
املقاييس الفلسفية يف تقويم ثورة اإلمام احلسني×
من منظور نظرية علم النقطة
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مقدهّمة
إنَّ استش�هاد اإلم�ام احلس�ن× وجمموعة من ذوي�ه وأصحابه الذي�ن مل يتجاوز 
ل قضية اختلف يف احلكم عليها الدارسون  جمموعهم االثنن والسبعن شخصًا، شكَّ
قدي�اًم وحديث�ًا، ومّلا كان ُعْمر ه�ذه الواقعة جتاوز األلف والثاثامئة ع�ام، فإّننا نتوّقع 
اس�تمرار اخلاف إىل يوم القيامة، ما مل يتصدَّ بحٌث فكري هدفه الرئيس هو الكشف 
عن التصّورات املغلوطة، التي س�ّببت كثرة اجل�دل العقيم، الذي أوضح اإلمام عيل 

بن أيب طالب× بأّنه يدلُّ عىل اجلهل، بقوله: »العلُم نقطٌة كّثرها اجلاهلون«)1(.
م�ن هنا جاء النظر إىل هذا املوضوع حتت اس�م )عل�م النقطة(، كمنهجية مقرتحة 
حل�ّل مش�كلة كثرة اجلدل ح�ول القضية الواح�دة، وقوام هذه املنهجي�ة أهّنا تفرتض 
عم�ل مل�كات اإلدراك الث�اث: )العق�ل، واحلس، والقل�ب( مع�ًا؛ لتكوين مثلث 
س�ّميناه مثلث اإلدراك الس�ليم، الذي حيص�ر احلقيقة بنقطة وسط هذا احلّيز، والذي 

يقّل�ل اجلدل إىل أدنى ح�ّد؛ نظرًا حلص�ر احلقيقة يف حّيز ضّيق، بحس�ب ما يّتضح يف 

)1(* اجلامعة اإلسامية اجلامعة/النجف األرشف/ قسم الدارسات القرآنية واللغوية.

)1(** كلية الشيخ الطويس/النجف األرشف/ قسم علوم القرآن.

)1( كاشف الغطاء، اهلادي، مستدرك هنج الباغة: ص163.
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املخّطط اآليت)1(:

وع�ىل وفق ه�ذا األُنم�وذج املعريف يصب�ح للحقيقة ثاث�ة وج�وه: )وجه عقيل( 
ص�وري جمّرد من املادة )مفهوم(، وآخر حّس مملوء باملادة القابلة للرصد والتجريب 
الذي تتمّلك احلواس تفصياته، ووجه ثالث قلبي يمّثل أخاق البحث املوضوعي 
حي�ّد من مبدأ احلرية الذي يعم�ل بموجبه القلب بوصفه ملكة تعّقل وجداين عاطفي 
ب أهواءه منظومة القيم العليا التي يدين هلا اإلنس�ان بالوالء، وهي قيم: )احلق،  هُتذِّ
واخلري، واجلامل(؛ وهبذا يكون القلب ملكة تعّقل تنطق باحلق، وليس�ت ملكة أهواء 

متقّلبة كام كان ُيظّن.
لق�د ُأقيم ه�ذا األُنموذج املعريف، ال�ذي اخّتذناه منهج بحث حلّل مش�كلة اجلدل 
العقيم، عىل قوله تعاىل عىل لس�ان إبراهيم× يف معرف�ة كيفية )إحياء املوتى(، وهي 

قضية غيبي�ة: )... ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ...()2(، م�ا ي�دّل ع�ىل أّن طمأنة القلب ال 
تقوم عىل أساس عقيل نظري جمّرد منفصم عن الواقع املحسوس، ما مل ُتشفع بتجريب 
حس�ّي مكّرر بأكثر من صيغة اجلمع العربية وهي )ثاثة(، واألكثر منها هو )أربعة(، 

كاستقراء )مرة + 3 مرات(، ثّم نفرتض اّطراد طبيعة الظاهرة امُلستقرأة.

)1( ُانظر: اخلفاجي، تومان غازي، ومحيدي، خالد كاظم، نظرية علم النقطة يف جتديد الفكر العريب )مفاهيم 
أساسية(، بحث مشرتك: ص30.

)2( البقرة: آية260.

 

 العقل

 

 
 

 احلس        القلب

 

 . العلم
 نقطة 

 



×
سني

احل
ام 

إلم
رة ا

 ثو
ويم

يف تق
فية 

لس
 الف

س
قايي

امل

25

وقد اقتضت طبيعة البحث أن ُيقّس�م ع�ىل مقّدمة ومبحثن، تليهام خامتة للنتائج، 

فقائمة بمصادر البحث ومراجعه، وأّما املبحثان فهام:

املبحث األّول: مفهوم املقياس يف نظرية علم النقطة.
املبحث الثاين: مقياس شهادة اإلمام احلسني×.

نأمل من اهلل تعاىل أن يوّفقنا يف حلِّ املشكات املعرفية املحتدمة يف املجتمع العريب 
اإلس�امي، بتطوير منهج حيس�م اجلدل العقي�م الطويل، الذي أه�در جهودًا فكرية 
وماّدي�ة ومعنوي�ة كب�رية، ومل يُلح يف األُف�ق القريب بأهّنا س�رتيس عىل ب�رِّ أمان؛ ألنَّ 
املتجادلن إّنام ينطلق فريٌق منهم من حقيقة عقلية جمّردة، يف حن ينطلق الفريق الثاين 
من حقيقة حّس�ية جتريبية، وفريٌق ثالث ينطل�ق من حقيقة قلبية أخاقية إيامنية، وكّل 
املنطلق�ات واضحة املعامل هل�ا أدّلتها اخلاصة، وكّل فريٍق كأّن�ه يرتدي نّظارات خمتلفًا 
ألواهُنا، فريى كلٌّ منهم لونًا للحقيقة خمتلفًا عن اللون الذي يراه اآلخر؛ لذلك يعتقد 
البحث أنَّ النقطة يف حلِّ اخلاف تكمن يف تبادل النّظارات أو خلعها مجيعًا، وارتداء 
نّظارة مثلِث اإلدراك يف علم النقطة، التي ُتريك ثاثة وجوه للحقيقة يف وقٍت واحد، 

ال أفضلية ألحدها عىل اآلخر.

املبحث األوهّل: مفهوم املقياس يف نظرية علم النقطة
املقي�اس مقول�ة فلس�فية منطقي�ة)1(، ونظرًا لش�موهلا ُيطلق عليها اس�م )قانون(، 
يصطنعه�ا العق�ل برتكي�ب مقولتن متازمتن، نح�و )الكم × الكيف(، )الس�بب× 
النتيج�ة(، )اخلال�ق × املخل�وق(، إىل غ�ري ذل�ك، مما َيمعها مقياس أش�مل ُيس�ّمى 
قانون العقل الثالث، الذي يكشف عن أّن العقل يعمل عمل احلاسوب بلغة )صفر، 
واح�د(، ويعني الصف�ر أّن تيارًا كهربائيًا ال يمّر، أّما الواحد فهو يمّر؛ لذلك تس�ّمى 

هذه الدائرة املنطقية لكهربائية املخ بدائرة )إّما/أو، وال ثالث بينهام(.

)1( ُانظر: جلنة من العلامء واألكاديمين السوفياتين، املوسوعة الفلسفية: ص491، )مقياس(.
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يفيد هذا القانون يف إنشاء شبكة ُلغوية فكرية تقّسم الوجود عىل كيفيتن متنافرتن 
ُتس�تعمان لقياس مدلوالت احلقيقة قياسًا صوريًا جمّردًا من املادة، كام يقاس مدلول 
)َمْفِع�ل( بأّنه يعني تش�كيًا صوريًا ظرفيًا جم�ّردًا، أو )معنًى ظرفيًا( مس�تًا من كثرة 
متلّبس�ة بامدهتا، نحو: )منطق، ومنزل، وم�ورد، و...(، وهذا هو املقصود بالصورية 
الت�ي تعني التجريد العايل الذي ُيتيح للعقل أن ُيقيم جتاربه بمعزل عن الواقع احلّس 
املستّل منه بوساطة الصور املتشّكلة يف حيز التصّور املدرك بتخّيل صورة مكانية ثابتة 

بمعزل عن عبث الصريورة الزمانية، ما يدّل عىل أّن معرفة احلقائق هلا سبيان)1(:
أّوهلام: معرفة حدس�ية مبارشة بوساطة احلقائق نفسها، وُيطلق عليها معرفة عقلية 

فطرية، أي ممنوحة للمخلوق من اخلالق.
ثانيهام: معرفة حقيقة بوساطة حقيقة ُأخرى عن طريق اكتشاف عاقة بن االثنن، 

عاقة تضاد، أو عاقة حدٍّ يسّمى احلّد األوسط.
ومثال ذلك حن ُيس�أل اإلنس�ان: القت�ُل خرٌي أم رش؟ فيق�ول: رّش. وهذه معرفة 
قبلية؛ ألهّنا ُتِشعر باألمل، ومنها نستنتج أّن السلم خري، وعليه يكون مقياس )إّما/أو( 
وال ثالث بينهام مقياس يكش�ف لنا عن عاقة بن ش�يئن متضادي�ن جتعلنا إذا عرفنا 
أحدمه�ا نعرف اآلخر بالرضورة، وكّل ذلك حيصل بطريقة صورية ال ُتطمِئن القلب 
ما مل تس�تند إىل أس�اس حّس��ي واقعي جتريبي، عىل األقّل ألحد طريف املقياس الذي 
نحكم به عىل احلقائق: )إّما حق × أو باطل(، أو )صّح × خطأ(، أو )يقن × ش�ك(، 

أو )صادقة × كاذبة(، وال ثالث بينهام.
وفائ�دة ه�ذا املقياس أّنه خيترص نصف اجلهد يف االس�تدالل، أّما رس�ّو مماثِلِه عىل 
الواقع املحس�وس، فيعتقد البحث أّنه يستند إىل الغريزة التي أودعها اهلل يف خملوقاته، 
التي حتّس هبيئة: )لّذة × أمل(، إذ تعمل احلواس عىل إدخال إشارات يفّسها املخ بأهّنا 
غ�ذاء، أو رزق، وعلي�ه تتقّدم نحوها املخلوقات احلساس�ة بدافع )اللذة(، وما ُيفّس 

)1( ُانظر: احلداوي، طائع، سيميائيات التأويل اإلنتاج ومنطق الدالئل: ص158.
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عىل أّنه غري غذاء، ويس�ّبب رضرًا للحياة، فإهّنا تنفر منه بدافع )األمل(، وما ُيفّس عىل 
أّن�ه غ�ري غذاء وُيس�بب رضرًا للحياة فإهّنا تنفر منه بدافع األمل، كذلك حال التناس�ل 
في�ه ل�ّذة ُتفيد يف جتديد حياة النوع اهلالك بمرور الزمن عليه ال حمالة، وترك التناس�ل 
ُيس�ّبب أملًا؛ ألّنه يؤّدي إىل موت النوع، ولو اس�تجابت املخلوقات بعكس أوامر هذا 

القانون اإلهلي فإهّنا ستهلك وتنقرض رسيعًا وتضمحّل احلياة.
إنَّ تص�ّور منط�ق )الل�ّذة × األمل(، ذي الكيفيت�ن املتنافرت�ن، تص�ّوٌر قري�ب إىل 
التجري�د، والواق�ع أّن هذا املنطق حن يامرس فعاليت�ه يف احلياة يكون له مقياس آخر 
ه�و املقياس الكّمي كالذي نس�تعمله يف قياس درجة الطاب، مقّس�ٌم عىل وحدات 
تبدأ من )الصفر( وتنتهي ب�)100(، من دون إمهال املقياس ذي الكيفيتن املتنافرتن، 
الذي يظهر يف )0 � 50/49 � 100(، ويتخّذمها العقل مقياسًا يظهر بلغة احلاسوب: 
)إّم�ا راس�ب = صفر ال يمّر تي�ار، أو ناجح= +1 يمّر تيار( وال ثال�ث بينهام، بإمهال 
كّل الكيفي�ات الكمي�ة التي تق�ول بوجود ثال�ث ورابع وخامس كتدري�ات فئوية: 
)راسب، مقبول، متوّسط، جّيد، جّيد جدًا، امتياز( إىل غري ذلك، ثّم ُتدرج الكيفيات 

الفئوية إىل درجات كّمية كاآليت:

وخاص�ة القول: إنَّ مقي�اس العقل، مقياس جمّرد مث�ايل ذو الكيفيتن املتنافرتن 
وال ثال�ث بينه�ام الذي يزّودنا بمعرفة حدس�ية ختتزل اجله�د إىل النصف؛ ألّن معرفة 
كيفية واحدة نس�تدّل منها عىل األُخرى اس�تدالالً منطقي�ًا برياضيات العقل املجّرد، 
وهذا وحده ال ُيطمئن القلب ما مل نعرف تفصيات واقعية ُأخرى يتكّفل يف معرفتها 
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مقي�اس رياضيات احلّس، التي ُتبّن التفصيات التي تأخذ باحلس�بان حركة الزمن، 

الت�ي ُتغرّي األش�ياء أو الوقائ�ع تغيريًا حتميًا، وهن�ا ينتج نظام دقيق م�ن تعاضد أدّلة 

العق�ل واحلس، فيطمئّن القلب كملك�ة ُحكم عقلية حتكم باليقن العلمي النس�بي؛ 

نظرًا ألخذها باحلس�بان التغرّي املستمّر عرب الزمن، الذي يمكن أن حيدث يف املستقبل 

للظاهرة الواحدة. 
نلح�ظ أّن القل�ب منقاٌد لنظ�ام مثّلث اإلدراك، الذي يعمل كنظام مس�تقّر تس�ري 
عليه الطبيعة املس�تقّرة عىل دستور عقيل غريزي ثابت ال يعبأ بحركة الزمن، تعاضده 
قوانن تأخذ باحلس�بان حركة الزمن، حتى حيصل التوازن يف التغريات بعاقة )الكم 
بالكيف(، أي التغريات الكّمية تؤّدي إىل تغريات كيفية، وال يموت النوع إاّل ويكون 
تناسَل عنه مثُله وأكثر من األّول، ومن ثّم يصبح امليت رزقًا لكائن آخر حيّلله ويعيده 

إىل ما بدأ منه.
ملثل هذا النظام خيضع احلّسيون، وُيؤازرهم العقل، الذي ُيثبت بربود بأّن اإلنسان 
مّي�ت ال حمال�ة م�ن اس�تقراء تاريخ اإلنس�ان الذي ح�ّول ش�خصياته العظيمة وغري 

العظيمة إىل كلامت جمّردة، ويلحظ اآلن أّن الزمن يري وحيّول احلارض إىل تاريخ.
ُيمّث�ل هؤالء النظ�رة الواقعي�ة املتطّرفة، التي حتك�م عىل ثورة اإلنس�ان عىل وفق 
هذه النظرة العبثية بأهّنا مُتثل جنونًا خُيّرب النظام االجتامعي املس�تقّر بدوافع غريزية، 
الت�ي هتمل مقي�اس القلب الذي يعمل مب�دأ احلرية، برفض آلية الطبيع�ة التي يراها 
التعّق�ل القلب�ي أهّنا آلية رياضية دقيقة، تكش�ف عن وجهن قوي�ن للحقيقة: )عقيل 
وح�ّس(، ولكن ثّمة وجهًا قلبيًا ثالثًا، من دونه يرى اإلنس�ان وجوده مثريًا للريبة يف 

هناية املطاف، ومن ثّم ينقسم بإزائها موقف اإلنسان عىل قسمن:
القسم األول: قسٌم له طموٌح نبيل، يسعى إىل معرفة كّل يشء، وهنا تكمن احلقيقة التي 
متّيز الفكر النرّي من الغريزة العمياء، أي ُيمّيز اإلنسان احلر من احليوان، الذي يعمل شيئًا 
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واحدًا بشكٍل ُيثري اإلعجاب، ولكنّه يعجز عن ابتكار يشٍء آخر خيرق حدود الغريزة)1( 
ومنطقه�ا الريايض، الذي يعمل بلغة حاس�وب العقل: )إم�ا /أو، وال ثالث بينهام(.
صحي�ٌح أّن املتمّيزي�ن قليل�ون، ولكنّه�م أف�راٌد يعدل�ون اجلمي�ع، ما ي�ؤّدي إىل 
 (Platon) قل�ب املنط�ق الريايض، إذ يصب�ح اجلزء أكرب من ال�كّل، يقول أفاط�ون 
)427 � 347ق.م(: »إّن الشـعب ال يمكـن أن يكـون قوّيـًا مـا مل يؤمن بـاهلل، وهو إلٌه 
حّي يسـتطيع أن حيّرك اخلوف يف القلوب التي اسـتولت عليها األثـرة واألنانية الفردية، 
وحيملها عىل االعتدال يف هنمها ورشهها وبعض السيطرة عىل عواطفها، وفوق ذلك إذا 
ُأضيف عىل اإليامن باهلل اإليامن بوجود حياة أبدية يف اآلخرة؛ ألّن اإليامن باحلياة األُخرى 

يمّدنا بالشجاعة يف مواجهة املوت، عىل فرض استحالة إثبات هذا اإليامن«)2(.
يقول الس�يد املس�يح×: »مكتوب ليس باخلبز وحده حييا اإلنسـان، بل بكّل كلمة 
خترج من فم اهلل«)3(، يف حن يقول املاّديون عكس ذلك: »باخلبز وحده حييا اإلنسان«، 
وكّل قوٍل يمّثل وجهًا للحقيقة التي ال تكتمل إاّل بجمع ثاثة وجوه: )عقيل وحّس�ي 

وقلبي(. 
والقلبي الذي يستعمل كلمة الرّب: )كن فيكون(، وهو الذي ُينقذ العقل املجّرد 
م�ن البح�ث عن أرض صلبة يس�تند إليها بن�اؤه الفكري املجرد من امل�ادة؛ إذ يعجز 
العق�ل عن الرتاجع إىل ما ال هناية له من أس�باب، ما يعل كّل اس�تنباط جديٍد خاليًا 
من املعنى، فإذا كان العقل يستند إىل استقراء الواقع ويستخلص منه بدهيياته التي ال 

حتتاج إىل برهان، فإىل أّي يشٍء يستند الواقع؟!
هذا العجز يف الرتاجع السببي إىل ما ال هناية يعل العقل إّما أْن ينقض مبادئه التي 
بنى عليها أفكاره، أي ينقض نفس�ه بنفس�ه، ما حيّطم الض�رورة املنطقية يف رياضياته، 

)1( ُانظر: بري، رالف بارتون، إنسانية اإلنسان: ص41�42.
)2( ديورانت، ِول، قّصة الفلسفة: ص38.

)3( إنجيل مّتى: إصحاح4، آية4.
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الت�ي ال حتتمل هذا النقض يف بحثه عن اليقن املطلق. أو الوقوف عند نقطة تعّس�فية 
كام نجدها عند ديكارت الذي لو تابع »شكوكه وجتريداته إىل أبعد مدى ممكن بدالً من 
إيقافهـا عند نقطة معّينة اختارها بشـكٍل تعّسـفي؛ لتبنّي له كيـف يتوّجب عليه باملثل أن 

يشّك يف ملكاته ويف مقدرته عىل التفكري، وأخريًا يف مقدرته عىل الشك«)1(.
وبدالً من التعّس�ف العقل ُينقذ العقل ينقض نفس�ه بنفسه، تأيت َمَلكة القلب التي 
تس�تعمل )الكلمة( وس�يطًا لتق�ول: إّن العامل املحس�وس املتحّرك ع�رب الزمن حّركه 
»املحـّرك األّول الـذي ال يتحّرك هـو واحد وواحد فقط«)2( بكلم�ة )كن فيكون(، وال 
ك ال يتحّرك(،  تناقض هناك؛ ألّن تصّور املؤمن باهلل يسمح أن جتتمع النقائض فيه )حُمرِّ
فإذا قيل: لكّل خملوٍق خالق فَمن خلق اخلالق؟ يقول القلب: هو خلق نفَسه بنفسه.

قال احلكيم الصيني )الوتس( مصورًا منطق القلب أو قانونه أو )مقياسه(:

اإلنساُن يتَّخذ األرَض قانونًا له.

واألرُض تتَّخذ السامَء قانونًا هلا.

والسامُء تتَّخذ الطريَق )اهلل( قانونًا هلا.

والطريُق يتَّخُذ قانوَنه من نفسِه )3(.
وباس�تعامل املقي�اس القلبي س�نحكم عىل صّح�ة ثورات الش�هداء ومنهم اإلمام 
احلس�ن×، ال�ذي واج�ه بإيامن�ه أعت�ى إمرباطوريات الظل�م التي ص�ادرت حرّية 
اإلنس�ان، وأهانت كرامته باس�تعبادها إّياه، فلم يِقف بوجهها، إاّل اثنان: احلسن بن 
ع�يل بالتعّق�ل القلبي، وعبد اهلل بن الزبري بالتعّقل القلبي املش�وب بالعاطفة. واألّول 
أش�مل يس�توعب الثاين ويتجاوزه، بحسبان العاطفة وس�يلة ُتعيق احلرية، وال يصّح 

العكس حتى تثبت العاطفة ُسُموها إىل مستوى التعّقل القلبي.

)1( ُانظر: العظم، صادق جال، دراسات يف الفلسفة الغربية احلديثة: ص78.
)2( ُانظر: تايلور، إلفرد إدوارد، أرسطو: ص73.

)3( الوتس، الطريق والفضيلة: ص58.
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القسـم الثاين: قس�ٌم م�ن الناس م�اّدي لي�س َطموح�ًا يف معرف�ة كّل يشء، وإّنام 
يكتف�ي ب�ام تدركه حواّس�ه وعقله من دون قلب�ه، بأّنه أفضل من احلي�وان؛ لذلك من 
حّق�ه أن يس�ّخر احليوانات ملصاحله. وهؤالء هم الكث�رة الذين هُييمنون عىل املجتمع 
كق�ّوة عددي�ة، وُيمّثلون وجه�ن للحقيقة )العقلية واحلّس�ية( م�ن دون حراك قلبي 
أخاق�ي، وه�م ينّظمون احلياة بالصناع�ة والفنون والعم�ران؛ إاّل أهّنم ال يتطاولون 
عىل األقوياء؛ لُيش�عروهم بأهّنم متس�اوون معهم كعبيد إلله واحد؛ لذلك ينس�اقون 
حلياة الدعة واجلاه وكّل مصادر القّوة )الس�لطة واملال والس�اح(، وهي حياة ال فكَر 
حّرًا فيها؛ ألّن الناس ال تتجه إىل التفكري حتى تكتنفها الصعاب، وتواجهها العقبات 
يف ُأم�ور ال من�اص للخروج منها، وكذلك ه�ي حياة التجار والعبي�د فإهّنم يكتفون 
بإش�باع أساس�هم احليواين الغريزي، وق�د وصفهم اإلمام ع�يل× بوصٍف نفاه عن 
َهـا َعَلُفَها، َأِو  نفس�ه بقوله: »َفـاَم ُخلِْقُت لَِيْشـَغَلنِي َأْكُل الطَّيَِّباِت َكاْلَبِهيَمـِة امْلـَْرُبوَطِة َهُّ

ا«)1(. ُش ِمْن َأْعالفَِها، وَتْلُهو َعامَّ ُيَراُد ِبَ ُمَها، َتْكَتِ امْلـُْرَسَلِة ُشُغُلَها َتَقمُّ
ُينش�ئ ه�ؤالء حكوم�اٍت ودوالً قوي�ة مس�تقّرة ولكنّها من دون أخاق س�امية، 
ويس�نّون القوان�ن الت�ي خت�دم مصاحله�م أّوالً، ومن َثّم خت�دم رعاياه�م، وال بأس 
عنده�م يف الفتك بأّي معارضة لسياس�تهم، والناس تؤّيدهم؛ ألهّنا حتّب االس�تقرار 
االجتامع�ي وُتعج�ب بالقوي اجلّب�ار؛ لذلك هم ُيمّثل�ون حقائق اجتامعية ونفس�ية، 
ولكنّه�م عاج�زون عن مطاولة امُلُثل األخاقية العليا، الت�ي يتغاىض عن ذكرها كثرٌي 
ع�ون أهّنا مُتّثل  م�ن املؤّرخ�ن وعلامء االجت�امع قدياًم وحديثًا، فيص�درون أحكامًا يدَّ
غ بنظرية العصبية  حقائ�ق كّلية مطلقة، ومنه�م ابن خلدون )ت808ه�( الذي ُيس�وِّ
ع�ودة النظ�ام االجتامعي والس�يايس اجلاه�يل، الذي ال ننك�ر أّنه ُيمّث�ل احلقيقة التي 
م بمقياس  أثبت�ت س�طوهتا بع�د اخلاف�ة الراش�دة، ولكنّها حقيق�ة ناقصة م�ا مل ُتق�وَّ
األخاق اإلسامية، وإاّل حدث جدٌل طويٌل عقيم، ينّم عىل اجلهل الناتج من انفتاح 

)1( هنج الباغة، ضبطه صبحي الصالح: ص575.
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مثلث اإلدراك الذي حيرص نقطة احلقيقة يف حّيٍز ضّيق، يلزمنا أن ال نصدر ُحكاًم ما مل 
نكتشف ثاثة وجوه للحقيقة: )الوجه العقيل، واحلس، والقلبي األخاقي(، فنكون 
فة، وال نميل إىل املثالين فنُتَّهم  موضوعين ال نميل إىل املادين َفنُتَّهم بالواقعية املتطرِّ
باالنفصام عن الواقع، ونكّلف الناس بام ال يطيقون حن ُنكرههم عىل الس�لوك ضّد 
طبائعهم؛ لذلك ُيصبح ُحكم املثالية األخاقية، التي جتّسدت يف الشخصيات كُمُثل 
واقعي�ة، مفيدًا ملعرفة نس�بة س�لوك معظم الن�اس بالقياس إىل أع�ىل درجة يمكن أن 
حُيّققه�ا اإلنس�ان 99%، لنع�رف الدرجة الناجحة من الراس�بة؛ لنحّثهم عىل حتس�ن 

حاهلم من دون تعنيفهم؛ ألنَّ العنف يعلهم منافقن يقولون ما ال يفعلون.
هب�ذا ُتفنِّ�د مقايي�س نظرية عل�م النقطة مزاعم امل�دارس واملذاه�ب واالجتاهات 
املتنافس�ة التي تّدعي اليقن املطلق يف املعرفة، س�واء املادية منها أم املثالية، وحتفظ يف 
الوقت نفس�ه لكّل مدرس�ة حقوقها املعرفية النس�بية يف النظر إىل احلقيقة، التي تتجىّل 
فيها أحد الوجوه الثاثة، بمعنى أّن نظرية علم النقطة تعلو فوق املشاحنات)1( ؛ ألهنّا 
جتته�د يف التأليف بن مع�ارف امللكات الثاث: )العقل، واحل�س، والقلب( ملقاربة 
احلقيق�ة وحرصه�ا يف حّيٍز ضيق يقّل�ل اجلدل العقيم حوهلا، ال�ذي يدّل عىل اجلهل، 
خمتارًا من كّل مدرسة ما أتت بِه من نتائج إيابية، متجاهلًة منها ما كان صدودًا عقياًم 
عن االجتاهات األُخرى؛ ألّن الصدود ينّم عىل عدم َفهم اآلخرين، بل قد ينّم أحيانًا 
عىل عدم فهم املدرسة آلرائها نفسها، ولو فهمت املدرسة الواحدة آراءها ملا خاضت 
يف جدٍل عقيم طويل ال هناية له، فمثل هؤالء يس�ّمون مثابرين، وال يس�ّمون أحرارًا 

يصلح عليهم قول الشاعر: )2( 
ليوهنهــا  يومـًا  صخـرًة  ها وأوهى قَرنـه الوعُل)2( كناطٍح   فلـم يرضُّ

)1( ُانظر: اللو، شارل، مبادئ علم اجلامل: ص2.
)2( البيت لألعشى ميمون بن قيس، من المّيته املشهورة، وهو من شواهد ابن عقيل رقم )257(: ج3، 

ص90، وشواهد األشموين برقم )698(.
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أو يسّمون جهلة؛ لكثرة ما خاضوا من جدٍل طويل يف القضية الواحدة، عىل وفق 
مقياس اإلمام عيل×: »العلُم نقطة كّثرها اجلاهلون«. املذكور سابقًا.

املبحث الثاني: مقياس شهادة اإلمام احلسني×

1ـ اتهّساع جمال القيم يف مقياس احلسني×
إّن املقياس الذي يّتخذه الثائر أو الش�هيد مقياس�ًا قلبيًا، يرب�ط مبدأ احلرية القلبية 
باعتق�اد فكري راس�خ، يرى صاحبه أّنه ُي�ريض اهلل، وُيثبت تلك الفك�رة االعتقادية 
بتجربة حّس�ية ملموسة بالسلوك منّزهة عن امليول العاطفية والشخصية الضيقة التي 
حتك�م معظم قلوب الناس، وهبذا ُيصبح القلب ملكة تعّقل، ترفض تقريرات العقل 
ومنطقه الريايض الثنائي: )خري× رّش، وال ثالث بينهام( إذا استبّد العقل بمفرده باحلُكم. 
�ر ملكة القل�ب عىل طريقتها غري املألوفة، التي جتع�ل معظم الناس َيّتهمون  وُتفكِّ

�م النب�ي‘ بذلك، ق�ال تع�اىل: )ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ  صاحبه�ا باجلن�ون، كام اهتُّ
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ()1(، وهذا ُيرب العقل عىل اإلقرار بصدق الفكرة 
األخاقية القلبية التي تعّززها الشواهد والتضحية التجريبية، فيقرتح العقل فرضية أو 
نظرية تفّس�ر اتساق السلوك بنسق منطقي، فينغلق مثلث اإلدراك عىل مقاربة احلقيقة.
ز بالش�واهد التارخيية احلّس�ية هو الذي يكش�ف عن وجه  والنس�ق الربهاين امُلعزَّ
احلقيقة العقيل املنطقي عن طريق النظام االستداليل املنضبط، الذي يكشف بدوره عن 
تناقض بعض النصوص التارخيية املزيفة يف العرص العبايس، امُلبغض للثوار العلوين 
أكثر من بغض بني ُأمية هلم؛ ألّن العباس�ين ثاروا باس�م العلوين، ثّم انقلبوا عليهم 
فواجهوهم بقلوٍب ال ختتلف عن قلوب مجيع الثوار بوعيهم الثوري االستش�هادي، 
ر بمنهٍج غ�ري مألوف، يائم ظروفًا غري مألوفة لقيم اإلس�ام، فس�لكت  ال�ذي ُيفكِّ

منطقًا خُيالف منطق العقل املبني عىل غريزة: )لذة × أمل(.

)1( املؤمنون: آية70.
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ومث�ال التفكري غ�ري املألوف يف الظروف غري املألوفة: تص��ّرف ُأنثى الدب، التي 
ال جت�د طعام�ًا هلا ولَِديس�ميها، فتعم�د إىل أكل أحدمها؛ للحفاظ ع�ىل حياهتا وحياة 

َديسمها اآلخر.
وكذلك خيالف اإلنس�ان املنط�ق املألوف ولكّن بحكم متايز أخاق اإلنس�ان من 
احليوان، فإّنه يبتكر منهج التضحية بنفسه من أجل حياة اآلخرين. وقد يسلك معظم 
بن�ي البرش طريق�ًا أخّس من طرائ�ق احليوان ُمس�ّخرين عقوهلم للرش؛ إذ يس��رقون 
ويفتكون ويغدرون بإخواهنم الذين يمّرون بالظروف الصعبة نفس�ها، إاّل أّن قّلة من 
بني البرش تكتش�ف يف مث�ل هذه الظروف وجود إمكان�ات يف قوانن العامل املعروف 
د العقل بأنواع من اخليارات  ويف الطبيعة، ويف مناهج املعرفة مل ُتكَتشف من قبل، فتزوِّ
التي تعّد صادقة كإمكانات للحقيقة، يداعبها اخليال بطاقة عىل الرغم من أهّنا كانت 
من قبل مس�تحيلة وغري معقولة، فاخليال هو الوساطة التي متّكن العقل اإلنساين من 
التحّرر من حتّكم العادات، وهو ال يعرتف باملستحيل، وإّنام يعرتف بالقدرة املرنة عىل 
اإلبداع الذي يستهوي اإلرادة، ليصبح اإلبداع متاحًا لاختيار احلّر الذي ُيطلق عنان 
العاطفة من حمبس�ها األناين الضّيق، لتش�مل اآلخرين بعاقة ُتس�ّمى)التعاطف()1(؛ 

لذلك قيل: )َمن يشعر بآالمه فهو حّي، وَمن يشعر بآالم اآلخرين فهو إنسان(.
هك�ذا تعاطَف احلس�ُن× مع أهل الكوف�ة حن دعاه بعضهم حل�رٍب يعلم أهّنا 
خ�ارسة مس�بقًا، لعلمه بأخ�اق معظم أه�ل الكوفة، بأهّنا غ�ري مهّيأة لثقافة ش�هادة 
األحرار، وقد حّذر ابُن عباس احلس�َن)2( � وغريه كثريون � من غدر أهل الكوفة)3(، 

)1( ُانظر: بري، رالف بارتون، إنسانية اإلنسان: ص44�45.
)2( عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب القريش اهلاشمي، صحايّب جليل، ُولد بمكة والزم الرسول‘ 
وروى عنه األحاديث الصحيحة، وشهد مع عيل× معركة اجلمل وصّفن، تويّف يف الطائف سنة 

)68ه�(. ُانظر: الزركيل، خري الدين، األعام: ج4، ص95.
)3( قال ابن خلدون: »ولقد عذله ابن عباس وابن الزبري، وابن عمر، وابن احلنفية أخوه وغريه يف مسريه إىل 

الكوفة«. ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، املقّدمة: ص217.
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م  ووضعوا بن يديه بدائل كثرية، ولكنّها ال تطابق املقياس الش�هيد القلبي؛ ألهّنا حتكِّ

رياضي�ات العق�ل واحل�ّس التجريبي الواقعي فحس�ب، وهتمل منط�ق القلب. وقد 

ع�رف هو وابن الزبري أهّنام مقتوالن ال حمالة)1( ؛ ألهناّم الوحيدان اللذان رفضا حتويل 

اخلافة اإلس�امية إىل ملكي�ة وراثية توّرث للصبيان الفاس�قن، وأبرز األفكار التي 

ُعرضت عىل احلسن كتدابري تؤّمن حياته ورفضها مجيعًا، وهي:

أ( ق�ال ابُن عباس: »وإْن أبيت إاّل حماربة هذا اجلبار وكرهت املقام بمّكة فاشـخص 

إىل اليمن، فإهّنا يف عزلة«)2(.

 لقد رأى احلسُن يف هذا املقرتح معّوقًا للحّرية؛ ألّن العزلة جتعل اإلنسان مشغوالً 

بذاتّيته وبنفس�ه، فيعي�ش يف »عامل إقليمي صغري، وقد اعتنق جـزءًا ضئياًل جدًا من قيم 

العامل األكرب. إّن العالج الوحيد هلذا التعامي هو التعاطف، أي: قّوة الشعور التي تتغلغل 

إىل أعامق اآلخرين وتشارك يف اجتاه حياهتم العاطفية«)3(. وهم أهل الكوفة الذين دعوه 

للشهادة، ومل يدُعه أهُل اليمن ليشاركهم هذا الشعور، فضًا عن علمه أّنه مستهدف 

يف أي مكان: »وأيم اهلل، لو كنت يف حجر هاّمة من هذه اهلواّم الستخرجوين... ليعتُدّن 

عـيَّ كـام اعتـدْت اليهود يف السـبت«)4(. ف�ا حاجة بعد ذل�ك إىل البحث ع�ن العزلة 

وطلب األمان، ما دام قّرر أْن ال يبايع فاسقًا، وقّرر الفاسق أْن يقتله أينام كان.

ب( قال ابن عباس: »فإن عصيتني وأبيت إاّل اخلروج إىل الكوفة، فال خُترجّن نساءك 

)1( قال مروان بن احلكم لوايل املدينة الذي ورده كتاب فيه نعي معاوية وتولية ابنه يزيد بشأن احلسن وابن 
الزبري: »إهّنام واهلل إْن خرجا مل تَرمها، فخذمها بأن يبايعا وإاّل فارضب أعناقهام«. اليعقويب، أمحد بن أيب 

يعقوب، تاريخ اليعقويب: ج1، ص228.
)2( املسعودي، عيل بن احلسن، مروج الذهب: ج3، ص64. ُانظر: ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل 

يف التاريخ: ج3، ص400.
)3( بري، رالف بارتون، إنسانية اإلنسان: ص46.

)4( ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج3، ص400. 
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وولدك معك، فواهلل إيّن خلائف أن ُتقتل كام ُقتل عثامن ونساؤه وُولده ينظرون إليه«)1(.
لق�د التف�ت ابن عب�اس إىل إحدى الوس�ائل التي تضّي�ق جمال القي�م، وهي ميل 
الوسائل إىل أن تكون معّوقة لألهداف، لكن هل اصطحب احلسن النساء واألطفال 
والصبي�ان لغ�رض اس�تدرار عطف الن�اس لين�رصوه أو خيّففوا عنه وط�أة املوت؟! 
هم، فاختاروا أن يش�اركوا  اجل�واب: كا؛ ألّنه أبل�غ أهل بيته وذويه بمص�ريه وخريَّ
برحل�ة الوع�ي احلّر بع�امل القيم، ومل ُيكره أح�دًا من إخوته وغريهم ع�ىل اختيار عامل 
القي�م، وي�دلُّ ع�ىل ذلك نصيحة َم�ن صاحب�وه يف أّول خطوة خطاها م�ن املدينة إىل 
مك�ة بقوهلم: »لو تنّكبت الطريق األعظم كام فعـل ابن الزبري... قال: ال واهلل، ال ُأفارقه 
حتى يقيض اهلل ما هو أحّب إليه«)2(. ما يدّل عىل علمهم بمصريه الذي جعله رهنًا بيد 
َم َمْن معه معنى احلرّية كوعي عميل  القدر كخيار حّر اختاره بنفس�ه. ويف هذا الرّد علَّ
رضوري ُملزم مشحون باإلرادة احلّرة، وليس فكرة نظرية حتتمل الرضورة واإلمكان.
ج( حن ُأشري عليه أن اكتب: »إىل أهل الكوفة وأنصارك بالعراق فيخرجوا أمريهم 

]األُموي[، فإْن قووا عىل ذلك ونفوه عنها، ومل يكن با أحد يعاديك أتيتهم...«)3(.
رف�ض هذه الفك�رة؛ ألهّنا تعي�ق رحابة جمال القي�م بالفتور)4(، فيس�بقه غريه ممَّن 
كتبوا إليه، فينالوا الس�بق يف رشف الش�هادة)5(، ويصبح ه�و وأهل بيته تالن متهّمن 
بفت�ور اإلرادة. ويظه�ر ذل�ك يف رّده عىل اعتذار رس�وله إىل الكوفة، وهو مس�لم بن 
عقيل الذي كتب إليه أن يعفيه لتشائمه من ضال الدليلن للطريق، فامتا ونجا مسلم 

)1( املسعودي، عيل بن احلسن، مروج الذهب: ج3، ص65. ُانظر: ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل 
يف التاريخ: ج3، ص400.

)2( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج4، ص260. 
)3( املسعودي، عيل بن احلسن، مروج الذهب: ج3، ص64. ُانظر: ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل 

يف التاريخ: ج3، ص404.
)4( ُانظر: بري، رالف بارتون، إنسانية اإلنسان: ص46.

)5( ُانظر: جاء باهلل، محادي، دراسات فلسفية )العلم يف الفلسفة(: ص118.
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بحشاش�ة نفس، فكتب إليه احلسن×: »أّما بعُد، فقد خشيُت أْن ال يكون َحلك عىل 
الكتاب إيلَّ إاّل اجلبن، فامِض لوجهَك والسالم«)1(.

وح�ن رقَّ قل�ب ُأخته زين�ب’ حلاله وبكت يف ليل�ة مقتله، بّن هل�ا أّن موقف 
، ولي�س موقف ضعٍف وفت�وٍر باإلرادة؛ لذل�ك قال هلا:  الش�هادة موق�ف فخٍر وعزٍّ
»اتقي اهلل، فإّن املوت نازٌل ال حمالة... إيّن ُأقسُم عليك فأبّري قسمي: ال تشقِّي عيَّ جيبًا، 

وال ختميش عيَّ وجهًا، وال تدعي عّي بالويل والثبور«)2(.
د( ح�ن أش�ار عليه فريٌق م�ن الناصحن غري األح�رار أْن يس�تدّر عطف الناس 
بإقامته بمكة، ومنهم ابن الزبري الذي قال له: »فأِقم إْن شـئت وتوّليني أنا األمَر فُتطاع 
وال تعصــى. قـال: ال ُأريد هذا أيضًا«)3( ؛ ألنَّ اس�تدرار عاطفة الناس بثأر أو بالدفاع 
عن انتهاك مقّدس�ات، أو تأميلهم بالفوز والعطاء ونحو ذلك، إّنام ُيعدُّ من معّوقات 
توس�يع حقل القيم، التي تش�غل الذات الثائ�رة بالتفكري يف الوس�ائل التي تؤّدي إىل 
غاي�ة ضّي�ق�ة، قد تتحّكم قسًا باإلنس�ان م�ن دون أن تكون قد اختريت عن س�ابق 

قصد، وبعدها يصبح كّل اختياٍر مرهونًا بالوسائل التي تؤّدي إليها. 
إنَّ ممارس�ة االختي�ار اخلالص تتطّلب ذوقًا مميزًا تبعد احلّر عن جلاجة الش�هوات، 
واحلامس�ة الطائفية، وعن َس�ْوَرة الغوغاء، وأّية قّوة ُأخرى مُتي�ت القلب وحَتُول دون 

توسيع جمال مملكة القيم)4(.
ه�( إنَّ امُلُثل الواقعية العليا التي يّس�دها الش�هيد متثِّل تصّورًا واس�عًا وعميقًا )5( 
يّتسع للجميع، وال ينقصه يشٌء حن خيرج منه مجيع َمن انضّموا إليه باستثناء صانعه 

األّول، وتظهر تلك السعة والعمق فيام يأيت:

)1( ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج3، ص386.
)2( اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب، تاريخ اليعقويب: ج2، ص230.

)3( ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج3، ص400.
)4( ُانظر: بري، رالف بارتون، إنسانية اإلنسان: ص46�47.

)5( ُانظر: العظم، صادق جال، دراسات يف الفلسفة الغربية احلديثة: ص177.
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أّوالً: أشار عدٌد من املصادر التارخيية إىل أّن احلسن× حن سمع بمقتل مسلم بن 
عقيل »همَّ أن يرجع ومعه مخسة من بني عقيل، فقالوا له: أترجع وقد ُقتل أخونا؟!«)1(.
ومصادرن�ا التارخيية التي ينقل بعضها من بعض ال ُتفِرح كثرهُتا، وكثرة ما تناقلته 
خ الس�اذج، الذي تصّور احلس�ن كأّنه شخصية خائفة  من قصص تعكس وعي املؤرِّ
مرتّددة ال يمكنها إاّل أن تستسلم للبيعة من أّول هتديد، وال تزّج بنفسها هبذا املوقف 
خون؛ لذل�ك نرّجح رواية ابن اجل�وزي )ت597ه�( بأنَّ اإلمام  ال�ذي تصّوره املؤرِّ
احلس�ن× ق�ال: »يا بني عقيل، حسـبكم من الفتك بمسـلم، اذهبوا فقـد أذنُت لكم. 

فقالوا: ال واهلل، بل نفديك بأنفسنا وأهلينا«)2(.
�ه بعد مقتل أخيه�م، بأْن  وهب�ذا االختب�ار َضم�َن احلس�ن حرية اختي�ار أبناء عمِّ
منحهم خيارين وس�مح هلم أن يّتخذوا قرارًا جديدًا نابعًا عن س�ابق قصد وتصميم 
يف الظ�روف اجلديدة، إىل جان�ب التفكري بالنتائج التي جعلته�م يتبنّون موقفًا معينًا، 

ويستثنون البدائل األُخرى املسموح هلم هبا)3(.
ثانيـًا: حن قِدَم احلس�ن× الكوف�ة ظنَّت الناس التي مرَّ هبا أّن�ه قادٌم عىل مغنم، 
فلحق�وا بركبه فخاطبهم ليكتش�فوا إمكانات حّريته�م يف املوازنة بن خياري الطمع 
والش�هادة، قال: »قد خذلتنا شـيعتنا، فَمن أحبَّ أن ينرصَف فلينرصف، ليس عليه ِمنَّا 

ِذمام. فتفّرقوا يمينًا وشامالً، حتى بقي يف أصحابه الذين جاءوا معه من مكة«)4(.
ثالثـًا: خرّي احلس�ن× مجيع َم�ن بقي معه يف آخ�ر ليلة من حيات�ه بقوله: »ليأخذ 
كلُّ رجـٌل منكـم بيد صاحبه، أو رجل من إخويت، وتفّرقوا يف سـواد هذا الليل، وذروين 
وهـؤالِء القـوم، فإهّنم ال يطلبون غـريي، ولو أصابوين وقدروا عىل قتـي ملا طلبوكم... 
قالوا: يا بن بنت رسول اهلل، وماذا يقول الناس، وماذا نقول هلم إذا تركنا شيخنا وسّيدنا 

)1( ابن قتيبة الدينوري، عبد اهلل بن مسلم، اإلمامة والسياسة: ج2، ص5.
)2( ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل، املنتظم يف تاريخ امللوك واألُمم: ج4، ص154.

)3( ُانظر: بري، رالف بارتون، إنسانية اإلنسان: ص142�143.
)4( ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج3، ص404.
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وابـن بنـت نبينا حممـد‘، مل نـرِم معه بسـهم، وال نطعن عنـه برمـح، وال نرضب معه 
بسـيف؟! ال واهلل... ال نفارقـك أبدًا، ولكنّنا نفديك بأنفسـنا، وُنقتل بـني يديك، وَنِرُد 

موردك، فقّبح اهلل العيش بعدك«)1(.
املش�كلة يف حّري�ة االختيار ليس�ت فيام يقول الن�اس، وإّنام يف )م�اذا نقول هلم؟( 
لو س�ألونا عن أس�باب ترككم َمن جئتم معه وأنتم تعلم�ون املوت مصري صحبتكم 
ل�ه؟! عند ذاك يكون أمامنا خياران إلجابتهم، مه�ا: )اجلبن، أو هو أِذن لنا(. وهذان 
اخلياران يمّثان قيودًا للحرية؛ ألهّنام حمدودان بضيق األُفق؛ لوجود خيار مثايل واسع 

ن يريد أن يفدينا بنفسه. جدًا هو الفداء بالنفس عمَّ
ه�ذه الصورة من ابتكارات اخليال املائمة للفكر احلّر، التي أراد احلس�ن× أن 
يمألها بمضموهنا احلّس وحده، فكان الرّد: أّن صورة الش�هادة ال تكتمل بمعاناتك 
الت�ي يفرضه�ا الع�دو عليك كقي�د خارج�ي، وإّنام بمعانت�ك وأنت ت�رى األحباب 

يموتون دونك.
و(يفّس بعضهم أّن اخليارات التي عرضها احلسن يف أشدِّ املواجهات احتدامًا يف 
طري�ق احلرية، أهّنا متّثل ضعفًا، والصحي�ح عكس ذلك، ومثال ذلك ما فاوض عليه 
عمر بن س�عد بثاثة خيارات كتبها البن زياد بقوله: »هذا حسني قد أعطاين أن يرجع 
إىل املكان الذي منه أتى، أو أن نسـرّيه إىل أّي ثغٍر من ثغور املسـلمني شئنا، فيكون رجاًل 
من املسلمني له ما هلم وعليه ما عليهم، أو أن يأيت يزيد أمري املؤمنني فيضع يده يف يده«)2(.
هذه اخليارات الثاثة متّثل رشوط احلرية التي اختارها احلس�ن بنفس�ه، وال تلّبي 
رشط السلطة املقّيدة حلّريته، وهو اإلكراه عىل بيعة يزيد، وهو املطلوب، وقد كتبه ابن 
زياد إىل عمر بن س�عد: »أن يعرض عىل احلسـني بيعة يزيد«)3(. ما يعل عبارة: )يضع 
يده بيد يزيد( فهي ال تعني البيعة التي ُتعّد وثيقة قانونية حيّق مَلن يملكها القضاء عىل 

)1( ابن أعثم، أمحد، الفتوح: ج5، ص169�170.
)2( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج4، ص275.

)3( ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج3، ص412. 
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الناك�ث بالعقوبة أو الس�قوط يف أعن الناس، وإّنام تعني توس�يع رشوط احلرية التي 
أصبحت هبا ثاثة خيارات؛ لذلك يمكن تأويل العبارة بأهّنا وسيلة لنقل املناجزة من 
كرباء إىل الش�ام، ليتس�ع ُأفق املعارضة إعاميًا من دون نزع الس�اح، وهو ما أّدته 
النس�اء واألطفال، حن تسأل الناس َمن هؤالء الس�بايا؟! فيظهر تناقض يأباه منطق 

الناس املبني عىل الغرائز، إذ يأتيهم جوابان متنافران: 
األّول: هؤالء رّش األرشار.

 والثاين: هؤالء خري األخيار.
 فيش�تغل مقي�اس العقل ال�ذي يقول: )إّم�ا أرشار× أو أخي�ار( وال ثالث بينهام، 

وحن يسألون عن َنَسِب هؤالء يدوهنم من خيار الناس قاطبًة يف عرصهم.
ز( لق�د ُكتِ�َب تاريخ ه�ذه الواقعة وغريها بطريق�ة الرواية املس�موعة، ال بطريقة 
املش�اهدة الت�ي اش�ُتهر هب�ا )هريودي�ت Herodotus()1( )484 � 465 ق.م( الذي 
ن أكثر تارخينا العريب اإلسامي  استحّق بسبب هذا املنهج اسم )أبو التاريخ(، وقد ُدوِّ
يف العرص العبايس الذي عادى العلوين أكثر من معاداة األُموين هلم؛ لذلك تواجهنا 
قص�ص تقّل�ل من أخاق ش�هداء معرك�ة الطف بأهّنا تن�ّم عىل اجلب�ن والضعف يف 
التخطيط، وال سيام التي تدور حول سفري احلسن إىل الكوفة، وهو مسلم بن عقيل، 
الذي يروي التاريخ له أّنه مل ُينفّذ اغتيال ابن زياد وايل يزيد عىل الكوفة، بعد أن وافق 
عليه يف بيت هانئ بن عروة، بحّجة أّن االغتيال يتعارض مع القيم األخاقية الدينية)2( 
لق�ول النب�ي‘: »اإليامن قيد الفتك، ال يفتـك مؤمن«)3(، وكراهية هان�ئ أن ُيقتل يف 
منزله، يف الوقت الذي يقول فيه هانئ له: »لو قتلته لقتلت فاسقًا فاجرًا كافرًا غادرًا«)4( 

 .www.wikipedia.org :1( ُانظر: هريوديت، بحث متاح عىل موقع املوسوعة احلّرة(
)2( ُانظر: ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج3، ص390.

)3( اهليثمي، عيل بن أيب بكر، جممع الزوائد: ج1، ص96.
)4( املصدر السابق: ج3، ص390.
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ر هذه القّصة مّرتن، ويف كلتيهام يوافق مسلم عىل االغتيال مّرة يف بيت هانئ  ُتكرَّ
وُأخرى يف بيت رشيك بن األعور)1(، ثّم يرتاجع عن التنفيذ حتت نفس األس�باب ما 

يعل القّصة مصطنعة هبدف إثبات جبن مسلم بن عقيل. 
والصحي�ح أهّن�ا قّص�ة واح�دة ك�ام وردت يف تاريخ الط�ربي)2(، ب�أّن رشيك بن 
األع�ور الذي وفد من البرصة مع ابن زياد وهو من الش�يعة ق�د مرض يف الطريق أو 
متارض؛ لتأخري ابن زياد حتى يسبقه احلسن، فرتكه ابن زياد مع مجاعة، وحن وصل 
رشي�ك الكوف�ة بعَد ابن زياد نزل دار هانئ، وتداول مع مس�لم ع�ىل اغتيال ابن زياد 
الذي عزم عىل زيارة ابن األعور يف بيت هانئ لاطمئنان عىل صّحته، فرفض مسلم 
فكرة االغتيال، حُمتّجًا باحلديث النبوي كقيمة دينية، وعّزز هانئ الرفض حمتّجًا بقيمة 
أخاقي�ة اجتامعية، فاجتمعت لدى مس�لم حّجتان، أدىل هبام ح�ن عاتبه ابن األعور 
ع�ىل عدم اغتنام الفرصة، ما يدّل عىل أّن هانئًا ومس�لاًم كانا من األحرار مع اختاف 
الوس�ائل التي تلتقي بمنهج واحد هو منهج احلس�ن، وهو أن ال يبدأ القوم بقتال)3(؛ 
فيكون مطلوبًا بثأر، بل كان يريد العكس، الذي يسلب أي رشط يقّيد حّريته ويعله 
س�احًا منطقي�ًا أخاقيًا بي�د األعداء، ويظهر ذل�ك يف قوله: »أتطالبـوين بقتيٍل منكم 

قتلته؟! أو ماٍل لكم أخذته؟! فلم يكّلموه«)4(.
غ  هك�ذا تطاب�ق رشف وس�ائل احلرية م�ع غاياهتا؛ ألنَّ الوس�يلة القبيحة ال تس�وِّ
الغاي�ة الرشيفة يف أخاق الش�هيد، وعىل هذا األس�اس أخطأ اب�ن األعور يف إدراك 
أخاق الشهادة التي أدركها مسلم بن عقيل خرَي إدراك، حتى أّنه مل يستنفر َمن بايعه 

)1( ُانظر: ابن كثري، إسامعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص155.
)2( ُانظر: الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج4، ص271.

امللوك  املنتظم يف تاريخ  ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل،  السابق: ج4، ص309.  ُانظر: املصدر   )3(
واألُمم: ج4، ص155.

)4( ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل، املنتظم يف تاريخ امللوك واألُمم: ج4، ص155.
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� الذي�ن قّدرهت�م كت�ب التاري�خ )1( بأكثر من 30 أل�ف مقاتل � يف منع اب�ن زياد من 
دخول الكوفة حتى يس�بقه احلس�ن، علاًم أّن ابن زياد قِدم إىل الكوفة بثّلة من النس�اء 
واألطف�ال والعبيد، وحن أراد مس�لم االنتص�ار هبذا اجليش اجل�رار هلانئ بن عروة 
ال�ذي رُضَب وُحبَس، ترّصف ه�ذا اجليش ترّصفًا حيوانيًا يقوم ع�ىل مبدأ: )اللذة × 
ق عنه فبقي وحيدًا، فضاقت به بيوت الكوفة بام رحبت، فآوته  األمل( الغري�زي، فتفرَّ
امرأة فاّطلع ابنها عىل مكانه، فس�لَّمه ليُقتَل وُيرمى من أعىل قرص اإلمارة، وجُتّر جّثته 

وجّثة هانئ يف األسواق.
وخاص�ة القول: إّن مبادئ أو قوان�ن التعّقل القلبي ُتبنى عىل نامذج فردية تثبت 
أنَّ )اجل�زء أك�رب من الكّل(، وهي ختالف رياضيات العقل وحس�ابات احلّس القائمة 
عىل )مس�اواة الكل لألج�زاء(؛ لذلك تكون ه�ذه النامذج قليل�ة يف التاريخ، ولكنّها 
موج�ودة ومث�رية للتنّبه، ف�ا يعاب عليها قلَّته�ا؛ ألنَّ القّلة خصيص�ة جوهرية فيها، 

كذلك قال الشاعر:)2( 
عديُدنـا  قليٌل  ـــا  أّن قليـل)2( تــعــرّينــا  الكـراَم  إنَّ  هلـا   فقلـت 

بمعنى أّن أخاق القلب الطامح لتحقيق واقعية امُلُثل مبنية عىل نظرية اإلنسان الفرد، 
ي أخاقهم احليوانية املبنية  الذي يثور وهو مؤمن بمبادئ كّلية تنترص عىل اجلميع، وتعرِّ
عىل غريزة: )اللذة × األمل(، وقد أعادت نظرية الفرد تصحيح تعريف اإلنس�ان العقيل 
النظ�ري باجلن�س )حيوان(، والن�وع )عاقل(، إىل تعريف�ه تعريفًا قلبي�ًا عمليًا باجلنس 
)حيوان(، والنوع )أخاقي(، إذ ظهر يف جمتمع أهل الكوفة من الذين مل يبايعوا احلسن 
�د هذا التعري�ف منتص�رًا عىل املبدأ الغريزي، اس�مه )احل�ر( � الذي  ف�ردًا واحدًا جسَّ
أصبح هذا االس�م االعتباطي س�مًة له، وليس داللة عليه، أي أّن األلفاظ التي نربهن 

)1( ُانظر: اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب، تاريخ اليعقويب: ج1، ص4. الطربي، حممد بن جرير، تاريخ 
األُمم وامللوك: ج4، ص258. ابن قتيبة الدينوري، عبد اهلل بن مسلم، اإلمامة والسياسة: ج2، ص4، 

ابن كثري، إسامعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص154.
)2( ديوانا عروة بن الورد والسموأل: ص90.
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عىل صدقها متثل حقائق � إذ »أقبل يدنو نحو احلسني قلياًل قليالً، وأخذته رعدة، فقال له 
: واهلل، إّن أمرك ملريب... ولو ِقيل: َمْن أشجع  رجل من قومهـ  ُيقال له: املهاجر بن أوسـ 
أهل الكوفة؟ ملا عدوُتك. فقال له: إيّن واهلل أخرّيُ نفيس بني اجَلنّة والنار... ثّم رضب فرسه 
فلحق باحلسني، فقال له: جعلني اهلل فداك يا بن رسول اهلل، أنا صاِحُبك الذي حبسُتك عن 
الرجوع، وسـايرُتك يف الطريق، وجعجعت بك يف هذا املكان، وواهلل، ما ظننُت أّن القوم 
يردُّون عليك ما عرضت عليهم أبدًا...«)1( � من رشوط متّثل حقوق اإلنسان يف احلرية.
 ث�ّم عّرى عيل بن احلس�ن÷ � الش�خص الناج�ي الوحيد من بن الش�هداء)2( 
بس�بب مرضه � نس�اَء أه�ل الكوفة بام أنجبن م�ن رجال ال أخاق وال إنس�انية هلم، 
حن مُحِلِت السبايا إىل ابن زياد »فخرجت نساء الكوفة يرصخَن ويبكنَي، فقال عي بن 

احلسني: هؤالء يبكون علينا فَمن قتلنا؟!«)3(.

2ـ ضيق جمال القيم يف مقاييس الدارسني
حن أثبتنا صّحة نظرية الفرد الثائر امُلطالِب باحلقوق التي حتفظ كرامة اإلنس�ان، 
كش�خص يّس�د أو حيّقق امُلُثل النظرية الصعب�ة املنال، بام أس�ميناه ب�)امُلُثل الواقعية( 
القلبية يف نظرية علم النقطة، فإّننا يب أْن نحّذر من استعامل مقياس امُلُثل غري القابلة 
للتجس�يد ذي الكيفيتن املتنافرتن )أس�ود × أبيض( وال ثالث بينهام، فنحكم حكاًم 
مطلق�ًا )دوغامئي�ًا( ب�أنَّ كّل َمن مل ُيقتل إىل جانب الش�هيد املثايل بأّن�ه كافر ويف النار، 
وندي�ن 99% من املس�لمن يف ذلك الع�رص، مّتهمن َمن لو كنّا مكاهن�م لكنّا مثلهم، 
علاًم أننّا مل نِعش يف عرص ذهبي يصون حّرياتنا وحيفظ كرامتنا، فالظلم موجود اآلن، 
والش�هداء الرافض�ون هلم موج�ودون أيضًا نحّبه�م بقلوبنا، ولكنّنا ُنس�هم يف قتلهم 

)1( ُانظر: ابن األثري، عيل بن أيب الك�رم، الكامل يف التاريخ: ج3، ص421. ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن 
عيل، املنتظم يف تاريخ امللوك واألُمم: ج4، ص155.

)2( ُانظر: اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب، تاريخ اليعقويب: ج2، ص230.
)3( ابن قتيبة الدينوري، عبد اهلل بن مسلم، اإلمامة والسياسة: ج2، ص5. ُانظر: ابن األثري، عيل بن أيب 
الكرم، الكامل يف التاريخ: ج3، ص403. املسعودي، عيل بن احلسن، مروج الذهب: ج3، ص71.
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بع�دم نرصتن�ا هلم، ومن َثّم نبكيهم بعد مقتلهم. فمثل ه�ذا احلُكم غري العلمي يدينه 
الشاعر بقوله:)1( 

مثَله  وتـــأيَت  ــٍق  ُخــُل عــن  تنَه  فعلـت عظيـُم)1( ال  إذا    عـاٌر عليـك 

إّننا هبذا احلُكم الفاسد نطالب الناس أن يغادروا طبيعتهم التي جبلهم اهلل عليها، 
ويرتقوا بطرفة عن إىل مائكة، غري منتبهن إىل أّن الفرد نفسه يتغرّي وعُيه من حٍن إىل 
آخ�ر؛ لذلك يكون مقي�اس العقل الصارم )إّما/أو( وال ثالث بينهام، مضلًِّا يرضب 
عرض احلائط مسألة التوبة اإلهلية التي ال يمكنها أن تساوي بن مثال الرش الذي نال 
درجة )99%( بغريه ممَّن اعتزل القتال؛ ألّن األّول مندفع إىل أقىص حّد بمنطق غرائزه 

احليوانية، ومثاله َمن حزَّ رأس احلسن وجاء بِه مرجتزًا طالبًا الثمن:)2( 
ــًة َوَذَهــبــا  ــض ـــايب ف ـــر رك امُلحّجبـا  أوق املَِلـَك  قتلـُت  فقـد    

وأبــا  ـــًا  ُأّم الــنــاس  ــرَي  خ نَسـبًا)2( قتلت  ُينسـبون  إذ  وخرَيهـم    

فهذا ال يتس�اوى مع َمن ندم وبكى وتاب واس�تغفر وعمل صاحلًا، لقوله تعاىل: 
ع أخاق  )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ()3( ؛ ألّن تن�وِّ
الن�اس بن ما ُجبلوا عليه غريزيًا من جهة، واملس�توى األخاق�ي املثايل الواقعي من 
عة  جهٍة ُأخرى، يعل أخاقهم كسائر الظواهر احلّسية املتغرّية عرب مرور الزمن، متنوِّ
تنوع�ًا ال هنائي�ًا، ال يصّح قياس�ها إاّل بالقياس احلّس��ي العميل، ال�ذي يضم كيفيتي 
ل تقس�يم  )إّم�ا/أو( وال ثال�ث، فضًا ع�ن كيفيات ثوالث وروابع وخوامس ُتس�هِّ
الواق�ع إىل فئ�ات واضحة، ومثال ذلك مقياس رس�ول اهلل‘ الثاث�ي العميل: »َمن 
رأى منكـم منكـرًا فليغـرّيه بيده، فإن مل يسـتطع فبلسـانه، فـإْن مل يسـتطع فبقلبه، وذلك 

)1( البيت أليب األسود الدؤيل، رشح ابن عقيل: ج4، ص13، ونسبه ياقوت احلموي يف معجم البلدان: 
ج7، ص384، وأبو الفرج اإلصفهاين يف األغاين: ج11، ص39، للمتوّكل الكناين.

)2( ابن كثري، إسامعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج 8، ص199.
)3( الزمر: آية53.
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أضعف اإليامن«)1(.
جي مئوي أدق  ه�ذه الكيفيات العملية احلّس�ية يمكن تقس�يمها عىل مقي�اس تدرُّ
)0، 1، 2، …، 100(، وه�و يض�ّم املقي�اس العق�يل )إّما/أو( وال ثال�ث بينهام عند 

درجة )50%(، حن نستعمل امليزان ذي الكّفتن كام سيأيت ذلك الحقًا.
إنَّ التقس�يم التدريي الرقمي يمثِّل منطق احل�ّس الريايض، الذي يعل مفردات 
اللغ�ة االعتيادية الغامضة واضحة، يمكنها أن حتمل كّمية احلقيقة املطلوب قياس�ها؛ 

لنعرف درجة نجاحنا ودرجة فشلنا يف مكافحة املنكر يف قول الرسول‘ كاآليت:

وهن�ا تّتض�ح أمّهي�ة تعليق الرس�ول‘ عىل رف�ض القلب وح�ده للمنك�ر، بأّنه 
»أضعـف اإليامن«؛ ألّنه يمّثل درجة فاش�لة ال تتج�اوز )33%(؛ ولكنّها عىل أّية حال 
متّث�ل بعضًا من احل�ق واخلري الذي يفيد فردًا واحدًا يبعدها عن )الصفر( الفاصل بن 
اخلري )السلوك اإليايب( باجتاه اليمن، والش�ّر )السلوك السلبي( باجتاه الشامل، الذي 
يمكن تقس�يمه بمقابل الس�لوك اإليايب بثاثة تقسيامت سلبية: )رًضا قلبّي للمنكر، 
ورًضا قلبّي لس�ايّن، ورًضا قلبّي لس�ايّن ويدوي(، ونعطي للتقسيامت الكيفية الثاثة 

درجات رقمية مئوية كالسابقة، ولكنّها سالبة تدّل عىل الرّش.
وهب�ذا األُس�لوب املنطق�ي يمكنن�ا أْن نلح�ظ ب�أّن التقس�يامت احلس�ية اللُّغوي�ة 
والرياضي�ة الرقمي�ة ال تلغي املقياس العق�يل ذي الكيفيتن املتنافرت�ن )إّما/أو( وال 
ثالث بينهام؛ إذ نلحظه ظاهرًا يف درجة )50%( يف حقل اخلري يف جهة اليمن، أو حقل 

)1( النيسابوري، مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم: ج8، ص50.
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الرش يف الش�امل، فصاحب اللس�ان الناطق باحلّق قد يكون فاشًا حن يستعمله فقط 
بين�ه وبن صديٍق يثِق به، وقد يكون ناجح�ًا يف اخلطابة عىل مجهور علنّي مبارشًة عىل 
اهل�واء، وأعىل درجة يأخذها صاحب اللس�ان ه�ي 66% حن ينطق باحلّق يف حرضة 

سلطان جائٍر مطمئنًا للموت.
وامله�م هن�ا أّن درجة )50%( يف حقل اخل�ري حتّدد أنَّ ما فوقه�ا ناجح، وما دوهنا 
فاش�ل، أّما هي بالذات فتمّثل )ناجح/فاش�ل( يف وقٍت واحد، كأن يلقي املرء خطبة 
حّق ويفّر؛ ألّنه غري مستعد للمواجهة اليدوية أبدًا، فا حيّرك مجهوره باجتاه اخلري. ومثل 
هذا اخلطيب واجلمهور إّنام يمّثان تصورًا )تش�كيًا مكانيًا ُيقيمُه العقل(، بمعنى أّن 
املقياس الكيفي إذا كان صوريًا أو رياضيًا جمّردًا يمنع وجود الثالث بن كّفتي امليزان، 
ر أّنه يش�ري إىل الصف�ر املنطقي عندما تت�وازن كّفتاه بحس�بان مثقال الذرات. املتص�وَّ
أّم�ا إذا كان املي�زان غ�ري ص�وري، أي: تطبيق�ي، فإّنه يي�ز وج�ود الثالث الذي 
يسّمى باملصطلح القرآين درجة )أصحاب األعراف( )1(، املستعارة من ُعرف الفرس 
والديك للُسور املرضوب بن اجلنة والنار، الذي حيجب من املسلمن آخرهم دخوالً 
يف اجلنة؛ نظرًا ملس�اواة حس�ناهتم لس�يئاهتم، يف امليزان الذي ال متيل إحدى كّفتيه إىل 

جهة اخلري وال إىل جهة الرش.
وعىل هذا األساس ال ينكر منطق نظرية علم النقطة منطق أو مقياس احلّس الذي 
يقي�س احلقيقة م�ن منظور واقعي، ولكنّ�ه ينكر األحكام التي تّدع�ي اليقن املطلق، 
خن وعلامء االجتامع القدماء منهم واملحدثون؛ وسنأخذ  والتي وقع هبا كثرٌي من املؤرِّ

مثالن عىل ذلك:
أ� نظرية ابن خلدون احلّس�ية التجريبية التي س�اّمها نظرية )عصبية قريش( الذي 
ي�رى فيه�ا أنَّ احل�ّق م�ن غري س�لطة تس�انده ال خ�ري في�ه وال مج�ال، والواجب عىل 

)1( ُانظر: الزخمرشي، حممود بن عمر، الكشاف: ج2، ص102.
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صاحب احلّق أْن ينظر يف قّوته وعصبيته، فإذا وجدها كافية هنض هبا، وبخاف ذلك 
فالسكوت واجٌب عليه )1(.

إنَّ منط�ق اب�ن خلدون ال�ذي ينطلق من أمهية االس�تقرار االجتامع�ي، الذي هو 
مطلب معظم أفراد املجتمع املستند إىل أساس نفس�ي: )لذة × أمل( منطٌق صحيح؛ إذ 
يميل هذا األساس إىل مقاومة أّي تغيري للقديم، ويناهض حّق العوامل اجلديدة التي 

تزعزع استقرار الكائن احلي )2(.
وحسابات هذا املنطق تتعاضد فيها األدّلة العقلية واحلّسية يف نظرية علم النقطة، 
ما يطمِئن القلب هلذا التعاضد يف الظروف الطبيعية املستقّرة، ولكّن منطق ابن خلدون 
هُيم�ل أحد مبادئ القلب املهّمة التي ال جتعله يس�لِّم أم�ره مللكتّي: )العقل واحلس(، 
اللت�ن تصّح أحكامه�ام يف الظروف الطبيعية املس�تقّرة، وإّنام يف�رض منطقه اخلاّص 
ى )م�ا وراء مبدأ اللذة(،  يف الظ�روف غ�ري الطبيعي�ة، اعتامدًا عىل املبدأ النفس املس�مَّ
الذي وصفه بعض علامء النفس)3( بأّنه أكثر تغلغًا وِقَدمًا يف النفس، ويفرض تكرار 
اخل�ربات واملواقف القديمة من دون النظر إىل نفعه�ا )لّذهتا(، ومن دون إلغاء منطق 
العق�ل )إّم�ا، أو، وال ثال�ث بينهام(، املبني ع�ىل مبدأ )ل�ذة × أمل(؛ لذلك يمع منطق 
القل�ب ب�ن )الل�ذة واألمل( يف وقٍت واح�د؛ أي يمع املتناقضات كثال�ث عميل ُيزاد 
عىل مبدأ العقل، لكّن الذين ال يعرفون هذا الثالث حيكمون عىل َمن ُيّس�دونه بُمُثل 
واقعية تقف بوجه إمرباطوريات ظاملة بأهّنم جمانن، كام حكم جربوت قريش اجلاهيل 
عىل رس�ول اهلل‘ بأّنه جمنون، كذلك حكم ابن خلدون عىل اإلمام احلس�ن× أّنه 
من املجانن الذين »ال حيسبون ما يناهلم من التهلكة، فُيرسع إليهم القتل بام حُيدثونه من 

الفتنة وسوء عاقبة مكرهم«)4(.

)1( ُانظر: ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، املّقدمة: ص214.
)2( ُانظر: فرويد، سيجموند، ما فوق مبدأ اللذة: ص15.

)3( ُانظر: املصدر السابق.
)4( ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، املّقدمة: ص215. ُانظر: الوردي، عيل، وّعاظ الساطن: ص226.



48

رشـ  السنة الرابعةـ  1437 هــ  2016 م
العدد الرابع ع

رش ـ السنة الثالثة ـ 1437 هـ ـ 2015 م
العدد احلادي ع

4848

رشـ  السنة الرابعةـ  1437 هــ  2016 م
العدد الرابع ع

إنَّ حك�م اب�ن خل�دون معقول يف نظ�ره إىل طبيعة َب�داوة العرب، ويكش�ف عن 
تعاض�د أدّلة العق�ل واحلس يف نظرية علم النقطة؛ ما ي�ؤّدي إىل طمأنة القلب طمأنًة 
عقليًة وعلمية حّس�ية جتريبية يف الظروف االعتيادية، ولكنّه هيمل حكم َمَلَكِة القلب 
األخاقي�ة يف الظ�روف الظامل�ة غ�ري االعتيادي�ة، التي يفرضها اإلنس�ان ع�ىل أخيه 
اإلنس�ان بإرادت�ه، وإذا أخذنا هذا احلكم باحلس�بان ينغلق مثل�ث اإلدراك عىل نقطة 
احلقيق�ة التي تنح�رص يف حّيٍز ضّيق يقّل حوهلا اجلدل، وم�ن دون أخذ مقياس ملكة 
القلب األخاقية ينفتح مثل�ث اإلدراك وتضيع نقطة احلقيقة يف الفضاء الامتناهي، 
ما يكثر حوهلا اجلدل العقيم الذي يدّل عىل اجلهل؛ ألنَّ احلكم عىل األنبياء والشهداء 
باجلنون املطلق ال يس�لِّم له املثالي�ون، فريّدون عىل احلكم )الدوغامئي( املطلق بحكم 
مض�اد )دوغامئ�ي( مطلق مثله، بحس�ب بدهيية: )الفعل يس�اوي رّد الفع�ل باملقدار 
ويعاكس�ه باالجت�اه(، ما يؤّدي إىل كثرة اجلدل العقيم ب�ن الطرفن الذي ال ينتهي إىل 
ي�وم القيام�ة، وهذا حال اجلدل الذي ال ي�ريس عىل برِّ أمان ال�داّل عىل اجلهل، وهو 

مغزى قول اإلمام عيل×: »العلم نقطة كّثرها اجلاهلون«، املذكور آنفًا.
وعىل هذا األس�اس يكون حكم ابن خلدون صحيحًا، ولكّن تعميمه هو اخلطأ؛ 
ألنَّ التعميم والقول باليقن املطلق عىل كّل معرفة برشية حمدودة بمدركات بس�يطة، 

إّنام ُيدعى علم اهلل.
ويف قضية شهادة احلسن ساوى ابن خلدون األخيار ومنهم )احلسن(، باألرشار 
ومنهم )يزيد(، الذي يؤّكد ابن خلدون فسقه، وعليه يرضب ابن خلدون قيم اإلسام 
عرض احلائط، واإلقرار بأحّقية عودة العصبية اجلاهلية التي ناضل اإلسام من أجل 
دحره�ا � أو هتذيبه�ا عىل األقّل � باألخاق املثالية )ما ينبغي أن يكون(، فام ينبغي أن 
تكون عليه األخاق املثالية املتجّس�دة بالفعل بش�خصية الشهداء ال يصّح رضهبا بام 
ه�و كائن أو موجود بالفعل؛ ألّن املثال الواقع�ي املتحرّض موجود بالفعل أيضًا وهو 
يث�ري اإلعج�اب، وذلك قول ابن خلدون: »رأى احلسـني أّن اخلروج عـىل يزيد متعنّي 
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من أجل فسـقه، السـيام َمن لـه القدرة عىل ذلـك، وظنّها بأهليته وشـوكته، فأّما األهلية 
فكانت كام ُيَظّن وزيادة، وأّما الشـوكة فغلط ـ يرحه اهلل فيها ـ؛ ألنَّ عصبية ُمضـر كانت 
يف قريش، وعصبية عبد مناف إّنام كانت يف بني ُأمّية... وإّنام ُنِســَي ذلك أّول اإلسـالم، 
مّلا ُشـِغَل الناُس من الذهول باخلوارق وأمر الوحي، وترّدد املالئكة لنصـرة املسـلمني... 
حتـى إذا انقطع أمر النبّوة واخلوارق املهولة تراجع احلكم بعض اليشء للعوائد، فعادت 

العصبية...«)1(.
والس�ؤال: هل من احلّق أْن يستس�لم املس�لمون كّلهم لعودة العصبي�ة اجلاهلية، 
وال ينه�ض منهم واحٌد ع�ىل األقّل يقول بإصاح هذا االنح�راف؟! ييب الدكتور 
ع�يل ال�وردي)2( بأّن ابن خل�دون قد تط�ّرف ب�)الواقعية احلّس�ية( الت�ي تابعه عليها 
كث�ريون إىل اليوم، وهذه النظرة احلّس�ية ال يستس�يغها أصحاب امُلُث�ل العليا، فالثوار 
يثورون ولو رأوا الس�يف مس�ّلطًا عىل رقاهبم، وهم نادرون يف تاريخ العامل، ولكنّهم 
ع�ىل أّي�ة حال موج�ودون، ال يمكن غّض الط�رف عن حقيقتهم الت�ي يواجهون هبا 
أعتى الس�اطن وجاوزهتم الغاظ وجيوش�هم اجلّرارة، وهم يعلمون مسبقًا أهّنم 
ُيقتلون ال حمالة، لكن لو اّتبع الناُس كلٌّهم نظرية ابن خلدون ملا استطاع أحد أن يثوَر 
ويعرتض عىل س�لطاٍن جائر، ولبقي الطغاة يعيثون يف األرض َفس�ادًا من دون رادع؛ 
ألّن منط�ق الث�وار خمتل�ٌف عن منط�ق الواقع املحس�وس الذي يؤّي�ده العقل، ولكن 
ينقص�ه اجلانب األخاقي القائم عىل منطق القلب اإليامين، الذي يمّيز اإلنس�ان احلّر 

املبدع من اإلنسان املربمج املطيع لطبيعته الغريزية.

3ـ نظرية النكوص الغريزي
تدغ�دُغ هذِه النظرية منطق النكوص الغريزي للحيوانات التي ال تش�عر باألمان 
إاّل يف ضمن قطيٍع كبري، بس�بب ش�عورها بالضعف، كذلك يشعر اإلنسان املستكن 

)1( ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، املّقدمة: ص216.
)2( ُانظر: الوردي، عيل، وّعاظ الساطن: ص226. 
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الستقرار النظام االجتامعي، ويطأطئ رأسه ألّي قائد قوّي بغّض النظر عن قيم احلّق 
واخلري واجلامل، لذلك ال متانع هذه النظرية الثورة عىل األنظمة املس�تقّرة، رشيطة أن 
تكون حس�ابات الثائر دقيقة كحس�ابات التاجر الذي خيّطط للنجاح بكلِّ الوس�ائل 

النزهية أو اخلسيسة.
وعىل هذا األس�اس، تّتِهم هذه النظرية الش�هداء بأهّنم ضعفاء وليس لدهيم خربة 
يف التخطي�ط، وه�و ما يفّس انقاب أهل الكوفة عىل احلس�ن بع�د أْن دعوه وبايعوا 
رس�وله، ثّم انقلبوا عليه حال وصول ابن زياد إىل الكوفة قبل احلس�ن بقليل، الذي 
عهم، فاملوا عىل احلسن وقتلوه حتت هتمة زعزعة االستقرار االجتامعي  دهم وطمَّ هدَّ

القائم، ومل يأِت ببديل أفضل.
وه�ذه التهم�ة هي نفس�ها التي أدان هب�ا ابن زياد مس�لم بن عقيل بقول�ه: »أتيَت 
النـاس وأمرهم مجيع وكلمتهم واحدة لتشـّتتهم... قال: كال، لسـت أتيُت، ولكّن أهل 
املرص زعموا أّن أباك قتل خياَرهم، وسفك دماءهم، وَعِمَل فيهم أعامل كرسى وقيرص، 

فأتيناهم لنأمر بالعدل«)1(.
إّنن�ا ال ُننك�ر أّن غري�زة القطيع تكش�ف عن وجٍه م�ن وجوه احلقيق�ة االجتامعية 
ألخاق الشعوب، لكّن تعميمها واهّتام َمن خيالفها يمّثل خطًأ كبريًا، لقد شجب ابن 
كث�ري )ت774ه��( هذه النظرية ونس�بها إىل جهلة أهل الكوف�ة، وذلك بقوله: »وقد 
تـأّول عليه َمن قتله أّنه جاء ليفّرق كلمة املسـلمني بعد اجتامعهـا، وليخلع َمن بايعه من 
النـاس واجتمعوا عليه... وبتقدير أن تكون طائفة من اجلهلة قد تأّولوا عليه وقتلوه، ومل 
يكـن هلم قْتله، بل كان جيب عليهم إجابته إىل ما سـأل من تلـك اخلصال الثالث املتقّدم 

ذكرها«)2(، أي التي متّثل رشوط حّرية الشهيد.
ومن أخطاء نظرية النكوص الغريزي أهّنا حتّمل الش�هداء مس�ؤولية االضطراب 

)1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج4، ص282.
)2( ابن كثري، إسامعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص204.
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االجتامع�ي، وت�رّبئ الظ�امل ألّن�ه قوّي، فتجع�ل الضحي�ة واجلاد يف مي�زاٍن واحد، 
واملفروض أْن يس�أل أصحاب هذه النظرية عن أسباب الثورات التي أمجع العامل كّله 
ع�ىل أهّنا نتيج�ة للظلم والرصاع الطبقي الكبري، الذي خيض�ع لقوانن املنطق اجلديل، 
الذي يرى أّن األشياء � ومنها الدول � ختضع للصريورة والتحّول عرب الزمن كالكائن 
احلّي، تولد وتش�ّب وتش�يخ ومتوت، وال س�يام الدول التس�ّلطية القمعية منها، التي 
تتابعت عليها الثورات الداخلية؛ لذلك ال يس�تغرب الدكتور عيل الوردي من رجٍل 
»يشـجب الثورات عاش يف القرون الوسـطى، وإّنام الغريب كّل الغرابة، يشجبها رجٌل 
يعيش يف القرن العشــرين!«)1(، وهو موقف الش�يخ حممد اخلرضي الذي يقول: »فإنَّ 
احلسـني أخطأ خطًأ عظياًم يف خروجه هذا الذي جرَّ عىل األُّمة وبال الفرقة واالختالف، 

وزعزع عوامل ُأْلَفتها إىل يومنا هذا«)2(.
وكان من املفروض أن يسأل اخلرضي عن سبب استمرار هذه الفرقة واالختاف 
أكث�ر من ألف وثاثامئة عام، ليدين مناه�ج املختلفن يف قضية واحدة كلَّ هذه املّدة، 
وال يدي�ن موض�وع القضية نفس�ها، التي يب أن يدرس�ها بموضوعية ليعرف خلل 
نظرية املعرفة العربية اإلس�امية، واملناهج املستعملة التي ولَّدت هذا اجلدل العقيم، 
ال�ذي ع�زا اإلم�ام عيل× كثرت�ه إىل اجلهل الذي يدفع اإلنس�ان إىل إص�دار أحكام 

 . يّدعي أّن يقينها مطلق من دون تروٍّ
وق�د أطلق الغربيون عىل مجاعة اليقن املطل�ق مصطلح )الدوغامئية(، ووصفوها 
بأهّن�ا متّث�ل طفولة العق�ل )3(، والتي م�ا زلنا نامرس�ها، لكن العقل الب�رشي احلديث 

جتاوزها بخطوتن:
أوالها: املرحلة الش�ّكية التي تش�هد بفطنة ملكة احلُكم التي حنَّكتها التجارب، 

)1( ُانظر: الوردي، عيل، وّعاظ الساطن: ص228.
)2( اخلرضي، حممد، حمارضات تاريخ األُمم اإلسامية: ج2، ص121�130.

)3( ُانظر: بدوي، عبد الرمحن، إمانويل كنت: ص356�357.
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وق�د حلظ�ت أّن َما تلقته م�ن آبائها ظهر أّن أكث�ره جمّرد أوهام وخرافات، أي أس�امء 
س�ّميناها نح�ن وآباؤن�ا ما أن�زل اهلل هبِ�ا من س�لطان، فهي متّث�ل موضوع�ًا للجدل 
العقي�م، وقد حّذرنا اهلل تعاىل ممّا تنقله اللغة االعتيادية إلينا من دون عرضه عىل حمّك 

التجريب، وذلك قوله: ) گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں()1(.

ثانيتهـام: املرحل�ة النقدية التي تقيض ب�أّن مللكات العقل الب�رشي حدودًا، لذلك 
تكون معرفتها نسبية، بسبب تغرّي الظواهر املستمّر عرب الزمن، ومنها ظاهرة اإلدراك 
نفس�ه وملكاته التي تتطّور وتّتس�ع مدركاهت�ا برتاكم املعرفة وتق�ّدم العلم التجريبي 

املتسارع.
هلذا مل تقل نظرية علم النقطة بأهّنا قادرة عىل إدراك احلقائق يف ذاهتا، وإّنام حتص�رها 
يف مثلث يقّلل اجلدل حوهلا، ذلك أّن مثلث اإلدراك يقتيض أْن ُيرصد للحقيقة ثاثة 
وج�وه: )وجه عقيل جمّرد ريايض، ووجه حّس جتريبي، ووجه قلبي أخاقي(، وهي 

ما اجتمعت يف تقويم ثورة احلسن× التي بّينت طبيعة الشهيد.

اخلامتة
توّصل البحث إىل مجلة من النتائج، أمّهها:

1� كان لإلمام احلس�ن× منطق خاّص خيتلف ع�ن املنطق املألوف، وهو منطق 
أخ�اق القلب الثائر باحلق، الذي يظه�ر حن تتدّخل إرادة الرّش لتغرّي وجهة التطّلع 
بالقيم العليا، بأّن ما ضّحى من أجله اإلس�ام ال يمكن الس�امح له بالعودة إىل الوراء 
غًا بالعصبية اجلاهلية، وهي نظرية ابن خلدون وغريه، الذين تعاملوا مع قضية  ُمس�وَّ
الش�هادة عىل وفق منطق طبيعة البدو، فكانت للش�هيد حس�اباته األخاقية اخلاّصة، 
التي ال تنظر إىل الربح واخلسارة واللذة واألمل كتعّقل حّس�ي واقعي، إهّنا متّثل احلقيقة 
بوجوهها الثاثة: )العقل، واحلس التجريبي، والقلب األخاقي( الثائر يف الظروف 

)1( األعراف: آية71.



×
سني

احل
ام 

إلم
رة ا

 ثو
ويم

يف تق
فية 

لس
 الف

س
قايي

امل

53

غ�ري الطبيعية بمنط�ق غري طبيعي يائم تل�ك الظروف، وقد تبّن يف أخاق ش�هادة 
احلس�ن العملي�ة املثالي�ة مع ذويه وهم )72 رج�ًا( أّن ذلك ق�ّض مضاجع الطغاة، 
فكان هلذه الواقعة آثاٌر كبرية يف س�قوط دولة بني ُأمّية يف ش�ّقها الس�فياين، وقد قّدمنا 
فرضية مربهنًة برهانًا نس�قيًا يدعم�ه التجريب، الذي يطمئن القل�ب بتعاضد األدّلة 
العقلي�ة والتجريبية احلّس�ية، وهذا هو منطق علم النقطة ال�ذي يغلق مثلث اإلدراك 

عىل احلقيقة فيقّل اجلدل العقيم حوهلا؛ حلرصها احلقيقة يف حّيز هذا املثلث.
2� إنَّ اختاف املؤّرخن من القدماء واملحدثن يف تقويم ثورة اإلمام احلسن× 
ب�ن مؤي�ٍد هلا وآخ�ر رافض س�ببه اختاف املنه�ج املتب�ع يف النظر؛ لذلك انقس�موا 
ر لك  متطّرف�ن إىل: مّتِهٍم للحس�ن وثورته باخلطأ اجلس�يم، وآخر حم�ّب مبالغ يصوِّ
ة بأس�باب غيبية غري علمي�ة. والصحيح ما قّدمت�ه نظرية علم النقطة،  األش�ياء مفسَّ
بع�د أن قارب�ت حقيق�ة الش�هيد وثورته يف حّي�ز مثل�ث اإلدراك )العق�ل، والقلب، 
واحلس(؛ ألهّنا ترى أّن اعتامد أحد املدركات أو مدركن فحسب يضيع احلقيقة ويثري 
اجل�دل الطويل الذي يكّثر نقطة احلقيقة بام يدّل عىل اجلهل، اعتامدًا عىل مقولة اإلمام 

عيل بن أيب طالب×: »العلم نقطة كّثرها اجلاهلون«.
3� هنى اإلمام احلس�ن× عن اعتبار املوقف العاطفي ممّثًا للحقيقة، وعليه فهو 
ده باالرتقاء بالقلب ابتداًء ِمْن وصفه  ال يليق بمبدأ ُمُثل الشهادة األخاقي، الذي جسَّ
ملك�ة عاطفي�ة متقّلبة تتقاذفها األه�واء وهتيمن عىل عقول البس�طاء، إىل ملكة تعّقٍل 
أخاقي اخّتذها أساس�ًا للش�هادة، وقد اخّتذ ابن الزبري وغريه العاطفة س�احًا يستدّر 
ب�ِه عواطف الناس جتاه مقّدس�اهتم فاَذ بالكعبة، ومل يِع وعي احلس�ن بأّن الطغاة ال 
يتوّرعون عن انتهاك كّل مقدس يف س�بيل البقاء عىل رأس الس�لطة؛ ألهّنا تضمن هلم 
مبدأ )اللذة( احليواين، ولقد عدَّ احلس�ن× وَمن وعى وعيه أّن مبدأ العاطفة إّنام هو 
م�ن مقّي�دات احلّرية وليس العكس، وأثب�ت لنا ذلك بانقاب َمن دع�وه إىل الكوفة 

وبلغ عددهم أكثر من ثاثن ألفًا عليه وهم الذين قتلوه.
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