النتائﺞ التي جاءت عﲆ النحو اﻷﰐ :

 .1اعتمد اإلمام احلسني (ع) يف حجاجﻪ بعﺾ أساليب االستدالل القرآﲏ  ،فيام اشتملت عليﻪ املقدمات والنتائﺞ ،ﻷنﻪ
استند إﱃ اﳋطاب الفاعل الذي ال يقبل سو الصدق  ،وهو اﻷمر الذي ساعد يف الكشف عن املقاصد التي تقﻊ داخل

النص وخارجﻪ  ،وهي بالنتيجة مقاصد تتوافق مﻊ شخصية اإلمام احلسني (ع) واملصادر التي استقى منها أساليب استداللﻪ.

 .2لقد توزعت اﲡاهات االستدالل عند اإلمام احلسني عليﻪ السالم عﲆ النحو اﻷﰐ :االستالل الذاﰐ (االستدالل باملاهية
واملوضوع ،واالستدالل باملثل والقدوة ،و بني الالزم وامللزوم) و االستدالل اجلديل ،فضال عن البالغة واإلقناع .اذ يلحﻆ
التنوع يف توظيف اﻷساليب االستداللية وهو ما يؤﴍ إدراك اإلمام احلسني (ع) حلاجة املتلقي إليﻪ ومن ﺛم ﲢقيق اﻷهداف
الكرب املتوخاة من وراء االستدالل

 .3كان اإلمام احلسني عليﻪ السالم مدركا ﲤاما طبيعة الدور الذي يضطلﻊ فيﻪ االستدالل وال سيام فيام ﳜص املتلقي  ،وهو
اﻷمر الذي يؤكد كفاءتﻪ احلجاجية التي تعتمد عﲆ املعنى احلركي املؤﺛر والنسق الديني املهيمن .

 .4اعتمد اإلمام احلسني (ع) الرتتيب الوظيفي ﻷجزاء الكالم  ،وهو من اﻷساليب احلجاجية التي تعتمد النسق الديني التي
يسعى من ورائها إﱃ ﲢقيق اإلقناع  ،التي ﲤثل بمجموعها رسالتﻪ الكرب حاملة مقاصد ﳐتلفة  ،لتحقيق اإلصالح املنشود .

 .٥مثلت اﻷشكال البالغية يف نصوص اإلمام احلسني عليﻪ السالم سبيال ناجعا لتحقيق اإلقناع اذ استطاعت أن ﲡمﻊ بني
مهمة املساعدة للوظيفة االقناعية والقيام بالوظيفة االقناعية بنفسها ،وبحسب السياق الذي توضﻊ فيﻪ الذي يلعب دورا
مهام يف ﲢديد وظيفتها ومعناها.
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 .6تفاعلت اﻷشكال البالغية  ،مﻊ بعضها يف نصوص اإلمام احلسني عليﻪ السالم،بشكل ﳑيز لتؤدي أغراضا مقصودة ﳑثلة
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ملﺨﺺ البحﺚ

كانت ﺛورة احلسني (ع) ﲥدف إﱃ حفﻆ الدين من انحرافات احلكام اجلائرين ومن سار يف ركاﲠم وتبعهم إﱃ يومنا

هذا ،فكان البد هلا من إعداد عﲆ مستو عال لتهيئة أبطال هذه الثورة ،فبدأ الرسول حممد (ص) ،بوضﻊ أسس اإلعداد
اﻷوﱃ بام ذكره عن مقتل ولده احلسني (ع) وأهل بيتﻪ وأصحابﻪ ،وبام بثﻪ يف أمتﻪ من مكانة احلسني عند اﷲ سبحانﻪ ،ﺛم جاء

من بعده اإلمام أمري املؤمنني (ع) ليؤكد ما بدأه رسول اﷲ (ص) ،وليهيﺊ ﲨعا من أصحابﻪ املخلصني لنرصة ولده احلسني،
واستمر اإلعداد مﻊ اإلمام احلسن السبﻂ (ع) ،لينتهي عند اإلمام احلسني (ع) ،بنهضتﻪ التي عصفت بمخططات املنحرفني،

وأعادت اإلسالم إﱃ مكانﻪ الذي أراده اﷲ لﻪ.

قام البحث عﲆ ﲤهيد ومبحثني وخاﲤة ،تناول التمهيد غاية الثورة احلسينية ووسائل ﲢقيقها ،وجاء املبحث اﻷول

ليناقﺶ منهﺞ الرتبية الروحية يف الثورة احلسينية ،فوجد ان هذا املنهﺞ يقوم عﲆ مرتكزات عدة ،يف مقدمتها أمران :املعرفة

وذكر املوت.

أما املبحث الثاﲏ فوقف عند مطالعة مواقف ﻷبطال الطف ﳑن نرصوا احلسني (ع) ،وبذلوا فيﻪ مهجهم ،ليكشف عن

أﺛر الرتبية الروحية اﳋاصة هلؤالء اﻷبطال الذين وجدوا يف املوت حياة خالدة.
وجاءت اﳋاﲤة لتجني الثامر التي ينعت يف البحث.

واﷲ من وراء القصد وصﲆ اﷲ عﲆ حممد وآلﻪ اﻷطهار.

Abﬆract

2٥6

The Husseinist revolution exerts itself to keep religion intact from the violations of the
tyrannical rulers and their entourage، that is why there should be a state of knights preparation
to such a revolution : the messenger inaugurates laying the foundation bricks as he mentioned
several times the way his son ، imam Al-Hussein ، with his progeny and companions suffers
in his martyrdom to erect a niche to him . The current paper consists of an introduction،
two sections and a conclusion to delineate the targets of such a revolution، the ﬁrst tackles
the pathways of the Husseinist revolution as there are certain pillars the revolution exploits،
the second focuses upon the stances the knights take in the Al-Taff battle ; the companions
and adherents do their best to be in line with the imam Al-Hussein to manifest the spiritual
stamina such people grow ، the conclusion gleans all the results . None fathoms the intent but
Him، peace be upon Mohammed and his progeny.

غاية الﺜﻮرة ووﺳاﺋﻞ ﲢﻘيﻘﻬا

التمﻬيد

ﳖﺾ احلسني بن عيل (ع) بثورة كانت غايتها اإلصالح ،وقد أعلن ذلﻚ يف غري مرة بخطبﻪ وكتبﻪ ،ناعيا عﲆ حكام اجلور

ما يقومون بﻪ من إماتة للدين ،وإحياء للبدعة ،وخروج عن احلق ،وسعي يف الباطل ،وتقتيل العلامء والصلحاء ،وتقريب

الفجار والضالﹼل ،حتى عاد احلق مرتوكا ال يؤمر بﻪ ،والباطل قائام ال ينهى عنﻪ ،وقد وضح منهجﻪ يف اﳋروج بوصيتﻪ ﻷخيﻪ
حممد بن احلنفية (رض) التي يقول فيها(( :إﲏ ﱂ أخرج أﴍ ﹰا وال بطر ﹰا وال مفسد ﹰا وال ظامل ﹰا ،وإنام خرجت أطلب اإلصالح

يف أمة جدي حممد(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم) ،أريد أن آمر باملعروف وأﳖى عن املنكر ،وأسري بسرية جدي حممد ،وسرية

أيب عيل بن أيب طالب  ...فمن قبلني بقبول احلق فاﷲ أوﱃ باحلق ،ومن ر ﹼد عيل هذا صربت حتى يقﴤ اﷲ بيني وبني القوم
باحلق وﳛكم بيني وبينهم وهو خري احلاكمني)).1

وتعلن هذه الوصية أن منهجﻪ (ع) قائم عﲆ اإلقناع دون اإلكراه ،والدعوة إﱃ قبول احلق تسليام ﷲ للنهوض باﻷمر ،أو

الصرب والرضا بام ﳛكم اﷲ  -سبحانﻪ.-

والدعوة إﱃ اإلصالح واﻷمر باملعروف والنهي عن املنكر ال تتوقف عﲆ تويل احلكم ومسﻚ زمام اﻷمور ،وإن كان

ذلﻚ من أقوم سبلها ،ملا للحاكم من سلطة تسيري اﻷمور ونﴩ اﻷحكام وإقامة احلدود ،بل تتنوع أساليبها وتتعدد مستوياﲥا،

وهي عﲆ أي نحو كانت ال بد أن ترتك أﺛرا صغريا كان أو كبريا يقتبس منﻪ من يشاء ويغفلﻪ من أغفل اﷲ قلبﻪ عن ذكره ،قال
ﹺ
ﹺ
ون ﹶو ﹾج ﹶه ﹸﻪ ﹶوالﹶ ﹶت ﹾعدﹸ ﹶع ﹾين ﹶ
ﴚ ﹸي ﹺريدﹸ ﹶ
رب ﹶن ﹾف ﹶس ﹶﻚ ﹶم ﹶﻊ ا ﱠل ﹺذي ﹶن ﹶيدﹾ ﹸع ﹶ
احل ﹶي ﹺاة الدﱡ ﹾن ﹶيا
((و ﹾ
اﷲ تعاﱃ :ﹶ
ﹶاك ﹶعن ﹸﹾه ﹾم ت ﹺﹸريدﹸ ﹺزينﹶ ﹶة ﹾ ﹶ
اص ﹺ ﹾ
ون ﹶر ﱠ ﹸﲠ ﹾم بﹺا ﹾل ﹶغدﹶ اة ﹶوا ﹾل ﹶع ﱢ
ﹶوالﹶ تﹸطﹺ ﹾﻊ ﹶم ﹾن ﹶأ ﹾغ ﹶف ﹾلنﹶا ﹶق ﹾل ﹶب ﹸﻪ ﹶع ﹾن ﹺذك ﹺﹾرنﹶا ﹶوا ﱠت ﹶب ﹶﻊ ﹶه ﹶوا ﹸه ﹶوك ﹶ
ﹶان ﹶأ ﹾم ﹸر ﹸه ﹸف ﹸر ﹰطا)).2
وال ريب يف أن إصالحا ينشده احلسني (ع) ﻷمة جده املصطفى (ص) ينبغي أن يكون بﺄسلوب خاص ومستو فريد،

أسلوب يوقﻆ اﻷمة من سبات عميق جرها إليﻪ حكام اجلور ودعاة السوء ،ومستو فريد عزيز عﲆ التكرار ليبقى وحده
مثاال تتخذه اﻷحرار شعارا هلا ،ومنهجا يف سلوكها وقيامها.

لقد اختار احلسني (ع) التضحية أسلوبا لﻪ يف ﺛورتﻪ اإلصالحية الكرب ،وهي وإن كانت أسلوبا معهودا يف كثري من

الثورات للوصول إﱃ املبتغى؛ إذ ال تستقيم للثورة مطالبها ما ﱂ تؤطرها بالتضحية ،إال أن تضحية اإلمام احلسني (ع) كانت من
طراز فريد ﱂ يعهد من قبل يف التاريﺦ ،وﱂ ﹺ
ﲡر عليﻪ عادة الثورات؛ ذاك أن قادة الثورات يضعون يف حساباﲥم مستو ما من
التضحية لتتهيﺄ هلم اﻷسباب ،ولتستقيم هلم اﻷمور .أما أن يقدﱢ م الثائر كل مادة ﺛورتﻪ يف سبيلها فذاك ما ﱂ يعرف يف التاريﺦ.

لقد قدم اإلمام احلسني (ع) ﷲ كل ما عنده من صحبﻪ وأهل بيتﻪ ونفسﻪ وعيالﻪ ،وليس من صورة تلح عﲆ الذاكرة يف

حضورها مثل صورة الطفل الرضيﻊ الذي رفرف بيديﻪ مستقبال سقيا املوت التي أرسلها عديمو الضامئر إليﻪ ،وليصدح

بعدها احلسني (ع) بقولﻪ(( :هون ما نزل يب أنﻪ بعني اﷲ تعاﱃ)).3

إن هذا اﻷسلوب من التضحية يف سبيل الثورة ﱂ يكن ليتحقق أوال وال لتتحقق بﻪ غاياﲥا ﺛانيا لوال إيامن املضحني بﺄنﻪ هو
اﳋيار الوحيد الذي ال بد من سلوكﻪ للوصول إﱃ املبتغى ،وما كان هذا اإليامن بالتضحية حمﺾ صدفة ،وال موقف ﹰا أجلﺄهم إليﻪ

القدر ،وإنام كان إعداد ﹰا رسالي ﹰا ،ومنهج ﹰا تربوي ﹰا بدأه رسول اﷲ (ص) منذ والدة احلسني (ع) ،ﺛم عمقﻪ اﻷمام أمري املؤمنني
(ع) يف الصفوة من أصحابﻪ ،وحاطﻪ اإلمام احلسن (ع) بعنايتﻪ ،لتستكمل حلقاتﻪ عﲆ يدي أيب الشهداء اإلمام احلسني (ع).
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املبحﺚ اﻷول
منﻬﺞ الﱰﺑية الروحية

ولد احلسني بن عيل (ع) يف الثالث من شعبان من العام الثالث أو الرابﻊ من اهلجرة املباركة ،4وقد كانت هذه الوالدة

إيذانا لﻺعالن عن مقتلﻪ وبيان ما ترتكبﻪ اﻷمة بحقﻪ بعد رسول اﷲ (ص) ،فقد أخرب اﷲ نبيﻪ بقتل ولده عﲆ يد أمتﻪ قبل

والدتﻪ ،٥وقد ﴍع النبي منذ ذلﻚ الوقت يف اإلعداد لنرصة ولده وﲥيئة النفوس املستعدة للتضحية يف سبيل ﳖضتﻪ ،فﺄخرب
أصحابﻪ بام ﳚري عﲆ ولده احلسني وما يرتكب يف حقﻪ ،وأودع عند أم سلمة (رض) تربة من اﻷرض التي يقتل فيها ،6حتى

بات معروفا عند كثري من الصحابة أن احلسني (ع) ستقتلﻪ أمة جده من بعده ،7وقام بعضهم يذكر ذلﻚ وﳞيﺊ الناس لنرصة

احلسني عﲆ نحو ما جر يف بلنجر حني فرح املسلمون بام غنموا من عدوهم ،فوجههم الصحايب سلامن الفارﳼ (رض)

إﱃ أن يكونوا أشد فرحا بالقتال مﻊ احلسني بن عيل (ع) إذا أدركوه ،وقد أﺛمر ذلﻚ بذل زهري بن القني (رض) نفسﻪ يف سبيل

اﷲ بني يدي أيب عبد اﷲ احلسني (ع).٨

لقد أخذ هذا اإلعالن مﺄخذه يف نفوس عدد ﳑن ﴍ نفسﻪ ابتغاء مرضاة اﷲ ونرصة دينﻪ وإعالء كلمتﻪ ،فقدموا أغﲆ

ما يملكون يوم الطف ليبقى دين اﷲ خالدا بتضحياﲥم ،وليبقوا ﳐلدين يف سجل اﻷحرار أبد الدهر.

لقد رسمت الثورة احلسينية منهجها اﳋاص يف اإلعداد ليوم الطف ملا يمثل من منعطف خطري يف تاريﺦ اإلسالم؛إذ

لواله ملا بقي لﻺسالم ذكر وال رسم ،وقد عرب عن ذلﻚ بوضوح اإلمام احلسني (ع) يف رده عﲆ مروان بن احلكم حني دعاه
إﱃ مبايعة يزيد بن معاوية ،فقال عليﻪ السالم مقولتﻪ اﳋالدة التي ذهبت بعده مثال(( :عﲆ اإلسالم السالم ،إذ قد بليت اﻷمة
براع مثل يزيد)).9

وعﲆ الرغم من أن منهﺞ الثورة احلسينية يتفق يف أبعاد كثرية مﻊ غريه من مناهﺞ الرتبية الروحية ،إال أنﻪ يفرتق عنها

بكونﻪ منهجا أعد أتباعﻪ للنرص بالتضحية والفداء؛ إذ ﱂ يعرف يف التاريﺦ عن ﺛورة كان النرص فيها قائام عﲆ التضحية
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بمقاتليها ﲨيعا ،وبعبارة أخر أن احلسني (ع) خطﻂ للنرص يوم الطف باستشهاده وأنصاره ﲨيعا ،وهذا التخطيﻂ ال بد فيﻪ
من إعداد دقيق عﲆ وفق منهﺞ تربوي خاص يعمق يف النفس التسليم التام ﻷمر اﷲ – سبحانﻪ – والرضا بقضائﻪ.

وقد قام هذا املنهﺞ عﲆ مرتكزات عدة ،كان أﳘها املعرفة وذكر املوت ،وسﺄعرض يف هذا املبحث هلاتني الركيزتني بام

يكشف عن اإلعداد املتصل من رسول اﷲ (ص) إﱃ ولده الذبيح احلسني (ع).

املعرفة:

بني اﷲ – ﹼ
جل شﺄنﻪ – يف حمكم كتابﻪ أﳘية املعرفة يف آيات كثرية؛ ملا هلا من إﺛر يف بناء اإلنسان بناء نفسيا صاحلا ﳞيئﻪ
ﹺ
اس ﹶت ﹶقا ﹸموا ﹶت ﹶتن ﱠﹶز ﹸل ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹾم
للوصول إﱃ ساحة احلق – سبحانﻪ – لينعم برضوانﻪ ،يقول تعاﱃ(( :إﹺ ﱠن ا ﱠلذي ﹶن ﹶقا ﹸلوا ﹶر ﱡبنﹶا اﷲ ﹸﺛ ﱠم ﹾ
ﹺ
ﹺ
اجلن ﹺﱠة ا ﱠلتﹺي ﹸكنﹾت ﹾﹸم تﹸوعﹶدﹸ ﹶ
ون)) ،10فاإليامن باﷲ سبحانﻪ واالستقامة عﲆ ما أمر جوهر
ﴩوا بﹺ ﹾ ﹶ
ا ﹾﹶملالﹶئ ﹶك ﹸة ﹶأالﱠ ﹶﲣﹶا ﹸفوا ﹶوالﹶ ﹶ ﹾﲢ ﹶزنﹸوا ﹶو ﹶأ ﹾب ﹸ

املعرفة ،وقد مدح اﷲ سبحانﻪ ﺛلة من عباده لبحثهم عنﻪ وتفكرهم يف آﺛاره وصوال إﱃ اإليامن بﻪ إيامنا ال يشوبﻪ شﻚ ،قال
ون ﹺيف ﹶخ ﹾل ﹺق السامو ﹺ
ون اﷲ ﹺق ﹶيا ﹰما ﹶو ﹸق ﹸعو ﹰدا ﹶو ﹶع ﹶﲆ ﹸجن ﹺ ﹺ
ات ﹶواﻷﹶ ﹾر ﹺ
ﹸوﲠ ﹾم ﹶو ﹶي ﹶت ﹶفك ﹸﱠر ﹶ
تعاﱃ(( :ا ﱠل ﹺذي ﹶن ﹶي ﹾذك ﹸﹸر ﹶ
ض ﹶر ﱠبنﹶا ﹶما ﹶخ ﹶل ﹾق ﹶت ﹶه ﹶذا ﹶباطﹺ ﹰ
ال
ﱠﹶ ﹶ
ﹶاديا ين ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ني ﹺم ﹾن ﹶأن ﹶﹾص ﹴ
ﹶادي
*ر ﱠبنﹶا إﹺن ﹶﱠﻚ ﹶم ﹾن تﹸدﹾ ﹺخ ﹾل الن ﹶﱠار ﹶف ﹶقدﹾ ﹶأ ﹾخ ﹶز ﹾي ﹶت ﹸﻪ ﹶو ﹶما لﹺل ﱠظاملﹺ ﹶ
*ر ﱠبنﹶا إﹺ ﱠننﹶا ﹶسم ﹾعنﹶا ﹸمن ﹰ ﹸ
ﹸس ﹾب ﹶحان ﹶﹶﻚ ﹶفقنﹶا ﹶع ﹶذ ﹶ
ار ﹶ
اب الن ﹺﱠار ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
لﹺ ﹺ ﹺ
*ر ﱠبنﹶا ﹶوآتﹺنﹶا ﹶما ﹶوعﹶدﹾ ﹶتنﹶا ﹶع ﹶﲆ ﹸر ﹸس ﹺل ﹶﻚ ﹶوالﹶ
ﻺ ﹶيامن ﹶأ ﹾن آمنﹸوا بﹺ ﹶر ﱢبك ﹾﹸم ﹶفﺂ ﹶمنﱠا ﹶر ﱠبنﹶا ﹶفا ﹾغف ﹾر ﹶلنﹶا ﹸذنﹸو ﹶبنﹶا ﹶو ﹶك ﱢف ﹾر ﹶعنﱠا ﹶس ﱢي ﹶئاتنﹶا ﹶوت ﹶﹶو ﱠفنﹶا ﹶم ﹶﻊ اﻷﹶ ﹾب ﹶر ﹺار ﹶ
ﹸﲣ ﹺﹾزنﹶا يوم ا ﹾل ﹺقيام ﹺة إﹺن ﹶﱠﻚ الﹶ ﹸﲣ ﹺﹾل ﹸ ﹺ
ﹺ
يﻊ ﹶع ﹶم ﹶل ﹶع ﹺام ﹴل ﹺمنﹾك ﹾﹸم ﹺم ﹾن ﹶذك ﹴﹶر ﹶأ ﹾو ﹸأ ﹾن ﹶثى ﹶب ﹾع ﹸضك ﹾﹸم ﹺم ﹾن
است ﹶﹶج ﹶ
اب ﹶهل ﹸ ﹾم ﹶر ﱡ ﹸﲠ ﹾم ﹶأ ﱢﲏ الﹶ ﹸأض ﹸ
ف ا ﹾملي ﹶعا ﹶد * ﹶف ﹾ
ﹶﹾ ﹶ ﹶ ﹶ

ار ﹺهم و ﹸأو ﹸذوا ﹺيف سبﹺ ﹺييل و ﹶقا ﹶت ﹸلوا و ﹸقتﹺ ﹸلوا ﻷﹸ ﹶك ﱢفر ﱠن ﹶعنﹾهم سي ﹶئ ﹺاﲥﹺم وﻷﹸد ﹺخ ﹶلنﱠهم جن ﹴ
ﹺ ﹺ
بع ﹴ ﹺ
ﱠات ﹶ ﹾﲡ ﹺري
ﹸ ﹾ ﹶ ﱢ ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹶ
ﹶ
ﹶ
اج ﹸروا ﹶو ﹸأ ﹾخ ﹺر ﹸجوا م ﹾن د ﹶي ﹺ ﹾ ﹶ
ﺾ ﹶفا ﱠلذي ﹶن ﹶه ﹶ
ﹶﹾ
ﹶ
ﹶ
ﹺم ﹾن ﹶ ﹾﲢتﹺ ﹶها اﻷﹶ ﹾﳖﹶ ﹸار ﹶﺛ ﹶوا ﹰبا ﹺم ﹾن ﹺعن ﹺﹾد اﷲ ﹶواﷲ ﹺعنﹾدﹶ ﹸه ﹸح ﹾس ﹸن ال ﱠث ﹶو ﹺ
اب)).11
وﻷﳘية هذه اآليات يف الدعوة إﱃ التدبر والتفكر املوصلني إﱃ املعرفة الواضحة اجللية توعد النبي الكريم (ص) من

قرأها وﱂ يتدبر فيها بقولﻪ(( :ويل ملن الكها بني فكيﻪ وﱂ يتﺄملها)).12

وورد عن أئمة أهل البيت (ع) أن املعرفة أول الدين ،وهي أفضل ما يتوسل بﻪ من العبادات إﱃ اﷲ ،فروي عن أمري

املؤمنني (ع) قولﻪ(( :أول الدين معرفتﻪ)) ،13وعن اإلمام الصادق (ع) يف جوابﻪ ملعاوية بن وهب حني سﺄلﻪ عن أفضل ما

يتقرب بﻪ العباد إﱃ رﲠم قال(( :ما أعلم شيئ ﹰا بعد املعرفة أفضل من هذه الصالة)).14

ويف غياب املعرفة أو ترددها يف متاهات الشﻚ تصبح أعامل اإلنسان ال قيمة هلا ،فقد سمﻊ أمري املؤمنني (ع) رجال من

اﳋوارج يتهجد ويقرأ فقال(( :نوم عﲆ يقني خري من صالة يف شﻚ)) ،1٥فﺈذا كانت الصالة التي هي عمود الدين ال نفﻊ

فيها عند الشﻚ فام بالﻚ ببقية اﻷعامل ،ويقني أن الشﻚ الذي قصده اإلمام يف قولﻪ ليس هو الشﻚ يف وجود اﷲ – سبحانﻪ
-؛إذ ال معنى للصالة مﻊ الشﻚ بوجود اﳋالق ،وإنام هو الشﻚ بام أمر بﻪ اﷲ من معرفة أوليائﻪ واتباعهم؛ وهو ما عرب عنﻪ

اإلمام الرضا (ع) بﺄنﻪ من ﴍوط اإليامن باﷲ.16

لقد بدأ النبي اﻷكرم (ص) منهﺞ اإلعداد الروحي لثورة احلسني حني ركز يف أذهان اﻷمة مكانة احلسني فيها ،وأنﻪ

إمام مفرتض الطاعة يف أحاديث كثرية ال تدع ﳎاال للرتدد أو الشﻚ يف معرفة منزلتﻪ من اﷲ  -سبحانﻪ ،-نذكر منها ما يﺄﰐ:
•

حسني مني وأنا من حسني ،أحب اﷲ من أحب حسينا ،حسني سبﻂ من اﻷسباط.17

•

أنا سيد النبيني ،وعيل بن أيب طالب سيد الوصيني ،واحلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة ،واﻷئمة بعدﳘا

•

احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا.19

سادات املتقني ،ولينا ويل اﷲ ،وعدونا عدو اﷲ ،وطاعتنا طاعة اﷲ ،ومعصيتنا معصية اﷲ.1٨
•

من أحبني فليحب هذين (يعني احلسن واحلسني).20

•

أنا أفضل النبيني ،وعيل أفضل الوصيني ،واحلسن واحلسني أفضل اﻷسباط.21

•

عز ﹼ
وجل.23
أﳞا الناس هذا احلسني بن عيل أال فاعرفوه ،وفضلوه كام فضلﻪ اﷲ ﹼ

•
•

إن ريب أمرﲏ أن احبهام وأحب من حبهام.22
إن احلسني مصباح اهلد وسفينة النجاة.24

وغريها كثري وهي بمجملها تدل عﲆ منزلة خصيصة للحسني من اﷲ سبحانﻪ ومن جده رسول اﷲ (ص) ،وتدعو إﱃ
اتباعﻪ والسري عﲆ هداه ،وتندب إﱃ بل توجب حمبتﻪ ،وال تصح املحبة من غري اتباع ،واﷲ سبحانﻪ يقول (( :ﹸق ﹾل إﹺ ﹾن ﹸكنﹾتﹸم ﹸ ﹺ
ﲢ ﱡب ﹶ
ون
ﹾ
ﹺ
ﹺ
26
اﷲ ﹶفاتﱠبﹺ ﹸع ﹺ
يم)) ،2٥بل إن احلب هو الدين كام يقول اإلمام الصادق (ع) .
وﲏ ﹸ ﹾ
ور ﹶرح ﹲ
ﳛبﹺ ﹾبك ﹾﹸم اﷲ ﹶو ﹶي ﹾغف ﹾر ﹶلك ﹾﹸم ﹸذنﹸو ﹶبك ﹾﹸم ﹶواﷲ ﹶغ ﹸف ﹲ

وعﲆ نحو هذا سار اإلمام أمري املؤمنني (ع) يف بيان فضل احلسني ومكانتﻪ يف الدين ،واملحافظة عليﻪ وحياطتﻪ مﻊ أخيﻪ

احلسن من االشرتاك يف عمليات احلروب فقال (ع) (( :املكوا عني هذين الفتيني أخاف أن ينقطﻊ ﲠام نسل رسول اﷲ))،27

فركز يف اﻷذهان أﳖام امتداد لرسول اﷲ (ص) .وقد أكد هذه احلقيقة يف املحافظة عليهام حممد بن احلنفية حينام حاول بعضهم
إيغال صدره عﲆ أخويﻪ احلسنني بتقديم أبيﻪ إياه للحرب دوﳖام ،فقال(( :أنا ولده وﳘا ولدا رسول اﷲ (ص))) ،2٨ليعطي

مثاال حيا بمعرفة منزلتهام ،واإليامن بمكانتهام من اﷲ ورسولﻪ.

وعﲆ هذا النحو من تثبيت املعرفة وبيان احلق سار اإلمام احلسن (ع) يف خطبﻪ وكالمﻪ وحجاجﻪ مﻊ معاوية وغريه،
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لينتهي اﻷمر إﱃ اإلمام احلسني (ع) فيعلن وقد خرج يوما عﲆ أصحابﻪ فقال(( :أﳞا الناس ان اﷲ جل ذكره ما خلق العباد
إال ليعرفوه فﺈذا عرفوه عبدوه فﺈذا عبدوه استغنوا بعبادتﻪ عن عبادة من سواه  ،فقال لﻪ رجل  :يا بن رسول اﷲ بﺄيب أنت

وأمي فام معرفة اﷲ ؟ قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي ﳚب عليهم طاعتﻪ)) ،29فال تتم معرفة اﷲ أال بمعرفة اإلمام

املنصوب منﻪ -سبحانﻪ ،-بل ال سبيل إﱃ املعرفة احل ﹼقة إال بمعرفة اإلمام ،وهو مصداق قول رسول اﷲ (ص) الذي رواه

الفريقان ((من مات ال يعرف إمامﻪ مات ميتة جاهلية)).30

وقد ﹼبني اإلمام احلسني (ع) اإلمام احلق الذي ﳚب التمسﻚ بﻪ يف خطابﻪ ملا عزم عﲆ اﳋروج إﱃ العراق قائال(( :رضا ﷲ

رضانا أهل البيت نصرب عﲆ بالئﻪ ويوفينا أجور الصابرين)) ،31فال ﳎال بعد للشﻚ يف أحقيتﻪ (ع) يف دعوتﻪ ،ونرصتﻪ يف ﺛورتﻪ.
إن هذ اإلعداد املعريف للصفوة ﳑن نرص احلسني (ع) هو الذي أهلهم لبذل كل ما يقدرون عليﻪ يف نرصة احلسني التي

هي نرصة ﷲ سبحانﻪ ،كام أن عمق هذه املعرفة يف نفوسهم واطمئناﳖم ﲠا هو الذي قادهم إﱃ الثبات يف يوم الطف واإلقدام

عﲆ املوت ببصرية نافذة أذهلت أعداءهم حتى ناد منادﳞم ((أتدرون من تقاتلون؟ إنام تقاتلون فرسان املرص ،وأهل
البصائر)).32

ذﻛر املﻮت:

إن ذكر املوت معناه اإليامن باليوم اآلخر إيامنا عميقا يستحيل فيﻪ الغيب إﱃ شهادة ،واملستقبل إﱃ حارض ،وال يقترص
ذلﻚ عﲆ معرفة أن كل إنسان يموت ،ﻷنﻪ أمر ال ﳛتاج إﱃ دليل ،وكل من تسﺄلﻪ ﳚيبﻚ دون ﹴ
ترو أنﻪ سيموت يف آخر املطاف،
ﻷن هذ النوع من الذكر ال يثمر تربية روحية تزكي النفس ،وال يدفﻊ نحو الكامل ،وإنام ينتهي عند لقلقة اللسان.
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إن ذكر املوت إيامن بام بعد املوت ،واستعداد لﻪ ،وقد مدح اﷲ الذين يستعدون ملا بعد املوت وللقاء اﷲ يف كتابﻪ املجيد يف
ﹺ
الزك ﹺ
ﹺ
ﹺ
مواضﻊ كثرية ،منها قولﻪ تعاﱃ :ﹺ
ﹶاة ﹶﳜﹶا ﹸف ﹶ
ب
الصال ﹺﹶة ﹶوإﹺيتﹶاء ﱠ
((ر ﹶج ﹲال الﹶ ﹸت ﹾل ﹺه ﹺيه ﹾم ﹶﲡ ﹶار ﹲة ﹶوالﹶ ﹶب ﹾي ﹲﻊ ﹶع ﹾن ذك ﹺﹾر اﷲ ﹶوإﹺ ﹶقا ﹺم ﱠ
ون ﹶي ﹾو ﹰما ﹶت ﹶت ﹶق ﱠل ﹸ
ﹺ ﹺ
وب ﹶواﻷﹶ ﹾب ﹶص ﹸار *لﹺ ﹶي ﹾج ﹺز ﹶ ﹸﳞ ﹾم اﷲ ﹶأ ﹾح ﹶس ﹶن ﹶما ﹶع ﹺم ﹸلوا ﹶو ﹶي ﹺزيدﹶ ﹸه ﹾم ﹺم ﹾن ﹶف ﹾض ﹺل ﹺﻪ ﹶواﷲ ﹶي ﹾر ﹸز ﹸق ﹶم ﹾن ﹶي ﹶشا ﹸء بﹺ ﹶغ ﹾ ﹺري ﹺح ﹶس ﹴ
اب)) ،33وذم آخرين
فيﻪ ا ﹾل ﹸق ﹸل ﹸ
ﱂ يﺄخذوا أهبتهم للموت بقولﻪ تعاﱃ(( :إﹺ ﱠن ا ﱠل ﹺذين الﹶ يرج ﹶ ﹺ
احل ﹶي ﹺاة الدﱡ ﹾن ﹶيا ﹶوا ﹾط ﹶم ﹶﺄنﱡوا ﹺ ﹶﲠا ﹶوا ﱠل ﹺذي ﹶن ﹸه ﹾم ﹶع ﹾن آ ﹶياتﹺنﹶا
ﹶ ﹶﹾ ﹸ
ون ل ﹶقا ﹶءنﹶا ﹶو ﹶر ﹸضوا بﹺ ﹾ ﹶ
ون * ﹸأ ﹾو ﹶل ﹺئ ﹶﻚ ﹶم ﹾﺄ ﹶو ﹸاه ﹾم الن ﹸﱠار بﹺ ﹶام كﹶانﹸوا ﹶيك ﹺﹾس ﹸب ﹶ
ﹶغافﹺ ﹸل ﹶ
ون)).34
وقد حث النبي اﻷكرم (ص) عﲆ تذكر املوت واالستعداد ملا بعده يف أحاديث كثرية ،منها قولﻪ (ص) وقد سئل((:هل

ﳛﴩ مﻊ الشهداء أحد؟ قال :نعم ،من يذكر املوت بني اليوم والليلة عﴩين مرة)) ،وجوابﻪ (ص) عن سؤال آخر(( :أي
املؤمنني أكيس؟ قال :أكثرهم للموت ذكرا ،وأشدهم لﻪ استعدادا)) ،ويف موضﻊ آخر قال (ص)(( :من أحب لقاء اﷲ أحب

اﷲ لقاءه ،ومن كره لقاء اﷲ كره اﷲ لقاءه)).3٥

وقد كان أمري املؤمنني (ع) ينتظر أشقى اﻷمة ليخضب حليتﻪ من دم رأسﻪ ،وكان يكرر كثريا ((متى يبعث أشقاها)).36

وقد أخرب ﲨعا من خلص أصحابﻪ بام سيؤول إليﻪ أمرهم من التعذيب والقتل عﲆ أيدي عتاة اﻷمة ،فكان جواﲠم يظهر إيامنا

راسخا عﲆ نحو ما قال ميثم حني أخربه أمري املؤمنني بﺄن ابن زياد سيدعوه إﱃ الرباءة منﻪ(( :أنا واﷲ ال أبرأ منﻚ ،قال إذن
واﷲ يقتلﻚ ويصلبﻚ ،قلت :أصرب فذاك يف اﷲ قليل)).37

إن مثل هذا النوع من التضحية والفداء التي قبلها ميثم برحابة صدر ال تصدر إال ﳑن ﹸأعد إعدادا خاصا ملثل هذه املواقف.

لقد رسﺦ احلسني (ع) يف أذهان أصحابﻪ ذكر املوت واالستعداد لﻪ ،وكرر عليهم ذلﻚ ليصل إﱃ مستو االطمئنان عﲆ

نحو ما كان عند ميثم التامر (رض) ،فقد خطبهم قبل خروجﻪ إﱃ العراق قائال(( :خﻂ املوت عﲆ ولد أدم ﳐﻂ القالدة عﲆ
وخري يل مرصع أنا القيﻪ كﺄﲏ بﺄوصايل يتقطعها عسالن الفلوات
جيد الفتاة وما أوهلني إﱃ إساليف اشتياق يعقوب إﱃ يوسف ﱢ

بني النواويس وكربالء فيمﻸن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا الحميص عن يوم خﻂ بالقلم)).3٨

فﺈذا كان ال حميص عن املوت فليخرت اإلنسان امليتة التي تليق بﻪ ،وهل ميتة أكرم من ميتة يكون ﺛامرها حفﻆ اإلسالم

وﴍيعة سيد املرسلني.

لقد ربى احلسني (ع) أصحابﻪ عﲆ لقيا املوت واالستعداد لﻪ ،فكتب إﱃ بني هاشم حني عزم اﳋروج من احلجاز(( :أما

بعد ،من حلق يب استشهد ومن ﲣلف ﱂ يبلﻎ الفتح ،والسالم)) ،39وأي حث عﲆ اختيار املوت أبلﻎ من هذه العبارة عﲆ

ﹼ
وسخت نفسﻪ للحاق بركب احلسني (ع) واالستشهاد معﻪ.
وجازﲥا ،فقد قطعت أمل من لﻪ أمل ﲠذه احلياة،

وكان ﳑا قال ﻷصحابﻪ يف موضﻊ آخر(( :من كان باذال فينا مهجتﻪ ،وموطنا عﲆ لقاء اﷲ نفسﻪ فلريحل ،فﺈﲏ راحل

مصبحا إن شاء اﷲ)) .40إن منهﺞ الثورة يرسم ﻷتباعﻪ ﳖايتهم التي ال بد منها ليكونوا عﲆ بصرية تامة بام هم مقدمون عليﻪ،
ولتسمح نفوسهم بمفارقة الدنيا والبحث عن اﳋلد يف الدارين.

إن مثل هذا النوع من الرتبية الروحية ال يثمر إال أناسا قادرين عﲆ ﲢمل املسؤولية بﺄصعب حاالﲥا ،وأدق مواقفها،

وأحرج ساعاﲥا ،وهو ما رمى إليﻪ الرسول اﻷكرم (ص) ،وتبعﻪ من بعده أمري املؤمنني واحلسن واحلسني (ع) حلفﻆ الرسالة
وحياطتها من ﳐططات االنحراف ،فكان ﺛامر هذه الرتبية الروحية الفذة أنصار احلسني (ع).

املبحﺚ الﺜاﲏ
أمﺜلة من أﻧﺼار اﳊسﲔ )ع(

م ﹼثل أصحاب احلسني (رضوان اﷲ عليهم) الصفوة من الصحابة والتابعني ،وقد شهدت هلم مواقفهم يف يوم عاشوراء

وما قبلﻪ عﲆ نفاذ بصائرهم ،وعمق إيامﳖم وذوباﳖم يف حب احلسني كام أمر رسول اﷲ (ص) ،وأكد ذلﻚ اإلمام احلسني

(ع) يف مقولتﻪ املعروفة ((اما بعد فﺈﲏ ال أعلم أصحابا أوﱃ وال خريا من أصحايب ،وال أهل بيت أبر وال أوصل من أهل
ﹺﹺ
ﹺ
اهدﹸ وا اﷲ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹶف ﹺمن ﹸﹾه ﹾم
بيتي ،فجزاكم اﷲ عني ﲨيعا خريا)) ،41وكانوا مصداقا لقولﻪ تعاﱃ(( :م ﹾن ا ﹾﹸمل ﹾؤمن ﹶني ﹺر ﹶج ﹲال ﹶصدﹶ ﹸقوا ﹶما ﹶع ﹶ
ﹶم ﹾن ﹶق ﹶﴣ ن ﹾﹶح ﹶب ﹸﻪ ﹶو ﹺمن ﹸﹾه ﹾم ﹶم ﹾن ﹶينﹾتﹶظﹺ ﹸر ﹶو ﹶما ﹶبدﱠ ﹸلوا ﹶت ﹾب ﹺديالﹰ)).42
لقد ميز هؤالء الصحابة املعرفة التي غرسها يف نفوسهم رسول اﷲ (ص) وأمري املؤمنني (ع) ،وحافﻆ عليها اإلمام

احلسن (ع) ،وأججها اإلمام احلسني (ع) ،تلﻚ املعرفة التي ﲤثلوها يف حياﲥم سلوكا حيا ،حتى باتوا يفدوﳖا بكل غال
ونفيس ،وقد شهد هلم اإلمام احلسني (ع) بقوة هذه املعرفة وعمقها يف نفوسهم بقولﻪ وهو ﳛاور اختﻪ العقيلة زينب بنت

عيل (ع)(( :أما واﷲ لقد بلوﲥم فام رأيت فيهم إال اﻷشوس اﻷقعس ،يستﺄنسون باملنية دوﲏ استئناس الطفل بلبن أمﻪ)).43

ياهلا من كلمة عظيمة تكشف عن طبيعة املنهﺞ الذي اتبعﻪ احلسني (ع) يف تربية أصحابﻪ وتوجيههم نحو الكامل املنشود،

فقد اختربهم اإلمام يف مواضﻊ عدة لري منهم عمق ما أفادوه من منهجﻪ الرتبوي ،فوجدهم قد وصلوا إﱃ ذروة االستجابة

ملا هيﺄهم لﻪ حتى صار واحدهم يستﺄنس باملوت يف سبيل نرصة احلسني والذب عنﻪ استئناس الطفل بلبن أمﻪ ،وهي صورة

يف غاية اجلامل ودقة الداللة ،فجامهلا متﺄت من التشبيﻪ البليﻎ الذي رسمﻪ اإلمام احلسني (ع) ،وهو تشبيﻪ يكون بحذف أداة
التشبيﻪ (الكاف) ليكشف عن شدﹼ ة ﲤثيل املشبﻪ بﻪ (يستﺄنسون باملنية) للمشبﻪ (استئناس الطفل بلبن أمﻪ) .أما دقتﻪ يف الداللة

فتتضح من كوﳖم ﳚدون يف املوت دون احلسني (ع) راحة ولذة مثلام ﳚدها الطفل يف حضن أمﻪ وهو يرتشف لبنها.

و إذا تصفحنا سجل أصحاب احلسني (ع) وجدنا فيهم العلامء ،والصلحاء ،والقراء ،واملؤمنني ،واملحبني الصادقني

الذين أﺛر احلسني يف وجداﳖم أﺛرا عميقا ،ولنطالﻊ صفحات من حياة بعضهم.
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العباس ﺑن عﲇ

كان العباس بن أمري املؤمنني من أبطال بني هاشم جسيام وسيام ((يركب الفرس املطهم ورجاله ﲣطان يف اﻷرض،

وكان يقال لﻪ :قمر بني هاشم)) ،44وكان من علامء بني هاشم ،وأفضل من ﲣرج من مدرسة احلسني (ع) يف الرتبية الروحية،

فقد وصفﻪ اإلمام الصادق (ع) بقولﻪ(( :كان عمنا العباس نافذ البصرية ،صلب اإليامن ،جاهد مﻊ أيب عبد اﷲ وأبﲆ بالء

حسنا ،ومﴣ شهيدا)).4٥

قدم اإلمام الصادق (ع) يف وصفﻪ للعباس بن عيل (ع) صفتني تكشفان عن عمق معرفتﻪ باﷲ وأوليائﻪ وﳘا (نافذ

البصرية صلب اإليامن) ،وأردفهام بالنتيجة احلتمية ملثل هذه املعرفة والرتبية الروحية العالية وهي جهاده مﻊ أخيﻪ احلسني

وبالؤه احلسن.

وقد ظهر هذا البالء احلسن يف مواقف كثرية منها موقفﻪ حني كشف الشاميني عن الﴩيعة ،ودنوه من املاء واغرتافﻪ منﻪ

ليﴩب ،وهو شديد العطﺶ ،غري أن بصريتﻪ النافذة وإيامنﻪ الصلب حاال دون أن يﴩب وسيده احلسني عطشان ،فرمى
املاء من يده وأنشﺄ يقول:

46

يانفس من بعد احلسني هوﲏ

وبعده ال كنت ان تكوﲏ

هــــــذا حـســــني وارد املـــنــون

وتــشــربــــيـن بـــارد املعــــني

فمثل هذه التضحية التصدر إال من أبطال الطف الذين أعدوا إعدادا خاصا ملثل هذه املواقف.

عﲇ ﺑن اﳊسﲔ

كان أول من قتل بالطف من بني هاشم ،وكان أشبﻪ الناس خلقا ﹸ
وخلقا ومنطقا برسول اﷲ ،47وكانت لﻪ مواقف كثرية

نذكر منها قولﻪ ﻷبيﻪ ملا ارﲢلوا من قرص بني مقاتل ،وقد رأ احلسني (ع ) يف إغفاءتﻪ أن أنفسهم نعيت إليهم ((ألسنا عﲆ
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احلق ،قال :بﲆ والذي إليﻪ مرجﻊ العباد ،قال :يا أبت إذن النبايل نموت حمقني)).4٨

تعز عﲆ غريهم ،فاملوت عﲆ احلق هو الغاية التي ينشدها
بمثل هذا املنطق يرسم لنا شهداء الطف مواقف الفخر التي ﹼ

املؤمن ذو البصرية النافذة ،ولكنﻪ يصدر عن أبطال الطف بطريقة تستهني بكل ﳾء يف سبيل الغاية املنشودة.

حبيﺐ ﺑن مﻈاهر

كان حبيب من أصحاب أمري املؤمنني ،وﳑن أخذ منﻪ العلم ،وحديثﻪ مﻊ ميثم ورشيد اهلجري يكشف عن أنﻪ كان من

العارفني الذين ﲣرجوا من مدرسة أمري املؤمنني ،49ولﻪ مواقف كثرية يف نرصة احلسني (ع) ،بد ﹰءا من دخول مسلم الكوفة

إﱃ يوم عاشوراء ،تدل عﲆ عمق إيامنﻪ وفنائﻪ يف حب احلسني (ع) الذي أمر رسول اﷲ (ص) بﻪ أمتﻪ عن اﷲ –سبحانﻪ.-

وكان لشدة يقينﻪ يامزح أصحابﻪ يوم الطف وهم مقدمون عﲆ املوت ،حتى قال لﻪ يزيد بن حصني اهلمداﲏ (( :يا أخي

ليس هذه بساعة ضحﻚ ،قال :فﺄي موضﻊ أحق من هذا بالﴪور ،واﷲ ما هو إال أن ﲤيل علينا هذه الطغام بسيوفهم ،فنعانق

احلور العني)).٥0

ﺑرير ﺑن ﺧضري اﳍمداﲏ

كان شيخا تابعيا ناسكا ،قارئا للقرآن ،ومن شيوخ القراء يف جامﻊ الكوفة ،ولﻪ يف اهلمدانيني ﴍف وقدر ،وقد ذكرت

لﻪ مواقف وخطب يف يوم الطف ،وأذكر لﻪ موقفا شبيها بموقف حبيب بن مظاهر يكشف عن عمق إيامنﻪ وتوهلﻪ بحب

احلسني ،فقد روي أنﻪ مازح عبد الرمحن بن عبد ربﻪ اﻷنصاري ،فقال لﻪ عبد الرمحن(( :يا برير أتضحﻚ؟ ما هذه ساعة

باطل ،فقال برير :لقد علمت قومي أنني ما أحببت الباطل كهال وال شابا ،وإنام أفعل ذلﻚ استبشارا بام نصري إليﻪ ،فواﷲ ما

هو إال أن نلقى هؤالء القوم بﺄسيافنا نعاجلهم ساعة ﺛم نعانق احلور العني)).٥1

ويف هذه الرواية أكثر من داللة تكشف عﲆ املستو العايل الذي وصلﻪ برير يف تربيتﻪ الروحية؛إذ قد بدأ ذلﻚ من شبابﻪ

ليصل يف يوم الطف إﱃ مستو االطمئنان الكامل ،واالستبشار باملستقبل الدال عﲆ قوة يقينﻪ ،وتدل أيضا عﲆ أن كبار
أصحاب احلسني ﱂ يرتكوا منهﺞ الرتبية الروحية مﻊ غريهم من االصحاب حتى يف يوم الطف ،فكالمﻪ يستبطن توجيها
ملخاطبﻪ إﱃ التحيل باالستبشار والتفاؤل بلقاء اﷲ – ﹼ
جل شﺄنﻪ -بعد أن حسموا أمرهم يف الثبات يف نرصة احلسني (ع).
لقد كان أنصار احلسني عصارة منهﺞ تربوي امتد ستني عاما مثلت حياة احلسني (ع) من والدتﻪ إﱃ استشهاده.

نجني ﳑا تقدم الثامر اآلتية:

اﳋاﲤة

• إن اإلعداد ليوم الطف بدأ منذ والدة احلسني (ع) عﲆ يد جده رسول اﷲ (ص).
• كان هذا اإلعداد خاصا لكونﻪ إعدادا لنرصة اإلسالم واحلفاظ عليﻪ.

• كان التخطيﻂ حلفﻆ اإلسالم يف الثورة احلسينية قائام عﲆ التضحية الكاملة للوصول إﱃ النرص الدائم.
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ملﺨﺺ البحﺚ

تناول هذا البحث مفهوم اﻷناقة النفسية الذي ﹸيعد مفهوما نفسي ﹰا ﳛوي الكثري من السلوكيات واملواقف واالفكار
والقدرات التي إن توافرت يف شخصية ما ﹼ
دل ذلﻚ عﲆ مد تكامل هذه الشخصية وتوافقها وقدراﲥا العالية عﲆ التﺄﺛري

والتغيري ،وامكانيات عالية يف التعامل مﻊ اﻷزمات وابتكار احللول ،وإﳖا ﲤنحﻪ السعادة النفسية والقدرة عﲆ النفوذ اﱃ

قلوب اآلخرين ،ﳑا يستدعي الوقوف عﲆ جوانب هذه الشخصية بﴚء من التحليل ﲠدف اإلفادة منها وتعميم أدوارها،

لكي تكون قدوة حسنة ﹸﳛتذ ﲠا .وشخصية اإلمام احلسني عليﻪ السالم من أبرز الشخصيات اإلسالمية التي امتازت بنفاذ
الذهن ،وضخامة الفكر والقدرة عﲆ إدارة اﻷحداث وتكامل الشخصية .فكان علينا املساﳘة يف إحياء هذا الرتاث العظيم،
ونﴩه وفا ﹰء ﻷئمتنا ،واعرتافا بفضلهم ،وهذا هو دافعي يف عرض هذا البحث.

ونظرا ﻷﳘية املفهوم وحداﺛتﻪ عﲆ حد علم الباحث ،ﴍع بتتبعﻪ والوقوف عند مكوناتﻪ ومعرفة اآلراء النفسية التي

تفﴪه .فض ﹰ
ال عن معرفة االحاديث واملواقف واﳋطب التارﳜية التي نستشف منها مد تطابق هذه املكونات للمفهوم
والكشف عن اﻷناقة النفسية يف سرية اإلمام احلسني سالم اﷲ عليﻪ.

إن سالمة املنهﺞ تقتﴣ منا قبل احلديث عن أية شخصية أو أي فكر أن تتحدث عن البيئة أو الظروف التي أنتجت لنا
تلﻚ الشخصية أو ذلﻚ الفكر .وانسجام ﹰا ومنهﺞ البحث التحلييل فقد قسمت بحثي هذا عﲆ املقدمة وأربعة مباحث وخاﲤة.

شمل املبحث اﻷول تعريف ﹰا مقتضب ﹰا بشخصية اإلمام احلسني(ع) ،فيام جاء املبحث الثاﲏ ليقف عند مفهوم اﻷناقة النفسية

ومكوناتﻪ ،أما املبحث الثالث فهو لدراسة اﻷناقة النفسية يف اﻷحاديث واﳋطب واملواقف الواردة عن اإلمام احلسني(ع)
وخصص املبحث الرابﻊ ملناقشة مد اإلفادة من املقومات الفكرية والشخصية التي يمتلكها اإلمام احلسني(ع) يف تربية
اجليل اجلديد للسري عﲆ خطى االئمة اﻷطهار.

وخلص البحث اﱃ أن اﻷساليب التي اتبعها (سالم اﷲ عليﻪ) كانت ﲤثل بحق نمط ﹰا راقي ﹰا من أنامط اﻷناقة النفسية

26٨

عﲆ وفق ما جاء عنﻪ سالم اﷲ عليﻪ من قدرات عالية يف التحكم البيئي وضبﻂ الظروف وامكانية معاجلة االزمات النفسية
واحللول املبتكرة وهذا يعني وجود تكاملية يف استعامل السلوكيات واالمكانات الذاتية ،التي جعلت منﻪ يتعد حدود هذا
املفهوم لريتقي اﱃ قمة الكامل النفﴘ والفكري والعقائدي وعلينا أن نتخذ من شخصﻪ وحياتﻪ أنموذج ﹰا ﳛتذ بﻪ للوصول

اﱃ درجة عالية من الرقي النفﴘ.

وخلص البحث اﱃ ﳎموعة من التوصيات واملقرتحات.

Abﬆract
The current study takes hold of the psychological elegancy as it is of importance in having
many isles ، behaviors، thoughts and traits ، Imam Al-Hussein ، as a great martyr، acquires
the competence to be in the mind of the interlocutors and rationalizes his stances in light of
Quran and Ahlalbayt traditions . For the importance of such a locus the researcher takes the
initiative in collecting the information about the psychological interferences in his speeches
.However the study ramiﬁes into four sections ، the ﬁrst surveys the life of the imam، the
second dissects the concept of the psychological elegance ، the third does the application
of the Psychological Elegance in the speeches of Imam Al-Hussein and the fourth does the
importance of the Husseinist principles in teaching the new generation.

مﺸﻜلة البحﺚ:

يمكن لعلم النفس الديني أن ﹸيسهم يف تفسري كيف يكتسب اﻷفراد سلوكهم الديني .وهذه املعلومات يمكن أن تستخدم

يف نﴩ الدين ،ويمكن لعلم النفس أن يوضح التﺄﺛري الذي يملكﻪ الدين عﲆ اجلوانب اﻷخر من السلوك ،مثل السلوك
اﻷخالقي الذي قد يساعد يف ﲣفيف مشاكل اجتامعية معروفة.

إن اهتاممات عاﱂ النفس تقرتب من اهتاممات رجل الدين ،فرجل الدين ﳞتم باملعتقدات اﳋاصة بدينﻪ ودين اآلخرين

ملعرفة اعتقاده مقابل اعتقادات اآلخرين ،كذلﻚ احلال بالنسبة إﱃ عاﱂ النفس الذي ينبغي لﻪ أن ﳞتم باملضامني اإلنسانية

للدين وتﺄﺛريها يف اإلنسان وطبيعة هذا التﺄﺛري إن كان ﹸينمي قو اإلنسان أم ال ،وهو ال ﳞتم بتحليل اجلذور النفسية لﻸديان
فحسب ،بل بقيمتها أيض ﹰا.
وملا كان مفهوم اﻷناقة النفسية من املفاهيم احلديثة ـ عﲆ حد علم الباحث ـ التي ﱂ ﲣضﻊ للدراسة  ،وﻷﳖا ﲤثل خليط ﹰا
متجانس ﹰا من السلوكيات التي ﲡعل حاملها يبدو يف أروع صوره النفسية واالجتامعية وترتقي كي تكون من املثل العليا التي

يستوجب االقتداء ﲠا ،وﻷن الباحث رأ يف شخصية اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) أعظم شخصية ينطبق عليها هذا املفهوم
؛لذا ﴍع يف تقصيﻪ يف اﻷحاديث الواردة عنﻪ سالم اﷲ عليﻪ كي تكون نرباس ﹰا ملحبيﻪ ومريديﻪ ،ومن ﺛم يمكن هلا أن تعمم
وتطبق كي نكون بمستو الئق من السلوك الديني واالجتامعي الذي امتازوا بﻪ ائمتنا اﻷبرار سالم اﷲ عليهم.

أﳘية البحﺚ:

تكمن أﳘية البحث احلايل يف املوضوع الذي يتصد لﻪ يف ظل اﻷحداث التي يمر ﲠا ﳎتمعنا بكل فئاتﻪ ،لذلﻚ تقدم

هذه الدراسة معلومات عن اﻷناقة النفسية ودورها يف تصدي الفرد للعوائق التي تعرتضﻪ وتوجﻪ أنظار أولياء اﻷمور
وأصحاب القرار والباحثني إﱃ موضوع غاية يف اﻷﳘية بالكشف عن مكونات هذا املفهوم النفﴘ الذي ﹸيعد من املحددات

املهمة للسلوك اإلنساﲏ بﺄشكالﻪ املختلفة .

ويمﻜن ﲢديد أﳘية البحﺚ اﳊاﱄ ﺑﲈ يﺄﰐ:
أوﻻﹰ  :أﳘية الشخصية التي يروم الباحث دراسة جانب من جوانبها .فهو ﹸيعد واحد ﹰا من أبرز الشخصيات االسالمية
التي أحدﺛت تغريا ﹰفكري ﹰا واجتامعي ﹰا لد املسلمني.
ﺛاﻧي ﹰا  :حداﺛة البحوث التي تناولت مفهوم اﻷناقة النفسية وندرﲥا.

ﺛالﺜ ﹰا  :احلدود الزمنية التي أجري فيها البحث تتطلب منا ابراز جوانب مهمة يف شخصية اإلمام احلسني عليﻪ السالم.

حدود البحﺚ:

اقترصت حدود البحث عﲆ بعﺾ اﻷحاديث واملواقف واﳋطب الواردة عن اإلمام احلسني سالم اﷲ عليﻪ املتفق عليها،

واتبﻊ الباحث املنهﺞ الوصفي التحلييل يف ﲢليل النصوص الواردة واستنتاج ﲤثيلها ملكونات مفهوم اﻷناقة النفسية.
أهداف البحﺚ  :يستهدف البحث احلايل إﱃ:

 .1تعرف مفهوم اﻷناقة النفسية .
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 .2تعرف مكونات اﻷناقة النفسية.

.3الكشف عن اﻷناقة النفسية يف مواقف اإلمام احلسني سالم اﷲ عليﻪ وخطبﻪ وأحاديثﻪ.

إطار ﻧﻈري
أوﻻﹰ .ﺗعريﻒ مﻘتضﺐ ﺑﺸﺨﺼية اﻹمام اﳊسﲔ عليﻪ السﻼم :

إن احلديث عن أية شخصية أو أي فكر يقتﴤ أن نتحدث عن البيئة أو الظروف التي أنتجت لنا تلﻚ الشخصية أو ذلﻚ

الفكر .والبد من معرفة التنظيم الديناميكي للفرد ،ولذلﻚ البد من دراسة الشخصية كلها ،فالشخصية ليست ﳎرد ﳎموعة

من السامت أو القدرات ،ولكن وراء هذه السامت وحدة تكامل ،وتناسق وتفاعل ،فنحن ال نستطيﻊ فهم سمة من السامت
إال بعد معرفة عالقتها بغريها من السامت والعوامل املؤﺛرة فيها (الوراﺛة والبيئة) ،فالصفات التي يمتلكها الفرد ﲢدد طريقة

تعاملﻪ يف احلياة ،فهناك صفات وخصائص قوية ومتكررة ،وأخر ضعيفة وغري متكررة ،وبالتﺄكيد فان املهم هو الرتكيز عﲆ
الصفات املهمة والقوية والثابتة نسبي ﹰا يف شخصية الفرد .إن لكل شخصية ﳎموعة من السامت ﲤيزها من غريها ،ومن أﳘها

الذكاء ،والقيادة ،والسيطرة ،والثقة بالنفس وغريها من السامت الشخصية ،فهناك الشخصية السلبية وهي الشخصية التي
تتجنب االتصال مﻊ اآلخرين وﲤيل اﱃ العزلة واالنسحاب ،وهناك الشخصية االﳚابية وهي الشخصية التي يتسم أصحاﲠا

بالتعامل مﻊ اآلخرين والتفاعل معهم ،وهناك الشخصية التي تسعى اﱃ ﲢقيق مصاحلها الشخصية ،والشخصية املسيطرة

التي ﲤيل للسيطرة عﲆ اآلخرين وعكسها الشخصية اﳋاضعة ،وهناك الشخصية املقبلة عﲆ اآلخرين والشخصية الرافضة

لﻶخرين ،وهكذا ﲣتلف الشخصية باختالف سامﲥا.

إن اإلمام احلسني(ع) من أبرز من خلدﲥم اإلنسانية يف ﲨيﻊ مراحل تارﳜها ومن أروع من ظهر عﲆ صفحات التاريﺦ

من العظامء واملصلحني الذين أسهموا يف بناء الفكر اإلنساﲏ وتكوين احلضارة االجتامعية وبلورة القضايا املصريية جلميﻊ
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شعوب اﻷرض (القرﳾ .)10 :1992 ،والشﻚ أن شخصية كاإلمام احلسني(ع) غنية عن التعريف فهو عليﻪ السالم
احلسني بن عيل بن ايب طالب وأمﻪ فاطمة بنت رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ والﻪ وسلم ،وقﴣ احلسني (ع) هذه املدة من حياتﻪ،

وهي من تاريﺦ والدتﻪ وحتى استشهاده (ع) يف كربالء ،حيا ﹰة أرسية طبيعية تلقى فيها صنوف الرتبية الروحية من جده
الرسول اﻷكرم ووالده (ع) .لكنﻪ عاش فرتة مضطربة سياسي ﹰا ،عﲆ املستو االجتامعي .فقد عاﴏ (ع) استشهاد جده
املصطفى وأبيﻪ أمري املؤمنني (ع) يف الكوفة واستشهاد أخيﻪ اإلمام احلسن (ع) يف املدينة املنورة.

وليس هنالﻚ من شﻚ بﺄن البيت الذي نشﺄ فيﻪ اإلمام (ع) كان بيت نبوة وإمامة ،بيت من بيوت أذن اﷲ أن ترفﻊ ويذكر

فيها اسمﻪ ]يسبح لﻪ فيها بالغدو واآلصال رجال ال تلهيهم ﲡارة وال بيﻊ عن ذكر اﷲ وأقام الصالة وإيتاء الزكاة ﳜافون
يوم ﹰا تتقلب فيﻪ القلوب واﻷبصار[(سورة النور آية .)37،36،فالزم العبادة والتهجد وذكر اﷲ عز وجل منذ صغره ،وهو
ير أباه (ع) يقوم الليل ويصوم النهار ويساعد الفقري ويعني املحروم .فكان ال يسمﻊ يف بيتﻪ إال القرآن ،وال ير من أهلﻪ
اال ساجد وراكﻊ ،وال يﺄكل إال مﻊ من يشد احلجر عﲆ بطنﻪ ،أو يصوم اﻷيام الطويلة .وهكذا كانت حياتﻪ (ع) حياة علم
وتقو وجهاد وعبادة.

وشخصية اإلمام احلسني (ع) املعروف بسيد الشهداء هلا أﳘية تﺄرﳜيﻪ وعقائدية المتالكﻪ اللياقة التامة الكاملة ملنصب
اهيم ربﻪ بﹺك ﹺﹶلام ﹴ
ﹺ
ﹺ
ت ﹶف ﹶﺄ ﹶﲤ ﹼ ﹸه ﹼن
اإلمامة الكرب .وهو منصب إهلي ﳎعول من اﷲ تعاﱃ ،كام أشار القرآن الكريم :ﹶ
]وإﹺذ ا ﹾبت ﹶﹶﲆ إﹺ ﹾب ﹶر ﹶ ﹶ ﹼ ﹸ ﹶ
ﹶق ﹶال إﹺ ﹼﲏ ج ﹺ
اع ﹸل ﹶﻚ لﹺلن ﹺ
ﹼاس إﹺ ﹶمام ﹰا[ (سورة البقرة آية  .)123وتلﻚ اللياقة تعني حيازة الفضائل اإلنسانية والكامالت الروحية
ﹶ

ﹴ
وفيﺾ إهلي ﳛيﻂ بجميﻊ شؤون والية اإلمام عليﻪ السالم،
والعلمية واجلسدية والنفسية .واللياقة ال تكتمل إال بعل ﹴم رباﲏ
وبم ﹶلكﹶة روحية تصونﻪ عن اﳋطﺄ والنسيان ،واجلهل والعصيان ،كام أﳖا ﲤنحﻪ وجاهة نفسية لد الناظرين.
ﹶ

إن مرتبة الفضيلة اإلهلية املحضة التي ال يطلب فيها حظ ﹰا من احلظوظ اإلنسانية وال ما تدعو إليﻪ الﴬورة ،فتكون أفعال
اإلنسان كلها أفعاالﹰ إهلية أو هذه اﻷفعال هي خري حمﺾ ،وأن يكون فعلﻪ ال يطلب بﻪ حظ ﹰا وال ﳎازاة وال عوض ﹰا ،ويكون

فعلﻪ عني غرضﻪ ،أي :ليس يفعل ما يفعلﻪ من أجل ﳾء غري ذات الفعل ،للفضيلة نفسها واﳋري نفسﻪ ،ال الجتالب منفعة
وال لدفﻊ مﴬة وال للتباهي وطلب الرياسة وحمبة الكرامة ،فهذا غرض الفلسفة ومنتهى السعادة ،إال أن اإلنسان ال يصل
إﱃ هذه احلالة حتى تفنى إرادتﻪ كلها ،وتفنى العوارض النفسانية ،وﲤوت اﳋواطر التي تكون عن العوارض ،ويمتلﺊ سعار ﹰا
إهلي ﹰا وﳘة إهلية ،معرفة إهلية ،ويوقن باﻷمور اإلهلية) (ابن مسكويﻪ.(90: 2011 ،

وقد اشتهر النقل عنﻪ أنﻪ (عليﻪ السالم) كان ﹸيكرم الضيف ،ويمنح الطالب ،ويصل الرحم ،ويسعف السائل ،ويكسو
العاري ،و ﹸيشبﻊ اجلائﻊ ،و ﹸيعطي الغارم ،ويشد من الضعيف ،و ﹸيشفق عﲆ اليتيم ،ويغني ذا احلاجة ،و ﹶق ﱠل أن ﹶو ﹶص ﹶلﻪ ﹶمال إال
نشنﹶة الكريم ،ﹺ
وش ﹺ
ﹶفر ﹶقﻪ ،وهذه سجية اجلواد ،ﹺ
وس ﹶمة ذي السامحة ،وصفة من قد حو مكارم اﻷخالق ،فﺄفعالﻪ ا ﹶملت ﹸل ﱠوة شاهدة
ﹶ ﱠ
ﱠ
ﹺ
ﹺ
بمحاسن الش ﹶيم.
لﻪ بﹺ ﹸصنعﻪ الكرم ،ناطق ﹰة بﺄنﻪ متصف ﹶ
لقد قامت تلﻚ الشخصية العظيمة التي نفذت من عصارة الوحي االهلي وتربت يف أحضان سيد الرسل حممد املصطفى

(ص) وسيد االوصياء عيل بن أيب طالب (ع) ونشﺄت وترعرعت يف أحضان الصديقة الطاهرة (ع) ،وحتى بعد مقتلﻪ عليﻪ
السالم أصبحت ﺛورتﻪ من الوسائل التنظيمية املنتﴩة يف أرجاء العاﱂ ،كام أﳖا وسيلة سهلة وغري مكلفة للتجمﻊ البﴩي

والثقايف ﲢت لواء واحد وفكر واحد ،وال يمكن ﻷي ﳾء آخر أن ﳛقق ذلﻚ بالقدر الذي تفعلﻪ سرية اإلمام احلسني

عليﻪ السالم .إن دوافﻊ تضحية اإلمام احلسني ليست انفعالية مزاجية ،أو ملجرد االباء والشمم أو نتيجة التنفر من الفساد
واالنحراف (احلكيم .(27٥ : 200٨،بل هي ﺛورة إلعادة اﻷمور اﱃ نصاﲠا الطبيعي وما ﳚب أن تكون عليﻪ بعد أن هيﺄ هلا

جده املصطفى صﲆ اﷲ عليﻪ والﻪ وسلم كل السبل.

وحياة اإلمام احلسني عليﻪ السالم من أروع سري اﻷئمة الطاهرين ،فقد ﲣطت حدود الزمان واملكان ،وﲤثلت فيها

العبقرية اإلنسانية التي تثري يف نفس كل انسان اسمى صور اإلكبار والتقدير ،فقد ﲡسد يف سريتﻪ ومقتلﻪ أروع موضوع يف

تاريﺦ اإلسالم كلﻪ ،فلم يعرف املسلمون وال غريهم من القيم اإلنسانية مثل ما ظهر من اإلمام عﲆ صعيد كربالء ،فقد ظهر
منﻪ الصمود واإليامن باﷲ والرضا بقضائﻪ والتسليم ﻷمره ما ﱂ يشاهده الناس يف ﲨيﻊ مراحل حياﲥم(.القرﳾ(17 :1992 ،
ﺛاﻧي ﹰا .مﻔﻬﻮم اﻷﻧاﻗة النﻔسية ):(Psychological Elegance

الشﻚ أن أغلب اﻷشخاص يستطيعون ﲡميل صورﲥم الشخصية والظهور بمظهر الئق امام اآلخرين وذلﻚ من

خالل اضافة بعﺾ اللمسات عﲆ مظهرهم اﳋارجي لكي يكونوا بمستو ما يتمنون الظهور بﻪ لد اآلخرين ،وبطبيعة
احلال ال ﲢتاج هكذا امور اﱃ قدرات ذاتية بل ﲢتاج اﱃ امكانات مادية خارجية ،أما فيام يتعلق االمر باﻷناقة النفسية فليس
بمقدور كل شخص أن يكون أنيق ﹰا نفسي ﹰا ﻷﳖا تتطلب قدرات وامكانات نفسية عالية املستو ال يمتلكها كل اﻷفراد ﹼاال من

تكاملت شخصياﲥم نتيجة تكامل موروﺛهم النفﴘ وبيئتهم االجتامعية.

وﲤثل اﻷناقة النفسية خربة اﳚابية سارة ،تدل عﲆ التوافق االجتامعي لد الفرد يصاحبها النجاح يف اإلندماج مﻊ

السارة يرافقها صالبة نفسية يف إمكانات الفرد النفسية واإلجتامعية ﲡعلﻪ قادر عﲆ التمكن من
اآلخرين .وأن هذه اﳋربة
ﹼ
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البيئة املحيطة بﻪ وتتفاقم كفايتﻪ االجتامعية .ويمتاز اﻷفراد ذوو اﻷناقة النفسية بالنمو الشخﴢ املتكامل ويميل تفكريهم إﱃ
االﳚابية ،كل ذلﻚ ﳚعلهم قادرين عﲆ الوفاء الكامل بمطالب احلياة أو ﲢقيقهم لقدر مناسب من اشباع احلاجات املختلفة.
ويعرف الباحﺚ اﻷﻧاﻗة النﻔسية :بﺄﳖا استعامل الفرد طاقتﻪ النفسية وقدراتﻪ املعرفية وامكاناتﻪ الشخصية بﺄقﴡ درجاﲥا

للوصول اﱃ الكامل النفﴘ يف التحكم البيئي وإدارة االزمات النفسية واالجتامعية وضبﻂ النفس واملرونة الفكرية واجادة
تامة يف القدرة عﲆ حل املشكالت للوصول اﱃ الرضا التام والسعادة النفسية.

ونستشف من هذا بﺄﳖا ﳎموعة من املهارات والسلوكيات واﳋصائص املعرفية والتكامل الشخﴢ ﲡعل الفرد
قادر ﹰا عﲆ بناء نظام نفﴘ واجتامعي ﳛقق لﻪ ولﻶخرين السعادة النفسية ،فتكون لد الفرد هالة ﲡعلﻪ ﳑيز ﹰا نفسي ﹰا وفكري ﹰا
واجتامعي ﹰا .ويظهر لد اﻷفراد من ذوي اﻷناقة النفسية نمطان من مفهوم الذات ﳘا:

اﻷول -تكون فكرة الفرد عن نفسﻪ منتظمة إذ يكون لد الفرد احساس بثبات الذات وتكاملها فهو يعرف مواطن

الضعف والقوة لديﻪ ،واﻷمر هنا يشري إﱃ التوافق النفﴘ.

الﺜاﲏ -يتصف باملرونة والتغيري ،وهذا يشري إﱃ امتالكﻪ التفكري املرن ورسعة البدﳞية والقدرة عﲆ ادارة اﻷحداث.

ﺛالﺜ ﹰا .التﻔسري الﻮجﻮدي لﻸﻧاﻗة النﻔسية:

تبنى الباحث النظرية الوجودية يف تفسريه ملفهوم اﻷناقة النفسية فهي من وجهة نظر الباحث قادرة عﲆ احتواء كل

املؤﴍات السلوكية التي يصدق عليها القول بﺄﳖا إحد مؤﴍات ذوي اﻷناقة النفسية.

إن اإلنسان من وجهة النظر الوجودية ،هو املخلوق الوحيد الذي يمتلﻚ اإلمكانية ﻷن ﳜتار سلوكﻪ ،ومن ﺛم تشكيل

جوهره ،وأن الشخصية الراشدة السليمة تتحمل املسؤولية فيام يتعلق بﺄفعاهلا وقراراﲥا ،والسعي لتجاوز املحددات
واملعوقات التي تقف يف طريق نموها .ويضﻊ الوجوديون توكيد ﹰا كبري ﹰا عﲆ اإلمكانية البﴩية ،أي قدرة اإلنسان عﲆ أن
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يصبح ما يريد أن يكون عليﻪ يف ﲢقيق قابلياتﻪ ،وأن يعيﺶ احلياة التي تليق بﻪ(صالح.(٨0 : 2000 ،

وير علم النفس الوجودي أن قوة وعي اإلنسان وحريتﻪ والنشاطات املرتبطة بصنﻊ القرار ووضﻊ اﻷهداف ،هي

التي تسمح باملعاجلة املسؤولة واإلبداعية للقيود واملحددات التي تواجﻪ اإلنسان (Kobasas & Maddi ، 1976: p

 ،). 243فهم يصنفون االشخاص اﱃ نمطني ،اذ يشري ﲨس بارك ( )Park ، 2001إﱃ نوعني من أساليب احلياة لد

الوجوديني ﳘا:

الﻮجﻮد اﻷﺻيﻞ ) :(Original Existenceهو نتيجة ﳖائية لتسهيل النمو املبكر ،وعﲆ النمو ذاتي ﹰا فيام بعد .ويعني بﻪ

االستقالل الذاﰐ ( )Autonomyعندما نستطيﻊ أن ننمو نحو أصالة أعظم.

الﻮجﻮد غري اﻷﺻيﻞ ) :(Inauthentic Existenceويعني بﻪ االنصياع عندما تبدأ مرحلة الرشد بوصفها نتاج ﹰا

حلضارتنا .ويمثل النتيجة التي ترتتب عﲆ كف وتدمري النمو املبكر وعجز نسبي يف النمو املوجﻪ ذاتي ﹰا ويكون أقل وعي ﹰا
من الشخص اﻷصيل وغري عارف أنﻪ قادر عﲆ ﳑارسة السيطرة عﲆ مشاكل حياتﻪ باﲣاذ القرار ما يؤكد ضعف قدرتﻪ عﲆ
التحكم بالبيئة املحيطة .وال ﳚهد نفسﻪ يف ﳑارسة الرمزية و اﳋيال وإصدار احلكم ذلﻚ ﻷنﻪ ﱂ يكن قد ﹸأستثري يف نموه املبكر
يف هذا االﲡاه (صالح.(79: 2000 ،

وعﲆ ضوء ذلﻚ فﺈن الشخص املتمتﻊ بالوجود اﻷصيل يبتعد عن العجز النفﴘ وهو شخص متكامل بشكل جيد ويبدي

اﻷصالة والتغيري  ،وهو بقبولﻪ حلارضه وماضيﻪ فﺈن توجهﻪ اﻷساس يكون باﲡاه املستقبل .إذ أشار سارتر((Sartre،194٥

إﱃ أن سلوك اإلنسان حمكوم بﺄهدافﻪ الذاتية وخططﻪ املستقبلية التي ﲢدد مﴩوعﻪ اﻷساس (،)Fundamental Project
أو هدفﻪ يف احلياة .ومن خالل ذلﻚ فﺈن اإلنسان ﳜلق املعنى ملا هو عليﻪ أوالﹰ ،وﲠذا يتغري اإلنسان وينمو باستمرار ،ودائ ﹰام

سيكتشف شيئ ﹰا جديد ﹰا يف ذاتﻪ وبيئتﻪ .فالشخص الذي يتمتﻊ باﻷناقة النفسية هو القادر عﲆ خلق حالة من االتزان بني
اﻷشكال الثالﺛة للوجود( :الﻮجﻮد املحيﻂ ﺑالﻔرد والﻮجﻮد اﳋاص ﺑالﻔرد والﻮجﻮد املﺸارك ﰲ العاﱂ) .وتﺄسيس ﹰا عﲆ ذلﻚ
يؤكد الوجوديون أنﻪ لكي يدرك الشخص معنى وجوده اﻷصيل فيقرتب من السلوكيات التي تشري إﱃ اﻷناقة النفسية ،فﺈنﻪ
ﳚب أن يتصف باملواصفات اآلتية تبع ﹰا للتفسري الوجودي:
.1

أن يعيﺶ اإلنسان وجوده ،أي أن يدرك معنى الوجود.
أن يكون حر ﹰا يف ﲢقيق ما يريد وباﻷسلوب الذي ﳜتاره.

.4

أن يدرك طبيعة هذه احلياة بام فيها من متناقضات.

.2

أن يكون مدرك ﹰا نواحي ضعفﻪ.

.3

أن يدرك إمكاناتﻪ وقدراتﻪ (الزبيدي واهلزاع.(1٨0 : 1977،

.٥

راﺑع ﹰا .ﺻﻔات اﻷفراد ذوي اﻷﻧاﻗة النﻔسية:

وعﲆ وفق ما جاءت بﻪ النظرية الوجودية يف تفسريها ملفهوم اﻷناقة النفسية فقد استخلص الباحث ﳎموعة من الصفات

لﻸفراد من ذوي اﻷناقة النفسية يمكن اﲨاهلا بام يﺄﰐ:

 .1شخصية ف ﹼعالة ومتكاملة وتبدي اﻷصالة والتغيري بشكل واضح ،وقادرة عﲆ استثامر قيمها يف حماوالت نشطة وجادة
تستهدف إقناع اآلخرين بﺂرائها.

 .2يطور قيمﻪ وتفضيالتﻪ وأهدافﻪ ووجهات نظره ﳑا ﳚعلﻪ ﳑيز ﹰا ويعتقد بام يمتلكﻪ من خربات.
 .3لديﻪ قابلية عﲆ التمكن البيئي ويمتلﻚ سيطرة شخصية وحرية تﺄﺛرياتﻪ يف اﻷحداث.
 .4أكثر وعي ﹰا بذاتﻪ ويتميز بحدة الذهن ويمتاز بذات مسؤولة.

 .٥يمتلﻚ كفاية اجتامعية ويتسم باﻷلفة واملودة يف تفاعلﻪ االجتامعي ويقيم عالقات اجتامعية عميقة.

 .6يامرس بنشاط وفاعلية احلاجات النفسية ،أي ﳑارسة املنطق الرمزي ،واﳋيال ،وإصدار احلكم أو الرأي وهذه ستؤﺛر
يف خرباتﻪ االجتامعية والبيولوجية.

 .7يتميز بتنظيم أفعالﻪ املدروسة وأنﻪ ذو أفكار وأحاسيس منتظمة ويضﻊ اﻷولويات ﻷفعالﻪ .

 .٨يعتمد عﲆ نفسﻪ ويمتاز بالتفردية واﳋلق الذاﰐ والتخطيﻂ حلياتﻪ بﺄكملها.
 .9يبدي تغيريا مستمر ﹰا وتوجه ﹰا نحو املستقبل .وﳚمﻊ بني املاﴈ واحلارض واملستقبل للحصول عﲆ نتائﺞ متكاملة.
.10

يشعر بالقلق نتيجة لوعيﻪ احلاد وﳛاول أن ﳜفضﻪ باختياره املستقبل بشكل دائم ﳑا ينتﺞ عنﻪ زيادة يف الفرص.

ﺧامس ﹰا .مﻜﻮﻧات اﻷﻧاﻗة النﻔسية:

استعمل الباحث املنهﺞ التحلييل يف اجراءات بحثﻪ ،وعﲆ وفق املنطلقات النظرية والتعريف النظري قام بتحديد

مكونات اﻷناقة النفسية ،إذ ير أﳖا تشمل ( )6مكونات هي:

التمﻜن البيﺌﻲ ) ،(Environmental Masteryوالﺼﻼﺑة النﻔسية) ،(Hardiness Psychologicalوﺿبﻂ
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الﺬات )،(Self- controlوالسعادة النﻔسية)  ،(Psychological Well- Beingوالسلﻮك اﻻيﺜاري )Altruism
 ،(Behaviorsواﻻﺗﺰان اﻻﻧﻔعاﱄ)(Emotional Stability

ولغرض معرفة مد مطابقة التعريف للمفهوم واتساقﻪ مﻊ املنطلقات النظرية اعتمد الباحث عﲆ مبدأ ﲢليل املفهوم

إﱃ أصغر مكوناتﻪ التي ﲤثل نطاق السلوك املراد قياسﻪ ،وﲢديد اﻷﳘية النسبية لكل مكون .اذ عرضت تلﻚ املكونات عﲆ
ا ﹸملحكﹼمني املتخصصني يف ﳎال الرتبية وعلم النفس(ملحق  ،)1لتحديد مد صالحية املكونات اﻷساسية ومد تغطيتها

مكون ،اذ قام الباحث بتوزيﻊ استبانة ﹸيعطي فيها املحكم رأيﻪ باملفهوم أوالﹰ وباملكونات التي
للمفهوم واﻷﳘية النسبية لكل ﹼ
اشتقها الباحث ﺛاني ﹰا ومد أﳘية كل مكون بالنسبة هلذا املفهوم ،فض ﹰ
ال عن اعطاء حرية للمحكم بﺈضافة مكون يراه مناسب ﹰا
وفق النظرية املتبناة ،وطلب منهم ﲢديد مد صالحية املكونات السلوكية ومد تغطيتها للمفهوم ،مﻊ ﲢديد اﻷﳘية

للمكون ،والدرجة ( )1اﻷقل أﳘية
النسبية عﲆ وفق مقياس متدرج يتكون من ( )٥درجات ،ﲤثل الدرجة ( )٥اﻷكثر أﳘية
ﹼ
للمكون يف قياس اﻷناقة النفسية (ملحق  ،)2وقد اتفق ﲨيﻊ ا ﹸملحكﹼمني بنسبة  %100عﲆ أن هذه املكونات ﲤثل اﱃ حد كبري
ﹼ
هذا املفهوم ،واتفقوا أﳖا متقاربة يف أﳘيتها النسبية ،وفيام يﺄﰐ عرض هذه املكونات بﴚء من التفصيل بعد عرضها عﲆ
السادة ا ﹸملحكﹼمني:

 .١الﺼﻼﺑة النﻔسية ) :)Hardiness Psychologicalنمﻂ من التعاقد النفﴘ يلتزم بﻪ الفرد ﲡاه نفسﻪ وأهدافﻪ وقيمﻪ

واآلخرين من حولﻪ ،واعتقاد الفرد بﺄن بﺈمكانﻪ أن يكون لﻪ ﲢكم فيام يلقاه من أحداث ،ويتحمل مسؤولية ما يتعرض لﻪ من أحداث،
وأن ما يطرأ عﲆ جوانب حياتﻪ من تغيري هو أمر مثري ورضوري للنمو أكثر من كونﻪ ﲥديدا وإعاقة لﻪ (ﳐيمر.(2٨4 :1996 ،

ويمكن القول بﺄﳖا »مصدر من املصادر الشخصية الذاتية ملقاومة اآلﺛار السلبية لضغوط احلياة ،والتحقق من آﺛارها عﲆ

الصحة النفسية واجلسمية ،اذ تﹸسهم الصالبة النفسية يف وجود ذلﻚ النوع من االدراك والتقويم واملواجهة ،الذي يقود اﱃ
احلل الناجح للموقف الذي خلقتﻪ الظروف الضاغطة »(محادة وعبداللطيف(233 : 2002 ،
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وقد اشارت ( (Kobasaإﱃ أن تعرضنا للضغوط أمر حتمي ال مفر منﻪ ،فواقﻊ احلياة حمفوف بالعقبات والصعوبات

واشكال الفشل والنكسات والظروف غري املواتية ،ونحن ال نستطيﻊ ﲡنب الفشل أو االحباط أو الشعور باالغرتاب ،وال

يمكننا اهلروب من متطلبات التغري يف النمو الشخﴢ يف أي مرحلة من مراحل حياتنا ،أي ال حياة من دون ضغوط وحيث

توجد احلياة توجد الضغوط( Kobasa،19٨2:p.707( .

تﹸعد الصالبة من اﳋصائص النفسية املهمة للفرد كي يواجﻪ ضغوط احلياة املتعددة واملتتالية بنجاح وكانت كوبازا

( )kopasaمن أوائل من وضﻊ اﻷساس ملصطلح الصالبة النفسية اذ الحظت أن بعﺾ الناس يستطيعون ﲢقيق ذواﲥم
وإمكاناﲥم الكامنة عﲆ الرغم من تعرضهم للكثري من اإلحباطات والضغوط وقد اشتقت (كوبازا( مصطلح الصالبة

النفسية متﺄﺛرة بالفكر الفلسفي الوجودي الذي ير أن اإلنسان يف حالة صريورة مستمرة ،والذي يركز يف تفسريه لسلوك

أساسا من البحث املستمر النامي عن املعنى واهلدف من
اإلنسان عﲆ املستقبل ال عﲆ املاﴈ وير أن دافعية الفرد تنبﻊ
ﹰ

احلياة( (Madi ، 2004: P.47

وقد أدركت (كوبازا (نقاط التقاطﻊ بني أساليب مواجهة الضغوط مﻊ التوجﻪ نحو املستقبل واقرتحت أن الشخصية

الصلبة تتمتﻊ بثالث خصائص هي:
أ-

القدرة عﲆ االنخراط وااللتزام ﲡاه حياتﻪ أو ﲡاه املجتمﻊ.

ب -القدرة عﲆ التحكم والتﺄﺛري يف ﳎريات أمور حياتﻪ.

ج -االعتقاد بﺄن التغري مثري للتحدي ( Lambert، et al، 2003( .

 .٢ﺿبﻂ الﺬات ) :(Self- controlعملية السيطرة عﲆ االستجابات العقلية والسلوكية واالنفعالية باستخدام

االساليب املعرفية يف مواقف ﳐتلفة ومتباينة ينجم عنها تعزيز الذات (.(Bandura، 1976: p.202

وعملية ضبﻂ الذات تضمن القدرة عﲆ البقاء يف مواقف عصيبة تعتمد بالدرجة اﻷساس عﲆ االحساس بالضبﻂ

الداخيل للذات ،وتتجﲆ أﳘية ضبﻂ الذات يف اإلرادة من أجل العيﺶ والبقاء ويف القوة من أجل عدم االستسالم .وهي
تبني مد ﲢمل اﻷفراد لﻸﱂ ومد سيطرة االشخاص عﲆ ذواﲥم عند تعرضهم لﻸﱂ املنتﺞ ﲡريبي ﹰا.
و ﹸيعرف ضبﻂ الذات عﲆ أنﻪ ضبﻂ حمفز( )impulse controlأو تنظيم الذات ( )self- regulationsويفضل

عدد من علامء النفس مصطلح ضبﻂ حمفز ( )Impulse Controlكونﻪ من املمكن أن يكون أكثر دقة ،ويستعمل مصطلح

تنظيم الذات لﻺشارة إﱃ العمليات الكثرية التي يستعملها اﻷفراد لتدبري الدوافﻊ والعواصف وتنظيمها ،لذلﻚ فﺈن تنظيم
الذات يعود اﱃ مفهوم قوة اإلرادة ( ،)Will powerفالفرد الذي يمتلﻚ ذات ﹰا غري منفتحة ومتطابقة مﻊ النظام الثقايف أو
اهلوية الثقافية التي يعيﺶ فيها ذلﻚ الفرد فﺄنﻪ يعاﲏ سوء تكيف ،ﻷن الذات آلية ﲤكنﻪ من التوافق مﻊ البيئة االجتامعية،

وأن البنى الزمنية للفرد ﳚب أن تنسجم أو تتناسب مﻊ النظام الثقايف الذي يتفاعل فيﻪ الفرد وإال سيشعر بعدم االرتياح
واالنعزال لعدم استطاعة الفرد من أن يطور عملياتﻪ السلوكية والدافعية واالنفعالية ولعدم انفتاحﻪ وتفاعلﻪ مﻊ االخرين يف
الثقافة والسياق االجتامعي (.(Markus & Kitayama، 199٨، p.٨4

وتكمن أﳘية ضبﻂ الذات يف قدرة الفرد عﲆ توجيﻪ ذاتﻪ وتنظيمها وتعديل جوانب سلوكﻪ وأفكاره وانفعاالتﻪ واﲡاهاتﻪ،

وقد يمتد تﺄﺛريه إﱃ ﳐتلف أبعاد الشخصية إذ يمكن السيطرة عﲆ كثري من اﻷفعال غري املناسبة (حبيب.(٥0 :1997 ،

فضبﻂ الذات يظهر يف وعي الفرد بسلوكﻪ اﳋاص فاﻷفراد الواعون بدرجة عالية لسلوكهم يكونون أكثر اتساقا يف
كيفية ترصفهم يف مواقف ﳐتلفة فاﻷفراد الذين لدﳞم وعي ذاﰐ ( )Self-Awareيكونون أكثر إدراك ﹰا وشعور ﹰا وذلﻚ ما

جعل سلوكهم أكثر مالءم ﹰة (اﳋريي.(4 :1993 ،

والشخص الضابﻂ لذاتﻪ يستطيﻊ اﲣاذ قراره بنفسﻪ وذلﻚ بصياغة أهدافﻪ التي يرغب يف الوصول اليها والتغلب عﲆ
الصعوبات واملعوقات التي تعوق ﲢقيق هذا اهلدف كذلﻚ يكون أكثر إﴏار ﹰا عﲆ اﲣاذ قرار يف املواقف التي تكون لﻪ نتائﺞ
افضل عﲆ املد البعيد (الشناوي.(402 :1996 ،

فالتكيف الذاﰐ أساس تكامل الشخصية واستقرارها ،وأن العجز ﳚعل الفرد يف ﴏاعات نفسية مستمرة تعطل جزء ﹰا
كبري ﹰا من طاقتﻪ النفسية يف مواجهة الرصاعات .ومن املعروف أن الفرد املتمتﻊ بالصحة النفسية أن يكون قادر ﹰا عﲆ التكيف

مﻊ اﻷزمات والشدائد ومواجهة مسببات اإلحباط من دون أن ﳜتل توازنﻪ ومن من دون أن يلجﺄ إﱃ أساليب غري مالئمة

كالعدوان واالستسالم (فهمي.(4٥ :1976 ،

العﻮامﻞ املﺆﺛرة ﰲ ﺿبﻂ الﺬات :هناك أربعة عوامل يمكن أن تؤﺛر يف ضبﻂ الذات وهي:
أوﻻﹰ :العﻮامﻞ البيﺌية والﺜﻘافية :احتامل أن يقوم الشخص بسلوك حمرم اجتامعي ﹰا يف غياب أي من املقيدات االجتامعية

معتمد ﹰا عﲆ الظروف املحيطة بﻪ ،ولكن الفرد يمكن أن يضبﻂ ويسيطر عﲆ سلوكﻪ ،فكل املجتمعات برصف النظر عن

مستو تعقيدها وتطورها ،تعد بعﺾ أنواع السلوك حمضورة أو ﳑنوعة (حسان.(273-272: 19٨9 ،

ﺛاﻧي ﹰا :عﻮامﻞ ﺗتعلﻖ ﺑالتﻘﻮيﻢ الﺬاﰐ وما يرﺗبﻂ ﺑﻪ من ﺗعﺰيﺰ ذاﰐ أو عﻘاب :فقد أظهرت الدراسات أن الثواب والعقاب
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الذي يامرسﻪ الوالدان مﻊ الطفل لﻪ أﺛر يف عملية ضبﻂ الذات ،إذ يبدأ الطفل أوال بقول أو فعل ما يستحسنﻪ أبواه وﲡنب

قول أو فعل ماال يرتضيانﻪ ،وتدل الدراسات عﲆ أن حجب املحبة عن الطفل وسيلة أكثر فاعلية يف نشوء السيطرة عﲆ
الترصف من العقوبة البدنية.

ﺛالﺜ ﹰا :النﻈام البيﻮلﻮجﻲ للﻔرد وما يرﺗبﻂ من حاجة واﺷباع :أي مد احلاجة البيولوجية للفرد ،مﻊ أن الفرد يتﺄﺛر بتفاعل

ﲨيﻊ فئات العوامل املذكورة اال أن عامل الفئة الثانية هي التي ﲢدد مد قدرة الفرد عﲆ ضبﻂ ذاتﻪ ،أي امتناع الفرد عن

ﳑارسة سلوك حمرم برغم توافر الظروف املناسبة ووجود احلاجة البيولوجية هي التي ﲢدد مد ﳑارسة الفرد ضبطﻪ ذاتﻪ،

كام أن قناعة الفرد الذاتية بﺄن لديﻪ الكفاءة املطلوبة لكي يغري سلوكﻪ ،تعد عام ﹰ
ال مه ﹰام يف ضبﻂ الذات (محدي.(42 :1992 ،
راﺑع ﹰا :فاعلية الﺬات املدرﻛة ) :(Perceived self- Efficacyيؤكد (باندورا ) عﲆ فاعلية الذات املدركة وتعني

قدرة الفرد عﲆ التخطيﻂ وﳑارسة السلوك الفاعل الذي ﳛقق النتائﺞ املرغوبة يف موقف ما والتحكم يف االحداث واملواقف

املؤﺛرة يف صيانة وفاعلية الذات فتحدد السلوك املتوقﻊ الذي يقوم بﻪ الفرد يف مواجهة املشكالت وهي بذلﻚ ال ﲢدد
نمﻂ السلوك فحسب ولكنها ﲢدد أيض ﹰا أنامط السلوك اﻷكثر فاعلية (عبد الرمحن .)637 :199٨ ،فاﻷفراد الذين لدﳞم
احساس قوي بالفاعلية الذاتية يركزون انتباههم عﲆ ﲢليل املشكلة والتوصل إﱃ حلول مناسبة (محدي.(٥1 :1992 ،

 .٣السعادة النﻔسية)  :(Psychological Well- Beingﳎموعة من املؤﴍات السلوكية تدل عﲆ ارتفاع مستويات
رضا الفرد عن حياتﻪ بشكل عام ،ولديﻪ استعداد حلل مشكالتﻪ بطرائق أفضل ،وهو أكثر استعداد ﹰا لتقديم املساندة االجتامعية

لﻶخرين ( عثامن (1٥1 : 2001،

ويتفق غالبية الباحثني عﲆ أن الشعور بالسعادة هدف أساﳼ يسعى لتحقيقﻪ الفرد واملجتمعات عﲆ حد سواء ،إال

أﳖم ﳜتلفون فيام بينهم حول مفهوم السعادة ،فري الكثري من املسلمني أن السعادة تتحقق بتقو اﷲ ،والسري وفق منهجﻪ،

والقيام اﻷعامل الصاحلة ،وأن ﲢقيق السعادة أمر ال ﳛصل عليﻪ اإلنسان يف هذه احلياة ،وإنام يف احلياة اﻷخر ،لكي تتكامل
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الرؤية حول السعادة النفسية للفرد ﳚب الرتكيز عﲆ نوعية اﻷهداف يف احلياة  ،ومكانة الفرد بني أقرانﻪ ،ومراحل النمو

املختلفة لﻪ.

وللسعادة آﺛار إﳚابية قوية عﲆ سلوك الفرد ،منها التفكري اإلﳚايب إذ يفكر الناس بطرائق ﳐتلفة ،وأكثر إﳚابية عندما
يكونون سعداء مقارنة بحالتهم عند احلزن والكﺂبة ،كذلﻚ يكون السعداء أكثر ﺛقة بالنفس وأكثر تقدير ﹰا لذواﲥم وأكثر
يف الكفاءة االجتامعية ،ولدﳞم استعداد حلل مشكالﲥم بطرائق أفضل ،وهم أكثر استعداد ﹰا لتقديم املساندة االجتامعية

لﻶخرين ( عثامن (1٥1 : 2001،

 .٤التمﻜن البيﺌﻲ ) :(Environmental Masteryالقدرة عﲆ التمكن من تنظيم ظروفﻪ والتحكم يف كثري من

عناﴏ البيئة املحيطة واالستفادة منها بطريقة فعالة ،وتوفري البيئة املناسبة واملرونة النفسية والشخصية لتحقيق ذلﻚ.

إن اﻷفراد الذين لدﳞم ﲤكن بيئي يمتلكون اإلحساس بالتمكن والكفاءة يف ادارة البيئة وكذلﻚ الضبﻂ والتحكم

يف اﻷنشطة اﳋارجية والعمل بفعالية عﲆ استعامل االحتياطات املناسبة يف حال وجود أزمة نفسية أو اجتامعية ولدﳞم
القدرة عﲆ اختيار بيئة مناسبة للحاجات والقيم الشخصية ،يف حني ﳚد اﻷفراد الذين ال يمتلكون التمكن البيئي صعوبة يف

إدارة شؤون حياﲥم اليومية ولدﳞم شعور بعدم القدرة عﲆ تغيري أو ﲢسني البيئة املحيطة ﲠم ،كام أﳖم ال يمتلكون الوعي

بالفرص املناسبة وقليلو السيطرة عﲆ البيئة املحيطة(.ابو هاشم ،)23٨ : 2010،إن أصحاب التمكن البيئي يشيﻊ لدﳞم

االنضباط الذاﰐ( ) Self - Disciplineالذي يمثل القدرة عﲆ البدء يف عمل ما أو مهمة ،ومن ﺛم االستمرار حتى

إنجازها من دون اإلصابة بالكلل أو امللل .قادرين عﲆ إنجاز اﻷعامل من دون احلاجة إﱃ تشجيﻊ اآلخرين .نعني ﲠذه
العبارة القدرة عﲆ البدء بمهامت وانجازها إﱃ حني اكتامهلا عﲆ الرغم من السﺄم واﻷمور اﻷخر التي تشتت تفكري الفرد.

ومن السهل اﳋلﻂ ما بني االنضباط الذاﰐ (ضبﻂ النفس)  Discipline-selfاملنخفﺾ واالندفاعية(إذ إن كليهام دليل
عﲆ الضعف يف ضبﻂ الذات  )Self-controlولكنهام ﲡريبي ﹰا متاميزان .أما اﻷفراد ذوو املستو املرتفﻊ يف االندفاعية فال
يستطيعون مقاومة القيام بعمل .فاﻷول يتطلب استقرارا انفعالي ﹰا ،واﻷخري يتطلب درجة من الدافعية التي ال يمتلكوها.

 .٥السلﻮك اﻻيﺜاري )  :(Altruism Behaviorsنمﻂ مـن السلوك الطوعي ينجز من دون توقــﻊ املكافﺄة ويعرب عن

حب اآلخرين والسعي من أجل إسعادهم)) ( ( Blemen ، 19٨9 ، p.316
ونستخلص من هذا التعريف أن السلوك االيثاري :

أ -سلوك طوعي يﺄمل القائم بـــﻪ مساعدة اآلخرين وإسعادهم.
ب -يتضمن التضحية باملصالح الشخصية ( املادية أو املعنوية ).

ج -ال يرجو القائــم بــﻪ مكافﺄة عليﻪ .

أما يف الفكر العريب اإلسالمي فﺈن االيثار يعني لغوي ﹰا :التقديم والتفضيل فقد جاء يف لسان العرب :وأﺛره عليﻪ أي
فضلﻪ وقدمﻪ ،ويف التنزيل ]لقد آ ﹶﺛ ﹶر ﹶك اﷲ علينا[ (سورة يوسف آية )91أي فضلﻚ علينا ،وأﺛرت فالن ﹰا عﲆ نفﴘ أي فضلتﻪ

وقدمتﻪ عﲆ نفﴘ (ابن منظور .(76 : 2003،

وقـد ميز (ابن مسكويﻪ) فــي كتابﻪ ( ﲥذيب اﻷخالق) بني اإليثار والكــرم واملواساة إذ عدﹼ اإليثار فضيلة للنفس يكــف

ﲠــا اإلنسان عن بعﺾ حاجاتﻪ اﳋاصة لﻶخرين  ،أما الكرم فاعتربه إنفاق املال الكثري عن طيب اﳋاطر يف اﻷمور اجلليلة ،
أمـا املواساة هي معاونة املحتاجني( ابن مسكوية .(22 : 2011،

يعدﹼ اإلسالم السلوك االيثاري سلوك ﹰا اجتامعي ﹰا رفيع ﹰا وعظي ﹰام ﳚب أن تتسم بﻪ شخصية اإلنسان املسلم .إذ يقول الباري عز

وجل يف أﳘيتﻪ ]ويؤﺛرون عﲆ أنفسهم ولو كان ﲠم خصاصة ومن يوق شح نفسﻪ فﺄولئﻚ هم املفلحون[ (سورة احلﴩ آية (9

 -وجﻬة ﻧﻈر اﻹﻧساﻧية ﰲ السلﻮك اﻻيﺜاري :

أ -ﻛارل روجرز ) :(Rogers Carle
ير روجرز أن اإلنسان طيب أساس ﹰا إذ لديﻪ ميول اﳚابية قوية ولكن أية حماولة للتحكم بﻪ ﳚعل ترصفاتﻪ سيئة ،ويؤكد

أن اإلنسان ينزع دائ ﹰام إﱃ ﲢقيق ذاتﻪ والتاميز واالستقالل وبذلﻚ يصون ذاتﻪ ويثبت وجودها ويضيف روجرز أنﻪ مﻊ

نشﺄة الذات تﺄﰐ احلاجة إﱃ االعتبار االﳚايب وهذه احلاجة يعدﹼ ها عامة بني الناس ويقصد بﻪ أن ينال الفرد الدفء واحلب

والعطف والقبول واالحرتام من الناس ،ومنها تنمو حاجة أخر هي (احلاجة إﱃ اعتبار الذات) التي تعني أن ير الفرد
نفسﻪ اﳚابي ﹰا ،وأن تكـون مشاعر اآلخريــن نحوه طيبة (املليجي )169 : 2001 ،وير الباحث أن هذه احلاجة تدفعﻪ ﻷن

يكون سلوكﻪ اﳚابي ﹰا ومفيد ﹰا لﻶخرين وقد يصل أحيان ﹰا إﱃ تضحيتﻪ بمصاحلﻪ الشخصية يف سبيل مساعدﲥم وإسعادهم0
ب -أﺑراهام ماﺳلﻮ ):( A. Maslow

ير ماسلو أن احلاجة اإلنسانية العليا (ﲢقيق الذات) هي التي تدفﻊ الفرد ﻷن يسلﻚ سلوك ﹰا مرغوب ﹰا بﻪ ومفيد ﹰا

للناس كالسلوك االيثاري (إبراهيم  )62 :19٨7،إذ بﻪ يشعر الفرد باإلنجاز والتعبري عن ذاتﻪ من خالل مساعدة اآلخرين،
وﳛقق إمكاناتﻪ ويرتﲨها إﱃ حقيقة واقعة تتمثل بقدرتﻪ عﲆ العطاء واملبادرة احلرة يف التضحية بمصاحلﻪ الشخصية من أجل

مساعدة اآلخرين وإسعادهم (االزيرجاوي  .(٥4،٥7 1991:وير (ماسلو) بﺄن الطبيعة اجلوهرية للبﴩ هي طيبة أو يف
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أقل اﻷحوال حمايدة ،وهلذا يقرتح تطويرها بﺄساليب التنشئة االجتامعية السليمة التـي توفر للطفــل إشباع حاجاتﻪ بصورة
صحيحة ليكون عنرص ﹰا اﳚابي ﹰا يف ﳎتمعﻪ(صالح .( 19٨٨:193،
 .٦اﻻﺗﺰان اﻻﻧﻔعاﱄ):(Emotional Stability

هو اإلشارة إﱃ ذلﻚ اﻷساس أو املحور الذي تنتظم حولﻪ ﲨيﻊ جوانب النشاط النفﴘ التي اعتدنا أن نسميها

باالنفعاالت أو التقلبات الوجدانية من حيث ﲢقيقها لشعور الشخص باالستقرار النفﴘ أو باختالل هذا االستقرار،

وبالرضا عن نفسﻪ أو باختالل هذا الرضا ،وبقدرتﻪ عﲆ التحكم يف مشاعره أو بانفالت زمام السيطرة من يديﻪ (سويف ،

.(9٨ :1966

ويمكن وصف االتزان االنفعايل بﺄنﻪ حالة الرتوي واملرونة الوجدانية حيال املواقف االنفعالية املختلفة التي ﲡعل
اﻷفراد الذين يميلون هلذه احلالة أكثر سعادة  ،وهدوء ﹰا وتفاؤالﹰ ،وﺛبات ﹰا للمزاج ،وﺛقة يف النفس .أما اﻷفراد الذين يعزفون

عن هذه احلالة فلدﳞم مشاعر دونية ،وتسهل إﺛارﲥم ،ويشعرون باالنقباض والكﺂبة ،والتشاؤم ،ومزاجهم متقلب.

فقد أكد الدين اإلسالمي يف أكثر من موقف عﲆ أﳘية االتزان االنفعايل باعتباره سمة حممودة ال ﳛملها إال املؤمن

الصالح فقد جاء قولﻪ تعاﱃ] :والكاظمني الغيﻆ والعافني عن الناس واﷲ ﳛب املحسنني[ (سورة آل عمران آية .(134

وأكد (كارل روجرز) أﳘية سمة االتزان االنفعايل  ،إذ يوجد جهازان لتنظيم السلوك (الذات – الكائن احلي ) وإن

هذين اجلهازين يعمالن بتعاون وانسجام .واالتزان االنفعايل ﳛدث نتيجة هلذا التعاون بني اجلهازين.

أما (ماسلو) الذي ﹸيعد زعيم حركة علم النفس اإلنساﲏ فقد أكد أﳘية االتزان االنفعايل بﺂرائﻪ التي يذهب فيها إﱃ أن

لﻺنسان طبيعة جوهرية .وهي أما أن تكون طبيعة خرية أو حمايدة ولكنها ليست ﴍيرة .وأن النمو الصحيح يقوم عﲆ ﲢقيق
هذه الطبيعة باﲡاه النضﺞ كام أنﻪ ﳛتاج إﱃ ظروف بيئية سليمة .فالبيئة غري السليمة أو التي تعيق الفرد وال تسمح لﻪ بتحقيق

رغباتﻪ وتطلعاتﻪ واختياراتﻪ قد ﲡعلﻪ عرضة الﳖيار الصحة النفسية.
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أما النظرية الوجودية فتعتقد أن دراسة االنفعال هو الطريق الوحيد الذي يمكﱢن من الوصول إﱃ حقيقة اإلنسان .وتر

أن الشخص اﻷصيل (الشخص املتزن) متكامل بشكل جيد وهو قادر عﲆ اختيار سلوكﻪ يف أي وقت وقادر عﲆ ﲢمل
مسؤولية أفعالﻪ والقرارات التي يتخذها .وقادر عﲆ إﳚاد معنى للحياة .وأن توجهﻪ اﻷساﳼ نحو املستقبل وبكل ما يرتبﻂ

بﻪ من ﳎهول أو عدم يقني وهذا املجهول يقوده إﱃ فكرة القلق لكنﻪ يتقبل هذا القلق ﻷنﻪ رضورة الستمرار احلياة وهذا
القبول يﺄﰐ من الشجاعة التي يبدﳞا الفرد يف مواجهة مستقبلﻪ إن الشخص اﻷصيل (املتزن) يبدي قدرة عﲆ إقامة عالقات
محيمية وصادقة قائمة عﲆ احلب املتبادل والتعبري اﻷصيل عنها.

إن االتزان االنفعايل هو أحد سامت املوجود البﴩي اﻷصيل (الشخص املتزن) والسلوك اﻷصيل :هو السلوك الذي
ﹸيعد هدف ﹰا مثالي ﹰا ،يامرس فيﻪ الفرد قدراتﻪ وإمكاناتﻪ ومسؤوليتﻪ يف اختياراتﻪ املقبولة اجتامعيا التي يسعى ﲠا إﱃ ﲢقيق ذاتﻪ

والتوحد معها ،الذي يتصف بالشجاعة يف مواجهة املستقبل وعزمﻪ عﲆ اﲣاذ القرارات املهمة ،وقدرتﻪ عﲆ السيطرة والضبﻂ
يف تعبريه اﻷصيل عن انفعاالتﻪ وامتالكﻪ وجود ﹰا أصي ﹰ
ال مﻊ اآلخرين قائ ﹰام عﲆ احلب والتفاعل الذي ال يلغي خصوصيتﻪ

وتفرده معهم ( سيدﲏ .(36 : 19٨٨ ،
 .٦مﻈاهر اﻷﻧاﻗة النﻔسية:

 .1الكفاءة ( :(Competenceالتي تشري إﱃ معنى أن الفرد مقتدر ومدرك وحكيم وفعال وتكون مرتبطة أكثر

من غريها باحرتام الذات ومركز السيطرة الداخيل ( )Internal Locus of Controlواﻷفراد اﻷكفاء يشعرون بﺄﳖم

مستعدون جيد ﹰا للتعامل مﻊ احلياة .وأما غري اﻷكفاء فيكون لدﳞم اعتقاد أدنى بقدراﲥم ،وهم يسلمون بﺄﳖم يف أحوال
كثرية غري مستعدين وغري كفوئني.

.2التنظيم ( :)Organizationويشري إﱃ الدقة والرتتيب وحسن االحتفاظ باﻷشياء يف أماكنها املناسبة وبشكل معتدل
إذ إن التنظيم إذا أصبح متطرفا وشديد ﹰا فﺈنﻪ يمكن أن يسهم يف اضطراب الشخصية .واﻷفراد الذين ﳛرزون درجات مرتفعة

عﲆ هذا املقياس يكونون دقيقني ومرتبني وحسني التنظيم وهم ﳛتفظون باﻷشياء يف أماكنها املناسبة .أما اﻷفراد الذين

ﳛرزون درجات منخفضة ،فهم عاجزون عن أن يصبحوا منظمني ويصفون أنفسهم بﺄﳖم غري منهجيني(غري نظاميني).

 .3اإلحساس بالواجب(  :) Dutifulnessملتزم ملا يمليﻪ ضمريه ويتقيد بالقيم اﻷخالقية برصامة .وإن هذا اجلانب

يقوم بﻪ ﻷنﻪ يتحسس بالواجب .واﻷفراد من هذا النوع يلتزمون عﲆ نحو صارم بمبادئهم اﻷخالقية ،وينجزون بدقة
التزاماﲥم وتعهداﲥم اﻷخالقية .أما اآلخرون فيكونون غري مبالني أكثر بمثل هذه اﻷمور ويمكن أن يكونوا إﱃ حد ما ال

يعتمد عليهم أو غري موﺛوق ﲠم.

 .4الكفاح من أجل اإلنجاز ( :( Achievement Strivingمكافح ،وطموح ،ومثابر، ،ﳎتهد ،وذو أهداف حمددة

يف احلياة ،وﳐطﻂ ،وجاد .فهؤالء اﻷفراد تكون لدﳞم مستويات طموح عالية ،ويعملون باجتهاد بالﻎ لتحقيق أهدافهم.
ويكونون كدودين وﳎتهدين وذوي عزم ،ويكون لدﳞم إدراك الﲡاههم يف احلياة ،أما اﻷفراد الذين يقعون عﲆ النقيﺾ
من ذلﻚ نراهم أفراد ﹰا تعوزهم احليوية (واهنني) وربام كساﱃ ﲤام ﹰا .وليس هناك ما يدفعهم للنجاح ،وينقصهم الطموح وربام
يبدون كﺄﳖم بال هدف ،ولكنهم كثري ﹰا ما يكونون راضني ﲤام ﹰا بام لدﳞم من مستويات منخفضة من االنجاز.

.٥التﺄﲏ أو الرتوي ( :( Deliberationلديﻪ النزعة إﱃ التفكري قبل القيام بﺄي فعل ولذلﻚ يتسم باحلذر واحلرص

واليقظة والرتوي قبل اﲣاذ القرار أو القيام بﺄي فعل ،وامليل إﱃ التفكري بدقة وبحذر قبل القيام بالعمل.

يف ضوء العرض السابق لﻺطار النظري تبني للباحث مد أﳘية إلقاء الضوء عﲆ متغري اﻷناقة النفسية وماهية العوامل
املكونة هلا ،وكذلﻚ املؤﴍات الدالة عليها فضال عن أن اﻷناقة النفسية يمكن أن تكون إطار ﹰا مرجعي ﹰا ومفاهيمي ﹰا للشخصية،
وكذلﻚ اإلشارة إﱃ حمددات اﻷناقة النفسية املتمثلة يف االستبصار واإلبداع وروح الدعابة ،واملبادأة والعالقات والقيم
الروحية املوجهة (اﻷخالق).

وبناء عﲆ ما تقدم عرضﻪ فقد أصبح واضح ﹰا لد الباحث ماهية أبعاد اﻷناقة النفسية يف الشخصية ،وعليﻪ فﺈن البحث
ﳛاول الكشف عن اﻷناقة النفسية يف مواقف اإلمام احلسني عليﻪ السالم وأحاديثﻪ وخطبﻪ لتكون طريق ﹰا يستنري بﻪ موالوه

وعشق ﺛورتﻪ العظيمة.

دراﺳة اﻷﻧاﻗة النﻔسية ﰲ اﻻحاديﺚ واﳋﻄﺐ واملﻮاﻗﻒ الﻮاردة عن اﻹمام اﳊسﲔ عليﻪ السﻼم

لقد أعلن سيد الشهداء عليﻪ السالم أن هدفﻪ من قيامﻪ هو إقامة العدل ،لذا فهو يريد من قيامﻪ العودة اﱃ السلوك

السوي الذي يتوافق مﻊ املعايري االسالمية .فيحق لنا القول بﺄنﻪ سالم اﷲ عليﻪ يدعو اﱃ نسق قيمي متسق مﻊ املنظومة االهلية

التي بدأ الناس باالبتعاد عنها .وملجرد النظر يف دعوتﻪ هذه نجد اهلدف الواضح واملبدأ الذي تطمح اليﻪ فطرة النفس البﴩية
ومن ﺛم فهو يمثل يف هذه الدعوة السالمة النفسية من كل شوائب احلياة ويرتقي بنفسﻪ اﱃ سلم امللكوت اﻷعﲆ ،وقطع ﹰا
هذا يمثل الرقي باهلدف كونﻪ ليس من اﻷهداف الشخصية بل هي عامة ﲣص كل املسلمني بل حتى غري املسلمني وكيف
ال تكون هكذا دعوة مصداق ﹰا لﻸناقة النفسية يف كل مكوناﲥا.

279

ولست أدعي أﲏ وقفت عﲆ كل ما ورد من أحاديث ومواقف وخطب عن اإلمام سالم اﷲ عليﻪ ،لكني حاولت

وحسبي املحاولة يف الوصول اﱃ بعﺾ خفايا اﻷمور ،فقد ورد أنﻪ قال سالم اﷲ عليﻪ يف منطقة (ذي حسم)) :أﻻ ﺗرون اﱃ
اﳊﻖ ﻻ يعمﻞ ﺑﻪ واﱃ الباطﻞ ﻻ ﹸيتناهﻰ عنﻪ ،لريغﺐ املﺆمن ﰲ لﻘاء اﷲ ،فاﲏ ﻻ أر املﻮت إﻻ ﺳعادة ،واﳊياة مﻊ الﻈاملﲔ إﻻ
ﺑرما( (املجلﴘ.(19٨3 ،

واملتتبﻊ هلذه اﳋطبة ير أﳖا تصدر من شخصية مدركة للحياة وواضحة االهداف ولدﳞا بصرية ﺛاقبة فيام سيحدث.

وعليﻪ فﺈنﻪ ال يسلﻚ من دون ﲣطيﻂ ،فض ﹰ
ال عن التخيل عن امللذات ونبذ كل ما يصدر عن الدنيا ﳑا ﳛقق الرغبة اجلسمية،

بل ارتقى اﱃ ﲢقيق الذات من خالل فهم الواقﻊ وادراك املعنى وبعد التصور فهو بصري بام يفعل ،والشﻚ أن هذه قمة
اﻷناقة النفسية والفكرية قد ﲡلت يف شخصﻪ الكريم الذي يتمتﻊ بمنتهى السعادة النفسية حينام ﳛقق هدفﻪ حتى إن كان
رضيبة ذلﻚ اهلدف حياتﻪ الطاهرة ،فهو ﲠذه العبارات ﹸﳚسد قمة السلوك اإليثاري فاجلود بالنفس غاية اجلود وأعظمها
وأرقاها ،فانتفى بذلﻚ املردود املادي والنفﴘ واالجتامعي من هذا السلوك.

وقد ورد عنﻪ سالم اﷲ عليﻪ أنﻪ قال(:أحﲔ اﺳتﴫﺧتمﻮﻧا واﳍﲔ فاﴏﺧناﻛﻢ مﻮجﻔﲔ ﺳللتﻢ علينا ﺳيﻔ ﹰا لنا ﰲ إيﲈﻧﻜﻢ

وحﺸﺸتﻢ علينا ﻧارا اﻗتدحناها عﲆ عمن دوﻧا وعدوﻛﻢ ) (املقرم ،)236 :200٥ ،إن الناظر يف كالم اإلمام يوم عاشوراء

ﳚد فيﻪ القوة والثبات واالتزان النفﴘ واالنفعايل ،فمن البدﳞي إذا شعر اإلنسان بالتوتر أو القلق أو اﳋوف البد أن يؤﺛر

ذلﻚ عﲆ قدراتﻪ الفكرية لكننا نجد الثبات املعريف واالتزان العقيل ،وقوة الكلامت دليل عﲆ ما يمتلكﻪ من أناقة فكرية عالية،
فها هو يعاتبهم بعتاب القوي املقتدر الواﺛق من سالمة موقفﻪ والعارف بمصريه واملستبسل من أجل إعالء كلمة ال الﻪ إال

اﷲ.
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إن الصالبة النفسية والثبات االنفعايل ﲡلت يف خطبتﻪ ﻷنﻪ أدرك بذهنﻪ الثاقب ،ودرايتﻪ باﻷمور أن يزيد بن معاوية كان
عازم ﹰا عﲆ حمو اإلسالم وقلﻊ جذوره ،فقد أعلن الكفر حال تربعﻪ عﲆ كرﳼ اﳋالفة اإلسالمية حني قال :
ﹺ
ﹾ
نـــــزل(النيسابوري٥0٨ ،هـ(92 :
وحــــي
رب جـــﹶـا ﹶء وال
لعبﹺ ﹾت
ﹲ
هاشم بامللﻚ فال خ ﹲ
ﹸ

فها هو يصف طاغية عرصه بكالم قل نظريه إذ قال( :أﻻ إن الدعﻲ ﺑن الدعﻲ ﻗد رﻛﺰ ﺑﲔ اﺛنتﲔ ،ﺑﲔ السلة والﺬلة،

وهيﻬات منا الﺬلة ،يﺄﺑﻰ اﷲ لنا ذلﻚ ورﺳﻮلﻪ واملﺆمنﻮن ،وحجﻮر طاﺑﺖ وطﻬرت واﻧﻮف محية وﻧﻔﻮس أﺑيﻪ من أن ﻧﺆﺛر طاعة

اللﺌام عﲆ مﺼارع الﻜرام ( (املقرم(236 :200٥ ،

ولكي ال يكون هنالﻚ لبس وتﺄويل يف غايتﻪ من اﳋروج عﲆ طاغية زمانﻪ فقد كشف عن هدفﻪ الذي ﳚسد روعة

الوجود البﴩي وغاية كل شخص كريم أال وهو اصالح ما فسد وإعادة اﻷمور اﱃ نصاﲠا الطبيعي ،ومن ﺛم عرب عن غايتﻪ

بﺄسلوب فكري رصني ال يقبل التﺄويل فهذه هي اﻷصالة الفكرية والنفسية التي كان يتمتﻊ ﲠا امامنا سالم اﷲ عليﻪ فقد قال
(ع) (:ﱂ اﺧرج اﴍ ﹰا وﻻ ﺑﻄر ﹰا وﻻ مﻔسد ﹰا ،وﻻ ﻇامل ﹰا وإﻧﲈ ﺧرجﺖ لﻄلﺐ اﻹﺻﻼح ﰲ أمة جدي )ﺻﲆ اﷲ عليﻪ والﻪ وﺳلﻢ(
أريد أن أمر ﺑاملعروف واﳖﻰ عن املنﻜر ،وأﺳري ﺑسرية جدي واﰊ عﲇ ﺑن اﰊ طالﺐ) (الربيعي ،)79-71 :2002،فهو ﲠذه
العبارات قد جسد كل مضامني النظرية وغطى كل مكونات اﻷناقة النفسية ،وير علم النفس الوجودي أن قوة وعي
اإلنسان وحريتﻪ والنشاطات املرتبطة بصنﻊ القرار ووضﻊ اﻷهداف ،هي التي تسمح باملعاجلة املسؤولة واإلبداعية للقيود

واملحددات التي تواجﻪ اإلنسان ( ،)Kobasas & Maddi ، 1976: p . 243وقولﻪ إنﻪ يسري بسرية جده وأبيﻪ دليل

اﻷصالة ،فﺈن الشخص املتمتﻊ بالوجود اﻷصيل يبتعد عن العجز النفﴘ وهو شخص متكامل بشكل جيد ويبدي اﻷصالة
والتغيري بشكل واضح ،وهو بقبولﻪ حلارضه وماضيﻪ فﺈن توجهﻪ اﻷساس يكون باﲡاه املستقبل ،فقد سعى لرسم مستقبل

أمة كاملة وليس مستقبلﻪ وحده .وكذلﻚ ﲠذه املقولة العظيمة توضح ما لﻪ من شخصية ف ﹼعالة ومتكاملة وتبدي اﻷصالة
والتغيري بشكل واضح ،وقادرة عﲆ استثامر قيمها يف حماوالت نشطة وجادة تستهدف إقناع اآلخرين بﺂرائها.

وتر النظرية الوجودية أن الشخص اﻷصيل (الشخص املتزن) متكامل بشكل جيد وهو قادر عﲆ اختيار سلوكﻪ
يف أي وقت وقادر عﲆ ﲢمل مسؤولية أفعالﻪ والقرارات التي يتخذها .وقادر أيض ﹰا عﲆ إﳚاد معنى للحياة .وأن توجهﻪ

اﻷساﳼ نحو املستقبل وبكل ما يرتبﻂ بﻪ من ﳎهول.

ورغم علمﻪ املسبق أن نتيجة املعركة معروفة ،أال وهي القتل لﻪ وﻷهل بيتﻪ ،وقد أشار (ع) اﱃ ذلﻚ بقولﻪ) :ﺧﻂ املﻮت

وﺧ ﹼري ﱄ مﴫع أﻧا ﻻﻗيﻪ ﻛﺄﲏ
عﲆ ولد ادم ﳐﻂ الﻘﻼدة عﲆ جيد الﻔتاة وما أوﳍنﻲ اﱃ أﺳﻼﰲ اﺷتياق يعﻘﻮب اﱃ يﻮﺳﻒ ،ﹸ
ﺑﺄوﺻاﱄ ﺗﻘﻄعﻬا عسﻼن الﻔلﻮات ﺑﲔ النﻮاوييﺲ وﻛرﺑﻼء ،فيمﻸن منﻲ اﻛراﺷ ﹰا جﻮفا ،واجرﺑة ﺳﻐبا ﻻ ﳏيﺺ عن يﻮم ﺧﻂ

ﺑالﻘلﻢ رﴇ اﷲ رﺿاﻧا أهﻞ البيﺖ ﻧﺼﱪ عﲆ ﺑﻼﺋﻪ ،ويﻮفينا أجﻮر الﺼاﺑرين() اﳊﲇ٦٤٥ ،هـ .(٢٩ ،فهو مﻊ علمﻪ ﲠذا

املصري املحتوم ،لكن ذلﻚ ﱂ يمنعﻪ من اﳋروج وإظهار عدم الرضا واﻷمر باملعروف والنهي عن املنكر .اﻷمر الذي يؤكد
صالبة موقفﻪ وادراكﻪ العايل ملا ستؤول اليﻪ االمور .وهذا يتفق مﻊ املنظور النفﴘ الوجودي يف أن يكون حر ﹰا يف ﲢقيق ما
يريد وباﻷسلوب الذي ﳜتاره وأن يدرك طبيعة هذه احلياة بام فيها من متناقضات.

وﻷن ﺛورتﻪ عليﻪ السالم كانت اجتامعية منبثقة من املجتمﻊ االسالمي نفسﻪ ،فهي ﺛورة اشرتكت فيها طبقات املجتمﻊ

كافة  ،فنر فيها الرجال واﻷطفال كام نر اﻷبيﺾ واﻷسود واحلر والعبد والعريب واﻷعجمي .وهذا مؤﴍ آخر عﲆ أنﻪ
يمتلﻚ كفاية اجتامعية ويتسم باﻷلفة واملودة يف تفاعلﻪ االجتامعي ويقيم عالقات اجتامعية عميقة ،ولديﻪ قابلية عﲆ التمكن
البيئي ويمتلﻚ سيطرة شخصية وحرية يف تﺄﺛريه يف اﻷحداث.

ويف قولﻪ سالم اﷲ عليﻪ )ﻻ وﷲ ﻻ أعﻄيﻜﻢ ﺑيدي إعﻄاء الﺬليﻞ ،وﻻ أفر فرار العبيد( .نلحﻆ بﺄن لديﻪ قلق ﹰا من اﻷحداث

وما يدور حولﻪ ومعرفة ودراية بام ﳞدف لﻪ اﻷعداء ،وشعوره بالقلق نتيجة لوعيﻪ احلاد وﳛاول أن ﳜفضﻪ باختياره املستقبل

بشكل دائم ﳑا ينتﺞ عنﻪ زيادة يف الفرص ،وقوة يف التﺄﺛري وضامن النتيجة التي رسمها لنفسﻪ ومن معﻪ .و يمتلﻚ القدرة
عﲆ ضبﻂ الذات لو نتمعن جيد ﹰا يف كلامتﻪ فضبﻂ الذات يظهر من وعي الفرد بسلوكﻪ اﳋاص فاﻷفراد الواعون بدرجة

عالية لسلوكهم يكونون أكثر اتساقا يف كيفية ترصفهم يف مواقف ﳐتلفة فاﻷفراد الذين لدﳞم وعي ذاﰐ ((Self-Aware
يكونون أكثر ادراك ﹰا وشعور ﹰا وذلﻚ ما جعل سلوكهم أكثر مالءم ﹰة .وهذه الكلامت جاءت يف وقت ﳛتاج بﻪ اإلمام اﱃ تبيان
صالبة موقفﻪ وصالبة عزيمتﻪ ،فهذا ﲡسيد عال ملفهوم الصالبة النفسية والقدرة عﲆ التحكم باملحيﻂ.
رغم اﳋطر ا ﹸملحدق بﻪ إال أنﻪ ﳛاور حتى أعداءه ويذكرهم بام قد تناسوا لعل اﷲ ﳞدي بﻪ بﴩ ﹰا فهذا دأب آل بيت

الرسول فهم بيت رمحة ،فنراه سالم اﷲ عليﻪ يقول) :فﺈن ﻛنتﻢ ﰲ ﺷﻚ من هﺬا أفتﺸﻜﻮن أﲏ اﺑن ﺑنﺖ ﻧبيﻜﻢ( .وتر كوبازا

( )kopasaأن بعﺾ الناس يستطيعون ﲢقيق ذواﲥم وإمكاناﲥم الكامنة برغم تعرضهم للكثري من اإلحباطات والضغوط،
فقد ﲡلت ذاتﻪ وتكاملت بالرغم من كل اإلحباطات التي تعرض هلا من قوم كاتبوه أن أقدم علينا وخذلوه .ويف هذا الكالم

يؤكد اإلمام احلسني (ع) اعتزازه بنفسﻪ وقدراتﻪ ،مﻊ مقدار اﻷﱂ واحلﴪة التي تكاد تذهب بنفسﻪ الزكية وهو يشاهد أمة جده

رسول اﷲ (ص) ترتد عن دينها ،وتنحرف عن مسارها.

إن قمة اﻷناقة النفسية لﻺمام(ع) ﲡلت يف اللحظات اﻷخرية من يوم عاشوراء فقد ذكر اإلمام السجاد سالم اﷲ عليﻪ

أنﻪ ))وملا اﺷتد اﻻمر ﺑاﳊسﲔ ﺑن عﲇ ﻧﻈر اليﻪ من ﻛان معﻪ فاذا هﻮ ﺑﺨﻼفﻬﻢ ﻷﳖﻢ ﻛلﲈ اﺷتد اﻻمر ﺗﻐريت الﻮاﳖﻢ وارﺗعدت
فراﺋﺼﻬﻢ ووجلﺖ ﻗلﻮﲠﻢ ،وﻛان اﳊسﲔ )ع( وﺑعﺾ من معﻪ من ﺧﺼاﺋﺼﻪ ﺗرشق الﻮاﳖﻢ وﲥدئ جﻮارحﻬﻢ وﺗسﻜن
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ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ((( املجلﴘ(297 :19٨3 ،

وعﲆ الرغم من هول املوقف وكثرة الضحايا من أهل بيتﻪ وأنصاره ﱂ تتعرض شخصيتﻪ لالﳖيار وﱂ يتشتت تفكريه وﱂ

يتغري مقصده وهذه أكرب من أن تسمى باﻷناقة النفسية .بل تعجز كل النظريات واملفاهيم النفسية عن بلورة صورة حقيقة

ملا حدث يف فاجعة كربالء.

إن القدرة عﲆ ضبﻂ النفس والسيطرة التامة عﲆ الذات وادارة االزمة النفسية والبيئية ﲡلت حينام طلب من اصحابﻪ أن

يمهلﻪ االعداء كي يصيل ،إذ قال سالم اﷲ عليﻪ)) :ﺳلﻮهﻢ أن يﻜﻔﻮا عنا حتﻰ ﻧﺼﲇ(((.الطربي ،ب ت ،)334:فﺄي قدرة

عقلية ونفسية وجسدية تتحمل ما جر ﳖار عاشوراء ،ومﻊ كل اجلراح النفسية واجلسمية نجده سالم اﷲ عليﻪ ﳜرج من
حالة الضيق النفﴘ لريتقي اﱃ الكامل وليحقق أروع املواقف ﺛبات ﹰا واتزان ﹰا يف التاريﺦ.
اﻹفادة من املﻘﻮمات الﻔﻜرية والﺸﺨﺼية التﻲ يمتلﻜﻬا اﻹمام اﳊسﲔ ﰲ ﺗرﺑية اﳉيﻞ اﳉديد للسري عﲆ ﺧﻄﻰ اﻻﺋمة

اﻷطﻬار عليﻬﻢ السﻼم

إن اجلهات واملؤسسات املسؤولة عن تربية هذا اجليل عليها أن تﺄخذ بنظر االعتبار هذه الكلامت املضيئة واملواقف

املﴩفة من سيد الشهداء التي أسهمت يف إنشاء مدرسة تربوية رفيعة وإعطاء املجتمﻊ شخصيتﻪ ودوره ،ولذلﻚ توجب
ﹼ
علينا آباء أوالﹰ ،وتربويني ﺛاني ﹰا أن نحافﻆ عﲆ هذا الرتاث العظيم وأن نكون بﺄناقة ﳎتمعية يف أقل تقدير لنرد هذا الدﹶ ين الذي

يف أعناقنا هلذه الشخصية الضخمة التي ضحت بكل ﳾء من أجل أن نكتسب منها هذا الدور الريادي ،وأن نقوم عﲆ

تربية جيل يتمتﻊ بمزايا وسامت كان يطمح أن يراهم ﲠا إمامهم احلسني عليﻪ السالم .وعلينا أن نستثمر الشعائر احلسينية
وأهدافها النبيلة للتعريف بالقدرات واالمكانات العالية التي يمتلكها أئمتنا سالم اﷲ عليهم ونستطيﻊ بﴚء من الصرب
واملثابرة وااللتزام أن نصل اﱃ بعﺾ تلﻚ السامت فالصالبة النفسية والسلوك االيثاري وقدرات التحكم باملحيﻂ وضبﻂ
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النفس ليست مستحيلة التحقيق ولكنها ﲢتاج اﱃ ﲤرين للنفس وعزيمة وإﴏار.

نعرفهم
فمن خالل تبصري اجليل بمسرية احلسني(ع) وشموخ احلسني (ع) ودفعهم لتقمص هذه اﻷدوار نستطيﻊ أن ﹼ

أنفسهم ،فﺈن معرفة اإلنسان نفسﻪ ﲥيﺊ لﻪ سلوك طريق الفضيلة ،وإن سلوك اإلنسان طريق الفضيلة ﳛقق لﻪ السعادة يف
الدنيا ،فالغاية املرجوة من هذه املعرفة إذن تتوقف عﲆ احلد االخالقي العميل وهذا يتحقق حينام نقرتب من املثل اﻷعﲆ أال

وهو مرشدنا اﱃ طريق النجاة اإلمام احلسني عليﻪ السالم.

إن تضحية اإلمام(ع) بكل ما يملﻚ جاءت لتصحيح االعتقاد املنحرف وتوجيهﻪ يف الطريق الصحيح .وهذا االعتقاد

لﻪ آﺛار عﲆ معتنقيﻪ ،وأهم هذه اآلﺛار إصالح ظاهر اإلنسان وباطنﻪ ،كي يقرتب من اﻷناقة النفسية التي يطمح أن يصل اليها
كل انسان بغﺾ النظر عن ديانتﻪ أو معتقده ،فمن منا ال يرغب أن يكون أنيق ﹰا بشخصيتﻪ ،فكيف إذا اكتملت صورتﻪ واصبح
اسمى وارقى ،وقطع ﹰا ظاهر اإلنسان يمكن التحقق من صالحﻪ بمراقبة أعامل ذلﻚ اإلنسان من حيث القرب أو البعد عن

الدين .أما الباطن فال يمكن االطالع عليﻪ ،فمن كان لﻪ ظاهر ﳜالف باطنﻪ فهو منافق ،وغري جدير بﺄن يدعي أنﻪ حسيني

الطباع ،أما الذي يستوي باطنﻪ مﻊ ظاهره وهم درجات ،أعالهم املحسن الذي يعبد ربﻪ وكﺄنﻪ يراه ،وهؤالء من يصدق

عليهم تطابق أو اقرتاب سامﲥم الشخصية والنفسية مﻊ ما دعا اليها اﻷئمة املعصومون عليهم السالم .فقد ﴏح اإلمام
احلسني(ع) مرار ﹰا وتكرار ﹰا بﺄنﻪ سيقاتل من أطاعوا شياطني أنفسهم وابتعدوا عن اﳋﻂ اإلهلي فقد قال سالم اﷲ عليﻪ) :أﻻ

وإن هﺆﻻء ﻗد لﺰمﻮا طاعة الﺸيﻄان وﺗرﻛﻮا طاعة الرمحن واﻇﻬروا الﻔساد وعﻄلﻮا اﳊدود واﺳتﺄﺛروا ﺑالﻔﻲء واحلﻮا حرام

اﷲ وحرمﻮا حﻼلﻪ ،(...فنرجو اﷲ سبحانﻪ وتعاﱃ أن ﳚعلنا يف زمرة حممد وال حممد وأن ﳞدينا اﱃ الﴪاط املستقيم ،واحلمد

ﷲ رب العاملني.

التﻮﺻيات

 .1تسليﻂ خطباء املنرب احلسيني وأساتذة الرتبية اإلسالمية الضوء عﲆ القدرات العقلية واإلمكانات النفسية لﻺمام احلسني
عليﻪ السالم وعدم االقتصار عﲆ اجلانب العاطفي.

 .2تفعيل دور وسائل اإلعالم املرئي واملسموع بعقد ورش العمل واللقاءات اإلعالمية لبيان دور االئمة اﻷطهار سالم
اﷲ عليهم يف بناء سلوك قويم مبني عﲆ أساس االحرتام وقبول اآلخر.

 .3توجيﻪ املؤسسات املجتمعية سواء اﻷرسة أو املدرسة أو العمل أو دور العبادة فض ﹰ
ال عﲆ وسائل اإلعالم وغريها من
املؤسسات نحو إشاعة ﺛقافة االلتزام الديني وااللتزام بالقيم االخالقية والدينية والتمسﻚ باملوروث الذي تركﻪ لنا

أئمتنا اﻷطهار عليهم السالم.

 .4إجراء تغيري نوعي يف املناهﺞ الدراسية وتضمينها القيم اﳋلقية واملبادئ الرتبوية احلسينية التي تسهم يف بناء اجلوانب
اﳋلقية والنفسية جنب ﹰا إﱃ جنب مﻊ اجلوانب املعرفية ،ورضورة االنتباه إﱃ أﳘية غرس القيم الفاضلة واﳋصائص
اإلﳚابية منذ الصغر داخل اﻷرسة واملدرسة واجلامعة كي تصبح سامت ﳑيزة لشخصية اﻷبناء.

 .٥اعتامد آليات التقويم التتبعي البنائي لكل مكونات الشخصية بام يسهم يف تشخيص مواطن اﳋلل كي يتم تفادﳞا قبل
ﲡاوز املراحل النهائية التي تعد حرجة يف بناء الشخصية.

املﻘﱰحات

 .1اجراء دراسات ﳑاﺛلة لﻸناقة النفسية لد بقية اﻷئمة عليهم السالم.
 .2إعداد برنامﺞ إرشادي لتنمية اﻷناقة النفسية لد طلبة اجلامعة.

 .3دراسة أﺛر التنشئة االجتامعية ودور اﻷرسة يف بلورة اﻷناقة النفسية لد اﻷطفال.
 .4دراسة دور املدرسة يف تقمص التالميذ للنهﺞ احلسيني.

أوﻻﹰ -املﺼادر العرﺑية
الﻘرآن الﻜريﻢ

 .1إبراهيم ،عبد الستار ( .(19٨7ﹸأﺳﺲ علﻢ النﻔﺲ ،دار املريﺦ للنﴩ ،الرياض.

 .2ابن مسكوية  ،أبو عيل امحد بن حممد ( ،)2011ﲥﺬيﺐ اﻻﺧﻼق  ،دراسة وﲢقيق :عامد اهلاليل ،منشورات اجلمل بريوت

لبنان

 .3ابن منظور ،الفضل ﲨال الدين ( :)2003لسان العرب  ،املجلد االول  ،اجلزء االول  ،القاهرة :دار احلديث للطباعة

والنﴩ.

 .4أبو هاشم ،السيد حممد ( .)2010النموذج البنائي للعالقات بني السعادة النفسية والعوامل اﳋمسة الكرب للشخصية

) ،ﳎلة ﻛلية الﱰﺑية( ،العدد ( )٨1العدد ( )20يناير جامعة بنها ،مرص.

 .٥االزيرجاوي  ،فاضل حمسن ( . (1991أﺳﺲ علﻢ النﻔﺲ الﱰﺑﻮي ،دار الكتب للطباعة والنﴩ ،وزارة التعليم العايل
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والبحث العلمي ،جامعة موصل ،العراق.

 .6حبيب ،ﳎدي عبد الكريم ( :)1997التحكم الذاﰐ والسامت االبتكارية املصاحبة للتفكري املتعدد االبعاد لد طلبة
املرحلة اجلامعية) ،ﳎلة علﻢ النﻔﺲ( ،ع.7٨-٥0 ،41

 .7حسان ،شفيق فالح ( .(19٨9اﺳاﺳيات علﻢ النﻔﺲ التﻄﻮري ،ط ،1مكتبة الرائد العلمية.

 .٨احلكيم ،حممد سعيد الطباطبائي ( .(200٨فاجعة الﻄﻒ )اﺑعادها ،ﺛمراﲥا ،ﺗﻮﻗيتﻬا( ،مؤسسة احلكمة للثقافة االسالمية.
 .9احليل  ،ابن نام( ت64٥ :هـ) .مﺜري اﻷحﺰان ، ،املطبعة احليدرية  /النجف 1369هـ19٥0-م ص.29

 .10محادة ،لولوه ،وعبد اللطيف حسن ( .)2002الصالبة النفسية والرغبة يف التحكم لد طالب اجلامعة) ،ﳎلة

الدراﺳات النﻔسية) ،املجلد ( ،)12العدد( )2ص.272-229:

 .11محدي ،نزية .(1992( ،فاعلية الضبﻂ الﺬاﰐ ﰲ ﺧﻔﺾ ﺳلﻮك التدﺧﲔ ،اجلامعة االردنية ،دراسات ،م( ،29أ) ن ع،2
.70-34

 .12اﳋريي ،أرو حممد ربيﻊ نوري ( .(1993التحﻜﻢ املﻮجﻪ للﺬات ﺑﲔ ﻗﺼد املساعدة وﺳلﻮك املساعدة ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،جامعة بغداد.

 .13الربيعي ،عبد الرمحن ( .(2002ﻛرﺑﻼء ﺛﻮرة ﻻ ﺗنتﻬﻲ ،دار املحجة البيضاء ،ط ،1لبنان.٧٩-٧١

 .14الزبيدي ،كامل علوان ،واهلزاع ،سناء ﳎول (” .(1997بناء مقياس للصحة النفسية لطلبة اجلامعة“) ،ﳎلة العلﻮم
الﱰﺑﻮية و النﻔسية( ،العدد ( )22نيسان ،اجلمعية العراقية للعلوم الرتبوية والنفسية ،العراق0

 .1٥سويف ،مصطفى ( .)1966االتزان الوجداﲏ حمور من حماور الشخصية )ﳎلة العرﰊ( – العدد .9

 .16سيدﲏ .م .جواردر  ،لنرزمن  .(19٨٨( ،الﺸﺨﺼية السليمة  ،ترﲨة محد الكربويل ،موفق احلمداﲏ ،مطبعة التعليم
العايل ،جامعة بغداد.
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 .17الشناوي ،حممد حمروس ( .(1996العملية اﻻرﺷادية والعﻼجية ،دار الغريب ،القاهرة ،مرص.

 .1٨صالح ،قاسم حسني (.(19٨٨الﺸﺨﺼية ﺑﲔ التنﻈري والﻘياس ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،جامعة بغداد .

 .19صالح ،قاسم حسني (” .(2000التﻔﻜري اﻻﺿﻄﻬادي وعﻼﻗتﻪ ﺑﺄﺑعاد الﺸﺨﺼية ” (أطروحة دكتوراه غري
منشورة) ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العراق.

 .20الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير .ﺗاريﺦ الﻄﱪي ﺗاريﺦ الرﺳﻞ وامللﻮك ،دار املعارف ،القاهرة ،ط –4د .ت
 .21عبد الرمحن ،حممد السيد ( :(199٨دراﺳات ﰲ الﺼحة النﻔسية ،ج ،2دار قباء ،القاهرة ،مرص.

 .22عثامن ،امحد عبد الرمحن ( .(2001املساندة االجتامعية من اﻷزواج وعالقتها بالسعادة النفسية والتوافق مﻊ احلياة
اجلامعية لد طالبات اجلامعة املتزوجات ) ،ﳎلة الﱰﺑية(  ،العدد ( )37يناير ،جامعة الزقازيق ،ص 19٥-143

 .23فهمي ،مصطفى ( .(1976الﺼحة النﻔسية ،دراﺳات ﰲ ﺳيﻜﻮلﻮجية التﻜيﻒ ،مكتبة اﳋانجي ،القاهرة.

 .24القرﳾ ،باقر ﴍيف) .(١٩٩٢حياة اﻹمام اﳊسﲔ)عليﻪ السﻼم( ،ط ،4مؤسسة العلمية االيرواﲏ مطبعة باقري ،ايران.

 .٥2املجلﴘ ،حممد باقر(ت111:هـ) .ﺑحار اﻷﻧﻮار لدرر أﺧبار اﻷﺋمة اﻷطﻬار  ، ٣٢٩/٤٤الرتاث العريب  ،بريوت ،

لبنان ،ط1403 ، 3هـ19٨3-م.

 .26ﳐيمر  ،عامد ( . )1996إدراك القبول /الرفﺾ الوالدي وعالقتﻪ بالصالبة النفسية لطالب اجلامعة ).ﳎلة دراﺳات
ﻧﻔسية( ،ﳎلد .299-27٥،)2( ،6

.27املقرم ،العالمة السيد عبد الرزاق ( .(200٥مﻘتﻞ اﳊسﲔ )ع) ،مؤسسة اﳋرسان للمطبوعات – بريوت  ،لبنان
.2٨املليجي ،حلمي ( .(2001علﻢ النﻔﺲ الﺸﺨﺼية ،ط ،1دار النهضة العربية ،بريوت ،لبنان.

.29النيسابوري ،حممد بن الفتﹼال(ت٥0٨:هـ) .روﺿة الﻮاعﻈﲔ ،منشورات الﴩيف الرﴈ ،قم ،ايران ص.92

ﺛاﻧي ﹰا -املﺼادر اﻻجنبية

• Bandura Albert and Walters، Richard، H. )1976(. Modeling theory learning syﬆem،
models and theories )2nd ed(، Chicago: rand mehally.
• Bleman، M.R)1989(:” A life hiﬆory ﬆudy of social psychology and ﬆructural
determinations of extra ordinary altruiﬆic behavior “. D.A.I، VOI، 49.No،10.
• Kobasa، S. C. )1982(. “Commitment and coping in ﬆress resiﬆance among
lawyers”، Journal of Personality and Social Psychology، vol. 42، No. 4، pp.707-717.
• Kobasas، S & Maddi، R. )1979(.” Exiﬆential Personality Theory. In Corsini”، R
.Current Personality theories، Peacock Publishers، Inc.
• Lambert، V،A، Lambert، C،E & Yamse، H، )2003(. Psychological hardiness،
workplace and related ﬆress reduction ﬆrategies، Journal of Nursing and Heath
Sciences، No 5،181-184.
• Maddi. S.R. )2004(. Hardiness: An operationalization of Exiﬆential Courage،
Journal of Humanistic Psychology 44)3( 279-298.
• Markus، H.R. & Kitayama، S )1998(. The cultural psychology of personality،
journal of cross cultural psychology، 29، 63-87.

ملحﻖ )(١

مﻔﻬﻮم اﻷﻧاﻗة النﻔسية

استبانة آراء السادة ا ﹸملحﻜﱠمﲔ بشﺄن مفهوم اﻷناقة النفسية وصالحية املكونات

اﻷﺳتاذ الﻔاﺿﻞ ..............................................املحﱰم

ﲢية طيبة...

يروم الباحث دراسة مفهوم ) اﻷﻧاﻗة النﻔسية ) وذلﻚ ضمن إجراءات بحثﻪ املوسوم (اﻷﻧاﻗة النﻔسية ﰲ ﺳرية اﻹمام

اﳊسﲔ عليﻪ السﻼم) ،وبعد االطالع عﲆ االدبيات ذات العالقة ،وضﻊ الباحث التعريف النظري اآلﰐ لﻸﻧاﻗة النﻔسية
) :(Psychological Eleganceبﺄﳖا استعامل الفرد طاقتﻪ النفسية وقدراتﻪ املعرفية وامكاناتﻪ الشخصية بﺄقﴡ درجاﲥا

للوصول اﱃ الكامل النفﴘ يف التحكم البيئي وادارة االزمات النفسية واالجتامعية وضبﻂ النفس واملرونة الفكرية واجادة

تامة يف القدرة عﲆ حل املشكالت للوصول اﱃ الرضا التام والسعادة النفسية ..عل ﹰام أن الباحث تبنى املنظور الوجودي يف
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تناولﻪ ملفهوم اﻷناقة النفسية .وعﲆ ضوء التعريف النظري للمفهوم ،فقد حدد الباحث املكونات اآلتية:

التمﻜن البيﺌﻲ ( :(Environmental Masteryقدرة الفرد عﲆ التمكن من تنظيم ظروفﻪ والتحكم يف كثري من

عناﴏ البيئة املحيطة واالستفادة منها بطريقة فعالة وتوفري البيئة املناسبة واملرونة النفسية والشخصية لتحقيق ذلﻚ.

الﺼﻼﺑة النﻔسية)  :(Hardiness Psychologicalنمﻂ من التعاقد النفﴘ يلتزم بﻪ الفرد ﲡاه نفسﻪ وأهدافﻪ وقيمﻪ

واآلخرين من حولﻪ ،واعتقاد الفرد بﺄن بﺈمكانﻪ أن يكون لﻪ ﲢكم فيام يلقاه من أحداث ،ويتحمل مسؤولية ما يتعرض لﻪ

من أحداث ،وأن ما يطرأ عل جوانب حياتﻪ من تغيري هو أمر مثري ورضوري للنمو أكثر من كونﻪ ﲥديدا وإعاقة لﻪ (ﳐيمر،
.(2٨4 :1996

ﺿبﻂ الﺬات ) :(Self- controlعملية السيطرة عﲆ االستجابات العقلية والسلوكية واالنفعالية باستخدام االساليب

املعرفية يف مواقف ﳐتلفة ومتباينة ينجم عنها تعزيز الذات (.(Bandura، 1976، p.202

السعادة النﻔسية)  :(Psychological Well- Beingﳎموعة من املؤﴍات السلوكية تدل عﲆ ارتفاع مستويات
رضا الفرد عن حياتﻪ بشكل عام  ،ولديﻪ استعداد حلل مشكالتﻪ بطرائق أفضل ،وهو أكثر استعداد ﹰا لتقديم املساندة

االجتامعية لﻶخرين ( عثامن(1٥1 :2001 ،

السلﻮك اﻻيﺜاري ) :) Altruism Behaviorsنمﻂ مـن السلوك الطوعي يتم إنجازه من دون توقــﻊ املكافﺄة ويعرب

عن حب اآلخرين والسعي من اجل إسعادهم ((Blemen ، 19٨9 ، p.316

اﻻﺗﺰان اﻻﻧﻔعاﱄ) :(Emotional Stabilityهو اإلشارة إﱃ ذلﻚ اﻷساس أو املحور الذي تنتظم حولﻪ ﲨيﻊ جوانب

النشاط النفﴘ التي اعتدنا أن نسميها باالنفعاالت أو التقلبات الوجدانية من حيث ﲢقيقها لشعور الشخص باالستقرار

النفﴘ أو باختالل هذا االستقرار  ،وبالرضا عن نفسﻪ أو باختالل هذا الرضا ،وبقدرتﻪ عﲆ التحكم يف مشاعره أو بانفالت

زمام السيطرة من يديﻪ(.سويف(٨9 :1966 ،
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وملا ﲤتلكون من خربة وما تتمتعون بﻪ من سمعة علمية ،يتقدم الباحث ﲠذه االستبانة راجي ﹰا فيها تفضلكم يف قراءة

التعريف النظري واملكونات وابداء رأيكم يف تقدير أﳘية كل مكون من مكونات اﻷناقة النفسية وذلﻚ بوضﻊ عالمة (√(

ﲢت وزن كل مكون والتي ﲤتد أﳘيتها من ( )1إﱃ ( )٥إذ ﲤثل الدرجة ( )٥أعﲆ قوة للمكون وتقل هذه القوة حتى تصل
إﱃ الدرجة ( )1اذا ﲤثل أقل قوة للمكون ،والباحث عﲆ ﺛقة تامة بﺂرائكم العلمية يف هذا املجال .فنرجو ابداء رأيكم بشﺄن:

 -١ﺻﻼحية التعريﻒ النﻈري للمﻔﻬﻮم.

 -٢ﺻﻼحية املﻜﻮﻧات وﺗعريﻔاﲥا وﺗﻐﻄيتﻬا للمﻔﻬﻮم مﻊ ﲢديد اﻷﳘية
 -٣اﻹﺿافة أو التعديﻞ وفﻘا ملا ﺗروﻧﻪ مناﺳب ﹰا.
 -٤أي مﻼحﻈات أﺧر.

مـــﻊ أﺻــدق اﻻحتــــرام

الباحـــــــــــــﺚ

ﺼﻼﺤ�ﺔ اﻟﻤ�ون
ت

اﻟﻤ�وﻨﺎت

١

اﻟﺘﻤ�ن اﻟﺒﯿﺌﻲ
Environmental Maﬆery

٢

اﻟﺼﻼ�ﺔ اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ Hardiness
Psychological

٣

ﻀ�ط اﻟذات Self- control

٤

اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ Psychological
Well- Being

٥

اﻟﺴﻠوك اﻻﯿﺜﺎر�Altruism
Behaviors

٦

اﻻﺘزان اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲEmotional
Stability

ﺼﺎﻟﺢ

ﻏﯿر ﺼﺎﻟﺢ

اﻷﻫﻤ�ﺔ اﻟﻨﺴﺒ�ﺔ
اﻟﺘﻌدﯿﻞ

١

٢

٣

٤

٥

2٨7

إﺿافة أي مﻜﻮﻧات أو مﻼحﻈات ﺗروﳖا مناﺳبة:

.............................. -1
.............................. -2
.............................. -3
.............................. -4

***********************************************
 ﺑياﻧات ﲣﺺ السيد ا ﹸملحﻜﹼﻢ
اللﻘﺐ العلمﻲ  ........................:اﻻﺳﻢ الﻜامﻞ.........................:

التﺨﺼﺺ الدﻗيﻖ .......................:اﳉامعة والﻜلية........................:

ملحﻖ )(٢

ت

أﺳﲈء الســادة ا ﹸملحﻜﱠمﲔ ﰲ مﻔﻬﻮم اﻷﻧاﻗة النﻔسية واﻷﳘية النسبية ملﻜﻮﻧاﺗﻪ
اﻻﺳﻢ الﻜامﻞ

اﳉامعة والﻜلية التﻲ يعمﻞ فيﻬا

١

اﺳتاذ

د .حسﲔ رﺑيﻊ محادي

جامعة ﺑاﺑﻞ -ﻛلية الﱰﺑية للعلﻮم اﻹﻧساﻧية

٢

اﺳتاذ

د .عبد العﺰيﺰ حيدر

د .عﲇ ﳏمﻮد اﳉبﻮري

جامعة الﻘادﺳية -ﻛلية الﱰﺑية

جامعة ﺑاﺑﻞ -ﻛلية الﱰﺑية للعلﻮم اﻹﻧساﻧية

٤

اﺳتاذ مساعد

د .عﲇ ﺻﻜر اﳋﺰاعﻲ

جامعة الﻘادﺳية -ﻛلية الﱰﺑية

٥

اﺳتاذ مساعد

د .ﺻادق هادي

جامعة ﺑاﺑﻞ –ﻛلية الﱰﺑية اﻻﺳاﺳية

٧

اﺳتاذ مساعد

د .عﲈد حسﲔ املرﺷدي

٣

٦
٨

اللﻘﺐ العلمﻲ

اﺳتاذ

اﺳتاذ مساعد
اﺳتاذ مساعد

د .عﲇ حسﲔ مﻈلﻮم

د .مدين ﻧﻮري الﺸمري

جامعة ﺑاﺑﻞ – ﻛلية الﱰﺑية اﻹﻧساﻧية

جامعة ﺑاﺑﻞ –ﻛلية الﱰﺑية اﻻﺳاﺳية

جامعة ﺑاﺑﻞ –ﻛلية الﱰﺑية اﻻﺳاﺳية

(Psychological elegance in the biography of Imam Hussein (Analytic Study
(.Lecturer: Haleem Skheil Al- Anckwshi (Ph.D
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ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﳊﺴﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﻨﻬﺎﺽ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻟﻠﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ
AL-HUSSEIN REVOLUTION AND ITS IMPACT ON
STIMULATING PEOPLE INTO LIBERATING FROM INJUSTICE
 ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ.ﺩ.ﻡ.ﺃ

 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ/ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
Asst.Dr.Ahammed `Abidalameer Al-Anbari
Center of the International and Strategic Studiers
University of Baghdad

ملﺨﺺ البحﺚ

مثلت ﺛورة اإلمام احلسني عليﻪ السالم منار ﹰا لﻺنسانية تستضيﺊ بﻪ دروب العزة والكرامة ،بام تضمنتﻪ من دروس ﹺ
وعرب ﳖلت

منها ،والزالت ،املجتمعات احلرة التي ال ترتﴤ لنفسها أن تبقى أسرية الظلم واجلور الذي يامرسﻪ احلكام الطغاة املستبدون.

وهلذا مثلت الثورة احلسينية عطا ﹰء انساني ﹰا ﳖل منﻪ املسلمون وغري املسلمني ،وما يشري اﱃ ذلﻚ كثرة من كتب عن ﺛورة

اإلمام احلسني عليﻪ السالم وتضحياتﻪ.

وﲤثل ﺛورة اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) حمطة ﲢول ليس يف حياة اﻷمة اإلسالمية فحسب بل يف حياة البﴩية .فالبعد

االنساﲏ واضح فهو أحد أبعاد الثورة احلسينية ،التي استهدفت رفﻊ الظلم عن االنسان وﲢريره من اﳋوف والقهر الذي
مارسﻪ حكام بني أمية .وأهداف الثورة احلسينية ومبادئها كانت والزالت وستبقى منار ﹰا للثائرين ضد الظلم والقهر والفساد،
طاملا ان انموذج احلكم حلكام بني أمية القائم عﲆ اجلور والظلم والقهر والفساد يتكرر اﱃ يومنا هذا.

ﲠذا املعنى ﲢدث الكاتب املسيحي أنطوان بارا عن اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) بقولﻪ ” ما أجدر بالبﴩية اليوم ﻷن

تتوجﻪ نحو منارة احلسني كي ال تضل ” .وقولﻪ ” احلسني ضمري اﻷديان إﱃ اﻷبد  ...احلسني مدرسة أخالق وجامعة إيامن
هو عميدها ،ولنا الﴩف كل الﴩف أن نقتبس ونﺄخذ منﻪ ”(.(1

ومثلت شخصية اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) السبب الرئيس ،اﱃ جانب أسباب أخر يف مقدمتها الرعاية اإلهلية ،يف
خلود الثورة احلسينية( ،(2وبقائها مصدر ﹰا إلهلام الثائرين وﲢفيزهم للثورة ضد ظلم احلكام الظاملني لشعوﲠم.
ﹸقسم البحث اﱃ ﺛالﺛة حماور رئيسة ،تناول اﻷول منها مسؤولية اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يف اﳋروج لطلب

اإلصالح ،وتناول املحور الثاﲏ اﻷسباب الرئيسة لثورة اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) ،أما املحور الثالث فقد تناول أﺛر

الثورة احلسينية يف استنهاض الشعوب للتحرر من الظلم.
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Abﬆract
The Al-Hussein revolution surges into being as a lighthouse people، Muslims or non
Muslims، imbibe stamina and determination from to liberate themselves from the acts of
despotism . Such a revolution is an abrupt shift in the life of all nations ، whose humanitarian
scope could lay the freedom foundations to all، man could be free as much as he is in line with
the evergreen martyr ، the Husseinist cause depends upon the imam himself the providence
All grant to such a ﬁgure ; there are three axes ، the ﬁrst tackles the responsibility of the imam
Al-Hussein، the second does the main rationale of the revolution and the third does the impact
of the revolution on the people worldwide.

أوﻻﹰ  -مسﺆولية وواجﺐ اﻹمام اﳊسﲔ )عليﻪ السﻼم( ﰲ اﳋروج لﻄلﺐ اﻹﺻﻼح:

يعد العمل من أجل االصالح بام فيها الثورة ضد احلاكم اجلائر واجب ﹰا عﲆ املسلم ،باعتبار أن اﷲ تبارك وتعاﱃ استخلف
االنسان يف اﻷرض التي هي أرض اﷲ ،لذا فان املسلم خليفة اﷲ ،وﲠذا الوصف بذلﻚ يكون املسلم مسؤوالﹰ ومطالب

بالعمل والتضحية يف سبيل اﷲ واملستضعفني .فاﻷصل أن يقاوم املسلم الظلم املوجود وﳛارب كل ما من شﺄنﻪ أن يسبب
اﻷﱂ للناس .وان حماربة الظلم والفساد هو حق لكل مسلم ،وليس للحاكم احلق يف ان يصادر هذا احلق أو ينتقص منﻪ ،و

ليس من حق املسلم التنازل عنﻪ أو تعطيلﻪ ،فمصدر هذا احلق هو الﴩيعة املقدسة ،ليتمكن املسلم من تﺄدية واجبﻪ يف اﻷمر
باملعروف والنهي عن املنكر( .(3وﲠذا فان االصالح هو حق وواجب يف الوقت نفسﻪ.

ﲠذا املعنى ،رأ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) » أن يقوم بواجبﻪ الديني الذي فرضﻪ اﷲ سبحانﻪ وتعاﱃ عﲆ اإلنسان

املؤمن باجلهاد يف سبيلﻪ ،وبام فرضﻪ النبي (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) عﲆ املسلمني باجلهاد يف سبيل اﷲ ،وبام تلقنﻪ هو من مبادئ
وأهداف سامية من جده (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) وأبيﻪ (عليﻪ السالم) حتى ﳛفﻆ لﻺسالم نقاوتﻪ وصفاء مبادئﻪ اجلليلة ،ويبعد

االنحراف عنﻪ خوف ﹰا من ﲤكنﻪ ،كي يسلﻚ املسلم الطريق املستقيم الذي أوضحﻪ اﷲ للخلق ليسري فيﻪ توجه ﹰا إليﻪ سبحانﻪ »(.(4

أشار اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) بوضوح اﱃ واجب التصدي للحاكم اجلائر .ففي خطبتﻪ بمنطقة البيضة ﻷصحابﻪ

وأصحاب احلر ،الذين منعوه من دخول الكوفة ،قال عليﻪ السالم بعد أن محد اﷲ وأﺛنى عليﻪ » أﳞا الناس ،إن رسول اﷲ
صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ قال (من رأ سلطان ﹰا جائر ﹰا مستح ﹰ
ال حلرم اﷲ ،ناكث ﹰا لعهد اﷲ ،ﳐالف ﹰا لسنة رسول اﷲ ،يعمل يف عبادة اﷲ

باإلﺛم والعدوان ،فلم ي ﹼغري عليﻪ بفعل وال قول ،كان حق ﹰا عﲆ اﷲ أن يدخلﻪ ﹸمدخلﻪ) أال وإن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان،

وتركوا طاعة الرمحن ،وأظهروا الفساد ،وعطلوا احلدود ،واستﺄﺛروا بالفيء ،وأحلوا حرام اﷲ ،وحرموا حاللﻪ ،وأنا أحق

عيل ﹸرسلكم ببيعتكم؛ أنكم ال تﹸسلموﲏ وال ﲣذلوﲏ ،فﺈن ﲤمتم عﲆ بيعتكم تصيبوا
من غري ،قد أتتني كتبكم ،وقدمت ﹼ

رشدكم ،فﺄنا احلسني بن عيل ،وابن فاطمة بنت رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ ،نفﴘ مﻊ أنفسكم ،وأهيل مﻊ أهليكم ،فلكم
ﱠيف ﹸأسوة .(٥(» ...

وهنا أراد اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) بيان قضيتن رئيستني ﳘا مسؤولية احلاكم ﲡاه اﻷمة ومسؤولية اﻷمة ﲡاه احلاكم.

بيان حقيقة احلاكم اجلائر الذي كان يتظاهر باإلسالم ،وﳛكم باسم خالفة رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) ،وقد أشار بشكل
واضح اﱃ حكم بني أمية اجلائر بقولﻪ » إال وإن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان ،وتركوا طاعة الرمحن ،وأحلوا حرام اﷲ،
وحرموا حاللﻪ  .» ...فرسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) يربد أن تتصد اﻷمة للحاكم اجلائر من منطلق الشعور باملسؤولية،

وليس من منطلق الالمباالة .وقد أشار اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) اﱃ صفات احلاكم اجلائر ،بام رواه عن جده (صﲆ اﷲ

عليﻪ وآلﻪ) ،والذي ﳚب عﲆ اﻷمة أن تثور عليﻪ ،وهذه الصفات هي(:(6

 .1يستحل حرام اﷲ :وال يتورع يف انتهاك حدود اﷲ يف حاللﻪ وحرامﻪ من أجل مصاحلﻪ الشخصية.
 .2ناكث ﹰا عهده :يعاهد اﷲ واﻷمة بﺄن يعمل بكتاب اﷲ وسنة رسولﻪ ،ﺛم ال يلتزم بذلﻚ.
 .3ﳐالف ﹰا لسنة رسولﻪ :وسنة اﷲ هي ﴍيعة اﷲ يف حدوده وحاللﻪ وحرامﻪ.

 .4يعمل يف عباد اﷲ باإلﺛم والعدوان :وال يقوم للحق والعدل واالنصاف وزن ﹰا.

ويﺸﱰط اﻹﺳﻼم عﲆ اﳊاﻛﻢ الﺬي ﺗﻘﻊ عليﻪ مسﺆولية ﻗيادة اﻷمة أن يلتﺰم ﺑـ):(٧
 .1يلتزم بسيادة القانون.

 .2يتجرد عن حب التسلﻂ واستغالل املنصب.
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 .3ان ال يكون املنصب طريق ﹰا لﻺﺛراء واملتﻊ واللذات واالستئثار.

فاﻷمر الذي أراده اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يرتبﻂ بتﺄكيد موضوع ” ﴍعية الثورة عﲆ والة اجلور ”( ،(٨وهذا

املوضوع عﲆ جانب كبري من اﻷﳘية .إذ أراد البعﺾ واﱃ يومنا هذا الرتويﺞ لفكرة عدم ﴍعية الثورة ضد احلاكم املسلم
الظاﱂ اجلائر ،متكئني عﲆ حجﺞ واهية ال أساس هلا ،وال يمكن للعقل السليم أن يقبلها.
والغرض الذي أراده دعاة عدم ﴍعية الثورة ضد احلاكم املسلم ولو كان جائر ﹰا فاسق ﹰا ،إنام أرادوا بﻪ شل حركة اﻷمة

من خالل التﺄﺛري يف الفكر اإلسالمي .فكل حركة لﻸمة مهام كانت بسيطة ﲢتاج ملربر ﴍعي هلا ،فكيف احلال باحلركات
الكبرية واملصريية ،التي ﲢتاج للتضحية بالنفس واملال كالثورة املسلحة(.(9

وهذا ما استدعى احلاجة لبيان املوقف اإلسالمي من احلاكم اجلائر ،وهلذا أراد اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) تغيري

الصورة التي أرادها احلكام الظاملون وأعواﳖم ،ووضﻊ اﻷمة أمام مسؤوليتها ﲡاه احلاكم اجلائر ،ببيانﻪ هلم احلكم الﴩعي
الصحيح ،واملوقف اإلسالمي من احلاكم اجلائر .وهلذا بد ﹰأ خطبتﻪ عليﻪ السالم باحلديث النبوي الﴩيف ،الذي استهدف بﻪ
تصحيح املفاهيم اﳋاطئة التي علقت بﺄذهان الناس ،ويعطيهم املربرات الﴩعية للثورة(.(10

وﲠذا أوضح اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) أن من صميم واجبﻪ ومسؤوليتﻪ أن ﳜرج لطلب اإلصالح يف أمة جده

رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) ،ويتصد للحاكم اجلائر ونظامﻪ الفاسد .فهو عليﻪ السالم يتحمل مسؤولية اإلسالم
واملسلمني يف التصدي لالنحراف الذي يسعى حكام بني أمية إلشاعتﻪ .وقد أشار اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) اﱃ موقعﻪ
اﳋاص كونﻪ ابن رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) وابن وصيﻪ أمري املؤمنني (عليﻪ السالم) وابن بنت رسول اﷲ (صﲆ اﷲ

عليﻪ وآلﻪ) ،بقولﻪ »  ...فﺄنا احلسني بن عيل وابن بنت رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ «( .(11ويشري قول رسول اﷲ (صﲆ اﷲ

عليﻪ وآلﻪ) » حسني مني وأنا من حسني » اﱃ مسؤولية وواجب اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يف احلفاظ عﲆ الدين( ،(12ذلﻚ
ان » اإلسالم حممدي الوجود ،حسيني البقاء ،فالعلة ا ﹸملحدﺛة هي شخص خاتم اﻷنبياء صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم ،ولكن

292

دماء سيد الشهداء عليﻪ السالم هي العلة املبقية «(.(13

وهذه املسؤولية التي ﳖﺾ ﲠا اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) ،مسؤولية احلفاظ عﲆ الدين بالتصدي للحاكم اجلائر،

مسؤولية مقدسة وعﲆ جانب كبري من اﻷﳘية ،السيام إذ أخذنا بظر االعتبار ما كانت تعانيﻪ اﻷمة من(:(14

 .1اإلنحراف السياﳼ الذي ﲤثل بتسلﻂ حكم الطغيان القبيل بدل ﳖﺞ الشور.

 .2اإلنحراف اإلجتامعي الذي ﲤثل باالبتعاد عن مبدأ املساواة لصالح التمييز القبيل بني قريﺶ وغريها من العرب ،والتمييز
العنرصي بني العرب وغريهم من املسلمني.

 .3االنحراف االقتصادي الذي ﲤثل بحرص الثروة العامة وأموال الدولة العامة بﺄهل احلكم وبطانتهم ،وحرمان اﻷمة من
أمواهلا.

 .4االنحراف الثقايف الذي ﲤثل باستهدف جيل الشبان املسلمني بوجﻪ خاص بنﴩ مظاهر اإلنحراف اﳋلقي ،وبث اﻷفكار
املنحرفة املستعارة من احلضارة البيزنطية يف حالة انحالهلا وانحدارها .وخطورة هذا اإلنحالل وهذه اﻷفكار اﲥام كانا

سيؤديان لتحويل اإلسالم إﱃ دين طقﴘ جامد تتغطى بﻪ سلطة طاغية ﲢمل عقلية اإلمرباطورية واالستكبار ،أو ما نسميﻪ
اآلن ” عقلية الدولة العظمى ”.

ﲠﺬا املعنﻰ ،فﺈن الﺜﻮرة ﰲ فﻜر اﻹمام اﳊسﲔ )عليﻪ السﻼم( ﺗعنﻲ):(١٥

 .1يمثل اإلسالم ﺛورة انسانية شاملة يف جانبﻪ الروحي ،استهدفت التصدي للظلم االجتامعي ،واستبداد القوي بالضعيف.
وﲠذا فﺈن االسالم يمثل رؤية جديدة للعاﱂ يف ﳐتلف اجلوانب.

 .2ان اﻷساس الذي قامت عليها االنتصارات التي حققها االسالم تعود اﱃ االيامن باملبادئ التي جاء ﲠا االسالم ،وتﺄﺛريها
أكثر بكثري من تﺄﺛري قوة السالح وعدد املقاتلني .فرغبة املسلم بالشهادة يف سبيل االسالم وتفضيلها عﲆ احلياة كان عام ﹰ
ال

حاس ﹰام يف ﲢقيق االنتصارات.

 .3االسالم ﺛورة شاملة ،ال ﲤييز لديﻪ يف اﻷفضلية بني اجلوانب االجتامعية ،والفكرية ،والروحية.

 .4إن الدعوة اﱃ تطبيق العدالة االجتامعية تعتمد عﲆ ما يستوعبﻪ عقل االنسان من الفكر والعقيدة واملبدئية.

 .٥عندما يسود الرصاع يف اﻷمة عﲆ املناصب ،وتستخدم القوة والعنف والظلم واالضطهاد أدوات لذلﻚ الرصاع ،ويتزامن
معﻪ االنحراف عن الﴩيعة االسالمية ،ﲢتاج اﻷمة اﱃ هزة عنيفة تعيد لالذان أصل االسالم ومبادئﻪ الذي جاء بﻪ رسول

اﷲ حممد (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) .وهذه اهلزة تتمثل بالثورة االصالحية يف اﻷمة لتصحح ما ساد فيها من وضﻊ جديد قوانني
جديدة بعيدة كل البعد عن اسالم حممد وآل حممد صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم .وهذه الثورة االصالحية يف اﻷمة ﲢتاج اﱃ
التضحية بسبب انعدام التكافؤ يف الرصاع ،وهو ما استدعى اﳚاد وسائل جديدة للثورة االصالحية.

 .6الثورة احلقيقية يف النظام االسالمي هي تلﻚ التي تستمد ﴍعيتها بتبنيها لشعار العودة اﱃ املبادئ االسالمية الصحيحة،
كﺈحقاق احلق ،واملساواة يف احلقوق والواجبات ،والعدالة .وهي املبادئ التي تؤكد نبل مبادئ االسالم ومعتقداتﻪ.

.7املشاريﻊ االصالحية ال تؤﰐ ﺛامرها اال بالتضحية والفداء .عﲆ ان املﴩوع االصالحي ﳛتاج اﱃ رجل من العظامء لديﻪ
رؤية واضحة ملﴩوعﻪ ،ولديﻪ العزم اﻷكيد عﲆ املﴤ بﻪ للنهاية دون أدنى تردد .فالقادة والثوار العظامء ال يرد ضمن

تفكريهم الرتدد والرتاجﻊ ،وحتى عندما تتوفر هلم فرصة الرتاجﻊ فاﳖم ال يفكرون ﲠا ،وجل ما يشغل تفكريهم هو

االندفاع نحو مهمتﻪ االصالحية بغﺾ النظر عن العواقب.

 .٨الثورة ﲤثل مرحلة ضمن مراحل التطور االخالقي للبﴩ ،وﲠذا فﺈﳖا ليست ﳎرد تغيري تستهدفﻪ ﳎموعة مقهورة لتدفﻊ

عنها القهر وﲢصل عﲆ حقوقها.

ﺛاﻧي ﹰا  -اﻷﺳباب الرﺋيسة لﺜﻮرة اﻹمام اﳊسﲔ )عليﻪ السﻼم(:

عند خروج احلاكم عن ﴍيعة اﷲ تبارك وتعاﱃ تصبح معارضتﻪ أمر ﹰا واجب ﹰا عﲆ املسلم ،ﻷن احلاكم يصبح عندها فاقد ﹰا

للﴩعية ،إذ تتوقف ﴍعية السلطة يف االسالم عﲆ أمرين(:(16

 .1يتوقف اﻷمر اﻷول عﲆ ” إقامتها لﴩيعة اﷲ ،فﺈن عدلت عنها أو عدلت ﲠا ،عدلنا بالسلطة أو عدلنا عنها ،إذ أن طاعة
اﷲ ورسولﻪ واجبة ومتقدمة عﲆ طاعة أويل اﻷمر .وال خالف يف جهاد من منﻊ بعﺾ ﴍيعة اﷲ ،وأوﱃ بﻪ من منﻊ كل ﴍيعة

اﷲ ”.

 .2يتوقف اﻷمر الثاﲏ عﲆ ” رﴇ الناس عنها ،فﺄوﱃ اﻷمر ال يكونون منها بغري رﴇ ،واإلمامة عقد عند الفقهاء :عقد بني
اإلمام والرعية ،وأساس العقود الرﴇ .وتكون والية املتغلب ليست أص ﹰ
ال فال ﲡوز ﻷﳖا خروج عﲆ قاعدة الرتاﴈ ،لذا
حبذ الفقهاء التخلص منها كلام كان ذلﻚ ﳑكن ﹰا .” ...
وﺑﺬلﻚ فان الﺜﻮرة واجبة عﲆ حﻜﻢ ﺑنﻲ أمية .ومن اﻷﺳباب الرﺋيسة للﺜﻮرة اﳊسينية هﻲ):(١٧

 .١الواجب الﴩعي :الذي يتمثل بﺄحاديث رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) وروايتﻪ وآيات القرآن الكريم ،والتي تﹸعد
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ملزمة لشخص مثل اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) بالتصدي لتطبيقها .وبسب عدم توفر الﴩعية باحلاكم لقيادة اﻷمة،
وعدم وصولﻪ اﱃ احلكم بواسطة الطريق الﴩعي ،ﳑا يعني بطالن حكمﻪ كونﻪ بني عﲆ باطل ،وافتقاره للعدالة .كام انﻪ ملزم
بحكم دعوة اآلالف من الناس الذين دعوه ليخلصهم من احلكم اجلائر الذي تسلﻂ عليهم.

 .٢الواجب االجتامعي :يتمثل باملكانة االجتامعية لﻺمام احلسني (عليﻪ السالم) التي وجد معها اإلمام احلسني (عليﻪ
السالم) نفسﻪ يف موقﻊ املتصدي اﻷول للدفاع عن اﻷمة ،وﲣليصها من ظلم حكم بني أمية.

 .٣اﳋطر الذي تعرض لﻪ االسالم ،حتى وصل اﱃ ترصيح يزيد الذي عرف عنﻪ ﴍب اﳋمر واللهو والفساد ،وإنكاره
للوحي واجلنة والنار واحلساب بانكار النبوة وهذا اتضح جلي ﹰا عندما قال:
رب جاء وال وحي نزل
لعبت هاشم بامللﻚ فال خ ﹲ

وﻛﺬلﻚ ﻗﻮلﻪ:

دع املساجد للعباد تسكنها واجلس عﲆ دكة اﳋامر واسقينا
ويل للذي ﴍبوا بل قال ﹲ
ما قال ربﻚ ﹲ
ويل للمصلينا

 .4حاجة اﻷمة اﱃ من يعيد هلا انسانيتها وحريتها يف التعبري عن ما يف داخلها ،بعد أن انتهكت حقوقها وسلبت منها ارادﲥا،
وتعرضوا للظلم والقهر والبطﺶ ﲢت حكم اﻷمويني.

 .٥ﲣليص اﻷمة من احلكام الذين حكموا بالظلم والقسوة والقهر.

 .6احلاجة اﱃ وضﻊ اﻷمور يف مواضعها ،واحلفاظ عﲆ أموال اﻷمة ،وانفاق اﻷموال يف مواردها الصحيحة .فدولة بني أمية
عملت عﲆ ﴍاء الضامئر وكسب الوالءات باﻷموال ،يف الوقت الذي يعيﺶ فيﻪ غالبية الناس بفقر مدقﻊ.

 .7ﲢقيق املساواة والعدالة يف املجتمﻊ االسالمي ،إذ ان سياسة الدولة اﻷموية قامت عﲆ التمييز وعدم املساواة.
 .٨رفﻊ الظلم عن اتباع أمري املؤمنني وولديﻪ عليهم السالم.
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 .9العمل بـمبدأي ” اﻷمر باملعروف والنهي عن املنكر ” ،وﳘا من مقومات الدين .واإلمام احلسني (عليﻪ السالم) كان
مدرك ﹰا لواجبﻪ الﴩعي ﲠذا اﳋصوص .وهذا واضح من قولﻪ ﻷخيﻪ حممد ابن احلنفية ” إﲏ ﱂ أخرج اﴍ ﹰا وال بطر ﹰا وال ظامل ﹰا،
وال مفسد ﹰا وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي ،اريد أن آمر باملعروف واﳖى عن املنكر ”.

وأوﺿﺢ اﻹمام اﳊسﲔ عليﻪ السﻼم ﴏاﺧة اﻷﺳباب التﻲ دفعتﻪ اﱃ رفضﻪ مبايعة يﺰيد ﺑن معاوية ،والتﻲ يمﻜن ﺗلﺨيﺼﻬا

ﺑﲈياﰐ ):(١٨

 -1السبب اﻷول يتعلق بشخصية يزيد بن معاوية ،وهي شخصية تفتقر البسﻂ املقومات اإليامنية والعقالنية واحلكمة ،إذ
اتصف يزيد بالفجور والنزق واالستهتار واملجون ،واإلمام احلسني عليﻪ السالم ال ﲣفى عليﻪ شخصية يزيد.

 -2السبب الثاﲏ يتعلق بالطريقة التي وصل ﲠا يزيد اﱃ السلطة ،إذ أن يزيد بن معاوية قد سلﻂ عﲆ اﳋالفة عﲆ غري رضا

من اﻷمة ،ومن دون اختيار هلا ،وإنام جاء إﱃ والية العهد ﺛم اﳋالفة بالقوة واالغراء أو باﳋداع واملكر ،فسلطتﻪ غري ﴍعية،
فهو وال من والة اجلور وحاكم من احلكام الظلمة.

 -3السبب الثالث بﺄﳘية بيان عدم ﴍعية حكم يزيد ،إذ ان اإلمام احلسني عليﻪ السالم وبحكم موقعﻪ كﺈمام معصوم فﺈن
ما يقولﻪ أو يفعلﻪ أو يقرره يعد تﴩيع ﹰا  .وإنطالق ﹰا من هذا املبدأ فلو بايﻊ يزيد أو سكت عن بيعتﻪ وﱂ يرفضها ،لغدت ﴍعية
خالفة يزيد ومن يﺄﰐ من بعده ﴍعية ﺛابتة وﻷصبح يزيد ومن يﺄﰐ من بعده من خلفاء بني أمية يمثلون مرجعية ﴍعية يف

فهم القرآن والسنة ومقاصد اﷲ يف الﴩيعة اإلسالمية .وأصبح قوهلم وفعلهم وتقريرهم سنة متبعة كسنة رسول اﷲ صﲆ اﷲ

عليﻪ وآلﻪ وسلم ﻷﳖا اكتسبت ﴍعيتها من بيعة اإلمام احلسني عليﻪ السالم وهلذا رفﺾ اإلمام احلسني عليﻪ السالم البيعة.
 -4السبب الرابﻊ يتعلق بالطريقة التي تعامل ﲠا معاوية مﻊ اﻷمة ،فقد عمل معاوية بن أيب سفيان وبكل ما يمتلﻚ من
وسائل السلطة ،وبسالحي الرتغيب والرتهيب عﲆ ترويﺾ اﻷمة اإلسالمية وقهر إرادﲥا والسيطرة عليها وإخضاعها

وإذالهلا ،فﺄصبحت بذلﻚ أمة ﲥرب من التحدي وال تواجهﻪ وتستسلم لﻸمر الواقﻊ وال ﳞمها من جاء إﱃ اﳋالفة سواء
كان يزيد أو رملة أو هند.

وهلذا واجﻪ اإلمام احلسني عليﻪ السالم ﲢديات عديدة ﳑا يصعب عﲆ االنسان ﲢملها ،غري ان اإلمام احلسني ازداد
اشعاع ﹰا وانتشار ﹰا وعطاء ﹰا .ويسجل التاريﺦ ” ان بعﺾ اﻷجيال عاﴏوا أيام ﹰا كانت كلمة ((احلسني)) تكفي لتعليق قائلها

عﲆ أعواد املشانق ” .كام يسجل التاريﺦ ” ان بعﺾ اﻷجيال عاﴏوا أيام ﹰا كانت كلمة ((احلسني)) مغامرة عنيفة ،ت ﹼقطﻊ
اﻷيدي وت ﹼطري الرؤوس .ولكن احلسني ازداد اشعاع ﹰا وانتشار ﹰا وعطا ﹰء .ومﻊ مرور الزمن اصبح احلسني ((قضية)) كل
املظلومني ،واملقهورين واملؤمنني ”(.(19

وﲡربة الثورة احلسينية ،وهي ﲡربة رائدة فريدة من نوعها ،كشفت عن اﻷهداف التي ﳚب أن يتم تبني الثورات من

أجلها ،ذلﻚ ان أي ﺛورة ال تتبنى تلﻚ اﻷهداف تفقد هدفها التقويمي ،ويكون هلا الكثري من اﻷﺛار املﺄساوية » .هكذا ..

فجر احلسني ﺛورة يف الثورة .كانت الثورة تصنﻊ من أجل السيطرة ،فصنعها احلسني من أجل اسقاط  ..السيطرة .وكانت
ﹼ
الثورة تصنﻊ من أجل ﲢميل الضمري اإلنساﲏ ركام ﹰا من الغباوة واجلهل واﻷحلاد .فصنعها احلسني من أجل إعطاء الضمري
اإلنساﲏ مزيد ﹰا من الوعي والتعقل واإليامن  ...فالثورة ،هي ﺛورة ((العدل واحلرية)) عﲆ الظلم واالستعباد »(.(20

ﲢول إﱃ خطة كاملة ،النتفاضة كاملة .كل رضبة سيف يف
وفق ﹰا ملا تقدم فﺈن » كل موقف وقفﻪ احلسني ،يف ساحة كربالء ﹼ

يوم عاشوراء ﲢولت إﱃ اعصار من سيوف التمعت هنا وهناك يف وجﻪ السلطات .كل نقطة دم ،ﲢولت إﱃ فتيل يف ﳖضة.

ﲢولت إﱃ ((كلمة الﴪ)) يف أكثر من انتفاضة ،وأكثر من ﺛورة »(.(21
كل كلمة لفضها احلسني ﹼ

استهدف اإلمام احلسني عليﻪ السالم بثورتﻪ اإلنسان بام هو انسان أينام كان ويف أي زمان ،وهلذا فان املهمة التي قام ﲠا

هي مهمة ﲤتد اﱃ أعامق التﺄريﺦ ،ذلﻚ أﳖا تضمنت يف داخلها كل توجهات اﻷنبياء واﻷحرار يف التﺄريﺦ السابق للحسني،
فض ﹶ
ال عن كوﳖا تشغل املسافة املمتدة اﱃ آخر يوم من أيام التﺄريﺦ ،فهي ﱂ تكن تستهدف هدف ﹰا قصري اﻷمد أو حمدد ﹰا مقترص ﹰا

عﲆ زمانﻪ ،بل اﳖا ﺛورة استهدفت اإلنسان بشكل عام دون االهتامم بالزمان واملكان ،وهو ذا هو ما وفر للثورة احلسينية
معناها الكبري ومساحتها الواسعة يف الواقﻊ .فاإلمام احلسني عليﻪ السالم قاتل باسم ﲨيﻊ املظلومني واملحرومني يف التاريﺦ.
وما حقق أهدافﻪ انﻪ خطﻂ لذلﻚ بشكل بارع ،ومساندة كبرية وفريدة من نوعها من أهل بيتﻪ وأصحابﻪ ،فض ﹰ
ال عن العناية
اإلهلية للثورة احلسينية(.(22

وﺑﺬلﻚ ﺗﻜﻮن الﺜﻮرة اﳊسينية):(٢٣

 -1قد مثلت رأس احلربة يف التطور الذي حصل يف املجتمﻊ اإلسالمي ،ﻷن ﳖضة اإلمام احلسني عليﻪ السالم قد حفظت
للجامهري إيامﳖا بنفسها ،وبحقها يف العيﺶ بكرامة ،وأن يكون االنسان حر ﹰا وسيد ﹰا .وما ذلﻚ التغيري إال النرص الكبري
والعظيم عندما ينفﺾ اإلنسان عن كاهلﻪ الذل واﳋنوع واﳋوف.

 -2أسهمت ﺛورة اإلمام احلسني عليﻪ السالم بشكل رئيس يف استنهاض روح النضال لد الشعب ،والشﺊ املهم أن روح
النضال هذه كانت هلا ديمومتها واستمراريتها ،وهو ما يعني أﳖا أوقدت يف الضامئر احلية وعﲆ مد الدهور بﺄن تبقى
النفوس حية غري خامدة لتسهم يف ﳎر اإلنسانية.
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 -3بقاء إشعاع الثورة احلسينية إﱃ يومنا هذا متقدة ينهل منها الثوار وطالب احلرية ،وبقاء اإلمام احلسني منار ﹰا ينري

دروب املظلومني واملحرومني لكي يقفوا بوجﻪ الباطل ويقولوا كلمتهم وأن ال تسلب إنسانيتهم وكرامتهم.

ﺛالﺜ ﹰا  -أﺛر الﺜﻮرة اﳊسينية ﰲ اﺳتنﻬاض الﺸعﻮب للتحرر من الﻈلﻢ:

جاء يف زيارة اﻷربعني املروية عن اإلمام الصادق عليﻪ السالم »  ...وبذل مهجتﻪ فيﻚ ليستنقذ عبادك من اجلهالة وحرية

الضاللة  ،» ...وتشري ﲨلة » وبذل مهجتﻪ فيﻚ » اﱃ عظمة تضحية اإلمام احلسني عليﻪ السالم يف سبيل اﷲ تبارك وتعاﱃ،

فهدف التضحية ﻷجل اﷲ تبارك وتعاﱃ وﲢقيق مرضاتﻪ .وهلذا ،ﹸعدت ﺛورة اإلمام احلسني عليﻪ السالم وﳖضتﻪ اﻷفضل
بني وسائل انقاذ اﻷمم والشعوب من االنحرافات(.(24

وﳑا يشري اﱃ أن ﺛورة اإلمام احلسني عليﻪ السالم هلا اﻷﺛر الكبري يف استنهاض الشعوب وﲤكينهم من التحرر من ظلم
احلكام واالحتالل وﲢكمهم بمصريهم ،هو اﳖا كانت والزالت مصدر ﹰا إلهلام اﻷحرار من املسلمني وغريهم من الديانات
اﻷخر للتحرر من الظلم والعيﺶ بكرامة.

ﲠذا املعنى ،نشري اﱃ مقولة املهاﲤا غاندي » تعلمت من احلسني كيف أكون مظلوما فانترص »(.(2٥

واجلدير ذكره ،أن اإلمام احلسني عليﻪ السالم يعد يف اهلند تراﺛ ﹰا انساني ﹰا ينهل منﻪ املسلمون وغريهم من الديانات

اﻷخر(.(26

أما املستﴩق اﻷملاﲏ يوليوس فلهاوزن فقد قال يف اإلمام احلسني » بالرغم من القضاء عﲆ ﺛورة احلسني عسكري ﹰا ،فﺈن
الستشهاده معنى كبري ﹰا يف مثاليتﻪ ،وأﺛر ﹰا فعاالﹰ يف استدرار عطف كثري من املسلمني عﲆ آل البيت (عليهم السالم) »(.(27

واهلمة
أما املستﴩق ل .م .بويد فقد قال » من طبيعة اإلنسان أنﻪ ﳛب اجلرأة والشجاعة واإلقدام وعلو الروح
ﹼ

والشهامة ،وهذا ما يدفﻊ احلرية والعدالة االستسالم أمام قو الظلم والفساد ،وهنا تكمن مروءة وعظمة اإلمام احلسني،

وأنﻪ ملن دواعي رسوري أن أكون ﳑن يثني من كل أعامقﻪ عﲆ هذه التضحية الكرب عﲆ الرغم من مرور  1300سنة عﲆ

296

وقوعها »(.(2٨

املستﴩق اﻷملاﲏ ماربني قال يف اإلمام احلسني عليﻪ السالم » قدﹼ م احلسني للعاﱂ درس ﹰا يف التضحية والفداء من خالل

التضحية بﺄعز الناس لديﻪ  ،ومن خالل إﺛبات مظلوميتﻪ وأحق ﹼيتﻪ ،وأدخل اإلسالم واملسلمني إﱃ سجل التاريﺦ ورفﻊ
صيتهام ...لقد أﺛبت هذا اجلندي الباسل يف العاﱂ اإلسالمي جلميﻊ البﴩ أن الظلم واجلور ال دوام لﻪ ﹼ
وأن ﴏح الظلم مهام
بدا راسخ ﹰا وهائ ﹰ
احلق واحلقيقة إالﹼ كريشة يف مهب الريح »(.(29
ال يف الظاهر إالﹼ أنﹼﻪ ال يعدو أن يكون أمام ﹼ

ويشري املستﴩق اإليطايل بارتو لومو اﱃ أن تضحية اإلمام احلسني عليﻪ السالم قد انقذت اإلسالم من الظلم واجلور،

إذ قال » لقد شاهد احلسني أن حكومة الظلم والفساد ستقﴤ عﲆ اإلسالم عاجالﹰ ،لذا قرر أن يثور من أجل إنقاذ اإلسالم

من الظلم واجلور »( .(30وﳑا ال شﻚ فيﻪ ان هذه التضحية هي رسالة لكل العاﱂ لرفﺾ الظلم واجلور الذي يامرسﻪ احلكام

بحق شعوﲠم.

ويدعو موريس دوكابري وهو مسيحي اﱃ اﲣاذ اإلمام احلسني وتضحيتﻪ يف كربالء قدوة للتخلص من االستعامر ،إذ

قال » يقال يف ﳎالس العزاء أن احلسني ضحى بنفسﻪ ؛ لصيانة ﴍف وأعراض الناس ،وحلفﻆ حرمة اإلسالم ،وﱂ يرضﺦ

لتسلﻂ ونزوات يزيد ...إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة ؛ لنتخلص من نري االستعامر ،وأن نفضل املوت الكريم عﲆ احلياة الذليلة

»(.(31

ويشري لياقت عيل خان رئيس وزراء باكستان اﻷسبق اﱃ أﳘية التعلم من درس الثورة احلسينية يف الثبات عﲆ طريق احلق

والعدالة وعدم االنحراف عنهام ،إذ قال » هلذا اليوم(عاشوراء) معنى كبري يف نفوس املسلمني يف أرجاء العاﱂ ،يف مثل هذا
اليوم وقعت أكرب وقائﻊ لﻺسالم حزن ﹰا و تراجيدية .كانت شهادة اإلمام احلسني بكل ما فيها من احلزن رمز ﹰا للنرص النهائي
للروح احلقيقية اإلسالمية  ،إذ اعتربت نموذج ﹰا للتسليم الكامل لﻺرادة اإلهلية .إن شهادة أحد أعظم أتباع اإلسالم مثال
المﻊ و صامد لنا ﲨيع ﹰا .هذا الدرس يعلمنا أن ال ننحرف عن طريق احلق و العدالة مهام كانت اﻷخطار و الصعاب»(.(32
اﳋاﲤة

بعد وفاة رسول اﷲ حممد صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم تعرض االسالم اﱃ بعﺾ اﻷفكار واملامرسات التي عملت عﲆ

ﲢريفﻪ واالبتعاد بﻪ عن مبادئﻪ التي جاء ﲠا النبي حممد صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم .وقد تصد أهل البيت عليهم السالم

لتلﻚ اﻷفكار واملامرسات ،ومنهم اإلمام احلسني عليﻪ السالم ،الذي حفﻆ االسالم بثورتﻪ االصالحية ضد حكم بني أمية.
وبالرغم من مرور نحو الف وأربعامئة عام عﲆ ما قدمﻪ اإلمام احلسني عليﻪ السالم من تضحيات كبرية يف واقعة كربالء،

اال ان ﺛورتﻪ االصالحية الزالت خالدة ،وﳞتدي ﲠا ﲨيﻊ اﻷحرار يف العاﱂ وعﲆ مر الزمان .وكان لشخصية االمام احلسني
عليﻪ السالم تﺄﺛري ﹰا كبري ﹰا يف بقاء الثورة احلسينية منار ﹰا تنري دروب طالبي احلرية والعيﺶ بكرامة ،ومصدر ﹰا للثورة ضد الظلم.
وما يمكن أن يقال فيام حققتﻪ الثورة احلسينية ،اﳖا عززت ﺛقة الشعوب بقدراﲥم ،وحفظت هلم كرامتهم االنسانية،

وحقهم بالعيﺶ الكريم ،إذ أن ﺛورة االمام احلسني (عليﻪ السالم) شجعت االنسان عﲆ أن ينتفﺾ عﲆ الظلم والذل
واﳋوف ،باستنهاضها روح مقاومة الظلم لد الشعوب.
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ملﺨﺺ البحﺚ

مثلت املفارقة ظاهرة أسلوبية مائزة يف نصوص االمام احلسني (عليﻪ السالم)بعدها مهارة ايديلوجية وﺛقافية تصدر

عن منتﺞ النص  ،ومغايرة تعتمد التضاد بني اﻷنساق الظاهرة واملضمرة أي بني املعنى الظاهري املنطوق واملعنى املقصود
املخفي ،فكان كالمﻪ (عليﻪ السالم) رسالة لغوية ذات شفرات داللية اﲣذها وسيلة ملعاجلة الواقﻊ السياﳼ والديني
واالجتامعي والدعوة اﱃ االصالح واالبتعاد عن االنحراف الفكري والديني ،وتﺄشري سلبيات الواقﻊ املعاش بكل ما

ﳛملﻪ من أسى واضطهاد .

وقد انتظمت الدراسة يف مدخل للتعريف بمصطلح املفارقة وصفاﲥا ،وأنواعها وحمورين رئيسيني ،أوهلام بعنوان

(املفارقة اللغوية والبالغية)وتتضمن :

 .1املفارقة اللغوية وتشمل (مفارقة اﳋرب ،مفارقة اجلملة الﴩطية ،مفارقة االستفهام )
 .2املفارقة البالغية وتتضمن (االستعارة ،الكناية ،التغاير االسلويب ،التوازي ).

أما املبحث الثاﲏ فكان بعنوان (مفارقة اﻷسلوب الدرامي -املوقف ) وتضمن:
 .1املوقف من (اﻷنا /اآلخر).

 .2مفارقة اﻷسلوب القصﴢ (احلكائي).

وجات اﳋاﲤة لبيان اهم النتائﺞ التي توصل هلا البحث.

Abﬆract
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The contrast looms larger in the speeches of the imam Al-Hussein as a preponderant stylistic
phenomenon and depends upon the difference between the explicit and the implicit، whose
speeches were of semantic codes to reform the political، religious and social circumstances.
However the study plunges into paper to deﬁne the term of the contrast and its colours; section
one cosmists of:
1- Linguistic contrast ; conditional and question contrast.
2- Eloquent contrast ; personiﬁcation، style shifts and parallelism
Yet the second sections reviews as entitled: ) dramatic –situational contrast :
1- Stance of ego
2- Narrative contrast
Then the conclusion comes to the fore as having the important issues.

املدﺧﻞ:

المست البحث
ﹸيعدﱡ مصطلح املفارقة من املصطلحات واملفاهيم النقدية التي برزت يف ساحة النقد العريب املعاﴏ ،وقد
ﹾ

البالغي العريب القديم ﲢت مسم ﹼيات كثرية.

()1

يكتسب بفضلها سمة اﻷدبية بﺄبعادها
وهي واحدة من اإلمكانات اﻷسلوبية التي يقدمها اﳋطاب اللغوي ،والذي
ﹸ
النص سواء أكان شعر ﹰا أم نثر ﹰا.
اجلاملية؛ ﻷﳖا اﲣذت من اللسانيات إساس ﹰا يف إدراك شعرية ﹼ

النص ﳑارسة داللية ذات نظام خاص ﹸيعيدﹸ للكالم طاقتﻪ الفاعلة يف ضمن ح ﹼيز الفضاء الذي يتصل فيﻪ
وﲠذا يكون ﹼ
ترصف ﹰا ﳛمل
مبدع ﹼ
النص ومتل ﹼقيﻪ ،فاملفارقة ال ﲣرج عن كوﳖا أسلوب ﹰا أو نمطا بالغيا يوظفها املبدع ليقول قوالﹰ ،او يترصف ﹼ

معنيني ،أحدﳘا ظاهري ،واآلخر باطني ،بمعنى آخر تظهر بمصاحبة البنية السطحية ،البنية العميقة )2(.وهي يف ذلﻚ تعني
ﹺ
خصائص ﹺﻪ الصوتية
انزياحا داخليا تتﺄسس قاعدتﻪ املعيارية عﲆ هيﺄة نسق ﳑﹼيز يتالشى النسق ليظهر نسق آخر يفارقﻪ يف
والرتكيبية والداللية.

()3

وقد ﹸع ﹼرفت املفارقة بتعريفات كثرية متشابكة ،مﻊ بعضها ،ﹼ
ولعل من أبرزها ما ذهب إليﻪ أحد الباحثني من أﳖا(( :عبارة
النص بطريقة تستثري
عن ﹸلعبة لغوية ماهرة وذكية بني الطرفني صانﻊ املفارقة وقارئها ،عﲆ نحو ﹸيقدﹼ م فيﻪ صانﻊ املفارقة ﹼ

القارئ وتدعوه اﱃ رفﺾ معناه احلريف ،وذلﻚ لصالح املعنى اﳋفي ،الذي غالب ﹰا ما يكون املعنى الضدﹼ  ،وهو بذلﻚ ﳚعل

يرتطم بعضها ببعﺾ)).
اللغة
ﹸ
ﹼ
ولعل هذا التعريف مﺄخوذ من ﲢديد ومفوم (دي ﳼ -ميويﻚ) للمفارقة حني ﹼعرفها بﺄﳖا(( :طريقة يف الكتابة تريد ﹾ
أن
()٥
ترتك سؤاالﹰ قائ ﹰام عن املعنى احلريف املقصود ،فثمة تﺄجيل أبدي للمغز)).
()4

النص ،تلﻚ التي ﲢفل
وتربز املفارقة يف أكثر مناطق اإلبداع اﻷديب فاعلي ﹰة يف إذكاء روح الشعرية واجلامل يف رحاب ﹼ

فيها اللغة بااللتقاء بني اﻷضداد وااللتئام بني النقائﺾ ،ولذا ﲡعل اللغة اﻷدبية أمام بناء متكامل لظاهرة متﹼوجهة للحركة

الداللية يف اﳋطاب اإلبداعي ،ومفجرة للجامل االنزياحي يف آن واحد ،وهو ما نﹸطلق عليﻪ (أنباء املفارقة) ،لتكون املفارقة
نفسها خطاب ﹰا بالغي ﹰا ورؤية للعاﱂ يف الوقت نفسﻪ )6(.ومن طبيعة لغتنا احلية تنبﻊ صور املفارقة التي هي أيض ﹰا نتاج رؤيتني

(رؤية الدهشة والرؤية الكلية) هذه الرؤية املزدوجة هي التي تتناول اﻷشياء املﺄلوفة العادية ،بطريقة من شﺄﳖا أن ﲡعلها

تظهر الدهشة وكﴪ التوقﻊ لد املتلقي.

فعﲆ املتلقي أو القارئ أن ﱠ
يفﻚ شفرة املفارقة ويعيد إنتاج داللتها اﳋفية ،أي يقوم بﺈعادة اللغة اﱃ حلظة ما قبل االنزياح،

يترصف يف هذه البنية اللغوية املراوغة ،عﲆ اعتبارات
فهذا االنقالب من الضدﹼ اﱃ الضدﹼ هو ما ﹼيولد فكرة املفارقة ،فعلية ان ﱠ
وقرائن ﹸمرافقة ليتمكن من الوصول اﱃ املسكوت عنﻪ ،أو املعنى اﳋفي الذي غالب ﹰا ما يكون املعنى الضدﹼ .
فاملفارقة إذ ﹰا هي أداة أسلوبية ف ﹼعالة ورضورة أدبية ﳋلق الدهشة عند القارئ ونقلﻪ من املعنى السطحي الظاهري اﱃ
()7

املعنى العميق اﳋفي ،كي تنقطﻊ كل خيوط الوصل املنتظم بني الرتاكيب املتجاورة ،وﲠذا تتشكل مفارقة ذات أﺛر ف ﹼعال يف

وعي املتلقي أو القارئ.

()٨

وال تقترص وظيفة املفارقة عند هذا اﻷمر فحسب ،بل هي تﹸعد أيض ﹰا وظيفة إصالحية تشبﻪ أداة التوازن التي تبقى احلياة

متوازنة أو سائرة بخﻂ مستقيم؛ ﻷنﻪ يتخلل عباراﲥا الفاظ وتوجيهات إصالحية ذات أهداف اجتامعية وسياسية وتربوية.

وير الدكتور حممد لطفي اليوسفي؛ أن املفارقة هي جوهر احلداﺛة واالنفتاح؛ ﻷﳖا وحدها قادرة عﲆ إقامة عاﱂ جديد

ﹸﳐ ﱠيل عﲆ أنقاض عاﱂ الواقﻊ املعيﺶ ،وهذا االﳖدام لعاﱂ الواقﻊ ،والبناء يف عاﱂ اﳋيال هو خطوة رضورية يف طرائق التغيري.

()9
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فاملفارقة :هي لغة ذات إﳛائية تستدعي إعامل اﳋيال واإلبحار فيﻪ ،ﻷن هذا اﻷمر يفتح املجال للقارئ ،ويضعﻪ أمام

قراءات وتﺄويالت عدة ،اﻷمر الذي يمنحﻪ متعة القراءة ولذة اكتشاف خبايا اﻷفكار اجلديدة التي ﲣبئها هذه املفارقات.

وﺗرﺗﻜﺰ ﺷعرية املﻔارﻗة اﻷﺳلﻮﺑية عﲆ عناﴏ عدة من أﳘﻬا.

((10

عرب عنﻪ والذي
أوﻻﹰ :وجود مستويني للمعنى يف التعبري الواحد ،املستو السطحي للكالم ،واملستو املخفي الذي ﱂ ﹸي ﱢ
يلح القارئ عﲆ اكتشافﹺ ﹺﻪ.

ﺛاﻧي ﹰا :ال يتم الوصول اﱃ إدراك املفارقة إالﹼمن خالل إدراك التعارض أو التناقﺾ بني احلقائق عﲆ املستو الشكيل

للنﹼص.

ﺛالﺜ ﹰا :غالب ﹰا ما ترتبﻂ املفارقة بموضوع إصالحي ذي غايات إنسانية اجتامعية وسياسية وأخالقية.
راﺑع ﹰا :البدﹼ من وجود ضحية يف املفارقة ،وقد تكون الكاتب أو شخص ﹰا آخر.

اﻷول
املحبﺚ ﹼ
املﻔارﻗة اللﻔﻈية

ﹼأوﻻﹰ :املﻔارﻗة اللﻔﻈية:

املفارقة :هي رسالة ترميزية يقوم املبدع بﺈرساهلا بعد أن أحكم بناءها وتشكيلها ،اﱃ القارئ ،الذي ينتظر منﻪ ردود فعل

متوقعة وغري متوقعة يف قراءة هذه املفارقة ،من حيث فﻚ الرسالة وإعادة بنائها -قراءة وتﺄويالﹰ -عﲆ وفق عمليات الوعي
واإلدراك واالستيعاب.

((11

وتﹸعدﱡ املفارقة اللفظية من أوضح أشكال املفارقة وأبرزها ابتداء بمفارقة اللفظة الواحدة ،وانتهاء بالنص كام ﹰ
ال وهي
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شكل من أشكال القول ،ﹸيساق فيﻪ معنى ما يف حني يقصد منﻪ معنى آخر ﳜالف املعنى السطحي الظاهر وقد ذهب ميويﻚ
إﱃ ان هذا النوع من املفارقة هو من أشهرها وأغلبها ،وأسلوﲠا اﻷساس ،أما السري مﻊ هدف املفارقة ،وإبرازها ،أوالنيل من
الذات وهو أسلوب اإلغراق ،أو النقﺶ الغائر.

((12

النص وشعريتﻪ وذلﻚ
نصي ﹰا عﲆ أدبية ﹼ
فاملفارقة اللفظية هي نوع من الكالم املنزاح عن لغتﻪ املعروفة الذي ﹸيعد مؤﺛر ﹰا ﹼ

باﳋروج عن النسيﺞ اللغوي املﺄلوف.

وﺗنﻘسﻢ املﻔارﻗة اللﻔﻈية عﲆ ﳏﻮرين رﺋيسﲔ ﳘا:
ﹸ
ﹼأوﻻﹰ :املﻔارﻗة النحﻮية:

ويمثل هذا النوع من املفارقة عﲆ أساس تراكم أو تكرار بعﺾ اﻷساليب واملفردات النحوية والبالغية يف كالم اإلمام

(عليﻪ

يكتنز طاقات تعبريية شعرية ذات غايات وﺛراء داليل.
السالم) ذلﻚ الرتاكم الذي
ﹸ
وردت عن اإلمام احلسني
ور ﹶد يف اﻷخبار التي
ﹾ
ومن املفارقات النحوية ما ﹶ

(عليﻪ السالم)

 .١اﳋﱪ)اﳉملة اﳋﱪية(:

لقد و ﹼظف اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) هذا النوع من املفارقات لغرض اإلصالح وإرشادات إنسانية كثرية ،فهو من أهل

البيت النبوة (صلوات اﷲ عليهم أﲨعني) ،وداعية اإلصالح يف العاﱂ وصاحب الرسالة احلقة يف الدفاع ،عن احلق واإلنسانية ومقاومة
الظلم والفساد .فمن أمثلة اﻷخبار التي وردت عن اإلمام

(عليﻪ السالم)

))السﻼم ﺳبعﻮن حسنة ،ﺗسعة وﺳتﻮن للمبتدئ وواحدة للراد((.
(عليﻪ السالم)
يربز
النص املتقدم نجد أن اإلمام
يعرض لنا حديث ﹰا ﹸيبني فيﻪ اآلﺛار واحلسنات املرتتبة يف إلقاء التحية ،وهنا ﹸ
ﹸ
يف ﱠ
((13

عنرص املفارقة يف مسﺄلة الثواب للشخص الذي يقوم بﺈلقاء التحية ،ومتلقيها ،فجعل من املفارقة عنرص ﹰا لفظي ﹰا رضوري ﹰا

لصناعة النص ،وبذلﻚ تكمن املفارقة يف مقدرة الكاتب يف صياغة بنائﻪ للغة ليتمكن من ﲢقيق الدهشة للمتلقي.

((قائم هذه اﻷمة هو من ولدي
وردت عن اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) قولﻪ يف اإلمام املنتظر(عجل اﷲ فرجﻪ):
ومن اإلخبار التي
ﹾ
ﹸ

حي)).
وهو
ﹸ
صاحب ال ﹶغي ﹾبة هو الذي ﹸيقسم مرياﺛﻪ وهو ﹼ

((14

حي))
النص املتقدم حول الدوال اللفظية
ﹸ
لقد تشكلت إسرتاتيجة اﳋطاب يف ﱠ
((صاحب الغيبة //ﹸيقسم مرياﺛﻪ وهو ﱡ
فهي ﹸ
ﲢمل يف طياﲥا محوالت داللية تﺄتت من االنزياح الذي ﲡسد يف خروج اﻷلفاظ عﲆ املﺄلوف من الشكل الظاهري
للمعنى ،ولذا ﹸعدت املفارقة ((لغة ذات إﳛائية تستدعي إﹺعامل اﳋيال ،واإلبحار فيﻪ…(((1٥(.؛ﻷن هذا النمﻂ من الكالم
يفتح املجال اﱃ القارئ ،ويضعﻪ أمام قراءات وتﺄويالت عدة اﻷمر الذي يمنحﻪ متعة القراءة ،ولذة اكتشاف خبايا املضمون
ﹸ

الذي ﲣبئﻪ املفارقات .الﳖا تقوم عﲆ التضاد واالزدواجية بني املنطوق اللفظي والداللة املحولة التي يرشحها السياق)).

ومن املفارقات التي شكلت عنرص ﹰا أسلوبي ﹰا فاع ﹰ
ال يف أخبار اإلمام احلسني(عليﻪ السالم)،قولﻪ يف ((إنﹼا أهل البيت نسﺄل اﷲ

فيعطينا فﺈذا أراد اﷲ ما نكره فيام نحب رضينا)).

((16

تظهر يف كيفية تصوير اإلمام(عليﻪ السالم) احلياة االجتامعية املتسمة باﻷفضلية ،واﻷختيار اﻷصوب من اﷲ (سبحانﻪ
املفارقة ﹸ

وتعاﱃ) ،فمن تلﻚ اﻷسس التوازي بني اﳋالق واملخلوق منتظ ﹰام ،بموجب هذا االنتظام الكوﲏ يعرف االنسان حدوده،

فتربز املفارقة هنا بوصفها نمطا من السلوك اللغوي ذات وسيلة معاجلة تﺄمل مصري العاﱂ اﻷفضل بمعناه الواسﻊ ،ولذا
ﹺ
إحساسنا باﻷمر وتعميق فهمنا لﻸشياء.
تكون إﳛائية املفارقة لغة تزيد من
 .٢اﳉملة الرشطية:

كسب النص قوة تعبريية يف املعنى ،نظر ﹰا ملا ينامز بﻪ هذا اﻷسلوب من
يم ﱢثل أسلوب الﴩط يف اﳋطاب نمط ﹰا تركيبي ﹰا ﹸي
ﹸ

إمكانيات تواصلية ،وما يتوفر عليﻪ من طاقات إﳛائية والﴩط هو عقد عالقة سببية بني الﴩط (الفعل) وجوابﻪ بﺈحد

أدوات الﴩط ،بل إن هناك داللة أسلوبية تكمن فيها الﴩط تتجاوز السببية هي السيطرة واملفارقة أي سيطرة الﴩط عﲆ
اجلواب؛ ﻷن اجلواب هو السبب يف الﴩط ،إذ يكون أحداﳘا مقدمة واآلخر نتيجة ،وربام يكون عنرص الدهشة والتكثيف

الداليل يف مقدمة الﴩط أو جوابﻪ.

ومن أمثلة اجلمل الﴩطية التي وردت يف كالم اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) قولﻪ يف اجلامعة الذين ﳛبون الدنيا :ﹼ
((إن الناس
((17
حمصوا باالبتالء ﱠ
قل الديانون)).
عبيد اﻷموال والدين ﹲ
در ﹾت بﻪ معايشهم فﺈذا ﹼ
لعق عﲆ السنتهم ﳛوطونﻪ ما ﱠ

النص يف معناه الظاهري والعميق بوساطة الشدﹼ الرتكيبي الذي أحدﺛﻪ أسلوب الﴩط،
استطاع اإلمام(عليﻪ السالم)أن يامسﻚ ﱠ

حمصوا باالبتالء//
الذي أسهم يف هيمنة املفارقة صياغة وبنا ﹰء ،ﳑا أنتﺞ وظيفة أدبية هلا دالالﲥا ورموزها يف الدوال ((إذا ﹼ
ﱠ
قل الديانون)) فهو(عليﻪ السالم) يتحدث من حالة هؤالء الذين يتفانون يف ﲨﻊ املال ،حتى يصبح الدين عندهم دون االعتبار

الروحي يوجهونﻪ حسب أذواقهم ورغباﲥم حيثام وجدت املنفعة( ،(1٨فتﺄﰐ املفارقة بوصفها عنرص ﹰا أسلوبي ﹰا أحدث فجوة

30٥

يف الكالم بقولﻪ :ﱠ
(قل الديانون)) فهؤالء اجلامعة إذا ما تعرضوا لنكبات الدهر تر فشلهم يف احلياة وسقوطهم يف اهلاوية،
للنص فيام يثريه للقارئ من حيث الوصول اﱃ
وبذلﻚ خﴪوا الدين واآلخرة وهنا تكمن القيمة الفنية للمفارقة وإﺛرائها ﹼ

داللة اﻷلفاظ ومحوالﲥا الداللية.

((19

ومن أمثلة الﴩط أيض ﹰا كالمﻪ(عليﻪ السالم) يف بيان فلسفة اﻷمر باملعروف والنهي عن املنكر ،قولﻪ…(( :ﺛﻢ أﻧتﻢ ﱡأﳞا العﺼاﺑة،

امتنعﺖ
عﺼاﺑة ﺑالعلﻢ مﺸﻬﻮرة ،وﺑاﳋري مﺬﻛﻮرة ،وﺑالنﺼيحة معروفة ،وﺑاﷲ ﰲ أﻧﻔﺲ الناس مﻬاﺑة ،ﺗﺸﻔعﻮن ﰲ اﳊﻮاﺋﺞ إذا
ﹾ
من ﹸطﻼﲠا(((.(20

النص املتقدم ،شكلت رابط ﹰا داللي ﹰا مه ﹰام ساعدﹶ عﲆ خلق أجواء مفارقة شعورية للمتلقي
إن وجود اجلملة االعرتاضية يف ﹼ

بمنزلة هؤالء ((العصابة املشهورة بالعلم ،املذكورة باﳋري …،ولذا يظهر عنرص املفارقة يف هذا ((الظهور املفاجﺊ للعناﴏ
اللغوية من غري أن يكون يف السياق الذي قبلها أي إشارة اﱃ احتامل استعامهلا أووقوعها)) (21(.سعي ﹰا إيل بيان صفات هؤالء

العصابة.

(عليﻪ السالم)
أﳞا الناس :ﹶم ﹾن كان لﻪ عﲆ اﷲ أجر
ومن ذلﻚ أيض ﹰا قول سيد شباب أهل اجلنة
((إذا كان يوم القيامة ناد مناد ،ﱡ
((22
فليقم؛ فال يقوم إالﹼ أهل املعروف)).

للنص ،فنراه يعمل عرب ذلﻚ اﻷسلوب
وقد و ﹼظف اإلمام(عليﻪ السالم)أسلوب الﴩط لتقوية املسلﻚ اﻷسلويب والفكري ﹼ

الﴩطي اﱃ خدمة القضية املطروحة التي ﹸيريد التﺄﺛري بواسطتها عﲆ املتلقي يف االشارة اﱃ منزلة ((أهل املعروف)) ،فاملفارقة
للنص ،وذلﻚ بﺈعتبار بينة املفارقة جزء ﹰا ال يتجزأ من بنية نص ﹼية أكرب،
ﹸت ﹼعد ((أداة أسلوبية ف ﹼعالة يف تنمية قو التامسﻚ الداليل ﹼ
دت أداة العالء دور السياق ذاتﻪ ،الذي يكون املخاطب جزء ﹰا رضوري ﹰا منﻪ))(23(.فاإلمام احلسني(عليﻪ السالم)املصلح
ولذا ﹸع ﹾ

االجتامعي ،أراد ملجتمعﻪ أن تسوده املحبة والتفاﲏ من أجل حياة أفضل ،فانرب لتسليﻂ الضوء عﲆ غريزة مكنونة يف بواطن
ﹴ
((24
معان عميقة ،بل هي مراتب عديدة.
اإلنسان ،فﺄﺛار ظهورها بكلمة((أهل املعروف)) وهي كلمة ذات

306

ﺛاﻧي ﹰا :املﻔارﻗة البﻼغية

 -١التﺸبيﻪ:

والتشبيﻪ وسيلة أسلوبية وواحدة من عناﴏ املفارقة ،التي يوظفها اﻷديب لتوجيﻪ املعنى وتعميق الداللة ،وهي عالقة

قائمة عﲆ عقد مقارنة أو ﳑثلة بني الطرفني الﲢادﳘا أو اشرتاكهام يف صفة أو ﳎموعة صفات.
تصور املتلقي وإﹺدراكﻪ ،وبيان ما تستثريه من مفارقات يف ذهنﹺ ﹺﻪ،
وللصور التشبيهية دالالت إﹺﳛائية ،ﲣتلف باختالف ﹼ
((2٥

ومن هنا يقوم القارئ أو املتلقي بتﺄويل تلﻚ الصور ،وأبرعها التي تستطيﻊ أن توحي بﺄكرب قدر ﳑكن من الدالالت
واإلﺛارات التخييلية.

وال يتضح مفهوم التشابﻪ ماﱂ نبني اﻷساس التﺄوييل الباﲏ لﻪ وتفطن الباث واملتقبل اﱃ مكامن التوازي بني طريف املشاﲠة
أص ﹰ
ال مكون ﹰا الصورة ،وﲤثل املفارقة هي اﻷداة املساعدة عﲆ ﴍح الكيفيات التي تفﴤ باملتﹸقبل اﱃ فهم الصورة ،إذ يراها

حاملة ملعنى معني.

((26

ماورد يف كالم اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) :حني سﺄلﻪ شخص
ومن أمثلة الصورة التشبيهية ذات املفارقات الداللية،
ﹶ

(عليﻪ السالم)
الرب
عن إسداء املعروف يف غري أهلﻪ ،فﺄجابﻪ
بقولﻪ(( :ليس كذلﻚ ،ولكن تكون الصنيعة مثل وابل املطر تﹸصيب ﹼ
((27
والفاجر)).

للنص ومنحها طاقات تعبريية ﹸيدهﺶ هلا ذهن املتلقي،
عمق الداللة اإلﳛائية ﹼ
فالتشبيﻪ هنا بلفظة الدوال مثل وابل املطر ،ﹼ

وجﻪ أنظار املسلمني اﱃ مبدأ رئيس من شﺄنﻪ أن يدعم بناء املجتمﻊ بﺄكملﻪ ،ويسهم يف توطيد وحدة
فاإلمام احلسني(عليﻪ السالم) ﹼ
ﹺﹺ
الرب والفاجر) وهذا املبدأ هو فعل اﳋري بﴩط أن يكون
املجتمﻊ ،فتكمن املفارقة يف قولﻪ الصنيعة مثل وابل املطر تصيب ﹼ
مﻊ من يستحقﻪ وإن مورس مﻊ من ال يستحقﻪ ،أعطى نتائﺞ معكوسة ،ﹼ
فشبﻪ اإلمام احلسني(عليﻪ السالم)احلالة باملطر الشديد إذ

هطل من السامء أفاد منﻪ أهل اإليامن وغريهم ،ويف هذا السياق يتجﲆ عمق العالقة القائمة بني الصورة التشبيهية واملامرسة
التﺄويلية للمفارقة.

كف عن
ومن صور التشبيﻪ التي اتكﺄت عﲆ عنرص املفارقة أيض ﹰا يف حديث اإلمام(عليﻪ السالم)عن الغي ﹾبة ،قولﻪ(( :يا هذا ﱠ

الغيبة فﺈﳖا أدام كالب النار)).

((2٨

يرتكز نسق املشاﲠة الداليل يف النص املتقدم عﲆ عنرص املفارقة الذي ﹸيبني عﲆ طرفني (املغتاب= جزاءه= حالتﻪ) (أدام
ﹸ

كالب النار) ،فاإلمام(عليﻪ السالم)جلﺄ اﱃ تشبيﻪ حالة الشخص الذي يغتاب اآلخرين بصورة تﺄويلية تثري عنرص االشمئزاز لد
املتلقي حتى ينتهي عن تلﻚ الصفة املمقوتة التي تثري احلقد والعداوة والبغضاء بني الناس ،وبذلﻚ تكون قصدية املفارقة

وهدفها هو ((مفاجﺄة املتلقي من خالل سلسلة من البنيات والرتاكيب غري املتوقعة يثري االنفعال الذهني والعاطفي لتدفعﻪ

إلﳚاد املعنى الباطني فيﻪ)).

((29

يﻜسﺐ محد ﹰا
ان املعروف
ومن صور املفارقة أيض ﹰا ،قول اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) يف تصوير املعروف والقبيح؛ ((اعلمﻮا ﹼ
ﹸ

يﴪ الناﻇرين ،ولﻮ رأيتﻢ اللﺆم رج ﹰ
ﻼ ﲨي ﹰ
ويعﻘﺐ أجر ﹰا فلﻮ رأيتﻢ املعروف رج ﹰ
ﻼ لريتمﻮه ﻗبيﺢ املنﻈر ﺗنﻔر منﻪ الﻘلﻮب
ﹸ
ﻼ ﱡ
ﹼ
وﺗﻐﺾ دوﻧﻪ اﻷﺑﺼار((.

((30

رسم اإلمام احلسني(عليﻪ السالم)لوحة رائعة ميز فيها عرب نسقني من املشاﲠة بني صورة العمل اجلميل واملعروف صورة اللؤم
ﹶ

والعمل القبيح ،وهنا تربز فكرة املفارقة يف بلورة ناتﺞ البنى املتشاﲠة داللي ﹰا بام ﳜدم الصورة واملغز الذي أراده وقصده

اإلمام(عليﻪ السالم) ،فاملفارقة هي(( تعبري ناتﺞ عن لغة بالغية ﳛتاج اﱃ مهارة وذكاء كام ﲢتاج اﱃ قارئ ﳛمل الصفات ذاﲥا)).
ﹴ
((31فاملعروف ليس العمل اجلميل فحسب؛ بل تنطوي يف بنيتﻪ العميقة عﲆ
معان عدة ،من أﳘها( :توحيد اﷲ وطاعتﻪ ،وحمبة
اﳋلق ،وحمبة الرسول وأهل بيتﻪ(عليهم السالم) ،ومراعاة حقوق العامة وغريها).
 -٢اﻹﺳتعارة:

يقوم اﳋطاب االستعاري عﲆ خرق التطابق يف العالقات اللغوية وحرصها يف ﹴ
كيان واحد عرب استثامر التنافر بني الدال
واملدلول ،اعتامد ﹰا عﲆ الوظيفة املجازية التي تﹸعدﱡ أساس الصورة االستعارية  ،وعليﻪ يمكن القول إن ((اﳋطاب االستعاري

حموري االختيار والتﺄليف)).
يتشكل من ﳑارسة استبدالية وتركيبية عﲆ مستو
ﹼ

((32

فاالستعارة انزياح استبدايل وهي ((تقوم عﲆ كلمة واحدة وتستعمل بمعنى مشابﻪ ملعناها اﻷصيل وﳐتلف عنﻪ)).
وتكمن فضيلة املفارقة أسلوبي ﹰا يف هذا الواقﻊ اجلديد الذي ﲣلقﻪ ،ويف هذا اإلﳛاء املتو ﹼلد عن تردد القارئ بني داللتني؛
((33

داللة حرفية غري مقصودة ،ولكنها مدعاة ﲤنعها القرائن ،وال يمكن أن تتحقق إال يف اﳋيال ،وداللة أخر متحجبة ﹸيطلب

من القارئ استنباطها بنا ﹰء عﲆ تلﻚ القرائن (34(.فتعمل املفارقة عﲆ استثارة املتلقي وتنشيﻂ ﳐيلتﻪ ليتجاوز البنية السطحية
اﱃ البنية العميقة التي يمكن الوصول إليها عرب عدد من القراءات املنتجة إلبعادها الداللية.
وﲢتل الصورة االستعارية يف أقوال اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) موقع ﹰا مه ﹰام ،ﱠ
ولعل من أبرزها ما سيثري من املفارقات يف ذهن
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النص
الرفق
وأعيت لﻪ احليل كان
املتلقي ،قولﻪ(عليﻪ السالم)يف الرفق واللني(( :من أحجم عن الرأي،
ﹸ
ﹾ
مفتاحﻪ)) (3٥(.فنجد ﹼ
ﹶ
ينزاح بلغتﻪ عن املﺄلوف اﱃ داللة أعمق أﺛر ﹰا وإﳛا ﹰء بالتوظيف االستعاري يف لفظة الدوال (الرفق مفتاحﻪ) ،فكان االنزياح
االستعاري مركز ﹰا للمفارقة يف بنيتﻪ العميقة ،إذ كشفت عن إﳛاء الصورة االستعارية يف اﺛارة املتلقي وإﴍاكﻪ فاإلمام
احلسني(عليﻪ السالم) أراد أن يضﻊ قاعدة متينة يستندﹸ إليها اإلنسان العاجز عن إبداء الرأي ،فال بدﱠ لﻪ أن يستند إﱃ تلﻚ القاعدة

التي هي طريق النجاح أال وهي مرافقة لﻪ يف ﲨيﻊ مفاصل حياتﻪ االجتامعية ويبقى للرفق وجوه كثرية تﹸفصح عنها البنية
تصور االقرتان بني
للنص فنر اﻷﺛر الذي ترتكﻪ الصورة االستعارية املتمثلة بـ(الرفق مفتاحﻪ) لتقوم املفارقة عﲆ ﹼ
العميقة ﱠ

(الرفق مفتاحﻪ) ولذا قيل إن املفارقة ((ال ﲣلو من قصدية أدبية غنية بالتحفيز اﱃ املتلقي اجلاميل ﳑا تفتح لذة القارئ فيكون
نص ﹰا موازي ﹰا ،ﹸﳛ ﹸ
دث بداخلنا إذ شباع ﹰا استطيق ﹰا)).

((36

(عليﻪ السالم)
الرب ﹸبلعاب النحل بخالص السمن
برزت فيها املفارقة قول اإلمام
ومن أمثلة الصورة االستعارية التي
ﹶ
 (( :ﹸلعاب ﹼ

عاب هذا مسلم)).
ما ﹶ
ﱠ
الرب/
إن فضاء االستعارة يف ﹼ
رب هذا اﳋرق اللغوي الذي أحدﺛﻪ االنزياح االستعاري يف (لعاب ﹼ
النص املتقدم ،يتجﲆ ع ﹶ
((37

(تولد انعكاسات إﳚابية
للنص إذ إﳖا :ﹼ
لعاب النحل) إذ ﲤثلت هذه الدوال مركز استقطاب داليل ﹸيﴤء البنية االستعارية ﹼ

ﲡعل املتلقي يف موقﻊ املفاجﺄة ،اﻷمر الذي يزيد من فاعلية التداخل الداليل ،وقدرتﻪ عﲆ إبراز املعنى)) فاالستعارة هنا

بالرب ،ولعاب العسل املتولدة عن عالقات ﳎازية مفارقة
ﹸ
تفصح عن قيمة عالية للمفارقة ،وذلﻚ من خالل اقرتان اللعاب ﹼ

للربﻂ بني هذه اﻷشياء.

 -3الﺜناﺋيات الضدية )التضاد(

ﹸيعدﱡ التضاد بنية أسلوبية فاعلة وعنرص من عناﴏ املفارقة غاية اﻷﳘية ،إذ هو املسؤول عن ((االدهاش واملفاجﺄة يف

النص اﻷديب إﳛا ﹰء وداللة ،إذ لﻪ عميق اﻷﺛر يف تعضيد املعنى وﺛرائﻪ)).
ﱠ

((3٨
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وتتحدد البنية اﻷسلوبية للتضاد بعالقات التقابل فيام بينها من خالل الربﻂ بني اﻷلفاظ املتناقضة واملتنافرة باعتامد
اإلدراك احلﴘ الذي ﹸ
يعمل عﲆ ﲡميﻊ العناﴏ غري املرتبطة يف صورة واحدة النتاج قدر معني من التضاد يف سياق خاص

يتيح الفرصة لتوقﻊ اآلﺛار اﻷسلوبية ،وعليﻪ يمكن القول إن التضاد يستمد فاعليتﻪ أسلوبي ﹰا من تكوين ((ﺛنائيات متضادة يف
ﹸ

للنص)) (39(.وير د.حممد العبد أن
املعنى لتﺄدية دورها البالغي والداليل ،ترمي بظالهلا اإلﳛائية عﲆ شكل شبكة داللية ﱠ

املفارقة تكمن يف التضاد ((إذ هي نوع من التضاد بني املعنى املباﴍ املنطوق واملعنى غري املباﴍ)).

((40

فﺄسلوب التضاد يصنﻊ مفارقة عجيبة ف ﹼعالة يف االﲡاه الوظيفي فهو سلطة مؤﺛرة ومهيمنة عﲆ السياق ﹸ
ﲢمل املتلقي عﲆ
استنطاق اﳋطاب بقراءات متعددة وصوالﹰ السرتداد املقاصد.

خري من حياة يف ذل)).
ماور ﹶد يف أقوال اإلمام(عليﻪ السالم) يف ﹸح ﱢبﻪ للشهادة وزهده باحلياة:
ﹲ
ومن أمثلة التضاد ﹶ
((موت يف عز ﹲ
العز ،ﹼ
لعل حالة
النص ﲣتزل التعبري عن أوجﻪ الرصاع بني احلياة يف الذل ،واملوت يف ﹼ
فحالة التضاد اﻷسلوبية التي طغت عﲆ ﹼ

((41

العز) ،فاملفارقة هي تلﻚ ((الصورة التي تنطوي
املفارقة تكمن يف صورة التناقﺾ بني تلﻚ احلياتني (حياة الذل //وحياة ﹼ
ال داللة تنطوي عﲆ املفارقة)) (42(.ﳑا جعل صورة التضاد ﹸ
عﲆ عنرصين متعارضيني ،يتداخل تعارضهام مشك ﹰ
ترتك أﺛر ﹰا يف

القارئ ليدلل عﲆ الواقﻊ الذي يعيشﻪ اإلنسان يف ﹸذل وهوان.

ور ﹶد عن اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) يف إسباغ النعم اآلهلية عﲆ العبد ا ﹸملذنب ،قولﻪ(عليﻪ السالم) :
ومن أمثلة التضاد أيض ﹰا ما ﹶ

))اﻻﺳتدراج من اﷲ ﹺ
لعبد ﹺه أن يسبﻎﹶ عليﻪ النعﻢ ،و ﹸيسلبﻪ الﺸﻜر((.

)(43

النص أعاله من عنرص
ﹸ
تنطلق صورة التضاد يف ﱠ

املفارقة بني الدوال(إسباغ النعم #سلب الشكر) ،فاﷲ (تعاﱃ) ﹸيبذل النعم عﲆ العبد املذنب عقوبة عﲆ معصيتﻪ ويزيده منها
وهو يزداد ويتامد يف ﹺ
جهل ﹺﻪ وغروره وعدم شكره لتلﻚ النعم اآلهلية ،وﳚدد العبد الذنوب كلام تزداد تلﻚ النعم اﱃ أن يرد
ﹸ
عﲆ اﷲ (سبحانﻪ -وتعاﱃ) وقد أحاطت بﻪ خطاياه فاملﻪ من ناﴏ والخالق يف اآلخرة ،فاملفارقة بني العناﴏ املتنافرة التي
للنص تريد أن تفصح
النص
ﹾ
صنعت بؤرة داللية أساسية هي ((البنية والشكر لنعم اﷲ الدائمة)) ،فالبنية املفارقية ﹼ
وردت يف ﹼ

أن تلﻚ النعم اآلهلية هي كاملنبﻪ احلاذر عﲆ وجوب ﹸ
الشكر ﷲ وحده .فتنشﺄ حالة املفارقة نتيجة هذه التضادية بني اﻷلفاظ

يف املعنى.

ومن مواعﻆ اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) اﳋطابية التي برز فيها عنرص املفارقة ،قولﻪ(عليﻪ السالم)(( :أوﺻيﻜﻢ ﺑتﻘﻮ اﷲ،

وأحﺬرﻛﻢ أماليﻪ ،وأرفﻊ إليﻜﻢ أعﻼمﻪ ،...،فبادروا ﺑﺼحة اﻷجسام ﰲ مدة اﻷعﲈر ،وﻛﺄﻧﻜﻢ ﺑبﻐتات طﻮارﻗﻪ فتنﻘلﻜﻢ من
رو ﹶح ﹺﻬاﹺ وﺿﻮاﺋﻬا اﱃ ﻇلمتﻬا ومن ﺳعتﹺ ﹺﻬا
ﻇﻬر اﻷرض اﱃ ﺑﻄنﻬا ،ومن ع ﱠلﻮها اﱃ أﺳﻔلﻬا ،ومن أﻧسﻬا اﱃ وحﺸتﻬا ،ومن ﹶ
وﻻﳚاب ﴏيﺦ ،أعاﻧنا اﷲ وإياﻛﻢ عﲆ أهﻮال ذلﻚ اليﻮم وﻧجينا وإياﻛﻢ من
اﱃ ﺿيﻘﻬا حيﺚ ﻹيﺰار محيﻢ ،وﻻ ﹸيعاد ﺳﻘيﻢ ﹸ
ﹺ
عﻘاب ،وأوجﺐ لنا ولﻜﻢ اﳉﺰيﻞ من ﺛﻮاﺑﹺ ﹺﻪ (44(.((.إن آلية املفارقة اﻷسلوبية تﹸعدﱡ من الصيﻎ اﻷسلوبية التي تف ﹼع ﹸل يف فضاء

النص بسلطة التضاد واملفارقة ،ﲡعل القارئ أو املتلقي
النص عموم ﹰا ،والشعرية منها عﲆ وجﻪ اﳋصوص فمام تفرزه لغة ﹼ
ﹼ
يستحﴬ الصورة احلارضة بشعائرها معلنة حالة اإلنسان يف الدنيا ،وانقالب عﲆ حالة متناقضة يف اآلخره .فالتوظيف
ﹸ

ور ﹶد يف سياقات التقابل بني اللفﻆ ونقيضﻪ فتمركز يف الدوال(ظهر اﻷرض /باطنها) ( ﹼعلوها/
املكثف للمتضادات ﹶ
أسفلها)( ،أنسها /وحشتها)(روحها وضوئها/ظلمتها) (سعتها /ضيقها) املفارقة تقوم حول بؤرة داللية أساسية هي
اﻷول ﹸذكر الطرف
التهيؤ واالستعداد لﻶخرة ،فالثنائيات الضدية يرتبﻂ طرفاها ارتباط ﹰا تالزمي ﹰا بحيث إذا ﹸذكر الطرف ﹼ
الثاﲏ ﳑا ﳚعل الداللة أكثر عمقا ((فاملفارقة نصا اليتحقق اال بحركة قرائية واعية تتفاعل مﻊ لغة النص تفاعال كليا فهي

املفتاح الﴪي الذي يمكنﻪ من تفكيكها انطالقا من ادراك تام ملغز النص))(. (4٥
ﹺ
وصف ﹺﻪ للقرآن الكريم ((القرآن ظاهر ﹸه أنيق وباطنﻪ عميق))
ومن كالم اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) يف
تتمحور حركة االستعارة داللي ﹰا يف كالم اإلمام املتقدم عرب هذه الصفات التي جعلها اإلمام(عليﻪ السالم) ووصفها للقرآن
إذ أجا ﹶد يف توظيف هذه الصفات االستعارية التي حققت انزياح ﹰا عالي ﹰا للتعبري عن عظمة كتاب اﷲ املقدس ،فﺄسهمت هذه
النص سمة
الصفات يف شحذ فكر املتلقي باملكانة العالية املقدسة التي ﲢوي هذا الكتاب املقدس ظاهر ﹰا وباطن ﹰا بام منح ﹼ

مفارقة عجيبة ؛ ﻷن االنزياح اﻷسلويب يولد دهشة تؤﺛر يف نفس املتلقي تسهم يف كﴪ التوقﻊ وﲢدث متعتها باملفاجﺄة
اﻷسلوبية.

 -٤التﻮازي:

يكشف عن البنية املسؤولة عن توزيﻊ العناﴏ
يؤدي التوازي دور ﹰا كبري ﹰا يف آفاق الدراسات اﻷسلوبية فهو عنرص
ﹸ
اللغوية والفنية والداللية داخل العمل الفني سواء أكان شعر ﹰا أم نثر ﹰا.
والتوازي هو ((عباة عن ﲤاﺛل قائم بني الطرفني من السلسلة اللغوية نفسها ،وأن هذين الطرفني ﳘا عبارة عن ﲨلتني
((46
هلا نفس البنية ،بحيث يكون بينهام عالقة متينة إﹺما عﲆ أساس املشاﲠة ،أو عﲆ أساس التضاد)).

للنص اﻷديب
ويمكن القول إن التوازي مكون أسلويب وعنرص فاعل يف املفارقة يعمل عﲆ تنسيق العالقات الداخلية ﹼ
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بدء ﹰا من العالقات الرتكيبية ووصوالﹰ اﱃ اإليقاع ،وﲠذا يشدﹼ انتباه القارئ أو املتلقي يف ضمن أنامط معينة من التامﺛالت
النص.
الصوتية والرتكيبية والداللية املكونة لنسيﺞ ﹼ

فمن أمثلة صور التوازي يف أقوال اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) ما شكلت فيﻪ املفارقة عنرصا مائزا يف النص قولﻪ يف صفات
ث ﹶم ﹾن ﳜاف ﺗﻜﺬيبﻪ ،وﻻ ﹸ
ﹸ
))العاﻗﻞ ﻻ ﳛدﹼ ﹸ
ﺑم ﹾن ﳜاف غدره ،وﻻ يرجﻮ من ﻻ يﻮﺛﻖ
العاقل:
يسﺄل من ﳜاف منعﻪ ،وﻻ يﺜﻖ ﹶ
((47
ﺑرجاﺋﹺ ﹺﻪ((.
وقد شكﱠل هذا النمﻂ من التوازي ملمح ﹰا أسلوبي ﹰا فاع ﹰ
صار جزء ﹰا من الثيامت اﻷسلوبية املهنية
ال يف املفارقة حتى ﹶ

استطاعت إبراز ﳎموعة من الصفات التي ينبغي أن يتحﲆ ﲠا املؤمن بل سلسلة من التفسريات املغرية)).

((4٨

ويمﻜن ﺗﻮﺿيﺢ ذلﻚ عﱪ الﱰﺳيمة اﻵﺗية:

ﻻﳛدث من ﳜاف ﺗﻜﺬيبﻪ
ﹸ
ﻻ يسﺄل من ﳜاف منعﻪ

العاﻗﻞ

ﻻ يﺜﻖ ﺑمن ﳜاف غدره

ﻻ يرجﻮ من ﻻ يﻮﺛﻖ ﺑرجاﺋﹺ ﹺﻪ
ومن تقنيات التوازي يف كالم اإلمام(عليﻪ السالم) قولﻪ يف أصناف الناس يف عبادة اﷲ(عز وجل) (( :أن قوما عبدوا اﷲ رغبة

التجار ،وأن قوم ﹰا عبدوا اﷲ رهبة فتلﻚ عبادة العبيد ،وأن قوم ﹰا عبدوا اﷲ شكر ﹰا ،فتلﻚ عبادة اﻷحرار وهي
فتلﻚ عبادة ﹼ

أفضل العبادة)).

((49

ﹺ
أسهمت بﺈﺛارة ﹴ
تواز داليل لتحقيق التﺄﺛري يف املتلقي
النص اآلنف الذكر
ﹾ
إن تقنية التوازي ع ﹺرب املفارقة املصنوعة يف ﱠ
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وجذب اهتاممﻪ حول تعدد العبادات حسب ميول اﻷشخاص ومصاحلهم وتكمن املفارقة يف العبادة ((عبادة اﻷحرار))

ﻷﳖا عبادة اﳋشوع واﳋضوع ﷲ (سبحانﻪ– وتعاﱃ) ،إن عالقات التقابل يف هذا النمﻂ من كالم عالقات اختيارية ،بمعنى
أﳖا ﲡد نزوع ﹰا لد املنشﺊ يف اختيار الفاظ متضادة بحكم الوضﻊ اللغوي (٥0(.ويﺄﰐ التوازي أحيان ﹰا مرافق ﹰا للتضاد فمن
أمثلة ذلﻚ

ف يل آهلﻚ الذي تعبده ،فﺄجابﻪ(عليﻪ السالم))) :ﻗال يا اﺑن
كالم اإلمام(عليﻪ السالم) يف قولﻪ لنافﻊ ابن اﻷزرق ملا قال لﻪ ﹺص ﹾ

ﹶ
ﹸ
ﻗريﺐ غري ملتﺼﻖ ،وﺑعيد غري مستﻘﺺ،
وﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﻔسﻪ ،ﻻ ﹸيدرك اﳊﻮاس ،وﻻ ي ﹸﻘاس ﺑالناس،
أﺻﻒ اﳍﻲ ﺑﲈ
اﻷزرق،
ﹲ

النص املتقدم نجدها اﲣذت
يﻮحد وﻻ يبعﺾ ،معروف ﺑاﻵيات مﻮﺻﻮف ﺑالعﻼمات(( (٥1(.وإذا ما أعدنا النظر يف سياقات ﹼ
مسارات متوازية ومتضمنة دالالت متضادة تعمل عﲆ إذكاء روح املفارقة يف ذهن املتلقي ،فالفرق بني املعاﲏ يبدأ من

(االدراك باحلواس ،وال ﹸيقاس بالناس)( ،قريب غري ملتصق ،بعيد غري مستقﴢ) ،فهذه الثنائيات الضدية املتوازية شكلت
ﹺ
نص اإلمام(عليﻪ السالم) وتدفﻊ
أحد أوجﻪ االستقطابية اﻷبرز (٥2(.التي ساﳘت يف إنتاج صيﻎ تعبريية ﲢمل طاقة إﳛائية ﲢرك ﹼ
املتلقي باﲡاه تﺄمل بنياﲥا الداللية ،فتصبح الكلامت املتضادة واملوازية عﲆ الرغم من اختالفها صوتي ﹰا؛ إال أﳖا أكثر إﹺﺛارة
ﹺ
(عليﻪ السالم)
جوابﻪ البن اﻷزرق ﱠبني أن التﴩيﻊ اإلسالمي
رب
وﺛراء يف اإلﳛاء والداللة يف صنﻊ املفارقة يف الذهن ،فاإلمام
ع ﹶ
اعتمد عﲆ اﻷلوهية يف بناء مقوماتﻪ الﳖا النواة الرئيسة يف استمرار احلياة.

املبحﺚ الﺜاﲏ
مﻔارﻗة املﻮﻗﻒ

ﹸ
ﲤثل مفارقة املوقف ))مﻮﻗﻔ ﹰا متﻜام ﹰ
ﻼ ﳚسدﹸ عﻼﻗة الﺬات املتﻜلمة أو املﻮﺿﻮع املتﻜلﻢ عنﻪ ﺑالبيﺌة املحيﻄة ﺑﻪ ،أو ﺑاﻵﺧرين

اﳊافﲔ ﺑﻪ ﰲ زمان ومﻜان ﳏددين(( (٥3(.وتتجﲆ هذه املفارقة عرب نقد الواقﻊ السياﳼ باستحضار شخوص وأحداث تارﳜية

إذا أرا ﹶد أن يلمح وضﻊ اﻷمة .ويقوم هذا النمﻂ من املفارقة عﲆ مزايا وسامت تتجﻪ بﻪ نحو مغايرة النمﻂ املتقدم املفارقة
اللفظية فهذا النوع من املفارقة ال يقوم إال عﲆ تصوير حالة أوحدث أو تبني موقف ما من خالل إﹺدراك أبعاد كل منها أن
ير فيها وجﻪ املفارقة عﲆ أن ﹶم ﹾن يقوم بالبنية اﱃ هذا النمﻂ من املفارقة والوعي بﺄبعاده هو املتلقي.

فتندرج فكرة املفارقة يف هذا النمﻂ عﲆ ﴏاع

وتستندﹸ كذلﻚ هذه املفارقة إﱃ مرجعيات تارﳜية وفكرية ونفسية.
والﴩ ،واحلق والباطل ،واملوت واحلياة… ﳎسدة إﹺياه لتمثيل الواقﻊ الذي يعيشﻪ املبدع واملتلقي.
القائم بني اﳋري
ﹼ
ﱠ
النص عرب هذا النمﻂ من املفارقة ،يسعى اﱃ تﺄسيس موقف معني من الوجود ،أو يسعى اﱃ املشاركة يف التعبري
ان مبدع ﹼ
((٥٥
عن أوجﻪ احلياة واملجتمﻊ بحسب رؤاه اﳋاصة وﺛقافتﻪ.
((٥4

وﺗنﻘسﻢ هﺬه املﻔارﻗة ﰲ أﻗﻮال اﻹمام اﳊسﲔ)عليﻪ السﻼم( عﲆ ﻗسمﲔ:
أوﻻﹰ :املﻮﻗﻒ من )اﻷﻧا /اﻵﺧر( اﳊضﻮر

وﲤ ﱠثل هذا النمﻂ من املفارقة يف لقاء اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) بمروان بن احلكم ،يف تلﻚ الليلة التي أعلن فيها اإلمام

(عليﻪ

فدارت حماورة بينهام حني التقى مروان بن احلكم اإلمام احلسني(عليﻪ السالم)( (٥6فقال
السالم) رفضﻪ الرسمي لبيعة يزيد بن معاوية،
ﹾ

لﻪ(( :إﲏ ناصح ،فﺄطعني ،تﹸرشد وتﹸسدد))
فﺄجاﺑﻪ اﳊسﲔ)عليﻪ السﻼم(:

((عﲆ اﻹﺳﻼم السﻼم ،إذ ﹸﺑليﺖ اﻷمة ﺑرا ﹴع مﺜﻞ يﺰيد ،وﳛﻚ يا مروان ،أﺗﺄمرﲏ ﺑبيعة يﺰيد ،هﻮ ﹲ
رجﻞ فاﺳﻖ لﻘد ﻗلﺖ

)ﺻﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ(
وأﻧﺖ ﰲ ﺻلﺐ أﺑيﻚ اﳊﻜﻢ ﺑن
ﺷﻄﻄ ﹰا من الﻘﻮل ،ﻻ ألﺰمﻚ عﲆ ﻗﻮلﻚ؛ ﻷﻧﻚ اللعﲔ الﺬي لعنﻚ رﺳﻮل اﷲ
ﹶ

)ﺻﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ(
ﺳمعﺖ رﺳﻮل
واﳊﻖ فينا ،وﺑاﳊﻖ ﺗنﻄﻖ ألسنتناوﻗد
ياعدو اﷲ ،فﺈﻧا أهﻞ ﺑيﺖ رﺳﻮل اﷲ
العاص إليﻚ عنﻲ
ﹸ
ﹼ
ﹼ

اﷲ)ﺻﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ( يﻘﻮل :اﳋﻼفة ﳏرمة عﲆ آل أﰊ ﺳﻔيان وعﲆ الﻄلﻘاء وأﺑناء الﻄلﻘاء((.

فﻘال مروان :واﷲ ال تفارقني أو تبايﻊ ليزيد صاغر ﹰا فﺈنكم آل أيب تراب ،قد أﴍبتم بغﺾ آل أيب سفيان ،عليكم أن

تبغضوهم…

أجاﺑﻪ اﻹمام اﳊسﲔ)عليﻪ السﻼم(:

إليﻚ عنﻲ فﺈﻧﻚ رجﺲ وأﻧا من أهﻞ ﺑيﺖ الﻄﻬارة الﺬي أﻧﺰل اﷲ فيﻬﻢ عﲆ ﻧبيﻪ)ﺻﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ( ))إﻧﲈ يريدﹸ اﷲ ليﺬهﺐ عنﻜﻢ
الرجﺲ أهﻞ البيﺖ ويﻄﻬرﻛﻢ ﺗﻄﻬري ﹰا(( اﻷحﺰاب.٣٣ /
وتابﻊ قولﻪ(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) ((أبﴩ يا أبن الزرقاء بكل ما تكره من الرسول(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) يوم تقدم عﲆ ربﻚ فيسﺄلﻚ جدي

عن حقي وحق يزيد)) يقيم اإلمام)عليﻪ السﻼم(خطاب ﹰا مﻊ اآلخر /هو ،ويرتاء لنا يف هذا احلوار كشف كثري من احلقائق واﳋبايا

التي أظهرها اإلمام)عليﻪ السﻼم(يف حواره مﻊ مروان ابن احلكم ،فهو اﻷخر ﳜاطب اإلمام)عليﻪ السﻼم( ويفرض عليﻪ مبايعة يزيد،

لكن اإلمام(عليﻪ السالم) أجابﻪ بكالم أﺛبت فيﻪ أن يزيد ال يستحق أن يكون والي ﹰا هلذه اﻷمة اإلسالمية وبقيت خبايا اﻷمور
يرصح ﲠا اإلمام(عليﻪ السالم) لذا عﹸدﹼ كالم اإلمام
الكثرية والصفات السيئة التي ﳛملها هذا الشخص _مبايعة يزيد_ ﱂ ﹼ

(عليﻪ السالم)

فيﻪ مفارقة عجيبة تدهﺶ القارئ حني ر ﹼد عﲆ أسئلة مروان بن احلكم ،ومن هنا عﹸدﹼ ت املفارقة هي ((البداية احلقيقية للوجود
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اإلنساﲏ اﻷصيل ،فهي تﺄخذ عﲆ عاتقها ﲢرير اﻷنسان من سيطرة اآلراء السائدة ،واإلفكار املتعارف عليها ،لتنتشل الذات
من ضياعها ،وفقداﳖا لنفسها وسﻂ الفلسفات السائدة واﻷحداث املتضاربة)).

((٥7

وتكمن املفارقة أيضا يف ذلﻚ القول للرسول الكريم(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) الذي استشهد بﻪ اإلمام احلسني(عليﻪ السالم)يف عدم أحقية
آل أيب سفيان باﳋالفة فهو(عليﻪ السالم)است ﹼلﻪ من نسيﺞ التاريﺦ ،فقطﻊ كل ما جاء بﻪ ابن احلكم.
-مﻮﻗﻒ من )اﻷﻧا /هﻮ( اﳊضﻮر/الﻐياب

ومن أوضح اﻷمثلة عﲆ هذا النمﻂ قول اإلمام احلسني(عليﻪ السالم)البن مروان بن احلكم ،عندما رفﺾ(عليﻪ السالم)مبايعتﻪ يزيد،

ولﺆمﺖ ﺛﻢ ﻗال اﻹمام اﳊسﲔ
فقال لﻪ احلسني(عليﻪ السﻼم()) :يا أﺑن الﺰرﻗاء :أأﻧﺖ ﺗﻘتلنﻲ أم هﻮ؟ ﻛﺬﺑﺖ
ﹶ

)عليﻪ السﻼم(

للﻮليد))أﳞا

اﻷمري إﻧا أهﻞ ﺑيﺖ النبﻮة ومعدن الرﺳالة وﳐتلﻒ املﻼﺋﻜة ،ﺑنا فتﺢ اﷲ وﺑنا ﳜتﻢ اﷲ ،ويﺰيد رجﻞ ﺷارب اﳋمر وﻗاﺗﻞ النﻔﺲ

أحﻖ ﺑاﳋﻼفة والبيعة((.
املحرمة ،ﹸمعلن ﺑالﻔسﻖ ،ومﺜﲇ ﻻ يبايﻊ مﺜلﻪ ،ولﻜن ﻧﺼبﺢ وﺗﺼبحﻮن ،وﻧنﻈر وﺗنﻈرون ،أ ﹼينا ﹼ
ﰲ أروﻗة اﳊﻜﻢ اﻷمﻮي ،أعلن اإلمام احلسني(عليﻪ السالم)رسمي ﹰا ،رفضﻪ بيعة يزيد ودعا أصحابﻪ وإخوتﻪ وغريهم اﱃ رفضها

((٥٨

ﹼ
وحذرهم من نتائجها اهلدامة ،وهنا تربز املفارقة بني شخص اإلمام احلسني(عليﻪ السالم)والصفات القدسية التي يتحﲆ ﲠا فهو

سبﻂ رسول اﻷمة وهادﳞا .وبني شخصيتﻪ يزيد ذلﻚ الرجل الفاسق املاجن الذي عاث خراب ﹰا باﻷمة اإلسالمية.

النص عرب احلوار بني حضور اإلمام(عليﻪ السالم)وشخصية يزيد الغائب (هو)
وبذلﻚ تتشكل شعرية املفارقة بشكل عام يف ﹼ

من خالل قدرة املبدع عﲆ الرتكيز والدقة واملفاجﺄة وتغيري مسار الواقﻊ بام ينسجم وأهداف الرسالة الساموية واحلقة .وبذلﻚ
تعد املفارقة نمط ﹰا من السلوك ينطوي عﲆ استعامل اللغة ،وتعد أيض ﹰا وسيلة ملعاجلة اﳋصم يف جدال حتى وصلت اﱃ تﺄمل

العاﱂ بمعناه الواسﻊ.

((٥9

اﳋاﲤة
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 .1تﹸعد املفارقة تقنية أسلوبية ذات إسرتاتيجية خطابية ،ملاتؤديﻪ من سياقات االتصال بني الشكل والوظيفة وبني املقال
واملقام.

 .2تكمن مزية املفارقة يف الواقﻊ اجلديد واملفاجﺄة والدهشة التي ﲣلقها ،ويف اإلﳛاء املتولد عن تردد القارئ بني داللتني
املعنى الظاهري ،واملعنى اﳋفي العميق.

 .3ترتكز املفارقة اﻷسلوبية عﲆ مبدأ التكثيف الداليل ،و شعرية الصور البالغية ،وغريذلﻚ ملا هو غري مﺄلوف ،ﳑا ينتﺞ عنها

وظيفة أدبية هلا دالالﲥا ورموزها.

جو من التناقضات والثنائيات الضدية التي ترتبﻂ باملوقف الفكري
 .4تنعقد بنية املفارقة عﲆ عالقة التضاد لتحقيق ﹼ
والوجداﲏ الذي يرمي إليﻪ اﻷديب ويقصده.

لت املفارقة النحوية والبالغية النمﻂ اﻷهم واﻷبرز بني أنامط املفارقة يف كالم احلسني(عليﻪ السالم) ،وقد أد ذلﻚ اﱃ
 .٥لقد م ﱠث ﹾ
النص وتعضيد دالالتﻪ املعنوية.
ﺛراء ﹼ

 .6برزت مفارقة املوقف بوصفها أحد أنامط املفارقة يف أقوال اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) ،يف مفارقة (اﻷنا ،اﻷهو /احلضور)

النص ،تستبطن رموز ﹰا وأبعاد ﹰا ودالالت مقصودة.
الغياب ومفارقة (اﻷنا ،أنت) احلضور فغدت هذه البنية مهيمنة يف فضاء ﹼ

 .7للمفارقة وظيفة إصالحية وتربوية واجتامعية ودينية لتوجيﻪ املجتمﻊ وتصحيح اﻷفكار واملعتقدات السائدة املنحرفة.

اﳍﻮامﺶ

 .1نستنتﺞ أن ملمح املفارقة قد عرفتﻪ البالغة العربية القديمة ﲢت مسميات كثرية منها ،التهكم ،املجاز املرسل ،املجاز
االستعاري ،املثل ،الكناية ،التعريﺾ ،التلويح ،التورية ،التوجيﻪ ،الرمزية ،اإلﳛاء ،التضاد ،السخرية ،االستهزاء ،املبالغة،
املدح بام يشبﻪ الذم ،الذم باميشبﻪ املدح ،اهلجاء .ينظر مصطلح املفارقة والرتاث البالغي العريب القديم.79 -7٨:

 .2ينظر :مصطلح املفارقة والرتاث البالغي العريب القديم.7٨ :
 .3ينظر :م.ن.77 :

 .4املفارقة وصفاﲥا.47:
 .٥م.ن1٨ :

 .6املفارقة يف النثر العباﳼ.2٥0 :
 .7ينظر :املفارقة وصفاﲥا.1٨:

 .٨ينظر :املفارقة يف شعر مظفر النواب2٥:
 .9ينظر :املفارقة يف الشعر اجلاهيل.12 :

 .10فن القص يف النظرية والتطبيق :نبيلة ابراهيم.197 -196 :
 .11شعرية املفارقة بني االبداع والتلقي.6:
 .12املفارقة وصفاﲥا.67:

 .13ﲢف العقول،احلراﲏ.179:

 .14ملعة من بالغة احلسني(عليﻪ السالم).147:
 .1٥ينظر  :حياد السارد والرؤية املفارقة٨:

 .16مقتل احلسني –اﳋوارزمي.147/1:-
 .17كشف ال ﹸغمة.241/2 :

 .1٨ينظر :بالغة اإلمام احلسني بن عيل(عليﻪ السالم) (دراسة وﲢليل).1٥9-1٥٨: :

 .19ينظر :حياد السارد والرؤية املفارقة قراءة يف روايةI،attentatلياسمية خطرة.4:
 .20ﲢف العقول.171:

 .21اﻷسلوبية اللسانية ،ﳎلة نوافذ -السعودية ،العدد ،13،سنة2000،131
 .22حياة اإلمام احلسني(عليﻪ السالم) :ح.1٨3/1

 .23ينظر :املفارقة القرآنية.1٥4-1٥4 :

 .24ينظر :بالغة اإلمام احلسني(عليﻪ السالم).٥٨:

 .2٥ينظر :التخليص يف علوم البالغة.62 :

 .26ينظر :تﺄويلية الصورة املبنية عﲆ املشاﲠة.17:
 .27ﲢف العقول.176:
 .2٨م.ن.176 :

 .29املفارقة يف شعر أمحد مطر 1٨:
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 .30احلسن واحلسني.133 :

 .31املفارقة :د.نبيلة إبراهيم.١٣١ :
 .32االستعارة عند جاكوبسون٥4:
 .33بنية اللغة الشعرية 110:

 .34ينظر :عناﴏ الوظيفة اجلاملية يف البالغة العربية.110 :
 .3٥روح الدين اإلسالمي.162 :

 .36املفارقة يف االدب املﴪحي العراقي .2٨:
 .37مكارم اﻷخالق.171 :

 .3٨الرسائل املﴩقية الفنية يف القرن الثامن للهجرة (دراسة أسلوبية).303 :
 .93يف الشعرية.129-12٨ :
 .40املفارقة القرآنية.14 :
 .41حياة احلسني

(عليﻪ السالم)

.1٨3/1 :

 .42املفارقة يف القرآن الكريم.11 :
 .43ﲢف العقول.177 :
 .44م.ن.173 :

 .4٥شعرية املفارقة بني اإلبداع والتلقي 7:

 .46شعرية القصيدة العربية املعاﴏة (دراسة أسلوبية).144 :
 .47الشعرية املفارقة بني اإلبداع واملتلقي.7 :
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 .4٨املفارقة وصفاﲥا.43 :
 .49ﲢف العقول.177 :

 .٥0أنامط املفارقة يف شعر أمحد مطر.2٥6:

 .٥1بالغة االمام احلسني بن عيل عليﻪ السالم دراسة وﲢليل.9٥/1:
 .٥2يف الشعرية :كامل أبو ديب.94 :

 .٥3بناء املفارقة (أدب ابن زيدون إنموذج ﹰا).134-133 :
 .٥4ينظر املفارقة وصفاﲥا.79-7٨ :
 .٥٥م.ن.٨1:

 .٥6حياة احلسني(عليﻪ السالم) :القريﴚ.2٥7/2.

 .٥7املفارقة يف النص الروائي (نجيب حمفوظ) نموذج ﹰا :حسن محاد.٨:
 .٥٨بالغة اإلمام احلسني(عليﻪ السالم).٥3 :

 .٥9املفارقةيف االدب املﴪحي العراقي املعاﴏ.39 :

املﺼادرواملراجﻊ

 .1االستعارة عند جاكسون -حموراالنتقاء والتﺄليف سعيد الغانمي ،ﳎلةاﻷقالم ،ﳎلد ،23العدد19٨٨ ،3م.

 .2أنامط املفارقة يف شعر أمحد مطر :د .حسن غانم فضالة ،ﳎلة كلية الرتبية اﻷساسية ،جامعة بابل ،العدد ،10كانون
الثاﲏ2013م.

 .3بالغة اإلمام احلسني بن عيل(عليﻪ السالم)( ،دراسة وﲢليل) ،السيدحسني ابوسعيدة املوسوي ،ط ،1مؤسسة عاشوراء 2004م.

 .4تﺄويلة الصورة املبنية عﲆ املشاﲠة (صورة الطلل /الكتاب) إنموذج ﹰا د .هشام القلفاط ،ط  ،1عاﱂ الكتب احلديث،
االردن2014 ،م.

 .٥ﲢف العقول عن آل الرسول ﹼ
مؤسسة
صﲆ اﷲ عليهم .املؤ ﹼلف:
اﲏ ،ط ،٥ﹼ
عيل بن احلسني بن ﹸشعبة ا ﹶ
ﹼ
حل ﹼر ﹼ
أبوحممد احلسن بن ﹼ

اﻷعلمي ،بريوت  1394هـ  1974-م.
ﹼ

 .6احلسن واحلسني (ابنا عيل بن أيب طالب) ،حممد رضا ،ط /القاهرة.

 .7حياة اإلمام احلسني بن عيل ،القريﴚ :باقرﴍيف القرﳾ ،ط ،النجف.

 .٨حياد السارد والرؤية املفارقة (قراءة يف رواية  Iattentatلياسمينة خﴬة :أبن صالح نوال ،ﳎلةكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية واالجتامعية ،العدد2010 ،7م.

 .9شعرية القصيدة العربية املعاﴏة (دراسةأسلوبية) د .حممد العياﳾ كنوﲏ ،ط ،عاﱂ الكتب احلديث ،أربد اﻷردن،
1431هـ2010-م.

 .10شعرية املفارقة بني االبداع والتلقي ،نعيمة سعدية ،ملجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية /جامعة حممد خضري -بسكرة
(اجلزائر)2007 ،م.

 .11فن القص يف النظريةوالتطبيق :د .نبيلة إبراهيم ،ﳎلة فصول ،القاهر ،املجلدالسابﻊ ،العدد 19٨7/4-3م.
 .12يف الشعرية ،كام ل أبوديب ،مؤسسة اﻷبحاث العربية ،بريوت197٨ ،م.

 .13كشف الغمة يف معرفة أحوال اﻷمة /اﻷربيل ،أبو احلسن بن عيل بن عيس أبن أيب الفتح اﻷربيل املتويف /693/ط /النجف.
 .14مصطلح املفارقة والرتاث البالغي العريب والقديم د .حممد ساﱂ قريميدة ،قسم اللغة العربية -كلية الرتبية أيب عيس/
جامعة الزاوية ،املجلة اجلامعة /العدد السادس عﴩ ،املجلد اﻷول ،فرباير2014-م.

 .1٥املفارقة القرآنية :حممد العبد ،دارالفكرالعريب ،القاهرة1994 ،م.

 .16املفارقة يف اﻷدب املﴪحي العراقي املعاﴏ :أﺛري حمسن غافل اهلاشمي ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية /جامعة
القادسية 2012،م.

 .17املفارقة يف الشعر اجلاهيل ،مالذ ناطقعلوان ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية للبنات /جامعة بغداد2004 ،م.

 .1٨املفارقة يف القرآن الكريم :أسعد مكي ،رسالة ماجستري ،كليةالرتبية /صفي الدين احليل /جامعة بابل2010 ،م.

 .19املفارقة يف النثر العباﳼ :د .صالح بن عبد اﷲ اﳋﴬي ،ﳎلة جامعة أم القر العلوم اللغات وآداﲠا ،العدد9
نوفمرب2012م ،حمرم 1334هـ.

 .20املفارقة يف النص الروائي (نجيب حمفوظ إنموذج ﹰا) حسن محاد ،املجلس اﻷعﲆ للثقافة ،القاهرة ،ط 200٥م.
 .21املفارقة يف النص العريب :سيزا قاسم ،ﳎلة فصول القاهرة ،املجلد ،2العدد19٨2 ،2م.

 .22املفارقة يف شعر مظفر النواب ،صالح نجيب .رسالة ماجستري ،كليةالرتبية ،جامعة السليميانية2010،م.
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 .23املفارقة واﻷدب (دراسات يف النظرية والتطبيق)،خالد سليامن ،دار الﴩق للنﴩ ،عامن اﻷردن1999 ،م.

 .24املفارقة وصفاﲥا :ديﴘ–ميويﻚ ،تر :د .عبد الواحد لؤلؤة موسوعة املصطلح النقدي ،املؤسسة للدراسات والنﴩ1993 ،م.
 .2٥مقتل احلسني :املقرم السيد عبد الرزاق املقرم ،ط /بريوت.
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ملﺨﺺ البحﺚ

عيل (عليﻪ السالم) هي ر ﹼدة ﹴ
ﹼ
فعل ﲡاه السياسة اﻷموية التي كانت واقع ﹰا مرير ﹰا
إن ﺛورة س ﹼيد الشهداء اإلمام احلسني بن ﹼ
أي ﹴ
فعل
يف التﺄريﺦ اإلسالمي ،فاﻷمويون جعلوا السلطة واملنافﻊ الشخصية هدفني أساسيني هلم وﱂ يتوانوا عن ارتكاب ﹼ

يضمن هلم ذلﻚ.

ﹴ
عميل طوال عﴩين
بشكل
اﻷصول التي ارتكزت عليها حكومة اﻷمويني والتي بادر معاوية بن أيب سفيان إﱃ تطبيقها
ﱟ
اضطرت سليل العرتة النبوية ﻷن يتصدﹼ  هلا وينتفﺾ ضدﹼ ها بغية إنقاذ دين اﷲ واﻷ ﹼمة اإلسالمية
عام ﹰا من سلطتﻪ اجلائرة،
ﹼ

ﲡرع كﺄس الشهادة وسبي آل بيتﻪ.
حتﹼى وإن ك ﹼلفﻪ ذلﻚ ﹼ

فرتة حس ﹴ
لقد ﺛار اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) ضدﹼ حكومة بني أمية يف ﹴ
اسة بعد أن أدرك ﹼأﳖم يرومون ﲢويل اﳋالفة
ﹼ
ﹴ
ﹴ
ﹴ
جديد ،وعﲆ أساس أهدافﻪ السامية
وراﺛية ومسﺦ الدين اإلسالمي الفتي وإحياء الفكر اجلاهيل من
حكومة
اإلسالمية إﱃ

احلرية والصدق والتد ﹼين
التي طمح إﱃ ﲢقيقها ﲤكﹼن من إنقاذ اإلسالم واﻷ ﹼمة اإلسالمية وع ﹼلم البﴩية بﺄرسها مبادئ ﹼ

واﻷمانة .ومن هذا املنطلق فقد قام الباحث يف هذه املقالة بتسليﻂ الضوء عﲆ واقﻊ السياسة اﻷموية واﻷهداف احلسينية
ﹴ
ﹴ
مبسوط معتمد ﹰا يف ذلﻚ عﲆ الشواهد التﺄرﳜية.
بشكل

Abﬆract

31٨

The Husseinist revolution takes response to the dire circumstances the Umayyads impose
on people ، they pant only after scepter and mundanity and take all means and atrocities to
maintain such targets. The policies Mu`aweia reverts into are of cruelty and injustice for
twenty years ، the immaculate bevy ، Ahlalbayt، ﬁnds no way but to confront such abomination
to save Islam and religion at all costs ; martyrdom is the price the infallibles pay throughout
ages. However the Imam Al-Hussein revolts against the Umayyads and their intention to
mar both Islam and religion in a way to take seizure of authority forever.، hence the research
endeavours to shed light on such facts and depends on history to buttress his opinion .

أﺻﻮل ﺳياﺳة ﺑنﻲ أمية

ﹴ
ﹴ
(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) أوضاع املسلمني عند ﹼ
وصف النبي اﻷكرم ﹼ
قصرية نافذة املعنى،
بعبارة
تويل بنﯽ أمية زمام اﻷمور
ﹰ ١
ﻼ اﲣﺬوا دين اﷲ دﺧ ﹰ
حيث قال» :اذا ﺑلﻎ ﺑنﻮ اﺑﻰالعاص ﺛﻼﺛﲔ رج ﹰ
ﻼ وعباد اﷲ ﺧﻮﻻﹰ ومال اﷲ دوﻻ«

وعاملﻪ ﹼ
كل ما بوسعهم إلخضاع الناس لرغباﲥم
وبالفعل ،فقد أﺛبت اﻷمويون انحرافهم هذا قوالﹰ وفعالﹰ ،إذ بذل معاوية ﹼ
ﹴ
ﹴ
أساﳼ عﲆ تلﻚ
بشكل
عاملﻪ قد ارتكزت
وﱂ يتوانوا عن فعل ﳾء يضمن هلم ﲢقيق هذا اهلدف ،فسياسة معاوية ،زمالئﻪ و ﹼ
ﱟ

املحاور الثالﺛة التي ذكرت يف احلديث الﴩيف والذي يمكن اعتباره إخبار ﹰا بالغيب ،لذلﻚ ﱂ ﳚد اإلمام احلسني (عليﻪ
السالم) بدﹼ ﹰا إال االنتفاض عﲆ هذه اﻷوضاع املزرية وإصالح واقﻊ املجتمﻊ اإلسالمي.

 .١اﻻﺳتبداد الدينﻲ وﺧداع الرأي العام

إحد اﳋصوصيات اﻷساسية التي اتﹼصف ﲠا حكم اﻷمويني ﲤ ﹼثلت يف التعدﹼ ي عﲆ احلرمات الدينية ،فقد أﺛاروا البدع
اﳋاصة وتقريع ﹰا للعلويني ،كام
وحرموا احلالل واشرتوا ضامئر مرتزقة البالط لوضﻊ احلديث خدم ﹰة ملﺂرﲠم
ﹼ
واستح ﹼلوا احلرام ﹼ

عيل (عليﻪ السالم) ولعنﻪ عﲆ املنابر ويف ﲨيﻊ املناسبات العا ﹼمة .ويمكن تلخيص إجراءاﲥم الشيطانية
بادروا إﱃ ﹼ
سب اإلمام ﹼ
ﹴ
وسيلة لالستحواذ عﲆ السلطة والتش ﹼبث ﲠا.
ﳎرد
بالعبارة التالية :لقد جعلوا الدين ﹼ
ﹴ
ﹴ
ﹴ
غنى عن ذكر نامذج كشواهد عليها،
كثرية من هذا القبيل وهي جلي ﹲة
بﺄفعال
التﺄريﺦ اإلسالمي يزخر
بشكل ﳚعلنا يف ﹰ
ولكن نقول عﲆ سبيل املثال ﹼ
الوضاع أبو هريرة قد نقل أحاديث يفوق عددها ﲨيﻊ تلﻚ اﻷحاديث املروية عن اﳋلفاء
إن ﹼ

ﹼ
(صﲆ
النبي
الراشدين والس ﹼيدة فاطمة الزهراء (عليها السالم) واإلمامني احلسن واحلسني (عليهام السالم) وﲨيﻊ نساء ﹼ

اﷲ عليﻪ وآلﻪ)! 2ومن ﲨلة الصحابة الذين أقدموا عﲆ وضﻊ احلديث يف تلﻚ اآلونة ،عمرو بن العاص واملغرية بن شعبة؛
يتورعوا عن ذلﻚ.
وعروة بن الزبري هو أحد التابعني الذين ﱂ ﹼ

3

قال شارح ﳖﺞ البالغة ابن أيب احلديد املعتزيل يف هذا الصدد:

»فقرئت كتبﻪ(معاويﻪ) عﲆ الناس ،فرويت أخبار كثرية يف مناقب الصحابة مفتعلة ،ال حقيقة هلا ،وجد الناس يف رواية ما

ﳚري هذا املجر ،حتى أشادوا بذكر ذلﻚ عﲆ املنابر ،وألقي إﱃ معلمي الكتاتيب ،فعلموا صبياﳖم و غلامﳖم من ذلﻚ الكثري

الواسﻊ ،حتى رووه و تعلموه كام يتعلمون القرآن ،و حتى علموه بناﲥم ونساءهم وخدمهم وحشمهم ،فلبثوا بذلﻚ ما شاء اﷲ«.

4

* ﻧﲈذج عﲆ مﻜر ﺑنﻲ أمية:

_ روي ﹼ
ان عمرو بن العاص قال لعائشة :لوددت انﹼﻚ قتلت يوم اجلمل ،فقالت :و ﱂ ال أب ﹰا لﻚ؟ قال :كنت ﲤوتني

عيل.
بﺄجلﻚ و تدخلني اجلنة و نجعلﻚ أكرب التشنيﻊ عﲆ ﹼ

٥

عاملﻪ بعد عام اجلامعة» :أن برئت الذمة ﳑﹼن رو شيئا من فضل أيب تراب و أهل بيتﻪ«؛
 -كتب معاوية نسخة واحدة إﱃ ﹼ

فقامت اﳋطباء يف كل كورة و عﲆ كل منرب يلعنون عليا ويربئون منﻪ ويقعون فيﻪ ويف أهل بيتﻪ وكان أشد الناس بالء حينئذ

أهل الكوفة لكثرة من ﲠا من شيعة عيل (عليﻪ السالم).
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
احمﹸو ﹸه ﹺم ﹶن
ب ﹶع ﹺل ﹼي ﹰا ﹶو ﹶأ ﹾه ﹶل ﹶب ﹾيتﹺ ﹺﻪ ﹶف ﹾ
ـ كتب ايض ﹰا إﹺ ﹶﱃ ﹸع ﱠاملﻪ ن ﹾﹸسخ ﹰة ﹶواحد ﹰة إﹺﱃ ﲨيﻊ ا ﹾل ﹸب ﹾلدﹶ ان» :ا ﹾن ﹸظ ﹸروا ﹶم ﹾن ﹶقا ﹶم ﹾت ﹶع ﹶل ﹾيﻪ ا ﹾل ﹶب ﱢينﹶ ﹸة ﹶأ ﱠن ﹸﻪ ﹸﳛ ﱡ
الدﱢ يو ﹺ
7
ان ﹶو ﹶال ﹸ ﹺ
ﹶب ﹺكتﹶاب ﹰا ﹶ
اﲥ ﹾمت ﹸﹸمو ﹸه ﹶو ﹶﱂ ﹾ ﹶت ﹸق ﹾم ﹶع ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹶب ﱢينﹶ ﹲة ] ﹶأ ﱠن ﹸﻪ ﹺمن ﹸﹾه ﹾم[«
ﺛم ﹶكت ﹶ
ﹶ
آخ ﹶر ﹶم ﹺن ﱠ ﹶ
ﲡ ﹸيزوا ﹶل ﹸﻪ ﹶش ﹶها ﹶد ﹰة ﱠ
اب ﹺكت ﹴ
ـ احتجاج االمام احلسني (ع) عﲆ معاوية توبيخ ﹰا لﻪ عﲆ قتل من قتلﻪ من شيعة أمرياملؤمنني ﹶو ﹶق ﹶال ﹺيف ﹶج ﹶو ﹺ
ﹶاب ﹶكت ﹶﹶب إﹺ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹸم ﹶع ﹺاو ﹶي ﹸة:
6
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ﹺ
ﺖ ﹶﻗاﺗﹺ ﹶﻞ عم ﹺرو ﺑ ﹺن ﹾﹶ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﺖ ﹶﻗاﺗﹺ ﹶﻞ حج ﹺر ﺑ ﹺن ع ﹺد ﹺ ﹺ
ﺐ رﺳ ﹺ
ﹶ
ﻮل اﷲ
ﲔ...؟! ﹶأ ﹶو ﹶل ﹾس ﹶ
»أ ﹶل ﹾس ﹶ
الﺼاﳊ ﹶ
ﹶ ﹾ ﹾ
ي ﹶأﺧﻲ ﻛنﹾدﹶ ﹶة ﹶو ﹶأ ﹾﺻ ﹶحاﺑﹺﻪ ﱠ
ﹸ ﹾ ﹾ ﹶ ﱟ
اﳊم ﹺﻖ ﹶﺻاح ﹺ ﹶ ﹸ
ﹺﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﲔ ﹶو ﹶأ ﹾر ﹸج ﹶل ﹸﻬ ﹾﻢ ﹶو ﹶﺳ ﹶم ﹶﻞ
الﺼالﹺﺢﹺ ؟! ﹶأ ﹶو ﹶل ﹾس ﹶ
ي ا ﹾﹸمل ﹾسلم ﹶ
ﺖ ا ﹾﹸملدﱠ ع ﹶﻲ ﹺز ﹶيا ﹶد ﹾﺑ ﹶن ﹸﺳ ﹶم ﱠي ﹶة ...،ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﺳ ﱠل ﹾﻄ ﹶت ﹸﻪ ﹶع ﹶﲆ ﹶأ ﹾه ﹺﻞ ا ﹾلع ﹶر ﹺاق ﹶف ﹶﻘ ﹶﻄ ﹶﻊ ﹶأ ﹾيد ﹶ
ا ﹾل ﹶع ﹾبد ﱠ
ﹺ
اﳊ ﹾ ﹺ
ﹺ
ﺖ ﹺم ﹾن ﹶه ﹺﺬ ﹺه ﹾاﻷﹸ ﱠم ﹺة ﹶو ﹶل ﹾي ﹸسﻮا ﹺمن ﹶ
ﹶأ ﹾع ﹸين ﹸﹶﻬ ﹾﻢ ﹶو ﹶﺻ ﹶل ﹶب ﹸﻬ ﹾﻢ ﹶع ﹶﲆ ﹸج ﹸﺬو ﹺع النﱠﺨﹾ ﹺﻞ ،ﻛ ﹶﹶﺄﻧ ﹶ
ﹶﺐ
ﹾﻚ؟! ﹶأ ﹶو ﹶل ﹾس ﹶ
ﱠﻚ ﹶل ﹾس ﹶ
ﴬم ﱢي ﹶ
ين ﹶﻛت ﹶ
ﲔ ا ﱠلﺬ ﹶ
ﺖ ﹶﺻاح ﹶ
ﺐ ﹾﹶ ﹶ
٨
ﻚ فﹺ ﹺ
ﹶان ﹶع ﹶﲆ ﹺد ﹺ
يﻬ ﹸﻢ ا ﹾﺑ ﹸن ﹸﺳ ﹶم ﱠي ﹶة ﹶأ ﱠﳖﹸ ﹾﻢ ﹶع ﹶﲆ ﹺد ﹺ
إﹺ ﹶل ﹾي ﹶ
ين ﹶع ﹺ ﹴﲇ )عليﻪ السﻼم( ﹶو ﹶر ﹾأيﹺ ﹺﻪ ﹶف ﹶﻘ ﹶت ﹶل ﹸﻬ ﹾﻢ؟!«
ين ﹶع ﹺ ﹴﲇ ﹶو ﹶر ﹾأيﹺ ﹺﻪ ﹶف ﹶﻜ ﹶت ﹾب ﹶ
ﺖ إﹺ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ا ﹾﻗت ﹾﹸﻞ ﻛ ﱠﹸﻞ ﹶم ﹾن ﻛ ﹶ
ﹴ
ﴍف سو اإلسالم ،حيث قال:
أي
ﺛم ذكﹼره بﺄنﹼﻪ وأجداده ليس لدﳞم ﹼ
ﹼ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
٩
ﹶﲔ ال ﱠلت ﹾ ﹺ
الر ﹾح ﹶلت ﹾ ﹺ
ﻚ ﹶلﻜ ﹶ ﹶ
ﴍف ﹶأﺑﹺ ﹶ
ﴍف ﹶ
»و ﹶل ﹾﻮ ﹶﻻ ﹶذل ﹶ
ﹶﲔ ﺑﹺنﹶا ﹶم ﱠن اﷲ ﹶع ﹶل ﹾيﻜ ﹾﹸﻢ ﹶف ﹶﻮ ﹶﺿ ﹶع ﹸﻬ ﹶﲈ ﹶع ﹾنﻜﹸﻢ«
ﹶ
يﻚ ﹶ ﹶﲡ ﱡﺸ ﹸﻢ ﱢ
ﻚ ﹶو ﹶ ﹶ
ﹶان أ ﹾف ﹶض ﹶﻞ ﹶ ﹶ
 -عن عيل بن احلسني (عليﻪ السالم) قال :قال يل مروان :ما كان يف القوم أدفﻊ عن صاحبنا من صاحبكم ،قلت :فام

بالكم تسبونﻪ عﲆ املنابر؟ قال :إنﻪ ال يستقيم لنا اﻷمر إال بذلﻚ.

10

عيل (عليﻪ السالم) يف عهد خالفة أبيﻪ ،ووصف ذلﻚ بالقول:
وأ ﹼما عمر بن عبد العزيز فقد أشار إﱃ التعدﹼ ي عﲆ حرمة اإلمام ﹼ

يمر يف خطبﻪ ﲥدر شقاشقﻪ
كنت أحﴬ ﲢت منرب املدينة وأيب ﳜطب يوم اجلمعة وهو حينئذ أمري املدينة فكنت أسمﻊ أيب ﹼ

حتى يﺄﰐ إﱃ لعن عيل(عليﻪ السالم) فيجمجم ويعرض لﻪ من الفهاهة واحلرص ما اﷲ عاﱂ بﻪ ،فكنت أعجب من ذلﻚ ،فقلت

مررت بلعن هذا الرجل،
لﻪ يوما :يا أبت! أنت أفصح الناس وأخطبهم فام بايل أراك أفصح خطيب يوم حفلﻚ حتى إذا
ﹶ
بني! إن من تر ﲢت منربنا من أهل الشام وغريهم لو علموا من فضل هذا الرجل ،ما يعلمﻪ
ﴏت ألكن علي ﹰا؟ فقال :يا ﹼ
أبوك ﱂ يتﹼبعنا منهم أحد.

11

ومن هنا ﹼقرر عمر بن عبد العزيز اجتثاث هذه السنﹼة اﳋبيثة فور تو ﹼليﻪ زمام اﻷمور.
عيل باﳋالفة أسقطت
وقال عمر بن عبد العزيز» :فﺄعطيت اﷲ عهد ﹰا لئن كان يل يف هذا اﻷمر
ﹲ
ﻷغرينﹼﻪ ﹼ
نصيب ،ﹼ
فلام م ﹼن اﷲ ﹼ
13
أن الناس اعتقدوا بﺄنﹼﻪ ارتكب معصي ﹰة كرب ﹼ
ذلﻚ«١٢إال ﹼ
باﲣاذه هذا القرار.
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 . ٢اﺳتعباد الناس

امليزة اﻷخر التي اتﹼصف ﲠا حكم اﻷمويني هي ﹼأﳖم اعتربوا الناس عبيد ﹰا هلم ،حيث ﹼاﲣذوا (عباد اﷲ ﺧﻮﻻﹰ) كام قال

رسول اﷲ ﹼ
(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ).

النبي اﻷكرم ﹼ
(صﲆ اﷲ
اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) هو اآلخر وصف عهد حكمهم اجلائر بكال ﹴم يشابﻪ ما قالﻪ جدﹼ ه ﹼ

للخواص من صحبﻪ ،حيث أنﹼب احلارضين يف اجتام ﹴع عقد بمنى إ ﹼبان السنوات اﻷخرية من حياة معاوية بن أيب
عليﻪ وآلﻪ)
ﹼ

سفيان ،وخاطبهم بالقول:

» ...فاﺳلمتﻢ الضعﻔاء ﰱ ايدﳞﻢ فمن ﺑﲔ مستعبد مﻘﻬﻮر وﺑﲔ مستضعﻒ عﲆ معيﺸة مﻐلﻮب  ...والناس ﳍﻢ ﹶﺧ ﹶﻮ ﹲل
١٥ ١٤
ﹴ
ﻻمﺲ ،فمن ج ﹼبار عنيد وذ ﺳﻄﻮة عﲆ الضعﻔة ﺷديد ،ومﻄاع ﻻيعرف املبدء واملعيد« و
ﻻيدفعﻮن يد
إن كلمة (خول) ﹼ
»خ ﹶول« بمعنا »العبيد واالماء« 16،بل »النﱠ ﹶع ﹺم« 17.ﹼ
يكون ﹶ
ألـمت باملجتمﻊ
تدل عﲆ شدﹼ ة املصيبة التي ﹼ

(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) وسبطﻪ احلسني (عليﻪ السالم) للداللة عﲆ ﹼ
النبي ﹼ
أن
اإلسالمي يف العهد اﻷموي ،فقد ذكرت من قبل ﹼ
بني أمية جعلوا الناس عبيد ﹰا هلم وخدم ﹰا كالبهائم التي ﹼ
منسوب لﻺمام احلسني (عليﻪ
شعر
ﹲ
تسخر للخدمة فحسب .وهناك ﹲ
السالم) يشري إﱃ هذا اﻷمر أيض ﹰا ،وهو:

»وﻗعنا ﰱ اﳋﻄايا والبﻼيا

ﺗﻔاﻧﻰ اﳋري والﺼلحاء ذ ﹼلﻮا

وﰱ زمن اﻧتﻘاض واﺷتباه
وع ﹼﺰ ﹼ
السﻔاه
ﺑﺬﳍﻢ اهﻞ ﹼ

ﹴ
وﺑاء اﻵمرون ﹼ
عرف
ﺑﻜﻞ

اﳊر للمملﻮك عبد ﹰا
و ﺻار ﹼ

فﲈ من منﻜر ﰱ الناس فاه
للحر من ﹶم ﹴ
در وجاه
فﲈ ﹼ

وهﺬا ﹲ
غافﻞ ﺳﻜران ﻻه«

وﲨﻊ
طمﻊ ﹲ
فﻬﺬا ﺷﻐلﻪ ﹲ
ومن اجلدير بالذكر هنا ﹼ
ترصفاﲥم اهلوجاء ﱂ يقترص عﲆ العلامء املسلمني فحسب ،بل
أن نقد بني أمية واالعرتاض عﲆ ﹼ
ﹴ
ﹼ
طبقات ،هي:
إن بعﺾ املستﴩقني الذي ا ﹼطلعوا عﲆ التﺄريﺦ اإلسالمي انتقدوهم وقالوا ﹼإﳖم صنﹼفوا املجتمﻊ إﱃ ﺛالث
١٨

الطبقة اﻷوﱃ :احلكﹼام الذين ينحدرون من أصول عربية.

الطبقة الثانية :املوايل والعتقاء.

الطبقة الثالثة :أهل الذ ﹼمة (أهل الكتاب).

ﹴ
حيوانات19،والسياسة العنرصية التي اتﹼبعها هذا الرجل تتعارض بالكامل
بﺄﳖم
وقد اعترب معاوية أهل الذ ﹼمة والقبطيني يف مرص ﹼ

مﻊ التعاليم اإلسالمية السمحاء التي تؤكﹼد عﲆ وجوب إقامة العدل واملساواة بني الناس من قبل احلكﹼام ،ومن ﲨلة الشواهد
التﺄرﳜية التي تثبت انحرافﻪ عن هذه التعاليم السمحاء كتابﻪ إﱃ زياد بن أبيﻪ الذي كان عام ﹰ
ال لﻪ عﲆ الكوفة آنذاك ،حيث جاء فيﻪ:

»انظر الﯽ املوالﯽ ومن أسلم من اﻷعاجم فخذهم بسنﹼة ابن اﳋ ﹼطاب ،ﹼ
فان يف ذلﻚ خزﳞم ﹼ
وذهلم أن ينكح العرب

فيهم وال ينكحوﳖم وأن يرﺛوهم العرب وال يرﺛوهم العرب ،وأن يقرص ﲠم يف عطائهم وأرزاقهم وأن يقدموا يف املغازي

يصلحون الطريق ويقطعون الشجر ،وال يؤ ﹼم أحد منهم العرب وال يتقدﹼ م أحد منهم يف الصف اﻷول اذا أحﴬت العرب
يتم الصف ،وال ﹼ
تول أحدا منهم ﺛغرا من ﺛغور املسلمني وال مرص ﹰا من أمصارهم ،وال ييل أحد منهم قضاء املسلمني
ﹼاال أن ﹼ

فان هذه سنﹼة عمر فيهم وسريتﻪ  ،...اﱃ قولﻪ :فاذا جاءك كتايب هذا ﹼ
وال أحكامهم ﹼ
فﺄذل العجم وأهنهم واقصهم وال تستعن

بﺄحد منهم وال تقﺾ هلم حاجة«

20

عاملﻪ يف ﲨيﻊ اآلفاق» :أال ﳚيزوا
روی أبو احلسن عيل بن حممد بن أيب سيف املدائني يف كتاب اﻷحداث :انﻪ كتب إﱃ ﹼ

ﻷحد من شيعة عيل وأهل بيتﻪ شهادة وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثامن وحم ﹼبيﻪ وأهل واليتﻪ والذين يروون
21
فضائلﻪ ومناقبﻪ فادنوا ﳎالسهم وقربوهم وأكرموهم واكتبوا يل بكل ما يروي ﹼ
كل رجل منهم واسمﻪ واسم أبيﻪ وعشريتﻪ«
ﹴ
ﳘ ﹴية هلم ،ﹼ
وعاملﻪ يف تعاملهم مﻊ الناس يثبت
وأن
بﴬس قاط ﹴﻊ ﹼأﳖم ﱂ يعريوا أدنى أ ﹼ
السلوك الذي اتﹼبعﻪ معاوية وحاشيتﻪ ﹼ

شغلهم الشاغل هو االستحواذ عﲆ السلطة وجني اﻷموال الطائلة وعيﺶ حياة البذخ والرفاهية ،كام ﹼأﳖم ﱂ يدفعوا شيئ ﹰا
لشخص أو ﹴ
ﹴ
ﹴ
املسلمينبمقدار
لفئة مع ﹼي ﹴنة إال لتكميم اﻷفواه وتطميﻊ الناس ،أو ﹼأﳖم كانوا يدفعون بعﺾ أموال
من بيت املال
يسكت الناس وﳚعلهم يف غنى عن التفكري يف قضايا احلكم والسياسة.

اﳋاصة بحيث ﹼ
إن الشخص الذي ال ينخدع
تنصب ﳋدمة مﺂرﲠم
اﻷوضاع التي أشاعها بنو أمية يف املجتمﻊ اإلسالمي كانت
ﹼ
ﹼ
بﺄكاذيبهم وال يلتزم جانب الصمت خوف ﹰا من ﲥديدهم أو طمع ﹰا يف عطاياهم ،فهو ال ﳚرؤ عﲆ اإلدالء برأيﻪ وال يمكنﻪ أداء
التحررين الذين كانوا مستعدﹼ ين للتضحية بﺄرواحهم من أمثال أيب ذر
فريضة اﻷمر باملعروف والنهي عن املنكر باستثناء أولئﻚ
ﹼ
الغفاري وحجر بن عدي واملقداد ومالﻚ اﻷشرت ،كام ﹼ
أن بعﺾ الشخصيات التي كانت تلهث وراء حطام الدنيا واحلصول عﲆ

املال والسلطة فيها اعرتضت عﲆ حكم بني أمية ،مثل سعد بن أيب و ﹼقاص ومن حذا حذوه ،وقد كانت نتيجة هذه االعرتاضات
هي النفي أو السجن أو القتل ،ﹼ
ﻷن احلكﹼام اﻷمويني كانوا ﳜشون غاية اﳋشية من صحوة الشعب وانتفاضﻪ ضدﹼ هم.

لقد أضحى الناس يف تلﻚ احلقبة املظلمة عبيد ﹰا لﻸمويني ،وكان القتل مصري ﹼ
كل من ينتقدهم أو يعارضهم ،فحكمهم كان
النبي ﹼ
(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ).
الﴩ حيث بادروا إﱃ ﳖب اﻷموال العا ﹼمة اﻷمر الذي كان يثري اعرتاض أبرز صحابة ﹼ
مصداق ﹰا لسيادة ﹼ

321

• اغتيال املنتﻘدين واملعﱰﺿﲔ

ﹴ
انحراف عظي ﹴم يف حكم اﻷمويني اجلائر ،حيث
الصحايب اجلليل أبو ذر الغفاري كان يتمنﹼى املوت إﺛر ما الحظﻪ من

ﳘشوا النخبة االجتامعية ،لذلﻚ اعرتض عليهم
واﲥموا أهل ﹼ
أﺛاروا البدع وﳖبوا بيت املال وخالفوا السنﹼة النبوية ﹼ
احلق و ﹼ
ضغوطات ﹼ ﹴ
ﹴ
وتم نفيﻪ إﱃ صحراء الربذة ﹴ
بﺄمر من اﳋليفة الثالث ،وبقي هناك حتﹼى
وعانى من
ﲨة حيث استدعي إﱃ املدينة ﹼ
التحق بالرفيق اﻷعال22.كان هذا الرجل العظيم ﹼ
يروج هلا أهل الضالل وطلب منهم أن يتصدﹼ وا
ﳛذر الناس من البدع التي ﹼ
تعرضوا للتعذيب واحلرمان والنفي.
هلا حتﹼى وإن ﹼ

23

ﲡرعوا كﺄس الشهادة بتهمة معارضة بدع بني أمية وتطبيق السنﹼة النبوية وال
الصحايب اجلليل حجر بن عدي وأصحابﻪ ﹼ

س ﹼيام عﲆ صعيد اﻷمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ومن هذا املنطلق بعث اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) كتاب ﹰا إﱃ معاوية خاطبﻪ فيﻪ قائالﹰ:

»السﺖ ﻗاﺗﻞ حجر واﺻحاﺑﻪ العاﺑدين املﺨبتﲔ الﺬين ﻛاﻧﻮا يستﻔﻈعﻮن البدع ويﺄمروﻧباملعروف وينﻬﻮن عن املنﻜر؟
٢٤
فﻘتلتﻬﻢ ﻇل ﹰﲈ وعدواﻧ ﹰا من ﺑعد ما اعﻄيتﻬﻢ املﻮاﺛيﻖ الﻐليﻈة والعﻬﻮد املﺆﻛدة جرأة عﲆ اﷲ واﺳتﺨﻔاف ﹰا ﺑعﻬده«

* البيعة لعبﻮدية يﺰيد

نذكر يف ختام هذا املبحث نموذج ﹰا تﺄرﳜي ﹰا حول ما فعلﻪ اﻷمويون يف عهد سلطة يزيد بن معاوية كي يتﹼضح للقارئ

الكريم مد سخف معتقداﲥم وواقﻊ تعاملهم الس ﹼيﺊ مﻊ الناس ،وذلﻚ بالتحديد بعد قيام أهل املدينة ضدﹼ ه بعد واقعة

عاشوراء سنة 63هـ :فلام قدم جيﺶ احلرة إﱃ املدينة وعﲆ اجليﺶ مسلم بن عقبة املري أباح املدينة ﺛالﺛا واستعرض أهلها
بالسيف جزرا كام ﳚزر القصاب الغنم حتى ساخت اﻷقدام يف الدم وقتل أبناء املهاجرين واﻷنصار وذرية أهل بدر وأخذ
البيعة ليزيد بن معاوية عﲆ كل من استبقاه من الصحابة والتابعني عﲆ أنﻪ عبد ق ﹼن ﻷمري املؤمنني يزيد بن معاوية ،هكذا كانت
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أن مصري ﹼ
كل من امتنﻊ عن هذه البيعة القتل بقطﻊ الرأس ال حمالة 26،وعﲆ هذا اﻷساس ﹼ
املؤرخون عﲆ ﹼ
فﺈن
وقد أكﹼد ﹼ
ﹴ
كميثاق للمواطنة واتﹼباع القوانني احلكومية ،بل كانت البيعة تؤخذ منهم بصفتهم
حكومة يزيد ﱂ تﺄخذ البيعة من الناس
عبيد ﹰا هلذا الطاغية.

الرش وﳖﺐ ﺑيﺖ املال
* حﻜﻮمة ﹼ

ﹴ
خصوصية اتﹼصفت ﲠا حكومة بني أمية هي سعيها لتهميﺶ النخبة االجتامعية وإيكال اﻷمور إﱃ اﻷﴍار والقتلة
ﺛالث

الذين ﲤكﹼنوا من التس ﹼلﻂ عﲆ أرواح الناس وأمواهلم وأعراضهم ،وبطبيعة احلال ﹼ
يتورعون بتات ﹰا عن
فﺈن هؤالء املنحرفني ال ﹼ
ﳖب ﳑتلكات بيت مال املسلمني إلنفاقها عﲆ فسقهم وﳎوﳖم ﹼ
والﲣاذها وسيل ﹰة يف ترسيﺦ ﹸأسس حكمهم اجلائر.
عيل (عليﻪ السالم) بذل قصار جهوده إلشاعة الفوﴇ
من ﲨلة مساعي معاوية املاكرة ،هو أنﹼﻪ يف عهد خالفة اإلمام ﹼ

يف املجتمﻊ وﲡريده من اﻷمن والطمﺄنينة ،لذلﻚ اشرت أصحاب بعﺾ الضامئر الضعيفة واستﺄجرهم لنهب أموال الناس
وإﺛارة الفتن واالضطرابات يف ﳐتلف املدن اإلسالمية ،كام أنﹼﻪ حينام اغتصب اﳋالفة قمﻊ معارضيﻪ أشدﹼ قم ﹴﻊ وخاض هو

وعاملﻪ يف شتﹼى أنواع الفسق والفجور بعد أن ﳖبوا بيت املال.
وزمرتﻪ ﹼ

والفضة ،كام ﹼأﳖم أغروا
ﲤكﹼن اﻷمويون من إخضاع الكثري من قادة العسكر وأصحاب املناصب عن طريق الذهب
ﹼ

بعﺾ الشخصيات عرب تطميعها باملناصب احلكومية ،واشرتوا الكثري من الضامئر بﺄموال املسلمني التي أنفقوها دون قيد
الترصفات اهلوجاء ،فقد جاء يف أحد كتبﻪ إﱃ معاوية
وال ضابطة؛ لذلﻚ طاملا و ﹼبخهم اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) عﲆ هذه
ﹼ

ما ييل:
اش عبي ﹺد عب ﹺد ﹶﺛ ﹺﻘ ﹴ
ﹺ
ﹺ
ﹶ
يﻚ ﹶو ﹶﻗدﹾ ﹶﻗ ﹶال ﹶر ﹸﺳ ﹸ
ﺖ ﹶأ ﱠﻧ ﹸﻪ ا ﹾﺑ ﹸن ﹶأﺑﹺ ﹶ
ﻮل اﷲ ا ﹾل ﹶﻮ ﹶلدﹸ
يﻒ ﹶف ﹶﺰ ﹶع ﹾم ﹶ
»أ ﹶو ﹶل ﹾس ﹶ
ﺖ ا ﹾﹸملدﱠ ع ﹶﻲ ﹺز ﹶيا ﹶد ﹾﺑ ﹶن ﹸﺳ ﹶم ﱠي ﹶة ،ا ﹾﹶمل ﹾﻮ ﹸلﻮ ﹶد ﹶع ﹶﲆ ف ﹶر ﹺ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ
اش ولﹺ ﹾلع ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹾﺖ ﺳنﱠ ﹶة رﺳ ﹺ
اك ﺑﹺﻐ ﹾ ﹺ
اه ﹺر ﹾﹶ
ﺖ ﹶه ﹶﻮ ﹶ
ي
ﻮل اﷲ ﹶوا ﱠﺗ ﹶب ﹾع ﹶ
ل ﹾلﻔ ﹶر ﹺ ﹶ ﹶ
ﹶري ﹸهدﹰ  م ﹶن اﷲ ،ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﺳ ﱠل ﹾﻄ ﹶت ﹸﻪ ﹶع ﹶﲆ ﹶأ ﹾه ﹺﻞ ا ﹾلع ﹶر ﹺاق ﹶف ﹶﻘ ﹶﻄ ﹶﻊ ﹶأ ﹾيد ﹶ
ﱰﻛ ﹶ ﹸ ﹶ ﹸ
اﳊ ﹶج ﹸر ،ﹶف ﹶ ﹶ
ﹺﹺ
٢٧
ﲔ ﹶو ﹶأ ﹾر ﹸج ﹶل ﹸﻬ ﹾﻢ ﹶو ﹶﺳ ﹶم ﹶﻞ ﹶأ ﹾع ﹸين ﹸﹶﻬ ﹾﻢ ﹶو ﹶﺻ ﹶل ﹶب ﹸﻬ ﹾﻢ ﹶع ﹶﲆ ﹸج ﹸﺬو ﹺع النﱠﺨﹾ ﹺﻞ ﻛ ﹶﹶﺄﻧ ﹶ
ﺖ ﹺم ﹾن ﹶه ﹺﺬ ﹺه ﹾاﻷﹸ ﱠم ﹺة ﹶو ﹶل ﹾي ﹸسﻮا ﹺمنﹾﻚ«
ﱠﻚ ﹶل ﹾس ﹶ
ا ﹾﹸمل ﹾسلم ﹶ

* اﻹمام يتﺼدﹼ  لﻼﺳتبداد اﻷمﻮي

بعد أن استعرضنا واقﻊ الظروف التي سادت يف املجتمﻊ اإلسالمي إ ﹼبان العهد اﻷموي ،اتﹼضحت لنا إﱃ حدﱟ ما تلﻚ
خضم هذه اﻷوضاع املزرية فال أحد كان قادر ﹰا عﲆ
الظروف القاسية التي واجهها اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) ،ويف
ﹼ

حر ﹰا وشغلﻪ الشاغل هو رفﻊ كلمة اﷲ وإنقاذ املظلومني واملضطهدين؛ لذلﻚ أعلن
التصدﹼ ي هلذا احلكم اجلائر إال من كان ﹼ
ﺛم انتظر الفرصة املؤاتية للثورة ضدﹼ اجلور والطغيان.
سبﻂ الرسول اعرتاضﻪ قوالﹰ وكتاب ﹰة ،ﹼ

ال ريب يف ﹼ
أن س ﹼيد اﻷحرار ﱂ يطمﻊ يوم ﹰا باالستحواذ عﲆ السلطة وﱂ ﳚعل هدفﻪ ﹼ
تويل مقام الرئاسة والتس ﹼلﻂ عﲆ الناس،
بل ﹼ
إن نفسﻪ الطاهرة السامية ترت ﹼفﻊ عن التفكري يف هذه اﻷمور الزائلة ،واﻷد ﹼلة عﲆ هذه احلقيقة كثري ﹲة ال ﳎال لتفصيلها
ﹴ
عيل بن أيب طالب (عليﻪ
كمثال فحسب .يف حرب ص ﹼفني سعى اﻷمويون إﱃ
هنا ،ولكن نذكر أحدها
ﹼ
التنصل من عدالة ﹼ
احلق وإقامة ﴍيعة اﷲ تعاﱃ ،فبادروا إﱃ تطميﻊ اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) بﺄن
السالم) واإلفالت من حزمﻪ يف إحقاق ﹼ
ﹴ
يع ﹼينوه خليف ﹰة للمسلمني ويﺄخذوا البيعة لﻪ بعد إزاحة والده عنها .هذا االقرتاح ﹼ
املغررين بالسياسة
بكل تﺄكيد كان ليغري ﹼ
ينم عن زهده وورعﻪ فض ﹰ
ال عن داللتﻪ عﲆ عصمتﻪ
واملتع ﹼطشني للسلطة ،لك ﹼن س ﹼيد اﻷحرار رفضﻪ رفض ﹰا قاطع ﹰا اﻷمر الذي ﹼ

وحنكتﻪ ووعيﻪ يف التعامل مﻊ اﻷعداء.

كان اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) ﹼ
مـام فعلﻪ بنو أمية من أعامل قبيحة ﲤ ﹼثلت يف تشويﺶ أفكار الناس وتدنيس فطرﲥم
يتﺄﱂ ﹼ

اﳋاصة ،ومن ﲨلة ما قالﻪ ما ييل:
السليمة وتسخريهم ملﺂرﲠم
ﹼ
ﹺ ﹺ
ان ﹶو ﹶﻻ ا ﹾلتﹺﲈﺳ ﹰا ﹺم ﹾن ﹸف ﹸض ﹺ
ﹶان ﹺمنﱠا ﹶﺗنﹶا ﹸفس ﹰا ﹺﰲ ﹸﺳ ﹾل ﹶﻄ ﹴ
ﻮل ﹾﹸ
ي ا ﹾﹶمل ﹶع ﹺاﱂ ﹶ ﹺم ﹾن ﹺدين ﹺ ﹶ
»اللﻬﻢ إﹺﻧ ﹶ
ﻚ
ﱠﻚ ﹶﺗ ﹾع ﹶل ﹸﻢ ﹶأ ﱠﻧ ﹸﻪ ﹶﱂ ﹾ ﹶيﻜ ﹾﹸن ﹶما ﻛ ﹶ
اﳊ ﹶﻄا ﹺم ولﻜ ﹾن لن ﹺﹸر ﹶ
ﱠ
ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﻚ ﹶ
ﹶو ﹸﻧ ﹾﻈ ﹺﻬ ﹶر ﹾ ﹺ
وأ ﹾحﻜﹶام ﹶ
وﺳنﹶن ﹶ
ﻮن م ﹾن ع ﹶباد ﹶك و ﹸي ﹾع ﹶم ﹶﻞ ﺑﹺ ﹶﻔ ﹶراﺋض ﹶ
ي
ﻮم ﹶ
ﹾﴫوﻧﹶا و ﹸﺗنﹾﺼ ﹸﻔﻮﻧﹶا ﹶﻗ ﹺﻮ ﹶ
ﻚ ﹸ
اﻹ ﹾﺻ ﹶﻼ ﹶح ﹺﰲ ﺑﹺ ﹶﻼدك ﹶو ﹶي ﹾﺄ ﹶم ﹶن ا ﹾﹶمل ﹾﻈ ﹸل ﹸ
ﻚ ،ﹶفﺈﹺ ﹾن ﹶﱂ ﹾ ﹶﺗن ﹸ ﹸ
ال ﱠﻈ ﹶلم ﹸة ع ﹶليﻜﹸﻢ وع ﹺم ﹸلﻮا ﹺﰲ إﹺ ﹾط ﹶﻔ ﹺ
٢٨
اء ﻧ ﹺ
وح ﹾس ﹸبنﹶا اﷲ و ﹶع ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﺗ ﹶﹶﻮ ﱠﻛ ﹾلنﹶا وإﹺ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹶأ ﹶﻧ ﹾبنﹶا وإﹺ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ا ﹾﹶمل ﹺﺼري«
ﹸﻮر ﹶﻧبﹺ ﱢيﻜ ﹾﹸﻢ ﹶ
ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ
رغم احلزن البالﻎ الذي انتاب اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) بعد اضطرار أخيﻪ اإلمام احلسن (عليﻪ السالم) للموافقة

عﲆ الصلح مﻊ معاوية الذي استحوذ عﲆ مقاليد احلكم ،لكنﹼﻪ أ ﹼيد هذا الصلح من منطلق طاعتﻪ إلمام زمانﻪ الذي تعامل
ﹴ
تم االتفاق عليﻪ؛ لذلﻚ أوﴅ ﹼ
كل من اعرتض عﲆ
بواقعية
مﻊ اﻷمور
واضطر لقبول اهلدنة مﻊ هذا الطاغية وااللتزام بام ﹼ
ﹼ

الصلح بالصرب ومسايرة اﻷوضاع ما دام معاوية حي ﹰا29.كام ﹼ
أن أهل الكوفة حينام قدﹼ موا لﻪ تعازﳞم بعد شهادة اإلمام احلسن
ﹴ
علني وترك
(عليﻪ السالم) وأعلنوا عن استعدادهم للثورة ضدﹼ معاوية ،منعهم من ذلﻚ وطلب منهم عدم ﹼاﲣاذ ﹼ
أي إجراء ﱟ
فعل متﴪ ﹴع ما دام ابن ﹴ
كل ﹴ
ﹼ
هند عﲆ قيد احلياة ،وقال هلم إن أبقاه اﷲ تعاﱃ حي ﹰا بعد هالك هذا الطاغية،حينها سيخربهم برأيﻪ
ﹼ
30
يف هذا الصدد.
حق أهل البيت (عليهم السالم) يف اﳋالفة قد ينتﺞ عنﻪ إضفاء الﴩعية
لقد كان سبﻂ الرسول قلق ﹰا من أن ﲡاهل الناس ﹼ
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ﹴ
ناحية أخر كان يشعر باالستياء من تالعب بني أمية بالتعاليم واﻷحكام اإلسالمية سعي ﹰا
حلكومات اجلور الغاصبة ،ومن
ﹴ
منهم للقضاء عليها ﹼ
وسيلة لالستحواذ عﲆ السلطة واالحتفاظ ﲠا وﲢويلها إﱃ
ﻷن اإلسالم بالنسبة إليهم ﱂ يكن سو
حق وراﺛي بني ذرارﳞم ،حيث ﱂ يتوانوا عن فعل ﹴ
ﳾء من شﺄنﻪ إضالل الناس وخداعهم وإضفاء الﴩعية عﲆ حكومتهم
ﱟ
ﱟ
الباطلة التي اغتصبوها ظل ﹰام وعدوان ﹰا ،وبالطبﻊ فالسبيل الوحيد هلذه املﴩوعية املبتدعة هو أخذ البيعة من أهل البيت (عليهم
ﹴ
سنوات بعد شهادة اإلمام
السالم) والصحابة اﳋ ﹼلص .ومن هذا املنطلق بذل معاوية بن أيب سفيان جهود ﹰا حثيث ﹰة طوال عﴩ
املنورة البنﻪ يزيد ،حتﹼى إنﹼﻪ ضغﻂ عﲆ عبد اﷲ بن عمر
احلسن (عليﻪ السالم) بغية أخذ البيعةمن أبرز الشخصيات يف املدينة ﹼ

واﻷهم من ذلﻚ أنﹼﻪ سعى إﱃ أخذها من اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) الذي كان
العوام،
بن اﳋطاب وعبد اﷲ بن الزبري بن ﹼ
ﹼ

الصاحب الﴩعي هلا.
من املؤكﹼد ﹼ
أن عدم بيعة هذه الشخصيات البارزة كانت تعني ﲡريد احلكم اﻷموي من مﴩوعيتﻪ ،لذلﻚ عندما عجز
ﺛم بادر إﱃ استدعاء من يريد أخذ البيعة منهم يف مسجده ﲢت إﴍاف
معاوية عن كسب تﺄييدها جلﺄ إﱃ املكر والسيف ،ومن ﹼ
ﹴ
مدججني بالسالح ليعلن كذب ﹰا عن موافقتهم عﲆ بيعة ابنﻪ يزيد؛ 31وعﲆ هذا اﻷساس أضفى الﴩعية املزعومة عﲆ
رجال ﹼ

حكومة ابنﻪ العاجز الفاسق باملكر والتهديد.
وعﲆ الرغم من ﹼ
بﺄﳖا أعظم الفتن واملفاسد التي شهدها العاﱂ
أن اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) اعترب حكومة معاوية ﹼ

اإلسالمي بحيث وصفها يف أحد مكاتيبﻪ إﱃ هذا الطاغية بالقول» :واﻧﹼﻰ ﻻ اعلﻢ فتنة اعﻈﻢ عﲆ هﺬه اﻻمة من وﻻيتﻚ
ﹼ
ﳏمد)ﺻﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ(
عليﻬا« ،ومﻊ أنﹼﻪ اعترب اجلهاد ضدﹼ ها أفضل اجلهاد بقولﻪ» :وﻻ اعلﻢ ﻧﻈر ﹰا لنﻔسﻰ ولدينﻰ وﻻمة

علينا افضﻞ من ان اجاهدك ،فان فعلﺖ فاﳖﻘرﺑة اﱃ اﷲ« ،لكنﹼﻪ كان يدرك غاية اإلدراك أن ال فائدة من الثورة ضدﹼ هذا

الطاغوت املاكر وحماربة نظامﻪ اجلائر يف تلﻚ اآلونة؛ لك ﹼن اإلمام (عليﻪ السالم) ﱂ يطق رؤية دين اﷲ وهو عﲆ وشﻚ االﳖيار
يف ﹼ
اﻻمة ﺑرا ﹴع مﺜﻞ يﺰيد«
ظل االنحراف الذي طال أمر اﳋالفة ،لذلﻚ قال» :وعﲆ اﻻﺳﻼم السﻼم اذ ﻗد ﺑليﺖ ﹼ
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أهم النتائﺞ السلبية التي ﹼ
ﲤخضت عﲆ ﹼ
تويل يزيد لزمام اﻷمور يف املوردين التاليني:
يمكن تلخيص ﹼ
ﹴ
٣٢
املحرمة ،معلن ﺑالﻔسﻖ«
ﹼأوالﹰ :تز ﹼعم املسلمني
حاكم فاسدﹲ غري كفوء» .يﺰيد رجﻞ فاﺳﻖ ﺷارب ﲬر ،ﻗاﺗﻞ النﻔﺲ ﹼ
ﹲ
ﹴ
ﹴ
ﹴ
اﻷول؛ لذلﻚ اعرتض
أمر أكثر خطورة من املورد ﹼ
ﺛاني ﹰا :ﹼ
ﲢولت اﳋالفة اإلسالمية إﱃ حكومة ملكية موروﺛة ،وهو ﹲ
أحس ﲠذا اﳋطر املحدق باإلسالم واﻷ ﹼمة اإلسالمية
الكثري من املسلمني عﲆ ذلﻚ وبمن فيهم عبد الرمحن بن أيب بكر الذي ﹼ

حممد ﹼ
(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) ،وقال
النبي ﹼ
فاعرتض عﲆ معاوية وأعوانﻪ وأنﹼبهم لكوﳖم يكذبون يف زعم ﹼأﳖم يشفقون عﲆ أ ﹼمة ﹼ
هلم إنﹼكم تريدون العمل بسنﹼة الروم الذين يو ﹼلون هرق ﹰ
ال آخر بعد هالك هرقلهم ،حيث تريدون ﲢويل اﳋالفة إﱃ حك ﹴم
ﹴ
ﻻمة ﳏمد ولﻜنﻜﹼﻢ ﺗريدون ان ﲡعلﻮهاهرﻗلية
موروث ،فقال:
ملكي
ﹶ
»ﻛﺬﺑﺖ واﷲ يا مروان وﻛﺬب معاوية ،ما اﳋيار اردﲤا ﹼ
ﱟ
٣٣
ﻛ ﹼلﲈ مات هرﻗﻞ ﻗام هرﻗﻞ«

أبرز رموز املسلمني وعﲆ رأسهم اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) عارضوا هذا الطلب الالمﴩوع من قبل معاوية
موح ﹴد.
وانتفضوا ضدﹼ ه بصفتﻪ بدع ﹰة خطري ﹰة ﲥدﹼ د كيان املجتمﻊ اإلسالمي ،لكنﹼهم ﱂ يتﹼخذوا هذا القرار عﲆ أساس داف ﹴﻊ ﹼ

مبادئ الﺜﻮرة اﳊسينية وأهدافﻬا

ان االمام(ع) بسبب فهمﻪ السياسة االموية والشعور باﳋطر من استمرار سياستهم يف "قلب اﳋالفة اإلسالمية بامللكية

املوروﺛة االستبدادية" قام الصالح املجتمﻊ وحفﻆ االمة اإلسالمية واحياء القيم الدينية واﻷخالقية ،واملعارضة مﻊ

السياسة اﻷموية يف »قلب االسالم« ،و"ﲢول املجتمﻊ االسالمي" ،ومعقتلﻪ واصحابة ع ﹼلم لﻸمة اإلسالمية وغريها من امم

دروس"احلرية"” ،الصدق واإلخالص“ و“الصدق والنزاهة“ .من اﻷحداث التي وقعت خالل االنتفاضة ،وترصﳛاتﻪ،

يمكن أن يكون ”مبادئ الثورة احلسينية و اهدافها“ من النحو اآلﰐ:
 .١ﲢرير الناس من العبﻮدية واﻻﺳتعباد

هاجس حول ﲢرير البﴩية من قيود عبودية احلكﹼام الطغاة وأصحاب
اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) كان يراوده
ﹲ
الثروات ،وقد كان عﲆ عل ﹴم بواقﻊ السياسة اﻷموية املنحرفة لذلﻚ حينام وجد الفرصة مؤاتي ﹰة النتشال الناس من حبائل هذا

عيل (عليﻪ السالم) الذي
احلكم اجلائر ،رفﻊ راية اجلهاد والدفاع عن ﹼ
احلق واملظلوم ،فهو نشﺄ وترعرع يف مدرسة أمري املؤمنني ﹼ

حرا«
ﺑنﻰ! ﻻ ﺗﻜن عبد غريك وﻗد جعلﻚ اﷲ ﹼ
قال البنﻪ» :يا ﹼ
الكاتب الشهري عباس حممود الع ﹼقاد بعد أن نقل كالم اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) وهو يف س ﹼن الثالثة والثالﺛني عندما
٣٤

لـام صدر قرار نفيﻪ إﱃ الربذة ،قال:
و ﹼدع أبا ذر الغفاري ﹼ
ﹴ
يومئذ يف نحو الثالﺛني من عمره ،فكﺄنﹼام أودع هذه الكلامت شعار حياتﻪ كامل ﹰة منذ أدرك الدنيا إﱃ أن فارقها يف
"وكان

مرصع كربالء"3٥.وكالم اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) هو:
يﻐري ما ﻗدﺗر واﷲﹼ ﹼ
عﲈ
ﻗادر ان ﹼ
عﲈه ،ان اﷲ ﺗعاﱃ ﹲ
ﻛﻞ يﻮم ﰱ ﺷﺄن وﻗد منعﻚ الﻘﻮم دﻧياهﻢ ومنعتﻬﻢ دينﻚ فﲈ اغناك ﹼ
»يا ﹼ
منعﻮك واحﻮجﻬﻢ اﱃ ما منعتﻬﻢ! فاﺳﺌﻞ اﷲ الﺼﱪ والنﴫ واﺳتعﺬ ﺑﻪ من اﳉﺸﻊ و اﳉﺰع ،فان الﺼﱪ من الدين والﻜرم وان
ﻻيﺆﺧر اجﻼﹰ«
اﳉﺸﻊ ﻻ يﻘدﹼ م رزﻗ ﹰا واﳉﺰع
ﹼ

٣٦

هذه املفاهيم السامية أشار إليها اإلمام الكاظم (عليﻪ السالم) أيض ﹰا يف وصيتﻪ هلشام ،حيث نقلها عن جدﹼ ه احلسني (عليﻪ
بﺄن اﷲ تبارك وتعاﱃ يشمل بظ ﹼلﻪ ﹼ
أن أولياء اﷲ تعاﱃ وأهل العلم واملعرفة يؤمنون ﹼ
السالم) ،إذ أكﹼد عﲆ ﹼ
كل ما تﴩق عليﻪ
الشمس وتغرب ،وقال:

ﺛمن ﹼاﻻ اﳉنﹼة فﻼ ﺗبيعﻮها ﺑﻐريها ،فاﻧﹼﻪ من رﴇ من اﷲ ﺑالدﻧيا فﻘد رﴇ
»اﻻحر يدع هﺬه اللﲈﻇة ﻻهلﻬا ،ليﺲ ﻻﻧﻔسﻜﻢ ﹲ
ﹼ

ﺑاﳋسيﺲ«
ﹼ
إن اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) قد ﺛار عﲆ حكومة الظلم واالستبداد اﻷموية من منطلق هذه الرؤية للشخصية
٣٧

اإلنسانية ،وهو ﱂ يكتف بتحرير نفسﻪ وتنزﳞها من ﹼ
كل أشكااللضالل واالنحراف ،بل حاول تنبيﻪ الناس عﲆ واقعهم

املرير وﲣليصهم من قيود عبودية هذا احلكم اجلائر وانتشاهلم من مهاوي احلياة الدنيا؛ فحكومة بنو أمية استعبدت الناس
ﹴ
بحاجة إﱃ اﳋالص من قيود الدنيا وتع ﹼلقاﲥا املا ﹼدية فض ﹰ
ال
وقيدﲥم وجعلت هذا اﻷمر هدف ﹰا هلا .الناس يف تلﻚ اآلونة كانوا

املاسة للنجاة من القيود الشا ﹼقة التي فرضها عليهم بنو أمية ،ومن املؤكﹼد ﹼ
أن هذا اهلدف ﱂ يكن ليتح ﹼقق إال يف
عن حاجتهم ﹼ
رحاب التقو واإلعراض عن اﻷهواء النفسانية والتع ﹼلقات الدنيوية؛ لذلﻚ سعى اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) إلعالمهم

والتعرف عﲆ قيمة احلياة الواقعية
بقيمة احلياة واملوت كي يتمكﹼنوا من ﲢرير أنفسهم واﳋالص من قيود االستبداد اﻷموي
ﹼ
والقيم اإلنسانية العليا.

حممد بن اﻷشعث الذي مكر بمسلم بن عقيل يف الكوفة وس ﹼلمﻪ لعبيد اﷲ بن زياد بعد أن
قيس بن اﻷشعث  -شقيق ﹼ

منحﻪ اﻷمان  -طلب من اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) أن يبايﻊ بني أمية ،لكنﹼﻪ ر ﹼد عليﻪ قائالﹰ:
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اﻗر اﻗرار العبيد«
»ﻻ واﷲ ﻻ اعﻄيﻬﻢ ﺑيد اعﻄاء الﺬليﻞ وﻻ ﹼ
حممد حسني النائيني أ ﹼلف كتاب ﹰا ق ﹼي ﹰام ﲢت عنوان (تنبيﻪ اﻷ ﹼمة وتنزيﻪ امل ﹼلة) وذلﻚ حينام تصدﹼ  للحكومة القاجارية
العالمة ﹼ
ﹲ
املستبدﹼ ة ﻷجل تنبيﻪ الناس عﲆ رفﺾ اإلسالم لﻸنظمة اجلائرة واملستبدﹼ ة وإعالمهم ﹼ
مﴩوط بمراعاة
بﺄن نظام احلكم املﴩوع
ﹴ
وأن املسؤولني مك ﹼلفون ﲠذا اﻷمر؛ وعﲆ هذا اﻷساس استشهد بعدﹼ ة ﹴ
أحكام الﴩيعة وحقوق الشعب ﹼ
قرآنية وبام فيها
آيات
٣٨

النبي ﹼ
عيل (عليﻪ
تلﻚ اآليات التي ﲢدﹼ ﺛت عن ﹼ
قصة فرعون وبني إرسائيل ،كام ذكر أحاديث ﹼ
(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) واإلمام ﹼ
دونﻪ ما ييل" :س ﹼيد املظلومني (عليﻪ السالم)
السالم) وس ﹼلﻂ الضوء عﲆ سرية اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) .ومن ﲨلة ما ﹼ
اعترب ﲤكني بني أمية من ﹼ
تويل زمام اﻷمور ذالﹰ وعبودي ﹰة ،ور ﹼد عﲆ أرجاس وأراذل الكوفة الذين قالوا لﻪ (إنزل عﲆ حكم ابن
ﻗر اﻗرار العبيد« ،وقال أيض ﹰا» :هيﻬات مناالﺬ ﹼلة اﺑﻰ اﷲ ذلﻚ لنا ورﺳﻮلﻪ
عمﻚ) قائالﹰ» :ﻻ اعﻄيﻜﻢ ﺑيد اعﻄاء الﺬليﻞ وﻻ ﹶا ﹼ
ﹼ

ضحى
واملﺆمنﻮن وجدود طاﺑﺖ«...إنﹼﻪ ير طاعة الفجرة واإلذعان حلكم اللئام عبودي ﹰة هلم  ...نفسﻪ املباركة تﺄبى ذلﻚ ،لذا ﹼ
بحياتﻪ ﹼ
ونزهها من ﲨيﻊ شوائب
حريتﻪ وفكره التوحيدي ،وجعل هذه السنﹼة الكريمة أساس ﹰا ﻷحرار أ ﹼمتﻪ ﹼ
وكل ما لديﻪ ﻷجل ﹼ
بﺄﳖم (أحرار) يف مصادر التاريﺦ اإلسالمي لكوﳖم
العصبية الذميمة وعﲆ هذا اﻷساس ﹸأطلق عليهم ( ﹸأباة الضيم) ﹸ
ووصفوا ﹼ
نفوس ﹴ
ﹴ
بذور من تلﻚ السنبلة الطيبة
أبية اقتدوا ﲠذه السنﹼة املباركة
أصحاب
ﹼ
وضحوا يف سبيل هذا اهلدف السامي ،فك ﹼلهم ﹲ
احلر بن يزيد الرياحي ﻷنﹼﻪ خلﻊ
وقطر ﹲة من ذلﻚ البحر العظيم لﻺباء
واحلرية  ...لقد مدح اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) ﹼ
ﹼ

اﳊرﻛﲈ
احلرية وعرف قيمة الفوز بالشهادة ،فقال يف رفعة شﺄنﻪ
ﹼ
وعلو مقامﻪ» :اﻧﺖ ﹼ
طوق عبودية آل أيب سفيان وأدرك ﴍف ﹼ
اﳊر ﰱ اﻵﺧرة«.
اﳊر ﰱ الدﻧيا واﻧﺖ ﹼ
ﺳمتﻚ ﹼامﻚ ،اﻧﺖ ﹼ
ﹼ

٣٩

وﲢرره من ﻗيﻮد اﳉﻬﻞ واﳋرافة
 .٢وعﻲ اﻹﻧسان ﹼ
ﹴ
بحاجة إﱃ صحوة الناس كي ينتشلهم من ظلم بني أمية ،إال ﹼ
أن الظروف االجتامعية
اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) كان
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ﹴ
استغل ﹼ
ﹼ
فرصة كانت تسنح لﻪ بغية إرشادهم
كل
مـام زاد من صعوبة ﲢقيق هذا اهلدف ،لذلﻚ
والسياسية ﱂ تكن وفق املرام ﹼ

وإيقاظهم من غفلتهم لك ﹼن صعوبةاالرتباط آنذاك واالضطراب الذي كان يكتنف املجتمﻊ إﱃ جانب النشاطات اإلعالمية
أمور ساﳘت يف عرقلة املساعي الرامية إﱃ توعية الناس.
املاكرة لبني أمية ،ك ﹼلها ﹲ

حجاج بيت اﷲ احلرام ،دعا أكابر القوم وألقى عليهم
حينام كان اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يف منى التي اجتمﻊ فيها ﹼ
خطب ﹰة توجيهي ﹰة ذكﹼر فيها املتصدﹼ ين للشﺄن الديني والسياﳼ بمسؤول ﹼيتهم الثقيلة ،ون ﹼبههم بالعاقبة الوخيمة لعلامء اليهود

والنصار الذين التزموا جانب الصمت حيال الظلم واجلور وتركوا فريضة اﻷمر باملعروف والنهي عن املنكر إ ﹼما طمع ﹰا
عز ﹼ
ﺛم أخربهم كيف ﹼ
وجل حرمهم من ذلﻚ املقام الرفيﻊ
أن اﷲ ﹼ
بحطام الدنيا ومناصبها أو خشي ﹰة من سطوة احلكﹼام ،ومن ﹼ
احلساسة وعدم اكرتاﺛهم بمكانتهم االجتامعية اهلا ﹼمة.
الذي وعد بﻪ العلامء إﺛر ﲡاهلهم مسؤوليتهم ﹼ

كام انتقدهم اإلمام لكوﳖم أعرضوا عن الناس وخضعوا حلكم اﻷمويني ،حيث قال:
ﻮن ﹺﰲ ا ﹾﹸمل ﹾل ﹺ
ﲔ مست ﹾﹶضع ﹴ
اء ﹺﰲ ﹶأ ﹾي ﹺدﳞﹺ ﹾﻢ ﹶف ﹺم ﹾن ﹶﺑ ﹾ ﹺ
ﲔ ﹸم ﹾس ﹶت ﹾع ﹶب ﹴد ﹶم ﹾﻘ ﹸﻬ ﹴ
يﺸتﹺ ﹺﻪ ﹶم ﹾﻐ ﹸل ﹴ
ﻒ عﲆ ﹶم ﹺع ﹶ
ﻚ ﺑﹺ ﹶﺂراﺋﹺ ﹺﻬ ﹾﻢ
» ﹶف ﹶﺄ ﹾﺳ ﹶل ﹾمت ﹸﹸﻢ ﱡ
ﻮب ﹶي ﹶت ﹶﻘ ﱠل ﹸب ﹶ
ﻮر و ﹶﺑ ﹾ ﹺ ﹸ ﹾ ﹶ
الض ﹶع ﹶﻔ ﹶ
اﳉبارﰲ ﻛ ﱢﹸﻞ ﺑ ﹶل ﹴد ﹺمنﹾﻬﻢ ع ﹶﲆ ﹺمن ﹺﹾﱪ ﹺه ﹶﺧﻄﹺيﺐ يﺼ ﹶﻘﻊ ﹶف ﹾاﻷﹶر ﹸض ﹶﹸﳍﻢ ﹶﺷ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹶﺸعرون ﹾﹺ
ﹺ
اغ ﹶر ﹲة
ﹶ
ﹸ ﹾ ﹶ
ﹶ
وج ﹾر ﹶأ ﹰة عﲆ ﹾﹶ ﱠ
ﹾي ﺑﹺ ﹶﺄ ﹾه ﹶﻮاﺋ ﹺﻬﻢ ا ﹾﻗتدﹶ ﹰاء ﺑاﻷﴍار ﹸ
اﳋﺰ ﹶ
ﹲ ﹶ ﹾ ﹸ
ﹾ
ﹾ
و ﹶيست ﹸ
الضع ﹶﻔ ﹺة ﹶﺷ ﹺد ﹴ
ﹴ
ﲔ جب ﹴ ﹺ ﹴ
ﻮن يدﹶ ﹶﻻ ﹺم ﹴ ﹺ
ﹺ
ﹺ
يد ﹸم ﹶﻄا ﹴع ﹶﻻ
ار ﹶعنيد وذي ﹶﺳ ﹾﻄ ﹶﻮة ﹶع ﹶﲆ ﱠ ﹶ
ﺲ ﹶفم ﹾن ﹶﺑ ﹾ ﹺ ﹶ ﱠ
وأيدﳞﹺﻢ ف ﹶيﻬا ﹶم ﹾب ﹸسﻮ ﹶط ﹲة والن ﹸ
ﱠاس ﹶﹸﳍ ﹾﻢ ﹶﺧ ﹶﻮ ﹲل ﹶﻻ ﹶيدﹾ ﹶف ﹸع ﹶ ﹶ
٤٠
ف ا ﹾﹸمل ﹾب ﹺدئﹶ ا ﹾﹸمل ﹺعيد«.
ﹶي ﹾع ﹺر ﹸ
اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) طوال مسريتﻪ الثورية ﱂ يتوان حلظة عن السعي لتوعية الناس وإيقاظهم من غفلتهم

التوجﻪ من املدينة إﱃ مكﹼة اقرتح عليﻪ مسلم بن
وانتشاهلم من ظلامت اجلهل الذي أغرقهم فيﻪ بنو أمية ،وعندما عزم عﲆ
ﹼ
عقيل بﺄن ال يبايﻊ يزيد كام فعل عبد اﷲ بن الزبري وأن يتﹼجﻪ نحو مكﹼة متخ ﹼفي ﹰا بعيد ﹰا عن أعني أتباع حكومة بني أمية؛ إال ﹼ
أن
ﹴ
أشخاص كان ﳜربهم ﲠدفﻪ من ترك مدينة
اإلمام رفﺾ ذلﻚ وسلﻚ الطريق اﻷصيل وأينام كان يشاهد شخص ﹰا أو ﳎموعة

ﹴ
ﹴ
تتم مطاردتﻪ من قبل ذيول النظام احلاكم ،بل كان ﳛمل
بشكل
جدﹼ ه
ﴏيح لكون ﺛورتﻪ ﱂ تكن نظري ﹰة ﻷعامل الشغب كي ﹼ
رسالة ﲢرير أ ﹼم ﹴة من اجلهل والضالل والنجاة من طغيان بني أمية ،وبطبيعة احلال ﹼ
فﺈن هذا اهلدف السامي ال يمكن أن يتح ﹼقق
ﹴ
يف ﹼ
رس ﹴية.
ظل حركة ﹼ
كام ﹼ
ان اإلمام الصادق (عليﻪ السالم) وصف جدﹼ ه س ﹼيد اﻷحرار يف زيارتﻪ املعروفة قائالﹰ:
ﹺ
ﻚ ﹺ
٤١
اب إﹺ ﹶﱃ ﹶﺑ ﹺ
واﻻ ﹾرﺗﹺ ﹶي ﹺ
الض ﹶﻼ ﹶل ﹺة ﹾﹶ
والﺸ ﱢ
» ﹶﺑ ﹶﺬ ﹶل ﹸم ﹾﻬ ﹶج ﹶت ﹸﻪ فﹺ ﹶ
واﳉ ﹶﻬا ﹶل ﹺة وا ﹾل ﹶع ﹶمﻰ ﱠ
الر ﹶد«
يﻚ لﹺ ﹶي ﹾس ﹶتن ﹺﹾﻘ ﹶﺬ ﹺع ﹶبا ﹶد ﹶك ﹺم ﹶن ﱠ
اب ﹾﹸاﳍدﹶ  م ﹶن ﱠ
 .٣إحياء ﹼ
أجﻞ الﻘيﻢ اﻷﺧﻼﻗية

إحد املشاكل التي عانى منها املجتمﻊ إ ﹼبان حكومة بني أمية ،شيوع الرذائل اﻷخالقية وابتعاد الناس عن الفضائل
وامل ﹸثل السامية ،ومن املؤكﹼد ﹼ
أن املجتمﻊ الذي يتز ﹼعمﻪ اﻷﴍار واﻷراذل ال ﹸيرتقب منﻪ أكثر من ذلﻚ .لقد ﺛار اإلمام احلسني

(عليﻪ السالم) ضدﹼ النظام اﻷموي اجلائر املستبدﹼ  ،وﲡدر اإلشارة إﱃ ﹼ
أن العامل اﻷساﳼ الذي جعل املجتمﻊ اإلسالمي
تنصل املسؤولني واملواطنني من القيم اﻷخالقية واإلنسانية والدينية.
ﹸيبتﲆ ﲠذا االستبداد الديني والسياﳼ هو ﹼ
اﻷمويون من منطلق سياسة الكذب واﳋداع ﱂ يتوانوا عن ﹴ
جهد لتهميﺶ أهل البيت (عليهم السالم) والنخبة االجتامعية

ﹴ
وذلﻚ لكي يتسنﹼى هلم ﹼ
بسهولة ،واإلمام احلسني (عليﻪ السالم) يف باكورة ﺛورتﻪ بعث كتاب ﹰا إﱃ أخيﻪ ذكر لﻪ
تويل زمام اﻷمور

فيها أهدافﻪ لكي ال يتﹼهمﻪ عبيد الدنيا بﺄنﹼﻪ أﺛار الفتنة وأشاع الفساد واالختالف وسعى إﱃ ﲢقيق مصالح دنيوية ،حيث قال:
ﹶ
ﻄلﺐ ﹾ ﹺ
ﺖ لﹺ ﹺ
ﹼ
ي)ﺻﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ( ﹸأ ﹺريدﹸ
اﻹ ﹾﺻ ﹶﻼحﹺ ﹺﰲ ﹸأ ﱠم ﹺة ﹶجدﱢ
»أ ﱢﲏ ﹶﱂ ﹾ ﹶأ ﹾﺧ ﹸر ﹾج ﹶأ ﹺﴍ ﹰا ﹶو ﹶﻻ ﹶﺑﻄﹺر ﹰا ﹶو ﹶﻻ ﹸم ﹾﻔ ﹺسد ﹰا ﹶو ﹶﻻ ﹶﻇامل ﹺ ﹰا ﹶو إﹺﻧﱠﲈ ﹶﺧ ﹶر ﹾج ﹸ
٤٢
ﹶأ ﹾن ﹸآم ﹶر ﺑﹺا ﹾﹶمل ﹾع ﹸروف ﹶو ﹶأ ﹾﳖﹶﻰ ﹶع ﹺن ا ﹾﹸمل ﹾنﻜﹶر ﹶو ﹶأ ﹺﺳ ﹶري ﺑﹺ ﹺس ﹶري ﹺة ﹶجدﱢ ي ﹶو ﹶأ ﹺﰊ ﹶع ﹺ ﱢﲇ ﹾﺑ ﹺن ﹶأ ﹺﰊ ﹶطالﹺﺐ )عليﻪ السﻼم(«
لقد عمل اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) عﲆ ترويﺞ القيم اﻷخالقية السامية بﺄقوالﻪ وأفعالﻪ طوال ﺛورتﻪ املباركة ،فدعا
التحرر والصدق واﻷمانة والشجاعة واإليثار وعدم اﳋشية من املوت ،فهذه املبادئ اﻷصيلة قد تﺄ ﹼلقت يف ﲨيﻊ مراحل
إﱃ
ﹼ

ﲡسدت يف مواقف عديدة منها عدم اﳋضوع للئام أو مدﹼ يد البيعة
النهضة احلسينية املباركة؛ واﻷمثلة عﲆ ذلﻚ كثري ﹲة وقد ﹼ
هلم ،وإعالن اهلدف من الثورة منذ ﹼأول يو ﹴم انطلقت فيﻪ ،وتنبيﻪ بني هاشم واﻷصحاب بعواقب شدﹼ الرحال إﱃ أرض
ﹴ
بصرية تا ﹼم ﹴة وهم يف ركاب قافلة أهل البيت (عليهم السالم) ،وإعفاء اﻷصحاب من بيعتهم والسامح
كربالء كي يكونوا عﲆ
ﹴ
هلم بالعودة إﱃ ديارهم ليلة عاشوراء ،وإيثار اإلمام ﹼ
وكرامة دون الركون إﱃ
بعز ﹴة
وكل من التحق بركبﻪ ،واستقباهلم املوت ﹼ
فكل هذه القيم العظيمة قد أوشكت آنذاك عﲆ اﻷﹸفول يف ﹼ
الذل واهلوان؛ ﹼ
حياة ﹼ
ظل حكومة اﻷمويني املنحرفة .ﹼ
إن مواقف
اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) طوال ﺛورتﻪ املباركة قد عكست هذه احلقيقة الثابتة.

 -الﺼدق مﻊ اﻷهﻞ واﻷﺻحاب
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خرب ﹶع ﹾب ﹺد اﷲﱠ ﹾب ﹺن ﹶي ﹾق ﹸط ﹶر ﹶف ﹶﺄ ﹾخ ﹶر ﹶج إﹺ ﹶﱃ الن ﹺ
ﱠاس
ـ اذا ﹾار ﹶ ﹶﲢل وسار االمام وا ﹾنت ﹶﹶهى إﹺ ﹶﱃ ﹸز ﹶبا ﹶل ﹶة (منزل بطريق مكﹼة من الكوفة) ،ﹶف ﹶﺄتﹶا ﹸه ﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹶ
الر ﹾمح ﹺن ﱠ ﹺ ﹶ
ﹺ
يﻊ ﹶﻗت ﹸﹾﻞ ﹸم ﹾسلﹺ ﹺﻢ ﹾﺑ ﹺن ﹶع ﹺﻘ ﹴ
وهاﻧﹺ ﹺﺊ ﹾﺑ ﹺن ﹸع ﹾر ﹶو ﹶة و ﹶع ﹾب ﹺد اﷲ
يﻞ ﹶ
ﱪ ﹶفﻈ ﹲ
كتﹶاب ﹰا ﹶف ﹶق ﹶر ﹶأ ﹸه ﹶع ﹶليهم» :ﺑﹺ ﹾس ﹺﻢ اﷲ ﱠ
الرحي ﹺﻢ .أ ﱠما ﹶﺑ ﹾعدﹸ  :ﹶفﺈ ﱠﻧ ﹸﻪ ﹶﻗدﹾ أﺗﹶاﻧﹶا ﹶﺧ ﹶ ﹲ
ﹺ ﹺ
ﹺ ﹺ
ﺑ ﹺن ي ﹾﻘ ﹸﻄر وﻗد ﹶﺧ ﹶﺬ ﹶلنﹶا ﹺﺷيع ﹸتنﹶا ﹶفمن ﹶأح ﹺ
اف ﹶف ﹾل ﹶين ﹶ ﹺ
ﱠاس ﹶعنﹾ ﹸﻪ و ﹶأ ﹶخ ﹸذوا
ﹾﴫ ﹾ
ﹾﴫ ﹶ
ﹶري ﹶح ﹺرجﹴ ﹶل ﹾي ﹶﺲ ﹶع ﹶل ﹾيﻪ ذ ﹶما ﹲم «.ﹶف ﹶت ﹶف ﱠر ﹶق الن ﹸ
ﹶ ﹾ ﹶ ﱠ
ﹶ
ﹾ ﹶ ﹶ
فغﹾ ﹶ
ﺐ منﹾﻜ ﹸﹸﻢ اﻻﻧ ﹶ
ي ﹺمين ﹰا ﹺ
ﹺ ﹶ ﹺ 44
وش ﹶام ﹰال ﹶحتﱠى ﹶب ﹺق ﹶي ﹺيف ﹶأ ﹾص ﹶحابﹺ ﹺﻪ ا ﱠل ﹺذي ﹶن ﹶجا ﹸءوا ﹶم ﹶع ﹸﻪ ﹺم ﹶن ا ﹾﹶمل ﹺدين ﹺﹶة و ﹶن ﹶف ﹴر ﹶي ﹺس ﹴري ﹺﳑ ﱠ ﹺن ان ﹶﹾض ﹶو ﹾوا إل ﹾيﻪ.
ﹶ
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يتفرقوا
رجال السياسة يف هكذا ظروف عاد ﹰة ما يبادرون إﱃ التعتيم عﲆ اﻷخبار احلقيقية وحجبها عن الناس كي ال ﹼ
اﳋاصة ،إال ﹼ
أن اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) أعلن
وحتﹼى يتمكﹼن املعنيون وأتباعهم من توجيﻪ الرأي العام نحو أهدافهم
ﹼ
ﹴ
ﹴ
تقليد أعمى وحتﹼى ال
ببصرية ووعي وكي ال يسريوا يف ركبﻪ عﲆ أساس
ﲨيﻊ احلقائق للناس من أجل أن يتﹼخذوا قراراﲥم

ﹴ
ظروف كانت بغية إنقاذ نفسﻪ ﲢت ذريعة اجلهاد يف سبيل اﷲ.
يظنﹼوا أنﹼﻪ يريد منهم مرافقتﻪ ﲢت أ ﹼية
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹺ
وه ﹾم ﹶي ﹸظن ﹶ
ﱡون ﹶأ ﱠن ﹸﻪ ﹶي ﹾﺄ ﹺﰐ
اب ا ﱠلذي ﹶن ا ﱠت ﹶب ﹸعو ﹸه إﹺن ﹶﱠام ا ﱠت ﹶب ﹸعو ﹸه ﹸ
قال املفيد (رمحﻪ اﷲ) :إﹺن ﹶﱠام ﹶف ﹶع ﹶل ﹶذل ﹶﻚ ﻷﹶ ﱠن ﹸﻪ (عليﻪ السالم) ﹶعل ﹶم ﹶأ ﱠن ﹾاﻷﹶ ﹾع ﹶر ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹶ 4٥
وهم ﹶي ﹾع ﹶل ﹸم ﹶ
ون ﹶع ﹶﲆ ﹶما ﹸي ﹾق ﹺد ﹸمون.
اس ﹶت ﹶقا ﹶم ﹾت ﹶل ﹸﻪ ﹶطا ﹶع ﹸة ﹶأ ﹾه ﹺلﻪ ،ﹶفك ﹺﹶر ﹶه ﹶأ ﹾن ﹶيس ﹸريوا ﹶم ﹶع ﹸﻪ إﹺ ﱠال ﹸ
ﹶب ﹶلد ﹰا ﹶقد ﹾ
ﹴ
يا تر ما معنى أخذ البيعة من الناس يف الظروف اجلهادية الصعبة التي ﳛاول ﹼ
قواتﻪ وعدم
كل قائد فيها احلفاظ عﲆ ﹼ
ﹴ
ظروف كانت ،وبطبيعة احلال ال يبادر إﱃ
التفريﻂ ﲠم؟ ﹼإﳖا من املؤكﹼد تعني أصالة القيم اﻷخالقية وعدم ﲡاهلها ﲢت أ ﹼية

احلر؛ وهذا ما حدث يف ليلة عاشوراء حينام ﲨﻊ اإلمام صحبﻪ وأهل بيتﻪ وخاطبهم بالقول:
ذلﻚ سو اإلنسان ﹼ
وﻻ ﹶأه ﹶﻞ ﺑي ﹴ
ﹺ
ﺖ ﹶأ ﹶﺑ ﱠر ﹶ
» ﹶفﺈﹺ ﱢﲏ ﹶﻻ ﹶأ ﹾع ﹶل ﹸﻢ ﹶأ ﹾﺻ ﹶحاﺑ ﹰا ﹶأ ﹾو ﹶﰱ ﹶ
وﻻ ﹶأ ﹾو ﹶﺻ ﹶﻞ ﹺم ﹾن ﹶأ ﹾه ﹺﻞ ﹶﺑ ﹾيتﹺﻲ ﹶف ﹶجﺰﹶاﻛ ﹸﹸﻢ اﷲ ﹶعنﱢﻲ ﹶﺧ ﹾري ﹰا،
وﻻ ﹶﺧ ﹾري ﹰا م ﹾن ﹶأ ﹾﺻ ﹶح ﹺاﰊ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ
ﹶأ ﹶﻻ وإﹺﲏ ﹶﻷﹶ ﹸﻇن ﹶأ ﱠﻧﻪ ﹺ
ﹾﺖ ﹶلﻜ ﹾﹸﻢ ﹶفا ﹾﻧ ﹶﻄلﹺ ﹸﻘﻮا ﹶﲨﹺيع ﹰا ﹺﰲ ﹺح ﱟﻞ ﹶل ﹾي ﹶﺲ ﹶع ﹶل ﹾيﻜ ﹾﹸﻢ ﹺمنﱢﻲ ﹺذ ﹶما ﹲم ﹶه ﹶﺬا ال ﱠل ﹾي ﹸﻞ ﹶﻗدﹾ
آﺧ ﹸر ﹶي ﹾﻮ ﹴم ﹶلنﹶا ﹺم ﹾن ﹶه ﹸﺆ ﹶﻻء ،ﹶأ ﹶﻻ وإﹺ ﱢﲏ ﹶﻗدﹾ ﹶأ ﹺذﻧ ﹸ
ﱢ
ﱡ ﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹰ ٤٦
ﲨﻼ«
غﹶﺸ ﹶيﻜ ﹾﹸﻢ ﹶف ﱠاﲣ ﹸﺬو ﹸه ﹶ ﹶ
يبني احلكمة من طلبﻪ ذلﻚ منهم ،وهو قولﻪ:
وقد نقل بعﺾ الرواة
واملؤرخني كالم ﹰا لﻪ ﹼ
ﹼ

ﻻﳖﻢ واﺳتحﻮذ عليﻬﻢ
»اﻧﻜﻢ ﺧرجتﻢ معﯽ لعلمﻜﻢ اﻧﹼﯽ اﻗدم علﯽ ﻗﻮم ﺑايعﻮﻧﯽ ﺑالسنتﻬﻢ وﻗلﻮﲠﻢ ،وﻗد اﻧعﻜﺲ اﻻمر ،ﹼ
الﺸيﻄان فاﻧسيﻬﻢ ذﻛراﷲ واﻻن ليﺲ يﻜن ﳍﻢ مﻘﺼد اﻻﹼ ﻗتلﯽ ﹶ
وﺳبﯽ حريمﯽ ﺑعد ﺳلبﻬﻢ ،واﺧﺸﯽ
يدی
وﻗتﻞ ﹶمن ﳚاهد ﺑﲔ ﹼ
ﹶ
ﳏرم ،فمن ﻛره منﻜﻢ ذلﮏ فلينﴫف«
اﻧﹼﻜﻢ ما ﺗعلمﻮن او ﺗعلمﻮن وﺗستحيﻮن واﳋدع عندﻧا اهﻞ البيﺖ ﹼ

٤٧

• إعﻼن ﳖاية اﻻﻧتﻔاﺿة
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ﱂ يكتم اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) عﲆ أهلﻪ وصحبﻪ ﳐاطر شدﹼ الرحال إﱃ كربالء وأعلمهم يف مواطن عديدة ﹼ
بﺄن
سيحل ﲠم دون أن ﳜشوا من ﹴ
ﹼ
ﳾء
مصريهم القتل ال حمالة وذلﻚ لكي يسريوا معﻪ بﺈرادﲥم واختيارهم وهم يعلمون بام

بﺄي ﹴ
ﺛمن كان ،ﹼ
اﻷئمة املعصومني (عليهم
بتات ﹰا ،فهو ﱂ يكن يروم هزيمة بني أمية ﹼ
ﻷن احلكومة ﱂ تكن هي اﻷساس يف فكر ﹼ
ﹴ
حكومة ،لذلﻚ جلؤوا تارةﹰإﱃ نﴩها
السالم) حيث كانوا ﳛملون رسال ﹰة سامي ﹰة يتمكﹼنون أحيان ﹰا من ﲢقيق مبادئها بعد تشكيل

عن طريق التقية ،وتار ﹰة أخر بواسطة اجلهاد والشهادة؛ وبالتايل ﳚب عﲆ ﹼ
كل من يتﹼبعهم أن يكون عﲆ عل ﹴم بﺄهدافهم مهام
الطف.
كانت الظروف ،وهناك الكثري من الشواهد عﲆ هذا اﻷمر انعكست يف كالمﻪ الق ﹼيم طوال مسريتﻪ إﱃ أرض
ﹼ

ﹴ
أبيات ذكﹼر
الرتحم عﲆ الشهيد مسلم بن عقيل ،فبادر هذا الشاعر إﱃ إنشاد
 عندما التقى اإلمام بالفرزدق طلب منﻪﹼ
بواسطتها القافلة ﹼ
بﺄن الشهادة بانتظارهم:
»فـان ﺗﻜن الدﻧيــا ﺗعدﹼ ﻧﻔيــسة

فــان ﺛﻮاب اﷲ اعلــﻰ واﻧبــﻞ
ﹼ

فان ﺗﻜن اﻻﺑدان للمﻮت اﻧﺸﺄت فﻘتﻞ امرئ ﺑالسيﻒ فـﻰ اﷲ افضﻞ«

٤٨

احلر بن يزيد الرياحي طريق اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) وأخربه ﹼ
بﺄن املوت بانتظار قافلتﻪ ،أجابﻪ اإل
 عندما اعرتض ﹼ49
ﹼيﺄقولكامقاﻷخواﻷوس:
ﹸخوفني؟!وه ﹾليعدوبكامﳋﹶ ﹾط ﹸبﺄنتقتلوﲏ؟!وماأدريامأقوللكولكن
ﹾ
مام ":ﹶأباملوتت ﹼ
»ﺳامﴣ وما ﺑاملﻮت عار عﲆ الﻔتﻰ
وواﺳﻰ الرجـال الﺼـاﳊﲔ ﺑنﻔـسﻪ

اذا ما ﻧﻮ ﺧري ﹰا وجاهد مسل ﹰﲈ

وفارق مﺬمﻮم ﹰا وﺧالﻒ ﳎرما

مﺖ ﱂ ﹸاذم
فان عﺸﺖ ﱂ اﱂ وان ﱡ

ﻛﻔﻰ ﺑﻚ ﹼذﻻﹰ ان ﺗعيﺶ مرغﲈ«

٥٠

 .٤إحياء التعاليﻢ والﻘيﻢ الدينية
ﹼ
ان من اهداف ﳖضﻪ االمام(ع) ،احيا ﹸء التعاليم والقيم الدينيﻪ مثل":الشعور باملسؤولية عن مصري املجتمﻊ"" ،اجلهاد

وحماربة االنحرافات" و "اﻷمر باملعروف والنهي عن املنكر" .يمكن كشف هدفﻪ من النحو التالﯽ فﯽ حياتﻪ الﴩيفﻪ:

تطرق إﱃ بيان هدفﻪ
احلر بن يزيد الرياحي ،ﹼ
اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) ضمن خطبتﻪ التي ألقاها عﲆ صحبﻪ وجيﺶ ﹼ
اﻷساﳼ الذي دعاه للثورة ضدﹼ النظام اﻷموي مؤكﹼد ﹰا عﲆ أنﹼﻪ يروم إحياء أحكام الﴩيعة يف اﻷمر باملعروف والنهي عن
املنكر حتﹼى وإن ك ﹼلفﻪ ذلﻚ حياتﻪ ،فقال:

وان الباطﻞ ﻻ يتناهﻰ عنﻪ لريغﺐ املﺆمن ﰱ لﻘاء اﷲ ﳏ ﹼﻘا ،فاﻧيﻼ ار املﻮت ﹼاﻻ ﺳعادة وﻻ
»اﻻ ﺗرون ان اﳊﻖ ﻻ يعمﻞ ﺑﻪ ﹼ
٥١
اﳊياة مﻊ الﻈاملﲔ ﹼاﻻ ﺑرما«
ﳏﺼﻮاﺑالبﻼء ﹼ
ﻗﻞ الد ﹼياﻧﻮن«
درت معايﺸﻬﻢ ،فاذا ﹼ
»ان الناس عبيد الدﻧيا والدين لعﻖ عﲆ السنتﻬﻢ ﳛﻮطﻮﻧﻪ ما ﹼ

٥٢

احلجة عليهم ،واعتربهم جزء ﹰا من
وعندما وقف أمام جيوش عمر بن سعد يف يوم عاشوراءخاطب أهل الكوفة إلﲤام ﹼ
اﻷسباب التي أسفرت عن معاناة املجتمﻊ اإلسالمي من ﹼ
كل تلﻚ اﻷوضاع املزرية وتس ﹼلﻂ الطواغيت عﲆ رقاب الناس

مزقوا القرآن
وقال ﹼإﳖم تﺂزروا مﻊ أبناء الزنا والﴩذمة التي تب ﹼقت من املﴩكني وﳐالفي القرآن والسنﹼة النبوية والذين ﹼ

ﺛم و ﹼبخهم وعاتبهم عﲆ دعوﲥم لﻪ وعدم وفائهم بعهدهم الذي قطعوه يف التصدﹼ ي حلكومة بني
وﲤردوا عﲆ إمام زماﳖم؛ ﹼ
ﹼ
أمية اجلائرة ،وقال:

السلة والﺬ ﹼلة وهيﻬات منﹼا الﺬ ﹼلة«...
عﻰ ﻗد رﻛﺰ ﺑﲔ اﺛنتﲔ ﺑﲔ ﹼ
عﻰ اﺑن الدﹼ ﹼ
»اﻻ ان الدﹼ ﹼ
وبﴩ أصحابﻪ باجلنة التي وعد ﲠا املتﹼقون ،كان الشوق ﹴ
ﹴ
باد عﲆ حم ﹼياه وحم ﹼيا من معﻪ
بعز ﹴة
وكرامة ﹼ
ولـام ﲢدﹼ ث عن الشهادة ﹼ
ﹼ
حللول حلظة الشهادة املرتقبة ،لذلﻚ قال:
»ﺻﱪ ﹰا ﺑنﻰ الﻜرام ،فﲈ املﻮت ﹼاﻻ ﻗنﻄرة ﺗعﱪ ﺑﻜﻢ عن البﺌﻮس والﴬاء اﱃ اﳉنان الﻮاﺳعة والنعيﻢ الداﺋمة ،فا ﹼيﻜﻢ يﻜره
٥٣

ان ينتﻘﻞ من ﺳجن اﱃ ﻗﴫ«...
أن الشعارات التي رفعها اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) وصحبﻪ الكرام يف يوم عاشوراء ،ﹼ
والتﺄريﺦ يشهد عﲆ ﹼ
تدل
٥٤

التحرر من قيود الدنيا والولﻊ بالشهادة ،ومن ذلﻚ ما ييل:
ﲨيعها عﲆ
ﹼ
ﹼ ٥٥
ﺧري من حياة ﰱ ذل
• مﻮت ﰱ ع ﹼﺰ ﹲ

• املﻮت اوﱃ من رﻛﻮب العار والعار اوﱃ من دﺧﻮل النﹼار واﷲ ما هﺬا وهﺬا جار
ال ريب يف ﹼ
فﺈﳖم إن كانوا يرومون
أن
التحرر من عبودية بني أمية يعدﹼ نعم ﹰة عظيم ﹰة حرم منها املسلمون آنذاك ،لذلﻚ ﹼ
ﹼ
٥٦

ﲢقيق هذا اهلدف فال مناص هلم من دفﻊ ﺛمنﻪ ،لك ﹼن بعضهم كانوا ﳜشون من بطﺶ هذه الﴩذمة الطاغية وبعضهم اآلخر
ﹴ
احلرية ،وقد وصفهم
بحفنة من املال اﻷمر الذي جعلهم يصمتون إزاء الظلم
غرر ﲠم وخدعوا
ﹼ
ويتنصلون عن دفﻊ ﺛمن ﹼ
ﹼ
اإلمام قائالﹰ:
٥٧
»واﷲ ﻻيدعﻮﻧﹼﻰ حتﻰ يستﺨرجﻮا هﺬه العلﻘﻪ من جﻮﰱ واذا فعلﻮا ذلﻚ ﺳلﻂ اﷲ عليﻬﻢ ﹶمن ﹸي ﹼ
ﺬﳍﻢ حتﻰ يﻜﻮﻧﻮا ﹼ
اذل فرق اﻻمﻢ«
وبالفعل ،فقد ﲢ ﹼقق هذا الكالم عﲆ أرض الواقﻊ وس ﹼلﻂ اﷲ تعاﱃ عليهم من هو أعتى من الطاغية معاوية.
ﹼ
املحمدية إﱃ البﴩية ﲨعاء ،وحينام الحﻆ آل
إن س ﹼيد الشهداء حتﹼى آخر حلظات حياتﻪ ﱂ يتهاون يف إبالغ رسالتﻪ الثورية
ﹼ
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انقضوا عﲆ خيام النساء واﻷطفال ،خاطبهم بالقول:
أيب سفيان ﹼ

»يا ﺷيعة آل اﺑﻰﺳﻔيان! ان ﱂ يﻜن لﻜﻢ دين وﻛنتﻢ ﻻ ﲣافﻮن املعاد فﻜﻮﻧﻮا احرار ﹰا ﰱ دﻧياﻛﻢ هﺬه فارجعﻮا اﱃ احساﺑﻜﻢ

انﻛنتﻢ عرﺑ ﹰا ﻛﲈ ﺗﺰعمﻮن«

٥٨

 .٥إحياء السنﹼة النبﻮية والسرية العلﻮية

أحد اﻷهداف اﻷخر التي رام اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) ﲢقيقها يف ﳖضتﻪ الكرب هو إحياء سرية جدﹼ ه الرسول

اﻷكرم ﹼ
عيل بن أيب طالب (عليﻪ السالم) بعد أن أصبحت يف طي النسيان ملدﹼ ة
(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) ووالده س ﹼيد ﹼ
املوحدين ﹼ
ﹴ
ﲬسني عام ﹰا من سلطة اﻷمويني ،حيث ترعرع ﹲ
معرفة بتلﻚ السرية اإلسالمية اﻷصيلة ،ﹼ
ﻷن هؤالء الطغاة
جيل ﱂ يكن عﲆ
ﹴ
ﹴ
ﹴ
منحرفة لكي ﳜضعوا هلم ﱟ
وعبودية ،وهذا اهلدف الشيطاﲏ ال
بذل
أفكار
غسلوا أدمغة الناس وحقنوها بام يشاؤون من
ﹴ
ﹴ
ﹴ
يتح ﹼقق ﹼ
تﺄكيد إال عرب حماربة السنﹼة النبوية والسرية العلوية ،كام ﹼ
وراﺛية ﱂ يكن
ﳑلكة
أن ﲢويل اﳋالفة اإلسالمية إﱃ
بكل
مقدور ﹰا إال ﲠذا اﻷسلوب الذي يصبح الناس فيﻪ غارقينفي غياهب الضالل وجاهلني بالتعاليم اإلسالمية اﻷصيلة والسرية
النبوية الﴩيفة .لذا ،سعى بنو أمية جاهدين إلحياء الطباع والتقاليد اجلاهلية التي رفضها اإلسالم وبادروا إﱃ طرحها ﹴ
بثوب
إسالمي ،ﹼ
ﻷن الناس إن ا ﹼطلعوا عﲆ الفكر اإلسالمي اﻷصيل وطرأت تغيريات عﲆ ﲨيﻊ جوانب حياﲥم الفردية واجلامعية
ﱟ
ﹴ
بفضل التعاليم اإلسالمية السمحاء ،ملا كانوا ﳜدعون بسهولة وملا انضوت عليهم ﹼ
كل تلﻚ اﻷكاذيب التي نسبت إﱃ الدين.

ومن اجلدير بالذكر ﹼ
أن خاتم اﻷنبياء ﹼ
(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) وأمري املؤمنني (عليﻪ السالم) أكﹼدا غاية التﺄكيد عﲆ رضورة
إحقاق حقوق الناس وعدم جواز تدنيسها من قبل احلكﹼام ،فالسلطات احلاكمة برأﳞاممك ﹼلف ﹲة بالعمل عﲆ ضامن حقوق

وحرية التعبري واالستفسار واالعرتاض واستنطاق املسؤولني واإلﴍاف عﲆ
الشعب وتلبيتها ،مثل ﹼ
حق التعليم والرتبية ﹼ
ﹴ
ﹲ
حقوق أخر؛ كام أكﹼدا عﲆ ﹼ
منوط بمراعاﲥم حلقوق الناس
حق املسؤولني يف طاعة الرعية هلم
سلوكهم ،وما إﱃ ذلﻚ من
أن ﹼ
وأداء واجباﲥم بﺄفضل ﹴ
وجﻪ.
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وفيام ييل نذكر بعﺾ اﻷمثلة كشواهد عﲆ هذه احلقيقة الثابتة:

(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) عالء بن احلﴬمي إﱃ البحرين ﹼ
النبي ﹼ
محلﻪ كتاب ﹰا إليهم جاء فيﻪ:
لتويل زمام اﻷمور فيها ،ﹼ
حينام بعث ﹼ

»فﺈﲏ ﻗد ﺑعﺜﺖ إليﻜﻢ العﻼء ﺑن اﳊﴬمﻲ ،وأمرﺗﻪ أن يتﻘﻲ اﷲ وحده ﻻ ﴍيﻚ لﻪ وأن يلﲔ فيﻜﻢ اﳉناح وﳛسن فيﻜﻢ

السرية و ﳛﻜﻢ ﺑينﻜﻢ وﺑﲔ من لﻘاه من الناس ﺑﲈ أمر اﷲ ﰲ ﻛتاﺑﻪ من العدل و أمرﺗﻜﻢ ﺑﻄاعتﻪ إذا فعﻞ ذلﻚ ،فﺈن حﻜﻢ فعدل

وﻗسﻢ فﺄﻗسﻂ واﺳﱰحﻢ فرحﻢ فاﺳمعﻮا لﻪ وأطيعﻮا وأحسنﻮا مﺆازرﺗﻪ ومعﻮﻧتﻪ«

٥٩

عرفهم فيها بشخصيتﻪ وكرامتﻪ
وبعد أن ﹼ
عيل (عليﻪ السالم) مالﻚ اﻷشرت لوالية مرص ،بعث كتاب ﹰا إﱃ أهلها ﹼ
نصب اإلمام ﹼ

وأمرهم بطاعتﻪ ،فقال:

»فاﺳمعﻮا لﻪ و اطيعمﻮا امره فيﲈ طاﺑﻖ اﳊﻖ«
كام بعث كتاب ﹰا إﱃ قادة جيشﻪ ن ﹼبههم فيﻪ إﱃ الواجبات امللقاة عﲆ كاهل املسؤولني وأشار إﱃ بعضها قائالﹰ:
٦٠

»فاذا فعلﺖ ذلﮏ وجبﺖ ﷲ عليﻜﻢ النعمﻪ ولﯽ عليﻜﻢ الﻄاعﻪ وﻻﺗنﻜﺼﻮا عن دعﻮة وﻻﺗﻔرطﻮا فﯽ ﺻﻼح«

٦١

وبعد أن نﴘ املسلمون التعاليم اﻷصيلة لدين اﷲ وسنﹼة خاتم اﻷنبياء وسرية س ﹼيد اﻷولياء ،انتفﺾ اإلمام احلسني (عليﻪ
ﹴ
جديد وتذكريهم باإلسالم اﻷصيل ،لذلﻚ بعث إﱃ الطاغية معاوية كتاب ﹰا ذكﹼره فيﻪ بعدم لياقة
السالم) إلحياء أرواحهم من
ابنﻪ الفاسق يزيد ﳋالفة املسلمني ،فخاطبﻪ قائالﹰ:
واﺧرﺑﺖ رع ﹼيتﹶﻚ وﱂ ﺗﺆ ﹼد ﻧﺼيحﻪ ر ﹼﺑﻚ،
نﺖ اماﻧتﻚ
ﹶ
يﺖ اﺑنﻚ وهﻮ غﻼ ﹲم يرشب الرشاب و يلﻬﻮ ﺑالﻜﹺﻼب ،فﺨﹸ ﹶ
»ﺛﻢ و ﹼل ﹶ
ﹼ

فﻜيﻒ ﹼ
ﺗﻮﱄ عﲇ ﹼامﻪ ﳏمد من يرشب اﳋمر؟ وﺷارب اﳋمر من الﻔاﺳﻘﲔ وﺷارب اﳋمر من اﻻﴍار ،وليﺲ ﺷارب اﳋمر
٦٢
ﹴ
اﻻمﻪ؟«
ﺑامﲔ عﲇ درهﻢﹴ ،فﻜيﻒ عﲇ ﹼ
احلق لكوﳖيسري عﲆ سنﹼة جدﹼ ه وسرية أبيﻪ ،فقال:
وقد أعلن اإلمام أنﹼﻪ ال ﳛيد عن ﹼ

»اﺳري ﺑسرية جدﹼ ی واﰊ ،عﲇ ﺑن اﰊ طالﺐ«
بعد أن تل ﹼقى رسائل أهل الكوفة ألقى خطب ﹰة ذكﹼرهم فيها بالتكاليف امللقاة عﲆ عاتقهم ﲡاه حكومة اجلور والطغيان،
ﹴ
جانب منها:
حيث جاء يف
ﻗال ﰲ حياﺗﹺ ﹺﻪ :من رأ ﺳلﻄاﻧ ﹰا جاﺋﹺر ﹰا مست ﹺ
ﹶح ﹰﹼﻼ ﹸﹺﳊ ﹶر ﹺم أو ﹺ
ﺳﻮل اﷲ )ﺻﲆ اﷲ عليﻪ و آلﻪ( ﹶﻗد ﹶ
أن ﹶر ﹶ
ﺗارﻛ ﹰا [ﻧاﻛﺜا]
» ﹶف ﹶﻘد ﹶعلﹺمتﹸﻢ ﱠ
ﹶ
ﹸ ﹾ
ﹶ ﹶ ﹸ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﻬد اﷲ ،ﹸ ﹺ ﹺ ﹺ
لﹺع ﹺ
دوان ،ﹸﺛﻢ ﹶﱂ يﻐﹶري ﹶع ﹶل ﹺيﻪ ﺑﹺ ﹶﻘ ﹴ
ﹺ
ﻮل ﹶوﻻ فﹺ ﹴ
عﻞ،
ﹶ
وﳐالﻔ ﹰا ل ﹸسنﱠة ﹶرﺳﻮل اﷲ )ﺻﲆ اﷲ عليﻪ و آلﻪ( ،ﹶف ﹶعم ﹶﻞ ﰲ عباد اﷲ ﺑاﻹ ﹾﺛ ﹺﻢ وال ﹸع ﹺ ﱠ ﹸ ﱢ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
الﺸ ﹺ
الر ﹺ
أن هﺆﻻء ﹶل ﹺﺰمﻮا طا ﹶع ﹶة ﱠ
وأﻇﻬروا ال ﹶﻔسا ﹶد،
محن،
ﻛان ﹶح ﱠﻘ ﹰا ﹶعﲆ اﷲ ﹶأن ﹸيدﺧ ﹶل ﹸﻪ ﹸم ﹶ
دﺧ ﹶل ﹸﻪ؛ ﹶو ﹶﻗد ﹶعلمتﹸﻢ ﱠ
ﹶ
ﹶ
يﻄان ،ﹶوﺗ ﹶﹶﻮ ﱠلﻮا عن طا ﹶعة ﱠ
اﻷمر لﹺ ﹶﻘرا ﹶﺑتﻲ ﹺمن ر ﹺ
أح ﱡﻖ ﹺمن غريي ﹺﲠﺬا ﹺ
ﹶو ﹶع ﱠﻄ ﹸلﻮا ﹸ
ﺳﻮل اﷲ
أح ﱡلﻮا ﹶح ﹶرا ﹶم اﷲ ،ﹶو ﹶح ﱠرمﻮا ﹶحﻼ ﹶل ﹸﻪ .وأﻧا ﹶ
واﺳتﺄ ﹶﺛروا ﺑا ﹾل ﹶﻔﻲء ،ﹶو ﹶ
ﹶ
اﳊدو ﹶد ،ﹾ
)ﺻﲆ اﷲ عليﻪ و آلﻪ(«

٦٣

* ﻧتيجة البحﺚ

سرية اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) إ ﹼبان إمامتﻪ كانت ر ﹼدة ﹴ
فعل عﲆ سلوك بني أمية ﲡاه الدين وأحكام الﴩيعة ،حيث

سعى إﱃ إحياء سنﹼة جدﹼ ه خاتم اﻷنبياء ﹼ
(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ)وتذكري املسلمني بمكانة أهل البيت (عليهم السالم) والتﺄكيد
عﲆ حقوق الرعية سياسي ﹰا واجتامعي ﹰا.
لقد ﹼاﲣذ اﻷمويون دين اﷲ هزو ﹰا ﲠدف التس ﹼلﻂ عﲆ رقاب املسلمني واالستحواذ عﲆ مقدﹼ راﲥم ،وﻷجل ﲢقيق أهدافهم
النبي اﻷكرم ﹼ
(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) زور ﹰا
الدنيئة هذه بادروا إﱃ ﲢريف املعارف الدينية ووضعوا اﻷحاديث التي نسبوها إﱃ ﹼ

وﲠتان ﹰا ،كام بذلوا ما بوسعهم لتهميﺶ أهل البيت (عليهم السالم) وخداع الرأي العا ﹼم ،فض ﹰ
ال عن ﹼأﳖم ع ﹼينوا أراذل الناس
ﹴ
يتورعوا حلظ ﹰة عن سفﻚ دماء
عﲆ رقاب املسلمني وتعاملوا معهم بظل ﹴم واستبداد ،وجعلوا بيت املال ملك ﹰا عائلي ﹰا وﱂ ﹼ
ﹴ
ذريعة كانت.
املسلمني وﳖب أمواهلم ﲢت أ ﹼية
اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) بصفتﻪ إمام املسلمني وقائدهم ،كان يعترب نفسﻪ مك ﹼلف ﹰا بمواجهة هذا املدﹼ الباطل واحليلولة
ﹴ
ﹴ
وراﺛية؛ لذلﻚ
ملكية
تتحول إﱃ
جاهيل والعمل عﲆ صيانة خالفة املسلمني من أن
ﲢول املجتمﻊ اإلسالمي إﱃ ﳎتم ﹴﻊ
ﹼ
دون ﹼ
ﱟ
وعرف العاﱂ بالباطن
ﺛار إلنقاذ اﻷ ﹼمة اإلسالمية وانتشاهلا من غياهب اجلهل وﲢريرها من الظلم واالضطهاد،
ﹼ
فضحى بنفسﻪ ﹼ
القبيح لنبي أمية ،فكانت ﺛورتﻪ املباركة ضامن ﹰا لﻺسالم واملسلمني من االنحراف والضياع.

واحلق ،لكنﹼهم رسعان ما فضحوا إﺛر اجلريمة الشنيعة
رمز للتد ﹼين والصدق
ﹼ
لقد مكر اﻷمويون وخدعوا الناس بزعم ﹼأﳖم ﹲ
التي ارتكبوها يف أرض كربالء فﺄصبحوا مقيتني لد ﹼ
كل مسل ﹴم وسحقت كرامتهم ليقبعوا يف مزبلة التﺄريﺦ حتﹼى قيام الساعة.

قد يكون اإلمام احلسني (عليﻪ السالم) خﴪ املعركة من الناحية العسكرية ،إال أنﹼﻪ انترص انتصار ﹰا باهر ﹰا ونجح يف إحياء
القيم الدينية واﻷخالقية ،وصان الدين والﴩيعة من أكاذيب بني أميةوأباطيلهم ،وبالتايل أﺛبت للعاﱂ بﺄرسه ﹼ
أن اإلسالم
منز ﹲه ال يمنح اﻷصالة للامل والسلطة.
دي ﹲن ﹼ
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 .9املصدر السابق.
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حرانﯽ ،حسن بن علﯽ ،ﲢف العقول ،ص .23٨
 .14ابن شعبﻪ ﹼ

 .1٥ان االمام عﲆ بن ابﯽ طالب(عليﻪ السالم) وصف بنﯽ اميﻪ ...» :فيتخذوا مال اﷲ دوالﹰ وعبادهخوال والصاحلني حربا والفاسقني حزب ﹰا« (ﳖﺞ البالغﻪ ،كتاب
اﳋﹶ ﹺلي ﹶف ﹸة م ﹾن سار بﹺ ﹺسري ﹺة رس ﹺ
ملعاويﻪ»:و ﹾي ﹶل ﹶﻚ ﹶيا ﹸم ﹶع ﹺ
او ﹶي ﹸة إﹺن ﹶﱠام ﹾ
ول اﷲ ﹶوع ﹺﹶم ﹶل بﹺ ﹶطاع ﹺﹶة اﷲ ﹶو ﹶل ﹶع ﹾم ﹺري إﹺنﱠا ﹶﻷﹶع ﹶﹾال ﹸم ﹾاهلﹸدﹶ 
رقم )62؛ كام قال االمام احلسن(عليﻪ السالم)
ﹶ
ﹶ ﹶ ﹸ
ﹶ ﹶ ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ومنﹶار ال ﱡت ﹶقى و ﹶل ﹺكن ﹶﱠﻚ يا مع ﹺ ﹺ
السنﹶ ﹶن ﹶو ﹶأ ﹾح ﹶيا ا ﹾلبﹺدﹶ ﹶع ﹶو ﱠاﲣ ﹶﹶذ ع ﹶبا ﹶد اﷲ ﹶخ ﹶو ﹰال ﹶودي ﹶن اﷲ ﹶلعبا« (ر.ك:ﳎلسﯽ ،حممد باقر ،بحاراالنوار ،ج ،44ص(42
ﹶ ﹸﹶ
ﹶ
او ﹶي ﹸة ﳑ ﱠ ﹾن ﹶأ ﹶبا ﹶد ﱡ
ﹶ ﹶ ﹸ

 .16طرﳛﯽ ،ﳎمﻊ البحرين ،ج ،۵ص.۳۶۷

 .17فريوزآبادی ،القاموس املحيﻂ ،ج  ،۳ص .۵۰۹

 .1٨موسوعﻪ كلامت االمام احلسني(عليﻪ السالم) ،ص ،۸۴۴نقال عن حممد بن عبدالرحيم ،ديوان االمام احلسني(ع).
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ال عن :جرجي زيدان ،ﲤدن اسالم (باللغة الفارسية) ،ج  ،4ص .131
 .19ﹼ
 .20لال ﹼطالع أكثر عﲆ تعامل اﻷمويني مﻊ املوايل وأهل الكتاب ،راجﻊ :جرج جرداق ،صوت العدالﻪ االنسانيﻪ ،فصل االستبداد ،اآلقة القومية ،دار االندلس.
 .21اهلاللﯽ ،سليم بن قيس ،كتاب سليم بن قيس هاللﯽ ،ج ،2ص .740

 .22ابن أيب احلديد ،ﴍح ﳖﺞ البالغة ،ج ،11ص۴۳ـ .4٥

 .23الشيﺦ املفيد ،حممد بن حممد بن نعامن ،اﻷمايل ،ص .164
 .24املصدر السابق ،ص .162

 .2٥ابن قتيبﻪ ،عبداﷲ بن مسلم ،االمامﻪ و السياسﻪ ،ج ،1ص .202

 .26ابن أيب احلديد ،ﴍح ﳖﺞ البالغة ،ج ،3ص.2٥9
 .27لال ﹼطالع أكثر ،راجﻊ :بالذری ،انساب االﴍاف ،ج ،9ص » .4٥٨يزيد بن عبداﷲ بن زمعة بن اﻷسود ،و أمﻪ زينب بنت أيب سلمة بن عبداﻷسد املخزومي ،و جدتﻪ أم

سلمة زوج رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ و س ﹼلم ،شهد يوم احلرة فﺄخذ و أﰐ بﻪ مسلم بن عقبة ،فدعاه إﱃ أن يبايﻊ ليزيد عﲆ أنﻪ عبد قن فﺄبى و قال :أبايعﻪ عﲆ كتاب اﷲ و سنة
(حرة).
نب ﹼيﻪ ،و عﲆ أﲏ ابن عمﻪ ،فقدمﻪ فﴬب عنقﻪ«؛ اخبار الدولﻪ العباسيﻪ ،ص 132؛ راجﻊ ايض ﹰا الطرﳛي ،ﳎمﻊ البحرين؛ ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ما ﹼدة ﹼ

 .2٨الطربسﯽ ،االحتجاج ،ج ،۲ص۲۹۷؛ بالذری ،انساب االﴍاف ،ج ،٥ص.121

حرانﯽ ،ﲢف العقول ،ص۲۳۹
 .29ﹼ

 .30دينوری ،ابوحنيفﻪ امحد بن داود ،االخبار الطوال ،ص221؛ بالذری ،انساب االﴍاف ،ج ،3ص361؛ املفيد ،االرشاد يف معرفة حجﺞ اﷲ عﲆ العباد ،ج ،2ص.32
 .31املفيد ،املصدر السابق.

 .32ابن اعثم ،الفتوح ،ج ،۴ص.۳۴۸

 .33خوارزمﯽ ،موفق بن امحد ،مقتل احلسني (ع) ،ص1٨4؛ ابن طاووس ،علﯽ بن موسﯽ ،اللهوف علﯽ قتلﯽ الطفوف ،ص .23

 .34ابن اﺛري ،الكامل فﯽ التاريﺦ ،ج ،3ص .٥06

 .3٥ﳖﺞ البالغﻪ ،كتاب .۳۱

 .36عقاد ،عباس حممود ،أبو الشهداء ،ص .٥2

 .37ابن ابﯽ احلديد ،ﴍح ﳖﺞ البالغﻪ ،ج ،٨ص .2٥3

 .3٨خوانساری ،حممد بن حسني ،غرر احلكم و درر الكلم ،ج ،2ص231؛ قمﯽ ،شيﺦ عباس ،انوارالبهيﻪ ،ص.۴۵
 .39ابو ﳐنف ،وقعة الطف ،ص.209

 .40العالمﻪ النائينﯽ ،حممد حسني ،تنبيﻪ االمﻪ و تنزيﻪ امللﻪ ،ص ۵۵ـ .۵۶

 .41حرانﯽ ،ﲢف العقول ،ص۲۳۷ـ .239
 .42ابن قولويﻪ ،كامل الزيارات ،ص22٨

 .43ﳎلسﯽ ،بحار اﻷنوار ،ج ،44ص330؛ ابن اعثم ،الفتوح ،ج ،٥ص 21مﻊ تفاوت يسري.
 .44ياقوت احلموی ،معجم البلدان ،ج ،3ص.129

 .4٥املفيد ،اإلرشاد يف معرفة حجﺞ اﷲ عﲆ العباد ،ج ،2ص.7٥
 .46املصدر السابق.

 .47املصدر السابق ،ص91؛ ابن اﺛري ،الكامل فﯽ التاريﺦ ،ج ،4ص .٥7

 .4٨موسوعه كلامت االمام احلسني ،ص ،۳۹۹نقال عن البهبهانﯽ ،مال حممد باقر ،الدمعﻪ الساكبﻪ ،ص ،۲۷۱و سﭙهر ،حممد تقﯽ ،ناسﺦ التواريﺦ ،ج ،۲ص.۱۵۸

 .49ابن اعثم ،الفتوح ،ج ،٥ص 72؛ ابن طاووس ،اللهوف علﯽ قتلﯽ الطفوف ،ص.۷۴

ﹲ
 .٥0حينام أراد أخو اﻷوس نﹸرصة رسول اﷲ ﹼ
مقتول« ،لذلﻚ تال هذه اﻷشعار ر ﹼد ﹰا عليﻪ.
عمﻪ وقال لﻪ» :أين تذهب فﺈنﹼﻚ
(صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ) ﹼ
خوفﻪ ابن ﹼ

 .٥1ابن قولويﻪ ،كامل الزيارات ،ص۹۶؛ ابن اعثم ،الفتوح ،ج  ،٥ص.79

حرانﯽ ،ﲢف العقول ،ص۲۴۵؛ طربی ،تاريﺦ الطربی ،ج ،٥ص.40٥
 .٥2ﹼ
حرانﯽ ،ﲢف العقول ،ص .24٥
 .٥3ﹼ

 .٥4مسعودی ،اﺛبات الوصيﻪ ،ص .166

حرانﯽ ،ﲢف العقول ،ص.٥3
 .٥٥ابن بابويﻪ ،معاﲏ اﻷخبار ،ص2٨9؛ ﹼ
 .٥6ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابﯽ طالب (ع) ،ج ،4ص .6٨
 .٥7املصدر السابق.

 .٥٨املفيد ،االرشاد ،ج ،۲ص۷۶؛ طربی ،تاريﺦ الطربی ،ج ،٥ص .394

 .٥9ابن اعثم ،الفتوح ،ج ،٥ص (117مﻊ تفاوت يسري)؛ابن طاووس ،اللهوف علﯽ قتلﯽ الطفوف ،ص.۱۲۰

 .60امحدي ميانجي ،عيل ،مكاتيب الرسول ،ج ،2ص 619؛ عن الطرباﲏ يف املعجم الكبري .1٨ :٨9 /16٥
 .61االمام علﯽ (ع) ،ﳖﺞ البالغﻪ ،كتاب رقم 3٨؛ ﺛقفﯽ ،الغارات ،ج ،1ص .261
 .62االمام علﯽ (ع) ،ﳖﺞ البالغﻪ ،كتاب رقم .٥0
 .63ابن ح ﹼيون ،دعائم االسالم ،ج ،۲ص.۱۳۳

الطف ،ص۱۷۲؛ الفتوح ،ج ،٥ص ٨1؛ ابن اﺛري ،الكامل فﯽ التاريﺦ ،ج ،4ص.4٨
 .64ابو ﳐنف ،وقعﻪ
ﹼ

فﻬرﺳﺖ مناﺑﻊ

 .6٥ابن أيب احلديد ،عبد احلميد بن هبة اﷲ ،ﴍح ﳖﺞ البالغة البن أيب احلديد ،تصحيح حممد ابوالفضل ابراهيم،ايران ،قم،

مكتبﻪ آيت اﷲ العظمﯽ مرعشﯽ نجفﯽ1404 ،ق.

 .66ابن اﺛري ،عزالدين أبواحلسن عﲆ بن ابى الكرم ،الكامل فﯽ التاريﺦ ،لبنان ،بريوت ،دارصادر ـ داربريوت13٨٥ ،ق196٥ /م.
 .67ابن بابويﻪ ،حممد بن عﲆ ،معاﲏ اﻷخبار،تصحيح علﯽ اكرب غفاری ،ايران ،قم ،دفرت انتشارات اسالمﯽ 1403 ،ق.

 .6٨ابن شعبﻪ حرانى ،حسن بن عﲆ ،ﲢف العقول ،تصحيح علﯽ اكرب غفاری ،ط الثانﯽ،ايران ،قم ،دفرت انتشارات اسالمﯽ،

1404ق1363 /ش.
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 .69ابن شهر آشوب مازندرانى ،حممد بن عﲆ ،مناقب آل أيب طالب عليهم السالم،ايران ،قم ،نﴩ عالمﻪ 1379 ،ق.
 .70ابن طاووس ،عﲆ بن موسىاللهوف عﲆ قتﲆ الطفوف ايران ،ﲥران ،نﴩ جهان.

 .71ابن قولويﻪ ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات،العراق ،النجف االﴍف ،داراملوتضويﻪ13٥6 ،ش.

 .72ابن كثري الدمشقى ،أبوالفداء اسامعيل بن عمر ،البداية و النهاية ،لبنان ،بريوت ،دارالفكر1407 ،ق19٨6 /م.
 .73امحدي ميانجي ،عيل ،مكاتيب الرسول ،ايران ،قم ،مؤسسﻪ داراحلديث۱۴۱۹ ،ق.

 .74البالذر ،أمحدبنيحييبنجابر،انساب االﴍاف ،ﲢقيق:سهيلزكارورياضزركﲆ،لبنان ،بريوت،دارالفكر،طاﻷوﱃ،

1417ق1996/م.

 .7٥ﺛقفى ،ابراهيم بن حممد بن سعيد بن هالل ،الغارات ،ﲢقيق و تصحيح :جالل الدين حمدث ،ايران ،ﲥران ،انجمن
آﺛار مﲆ139٥ ،ق.

 .76جرج جرداق ،امام علﯽ صوت العدالﻪ االنسانيﻪ ،لبنان ،داراالندلس.

 .77خوارزمي ،موفقبن امحد،مقتلاحلسني (ع) ،ﲢقيق :حممد الساموی ،انوار اهلدی141٨ ،ق.

 .7٨خوانسار ،آقا ﲨال حممد بن حسنيﴍح آقا ﲨال خوانسار بر غرر احلكم و درر الكلم ،ﲢقيق و تصحيح :حمدث
ارمو ،جالل الدينحسينى ،ايران ،ﲥران ،جامعﻪ ﲥران1366 ،ش.

 .79الدينوری ،أبو حنيفة أمحد بن داود ،اﻷخبار الطوال ،ﲢقيق :عبد املنعم عامر ،املرص ،قاهره ،دارإحياء الكتب العريب،
الطبعةاﻷوﱃ1960 ،م.

 .٨0ﴍيف رضﯽ ،حممد حسني ،ﳖﺞ البالغﻪ ،تصحيح صبحﯽ صالح ،ايران ،قم ،نﴩ هجرت۱۴۱۴ ،ق.

 .٨1طربسى ،امحد بن عﲆ ،اإلحتجاج عﲆ أهل اللجاج ،تصحيح حممد باقر خرسان ،نﴩ مرتضﯽ ،ايران ،مشهد 1403 ،ق.

 .٨2الطربي ،أبوجعفر حممد بن جرير ،تاريﺦ اﻷمم و امللوك ،ﲢقيق :حممد أبوالفضل ابراهيم ،لبنان ،بريوت ،دارالرتاث،
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ط الثانية13٨7 ،ق1967 /م.

 .٨3طرﳛى ،فخر الدين بن حممد ،ﳎمﻊ البحرين ،تصحيح امحد حسينﯽ اشكوری ،ط الثالث ،ايران،ﲥران ،نﴩ مرتضوی137٥ ،ش.
 .٨4عقاد ،عباس حممود ،ابوالشهداء (واقعﻪ كربال) ،ترﲨﻪ مسعود انصار ،ايران ،ﲥران ،نﴩ ﭘرديس.
 .٨٥فريوز آباد ،حممد بن يعقوب ،القاموس املحيﻂ،لبنان ،بريوت ،ط االولﯽ.
 .٨6قمى ،شيﺦ عباس ،االنوار البهيﻪ ﰱ تواريﺦ احلجﺞ االهلية ،ﭼاپ سنﮕى.

 .٨7الكوﰱ،أبوحممدأمحد بن اعثم ،كتاب الفتوح ،ﲢقيق :عﲆ شري ،لبنان ،بريوت ،داراﻷضواء ،ط اﻷوﱃ1411 ،ق1991 /م.
الطف ،تصحيح حممد هادی يوسفﯽ غروی ،ط الثالث ،ايران،قم ،دفرت
 .٨٨الكوﰱ ،ابو ﳐنف لوط بن ﳛيى ،وقعة
ﹼ
انتشارات اسالمﯽ 1417 ،ق.

 .٨9ﳎلسى ،حممد باقر بن حممد تقى ،بحار اﻷنوار ،ﭼاپ دوم،بريوت ،داراحياء الرتاث العربﯽ 1403 ،ق.

 .90ﳎهول(ق  ،)3أخبار الدولة العباسية ،ﲢقيق :عبدالعزيز الدور و عبداجلبار املطلبى ،لبنان ،بريوت ،دارالطليعة1391 ،ق.
 .91مسعود ،عﲆ بن حسني ،اﺛبات الوصية ،ط الثالث ،ايران ،قم ،انصاريان13٨4 ،ش1426 /ق.

 .92مفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد يف معرفة حجﺞ اﷲ عﲆ العباد،ايران ،قم ،مؤسسﻪ آل البيت 1413 ،ق.

 .93نائينى ،حممد حسني ،تنبيﻪ االمة و تنزيﻪ امللة ،تصحيح و ﲢقيق :سيد جواد ورعى ،ايران ،قم ،مركزانتشارات اسالمى.۱۳۸۶ ،

 .94هالﱃ ،سليم بن قيس ،كتاب سليم بن قيس اهلاليل ،ﲢقيق و تصحيح :حممد انصار زنجانى خوئينى ،ايران ،قم ،اهلاد140٥ ،ق.
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ملﺨﺺ البحﺚ

أمي ،يدين بالوﺛنية ،ويشيﻊ فيﻪ العنف ،والتعطﺶ للدماء ،و وأد البنات ،والعصبية القبلية اجلاهلية ،ومئات
يف ﳎتمﻊ ﹼ
الرذائل االخالقية واالنسانية ،يف مثل هذا املجتمﻊ بعث اﷲ رسوالﹰ ﳛمل كتاب ﹰا المثيل لﻪ ليصدهم عن عبادة االصنام،

ﲢمل (عليﻪ الصالة والسالم) يف هذا السبيل الكثري من املعاناة واملصاعب
ويبعدهم عن الرذائل ويقرﲠم من الفضائل ،وقد ﹼ

التي ينوء بحملها سائر الناس ،وقد أشار القران الكريم اﱃ جزء يسري من ذلﻚ.

ويف ظل هذه الظروف العصيبة فقد عانى الرسول (ص) أشد انواع الظلم واالذ والعداء عﲆ يد احد اقرب الناس

اليﻪ مثل عمﻪ ايب هلب ،وﳑن هم ابعد قلي ﹰ
ال يف القرابة كبني امية احد بطون قبيلة قريﺶ املناوئني ﻷبناء عمومتهم من بني
هاشم .وقد امتد ذلﻚ العداء وبلﻎ غايتﻪ يف معركة بدر الكرب التي كان يقود جيﺶ املﴩكني فيها ابو سفيان بمعية كبار بني
امية كعتبة وشيبة والوليد ،والتي انتهت بمقتل سبعني منهم.

وكان هلذه املعركة ومن قتل فيها سبب ﹰا يف اﺛارة االحقاد و الضغائن يف صدور بني امية قاطب ﹰة وخاصة آل ايب سفيان ،وذلﻚ

عﲆ الرغم من اضطرارهم فيام بعد للتظاهر باالسالم .ولكن حقدهم االعمى وتعصبهم القبيل اجلاهيل جعل احقادهم تلﻚ

تغيل كاملرجل يف قلوﲠم ﳑا جعلهم يتحينون الفرص لالنتقام من النبي (ص) وبخاصة من االمام عيل (ع) الذي قتل ك ﹰ
ال من
عتبة وشيبة أخوي هند زوجة ايب سفيان ،وخايل معاوية ،وقتل كذلﻚ الوليد ابا خالد يف معركة بدر .ومن خالل نظرة عابرة
يف تاريﺦ االسالم منذ معركة بدر وحتى واقعة كربالء ومرور ﹰا بمجلس يزيد وحتى آخر عهد بني امية (عام 132هـ) نجد
من الشواهد البينة والدالئل القاطعة ما يؤيد هذا الكالم ويؤكده.
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ان بني امية وخاصة آل ايب سفيان مابرحوا يكنون العداء لرسول اﷲ (ص) وللدين االسالمي احلنيف ،فلم يبلﻎ االيامن

ﴏح ابن ايب احلديد يف ﴍح ﳖﺞ البالغة ج  ٥ص 129قائالﹰ " :وقد طعن
احلقيقي من قلوﲠم مبلغﻪ .ويف هذا الصدد ﹼ

كثري من أصحابنا يف دين معاوية ،وﱂ يقترصوا عﲆ تفسيقﻪ ،وقالوا عنﻪ إنﻪ كان ملحدا ال يعتقد النبوة ،ونقلوا عنﻪ يف فلتات

كالمﻪ ،وسقطات ألفاظﻪ ما يدل عﲆ ذلﻚ".

Abﬆract
In a community people believe in paganism ،steeped in violence ، bloodthirsty-oriented
acts، female fetus exterminating، preislamic tribal fanaticism ، much moral and human
abomination acts، in such a community the prophet sent to hold a script ، peerless، to prevent
them from worshipping pagans ،shield them from abomination and guide them to virtue.
Consequently the prophet ) peace be upon him and his progeny( tolerates many plights and
pains for the sake of people : the Glorious Quran mentions some of these incidents.
Under such circumstances ، the prophet suffers much from the nearest relatives ; his uncle
Abi Lahib or other pedigree relatives ، to the extent the Great Badar Battle waged and led by

Abu Sufﬁan with other Umayyad heads ; `Atiba، Sheeba and Alwaleed and terminated with
the death of seventy Umayyad men.
The repercussions of the battle loom larger and larger on the Umayyad people in particular
Abu Sufﬁan people ، though pretending to believe in Islam، their blind vengeance knows no
limitation ، they exploit any moment to take the revenge from the prophet and his cousin
Imam Ali ) Peace be upon him( ; history shows many evidences to such propensity for blood
and conspiracy. The Umayyad people never cease having the acts of treason and treachery as
Ibn Abi Alhadeed in the Road of Eloquence said :
Many people of us reprobate the religion of Ma`a`wia ، not only do they set him debauched
; they called him an atheist never believing in prophitship and observed his tongue slips and
misconduct that certify all these points.

خالصﻪ ﭘﮋوهﺶ

خداوند متعال در ميان مردمﯽ درس ناخوانده ،بتﭘرست ،ـ خشن خونخواره ،دخرتكﺶ ،با عصب ﹼيت قبيلﻪای جاهلﯽ ،و

صدها رذيلﻪ اخالقﯽ و انسانﯽ ،ﭘيامربی برانﮕيخت با كتابﯽ بيامنند تا آﳖا را از بتﭘرستﯽ باز دارد و از رذائل اخالقﯽ بﭙريايد و بﻪ

ﲢمل كرد و بﻪ بخشﯽ از آﳖا در قرآن اشاره شده است.
فضائل بيارايد و بﻪ راستﯽ كﻪ در اين راه ﭼﻪ رنجهای توانفرسای ناﮔفتنﯽ كﻪ ﹼ
در اين ميان يكﯽ از نزديكانﯽ مانند ابوهلب عموی خويﺶ و اندكﯽ دورتر بنﯽام ﹼيﻪ ـ تريهای از قريﺶ در برابر بنﯽهاشم

ـ بيشرتين و شديدترين آزار و دشمنﯽ را ديد .تا آنجا كﻪ جنﮓ بدر بﻪ رسكردﮔﯽ ابوسفيان و حضور عتبﻪ و شيبﻪ و وليد از

رسان بنﯽام ﹼيﻪ بﻪ راه افتاد و با كشتﻪ شدن هفتاد تن از آﳖا ﭘايان يافت ،ا ﹼما كينة ﳘني جنﮓ و ﳘني كشتﻪها ،ﳘﭽون آتشﯽ

سوزان در سينة ﲤام بنﯽام ﹼيﻪ ،بخصوص آل ابوسفيان ،زبانﻪ مﯽزد و با توجﻪ بﻪ خصلت قبيلﮕﯽ جاهلﯽ هيﭽﮕاه خاموش

نشد و هر ﭼند اينان ﭘس از فراز و نشيبها رسانجام از رس اضطرار بظاهر تظاهر بﻪ اسالم كردند ا ﹼما ﳘواره منتظر فرصتﯽ
بودند كﻪ آن كينﻪ ديرينﻪ را بازستانند و از ﭘيامرب(ص) و بويﮋه از علﯽ(ع) كﻪ عتبﻪ و شيبﻪ برادران هند ،ﳘﴪ ابوسفيان و
دايﯽهای معاويﻪ و وليد ﭘدر خالد را در بدر كشتﻪ بود بﻪ شدﹼ ت انتقام بﮕريند و نﮕاهﯽ ﮔذرا بﻪ ماجرای تاريﺦ اسالم از
بدر تا كربال و ﳎلس يزيد و تا آخر دوران بنﯽام ﹼيﻪ (سال  132ه) اين ﮔفتﻪ را تﺄييد مﯽكند.

اين ترية بنﯽام ﹼيﻪ ،بويﮋه خاندان ابوسفيان ﭘيوستﻪ حتﯽ با خود رسول خدا (ص) و دين او رس ستيز داشتند و هيﭽﮕاه

ايامن واقعﯽ نياوردند .ابنابﯽاحلديد در ﴍح ﳖﺞالبالغﻪ ج  ۵ص  129مﯽﮔويد :بسياری از اصحاب ما در دين معاويﻪ

طعن زده و تنها بﻪ فاسق شمردن او بسنده نكردهاند بلكﻪ ﮔفتﻪاند كﻪ او ملحد بود و بﻪ نبوت باور نداشت و در البالی

سخن و ﭘارههای الفاظﺶ ﭼيزهائﯽ نقل كردهاند كﻪ مؤ ﹼيد اين ا ﹼدعا است.
* * *
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ماه ﹼيﺖ و ذات معاويﻪ

زبري بن بكﹼار ـ كﻪ نﻪ بﻪ دشمنﯽ با معاويﻪ متهم است و نﻪ با اعتقاد شيعﻪ نسبتﯽ دارد ﭼرا كﻪ حال وی در دوری
السالم ،معلوم است ـ روايت مﯽكند كﻪ ﹸم ﹶط ﹼرف بن ﹸمغرية بن شعبﻪ مﯽﮔويد :با ﭘدرم بر معاويﻪ وارد
وانحراف از علﯽ عليﻪ ﹼ

شديم و ﭘدرم نزد معاويﻪ رفتوآمد داشت و با وی ﮔفتﮕو مﯽكرد و بريون مﯽآمد و با من از عقل معاويﻪ مﯽﮔفت و از

آن ﭼﻪ از وی مﯽديد شﮕفتزده مﯽشد.

ناﮔهان شبﯽ آمد و شام نخورد و سخت اندوهﮕني بود .من ساعتﯽ منتظر ماندم و ﮔامن مﯽكردم حادﺛﻪای برای ما

رخ داده .ﮔفتم ﭼرا امشب ترا اندوهﮕني مﯽبينم؟ ﮔفت فرزندم از ﭘيﺶ كافرترين و ﭘليدترين مردم آمدهام .ﮔفتم :ماجرا

ﭼيست؟ ﮔفت :در خلوتﯽ كﻪ با وی داشتم بﻪ او ﮔفتم ای امريمؤمنان تو ديﮕر بﻪ سنﹼﯽ رسيدهای و ﭘري شدهای اكنون جا دارد
كﻪ عدلﯽ آشكار سازی و خريی بﮕسرتانﯽ و بﻪ برادرانت از بنﯽهاشم بنﮕری و با آﳖا صلة رحم كنﯽ ،زيرا بﻪ خدا سوﮔند

كﻪ امروز ديﮕر آﳖا ﭼيزی ندارند كﻪ از آﳖا برتسﯽ و اين كار از آن كارهايﯽ است كﻪ ياد و ﭘاداش آن برايت باقﯽ مﯽماند.

ﮔفت هيهات هيهات! بﻪ بقای كدام ياد اميدوار باشم؟! برادر تيم (ابوبكر) بﻪ حكومت رسيد و بﻪ عدالت رفتار كرد

و كرد آن ﭼﻪ كرد ،و فقﻂ مرد و ياد و نامﺶ هم مرد! جز اين كﻪ ﮔويندهای بﮕويد :ابوبكر .سﭙس برادر عدی (عمر) بﻪ

حكومت رسيد و ده سال دامن ﳘت بﻪ كمر زد و كوشيد و او هم بيﺶ از اين نبود كﻪ مرد و حتﯽ ياد و نامﺶ هم مرد ،جز
ﹼ
اشهدان حممد ﹰا رسولاﷲ .ديﮕر
(حممد) هر روز بﻪ نامﺶ فرياد مﯽزنند:
اين كﻪ ﮔويندهای بﮕويد :عمر ،ا ﹼما ﭘﴪ ابﯽ كبشﻪ ﹼ

ﭘدر بيامرز! ﭼﻪ كاری بعد از اين باقﯽ مﯽماند و كدام ياد و نام دوام مﯽيابد! نﻪ! بﻪ خدا قسم مﮕر آن كﻪ (اين شهادت بﻪ

حممد) يكﴪه دفن شود و در زير خاک ﭘنهان ﮔردد"!
رسالت ﹼ

الضمري كسﯽ است كﻪ ﭘدرش تا آخرين نفس با ﲤام توان با رسول خدا و با اسالم مبارزه كرد
اين سخن ،بيان مافﯽ ﹼ

و رسانجام در فتح مكﹼﻪ از رس ناﭼاری و تنها بظاهر شهادتينﯽ بر زبان آورد و ﭘس از آن هم كﻪ عثامن بﻪ خالفت رسيد
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ابوسفيان ﮔفت :اين امر (خالفت) در خاندان تيم (ابوبكر) بود ،ا ﹼما تيم كجا و خالفت كجا! سﭙس بﻪ خاندان عدی

(عمر) رسيد و باز هم دورتر و دورتر شد ،سﭙس بﻪ جای خودش (بنﯽام ﹼيﻪ) بازﮔشت و در آنجا مستقر ﮔرديد .اكنون ای
بنﯽام ﹼيﻪ آن را ﳘانند ﮔوی بغلتانيد و ﳘﭽون كودكان با آن بازی كنيد ،ﭼرا كﻪ بﻪ خدا قسم نﻪ ﲠشتﯽ هست و نﻪ دوزخﯽ!

1

فرزند ﳘني ابوسفيان ،عثامن را ياری نكرد تا كشتﻪ شد و ﭘرياهن خونآلودش را بر منرب شام كشيد و ﮔفت قاتل عثامن

علﯽ بوده است با آن كﻪ امرياملؤمنني ﳘواره مانﻊ كشتﻪ شدن عثامن بود و حتﯽ دو فرزندش حسنني (ع) را هم بﻪ ياری
عثامن و دفاع از وی فرستاد و آنان در اين راه زﲬﯽ هم شدند .ﭘس از نربد ص ﹼفني و نصب حكمني و حيلة عمروعاص و

 ...و شهادت امرياملؤمنني(ع) و نقﺾ عهد معاويﻪ با امام حسن ،و قرار ﮔرفتن وی بر ﭼار بالﺶ حكومت ،بﻪ ﮔفتﻪ مدائنﯽ

»در كتاب االحداث ،نسخﻪ واحدی بﻪ ﳘﻪ كارﮔزارانﺶ نوشت كﻪ :ذ ﹼمة حكومت بری است از هر كس كﻪ ﭼيزی از
فضيلت ابوتراب و اهل بيت وی ،روايت كند و بﻪ دنبال اين ،خطيبان در هر شهری و بر هر منربی بﻪ لعن علﯽ 2وبيزاری

از وی و ناسزا ﮔفتن بﻪ او و اهل بيتﺶ ﭘرداختند .در اين ميان مصيبت اهل كوفﻪ از ﳘﻪ مردم بيشرت بود زيرا شيعيان
امرياملؤمنني در آنجا بيشرت بودند .معاويﻪ زياد ابن سم ﹼيﻪ (زيادبنابيﻪ زنازاده) را بر آنجا و بر برصه ﮔامشت و زياد ﭼون

در ايام امرياملؤمنني(ع) در شامر آﳖا بود و آنان را خوب مﯽشناخت آﳖا را از زير هر سنﮓ و كلوخﯽ جستجو مﯽكرد و
در مﯽآورد و مﯽكشت و مﯽترسانيد و دست و ﭘا مﯽبريد و ﭼشم در مﯽآورد و بردار مﯽآوﳜت و آواره مﯽساخت و از

عراق بريون مﯽراند تا اين كﻪ رسشناسﯽ از آﳖا باقﯽ نامند....

سﭙس نسخﻪ ديﮕری بﻪ كارﮔزاران خويﺶ در رستارس بالد نوشت كﻪ بنﮕريد هر كس كﻪ ب ﹼينﻪ بر وی اقامﻪ شود و حتﯽ

متهم شود كﻪ علﯽ و اهل بيت وی را دوست دارد ،نامﺶ را از ديوان رزق و عطا بسرتيد و او را شكنجﻪ كنيد و خانﻪاش را
ويران سازيد  ....تا آنجا كﻪ هر ﮔاه كسﯽ از شيعيان علﯽ فرد مورد وﺛوق وی بﻪ خانﻪاش مﯽآمد و رازش را با وی در ميان

مﯽﮔذاشت ،از خادم و برده خويﺶ بيمناک بود و تا سوﮔند و ﭘيامنهای سخت از وی نمﯽﮔرفت ﭼيزی بﻪ او نمﯽﮔفت

(ﴍح ﳖﺞابن ابﯽ احلديد ج  11ص ۴۵ـ(۴۴

ﻛرﺑﻼء اﻧتﻘام ﺑدر

ﭘﺲ از مرگ معاويﻪ يزيد ميﮕسار بوزينﻪباز ،سﮓ باز متجاهر بﻪ فسق و فجور حسنيبنعلﯽ(ع) را با آن وضﻊ دﳋراش

بﻪ شهادت رساند و اهل بيتﺶ را اسري ﮔرفت و با رسهای شهيدان بﻪ شام برد و در ﳎلس ﴍاب و جشن ﭘريوزی خويﺶ

ﴎود:

ﹼملا بدا تلﮏ الرؤس و اﴍقت

تلﮏ الشموس علﯽ ﹸربﯽ جريون

و آن خورشيدها بر بلندﳞای جريون درخشيدند

هنﮕامﯽ كﻪ آن رسها نمودار شدند

صاح الغراب فقلت ﹺصح اوال ﹺ
تصح

غراب بانﮓ رسداد ،ﮔفتم (مﯽخواهﯽ) بانﮓ بزن يا بانﮓ نزن

النبﯽ ديونﯽ
فلقد قضيت من ﹼ

من از ﭘيامرب وامها و طلبهايم را باز ستاندم

ﳘﭽنني بﻪ برخﯽ از اشعار ابن زبعری كﻪ ﭘس از ﭘريوزی كفار در جنﮓ احد رسوده بود ﲤثل جست و شامری را هم
ليت اشياخﯽ ببدر شهدوا

كاش بزرﮔانم (كﻪ در بدر كشتﻪ شدند)

خود ،اضافﻪ كرد ...

جز عاﳋزرج من وقﻊ االسل

بﯽ تابﯽ طايفﻪ خزرج را از فرو افتادن نيزهها بر رس آﳖا مﯽديدند

ﻷه ﹼلوا و استه ﹼلو فرح ﹰا

از شادی فرياد مﯽكشيدند

ﺛم قالوا يا يزيد ال ﹼ
تشل

و مﯽﮔفتند يزيد! دستت مريزاد

لست من خندف (-عتبة )-ان ﱂ انتقم

من بنﯽ امحد ما كان فعل

لعبت هاشم بامللﮏ فال

خرب جاء وال وحﯽ نزل

من از قبيلﻪ خندف (يا از-عتبة )-نيستم

بنﯽ هاشم با ملﮏ و فرمانروايﯽ بازی كردند
علﯽ ﺛارنا
قد اخذنا من ﹼ

اﮔر از فرزندان امحد انتقام آن ﭼﻪ بر ما روا داشت نﮕريم

ا ﹼما نﻪ خربی از آسامن آمده و نﻪ وحيﯽ نازل شده است
وقتلنا الفارس الليث البطل
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و آن شري مرد تكسوار ﭘهلوان را از ﭘای درآورديم

ما خون خويﺶ را از علﯽ ﮔرفتيم

وعدلناه ببدر فاعتدل

وقتلنا القرم من ساداﲥم

و اين كار را با بدر برابر ﳖاديم و برابر هم شد

ما شهسواری از بزرﮔان آﳖا را كشتيم

مالحظﻪ مﯽكنيد كﻪ ﲤام كالم اين است كﻪ كشتن و اسري ﮔرفتن خاندان ﭘيامرب و  ...ﳘﻪ و ﳘﻪ بﻪ انتقام كشتﮕان بدر

است .ا ﹼما اين كﻪ آن جنﮓ در راه اسالم بوده است برای خاندان ابوسفيان و هند و معاويﻪ و يزيد هيﭻ بﻪ حساب نمﯽآيد،

كينﻪ ،كينﻪ طائفﯽ و قبيلﻪای است بلكﻪ كينﻪ كفر و ايامن است و تا ابد هم ادامﻪ دارد و هم اكنون هم وهابيت جاهلﯽ ﳘان
راه را مﯽرود و با قرب و بارﮔاه علﯽ و آل علﯽ كينﻪ ديرينﻪ دارد اما در ﭘوششﯽ ديﮕر.

حجاج را بر عراق فرمانروائﯽ داد تا در نزديﮏ بيست سال بدترين كشتار و شكنجﻪ و زندان و
عبدامللﮏ مروان نيز ﹼ

تبعيد و ويرانﯽ خانﻪ و  ...را بر مردم مظلوم عراق ﲢميل كرد.

باری از آغاز بعثت رسول خدا تا سال  132هجری كﻪ اين شجرة خبيثﻪ بنﯽام ﹼيﻪ باقﯽ بود ـ بجز دو سال حكومت

عمربنعبدالعزيز ـ رسارس مقابلﻪ با رسول خدا و تالش توانفرسا برای خاموش كردن نور رسالت وی و نور خاندان وی بود.

ﭘس از بنﯽام ﹼيﻪ ،بنﯽعباس بر رسكار آمدند و آﳖا هم با آن كﻪ در آغاز با شعار »الرضا من آل حممد« بر روی كار آمدند

ا ﹼما بﻪ حمﺾ استقرار حكومت سختﮕريیها آغاز شد و در زمان هرون و مﺄمون شدت يافت البتﻪ با آميزة سياست.

»متوكل قرب مبارک امام حسني عليﻪالسالم و خانﻪهای ﭘريامون آن را ويران كرد و بﻪ صورت كشتزار در آورد و

مردم را از زيارت وی ﳑانعت نمود و بﻪ ﳘني جهت شعرا او را هجو ﮔفتند و اهل بغداد بر ديوارها و مساجد بﻪ او ناسزا
نوشتند ،از آن ﲨلﻪ ﳘانند اين بيت:
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بﻪ خدا قسم اﮔر بنﯽام ﹼيﻪ فرزند ﭘيامرب خويﺶ را مظلومانﻪ كشتند ،عموزادﮔانﺶ ،هم ﳘانند ﳘان را انجام دادند .اينها

افسوس مﯽخورند كﻪ در قتل او ﴍكت نكردهاند و بﻪ ﳘني جهت بﻪ دنبال استخواﳖای ﭘوسيدهاش افتادهاند و هان ،اين
تربت ويران او است.

تاريﺦ اﳋلفاء سيوطﯽ ص .3۴7
و يكﯽ از زائران وقتﯽ فرا رسيد و ديد كﻪ بر قرب مبارک آب بستﻪاند و آﺛار آن را حمو كردهاند رسود:

ارادوا ليخفوا قربه عن حبيبﻪ

يعنﯽ خواستند قربش را از دوستﺶ ﭘنهان كنند

و طيب تراب القرب ينبﯽ عنالقرب

اما بوی خوش خاک قرب از قرب خرب مﯽدهد.

تا اينجا بﻪ اختصار ﲤام فقﻂ اشارهای شد و ﳘني اشاره كافﯽ است تا نشان دهد كﻪ بر اين اساس مﯽبايست از اهل

بيت ﭘيامرب و بويﮋه از شخص امرياملؤمنني(ع) و امام حسني(ع) ديﮕر اﺛری بﻪ ﭼشم نيايد و آوايﯽ بﻪ ﮔوش نخورد اما بﻪ

ﮔفتﻪ آن دانشمند :ﭼﻪ بايد ﮔفت در حق كسﯽ كﻪ دوستانﺶ از ترس و دشمنانﺶ از كينﻪ فضائل او را كتامن كردند و با اين

ﳘﻪ ،فضائل او جهان را ماالمال كرد و از بنﯽام ﹼيﻪ بجز ننﮓ و نفرت و رسوايﯽ و بدنامﯽ و  ...ﭼيزی باقﯽ نامند و كسﯽ از

آنان نامﯽ بر زبان نمﯽآورد.

علﯽ عليﻪالسالم را از بيم خوارج نادان شبانﻪ بﻪ خاک سﭙردند و ﭘنهانﯽ بازﮔشتند و حتﯽ در ميان اهالﯽ بلﺦ شايﻊ

است كﻪ امام صادق(ع) بﻪ ابومسلم خراسانﯽ فرمود جسد مبارک امرياملؤمنني را بﻪ نقطﻪ دوردستﯽ (ﳘﭽون خراسان)
بربيد مبادا دشمنان بﻪ آن اهانت كنند و او هم آن را بﻪ بلﺦ برده و در واقﻊ »مزار ﴍيف« بﻪزعم آنان جای جسد م ﹼطهر آن
حﴬت است كﻪ بارﮔاه وسيﻊ و ﳎ ﹼلل و رضيح و خادمان و زوار فراوانﯽ دارد .بر باالی ورودی دومني حياط اين مزار

ﴍيف اين رباعﯽ از جامﯽ عارف قرن ﳖم نوشتﻪ شده است:
ﮔويند كﻪ مرتضﯽ علﯽ در نجف است
در بلﺦ بيا ببني ﭼﻪ بيت الﴩف است

جامﯽ نﻪ عدنﮔوی نﻪ بنياجلبلني (بلﺦ)
خورشيد يكﯽ و نور او هر طرف است

از يكﯽ از فضالی آنجا كﻪ اهل سنﹼت است ﭘرسيدم شام هيﭻ كرامتﯽ از اين مزار ﴍيف ديده يا شنيدهايد ،با شﮕفتﯽ

بﻪ من نﮕريست و ﮔفت من هر روز نامز صبحم را در اين حرم مﯽخوانم و آن قدر برآورده شدن حاجت و شفای بيامر از

آن ديدهام كﻪ انكارناﭘذير است.

معرفﯽ و
البتﻪ در اين كﻪ تربت ﭘاک امرياملؤمنني در نجف است جای ترديد نيست ،زيرا امامان معصوم(ع) ﳘني جا را ﹼ

خود نيز آن را زيارت كردهاند ،اما ﳘان شايعﻪ انتقال بﻪ بلﺦ هم سبب شده است كﻪ ﲨﻊ كثريی بﻪ نام علﯽ(ع) در آن ديار
دور ﮔرد آيند و دعا كنند و حاجت بخواهند و ﮔاهﯽ هم حاجتروا شوند.

باری از ﳘان عرص روز عاشورا كﻪ بظاهر ،ﳘﻪ ﭼيز بﻪ ﭘايان رسيده و كار يكﴪه ﲤام شده بود آﺛار ﭘريوزی امام

حسني(ع) ،و يارانﺶ اندکاندک آشكار شد خواه بﻪ صورت ﮔروه توابني و انتقامﮔريان خون فرزند ﭘيامرب و خواه با بﻪ

خود آمدن مردم و خواه در قالب رؤياها ،شفا ﮔرفتنها حاجتروا شدﳖا و مانند اينها كﻪ بيشامر است و تا قيام قيامت هم
دامنﻪدار است و خواه از راه نﮕارش كتاﲠا و مقاالت كﻪ اين هم از شامر بريون است و خواه از طريق آﺛار بر جای مانده
از امرياملؤمنني و امام حسني(ع) و ساير اهل بيت عليهمالسالم و ﳘﭽنني ذر ﹼيﻪ ﭘاک رسول خدا (ص) .هر اندازه از مركز

سيطرة بنﯽام ﹼيﻪ و حمور حكومت آﳖا دورتر و دورتر مﯽشويم تابﺶ و تشعشﻊ اين خورشيد بيزوال بيشرت و بيشرت نمودار

مﯽشود ﭼنان كﻪ در ايران ،در ﭘاكستان ،در هند ،در افغانستان كنونﯽ ،در تاجيكستان و  ...دانشمندان و شاعرانﯽ بﯽﭘروا
از بن دندان علﯽ و فاطمﻪ و خاندان ﭘيامرب را با رساترين بيان ستودند و بنﯽام ﹼيﻪ و معاويﻪ را نكوهﺶ كردند.

سنائﯽ غزنوی درﮔذشتﻪ بﻪ سال  ۵2۵ه .ق در نكوهﺶ معاويﻪ و دودمان ابوسفيان و در ستايﺶ علﯽ و خاندان وی

ﭼيزی كم نﮕذاشت .ﭘيﺶ از او هم عارفان و صوفيان باباالبواب وصول و ورود بﻪ آستان عرفان را حم ﹼبت و والی
امرياملؤمنني عليﻪالسالم و تبار ﭘاک او دانستﻪاند .ع ﹼطار آغاز و ﭘايان تذكرةاالوليای خويﺶ را با نام و ﮔفتار امام صادق و

امام باقر عليهامالسالم آراستﻪ است.

مﻮﻻﻧا ﻛﻪ وﻗتﯽ ﺑﻪ ﻧام امرياملﺆمنﲔ)ع( مﯽرﺳد ﮔﻞ از ﮔلﺶ مﯽﺷﻜﻔد و ﺑﯽاﺧتيار مﯽﴎايد:
علﯽ مرتضﯽ
راز بﮕشا ای ﹼ

ای ﭘس از سوءالقضا حسن القضا

ای علﯽ كﻪ نور ﭼشم و ديدهای

شمﻪای واﮔو از آن ﭼﻪ ديدهای
ﹼ
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و اﻗبال ﻻهﻮری را ﺑنﮕريﻢ ﻛﻪ در ﺑاب امام حسﲔ)ع( مﯽﮔﻮيد:

رمز قرآن از حسني آموختيم

ز آتﺶ او شعلﻪها افروختيم

خون او تفسري اين ارسار كرد

م ﹼلت خوابيده را بيدار كرد

ای صبا ای ﭘيﮏ دور افتادﮔان

اشﮏ ما بر خاک ﭘاک او رسان

و ﮔاندی رهرب استقالل هند ﮔفت كﻪ من در آزادسازی هند از حسني درس ﮔرفتم.

در مسجد بزرﮔﯽ در دوشنبﻪ ﭘايتخت تاجيكستان امام ﲨاعت سنﹼﯽ آنجا با ﭼنان سوز و شوری مصيبت امام

حسني(ع) خواند كﻪ رستارس مسجد يكﭙارﭼﻪ شور و سوز و ﮔريﻪ و نالﻪ و اشﮏ و آه شد و خود او هم زارزار ﮔريس و

نالﻪ كرد و اشﮏ رﳜت .اين از كجا است ،آن هم بعد از هفتاد سال دينزدايﯽ كمونيستﯽ؟!
جز از تابﺶ ﳘان خورشيد بيزوال حقيقت؟

ابوالفرج اصفهانﯽ 3۵۶ـ 28۴ه.ق از تبار مروان بن حكم ـ رسسختترين دشمن امرياملؤمنني و فرزندان او ـ كتاب
مقاتل ال ﹼطالبيني را نوشتﻪ است كﻪ بﻪ ﮔفتة مقدمﻪنويس آن آقای س ﹼيدامحد صقر ،ﭼون موضوع آن برای وی دلنشني بوده

آن را در قالب ﲠرتين و رساترين عبارات بﻪ تصوير كشيده است ،زيرا كﻪ وی ﮔرﭼﻪ تبار اموی دارد ا ﹼما در رسش هوای

شيعﯽ است و اين ،جای شﮕفتﯽ نيست ﭼرا كﻪ تشيﻊ حقيقﯽ از حم ﹼبت ﭘيامرب و اهل بيت وی رسﭼشمﻪ مﯽﮔريد و نسب را
در حوزه حم ﹼبت راستني وزن و مقداری نيست .آری ابوالفرج اموی ـ مروانﯽ ـ شيعﯽ بود و اين نشﺄت ﮔرفتﻪ از ﳘان طبيعت

و ﳖاد خورشيد بيزوال حقيقت است كﻪ مردی مروانﯽ را برمﯽانﮕيزد تا با نﮕارش اين كتاب مظلوميت آل ابﯽطالب را با
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بيانﯽ دلنشني و رسا بﻪ رشتﻪ ﲢرير در آورد .ﭼرا برای بنﯽام ﹼيﻪ تبار خودش اين كار را نكرد؟!

اين ﳘﻪ كتاب كﻪ اهل سنﹼت از حنبلﯽ و حنفﯽ و مالكﯽ و شافعﯽ در فضائل اهل بيت نوشتﻪاند كﻪ بﻪ هزاران هزار
ﳎ ﹼلد مﯽرسد و نمونﻪاش را مﯽتوان در دهها ﳎ ﹼلد ملحقات احقاق احلق آيةاﷲ مرعشﯽ ديد ،مولود ﳘان تشعشﻊ و تابﺶ

ذاتﯽ اين خورشيد است .مو ﹼفق بن امحد مكﹼﯽ سنﹼﯽ اخطب خوارزم ،شاﮔرد زﳐﴩی صاحب كشاف ،و راوی از او،

كتاب مقتل احلسني را نﮕاشتﻪ كﻪ منبﻊ بسياری از عاملان ،حتﯽ علامی شيعﻪ است و خود زﳐﴩی هم در جای تا جای

حاجﮏ فيﻪ من بعد ماجائﮏ من العلم (سوره
تفسري كشاف بﻪ هر مناسبتﯽ از فضائل اهل بيت مﯽآورد ،در ذيل آية فمن ﹼ
آل عمران)  ...حديث كساء را از عائشﻪ! نقل مﯽكند و در سوره دهر ماجرای بيامری حسنني و روزهﮔرفتن ﳘﻪ اهل خانﻪ
و نزول اين سوره را بﻪ ﳘني مناسبت نقل مﯽكند  ...و اين ﳘﻪ برخاستﻪ از آن اقيانوس ﭘهناور فضائل اهل بيت است كﻪ
توجهﯽ باقﯽ نمﯽﮔذارد مﮕر كسﯽ مانند وهابيت معاند باشد كﻪ هنوز هم خيابانﯽ يا فروشﮕاهﯽ
جائﯽ برای كتامن و ياكم ﹼ

در مكﻪ بﻪ نام ابوسفيان نامﮕذاری كردهاند ـ كﻪ راستﯽ بايد مايﻪ ﴍمساری آﳖا باشد .آخر با كدام دستاويز؟ ابوسفيان؟!
در ﭘايان الزم است ﮔفتﻪ شود كﻪ خورشيد بيزوال حقيقت كﻪ هيﭽﮕاه غروب نخواهد كرد ﳘان ح ﹼقﯽ است كﻪ قرآن
احل ﱢق ﹶع ﹶيل ا ﹾلباطﹺ ﹺل ﹶفيدﹾ م ﹸغﻪ ﹶفﺈﹺذا ﹸهو ﹺ
زاه ﹲق :ما حق را
كريم در سورة انبياء آيﻪ  1٨بﻪ آن توجﻪ داده و فرموده است :ﹶب ﹾل ﹶن ﹾق ﹺذ ﹸ
ﹶ
ﹶ ﹶ ﹸ
ف بﹺ ﹾ ﹶ

بر باطل ﭘرتاب مﯽكنيم و مغز باطل را مﯽشكافد و باطل درجا نابود مﯽشود...

در رستارس قرآن كريم هر جا درﮔريی حق و باطل مطرح است حق ﭘريوز و ﺛابت و ماندنﯽ و باطل مغلوب و تباه

شدنﯽ است و بﻪ تعبري عالمة طباطبائﯽ (ره) باطل ﳘﭽون رسابﯽ است كﻪ ﳘواره در ﭘناه حق وجودی تبعﯽ و طفيلﯽ و

سايﻪوار دارد وﮔرنﻪ از خودش هيﭻ ندارد و هيﭻ و ﭘوچ است.

حق است و حق ﺛابت
بنابراين ،بقا و شكفتﮕﯽ فزاينده اين شعشعﻪ نورﭘاش از طبيعت و ﳖاد خود ﳘان است ﭼرا كﻪ ﹼ
احلق و احلق مﻊ ع ﹼلﯽ.
علﯽ مﻊ ﹼ
و ﭘايدار است و ﭘيامرب(ص) هم دربارة علﯽ(ع) فرمود :ﹼ

اهلوامﺶ

 .1ﴍح ﳖﺞالبالغﻪ ابنابﯽاحلديد ،ج  ،2ص ۵ـ.۴۴
.2

اين بيت معروف است كﻪ:

 .3سبعون الف منرب و منربة

من فوقه ﹼن يلعنون احليدرة
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ملﺨﺺ البحﺚ

إن الثورة احلسينية شجرة معطاءة تؤﰐ ﺛامرها منذ انبثاقها و علﯽ مرالتﺄريﺦ .والﴪ الكامن يف هذا اﳋلود املﴩق أﳖا

جاوزت احلدود املﺄلوفة للحركات و الثورات و النهضات البﴩية حيث أﳖا ﺛورة شاملة تعكس يف مكوناﲥا و تداعياﲥا

ﳐتلف اجلوانب العقدية و اﳋلقية و السلوكية و الثقافية و اإلجتامعية .فليس من الغريب إﳖا بحاجة إلﯽ دراسة عناﴏها

التي ساﳘت يف تكوين هذه املنظومة الشاملة.فقلام نجد ﺛورة بﴩية علﯽ مستوی تغيري أنظمة احلكم أو الظروف اإلجتامعية

ﳞمها االلتزام بالقيم و الدفاع عن املبادئ .وهذا ينم عن هادفية هذه الثورة بام أﳖا ﱂ تكن حركة عشوائية تنطلق من مبدأ
الصدفة و تشق طريقها عرب أسباب خارجة عن إرادة املقيمني هلا،بل إﳖا خطة ﳑنهجة ﲨعت بني ﲣطيﻂ هادف مسبق وبني
املبادئ و القيم التي ترسم خطوطها العريضة  .إضافة إلﯽ مكانة رائدها و قائدها كﺄهم عنرص يف رقي هذا التخطيﻂ .و مﻊ

أن الفصل بني عناﴏ و مكونات هذه الثورة ملا بينها من تﺂلف و تﺂزر و تشابﮏ يمس من استيعاﲠا علﯽ أرض الواقﻊ،لكنﻪ
و من املمكن الرتكيز علﯽ اجلانب اﻷخالقي الذي يشﻊ بالنور و يسطﻊ باﻷضواء يف سلوک اإلمام احلسني عليﻪ السالم و

ترصفاتﻪ املثالية كقائد هلذه الثورة و الكواكب التي ﲢيﻂ بﻪ من أهل بيتﻪ و أصحابﻪ عليهم السالم علﯽ املستوی النظري.

ونحن نريد أن ندرس املواقف و املشاهد التي ﲡسد هذا االلتزام و التمسﮏ باملبادئ متزامنا مﻊ املرونة التي يتطلبها التفاعل
اإلجتامعي مﻊ ﳐتلف الﴩائح.فاملشكلة الكبرية التي عانت و تعاﲏ منها البﴩية والتي استطاعت الثورة احلسينية أن تقدم
حلوال هلا هي كيف يمكن اجلمﻊ بني الصمود علﯽ القيم و املبادئ وبني املرونة يف التطبيق.و هل يمكن التضحي بواحد
ﻷجل اآلخر؟ فﺄصحاب ملحمة كربالء قد ﲤكنوا من ﲡسيد هذا اجلمﻊ ملا تلقوا من دروس و ارشادات قيادﲥا الرتبوية.
الﻜلﲈت الدليلية:اجلانب اﻷخالقي،الثورة احلسينية،االلتزام بالقيم،املبادئ،املرونة و الصمود
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The Husseinist revolution is a proliﬁc one throughout ages ، whose secret lurks in the way
of surpassing all the frontiers of insurrections and revolutions ; it lays the foundations of scopes
doctrinal، ethical، behavioral ، cultural and social ،so it is quite convenient to focus on such
a revolution ، precise and reformative ، to change man into perfection، whose leader surges
as unique and peerless in drawing the lines of such a universal revolution giving importance
to ethics though it is war time . Consequently ، it is of importance to study such a scope ، the
amalgam between persistence into holding principlism and doctrines ، Karbala battle warriors
do imply such an amalgam as having instructions from their educational leadership.

Key words
Ethical Scope، Husseinist Revolution، Principlism ، Quixoticism and altruism.

املﻘدمة

إن ﺛورة اإلمام احلسني عليﻪ السالم وملحمتﻪ اﳋالدة تعترب ظاهرة عظيمة قل نظريها يف تغيري مسرية التﺄريﺦ ومصريه.

إن دراسة أسباب هذا اﳋلود وهذا التﺄﺛري املستمر واملتواصل تكشف عن شمولية هذه الثورة واشتامهلا عﲆ جوانب ﳐتلفة
ساعدﲥا أن تصبح منظومة متنوعة اﻷجزاء ومتناسقة اﻷركان ومتوازنة العناﴏ .فال شﻚ أن كل حركة دينية وﳖضة إهلية
يتم تقييمها من أربﻊ جهات رئيسة وهي مبدؤها وغايتها وفاعلها ومضموﳖا.

إن التوحيد والقيام ﷲ تعاﱃ واالجتهاد يف ﲢقيق طاعتﻪ وبسﻂ فكرة العبودية اﳋالصة ونفي الﴩك ورفﺾ الطاغوت

هو املبدأ اﻷساس للملحمة احلسينية .فﺈن اإلمام احلسني عليﻪ السالم ما من موقف إال وقد ﴏح فيﻪ ﲠذا املبدأ العظيم

كركيزة أساسية لثورتﻪ وهذا النمﻂ من السلوك هو اتباع سرية اﻷنبياء واﻷوصياء وسنتهم.

حيث يقول القرآن الكريم »قل إنام أعظكم بواحدة أن تقوموا ﷲ مثنى وفراد« (سبﺄ اآلية  )46فكان قيامﻪ عليﻪ السالم

ﷲ تعاﱃ معتمدا عﲆ عقيدة التوحيد والعبودية لﻪ.

وقد نشﺄت غايتها من نفس املبدأ حيث أن اإلصالح املنشود يف هذه الثورة كان ﻷجل تطبيق أوامر اﷲ وﴍيعتﻪ يف

اﻷرض وإصالح ما ظهر من االنحراف يف سرية الرسول وأهل بيتﻪ وسلوكهم عليهم السالم وهذا النوع من اإلصالح
يﺄخذ طابعا اجتامعيا وإن كان اهلدف منﻪ اإلصالح يف إطار ﴍيعة اﷲ ودينﻪ .يقول اإلمام:

إﲏ ﱂ أخرج أﴍا وال بطرا وال مفسدا وال ظاملا وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي .أريد أن آمر باملعروف

وأﳖى عن املنكر وأسري بسرية جدي وأيب( .اﳋوارزمي ،ج  ،1ص (1٨٨

أما بالنسبة إﱃ قائد هذه الثورة ورائدها فﺈنﻪ ﱂ يكن عﲆ مستو القيادات املعتادة حيث إﳖم ﳛاولون تطبيق فكرﲥم

والتي تنبثق يف كثري من اﻷحيان من مبدأ السيطرة عﲆ السلطة واحلصول عليها .ولذلﻚ فﺈن النتيجة رهينة إمكانية احلصول

عﲆ هذه اﻷهداف وليست ناشئة عن مبدأ اإليامن ﻷداء الواجب ولذلﻚ نجد أن املعادالت والصيﻎ املعهودة لتقييم النتائﺞ
املادية ﱂ تكن تسود عﲆ مبادرات اإلمام وإنﻪ كان يعرف جيدا أن ﳖاية املطاف ستكون قتال يف سبيل اﷲ واستشهاده مﻊ

ﳎموعة من أهل بيتﻪ وأصحابﻪ الكرام وقد أشار إﱃ ذلﻚ يف رده الرصيح عﲆ طلب أخيﻪ حممد بن احلنفية ملكوﺛﻪ بمكة
املكرمة حيث يقول :أتاﲏ رسول اﷲ وقال :يا حسني أخرج فﺈن اﷲ شاء أن يراك قتيال( .إبن طاووس ،ص (6٥

فاإلمام عليﻪ السالم قد استطاع أن يقود هذه احلركة الدينية االجتامعية بفاعليتﻪ النابعة من صميم اإليامن بالعقيدة

وااللتزام بالواجب واالتصاف باﳋلق السامية والبصرية النافذة التي جعلتﻪ ﳐتلفا عن القادة الثوريني من ﳐتلف الﴩائح

البﴩية عﲆ مر العصور.

باإلضافة إﱃ ذلﻚ فﺈن املضمون الراقي واملﴩق يف هذه الثورة وهو بث الوعي وإيقاظ النفوس وتشجيعهم عﲆ العودة

إﱃ سبيل الرب والتمسﻚ بالقيم اإلهلية يشمل جانبا مهام آخر من جوانب هذه امللحمة.

وبام أن موضوع الشمولية يف اﻷركان اآلنفة الذكر والشمولية يف اجلوانب لثورة اإلمام احلسني عليﻪ السالم تستوعبان

دراسة موسعة حاولنا يف هذه املقالة أن نسلﻂ الضوء عﲆ ﳎال السلوك العميل لﻺمام عليﻪ السالم حيث يعترب هذه السلوك

رمزا ورسا خالدين أﺛر يف رسم اﳋطوط العريضة لنمﻂ احلياة املشبعة بالقيم لﻸجيال القادمة وهذا ما أنار الدرب ملاليني من

املوالني لﻪ عليﻪ السالم لالقتداء بسريتﻪ وﳖجﻪ وسلوكﻪ.

ويمكننا القول بﺄن اجلانب اﻷخالقي والسلوكي حيث أﳖام وجهان لعملة واحدة من حيث املبدأ والظهور بام أن اﻷفعال

والترصفات اإلنسانية تنبعث من الصفات اﻷخالقية التي جاوزت مرحلة الطروء إﱃ مرحلة الرسوخ ،فالكرم والشجاعة

347

واجلود واإلباء والشفقة وغريها من الفضائل اﻷخالقية عﲆ سبيل املثال إذا ﲡذرت وترسخت يف النفس اإلنسانية فﺈن

الترصفات املتناسقة معها تظهر يف سلوك صاحبها.

وبام أن اإلمام احلسني عليﻪ السالم وليد بيت الوحي وربيب أحضان املدرسة اإلسالمية العليا قد ﲤكن من ترسيﺦ هذه

الصفات الكريمة يف شخصيتﻪ كام استطاع أن يطبقها يف سلوكﻪ فيمكننا القول بﺄن امللحمة احلسينية هي ملحمة أخالقية قد

تبلورت فيها هذه القيم وبتعبري أدق ﲤنحنا حلوال عملية للجمﻊ بني االلتزام بالقيم اﻷخالقية ومتابعة اإلصالح االجتامعي
وحتى حماولة تغيري نظام احلكم عﲆ املستو االجتامعي واحلصول عﲆ السلطة كﺂلية إلصالح إدارة املجتمﻊ.
١ـ ما املﻘﺼﻮد ﺑاﳉاﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ

من الواضح جدا أن عالقات اإلنسان بام ﳛيﻂ بﻪ ويوجد حولﻪ متﺄﺛرة بام ﳛملﻪ من املبادئ اﻷخالقية وإن اﻷخالق

كام يعرفها علامءها منهﺞ سلوك اإلنسان وتعاملﻪ مﻊ بني جنسﻪ .كام يظهر من هذا البيان أن اﻷخالق منهﺞ مستمر ويسود
عﲆ أفعال اإلنسان .فﺈذا كانت العقيدة تسود عﲆ عالقات اإلنسان بربﻪ تعاﱃ ويظهر ذلﻚ يف عبوديتﻪ وعبادتﻪ لﻪ .فالقواعد

احلاكمة عﲆ عالقة اإلنسان ببني جنسﻪ تظهر فيام نسميﻪ باﻷخالق.

كام أن هناك أسس ومبادئ معرفية وعملية ﲢكم عالقتني أخريني لﻺنسان وﳘا عالقة بالكون وعالقتﻪ بنفسﻪ حيث أن

اﻷوﱃ ﲣضﻊ لقوانني حسن اإلدارة واالستغالل من هذه املوارد واالستفادة منها بشكل صحيح والتجارب العلمية ﲣطﻂ
ذلﻚ والثانية ﲣضﻊ للقوانني الرتبية وﲥذيب النفس.
وهناك ﺛالﺛة أسئلة رئيسة تطرح نفسها:

ـ هل كان اإلمام احلسني عليﻪ السالم يف ملحمتﻪ العظيمة يراعي اجلانب اﻷخالقي ويلتزم بﻪ كقائد هلذه النهضة؟

ـ ما هي املؤﴍات واملواقف التي تؤيد هذه امليزة لثورتﻪ عليﻪ السالم؟
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ـ هل قدم اإلمام حال تطبيقيا ووظيفيا للجمﻊ بني االلتزام باﻷخالق كركيزة أساسية وبني متابعة الواجبات االجتامعية

وحماولة ﳑنهجة لتغيري نظام السلطة واحلصول عليها؟

أما بالنسبة إﱃ السؤال اﻷول فكام أﴍنا سابقا أن ملحمة كربالء وﺛورة اإلمام احلسني عليﻪ السالم كانت ﲤحور عﲆ

أساس االلتزام باﻷخالق اإلسالمية وقيمها وهذا هو رس اﳋلود هلا.

فﺈذا كان منهﺞ اإلمام كذرائعيني الذين يربرون اآلالت بالغايات ويستغلون كل ﳾء يف سبيل ﲢقيق أهدافهم فانﻪ ﺛمة

ﱂ يكن فارق أساﳼ بني هذه الثورة وغريها من احلركات االجتامعية والنخمد ضياءها بعد فرتة حدوﺛها .فاملثالية التي نمر

عليها تكشف عن اإلجابة اإلﳚابية والصارمة هلذا السؤال.

٢ـ الﻔضاﺋﻞ اﻷﺧﻼﻗية املتسجدة ﰲ ﺳلﻮك اﻹمام وأﻗﻮالﻪ

ال شﻚ أن إحصاء ﲨيﻊ الفضائل واملكارم اﳋلقية املتواجدة يف شخصية هذا اإلمام العظيم بحاجة إﱃ استيعاب شامل

ملختلف مراحل عمره الﴩيف منذ طفولتﻪ وحتى استشهاده لكن بام أن فرتة جهاده عليﻪ السالم وكفاحﻪ املشﻊ بالنور

تناولتها صفحات التﺄريﺦ أكثر من غريها نحن نركز عليها كمقتبس من حياتﻪ الﴩيفة .وهنا نورد ﲨلة من مبادئﻪ اﻷخالقية
باإلﲨال وإن كان ﲨيعها بحاجة إﱃ دراسة تفصيلية.

الﻒ ـ اﻹﺑاء وﻛرامة النﻔﺲ

إن كرامة النفس وعلو اهلمة وعدم اﳋضوع واﳋنوع للدناءة واللئامة والضيم ﳑا يعطي اإلنسان مكانة سامية وﳚعل

اإلنسان أعﲆ مستو من سائر أفراد بني اإلنسان .فهام كان ﺛمن هذا التمسﻚ وااللتزام لكن كرامة النفس ﲤنﻊ اإلنسان من
هذا احلﻂ والتدﲏ.

فعندما طرح عليﻪ عمر اﻷطرف وهو أخوه من غري شقيق اإلعراض عن التوجﻪ إﱃ العراق يقول :واﷲ ال أعطي الدنية

من نفﴘ( .بن طاووس ،ص (123

ويقول يف موقف آخر :أال وإن الدعي وابن الدعي قد ركزﲏ بني إﺛنتني السلة والذلة ولكن هيهات منا الذلة ،يﺄبى اﷲ

لنا ذلﻚ وحجور طابت وطهرت.

ويف رؤيتﻪ عليﻪ السالم ال قيمة للحياة إذا كانت مقرتنة بالعار.

فيقول :املوت أوﱃ من ركوب العار

والعار أوﱃ من دخول النار( .ابن  ،...ص (4٨

ب ـ اﻻلتﺰام ﺑنﺰاهة النﻔﺲ وعدم اﻗﱰاف الرذاﺋﻞ

اإلنسان املثايل ﳛاول دوما أن يتجنب ما يدنسﻪ ويزيل نزاهة نفسﻪ ونقاوة روحﻪ.

فال يمكن صدور اﻷفعال النزﳞة إال من مبدأ نفساﲏ نزيﻪ.

فعندما عرض عليﻪ وايل املدينة املبايعة ليزيد بن معاوية يعلل امتناعﻪ عن ذلﻚ بمقارنة بني نفسيتﻪ وشخصية من سمي

نفسﻪ بخليفة املسلمني فيقول:

ويزيد رجل شارب اﳋمر وقاتل النفس املحرتمة ،معلن بالفسق ومثيل ال يبايﻊ مثلﻪ( .اﳋوارزمﯽ ،ج  ،1ص (1٨4

و من املالحظ أن اإلمام يقدم قاعدة أخالقية ﺛابتة ال تزعزعها الظروف واملتغريات .فﺈن موضوع مواجهة اإلمام

ومعارضتﻪ مﻊ هذا املتورط يف املعاﴆ ال يعترب أمرا شخصيا بل عدم إمكانية هذا التناسق يعود إﱃ جوهرة الفضيلة ونواة
الرذيلة .فكل من يتمتﻊ ﲠذه النفسية النزﳞة ال يمكن أن يقرتف مثل هذه الذنوب.

وإذا كانت قدوة املجتمﻊ ال ﲢظى ﲠذه الطهارة والنزاهة فكيف يمكن ﻷعضائﻪ أن يسلﻚ طريق اﻷخالق السامية

والقيم الراقية .ولذلﻚ ير اإلمام مثل هذه الظاهرة بلية وكارﺛة للبﴩية فيقول :عﲆ اإلسالم السالم اذ قد بليت اﻷمة براع
مثل يزيد( .بن طاووس ،ص (20

ج ـ اﳊﺐ للمعروف والﻜراهية للمنﻜر

من املواقف الﴬورية للسلوك اﻷخالقي أن ﳛدد اإلنسان انتامءه إﱃ املعروف وابتعاده عن املنكر وهذا أكثر من مستو

تطبيقﻪ العميل بالنسبة هلا.

فﺈذا كان اإلنسان ﳞتم بدعم املعروف ودحﺾ املنكر إضافة إﱃ ما يعملﻪ يف حياتﻪ الشخصية فهذا يسبب نﴩ اﳋري وبث

الفضيلة يف املجتمﻊ .فاﻷنبياء واﻷوصياء كانوا داعمني للمعروف ورافضني للمنكر.

وعندما أراد اإلمام احلسني عليﻪ السالم وداع قرب جده أعلن شعاره اﳋالد فقال :اللهم إﲏ أحب املعروف وأنكر املنكر.

(خوارزمي ،ج  ،1ص (1٨6
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د ـ التسليﻢ لﻘضاء اﷲ

إن الصرب والتجلد ال يتحققان إال إذا كانت النفس اإلنسانية تؤمن بقضاء اﷲ وتسلم أمرها إليﻪ .لكن ذلﻚ ال يعني عدم

القيام بالواجب وبذل اجلهد لتغيري الظروف واالستفادة من قدرات اإلنسان وقابلياتﻪ .ﻷنﻪ من الواضح أن اﷲ تبارك وتعاﱃ

فوض إليﻪ جانبا واسعا من قرارات حياتﻪ .لكن ما ﳜرج عن إطار إدارتﻪ وخياراتﻪ يعود إﱃ ناموس قضاء اﷲ يف الكون وهذا ما
يغري موقف اإلنسان ﲡاه الظواهر واﻷحداث ويزيد يف ﲤاسكﻪ وﺛباتﻪ .فﺈذا كان اﳋيار املوجﻪ إﱃ اإلنسان قبول مشيئة اﷲ وإرادتﻪ
البد للمؤمن أن يستسلم أمامﻪ .فاإلمام احلسني ويف مواقف ﳐتلفة يرصح ﲠذا املبدأ العقدي والذي يظهر يف سلوكﻪ العميل.
فعندما طلبت أم املؤمنني أم سلمة االنرصاف عن توجهﻪ إﱃ العراق قال:

يا أماه وأنا أعلم أﲏ مقتول مذبوح ظلام وعدوانا وقد شاء عزوجل أن ير حرمي ورهطي مﴩدين وأطفايل مذبوحني

مﺄسورين مقيدين( .البحراﲏ ،ص (244

وإن هذا التسليم ينشﺄ من مبدأ اإليامن بمصارعة احلق والباطل املستمرة وعدم إمكانية الوئام بينهام فيقول:

لو ﱂ يكن يف الدنيا ملجﺄ وال مﺄو ملا بايعت يزيد بن معاوية( .اﳋوارزمي ،ج ،1ص (1٨٨

وينشﺄ من ذلﻚ عدم اﳋوف من خياره ﻷن هذا القرار يﺄﰐ من االعتامد عﲆ البصرية والوعي.

فكان عليﻪ السالم يتمثل بﺄبيات من يزيد بن مفرغ حيث يقول:
ال ذعرت السوام يف فلق الصبح

يوم أعطي ﳐافة املوت كفﺄ

(إبن أﺛري ،ج  ،3ص (26٥

مغريا وال دعيت يزيدا

واملنايا يرصدنني أن أحيدا

هـ ـ عدم متاﺑعة اﳍﻮ
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إن من أرسار خلود امللحمة احلسينية االلتزام بﺄداء الواجب واجتناب متابعة اهلو فكان يتوقﻊ اإلمام عليﻪ السالم أن

اﻷجيال القادمة وبتﺄﺛري من تزييف احلقيقة ربام ﳛللون هذه النهضة بﺄﳖا حماولة للحصول عﲆ عرش احلكم والسلطة فقال
عليﻪ السالم تبيينا لدوافعﻪ من هذه الثورة:

إﲏ ﱂ أخرج أﴍا وال بطرا وال مفسدا وال ظاملا وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي( .اﳋوارزمي ،ج ،1ص (1٨٨

و ـ عدم فرض رأيﻪ عﲆ اﻵﺧرين

مﻊ أن اإلمام عليﻪ السالم بذل جهدا حثيثا يف إﺛارة الوعي وبث البصرية بني ﴍائح ﳎتمعﻪ لكن هو يف نفس الوقت ﱂ

يكن يفرض رأيﻪ عﲆ اآلخرين وحتي أقاربﻪ وأصحابﻪ.

فيقول :فمن قبلني بقبول احلق فاﷲ أوﱃ باحلق ومن رد عيل هذا أصربحتﯽ يقﴤ اﷲ بيني وبني القوم وهو خري احلاكمني.

(السابق ،ج ،1ص (1٨٨

كام أنﻪ عليﻪ السالم يف مواقف ﳐتلفة خري أنصاره ملتابعة ﳖضتﻪ أو االنرصاف عنها فيقول بعد استشهاد مسلم بن عقيل

وهانﺊ بن عروة وعبداﷲ ين يقطر :فمن أحب منكم االنرصاف فلينرصف فليس عليﻪ منا ذمام( .الطربي ،ج ،7ص (294
فيف ليلة عاشوراء وعندما ﳜاطب أهل بيتﻪ وأصحابﻪ يقول:

وإﲏ قد أذنت لكم فانطلقوا ﲨيعا يف حل ليس عليكم مني ذمام( .إبن أﺛري ،ج ،3ص (2٨٥

ز ـ اﻻعتبار ﺑاملاﴈ

من امليزات السلوكية واﻷخالقية التي يمكن اعتبارها مبدأ لترصفات اإلمام االعتبار باملاﴈ .فكان اإلمام عليﻪ السالم

يﴪد مشاهد من مواجهة الكفار واملﴩكني مﻊ اﻷنبياء والرسل فقال اإلمام ﳐاطبا عبداﷲ بن عمر.

يا أبا عبدالرمحن ،أما علمت أن من هوان الدنيا عﲆ اﷲ أن رأس ﳛيي بن زكريا أهدي إﱃ بغي من بغايا بني إرسائيل؟ أما

تعلم ان بني إرسائيل كانوا يقتلون ما بني طلوع الفجر إﱃ طلوع الشمس سبعني نبيا ﱂ ﳚلسون يف أسواقهم يبيعون ويشرتون
كﺄن ﱂ يصنعوا شيئا فلم يعجل اﷲ عليهم بل أمهلهم وأخذهم بعد ذلﻚ أخذ عزيز ذ انتقام( .بن طاووس ،ص (126
ج ـ املسﺆولية اﻻجتﲈعية

هناك أحيانا تعارض بني املسؤولية الفردية واملسؤولية االجتامعية فالسلوك اﻷخالقي يقتﴤ تقديم املصالح العامة عﲆ

املصالح الفردية.

فعندما يﴩح اإلمام أسباب تراجﻊ أهل البيت عليهم السالم عن مقامهم كﺄوصياء رسول اﷲ يفﴪ ذلﻚ بتقديم

مصلحة عامة املسلمني عﲆ حقهم.

فقال يف كتابﻪ املوجﻪ إﱃ أهايل البرصة:

إن اﷲ اصطفى حممد ص من خلقﻪ وأكرمﻪ بنبوتﻪ وأختاره لرسالتﻪ ﺛم قبضﻪ إليﻪ وقد نصح لعباده وبلﻎ ما أرسل بﻪ وكنا

أهلﻪ وأولياءه وأوصياءه وورﺛتﻪ وأحق الناس بمقامﻪ يف الناس فاستﺄﺛر علينا قومنا بذلﻚ فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا

العافية ونحن نعلم أنا أحق بذلﻚ احلق املستحق علينا ﳑن تواله( .الطربي ،ج(297 ،7

كام أنﻪ ويف أكثر من موقف يشري إيل قيامﻪ بمسؤوليتﻪ االجتامعية ويعلق إجابتﻪ لدعوة أهل الكوفة باجتامع رأﳞم عﲆ

مناﴏتﻪ( .املفيد ،ص (204

وإن املقصود من االهتامم باملسؤولية االجتامعية ليس بمعنى اإلعراض عن احلق والتمحور عليﻪ بل تؤدی هذه املسؤولية

يف إطار االلتزام باحلق كام أنﻪ عليﻪ السالم يؤكد دوما عﲆ اﻷمة اإلسالمية بﺄداء هذا الواجب.

ففي خطبتﻪ املشهورة التي ألقاها يف منزل البيضة يروي عن جده فيقول:
ﹰﹼ
مستحﻼ ﳊرم اﷲ ،ﻧاﻛ ﹰﺜا لعﻬد اﷲ ،ﳐال ﹰﻔا لسنﹼة رﺳﻮل اﷲ ،يعمﻞ ﰲ عباد اﷲ
جاﺋرا،
إن رﺳﻮل اﷲ ﻗال :ﹶم ﹾن رأ ﺳلﻄاﻧﹰا ﹰ

ﻐريعليﻪ ﺑﻔعﻞ وﻻ ﻗﻮل ،ﻛان ح ﹰﻘا عﲆ اﷲ أن يدﺧلﻪ مدﺧلﻪ) .الﻄﱪي ،ج(٢٢٩ ،٦
ﺑاﻹﺛﻢ والعدوان ،فلﻢ ﹸي ﱢ
ط ـ الﻜرم واﻹحسان

من الﻮاﺿﺢ أن الﻜرم ﺳجية مﱰﺳﺨة ﰲ ﺷﺨﺼية اﻹمام ﻛﻐريه من أهﻞ البيﺖ عليﻬﻢ السﻼم ولﺬلﻚ ﻗد ﲤﻜنﻮا من

السيﻄرة عﲆ الﻘلﻮب فمن املﺜال عﲆ ذلﻚ عند اﻻلتﻘاء ﺑجيﺶ حر ﺑن يﺰيد الرياحﻲ فﻔﻲ منﺰل ﴍاف أمر عليﻪ السﻼم أن
يملﺆوا الﻘراب من املاء وﳛملﻮها إﱃ اﳋيام فعنﺬ ﺑلﻮغ جيﺶ حر إﱃ منﺰل ﴍاف وﻗد ﺷاهد اﻹمام مﻼمﺢ التعﺐ والعﻄﺶ

عليﻬﻢ أمر أﺻحاﺑﻪ ﺑسﻘيﻬﻢ وﺳﻘﻲ ﺧيﻮﳍﻢ ويرﺷﻮن عليﻬا املاؤ ليﺰيلﻮا عنﻬا العناء .فيﻘﻮل عﲆ ﺑن طحان املحارﰊ وهﻮ أحد

جنﻮد جيﺶ حر ﺑن يﺰيد أن أﺻحاب اﳊسﲔ عليﻬﻢ السﻼم ﻛاﻧﻮا منﺸﻐلﲔ ﺑسﻘﻲ اﳉيﺶ فلﻢ يلتﻔﺖ إﱄ أحد حتﻰ ﺧرج
رجﻞ وﺳيﻢ من جاﻧﺐ اﳋيام وﺗﻮجﻪ إﱄ ﺑتﻘديﻢ املاء فعرفتﻪ فيﲈ ﺑعد أﻧﻪ اﳊسﲔ عليﻪ السﻼم) .إﺑن أﺛري ،ج ،٣ص (٢٨٠

فلﻢ يﻘتﴫ إحساﻧﻪ عﲆ اﳉاﻧﺐ املادي فﻜان ﺷﻔيﻘا عﲆ اﻵﺧرين ﳍدايتﻬﻢ وإرﺷادهﻢ .ودعﻮﺗﻪ لعبيد اﷲ ﺑن حر اﳉعﻔﻲ
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ملناﴏﺗﻪ ﺧري دليﻞ عﲆ هﺬا اﻻهتﲈم البالﻎ.

وإذا أردﻧا أن ﻧﺸري إﱃ ﺑعﺾ العناوين الرﺋيسة لسلﻮك اﻹمام اﻷﺧﻼﻗﻲ يمﻜن أن ﻧﺸري إﱃ ﻛراهيتﻪ للﴫاع مﻊ اﻵﺧرين.
ما ﻛنﺖ أﺑدأهﻢ ﺑالﻘتال) .الﻄﱪي ،ج  ،٣ص (٢٨٣
ورفضﻪ ﳊﺐ الدﻧيا:

فﺈن ﺗﻜن الدﻧيا ﺗعد ﻧﻔيسة

فﺈن ﺛﻮاب اﷲ أعﲆ وأﻧبﻞ

فﺈن ﺗﻜن اﻷمﻮال للﱰك ﲨعﻬا فﲈ ﺑال مﱰوك ﺑﻪ املرء يبﺨﻞ

)إﺑن عساﻛر ،ج ،٤ص (١٦٤

وﺷﻮﻗﻪ إﱃ اﷲ » وما أوﳍنﻲ إﱃ أﺳﻼﰲ اﺷتياق يعﻘﻮب إﱃ يﻮﺳﻒ«) .ﺑن طاووس ،ص (٢١

ﻛﲈ أن التضحية ﺑالنﻔﺲ واﻷهﻞ من ﺳجايا اﻹمام الﺜاﺑتة ويﺆيدها ﻛﺜري من املﻮاﻗﻒ وﺧاﺻة عندما يتعامﻞ مﻊ العبيد ﻛﲈ

يتعامﻞ مﻊ ولده وفلﺬة ﻛبده.

وهﺬه ﻛلﻬا إﺿافة إﱃ عﻼﻗتﻪ ﺑرﺑﻪ واحﱰامﻪ للمﻘدﺳات وحبﻪ للعبادة.

ومﻊ غﺾ النﻈر عن ﺗﻔاﺻيﻞ هﺬه املبادئ اﻷﺧﻼﻗية والﻘيﻢ السلﻮﻛية فﺈن النﻘﻄة اﳉديرة ﺑاﻻلتﻔات ﺗسﻮية املﺸﻜلة التﻲ

ﻛاﻧﺖ وﻻ ﺗﺰال ﺗعاﲏ منﻬا البرشية وهﻲ ﻛيﻒ يمﻜن اﳉمﻊ ﺑﲔ التمسﻚ واﻻلتﺰام ﲠﺬه املبادئ وﰲ ﻧﻔﺲ الﻮﻗﺖ املبادرة ﺑﺄداء

الدور اﻻجتﲈعﻲ وإدارة اﳊياة.

فاﻹمام ﻗد أﺛبﺖ مد ﻧجاح إمﻜاﻧية اﳉمﻊ ﺑﲔ هﺬين ﰲ التﻄبيﻖ العمﲇ.

لﻜن ﴍيﻄة أن ﻻ يضحﻲ اﻹﻧسان ﺑالﻘيﻢ ﻷجﻞ املﺼالﺢ ﺑﻞ يتاﺑﻊ املﺼالﺢ ﰲ إطار الﻘﻮاعد اﻷﺧﻼﻗية وهﺬا هﻮ ﴎ ﻧجاح

السلﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ لﻺمام اﳊسﲔ الﺬي جعلﻪ مﺜاﻻ وﻗدوة وأﺳﻮة عﲆ مر التﺄريﺦ.
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املﺼادر:
الﻘرآن الﻜريﻢ

 .١إﺑن إﺑﻰ اﳊديد ،ﴍح ﳖﺞ البﻼغة ،دار إحياء الﱰاث ،ﺑريوت ،لبنان ١٤٣٢ ،هـ.ق
 .٢إﺑن أﺛري ،معﺰ الدين ،الﻜامﻞ ﰲ التاريﺦ ،ﺑريوت ١٣٨٧ ،هـ.ش

 .٣اﺑن عساﻛر الدمﺸﻘﻲ ،ﺗاريﺦ إﺑن عساﻛر ،دار العلﻢ ،ﺑريوت ،لبنان ١٤١٨ ،هـ.ش
 .٤اﳊﲇ ،إﺑن ﻧﲈ ،مﺜري اﻷحﺰان ،طﻬران ،ﺑﻼ ﺗﺄريﺦ
 .٥اﳋﻮارزمﻲ،اﳋﻄيﺐ ،املﻘتﻞ ،ﻗﻢ املﻘدﺳة

 .٦ﺳيد ﺑن طاووس ،اللﻬﻮف عﲆ ﻗتﻞ الﻄﻔﻮف ،دار الﻜتﺐ العلمية ،طﻬران ١٣٢١ ،هـ.ش
 .٧املﻔيد ،ﳏمد ﺑن ﻧعﲈن ،اﻹرﺷاد ،املﻄبعة اﳊيدري ﹲة ،النجﻒ اﻷﴍف

 .٨الﻄﱪي ،ﳏمد ﺑن جرير ،ﺗﺄريﺦ الﻄﱪي ،دار إحياء الﱰاث العرﰊ ،ﺑريوت ،لبنان ١٤١٣ ،هـ.ق
 .٩املﻘرم ،عبدالرزاق ،مﻘتﻞ اﳊسﲔ )ع( ،مﻄبعة اﻵداب ،النجﻒ اﻷﴍف ١٢٩٦ ،هـ.ش

ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻄﻒ ﺑﺮﻭﺍﯾﺔ ﺍﻟﺸﯿﻌﺔ ﺍﻻﯾﺮﺍﻧﯿﯿﻦ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﳍﺠﺮﻱ
ﻭﺍﻗﻌﮥ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻗﺮﻭﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﻭﻫﺸﺘﻢ ﻩ.ﻕ

AL-TAFF BATTLE NARRATED BY IRANIAN SHIITES
IN THE SEVENTH AND EIGHTH CENTURY HIJRA
ﺩ .ﺭﻗﯿﻪ ﻣﯿﺮﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﲰﯽ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲰﺖ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ

Dr.Ruqeia Mira Abu Al.qossim
Samt Iranian Foundation
Knowledge Islamoc Houfe

ملﺨﺺ البحﺚ

ما فحو واقعة كربالء؟ وملاذا حدﺛت؟ وملاذا جاءت عﲆ هذا النحو؟

 غري أن هذه االسباب بال شﻚ هي فوق التوقعات،حاول الشيعة االيرانيون منذ عقود عدة االجابة عﲆ هكذا اسئلة

 إذ إن هناك الكثري من الكتابات حول هذه التساؤالت لتجيب عن،اﳋاصة يف املسلمني بشكل عام والشيعة بشكل خاص

.)احلاجة العقدية يف حياة انصار اهل البيت (عليهم السالم

وهنالﻚ الكثري من املصادر املتسننة منها رحلة اليد البيضاء وبستان املعرفة العام ملحمد بن احلسني الرازي وشهب

االخبار لكاتب ﳎهول ومناقب الطاهرين لكامل الباهي وزينة الشجعان يف مناقب االئمة االطهار وهناك العديد من االخبار

هـ) وراحة االرواح107(واملقوالت يف فضائل اهل البيت عليهم السالم واﳎاد ابناء البتول لعامد الدين الطربي يف عام

ومؤنس االشباح يف اصول النبي صﲆ اﷲ عليﻪ وآلﻪ وسلم واالئمة (عليهم السالم) ومصابيح القلوب حلسن الشيعي
مهمﺄ للدارسني االيرانيني ويف احلقب التارﳜية املهمة املكتوبة
هـ) وكل هذه املصادر تﹸعد ار ﹰﺛا ﹰ7۵7( السبزواري يف عام

بالفارسية التي توﺛق تاريﺦ املذهب الشيعي وحيث أن مؤلفوا هذه االصدارات حصلوا عﲆ دعم حكومي ومثال عﲆ ذلﻚ
.دعم عائلة اجلويني اﱃ عامد الدين الطربي وحكومة الﴪباردارية اﱃ حسن الشيعي الزبزباري

Abﬆract
What is the chore and chore of the bloody Karbala battle ? Why Occurred ? Why Happened
in such a way ?
From centuries such questions the Iranian Shiites endeavour to answer ، without doubt they
are not beyond expectation for Muslims and Shiites in particular as there are many writings
about these inquires to meet the mind requirement of the doctrinal life of the adherents .
Certain sources ; Journey of the Benevolent and The Orchard of the Common Orchard for
Mohammed Bin Hussein Al-Razi، Shahab Al-Akhbar for anonymous ، Manaqib Al-Tahreen
for Kamal Al-Bahi، Ornament of the Brave in the Mention of the Immaculate Imams، News،
Sayings and Tales in the Merits of the Ahalalbayt ، Glory of the Soins of Al-Batul for `Amad
Al-Deen Al;-Tabari in 701 Hijra ، Raha Al-Arwah and Munis Al-Ashbahg in the Circumstances
of the Prophet and Imams، Masabeh Al-Qulub for Hassan Al-Shiite Al-Sabzwari 757Hijra
are all considered as meritorious remains for the Iranian scholars in the mentioned eras and
written in Persian and document the history of the Shiite denomination and some of their
authors gaiun buttress and government patronage ، for instance، the buttress of Al-Jueini
family to `Amad Al-Deen Al-Tabari and the government Al-Sarbadaria patronmage to Hasasn
Al-Shiite Al-Sabazwari .

ﭼﻜيده

« » ماهيت واﻗﻌﮥ كربال ﭼيست؟ ﭼرا اتفاق افتاد وﭼرا » اينﮕونﻪ« اتفاق افتاد؟

ﭼنني.با جديت درصدد ﭘاسخﮕويﯽ بداﳖا برآمدند،اينها سئواالتﯽ است كﻪ قرﳖا ﭘيﺶ برخﯽ ايرانيان شيعﻪ مذهب
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دغدغﻪ ای البتﻪ برای مسلامنان و بﻪ ويﮋه شيعيان،تازﮔﯽ نداشت و تا آن زمان صدها سال بود كﻪ درﺑﺎرۀ آن سخنان بسيار
ﮔفتﻪ ونوشتﻪ شده بود با اين حال برای آن دستﻪ از شيعيان ايرانﯽ سده های هفتم وهشتم ه.ق كﻪ بدان ﭘرداختند،ﭘاسﺦ بﻪ

اين دغدغﻪ بﻪ مثابﻪ عملياتﯽ رسنوشت ساز در تداوم حيات مذهبﯽ حال وآينده شان بﻪ شامر مﯽ رفت.

»نزهة الكرام وبستان العوام(تاليف حممد بن حسني رازی)،ﴍح شهاب االخبار(ازمولفﯽ ناشناس)،

مناقب الطاهرين،كامل ﲠايﯽ،ﲢفة االبرار فﯽ مناقب االئمة االطهار،اخبار واحاديث وحكايات در فضايل اهل بيت

رسول(ص)ومناقب اوالد بتول(س)(ﳘﮕﯽ تاليف عامدالدين طربی:زنده در ۷۰۱ه.ق)،راحة االرواح و مونس االشباح

فﯽ احوال النبﯽ واالئمة عليهم السالم و مصابيح القلوب (هردو تاليف حسن شيعﯽ سبزواری(زنده در ۷۵۷ه.ق)«ﳎموعﻪ

ای قابل توجﻪ از آﺛار بﻪ جای مانده از ايرانيان مورد بحث در ادوار ياد شده را تشكيل مﯽ دهند كﻪ در ﳘان زمان و بﻪ زبان

فارسﯽ بﻪ نﮕارش درآمده اند.رويكرد غالب اين آﺛار ،تاريﺦ نﮕاری مذهبﯽ شيعﯽ است ومولفانشان بﻪ رغم برخورداری

برخﯽ از آنان از محايتهای حكومتﯽ(نظري آنﭽﻪ كﻪ خاندان جوينﯽ برای عامدالدين طربی 1وحكومت رسبداران برای

حسن شيعﯽ سبزواری 2فراهم ساختند)بر اساس انﮕيزه های اعتقادی دست بﻪ نﮕارش زدند.انﮕيزه هايﯽ ﭼون ترويﺞ
وتبليﻎ تشيﻊ اماميﻪ وﭘاسخﮕويﯽ بﻪ شبهات ﳐالفان ومعاندان كﻪ مورد اخري،ﭼرايﯽ جدلﯽ بودن حمتوای بخشهايﯽ از اين

نﮕاشتﻪ ها را تبيني مﯽ كند .حموريت اين آﺛار »،ﴍح رسﮔذشت معصومني(ع) « كﻪ البتﻪ كاربرد اصطالح » تاريﺦ نﮕاری«
برای بخﺶ اعظم مندرجات آﳖا بﻪ دليل آنكﻪ ﺗﮑﯿﮥ اصلﯽ مولفان ،نﻪ بر ﮔزارشهای تارﳜﯽ بلكﻪ بر رواياتﯽ داستان ﮔونﻪ

بوده،جز با تسامح ﳑكن نيست .اين رويكرد در رابطﻪ با واﻗﻌﮥ كربال ،حاوی تصاوير روشنﯽ است كﻪ انعكاسﯽ از طرز
تلقﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ شيعيان ايرانﯽ آن روزﮔار در اين خصوص نيز بﻪ شامر مﯽ رود.

سئواالت واﲠامات درﺑﺎرۀ واﻗﻌﮥ كربال واز آن ﲨلﻪ » ﭼرايﯽ« وقوع اين رويداد دﳋراش،بﯽ شﮏ دغدغﻪ ای مهم

برای مولفان ايرانﯽ مذكور بوده و ترديدی هم نيست كﻪ آنان بﻪ اﳘيت اين واقعﻪ بﻪ عنوان بخشﯽ مهم وتعيني كننده در

تاريﺦ وقايﻊ صدر اسالم آﮔاه بوده اند.با اينهمﻪ»ﻧﺤﻮۀ ﻣﻮاﺟﻬﮥ«آنان با اين رخداد،ﮔويای آنست كﻪ اين » دغدغﻪ « نﻪ در

راستای » تبيني وتﴩيح علل وابعاد اين واﻗﻌﮥ تارﳜﯽ « بلكﻪ با هدف » تقدس بخشيدن بﻪ اصل واقعﻪ « شكل ﮔرفتﻪ است:

تقدس خاک كربال از آغاز آفرينﺶ،3تفسري آﯾﮥ » كهيعص(مريم « )1:بﻪ رويداد كربال وشهادت امام (ع)،۴نقل حديث

ﭘيامرب(ص)در خصوص آنﭽﻪ كﻪ در شب معراج درﺑﺎرۀ حسني(ع)در عرش ديد،۵ﭘيشﮕويﯽ كعب االحبار درﺑﺎرۀ شهادت
حسني (ع)،ﮔريستن فرشتﮕان هفت آسامن،بارش باران خون وﮔرفتﮕﯽ خورشيد وماه تا سﻪ شبانﻪ روز ﭘس از شهادت

امام (ع).۶

در ﳘني راستا تبيني واﻗﻌﮥ كربال بﻪ ﮔونﻪ ای صورت ﮔرفتﻪ كﻪ ﮔويا آنﭽﻪ كﻪ رخ داده ،نﻪ رويدادی سياسﯽ در زمان

ومكانﯽ خاص،بلكﻪ رسنوشت ازلﯽ مقدر شده برای امام حسني(ع) بوده وﭘيﺶ آﮔهﯽ آن از مدﲥا قبل وجود داشتﻪ است:
» ﭼون حق تعالﯽ ﮔوسفندی فرستاد از برای فدای اسامعيل وابراهيم آن را ذبح كرد،بﻪ خاطرش بﮕذشت كﻪ اﮔر

فرزند خود را بﻪ دست خود قربان كردمﯽ،ﺛواب عظيم ودرﺟﮥ رفيﻊ حاصل شدی.ﭘادشاه عاﱂ بﻪ وی وحﯽ فرستاد كﻪ ای

ابراهيم! از ﲨاعت خلقان ،كﻪ را دوسترت داری؟ ﮔفت :حممد كﻪ حبيب توست....ﭘادشاه عاﱂ ﮔفت:فرزند اورا كﻪ نامﺶ

حسني باشد،ﮔروهﯽ ظاملان بكشند بﻪ خواری وزاری هرﭼﻪ ﲤامرت و فرزندان وی را در ﭘيﺶ وی ،بعضﯽ را بﻪ تيﻎ بكشند
وبعضﯽ را بﻪ تشنﮕﯽ هالک كنند.ﭘس ابراهيم بﮕريست«.
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از ﳘني نمونﻪ است ﮔﺮﯾﮥ زكريای نبﯽ (ع) بر امام حسني (ع) وتشبيﻪ شهادت ايشان بﻪ شهادت حﴬت ﳛيﯽ(ع) ٨وداستان فطرس :

»ﭼون حسني بن علﯽ (ع) بﻪ وجود آمد(.....يكﯽ از مالئكﻪ بﻪ نام فطرس كﻪ بﻪ ميمنت والدت حسني(ع) از خشم خداوند

رهايﯽ جستﻪ بود ،بﻪ ﭘيامرب(ص) عرض كرد):يا رسول اﷲ امت تو اورا بكشند و او را نزد من مكافاتﯽ هست.هيﭻ كس زيارت
او نكند ﹼاال من زيارت او برسانم وهيﭻ كس سالم او نكند ﹼاال كﻪ من سالم او برسانم وهيﭻ كس صلوات او نفرستد ﹼاال كﻪ

صلوات او برسانم« 9.نيز (ﭘس از والدت حسني(ع))  » :جربئيل سالم حق تعالﯽ را(بﻪ ﭘيامرب(ص)) برسانيد وﲥنيتﺶ ﮔفت
وتعزيتﺶ داد.رسول(ص) آب در ﭼشم ﮔردانيد وفرمود :از امت من كسﯽ وی را بكشد؟ ﮔفت :آری ﲨاعتﯽ از بدبختان.

رسول (ص) فرمود :من از ايشان بيزارم و خدای نيز از ايشان بيزار باشد.ﭘس جربئيل ﮔفت :يا رسول اﷲ ﭘيﺶ فلطمﻪ شو

وسالم حق تعالﯽ برسان .....و ﲥنيتﺶ وتعزيتﺶ بده.رسول بﻪ نزديﮏ فاطمﻪ شد.....وﭼون تعزيت بداد،فاطمﻪ....بﮕريست
.....فاطمﻪ ﮔفت :ای ﭘدر از جربئيل بﭙرس كﻪ وی را در كودكﯽ شهيد خواهند كرد يا در وقتﯽ كﻪ بزرگ شود؟فرمود :وی را
شهيد نكنند تا وقتﯽ كﻪ از صلب او امامﯽ در وجود آيد كﻪ ﭘدر امامان ومعصومان وحجت خدای در زمني باشد«.
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برجستﻪ ترين مفهوم در اين رويكرد ،مفهوم » شهادت « است كﻪ ﲤامﯽ رويداد كربال حول آن شكل ﮔرفتﻪ ومفاهيم

قدسﯽ مرتبﻂ با آن بﻪ شدت تقويت مﯽ شود .در اين طرز تلقﯽ آنﭽﻪ كﻪ اﳘيت داردنﻪ » ﭼرايﯽ« وقوع اين واﻗﻌﮥ هولناک
بلكﻪ » اﺛبات قدسيت شان امام حسني (ع)« است كﻪ بﻪ رغم » مقدر بودن از ابتدای آفرينﺶ« جز با » شهادت در كربال«

حمقق نمﯽ شده است.شهادت در اين معنﯽ،عالوه بر بار معناييمذهبﯽ واعتقادی،حاوی مفهوم »ابتالء« است.ابتاليﯽ كﻪ

يﮕانﻪ راه دستيابﯽ بﻪ رستﮕاری ابدی و ﻫﻤﮥ انبياء و اولياء وصاحلان بﻪ فراخور حال خود با آن مواجﻪ بوده اند:

» عاشقان مولﯽ كيستند؟ سابقان كﻪ مقربان حﴬتند كﻪ » السابقون السابقون اولئﮏ املقربون« (واقعﻪ.(11-10:

عمل از برای رضای حق كنند .روح ايشان سابق ارواح بود.بﻪ ﲣصيص»ﳛبهم« ﳐصوص ومﴩف ﮔشتﻪ،تاج كرامت
»ﳛبونﻪ« بررس ايشان ﳖاده،صد هزار تري بال از جعبﻪ ی قضا بر دل وجﮕر ايشان زده،ايشان روی ﮔشاده ولب خندان ﭘيﺶ

3٥6

آمده وكاسات زهر نوشيده و آهﯽ نكرده.اﮔر اين مقالت را تصديقﯽ وﲢقيقﯽ مﯽ طلبﯽ،در احوال ومقامات انبياء واولياء
نظری كن تا حﴪت آدم بينﯽ،فرياد نوح شنوی،اره بر فرق زكريا ورس در طشت بريدن ﳛيﯽ بينﯽ.جﮕر سوختﻪ و دل

كباب حممد مصطفﯽ بينﯽ وتيﻎ بر فرق علﯽ بينﯽ وجﮕر ﭘﺎرۀ حسن بينﯽ،حلق بريده وﺳﯿﻨﮥ شكستﻪ وفرزندان بﻪ غارت بردل
حسني شهيد كربال بينﯽ كﻪ » البالء موكل باالنبياء ﺛم باالمثل فاالمثل«.حسني علﯽ بﻪ درجﻪ ای رسيد كﻪ از آن رفيﻊ تر

نباشد وبﻪ ﺛوابﯽ كﻪ از آن عظيم تر نيست«.

11

بدﳞﯽ است كﻪ در ﭼنني ديدﮔاهﯽ»،تاريﺦ« اﳘيتﯽ اساسﯽ ندارد وتوجﻪ بدان هم جز در قالب روايات م ﹼقطﻊ وﮔزينﺶ

شده ای كﻪ در خدمت رويكرد »تقدس ﮔرای« ﭘيﺶ ﮔفتﻪ است،صورت نمﯽ ﮔريد.ﭼنني رويكردی البتﻪ نوعﯽ »تغافل«

است.تغافلﯽ كﻪ هم عامدانﻪ وآﮔاهانﻪ وهم سهوا صورت ﭘذيرفتﻪ است.آﮔاهانﻪ است بﻪ آن دليل كﻪ ﴍح وتفصيل تارﳜﯽ
واﻗﻌﮥ كربال در ميان اين آﺛار كامال مفقود نيست وﮔزارش كاملﯽ از اين رويداد حداقل در يكﯽ از آﳖا يعنﯽ»كامل ﲠايﯽ«
يافت مﯽ شود و ﮔويای توجﻪ مولف بﻪ مستندات تارﳜﯽ است.درعني حال در ﳘني اﺛر و اﺛر ديﮕرش موسوم بﻪ »مناقب

الطاهرين«،طربی با احتجاجاتﯽ عقلﯽ،نقلﯽ وتارﳜﯽ در صدد استدالل »ﭼرايﯽ« وقوع رويدادكربالست كﻪ بر نﮕاه
موجود،صحﻪ مﯽ ﮔذارد:
ﲢليلﯽ او ودغدغﻪ اش برای ﭘاسخﮕويﯽ بﻪ شبهات
ﹼ

»بدان كﻪ هر كﻪ را دردين رسوخﯽ هست در اعتقاد،ﺛباتﯽ وازعقل،حظﯽ وبا قيامت وجنت وجحيم ،تصديقﯽ....وبﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ كتب تواريﺦ وسرياصحاب،تعمقﯽ....وازطينت ﭘاک خود،انصافﯽ،داندكﻪ يزيد و معاويﻪ باآن فعالت،مستحق

لعنت اند واز اسالم ايشان را هيﭻ ﲠره نباشد....اما بر اهل سنت اين فتوی متعذر است كﻪ يزيدخليفﻪ و ولﯽ معاويﻪ بود

ومعاويﻪ،خليفﻪ....و ﮔامﺷﺘﮥ عمر و عثامن بود واز قبل ايشان و ﳑكن و مسلﻂ بر خلق خدا.ﭼنني ﮔويند كﻪ ملكﯽ از ملوک

مازندران از علوی ﭘرسيدكﻪ يا سيد!حسني (ع) را با اصحاب و قرابات او كجا شهيد كردند؟علوی ﮔفت :بﻪ كربال.

ملﮏ ﮔفت:يا سيد!حسني(ع) را روز ﺳﻘﯿﻔﮥ بنﯽ ساعده كﻪ با ابوبكر بيعت كردند،در آنجا شهيد كردند....الشﮏ ﭼون
شيوخ،برعرتت رسول،جرات تقدم كردند وحقوق ايشان بر ﳖﺞ مذكور غصب كردند،فساق وكفار را اين نظر افتاد و

اين عرصﻪ بر منافقان،فراخ شد وشبهﻪ در ميان خلق بر قطب ضاللت بامند وضعفای اسالم ﮔفتند كﻪ اﮔر اين نوع ﳎوز
ومرخص نبودی،صحابﻪ كﻪ صدر اول بودند از مهاجر وانصار وصاحب عريﺶ رسول بودند ومستمعان تاويل وتنزيل

قرآن از رسول(ص)،دراين فعل ابتداء نكردندی وايشان قوت دفﻊ شبهت نداشتندی ومهارت آن،نﻪ واز قرآن ايشان را
ﺛمره حظﯽ وتصديقﯽ نبوده ﹼ
واال معلوم ايشان بودی كﻪ ﭼون حكم ظلم از اوالد انبياء و اولياءواقﻊ شد،ﭼنانكﻪ قابيل بن آدم
برادر خود هابيل را بكشت....و اوالد يعقوب،يوسف را در غيابت اجلب انداختند و.....زن نوح و لوط كافر شدند«.
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عامدالدين درعني حال دﻏﺪﻏﮥ ﭘاسخﮕويﯽ بﻪ اﲠام درﺑﺎرۀ علل عزيمت امام حسن(ع) بﻪ كربال با علم بﻪ شهادت در

آنجا را هم داشتﻪ است:

»مسئلﻪ:ﭼون حسني(ع) دانست كﻪ كﻪ البتﻪ ويقينا وی را شهيد ﮔردانند،ﭼراآنجا مﯽ رفت؟

اجلواب عنﻪ:برای حجت مﯽ رفت كﻪ معروف ومشهور است كﻪ اهل كوفﻪ ﭼهارصد نامﻪ بنوشتند كﻪ :ما را امامﯽ

نيست....بﻪ طرف ما آی تا ما بﻪ جان ومال خدمت كنيم ونرصت تو دهيم....وبﻪ هيﭻ جانبﯽ،كس،حسني را -عليﻪ
السالم-طلب نمﯽ كرد ودعوی نمﯽ كرد االﹼ اهل كوفﻪ.وی را الزم بود آنجا رفتن وعذر برداشتن تا فردای قيامت رعيت

را بر وی حجت نباشد.اﮔر فرضا بﻪ جانب ديﮕرطلب كردندی و وی دانستﯽ كﻪ آنجا نفس وی بﻪ سالمت باشد،الزم

بود ترک كوفﻪ كردن وآنجا رفتن....و ﺗﺒﻘﯿﮥ وی وحفﻆ وی برخدای تعالﯽ واجب نبود زيرا كﻪ امامت وی ظاهر شده بود
وخلق را معلوم شده كﻪ وی امام است.....ﭼون نبوت كسﯽ يا امامت ظاهر شد،ﲤكني نرصت وی بر رعيت باشد نﻪ بر

خدای از ﲠر آنكﻪ وی ،لطف رعيت است.ﭼون(رعيت)وی را بكشد،لطف خويﺶ بﻪ زيان برده باشد«.
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ﭼنني آﮔاهﯽ تارﳜﯽ واستدالهلا وتبيني های مرتتب برآن،البتﻪ ﴏفا در آﺛار عامدالدين طربی بﻪ ﭼشم مﯽ خورد وآﺛار ساير

مولفان مورد بررسﯽ،تقريبا فاقد آنست و اين خود امتياز عامدالدين را بر فضالی ﺷﯿﻌﮥ معاﴏش نشان مﯽ دهد هرﭼند كﻪ

لزوما بﻪ معنای عدم آﮔاهﯽ سايرين از ابعاد تارﳜﯽ واﻗﻌﮥ كربال نيست.با اينحال درﺑﺎرۀ عامدالدين هم ،اين آﮔاهﯽ تارﳜﯽ،در
ﳖايت بﻪ ﻋﺮﺿﮥ ﳘان نتايﺞ » غري تارﳜﯽ« منجر مﯽ شود كﻪ در ساير آﺛار مورد بحث،ناميان است و آن » تقدس بخشيدن بﻪ
واﻗﻌﮥ كربال«ست1۴.درواقﻊ،رويكردهای تارﳜﯽ نﻪ بﻪ شكل ﮔزاره هايﯽ مستقل جهت ﻋﺮﺿﮥ آنﭽﻪ كﻪ اتفاق افتاده بلكﻪ بﻪ

عنوان مهملﯽ برای تبيني و ترويﺞ رويكردهای قوی اعتقادی مورد توجﻪ قرار مﯽ ﮔريد كﻪ اين ﳘان وجﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﮥ تغافل مورد

تاكيد است.تغافل در اين معنا يعنﯽ»تاريﺦﹺ ﮔزينﺶ شده«.ﮔزينشﯽ كﻪ حتﯽ اﮔر ﲢريفﯽ در آن اتفاق نيفتد وبﻪ ﲤامﯽ،درست
ومطابق با واقﻊ صورت ﮔريد،باز هم »ﲤام واقعيت« نيست وناﮔفتﻪ ها واﲠامات بسياری را باقﯽ مﯽ ﮔذارد.

تغافل آﮔﺎﻫﺎﻧﮥ مذكور بﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ديﮕری نيز منجر مﯽ شود كﻪ ﳘانا ﹸبعد سهوی اين تغافل است .شيعيان ﭘرشوری كﻪ

دست بﻪ نﮕارش اين آﺛار زدند،بﻪ حلاظ فكری ،مرياث دار مناقبيان شيعﻪ ای بودند كﻪ حداقل از قرن ﭼهارم ه.ق در ميان

فارسﯽ زبانان شناختﻪ شده بودند1۵.حمور اصلﯽ اين مناقب خوانان،تبليﻎ مذهب اهل بيت (ع) وﺗﺨﻄﺌﮥ دشمنانشان از
طريق اشعار ستايشﯽ بود.اشعاری ﳑلو از فضايل ومناقب معصومني(ع) وترويﺞ اعتقادات شيعﯽ در اين خصوص.

3٥7

در قرون هفتم وهشتم ه.ق سنت مناقب خوانﯽ ﳘﭽنان رواج داشت ومناقب خوانانﯽ ﭼون حسن كاشﯽ،1۶شهاب

سمنانﯽ،ﺣﻤﺰۀ كوﭼﮏ ورامينﯽ ونرصت رازی17ﳎدﹼ انﻪ فعال بودند.ديدﮔاههای عرضﻪ شده دراشعارستايشﯽ اين مناقب
خوانان،تاﺛريات فكری عميقﯽ براذهان شيعيان و دوستداران اهل بيت (ع) بﻪ جای ﳖاد كﻪ بخشﯽ از مهم ترين تاﺛريات

آن،بﻪ صورت آنﭽﻪ كﻪ مﯽ توان آن را »معجزه نﮕاری« در آﺛار شيعﯽ مورد بحث ناميد ،بازتاب يافت».معجزه نﮕاری«
در اين معنا يعنﯽ تبيني رسﮔذشت و ﺳﯿﺮۀ معصومني(ع) ﴏفا در قالب »كرامات ومعجزاتشان« كﻪ بﻪ زعم مولفني

مذكور،مهم ترين ﺟﻨﺒﮥ زندﮔﯽ اهل بيت (ع) بﻪ شامر رفتﻪ وهدف ﳖايﯽ نيز آشنايﯽ ﳐاطبان با اين جنبﻪ از زندﮔﯽ معصومني

(ع) وتقويت ايامن وباور مذهبﯽ شان بدان بود.در اين راستا رسﮔذشت امام حسني(ع) هم بﻪ رغم برخورداری از ويﮋﮔﯽ
منحرص بفردی ﭼون»واﻗﻌﮥ كربال« در ﳘني قالب مورد توجﻪ قرار ﮔرفتﻪ است.

مولف »نزهة الكرام وبستان العوام« رويداد كربال را در بخﺶ»معجزات حسني(ع)« مورد توجﻪ قرار داده وبﻪ رغم

اﺷﺎرۀ ﮔذرا بﻪ اعرتاض امام(ع) بﻪ »بيعت ستاندن برای يزيد«از1٨ﲤامﯽ واﻗﻌﮥ كربال را در ذكر ﭼند معجزه خالصﻪ كرده

است.نخستني معجزه هنﮕام حركت امام(ع) بﻪ سوی عراق رخ مﯽ دهد تا»علت اقدام امام« تبيني شود:

»روايت كند جابر عبداﷲ االنصاری كﻪ ﭼون حسني بن علﯽ عزم كرد كﻪ بﻪ عراق رود،نزد او رفتم و ﮔفتم:توفرزند

رسولﯽ ويكﯽ از سبﻂ رسول.مصلحت آن مﯽ بينم كﻪ صلح كنﯽ با اين طاغﯽ ﭼنانكﻪ برادر تو كرد....ﮔفت:يا جابر
برادرم آن بﻪ فرمان خدا و رسول كرد.من نيز بﻪ فرمان خدا ورسول كنم.مﯽ خواهﯽ كﻪ رسول وبرادر را بﻪ ﮔواهﯽ آرم
در اين ساعت؟....درحال آسامن ﮔشوده شد.رسول وعلﯽ وحسن ومحزه وجعفر وزيدفرو آمدند.....رسول ﮔفت:يا
جابر.....بﻪ تو نﮕفتم....هر ﭼﻪ امامان كنند،مسلم داری وبر ايشان اعرتاض نكنﯽ؟مﯽ خواهﯽ كﻪ جای معاويﻪ وحسن
وجای يزيد وحسني بينﯽ؟ﮔفتم:بلﯽ يا رسول اﷲ.رسول ﭘا بر زمني زد وشكافتﻪ شد وبحری ﭘديد آمد.از هم باز رفت.

زمينﯽ ﭘديد آمد،شكافتﻪ شد تا هفت زمني شكافتﻪ شد وهفت بحراز هم باز شد وزير آن آتﺶ ديدم و در ميان آتﺶ،معاويﻪ

3٥٨

ويزيد ووليد بن مغريه و ابوجهل در زنجري كشيده و بعضﯽ ازﻣﺮدۀ شياطني باايشان قرين بودند وعذاب ايشان سخت
ﹺ
ترازآن اهل دوزخ بود.ﭘس(رسول(ص)) ﮔفت:رس بردار...درهای آسامن ﮔشوده ديدم وﲠشت بر باالی آن بود.ﭘس
رسول وآﳖا در هوا برفتند ورسول آواز داد وﮔفت :يا حسني بيا.حسني از ﭘس رسول مﯽ رفت تا در ﲠشت اعالء رفتند.

ﭘس رسول از آنجا بﻪ من نظر كرد ودست حسني ﮔرفت وﮔفت :ای جابر!اين فرزند منست .با من آنجاست.فرمان بر

وافعال او مسلم دار و در آن بﻪ شﮏ مباش تا مومن باشﯽ«.
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بﻪ ﳘني ترتيب از ﺑﻘﯿﮥ وقايﻊ كربال نيز جز يادكرد از تشنﮕﯽ امام(ع) وﳘراهانﺶ،خداحافظﯽ امام (ع) با خانواده و در

ﳖايت شهادت امام (ع) سخن ديﮕری در ميان نيست كﻪ ﳘﮕﯽ عمدتا با ﳘان رويكرد » معجزه نﮕاری« تبيني شده است:

»خدای تعالﯽ ﭼهارملﮏ از كبار مالئكﻪ نزد وی (امام (ع)) فرستاد،ﮔفت....:اﮔر مﯽ خواهﯽ دنيا وهرﭼﻪ درو

هست،ﳘﻪ بﻪ تو دهيم و تورا نرصت دهيم بر اعداء؟ يا رفيق اعالء مﯽ خواهﯽ؟ حسني ﮔفت :رفيق اعلﯽ مﯽ خواهم .و
ﴍبتﯽ آب بﻪ وی دادند،بازخورد.مالئكﻪ او را ﮔفتند :بعد از اين تشنﻪ نشوی«20.بنا بﻪ روايتﯽ ديﮕر ﭼون ياران امام (ع)

از تشنﮕﯽ شكايت كردند،فرشتﻪ ای نزد امام آمد و با راهناميﯽ او،با ﻣﻌﺠﺰۀ امام(ع) ﳖری سفيدتر از شري و شريين تر از
عسل ظاهر شد كﻪ امام(ع) وﳘراهانﺶ از آن آشاميدند وسرياب شدند.
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درمناقب الطاهرين نيز نظري ﳘني رويكرد با نقل روايات مشاﲠﯽ ﭘريامون معجزات امام حسني(ع) ،بﻪ ﭼشم مﯽ

خورد22.عامدالدين طربی حتﯽ در تبيني ﭼيستﯽ حكمت اهلﯽ در وقوع ﻓﺎﺟﻌﮥ كربال (بﻪ رغم نﮕاه استداللﯽ سابق الذكرش)

از تاكيد بر رواياتﯽ از اين دست،خودداری نكرده است:

»امام حممد باقرﮔويد....:حجت را بﻪ قائم خواندند زيرا كﻪ ﭼون حسني را شهيد كردند،مالئكﻪ بﻪ عزا وﮔريﻪ مشغول

شدند ومناجات كردند كﻪ :اهلﯽ ﭼرا ظاملان را مهلت دادی وﲤكني،تا با ولﯽ تو وﺧﻠﯿﻔﮥ تو اين كنند؟حق تعالﯽ كشف غطاء

بكرد وصور ائمﻪ بديشان نمود وﮔفت :اين ائمﻪ از ذر ﹼيت وصلب حسني باشند.و در ميان ايشان شخصﯽ ايستاده بود و نامز
مﯽ كرد.مالئكﻪ ﮔفتند :اهلﯽ اين قائم كيست؟ﮔفت:اين خاتم ائمﻪ باشد وانتقام اين كفار بﻪ دست او خواهم كردن«.
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توجﻪ بﻪ اين نوع روايات وبرجستﻪ سازی آﳖا،ازمهم ترين اﲠامات فكری مولفان مذكور يا ﳐاطبانشان وياهر دو

ﮔروه در باب واﻗﻌﮥ كربال،ﭘرده بر مﯽ دارد.بﻪ بيان ديﮕر برای اين افراد ،توجيﻪ و تعليل مسائلﯽ ﭼون علت عزيمت امام

(ع) بﻪ عراق بﻪ رغم علم امام(ع) بﻪ آنﭽﻪ كﻪ در ﴍف وقوع بود،تشنﻪ ماندن امام(ع) وﳘراهانشان در كربال وﭼرايﯽ
وقوع فاجعﻪ ای ﭼنان سهمﮕني برای خاندان ﭘيامرب(ص) ،بﻪ راحتﯽ ميﴪ نبوده است.ضمن آنكﻪ ﭼﻪ بسا در ذهن عوام
الناس اﳚاد تعارضﯽ اعتقادی مﯽ كرد كﻪ با عدالت خداوند سازﮔار نبوده وآنان را نسبت بﻪ مشيت ﻋﺎدﻻﻧﮥ خداوند دﭼار

ترديد مﯽ ساخت.ظاهرا مولفان ﺷﯿﻌﮥ مذكور در صدد بازكردن ﭼنني ﮔره های فكری بوده اند آﳖم برای توده های مردمﯽ

كﻪ اكثريت شان با استدالهلای كالمﯽ وعقلﯽ وتارﳜﯽ ميانﻪ ای نداشتﻪ و يا از درک آن عاجز بوده اند.در ﭼنني ﴍايطﯽ
ﲠرتين وموﺛرترين وﺳﯿﻠﮥ اقناع،ﲤسﮏ بﻪ مبانﯽ اعتقادی ومذهبﯽ است.ﳘﭽنانكﻪ نﻪ فقﻂ حمتوا بلكﻪ عناوين انتخاب شده
برای اين كتب هم بﻪ ﮔونﻪ ای بوده كﻪ بسرت مناسب برای اين اقناع سازی را فراهم آورد .بﻪ ﮔﻔﺘﮥ حسن شيعﯽ سبزواری »از

جهت آنكﻪ دانست كﻪ دهلا را از ﮔفتن و شنيدن آنﭽﻪ در اوست ،روشنايﯽ ونور بود و جاﳖا را خرمﯽ ورسور« 2۴و»ﭼون

دانست كﻪ از خواندن آن جاﳖای مومنان راحت يابد ودهلای ايشان آسايﺶ ﭘذيرد« 2۵.و اينكﻪ » ﭼون مولف اين كتاب

را.....بﻪ حكم وذكﹼر ﹼ
فان الذكری تنفﻊ املومنني(ذاريات)۵۵:رغبت وعﻆ وتذكري بود«.2۶

شارح ناشناس شهاب االخبار نيز كﻪ تاكيدات مكرری بر ﺛواب زيارت امام حسني(ع) وﮔريﻪ بر او وشفاعت روز قيامت برای

زائران وﮔريﻪ كنندﮔان امام دارد،ﳐاطبانﺶ را اين ﮔونﻪ اقناع مﯽ كند » :ونبايد بر دلﺶ بﮕذرد آن را كﻪ اين فضل ها بشنود ﮔويد كﻪ اين

نتواند بودن.....خدای تعالﯽ آسامن وزمني و هرﭼﻪ در وی است از ﲠر بندﮔان آفريده است و اﮔر بندﮔان نبودندی،هيﭻ بقعﻪ را بر ديﮕر

بقاع،ﴍف وفضل نبودی.اﮔر ﺑﻨﺪۀ خاصﻪ كﻪ فرزند رسول خدا باشد وﳘيشﻪ رضای خدا جويد و نفسﯽ در ناشايستﻪ برنياورد،ﭼﻪ
عجب كﻪ نفس وی از هزاركعبﻪ وبيت املقدس وبيت املعمور ﲠرت بود وهركﻪ در حق آل رسول معتقد باشد،بدين ﮔفتارش حاجت

نباشد«.
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ﭼنني رويكردی البتﻪ در ميان علامی شيعﻪ ﳐالفتهايﯽ برانﮕيخت.بيﺶ از دو قرن بعد از روزﮔار مورد بحث،قاضﯽ

نوراﷲ شوشرتی،عاﱂ معروف اصولﯽ شيعﻪ ،با انتقاد ﴏيح از حسن شيعﯽ سبزواری كﻪ وی را » مداح معركﻪ ﮔري«
ناميد،2٨بخﺶ هايﯽ از اين روايات را بﻪ دليل ضعف سندی شان،زيرسئوال برد.اما يﮏ عاﱂ اخباری شيعﻪ موسوم بﻪ

مرييوسف علﯽ حسينﯽ اسرتآبادی،ضمن تقبيح انتقاد قاضﯽ نوراﷲ ،برای دفاع از رويكردهای اعتقادی مذكور ،بﻪ
استداللﯽ مشابﻪ مندرجات كتب يادشده،تشبث جست» :برتقدير تسليم كﻪ مداح معركﻪ ﮔري بوده،مﮕر ندانستﻪ ايد كﻪ
مداحﯽ ومعركﻪ ﮔريی واظهار فضايل حﴬت امري عليﻪ السالم عني عبادت است؟«
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ﭼنني واكنشهايﯽ توام با تداوم تاليف آﺛاری اين ﭼنني در اعصار بعدی،برفراﮔري شدن بيﺶ از ﭘيﺶ رويكردهای

اعتقادی » تاريﺦ ﮔريز« در تبيني تاريﺦ تشيﻊ ،در ميان شيعيان ايرانﯽ اعصار مورد بررسﯽ وﭘس از آن صحﻪ مﯽ ﮔذارد.
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ملﺨﺺ البحﺚ

يبق منها ﳾء ولكن واقعة الطف ظلت يف ابراج اﳋلود
هنالﻚ الكثري من االحداث التي حدﺛت يف التاريﺦ لكوﳖا اضمحلت وﱂ ﹶ

عﲆ الرغم من تقادمها  ،ﲢاول الورقة احلالية تسليﻂ الضوء عﲆ هذا املفصل املهم باالشارة اﱃ القرآن الكريم عن طريق جنبتني:

ففي االوﱃ اجلنبة االهلية ويف الثانية املنفعة التي وهبت اﱃ الناس اﲨعني وكلام تصاعد العطاء اصبح -هذا العطاء -إهل ﹰﹼيا

ويمكن االفادة منﻪ كلام اصبح اهلدف منﻪ نيل منزلة عند اﷲ ،ويف ضوء هذين املوضوعني ستحلل أدبيا كلامت االمام احلسني

عليﻪ السالم وتعرض لنا نتائﺞ بان هاتني النقطتني كان من حقائق واقعة كربالء فال موت او زوال لواقعة عاشوراء عﲆ

الرغم من مرور أربعة عﴩ قرنﹰا.

Abﬆract
There are many incidents happened in history but all vanished and nothing remains . In
time the Karbala battle ﬁnds existence and eviternity though it occurred before many years
ago . The current paper endeavours to answer such a locus in reference to the Glorious Quran
as tackled in two merits: the ﬁrst it is divine and the second is the beneﬁt people could make
use of : the more the achievement grows divine the more it could be exploited ; in line of these
two merits the speeches of Imam Al-Hussein are dissected and the results show that these two
points ﬂoat into reality of the Karbala Battle : no demise to `Ashura Battle though 14 centuries
passed ، there is revivalism.

Keywords
Imam Al-Hussein) Peace be upon him(، `Ashura، eviternity، divine and public.
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ﭼﻜيده

در تاريﺦ حوادث وجريانات بزرگ وهولناكي رخ داده است ويل ﳘﻪ آﳖا از خاطره انسان ها حمو شده است وكﴘ از آن خرب

ندارد؛ با عنايت بﻪ اين واقعيت ﭼﻪ رسي در قيام كربال وجود دارد كﻪ ﭘس از ﮔذشت حدود  14قرن  ،هنوز ياد وخاطره قيام كربال نﻪ
تنها از ذهن ها نرفتﻪ بلكﻪ هر روز تازه تر ﮔرديده است؟براي اين سؤال از منظر هاي ﳐتلف ﭘاسﺦ هايي داده شده است ويل در اين مقالﻪ

سعي ﮔرديده است در آغاز ،آياﰐ از قرآن بررﳼ وﭼنني بﻪ دست آمد كﻪ :ﭼيزي ماندﮔار وﭘاينده است كﻪ از دو ويﮋﮔي برخوردار باشد:
دوم  :مردمي وبراي مردم مفيد باشد .وبﻪ صورت طبيعي بﻪ هرميزان اندازه ودرجﻪ خلوص
ﹼاول  :خدايي وبرا ي خداوند با شد  .ﹼ

وخدايي بودن كار بيشت وانجام دهنده آن كارخدايي تر باشد و ﳘﭽنني بﻪ هر ميزان عظمت واﳘيت كاري كﻪ انجام شدهباالتر
وعميقرت باشد وسود دهي آن براي مردم ﮔسرتده تر وباارزش تر باشد  ،ميزان مانده ﮔاري وجاودانﮕي آن كار وآن فرد بيشرت خواهد بود

 .با توجﻪ بﻪ اين دومعيار ودواصل ؛كلامت امام حسني (ع)ورفتار آن بزرﮔوار مورد ﲡزيﻪ وﲢليل قرارﮔرفت وبﻪ اين نتيجﻪ رسيديم كﻪ

هر دو عنرص وعلت ماندﮔاري در حد بسيار باال ويب ﳖايت در قيام وﳖضت عاشورا وجود داشتﻪ است ؛ بﻪ ﳘني دليل است كﻪ ﭘس از

 1400سال هنوز خاطره عاشوراء از ذهن انسان ها ﭘاك نشده وهر روز وهر سايل كﻪ مي ﮔذرد ،تازه تر از روز وسال ﮔذشتﻪ مي باشد
كلامت كليدي :امام حسني(ع) ،عاشورا ،جاودانﮕي ،خدايي ،مردمي

ﺑنام ﺧدا

ﻗيام ﺧدايﻲ وﺑراي مردم ؛ رمﺰ جاوداﻧﮕﯽ عاﺷﻮرا

در تاريﺦ حوادث وجريانات بزرگ وهولناكي رخ داده است ويل ﳘﻪ آﳖا از خاطره انسان ها حمو شده است وكﴘ

از آن خرب ندارد .نسل كﴚ ها  ،كشتارهاي دستﻪ ﲨعي ،قتل ها ،غارت هايي كﻪ در جنﮓ جهاﲏ اول ودوم اتفاق افتاد

وده ها ميليون انسان جان باختند و ..؛ براي نمونﻪ در جريان نسلكشﯽ سال  ۱۹۹۴روآندا كﻪ از آن ﲢت عنوان تاريﮏترين

فاجعﻪ انسانﯽ نيمسده ﮔذشتﻪ یاد مﯽشود ،عالوه بر كشتﻪ شدن حد اقل  ۸۰۰هزار مرد ،زن و كودک ،بﻪ  ۲۰۰تا  ۵۰۰هزار

زن ﲡاوز جنسﯽ شد .وصدها نمونﻪ ديﮕر كﻪ اتفاق افتاده ويا هم اكنون در حال اتفاق است .
با توجﻪ بﻪ اين واقعيت تارﳜي وموجود كﻪ معموالﹰ ﮔذار زمان وقايﻊ مهم را بﻪ فراموﳾ مي سﭙارد ؛ سؤايل مطرح مي
شود كﻪ ﭼﻪ رسي در ﳖضت كربال وجود دارد كﻪ باﮔذشت ﭼهارده قرن نﻪ اينكﻪ حادﺛﻪ كربال از خاطره ها حمونشده بلكﻪ
روز بﻪ روز زنده تر وهرسال ا ﹼيام عاشورا با شكوه بيشرتي برﮔزار مي ﮔردد ؟

براي اين سؤال مهم انساﲏ وتارﳜي داليل وعوامل فراواﲏ بيان ﮔرديده است وهر ﮔروهي بارويكرد خاص خود

ﭘاسخي داده است ؛ برخي از طريق ﲢليل تارﳜي ،برخي عرفاﲏ ،برخي عوامل غري عادي و..

در اين مقالﻪ تالش شده است  ،با استفاده از قرآن ﳎيد وآيات اهلي ﭘاسخي متفاوت ارايﻪ ﮔردد در اين نوشتار از ميان

داليل ذكر شده بر دوعنرص اصيل تاكيد شده كﻪ عبارت است از :
الف :خدايي بودن قيام وﳖضت امام حسني (ع)

ب :انساﲏ بودن قيام امام حسني (ع)،قيامي براي خدمت بﻪ نوع انسان .

بﻪ ﳘني منظور ؛ﭼند مقدمﻪ بيان مي شودكﻪ مي تواندبﻪ عنوان مباﲏ نظري واستدالل براي برخي از ديدﮔاه ها نيز بﻪ

حساب آيد

مقدمﻪ اول  :در فرهنﮓ قرآن؛ بقاء وماندﮔاري فقﻂ براي خداوند است  .تنها ﭼيزي كﻪ باقي مي ماند وجاودانﻪ

است فقﻂ خداوند است .
»ما ﹺعندﹶ كﹸم ﹶين ﹶفدﹸ ﹶوما ﹺعندﹶ اﷲﹼﹺ ﹶب ﹴ
اق  /آنﭽﻪ نزد شامست فانى مىشود؛ ا ﹼما آنﭽﻪ نزد خداست باقى است« ]قرآن كريم،
ﹶ
ﹾ
ﹶ
[96 :16؛
اجل ﹶال ﹺل ﹶو ﹾ ﹺ
اإلك ﹶﹾرا ﹺم  /و تنها ذات ذواجلالل و ﮔرامى ﭘروردﮔارت باقى مىماند«
»كل من عليها فان ﹶو ﹶي ﹾب ﹶقى ﹶو ﹾج ﹸﻪ ﹶر ﱢب ﹶﻚ ﹸذو ﹾ ﹶ

]قرآن كريم[27 :٥٥ ،؛
ﳾ ﹴء ﹶهالﹺ ﹲﻚ إﹺ ﱠال ﹶو ﹾج ﹶه ﹸﻪ  /ﳘﻪ ﭼيز جز ذات (ﭘاک) او فانى مىشود« ]قرآن كريم[٨٨ :2٨ ،؛
»ك ﱡﹸل ﹶ ﹾ
مقدمﻪ دوم  :با عنايت بﻪ مقدمﻪ اول ؛ هرﭼيزي كﻪ براي خدا ودر جهت او باشد ﭘايدار وجاودان خواهد بود
ﹺ
ﹴ ﹴ
ﹺ
الس ﹶام ﹺء /آيا نديدي خدا ﭼﮕونﻪ مثل زده
أ ﹶﹶﱂ ﹾ ت ﹶﹶر ﹶك ﹾي ﹶ
رض ﹶب اﷲ ﹶم ﹶثال كﹶل ﹶم ﹰة ﹶط ﱢي ﹶب ﹰة ك ﹶﹶش ﹶج ﹶرة ﹶط ﱢي ﹶبة ﹶأ ﹾص ﹸل ﹶها ﹶﺛابﹺ ﹲت ﹶو ﹶف ﹾر ﹸع ﹶها فﯽ ﱠ
ف ﹶ ﹶ

سخني ﭘاك كﻪ مانند درختي ﭘاك است كﻪ ريشﻪ اش استوار وشاخﻪ هايﺶ در آسامن است « ]قرآن كريم[24 :14 ،
ون السي ﹶئ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ ﹺ ﹺ
ﹺ
» ﹶم ﹾن ك ﹶ
ات ﹶهل ﹸ ﹾم
الصال ﹸح ﹶي ﹾر ﹶف ﹸع ﹸﻪ ﹶوا ﱠلذي ﹶن ﹶي ﹾمك ﹸﹸر ﹶ ﱠ ﱢ
ب ﹶوا ﹾل ﹶع ﹶم ﹸل ﱠ
ﹶان ﹸي ﹺريدﹸ ا ﹾلع ﱠز ﹶة ﹶفل ﱠلﻪ ا ﹾلع ﱠز ﹸة ﹶﲨي ﹰعا إﹺ ﹶل ﹾيﻪ ﹶي ﹾص ﹶعدﹸ ا ﹾلكﹶل ﹸم ال ﱠط ﱢي ﹸ
ﹺ
ﹺ
ور  /هركس رسبلندي ميخواهد ؛ رسبلندي يكﴪه از آن خدا است .سخنان ﭘاكيزه بﻪ
ﹶع ﹶذ ﹲ
اب ﹶشديدﹲ ﹶو ﹶمك ﹸﹾر ﹸأو ﹶلئ ﹶﮏ ﹸه ﹶو ﹶي ﹸب ﹸ
سوي او باال مي رود وكار شايستﻪ بﻪ آن رفعت مي بخشد وكساﲏ كﻪ با حيلﻪ ومكر كارهاي بد مي كنند عذايب سخت
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خواهند داشت ونرينﮕشان تباه مي ﮔردد (سوره فاطر] « )10/قرآن كريم[10 :3٥ ،

مقدمﻪ سوم  :در فرهنﮓ قرآن ،حق ﭘايدار است وبا طل رو بﻪ زوال ونا بودي مي رود ﹼاولني معيار وشاخص فكر حق

وكار حق  ،فكر وكاري است كﻪ براي خداوند ودر مسري خداوند انجام شود بﻪ ﳘني دليل جاودان وﭘاينده است
احل ﱡق ﹶو ﹶز ﹶه ﹶق ا ﹾل ﹶباطﹺ ﹸل إﹺ ﱠن ا ﹾل ﹶباطﹺ ﹶل ك ﹶ
ﹶان ﹶز ﹸهو ﹰقا /بﮕو حق آمد وباطل نابود شد .آري باطل ﳘواره نابود شدﲏ
و»ﹶ ﹸق ﹾل ﹶجا ﹶء ﹾ ﹶ

است « ]قرآن كريم[٨1 :17 ،

:دومني معيار وشاخص حق بودن يﻚ فكر ويا رفتار از نﮕاه قرآن اين است كﻪ آن فكر ويا آن كار؛ با
مقدمﻪ ﭼهارم ﹼ

ن ﹼيت خالص واهلي ودر مسري رشد وكامل انسان وانسانيت انجام ﮔردد و بتواند سود ونفعي را نصيب انسان وانسانيت

كند،بﻪ نفﻊ مردم باشد .
الزبدﹸ ﹶفي ﹾذهب ج ﹶفاء و ﹶأما ما ينﹾ ﹶفﻊ النﱠاس ﹶفيمك ﹸ ﹺ
ﹺ
» ...ك ﹶﹶذلﹺ ﹶﮏ ﹶي ﹾ ﹺ
ض ك ﹶﹶذلﹺ ﹶﮏ ﹶي ﹾ ﹺ
اﻷر ﹺ
ﴬ ﹸب
احل ﱠق ﹶوا ﹾل ﹶباط ﹶل ﹶف ﹶﺄ ﱠما ﱠ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ ﹰ ﹶ ﱠ ﹶ ﹶ ﹸ
ﹸث فﯽ ﹾ
ﹶ ﹶﹾ
ﴬ ﹸب اﷲ ﹾ ﹶ
اﷲ اﻷ ﹾم ﹶث ﹶال /خداوند حق وباطل را اين ﭼنني مثل مي زند  ،ا ﹼما كف بريون افتاد از ميان مي رود ويل آنﭽﻪ بﻪ مردم سود مي

رساند در زمني باقي مي ماند خداوند مثل ها را اينﭽنني مي زند] « .قرآن كريم[17 :13 ،
ﹺ
ﹺ
ﹺ
احلا ﹶوال ﹸي ﹾ ﹺ
»  ...ﹶف ﹶم ﹾن ك ﹶ
ﴩ ﹾک بﹺ ﹺع ﹶبا ﹶد ﹺة ﹶر ﱢب ﹺﻪ ﹶأ ﹶحدﹰ ا  /ﭘس هركﻪ بﻪ لقاء ﭘروردﮔارش اميد
ﹶان ﹶي ﹾر ﹸجو ل ﹶقا ﹶء ﹶر ﱢبﻪ ﹶف ﹾل ﹶي ﹾع ﹶم ﹾل ﹶع ﹶمال ﹶص ﹰ
دارد،بايد كاري شايستﻪ انجام دهد وهيﭻ كس را در عبادت ﭘروردﮔارش ﴍيﻚ نكند ] « .قرآن كريم[110 :1٨ ،

مقدمﻪ ﭘنجم  :هر انسان ويا ﮔروه انساﲏ كﻪ در مسري حق قرار ﮔرفت وخدايي شد و در اين راه استقامت وﭘايداري

كرد وتوانست ﮔامي براي رشد واعتالي انسانيت بردارد جاودانﻪ خواهد شد
ﹺ
احلي ﹺاة الدﱡ ﹾنيا وفﹺﯽ ﹺ
ﹺ ﹺ
اآلخ ﹶر ﹺة و..ﹸ /خداوند كساﲏ را كﻪ ايامن آوردند ،بخاطر
ﹶ ﹶ
» ي ﹶث ﱢب ﹸت اﷲ ا ﱠلذي ﹶن آ ﹶمنﹸوا بﹺا ﹾل ﹶق ﹾو ﹺل ال ﱠثابﹺت فﯽ ﹾ ﹶ ﹶ

ﮔفتار واعتقاد ﺛابتشان استوار مي دارد ؛هم در اين جهان وهم در رساي ديﮕر و] « ..قرآن كريم[٨٨ :2٨ ،
»  ...ير ﹶف ﹺﻊ اﷲ ا ﱠل ﹺذين آمنﹸوا ﹺمنﹾكﹸم وا ﱠل ﹺذين ﹸأوتﹸوا ا ﹾل ﹺع ﹾلم درج ﹴ
ات ﹶواﷲ بﹺ ﹶام ﹶت ﹾع ﹶم ﹸل ﹶ
ون ﹶخبﹺ ﹲري  /خداوند كساﲏ از شامراكﻪ ايامن
ﹶ ﹶﹶ ﹶ
ﹶ
ﹾ ﹶ
ﹶ ﹶ
ﹶﹾ
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آورده اند وكساﲏ كﻪ علم بﻪ آﳖا داده شده است را درجات عظيمي مي بخشد « ]قرآن كريم[11 :٥٨ ،
ؤم ﹴن وم ﹺ
» من ﹶع ﹺم ﹶل صاحل ﹶا ﹺمن م ﹺ
ؤم ﹺنة ﹶفلنﹸحينﱠ ﹸﻪ ﹶحيا ﹰة ﹶط ﱢي ﹶب ﹴة و /..هركس كار شايستﻪ اي انجام دهد خواه مرد باشد يا زن
ﹸ
ﹸ
ﹶ

در حايل كﻪ مؤمن است  ،اورا بﻪ زندﮔاﲏ ﭘاك زنده مي داريم «] .قرآن كريم[97 :16 ،
 .6مقدمﻪ ششم  :يكي از نشانﻪ هاي جاودانﮕي وح ﹼقانيت يﻚ فكر ويﻚ انسان ويا جامعﻪ انساﲏ  ،عشق ،شور وحمبت

اهلي مردم بﻪ آن شخص وجايﮕاه مي باشد .
»إﹺ ﱠن ا ﱠل ﹺذين آمنﹸوا و ﹶع ﹺم ﹸلوا الص ﹺ ﹺ
مح ﹸن ﹸو ﹰﹼدا  /مس ﹼل ﹰام كساﲏ كﻪ ايامن آورده ،كارهاي شايستﻪ انجام داده
الر ﹾ ﹶ
ﹶ ﹶ ﹶ
ﱠ ﹶ
احلات ﹶس ﹶي ﹾج ﹶع ﹸل ﹶهل ﹸ ﹸم ﱠ
اند ،خداوند رمحان حم ﹼبتي براي آنان در دل ها قرار مي دهد ] « .قرآن كريم[96 :19 ،
با ﲨﻊ بندي آيات فوق درمي يابيم كﻪ :

الف  :تنها موجود مانده ﮔار ،خداوند است وهر آنﭽﻪ غري اواست فاﲏ ونابود مي شود

ب  :بعﴤ از انساﳖا بﻪ خاطر كارهاي خدايي ؛ خدايي مي شوند ودر نتيجﻪ ماندﮔار مي ﮔردند
ج :خدايي شدن داراي دو معيار وشاخص اساﳼ است :
يكم  :كار فقﻂ براي خدا ودرراه خدا با شد

دوم  :كار انجام يافتﻪ براي انسان ها مفيد با شد

حال بﻪ هر ميزان درجﻪ اخالص باالتر با شد وﳐلصانﻪ تر انجام ﮔردد ودر مسري انجام آن ،از عوامل وابزار خدايي

بيشرت استفاده شود ؛ماندﮔاري آن بيشرت خواهد بود وﳘﭽنني بﻪ هر ميزان كار انجام يافتﻪ بتواند منافﻊ بيشرت ومانده ﮔار
تري براي انسان ها فراهم كند ودامنﻪ نفﻊ رساﲏ آن بيشرت وباالتر با شد ؛ ميزان مانده ﮔاري آن بيشرت خواهد بود

باعنايت بﻪ مقدمﻪ فوق  ،قيام كربال را مورد ﲢزيﻪ وﲢليل قرار مي دهيم تا رس جاودانﮕي ورشد دايمي آن را با نﮕاهي

قرآﲏ فهم كنيم

براي فهم اين رس ؛ انديشﻪ وادراك امام حسني (ع) را كﻪ در ﮔفتار ورفتار خود ويارانﺶ تبلور يافتﻪ است را در

دوقسمت مورد بررﳼ قرار مي دهيم:

ﻗسمﺖ ﹼاول: :ﺧدايﻲ ﺑﻮدن ﻗيام وﳖضﺖ امام حسﲔ )ع(

در نﮕاه قرآن كاري خدايي است كﻪ حداقل داراي ويﮋه ﮔي هاي ذيل با شد :

 .1مقصد وهدف فقﻂ براي خداوند با شد

 .2رفتار وكردار فاعل وانجام دهنده كار ،خدايي باشد وبﻪ ﮔناه ومعصيت آلوده نباشد
 .3كاري كﻪ قرار است انجام شود مورد رضايت وقبول خداوند باشد
 .4از ابزار وامكانات درست وخدايي استفاده شود

ويﮋه ﮔي هايي كﻪ برشمرده شد ،بﻪ عنوان عمل صالح از آن ياد مي شود .ﭼون ﳘان ﮔونﻪ كﻪ اشاره شد عميل ماندﮔار

است ومورد قبول خداوند مي باشد كﻪ مز ﹼين بﻪ صفت عمل صالح شود
ﹺ
ﹺ
ﹾ
ﹶ
ﹸ ﹶ
درزيارت امام حسني (ع) ﮔفتﻪ شده است  :ﹶأ ﹾش ﹶهدﹸ ﹶأن ﹶﱠﻚ ن ﹸ
ﹸور اﷲ ا ﱠلذي ﹶﱂ ﹾ ﹸي ﹾط ﹶفﺄ ﹶو ﹶال ﹸي ﹾط ﹶفﺄ أ ﹶبد ﹰا ﹶو أن ﹶﱠﻚ ﹶو ﹾج ﹸﻪ اﷲ ا ﱠلذي ﹶﱂ ﹾ
ﹶ ﹰ1
ﹶ ﹾﳞ ﹺل ﹾﻚ ﹶو ﹶال ﹶ ﹾﳞ ﹺل ﹸﻚ أ ﹶبدا
شهادت مي دهم كﻪ تو نور خدايي ؛ نور خدايي كﻪ هرﮔز خاموش نشده وخاموش نخواهد شد وشهادت مي دهم

كﻪ تو وجﻪ وﲡيل خداوند مي با ﳾ كﻪ از بني نرفتﻪ است وهيﭻ وقتي هم از بني نمي رود

بررﳼ تارﳜي زندﮔاﲏ امام حسني (ع) ﮔواه صادق بر اين ادعا مي باشد .در هيﭽيﻚ از نوشتﻪ هاي تارﳜي با اينكﻪ

از مذاهب ﳐتلف بوده اند هيﭻ ﮔزارش منفي از رفتار امام حسني (ع)ﮔزارش نشده است ودر ﳘﻪ جا وحتي در مواجهﻪ

با دشمنان وﳐالفينﺶ بﻪ عنوان" سيدي شباب اهل اجلنﻪ" مورد ستايﺶ قرار ﮔرفتﻪ است  .ﳘﻪ مسلامن ها بارها شنيدند كﻪ

ﭘيامرب ﮔرامي اسالم (ص) بار ها مي فرمود كﻪ " :حسني منﹼي و انا من حسني" 2حسني از من است ومن از حسني هستم

.حسني (ع) از من است .يعني هر آنﭽﻪ حسني (ع) مي ﮔويد ويا انجام مي دهد ؛ﮔويا من ﮔفتﻪ ويا انجام داده ام ومتقاب ﹶ
ال
هستي وبقاء راه ومكتب من هم بستﮕي بﻪ حسني (ع) دارد .شايد بﻪ اين معني است كﻪ اﮔر او وقيام اونبود راه من وﭘيام

من باقي نمي ماند.

عالوه برآن ،خدايي بودن او وحركتي كﻪ آغاز كرده است در وص ﹼيت نامﻪ وسخنان آغازين وي كامال مشهود است .

امام حسني (ع)هنﮕام عزيمت از مدينﻪ منوره بيانيﻪ اي را ﲢت عنوان وص ﹼيت نامﻪ اي بﻪ برادرش "حممد حنفيﻪ " صادر

مي فرمايد وبﻪ خويب اهداف خودرا تبيني مي كند ومي فرمايد :
الح فﯽ ﹸأم ﹺة جدﹼ ی ﹸاريدﹸ ﹶأ ﹾن آمر بﹺا ﹾﹶملع ﹺ
" ﹼإﲏ ﹶﱂ ﹶأخرج ﹶأ ﹺﴍ ﹰا وال بطﹺر ﹰا وال ظاملﹺ ﹶا وال م ﹺ
فسد ﹰا إنﱠام ﹶخ ﹶر ﹾج ﹸت لﹺ ﹶط ﹶل ﹺ
ب ا ﹺالﹾ ﹾص ﹺ
روف ﹶو
ﹸﹶ ﹾ
ﱠ ﹶ
ﹶ ﹶ
ﹸ
ﹸ
ﹺ
ﹺ
3
سرية ﹶجدﹼ ی ﹶو ﹶأبﯽ ﹶعلﯽ ﹾب ﹺن ﹶأبيطالب " .من از رس شاد و رسمستى و تباهكار و ستمﮕر قيام
ﹶأ ﹾﳖﯽ ﹶع ﹺن ا ﹸملنﹾك ﹶ
سري بﹺ ﹶ
ﹶرو ﹶأ ﹶ
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نكردم ،بلكﻪ برا خواستار شدن اصالح در امت جدم بﻪ ﭘا خاستم ،و اكنون مىخواهم امر بﻪ معروف و ﳖى از منكر

كنم ،و بر روش جدم و ﭘدرم عﲆ بن ابى طالب راه بروم ..

با اندك تامل در قيام ها وحركت هاي اجتامعي در مي يابيم كﻪ عمده آﳖا ريشﻪ در يكي از عوامل ذيل دارد .1 :رسيدن

بﻪ امكانات اقتصادي ورسمستي (أﴍ)  .2ﮔسرتش مستي وهورساﲏ ودستيايب بﻪ امكاناﰐ كﻪ تامني كننده ابعاد حيواﲏ
انسان با شد (بطر)  .3شورش ها ي ظاملانﻪ كﻪ براي تعدي وﲡاوز بﻪ حقوق ديﮕران سامان دهي مي شود (ظامل ﹶا) .4
حركت ها وقيام هايي كﻪ ريشﻪ در خلق وخوي مستكربانﻪ وجهان ﮔشايي (مفسد ﹶا) دارد.

امام حسني (ع)،بيان مي دارد كﻪ دراين حركت هيﭽيﻚ از اهداف مرسوم ﭼهارﮔانﻪ را تعقيب نمي كند بلكﻪ دنبال

اهداف اهلي وانسان دوستانﻪ است كﻪ عبارت مي باشد از :

 .1حركتي مصلحانﻪ براي ترميم شكاف ها وخرايب هايي كﻪ در بني ا ﹼمت جدش ﭘديد آمده است
 .2ﮔسرتش واحياء خويب ها وارزش هايي كﻪ درحال نابودي است

 .3از بني بردن رفتار هاي زشت ،بد وناهنجاري كﻪ در جامعﻪ ﭘديدار شده است

.4احياءء واستمرار سريه وسنت ﭘيامرب اكرم (ص)در جامعﻪ

 .٥ﭘي ﮔريي روش وسنت وسريه ﭘدرش عيل ابن ايب طالب (ع)،كﻪ ﳘان سريه وسنﹼت ناب ﭘيامرب (ص) بود

امام حسني (ع) ﭘس از نقد قيام ها وجنﮓ هاي مرسوم اهداف مصلحانﻪ خودرا در ﭘنﺞ فراز تبيني مي كند ،اهدايف كﻪ

فاقد هر ﮔونﻪ خواست وداعيﻪ شخﴢ ،قومي ،قبيلﻪ اي وبرخواستﻪ از روحيﻪ ومﴚ خودكامﮕي واستكبار است ؛اهدايف

است كﻪ مي خواهد ازدين خداوند ﭘاسداري كند وسنت وسريه جد بزرﮔوار وﭘدرش كﻪ باب علم وحكمت ﭘيامرب (ص)
است را زنده نﮕاه دارد
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در زيارت نامﻪ" اربعينيﻪ " رسيده از سوي اولياء اﷲ در باره امام حسني(ع) آمده است كﻪ  :ﹶف ﹶﺄع ﹶذر ﹺيف الدﱡ ع ﹺ
اء ﹶو ﹶمن ﹶﹶح
ﹶ
ﹾ ﹶ
ﹺ
النﱡصح و ب ﹶذ ﹶل مهج ﹶتﻪ فﹺ ﹶ ﹺ ﹺ ﹺ
ﹶ ﹶ ﹺ4
الضاللة
اجل ﹶها ﹶل ﹺة ﹶو ﹶح ﹾ ﹶري ﹺة ﱠ
ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸﹾ ﹶ ﹸ
يﻚ ل ﹶي ﹾس ﹶتنﹾق ﹶذ ع ﹶبا ﹶد ﹶك م ﹶن ﹾ ﹶ
امام حسني (ع) با ﲤام وجود واز هر وسيلﻪ مﴩوع ومنطقي استفاده كرد تا راه وهدف خود را تبيني كند بﻪ ﮔونﻪ اي

كﻪ ديﮕر عذر وﲠانﻪ اي براي هيﭽكس باقي نامند واز سوي ديﮕر ؛ بسيار مشفقانﻪ ودلسوزانﻪ مردم زمان خودرا نصيحت
كرد وﭘيشنهادهاي خري خواهانﻪ براي ﲠبود ﴍايﻂ جامعﻪ واحياي دين وآيني جد بزرﮔوارش ارايﻪ نمود ودر ﳖايت خون
موجود درقلبﺶ كﻪ معموال آخرين بخﺶ از حيات انسان است را بﻪ ﭘيشﮕاه خداوند هديﻪ داد .

ﳘﻪ كارهاي ﭘيﺶ ﮔفتﻪ را انجام دادتابﻪ يﻚ هدف بزرگ نايل شود وآن هدف اين بود كﻪ :بندﮔان خداوند وبﻪ تعبري

وﲢري برهاند .
ديﮕر مردم وجامعﻪ را از جهالت وناداﲏ ويب خربي وﳘﭽنني رسدر ﮔريباﲏ ﹼ

هر دين ،آيني وايدئولوژي اﮔر دﭼار ﲢريف وتفسري بﻪ رأي شد مانند تيغي است كﻪ بردست زنﮕي مست قرار مي

ﮔريد و ﲠرتين حربﻪ است براي فريب جامعﻪ وطعمﻪ قرار دادن مردم ساده لوح وزود باور .تاريﺦ قديم ومعاﴏ ﭘر است

از اين فاجعﻪ انساﲏ واينكﻪ كساﲏ ﭘيدامي شوند كﻪ بﻪ نام دين قتل وعارت مي كنند وخسن ترين نوع قتل وكشتار ،قتل

هاي ايد ئولﮋيﻚ است ؛ﭼون با خشن ترين وجﻪ رس آدمي را مي برد وﳘزمان تكبري مي ﮔويد وخودرا رسمست از ﭘريوزي
وكسب رضايت خدا وﭘيامر (ص) مي داند ؛لذا امام حسني (ع)حارض مي شود خود وخانواده اش كشتﻪ واسري شوند

تا جامعﻪ آﮔاه وهشيار شود ومانﻊ اين ﮔردند كﻪ عده اي بركرﳼ ﭘيامرب رمحت (ص)تكيﻪ بزنند وبﻪ نام او قتل وغارت
كنند  .اﮔر ﭘيامرب ﮔرامي اسالم (ص) بار ها فرمود  ":انامن حسني" ﳘني نكتﻪ را خواست تاييد كند كﻪ اﮔر حسني (ع)

نمي بود راه ومكتب من دستخوش ﲢريف ونابودي مي شد ؛ لذا مي توانيم بﮕوييم كﻪ هدف عمده حسني ابن عيل (ع)
احيا ء وﭘاسداري ازدين خداوندو تالش هاي ﳘﻪ انبياء اهلي بﻪ ويﮋه جد بزرﮔوارشان در آزادي انسان ها از عبوديت
وبندﮔي انسان ها  ،از طريق آﮔاهي بخﴚ بﻪ جامعﻪ ونجات جامعﻪ از جهالت وﮔمراهي هايي كﻪ بﻪ نام دين اسالم وجد

بزرﮔوارش انجام مي ﮔرديد بود .

دوم  :اﻧساﲏ ﺑﻮدن ﻗيام امام حسﲔ )ع(،ﻗيامﻲ ﺑراي ﺧدمﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻧسان .
ﻗسمﺖ ﹼ

ﳘان ﮔونﻪ كﻪ در وصيت نامﻪ امام حسني (ع) مالحظﻪ شد ؛يكي از اهداف آن حﴬت اﳚاد زمينﻪ براي كارهاي

خوب در جامعﻪ وجلوﮔريي از كارهاي بد است  .مهمرتين معروف در نﮕاه امام حسني (ع) حفﻆ دستاوردهاي حركت

ﲤامي ﭘيامربان تاريﺦ است  .ﳘﻪ آﳖا آمدند تا انسان هاي برجاي مانده راكمﻚ كنند وغل وزنجري هايي را كﻪ از سوي
صاحبان قدرت بردست وﭘاي آﳖا بستﻪ شده است را آزاد كنند  .خداونددر فلسفﻪ رسالت ﭘيامربان بﻪ ويﮋه ﭘيامرب اسالم
ﹺ
ﹶت ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹾم  /بارهاي ﮔران وسنﮕني را از دوش آنان برداشت] .قرآن
ﴏ ﹸه ﹾم ﹶو ﹾاﻷﹶ ﹾغ ﹶال ﹶل ا ﱠلتﹺي كﹶان ﹾ
مي فرمايد  :ﹶو ﹶو ﹶض ﹶﻊ ﹶعن ﹸﹾه ﹾم إ ﹾ ﹶ
كريم[1٥6 :3 ،

وبزرﮔرتين منكر در آن زمان  ،مقابلﻪ با جريان سياﳼ حاكمي است كﻪ دين ﭘيامرب رمحت(ص) را كﻪ عصاره وخالصﻪ

ﳘﻪ اديات اهلي است را مصادره كرده است و بﻪ نام دين وبا لباس ﭘيامرب (ص) بر مردم حاكم شده است وبﻪ اسم خداوند

بﻪ مردم ظلم وستم مي كند وحقوق انساﲏ آنان را ﭘايام ل مي كند

امام حسني (ع) بﻪ خاطر اينكﻪ تفسري ناروا ودل بخواه از كالمﺶ وراهﺶ ارايﻪ نﮕردد منظور خودرا از امر بﻪ معروف

وﳖي از منكر بيان مي دارد ومي فرمايد :
و ﹶذلﹺ ﹶﻚ ﹶأ ﱠن ﹾاﻷﹶمر بﹺا ﹾﹶملعر ﹺ
اﱂﹺ و ﹸﳐﹶا ﹶل ﹶف ﹺة ال ﱠظ ﹺ
ﹺ
وف ﹶو الن ﹾﱠه ﹶي ﹶع ﹺن ا ﹾﹸملنﹾك ﹺﹶر ﹸد ﹶعا ﹲء إﹺ ﹶﱃ ﹾ ﹺ
اﱂﹺ ﹶو ﹺق ﹾس ﹶم ﹺة ا ﹾل ﹶف ﹾي ﹺء ﹶو ا ﹾل ﹶغن ﹺﹶائ ﹺم ﹶو
اإل ﹾس ﹶال ﹺم ﹶم ﹶﻊ ﹶر ﱢد ا ﹾﹶمل ﹶظ ﹶ
ﹶ
ﹾﹶ ﹾﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹶأ ﹾخ ﹺذ الصدﹶ ﹶقات من مو ﹺ
ﱢ ٥
اضع ﹶها ﹶو ﹶو ﹾضع ﹶها ﹺيف ﹶحق ﹶها
ﹾ ﹶﹶ
ﱠ
امر بﻪ معروف وﳖي از منكر ﭼيزي غري از فراخوندن ودعوت مردم بﻪ اسالم ناب نيست ويل دعوت وفراخواندﲏ

است كﻪ با روش واسلوب خاﴆ انجام مي ﮔردد اين دعوت فقﻂ بازبان نيست بلكﻪ با اجرايي كردن وﲢقق برنامﻪ هاي
خاﴆ انجام شدﲏ است كﻪ عبارت است از :

.1جلوﮔريي از ﭘيدايﺶ وﮔسرتش ظلم در ميان جامعﻪ وﳑانعت از عواميل كﻪ باعث ﲡاوز بﻪ حقوق فردي واجتامعي

جامعﻪ مي ﮔردند

 .2برخورد ومواجهﻪ با ستمﮕران ومظاهر ظلم موجود وكساﲏ كﻪ بﻪ حقوق فرد وجامعﻪ ﲡاوز مي كنند
 .3تقسيم عادالنﻪ رسمايﻪ ها وﺛروت هاي عمومي بني مردم

 .4دريافت ماليات وحقوق ﴍعي بﻪ صورت دقيق وعادالنﻪ وهزينﻪ درست وبﻪ جاي اﳖا

با اين تعبري جلوي هرﮔونﻪ فرو كاهي از تفسري امر بﻪ معروف وﳖي از منكر وحمدود كردن آن در احكام فردي عبادي

وشخﴢ وموارد جزئي وظاهري ﮔرفتﻪ مي شود .

درزيارت نامﻪ ديﮕري كﻪ از سوي اولياء اهلي وارد شده است ،خطاب بﻪ امام حسني (ع) ﮔفتﻪ مي شود  " :ﹶأ ﹾش ﹶهدﹸ ﹶأن ﹶﱠﻚ
ﻂ و ا ﹾلعدﹾ ﹺل و د ﹶعو ﹶت إﹺ ﹶلي ﹺهام و ﹶأن ﹶﱠﻚ ص ﹺ
ﹺ ﹺ
اد ﹲق ﹺصدﱢ ﹲيق ﹶصدﹶ ﹾق ﹶت فﹺ ﹶيام ﹶد ﹶع ﹾو ﹶت إﹺ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹰ  " 6شهادت مي دهم كﻪ تو در مسري
ﹶ
ﹾ ﹶ ﹶ
ﹶقدﹾ ﹶأ ﹶم ﹾر ﹶت بﹺا ﹾلق ﹾس ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ

ﲢقق عدالت ودادﮔري ﮔام برداشتي وتالش كردي تا جامعﻪ وحكومت را بﻪ آن فرابخواﲏ وتو در رفتار وﮔفتار صادق
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وراستﮕو بودي ودعوت وفراخوانت را صادقانﻪ انجام دادي .دراين فراز بر ﭘافشاري وحركت امام حسني (ع) براي ﲢ ﹼقق
عدالت ودادﮔري اجتامعي تاكيد شده است

امام حسني ( ع)در نامﻪ اي كﻪ بﻪ علام وروشنفكران زمان خود مي نويسد بﻪ خويب اهداف بﴩ دوستانﻪ خودرا از

حركت وقيام خود بيان مي دارد وبﻪ عنوان يﻚ مصلح خدايي نجات خودرا در آخرت ودست يايب بﻪ رضا وقرب بﻪ
خداوند را در ﮔرو خدمت شايستﻪ بﻪ مردم مي داند وﭘس از بيان حقايق تارﳜي در مرگ مكتب ها وآيني ها وابالغ رسالت
اهلي بﻪ عاملان وروشنفكران زمان خود مي فرمايد :
ﹺ ﹴ ٨
ب ﹶو ﹾاﻷﹶ ﹾر ﹸض ﹺم ﹾن ﹶغ ﱟ
ني ﹺﲠﹺ ﹾم ﹶغ ﹾ ﹺري ﹶرحيم "
اش ﹶغ ﹸشو ﹴم 7ﹶو ﹸمت ﹶﹶصدﱢ ﹴق ﹶظ ﹸلو ﹴم ﹶو ﹶع ﹺام ﹴل ﹶع ﹶﲆ ا ﹾﹸمل ﹾؤ ﹺمنﹺ ﹶ
ﹶ " ﹶف ﹶيا ﹶع ﹶجب ﹰا ﹶو ﹶما ﹺ ﹶيل ﹶال ﹶأ ﹾع ﹶج ﹸ

بسيار در شﮕفتم وﭼرا بﻪ خاطر يب تفاوﰐ ويب دردي شام علامء وروشنفكران در شﮕفت نباشم در ﴍايطي كﻪ نظام

سياﳼ وحكومت در اختيار انسان هاي نرينﮓ باز ،سنﮕدل ويب رحم قرار ﮔرفتﻪ است ،مستبدان وخودكامﻪ هاي رسكﺶ
وخشن ؛كساﲏ كﻪ در جايﮕاه خدمت ﮔزاري بﻪ مردم قرار ﮔرفتﻪ اند واز صندوق بيت املال تغذيﻪ مي شوند ويل بﻪ مردم

ستم روا مي دارند وﳘﭽنني كساﲏ عهده دار مسؤليت هاي اجتامعي شده ومناصب حكومتي را ترصف كرده اند كﻪ رحم
ومروت ندارند ونسبت بﻪ مردم مهربان نيستند
ﹼ

سﭙس كالم خودرا ادامﻪ مي دهند ومي فرمايند :
ﹺ
ﹺ
" اللهم إﹺن ﹶﱠﻚ ﹶتع ﹶلم ﹶأ ﱠنﻪ ﹶﱂ ي ﹸكن ما ك ﹶ ﹺ
ﹴ9
ﹺ
احل ﹶطا ﹺم "10
ﹶان منﱠا ﹶتنﹶا ﹸفس ﹰا ﹺيف ﹸس ﹾل ﹶطان ﹶو ﹶال ا ﹾلت ﹶامس ﹰا م ﹾن ﹸف ﹸضول ﹾ ﹸ
ﹾ ﹸ ﹸ ﹾﹶ ﹾ ﹶ
ﱠ
خدايا تو مي داﲏ كﻪ هيﭻ كدام از ما اهل بيت نبي اكرم (ص)  ،در هيﭽيﻚ از معادالت ورقابت هاي ناساﱂ قدرت
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وارد نشديم وهيﭻ وقت هم بﻪ دنبال اين نبوديم كﻪ بخواهيم با وارد شدن در قدرت وسياست ،مال وامكانات دنيايي براي
"و ﹶل ﹺك ﹾن ":ليكن درﭘي ﲢقق اهداف خاﴆ بوده وهستيم :
خود فراهم سازيم ﹶ
” لﹺن ﹺﹸري ا ﹾﹶملع ﹺ
اﱂ ﹶ ﹺم ﹾن ﹺدينﹺ ﹶﻚ ” ﹼاولني هدف ما از ورود بﻪ سياست اين است كﻪ بخﴚ از نامد ها ونشانﻪ هاي برجستﻪ دين
ﹶ ﹶ
ودين داري را بﻪ مردم نشان دهيم وﭼراغ هاي روشني را درﭘيشاروي آﳖا قرار دهيم
"و ﹸن ﹾظ ﹺه ﹶر ﹾ ﹺ
اإل ﹾص ﹶال ﹶح ﹺيف بﹺ ﹶال ﹺد ﹶك " ودر ﭘرتو نشان دادن راه دين ودين داري درست ؛اصالح وآباداﲏ را در رسزمني هاي
ﹶ
ﹺ
"و ﹶي ﹾﺄ ﹶم ﹶن ا ﹾﹶمل ﹾظ ﹸلو ﹸم ﹶ
ون م ﹾن
اسالمي وغري اسالمي ﭘديد آوريم بﻪ ﮔونﻪ اي كﻪ مردم اصالح وآباداﲏ را ملس كنند ودر نتيجﻪ ﹶ
ﹺعب ﹺ
اد ﹶك "بندﮔان توو انسان هاي مظلوم ودرد كشيده در روي زمني ،احساس امنيت وآرامﺶ كنند .اﮔر ﭼنني شد وما موفق
ﹶ
شديم ؛ نامدهاي ديني ودينداري را نشان دهيم ،اصالح وآباداﲏ را در رسزمني ساري وجاري سازيم وانسان هاي مظلوم
ورنﺞ كشيده در ﭘرتو آن احساس امنيت وآرامﺶ نمودند يﻚ اتفاق ميمون وشايستﻪ اي را بﻪ دنبال خواهد داشت وآن اين

است كﻪ :

”و يعم ﹶل بﹺ ﹶفر ﹺائ ﹺض ﹶﻚ و سنﹶنﹺ ﹶﻚ و ﹶأحك ﹺ
ﹶام ﹶﻚ“ زمينﻪ عمل بﻪ واجبات ،حمرمات ،مستحبات وديﮕر احكام اهلي در ميان
ﹶ ﹾ
ﹶ ﹸ
ﹶ
ﹶ ﹸﹾﹶ

جامعﻪ فراهم مي شود ومردم در آن جامعﻪ رغبت ﭘيدا خواهند كرد تا بﻪ احكام اهلي عمل كنند .

اين كالم امام حسني (ع) ﭘرده از بسياري از سؤال ها برمي دارد وبﻪ خويب بيان مي دارد كﻪ اﮔر مردم در عمل نفعي

از اسالم نربند ودولت ها وحكومت هايي كﻪ بﻪ نام اسالم بر مسند قدر هستند نتوانند در رسزمني هاي اسالمي آباداﲏ
وامنيت وآرامﺶ حاكم كنند نمي شود انتظار داشت تا احكام اهلي بﻪ مرحلﻪ اجرا در آيد

امام حسني (ع) ﭼون در ﴍايﻂ خاص اجتامعي قرار مي ﮔريد ومشاهده مي كند دين ودين داري رو بﻪ زوال ونابودي

است وكساﲏ بر كرﳼ حكومت نشستﻪ اند كﻪ لياقت وكفايت اداره جامعﻪ را ندارند وبنام خدا ودين خدا بر مردم ستم

روا مي دارند ،تكليف خودرا در اين مي بيند كﻪ براي تغيري ﴍايﻂ اجتامعي قيام كند وهم دين وآيني خداوند وهم مردم

را از دست متجاوزان برهاند ،دين جد بزرﮔوار خودش را تطهري وانﮓ اﲥام را از او بزدايد ونقﺶ تارﳜي خودرا ايفا
ﹺ
ﹾرصونﹶا ﹶو ﹸتن ﹺﹾص ﹸفونﹶا" اﮔر مارا ياري
كند ،حال ﭼﻪ مردم زمانﻪ درك كنند يا درك نكنند بﻪ ﳘني دليل مي فرمايد  " :ﹶفﺈ ﹾن ﹶﱂ ﹾ ﹶتن ﹸ ﹸ
نكنيد وبﻪ هشدار هاي ما توجﻪ نكنيد ” ﹶق ﹺو ﹶي ال ﱠظ ﹶل ﹶم ﹸة ﹶع ﹶل ﹾيك ﹾﹸم ” ظاملان وستمكاران قوي تر مي شوند وبرشام سيطره بيشرت
ﭘيدا مي كنند ودر نتيجﻪ ”و ع ﹺم ﹸلوا ﹺيف إﹺ ﹾط ﹶف ﹺ
اء ن ﹺ
ﹸور نﹶبﹺ ﱢيك ﹾﹸم“ تالش مي كنند تا اسالم را بﻪ طور كيل از بني بربند ونور ﭘيامرتان
ﹶ ﹶ
11
را خاموش كنند .

ﻧتيجﻪ :

با عنايت بﻪ آنﭽﻪ بيان شد  :از نﮕاه قرآن ﭼيزي ماندﮔار وﭘاينده است كﻪ از دو ويﮋﮔي برخوردار باشد:

دوم  :مردمي وبراي مردم مفيد باشد .وبﻪ صورت طبيعي بﻪ هرميزان اندازه
ﹼاول  :خدايي وبرا ي خداوند با شد  .ﹼ

ودرجﻪ ،خلوص وخدايي بودن كار بيشرت وانجام دهنده آن كارخدايي تر باشد و ﳘﭽنني بﻪ هر ميزان عظمت واﳘيت

كاري كﻪ انجام شده باالتر وعميقرت باشد وسود دهي آن براي مردم ﮔسرتده تر وباارزش تر باشد  ،ميزان مانده ﮔاري
وجاودانﮕي آن كار وآن فرد بيشرت خواهد بود  .با توجﻪ بﻪ اين دومعيار ودواصل ؛كلامت امام حسني (ع)ورفتار آن
بزرﮔوار مورد ﲡزيﻪ وﲢليل قرارﮔرفت وبﻪ اين نتيجﻪ رسيديم كﻪ هر دو عنرص وعلت ماندﮔاري در حد بسيار باالويب

ﳖايت در قيام وﳖضت عاشورا وجود داشتﻪ است ؛ بﻪ ﳘني دليل است كﻪ ﭘس از  1400سال هنوز خاطره عاشوراء از
ذهن انسان ها ﭘاك نشده وهر روز وهر سايل كﻪ مي ﮔذرد ،تازه تر از روز وسال ﮔذشتﻪ مي باشد

شايان ذكر است كﻪ عالوه بر دوعامل اساﳼ كﻪ با ﲠرمندي از آيات قرآن تبيني ﮔرديد عوامل ﳐتلف ديﮕري دخيل

هستند كﻪ در مقالﻪ هاي ديﮕر بﻪ آن ﭘرداختﻪ خواهد شد كﻪ اهم آن عبارت است از :

 .1وجود يب نظري شخصيت امام حسني (ع)وجايﮕاه عاطفي ايشان نزد مسلامنان ؛

 .2عقالنيت در سازماندهﯽ حركت متناسب با هدف (حركت از مدينﻪ -حركت از مدينﻪ -انتخاب كوفﻪ)؛
 .3ﲠرهمندی از عواطف و احساسات عميق مؤمنان و مسلامنان؛
 .4نقﺶ اصحاب و بنﯽ هاشم »اهل البيت(ع)«؛
 .٥نقﺶ امام سجاد(ع) در تداوم انقالب ؛
 .6نقﺶ يب بديل حﴬت زينب (س) ؛

 .7ماهيت دشمن و خشونت بﯽسابقﻪ ؛

 .٨ﭘایمردی و ستيز بﻪ ويﮋه مردم عراق در حفﻆ آﺛار ...؛
 .9ﳖادينﻪ كردن عاشورا توسﻂ امامان شيعﻪ؛
 .10و....
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 ﻋﺒﺪﺍﻪﻠﻟ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ.ﺩ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲰﺖ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ
ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺭﻓﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﳌﺼﻄﻔﯽ

ملﺨﺺ البحﺚ

أمســت ﳖضة االمام احلســني (عليﻪ الســالم) عــﲆ مر التاريﺦ حمــﻂ انظار اجلميﻊ عــﲆ كافة الصعد الشــخصية والعامة

واالسالمي والعاملي وحتى عﲆ صعيد الدنيا واالخرة ،فان ﲨيﻊ هذه االصعدة توﺛق وﲢلل احلوادث والسبب املنطقي للثورة

احلســينية وفضائلها وانعكاساﲥا ومﻊ هذا فﺈن هنالﻚ ﳖضة يف تغطية اجلانب االسرتاتيجي للثورة وهلذا ﲢاول الورقة احلالية

ﲢليل وجهات النظر االســرتاتيجية هلذه النهضة العظيمة وبعبارة اخر فان هذه الدراســة تعيد ترﲨة ﳖضة االمام احلســني
عليﻪ السالم يف ضوء التخطيﻂ االسرتاتيجي للكشف عن زوايا القوة والضعف والفرص والتحديات عﲆ وفق االسرتاتيجية
التي خرجت ﲠا الدراسة فان االمام احلسني عليﻪ السالم عانق هدفني ومرحلتني وﲤسﻚ باسرتاتيجيات الثورة.

Abﬆract
Throughout history the imam Al- Hussein revolution tends to be under the limelight of
certain levels personal، collective، public، Islamic ، global، and here-hereafter scope ، all
intend to document and analyze the events and the rationale of the revolution and its merits
and demerits . However there is rarity in tackling the strategic angle of the revolution that is
why the current article endeavours to analyze the strategic viewpoints of the great revolution
on earth .
In other words ، it is to reinterpret the imam Al-Hussein revolution in light of the strategic
planning to reveal the forte and the defects ، chances and changes . On the scale of strategy
the study concludes that the imam Al-Hussein revolution cuddles many two-fold targets and
phases and takes hold of the meant strategies in the revolution.

Key words
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ﭼﻜيده

در طول تاريﺦ قيام امام حســني عليﻪ السالم ،از ديدﮔاه ها ،ســطوح(فردی ،ﮔروهﯽ ،ملﯽ،جهان اسالم و بني املللﯽ،

دنيا و اخرت) ،با نظرداشت حمورهاي ﮔوناﮔونمورد بررﳼ قرار ﮔرفتﻪ است .ﺛبت وﲡزيﻪ و ﲢليل ،بيان فلسفة قيام ،تبيني

آﺛــار قيــام ،و  ...از آن ﲨلﻪ اند .اما بررﳼ قيام با رويكرد راهربدي و با ﲤركز بر برنامﻪ ريزي راهربد كمرت مورد توجﻪ قرار

ﮔرفتﻪ اســت .از اين رو مقالﻪ حارض با اســتفاده از روش ﲢليل راهربدي اين مهم را مورد بحث و بررﳼ قرار مﯽ دهد.

بﻪ عبارت ديﮕر اين مقالﻪ قيام امام حسني عليﻪ السالم را از منظر برنامﻪ ريزي راهربدي مورد باز خواﲏ قرارداده و ضمن
ﲢليل نقاط قوت و ضعف و فرصت و ﲥديدهاي موجود در قيام راهربدهاي اﲣاذ شــده را احصا مﯽ ناميد .بر اين اســاس

قيام امام حســني عليﻪ الســالم از اهداف ﭼند اليﻪ اي برخوردار بوده ،از مباﲏ و ويﮋﮔي هاي خاﴆ نيز برخوردار است.
افزون بر اين راهربدهای اساسﯽ بدست آمده از ﲡزيﻪ و ﲢليل از ديﮕر يافتﻪ های اين مقالﻪ است.

واژﮔان ﻛليدی :امام حسني عليﻪ السالم ،عاشورا ،برنامﻪ  ،راهربد ،برنامﻪ ريزی راهربدی.

مقدمﻪ

تاريﺦ بﴩ حوادث تلﺦ وشريين بﯽ شامری را بﻪ ياد دارد وتاريﺦ سازان فراوانﯽ را در دل خويﺶ ﭘرورش داده است،

ولﯽ كمرت حادﺛﻪ ای را ﳘانند ﺣﺎدﺛﮥ عاشورای سال  61هجری با ﭘﯽ آمد های ﮔسرتده اش بﻪ خود ديده وكمرت تاريﺦ

سازانﯽ ﳘﭽون تاريﺦ سازان كربال را بﻪ ياد مﯽ آورد.

اين حادﺛﻪ ﳘﭽون سكﻪ ای دارای دو روی كامال متفاوت ومتاميز از يكديﮕر است ،يﮏ روی آن ،خيانت ،بﯽ وفايﯽ،

ناجوانمردی ،ستمﮕری ،ﭘليدی ،قساوت ،بﯽ رمحﯽ ومهامن كشﯽ و  ...وروی ديﮕر آن ،وفاداری ،جانبازی ،جوانمردی،

شهادت ،سنم ناﭘذيری ،صرب،حلم ،برد باری ،تسليم دربرابر قضای اهلﯽ وعبوديت حق در عالﯽ ترين درﺟﮥ آن است.

آنﭽﻪ اين قيام را از حوادث مشابﻪ متاميز مﯽ ناميد ،هدف و اﻧﮕﯿﺰۀ قيام خالص ،اهلﯽ ،كشتﻪ شدن حجت خدا توسﻂ مردمﯽ
بﻪ ظاهر مسلامن ،ياران بظاهر اندک ولﯽ وفادار ،ذلت ناﭘذيری ايشان ،مظلوميت در ابعاد ﳐتلف و قدرت تﺄﺛريﮔذاری

فروان قيام مﯽ باشد(.(1

عموما حوادث تارﳜﯽ بريده از يكديﮕر مطالعﻪ مﯽ شوند و اين مسئلﻪ باعث بﯽ ﭘاسﺦ ماندن بسياری ازﭘرسﺶ ها مﯽ

ﮔردد .زيرا حوادث تاريﺦ ،ﳎموعﻪ ای ﳘانند حلقﻪ های زنجري بﻪ هم ﭘيوستﻪ اند ،كﻪ اجزای آن با هم تعامل ﭘيوستﻪ داشتﻪ

بر يكديﮕر اﺛر مﯽ ﮔذارند و از يكديﮕر اﺛر مﯽ ﭘذيرند .در عني حال بﻪ ميزان ﮔسرتدﮔﯽ بزرﮔﯽ حادﺛﻪ ،ريشﻪ های ،ابعاد
وآﺛار فزون تری ﭘيﭽيده تر را در بر خواهد داشت.

ﭘﮋوهﺶ در مورد قيام عاشورا نيز از اين قاعده مستثنﯽ نيست .از اين رو نمﯽ توان در بررسﯽ آن را ﴏفا يﮏ حادﺛﻪ

غم انﮕيز ،يﮏ تراژدی ،يﮏ عصبيت تارﳜﯽ وجدا از حوادث ديﮕر تارﳜﯽ ﲢليل نمود .يكﯽ از انواع مطالعﻪ ای مﯽ تواند
در بررسﯽ جامﻊ تر اين قيام موﺛر باشد مطالعﻪ قيام با رويكرد راهربدی خصوصا با ﲤركز بر برنامﻪ ريزی راهربدی بدين

معنا كﻪ مﯽ تواند در ﲢليل ﴍايﻂ ﭘيﭽيده حميطﯽ زمان وقوع قيام امام حسني عليﻪ السالم و دستيافتن بﻪ ديدﮔاه كالن تر

در مورد آن مفيد باشد.

از اين رو اين مقالﻪ برآنست كﻪ قيام امام حسني عليﻪ السالم را با رويكرد راهربدی و ﲤركز بر برنامﻪ ريزی راهربدی

مورد بررسﯽ قرارداد و ﲢليلﯽ جديد از آن ارائﻪ دهد.

رويكرد راهربدی و برنامﻪ ريزی راهربدی در مديريت ﭘيشنيﻪ ای طوالنﯽ دارد و مفهوم راهربد كاربرد وسيﻊ در تاريﺦ

بﴩ داشتﻪ بﻪ طوری كﻪ از اين نظر دارای ﭘيشينﻪ ای قديمﯽ تر از علم مديريت است .استفاده از راهربد و اسرتاتﮋی از
ديرباز در جنﮓ های بزرگ متداول و مرسوم بوده است .اما ادبيات مديريت راهربدی از دهﻪ شصت قرن بيستم توسعﻪ

بيشرتی يافتﻪ است بﻪ ﮔونﻪ ای كﻪ بﻪ عنوان يﮏ ﮔرايﺶ و يا حتﯽ يﮏ رشتﻪ علمﯽ دردوره های ﲢصيالت تكميلﯽ مورد

توجﻪ جدی قراردارد .در عني حال بررسﯽ ها نشان مﯽ دهد اخريا اين موضوع با نﮕرش اسالمﯽ نيز مورد ﭘﮋوهﺶ های
قرار ﮔرفتﻪ است برای مثال كتاب برنامﻪ ريزی اسرتاتﮋيﮏ با نﮕرش اسالمﯽ تاليف حسن صابری كﻪ انديشمند مقيم
امريكا است .افزون بر اين ﭼندين مقالﻪ و ﭘايان نامﻪ در اين خصوص وجود دارد از ﲨلﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ای بنام نﮕرش سيستامتيﮏ

توحيدی ،برنامﻪ ريزی راهربدی تاليف مرتضﯽ صادق عمل نيﮏ

((2

كﻪ در ساختار مورد نياز برای زمينﻪ سازی ﴍايﻂ

ظهور در داخل و خارج از كشور برای ﳘاهنﮕﯽ وجهت ﮔريی وبسيﺞ نريوها درجهت مبارزه با ظلم و فساد و حركت

در مسري عدالت اجتامعﯽ بحث و بررسﯽ شده است.

از سوی ديﮕر قيام امام حسني عليﻪ السالم در طول تاريﺦ ،از ديدﮔاه ها ،سطوح ،با نظرداشت حمورهاي ﮔوناﮔونمورد
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بررﳼ قرار ﮔرفتﻪ است؛ ﲡزيﻪ و ﲢليل ،ﺛبت و نقل حوادث ،بيان فلسفة قيام  ،تبيني آﺛار قيام ،بررسﯽ حوادث رخ داده
در جريان قيام از آن ﲨلﻪ اند .اما بررﳼ اين قيام با رويكرد راهربدي و ﲤركز بر برنامﻪ ريزي راهربد كمرت مورد توجﻪ

قرار ﮔرفتﻪ است ،بطوری كﻪ با وجود اﳘيت رويكرد راهربدی و برنامﻪ ريزی راهربدی در قيام حﴬت امام حسني عليﻪ
السالم تا كنون مولفني بﻪ ﲢقيقﯽ كﻪ بﻪ اين مهم بﭙردازد دست نيافتﻪ اند .از اين رو مناسب است باتوجﻪ بﻪ اﳘيت حادﺛﻪ
عظيم عاشورا و تﺄﺛري شﮕرف آن براحيا و اصالح اسالم و مسلمني ،اين رويداد بزرگ ،از اين منظر بازخوانﯽ شود.
اﳘيﺖ و ﴐورت ﲢﻘيﻖ

انساﳖا باحركت درمسري تكامل و رشد عقالنﯽ خود ،بتدريﺞ بررضورت برنامﻪ ريزی

((3

در زندﮔﯽ ﭘﯽ بردند و آن را

بﻪ منزلﻪ ابزاری در خدمت مديريت و رهربی نظامهای اجتامعﯽ ،قراردادند .كشورها وجامعﻪ جهانﯽ امروزه ،بحدی از
ﭘيﭽيدﮔﯽ مبتلﯽ شده اند كﻪ بدون داشتن برنامﻪ دقيق ،امكان اداﻣﮥ حيات نخواهند داشت .برنامﻪ ريزی مستلزم آﮔاهﯽ

از فرصتها و ﲥديدهای آتﯽ ،و ﭘيﺶ بينﯽ ﺷﯿﻮۀ مواجهﻪ با آﳖاست .بدون ترديد افرادی موفق خواهند بود كﻪ ديد روشنﯽ

ازآنﭽﻪ كﻪ بايد انجام دهند داشتﻪ باشند و بتوانند از مديريت قوی وسيستم های سازمانﯽ مورد نياز برخوردار ﮔردند.
مسريهای ﭘيشرتفت بسياری برحسب كيفيت تفكر راهربدی

((4

بروز مﯽ يابند يا از حمو مﯽ روند .تفكرراهربدی برتوان

ديدن آينده و شناخت ﭘويايﯽ حميﻂ و حضور اﺛربخﺶ افراد ،سازماﳖا ،كشورها مورد نظر برای كسب موفقيت مستمر

در طﯽ زمان داللت دارد ،برای مثال ،هنﮕامﯽ كﻪ مديران بﻪ استفاده از فن آوری برای كسب حداكثر مزيت رقابتﯽ ﻣﯽ
انديشند ،بايد نﮕرشﯽ بلند مدت داشتﻪ باشند و بدانند كﻪ وقت و انرژی خود را كجا بايد ﴏف كنند.

برنامﻪ ها تعهداتﯽ برای انجام يﮏ رسی عمليات بﻪ منظور ﲢقق اهداف هستند وﳘﭽنني برنامﻪ را مﯽ توان تعيني

اهداف واقدامات نيل بﻪ آن اهداف دانست( . (٥برنامﻪ ريزی از وظايف بسيار مهم مديران است و با ساير وظايف آﳖا
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نيز ارتباط متعامل دارد .اﮔرنﮕرش مبتنﯽ بر برنامﻪ ريزی بﻪ رسارس زندﮔﯽ افراد تﴪی يابد ،نوعﯽ تعهد بﻪ عمل بر
مبنای تعقل و تفكر آينده نﮕر ،و عزم راسﺦ بر استمرار آن ،برای شان اﳚاد ﻣﯽ شود .بﻪ عبارت ديﮕر ﲢقق اهداف فردی

وسازمانﯽ نيز مستلزم برنامﻪ ريزی است ،در حقيقت برنامﻪ ريزی برآنست كﻪ در حميطﯽ ﭘويا ،با منابﻊ حمدود كﻪ موجب
بروز رقابت های شديد مﯽ شود سازماﳖا را ياری رساند بﻪ هر جهت ﭘويايﯽ و تالطم حميﻂ ،و عدم اطمينان ناشﯽ از
تغيريات آن ،بررضورت انكار ناﭘذير برنامﻪ ريزی ﻣﯽ افزايد(.(6

بﻪ ديﮕر برنامﻪ ريزی عبارت است از ﲡسم و طراحﯽ وضعيت مطلوب در آينده و يافتن راه ها و وسايلﯽ كﻪ رسيدن

بﻪ آن را فراهم مﯽ كند( .(7و يا كوششﯽ سازمان يافتﻪ و آﮔاهانﻪ برای ﳘاهنﮕﯽ ،ﲨﻊ بندی و تلفيق مطلوب و ﺑﻬﯿﻨﮥ ﮐﻠﯿﮥ

امكانات فيزيكﯽ و مادی و نريوی انسانﯽ برای رسيدن بﻪ هدف يا اهداف مورد نظر در مدت زمان مشخص .فرآيند وضﻊ

اهداف و دستورالعمل های مناسب قبل از انخاذ عمل و انجام كار(.(٨

راهربد معانﯽ ﳐتلفﯽ دارد آلدفر و ﭼندلر( )1962( (9را بﻪ عنوان تعيني كننده اهداف اساسﯽ بلند مدت و مقاصدی كﻪ

متاميز است و ﲣصيص منابﻊ و تطبيق فعاليت ها را برای رسيدن بﻪ اهداف را مشخص مﯽ كند تعريف نموده اند.

كنت آندروس( )19٨0( (10راهربد را الﮕوی تصميم های ﴍكت كﻪ تعيني و مرتبﻂ كننده مقاصد ،اهداف،غايات،

رويﻪ ها سياست های اصولﯽ و برنامﻪ های رسيدن بﻪ اهداف است.
مايكل ﭘورتر((19٨0

((11

مسري مشخصﯽ كﻪ جﮕونﻪ يﮏ ﲡارت برای رقابت بايد طﯽ كند تعريف مﯽ كند(.(12

جان زيمرمن( )19٨0( (13راهربد بﻪ عنوان ﭼهارﭼوبﯽ درانتخاب ها را هدايت كند كﻪ ماهيت سازمان را تعيني و

سازمان را جهت مﯽ دهد.

هنری مينتزبرگ( )1994( (14راهربد را طرح ،الﮕو ،موقعيت ،ﭼشم انداز است او ﳘﭽنني در حاشيﻪ اشاره كرد كﻪ

راهربد مﯽ تواند شﮕرد باشد ،يا مانور در نظر ﮔرفتﻪ شود برای ﮔول زدن يﮏ رقيب.

جان برايسون( )1996( (1٥راهربد را بﻪ عنوان " الﮕويﯽ از اهداف ،سياست ها ،برنامﻪ ها ،اقدامات ،ﲣصيص

تصميامت ،يا منابﻊ است كﻪ انجام خوب ﭼﻪ يﮏ سازمان است ،تعريف مﯽ كند،

راهربد مﯽ تواند در يﮏ سازمان /ﴍكت و يا ﲡارت و در سطح كالن تر تعريف شود.

امام حسني عليﻪ السالم فردی كﻪ در روزسوم شعبان سال سوم هجری قمری در مدينﻪ از مادری بنام فاطمﻪ زهرا

سالم اﷲ عليها وﭘدری بنام علﯽ عليﻪ السالم بﻪ دنيا آمد .امام حسني عليﻪ السالم در ميان ﺟﺎﻣﻌﮥ اسالمﯽ ومسلامنان ،دارای
شخصيت خاصﯽ بود ،ﭼرا كﻪ فرزند ﻓﺎﻃﻤﮥ زهراعليها سالم بود وازاين روفرزند رسول خدا نيز ناميده ﻣﯽ شد اين بزرﮔوار

بﻪ سبب حمبت وﯾﮋۀ رسول خدا و نيز كلامت ارزشمندی كﻪ آن حﴬت در ﺑﺎرۀ او فرموده بود ،مورد توجﻪ وﯾﮋۀ ﳘﻪ مسلمني
نا ﹶس ﱢيدا ﹶش ﹺ
اجلن ﹺﱠة؟ يعنﯽ حسن وحسني رسورجوانان
قرار داشتند كﻪ حﴬت ﭘيامرب
احل ﹶس ﹾ ﹸ
ني ا ﹾب ﹶ
باب ﹶأ ﹾه ﹺل ﹾ ﹶ
فرمود(احل ﹶس ﹸن ﹶو ﹾ ﹸ
ﹾﹶ

ﲠشتند( .(16دارای سجايای اخالقﯽ متعدد و سومني ﭘيشوای شيعيان و مورد تكريم مسلامنان واسوه وراهنامی آزادی

خواهان جهان.

عاشورا دهم هرماه را در زبان عرب عاشورا ﮔويد ولﯽ واژۀ عاشورا انرصاف دارد بﻪ ﺣﺎدﺛﮥ عظيم و ناﮔوار روز دهم

حمرم سال 61هجری قمری در رسزمني كربال ،كﻪ در آن حﴬت امام حسني عليﻪ السالم و72تن از ياران با وفای

شان بدست مﺄموران يزيد ابن معاويﻪ بﻪ شهادت رسيدند و فرزند حﴬت ايشان ،امام سجاد عليهامالسالم وخواهرش،
حﴬت زيب كربی سالم اﷲ عليها،و ﲤامﯽ خانواده ايشان را بﻪ اسارت بردند.

ﲤركز اين مقالﻪ بر برنامﻪ ريزی راهربدی در قيام امام حسني عليﻪ السالم درحادﺛﻪ عاشورا است .در واقﻊ دامنﻪ طرح

قلمروی زمانﯽ و مكانﯽ شامل حوادث منجر بﻪ قيام سال شصت و شصت ويﮏ هجری قمری در قلمرو جامعﻪ اسالمﯽ
مﯽ باشد( .(17شناخت حميﻂ قيام امام حسني عليﻪ السالم با رويكرد راهربدی و ﲡزيﻪ و ﲢليل آن مﯽ تواند الﮕويﯽ تازه از

برنامﻪ ريزی راهربدی را ارائﻪ ناميد .اين هدف با ﭘاسﺦ بﻪ سوال ﭼيستﯽ و تا حدودی ﭼﮕونﮕﯽ برنامﻪ ريزی راهربدی امام

حسني عليﻪ السالم درحادﺛﻪ عاشورا حمقق مﯽ شود.
روش ﲢﻘيﻖ

اين مقالﻪ در ﮔردآوري اطالعات؛ از روش فيﺶ برداری (ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي) برده است و با مطالعﻪ كتب ،اسناد تارﳜﯽ،

ﳎالت و سايتهای علمﯽ كﻪ در زمينﻪ هاي ياد شده مباحثي را ارائﻪ نمودهاند و نيز نظريات دانشمندان و ﲢليل هاي

آنان ،و شواهدي از كتب تارﳜي ،فيﺶ های الزم ﲨﻊ آوري نموده ،و بﻪ منظور استفاده طبقﻪ بندي كرده است .ﳘﭽنني
در ﲡزيﻪ و ﲢليل داده ها از روش ﲡزيﻪ و ﲢليل راهربدی استفاده شده است.

مراحل انجام كار از اين قرار بوده است كﻪ ﭘس از طرح سؤاالت اصيل و فرعي و تنظيم ﭼارﭼوب ﲢقيق ،براي

رسيدن بﻪ ﭘاسﺦ ،منابﻊ و متون تارﳜﯽ مورد مطالعﻪ و بررسﯽ قرار ﮔرفتﻪ است و ﲢقيق ﭘا بﭙای اسناد و ﮔزارش های
مكتوب و بجا مانده در البالی استاد تاريﺦ شكل ﮔرفتﻪ است .از اين رو ﭘﮋوهﺶ حارض در دستﻪ ﲢقيات بنيادی/توسعﻪ
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قرار مﯽ ﮔريد.

هرﭼند ادبيات مديريت راهربدی و برنامﻪ ريزی راهربدی عمدتا در سطح سازمان /ﴍكت شكل ﮔرفتﻪ است اما

ﳘانطور كﻪ در متن جوامﻊ مالحظﻪ مﯽ شود از اين ادبيات برای برنامﻪ ريزی كالن در سطح كشور و يا برنامﻪ های فراملﯽ
مانند سازمان های بني املللﯽ نظري سازمان ملل و بانﮏ جهانﯽ ،و ...استفاده مﯽ شود .بﯽ ﮔامن استفاده از اين ابزار برای

ﲢليل برخﯽ روايدادهای تارﳜﯽ با دامنﻪ تاﺛريﮔذاری كالن و ﮔاه در طول تارﳜﯽ مفيد بﻪ نظر مﯽ رسد در اين ﭼهارﭼوب

تالش مﯽ شود كﻪ با ﲠره ﮔريی از اين ادبيات ﲢليلﯽ از قيام امام حسني عليﻪ السالم ارائﻪ شود .بﻪ اين اميد كﻪ اين ﲢليل
بتواند الﮕوی جديد برای مشتاقان بﻪ ﭘريوی از آن اسوه مسلمني ارائﻪ ناميد .انشاﷲ
ﲡزيﻪ و ﲢليل يافتﻪ:

ﳘانطور كﻪ بيان شد ﭼارﭼوب ﲡزيﻪ و ﲢليل حميطﯽ بﻪ عنوان ﭼارﭼوبﯽ كﻪ در اكثر مدل های برنامﻪ ريزی راهربدی

مورد استفاده قرار مﯽ ﮔريد ،برای ﲨﻊ بندی و ﲢليل بكار رفتﻪ است .از اين رو در اين بخﺶ تالش مﯽ شود قيام امام
حسني عليﻪ السالم با اين ابزار مورد بررسﯽ قرار ﮔرفتﻪ ،سﭙس سعﯽ مﯽ ﮔردد اين قيام با نﮕاهﯽ فرايندی در قياس با
فرايند برنامﻪ ريزی راهربدی مورد تتبﻊ واقﻊ شود.

قبل از ﴍوع اين بخﺶ اشاره بﻪ دو نكتﻪ مفيسد بﻪ نظر مﯽ رسد:

 -1بر اساس اعتقادات شيعيان و ارادﲤندان بﻪ خاندان مكتب اهلبيت ،افزون بر احاديث مسلم نقل شده ازﭘيامرب

خدا ،برای رضورت امامت ،اموری ﳘﭽون؛ تبيني وتﴩيح قرآن وسنت ﭘيامرب خدا ،تالش برای حفﻆ ونﮕهداری دين
از نابودی و انحراف ،تالش برای ﲢقق دين ،الﮕوبودن ائمﻪ بﻪ ﮔونﻪ اين كﻪ درروايت امام رضا عليﻪ السالم ( (1٨مانند آن
منعكس است ،در تبيني ابعاد امامت استدالل مﯽ كند.
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الﻒ.ويﮋﮔيﻬای حﻖ ﭘﻮيان

از داستان كربال و قيام عاشورا قهرمان داستان ﭘﴪان عﲆ(ع) هستند .حسني بنعﲆ(ع) است ،عباس بنعﲆ است،

دخرت عﲆ ،زينب است ،يﻚ عده از مردان فداكار درجﻪ اوﱃ هستند كﻪ خود حسني(ع) كﻪ حارض نيست يﻚ كلمﻪ مبالغﻪ
و ﮔزاف در سخنﺶ باشد ،آﳖا را ستايﺶ مىكند (.(19
 -١-١غريت ومحاﺳﻪ

ابنابىاحلديد در اين خصوص مﯽ ﮔويد:
»سيدﹸ ﹶاه ﹺل ﹾا ﹺال ﹺ
الل السيو ﹺ
ﹺ
باء ا ﱠلذ ﹶع ﱠلم النﱠاس ﹾ ﹺ
ف ﹾ
اختﹺيار ﹰا ﹶل ﹸﻪ ﹶع ﹶﲆ الدﱠ نﹺ ﱠي ﹺة،
ﹶ ﹼ ﹾ
احلم ﱠي ﹶة ﹶو ا ﹾﹶمل ﹾو ﹶت ﹶ ﹾﲢ ﹶت ظ ﹺ ﱡ ﹸ
ﹶ ﹶ
ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ني ﹾب ﹸن ﹶع ﱢ ﹺﲆ ﹾب ﹺن ﹶابىطال ﹴ
السال ﹸم؛ ﹸع ﹺر ﹶض ﹶع ﹶل ﹾيﻪ ﹾاالﹶ ﹸ
مان ﹶو ﹶا ﹾصحابﹺﻪ ﹶف ﹶانف م ﹶن
احل ﹶس ﹾ ﹸ
ﹶا ﹸبو ﹶع ﹾبداﷲ ﹾ ﹸ
ب ﹶع ﹶل ﹾيﻪ ﱠ
خاف ﹺمن اﹺب ﹺن ﹺز ﹴ
ياد ﹶا ﹾن ينا ﹶلﻪ بﹺنﹶو ﹴع ﹺمن ﹾاهل ﹺ
ﱡ
وان اﹺ ﹾن ﹶﱂ ﹾ ﹶي ﹾق ﹸت ﹾل ﹸﻪ ﹶف ﹾ
تار ا ﹾﹶمل ﹾو ﹶت ﹶعﲆ ذلﹺ ﹶﻚ (.(20
الذ ﱢل ﹶو
ﹶ ﹸ ﹾ
ﹶ ﹾ ﹾ
اخ ﹶ
ﹶ ﹶ
شهيد مطهر(ره) از محاسﻪ حسينى با عنوان »مطلق و مقدس« ياد مىكند؛ و تبني جالب از آن بدست مﯽ دهد (.(21

 -٢-١ژرف اﻧديﺸﯽ

محاسﻪ آفرينان كربال ،بيشرت نسل دوم اسالم بودند كﻪ ﭘيام خدا را در دل نشانده بودند و بسان ﳎاهدان زمان ﭘيامرب(ص)

عليﻪ؛»مح ﹸلوا ب ﹺ
صائ ﹶر ﹸه ﹾم ﹶعﲆ ﹶا ﹾسيافﹺ ﹺه ﹾم
با توصيف امري مؤمنان صلوات اﷲﱠ
ﹶﹶ ﹶ

((22

 -٣-١عرفان

شاك ﹶك ﹶانﹼى ﹶا ﹶ
اج ﹶع ﹾلنى ﹶا ﹾخ ﹶ
راك (.(23
ساالر شهيدان در دعا عرفﻪ از خدا ﭼننيمىخواهد؛ » ﹶال ﱠل ﹸه ﱠم ﹾ

ف ﹶع ﹾن ﹶا ﹾب ﹺ
صار ﹺه ﹾم
در شب عاشورا ﭘس از سخنان امام و اعالم وفادار اصحاب ،امام آنان را دعا كرد ،سﭙس؛ »ك ﹶﹶش ﹶ
اجل ﹺ
((24
باه ﹸم اﷲ ﹺم ﹾن نﹶعي ﹺم ﹾﹺ
نان ﹶو ﹶع ﱠر ﹶف ﹸه ﹾم ﹶم ﹺ
ناز ﹶهل ﹸ ﹾم فيها
ﹶف ﹶر ﹶأ ﹾوا ما ﹶح ﹸ
 -٤-١ﭘرﺳتﺶ وﻧيايﺶ

امام سجاد(ع)فرمود» :ﭘدرم در شبانﻪروز هزار ركعت نامز مىخواند ( ،(2٥عرص تاسوعا نيز وقتى جنب و جوش دشمنرا

مالحظﻪ كرد ،حﴬت عباس(ع) را فرستاد تا از آنان خرب بياورد ،بﻪ او ﮔفتند ،قصد محلﻪ دارند ،امام برا بار دوم

برادر را بﻪ سو عمر سعد فرستاد تا از او مهلت بﮕريد ،جنﮓ را بﻪ فردا موكول كند تا يﻚ شب ديﮕر را بﻪ درﮔاه خدا

عبادت كنند ،آنﮕاه فرمود» :خدا مىداند كﻪ من نامز ،قرائت قرآن و فراوانى دعا و استغفار را دوستدارم( .(26و شب
عاشورا تا صبح ،مشغول نامز و دعا و استغفار و مناجات و تالوت قرآن بودند(.(27
 -٥-١جاﻧبازی ﺑرﴎ ﭘيﲈن

در طول ﳖضت كربال ،امام حسني عليﻪ السالم بﻪ مناسبت شنيدن خرب شهادت ياران خود ،آيﻪ ﴍيف ﹺ
نني
»م ﹶن ا ﹾﹸمل ﹾؤ ﹺم ﹶ
ﹺر ﹲ
عاهدﹸ وا اﷲ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺﻪ ( ...(2٨را تالوت مىكرد كﻪ نشان از استوار و ﭘايمرد و وفادار دالورمردان كربال
جال ﹶصدﹶ ﹸقوا ما ﹶ

داشت؛ رسﮔذشتﻪ حﴬت مسلم در اين زمينﻪ يكﯽ از نمونﻪ های بارز اين ويﮋﮔﯽ است (.(29
 -٢هدف ﻗيام امام حسﲔ

هدف حركت امام حسني را بايد استفاده ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ كالمﯽ و اهداف كلﯽ امامت وديﮕری مراجعﻪ بﻪ سخنان ونامﻪ های

امام حسني عليﻪ السالم بدست آورد .زيرا توجﻪ بﻪ يكﯽ از اين دو ،سبب لغزش وانحراف در ﲢليل مﯽ ﮔردد .ﮔرﭼﻪ

قيام امام حسني عليﻪ اسالم بﻪ شهادت ختم شد ،ولﯽ شهادت مقصد است ،نﻪ مقصود .بنابراين ،اﮔرﮔفتﻪ شود كﻪ امام
حسني برای شهادت قيام نكرد ،بلكﻪ برای تشكيل حكومت واحيای سنت ﭘيامرب واصالح امور امت قيام كرد ،سخنﯽ

بﯽ جا نيست ،ﭼراكﻪ شهادت ،مقصد است ومقصود ،احيای سنت واصالح اموراست .ﳘﭽنني بايد ميان اهداف يﮏ
حقيقت ،ونتايﺞ وآﺛار مرتتب برآن ،فرق ﮔذاشت .بنابراين ،آنان كﻪ هدف قيام امام را فقﻂ شفاعت امت و يا دستيابﯽ بﻪ
اجر ﹸاخروی وآمرزش ﮔناهان دانستﻪ اند ،ﮔرفتار مغالطﻪ شده اند.
ديدﮔا ها درﺑاره اهداف ﻗيام امام حسﲔ

ديدﮔاه ها ﳐتلفﯽ كﻪ در زﻣﯿﻨﮥ اهداف قيام امام حسني ارائﻪ شده ،عبارت اند از:
.1نظريﻪ شهادت طلبﯽ(( (30تكليفﯽ( (31و

((32

و(( ،)(33ﻓﺪﯾﻪ ای(( ،)(34سياسﯽ( (3٥و( (36و(((37

.2نظريﻪ تشكيل حكومت(((3٨و((39و( (40و(((41

379

.3نظريﻪ حفﻆ جان

((42

.4نظريﻪ ﲨﻊ بني دو نظر اول ودوم ،يعنﯽ شهادت طلبﯽ وتشكيل حكومت.

ﻧﻈﺮﯾﮥ ﲨﻊ ،درصدد سازﮔاری دادن ميان ﻧﻈﺮﯾﮥ(شهادت طلبﯽ) وﻧﻈﺮﯾﮥ(تشكيل حكومت) است زيرا احاديث فراوانﯽ

ازﭘيامرب وائمﻪ معصومني عليهم السالم نقل شده كﻪ برشهادت طلبﯽ ،داللت دارند وسخنان ،خطابﻪ ها ونامﻪ های امام

حسني عليﻪ السالم نيز برتشكيل حكومت ،داللت دارند.

بﻪ عبارت ديﮕر ،ازيﮏ سو ﭘيشوايان دينﯽ ازشهادت امام حسني عليﻪ السالم خربداده اند وامام حسني عليﻪ السالم

نيز بﻪ اين ﭘايان كار ،اعتقاد و ايامن داشت و اين راه با علم ومعرفت برﮔزيده ،در هر حال بﻪ صورت اﲨال مﯽ توان برای

تبيني ﻧﻈﺮﯾﮥ هدفمندی قيام ﭼند اليﻪ با اعتقاد و باور بﻪ اين كﻪ (امام حسني عليﻪ السالم ازشهادت خويﺶ آﮔاه بود ،ولﯽ
شهادت را مقصد مﯽ دانست ،نﻪ مقصود هدفمندی ﺣﺎدﺛﮥ عاشورا را در دو اليﻪ قابل تبيني دانست:

 -1اصالح امت ،احيای سنت ،امر بﻪ معروف وﳖﯽ ازمنكر ،مبارزه با سلطان ستمﮕر ،وعزت وآزادﮔﯽ را مطرح مﯽ

سازد و احتامال تشكيل حكومت (43( .و( (44و( (4٥دستاوردهای اين اليﻪ از هدف ﺣﺎدﺛﮥ عاشورا ،سست شدن بنياد حكومت
بنﯽ اميﻪ ،نابودی حكومت يزيد ،ﭘايﻪ ريزی قيام های انتقام جويانﻪ وآﮔاهﯽ مردم در آن برهﻪ از تاريﺦ است البتﻪ در بازه

زمانﯽ نسبتا كوتاهﯽ اتفاق افتاد (.(46

 -2اهداف بﻪ يﮏ برهﻪ از تاريﺦ ،حمدود نمﯽ شود ،بلكﻪ جاودانﻪ وساختن مشعل آزادﳜواهﯽ ،مبارزه با ستم،

بروزكرامت انسانﯽ وآﮔاهﯽ بخشﯽ منظور است (.(47

بﻪ سخن ديﮕر ،امام حسني عليﻪ السالم مﯽ دانست كﻪ دراين حادﺛﻪ ،بﻪ شهادت مﯽ رسد ،اما برای رسيدن بﻪ اين

اهداف بﻪ ميدان مبارزه با طاغوت زمان ،درآمد:
.1اصالح ﹸامور ا ﹼمت اسالم

3٨0

.2اﻗﺎﻣﮥ حق وطرد باطل
عزت وآزادﮔﯽ
 .3ﹼ

.4افشای ظلم وستمﮕری حاكامن بنﯽ ام ﹼيﻪ

 .٥زمينﻪ سازی برای تشكيل حكومت اسالمﯽ .درآخر اين قسمت بﻪ عنوان ﮔفتار ﳖايﯽ ،بﻪ سخنان حﴬت آيت اﷲ

سيد علﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای حفظﻪ اﷲ تعالﯽ اﮐﺘﻔﺎﻣﯽ ﺷﻮد

((4٨

ﲢليﻞ ﳏيﻂ ﺧارجﯽ

تدوين برنامﻪ ريزی راهربدی مدل های متفاوتﯽ دارد در اين مقالﻪ بﻪ داليل ﭘيشﮕفتﻪ روش ﲡزيﻪ و ﲢليل S.W.O.T

((49

انتخاب شده است.

حميﻂ خارجﯽ ﲥديدها ( ( (٥0عوامل يا وضعيت برون سازمانﯽ هستند كﻪ برسازمان تﺄﺛري منفﯽ و نامطلوب دارند يا آن

را از انجام وظايف يا مﺄموريتﺶ ﺑﺎزﻣﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ بازدارنده باشد) و فرصتها(( (٥1عوامل يا وضعيتهای برون سازمانﯽ
كﻪ برسازمان تﺄﺛري مثبت و مطلوب دارند و يا آن را در انجام وظايف يا مﺄموريتﺶ كمﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)ت حليل ﻣﯽ ﺷﻮد.

در حميﻂ داخلﯽ قوﲥا (( (٥2قابليت هايﯽ كﻪ درسازمان وجود دارند و بﻪ آن در انجام وظايف يا مﺄموريتﺶ كمﮏ مﯽ

كنند) و ضعفها (( (٥3كاستﯽ هايﯽ كﻪ درسازمان وجود دارند و توان آن را در انجام وظايف يا مﺄموريتﺶ كاهﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ(

ﲢليل ﻣﯽ ﺷﻮد.

بدﳞﯽ است در ﲢليل حميطﯽ ،خﻂ سريی كﻪ از شخص حﴬت ﭘيامرب اكرم سالم اﷲ عليﻪ ﴍوع شده و ائمﻪ معصومني

عليهم السالم ،شيعيان وﮐﻠﯿﮥ ارادﲤندان بﻪ خاندان اهلبيت عصمت وطهارت عليهم السالم را بﻪ عنوان يﮏ خانواده و
حميﻂ داخلﯽ حمسوب شده اند .وخارج از اين حمدوده بﻪ عنوان حميﻂ خارجﯽ حلاظ شده است.
حميﻂ خارجﯽ

آنﭽﻪ از بررسﯽ حميﻂ آن مقطﻊ زمانﯽ بدست مﯽ آيد در دو بخﺶ ﲥديد و فرصت بﻪ صورت فهرست ارائﻪ مﯽ شود:

الف) ﲥديدها

 -1جلوﮔري از تفسري قرآن
 -2ترويﺞ مذهب جرب

((٥4

((٥٥

 -3ﲢريم ذكر فضايل عﲆ عليﻪ السالم و جعل حديث درباره ديﮕران

 -4ترويﺞ ناسزاﮔويى بﻪ عﲆ عليﻪ السالم ( (٥٨و

((٥7( )٥6

((٥9

 -٥بﻪ شهادت رساندن امام حسن ﳎتبى عليﻪ السالم ( (60و ( (61و ( (62و

 -6بﻪ شهادت رساندن شيعيان بﻪ ﲠانﻪها ﮔوناﮔون (64( .و
 -7بدعتها

((67

ب) فرصتها

.1نقﺾ صلحنامﻪ امام حسن ﳎتبى عليﻪ السالم

((6٥

و

((63

((66

((6٨

.2تالش ناكام معاويﻪ برای ﮔرفتن بيعت برای يزيد

((69

.3تغيرياوضاع وﴍايﻂ بعد از مرگ معاويﻪ و عدم مقبوليت يزيد برای حكومت
.4وجود اختالف ميان فرمان داران يزيد.

3٨1

((70

.٥حكومت جنايتبار يزيد ( (71و ( (72و ( (73و ( (74و (. (7٥
ﲢليﻞ ﳏيﻂ داﺧلﯽ

مردم باقيامنده دوره صدر اسالم از ميزان حمبت ﭘيامرب صلﯽ اﷲ عليﻪ و الﻪ بﻪ امام حسني عليﻪ السالم آﮔاه بودند(.(76و
باب ﹶأه ﹺل ﹾ ﹺ
ني ع ﹶأ ﹾح ﹶب ﹾب ﹸت ﹸﻪ ﹶو
احل ﹶس ﹾ ﹶ
احل ﹶس ﹾ ﹸ
ني ﹶس ﱢيدا ﹶش ﹺ ﹾ
اجلنﱠة (7٨( .ﳘﭽنني حﴬت رسول خدا فرمود :ﹶم ﹾن ﹶأ ﹶح ﱠ
احل ﹶس ﹶن ﹶو ﹾ ﹸ
ب ﹾﹶ
ﹶ
احل ﹶس ﹸن ﹶو ﹾ ﹸ
ﹾﹶ
اجلنﱠ ﹶة ﹶو ﹶم ﹾن ﹶأ ﹾب ﹶغ ﹶض ﹸه ﹶام ﹶأ ﹾب ﹶغ ﹾض ﹸت ﹸﻪ ﹶو ﹶم ﹾن ﹶأ ﹾب ﹶغ ﹾض ﹸت ﹸﻪ ﹶأ ﹾب ﹶغ ﹶض ﹸﻪ اﷲ ﹶو ﹶم ﹾن ﹶأ ﹾب ﹶغ ﹶض ﹸﻪ اﷲ
ﹶم ﹾن ﹶأ ﹾح ﹶب ﹾب ﹸت ﹸﻪ ﹶأ ﹶح ﱠب ﹸﻪ اﷲ ﹶو ﹶم ﹾن ﹶأ ﹶح ﱠب ﹸﻪ اﷲ ﹶع ﱠز ﹶو ﹶج ﱠل ﹶأ ﹾد ﹶخ ﹶل ﹸﻪ ﹾ ﹶ
((79
ﹶخ ﱠلدﹶ ﹸه ﹺيف النﱠار
ﳏيﻂ داﺧلﯽ

ﻗﻮﲥا

.١حديﺚ رﺳﻮل ﺧدا )ص( :ﺧﻼفﺖ ﺑر فرزﻧدان اﺑﻮﺳﻔيان حرام اﺳﺖ
»ان ﹾ ﹺ
اﳋ ﹶال ﹶف ﹸة ﹸحم ﹶ ﱠر ﹶم ﹲة ﹶعﲆ ﹸو ﹾل ﹺد ﹶأيب ﹸس ﹾف ﹶ
ﱠ
يان« (.(٨0

((77

 .٢حديﺚ ازحﴬت رﺳﻮل ﺧدا ﺑرامامﺖ امام حسﲔ عليﻪ السﻼم
ﹺﹺ ﹺﹺ
ﹺ ﹺ ﹺ ﹺ
ﹺﹺ
ان إﹺمام ﹺ
ﹺ
ﴏ ﹶح ﹶر ﹸس ﹸ
ان ﹶقا ﹶما ﹶأ ﹾو ﹶق ﹶعدﹶ ا.
ﱠص ﹶع ﹶﲆ إﹺ ﹶما ﹶمتﻪ ﹶو إﹺ ﹶما ﹶمة ﹶأخيﻪ م ﹾن ﹶق ﹾبلﻪ بﹺ ﹶق ﹾولﻪ :ا ﹾبن ﹶ
ول اﷲ ص بﹺالن ﱢ
ﹶاي ﹶه ﹶذ ﹶ ﹶ
ﹶو ﹶقدﹾ ﹶ ﱠ
.٣ﭘﺲ از امام حسن عليﻪ السﻼم ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ امامﺖ رﺳيدن امام حسﲔ عليﻪ السﻼم

 .٤ﻧﻜﻮهﺶ معاويﻪ ﺑر اﻧتﺨاب يﺰيد
ﹺ
اب ﹶو ﹶي ﹾل ﹸهو بﹺا ﹾل ﹺك ﹺ
ﹶصيح ﹶة ﹶر ﱢب ﹶﻚ،
ﴩ ﹸب ﱠ
الب ،ﹶف ﹸخن ﹶﹾت ﹶأما ﹶنت ﹶﹶﻚ ﹶو ﹶأ ﹾخ ﹶر ﹾب ﹶت ﹶرع ﱠيت ﹶﹶﻚ ،ﹶو ﹶﱂ ﹾ ت ﹶﹸؤ ﱢد ن ﹶ
الﴩ ﹶ
ﹸﺛ ﱠم ﹶو ﱠل ﹾي ﹶت ا ﹾبن ﹶﹶﻚ ﹶو ﹸه ﹶو ﹸغال ﹲم ﹶي ﹾ ﹶ
شارب ا ﹾﹸملس ﹺك ﹺر ﹺمن ا ﹾل ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹴ
قني ،ﹶو ﹺ
شار ﹸب ا ﹾﹸمل ﹾس ﹺك ﹺر ﹺم ﹶن ﹾاال ﹾﴍ ﹺار.
ﹶف ﹶك ﹾي ﹶ
فاس ﹶ
ﹶ
ﴩ ﹸب ا ﹾﹸمل ﹾسك ﹶر ﹶو ﹺ ﹸ ﹾ
ف ت ﹶﹸو ﱢيل ﹶعﲆ ﹸأ ﱠمة ﹸحم ﹶ ﱠمد صﲆ اﷲ عليﻪ و آلﻪ ﹶم ﹾن ﹶي ﹾ ﹶ
حني تﹸطو ص ﹺ
ﹺ
شار ﹸب ا ﹾﹸمل ﹾس ﹺك ﹺر بﹺ ﹶﺄ ﹴ
ف ﹾاال ﹾستﹺ ﹾغ ﹺ
ﹶو ﹶل ﹾي ﹶس ﹺ
ف ﹶع ﹶﲆ ﹾاﻷﹸ ﱠم ﹺة ﹶف ﹶع ﹾن ﹶق ﹴ
فار (. (٨1
حائ ﹸ
مني ﹶعﲆ ﹺد ﹾر ﹶه ﹴم ﹶف ﹶك ﹾي ﹶ
ليل ت ﹺﹶر ﹸد ﹶعﲆ ﹶع ﹶمل ﹶﻚ ﹶ ﹶ ﹶ
 .٥ﺗﴫيﺢ امام حسﲔ عليﻪ السﻼم ﺑﻪ ﺷايستﮕﻰ ﺧﻮد ﺑرا ﺧﻼفﺖ
ﹺ
ول اﷲ صﲆ اﷲ عليﻪ و آلﻪ و نﹶحن ﹶأوﱃ بﹺ ﹺوالي ﹺة ﹺ
ﹺ
ﹾت رس ﹺ
هذ ﹺه ﹾاﻷﹸ ﹸم ﹺ
ني ما ﹶل ﹾي ﹶس
هؤالء ا ﹾﹸملدﱠ ﹺع ﹶ
ور ﹶع ﹶل ﹾيك ﹾﹸم ﹺم ﹾن ﹸ
ﹶ
ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ
ﹶأ ﱡ ﹶﳞا الن ﹸ
ﱠاس ﹶأنﹶا ا ﹾب ﹸن بﹺن ﹶ ﹸ

ﹶهل ﹸ ﹾم ( (٨2ا مردم من فرزند دخرت رسول خدايم ،ما بﻪ واليت اين امور بر شام (و امامت مسلمني) از اين مدﹼ عيان دروغني
سزاوارتريم.

.٦اعﻼم آمادﮔﯽ امام حسﲔ عليﻪ السﻼم در ﭘاﺳﺦ ﻧامﻪ ﲨعﻰ از مردم ﻛﻮفﻪ
الش ﹾخص ،و ا ﹾكتﹸموا ﹾاهلو ،و اح ﹶ ﹺرتسوا ﹺمن ﹾاﻷﹶظﹺن ﹺ
» ...ﹶفا ﹾل ﹺص ﹸقوا بﹺ ﹾاﻷﹶ ﹾر ﹺ
ﳛدﹸ ﹾ
ﱠاء مادا ﹶم ا ﹾب ﹸن ﹺهنﹾدﹶ ﹶح ﹼي ﹰا ،ﹶف ﹾ
ض ،ﹶو ﹾ
ث بﹺ ﹺﻪ
ﹶ
ان ﹶ ﹾ
ﹶ ﹾ ﹸ
أخ ﹸفوا ﱠ ﹶ ﹶ ﹸ
ﹶ
ﹾ ﹺ ((٨3
ﹶحدﹶ ﹲ
ث ﹶو انﹶا ﹶح ﱞى ﹶي ﹾﺄتﹺك ﹾﹸم ﹶرأيي
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.٧ﻧامﻪ امام حسﲔ عليﻪ السﻼم ﺑﻪ ﲨعﻰ از ﺑﺰرﮔان ﺑﴫه
ﹶأ ﱠما ﹶب ﹾعدﹸ  :ﹶف ﱠ
اص ﹶطفى ﹸحم ﹶ ﱠمد ﹰا صﲆ اﷲ عليﻪ و آلﻪ ﹶعﲆ ﹶخ ﹾل ﹺق ﹺﻪ ،ﹶو ﹶأك ﹶﹾر ﹶم ﹸﻪ بﹺنﹸ ﹸب ﱠوتﹺ ﹺﻪ ،ﹶو ﹾ
تار ﹸه لﹺ ﹺرسا ﹶلتﹺ ﹺﻪ ،ﹸﺛ ﱠم ﹶق ﹶب ﹶض ﹸﻪ اﷲ إﹺ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹶو ﹶقدﹾ
ان اﷲ ﹾ
اخ ﹶ
باد ﹺه و ب ﱠل ﹶﻎ ما ﹸأر ﹺس ﹶل بﹺ ﹺﻪ صﲆ اﷲ عليﻪ و آلﻪ و ﹸكنﱠا ﹶأه ﹶلﻪ و ﹶأولﹺياءه و ﹶأو ﹺصياءه وور ﹶﺛ ﹶتﻪ و ﹶأح ﱠق النﱠاس بﹺم ﹺ
نﹶصح لﹺ ﹺع ﹺ
قام ﹺﻪ ﹺيف الن ﹺ
ﱠاس،
ﹶﹸ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ
ﹾ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶﹸ ﹾ
ﹶ
ﹶ ﹶ
ﹶ ﹶ
ﹶ ﹶ
ﹾ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
احل ﱢق ا ﹾﹸمل ﹾست ﹶﹶح ﱢق ﹶع ﹶل ﹾينا ﹺﳑ ﱠ ﹾن
است ﹾﹶﺄ ﹶﺛ ﹶر ﹶع ﹶل ﹾينا ﹶق ﹾو ﹸمنا بﹺذل ﹶﻚ ،ﹶف ﹶرضينا ﹶو ك ﹺﹶر ﹾهنﹶا ا ﹾل ﹸف ﹾر ﹶق ﹶة ﹶو ﹶأ ﹾح ﹶب ﹾبنﹶا ا ﹾلعاف ﹶي ﹶة ،ﹶو ن ﹾﹶح ﹸن ﹶن ﹾع ﹶل ﹸم ﹶأنﱠا ﹶأ ﹶح ﱡق بﹺذل ﹶﻚ ﹾ ﹶ
ﹶف ﹾ
ت ﹶﹶو ﹼال ﹸه (. ... (٨4

 .٨رد ﺗﻘاﺿای فرماﻧداری مدينﻪ ﺑرای ﺑيعﺖ ﺑايﺰيد
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
مح ﹺة ﹶو بﹺنا ﹶفت ﹶﹶح اﷲ ﹶو بﹺنا ﹶخت ﹶﹶم ،ﹶو ﹶيزيدﹸ ﹶر ﹸج ﹲل
الرسا ﹶل ﹺة ﹶو ﹸﳐ ﹾ ﹶت ﹶل ﹸ
الر ﹾ ﹶ
ف ا ﹾﹶملالئكﹶة ﹶو ﹶحم ﹶ ﱡل ﱠ
مري! إﹺنﱠا ﹶأ ﹾه ﹸل ﹶب ﹾيت النﱠ ﹸب ﱠوة ﹶو ﹶم ﹾعد ﹸن ﱢ
 :ﹶأ ﱡ ﹶﳞا ﹾاﻷﹶ ﹸ
بايﻊ ملﹺ ﹾث ﹺل ﹺﻪ ،و ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ
فاس ﹲق ﹺ
ﲬ ﹴر قاتﹺ ﹸل النﱠ ﹾف ﹺ
ون ﹶو ﹶننﹾتﹶظﹺ ﹸر ﹶو ﹶتنﹾتﹶظﹺ ﹸر ﹶ
لك ﹾن ن ﹾﹸصبﹺ ﹸح ﹶو ت ﹾﹸصبﹺ ﹸح ﹶ
ون ﹶأ ﱡينﹶا
شار ﹸب ﹶ ﹾ
ﹶ
س ا ﹸمل ﹶح ﱠر ﹶمة ﹸم ﹾعل ﹲن بﹺا ﹾلف ﹾس ﹺق ،ﹶوم ﹾثيل ال ﹸي ﹺ ﹸ
ﹶأح ﱡق بﹺ ﹾ ﹺ
ﹺ ((٨6( (٨٥
اﳋال ﹶف ﹺة ﹶوا ﹾل ﹶب ﹾي ﹶعة .و
ﹶ
ضعفها
 .1اطالع مردم كوفﻪ و امام حسني عليﻪ السالم ازقصد يزيد
 .2ناﮔزيربودن امام حسني عليﻪ السالم از سفر
 .3اختالف و ﭘراكندﮔى درميان مردم كوفﻪ
 .4بىوفايى ياران و كمى نفرات

ﲡزيﻪ وﲢليل ﴍايﻂ بريونﯽ و وضعيت درونﯽ

ﮔرﭼﻪ ما قصد تطبيق دادن هر وضعيت درونﯽ با هر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﴍايﻂ بريونﯽ را نداريم كﻪ در صورت تطبيق دادن

بايد راهربد متناسب با زمان ومكان خودش طراحﯽ كرد.

ﭼﮕونﮕﯽ تركيب و اوضاع بريونﯽ ودرونﯽ در اشكال زير تﴩيح شده است.
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راهﱪدها

در ﳖضت عاشورا راهربدهای نظامى و تبليغى وجود دارد .راهربد نظامى بﻪ طور عمده يا حالت دفاعى داشتﻪ است،

و ﮔاه ﲥاﲨى .راهربدهای تبليغى نيز بﻪ طور عمده جهت آﮔاه دادن بﻪ مردم و ﭘيام رسانى و شناساندن ابعاد قيام بوده است

كﻪ در زمان خود آن حﴬت و توسﻂ ايشان انجام ﮔرفتﻪ است ،يا ﭘس از شهادتﺶ تا ﳘيشﻪ تاريﺦ .در اينكﻪ آن حﴬت در

قيام كربال بﻪ عنوان يﻚ مبارز مسلﻂ بﻪ ﳘﻪ فنون رزمى ،راهربدها و تاكتيﻚ ها نظامى(دفاع يا ﲥاجم متناسب با ﴍايﻂ
زمان ومكان) .و تبليغى عمل كرده است ،شكى نيست كﻪ تﺄمل بر حوادث اين ﳖضت مديريت شﮕفت و نظم و تدبري
و برنامﻪ ريزی راهربدی و عمق راهربدی انديشيدن آن حﴬت را در آن حادﺛﻪ كﻪ آميختﻪا از احساسات و عواطف و

تعقل است ،را بﻪ ناميﺶ مى ﮔذارد .بخشﯽ از راهربد بدست آنده از ﲢليل های ﭘيشﮕفتﻪ عبارتند از:
 .١راهﱪدهای ﻧﻈامﯽ

.1-1حفاظت از شخص امام عليﻪ السالم در ﴍايﻂ خطر(. (٨7
.2-1ﮔزارشﮕريی اطالعاتﯽ از حميﻂ

-

-

از طريق حممد حنفيﻪ و ديﮕران

((٨٨

ﲨﻊ آوری اطالعات

با ﭘرسﺶ از مسافرانى كﻪ از كوفﻪ مىآمدند ﳘﭽون »بﴩبن غالب« كﻪ در »ذات عرق« با امام

برخورد كرد ،يا فرزدق در يكى ديﮕر از منزلﮕﻪها .ومكاتبات و نامﻪنﮕار با ﭘريوان خود در كوفﻪ ،برصه ويمن

(مناطقى كﻪ در حمبت بﻪ

اهل بيت ،ريشﻪ دارتر بودند) و ﮔرفتن ﮔزارشها مكتوب از اوضاع آن مناطق و.(٨9(...
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.٣-١راهﱪد ﺗبليﻐﯽ -ﻧﻈامﯽ؛ ﲥاجﻢ مﻮردی ﺑرای ﻧﺸان دادن جديﺖ البتﻪ ﺑا رعايﺖ حدود ﴍعﯽ (.(90

.٤-١جﺬب ﻧريو ﺷايستﻪ( (91و ﭘاﻻيﺶ ﻧريوی های مﻮجﻮد

((92

.٥-١راهﱪدهای ﻧﻈامﯽ
-

-

-

آرايﺶ اردوﮔاه در كربال

سازماندهﯽ لشكر در كربال
اﳚادمانﻊ در برابر دشمن

.2راهربدهای روانﯽ ،تبليغﯽ

راهربدها كﻪ از سو سيد الشهدا(ع) در طول ﳖضت و توسﻂ خاندان آن حﴬت اﲣاذ شد ،هم مايﻪ ماندﮔار
ﹺ
ياران ﴍكت كننده در آن محاسﻪ ،كﻪ امام را با
ﳖضت و مصونيت ﭼهره آن است در طول تاريﺦ ،عامل روحيﻪ بخشى بﻪ

ﳘﻪ هستى يار كردند ،مايﻪ تزلزل در انﮕيزه سﭙاه كوفﻪ و موجب ضعف يا رسوايى يا خنثى شدن تبليغات دشمن شده
است:

 .١-٢عمﻞ ﺑﻪ وﻇيﻔﻪ و مرشوعيﺖ ﳖضﺖ

حﴬت امام حسني عليﻪ السالم ،حركت سياسى خود بر ضدﹼ حكومت را بﻪ تكليف ﴍعى و امر بﻪ معروف وﳖى از

منكر و احيا سنت ﭘيامرب(ص) ﭘيوند داد ،تا ضمن مﴩوعيت بخشيدن بﻪ قيام خود ،و ترصيح بﻪ نامﴩوع بودن خالفت

ﹺ
احل ﱢق ا ﹾﹸمل ﹾست ﹶﹶح ﱢق ﹶع ﹶل ﹾينا ﹺﳑ ﱠ ﹾن ت ﹶﹶو ﹼال ﹸه (. ... (93
يزيد و تعارض آن با سنت :.ﹶ
...و ن ﹾﹶح ﹸن ﹶن ﹾع ﹶل ﹸم ﹶأنﱠا ﹶأ ﹶح ﱡق بﹺذل ﹶﻚ ﹾ ﹶ
.٢-٢ﻧﻜﻮهﺶ دﺷمن و ﺗاﻛيد ﺑاطﻞ ﺑﻮدن آﻧان
-

-

-

نكوهﺶ معاويﻪ بﻪ دليل انتخاب يزيد برای خالفت (.(94
نامﴩوع دانستن خالفت يزيد ( ،(9٥و

((96

رد تقاضای مروان حكم برای بيعت با يزيد

((97

 ٣-٢ارﺗباطات مﻮﺛر
-

-

فرستادن سفري خود بﻪ دعوت مردم كوفﻪ (9٨(.و(.(99

نامﻪنﮕار و ﭘيامرسانى امام حسني عليﻪ السالم بﻪ بزرﮔان كوفﻪ و برصه و رسان قبايل و ﲤاس با ﭘايﮕاه هواداران.

.٤-٢ﺳنجﺶ افﻜار

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ای زمينﻪ اقدام سيدالشهدا عليﻪ السالم در كوفﻪ ،از راه اعزام سفريان بويﮋه مسلم بن عقيل بﻪ آنجا و ارزيابى

وضعيت هواداران و نويسندﮔان دعوتنامﻪها و درخواست از مسلم برا ﮔزارش دقيق از اوضاع كوفﻪ و ميزان تعهد و

وفا مردم.

.٥-٢جﱪان ﻛميﺖ ﻧريوها ﺑا ﻛيﻔيﺖ آﳖا

. -تقويت ﹸبعد معنوی

مهلت خواهى شب عاشورا و سﭙر كردن آن شب با انس با خدا و تالوت و عبادت و

زمزمﻪهايى كﻪ از خيمﻪها بر مىخواست ،ﳘﻪ بﻪ عنوان عامل معنو و تقويت روحى در
شب قبل از عمليات مؤﺛر بود و ياران در صبح عاشورا بى ﹺ
تاب شهادت بودند و شوخى
مىكردند و ميان خود و ﲠشت ،فاصلﻪا جز ﲢمل رضبت شمشريها نمىديدند.
 .٦-٢درﮔري ﻛردن عﻮاطﻒ احساﺳات دﺷمنان

و

)(١٠١) (١٠٠

 .٧-٢اﺳتﻔاده از ﲤامﯽ ﻇرفيﺖ های مﻮجﻮد از ﲨلﻪ اﲤام حجﺖ

)(١٠٢

 .٨-٢ﺷﻬﻮد ﺻحن و ﳘراهﯽ ﺧاﻧدان ﮔرامﯽ حﴬت

حﴬت امام حسني عليﻪ السالم با ﳘراه بردن زنان و كودكان در سفر كربال ،بﻪ عنوان عامالن ﺛبت وقايﻊ شاهدان

زنده كﻪ ﳘﻪ صحنﻪها را ديدهاند ،از ﲢريف و مسﺦ ﭼهره واقعﻪ جلوﮔري كرد .بعالوه حضور زنان و كودكان در قافلﻪ
حسينى ،تﺄﺛري عاطفى و برانﮕيزنده افكار بر ضدﹼ امويان در طول سفرداشت؛ حتى ﭘس از شهادت و در دوران اسارت با
سخنرانﯽ ها وديدارهای كﻪ با مردم داشتند از وقايﻊ دردناک كﻪ در حادﺛﻪ عاشورا روی داد مردم را آﮔاه كردند.
.9-2آماده سازی ياران و اهل بيت خود را از نظر روانى برای شهادت و اسارت

 .١٠-٢ﲢﻮل در فﻜر واﻧديﺸﻪ مردم

3٨٥

برا ﳘيشﻪ روحيﻪ آزادﮔى ،ظلمستيز و مبارزه با مفاسد اجتامعى و سياسى را در ميان مسلامنان و جامعﻪ اسالمى

زنده و ﭘايدار نﮕﻪ دارد ،تا برا ﳘيشﻪ تاريﺦ ،حفﻆ و بقا اسالم تضمنيﮔردد در آن ﴍايﻂ حركتى مىتوانست در فكر
و انديشﻪ مردم ﲢول اﳚاد كند وﭘريوز ﮔردد كهاوالﹰ :توان برانﮕيختن حساسيتها از دسترفتﻪ و ضعيف شده تودهها
مسلامن را داشتﻪ باشد ،و بتواند وجداﳖا خفتﻪ آنان را بيدار كند.
ﺛاني ﹰا :ﳘﻪ شهرها قلمرو كشور اسالمى را ﭘوشﺶ دهد و صدا خود را بﻪ مراكز مهم آنبرساند.
ﺛالث ﹰا :از رسعت عمل بسيار زياد برخوردار باشد تا بتواند ،دستﮕاه تبليغاتى قو ونريومند امويان را درموضﻊ انفعال

قرار دهد و ﭘيﺶ از آنكﻪ آنان بﻪ فكر ﭼاره جويى و طرح نقشﻪ و برنامﻪ برآيند ،كار از كار ﮔذشتﻪ باشد ،در غري اين صورت
مقهور دستﮕاه تبليغاتى امويان قرار خواهد ﮔرفت و كار از ﭘيﺶ نخواهد برد.

امام حسني(ع) با اهلام از علم غيب برا اين كار ﲠرتين شيوه ﳑكن را برﮔزيد .او اين بخﺶ از ﳖضت و قيام خود را

بﻪ عهده اهل بيت خويﺶ كﻪ اكثريت قريب بﻪ اتفاق آنان را زنان و دخرتان تشكيل مىدادند ،واﮔذار كرد.

.11-2راهربهای فرهنﮕﯽ،محاسﯽ و تروﳚﯽ حﴬت سجاد عليﻪ و حﴬت زينب كربی عليها السالم

اين راهربدها خود بحث مستقلﯽ نياز دارد اما در اينجا از آن جهت اﳘيت دارد كﻪ بخشﯽ از راهربدهای اﲣاذ شده

توسﻂ امام حسني عليﻪ السالم برای تكميل و ﲢقق كامل اهداف قيام است.
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ْ
ْ ْ َ
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ْﻆ ْال ُم َنا ِﻓ ِق َ
ُسلِ ِم َ
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ين َو َب َو ُ
ُوب ْال َم ْﺨ ُ
ﯾن َو ِﻋ ﱡز ْالم ْ
ال ُعي ِ
وص ِبال ِعل ِم ال َم ْو ُسو ُم ِبال ِحل ِم ِﻧﻈا ُم ال ﱢد ِ
وض ﱠ
اﷲِ َﺣا ِﻓ ٌﻆ لِ ِدﯾن ﱠ
اﺻ ٌﺢ لِ ِع َبا ِد ﱠ
اﻋ ِة َقا ِئ ٌم بﺄَمْر ﱠ
مْ َ
ْ
اس ِة َم ْﻔ ُر ُ
اﷲِ إِ ﱠن
اﻹ َما َم ِة َﻋالِ ٌم ِب ﱢ
الط َ
الس َي َ
اﷲِ َﻋ ﱠز َو َﺟ ﱠﻞ َﻧ ِ
ِ
ِ ِ
ُﻀطلِ ٌع ِب ِ
األ ْﻧب َيا َء َو ْ َ
َْ
األ ِئم َ
ون ِﻋ ْل ِم ِﮫ َو ِﺣ َﻜ ِم ِﮫ َما َال ﯾ ْ
ﱠة ص ﯾُ َو ﱢﻓ ُق ُﮭ ُم اﷲﱠُ َو ﯾ ْ
ْر ُه ْم َﻓ َي ُﻜ ُ
ون ِﻋ ْل ُم ُﮭ ْم َﻓ ْو َق
ُؤ ِتي ِﮫ َﻏي َ
ِ
ُؤ ِت ِ
يﮭ ْم ِم ْن َم ْﺨ ُز ِ
ِﻋ ْلم أَ ْه ِﻞ ﱠ
ان(محمد،بن ﯾعقوب،ﮐلينﯽ ،الﮑاﻓﯽ،ج1ص(202-200
الز َم ِ
ِ
 . .1٩مرتﻀﯽ ،مطﮭرى ،ﺣماسﮫ ﺣسينى ، ،ج ،1ص134 - 13٥
 . .20ابنابىالحدﯾد ،ﺷرح ﻧﮭﺞالبالﻏﮫ ، ،ج ،3ص24٩
. .21مرتﻀﯽ مطﮭری ،مﺠموﻋﮫ آﺛار ،ج1٧ص636
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. .22ﻧﮭﺞالبالﻏﮫ ،ﺧطبﮫ .1٥0
. .23مﻔاتيﺢ الﺠنان ،دﻋای ﻋرﻓﮫ
مقرم ،مقتﻞ الحسين ،ص261
ّ . .24
 . .2٥محمدباقر ،مﺠلسى ،بحاراالﻧوار ،ج ،44ص1٩6
 . .26ابومﺨنﻒ ،مقتﻞ ،ص106
. .2٧همان  ،ص112
. .28سوره اﺣزاب ،آﯾﮫ 23؛ر.ك :مقتﻞ ،ابومﺨنﻒ ،ص88؛ سيد ابن ﻃاوس ،لﮭوف ،ص.161
 . .2٩ابومﺨنﻒ ،مقتﻞ ،ص.٥0
. .30ﮔﻔتنﯽ اسﺖ ﻋالمﮫ سيد ﺷرف الدﯾن ﻋاملﯽ،درﮐتاب امﺠالﺲ اﻓاﺧرة ص٩4برای ﺷﮭادت ﻃلبﯽ 3٥دليﻞ
آورده ،ﻋالمﮫ سيد محسن امين درﺟلداول اﻋيان الشيعة ﻧزدﯾﮏ بﮫ 20دليﻞ آورده ،اﯾﺖ اﷲ استادی درﮐتاب
بررسﯽ قسمتﯽ ازﮐتاب ﺷﮭيدﺟاوﯾد20 ،دليﻞ ،آﯾﺖ اﷲ لطﻔااﷲ ﺻاﻓﯽ ﮔلﭙاﯾﮕاﻧﯽ ﻧيز درﮐتاب ﺷﮭيدآﮔاه33
دليﻞ برای ﻧﻈرﯾﮫ ﺷﮭادت ﻃلبﯽ ارائﮫ ﮐرده اسﺖ
. .31محمدبن ﯾعقوب ،اﺻول ﮐاﻓﯽ،ج1ص ،2٧٩امينﯽ،ﮔلستاﻧﯽ ،ﻓلسﻔﮫ قيام وﻋدم قيام امام زمان،ص1٥
. .32ابن ﻃاوس ،ﻋلﯽ ابن موسﯽ،اللﮭوف ﻋلﯽ قتﻞ الطﻔوف،ص ،6٥محمد ،مﮭدی ،اﺷتﮭاردی ،ﻏم ﻧامﮫ
ﮐربال،ص ،8٩مﺠموﻋﮫ آﺛارﺷﮭيد مرتﻀﯽ مطﮭری،ص ،3٩6موسﯽ ،ﺻدر ﺣسين ﭼراغ ﺣيات ﮐشتﯽ
ﻧﺠات،ص ،101محمد ،امينﯽ ﮔلستاﻧﯽ ،ﻓلسﻔﮫ قيام وﻋدم قيام امام زمان،ص164
. .33محمد ﺣسين،باقر ﺟواهرالﮑالم ﻓﯽ ﺷرح ﺷرائع السالم،ج21ص2٩6
. .34مﮭدی،بن ابﯽ بﮑير ،ﻧراقﯽ ،محرق القلوب،
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 .3٥ﻧﮭﻀة الحسين ﻋليﮫ السالم،ص31
 . .36ﻧواوﯾﺲ ،محلى ﻧزدﯾﻚ ﻧينوا اسﺖ كﮫ قبال مقبره ﻋمومى مسيحيان بوده اسﺖ
 . .3٧محمد ،مﮭدی ،اﺷتﮭاردی ﻏم ﻧامﮫ ﮐربال،ص ،8٧ابن ﻃاوس ،اللﮭوف ﻋلﯽ قتﻞ الطﻔوف،ص،60
سيدمحمد،ﺣسين ،ﺣسينﯽ تﮭراﻧﯽ،لمعات الحسين،ص ، ،3٧مﺠموﻋﮫ آﺛارﺷﮭيد مرتﻀﯽ مطﮭری،ج1٧ص33
. .38رﺿا ،استادی،ﺷﮭيد ﺟاوﯾد،ص1٧2
. .3٩همان ص21٥
. .40اسماﻋيﻞ بن ﻋمر ،ابن ﮐﺜير،ابداﯾة والنﮭاﯾة،ج8ص14٩
المتعﺼﺐ العنيد،ص٧1
 . .41ابن ﺟوزی ،ﻋبدالرﺣمن،بن ﻋلﯽ ،الر ّد ﻋلﯽ
ّ
. .42ﻋلﯽ ﭘناه ،اﺷتﮭاردی ،ﮐتاب هﻔﺖ سالﮫ ﭼرا ﺻدا درآورد،ص1٩4-1٩3
 . .43ﺟعﻔربن محمد ،ابن ﻧما،در سوگ امير آزادى،ص ،٩٩ﺧوارزمﯽ ،مقتﻞ الحسين ،ج1ص184
 . .44سيد محمد ﺣسين ،ﺣسينﯽ تﮭراﻧﯽ ،لمعات الحسين ،ص  ،1٧اﯾن وﺻيّﺖ را مح ّدث قمّى در »ﻧﻔﺲ
المﮭموم« ص  ،4٥از ّ
ﻋالمﮫ مﺠلسى در »بحار االﻧوار« از محمّد بن أبى ﻃالﺐ موسوى آورده .و ﻧيز در
»ملحقات إﺣقاق ّ
الحﻖ« ج  ،11ص  ،602از ﺧوارزمى در كتاب »مقتﻞ الحسين« ج  ،1ص  188ﻃبع
ﻧﺠﻒ آورده اسﺖ .و در »مقتﻞ ّ
ﻋالمﮫ ﺧوارزمى« ج  ،1ص  188موﺟود اسﺖ.

. .4٥هود88.
. .46محمدی ،ری ﺷﮭری ،داﻧشنامﮫ امام ﺣسين،ج3ص.3٥8محسن ،قرائتﯽ ،قرآن وامام ﺣسين،ص21
 .4٧ﺣسين ،بن محمد ،ﻧوری،مستدرک الوسائﻞ ،ج10ص ،318مﺠموﻋﮫ آﺛار استاد ﺷﮭيد مطﮭرى ،ج1٧
ص4٧٧
 .48سيد ﻋلﯽ ،ﺧامنﮫ¬ای ،هﻔتاد ودو سﺨن ﻋاﺷوراﯾﯽ ،ص12٩-122
Strengtheh, Weaknesses, oppotunitiecs, threats . .4٩
. . Threats .٥0
. . Opportunities .٥1
. . Strengths .٥2
. . Weaknesses .٥3
 .٥4ا .ﻃبرسى ،ﺣتﺠاج ج  ،2ص  ، 16محمد ،باقر ،مﺠلسﯽ ،بحاراالﻧوار ،ج  ،44ص 124
 .٥٥ﺣياة الﺼحابة ،ج  ،3ص ( ٥2٩بﮫ ﻧقﻞ از ﺣسن ،ابراهيم ﺣسن،ترﺟمﮫ ،ابوالقاسم ﭘاﯾنده تارﯾﺦ سياسى
اسالم ،ج  ،2ص .)410
 . .٥6ابن ابى الحدﯾد ،ﺷرح ﻧﮭﺞ البالﻏﮫ ج  ،11ص ( 46 -44با اﺧتﺼار)
. .٥٧ﺷرح ﻧﮭﺞالبالﻏﮫ ابن ابىالحدﯾد ،ج  ،4ص .٧3
 .٥8الﻐدﯾر ،ج  ،2ص 102 -101
 .٥٩كامﻞ ابن اﺛير ،ج  ،٥ص  42و ﺷرح ﻧﮭﺞالبالﻏﮫ ابن ابى الحدﯾد ،ج  ،4ص ( .٥8براى آﮔاهى بيشتر
از ماﺟراى سنّﺖ معاوﯾﮫ و ﭘيرواﻧﺶ در ّ
سﺐ و لعن موال ﻋليﮫ السالم رﺟوع كنيد بﮫ :الﻐدﯾر ،ج  ،2ص
 101بﮫ بعد و ج  ،10ص  2٥٧بﮫ بعد؛ ﺷرح ﻧﮭﺞالبالﻏﮫ ابن ابى الحدﯾد ،ج  ،4ص  ٥6بﮫ بعد؛ ﭘيام امام
اميرالمؤمنين ﻋليﮫ السالم ،ج  ،2ص  6٥2و دائرة المعارف االسالمية الشيعية ،ج  ،1ص (٥٩
 .60مناقﺐ ابن ﺷﮭر آﺷوب ،ج  ،4ص  38و بحاراالﻧوار ،ج  ،44ص ( .6٥البتّﮫ مطابﻖ ﻧقﻞ ابن قتيبﮫ در
»االمامة و السياسة« ﺟلد  ،1ﺻﻔحﮫ  ،184معاوﯾﮫ تعﮭّد كرده بود كﮫ ﭘﺲ از مرﮔﺶ ،ﺧالﻓﺖ بﮫ امام ﺣسن
ﻋليﮫ السالم منتقﻞ ﺷود .در اﯾن ﺻورت اﻧﮕيزه معاوﯾﮫ براى بﮫ ﺷﮭادت رساﻧدن آن ﺣﻀرت ،روﺷنتر
اسﺖ .همين اﻧﮕيزه را ّ
ﻋالمﮫ امينى در الﻐدﯾر ،ج  ،11ص  ،٩از ابوالﻔرج اﺻﻔﮭاﻧى ﻧوﯾسنده كتاب »مقاتﻞ
ﻋبدالبر ﻧيز در استيعاب ،ج  ،1ص  438و  43٩مىﻧوﯾسد :امام ﺣسن ﻋليﮫ
الطالبيين« ﻧقﻞ مىكند؛ ابن
ّ
السالم با وى ﺷرط كرده بود كﮫ ﺧالﻓﺖ ﭘﺲ از معاوﯾﮫ ،در اﺧتيار او قرار ﮔيرد)
 .61رﺟوع كنيد بﮫ :كتابهاى معتبر تارﯾﺨى از ﺷيعﮫ و سنّى؛ ماﻧند :ارﺷاد مﻔيد ،ص  3٥6و 3٥٧؛ مناقﺐ
ابن ﺷﮭر آﺷوب ،ج  ،4ص 4٩ -4٧؛ بحاراالﻧوار ،ج  ،44ص 14٧؛ تارﯾﺦ الﺨلﻔاء سيوﻃى ،ص 214؛
ﺷرح ﻧﮭﺞ البالﻏﮫ ابن ابى الحدﯾد ،ج  ،16ص 2٩؛ مﺨتﺼر تارﯾﺦ دمشﻖ ،ج  ،٧ص 3٩؛ تﺬكرة الﺨواص
سبﻂ بن ﺟوزى ،ص  1٩1و  .1٩2ابن ﻋبدالبر ﻧيز در استيعاب ،ج  ،1ص  440در ﺷرح ﺣال امام
ﺣسن ﻋليﮫ السالم مىﻧوﯾسد :ﮔروهى ﮔﻔتﮫاﻧد كﮫ آن زن بﮫ دسيسﮫ معاوﯾﮫ و ﭘولى كﮫ براى وى ﻓرستاد،
آن ﺣﻀرت را مسموم ساﺧﺖ ( َو َقالَ ْﺖ ﻃا ِئ َﻔ ٌةَ :ك َ َ َ
ُعاو َﯾ َة إِلَ ْي َﮭا َو َما َب َﺬ َل لَ َﮭا ِﻓي ذلِ َﻚ)
ان ذلِﻚ ِم ْن َﮭا ِب َت ْد ِس ِ
يﺲ م ِ
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. .62ﻋلﯽ ابن ﺣسين ،ابوالﻔرج ،اﺻﻔﮭاﻧﯽ ،مقاتﻞ الطالبيين ،ص 48
. .63ﻧاﺻرمﮑارم ،ﺷيرازی،ﻋاﺷورا رﯾشﮫها ،اﻧﮕيزهها ،روﯾدادها ،ﭘيامدها ص 188
 . .64ابن ابى الحدﯾد ،ﺷرح ﻧﮭﺞالبالﻏﮫ ج  ،11ص 46
. .6٥همان ج  ،11ص  ، 43محمد ،باقر ،مﺠلسﯽ ،بحاراالﻧوار ،ج  ،44ص 68
األ ْﯾ ِدي َو ْ َ
َ .66ﻓ َق َتلَ ُﮭ ْم َت ْح َﺖ ُك ﱢﻞ َﺣ َﺠر َو َمدَرَ ،و أَ َﺧ َاﻓ ُﮭ ْمَ ،و َق َط َع ْ َ
َ ُ
ُون َو َ َ
األ ْر ُﺟ َﻞَ ،و َس َم َﻞ ْال ُعي َ
وع
ٍ
ٍ
ﺻل َب ُﮭ ْم َﻋلى ُﺟﺬ ِ
ْ
ََ
ْر ٌ
َه ْم َو َﺷ ﱠرد ُ
النﱠ ْﺨ ِﻞَ ،و َﻃ َرد ُ
وف ِم ْن ُﮭ ْم (ﺷرح ﻧﮭﺞالبالﻏﮫ ابن ابى الحدﯾد ،ج
ْﻖ ِب َﮭا َمع ُ
راق؛ ﻓل ْم َﯾب ِ
َه ْم َﻋ ِن ال ِع ِ
 ،11ص  43و بحاراالﻧوار ،ج  ،44ص ّ .)68
محقﻖ ارﺟمند ﺟناب ﺷيﺦ باقر قرﺷى مىﻧوﯾسد :زﯾاد قﺼد
كرد كوﻓﮫ را از ﺷيعيان ﺧالى كند و ﺷوكﺖ آﻧان را در هم بشﻜند؛ از اﯾن رو ،ﭘنﺠاه هزار تن از ﺷيعيان
كوﻓﮫ (و ﻋراق) را آواره منطقﮫ ﺧراسان كرد ،و البتّﮫ همين ﺟمعيّﺖ موﺟﺐ ﻧشر تشيّع در آن منطقﮫ و
تشﻜيﻞ ﮔروههاى مقاومﺖ و مبارزه ﻋليﮫ اموﯾان ﺷد( .ﺣياة االمام الحسين بن ﻋلى ﻋليﮫ السالم ،ج  ،2ص
 )1٧8اﺣتﺠاج ﻃبرسى ،ج  ،2ص 8٧؛ الﻐدﯾر ،ج  ،11ص 28
. .6٧ﺟعﻔر ،بن محمد ،ابن ﻧما ،در سوگ امير آزادى،ص 1 24
 ، .68سعيد داودی ،همان ،ص163
. .6٩ﻋبداﷲ ،بن مسلم ،ابن قتبيﮫ االمامة و السياسة ،ج  ،1ص  20٩ -20٧و محسن امين،اﻋيان الشيعة ،ج
 ،1ص ٥84 -٥83
 . .٧0ابن ﺷﮭر آﺷوب ،مناقﺐ ج  ،4ص ٩6
. .٧1ﻋلﯽ ،ابن ﺣسن ،ابن ﻋساﮐر ،مﺨتﺼرتارﯾﺦ دمشﻖ ،ج28ص1٩
 .٧2ﺣياة االمام الحسين بن ﻋلى ﻋليﮫ السالم ،ج  ،2ص 180
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 .٧3المناقﺐ و المﺜالﺐ ،ص ( ٧1مطابﻖ ﻧقﻞ ﺣياة االمام الحسين ﻋليﮫ السالم ،ج  ،2ص (180
. .٧4زﮐار ،سﮭيﻞ ،المنتﻈم ،ج  ،4ص ( 1٧٩ﺣوادث سال .)63
 .٧٥ﺣياة االمام الحسين بن ﻋلى ﻋليﮫ السالم ،ج  ،2ص 182
 . .٧6االرﺷاد ﻓي معرﻓةﺣﺠﺞ اﷲ ﻋلى العباد(ج،)2ص11٥ :
 . .٧٧ﺟوادی ،آملﯽ ،ﺷﮑوﻓاﯾﯽ ﻋقﻞ درﭘرتو ﻧﮭﻀﺖ ﺣسينﯽ،ص1٧3-1٧2
 .٧8اﯾن ﺣدﯾﺚ با تعبيرات مﺨتلﻒ در منابع سنّى و ﺷيعﮫ ﻧقﻞ ﺷده اسﺖ از ﺟملﮫ :مسند اﺣمد ،ج  ،3ص ،3
 64 ،62و 82؛ سنن ترمﺬى ،ج  ،٥ص 321؛ مستدرك ﺣاكم ،ج  ،3ص 16٧؛ بحاراالﻧوار ،ج ،43
ص 1٩2 -1٩1 ،124 ،2٥ ،21
 .٧٩االرﺷاد ﻓي معرﻓة ﺣﺠﺞ اﷲ ﻋلى العباد(ج )2ص28
. .80ابن اﻋﺜم ﮐوﻓﯽ ،محمدابن ﻋلﯽ ،،الﻔتوح،ج٥ص ،1٧ﻧاﺻرمﮑارم ،ﺷيرازی،ﻋاﺷورا،رﯾشﮫ ها،اﻧﮕيزه
ها،روﯾدادها،ﭘيامدها،ص323
. .81ﻧعمان ،بن محمد ،ابن ﺣيون،دﻋائم االسالم ،ج  ،2ص  ،133ح  ،468باﻋبارت متﻔاوت دردوﮐتاب،ﻋبداﷲ
بن مسلم ،ابن قتيبﮫ االمامة و السياسة ،ج1ص ،204ﻋلﯽ ،ﺣسينﯽ ،ميالﻧﯽ،ﻧاﮔﻔتﮫ هاﯾﯽ ازﺣقاﯾﻖ
ﻋاﺷوراء،ص ،٩8ﺿيا آبادی،ﺣسين ﭼراغ هداﯾﺖ وﮐشتﯽ ﻧﺠات،ص68

 . .82ابن اﻋﺜم ،ﻓتوح ج  ،٥ص  13٧و محمد ابن ﺟرﯾر ،ﻃبری ،تارﯾﺦ ﻃبرى ،ج  ،4ص ( 303با اﻧدكى
تﻔاوت)
. .83بالذری،اﻧساب االﺷراف ،ج  ،3ص 366
 . .84محمد ابن ﺟرﯾر ،ﻃبری تارﯾﺦ ﻃبرى ،ج  ،4ص  266ومحمد ،باقر ،مﺠلسﯽ ،بحاراالﻧوار ،ج ،44
ص 340
 . .8٥ابن اﻋﺜم ،ﻓتوح ج  ،٥ص 1٩ -18؛ ﺧوارزمى ،مقتﻞ الحسين ج  ،1ص ( 184با مﺨتﺼر تﻔاوت)
ومحمدباقر،مﺠلسﯽ ،بحاراالﻧوار ،ج  ،44ص 32٥
. .86سعيد داودی ،همان ،ص 306
 . .8٧ﺧوارزمى ،مقتﻞ الحسين ،ج  ،1ص  182و رﺟوع كنيد بﮫ :محمد ابن ﺟرﯾر ،ﻃبری ،تارﯾﺦ ﻃبرى،
ج  ،4ص  2٥1و ابن اﺛير ،كامﻞ ج  ،3ص 3٧8
 . .88ابناﻋﺜم ،ﻓتوح ،ج  ،٥ص 32 -30؛ ﺧوارزمى ،مقتﻞ الحسين ،ج  ،1ص  188ومحمدباقر ،مﺠلسﯽ،
بحاراالﻧوار ،ج  ،44ص 32٩
 . .8٩ابن ﻃاوس،لﮭوف،ص ،10٧اللﮭوف ﻋلى قتلي الطﻔوف،ص  ،6٩محمدﺟواد ،ﻧﺠﻔﯽ ،زﻧدﮔاﻧى ﺣﻀرت
امام ﺣسين(ع)ص 326
 . .٩0محمدباقر ،مﺠلسﯽ،تارﯾﺦ ﻃبرى (ترﺟمﮫ) ص2٩68
 . .٩1محمد بن محمد،مﻔيد،االرﺷاد ﻓي معرﻓة ﺣﺠﺞ اﷲ ﻋلى العباد(ج )2ص٩1
 . .٩2محمود،مﮭدوی ،دامﻐاﻧﯽ،ترﺟمﮫ اﺧبار الطوال ،ص 2٩4
. .٩3محمد ابن ﺟرﯾر ،ﻃبری،تارﯾﺦ ﻃبرى ،ج  ،4ص  266و محمدباقر ،مﺠلسﯽ ،بحاراالﻧوار ،ج ،44
ص  ،340بالذرى ،اﻧساب االﺷراف ،ج  ،3ص .1٧1
. .٩4ابن ﺣبون ،ﻧعمان ،بن محمد،دﻋائم االسالم ،ج  ،2ص  ،133ح  ،468باﻋبارت متﻔاوت در دوﮐتاب،
ﻋبداﷲ بن مسلم ،ابن قتيبيﮫ االمامة و السياسة ،ج1ص ،204ﻋلﯽ ،ﺣسينﯽ ،ميالﻧﯽ،ﻧاﮔﻔتﮫ هاﯾﯽ ازﺣقاﯾﻖ
ﻋاﺷوراء،ص ،٩8ﺿيا آبادی،ﺣسين ﭼراغ هداﯾﺖ وﮐشتﯽ ﻧﺠات،ص68
. .٩٥بقره1٥6/
. .٩6محمدباقر ،مﺠلسﯽ ،بحاراالﻧوار ،ج  ،44ص .326
 .٩٧ابن ﻃاوس،ملﮭوف (لﮭوف) ،ص  ٩٩و محمدباقر ،مﺠلسﯽ ،بحاراالﻧوار ،ج  ،1ص 184
. .٩8محمدابن ﺟرﯾر،ﻃبری ،تارﯾﺦ ﻃبرى ،ج  ،4ص  266و محمدباقر ،مﺠلسﯽ ،بحاراالﻧوار ،ج
 ،44ص 340
 . .٩٩محمدابن ﺟرﯾر،ﻃبری ،تارﯾﺦ ﻃبرى ،ج  ،4ص  266و محمدباقر ،مﺠلسﯽ ،بحاراالﻧوار،
ج  ،44ص 340
.100

 .سيد هاﺷم محالتى ،زﻧدﮔاﻧى امام ﺣسين(ع) ،ص .422

.101

 .همان

.102

.محمد بابن ﺟرﯾر ،ﻃبری ،تارﯾﺦ ﻃبرى ،ج ٧ص328
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5. Conclusions
On the basis of the findings of the two types of analyses conducted by this work the following conclusions can be introduced:
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1. The findings of the above analyses verify the first hypothesis set by this paper in that
Imam Hussein  exploits the three persuasive strategies while addressing his followers and
his enemies. Precisely, he bases his argument on rationality and logical reasoning by adopting the quasilogical strategy. He reinforces his speech and decorates it by applying certain
linguistic and rhetorical devices within the presentational strategy. The Imam also utilizes
the analogical strategy by making reference to certain time-tested values and timeless past
events.
2. Within the quasilogical strategy, the Imam uses subordinate clauses that link premises
to conclusions such as conditional clauses as well as making extensive use of rhetorical questions.
3. Within the presentational strategy, the Imam employs linguistic and rhetorical devices
such as: simile, imagery, repetition, parallelism, and deixis.
4. It has been noticed that when addressing his followers, the most prevalent persuasive
strategy adopted by the Imam is the presentational strategy which makes evident the Imam’s
splendid eloquence and skillful management and manufacturing of what he is saying even
though he is delivering these speeches at the time of war. This also clarifies that when addressing his family and his followers the Imam bases his speech on emotional involvement of the
audience more than on rationality and logical reasoning.
5. The most common strategy employed by the Imam when addressing his enemies is the
quasilogical one. This makes evident that the Imam  bases his speech on rationality and
logical reasoning when addressing his enemies rather than depending on emotions and sympathy of the audience.
6 Moreover, the second hypothesis set by this work has been also verified in that the Imam
employs more persuasive strategies when he is addressing his enemies than when addressing his followers because with his enemies he is applying the mechanism of attitude change
whereas with his followers he is practicing attitude reinforcement.
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Frequency
Total

1

2

Percentage

6

3

1

1

1

12

1

7.14%

85.71%

7.14%

As table (2) illustrates, the most common persuasive strategy exploited by the Imam when
addressing his followers is the presentational strategy with the percentage (85.71%). This, in
fact, manifests the Imam’s great eloquence and skillful management of what he is saying even
though he is delivering these speeches at the time of war. Moreover, it is convenient to add
here that when addressing his family and his followers the Imam bases his speech on emotional involvement of the audience more than on rationality and logical reasoning.
Table (3) Statistical Analysis of Persuasive Strategies employed by Imam Hussein 
when addressing his Enemies
No.
Of
Texts

Persuasive Strategies
Quasilogical Strategies
Conditional
Clauses

Rhetorical
Questions

Text (3)

2

Text (4)

1

6

3

6

Frequency
Total
Percentage

Presentational Strategies
Simile

Repetition

Parallelism Deixis

6

Analogical
Strategies
1
1

6

2

9

6

2

52.94%

35.29%

11.76%

Table (3) above demonstrates the percentages of persuasive strategies used by the Imam when
addressing his enemies. Here, the most prevalent strategy is the quasilogical one with the percentage
(52.94%). This makes evident that the Imam  bases his speech on rationality and logical reasoning
when addressing his enemies rather than depending on emotions and sympathy of the audience.
Figure (1) Percentages of Persuasive Strategies utilized in Imam
Hussein’s  Speeches to his Followers and to his Enemies
Figure (1) above elucidates that Imam Hussein  uses more persuasive strategies when
addressing his enemies (54.83%) than when addressing his followers (45.16%). This is due
to the fact that when addressing his followers the Imam is practicing attitude reinforcement;
whereas when addressing his enemies, he is applying the mechanism of attitude change which
requires more persuasive strategies and more mental efforts on the part of the speaker.
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ﹺ
ﻟﻴﺲ ﲪﺰ ﹰة ﺳﻴﺪﹸ ﹸ
ﻋﻤﻲ؟
 ﹶأ ﹶو ﹶاﻟﺸﻬﺪاء ﱢ

Was not Hamza, the chief of Martyrs, the uncle of my father?

ﺑﺠﻨﺎﺣ ﹾ ﹺ
ﲔ ﹶﻋ ﱢﻤﻲ؟
ﻟﻴﺲ ﺟﻌﻔﺮ اﻟ ﹼﻄ ﹼﻴ ﹸﺎر ﰲ اﳉﻨ ﹺﹼﺔ
ﹶ
 ﹶأو ﹶ-

Was not Ja›far, who ﬂies with two wings in Paradise, my Uncle?

ﹺ
ﺷﺒﺎب ﹺ
ﹸ
 ﹶأو ﹶأوﱂ ﹶﻳ ﹾﺒ ﹸﻠ ﹾﻐﻜﻢ ﻣﺎ ﹶأﻫﻞ اﳉﻨ ﹺﹼﺔ؟
 ﻫﺬان ﺳ ﱢﻴﺪا: رﺳﻮل اﷲﹺ ﱄ وﻷﺧﻲ
ﻗﺎل

Did not the Tradition of the Prophet reach you in which he has said about me and my
brother that both of us are the chiefs of the youth of Paradise?

أ ﹶﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا ) ﺣﺎﺟﺰ ﻟﻜﻢ ( ﻋﻦ ﹶﺳ ﹾﻔ ﹺﻚ دﻣﻲ؟-

Is not this sufﬁcient to refrain you from shedding my blood?

The Imam also uses the conditional clause to link premises to conclusions:

ﻛﺬﺑﺘﻤﻮﲏ ﻓﺈﹺ ﹼن ﻓﻴﻜﻢ ) ﹶﻣ ﹾﻦ ﻟﻮ ( ﹶ
 وإﹺن ﹼ،ذﻟﻚ ﹾ
ﺳﺄﻟﺘﻤﻮه ﻋﻦ ﹶ
.أﺧ ﹶﱪﻛﻢ

If you do not believe to what I say, there are alive among you the companions of the Prophet. Go to them and ask them and they shall bear testimony to the truthfulness of my speech.
Furthermore, Imam Hussein  in this speech exploits the analogical persuasive strategy
to reinforce his argument by making reference to the Prophet's saying:

ﹺ
ﺷﺒﺎب ﹺ
ﹸ
ﹶأو ﹶأوﱂ ﹶﻳ ﹾﺒ ﹸﻠ ﹾﻐﻜﻢ ﻣﺎ ﹶ
أﻫﻞ اﳉﻨ ﹺﹼﺔ؟
 ﻫﺬان ﺳ ﱢﻴﺪا: رﺳﻮل اﷲﹺ ﱄ وﻷﺧﻲ
ﻗﺎل

Did not the Tradition of the Prophet reach you in which he has said about me and my
brother that both of us are the chiefs of the youth of Paradise?
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4.3 Statistical Analysis
This type of analysis is conducted to quantitatively support the findings of the above text
analysis. Besides, it offers statistic indicators that verify or reject the hypotheses of this work.
The two tables and the figure below show the findings of this type of analysis. They demonstrate the frequency of occurrences as well as the percentage of each persuasive strategy
utilized by the Imam in his speeches to his followers and to his enemies.
Table (2) Statistical Analysis of Persuasive Strategies employed by Imam Hussein 
when addressing his Followers
No.
Of
Texts
Text (1)
Text (2)

Persuasive Strategies
Quasilogical Strategies
Conditional
Clauses
1

Rhetorical
Questions

Presentational Strategies
Simile

Repetition

Parallelism

2

4

2

2

1

Deixis

Analogical
Strategies
1

1
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Quran:

 » إﹺ ﱠن وﻟﹺﻴﻲ اﷲﹸ ا ﱠﻟ ﹺﺬي ﻧ ﱠﹶﺰ ﹶل ا ﹾﻟ ﹺﻜﺘﹶﺎب وﻫﻮ ﻳﺘﹶﻮ ﱠﱃ اﻟﺼ ﹺ١٩٦) :ﲔ« )اﻷﻋﺮاف
ﺎﳊ ﹶ
ﱠ
ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹶ ﱢﹶ

‘Surely my guardian is Allah, Who revealed the Book, and He befriends the good.’
(Shakir, 1999: 78)
Text (4)

ﹺ
ﹺ
 ﺛﻢ ﹺ، اﻧﺴﺒﻮﲏ ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﻣﻦ أﻧﺎ:”أﳞﺎ اﻟﻨﺎس
ﹸ
واﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺘﻲ؟
ﻳﺼﺢ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﹶﻗﺘﲇ
 واﻧﻈﺮوا ﻫﻞ ﹸ، ارﺟﻌﻮا إﹺﱃ أﻧﻔﺴﻜﻢ وﻋﺎﺗﺒﻮﻫﺎ
ﹼ
ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹶﻟﻴﺲ ﲪﺰ ﹰة
ﹸ
 ﹶأو ﹶ، ﻋﻤﻪ و ﹶأ ﹼول اﳌﺆﻣﻨﲔ ﹶﺑﹺﺎﷲ واﳌﺼﺪﱢ ﹺق ﺑﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﲈ ﺟﺎ ﹶء ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ر ﱢﺑﻪ؟
 واﺑ ﹶﻦ ﹶوﺻ ﱢﻴﻪ واﺑﻦ ﱢ، أﻟﺴﺖ اﺑ ﹶﻦ ﺑﻨﺖ ﻧﺒ ﱢﻴﻜﻢ
ﹺ
ﺑﺠﻨﺎﺣ ﹾ ﹺ
ﹸ
 ﹶأوﱂ ﹶﻳ ﹾﺒ ﹸﻠ ﹾﻐﻜﻢ ﻣﺎ ﹶ، ﲔ ﹶﻋ ﱢﻤﻲ؟
ﺳﻴﺪﹸ ﹸ
 ﻫﺬان: رﺳﻮل اﷲﹺ ﱄ وﻷﺧﻲ
ﻗﺎل
ﻟﻴﺲ ﺟﻌﻔﺮ اﻟ ﹼﻄ ﹼﻴ ﹸﺎر ﰲ اﳉﻨ ﹺﹼﺔ
ﹶ
 ﹶأ ﹶو ﹶ، ﻋﻤﻲ
اﻟﺸﻬﺪاء ﱢ
 واﷲﹼﹺ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﺪﹾ ﹸت ﹺ، اﳊﻖ
ﹺ
ﺷﺒﺎب ﹺ
أﻫﻞ اﳉﻨ ﹺﹼﺔ؟! ﻓﺎن ﺻﺪﱠ ﻗﺘﻤﻮﲏ ﺑﲈ ﹸ
ﻣﻨﺬ ﹶﻋ ﹺﻠ ﹾﻤ ﹸﺖ ﹼ
ﻛﺬﺑ ﹰﺎ ﹸ
أن اﷲﱠ ﻳﻤ ﹸﻘ ﹸﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﻫ ﹶﻠ ﹸﻪ
ﺳ ﱢﻴﺪا
أﻗﻮل وﻫﻮ ﱡ
ﹼ
 ﺳﻠﻮا ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﹺ، أﺧﱪﻛﻢ
ﻋﺒﺪاﷲﹼﹺ اﻷﹶ
ﻛﺬﺑﺘﻤﻮﲏ ﻓﺈﹺ ﹼن ﻓﻴﻜﻢ ) ﹶﻣ ﹾﻦ ﻟﻮ ( ﹶ
 وإﹺن ﹼ،وﻳﴬ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺧ ﹶﺘ ﹶﻠﻘﻪ
ﺳﺄﻟﺘﻤﻮه ﻋﻦ ﹶ
ﻧﺼﺎري وأﺑﺎ
ﹼ
ﹶ ﹶ
ﹶ ﹸ
ذﻟﻚ ﹾ ﹶ
ﹴ
ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪﹾ ري وﺳﻬ ﹶﻞ ﺑﻦ ﹴ
ﹴ
ﹺ
وأﻧﺲ ﺑ ﹶﻦ
ﺳﻌﺪ
رﺳﻮل اﷲﱢ
 ﹸﳜﹾﱪوﻛﻢ ﹼأﳖﻢ ﺳﻤﻌﻮا ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟ ﹶﺔ ﻣﻦ، ﻣﺎﻟﻚ
اﻟﺴﺎﻋﺪي وزﻳﺪﹶ ﺑ ﹶﻦ أر ﹶﻗ ﹶﻢ ﹶ
ﹼ
ﹸ ﹼ ﹶ ﹾ
(Web Resource 3) “!! أ ﹶﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا ) ﺣﺎﺟﺰ ﻟﻜﻢ ( ﻋﻦ ﹶﺳ ﹾﻔ ﹺﻚ دﻣﻲ؟، ﺻﲆاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﱄ وﻷﺧﻲ

“O People! Consider my family, and ponder as to who I am and then admonish yourselves.
Then do you consider that killing me and plundering my sanctity and respect is lawful for
you? Am I not the grandson of your Prophet and the son of his Vicegerent and cousin, who
was the foremost in believing and the bearer of witness upon everything that the Prophet had
brought from Allah? Was not Hamza, the chief of Martyrs, the uncle of my father? Was not
Ja’far, who ﬂies with two wings in Paradise, my Uncle? Did not the Tradition of the Prophet
reach you in which he has said about me and my brother that both of us are the chiefs of the
youth of Paradise? Then if you agree to what I say, and verily what I have said is nothing but
the truth, then it is better, for by Allah, from the time I have realized that Allah dislikes the
liars, I have never ever spoken a lie. Then if you do not believe to what I say, there are alive
among you the companions of the Prophet. Go to them and ask them and they shall bear testimony to the truthfulness of my speech. Ask Jabir bin Abdullah Ansari, Abu Sa’eed Khudri,
Sahl bin Sa’ad Sa’edi, Zayd bin Arqam and Anas bin Malik, they will tell you that they have
heard this tradition from the Prophet of Allah regarding me and my brother. Is not this sufficient to refrain you from shedding my blood?”
(Web Resource 2)
Imam Hussein  in this text utilizes the quasilogical persuasive strategy by employing
a number of rhetorical questions to cast the argument on his enemies and to arrive at valid
conclusions:

ﹸ
واﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺘﻲ؟
ﻳﺼﺢ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﹶﻗﺘﲇ
ﻫﻞ ﹸ-

Do you consider that killing me and plundering my sanctity and respect is lawful for you?

ﺑﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﲈ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﻦ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﻋﻨﺪ ر ﱢﺑﻪ؟
ﻋﻤﻪ و ﹶأ ﹼول اﳌﺆﻣﻨﲔ ﹶﺑﹺﺎﷲ واﳌﺼﺪﱢ ﹺق
ﹸ
ﹶ
 واﺑ ﹶﻦ ﹶوﺻ ﱢﻴﻪ واﺑﻦ ﱢ، أﻟﺴﺖ اﺑ ﹶﻦ ﺑﻨﺖ ﻧﺒ ﱢﻴﻜﻢ-

Am I not the grandson of your Prophet and the son of his Vicegerent and cousin, who was
the foremost in believing and the bearer of witness upon everything that the Prophet had
brought from Allah?
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ﹺ
.اﻷﻋﺪاء ﻏﺪ ﹰا
وإﲏ أﻇﻦ ﹶﻳﻮﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء
 أﻻ ﹼ-

-Indeed, I do believe that tomorrow is our destined day to face these enemies.

Here the Imam employs deictic expression (ً  )ﻏﺪاwhich refers to the day of Ashura that will
witness the battle between the two parties, i.e. Allah›s party represented by Imam Hussein and
his followers and the devil›s party represented by Yazid›s army.
4.2 Imam Hussein’s  Speech to his Enemies
Texts (3) and (4) which will be analyzed below are extracts from the Imam’s speech on the
day of Ashura in which he addresses Yazid’s army. The speech is long and the limited space
available in this paper makes it necessary to analyze only some extracts of the speech.
Text (3)

” ﹶأﳞﺎ اﻟﻨﹼﺎس اﺳﻤﻌﻮا ﹶﻗﻮﱄ وﻻ ﺗﹶﻌﺠﻠﻮا ﺣﺘﹼﻰ ﹶأ ﹺﻋ ﹶﻈﻜﻢ ﺑﲈ ﹶﳛ ﱡﻖ ﻟﻜﻢ ﻋﲇ وﺣﺘﹼﻰ أ ﹾﻋ ﹺ
ﺘﺬ ﹶر إﹺﻟﻴﻜﻢ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻓﺈن ﻗﺒﻠﺘﻢ ﻋﺬري
ﹶ
ﹶ ﹾ
ﹸ
ﹰﹼ
ﹼ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹶ
 ﹶوإﹺ ﹾن ﹶﱂ ﹾ ﹶﺗ ﹾﻘ ﹶﺒ ﹸﻠﻮا ﻣﻨﱢﻲ اﻟ ﹸﻌ ﹾﺬ ﹶر و ﱂ,ﻋﲇ ﺳﺒﻴﻞ
ﹼﺼﻒ ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻜﻢ ﻛﻨﺘﻢ
وﺻﺪﻗﺘﻢ ﻗﻮﱄ و أﻋﻄﻴﺘﻤﻮﲏ اﻟﻨ ﹶ
ﺑﺬﻟﻚ أﺳﻌﺪﹶ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻜﻢ ﹰ
ﹺ
ﺛﻢ اﻗﻀﻮا إﹺ ﱠﱄ وﻻ ﺗﻨﻈﹺ ﹶ
 إﹺ ﱠن ﹶوﻟﹺ ﹼﻴﻲ اﷲﹼﹸ ا ﹼﻟﺬي ﹼﻧﺰ ﹶل، ﺮون
ﹸﺗ ﹾﻌ ﹸﻄﻮﲏ اﻟﻨ ﹶ
أﻣﺮﻛﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﹸﻏ ﹼﻤ ﹰﺔ ﹼ
ﺛﻢ ﻻ ﹶﻳﻜ ﹾﻦ ﹸ
ﹼﺼﻒ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻓﺄﲨﻌﻮا رأ ﹶﻳﻜﻢ ﹼ
(Web Resource 3)
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اﻟﻜﺘﺎب وﻫﻮ ﹼ
«.ﺎﳊﲔ
اﻟﺼ ﹶ
ﻳﺘﻮﱃ ﹼ
ﹶ

“O people! Listen to what I say and do not make haste, so that I may fulfill the responsibility (to counsel you) which rests upon me and that I may submit my plea regarding my arrival
towards you. Then if you accept my plea and believe my words while giving me justice, then
you shall be fortunate and there will be no excuse for you to fight with me. And if you do not
accept my word and deal unjustly with me, then ‘Muster therefore your designs and (gather)
your accomplices, then let not your designs be dubious, then execute on me and give no respite (to me)’. And Verily my Protector is Allah Who sent down the Book (Qur’an) and He
guards the virtuous ones’. (Web Resource 2)
In this text, the Imam makes use of the quasilogical persuasive strategy by basing his argument on rationality and logical reasoning through the use of conditional clauses:

ﹼﺼﻒ ﹺﻣﻦ ﹺ
ﹶ
 ﻓﺈن ﻗﺒﻠﺘﻢ ﻋﺬري وﺻﺪﻗﺘﻢ ﻗﻮﱄ و أﻋﻄﻴﺘﻤﻮﲏ اﻟﻨ ﹶ.ﻋﲇ ﺳﺒﻴﻞ
اﻧﻔﺴﻜﻢ ﻛﻨﺘﻢ
ﺑﺬﻟﻚ أﺳﻌﺪﹶ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻜﻢ ﹰ

- Then if you accept my plea and believe my words while giving me justice, then you shall
be fortunate and there will be no excuse for you to ﬁght with me.

ﹺ
 ﹶوإﹺ ﹾن ﹶﱂ ﹾ ﹶﺗ ﹾﻘ ﹶﺒ ﹸﻠﻮا ﹺﻣﻨﱢﻲ اﻟ ﹸﻌ ﹾﺬ ﹶر و ﱂ ﹸﺗ ﹾﻌ ﹸﻄﻮﲏ اﻟﻨ ﹶ.أﻣﺮﻛﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﹸﻏ ﹼﻤ ﹰﺔ
ﺛﻢ ﻻ ﹶﻳﻜ ﹾﻦ ﹸ
ﹼﺼﻒ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻓﺄﲨﻌﻮا رأ ﹶﻳﻜﻢ ﹼ

- And if you do not accept my word and deal unjustly with me, then ‹Muster therefore your
designs and (gather) your accomplices, then let not your designs be dubious.
In the same sentences above, the Imam utilizes the presentational persuasive strategy by
employing repetition. Repeating the highlighted words above helps the Imam to reinforce his
agreement and make sure that his idea will stay in the minds of his receptors.
Moreover, the Imam employs the analogical strategy by quoting a verse from the Glorious
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a timeless event which is the story of Prophet Ya’qoob’s  longing to his son Prophet Yusuf
. The aim behind this is to strengthen his argument and to beautify it at the same time.
Text (2)

ﹺ
ﹶ
أﺑﺮ وﻻ
” ﹸأﺛﻨﻲ ﻋﲆ اﷲ
 ﹼ:ﺗﺒﺎرك أﺣﺴﻦ اﻟﺜﻨﺎء… أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
 وﻻ أﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﹼ،ﻓﺈﲏ ﻻ أﻋﻠﻢ أﺻﺤﺎﺑ ﹰﺎ أوﱃ وﻻ ﺧﲑ ﹰا ﻣﻦ أﺻﺤﺎﰊ
ﹺ
،رأﻳﺖ ﻟﻜﻢ
وإﲏ ﻗﺪ
ﹸ
 أﻻ ﹼ،وإﲏ أﻇﻦ ﹶﻳﻮﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﻋﺪاء ﻏﺪ ﹰا
 أﻻ ﹼ، ﻓﺠﺰاﻛﻢ اﷲ ﻋﻨﹼﻲ ﲨﻴﻌ ﹰﺎ ﺧﲑ ﹰا،أوﺻﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻲ

 ﻫﺬا اﻟﻠﻴﻞ ﻗﺪ ﻏﺸﻴﻜﻢ ﹼ، ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻨﹼﻲ ذﻣﺎم،ﺣﻞ
 وﻟﻴﺄﺧﺬ ﹼ،ﻓﺎﲣﺬوه ﲨﻼﹰ
ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮا ﲨﻴﻌ ﹰﺎ ﰲ ﹼ
ﻛﻞ رﺟﻞ ﺑﻴﺪ رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ
 ﹼ،ﻳﻔﺮج اﷲ
«. وﻟﻮ ﻗﺪ أﺻﺎﺑﻮﲏ ﳍﻮا ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﻏﲑي،ﻓﺈن اﻟﻘﻮم إﻧﹼﲈ ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻨﻲ
 ﺣﺘﹼﻰ ﹼ،ﺗﻔﺮﻗﻮا ﰲ ﺳﻮادﻛﻢ وﻣﺪاﺋﻨﻜﻢ
ﺛﻢ ﹼ
 ﹼ،ﺑﻴﺘﻲ

(Web Resource 3)

“I do praise Allah, the Blessing the Almighty, to the utmost. Indeed, I have never heard nor
seen companions more loyal or better than mine. There is no family purer and more caring
than mine. May Allah reward you for your behavior with me with his best rewards. Indeed, I
do believe that tomorrow is our destined day to face these enemies, thus, I grant you all permission, and you may all go free of any obligation towards me. Now that it is night time, you
can ride secretly, then, each one of you should take the hand of a man of my family, do spread
in the glooming long darkness of the night till you reach your people and cities and await Allah’s relieve comes. Those people are after me. Should they get me, they will stop searching
for any other one…” (Web Resource 4)
On the night of Ashura, Imam Hussein  delivered this speech addressing his followers
and his family. He thanked them saying that they had been the best followers and the best
family ever. He then asked them to leave and save their lives because his enemies were after
him and when they got him they would not search for anyone else. All his followers refused
to leave the Imam.
Historians have recorded nothing after the Imam's speech of the Ashura night except the
self-sacrifice and steadfastness of the companions of the Imam. All of them write that when
the Imam finished his speech and he insisted that they should leave him and escape trouble, his
brothers, sons, nephews (sons of his brothers) and the sons of Abdullah bin Ja'far led by Abbas
bin Ali said with one voice: "Should we go away to live after you? We pray to Allah that the
time may not come when you may be killed and we may remain alive" (Ayati, n. d.: 62).
In this speech, the Imam utilizes only the presentational persuasive strategy by employing certain linguistic and rhetorical devices to convince his audience and gain their attention.
More specifically, the Imam uses repetition to reinforce his argument:

.أﺑﺮ وﻻ أوﺻﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻲ
 ﹼ وﻻ أﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﹼ،ﻓﺈﲏ ﻻ أﻋﻠﻢ أﺻﺤﺎﺑ ﹰﺎ أوﱃ وﻻ ﺧﲑ ﹰا ﻣﻦ أﺻﺤﺎﰊ

-Indeed, I have never heard nor seen companions more loyal or better than mine. There
is no family purer and more caring than mine.
In the same sentence above, the Imam uses parallelism in that the two clauses underlined
have the same syntactic structure.
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.ﻋﻦ ﻳﻮ ﹴم ﹸﺧ ﹼﻂ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ

- It is as if I see the wolves of the desert (of Bani Umayyah) separating each part of my
body between Nawawees and Karbala, and ﬁlling their empty bellies and utricles. There is no
escape from that which has been written down by the pen of destiny.
In this speech, Imam Hussein utilizes three persuasive strategies, namely: quasilogical,
presentational, and analogical strategies. Within the quasilogical strategy, he bases his argument on rationality and logical reasoning by using the conditional clause:
 وﻣﻮ ﱢ، ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﺎذﻻً ﻓِﯿﻨَﺎ ﻣﮭﺠﺘَﮫ. ْﻓﻠﯿَﺮْ َﺣﻞ َﻣ َﻌﻨﺎ،طﻨﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻟِﻘَﺎء ﷲ ﻧﻔﺴﮫ
- Then whoever desires to lay down his life for us and strive in the way of Allah, should
come out with us. for I shall be leaving tomorrow morning, Allah willing.
Within the presentational strategy, the Imam exploits many rhetorical devices to attract the
attention of his audience and gain their involvement in what he is saying. At the beginning of
his speech, the Imam employs a remarkable simile the theme of which is the inevitability of
death:

اﻟﻘﻼدة ﻋﲆ ﹺﺟ ﹺ
ﳐﻂ ﹺ
ﻮت ﻋﲆ ﹺو ﹺ
ﻟﺪ آدم ﹼ
.ﻴﺪ اﻟ ﹶﻔﺘﺎة
 ﹸﺧ ﹼﻂ ا ﹶﳌ ﹸﹶ

- Verily death is bound with the sons of Adam as a necklace around the neck of a maiden.
Another simile drawn by the Imam is:

ﹶ
 ﻣﺎ ﹶ.ﻮب إﱃ ﻳﻮﺳﻒ
أوﳍﹶﻨﻲ إﱃ أﺳﻼﰲ
اﺷﺘﻴﺎق ﹶﻳﻌ ﹸﻘ ﹶ

- How I desire and long to meet my Ancestors similar to (Prophet) Ya’qoob, who was desirous of meeting (Prophet) Yusuf.
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This simile entails that the Imam is longing to martyrdom so that he can meet his ancestors in heaven because he is very desirous to see them. This longing is so great like Prophet
Ya’qoob’s  longing to his son Prophet Yusuf .
The Imam repeats some words to achieve harmony and connectivity that neat the constituents of his speech together. He repeats such words as ( ﯾﺮﺣﻞ, ﻧﺼﺒﺮ, رﺿﻰ,)ﺧﻂ. The Imam also
uses parallelism by saying:

.ﲠﻢ ﹶوﻋﺪﹶ ه
،ﺗﻘﺮ ﲠﻢ ﹶﻋﻴﻨﻪ
ﹸ
وﻳﻨﺠﺰ ﹾ
 ﱡ-

-Thereby his (the Prophet’s) eyes will be cooled due to us and thus Allah will fulﬁll what
He has promised through them.
Both clauses joined by the coordinator ‘and’ have the structure of (verb+ prepositional
phrase+ noun). Another parallelism employed here is:

. وأﺟﺮﺑﺔ ﺳﻐﺒ ﹰﺎ، أﻛﺮاﺷ ﹰﺎ ﺟﻮﻓ ﹰﺎ-

-Filling their empty bellies and utricles.

Furthermore, the Imam employs the analogical persuasive strategy by making reference to
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4. Text Analysis
4.1 Imam Hussein’s  Speeches to his Followers
Text (1)

اﻟﻘﻼدة ﻋﲆ ﹺﺟ ﹺ
ﳐﻂ ﹺ
ﻮت ﻋﲆ ﹺو ﹺ
ﻟﺪ آدم ﹼ
ﹼ
،ﻴﺪ اﻟ ﹶﻔﺘﺎة
، وﻻ ﹸﻗ ﹼﻮة ﹼإﻻ ﺑﺎﷲ، و ﹶﻣﺎ ﺷﺎ ﹶء اﷲ،ﳊﻤﺪﹸ ﷲﹺ
 ﹸﺧ ﹼﻂ ا ﹶﳌ ﹸ،وﺻﲆ اﷲ ﻋﲆ رﺳﻮﻟﻪ
ﹶ
”ا ﹶ
ﹶ
وﻣﺎ ﹶ
ﻛﺄﲏ ﺑﺄوﺻﺎﱄ ﺗﻘ ﱢﻄ ﹸﻌﻬﺎ ﻋﺴﻼن اﻟﻔﻠﻮات ﺑﲔ
أوﳍﹶﻨﻲ إﱃ أﺳﻼﰲ
 ﹼ،ﴫع أﻧﺎ ﻻﻗﻴﻪ
وﺧﲑ ﱄ ﹶﻣ ﹲ
اﺷﺘﻴﺎق ﹶﻳﻌ ﹸﻘ ﹶ
 ﹼ،ﻮب إﱃ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﻨ ﹺ
ﹼﻮاو ﹺ
ﹼ
، ﹺرﺿﺎ اﷲ ﹺر ﹶﺿﺎﻧﺎ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ،ﻴﺺ ﻋﻦ ﻳﻮ ﹴم ﹸﺧ ﹼﻂ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ
،ﻳﺲ وﻛﹶﺮﺑﻼء
 وأﺟﺮﺑﺔ ﺳﻐﺒ ﹰﺎ ﻻ ﹶﳏ ﹶ،ﻓﻴﻤﻸن ﻣﻨﹼﻲ أﻛﺮاﺷ ﹰﺎ ﺟﻮﻓ ﹰﺎ

 ﻟﻦ ﹼ، وﻳﻮ ﱢﻓﻴﻨﺎ أﺟﻮر اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ،ﻧﺼﱪ ﻋﲆ ﺑﻼﺋﻪ
،ﺗﻘﺮ ﲠﻢ ﹶﻋﻴﻨﻪ
 ﱡ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﻪ ﰲ ﺣﻈﲑة اﻟﻘﺪس،ﺗﺸﺬ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﹶﳊﻤﺘﻪ
ﹲ
«.راﺣﻞ ﹸﻣﺼﺒﹺﺤ ﹰﺎ إن ﺷﺎء اﷲ
ﻓﺈﲏ
 ﱢ، ﻓ ﹾﻠ ﹶ ﹾﲑ ﹶﺣﻞ ﹶﻣ ﹶﻌﻨﺎ، وﻣﻮ ﱢﻃﻨ ﹰﺎ ﻋﲆ ﻟﹺ ﹶﻘﺎء اﷲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﺎذﻻﹰ ﻓﹺﻴﻨﹶﺎ ﻣﻬﺠﺘﹶﻪ.ﲠﻢ ﹶوﻋﺪﹶ ه
ﹸ
وﻳﻨﺠﺰ ﹾ

(Web Resource 1)

“Praise be to Allah! By Allah’s will only! There is no power but with Allah! And Blessings
of Allah be upon His Messenger! Verily death is bound with the sons of Adam as a necklace
around the neck of a maiden. How I desire and long to meet my Ancestors similar to (Prophet)
Ya’qoob, who was desirous of meeting (Prophet) Yusuf. Verily I proceed towards the place
of my martyrdom, which has been selected for me. It is as if I see the wolves of the desert (of
Bani Umayyah) separating each part of my body between Nawawees and Karbala, and filling
their empty bellies and utricles. There is no escape from that which has been written down
by the pen of destiny, and the pleasure of our Household (Ahlulbayt) lies in the pleasure of
Allah. Verily we will endure His trials and secure the reward due for the forbearing ones. The
cord of the Prophet and his child cannot be separated from him, but will all be united together
with him near the Right (Allah). Thereby his (the Prophet’s) eyes will be cooled due to us and
thus Allah will fulfill what He has promised through them. Then whoever desires to lay down
his life for us and strive in the way of Allah, should come out with us, for I shall be leaving
tomorrow morning, Allah willing.” (Web Resource 2)
Imam Hussein  in this speech is addressing his followers before his departure from Mecca to Karbala. The Imam opens his speech by eulogizing Allah (,) and sending blessings on
Prophet Muhammad . Then the Imam talks about death and how every human being is destined to die. This entails that social and religious corruption at that time could not be remedied
except by the martyrdom of a person like Imam Hussein  who is the son of the daughter of
Prophet Muhammad . What is remarkable about this speech is that it genuinely differs from
all the speeches delivered by leaders addressing their followers before going to war. Instead of
motivating his followers by talking about the bounties they will gain after the war, the Imam
talks about the inevitability of death. By doing this, the Imam wants to be honest with himself and with his followers. He gives his followers the freedom to choose between staying in
Mecca or leaving with him to Karbala. Imam Hussein  knows for sure what is destined for
him in Karbala which is illustrated in his speech in a subtle way saying:

ﻛﺄﲏ ﺑﺄوﺻﺎﱄ ﺗﻘ ﱢﻄ ﹸﻌﻬﺎ ﻋﺴﻼن اﻟﻔﻠﻮات ﺑﲔ اﻟﻨ ﹺ
ﹼﻮاو ﹺ
ﹼ
ﻴﺺ
،ﻳﺲ وﻛﹶﺮﺑﻼء
 ﹼ وأﺟﺮﺑﺔ ﺳﻐﺒ ﹰﺎ ﻻ ﹶﳏ ﹶ،ﻓﻴﻤﻸن ﻣﻨﹼﻲ أﻛﺮاﺷ ﹰﺎ ﺟﻮﻓ ﹰﺎ
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This paper utilizes Barbra Johnstone’s (1989) framework for persuasive strategies.
Johnstone (1989: 145) believes that for persuasion to take effect, in certain contexts, displays of rationality and logic are required, while emotions are needed in others. What is significant to realize in this regard is that the persuasive strategy which proves to be effective in
one context might not be so in another. She identifies three linguistic strategies for persuasive
discourse. They are quasilogical, presentational and analogical (see Table 1 below).
Table (1) Persuasive Strategies and Techniques
Persuasive Strategy

Quasilogical Strategy
(arguments based on
rationality)
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Techniques
The quasi-logical arguer utilizes the following techniques:
a. informal use of Mathematical notion of transitivity or
syllogistic reasoning in constructing arguments,
b. logical connectives, such as “thus”, “hence”, “therefore”, “accordingly”, “consequently”, etc.,
c. subordinate clauses that relate premises to conclusions, such as “conditional clauses” and “cause clauses”,
d. enthymeme, and
e. rhetorical questions, so as to arrive at a valid logical conclusion.

Presentational Strategy
(arguments based on
involvement)

The speaker can create involvement and arouse audience›s
consciousness by utilizing the following techniques:
a. rhythmical ﬂow of words,
b. rhythmical ﬂow of sounds or poetic alliteration,
c. imagery,
d. parallelism,
e. repeating claims, paraphrasing them, and calling attention to them,
f. visual metaphors ( “look”, “see”, “behold”)
g. deixes, such as “here”, “now”, “this”, etc.
h. simile, and
i. metaphor.

Analogical Strategy
(arguments based on
teaching using narrative)

Analogical arguer constructs his argument throughout:
a. calling to mind a traditional wisdom in the mode of storytelling,
b. reminding audience of the time-tested values,
c. making use of formulaic language such as “that reminds me of …”,”you know that what they say”,
d. utilizing the words and proverbs of the ancestors, and
e. referring to timeless past events (“once upon a time…”).

(Johnstone, 1989: 145)

 ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ

ing individuals’ or groups’ attitudes or behaviour towards specific issues, ideologies or objects
by employing written or spoken discourse.
According to Jowett and O’ Donnell (2012:32) persuasion can be defined as:
a complex, continuing, interactive process in which a sender and a receiver are linked
by symbols, verbal or nonverbal, through which the persuader attempts to inﬂuence the persuadee to adopt a change in a given attitude or behavior.
The above definition emphasizes the fact that persuasion is an interactive communicative process in
which the persuader attempts to inﬂuence the beliefs, attitudes and behaviours of the persuadee (ibid.).
In persuasion, the active role of the persuader is characterized by deliberate intention, that
is, persuasion does not occur by chance but due to the persuader’s purposes. In this respect,
Jamieson (1985: 49) explains:
Intention is a kind of focusing device in the imaginative consciousness ;it concentrates and thus it excludes; it is a selective device, selecting an image to be raised into
consciousness from a range of alternatives. Without intention, nothing has prominence,
therefore one has to intend when one imagines.
The persuadee’s role, on the other hand, is never passive in the sense that an active audience (persuadee) seeks to have his needs fulfilled by the persuader, and an active persuader
knows how to appeal to audience needs by asking such audience to fill his or her needs by
adopting the message purpose (Jowett and O’Donnell, 2012: 33).
van Eemeren (1984: 43-45) characterizes the illocutionary act of persuasion in the following way. It has:
1. Propositional content, the totality of propositions expressed.
2. An essential condition, the fact of articulating this series of propositions constitutes an
attempt by the speaker to justify an opinion (O) to the hearer.
3. Preparatory conditions, the speaker believes that a) the hearer will not accept opinion
O at the outset, b) the hearer will accept the totality of propositions expressed, c) the hearer
will accept the constellation of propositions as a justification of O.
4. Sincerity conditions, the speaker believes that a) O is acceptable, b) the propositions expressed
in the utterances are acceptable, c) these propositions constitute a reasonable justification of O.
To put it another way: speakers, who know they have an opinion O which is not accepted
at the outset by the interlocutors, employ a series of propositions which are thought to be acceptable and which are thought to be a good justification of O, in order to change interlocutors’ initial opinion.
Although there is wide variety of definitions on the term ‘persuasion’, in the current paper persuasion is viewed as a social act or event which promotes change; it intends to modify
or change attitudes, values, behaviours, and to establish ideology and reconstruct reality.
3. Model of Analysis
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1. Introduction
Imam Hussein  is the revolutionary leader who made the ultimate sacrifice for the sake
of social justice to eliminate corruption and tyranny. His revolution carried lots of intellectual
values and educational ideals that represented the moral victory of the revolution that was
never intended to save one nation only but to include all people on this globe.
Imam Hussein's  services to Islam are countless and precious. He lived his entire life
preserving the fundamentals of Islam in words and actions. In short, he came to represent the
ideals of his Grandfather Prophet Muhammad  (Na’imi and Al-Azhari, n. d.: 3).
Moreover, Imam Hussein  is an incomparable scholar of Quran, exegesis and traditions.
When Muawiyah came to Medina in connection with the allegiance of Yazid, many companions of the Holy Prophet  went to meet him. The conversation turned to the topic of the most
superior personality of the day in knowledge and virtues. Muawiyah wanted them to mention
the name of Abdullah Ibne Umar but no one expressed this opinion. All of them unanimously
said, “We cannot find anyone better than Imam Hussein .” Why shouldn't it be so? He was
brought up by sucking the Prophet's tongue. His chest is joined to the chest of the Prophet. He
rode upon the shoulders of the Messenger of Allah  (Amrohi, 2007: 29).
Persuasion is an interactive communicative process in which the persuader aims at inﬂuencing the beliefs, attitudes, and behaviours of his audience (Jowett and O’Donnell, 2012: 32). In
accordance with its appellative intention persuasive speaking is carefully planned and characterized by the most effective employment of linguistic means possible (Bussmann, 2006: 884).
As such, there are certain persuasive techniques and strategies employed by the persuader in
order to achieve his ultimate goal of gaining his audience’s agreement and support.
Accordingly, the current paper endeavors to study the speeches of Imam Hussein’s revolution with the aim of identifying the persuasive strategies utilized by Imam Hussein  in
his speeches and whether there are any differences between strategies employed by him when
addressing his followers and those used when addressing his enemies. Consequently, this work
hypothesizes that (1) the Imam employs the three persuasive strategies, namely, quasilogical,
presentational, and analogical strategies and (2) he utilizes more persuasive strategies when
addressing his enemies than when addressing his followers. To achieve the aim of this study and
test its hypotheses, some speeches of the Imam are chosen to be analyzed by utilizing Barbra
Johnstone’s (1989) framework for persuasive strategies. The speeches selected for analysis are
classified into two categories. The first category includes the speeches in which the Imam is
addressing his followers and is represented by the Imam’s speech before leaving Mecca to Karbala and his speech on the Night of Ashura. The second category includes the Imam’s speech to
his enemies and is represented by his speech at the Day of Ashura addressing the army of Yazid.
2. Persuasion
Persuasion is often defined variously by different linguists. It is an umbrella term which
has powerful inﬂuence on all aspects of human life. Generally, it is a process aiming at chang-
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ

اﻻﻣﺎم اﳊﺴﲔ ) (ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺜﻮري اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﻀﺤﻴﺔ اﻟﻜﱪ ﻣﻦ اﺟﻞ ان ﺗﺴﻮد اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ و ان ﻳﻤﺤﻰ
اﻟﻔﺴﺎد و اﻟﻄﻐﻴﺎن .ﲢﻤﻞ ﺛﻮرة اﻻﻣﺎم اﳊﺴﲔ ) (ﰲ ﻃﻴﺎﲥﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و اﳌﺜﻞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ

اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﻔﻜﺮي و اﻷﺧﻼﻗﻲ ﳍﺬه اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ ﱂ ﺗﻜﻦ ﲥﺪف ﻷﻧﻘﺎذ اﻣﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺒﴩ ﰲ ارﺟﺎء
اﳌﻌﻤﻮرة .وﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻄﺎب اﻟﺜﻮرة اﳊﺴﻴﻨﻴﺔ ﲠﺪف ﲢﺪﻳﺪ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﻗﻨﺎع اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
اﻋﺪاﺋﻪ و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اي اﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺴﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﺗﺒﺎﻋﻪ و
ﺧﻄﺒﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﻋﲆ
اﻻﻣﺎم اﳊﺴﲔ ) (ﰲ

ﹺ
ﹺ
اﻋﺪاﺋﻪ .ﻟﺬا ﻳﻔﱰض اﻟﺒﺤﺚ ) (١ان اﻻﻣﺎم ﻳﺘﺒﻨﻰ
اﺗﺒﺎﻋﻪ و ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﳐﺎﻃﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻻﻣﺎم ﻋﻨﺪ ﳐﺎﻃﺒﺔ

ﺛﻼث ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت و ﻫﻲ :اﻟﺴﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺒﻪ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ،ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮض ،و اﻟﺴﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎﲠﻴﺔ و ) (٢ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳜﺎﻃﺐ
ﹺ
ﹺ
ااﺗﺒﺎﻋﻪ .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ و اﺧﺘﺒﺎر
اﻋﺪاﺋﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺳﱰﺗﻴﺠﻴﺎت اﻗﻨﺎع اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳌﺨﺎﻃﺒﺔ
اﻻﻣﺎم
ﹺ
ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻪ ،اﺧﺘﲑت ﺑﻌﺾ ﺧﻄﺐ اﻻﻣﺎم اﳊﺴﲔ ) (ﻟﻴﺘﻢ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻓﻖ اﻃﺎر ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﻗﻨﺎع اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ ﺑﺎرﺑﺮا
ﺻﺤﺔ

ﺣﻮﻧﺴﺘﻮن ) .(١٩٨٩ﺗﻘﺴﻢ اﳋﻄﺐ اﳌﺨﺘﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﱃ ﻓﺌﺘﲔ .اﻟﻔﺌﺔ اﻻوﱃ ﺗﺸﻤﻞ اﳋﻄﺐ اﻟﺘﻲ ﳜﺎﻃﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻣﺎم
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﺧﻄﺒﺘﻪ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺎﺷﻮراء .اﻣﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺸﻤﻞ ﺧﻄﺐ
ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ اﱃ ﻛﺮﺑﻼء و
اﺗﺒﺎﻋﻪ و ﺗﻀﻢ ﺧﻄﺒﺔ اﻻﻣﺎم ) (ﻗﺒﻞ

ﹺ
اﻋﺪاﺋﻪ وﺗﻀﻢ ﺧﻄﺒﺔ اﻻﻣﺎم ﰲ ﻳﻮم ﻋﺎﺷﻮراء اﳌﻮﺟﻬﺔ اﱃ ﺟﻴﺶ ﻳﺰﻳﺪ .اﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺻﺤﺔ
اﻻﻣﺎم اﻟﺘﻲ ﳜﺎﻃﺐ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﺬﻛﻮرة اﻋﻼه.
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Abstract

Imam Hussein () is the revolutionary leader who made the ultimate sacrifice for the sake of
social justice to eliminate corruption and tyranny. His revolution carried lots of intellectual
values and educational ideals that represented the moral victory of the revolution that was
never intended to save one nation only but to include all people on this globe. Accordingly,
the current paper endeavors to study the speeches of Imam Hussein's revolution with the aim
of identifying the persuasive strategies utilized by Imam Hussein () in his speeches and
whether there are any differences between strategies employed by him when addressing his
followers and those used when addressing his enemies. Consequently, this work hypothesizes
that (۱) the Imam employs the three persuasive strategies, namely, quasilogical, presentational,
and analogical strategies and (۲) he utilizes more persuasive strategies when addressing
his enemies than when addressing his followers. To achieve the aim of this study and test
its hypotheses, some speeches of the Imam are chosen to be analyzed by utilizing Barbra
Johnstone's (۱۹۸۹) framework for persuasive strategies. The speeches selected for analysis
are classified into two categories. The first category includes the speeches in which the Imam
is addressing his followers and is represented by the Imam's speech before leaving Mecca
to Karbala and his speech on the Night of Ashura. The second category includes the Imam's
speech to his enemies and is represented by his speech at the Day of Ashura addressing the
army of Yazid. The findings of the analysis verify the above hypotheses.
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ﹺ
اﻷﺷﻌ ﹺ
ﹶ
 أﱂ ﺗﻜﺘﺒﻮا، اﳊﺎرث
 ﻳﺎ ﻳﺰﻳﺪﹶ ﺑﻦ، ﺚ
ﻗﻴﺲ ﺑ ﹶﻦ ﹾ ﹶ
 ﻳﺎ ﹶ، ﺑﺠﺮ
 ﻳﺎ ﹶﺣ ﹼﺠ ﹶﺎر ﺑ ﹶﻦ ﹶأ ﹶ، ﻌﻲ
 »ﻳﺎ ﹶﺷ ﹶﺒ ﹶﺚ ﺑ ﹶﻦ ر ﹾﺑ ﹼ:  ﻓﻨﺎد، ﻓﺄﺧﺬوا ﻻ ﹸﻳﻜ ﱢﻠﻤﻮﻧﹶﻪ
 واﻧﲈ ﺗﹶﻘﺪم ﻋﲆ ﺟ ﹴ، واﺧﴬ اﳉﻨﺎب
ﹺ
إﹺ ﹼﱄ ﹾ
ﻨﺪ ﹶ
«!ﻟﻚ ﹸﳎﹶﻨ ﹴﱠﺪ؟
ﲈر
ﹸ
ﹶ ﱠ ﹶ ﹸ
ﹸ
ﹼ
أن ﻗﺪ أ ﹾﻳﻨﹶ ﹶﻌﺖ اﻟ ﱢﺜ ﹸ
! ﱂ ﻧﻔﻌﻞ:ﻓﻘﺎ ﹶﻟﻮا ﻟﻪ
 ﹸأﳞﺎ اﻟﻨﺎس إذا ﻛ ﹺﹶﺮﻫﺘﻤﻮﲏ ﹶﻓﺪﹶ ﻋﻮﲏ ﹶ ﹺ:ﻗﺎل
ﺛﻢ ﹶ
ﹶ
ﻓﻘﺎل ﹸﺳ ﹶ
ف ﻋﻨﻜﻢ اﱃ ﹶﻣﺄ ﹶﻣﻨﻲ ﻣﻦ اﻻرض
اﻧﴫ ﹸ
ﺒﺤﺎن اﷲ ﹶﺑﲆ واﷲﹺ ﹶﻓ ﹶﻌﻠﺘﹸﻢ ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹶ
. ﺐ و ﹶﻟﻦ ﻳﺼﻞ اﻟﻴﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻜﺮوه
 ﻓﺈﹺ ﹼﳖﻢ ﻟﻦ ﹸﻳ ﹸﺮ ﹾو ﹶك إﻻ ﻣﺎ ﹸﲢ ﱡ، ﻋﻤ ﹶﻚ
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﹸ
 اﻧ ﹺﹾﺰ ﹾل ﻋﲆ ﹸﺣﻜ ﹺﻢ ﺑﻨﻲ ﱢ: ﻗﻴﺲ ﺑ ﹸﻦ اﻷﹶﺷﻌﺚ
ﻳﻄﻠﺒﻚ ﺑﻨﻮ ﻫﺎﺷﻢ أﻛﺜﺮ ﹺﻣﻦ د ﹺم ﻣ ﹺ
ﹶ
ﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﹶﻋﻘﻴﻞ ؟ ﻻ واﷲﱢ ﻻ ﹸأﻋﻄﻴﻜﻢ ﺑﻴﺪي إﻋﻄﺎ ﹶء
اﻧﺖ اﺧﻮ أﺧﻴﻚ أﺗﺮﻳﺪﹸ ان
 ﹶ:ﻓﻘﺎل اﳊﺴﲔ ﹸ
ﹶ ﹶ
ﹸ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﻛﻞ ﹸﻣ ﱢ ﹴ
ﺑﺮﰊ ور ﱢﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﱢ
ﹼ
ﺘﻜﱪ ﻻ
 أﻋﻮ ﹸذ ﱢ، ﺑﺮﰊ ور ﱢﺑﻜﻢ أن ﺗﺮﲨﻮن
 إﹺ ﱢﲏ ﹸﻋ ﹾﺬ ﹸت ﱢ،  ﻳﺎ ﻋﺒﺎ ﹶد اﷲﹺ: ﺛﻢ ﻧﺎد
 ﹼ.ﺮار اﻟﻌﺒﻴﺪ
 وﻻ ﹶأﻓ ﱡﺮ ﻓ ﹶ، اﻟﺬﻟﻴﻞ
ﹺ
.اﳊﺴﺎب
ﹸﻳ ﹾﺆ ﹺﻣ ﹸﻦ ﺑﻴﻮ ﹺم
Endnotes
(Endnotes)
1. The English translation of the speech is taken from: http://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?id=5884.
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2. Al-Ash’ath bin Qays is one of those who showed hatred and hostility to Prophet Mohammed’s household. He was against Imam Ali . His daughter, Jiada Bint Al-ashth poisoned
Imam Hasan  who was her husband. His two sons, Mohammed and Qays participated in
fighting Imam Hussein in Kerbala and killing his cousin Muslim Ibn Aqeel in Kufa, respectively (Al-Jibouri, 2011: 64 and 91).
3. Muslim Ibn Aqeel Al-Hashimi was the son of Aqeel ibn Abi Talib and thus, he is a cousin
of Imam Hussein. When the people of Kufa called upon Imam Hussein to overthrow the Umayyad dynasty, he wanted to confirm the loyalty of the people of Kufa, so he sent his cousin and
his ambassador, Muslim Ibn Aqeel, a famous warrior, to Kufa to observe the situation. They
betrayed him and finally killed him (Web resource 6)
4. Yazeed bin Muawiyah is a tyrant. He was the sixth caliph of Islam, the second of the
Umayyad line; he succeeded his father Muawiyah. Famous of the laxity of his lifestyle and
for his indifference to the values of Islam, he is the one who ordered the war against Imam
Hussein and killed him in Karbala (Web resource 7).
5. Different versions of the speech have been found in terms of wording. 236 :2005) )اﻟﻤﻘﺮم
for instance, quotes a different version of this speech with some words or phrases being
added or others deleted. The basic skeleton and meanings, however, are similar. The version
analyzed in this research is taken from: http://arabic.tebyan.net/index.aspx?pid=58587 . The
complete speech under analysis is given in Appendix (1).
6. The translation of the Quraanic verses are adopted from Abdullah Yusuf Ali’s translation
of the Glorious Quraan, as cited in references.
7. Shimr bin Dhiljoshan is on the side of Imam’s enemies while Habeeb ibn Mudhahir is one
of his best followers and supporters. They are exchanging turns.

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ 

)Appendix (1

ﺧﻄﺒﺔ اﻻﻣﺎم اﳊﺴﲔ ﻳﻮم ﻋﺎﺷﻮراء

ﳌﺎ ﻧﻈﺮ اﳊﺴﲔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إﱃ ﲨﻌﻬﻢ ﻛﺄﻧﻪ اﻟﺴﻴﻞ رﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء وﻗـــﺎل:

”اﻟﻠﻬﻢ أﻧﺖ ﺛﻘﺘﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻛﺮب ورﺟﺎﺋﻲ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺪة وأﻧﺖ ﱄ ﰲ ﻛﻞ أﻣﺮ ﻧﺰل ﰊ ﺛﻘﺔ وﻋﺪة ﻛﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻳﻀﻌﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺆاد وﺗﻘﻞ

ﻓﻴﻪ اﳊﻴﻠﺔ وﳜﺬل ﻓﻴﻪ اﻟﺼﺪﻳﻖ وﻳﺸﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪو أﻧﺰﻟﺘﻪ ﺑﻚ وﺷﻜﻮﺗﻪ إﻟﻴﻚ رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻲ إﻟﻴﻚ ﻋﻤﻦ ﺳﻮاك ﻓﻜﺸﻔﺘﻪ وﻓﺮﺟﺘﻪ

ﻓﺄﻧﺖ وﱄ ﻛﻞ ﻧﻌﻤﺔ وﻣﻨﺘﻬﻰ ﻛﻞ رﻏﺒﺔ“.

ﺻﻒ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺟﻴﺸﻪ ﻟﻠﺤﺮب  ،دﻋﺎ اﻹﻣﺎم اﳊﺴﲔ ) ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ( ﺑﺮاﺣﻠﺘﻪ ﻓﺮﻛﺒﻬﺎ  ،و ﻧﺎد ﺑﺼﻮت ﻋﺎل ﻳﺴﻤﻌﻪ
ﺑﻌﺪ أن
ﹼ
ﺟ ﹼﻠﻬﻢ:
» ﹶأﳞﺎ اﻟﻨﹼﺎس اﺳﻤﻌﻮا ﹶﻗﻮﱄ وﻻ ﺗﹶﻌﺠﻠﻮا ﺣﺘﹼﻰ ﹶأ ﹺﻋ ﹶﻈﻜﻢ ﺑﲈ ﹶﳛ ﱡﻖ ﻟﻜﻢ ﻋﲇ وﺣﺘﹼﻰ أ ﹾﻋ ﹺ
ﺘﺬ ﹶر إﹺﻟﻴﻜﻢ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻓﺈن ﻗﺒﻠﺘﻢ ﻋﺬري
ﹶ
ﹶ ﹾ
ﹸ
ﹰﹼ
ﹼ
ﹼﺼﻒ ﹺﻣﻦ ﹺ
ﹶ
ﹼﺼﻒ ﻣﻦ
اﻧﻔﺴﻜﻢ ﻛﻨﺘﻢ
ﻋﲇ ﺳﺒﻴﻞ  ،وان ﱂ ﹸﺗ ﹾﻌ ﹸﻄﻮﲏ اﻟﻨ ﹶ
وﺻﺪﻗﺘﻢ ﻗﻮﱄ و أﻋﻄﻴﺘﻤﻮﲏ اﻟﻨ ﹶ
ﺑﺬﻟﻚ أﺳﻌﺪﹶ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻜﻢ ﹰ
ﹺ
ﺛﻢ اﻗﻀﻮا إﹺ ﱠﱄ وﻻ ﺗﻨﻈﹺ ﹶ
اﻟﻜﺘﺎب وﻫﻮ ﹼ
ﻳﺘﻮﱃ
ﺮون  ،إﹺ ﱠن ﹶوﻟﹺ ﹼﻴﻲ اﷲﹼﹸ ا ﹼﻟﺬي ﹼﻧﺰ ﹶل
ﹶ
أﻣﺮﻛﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﹸﻏ ﹼﻤ ﹰﺔ ﹼ
ﺛﻢ ﻻ ﹶﻳﻜ ﹾﻦ ﹸ
أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻓﺄﲨﻌﻮا رأ ﹶﻳﻜﻢ ﹼ
ﺎﳊﲔ «.
اﻟﺼ ﹶ
ﹼ
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وﺑﻜﲔ وارﺗﻔﻌﺖ أﺻﻮاﲥ ﱠﻦ ،ﻓﺄرﺳﻞ إﻟﻴﻬ ﱠﻦ أﺧﺎه اﻟﻌ ﹼﺒﺎس واﺑﻨﻪ ﻋﻠﻴ ﹰﺎ اﻷﻛﱪ وﻗﺎل ﳍﲈ»:ﺳﻜﹼﺘﺎﻫ ﱠﻦ
ﻓﻠﲈ ﺳﻤﻌ ﹶﻦ اﻟﻨﹼﺴﺎء ﻫﺬا ﻣﻨﻪ ﺻﺤ ﹶﻦ
ﹶ
ﹼ
ﹼﺒﻲ ﺻﲆاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﻋﲆ
ﻓﻠﻌﻤﺮي ﻟﻴﻜﺜﺮ ﺑﻜﺎؤﻫ ﱠﻦ و ﹼﳌﺎ ﺳﻜﺘ ﹶﻦ ،ﺛﻢ ﹶﲪﺪﹶ اﷲﹼﹶ وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ و ﹶذﻛ ﹶﹶﺮ اﷲﱠ ﺑﲈ ﻫﻮ أﻫ ﹸﻠﻪ  ،ﹶ
وﺻ ﹼﲆ ﻋﲆ اﻟﻨ ﱢ
ﹺ
ﹴ
ﺛﻢ ﹶ
ﻣﻼﺋﻜﺔ اﷲﹼﹺ و ﹶأﻧﺒﻴﺎﺋﻪ  ،ﻓﻠﻢ ﹸﻳ ﹾﺴ ﹶﻤ ﹾﻊ ﻣﺘﻜ ﱢﻠ ﹲﻢ ﱡ
ﻗﺎل:
ﻗﻂ ﻗﺒ ﹶﻠﻪ وﻻ ﺑﻌﺪﹶ ه أﺑﻠﻎ ﰲ
ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﻪ  ،ﹼ
اﳊﻤﺪﹸ ﷲﹺ اﻟﺬي ﺧ ﹶﻠ ﹶﻖ اﻟﺪﻧﻴﺎ  ،ﹶﻓﺠﻌ ﹶﻠﻬﺎ دار ﹴ
ﻓﻨﺎء و ﹶزوال  ،ﻣﺘﴫﻓﺔ ﹺ
ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﺣﺎﻻﹰ ﺑﻌﺪﹶ ﺣﺎل  ،ﻓﺎ ﹶﳌﻐﺮور ﹶﻣﻦ ﹶﻏ ﹰﺮﺗﻪ  ،و ﹰ
اﻟﺸﻘﻲ ﹶﻣﻦ ﹶﻓﺘﹶﻨﺘﻪ
ﹶ
ﹶ
ﹸ ﹰ ﹼ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ  ،و أراﻛﹸﻢ ﹶﻗﺪ إﺟﺘ ﹶﹶﻤﻌﺘﹸﻢ ﻋﲆ ﹶأ ﹴ
ﻣﺮ ﹶﻗﺪ
ﻴﺐ ﹶﻃ ﹶﻤ ﹶﻊ ﹶﻣﻦ ﹶﻃ ﹶ
 ،ﻓﻼ ﹶﺗ ﹸﻐ ﹰﺮﻧﹼﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﺪﹸ ﻧﻴﺎ  ،ﹶﻓ ﹼﺈﳖﺎ ﺗﻘ ﹶﻄ ﹸﻊ ﹶرﺟﺎ ﹶء ﹶﻣﻦ ﹶرﻛ ﹶﻦ إﻟﻴﻬﺎ  ،و ﹸﲣ ﹸ
ﹺ
ﻓﻴﻪ ﹶﻋﻠﻴﻜﹸﻢ  ،و ﹶأﻋﺮ ﹶض ﺑﹺﻮ ﹺﺟ ﹺ
أﺳﺨﻄﺘﹸﻢ اﷲﹶ ﹺ
ﻬﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﹶﻋﻨﻜﹸﻢ  ،و ﹼ
ﹶ
ﺌﺲ
ﹶﻘﻤﺘﹶﻪ  ،و ﹶﺟﻨﹰ ﹶﺒﻜﹸﻢ ﹶر ﹶ
اﻟﺮ ﹸب ﹶر ﹼﺑﻨﺎ  ،و ﺑﹺ ﹶ
ﹶ
ﻌﻢ ﹶ
ﲪﺘﹶﻪ  ،ﹶﻓﻨ ﹶ
أﺣﻞ ﺑﹺﻜﹸﻢ ﻧ ﹶ
ﹶ
ﺳﻮل ﹸﳏﹶﻤﺪ ) ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ (  ،ﺛﻢ إﻧﹼﻜﻢ ﹶزﺣﻔﺘﹸﻢ إﱃ ﹺ ﹺ ﹺ
اﻟ ﹶﻌﺒﻴﺪﹸ أﻧﺘﻢ  .أﻗﺮرﺗﹸﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﹺ ،و آﻣﻨﺘﹸﻢ ﺑﺎﻟﺮ ﹺ
ﹶ
ﹸﺮﻳﺪون
ﱰﺗﹺ ﹺﻪ ﺗ
ﹶ
ذرﻳﺘﻪ و ﻋ ﹶ
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹰ
ﹶ
ﹶ
ﹺ
ﹶﻗﺘ ﹶﻠﻬﻢ  ،ﹶﻟ ﹶﻘﺪ اﺳﺘﺤﻮ ﹶذ ﻋﻠﻴﻜﹸﻢ ﹸ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﹶﻓﺄﻧﺴﺎﻛﹸﻢ ﹺذﻛﺮ اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ  ،ﹶﻓﺘﺒ ﹰﺎ ﹶﻟﻜﹸﻢ و ﳌﹺﺎ ﺗﹸﺮﻳﺪون  ،إﻧﺎ ﷲﹺ و إﻧﺎ ﹺ
إﻟﻴﻪ ﹺ
ﻫﺆﻻء ﻗﻮ ﹲم
راﺟﻌﻮن ،
ﹶ
ﹶ
ﹸ
ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹶﻛ ﹶﻔﺮوا ﹶﺑﻌﺪﹶ إﻳﲈﳖﻢ  ،ﹶﻓ ﹸﺒﻌﺪ ﹰا ﻟﻠﻘﻮ ﹺم اﻟﻈﺎﳌﲔ.
ُ
أﻧﻔﺴﻜﻢ وﻋﺎﺗِﺒﻮھﺎ  ،واﻧﻈﺮوا ھﻞ ﯾﺼ ُﺢ ﻟَ ُﻜﻢ ﻗَﺘﻠﻲ واﻧﺘﮭﺎ ُ
أﻟﺴﺖ
ك ﺣﺮﻣﺘﻲ؟
ارﺟﻌﻮا إِﻟﻰ ِ
أﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎس :اﻧﺴﺒﻮﻧﻲ ﻓﺎﻧﻈﺮوا َﻣﻦ أﻧﺎ ،ﺛ ّﻢ ِ

ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹶﻟﻴﺲ ﲪﺰ ﹰة ﺳﻴﺪﹸ
ﻋﻤﻪ و ﹶأ ﹼول اﳌﺆﻣﻨﲔ ﹶﺑﹺﺎﷲ واﳌﺼﺪﱢ ﹺق ﺑﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﲈ ﺟﺎ ﹶء ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ر ﱢﺑﻪ؟  ،ﹶأو ﹶ
اﺑ ﹶﻦ ﺑﻨﺖ ﻧﺒ ﱢﻴﻜﻢ  ،واﺑ ﹶﻦ ﹶوﺻ ﱢﻴﻪ واﺑﻦ ﱢ
ﹺ
ﺑﺠﻨﺎﺣ ﹾ ﹺ
ﹺ
ﹸ
ﲔ ﹶﻋ ﱢﻤﻲ؟  ،ﹶأوﱂ ﹶﻳ ﹾﺒ ﹸﻠ ﹾﻐﻜﻢ ﻣﺎ ﹶ
ﹸ
ﺷﺒﺎب
رﺳﻮل اﷲﹺ ﱄ وﻷﺧﻲ  :ﻫﺬان ﺳ ﱢﻴﺪا
ﻗﺎل
ﻟﻴﺲ ﺟﻌﻔﺮ اﻟ ﹼﻄ ﹼﻴ ﹸﺎر ﰲ اﳉﻨ ﹺﹼﺔ
ﹶ
ﻋﻤﻲ  ،ﹶأ ﹶو ﹶ
اﻟﺸﻬﺪاء ﱢ
اﳊﻖ  ،واﷲﹼﹺ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﺪﹾ ﹸت ﹺ
ﹺ
أﻫﻞ اﳉﻨ ﹺﹼﺔ؟! ﻓﺎن ﺻﺪﱠ ﻗﺘﻤﻮﲏ ﺑﲈ ﹸ
ﻣﻨﺬ ﹶﻋ ﹺﻠ ﹾﻤ ﹸﺖ ﹼ
ﻛﺬﺑ ﹰﺎ ﹸ
أن اﷲﱠ ﻳﻤ ﹸﻘ ﹸﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﻫ ﹶﻠ ﹸﻪ وﻳﴬ ﺑﻪ ﻣﻦ
أﻗﻮل وﻫﻮ ﱡ
ﹼ
ﹴ
أﺧﱪﻛﻢ  ،ﺳﻠﻮا ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﹺ
ﻋﺒﺪاﷲﹼﹺ اﻷﹶ
ﻛﺬﺑﺘﻤﻮﲏ ﻓﺈﹺ ﹼن ﻓﻴﻜﻢ ) ﹶﻣ ﹾﻦ ﻟﻮ ( ﹶ
اﺧ ﹶﺘ ﹶﻠﻘﻪ ،وإﹺن ﹼ
ﺳﺄﻟﺘﻤﻮه ﻋﻦ ﹶ
ري
ﻧﺼﺎري وأﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﹸﺪﹾ ﹼ
ﹼ
ﹶ ﹶ
ﹶ ﹸ
ذﻟﻚ ﹾ ﹶ
ﺳﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي وزﻳﺪﹶ ﺑﻦ أر ﹶﻗﻢ وأﻧﺲ ﺑﻦ ﹴ
وﺳﻬ ﹶﻞ ﺑﻦ ﹴ
ﹺ
رﺳﻮل اﷲﱢ ﺻﲆاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
ﻣﺎﻟﻚ  ،ﹸﳜﹾﱪوﻛﻢ ﹼأﳖﻢ ﺳﻤﻌﻮا ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟ ﹶﺔ ﻣﻦ
ﹶ ﹶ
ﹼ
ﹶ ﹾ
ﹶ ﹶ
ﱄ وﻷﺧﻲ  ،أ ﹶﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا ) ﺣﺎﺟﺰ ﻟﻜﻢ ( ﻋﻦ ﹶﺳ ﹾﻔ ﹺﻚ دﻣﻲ؟!!
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺷﻤﺮ ﺑﻦ ذي اﳉﻮﺷﻦ  :ﻫﻮ ﻳﻌﺒﺪﹸ اﷲﹼﹶ ﻋﲆ ﺣﺮ ﹴ
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﻣ ﹺ
ﹶ
ﺗﻘﻮل ( ﹶ
ﻛﺎن ﻳﺪري )ﻣﺎ ﹸ
ﹶ
ف إﹺن ﹶ
ﻷراك
ﻈﺎﻫ ﹴﺮ  :واﷲﹼﹺ إﹺ ﱢﲏ
ﹶﹾ
ﹸ ﹸ
ﹸ ﹸ ﹸ
ﹶﹾ
ﹲ
ﺻﺎدق ﻣﺎ ﺗﺪري ﻣﺎ ﻳﻘﻮل  ،ﻗﺪ ﻃ ﹶﺒ ﹶﻊ اﷲﹼﹸ ﻋﲆ ﻗﻠﺒﹺ ﹶﻚ
ﺳﺒﻌﲔ ﺣﺮﻓ ﹰﺎ  ،وأﻧﺎ أﺷﻬﺪﹸ أﻧ ﹶﹼﻚ
ﹶﺗ ﹾﻌ ﹸﺒﺪﹸ اﷲﹼﹶ ﻋﲆ
ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﺛﻢ ﹶ
ﺷﻚ ﻣﻦ ﻫﺪﹾ ا  ،أﻓﺘﺸﻜ ﹶ
اﳊﺴﲔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم » :ﻓﺈﹺن ﻛﻨﺘﻢ ﰲ ﱟ
اﳌﴩق واﳌﻐﺮب
ﺑﲔ
ﻗﺎل ﳍﻢ
ﻜﻢ! ﻓﻮاﷲﹼﹺ ﻣﺎ ﹶ
ﹸ
ﹼﻮن ﹶأ ﱢﲏ اﺑﻦ ﺑﻨﺖ ﻧﺒ ﱢﻴ ﹾ
ﹼ
ﹴ
ﹺ
ﹴ
ﻧﺒﻲ ﻏﲑي ﻓﻴﻜﻢ وﻻ ﰲ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﺟﺮاﺣﺔ؟!«
ﺼﺎص
أوﻣﺎل ﻟﻜﻢ اﺳﺘﻬﻠﻜﺘﹸﻪ  ،أو ﹺﺑﻘ
ﺑﻘﺘﻴﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﹶﻗﺘﻠﺘﹸﻪ ،
ﻏﲑﻛﻢ  ،وﳛﻜﻢ أﺗﹶﻄﻠﺒﻮﲏ
اﺑﻦ ﺑﻨﺖ ﱟ
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اﳌﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

. اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ-

 ج. ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻘﺎ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري وﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ اﻟﺸﻠﺒﻲ.(١٩٥٥) . اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ. ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم- .١
. ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﺒﻲ واوﻻده: ﻣﴫ.٢

 ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻌﲈن ﻟﻠﻄﺒﻊ: ﺑﲑوت.٢  ج. ﻣﻌﺎﺟﺰ ال اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم: ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻌﺎﺟﺰ.(١٩٩١) . ﻫﺎﺷﻢ، اﻟﺒﺤﺮاﲏ.واﻟﺘﻮزﻳﻊ

 ﻣﺆﺳﺴﺔ: ﺑﲑوت. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﲔ اﻻﻋﻠﻤﻲ. ﲢﻒ اﻟﻌﻘﻮل ﻋﻦ آل اﻟﺮﺳﻮل.(٢٠٠٢ ) . اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﲇ، اﳊﺮاﲏ- .٢
.اﻻﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت

 ﻗﻢ.٤٣  ج. اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﴍ. ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﺪررأﺧﺒﺎر اﻷﺋﻤﺔ اﻻﻃﻬﺎر.( ﻫـ١٠٣٧ ). ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ، اﳌﺠﻠﴘ- .٣
 ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ:اﳌﻘﺪﺳﺔ

. ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳋﺮﺳﺎن ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت: ﺑﲑوت.( ﻣﻘﺘﻞ اﳊﺴﲔ )ع.(٢٠٠٥) . ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق،  اﳌﻘﺮم- .٤
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Muhammad (2). He uses the explicit name of Allah (1) to swear saying:
ﻐﺮب اِﺑﻦ ﺑﻨﺖ ﻧَﺒﻲ ﻏَﯿﺮي ﻓِﯿ ُﻜﻢ
ﻓَ َﻮﷲِ ﻣﺎ ﺑَﯿﻦَ اﻟ َﻤ
ِ
ِ ﺸﺮق َواﻟ َﻤ
By Allah there is no son of the Prophet other than me amongst you and amongst the people
from East to West.
Secondly; he swears to affirm their shameful deed of lying when they denied that they sent for
him to save them. This is enhanced by two emphatic devices:  ( ﻻم اﻟﺘﻮﻛﯿﺪand ) ﻗﺪ. To prove he
is honest and they are but liars, Imam  says:
ﺑَﻠﻰ َوﷲِ ﻟَﻘَﺪ ﻓَ َﻌ ْﻠﺘُﻢ
By Allah you did.
Thirdly; he uses this device at the end of his speech when he completely assures his final status, his brave decision and stable position as he swears that he will never change his opinion
or path whatsoever. He states:
ﻻ َوﷲ ﻻ أَﻋﻄﯿِ ِﻜﻢ ﺑِﯿَﺪي إِ ْﻋﻄﺎ َء اﻟ َﺬﻟﯿﻞ َوﻻ أَﻗﱢ ُﺮ اِ ْﻗﺮا َر اﻟ َﻌﺒﯿﺪ
By Allah, I will never give you my hand like a man who has been humiliated; nor will I ﬂee
like a slave.
It is worth mentioning that in the three places, Imam Hussein  uses the same word to swear:
ﷲ. He swears by the greatest name of Allah (1) to mimic the great condition he is in.
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Conclusion
The language of Imam Hussein  in this piece of discourse is rich, highly articulated, eloquent and polished although it is delivered in such a special speech event, i.e. before a short
time of his martyrdom. Although anticipating immediate death, Imam’s language is characterized by using figures and rhetorical devices that show his intelligence, knowledge, honesty,
courage and faith. This finding sheds light on Imam Hussein’s  stability and strong faith
and argument. The polite language he uses demonstrates the main purpose of this speech. It
is advising and preaching those people not to commit the crime of killing him using the language of rationality. Using rhetoric to persuade them of his right point of view and displaying
their wrong one, although having no immediate effect, is manifested via language. Quotations
from the Glorious Quran should be effective if his interlocutors were really believers as they
ironically claim. Fully aware of their intention and decision, the Imam did his best to change
them through language directed to minds and hearts.
From a literary perspective, the speech can be a model to be followed in terms of its literary
figurative language. Those who deliver speeches to people on certain occasions, literary men
and writers can utilize similar techniques to those of the Imam . The effect of language is
supposed to be always tremendous.
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ness in front of those thousands of enemies. Imam  says:
ْ ﺻﺤْ ﻦَ َوﺑَﻜﯿﻦَ َوارْ ﺗَﻔَ َﻌ
ﱠ
:إﻟﯿﮭﻦ أَﺧﺎهُ اﻟ َﻌﺒّﺎس َوا ْﺑﻨَﮫُ ﻋَﻠﯿﺎ ً اﻷَ ْﻛﺒَﺮ َوﻗﺎ َل ﻟَﮭُﻤﺎ
 ﻓَﺄَرﺳﻞ،ﺖ أَﺻْ ﻮاﺗﮭ ﱠُﻦ
ِ ﻓَﻠ ّﻤﺎ َﺳ ِﻤ ْﻌﻦَ اﻟﻨّﺴﺎء ھﺬا ِﻣ ْﻨﮫ
َﺳ ّﻜﺘﺎھُ ﱠﻦ ﻓَﻠَ َﻌ ْﻤﺮي ﻟَﯿَ ْﻜﺜُ َﺮ ﺑُﻜﺎؤھُ ﱠﻦ
When the womenfolk in the tents heard Imam Hussein  say this, they raised their voices
screaming and crying. He sent his brother Abbas and his son Ali Al-Akber to the women to
calm them down and remarked, “Alas! They will be crying a lot”
Secondly, turns take place between Imam and his enemies. He calls some by names and they
respond to him. Imam says:
َ
ْ اﻟﺤﺎرث أَﻟَﻢ ﺗَﻜﺘُﺒﻮا إِﻟ ّﻲ
ﻀ ﱠﺮ
ﺷﺒﺚ ﺑﻦَ َرﺑﻌﻲ وﯾﺎ َﺣﺠﺎًر ﺑِﻦ أﺑ َﺠﺮ وﯾﺎ ﻗَﯿﺲ ﺑِﻦ اﻷَﺷ َﻌﺚ وﯾﺎ زَﯾﺪ ﺑِﻦ
ﯾﺎ
َ ﺖ اﻟﺜﱢﻤﺎ ُر واﺧ
ِ أن ﻗﺪ أ ْﯾﻨَ َﻌ
ِ
ﻚ ُﻣ َﺠﻨﱠ ٍﺪ؟
َ  واﻧ ّﻤﺎ ﺗَﻘﺪ ُم ﻋﻠﻰ ﺟُﻨ ٍﺪ ﻟ، ُاﻟ َﺠﻨﺎب
 ﻟﻢ ﻧﻔﻌﻞ:ﻓﻘﺎﻟَﻮا ﻟﮫ
.  ﺑَﻠﻰ وﷲِ ﻓَ َﻌﻠﺘُﻢ.. :ﻓﻘﺎ َل
O’ Shabath bin Rab’ee, Hajjar bin Abjar, Qays bin al-Ash’ath, and Zaid bin al-Harith, didn’t
you write (to me) to come that: The fruit has ripened; the dates are ready for picking; come
to an army which has been gathered for you?
They responded: “We didn’t”
He answered: .. By Allah, you did.
Thirdly, there are turns between Imam’s followers and the enemies. The speech reports this
turn:
۷
ّ  ھﻮ ﯾَﻌْﺒ ُﺪ: ﺑﻦ ذي اﻟﺠﻮﺷﻦ
ُ ﻓﻘﺎ َل ﻟﮫ ﺷﻤ ُﺮ
( ف إِن ﻛﺎنَ ﯾﺪري )ﻣﺎ ﺗﻘﻮ ُل
ٍ ْﷲَ ﻋﻠﻰ َﺣﺮ
ّ ك ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪ
ّ : ﺑﻦ ُﻣﻈﺎ ِھ ٍﺮ
ٌ ﻚ ﺻﺎد
ُ ُﻓﻘﺎ َل ﻟﮫ ﺣﺒﯿﺐ
 ﻗﺪ طﺒَ َﻊ، ق ﻣﺎ ﺗﺪري ﻣﺎ ﯾﻘﻮل
َ ّ وأﻧﺎ أﺷﮭ ُﺪ أﻧ، ً ﷲَ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﯿﻦَ ﺣﺮﻓﺎ
َ وﷲِ إِﻧﱢﻲ ﻷرا
ّ
ﻚ
َ ِﷲُ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒ
At this point, Shimr bin Thiljoushan interrupted saying, “If I understand what you are saying
then I only worship Allah very shakily on the edge.” Habeeb ibn Mudhahir responded, “I do
think that you worship Allah very shakily on several edges and I testify that you are right. You
do not understand what he ( Imam Hussein) is saying for Allah has impressed ignorance upon
your heart.”
These dialogic turns can be ascribed to the fact that when the enemies saw Imam’s righteous
argument, they wanted to prevent him from going on in speaking and to weaken the power of
his words, claim and argument. One leader in the enemy party takes the turn and the follower
of Imam responds to him and then a group of them talk to the Imam . Moreover, this reﬂects
the spirit of rational dialogue Imam enjoys and how strong his argument is. He is ready to
negotiate, argue and discuss with them due to his desire to convince them to stop their war
against him. Conversation is a tool of logic and rationality. However, it was all in vain.
4.2.3.1.5 Swear
To confirm a statement, many people resort to swearing by the name of Allah or one of His attributes. Usually, it is used in case of very serious matters. Imam Hussein  manipulates this
device three times: first, to affirm his truthfulness and legitimate status as the heir of Prophet
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ُ  )إﻧِﻲ ُﻋwhere Imam  says:
Al-Dukhan Surah ( verse 20) (َﺮﺟ ُﻤﻮن
ِ ﺬت ﺑِﺮًﺑﻲ َو َرﺑ ُﻜﻢ أَن ﺗ
ُ إﻧِﻲ ُﻋ
ْاﻟﺤﺴﺎب
ِ ﯿﻮم
ِ ِ أَ ُﻋﻮ ُذ ﺑِﺮًﺑﻲ و َرﺑِ ُﻜﻢ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ِﻞ ُﻣﺘَ َﻜﺒﺮ ﻻ ﯾُﺆ ِﻣ ُﻦ ﺑ،ﺬت ﺑِﺮًﺑﻲ َو َرﺑ ُﻜﻢ أَن ﺗَﺮْ ِﺟ ُﻤﻮن
I take refuge in my Lord and your Lord from every haughty man who does not believe in the
Day of Reckoning.
Here, the Imam  ends his speech by referring to this verse and gives the conclusion that
those people will never listen to him out of their arrogance and haughtiness. The meaning of
the verse sums up the state of those people as unbelievers conceited men who never and will
never change. However, the indirect reference is found in these words:
اﺳﺘَﺤ َﻮ َذ ﻋَﻠﯿَ ُﻜ ُﻢ اﻟ َﺸﯿﻄﺎن ﻓَﺄَﻧﺴﺎ ُﻛﻢ ِذﻛ َﺮ ﷲ
Satan has taken hold over you, precipitating you to forget the remembrance of the Almighty.
This is indirect in that it is not completely in conform with the Quraanic verse in Al-Mujadala
( verse 19) where Allah (1) says:
ﺎن ﻓَﺄ َ ْﻧ َﺴﺎھُ ْﻢ ِذ ْﻛ َﺮ ﱠ
ُ َ)ا ْﺳﺘَﺤْ َﻮ َذ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ُﻢ اﻟ ﱠﺸ ْﯿﻄ
( ۱۹ :َﺎﺳﺮُونَ ( )اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ
َ ِﷲِ ۚ أُو ٰﻟَﺌ
َ ﺎن ۚ أَ َﻻ إِ ﱠن ِﺣ ْﺰ
ِ ﺎن ھُ ُﻢ ْاﻟﺨ
ِ َب اﻟ ﱠﺸ ْﯿﻄ
ِ َﻚ ِﺣ ْﺰبُ اﻟ ﱠﺸ ْﯿﻄ
Satan has got the better of them; so he has made them forget the remembrance of Allah. They
are the party of Satan that will lose (Al-Mujadala: 19).
Changes have been made by Imam  but keeping the description of the evil unbelievers; this
modification is direct and powerful in that he compares them to devils Allah (1) has mentioned
in His Glorious Book. They are doomed to be from Satan’s party and the past tense used assumes its definite occurrence. The indirect quotation was perhaps to avoid the last words in
the original verse) ﺎن
َ ِ ( او ٰﻟَﺌout of Imam’s politeness, yet the reference is there.
ِ َﻚ ِﺣ ْﺰبُ اﻟ ﱠﺸ ْﯿﻄ
The other kind of intertextuality is portrayed in Imam’s words saying:
!أھﻞ اﻟﺠﻨّ ِﺔ؟
ِ  ھﺬان ﺳﯿﱢﺪا ﺷﺒﺎ: أ َوﻟﻢ ﯾَ ْﺒﻠُ ْﻐﻜﻢ ﻣﺎ ﻗﺎ َل رﺳﻮ ُل ﷲِ ﻟﻲ وﻷﺧﻲ
ِ ب
Have you not heard of the tradition of the Prophet (2) concerning myself and my brother,
“These are the two leaders of the youth of the inhabitants of paradise.”
This is a direct reference to Prophet Muhammad’s hadith about Imam Hasan and Imam Hussein as masters of the young inhabitants of paradise. The Prophet (2) says:
( ۱٤۰  ص: ٤۳ج،) ﺑﺤﺎر اﻹﻧﻮار. و أَﺑُﻮھُﻤﺎ ﺧَﯿ ٌﺮ ِﻣ ْﻨﮭُﻤﺎ، ب أَ ْھ ِﻞ اﻟﺠًﻨ ِﺔ
ي
َ أﺑﻨﺎ
ِ  َﺳﯿًﺪا ِﺷﺒﺎ: ھﺬان
ِ
These Quraanic references and prophetic traditions allusions termed as intertextuality are
figurative. Iinertextuality is defined in Merriam Webster dictionary as “the complex interrelationship between a text and other texts” (Web source 5).
4.2.3.1.4 Peripheral Turns
This special speech event is characterized by peripheral dialogues or turns between the speaker and his followers or his interlocutors. Three cases are noted. Firstly, Imam speaks with his
brother (Al-Abbas ) and his son (Ali Al-Akber ) and asks them to go to his family members to calm them down when he hears them crying by loud voices and painful tears upon
hearing his speech. His household who attended the congregation were able to hear him from
a distance. The women in Imam Hussein’s family understood that these words mean that the
Imam  is going to be killed soon on the hands of those people. They realized his helpless-
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4.2.3.1.3 Intertextuality
This figurative and rhetorical use of language has been achieved by the Imam  in terms of
Quraanic references and prophetic traditions. The first is direct and indirect. The direct quotation from the Glorious Quran is accomplished by choosing and interweaving certain verses
to appear in the text as Imam  says:
ّ  إِ ﱠن َوﻟِﯿّﻲ، َﺗﻨﻈﺮون
ْ َﻓَﺄﺟ َﻤﻌﻮا رأﯾَﻜﻢ ﺛُ ّﻢ ﻻ ﯾ
ّ اﻟﻜﺘﺎب وھ َﻮ ﯾَﺘَﻮﻟّﻰ اﻟ
ﷲُ اﻟّﺬي ﻧ ّﺰ َل
َﺼﺎﻟﺤﯿﻦ
َ
ﻜﻦ أﻣﺮُﻛﻢ ﻋَﻠﯿ ُﻜﻢ ُﻏ ّﻤﺔً ﺛ ّﻢ اﻗﻀُﻮا إِﻟ ﱠ
ِ ﻲ وﻻ
Otherwise, resolve upon your affair, let not your affair be in darkness to you, then have it executed against me and do not reﬂect (any further). Allah is my Helper and He is the Guardian
of the righteous.
Two Quraanic references are here: the first is taken from Yunus Sura (verse 71):ﻓَﺄﺟْ َﻤﻌ ُﻮا َرأﯾَﻜﻢ
ْ َﺛُ ﱠﻢ ﻻ ﯾ
(۷۱ :ﻲ وﻻ ﺗَ ْﻨﻈﺮُونَ ) ﯾﻮﻧﺲ
ﻜﻦ أ ْﻣ ُﺮ ُﻛﻢ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜﻢ ُﻏ ّﻤﺔً ﺛ ﱡﻢ ا ْﻗﻀُﻮا إِﻟ ﱠ
Then pass your sentence on me and give me no respite ( Yunus: 71)6
The second Quraanic references is from Al-Aaraf Sura (verse 196):
ّ ( إِ ﱠن َوﻟِﯿّﻲ۱۹٦ :ﺼﺎﻟﺤﯿﻦَ ) اﻻﻋﺮاف
ّ اﻟﻜﺘﺎب وھ َﻮ ﯾَﺘَﻮﻟّﻰ اﻟ
اﻟّﺬي ﻧ ّﺰ َل
ُﷲ
َ
For my Protector is Allah, Who revealed the Book and He will befriend the righteous (AlAaraf: 196).
The purpose of this direct reference is to increase effect on hearers and for the great magical
inﬂuence of the Glorious verses on people, even unbelievers. It is the miracle of this Glorious
Book. In the first, the speaker is referring to the story of Noah  whose people never believed
in him. This is also an indirect implicit allusion to the Prophetic Hadith of Muhammad (2)
saying:
(َﺮق
ِ ھﻞ ﺑَﯿْﺘﻲ ﻓِﯿ ُﻜﻢ َﻛ َﻤ
ِ َ) َﻣﺜَ ُﻞ أ
ِ ﺜﻞ َﺳﻔﯿﻨﺔ ﻧُﻮح َﻣﻦ َر ِﻛﺒَﮭﺎ ﻧَﺠﺎ و َﻣﻦ ﺗَ َﺨﻠًﻒَ ﻋَﻨﮭﺎ ﻏ
My Household is like the Ark of Noah. Whoever embarked in it was saved, and whoever
turned away from it was perished (Web resource 3).
The second reference in the same line above means that Imam  is asking help from Allah (1)
as He is the Guardian of good honest people (like him) and He will bestow him victory later.
After all, he has no one to resort to but Allah (1). The following next reference to the Glorious
Quran is exemplified in Imam’s words:
(ﻮم اﻟﻈﺎﻟِﻤﯿﻦ
ِ َ)ﻓَﺒُﻌﺪاً ﻟِﻠﻘ
So away with the unjust people.
First, as taken from Hood Surah (verse 44), this reference hints to the same story of Noah
. The two Quraanic references mentioning the story of Prophet Noah  might serve as an
indication hinting to another Prophetic Hadith about Imam Hussein  where the followers
and believers in Imam will join the Ark of Noah, metaphorically explaining, and be guided
and saved as this Hadith shows:
ّ
(۱۱٦  رﻗﻢ۳۲۷ ص:إن اﻟﺤُﺴﯿﻦَ ِﻣﺼﺒﺎ ُح اﻟﮭُﺪى و َﺳﻔﯿﻨﺔُ اﻟﻨًﺠﺎة ) اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ
Al-Hussein is the light of guidance, and the ship of survival (Web resource 4).
Second, this reference is uttered by Imam  asking Allah (1) to destroy and get rid of those
wicked who ganged upon him. The final words in this speech is another direct reference to
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He has nothing to do with those people who betrayed him. They asked him to come and save
them from the injustice of Umayyad’s oppression. Yet, they turned upon him when he arrived
and decided to fight him if he does not surrender to the Umayyad’s reign. The Imam  says
that what is happening to him is all by Allah’s knowledge and his acceptance as his wisdom
and philosophy allow such a horrible deed of slaying the Imam, his family members and followers to occur. He considers his death in this way a blessing and he alludes to the result and
effect of his speech upon those people. They will not hear or understand mindfully his words.
Thus, he relates his pains to Allah (1). This is a great teaching and moral lesson to all of us: to
relate everything we face to our Allah, our Creator. He is the best manager of our affairs. This
shows as well the highly important status of supplication in Islam and in our lives. The Imam
has resorted to it in his most serious moments: prior his immediate death. It is a figurative use
of language here. After that, the Imam  directs his speech to the people he wants to address.
It is worth mentioning that the some of the internal structure of this supplication is built on
a sense of parallelism such as: (ب َو َرﺟﺎﺋِﻲ ﻓﻲ ُﻛ ِﻞ ِﺷﺪًة
ٍ  ) أﻧﺖَ ﺛِﻘَﺘﻲ ﻓﻲ ُﻛ ِﻞ َﻛﺮand (َوﻟً ُﻲ ُﻛ ِﻞ ﻧِﻌ َﻤﺔ و ُﻣﻨﺘَﮭﻰ ُﻛ ِﻞ
ُ ﺼﺪﯾﻖ َوﯾَﺸ َﻤ
 ) َرﻏﺒَﺔand chiasmus (ﺖ ﻓﯿ ِﮫ اﻟ َﻌ ُﺪو
َ  )ﯾَﺨ ِﺬ ُل ﻓِﯿ ِﮫ اﻟwhich harmonize the schemes discussed in
the previous section.
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4.2.3.1.2 Vocative
Quirk et al. (1985: 773) define the vocative as “an optional element, usually a noun phrase,
denoting the one or more persons to whom the sentence is addressed”. The analysis demonstrates two types of vocatives in this text. The first can be termed as “general vocatives”. The
word ‘ أﯾًﮭﺎ اﻟﻨًﺎسO people’ is repeated three times. The Imam  is addressing the whole crowd
in three different places: at the very beginning, in the middle and just before the end of his
speech. This figurative use is employed by the Imam to keep his audience paying attention to
his words. In the three cases, the vocative is followed by a request to listen to Imam, to refer
the Imam to his honorable origin and to let him leave safely, respectively. This satisfies the
different purposes of employing vocatives.
The second kind of vocative realized here can be called “specific vocative” where a certain
person is called upon. Imam Hussein  is addressing specific present people among the crowd
whom he knows well and he calls them by their own full names asking them to advocate him
and his claim. He uses this technique to affect his listeners by addressing some names who
are now among his enemies. They are not caring or listening to his words. This proves that
this man is dealing with liars, insincere and dishonest people. This strengthens his claim and
empowers his standpoint. Those he mentions by names sent him letters for coming to Kufa to
save them from the unjust rulers of Umayyad regime. Nevertheless, they denied everything as
if it never happened and changed their stance out of fear or greed. Imam  says:
َ
...اﻟﺤﺎرث أَﻟَﻢ ﺗَﻜﺘُﺒﻮا إﻟ ًﻲ
ﺷﺒﺚ ﺑﻦَ َرﺑﻌﻲ وﯾﺎ َﺣﺠﺎًر ﺑِﻦ أﺑ َﺠﺮ وﯾﺎ ﻗَﯿﺲ ﺑِﻦ اﻷَﺷ َﻌﺚ وﯾﺎ زَﯾﺪ ﺑِﻦ
ﯾﺎ
ِ
O’ Shabath bin Rab’ee, Hajjar bin Abjar, Qays bin al-Ash’ath, and Zaid bin al-Harith, didn’t
you write (to me)...
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ّ ،ﻖ
ُ ُأن ﷲﱠ ﯾﻤﻘ
ُ ت ﻛ ِﺬﺑﺎ ً ﻣﻨ ُﺬ َﻋﻠِ ْﻤ
ُ وﷲِ ﻣﺎ ﺗﻌ ّﻤ ْﺪ
ّ ﺖ
ﻓﺎن ﺻ ﱠﺪﻗﺘﻤﻮﻧﻲ ﺑﻤﺎ أﻗﻮ ُل وھﻮ اﻟﺤ ﱡ
 وإِن،ﺖ ﻋﻠﯿﮫ أھﻠَﮫُ وﯾﻀﺮ ﺑﮫ ﻣﻦ اﺧﺘَﻠَﻘﮫ
ّ
ْ ﻚ
أﺧﺒَﺮﻛﻢ
َ ﻛﺬﺑﺘﻤﻮﻧﻲ ﻓﺈِ ّن ﻓﯿﻜﻢ ) َﻣ ْﻦ ﻟﻮ ( ﺳﺄَﻟﺘﻤﻮه ﻋﻦ ذﻟ
Whether you believe in what I say –and it is the truth, for I swear by the Almighty I have never
told a lie since I learnt that Allah hated people who told them – or you regard me as a liar, and
choose not to believe in my statement, there are amongst you who, if you asked them, would
tell you!
Other instances of antonymous ideas are found in many meanings mentioned in the entire
speech like:
(  اﻟﺤُﺐ، )اﻟ ُﻜﺮْ ه: love and hatred, (ﺼﺪﯾﻖ
َ  اﻟ، )اﻟ َﻌﺪو: friend and enemy, ( اﻟ َﻤ ْﻐ ِﺮب، ) اﻟ َﻤ ْﺸ ِﺮق: sundown
and sunrise, ( اﻻﯾﻤﺎن،) اﻟ ُﻜ ْﻔﺮ: belief and disbelief, ( اﻟﻨِﻌْﻤﺔ، ) اﻟﻨِ ْﻘﻤﺔ: blessing and resentment, (/ﷲ
اﻟ ًﺸﺮ/ اﻟ ًﺸﯿﻄﺎن،)اﻟﺨﯿﺮ: Allah representing virtue and Satan representing the evil.
All these critical ideas represent two opposing concepts the whole world is built on. It is just
like the state of Imam  at that moment. The people there are either with or against him and
there is no an in-between state of affairs. Either one loves or hates the Imam, either he is a
believer in Imam and his truth or not, either he is good or bad. One is either a friend or enemy.
Such contrasts are the poles that shade this whole universe.
4.2.1.3 Rhetorical Strategies
4.2.1.3.1 Supplication
As some versions may report the speech5, it starts with a supplication of two lines. From a
religious perspective, Al-Ameedi and Mahdi (2014: 23) define supplication as:
An act of worship that enables man to enrich his relationship with his Creator, the Almighty Allah (1). The essence of supplication is to revive Allah’s (1) remembrance inside
man’s heart. Moreover, supplication makes clear the fact that man is imperfect, poor and
needy to his Lord, the Perfect, the Rich, and the One Who needs nobody at all.
From a linguistic point of view, Vanderveken (1990:192) clarifies that to supplicate is to beg
in a very humble manner usually from a superior or someone in power. Imam  says:
أﻣﺮ ﻧَ َﺰ َل ﺑﻲ ﺛِﻘﺔً و ِﻋﺪة َﻛﻢ ِﻣﻦ ھَﻢ ٍ ﯾَﻀﻌُﻒ ﻓﯿ ِﮫ اﻟﻔُﺆاد وﺗﻘِ ُﻞ
ٍ اﻟﻠﮭً َﻢ أﻧﺖَ ﺛِﻘَﺘﻲ ﻓﻲ ُﻛ ِﻞ َﻛﺮ
ٍ ب و َرﺟﺎﺋِﻲ ﻓﻲ ُﻛ ِﻞ ِﺷﺪَة وأﻧﺖَ ﻟِﻲ ﻓﻲ ُﻛ ِﻞ
ُ َﺼﺪﯾﻖ وﯾ
َﻚ َرﻏﺒﺔً ِﻣﻨﻲ إﻟﯿﻚ َﻋ ًﻤﻦ ِﺳﻮاك ﻓَ َﻜﺸﻔﺘﮫ وﻓَﺮًﺟﺘﮫ ﻓﺄﻧﺖ
َ ﻚ و َﺷ َﻜ َﻮﺗَﮫ إﻟﯿ
َ ِﺸﻤﺖ ﻓﯿ ِﮫ اﻟ َﻌﺪو أﻧﺰَﻟﺘﮫُ ﺑ
َ اﻟﺤﯿﻠﺔ وﯾَﺨﺬل ﻓﯿ ِﮫ اﻟ
ِ ﻓﯿ ِﮫ
َوﻟﻲ ُﻛﻞ ﻧِﻌﻤﺔ و ُﻣﻨﺘﮭﻰ ُﻛﻞ َرﻏﺒﺔ
O’ my Lord ! You are my haven in every mishap, my hope in every predicament, my refuge
and defender in every ordeal. How many a distress that weakens the heart, makes the enemy
rejoice at the misfortune. When I entrusted it to You out of preference over others, You did
not let me down and had driven away and eliminated all these distressing things. You are the
Giver of every boon and the Ultimate source of every wish to be granted.
Imam Hussein  introduces his speech with those people he addresses by this supplication
which summarizes his current status. He is in a real anguish and deep grief for what is going
to happen to him and his family and for those people who will deserve Allah’s revenge and
punishment for this horrible deed. Only Allah (1) knows his feelings; he puts his trust in Him.
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hurting him. The purpose of this question is to introduce the next set of rhetorical questions
which all serve one main aim: he is the person they should follow and obey according to the
religion they adopt if they were real Muslim believers. Imam Hussein  says:
ﯿﺲ ﺣﻤﺰة َﺳﯿﺪ
َ َﺼ ِﺪق ﺑِ َﺮﺳ ُﻮﻟِ ِﮫ ﺑِﻤﺎ ﺟﺎ َء ِﻣﻦ ِﻋﻨ ِﺪ َرﺑﮫ؟ أَ َو ﻟ
َ ﺻﯿﮫ واﺑﻦ َﻋ ِﻤﮫ وأو ُل اﻟ ُﻤﺆ ِﻣﻨﯿﻦَ ﺑِﺎہﻠﻟِ واﻟ ُﻤ
ِ ﺖ ﻧَﺒﯿ ُﻜﻢ واﺑﻦ َو
ِ أَﻟَﺴﺖ ُ اﺑﻦَ ﺑِﻨ
ھﻞ اﻟ َﺠﻨًﺔ؟
َ َاﻟ ُﺸﮭﺪا ِء ﻋَﻢ أَﺑﻲ؟ أَ َو ﻟ
ِ ﺳﻮل ﷲ ﻟﻲ َوﻷﺧﻲ ھﺬان ﺳﯿًﺪا ﺷﺒﺎ
ِ َب أ
ِ ﯿﺲ َﺟﻌﻔَﺮ اﻟﻄَﯿًﺎر َﻋ ًﻤﻲ؟ أَو ﻟَﻢ ﯾَﺒﻠﻐ ُﻜﻢ ﻗَﻮ ُل َر
Am I not the son of your Prophet’s daughter and the son of his vicegerent and cousin, the ﬁrst
of the believers in Allah and His Messenger? Was not Hamza, the master of martyrs, the uncle
of my father? Was not the winged Ja’ffar my uncle? Have you not heard of the tradition of the
Prophet (2) concerning myself and my brother, “These are the two leaders of the youth of the
inhabitants of paradise.”
In all these four questions, which implicitly answer the first one in that they have no right in
doing what they are doing, the Imam  is affirming one fact all Muslims perfectly know and
are aware of: he is the honest person they have to obey. All companions of Prophet Muhammad (2) know Imam’s uncles “Hamza” and “Ja’ffar” and they have heard these sayings from
the Prophet himself and all Muslims agree upon that (380 :1955 ,)اﺑﻦ ھﺸﺎم. The basic reason
is to make them admit in themselves his right by questioning them about what they are really
quite certain of. He needs no response; he is but reminding them so that his claim can
be clearer and stronger. The manipulation of these questions echoes the state of a person who
waits responses as Imam  is waiting death. He is puzzled as a response- seeker.
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4.2.1.2.3 Metaphor
In classical rhetoric, metaphor is one of the master tropes, i.e., figures of speech that may directly impinge on thought. It is described as a stylistic device that consists in presenting one
entity by associating it with the qualities of a different entity, mainly to impress recipients
(Charteris-Black, 2005: 20). Imam Hussein  directs his words in this speech to Qays bin
al-Ash’ath2 saying:
ھﺎﺷﻢ أَﻛﺜ َﺮ ِﻣﻦ دَم ِ ُﻣﺴﻠِ َﻢ ﺑِﻦ ﻋَﻘﯿﻞ
ِ أَﻧﺖَ أَ ُﺧﻮ أَﺧﯿﻚ أَﺗُﺮﯾ ُﺪ أَن ﯾَﻄﻠﺒَﻚ ﺑَﻨ ُﻮ
You are your brother’s brother. Do you want sons of Hashim to ask you for more than the
blood of Muslim bin Aqeel.
The metaphor used here is that of referring to Qays as the brother of his brother. Instead of directly calling him as a traitor or betrayer like his brother in Kufa, Muhammad bin al-Ash’ath,
the Imam  is using this metaphor. It was Muhammad bin al-Ash’ath who betrayed Muslim
bin Aqeel3 in Kufa by telling Yazeed’s4 followers that Muslim bin Aqeel arrived Kufa. This
led to the martyrdom of Muslim . The Imam is giving him the trait of his brother, i.e. betrayal . This metaphor can be seen as a polite usage of language by the Imam . It is a reference
to the betrayal and death of Muslim Ibn Aqeel in Kufa.
4.2.1.2.4 Antonyms
In the following sentence, an antonym lies in the two cases of believing or disbelieving the
Imam (  ﻛﺬﺑﺘﻤﻮﻧﻲ، ) ﺻﺪﻗﺘﻤﻮﻧﻲ. Imam Hussein  says:
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chiasmus shows pillars of opposition here. If people do not strive to get the mercy of their
creator by their good deeds and avoid bad ones, they will be doomed losers. Allah (1) is
fair in both cases: in punishing and in being merciful as He is the Great Fair Lord. Imam
portraits praising and dispraising of Allah and people respectively. A similar picture can be
seen correspondingly: two parties are there. The followers, supporters and lovers of Imam 
and his enemies. They are two poles where no third one may ever exist. Either one is with or
against this man, i.e. Imam Hussein . His followers enjoy mercy and his enemies will suffer
punishment from Allah (1) sooner or later.
4.2.1.2 Tropes
4.2.1.2.1 Personification
It is a figure of speech where human qualities are given to animals, objects or ideas. According to Charteris-Black (2005: 61), “it is a linguistic figure in which an abstract and inanimate
entity is described or referred to using a word or phrase that in other contexts would be used
to describe a person”. Personification means representing a non-human thing as if it were human. The use of personification in the text is found when the Imam  says:
ﺼ ِﺮﻓًﺔً ﺑﺄھﻠِﮭﺎ ﺣﺎﻻً ﺑَ ْﻌ َﺪ ﺣﺎل ﻓَﺎﻟ َﻤﻐﺮو ُر َﻣﻦ ﻏﺮًﺗﮫ واﻟ ًﺸﻘﻲ َﻣ ْﻦ ﻓَﺘﻨَﺘﮫ
َ َاﻟ َﺤﻤ ُﺪ ہﻠﻟِ اﻟﺬي َﺧﻠ
َ َﻖ اﻟ ُﺪﻧﯿﺎ ﻓَ َﺠﻌﻠَﮭﺎ دا َر ﻓَﻨﺎ ٍء َوزوال ُﻣﺘ
Praise be to Allah Who created this world and made it an abode of destruction and transience, taking its inhabitants from one phase to another. It deceives the conceited and seduces
the wretched.
In this construction, the speaker is drawing a picture for this world as if it is a person who
seduces or deceives others. Life is personified here as a human being having one feature of
humans. It is characterized by deception (126 :2002 ,)اﻟﺤﺮاﻧﻲ. Comparatively, the devilish
wicked Umayyad leaders seduced ignorant people and gave unreal promises that they would
make them enjoy the luxuries of life if they fought the Imam . All their promises were lies
sooner or later. So, those who promised others were also just like this world: changeable, unreal and deemed to utter destruction. Thus, they are all conceited wretched by this miserable
world and its followers.
4.2.1.2.2 Rhetorical Questions
A question that does not expect a direct response is rhetorical (Quirk et al., 1985: 824). It is
syntactically an interrogative but semantically a statement (ibid.: 804). Its use is no doubt
intended to enhance the interest, attention or participation of the congregation. Several rhetorical questions are found in Imam’s speech. However, they are all invoked by this question
which reads:
ُ ھَﻞ ﯾَ ِﺤ ُﻞ ﻟَ ُﻜﻢ ﻗَﺘﻠﻲ وإﻧﺘِﮭﺎ
ك ﺣُﺮ َﻣﺘﻲ؟
Is it right for you to kill me and encroach upon my integrity?
He is wondering in what right or privilege they want to kill him. He did nothing wrong to
them or to any other person. He is their Imam, supposedly. They should not even think of
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4.2. Stylistic Categories
4.2.1 Figures of Speech
4.2.1.1 Schemes
4.2.1.1.1 Parallelism
Parallelism is a stylistic device of repetition; a technique where words in successive lines are
arranged in a balance. It is “a device which suggests a connection, simply because the form
of one sentence or clause repeats the form of another” (Cook, 1989:15). When two sentences
(phrases or clauses) have the same structure, a strong relationship occurs between them on
the basis of sameness or oppositeness. Instances appear in mentioning the state of this ending
meaningless world; Imam Hussein , for example, says:
ًﻘﻲ َﻣﻦ ﻓَﺘَﻨﺘﮫ
ُ ﻓَﺎﻟ َﻤ ْﻐﺮو ُر َﻣﻦ َﻏﺮًﺗﮫ واﻟﺸ
It deceives the conceited and seduces the wretched 1
ﻓَﺎﻧًﮭﺎ ﺗَﻘﻄَ ُﻊ َرﺟﺎ َء َﻣﻦ َرﻛﻦَ اﻟﯿﮭﺎ وﺗُﺨﯿًﺐُ َط َﻤ َﻊ َﻣﻦ طَ ِﻤ َﻊ ﻓِﯿﮭﺎ
It is capable of dashing the hopes of those who put their trust in it and let down those who are
greedy for its riches.
In these two instances, the first two clauses are in parallelism. Also ) ( اﻟ َﻤ ْﻐﺮُورas an adjective
is in parallelism with ( )اﻟ ًﺸﻘﻲas the structure of  ( )ﻣﻦ َﻏﺮًﺗﮫis to that of () َﻣ ْﻦ ﻓَﺘَﻨ ْﺘﮫ. The same applies to the second clauses where the verb plus the noun ( )ﺗﻘﻄ ُﻊ َرﺟﺎ َءparallels with () ﺗُ َﺨﯿﺐُ طﻤ َﻊ.
The effect of the description is enhanced by presenting these parallel structures. The vivid
repetition serves to draw a clearer picture that can attract attention. Moreover, they have some
musical effect on hearers. As a cohesive device, the use of parallelism here makes the text
comprehensive, logical, informative, efficient and ordered. Other instances of parallelism
which undergo a similar analysis are the following:
ْ َﻓ
ﺻ ًﺪ ْﻗﺘُﻢ ﻗَ ْﻮﻟﻲ
ُ ﺈن ﻗَﺒِﻠﺘُ ْﻢ
َ ﻋ ْﺬري َو
If you accept my reasoning, believe my speech…
ﺳﺘ َ ْﮭﻠَ ْﻜﺘُﮫ
ْ ﻣﺎل ﻟَ ُﻜ ْﻢ ا
ٍ ْ أَو، ﺘﯿﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻜﻢ ﻗَﺘﻠﺘُﮫ
ِ ًﺑِﻘ
Are you seeking retribution from me for one of your dead I have killed, or for property of
yours I expropriated?
4.2.1.1.2 Chiasmus
It is an inverted relationship between the syntactic elements of parallel phrases; a figure of
speech in which words, grammatical constructions, or concepts are repeated in a reverse order, in the same or a modified form (Web source 2). The speech exemplifies the following:
.....وأ َﺣ ًﻞ ﺑِ ُﻜﻢ ﻧﻘ َﻤﺘﮫ و َﺟﻨﺒَﻜُﻢ َرﺣ َﻤﺘَﮫ
ِﺌﺲ اﻟ َﻌﺒﯿﺪ أَﻧﺘﻢ
َ َﻓ ِﻨ
َ ﻌﻢ اﻟ ًﺮ ُب َرﺑﻨﺎ َوﺑ
bringing the wrath of Allah upon you, spread amongst you His revenge not His mercy
Glory be to our Lord, and woe to you.
These two samples are given in one line to express reversed parallel ideas where (‘ ) َرﺣ َﻤﺔmercy’ is the opposite of (‘ )ﻧِﻘ َﻤﺔpunishment’ and (‘ ) َربLord’ is opposed to (‘ )اﻟ َﻌﺒﯿﺪslaves’. This
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The percentage of each is given in Table (2) below. Dynamic verbs are higher in percentage
than mental ones. The fact that action verbs compromise the higher percentage might denote
that those people are going to take action against Imam  soon. They are not using their
minds. They came to fight and kill Imam without thinking of his solemn status as son in law
of their Prophet or his being an honest true believer in Allah (1). The speaker is fully aware
that their minds will never think or change. His responsibility and duty, however, call him to
attempt to advise them. These are the percentages of verbs analysis appearing in the text.
Table (2): Analysis of Verbs

Verb type

Frequency

Percentage

Mental

27

33.75

Dynamic

53

66.24

Total

80

99.99

4.1.3 Use of Adjectives
Adjectives are analyzed with regard to being mental or behavioural. Few mental adjectives
are found such as: ‘ أ ْﺳ َﻌﺪhappier’, and ‘ ﺻﺎﻟِﺢrighteous’ while behavioral ones include instances
like ‘ َﻣ ْﻐﺮُورconceited’,  َﺷﻘِﻲ, ‘wretched’, ‘ ظﺎﻟِﻢunfair’, ‘ ﺻﺎ ِدقhonest’, ‘ َﻛﺮﯾﻢgenerous’.
It is clear that the use of adjectives is very few in the text as Imam Hussein  is not mainly
concerned with description. The situation speaks of itself and needs no further description.
The behavioural adjectives are more in number and this can be due to the fact that those people intend to act rather than try to feel what they are doing or what the state really is. Obviously, they have no minds that Imam can communicate with. Table (3) below demonstrates
the
analysis of adjectives in the speech.
Table (3): Analysis of Adjectives

Adjective Type

Frequency

Percentage

Mental

5

33.33

Behavioural

10

66.66

Total

15

99.99
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4. Data Analysis and Discussion
Widdowson (1974: 221) explains one approach to stylistic analysis which is proposed by
Leech (1965). In this approach, Leech relates “linguistic description with critical interpretation”. This section adopts the same trend. The model of analysis is applied and it is enhanced
by a kind of critical interpretation. The speech of Imam Hussein on the day of Ashuraa’ is
analyzed according to the proposed model of analysis presented above. The full speech appears in Appendix (1).
4.1 Lexical Categories
4.1.1 Use of Nouns
Nouns are analyzed in terms of being abstract, concrete and proper as far as their meanings in
the text itself are concerned. Abstract nouns ( e.g. ﺼﻒ
ِ ً‘ اﻟﻨfairness’, ‘ َﺳﺒﯿﻞway’, ‘ ُﻏ ٌﻤﺔdarkness’ , ‘ طَ َﻤﻊgreed’, ‘ ﻧِ ْﻘﻤﺔrevenge’, ‘ ُﻋ ْﺬرexcuse’, ‘ ُﻛ ْﻔﺮunbelief’, ‘ إﯾﻤﺎنfaith’, ‘ َﺣﻖright’, اﻟﺠًﻨﺔ
‘paradise’) compromise (50) %. Concrete nouns (e.g. ‘ اﻟﻨًﺎسpeople’, ‘ اﻟ ِﻜﺘﺎبbook’, اﻟﺮًﺳﻮل
‘messenger’,  ‘ دَمblood’) represent (23.68) % whereas proper nouns (like ,  ﻋَﺒ ُﺪ ﷲ, ﺟﺎﺑِﺮ,َﺣﻤﺰة
 َﺳﮭﻞ,  ) َﺳﻌﯿﺪcompromise (26.31) %. The high percentage of abstract nouns might be attributed
to the fact that Imam Hussein  endeavors to get those people leave the materialistic world
and move to the spiritual one by reminding them that life is not immortal. Death will be the
end and Allah (1) will ask them about their deeds. The proper nouns are justified in that Imam
( ) attempts to refer them to some people whom they know well and believe in to refer to,
concerning the true status of the Imam  as being the legitimate heir of Prophet Mohammad
(2). Those people he mentions do know the reality very well. They know the Imam ( ) and
his status in Islam. Table (1) below shows the percentages of nouns analysis.
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Table (1) Analysis of Nouns

Noun Type

Frequency

Percentage

Abstract

57

50.00

Concrete

27

23.68

Proper

30

26.31

Total

114

98.99

4.1.2 Use of Verbs
Verbs are analyzed in terms of being mental or dynamic. Some mental verbs are ﺻﺪًق
َ ‘believed’,
‘ ﻧَﺴﻰforgot’, ‘ َﻋﻠِ َﻢknew’, َ‘ َﻣﻘَﺖhated’ whereas action or dynamic examples may include: إ ْﺳ َﻤﻊ
‘ listen’,  ‘ أ ِﻋﻆadvise’,  ‘ أ ْﻋﻄﻰgave’,  ‘ ﻗَﺘ َﻞkilled’,  ‘ ﺟﺎ َءcame’, ﺘﺐ
َ ‘ َﻛwrote’, or ‘ ﻧﺎدىcalled’.
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Figure (1) Analytical Framework
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B: Stylistic Categories
This second part of the model of analysis covers the figurative use of language. Two branches
of analysis are conceptualized. The first refers to figures of speech as explained by Leech and
Short (1981) whereas the second is completely devised by the researcher. It includes all the
figurative strategies that Imam  opted to stylistically use to enhance his claim and strengthen his argument in this piece of language. They are postulated to be of a critical role and
importance in manifesting the stylistic figurativity noticed in the speech under scrutiny. This
skeleton of the model of analysis is enhanced by the fact that its schematization is based on
the data-driven model type. Reciting a supplication, swearing or quoting from the Glorious
Quraan are viewed as stylistic options one might resort to for the sake of making an effect on
his interlocutors. Such strategies are idiosyncratic to persons as well as to specific contexts.
Leech and Short (1981: 63) consider “the incidence of features which are foregrounded by
virtue of departing in some way from general norms of communication by means of the language code”. For the purpose of identifying such features, the traditional figures of speech
(schemes and tropes) are useful categories.
1. Schemes: Are there any cases of formal and structural repetition (e.g. anaphora, parallelism) or of mirror- image patterns (chiasmus)? and the like. Schemes are studied on the lexical,
grammatical and phonological levels.
2. Tropes: Are there any obvious violations of, or departures from the linguistic code? For
example, are there any neologisms? Personification? Such deviations will often be the clue to
a special kind of interpretation associated with traditional figures of speech such as metaphor,
metonymy, synecdoche, irony, and so on (ibid.).
As far as schemes as figures of speech are concerned, Leech and Short expound that all that is
related to formal or structural form whether lexical, grammatical or phonological is viewed as
a scheme (ibid.) . The analysis is confined, however, to parallelism and chiasmus as related to
the lexical and grammatical levels. With regard to tropes as a figurative use of language, some
tropes discussed by Leech and Short (1981) are utilized in this analysis such as personification, metaphor and antonymy. These tropes specified constitute the violation, departure and
deviation from the norm that might be abound even in everyday communication. As such,
the model of analysis is diagrammed in figure (1) below as follows:
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an idiosyncratic use of language; the peculiarities or linguistic habits identified with
individuals. Eloquent speakers’ speech is characterized by highly inﬂuential style. Crystal
and Davy (1969: 62- 77) identify linguistic variables such as individuality, dialect, time,
province, status, modality and singularity as markers of style. Stajner and Mitkov (2001: 79)
define style “as a set of measurable patterns which may be unique in a particular period
of time” to examine whether “certain aspects of the writing style used in a specific text
genre can be detected by using the appropriate methods and stylistic markers”.
2. Model of Analysis
The model of analysis in this study depends mainly on Leech and Short’s work (1981: 60-63),
which is explained as a checklist of linguistic and stylistic categories. However, it is modified here to suit the purpose of this study. The lexical categories of Leech and Short (1981)
borrow their theoretical explanations and meanings from Biber et al. (2002). As Leech and
Short (1981: 60-61) maintain, lexical categories include nouns, verbs, adjectives and adverbs.
It is worth mentioning, however, that adverbs are deemed out of the realm of this analysis.
The co-authors state the following concerning the use of adverbs in texts: Are they frequent?
What semantic functions do they perform (manner, place, direction, time and the like)? (ibid.:
62). Since adverbs do not evidently appear in the data, they are excluded from the analysis.
The lexical categories are explained below with their implications and meanings quoted from
Biber et al. (2002) to represent the first part of the model of analysis.
A: Lexical Categories
1. Nouns: Are the nouns abstract or concrete? What use is made of proper names? (Leech and
Short, 1981: 60).To Biber et al. (2002: 57), concrete nouns refer to physical entities or substances. Abstract nouns, on the other hand, refer to abstractions. Proper names are used for an
individual person, place, or organization, spelled with initial capital letters.
2. Verbs: Are they stative (or mental) or dynamic (referring to actions)? Do they ‘refer’ to
speech acts? And the like (Leech and Short, 1981: 62). The analysis is primarily concerned
with activity and mental verbs (Biber et al. 2002: 57). Activity verbs usually refer to volitional
activity: an action performed intentionally by an agent or doer like ‘bring’, ‘give’, ‘use’,
‘work’. Activity verbs involve communication activities such as: ‘say’, ‘ask’, ‘call’ as well.
Mental verbs, on the other hand, refer to mental states and activities such as ‘think’ , ‘hate’ or
‘love’ (ibid.: 106-107).
3. Adjectives: Are the adjectives frequent? physical? psychological? visual? And so on. Are
they gradable or non- gradable? (Leech and Short, 1981: 61). The types of adjectives suggested for the analysis are mental and behavioural. Mental covers those adjectives which describe
mental states and emotions like ‘happy’, ‘pleased’, and the like; behavioural ones include adjectives that describe behaviour such as ‘polite’, ‘restless’, and ‘shy’ ( Biber et al, 2002: 197).
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Religious Language
In much of the world today, religion remains an important social force (Spolsky, 2009: 64).
In Islam, religion and politics meet as they stem from the same origin. Furthermore, religion
is the tent under which all other aspects of life are embraced. The term “religious language”
refers to statements or claims made about God (the Creator, the Lord) or in relation to Him
(Alston, 2005: 220). Statements of belief, prayers, supplications, sermons and praise are pieces of religious discourse (Crystal and Davy, 1969: 166).
Religious language is characterized by being intelligible to all (ibid.: 171). It has a balance
between intelligibility, pronounceability, relative dignity and formality ( ibid.: 150). Religion
itself is often emotive, lofty, serious and spiritual. As such, its language reveals grave, sober,
solemn, serious and spiritual discourse (Robert and Ukpongetuk, 2014: 60). This language is
figurative in nature and most often, embellished with different figures of speech. Crystal and
Davy (1969: 147) explain some main features like the use of theological terms: archaisms,
collocations, synonyms, antonyms and so on. Religious language is often poetic, with such
literary devices as antithesis, paradox, inversion or metaphor. Language of religion is dynamic and complex regarding its function, style and interrelation with other texts. It is sometimes
ambiguous. This means that it has meanings or interpretations other than the surface meaning.
This statement is confirmed in Etim’s assertion (2006: 27): “Religious language is meaningful
but only within a context. The meaning of religious words then can best be understood not
abstractly but within the context in which it is used”.
According to Baird (1974: 400), there are four types of oratory: legal, political, ceremonial
as well as religious. This last type is also political, as some maintain (Ijsseling, 1976: 75).
The speech of Imam Hussein  under scrutiny reﬂects all these perspectives. It is seen in
this event as religious since it reminds people of Allah, His true followers, His words and
how He wants people to be and behave. It is political in that it refers to the present status of
the Islamic state and the seriously devastated situation and problems that followed taking the
legitimate right for Caliphate of Imam Hussein after his brother’s and father’s, Imam Hasan
 and Imam Ali  respectively. They are appointed by Allah (1) according to Prophet Muُ َﻣﻦ ُﻛ
hammad’s (2) recommendation as his well- known statement shows: ﻨﺖ أﻧﺎ ﻧَﺒِﯿﮫ ﻓَﻌﻠ ٌﻲ أﻣﯿ َﺮه
“Whoever I am his prophet, Ali is his ruler” (Web source 1). It, thus, fixes a legal claim too
and it is presented in the saddest cruelest ceremonial event in the history of the world. It is the
unfair murder of Prophet Muhammad’s son in law and the real legitimate leader of Islam to
all the world according to Prophet Muhammad’s (2) instructions.
1. Style and Stylistics
Selecting and organizing language, as well as deviating from its norms is the concerns of
style. In his view, Azuike (2006: 79) states that stylistics as a linguistic study of style is a
reference “to all the elements of language that aid a writer or speaker to achieve a pattern of
writing or speaking identifiable as unique or peculiar to him”. Style in this regard refers to
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ

أﻟﻘﻰ اﻻﻣﺎ ﹸم اﳊﺴﲔ  ﺣﻔﻴﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﳏﻤﺪ ) (ﺧﻄﺒ ﹰﺔ ﳖﺎر ﻋﺎﺷﻮراء ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﺸﻬﺎده وﻣﻮﺗﻪ اﳌﺄﺳﺎوي اﻟﺬي ﻻﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻪ
ذات ﹴ
ﹴ
ﹴ
ﻟﻐﺔ رﻓﻴﻌﺔ .ﲢﺘﻮي ﻫﺬه اﳋﻄﺒﺔ
ﻓﺮﻳﺪة
ﳋﻄﺒﺔ
ﻋﲆ اﻳﺪي ﺟﻴﻮش اﻻﻣﻮﻳﲔ  .ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﲈﺗﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺪﺛ ﹰﺎ ﻛﻼﻣﻴ ﹰﺎ ﺧﺎﺻ ﹰﺎ
ﹶ

ﺟﻮاﻧﺐ وﻣﻀﺎﻣﲔ ﺷﺎﻣﻠﺔ دﻳﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺧﻼﻗﻴﺔ .
وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم ﺑﺪﳞﻴ ﹰﺎ ان اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ ﻳﱰك اﺛﺮه ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ واﻳﺼﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻜﻠﲈ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﲈت واﻟﱰاﻛﻴﺐ ﺳﻠﻴﻤﺔ

ﻛﺎن إﻳﺼﺎل اﻷﻓﻜﺎر اﻛﱪ ﺗﺎﺛﲑ ﹰا  .وﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﻛﺎن ﻧﻘﻴﺾ ﺧﻄﺎب اﻻﻣﺎم ﻻن اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﻟﻠﺨﻄﺒﺔ ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﳐﺎﻃﺒﹺﻬﻢ  .ﹶ
وﻟﻌﻞ ﹶ
ذﻟﻚ وﻟﻸﺳﻒ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﹰا ﻣﺒﺎﴍ ﹰا ﳍﺬه اﳋﻄﺒﺔ ﻋﲆ ﻣﺘﻠﻘﻴﻬﺎ  ،ﻓﻠﻢ ﳛﺪث ﺗﻐﻴﲑ

ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ او ﻧﻴﺘﻬﻢ ﹶ
ﹶ
ﺻﻢ
اﺑﺎن ﺳﲈ ﹺع ﻛﻠﲈت اﻻﻣﺎم  ،اذ ﻛﺎن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﲆ
اوﻟﺌﻚ اﻟﻨﺎس اﱃ درﺟﺔ اﳖﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﹲ
ﹺ
وﻋﻤﻲ ﺑﻼ اﻓﺌﺪة  .ﻓﻀ ﹰ
ﻟﻘﺘﻠﻪ
ﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻛﺎن ﺣﺪث اﳋﻄﺒﺔ ﺣﺮﺟ ﹰﺎ ﺟﺪ ﹰا اذ ﻛﺎن اﻻﻣﺎم  ﳜﺎﻃﺐ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ اﺣﺘﺸﺪوا
ﹸ
ﹴ
وﻗﺘﻞ ﹺ
ﹺ
ﹴ
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﻗﻮة اﳋﻄﺒﺔ ﻫﺬه ﺗﺘﺠﲆ ﺑﺨﻠﻮدﻫﺎ وﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺘﻬﺎ
ﺧﻄﺎﰊ ﻓﺮﻳﺪ.
ﺣﺪث ﰲ اﻟﺘﺄرﻳﺦ ﺑﻤﻘﻄ ﹴﻊ
اﻫﻞ ﺑﻴﺘﹺﻪ ﰲ اﺑﺸ ﹺﻊ
ﹶ
ﲨﻴﻊ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ.

ﹴ
ﻣﺎﻫﻲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺔ واﻷدوات
إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻻﰐ:
وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻀﻊ ﻟﺬاﲥﺎ ﻣﻬﻤﺔ إﳚﺎد
ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
اﻋﺪاﺋﻪ.
ﳐﺎﻃﺒﺔ
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻇﻔﻬﺎ اﻻﻣﺎم ﰲ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﻴﺰ ﻫﺬه اﳋﻄﺒﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻼﻣﺎم ؟ ﻛﲈ وﲥﺪف اﱃ

ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻐﻞ اﻻﻣﺎم أﺳﻠﻮﺑﺎ ﳑﻴﺰا  ،ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﻪ ،وﻟﻐﺔ ﺑﻠﻴﻐﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎراﲥﺎ وادواﲥﺎ ﰲ ﺳﻌﻲ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﺼﻮﻣﻪ

وﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ وﻣﻨﺰﻟﺘﻬﻢ اﻣﺎ ﹶم اﻻﺧﺮﻳﻦ واﻣﺎ ﹶم اﷲ) .(١ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻫﺬه ﻋﲆ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻻﻧﻤﻮذج ﲢﻠﻴﻞ

ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺘﺶ و ﺷﻮرت ) (١٩٨١واﻟﺬي ﳜﺺ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻒ .ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻼﻏﺔ
اﻟﻜﻠﲈت اﻟﺘﻲ اﻟﻘﺎﻫﺎ اﻻﻣﺎم ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ اﳌﻤﻴﺰ .وﺗﺴﻬﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺘﺤﺼﻠﺔ ﰲ اﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ
ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺸﻜﻞ أﳘﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﻻوﻟﺌﻚ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻋﻼو ﹶة ﻋﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺪراﺳﺔ اﳋﻄﺎﺑﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .
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Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad (), delivered a speech on the day of
Ashuraa’ before his martyrdom by Umayyad’s armies. His words constitute a special speech
event with a highly elevated language. It is religious, political, moral and preachy. It is a truism
that the choice of language affects the way messages are composed and conveyed. The more
proper the words and structures are, the more effectively the ideas conveyed. Paradoxically,
this is never the case with this speech of Imam Hussein () because the hearers maintain
different opposite dissenting points of view with their interlocutor. This is why this speech
never achieved its immediate inﬂuence on its receivers. No change in point of view or intention
upon hearing Imam’s words appears as those people were completely fully possessed by the
devil to the degree of being deaf and blind with no hearts or minds. Moreover, the speech
event is very critical in that the Imam () is addressing those people who gathered to kill him
and his household soon in the cruelest event in the history of the world with a unique piece of
discourse. The power of this speech, nevertheless, is immortal comprehensible for all coming
future generations. Here lies the importance and value of probing into it.
Accordingly, this study sets for itself the task of finding an answer to the following question:
what are the stylistic features and linguistic devices that characterize this special speech of
Imam Hussein ()? It aims at identifying the different figures of speech employed by the
Imam in addressing his enemies. Distinguished style is manipulated by the Imam who is
known of his eloquent language with different figurative speech devices in an attempt to
change his opponents’ stance and to affirm his and their status in front of others and in front
of Allah (). This is the hypothesis of the study. This stylistic study for the speech of Imam
Hussein () on the day of Ashuraa’ hinges on Leech and Short’s (1981) figures of speech
and the linguistic levels of description. The findings of the analysis verify the set hypothesis.
It shows the highly stylistic figurative meaningful eloquent language that Imam Hussein ()
uses in this speech event. It is hoped that this study is of value to those interested in stylistics
and to those concerned with religious language studies.

A STYLISTIC STUDY OF IMAM HUSSEIN’S SPEECH
IN ASHURAA’

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﳋﻄﺒﺔ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﳊﺴﲔ )ﻉ( ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ
 ﻭﻓﺎﺀ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﺪﻱ.ﻡ.ﻡ
Asst.Lectur: Wafaa Sahib Mehdi
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and products continuity provoke the quills of the researchers in all the genres
worldwide granting them more research horizons to widen the inspiration of
the free and the revolutionaries against injustice , to solidify their stamina and
the acts of revivalism and to emulate those who abnegate themselves from
mundanity to set the right most triumphant , the colour of Mohammed religion
most sublime and the shout of « far , far be from us to be held in humility»
most resonant in all regions . No success but from Him
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In the Name Of Allah
Thanks to the Evolver of the universe and peace be upon our
prophet and his immaculate progeny
Now
The revolution of Imam Al-Hussein Bin Ali Bin Abitalib against those who
desire to devastate Islam , twist its teachings and deface its doctrines casting
great drastic changes in the human and Islamic mind as such a revolution
hoists the ﬂag of missions with values and thoughts religious, intellectual,
social, political and educational and events rocking the human conscience
into confronting the despot though tyrannical and fierce : Imam Al-Hussein
does take hold of resuscitating the religion and reforming what the Umayyads
and the devious corrupt and sacrifices himself ,his family and companions to
elevate Islam into the pinnacle . Merely and verily that blood triumphs over
sword rendered into a slogan to the revolutionaries worldwide.
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Arabic, English and Persian.
Beyond any reasonable doubt , such a constellation of research papers and
articles congested with intellectual sublimity , research authenticity and diversity
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Most Gracious, Most
Merciful
Allah will
Raise up to suitable ranks
And degrees, those of you
Who believe and who have
Been granted knowledge
And Allah is well acquainted
With all ye do*.
(*)Abodullah Yussif Ali, The
Holy Quran, Text Translation
and Comment,(Kuwait : That
,11 Iyat ,1509(1989,El-Salasil
Sura,Mujadila, or The Woman Who
Pleads.
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