
الهوتية املوقف يف فاجعة الطف
 د. طالب حسني*

مقدهّمة 
م�ن طبيعة األحداث الكربى يف التاريخ أهّنا تك�ون مكتنزة الدالالت؛ مما يعلها 
متلك طاقة تأويلية تتيح للباحثن تقديم عديد قراءات هلا، حسب املرتكزات الفكرية 
واإليديولوجي�ة الت�ي ينطلق منها الباحث، وواقعة ي�وم الطف وفاجعتها واحدة من 
ه�ذه األح�داث التي زي�ادة عىل اكتنازه�ا األمل واحل�سة الروحية، فإهّن�ا تقبل عديد 
ق�راءات، ال س�يام أّن القائ�م هبا ش�خصية متثِّل الك�امل الديني والب�رشي؛ مما يؤهلها 
االتص�اف بصف�ات الكامل، ومن ثّمة إمكانية قراءهتا حس�ب ما يعكس ذلك الكامل 

من األبعاد العقائدية واالجتامعية والسياسية. 
غري أّن هذه القابلية ال تعني أهّنا يف أصل وجودها انطلقت من هذه األبعاد كّلها، 
إذ وإن احتمل�ت ذل�ك، إاّل أّن م�ن املمكن بوضوح أن تكون ق�د انطلقت من واحد 
م�ن هذه األبع�اد هو الذي كان مقصودًا هب�ا، وبقية األبعاد متثِّل دالالت يس�توحيها 

الباحث من هذا الُبعد.
ك�ام أّن حتدي�د الُبع�د ال�ذي انطل�ق من�ه اإلم�ام×، ليس أم�رًا يقتضي�ه البحث 
املوضوع�ي البعي�د ع�ن األدجل�ة والتوظيف اخلاص فحس�ب، ب�ل إّنه أم�ر تقتضيه 
العقي�دة الدينية، ال س�يام عن�د االثني عرشية؛ إذ إّنه ال يوز نس�بة حكم أو موقف له 
ُبع�د دين�ي إىل املعصوم من دون ُأس�س فنّية علمية، وهلذا تّم تأس�يس عديد علوم يف 

)1(* ديوان الوقف الشيعي/ كلية اإلمام الكاظم×.
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تاري�خ املس�لمن من العربية إىل ُأصول الفقه التي من خ�ال أداوهتا الفنّية يتّم حتديد 
املوقف الديني بحيث تكون له رشعية النسبة.

ومن هنا كان اختيار هذا البحث؛ إذ إّن حركة اإلمام احلسن× نظر إليها بعٌض 
أهّن�ا ث�ورة سياس�ية، بل نجد أهّن�ا يف الثقافة التي تتبنّاها حركات اإلس�ام الس�يايس 
أصبح�ت أداة تعبئ�ة وجتييش لألتباع، إىل درجة أصبحت املجالس احلس�ينية جمالس 
سياس�ية، وهو أمر هيّدد اهلدف الذي يرى الباحث أّن اإلمام× قد انطلق منه، وهو 
ذًا ألمر إهل�ي غيبي من أجل أن ال  أّن اإلم�ام )صل�وات اهلل علي�ه( كان يف حركته منفِّ
تضيع جهود النبي| واإلمام عيل× سدًى، بعد االنحراف الذي حصل يف اإلسام 
نتيجة املامرس�ة السياس�ية التي أعقبت وف�اة النبي‘. وهذا ما مّث�ل فرضية البحث 
الت�ي عرّب عنه�ا العنوان ب� )الهوتية املوق�ف يف فاجعة الطف(، فإّن�ه يتبنّى أّن حركة 
اإلم�ام احلس�ن× هي حركة دينّية هلا خصوصية الهوتّي�ة، أي هلا ُبعد غيبي مأخوذ 

من خصوصية شخصية اإلمام احلسن×، فهي موقف ديني خاص باإلمام×.
وهنا ُأش�ري إىل س�بب اس�تعامل تعبري )فاجعة الطف( يف العنوان مع أّنه ذو محولة 
نفس�ية تراجيدية، األنسب ابتعاد اللغة العلمية عنها. فنقول: إّن سبب اختياره يرجع 
إىل أم�ر يرتب�ط بمنهجية البحث، فإّن البحث يقوم عىل منهجية قراءة نصوص اإلمام 
احلس�ن× وفق آلي�ات التحلي�ل الرتاثي واملع�ارص للخط�اب لتكاملهام ووجوب 
التزامه�ا بح�دود القراءة، حت�ى ال تنفلت لتقع يف التأوي�ل املضاعف الذي ال خيضع 
للقي�ود، وأحد ه�ذه القيود ه�و: أّن عىل القراءة الت�ي يطرحها الق�ارئ أن ال تتحرر 
من قراءة مجاعة اخلربة التي متثِّل معيارًا مناس�بًا للمراقبة والتحّكم يف ما ُيطرح خارج 
ق�راءة هذه اجلامعة، من دون أن يعني س�ّد الباب أمام تقدي�م اجلديد، وإّنام يعني عند 
تع�دد االحت�امالت س�تكون ق�راءة مجاعة اخل�ربة املعي�ار يف حتديد املناس�ب من هذه 
االحت�امالت، وه�ي معيارّية ناجتة عن جتربة هذه اجلامعة التي تّم بناؤها يف ظل تراكم 
معريف، وإذا قارّنا هذا الطرح مع جمال بحثنا نجده ينطبق عىل فهم فقهائنا من الَسَلف 
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الصالح وامتدادهم يف الوقت احلارض ألقوال وسلوك املعصوم×، وهو ما ُيعرّب عنه 
بالشهرة الفتوائية يف املصطلح األُصويل وال سيام الشهرة القدمائية.

وحيث إّن القراءة الدينية هي القراءة التي يتبنّاها البحث مقابل القراءة السياسية، 
فإّنن�ا أم�ام قراءتن حمتملت�ن نظريًا، وهنا ي�أيت دور مجاعة اخلربة، فق�د صدر يف عام 
)2008م( كتاب للمرجع الكبري السّيد حممد سعيد احلكيم بعنوان )فاجعة الطف(، 
ُيثب�ت الق�راءة الدينّية وينفي القراءة السياس�ية، وه�ي قراءة يمكن الق�ول: إهّنا متثِّل 
ق�راءة الس�لف الصالح من عل�امء املذهب االثني عرشي؛ إذ إّن الس�ّيد احلكيم يمثِّل 

االمتداد خلّطهم املعريف و منهجهم يف التحليل.
وم�ن ثّم�ة فإّن العنوان يش�ري إىل أّن دينّي�ة املوقف هي ما ُيس�تخلص من )فاجعة 
الط�ف( ب�ام هي عنوان حلدث تارخي�ي، وبام هي عنوان لكتاب، وه�ذا ال يمثِّل غلطًا 
يف االس�تعامل؛ جلواز اس�تعامل اللفظ املش�رتك يف معانيه املختلفة يف اس�تعامل واحد، 
كام هو عند العلامء كالس�ّيد اخلوئي+، كام أّن الس�ّيد احلكيم نفس�ه له موقف يف هذا 

املوضوع، أرى أنه يفتح الباب أمام صحة هذا االستعامل. 
وفيام يتعّلق هبيكلية البحث، فإّنه سيتكّون من ثاثة مباحث وخامتة:

األول: بح�ث يف تنقي�ح ماه�وي ملقولتي الاهويت والس�يايس، لتك�ون املعيار يف 
قبول القراءة السياسية أو الاهوتية حلركة اإلمام احلسن×. 

الثاين: بيان أّن هذه احلركة هتدف إىل ما هو ديني ال سيايس. 
الثالـث: بي�ان أهّنا كان�ت بتخطيط إهلي ت�ّم إباغ اإلم�ام به نّصًا وبط�رق اإلهلام 

الاهوتية، وهي التنبؤ والرؤية. 
وخامتـة: تتمّثل بأه�ّم نتائج البحث وما يرتّتب عليها م�ن حتديد طبيعة اإلصاح 

الذي سندعو له. 
فحسب القراءة الاهوتية سيرتتب علينا الدعوة إىل الوقوف أمام كّل املحاوالت 
الت�ي أخذت حتول الدين إىل سياس�ة، بحيث أصبح ما هو ديني تابع ملا هو س�يايس، 
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فنج�د بحج�ة الدفاع ع�ن احلاكمية السياس�ية للدين تنته�ك املقّدس�ات من نفوس 
وأم�وال ومس�تقبل أجيال، ف�إذا تصبح فاجع�ة الطف من موقف إصاح�ي إىل أداة 
سياس�ية ويصب�ح الس�يايس معيار الدين�ي، كام نجده اآلن ممّن حيمل اس�م اإلس�ام 

السيايس.
إذن؛ تكم�ن أمّهي�ة نتيجة البح�ث يف كونه يمثِّل الُبنية التحتي�ة الفكرية لإلصاح 

الذي ُيطرح باسم موقف اإلمام احلسن×.

املبحث األول: الالهوتي والسياسي
تع�د العاقة بن ما هو س�يايس وما ه�و ديني من العاقات اإلش�كالية يف الفكر 
اإلسامي املعارص؛ األمر الذي جعل التمييز بينهام عىل قدر من الصعوبة، فأصبحت 
بع�ض املامرس�ات الدينية تن�درج فيام هو الس�يايس عند بعض، يف ح�ن أهّنا تبقى يف 
إطاره�ا الدين�ي عن�د آخ�ر، ويب�دو أّن س�بب ه�ذا التداخل واإلش�كالية ه�و كون 
السياس�ة م�ن الناحي�ة النظري�ة هل�ا جهتان، فه�ي »مـن جهـة ُأوىل رصاع ومعركة بني 
األفراد واجلامعات من أجل الوصول إىل السـلطة التي يستخدمها املنترصون ملصلحتهم 
وعىل حسـاب املهزومني، ومن جهة ثانيـة ويف نفس الوقت هي جهد لتحقيق نظام مفيد 

للجميـع«)1(، ومن ه�ذه اجلهة تتوّلد اإلش�كالية؛ إذ إّن هناك اجتاه�ًا � وقد يكون هو 
الس�ائد يف الثقافة اإلس�امية العامة � يرى أّن اإلسام قد نزل لتحقيق دولة الرفاهية 
والنظ�ام الس�يايس األمثل، فيلتقي مع السياس�ة وامللك � بتعبري اب�ن خلدون � الذي 

هدفهام حتقيق املدينة الفاضلة)2(.
ومن هنا، وقبل البحث يف حقيقة حركة اإلمام احلسن× من حيث اندراجها يف 
أحدمها أو كليهام، ال بّد أن نتوّقف عند حقيقة ما هو الهويت وما هو سيايس؛ ليكون 

)1( عبد أسعيد، د. حممد فايز، األُسس النظرية لعلم االجتامع السيايس: ص44.
)2( ُانظر: الطحان، د. عبد الرضا، واألسود، د. صادق، مدخل إىل علم السياسة: ص285.
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عندن�ا املعي�ار العلمي يف احلكم؛ إذ هو رضورة منطقية، ألّن التصديق والزمه احلكم 
م وضعًا، ك�ام إّنه رضورة م�ن حيث احلكم  مس�بوق بالتص�ور، واملتق�دم طبعًا متق�دِّ
الديني، ألّن األلفاظ ليس�ت جمّرد ألفاظ يمكننا الترّصف يف مفاهيمها ونسبتها إىل ما 

م الكالم« كام قال اإلمام الصادق×)1(. هو ديني با حمذور، ف�»إّنام حُيِّل الكالم وحُيَرِّ

أواًل: الالهوتي والُبعد الغييب
ابتداًء قد ينظر إىل اس�تعامل تعبري الاهويت يف جمال البحث اإلس�امي نظرة حتّفظ 
إن مل تك�ن رف�ض، لكون هذا التعب�ري يكاد يكون يف الثقافة املع�ارصة خمتصًا بعلم يف 
جمال العقيدة املس�يحية، فهو املصطلح الذي يستعمله الباحثون والكّتاب املسيحيون 
الع�رب مقابًا ل��(Theology) الذي يناظر علم الكام عند املس�لمن، غري أّن هذا 
املوق�ف يمك�ن الرتاجع عنه إذا علمنا أّنه لفظ إس�امي أصيل اس�تعمله علامء كبار، 
ويف دالل�ة ذات ُبع�د عرف�اين � ك�ام س�يتضح بع�د قليل � ه�ذا من جه�ة، ومن جهة 
ُأخرى إّن كثرة اس�تعامله يف جمال العقيدة املس�يحية ال يسلبه الداللة اإلسامية؛ إذ إّن 
االنرصاف إىل الداللة إىل املجال املسيحي هو »انرصاف غري ناشئ من اللفظ، بل كان 
من سـبب خارجي ]وهو[ تعارف املامرسة اخلارجية له«)2(، فهو »انرصاف بدوي يزول 

عند التأمل«)3(.
فكلم�ة اله�وت مصاغ�ة ع�ىل وزن )فاع�ول(، وهي إح�دى صي�غ املبالغة عند 
النح�اة)4(، وحيث إّن هذه امل�اّدة تدّل يف معناها املركزي ع�ىل )التعبد()5(، فإّن معنى 
الكلم�ة س�تكون م�ا هو منس�وب إىل العبودي�ة هلل يف »داللة عـىل الكثـرة واملبالغة 

)1( العاميل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة: ج18، ص50، وُانظر: ج19، ص43-41.
)2( املظفر، حممد رضا، ُأصول الفقه: ص200. 

)3( املصدر السابق: ص201.
)4( ُانظر: السامرائي، د. فاضل صالح، معاين األبنية يف العربية: ص116.

)5( ُانظر: ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة: ص69.
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يف احلـدث«)1(، ال�ذي هو االنقي�اد والعبودي�ة هلل، والتاء فيه حمل نظ�ر عند بعض 
اللغوين)2(، دون أن يرّض يف انتامئها إىل اللغة العربية وتداوهلا يف الرتاث اإلس�امي، 
فهي ُتقال ل�»هلل كام يقال ناسـوت لإلنسـان«)3(، كام أهنّا ُتطلق عىل معنى »اخلالق و... 

ربام عىل الروح... والعامل العلوي«)4( وغريها.

وه�ذه الدالل�ة ع�ىل العبودي�ة واالنقي�اد هلل تف�ّس لن�ا اس�تعامهلا يف ال�رتاث 
اإلس�امي واس�تعامهلا االصطاح�ي يف كتاب�ات العقي�دة املس�يحّية، فف�ي ال�رتاث 
اإلس�امي اس�تعملها بعض علامء الكام االثني عرشية يف عناوين بعض مؤلفاهتم، 
فنج�د أّن الس�يد عميد الدين احلس�يني العبي�ديل يصنِّف كتابًا نقدي�ًا عىل رشح خاله 
 العّامة احليل لكتاب الياقوت يف علم الكام، وكان عنوانه � حس�ب ما وصل إلينا �
)إرشاق الاه�وت يف نق�د رشح الياق�وت()5(، وصنّ�ف املحق�ق الكركي رس�الة يف 

اجلدل املذهبي ساّمها )نفحات الاهوت يف لعن اجلبت والطاغوت()6(.
والعنوان بوصفه عامة وأحد مكّونات النص املوازي)7( »ال يأيت جمانيًا أو اعتباطيًا؛ 
ألّن امُلبدع يعطي لعنوانه ما يعطيه للعمل من عناية واهتامم«)8(، وهي عناية يقتضيها كون 

العنوان أّول مكونات النّص والعتبة الرئيس�ة التي حتدد »أين ينتهي العامل املوضوعي؟ 

)1( احلماوي، أمحد بن حممد، شذا العرف يف فن الرصف: ص78.
)2( ُانظر: الزبيدي، حممد بن مرتىض، تاج العروس يف جواهر القاموس: ج5، ص82.

)3( املصدر السابق.
)4( العكربي، أبو البقاء، الكليات: ص673.

)5( ُطبِع بتحقيق عيل أكرب ضيائي، منشورات مرياث�مكتب طهران، وياحظ أن املؤلف مل يذكر العنوان، 
ومل يبن املحقق كيف وضع العنوان، إاّل أّن ذلك ال يرض؛ ألنه يبقى منتجًا يف اللغة العربية.

)6( ُانظر: املحقق الكركي، عيل بن احلسن، جمموعة رسائل: ج5، ص345.
واإلهداء  كالعنوان  املتن،  خارج  هو  مما  الرسالة  أو  الكتاب  يتضمنه  ما  كّل  هو  املوازي:  النص   )7(

واهلوامش... إلخ.
)8( مسكن حسنية، شعرية العنوان يف الشعر اجلزائري املعارص )أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، كلية 

اآلداب، قسم اللغة العربية، اجلزائر 2013-2014م(: ص38. 
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وأين يبدأ النص؟«)1(، فهو »الرسـالة اأُلوىل والعالمة اأُلوىل التي تصلنا«)2( من املؤلف 
الذي نتيجة إدراكه ألمّهية هذه الرس�الة وس�يميائيتها »يعطيـه الكثري من جهود الفكر 
والوقت ليختاره بشـكل ينسـجم مع النص«)3(، بحيث يرتبط باألبعاد الداللية للنّص 
يف كليت�ه، وليس جمّرد اس�م عىل وج�وده املادي، فيتم وضعه من ِقَب�ل املؤلِّف بعد أن 

»يتأّول عمله، فيتعّرف منه عىل مقاصده، وعىل ضوء هذه املقاصد يضع عنوانًا«)4(.
ويف ض�وء ذل�ك وعندما نقف عند العنوان األّول نجده ب�دأ بمركب إضايف وهو 
)إرشاق الاه�وت(، ومفهوم اإلرشاق يرتبط بنظرية املعرفة يف الفلس�فة اإلرشاقية، 
فحس�ب نظري�ة الفيض ف�إّن املعرفة لدى اإلنس�ان إّنام تتحقق نتيج�ة فيض من عقل 
مف�ارق ه�و العق�ل الفّعال بع�د أن تكون النفس مس�تعّدة هل�ذا الفي�ض)5(؛ لذا نجد 
الس�هروردي يأخذ يف تعريف اإلرشاق )اهلل( س�بحانه وتعاىل ألنه املوجد هلذا العقل 
يف سلسلة الفيض يف العامل العلوي، فاإلرشاق هو »النور الفائض من لدنه«)6(، لذلك؛ 
ف�إّن »اإلرشاقي يـروم التجوهر بنور األنوار املعرّب عنه باحلق، واالتصال به إّما بواسـطة 
من احلق أو من غري واسـطة«)7(، ومن ثّمة عندما نس�تنطق دالل�ة هذا املركب وبالتايل 
العن�وان، فإّنن�ا نصل إىل نتيجة أّن املؤلِّف يريد أن يوصل رس�الة لنا بأّن ما س�يطرحه 
من نقد إّنام فيض إهلي، وليس جمّرد تعلم كس�بي؛ مما يعني أّن معنى الاهوت تضمن 
معن�ى إرشاق�ي، وهو املس�تفاد من النس�بة التقييدي�ة يف امُلرّكب اإلضايف؛ إذ حس�ب 
قاع�دة تع�دد الدال واملدلول التي هي إحدى تقنيات اس�تنطاق الن�ص، فإّن كًا من 

)1( مخري، د. حسن، نظرية النص من بنية املعنى إىل سيميائية الداللة: ص115.
)2( عامر رضا، سيمياء العنوان يف شعر هدى ميقايت، جملة الواحات للبحوث والدراسات، ج7، عدد2، 

2014م: ص90.
)3( بخولة بن الدين، عتبات النص مقاربة سيميائية، جملة سامت، ج1، عدد1، مايو 2013م: ص105.

)4( اجلزار، د. حممد فكري، العنوان وسيميوطيقا العنوان األديب: ص19.
)5( ُانظر: الطباطبائي، حممد حسن، هناية احلكمة: ص301�307.

)6( السهروردي، شهاب الدين، هياكل النور: ص70.
)7( السلامين، حممد بن عبد اهلل، روضة التعريف باحلب الرشيف: ص621.
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مكون�ات الرتكي�ب يف النص يأخذ حص�ة خاصة من داللت�ه الوضعية، وهي احلصة 
املرتبطة بحصة الدواّل األُخرى يف النص، فيكون عندنا معنى التعّبد الذي هو املعنى 
املوض�وع لكلمة الاهوت ق�د حتصص بحصة التعّبد الناتج م�ن اإلرشاق من العامل 

العلوي.
وي�كاد األمر يتكرر يف العنوان الثاين، فإّن الرتكيب اإلضايف )نفحات الاهوت( 
ق�د تضّم�ن مف�ردة تنتمي إىل ع�امل العرف�ان، وهي مف�ردة )نفحات(، فه�ي تعني يف 
اخلطاب الصويف »نسـامت وهبـات من عامل الغيب تعرض عىل القلب فيعيش اإلنسـان 
بشـكل فجائي حالة من اإلقبال عىل اهلل تعاىل بشـكل مل يكن معهودًا من قبل«)1(، وهذا 

املعن�ى مأخ�وذ من املعن�ى اللغوي واالس�تعامل يف الس�نّة الرشيفة ف�� »النفحة: دفعة 
الريـح... ونفحـْت الريح: هّبت، ويف احلديـث: إّن لربكم يف أيـام دهركم نفحات، أال 

فتعّرضوا هلا. ويف حديث آخر: تعّرضوا لنفحات رحة اهلل«)2(، وهي تس�تعمل يف اخلري 

وقد تستعار يف الرش)3(.
إّن الوص�ول إىل تلك النفح�ات يعّدها الصويف حالة فتح عرف�اين، فلكون الفتح 
يمّث�ل »ما ُيكرم به اهلل سـبحانه العارفني من نفحات إهليـة«)4(، أصبحت هذه النفحات 
مس�اوقة للفي�ض اإلهل�ي؛ إذ إّن الفتوحات يف لغ�ة »أهل التصوف بشـكل خاص... 
يقصد با ما يفيض اهلل به عىل عباده املخلصني من عطاءات اإلحسان وثامر املجاهدة«)5(، 

وزيادة عىل هذا املعنى، فإّن للنفحات معنًى خاّصًا مأخوذًا منه يرتبط بعلم اإلنس�ان 
باملغيب�ات يف املن�ام ك�ام تطرحه الفلس�فة اإلرشاقية، وهي حالة إدراك اإلنس�ان ما ال 

.http:/www.alser.net/s/txt/pages.txt.64.htm )1(
)2( ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ج2، ص3975.

)3( ُانظر: الراغب اإلصفهاين، احلسن بن حممد، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ص521.
.http://sites.google.com/site/saidoboshaland (((

)5( املصدر السابق.
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يدركه غريه من الكليات اخلاصة باملشمومات، فهي تسمى بالنفحات الربانّية)1(.
وهل�ذا البعد الغيبي واالتصال بالعامل العلوي الذي يتضّمنه معنى النفحات، نجد 
أّن كث�ريًا م�ن املصنّف�ات العرفانية حيرص مؤّلفوه�ا عىل البدء ب�ه يف عناوينها، فنجد 
العناوي�ن مث�ل: النفحات اإلهلية لصدر الدي�ن القونوي، والنفحات القدس�ية لبهاء 
الدي�ن البيطار، ونفحات األنس يف حرضات القدس لعبد الرمحن اجلامي، ونفحات 
األن�س يف األنفاس العلية لفاطمة اليرشطية، وهي عناوين ترس�ل رس�الة إىل قارئها 
بأّن ما س�يطرحه املصنِّ�ف إنام هو هبات من العامل العلوي، إّم�ا مبارشة أو من خال 

عامل أنس مرتبط به.
ويب�دو أّن املحق�ق الكركي وهو يكتب يف إطار اجل�دل الكامي املرتبط باخلاف 
حول خافة الرس�ول‘ أراد إرس�ال مثل هذه الرس�الة يف موقفه من هذا اخلاف، 
فتك�ون داللة ما ه�و الهويت حمّدد بكونه ناتج من نفحات، وليس مأخوذًا بالكس�ب 

م يف تعبري إرشاق الاهوت. التقليدي من العلوم، بالتحليل املتقدِّ
إذن؛ مقول�ة الاه�وت تتمحور يف املجال املعريف الذي تك�ون فيه العاقة مع اهلل 
عاقة غري تقليدية تأخذ بعدًا غيبيًا ال يكون فيها الفهم وفق املوازين التي تستند عىل 
ما هو ظاهري وما هو الس�ائد من قيم معيارية للس�لوك يف املجتمع قادرًا عىل تقديم 
تفس�ري هلا، وهو ما س�ناحظه يف موقف بعض َمن حاول منع اإلمام احلسن× من 

القيام بحركته.
ومن هنا يظهر وجه املناس�بة يف نقل هذه املفردة من املجال اإلس�امي إىل املجال 
املس�يحي، وجعله�ا مقاب�ًا للعلم املناظ�ر لعلم الكام عند املس�لمن، »فهـذا العلم 
]املناظ�ر[ يتكّلم فيه باألصالة عىل اهلل... فاهلل... موضوعه«)2(، وهذا الكام يكون من 
حيث إّن اهلل مصدر العقيدة وما يرتبط هبا من سلوك، علم الاهوت ُيعرف بأّنه »علم 

)1( ُانظر: السبزواري، احلاج هادي، رشح املنظومة يف املنطق واحلكمة: ج2، ص843.
)2( توما األكويني، اخلاصة الاهوتية: ج1، ص16.
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الديانـة«)1(، والبح�ث يف الديانة ال يكون من حيث كوهنا ظاهرة برشية »تنطوي حتت 
علـم اإلنثروبولوجيا«)2(، بل من حيث »صورهتا املوضوعيـة املبينة يف النواميس اإلهلية 
امللزمة لإلنسان ألهّنا صادرة من اهلل«)3(، ولذلك فإّن علم الاهوت »ال بّد أن يبتني عىل 

إعالن ما فوق طبيعي«)4(، وهو الوحي املقّدس.

ثانيًا: السياسي والثوري 
يف إطار توصيف حركة اإلمام احلسن× يف اللغة السائدة يف اخلطابة واإلعام، 
صار وصف الثورة من التوصيفات الازمة والغالبة األمر الذي يعله يكاد أن يكون 

الوصف املنحرص.
وهذا الوصف إذا أخذناه بمعناه احلقيقي الذي هو مقتىض األصالة يف االستعامل 
ورفض س�لبه عنها عند مس�تعمله، فإّنه يس�تبطن القراءة السياس�ية هل�ذه احلركة، ممّا 
يقت�يض التوّقف يف حقيقة ما هو س�يايس وم�ا هو ثوري قبل حتدي�د املوقف من هذه 

القراءة:
1ـ السياسـة: إّن حتديد مفهوم ما هو س�يايس، ينبغي أن ينطلق من املجال املعريف 
الذي يتناول املامرس�ة السياس�ية بالبحث والتحليل، وهو علم السياسة، ال سيام وأّن 
املامرس�ة السياس�ية خيتلط معها ما هو غري س�يايس؛ األمر الذي انعكس عىل املوقف 
م�ن حتديد املق�وم الوجودي ملا هو س�يايس، ونعني به املوضوع؛ إذ ظه�ر اجتاه ُأطِلق 
علي�ه االجت�اه الس�لبي الذي مثلته »املحـاوالت التي متيـل إىل إنكار متّتع علم السياسـة 
بوقائع اجتامعية خاصة به«)5(، الذي يرجع عند َمن يتبنّاه إىل شمول الظاهرة السياسية 
وقائع اجتامعية تنتمي إىل علوم ُأخرى مثل )التاريخ واالقتصاد واجلغرافية والفلسفة 

)1( جرهاردوس ثوس، علم الاهوت الكتايب: ص11.
)2( املصدر السابق.
)3( املصدر السابق.
)4( املصدر السابق.

)5( الطعان، د. عبد الرضا، واألسود، د. صادق، مدخل إىل علم السياسة: ص12.
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والقانون()1(، ولكن يف املقابل هناك اجتاهًا إيابيًا يف حتديد موضوع السياس�ة خيتص 
ب�ه علمه�ا، غري أّنه انقس�م عىل موقف�ن: أحدمها يرى أّن�ه الدولة، واآلخ�ر يرى أّنه 
الس�لطة، وه�ذا األخري »حيظـى... بتأييد العـدد األكرب من علـامء السياسـة«)2(، وهو 
خاف ليس بذات أمّهية كبرية، فظهر اجّتاه يرى فيه أّنه خاف عىل املس�توى النظري 
فق�ط، وإاّل فالواق�ع واحد »ذلك أّن الذين يعّرفون السياسـة بأهّنا: علم السـلطة العاّمة 
يعتفـون هم أنفسـهم بأّن السـلطة تبلغ يف الدولـة أكمل صورها وأتـّم تنظيم، وإّن من 
الواجـب أن ُتـدرس يف هذا اإلطار خاّصة«)3(، فاخلاف إّن�ام بن اليشء ومظهره، ألّنه 

بالنتيجة إّن »علم السياسة موضوعه الدولة ومظهرها هو السلطة«)4(.
إذن؛ ما هو س�يايس ال خيرج عن موضوعه الدولة والس�لطة، إاّل أّنه � وحذرًا من 
اخلل�ط م�ع املجاالت الت�ي حتيط بالظاهرة السياس�ية � يب التأّك�د أّن الظاهرة لكي 
تكون سياسية ال بّد أن تكون الدولة والسلطة قيدًا فيها، بحيث القيد والتقييد داخل، 
وإاّل لو كان القيد خارجًا كام لوكان ظرفًا للظاهرة، فإهّنا ال تكون سياسية الستلزامه 
أن يكون كّل ما هو اجتامعي سيايس؛ ألّنه ال وجود للسياسة مفهومًا ووجودًا خارج 
املجتمع؛ لذا كان مصدر اخلاف يف التحديد اإليايب ملوضوع السياسة هو أّن الفعل 
االجتامع�ي يمك�ن أن يندرج يف أكث�ر من جمال بتع�دد جهات الظاه�رة االجتامعية، 
فالس�لطة هلا اعتب�ارات بعضها يعلها سياس�ية واآلخ�ر ليس كذلك، فع�دم التقييد 

سيعني الرجوع إىل االجتاه السلبي املرجوح علميًا يف موضوع السياسة.
2ـ الثـورة: )غربية املفهوم(، مفردة الثورة يف مفهومها الس�يايس احلديث ختتلف 
بالكامل عن مفهومها يف التاريخ العريب اإلسامي، فامدة )ث.و.ر( يف معناها املركزي 

)1( املصدر السابق: ص19.
)2( عبد أسعيد، د. حممد فايز، اأُلسس النظرية لعلم االجتامع السيايس: ص30.

)3( موريس دوفرجيه، مدخل إىل علم السياسة: ص7.
)4( د. بطرس بطرس غايل، د. حممود خريي، املدخل يف علم السياسة: ص8.
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ت�دل عىل »انبعـاث اليشء«)1(، وهذا م�ا نجده حارضًا ضمنًا يف اس�تعامالهتا يف عرص 
النّص كاحلديث »صّلوا العشـاء إذا سـقط ثور الشفق، أي: انتشاره. وثوران حرته: من 
ثـار اليشء يثور إذا انترش وارتفع«)2(، كام أّن صيغة الفعل )ثار( التي هي مس�تعملة يف 
اللغة السياس�ية احلديثة مل تكن هلا داللة سياس�ية، ففي »اخلرب ثارت قريش بالنبي‘، 
 فخـرج هاربـًا، أي: هّيجـوه مـن مكانـه«)3(، وهل�ذا املعن�ى اللغ�وي � أي: اهليج�ان �
س�ّمى العرب احليوان املعروف باس�م الثور هبذا االس�م ألّنه »يثري األرض«)4(وهييج 
تراهبا، وكذلك نجد اسم الفاعل من هذه املادة، أي )الثائر( مل يكن له داللة سياسية، 
ب�ل كان تعبريًا عن حالة نفس�ية وهي الغضب، إذ »الثائر الغضبـان، ويقال للغضبان: 

أهيج ما يكون قد ثار ثائره«)5(.
إّن املتتّب�ع لصي�غ هذه املادة يف لغة عرص النّص � وهو عرص املعصوم � يدها تكاد 
تكون خالية من الصيغة )ثورة(؛ إذ ال نجد هذه الصياغة إاّل يف بيت من الشعر مروي 
بروايتن، أحدمها هبذه الصيغة، واألُخرى برواية )ثروة( بدل )ثورة(؛ مما حيتمل قويًا 
وجود تصحيف، ومع قطع النظر عنه، فإّنه عىل الروايتن املعنى املراد هو الكثرة)6(.

إذن؛ ال يوج�د ملف�ردة )الثورة( اس�تعامل ش�ائع حتى عىل املس�توى اللغ�وي، ممّا 
يع�ل عملية مح�ل كلمة )ثورة( عىل حركة اإلمام احلس�ن× مح�ًا حقيقيًا بالداللة 
السياس�ية اس�تعامالً تأويلي�ًا ال يد مصححًا له عىل مس�توى االس�تعامل، وهو ما قد 
يفسِّ لنا حقيقة أّننا مل نجدها مس�تعملة يف جمموع أحاديث األئمة االثني عرش املروية 
يف كتب بحار األنوار ووس�ائل الش�يعة ومس�تدركه، وال يف كتاب هنج الباغة، فا 

)1( ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة: ص174.
)2( ابن األثري اجلزري، املبارك بن حممد، النهاية يف غريب احلديث واألثر: ج1، ص229.

)3( الطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين: ج2، ص161.
)4( املصدر السابق: ج2، ص162.

)5( ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص509.
)6( ُانظر: املصدر السابق: ج1، ص509�511.
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نج�د رواية واحدة تصف حرك�ة اإلمام بكلمة )ثورة()1(، وكذلك ال نجد اس�تعامل 
كلم�ة )ثورة( يف كتب اآلداب الس�لطانية التي متثِّل يف الرتاث اإلس�امي »الكتابات 
السياسـية... الواجب عىل احلاكم اتباعها«)2(، ومتثِّل مصدر »الثقافة السياسية الفلسفية 
والثقافة السياسـية الرشعية«)3( للمس�لمن؛ إذ تش�مل النصوص السياسية منذ عرص 

الرسول‘ وتنتهي يف القرن العارش اهلجري)4(.
وعند االنتقال إىل الثقافة السياسية احلديثة نجد كلمة )الثورة( أصبحت مصطلحًا 

ملفهوم ال�(Revolution) الذي تعّرفه القواميس اإلنكليزية)5(:
An attempt، by large number of people، to change the govern-

ment of country، especially by violent action)6(.

An overthrow or repudiation and the thorough replacement 
at an established government or political system by the people  
governed)7(.

مة بأمرين: من خال هذين التعريفن يمكن القول: إّن الثورة السياسية متقوِّ
األول: م�ن ناحية الفاعل، وهو قيام أعداد كبرية من اجلامهري هبدف تغيري جذري 
رادي�كايل لنظ�ام احلك�م القائ�م، ولي�س من قب�ل جمموعة م�ن رجال اجلي�ش كام يف 

االنقاب العسكري.

)1( ُانظر: املعجم املفهرس أللفاظ أحاديث بحار األنوار: ج6، ص3594- 3597. املعجم املفهرس 
أللفاظ أحاديث وسائل الشيعة: ج2، ص712. املعجم املفهرس أللفاظ أحاديث مستدرك الوسائل: 

ج1، ص620. املعجم املفهرس أللفاظ هنج الباغة: ص78.
)2( عام، د. عز الدين، اآلداب السلطانية: ص8.

)3( املصدر السابق: ص9.
)4( ُانظر: موسوعة مصطلحات العلوم االجتامعية والسياسية يف الفكر العريب اإلسامي: ص1289-

 .1320
)5( نقلت النص كام هو حرصًا عىل بيان أصل الداللة يف اللغة اأُلم، ودفعًا إلشكال الرتمجة املتهمة بخيانة 
النص وتشويه األصل. ُانظر: د. ميجان الروييل، د. سعد الزغبي، دليل الناقد األديب: ص166-161.

 .Oxford dictionary، oxford university press، p1096 )6(
.www.dictionary.com )7(
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الثاين: من ناحية اهلدف، وهو اس�تام السلطة وإنشاء نظام سيايس جديد، وليس 
جمّرد تغيري أشخاص السلطة كام هو يف االنقاب.

بالنتيج�ة، ف�إّن ما هو س�يايس وثوري يكون املنظ�ور فيه والعّلة الغائية له س�لطة 
جديدة، ومن دون هذين املقومن لن يكون نسبة السيايس والثوري حلركٍة ما إاّل من 

باب املجاز يف اإلسناد؛ فيصح نفيها عنها.

املبحث الثاني: الطف )تصحيح دين(
إّن أّول املواقف التي اقرتنت بمواجهة مس�لحة يف تاريخ األئمة االثني عرش جتاه 
السلطة كان موقف اإلمام احلسن×، وقد ُقِرئ هذا املوقف يف ثقافة املسلمن عاّمة 
والش�يعة خاّص�ة ع�ىل أّنه ثورة سياس�ية قام هبا اإلمام احلس�ن× من أجل إس�قاط 
الس�لطة األُموّي�ة، إاّل أّننا عند الرج�وع إىل املراحل التوليدية هل�ذا املوقف ونصوص 
اإلمام× التي أنتجها يف مراحل هذا املوقف س�وف تنتج لنا قراءة ُأخرى بعيدة عن 

الداللة الثورية املسلحة.
لقد كان املوقف األساس يف حركة اإلمام احلسن×، هو عدم مبايعة السلطة)1(، 
»متأبيـًا عن بيعـة يزيد، آنفًا من االنخراط يف زمرة رعيته«)2(، وهو موقف يعود إىل عدم 
رشعي�ة خاف�ة يزيد، إذ زي�ادة عىل عدم اّتصاف�ه بالصفات األساس�ية ليكون خليفة 
للمس�لمن بعد ارتكابه الكبائر والفواحش كش�رب اخلمر)3(، فإّن أخذ البيعة بوالية 
العه�د كان بطريق�ة مسحية متج�اوزة إلرادة النخبة وإجبار َم�ن كان حارضًا منهم 
وحت�ت هتدي�د الس�يف)4(. واإلم�ام احلس�ن× مل يتج�اوز ه�ذا املوق�ف إىل موقف 
تصعي�دي آخ�ر بوجه س�لطة يزيد، بل إّنه عندما أدرك أّن الس�لطة س�وف جتربه عىل 

)1( ُانظر: العسكري، مرتىض، معامل املدرستن: ج3، ص17.
)2( ابن الطقطقا، حممد بن عيل، الفخري يف اآلداب السلطانية: ص114.

)3( ُانظر: ابن كثري، إسامعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص254. 
)4( ُانظر: ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج4، ص507-511. آل ياسن، مرتىض، 

صلح احلسن: ص312.
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البيع�ة ق�ّرر ترك املدينة إىل مّك�ة، وهو يتلو اآلية الكريم�ة: ) مب ىب يب جتحت خت 
مت ىت يت جث مث()1(، وعندم�ا دخل مكة ق�ال: ) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ()2( )3(، وه�و ن�ّص قرآين يعربِّ عن احلالة النفس�ية 
ملوسى× عندما خرج من املدينة بسبب قتله القبطي وهو يتوقع اللحاق به وقتله)4(، 
ف�كان خائف�ًا من القتل، يس�عى يف خروجه من مرص ألْن ينقذ نفس�ه من خال عون 
إهل�ي بتوجي�ه إىل خمرج وس�طي للنج�اة، ألّن األخذ يمينًا وش�امالً يباع�د عن طريق 
الص�واب)5(، مّم�ا يعني أّننا أمام ن�ّص ذي فعل إنجازي تعبريي ينت�ج وظيفة اتصالية 
تع�ربِّ ع�ن احلالة النفس�ية لإلم�ام× وموقف الس�لطة جتاه�ه، وهي حالة تكش�ف 
ع�ن عدم وجود قرار ملواجهة الس�لطة عس�كريًا، وأّن املوقف الوس�طي الذي اخّتذه 
ه�و حتايش الصدام معها، ال س�يام وأّن س�ورة القصص تضّمن�ت يف عتبتها نصوصًا 
)آي�ات( هلا عاق�ة جتاور مكاين مع النص الذي استش�هد ب�ه×، داللتها اإلنجازية 

ع�ىل وعد إهلي بنرص املس�تضعفن ومتكينهم يف األرض كقول�ه تعاىل: )ې ې ې 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ* ٱ ٻ ٻ ٻ 
دالل�ة  وه�ي  ڀ ڀ ڀ()6(،  پ  پ پ  ٻ پ 
تنطب�ق عىل اإلم�ام× الذي هو امتداد ألخيه احلس�ن× الذي اس�ُتضعف بس�بب 
اخليانات الكبرية يف جيش�ه)7(، الذي دفعه للصلح بداًل من القتل، هو وبعض أتباعه 

املخلصن)8(، مّما يعل هلا ُبعد تعبوي واستثآري عندما خياطب هبا اجلمهور.

)1( القصص: آية21.

)2( القصص: آية22.
)3( ُانظر: أبو خمنف، لوط بن حييى، كتاب مقتل احلسن×: ص11.

)4( ُانظر: الطربيس، حممد بن الفضل، جوامع اجلامع: ج2، ص736.
)5( ُانظر: الطويس، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن: ج8، ص141-140.

)6( القصص: آية5�6.
)7( ُانظر: القريش، باقر رشيف، حياة اإلمام احلسن×: ج2، ص113.

)8( ُانظر: احلسني، هاشم معروف، سرية األئمة االثني عرش: ج1، ص521�522.
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وق�د كان اإلم�ام× رصحي�ًا يف أكثر من ن�صٍّ عىل أّنه مط�ارد من الس�لطة وأهّنا 
حس�مت قراره�ا يف تصفيته اجلس�دية عندم�ا يرّص ع�ىل موقفه عىل ع�دم االعرتاف 
برشعيته�ا، فف�ي حوار م�ع عبد اهلل بن عمر ال�ذي َبنَّ لإلم�ام× أّن البيت األُموي 
بعداوته وظلمه للبيت اهلاش�مي، سوف يستغل هذه الفرصة لقتله، ودعاه إىل الصرب 
عىل يزيد كام صرب عىل معاوية، فأجابه اإلمام× بفعل قويل استفهامي إنجازه الرفض 
الش�ديد ملحتواه، إذ قال: »أنا أبايع يزيد وأدخل يف صلحه؟!«)1(، وهو »رجل فاسـق، 

شارب مخر، قاتل النفس املحرمة، ُمعلن بالفسق، ومثي ال يبايع مثله«)2(.
وم�ع ق�راره النهائي بعدم مبايع�ة يزيد، ويقينه املطلق بأّنه مقت�ول ال حمالة، إاّل أّنه 
رفض االس�تفادة من الزمان واملكان يف تعبئة اجلمهور ضد الس�لطة، فهو مل يس�تثمر 
حالة الرفض التي كان حيملها املس�لمون ليزيد وس�لطته، ومل يوظف املسجد والبيت 
احلرام بام له من ُبعد معنوّي يف إثارة العاطفة الدينّية للمس�لمن، فعندما عرض عليه 
ابن الزبري البقاء يف مّكة بعد وصول رسائل أهل الكوفة بمبايعته عىل الثورة وتسليمه 
الس�لطة، طالبًا منه عدم السفر إىل العراق، قال له اإلمام×: »واهلل، ألن ُأقتل خارجًا 
منها بشرب أحّب إيّل من أن ُأقتل داخاًل منها بشرب«)3(؛ ألّن للمسجد حرمة »ال نستحّلها 
وال ُتسـَتحل بنا، وألن ُأقتل يف تل أعفر أحّب إيّل من أن ُأقتل با«)4(و»ألن ُأدفن بشـاطئ 

الفرات أحّب إيّل من أن أدفن بفناء الكعبة«)5(.
إذن؛ يمكن القول: إّن استقراء نصوص اإلمام يف مّكة ينتج أّنه× قد هّيأ نفسه إىل 
نتائج موقفه بعدم مبايعة يزيد، ومل يكن هناك نصوص طرح فيها اإلمام نفسه كمنقذ 

)1( ابن أعثم الكويف، أمحد، الفتوح: ج5، ص26.
)2( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج3، ص443. املجلس، حممد باقر، بحار األنوار: 

ج44، ص325.
)3( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج4، ص289.

)4( املصدر السابق: ج10، ص415.

)5( املصدر السابق: ج10، ص415.
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وثائر يريد قلب الس�لطة)1(، إاّل بعد أن جاءته رسائل أهل الكوفة التي كان أصحاهبا 
»رجـاالً بارزيـن مـن القبائل، ومـن اليامنية عىل وجه اخلصـوص... أكـرب القبائل عددًا 
وأّهيًة«)2(، وكانت نصوصها ذات صيغ أدائية يف التعبري عن تعّهد بمبايعته وتس�ليمه 
الس�لطة، منتجة ببس�ط حجاجي للموضوع؛ إذ كان رفضهم س�لطة يزيد بسبب أهّنا 
كان�ت عن طريق »تآمر عىل هذه األُّمة، بال مشـورة وال إمجاع وال علم من األخبار«)3(، 
ول�ذا اخّتذوا القرار يف دعوته إىل قيادهتم، فأرس�لوا له خطاب�ًا بأّن »الناس منتظرون ال 
رأي هلم يف غريك، فالعجل العجل يا بن بنت رسول اهلل، قد اخضـّرت اجلنات وأينعت 
الثامر وأعشـبت األرض وأورقت األشجار«)4(، »فأقبل... فرحًا مرسورًا مأمونًا مباركًا 

سديدًا وسيدًا وأمريًا مطاعًا، إمامًا وخليفة علينا مهديًا«)5(.
وم�ع ه�ذه النص�وص األدائية التعبري ع�ن موقفه�ا، بحيث ال ت�رتك للمتلّقي هلا 
شكوك يف داللتها إاّل أّن اإلمام× مع موافقته عىل العرض، ويقينه السيايس والغيبي 
أّنه س�ُيصّفى جس�ديًا � كام سيتبنَّ يف املطلب اآليت � فإّنه بعث رسوله مسلم بن عقيل 
ليتأّكد من وصول اجلامهري الكوفية إىل مرحلة أداء التزامها بالوقوف معه ضد سلطة 
يزي�د، قائًا له: »امـِض عىل بركة اهلل حتى تدخل الكوفة... فـإن رأيت الناس جمتمعني 

عىل بيعتي، فعّجل يل باخلرب حتى أعمل عىل حسب ذلك إن شاء اهلل تعاىل«)6(.
إذن؛ انتق�ال اإلم�ام× م�ن مرحل�ة املوقف الش�خيص غ�ري املس�ّلح إىل املوقف 
اجلامهريي الثوري كان بسبب العرض الكويف � النخبوي واجلامهريي � الذي يقرتب 
كث�ريًا من موقف أبيه اإلم�ام عيل× بعد مقتل عثامن، فيكون دافع موافقة اإلمام× 

)1( ُانظر: جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم×، موسوعة كلامت اإلمام احلسن×: ص371�400.
)2( فلهاوزن، اخلوارج والشيعة: ص105.
)3( ابن أعثم، أمحد، الفتوح: ج5، ص28.

)4( املصدر السابق: ص29.

)5( املصدر السابق: ص28.
)6( املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ص204.
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الدافع نفسه عند أبيه، وهو قيام احلّجة، وحتول املوقف من موقف فردي اختياري إىل 
موق�ف دين�ي إلزامي، ولذا عندما حصل تغرّي يف املوقف بعد أن تّم اعتقال قس�م من 
النخبة، وتغرّي موقف القس�م اآلخر)1(؛ ما أّدى إىل س�يطرة وايل الكوفة عىل اجلمهور 
وتعبئت�ه ضد اإلمام×، فع�اد اإلمام× إىل موقفه الفردي م�ن خال خطابه ألهل 
الكوفة قائًا: »أّيا الناس، إهّنا معذرة هلل، إيّن مل آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت عّي 
رسلكم: أن أقدم علينا، فإّنه ليس لنا إمام، لعل اهلل جيمعنا بك عىل هدًى، فإن كنتم عىل 
ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوين ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم؛ أقدم مرصكم، وإن 
مل تفعلـوا وكنتـم ملقدمي كارهني؛ انرصفت عنكم إىل املكان الذي أقبلت منه إليكم«)2(.
فه�ذا الن�ّص بدأ يف عتبت�ه بوظيف�ة إخبارية، إن املواق�ف التي اخّتذه�ا اإلمام× 
مستندها الواجب الش�رعي بعد أن منحته اجلامهري عهدًا بالبيعة وااللتزام بمضموهنا، 
وهو ما مّثل نواة موضوع النص، فلكي يتحقق انسجام النّص واالّتساق املوضوعي 
ل�ه، ال ب�ّد أن تكون العاقة بن عتب�ة النص واملحتوى القض�وي يف تعليق جميئه عىل 
دعوهت�م هو الس�بب للموقفن ال�ذي اقرتحهام اإلم�ام× عليه�م، اللذين بدورمها 
يستندان إىل موقف اجلامهري وإرادهتم، وليس إلرادة فوقية جتسدها إرادة اإلمام×، 

مع أّن إرادته متطابقة مع اإلرادة اإلهلية يف رفض السلطة الظاملة الارشعية.
د ع�ىل تبعية موقفه الث�وري ملوقف  وق�د كان اإلم�ام× يف جمم�وع نصوصه يؤكِّ
اجلامه�ري الت�ي طلبت من�ه قيادهتا؛ ل�ذا عندما علم إن أه�ل الكوفة ق�د تراجعوا عن 
موقفهم قرر الرجوع إىل مّكة، غري أّن عبيد اهلل بن زياد رفض ذلك، واشرتط عليه أن 
يبايع يزيد؛ األمر الذي رفضه اإلمام×، راضيًا باملوت ثمنًا هلذا الرفض)3(، وهو× 
مل يلمح بالثورة عىل السلطة، بل جعل موقفه غري حمّدد مسبقًا، وإّنام يتحّدد يف ضوء ما 

)1( ُانظر: أبو خمنف، لوط بن حييى، مقتل احلسن×: ص43�45.
)2( املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ص235.

)3( الدينوري، أمحد بن داود، األخبار الطوال: ص153.
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يكون عليه موقف اجلامهري من سلطة يزيد)1(.
وك�ام كان× يؤّك�د عىل تبعي�ة إرادته الثوري�ة املس�لحة إىل إرادة اجلامهري، فهو مل 
ي�امرس عليه�م ضغطًا ديني�ًا أو سياس�يًا أو أخاقيًا لالتح�اق به والبق�اء معه، ففي 
طريق�ه إىل الكوف�ة خاطب بعض املجموعة الت�ي كانت معه ب�أيّن: »ال ُأكِرُهكم، َمن 
أحّب أن يميض معنا إىل العراق أوفينا كراءه وأحَسنّا صحبته، وَمن أحّب أن يفارقنا من 
مكاننـا هـذا أعطيناه من الكراء عىل قدر ما قطع مـن األرض«)2(، وهو موقف مل يرتبط 
بظروف�ه وموقف أهل الكوفة؛ ل�ذا كرره عىل َمن بقي معه بعد علمه بأّن أهل الكوفة 
تراجع�وا عن موقفهم، وُقتِل مس�لم ب�ن عقيل، إذ خاطبهم »قد خذلتنا شـيعتنا، فَمن 
أحـّب منكم االنرصاف فلينصـرف، ليس عليه منّا ِذمام«)3(؛ األمر الذي أّدى إىل تفّرق 

معظم َمن كان معه، ومل يبَق معه إاّل َمن جاء معه من املدينة.
إّن هذي�ن املبدئن اللذين س�ار عليهام اإلم�ام× يف خطابه مع أتباع�ه، ومها: إّن 
موقف�ه الث�وري تابع إلرادة اجلمه�ور، وأّن أتباع�ه يملكون احلّري�ة الكاملة يف تغيري 
موقفه�م، وكان اإلم�ام× يبادر إىل الطل�ب إليهم برتكه عندما ي�د أّن املواجهة قد 
اقرتبت مع السلطة، قد حافظ عليها اإلمام إىل آخر حلظة، ففي ليلة عاشوراء خاطب 
أتباع�ه قائًا: »إيّن ال أحسـب القـوم إاّل مقاتلوكم غدًا، وقد أذنـت لكم مجيعًا، فأنتم يف 
حـلٍّ منّي، وهذا الليل قد غشـيكم، فَمن كانت له قّوة، فليضم رجـاًل من أهل بيتي إليه 
وتفرقوا يف سـوادكم«)4(، »فأنتم يف حّل وسـعة من بيعتي وعهدي الذي عاهدمتوين«)5(، 
وخاطب أهل الكوفة واجليش الذي يواجهه يف صبيحة يوم عاشوراء »أّيا الناس، إذ 

كرهتموين؛ فدعوين أنصـرف عنكم إىل مأمني من األرض«)6(.

)1( ُانظر: الطربي، تاريخ اأُلمم وامللوك: ج3، ص459.
)2( املصدر السابق: ج3، ص444.

)3( املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ص223.
)4( الذهبي، حممد بن أمحد، تاريخ اإلسام: ج5، ص11.

)5( البحراين، هاشم، مدينة املعاجز: ج4، ص214.
)6( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج3، ص465.
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إذن؛ خط�اب اإلم�ام احلس�ن× من�ذ مواجهت�ه األُوىل م�ع وايل املدين�ة إىل يوم 
عاشوراء مل يكن خطابًا تعبويًا ثوريًا لتغيري السلطة، وإّنام اقترص عىل مستوى موقفه يف 
رفض البيعة، وقراره بقبول عرض أهل الكوفة الذي تراجع عنه بعد تراجعهم عنه، 
إاّل أّن الس�لطة األُموّي�ة مل متنحه إاّل أحد اخليارين: إّما القتل أو االستس�ام والبيعة، 
ف�كان اإلمام× لي�س أمامه غري خيار القت�ل، وهو قرار مل يكن ألج�ل حماولة تغيري 
يف الذي ينس�جم مع ش�خصيته،  الس�لطة، ب�ل ألّنه املوقف اإلنس�اين والديني والرَشَ
وهو ما قّدمه اإلمام× من خال النص اآليت يف يوم عاش�وراء: »هيهات منّي الذلة، 
أبى اهلل ذلك ورسـوله واملؤمنون، وجدود طهرت، وحجور طابت، أن نؤثر طاعة اللئام 
عـىل مصارع الكرام«)1(. فهو نص ب�دا بتقرير وظيفته الكلية اإلعامية، وهي الرفض 
خليار االستس�ام والبيعة، مقدم هذه الوظيفة باس�رتاتيجية إقناعية تقوم عىل عرض 
س�طح النص بتقنية امل�وازاة لزيادة اإلعامية وإحداث اس�تقرار حمتوى موقفه جلعل 

عامل النص حمددًا لدى القارئ ما أمكن.
إذن؛ التعب�ري عن املوقف النهائي لإلمام احلس�ن× بأّنه ثورة مس�لحة إلس�قاط 
الس�لطة، تعب�ري إيديولوج�ي تأوييل ال ينس�جم مع نص اإلمام×، ال�ذي مل يتجاوز 
فعل�ه اإلنج�ازي، املوق�ف األس�اس جتاه الس�لطة يف ع�دم املبايع�ة وع�دم إعطائها 
الش�رعية بعد االنحراف الكامل يف مركز السلطة يف املجتمع اإلسامي، أي منصب 
اخلافة عن النبي‘ الذي بدأ يتحول إىل َمَلكّية ُأموّية منذ تسّلم عثامن اخلافة، وهو 
حت�ّول تدريي بلغ قّمته يف ملك معاوية)2(؛ األمر الذي دفع أتباع اإلمام احلس�ن× 
بأن يطلبوا منه الثورة بعد اغتيال معاوية ألخيه احلس�ن×، إاّل أّن اإلمام× مل يتفق 
معه�م، وطل�ب منهم الس�كوت والصمت الكامل جتاه س�لطة معاوي�ة، وأمرهم يف 
ن�ص مرّكز: »أّما أنا، فليس رأيي اليوم ذلك، فالصقوا رحكم اهلل باألرض، وأكمنوا يف 

)1( املجلس، حممد باقر، بحار األنوار: ج45، ص83.
)2( ُانظر: احلسن، د. قيص، موسوعة احلضارة العربية: ص17� 22.
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البيوت، واحتسـوا من الظنّة ما دام معاوية حّيًا«)1(، وهو املوقف نفسه الذي اختذه مع 
أخيه احلسن× قبل اغتياله)2(.

إّن املنه�ج الس�لمي يف معارضة الس�لطة م�ن ِقَبل اإلمام احلس�ن× حافظ عليه 
يّل عليها؛ إذ بعد استشهاد  حتى يف أكثر الفرص املتاحة ملباغتة السلطة وحتقيق نرٍص أوَّ
مسلم بن عقيل وحمارصة احلّر الرياحي لإلمام×، وإلزامه بالذهاب معه إىل الكوفة 
وابن زياد، قال له زهري بن القن: »يا بن رسول اهلل، إّن قتال هؤالء القوم الساعة أهون 
علينـا من قتال َمن يأتينا من بعدهم... فقال احلسـني×: مـا كنت ألبدأهم بالقتال«)3(. 

وهو موقف حافظ عليه حتى يف يوم عاش�وراء؛ إذ مل يأذن ألتباعه بالقتال إاّل بعد أن 
أعلن عمر بن سعد احلرب برمي احلسن× وأصحابه بسهم، فقال ألتباعه: »قوموا 

رحكم اهلل إىل املوت الذي ال بّد منه، فإّن هذه السهام رسل القوم إليكم«)4(.
إذن؛ إذا كان اإلمام× قد تبنّى موقفًا سلميًا يرى أّنه مسؤوليته وحده، ومل يعمل 
عىل تعبئة وإلزام اجلامهري، فإّننا س�نكون أمام عنارص س�ياقية حتدد داللة املوقف عىل 
وف�ق مب�دأ التأوي�ل املحيل، ب�أّن املوقف أراد إنتاج رس�الة غري سياس�ية، بل رس�الة 
تصحيحية لواقع بلغ من االنحراف هيدد املحدد الفوقي الذي حيكم املوقف السيايس 
جتاه الس�لطة، وهو احلفاظ عىل املعامل واخلطوط العامة لإلسام يف املجتمع؛ ممّا جعل 
أمام اإلمام× واجبًا جتاه املجتمع والتاريخ يف بيان أّن املرحلة بلغت ذروة االنحراف، 
ف�كان منهج�ه يف ذلك »االمتناع عن البيعة ليحول دون متّتع يزيد بصفة املرجعية الدينّية 
عنـد عاّمة املسـلمني، وليحتفظ بالقدرة عـىل تصحيح وتقويم االنحراف عىل املسـتوى 
العقيـدي والترشيعـي، وملـا واجـه اخليـار بـني البيعـة والقتل آثـر الثورة ]الش�خصية[ 

)1( الدينوري، أمحد بن داود، األخبار الطوال: ص222.
)2( املصدر السابق: ص221.

)3( املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ص222. 
)4( املجلس، حممد باقر، بحار األنوار: ج10، ص378. 
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ل هذا املوقـف املبدئي«)1(، واختي�اره القتل مل يكن خي�ارًا، بل كان  االنتحاريـة ليسـجِّ
واجب�ًا؛ ألّن�ه الطريق الذي س�يحقق »الفصل التـام يف وعي األُّمة بـني منصب اخلالفة 
وبـني املرجعيـة الدينية لأُلّمـة«)2(، بعد أن أخذ الوص�ل التام بينهام يس�تقر يف املجتمع 
بوصفه امتدادًا ملرحلة قيادة النبي| واخلافة الراشدة، وهو فصل إذا متّت املحافظة 
عليه واإليامن به يف املرحلة األُموّية، ستكون له مرجعيته الرشعية يف النّص السلوكي 
لألئّم�ة بع�د اإلم�ام احلس�ن× ال�ذي أعطاه رشعي�ة ش�كلية بالصلح م�ع معاوية.
هذه القراءة الدينّية اإلصاحية حلركة اإلمام احلس�ن× نجدها يف قراءة املرجع 
الكب�ري الس�يد حممد س�عيد احلكيم ال�ذي تقّدم كون�ه يمثِّل مجاعة اخل�ربة التي تكون 

حًا يف حالة تقاطع القراءات لنصٍّ أو موقف ما. قراءهتم ُمرجِّ
ترى هذه القراءة أّن »املنظور األّول لإلمام« احلس�ن× يتجّس�د يف »ما جناه الدين 
من ثمرات«)3(، وهبذا املنظور أخذ اإلمام احلسن× خصوصيته التارخيية الفريدة يف 
تاريخ املصلحن؛ إذ »هو الذي يرتفع به إىل منزلة القديسني، وبه صار ثأر اهلل عّز وجّل«)4(.
إن هذا املنظور هو نتيجة احلكمة اإلهلية من وجود األئمة االثني عش�ر وخافتهم 
املعرفية للرس�ول الكريم حممد‘، الت�ي أناطت هبم وظيفة دينّية وهي »رعاية الدين 
واجلهاد يف سـبيل صالحـه وحايته«)5(، فكان اإلمام احلس�ن× يف موقف�ه من البيعة 
م  للس�لطة األُموّي�ة حمكومًا هب�ذه الوظيفة، إذ بع�د أن وجد أّن اإلس�ام ونتيجة حتكُّ
اللعب�ة السياس�ية األُموّي�ة ب�ه »قد تعـّرض بسـبب انحراف السـلطة خلطـر التحريف 
والتشـويه بحيـث تضيـع معامله، وال يتيـرّس الوصول والتعـّرف إليه ملن يريـد ذلك، كام 
حصـل يف األديان السـابقة«)6(، وجد نفس�ه الرشيفة أمام واج�ب أداء الوظيفة اإلهلية 

)1( شمس الدين، حممد مهدي، فقه العنف املسلح يف اإلسام: ص130.
)2( املصدر السابق: ص130.

)3( احلكيم، حممد سعيد، فاجعة الطف: ص135.
)4( املصدر السابق.

)5( املصدر السابق: ص10.
)6( املصدر السابق: ص141.
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بوصفه أحد األئّمة االثني عرش القيِّمن عىل حفظ رس�الة اإلس�ام، فكان يف موقفه 
»صاحب رسالة قد ّحله اهلل سبحانه إياها وائتمنه عليها«)1(.

لقد كان اإلمام احلسن× يدرك أّن الظروف السياسية واالجتامعية »التي أحاطت 
بنهضته املباركة... ال تناسـب انتصاره عسـكريًا«)2(، ومع ذلك مل يرتاجع صلوات اهلل 

عليه عن موقفه قيد ُأنملة من حيث هدفه الديني، وهو إسقاط رشعية السلطة يف ُبعدها 
الش��رعي وحيثيتها الدينية التي كانت تقتضيها ثقافة املس�لمن السياس�ية، وال سيام 
بعد أحداث س�قيفة بني ساعدة، والتي متاهي بن السلطة وإسامية أفعاهلا وأقواهلا، 
ومن ثّمة تكون الس�لطة مرجعًا لتحيد ما هو إس�امي؛ لذلك حرص اإلمام× عىل 
أن يعلم املسلمن »انحصار املرجع يف الدين بالكتاب والسنّة«)3(؛ األمر الذي نتج عنه 
»املكسب املهم للدين يف فصله عن السلطة غري املعصومة وحتريره من أن تتحّكم به«)4(، 

ًا أشّد اإلرصار يف االستمرار يف موقفه ورسالته الدينية،  فكان صلوات اهلل عليه ُمص�رِّ
فيج�د »الناظر يف تفاصيل واقعة الطف بموضوعية وإنصـاف... أّن اإلمام صلوات اهلل 
عليـه منـذ امتنع عـن بيعة يزيد يف أواخر شـهر رجـب... صمم عىل املـيض يف مرشوعه 

وحتقيـق هدفـه، عاملـًا أّن ذلـك ينتهـي بقتله وقتل أهـل بيتـه... مع ما يتّتـب عىل ذلك 

مـن... انتهاك حرمته وسـبي عياله والتشـهري بم«)5(، وه�ذا اإلرصار ال يكون مقبواًل 

إاّل إذا كان اهل�دف دينيًا؛ إذ من الناحية السياس�ية واالجتامعي�ة مل يرتّتب أّي إصاح 
ع�ىل هذا املوقف وهذا اإلرصار، ف�»إّن النهضة الرشيفة مل ختفف من غلواء السـلطات 
املتعاقبة باسـم اإلسـالم يف الظلم والطغيان واإلثرة والتعّدي، وانتهاك احلرمات العظام، 

)1( املصدر السابق: ص136.
)2( املصدر السابق: ص36�37.

)3( املصدر السابق: ص9.
)4( املصدر السابق.

)5( املصدر السابق: ص49.
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واخلروج عن أحكام اهلل يف خمتلف املجاالت«)1(، كام أهنّا مل متّس آلية استام السلطة 
وانتقاهل�ا، فه�ي »مل متنع من اسـتمرار العمل عىل نظـام والية العهـد يف اخلالفة من دون 
رعايـة أهلية املعهود له«)2(، بل مل يكن هلا أثر اجتامعي من الناحية الدينّية واألخاقية، 
فه�ذه »النهضة مل تقف حاجزًا دون تدهور املجتمع دينيًا وُخلقيًا بشــرب اخلمر وظهور 
الفجـور واسـتعامل املالهـي وأكل احلـرام واجلـرأة عـىل الدمـاء... إىل غـري ذلـك«)3(.
إذن؛ ال يمكن أن يكون اجلانب السيايس هدفًا لإلمام×، بل إّن جعله هدفًا هو طعن 
بحكمة اإلمام×، فضًا عن عصمته بعد عدم تأّثر الواقع السيايس بنهضته، بل نجد 
أّن أركان الدولة األُموّية متت بعدها واستمرت ويقارب ثامنن سنة، وهو ضمن العمر 
الطبيعي للدول يف بعض نظريات فلسفة التاريخ، وعندما سقطت فإهّنا سقطت بام يناظر 
االنقاب العسكري يف الوقت احلارض، أي: إّن روحها بقيت وإّنام تغرّي األشخاص.

املبحث الثالث: املوقف والنفحة الغيبية
بالرغ�م م�ن كون الُبعد الغيب�ي ُيمّثل ُبع�دًا صوفيًا يف الس�لوك، وال ُيمّثل مؤرّشًا 
منطقي�ًا لتفس�ري األح�داث، إاّل أّن إنتاج�ه بتقني�ة التك�رار يف املوقف، يدف�ع املتلّقي 
خلط�اب ه�ذا املوقف إىل عدم التجاهل الكامل له يف حماولة قراءته تقنّيًا، لكون فاعله 
بتك�راره إنت�اج هذا الُبعد وإرصاره عىل عرضه بعب�ارة موازية، يكون قد أنتج داالً يف 
رسالته، ال بّد أن يدخلها املتلقي يف املعاجلة، ألّن جتاهلها هو جتاهل ألحد عنارص بنية 
الن�ص يف كّليته حس�ب ما يطرح�ه املنتج؛ ممّا يعني إحداث خل�ل يف الرتابط الداخيل 
والتامس�ك الداليل للنص، عىل مستوى السطح وعىل مستوى العمق، وجتاهل ألحد 
العن�ارص الس�ياقية والذي يرتك أثره الس�لبي ع�ىل إنجازية الن�ص ووظيفته للعاقة 

التوليدية بن التامسك الداخيل للنص ووظيفته.

)1( املصدر السابق: ص138.

)2( املصدر السابق: ص137.

)3( املصدر السابق: ص139.
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وعن�د مراجع�ٍة ثانية للنص�وص التي أنتجه�ا اإلمام احلس�ن×، وخصوصًا يف 
املرحل�ة املّكية وقبل تطّور األحداث وبروز موقف الس�لطة منه، نجده× يف حواره 
د عىل أّن  م�ع الرافض�ن لقراره يف عدم مبايع�ة يزيد وقبول عرض أهل الكوف�ة، يؤكِّ

دت له مسبقًا وغيبيًا من ِقَبل الرسول‘. موقفه ونتائجه قد ُحدِّ
وفيام يأيت نامذج لنصوص هذا البعد الغيبي:

يف ح�واره× يف املدينة مع أخيه عمر الذي أملح له بأّن أخاه احلس�ن× نقل  � 1
عن أبيه بأنه س�ُيقتل، فأجابه اإلمام×: »حّدثني أيب أّن رسـول اهلل‘ أخربه 

بقتله وقتي، وأن ُتربتي تكون بقرب تربته، فتظّن أّنك علمت ما مل أعلمه!«)1(.
يف ح�واره× م�ع ُأّم س�لمة يف املدين�ة: »يا ُأمـاه، واهلل إيّن مقتـول، وإيّن ال أفّر  � 2

مـن القدر املقدور والقضاء املحتـوم، واألمر الواجب من اهلل تعاىل... يا ُأّمه، إن 
 مل أذهـب اليـوم ذهبت غـدًا، وإن مل أذهب غدًا لذهبت بعد غـد، وما من املوت 

ـ واهلل يا ُأّمه ـ ُبّد«)2(.
عندما خرج اإلمام× إىل مكة، كتب الرسالة اآلتية: »بسم اهلل الرحم الرحيم،  � 3

من احلسني بن عي إىل بني هاشم، أّما بعد، فإّنه َمن حلق يب منكم اسُتشهد، وَمن 
ختّلف مل يبلغ الفتح، والسالم«)3(.

بعد خروجه من املدينة إىل مّكة طلب منه ابن عمر أن يبايع، فأجابه اإلمام×  � 4
أن أحد أسباب عدم مبايعته أّن الرسول تنّبأ له بقتل يزيد له، وهو ما أّكده ابن 
عب�اس إذ قال: »صدقت أبـا عبد اهلل، قال النبي‘ يف حياتـه: ما يل وليزيد، ال 

بارك اهلل يف يزيد، وإّنه يقتل ولدي وولد ابنتي احلسني«)4(.
يف خطاب�ه م�ع ابن عباس ال�ذي حّذره من قتل�ه يف الطف، ق�ال: »أنا أعرُف  � 5

)1( ابن طاووس، عيل بن موسى، اللهوف عىل قتىل الطفوف: ص20. 
)2( ابن محزة، حممد بن عيل، الثاقب يف املناقب: ص331.

)3( الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات: ص481.
)4( ابن أعثم الكويف، أمحد، الفتوح: ج5، ص26. 
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بمرصعي منك، وما وكدي من الدنيا إاّل فراقها«)1(.
يف خطاب�ه مع ُرس�ل أهل الكوف�ة: »إيّن رأيت جّدي رسـول اهلل‘ يف منامي،  � 6

وقد أمرين بأمر وأنا ماٍض ألمره«)2(. 
يف جوابه البن عباس عندما أراد منعه من اخلروج من مّكة: »يا بن عباس، أما  � 7

علمت أّن منيتي هناك، وأن مصارع أصحايب هناك؟!«)3(.
عندم�ا أخربه بعض الناصحن له بأّن أه�ل الكوفة ضعاف، وأّن قلوهبم معه  � 8

وسيوفهم عليه، قال: »أعلم يقينًا أّن هناك مرصعي ومصارع أصحايب«)4(.
بع�د أن طل�ب من�ه اب�ن الزبري البق�اء مع�ه يف مّكة وع�دم اخل�روج للعراق،  � 9

أجابه×: »وايُم اهلل، لو كنُت يف جحر هامة من هذه اهلوام الستخرجوين حتى 
يقضوا يفَّ حاجتهم، واهلل، ليعتدن عّي كام اعتدت اليهود يف السبت«)5(.

بعد ما حّذره أخوه حممد بن احلنفية من غدر أهل الكوفة به، وسأله: ملاذا هو  � 10
يف عجل�ٍة من أم�ره يف اخلروج من مّكة إىل العراق؟ أجابه×: »أتاين رسـول 
اهلل‘... فقال: يا حسـني، ُاخرج، فإّن اهلل شاء أن يراك قتياًل«)6(. وبعد إرصار 
ابن احلنفية عليه بالبقاء؛ قال له: »واهلل يا أخي، لو كنت يف جحر هامة من هوام 

األرض الستخرجوين منه حتى يقتلوين«)7(.
يف طريقه إىل الكوفة، وضع احلسن× رأسه فغفا، ثّم انتبه باكيًا، فسأله ابنه  � 11

عيل بن احلسن÷ عن سبب البكاء، فقال له×: »يا ُبني، إيّن خفقت خفقة 

)1( املجلس، حممد باقر، بحار األنوار: ج72، ص362.
)2( ابن أعثم، أمحد، الفتوح: ج5، ص13.

)3( الطربي، حممد بن جرير، دالئل اإلمامة: ص181.
)4( املجلس، حممد باقر، بحار األنوار: ج44، ص364.

)5( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج3، ص443.
)6( املجلس، حممد باقر، بحار األنوار: ج44، ص364.

)7( املصدر السابق: ج45، ص99.
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فعن يل فارٌس عىل فرس وهو يقول: القوم يسريون، واملنايا تسري إليهم، فعلمت 
أهّنا أنفسنا ُنعيت إلينا«)1(.

ويف صباح اليوم التايل أتاه، يس�أله عن سبب تركه حرم اهلل وحرم جّده‘،  � 12
فق�ال ل�ه: »... إّن بنـي ُأمّية أخـذوا مايل فصربت، وشـتموا عـريض فصربت، 

وطلبوا دمي فهربت، وايُم اهلل، لتقتلني الفئة الباغية«)2(.
يف طريق�ه إىل الكوفة أيضًا يف العقبة، رجاه أحد الش�يوخ الرجوع؛ ألّنه عند  � 13

تقّدم�ه لن يواجه إاّل الس�يوف واألس�نّة، وأّن أهل الكوفة ل�و كانوا صادقن 
هلي�أوا لك األمر بطرد واليها. فقال له×: »يا عبد اهلل، ليس خيفى عيَّ الرأي، 
وإّن اهلل تعاىل ال ُيغلب عىل أمره... واهلل، ال يدعوين حتى يستخرجوا هذه العلقة 

يف جويف«)3(.
ه�ذه أه�م النص�وص ذي املرجعي�ة اإلخباري�ة الغيبي�ة الت�ي أنتج�ت يف س�ياق 
النصوص التي أّكدت الس�بب يف موقف اإلمام× يف رفض سلطة يزيد، ونجد فيها 
نصوصًا كان مصدر مصداقية مضموهنا الرؤية التي كانت يف ثقافة املسلمن متثِّل أحد 
مص�ادر املعرفة؛ إذ إّن القرآن الكريم قّدم ُأنموذجًا هلذا املصدر، كقوله تعاىل خياطب 
النب�ي‘: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ()4(، وكان س�بب 
نزول هذه السورة هو أمر اهلل للرسول‘ يف املنام أن يدخل املسجد احلرام. وكقوله 
تعاىل: )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ()5( )6(.

وزي�ادة عىل هذا التداول القرآين للرؤية، فإّن النصوص املؤسس�ة املنَتجة من ِقَبل 

)1( املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ج2، ص82. 
)2( املجلس، حممد باقر، بحار األنوار: ج44، ص368.

)3( املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ج2، ص76.
)4( الفتح: آية13.

)5( اإلرساء: آية60.
)6( ُانظر: النوري الطربيس، حسن، دار السام: ج1، ص71�72.
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األئّمة قد أعطت هلذا املصدر مصداقّية عالية، فجعلت رؤية املسلم الصالح جزءًا من 
سبعن جزٍء من النبّوة)1(، وهو ما جعل حتليل الرؤية يف الثقافة العربية مكانة متقدمة، 
ال�ذي كان يرب�ط النص بصاحبه عىل مجيع املس�تويات حت�ى إن صّحته ال تكتمل إاّل 

بحضور مجيع العنارص جنبًا إىل جنب)2(.
وهبذا س�تكون هلذه النصوص ذي املصدر الغيبي )الرؤيا( داللة إخبارية حاسمة 
عن�د املتلّقي الذي كان ممّن يؤمن باملصداقية الكاملة لنصِّ اإلمام؛ لذا كان اإلمام× 

يستند عليه يف َعرضه احلجاجي ملوقفه احلاسم يف عدم مبايعة يزيد.
غ�ري أّن هذا احلس�م يف املوقف ونتيجته املأس�اوية، متثِّل عنرصًا ط�اردًا للجامهري، 
وهو ما حتّقق بالفعل عندما وجد اإلمام× نفس�ه يف قّلة من أهل بيته وأتباعه الذين 
انطلقوا معه من مّكة، ممّا يؤّكد االنطاقة الشخصية حلركة اإلمام× وعدم ارتباطها 
يف دوافعها التأسيس�ية باملنطلق االجتامعي الس�يايس، وإّنام متولدة من وظيفته الدينية 

املعرفية يف بيان االنحراف يف مبادئ اإلسام.
إذن؛ عندما نقرأ نصوص اإلمام× الغيبية واحلضورية التفس�ريية، سنكون أمام 
موقف أحد عنارص تكوينه هو العنرص الغيبي، وهو ما يرتك دورًا تأويليًا هلذا املوقف 
ي يف  يف صال�ح التأويل التقني املوّجه بعنارص الس�ياق يف إطار املعرف�ة املحلّية للمتلقِّ
كونه موقفًا تصحيحيًا من خاله »تّم إنقاذ اإلسـالم من أن تكون السلطة السياسية هي 
القيِّمـة عليه«)3(؛ ألّن وجود هذا العنرص الغيبي املنس�جم مع موقف اإلمام× الذي 
كان يطرحه انطاقًا من الواقع احلضوري للس�لطة وعدم رشعيتها، سريس�ل رسالة 
ملتلّق�ي ه�ذا اخلطاب الغيبي: إّن موقف اإلمام× ال يمثِّل اجتهادًا ش�خصيًا، بل هو 
يمثِّل موقف الس�امء، الذي س�يمنع من التعامل معه � لبعده الغيبي � عىل كونه موقفًا 

)1( ُانظر: املصدر السابق: ج1، ص18. ابن سريين، تفسري األحام: ص21.
)2( ُانظر: احلمداين، د.محيد، القراءة وتوليد الداللة: ص142.

)3( شمس الدين، حممد مهدي، فقه العنف املسلح يف اإلسام: ص130.
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سياس�يًا، بل ه�و موقف تصحيحي خ�اّص، وال يمثِّل موقفًا قياس�يًا يمكن تكراره، 
وه�ذا ما أّكده س�لوك بقي�ة األئّمة االثن�ي عرش عندم�ا اخّتذوا س�لوك االنعزال عن 

األحداث السياسية التي عارصهتم، بالرغم من كّل االضطهاد الذي واجهوه.
وعندما ننتقل إىل قراءة السيِّد احلكيم يف فاجعة الطف نجده يرى أّن غيبّية املوقف 
يف حركة اإلمام احلس�ن× أمٌر تقتضيه العقيدة الدينية وحقائق التاريخ، فمن حيث 
العقي�دة، ف�إّن جمريات األح�داث يف أصل اخّتاذ املوق�ف إىل تطوراته املأس�اوية التي 
ال جت�د هلا تفس�ريًا مقب�والً يف مقايي�س التخطيط البش��ري، فيبقى تفس�ري التخطيط 
اإلهلي »هو التفسـري املقبول، وال سـيام يف املذهب االثني عرشي... حيث نؤمن بعصمة 
اإلمـام«)1(؛ إذ ك�ام تق�ّدم يف املبحث الث�اين أّنه مل ينتج ه�ذا املوق�ف أّي أثر إصاحي 
س�يايس أو اجتامعي، وهو ما يتناقض مع حقيقة العصمة التي تقتيض كامل الس�لوك 
زي�ادة عىل صحته، فأّي كامل أو صحة يف هذا املوقف، ال س�يام مع اخلس�ائر الكارثية 

التي ترّتبت عليه؟!
إذن؛ ال بّد من االلتزام بأّن هنضة اإلمام احلس�ن× »كانت بعهد من اهلل سـبحانه 
وتعاىل... ملصالح هو أعلم با«)2(، وهو عهد وصل لإلمام× »عن طريق النبي‘«)3(؛ 
ومن هنا يرى الس�يد احلكيم أّنه »ال ينبغي إطالـة الكالم يف تقييم خصوصيات النهضة 
الرشيفـة)4(، مثل توقيتها... ومثـل حل العائلة الكريمة، واختيـار العراق دون غريه من 
املناطـق التي يشـيع فيها الوالء ألهل البيـت صلوات اهلل عليهم، وغـري ذلك«)5(، وهو 
الت�زام ال توجبه العاقة املنطقية ب�ن عقيدة العصمة لإلمام× وجمريات األحداث، 

)1( احلكيم، حممد سعيد، فاجعة الطف: ص15.
)2( املصدر السابق: ص47. 
)3( املصدر السابق: ص14.

)4( ال ُيمّثل هذا تنافيًا مع أصل كتاب فاجعة الطف، فهو نفى إطالة الكام يف تقييم التفاصيل، وليس يف 
أصلها وفق املقاييس البرشية، وألّن الكتاب جاء رّدًا عىل َمن يرى سياسية املوقف وبرشيته.

)5( املصدر السابق: ص14.
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بل تقتضيه حقائق التاريخ التي تتمثل باآليت:
نصوص النبي‘ ونصوص أمري املؤمنن× بالواقعة وبعض تفاصيلها. � 1
قناعة املسلمن بوقوع الفاجعة قبل حدوثها. � 2
علم اإلمام احلسن× بأّن عاقبة هنضته القتل. � 3
النص�وص من ِقَبل النبي| وأمري املؤمنن× التي تأمر اإلمام احلس�ن×  � 4

بالقيام بنهضته.
إخبار اإلمام احلس�ن× َمن اعرتضوا عىل خروجه إىل العراق بأّن النبي‘  � 5

قد أمره باخلروج.
إىل غريها من احلقائق)1(، وهي بمجموعها متّثل »الشواهد املؤّكدة لكون التخطيط 
للفاجعة إهليًا«)2(، بل نجد أّن السيد احلكيم يرى أّن إغفال هذه الشواهد وقراءة هنضة 

اإلمام احلس�ن× قراءة بش��رية سياس�ية »ظلم لسـيد الشـهداء )صلوات اهلل عليه( 
واستهوان بنهضته املقدسة«)3(.

اخلامتة
 ونح�ن ننته�ي من قراءة فاجعة الطف من حيث اندراجها فيام هو س�يايس أو فيام 

هو ديني يمكن أن نطرح اآليت بوصفها نتائج هلذه القراءة:
 إهّنا كانت موقفًا دينيًا وليس موقفًا سياسيًا.1 � 

 إّن اإلم�ام احلس�ن× كان فيه�ا ممتثًا ألمر إهل�ي بعد أن اخت�اره اهلل خلصوصيته 2 � 

الشخصية والدينية.

 إهّنا كانت ذات أبعاد الهوتّية غيبية.3 � 

)1( ُانظر: املصدر السابق: ص16� 42.
)2( املصدر السابق: ص 16.

)3( املصدر السابق.
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لبعدها الغيبي ال يوز أخذها أساس�ًا لش��رعية تكرارها بخصوصياهتا من أشخاص  � 4

آخرين.
كانت موقفًا دينيًا بحتًا يتعّلق بوضع معيار ملصدر الدين وليست ثورة سياسية. � 5
إّن إط�اق وصف الثورة هو إطاق جمازي نحت�اج ملؤونة تأويلية لتصحيحه؛ لغياب  � 6

ما هو س�يايس وثوري عن منظور اإلمام×، واألمر نفس�ه يصدق يف إطاق وصف 

اإلصاح االجتامعي.

 وهل�ذه النتائج يط�رح الباحث مقرتحًا هي توصيات يف عرض املوقف احلس�يني 
ال�ذي انته�ى بفاجع�ة الطف، وه�و أن يتّم التخيّل ع�ن عرض املوقف ع�ىل أّنه ثورة 
سياس�ية، وم�ن ثّم�ة عدم ربط�ه بالسياس�ة، وأن يت�ّم التأكيد عىل أّن�ه موقف خاص 
باإلمام احلس�ن×، وأّن حماولة تك�راره ال حتصل عىل رشعيتها منه؛ إذ كان رضورة 
يف زماهنا ومكاهنا، لذا؛ ال نجد من بقية أئّمة أهل البيت حماولة تكراره مع أّن الظرف 
السيايس واالجتامعي يكاد يكون واحدًا، بل حتّفظهم الشديد � إن مل يكن رفضًا � عىل 
تك�راره، وإن كان بأقل صورة منه؛ كمواقف األئّم�ة املعارصين لبعض حركات َمن 

هم من داخل البيت النبوّي، كثورة زيد بن عيل عّم اإلمام الصادق×. 
وإّنام يب عرضها يف سياقها ومنظور اإلمام×، وهي إلزامية العمل عىل احلفاظ 
عىل اإلس�ام يف صورته الواقعية، كام مارس�ها أئّمة أه�ل البيت^، وكام وّصوا به، 
ويف مقدم�ة ذل�ك االحتياط الش�ديد، وعدم االق�رتاب مما يبيح األنف�س واألموال، 
وعدم تس�ليط إنسان عىل إنسان آخر، إاّل بحّجة قاطعة موافقة لاحتياط، وهي كّلها 
ممّا اس�تخّف به َمن تدّخل يف السياس�ة من بعض رجال الدين أو غريهم كام يش�هده 

الواقع الفعيل.
كام يب رفض كّل َمن يقدم نفسه حاميًا للدين؛ ألّنه بعد موقف اإلمام احلسن× 
وجه�ود أئّم�ة أهل البيت^ يف القول والفعل متت احلجة البالغة عىل كل مس�لم يف 
الوصول إىل اإلس�ام احلقيقي، الذي ال يقبل التزييف عند عرضه عىل هذا املوقف، 

وهذه اجلهود بصورة موضوعية بعيدة عن األدجلة والتأويل.
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