معامل الدور اإلعالمي للعقيلةزينب’ يفنهضةعاشوراء
دراس ٌة حتليلية

نُهى القطراني*

متهيد

ّ
حيت�ل اإلعالم يف النهضة احلس�ينية أمهية بالغة ومكانة ب�ارزة؛ وذلك ألنهّ ا حركة
هزة وجدانية وعاطفية لتوعية األُمة
إصالحي�ة اجتامعية بامتياز ،فهي هتدف إىل إجياد ّ

بد من س�بيل يضمن وصول الرسالة اإلعالمية هلذه النهضة
ديني ًا وسياس�ي ًا ،فكان ال ّ
ُ
س�يام أنّ اإلمام احلسين× كان متيقن ًا من الشهادة ،وأنّه سيالقي
املبدئية لألمة ،وال ّ
ربه مظلوم ًا يف هذا الطريق ،فكان الس�بيل هو الدور اإلعالمي ملوكب الس�بايا من آل
ّ
موجه حكيم يتحكم بإدارة املرحلة
البي�ت^ ،وكان ال ّ
بد هلذا املوكب املفجوع من ّ
املهمة
اإلعالمية بعد وقوع الفاجعة ،ومل يكن أجدر من العقيلة زينب’ للقيام هبذه ّ

اخلطرية.

فعالة يف النهضة احلسينية ،وذلك من خالل
وبالفعل؛ فلقد س�امهت’ مسامهة ّ

أدائه�ا للدور اإلعالم�ي والرتوجيي ملبادئ واقعة عاش�وراء بنجاح ،ومحلها لرس�الة
إعالمية س�امية نجح�ت نجاح ًا باهر ًا يف إقناع املتلقني هبا؛ الس�تخدامها األس�اليب

اإلعالمية املقنعة واملؤثرة ،ومن خالل توفّر سمات فريدة يف ش�خصيتهاّ ،
مكنتها من

تغيري الرأي العام ،وأداء دورها اإلعالمي بنجاح.
* باحثة إسالمية ،من العراق.

ولق�د كت�ب الكثري ع�ن خطب العقيل�ة زينب’ يف واقعة عاش�وراء ،ودراس�ة

خاصة تُعنى باألبعاد اإلعالمية لكلامت
مداليلها ومعانيها ،ولك ّني مل أعثر عىل دراسة ّ
وخطب العقيلة زينب’ ،ومل أعثر كذلك عىل بحوث حتليلية مستقلة هتتم باجلانب

متفرقة
اإلعالمي حلضور ُحرم اإلمام احلسني× وعياله يف عاشوراء ،سوى إشارات ّ
هنا وهناك ،أبرزها ما كتبه الشهيد مرتىض املطهري& يف كتابه (امللحمة احلسينية).
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ولقد ّمتت دراسة املنهج اإلعالمي يف خطب النبي حممد| يف عدّة أبحاث وكتب

ومق�االت ،أبرزه�ا كت�اب (اجلوان�ب اإلعالمية يف خط�ب الرس�ول|) ،للدكتور
س�عيد بن ثاب�ت ،باإلضاف�ة إىل بعض الكتاب�ات القيمة ُ
األخرى يف مب�ادئ اإلعالم
ّ
اإلسالمي ،ولقد استفدت من ّ
كل تلك اخلربات يف هذه الدراسة ،لكي أتناول (معامل
الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاش�وراء) بالدراس�ة والتحليل العلمي

واملوضوعي.

تعريف اإلعالم

مف�ردة اإلعالم :مأخوذة من لفظة (العلم) ،ومش�تقة من معن�اه؛ ألن اإلعالم يف

احلقيق�ة هو عملي�ة إيصال املعلوم�ة ونرش اخلرب ،ويمك�ن تعريفه ب�ـ« :عملية توجيه
األف�راد بتزويدهم باملعلومات واألخبار واحلقائق؛ ملس�اعدهتم عىل تكوين رأي صائب

معينة»(((.
يف واقعة حمدودة ،أو مشكلة ّ
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أركان اإلعالم وأبعاد العملية اإلعالمية

بما أنّ اإلعلام هو عملية اتصال وارتباط بني ش�خص يمتلك فكرة ،أو خرب ،أو

رأي معني ،وبني طرف آخر يراد إقناعه هبا ،فله أركان أساسية ال يقوم إلاّ هبا ،وهي:
1ـ املص�در أو ِ
املرس�ل :وهو صاحب الفكرة وحامل الرس�الة ،وتتوقف العملية
(((	 سبتان ،حممد ،تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه يف وسائل اإلعالم :ص.8

وقوته ،ومدى ثقته بنفس�ه وبرس�الته،
اإلعالمي�ة يف نجاحه�ا عىل ش�خصية املصدر ّ
وجديته يف محل الرسالة وإيصاهلا إىل املتلقني.
ومدى مصداقيته ّ

 2ـ الرس�الة :وه�ي ـ كام ذكرنا ـ قد تكون خرب ًا ،أو فك�رةً ،أو رأي ًا ،ينبغي إيصاله

عدها املختصون يف الدراس�ات اإلعالمية بمثابة العمود
إىل املتلق�ي أو املتلقني ،وقد ّ

الفقري للعملية اإلعالمية.
3ـ املتلقي أو املستقبِل :وهو الشخص أو األشخاص املخاطبون املراد إيصال

الرسالة إليهم.

4ـ وس�يلة االتص�ال :وهي اآللية الت�ي تتم فيها عملية االتص�ال اإلعالمي ،فقد

موجه ،أو حوار مشرتك.
أو تكون وسيلة مبارشة ،عن طريق خطاب ّ

ل�ذا؛ فالعملي�ة اإلعالمي�ة ذات ُبع�د نفسي يتم ّثل ّ
بكل م�ن املصدر واملس�تقبل،

وهل�ا ُبع�د فكري ـ أيض ًا ـ قائم عىل أس�اس العلم الذي بواس�طته تت�م عملية اإلقناع

واالقتناع ،وهلا أيض ًا بعد آيل(فني) يتم ّثل يف وسيلة االتصال(((.

أهم ّية عنصر اإلعالم يف النهضة احلسينية
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تك�ون غري مبارشة ع�ن طريق مكاتبة ،أو عن طريق فعل عميل ،أو اس�تعراض فني،

لإلعلام مكان�ة مميّ�زة ودور كبري يف حي�اة الناس ،فقد يس�اهم يف إس�قاط ملوك
شيد ُأخرى ،وبإمكانه تغيري أنامط احلياة؛ بسبب تأثريه
وحكومات ،وقد ّ
هيد أنظمة و ُي ّ
والفع�ال يف الن�اس ،ودوره يف ضبط مش�اعرهم وآرائه�م وتوجهاهتم؛ لذا،
املب�ارش
ّ
يتقدم على أولوياهتا ويتصدر
فاملالح�ظ يف النهض�ات الفكرية واملبدئـية أنّ اإلعالم ّ

ّ
ويشكل أخطر وأهم أسلحتها.
اهتامماهتا ،بل

وال تكون الثورات واحلركات االجتامعية واملبدئـية مثمرة ،ولن ُيكتب هلا النجاح

إلاّ م�ن خالل إيص�ال مضامينها ومبادئها إىل أكرب عدد ممكن م�ن الناس ،عرب اعتامد
((( ُانظر :ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.140
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الرس يف نجاح الث�ورات ...وإذا نظرنا إىل تاريخ الثورات
سلاح اإلعالم ،فهو كلمة ّ
وح�ركات التح�رر ورفض االس�تعباد ،فلن نج�د حركة أو هنضة نالت من الش�هرة
واملجد واخللود مثلام نالته حركة اإلمام احلسين× يف عاشوراء ،ومثلام حازت عليه

من سعة وامتداد عىل صعيد الزمان واملكان(((.

واحلقيق�ة املبدئـي�ة والرس�الية لنهض�ة اإلم�ام احلسين× يف عاش�وراء ،جتع�ل

م�ن اإلعالم رضورة حيوي�ة ال يمكن إغفاهل�ا ،فقد قرر اإلم�ام× تكثيف املجهود
اإلعالم�ي؛ ألجل توضيح األُمور لألُمّة اإلسلامية ،والرتكي�ز عىل نرش احلقائق بني
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لبث رسالته اإلعالمية ،فسافر إىل ّ
مكة
املسلمني ،فاختار املكان والزمان بدقة وحنكة ّ

املكرمة حيث اجتامع املسلمني وقدومهم من ّ
كل صوب ألداء مراسم احلج والعمرة،
ّ
غرة شعبان ،فمكث× يف ّ
مدة أربعة أشهر تقريب ًا ،يدعو و ُيعلن
مكة ّ
ووصل إليها يف ّ
والتحرك نح�و الكوفة ،وهو اليوم
و ُيب ّل�غ إىل أن اخت�ار الوقت األنس�ب لبدء هنضته
ّ

الثامن من ذي احلجة عام (61هـ).

«إن خلروج اإلمام احلسني× يف يوم الرتوية ( 8ذي احلجة)،
يقول الشهيد املطهريّ :

وأشد وقع ًا يف نفوس املسلمني؛
أكرب صدى إعالمي وأكثر تأثري ًا وإبالغ ًا لنداء اإلسالم،
ّ
ألن مفهوم احلج حتت نري احلكومة ُ
األموية يفقد روحه ومصداقيته ،ويعود ليصبح كحج
ّ
اجلاهلية ُ
األوىل ما قبل اإلسالم»(((.
ّ

األبعاد اإلعالمية حلمل احلسني× عائلته وأهل بيته إىل العراق

ضد الظلم والطغيان
لق�د كان حلمل احلسين× عياله وأهل بيته مع�ه يف هنضته ّ
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ُ
األم�وي ـ بالرغ�م م�ن املعارض�ات الت�ي أبداه�ا بع�ض ،ومراجع�ة بعض ش�يوخ

ّ
نستش�فها من
اهلاش�ميني له بأن يرجع عن قراره هذا ـ دالالت وأبعاد إعالمية كثرية
خالل ر ّده× ور ّد ُأخته العقيلة زينب’ عىل بعض هذه االعرتاضات.
((( ُانظر :مطهري ،مرتىض ،محاسه حسيني(امللحمة احلسينية) :ج ،1ص.190
((( املصدر السابق :ج ،1ص.347

أهم الدالئل اإلعالمية حلضور العائلة يف نهضة احلسني×
ع�دة ُأمور م�ن حضور عائل�ة اإلمام احلسين× يف كربالء،
يمك�ن أن نس�تظهر ّ
نستعرضها فيام ييل:

 -1الدفاع عن الدين

إنّ نزوح عائلة احلسين× كان بحد ذاته إعالم ًا بخطورة املوقف ،وإيذان ًا ل ُ
أل ّمة

بأنّ املرحلة هي مرحلة دفاع عن بيضة اإلسلام وحرمة الدين ،وهي مرحلة يشترك
فيها النس�اء والرجال والشيوخ والشباب ،حتى األطفال الصغار ،وكفى هبذا إعالم ًا

 -2املشيئة واإلرادة اإلهلية

حينما س�أل حممد ب�ن احلنفي�ة اإلمام احلسين× عن الس�بب وراء محل النس�اء

والعيال معه إىل العراق ،أجابه اإلمام قائ ً
ال :لقد رأيت رس�ول اهلل‘ يف املنام ،وقال

يراهن سبايا»(((.
«إن اهلل قد شاء أن
يلّ :
ّ

ويف كالم اإلمام احلسني× داللة واضحة وإشارة بارزة عىل أنّ اصطحابه ألهل
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لـمن له قلب أو ألقى السمع
بعظم املسؤولية ،وتنبيه ًا عىل خطورة املوقف ،وحتريك ًا َ
ٍ
داللة أبلغ من استنفار النساء واألطفال للذود عن مبادئ الدين.
وأي
وهو شهيد؛ ُّ

ٌ
ديني ال َ
حتمية
نقاش فيه ،ومس�ألة
وحرم رس�ول اهلل‘ معه أمر إهلي،
بيته ُ
ّ
وتكليف ٌ
ال من�اص منه�ا ،وأنّ�ه م�ن إرادة اهلل تعاىل ومش�يئته أن يكون للنس�اء بقي�ادة العقيلة
ٌ
عظيم يف الدين والرسالة.
وشأن
دور
زينب’ ٌ
ٌ

 -3موقف زينب’ من محل النساء والعيال

لقد ك ّلمت العقيلة زينب’ عبد اهلل بن عباس ،عندما راجع اإلمام احلسين×

يف مس�ألة محل العيال معه يف س�فره اخلطري هذا ،حيث ذكر الشيخ النقدي أنّ السيدة
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،44ص.364
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زينب’ عندما سمعت نصيحة عبد اهلل بن عباس لإلمام احلسني× ـ بأن ال يأخذ

النس�اء والعيال مع�ه إىل العراق ـ اعرتضت عليه باكية ،وقالت« :يا بن عباس ،تُشير

عىل ش�يخنا وس�يدنا أن خي ّلفنا ها هنا ويميض وحده؟! ال واهلل ،بل نحيى معه ،ونموت

معه ،وهل أبقى لنا الزمان غريه؟!»(((.
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إنّ ر ّد العقيل�ة ه�ذا في�ه إش�ارة واضحة إىل االس�تنفار الت�ام ،والتس�ليم الكامل

ودوره�ن يف هنضة اإلمام
ألم�ر اهلل تع�اىل ،وفيه داللة واضحة عىل أنّ ش�أن النس�اء
ّ
يق�ل أمهية وخط�ورة عن دور الرج�ال؛ وذلك أنهّ ن ُا ِ
نتد ْب َ�ن للجهاد،
احلسين× ال ّ ّ
قر َ
رن
ولل�ذود عن حياض الدين بالكلمة واملوقف واإلعلام اهلادف اجلريء ،فلقد ّ
اجلهاد مع إمام ُ
األ ّمة وس�بط رس�ول اهلل‘ لل�ذود عن مبادئ الدي�ن احلنيف ،مهام
كان�ت التضحية ،ومهام كان الثمن ،وال يثنيهن عن عزمهن هذا ُبعد طريق وال ش�قّ ة

سفر.

األساليب ُّ
والطرق اإلعالمية يف ُخطب العقيلة’ يف نهضة عاشوراء
األس�اليب :مج�ع ملفردة ُ
(أس�لوب) ،و «األُس�لوب( :الطريق) ...يق�ال :أخذنا يف

أس�اليب م�ن القول( :فن�ون متنوع�ة)»((( .وعىل اإلعالم�ي أن يحُ س�ن توظيف فنون

الق�ول ،ويجُ يد اس�تخدام ُطرق وأس�اليب اإلعلام من خالل التش�خيص الصحيح
حلاجة املتلقني.
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س�يدتنا العقيلة زينب’ تش�خيص طبيعة املتلقني ،وأبدعت يف
ولقد أحس�نت ّ

استخدام األس�اليب اإلعالمية املؤثرة يف خطاهبا اإلعالمي .وسنستعرض أبرز هذه

األساليب يف خطبها التي ألقتها يف ّ
كل من كربالء والكوفة والشام.
((( البحراين ،هاشم ،مدينة املعاجز :ج ،3ص.485
((( إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط :ص.441

األساليب اإلعالمية يف كلمات العقيلة’ يف كربالء

ت�روي كتب التاريخ التي نقل�ت أحداث عاش�وراء :أنّ العقيلة زينب’ ندبت

املحرم ،وكان مصاهبا
أخاها يف كربالء ُبعيد الواقعة ،وذلك يف اليوم احلادي عرش من ّ

بأخيها اإلمام احلسني× وأهل بيتها مل يزل جديد ًا ،ورزيتها حديثة ،ومل تزل فاجعتها
طرية؛ حيث كانت تنظر إىل األجساد الطاهرة الزكية بال رؤوس ،مقطعة عىل رمضاء

كربالء ،وكان قلبها يعترص ُغ ّص ًة وأمل ًا ،وكان األعداء يحُ يطوهنا من ّ
كل جانب ومكان،

فو اهلل ،ال أنس�ى زينب بنت عيل× تندب احلسين× ،وتنادي بصوت حزين ،وقلب
كئيب :يا حممداه ،صلىّ عليك مليك السامء ،هذا حسني مر ّمل بالدماءّ ،
مقطع األعضاء،
وبنات�ك س�بايا ،إىل اهلل املش�تكى ،وإىل حممد املصطفى ،وإىل علي املرتضـى ،وإىل فاطمة

الزهراء ،وإىل محزة سيد الشهداء .يا حممداه ،هذا حسني بالعراء ،تسفي عليه ريح الصبا،

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

فخطبت ُخطبتها املش�هورة ،وكانت يف مقام الشكاية والتظ ّلم ،فأخذت تندب أخاها
ثم ُأخ ِرج النس�اء من اخليمة ،وأش�علوا
الش�هيد ،يقول ابن طاووس يف اللهوفّ ...« :
فيها النار ،فخرجن ...باكيات ،يمشني سبايا يف أرس الذ ّلة ،وقلن :بحق اهلل إلاّ ما مررتم
وجوههن ،قال:
ورضبن
حن
َ
بنا عىل مرصع احلسين× .فلماّ نظر النس�وة إىل القتىل ِص َ
َّ

جدي رس�ول اهلل| ،يا أصحاب
قتي�ل أوالد البغاي�ا ،وا حزن�اه ،وا كرب�اه! اليوم مات ّ

ذرية املصطفى ُيس�اقون س�وق الس�بايا ...ويف رواية :يا حمم�داه ،بناتك
حمم�داه ،هؤالء ّ
وذريتك مق ّتلة ،تس�في عليهم ريح الصبا ،وهذا حسني حمزوز الرأس من القفى،
س�باياّ ،

مسلوب العاممة والرداء»(((.

ع�دة أس�اليب إعالمية بليغ�ة ومؤثرة،
لق�د اس�تخدمت العقيل�ة زين�ب’ هنا ّ

نستعرضها عىل التوايل:

((( ُانظر :ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.78
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1ـ أُسلوب االستهالل املؤثر

لقد أثارت العقيلة زينب’ انتباه احلارضين وأ ّثرت يف نفوس املتلقني ،من خالل

مميز ،قرعت به أذهان السامعني ،واخرتقت ضامئرهم ،من
استخدام مقطع استهاليل ّ

جلدها رسول اهلل حممد| قائلة« :يا حممداه!» ،موقظة بذلك للمشاعر،
خالل ندهبا ّ
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ومؤنبة للضامئر ،فقد ّ
وذريته،
ذكرت القتلة بأنّ الضحايا هم أهل بيت رسول اهلل‘ ّ
جدهم ّ
يؤكد كثري ًا عىل
وأنّ السبايا هم ُحرم رسول اهلل‘ وأهل بيته^ الذين كان ّ
والتمس�ك هبم ،وإذا ُبأ ّمته تع�دو عليهم لتقتلهم ،ومت ّثل
حمبتهم ،ووجوب إكرامهم،
ّ
بأجسادهم ،وتنتهك ُحرماهتم ،وتسبي حرائرهم.
2ـ أُسلوب الندب والرثاء

ثم ترشع’ باستخدام ُأسلوب تصوير احلقائق ،ورسم املشهد الواقع ،فأخذت
ّ

تبينّ املشهد احلارض بكلامت معبرّ ة بليغة ،ممزوجة بالندب والرثاء ،عرب كلامت تنفطر
املروع الذي حدث
هلا اجلبال ،وتتش�قق الصخور ،فقد تك ّلمت’ مصورة املش�هد ّ
ّ
الطف ،وما جرى عىل ُحرم وعيال اإلمام احلسين× من بعد مقتله قائلة:
يف واقع�ة

«ب�أيب َمن أضحى عس�كره يف يوم اإلثنني هنب ًا ،بأيب َمن فس�طاطه ّ
مقط�ع العرى ،بأيب َمن

ال غائب فيرُ جتى ،وال جريح فيداوى ...بأيب َمن شيبته تقطر بالدماء»(((.
3ـ اإلكثار من الرثاء
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وأكث�رت’ م�ن اس�تخدام ُأس�لوب الرث�اء؛ لعظ�م الفاجعة وه�ول املصاب،

وأخذت تبينّ فضل اإلمام احلسني× ومكانته وقربه من رسول اهلل| ،وهي تقول:

جده رس�ول إله السماء ،بأيب َمن هو س�بط نبي
جده حممد املصطفى ،بأيب َمن ّ
«ب�أيب َم�ن ّ
اهلدى ،بأيب[ابن] حممد املصطفى ،بأيب [ابن] خدجية الكربى ،بأيب [ابن] عيل املرتضـى،

((( املصدر السابق :ص 78ـ .79

بأيب [ابن] فاطمة الزهراء سيدة النساء ،بأيب [ابن] َمن ُر ّدت له الشمس وصلىّ »(((.
فل�م يك�ن من ُأولئ�ك القتل�ة اجلفاة ،وهم على ما هبم م�ن غلظة وقس�وة إلاّ أن

تفجرت عيوهنم بالدموع.
ّ

وع�ن التأثير اإلعالم�ي ال�ذي أحدثته ه�ذه اخلطب�ة (املتفجعة املفجع�ة) ،يقول

ال�راوي« :فأبك�ت واهلل ّ
هزة قوية
عدو وصديق»((( ،فكأنّ هذه اخلطبة قد أحدثت ّ
كل ّ
يف نفوس ُأولئك القتلة املتوحشني ،الذين انسلخوا من إنسانيتهم ،فض ً
تنصلهم
ال عن ّ

تو ًا
ع�ن دينهم ،فأصبحوا بعد سماعهم لكلامت العقيلة زينب’ كأنهّ �م قد أدركوا ّ
بش�اعة م�ا اقرتف�وه من جرائم ،وفداح�ة ما وقعوا في�ه من مآثمُ ،فأس�قط يف أيدهيم،

األساليب اإلعالمية يف خطبة العقيلة’ يف الكوفة
روى املؤرخون يف باب ما جرى من األُمور املتأخرة عن مقتل اإلمام احلسني×

ُ
«ومحل نسائه
من س�بي العيال ،أنهّ م قد محلوا الس�بايا عىل أبش�ع هيئة وأفجع صورة:
(صل�وات اهلل علي�ه) على أحلاس أقت�اب اجلامل بغير وط�اء ،مكشّ �فات الوجوه بني

أشد املصائب
األعداء ،وهن ودائع األنبياء ،وس�اقوهن كام ُيس�اق سبي الرتك والروم يف ّ

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

وأيقنوا هبالكهم ،وأدركوا سوء عاقبتهم.

واهلموم»(((.

وعندم�ا وصل�وا إىل مدين�ة الكوف�ة ـ مق�ر خالفة أمير املؤمنين× ـ أوقفوهم
ليتفرجوا على ذ ّلتهم ،وك�ي يحُ ِدثوا بذلك الرعب يف قل�وب الكوفيني،
بين الناس؛ ّ
وه�م ينظرون إىل رأس َمن كاتبوه ورؤوس أه�ل بيته وأنصاره مرفوعة عىل الرماح،
يتمردوا بعد هذا عىل احلكم األُموي،
ولكي يعتربوا بام جرى عىل آل الرسول| وال ّ
متر خمططات األُمويني
أو يتجرؤوا عىل معارضة السلطة الظاملة أبد ًا؛ لكن هيهات أن ّ

((( املصدر السابق :ص ،79بإضافة كلمة (ابن).
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق :ص.84
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وتنج�ح حماوالهت�م والعقيلة زينب’ س�ائرة يف ه�ذا املوكب ،وهي تق�ود املرحلة

اإلعالمية لنهضة احلسني يف عاشوراء.

ولق�د كان�ت العقيل�ة زينب’ هي املس�تفتحة للمرحل�ة الالحقة لث�ورة اإلمام
احلسين ب�ن عيل× على احلكم ُ
األم�وي ،وه�ي املرحل�ة اإلعالمية ،وه�ي مرحلة
حساسة وخطرية ال تقل أمهيتها عن أمهية الثورة نفسها؛ لذا كانت العقيلة زينب’
ّ

دقيقة يف خطاباهتا ،حكيمة يف استخدامها ألساليب اإلعالم وطرقه املتنوعة.
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فق�د ورد يف كت�ب التاري�خ« :مل�ا أتى علي بن احلسين زي�ن العابدين بالنس�وة من

كربالء ...وإذا نساء الكوفة ينتدبن مشققات اجليوب ،والرجال معهن يبكون»(((.

يقول الراوي ...« :وقد أومأت إىل الناس أن اس�كتوا .فارتدت األنفاس ،وسكنت

ثم قالت :احلمد هلل ،والصالة عىل أيب حممد وآله الطيبني األخيار.(((»...
األجراسّ ،
وفيام ييل أهم األساليب اإلعالمية يف خطب السيدة زينب’ يف الكوفة:

1ـ أُسلوب االستهالل املم ّيز واهلادف ،براعة االستهالل والبداية املثرية

إنّ من أهم أس�اليب اإلقناع (املدخل االتصايل املناس�ب) الذي يعمل عىل جذب

االنتباه وإثارته ،فهو مدخل إىل نفوس الناس ،ومفتاح لعقوهلم ،ومفتاح ألفكارهم(((.
مميز ًا يف ُخطبتها يف الكوفة ،خيتلف
ولقد اس�تخدمت العقيلة’ ُأس�لوب ًا
اس�تهاللي ًا ّ
ّ
عماّ اس�ته ّلت به يف كربالء ،فلقد اس�ته ّلت ُخطبتها هنا بحم�د اهلل والصالة عىل أبيها
رس�ول اهلل‘ ،ويف هذا داللة عىل موقفها الش�امخ ور ّدة فعلها الصلبة جتاه ما جرى
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م�ن م�آيس ومصائب وحمن ،إذ إنهّ ا’ بدأت كالمها بحم�د اهلل تعاىل؛ لتقطع بذلك
الطريق عىل َمن ي ّتهم األقدار ،وحياول التنصل من مسؤولية ما حدث؛ متسك ًا بعقيدة
ربؤوا أنفسهم من جريمة قتل اإلمام احلسني×.
اجلرب ،لكي ي ِّ

((( الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج ،2ص.29
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.86
((( ُانظر :ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.140

وفي�ه إش�ارة إىل أنّ ما ال َق�و ُه إنّام هو ناتج ع�ن ظلم الن�اس وطغياهنم وختاذهلم،

بعد يف ر ّدها عىل ابن زياد عندما س�أهلا« :كيف رأيت ُصنع
وقد أكدت هذا املعنى فيام ُ

ربه وعدله ولطفه ـ« :ما
اهلل بأخي�ك وأهل بيت�ك؟» ،فأجابته قائلة ـ قول الواثق برمحة ّ

رأيت إلاّ مجي ً
ال»((( ،فال يصدر من اهلل تعاىل إلاّ ّ
كل ما هو حممود مجيل ،وال يصدر عن

أهل البيت األطهار^ إلاّ احلمد والتعظيم هلل الواحد القهار.

املميز هذا ـ وهي تقف هذا املوقف الصعب واملرير ـ داللة واضحة
ويف استهالهلا ّ

عىل إيامهنا العميق باهلل تعاىل ،ورضاها برضاه سبحانه.

كما أنّ يف صالهتا’ عىل النبي األكرم‘ هبذه الطريقة «والصالة عىل أيب حممد»

يضـر بفضلهم ورشفهم .وفيه إشارة إعالمية إىل أنهّ م أساس
شيئ ًا من كرامتهم ،وال
ّ
هذا الدين ،وعامد دولة املس�لمني ،فهم ذرية رس�ول اهلل‘ ،وه�م أهل بيت النبوة،
ومعدن الرسالة ،وخمتلف املالئكة.

2ـ أُسلوب التأنيب واملصارحة واملكاشفة
يف قوهل�ا’« :أ ّم�ا بعدُ  ،يا أهل الكوفة ،يا أهل املكر والغ�در ،أتبكون؟! فال رقأت

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

لداللة واضحة عىل أنهّ م أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ،وال ينقصهم وقوفهم هذا

الدمعة ،وال هدأت الرنة ،(((»...لقد استفتحت العقيلة زينب’ مرحلة خماطبة الرأي
الع�ام ،واالتصال املبارش بالناس ،وخاطبت الرأي العام الكويف ُبأس�لوب املكاش�فة
واملصارح�ة؛ نظ�ر ًا إىل أنّ املرحلة التي يعيش فيها املجتم�ع الكويف تتطلب املصارحة
ُ
أمهية يف هذا املوقف؛ فإنّ املصارحة واملكاشفة وبيان
باحلقائق ،ملا هلذا األسلوب من ّ
التوجه
تتميز بدور حيوي يف تقويم وإصالح
احلقائق ،وإن كانت قاس�ية ُ
ّ
وم ّرة ،فإنهّ ا ّ

حث الن�اس ،وتوجيه ال�رأي العام إىل مواجه�ة احلقائق،
الع�ام للن�اس ،مل�ا فيها من ّ
((( ابن أعثم ،أمحد ،الفتوح :ج ،5ص.122
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص 86ـ .87
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وإصالح الواقع؛ وذلك أنّ «الرأي العام اإلسلامي الذي يؤسسه االتصال الفعال عىل

أس�اس من املصارح�ة باحلقائق ،تأيت مواقفه ثابتة ،ويكون تأيي�ده لقيادته قوي ًا ،وثقته هبا

متينة»(((.

لذا؛ فقد اس�تعملت العقيلة زينب’ ُأس�لوب املكاشفة وخماطبة مجهور املتلقني
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بحس�ب حاجاهت�م املعنوية ،وس�عت إىل تش�خيص حاالهت�م النفس�ية ،فرشعت يف
خط�اب تقريع�ي ،واس�تخدمت ُأس�لوب التوبي�خ الش�ديد الذي يتناس�ب وحجم
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الفاجع�ة وكرب الرزية ،فموقف أه�ل الكوفة ،وغدرهم بإمامهم ،وختاذهلم عن نرصة
احلق ال يتناسب معه إلاّ هذا األُسلوب اإلعالمي التقريعي القايس والرصيح.
وقد أثبتت الدراس�ات العلمية يف ميادين االتصال اإلعالمي ،أن ُأسلوب عرض
الفعالة يف تغيري الرأي العام(((.
احلقائق ُيعترب من أهم األساليب ّ
فلقد اس�تعملت العقيلة زينب’ هذا األُس�لوب مع أه�ل الكوفة ،فصارحتهم

بحقيقته�م ،على مرارهتا ،واس�ته ّلت خطاهبا ببي�ان حقيقتهم وجوهر ش�خصيتهم؛
كي يعرفوا حقيقة أنفس�هم ويك ّفوا عن االدعاء بام ليس فيهم ،فليس فيهم إلاّ (املكر
والغدر) ،فاملكر منهم وإليهم ،ومل يكن عارض عليهم ،والغدر مقرتن هبم ،فليس هو

طارئ ًا جديد ًا يطرأ عليهم ،بل هو صفة معروفة فيهم ومقرتنة هبم.

3ـ أُسلوب تقريب احلقائق املعنوية من خالل ضرب األمثال
ث�م أخذت’ ُتبينّ هلم حقيقتهم من خالل ُأس�لوب التش�بيه ورضب األمثال،
ّ
ُ
يقرب
وه�و أس�لوب قرآين يف واقع�ه ،وهو من األس�اليب ّ
املهمة يف اإلعلام؛ إذ إنّه ّ

حسية ،قالت’« :إنّام
املعاين ويوصلها إىل أذهان املتلقني من خالل استحضار صور ّ

مثلك�م كمث�ل التي نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاث ًا ،تتخ�ذون أيامنكم دخ ً
ال بينكم»(((،
((( ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.36
((( ُانظر :حجاب ،حممد منري ،مبادئ اإلعالم اإلسالمي :ص.71
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.87

وه�ذا مث�ل قرآين معروف ،قد رضب�ه اهلل يف القوم الذين ينقض�ون العهد ويغدرون،

مس�تغلني بذلك الدين وأيامهنم ،ويف اس�تخدام العقيلة’ هلذا املثل يف هذا املوقف
ٍ
هامة أبرزها:
عدة دالالت
ّ
ومعان وأساليب إعالمية ّ

1ـ اس�تخدام العقيلة ُأسلوب التشبيه من خالل استحضار أحد األمثال القرآنية،

ال س�يام أنّ�ه كان مث ً
ً
بليغ�ا ومؤثر ًا؛ إذ إنّه يتناس�ب واملوقف اإلعالم�ي الذي تقف
ال

في�ه العقيلة’ ،فهي’ كانت بصدد تبيني األس�باب احلقيقي�ة ،والعلل اجلوهرية
حلدوث هذه الفاجعة األليمة.

أئمة احلق ،وعدم موفقيتهم يف
والنقط�ة اجلوهرية يف إخفاق أهل الكوفة املتكرر م�ع ّ

نيل الس�عادة بنصـرهتم ،فديدن أه�ل الكوفة هو التناق�ض والرتاجع عن إنجازاهتم
دائ ًام ،فش�بهتهم’ بتلك املرأة الت�ي كانت تُلقّب بـ(خرقاء مك�ة) ،والتي كان دأهبا
أن تنق�ض م�ا تنتجه بيدهيا بعد ط�ول عناء((( .وهذا كان حاهلم م�ع أمري املؤمنني×
ثم هذه النهاية املفجعة والعاقبة السيئة التي
وولده اإلمام احلس�ن× من بعده ،ومن ّ

جتس�دت بغدرهم بإمامهم ومالذهم اإلمام احلسين× ،وتقاعسهم عن نرصته بعد
ّ

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

2ـ أرادت العقيلة زينب’ من خالل استخدام هذا املثل بيان السبب املحوري،

وقدموا له املواثيق ،وواتروا إليه الرسائل والكتب.
أن أغلظوا له األيامنّ ،
4ـ أُسلوب االستشهاد باآليات واملفاهيم القرآنية

يظه�ر يف ه�ذا املقط�ع م�ن خط�اب العقيل�ة زين�ب’ اس�تخدامها ألُس�لوب

االستش�هاد بآي�ات الق�رآن الكري�م؛ ألج�ل تأكي�د احلقائ�ق ،وترس�يخ املفاهي�م يف
إعالمية يخُ تزل فيه�ا أمر هام،
نف�وس املتلقين وعقوهلم ،ويف هذا األُس�لوب إش�ارة
ّ
ذمتهم اآلية الكريم�ة ...( :ﮬ
َأال وه�و التأكي�د على أنهّ م مصداق َ
لـم�ن ّ
((( ُانظر :الطباطبائي ،حممد حسني ،تفسري امليزان :ج ،12ص.335

245

ﮭ ﮮ ﮯ  ،((() ...وقد جاء يف تفسير العلاّ مة الطباطبائي هلذه اآلية« :أي:
ثم ختونون
تطيبون هبا نفوس الناسّ ،
تتخذون أيامنكم وس�يلة للغدر واخلدعة واخليان�ةّ ،

وختدعوهنم بنقضها.(((»...
كام يظهر من ُأسلوب االستدالل هذا إشارة إىل معنى إعالمي هام آخر ،وهو :أنّ

العقيلة زينب’ ـ باس�تخدام هذا االستش�هاد ،وهذا املثل الراقي ،والتش�بيه البليغ
ـ ق�د أحدث�ت وص ً
ال وترابط� ًا بني الناس يف عرصها وعرص ن�زول الوحي ،ووزنت
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تشخص هلم أمراضهم النفسية،
أهل الكوفة بميزان القرآن ،وك ّلمتهم بمنطقه؛ لكي ّ

وتبينّ هلم نقاط ضعفهم فيام بعد.
 5ـ أُسلوب التشبيه

ثم عطفت’ إىل اس�تخدام ُأسلوب الوصف والتشبيه؛ لغرض بيان هذه العلل
ّ
واألمراض النفس�ية قائلةَ :
«أال وهل فيكم إلاّ الصلف والش�نف ،وملق اإلماء ،وغمز

قدمت لكم
األعداء ،وهل أنتم إلاّ كمرعى عىل دمنة ،وكقصة عىل ملحودةَ ،أال س�اء ما ّ

أنفسكم أن سخط اهلل عليكم ،ويف العذاب أنتم خالدون»(((.
لق�د اس�تعملت العقيل�ة زينب’ هنا ُأس�لوب التوبي�خ والتقريع الش�ديد ،من

«الص َلف أيض ًا:
خالل ذكر أبرز صفة ألهل الكوفة ،باس�تخدام أداة احلصـر (إلاّ ) ،و َّ

ّ
والتنك�ر»((( ،بمعنى عدم
«الش َ�نف بالتحري�ك :البغض
ال َّت َم ُّ�دح بما ليس عندك»((( ،و َّ

حتكي�م العقل والضمري ،واالس�تناد إىل األهواء يف اخت�اذ املواقف وإصدار األحكام،
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لسيدها ،وليس لكم
«وملق اإلماء ،وغمز األعداء» ،أي :تتم ّلقون كام تتم ّلق اململوكة ّ
((( النحل :آية.92
((( الطباطبائي ،حممد حسني ،تفسري امليزان :ج ،12ص.335
((( ابن طيفور ،أمحد بن أيب طاهر ،بالغات النساء :ص.24
((( الزبيدي ،حممد مرتىض ،تاج العروس :ج ،12ص.327
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،9ص.183

كرامة واعتداد بالنفس ،إذا أصبحتم يف قبال عدوكم ،وغاية جمهودكم أن تطعنوا به،
وتعيبوا عليه بخفيةُ ،بأس�لوب الذليل اجلبان كام يفعل العبيد ،وتتم ّلقون له أمامه كام

تتم ّلق اإلماء .وقد كان التشبيه هنا عرب ُأسلوب البدل.
ث�م اس�تخدمت’ فيما يلي م�ن ُخطبته�ا ُأس�لوب التش�بيه من خلال األداة
ّ
(ال�كاف) قائلة ...« :وهل أنت�م إلاّ كمرعى عىل دمنة ،وكقصة عىل ملحودة ،»...وهو
ُأس�لوب بالغي عميق ،عمدت العقيلة’ من خالله إىل حتقريهم ،وتسفيه عملهم،
واس�تصغار جهدهم ،فإنّ أعامهلم ال متثل يف احلقيقة إلاّ املظاهر ،وليس هلا يف الباطن
إلاّ اخلواء ،فهي كالنبات األخرض وس�ط املزابل الق�ذرة  ،فالدمنة :هي املزبلة ،وهي
حسن ظاهره من اخلارج(((.
الرفات واجليف ،وإن ُ

6ـ أُسلوب تضمني احملتوى القوي يف قالب بالغي أنيق

تقدمت هلم العقيلة زينب’ يف ه�ذه ا ُ
خلطبة بالوعيد واإلنذار من االنتقام
وق�د ّ
اإلهليّ ،
وش�دة غضب اهللُ ،بأس�لوب بالغي
لتؤكد عىل عظم الرزية ،وكرب املصاب،
ّ

أنيق ،وذلك يف قوهلا’َ :
قدمت لكم أنفسكم ويف العذاب أنتم خالدون...
«أال بئس ما ّ
قدمت لكم أنفسكم ،وساء ما تزرون ليوم بعثكم ،فتعس ًا تعس ًا ،ونكس ًا نكس ًا،
َأال ساء ما ّ
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كالبن�اء املزخ�رف ف�وق القبور ،فامللح�ودة :هي القبر ،الذي ال يض�م يف داخله إلاّ

وتبت األيدي ،وخسـرت الصفقة ،وبؤتم بغضب من اهلل ،وضرُ بت
لقد خاب الس�عيّ ،

عليكم الذ ّلة واملسكنة»(((.
ويظه�ر هن�ا ُأس�لوب االستش�هاد بمضامني الق�رآن عبر االس�تناد إىل األلفاظ
التوعد والتخويف.
القرآنية ،وهو ُأسلوب مفاده املبالغة يف
ّ
كام يظهر ُأس�لوب املكاش�فة وتقدي�م احلقائق يف قوهلا’ «لقد خاب الس�عي...

((( ُانظر :الزبيدي ،مرتىض ،تاج العروس :ج ،9ص.339
((( الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج ،2ص.30
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وضرُ ب�ت عليك�م الذ ّلة واملس�كنة» ـ يف إش�ارة إىل العذاب الدنيوي ال�ذي ينتظرهم ـ
فض ً
ال عماّ ينتظرهم من عذاب يوم القيامة.

7ـ أُسلوب االستفهام احلواري

حتمية قدوم العذاب اإلهلي ،رشعت
بعدم�ا أنذرت العقيلة’ أهل الكوفة من
ّ
أي ٍ
كبد
بإج�راء حوار إعالم�ي ّ
قدمت فيه اس�تفهام تعجب قائل�ة« :أتدرون ويلك�م ّ
ٍ
ٍ
وأي ٍ
حرمة له انتهكتم؟!
وأي
وأي
كريمة له أبرزتم؟! ّ
عهد نكثتم؟! ّ
ملحمد| فرثتم؟! ّ
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وأي د ٍم له سفكتم؟!»(((.
ّ

فلق�د كش�فت العقيلة’ يف ه�ذه الكلامت البليغ�ة واملعربة أله�ل الكوفة ،أنهّ م

نبيه�م األكرم حمم�د| ،وأنهّ م بنكثه�م لعهد اإلمام
بفعلته�م ه�ذه ،إنّما ّ
مزقوا كبد ّ
احلسين× ،إنّما نكثوا عهده�م مع النب�ي| ،وأنهّ م ق�د انتهكوا ُحرمات رس�ول

اهلل‘ ،وسفكوا دمه (صلوات اهلل وسالمه عليه وعىل أهل بيته األطهار).
ُ
نفسية
إنّ السؤال واالستفهام خري أسلوب للرشح والتبيني؛ إذ إنّه خيلق فراغ ًا يف ّ
نفسي ًا حي ّثه عىل التلقي بشوق ورغبة.
املتلقي ،ويوجد لديه حافز ًا ّ
وهذا ُ
األس�لوب احل�واري له تأثيره يف العملية اإلعالمية؛ ملا حي�دث من القرب
النفس�ـي بني القائ�م باالتصال واملتلقي ...هذا إضافة إىل أنّ التس�اؤل يكش�ف عن

جوانب النقص يف املعرفة لدى اجلمهور(((.
8ـ أُسلوب التأكيد والتكرار
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«أثبتت الدراس�ات العلمية يف جمال اإلعالم قوة وفاعلية ُأسلوب التكرار واملالحقة،
الفع�ال يف إقناع املتلقي بالرس�الة اإلعالمية»((( ،ويأيت هذا ُ
األس�لوب لغرض
وتأثيره ّ

((( املصدر السابق.
((( ُانظر :احلجازي ،عبد احلميد ،الرأي العام واحلرب النفسية :ج ،1ص.212
((( ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.111

اإلمعان يف توضيح احلقائق ،وضامن تلقي املخاطبني.

لق�د أمعن�ت العقيل�ة زينب’ يف هذا املقط�ع من ا ُ
خلطبة يف املكاش�فة وتوضيح

ثم تأجيج مش�اعر الن�دم يف نفوس املتلقّني ،ملا اقرتفوه م�ن جناية كبرية؛ إذ
احلقائ�قّ ،
عدة أساليب إعالمية وبالغية ،وهي:
استخدمت العقيلة هنا ّ

1ـ االستش�هاد باآلي�ات القرآنية الكريمة ،وذلك حينام استش�هدت بقوله تعاىل:

وهذا ُأسلوب إعالمي بليغ يتم ّثل باالستشهاد باملسلامت ،وهو دأب النبي األكرم
حممد| وأهل البيت^ يف اخلطاب اإلعالمي مع ُ
األ ّمة.
ثم تعود’ الس�تخدام ُأس�لوب التشبيه عرب التش�بيه بالبدل تارةً ،وذلك يف
2ـ ّ

قوهلا’« :لقد جئتم هبا ش�وهاء ،صلعاء ،عنقاء ،س�وداء ،فقماء ،خرقاء»((( ،أي :إنّ

فعلتكم التي فعلتموها كانت قبيحة بام فيه الكفاية ،لتش�مئز منها ّ
كل األذواق ،وتنفر
ّ
كل النف�وس ،وتار ًة ُأخرى ُبأس�لوب التش�بيه بواس�طة األداة ،وذل�ك يف قوهلا’:
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(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ * ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
(((
ُ
مرة ُأخرى ،وكأنهّ ا’ تُشري
ﯡ)  ،ويظهر هنا أس�لوب االستشهاد بآيات القرآن ّ
إىل أنّ أهل الكوفة يم ّثلون مصداق ًا هلذه اآلية بقتلهم ابن بنت رس�ول اهلل‘ ،وأهنم
استحقوا غضب اهلل كام استحقه ُأولئك الذين دعوا للرمحن ولد ًا.

«كطالع األرض أو ملء السامء»((( ،أي :إنّ فعلتكم القبيحة هذه معروفة يف األرض،

فقد ُملئت األرض وفاضت عنها ،وقد مألت أصداء فاجعة ما اقرتفوه ّ
كل الساموات
قدمت العقيل�ة زينب’ كناية ع�ن أن قبح
على وس�عها وكربها؛ ويف ه�ذا الق�ول ّ

عملهم ،وسوء فعلهم ،أجىل من أن خيفى ،أو أن ُينسى مع الزمن.
خلطبة البليغة أثرها اخلالد يف نفوس وضامئر ُ
قد تركت هذه ا ُ
األ ّمة ،وتركت الناس
((( مريم :آية 89ـ.90
((( الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج ،2ص.30
((( املصدر السابق.
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حيارى يعذهبم الندم ،ويغش�اهم االضطراب ،قد ردوا أيدهيم يف أفواههم ال يدرون

ما يقولون.

 9ـ أُسلوب مراعاة احلاجات املعنوية جلمهور املتلقني
وه�ذا األُس�لوب يظه�ر يف خماطبته�ا’ املتلقني على قدره�م ومكانتهم ،وهو
املتغيرة)((( ،ومعرفتها
م�ا ُيعرف بـ(األس�اليب اإلقناعية املرتبطة بالظ�روف والبيئة
ّ
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بأحواهل�م وم�ا يتناس�ب معه�م من خطاب ،م�ن خالل تغيير هيئة كالمه�ا عماّ كان
يف كربلاء متام� ًا ،وهذا ُأس�لوب حي�وي ومهم ج�د ًا يف إيص�ال الرس�الة اإلعالمية
تامة على جمريات
للمتلقّين؛ إذ ال ّ
ب�د أن يتمت�ع اإلعالم�ي برسع�ة بدهية وس�يطرة ّ
ُ
األم�ور ،ومعرف�ة كاملة بطبيع�ة خماطبيه؛ ألجل الس�عي إىل تلبية حاج�ات اجلمهور
املتلق�ي املا ّدية واملعنوية ،وهو من أهم األس�اليب اإلعالمي�ة لتحقيق اهلدف الرئيس

للعملية االتصالية(((.

األساليب اإلعالمية يف ُخطبة العقيلة زينب’ يف الشام

لقد خطبت العقيلة زينب’ ُخطبتها املش�هورة يف الش�ام ،وذلك بعدما ُأ ِخذت

أسرية مع األيتام واألرامل ،واإلمام السجاد× عليل مريض ،وقد ُك ِّبلوا مجيع ًا بالقيود.
يذك�ر اب�ن طيف�ور« :مل�ا كان من أم�ر أيب عبد اهلل احلسين بن عيل÷ ال�ذي كان،

وانصـرف عمر بن س�عد (لعنه اهلل) بالنس�وة والبقية من آل حممد| ،ووجههن إىل ابن
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زي�اد (لعن�ه اهلل) ،فوجههن هذا إىل يزي�د (لعنه اهلل وغضب عليه) ،فلّم�اّ مثلوا بني يديه،
أمر برأس احلسني× ُفأب ِرز يف طست ،فجعل ينكث ثناياه بقضيب يف يده ،وهو يقول:
ي�ا غ�راب البين أس�معت فق�ل
لي�ت أش�ياخي بب�در ش�هدوا

إ ّنما تذك�ر ش�يئ ًا ق�د ُفع�ل
ج�زع اخل�زرج م�ن وقع األس�ل

((( ُانظر :ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.111
((( ُانظر :عبد الباقي ،زيدان ،علم النفس يف املجاالت اإلعالمية :ص 435ـ .436

[إىل قول الشاعر]:
لست للشيخني إن مل أثأر

م�ن بني أمحد م�ا كان فع�ل» .
()1

ثم واهلل،
وه�ي أبي�ات تنضح كفر ًا ونفاق ًا ،وينقل ابن كثري قول جماهد« :نافق فيهاّ ،

م�ا بقي يف جيش�ه أحد إلاّ ترك�ه ،أي :ذ ّمه وعابه»((( ،وكأنّ يزي�د كان قد اطمأن إىل أنّ
اإلسلام قد انتهى ،وأنّ األُمور أصبحت له م ّتس�قة؛ لكي يتجرأ ويقرأ هذه األبيات
عىل أسامع املأل ،وهو ينكت بالقضيب ثنايا أيب عبد اهلل احلسني×.

لكن شجاعة العقيلة زينب’ وغريهتا عىل الدين ،وتفانيها يف الدفاع عن مبادئه،

رب العاملني ،وصلىّ اهلل عىل رس�وله وآله أمجعني ،صدق
ختاط�ب يزيد قائلة« :احلمد هلل ّ

اهلل س�بحانه كذل�ك يق�ول( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ)،أظنن�ت ي�ا يزيد ،حيث أخ�ذت علينا أقط�ار األرض ،وآفاق
وأن
أن بنا عىل اهلل هوان ًا ،وبك عليه كرامةّ ،
السامء ،فأصبحنا نُساق كام تُساق األُسارىّ ،
ذلك ِ
لعظم خطرك عنده ،فشمخت بأنفك ،ونظرت يف عطفك ،جذالن مسـرور ًا ،حني
رأيت الدنيا لك مستوس�قة ،وحني صفا لك ملكنا وس�لطاننا ،مهالً مهالً ،أنس�يت قول
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كانت له باملرصاد ،فوقفت تلك الوقفة املش�هودة؛ ل ُتطلق تلك الكلامت اخلالدة التي
أع�ادت األُم�ور إىل نصاهبا ،وأزاح�ت عن احلقيق�ة حجاهبا ،منتفض�ة للدين ،وهي

اهلل تعاىل( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ).(((»...

1ـ أُسلوب املبادرة إىل التصريح بالرسالة وانتخاب الوقت املناسب

مل تك�ن العقيل�ة املحمدي�ة لتنهار أم�ام املصائب وإن عظم�ت ،وال تضعف أمام

((( ابن طيفور ،أمحد بن أيب طاهر ،بالغات النساء :ص20ـ  .21وتُروى األبيات يف مصادر متعددة مع
اختالف يسري ،عل ًام بأننا حذفنا بعض األبيات مراعا ًة لالختصار.
((( ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية :ج ،8ص.209
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.133
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املح�ن وإن ج ّل�ت ،ومل تكن العقيل�ة زينب’ لتتأمل وتراجع نفس�ها ،كي تفكر يف
كيفي�ة مواجه�ة هذا املوقف املرير ال�ذي تراه أمام عينها ،وهذا الكالم الذي تس�معه

لتنقض عىل
تنبع�ث من�ه رائح�ة الكفر ،وتعل�و فيه نبرة اإلحلاد ،فب�ادرت مس�ـرعة
ّ
ُ
وهت�ده من جذوره ،وتنس�فه من قواعده ،وكيف ال وهي بنت يعس�وب
س الكف�ر،
ّ
أ ّ
الدين ،وحفيدة سيد املرسلني‘َ ،من ُأ ّمها سيدة نساء العاملني’ ،وإخوهتا احلسن
واحلسني÷.
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فوقف�ت متس� ّلحة بسلاح اإليمان ،متجلبب�ة بجلباب الصبر والت�وكل عىل اهلل

املتع�ال؛ لتواج�ه رأس الطغي�ان يف عقر داره ،غري عابئة بس�لطانه ،وال آهبة لس�طوته
وطغيانه ،فرشعت يف فضيحته ،وأماطت لثام النفاق عن وجوه األُمويني ،وفضحت
وجه الكفر احلقيقي الذي كان خيتلج يف صدورهم.

فه�ذا يزيد س�ليل أيب س�فيان ،وحفيد آكل�ة األكباد ،وابن الطلق�اء ،حفظ ملحمد

اب�ن عب�د اهلل| مجيله ـ عندما أطلقهم ،وخلىّ س�بيلهم ،وقال هل�م« :أنتم الطلقاء» ـ

بقتله لذريته ،وانتهاك حرمته ،وس�بيه لنسائه ،فأصابت العقيلة بكالمها كبد احلقيقة،

وأشارت إىل عني الواقع ،وفضحت ما يك ّنه هؤالء ألهل البيت^ من مشاعر حقد

الغراء تلك أنّ هذه اجلرائم ليست إلاّ «...نتيجة
وضغينة ،فأعلنت من خالل خطبتها ّ

خالل الكفر ،وصب جيرجر يف الصدر لقتىل يوم بدر ،فال يس�تبطئ يف بغضنا أهل البيت

َمن كان ينظر إلينا ش�نف ًا وش�نآن ًا وإحن ًا وأضغان ًا ،يظهر كفره برس�ول اهلل ،ويفصح ذلك
252
252

متحوب وال مستعظم :أله ّلوا
بلس�انه ،وهو يقول ـ فرح ًا بقتل ولده وس�بي ذريته ،غري
ّ

واسته ّلوا فرح ًا.(((»...

2ـ أُسلوب البالغة وقوة احملتوى واملضمون
وه�و ُأس�لوب إعالمي ناج�ح ومؤثر ،ثبت�ت فعاليت�ه يف الدراس�ات اإلعالمية،
((( الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج ،2ص.36

فهي ّ
«تؤكد فاعلية الرسالة متى توفر فيها املضمون القوي والناجح ،أي :املعاين واألفكار
الفعالة
الراقية والسامية ،إىل جانب الصياغة اجلميلة ،أي :اختيار الرموز ذات الدالالت ّ

يف اإلقناع ،والتي هلا داللة مشتركة ومعروفة بني القائ�م باالتصال واملتلقي»((( .وإنّ يف
بالغة العقيلة زينب’ ُ
وأسلوب طرحها ُ
خلطبتها داللة واضحة عىل تفوق إعالمي

يبه�ر العق�ول ،فق�د مجع�ت’ يف خطبتها ّ
كل طرق وفن�ون البالغ�ة إىل جانب قوة
املحتوى واملضمون.

فق�د كانت تبّي�نّ مصاديق القرآن من خالل استش�هادها بآياته احلكيمة يف مواقع

«فشمخت بأنفك ،ونظرت يف عطفك ،جذالن مرسور ًا ،حني رأيت الدنيا لك مستوثقة
ال مه ً
واألُمور متس�قة ،وحني صفا لك ملكنا وس�لطاننا ،فمه ً
ال ،أنس�يت قول اهلل تعاىل:

(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ )»(((.

ويف توعده�ا ليزي�د بقوهل�ا« :فو اهلل ،ما فري�ت إلاّ جلدك ،وال ح�ززت إلاّ حلمك،

حتملت من س�فك دم�اء ذريته ،وانتهك�ت من حرمته يف
ولتردن عىل رس�ول اهلل| بام ّ

عرتت�ه و ُ
حلمته ،حيث جيمع اهلل ش�ملهم ،ويلم ش�عثهم ،ويأخذ بحقهم( ،ﮔ ﮕ
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مميزة ،كام يف استهالهلا املثري باآلية العارشة من سورة الروم ،حينام خاطبت يزيد قائلة:
ّ

ً
حاكما،
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) ،وحس�بك ب�اهلل

ً
س�ول لك ومكن�ك من رقاب
وبمحم�د|
خصيما ،وبجربائيل ظهري ًا ،وس�يعلم َمن ّ
وأيكم ّ
رش مكان ًا ،وأضعف جند ًا»(((.
املسلمني ،بئس للظاملني بد ًالّ ،

يف إش�ارة واضح�ة للناس ،وداللة ّبين�ة للمتلقني ،عىل أنّ ه�ذا الذي جيلس عىل

كريس اخلالفة ويتس� ّلط عىل الناس باس�م الدين ،ما هو إلاّ كافر هبذا الدين ،وإن هو
((( ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.210
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص 105ـ .106
((( املصدر السابق :ص.107
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إلاّ مصداق� ًا للذي�ن أس�اؤوا وال عاقبة هلم إلاّ الس�وأى؛ مس�تد ّلة بإعالنه الكفر عىل
املأل ،واستهزائه بآيات اهلل سبحانه ،عندما مت ّثل بتلك األبيات من الشعر ،وأنّ اإلمام

احلسين× وأنص�اره مص�داق للذي�ن ُقتلوا يف س�بيل اهلل يف اآلي�ة الكريمة( :ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)(((.
3ـ أُسلوب املواجهة العلنية وعدم الرهبة من املوقف
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لقد كان�ت العقيلة زينب’ رصحية برس�التها ،وضعت أيدي املتلقني للرس�الة

أول خطاهبا بش�كل هجامت
اإلعالمي�ة على جوهر املس�ألة بص�ورة مبارشة ،فج�اء ّ
متضمن ًا االس�تخفاف بس�لطان يزيد الكافر ،واالس�تهزاء
متالحق�ة ال هوادة فيه�ا،
ّ

ث�م ّ
ذكرت يزي�د بذنب�ه العظيم ،ووصفت�ه بـ (ابن
بجربوت�ه ،والتذكير بعظم�ة اهللّ ،
الطلقاء) ،قائلة لهَ :
«أ ِم َن العدل يا بن الطلقاء ،ختديرك حرائرك وإماءك ،وسوقك بنات
رس�ول اهلل س�بايا ،قد هتكت س�تورهن ،وأبديت وجوههن ،حتدو هبن األعداء من بلد

إىل بلد ،ويسترشفهن أهل املناهل واملناقل ،ويتصفح وجوههن القريب والبعيد ،والدين

مح�ي ،وكيف يرجتى مراقبة َمن
والرشي�ف ،لي�س معهن من رجاهلن ويلّ ،وال من محاهتن ّ
لفظ فوه أكباد األزكياء ،ونبت حلمه بدماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ يف بغضنا أهل البيت

ثم تقول غري متأ ّثم وال مستعظم:
َمن نظر إلينا بالش�نف والش�نآن ،واإلحن واألضغان؟ ّ
ث��م ق��ال��وا ي��ا يزيد ال ُتشل
وأه��� ّل���وا واس��ت��ه�� ّل��وا ف��رح�� ًا
ّ
منتحي ًا عىل ثنايا أيب عبد اهلل س�يد ش�باب أهل اجلنة تنكته�ا بمخصـرتك ،وكيف ال

تق�ول ذلك؟! وقد نكأت القرحة ،واس�تأصلت الش�أفة ،بإراقتك دم�اء ذرية حممد‘،
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ونج�وم األرض م�ن آل عبد املطلب ،وهتتف بأش�ياخك ،زعمت أنّ�ك تنادهيم ،فلرتدن

وش�يك ًا مورده�م ،ولت�و ّدن أنّ�ك ُش�للت و ُبكمت ،ومل يك�ن قلت ما قل�ت ،وفعلت ما

فعلت»(((.

((( آل عمران :آية.169
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.134

 4ـ أُسلوب التوكّل على اهلل وااللتجاء إليه سبحانه
واصل�ت العقيل�ة زين�ب’ كالمه�ا ـ يف بي�ان س�وء فع�ال يزي�د بأه�ل البيت

والتضرع إليه بالدعاء طالبة النرص منه ،وهي تقول:
بالتوجه إىل اهلل،
األطه�ار^ ـ
ّ
ّ
«ا ّللهم خذ بحقّنا ،وانتقم ّممن ظلمنا ،وأحلل غضبك َبمن سفك دماءنا وقتل محاتنا»(((.
متوجه ًا إىل
ويف هذا املقطع داللة واضحة عىل أنّ اإلعالمي املسلم عليه أن يكون
ّ

اهلل ومترضّ ع ًا إليه ،غري مستقل عن لطفه ورأفته ،وال مستغني ًا عن عطفه وتسديده يف
حال من األحوال.

وربه ـ مذك�ر ًة بقول�ه تع�اىل( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
والراب�ط األق�وى بني العب�د ّ

ﯩ)((( ،للتمهيد ملا يأيت من وعيد ليزيد بأنّ اهلل منتقم آلل بيت رسوله ال حمال.
ويف كالمه�ا’ نلمس اجل�رأة الفريدة والش�جاعة الفائق�ة؛ إذ إنّ يف الدعاء عىل

ّ
حتد ً
وي�دل كالمها هذا عىل
ي�ا كبري ًا ،وإعالن ح�رب حقيقية ،كام
الظ�امل يف عق�ر داره ّ
حس�ن توكله�ا على اهلل ،ومجي�ل يقينها ب�ه؛ إذ بدت واثقة م�ن اس�تجابة اهلل دعائها،

فخاطبت يزيد بلسان الواثق من النرص قائلة« :فو اهلل ،ما فريت إلاّ جلدك ،وال جززت
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املهم�ة يف األمر اس�تخدامها’ ُأس�لوب الدعاء ـ وهو سلاح املؤمن
والنكت�ة ّ

ذريته ،وانتهكت من
إلاّ حلمك ،ولرتدن عىل رس�ول اهلل‘ بام ّ
حتملت من س�فك دم�اء ّ

حرمته يف عرتته و ُ
ويلم ش�عثهم ،ويأخذ بحقّهم (ﮔ
حلمته ،حيث جيمع اهلل ش�ملهمّ ،

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) ،حس�بك باهلل حاك ًام،

سوى لك ّ
ومكنك من رقاب املسلمني،
وبمحمد خصي ًام ،وبجربئيل ظهري ًا ،وسيعلم َمن ّ

وأيـكم ّ
رش مكان ًا وأضعف ُجند ًا»(((.
بئس للظاملني بدالًُّ ،
((( املصدر السابق.
((( الفرقان :آية.77
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.134
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 5ـ الثقة العالية بالنفس

إنّ ثق�ة اإلعالم�ي بمصدر رس�الته اإلعالمية من املس�ائل اجلوهرية واحلساس�ة

يف العملي�ة اإلعالمي�ة؛ ذل�ك ألنّ املص�در هو ركن م�ن أركان اإلعالم األساس�ية،
وحتد كام يف رسالة العقيلة زينب’
خصوص ًا إذا كانت الرسالة هي رسالة مواجهة ٍّ
يف جملس يزيد.

مبينة
فبع�د أن أن�ذرت يزي�د من س�وء املصري ال�ذي ينتظ�ره ،رشعت يف حتقيره ّ
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نب�ل أصله�ا وجاللة قدرها ،وأنهّ ا’ غير مرسورة بمخاطبته ،ب�ل وحتى بتقريعه!

ألنّ يزي�د يف مقاب�ل آل رس�ول اهلل لي�س إلاّ رجل ً
ا حقير الش�أن ،ضئي�ل القدر ،ال
يس�اوي حتى كلامت التوبيخ والتقريع ،وكفى هبذا ثقة بالنفس وبالرس�الة ،وكفى به

اس�تصغار ًا وحتقير ًا للمخاطب (يزيد) .وللقارئ الكري�م أن يتأمل يف هذه الكلامت

يل الدواهي خماطبتك ،إنيّ الس�تصغر قدرك ،وأس�تعظم
جرت ع ّ
و ُيمع�ن النظر« :ولئن ّ

حرى»((( .فعىل الرغم من
تقريعك ،وأستكثر توبيخك ،لكن العيون عربى ،والصدور ّ

أنهّ �ا كلمات معدودة إلاّ أنهّ ا حتمل معاين كبيرة ودالالت كثرية تكفي ألن ترتك يزيد
رصيع ًا مهين ًا ،ويف اخلصام ال يكاد يبني.

6ـ أُسلوب ُحسن اخلتام

ختم�ت العقيلة زينب’ كالمه�ا وخطاهبا يف جملس يزي�د بخامتة ،خلّصت فيها
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صورت فيها حقيقة
حقيقة ما جرى من وقائع ،واستعملت كلامت روعة يف البالغةّ ،
وطبيعة العالقة بني آل الرس�ول‘ وآل ُأمي�ة ،قائلةَ :
«أال فالعجب ّ
كل العجب لقتل
ّ
ح�زب اهلل النجباء بحزب الش�يطان الطلق�اء ،فهذه األيدي تنطف م�ن دمائنا ،واألفواه
تتحل�ب من حلومن�ا ،وتلك اجلثث الطواهر الزواكي تنتاهبا العواس�ل ،وتعفوها ُأمهات
ربك
الفراع�ل ،ولئن اختذتنا مغن ًام لتجدنا وش�يك ًا مغرم ًا ،حني ال جتد إلاّ ما َّ
قدمت ،وما ّ

((( املصدر السابق.

واس�ع س�عيك ،وناصب
املعول .فكد كيدك،
َ
بظلام للعبي�د ،فإىل اهلل املش�تكى وعلي�ه ّ

جه�دك ،ف�واهلل ال متح�و ذكرنا ،وال تمُ ي�ت وحينا ،وال ت�درك أمدن�ا ،وال ترحض عنك
عاره�ا ،وه�ل رأيك إلاّ فن�د ،وأيامك إلاّ عدد ،ومجعك إلاّ بدد ،ي�وم ينادي املناديَ :أال
ألولنا بالس�عادة واملغفرة ،وآلخرنا بالشهادة
لعنة اهلل عىل الظاملني .فاحلمد هلل الذي ختم ّ

والرمحة ،ونسأل اهلل أن ُيكمل هلم الثواب ،و ُيوجب هلم املزيد ،ويحُ سن علينا اخلالفة ،إنّه

رحيم ودود ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل»(((.

قد ختمت العقيلة زينب’ خطاهبا ليزيد بفتح باب التحدي أمامه عىل مرصاعيه،

ولق�د أهن�ت العقيل�ة زين�ب’ خطبته�ا بحم�د اهلل كام ب�دأت به ،وأثن�ت عليه

ويتم عليهم النعمة والعطاء ،ويحُ سن
س�بحانه ،سائلة اهلل تعاىل أن يحُ س�ن هلم العزاءّ ،

خالفتهم ،و ُيظهر حقَّهم.
فبهت
ّأم�ا يزي�د ،فقد ُألقم حج�ر ًا بعد ُخطبة العقيل�ة زينب بنت الزه�راء÷ُ ،
ُ
يتحر جواب ًا ،واكتفى بتعليق اخلائف الالئذ من الفضيحة ،حيث قال بعد
وذه�ل ،ومل َّ

سامعه خلطبة العقيلة:

«يا صيحة حتمد من صوائح

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

فقد بلغت هذه القصة العتيدة بني حزب اهلل وحزب الش�يطان هبذه اجلريمة ذروهتا،
وبدأت الدولة األُموية بعد هذه اجلناية تعد ُّ أيامها.

ما أهون املوت عىل النوائح»(.)2

ويذك�ر املؤرخ�ون أنّ ّ
كل ذل�ك الف�رح واالبتهاج ال�ذي أبداه يزي�د ملقتل اإلمام

تبدل إىل ندم .قال ابن األثري« :وقيل :وملّا وصل رأس
احلسين× ،وسبي نس�ائه ،قد ّ

ثم مل يلبث
احلسين إىل يزيد ،حس�نت حال ابن زياد عنده ،وزاده ووصله ّ
ورسه ما فعلّ ،
وسبهم ،فندم عىل قتل احلسني ،فكان يقول:
إلاّ يسري ًا حتى بلغه بغض الناس له ولعنهم ّ

((( املصدر السابق :ص134ـ .135
((( الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج ،2ص.37
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يل لو احتملت األذى ،وأنزلت احلسني معي يف داريّ ،
وحكمته فيام يريد ...حفظ ًا
وما ع َّ

لرسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس ّلم) ،ورعاية حلقّه وقرابته ،لعن اهلل ابن مرجانة.(((»...
وق�د ندب ُ
األموي�ون اإلمام احلسين×؛ إذ ورد يف التاري�خ أنّ حييى بن احلكم
ـ أخا مروان بن احلكم ـ كان يف حمرض يزيد تلك األثناء ،فقال:
ّ
الطف أدنى قرابة
«هلا ٍم بجن�ب
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سمية أمسى نسلها عدد احلىص
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م�ن ابن زياد العبد ذي احلس�ب الوغل
وليس آلل املصطفى اليوم من نسل»(.)2

ولي�س ه�ذا الندم إلاّ بفعل نجاح العقيلة زينب وآل البيت^ يف إيصال رس�الة
ُ
حولوا
عاش�وراء اإلعالمية إىل األ ّمة اإلسلامية ،وختليدها يف وجدان املس�لمني؛ إذ ّ
فرح ُ
وبدلوا رسورهم ذاك إىل عزاء وندم.
األمويني إىل ترح ًاّ ،
يذك�ر الطبري يف تارخي�ه ـ بع�د أن ذك�ر م�ا دار م�ن ح�وار جادلت في�ه العقيلة

زين�ب’ يزي�د ،عندما طلب الش�امي منه فاطم�ة ،وإفحامها ّإي�اه بكالمها ـ« :فلم

تب�قَ م�ن آل معاوية امرأة إلاّ اس�تقبلتهن تبكي وتنوح عىل احلسين ،فأقاموا عليه املناحة

ثالث ًا»(((.

وقد أصابت احلقيقة الدكتورة بنت الش�اطئ عندما قالت« :مل ِ
متض زينب إلاّ بعد
ُ
مية ّ
الس�م الزعاف يف
أن أفس�دت عىل ابن زياد وبني أ ّ
لذة النرص ،وس�كبت قطرات من ُّ
كؤوس الظافرين ،فكانت فرحة مل ت ُطل ،وكان نرص ًا مؤقت ًا مل يلبث أن أفضـى إىل هزيمة
قضت يف آخر األمر عىل دولة بني ُأمية»((( .وبالفعل فإنّ ما فعلته العقيلة زينب’ يف

ّ
بتحكمها بمشاعر وضامئر املتلقني ـ بفعل خطبها وكلامهتا التي ألقتها يف جملس
الشام
يزيد ـ يم ّثل إنجاز ًا ال ّ
يقل أمهية عن الشهادة والتضحية والفداء يف سوح القتال.

((( ابن األثري ،عيل بن أيب الكرم ،الكامل يف التاريخ :ج ،4ص.87
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،4ص.352
((( املصدر السابق :ص.353
((( بنت الشاطئ ،عائشة عبد الرمحن ،السيدة زينب بطلة كربالء :ص.158

أسباب جناح اإلعالم الزينيب يف واقعة عاشوراء

رغ�م ّ
كل اجله�ود املبذول�ة يف س�بيل إس�كات صوت احل�ق من قبل أع�داء أهل

ٌ
هنضة
متيزت بنجاح إعالمي منقطع النظري ،فلم تلقَ
البيت^ ،فإنّ واقعة عاشوراء ّ
ٌ
وواقعة مأساوية من االهتامم اإلعالمي مثلام القته هنضة اإلمام احلسني×
إصالحية

يف واقعة عاش�وراء ،وها هي تتس�ع يوم ًا بعد يوم ،ويتنام�ى صداها ليصل إىل أرجاء

املعمورة ،وقد مأل ذكرها اخلافقني.
ُأري�د هل�ذه الواقع�ة أن تتالش�ى خل�ف مظاه�ر الف�رح واالبته�اج الس�فياين يف

يق�ول( :ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)(((( ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

(((
هي�أت
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)  .وق�د ّ

احلكمة اإلهلية ّ
كل أسباب حفظ الرسالة احلسينية وخلودها ،والتي من أبرزها الدور
لـحرم اإلمام احلسني×.
اإلعالمي َ

وبام أنّ العملية اإلعالمية هي فكرة ومنهج ،فهي تستند إىل قواعد أساسية ّ
تشكل

لقوهتا وضعفها ـ نجاح أو فش�ل عملية االتصال
حجرها األس�اس ،ويتح�دد ـ تبع ًا ّ

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

الش�ام ،وت�ذوب حتت تأثير اإلعالم ُ
األموي املس�موم ،لكن هيهات! فاهلل س�بحانه

اإلعالمي واإلقناع بالفكرة.

املهم�ة اإلعالمية ،من خالل
ُيبّي�نّ الش�هيد املطهري أهم عوامل وأس�باب نجاح ّ

ويلخصها بأربع وسائل ،هي:
توفّر الوسائل املناسبة هلاّ ،
«أ ـ ماهية الرسالة.

ب ـ الظروف املحيطة.

ج ـ شخصية املصدر وأهليته.

((( األنفال :آية.30
((( التوبة :آية.32
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د ـ وسيلة االتصال واألساليب امل َّتبعة يف إيصال الرسالة»(((.

وه�ذه العوام�ل ق�د جت ّلت بوض�وح يف ال�دور اإلعالم�ي للعقيل�ة’ يف واقعة

واملميز عىل صعيد اإلعلام والتبليغ ملبادئ
عاش�وراءّ ،مما ضمن ه�ذا النجاح الباهر
ّ
النهضة احلس�ينية يف عاشوراء .وسنس� ّلط األضواء عىل ّ
كل واحد من هذه الوسائل؛

لنرى مدى توفّرها يف دور العقيلة زينب’.

1ـ ماهية الرسالة اإلعالمية للعقيلة’ يف عاشوراء
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أن الرس�الة ه�ي العم�ود الفق�ري للعملي�ة اإلعالمي�ة»(((،
«الثاب�ت يف الدراس�ات ّ

أي عملي�ة إعالمي�ة يف اإلقناع والتغيير ،إنّام يتوقف باألس�اس عىل نوع
وأنّ نج�اح ّ
ومضمون الرسالة وحمتواها وهدفها.

يرى الشهيد املطهري أنّ ّأول رشوط نجاح الرسالة اإلعالمية هو عقالنيتها ،وقوة

ومتان�ة حمتواها ،وم�دى إيفائها بحاجات اجلامهير الفكرية والعاطفي�ة واالجتامعية
واملادية ،فالرسالة اإلعالمية الناجحة هي تلك الرسالة القائمة عىل القوانني املنطقية،

بحيث تتناغم مع العقل واملنطق البرشي(((.
فك ّلما كانت الرس�الة الت�ي حيملها اإلعالمي س�امية ومنبثقة م�ن القيم واملبادئ
اإلنسانية السامية ،كانت فرص نجاحها ونضوج ثمراهتا أوفر ،وكان لطبيعة الرسالة

الت�ي محلتها زين�ب’ إىل الناس التأثري األبرز يف نج�اح العملية اإلعالمية يف هنضة

عاشوراء.
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فالعقيل�ة زينب’ ِ
قدمت إىل العراق مع أخيها احلسين× يف موكب الش�هادة

ومقدس�ة ،رسالة قد
والفداء؛ ألداء تكليف رشعي ،وهي حتمل معها رس�الة خطرية
ّ
ك�رس النب�ي حممد| عم�ره إليصاهلا إىل البرشية مجعاءَ ،أال وهي رس�الة اإلسلام
ّ
((( مطهري ،مرتىض ،محاسة حسيني (امللحمة احلسينية) :ص.312
((( ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.209
((( ُانظر :مطهري ،مرتىض ،محاسة حسيني (امللحمة احلسينية) :ص.304

احلنيف ومبادئه ،وقد واصل أهل بيته األطهار من بعده السعي لتحقيق اهلدف نفسه،

إىل أن ج�اء دور اإلم�ام الش�هيد أيب عبد اهلل× ،فقرر أن ال وس�يلة حلفظ هذا الدين
إلاّ من خالل املواجه�ة العلنية والتصدي املبارش للطغيان واالنحراف ُ
األموي ،وإنْ
ك ّلفه ذلك حياته وسبي عائلته ،فقال×« :شاء اهلل أن يراهن سبايا»((( ،وأخربه رسول
ً
قتيلا»((( .فأعلن بذلك أنّ حضور
فإن اهلل قد ش�اء أن يراك
اهلل| «يا حسينُ ،اخرج ّ

إهلية .فرس�الة العقيلة زينب’ رس�الة إهلية
النس�اء بقي�ادة العقيل�ة زينب’ إرادة ّ
مقدس�ة ،قد س�بقت الواقعة إىل قلوب املس�لمني وعواطفهم منذ ( )58عام ًا تقريب ًا،
ّ

الوع�ي اجلامع�ي ل ُ
أل ّمة ،غير أنّ موكب الس�بايا بقي�ادة العقيلة زينب’ ،اس�تطاع
الس�ام لإلعالم األُموي ،من خالل رس�الة إعالمية تتمتع باملنطق
إحباط هذا التأثري ّ
وسمو اهلدف.
ل�ذا؛ فقد حوت الرس�الة اإلعالمي�ة التي محلتها العقيلة زينب’ّ ،
كل أس�باب

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

فهي عندهم معروفة ومألوفة بس�بب الدور اإلعالمي للرس�ول| وآلل البيت^
ً
ومهدوا الطريق لنهضة احلسين× يف
م�ن بعده؛ إذ إنهّ م ق�د عبّـأوا األُمّة
إعالمي�اّ ،
عاشوراء متهيد ًا كام ً
ال.
وق�د حاول اإلعالم األُم�وي التعتيم عىل هوية أهل البيت^ والتش�ويش عىل

اإلقن�اع اجلامهيري والظ�روف املس�اعدة؛ وذل�ك بس�بب التمهيد اإلعالم�ي الذي

تك ّفل به أهل البيت^ بقيادة الرس�ول‘ من قبل ،فهي رس�الة قائمة عىل الثوابت
وحمفوف�ة بالش�واهد والقرائن ،وهذه من أهم العوامل واألس�باب الت�ي تحُ ّدد نجاح

العملية اإلعالمية« ،فك ّلام كانت الرسالة االتصالية قريبة من احلق يف مضموهنا ،ملتزمة
به يف ش�واهدها ،ك ّلام كانت ُم ّلبية حلاجات الناس املادية واملعنوية ...وتزداد أمهّيتها ك ّلام

كان مضموهن�ا ً
قائما عىل احلقائ�ق الثابتة ،واألخب�ار الصحيحة ،واملعلومات الس�ليمة،
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،44ص.364
((( املصدر السابق.

261

واألحكام السديدة»(((؛ لذا فالنهضة احلسينية بذاهتا هي العامل األبرز يف نجاح الدور

اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف عاشوراء.

2ـ الظروف احمليطة بالرسالة اإلعالمية للعقيلة زينب’ يف الواقعة
إنّ الظروف التي كانت تحُ يط بالرسالة اإلعالمية للعقيلة زينب’ ،كانت ظروف ًا
اس�تثنائية وغريب�ة ،فمن جهة كانت الرزاي�ا واملصائب تحُ يط بموكب الس�بايا ،فكان
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أشد الصعوبات
أهل البيت^ يعيش�ون أصعب
وأشد الظروف ،وكانوا يواجهون ّ
ّ
وأقس�ى التحديات ،ومن جهة ُأخرى فإنّ األجواء املحيطة كانت مش�حونة باخلوف
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ع�م الناس الذعر والرهب�ة .جاء يف كتاب (تاريخ اخللف�اء)« :ملّا ُقتل
والرت ّق�ب ،وقد ّ

احلسين× مكث�ت الدنيا س�بعة أي�ام ،والش�مس على احليط�ان كاملالح�ف املص ّفرة،
والكواكب يضـرب بعضها بعض ًا ،وكان قتله يوم عاش�وراءُ ،
وكس�فت الش�مس ذلك

ثم ال زالت احلمرة تُرى فيها بعد ذلك،
اليوم،
وامحرت آفاق السامء ستة أشهر بعد قتلهّ ،
ّ
ٍ
يومئ�ذ إلاّ ُو ِجد حتته دم
ومل تك�ن تُ�رى فيها قبله ،وقيل :إنّ�ه مل ُيقلب حجر بيت املقدس

عبيط.(((»...

ومن جهة ثالثة ،فإنّ لعاشوراء يف قلوب املسلمني مكانة ،قد استودعوها يف عمق

الذاكرة ،واحتفظوا هبا يف الوجدان ،فإنّ عاشوراء تتمتع بعمق عاطفي خمزون يف ضمري
األُمّة ،قد أوجده األُس�لوب اإلعالم�ي املؤ ِّثر من ِقبل النب�ي| وأمري املؤمنني×،

وهو األُس�لوب العميل التطبيقي ،من إظهار عالمات احلزن والبكاء ،والتأ ُّثر العميل
واحلقيق�ي بالفاجع�ة ،وهذا الن�وع من اإلعالم يبق�ى يف ذاكرة اجلامهير واألُمّة مهام
للس�يدة
وامتد الزمن ،فكانت الظروف املحيطة بالرس�الة اإلعالمية
طالت الس�نون
ّ
ّ
زينب’ مس�اعدة جد ًا يف عملية إقناع املتلقّني واملخاطبني ،وأحس�نت العقيلة’

((( ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.209
((( السيوطي ،عبد الرمحن ،تاريخ اخللفاء :ص.226

بث رس�التها يف
توظي�ف الظ�روف لصال�ح رس�التها اإلعالمية؛ إذ كان�ت تبادر إىل ّ
الزمان واملكان املناسبني ،وهذا ما سيتضح لنا فيام ييل من مطالب إن شاء اهلل.

3ـ شخصية العقيلة زينب’

إنّ
لش�خصية العقيل�ة زين�ب’ التأثري الب�ارز يف نجاح ال�دور اإلعالمي الذي
ّ

قام�ت ب�ه يف إيصال مبادئ النهضة احلس�ينية إىل الن�اس ،ومن َث ّم خل�ود الواقعة إىل

يومن�ا ه�ذا؛ إذ إنّ للعقيل�ة زينب خصلتني أساس�يتني ـ ّ
مكنتاها م�ن القيام ّ
بكل هذه

وقد أثبتت الدراس�ات أنّ لش�خصية حامل الرسالة يف عملية االتصال اإلعالمي
ع�ده ٌ
األول من ُأصول
ال�دور البارز يف نجاح العملية اإلعالمية ،وقد ّ
بعض األصل ّ

اإلقن�اع يف العملي�ة اإلعالمية؛ ملا يمتلكه من دور حي�وي وأمهية بالغة « ،فهو املصدر

حمملة باملعاين واألفكار ،ويوجهها عرب وسيلة أو
الذي يعمل عىل إنتاج رس�الة إعالميةَّ ،

شكل من أشكال االتصال»(((.

عدة
وش�خصية القائ�م باالتص�ال يف العملية اإلعالمية
حم�ور هام ،ت�دور حوله ّ
ٌ
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اإلنجازات ،وهي حتمل ّ
كل تلك املصائب العظيمة ـ مها :كامل اعتقادها باهلل واليوم
اآلخر ،وعظيم مقامها ،فهي كأبيها ُ
وأ ّمها وأخوهيا^(((.

جوان�ب حيوي�ة يف عملية االتصال ،ومن هذه اجلوانب :ثقته بنفس�ه وبرس�الته ،ثقة
اجلامهري باملصدر القائم باالتصال اإلعالمي ،مقدرته عىل اإلقناع وجذب االنتباه.
السيدة زينب÷ ،هي:
وإنّ من أبرز ّ
مقومات النجاح اإلعالمي يف شخصية ّ
أـ إيامن العقيلة زينب وثقتها برسالتها

بمميزات شخصية وعنارص نفسية ،قد ّ
مكنتها من القيام
متيزت العقيلة زينب’ ّ
ّ

بدورها الرس�ايل يف إعالم الن�اس بحقيقة املوقف وماهية الواقع�ة بنجاح ،والالفت
((( ُانظر :اجلزائري ،نور الدين ،اخلصائص الزينبية :ص.224
((( ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص.168
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واملمي�زات والنجاح املبهر الذي حققت�ه يف جمال اإلعالم
يف األم�ر أنّ ه�ذه العنارص
ّ
والتأثير عىل الرأي العام ،كانت من َقبيل العلوم الفطرية واملَ َلكات للعقيلة’ ،فلم
حتضـر دروس ًا يف اإلعالم ،ومل تتلقَ ُأصو ً
ال إعالمية من مدرسة أو جامعة أبد ًا ،كام أنّ
العقيل�ة زينب’ من أكثر الناس عل ًام ومعرفة بأخيها اإلمام احلسين× وبأهداف

وأشدهم اطالع ًا عىل خطورة موقفه ،فهي تعلم أنّه قد ُخيرّ بني أن حيافظ عىل
هنضته،
ّ
جده و ُيقتل وتسبى حريمه ،وبني أن يبقى عىل قيد احلياة مقابل التنازل
اس�تقامة دين ّ

تامني بس�مو اهلدف الذي
ع�ن قيم�ه ومبادئه؛ لذا فالعقيل�ة زينب’ عىل ثقة ويقني ّ
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خت�رج برفقة أخيها من أجله؛ وهذا هو س�بب صربها وصموده�ا ونجاحها يف تغيري
املناخ اإلعالمي الذي كان سائد ًا منذ سنوات.

عدان من األُمور األساسية
فعلم املصدر القائم عىل عملية االتصال وثقته بقضيته ُي َّ

يف نجاح العملية اإلعالمية(((.

ّ
ف�كل الش�واهد التارخيي�ة تُشير إىل أنّ ش�خصية العقيلة زين�ب’ كانت تتمتع

فمن يكون يف موقف العقيلة
بصالب�ة وقوة ،ورباطة جأش ،يفتقر هلا حت�ى الرجالَ ،

وس�يدها وأخيها
بأع�ز الناس عىل قلبه�ا ،إمامها
زين�ب’ ،وه�ي مل تزل مفجوعة
ّ
ّ

اإلمام احلسني× ،ومصاهبا بمقتل ولدهيا ورؤيتهم ّ
مقطعني عىل الرمضاء ،فلو كان
أي شخص آخر غريها ملا أمكنه أن يقف تلك الوقفة الشاخمة التي وقفتها يف جملس ابن
ّ

زياد؛ إذ أخذ ينكأ اجلراح و ُيمعن يف إيذائها’ بتهكامته ،وهو يسأهلا كيف رأيت صنع
حب اهلل« :ما رأيت إلاّ مجي ً
ال»(((.
اهلل بأخيك؟ فأجابته بجواب العارف باهلل الذائب يف ّ
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تتل�ق التفهيم والتعلي�م من خالل دروس
فه�ي العاملة بالفط�رة ،والفهمة التي مل
َّ
ومع ّلمني؛ بشهادة حجة اهلل يف أرضه وإمام املسلمني اإلمام زين العابدين× ،عندما

عمة ،اس�كتي ففي الباقي من املايض اعتبار،
ق�ال هلا بعدما خطبت يف أهل الكوفة« :يا ّ
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.20
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.94

مفهمة»(((.
وأنت بحمد اهلل عاملة غري مع َّل َمة ،وفهمة غري َّ
ب ـ كامل العقيلة زينب’ وجاللة قدرها

والالف�ت يف دوره�ا’ يف املج�ال اإلعالمي يف واقعة عاش�وراء ،هو متاس�كها

وإرصارها عىل هيبتها وس�ؤددها ،واحتفاظها بكرامته�ا وجاللة قدرها ،بالرغم من
أنهّ �ا تق�ف يف موقف تعج�ز اجلبال عن التامس�ك أمامه ،وبالرغم من أنهّ �ا أ ّدت دور ًا

يعج�ز القل�م عن وصفه ،وقاومت مقاوم�ة األبطال ،،وكانت حمافظ�ة بقوة وإرصار

على هيبتها وجاللة قدرها ،وكان�ت الرمحة والرقة والعاطفة ال تفارقها وهي حتتضن

فقالت’ :ما للمرأة والس�جاعة! إن يل عن الس�جاعة لش�غ ً
ال ،ولكن صدري نفث بام

قل�ت»(((ّ .
فأكدت عىل أن ما نطقت به م�ن كالم بليغ هو منبثق من فطرهتا ،فلم تكن
يف مثل هذا املوقف لتتك ّلف السجع ،أو تصطنع البالغة.
ويف قوهلا هذا إحياء ّ
لكل امرأة إعالمية مسلمة ،ومهام كانت خطورة الرسالة التي

حتمله�ا ،بأن عليه�ا أن تنطلق يف أداء رس�التها اإلعالمية من مب�ادئ الدين احلنيف،
ال�ذي حيف�ظ للمرأة قدره�ا وكرامتها ،وأن تكون غي�ورة عىل الدي�ن ،فيكون الدين

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

متمس�كة بمبادئ رسالتها ،وذلك جتلىّ بوضوح يف موقفها يف جملس
اليتامى ،فكانت
ّ
سجاع ًا شاعر ًا.
ابن زياد عندما وصفها بقوله« :هذه ّ
سجاعة ،ولعمري ،لقد كان أبوها ّ

املقدم عىل أولوياهتا ،ال الس�بق اإلعالمي والصحفي ،وأن تبقى حمافظة
ومبادؤه هو ّ
تتنص�ل عن جوهرها املتم ّث�ل بالرقة والعطف
على ُأنوثتها ،فال تتش�به بالرجال وال ّ
والرمح�ة ،وأن تك�ون غي�ورة عىل عرضه�ا وناموس�ها ،كام كان�ت العقيلة زينب’

قم�ة يف العف�ة والوقار واالت�زان ،بينام كانت تغمره�ا الرزايا والنوائ�ب ،وتعيش يف
ّ
قمة املصائ�ب واملحن ،والتزمت بحجاهبا ووقارها ،وهي تؤ ّدي الرس�الة اإلعالمية
ّ

«ونظرت إىل
يف واقعة عاش�وراء ،وهي يف غمرة املصائب واملح�ن ،فقد قال الراوي:
ُ
((( الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج ،2ص.31
((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص.116
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ٍ
يومئذ ومل َأر خفرة ـ واهلل ـ أنطق منها»((( .وتُشري الروايات التارخيية إىل
زينب بنت عيل

أنهّ ا’ كانت جالس�ة يف جملس ابن زياد ،وهي ّ
متنكرة وعليها أرذل ثياهبا(((؛ كي ال

تُعرف وال تهُ ان كرامتها.

فلقد كملت العقيلة زينب’ بكامل معرفتها باهلل رهبا ،وجت ّلت فضائلها ومناقبها

برضاه�ا لرضا اهلل تعاىل واحتس�اهبا ،فلم جتزع ومل تضع�ف ومل هتن ،فهي بنت أكمل
نساء العاملني ،وحفيدة خري خلق اهلل أمجعني.
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ومن كامهلا ما ظهر من كامل معرفتها بالل

الله�م تقبل م ّنا هذا
جس�د أخيها الطاه�ر وهو مقطع إرب ًا إرب ًا إىل السماء ،قائلة...« :
ّ

القربان»(((.

ج ـ مكانة العقيلة زينب’ وثقة ُ
األ ّمة هبا

وأش�دهن وثاق�ة بني الناس،
كان�ت العقيلة زينب’ من أرشف نس�اء عرصها
ّ

ملدة
خصوص ًا بني أهل الكوفة ،الذين عاش�ت يف ديارهم مع زوجها وأبيها وعائلتها ّ
أربع س�نوات تقريب ًا ،ويذكر املؤرخون أنهّ ا أقامت للنس�اء يف الكوفة حلقات العلم،

وفسرّ ت هلن القرآن((( ،فكان لكالم العقيلة زينب’ وقع عظيم؛ من هنا كانت’
هيأت أسامع املتلقّني وعقوهلم
ّأول َمن خطب من أهل البيت بعد الواقعة مبارشةً ،إذ ّ
وقلوهب�م لتلقّ�ي خطبة اإلمام الس�جاد× ،وم�ا تالها من خطب وكلمات؛ لذا فإنّ

تأثر أهل الكوفة مل يكن مس�تغرب ًا وهم يس�معون كالمها’ ،فهم عىل ثقة كبرية هبا
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تامة بمقامها ومنزلتها عند اهلل ورس�وله‘ ،حتى أنهّ م ظلوا
وبصدقها ،وعىل معرفة ّ

بع�د كالمه�ا وخطبتها حيارى ال يدرون م�ا يفعلون ،فقد جاء يف كت�ب التاريخ عن
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.86
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،4ص.349
((( الديباجي ،أبو القاسم ،زينب الكربى بطلة احلرية :ص.152
((( ُانظر :النقدي ،جعفر ،كتاب زينب الكربى :ص.36

رأيت الناس
ال�راوي ال�ذي يروي خطبة العقيلة زين�ب’ يف الكوفة« :فو اهلل ،لق�د ُ
ٍ
ورأيت ش�يخ ًا واقف ًا إىل جنبي
يومئ�ذ حيارى يبكون ،وقد وضع�وا أيدهيم يف أفواههم،
ُ
يبكي حتى اخض ّلت حليته وهو يقول :بأيب أنتم ُ
وأ ّمي ،كهولكم خري الكهول ،وشبابكم

خري الشباب ،ونساؤكم خري النساء ،ونسلكم خري نسل ،ال خيزى وال ُيبزى»(((.
ُ
سيدة
سيد الوصيني× ،وأ ّمها ّ
العقيلة زينب’ ـ وهي حفيدة رسول اهلل| وابنة ّ
نساء العاملني’ ـ تتمتع بقدرة فائقة عىل اإلقناع؛ بسبب انتامئها إىل هذا البيت

الطاهر .يقول ابن حجر العسقالين« :زينب بنت عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب
اهلاشمية ،سبطة رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس ّلم)ُ ،أ ّمها فاطمة الزهراءُ ...ولِدَ ت يف

د ـ قدرة العقيلة زينب’ عىل اإلقناع

الس�يدة زين�ب’ أن ختاط�ب ّ
كل مجه�ور ُبأس�لوب يتناس�ب معه،
اس�تطاعت
ّ
ويضمن وصول الرسالة اإلعالمية التي حتملها هلم ،فكانت ُأنموذج ًا راقي ًا للشخص

وخطبها من قواعد
بربه ،واإلعالمي الواثق
بقضيته ،وكانت تنطلق يف كلامهتا ُ
ّ
الواثق ّ
رصينة ُ
وأصول ثابتة ،فكان ّ
كل َمن يسمع كالمها يتأثر به ويقتنع بمضامينه.

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

حياة النبي(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) ،وكانت عاقلة لبيبة جزلة ...وكالمها ليزيد بن معاوية
ُ
وقوة َجنان»(((؛ كام أنّ مكانة
حني طلب الشامي أختها فاطمة مشهور؛ يدل عىل عقل ّ
العقيلة زينب’ وفضلها تأيت بعد مكانة ُأ ّمها الزهراء’ فض ً
ال وكرام ًة ورشف ًا.

ولق�د جت ّل�ت كراماهتا عندما أرادت أن ختطب وس�ط الكوفة ،حي�ث كان الناس

يتجمهرون لرؤية موكب الس�بايا والرؤوس املقطوعة ،وبمجرد إيامءة منها’ وإذا

بالسكوت يخُ ّيم عىل ّ
كل تلك اجلامهري الغفرية ،فلم تعد تسمع رنة جرس وال صوت
َن َف�س .يق�ول ال�راوي« :فأومأت إىل الناس أن اس�كتوا ،فس�كنت األنف�اس ،وهدأت
األجراس»(((.

((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص 87ـ .88
((( ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،اإلصابة يف متييز الصحابة :ج ،8ص 166ـ .167
((( ابن نام احليل ،حممد بن جعفر ،مثري األحزان :ص.66
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 4ـ أساليب العقيلة’ يف إيصال رسالتها

لق�د اس�تعملت العقيلة زين�ب’ ـ يف دورها اإلعالمي ـ أهم وس�يلة إعالمية،

خلطبة) ،فا ُ
َأال وه�ي( :االتصال اجلامهريي من خالل ا ُ
خلطبة هي الوس�يلة اإلعالمية

األكث�ر نجاح ًا وتأثري ًا يف تغيري الرأي العام« ،لقد أظه�رت التجارب العملية وامليدانية

أن االتصال املواجهي الطبيعي والتلقائي ،أكثر مقدرة عىل اإلقناع من أش�كال االتصال
ّ
ُ
األخ�رى ...كما ّ
تؤك�د الدراس�ات اإلعالمية احلديث�ة فاعلي�ة االتصال اخلط�ايب الذي
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رب�ه ،واس�تخدمته احلض�ارة اإلسلامية يف
اس�تخدمه الرس�ول| يف تبلي�غ رس�االت ّ

اإلعالم»(((.

فا ُ
للبعد اإلنساين املتم ّثل ٍّ
بكل من (املصدر ،واملتلقي) االتصال املبارش،
خلطبة تتيح ُ

ال�ذي ّ
يتمك�ن في�ه ّ
كل منهام من امتلاك الفرصة األكرب يف التفاع�ل والتواصل احلي
واملبارش .وقد اعتمد النبي األكرم‘ وأهل البيت^ من بعده ُأس�لوب اخلطابة يف
ومتيزوا بالقدرات الفائقة يف هذا امليدان.
الدعوة والتغيري واإلصالحّ ،

ولقد جاء يف تعريف ا ُ
«فن مشافهة اجلمهور وإقناعه واستاملته»(((.
خلطبة أنهّ اُّ :

ُ
وللخطبة يف املجال اإلعالمي أمهّية كبرية تظهر يف منفعتني أساسيتني ،مها:
األُوىل :بث األخالق احلسنة من خالل السيطرة عىل عواطف اجلمهور ،وتسخري

العقل اجلامعي للحضور.
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الثانية :إقناع أكرب قدر من املتلقّني من خالل االعتامد عىل املس ّلامت واملشهورات(((.
مرت الشعوب واألُمم يف مراحل
وتظهر احلاجة ّ
ملحة خلطيب بارع وقدير ،ك ّلام ّ
مفصلي�ة يتحدد فيها املصري ،وقد اس�تعملت العقيلة’ وس�يلة االتصال املواجهي
املب�ارش يف إيص�ال رس�التها اإلعالمية ،وه�ي (ا ُ
خلطبة) ،وقد أحس�نت’ توظيفها

((( ثابت ،سعيد ،اجلوانب اإلعالمية :ص 141ـ .142
((( احلويف ،أمحد ،فن اخلطابة :ص.9
((( ُانظر :ابن رشد ،حممد بن أمحد ،تلخيص اخلطابة :ص.3

واالس�تفادة من منافعه�ا إىل الدرجة التي أهب�رت هبا العقول ،وأ ّث�رت يف العواطف
والقلوب ،وأحدثت انقالب ًا جذري ًا يف فكر ووجدان ُ
األ ّمة.
كام استعملت’ األساليب اإلعالمية الناجحة واملؤ ِّثرة ،مثلُ :أسلوب التشبيه،

ورضب األمث�ال إلخ�راج الفكرة من قال�ب ذهني غري حمس�وس إىل قالب خارجي
حمسوس؛ كي تتقرب ويسهل عىل املتلقّني االقتناع هباُ ،
وأسلوب االستشهاد والتأكيد
ّ
على املطلب ،وعضده بالقرائن وال�دالالت من نصوص الكتاب املجيد مث ً
ال ،وكثري
من األساليب والطرق اإلعالمية املؤ ِّثرة األُخرى.

وهك�ذا ،فقد نجح�ت العقيلة زين�ب’ يف أداء دورها الرس�ايل يف إعالم ُ
األ ّمة

يتقرب�ون إىل اهلل ،فعن اإلمام زين العابدين×« :وال يوم كيوم احلسين،
احلسين× ّ
ازدلف إليه ثالثون ألف رجل ،يزعمون أنهّ م من هذه األُ ّمةّ ،
يتقرب إىل اهلل بدمه،
كل ّ
وهو باهلل ّ
يذكرهم فال ي ّتعظون ،حتى قتلوه بغي ًا وظل ًام وعدوان ًا»(((.

ويف اخلت�ام نقول :إنّ الدور اإلعالمي الناجح واملؤثر للعقيلة زينب’ واإلمام

الس�جاد× ،وسائر النس�اء معها ،قد أفشل ما خطط له يزيد وأعوانه الظلمة ،الذين

معامل الدور اإلعالمي للعقيلة زينب’ يف هنضة عاشوراء

وإخباره�ا بحقيقة النهضة احلس�ينية يف عاش�وراء ،عىل الرغم م�ن التعتيم اإلعالمي
الكبير ،الذي عم�د إليه املعس�كر األُموي إىل الدرج�ة التي ا ّدعوا فيه�ا أنهّ م بقتلهم

ضجة
تعمدوا محل بنات رسول اهلل‘ سبايا ،وطافوا هبن من بلد إىل بلد؛ كي يحُ دثوا ّ
ّ
إعالمية ،ويروجوا من خالهلا لنصـرهم الزائف ،لك ّنهم خس�ؤوا وخاب مس�عاهم،

فإنهّ م بفعلهم الشنيع هذا وسبي نساء آل حممد| ،كانوا قد تسببوا يف فضح أنفسهم،
وفس�حوا املجال للنهضة احلس�ينية كي تصل إىل أكرب عدد من الناس ،وتحُ قّق نجاح ًا
إعالمي ًا باهر ًا.

((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،44ص.298
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