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هوية اجمللّة
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ّ
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مؤسسة وارث األنبياء
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ّ
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ُّ
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تلك النهضة املباركة.
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هتتم املج ّلة أيض ًا باس�تقطاب ونرش البحوث والدراس�ات الدينية
ّ
كام ُّ

ذات اجلوان�ب التجديدي�ة واإلبداعي�ة ،وذلك يف كا ّف�ة احلقول واملج�االت ،فتمتدّ

لتش�مل الدراس�ات القرآنية والعقدية والفكرية والتارخيية والفقهية ،وكذا ما يرتبط
ٍ
بشكل عام.
بالرتاث الديني من األدعية والزيارات والنصوص الدين ّية

واحلساس�ة يف أب�واب العلوم
املهمة
ّ
فاملج ّل�ة تتط ّل�ع الس�تيعاب مجيع املج�االت ّ

متضمن�ة جلوانب من
واملع�ارف الديني�ة ،رشيط�ة أن تكون البح�وث والدراس�ات
ّ
اإلبداع واحلداثة والتجديد ،مع حفظ روح األصالة والتأسيس.

أهداف اجمللّة
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والدراسات.
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 3ـ إحياء الرتاث الديني واحلسيني.

 4ـ فتح نافذة علمية لتفعيل جانب اإلبداع والتجديد والتأصيل الفكري يف كافة

حقول املعرفة الدينية.

 5ـ االنفتاح عىل الواقع العلمي والفكري لدى العلامء واألساتذة واملفكِّرين.

6ـ اس�تثامر األقلام الرائ�دة ،وتطوي�ر الطاق�ات العلمي�ة الواعدة ،واس�تقطاب

البحوث والدراسات واملقاالت العلمية الق ّيمة لنرشها تعمي ًام للفائدة.

 7ـ فس�ح املج�ال أم�ام الباحثين واملفكِّرين لنشر بحوثهم ودراس�اهتم؛ لتكون

املج ّلة رافد ًا من روافد تزكية العلم واملعرفة.

 8ـ التصدّ ي لإلجابة عن الش�بهات واإلشكاليات والقراءات غري املوزونة حول

خاصة.
الدين بصورة عا ّمة والنهضة احلسينية بصورة ّ

ضوابط النشر
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مؤسس�ة وارث األنبياء للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية ،هي مؤسسة

فكرية علمية ختصصية تابعة للعتبة احلس�ينية املقدّ س�ة ،ذات ف�روع متعدّ دة ،ينحرص

اهتاممها يف املجال العلمي والتخصيص للنهضة احلسينية املباركة ،تعمل عىل التأسيس
ٍ
خمتص رصني يف كا ّفة أبعاد النهضة احلس�ينية وآفاقها الواس�عة ،الفكرية
لبناء علمي ّ
والتارخيية واالجتامعية واألخالقية؛ ملا هلا من عمق إنس�اين ،وتستند يف منهجها العام
إىل ركائز األصالة والعمق املعريف وقداسة الرتاث الديني من جهة ،وحتمل باملستوى
ذاته روح احلداثة والتجديد واإلبداع من جهة ُأخرى.

وق�د محلت مؤسس�تنا على عاتقها لواء اإلصلاح الذي محله اإلمام احلسين×
حتمل تلك املس�ؤولية الثقيلة العمل عىل تأس�يس جمموعة
هلداية األُ ّمة ،وكانت ثمرة ّ

واحلساس�ة واملؤثرة يف
املهم�ة
ّ
واس�عة م�ن املش�اريع احلس�ينية العلمية التخصصي�ة ّ
املج�االت العلمي�ة واالجتامعية ،وقد أنتجت تلك املش�اريع املبارك�ة نتاجات كبرية
يتطلبها واقعنا الفكري واالجتامعي.

املهم�ة واملحورية مشروع (املؤمت�رات والن�دوات العلمية
وم�ن تلك املش�اريع ّ
والتخصصية) يف جمال النهضة احلس�ينية ودورها الرائد يف إصالح األُ ّمة ،ويم ّثل هذا

املهمة يف املؤسسة ،وقد بذل اإلخوة األعزاء األفاضل
املرشوع املبارك أحد األقس�ام ّ
يف هذا القس�م جهود ًا اس�تثنائية ومتواصلة ،حيث عملوا ويف فرتة قياس�ية عىل عقد
متنوع�ة ويف أماكن خمتلف�ة ،يف داخل الع�راق وخارجه،
ملتقي�ات ون�دوات علمي�ة ّ

املختصة بنهض�ة اإلمام احلسين× ومكانتها يف
املهم�ة
ّ
أثم�رت مجلة م�ن البحوث ّ
املجتم�ع ،كام أثمرت وأ ّثرت أيض ًا يف حتريك األس�اتذة والنخ�ب والباحثني لإلنتاج
املعريف يف هذا املجال باخلصوص.

وأم�ا بالنس�بة إىل إقامة املؤمترات ،فبعد اجللس�ات العلمي�ة املتواصلة والتخطيط

املدروس واملتواصل مع اجلامعات والك ّليات ذات الصلة بالعلوم الدينية واإلنسانية،

التقينا بث ّلة ط ّيبة من األس�اتذة األكفاء يف ك ّلي�ة الرتبية املختلطة التابعة جلامعة الكوفة
املو ّق�رة ،وقد وجدن�ا فيه�م روح التفاين واإلخلاص لدينهم ومبادئه�م وجمتمعهم
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ووطنهم ،وهم الذين بادرونا مش�كورين بإمكانية عقد مؤمتر لإلصالح احلس�يني يف

ك ّليتهم املو ّقرة ،وكان ذلك بمباركة وتشجيع هلم من عميد الك ّلية الدكتور باسم باقر
جريو&.

وبعد مفاحتة يّ
املتول الرشعي للعتبة احلسينية املقدّ سة (دامت بركاته) وتشجيعه لنا

بالقيام بأعباء هذا املؤمتر املبارك ،بارشت املؤسسة بالتخطيط إلقامته مع كادر الك ّلية
املختصة واملشرتكة ،وبعد اجلهود املتواصلة
تم تشكيل جماميع من اللجان
ّ
املو ّقر ،وقد ّ
األول ،وكان
تم اختي�ار عنوان املؤمتر الدويل الس�نوي ّ
واملتابع�ات امليداني�ة الفاعلةّ ،

عنوان�ه( :اإلصالح احلس�يني) ،وقد تلاه العمل اجل�ا ّد واملتواص�ل لتحديد حماوره
املهمة ذات االنعكاس املبارش عىل واقعن�ا الفكري واالجتامعي ،ومن
وموضوعات�ه ّ

ث�م املبارشة باإلعالن عنه ،والتواص�ل مع الكتّاب والباحثني وأه�ل القلم واإلبداع
ّ

الفكري يف كا ّفة أنحاء العامل ،وإبالغهم بمحتواه بغية استكتاهبم.
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وال�ذي أذهلن�ا وأس�عدنا كثري ًا ويف فرتة قياس�ية أيض ًا التفاع�ل الكبري مع عنوان

املؤمت�ر وحم�اوره وعناوين�ه التي دارت ح�ول مبدأ اإلصالح احلس�يني ،وق�د تل ّقت

اللج�ان املشتركة كّم�اّ ً كبري ًا م�ن البح�وث والدراس�ات العلمي�ة احلس�ينية الق ّيمة،

أكاديمي�ة وحوزوية ،من داخل العراق وخارجه ،ما جعلنا نس�ترشف النجاح املتم ّيز
للمؤمت�ر ،وأعطانا جرع�ة معنوية كبرية يف املواصلة لبذل جهود أكرب وأوس�ع ،وكان

الواقع بحمد اهلل كام استرشفناه ،حيث كان املؤمتر مؤمتر ًا ناجح ًا ّ
بكل املقاييس ،وحاز

صدى علمي ًا وإعالم ّي ًا واسع ًا ،حمل ّي ًا وعاملي ًا.
ً

تعتز وتفتخر به مؤسستنا هو انفتاحها الكبري واملتم ّيز عىل
وكان املغنم األكرب الذي ّ

أقالم جديدة رائدة وواعدة يف املجال احلس�يني ،وس�وف نحرص عىل االس�تمرارية

املختصة ،والتي نس�عى جاهدين
يف التواص�ل م�ع تلك النخ�ب والطاقات العلمي�ة
ّ

ماسة إىل هذه األقالم املسؤولة
إلرشاكها يف مشاريعنا احلسينية املباركة؛ ألننا بحاجة ّ
يف بناء وتنمية املسيرة العلمية والتخصصية يف املؤسسة ،سواء عىل مستوى املجلاّ ت

التخصصي�ة ،أم يف املوس�وعات العلمي�ة ،أم يف املؤمت�رات والن�دوات وامللتقي�ات
والفعاليات الصوتية واملرئية ،أم يف غريها من املجاالت احلسينية األُخرى.
وانطالق ًا من قول أمري املؤمنني×« :مجال العلم نرشه»((( ،وتثمين ًا للجهود العلمية

معطيات فكرية ق ّيمة ورائدة ،ارتأت رئاسة وإدارة حترير جم ّلة اإلصالح احلسيني نرش

بحوثه ووقائعه يف سلسلة أعدادها الفصلية ،فانتظمت يف أعداد أربعة ،هي األعداد:

كلمة التحرير

تضمنه املؤمتر من
التي بذهلا األس�اتذة والباحثون يف هذا املؤمتر املب�ارك ،واعتزاز ًا بام ّ

الرابع عرش ،واخلامس عرش ،والسادس عرش ،والسابع عرش.

مهمة من جنبات
وقد احتوى هذا العدد املاثل بني يديك عزيزي القارئ جوانب ّ

اختصت وانتظم�ت بحوثه حتت
األول ،حي�ث
ّ
وقائ�ع مؤمت�ر (اإلصالح احلس�يني) ّ
حمور وعنوان( :دراس�ات يف األدب والش�عر احلس�يني) ،وهي جمموعة من البحوث

العلمية الق ّيمة والرصينة ،والتي أرشف عىل تقويمها العلمي أس�اتذة أكفاء ،مش�هود

هلم بخربهتم العالية يف جمال التحكيم والتقويم العلمي.

وال يفوتن�ا التنبي�ه عىل ّ
أن الوقت ق�د ضاق بنا ذرع ًا؛ لضخام�ة املؤمتر ،وضخامة

اضطرنا
موضوع�ه ،وكث�رة البحوث الت�ي توافدت إلينا م�ن دون انقطاع ،وهذا م�ا
ّ
((( الواسطي الليثي ،عيل بن حممد ،عيون احلكم واملواعظ :ص.222
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لطباعة قس�م م�ن البح�وث املحكّمة واملقبول�ة يف ض�وء املوازين العلمي�ة للمؤمتر،

ونرشها يف هذا العدد.

كما ال يفوتن�ا أيض ًا التنبي�ه عىل أننا حاولن�ا أن نغض الطرف ع�ن بعض ما قد ال

يت�واءم والضوابط العلمية والفنّي�ة العا ّمة يف املج ّلة ،ملراعاة األمان�ة العلمية ،ونؤكّد

وتوجهاهتا
على أن اآلراء الواردة يف ه�ذه البحوث ال تعبرّ بالرضورة عن آراء املج ّلة
ّ
العا ّمة.

العدد السابع عرش ـ السنة اخلامسة ـ  1438هـ ـ 2017م

ويف هناية املطاف نتقدّ م بوافر الش�كر واالمتنان إىل األمانة العا ّمة للعتبة احلس�ينية

اخلاصة هبذا املؤمت�ر ،ولوال ذلك ما خ�رج مؤمترنا إىل
املقدّ س�ة ،الت�ي أولت عنايته�ا
ّ

ن�ور التأ ّلق والنجاح ،كام نتقدّ م بالش�كر اجلزي�ل أيض ًا لألمانة العا ّم�ة للعتبة العلوية
املقدّ س�ة عىل تعاوهنا املتم ّيز مع املؤسس�ة ،كام نشكر أيض ًا أمانة مسجد الكوفة املع ّظم

عىل استقباهلا الط ّيب للباحثني وكرم ضيافتها هلم ،وكذلك شكرنا املوصول وامتناننا
الوفري لرئاس�ة جامع�ة الكوفة املو ّق�رة وعامدة ك ّلي�ة الرتبية املختلطة وأس�اتذهتا عىل

احتضاهن�ا لوقائع املؤمت�ر ،واجلهود العلمي�ة وامليدانية الكبرية التي بذلوها يف س�بيل

إنجاحه ،كام نشكر أيض ًا اللجان املشرتكة التي أرشفت مبارشة وبصورة تفصيلية عىل
متط ّلبات املؤمتر العلمية والتحضريية والتنفيذية إىل حني انعقاده.

ونس�أل اهلل تعاىل ملؤسس�تنا املباركة ولك ّلية الرتبية املختلطة املو ّقرة ّ
ولكل َمن بذل

جهد ًا مشكور ًا إلنجاح املؤمتر دوام التوفيق والسداد ،والسري عىل هدى وخطى س ّيد
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The W¡rith al-Anbiy¡' Institution of Specialized Studies on Imam
al-°usayn’s Reformative Uprising، one of the multi-branch Imam al°usayn Holy Shrine Foundation، is dedicated to scientific and academic
studies on the blessed reformative uprising of Imam al-°usayn. Its
main concern is to found a well-compacted scientific structure focused
on all the wide-ranging domains and horizons of Imam al-°usayn’s
reformative revolution، including the intellectual، historical، social، and
ethical fields، given that this blessed reformative revolution enjoys a
human profundity، basing its general course on the pillars of epistemic
genuineness and insight as well as the holiness of the religious heritage
and، at the same level، holding the spirits of modernism، rebirth، and
creativity.
The Institution has taken upon itself the responsibility of raising the
banner of reformation that was raised by Imam al-°usayn for purpose
of guiding the masses to the right path. The fruit of the Institution’s
having undertaken this precious responsibility has come in the form
of establishing a big set of projects، all of which have been dedicated
to presenting scientifically specialized studies of Imam al-°usayn’s
reformative revolution; and all these studies have been greatly effective،
valuable، and helpful in academic and social fields. As a result، these
efforts have come with serious products desperately required by the
intellectual and social state of affairs.
One of these important and essential products، however، was the
project of holding academic and scientific conferences and forums،
the main topic of all of which has been the pioneering role played by
Imam al-°usayn’s revolutionary movement in reforming the affairs
of the masses. In fact، this blessed project represents one of the major
departments of the Institution، since our dear colleagues، running
this department، have continuous exerted exceptional efforts and، in
a very short time، succeeded to hold various academic and scientific
conferences and symposiums in different areas of the world that resulted
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in producing a big set of highly valued researches on the topic of Imam
al-°usayn’s reformative uprising and its impacts on societies. These
conferences have also motivated many professors and researchers on
writing and researching in the different fields of the topic related.
As a result of these conferences that contained continuous academic
sessions based on well-organized planning and contact with universities
and colleges of human and religious studies، we have met a good
company of competent professors from the Faculty of Education in Kufa
University and found them enjoying such a high spirit of sincerity and
devoutness to their religion، religious principles، society، and homeland
that they suggested to us the holding of a conference on Imam al°usayn’s reformative uprising inside the building of their faculty. It is
worth noting that Professor Baqir Jrew، the dean of the faculty، blessed
and encouraged the holding of such a conference. After receiving this
appreciated suggestion، we discussed the matter with the legal manager
of the Imam al-°usayn Holy Shrine who also welcome the idea and
encouraged us to take upon ourselves all the issues related to holding
such a conference. Hence، the Institution، with the help of the staff of
the Faculty of Education، started planning for holding the conference
through forming a set of shared and specialized committees.
Continuous efforts were exerted and active field visits were paid
and the result was that the first annual international conference was
given the title: Imam al-°usayn’s Reformative Uprising. That was
the initial step، which was followed by other steps of incessant and
serious efforts for identifying the key topics to be discussed in that
conference as well as the most important issues that directly reflect on
the intellectual and social state of affairs of the community. As soon as
promulgations for holding such a conference were made and contacts
were made with writers، researchers، and men-of-letters known for their
intellectual creativity from in and outside Iraq in order to encourage
them on writing essays and researches on this topic، we were astonished
at the startling reaction to the idea and the huge quantity of studies،
essays، and researches presented to us، all of which were written on
the topic of Imam al-°usayn’s reformative uprising by academics as
well as teachers and scholars of the Religious Seminary. In fact، this
fact delighted us very much، made us look forward to an outstanding
success of the conference، and granted us a big push to exert greater
and wider efforts. Thanks to God، the result was as expected، since the
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conference achieved great success from all aspects and gained a local
and worldwide scientific reaction and was covered by different mass
media.
Besides، the greatest of all the achievements of the conference is the
fact that it made our Institution open remarkably to contacting with new
pioneering and promising writers who would write notable essays on
the topic of Imam al-°usayn’s reformative uprising. The Institution will
continuously keep contact with such writers and scientific powers in
order to give them parts in its coming blessed projects، due to the urgent
need of the Institution for such writers whom are hoped to contribute
to building and developing the scientific course of the Institution
through writing essays in the magazines and periodicals issued by the
Institution، participating in writing encyclopedias on Imam al-°usayn’s
reformative uprising، and participating in the conferences، forums، and
audio and video activities that speak of Imam al-°usayn and his blessed
reformative revolution.
Putting into practice out Imam 'Al¢’s golden maxim، “The beauty of
knowledge lies in spreading it، ” and evaluating the precious scientific
efforts exerted by scholars and professors in the blessed conference،
and in order to highlight the importance of the intellectual، valuable،
and pioneering results of the conference، the editorship-in-chief and
the management of the al-Islah al-Husayni Magazine have decided to
publish the essays and researches presented in the conference in the
Magazine’s issues; namely، Issues 14، 15، 16، and 17. Accordingly، the
current issue of the Magazine comprises major aspects of the events of the
1st Conference of Imam al-°usayn’s Reformative Uprising; therefore،
the essays in this issue have been dedicated to a general title; namely،
Studies of Literature and Poetry on Imam al-Husayn، containing a set of
constructive and well-compacted scientific researches، methodologically
revised by a number of proficient professors and scholars known for
their sustained expert in the field of scientific judgment and assessment.
It is important to draw attentions to the point that because of the
vastness of the conference and the multitude of its topics and researches،
we could not have enough time to cover all the researches; therefore، we
have had to print a small part of the researches، picking out only some
of the essays that were characterized by precision and acceptability in
light of the scientific criteria of the conference; therefore، only this little
amount of the essays and papers will be published in the current issue .
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It is also noteworthy that we have tried to overlook some papers that
might seem to be incompatible with the technical and scholastic lines
of the Magazine in order to observe scientific honesty. We are here to
assure that the opinions contained in these essays do not necessarily
express the general view of the Magazine.
Finally، we would cordially like to express our gratitude to the
General Secretariat of the Imam al-°usayn Holy Shrine for its special
care for the conference، without which the conference would not have
achieved such brilliance and accomplishment. Out acknowledgement is
also extended to the General Secretariat of Imam 'Al¢ Holy Shrine whose
staff cooperated remarkably with us and contributed to the success
of the conference. Acknowledgement is also extended to the General
Secretariat of the al-K£fah Great Mosque for the kind reception of the
guests and for the hospitality shown. Very much acknowledgement is
also shown to the headship of the Kufa University and the deanship of
the Faculty of Education for embracing the events of the conference
and for the big field and academic efforts exerted by the professors
and lecturers who contributed greatly to the success of the conference.
Similar acknowledgment is extended to the shared committees that
directly and exhaustively supervised and met the scientific and executive
requirements and preparations for the conference.
Seizing this opportunity، we pray to the Almighty God to grant incessant
success and prosperity to our Institution، the Faculty of Education in
the Kufa University، and all those who contributed to making successful
the conference. We also pray Him to keep their steps fixed on the true
path represented by the guidance and the course of Imam al-°usayn،
Chief of Martyrs and leader of the blessed international reformative
uprising. Verily، God is Ever-Nigh and Responsive to prayers
.
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أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّمات
أ .د .محمد جواد حبيب البدراني*

توطئة

املحمدي
نفخت ش�هادة اإلمام احلسين بن علي÷ روح ًا جديدة يف اإلسلام
ّ

األصيل؛ إذ استطاعت الدماء الطاهرة التي سالت يف أرض كربالء أن تبعث اإلسالم
تأججت روح
م�ن جديد ،وتعي�د أصالته التي بدأ الص�دأ األُموي يخُ ِّيم عليها ،فق�د ّ
فتحرر املسلمون من ربق العبودية الذي
املقاومة التي أذكى ُأوارها الصمود احلسينيّ ،

رضب بجرانه عىل البالد والعباد؛ إذ خت ّلص املجتمع من حالة االستالب احلضاري،
العزة والكرامة من جديد ،تلك الروح التي دأبت السلطة األُمو ّية
واس�تيقظت روح ّ

على إماتتها يف الش�خصية العربية اإلسلامية آنذاك ،لذلك يمك�ن القولّ :
إن حركة
النهضة احلسينية اخلالدة متكّنت من تغيري الواقع ،وقلب املخطط األُموي عىل أعقابه،
عمت
لتصب�ح بداية النهاية للبيت الس�فياين يف احلكمّ ،
ومهدت ملا بعدها من ثورات ّ
أرجاء الدولة طيلة احلكم األُموي.

لقد نتجت عن الثورة احلس�ينية هنضة اجتامعية وفكرية وثقافية وسياس�ية ودينية

امتدت آثارها يف املجتمع منذ القرن األول للهجرة حتى وقتنا احلارض ،ومل يك ذلك
األم�ر ذا أبع�اد دينية فحس�ب ،بل يعود ذل�ك المتدادات تلك الث�ورة وتعبريها عن

احلس اإلنس�اين الرافض لالضطهاد والتقييد ،واس�تغالل اإلنس�ان ألخيه اإلنسان،
ّ

لذلك كانت مجيع الثورات الالحقة تستلهم معامل الثورة احلسينية ،وتستفيد من تلك
* جامعة الكوفة/ك ّلية الرتبية للعلوم اإلنسانية.

التجربة التي م ّثلت جّاتاه ًا نادر ًا يف الرفض والتحدّ ي.

مل يك�ن الش�عر بمعزل عن ذل�ك ،فهو مرآة املجتم�ع ،وديوان الع�رب املعبرِّ عن
حياهت�م بتفصيالهتا السياس�ية واالجتامعي�ة والفكرية ،لذلك فم�ن الطبيعي أن يتأ ّثر
الش�عر بالث�ورة اهلائلة التي أحدثته�ا النهضة احلس�ينية ،وامتدت إش�عاعاهتا للحياة
بأكمله�ا ،ولع�ل من خري م�ا عبرّ عن ه�ذا التغيري الكبير يف الواق�ع األديب ما ُع ِرف
بـ(القصائ�د املكتّمات) التي ظه�رت يف العرص األُموي ،وكانت أش�به باملنش�ورات
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الرسية ألحزاب املعارضة ،التي جيري تداوهلا بعيد ًا عن
الرسية ،والنرشيات التثقيفية ِّ
ِّ

للثوار ،وسنقف عند
أنظار السلطة ،هبدف التحريض عىل الثورة ،وإيصال التعليامت ّ
ثالثة من تلك القصائد التي انترشت بني صفوف املعارضة الش�يعية للسلطة األُموية
بعد استش�هاد اإلمام احلسين× ،وكانت اللس�ان املعبرّ عن الث�ورة والرفض بوجه
التس ّلط األُموي ،والدعوة إىل إسقاط احلكم اجلائر.

الـم َكتّمات :املصطلح واحملتوى
ُ

ٍ
تسمية
لعل ّأول َمن أطلق مصطلح املكتّامت هو الطربي يف تأرخيه ،وربام نقله من

التوابني:
شاعت وانترشت يف زمانه؛ إذ يقول يف حديثه عن موقعة عني الوردة ومقتل ّ

كن ُيكتّمن
«وكان ممّا قيل من الش�عر يف ذلك قول أعشى مهدان ،وهي إحدى املكتّامتَّ ،

يف ذلك الزمان»((( ،كام قدّ م هلا ابن األثري بقول مش�ابه ،أ ّما املرزباين فيقول عند ترمجته

ّ
وحض
لعب�د اهلل ب�ن عوف بن األمح�ر« :له قصيدة طويلة رثى هبا احلسين بن عيل×،
24

الشيعة عىل الطلب بدمه ،وكانت القصيدة خُت ّبأ أ ّيام بني ُأم ّية»(((.

القصائد املكتّامت إذن هي قصائد معارضة سياسية ،وحتريض ودعوة للثورة ضد
موي ،خ ّبأها ش�عراؤها ،أو تسّت�رّ الناس عليها ومل يظهروه�ا ،وتداولوها
احلك�م األُ ّ
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،5ص.601
((( املرزباين ،حممد بن عمران ،معجم الشعراء :ص.164

رسية حلامية أصحاهبا ومتداوليها
رسية بعيد ًا عن األنظار ،بوصفها منشورات ّ
بصورة ِّ
من بطش الس�لطة ،وقد أس�همت يف تأجيج الثورة ضد األُمويني وإسقاط حججهم
باحلق باخلالفة(((.
ّ

وس�نحاول يف الصفح�ات القادم�ة الوق�وف عن�د ه�ذه القصائد ،وأث�ر النهضة

احلسينية يف ألفاظها وبنياهتا.

قصيدة ابن األمحر

ه�و ع�وف بن عب�د اهلل بن األمحر ب�ن زهري بن مالك ب�ن عوف بن ثعلب�ة ،ينتهي

األول للهجرة ،وكان من فرسان جيش اإلمام عيل× ،شارك معه يف حروب
القرن ّ
ظروف دون مشاركته
املقربني لإلمام احلسن× ،وحالت
ٌ
اجلَ َمل وص ِّفني ،وكان من ّ

يف معرك�ة الط�ف إىل جنب اإلمام احلسين× ،وقىض حياته بعد ذل�ك يأكله الندم،
وكان الص�وت اإلعالم�ي للمعارضة الش�يعية للحكم األُموي ،حتى استش�هاده يف

التوابني عام (65هـ)(((.
معركة عني الوردة مع ّ
وم�ن املع�روف ّ
أن األُ ّمة اإلسلامية ُأصيبت بحال�ة من اإلحب�اط والوجوم بعد

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

ربزين ،ولد أوائل
نسبه إىل غامد ،كان من أبطال اإلسالم املعدودين ،ومن الشعراء امل ّ

استش�هاد اإلمام احلسني× ،ونجحت دماؤه الطاهرة يف حتريك املجتمع ،وأشعلت
ُأوار النهض�ة الثوري�ة ،وأش�اعت روح التذ ّم�ر والدعوة إىل مقاوم�ة احلكم األُموي
واخل�روج عليه ،وقد ب�دأت احلملة اإلعالمي�ة املناهضة للحكم األُم�وي من البيت

اهلاشمي ذاته ،وك ّلنا نعرف ُخ َطب اإلمام زين العابدين× ،والس ِّيدة زينب والس ِّيدة
((( للتفصيل يف هذه القصائد ُأنظر :خميمر صالح ،القصائد املك ّتامت يف العرص ُ
األموي .الظواهري،
د .كاظم ،املك ّتامت من صور الشعر السيايس يف العرص ُ
األموي .الطل ،عيل خليل ،التقية يف الشعر
ُ
األموي( :رسالة ماجستري/جامعة اخلليل.)2005 ،
((( ُانظر :املرزباين ،حممد بن عمران ،معجم الشعراء :ص .164باتني ،د .عزيزة فوال ،معجم الشعراء
املخرضمني ُ
واألمويني :ص344ـ.345

25

سكينة÷ ،التي كانت الرشارة األُوىل للثورة اإلعالمية ،واملرحلة الثانية من التعبئة

واس�تمرت يف البيت اهلاش�مي ،فقد ق�ال عبد اهلل بن
اجلامهريي�ة للنهض�ة احلس�ينية،
ّ

جعفر بن أيب طالب عندما بلغه استشهاد اإلمام احلسني×« :احلمد هلل عىل مرصع

احلسين اّإل تكن آست حسين ًا يدي فقد آساه ولدي ...وملا أتى أهل املدينة مقتل احلسني
خرجت ابنة عقيل بن أيب طالب ...وهي تقول:
م�اذا تقول�ون إن ق�ال النب�ي لك�م
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ب��ع�تريت وب��أه�لي بعد مفتقدي

م��اذا فعلتم وأن��ت��م آخ��ر ُ
األم��م
منهم ُأسارى ومنهم رُ ِّ
ضجوا بدم»(.)1

وكان من ّأول النادمني عىل مقتل احلسين من عا ّمة الناس عبيد اهلل بن احلر ،وهو

من أرشاف الكوفة ،وقد خرج إىل كربالء فنظر إىل مصارع القوم ،وقال أبيات ًا مطلعها:
ح��ق غ��ادر
«ي��ق��ول أم�ير غ���ادر
ّ

أال كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمه

وإنيّ ألين مل أك���ن م��ن حمُ��ات��ه

لذو حرسة ما إن تفارق نادمه»(.)2

فيا ندمي أن ال أك��ون نرصته

ّ
ُ��س��دد نادمه
ك��ل نفس ال ت
أال
ّ

وهكذا يتّضح لنا ّ
أن روح الندم ازدادت وتو ّطدت لدى الناس ،وبدأت ثامر
النهضة احلسينية تأيت ُأكلها بالتدريج ،فقد أيقن الناس ّ
أن سكوهتم عن الظلم قادهم
عمت الثورات أرجاء الدولة ،فقد قام ابن الزبري بحركته
إىل ما وقعوا فيه ،لذلك ّ
مستفيد ًا من نقمة القواعد الشعبية عىل الدولة األُمو ّية بانتهاكها حرمة البيت النبوي،
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وقتلها س ّيد شباب أهل اجلنة ،ويف عام (63هـ) خرج أهل املدينة عىل الدولة األُموية،
وأخرجوا الوايل األُموي ،وبايعوا عبد اهلل بن حنظلة غسيل املالئكة ،وأعلنوا خلعهم
احلرة واستباحة املدينة املنورة ،وقتل
ثم حدث ما حدث من موقعة ّ
يزيد بن معاويةّ ،
ثم الذهاب إىل
األنصار وأبناء األنصار الذين أوىص الرسول األعظم حممد| هبمّ ،

((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،4ص.357
((( املصدر السابق :ج ،4ص.360

مكّة واحرتاق الكعبة يف املعارك بني ابن الزبري وجيش الشام.

وقد ش�هد هذا العام خروج س�ليامن بن رصد رافع ًا شعار (يا لثارات احلسني) يف

التوابني ،وهي ّأول ثورة للنادمني املتخ ِّلفني عن نرصة ابن بنت رس�ول اهلل|،
ثورة ّ

وق�د خرج معه أربعة آالف من أصل عرشة آالف بايعوه عىل اخلروج« ،فقام س�ليامن
اب�ن رصد يف الن�اس متوكئ ًا عىل قوس له عربية ،فقال :أيهّ�ا الناسَ ،من كان إنّام أخرجته
ومن كان
إرادة وجه اهلل وثواب اآلخرة فذلك منا ،ونحن منه ،فرمحة اهلل عليه ح ّي ًا وميت ًاَ ،
إنّما يريد الدنيا وحرثها ،فواهلل ما نأيت فيئ ًا نس�تفيؤه ،وال غنيم�ة نغنمها ،ما خال رضوان

فضة ،وال خز وال حرير ،وما هو إال س�يوفنا يف
رب العاملني ،وما معنا من ذهب وال ّ
اهلل ّ
يصحبنا ...فتنادى الناس من ّ
كل جانب :إنّا ال نطلب الدنيا ،وليس هلا خرجنا»(((.

ُيالحظ عىل خطبة سليامن بن رصد أنهّ ا تكاد تكون يف معانيها مستمدّ ة من ُخ َطب

اإلمام احلسين× التي ألقاها عند خروجه إىل مكّة ،وعند وصول خرب مقتل مس�لم
«خ ّط املوت عىل ِو ْلد آدم
اب�ن عقي�ل (رضوان اهلل عليه) ،إذ قال يف خروجه من مكّ�ةُ :

ّ
خمط القالدة عىل جيد الفتاة ،وما أوهلني إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف ،وخري يل
مرصع أنا القيه ،كأنيّ وأوصايل هذه يتق ّطعها ُعسلان الفلوات بني النواويس وكربالء،
فيمألن منّي أكراش ًا جوف ًا ،وأجرب ًة سغب ًا ،ال حميص عن يوم ُخ ّط بالقلم ،رضا اهلل رضانا

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

عواتقن�ا ورماحنا يف أكفن�ا ،وزاد قدر البلغة إىل لقاء عدونا ،فمن كان غري هذا ينوي فال

أه�ل البي�ت ،نصرب عىل بالئه ،ويو ّفينا ُأجور الصابرين ،لن ّ
تش�ذ عن رس�ول اهلل حلمته،
تق�ر هبم عينُه ،و ُينجز هبم وع�دهَ ،من كان باذالً فينا
ب�ل ه�ي جمموعة يف حظرية القدسّ ،

مهجته ،وموطن ًا عىل لقاء اهلل نفسه فلريحل ،فإنيّ راحل مصبح ًا إن شاء اهلل»(((.

ِ
ّ
يكتف
إن خطبة س�ليامن بن رصد مس�تمدّ ة م�ن خطبة اإلمام احلسين× التي مل

فيه�ا باحلدي�ث ع�ن حتمية املوت ،ب�ل منحه صورة مجيل�ة حم ّببة ،وعدّ الش�هادة زينة
((( املصدر السابق :ج ،4ص.453
((( ابن نام احليل ،جعفر بن حممد ،مثري األحزان :ص.29
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تزين اإلنس�ان تزيني القالدة جليد الفتاة ،و ُيالحظ ّ
أن ابن رصد اس�تنار هبدي النهضة
موضح ًا أنّه ال يبحث عن مال والجاه
احلسينية حني جعل الناس عىل بينة من أمرهم ّ
حلسنيني :النرص أو الشهادة.
وال منصب ،وإنّام يريد إحدى ا ُ

التوابون إىل قرب اإلمام احلسين× ،فازدمحوا عليه ازدحام الناس
خرج املقاتلون ّ

عىل احلجر األس�ود ،فبكوا كثري ًا ،وأعلنوا توبتهم من التخ ُّلف عن نرصته ،وعاهدوا
مارين باألنب�ار فهيت
ث�م خرج�وا ّ
اهلل على ف�داء أرواحه�م دون الث�أر م�ن قاتلي�هّ ،
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ثم واصلوا طريقهم إىل عني الوردة التي خاضوا فيها املعركة ،واستُش�هدوا
فالقيارةّ ،
هناك بعد أن خاضوا معركة مس�تميتة مع اجليش الش�امي الذي يفوقهم عدد ًا وعدّ ة،
وقد استُشهد معهم ابن األمحر يف شهر ربيع اآلخر من عام (65هـ).

التوابني ،وقد اختلفت الروايات
لق�د قال ابن األمحر قصيدته املكتّمة قبل خروج ّ

أهم األدوات
فيه�ا و ُأضيف إليها أبي�ات ُ
وحذفت ُأخرى ،والقصيدة تُعدّ واحدة من ّ

التوابني ،بل يمكن عدّ ها بيان ًا متهيد ّي ًا للرشوع بالثورة ،فهو يقول:
اإلعالمية لثورة ّ
صحوت وو ّدع�ت الصبا والغوانيا

وقل�ت ألصح�ايب أجيب�وا املنادي�ا

وق�ودوا إىل األع�داء ّ
كل طم�رة

وق�ودوا إليك�م س�انحات املذاكي�ا

وقول�وا ل�ه إذ قام يدع�و إىل اهلدى

وش�دوا ل�ه إذ س�عر احل�رب أزره
ّ
وسيروا إىل الق�وم املح ِّلين ج ّن�ة
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وقت�ل الع�دا لبي�ك لبي�ك داعي�ا

ُليج�زى ام�رؤ يوم� ًا بام كان س�اعيا

وه�زوا حراب� ًا نحوه�م وعواليا(.)1
ّ

أن الش�اعر ابتدأ قصيدت�ه بمطلع ذكي ،فهو مطلع وحس�ن خت ّلص يف ٍ
ُيالح�ظ ّ
آن

يس�وغ خروجه ع�ن البناء التقليدي للقصيدة العربي�ة التي اعتاد أصحاهبا
واحد؛ إذ ّ

ابتداءه�ا باملقدّ مة الطللية والغزلي�ة ،فهو يربر صحوه من ذلك ك ّله ّ
بأن الذي قاده إىل
((( ُانظر :الطل ،عيل خليل ،التقية يف الشعر ُ
األموي :ص.186

ّ
وكأن الشاعر ال يعبرّ عن صحوة ذاتية ،بل
مرت باإلسالم،
الصحو هو املصيبة التي ّ
مروا هبا بتخ ّليهم عن نرصة ابن
مرت هبا األُ ّمة بعد حالة النكوص التي ّ
صحوة مجعية ّ
بن�ت نب ّيه�م ،لذلك يدعو الناس إىل إجابة النداء ،واالس�تجابة للدع�وة التي أطلقها

سليامن بن رصد وأصحابه.

و ُيالحظ ّ
أن القصيدة مت ّثل بيان ًا من بيانات الثورة ،فقد تآزرت مع ُخ َطب س�ليامن

اب�ن رصد ،لتكونا لس�ان الث�ورة وإعالمها ،فمن املع�روف ّ
أن الش�عر واخلطابة كانا
يم ّثلان اآلل�ة اإلعالمية للح�روب آنذاك ،فقصي�دة ابن األمحر ال ختتل�ف كثري ًا عن

خطب�ة س�ليامن التي يقول فيها« :إنّا كنّا نم�دّ أعناقنا لقدوم آل نب ّين�ا ،ونمنّيهم بالنرص،

وال ترجعوا إىل احلالئل واألبناء حتى يرىض اهلل ،وما أظنّه راضي ًا حتى تناجزوا من قتله،

أو تبريوا ،أال ال هتابوا املوت ،فواهلل ما هابه أحدٌ اّإل ّذل»(((.

م�ن هنا يمكن الق�ولّ :
األول من القصي�دة تناول األف�كار ذاهتا التي
إن املقط�ع ّ

تناولتها خطبة سليامن بن رصد ،وهي:

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

ونح ّثه�م على القدوم ،فلّم�اّ قدموا ونينا وعجزن�ا ،وأدهنا وتر ّبصن�ا ،وانتظرنا ما يكون،
حتى ُقتِل فينا ِو ْلد نب ّينا ،وساللته وبضعة من حلمه ودمه ...أال اهنضوا فقد سخط ر ّبكم،

1ـ هول املأساة وفداحة اإلثم بمقتل اإلمام احلسني×.

2ـ رضورة اإلرساع باالنتقام من َقتَلة اإلمام احلسني× واملتواطئني معهم.
3ـ جتسيد فكرة االستشهاد والتضحية باألموال والنساء.

4ـ اإلرصار عىل نيل التوبة عن طريق التضحية بالنفس(((.

بعد ذلك ينتقل الش�اعر إىل احلديث عن تفصيالت املعركة ،وما حدث يف الطف

من مأس�اة إنس�انية باستشهاد س� ّيد ش�باب أهل اجلنّة ،وإرصار جيش األُمويني عىل
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،5ص.588
التوابون :ص.86
((( بيضون ،د .إبراهيمّ ،
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قتله ،إلاّ ث ّلة وقفت معه ،وفدته بالنفس والنفيس:
و َم�ن يقت�ل الزاكين يل�ق التخازيا
وال قائلا ً ال تقتل�وه ف ُتس�تحوا
فل�م ي�ك إال ناكث� ًا أو مقاتلاً

وذا فج�رة يس�عى علي�ه معادي�ا

وق�وه بأيدهي�م وح�ر وجوهه�م

وباع�وا ال�ذي يفن�ى بما كان باقي�ا

سوى عصبة مل يعظم القتل عندهم
وأضح�ى حسين للرم�اح دري�ة
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قتيلاً كأن مل يغ�ن يف الن�اس ليل�ة

يش�بهها ال�راؤون ُأس�د ًا ضواري�ا

ّ
الط�ف ثاويا
فغ�ودر مس�لوب ًا لدى

جزى اهلل قوم ًا أسلموه اجلوازيا(.)1

ّ
إن الش�اعر يلج�أ إىل لغ�ة التحري�ض واالس�تنهاض والتقري�ع ،وتذكير الناس

بتخاذهل�م ع�ن نرصة ابن بنت نب ّيهم حني تركوه وحيد ًا يف س�احة املعركة ،إلاّ ث ّلة من
آل بيت�ه وأنصاره الذي�ن محلوا األرواح عىل األكف ،واصف ًا إياه�م بأنهّ م باعوا الذي

يفنى بام كان باقي ًا ،مس�تفيد ًا من قول�ه تعاىل( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡ*ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)((( ،وقول�ه تع�اىل( :ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)(((.

كام أنهّ ا مستمدّ ة من قول اإلمام احلسني× وهو يف طريقه إىل أرض املعركة« :إنيّ

ال أرى امل�وت اّإل س�عادة ،واحلياة مع الظاملين اّإل برم ًا»((( ،فمالمح النهضة احلس�ينية

إن الش�اعر يس�تثمر ّ
واضح�ة يف القصي�دة؛ إذ ّ
كل النت�اج الفك�ري للثورة احلس�ينية
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ليو ّظفه يف قصيدته ،حماوالً تأجيج مش�اعر اجلامهري ،منتق ً
ال إىل لوم النفس والش�عور
((( الشجري ،حييى بن احلسني ،األمايل اخلميسية :ص.263
((( آل عمران :آية١٦٩ـ.١٧٠
((( البقرة :آية.207
((( مطهري ،مرتىض ،امللحمة احلسينية :ص.147

بالندم ،فيقول:

في�ا ليتن�ي إذ ذاك كن�ت ش�هدته

فضارب�ت عن�ه الش�انئني األعادي�ا

ولك�ن قع�دت يف مع�ارش ّثبط�وا

وكان قع�ودي ض ّل�ة م�ن ضاللي�ا

ودافع�ت عنه ما اس�تطعت جماهد ًا

األي�ام م�ن نكباهت�ا
فما تنس�ني ّ

وي�ا ليتن�ي غ�ودرت فيم�ن أجاب�ه
وي�ا ليتن�ي أحضرت عنه ُ
ب�أرسيت
س�قى اهلل قرب ًا ضم�ن املجد والتقى

وأعمل�ت س�يفي فيه�م وس�نانيا

ف�إنيّ ل�ن آل�ف ل�ه الده�ر ناس�يا

وكنت ل�ه من مقطع الس�يف فاديا
وأهلي وخلاين مجيع� ًا ومالي�ا

بغربي�ة الط�ف الغمام الغوادي�ا(.)1

يش�عر أنّه ض ّيع دنياه وآخرته بعدم اس�تجابته لواعية اإلمام احلسين× ،ويتمنّى أن
ثم يدعو له بالس�قيا،
تع�ود األيام ليفدي اإلمام احلسين× بأهله و ُأرسته وأحبائهّ ،
وهو تقليد معروف يف القصيدة العربية منذ العرص اجلاهيل حيث ُيدعى بالسقيا لقبور

األح ّبة ،ويصف خذالهنم لإلمام احلسين× بأنّ�ه ضالل وضياع ،وأنّه ليس هلم إلاّ

التوبة والعودة إىل طريق اهلل.

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

ّ
إن الش�اعر نادم عىل عدم مشاركته يف القتال مع اإلمام احلسني× وصحبه ،فهو

يتلمس بوضوح تام ّ
ّ
أن الش�اعر اس�تطاع أن يس�تلهم مبادئ
إن القارئ للقصيدة ّ

الث�ورة احلس�ينية الت�ي عبرّ ت عنه�ا ُخ َطب اإلمام احلسين× ،وأوضحته�ا مواقفه
ومواقف أهل بيته بعد استشهاده يف رْ ِ
أسهم.

همدان
قصيدة أعشى ْ

مه�دان ،يعدّ م�ن أش�عر اليامنيني
ه�و عب�د الرمح�ن ب�ن عبد اهلل ب�ن احلارث م�ن ْ

ربز من الشعراء الذين برزوا
وأفصحهم بالكوفة ،ومن أبرز فرس�ان عرصه ،ش�اعر م ّ
وتوجه
ثم ت�رك ذلك
ّ
الق�راء يف الكوفةّ ،
يف الدول�ة األُموي�ة ،كان فقيه� ًا ومن أش�هر ّ
((( الشجري ،حييى بن احلسني ،األمايل اخلميسية :ص.263
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ثم خرج عىل الدولة األُموي�ة مؤ ِّيد ًا لثورة عبد
للش�عر ،ش�ارك يف بعض الفتوحاتّ ،

الرمحن بن األشعث يف خراسان ،وجيء به أسري ًا للحجاج فرضب عنقه صرب ًا(((.

التوابني،
اهلمداين صاحب املكتّمة الثانية ،وقد كتبها يف رثاء قتىل حركة ّ
ُيعدّ األعشى ْ

وباألخ�ص س�ليامن ب�ن رصد اخلزاعي ،ويمكن تقس�يم القصيدة عىل ثالثة أقس�ام:
1ـ املقدّ مة :وتشمل هذه املقدّ مة األبيات التسعة األُوىل من القصيدة ،وهي مقدّ مة
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غزلية يقول فيها:

أ َّمل خي�ال من�ك ي�ا ُأ ّم غال�ب

فحيي�ت ع ّن�ا م�ن حبي�ب جمان�ب
ّ

فام أنس ال أنسى انفتالك بالضحى

إلين�ا م�ع البي�ض الوس�ام اخلراعب

وما زلت يل شجو ًا وما زلت مقصد ًا
ت�راءت لن�ا هيفاء مهضومة احلش�ا

غ��ـ��راء رود شـبابـها
مبتـلة
ّ
فلّم�اّ تغشّ �اها الس�حاب وحول�ه
فتلك اهل�وى وهي اجلوى يل واملنى

وال يبع�د اهلل الش�باب وذك�ره
وي�زداد م�ا أحببت�ه م�ن عتابن�ا

هل�م ع�راين م�ن فراق�ك ناص�ب
ٍّ

ري�ا احلقائ�ب
ط�ي الكش�ح ّ
لطيف�ة ّ

كشمس الضحى تنكل بني السحائب
ب�دا حاج�ب منها وض ّن�ت بحاجب
فأحب�ب هب�ا م�ن خ ّل�ة مل تصاق�ب
ْ

وح�ب تصايف املعصرات الكواعب
ّ

لعاب� ًا وس�قي ًا للخدي�ن املق�ارب(.)2

ّ
إن القصي�دة تبت�دئ بمقدّ مة غزلية عىل وف�ق تقاليد القصيدة العربي�ة ،فقد اعتاد
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الشعراء العرب منذ جاهليتهم ابتداء القصيدة بمقدّ مة غزلية قبل الدخول يف غرضها
األصلي ،ويب�دو يل ّ
س�مى حبيبت�ه ُأ ّم غالب،
أن ّ
النص حيمل رمزية عالية ،فالش�اعر ّ

ترص على الفراق وال
ووصفه�ا بأنهّ �ا حبيب جمان�ب متمنّ�ع ،وأنهّ ا ش�جو يف احللقّ ،
((( ُانظر :أبو الفرج األصفهاين ،عيل بن احلسني ،األغاين :ج ،6ص .33الزركيل ،خري الدين ،األعالم:
ج ،3ص .312الشبسرتي ،عبد احلسني ،مشاهري شعراء الشيعة :ج ،2ص.401
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،5ص.608

تواصل ،بعيدة املنال ،فهي اهلوى واجلوى واملنى التي يس�عى إليها ،لكنّها ال تتح ّقق،

أن الش�اعر يرمز للنرص العس�كري والتغ ّلب عىل األعداء ،وكأنّه يقولّ :
ويبدو يل ّ
إن

ّ
وكأن اهلل سبحانه
االنتصار العسكري غاب عن سكّة التش ُّيع يف معاركهم مع العدو،
ليعزهم يف اآلخرة.
وتعاىل اختار هلم درب الشهادة يف الدنيا ،ومفارقة األح ّبة؛ ّ

ّ
هم هلا إلاّ السير عىل
إن مقدّ م�ة القصي�دة كما يبدو يل ليس�ت مقدّ مة تقليدي�ة ال ّ

النمط العريب املعروف ،بل هي غزل ليس بمعزل عن البناء العام للقصيدة ،فهو يسري

على وف�ق أهدافها ومراميها ،ويعبرّ عن حرسة ال تنفك يف نفس الش�اعر عىل مفارقة
النرص عىل األعداء ،والذي غدا بالنس�بة إليه حبيبة متمنّعة ّ
يتعذر الوصول إىل حمِ اها،
الدماء رخيصة ،فالغزل ُبنية متكاملة مع موضوع القصيدة ،وليس مقح ًام يف ُبنيتها.
وحتركهم:
2ـ وصف ّ
التوابني ّ

أن��س��ه��ن لذاكر
ف���إنيّ وإن مل
ّ

رزيئ�ة خمب�ات كري�م املناص�ب

وخلى م�ن الدني�ا فل�م يلتب�س هبا

وت�اب إىل اهلل الرفي�ع املرات�ب

ً
صادق�ا
توس�ل بالتق�وى إىل اهلل
ّ

ختط�ى ع�ن الدني�ا وق�ال ّ
ّ
أطرحتها

وم�ا أن�ا يف م�ا يكبر الن�اس فق�ده

الثوي�ة س�ائر ًا
فوجه�ه نح�و
ّ
بق�وم ه�م أه�ل التقي�ة والنه�ى
مضوا تاركي رأي ابن طلحة حسبة

فساروا وهم من بني ملتمس التقى

وتقوى اإلله خري تكس�اب كاسب
فلس�ت إليه�ا م�ا حيي�ت بآي�ب

ويس�عى له الس�اعون فيه�ا براغب

إىل اب�ن زي�اد يف اجلم�وع الكباكب
مصالي�ت أنج�اد رساة مناج�ب

ومل يس�تجيبوا لألمير املخاط�ب

وآخ�ر ّمما ج�ر باألم�س تائ�ب(.)1

لق�د ابت�دأ أمر احلركة بعد مقتل اإلمام احلسين بن علي÷ ،ويروي الطربي يف
((( املصدر السابق.

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

عىل الرغم من تقديم التضحيات اجلس�ام من أجل الوصول إىل احللم املبتغى ،وبذل
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تأرخيه عن ابن األمحر صاحب املكتّمة األُوىل أنّه لـماّ ُقتل احلسني بن عيل÷ تالقت
الش�يعة بالتالوم والتن�دّ م ،وأدركت أنهّ ا أخطأت خطأ كبري ًا برتك نرصة احلسين×
بع�د أن دعوه فأجاهب�م ،فخذلوه ومل ينرصوه حتى استُش�هد بين ظهرانيهم ،وأنّه ال

يغس�ل عارهم واإلثم عنهم يف مقتله إلاّ بقت�ل َمن قتله أو القتل فيه ،ففزعوا بالكوفة
إىل مخس�ة نفر من رؤوس الش�يعة ،إىل س�ليامن بن رصد اخلزاع�ي ،وكانت له صحبة

م�ع النبي| ،وإىل املس�يب ب�ن نجبة الف�زاري ،وكان من أصح�اب اإلمام عيل×

وخي�ار أه�ل الكوفة ،وإىل عبد اهلل بن س�عد ب�ن نفيل األزدي ،وإىل عب�د اهلل بن وال
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َ
س�ليامن بن
التميمي ،وإىل رفاعة بن ش�دّ اد البجيل ،وبعد أن اتّفقوا عىل تولية أمرهم
رصد اخلزاعي قام فيهم خطيب ًا فقال:

أخرنا اهلل إىل هذا الدهر الذي نكدت فيه
«أما بعد ،فإنيّ واهلل خلائف أن ال يكون ّ
ّ

املعيشة ،وعظمت الرزية ،وشمل فيه اجلور أويل الفضل من هذه الشيعة ملا هو خري ،إنّا
كنّا نمدّ أعناقنا لقدوم آل نب ّينا ونمنّيهم النرص ،ونح ّثهم عىل القدوم ،فلماّ قدموا ونينا
وعجزنا ،وأدهنا وتر ّبصنا وانتظرنا ،حتى ُقتل فينا ولد نب ّينا وساللته وعصارته وبضعة
من حلمه ودمه ،خّاتذه الفاسقون غرض ًا للنبل ،ودرية للرماح ،حتى أقصدوه وعدوا عليه
فسلبوه ،أال اهنضوا فقد سخط ر ّبكم ،وال ترجعوا إىل احلالئل واألبناء حتى يرىض اهلل،

واهلل ال أظنّه راضي ًا دون أن تناجزوا َمن قتله أو تبريوا.

أال ال هتابوا املوت ،فواهلل ما هابه امرؤ قط اّإل ّ
ذل ،كونوا كاألُ ْوىل من بني إرسائيل،

إذ قال هلم نب ُّيهم( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ
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ﮧ ﮨ)((( ،فام فعل القوم؟ جثوا إىل الركب واهلل ،ومدّ وا األعناق ،ورضوا
بالقضاء حني علموا أنّه ال ينجيهم من عظيم الذنب اّإل الصرب عىل القتل ،فكيف بكم

لو قد ُدعيتم إىل مثل ما ُدعي القوم إليه ،اشحذوا السيوف ،وركّبوا األسنّة( ،ﯘ
((( البقرة :آية.٥٤

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ* ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ)(((»(((.

فق�ام إليه خالد بن س�عد بن نفي�ل ،وحنش بن ربيعة الكن�اين وغريهم ،فتصدّ قوا

ثم راس�لوا إخواهن�م وأنصارهم باملدائن
بأمواهلم إلاّ السلاح ،وبايعوه عىل املوتّ ،
والبصرة وغريه�ا ،وب�دأوا بإع�داد ال ُع�دّ ة ،واالس�تعداد للقت�ال ،حتى حل�ول عام

(64هـ) وموت يزيد ،ممّا زاد عزيمتهم عىل امليض يف أمرهم(((.

ّ
إن الش�اعر يتح�دّ ث عن ختليّ س�ليامن ب�ن رصد اخلزاعي وأنصاره ع�ن األموال

تر ّدد أو وجل ،واختيارهم طريق التوبة النصوح.

لقد تأ ّثر أصحاب س�ليامن باألثر الفكري الذي تركته النهضة احلس�ينية يف نفوس
الناس ،وانتصار الدم احلسيني عىل السيف األُموي واآللة اإلعالمية ،ويستثمر الشاعر
م�ا دار يف اخلطب�ة التي ألقاها س�ليامن يف أصحابه ،حتى تبدو القصي�دة وكأنهّ ا وثيقة

ومؤرخة هلا؛ إذ تصف القصيدة األحداث التأرخيية
التوابني
تارخيية معبرّ ة عن حركة ّ
ّ
بد ّق�ة ،وكيف خرج س�ليامن وأنص�اره إىل املواجهة ومقارعة الظل�م والطلب بالثأر.

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

واملطامع الدنيوية ،وإرصارهم عىل بذل الروح رخيصة يف سبيل ما يريدون من دون

ويذك�ر الطربي يف تأرخيهّ :
أن أمري الكوفة عب�د اهلل بن يزيد وإبراهيم بن حممد بن

طلح�ة زارا س�ليامن بن رصد ،وعرضا علي�ه أن يقيم معهام يف الكوف�ة بانتظار جيش

خيصاه وأصحابه بخراج جوخى ،فق�ال :ما للدنيا خرجنا،
الش�ام ملواجهته ،على أن ّ
ثم نزل عىل شاطئ الفرات ،وقد
ثم خرجوا إىل الن َُّخيلةّ ،
حلس�نينيّ .
بل طلب ًا إلحدى ا ُ

أحب أن َمن خت ّلف عنكم معكم،
خت ّلف عنه قرابة ألف ممّن بايعوه ،فقال ابن رصد :ما ّ
((( األنفال :آية٦٠ـ.٦١
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،5ص.553
((( ُانظر :املصدر السابق :ج ،5ص ،553وما بعدها.
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وخصكم
ول�و خرجوا معكم ما زادوك�م إلاّ خباالً ،إن اهلل كره انبعاثهم فث ّبطهم،
ّ
بفضل ذلك فامحدوه(((.

و ُيالحظ ّ
أن س�ليامن اس�تثمر قوله تعاىل( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ* ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ*ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
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ﯩ ﯪ ﯫ* ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)(((.

ثم سار سليامن وأصحابه ،فأصبحوا عند قرب اإلمام احلسني× ،وأقاموا فيه يوم ًا
ّ

وليلة ،ما ُرئي يوم كان أكثر باكي ًا منه ،وكان س�ليامن يقول عند نزوله القرب الرشيف:

«ال ّلهم أرحم حس�ين ًا الش�هيد ابن الش�هيد ،املهدي ب�ن املهدي ،الصدِّ ي�ق ابن الصدِّ يق،

ال ّلهم إنّا نُشهدك أنّا عىل دينهم وسبيلهم ،وأعداء قاتليهم ،وأولياء حم ّبيهم»(((.

اجلصاصة ،فاألنبار ،فالصدود ،فالقيارة ،وكان ابن األمحر يردد:
ثم ساروا عىل ّ
ّ
يلمعن بنا إرساال
خرجن
َ
َ
عوابس ًا حيملننا أبطاال

نريد أن نلقى هبا األقتاال

القاسطني الغدر الضالال

وقد رفضنا األهل واألمواال
36

واخلفرات البيض واحلجاال

نريض به ذا النعم املفضاال(((.
((( ُانظر :املصدر السابق.
((( التوبة :آية٤٥ـ.٤٨
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،5ص.581
((( املصدر السابق :ج ،5ص.571

وقد أرس�ل إليهم أمري الكوفة يدعوهم إىل العودة ومواجهة اجليش الشامي معه،

فاستش�ار اب�ن رصد أصحابه ،فقالوا :إنّا وطنّا أنفس�نا عىل اجله�اد ،وطلبوا رأيه هو،

فق�ال« :رأي�ي واهلل ،أنّك�م مل تكونوا ق�ط أقرب من إحدى ُ
احلس�نيني م�ن يومكم هذا،

احلق ،وأردتم ب�ه من الفضل ،أنا وهؤالء
وال أرى أن تنرصف�وا عّم�اّ مجعكم اهلل عليه من ّ
إن ه�ؤالء لو ظفروا دعون�ا إىل اجلهاد مع ابن الزبير ،وال أرى اجلهاد مع ابن
خمتلف�ونّ ،

الزبير اّإل ضالل�ة ،وإنّا إن نحن ظهرن�ا رددنا هذا األمر إىل أهل�ه ،وإن ُأصبنا فعىل نياتنا

تائبني من ذنوبنا»(((.

ث�م انرصف�وا ونزلوا هيت ،وكتب إىل عب�د اهلل بن يزيد« :إنّا س�معنا اهلل يقول
ّ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﰀ* ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

إن القوم قد اس�تبرشوا ببيعهم الذي بايعوا ،إنهّم قد تابوا من
ﭞﭟ ﭠ ﭡ)(((ّ ،

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

يف كتاب�ه( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

توجه�وا إىل اهلل ،وتوكّلوا عليه ،ورضوا بما قىض اهلل( ،ﯲ ﯳ
عظي�م جرمه�م ،وقد ّ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)(((»(((.

ثم خرجوا حتى نزلوا عني الوردة وجاء اجليش األُموي ملواجهتهم ،فقام سليامن
ّ

إن اهلل م�ع الصابرين ،واليولينّهم
خطيب� ًا فق�ال« :إذا لقيتموهم فاصدقوه�م واصربواّ ،
متحرف ًا إىل قتال أو متح ِّفز ًا إىل فئة ،ال تقتلوا مدبر ًا ،وال جتهزوا عىل جريح،
امرؤ دبره اّإل
ّ

((( املصدر السابق :ج ،5ص.572
((( التوبة :آية111ـ.112
((( املمتحنة :آية.4
ُ
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ األمم وامللوك :ج ،5ص.574
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وال تقتل�وا أسير ًا بعد أن ت�أرسوه من أهل دعوتكم ،اّإل أن يقاتلك�م بعد أن تأرسوه ،أو
ّ
فإن هذه كانت سيرة أمري املؤمنني.»...
يكون من َقتَلة إخواننا
بالطف رمحة اهلل عليهمّ ،

ثم قال« :إن أنا ُقتلت فأمري الناس املسيب بن نجية ،فإن ُأصيب املسيب فأمري الناس عبد
ّ

اهلل بن سعد بن نفيل ،فإن ُقتل عبد اهلل فأمري الناس عبد اهلل بن وال ،فإن ُقتل فأمري الناس

رفاعة بن شدّ اد ،رحم اهلل امرء ًا صدق ما عاهد اهلل عليه»(((.
ّ
ولعل أهم ما يمكن مالحظته هنا:
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1ـ اإلفادة من قوله تعاىل( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)((( ،وقول�ه تع�اىل( :ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ*ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ

ﯸ ﯹ)(((.

2ـ ّ
إن ابن رصد أفاد من وصايا الرس�ول األعظم‘ ووصايا اإلمام عيل× عند

اخلروج للقتال يف احلفاظ عىل أخالقيات املعركة ،وعدم االنجرار وراء القتل املفرط،

بل االكتفاء بمعاقبة املجرم عىل جريرته.

التوابني ،وكان
3ـ استمرار حالة الندم التي غدت هي الشغل الشاغل حلركة ّ

الندم هو اخلطوة األُوىل جّ
باتاه تصحيح األوضاع.
4ـ رثاء القتىل والتحسرّ عىل فوات النرص:
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فالق�وا بعني ال�وردة اجليش فاص ً
ال
ي�مان��ي��ة ت���ذر األك����ف وت���ارة

((( املصدر السابق :ج ،5ص.577
((( البقرة :آية.249
((( األنفال :آية15ـ.16

ِ
قواضب
إليه�م فحس�وهم ببي�ض
ِ
سلاهب
بخي�ل عت�اق مقرب�ات

فجاءه�م مج�ع م�ن الش�أم بع�ده

ِ
مجوع كم�وج البحر من ّ
جانب
كل

وغودرأهلالصربرصعىفأصبحوا

ِ
واجلنائ�ب
تعاوره�م ري�ح الصب�ا

فما برح�وا حت�ى ُأبي�دت رساهت�م

ِ
عصائب
ث�م غير
فل�م ُ
ين�ج منه�م ّ

وأضح�ى اخلزاعي الرئي�س جمد ًال

ِ
وحي�ارب
م�رة
كأن مل يقات�ل ّ
ِ
الكتائ�ب
ش�نوأة والتيم�ي ه�ادي

وض�ارب م�ن مه�دان كل مش�يع

ِ
املكاس�ب
ش�د مل ين�كل كري�م
إذا ّ

ورأس بن�ي ش�مخ وف�ارس قوم�ه

وعم�رو ب�ن بشر والولي�د وخالد

أب�وا غير رضب تفل�ق اهل�ام وقعه

وإن س�عيد ًا ي�وم يدم�ر عام�ر ًا
ّ
في�ا خير جي�ش للع�راق وأهل�ه
فلا يبع�دن فرس�اننا ومحاتن�ا
ف�إن ُيقتل�وا فالقت�ل أك�رم ميت�ة

وم�ا ُقتل�وا حت�ى أث�اروا عصاب�ة

ِ
ثاق�ب
وذو حس�ب يف ذروة املج�د
ِ
صائ�ب
وطع�ن بأط�راف األس� ّنة

ِ
مواث�ب
ألش�جع م�ن لي�ث بدرن�ا
ِ
س�قيتم روايا ّ
س�اكب
كل أس�حم

ِ
الكواعب
إذا البيض أبدت عن خدام
ِ
ّ
الش�واعب
وكل فتى يوم ًا إلحدى

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

وم�ن كل قوم قد ُأصي�ب زعيمهم

ِ
غالب
وزيد ب�ن بكر واحللي�س بن

ِ
حملني ثور ًا كالليوث
الضوارب(.)1

ّ
إن القصيدة تتوافق مع ما ذكرته كتب التأريخ ،بل تبدو القصيدة وكأنهّا تو ِّثق

املعركة باألسامء ،فقد ذكر الطربي ّ
أن احلصني بن نمري أرسله عبيد اهلل بن زياد يف أكثر
من ( )12ألف مقاتل ،فالتقى مع جيش التوابني يف يوم األربعاء ٍ
لثامن بقني من مجادى
ّ
ُ
سليامن عىل ميمنته عبد اهلل بن سعد بن نفيل ،وعىل ميرسته املسيب بن
األُوىل ،فجعل
نجبة ،وبقي هو يف القلب ،فلماّ دنوا منهم دعا ُ
أهل الشام العراقيني إىل اجلامعة عىل عبد
التوابون َ
أهل الشام إىل تسليمهم عبيد اهلل بن زياد ،وخلع عبد
امللك بن مروان ،ودعا ّ

((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،5ص.602
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امللك ،وإخراج ابن الزبري من العراق ،وتسليم األمر آلل البيت^ ،فأبى الطرفان.
املؤرخون ّ
التوابني ،وأنهّ م أوقعوا
أن النرص يف بداية املعركة كان من نصيب ّ
وينقل ِّ

يف أهل الشام الكثري من القتىل إىل الليل ،ويف الصباح أمدّ هم ابن زياد بأكثر من ثامنية
آالف يقودهم ابن ذي الكالع ،فقاتلوهم قتاالً شديد ًا ال حيجزهم إلاّ الصالة ،وكان
ث�م أمدّ هم ابن زي�اد بعشرة آالف آخرين يقودهم أده�م بن حمرز
النصر ّ
للتوابينّ ،

الباهيل ،فاقتتلوا يوم اجلمعة إىل الضحى ،وقد تكاثر أهل الشام ،فلماّ رأى سليامن بن

2017مم
هـــ2015
1438هـ
اخلامسة ـ1437
عرشــ السنة الثالثة ـ
السابععرش
العدداحلادي
العدد

ثم كرس جفن
رصد ذلك نادى أصحابهَ :من أراد البكور إىل ر ّبه والتوبة من ذنبه فإ ّيلّ .

س�يفه ،وفع�ل أصحابه مثله ،فقتلوا من أهل الش�ام مقتلة عظيم�ة ،فلماّ رأى احلصني
أمرهم أن يرضبوهم بالسهام والنبال ،ف ُقتل سليامن بن رصد بسهم ،فأخذ الراية
ذلك َ
املس�يب بن نجبة ،وقال :رمحك اهلل يا أخي س�ليامن ،فقد صدقت وو ّفيت بام عليك،

وبقي ما علينا .فقاتل وهو يرجتز:

ِ
الذوائب
قد علمت ميالة

ِ
والرتائب
واضحة اللبات
ِ
والتغالب
أنيّ غداة الروع

ِ
مواثب
أشجع من ذي لبد

ِ
ق ّطاع أقران خموف
اجلانب(((.

فقات�ل حتى استُش�هد ،فأخ�ذ الراية عبد اهلل بن س�عد بن نفيل ،ويف ه�ذه األثناء

40

وص�ل عب�د اهلل بن فضي�ل الطائي وكثري بن عمرو املزين وس�عر بن أيب س�عر احلنفي

التوابين بقرب وصول مدد أهل املدائن بقيادة س�عد ب�ن حذيفة بن اليامن،
ُيبِّش�رِّ ون ّ
وم�دد البصرة بقيادة املثن�ى بن خمربة العب�دي ،فقالوا :ل�ن يدركوننا ونح�ن أحياء،

وجرح
وجدع�ت أنفهُ ،
ث�م قاتل الثالثة م�ع أصحاهبم ف ُقتل امل�زين ،و ُطعن الطائيُ ،
ّ
((( املصدر السابق :ج ،5ص.600

العبدي ،ونجا بعد ذلك.

ثم استُشهد عبد اهلل بن سعد بن نفيل وأخوه خالد ،واستُشهد ابن وال ،و ُقتِل من
ّ
التوابني إلاّ األقل(((.
مهدان الكثري ،وانتهت املعركة بانتصار األُمويني وفناء ّ
محري و ْ
يمكن تسجيل النقاط اآلتية:

1ـ ّ
التوابين س�اروا على هن�ج اإلمام احلسين× نفس�ه يف التف�اين يف املعركة
إن ّ

والتضحية بالغايل والنفيس.

ّ
اختط سليامن لنفسه الوصية التي أوصاها الرسول| يف معركة مؤتة ،وذلك
2ـ

بتوايل القيادة؛ كي ال يبقى اجليش بال قائد.

5ـ ظ ّل�ت هذه القصائد تتداول بني الناس طيلة العرص األُموي بوصفها سلاح ًا

يف معركة التصدّ ي.

6ـ استثمرت هذه القصائد معاين وأهداف الثورة احلسينية واستضاءت هبا.
7ـ تمُ ِّثل هذه القصائد صورة واضحة ألدب التش ّيع.

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

3ـ نجح الشعر يف أن يكون معبرِّ ًا تعبري ًا صادق ًا عن املعركة ووصفها بشكل دقيق.
4ـ يمكن عدّ القصائد املكتّامت ُأنموذج ًا ح ّي ًا للقصيدة اإلعالمية.
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((( ُانظر :املصدر السابق :ج ،5ص ،600وما بعدها.

فهرست املصادر
* القرآن الكريم.

1ـ 1األعالم ،خري الدين الزركيل ،ط ،5دار العلم للماليني2002 ،م.

2ـ 2األغاين ،أبو الفرج األصفهاين ،ط ،1دار الكتب املرصية1929 ،م.

3ـ 3األمايل اخلميس�ية ،حييى بن احلسين الش�جري اجلرجاين (ت499هـ) ،حتقيق :حممد
حسن حممد حسن إسامعيل ،ط1422 ،1هـ2001/م ،بريوت ـ لبنان.
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4ـ 4تاري�خ األُمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط،2
دار املعارف بمرص ،د.ت.

5ـ 5التقية يف الشعر األُموي ،عيل خليل الطل ،رسالة ماجستري ،جامعة اخلليل2005 ،م.
التوابون ،د .إبراهيم بيضون ،شبكة اإلمامني احلسنني عىل اإلنرتنت.
6ـ ّ 6

7ـ 7مشاهري شعراء الشيعة ،عبد احلسني الشبسرتي ،ط ،1قم1421 ،هـ.

8ـ 8معج�م الش�عراء ،أبو عب�د اهلل حممد بن عم�ران املرزباين ،حتقيق :فاروق إس�ليم ،دار
صادر ،بريوت2005 ،م.

9ـ 9معجم الشعراء املخرضمني واألُمويني ،د .عزيزة فوال باتني ،ط ،1لبنان1998 ،م.
10 10املكتّامت يف العرص األُموي ،خميمر صالح دار الفيحاء ،عامن1988 ،م.

11 11املكتّمات من صور الش�عر الس�يايس يف العرص األُم�وي ،د .كاظ�م الظواهري ،دار
الصفوة1987 ،م.
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12 12مثير األح�زان ،اب�ن نام احللي (ت645ه�ـ) ،املطبع�ة احليدرية ،النج�ف األرشف،
1369هـ1950/م.

13 13امللحمة احلسينية ،الشيخ مرتىض املطهري ،ط ،2طهران1386 ،هـ.

اإلمام احلسني× يف رواية بني القصرين لنجيب حمفوظ
رؤية حتليلية

أ .م .د .وسام علي محمد حسني*

املق ّدمة

ملؤرخ�ي األدب العريب ودارس�يه ّ
أن اإلمام احلسين× ،قد احتل
م�ن املعروف ّ

مس�احة واس�عة يف خارطة هذا البل�د ،وكان أحد حماور القصي�دة العربية منذ واقعة

املهتمني بش�ؤون
الط�ف 61ه�ـ إىل يومن�ا هذا ،ولك�ن من غري املع�روف للكثري من
ّ
ّ
األدب م�ا احت ّل�ه اإلمام احلسين× يف األجن�اس األدبية األُخرى ،ال س� ّيام احلديثة
منها ،أال وهي الرواية.

وممّ�ن أفرد له× فضاء واس�ع ًا يف روايات�ه من الروائيني الع�رب الكبار يف القرن

العرشي�ن ه�و الروائي نجي�ب حمفوظ ،الذي انس�اب اإلمام احلسين× يف ثنايا فنّه
الروائ�ي انس�ياب املاء الزالل يف س�واقي البس�اتني املزه�رة ،وقد ارتأي�ت أن أختار

إح�دى رواي�ات نجيب حمفوظ ،وأكش�ف ع�ن مالمح اإلمام احلسين× وصورته
يف تل�ك الرواي�ة ،وهي رواية بين القرصين ،وهي واحدة من ثالثية :قرص الش�وق،
والسكرية ،وروايتنا موضوع البحث والدراسة.

اخت�ذت منهج ًا يقوم على مقدّ مة ومتهي�د وحمورين وخامتة وقائم�ة باملصادر
لق�د
ُ

املفهرس�ة ،وق�د تناولت يف التمهيد تاريخ الدول�ة الفاطمية يف مرص ،ودورها يف نرش
مذهب آل البيت^ ،والش�غف باإلمام احلسين× ،كام تتبعت املوروث املرصي،
* جامعة الكوفة/كلية الرتبية للبنات /قسم اللغة العربية.

وتلمست أثر اإلمام احلسني× فيه.

األول وقف�ت عن�د اإلمام احلسين× يف ذاكرة نجي�ب حمفوظ ،كام
ويف املح�ور ّ

تتبعت شخصية اإلمام احلسني× يف رواية بني القرصين يف هذا املحور ،واستكملت
املعز أو ش�ارع بني القرصين،
قسمات ومالمح صورة اإلمام احلسين× يف ش�ارع ّ
حيث يرتبع مسجد احلسني شاخم ًا يطاول الزمن.

كما توقف�ت متناول�ة اإلم�ام احلسين× يف رح�اب األُرسة املرصي�ة املتمثلة يف
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ُأرسة أمح�د عبد اجلواد وأفرادها ،ال س� ّيام زوجته أمينة الت�ي تع ّلق قلبها بحب اإلمام
احلسين× ،وكذل�ك ابنه�ا الصغري كمال الذي كانت ل�ه تأمالت معّب�رّ ة عن ذلك

احلب اإلهلي الذي جيمعه باإلمام احلسني× ،لقد متكّن نجيب حمفوظ من تصويرها
ثم أهنيت
ورس�مها بريش�ة الفنان احلاذق ،وتقديمها للقارئ ُبأس�لوب مؤ ّثر للغايةّ ،
توصلت إليه من نتائج.
الدراسة بخامتة خلّصت فيها أهم ما ّ

التمهيد :الدولة الفاطمية يف مصر ودورها يف نشر مذهب أهل البيت^

توجهوا بأنظارهم
من املعروف لداريس تأريخ الدولة الفاطمية يف مرص ،أنهّ م قد ّ

م�ن بلاد املغرب التي س�ادها االضطراب م�ن حني آلخر إىل مرص؛ لوف�رة ثرواهتا،
وقرهب�ا م�ن بالد املشرق ،األمر ال�ذي جعله�ا صاحلة إلقام�ة دولة مس�تق ّلة تنافس

العباسيني(((.

«ومل تواجه مجاهري السنّة يف مرص أ ّية ضغوط من قبل الدولة الفاطمية؛ إلجبارها عىل
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التخليّ عن مذهبها كام أش�اع خصوم الفاطميني ،وإنّام اجلامهري هي التي زحفت طواعية

حتول أنصار مذهب السنّة إىل أقلية»(((.
نحو دعوة آل البيت ،حتى ّ

وتذك�ر املص�ادر أنّ�ه عندما «وص�ل اخلليفة املع ّز لدي�ن اهلل الفاطم�ي إىل القاهرة يف

((( ُانظر :تأسيس الدولة الفاطمية ،موقع.www.dovar.net :

((( الورداين ،صالح ،الشيعة يف مرص من اإلمام عيل إىل اخلميني :ص.27

سنة 362هـ ،ركّز اهتاممه يف حتويل املرصيني إىل املذهب الشيعي»((( ،وقد كانت القاهرة
آنذاك تشكّل مركز ًا حلركة التشيع يف مرص؛ باعتبارها عاصمة الدولة الفاطمية ومقر ًا

للدعوة ،ومنها ينطلق الدعاة إىل أقاليم مرص ونجوعها(((.

ويبدو ّ
أن «األساس القوي الذي كانت عليه الدولة الفاطمية ،هو انتساهبا إىل اإلمام

عيل بن أيب طالب×؛ وهلذا كان السلاح القوي الذي اس�تعمله أعداؤها ومعارضوها

هو الطعن يف رشعية حكمها»(((.

فض�ل الفاطمي�ون االنتامء إىل الس�يدة فاطم�ة الزهراء’؛ «ألنهّ�م ُيقيمون
وق�د ّ

ح ّقهم يف اخلالفة عىل أنهّ م أسباط النبي× ،وأنهّ م أبناء الويص عيل بن أيب طالب ،ولكن

يتس�مى
عمه أيب طالب ،ومن أجل هذا
ّ
عم�ه العباس أقرب من جان�ب عيل ابن ّ
جان�ب ّ

ألن بنوة الزهراء نسب ال يدعيه العباسيون»(((.
الفاطميون هبذا االسم؛ ّ

ولع�ل الصبغ�ة الديني�ة العميقة قد طبعت سياس�ة الدول�ة الفاطمية من�ذ ِ
ّ
القدم،

وبفضل هذا قامت حكومتهم ،وتركّزت يف مرص(((.

وتذكر املصادر ّ
أن الوزير الفاطمي الصالح طالئع بن رزيك ،قد لعب دور ًا هام ًا

يف حف�ظ رأس اإلم�ام احلسين× مؤقت ًا بالسرداب ،حيث انتقل من عس�قالن إىل

اإلمام احلسني× يف رواية بني القرصين لنجيب حمفوظ

العباس�يني ينازعوهنم دعوى الوصاية وينكروهنا ،ويقولون :إن االنتس�اب إىل النبي من

القاهرة يف  8مجادى اآلخرة عام 548هـ ،وبقيت عام ًا مدفونة يف قرص الزمرد ،حتى

(((
تم «محل
ُأنش�ئت له خصيص ًا قبة هي املش�هد احلايل ،وكان ذلك عام 549هـ  ،وقد ّ

((( ُانظر :موسوعة الفرق ،الدولة الفاطمية وخيانتها يف حمو الس ّنة ونرش التشيع ،املبحث اخلامس،
.dorar.net/enc/firq/1843

((( ُانظر :مرغي ،جاسم عثامن ،الشيعة يف مرص :ص.73
((( األميني ،حممد هادي ،عيد الغدير يف عهد الفاطميني :ص.29
((( العقاد ،عباس حممود ،فاطمة الزهراء والفاطميون :ج ،2ص.346
((( ُانظر :األميني ،حممد هادي ،عيد الغدير يف عهد الفاطميني :ص.30
((( ُانظر :إبراهيم ،حممد زكي ،مراقد أهل البيت يف القاهرة :ص.43
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ال�رأس الرشيف من الرسداب العظيم إىل هذا القرب ،و ُدفن به يف الثالثاء األخري من ربيع

اآلخر عىل املش�هور من العام التايل ،وهو موعد الذكرى الس�نوية الكربى بمرص لإلمام

أن حضارة مرص الفاطمية «يف ّ
احلسين»((( ،ويبدو ّ
ظل اإلسلام الش�يعي ،كانت نتاج
جتربة فريدة من نوعها للدولة اإلسالمية الشيعية ،وسنجد مؤرشات عظمة هذه احلضارة

يف املؤسس�ات التي بناها اخللفاء املرصيون ،فاملظه�ر احلضاري املتم ّيز واملتقدّ م هو الذي
ي�دل عىل عظمة الفكر الذي حيمله أهلها آلل البيت^ ،الذين أصبحوا نرباس� ًا يحُ تذى
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(((
مر األزمان والعصور.
به يف ا ُملثل اإلسالمية واإلنسانية» عىل ّ

اإلمام احلسني× يف املوروث املصري

ترشفت مرص بأهل البيت^ ُ
من�ذ أن جاءها حممد بن أيب بكر عام ً
ال لإلمام
لق�د ّ

علي× ،واس�تمرت عالقته�ا بأهل البيت^ ،وق�د زاد من والئها جم�يء عدد من
األعالم ،كاإلمام الشافعي عندما انتقل إىل مرص ،حيث نقل معه هذا احلب ،وكذلك
وجود بعض من آل البيت كالس�يدة نفيس�ة بنت احلسن التي ُدفنت هناك((( ،وما زال

مرقدها يؤ ّمه الزائرون من ّ
كل حدب وصوب؛ تيمن ًا بحفيدة الرسول حممد‘.

ومل يقترص األمر عىل ذلك ،فكان لقيام دولة كاملة حكمت مرص ـ و ُعرفت باسم

الفاطميين ،وق�د رفعت ش�عار ًا عنوانه حب أهل البيت^ ـ آثار كبيرة ،منها :بناء
القاه�رة التي أنش�أها جوهر الصقيل ،وأصبحت مركز ًا لإلش�عاع احلضاري للبلدان
تكرست عالقة مرص بأهل البيت^ حتى العصور املتأخرة ،ويقال:
املجاورة ،وقد ّ
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ّ
إن مصر س�نّية املذهب ،ش�يعية اهل�وى ،وحني يزور اإلنس�ان مقام احلسين× ،أو
السيدة زينب’ يرى مظاهر التع ّلق بأهل البيت واضحة هناك(((.

((( املصدر السابق :ص.48
((( صالح ،حسن حممد ،التشيع املرصي الفاطمي :ص.9
((( ُانظر :اإلمام احلسني× يف الثقافة املرصية ،موقع.www.abraronline.net :
((( ُانظر :املصدر السابق.

ويوج�د يف مرص كثير من األرضحة وامل�زارات التي ال حرص هلا ،والتي ُينس�ب

الكثري منها إىل أهل البيت× ،ومن املعروف ّ
أن مرص قدي ًام قد اشتُهرت بكثرة ما هبا
من املساجد والقباب واألرضحة ،وما ذلك إلاّ لطيبة وصالح يغلبان عىل أهلها(((.

وقد تنس�مت أرض مرص وأهلها «حب ًا يف آل البيت عشق ًا وتشيع ًا ،ومل يكتفوا بتلك

األرضح�ة واملش�اهد احلقيقية ،وإنّام بن�وا العرشات ،بل واملئات من األرضحة ومش�اهد

الرؤيا»((( ،ومازالت آثارها باقية ليومنا هذا.

ويبدو ّ
أن حب املرصيني آلل البيت^ وتربكهم هبم ،دفعهم لبناء تلك األرضحة

علمت من حب أهلها وواليها ألهل البيت»(((.

وقد دخلتها يف «أوائل شعبان سنة  61من اهلجرة ،ومعها فاطمة وسكينة وعيل أبناء

احلسين ،واس�تقبلها أهل مرص يف بلبيس ُبكاة معزّين ،واحتملها وايل مرص مس�لمة بن

خملد األنصاري إىل داره باحلمراء القصوى عند بساتني الزهري حي الس ّيدة اآلن»(((.

وتذكر املصادر ّ
ترصع أرض
النبوة املباركة ّ
أن« :السيدة زينب ّأول جوهرة من دوحة ّ

اإلمام احلسني× يف رواية بني القرصين لنجيب حمفوظ

التي محلت أسماءهم ،وقد أمج�ع املؤرخون عىل أنهّ ا حتوي «رف�ات أصحاهبا بالفعل،
س�ميها املؤرخون مش�اهد الرؤيا ،أي :إنهّ�ا ال حتوي رفات أصحاهبا،
وأرضحة ُأخرى ُي ّ
وإنّما ُأقيم�ت للتربك هبم فقط»((( ،ويروى ّ
أن الس�يدة زينب’ قد اختارت «مرص ملِا

مرص ،بل هي ريض اهلل عنها ظ ّلت منذ هذا التأريخ قبس ًا من أقباس النبوة يف مرص»(((.

كام اس�تقبل أهل مرص الس�يدة نفيس�ة أحس�ن اس�تقبال ،فقد أح ّبها الشعب

املرصي قبل قدومها إليهم((( .ويبدو ّ
أن مرونة املرصيني يف تناول الدين بشكل خاص،
((( ُانظر :شاهر ،هادي خرسو ،ويت شوين حممد ،أهل البيت يف مرص :ص.63
((( املصدر السابق :ص67ـ.68
((( مكانة أهل البيت عند املرصيني ،موقع.egypthistory.net/2010 :
((( إبراهيم ،حممد زكي ،مراقد أهل البيت :ص.68
((( املصدر السابق.
((( شاهر ،هادي خرسو ،ويت ـ شوين حممد ،أهل البيت يف مرص :ص.71
((( ُانظر :أبو علم ،توفيق ،السيدة نفيسة ريض اهلل عنها :ص.80
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ق�د س�اهم يف حتديد املالمح الثابتة يف الش�خصية املرصية((( ،كام س�اهم وجود رأس

وح�ب آل البيت(((.
اإلمام احلسين× يف مرص عىل ربط املرصيني بمذهب التش� ّيع
ّ

ومن بني العادات الش�يعية الباقية يف مرص ليومنا هذا ذكرى عاش�وراء« ،وقد كان

املرصي�ون يحُ يون قدي ًام ذكرى عاش�وراء ،حيث كان املوكب خيرج من املس�جد وجيوب
املدين�ة رافع� ًا األعالم يف ذكرى استش�هاد اإلمام احلسين× ،وكان املوك�ب يتألف من

جمموعة خيول يمتطيها الشباب للتذكري بموكب اإلمام احلسني× يف كربالء ،وبعد أن
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جتوب اخليول املدينة يتّجه اجلميع إىل منازهلم لتناول طبق عاش�وراء ،ويف املس�اء يتجمع
حب
الناس يف بيت كبري يف القرية ،حيث يستمعون للقرآن الكريم ،وتنطلق األناشيد يف ّ
آل البيت»(((« ،وقد استمرت مواكب الشيعة احتفا ً
ال بذكرى عاشوراء حتى فرتة قريبة،

أن ه�ذه املواكب من بقاي�ا العهد العثامين ال�ذي ُأتيحت يف أواخ�ره فرصة لربوز
ويب�دو ّ
«وإن وج�ود مث�ل هذه الع�ادات والتقاليد حت�ى اليوم يف
ش�يعي ،وإن كان حم�دود ًا»(((ّ ،

أن التشيع استمر وجوده يف الواقع املرصي»(((.
مرص ،ليدل داللة واضحة عىل ّ

«ويف ش�هر رمضان يصبح الرضيح والساحة املحيطة به قبلة لسكان القاهرة ،ومنهم

النبوة ،ومنهم َمن يذهب إىل اإلمام الشهيد دون أن يشغل باله
َمن يتنسم فيه رائحة سليل ّ
احلب
أي جسد»(((« ،وكام حيمل املرصيون ّ
بموقع الدفن احلقيقي ،فاإلمام روح أعىل من ّ

والتقدير لإلمام احلسني× ،فإنهّ م حيملون ح ّب ًا بالقدر نفسه لشقيقته السيدة زينب’،

بقي من آل البيت^
عمن َ
التي عانت بعد استش�هاده من التضييق بع�د أن ختلىّ اجلميع ّ
وسبوهم ،فلم جتد السيدة زينب’ من ّ
كل بالد اهلل أرض ًا تستضيفها وحتميها من بطش
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((( ُانظر :الورداين ،صالح ،الشيعة يف مرص من اإلمام عيل إىل اخلميني :ص.77
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.112
((( مكانة أهل البيت عند املرصيني ،موقع.egypthistory.net/2010 :
((( الورداين ،صالح ،الشيعة يف مرص من اإلمام عيل إىل اخلميني :ص.75
((( املصدر السابق.
((( مكانة آل البيت لدى املرصيني ،موقع.egypthistory.net :

فقررت اهلجرة إليها»(((.
يزيد وزبانيته غري أرض مرصّ ،

وآلل البي�ت يف مصر ـ فض ً
ال عن ذلك ـ مش�اهد ي�أيت إليها الزائ�رون من أنحاء

مصر يف خمتلف املناس�بات الدينية وغريها ،ويف مقدّ متها مش�هد رأس احلسين×،
ويأيت بعده مش�هد السيدة زينب’ ،وكال املشهدين يف القاهرة ،ومشهد أيض ًا باسم

اإلمام زين العابدين ،وهو يف احلقيقة مش�هد رأس ولده الش�هيد زيد صاحب الثورة

(((
ترسخ حب آل البيت^ يف ضامئر املرصيني
عىل هشام بن عبد امللك األُموي  ،لقد ّ

الذين «مازالوا حيبوهنم ويوالوهنم ،وهي حقيقة ال مراء فيها»(((.

جتسدت يف اهلوية املرصية عرب األجيال املتوارثة ،وقد جتلىّ ذلك احلب آلل البيت
«وقد ّ

عم�ق حمبة املرصيني آلل البيت ،وهذا ك ّله قد ألق�ى بظالله عىل نتاج أدب املرصيني،

ال س ّيام الرواية املرصية ،ويف مقدّ متها روايات نجيب حمفوظ.

احملور األ ّول :اإلمام احلسني× يف ذاكرة جنيب حمفوظ

لقد تغلغل اإلمام احلسني× يف الوجدان املرصي ّ
بكل أطيافه ،وال س ّيام الكتّاب

اإلمام احلسني× يف رواية بني القرصين لنجيب حمفوظ

أن تس�موا بمس�ميات أهل البيت عيل واحلس�ن واحلسين»((( .فض ً
ال عن تسمية بناهتم
مس�ميات س�يدات آل البي�ت^ّ .
كل ذلك يؤكّد
بنفيس�ة و ُأ ّم كلثوم وزينب ...من
ّ

والروائيين منه�م ،الذين عبرّ وا عن «فلس�فة وتبح�ر يف جمريات التاريخ ،ق�ام به كبار

املفكرين مثل عباس حممود العقاد ،حني كتب أبو الش�هداء ،وكان منطلق ًا آلخرين»(((،

ومن املعروف ّ
أن الثقافة العربية كانت منقس�مة بني «مدرس�تني :مدرس�ة طه حسني،

ومدرس�ة العقاد ،فهو صاحب فلس�فة يف التاريخ ،فتناول هذا اجلانب اإلنساين من ثورة
((( املصدر السابق.
((( ُانظر :مرغي ،جاسم عثامن ،الشيعة يف مرص :ص.114
مقدمة املرصيون والتشيع املمنوع :ص.8
((( النميش ،أمحد راسمّ ،
((( الورداين ،صالح ،الشيعة يف مرص من اإلمام عيل إىل اخلميني :ص.16
((( اإلمام احلسني يف الثقافة املرصية ،موقع. www.abrar online. net/ar :
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اإلمام احلسني ،يقول :هذه اإلنسانية ال تزال يف عطش جديد لدماء الشهداء»(((.

وممّ�ا ُيذك�ر يف تأريخ مصر ّ
أن «القرويني من أري�اف مرص ال ينظ�رون إىل القاهرة،

اّإل باعتبارها املكان الذي يوجد فيه مس�جد احلسين ،ومس�جد السيدة زينب÷ ،وقد

أش�ارت رواية األيام لطه حسين إىل ذل�ك ،حيث حكى عن نظرهتم ح�ول القاهرة أنهّ ا

تعني :احلسني ،السيدة ،األزهر»(((.

ومل ختتلف نظرة نجيب حمفوظ عن نظرة َمن س�بقه يف ح ّبه لإلمام احلسين×؛ إذ

انتقلت إىل العباسية ،وأنا أمحل هلذه
ثم
قال« :لقد
ُ
ُ
ولدت يف حي اجلاملية بجوار احلسنيّ ،
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أحن إليها ،وأنا يف شيخوختي»(((.
األحياء ذكريات غالية دافئة ما زلت ُّ

ومن املعلوم ّ
أن نجيب حمفوظ قد أمىض طفولته «وسط الشوارع الفقرية املؤدية إىل

جامع األزهر ،الذي يناهز عمره األلف عام ،والتي تؤدي أيض ًا إىل مسجد احلسني حفيد
النب�ي حممد علي�ه الصالة والسلام ،واملوجود بداخل�ه رضيح بديع ،حيت�وي عىل رأس

اإلمام احلسين ،كام تقود هذه الش�وارع الصغيرة أيض ًا إىل العديد م�ن اجلوامع القديمة
األُخرى التي يتجاوز عمرها مئات األعوام»(((.
أول حياته اإلمام «احلسني مثاالً مع صدمة احلب اهلائلة،
لقد جعل نجيب حمفوظ يف ّ

الت�ي اتض�ح له يف هنايتها أنّه ضحية اعتداء منكر ،تآمر به عليه القدر وقانون الوراثة»(((،
وق�د كانت ُأرسة نجيب حمفوظ متلك «بيت ًا جديد ًا يف حي العباس�ية ،رغم هذا االنتقال

كانت األُرسة دائمة الرتدد عىل حي احلسني ،وكان نجيب حمفوظ خيتلف إىل حي احلسني
عادةً ،ومل يكن متواجد ًا لعشق هذا احلي ،فقد ورث ذلك عن ُأ ّمه؛ ألنهّ ا كانت ّ
كل صباح
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ُس�مى الس�وارس ـ من العباس�ية ،وتذهب لزيارة
جترها اخليول وت ّ
ترك�ب العرب�ة ـ التي ّ

((( املصدر السابق.
((( مرغي ،جاسم عثامن ،الشيعة يف مرص :ص.169
((( عيد ،حسني ،نجيب حمفوظ رحلة املوت يف أدبه :ص.292
((( نجيب حمفوظ األديب املرصي الكبري ،موقع.www.m.yalaa.com :
((( عيد ،رجاء ،دراسة يف أدب نجيب حمفوظ :ص.63

ث�م تعود ومل تنقطع عن تل�ك اليومية طول
احلسين ،وزي�ارة أقارهب�ا وجرياهنا القدامىّ ،

حياهتا»(((.

وممّ�ا يرويه نجي�ب حمفوظ يف مذكراته ع�ن والدته وعالقتها باإلمام احلسين×
بالق�ول« :لق�د ظ ّلت ُأ ّمي حتى حدود التس�عني من عمرها تزور احلسين»((( ،وقد ّ
ظل

نجيب حمفوظ «مالزم ًا لوالدته باستمرار يف زيارهتا إىل احلسني»(((.
و ُيضي�ف نجيب حمفوظ« :كانت والديت تحُ يطني برعاي�ة كبرية ،وتصحبني معها يف
ّ
كل مكان تذهب إليه ،سواء يف زياراهتا للحسني ،واملتحف ،واألديرة»(((.

إلاّ أنهّ ا كانت «تعش�ق س�يدنا احلسين وتزوره باس�تمرار ،ويف الفرتة التي عش�ناها

وكانت هذه األش�ياء تبعث يف نفيس معاين الرهبة واخلش�وع»((( ،ومل يقترص ذلك عليه

وعىل والدته ،بل كان والده عبد العزيز إبراهيم أمحد الباشا أيض ًا «يرتدد يومي ًا عىل حي

احلسين بحكم عمله؛ حيث إنّه بعد إحالت�ه للمعاش التحق بعمل يف حمل جتاري يملكه
أحد أصدقائه ،فيأيت ّ
كل يوم يف حي احلسني كأنّه مل يغادره»(((.

مبتغى للناس ،سواء يف مرص أو من خارجها(((.
وقد شكّل حي احلسني بالذات
ً

اإلمام احلسني× يف رواية بني القرصين لنجيب حمفوظ

يف اجلاملي�ة كان�ت تصحبني معها يف زياراهت�ا اليومية ،ففي ّ
كل املرات الت�ي رافقتها فيها
إىل س�يدنا احلسين ،كانت تطلب منّي ق�راءة الفاحتة عندما ندخ�ل ،وأن ُأق ّبل الرضيح،

لق�د ّ
ظ�ل نجيب حمفوظ إىل جوار س�يدنا احلسين× «عهد العرشين�ات من هذا

القرن الذي يرث حصيالت العرص اململوكي»((( ،وبقي مسجد احلسني× «يف القاهرة
((( الدوزي ،حممد نجم احلق ،نجيب حمفوظ يف ضوء نزعاته األدبية :ص.10
((( النقاش ،رجاء ،نجيب حمفوظ صفحات من مذكراته :ص.15
((( املصدر السابق :ص.14
((( املصدر السابق :ص.15
((( املصدر السابق :ص.13
((( الدوزي ،حممد نجم احلق ،نجيب حمفوظ يف ضوء نزعاته األدبية :ص.10
((( ُانظر :أبو كف ،أمحد ،آل بيت النبي يف مرص :ص.118
((( شلق ،عيل ،نجيب حمفوظ يف جمهوله املعلوم :ص.54
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الفاطمية أكثر املناطق املحببة إىل قلب األديب»(((.

وهكذا نش�أ نجي�ب يف ُأرسة «مكتفية متدينة ،وهذا ممّا جع�ل الطفل نجيب ينعم يف

ج�و الدين وبيته غري بعيد عن مقام س�يدنا احلسين والتكية ،وكل ي�وم تعرض له احلارة

دراويش ،ومشايخ ،وبعض ما أفرزه األزهر»(((.

وه�ذا «م�ا تلخص يف معظم ما كتب من أصداء حي احلسين ،وقد كان جار مقامه،

وه�ذا ت�راه عىل األخ�ص يف أوالد حارتنا ممث ً
لا باجليالوي ،كام نلمحه ل�دى حديثه عن
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التكاي�ا واألزق�ة املظلمة املهج�ورة ،واألفراد الغرب�اء الغامضني ،م�ن دراويش وغجرة

وسحرة ،وعابرين»(((.

وعندم�ا نتأم�ل نتاج حمفوظ يف املرحلة األُوىل س�نلحظ الطابع التأرخيي يف بواكري

ثم تلاه الطابع االجتامعي منذ رواي�ة القاهرة اجلديدة ،وفي�ه يعنى بتصوير
إنتاج�هّ ،
أحوال أفراد الطبقة املتوسطة ،ويتخذ بيئاته من القاهرة القديمة ،واحلسني ،واجلاملية،

والعباسية(((.

وق�د كان نجيب حمفوظ يف معظم رواياته عندم�ا يصف املظلوم يقول له :مظلوم

ظل�م احلس�ن واحلسين((( ،وهك�ذا قد تغلغ�ل اإلمام احلسين× يف أعماق نجيب

حمفوظّ ،
وظل رضيح اإلمام احلسين× «برتكيبه الوقور املنعزل ،وشاهديه الشاخمني،

ورسه املنطوي ،حب ًا دائ ًام ،وعشق ًا أبدي ًا يف قلب نجيب حمفوظ»(((.
ّ

فطاملا ردد نجيب« :من أش�وف رضيح سيدي وموالي اإلمام احلسني أرتاح كثري ًا،
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((( مرص تبكي حمفوظ ،موقع.www.ana.hura.com :

((( شلق ،عيل ،نجيب حمفوظ يف جمهوله املعلوم :ص.46
((( املصدر السابق :ص.53
((( ُانظر :نوفل ،يوسف حسن ،القصة والرواية بني جيل طه حسني وجيل نجيب حمفوظ :ص.131
((( ُانظر :شيعة مرص ،موقع.egyptian shia –added new:
((( شلق ،عيل ،نجيب حمفوظ يف جمهوله املعلوم :ص.20

ُأمنيت�ي زيارة اإلمام احلسين»((( ،وقد ظ ّلت هذه األُمنية هاجس� ًا يتمن�اه طوال حياته

بزي�ارة مرقد اإلمام احلسين× يف الع�راق ،الذي مل تُتح له ه�ذه الفرصة حتى وافته

املنيةُ ،
وش�يع جثامنه من «مس�جد اإلمام احلسين بالقاهرة حسب وصيته وسط اآلالف
من حمبيه البسطاء الذين استلهم منهم شخصياته»((( يف معظم رواياته.

وق�د ُصليِّ عليه يف مس�جد اإلمام احلسين× «وال�ذي طاملا أ ّدى الصل�وات فيه،

واستلهم منه ومن األحياء املجاورة له املليئة بعبق التاريخ ،وتراث مرص وحضارهتا عرب

العصور»((( ،وقد س�كب هذا الروائي الع�ريب املرصي العظيم ذلك احلب يف رواياته
ومنها بني القرصين.

حتوالت
شارع ّ
املعز أو بني القرصين «شارع عمره ألف عام ،يقف كشاهد حي عىل ّ

الزم�ن ،من�ذ فرتة حك�م الدولة الفاطمي�ة ملرص ،م�رور ًا باملامليك والعثامنيين ،والتأريخ
احلديث ،وما زال قلب القاهرة النابض باحلياة ،وأكرب متحف مفتوح لآلثار اإلسلامية،

س�مى قدي ًام بين القرصين»((( ،وقد كان
إنّه ش�ارع املع ّز لدين اهلل الفاطمي ،الذي كان ُي ّ

«متر به مواكب الس�لطان ،وكذلك موكب املحمل ،وكس�وة
ش�ارع بني القرصين قدي ًام ّ

اإلمام احلسني× يف رواية بني القرصين لنجيب حمفوظ

اإلمام احلسني× يف رواية بني القصرين

الكعبة ،وتُقام فيه احتفاالت شهر رمضان ،ودخول السنة اهلجرية»(((.

ويبدو ّ
أن نجيب حمفوظ قد سمح يف بعض أعامله الروائية «بجرعة أكرب من سريته

الذاتية بدء ًا بـالثالثية((( ،وقد جلأ نجيب حمفوظ يف هذه الرواية إىل اتباع األسلوب الواقعي
((( .www.alyayha-ahlalmotada.com

((( مرص تشيع نجيب حمفوظ ،جريدة االحتاد ،موقع.www.alittihad-qe-mobile :
((( مرص تبكي حمفوظ ،موقع.www.ana.hura.com :

((( شارع املعز أو بني القرصيني حكاية ألف عام /أنا زهرةwww.anazahra.com .2014 ،

((( املصدر السابق.
((( ُانظر :شارع بني القرصين من حمرر القدس إىل حرافيش حمفوظ.M.hespress.com :
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يف وصف بعض مظاهر احلياة يف حي احلسني عموم ًا ،ويف بني القرصين خصوص ًا»(((.

األول من ثالثية نجيب حمفوظ الش�هرية ،والتي تش�كّل
وبين القرصي�ن هو «اجلزء ّ

القاه�رة ومنطقة احلسين خصيص ًا املرسح األس�ايس والوحيد ألحداثه�ا ،حتكي الرواية
قصة ُأرسة من الطبقة الوسطى ،تعيش يف حي شعبي من أحياء القاهرة ،أي :فرتة ما قبل

وأثناء ثورة 1919م»(((.

وقد صور نجيب حمفوظ يف هذه الرواية حياة ُأرسة برجوازية من الطبقة الوسطى،

2017مم
هـــ2015
1438هـ
اخلامسة ـ1437
عرشــ السنة الثالثة ـ
السابععرش
العدداحلادي
العدد

ويق�ول نجيب« :كامل يعكس أزمت�ي الفكرية ،وكانت أزمة جيل فيما أعتقد ،واألزمة

الت�ي يقصدها هي مأس�اة احلري�ة يف املجتمع آن�ذاك»((( ،ورواية بين القرصين «حتمل
يف ثناياه�ا قص�ص عن ُأرسةّ ،
ل�كل فرد فيها قصة جتع�ل منه رواية يف ح�دّ ذاته ،ويف بني
املكون من حرمه أمينة ،وابنه األكرب ياسين،
القرصين يقع منزل الس�يد أمحد عبد اجلواد ّ

وخدجية ،وفهمي ،وعائشة ،وآخر العنقود كامل»(((.

ويم ّثل «الس�يد أمح�د عبد اجلواد الس�لطة املطلقة يف البيت ،فلا رأي فوق رأيه ،وال

مرة عند
قوته ،يطيعه أوالده طاعة عمي�اء ،حتى أنهّ م ّ
ق�ول يضاهي ّ
يفضلون املوت ألف ّ
أن ش�خصية أمحد عبد اجل�واد مأخوذة من قص�ة حياة جدّ
مواجه�ة أبيه�م»(((« ،ويب�دو ّ

نجي�ب حمف�وظ ،فوالده كان يعم�ل بالدائرة التي هبا جدّ ه لوالدته ،واس�مه حممد عمرو،

وكان تاجر ًا غري متع ّلم ومرسف ًا ،وكثري الزواج ،وكانت آخر زجية له من (عاملة) اس�مها

زبيدة»(((.
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((( جملة العريب ،العدد  ،577ذو القعدة 1437هـ :2006 ،عدد خاص عن نجيب حمفوظ.
((( تقنيات املكان يف رواية بني القرصين ،رؤية حتليلية ،جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة ،النجف األرشف،
العدد  :2012/538ص.40
((( حمفوظ ،نجيب ،رواية بني القرصين.Ar.m.wiktpedia-er :
((( املنهج الواقعي يف رواية بني القرصين نجيب حمفوظ.www.al5hahb.com :
((( حمفوظ ،نجيب ،رواية بني القرصين.
((( املصدر السابق.

واجلدير بالذكر ّ
أن يف القاهرة جتمعات ش�يعية تقل وتكثر حس�ب أحوال الزمان

يف حي احلسين ،وكان أغلبها من الش�يعة الوافدين إىل مرص هبدف االس�تقرار فيها،

«والذين كانوا يقدمون من الش�ام وبالد فارس والعراق وغريها ...بمعنى عائلة الس�يد

من تلك العائالت ،وال تزال هلذه العائالت بقايا يف مرص حتى اليوم»(((.

خاصة باألرشاف املنتسبني آلل البيت،
واس�م الس� ّيد هو يف احلقيقة «صفة ترشيفية ّ

فه�ي ال تُطلق اّإل عىل األرشاف فقط»((( ،وهكذا يبدو ّ
أن ش�ارع بني القرصين قد مجع

بين العدي�د من «عوامل اجل�ذبّ ،أوهلا :ديني ،يتجلىّ يف حمبي اإلمام احلسين والس�يدة
ويتجّل�ىّ يف القب�ة املعامرية واألثرية للمس�جد ومرافقه األساس�ية ،احل�رم وا ُملصلىّ والق ّبة
واملنارة»((( ،وقد كان املس�جد عبارة عن رضيح «متوسط املساحة ،بناه الصالح طالئع

م�ن احلج�ر املنحوت ،واخت�ذ له  3أب�واب ومئذنتني وقبة واحدة يف أعلى الرضيح الذي

ضم رأس اإلمام احلسني×»(.((1
يقال :إنّه ّ

وقد ُأعيد جتديد الرضيح دون تغيري عامرته يف «عهد الصالح نجم الدين أيوب بعد

احرتاقه؛ بسبب الشموع التي يوقدها داخله الزائرون ،وكانت آخر عملية توسعة قامت

اإلمام احلسني× يف رواية بني القرصين لنجيب حمفوظ

زينب ّ
يضم رأس احلسني× ،وثانيهام :تارخيي،
وكل ما يتصل هبام ،إذ يروى ّ
أن املسجد ّ

هبا احلكومة املرصية عام 1935م؛ لتصبح مس�احة املس�جد الكلية 3340م»(ّ ،((1
ولعل
ه�ذا االهتمام يعكس مدى قدس�ية املكان ،وم�دى أمهيته يف نف�وس املرصيني عا ّمة،

بخاصة.
واحلكام
ّ

((( بعد  60عام ًا عىل ثالثية نجيب حمفوظ جملة الشباب.Shabab.ahram-org –eg :

((( ُانظر :الورداين ،صالح ،الشيعة يف مرص من اإلمام عيل إىل اخلميني :ص.76
((( املصدر السابق :ص.71
( ((1املصدر السابق.
( ((1مرغي ،جاسم عثامن ،الشيعة يف مرص :ص.168
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احملور الثاني :اإلمام احلسني× يف رحاب ا ُألسرة املصرية يف رواية بني القصرين
 1ـ ا ُأل ّم أمينة واإلمام احلسني×

كانت ش�خصية أمينة ضمن نس�يج الرواية ش�خصية حمورية ،فقد كانت «شديدة
ِ
تظن أنهّ ا بحاجة
االعتزاز بثقافتها الشعبية املتوارثة عن أجيال متعاقبة منذ القدم ،ومل تكن ُّ

إىل مزيد من العلم ُيضاف إىل ما لدهيا من معارف دينية وتارخيية وطب ّية ،وممّا ضاعف من
إيامهنا بعلمها أنهّ ا تلقته عن أبيها الذي كان شيخ ًا من العلامء»(((« ،وقد ظ ّلت أمينة طوال
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عش�ـرين س�نة قضتها يف هذا الشارع ش�ديدة الش�وق إىل زيارة اإلمام احلسني× ،هذا

احلبي�ب املقدّ س الذي كان عىل مقربة من بيته�ا»(((ّ ،
ألن زوجها ذلك «الكائن الرهيب
كان حيول بينها وبني ُأمنيتها يف اخلروج من البيت»(((.

وقد استمر حب احلسني× يف صدرها والشوق إليه يف ساعات النظر إىل مئذنته

تتنهد وبأمل؛ لش�عورها باحلرم�ان من زيارة هذا
الت�ي أح ّبتها ح ّب� ًا لصاحبها ،فكانت ّ
الصـ�رح العريب اإلسلامي ،الذي يربض عىل مقربة من بيته�اّ ،
وظل هذا الصـرح ـ

أي :رضيح اإلمام احلسين× ـ أكثر تأثري ًا يف نفس أمينة من أ ّية أمكنة دينية ُأخرى،

فك�م كان�ت «تروعه�ا املآذن التي تنطل�ق انطالق ًا ذا إحي�اء عميق ،تار ًة ع�ن قرب ،حتى

لرتى مصابيحها وهالهلا يف وضوح ،كمآذن قالوون وبرقوق ،وترف عن ُبعد غري بعيد،
فتب�دو هل�ا مجيلة بال تفضيل ،كمآذن احلسين واألزه�ر ،وثالثة من ُأفق س�حيق ،فرتاءى

أطياف ًا كمآذن القلعة والرفاعي ،وتق ّلب وجه ًا فيها بوالء وافتتان ،وحب وإيامن ،وشكر
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ورجاء»(((.

((( مكانة آل البيت لدى املرصيني ،موقع.Ar.m.wikipedia.org/wiki :

((( املصدر السابق.
((( راغب ،نبيل ،قضية الشكل الفني عند نجيب حمفوظ :ص.136
((( ُانظر :ثالثية نجيب حمفوظ :ص.Ollap.ps/article/tag .11

ثم تس�تقر
لك� ّن روح أمينة كان�ت ترفرف «فوق ذراها أقرب ما تكون إىل السماءّ ،

حلب صاحبها ـ إىل نفس�ها ،فتنفض نظراهتا
العين�ان عىل مئذنة احلسين×((( ،أح ّبتها ـ ّ
حنان� ًا وأش�واق ًا ،مش�وبة بح�زن يط�وف هب�ا ك ّلام ذك�رت حرماهنا م�ن زي�ارة ابن بنت

وتنهدت هند ًة مس�موع ًة ،استر ّدهتا من
رس�ول اهلل ،وه�ي عىل مسير دقائق من مث�واهّ ،
استغراقها ،فثابت إىل نفسها ،وراحت تتسلىّ بالنظر إىل األسطح والطرقات ،فلم تزايلها

األشواق»(((.

أن املعامل الدينية كانت ذات تأثري حمدود يف نفس أمينة ،ال يرتفع إىل مس�توى
«ويبدو ّ

كان يتص�ف ب�ه م�ن «غلظة وتش�دد وراء عدم حتق�ق تلك األُمني�ة»((( ،يف زي�ارة أمينة
لسيدها اإلمام احلسني وهو عىل قرب منها.

ّ
رب األُرسة السيد أمحد عبد اجلواد بطل
إن األقدار قد شاءت ذات يوم أن يسافر ّ

الرواي�ة إىل ب�ور س�عيد ،فانطلقت يف ذهنها فك�رة زيارة رضيح اإلمام احلسين×،

وكان البنه�ا األكرب ياسين دور يف ترس�يخ هذه الفك�رة ،حتى أنهّ ا م�ن فرط خوفها

املم�زوج بفرحه�ا متتمت وتنه�دت قائلة البنها ياسين« :س�احمك اهلل ..فقهقه ولدها

اإلمام احلسني× يف رواية بني القرصين لنجيب حمفوظ

رضيح اإلمام احلسني الذي تربع عىل عرش قلب أمينة»(((.
وم�ن الواضح يف رواية بني القرصين ّ
رب األُرسة الس�يد أمحد عبد اجلواد وما
أن ّ

الشاب ،وهو أكرب أبنائها مردف ًا القهقهة بالقول :واهلل ،لو كنت مكانك ملضيت من ّتوي
إىل س�يدنا احلسنيَ ،أال تسمعني حبيبك الذي هتيمني به عىل البعد وهو قريب ،قومي إنّه

يدعوك إليه»(((.

((( مئذنة اإلمام احلسني× قد ُبنيت عىل نمط املآذن العثامنية ،فهي إسطوانية الشكل ،وهلا دورتان،
وتنتهي بمخروطُ .انظر :مسجد اإلمام احلسني القاهرة ،موقع.htt://ar.m.wikipedia.or.wiki :
((( نجيب حمفوظ ،ورواية بني القرصين ،موقع.www.m.ahewar-org.s.as :
((( حمفوظ ،نجيب ،رواية بني القرصين :ص.42
((( املصدر السابق.
((( ثالثية نجيب حمفوظ :صollap.ps/article/tag .12
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لقد كانت حلظة اقتناع أمينة بفكرة الزيارة مدهشة ،وكأنهّ ا «زلزال قد وقع بأرض مل

تعرف الزالزل ،فلم ِ
تدر كيف استجاب قلبها للنداء ،وال كيف تط ّلع برصها إىل ما وراء

املحرمة ،وال كيف تراءت املغامرة ممكنة ،بل مغرية ،بل طاغية ،أجل بدت زيارة
احلدود ّ

احلسني عذر ًا قوي ًا ـ له صفة القداسة ـ للطفرة اليسارية التي نزعت إليها إرادهتا ،ولكنّها
مل تك�ن وحده�ا التي متخّ ضت عنها نفس�ها ،إذ ل ّبت دعاءها يف األعامق تيارات حس�ينية

بحجة
متلهف�ة عىل االنطالق ،كام تلبي الغرائز املتعطش�ة لقتال ن�داء الدعاء إىل احلربّ ،
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الدفاع عن احلرية والسلام»((( ،لقد صاح�ب حلظة اقتناع أمينة بفكرة الزيارة «خفقان
الحت آثاره يف امحرار وجهها ،فخفضت رأس�ها؛ لتُخفي تأثرها الشديد ،انجذب قلبها

إىل الدعاء بقوة تفجرت يف نفس�ها فجأة عىل غري انتظار ،ال منها وال من أحد ممّن حوهلا

حتى ياسني نفسه»(((.

ومل ِ
ت�در أمينة كيف تعلن استسلامها اخلطري ،ولكنّها نظرت إىل ياسين وس�ألته

بصوت متهدج« :زيارة احلسني منية قلبي وحيايت ..ولكن أبوك؟ فضحك ياسني قائالً:

أيب يف طريقه إىل بور سعيد ،ولن يعود قبل ضحى الغد»(((.

املرة باخلروج من املنزل والذهاب إىل سيدها احلسني×
لقد انترص خيار أمينة هذه ّ

برفق�ة ابنه�ا األصغر كامل ،فح ّثت هبام اخلطى بش�وق اللقاء إىل دخ�ول اجلامع الذي

«يقي�د األبص�ار حس�ن ًا ومجاالً ،في�ه من أن�واع الرخام املج�زّع الغريب الصنع�ة ،البديع
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الرتصي�ع ،مم�ا ال يتخ ّيله املتخ ّيل�ون ،واملدخل إىل هذه الروضة عىل مس�جد عىل مثلها يف

التأنق والغرابة ،وحيطانه ك ّلها رخام عىل الصفة املذكورة»(((.

((( حمفوظ ،نجيب ،رواية بني القرصين :ص.175
((( املصدر السابق :ص.175
((( املصدر السابق.
((( إبراهيم ،حممد زكي ،مراقد أهل البيت يف القاهرة :ص.54

وقد كان مس�جد احلسين× يف األصل قرص الزمرد ،وهو من أهم «قصور دولة

الفاطميين ،ويف م�كان الزمرد ـ كان أرشف مكان بالقرص تقام به الصالة ـ حتى بالرأس

الرشيف ليدفن هناك»((( ،و ُيعدّ مس�جد «احلسني بالقاهرة ،وهو مسجد تأرخيي جتددت

إن رأس احلسني مُحل إليه من
يضم الرضيح الذي يقالّ :
عامرته يف خمتلف العصور ،وهو ّ
عسقالن سنة ٍ
ثامن وأربعني ومخسامئة هجرية ـ 1153م ـ ودفن به»(((.

وقد ُوضع رأس اإلمام احلسين× يف «تاب�وت من فضة مدفون حتت األرض ،قد

بن�ي عليه ش�باك مجيل ،يقرص الوصف عنه ،وال حتيط اإلدراك ب�ه ،جمل ً
ال بأنواع الديباج،
حمفوف� ًا بأمث�ال العمد الكبار ش�مع ًا أبيض ،ومن�ه ما هو دون ذلك ،وق�د وضع أكثره يف

ومل خيتل�ف وصف الكاتب نجي�ب حمفوظ يف روايته بني القرصي�ن جلامع اإلمام

احلسين× عن ذلك الوصف ،حيث وصف اجلامع من اخلارج والداخل ،ال س� ّيام

مهت أمينة وابنها كامل اخلطى إىل جامع احلسين×؛ إذ يصف نجيب حمفوظ
حي�ث ّ
ٍ
يتوس�طه
ذل�ك بالقول:
َ
«فلاح هلام عن ُبعد جانب من املنظر اخلارجي جلامع احلسينّ ،
شباك عظيم الرقعة ،حملىّ بالزخارف العربية ،وتعلوه فوق سور السطح رشفات مرتاصة
كأسنة الرماح ،فتساءلت والبرش يسجع يف صدرها :سيدنا احلسني؟ وملا أجاهبا باإلجياب

اإلمام احلسني× يف رواية بني القرصين لنجيب حمفوظ

أنوار فضة خالصة ومذهبة»(((.

مرة ُ
مذ غادرت البيت ـ
مضت تقارن بني املنظر الذي تقرتب منه ـ وقد ح ّثت خطاها ّ
ألول ّ
وبني الصورة التي خلقها خياهلا له ،مس�تعينة يف خلقه بنامذج من اجلوامع التي يف متناول
برصه�ا ،كجام�ع قالوون وبرق�وق ،فوجدت احلقيقة دون اخلي�ال؛ ألنهّ ا كانت تنفخ يف

الصورة طوالً وعرض ًا عىل قدر يناسب منزلة صاحب اجلامع من نفسها»(((.
((( مرغي ،جاسم عثامن ،الشيعة يف مرص :ص.47
((( إبراهيم ،حممد زكي ،مراقد أهل البيت يف القاهرة :ص.54
((( حمفوظ ،نجيب ،رواية بني القرصين :ص.178
((( املصدر السابق.
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و ُيضي�ف نجيب حمفوظ واصف ًا فرحة أمينة حني دخلت جامع احلسين×َ « :ب ْيدَ

أن ه�ذا االختلاف بني احلقيق�ة واخليال ،مل يكن ل ُيؤثر ش�يئ ًا يف فرحة اللق�اء التي مت ّثلت
ّ

هب�ا جوانحها ،ودارا ح�ول اجلامع حتى الباب األخرض((( ،ودخلا يف زمحة الداخالت،
بأن بدهنا يذوب رقة وعطف ًا وحنان ًا ،وأنهّ ا
وملا وطأت قدما املرأة أرض املس�جد ش�عرت ّ
النبوة والوحي،
تس�تحيل روح ًا طائر ًا ،يرفرف بجناحيه يف سماء يس�طع بجنباهتا عرف ّ
فاغرورق�ت عيناها بالدمع الذي أس�عفها للرتويح عن جيش�ان صدرها ،وحرارة ح ّبها
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وإيامهن�ا ،وأرحيي�ة امتناهنا وفرحها»((( ،ويبدو ّ
أن أمينة ق�د ُذهلت من فرحة اللقاء ،ومل

يقف أمامها إلاّ «أن تلتهم املكان بأعني ش ّيقة ،متط ّلعة جدرانه وسقفه وعمده ،وأبسطته

ونجفه ،ومنربه وحماريبه»(((.

وق�د تزامنت زيارة أمينة وابنها كامل جامع احلسين× مع تدف�ق «ت ّيار الزائرات

تلهفت
الزاح�ف يف ب�طء ،يدفعهام رويد ًا ،حتى وجدا نفس�يهام يف مث�وى الرضيح ،طاملا ّ

تتلهف عىل حلم يس�تحيل حتقيقه يف هذه الدنيا ،ها
أش�واقها عىل زيارة ه�ذا املثوى ،كام ّ

هي تقف بني أركانه ،بل ها هي لصق جدران الرضيح نفس�ه ،ترشف نفسها عليه خالل

الدموع ،وتو ّد لو ترت ّيث لتتملىّ مذاق الس�عادة ،لوال ش�دّ ة ضغ�ط الزحام ،ومدّ ت يدها
ثم قرءا الفاحتة ،ومس�حت باجل�دران وق ّبلتها،
إىل اجل�دران اخلش�بية ،واقتدى كامل هباّ ،

ولساهنا اليني عن الدعاء والتوسل»(((.

لق�د كانت أمينة تو ّد وتتمنّى «لو تقف طويالً ،أو جتلس يف ركن من األركان؛ لتُعيد

ولك�ن خادم املس�جد وقف للجمي�ع باملرصاد ،ال
ثم لتُعي�د الطواف،
ّ
النظ�ر والتأم�لّ ،
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((( الباب األخرض :وقد ُس ّميت املنطقة بالباب األخرض؛ ألنهّ ا يف األصل قرص الزمرد أيام الدولة الفاطمية،
وقد ُدفن رأس اإلمام احلسني× فيه؛ وألنّ الزمرد لونه أخرضُ ،س ّميت املنطقة بالباب األخرضُ .انظر:
شاهر ،هادي خرسو ،ويت ـ شوين حممد ،أهل البيت يف مرص :ص.15
((( حمفوظ ،نجيب ،رواية بني القرصين :ص.178
((( املصدر السابق :ص.179
((( املصدر السابق.

ّ
ويلوح منذر ًا بعص�اه الطويلة ،وهو يدعو
يس�مح للواحدة بالتلكّؤ،
وحي�ث املتباطئاتّ ،

اجلميع إىل إمتام الزيارة قبل حلول ميعاد صالة اجلمعة»(((.

لق�د ارتوت أمين�ة من املنهل العذب« ،ولكنّها مل تطف�ئ ظمأها ،وهيهات أن ُيروى

هلا ظمأ ،لقد هاج الطواف حنينها ،فتفجرت عيونه ،وسال وزخر ،ولن يزال ينشد املزيد

من القرب واالبتهاج»(((.

«و ّملا وجدت نفسها مرغمة عىل مغادرة املسجد انتزعت نفسها منه انتزاع ًا ،وأودعته

ث�م مضت حسرى ّ
يعذهبا ش�عورها بأهن�ا تودع�ه الوداع
قلبه�ا ،وه�ي تو ّلي�ه ظهره�اّ ،
األخير»((( .لك ّن األُمور س�ارت عكس ما ابتغ�ت أمينة ،التي انطفأت نار أش�واقها

يف طريقه�ا من جامع احلسين إىل بيتها ،وأن تُكرس س�اقها ،وهي برفق�ة ولدها كامل
ال�ذي ما برحت يده الصغرية تفارق يدها املرجتف�ة؛ خوف ًا من عقاب زوجها إن علم

بخروجها من البيت دون علمه.
لقد حاول أفراد األُرسة ،وال س ّيام ابنتها خدجية واخلادمة ُأ ّم حنفي ،التخفيف عماّ

ربرين خروجها لزيارة اإلمام احلسين× دون علم والدهم الصارم
أصاب أمينة ،م ّ

باألمر اهلينّ ؛ لقدسية املكان الذي قصدته ُأ ّمهم أمينة ،حتى «بدا هذا األثر واضح ًا بني
ّ
فلتحل هبا بركة س ّيدنا احلسني الذي ما خرجت
اجلامعة خارج احلجرة ،فتمتمت خدجية:

اإلمام احلسني× يف رواية بني القرصين لنجيب حمفوظ

بزيارة رضيح اإلمام احلسين×؛ إذ ش�اء القدر أن تس�قط يف الش�ارع ،وهي تسير

اّإل لزيارته .وكأنّام تذكر كامل بقوهلا أمر ًا هام ًا نسيه طويالً ،فقال بدهشه :كيف أمكن أن

يقع هلا هذا احلادث بعد تربكها بزيارة سيدنا احلسني؟ ولكن ُأ ّم حنفي قالت ببساطة :وما

أدرانا بام كان حيدث هلا ـ والعياذ باهلل ـ لو مل تتربك بزيارة س ّيدها وس ّيدنا»(((.

((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق :ص176ـ.177
((( املصدر السابق :ص.196
((( املصدر السابق.
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لق�د تزامنت ع�ودة األب أمحد عبد اجلواد وبش�كل مفاجئ من س�فره مع حادثة

خروج أمينة دون علمه وكرس ساقها ،ممّا «تضاعف عند ذاك شعورها بفداحة الذنب،

وخط�ورة االعرتاف ،فدمع�ت عيناها ،وقالت بصوت مل تعن بإخف�اء نرباته الباكيةّ ،إما
ألنّه غلبها عىل صوهتا ،أو ألنهّ ا أرادت أن تبذل حماولة يائس�ة الس�تدرار العطف ،قائلة:
ظننت أن س� ّيدنا احلسني يدعوين إىل زيارته ،فلبيت ..ذهبت للزيارة ..ويف طريق العودة

صدمتني سيارة ..قضاء اهلل يا س ّيدي»(((.
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«وهتفت خدجية:

ـ أرأيت بركة احلسني؟
وقالت عائشة بخيالء:

ـ لكل يشء حدود ،حتى غضب بابا»(((.

ويب�دو ّ
أن األُمور س�ارت عك�س التوقعات ،فلم يش�فع عنده خ�روج أمينة ولو

لغرض زيارة احلسين×؛ حيث فـ«الرجل واص�ل حديثه هبدوئه الرهيب الذي هيون
إىل جانبه الزعيق ،قائالً:

ـ كيف اقرتفت هذا اخلطأ الكبري ،أألنيّ ابتعدت عن البلد يوم ًا واحد ًا؟

ـ فقالت بصوت متهدج ،وشت نرباته بالرجفة التي ملكت جسمها:

أخط�أت ي�ا س�يدي ،وعندك العف�و! وكانت نفيس تتوق إىل زيارة س� ّيدنا احلسين،

مرة واحدة»(((.
وحسبت ّ
أن زيارته املباركة تشفع يل يف اخلروج ،ولو ّ
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ويب�دو ّ
أن أمينة كانت امرأة متدينة خاضعة بش�كل كليّ لل�زوج ،حاهلا حال املرأة

املرصية آنذاك.

((( املصدر السابق :ص.204
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.

وق�د اخت�ذ أمح�د عبد اجلواد ق�راره بطرده�ا إىل بيت ُأ ّمها إىل حني ش�فاء س�اقها،
وق�د ذهبت أمين�ة ـ بالفعل ـ إىل بيت ُأ ّمها متأل جوانحه�ا خيبة أمل من زوجها الذي

توقعت أن يس�احمها ملجرد سماعه باسم اإلمام احلسين× ،ولكنّه كاد «يطلقها حني

مست طاعته املقدّ سة»(((.
علم بفعلتها؛ ألنهّ ا ّ

وقد مأل احلزن واألمل قلب أمينة ،وهي تخُ رب والدهتا بام جرى هلا.

«خربيني يا بنيتي!

متنهدة:
فقالت أمينة ّ

زرت س� ّيدنا احلسين يف أثناء س�فره إىل بورس�عيد ،فتفكّ�رت األُ ّم يف ح�زن وكآبة،

يق ّلون عنه غري ًة ورجول ًة ،لزوجاهتم باخلروج ملختلف األغراض؟ أبوك نفسه الذي كان

للتفرج عىل املحمل»(((.
شيخ ًا من محلة كتاب اهلل ،كان يأذن يل يف الذهاب إىل بيوت اجلريان ّ

ّ
ولعل هذا األمر كان تعبري ًا واضح ًا عماّ اختلج يف نفس املرأة املرصية ـ أمينة ـ من
حتمل ما آلت إليه األُمور من
ّ
حب صادق للحسين× ،حتى أنهّ ا دفعت بنفس�ها إىل ّ

موقف زوجها ،وهو الذي حتكمه تقاليد وأعراف مرصية حتول دون خروج املرأة من

اإلمام احلسني× يف رواية بني القرصين لنجيب حمفوظ

ثم تس�اءلت :وكيف عل�م بأمر الزي�ارة؟»((( ،وتضيف والدة أمين�ة متهكّمة ّمما جرى
ّ
بقوهلا«:هل من الكفر أن تزور امرأة فاضلة س ّيدنا احلسني؟! َأال يسمح أصدقاؤه ،وهم ال

بيتها ،وإن كان لغرض الزيارة ،وهذا ما دفعه إىل اختاذ هذا القرار مع أمينة.

 2ـ االبن األصغر كمال واإلمام احلسني×

لقد كان كامل طف ً
متفوق ًا يف دراسته ،مهت ًام بالدين الذي يم ّثل
ال «شقي ًا ذا خيال حم ّلقّ ،

اإلمام احلسني ركن ًا مه ًام فيه»((( .وراح كامل عبد اجلواد يف الثالثية عند مواجهة «قناعاته
((( نجيب حمفوظ ،هدوء الرباكني ،موقع.www.danaabd.com :

((( حمفوظ ،نجيب ،رواية بني القرصين:ص.56
((( املصدر السابق.
((( ُانظر :تقنيات املكان يف رواية بني القرصين ،رؤية حتليلية13 :ـ.14
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الدينية الس�ابقة ،يف إيامنه باألرواح ،وأرضحة األولياء ،حني يكتش�ف يف تراجيديا مثرية
أن رضي�ح اإلمام احلسين ال حيم�ل رفاته ،وأنّه رضيح رمزي لي�س اّإل ،وهنا تبدأ رحلة
ّ

كامل بحث ًا عن معرفة جديدة»(((.

«والتزود منه�ا بأنبل القصص
لق�د كان كامل من حم ّبي سماع سيرة آل البيت^،
ّ

وأعم�ق اإليامن ،حتى وجدت منه عىل القرون مس�تمع ًا مش�غوف ًا ،وحم ّب ًا مؤمن ًا ،وأس�يف ًا
أن رأس الش�هيد بعد فصله عن جس�ده الطاهر،
ّاء ،فلم هُي ّون من بلواه اّإل ما قيل من ّ
بك ً
مل َ
ثم ث�وى حيث يقوم
ي�رض م�ن األرض مس�كن ًا اّإل يف مرص ،فجاءها طاهر ًا مس� ّبح ًاّ ،
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رضحيه»(((.

لق�د كانت ش�خصية كمال وعالقت�ه باإلمام احلسين× واضحة املع�امل يف هذه

الرواي�ة ،ونحن ال نس�تبعد ّ
أن نجيب حمف�وظ قد اختذ من كامل قناع ًا ،وأس�قط عليه
ذكريات الطفولة ،حني كان يصاحب ُأ ّمه إىل الرضيح ،فكامل هو نجيب حمفوظ دون

غيره ،ومن تلك املعامل عدم حلف كامل باإلمام احلسين× كذب� ًا ،فقد« :كان ُيدرك
خطورة احللف الكاذب فيام ُيثري من س�خط اهلل وأوليائه ،ويع ّز عليه جد ًا أن حيلف كذب ًا

خاصة؛ لوهله به ،ولكنّه كثري ًا ما وجد نفسه يف مأزق حرج ـ كام وجد اليوم ـ ال
باحلسني ّ

خم�رج منه يف نظره إال باحللف الكاذب ،فينس�اق وه�و ال يدري إىل التورط فيهَ ،ب ْيدَ أنّه مل

يك�ن ينجو ،خاصة إذا ذكّر بجريرته ،من اهلم والقلق ،ويود لو يقتلع املايض الس� ّيئ من

جذوره ،وأن يبدأ صفحة جديدة نظيفة ،وذكر احلسني ،وموقفه عند أصل مئذنته ،حيث
وكأن هامتها تتصل بالسماء ،وس�أله يف رضاعة أن يعفو عن زلته ،وهو يش�عر
تتراءى،
ّ
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ثم أخذ يفيق
بفضاضة َمن اجرتأ عىل حبيب بإس�اءة ال تغتفر ،وغرق يف توسلاته مل ّي ًاّ ،

إىل ما حوله ،ويفتح أذنيه إىل ما يدور من حديث ،فيه املعاد وفيه اجلديد» .
(((

((( حمفوظ ،نجيب ،رواية بني القرصين :ص.63
((( املصدر السابق :ص.56
((( املصدر السابق :ص65

ولعل ش�خصية احلسني× يف رواية بني القرصين تنساب كاملاء الزالل يف سواق

البس�تان ،ممّا أتاح ّ
لكل أبطال الرواية أن يأخ�ذوا بام يروي ظمأهم ملعرفة جوهر هذا
اليشء ،واالقرتاب منه من خالل الرضيح الذي ينتصب شاخم ًا يف وسط القاهرة ،لقد

كان جامع احلسني مثار أخيلة وعواطف ال تنضب لشخصيات الرواية ،ومنهم كامل

الذي كان يقف «حيال الرضيح حامل ًا مفكر ًا ،يود لو ينفذ ببرصه إىل األعامق؛ ليطلع عىل
ُ
برسه اإلهل�ي ،فاحتفظ بنضارته
الوج�ه اجلمي�ل الذي أكّ�دت له أ ّمه أنّه ق�اوم غري الدهر ّ
غرته»(((.
ورونقه ،حيث ُييضء ظلمة املثوى بنور ّ

تصوراته ع�ن العفاريت ،وخوفه من
مفصح� ًا ع�ن ح ّبه ،ش�اكي ًا إليه متاعبه الناش�ئة من ّ

هتديد أبيه ،مس�تنجد ًا به عىل االمتحانات التي تالحقه ّ
ثم خامت ًا مناجاته
كل ثالثة أشهرّ ،

ًبالتوسل إليه أن ُيكرمه بالزيارة يف منامه»(((.
عادة
ّ

ّ
ومس�اء خففت بعض اليشء من ش�دّ ة تأثره به،
ولعل اعتياد املرور «باجلامع صباح ًا
ً

م�رات يف اليوم
تكرر ذلك منه ّ
اّإل أنّ�ه مل تك�ن تقع عليه عين�اه حتى يقرأ له الفاحت�ة ،ولو ّ

الواحد ،أجل مل تستطع العادة أن تقتلع من صدره هبجة األحالم ،فلم يزل ملنظر اجلدران

اإلمام احلسني× يف رواية بني القرصين لنجيب حمفوظ

ّ
وظل اإلمام احلسني× يراود خم ّيلة كامل الطفل ،حتى أصبحت زيارة احلسني×
ُأمني�ة م�ن األماين «و ّملا مل جي�د إىل حتقيق ُأمنيته س�بيالً ،قنع بمناجات�ه يف وقفات طويلة،

السامقة جتاوهبا مع قلبه ،ومل يزل ملئذنته العالية نداء ما أرسع أن تلبيه الفاحتة»((( ،ولطاملا

متنّ�ى كمال أن يلقى اإلمام احلسين× وجه� ًا لوجه ،إذ يصف نجي�ب حمفوظ ذلك

املش�هد الرائع ،قائالً« :وكم متنّى حامل ًا لو ينس�ونه يف اجلامع بعد أن يغلق أبوابه ،فيمكنه

أن يلقى احلسين وجه ًا لوجه ،وأن يميض يف حرضته ليلة كاملة حتى الصباح ،وخت ّيل ما
احلب واخلضوع ،وما جيدر به أن يلقيه عند قدسيه
خيلق به أن يقدّ مه له عند اللقاء من آي ّ

((( املصدر السابق :ص.56
((( املصدر السابق :ص.58
((( املصدر السابق.
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من أمانيه ورغباته ،وما يرجوه بعد ذلك عنده من العطف والربكة»(((.

و ُيضي�ف نجي�ب حمفوظ مصور ًا املش�هد الذي جيمع كامل باإلمام الش�هيد قائالً:

«خت ّيل نفسه وهو يقرتب منه خافض الرأس ،فيسأله الشهيد برقة من أنت؟ ،فيجيبه وهو
يقبل يده كامل أمحد عبد اجلواد ،ويس�أله عن عمله ،فيقول له :تلميذ ـ ولن ينس�ى التنويه

بتفوقه ـ بمدرس�ة خليل آغا ،ويس�أله عماّ جاء به يف هذه الس�اعة من اللي�ل ،فيجيبه بأنّه
ّ
خاصة ،فيبتس�م إليه عطف ًا ،ويدعوه إىل مرافقته يف جتواله
عامة واحلسين ّ
ّ
حب آل البيت ّ
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ال ّليلي ،وعند ذاك يبوح ل�ه بأمانيه مجلة قائالً :اضمن يل أن ألعب كام أش�اء داخل البيت

وخارج�ه ،وأن تبق�ى عائش�ة وخدجي�ة يف بيتنا إىل األب�د ،وأن ُتغيرّ طب�ع أيب ،وأن متدّ يف
عم�ر ُأ ّمي إىل ما ال هناية ،وأن آخذ من املرصوف قدر كفايتي ،وأن ندخل اجلنة مجيع ًا بال

حس�اب»((( ،وهبذا اختذ كامل من اإلمام احلسين× مث ً
وجمسد ًا
ال وقدوة وشفيع ًا لهّ ،
عمق الصلة الروحية التي تربطه بملهمه األبدي اإلمام احلسني×.

اخلامتة
كثيرة ه�ي البح�وث الت�ي أنجزهت�ا أقالمن�ا ،وه�ي ضم�ن اختصاصن�ا األديب
املع�روف ،لك�ن هلذا البح�ث وقعه اخلاص ومذاق�ه املم ّيز؛ ملِا فيه من دهش�ة ممزوجة

باخلش�وع والتحلي�ق يف أج�واء روحانية ،مل يملك القارئ حتى ترتق�رق عينه بالدمع

فرح ًا هلذا السمو وهذا الرقي ،رقي نفوس املرصيني ،ومدى تع ّلقهم بشخصية عربية
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قمة هرم التأريخ منذ أربعة عرش قرن ًا من الزمن ،وستبقى منه ً
ال
إسالمية تر ّبعت عىل ّ

عذب� ًا ّ
لكل األقالم اإلنس�انية الرصينة ،ملهم�ة ملواهب وقرائح الش�عراء والروائيني
ّ
ولكل َمن يمتلك ناصية الكلمة واللون.
والكتّاب،

((( املصدر السابق :ص178ـ.179
((( املصدر السابق :ص.179

وعليه ّ
فإن النتائج املستخلصة من هذه الدراسة قد تبلورت فيام يأيت:

1ـ ّ 1
إن ش�خصية اإلمام احلسين× مل تكن حكر ًا عىل الشعر يف القصيدة العربية ،بل كان
للرواية حصة فيها.

2ـ ّ 2
خاصة بشعب أو بلد دون آخر ،فهي شخصية
إن اإلمام احلسين× مل يكن ش�خصية ّ

عابرة للبلدان والدول والطوائف وحتى األديان ،ش�خصية إنسانية ،ومثل أعىل ّ
لكل

البرش.

3ـ ّ 3
حب املرصيني لإلمام احلسين×،
جس�دت بفنّية عالي�ة ّ
إن رواي�ة بين القرصين قد ّ
4ـ ّ 4
إن ش�خصية أمينة وح ّبها لإلمام احلسين× قد توارثته من عائلتها التي كانت تقطن
إىل ج�وار مس�جد احلسين يف القاهرة ،ممّ�ا يؤكّد ّ
احل�ب ُيتوارث كام ُيت�وارث املال
أن
ّ

والنسب.

5ـ ّ 5
ح�ب اإلمام احلسين× والتع ّلق به متفاوت لدى أف�راد العائلة املرصية ،إذ كانت
إن
ّ
احلب ،وكان حممد عبد اجلواد من أقىص اليمني ،وهذا
أمينة من أقىص اليس�ار يف هذا ّ
تق�رب املحبني من
الصراع أو التض�اد قد من�ح هذا ّ
احلب حرارة أو لذعة مس�تطابةّ ،

اإلمام احلسني× يف رواية بني القرصين لنجيب حمفوظ

احلب بلغة روائية ساحرة.
ومدّ ى تع ّلقهم به ،وقد عربت عن ذلك ّ

احلب الصويف ،الذي ال خيلو من التضحية من أجل املحبوب.
معاين ّ

6ـ 6ويف ّ
حب
كل حم�اور الرواي�ة وفصوهلا يربز لنا ما يتغلغل يف أعماق نجيب حمفوظ من ّ
لإلم�ام احلسين× ،اس�تلهمه وتنام�ى يف داخل�ه من خالل جم�اورة مس�جد اإلمام

جس�د نجي�ب حمفوظ برباعة الفن
احلسين× يف اجلاملية ،والنظر إىل ق ّبته يومي ًا ،وقد ّ
احلب من خالل ش�خصية كامل ،الذي جعل�ه قناع ًا عبرّ من خالله عن
الروائ�ي ذلك ّ
ذلك الشعور بقداسة اإلمام احلسني× ،ومنزلته وتأثريه يف قلوب املرصيني.

7ـ ّ 7
إن هذه الدراس�ة ربام س�تفتح أفق ًا جديد ًا أمام دراس�ة ختوض غامر البحث عن اإلمام
خاصة.
احلسني× بني ذخائر ونفائس الرواية العربية عا ّمة واملرصية ّ
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اجلمالية الفنّية يف شعراإلمام احلسني×
أ .م .د .مرتضى عبد النبي علي الشاوي*

توطئة

يتضمن املعاين
يعدّ ش�عر اإلمام احلسين بن عيل÷ م�ن األدب اإلسلامي؛ إذ
ّ

اإلسلامية يف الوع�ظ ،واإلرش�اد ،والنصيح�ة ،والفخ�ر ،واحلامس�ة ،والوص�ف،
والتذكري باآلخرة ،والتحذير من النار ،ومن فتنة القرب.

يتضم�ن نصوص� ًا إبداعي�ة ،فض ً
ال ع�ن احتوائه تل�ك املظاه�ر البيانية،
وكذل�ك
ّ

فالش�اعرية تق�ف عن�د الص�ورة وأدوات التصوي�ر ،م�ن تش�بيه وكناية واس�تعارة،
وحاالت نفس�ية ،ودراسة عميقة يف نقل األجواء الس�ائدة آنذاك ،والقريبة من نفس

الرس�ول| ،فهو ّ
النبوة وأغصان الوالية ،فوالده اإلمام عيل×
يتغذى من ش�جرة ّ
النب�ي ،الزهراء البتول’ ،س� ِّيدة نس�اء العاملني ،صاحبة
أمير البلغ�اء ،و ُأ ّمه بضعة
ّ
البيان واملنزلة الرفيعة ،وأخوه اإلمام احلسن املجتبى× كريم آل حممد^.

فش�عر اإلمام احلسين× املنس�وب إلي�ه بمفردات�ه ومعجمه الش�عري وصوره

مدون ًا يف مت�ون الكتب
وأغراض�ه ،خير دلي�ل عىل م�ا وصل إلين�ا من�ه ،س�واء كان ّ

القديم�ة ،أو منثور ًا هنا وهناك ،أو جمموع ًا يف ديوان ،أو ُذكرت منه مقاطع أو قصائد

يف كتب قديمة ،وعىل الرغم من ق ّلته إلاّ أنّنا فخورون به ،فإنّه كالم منظوم يف ديباجته

الشعرية ،وموضوعاته اإلنسانية؛ بام حيمل من حكمة وزهد وأخالق وإرشاد وتوعية

ّ
تتضمن الكلمة الشعرية من إحساس وأفكار.
بأقل ما
ّ
* جامعة البرصة /ك ّلية الرتبية ـ القرنة/قسم اللغة العربية.

واملنهجية التي اس�تعملتها يف هذه الدراس�ة البالغية البيانية هي :تس�ليط الضوء

أهم مرتكزات البالغة العربية يف قراءهتا األكاديمية التطبيقية من جانب حتلييل،
على ّ
ومضمن ًا فروعها ،متم ِّث ً
ال بأشعار اإلمام احلسني×
واضع ًا التقسيامت األساسية هلا،
ِّ

بما يناس�ب تلك التقس�يامت ،كوهنا ظواهر بالغي�ة ،ومالمح فنّية عا ّم�ة ،يتجلىّ فيها

النص الشعري بخطابه العام واخلاص ،وهي دراسة فنّية مجالية ،تقف عند ٍّ
كل ممّا يأيت:
ّ
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إن مع�امل الص�ور التش�بيهية واضح�ة ،وتظه�ر يف أبع�اد خطاب�ه الش�عريّ ،
ّ
وأن

مفهوم التش�بيه يعتمد عىل املقارنة بني األش�ياء يف ضوء الربط واجلمع بأداة التش�بيه؛

ّ
عامة ،املس�موع منه واملقروء،
ألن التش�بيه «أب�رز أن�واع التصوير ا ّط�راد ًا يف كالم البرش ّ
يس�هل للذاك�رة عملها ،فيغنيها ع�ن اختزان مجيع
يوس�ع املع�ارف من حيث كونه ِّ
فهو ّ
اخلصائ�ص املتع ِّلق�ة ّ
بكل يشء عىل ح�دة؛ بام يقوم عليه م�ن اختيار الوج�وه الدالة التي

يمكن بفضل القليل منها استحضار الكثري»(((.

فهناك جمموعة من الصور التش�بيهية املتنوعة وردت يف ش�عر اإلمام× ،منها :ما

ويس�مى عند البالغيني بالتش�بيه البليغ،
خيص التش�بيه الذي يتش�كّل من دون أداة،
ّ
ّ
فاملش ّبه مث ً
ال (احلسني)× نفسه ،واملش ّبه به (البدر) ،كام ورد يف قوله×:
ج�دي ووالدي
ألي�س رس�ول اهلل ّ

وقوله يف محاسيته×:
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أن���ا احل��س�ين ب��ن ع�لي ب��ن أيب

أن�ا البدر إن خلا النجوم خفاء(.)2
الب�در ب�أرض الع�رب(.)3
طال�ب
ُ

لألئمة^ ،واملش� ّبه به
وكذلك جاء املش� ّبه (نح�ن) الضمري اجلمعي الذي يرمز
ّ
((( الطرابليس ،د .حممد هادي ،خصائص ُ
األسلوب يف الشوقيات :ص.142
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.71
((( املصدر السابق :ص.82

(رساج اهلل) ،كام يف قوله×:

وجدي رس�ول اهلل أكرم َمن مشى

رساج اهلل يف األرض يزهر(.)1
ونحن
ُ

وأحيان ًا يستعمل الفعل (رصنا) ّ
والتحول ،فاسمه يف ضمري (نا)
الدال عىل التغيري
ّ

يؤول أمره ،فش� ّبه حالته بالعظام التي ال
املتك ّلمني العائد عىل املتكلم يف خطابه الذي ّ

فائدة منها ،كام يف قوله×:
األح��ب�� ُة بعد عرش
وتنسانا
ّ

ِ
بالي�ات(.)2
وق�د رصن�ا عظام� ًا

حسية ،ذات أبعاد
فتش�بيه احلالة املتغرية كالعظام الفانية بالثوب البايل هي صورة ّ

حممل�ة بال ُبعد اإلنس�اين ،وهي إش�ارة إىل مصري اإلنس�ان ،وحالته اجلس�دية
حيو ّي�ةّ ،

بـ (التشبيه باملصدر) ،كام يف قوله×:

فق�د ُعم�ي اب�ن آدم ال يراه�ا

الصامخ (.)3
عمى أفىض إىل صمم ّ
ً

حلدَ ث ّية،
فاستعامل املصدر كأداة للتشبيه هي صورة يف غاية الد ّقة؛ إذ
تتضمن ا َ
ّ

والرتكيز عىل نمطية مم ّيزة خلفاء أحد عنارص التشبيه ـ وهي األداة ـ من أجل حتقيق

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

املتغيرّ ة.
وهناك التشبيه البليغ الذي يكون من دون أداة ،و ُيعرف عند اللغويني والبالغيني

اإلجياز واالختصار ،والرتكيز عىل احلدث املرتبط بزمن الفعل ،وإجياد جوانب كثرية
يف التصوير عىل مستوى التشبيه.

وكذلك نجد هذا اللون يف قوله×:
رم��ي��ت��ن��ي رم���ي��� ًة ال مقيل

ب�كل َخ ْط ٍ
ّ
�ب ف�ادح جلي�ل(.)4

وق�د أش�ار بع�ض الن ّقاد إىل مثل ه�ذا النوع من التش�بيه الذي تحُ �ذف فيه األداة،

((( املصدر السابق :ص.105
((( املصدر السابق :ص.85
((( املصدر السابق :ص.95
((( املصدر السابق :ص.151
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وكأن ،ومثل،
كق�ول ابن ناقيا البغدادي (ت485هـ)« :للتش�بيه أدوات منه�ا :الكاف
ّ
وشبيه ،ونحو ذلك ،وربام استُغني عن هذه األدوات باملصدر نحو :خرج خروج ِ
القدْ حِ ،

وطلع طلوع النجم ،ومرق مروق السهم»((( ،وقيمة هذا النوع بالغي ًا تبدو كبرية؛ ّ
ألن

يس�مى مؤكّد ًا ،لتأكيده بحذف األداة ،فه�و أوجز وأبلغ وأوقع يف
«م�ا ُحذف منه األداة
ّ

أن املش� ّبه عني املش� ّبه ب�ه»((( ،وإنّام
النف�سّ ،أم�ا أنّه أوج�ز فلحذف أداته ،وأبلغ إلهيامه ّ
تحُ ذف األداة من أجل أغراض يتط ّلبها السياق ،أو رغبة من املنشئ يف املبالغة.
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وهن�اك أل�وان ُأخرى من صور التش�بيه ،مثالً :التش�بيه باألداة (ال�كاف) ،كام يف

قوله× واصف ًا الدنيا:
بسم
ج��ت ح�لاوهت��ا
لقد ُم�� ِز ْ
ٍّ

فطرفا التش�بيه خمتلفان؛ ّ
ألن املش� ّبه حسيّ  ،واملش� ّبه به عقيل ،فحلاوة الدنيا رغم
بس�م قاتل ،فلا هروب من القدر ،أش�به باإلنس�ان يف غاية
طعمه�ا إلاّ أنهّ �ا مط ّعمة
ٍّ
احلذر ،وهو مغلوب عىل أمره.
ويف قوله×:

ُّ
وك���ل َم��ن فيها كسفر
نحن

دن�ا م ّن�ا الرحي�ل على الوف�از(.)4

حسيان ،فاملش ّبه حسيّ  ،واملش ّبه به حسيّ  ،فوجود اإلنسان يف الدنيا
وطرفا التشبيه ّ
كاملسافر ال تدوم له احلياة ،ويف ّ
كل حلظة هو يف شأن.
وقوله×:

ً
محلا
فكي�ف تطي�ق ي�وم الدي�ن
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فما كاحل�ذر منه�ا م�ن ملاذ(.)3

ألوزار الكبائ�ر كال�روايس(.)5

فطرفا التشبيه خمتلفان ،فاملش ّبه عقيل ،واملش ّبه به حسيّ  ،فعظم الذنوب مثل اجلبال
((( ابن ناقيا البغدادي ،عبد اهلل بن حممد ،اجلامن يف تشبيهات القرآن :ص43ـ .44
((( د .عبد القادر حسني ،القرآن والصورة البيانية :ص.88
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.101
((( املصدر السابق :ص.111
((( املصدر السابق :ص.113

الراسيات بحجمها ،وثقلها ،وارتفاعها ،وهيئتها.
وقوله×:

إذا بلغ امل���راد ُع�ل�اً
وع���ز ًا
ّ
هت����دم ح��ا َف��ت��اه
ك��ق�صر ق��د
ّ

ت�ولىّ

واضمح�ل م�ع البلاغ

إذا ص��ار البناء إىل ال��ف��راغ(.)1

علو
فطرفا التشبيه خمتلفان ،فاملش ّبه عقيل ،واملش ّبه به حسيّ  ،فمهام بلغ اإلنسان من ٍّ
ّ
يضمحل وينتهي ،مثلام ترتفع القصور وتتهدّ م إذا كان األس�اس متخلخالً،
ورفع�ة،

قائ ًام عىل فراغ.
وقوله×:

فطرفا التش�بيه متشاهبان ،فاملشبه حسيّ  ،واملش ّبه به حسيّ  ،فوكف الدمع قد سال،
وقطر قلي ً
متفرق ًا ،عظيم القدر فهو هاطل.
ال قليالً ،ونزل متتابع ًا ّ
وهناك تشبيه باستعامل االسمية بمفردة (مثل) ،كام يف قوله×:
عظيم ه��ول��ه وال��ن��اس فيه

حي�ارى مث�ل مبث�وث الف�راش(.)3

حس�يان ،فاملش ّبه حسيّ  ،واملش� ّبه به حسيّ  ،وتطاير الناس من شدّ ة
فطرفا التش�بيه ّ
اهلول مثل تطاير الفراش املبثوث.

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

واب���ن سعد ق��د رم���اين عنو ًة

بجن�ود كوك�وف اهلاطلين(.)2

وكذلك اس�تعامل االس�مية ملف�ردة (نظائر) ،وهي مجع تكسير على وزن فعائل،

ومفردها (نظري) ،بمعنى (أمثال) ،مفردها (مثل) ،كام يف قوله×:
ف���إن الغافلني ذوي ال��ت��واين
ّ

نظائر للبهائم يف الغياض(.)4
ُ

حسيان ،فاملش ّبه حسيّ  ،واملش ّبه به حسيّ  ،فال فرق بني اجلهالء وهم
طرفا التشبيه ّ
((( املصدر السابق :ص.129
((( املصدر السابق :ص.160
((( املصدر السابق :ص.115
((( املصدر السابق :ص.120
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غافلون عن البهائم يف صورة اهلياج.

ّ
(كأن) الثقيلة واملخ ّففة ،وكالمها يفيدان التشبيه ،كام يف قوله×:
واستعامل
األح��ب��ة بعد عرس
وتنسانا
ّ
ك���أنّ���ا مل ن��ع��ارشه��م ب���و ٍّد

وكام يف قوله×:

وأي�ن ال َق�رن بع�د ال َق�رن منه�م
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ك��أن مل يخُ لقوا أو مل يكونوا
ْ

وقوله×:

كأن مل نختبـره�ا
جهلنـاه�ا
ْ

ٍ
بالي�ات
وق�د رصن�ا عظام� ًا
ٍ
ّ
م�ؤات(.)1
خ�ل
ومل ي�ك فيه�م

م�ن اخللف�اء والش�م الكب�ار

وه�ل أح�دٌ ُيص�ان م�ن الب�وار(.)2

على ط�ول الته�اين والتع�ازي(.)3

الصور اجملازية

ال خيلو ش�عر اإلمام احلسين× من الصور املجازية ،وقد ُيعدّ «املجاز من أحسن

الوس�ائل البياني�ة التي هتدي إىل الطبيعة إليضاح املعنى ،إذ ب�ه خيرج املعنى متّصف ًا بصفة

حسية تكاد تعرضه عىل عيان السامع»((( ،ويمكن أن نلمس مالحمه فيام يأيت:
ّ

اجملاز العقلي

كام يف قوله×:
ودن��ي��ان��ا وإن م��ل��ن��ا إليها
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وط�ال هب�ا املت�اع إىل انقض�اء(.)5

ألن طبيعة اإلنسان امليل إىل ّ
فاملجاز العقيل عالقته السببية؛ ّ
امللذات وارتكاب

((( املصدر السابق :ص85ـ.86
((( املصدر السابق :ص.108
((( املصدر السابق :ص.112
((( د .ياسني األيويب وحميي الدين ديب ،البالغة العربية وأساليب الكتابة.290 :
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.74

الفاحشة ،وليس امليل احلركي ،فكان استعامالً جمازي ًا عالقته السببية ،فسبب امليل هو

وجود املتاع.

وكذلك يف قوله×:

ولس�ت هل�م وإن َع َتب�وا مطيع� ًا

يغيبن�ي التراب(.)1
حي�ايت أو ّ

فاملجاز هنا عقيل عالقته السببية ،كون الرتاب سبب ًا خلفاء اإلنسان بعد موته.

وقوله×:

وقاد ْت�ك املع�ايص حي�ث ش�اءت

وألف ْت�ك ام�رء ًا س�لس القي�اد(.)2

يتضمن اس�تعارة فيها أنس�نة املع�اين؛ ملا فيها من تش�خيص يف خلع
اهللاك ،أو ربما
ّ

صفات األشخاص عىل ٍّ
كل من املحسوسات واملاديات(((.
ويف قوله×:

أن امل���ال َم��ن كسبه
أو
ظ��ن ّ
ّ

ز ّل��ت به النعالن من خالق(.)4

فهنا جماز عقيل عالقته احلالية ،فالتي ّ
تزل هي األقدام عن الطريق ،وليس النعلني.

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

فاملج�از هن�ا عقلي عالقته املس� ّببية ،فاملع�ايص كانت مس� ّببة لقيادة اإلنس�ان إىل

اجملاز املرسل

كام يف قوله×:

فق�د ُعم�ي اب�ن آدم ال يراه�ا

عم�ى أفىض إىل صم�م الصامخ(.)5
ً

حلاس�ة الس�مع ،والصامخ :قناة
فاملجاز مرس�ل وعالقته اآلل ّية ،فالصمم :فقدان ّ
((( املصدر السابق :ص.77
((( املصدر السابق :ص.99
((( ُانظر :املنصوري ،د .حافظ ،شعر الرشيف الريض (الفن واالبداع) :ص.152
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.137
((( املصدر السابق :ص.95
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األُذن اخلارجية التي تنتهي عند الطبلة ،وهي مدخل الصوت.

الصور االستعارية

ّ
إن االستعارة وسيلة للمبالغة واإلجياز ،أو التكثيف((( ،وخري مثال للتطبيق :تلك

الصور التي جاء هبا شعر اإلمام احلسني× يف انتظام لوحات فنّية ،كام يف قوله×:
فيس�لم في�ه مهج�ور ًا فري�د ًا
أح�اط به ش�حوب االغتراب(.)2

ُّ
الش�حوب :تغيري اللون بسبب معني ،كاهلزال ،أو اجلوع ،أو السفر ،أو االغرتاب
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والنزوح من مكان إىل مكان آخر ،فاستعارة ُّ
الشحوب إىل اإلغراب يكمن عن أنسنة

األش�ياء املعنوي�ة ،وجعله�ا يف فاعلية احلراك اإلنس�اين ،وغياب املش� ّبه عن الصورة

جيعلها يف صبغة االستعارة الترصحيية.
وكذلك يف قوله×:

عليك ِ
بظ ْلف نفسك عن هواها
وب����ادر ب��اإلن��اب��ة ق��ب��ل م��وت

ّ
أل�ذ م�ن الصلاح
فما يشء

على ما في�ك من عظ�م ا ُ
جلن�اح(.)3

فاستعارة الظلف لتهذيب النفس هو األثر ،ف ُيقال :جاء عىل ظلفه ،أي :عىل أثره

وكونه تابع ًا له.

واس�تعارة اجلن�اح لع َظم الظروف وأحواهلا ،يتناس�ب مع مف�ردة اجلناح ملا حتمل

م�ن كرب ،وهو اإلثم واحلرج ،فالرج�وع إىل جادة الصواب هو بالتوبة احلقيقية لعظم
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الذن�وب ،وق�د ُيقال :ال جناح عليك .أي :ال حرج وال إث�م عليك ،فيقع هذا اللون
الذي خيتفي فيه املش ّبه عىل مفهوم االستعارة املكنية.

((( ُانظر :عصفور ،جابر أمحد ،الصورة الف ّنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب :ص.232
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.83
((( املصدر السابق :ص.92

ويف قوله×:

إذا ع�اش ام�رؤ مخسين عام� ًا

ف�لا ُي��رج��ى ل��ه أب����د ًا رش��اد

ومل ُي َ�ر في�ه آث�ار العف�اف

فقد أردى بنيته ال��ت��ج��ايف(.)1

لقد اس�تعار مفردة (اآلثار) للعفاف ـ عىل الرغم من ماهية اآلثار التي تُطلق عىل

املعاين املادية ،والعفاف صفة معنوية ـ ألنهّ ا تتناس�ب مع الفرتة الزمنية التي يكتس�بها
اإلنس�ان بعد مخسين عام ًا ،فآثار العفاف طاغية ،وهلذا السبب اس�تعار مفردة اآلثار

لداللتها التأرخيية املوافقة لطول العمر.
إذا م����ا ع���ظ���ك ال���ده���ر

ف�ل�ا جت��ن��ح إىل خ���ل���ق(.)2

املحمل باألحداث ،وقد اس�تُعري ل�ه من صفات
فاملس�تعار ل�ه هو الدهر املطل�ق
ّ

العض ،داالً عىل أس�نانه ،وهي اس�تعارة ختيلية« ،فاملس�تعار له فيها غري
الوحش وهو ّ

حس ًا وال عقالً ،بل هو صورة ومهية»(((.
حم ّقق ال ّ
ومثلها يف قوله×:

م��ن ص��اح��ب وم��اج��د قتيل

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

وقوله×:

والده�ر ال يقن�ع بالبدي�ل(.)4

تسمى
فأنسنة الزمان وإضفاء صفات غري أخالقية قريبة من
ّ
التوحش يف التعامل ّ

باالس�تعارة املكنية التي خيتفي هبا املش� ّبه به ،وتبقى قرينة دا ّل�ة عليه؛ ّ
ألن القناعة من
صفات اإلنسان ،وعدم القناعة تستبعد عنه اإلنسانية القريبة من الوحشية.

((( املصدر السابق :ص.131
((( املصدر السابق :ص .138دخيل ،حممد عيل ،أدعية اإلمام احلسني× (الصحيفة احلسينية) :ص.24
((( د .ياسني األيويب وحميي الدين ديب ،البالغة العربية وأساليب الكتابة :ص.278
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.147
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أو قوله×:
لي�س يصف�و لزاه�د طل�ب الزهـ

ـ�د إذا كان مثق ً
لا بالعي�ال(.)1

يتضمن من مناسبة بينهام.
فاستعارة مفردة (الثقل) للمستعار له وهو العيال؛ ملا
ّ

أو يف قوله×:

واهلل يعل�م والق�رآن ينطق�ه

إن الذي بيدي من ليس يملك يل(.)2
ّ

فهنا استعارة قائمة عىل التشخيص املادي للقرآن ،فهو ناطق مثل اإلنسان ،يتك ّلم
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بلسان حاله.

الصورة الكنائية
وق�وة تأثريه�ا ،وجتس�يدها املع�اين يف ص�ور
تتجّل�ىّ قيم�ة الكناي�ة يف إجيازه�اّ ،

حمسوسة((( ،ونجد مالحمها يف شعر اإلمام احلسني× كثري ًا كام يف قوله×:
وقاطنه�ا رسي�ع الظع�ن عنه�ا

وإن كان احلري�ص على الثّ�واء(.)4

املتمس�ك
فرسي�ع الظعن :كناية ع�ن االرحتال ،واحلري�ص عىل الثواء :كناية عن
ّ

واملش�فق والراغ�ب يف املنفعة؛ ّ
اس�تقر وأطال اإلقامة
ألن الث�واء معناه :ثوى باملكان
ّ

فيه ،فخفاء املوصوف ّ
يسمى بالكناية عن موصوف (ذات).
يدل عىل هذا النوع الذي ّ

وقوله×:

وي����رى ُذب�����اب ال��ّش�رّ من
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ي��ط��ن وال ُ
ي���ذ ُّب���ه(.)5
ح���ويل
ّ

((( املصدر السابق :ص.146
((( املصدر السابق :ص.148
((( ُانظر :الزركيش ،حممد بن هبادر ،الربهان يف علوم القرآن :ج ،2ص .192خمتار عطية ،علم البيان
وبالغة التشبيه يف املعلقّات السبع :ص.148
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.74
((( املصدر السابق :ص.79

الرش وانتش�اره يف البالد،
الرش وطريقه ،وعن ش�يوع ّ
فذباب الشرّ  :كناية عن حدّ ّ

فتجمع األعداء عىل اإلمام احلسني× مثل تزاحم الذباب
اخلسة والطمع،
ّ
فهم أهل ّ

عىل ما ّ
لذ وطاب من طعام ورشاب.

ويف قوله×:
حي�و ُل ع�ن قري�ب م�ن قص�ور
ّ

مزخرفة إىل بيت ال�ت�راب(.)1

يشري اإلمام احلسني× إىل ّ
أن اإلنسان رسعان ما ينتقل من الدنيا املليئة بالزخرف

إىل القرب حيث ُيوارى بالرتاب ،فبيت الرتاب كناية عن القرب.
ويف قوله×:

إذ كنّ�ى ع�ن األبعد وه�و خالف األقرب عن اس�م املذم�وم ،ف ُيق�ال :أهلك اهلل

األبعد ،وهنا تربز اإليامءة باألبعد إىل يشء جمهول.
ويف قوله×:

ستميض غ�ير حم��م��ود ف��ري��د ًا

وخيل�و ُ
بع�ل عرس�ك بالتراث(.)3

فقد كنّى بـ (بعل عرسك) عن الزوجة التي ترث الزوج بعد مماته.

ويف قوله×:

ولي�س أخ�و الرزان�ة َم�ن جت�اىف

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

أليس م�ن أعجب عجب العجب

أن يطل�ب األبعد ميراث النبي(.)2

تش�مر للفلاح(.)4
ولك�ن َم�ن
ّ

فالرزان�ة هي الوق�ار ،فأخو الرزانة :كناي�ة عن املؤمن التق�ي ،واملتجايف للفالح:

كناية عن العايص البعيد ،وهو كثري الذنوب ،والتش�مري للفالح :كناية عن الته ّيؤ إىل

عمل اخلري.

((( املصدر السابق :ص.80
((( املصدر السابق :ص.83
((( املصدر السابق :ص.87
((( املصدر السابق :ص.94
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ويف قوله×:

ومؤث�ر املق�ام ب�أرض قف�ر على

ب��ل��د خصيب ذي رذاذ(.)1

كنّ�ى عن (البل�د اخلصيب ذي ال�رذاذ) ع�ن األرض التي نام نبتها ،وكثر عش�بها

بسبب املطر الضعيف ،أو الساكن الدائم القطر كأنّه الغبار.
ويف قوله×:

وف��اط��م��ة ُأ ّم���ي س�لال��ة أمحد

وعمي يدعى ذا اجلناحني جعفر(.)2
ّ

فذو اجلناحني :كناية عن جعفر بن أيب طالب الطيار ،الذي استُش�هد يف س�نة
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(8هـ) يف معركة مؤتة.
ويف قوله×:

مج���ة ت�ت�رى عظام ًا
ذن��وب��ك ّ

ودمع�ك جام�د والقلب ق�ايس(.)3

كنّى عن مجود الدمع وقساوة القلب ،فوصف الدموع باجلمود وهو «املعروف

أن مجود العني إنّام يكنّى به عند إرادة البكاء وبخل العني بالدموع ،وهي حالة حزن ال
ّ
رسور؛ كام يف قول اخلنساء:

جتم�دا
أعين�ي ج�ودا وال
ُ
َّ

أال تبكي�ان لصخ�ر الن�دى»(.)4

وكام يف قول أيب عطاء السندي يرثي ابن هبرية:
علي�ك بج�اري دمعها جلم�ود(.)5
أن عين�اً مل ُجت�د ي�وم واس�ط
أال ّ
عىل العكس من قول عباس بن األحنف:
سأطلب ُبعد الدار عنكم لتقربوا
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وتسكب عيناي الدموع لتجمدا(.)6

((( املصدر السابق :ص.102
((( املصدر السابق :ص.105
((( املصدر السابق :ص.113
((( احلويف ،عبد السالم ،رشح ديوان اخلنساء :ص.35
((( ُانظر :األنباري ،حممد بن القاسم ،الزاهر ىف معاين كلامت الناس :ج ،1ص.147
((( ُانظر :جميد طراد ،رشح ديوان العباس بن األحنف.

إذ «جعل س�كب الدموع كناية عماّ يلزم يف فراق األح ّبة من احلزن والكمد ،فأحس�ن
وأص�اب يف ذل�ك ،ولكنّه أخطأ يف جعل مجود العني كناية عّم�اّ يوجبه التالقي بني الفرح
والس�ـرور بق�رب أح ّبت�ه ،وه�و خفي وبعي�د؛ إذ مل ُيع�رف يف كالم العرب عن�د الدعاء

لشخص بالرسور أن ُيقال له :مجدت عينك ،أو ال زالت عينك جامدة»(((.

خفي الداللة عىل املعنى
فيعدّ هذا االس�تعامل من «التعقيد املعنوي؛ كون الرتكي�ب ّ

املراد ،بحيث ال ُيفهم معناه اّإل بعد تفكري طويل»(((.
ويف قوله×:

وخذ بالليل حظ النفس واطرد

ع�ن العينين حمب�وب الغماض(.)3

ويف قوله×:

ل��ك��ن ري��ب ال��زم��ان ذو غري
ّ

ّ
والك�ف م ّن�ي قليل�ة النفق�ه(.)4

وهنا إش�ارة أو إيامءة ،وهي من أنواع الكناية التي تكون قليلة الوسائط ،واضحة

فالكف :إشارة إىل كرم املمدوح وجوده.
اللزوم ،بال تعريض،
ّ
ويف قوله×:
الشر س�مح ًا
بعي�د ًا ع�ن سماع ّ

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

فقد كنّى عن (حمبوب الغامض) بالنعاس.

ّ
الك�ف ع�ن عي�ب وث�أي(.)5
نق�ي

الكف :إيامءة أو إش�ارة ّ
تدل عىل
املحرم�ات ،فنقي
ّ
فالكناي�ة هن�ا يف التجنّب عن ّ

ذلك ،فهي كناية قليلة الوسائط ،واضحة اللزوم ،بال تعريض(((.

((( اهلاشمي ،أمحد ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع :ص .25األميني ،أمري ،هتذيب جواهر
البالغة :ص.28
((( اهلاشمي ،أمحد ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع :ص.24
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.120
((( املصدر السابق :ص.134
((( املصدر السابق :ص.191
((( ُانظر :د .ياسني األيويب وحميي الدين ديب ،البالغة العربية وأساليب الكتابة :ص.288

83

ويف قوله×:

ق�د عرفن�اك ي�ا منغص�ة العي�ش

ٍ
ّ
ف���ان وب���ايل(.)1
ك��ل
وي��ا دار

فالكناية عن منغصة العيش يف داللتها عىل الدنيا الفانية برمزيتها ،فقد اس�تعملها

ّ
بأقل الوسائط للوصول إىل املعنى املرت ّقب.
ويف قوله×:

�ري ع�ن ثي�اب كان فيه�ا
ُ
وع ِّ

ُ
وألبس بعد أث��واب انتقال(.)2
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فالتعري عن الثياب وإلباس ثياب الرحيل :كناية عن اإلنسان الذي فارق احلياة،
ّ

فثياب االنتقال ترمز إىل الكفن.

ويف قوله×:
ال ل�شيء ك��ان م�� ّن��ي قبل ذا
ب��ع ّ
�لي اخل�ي�ر م��ن ب��ع��د النبي
خ�ي�رة اهلل م���ن اخل��ل��ق أيب
ٍ
ذه�ب
فض�ة ق�د َخ ُلص�ت م�ن
ّ
ج�د كج�دِّ ي يف ال�ورى
َم�ن ل�ه ٌّ

غير فخ�ري بضي�اء الفرقدي�ن

وال��ن��ب��ي ال��ق��ريش ال��وال��دي��ن
ّ
ث��م ُأ ّم���ي ف��أن��ا اب��ن اخلريتني
ّ
ال��ف��ض��ة واب���ن الذهبني
ف��أن��ا
ّ
أو كشيخي فأنا ابن القمرين(.)3

فالكناي�ات الواردة يف األبيات الس�ابقة من (ضياء الفرقدي�ن ،ابن اخلريتني ،ابن
الذهبين ،اب�ن القمري�ن) ،هي كنايات عن موص�وف جت ّلت يف املف�ردات الدا ّلة عىل

خاصة يف صفات املمدوحني األبويني ،وهنا يشير إىل أبويه ،ومها :اإلمام عيل
رمزية ّ

ابن أيب طالب× ،والس ِّيدة فاطمة الزهراء’.
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الزخرفةالبديع ّية

ّ
إن البدي�ع مظه�ر من مظاهر املس�توى اللفظي؛ ألنّ�ه «أداة تعبريية يعتم�د املفارقة

((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.146
((( املصدر السابق :ص.150
((( املصدر السابق :ص.161

احلس�ية واملعنوية لغة بذاهت�ا ،كام جيعل من اإليقاع التكراري خاصي�ة بذاهتاّ ،
وكل ذلك
ّ

ثم
يم ِّث�ل عملي�ة تنظيم لألدوات التعبري ّي�ة التي كان اإلحلاح عليها وس�يلة لقبوهلا ّأوالًّ ،

باملحس�نات اللفظية مراعاة
اإلعج�اب هب�ا ثاني ًا»((( ،فيزخر ش�عر اإلمام احلسين×
ّ

للجان�ب املوس�يقي؛ مل�ا يمتاز به م�ن املطابقة ووض�وح الداللة ،وهذه التحس�ينات
جاءت كاآليت:

اجلناس

ّ
إن اجلناس أو التجانس يعتمد التامثل الس�طحي ،والتسمية ذاهتا تشـري إىل ذلك،

وكما يكث�ر من الطباق يكث�ر أيض ًا من اجلن�اس بطريقة عفو ّية بلا تك ّلف ،كام يف

قوله×:

مق�در ًا
وإن كان�ت األرزاق ش�يئ ًا ّ
وإن كان�ت األموال للترك مجعها

فق ّلة سعي املرء يف ال��رزق أمجل
فام بال مرتوك به املرء يبخل(.)3

فاجلن�اس بين (األرزاق) و(ال�رزق) ،و(الرتك) و(مرتوك) ،ه�و جناس ناقص؛

إذ تتواج�د زيادة يف إح�دى الكلمتني املتطابقتني أكثر من ح�رف واحد ،وهذا النوع

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

وتعدّ من أبنية التكرار واإلعادة(((.

يسمى مذ ّي ً
ال(((.
ّ

يتأكّ�د ح�رص اإلم�ام× ،يف جلب أكثر من طب�اق بأطرافه االس�مية يف موضع

واحد بغية التناسب ،وربام جيمع بني زخرفتني يف آن واحد ،يف مجعه اجلناس والطباق

مع ًا ،حرص ًا عىل التناس�ب ،وجملبة إليقاع موس�يقي يف نبرات متالحقة تثري اللفظ
((( د .حممد عبد املطلب ،البالغة العربية (قراءة ُأخرى) :ص.348
((( ُانظر :اجلرجاين ،عبد القاهر ،أرسار البالغة :ص ،12نق ً
ال عن البالغة العربية (قراءة ُأخرى):
ص.372
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.144
((( د .ياسني األيويب وحميي الدين ديب ،البالغة العربية وأساليب الكتابة :ص.326
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مجاالً ،وتُلبس املعنى روح ًا موسيق ّية ،كام يف قوله×:
اغ�ن ع�ن املخل�وق باخلال�ق
َ

واس�ت�رزق ال��رمح��ن م��ن فضله

تسد عىل ال��ك��اذب والصادق
ّ

فلي�س غير اهلل م�ن رازق(.)1

فاجلناس بني (املخلوق) و(اخلالق) ،و(اسرتزق) و(رازق) هو جناس اشتقاق(((،

وهو اجلمع بني لفظني مشرتكني من اشتقاق واحد ،أو جتمعهم املشاهبة يف احلروف.
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ويف قوله×:
أأن�ت َأوىل ب�ه م�ن إل�ه فيما ت�رى

اعتللت وما يف الدين من علل(.)3

فاجلناس هنا بني (اعتللت) و(علل) هو جناس اشتقاق.

ويف قوله×:

ف���م���از م�����ن أل���ف���اظ���ه

ّ
ك���ل وق���ت ووزن(.)4
يف

(وزن)،
األول :الفعل (ماز) ،والثاين :االس�م ْ
فهن�ا جناس بين لفظني خمتلفينّ ،

ويس�مى جناس مس�توىف ،وهو عن�د البالغيني :م�ا كان اللفظان متجانسين فيه من
ّ

نوعني خمتلفني كاسم وفعل(((.
ويف قوله×:

ث���ج���اج
ث��ج��ي��ج ال����رع����د ّ

ِ
ن��ط��اق��ي��ه(.)6
إذا أرخ����ى

و(ثجاج) هو ما يعرف بجناس املشتق ،كام يف قوله×:
فاجلناس بني (ثجيج)
ّ
كي� ًا
إن الذنوب هي املكاوي(.)7
أال ّ
ذن�ويب ق�د ك�وت جنب�ي ّ
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((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.137
((( ُانظر :السيوطي ،جالل الدين ،معرتك األقران :ج ،1ص.303
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.149
((( املصدر السابق :ص.167
((( ُانظر :د .حممد أمحد قاسم ،وحميي الدين ديب ،علوم البالغة (البديع والبيان واملعاين) :ص.115
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.176
((( املصدر السابق :ص.188

فاجلناس بني (كوت) و(ك َّي ًا) و(املكاوي) جناس اشتقاق.

وكذلك بني (جادت) و(جد) جناس اشتقاق ،كام يف قوله×:
إذا جادت الدنيا عليك فجد هبا
عىل الناس طر ًا قبل أن تتف ّلت(.)1
وكذلك يف قوله×:
وإن صافي�ت أو خالل�ت خلا ً

ففي الرمحن فاجعل َمن تؤاخي(.)2

ويف قوله×:
يعت�ز الفت�ى بامل�ال زه�و ًا
ُّ

وما فيها يفوت عن اعتزاز(.)3

وقوله×:
وأن تعت�اض بالتخلي�ط رش�د ًا

فإن الرشد من خري اعتياض(.)4
ّ

وقوله×:
وإذا بل�غ امل�راد ُعلا ً
وع�ز ًا
ّ

ت��ولىّ واضمحل مع البالغ(.)5

وقوله×:
أق�ول وق�د رأيت مل�وك عرصي

ني امل��ل��ك ب���اغ(.)6
أال ال يبغ ّ

فاجلناس بني (خاللت) و(خالً) هو جناس اشتقاق.

فاجلناس بني (تعتاض) و(اعتياض) هو جناس اشتقاق.

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

(يعتز) و(اعتزاز) هو جناس اشتقاق.
فاجلناس بني
ّ

واجلناس بني (بلغ) مع (بالغ) هو جناس اشتقاق.

فاجلناس بني (يبغني) و(باغ) هو جناس مشتق.

((( املصدر السابق :ص.84
((( املصدر السابق :ص.94
((( املصدر السابق :ص.111
((( املصدر السابق :ص.119
((( املصدر السابق :ص.129
((( املصدر السابق :ص.130
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وقوله×:
ِ
ـ�م ال أب�ذل اإلنص�اف م ّن�ي
ول َ

وأبلغ طاقتي يف االنتصاف(.)1

فاجلن�اس بني (اإلنص�اف) مع (االنتص�اف) يرجع إىل جناس االش�تقاق؛ ألنهّ ام
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ينتميان إىل جذر لغوي واحد.

الطباق
م�ن املالحظات الفنّيةّ :
أن خري ما يطبع ش�عر اإلمام احلسين× كثرته يف اجلمع
بني األش�ياء املتضادة ،يف ُبنَى قائمة عىل التوافق الس�طحي ،والتخالف العميق؛ ّ
ألن
ٍ
ّ
معان كنائية تنح�از إىل الضدّ ية،
بال�دوال عىل أطراف تنت�ج
املس�توى الس�طحي يأيت
يصب يف بنية الطباق بوصفه يفرز سياقات ضدّ ية ،كام يف قوله×:
ّ
أليس م�ن أعجب عجب العجب

واهلل قد أوىص بحفظ األقرب(.)2

فاألبعد خالف األقرب ،ومها ضدّ ان ،استعان هبام عىل الزخرفة اللفظية يف تفعيل

املع�اين وإظه�ار حريهتا عىل املس�توى الفنّ�ي ،فاجلمع بين األضداد ـ بين (األبعد)

و(األقرب) ـ هو تناسب يف االسمية.

وكذل�ك يف قوله× جمموعة من األضداد ،يس�تعني هبا للزخرف�ة اللفظية ،تكتنز

باملعاين العميقة:

فعقب�ى ّ
كل يشء نح�ن في�ه
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أن يطلب األبعد م�يراث النبي

ٍّ
وح��رم
وم��ا ح��زن��اه م��ن
ح��ل ُ

من اجلمع الكثيف إىل شتات

ي��وزّ ع يف البنني ويف البنات(.)3

ّ
و(احلل) ضدّ ه (احلرم) ،و(البنني)
التفرق،
فـ(اجلمع) ضدّ (الشتات) الذي معناه ّ

ضدّ ه (البنات) ،وهو تناسب يف االسمية.
((( املصدر السابق :ص.131
((( املصدر السابق :ص.83
((( املصدر السابق :ص.85

وقوله×:
ول����ك����ان ذل�����ك م���ن���ه أد

ن���ى ّ
رشه م���ن خ���ي��ره(.)1

(رشه) و(خريه) هو تناسب بني االسمية.
فالطباق بني ّ
وقوله×:

جهلناهـا ك��أن مل نختربها

عىل طول التهاين والتعازي(.)2

فالطباق بني (التهاين) و(التعازي) هو تناسب بني االسمية.
وقوله×:

وقوله×:
ّ
ب���د ي��وم�� ًا
وك���ل ُأ
خ�����وة ال ّ
ّ

إن طال الوصال إىل انقطاع(.)4

فالطباق بني (األداين) و(األقايص) هو تناسب بني االسمية.

فالطباق بني (الوصال) و(االنقطاع) هو تناسب يف االسمية.

فاإلمام× يكثر من األضداد انسجام ًا مع البنية اإليقاعية يف تفعيل الثراء اللغوي

لع�رض املع�اين املخالف�ة؛ من أج�ل التكثري والس�عة ،واجلمع بين املتضا ّدين ألجل

املقابلة املعنوية ،كام يف قوله×:

وط���رق���ت
ع���ش���ت
ف���ل���و
ُ
ُ

ص���ادق���ت َم����ن ي��ق��در
مل���ا
ُ

م���ن ال���غ���رب إىل ال�ش�رق

أن ُي��س��ع��د أو ُي��ش��ق��ي(.)5

والطباق بني (الغرب) و(الرشق) ،وبني (يسعد) و(يشقي) ،هو طباق اإلجياب،
((( املصدر السابق :ص.110
((( املصدر السابق :ص.112
((( املصدر السابق :ص.118
((( املصدر السابق :ص.128
((( املصدر السابق :ص.139

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

ٍ
ّ
رف��ق
ب��ك��ل
وب����ر امل��ؤم��ن�ين
ّ

ونصح ل�لأداين واألق���ايص(.)3
ٌ
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تتداخل األلفاظ املتضادة فيام بينها من أجل اتّساع دائرة املعنى ،فهو تناسب بني
ٍ
أطراف تارة يف الفعلية ،و ُأخرى يف االسمية.
وقوله×:

ويفن�ى م�ا ح�واه املل�ك أصلا ً

ٍ
وفعل اخل�ير عند اهلل
ب���اق(.)1

ٍ
و(باق) هو تناسب بني طرفني الفعلية واالسمية.
و(يفنى)

وقوله×:
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ومرهت�ن الفضاي�ح واخلطاي�ا

(مرهت�ن) بمعن�ى مقي�د ،و(ف�كاك) بمعن�ى مطلق ،وهو تناس�ب بين طرفني يف

االسمية.

وقوله×:

ي��ا ده��ر ُأ ٍّف ل��ك م��ن خليل

كم لك يف اإلرشاق واألصيل(.)3

فيه طباق بني (اإلرشاق) و(األصيل) ،وهو تناسب بني طرفني يف االسمية أيض ًا.

وقوله×:

ي��ا نكبات ال��ده��ر دويل دويل

ِ
شئت أو أطييل(.)4
واق�صري إن

طباق بني (اقرصي) و(أطييل) ،وهو تناسب بني طرفني يف الفعلية.
أو قوله×:

م����ن ي���س���ع���د اهلل ي��ل��ن
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يقصرّ

باجتهاد للفكاك(.)2

جي������زى ب��م��ا أويت م��ن

((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق :ص.141
((( املصدر السابق :ص.147
((( املصدر السابق :ص.151
((( املصدر السابق :ص.167

ل����ه ال����زم����ان إن خ��ش��ن

���س���ن(.)5
ف��ع��ل قبيح أو َح َ

والطباق بني (يلن) و(خش�ن) ،و(قبيح) و(حسن) ،وهو تناسب بني طرفني تارة
بالفعلية ،و ُأخرى باالسمية.
وقوله×:

احل�ر للمل�وك عب�د ًا
فص�ار
ّ

ِ
وج���اه(.)1
للحر م��ن ق��د ٍر
ف�ما
ّ

(احلر) و(العبد) ،وهو تناسب بني طرفني يف االسمية.
فالطباق بني
ّ

وقوله×:
معين ًا ل�لأرام��ل

واليتامى

أمني اجليب عن قرب ون��أي(.)2

والطب�اق بين (ق�رب) و(ن�أي) ،وه�و تناس�ب بين طرفين يف االس�مية ،فهذه

عقله يف التأثري واالستجابة.
ويف قوله×:

وينفعن�ي بموعظت�ي وق�ويل

وينفع ّ
كل مستمع وراوي(.)3

فالطباق بني (مستمع) و(راوي) ،ويف ضوء ذلك ّ
فإن اإلكثار من الطباق يف شعره
ُيع�دّ وس�يلة ألجل اجلمع بين املتضادات يف تك ُّث�ر املعنى؛ وهلذا قي�ل« :ليس الطباق

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

املتض�ادات املعنوي�ة تتجاذب يف حراك ثقايف تنبثق من معجم ش�عري خاص ،يتعاىل
ويتحرك جّ
باتاه املتل ِّقي؛ لكي يستقطب
النص بإضفاء الطابع اإلنساين عليه،
عىل خم ّيلة ّ
ّ

متوهجة،
بالضـرورة ترف ًا لفظي ًا فحسب ،بل هو تعبري يف أكثر األحيان عن حركة نفسية ّ

ورصاع بين م�ا هو كائ�ن وما جيب أن يك�ون ،بني الراه�ن واملتوقع .واملب�دع يلجأ إليه
لتصوي�ر ِ
اهل ّوة القائمة بني واقع مرفوض ومس�تقبل مأمول .والقصد منه العمل عىل بناء
ُّ
تش�ف ع�ن غليان داخيل
ع�امل خمالف مل�ا هو قائم ،ح�امل باألفض�ل ،فكثرة املتعارضات

ورفض ألمر الواقع»(((.

((( املصدر السابق :ص.185
((( املصدر السابق :ص.192
((( املصدر السابق :ص.188
((( د .حممد أمحد قاسم ،وحميي الدين ديب ،علوم البالغة (البديع والبيان واملعاين) :ص.69
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املقابلة
يعتم�د التقاب�ل عىل مقابل�ة صورتين ملوضوعني أو ذاتين واملقارنة بينهماّ ،
وأن
ألن الطباق
كمي فحسب ،ولكن أيض ًا ّ
«أعم من الطباق ،ليس اس�تناد ًا إىل معيار ّ
املقابلة ّ
ينحصـر فقط يف اجلمع بني متضادين اثنني فقط ،بينام املقابلة تكون بني معاين متضا ّدة أو

معاين غري متضادة توضع متقابلة»(((.
ورأي علامء البديعّ :
أن أعىل ُرتَب املقابلة وأبلغها ما ك ُثر فيه عدد املقابالت ،لكن
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رشيطة االبتعاد عن التك ُّلف واإلرساف فيه ،كام ورد يف قول اإلمام×:
فال اجلود ُيفنيها إذا هي أقبلت

ّ
فإن (اجلود) يقابله (البخل) ،و( ُيفنيها) يقابله ( ُيبقيها) ،و(أقبلت) يقابله (تو ّلت)،

يس�مى :مقابلة ثالثة بثالثة ،ومن هنا تكون
وهذا النوع من أش�كال املقابلة ُيعرف بام
ّ
املقابل�ة ـ وهي ن�وع من العالقة بني األد ّلة اللغوية ـ بنية أساس�ية للخطاب األديب يف

مستوياته اخل ّطية ،واإليقاعية ،والداللية ،حت ّقق انسجام ًا وترابط ًا بني وحداته(((.

املشاكلةاللفظية
تعدّ من دائرة التكرار الذي جيمع بني التامثل الس�طحي والتخالف العميق ،وفيها
طاب�ع التكراري�ة الذي يتك�رر لفظه دون معن�اه((( ،وتبدو املش�اكلة يف بنيته�ا «قريبة
الش�به باجلن�اس يف تكريره اللفظ مع اختلاف املعنى ،ويف خمادعة الق�ارئ وخمايلته»(((،
كام ورد عنه×:
عجب�ت ملعج�ب بنعي�م دني�ا
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وال البخل ُيبقيها إذا ما تو ّلت(.)2

وم��غ��ب��ون ب��أي��ام ل�����ذاذ(.)6

((( الطوانيس ،د .شكري ،البديع وفنونه (مقاربة نسقية بنيوية) :ص.208
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.84
((( ُانظر :الطوانيس ،د .شكري ،البديع وفنونه (مقاربة نسقية بنيوية) :ص.200
((( ُانظر :د .حممد عبد املطلب ،البالغة العربية (قراءة ُأخرى) :ص.374
((( الطوانيس ،د .شكري ،البديع وفنونه (مقاربة نسقية بنيوية) :ص.91
((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص.101

وكام ُينسب إليه قوله×:
ف��ه��زام��ون ق��دم�� ًا
ف���إن هن���زم
ّ

وقوله×:

ح��س��ب��ي ب������ربيِّ ك��اف��ي�� ًا

وقوله×:

أليس م�ن أعجب عجب العجب

وإن نهُ���زم فغري مهزمينا(.)1
م��ا اختيش والبغي حسبه(.)2
أن يطلب األبعد مرياث النبي(.)3

أي
وه�ذا الل�ون من التك�رار يف البن�ى اللفظية ُيع�دّ واحد ًا م�ن أبرز آلي�ات بناء ّ

ن�ص لغوي عىل مس�توى وحدات�ه املعجمية ،والصوتي�ة ،والداللي�ة ،والرتكيبية؛ ملا
ٍّ
واالنسجام(((.

الظواهر الفنّية
أـ التصوير الغييب

ّ
إن التقاط املشهد الغيبي ،ونقل احلقيقة من خلف حجاب مادي ،تلك احلالة التي
يؤول إليها اإلنسان بعد مماته ودفنه ،هلي من ِ
العبرَ واملواعظ التي يسهم اإلمام× يف
نقله�ا ،رهبة لذلك العامل اخلف�ي ،وتنبيه ًا وحتذير ًا ألنفس كثيرة املعايص والذنوب،

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

في�ه من تكرار عىل مس�توى اخلطاب اللغوي ،لك�ي يمنحه قدر ًا كبري ًا من التامس�ك

فاس�تعامل الصورة بأدواهتا الفنّية من اس�تعارة وكناية يف تعبري نفيس وش�عوري ،قد
أزاح النق�ل غير املألوف يف تقديم الوص�ف؛ ملا يقع داخل القرب م�ن أهوال غامضة

�ميت بفتنة القرب ،فرس�م الصورة بألواهنا اإلبداعية خ ّفف من حقيقتها؛ ممّا جعلها
ُس ّ
((( املصدر السابق :ص.156
((( املصدر السابق :ص.79
((( املصدر السابق :ص.83
((( ُانظر :الطوانيس ،د .شكري ،البديع وفنونه (مقاربة نسقية بنيوية) :ص.69
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وحس ًا وحيو ّية يف املفردات ،كام يف قوله×:
أكثر مجاالً ّ
م��زخ��رف��ة إىل ب��ي��ت ال�ت�راب
حي���و ُل ع��ن قريب م��ن قصور
ّ
فيسلم فيه م��ه��ج��ور ًا فريد ًا

أح��اط ب��ه شحوب االغ�تراب

ّ
ك���ل ص��احل��ة أت��اه��ا
وأل��ف��ى

وس��ي��ئ��ة ج��ن��اه��ا يف الكتاب
ّ

ّ
ك��ل أمر
وه��ول احل�شر أفظع

ال���ت���زود إن عقلنا
ل��ق��د آن
ُّ

إذا ُدع��ي اب��ن آدم للحساب

وأخذ ّ
احلظ من باقي الشباب(.)1
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العدداحلادي
العدد

حسية ممزوجة بأدوات بيانية
يقابلها صورة الدنيا بمغرياهتا؛ إذ وصفها بتعابري ّ

من استعارة يف أنسنة أشيائها ،وإضفاء مالمح لونية وشعورية لدنيا؛ لتتمظهر بأشياء

حسية ،كام جاء يف قوله×:
ّ

زخ��ار ُف��ه��ا تصري إىل ان��ج��ذاذ

غ��رت��ك منها
ودن��ي��اك ال��ت��ي ّ
ٍ
بجه�د
تزح�زح ع�ن مهالكه�ا

ف�ما أص��غ��ى إل��ي��ه��ا ذو نفاذ

عجب�ت ملعج�ب بنعي�م دني�ا

وم���غ���ب���ون ب���أي���ام ل���ذاذ

بسم
لقد ُم��زج��ت ح�لاوهت��ا
ٍّ
وم��ؤث��ر امل��ق��ام ب���أرض قفر

ف�ما ك��احل��ذر منها م��ن م�لاذ

عىل بلد خصيب ذي رذاذ(.)2

ب ـ احلوار القصصي
يلجأ اإلمام احلسني× إىل احلوار القصيص بني اجلامد واإلنسان يف إضفاء روح حيوية

للكلمة ألجل أنسنة اجلامدات ،فيجعل األشياء متحركة مع اإلنسان يف صياغة رصينة.
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خياطب سكّان القبور بعد زيارته مقابر الشهداء بالبقيع((( ،وينادهيم من واقع غيبي
ٍ
مقربة من مش�كاة
ال يمكن أن يتصوره ّ
أي ش�خص إلاّ إذا كان يف مقام عال ،ومرتبة ّ

((( مارديني ،عبد الرحيم ،ديوان اإلمام احلسني بن عيل (وصاياه وحكمه وكرمه) :ص80ـ.81
((( املصدر السابق :ص101ـ.102
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.182

النبوة ،فاال ّطالع عىل عامل الغيب س�واء كان مستور ًا حتت األرض ،أو يف السامء ،أمر
ّ

ال يصفه إلاّ َمن يؤمن بذلك إيامن ًا عميق ًا ويقين ّي ًا ،فيبينِّ فيه مشاعرهّ ،
ويبث أحاسيسه،
أي
ومهما تكون املناداة واملخاطبة إىل ع�امل الربزخ ،يبقى الر ّد غامض ًا غري واضح من ّ
أي جواب من جانب القرب ،فال يس�فر عماّ خفي إلاّ عندما
إنس�ان كائن ،فليس هناك ّ
تك�ون املخاطبة من نب�ي ،أو ويص ،أو إمام معصوم ،فهك�ذا يكون احلوار القصيص

حي وبني مجاد ال يفصح عن نفس�ه ،فنابت عن�ه األرض يف احلديث ،واملخاطبة
بين ّ

عىل لس�ان املتك ِّلم الذي يشعر بإحساس�ه العميق ،وخلجات نفسه ،ما تبعثه األرض
ٍ
ال عن ذلك ّ
معان ،فض ً
أن اإلمام املعصوم× يرى ما ال يراه الناس ،فعلم اإلمام
من
نادي�ت س�كان القب�ور ُفأس�كتوا
ُ

وأجابني عن صمتهم ت َُر ُب احلىص

وحش�وت أعينه�م تراب� ًا بعدم�ا

كانت ت��أ ّذى باليسري من القذا

قال�ت أتدري م�ا فعلت بس�اكني
أ ّم�ا العظ�ام فإنّن�ي مزق ُته�ا حت�ى
قطع�ت ذا زاد ِم�ن ه�ذا ك�ذا
ُ

اخلالصة

وخرقت الكسا
قت حلمهم
مز ُ
ّ
ّ
ُ
امل��ف��اص��ل وال��شّ ��وا
تباينت

فرتك ُتها رمم ًا يطوف هبا البال(.)1

اجلاملية الفنّية يف شعر اإلمام احلسني×

كام جاء يف قوله×:

ّ
إن اهل�دف م�ن ه�ذه الق�راءة ه�و تس�ليط الضوء على جان�ب إبداعي م�ن حياة

اإلمام× األدبية ،وهي وقفة بالغية بيانية ،نستشف منها ال ُبعد اجلاميل الذي ينضوي
عليه ّ
كل نتاجه الش�عري ـ عىل الرغم من ق ّلته ـ وش�حن حياته باألحداث السياس�ية
التي انتهت باستشهاده؛ إذ كان يتمتع باالقتدار الفنّي يف التعبري.
فام وصل إلينا من أدب اإلمام احلسني× قليل جدّ ًا ،ويغني عماّ قاله من شعر أو نثر

فاألئمة ليسوا
يف جمال اخلطابة ،والوصايا ،والدعاء ،والرس�ائل ،واخلواطر يف حياته،
ّ
((( املصدر السابق :ص.183
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بش�عراء ،لكنّهم يقولون الش�عر يف مناس�بة أو غاية ،ويتم ّثلون باألشعار ،وخياطبون

احلجة ،وإقناعهم ،ودحضهم ،وتوعيتهم.
الناس عىل قدر فهمهم شعر ًا ونثر ًا؛ لبلوغ ّ
فاحلدي�ث عن ش�عر اإلمام احلسين× يف بي�ان مضامين�ه ،وأغراضه الش�عرية،

مفصلة .إلاّ ّ
أن اختيار عنوان
وتعبرياته الفنّية ،حيتاج إىل وقفة تأ ّمل دراس�ة فنّية عا ّمة ّ
البح�ث هب�ذه الكيفية يقتصـر عىل جانب واحد ،وهي وقف�ة يف اجلنبة اجلاملية الفنّية.
فاملتأ ّمل يف ش�عره جيد الصورة الوصفية يف ُأس�لوبه الغيبي عندما يتحدّ ث عن القرب،

2017مم
هـــ2015
1438هـ
اخلامسة ـ1437
عرشــ السنة الثالثة ـ
السابععرش
العدداحلادي
العدد

ويصف اإلنسان من أعامقه ،وكأنّه جييل يف وصفه العتمة والغموض السائد عند عا ّمة
جيس�د الصور احليو ّية ُبأس�لوب رائ�ع ال يبتعد عن عنارص
الناس ،فاس�تعامله البياين ِّ
التصوير الشعري من االستعانة هبا يف نقل املشهد ،أو الوصف ،أو الفخر ،أو املدح،

أو اهلجاء؛ ألجل كشف هوية اخلصم.

فت�ارة يس�تعمل فنون البيان من تش�بيه واس�تعارة أو جماز؛ لرس�م مع�امل التصوير
الش�عري ،فيك�ون الوص�ف يف غاي�ة الد ّقة واإلبداع ،وت�ارة ُأخرى يلج�أ إىل احلوار
القصيص بني اجلامد واإلنسان ،يف إضفاء روح حيوية للكلمة؛ ألجل أنسنة اجلامدات،

متحركة مع اإلنسان يف صياغة رصينة.
فيجعل األشياء
ّ

وربام جيمع مع الصورة الشعرية جاذبية املفردة يف استعامل اإليقاع الداخيل بجلب

مزايا اجلرس عن طريق استعامل الزخرفة البديعية من جناس وطباق ومقابلة.

ال عن ذلكِّ ،
فض ً
حيش�د أفكاره باستلهام معاين القرآن الكريم ،واحلديث النبوي،

خاصة ،يس�تنطق معه�ا الق�رآن بمفردات ش�عرية،
فيط�رز ش�عره بمس�حة معنوي�ة ّ
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النبوي.
ربز ظاهرة التناص مع القرآن الكريم ،واحلديث
ّ
وإيقاعات مشحونة ،تت ّ

تتضمن
أ ّما األلفاظ فترتاوح بني الليونة والر ّقة ،وحيدو هبا إىل االستعامل الفنّي؛ ملا
ّ

م�ن جزالة وحيو ّية وصدق ،وهذه من صفات الش�عر اإلسلامي ،فمالحمه واضحة

املعامل ،إلاّ أنّه واسع الداللة ،خيتفي يف مفرداته وصياغاته معامل البيان العريب من جماز،

وتشبيه ،واستعارة ،وكناية.
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انعكاس القيم الثورية يف الشعر احلسيين املعاصر
د .رقیة رستم بور ملکي*

املق ّدمة

إن قیم و ُم ُثل ثورة اإلمام احلسین× بصفتها ثورة إنس�انیة کبری ّ
ّ
بکل أبعادها،
تشع علی ّ
کل ُأمم األرض ما دام الظلم واالضطهاد قائمنی يف العاملّ ،
وإن استحضار
ّ
عزة وقدرة للوقوف مع ّ
كل
قی�م تل�ك الثورة العظیمة اخلالدة يف هذا العرص ،یزیدن�ا ّ

مظلوم ومضطهد ُس�لب ح ّقه ،ومکافحة ّ
کل معامل اجلور والفس�اد ،وإحیاء الفضائل
إلصالح األُمور.

«إن رسول اهلل| قالَ :من رأى سلطان ًا جائر ًا،
وقد أعلم اإلمام األُمة مجعاء بقولهّ :

مس�تح ً
ال حلرم اهلل ،ناكث ًا لعهد اهلل ،خمالف ًا لس�نّة رس�ول اهلل| ،يعمل يف عباد اهلل باإلثم

والع�دوان ،فلم ُيغيرِّ عليه بفعل وال قول ،كان حق ًا عىل اهلل إن ُيدخله ُمدخله»((( .فثورة
احلسین× ،هي امتداد للرسالة املحمدیة التي جاءت لتُح ّطم رصوح الظاملنی ،وما
جاءت ثورة اإلمام احلسنی× إلاّ لتجدید الدّ م يف عروق الشعوب املظلومة.

ّ
إن هذا البحث یس� ّلط الضوء علی بعض املقاطع الش�عریة املعارصة ،ذات طابع

س�یايس ،تتمحور علی حادثة کربالء ،وهنضة اإلمام احلسین× ،من أعامل شعراء،
أمث�ال :بدر ش�اکر الس� ّیاب ،وحییی السماوي ،وجواد مجی�ل ،وأمحد دحب�ور ،و...

ذلك للکش�ف عن مدی تأ ّثر أصح�اب هذه القصائد بالقیم النابع�ة من ثورة اإلمام
* ُأستاذة مشارکة يف اللغة العربیة وآداهبا بجامعة الزهراء’ ،من إيران.
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ األُمم وامللوك :ج ،4ص.304

احلسین× ،للتعبری عن أبعاد مأس�اة اإلنس�ان العريب املع�ارص ،املحارص حتت قیود

السلطة وظلم احلکّام.

الشعر احلسيين

«تُع�دّ ثورة احلسین ما ّدة خصبة ،اس�تلهمها األُدباء يف فنّهم اس�تلهام ًا واس�ع ًا ،أمده

األدب الرافض بثروة ضخمة من القصائد»(((.

وال غب�ار عل�ی هذا الق�ول إذا ما تأ ّملنا يف ش�کل ومضمون القصیدة احلس�ینیة،
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السابععرش
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خاصة ،رؤیة جدیدة يف الش�کل
فه�ي أضافت إلی الش�عر العريب عا ّم�ة ،والوجداين ّ
مهمة إصالحیة نابعة من وجدان الشاعر ،مت ّثلت
واملضمون .فأخذ الش�عر احلس�یني ّ

برصد الوظیفة الکربی لثورة اإلمام احلسین× ،وهي االس�تنفار لقیم اهلل ُس�بحانه
بنصرة احل�ق ودفع الباطل مهما کان الثمن ،إذ التفت إلیها الش�عراء .وأخذ الش�عر

احلسیني العاشورائي ینمو روحی ًا بتجدید الزمان ،فأ ّثر ذلك ک ّله يف عواطف املجتمع

اإلسالمي واإلنساين تأثری ًا عمیق ًا ،وظ ّلت مظاهر احلزن مقرونة بالثورة ،وهي تفوح

من کالم الشعراء يف ّ
کل عرص إلثارة الضمری اإلنساين.

ُیع�دّ رم�ز احلسین× يف الش�عر الع�ريب املع�ارص رم�ز ًا جامع� ًا ملع�اين النضال،

والش�هادة ،والتضحیة ،والفداء .ویری الش�اعر املعارص يف شخصیة اإلمام× املثل

احلق ،فهو الذي دفع حیاته ثمن ًا له واستُش�هد يف س�بیله ،وهو
األعلی يف الثبات علی ّ

سجل باستشهاده
إذ ذاك ینارص اإلسلام ،ویقتدي هبدي جدّ ه رس�ول اهلل‘ ،ولقد ّ
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صفحة مضیئة يف تاریخ اإلسالم ،جعلته بط ً
نعتز به وسریته .ویظل استشهاد
ال عظی ًام ّ

اإلمام احلسین× يف کربالء مصدر إهلام للش�عراء ،متخذین من اإلمام رمز ًا للفداء
احلق(((.
والتضحیة بالذات يف سبیل ّ

((( أمنی1936 :م :ج ،3ص.304
قطر(تطوره واجتاهاته الفنیة) :ص188ـ .189
((( ُانظر :املرزوقي ،عبد اهلل فرج ،الشعر احلدیث يف
ّ

«ولع�ل حادث�ة کربلاء بام مت ّث�ل من رمزیة للمأس�اة ّ
ّ
ب�کل معانیها ،کان�ت من أکثر

احلوادث حضور ًا يف دواوین الش�عراءّ ،
أن من الش�عراء
ولعل الس�بب يف ذلك یعود إلی ّ
َمن یری يف ش�خصیة اإلمام املم ّثل احلقیقي ّ
لکل دعوة نبیلة ،انطلقت وثارت علی واقع
ظ�امل ،ومل یقدّ ر هل�ذه الدعوات والثورات أن تصل إلی أهدافها ،فکانت نتیجتها الفش�ل
قمة يف املثالیة ،ال
واهلزیمة ،ال لعیب أو قصور يف مبادیء أصحاهبا ،وإنّام لکون دعواهتم ّ

تتوافق والواقع الفاسد آنذاك»(((.

ّ
وکأن الش�عراء یأمل�ون ثورة تتّصف هب�ذه املبادیء ،ثورة حس�ینیة صادقة ،یدفع

فت�ح اإلمام احلسین× من خلال ثورت�ه الفری�دة ،ووقفته املجی�دة ،ورصخته
اخلالدة ،للشعراء واألُدباء واملفکّرینّ ،
هیتم بقضایا العدل واحلریة ،والنضال
وکل َمن ّ
والسالم ،أبواب اإلبداع يف خمتلف نواحي الفکر والف ّن واألدب؛ ّ
ألن ملحمة کربالء

بذاهت�ا تزخر باملعاين الس�امیة ،والص�ور البدیعة ،والش�عارات الکبیرة ،التي تتع ّلق

بالقیم الرفیعة ،واملصالح العا ّمة.

انعكاس القيم الثورية يف الشعر احلسيني املعارص

فیها صاحبها حیاته ثمن ًا هلا ،حیث یقول حییی الساموي خماطب ًا اإلمام احلسنی×:
ّ
ّ
ل�کل مذع�ور حص�ون(.)2
وأن�ت
��س��ام
ل��ک��ل ذي ع���ز ٍم ُح
أن��ت
ٌ

إن حادثة عاش�وراء عامل أس�اس إلث�ارة روح التح�دّ ي يف نفوس
«یمک�ن الق�ولّ :
األُ ّمة ،ومن أشدّ مقاطع التاریخ التصاق ًا بواقع األُ ّمة يف ّ
کل آن ،ومن أکثرها تأثری ًا علیه؛
احلق والباطل ،وبنی الظامل واملظلوم ،کانت وال تزال باقیة،
قص�ة الصرّ اع األزيل بنی ّ
ّ
ألن ّ

فلذلك خلدت عاشوراء مهام جتدّ د الزمن»(((.

اس�تحرض الش�عراء ش�خصیة اإلمام احلسین× ،وجعلوها مصدر ًا یس�تمدّ ون

منها .یقول بدر شاکر الس ّیاب:

((( عرشي زاید ،عيل ،استدعاء الشخصیات الرتاثیة يف الشعر العريب املعارص :ص.121
((( الساموي ،حییی( ،یا سیدي حسنی) ،موقع املثقف ،العدد 2011 ،1956م.
((( مطهري :1381 ،ج ،1ص18ـ.20
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ّ
ب��خ��ط��ة ن��ک��راء
ري الغلیل
َّ

ّ
وجل عن أن یشتري
عز احلسین
َّ
آل�ی یم�وت وال ی�وايل مارق� ًا

جم اخلطایا طائش األه��واء
ّ

()1

أق�ر لکم إقرار
وه�ذا قول اإلم�ام×« :واهلل ال ُأعطیکم بی�دي إعطاء الذلیل ،وال ّ

العبید»(((.

وفیام یيل مقتطفات من املقطع األخری من قصیدة (رصخة من کربالء ...یا إنسان)

اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015م
2017مم
2015
هـــهـ ـ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ـ
الثالثة ـ
السنة
عرش ـ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

املنشورة يف دیوان (دینا وأخواهتا)من املجموعة الکاملة:
قد تقتلني

قد تفجعني بأعزائي

صحبي ...إخواين ...أبنائي
قد تسبي أهيل ونسائي

لکنّك أوهى من أن تأخذ صويت

هیهات الذلة منيب ...لن أرجوکم

سأقاومکم ...سأقاومکم ...سأقاومکم
لن أعطیکم
إعطاء ذلیل
إقرار عبید

سأقاومکم ...سأقاومکم ...سأقاومکم
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ٌ
سیف ینرصين
حتی ال یبقی حولی

حتی تنفجر دمائي يف األجیال وحتکیني
حتی یسمع أنصاري صويت يف اآليت

السیاب ،بدر شاکر ،أزهار ذابلة وقصائد جمهولة.
((( ّ
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص.581

هل من نارص
فیجیبوين

احلریة کلاميت
وتيضء هلم َ
درب ّ

وعلی أصقاع الدنیا ختفق رایايت
ویعم سالمي
ّ

يف ّ
کل مکان بشعت فیه مظاملکم
وجمازرکم

واإلم�ام يف ش�عر الس� ّیاب هو رم�ز اإلب�اء واحلریة ،کما ّ
أن یزید هو رم�ز للظلم

واالس�تبداد ،وبذل�ك یق�وم بتصوی�ر واق�ع املجتمع العراق�ي يف عصره ،إذ ّ
إن أبناء

جمتمع�ه منهم الثائ�ر ضدّ الظلم ،ومنه�م املتخاذل الذي خیاف الس�لطان؛ لذلك ّ
فإن
الس�یاب وجد يف شخصیة احلسنی× ـ الثائر علی اجلور والفساد ،وقوی االستبداد
والطغیان ـ رمز ًا مماث ً
ال ألبعاد جتربته الشعریة.

ویتحدّ ث مصطفی مجال الدین عن القوم الظاملنی ،الذین أس�لموا اإلمام للعدو،

انعكاس القيم الثورية يف الشعر احلسيني املعارص

ٍ
سأسطر اس ًام
لشهید(((.
ُ

ویعترب اإلمام رمز ًا للنور واهلدایة ،والذي یکشف الطریق:
عرساء وانقلبوا علیك فکذبوا(.)2
ک���أن ق��وم�� ًا أس��ل��م��وك لیلة
ّ
ّ
يفضلون الباطل.
فإن مصطلح لیلة عرساء یوحي بالظلم واجلور لقوم ّ

ّ
إن احلسین× مدرس�ة عاملیة للثورة ،تلمذ علیها الثوار ،وانعکس هذا األمر يف

النواب ،إذ یقول يف قصیدة (الوقوف بنی
جتربة الش�عراء املعارصین ،من أمثال مظفر ّ
الساموات ورأس اإلمام احلسنی×):

((( درویش ،خشاب ،دیوان دینا وأخواهتا :ص.5
((( مجال الدین ،مصطفی ،األعامل الشعریة :ص.509
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وقوة حزين وحید ًا
قد تع ّلمت منك ثبايت ّ
لکم کنت یوم الطفوف وحید ًا
ومل ُ
أشمخ منك
یك
َ

وأنت تدوس علیك اخلیول

من بعید رأیت ورأسك کان حی ّز
حریق اخلیام

اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015م
2017مم
2015
هـــهـ ـ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ـ
الثالثة ـ
السنة
عرش ـ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

فأسدلت جفنیك فوق احلریق حنان ًا
فدمعك کان ختام النزول(((.

وأ ّما من أثر النهضة احلس�ینیة يف الش�عر العريب ،فهوّ :
أن هذه النهضة یقرتن فیها

التأثری الشعري ،واالنفعال اجلاميل التعبریي ،الذي ّ
یتوخاه الشاعر کرسالة یقرتن فیها
اهلدف الفنّي اجلاميل بالغرض الفکري اإلصالحي.

احلق والش�جاعة
وه�و حدث فرید من أحداث اإلنس�انیة ورصاعها إلعالء قیم ّ

والفضیل�ة؛ إذ یم ّث�ل رصخ�ة الثائر البط�ل ،واإلمام ال�ذي تربمج يف وعی�ه عذابات

املشوهة ،فآثر وارث
اإلنس�انیة ،وواقعها املنحرف ،وسلطاهتا االس�تبدادیة ،ورؤاها ّ
األنبیاء اإلمام احلسین× املوت حتت ظالل الس�یوف علی العی�ش الذلیل ،وألقی

ّ
بکل ثقله وفکره وعیاله يف س�احة الرصاع؛ من أجل إیقاظ األُ ّمة من س�باهتا ،وإعادة
الثقة هلا بدوره املحوري يف صنع احلضارة والتاریخ ،فکان مآل أمره مق ّطع ًا بالسیوف،
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ا بالدماء ،مع أصحابه وأهل بیته^ ،لیکون رم�ز ًا ّ
مر ّمل ً
لکل ثائر ومصلح تتکامل

عنده عنارص اإلبداع فکر ًا وسلوک ًا ،ویصیح يف عامل الصمت واالستبداد :ال ُأعطیکم
أقر لکم إقرار العبید.
بیدي إعطاء الذلیل ،وال ّ

((( املخزومي2009 ،م :ص.2

الشعر احلسيين والقضية الفلسطينية

قد نجد ّ
أن بعض الشعراء ُیقرنون مأساة کربالء بالقضیة الفلسطینیة يف قصائدهم.

یقول أمحد دحبور يف (العودة إلی کربالء):

شاهدهتم ومعي شهودي

أنت واملاء الذي یعود دم ًا
ماء
ودم لدهیم صار ً
والنخیل

تاجر ًا ومقامر ًا ومقنع ًا کانوا دنانری النخیل
ودخلت يف مويت وحید ًا أستحیل
وطن ًا فمذبحة فغربة
یا کربالء

تفور ّيف النار

ٍّ
بکف تتق ّلب الوجوه(((.
أذکر

انعكاس القيم الثورية يف الشعر احلسيني املعارص

شاهدهتم عنی املخ ّیم َّيف ال خُتطیء وکانوا

ّ
إن الرم�ز هنا لکربالء الفلس�طینینی :األس�ی ،والعطش ،واحلص�ار ،والغضب،

واملأس�اة ...إنّه البحث عن ماء يف زمن العط�ش ،لقد وصل إلی کربالء رغم الطرق
املغلق�ة ،ورغ�م املش�قة ،آمل ً
ا أن تک�ون البدای�ة ،ووجد احلسین× نفس�ه وحید ًا
يف املواجه�ة ،بینما تقاس�م اآلخ�رون أرسارهم وثمر النخی�ل ...فه�م الذین خذلوا

الفلسطینینی املعارصين.

حمرض ،ودعوة
یتحول الدم ـ کام ّ
ویری�د الش�اعر أن ّ
حتول دم احلسین× ـ إل�ی ّ

((( دحبور ،أمحد ،الدیوان :ص.257
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لثورة مستمرة خلروج املاء من أرض کربالء لرتوي عطش احلسنی×:
ٍ
زواديت ثم�ر النخی�ل
آت عل�ی عط�ش ويف
فلیخ�رج امل�اء الدفنی إ ّ
يل

ولیکن ال��دل��ی��ل(.)1

الشعر احلسيين والواقع املعاصر

قد یرس�م الش�عراء مالمح الثورة وأزمتها يف الواقع املعارص يف جتارهبم الشعریة،

اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015م
2017مم
2015
هـــهـ ـ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ـ
الثالثة ـ
السنة
عرش ـ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

م�ن خالل اس�تدعاء ش�خصیة اإلمام احلسین×؛ لیکون رای�ة الس�ائرین يف زمان
الشاعر ،مثلام یقول الشاعر قاسم حداد:

نشق الرتاب ونبذر داخله
نسری ونعرف کیف ّ

کیف نح ّز الرؤوس ونزرعها عرب ّ
کل العصور
فنحن احلسنی املسافر من کربالء

ورأس احلسنی املمزّق بنی دمشق وبنی اخللیج
ونحمله نسرتیح علی سورة املومیاء(((.

ّ
احلق
إن الرم�ز احلس�یني یمتدّ ف�وق الزمان بنبضاته اخلالفیة ،فهو جتس�ید لرصاع ّ

ّ
وألن املأس�اة احلس�ینیة مل
م�ع الباط�ل ،هذا الصراع الذي ال ینتهي وال حیس�م أبد ًا،
ِ
تش�ف غلیلها بعدُ  ،فال بدّ لالنفع�االت والعواطف واملح ّبة املوالی�ة أن ترفد اجلانب
الوج�داين للوالء ،بنتاجاهتا التي تس�توحي من امللحمة العظیم�ة ّ
حمرك للضامئر،
کل ّ
ومه ّیج للهمم ،و ُمثری للدموع العاشقة ،کام يف قصیدة الشاعر مصطفی مجال الدین:
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وتغ�رب
ذک�راك تنطف�ئ الس�ننی
ُ

تلهب
وهل��ا علی کتف اخللود
ُ

ذک�ری البطول�ة لیله�ا کنهاره�ا

وتلهب
ص��اح ت��ؤج به ال��دم��اء
ُ

ال الظل�م یلوي من طماح ظرامها

((( املصدر السابق.
((( حداد ،قاسم ،األعامل الشعریة :ص.65

أب��د ًا وال حقد الضامئر حیجب

ذک�ری العقی�دة مل ین�ؤ مت�ن هل�ا

باحلادث�ات ومل خینه�ا منک�ب(.)1

لق�د أصبح الرمز الکربالئي يف الزمن املعارص أنش�ودة ثوریة ،تر ّددها الش�عوب

الضامئ�ة إلی لون احلریة ،والعقیدة اإلسلامیة ،فاحلسین مل یقف فترة زمنیة عابرة،
وإنّما موقف� ًا خالد ًا ،وهذا الشيء یراود الش�اعر العراقي (جواد مجی�ل) يف جمموعته

الشعریة (للحسنی ...لغة ثانیة) ،وکأنّه یستقرئ التاریخ بلغة شعریة مرهقة؛ إذ یقول
يف قصیدة (الرؤی):

مل نکن نسمع ما قال
رأیت ظ ّله األخرض

املدمی
منقوش ًا علی الرمل ّ

ورأینا بنی عینیه صالة تتیبس(((.

کذلك یقول عبد الرزاق عبد الواحد يف قصیدة (يف رحاب احلسنی):
فصخ�ب بأضلع�ه الکربی�اء

وص���اح علی م��وت��ه أق��دام��ي

ک�ذا نح�ن ی�ا أیهّ�ا الرافدی�ن

ّ
ق����ط مل هت��دم
س���وارت���ن���ا

ک�ذا نح�ن ی�ا س�یدي ی�ا حسین

ش���داد علی القهر مل ن ُ
َشکم

انعكاس القيم الثورية يف الشعر احلسيني املعارص

ولکنّا رأینا قمر ًا غادر کفیه ...ونورس

فلا امل�وت قد غّی�رّ من إبائه ش�یئ ًا ،وال الدم قد دع�اه إلی أن هیادن أو یس�ایس،
فهو قد اشتری الش�هادة وأرادها له وألهله وصحبه .فنحن نتع ّلم منه أروع دروس
ثم یقول:
التضحیة واإلباءّ ،

ض�ج م�ن حول�ك الظامل�ون
ألن ّ

ف��إنّ��ا ُوک��ل��ن��ا إل���ی األظ��ل��م

((( جبار ،صالح ،الرمز احلسیني يف الشعر العريب املعارص ،الوفاق ،رقم اخلرب ،90292 :التاریخ:
.1394/7/28
((( املصدر السابق.
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و إن خانك الصح�ب واألصفیاء
ت�دور علین�ا عی�ون الذئ�اب

ف��ق��د خ��ان��ن��ا َم���ن ل��ه ننتمي
فنحت�ار م�ن أیهّ�ا نحتم�ي(.)1

ُیقی�م الش�اعر مقارن�ة بین ذاك الزم�ان والزم�ن الراه�ن ،فمظاه�ر االس�تعامر

والس�لطات الغالبة يف العامل ممّا مل یتخ ّلص اإلنس�ان املعارص من ثقلها ونریها ،وذلك

اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015م
2017مم
2015
هـــهـ ـ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ـ
الثالثة ـ
السنة
عرش ـ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

رغ�م الش�عارات الکثریة الت�ي ُرفعت باس�م املنظامت واهلیئ�ات الدولی�ة ،کمنظمة
حق�وق اإلنس�ان ،ومنظمة العف�و الدولیة ،واألُم�م املتحدة ،وغریه�ا ،والتي تدّ عي
حریة الشعوب ،وحریة الرأي ،والدیمقراطیةّ ،
کل هذه ممّا تنعکس يف جتارب الشعراء

الشعریة ،مثل ما یقول الشاعر جواد مجیل يف قصیدته (أشیاء یفهمها الثوار):
سجل اعتذاره
الشمر قد ّ
عن مقتل احلسنی يف األُمم املتحدة
هومت
والقدس ها قد ّ
علی غناء األُمم املتحدة
وتنقل املصادر املعر ّیة

أن رجال األمن يف املیناء
ّ
قد أغلقوا الدروب

وألقوا القبض علی أغنیة
ثائرة حتاول اهلروب
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وحوکمت بالعدل!! يف الهاي
ُفأعدمت!
وس ّلمت جثتها ل ُ
ألمم املتحدة
ُ
وتنقل املصادر املعر ّیة

((( عبد الواحد ،عبد الرزاق2002 ،م :ص.165

إن الصلیب األمحر الدويل
ّ
ما یزال

یبذل ما يف وسعه لیوقف القتال
يف غابة بنی فراشتنی

نعم یعود حام ً
ال نقالة اجلرحی
ّ
الطف
ألرض

وجرحها يف قلبها ما ّ
جف فیدفن القتلی
وینسی ج ّثة احلسنی(((.

عریة إ ّیاه؛ بس�بب
التي ثار من أجلها اإلمام احلسین× ،فرصدت القصیدة الواقع ُم ّ
والرش ،واجتاهاته يف ّ
کل زمان ومکان .هکذا یتبدّ ل الشعر احلسیني
الظلم ،والباطل،
ّ
إىل صوت ومرآة للمس�کوت عنه واملحتجنی ،ذلك ّ
أن هنضة احلسین× مت ّثل خطر ًا
حمدق ًا بسلطة االستبداد السیايس.

الشعر احلسيين والدفاع عن القيم

انعكاس القيم الثورية يف الشعر احلسيني املعارص

ّ
إن هذه القصیدة تُقیم مقارنة بنی واقع الش�اعر األلیم والقیم احلس�ینیة الس�امیة،

إن احلسین× رم�ز للدفاع عن ّ
ّ
کل القیم الس�امیة التي محُ يت يف زم�ن بني ُأم ّیة.

یقول جواد مجیل يف شعر عنوانه (أشیاء مثل الدم):

سألت القلب أن ُیبدي األسی يف حلظة الذکری
الطف ما زالت ت ّ
ّ
ُرض
بأن
أخربين ّ
علی ثراه األضلع احلمراء

وما زالت ملطخة هناك األذرع البرتاء
وما زال الرضیع

((( مجیل ،جواد ،أشياء حذفتها الرقابة :ص97ـ.98
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یذوب من عطش

یئن
وما زال احلدید ّ
یثقل مشیه األرسی

سمعتك حسنی عاشوراء عاد
کنت ّ
تعذب اجلالد
فال تغضب
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إذا ما جال يف رشیانك العقرب

ضب فوق جراحك األحقاد
إذا ما ّ
وال تغضب

إذا ما ز ّیفوا بغداد

وصارت کالسب ّیة

وال تعجب إذا حفروا املقابر
وأن حروفنا احلمراء
ّ

تبقی حنی ُیمحی ّ
کل ما ُیکتب
ویبقی النخل ینتظر السامء(((.

کأن صوت احلسنی مرفأنا املوعود
ّ

حیث ننس�ی ضیاعنا وانکسارات

وال����دفء واهل����روب اجلمیال
رؤان���ا خطونا وال��رح��ی�لا(.)2

یتبدّ ل رمز احلسنی× وصوته اخلالد إىل ملجأ یرکن إلیه اإلنسان املعارص ،هارب ًا
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من الظلم السائد.

حتی متتلئ الدنیا باألسامء وتبکي

ُ
األرض علی أصداء نداءايت
وتقوم
((( املصدر السابق.
((( مجیل ،جواد ،احلسني لغة ثانية.

تلعنکم ّ
کل صباح

ومتجد اسم اهلل وحتضن شهدائي
منترص عديل
ٌ
منترص طفيل
ٌ

منترص عطيش
ٌ
اآلن اذبحني

اقطع رأيس بالسیف وق ّطعني

خذ رأيس فوق الرمح أو اصلبني
وأقول ألجیال احلریة آخر کلاميت(((.

ال ب�دّ م�ن القولّ :
إن هناك ش�عراء معارصين آخرين کتبوا يف اإلمام احلسین×

وهنضتهّ ،
وإن إحصاءهم ومجع قصائدهم یتط ّلب بحوث ًا وجهود ًا کبریة ،ووقت ًا طویالً.

وق�د یکون هذا التحقیق حماولة لإلطاللة علی أمهیة الش�عر احلس�یني وخصوصیته.

فعاشوراء لیس فقط ملهمة الثائرین وطالب العدالة يف العامل ،بل هي ملهمة الشعراء
واملبدعنی أینام وجدوا يف العامل.

انعكاس القيم الثورية يف الشعر احلسيني املعارص

ألب ّلغ ّ
کل رسااليت

النتيجة

توصل البحث إىل نتائج من خالل تقدیم نامذج شعریة وقراءهتا ،وهي ما یيل:

إن کربالء وهنضة عاشوراء مدرسة خالدة ،ال توصد أبواهبا ،وأنهّ ا مفتوحة ّ
ّ
لکل

َمن ُیرید أن ّ
جیذرها من أجل إحیاء کرامة اإلنسان ،وإصالح أمور املسلمنی .وتؤدي
ثورة اإلمام احلسنی× قضیة إسرتاتیجیة ،تؤثر علی أفکار وأقالم املفکّرین واألُدباء
عل�ی م�دی التاریخ؛ وهل�ذا ینبغي أن یکون اإلمام احلسین× عنوان� ًا لکرامة األُ ّمة
((( فحص.1415 :
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والدفاع عن العقیدة.

لقد اس�تطاع الش�عراء املعارصون ـ يف أش�عارهم احلس�ینیة ـ الکشف عن القوی

الکامنة املثریة يف هذه النهضة ،واختاذها طریقة ملواجهة ّ
کل مظاهر الظلم والفساد يف
املجتمعّ ،
فإن الش�عر احلسیني احتفظ بتلك القیم واملبادیء التي حیتاج إلیها اإلنسان

احلق والباطل.
املعارص؛ لیم ّیز هبا بني ّ

ّ
مه ًا بارز ًا من مهوم الش�عر
إن الرم�ز احلس�یني الکربالئي ببکائیته احلا ّدة ،یش�کّل ّ
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الع�ريب املع�ارصّ ،
وأن املدرس�ة أ ّث�رت تأثری ًا إجیابی ًا يف مسیرة الش�عوب اإلسلامیة
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والعاملی�ة ،ممّ�ا جعل الش�عراء واألُدباء یتناولون احلسین× کرم�ز تارخیي يف أغلب

نتاجاهت�مّ ،
مدویة تطلقه�ا األجیال القادمة بوجه
وأن رمزیة احلسین× هي رصخة ّ

طواغیت األرض.
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استلهام الثورة احلسينية يف القصيدة العينية للجواهري
دراسة حتليلية

أ .م .د .عدنان كاظم مهدي*
أ .م .د .صادق فوزي دباس**

مق ّدمة

مل يكن الش�عر بمعزل عن األحداث التارخيية واألوضاع السياس�ية ،بل ّ
إن الشعر

وليد البيئة السياس�ية ،فك ّلام يطرأ من أحداث تارخيية وتغيريات سياس�ية نجد للشعر
حضور ًا ووجود ًا ف ّعاالً فيها.

يس�جل لنا األحداث ،ويؤ ّثر يف واقع املجتمع،
فليس من الغريب أن نرى الش�عر
ّ

فه�و مرآة عاكس�ة لألحداث ،بل ّ
حمرك ًا
إن الش�عر له من القدرة واإلمكاني�ة ما جيعله ّ

أساس� ًا للثورات واالنتفاضات؛ ولذا ّ
فإن الش�عراء طاملا كانوا يستمدّ ون من التاريخ
الدوافع واألسباب يف حتريك اجلامهري ،والدعوة إىل التغيري وقلب نظام احلكم .
وبكل ما محلته من دروس ِ
ّ
ّ
وعبرَ ومواعظ ومواقف
إن الثورة احلس�ينية بمجملها
تركت للش�عراء كنز ًا ال ينفد من املعاين والصور واألفكار واملواقف البطولية ،والتي

باستطاعة الشاعر أن يستثمرها ويو ّظفها يف شعره.

لقد ش�اع اس�تعامل رمز احلسين× عند الش�عراء؛ بوصفه قائد ًا متف�رد ًا لرفض

والتحرر منه ،إلاّ ّ
أن طريقة التعامل مع هذه الرمزية تباينت ـ بطبيعة احلال ـ من
الظلم
ّ
الكوفة/كلية اآلداب.
* جامعة
ّ
الكوفة/كلية الزراعة.
** جامعة
ّ

ش�اعر آلخر ،بحسب فنّية الش�اعر وخلفيته الثقافية ،فسعة القضية وعمق مدلوالهتا
تُتي�ح التعدّ دية يف أنس�اق الكتابة ،وقد جتّل�ىّ هذا األثر يف البع�د العقائدي والعاطفي
للشاعر((( ،عىل ّ
أن استشهاد االمام احلسني× ُيتيح للشعراء موضوع ًا إنساني ًا عميق
الداللة عن الثبات والصرب ،ويف تصوير هذه املأساة واقتباس بعض معانيها(((.

وبعد التغيريات السياس�ية واالجتامعية التي طرأت على كثري من البلدان العربية

ـ خصوص� ًا الع�راق ـ جّاته�ت القصائد احلس�ينية جّاتاه ًا يمكن أن نُطلق عليه تس�مية

2015
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(االجت�اه التحفي�زي) ،حيث صار احلسين يف أكثر القصائد حم ّفز ًا ّ
رفض
ل�كل ما هو ٌ
ومغذي ًا ّ
ّ
لكل شعور ثوري ،بحيث صار الشاعر يتّكئ عىل رمزية
للظلم واالستبداد،
احلسني ومعجم الطف الثري؛ من أجل تصدير فكرته احلاملة لقضايا.

واجلواهري ليس ببعيد عن الثورة احلسينية ،فهو ابن النجف األرشف ،وهو سليل

عائل�ة ديني�ة عريقة جمتهدة يف العلم والفقه ،فحينام تقرأ سيرته الذاتي�ة جتد ّ
أن عائلته

كانت خت ّطط له ألن يكون رجل دين ،فاملعروف ّ
أن والده ابتدأ حياته ش�اعر ًا وانتهى

فقيه ًا ،وقد س�عى جاهد ًا ليجعل من ابنه حممد مهدي رج ً
ال يسير عىل سريته وجيتهد
اجته�اده؛ لريجع على يده جمد العائل�ة اجلواهري�ة يف الفقه والزعام�ة االجتامعية(((،

وم�ن أجل ه�ذا كان األب حيرص عىل االبن يف حضور الدروس ،ويويص أس�اتذته

بالتعامل معه عىل هذا األس�اس والواقع ،أ ّما اجلواهري فقد كان يضيق صدر ًا هبذا،
ٍ
ليشء آخر ،فقد كانت الدوافع الشعرية الكامنة يف خلقه وفطرته
ويرى نفسه قد ُخلق
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ّ
وتش�خصه وتصنعه يف قالبه احلقيقي الذي يتطابق مع
تتجاذبه ش�يئ ًا فش�يئ ًا ،لتحدّ ده
نفس�ه ،ومع ميوله ،ال مع ما ُأريد له ،فلم تكن بداية الش�عر عنده إلاّ استجابة لغريزة
ِ
يستس�غ
ولع رهيب بالش�عر ،فهو منذ البدء مل
داخلي�ة تدفعه نحو الش�عر ،وكان ل�ه ٌ
تتوهج الكلمة (دراسات يف األدب الكربالئي املعارص) :ص.80
((( ُانظر :يوسف ،عيل حسني ،حينام ّ
تطور الشعر العريب احلديث يف العراق :ص.84
((( ُانظر :علوان ،عيل عباسّ ،
((( ُانظر :حمبوبة ،جعفر ،مايض النجف وحارضها :ج ،2ص112ـ ،113وص.136

يؤهله للسير يف طريق العلم والفقاهة ،وبقي الشعر
من العلوم الفقهية واألُصول ما ّ
ٍ
فرصة ليظفر به(((.
أي
األول الذي ال يستطيع تفويت ّ
هاجسه ّ
وكانت أنفاس الثورة احلس�ينية جتري يف عروق اجلواهري الش�اعر وأحاسيس�ه،
فهناك عامالن مهماّ ن َأسهام يف تأصيل واهتامم اجلواهري بالثورة احلسينية:

األول :انتماؤه الرتاث�ي وإفادته من املوروث الديني والتارخي�ي؛ إذ كان هو البقية
ّ

الباقي�ة من الرتاث األديب العريب الصحيح عىل حدّ قول عميد األدب العريب الدكتور

طه حسني(((.

يمر هبا العراق واألُ ّمة العربية مجعاء،
والثاين :مت ّثل يف الظروف السياسية التي كان ّ

منذ دخوله ملعرتك احلياة السياسية ،وجميئه إىل بغداد ،حاول التعبري عن صيحات املدّ

اجلامهريي املتصاعدة ،وأن يكون عون ًا حلركات النضال الوطني(((.

كان اجلواه�ري يبح�ث يف التراث ع�ن قي�م البطولة ورم�وز التح�دّ ي والثورة،
ورفض الواقع املرت ّدي ،وقد وجد ضا ّلته يف اإلمام احلسني× ٍ
تارخيي ُيعبرّ عن
كرمز
ٍّ

ملس�تقبل جديدٍ ،
ٍ
خال من التس� ّلط والعبودي�ة ،وقد ألقى قصيدته
التغيري ،والطموح
العينية يف عام (1947م) يف كربالء ،أثناء احلفل الذي ُأقيم بمناس�بة ذكرى استشهاد

استلهام الثورة احلسينية يف القصيدة العينية للجواهري

من احتالل وتكريس للتجزئة وواقع اجتامعي واقتصادي س�يئ؛ لذا ّ
فإن اجلواهري

اإلمام احلسني× ،وقد كُتب مخسة عرش بيت ًا من هذه القصيدة بامء الذهب عىل الباب
الرئيس الذي يؤ ّدي إىل الرواق احلسيني(((.

ويف ه�ذه الفرتة السياس�ية كان العراق يعيش عىل فوهة ب�ركان من الثورة املرتقبة

ضد األوضاع القائمة آنذاك ،فبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية بدأت اجلامهري تطالب

باحلري�ات السياس�ية ،وحتسين األوض�اع االقتصادي�ة ،وتعدي�ل املعاه�دة العراقية
((( ُانظر :بيضون ،حيدر توفيق ،حممد مهدي اجلواهري شاعر العرب األكرب :ص.22
((( ُانظر :جحا ،ميشال خليل ،الشعر العريب احلديث من أمحد شوقي إىل حممود درويش :ص.295
تطور الشعر العريب احلديث يف العراق :ص.257
((( ُانظر :علوان ،عيل عباسّ ،
((( ُانظر :اجلواهري ،حممد مهدي ،ديوان اجلواهري :ج ،4هامش ص.491
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الربيطاني�ة (1930م) ،وعلي�ه؛ ّ
فإن هذه القصيدة تعبرّ عن حالة االحتقان الس�يايس
آنذاك ،وقد ّ
س�خر اجلواهري إمكانيته الشعرية يف استلهام الثورة احلسينية ،واتخّ اذها

للتحرر الفكري والعقائدي.
رمز ًا
ّ

املبحث األ ّول :اللوحة االفتتاحية (االستذكار)
()1
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َ
لمَ��ث��واك ِم��ن َم ْض َج ِع
���داء
ِف
ٌّ
ِ
َ��ف��ح��ات ا ِ
جلنا
ب��أع��ب��قَ م��ن ن

ِ
�ك ي�و ِم ُ
ليوم َ
الطف�وف
ورعي� ًا
َ

األرو ِع
����و َر ب��األب�� َل��ج
َ
تَ���� َن َّ
ِن َروح��� ًا وم��ن ِم ِ
سكها أض��وع
ألرض َ ِ
ِ
ـرع(.)1
وسقي ًا
َ
��ك من َم ْص َ

ب�دأ اجلواهري قصيدته باس�تهالل اس�تذكاري واض�ح مرتبط بامل�ايض ،إذ أ ّدى

امل�كان والزم�ان دور ًا مم ّي�ز ًا يف إبراز عنصـر املأس�اة ـ اليوم امل�كان (الطفوف) ـ ويف
ه�ذا االبت�داء دخول مب�ارش إىل املوضوع من دون متهي�د تقليدي .ب�دأ املطلع بلفظة

ثم تنث�ال علينا األلفاظ
(الف�داء) ،واللفظ إنّام ُيشير إىل قداس�ة اليشء ا ُملفتدى ،ومن ّ
املكانية للمفدّ ى وهي (املثوى ،املضجع ،األرض).

وينس�اق الش�اعر يف اس�تذكار املفدّ ى من خالل التذكري بي�وم (الطفوف) ،وهذا

الي�وم وإن كان حم�دّ د ًا بيوم الطفوف ،إلاّ أنّ�ه ممتدّ عرب األزمنة ،فال يحُ �دّ د بمدّ ة زمنية

ثابتة ،والدعاء بالس�قيا ،وه�و دعاء تقليدي متوارث ،حيث يقف الش�اعر عىل القرب
حتب نزول املطر عىل القبر ،وقد اختُلف يف
ويدع�و للقرب بالس�قيا؛ إذ كان�ت العرب ّ
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س�بب استس�قائهم هلا ،فقيل :ليكثر اخلصب حوهلا؛ فيقصدها ّ
يمر هبا دعا ًء
كل َم�ن ّ

هلا بالرمحة(((.

فهنا ارتباط عقائدي بمسألة القرب والسقي باملاء أو املطر النازل من السامء؛ إذ يكثر

((( املصدر السابق :ج ،4ص.491
((( ُانظر :اجلارم ،حممد نعامن ،أديان العرب يف اجلاهلية :ص.96

ثم يتوافد عليه الناس ،ويف هذا إشارة وصورة مجيلة حول ما
الزرع حول القرب ،ومن ّ

حيدث حول قرب اإلمام احلسين× وتوافد الناس علي�ه ،وطلب الرمحة واملغفرة من
اهلل بمساعدة صاحب القرب.

ِ
بح ْب ِ
ف�وس
�س ال ُّن
وحزن� ًا علي�ك َ
ُ
ِ
أن ُي َ
�ذال
وصون� ًا
�ن ْ
َ
ملج�د َك ِم ْ

()2

هن��ج َ
ع�لى ِ
��ع  
��ي ِ
��ك ال�� َّن�ِّي�رِّ ِ املَ ْ
��ه َ
بام أن��ت ت��أب��ا ُه ِم��ن ُم
��ب��دع(  .)1
ِ

هن�ا انتقل الش�اعر من االس�تذكار إىل خط�اب داخلي ،وحتفيز للنف�س ،ودعوة

للتمس�ك باملج�د (اإلرث احلس�يني الث�وري) ،م�ن خالل السير عىل ُخط�ى النهج
ّ
املجد) ،والتي ال يمكن إسكاهتا؛ ّ
ألن اإلبداع احلسيني يأبى اخلنوع.

ويف استعامل الشاعر للفظة اإلبداع ترميز خفي؛ فالبديع هو «ا ُملحدَ ث العجيب...

أبدعت اليشء :اخرتعته ال عىل مثال»((( ،والتجديد فيه إثارة وحتفيز للثورة
والبديع من
ُ
ُ

والنه�وض ضدّ الواق�ع القديم الفاس�د ،وبناء حارض جديد خيال�ف املايض ،وذلك
مستحصل بالسري عىل هنج اإلمام× ،وعدم اخلضوع واالنكسار.
��ر يف اخلالِديـ
فيا أيهُّ���ا ال�� ِو ْت ُ
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ُ
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ت��ل��وذ
ُّ
ف��م ْ
ُ

()3
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((( اجلواهري ،حممد مهدي ،ديوان اجلواهري :ج ،4ص.194
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،8ص ،6مادة (بدع).
((( اجلواهري ،حممد مهدي ،ديوان اجلواهري :ج ،4ص.491

استلهام الثورة احلسينية يف القصيدة العينية للجواهري

احلس�يني النير ،واالقتداء به ،ويف ذهن الش�اعر بدأت ّ
تدق أج�راس الثورة (صوت
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بالتوجه إىل خط�اب اإلمام× مبارشةً« :فيا هّأيا الوتر ،»...من
هن�ا بدأ اجلواهري
ّ
خالل ُأسلوب النداء و«يا ِعظة الطاحمني.»...

وم�ن معاين الوتر ال ّلغوية :الفر ُدِ .
والوت ُْر من العدد :ما ليس َ
بش� ْفع((( .وقد ُأطلق

بقي وحيد ًا فريد ًا يف معركة الطف ،فقد ورد يف الزيارة:
عىل اإلمام احلسين×؛ ألنّه َ
«السالم عليك هّأيا الوتر املوتور»(((.

َعت اإلمام احلسني× هبذا الوصف
وهنا يكمن استلهام العرب يف هذا اخلطاب ،فن ُ
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إنّام يعطينا درس ًا بليغ ًا يف ّ
التفرد وق ّلة النارص واملعني ال تعني اخلنوع واالستسالم،
أن ّ

فاإلمام× بالرغم من بقائه وحيد ًا ،إلاّ أنّه ّ
ظل صامد ًا ومل خينع للطغاة؛ بدليل قوله:

«إىل اآلن مل يشفعِ» ،أيّ :
إن اإلمام× ما زال إىل اآلن ينتظر منّا العون والنصـرة ،وما
مستمر ًا ،وقد جاء ُبأسلوب التضا ّد (الطاحمني ـ الالهني ـ
زال اخلطاب االس�تنهايض
ّ
القن�ع) ،فالطم�وح واللهو نقيض�ان ال جيتمعان ،كذلك الطم�وح والقناعة عنرصان
متنافران ،وقد أراد الش�اعر من هذا التضاد ش�حذ اهلمم ،وعدم االستسلام للواقع

املزري.

وم�ن ثم خياطب الش�اعر اإلمام× واصف ًا إ ّياه بالعل�و ،ولكنّه ٍ
تعال عىل الظاملني
ّ
والطغ�اة ،وينعت�ه بصيغة اس�م الفاعل ( ُم ِ
ف�زع)؛ ّ
ألن ذكره يخُ ي�ف و ُيرهب الظاملني،

ب�ل تع�دّ ى األمر حتى وصل إىل احلتوف ،فحتى احلت�وف ـ أي :املوت ـ كذلك هتابه
وختافه ،ومن الشواخص التي أضحت مفزع ًا للظاملني قرب اإلمام× ،فهذا الشاخص

امل�كاين فيه تذكير للبطولة واإلباء؛ ولذا يفزع الطغاة منه ،فحاولوا بش�تّى الطرق أن
120

ينم
يخُ م�دوا نوره .وتأكيده عىل صيغ�ة (املفزع) من خالل التكرار يف الصدر والعجز ّ
عن ش�غف واضح لدى الش�اعر يف اس�تلهام املد الثوري من خالل االستذكار ،وقد
((( ُانظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،5ص ،273مادة (وتر).
((( النوري ،مريزا حسني ،مستدرك الوسائل :ج ،10ص .413و ُانظر :املجلسـي ،حممد باقر ،بحار
األنوار :ج ،98ص .223الربوجردي ،حسني ،جامع أحاديث الشيعة :ج ،12ص.418

ربكون به
أضح�ى القرب مفزع ًا ويف الوقت ذاته رمز ًا للش�موخ ،فيأتي�ه املنارصون ويت ّ

سجود ًا وركوع ًا.
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ع��ل��ي��ه ومل
ج��ال��ت
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ِ
ْ
�����ع(  .)1
ب��روح��ي إىل ع���امل ٍ أر َف
ِ

يعود هنا الش�اعر الس�تلهام الثورة احلسينية ،فيتش� ّبث بعنصـر املكان ،ويرى ّ
أن

ويستنشق عطر الدماء التي سالت عليه ،ويف هذا التحديد املكاين دعوة ألهايل العراق

وس�كّانه ب�أن يكونوا على تواصل مع تل�ك الثورة؛ ألنهّ م قد س�كنوا ه�ذه األرض
املباركة ،وتن ّفسوا عطر احلرية والكرامة.

تبل�غ اللوحة االفتتاحية ال�ذروة ،حينام تبدأ الصور املختزل�ة يف الذاكرة التارخيية

للش�اعر تتالح�ق تباع ًا من خلال العنرص امل�كاين (الواقع�ة) ،فحينام يع ّفر الش�اعر
خ�دّ ه بالتراب فإنّام يريد إعادة املش�اهد والواقعة والصور الت�ي حصلت ،من خالل

استلهام الثورة احلسينية يف القصيدة العينية للجواهري

يشم الثرى
ضمت القرب الرشيف عطر الثورة املباركة ،فراح الش�اعر ّ
يف األرض التي ّ

اس�تدعاء ص�ورة اخليل وهي تدوس عىل صدر اإلم�ام× ،فقد ورد يف الروايات ّ
أن

«من ينتدب للحسين فيوطئ اخلي�ل ظهره وصدره.
عمر بن س�عد ن�ادى يف أصحابهَ :

فانتدب منهم عشـرة ...فداسوا احلسني× بحوافر خيلهم حتى ّ
رضوا صدره وظهره.

ق�ال الراوي :وجاء ه�ؤالء العرشة حتى وقفوا عىل ابن زياد ،فقال أس�يد بن مالك أحد

العرشة (عليهم لعائن اهلل):

نحن رضضنا الصدر بعد الظهر

ّ
ٍ
يعبــ�وب ش�ديد األس�ــر
ب�كل

((( اجلواهري ،حممد مهدي ،ديوان اجلواهري :ج ،4ص.491
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فقال ابن زيادَ :من أنتم؟ قالوا :نحن الذين وطئنا بخيولنا ظهر احلسني حتى طحنّا

حناجر صدره .فأمر هلم بجائزة يسرية»(((.

وهذه الصورة من أكثر الصور تفجيع ًا وأكثرها إيالم ًا ،وهي يف الوقت نفسه ترمز

إىل الكربياء والس�مو ،ب�دالً من أن تكون رمزا للذ ّلة واملهان�ة ،فاملوروث االجتامعي
اعت�اد على إذالل اخلص�م يف املعركة إذا ما س�قط أرض ًا وداس�ت علي�ه اخليل ،لكن
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املفارق�ة هن�ا ّ
أن صورة اخليل وه�ي تدوس عىل صدر اإلمام قد أخ�ذت ُبعد ًا جديد ًا
يف تصوي�ر األنفة والكربياء ،فاإلمام برغ�م ما حدث له من ٍ
قتل وعدم اعرتاف بح ّقه
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أي يشء ،فه�ذه الص�ورة ّ
مل خين�ع لألع�داء ،ومل َ
تدل عىل عدم خش�وعه
خي�ش منه�م ّ

احلق ،وإن داست سنابك اخليل ظهره وصدره.
لألعداء ،وتنازله عن ّ

املبحث الثاني :لوحة االستنهاض (املزواجة بني املاضي واحلاضر)

بعد التهيئة العقائدية والفنية بدأ الش�اعر مرحلة جديدة ،هي املزواجة بني املايض

املتم ّثل باإلرث احلس�يني ،وبني الواقع املرير الذي يعيشه جمتمعنا ،وهذا الربط هدفه

دفع املجتمع نحو النهوض والثورة.
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((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص .80و ُانظر :املجليس ،حممد باقر ،بحار
األنوار :ج ،45ص .59األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،1ص.612
((( اجلواهري ،حممد مهدي ،ديوان اجلواهري :ج ،4ص491ـ.492

وهن�ا حيدث االنتقال من املايض إىل احلارض ،يف صورة جمازية مركّبة من ذكريات

امل�ايض وجمري�ات الواق�ع العراق�ي األلي�م ،فصورة الرضي�ح وقد خرج�ت منها يد

احلق ما زال مهتض ًام؛ بدليل برت اإلصبعّ ،
اإلمام× مبتورة اإلصبع ،تُشري إىل ّ
وأن
أن ّ

احلق إىل أهله ،والثأر من ظامليه من الطغاة والظلمة،
اإلم�ام× إىل اآلن ينتظر إع�ادة ّ
ال عن ّ
فض ً
أن هذه اليد املبتورة قد ُمدّ ت إىل عامل اخلنوع ،وعامل اخلنوع هو الواقع املرير
امليلء ّ
بالذل والس�كوت عىل الظلم ،فالشاعر هنا زاوج بني أحداث الطف وما جرى
فيها ،وبني احلارض وما جيري به.

املؤججة بعبق املايض تثري األمل واحلس�ـرة ،وهي يف الوقت
وهذه الصورة الثأرية ّ

فه�و يدعو أصح�اب (النفوس الصغيرة) من املصلحيين االنتهازيين اخلائفني إىل

الث�ورة وعدم االت�كاء عىل اآلخرين ،وهن�ا نرى بوضوح نربة اخلطاب الس�يايس قد
ارتفعت بشكل ملحوظ وهي ختتفي وراء احلدث التارخيي.
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ُ���د ِق ِ
ت���أت أرض���� ًا ومل ت ْ
ِ
َّ
���زع
وغ
�����ل ال���ض�م�ائ��� ِر مل تَ��� ْن ِ
ِ
عليه م��ن ا ُ
خل�� ُل ِ
َ
����ع(.)1
��ق
األوض ِ

يتحول الشاعر باخلطاب إىل اإلمام احلسني× ومناجاته ،واإلشادة
يف هذا املقطع ّ

باملوروث احلس�يني ،فقد أصبح هذا املوروث كالصاعق الذي ُيش�عل الثورات ضدّ
((( املصدر السابق :ص.492

استلهام الثورة احلسينية يف القصيدة العينية للجواهري

نفس�ه تدعونا إىل الثورة ضدّ الطغاة والفاسدين ،فهي ترمي إىل حتريك الضامئر امليتة،
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الطغاة ،وهذه الصورة املس�تحدثة املعارصة حاول فيها الشاعر إضفاء داللة جديدة،

وه�ي توحي من ط�رف خفي بمعادل�ة منطقية بين طرفني متناقضني ،مه�ا( :الظلم
والثورة) ،فحيثام كان هناك ظلم كانت هناك ثورة يف املقابل ،وهذا ما حت ّقق يف اجلملة

ت�دج داجية يلمعِ» فالدجى (الظلم) ،يقابل�ه الثورة (اللمعان) ،وقد
الش�ـرطية« :فإن ُ
وكرره يف عدّ ة أبيات لتحريك املش�اعر( :مل تئن) ،و
و َّظف اجلواهري ُأس�لوب النفي ّ
(مل تنف�عِ) ،و(مل تب�ذر) ،و(مل تزرعِ) ،و(مل ختل) ،و(مل ِ
تأت) ،و(مل تدقعِ) ،و(مل تقطعِ)،
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و(مل تنزعِ) ،و(مل تصدم) ،وهذا النفي خيرج إىل باب اإلنكار والتحدّ ي والرفض.

()3

تعاليت من « َف�� َل ٍ
��ك» ُق ْطر ُه
َ
ِ
وح ْسبي هبا
بن
فيا َ
«البتول» َ
ب��ن التي مل َي َض ْع ِم ُثلها
وي��ا َ

ك��م ِ
ِ
��ث��ل َ
��ع
ُ��ر ِض ِ
��ك حمَ�ل�اً ومل ت ْ

ِ
«هاش َم» مل ين َفتِ ْح
ويا ُغ ْص َن

َ
م��ن��ك ومل ُي��� ْف��� ِر ِع(.)1
ب��أزه��ر
َ

�ين ب�لا بِ ٍ
وي���ا ب��ن ال��ب��ط ِ
طنة

ي���دور ع�لى امل ِ
األوس���ع
���ح���و ِر
ِ
َ
ُ
ّ
ك���ل م��ا أ َّدع���ي
َض�م�ان��� ًا ع�لى

ِ
ْ���ز ِع
وي��ا بن الفتى
احل��ارس األن َ

مكرر ًا كلمة (تعاليت)،
يعود الشاعر يف هذا املقطع إىل اخلطاب املبارش لإلمام×ّ ،

عىل الرغم من الداللة السلبية املرتبطة هبذا اللفظ؛ ولكن هنا اكتسبت معنًى إجيابي ًا
ٍ
بـ(فلك) تدور حول
جديد ًا ،وهو السمو والرفعة ،بدليل تشبيهه لإلمام احلسني×

ُقطره األكوان .ويف ُأسلوب اخلطاب هنا نجد تس ّل ً
ال نسبي ًا وزمني ًا يف مناداة اإلمام×:
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•يا بن البتول.

•يا بن البطني.

•يا بن الفتى احلارس.
•يا غصن هاشم.
((( املصدر السابق.

وهك�ذا جت�د ّ
ث�م اإلمام
أن ه�ذا اخلط�اب النس�بي ابتدأه الش�اعر بالزه�راء’ّ ،

عيل×.

والش�اعر ق�د عمد إىل تقديم الزه�راء’ عىل اإلمام علي×؛ للتأكيد عىل صلة

القربى من الرسول‘ لإلمام احلسني×؛ باعتبار ّ
أن الزهراء أقرب إىل الرسول‘

م�ن أبيه؛ ولورود أحاديث كثرية ُرويت عن حم ّب�ة النبي‘ للزهراء’ ،كقوله‘:

ومن أبغضها فهو يف النار .يا سلامن،
«يا سلامنَ ،من ّ
أحب فاطمة ابنتي فهو يف اجلنة معيَ ،
�ب فاطم�ة ينف�ع يف مائة م�ن املواطن ،أيس�ـر تلك املواط�ن :املوت ،القبر ،وامليزان،
ُح ّ

رضيت عنه
ومن
رضيت عن�ه ابنتي فاطمة
فمن
ُ
ُ
ْ
رضيت عن�هَ ،
والصـ�راط ،واحلس�ابَ .
ويل َملن يظلمها ويظلم بعلها عل ّي� ًاٌ ،
غض�ب اهلل عليه .يا س�لامنٌ ،
ذريتهام
َ
وويل َملن يظلم ّ

وشيعتهام»(((.

وعلى الرغ�م من هذه املكانة العالي�ة لإلمام× مل يقف مكت�وف اليد ضدّ الظلم

والطغيان ،ويف هذا إشارة إىل املتل ّقي بأن ال يقبل بالظلم ،وأن ينتفض عىل السلبيات،
ِ
بمن هو دونه؟!
فهذا الرمز عىل ما فيه من سمو ورفعة مل
يرتض الظلم ،فكيف َ

ويف خطابه لإلمام احلسين× فإنّه يستلهم من موروثه الديني ،ويلبسه ثوب ًا فنّي ًا،
فف�ي خطابه« :يا بن البطني بلا ٍ
بطنة» ،تأكيدٌ لصفة تعارف الناس عليها ؛ ولكن بنفي

استلهام الثورة احلسينية يف القصيدة العينية للجواهري

غضبت عليه
ومن
ومن غضبت ابنت�ي فاطمة عليه
ُ
ُ
غضبت علي�هَ ،
ريض اهلل تع�اىل عن�هَ ،

الداللة السلبية هلذه الصفة ،مؤكّد ًا عىل بطالن أقاويل املغرضني إلطالق هذا النعت،

فمن الكُنى التي ُعرفت عن أمري املؤمنني× :األنزع البطني ،و األنزع لغ ًةُ « :يوصف

هبا َمن انحس�ـر الش�عر عن جانبي جبهت�ه ،أي :مل يكن عىل جانبي جبهته ش�عر ،فلكِّل
إنس�ان نزعتان وناصية ،فالناصية هي الش�عر الذي يكون يف مقدّ م الرأس حماذي ًا للجبهة
تتوس�ط اجلبينني ،والنزعتان مها املوضعان اللذان يكونان عن يمني الناصية وشامهلا
التي ّ

((( القندوزي ،سليامن بن إبراهيم ،ينابيع املودة لذوي القربى :ج ،2ص .332و ُانظر :البحراين ،هاشم،
غاية املرام :ج ،1ص7ـ.72
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فمن مل يكن عىل نزعتيه شعر ُيقال له :األنزع .و ُيقابله :األغم ،وهو َمن
يف مقدّ م الرأسَ ،

كان الشعر بالغ ًا حدّ جبينه»(((.

وأ ّم�ا كلمة البطين ُفتطلق عىل أكثر من معن�ى ،فمن موارد إطالقه�ا ما أفاده ابن

وصف للرج�ل العري�ض البطن ،وإن مل يك�ن منتفخ
منظ�ور يف لس�ان الع�رب :أنَّ�ه
ٌ

البطن(((.
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وهب�ذا فاملفسرّ ون ق�د فسرّ وا هذه الكني�ة (األنزع البطني) على ظاهرها اللغوي،
ومل ينظ�روا إىل ظاهره�ا الباطن�ي ،وه�يّ :
أن األن�زع (كناية عن امتن�اع الرشك فيه)،

والبطين (كناية عن كث�رة العلم واإليامن واليقني) ،ال ضخام�ة البطن ،والدليل عىل
ذلك روايات كثرية:

إن اهلل
منها :ما رواه ابن املغازيل الش�افعي يف املناقب عن رس�ول اهلل‘« :يا عيلّ ،

ق�د غفر لك وألهلك ولش�يعتك وملح ّبي ش�يعتك ،فأبرش فإنّك األن�زع البطني ،املنزوع

من الش�ـرك البطني من العلم»((( .وهذا التفسير ينسجم مع زهد اإلمام× وأقواله،

حي�ث يق�ول « :ولكن هيه�ات أن يغلبني هواي ،ويقودين جش�عي إىل ختّي�رّ األطعمة ـ
ّ
ولعل باحلجاز أو بالياممة َمن ال طمع له يف القرص ،وال عهد له بالشبع ـ أو أبيت ِمبطان ًا

حرى»(((.
وحويل بطون غرثى ،وأكبا ٌد ّ

فالذي هذه صفاته من أين تأيت له البطنة؟!

ثم يسرتس�ل الش�اعر يف خطابه النسبي ،ذاكر ًا صور ًة جمازية يف التعريف بنسبه «يا
ّ
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((( الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،العني :ج ،1ص .395و ُانظر :ابن فارس ،أمحد ،معجم مقاييس اللغة:
ج ،5ص.415
((( اُنظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،13ص52ـ ،55مادة (بطن).
((( ابن املغازيل ،عيل بن حممد ،مناقب عيل بن أيب طالب× :ص .400و ُانظر :اجلويني ،إبراهيم بن حممد،
فرائد السمطني :ج ،1ص .308الصدوق ،حممد بن عيل ،عيون أخبار الرضا× :ج ،1ص .52زيد
بن عيل ،مسند زيد :ص ،456وغريها.
((( ابن أيب احلديد ،عبد احلميد ،رشح هنج البالغة :ج ،16ص.287

حتول من خصوص القرابة من (الرسول) إىل العموم
غصن هاشم ،»...وهنا اخلطاب ّ

(بني هاشم) ،وفيه داللة عىل الكرم الذي تواجد يف هذا البيت ،والرئاسة التي كانت
في�ه ،فاإلم�ام× فض ً
ال عن كونه اب�ن فاطمة الزهراء’ ،وعيل ب�ن أيب طالب×،
ٍ
وفخ�ر ،لينتقل اخلط�اب إىل املرحلة األخرية
عز
وحفي�د الرس�ول‘ ،فهو من بيت ٍّ
مرحلة اإليامن واليقني.

املبحث الثالث :لوحة اخلتام (اإلميان واليقني)
()1

أرتهَ���ب
أم���ر َك مل
��ص��ت
ومحَ َّ
ُ
ْ
َ

ِ
«ال������رواة» ومل ُأخ����دَ ِع
ب��ن��ق��ل
ُّ
ِ
ِ
���ك ا ُمل�� ْف ِ
ح���ادثِ َ
��ع
ب���أص���داء
��ج ِ

ِ
ٍ
َ
املساء
عليك
ن��اث��رات
��ن
َ
وم ْ

���ع(.)1
بالش ْع ِر
والص ْب َح
َّ
واألدم ِ
ُ
ُ

ـر ْ
���ب اخللو
َ
رك َ
وأن���ت ت ِّ
ُسي ُ
َ
��وم��ك» يف خاطري
َّلت « َي
تمَ ث ُ
َّ
دوي السنني
ل��ع��ل
وق��ل��ت
ُ
َّ
ِ
وم��ا رت َ
الدعا
َّ��ل
املخلصونَ ُّ

َد م���ا ت��س�� َت ِ
��ع
��ب ِ
��ج ّ
��د ل���ه َي�� ْت َ
ور َّددت ص��وت ِ
َ��ك يف َمسمعي

ِ
��ع
ُة ِم��ن
��ج ِ
م��رس��ل�ينَ وم��ن ُس َّ

استلهام الثورة احلسينية يف القصيدة العينية للجواهري

ِ
ِ
نشيد ا ُ
واص ً
خللود
�لا ِمن
ويا

ِ
ب��امل��ط��ل��ع
ال��ق��ص��ي��دة
ِخ���ت���ا َم
ِ

املؤج�ج ،متس�مدّ ًا النف�س الثوري
م�ا زال الش�اعر
مس�تمر ًا يف خطاب�ه الث�وري ّ
ّ

احلس�يني ،وهو يرى ّ
أن الثورة احلس�ينية ما زالت إىل يومنا هذا ُتسيرّ ركاب الثائرين،
وتقود مسرية اخلالدين ،من خالل استعامل الزمن( :اليوم ،السنني ،املساء ،الصبح)،
حتولت أداة اخلطاب م�ن حرف النداء (الي�اء) ،إىل ضمري املتكلم
ويف ه�ذه األبي�ات ّ

ثم يدخل الش�اعر
مر عليه م�ن زمن ،ومن ّ
مهية احل�دث مهام ّ
(الت�اء)؛ للتّأكي�د عىل أ ّ
مرحل�ة جديدة يف احلوار الداخيل مع الذات والنف�س ،إلقناعها باحلقيقة الثابتة التي

ال تقبل الشك.

((( اجلواهري ،حممد مهدي ،ديوان اجلواهري :ج ،4ص.492

127

ويف هذا املوضع ّ
فإن الشاعر يدخل يف رصاع نفيس حاد من أجل إثبات مرشوعية

الث�ورة احلس�ينية ؛ ّ
تعرضت للتش�ويه التارخي�ي والزيف اإلعالمي
ألن هذه الث�ورة ّ

املوجه فيقول:
السيايس ّ

َّ
َ��ت
ل��ع��ل السياس َة فيام َج��ن ْ
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َّ
ي��ديل
وتشـريدَ ها
��ن َّ
ك��ل َم ْ
ِ
لعل لِ َ
َّ
جي
��ذاك
و«ك��ون» َّ
الش ِّ

()2

ع�لى ِ
الص ٍ
َ
��دع��ي
����ق
ب���ك أو ُم َّ

ِ
َ
ٍ
قطع
أله��ل
ب��ح��ب��ل
��ي��ك أو َم ِ

ِ
ح��دي��ث
اص��ط��ب��اغ
َي����د ًا يف
ِ

ِّ
��ول��ع
ب��ك��ل َش����جٍ ُم
َو ُل���وع��� ًا
ِ
ٍ
ا ُ
ب��ل��ون ُأري����دَ ل�� ُه ممتِ ِع
حل��س�ين

َصناع ًا متى م��ا تُ��� ِر ْد ُخ َّط ًة

َ
َ��ص��ن��ع(.)1
وك��ي��ف ومهام تُ��� ِر ْد ت
ِ

����رزَ ًة
وك��ان��ت وملَّ���ا ت َ
ْ
َ����ز ْل َب ْ

ِ
��ج��أ األمل��ع��ي
ي���دُ
ال���واث���ق ا ُمل�� ْل َ

وهنا الش�اعر يتّهم السياس�ة ورجاهلا بصورة مبارشة يف خداع الناس وتضليلهم،

وتش�ويه أس�باب وأهداف الثورة احلسينية بحس�ب ميوهلم؛ ولكنّه يتّهم أيض ًا بعض
ال ال مضمون ًا ـ ّ
اجلهات من املحس�وبني عىل أهل البيت ـ ش�ك ً
بأن هلم دور ًا يف تشويه

حقيقة الثورة احلسينية؛ خدم ًة ملصاحلهم الشخصية ،فهناك جّاتاهان هلام دور يف حتريف
تلك الثورة :املبغضون هلا من السياسني عىل مدى العصور والدهور .والطرف اآلخر

من اجلهلة املنتفعني.
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لكن مع ذلك يبقى جّاتاه قوي خملص يسعى نحو احلقيقة فحسب ال غري ،والذي
عّب�رّ عنه بـ(يد الواثق) ،فاليد تُعطي دالالت عدي�دة ،منها :العطاء والعملِ .زد عىل

فإن الشاعر قد استعملها للداللة عىل التغيريّ ،
ذلك ّ
فكل يشء حتاول تغيريه تكون اليد

املضح�ي ألجل الدين ،فهذه
أي يد ،بل هي يد الواثق بالتغيري،
ّ
وس�يلة له ،وليس�ت ّ
الكناي�ة ُأريد منها الطرف امللتزم بالثورة احلس�ينية الس�ائر عىل منهاجه�ا ،وهذه اليد
((( املصدر السابق :ج ،4ص492ـ.493

ٍ
(ماه�رة)؛ لذا أطلق عليه�ا اجلواهري (صناع ًا) ،وهذه اللفظ�ة تُطلق عىل ّ
«رجل
كل
ٍ
امرأة ماهرة يف العمل باليدين»((( ،وهي كناية عن املخلصني للثورة احلسينية.
ماهر أو
ال��ق ِ
�ل�اء ُ
��رون
وملَّ��ا أزَ ْح ُ
���ت ِط َ
ُأري�����دُ احل��ق��ي��ق�� َة يف ذاتهِ���ا

ٍ
َ
���ورة مل ُأ َر ْع
وج��دت��ك يف ُص
���ن أن يكو
وم���اذا
ُ
أأروع ِم ْ

ر بني ُ
هاشم
األ ِّم ِم��ن
ٍ
وخ�ي َ

الصحاب بخ ِ
ري الصدو
ري ِّ
وخ َ

ر ال��ط��ب��ي��ع��ة مل ت ْ
ب��غ�ي ِ
��ع
��ب ِ
ُ��ط َ

ب��أع��ظ��م م��ن��ه��ا وال ْأر َو ِع
َ
حل��م َ
��ك َو ْق��ف�� ًا ع�لى امل ِ ْ��ب َ
��ع
نَ
��ض ِ
ُ
ب���األس ِ
���ل ُ
��ـ��ر ِع
ر َك
ض��م�ي َ
َ
ال��ش َّ
ال��ر َّض��ع
���ن األك��ه��ل َ
ِم َ
�ين إىل ُّ
ِ
��ع
ُ��ب ِ
وخ��ي� َ
ر ب��ن��ي األب م���ن ت َّ
َ
رع(.)2
ِر ك��ان��وا ِو
ق���اءك واأل ْذ ِ

مر ًة ُأخرى إىل االس�تذكار ،وإىل إطاللة جديدة مس�توحاة من
والش�اعر هنا يعود ّ

املؤرخني
موقع احلدث الدامي ،والزمن الذي تو ّقفت عنده األشياء ،فيستدرك زيف ِّ
م�ر القرون الذي ش� ّبهه بالطلاءّ ،
وكل طالء ال ب�دّ من أن يتق�ادم عليه الزمن،
على ّ

استلهام الثورة احلسينية يف القصيدة العينية للجواهري

وأن َت َّتقي ُدون م��ا ترتأي
ْ
ني
وإن ت ُْط ِعم
ري البن َ
َ
ْ
امل��وت خ َ

()3

وس��ْت�رْ ِ
ِ
ِ
ع���ن ْ
��دع
اخل����داع
امل��خ ِ

فينقش�ع ويظه�ر ما خيفيه ،وخي�رج ّ
تم طالؤه بأقلام املز ّيفين للحقيقة،
كل مس�تور ّ

كاش�ف ًا هلا من غري إضافة وال تش�ويه فيها ،فهو يريد احلقيقة فحس�ب ،وهنا الش�اعر
يب�دو باحث� ًا ع�ن احلقيق�ة ،وه�ذه احلقيق�ة قد وجده�ا يف عم�ق التضحية احلس�ينية
الرائعة ،وقد ذهب الش�اعر يرس�م لنا صور ًا متالحقة من التش�بيهات واالستعارات

لتلك التضحية ،فجس�دٌ (تق ّطعت أوصاله حتى أصب�ح وقف ًا عىل املبضع) ،ففي هذه
((( اجلوهري ،إسامعيل بن محاد ،الصحاح :ج ،2ص .1246و ُانظر :ابن فارس ،أمحد ،معجم مقاييس
اللغة :ج ،3ص.313
((( اجلواهري ،حممد مهدي ،ديوان اجلواهري :ج ،4ص.393
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تش�م رائحة املأس�اة املفجعة ،وعمق املصيبة املزري�ة ،و ُيلحقها
الصورة االس�تعارية
ّ
خري
بصورة استعارية ُأخرى أشدّ حزن ًا ،وهي إطعام بنيه وأهله للموت « ُت ْط ِعم
َ
املوت َ
الرضع
البنين ِم َن
الر َّضع» ،وهذا االمتداد يف التضحي�ة من الكهول إىل ّ
َ
َ
األكهلين إىل ُّ

يصور عمق املأس�اة ،لكن مع
ـ ومه�ا أكث�ر أصناف البرش حاج�ة للرعاية واحلن�ان ـ ّ
ذل�ك مل يكونا بمن�أى عن التضحية ،وهؤالء الذين أصبح�وا طعام ًا للموت لو عدنا
إىل أعامق التاريخ لوجدناهم الصفوة؛ لذلك أش�اد الش�اعر بنس�ب اإلمام× وأهله
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ضحى هبم من أبناء فاطمة الزهراء’ ،ممَّن يرجع نسبه إىل بني هاشم وإخوته
الذين ّ

م�ن أبيه ممَّن يرجع نس�بهم إىل قريش ،موغ ً
ال يف أنس�اهبم التي تع�ود إىل ملوك اليمن

(التبابعة)((( .

يصور لن�ا اجلواهري دفاع واس�تامتة أصح�اب اإلمام×
ويف هناي�ة ه�ذا املقط�ع ّ

عنه ،مش� ّبه ًا إ ّياه�م بالدرع (الوقاء) يف ص�دّ األعداء عنه ،وبال�ذراع التي يصول هبا
يف احلرب.

ِ
الشكوك
وريب
حم َت صدري
ُ
َت َق ْ

فيق احلجاب
حاب َص ُ
ورانَ َس ٌ
الطيبات
ري���اح م��ن
��ت
وه��ب ْ
ٌ
ّ
َّ

��وض��ع
ت��زح��زح ع��ن َم
إذا م��ا
ٍ
َ

ُّ
مع اجلدو
يب
الشك فيام َ
وج��ازَ َ
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َ
الدليل
أق��م��ت عليه
إىل أن
ُ
إل��ي��ك ِ
ِ
القياد
��م َط��وع�� ًا
ف��أس�� َل َ

()4

ِ
َي ِ
�����ع
األر َب
ِ
���ض ُّ
���ج ب��ج��دران��ه ْ

��ل�ي م���ن ال��� َق��� َل ِ
ع َّ
���ف���زع
���ق ا ُمل
ِ
���ع
َ
وال���ط���ي���ب�ي�ن ومل ُي���قْ���شَ ِ

��وض��ع
ت���أب���ى وع�����ا َد إىل َم
ِ
َّ
ِّ
ال���ش���ك ف��ي�ما معي
ِد إىل

��ع
��ب ِ
م���ن َم���ب���دَ أ ب�����د ٍم ُم��شْ َ
��ه ِ
َ
��ع
��ط ِ
وأع���ط���اك إذع���ا َهن���ا ا ُمل ْ

((( التبابعة :هم ملوك محري من ذرية قحطانِ .
وقيل :إنّ هذه السمة مل يستحقّها منهم إلاّ َمن ملك اليمن
ّ
ً
وحضـرموت ،واجتمعت له طاعتهم .وإنّ ال ُّتبع يف أصل اللغة :الظل؛ إذ كان امللوك ظال لرعيتهم.
ُانظر :املسعودي ،عيل بن احلسني ،التنبيه واإلرشاف :ص.157

��و ْر َت ما ْ
��م ِم��ن ِفكريت
ف�� َن َّ
اظ�� َل َّ

وآم��ن��ت إي��م�انَ َم���ن ال َي��رى
ُ
ب��أن (ا ِ
ووح���ي السامء
إلب����اء)
َ

ٍ
خ��ال��ص
جت��م��ع يف (ج���وه��� ٍر)
َّ

اع��وج ِم��ن أض ُلعي
م��ت ما
وق��و َ
َّ
َّ
ِّ
جع
ِسوى العقل يف
الشك ِمن َم ْر ِ
َ
��ب��ع
وف��ي��ض
ال��ن��ب��و ِة ِم���ن َم�� ْن ِ
َّ

ض) املَ ْ
���ر ِ
��ع(.)1
��م ِ
تَ�� َّن��ز َه عن َ
��ط َ
(ع َ

يف هذا املقطع األخري من القصيدة اتّبع الش�اعر ُأس�لوب ًا جدلي ًا منطقي ًا يف خطاب

املتل ّق�ي؛ إلقناعه بحقيقة الثورة احلس�ينية وأهدافها ،فقد ارتف�ع صوت الرفض عند

اجلواه�ري ليلتق�ي م�ع الفلس�فات الت�ي اعتمدت الش�ك منهج� ًا((( ،ف�كان املنهج
بالشك اإلنكاري ،بل هو ٌّ
ّ
شك إجيايب ،غايته الوصول إىل احلقيقة واملعرفة ،فبدأ
ليس
ِ
متس�ائ ً
الش�كوك» ،وهذه الش�كوك كانت
وريب
حمت صدري
ال يف داخله قلق ًاَ « :ت َق
َ
ُ
أقمت عليه
تُزعج الشاعر إلاّ إذا قام الدليل عنده ،وهذا الدليل الدم املسفوح« :إىل أن
ُ

َ
فاس�تقرت نفس
الدليل من َمبدأ بد ٍم ُم ْش� َبع» ،فهل هناك دليل أوضح من التضحية؟!
ّ

الشاعر ،وآمن قلبه ،وتي ّقن عقله ،وآمن باحلسني منهج ًا وفكر ًا وسلوك ًا ،وكان العقل
حتول إىل معتزيل ال يؤمن إلاّ بسطوة العقل ،ومضـى الشاعر متأ ّثر ًا بثقافته
دليله ،حتى ّ

استلهام الثورة احلسينية يف القصيدة العينية للجواهري

ّ
والشك هو اخلطوة نحو اإليامن باليشء والتسليم به ،ولكنّه
الديكاريت الشكّي وسيلته،

الرتاثية الفكرية ،متّخذ ًا من ألفاظ املعتزلة (اجلوهر) و(العرض) طريق ًا لإليامن.

اخلامتة

ويف هناية املطاف توصلنا إىل ٍ
مجلة من النتائج ،منها:
ّ

ٍ
جيل تأ ّثر اجلواهري بأفكار الثورة احلسينية؛ من خالل دعوته للثورة
1ـ 1ظهر
بشكل ّ

ض�دّ الظلم والطغيان ،والتضحية ّ
بكل يشء يف س�بيل العقيدة وحتقيق احلق.

((( اجلواهري ،حممد مهدي ،ديوان اجلواهري :ج ،4ص.493
((( ُانظر :سويلم ،أمحد ،الشعراء والسلطة :ص.65
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2ـ 2وردت يف القصي�دة ألف�اظ كثرية هل�ا ارتباط وثيق بالثورة احلس�ينية ،كالثورة
عىل الظلم ،وعدم السكوت عىل الظامل ،وكان يقتنص الصور املؤملة ويو ّظفها
بصورة إجيابية يف عرض األحداث التارخيية ،وأخذ اجلانب النري منها لتحقيق

ما يبتغيه الشاعر.

ّ
مهه�ا اخلطاب
3ـ 3وردت يف قصي�دة اجلواه�ري أس�اليب عدي�دة،
ولع�ل م�ن أ ّ
الداخلي (املنول�وج) ،واخلط�اب اخلارجي ،وق�د تنوع هذا اخلط�اب ما بني
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سيايس وتارخيي.

4ـ ّ 4
والتفجع،
إن الش�اعر ق�د اختار قافي�ة العني ،وه�ي قافية تعّب�رّ عن الوج�ع
ّ
الصميمي
واحلس�ـرة واألمل واألس�ى ،فكان مو ّفق ًا يف هذه القافية؛ الرتباطها
ّ
بموضوع القصيدة.

5ـ 5اعتمد الش�اعر عىل احلوار واجلدل ،وقد صاغ هذا احلوار ُبأس�لوب ملحمي
و َن َفس قصيص مرتابط.

ٍ
بش�كل بارز عىل مس�توى األلفاظ
6ـ 6ظه�رت ثقافة الش�اعر الديني�ة والتارخيية
واملع�اين ،كام بدت معرفته وا ّطالعه عىل املذاهب الدينية ِ
والفرق اإلسلامية
من خالل طرحه ألفكارها.

ٍ
بش�كل الف�ت للنظر ،واعتم�د احلقائق
7ـ 7م�زج الش�اعر بني امل�ايض واحلارض
التارخيية يف الوصل بني املايض والواقع.

تفهم لطبيعة املخاطب ،وقد جتاوز
ينم عن ّ
8ـ 8كان خطاب الش�اعر نحو املتل ّقي ّ
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خطابه التّمذهب الديني والسيايس.

9ـ 9ش�كّلت القصي�دة وحدة موضوعية متناس�قة ومرتابطة األجزاء ومتسلس�لة
األفكار.

10 10إذا م�ا تأ ّملن�ا ش�عر اجلواهري فس�نجد في�ه متثيل ً
ا حقيقي ًا لص�دق التجربة
الشعرية ،واألمانة يف نقل املوروث واإلفادة منه.

فهرست املصادر
1ـ 1أدي�ان الع�رب يف اجلاهلي�ة ،حمم�د نعمان اجل�ارم ،مطبع�ة الس�عادة ،ط،1
1341هـ1923/م ،مصـر.
2ـ 2أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،حتقيق :حسن األمني ،دار التعارف للمطبوعات،
بريوت ـ لبنان.
3ـ 3اإلمام احلسين بن عيل يف الش�عر العراقي احلديث (دراس�ة موضوعي�ة فنية) ،د .عيل
التخصصية يف اإلمام احلسين× ،قسم
حسين يوس�ف ،إصدار وحدة الدراس�ات
ّ
كربالء ،ـ العراق.

مؤسس�ة
األئمة األطهار ،حممد باقر املجلس�ـيّ ،
4ـ 4بح�ار األن�وار اجلامع�ة لدرر أخب�ار ّ
الوفاء ،ط1403 ،2هـ1983/م ،بريوت ـ لبنان.

تطور الشعر العريب احلديث يف العراق ،عيل عباس علوان ،منشورات وزارة اإلعالم،
5ـ ّ 5
1975م ،بغداد ،اجلمهورية العراقية.

6ـ 6التنبيه واإلرشاف ،أبو احلس�ن عيل بن احلسين املس�عودي (ت346هـ) ،دار صعب،

استلهام الثورة احلسينية يف القصيدة العينية للجواهري

الش�ؤون الفكري�ة والثقافي�ة يف العتبة احلس�ينية املقدّ س�ة ،ط1434 ،1هـ2013/م،

بريوت ـ لبنان.

7ـ 7جام�ع أحاديث الش�يعة ،احلاج آقا احلسين الطباطبائي الربوج�رديُ ،طبع يف املطبعة
العلمية1399 ،هـ .ق ،قم ـ إيران.
تتوهج الكلمة دراس�ات يف األدب الكربالئي املعارص ،د .عيل حسين يوسف،
8ـ 8حينام ّ
دار ومطبعة الروسم ،بغداد ـ العراق.

9ـ 9دي�وان اجلواه�ري ،حممد مه�دي اجلواه�ري ،األعامل الكامل�ة ،دار احلري�ة للطباعة
والنرش ،ط2008 ،2م ،بغداد.
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10 10رشح هن�ج البالغة ،اب�ن أيب احلديد املعت�زيل ،حتقيق :حممد أبو الفض�ل إبراهيم ،دار
إحياء الكتب العربية ،عيس�ى البايب احللبي ورشكاه ،منشورات مكتبة آية اهلل املرعيش

النجفي ،ط1387 ،2هـ1967/م ،قم ـ إيران.

11 11الش�عر العريب احلديث من أمحد ش�وقي اىل حممود درويش ،ميش�ال خليل جحا ،دار
العودة ،ط1999 ،1م ،بريوت.

12 12الشعراء والسلطة ،أمحد سويلم ،مطابع الشـروق ،ط1424 ،1هـ2003/م ،القاهرة.
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13 13الصح�اح (ت�اج اللغ�ة وصح�اح العربية) ،أب�و نصـر إسماعيل بن مح�اد اجلوهري
(ت393ه�ـ) ،حتقي�ق وضبط :ش�هاب الدين أب�و عم�رو ،ط ،1دار الفك�ر للطباعة
والنشـر والتوزيع1418 ،هـ1998/م ،بريوت ـ لبنان.

صححه
14 14عيون أخبار الرضا ،حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي (ت381هـ)ّ ،
مؤسس�ة األعلمي
وق�دّ م ل�ه وع ّلق عليه :الش�يخ حس�ن األعلمي ،طبع على مطابع ّ

للمطبوعات ،ط ،1منشورات األعلمي للمطبوعات ،بريوت ـ لبنان.

اخلاص والعام ،الس�يد هاش�م
وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق
15 15غاي�ة امل�رام
ّ
ّ
البحراين املوسوي ،حتقيق السيد عيل عاشور.

واألئمة م�ن ذريتهم^،
16 16فرائ�د الس�مطني يف فضائل املرتضى والبتول والس�بطني
ّ
ش�يخ اإلسلام املحدث الكبري إبراهيم بن حممد بن املؤيد بن عبد اهلل بن عيل بن حممد

مؤسسة
اجلويني اخلراساين (ت722هـ) ،ح ّققه ونرشه :حممد باقر املحمودي ،مطبعة ّ

املحمودي للطباعة والنرش ،ط1398 ،1هـ1978/م.
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17 17كتاب العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت175هـ) ،حتقيق :د .مهدي املخزومي،
ود .إبراهيم السامرائي ،دار الرشيد للنرش1981 ،م ،بغداد.

18 18لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور املرصي (ت711هـ)،
اعتنى بتصحيحه :أمني حممد عبد الوهاب ،وحممد الصادق العبيدي ،ط ،3دار إحياء

الرتاث العريب ،مؤسسة التاريخ العريب.

19 19اللهوف عىل قتىل الطفوف (مقتل اإلمام احلسين×) ،عيل بن موس�ى بن جعفر بن
حممد بن طاووس احلس�يني (ت664هـ) ،منش�ورات األعلم�ي للمطبوعات ،ط،1
1414هـ1993/م ،بريوت ـ لبنان.

20 20م�ايض النج�ف وحارضه�ا ،الش�يخ جعف�ر باق�ر آل حمبوب�ة ،دار األض�واء ،ط،2
1406هـ1986/م ،بريوت ـ لبنان.

21 21حمم�د مه�دي اجلواهري ش�اعر العرب األكبر ،حيدر توفي�ق بيض�ون ،دار الكتب
العلمية1993 ،م ،بريوت.

22 22مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،املريزا حسن النوري الطربيس (ت1320هـ)،
23 23مسند اإلمام زيد ،اإلمام الشهيد زيد بن عيل بن احلسني ،منشورات دار مكتبة احلياة،
بريوت ـ لبنان.

24 24معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا (ت395هـ) ،عبد السالم
حممد هارون ،ط1389 ،2هـ1969/م ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي

وأوالده بمصـر.

25 25مناق�ب أمير املؤمنني× ،علي بن حممد ب�ن حممد بن الطيب الش�هري باب�ن املغازيل

استلهام الثورة احلسينية يف القصيدة العينية للجواهري

مؤسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث ،ط1408 ،1هـ1987/م.
حتقيقّ :

(ت483ه�ـ) ،حتقي�ق وتعلي�ق :حممد باق�ر البهب�ودي ،الن�ارش دار األض�واء ،ط،3
1424هـ2003/م ،بريوت ـ لبنان.

26 26ينابي�ع امل�ودة ل�ذوي القرب�ى ،الش�يخ س�ليامن ب�ن إبراهي�م القن�دوزي احلنف�ي

(ت1294هـ) ،حتقيق :سيد عيل مجال أرشف احلسيني ،مطبعة األُسوة ،ط1416 ،1هـ.
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السمو اإلنساني يف الشعر احلسيين
عند شعراء القرن الرابع اهلجري
أ .م .د .سناء هادي عباس*

تقديم

الس�مو يف لسان العرب من السام ،و«الس�مو :االرتفاع والعلو ،تقول :منه سموت

وسميت مثل علوت وعليت ..وعن ثعلب :سام اليشء يسمو سمو ًا ،فهو سامٍ ،ارتفع...

ويقال للحسيب والشـريف :قد سام»(((.

ومل يظهر تعريف ملصطلح اإلنساين أو اإلنسانية يف الثقافة العربية ،وقد استعملها

أح�د علماء الرتبية األمل�ان ،وكان يقصد هبا« :نظ�ام تربوي تعليمي هي�دف إىل تكوين

الناش�ئة عن طريق الثقافة واآلداب»((( ،واإلنس�انية يف املوس�وعات الفلس�فية« :اجتاه

فك�ري يرك�ز على قيمة اإلنس�ان وكفاءته ،يشترك في�ه العديد م�ن املذاهب الفلس�فية

واألدبية واألخالقية والعلمية»((( ،وتؤكّد العلوم االجتامعية عىل الطبيعة البرشية ملعنى
اإلنسان خالف الالإنسانية(((.

أن
«وم�ن خالل املفاهيم التي وردت أعاله للس�مو ولإلنس�انية ،ممك�ن أن نصل إىل ّ

مفهوم الس�مو اإلنساين هو قابلية اإلنس�ان للكامل الروحي والرتبوي ،من خالل الوعي
املستنرصية/كلية الرتبية األساسية.
* اجلامعة
ّ
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،14ص ،397مادة (سام).
((( النزعة اإلنسانية يف اآلداب األوربية ،ترمجة نبيل احلفار :ص.20
((( الداوي ،عبد الرزاق ،موت اإلنسان يف اخلطاب الفلسفي املعارص :ص.179
((( ُانظر :املوسوعة الفلسفية املخترصة :ص.114

الف�ردي ،وإمكان ح�دوث التقدّ م املس�تمر»(((« ،ويف الوق�ت ذاته ُيعنى بأمهية اإلنس�ان
وحت�رره م�ن األغلال والعبودية ّ
ب�كل صورها املادي�ة ،ويرفع ش�عار احلرية
يف الك�ون،
ّ
واإلخ�اء ،واملس�اواة والعدل ،ورفض االنحطاط البرشي ،وتش�ديد عىل قيمة اإلنس�ان

الفكرية واخللقية»(((.

فالسمو اإلنساين رؤية متعدّ دة اجلوانب ،مركزها اإلنسان ،وإطالق مجيع إمكاناته
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وقدراته اإلجيابية الفكرية ،والرتبوية واألخالقية ،والقيمية والروحية.

وملا كان الش�عر احلس�يني يتحدّ ث عن قضية احلسين× اخلالدة ،املفعمة بالقيم
األخالقي�ة والرتبوي�ة والدينية ،وصيح�ة تدعو للنه�وض باألُ ّمة ،وإحي�اء ضمريها

اإلنساين ،واحلفاظ عىل املبادئ اإلنسانية السامية التي تدعوها للتوجه إىل اهلل خالقها
توجه� ًا صادق� ًا ،خالي� ًا من غ�رور الدنيا ،ومتاع احلي�اة وهلوها وزبرجه�ا وزخرفها،
عزمت عىل بحث السمو اإلنساين الذي يشيد بالقيم األخالقية التي تسمو باإلنسان
يف الش�عر احلس�يني ،ووجدت ّ
أن شعراء األدب احلسيني يف القرن الرابع اهلجري قد

س�مت أنفس�هم ،وهم حياولون إبراز أهداف الثورة احلس�ينية ،ونرش مظلومية س� ّيد

الشهداء وأهل بيته^ ،فلم يقف البحث عىل الكشف عن جوانب السمو اإلنساين
يف الشعر احلسيني ،بل تعدّ اه إىل سمو أصحابه ،وإىل دعوهتم إىل التمسك باألهداف
السامية والنبيلة ألهل البيت^.

وكان معظ�م ش�عراء األدب احلس�يني يف الق�رن الراب�ع اهلج�ري م�ن الش�عراء
املغمورين ،ممّن مل تعرفهم الس�لطات والوزراء واألُمراء آنذاك ،وهلذا ظلوا يف ّ
الظل؛
ألن األدب يكتبه اخللفاء ،وهؤالء ال يخُ ّلدون إلاّ الذين يمدحوهنم.
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اس�توعب الش�عر احلسيني املعاين اإلنسانية الس�امية التي ترقى باإلنسان إىل أعىل

درجات الس�مو اإلنس�اين ،وال س� ّيام التضحية بالنفس ،وأغىل ما جاد به إنس�ان هو

نفسه التي بني جنبيه.

((( .Studies in Humanism By، F.c.s .Schiller، Macmillan، London 19122nd
((( الداوي ،عبد الرزاق ،موت اإلنسان يف اخلطاب الفلسفي املعارص :ص.189

احلق والعدل
وهذا الشاعر أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت321هـ)((( ،له قصيدة

غ�راء يمدح فيها أهل بيت النبوة كوكب ًا فكوكب ًا ،ويصف الس�مو اإلنس�اين عند أهل
ّ
أهم السمات التي أش�ار إليها اتصافهم باحلق والعدل واإلنصاف،
البيت^ ،ومن ّ
وم�ن جه�ة ثانية يوازن بني احلق الذي هم عليه ،وبني باطل الذين زاغت أعينهم عن
رؤية احلق ،فظ ّلوا معاندين ،قال ابن دريد:

إن ال�ب�ري���ة خ�يره��ـ��ا نسب ًا

��ـ��د أك��ـ��رم��ه وأمـجـده
إن ُع ّ

َأإىل ال��ض�لال حتيد ع��ن هنج
نســب

حم��م��ـ��ده
ّ

معظمـه
ّ

هي���دي إىل اجل���ن���ات م��رش��ده

حم��م��ـ��ده(.)2
وكفـاك تعظيمـ ًا
ّ

يتعجب الشاعر من املعاندين ،وممّن زاغت أبصارهم وبصائرهم؛ ألنهّ م حائدون

ع�ن اهلدى إىل الضالل ،واملرش�د اهلادي خري الربية حممد‘ بين أظهرهم ،أو أنهّ م

كان�وا قريبين عه�د ب�ه ،ويأخذ اب�ن دريد بتع�داد األدل�ة والرباهين؛ ليقطع حجج
املعاندي�ن ،فيب�دأ بام يقنع هؤالء م�ن احلجج ،فيقدم األُم�ور الدنيوية؛ ّ
ألن املخاطب

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

يا صاح ما أب�صرت من عجب

ب��احل��ق زاغ����ت ع��ن��ه ُع�� َّن��ـ��ده

خصم ،حاججه بام يؤمن به ويعتقده ،فاختار قضية النس�ب ،لشدّ ة اهتامم العرب به،
وإيث�اره على ّ
حيتج عىل الرس�ول
كل القضاي�ا االجتامعية األُخ�رى ،فإن كان اخلصم ّ

بأنّ�ه اختير للنب�وة وهو يتيمّ ،
فإن نس�به‘ من خرية أنس�اب قريش ،فه�و حممد بن
عب�د اهلل بن عبد املطلب بن هاش�م بن عبد مناف ب�ن قيص بن كالب ،وهم من كرام

((( هو ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن األزدي ،شاعر من القرن الرابع اهلجريُ ،ولد بالبرصة ،وهو
عامل فاضل أديب ونحوي ولغوي ،له مؤلفات كثرية ،منها :مجهرة اللغة ،وكتاب اخليل الكبري ،وكتاب
االشتقاق ،من تالمذته أبو حاتم السجستاين.
((( شرب ،جواد ،أدب الطف :ج ،2ص .11و مل أجد القصيدة يف ديوانه.
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رجال مكة((( ،والرس�ول الكريم‘ هو خري الربية ،وقد وصفه اهلل ّ
(جل ش�أنه) يف

كتاب�ه العزيز بقول�ه( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)((( ،وقول�ه تعاىل( :ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ)((( ،فالرس�ول‘ هو الرمح�ة املهداة للعاملني إنس�هم وجنّهم ،وهل
يوجد يف الربية َمن هو أكثر س�مو ًا من رس�ول اهلل وخاتم األنبياء؟ مل خيتلف يف خلقه
ومصداقيته املرشكون فض ً
ال عن املسلمني ،فقد كان يل ّقب بالصادق األمني وملا ينزل

عليه الوحي بعد.
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الفداء والدفاع عن اإلسالم

عم�ه وأخيه عيل بن أيب طالب× ،ومل َ
يرق إىل
ثم يتلو ذكر الرس�ول‘ ذكر ابن ّ
ّ

سموه بشـر خال رسول اهلل‘ ،ذلك البطل الصنديد ،املؤمن صاحب اليقني الكبري؛
إذ بات يف فراش الرس�ول‘ ،وهو يعلم ّ
أن القوم عازمون عىل قتله يف فراش�ه ،قال
ابن دريد واصف ًا هذا السمو الكبري:
وأخ����و ال��ن��ب��ي ف��ري��د حمتده

مل ُيكبه يف ال��ق��دح ُمصلده

أو ليس خامس َم��ن تضم ّنه

عن أمر روح القدس برجده

َّ
ح���ل ال��ع�لاء ب��ه ع�لى رشف
أو مل ي���ب���ت أب�����و ح��س��ن

م��ت��ل��ف��ف�� ًا ل��ي��ر ّد ك��ي��ده��م
ف��وق��ى ال��ن��ب��ي ب��ب��ذل مهجته

وه��و ال��ذي اتّ��ب��ع اهل��دى يفع ًا
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ي��ت��ك��أد ال���راق�ي�ن َم��ص��ع��ده
وامل�شرك��ون ه��ن��اك ُر ّص���ده
وم��ه��اد خ�ير ال��ن��اس ممَ هده
وب��أع�ين ال��ك��ف��ار منجده

مل يستمله عن التقى دده(.)3

فم ْن ِم َن البرش لديه هذه الش�جاعة الس�امية ،افتدى رس�ول اهلل ودين اهلل بروحه
َ
((( ُانظر :ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية :ج ،1ص.98
((( القلم :آية.4
((( األنبياء :آية.107
((( شرب ،جواد ،أدب الطف :ج ،2ص11ـ.12

فتى يافع ًا ،أقرانه يعشقون احلياة ،ويغرمون بغرورها ،حماولني استاملته
ونفسه ،وكان ً

ور ّده ع�ن دينه ،أ ّما عيل× فنفس�ه متانع ّ
امللذات والدني�ا الدنية ،فأصبح فريد عرصه

بش�جاعة ،سما فيها عىل ّ
كل دن ّية ورذيلة ،فاستحق العىل بش�جاعة ال نضري هلا ،بات
يف ف�راش الرس�ول‘ ،وهو يعلم ّ
أن القوم عازمون على قتله وعىل الغدر به ،ريض

أن يك�ون البدي�ل للقتلة ،ف�دا ًء ملهجة النبي‘ غير خائف وال آبه ،م�راده التقوى،
ومقصده الوحيد الدفاع عن اإلسالم ونب ّيه.

«إن الش�جاعة من السمو اإلنس�اين ،فهي االستعداد ملواجهة املصائب التي ال مهرب
ّ

اإلنسان»((( ،وهي دليل التقوى الصادقة ،ونفهم ذلك من الصفة املضا ّدة هلا (اجلبن)،

فاجلب�ن صف�ة دالة عىل اخلذالن والغي واملهانة ،وعىل الباطل ،والش�جاعة ال تتحقق
إلاّ عندما يكون اإلنس�ان عىل حق ،فهذا عيل× ال يش�بهه أحد يف شجاعته ،قال ابن

دريد:
ّ
كـل معرتك
خ��ـ��واض غمرة
ّ
فسقى الوليد بكأس منصله

فهـوى يمـج نجيع حشـرته

سيـان ألـيسـه ورعــدده
ّ
()4
كـأس ًا تـؤهله وتـصخـده
()3

واملـوت يلفتـه ويقصــده(.)5

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

منها اّإل برباطة اجلأش»(((« ،وهي من أهم الصفات اإلنسانية؛ ألنهّا تضمن باقي صفات

(خواض) داللة عىل أنّه مل يدع معرتك ًا إلاّ خاضه،
استخدم الشاعر صيغة املبالغة ّ

مل يتس�لل اخلوف إىل قلبه ،وهو خيوض ّ
كل املعارك ش�ديدها وخفيفها ،ال هياب شيئ ًا

غري اهلل ،ذلك السمو اإلنساين الذي يعطي للحياة معنى ،وللوجود قيمته ،وهو قتّال
((( املاوردي ،عيل بن حممد ،األمثال واحلكم :ص.35

((( املصدر السابق :ص.34
وعه» .ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب:
احلر َب وال َي ُر ُ
((( األليس« :وهو الشجاع الذي ال ُيبايل ْ
ج ،6ص.211
شدة احلر .ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،3ص.244
((( الصخدّ :
((( شرب ،جواد ،أدب الطف :ج ،2ص.21
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أبط�ال الع�رب العص�اة واحد ًا تلو آخر ،الولي�د ،وعمرو بن عب�د ود ،وأبطال ُأحد،
وق�د وافته ّ
كل تلك الش�جاعة من إيامن�ه العايل بر ّبه وثقته بخالق�ه ،أنّه ال خيذله وهو

عىل احلق املبني ،ذلك هو الس�مو اإلنس�اين الراقي ،مزيج من اإليامن والثقة والتوكّل
والشجاعة:
ُ
وس�م�ا ب��أح��د وال��ق��ن��ا قصد

تصيده
ك��ال��ل��ي��ث أم��ك��ن��ه
ّ

ث��م اب��ن عبد و ّد ي��وم أورده
ّ

رش ي���ذوق امل���وت ُو ّرده
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ف��أب��اد أص��ح��اب ال��ل��واء فلم

ج���زع امل�����داد ف�����ذاده بطل

وح��ص��ون خيرب إذ أط��اف هبا

هلل م����رض����اه وم��ع��ت��ده

����دده(.)1
مل يثنه ع��ن ذاك ُص ّ

نع�م مل يك�ن عيل× ُمعتدّ ًا بنفس�ه وش�جاعته حينام أقبل عىل قت�ل فارس العرب

يس�م ذلك الس�مو الذي نال به الوالء من اهلل ورسوله
ابن عبد و ّد ،ولو كان كذلك مل
ُ

والناس ،فالشجاع يسمو وجيابه األخطار ويواجهها ،كام ش ّبهه الشاعر ،كالليث تصيد

فعيل نجم س�طع يف سماء
القن�ا والرماح ،وذكاؤه وختطيطه وراء الش�جاعة واليقني؛ ٌّ
حل َسدَ ة.
الش�جعان ،ال ينافس�ه أحد ،فعقد له الوالء س�مو ًا وارتفاع ًا وارتقاء يقلقل ا َ
ون��ج��م ق��د ع��ق��د ال����والء له
م��ا ن���ال يف ي���وم م���دى رشف
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ي��ت�رك ل���ه ك�� ّف��ا تُ��س�� ّن��ده

��س��ده
ع��ق��د ًا يقلقل منه ُح ّ

أب���ر ف����زاده غ����ده(.)2
اّإل
ّ

من املؤكّد ّ
أن ابن دريد يسمو حينام يقدّ م والءه للحق وآلل بيت النبوة^ ،ومن
كل ٍ
ِ
عيل× ،فف�ي ّ
غد رشف جديد يس�مو
املح�ال أن يخُ �ذل ،وذلك مص�داق فعال ٍّ
وتس�مو به ُأ ّمة اإلسلام واملس�لمني ،ولواله ولوال أبناء فاطمة^ كان الورى بهُ ًام،

وحار الس�بيل هبم ،واس�توىل الضالل عليهم ،تلك رؤية ابن دريد فيهم ،وهي حق،
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.

ورشفهم بنسبتهم إىل جدّ هم رسول اهلل‘.
فاهلل تعاىل اختصهم ّ
قال ابن دريد:

��ن ذا ُيساجل أو ُيناجب يف
َم ْ

نســــــب رسول اهلل حمتــده(.)1

التصديق والوالء

من س�مو اإلنسان املس�لم اإليامن باهلل وأنبيائه ،وما جاء به النب ّيونّ ،
إن أهم عقائد

شـرف اإلنسان،
اإلسلام اإليامن بالوالء ألهل بيت النبوة^ ،فإنّه س�مو إنس�اين ُي ّ
السليم ،إيامن ّ
بأن االمتداد احلقيقي للنبوة هي فاطمة وبعلها وبنوها ،والشاعر يسمو
بذكر أبناء فاطمة (عليها وعليهم السالم) وصفاهتم والتصديق بوالئهم؛ ولذا يقول:
أب���ن���اء ف��اط��م��ة ال���ذي���ن إذا

جم���د أش�����ار ب���ه م���ع���د ّده

ل��واله��م ح���ار ال��س��ب��ي��ل بنا

ع�ّم�اّ ن��ح��اول��ه ون��ق��ص��ده

أن أي��دهي��م
وامل��ج��د ي��ع��ل��م ّ

ل��واله��م اس��ت��وىل ال��ض�لال عىل
ح��ج��ة اللهّ ال��ت��ي ُكندت
ه��م
ّ

م����دده
ه���م ظ���ل دي����ن اهلل
ّ

ع��ن��ه��ا إذا ق��ادت��ه م��ق��وده
واش��ت��د موصده
منهاجنا
ّ

ث���م تكنده
واللهّ ي��ن��ع��م
ّ

أم��ن�� ًا ع�لى الدنيا مم���دده(.)2

أمن�اء عىل الدنيا فإذا تول�وا ُأمور الناس أمنوا الع�دل واألمن واإلنصاف واحلق،
فم ِلئت الدنيا جور ًا وظل ًام.
ولكن لعن اهلل من أبعدهم عن مناصبهم ُ
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

ويبعده عن الكربياء والعناد ،ويدله عىل الطريق املستقيم الذي يستمد منه منهجه احليايت
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وه����م ق����وام ال ي��زي��غ إذا

ما مال ركن الدين يعمده(.)3

احلزن

فتتنوع منابع السمو اإلنساين،
ويصل ابن دريد إىل مصاب أيب عبد اهلل احلسني×ّ ،

فام أن يذكر املؤمن مصاب س�بط الرسول‘ ،ويتأمل فيام جرى عليه من ق ّلة النارص
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وكثرة احلاقد ،حتى يصيبه احلزن واألمل الش�ديدان ،وللحزن واألمل أثر كبري يف تطهري
قلب ِ
اإلنس�ان وتوبته ورقة قلبه ،فام ّ
فر ٍح وال خمتال وال متكبرّ وال حقود ،وهذا
يرق ُ

م�ا أصاب أعداء أيب عبد اهلل× ،فخرسوا الدني�ا واآلخرة ،ولكن املوايل حينام حيزن
تش�تدّ عاطفة اإليامن يف قلبه ،وهذا ابن دريد يتفكّر ويتذكّر ما فعله أبناء األدعياء من

غدر وطعن بابن بنت رسول اهلل ،وقلبه يقطر دم ًا حزن ًا:
س���ار ج��ن��د ال��ك��ف��ر يقدمه

م��ت�سرب ً
�لا غ�����در ًا يجُ�� ّن��ده

ط��ل�اب ث����ار ال��ش�رك آون���ة

حت��ت��ث��ه ط������ور ًا وحت��ش��ده

يف حمفل ُيسجى ال��ف��ض��اء به

أن ص��ن��دي��د اهل��ض��اب به
ل��و ّ

ك��ره��اء بحر ف��اض مزبده

يرمى لزلزل منه صندده(.)1

ولك�ن صندي�د اهلض�اب علي ًا× غير موج�ود ،فطافوا ب�أيب عب�د اهللّ ..
إن هذا

املص�اب حينما ُيذكر تتف ّطر له القل�وب ،وتتمنى أن يعود الزمن لتنرص أبا الش�هداء،

سمو لذكرك يا أبا الشهداء:
فأي ٍّ
ّ
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حتى أط��اف��وا باحلسني وقد

رص ال��ب��ن��ا وع�لى
ص��ف�� ًا ك�ما ّ
((( املصدر السابق :ص.13
((( السيدُ :
األسد.
((( شرب ،جواد ،أدب الطف :ج ،2ص.13

ّ
وق��ل منجده
عطف ال��ب�لاء
ب��ال��س��ي��د
ميدانه
ِّ

()2

ُم��ره��ده

ق��رن�ين

مضطغن

ومكتسب

ف��رم��وه ع��ن غ��رض ول��ي��س له

وم��ك��ات��م ل��ل��وغ��د حي��ق��ده

م��ن ملجأ اّإل م��ه��ن��ده(.)3

كل ذل�ك واب�ن بنت الرس�ول‘ غريب مل يش�هد مصاب�ه ال أب�وه وال جدّ ه وال

أعاممهّ ،
إن ذكر الرس�ول‘ هنا تقريع للكفرة الذين مل حيفظوا للرس�ول‘ ذ ّمة وال
عه�د ًا وال بيع�ة ،بل آذوه يف ذريته ،وهذا دليل كبري عىل ّ
أن حفظ ذمام الرس�ول‘،
واكتن�اه احل�ب والنصـرة لذريته ،س�مو إنس�اين يرقى باإلنس�ان عن اخليان�ة والغدر
ون���أى ف��ل��م ي��ش��ه��ده أمح��ده

م��ا رام���ت ال��ط��ل��ق��اء ح��وزت��ه

عمها ب��ال��ذع��ر منهده
ب��ل ّ

أن مح���زت���ه وج��ع��ف��ره
ل���و ّ

م��ن��ع��وه ورد امل����اء ويلهم

وع��ل��ي��ه إذ ذاك يشهده
ّ

ت�����ورده(.)1
ومح���اه مل يمنع
ّ

لقد منع الطلقاء وأبناء الطلقاء ابن بنت رسول اهلل‘ املاء ،وهو أرخص موجود

وأغلى مفق�ودّ ،
البرش كرامة للرس�ول‘ وأه�ل بيته ،وهو
إن امل�اء نعمة وهبه�ا اهلل َ

مص�داق قول حديث الكس�اء« :ما خلقت أرض� ًا مدحية ،وال قمر ًا منري ًا ،وال شمس� ًا

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

وحب الدنيا.
ّ
ُ
وص��م��ي��م أرست����ه ُ
وخلصته

مضيئ� ًة ،وال بح�ر ًا جيري ،اّإل يف حم ّبة هؤالء اخلم�س»((( ،فأ ّية قلوب من حجر حاربت
احلسين× ،ما يمن�ع املاء إلاّ أبناء الطلق�اء ،حتى الطفل منعوه امل�اء؛ ولذا تثري هذه

األول يمثله
احلادثة عىل مس�توى الس�مو اإلنس�اين قضية متضادة األطراف ،الطرف ّ
احلضور يف القصيدة الغائبون عن احلسني يف الطف ،وهم أهل النرصة والسمو:
أن مح��زت��ه وجعـــــفره
ل��و ّ
((( املصدر السابق.
((( اجلوهرجي ،حممد صالح ،ضياء الصاحلني :ص.360
((( شرب ،جواد ،أدب الطف :ج ،2ص.13

وعـليه إذ ذاك يـشهــده(.)3
ّ
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والطرف الثاين هم الطلقاء أصحاب الدنس.

إن ّ
إن معرك�ة الط�ف هلا األثر الكبري يف التس�امي اخللق�ي؛ إذ ّ
ّ
كل حادثة حصلت

جس�دت س�مو ًا إنس�اني ًا ،ومن أمهها عطش احلسين× ،ومنعهم احلسين× املاء،
ّ
ووحش�ية س�لوكياهتم ،ويف الوقت ذاته ح ّققت س�مو ًا عالي ًا ّ
لكل َمن ش�هد أو سمع

احلادث�ة فرفضه�ا وأنكره�ا ومق�ت فاعليه�ا ،بل إنهّ �ا حادث�ة عجيب�ة لفاعليتها عىل
أبيات قاهلا
م�دى الده�ور ،فإنهّ ا ظ ّلت تلد األح�رار وخت ّلدهم ،ويروي ذلك الس�مو
ٌ
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احلسين× ترك�ت ّ
حم�ب متعاطف احلظ�وة واملنزل�ة عند الرس�ول‘ وأهل
ل�كل ّ

بيته^ ،وذلك قول أيب عبد اهلل:

شيعتي ما إن رشبتم ماء عذب فاذكروين
أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوين
السبط الذي من غري جرم قتلوين
فأنا ّ

وبجرد اخليل بعد القتل عمد ًا سحقوين(.)1

إنهّ ا أبيات تفيض بالرمحة والعاطفة وتثري الش�فقة ،وتس�مو بالروح اإلنس�انية إىل

مراق�ي الدرج�ات ،فترتك النفس أنانيته�ا ،وتنزع منها أثرهتا ،فترق للبرشية ،وهتفو
وحب اخلري للغري ،والتيقن من بش�اعة
إىل املحمدية البيضاء ،حيث التآخي البرشي،
ّ

الفع�ل الش�نيع وكرهه ،والغيظ من فاعليه ،واللعنة عليه�م ،من قلوب غليظة ج ّفت
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من أدنى حدود اإلنسانية.

الشاعر أمحد بن حممد بن احلسن الصنوبري
ّ
إن احل�زن ه�و الس�مة العا ّم�ة لش�عر ش�عراء األدب احلس�يني ،وقد جتلىّ الس�مو
اإلنس�اين لدى ش�عراء األدب احلس�يني؛ ّ
ألن السمو الذايت لإلنس�ان مرتبط باملعاناة
((( جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم× ،موسوعة شهادة املعصومني^ :ج ،2ص.325

م�ن األفكار الروحية((( ،احلزن واألس�ى من منظور نفيس قد حي�دث تبدي ً
ال يف حياة
اإلنس�ان ،وهو جتربة قاسية ومريرة ختتلف عن باقي جتارب احلياة ،واحلزن إحساس
إنساين طبيعي ،تشعر به عند فقد شخص عزيز ،لكن خيتلف الناس فيام بينهم يف حدّ ة

مشاعرهم ،وأساليب تعبريهم عن آالمهم.

حس ًا وامتالك ًا لأللفاظ املوحية واملعبرّ ة؛ لذا فحزهنم
والشعراء من أرهف الناس ّ
ال يقف عند الس�مو الذايت لدهيم ،فاملتلقون داخلون يف جو السمو النفيس ،وإذا كان

احلزن يرتبط بمدى عالقة اإلنس�ان احلي بالفقيد وش�دّ ة احلزن عليه ،فعالقة ش�عراء

ّ
إن الس�مو اإلنس�اين واإلجيابية يف العالقات تؤ ّدي بدورها إىل الس�مو اإلنساين،

فك ّلما كان الفقي�د أق�رب من النف�س كان احلزن عليه أكبر ،وذرفت الدم�وع أكثر،
والدموع عىل أيب عبد اهلل مل تنقطع إىل اليوم ،ويعود بعض الفضل يف ذلك إىل إحساس

ش�عراء األدب احلس�يني ورهافتهم ،ورؤيتهم ملواقف الطف ،وكأنهّ ا تتجدّ د اآلن يف

ّ
كل قصيدة ينظموهنا.

ّ
إن حلظات احلزن أكرب يف حياة اإلنسان من حلظات الفرح ،فاحلزن جزء من تركيبة

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

األدب احلسيني باإلمام احلسني× تعبرّ عن ارتباط كبري ووثيقّ ،
وكل قارئ لشعرهم
يشعر هبذا االرتباط.

اإلنس�ان التي م�ا علمنا منها إلاّ القلي�ل (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ)((( ،وهو يف
ضمن جمموعة األحاس�يس التي تش�كل الرتكيبة العجيبة للنفس اإلنسانية مع احلب
والبغض والسـرور ،وهي صفات مالزمة لإلنسان ،يستمد منها مع تناقضها توازنه.
ونج�د ش�عراء احلسين× جي�دون متع�ة روحية و ُأنس� ًا باحل�زن على قضية أيب

ّ
طهر النفس كام يرى أرسطو((( ،ويشعرها باالنتشاء،
الشهداء×،
وكأن هذا الشعور ُي ّ
((( ُانظر :صالح ،قاسم حسني ،اإلنسان َمن هو :ص.43
((( اإلرساء :آية.58
((( ُانظر :صالح ،قاسم حسني ،اإلنسان َمن هو :ص.42
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يس�تدرون دموع اآلخرين ،وهم واقعون حتت ضغط نفيس يف تذكرهم مصاب
وهم
ّ
أيب عبد اهلل× من حتش�د اجليوش عليه ،وق ّلة النارص ،وإذا فاهتم الزمن ومل حيرضوا

معه كي ينرصوه ،فإهنم ين ّفس�ون عن أنفس�هم بتلك العربات ،وهذا إحس�اس عظيم
يس�مو بالنف�س اإلنس�انية ،ال يفهمه َم�ن مل جيربه ،و َم�ن مل يؤت نفس� ًا رقيقة صادقة

ومرهفة ،يقول الصنوبري:
ّ
بالطف أودى
ذكر يوم احلسني

بصامخي فلم يدع يل صامخا

النقيون حيث ك��ان��وا جيوب ًا
ّ

حيث ال يأمن اجليوب اتساخا
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منعوه م��اء ال��ف��رات وظ�� ّل��وا

خلقوا أسخياء ال متساخني

ي��ت��ع��اط��ون��ه ز ً
الال نقاخا

وليس السخي َمن يتساخى(.)1

ومن ش�عراء القرن الرابع عرش قال الش�اعران الكبريان الشيخ حسن الشيخ عيل

احليل والعالمة احلجة السيد حممد حسني الكيشوان:
ب��ا حسن شكوى إليك وإنهّ��ا
الصدر
لواعج أشجان جييش هبا
ُ
أتدري بام القت من الكرب والبال
ُأعزيك فيهم إنهّ م وردوا الردى

ّ
الغر
وما واجهت
بالطف أبناؤك ُّ
بأفئ�دة م�ا َّ
قط�ر(.)2
ب�ل غ َّلته�ا
ُ

يتضمن احلزن التحسرّ والشكوى لعيل× بطل الغرباء ،وقتّال العرب
وعاد ًة ما
ّ
من الكفرة.

التفكر
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التفك�ر وط�ول النظر يف احلياة من الس�مو اإلنس�اين ،يقول أمحد ب�ن أيب منصور

القطان:

ال ت��غ�ترر ب��ال��زم��ان واع��ل��م
((( الصنوبري ،أمحد حممد ،ديوان الصنوبري :ص.56
((( شرب ،جواد ،أدب الطف :ج ،2ص.73

ُ
تستطيل
أن ي��د ال��ده��ر
ّ

ف�������إن آج���ال���ن���ا ق��ص��ار
ّ
ال ص��اح��ب منصف فأسلو

وك��ي��ف أب��ق��ى ب�ل�ا ص��دي��ق
ه��ي��ه��ات ق��ل ال���وف���اء فيهم

ي���ا ق����وم م���ا ل��ن��ا جفينا

ُ
ت��ط��ول
ف��ي��ه وآم���ال���ن���ا
ُ
وص����ول
ب���ه وال ح��اف��ظ
ُ
مج��ي��ل
ب���اط���ن���ه ب���اط���ن
ُ
وص����ول
ف�ل�ا مح��ي��م وال
ُ
رس����ول.
ف�لا ك��ت��اب وال

ُ
ص����ول
أراذل م���ا هل���م ُأ

أن���ت���م ك��ت��ب��ت��م إ ّ
يل ُك��ت��ب�� ًا

ُ
ذح�����ول(.)1
ويف ط��وي��اهت��ا

ي��ا أه���ل ك��وف��ان مل غ��درت��م

ُ
ن��ك��ول
ب��ن��ا وك����م أن��ت��م

الوفاء
خلق نبيل يدعو إىل التس�امي والس�مو النفيس ،عىل العكس من الغدر الذي ُينبئ

يتحس�ـر عىل أيب عبد اهلل احلسين ،إذ انقطع به
عن باطن خبيث دينء ،والش�اعر هنا
ّ

بمن ال أصل هلم وال
الزم�ن عن األصحاب األوفي�اء إلاّ الق ّلة القليلة ،وامتأل زمن�ه َ
حسب ،أدعياء يسهل عليهم الغدر واخليانة ،يميلون حيث الدنيا متيل.

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

إىل أن يقول:
ك�م�ا س��ط��ت ب��احل��س�ين ق��وم

ّ
إن الش�اعر يظهر التحسرّ على ذهاب الوفاء ،وهو من القيم اإلنس�انية األصيلة،
وظ ّلت تلك أمنية الشاعر:
ال ص��اح��ب منصف فأسلو

ُ
وص����ول
ب���ه وال ح��اف��ظ

ّ
ق���ل ال���وف���اء فيهم
ه��ي��ه��ات

ُ
وص����ول(.)2
ف�لا محيم وال

وك��ي��ف أب��ق��ى ب�ل�ا ص��دي��ق

ُ
مج��ي��ل
ب���اط���ن���ه ب���اط���ن

((( جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم× ،موسوعة شهادة املعصومني^ :ج ،2ص.470
((( املصدر السابق.
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ّ
وإن التنكر للغدر من التسامي ومن السمو اإلنساين والرتفع عن الصفات الرذيلة

التي ال يتصف هبا إلاّ األدنياء ،وال س� ّيام إذا كان الغدر بابن بنت الرس�ول‘ وأهل
ِ
يكتف الش�اعر بالتنكر لغدره�م ،بل راح حياججهم مس�تفه ًام عن
بيت�ه الك�رام ،ومل
عذرهم ،فال عذر يف قتل َمن ناغاه يف املهد جربائيل× ،وق ّبله أمحد الرسول‘؛ إنهّ ا

أد ّلة دامغة لعجرفة القتلة وباطلهم وحبهم وعشقهم للحياة:
ُ
أي���ن ال����ذي ح�ين أرض��ع��وه
ج�برئ��ي��ل
ن��اغ��اه يف امل��ه��د
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أي����ن ال����ذي ح�ي�ن غ��م��دوه
ال��ن��ب��ي
ج����ده
أي����ن ال����ذي
ّ
ّ

ُ
ال���رس���ول
ق��ب��ل��ه أمح����د
ّ

ُ
ُ
ال��ب��ت��ول(.)1
وأ ّم����ه ف��اط��م

ّ
إن تكرار اس�م االس�تفهام (أين) يراد به التذكري ،وتنبيه القاتلني إىل نسب القتيل،

نسب خري األنبياء‘ ،وكيف تلقاه الروح جربائيل×.

نعمّ ،
إن اإلنس�ان قد ال يقوم به نس�به ،ولكن فعل الرس�ول‘ ال يأيت من باطل

(ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)((( ،فليس ُيعقل أن ُيق ّبل النبي‘ إنسان ًا يف صغره وهو يف علم

اهلل ليس بعادل ،أو ليس بمؤمن يف شبابه وشيبته.

ويع�دّ اس�تجامع تلك األدلة من لدن الش�اعر ،وحماججة الكف�رة العتاة الغادرين

سمة إنسانية ،وتفكّر وتدبر يف آيات احلق واإلنصاف ،والوقوف بجانبه احلق والدفاع
أي طريق جاءت
عن�ه ،والرفض لالنغامس يف اللذات الدنيوية والتكالب عليها ،من ّ

سواء قت ً
ال أم غدر ًا ،وذلك سمو نفسـي عن الدنايا.
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حب أهل البيت^
ّ

ّ
حب أهل البيت^ من الس�مو اإلنس�اين؛ إذ ُيوقف اإلنس�ان نفس�ه وفكره
إن ّ

على معرفة فضائله�م ،وإنام ُيلهم ح ُّبهم َمن كان ذا نفس نقي�ة صافية طاهرة ،ويؤكّد
((( املصدر السابق.
((( النجم :آية.3

ذل�ك ّ
أن الك�ره ألهل البيت^ صفة ال تأيت إلاّ م�ن النفس احلقود ،الغارقة يف بحر
ح�ب عيل× ،احلب الص�ادق ،وليس
العصبي�ة واجله�ل ،وقد ُج ِع�ل ميزان املؤمن
ُّ
حب النساء والرغبة فيهن
احلب القرشي املزخرف ،ومن هنا ترك الشاعر الصنوبري ّ
ّ

حب أهل البيت^ ،قال الصنوبري:
ـ مما شغل الشعراء ـ إىل ّ
ّمم��ا تكلفينه م��ن وصفيها
ال خري يف وصف النساء فاعفني
رب قافية ح�لى إمضاؤها
ي��ا ّ
ال تطمعن النفس يف إعطائها
حم��م��د ووص��ي��ه
ح���ب
ّ
ال��ن��ب��ي ّ
ّ

ك��م نعمة أول��ي��ت ي��ا موالهم
إن السفاه ب�ترك مدحي فيهم
ّ

أرج��و شفاعتهم وتلك شفاعة

شيئ ًا فتطلب فوق ما تعطيها

وح��ب بنيها
حب فاطمة
ّ
مع ّ
يبني العال بعالهم بانيها

حبهم فاحلمد للموليها
يف ّ
فيحق يل أن ال أك��ون سفيها

يلت�ذ ب�رد رجائه�ا راجيه�ا(.)1

أئمة املسلمني بعد خاتم األنبياء‘ّ ،
ّ
وأن
إن اإليامن بوالية أهل البيت^ ،وأنهّ م ّ

طاعتهم كطاعة الرس�ول‘ ،وش�فاعتهم من ش�فاعته ،هو الفارق بني املؤمن احلق

واملخالف للحقيقة.

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

أهل الكساء اخلمسة الغرر التي

مل حي��ل ممضاها إىل ممضيها

بح�ب أهل البي�ت^ ،وطاعته هلل تعاىل
والش�اعر الصنوبري قد س�مت روحه
ّ

ولرسوله الكريم‘ ،فاستجاب لقوله تعاىل يف كتابه الكريم ( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ.((()...

وكيف ال تسمو روحه وهو يرى الرشد يف مدح أهل البيت أصحاب الكساء^؟

والس�فاهة يف ت�رك مدحهم ،فام هو املس�توى والدرج�ة التي وصل إليه�ا يف ح ّبهم؟
((( الصنوبري ،أمحد حممد ،ديوان الصنوبري :ص .197و ُانظر :األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج،3
ص .143شرب ،جواد ،أدب الطف :ج ،2ص.21
((( الشورى :آية.23
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ّ
إن أه�ل البي�ت^ هم رمحة اهلل الت�ي أنزهلا عىل األرض ،وح ّبه�م واإليامن بوالئهم

والعمل عىل نشـر هدهيم ك ّله خري تَسمو به النفوس ،أليس هو القائل:
إن السفاه ب�ترك مدحي فيهم
ّ

فيحق يل أن ال أك��ون سفيها.

و َمن ال يريد أن يكون سفيه ًا ،فهو الراشد صاحب النفس الساميةّ ،
وإن طلب

معرض للذنوب ،ويعلم ّ
أن أعامله قد
الشفاعة بذاته سمو إنساين؛ ألنّه يعلم أنّه برش ّ

ال تسعفه يف النجاة ،فهو بحاجة إىل الشفاعة.
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وكم الفرق كبري بني َمن يعرف قدر نفسه و َمن ال يعلم ذلك؟ املتكرب الذي يعمل

ثم ينس�يه جهله وغروره ،فال يرى ل�ه ذنوب ًا ،وال يرى أنّه بحاجة
باملع�ايص ليل هنارّ ،
إىل الشفاعة ،وتبلغ به الوقاحة أحيان ًا أن ال يرى أهل البيت^ أه ً
ال للشفاعة؛ تكرب ًا

وجه ً
ال وعتو ًا ،وهم كُثر وليسوا بالقليل.

م�ن هن�ا أرى ّ
أن الصنوب�ري ل�ه نفس تس�مو وترقى؛ لعلم�ه بقدر نفس�ه ،ومثله

الشاعر السـري الرفاء ،إذ عرف حق أهل البيت^ ،وأكرب شأهنم وع ّظمهم بقوله:
والسابقـون إىل اخلريات ينجدهـم

عتـق النجار إذا ّ
كـل املجارونـا

حبكـم سببـــ ًا
آل
النبــي وجدنــا ّ
ّ

يرضـى اإلله به ع ّنـا ويرضينـا

قـوم ُنصليّ عليهم حيـن نذكرهــم
فمــا نخاطبكـم اّإل بساداتنا

وكم لنا من فخار فـي مو ّدتكــم
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ٍ
خمف عـداوته
ع��دو لكم
ومـن
ّ

حبـ ًا ونلعــن أقوامـ ًا مالعينــا
ّ
وال نناديكـ�م اّإل موالين�ا

يزيدكـمفـيسـوادالقلبمتكينـا

عنـاوهـويرمينــا(.)1
وال ّلـهيرميه ّ

األئمة من أهل بيتي ،فقد أصاب خري الدنيا
«من رزقه اهلل ّ
حب ّ
يقول الرس�ول‘َ :

ح�ب أهل بيتي عرشين خصلة ،عش�ـر
فإن يف
واآلخ�رة ،فال يش�كّن أحد أنّ�ه يف اجلنةّ ،
ّ
ّ
الطف :ج ،2ص.66
((( الرفاء ،الرسي ،ديوان الرسي :ج ،2ص .187شرب ،جواد ،أدب

منه�ا يف الدني�ا وعرش منه�ا يف اآلخرة»((( .وق�د أورد الصدوق خص�ال الدنيا ،وهي:

«الزهد ،واحلرص عىل العمل ،والورع يف الدين ،والرغبة يف العبادة ،والتوبة قبل املوت،

والنشاط يف قيام الليل ،واليأس ممّا يف أيدي الناس ،واحلفظ ألمر اهلل وهنيه ،والتاسعة

بغض الدنيا ،والعارشة السخاء»((( ،فمحبو أهل البيت^ يفخرون بوالئهم هلم ،بل

ّ
وكأن أرواحهم اتحّ دت بأرواح أوليائهم ،وكأنّام جبلت
يرون أنفسهم كبار ًا بوالئهم،

قلوهبم عىل احلب والطاعة ،فارتقت نفوس�هم بذلك العش�ق الروحاين؛ ألنهّ م أح ّلو
أولياءهم س�واد القلوب ،فنس�وا ّ
أن هلم نفوس� ًا منفردة عن أوليائهم ،فتواضعوا هلم

تعترف ّ
ب�أن حممد ًا‘ نب ّيهم وس� ّيدهم ،وهم يعرفون جاللة نس�به ،وحس�ن ُخلقه؛
ّ
حتب الرشاكة ،ويش�به فعل أعداء الرس�ول‘ ما فعله أعداء
ألن الس�يادة عقيمة ال ّ
أهل بيته^ ،فهم ال يعادوهنم إلاّ ألنهّ م يريدون الس�يادة؛ وهلذا يتنكرون ،ويزيغون

عن احلق ،وقلوهبم عارفة ،لكنّهم معاندون ،وش�تان بني سمو النفس املح ّبة الراضية

برض�ا اهلل ،وبين َمن ُلعن من اهلل ورس�وله‘ والن�اس؛ لغ ّيهم وعدائه�م أهل بيت
النبوة^.

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

تواضع ًا رفعهم عند ربهّ م ،وأناهلم رضاه ،فام خياطبوهنم إلاّ (بساداتنا ،وبموالينا).
وم�ن جهة ُأخ�رى نجد ّ
أن أصعب األُم�ور التي كانت تواجهه�ا قريش ،هي أن

ومن الس�مو اإلنساين التفكّر يف مظلومية أهل البيت^ ،ونجد الشاعر كشاجم

ابن الس�ندي بن ش�اهك الرافض للظلم ،واملدافع عن املظلومني بالسيف واللسان،
ال يرىض لنفس�ه إلاّ أن يك�ون من النفوس األبية التي تعب�ت يف تربية ذاهتا ،وقد قال

رسول اهلل‘« :أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر»((( ،وحمبوا أهل البيت^
حماربون يف ّ
كل زمان؛ لدفاعهم عن قضية احلسني× ،قال كشاجم:
َ

((( الصدوق ،حممد بن عيل ،اخلصال :ص.256
((( املصدر السابق :ص.515
((( الريشهري ،حممد ،ميزان احلكمة :ج ،1ص.657
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ّ
ج��ل فادحه
ج��ل ه��و ال���رزء

ب���اك���ره ف��اج��ع ورائ��ح��ه

ي��ا ب���ؤس ده���ر ع�لى آل رس��و

ل اهلل جتتاحهم حوائجه

ف��ج��ائ��ع ل��و درى اجل��ن�ين هبا
ّ
ت��ف��ك��رت يف مصاهبم
إذا

م��ب��ي��ض��ة م��س��احل��ه
ل��ع��اد
ّ

أثقب زند اهلموم قادحه(.)1

ّ
إن اهلموم الكربى تسمو بالنفس دون اهلموم الصغرى ،فحني تتالشى مهوم األنا
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املف�ردة أمام مهوم املجموعة ،ترتقي إىل اإليثار ،وتقدّ م الغايل والنفيس ،وترتك إثرهتا

وهواه�ا ،وهن�ا حت ّلق النفس يف سماء اجل�ود والكرم ،وتصل أقىص غايات التس�امي
والسمو.
���رب���ت م��ص��ارع��ه
بعضهم ُق ِّ

وبعضهم بوعدت مطارحه

ّ
ك��ل شارقة
ال ي�برح الغيث

هتمي غواديه أو روائحه(.)2

أظ��ل��م يف ك���رب�ل�اء يومهم

مج����ة ف��ض��ائ��ح��ه
ك�� ّل��ه��م ّ

وعندما تتأس�ى النفس اإلنس�انية هل�ول املص�اب ،وحينام تُفج�ع بمصاب حفيد

جمرحة ،تكاد الروح تُنزع من اجلس�د ،ليس يأس ًا،
رس�ول اهلل‘ وحبيبه ،وجوارحه ّ
بل سمو ًا وحتنن ًا؛ ألنهّ ا تفيض رمحة وعطف ًا:
ع�لى ث��رى ح�� ّل��ه غ��ري��ب رسو

ل اهلل جمروحة ج��وارح��ه .
()3

من العجب أن نسمع بمصائب أيب عبد اهلل× ،وندّ عي السمو والرفعة بحبنا

س ّيد الشهداء× ،وال نموت أمل ًا ّملا نسمع (ذل محاه ّ
وقل نارصه) ،واملصاب األكرب
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((( الشاعر كشاجم :هو أبو الفتح كشاجم بن احلسني بن السندي بن شاهك ،نسبه يعود إىل أرض رملة
من فلسطني ،كان كشاجم أديب ًا وحكي ًام ومؤلف ًا يف أفاضل العلوم ،توفيّ (360هـ) ،وقيل350( :هـ).
ُانظر :ابن العامد ،عبد احلي ،شذرات الذهب :ج ،3ص .76الزركيل ،خري الدين ،األعالم :ج،3

ص .57ابن السندي ،كشاجم ،ديوان كشاجم :ج ،1ص.95
((( ابن السندي ،كشاجم ،ديوان كشاجم :ج ،1ص.95
((( املصدر السابق.

أن تطال املصائب نساءه املخدرات ،واحلياة بعد السامع والصرب عىل املصائب من
جرار ًا يقاوم أعداء اإلنسانية
أعىل درجات السمو؛ إذ جيعل اإلنسان من نفسه جيش ًا ّ

والدين ،يقول الشاعر:

ّ
ّ
وق�����ل ن���ارصه
ذل مح����اه

ون���ال أح�لى م��ن��اه كاشحه

وه��ن ُيمنعن بالوعيد من الن

وح وامل�ل�أ األع�ل�ى نوائحه

وس���ي���ق ن���س���وان���ه ط�لائ��ح
ي��ا شيع الغي وال��ض�لال و َم��ن

مج����ة ف��ض��ائ��ح��ه
ك�� ّل��ه��م ّ
إل��ي��ك��م ُأ ّدي�����ت نصائحه

ع��ف��رت��م ب��ال��ث��رى ج��ب�ين فتى

جربيل قبل النبي ماسحه

ويف غ��د يعرف املخالف َمن

خ��ارس دي��ن منكم وراب��ح��ه

س��ي��ان ع��ن��د اإلل����ه كلكم

خ���اذل���ه م��ن��ك��م وذاب��ح��ه

وب�ي�ن أي��دي��ك��م ح��ري��ق لظى

يلفح تلك الوجوه الفحه(.)1

هيون املصاب غري التو ّعد بنار لظى تلفح تلك الوجوه خالدة فيها أبد
وال يشء ّ

اآلبدين.

ّ
وكل ذلك الس�مو أصله وس�ببه ومب�دؤه معرفة فضل أهل البي�ت^ يف القرآن

الكريم ،يقول كشاجم:
إن عبتموهم بجهلكم سفه ًا
أو تكتموا ف��ال��ق��رآن مشكله

وم��ا رضّ ب��در السامء نائحه

بفضلهم ناطـق وواضحـه(.)2

ومن ش�عراء القرن الرابع اهلجري الذين س�مت نفوس�هم بذكر مصاب أيب عبد

اهلل× الشاعر طلحة بن عبيد اهلل املرصي ،قال:
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

أذي����ة من
غششتم اللهّ يف
ّ

أحسن أن هتادى هبم طالئحه
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فيا بضعة مـن ف��ؤاد النبـي

ّ
بالطـف أضحـت كثيب ًا مهيـال

قتلت فأبكيت عني الرسول

وأبليت مـن رمحـة جربئيـال(.)1

ويـا كبد ًا مـن فـؤاد البتـول

ّ
بالطـف ش ّلت فأضحت أكيال

يكرر الش�عراء يف األش�عار التي تص�ف مظلومية أيب عب�د اهلل× ناحية قربه من

ج�دّ ه رس�ول اهلل‘ ،وعناية السماء واملالئك�ة به؛ ليبين�وا للقتلة الناكثين لعهد اهلل
والرسول‘ قبح سلوكهم ،وعدم رعايتهم لوديعة الرسول‘ عندهم ،فلم حيفظوا
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ذ ّم� ًة وال عه�د ًاّ ،
مهمة أخذ ش�عراء أهل
فلعل التقريع يوق�ظ الضامئر النائمة ،وتلك ّ
البيت^ عىل عاتقهم القيام هباّ ،
فإن للشعر فع ً
ال وسحر ًا وتأثري ًا كبري ًا يف التغيري من
حال إىل حال ،وهذه الس�مة تزيدهم س�مو ًا إىل سمو ،ملا لتذكر املصاب واألمل من أثر
يف تطهري النفوس وردها إىل طريق احلق والنور واهلداية.

ألن هؤالء الش�عراء يعتقدون ّ
ذل�ك ّ
أن احلسين× وأهل بيته هم س�فينة النجاة

متس�ك هبا وركب ،ويغرق َمن تركها ،هم أهل التقوى ودالئلها،
للبش�ـر ،ينجو َمن ّ

قال كشاجم يف ذلك موضح ًا:
إن بــ�رد التقــ�ى
أعاذلتـ�ي ّ
فمـن يعتلــق
سفينــة نــوح َ
ّ
ض��ل رأي اهلوى
لعمري لقد
ال��ن��ب��ي ول��ك��ن غدت
وأوىص
ّ
امليتــون
ومـن قبلهـا أمـر
ّ
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ِ
الكســاء
حبــي ألهـل
كسانيه ّ
ِ
بـالنجـــاء
بحبهـم مع ّلـــق
ّ
بـأفئدة َمــن هـــواها هـوائـي
ِ
بالعــراء
وصـايـاه منبـذة
ِ
بـرد ُ
األمـور إىل
األوصيـاء(.)2

ّ
إن التق�وى رأس اخلير ،وال تق�ى إلاّ بالعل�م ،وأه�ل العلم حمم�د‘ وأهل بيته

فمن اهتدى هبدهيم يس�مو ،وينفتح على املحجة البيضاء ،ال ضاللة
األوصي�اء^َ ،
((( طلحة بن عبيد اهلل املرصي من شعراء أهل البيت^ يف القرن الرابع اهلجريُ .انظر :القريواين ،ابن
رشيق ،العمدة :ص .141األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،4ص.74
((( ابن السندي ،كشاجم ،ديوان كشاجم :ج ،1ص.2

وال قتم�ة يف طريق اهلدى؛ ألنهّ م نجوم السماء ،هدهيم القرآن ،واالقتداء هبم س�بيل

متس�ك بحب�ل متني ،ولكن الغل ّمل�ا مأل صدور
متس�ك هبم ّ
اجلن�ة ورضا اإلله ،و َمن ّ
الق�وم تكتم�وا وطووا األمر ،فغلبهم هوى الدنيا ،وش�هوات النفس ،ومل يس�تطيعوا

ترك ملذاهتم ،فام بقي هلم من حيلة غري كتامن املعرفة:
ولـم ينرش القـوم غل الصدور

ِ
الـرداء
حتـىطــواهالــردىفــي

ه�لال إىل الرشد ع��ايل الضياء

ِ
املضاء
وسيف عىل الكفر مايض

ولـو سلمـوا إلمــام اهلــدى

عـلــوم سمـاويـة ال تُـنــال

ِ
مـــاء
كـمــا يتــد ّفــق يـنبــوع

ِ
و َمـن ذا ينـال نجــوم
السمـاء(.)1

مطه�رات النفوس ،قال
ُيع�دّ الب�كاء وذرف الدموع من الس�مو اإلنس�اين ،ومن ّ

طلحة املرصي:
أنس يوم ًا للحسني وقد ثوى
مل َ
ظمآن من ماء الفرات معطش ًا

ّ
بالطف مسلوب الرداء خليعا

ريان من غصص احلتوف نقيعا (.)2
ّ

ّ
إن اجلم�ع بين املتض�ادات خيل�ق ص�ورة متكامل�ة للفع�ل اإلجرام�ي يف الطف
احلس�يني ،الفئ�ة األُوىل فئة الرش ،ومتثل جريمة إنس�انية؛ إذ حرمت احلسين× املاء

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

كــــر تـدفــــق باملعجــزات
ِذ
ٌ

ِ
باستواء
لقــــوبـل معـــوجهم

(ظم�آن من ماء الفرات) ،وتتكامل أبعاد الصورة يف اجلانب املضاد باجلريمة اجلنائية

(ريان من غصص احلتوف).

ّ
إن فعله�م يعكس اإلجيايب من القيم اإلنس�انية إىل الس�لبي ،و ُبدّ لت قيمتا (الري

والعط�ش) اإلنس�انيتني إىل قي�م وحش�ية ،حيث الري للماء وليس لل�دم ،وبدورها

الرش ،فقلوهبم ارتوت وعطش�ت
أنبأت األبيات عن تضاد آخر انطوت عليه نفوس ّ
((( املصدر السابق.
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.247
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من اخلري:

يرنو إىل م��اء ال��ف��رات بطرفه

حم��رم�� ًا ممنوعا(.)1
ف�يراه عنه
َّ

حرم اهلل عليهم جنته ،وس�قاهم كأس� ًا من محيم ،فابن بنت الرس�ول‘ يرنو إىل
ّ

املاء ،فال يرمحه أحد برشبة ماء.

العتاب
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ُخلق إنساين كريم؛ ألنّه هي ّيئ النفس لالعرتاف بتقصريها جتاه اآلخر ،وال س ّيام إذا
كان العتاب موجه ًا للذات ،حيث تؤنب نفسها؛ لتقصريها مع موالها سيد الشهداء
أيب األحرار× ،يقول الش�اعر أبو القاس�م الزاهي ،وهو من شعراء أهل البيت^
يف القرن الرابع اهلجري:
أع��ات��ب ن��ف�سي إذا ق�ّص�رّ ت

وأفني دموعي إذا ما جرت(.)2

فالش�اعر يس�تذكر ما جرى عىل أيب عبد اهلل× ،وال يريد التقصري ،وهذا س�مو،

ّ
فإن يف ذلك إرادة للتكامل اخللقي.

وعندم�ا يأخذ الش�اعر عىل عاتقه الذك�ر الدائم ملصاب أهل البيت^ ،مواس�ي ًا
هلم ،يبعد عن نفسه ُأفق النسيان ،وذلك سمو إنساين:
لست أنسى احلسني يف كربال

وهو ظا ٍم بني األعادي وحيد(.)3

وقال أبو فراس احلمداين يف تقريع العصاة من املسلمني:
يا عصبة شقيت من بعد ما سعدت
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لبئسام لقيت منهم وإن بليت

ومعرش ًا هلكوا من بعد ما سلموا
ّ
الرمم(.)4
الطف تلك األعظم
بجانب
ُ

((( املصدر السابق.
((( احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل ،معجم األدباء :ج ،14ص .110شرب ،جواد ،أدب الطف :أدب الطف:
ج ،2ص.78
((( األميني ،عبد احلسني ،الغدير :ج ،3ص.398
((( املصدر السابق :ص.401

والغضب هلل عنوان أكيد الربهان عىل الس�مو اإلنساين ،فال يغضب هلل إلاّ الغيور

املؤمن احلق ،يبني ذلك قول الفارس أيب فراس:
وال يضيعون حكم اهلل إن حكموا
ال يغضبون لغري اهلل إن غضبوا
تنشى التالوة يف أبياهتم سحر ًا
والنـغــم
وفــي بيـوتكم األوتـار
ُ
وال تبيت هلـم خنثـى تنادمهـم
حشــم(.)1
وال ُيــرى هلـم قــرد وال
ُ

وقال ابن هانئ األندليس متأمل ًا:
وال ع��ذب امل��اء القراح لشارب
إن يوم� ًا هاش�مي ًا أظ ّله�م
َأال ّ

أيم
ويف األرض مروانية غري ِ
يطري فراش اهلام عن ّ
جمثم
كل ِ

غصت البيداء بالعيس فوقها
وقد ّ

ك��رائ��م أب��ن��اء النبي امل��ك��ر ِم

ك��ي��وم ي��زي��د وال��س��ب��اي��ا طريدة

يتخرم خ�ير سبطي حممد
ف��إن
ّ

وقال الرفاء:
نميض ون�ترك من ألفاظنا حتف ًا
وم���ا ن��ب��ايل ب���ذم األغ��ب��ي��اء إذا
فلست أمدحهم اّإل ألرغ��م يف
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،4ص.342
ّ
الطف :ج ،2ص.73
((( شرب ،جواد ،أدب
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة:ج ،10ص.87
((( الرفاء ،الرسي ،ديوان الرسي :ج ،1ص.883

عىل ّ
عثمثم
م��وار امل�لاط
ِ
ك��ل ّ

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

وقال الشاعر عيل احليل حممد حسني الكيشوان متأسف ًا وحزين ًا:
ّ
بالطف صحب ابن فاطم
لذا أرخصت
الرس
نفوس ًا خللق الكائنات هي ُّ
هم القوم من عليا ل��ؤي وغالب
الرض
هبم تكشف اجللىّ ويستدفع ُّ
يكرون واألبطال نكص ًا تقاعست
الكر
ّ
من اخلوف واآلساد شيمتها ُّ
وم��ا وقفوا يف احل��رب اّإل ليعربوا
جرس
واهلندي من دونه
إىل املوت
ُّ
ُ
ُ
وماتوا كرام ًا تشهد احل��رب أنهّ م
نكر(.)2
أباة إذا ألوى هبم حادث ُ

يتخرم(.)3
ف��إن ويل ال��ث��أر مل
ّ
تنيس رياحينها الرشب الرياحينا
كان اللبيب من األقوام يطرينا
مدحيهم أنف شانيهم وشانينا(.)4
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ويقول الناشئ الصغري (ت365هـ) متحرس ًا وذاكر ًا مرصع أيب عبد اهلل

احلسني×:
مصائ�ب نس�ل فاطم�ة البت�ول
َأال ي��ا ي���وم ع���اش���ورا رم��اين

ِ
الدخيل
مصايب منك بالداء

وق��د قطع ال��ع��داة ال���رأس منه

ِ
وع�� ّل��وه عىل رم��ح
ط��وي��ل(.)1
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ك����أنيّ ب��اب��ن ف��اط��م��ة ج��دي ً
�لا
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ِ
الرسول
نكت حرساهتا كبد
ِ
اجلميل
يالقي ال�ترب بالوجه

وقال أيض ًا:
بن�ي أمح�د قلب�ي لك�م يتقط�ع

يسمع
بمثل مصايب فيكم ليس
ُ

ُظلمت�م و ُق ِّتلت�م و ُق ِّس�م فيئك�م

موضع (.)2
حيم
ُ
وضاقت بكم أرض فلم َ

فام بقعة يف األرض رشق ًا ومغرب ًا

وم�صرع
وليس لكم فيها قتيل
ُ

وقال الش�اعر األمري حممد بن عبد اهلل الس�ويس(ت370هـ)((( شاكي ًا هلل ما جرى

عىل أيب عبد اهلل احلسني× متحرس ًا ومتلهف ًا:
هل��ف��ي ع�لى ال��س��ب��ط وم���ا ناله

قد مات عطشان ًا بكرب الظام

هلفي ع�لى تلك ال��وج��وه التي

ُأبرزن بعد الصون بني املال(.)4

هلفي ع�لى النسوان إذ ُأب��رزت

تُ��س��اق س��وق�� ًا بالعنا واجلفا

((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،8ص.284
((( الناشئ الصغري :هو أبو احلسن عيل بن عبد اهلل بن الوصيف الناشئ الصغري البغدادي ،وهو من علامء
الشيعة وحمدثيها ،توف(365هـ)ُ .انظر :السمعاين ،عبد الكريم بن حممد ،األنساب :ج ،3ص.89
األميني ،عبد احلسني ،الغدير :ج  ،8ص.57
((( األمري حممد السويس :هو أبو عبد اهلل بن عبد العزيز توفيّ (370هـ ) ُدفن يف حلب ،والسويس كوره
بأهواز فيها قرب دانيال× ،كان فاض ً
ال أديب ًا كاتب ًا بحلبُ .انظر :القمي ،عباس ،الكنى واأللقاب :ج،1
ص. 38
((( ُانظر :شرب ،جواد ،أدب ّ
الطف :ج ،2ص .116ابن شهر آشوب ،حممد بن عيل ،املناقب آل أيب طالب:
ص.68

لقد أخذت ش�عراء األدب احلس�يني الغيرة واحلمية عىل أيب عب�د اهلل× ،وهذا
ديدن َمن بنى ُأسسه األخالقية عىل السمو األخالقي واإلنساين.
ّ
واملارين ،ولك ّن
إن اإلنس�ان الغيور من الطبيعي أن يغار عىل نسائه من الناظرين
ّ

السوق والغلظة ،تلك
املصاب هنا جلل؛ إذ تتعرض نس�اء أهل بيت الرسول‘ إىل َّ

الوجوه التي طاملا صاهنا عيل وأبناؤه^ ،فقد ك َّن خمدرات حمموالت ،وهذا الشاعر
يؤكّد عىل لفظ (هلفي) ،كدليل عىل األمل واحلرسات ،ولفظة ( ُأبرزت) ،وكذا (تس�اق

سوق ًا) ،فللمفعول املطلق داللة التوكيد أيض ًا.
ال ع��ذر للشيعي يرقأ دمعه

ودم احلسني بكربالء ُأريقا

فيك اس ُتبيح حريم آل حممد

ومتزقت أسباهبم متزيقا(.)1
ّ

يا ي��وم عاشورا لقد خ ّلفتني

ما عشت يف بحر اهلموم غريقا

ومن ش�عراء القرن الرابع اهلجري ممّن سما بذكر نس�اء أيب عبد اهلل× ،سعيد بن

هاشم اخلالدي قال(((:

ومح�����ائ�����م ن��ب��ه��ن��ن��ي

وال��ل��ي��ل داج���ي امل�شرق�ين

ب����ن����س����اء آل حم��م��د

مل��ا بكني ع�لى احل��س�ين(.)3

ش��ب��ه��ت��ه��ن وق�����د ب��ك�ين

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

ويرتفع سموه اإلنساين بغرية مثالية لألخذ بثأر سيد الشهداء× ،فيقول:

وم���ا ذرف����ن دم����وع عني

وقد ش� ّبه نس�اء أيب عب�د اهلل ببكائهن بنوح احلامم الذي ال ي�ذرف الدموع ببكائه،

وأراد بالتشبيه صرب نساء احلسني ،فلم يذرفن دموع ًا؛ كي ال يشمت هبن األعداء.

ّ
الطف :ج ،2ص.117
((( شرب ،جواد ،أدب
((( سعيد اخلالدي :شاعر ُينسب إىل قرية اخلالدية من املوصل ،توفيّ ( 371هـ) ،وروى ياقوت يف معجم
ُ
األدباء أنّ اسمه سعدُ .انظر :الثعالبي ،عبد امللك ،يتيمة الدهر :ج ،2ص .156األمني ،حمسن ،أعيان
الشيعة :ج ،2ص . 34النويري ،أمحد بن عبد الوهاب ،هناية اإلرب :ج ،2ص.67
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،7ص.256
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فهرست املصادر
* القرآن الكريم.
الطف وشعراء احلسني ،جواد شرب ،دار املرتىض ،بريوت1988 ،م.
1ـ 1أدب
ّ

2ـ 2أعيان الشيعة ،حمسن األمني العاميل ،حتقيق :السيد حسن األمني ،النارش :دار التعارف
للمطبوعات.
3ـ 3األنس�اب ،عبد الكريم حممد بن منصور الس�معاين ،حتقيق :عب�د اهلل عمر البارودي،
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ط1962 ،1م ،جملس دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد. ،
4ـ 4اإلنس�ان َمن هو ،قاسم حسني صالح ،دار الشؤون الثقافية ،وزارة الثقافة واإلعالم،
العراق1984 ،م.

5ـ 5األمث�ال واحلكم ،عيل ب�ن حممد بن حبيب امل�اوردي ،حتقيق :فؤاد عب�د املنعم ،ط،1
1999م ،دار الوطن ،مرص.
6ـ 6البداي�ة والنهاي�ة ،إسماعيل ب�ن عمر بن كثير الدمش�قي ،دار عامل الكت�ب ،بريوت،
2003م.

7ـ 7اخلص�ال ،أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسين بن بابوي�ه القمي ،صححه وع ّلق عليه:
عيل أكرب الغفاري ،منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية قم املقدسة.
8ـ 8دي�وان اب�ن دري�د ،حتقيق :عمر ب�ن س�امل ،ط2012 ،1م ،مؤسس�ة س�لطان بن عيل
العويس الثقافية ،ديب.
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9ـ 9ديوان أيب فراس احلمداين ،املطبعة السلمية ،بريوت1873 ،م.
10 10ديوان الرسي الرفاء ،طبعة القاهر ،حجرية1323 ،هـ .
11 11ديوان الرشيف الريض ،دار صادر ،بريوت1961 ،م.
12 12ديوان الصنوبري ،حتقيق :إحسان عباس ،ط1998 ،1م ،دار صادر ،بريوت.

13 13ديوان كش�اجم ،أبو الفتح حممود بن احلسين املعروف بـ(كش�اجم) ،حتقيق :خريية
حممد حمفوظ ،مطبعة اجلمهورية ،بغداد 1970م.
 14 14دي�وان حمم�د ب�ن هان�ئ األندلس�ـي ،حتقيق :ك�رم البس�تاين ،دار بيروت للطباعة،
1980م ،بريوت.
15 15سير أعلام النبالء ،حمم�د بن أمحد بن عثامن الذهبي ،مؤسس�ة الرس�الة 2001 ،م،
بريوت.
16 16ضياء الصاحلني ،حممد صالح اجلوهري ،ط2004 ،1م ،دار املرتىض ،بريوت.
للمطبوعات1967 ،م ،بريوت ـ لبنان.
18 18الكن�ى واأللقاب ،عباس القم�ي ،تقديم :حممد هادي األميني ،طب�ع مكتبة الغدير،
طهران.
19 19لسان العرب ،حممد بن مكرم ابن منظور ،دار صادر1968 ،م ،بريوت.
 20 20املوسوعة الفلسفية املخترصة ،ترمجة فؤاد كامل ورفاقه ،دار صادر ،بريوت.
21 21م�وت اإلنس�ان يف اخلطاب الفلس�في املع�ارص ،ترمجة عب�د الرزاق ال�داوي ،مكتبة

السمو اإلنساين يف الشعر احلسيني عند شعراء القرن الرابع اهلجري

17 17الغدير يف الكتاب والس�نة واألدب ،الشيخ عبد احلسني األميني ،دار الكتاب العريب

الطليعة1992 ،م ،بريوت.
22 22معجم األدباء إرش�اد األري�ب إىل معرفة األديب ،ياقوت احلموي ،حتقيق :إحس�ان
عباس ،دار احلزب اإلسالمي1993 ،م.
23 23مناق�ب آل أيب طالب ،حممد بن عيل ابن ش�هر آش�وب املازندراين ،طبعة الراش�د بن
عيل1313 ،هـ ،اهلند.
24 24ميزان احلكمة ،حممد الريشهري ،حتقيق :دار احلديث ،ط1416 ،1هـ.
25 25النزعة اإلنسانية يف اآلداب األوربية ،ترمجة :نبيل احلفار ،املوسوعة العربية 2013 ،م.
26 26هناية األرب يف فنون األدب ،شهاب الدين النويري ،حتقيق :مفيد قميحة ،وآخرون،
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ط2004 ،1م ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
27 27وفي�ات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أبو العب�اس بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن
خلكان اإلربيل ،حتقيق :إحسان عباس ،ط1997 ،7م ،دار صادر ،بريوت.
28 28يتيم�ة الده�ر ،أبو منص�ور الثعالب�ي ،حتقيق :حممد حم�ي الدين عبد احلمي�د ،مطبعة
السعادة1956 ،م ،القاهرة.
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اجملاز يف كالم اإلمام احلسني×
أ .م .د .حسن عبد اجمليد عباس الشاعر*

مق ّدمة

لإلم�ام احلسين بن عيل بن أيب طال�ب÷ كالم يطول أو يقصر ،تداولت ذكره

كت�ب التاري�خ واألخبار ،واآلث�ار واحلديث ،س�واء كان خطب� ًة أم رس�ال ًة أم كالم ًا
قصير ًا ،يف املدين�ة املن�ورة ،أو مك�ة ،أو يف طريق�ه إىل الكوف�ة ،أو يف كربلاء ،وفي�ه
يتسمرون
بالغة تس�حر األلباب ،و ُتطيرّ القلوب ،وتُشنّف اآلذان ،وجتعل املستمعني ّ

باألرض حيثام يبلغهم ،ولكن لو حال بينهم وبينه الشيطان ،فامذا ستكون احلال؟

ومن مواطن اجلامل ـ التي يذهل هبا أهل اللغة من أهل الدراية بسحر اللغة العربية

الفصحى ،ودقة أدائها ،ونظم كلامهتا ،مع اختيار األُسلوب املناسب ،والوقع املوائم،

والصور البديعة ،التي جتعل َمن جيهل أداء الفصحى وأدواهتا مش�دود الذهن ،منتبه
الفكر ،ال يصبو ليشء سوى رونق التعبري ،ونغم الكلامت التي ترقى عىل أهل الصنعة

والتحبري ـ استعامل املجاز بقسميه العقيل واملرسل.

وس�يعرض الباح�ث مواطن املج�از يف كالم اإلمام احلسين× بمبحثني ،أوهلام

خيتص بعرض املجاز يف اللغة واالصطالح ،وثانيهام الدراسة التطبيقية.

وس� ُيقدّ م الباحث عىل هذين املبحثني خطب اإلمام ورس�ائله ،وكلامته القصرية،

التي مجعها من مظاهنا؛ ليكون القارئ قريب ًا منها إذا أعوزه القرب .ومن اهلل التوفيق.
* جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم اللغة العربية.

اخلطب والرسائل

حي�رص الباحث على تقديم اخلطب والرس�ائل برواياهتا املطمئن هب�ا ،فلربام ترد

تستحق الذكر ،عىل نحو ما ورد يف
رواية خمدوشة أو موضوعة ،ومثل هذه الرواية ال
ّ

رسالة مسلم بن عقيل لإلمام احلسني× ور ّد اإلمام عليه؛ ألنهّ ا تُق ّلل من شأن سفري

اإلمام الذي لو مل ّ
املهمة الكبرية((( ،وهي:
يتحل بمميزات كبرية ملا أوكله اإلمام هبذه ّ

مس�هرّ :أما بعد،
«فكت�ب مس�لم بن عقيل& من املوضع املع�روف باملضيق مع قيس بن
ّ
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فإنّن�ي أقبلت من املدين�ة مع دليلني يل ،فجارا عن الطريق فضلاّ  ،واش�تدّ علينا العطش،

ننج اّإل بحشاش�ة أنفس�نا ،وذلك املاء
فلم يلبثا أن ماتا ،وأقبلنا حتى انتهينا إىل املاء ،فلم ُ

بم�كان ُيدعى املضيق من بطن اخلب�ت ،وقد تطيرّ ت من وجهي هذا ،فإن رأيت أعفيتني
منه وبعثت غريي ،والسالم .فكتب إليه احلسني بن عيل÷ّ :أما بعد ،فقد خشيت أن ال

ِ
فامض
وجهتك له اّإل اجلبن،
إيل يف االستعفاء من الوجه الذي ّ
يكون محلك عىل الكتاب ّ

وجهتك له ،والسالم»(((.
لوجهك الذي ّ

رس�الة اإلمام ألهل الكوفة بيد س�فريه مسلم بن عقيل« :بسم اهلل الرمحن الرحيم،

من احلسين بن عيل إىل َمن بلغه كتايب هذا من أوليائه وش�يعته بالكوفة ،سلام عليكم،

ّأم�ا بع�دُ  ،فقد أتتني كتبكم ،وفهمت ما ذكرتم م�ن حم ّبتكم لقدومي عليكم ،وإنيّ باعث
إيل
إليكم بأخي وابن ّ
عمي وثقتي من أهيل مسلم بن عقيل؛ ليعلم يل ُكنْه أمركم ،ويكتب ّ
بام يتبينّ له من اجتامعكم ،فإن كان أمركم عىل ما أتتني به كتبكم ،وأخربتني به رسلكم،

أرسعت القدوم عليكم إن شاء اهلل ،والسالم»(((.
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خطب�ة اإلم�ام يف مكة متأهب ًا للخروج« :احلمد هلل ،وما ش�اء اهلل ،وال حول وال قوة
اّإل ب�اهلل ،صّل�ىّ اهلل عىل رس�وله وس� ّلمُ ،خ ّط املوت عىل ِول�د آدم ّ
خمط القلادة عىل جيد

((( ُانظر :القريش ،باقر رشيف ،حياة اإلمام احلسني× :ج ،2ص343ـ.344
((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص.40
((( الدينوري ،أمحد بن داوود ،األخبار الطوال :ص.230

ِ
الفتاة ،وما أوهلني إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف ،وخري يل مرصع أنا القيه ،كأنيّ

فيمألن منّي أكراش� ًا جوف ًا
بأوص�ايل تق ّطعها ُع ْسلان الفلوات بين النَّواويس وكربالء،
ّ
وأج ِربة ُسغْب ًا ،ال حميص عن يوم ُخ ّط بالقلم ،رضا اهلل رضانا أهل البيت ،نصرب عىل بالئه
ْ

ويو ّفينا أجور الصابرين ،لن ّ
تش�ذ عن رس�ول اهلل‘ حلمته ،وهي جمموعة له يف حظرية
ُقر هبم عين�ه ،ويتنجز هلم وعدهَ ،من كان فينا باذالً مهجت�ه ،ومو ّطن ًا عىل لقاء
الق�دس ،ت ّ
اهلل نفس�ه ،فلريحل ،فإنيّ راحل مصبح ًا إن ش�اء اهلل .وخطب× ،فقال :يا هّأيا الناس،
نافسوا يف املكارم ،وسارعوا يف املغانم ،وال حتتسبوا بمعروف مل تعجلوا ،واكسبوا احلمد

بالنج�ح وال تكتس�بوا باملطل ذم ًا ،فمهام يكن ألحد عند أح�د صنيعة له رأى أنّه ال يقوم

ّ
وتغض دونه األبصار ،هّأيا الناسَ ،من
مش�وه ًا تنفر منه القلوب،
�مج ًا
ّ
اللؤم رأيتموه َس ْ

وأن أعفى الناس
وأن أجود الناس َمن أعط�ى َمن ال يرجوّ ،
ومن بخل َر َذلّ ،
ج�اد س�ادَ ،
َم�ن عف�ا عن ق�درة ،وأن أوصل الن�اس َمن وصل َم�ن قطعه ،واألُصول عىل مغارس�ها

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

أن حوائج الناس
بش�كرها فاهلل ل�ه بمكافاته ،فإنّه أجزل عط�اء وأعظم أجر ًا ،واعلم�وا ّ
أن املعروف م ِ
كسب محد ًا
إليكم من نعم اهلل عليكم ،فال مت ّلوا النعم
فتحور نِ َق ًام ،واعلموا ّ
ُ
َ
وم ِ
ال رأيتموه حس�ن ًا مجي ً
عق�ب أجر ًا ،فلو رأيتم املعروف رج ً
يرس الناظرين ،ولو رأيتم
ُ
ال ّ

ِ
ومن أراد اهلل تبارك
فمن ّ
تعجل ألخي�ه خري ًا وجده إذا قدم عليه غ�د ًاَ ،
بفروعه�ا تس�موَ ،
وتع�اىل بالصنيع�ة إىل أخي�ه كافأه هبا يف وقت حاجته ،ورصف عنه م�ن بالء الدنيا ما هو

ومن أحس�ن أحسن
ومن ن ّفس كربة مؤمن ّفرج اهلل عنه كرب الدنيا واآلخرةَ ،
أكثر منهَ ،

حيب املحسنني»(((.
اهلل إليه ،واهلل ّ

رس�الة اإلم�ام لبن�ي هاش�م« :بس�م اهلل الرمح�ن الرحي�م ،من احلسين ب�ن عيل إىل

ومن خت ّل�ف مل يبلغ الفتح،
بن�ي هاش�مّ ،أم�ا بعد ،فإنّه َمن حل�ق يب منكم استُش�هد معيَ ،

والسالم»(((.

األئمة :ج ،2ص239ـ.240
الغمة يف معرفة ّ
((( اإلربيل ،عيل بن أيب الفتح ،كشف ّ
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،42ص .81البحراين ،عبد اهلل ،العوامل :ص.318
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قال اإلمام يف رس�الته ألهل الكوفة« :بس�م اهلل الرمحن الرحيم ،من احلسني بن عيل

إىل إخوانه من املؤمنني واملسلمني ،سالم عليكم ،فإنيّ أمحد إليكم اهلل الذى ال إله اّإل هو،
فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءين يخُ ربين فيه بحسن رأيكم ،واجتامع ملئكم عىل
ّأما بعدُ ّ ،
نرصن�ا ،والطلب بح ّقنا ،فس�ألت اهلل أن يحُ س�ن لنا الصنع ،وأن يثيبك�م عىل ذلك أعظم

األجر ،وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثالثاء لثامن مضني من ذي احلجة يوم الرتوية،
فإذا ِ
قدم عليكم رسويل فاكمشوا أمركم ،وجدّ وا ،فإنيّ قادم عليكم يف أ ّيامي هذه إن شاء
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اهلل ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته»(((.

«أيا الناس ،إنهّ ا معذرة إىل اهلل وإليكم ،إنيّ مل آتكم
خطب�ة اإلمام يف جيش احلر :هّ
وقدمت عيل رسلكم ،أن ِ
حتى أتتني كتبكم ِ
أقدم علينا فإنّه ليس لنا إمامّ ،
لعل اهلل جيمعنا
ّ
بك عىل اهلدى ،فإن كنتم عىل ذلك فقد جئتكم ،فإن تعطوين ما أطمئن إليه من عهودكم
ومواثيقك�م ِ
أق�دم مرصك�م ،وإن مل تفعل�وا وكنت�م ملقدمي كارهني انرصف�ت عنكم إىل

املكان الذي أقبلت منه إليكم»(((.

«أما بع�دُ  ،هّأيا الناس،
خطب�ة اإلم�ام يف جيش احلر بعد الف�راغ من صالة العرصّ :

فإنّك�م إن تتق�وا وتعرفوا احلق ألهله يكن أرىض هلل ،ونحن أه�ل البيت ْأوىل بوالية هذا

األم�ر عليك�م من هؤالء املدّ عني ما ليس هلم ،والس�ائرين فيكم باجل�ور والعدوان ،وإن
أنتم كرهتمونا وجعلتم [وجهلتم] ح ّقنا ،وكان رأيكم غري ما أتتني كتبكمِ ،
وقدمت به

عيل رسلكم ،انرصفت عنكم»(((.
ّ
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«إن هذه الدنيا قد تغيرّ ت وتنكّرت
خطب يف أصحابه يف طريقه إىل كربالء ،فقالّ :
الوبيل،
وأدبر معرو ُفها ،فلم َ
يبق منها اّإل َصبابة كصبابة اإلناء ،وخسيس عيش كاملرعى َ
وأن الباطل ال ُيتناه�ى عنه ،لريغب املؤم�ن يف لقاء اهلل
أن احل�ق ال ُيعم�ل ب�هّ ،
َأال ت�رون ّ

((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،4ص.297
((( املصدر السابق :ج ،4ص.303
((( املصدر السابق.

إن الناس عبيد
حمق� ًا ،ف�إنيّ ال أرى امل�وت اّإل س�عادة ،وال احلي�اة مع الظاملين اّإل برم� ًاّ ،

در ْت معائش�هم ،ف�إذا محُ ّصوا بالبالء َّ
قل
الدنيا ،والدين لعق عىل ألس�نتهم ،حيوطونه ما َّ

الد ّيانون»(((.

بع�ث اإلم�ام رس�الة إىل أخيه حممد ب�ن احلنفية وبني هاش�م ممّن يلي�ه ،ينعى فيها

«فكأن الدنيا مل تكن ،واآلخرة مل ْ
تزل ،والسالم»(((.
نفسه ،قال فيها:
ّ

«أيا الناس ،اس�معوا قويل وال تعجلوين حتى
خطب اإلمام يوم عاش�وراء ،فقال :هّ

عيل ،وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم ،فإن قبلتم عذري
أعظكم بام حلق ّ
[حيق] لكم ّ
عيل س�بيل ،وإن مل
وصدّ قتم قويل وأعطيتموين الن ََّصف كنتم بذلك أس�عد ،ومل يكن لكم ّ
إن وليي اهلل الذي نزّل الكتاب وهو
إيل وال تنظرونّ ،
غمةّ ،
يكن أمركم عليكم ّ
ثم اقضوا ّ

ثم ارجعوا إىل أنفسكم وعاتبوها،
يتوىل الصاحلنيّ ...أما بعدُ  ،فانسبوين فانظروا َمن أناّ ،
فانظ�روا هل ّ
حيل لك�م قتيل ،وانتهاك حرمتي ،ألس�ت ابن بنت نبيك�م‘ ،وابن وصيه

وأول املؤمنني باهلل ،واملصدّ ق لرس�وله بام جاء به من عند ر ّبه؟! أو ليس محزة
عمهّ ،
وابن ّ
عمي؟! أو مل يبلغكم
عم أيب؟! أو ليس جعفر الشهيد الطيار ذو اجلناحني ّ
س�يد الشهداء ّ

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

ثم ال
تقبل�وا منّ�ي العذر ،ومل تعطوا الن ََّصف من أنفس�كم ،فأمجعوا أمرك�م ورشكاءكمّ ،

أن رس�ول اهلل‘ قال يل وألخي :هذان سيدا شباب أهل اجلنة؟!
قول مس�تفيض فيكم ّ

تعمدت كذب ًا ُ
أن اهلل يم ُقت عليه
مذ
ُ
علمت ّ
ف�إن صدّ قتم�وين بام أقول وهو احلق ،واهلل ما ّ

ويرض به َمن اختلقه ،وإن ّ
فإن فيكم َمن إن سألتموه عن ذلك أخربكم،
أهله،
كذبتموينّ ،
ّ
س�لوا جابر بن عبد اهلل األنصاري ،أو أبا س�عيد اخلدري ،أو س�هل بن سعد الساعدي،

أو زيد بن أرقم ،أو أنس بن مالك ،خيربوكم أنهّ م س�معوا هذه املقالة من رس�ول اهلل‘
يل وألخي ،أفام يف هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟! ...فإن كنتم يف ٍّ
شك من هذا القول

((( ابن شعبة احلراين ،احلسن بن عيل ،حتف العقول :ص .245املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج،75
ص.116
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.158
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أفتشكّون أثر ًا ما أنيّ ابن بنت نبيكم؟! فو اهلل ما بني املرشق واملغرب ابن بنت نبي غريي
خاصة ،أخربوين أتطلبوين بقتيل منكم قتلته؟!
منكم وال من غريكم ،أنا ابن بنت نبيكم ّ
أو م�ال لكم اس�تهلكته؟! أو بقصاص من جراحة؟! ...فنادى :يا ش�بث بن ربعي ،ويا

إيل أن قد أينعت
حجار بن أبجر ،ويا قيس بن األشعث ،ويا يزيد بن احلارث ،أمل تكتبوا َّ
ثم
الثمار،
واخضر اجلناب ،وطمت اجلمام ،وإنّام تقدم على جند لك جمنّد َفأقبِ�ل؟!ّ ...
ّ
قال :هّأيا الناس ،إذ كرهتموين فدعوين أنرصف عنكم إىل مأمني من األرض .قال :فقال
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عمك ،فإنهّ م لن يروك اّإل ما تحُ ب ،ولن
له قيس بن األش�عثَ :أوال تنزل عىل حكم بني ّ
يصل إليك منهم مكروه .فقال له احلسني :أنت أخو أخيك ،أتريد أن يطلبك بنو هاشم
أقر إقرار
بأكث�ر م�ن دم مس�لم بن عقي�ل ،ال واهلل ال ُأعطيهم بي�دي إعطاء الذلي�ل ،وال ّ
العبي�د ،عباد اهلل ،إنيّ ع�ذت بريب وربكم أن ترمجون ،أعوذ بريب وربكم من ّ
كل متكرب ال

يؤمن بيوم احلساب»(((.

وم�ن ه�ذه اخلطبة جزء مل يذك�ره الطبري (ت310هـ) ،وهو قول�ه×« :احلمد

مترصف�ة بأهلها حاالً بعد حال ،فاملغرور
هلل ال�ذي خل�ق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال،
ّ
تغرنكم هذه الدنيا ،فإنهّ ا تقط�ع رجاء َمن ركن إليها،
غرته ،والش�قي َم�ن فتنته ،فال ّ
َمن ّ

وخت ّي�ب طم�ع َمن طمع فيها ،وأراكم قد اجتمعتم عىل ٍ
أمر قد أس�خطتم اهلل فيه عليكم،

ّ
الرب ر ّبنا،
وأع�رض بوجهه الكري�م عنكم،
وأحل بكم نقمت�ه ،وجنّبكم رمحته ،فنع�م ّ
ثم إنك�م زحفتم إىل
وبئ�س العبي�د أنتم! أقررت�م بالطاعة ،وآمنتم بالرس�ول حممد‘ّ ،
ذريته وعرتته تريدون قتلهم ،لقد اس�تحوذ عليكم الش�يطان ،فأنساكم ذكر اهلل العظيم،
ّ
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فت ّب� ًا لك�م ومل�ا تريدون ،إنّا هلل وإنّ�ا إليه راجعون ،ه�ؤالء قوم كفروا بع�د إيامهنم ،ف ُبعد ًا

للقوم الظاملني» .
(((

الط�ف« :تب ًا لك�م أ ّيتها اجلامع�ة وترح ًا ،اس�ترصختمونا
ق�ال× يف خطب�ة له يوم
ّ

((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،4ص322ـ.323
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.5

واهلين ،فأرصخناكم موجفني ،س�للتم علينا س�يف ًا لنا يف أيامنكم ،وحشش�تم علينا نار ًا
اقتدحناها عىل عدونا وعدوكم ،فأصبحتم إ ْلب ًا ألعدائكم عىل أوليائكم بغري عدل أفشوه

فيكم ،وال أمل أصبح لكم فيهم ،فهلاّ لكم الويالت ،تركتمونا والسيف َمشيم ،واجلأش
ِ
طامن ،والرأي ملا ُي ْستحصف ،ولكن أرسعتم إليها ك َطيرْ ة الدَّ با ،وتداعيتم إليها كتها ُفت
ال َفراش ،فسحق ًا يا عبيد األُ ّمةُ ،
وحمريف الكلم ،وعصبة
وش ّذاذ األحزاب ،ونبذة الكتابّ ،

اآلث�ام ،ونفث�ة الش�يطان ،ومطفئي الس�نن ،أهؤالء تعض�دون ،وعنّ�ا تتخاذلونظ! أجل
�جت إليه ُأصولكم ،وتأزرت عليه فروعكم ،فكنتم أخبث
واهلل ،الغدر فيكم قديمَ ،و َش َ
وإن الدعي اب�ن الدعي ،قد ركز بني اثنتني ،بني
ثم�ر ش�جا للناظر ،وآكلة للغاصبَ ،أال ّ

وإنيّ زاحف هبذه األُرسة مع ق ّلة العدد ،وخذلة النارص...
وإن نُغل�ب فغير ُمغلبينا...
ف��ه��زام��ون ُق��دم�� ًا
ف��إن نهَ���زم
ّ

كر ْيث ما يركب الفرس ،حتى تدور بكم دور الرحى،
أيم اهلل ،ال تلبثون بعدها اّإل َ
ثم ُ
ّ
ِ
ثم
إيل أيب عن ج�دّ ي ،فأمجعوا أمركم ورشكاءكمّ ،
وتقل�ق بكم قلق امل ْحور ،عهد عهده ّ
إيل وال تنظرون ،إنيّ توكلت عىل اهلل ربيّ ور ّبكم،
غمةّ ،
ال يكن أمركم عليكم ّ
ثم اقضوا ّ

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

الس� ّلة والذ ّلة ،وهيهات منّا الذ ّلة ،يأبى اهلل ذلك لنا ورس�وله واملؤمنون ،وحجور طابت
وطه�رت ،وأنوف محي�ة ،ونفوس أبية ،من أن تؤثر طاعة اللئ�ام عىل مصارع الكرامَ ،أال

اللهم احبس عنهم قطر
إن ريب عىل رصاط مس�تقيم،
م�ا من دابة اّإل هو آخ�ذ بناصيتهاّ ،
ّ

السماء ،وابعث عليهم س�نني كس�ني يوس�ف ،وس� ّلط عليهم غالم ثقيف ،فيس�ومهم
كأس� ًا مصبرّ ة ،فإنهّ م ّ
كذبون�ا وخذلونا ،وأنت ر ّبنا ،عليك توكّلن�ا ،وإليك أنبنا ،وإليك

املصري»(((.

قال× ألصحابه حينام نظروا شدّ ة ما نزل هبم ،ورأوا ما به من البأس واإلرشاق:

والرضاء إىل اجلنان الواسعة
«صرب ًا بني الكرام ،فام املوت اّإل قنطرة تعرب بكم عن البؤس
ّ
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص 58ـ.60
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كمن
والنعي�م الدائم�ة ،فأ ّيكم يكره أن ينتقل من س�جن إىل قرص ،وما هو ألعدائكم اّإل َ
أن الدنيا س�جن
إن أيب حدّ ثني عن رس�ول اهلل‘ ّ
ينتق�ل من قرص إىل س�جن وع�ذابّ .

املؤم�ن وجن�ة الكافر ،واملوت جرس هؤالء إىل جنّاهتم ،وجسر هؤالء إىل جحيمهم ،ما

كذبت وال كُذبت»(((.

«اللهم احصهم عدد ًا ،واقتلهم
دع�ا× عىل أعدائه ،وأخذ يصبرّ أهل بيته بقول�ه:
ّ
بدد ًا ،وال تغادر منهم أحد ًا ،وال تغفر هلم أبد ًا ،صرب ًا يا بني عمومتي ،صرب ًا يا أهل بيتي،
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ال رأيتم هوان ًا بعد هذا اليوم أبد ًا»(((.

يذب عن
ذاب ّ
خط�ب× بع�د رؤية مصارع أهل بيته وأصحابه ،فق�ال« :هل من ٍّ
ٍ
مغيث يرجو اهلل بإغاثتنا؟ هل
موح ٍد خياف اهلل فينا؟ هل من
ُحرم رسول اهلل‘؟ هل من ّ
من ٍ
معني يرجو ما عند اهلل يف إعانتنا؟»(((.
خطب× بعد هجوم اخليل عىل معس�كره ،فقال« :ويلكم يا ش�يعة آل أيب سفيان،

إن مل يكن لكم دين ،وكنتم ال ختافون املعاد ،فكونوا أحرار ًا يف دنياكم هذه ،وارجعوا إىل

أحسابكم إن كنتم ُع ُرب ًا كام تزعمون»(((.

الطف خطب�ة عظيمة ،قال فيه�ا« :عباد اهلل ،اتق�وا اهلل وكونوا من
خط�ب× ي�وم
ّ

فإن الدنيا لو بقيت ألحد وبقي عليها أحد كانت األنبياء أحق بالبقاء،
الدني�ا عىل حذرّ ،

أن اهلل تع�اىل خل�ق الدنيا للبلاء ،وخلق أهلها
وأوىل بالرض�ا ،وأرىض بالقض�اء ،غير ّ
ْ
بال ،ونعيمها م ْضم ِ
للفناء ،فجديدها ٍ
حل ،ورسورها ُم ْك َف ِهر ،واملنزل ُب ْلغة ،والدار ق ْلعة،
ُ َ

فإن خري الزاد التقوى ،واتقوا اهلل لع ّلكم تُفلحون»(((.
فتزودواّ ،
ّ
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وتفج�ر جراحه ،فقال« :اس�تعدوا للبالء ،واعلموا
خط�ب× بع�د قتاله األعداء
ّ

((( الصدوق ،حممد بن عيل ،معاين األخبار :ص.289
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.36
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.69
((( املصدر السابق :ص.144
((( ابن عساكر ،عيل بن احلسن ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،14ص.218

رش األعداء ،وجيعل عاقبة أمركم إىل خري،
ّ
أن اهلل حافظكم وحاميكم ،وس�ينجيكم م�ن ّ

ّ
ويعوضكم اهلل عن هذه البلية أنواع النعم والكرامة ،فال
ويعذب أعاديكم بأنواع البالءّ ،

تشكو ،وال تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم»(((.

تفجر جراحاته بقوله« :يا ُأ ّمة الس�وء ،بئسما خلفتم حممد ًا يف
خطاب�ه األع�داء بعد ّ

عرتت�ه ،أم�ا إنّكم ل�ن تقتلوا بعدي عبد ًا من عب�اد اهلل فتهابوا قتله ،ب�ل هيون عليكم عند
ثم ينتقم يل منكم
وأيم اهلل ،إنيّ ألرجو أن يكرمني ربيّ بالش�هادة هبوانكمّ ،
قتلك�م إ ّيايُ ،

من حيث ال تشعرون»(((.

ويف خطاب�ه األخري ،قال×« :أ َعىل قتلي جتتمعون! أما واهلل ،ال تقتلون بعدي عبد ًا

ثم ال يرىض لكم بذلك حتى يضاعف لكم العذاب األليم»(((.
وسفك دماءكمّ ،

املبحث األ ّول :اجملاز يف اللغة واالصطالح
اجملاز لغة

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

ثم
وأيم اهلل ،إنيّ ألرجو أن يكرمني اهلل هبوانكمّ ،
من عباد اهلل أس�خط عليكم لقتله منّيُ ،
ينتق�م يل منك�م من حيث ال تش�عرون ،أم�ا واهلل ،لو قتلتموين أللقى اهلل بأس�كم بينكم،

ذك�ر اخلليل بن أمح�د (ت175هـ) يف مادة (جوز)« :ج�زت الطريق جواز ًا وجماز ًا

وجؤوز ًا .واملجاز :املصدر واملوضوع ،واملجازة أيض ًا .وجاوزته جواز ًا يف معنى :جزته.
واجلوازّ :
صك املسافر .وجائز البيت :اخلشبة التي توضع عليها أطراف اخلشب»(((.
وع ّقب�ه اب�ن ف�ارس (ت395هـ) الذي مج�ع أطراف املع�اين املعجمي�ة ل ُ
ألصول

العربي�ة ور ّده�ا إىل أص�ل واحد وأكثر ،فق�ال« :اجليم والواو وال�زاء أصالن :أحدمها
كل ٍ
يشء َو َسطهَ .
فج ْوز ِّ
واجل ْوزَاءَّ :
الشاة
قطع اليشء،
َ
الو َسط َ
فأما َ
واآلخر َو َسط اليشءَّ .
((( الرشيفي ،حممود ،وآخرون ،كلامت اإلمام احلسني× :ص.491
((( البحراين ،عبد اهلل ،العوامل :ص.295
((( األمني ،حمسن ،لواعج األشجان :ص.186
((( الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،العني :ج  ،6ص ،165مادة (جوز).
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�ميت هبا ألنهّ ا ت ِ
ُّ
َعرتض َج ْو َز السماء ،أي:
نجم؛ قال قومُ :س ِّ
يبيض َو َس� ُطها .واجلوزاءٌ :

اآلخر
�ميت بذلك للكواكب الثالثة التي يف َو َس�طها .واألصل َ
َو َس�طها .وقال قومُ :س ِّ
ُجزْت املوضع سرِ ُت فيه ،وأجزتهَ :خ َّل ْفتُه وقطعتهَ .
وأ َج ْزتُهَ :ن َف ْذتُه»(((.
ْ
وملل�م ابن منظور (ت711هـ) ّ
كل ما يتّصل هبذه الكلمة يف الكالم العريب ،فذكر
اآليت« :جزت الطري�ق ،وجاز املوضع جوز ًا وجؤوز ًا وجواز ًا وجماز ًا ،وجاز به وجاوزه

جواز ًا ،وأجازه وأجاز غريه وجازه :س�ار فيه وس�لكه ،وأجازه :خلفه وقطعه ،وأجازه:
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أنف�ذه ...واالجتياز :الس�لوك .واملجتاز :جمت�اب الطريق وجميزه .واملجت�از أيض ًا :الذي
حيب النجاء ...واجلواز :صك املس�افر .وجتاوز هبم الطري�ق ،وجاوزه جواز ًا :خ ّلفه...
ّ

وجوز هلم إبلهم إذا قادها بعري ًا بعري ًا حتى جتوز .وجوائز األمثال واألشعار :ما جاز من
بلد إىل بلد ...واملجازة :الطريق إذا قطعت من أحد جانبيه إىل اآلخر .واملجازة :الطريق

يف السبخة»(((.

واملج�از عىل َم ْف َعل اس�م مكان من الثالث�ي املجرد جاز جيوز ج�واز ًا((( .ويلحظ

بالنظ�ر يف م�ا ورد يف املعاجم اللغوية املتقدّ مة ّ
أن العلامء متّفقون عىل اش�تقاقه من (ج

و ز) ،وأنّ�ه متع ّلق بالطريق إذا قطعته وس�لكته وجتاوزت�ه ،ويبدو ّ
أن ما ورد يف كتاب

حمرف عن املوض�عّ ،
وأن املجازة بإحلاق تاء التأنيث
العين من أنّه املصدر واملوضوع ّ
بآخره أشهر من املجاز.

اجملاز اصطالح ًا

وق�ف الدكتور أمح�د مطلوب على التعريف باملج�از ،وذكر ّ
أن العلماء القدامى
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وسمى أبو عبيدة (ت207هـ) أحد مؤلفاته بمجاز القرآن ،وعنى به التفسري.
عرفوهّ ،
ّ
واملجاز يف االصطالح عىل صلة وثيقة باللغة ،فهو يعني االنتقال من موضع إىل آخر،

((( ابن فارس ،أمحد ،معجم مقاييس اللغة :ج ،1ص ،494مادة (جوز).
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،5ص326ـ ،327مادة (جوز).
((( ُانظر :مطلوب ،أمحد ،معجم املصطلحات البالغية :ج ،3ص.193

عرف إلاّ يف القرن الثالث اهلجري
ثم انتقل ليدل عىل االجتياز من معنى إىل آخر ،ومل ُي ّ
ّ

مقاب ً
الفراء
س�ميه الس�عة يف الكالم ،وسماّ ه ّ
ال باحلقيقة ،وكان س�يبويه (ت180هـ) ُي ّ

(ت209هـ) اإلجازة .ووقف اجلاحظ (ت255هـ) عليه وم ّثل له وعدّ ه ممّا يفخر به

ربد (ت285هـ) بمعنى التفسري كام
العرب ،وتابعه ابن قتيبة (ت276هـ) ،وهو عند امل ّ
هي احلال عند أيب عبيدة .وهو عند ابن جنّي (ت392هـ) ،وابن فارس (ت395هـ)

م�ا يض�ا ّد احلقيق�ة ،وه�و وارد يف كالم العرب ،وع�دّ ه ابن رش�يق (ت463هـ) من

مفاخر العرب ،ووقف عب�د القاهر اجلرجاين (ت471هـ) ،والرازي (ت606هـ)،
والس�كاكي (ت626ه�ـ) ،واب�ن األثير (ت637ه�ـ) ،والقزوين�ي (ت739هـ)،

عىل خالصة ما وصلوا إليه يف تبيني هذا الفن الراقي وأقسامه.
ِ
املجاز واالتِّس�ا ِع يف ال�ذي ذكرناه ُ
قبل
أن طريق
ذك�ر عب�د القاهر اجلرجاين« :اع َل ْم َّ
دف له أو ش�بي ٌه،
أنّ�ك
ذك�رت الكلم َة وأن�ت ال تريدُ معناها ،ولك�ن تريدُ معنى ما هو ِر ٌ
َ
ِ
زت بذل�ك يف ِ
أن يف
عرفت ذلك
اللف�ظ نفس�ه .وإِذ ق�د
ذات الكلم�ة ويف
َ
فتج�و َ
فاعل�م َّ
ّ
ْ
ال�كال ِم جم�از ًا عىل ِ
ِ
التجو ُز يف ُحك ٍم جي�ري عىل الكلمة
يك�ون
الس�بيل ،وهو أن
غري هذا
َ
ُّ
ِ
ِ
ومراد ًا
ظاهرها،
وتك�ون الكلم ُة مرتوك� ًة عىل
فق�ط،
َ
َ
ويك�ون معناها مقصود ًا يف نفس�هُ ،
ٍ
من ِ
ُ
قائم ،ونام لييل وجتلىَّ
ُ
صائم
هنارك
تورية وال تعريض.
غري
وليلك ٌ
ٌ
واملثال فيه قولهُ مُ :

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

(((
أئمة البالغة للوقوف
والعل�وي (ت749ه�ـ)  .واملهم يف األمر الوقوف على آراء ّ

مهي .وقو ُل ُه تعاىل( :ﯹ ﯺ ﯻ)((( ...أنت ترى جماز ًا يف هذا ك ِّله ،ولكن ال يف
َذ ِ
وات الكل�م وأن ُف ِ
تتجو ْز
س األلفاظ ،ولكن يف أحكا ٍم ُأ
ْ
جري�ت عليها ،أفال ترى أنّك مل َّ
ِ
قائم ،يف ِ
صائم ولي ُل َ
خربين
أن أجريتهام
نفس صائ ٍم وقائ ٍم،
هنارك
ولكن يف ْ
ْ
ك ٌ
ٌ
يف قولكُ :
عىل الن ِ
ِ
والليل .وكذلك ليس املجازُ»(((.
َّهار

((( ُانظر :املصدر السابق :ج ،3ص193ـ.199
((( البقرة :آية .16
((( اجلرجاين ،عبد القاهر ،دالئل اإلعجاز :ص.226
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وذكر السكاكي ّ
أن املجاز« :الكلمة املستعملة يف غري ما هي موضوعة له بالتحقيق،

اس�تعامالً يف الغري ،بالنس�بة إىل نوع حقيقتها ،مع قرينة مانعة ع�ن إرادة حقيقتها يف ذلك

النوع»(((.

«وأما املجاز :فهو إس�ناد الفعل أو معن�اه إىل مالبس له
وذك�ر اخلطي�ب القزوين�يّ :

غري ما هو له بتأويل .وللفعل مالبس�ات ش�تى :يالبس الفاعل ،واملفعول به ،واملصدر،
مر ،وكذا إىل
والزمان واملكان ،والس�بب ،فإس�ناده إىل الفاعل إذا كان مبني ًا له حقيق ًة كام ّ
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املفعول إذا كان مبني ًا له ،وقولنا :ما هو له يشملها ،وإسنادها إىل غريمها ملضاهاته ملا هو له
يف مالبس�ة الفعل جماز ،كقوهلم يف املفعول به( :عيشة راضية) ،و(ماء دافق) ،ويف عكسه

(س�يل مفعم) ،ويف املصدر (ش�عر شاعر) ،ويف الزمان (هناره صائم) ،و(ليله قائم) ،ويف
املكان (طريق س�ائر) ،و(هنر جار) ،ويف الس�بب (بنى األمري املدينة) ...وقولنا :بتأويل.
خي�رج نحو ق�ول :اجلاهل ش�فى الطبيب املريض ،فإن إس�ناده الش�فاء إىل الطبيب ليس

بتأويل ،وهلذا مل يحُ مل»(((.

واحلاج�ة إىل املج�از وغريه م�ن الفنون العقلي�ة والذوقية ير ّد إىل أنهّ �م« :رأوا أنّه

يضيق ُ
نطاق النُّطق عن استعامل احلقيقة يف كل اسمٍ ،فعدَ لوا إىل املجاز واالستعارات»(((.
ُ

عمن أنكره ،فقد ذكر الس�يوطي ّ
أن:
وجمال املجاز واس�ع يف اللغة بصرف النظر ّ

(بنيت لك يف قلبي بيت ًا)
«مجيع أنواع االستعارات داخل ٌة حتت املجاز ...وكذلك قولك:
ُ
ُ

جماز اس�تعارة ملا فيه من االتّس�اع والتوكيد والتش�بيه ،بخالف قولك( :بنيت دار ًا) ،فإنّه
حقيق�ة ال جم�ا َز فيه وال اس�تعارة ،وإنّما املجاز يف الفع�ل الواصل إلي�ه ...ومن املجاز يف
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أبواب احلذف والزي�ادات ،والتقديم والتأخريَ ،
واحل ْمل على املعنى ،والتحريف:
اللغ�ة
ُ
نح�و (ﮚ ﮛ)((( االتّس�اع في�ه أنّه اس�تعمل لفظ الس�ؤال مع م�ا ال يصح يف

((( السكاكي ،يوسف بن أيب بكر ،مفتاح العلوم :ص.359
((( اخلطيب القزويني ،جالل الدين حممد ،اإليضاح يف علوم البالغة :ج ،1ص82ـ.89
((( السيوطي ،جالل الدين ،املزهر يف علوم اللغة :ج ،1ص.38
((( يوسف :آية .82

يصح سؤاله ّملا كان هبا ،والتوكيد أنّه يف ظاهر
بمن ّ
احلقيقة س�ؤاله ،والتش�بيه أنهّ ا ُش ّبهت َ

اللفظ َ
أحال بالسؤال عىل َم ْن ليس من عادته اإلجاب َة ،فكأنهّ م ضمنوا ألبيهم أنّه إن سأل
اجلامدات واجل ل َأنبأ ْته بصحة قوهلم ،وهذا ٍ
تناه يف تصحيح اخلرب»(((.
ُ
ماَ

ويف م�ا يتص�ل بأقس�ام املجاز ،فقد وق�ف عليها بص�ورة واضحة م�ن البالغيني

س�مى
س�مى (املف�رد) ،وعقيل و ُي ّ
فقس�مه على جم�از لغ�وي و ُي ّ
القدم�اء الس�كاكيّ ،
(اجلمل�ة) ،وينقس�م اللغوي عىل ما ي�رد حلكم الكلمة أو معناه�ا ،وما يتصل بمعنى
واملتضمن للفائدة ينقس�م عىل
الكلمة ينقس�م عىل ما فيه فائدة ،وما ليس بذي فائدة،
ّ

ما فيه بالغة وما خيلو منها(((.

أمحد اهلاش�مي ،وأش�ارا إىل العالقات الرابطة بني احلقيقة واملج�از((( ،نحو قول ابن

عاش�ور« :والعالقة هي املناس�بة التي بني املعنى احلقيقي واملعن�ى املجازي ،والعالقات
كثيرة أهناه�ا بعضه�م إىل ثمان وعرشي�ن وأش�هرها املش�اهبة ،والس�ببية ،واملج�اورة،
والبعضية ،و ُيعبرّ عنها باجلزئية نسبة للجزء ،والتقييد ،أي :إطالق اللفظ املوضوع ملعنى

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

ووقف عىل أقس�امه من املحدثني واملعارصين حممد الطاهر بن عاش�ور ،والس�يد

ألن
مق ّي�د عىل املعن�ى املطلق واملئ�ال .وأضدادها ،ويمك�ن ر ّدها إىل املش�اهبة والتالزم؛ ّ

�مي اس�تعارة وإن كانت عالقته
املراد اللزوم عرف ًا .فاملجاز إن كانت عالقته املش�اهبة ُس ّ
�مي جماز ًا مرس ً
لا وقد خيتلط جماز اللزوم بالكناية .وأهم أنواع املجاز هو
غري املش�اهبة ُس ّ
االس�تعارة لش�دّ ة عناية بلغائهم بالتش�بيه وتنافس�هم فيه منذ زمن امرئ القيس؛ ولذلك

بن عىل املشاهبة باملرسل؛ ألنه املطلق عن التشبيه املعترب عندهم»(((.
سموا ما مل ُي َ
ّ

((( السيوطي ،جالل الدين ،املزهر يف علوم اللغة :ج ،1ص.357
((( ُانظر :السكاكي ،يوسف بن أيب بكر ،مفتاح العلوم :ص362ـ.363
((( ُانظ�ر :عاش�ور ،حمم�د الطاه�ر ،موج�ز البالغ�ة :ص35ـ .36اهلاش�مي ،أمح�د ،جواه�ر البالغ�ة:
ص290ـ.303
((( عاشور ،حممد الطاهر ،موجز البالغة :ص.35
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ووضح السيد أمحد اهلاشمي املجاز بقسميه ،فذكر ّ
أن املجاز املرسل هو« :الكلمة

املس�تعملة قصد ًا يف غري معناها األصيل ملالحظة عالقة غري (املش�اهبة) مع قرينة دالة عىل

ع�دم إرادة املعنى الوضع�ي .وله عالقات كثرية ،أمهها :الس�ببية .(((»...واملجاز العقيل

هو« :إسناد الفعل ،أو ما يف معناه (من اسم فاعل ،أو اسم مفعول ،أو مصدر) إىل غري ما

هو له يف الظاهر ،من املتك ّلم ،لعالقة مع قرينة متنع من أن يكون اإلسناد إىل ما هو له»(((.

املبحث الثاني :الدراسة التطبيقية يف كالم اإلمام احلسني×
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بع�د أن اتض�ح املجاز بوصفه فنّ ًا بالغي ًا رفيع ًا ،ننتقل إىل كالم اإلمام احلسين×

(الرس�ائل واخلط�ب)؛ إذ كان ه�ذا النم�ط واضح ًا يف الرس�ائل واخلط�ب الطوال،
وخطبتني خطبهام يف جيش احلر ،ويف تصبريه أهل بيته وبني عمومته عىل البالء.
ومواضع املجاز يف كالمه× هي:

1ـ «إىل َم�ن بلغ�ه كتابي هذا ...فقد أتتني كتبكم ...ف�إن كان أمركم عىل ما أتتني به

كتبكم.»...

ُيلح�ظ يف هذه العب�ارات املتقدّ مة إس�ناد األفع�ال إىل غري فاعله�ا ،فالكتاب ،أو

الكتب ،بمعنى الرس�الة أو الرس�ائل هي الت�ي تبلغ (تصل) ،أو ت�أيت ،عل ًام ّ
أن هناك

َم�ن ق�ام أو يقوم أو س�يقوم بإيصاهل�ا ،أو اإلتيان هبا .وه�ذا النوع م�ن املجاز ُيدعى
باملجاز املرس�ل ،عالقت�ه الالزمية ،فوص�ول الكتب ،أو الرس�ائل ،أو إتياهنا يوجب

وجود َمن جاء هبا ،وهو الرسول .و ُيلحظ ّ
أن املجاز هنا قد خرج طلب ًا لإلجياز ،فض ً
ال
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عن العناية واالهتامم بإظهار األهم ،وهو الكتب أو الرسائل.
ّ
ُ ّ
2ـ «خ�ط الم�وت عل�ى ِولد آدم مخ�ط القالدة على جي�د الفت�اة ...كأنيّ بأوصايل
ُ ّ
تقطعها عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء ...واكسبوا الحمد بالنجح وال تكتسبوا
((( اهلاشمي ،أمحد ،جواهر البالغة :ص.392
((( املصدر السابق :ص.396

ً
ً
أن املعروف مكس�ب حمدا ومعق�ب أجراً ،فلو رأيتم املعروف
بالمط�ل ذما ...واعلموا ّ

ال رأيتموه حس�ن ًا مجي ً
رج ً
مش�وه ًا تنفر
يرس الناظرين ،ولو رأيتم اللؤم رأيتموه س�مج ًا
ّ
ال ُّ

وأن أوصل الناس َمن وصل َمن قطعه.»...
منه القلوبّ ...
«خ ّط املوت عىل ِولد آدم» ،اس�تعامل املجاز العقيل القائم عىل
ُيلح�ظ يف قول�ه×ُ :

خط املوت هو اهلل تعاىل مسبب األسباب ،وما املوت إلاّ
اإلس�ناد إىل املسبب ،فالذي َّ
سبب.

و ُيلح�ظ يف قول�ه« :تُق ّطعه�ا عسلان الفل�وات» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل بعالقة

املح ّلية ،أي :أنياب عسلان الفلوات ،واألنياب ه�ي التي تقوم بالتقطيع ،وهي ّ
حتل
و ُيلحظ يف قوله« :واكسبوا احلمد بالنجح وال تكتسبوا باملطل ذم ًا» ،استعامل املجاز

املرس�ل بعالقة اآللية ،أيّ :
إن النجح وس�يلة إىل اكتس�اب احلمد ،والذم وس�يلة إىل

اكتساب املطل.

أن املعروف مكسب محد ًا ومعقب أجر ًا» ،استعامل املجاز
و ُيلحظ يف قوله« :واعلموا ّ

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

أن ّ
يف جسم ّ
كل حيوان مفرتس ،أو ّ
كل حيوان مفرتس حيمل أنياب ًا ُيق ِّطع هبا فريسته.

املرس�ل بعالقة اآللية ،أيّ :
إن املعروف وس�يلة إىل اكتساب احلمد واعتقاب األجر.
ويلحظ استعامل جماز آخر فيه هو املجاز العقيل باإلسناد إىل املسبب ،فاملعروف سبب

واملسبب هو صاحب املعروف.

«ومن خت ّلف لم يبلغ الفتح ،والسالم».
3ـ َ

ُيلحظ يف قوله« :لم يبلغ الفتح» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل عىل اعتبار ما سيكون،

ويقصد به اس�ترشاف املس�تقبل ،وما س�يؤول إليه َمن يسير معه ملجاهبة بني ُأم ّية من

املكانة العظيمة يف الدنيا واآلخرة.
ّ
فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخُ ربين فيه بحسن رأيكم ...فإذا ِ
قدم
4ـ « ّأما بعد،
ّ
وجدوا».
عليكم رسويل فاكمشوا أمركم ِ
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«فإن كتاب مس�لم بن عقيل جاءين» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل
ُيلحظ يف قوله×ّ :

بعالقة الالزمية ،فكتاب مسلم بن عقيل يلزم وجود حامله.

و ُيلحظ يف قوله×« :فاكمش�وا أمركم» ،اس�تعامل املجاز املرسل بعالقة املح ّلية،

فاألمر عقدته النفوس ،فهو ّ
حيل فيها ،والنفوس حتمله.
5ـ «إنيّ مل آتكم حتى أتتني كتبكم.»...

ُيلح�ظ يف قول�ه×« :أتتن�ي كتبكم» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل بعالق�ة الالزمية،
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فكتب أهل الكوفة تلزم وجود حاملها.

ِ
عيل رسلكم انرصفت عنكم».
6ـ «وكان رأيكم غري ما أتتني كتبكم وقدمت به ّ

يلحظ يف قوله×« :أتتني كتبكم» ،استعامل املجاز املرسل بعالقة املح ّلية ،فالقصد

يتحمله الفعل أتى.
ما تضمنته هذه الكتب ،وهذا املعنى
ّ
ّ
ّ
ّ
«إن هذه الدنيا قد ّ
تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ...إن الناس عبيد الدنيا والدين
7ـ

لعق على ألسنتهم.»...

ُيلح�ظ يف قوله×« :الدنيا ق�د تغيرّ ت وتنكّرت وأدبر معروفها» ،اس�تعامل املجاز
أن َمن ّ
املرس�ل بعالق�ة املح ّلية ،فالقصد ّ
حيل يف الدنيا ه�م الذين يغيرّ وهنا ،وجيعلوهنا
تتنكّر الطيبني ،ويميلون إىل الباطل.

و ُيلحظ يف قوله×« :الناس عبيد الدنيا» ،اس�تعامل املجاز املرسل بعالقة املح ّلية،

فالن�اس عبي�د أهل الدني�ا ،أيَ :من يطلبوهنا ،وه�م فيها ،وغارق�ون يف ّ
لذاهتا .وربام
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يك�ون ه�ذا الكالم فيه اس�تعارة ،فش� ّبه اإلمام الدنيا برج�ل ثري له عبي�د يطيعونه،

وقص�د اإلم�ام ّ
أن الناس غدوا متش� ّبثني بمغري�ات احلياة الدنيا ،وه�م طوع أمرها،

كأنهّ ا س ّيدهم.

لعق عىل ألس�نتهم» ،اس�تعامل املجاز املرسل بعالقة
و ُيلحظ يف قوله×« :والدين ٌ

البدلية ،فأبدل الكالم باللعق ،فالدين عىل اللسان فقط ،ورسعان ما يزول.

«ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها.»...
8ـ ّ

ُيلح�ظ يف قول�ه×« :ارجع�وا إىل أنفس�كم وعاتبوه�ا» ،اس�تعامل املج�از العقيل

باإلس�ناد إىل املس�بب ،فاألنفس س�بب لألمر بالس�وء ،ولكن العقل هو الفاعل فيها
وكأن ّ
ّ
كل نفس
واملؤثر .وربام يكون يف الكالم استعارة بتشبيه األنفس باألشخاص،

شخص مل يتخيرّ طريق ًا صحيح ًا ملا ُدعي إىل احلق ،فيقوم الشخص املقابل بمعاتبته.
ٌ
ً
ّ
متصرف�ة بأهلها حاال بعد
9ـ «احلم�د هلل ال�ذي خلق الدنيا فجعله�ا دار فناء وزوال،
ّ
غرته ،والش�قي َمن فتنته ،فال ّ
ح�ال ،فالمغرور َمن ّ
تغرنكم هذه الدني�ا ،فإنها تقطع رجاء
َم�ن ركن إليها ،خُ
ث�م إنّكم زحفتم إلى ّذر يته وعترته تريدون
وت ّيب طمع َمن طمع فيهاّ ...

ُيلحظ يف قوله× ميله بشدّ ة إىل استعامل املجاز العقيل باإلسناد إىل املسبب ،ففي

قوله« :فجعلها دار فناء وزوال» ،الدنيا سبب ،ولكن املسبب هو اهلل تعاىل.

«مترصفة بأهلها حاالً بعد حال» ،هناك أس�باب لترصيف أحوال الناس يف
وقوله:
ّ

الدنيا ،واهلل تعاىل مسبب األسباب.

تغرنكم هذه الدنيا» ،املغرور َمن
غرته ،والشقي َمن فتنته ،فال ّ
وقوله« :فاملغرور َمن ّ

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

قتلهم.»...

غرته نفسه ،وما الدنيا إلاّ سبب لتيسري حبائل الغرور.
ّ

ذريت�ه وعرتته تريدون قتلهم» ،اس�تعامل املجاز
و ُيلح�ظ يف قول�ه×« :زحفتم إىل ّ

املرس�ل بعالق�ة البدلية ،فزحفتم بمعنى مش�يتم ،واختيار الزحف لنكت�ة هي ّ
أن َمن

بمن ُيريدون قتلهم ،ولكن س�ارعت نفوس�هم إىل
يزحف يتنكّر ويته ّيب ،فهم أدرى َ

الدنيا فأغرهتا.
َ
ّ
10ـ «وال أمل أصبح لكم فيهم ...أال وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين ،بين
َ
ُ
ّ
ّ
ّ
الس�لة والذلة ...أال وإني زاحف بهذه األس�رة ...وابعث عليهم س�نين كس�ني يوس�ف،
ِّ
ً
كأسا ّ
مصبرة.»...
وسلط عليهم غالم ثقيف ،فيسومهم
يلح�ظ يف قول�ه×« :وال أمل أصبح لكم فيهم» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل بعالقة
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أصح لكم فيهم.
البدلية ،فالقصد :وال رأي ّ
و ُيلح�ظ يف قول�ه×َ :
وإن الدع�ي اب�ن الدع�ي قد رك�ز بني اثنتني ،بني الس� ّلة
«أال ّ

والذ ّلة» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل بعالق�ة البدلية أيض ًا ،فالقصد :ق�د حكم أو أمر أو
رأى.

و ُيلحظ يف قوله×َ :
«أال وإنيّ زاحف هبذه األُرسة» ،استعامل املجاز املرسل بعالقة
البدلية أيض ًا ،فالقصد :س�ائر هبذه األُرسة ،واس�تعامل الزح�ف هنا دليل عىل احليطة

2015
هـــهـ
1437
الثالثة
السنة
عرش
احلادي
العدد
اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015مم
2017مم
2015
هـ ــ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ــ
الثالثة ـ
السنة
عرش ــ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

واحلذر ،فاإلمام يعلم ما الذي يد ّبره بنو ُأم ّية له.

و ُيلحظ يف قوله×« :وابعث عليهم سنني كسني يوسف» ،استعامل املجاز املرسل

بعالقة املح ّلية ،فاملراد العذاب بالقحط يف س�نني ،والقحط حم ّله الس�نني ،وربام تكون
عالقته البدلية ،والقصد عذاب كعذاب سني يوسف×.

و ُيلحظ يف قوله×« :وس ِّلط عليهم غالم ثقيف» ،استعامل املجاز العقيل باإلسناد

إىل املسبب ،فغالم ثقيف املسبب يف تسليط العذاب ،والقصد :عذاب غالم ثقيف.

و ُيلحظ يف قوله×« :فيس�ومهم كأس� ًا مصبرّ ة» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل بعالقة
البدلية ،فيسومهم بمعنى :يسقيهم .فغالم ثقيف يسقيهم كأس ًا بعد طول انتظار.
ّ
ّ
والضراء إىل اجلنان الواسعة والنعيم
11ـ « فما الموت إال قنطرة تعبر بكم عن البؤس
الدائمة.»...

والرضاء» ،اس�تعامل
ُيلح�ظ يف قوله×« :فام املوت اّإل قنطرة تعرب بكم عن البؤس
ّ

املج�از العقلي باإلس�ناد إىل املس�بب ،فاملوت س�بب للعب�ور عن الب�ؤس والرضاء،
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واملسبب اهلل تعاىل.
ّ
«اللهم احصهم عدداً ،واقتلهم بدداً ،وال تغادر منهم أحد ًا.»...
12ـ

«اللهم احصهم عدد ًا ،واقتلهم بدد ًا» ،اس�تعامل املجاز املرس�ل
ُيلحظ يف قوله×:
ّ
بعالق�ة التعليق االش�تقاقي ،فاملصدر هنا ُأطلق عىل اس�م املفعول( ،ع�دد ًا) بمعنى:
معدودين ،و(بدد ًا) بمعنى :مبددين.

اخلامتة

هناك نتائج يو ّد الباحث عرضها ،وهي:

1ـ 1يلحظ ّ
أن اإلمام احلسين× مل خيرج عىل سمت العرب يف استعامل املجاز يف
كالمهم ،وهو ابن سادة البالغة ،فجدّ ه رسول اهلل‘ خري َمن نطق بالضاد،
وهو أفصح العرب لسان ًا ،وأنطقهم بيان ًا ،وأبوه أمري املؤمنني× ،أمري البيان،

بان بنهجه ما انبهر به بلغاء العرب.

2ـ 2اس�تعمل اإلمام احلسين× املجاز بقسميه املرس�ل والعقيل ،وكان أميل إىل
القس�م املرس�ل ،املتم ّثل بعالقات البدلي�ة ،والالزمية ،واملح ّلي�ة ،واعتبار ما

3ـ ُ 3يلحظ ّ
أن اإلمام احلسين× استعمل املجاز بحسب ما يفرضه الواقع الذي
يعيش�ه ،واتض�ح هذا األم�ر بصورة جلية فيما يتصل باملجاز املرس�ل بعالقة

الالزمية ،فاإلمام× يذكر إتيان الكتب إليه من دون ذكر حاملها.

4ـ ُ 4يلح�ظ من النص�وص التي ورد فيها املجاز أنّه خيرج لإلجياز؛ بدليل أنّه يظهر
شيئ ًا ويخُ في آخر هو املقصود ،ولكن الذي ُذكر أهيب ،أيّ :
إن امليل إىل املجاز

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

سيكون ،والتعليق االشتقاقي.

لو مل يكن أوقع يف النفوس لكانت احلقيقة أحق باالستعامل منه.
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فهرست املصادر
* القرآن الكريم.

1ـ 1األخبار الطوال ،أبو حنيفة أمحد بن داوود الدينوري (ت282هـ).

2ـ 2اإلرش�اد يف معرف�ة حج�ج اهلل على العب�اد ،أب�و عب�د اهلل حممد ب�ن حممد ب�ن النعامن
العكبري البغ�دادي الش�يخ املفي�د (336ـ413ه) ،حتقي�ق :مؤسس�ة آل البيت^
لتحقيق الرتاث ،دار املفيد طباعة نشـر وتوزيع.
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3ـ 3اإليضاح يف علوم البالغ�ة ،اخلطيب القزويني (ت739هـ) ،حتقيق :حممد عبد املنعم
خفاج�ي ،ط1993 ،3م ،دار التوفي�ق النموذجي�ة للطباعة ،الن�ارش املكتبة األزهرية
للرتاث ،مرص.

األئم�ة األطه�ار ،العالم�ة حممد باق�ر املجليس
4ـ 4بح�ار األن�وار اجلامع�ة ل�درر أخب�ار ّ
(ت1106هـ) ،ط1403 ،3ه1983/م ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ـ لبنان.

5ـ 5تاري�خ األُم�م واملل�وك ،أب�و جعفر حممد ب�ن جرير الطبري (ت310ه�ـ)[ ،قوبلت
ه�ذه الطبعة عىل النس�خة املطبوع�ة بمطبعة (بري�ل) بمدينة ليدن يف س�نة 1879م]،

راجع�ه وصححه وضبطه :نخبة من العلامء األجالء ،منش�ورات مؤسس�ته األعلمي

للمطبوعات ،بريوت ـ لبنان.

6ـ 6تاري�خ مدين�ة دمش�ق ،أب�و القاس�م عيل بن احلس�ن بن هب�ة اهلل بن عبد اهلل الش�افعي
املعروف بابن عس�اكر (ت571ه) ،دراس�ة وحتقيق :عيل شيري ،دار الفكر للطباعة
والنرش والتوزيع1415 ،ه1995/م ،بريوت ـ لبنان.
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7ـ 7تـحف العقول عن آل الرسول^ ،الشيخ أبو حممد احلسن بن عىل بن احلسني بن شعبة
احلراين& (من أعالم القرن الرابع) ،عنى بتصحيحه والتعليق عليه :عىل أكرب الغفاري،

ط1363 ،2ش.ق ،مؤسس�ة النرش اإلسلامي التابعة جلامعة املدرسين ،قم املرشفة.

8ـ 8جواه�ر البالغ�ة يف املعاين والبي�ان والبديع ،أمحد اهلاش�مي ،ط1963 ،13م ،مطبعة
السعادة ،املكتبة التجارية الكربى ،مرص.

9ـ 9حي�اة اإلمام احلسين بن عيل دراس�ة وحتليل ،باق�ر رشيف الق�ريش ،مطبعة اآلداب،
1976م ،النجف األرشف.

10 10دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين (ت471هـ) ،مطبعة املنار1331 ،هـ.

11 11العوامل ،اإلمام احلسني× ،الشيخ عبد اهلل البحراين (قيل :إنّه كان ح ّي ًا قبل 1245هـ
عن معجم املؤلفني ،واألثبت ما ذكره أغا بزرك الطهراين ،وهو عثوره عىل نس�خة من
أجزاء الكتاب بخط املؤلف فرغ منها سنة 1266هـ).

12 12كام�ل الزي�ارات ،الش�يخ األق�دم أب�و القاس�م جعفر ب�ن حممد ب�ن قولوي�ه القمي
(ت368ه�) ،حتقيق :الش�يخ جواد القيومي ،ط1417 ،1هـ ،املطبعة مؤسس�ة النرش

اإلسالمي ،مؤسسة (نرش الفقاهة).

مهدي املخزومي ،د .إبراهيم السامرائي ،ط1409 ،2هـ ،مؤسسة دار اهلجرة ،إيران.

األئمة ،أبو احلس�ن عىل بن عيس�ى بن أيب الفت�ح اإلربيل&
الغم�ة يف معرف�ة ّ
14 14كش�ف ّ
(ت693هـ) ،دار االضواء ،بريوت ـ لبنان.

15 15كلامت اإلمام احلسين× ،إعداد :جلنة احلديث يف معه�د حتقيقات باقر العلوم×،

املجاز يف كالم اإلمام احلسني×

13 13كت�اب العين ،أبو عب�د الرمحن اخلليل بن أمح�د الفراهي�دي (ت175ﻫ) ،حتقيق :د.

منظم�ة اإلعالم اإلسلامي ،ط ،3مطبعة دانش ،دار املع�روف للطباعة والنرش ،قم ـ

إيران.

16 16لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم (ابن منظور األفريقي املرصي)
(ت711هـ) ،نرش أدب احلوزة1405 ،هـ.

17 17اللهوف عىل قتىل الطفوف ،عىل بن موس�ى بن جعفر بن حممد بن طاووس احلس�ينى
(ت664ه).

18 18لواعج األشجان يف مقتل احلسني ،السيد حمسن األمني العاميل.

19 19املزه�ر يف علوم اللغة ،جالل الدين الس�يوطي (ت911هـ) ،حتقيق :حممد أمحد جاد
امل�وىل ،وحممد أب�و الفضل إبراهيم ،وعيل حممد البج�اوي ،ط ،3مكتبة أنوار الرتاث،
القاهرة.
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20 20معاين األخبار ،الش�يخ اجللي�ل األقدم الصدوق أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسين
بن بابويه القمي (ت381هـ) ،عني بتصحيحه :عيل أكرب الغفاري ،النارش انتش�ارات

إسالمي وابسته بجامعة مدرسني حوزه علميه ،قم1361 ،هـ.

21 21معج�م املصطلح�ات البالغية ،د .أمحد مطل�وب ،مطبعة املجمع العلم�ي العراقي،
1987م.

22 22معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا (ت395هـ) ،حتقيق :عبد
السالم حممد هارون ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع1979 ،م.
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23 23مفتاح العلوم ،أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن حممد بن عيل السكاكي (ت626هـ)،
حتقيق :نعيم زرزور ،ط1987 ،2م ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان.

24 24مناقب آل أيب طالب ،اإلمام احلافظ ابن ش�هر آش�وب شير الدين أبو عبد اهلل حممد
بن عيل بن شهر آشوب ابن أيب نرص الرسوي املازندراين (ت588هـ) ،قام بتصحيحه

ورشح�ه ومقابلته عىل عدّ ة نس�خ خطية :جلنة من أس�اتذة النج�ف األرشف ،املطبعة
احليدرية يف النجف1956 ،م.

25 25موجز البالغة ،الش�يخ حمم�د الطاهر ابن عاش�ور (ت1284ه�ـ1868/م) ،ط،1
املطبعة التونسية.

26 26موس�وعة كلمات اإلمام احلسين× ،إعداد :جلن�ة احلديث :حممود رشيفي ـ س�يد
حسين س�جادي ـ حممود أمحديان ـ سيد حممود مدين ،معهد حتقيقات باقر العلوم×

منظم�ة اإلعلام اإلسلامي ،ط1995 ،1م ،دار املعروف للطباع�ة والنرش ،ومطبعة
دانش ،النارش :دار املعروف ،قم ـ إيران.
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املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية
م .م .سنان سعيد جاسم*

املق ّدمة

رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث ليتم مكارم األخالق وعىل
احلمد هلل ِّ

آله الطيبني الطاهرين ،وبعد..

فإن علم األخالق من أرشف العلوم إن مل يكن أرشفها؛ إذ ّ
ّ
إن قيمة املرء يف احلقيقة

تُقدّ ر بأخالقه وأعامله ،ال بجسمه وال بعلمه وال بامله ،ففي احلديث النبوي الرشيف:
«إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ،وإنّام ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم»((( ،ومن كالم
ّ

اإلمام عيل×« :قيمة ّ
كل امرئ ما حيسنه»(((.
وإنّ�ما ُ
ُ
بقيت
األخ�لاق ما
األم��م
ْ

ذهبت أخال ُقهم ذهبوا(.)4
فإن ُهم
ْ

اهتمت الدراس�ات اإلنس�انية واالجتامعية والرتبوية بدراس�ة األخالق يف
حيث ّ

مر العصور ،وحتى الوقت احلارض؛ ألنهّ ا ترتبط
الطبيعة اإلنسانية عرب التاريخ ،وعىل ّ
ِ
اهتمت األديان
باملامرس�ات الس�لوكية األخالقية لإلنس�ان حيثما ُوجد؛ لذلك فق�د ّ
السماوية واملذاهب الفكرية الفلسفية بدراس�تها ،وتعددت حوهلا اآلراء ،واختلفت

* جامعة البرصة/ك ّلية الرتبية ـ القرنة ـ/قسم اللغة العربية ،علوم تربوية ونفسية ،اإلرشاد النفيس والربامج
اإلرشادية.
((( النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم :ج ،8ص.11
((( الصدوق ،حممد بن عيل ،األمايل :ص.532
((( شوقي ،أمحد ،الشوقيات.

تنوع ُطرق وأساليب عرضها ،والوسائل املتّبعة فيها.
مناهج البحث فيها ،من حيث ّ

وق�د بذل العلامء والباحثون يف ش�ؤون الرتبية والقيم الدين ّية واألخالقية ،جهود ًا

للتوصل إىل ّ
حل املش�كالت االجتامعية يف ظل الظروف الراهنة لبناء
كبرية متواصلة
ّ

اإلنس�ان واملجتمع عىل ُأسس سليمة وصاحلة ،ومل تتو ّقف هذه اجلهود قدي ًام وحديث ًا
مستمرة ،إلاّ أنهّ ا مل تتّفق عىل نقاط مشرتكة يمكنها أن تكون ميزان ًا ومعيار ًا
وال زالت
ّ

للجمي�ع؛ وذل�ك الختلاف العلماء واملفكري�ن يف عقائده�م الفكرية ،ودراس�تهم
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للتاريخ واملجتمع ،ويف واقعنا اإلسالمي تعترب القيم األخالقية واملفاهيم الرتبوية من

«إن
ُأصول الدين املبني عىل عالقات إنسانية طيبة يف الرتبية والتعليم ،وقال احلكامءّ :

اعتدال اإلنسان يف األخالق قد يكون السبب وحده يف سعادته» ،ولقد جعل رسول‘

األخالق أساس الدين بقوله« :الدين ُحسن اخللق»((( .بل ذهب عليه الصالة السالم

وآل�ه الكرام أبعد من ذلك ،فقد جعل مكارم األخالق الغاية من بعثته الرشيفة« :إنّام

بعثت ألُمتم مكارم األخالق»(((.

وتعتبر النهض�ة احلس�ينية هي امت�داد لفك�ر الرس�ول| ومنهج�ه األخالقي،

حي�ث تعترب امللحمة احلس�ينية التي ُس� ِّطرت بأنامل أخالقية يف كربالء املقدّ س�ة هي

النبوة ،امتدت أبع�د من ذلك هي النهض�ة األخالقية،
مكم�ل ألخالق بي�ت ّ
منه�ج ّ
لتش�مل كافة مفاصل احلياة الرتبوية واالجتامعية والدينية واألخالقية واالقتصادية،
وأصبح�ت دس�تور ًا أخالقي� ًا يقتدي به الث�وار الرشفاء يف العامل؛ ألنهّ �ا تعكس واقع ًا
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أخالقي� ًا يس�تفيد منه املفكّ�رون يف عصر العوملة واحلداث�ة ،وباإلم�كان اعتامدها يف

بناء منه�ج تربوي جديد ومعارص ،ويف التقنيات الرتبوي�ة احلديثة وطرائق التدريس
اجلديدة.

((( ُانظر :الشنقيطي ،حممد األمني ،أضواء البيان :ج  ،8ص.250
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،16ص.210

احلسني× قائداً وشهيداً

در اإليامن من
نش�أ احلسني× نشأته املباركة يف بيت ّ
النبوة ومنزل الوحي ،رضع ّ

ُأ ّمه فاطمة البتول’ّ ،
وز ّق العلم
وتغذى بغذاء التنزيل عىل مائدة جدّ ه الرسول|ُ ،
ز ّق ًا من يد والده الكرار× ،وورث الش�جاعة والنجدة والش�مم واإلباء من هؤالء
ل�كل ُخ ُل ٍق فاض�ل ،ورمز ًا ِّ
الك�رام^؛ ف�كان× مثاالً ِّ
لكل صف�ة كريمة ،وقد بلغ

من إبائه وش�هامته× أنّه لـماّ بايع الناس معاوية يف العام الذي س�موه عام اجلامعة،
وبايعه احلس�ن× على رشوط رشحها التاري�خ مل ِ
يف له معاوي�ة وال بواحدة منها.
طلب معاوية البيعة من احلسين× ،فامتنع ومل يبايع ،واكتفى منه معاوية بالسكوت
للن�اس مس�اوءه ،حت�ى إذا كان من أم�ر الكوفيني ما كان وخرج× م�ن احلجاز إىل

العراق ،وأخذ الطريق األعظم يف سريه فقيل :لو تنكبت الطريق كام فعل ابن الزبري؟
ٍ
قاض»((( .فأبت نفس�ه الكريمة أن
فأج�اب« :ال واهلل ،ال أفارق�ه حتى يقيض اهلل ما هو

عزة وإباء ،وسار فيه بالرغم عىل األُمويني وأذناهبم.
يفارق الطريق املألوف ّ
النب�وة و ُأبهّ ة الرس�الة ووقار
قص�د احلسين× الكوفة وعىل وجه�ه الكريم نور
ّ

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

والس�كون ،ومل�ا آل األم�ر لولده الفاج�ر يزيد تر ّفع احلسين× ع�ن بيعته ،ورشح

الوالي�ة ،وهيبة اإلمامة ،وس�يامء جدّ ه املصطف�ى بني عينيه ،ونف�س أبيه املرتىض بني

جنبي�ه ،يف ذل�ك املوكب حتف به أرسته وإخوته وبني أعاممه ،وكفاك بموكب يس�قي

أل�ف ف�ارس وألف فرس ،مم�ا كان حيمله من امل�اء ،وذلك عند مالق�اة احلر بن يزيد
الرياح�ي وأصحاب�ه الكوفيين يف األرض القاحل�ة الت�ي مل يكن فيها م�اء وال كالء،

نادى احلسني× أهل بيته وأصحابه« :اسقوا القوم وأرووهم من املاء ،ورشفوا اخليل

ترشيف ًا»(((.

كان أعداء احلسين× عىل يقني من إبائه ،وعدم خضوعه لطاغيتهم ،ولكنّهم ملا

((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص.35
((( املصدر السابق :ج ،2ص.78
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رأوه× بق�ي وحيد ًا فريد ًا بينهم بعدما قتل�وا أصحابه وإخوته وأوالده وبني أعاممه
ربروا أعامهلم أمام الرأي العام من أنهّ م ال يريدون قتله ،وإن ّ
جل إرادهتم منه
أرادوا أن ي ّ

البيعة ليزيد فحسب ،فعرضوا عليه األمان ،عرض ذلك عليه عمر بن سعد عن عبيد

اهلل ب�ن زياد ،فأبى× ذلك ،وق�ال« :ال واهلل ،ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ،وال أقر

(((
وإن الدّ عي ابن الدّ عي قد ركز
ثم خاطب القوم وقال يف خطبته« :أال ّ
إقرار العبيد» ّ .

بني اثنتني بني الس ّلة والذ ّلة ،وهيهات منّا الذ ّلة ،يأبى اهلل لنا ذلك ورسوله واملؤمنون»(((.
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عزة احلسين× ،هكذا كان إباء احلسين× دعام�ة قائمة بذاهتا،
وهك�ذا كانت ّ

وعمود من اإلسالم وهو حموط بنسب كريم ليس يف الدنيا أزكى وأطهر وأطيب منه

وطهره ،ودرج يف حجور املصطف�ى| واملرتىض والبتول÷،
م�ا دام اهلل ق�د ّ
نزهه ّ
وترع�رع يف بيت الرس�الة ومهبط الوحي ،وكان رحيانة الرس�ول الكريم‘ يف دنياه
وس�يد ش�باب أهل اجلن�ة يف آخرته ،حاول معاوي�ة أن يقيد اإلمام احلسين× ببيعة
ليزيد ،أو يضمن عىل األقل سكوت اإلمام احلسني× عن يزيد ،فلم ُيغنى بطائل.

املؤرخون عدّ ة مواقف للحسني× مع معاوية حني أخذ يعدّ األمر البنه
ويروي ّ

يزي�د من بعده ،وقد أراد معاوية أن حيمل احلسين× على البيعة ليزيد بحرمان بني

هاش�م مجيع ًا من عطائهم ،حتى يبايع احلسين× ،فلم يتحق�ق له ما أراد حتى مات
معاوية واحلسين× ٍ
باق عىل موقفه من اإلنكار لبيعة يزيد ،حني مات معاوية وكثري
وحب أهل
م�ن الن�اس ـ وعا ّم�ة أهل الع�راق بنوع خ�اص ـ َيرون بغ�ض بني ُأمي�ة
ّ
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البيت^ ألنفسهم دين ًا.

فقد اكتشف املجتمع اإلسالمي ما فيه الكفاية من عورات احلكم األُموي ،وذاق

تعسفه وظلمه باألرزاق ،ومل يكن يزيد يف مثل تروي أبيه
طعم عذابه وخرب ألوانه من ّ
((( األزدي ،أبو خمنف ،مقتل اإلمام احلسني× :ص.118
((( ابن نام احليل ،جعفر بن حممد ،مثري األحزان :ص.40

وحزمه واحتياطه ل ُ
ألمور ،ومل يلتزم ُأس�لوب أبيه يف االحتفاظ بالغطاء الديني ،مدالً
عىل أفعاله وترصفاته ،ومل يكن بني احلسن واحلسني÷ من جهة وبني يزيد من ٍ
جهة
ّ
أي عه�د أو ميثاق ،وهكذا؛ فقد انزاحت بموت معاوية مجيع األس�باب التي
ُأخ�رى ّ

كانت حتول بني احلسين× وبني الثورة والنهضة يف عهد معاوية ،لقد كان يزيد من
والرتوي ،كان إنس�ان ًا صغري العقل متهور ًا س�طحي
أبع�د الناس عن احلذر واحليطة
ّ
هي�م بشيء إلاّ ركبه .و ُأس�لوبه يف معاجلة املش�اكل الت�ي واجهته خالل
التفكير ،ال ّ

املؤرخون عن
حكم�ه يعزز وجهة النظ�ر هذه ،وتدل بعض املالحظات الت�ي ذكرها ّ

حياته العاطفيةّ ،
إن هذا النزق والتهور هي سمات أصيلة يف ش�خصيته ،ونش�أة يزيد
تلهف يزيد عىل
اإلسلام ـ وحياة التح ّلل التي عاش�ها قبل أن ييل احلكم ،وقد جعل ُّ
أخذ البيعة له من كبار وزعامء املعارضة له وعىل رأس�هم احلسين× ،فقد كان أكرب

مهه حني آل األمر إليه بعد موت أبيه ،هو بيعة النفر الذين أبوا عىل معاوية بيعة يزيد،
ّ
فكت�ب إىل الولي�د بن عتبة وايل املدينة كتاب ًا خيربه بموت معاوية ،وكتاب ًا آخر جاء فيه:

«وأم�ا بعد ،فخذ حس�ين ًا وعب�د اهلل بن عمر واب�ن الزبري بالبيعة أخذ ًا لي�س فيه رخصة،
ّ
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املس�يحية جعلته أضعف ما يمكن بالعقيدة التي يريد أن حيكم الناس باسمها ـ أعني

يبايعوا والسالم»(((.

وق�د آثر أن يتخ ّلص من الوليد باحلس�نى حني دعاه إىل البيع�ة ،وقال له« :مثيل ال

رس ًا ،فإذا خرج�ت للناس ودعوتنا للبيعة معهم كان األمر
رس ًا ،وال جيتزأ هبا منّي ّ
يباي�ع ّ

واحد ًا»(((.

م�ا كانت هجرة احلسين× إلاّ ملح�ض الدع�وة اإلصالحية واألم�ر باملعروف

والنه�ي عن املنكرّ ،
ودل على هذا رصيح قوله×« :وإنيّ مل أخرج أرش ًا وال بطر ًا ،وال
مفس�د ًا وال ظامل ًا ،وإنّام خرجت لطلب اإلصالح يف ُأ ّمة جدِّ ي ،باألمر باملعروف والنهي
((( ابن األثري ،ع ّ
يل بن أيب الكرم ،الكامل يف التاريخ :ج ،4ص.14
((( املصدر السابق :ص.15

191

عن املنكر ،وأسري بسرية جدِّ ي رسول اهلل»((( .هاجر إىل مكّة املكرمة وهي مهبط الوحي
ومبعث الرس�الة ،وفيها موسم احلج العام ،وجيتمع فيه ّ
كل عام من البالد اإلسالمية

ليبث هناك دعوته وينرش رسالته ،فيحملها عنه ّ
مجع غفري ،فقصدها ّ
كل مسلم ،ويبلغ
اهلوة الت�ي أنزهلا به األُموي�ون وأتباعهمّ ،
فإن
هب�ا اجله�ات النائية لينقذ اإلسلام من َّ
معاوية ابتدع يف الدين وش�ق عصا املسلمني ،ووضع األحاديث الكاذبة ،وجعل أمر
األُمة اإلسلامية بيد رج�ال ذوي مطامع قادهم إىل الش�هوات ال إىل الدين ،مل تثنهم
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عن ذلك خشية من اهلل.
أيزيد يتق ّلد زمام اخلالفة؟! ما أعظمها من حمنة! ليقف أبو األحرار يف وجه جيش
الرشك الذي يريد القضاء عىل الدين اإلسالمي ،ويطلب يوم ًا بيوم بدر ،وفتح ًا بفتح

مكّ�ة ،وهيهات رصخ أب�و عبد اهلل× رصخة احلق ،ونشر راية اإلخالص ،ووقف
حمامي� ًا ع�ن دين ج�دِّ ه ،الذي حتم�ل األذى يف نرشه وإبالغ�ه( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ )(((.
ُقتِ�ل احلسين× فأكرب الن�اس مقتله واس�تعظم اجلميع تلك احلادثة ،واستبش�ع
ال�كل تل�ك املج�زرة حتى الذين اشتركوا يف ذلك اإلثم وأش�هروا السلاح عىل آل

ح�ز رأس اإلمام من أج�ل ذلك ،خيش
الرس�ول أحجم�وا ع�ن اإلق�دام ،وأعظموا ّ
خلف�اء بني ُأم ّية ث�ورة الناس عليهم ،واخت�اذ أعدائهم لتلك احلادثة املروعة سلاح ًا
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عليه�م ،فخنقوا ّ
كل صوت ارتفع بالش�كوى ،ومل يك ّفهم ذلك ،بل جعلوا من ش�تم
احلسين× وأش�ياعه عىل املنابر قبل ّ
كل صالة وبعدها ُس�نّ ًة يتوارثوهنا َخ َلفهم عن
َس� َل ِفهم ،حماولني بذلك سرت تلك اجلريمة ،وإلقاء التبعة عىل املقتول ،وإفهام ّ
السذج
والبسطاء أنّه ُقتِل بحق؛ لئلاّ ينتبهوا إىل فظاعة اجلريمة وجسامة الذنب بال ريب.
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،44ص.329
((( التوبة :آية .111

وأهميتها
ال ِق َيم :معناها ومفهومها ّ
حملة تارخيية

يعود تاريخ ِ
الق َيم إىل قدم اإلنس�ان ،فقد غرس�ت اجلامعات االجتامعية يف نفوس
صغاره�ا قيمه�ا وآراءه�ا عن الص�واب واخلطأ ،وإن نق�ل ِ
الق َيم هي ج�زء من حياة
اإلنس�ان ،فاألفراد أو اجلامعات يعلمون اخلَ َلف الس�لوك املناس�ب والسلوك الطيب

أو غري الطيب أو غري املرغوب فيه ،هذا التعليم يكون شعوري ًا أو ال شعوري ًا« ،ويتّفق

أن اهلدف من
الفالسفة ـ ومنهم إفالطون وسقراط وأرسطو ـ منذ القدم وحتى اآلن عىل ّ

مؤرخي الفلس�فة كمبحث
األملاين نيتش�ه والربامجاتيني ،حس�ب ما أمجع عليه أغلب ّ

قائم.

و ُيط�رح س�ؤال هن�ا :ه�ل كان مبح�ث القيم موج�ود ًا قب�ل القرن التاس�ع عرش

كمبحث قائم بذاته ،أم كانت تطاله دائرة اإلنكار؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل يمكن

القولّ :
إن القيم قديمة بقدم اإلنس�ان نفس�ه ،ولكنه مل جيعل هلا الصدارة يف أقواله أو

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

التعليم هو جعل اإلنسان ذك ّي ًا وط ِّيب ًا» ،ويف القرن التاسع عرش أصبحت القيمة مبحث ًا
أساس�ي ًا من مباحث الفلس�فة يعرف بمبح�ث ِ
الق َيم ،وكان ذلك عىل يد الفيلس�وف

مهية يف حياته ،لذلك يف الفلسفات القديمة للقيم ال نعثر عىل
تفكريه ،رغم ما هلا من أ ّ
مشكلتها املحورية.

ّ
إن الفالس�فة القدماء عاجلوا مش�كالت تندرج حتت مبح�ث القيمة ،مثل :اخلري

والص�واب وااللت�زام والفضيل�ة ،فإذا رجعنا إىل فلس�فات اإلغريق ـ مثل ً
ا ـ وجدنا

اهتم سقراط بالفلسفة عامة واألخالق
هذه القيم موجودة ضمني ًا يف فلسفاهتم ،فقد ّ
خاصة ،كام ونجد القيمة يف فلس�فة إفالطون يف حديثه عن اخلري األقىص تتوجي ًا لعامل

الـمثل ،ونراها عند أرس�طو يف حماولته تنس�يق الكائنات عىل أس�اس غائي ،وعليه؛
ُ
ّ
فإن القيمة مل حتتل مكان الصدارة يف فلسفات اإلغريق ،أ ّما العصور الوسطى ،فنجد
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القيمة يف فلسفة توما األكويني تندرج حتت اسم اخلري األقىص أو الكامل ،وحتتل القيم

مكان ًا بارز ًا يف الفلس�فات اإلسلامية متمثلة يف فكر الفارايب وابن سينا ،ويف التفكري
مههم أن يقيموا س َّل ًام
األخالقي عند ابن مس�كويه والغزايل وفالسفة الصوفية ،وكان ّ

هرمي ًا للقيم عىل أساس ديني ،بحيث ينظر للقيمة عىل أنهّ ا تشكِّل األساس العام ِّ
لكل
جماالت العلوم واملعرفة اإلنسانية.
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أ ّما يف العرص احلديثّ ،
فألن خري ما يعبرّ عن فلسفة القيم مذهب كانْت ،فالبعض
يعدّ ه فيلس�وف ًا للقيمة عىل األُصول؛ ألنّه يؤكِّ�د عىل ّ
أن عامل القيم عامل مغلق عىل ذاته

بالنسبة للعقل اخلالص ،وليس مقف ً
ال بالنسبة للعقل العميل؛ ولذا كانت فلسفة القيم
ه�ي وراث�ة الرتاث الكانْتيّ ،
أي املجتمع ،فهي
إن القيم مت ِّثل جانب ًا رئيس�ي ًا من ثقاف�ة ّ
ل�ب الثقافة وجوهره�اّ ،
وأن القيم يمكن أن تحُ �دِّ د وتُن ِّظم النش�اط االجتامعي
مت ِّث�ل ّ

لكا ّفة أفراد املجتمع.

ّ
إن مفه�وم القيم�ة م�ن املفاهي�م الت�ي أهتم هب�ا الكثري م�ن الباحثين يف جماالت

خمتلف�ة كالفلس�فة ،والرتبية ،واالقتص�اد ،وعلم االجتامع ،وعل�م النفس وغري ذلك

هيمنا هو مفهوم القيم�ة يف علم النفس ،فقد اهت�م علامء النفس
م�ن املجاالت ،وم�ا ّ
االجتامع�ي ّ
بكل جوانب س�لوك الف�رد يف املجتمع ،فعل�م النف�س االجتامعي يركِّز
عناية عىل سامت الفرد ،واستعداداته واستجاباته ،فيام يتّصل بتعامالت مع اآلخرين،

فموض�وع القيم من املواضيع األساس�ية يف علم النف�س االجتامعي؛ ذلك ّ
ألن القيم
إن ّ
تُع�د من املح�ددات املهمة للس�لوك االجتامع�ي ،إذ ّ
لكل جمتمع م�ن املجتمعات

194

فلس�فته التي يتعام�ل بموجبها ،وهكذا نج�د ّ
أن القيم موجهات لس�لوك األفراد يف

املجتم�ع ،وهب�ا حيكم عىل أفعال األف�راد ،وما هو مقبول اجتامعي ًا ل�دى املجتمع وما
توجه أفعال األفراد يف
ه�و غري مقبول؛ ول�ذا ُع ِّرفت القيم بأنهّ ا :أفكار أو تص�ورات ّ

املجتمع وحتكم سلوكهم وتكتسب صفة العمومية لدهيم.

مفهوم القيم

لس�ان الع�رب عرف القيم�ة بأ ا :مف�رد ِ
الق َي�م« ،والقيمة :ثمن الشيء بالتقويم،
نهّ
ّ

تق�ول :تقاوم�وه فيام بينكم ،و ُيقال :ك�م قامت ناقتك؟ أي :كم بلغت؟ ...واالس�تقامة
التقويم ،لقول أهل مكّة :استقمت املتاع ،أي :قومتهن ،ويف احلديث الرشيف :يا رسول
املقوم) .لو س�عرت لنا ،وهو من قيمت اليشء ،أي:
اهلل ،لو قومت لنا ...فقال( :اهلل هو ّ

ح�ددت قيمته�ا»(((ّ .
فإن كلم�ة قيمة يف اللغة العربية مش�تقة من القي�ام ،وهو نقيض

اجللوس ،والقيام بمعنى آخر هو العزم.
وللقيم مفاهيم متعدّ دة ،منها:

عملية انتقائهم واختيارهم للمثريات للخارجية.

2ـ 2معتقدات أساسية بموجبها يفضل سلوك معينّ عىل سلوك آخر عىل مستوى
شخيص أو اجتامعي.
اخلاصة برغبة مع ّينة يمتلكها الفرد أو املجموعة،
3ـ 3املفاهيم الضمنية أو الرصحية
ّ
وتؤ ِّثر يف عملية تفضيل خيار معني من بني اخليارات أو األهداف املتاحة.

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

1ـ 1املفاهي�م الت�ي يتبنّاها األف�راد لتحديد ما هو مرغ�وب فيه ممّا يؤ ِّث�ر أخري ًا يف

4ـ 4وهناك َمن يرى ّ
أن القيم معتقدات أساسية حول ما صح أو خطأ.

5ـ 5األهداف التي يسعى الفرد إىل حتقيقها ،وهي مرجع حكم لألفراد عىل أنامط
سلوكهم.

6ـ 6جمموعة من األحكام املعيارية املقبولة واخلربات املختلفة.

7ـ 7مج�ع قيمةّ ،
وتدل على أنواع املعتق�دات التي حيملها ش�خص أو جمموعة أو
مهمة ويلتزم هبا وحتدِّ د له عاد ًة الصواب من اخلطأ.
جمتمع ويعتربها ّ

8ـ 8أنهّ �ا عب�ارة عن تنظيمات ألحكام عقلي�ة انفعالية مصممة نحو األش�خاص
واألشياء واملعاين وأوجه النشاط.

((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،12ص.500
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ّ
9ـ ّ 9
س�تدل عليه من خالل التعبري اللفظي والس�لوك
أن القيمة تكوين افرتايض ُي
االجتامع�ي ،وهي عب�ارة عن تنظيامت ألحكام عقلي�ة انفعالية مصممة نحو
األشخاص واألشياء واملعاين وأوجه النشاط.

10 10أنهّ �ا اليشء الذي ّ
ّ
والتأخر،
مهية وقيمة أمر مهم من ناحي�ة التقدّ م
ي�دل عىل أ ّ
وهي نوع من املعايري وامللكات لتشخيص الثمن املادي أو املعنوي لألشياء.

على الرغم م�ن اختالف التعاري�ف ملصطلح القيم�ة اختالف ًا واس�ع ًا ،كان هناك
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إمج�اع واتّفاق عىل ّ
أن القيمة جمموعة األحكام يصدرها الفرد عىل بيئته اإلنس�انية
واالجتامعية واملادية ،فهي نتاج اجتامعي استوعبه الفرد وتق ّبله بحيث نستخدمها

كمحكمات أو مس�تويات أو معايري ،ويمكن أن تحُ دّ د إجرائي� ًا يف صورة جمموعة
استجابات القبول أو الرفض إزاء مواضيع أو أشخاص أو أشياء أو أفكار.

أهمية القيم
ّ

واهتمت
مهمة شغلت الفكر اإلنساين عا ّمة والرتبوي خاصة،
ّ
القيم تشكِّل قضية ّ

فيه�ا الديان�ات والفلس�فات والتنظيمات االجتامعية ،وكان�ت مركز اهتمام األنبياء
أي
والرس�ل واملصلحني عرب التاريخ اإلنس�اين؛ ألنهّ ا مت ِّثل جانب ًا رئيس ًا من الثقافة يف ّ

جمتمع؛ لذلك ال يمكن أن ينهض جمتمع ويزدهر دون أن يعتمد عىل جمموعة من قيم

األخلاق التي تؤيده وتدعمهّ ،
فإن تنمية املجتم�ع مرهون بتنمية الثروة البرشية فيه،

فاإلنس�ان هو أس�اس ودعامة املجتمع ووس�يلة تطويره ،وهو أكرم املخلوقات عىل
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اهلل ،ق�ال تع�اىل( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)(((.

فالث�روة البرشي�ة ال تنم�و إلاّ بواس�طة أداة رئيس�ة ه�ي الرتبية ،الت�ي تعترب حمور
إصالح أو ٍ
التق�دّ م وحج�ر الزاوي�ة يف ّ
كل تطوير وإصلاحّ ،
ٍ
تغيري ال يس�تند
أي
ألن َّ

((( اإلرساء :آية .70

إىل الرتبي�ة ي�زول ويضمحل ،والتطوير واجب ورضوري ملس�ايرة تق�دم احلياة ،وال
املس�تمر لنظم التعليم وأس�اليبه
تس�تطيع الرتبية القيام هبذا الدور إلاّ يف ظل التعديل
ّ
وتفجره�ا ،والناس ال ينمون وال ينضجون
وأدوات�ه ،فعرصنا هو عرص ثورة املعرفة
ّ

في�ه إلاّ بالتعلي�م والرتبي�ة ،كيف ال وتعترب الرتبي�ة بأنهّ ا إعداد الف�رد للحياة ،بل هي
احلياة نفسها؟!

ولق�د لقي�ت دراس�ة القيم اهتامم ًا كبير ًا منذ زم�ن بعيد عىل يد العدي�د من علامء

ورواد الفكر ،والدراس�ات اإلنس�انية ،وقد بدأت تعريفات
االجتامع وعلامء النفسّ ،

جمردة ع�ن طريق مفاهيم اخلري والكامل والعل�و والغايات وما جيب أن يكون
القيم�ة ّ
مصطلحات مرتبطة باملفهوم ،مثل االهتاممات والرسور ،والتفضيالت ،والرغبات،

بتنوع
اهتم الباحثون خالل القرن التاس�ع عرش ّ
واحلاج�ات ،وعوامل اجل�ذب ،وقد ّ

اهتم�وا بوحدهتا
ظواه�ر القي�م ونس�بتها وتو ّقفه�ا عىل األف�راد وحاالهتم ،أكث�ر ممّا ّ
وطبيعتها امليتافيزيقية ،ولقد احتلت نظريات القيمة املكانة األُوىل يف أملانيا حوايل عام

(1900م) ،ويف إنجلترا وأميركا حوايل (1910م) ،أ ّما فرنس�ا فق�د ظل األمر عىل

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

علي�ه ،كما نج�د ّ
أن ع�دد ًا من علماء النف�س االجتامعي يعرف�ون القيم�ة من خالل

متضمنة
متفرقة وكانت
ّ
عك�س ذلك ،بالرغم من بعض البحوث اهلا ّم�ة التي نُرشت ّ
هلذا املفهوم.

القيم من املفاهيم اجلوهرية يف مجيع ميادين احلياة الرتبوية واالقتصادية والسياسية

واالجتامعية ،وهي متس العالقات اإلنس�انية بكا ّفة صورها؛ ألنهّ ا رضورة اجتامعية،

وألن هل�ا معايير وأهداف ال بدّ أن جتدها يف ّ
ّ
كل جمتمع من ّظم ،س�واء أكان متخلف ًا أم

متقدّ م� ًا ،فهي تتغلغ�ل يف األفراد يف ش�كل جّاتاهات ودواف�ع وتط ّلعات ،ويف بعض

املواقف االجتامعية تعبرِّ القيم عن نفسها يف شكل قوانني وبرامج للتنظيم االجتامعي
والنظم االجتامعي.
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معايري لتنمية القيم األخالقية يف األساليب الرتبوية احلديثة

ملحة إىل التقدّ م العلمي واملعريف
إذا كانت جمتمعاتنا اإلسلامية والعربي�ة بحاجة ّ

التط�ور امل�ا ّدي يف جماالت ش�تّى من احلي�اة ،فإنهّ ا أحوج ما تك�ون إىل األخالق
وإىل
ّ

ٍ
املطه�رةّ ،
بش�كل عام
وإن ما يصيب املجتمعات
املش�تقة م�ن القرآن الكريم والس�نّة ّ
من مفاس�د ،وما يفش�و بني أفرادها من اجلرائم واملوبقات ،إنّام يرجع إىل نقص القيم
وخلل يف البناء اخللقي أكثر من أن يكون نتيجة نقص يف جماالت العلم واملعرفة ،وملا
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كان�ت الرتبية حتتل الدور األس�اس يف بن�اء اجلانب األخالقي لإلنس�ان ووقايته من
األم�راض اخللقية التي أصبح�ت ظاهرة تقتيض جتنيد املؤسس�ات الرتبوية ملقاومتها

واالنتصار عليها.

ونظ�ر ًا الزدياد الش�كوى العا ّمة عىل مجيع املس�تويات من اهت�زاز القيم وضعف

املس�توى األخالقي للطالب ،بل واألجيال اجلديدة بصفة عامة ،والفتقار قسم كبري

م�ن املع ّلمني إىل مواصفات املربيِّ الناجح ،واس�تجابة للدعوات واالس�تغاثات التي
تنطل�ق من هنا وهن�اك ،والداعية إىل العودة إىل ُأصولنا اإلسلامية واحلضارية لنبني
عليهام مؤسس�اتنا التعليمية ولنقف بوجه التيارات الفكرية والعلامنية واالس�ترشاقية
الواف�دة ،ولتحقي�ق أه�داف جمتمعن�ا اإلسلامي األصي�ل ،مل�ا كان مدرس�و الرتبية

اإلسلامية يف مقدم�ة َم�ن ُينتظر منهم تربية الناش�ئة تربية أخالقية قويمةّ ،
وإن قس ً
ما
كبير ًا من مدريس مادة الرتبية اإلسلامية ال ير ّبون الناش�ئة بالقدوة احلس�نة يف جمال
األخالق ،فقد أكدت أكثر من دراس�ة ّ
أن قس ً
ما من املع ّلمني ال جيعلون من أنفس�هم
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ق�دوة حس�نة لتالميذه�م؛ إذ ّ
إن ه�ؤالء املع ّلمني حيدّ ثون طالهب�م يف موضوع ولكن

ذلك ال يظهر يف سلوكهم.

ونظر ًا لضعف أساليب التدريس املعتمدة من أغلب املدرسني يف الوقت احلارض،

فق�د وج�د الباحث ّ
أن هناك مش�كلة تس�تحق الدراس�ة ،أال وهي رضورة اس�تلهام

األس�اليب الرتبو ّي�ة م�ن حضارتن�ا اإلسلامية األصيلة ،وعبر عصوره�ا املرشقة،

وبي�ان فاعليتها يف جمال تدريس األخالق اإلسلامية؛ وذلك لتكوين جيل قادر عىل

مواجهة اهلجمة الغاش�مة التي تسعى إىل حجب نور اإلسالم عن اإلنسانية التعيسة،
وحماول�ة رصف بني البرش عن ش�اطئ األم�ان الذي ما زالت تبح�ث عنه يف ظلامت

التي�ه والضياع ،والتقليل من أثر تلك اهلجمة الغاش�مة ،ورضورة االرتقاء بالتالميذ

توجه هبا حياهتم
لتمكِّنهم من فهم األخالق اإلسلامية األصيلة ،وجعله�ا قي ًام ثابتة ّ
اليومية يف البيت واملدرسة واملجتمع.

ّ
إن الفوز يف الس�باق املع�ارص بني األُمم يعتمد عىل قدرهتا على تربية أبنائها تربية

تنب�ع من عقيدهتا وقيمها ،وتق�ي أبناءها من التلوث الفكري ،وتتيح هلم حرية الفكر
يف إطالق طاقاهتم اإلبداعية ،وتكون أجياالً ال تقنع باستيعاب املعارص فقط ،ولكنّها
مهي�ة خاصة يف حياة
تتط ّلع أيض ًا إىل املس�تقبل لتس�هم يف صنع�ه ،فللعملية الرتبوية أ ّ
املجتم�ع واألف�راد ،فاملجتمع�ات بحاج�ة إىل الرتبية لتعديل س�لوكهم ،وإكس�اهبم

الق�درات وامله�ارات املختلفة؛ وبذلك تس�هم العملية الرتبوية بتأثير هام وفاعل يف
ليتحمل مسؤوليته يف املجتمع والرتبية
تقدّ م األُمم والشعوب من خالل بناء اإلنسان
ّ

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

والتعبري والتطبيق يف حدود النظم والقيم املرع ّية ،وتس�تثمر أساليب العرص وتقنياته

يف فراغ ،ففي العملية الرتبوية يقوم أفراد إنسانيون بتوجيه أفراد إنسانيني نحو غايات
مع ّينة ،مس�تعملني يف ذلك وس�ائل مع ّينة .ومن هنا كان تباي�ن النظريات الرتبوية يف

املجتمعات املختلفة ،فالرتبية املاركس�ية تربية ما ّدية تس�قط حس�اباهتا ّ
كل املثل للقيم
ال بوجود مثل هذه القيمّ ،
العليا؛ ألنهّ ا ال تؤمن أص ً
مهها إعداد الفرد ونموه نمو ًا
فجل ّ
أي تغيري يف وس�ائل اإلنتاج ،ويف املجمعات
متكامالً ،بحيث يصبح قادر ًا عىل جماهبة ّ

الغربية إذ تس�ود الديمقراطية تعد املهمة األساس�ية للرتبية ـ حسب زعمهم ـ تسهيل

س�بل تبادل األفكار بني أفراد املجتمع الواحد ،لك�ن الرتبية الديمقراطية تربية نفعية
يف ُأصوهل�ا؛ ل�ذا فإنهّ �ا ال تقيم وزن� ًا للحقائق املطلق�ة ،وبدالً من ذلك فأنهّ �ا ترى ّ
أن
اخلربة هي حمك صدقها أو كذهبا.

199

فاإليامن باهلل ـ حسب املذهب النفعي ـ حقيقة إذ أ ّدى إىل نتائج مرغوب فيها كأن

يشعر أبناء املجتمع بالتامسك والنتيجة املنطقية هلذه املقدمات« :أن يصبح الدين باط ً
ال

يف املجتمع الذي ال جيني أفراده فائدة منه»((( .وال ش�ك يف ّ
أن هذه املقولة مغلوطة من

أساس�ها؛ ألنهّ ا جتعل النتائج معيار ًا للحكم عىل األس�باب التي أنتجتها ،وترفض أن
تكون النتائج تبع ًا لألسباب.

وتُع�دّ الرتبي�ة األداة الرئيس�ة والركيزة املهم�ة يف املجتمعات كا ّف�ة ،والتي تعتمد
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عليه�ا يف تنش�ئة وتربي�ة األجي�ال وإعداده�م للحياة ،وي�زداد أثر الرتبي�ة يف الوقت
احل�ارض نتيج�ة للخصائ�ص العرصي�ة واحلضارية الت�ي يتم ّيز هبا عاملن�ا املعارص؛ إذ

هتت�م ال�دول مجيع ًا بالرتبية الش�املة م�ن أجل التنمي�ة والنهوض باحلي�اة االجتامعية

عىل مس�توى الفرد واملجتمع .وال يمكن للرتبي�ة أن حتقق أهداف التنمية االجتامعية
املتوقع�ة وأهدافها املنش�ودة إلاّ بنجاح العملية الرتبوي�ةّ ،
ألن الرتبية عملية اجتامعية
ثقافية تس�تمدّ مقوماهتا و ُأسس�ها وأهدافها من عقيدة املجتمع ونظمه االجتامعية؛ إذ
تتولىّ بناء شخصيات األفراد ليقوموا بأدوارهم املستقبلية يف املجتمع ،كام ّ
أن للعملية
الرتبوي�ة أمهية خاصة يف حي�اة املجتمعات واألفراد ،فاملجتمع�ات بحاجة إىل الرتبية

لتحقي�ق التنمي�ة بجوانبها املختلف�ة ـ االجتامعي�ة واالقتصادية والثقافي�ة والعلمية ـ

كما ّ
أن األف�راد بحاجة إىل الرتبية لتعديل س�لوكهم وإكس�اهبم الق�درات واملهارات
املختلفة ،وبذلك تس�هم العملية الرتبوية بأثر مهم وفاعل يف تقدّ م األُمم والش�عوب
ليتحمل مس�ؤوليته يف املجتمع ،فاألُمم التي اعتمدت الرتبية
من خالل بناء اإلنس�ان
ّ
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ال طيب ًا لتقدّ م حضارهتا وتطوي�ر جمتمعاهتا ،حتى قال قائلّ :
والتعلي�م مدخ ً
إن األملان
عندما انترصوا يف احلرب الس�بعينية« :لقد انترص مع ّلم املدرس�ة األملانية» .وقال قائل:

ّ
«إن الرتبية يف فرنس�ا متخلفة».
إن فرنس�ا عندم�ا اهنزم�ت يف احلرب العاملي�ة الثاني�ةّ :
((( آل عمرو ،حممد بن عبد اهلل ،مقال :نحو التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية.

.http://www.tarbyatona.net/include/plugins/article/article.php?action=s&id

وقال قائلّ :
إن األمريكان ملا غزا الروس الفضاء بإطالقهم القمر الصناعي (سبوتنك):

«ما دهى نظامنا الرتبوي والتعليمي؟!» .فعادوا ينقحون ويطورون .وما نجاح اليابان
املبك�ر ـ وه�ي اخل�ارسة يف احل�رب الكوني�ة الثانية ـ يف خمتل�ف امليادي�ن التكنلوجية
واالقتصادية واالجتامعية بالدرجة األس�اس ،إلاّ وهو اهتاممه�ا يف الرتبية والتعليم،

وإىل نظام التعليم ومس�توياته املمتازة ،وملا كانت الرتبية حتتل املهمة األساسية يف بناء

اجلان�ب األخالقي لإلنس�ان ،ذل�ك ّ
ألن األخالق الفاضلة هي عن�وان صالح الفرد
ورس بقائهام واستقامة حياهتام ،ومصدر سعادهتام.
واملجتمع ّ

وال ش�ك ّ
أن املجتم�ع ال�ذي يفتق�ر إىل األخالق الفاضل�ة بني أف�راده هو جمتمع

وهنايتها كان يف انحالل وتفكك نظامها األخالقي.

فالرتبية هي التي تنقل إىل األجيال الناش�ئة أخالقيات آبائهم وأجدادهم ومثلهم
وقيمهم ،وتس�هم بطابع خاص يميزهم عن غريهم من أفراد املجتمعات األُخرى يف

ترصفاهتم وس�لوكهم ،وتعطيهم القدرة عىل التك ّيف م�ع املواقف املختلفة عىل وفق
ّ

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

أق�رب إىل قطيع الغاب ،رسعان ما يلحق به الدمار واخلراب ،ولقد كانت يف التاريخ
البرشي آيات وعرب إذ محل التاريخ لنا يف طياته ّ
أن أهم أس�باب تقويض األُمم القو ّية

مقتضيات النظام األخالقي السائد يف جمتمعهم.

والرتبي�ة األخالقي�ة يف نظ�ر اإلسلام يعبرّ عنه�ا بأنهّ ا تنش�ئة الطفل على املبادئ
األخالقي�ة وتكوين�ه تكوين� ًا كامل ً
ا م�ن مجيع النواح�ي ،وذل�ك التكوين اس�تعداد

أخالق�ي لاللت�زام هبا يف ّ
كل مكان وإش�باع روح�ه بروح األخلاق ،وذلك بتكوين
عاطفة وبصرية أخالقية ليكون س� ّباق ًا للخري أينام كان وحيثام ُوجد ،وذلك باستعامل
مجيع األُس�س والطرائق واألس�اليب التي تس�اعد عىل حتقيق وتكوين ذلك اإلنسان
األخالق�ي وتربيت�ه عىل اخلري ،وملا كانت العملية التعليمي�ة جزء من العملية الرتبوية
التي هتدف إىل التنمية املتكاملة للش�خصية اإلنس�انية بمختلف األساليب والطرائق

ليكون فرد ًا صاحل ًا يف جمتمعه ،وهي بذلك تش�مل مجيع اجلوانب الروحية ،والعقلية،
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واخللقي�ة ،واالجتامعي�ة والوجداني�ة واجلاملية ،والبدني�ة ،فعملية التعلي�م إذا زالت

جمرد حش�و وتكديس ملعلومات ال تعيد يف تش�كيل
عنه�ا الس�مة الرتبوية أصبح�ت ّ

املاسة تظهر
الش�خصية أو تعديل اجتاهاهتا بالش�كل اإلجيايب املرغوب فيها ،واحلاجة ّ

دائ ًام (للمربيّ الناجح) الذي يمكنه القيام بعمليتي الرتبية والتعليم مع ًا ،فيس�اعد عىل
تكوين الش�خصية الس�وية املتكامل�ة ال املع ّلم الذي يقترص أث�رة عىل تلقني الدروس
واملع�ارف ،فللتعليم دور أس�اس يف حتريك املجتمعات اإلنس�انية عن طريق التنمية
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االجتامعي�ة واالقتصادية .فاملفكرون ينظرون إىل التعليم على أنّه أهم مصادر إعداد
املدربة ،هذا إن مل يكن مصدرها الوحيد يف إعداد هذه الطاقات.
الطاقات اإلنسانية ّ
األول
املحرك ّ
وم�ن هنا؛ ج�اء اهتامم األُمم املتقدمة بإعداد املع ّل�م وتدريبه لكونه ِّ

يف املجتم�ع ،وال�ذي ينف�رد يف ح�االت تغيير بنيته حت�ى قي�ل« :أعطني مع ّل ً
ما جيد ًا

ٍ
أعطيك املجتمع الذي تريد» .ومن هنا؛ ّ
بشكل عام
فإن املع ّلم يف مراحل التعليم العام

ٍ
خاص يبقى العنرص الفاعل واملتفاعل يف العملية الرتبوية باعتباره
بشكل
واالبتدائي
ّ

يعمل عىل تربية وتنشئة الناشئة.

ول�ذا ُيعد املع ّلم ه�و حجر الزاوية يف عملي�ة التع ّلم والتعلي�م؛ ّ
ألن مهامته تتع ّلق

بمختل�ف جم�االت العملي�ة التعليمي�ة م�ن إدارة وإرش�اد تعليم�ي وفنّ�ي ومعاجلة
والتوصل م�ع أولياء األُمور
مش�كالت املتع ِّلم ،وس�دّ الثغرات يف املنه�ج الدرايس،
ّ
وخمتلف أعضاء املجتمع ،فاملع ّلم هو احلافظ لرتاث احلضارة واملس�ؤول عن نقله من

ٍ
جي�ل إىل جيل ،وهو الركن األس�اس يف العملية الرتبوية ،إذ يس�تطيع اس�تغالل ّ
كل
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الف�رص يف س�بيل هتيئة الظروف من أجل تكوين اخلبرات واملهارات عند التالميذ،
وإح�داث التغيير يف األف�راد نح�و االجت�اه ال�ذي يمكّنهم م�ن التك ّيف م�ع ذواهتم

وجمتمعهم ومتغيرّ ات العرص الذي يعيش�ونه ،فبإمكان الفرد أن يقوم بتأليف الكتب
ووض�ع الربام�ج التعليمية ،إلاّ ّ
أن ذلك مل يكن ذا فائدة تُذكر ما مل يوجد املع ّلم القادر

على تطبيق ذل�ك يف احلياة العملي�ة ،كام ّ
أن املع ّل�م يف أية مرحلة م�ن مراحل التعليم

حتمل املس�ؤولية خلدم�ة وطنه ،فاملع ّل�م يؤ ّدي
مس�ؤول ع�ن تكوين جيل ق�ادر عىل ّ

ثم حتقيق نموه�م الكامل ،ولـماّ كان
أث�ر ًا مهماّ ً يف تكوين ش�خصيات تالمي�ذه ،ومن ّ
املع ّل�م عنرص ًا أساس�ي ًا يف العملية الرتبوية؛ ّ
فإن نجاح ه�ذه العملية مرهون بالدرجة
األُوىل بتوفير مع ّلم جيد اإلعداد ،يتمكّن من ترمج�ة مناهج التعليم وبراجمه املختلفة

إىل خبرات تربوي�ة ناجحة ،يتفاع�ل معها املتعلم�ون ،فتنمو ش�خصياهتم بجوانبها
املختلف�ة ،املعرفية واملهارية والوجدانية واالجتامعية؛ لذا ّ
ف�إن مهمة املع ّلم يف الرتبية

األخالقي�ة حتتاج إىل إعداد ومران ومعارف يتمكّن م�ن خالهلام إيصال املتعلمني إىل
املرحل�ة املطلوبة من التنش�ئة األخالقية التي تتوافق مع عقي�دة املجتمع الذي يعيش
أ ّم�ا طريق�ة التدريس ،فهي واحدة م�ن أركان العملية الرتبوية والتي ال تس�تغني

أي عملية تعليمية ،ف�إذا تصورنا ّ
أن العملية الرتبوية التعليمية تتط ّلب مدرس� ًا
عنه�ا ّ
يلقي الدرس وطالب ًا يتل ّقى الدرس ،وبينهام ما ّدة دراسية ،فالطريقة التدريسية تشكِّل
الرك�ن الرابع يف هذه العمليةّ ،
وإن نجاح التعليم يرتبط إىل حدّ كبري بنجاح الطريقة،
وتس�تطيع الطريقة السديدة أن تعالج كثري ًا ضعف املنهج وضعف الطالب وصعوبة

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

فيه املع ّلم.

الكتاب املدريس ،وغري ذلك من مشكالت التعليم.

وإذا كان املدرس�ون يتفاوت�ون بام ّدهت�م وش�خصياهتمّ ،
ف�إن التف�اوت بينهم من

حي�ث الطريقة أبعد أثر ًا وأجل خطر ًا ،فالعملية الرتبوي�ة الثالثة املذكورة بحاجة إىل
وس�يلة ُأخرى ينس�اب عربها املنه�ج وخرباته ،وهي طريقة التدري�س التي تعبرِّ عن
حال�ة التفاعل بني امل�درس والطالب ،ومن خالل هذا التفاع�ل يمكن إجراء عملية

تقويم للعملية التعليمية ك ّلها؛ إذ يتحدّ د األداء الضعيف حتى يمكن حتسينه ،ويمكن

الوق�وف عىل األداء الس�ليم حتى يمك�ن تدعيمه ،واألداء اخلاط�ئ إن ُوجد يحُ ذف،
ونص�ل إىل أفض�ل فاعلية ممكنة للعملية التعليمية ،فالطريقة التي يس�تعملها املدرس

تس�اعد عىل إيصال املعلومات واملهارات إىل املتع ِّلم ،ومتكينه من اس�تيعاهبا وتس�هل
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العملي�ة التعليمي�ة ،ولكي نوازن بين أفضلية املنه�ج والطريقة ،يمكن أن نشير إىل

الق�ول اآليت« :منه�ج فقري بمحت�واه ،وجيد يف طرائقه التدريس�ية هل�و أفضل بكثري من

منهج غني بمحتواه وجامد بطرائقه»(((.

طرائ�ق التدري�س هتدف بصف�ة عامة إىل تنظي�م املواقف التعليمية ،بما يؤ ِّدي إىل

تنمية القدرة عىل التحكّم ومتكني املتعلمني من ممارس�ته اعتامد ًا عىل جهودهم الذاتية
لتنمي�ة ش�خصياهتم بجوانبه�ا كا ّف�ة ،وه�ذه املواقف التعليمي�ة تقوم على التواصل
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الف ّعال وحوار نش�ط بني املتع ِّلم واملع ِّلم بمهام اهلداية والتوجيه وتنمية اهتامم املتع ِّلم
وبواعثه عىل التع ُّلم ومتكينه من اإلقبال عليه بش�وق ،ومن استثامر قدارته يف مواجهة

مش�كالته ،وتنمية القدرات واملهارات والقيم املالئمة هلا ،وتطوير شخصية املتعلم.
ّ
مهمة وأثر ًا أساس�ي ًا يف العملية الرتبوية؛ ألنهّ ا مت ِّثل
إن طرائ�ق التدريس تؤ ِّدي وظيفة ّ

حلقة الوصل بني املع ِّلم واملتع ِّلم.

والعملية الرتبوية والتعليمية ال حتقق النتائج املرغوب فيها ،إلاّ إذا تو ّفرت طرائق

مؤهل وقادر عىل توصيل
مرب ّ
التوجيه واإلرش�اد والتدريس املناس�بة ،وعن طريق ٍّ
املنه�اج ال�درايس إىل التالميذ بطريقة ميرسة ومفهومه ،ولـماّ كان ُأس�لوب التدريس

ه�و اجلزء اإلجرائي من طريق�ة التدريس التي يعتمدها املدرس لنق�ل مادته العلمية
وإيصاهلا ،أو خربات املنهج إىل التالميذ ُ
كأسلوب املحارضة و ُأسلوب املناقشة ،التي
يستعملها املدرس ،وهي أساليب مشتقة من األساليب اإللقائيةّ ،
وإن مفهوم ُأسلوب
نعرفه بأنّه :جمموعة اإلجراءات والتدابري أو املس�ار الذي يس�لكه
التدريس يمكن أن ّ
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املعل�م يف عملي�ة التفاع�ل املتبادل بينه وبين املتعلمني وعنارص البيئ�ة املختلفة ،التي

هييؤها املع ِّلم إلكساب طالبه املعارف واملعلومات واخلربات واملهارات واالجتاهات
يف مدّ ة زمنية حمددة هي الدرس.

((( العتايب ،حممد خرض ،أثر ُأنموذج آشور يف اكتساب املفاهيم التارخيية لدى تالميذ الصف اخلامس
االبتدائي ،جملة األُستاذ ،العدد  :203ص .1351

يعد قس�م من الرتبويني طرائق التدريس وأس�اليب التدري�س مصطلحني يدلاّ ن

على يشء واح�د ،يف حني يك�ون الواقع خمتلف� ًا ،فاملدرس يف طرائ�ق التدريس يعنى
باإلج�راءات العام�ة الت�ي يقوم هبا امل�درس يف موقف تعليمي معّي�نّ  ،بينام مصطلح
األساليب إجراءات خاصة يقوم هبا املدرس.
ّ
إن س�لوك التدري�س بحكم طبيعته موجود دائ ًام يف إطار م�ن التفاعل االجتامعي

بين املدرس وطلبت�ه ،وهلذا ّ
فإن األعامل التي يقوم هبا امل�درس أثناء قيامه بالتدريس

يرتب�ط ارتباط ًا وثيق ًا باخلصائص الش�خصية للمدرسّ ،
وإن أس�اليب التدريس تؤ ِّثر
يف حتصي�ل الطلب�ة ،فقد ُأجريت دراس�ات أجنبي�ة تناولت ه�ذه العالقة وأوضحت

خيتلف باختالف طبيعة مهمة التعليم.

ومن ّ
كل هذا يتبني ّ
أن طرائق التدريس تُعد من األدوات الف ّعالة واملهمة يف العملية

الرتبوية؛ إذ إنهّ ا تؤ ّدي أثر ًا أساس�ي ًا وفعاالً يف تنظيم املواد الدراس�ية ،ويف تناول املادة
العلمية ،وال يستطيع املعلم أو املدرس االستغناء عنها؛ ّ
ألن من دون طريقة تدريسية

يتبعه�ا املع ّلم أو املدرس ال يمكن حتقيق األه�داف الرتبوية العامة واخلاصة ،وبام ّ
أن
الطريق�ة تحُ دَّ د من املدرس أو املعلم معتمد ًا عىل قس�م األُس�س مث�ل :املادة العلمية،

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

إحدى هذه الدراسات تأثري سلوك املدرس يف حتصيل الطلبةّ ،
وإن ُأسلوب التدريس
وإن املستوى األمثل ّ
الواحد ليس كافي ًا وليس مالئ ًام ّ
لكل مهام التعليمّ ،
لكل ُأسلوب

املرحلة املدرس�ية ،التالميذ ،واألهداف وغريها من العوام�ل ،وإن تفاعل املع ّلم مع

التالمي�ذ يعتمد عىل الطريقة التدريس�ية التي يب ّينها ّ
كل م�ن املع ّلم واملدرس .وهكذا
ّ
ف�إن طرائ�ق التدريس الت�ي ُتتّبع من ِق َبل املع ّلم ومجيع ما لديه من أس�اليب وأنش�طة
تعم�ل عىل ج�ذب انتباه التالميذ ،وجعله�م يرغبون يف املادة العلمي�ة ويرت ّقون إليها

تُعدّ األساس يف نجاح املع ّلم واملدرس يف علمه ،وعىل مدى إفادة التالميذ من عمله.
مهية بمكان؛ إذ ُيعدّ األداة لتنش�ئة األجيال تنش�ئة صاحلة
أ ّم�ا املنه�ج ،فهو من األ ّ

ومس�اعدهتم عىل تفتّح وتنمية استعداداهتم ،ومواهبهم وقدراهتم ،واملسامهة الف ّعالة
يف تقدّ م جمتمعهم.
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املنظومة القيمية يف النهضة احلسين ّية

جاءت النهضة احلس�ينية متكاملة املبادئ والقيم ،تش�كِّل يف جمموعها منهج حياة

ّ
ومغذي ًا لروحه ،وملبي ًا ملتطلبات
مالئ ًام لطبيعة اإلنسان ،ومنسج ًام مع فطرته السوية،
اإلنسانية الكريمة.

وهي منظومة حمكمة النسيج ،مرتابطة احللقات ،تقوم عىل أركان ثابتة من القرآن
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الكريم والسنّة النبو ّية ،ال تتغري بتغيرّ رصوف الدهر ،ولكنّها تتجاوب مع املتغريات
من دون أن تفقد جوهرها وأصالتها ومرشوعيتها ،وال تتطور مع تطور حياة األفراد
التح�والت التي تطرأ عىل حياة اإلنس�ان ،من غري
واجلامع�ات ،ولكنّه�ا تتفاعل مع
ّ
انصي�اع إىل الواق�ع ،وإنّما بالتك ّيف م�ع متطلبات�ه التوجيهية نحو األفضل وترش�يد

مساره.

ولـماّ كان من خصائص القيم ـ من حيث هي قيم ـ الثبات والرس�وخ واال ّطراد،
فكذلك هي منظومة القيم التي جاءت هبا النهضة احلس�ين ّية ال تفقد خصائصها ،وال

مس�تقرة بثبات الرس�الة
ترتاج�ع قيمته�ا ،ال تُبىل مع الزمن؛ ألنهّ ا قيم جوهرية ثابتة،
ّ
اإلسلامية واس�تقرارها وخلوده�ا ،وألنهّ �ا من الثوابت وليس�ت م�ن املتحوالت،
وجتس�دت يف حياة الرس�ول‘ ،ولعل من األُمور الواضحة
نزل هبا الوحي اإلهليّ ،

ل�دى املش�تغلني بالفك�ر يف ّ
كل عرص ّ
أن الفك�ر من حيث هو تس�خري مللكات العقل
وللقدرات الذهنية ،وحتريكها نحو الوصول هبا إىل مقاصد وغايات يرصدها العقل،

خيضع لإلرادة اإلنسانية التي حتكم اجتاهاته وتضبط مساراته ،إن هي نزعت إىل اخلري
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واحل�ق والفضيلة واملصلح�ة العامة ،أيدها وزكاها ،وإن هي مالت إىل الرش والباطل
قومها ور ّدها إىل احلق والصواب.
والرذيلة واملرضة واملفسدةّ ،

ّ
إن املنظومة القيمية يف النهضة احلسينية هي منظومة متكاملة يف األخالق والدين،
وهي رافد مهم لبناء املجتمع وذلك من خالل األُس�س واملعايري التي جاء هبا اإلمام

يمر عليها الباحثون
جمرد معركة تارخيية حصلت ّ
احلسين× يف هنضته ،هي ليس�ت ّ

واملؤرخ�ون م�رور الك�رام ،بقدر ما ه�ي إصالح جمتمع م�ن خالل إرس�اء القواعد
ّ

األخالقية اإلسلامية فيه ،حيث أثبتت الدراسات الرتبوية والنفسية املستفيضة األثر
الواضح للنهضة احلسين ّية يف تكوين القيم األخالقية والدينية لبناء شخصية اإلنسان،
حيث تنعكس عىل مجيع جوانبه اجلسد ّية والنفسية والروحية ،ويسوق الباحثون يف علم

النفس والرتبية أمثلة كثرية عىل تأثري النهضة احلسين ّية عىل اخلصائص والصفات اخللقية

كون االرتباط الوثيق بني القيم األخالقية والرتبوية ،والنهضة احلس�ينية التي تصلح
ّ
لكل زمان ومكان؛ ّ
ألن التجديد الذي اعتمدته النهضة احلسينية من خالل الرجوع إىل
يف حس�ن اخللق والسلوك ،وإس�هامه يف مقارعة ّ
رش وظلم.
كل ما يفسد األرض من ٍّ
إن املنهج الشمويل لنهضة اإلمام احلسني× راعى فيه ّ
ّ
كل مفاصل احلياة الرتبوية

والنفس�ية واالجتامعي�ة واألخالقي�ة والفكري�ة ،وجعل م�ن كرامة اإلنس�ان منطلق ًا

لثورته.

األخالق ..مفهومها أنواعها

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

القرآن الكريم وسنّة الرسول حممد‘ كان وال زال منهج ًا واقعي ًا يراعي واقع اإلنسان

يف اللغ�ة« :الدين والطبع والس�جية»((( .ويف االصطالح« :عبارة عن هيئة راس�خة

يف النف�س ،تصدر عنها األفعال بس�هولة ويرس ،من غري حاجة إىل فك�ر وروية»((( .فإن
ص�درت عن اهليئة األفعال اجلميلة املحمودة عق ً
ال ورشع ًا ،س�ميت تلك اهليئة خلق ًا

حسن ًا ،وإن كان الصادر هنا األفعال القبيحةُ ،س ِّميت اهليئة التي هي املصدر خلق ًا سيئ ًا.
وحقيقت�ه أنّه ص�ورة اإلنس�ان الباطنية ،وهي نفس�ه وأوصافه�ا ومعانيها ،وهذا

املعنى يؤكِّد ّ
أن اإلنس�ان حياس�ب يف هذه الدنيا ويف يوم القيامة عىل س�لوكه وأعامله؛
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،10ص.85
((( الغزايل ،أبو حامد ،إحياء علوم الدين :ج ،8ص.96
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ألنهّ ام أمران يصدران إرادي ًا عنه ،وغري مفروضني عليه.

عرف بحسن التقدير واحلكمة ،ويشتمل اخللق عىل هيئة مجيلة .ومن هنا
واخللق ُي ّ

استُعمل للسلوك عىل هنج مستقيم مجيل.

ع�رف إخوان الصف�ا األخالق بأنهّ ا« :هتي�ؤ ما يف ّ
كل عضو من أعضاء اجلس�د،
و ُي ِّ

ويس�هل ب�ه عىل النف�س إظهار فعل م�ن األفعال ،أو عم�ل من األعمال ،أو صناعة من

الصنائ�ع ،أو تع ُّل�م عل�م من العل�وم ،أو أدب من اآلداب أو سياس�ة ،م�ن غري فكر وال

2015
هـــهـ
1437
الثالثة
السنة
عرش
احلادي
العدد
اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015مم
2017مم
2015
هـ ــ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ــ
الثالثة ـ
السنة
عرش ــ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

روية»(((.

أنواع األخالق

تنقس�م األخالق إىل :أخالق حسنة ،وأخالق سيئة ،وكذلك األفعال التي يمكن
تقس�يمها إىل :أفعال جيدة ،و ُأخرى رديئة ،انطالق ًا من األُسس النفسية هلذه األفعال

أو الس�لوكيات ،وانطالق� ًا م�ن الصف�ات الثابتة لألخلاق التي تنقس�م بدورها إىل
الصفات احلس�نة والقبيحة ،وبذلك تكون املامرس�ات إف�راز ًا طبيعي ًا لألخالق ،وكام
يعبرّ عنها يف علم األخالق بالفضائل والرذائل:
أ ـ األخالق احلس�نة :وهي ملكة نفسانية راس�خة تصدر عنها السلوكيات اجليدة

بسهولة ويرس ،وتلك السلوكيات املقبولة طبق ًا ملوازين العقل والدين ،والتي تتطابق

مع ما ُيسمى يف علم األخالق بـ(األخالق الفاضلة) ،التي تكون عاد ًة إحدى أبحاث

علم األخالق ،ويكون اكتساهبا من األهداف الغائية عند ّ
كل إنسان يف ُس ّلم الصعود
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والسلوك األخالقي.

حس�ن اخللق ،أو اخللق احلس�ن :هو ما أكّدت عليه كثري م�ن النصوص القرآنية،

األئمة األطهار^.
والنصوص النبو ّية ،وكذلك النصوص الواردة عن ّ

ـ مدح الرس�ول األعظم‘ يف القرآن الكريم بس�بب عظمة أخالقه ،فقال تبارك

((( إخوان الصفا ،رسائل إخوان الصفا وخالن الوفا :ج ،1ص.305

وتعاىل( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)(((.

ـ وأك�دت األحادي�ث النبو ّية الرشيفة املروية عىل حس�ن اخلل�ق بصورة خاصة،

فج�اء يف األحادي�ث الرشيفة عن الرس�ول‘« :حس�ن اخلل�ق نامء»(((« ،ال حس�ب
«إن أحس�ن احلس�ب اخللق احلس�ن»« ،الرب حس�ن اخللق»(((« ،من
كحس�ن اخللق»(((ّ ،

سعادة املرء حسن اخللق»(((.

ـ ويف حدي�ث آخ�ر يويص الرس�ول األكرم‘ املس�لمني بالتخ ّل�ق بأخالق اهلل،

إن أكثر الناس يدخلون اجلنّة بتقوى اهلل وحسن اخللق».
فيقول« :خت ّلقوا بأخالق اهللّ ،

ـ وج�اء يف األحادي�ث عن اإلم�ام عيل× تأكيده الرصيح والواضح عىل حس�ن

اخلل�ق يف م�وارد كثرية ،من مجلتها« :حس�ن اخللق رأس ّ
كل ّبر« ،(((»...حس�ن اخللق

أفضل الدين« ،»...ال قرين كحسن اخللق« ،(((»..أكرم احلسب اخللق»(((.

ب ـ األخالق الس�يئة :فاخللق اليسء (القبيح) :هو ـ أيض ًا ـ ملكة نفس�ية راسخة

تصدر عنها الس�لوكيات واملامرس�ات السيئة بس�هولة ويرس وعفوية ،وتلك األفعال

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

ويرصح الرس�ول‘ يف حديث ّ
بأن الدين هو اخللق احلسن ،وهو اهلدف النهائي
ّ
(((
والغائي من بعثة األنبياء ،حيث يقول« :إنّام ُبعثت ألُمتم مكارم األخالق» .

التي ال يرىض هبا العقل وال الشارع املقدّ س أو الدين ،والتي تعكس الصفات البذيئة
واألخالق الرذيلة عند اإلنسان.

((( القلم :آية .4
((( اهليثمي ،عيل بن أيب بكر ،جممع الزوائد :ج ،8ص.22
((( الصدوق ،حممد بن عيل ،اخلصال :ص.526
((( النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم :ج ،8ص.7
((( املتقي اهلندي ،عيل بن حسام الدين ،كنز العامل :ج ،3ص.12
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،16ص.210
((( الليثي الواسطي ،عيل بن حممد ،عيون احلكم واملواعظ :ص.227
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،66ص.409
((( الليثي الواسطي ،عيل بن حممد ،عيون احلكم واملواعظ :ص.113
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تن�اول عل�م األخلاق الرذائل األخالقي�ة بالبح�ث والدراس�ة ،وكذلك احلال

بالنس�بة للفضائ�ل األخالقي�ة؛ ذل�ك ّ
ألن عل�م األخالق ال�ذي ُيعبرّ عن�ه بأنّه طب
األرواح والنف�وس جي�ب أن يتن�اول اآلالم م�ن جهة ،وم�ن ٍ
جهة ُأخ�رى يصف هلا

العلاج الناج�ع ،ومن هنا؛ ّ
ف�إن الرذائل األخالقي�ة يف اآلالم واألوج�اع وعالجها

يكمن يف الفضائل.

مل نجد يف القرآن الكريم آية تتناول اخللق السيئ بصورة رصحية ،ولكن الروايات
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ٍ
ٍ
رصي�ح ال لب�س في�ه ،فنُقل عن الرس�ول
بش�كل
واألحادي�ث النبو ّي�ة ق�د تناولت�ه

«من س�اء ُخلقه ّ
«إن
عذب نفسه»((( ،وجاء عن اإلمام الصادق× قولهّ :
الكريم‘َ :

سوء اخللق ليفسد العمل كام يفسد اخلل العسل»(((.

وجاء يف الكلامت القصار املنقولة عن اإلمام عيل× أربع وعرشون كلمة تتناول

بأنّ :
سوء اخللق جاء يف إحداها ّ
«كل داء يداوى ،اّإل سوء اخللق»(((.

وهناك ما يشري يف كلمته إىل ّ
أن سوء اخللق هو سبب التعاسة يف احلياة حيث قال:

«م�ن س�اء خلقه ضاق رزقه»((( ،و«س�وء اخللق نكد العيش وع�ذاب القرب»((( ،ويعلل
َ

اإلمام× ّ
كل ذلك باجلهل ،حيث يقول« :اخللق املذموم من ثامر اجلهل»(((.
أخالق مهنة التعليم يف اإلسالم

حظي�ت أخالقيات مهنة التعليم بالذات باهتامم خاص من ِق َبل العلامء واملفكِّرين

الرتبويني املس�لمني عرب العصور ،واإلسلام يف تربيته قد َأ ْوىل عناية خاصة للجانب
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((( ابن شعبة احلراين ،احلسن بن عيل ،حتف العقول :ص.58
((( الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف :ج ،2ص.321
((( الليثي الواسطي ،عيل بن حممد ،عيون احلكم واملواعظ :ص.375
((( املصدر السابق :ص.431
((( املصدر السابق :ص.285
((( املصدر السابق :ص.47

األخالق�ي يف ِّ
كل ميادي�ن احلياة ،ومن هذه امليادين ميدان الرتبية والتعليم نفس�ه ،بل

إن األخالق َمع َلم بارز يف ّ
ّ
كل مناحي احلياة اإلسالمية ،وقد كان رسول اهلدى ونبي
الرمح�ة وحامل رس�الة اهلل إىل اإلنس�انية كا ّفة صلوات اهلل وسلامه علي�ه كام وصفه

س�بحانه وتعاىل بقوله( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)((( ،وكان خري مع ّلم عرفته البرشية،
وكان على ه�ذا اخللق العظيم ،ومن خلق�ه ذلك ما خاطبه به ر ّب�ه بقوله( :ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)((( ،وم�ا أخربن�ا ب�ه
تعاىل عن�ه بقول�ه( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)((( ،وقول�ه( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

(((
ثم أرشدنا تعاىل إىل التأسيّ به بقوله( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﭱ ﭲ) ّ ،
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)(((.

فهو بخلقه العظيم ُأس�وة عا ّمة للمس�لمني أمجعني ،وهو بتعليمه وتربيته يف إطار

ه�ذا اخللق العظيم أس�وة للمع ِّلمني واملر ِّبني بش�كل خاص ،ومعنى ذل�ك ّ
أن املع ِّلم
املس�لم مطلوب منه أن يامرس مهنته مقتدي ًا بالرس�ول‘ حماوالً أن يقتبس من خلقه

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

وسريته.

نبي اهلل
فق�د وصفته زوجه عائش�ة حينام ُس�ئلت عن ُخ ُلق�ه ،فقالت« :كان ُخل�ق ِّ

الق�رآن»((( ،أي :إنّ�ه كان متخلق� ًا ّ
ب�كل األخلاق واآلداب احلس�نة التي دع�ا إليها

بكل أوامر اهلل الواردة يف القرآن منتهي ًا عن نواهيه ،مباعد ًا ِّ
ال ّ
الق�رآن ،وكان عام ً
لكل
((( القلم :آية .4
((( آل عمران :آية .159
((( التوبة :آية .128
((( اجلمعة :آية .2
((( األحزاب :آية .21
((( ابن عساكر ،عيل بن احلسن ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،3ص.380
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م�ا ّ
يتحرك عليه الصالة والسلام حركة فعلية بأخالق
ح�ذر اهلل منه يف كتابه ،ف�كان ّ

الفذ الذي أ ّدى األمانة ،وب ّلغ الرس�الة ،ونص�ح ل ُ
الق�رآن ،وه�و املع ِّلم ّ
أل ّمة ،وجاهد
حق جهاده ،وأقام أركان املجتمع املس�لم ،وأنش�أ الدولة اإلسلامية ،وأرسى
يف اهلل ّ
ورس�خ بنيان التعليم عىل تلك القواعد ،فهو يف ذلك ُأسوة للعالِـم
قواعد األخالقّ ،
واملتع ِّلم ،بل هو ُأس�وة للن�اس كا ّفة ،يقول تع�اىل( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)(((.
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فه�و× قدوة يف حس�ن اخلل�ق للناس كا ّف�ةَ ،من كان منه�م يف مهن�ة التعليم أو

غريه�ا م�ن املهن ،ومهنة التعليم بال�ذات كان هلا نصيب كبري م�ن االهتامم يف الرتبية
اإلسلامية ،وال س� ّيام فيام يتع ّلق باألخالق التي تنتظم من خالهلا العالقة بني املع ِّلم

واملتع ِّلم والتي استقاها املر ّبون املسلمون من هدي نب ّيهم.

املنهج الرتبوي عند اإلمام احلسني×

يستند املدلول اللغوي ملفهوم الرتبية إىل مرتكزات نفس ّية وفكر ّية وقيم ّية ،فالرتبية

يف اللغ�ة مأخ�وذة من ر ّب�ى ولده ،والصبي يربي�ه ،ر ّباه :أي أحس�ن القيام عليه حتى

أدرك .فالرتبي�ة بمدلوهل�ا اللغ�وي ،تعني تعه�د الطفل أو االبن أو اململ�وك بالرعاية
مهية يف احلي�اة اليومية
والتغذي�ة املادي�ة واملعنوية حتى يش�ب ،ومل�ا هلذه املفردة م�ن أ ّ

والفكري�ة للش�عوب ،فق�د اهتم الفالس�فة والعلامء هب�ذا املفهوم ،وجهدوا يف سبر

أغواره والكش�ف عن متبنيات�ه الفكرية والعلمية ،وصاغوا له عدد ًا من التفسيرات
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الت�ي إن اختلفت يف تعابريه�ا وارتكازاهتا ،فجاءت متّفقة يف جوهرها ،ونس�تعرض

بشيء م�ن اإلجياز أقوال بعض املفكري�ن القدامى واملحدثني ،لنتبّي�نّ من خالهلا كنه
املنهج الرتبوي بشكله العام وإطاره الفكري.

عّب�رّ أفالطون عن الرتبي�ة بأنهّ ا« :إعطاء اجلس�م والروح ّ
كل م�ا يمكن من اجلامل،

((( األحزاب :آية .21

(((
ّ
الكمي من الرتبية ،وذلك
وكل م�ا يمكن من الكامل»  ،وهو هن�ا يعتمد عىل اجلانب ّ

بمزاولة مجيع األنش�طة العقلية والبدنية التي يعتقد أفالطون بأنهّ ا قادرة عىل إكس�اب

اإلنسان السلوكيات واألخالق التي يمكن أن ترقى بالفرد للكامل.

«إن الغرض من الرتبية هو أن يس�تطيع اإلنسان الفرد عمل ّ
كل
بينام يقول أرس�طوّ :

والسلم ،وأن يقوم بام هو نبيل وخري من األعامل ليصل
ما هو مفيد ورضوري يف احلرب ِّ
إىل حال�ة الس�عادة ،وهذا هيتم بالناحي�ة املهنية من الرتبية ملا فيه منفعة الفرد وس�عادته يف

احلي�اة»((( ،أيّ :
إن أرس�طو ينظ�ر إىل الرتبي�ة عبر النتائج التي تتمخ�ض عنها يف أنهّا
ت�ؤ ِّدي إىل جعل اإلنس�ان قادر ًا عىل العط�اء واإلنجاز ّ
لكل األفع�ال التي تكون ّ
حمط
يف منفعة املجتمع إليامنه برضورة التفاعل بني الفرد واملجتمع.

يف حني ينظر جولز سيمون ،الفيلسوف الفرنيس إىل الرتبية عىل أنهّ ا «الطريقة التي

هب�ا يك�ون العقل عق ً
حر ًا»((( ،وهو هن�ا يركِّز عىل النظر إىل
ال ُح ّر ًا ،ويك�ون القلب قلب ًا ّ

النواحي الروحية من الرتبية ،ويعتقد أنهّ ا تس�هم إس�هام ًا بالغ ًا يف صناعة الش�خصية

واملتفردة يف املجتمع ،فالرتبية ـ بحس�ب ما ي�راه ـ جتعل العقل ُح ّر ًا،
الفردي�ة املتميزة
ّ

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

يصب
الفائدة للفرد واملجتمع ،وهو بذلك حياول تصوير الرتبية عىل أنهّ ا جهد فردي
ّ

وهو هنا يشير إىل القدرة عىل التفكري املوضوع�ي والتخ ّلص من املؤثرات التي تؤ ِّثر

يف األحكام ،ويكون القلب ُح ّر ًا وهو هنا يشري إىل احلرية العاطفية ـ بحسب ما يراه ـ
يف املي�ول العاطفي�ة غري املتأ ّثرة باملثيرات البيئية التي تفيد حري�ة العاطفة .ويبدو من
خالل استعراض اآلراء ّ
أن إبراز األفكار متحورت حول جوانب تبدو أشبه بجوانب

مكع�ب له نفس اجلوهر ،وهو ما أش�ار إليه الغزايل يف معنى الرتبية ،والذي ش�به فيه

الرتبي�ة بفع�ل الفّل�اّ ح الذي يقلع الش�وك ،وخيرج النبات�ات الضارة من بين الزرع،
((( ُانظر:مفهومالرتبيةعنداإلمامعيل×.https://www.aqaed.com/ahlulbait/books/imam-nahj/:

((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.
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ليحسن نباته ويكمل ريعه.

ثم
أ ّما ما قاله جون ديوي واصف ًا إ ّياها بأنهّ ا «عملية صوغ وتكوين لفعالية األفرادّ ،

ص ّبها يف قوالب مع ّينة»((( ،أي :حتويلها إىل عمل اجتامعي مقبول لدى اجلامعة.

تصور الرتبي�ة يف أبع�اد وجوانب خمتلفة
وم�ن هن�ا؛ ج�اءت اآلراء الت�ي ذكرناها ّ

الشكلّ ،
كل بحسب ما يراه ،وباملقابل ننظر يف ما روي عن اإلمام× من أفكار تربوية

تفرس حقيقة مفهوم الرتبية؛ إذ يرى اإلمام احلسين× ّ
أن اإلنسان هو غاية الوجود،

2015
هـــهـ
1437
الثالثة
السنة
عرش
احلادي
العدد
اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015مم
2017مم
2015
هـ ــ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ــ
الثالثة ـ
السنة
عرش ــ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

وم�ن أجل�ه خلق اهلل ما خل�ق؛ إذ بع�د أن خلق تعاىل الك�ون ورتّبه أحس�ن ترتيب،

وأتم مرافقه عىل أكمل وجه ،ومجع فيه ما تشتهي األنفس ،وتلذ
ون ّظمه أمجل تنظيمّ ،
األعني ،أخرج إليه اإلنس�ان ،وأس�كنه في�ه عىل أن يكون خليفت�ه يف أرضه ،حييى يف

كنفه�ا ويعيش من خرياهتا ،ويمضي يف أقواله وأفعاله ونواياه ومقاصده وفق أحكام

اهلل وإرادته ،مطيع ًا ،مذعن ًا ،ش�اكر ًا ،إلاّ أنّه خالف أمر اهلل ،وس�لك بوحي من نفس�ه
األ ّمارة بالسوء فجذبته الدنيا إليها وحجبت عنه الرؤية السليمة؛ فبات أسري أوهامه

وشهواته.

إن ضع�ف اإلنس�ان أمام إغراء املادة واإليامن ّ
ّ
بأن الش�يطان ال�ذي أغواه يف اجلنّة

مرة ُأخ�رى وهو عىل األرض ،وبالتايل س�وف لن يتمكن من
ل�ن يتوان�ى عن إغوائه ّ

ممارس�ة اخلالف�ة كما أوجبها اهلل َم�ن كان ضعي�ف احلج�ة ،مس�لوب اإلرادة ،قليل
اإليامن ،هذه األُمور أوجبت أخذه بالرتبية والتعليم حتى تس�تقيم نفسه ،ويقوى عىل
مقاومة الضاللة والفس�اد .إلاّ ّ
أن هذه الرتبية ال تس�تند فقط إىل مبادئ نظرية ال صلة
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هلا بالواقع ،بل تتخذ منها طريق ًا ومنهج ًا يعضده العلم والعمل واإليامن هبدف منفعة

العباد وخريهم.

تضمن�ت الروايات عن اإلمام احلسين×
وكثيرة هي اخلطب والكلمات التي ّ

((( املصدر السابق.

ّ
وحتث عىل العمل حتى ال تبقى
والت�ي تدعو إىل طلب العلم وأخذه من مصدره ،كام
جمرد نظريات ال فائدة منها يف عامل الواقع.
الرتبية ّ

لذلك ّ
احلق الذي يشهد به العمران
فإن اإلمام× يدعم القول بالعمل ،وهذا هو ّ

والتق�دّ م والتطور احلاصل يف املجتمعات ،من ذلك قوله« :العلم لقاح املعرفة ،وطول

التجارب زيادة يف العقل»(((.

دور النهضة احلسين ّية يف تشكيل القيم األخالقية

تُعترب النهضة احلس�ين ّية بيئة أخالقية متكاملة ترتك آثارها امللموس�ة عىل اإلنس�ان

حي�ث ختل�ق أج�واء تربو ّية فكر ّي�ة وس�لوكية تؤ ِّثر تدرجيي� ًا عىل ش�خصية الفرد من
والتعصب الديني.
الفكري
ّ

وبينما أتن�اول النهض�ة احلس�ينية ّ
ف�إن ش�عور ًا بالرتدد يعرتين�ي؛ ألنّه مع بس�اطة

املوض�وع الظاه�رة إلاّ أنّ�ه ال خيل�و من اللب�س واحلذر ،وال س� ّيام حينما تتدخل فيه
الرصاعات السياس�ية ،وحينام يمس مشاعر عدم التسامح واألحكام التقويمية ،ولنا

أن نحيص الورق املنش�ور وامل�داد املراق واألقالم واألفكار املس�موعة والفضائيات

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

خلال االلتزام الديني ،وتأخذ أبعادها الرتبوية إلصالح املجتمع ومواجهة الضالل

واإلعلام امللوث ،ويف الرصاعات واجلم�ود الفكري والعصبيات الضيقة ،وتصوير
ه�ذه الثقافة م�ن زوايا رؤية حتجب النظ�رة املتكاملة حتى ال تعطيه�ا فرصة للظهور

بحجمه�ا ووزهن�ا املوضوع�ي ،وأن�ت قد تتف�ق معي ّ
بأن ه�ذا النزف الثقايف س�بب
ونتيجة للرصاعات السياسية التي حتيط واقعنا.

ونح�ن ل�و تعمقنا يف األس�باب التي أفرزت ه�ذه الرصاع�ات لوجدناها يف هذا

املحي�ط فكري�ة عقائدية الطاب�ع ،وهذا أقوى مظاهره�ا ،ومع ّ
كل ذل�ك يبقى القول
الفص�ل ثابت� ًاّ « :مل�ا كانت احل�روب تتو ّل�د يف عقول البشر ،ففي عقوهلم جي�ب أن تُبنى
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،75ص.128

215

حصون السالم»(((.

ّ
يت�م إلاّ بخطاب
إن ه�ذا البن�اء ال�ذي ّ
حيص�ن العق�ل والفكر وحيي�ي الثقاف�ة ال ّ

حضاري ثقايف أخالقي ينبع من النهضة احلسين ّية الراقية السامية ،ويسعى إىل تكوين

وتفوقها على ّ
كل القيم االجتامعية
مهي�ة القيم اإلسلامية وقيمها احليو ّي�ةّ ،
بصيرة بأ ّ
بأي
ث�م ال يمكن تبديله�ا أو تعويضها ّ
واحلضاري�ة املوج�ودة لدى األُم�م األُخرىّ .
حال من األحوال ،وتبصريهم كذلك بأس�اليب اهلجمات املضادة لآلخرين بثوابت
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ه�ذه القي�م ودوره�ا يف إرس�اء احلقائق الت�ي ال تطاهلا الش�كوك ،وكذل�ك بتكوين
البصرية بكيف ّية ايضاح احلق هلم ،ال باس�تخدام األس�اليب الباطلة والوسائل امللتوية
واس�تخدام الطرق اإلعالمية عىل اختلاف أنواعها ومس�مياهتا؛ ّ
ألن هذا اإليامن يف

مهية إلزالة الش�عور بالعجز وبع�دم الثقة باملؤمنني وبعقيدهت�م ،وهذا األمر
غاي�ة األ ّ

بالقوة التعليمية والرتبوية والنفس�ية للخطاب يف تنمية اإليامن ورسوخه
يتم ّ
أيض ًا ال ّ
وتنمية العقول وبناء الشخصية القادرة عىل الثبات عىل مبدأها.

وإذا كنّا ننس�ى ،فال ننس�ى العمل عىل إزالة اخلرافات واألف�كار املظللة من عقل

املتل ِّقي بس�بب النهضة احلسين ّية ،واستخدام ّ
كل الوس�ائل النفسية والرتبوية لتثقيف
املتل ِّقين على نحو تس�تطيع هذه العق�ول يف ضوئها أن تترشب بالعقي�دة املطلوبة إىل

أن يصبح�وا كما وصفهم الق�رآن الكري�م( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ*ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ*
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ*ﯲ ﯳ

216

ﯴ ﯵ*ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ*
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)(((.

((( من نص ديباجة امليثاق التأسييس لليونسكوُ ،انظر./http://ar.unesco.org/node :
((( الفرقان :آية 63ـ.68

إن جوه�ر النهضة احلس�ين ّية ه�و إش�اعة روح التعاطف والرتاحم وامل�و ّدة؛ ّ
ّ
ألن

األُ ّم�ة التي ال تس�ود بين أفرادها هذه ال�روح ال توجد فيها حي�اة مطمئنة ،وتتحكّم

ثم تك�ون احلياة االجتامعي�ة جا ّفة ومملة
فيه�ا العالقات الرس�مية واملصال�ح املا ّديةّ ،
ال طع�م فيها ،وهلذا أراد اإلسلام من أج�ل هوية واحدة هلذه األُ ّم�ة أراد بناءها عىل
أس�اس الرتاحم واملو ّدة لدرجة أن تكون األُ ّمة كجس�د واحد ،كام قال الرسول‘:

«مثل املؤمنني يف توا ّدهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له
حيب
حيب ألخيه ما ّ
سائر اجلسد بالسهر واحلمى»((( ،وقال‘« :ال يؤمن أحدكم حتى ّ

لنفسه»(((.

وترصفاهتا العملية الواقعية؛ فإهنا ال تنهار وال تتفكك إن شاء اهلل.

وه�ذا األمر يكون روح املواجه�ة للتحدّ يات وروح الكف�اح واملقاومة للتيارات

الق�وة يف اهلوية العقائدية واإلنس�انية،
واألف�كار الغازي�ة التي تريد احتلال مواطن ّ

تتك�ون روح اخلري التي تس�عى لرتقية اإلنس�انية إىل ازده�ار الثقافة واحلضارة
وهن�ا
ّ

والرفاهية ،وقد قيل يف هذا الصدد« :لو بذل اإلنسان يف السيطرة عىل مجاح نفسه بعض

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

ّ
إن فع�ل ه�ذه ال�روح إذا انتشرت يف جس�م األُمة وبان�ت أخالقياهتا الس�لوكية

قوة الطبيعة ،لكان عاملنا اليوم عامل طهارة وسعادة»(((.
ما يبذله من اجلهد يف السيطرة عىل ّ

يتم إلاّ عندما تس�عى تربية النهضة احلس�ين ّية وهي تشكِّل حمددات اهلوية
وهذا ال ّ
ب�ث املرتكزات األخالقية ،وحقيقة األمر هو :ل�و ّ
م�ن خالل ّ
أن الناس بذلوا لتطهري

نفوس�هم م�ن الرشور والعدواني�ة كام يبذلون لتطهير املدن ومظهرهم مل�ا رأينا هذه
ما ّ
الشرور ،عل ً
أن القذارة األخالقي�ة ال تقل إطالق ًا عن الق�ذارة املادية من خالل ما

يشمئز منه اإلنسان.

((( النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم :ج ،8ص.20
((( البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري :ج ،1ص.9
((( داغستاين ،بلقيس ،الرتبية الدينية واالجتامعية لألطفال :ص.11
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اخلامتة

ّ
إن ما جيري يف العامل من أزمة أخالقية ،وتأثريها يف القيم اإلسالمية ،يرجع يف الكثري

من أس�بابه إىل اختلاف البيئات االجتامعية ،وهذا االختالف أ ّدى إىل عدم انس�جام
يف املنظوم�ة األخالقي�ة القيمية ّ
لكل جمتمع؛ ومن هنا ال ب�دّ أن تكون الصلة قو ّية بني
أن الدين مصدر ّ
القي�م األخالقي�ة والدين ،ويف هذا الصدد ال بدّ أن نؤك�د ّ
كل القيم
الروحية واخللقية ،وهو األساس يف توجيه سلوك الفرد واملجتمع والناس ،والتمييز
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بني اخلري والرش ،وبني الصواب واخلطأ ،ويكاد يتّفق املفكّرون والعلامء واملر ّبون عىل

ّ
ثمة درس يتع ّلمه
أن النهضة احلس�ين ّية تُعدّ اهلدف األس�مى للرتبية والتعلي�م ،فليس ّ
اإلنس�ان وال عادة يكتسبها دون الرجوع إىل املنظومة األخالقية يف النهضة احلسين ّية،
حيث تس�عى األخالق إىل تنمية الوازع الداخيل للضمري اإلنس�اين ،كام هتتم بتزويده

بمعرف�ة األخلاق القرآني�ة ،وأخالق الرس�ول‘ ،وم�ن هذه األخلاق املحمدية
األول ،يف تربية اجليل عىل أس�اس
انبثقت النهضة احلس�ينية ،حيث أصبحت الدرس ّ
والتفس�خ ،فالنهضة احلس�ين ّية رضورية
الفضيلة واخللق القويم ،بعيد ًا عن االنحالل
ّ
جد ًا يف بناء شخصية الفرد املسلم.

ويف ه�ذا البحث تناولنا املنظومة األخالقية والقيمية ودورها يف الرتبية والتعليم،

وبناء اإلنس�ان املعارص ،حيث مت ّثل الرتبية والنهضة احلس�ين ّية وجهان لعملة واحدة،
وال ي�أيت النض�ج األخالق�ي إلاّ بالتعلي�م والتثقيف ،وإدراك الواجب�ات ،حيث قال

الرسول الكريم‘« :املجاهد َمن جاهد نفسه يف طاعة اهلل ،واملهاجر َمن هجر ما حرمه
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اهلل عليه»((( ،وذلك يعني ّ
أن النهضة احلس�ينية هنضة أخالقية غايتها ابتعاد املسلم عن

حم�ارم اهلل ،وذل�ك بحد ذاته خي ِّلص اإلنس�ان من الش�وائب ويرفعه إىل عامل أس�مى،
القراء
وهذا ما توخيته يف بحثي ،فإن أحسنت فمن عند اهلل ،وإن قصرّ ت ،فأرجو من ّ
التصويب .واهلل من وراء القصد.

((( الرواندي ،قطب الدين ،منهاج الرباعة:ج ،2ص.445

فهرست املصادر
* القران الكريم.

الغ�زايل (ت505هـ) ،الن�ارش :دار الكت�اب العريب،
1ـ 1إحي�اء عل�وم الدين :أب�و حامد ّ
بريوت ـ لبنان.

2ـ 2اإلرش�اد :الش�يخ حممد بن حمم�د امللق�ب باملفيد (ت413ه�ـ) ،حتقيق :مؤسس�ة آل
البي�ت^ لتحقيق التراث ،ط1414 ،2ه�ـ1993/م ،الن�ارش :دار املفيد للطباعة

والنرش والتوزيع ،بريوت ـ لبنان.

3ـ 3اإلسالم يقود احلياة (فصل خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء) :حممد باقر الصدر.
الدراسات اإلسالمية ،مؤسسة البعثة ،مؤسسة البعثة ـ قم ،ط1417 ،1ه.

5ـ 5اإلمامة والسياسة :ابن قتيبة.

6ـ 6بحار األنوار :الش�يخ حممد باقر املجلسي (ت1111هـ) ،ط1403 ،2ه1983 /م،
مؤسسة الوفاء ،بريوت ـ لبنان.

7ـ 7البناء االجتامعي والشخيص :حممد سعيد فرج ،اإلسكندرية ،دار املعرفة1989 ،م.

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

4ـ 4األمايل :أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسين بن موس�ى بن بابويه القمي ،حتقيق :قسم

8ـ 8البناء القيمي للشخصية كام ورد يف القرآن الكريم( :بحوث ندوة خرباء أسس الرتبية
اإلسلامية) :عبد احلميد وفاروق عبد السلام اهلاش�مي ،ط ،2مك�ة املكرمة ،مركز
البحوث الرتبوية والنفسية.

9ـ 9تاري�خ مدينة دمش�ق :أبو القاس�م عيل بن احلس�ن بن هب�ة اهلل املعروف بابن عس�اكر
(ت571ه�ـ) ،حتقيق :عم�رو بن غرامة العمروي 1415 ،ه�1995/م ،النارش :دار
الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.

10 10حت�ف العق�ول عن آل الرس�ول| :أبو حممد احلس�ن بن عيل بن احلسين بن ش�عبة
احل�راين (ت ق4ه�ـ) ،عن�ى بتصحيح�ه والتعلي�ق علي�ه :علي أكرب الغف�اري ،ط،2

219

1363ش1404/هـ ،مؤسس�ة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة
ـ إيران.

11 11تطورات يف قيم الطلبة (دراس�ة تربوية تت ّبعية لقيم الطالب يف مخس سنوات) :حممد
إبراهيم كاظم ،القاهرة :مكتبة األنجلو املرصية1962 ،م.

12 12تنمية اجلانب األخالقي والرتبوي لدى طلبة اجلامعة :رياض أمحد الدباغ ،جملة آداب
املستنرصية ،العدد 1989 ،7م ،العراق.
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13 13ثورة اإلمام احلسني× :حممد مهدي شمس الدين.

14 14رس�ائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء :أخ�وان الصفاء (ق ،)4دار ص�ادر للطباعة
والنرش ،بريوت1376 ،هـ1957/م.

15 15سيكلوجية الشخصية :سيد حممد غنيم ،دار النهضة :القاهرة1973 ،م.
16 16سمو املعنى يف سمو الذات :عبد اهلل العالييل.

17 17صحي�ح البخ�اري :حممد بن إسماعيل البخ�اري (ت256هـ) ،الن�ارش :دار الفكر
للطباعة والنرش والتوزيع1401 ،هـ1981/م.

18 18صحيح مس�لم :مس�لم بن احلجاج النيس�ابوري (ت261هـ) ،الن�ارش :دار الفكر،
بريوت ـ لبنان.

19 19عيون احلكم واملواعظ :عيل بن حممد الليثي الواس�طي (ت ق6هـ) ،حتقيق :الش�يخ
حسني احلسيني البريجندي ،ط ،1املطبعة والنرش :دار احلديث.

20 20الفتنة الكربى عيل وبنوه :طه حسني.
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21 21القي�م االجتامعية الالزمة لتالمي�ذ احللقة الثامنة من التعليم األس�ايس ودور مناهج
امل�واد االجتامعي�ة يف تنميته�ا :فتحي يوس�ف مبارك ،املجل�ة العربية للرتبي�ة ،املجلد

( )12العدد (1992 ،(1م.

22 22القيم والرتبية :لطفي بركات أمحد ،ط1983 ،1م ،دار املريخ ،الرياض.

23 23القي�م الس�ائدة ل�دى طلبة جامع�ة صنعاء (ف�رع تعز) :نبيل صالح س�فيان ،رس�الة

ماجستري (غري منشورة) كلية الرتبية ،اجلامعة املستنرصية1995 ،م.

24 24الكايف :الش�يخ حمم�د بن يعقوب الكليني (ت329هـ) ،حتقي�ق :عيل أكرب الغفاري،
ط1365 ،4ش ،املطبعة :حيدري ،النارش :دار الكتب اإلسالمية ،طهران.

25 25الكام�ل يف التاري�خ :ع�ز الدين أيب احلس�ن عيل بن أيب الكرم حممد ب�ن حممد بن عبد
الكري�م بن عب�د الواحد الش�يباين املع�روف بابن األثير (ت630ه�ـ) ،املطبعة :دار

صادر ،بريوت1386 ،هـ1966/م.

26 26كن�ز العمال :عالء الدي�ن عيل بن حس�ام الدي�ن ابن قايض خ�ان القادري الش�اذيل
اهلندي ،الش�هري باملتقي اهلندي (ت975هـ) ،حتقيق :الش�يخ بكري حياين ،تصحيح

الرسالة ،بريوت ـ لبنان.

27 27لس�ان العرب :أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن عيل ،املعروف بابن منظور
األنصاري اإلفريقي (ت711هـ) ،ط 1414 ،3ه ،النارش :دار صادر ،بريوت.

28 28مثير األح�زان :نج�م الدي�ن حمم�د ب�ن جعف�ر ب�ن أيب البق�اء هب�ة اهلل بن نما احليل
(ت645هـ) ،النارش :املطبعة احليدرية ،النجف األرشف1369 ،هـ1950/م.

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

وفهرس�ة :الش�يخ صفوة الس�قا ،س�نة الطبع1409 :هـ1989/م ،النارش :مؤسس�ة

29 29جممع الزوائد ومنبع الفوائد :نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي (ت807هـ) ،بريوت
ـ لبنان1408 ،هـ1988/م.

30 30مقتل احلسين× :أبو خمنف األزدي (ت157هـ) ،حتقيق :حسني الغفاري ،املطبعة
العلمية ،قم.
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جتلّيات قِيم واقعة ّ
النص الشعري
الطف يف ّ
أ .م .د .سجا جاسم محمد*
د .أنوار مجيد سرحان**

املق ّدمة

جتس�دت فيها
مل تك�ن واقع�ة
ّ
الطف واقعة تارخيية وحس�ب ،إنّام معركة حضارية ّ

جتارب البرشية من آدم إىل يوم استشهاد اإلمام احلسني×؛ إ ْذ الحت منها ّ
كل معاين
ووضحت لألجيال أهدافها؛
احلياة وقيمها وفلسفتها ،ورسمت للمستقبل خطوطهّ ،

احلق والباطل.
إ ْذ كانت أعظم معركة يف التاريخ بني ّ

وبام ّ
النص الش�عري أكثر العنارص الثقافية تأثر ًا باألحداث ،وأكثر استيعاب ًا هلا
أن ّ

الطف حارضة وشاخصة ّ
بكل معانيها وقيمها وأفكارها
وملجرياهتا؛ لذا كانت واقعة
ّ
النص الشعري ،الذي خلّص فيه الشعراء تلك العنارص والقيم ،فظهرت
ومبادئها يف ّ

بوضوح يف نصوصهم الشعرية معبرّ ة عن تلك الواقعة؛ لذا يسعى البحث إىل الوقوف
أهم املؤرشات التي تكشف عن تلك القيم
عىل قيم
ّ
الطف يف ّ
النص الشعري ،وبيان ّ

يف النص�وص الش�عرية ،وصوالً إىل مس�ح جتليات تل�ك القيم بصوره�ا املختلفة يف
النص الشعري ِعرب حتليل عدد من تلك النصوص الشعرية لعدد من الشعراء.
ّ
وخالصة ما انتهى إليه هذا البحث :هو ّ
الطف أدب مفعم بطيف واس�ع
أن أدب
ّ
م�ن القيم العربية واإلسلامية ،الت�ي تعكس العديد من القيم املب�ادئ األُخرى التي

* جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم اللغة العربية ـ األدب اإلسالمي ُ
واألموي ـ األدب األندليس.
** جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم اللغة العربية ـ األدب اإلسالمي ُ
واألموي ـ األدب األندليس.

حتوهيا تلك النصوص الشعرية؛ ممّا ّ
يدل بوضوح عىل عمق هذه الواقعة وعىل أبعادها

النص
ترس�خت يف نفوس الش�عراء ،واس�تمرت إىل يومنا هذا ،فكان ّ
ومبادئها التي ّ
ٍ
بوضوح ٍ
ٍ
وبقوة وإرصار؛ إذ غدت
كاف،
الشعري أداة ف ّعالة لإلفصاح عن تلك القيم
ٍ
معان
تل�ك النصوص مصدر ًا مه ًام من مصادر االعت�زاز هبذه الواقعة ،وما حتمله من

وقي ٍم موضوعية وفنية خت ّلد تلك الواقعة بمختلف الوس�ائل واألساليب ،وليس ّ
أدل

عىل ذلك سوى تلك الشعائر واملواكب التي تُقام سنوي ًا.
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ممّا ال ش�ك فيه ّ
الطف كانت رمز ًا للش�هادة والتضحية يف الشعر العريب،
أن واقعة
ّ

وقد زادت نصوص الشعراء ثرا ًء بفضل تلك الواقعة ،إ ْذ استلهم الشاعر املبدع مادته
فني عكس فيها صدق املعاناة يف الدفاع
الشعرية من تلك الواقعة ،وصاغها ُبأسلوب ّ
املس�تميت عن املب�ادئ والقيم اإلنس�انية الرفيعة يف الثورة ،واالستش�هاد ُبأس�لوب

حمكم ،واس�تطاع بمه�ارة وإبداع إظهار الصراع بني اإلمام احلسين× ويزيد ،وما

يعكس�ه من تناقضات يف املبادئ واملصالح واألهداف ،التي تعكس يف الوقت نفس�ه
فلسفة عاشوراء وأهدافها يف الرفض والتضحية والفداء من أجل املبدأ والعقيدة(((.
الطف خري درس معبرّ عن إرادة األُ ّمة وقيمتها يف ّ
كل زمان ومكان،
كانت واقعة
ّ

فقد كان الش�اعر واألديب والفنان يعبرّ عن ش�دّ ة ارتباطه بقضية اإلمام احلسني×،
جمرد حادثة
ف ُيشير بوضوح إىل حضور قيم عاش�وراء يف أعامله ،فلم تكن عاش�وراء ّ

تارخيية عابرة ،وإنّام كانت ثورة هلا أبعادها الدينية والسياس�ية والفلس�فية والفكرية،
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تضمن�ت مفاهيم وقي ً
ما إنس�انية ُعليا هي أس�اس خلودها عبر العصور ،وقد
الت�ي ّ
انعكس�ت ه�ذه القيم واملفاهيم يف األدب والش�عر والفنون األُخرى ،فاس�تحرضها

ٍ
ٍ
مبارش أحيان ًا وغري مبارش أحيان ًا ُأخرى ،وو ّظفوها
بشكل
الشعراء واألُدباء والفنانون
يف معاجلة املش�كالت الراهنة ،إ ْذ أصبحت س�مة بارزة من سامت اهلوية الثقافية التي
ّ
غذت احلركة األدبية والفنية بخربات وجتارب غن ّية.

((( ُانظر :هادي ،حسن ،واقعة كربالء يف األدب العريب العارص :ص.24

ّ
حق م�ن احلج�از إىل العراق،
إن واقع�ة
الط�ف أثبت�ت للع�امل أنهّ ا ثورة ومسيرة ّ
ّ

وكانت ش�هادة اإلمام احلسين× يف كربالء املقدّ سة حتمل رس�الة ناطقة بني ط ّياهتا

احلق ،ورفض الظلم مهام كانت
منطق العقل واملنطق املس�تنبط من واقع الدفاع ع�ن ّ
عقيدت�ه ومذهب�ه وقوميته ،فهي ثورة ال مت�وت ،وحياة ال متوت؛ ألنهّ �ا ُولِدت لتبني
وتُبدع ،وهي ثورة عطاء ملس�تقبل ٍ
زاهر بأيدي املكافحني والثائرين ،وهذا ما عبرّ عنه

الدكتور الوائيل بقوله( :من الطويل)

ٌ
ِ
ري وإِ ُ
مشعل
القواضب
يامض
تش ُ

ِ
فيتبع(.)1
رين
وحتدو
بركب الثَّائِ َ
ُ

َ
متوت عىل املدى
وأنت حيا ٌة ال
ُ
ِ
أب�ا الث ِ
ُ
س�يوفها
صليل
َّورة الكربى

ٍ
ُبدع
ت��وال��دُ يف
خلق وتُنيش وت ُ
ِ
ِ
مرجع
اخل��ل��ود
ب��أب��ع��اد
نشيدٌ
ُ

وهاج�ة أنارت درب الثائري�ن يف تارخينا املايض،
إ ْذ ص�ارت واقعة
ّ
الطف ش�علة ّ

وهي ش�مس هدى لن تنطفئ تُنري وتيضء املس�تقبل ّ
بكل م�ا حتمله من معاين اخللود

واالنتصار «وأصبحت ثورته النور الس�اطع ال�ذي ُينري درب أصحاب األقالم وأرباب

الفكر والسياس�ة؛ ملا هلا من فضل كبري يف حتري�ر البرشية مجعاء من العبودية والذل .فهي

النص الشعري
جت ّليات قيم واقعة
ّ
الطف يف ّ

أرى َّ
يموت ويستوي
كل َمن حييى
ُ

ومطلع
غيب
عىل
ِ
مرسح ُّ
ُ
الدنيا َم ٌ

الثورة التي نادت :ال للذل ،وال للخنوع ،وال للعبودية ،وال للظلم ،وال للطغاة واجلبابرة.

ون�ادت :نعم للحرية ،واملس�اواة ،والعدل ،وتطبيق الرشيعة الس�محاء .واس�تلهم منها
األُدباء والكتّاب والفالسفة ورجال احلكم والسياسة العظات الكثرية»(((.
أن أهل البي�ت^ هلم دورهم الف ّع�ال يف إنقاذ األُ ّمة اإلسلامية
«وممّ�ا ال ش�ك في�ه ّ

م�ن االنحراف ،فقد كانوا عىل امتداد تاريخ اإلسلام الس�يايس عىل قمة اهلرم الس�يايس

املعارض ،واملس�تهدف لإلصالح ،وتطبيق أحكام اإلسالم ،وإقامة العدل»((( ،وهذا ما
((( الوائيل ،أمحد ،ديوان الوائيل :ص.97
((( القندوزي ،سليامن بن إبراهيم ،ينابع املو ّدة :ج ،2ص.12
((( مؤسسة البالغ ،أهل البيت^ مقامهم منهجهم مسارهم :ص.123
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عبرّ عنه الشاعر طالب احليدري بقوله( :من املتقارب)
يق�ود ال�ورى
�ن
إىل ال��ن��و ِر أو ُين ِه ُ
ُ
ض ال��راق��دَ ا
فخير ال�ورى َم ْ
ُ
ِ
��ك��ت ُّ
ك��ف�� ُه
جي����ود ب�م�ا م�� َل
ْ
ُ
ف���اس���دا(.)1
صلح جمتمع ًا
ُلي َ

يضحون ّ
بكل ما يملكون
فأه�ل البيت^ هم قادة املجتمع يف اإلصالح ،فه�م
ّ

م�ن أجل صلاح املجتمع ،واحلفاظ عليه ،ومقاومة الفس�اد وأكّد الش�اعر احليدري

هذا املعنى بقوله( :من الكامل)
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ِ
ِ
وأهلها
البالد
إصالح
من أجل
ِ

وقوله( :من الكامل)

�رت جماه�د ًا
ي�ا رائ�دَ
ِ
اإلصلاح ُث َ
يف ِّ
كل ش ٍ
رب ِمْ��ن دمائِ َك قطر ٌة

وقوله( :من الكامل)

إن ال�د َم الق�اين رس�ال ُة مصل�حٍ
ّ

ِ
وصالح ِهم َض َّحى بأغىل الغايل(.)2
ِ
للضالل�ة ماح�ي
يف اهلل س�يف ًا

تدعو إىل التطه ِ
واإلص�لاح(.)3
ري
ِ
ٍّ ِ
وعتاد
��ف��ر إم���ا ِم(.)4
جندي وس ُ

فاإلمام احلسين× ه�و ّأول الثائرين املطالبين باإلصالح ،والداع�ي إىل إيقاظ

احلس الوطني واحلس اإلنساين إىل العا ّمة؛ إ ْذ ّ
إن هنضة اإلمام× هي هنضة إلصالح

الواقع الفاسد السائد يف ذلك الزمان ،الذي ال بدّ له من ناهض للتغيري ،وهذا ما أكّده
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اإلم�ام احلسين× بقول�ه« :إنيّ مل أخرج أرش ًا ،وال بط�ر ًا ،وال مفس�د ًا ،وال ظامل ًا ،وإنّام
خرجت لطلب اإلصالح يف ُأ ّمة جدّ ي»((( .وإن كان هذا يف األمس ،فام أش�به ذلك بام

((( احليدري ،طالب ،ملحمة كربالء (النور) :ص.23
((( املصدر السابق (عاشوراء) :ص.46
((( املصدر السابق (هالة اخللود) :ص.87
((( املصدر السابق (دم الشهيد) :ص.28
املقرم ،عبد الرزاق ،مقتل احلسني× أو حديث كربالء :ص.139
((( ّ

حيدث اآلن من فساد يف جمتم ٍع فقد أهله أبسط احلقوق يف العيش ،فهو حيتاج إىل ثورة
ٍ
تدهور وفس�ادّ ،
ولعل صورة املجتمع هذه وما فيه من ظلم وفس�اد
تصلح ما فيه من

تنطبق مع قول الشاعر طالب احليدري( :من الكامل)ِ
ج�ور مخُ ٍ
ات�ل
أش�كو أب�ا الش�هداء
َ
م��ر ًة
اجلاهلي ُة ق��د ُأع��ي��دَ ْت
َّ
واملرتشين املالئين بطونهُ ُ ْ�م
ِ
أقداح ِهم
ال��راح يف
ني
والساكب َ
َ
جي�اع يف ديا ِر ِه�م
املس�لمونَ
ٌ
ِ
الشعب ك ّفوا َع ْن مظامل ِ ُكم
يا ساس َة

احلكم لل(أصنا ِم)
ُأخ��رى فعا َد
ُ
ٍ
ٍ
وح����را ِم
ري��ب��ة
���ن
وخ��ي��ان��ة َ
ِم ْ
��ن
أدم��ع األي��ت��ا ِم(.)1
ِ
معصور ًة ِم ْ

أكناف ِ
ِ
ُ
(نف�ر)
�ه
ع�م يف
واملل�ك ي ْن ُ
ُ
رو َيدكم ـ ُّ
كل هذا َمث ُلكم ـ َبشرَ ُ (.)2

فمجتم�ع هبذه الصورة حيتاج لثورة إصلاح جتعل منه جمتمع ًا جديد ًا ال ظلم فيه،

جمتمع ًا ناهض ًا ،يتس�م بالعدالة واملح ّبة واملس�اواة ،وهذه الصورة مستوحاة من هنضة
اإلمام احلسني× ،وهذا ما عرب عنه الشاعر احليدري بقوله( :من املتقارب)
س َ
ال����د ُم املرجتى
ذاك
ُّ
و ُق ّ
����د َ

ِ
(جم��ت��م��ع) آخ��� ِر
ل��ت��ك��وي��ن
ٍ

ِ
(جم��ت��م��ع) ينطوي
لتكوين
ٍ

ِ
ط��ي��ب��ة اخل��اط�� ِر
ان���ط���واء ع�لى
ً

ٍ
ِ
ن��اه��ض
(جم��ت��م��ع)
ل��ت��ك��وي��ن
ٍ

ِ
يقر
ل��ت��ك��وي��ن
ٍ
(جم��ت��م��ع) ال ُّ
ِ
ّ
يسف
(جم��ت��م��ع) ال
لتكوين
ٍ
ٍ
ذل���ة
�����ن
وال
ي��ت��خ��ض��ع ِم ْ
ُ

النص الشعري
جت ّليات قيم واقعة
ّ
الطف يف ّ

وقوله( :من البسيط)

ِ
الشعب مطبوع عىل اإلج��رام
يف

���ق حت��ل��ي��ق�� َة ال��ط��ائ�� ِر
يحُ��� ِّل ُ

ل��ل��ب��غ��ي إق������رار َة ال��ص��اغ�� ِر
ِ
ِ
امل���اج���ن ال��ف��اج�� ِر
إس��ف��اف�� َة
ٍ
ن�����اه وال آم��� ِر
ب���أع���ت���اب

((( احليدري ،طالب ،ملحمة كربالء (دم الشهيد) :ص.30
((( املصدر السابق (الظلم ليس له جاه) :ص.39
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��ع م���ا يتقي
وال ي��ت��ص�� ّن ُ

يص�ارح م�ا يس�تطيع
ولك�ن
ْ
ُ

(احل��اك��م) اجل��ائ�� ِر
ب��ه س��ط��و َة
ِ

مصارح َة
الصاب ِر(.)1
ِ
(املصلح) َّ

الن�ص ّ
أن جمتمع ًا هبذه الصف�ات ال يتحقق إلاّ ع�ن طريق اإلصالح
واض�ح م�ن
ّ

الذي ُوجد يف ثورة اإلمام احلسين× ،ليس هذا فحس�ب ،بل إنّه ال يتحقق إلاّ عن
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طريق املوت ،وهذا ما عبرّ عنه الشاعر احليدري بقوله( :من اخلفيف)
ِ
س�بيل املع�ايل
وج�دُ وا امل�وت يف
أث����ر ًا ب��اق��ي�� ًا وذك�����ر ًا جميدا
يك�ن مس�تميت ًا
�ن
ْ
فاس�تامتوا و َم ْ

ٍ
ينترص
بط�ل
فأعظم
وعّب�رّ ع�ن املعنى نفس�ه الكاتب أمحد حس�ن لطفي بقول�ه« :
ُ
ُ
ِ
ِ
باملوت عىل
املوت»(((.

الطف قيم التضحية والفداء ،إ ْذ أصبحت رمز ًا و ُأنموذج ًا للتضحية
ومن بني قيم
ّ

ا ثوري ًا ينهل من�ه ّ
والف�داء والثب�ات على العقيدة واملب�ادئ ،وغدت منهل ً
كل الذين

يرس�مون ملسيرهتم طريق ًا ملقارعة الظل�م والطغيان ،ودك ع�روش الظاملني والطغاة
وإسقاطهم ،فلنتأمل قول الشاعر حممد حسني الصغري( :من البسيط)
قف يف ُر َبى ِّ
ْ
الطف ُ
رس َم َم ْن بانوا
وانش ْد ْ

احلم�راء ناطق� ًة
واس� َتل ِه ِم الرتب� َة
َ

َ
(كربلاء ) رست
حت�ى إذا نزل�وا يف
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ِ
امليادين يب ُلغُ املقصو َدا(.)2
يف

ٌ
أضحي�ة
تذرع�وا
الصبر ،فاألب�دانُ
َ

ف��إنهّ��ا يف ج��ب ِ
�ين ال��ده�� ِر ع��ن��وانُ
هبا
فهي تبيانُ
ُ
ال��دم��اء ال��زواك��ي َ

ِ
للحرب فيهم
مغاوير وفرسانُ
ٌ

فاألرواح قربانُ (.)4
املوت
واستشعروا َ
ُ

((( املصدر السابق (سالم عىل البطل) :ص36ـ.37
((( املصدر السابق (صليل السيف) :ص.19
((( لطفي ،أمحد حسن ،الشهيد اخلالد احلسني بن عيل× :ص.47
((( الصغري ،حممد حسني ،ديوان أهل البيت :ص.187

الطف ،التي
خاط�ب الش�اعر املتلقي وركّ�ز عىل الصورة احلس� ّية ألرض واقع�ة
ّ

ثم عمد إىل االس�تعارة لرس�م صورته حني جعل
أصبح�ت رمز ًا للتضحية والفداءّ ،

ث�م يعمد إىل جعل
الرتب�ة تفي�ض دما ًء ناطق�ة ،فجعل نطقها هو الدم�اء التي عليهاّ .

الطف ساحة ترفل بالتضحية والعطاء قائالً( :من البسيط)
ّ
ِ
األرض ُ
ُ
ترم�ل باألبط�ال زاحف� ًة
ِّ
الطف ميدانُ .
إىل املنايا ..ووادي
()1

الطف ،حينام وقف اإلمام× وقفة
ويرتب�ط بام تق�دّ م من قيم قيمة ُأخرى من قيم
ّ

صوره الش�اعر الس�يد احلمريي
العظي�م بالتضحي�ة بالنفس من دون الغري ،وهذا ما ّ

بقوله( :من اخلفيف)
أيق�ن باملـ�و
حين
لس�ت أنس�ا ُه
َ
ُ
َ
ق�ال ارجع�وا إىل ِ
ث�م َ
أه ُلك�م َلي�ـ
َّ

ـس سـوائي أرى هلم مطـلوب(.)3
َ

اإلمام× وصحبه قائالً( :من اخلفيف)
س�كوب
فأجاب�و ُه والعي�ونُ
ٌ
حين نَل َق�ى
أي ع�ذ ٍر لن�ا
َ
َّ

ش��ب منه هليبا
��م ق��د
ُ
َّ
وح��ش��اه ْ
ونحن ُحروبا(.)4
َج َّد َك املصطفى ُ

ِ
ت دعاهـم وق��ا َم فيهم خطيـبا

الطف ،قيمة التالحم والرتابط بني
ويستمر الشاعر ليقدّ م لنا قيمة ُأخرى من قيم
ّ

وال غراب�ة أن نج�د ذلك يف خلق اإلمام× وصحبه ،وال س� ّيام ّ
أن غايتهم إعالء

أن الغايات واألهداف النبيل�ة ال تتحقق إلاّ
احل�ق ضدّ الباط�ل ،وك ّلنا يع�رف ّ
كلم�ة ّ
((( املصدر السابق :ص.188
((( العسكري ،مرتىض ،معامل املدرستني :ج ،3ص.10
((( شكر ،شاكر هادي ،ديوان السيد احلمريي :ص74ـ.75
((( املصدر السابق :ص 74ـ.75

النص الشعري
جت ّليات قيم واقعة
ّ
الطف يف ّ

الش�موخ كاجلب�ل الصامد ،غير حافل بتلك الوح�وش الكارسة ،وق�د ألقى عليهم
وعلى األجي�ال أروع ال�دروس يف الكرام�ة ِ
وع َّزة النف�س وشرَ َ ف اإلب�اء قائالً×:
الذليل ،وال أفر فِرار الع ِ
إعط�اء َّ
بيد ،(((»..مصور ًا قيمة اإليثار
«واهلل ،ال ُأعطِيكُ�م بِ َيدي
ُّ َ َ
َ
َ
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بالتضحية الكربى ،وهذا ما قدمه اإلمام احلسين× ،الذي ضرُ بت فيه ٌ
أمثال بلغت

أقصـ�ى حدود الس�مو يف التضحية والفداء وأوضحت املع�امل البارزة ،التي جيب أن
تكون منهج ًا لعبور العقبات والصعاب يف هذه احلياة.

ويرتب�ط بما تقدّ م من قيمة التالح�م والرتابط قيمة ُأخ�رى توضح عالقة احلاكم

باملحكوم ،فهي عند اإلمام احلسني× دعو ٌة بناءة ـ ال قوة ـ هدفها توحيد الصفوف
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وتصب هذه
ال التفري�ق ،ال مت ّيز فيها وال اس�تعالء ،ب�ل توحيد الصفوف وحس�ب،
ّ

القيمة يف مصلحة املجتمع وتس�اعد عىل اإلصالح ،وهذا ما عبرّ عنه الش�اعر بقوله:
(من الكامل)
كالنب�و ِة دع�و ٌة
احلك�م عن�دَ ك
ُ
َّ
ِ
ور ُّصه�ا
احلك�م توحي�دُ
الصف�وف َ
ُ

واق�ع
تدعمه�ا حقيق� َة
كن�ت
ق�د
ٍ
َ
ُ

رع���ن���اء
ب���� ّن����اء ٌة ال ق�����و ٌة
ُ
استعالء
ال م��ي��ز ٌة لِ���د ٍم وال
ُ

��واء(.)1
يف
احلكم ّ
ِ
أن املسلمنيَ َس ُ

الطف حني جعل ما حصل
ويؤكد الشاعر عبد األمري خليل مراد لنا قيمة من قيم
ّ

الطف ما هو إلاّ انتصار الدم عىل السيف ،وانتصار الفضيلة عىل الرذيلة ،وانتصار
يف
ّ

احلق ضدّ الباطل ،انتصار ًا واضح ًا للعيان كالشمس الناصعة ،وبشارة للحرية ،قائالً:
ّ
َ
ألن الد َم دائ ًام يعلو عىل السيف
ذلك َّ
ِ
احلرية الباقي ْه
وهو بشار ُة
َ
إذ يتدلىَّ الرأس
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عىل الرمح

إنّه الشمس...

نعم...إنّه
الشمس(((.
ْ
ْ
(ضحيت حتى بالرضيع ) :ص62ـ.63
((( احليدري ،طالب ،ملحمة كربالء،
ّ
((( مراد ،عبد األمري خليل ،الضحك من األيام اآلتية :ص.62

ّ
إن «واقعة كربالء مل تكن موقع ًة عس�كرية انتهت بانتصار وانكس�ار ،بل كانت رمز ًا

ملوقف أس�مى ال دخل له بالرصاع بني القوة والضعف ،بني العضالت والرماح بقدر ما

احلق والظلم»(((.
كانت رصاع ًا بني الشك واإليامن بني ّ

الطف قد مثلت للش�اعر الوائيل س�احة لالندفاع نح�و التضحية،
ونج�د واقع�ة
ّ

فاحلسين× عن�ده هنضة نضالي�ة ملعنى الق�وة والعزيمة والبطولة اخلال�دة ،فقد بنى
احلسين× جم�د كربالء بقيمت�ه اإلنس�انية الثورية جمد ًا خيل�ده التاري�خ ،وكربالء ما
انفكّت ترتمجه بأصلها وشفقها قائالً( :من املتقارب)

احلسين ش�عار ًا على
َس�يب َقى
ُ

رص��ف ِ
ِ
َ
��ع��ج ِ
��ب
ب����دع يف
وأ
َ
��ه ا ُمل َ
ِ
��ذه ِ
��ب(.)2
أصيل َك
َّ
والش َف ِق ا ُمل َ

هزت األجي�ال ،وأيقظ�ت الضامئر
أ ّم�ا الش�اعر احلي�دري ،فريى فيه�ا ثورة ق�د ّ

وحركت العزائم ،وأنقذت َمن كانوا قد غرقوا يف مستنق ٍع عكر ،وقد أجلت
الغافلةّ ،

النص الشعري
جت ّليات قيم واقعة
ّ
الطف يف ّ

اجل�راح
هدي�ر
وي�ا كربلا ي�ا
ِ
َ
ِ
ِ
اخلالدي�ن
ملحم�ة
�فر
َ
وي�ا س َ
رصح ٍ
احلسين
جم�د بن�ا ُه
وي�ا
ُ
َ

��وي األب
وزه���و
َّ
ال����د ِم ال��ع�� َل ِّ
َ
ِ
ال��ب��ط��ول��ة مل ُي��ك�� َت ِ
ب��غ�ي ِ
��ب
ر

للسارين الظلمة ...وهذا واضح يف قوله( :من البسيط)
َ
األجي�ال ثورتُ� ُه
ه�زت
ي�ا ثائ�ر ًا ّ
الض ِ
أيقظ�ت غافي� ًة
امئ�ر ق�د
�ن َّ
َ
ِم َ

ضط ٍ
كل ُم َ
ُ
ت�زال ت�وايس َّ
ه�د
وال
يف َّ
�م
كل ُمس�تن َق ٍع غر َق�ى
ُ
تصي�ح هبِ ْ
تدفعه�م
الغياه�ب
جتل�و
َ
َ
للس�ارين ُ

قامت قيا َم ُتها تل ِوي يدَ القد ِر
ْ
حارت ُخطاها لمِ َا فيها ِم َن اخلدَ ِر
ْ
ُرضي َّ
تحُ ّر ُك الغرا َم ت ِ
كل ُمش َت َج ِر

تط ُّهروا ِم ْن َخطا َيا َم ِ
َ
ائه ا َل ِعك ِر
أعوج أو َع ْن ِّ
كل ُمنحدَ ِر(.)3
َع ْن ْك ِّل
َ

((( بارا ،انطوان ،احلسني يف الفكر املسيحي :ص.122
((( الوائيل ،أمحد ،ديوان الوائيل :ص.103
((( احليدري ،طالب ،ملحمة كربالء (القربان ) :ص.133
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تعرض له اإلم�ام احلسين× وأصحابه ضدّ ق�وى الباطل من
وعلى الرغم ممّ�ا ّ

أن ذل�ك مل يمنعه م�ن أن يبذل دم�ه الطاهر ،موقن� ًا ّ
الظل�م واجل�ور ،إلاّ ّ
أن هذا الدم

هو الذي س�يحقق لقضيته االنتصار واخللود ،ويبث احلياة للمس�تقبل .وهذا ما عرب

الطف رس�الة حسينية تتخطى القرون وهتدم السدود
عنه الدكتور الوائيل حني جعل
ّ

لتصل إىل القلب ،وتبعث احلياة يف ّ
كل ضمري ،يغطي نورها وسناها مشارق األرض
ومغارهبا قائالً( :من اخلفيف)
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ّ
الط�ف ي�ا نجيع� ًا إىل اآل
ي�ا أب�ا

َ
فللر ْم�ـ
بالفت�وح
األرض
ت�و َج
ِ
َّ
َّ
ُ
القتي�ل املدَ َّم�ى
َأرجف�وا أنَّ�ك

ال��ر ُ
م��ول
نَ هت��ادى ع�لى ش���ذا ُه ُّ
ك���ل ح��ب ٍ
ِّ
ُ
ِ
إكليل
��ة
ـ���ل ع�لى
َّ
ُ
قتيل
ينشئ احل��ي��ا َة
���ن
َأ َو َم ْ
ُ

ٍ
ِ
َك َذ ُب�وا ُّ
س�يوف الـ
�ن
كل
ومض�ة ِم ْ

ُ
ـحق ِّ فيِ
قنديل
الد َجى
فاحم ُّ
ِ
َ

ُ
لي�س ُي َق ُ
احل�ر
املب�دأ
ت�ل
َك َذ ُب�وا
َ
ُّ
رأي لنو ِر الشْ �ـ
ل�ن
َ
يم�وت ٌ
َك َذ ُب�وا ْ

ِ
كل ِع ٍ
ُّ
بوج�ه ال�ـ
�رو ُه لهَ�و
�رق َف َ

ُ
ً
ولك�ن
جسما
س�ول
الر
ُ
ْ
ويم�وت َّ

ُ
ضليل
يخَ���دع ال ُّنهى ال َّت
َوال
ُ
ُ
ِ
تعليل
بعض ن��و ِر ِه
��ن
ـشَ مس ِم ْ

ُ
ُ
مسلول
ص��ارم
لم والبغُ ي
ـظ ِ
ٌ
ِ
الر ُ
سول(.)1
ساالت َل ْن
الر
َ
فيِ ِّ
يموت َّ

الطف ،فريى ّ
أن ما
ونقف عند الشاعر احليدري ،وهو يستلهم قيمة من قيم
ّ

الطف هو رصخة مدوية لإلصالح ،يدعو فيها اجليل اجلديد إىل
حدث يف واقعة
ّ

الثورة ضدّ الظلم للتحرر ،وبناء املجد اجلديد ،واألخذ بيد الشعب األسري الذليل
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الطف مثاالً للبطولة وصنع املجد ،قائالً:
للنهوض ،ولصنع احلرية ،متخذ ًا من واقعة
ّ

(من الطويل)

ُ
انتفض
ويرصخ بالنش�ئ اجلدي�د أال
ْ

((( الوائيل ،أمحد ،ديوان الوائيل :ص.119

ِ
إلدراك املنى ما تعرسا
�ّس�رّ
وي ْ

وخ�ذ ِ
ِ
ْ
ِ
األسير حم�رر ًا
الش�عب
بي�د
الع�رب للعدى
كفى ذل� ًة أن خيضع
ُ

ِ
ِ
ٌ
بطول�ة
الالمع�ات
الصفح�ات
ويف

ف��أق�َص�ىَ

متحر َرا
ُم�� َن��ا ُه َعيش ُه
َّ

يستطيع الناهضونَ تصبرّ ا
وأن
َ
ِ
احل��ري��ة املتعثرا(.)1
ت��ق��ود إىل
ُ

ّ
بحق إرادة ربانية ،فقد كان حمتضن ًا أرض
إن ترمجة استشهاد اإلمام احلسني× ّ

الطف كمرسح املأساة ورسى احلدث؛ إ ْذ رفرفت أرواح الشهداء من أرض كربالء
ّ
إىل عنان السامء ،وتع ّلمت البرشية دروس ًا كيف يصون اإلنسان مبادءه ومعانيه،
وتنوعت الرؤى واحليثيات كون اإلمام احلسني× ِقبلة الثائرين يف ملحمته اخلالدة
الطف صفحة من صفحات العروبة املرشقة،
وقفة اإلمام احلسني× يف واقعة
ّ

جاع ً
ال اإلمام عنوان ًا للشهادة ،بل معطي ًا للشهادة مولد ًا جديد ًا( :من الكامل)
ِ
ِ
س�يدي
الش�هادة
أن�ت عن�وانُ
ُه�و َ

أعطيت الشهاد َة مولدَ ا(.)3
أنت
َ
بل َ

فالش�هادة موقف وعقيدة وقل�م يخَ ُّ
جراف ،وش�علة ال ينطفئ نورها،
ُط ،ومعول ّ

النص الشعري
جت ّليات قيم واقعة
ّ
الطف يف ّ

الطف الكربى أرض الشهادة والفداء((( ،فال غرابة من أن جيعل الشاعر
يف واقعة
ّ

جس�دها اإلم�ام احلسين× يف ثورت�ه اإلصالحية ،وعبرّ الش�اعر
وه�ذه الش�هادة ّ
احليدري عن هذا بقوله( :من الكامل)
مع َن�ى الش�هادة ِفاتهَ ُ �م مل ُي ُ
درك�وا

ٌ
موق�ف وعقي�د ٌة
أن الش�هاد َة
َّ
ٌ
ش�علة ال تنطف�ي
أن الش�هاد َة
َّ

ج��وه��ر ش�� ّف ُ
��اف
أن ال��ش��ه��اد َة
َّ
ٌ
ٌ
ق��ل��م يخَ ُ ُّ
ج���ر ُ
اف
وم��ع��ول
���ط
ٌ
ّ

نورها الكشّ ُ
اف(.)4
جيلو العامي َة ُ

((( احليدري ،طالب ،ملحمة كربالء (يف هلوات احلرب) :ص.26
((( ُانظر :الطواحيي ،حممد سعيد ،أمري املنرب احلسيني :ص.45
((( األسدي ،صدام فهد ،ديوان احلسني× منقذ البرشية :ص.341
((( احليدري ،طالب ،ملحمة كربالء (لوال عطاء اخلالدين ) :ص.109
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الطف خالدة ِعرب العصور ّ
بكل ما فيها من قيم
وهلذا جيعل الدكتور الوائيل واقعة
ّ

ومعطيات ،قائالً( :من اخلفيف)
ّ
ّ
الطف تَبقى
الطف ساح ُة
يا أبا

َ����ز ُ
ول .
وعليها مشاهدٌ ال ت ُ
()1

ويبقى اإلمام احلسني× بام قدّ مه خالد ًا عرب لعصور ،قائالً( :من البسيط)
اخللود ِس َوى
فار ِو اخللو َد فام كانَ
ُ

ٍ
ِ
وقع ْت َها
العصرُ ُ (.)2
وثيقة َ
باسم َك ُ

2015
هـــهـ
1437
الثالثة
السنة
عرش
احلادي
العدد
اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015مم
2017مم
2015
هـ ــ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ــ
الثالثة ـ
السنة
عرش ــ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

إ ْذ ّ
مهمة يف حياة األُ ّمة اإلسلامية ،فإنهّ ا جعلت اإلسلام
إن لواقع�ة
ّ
الط�ف آثار ًا ّ

ي�زداد تألق� ًا ون�ور ًا((( ،وأنهّ�ا محلت قي�م البطول�ة التي م�ا زال اجليل يستس�قي منها
التجارب ِ
والعرب يف مواجهة الظلم والعدوان من أجل محاية العقيدة ،وبام ّ
أن الشاعر

ُيع�دّ ترمجان ًا لوجدانه الفردي ،ووجدان ُأ ّمته(((؛ لذا اس�تطاع التعبري عن تلك القيم،
وهذا ما نجده يف قول الشاعر طالب احليدري( :من البسيط)
يف ِّ
ِّ
الط�ف يبعثُن�ا
وي�وم
كل ع�ا ٍم
ُ
ٍ
ُ
صم�ت ت َُع ِّل ُمن�ا
حي�ث البطول� ُة يف

ف�رد يحُ ام�ي ع�ن عقيدتِ ِ
َ
�ه
وكي�ف ٌ

ُ
وآم����ال
آالم
ت��ل��م��ن��ا ف��ي��ه ٌ
ُ
ُ
َ
ُ
خيتال
اجل���رح
ال��ن��زي��ف
كيف
ُ

ِ
األعضاء ِر ُ
يف ِّ
ئبال(.)5
كل عض ٍو من

ِ
الطف ومن اإلمام احلسني×
يكتف الشاعر عند ذلك فحسب ،وإنّام جعل من
ومل
ّ

مش�ع ً
ال يضيء درب الثائري�ن؛ ليعط�ي احلياة هنج� ًا جديد ًا ع�ن طريق إغن�اء الفكر

اإلنس�اين بمعاين اإلسلام اجلهادية من الف�داء ،والتضحية ،والصمود ،والش�هادة،
234

واإليمان بالقضية السياس�ية والدفاع عنه�ا ،وهذا ما عبرّ عنه الدكت�ور الوائيل قائالً:

((( الوائيل ،أمحد ،ديوان الوائيل :ص.120
((( املصدر السابق :ص.107
((( ُانظر :آل سيف ،فوزي ،ديوان يف رحاب اإلمام احلسني× :ص.10
((( ُانظر :املويف ،عثامن ،يف نظرية األدب من قضايا الشعر والنثر يف النقد احلديث :ص.163
((( احليدري ،طالب ،ملحمة كربالء (بكم ُج ّننا ) :ص.139

(من اخلفيف)

ِّ
ن����واح يف
َأ
ال��ط��ف أم تغريدُ
ٌ
وه���و َد ِو ٌّي
ال��ث��ائ��ري��ن
ودم
َ
ُ
َ
ِم ٌ
ْ
ي�ضيء وإن حاو
ي��زل
شعل مل
ُ

ساومت َك ْي
ح��ر وك��م
َ
ٌ
ون��زوع ٌّ
ِ
ال��ن��ب��وات متيش
إنهّ���ا ع��زم�� ُة

ال��ث��ائ��ري��ن أق�ص�ى م��ن��ا ُه
ف���دم
َ
ُ
هت���زم الظلام
ف��ت��أل��ق ي��ا شعل ًة
ْ
ُ

َ
ً
ول��ظ��ى
دم وص��دي��دُ
س���ال أم ٌ
ِ
ُي
��ره��ب ال��ظ��امل�ينَ
ف��ي��ه وعيدُ
ُ

ل إمخ�����ا َد ُه
ال��ظ�لام ال��ش��دي��دُ
ُ
ِ
حتتوي نزع َة
النفوس العبيدُ
ال���درب ِ
ول��و
فيه جهدٌ جهيدُ
ُ
أن حي��اذي أه��دا َف�� ُه التجسيدُ

هن��ج س��دي��دُ (.)1
َء حتى يب َ
ني ٌ

عاشوراء وقيمها خالدة مستمرة عىل الرغم من تباعد احلقب بوصفها درس ًا متجدد ًا

والرش ،وهو هبذا «ال حياول أن ُين ّفس عن عاطفته
ومستمر ًا باستمرار الرصاع بني اخلري
ّ

فحس�ب ،ب�ل حي�اول أن يؤدهيا يف نوع م�ن األداء ،كفيل ب�أن ينفعل به متلقي�ه»((( ،قال

الشاعر( :من الطويل)

أل�ف حتي ٍ
ِ
ُ
ّ
�ة
الط�ف
رب�وات
وي�ا
ّ

َ
ط�ال عه�دُ ُه
ورعي� ًا لي�و ٍم ك َّلما

ُ
��ر َدا
ع��اش��وراء
ألي��ا ِم
َ
ختتال ُخ َّ

النص الشعري
جت ّليات قيم واقعة
ّ
الطف يف ّ

الطف وأيام
ويف أبيات ُأخرى للش�اعر نراه يصوغ فكرته التي أكّدت بقاء ذكرى
ّ

يعود كام ب��دا(.)3
أرا ُه بام أعطى
ُ

وهك�ذا أضحت ثورة اإلمام احلسين× درس� ًا لألجي�ال ُيع ّلمه�م كيف تُصنع

الكرام�ة ،وكيف تك�ون التضحية س�بي ً
ال للحرية ،وكي�ف يدافع عن فكرة يقدّ س�ها

درس� ًا يعلمهم معنى اإلباء ،ومعنى احلياة ،ومعنى الردى ،وهذا ما عبرّ عنه الش�اعر
احليدري بقوله( :من الكامل)
((( الوائيل ،أمحد ،ديوان الوائيل :ص115ـ.116
((( النوهيي ،حممد ،وظيفة األدب بني االلتزام الفني واالنفصام اجلاميل :ص.26
((( الوائيل ،أمحد ،ديوان الوائيل :ص.114
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ِ
درس َ
ع�ال
�ك
ي�ا ي�و َم
َ
عاش�وراء ُ
تط�رح ظلم� ًة
ورصخ�ت باألف�كا ِر
َ
ُ

ِ
للبشر الطري�قَ فأدرك�وا
وأن�رت
َ
ِ
�رى
َ
وقتل�ت جرث�و َم الفس�اد بما َج َ
ع ّلم َت ُه�م معن�ى احلي�اة كرام� ُة ال

2015
هـــهـ
1437
الثالثة
السنة
عرش
احلادي
العدد
اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015مم
2017مم
2015
هـ ــ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ــ
الثالثة ـ
السنة
عرش ــ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

ٍ
مب�ادئ
نح�و
وصع�دت باألف�كا ِر
َ
َ
ِ
القل�وب و ِ
ِ
رس َت يف
حبات
كهرب�ت
َ

وقوله( :من املتقارب)
ُت ِّل ُمن�ا كي�ف حيي�ى وكي�ف يم�و
ُ
ُ
ري
يصول
وكيف
القليل النص ُ
ٍ
َ
ف��ك��رة
���داف���ع ع��ن
وك��ي��ف ُي
ُ

ِ
ي��دي��ه
��ض��ح��ي ب�ما يف
وك��ي��ف ُي
ّ
روح ِ
���ن ِ
َ
���ه
��ـ��ر ِم ْ
��ص��ي ُ
وك��ي��ف ُي ّ
وك��ي��ف يخَ ُ ُّ
َ
����ط ب��ق��انيِ ال��دم��ا

ِ
ِ
اإلب�اء
فيـ�ه مع َنـ�ى
ُيـع ِّلمـه�م

ِ
األج��ي��ال
ض�مائ��ر
ك��ت فيه
ح��ر َ
َ
ّ
ِ
األغ�لال
��ن
وت��زي��ح كابوس ًا ِم َ
ُ

ِ
ب��ال
خت��ط��ر هل��م يف
أش��ي��اء مل
َ
ْ
ال��د ِم الق َّت ِ
الطف ِْم��ن َ
ِّ
ال
يف
ذاك َّ

ِ
ِ
ِ
َ
َ
امل��ال
ف��وق
اجل��اه
ف��وق
إن��س��ان
ِ
اآلم����ال
زه�����راء إن��س��ان��ي��ة
ِ
تيا ِر َها مث ً
��ن
األم��ث��ال(.)1
ال ِم َ

ُت ال��ف��ت��ى ش���اخم��� ًا أص��ي��دا
ُ
ري العدَ ى
وكيف
جي��ول الكث ُ

قد ُسها وه��و يشكو الصدَ ى
ُي ّ
���ن ده���� ِر ِه َمقصدا
ليبلغَ ِم ْ

ج��س��م ِ
م��ن��ار ًا ِ
ِ
��ه َمعبدا
���ن
وم ْ
ِء درس���� ًا ب��ه ل��ل�براي��ا ُه���دَ ى
ِ
ال��ر َدى(.)2
و َم َعنى احلياة و َمع َنى َّ

الطف ،فهي ّ
ب�كل ما فيها
النصني م�دى املعاين التي حتمله�ا واقعة
ّ
وواض�ح م�ن ّ

م�ن قي�م وأبعاد بحق ث�ورة إصالحية هدفها األس�اس اإلصلاح يف املجتمع ،وهذا
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اإلصالح مل يقترص عىل وقتها فحس�ب ،وإنّام امتدّ ليش�مل املس�تقبل ،وليكون درس ًا
لألجي�ال على مر العص�ور ،تأخذ منه ِ
العرب واملعاين الس�امية لتبني هلا جم�د ًا قائ ًام عىل
ّ
حركت األجي�ال ،وأيقظت األفكار نحو مبادئ إنس�انية،
اإلصلاح والع�دل ،فهي ّ

((( احليدري ،طالب ،ملحمة كربالء (عاشوراء) :ص.44
((( املصدر السابق (سالم عليك) :ص.20

وأنارت الطريق لألجيال نحو اإلصالح واخلري ،وع ّلمتهم معنى احلياة ،ومعنى كرامة
اإلنسان ،ومعنى أن يموت الفرد من أجل مبدأ وغاية؛ إلصالح الفساد وإقامة العدل.

نتائج البحث

وهبذا نرى ّ
الطف قد أصبحت عند الش�عراء أساس ًا ملادة شعرية خصبة،
أن واقعة
ّ

جت ّل�ت عنه�ا العديد م�ن القيم؛ فكانت م�رآ ًة وأدا ًة للتعبري عن تل�ك القيم ،فنجد ّ
أن
الطف ووقفوا عندها يف أشعارهم ُك ُثرُّ ،
كل واحد منهم
الش�عراء الذين ذكروا واقعة
ّ

والفس�اد .وقد أرادوا ّ
التمسك بالنهج احلسيني حتى أصبح املجتمع
بكل تلك القيم
ّ
هنب ًا للحركات اهلدامة التي حتاول ختريب اإلسالم ،وسفك دماء األبرياء.

فثورة اإلمام احلسين× الصوت املجلجل الذي يتصاعد يوم ًا بعد يوم ،بأناشيد

وطنية وأش�عار ترسي عىل ألس�نة اجلامهري ،ت�ردد تلك امللحمة اخلال�دة الرائعة ّ
بكل
م�ا حتمله من قي�م إصالح جاءت لتبني جمتمع� ًا جديد ًا ،يقوم عىل العدل واملس�اواة،

بعيد ًا عن التعصب والتفرقة ،جمتمع ًا يعرف معنى اجلهاد والتضحية من أجل الكرامة

النص الشعري
جت ّليات قيم واقعة
ّ
الطف يف ّ

الطف ّ
بكل ما حتمله من مضامني كثرية ،عبرّ الش�عراء فيها عن
يس�تلهم قيمة من قيم
ّ
ح ّبهم وتقديسهم هلذه الواقعة التي يرون أنهّ ا قد أصبحت رمز ًا بوجه الظلم والطغيان

والعقيدة.
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حتقيق :سيد عيل مجال أرشف ،دار األسوة للطباعة والنرش ،ط1422 ،2هـ ،إيران.

النص الشعري
جت ّليات قيم واقعة
ّ
الطف يف ّ
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( َما َرأَ ْي ُت إِاّل جمَ ِ يالً)

دراسة يف أبعادها اإلصالحية
م .د .كواكب باقر الفاضلي*

املق ّدمة

احلم�د هلل الذي هدانا هلذا وما كنّا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل ،وصلىّ اهلل عىل حممد

رب العاملني ،وجدّ احلسين الش�هيد الذي
الص�ادق األمين
واملرس�ل املب ّلغ من لدن ِّ
َ
وح�ب أبيه مقياس إيامننا،
اس�تقام بدمه الدين احلنيف ،والذي جعله س�فينة نجاتنا،
ّ
وبعد.

متر علينا يف ِّ
ويوحدها؛
كل عام ذكرى احلزن اجلميل الذي جيمع األُ ّمة اإلسالمية
ّ
ُّ

لتُحي�ي الرس�الة املحمدي�ة بالتجمع احلس�يني لرجاهلا ونس�ائها ،وش�يبها وش�باهبا،

وتس�ابق الصبية واألطفال حتيي الشعائر وتستذكر املصاب ،وتستنبط منها ما ينهض
هبا إىل واقعها ،تس�تلهم الدروس والعرب من هذه امللحمة العظيمة ،فكثري ًا ما نس�تمع

الطف س�واء ما رافق الواقعة ،أو ما
باهتامم ما يردده اخلطباء والش�عراء من نصوص
ّ
ويتم تناوهلا بالتحليل والدراسة ،ونكاد نشعر بالزهو من النشاط
قبلها ،أو ما بعدهاّ ،

العلمي واألديب ،وحتى االجتامعي يف البحث يف سرية وثورة اإلمام احلسني×ٌّ ،
كل

بحس�ب إس�قاطاته املعرفية عىل املوضوع ،ممّ�ا ُيعدد الرؤى وختتل�ف اآلراء ،وحتتدم
ٍ
تتوحد األقالم واألفواه والصور عىل ٍ
واحد ،هو ّ
أن اإلمام
أمر
النقاشات ،ورغم هذا ّ
احلسني× بدمه وسبي أهله ،كتب اهلل للدين اإلسالمي البقاء.
* جامعة الكوفة /ك ّلية الرتبية.

وهك�ذا خرجت املجلدات العظيمة ،واملوس�وعات الكبيرة ،والكتب الرصينة،

واملجلات املرموقة ،واملواقع اإللكرتونية املحرتم�ة ،فتقام املؤمترات والندوات التي

حتيي هذه النصوص بالدراس�ة والتحليل ،والتفحص والتمعن؛ للوصول إىل حقائق
جديدة ،ومفاهيم ُأخرى عظيمة.

وم�ن أبرز النص�وص التي بقيت خالدة ،ه�ي املحاورة التي ج�رت بني ابن زياد

وبين س�ليلة بيت النبوة وعقيلة بني هاش�م الس�يدة العظيمة زينب بن�ت عيل بن أيب
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يمر منصف عىل اس�مها دون ذكر فضائل وصفات
طال�ب÷ ،والت�ي ال يمكن أن ّ
وأهم ما دار فيها
هذه الس�يدة اجلليلة ـ وهذا ليس من البعد عن املوضوعية البحثية ـ
ّ

م�ن حوار حيتاج ك ّل�ه إىل التأمل والتدقي�ق ،والفحص والتحلي�ل ،ولكن يكفيني أن
أقف عىل مجلة واحدة منه وردت عىل لسان السيدة زينب’.

فف�ي هذا البحث نرى ّ
الطف يف الوقت احلايل ،كون
أن هنالك أمهية خلوض غامر
ّ

الطف ،واألذى عىل آل
ما حيدث حولنا من أحداث مؤملة هي بذاهتا اس�تمرار لواقعة
ّ

بيت النبوة من جهة ،وبني ّ
الطف نفسها،
أن األحداث نفسها بدأت تتشابه مع واقعة
ّ
ٍ
ٍ
م�ن ٍ
وترشيد من ال�دار والوطن ،ومن
هتجري
قت�ل عىل الدين واهلوية واملعتق�د ،ومن
ثكاىل ألربع أو يزيد من الش�باب ،الذين هم من املتمسكني بدينهم وأخالقهم ،ومن
كل هذا من ٍ
أيتا ٍم تركوا مقاعد الدراسة لتوفري لقمة العيشّ ،
جهة ُأخرى؛ وهلذا نحن

بحاجة إىل إش�اعة هذه الروح بيننا ،وإشعال النور املحمدي يف دروبنا؛ لتبقى اخلطى
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مستمرة يف طريق اهلدى ،طريق حممد وآله عليهم الصالة والسالم.

الط�ف؛ فيأيت ملحت�واه العظيم
وأ ّم�ا اختي�ار ه�ذا الن�ص دون غريه م�ن نصوص
ّ

والكبير ال�ذي ال يص�در إلاّ عن ابنة س�يد البالغ�ة وإمامها عيل ب�ن أيب طالب×،

وس�نأخذ بالتحليل منه ما ينس�جم وحم�اور املؤمتر ،مثريين يف البح�ث اختيار األبعاد
اإلصالحي�ة التي تناوهلا الن�ص ،وهي اجلملة املقتطعة من املح�اورة ،وإلاّ يمكن أن

نتناوهلا بالتحليل أكثر من هذا ،ونصل فيها إىل نتائج ُأخرى يف حماور ثانية.
أ ّما خطة البحث ،فتكون كاآليت:

األول :تناولن�ا (اجلان�ب الفن�ي للن�ص) :وفيه ع�رض مناس�بة النص،
املبح�ث ّ

ٍ
بشكل
ثم تعريف اجلامل
ومصادره التارخيية ،مع حتليل لبعض املقامات من املحاورةّ ،

موجز.

املبح�ث الث�اين :أثر صناع�ة اجلامل يف تصحيح مس�ار العنف ،وفي�ه عرضنا تأثري

دع�وى الس�لم والعمل هبا يف وقف مس�ار العنف ،واملنع من االس�تمرار يف األعامل
التي ال تؤدي إلاّ إىل اخلراب والدمار واملزيد من الدماء.
أثر هذا النص من الناحية النفسية واالجتامعية.

ندع�و اهلل أن يوفقن�ا بع�د ه�ذا الع�رض املوج�ز للبح�ث واملس�تخلص لفكرت�ه

الطف العظيمة؛ ألنّ�ه حماولة لوضع عالج
املس�توحاة م�ن ربط الواقع احلايل بواقع�ة
ّ

حلال�ة التوح�ش وس�يادة العنف عىل األرض اإلسلامية ـ وال نقول :عىل املس�لمني
ٍ
جه�ة ُأخرى،
ـ إنّ�ه بمثاب�ة العلاج لثقاف�ة العنف واإلره�اب ،هذا من جه�ة ،ومن

( َما َر َأ ْي ُت إِ اَّل مَجِيالً) ..دراسة يف أبعادها اإلصالحية

املبحث الثالث :اإلصالح النفيس واألخالقي يف حتقيق الس�لم واألمان ،فعرضنا

ّ
ف�إن م�ا حيصل يف الطرف املن�اوئ واملواجه لالرهاب التكفريي ،ما هو إلاّ اس�تمرار
خلط الس� ّيدة الطاهرة زينب’ ،وهو ثمرة صدق االنتامء ملدرس�تها ومدرسة أخيها
الطف زينب’؛ لتحقق كل ما
احلسني× ،لذلك ال بد أن نرى الواقع بعيون سيدة
ّ

الطف.
جاءت ألجله واقعة
ّ

للنص
املبحث األ ّول :اجلانب الفين ِّ

يف هذا املبحث نحاول أن نعرض اجلوانب الفنية للنص ،ودراسة ما حيتويه النص

م�ن التفافات وإثارات داللية من مناس�بته ،ودراس�ة جوانب�ه الظاهرة من الدالالت
البالغية واإلبداعية ،وسيكون املبحث كاآليت:
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النص
املطلب األ ّول :مناسبة ّ

ج�اءت مقولة بحثنا يف مواجهة مريرة بني ابن زياد املنترص ـ كام يرى هو ـ
املتش�في بآل بيت حممد‘ ،وبني السيدة املس�ب ّية مع بعض األطفال والنساء
الس�بايا ،م�ن الث�كاىل واألرام�ل ،تتقدّ مه�م رؤوس الش�هداء املحمولة عىل
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الرماح.
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َّ�اس و ِ
ِ
ٍ
أذ َن إِ ْذن ًا َع ّام ًا،
روى الس� ّيد اب�ن طاووسَّ :
�س فيِ ا ْل َقصرْ ِ للن ِ َ
�ن ِز َياد َج َل َ
«أن ا ْب َ
ِ ِ
ِ
ِ
س ُ
َو ِج�ي َء بِ َ�ر ْأ ِ
�اء ُ
احل َسْي�نْ ِ َو ِص ْب َيانُ� ُه إِ َل ْي ِه،
احل َسْي�نْ ِ ×َ ،ف ُوض َ
�ع َبْي�نْ َ َيدَ ْي�هَ ،و ُأ ْدخ َل ن َس ُ

ِِ
�ت َزينَ�ب بِن ُ ِل�يِ
ِّ�رةًَ ،ف َس َ
�أ َل َعن َْه�اَ ،ف ِق َ
ْ�ت َعليِ ٍّ .
َب بِن ُ
ي�لَ :ه�ذه َز ْين ُ
َف َج َل َس ْ ْ ُ
ْ�ت َع ٍّ ’ ُم َتنَك َ
�ل َع َل ْي َهاَ ،ف َق َالَ :
احل ْمدُ هلل ا َّل ِذي َف َض َحك ُْم َو َأك َ
َف َأ ْق َب َ
ت :إِ َّنماَ َي ْفت َِض ُح
ْ�ذ َب ُأ ْحدُ و َث َتك ُْمَ .ف َقا َل ْ
ت صنْ�ع اهلل بِ َأ ِخ ِ
ِ
اج�ر ،وهو َغ نَ�اَ .ف َق َال ابن ِزي ٍ
ِ
ا ْل َف ِ
ِ
�ادَ :ك ْي َ
يك
اس ُ
ف َر َأ ْي ُ َ
ْ ُ َ
�قَ ،و َيكْ�ذ ُب ا ْل َف ُ َ ُ َ يرْ ُ
ِ
ِ
�ل بيتِ ِ
َب اهلل َع َل ْي ِه ُم ا ْل َقت َْلَ ،فبرَ َ زُوا إِلىَ
تَ :ما َر َأ ْي ُ
ك؟ َف َقا َل ْ
�و ٌم َكت َ
ت إِ اَّل جمَ يالًَ ،ه ُؤ اَلء َق ْ
َو َأ ْه ِ َ ْ
ِ
َم َض ِ
اج ِع ِه ْمَ ،و َس� َي ْج َم ُع اهلل َب ْين َ
ـم ِن ا ْل َف ْل ُج((( َي ْو َمئِ ٍذ،
اج َو خُت َ
َك َو َب ْين َُه ْم َفت َُح ُّ
َاص ُمَ ،فا ْن ُظ ْ�ر ل َ
ْك ُأ ُّم َ
َثكِ َلت َ
ك َيا ْب َن َم ْر َجا َن َة.
ِ
اخ ُذ بِشيَ ْ ٍء
ب وك ََأ َّن ُه َه َّم بهِ َ اَ ،ف َق َال َل ُه َع ْم ُرو ْب ُن ُح َر ْيث :إِنهَّ َا ْام َر َأةٌَ ،وا َمل ْر َأ ُة اَل ت َُؤ َ
َق َالَ :فغَض َ
اغيتِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِِ
ِ
ك ُ
احل َسينْ ِ َوا ْل ُع َص ِاة ا َمل َر َد ِة ِم ْن
م ْن َمنْطق َهاَ .ف َق َال لهَ ا ا ْب ُن ِز َيادَ :ل َقدْ َش َفى اهلل َق ْلبِي م ْن َط َ
ت كَهليِ  ،و َق َطع َ ِ
َأه ِل بيتِ ِ
َان َه َذا
اج َت َث ْث َ
كَ .ف َقا َل ْ
ت َأ ْصليِ َ ،فإِ ْن ك َ
ت َف ْرعيَ ،و ْ
تَ :ل َع ْم ِريَ ،ل َقدْ َق َت ْل َ ْ َ ْ
ْ َْ
وك سجاع ًا َش ِ
ِ
تَ .ف َق َال ابن ِزي ٍ
ِ
اعر ًا.
اء َك َف َق ِد ْاش َت َف ْي َ
ادَ :ه ِذ ِه َس َّجا َع ٌةَ ،و َل َع ْم ِري َل َقدْ ك َ
َان َأ ُب َ َّ
ْ ُ َ
ش َف َ
ِ
ٍ ِ
الس َجا َع َة»(((.
َف َقا َل ْ
تَ :يا ْب َن ِز َياد َما ل ْل َم ْر َأة َو َّ

ه�ذا ه�و النص ،ولكن ممّا فاجأن�ا يف البحث عنه ّ
أن الرواية غير مو ّثقة يف أغلب

((( «الفلج :الظفر والفوز» .الطرحيي ،فخر الدين ،جممع البحرين :ج ،3ص.425
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص115ـ .116ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف يف
قتىل الطفوف :ص10ـ.11

كتب التاريخ ،كالطربي ،والكامل ،ومروج الذهب ،واليعقويب ،وابن األثري ،فذكروا

تفاصي�ل املح�اورة بني اب�ن زياد والس�يدة زين�ب’ إلاّ أنهّ م يغفلون ه�ذا املقطع،

فالرواية عند الطربي ترد «فكيف رأيت صنع اهلل بأهل بيتك! قالت :كُتب عليهم القتل

فربزوا إىل مضاجعهم ،(((»...وكذلك عند ابن األثري بنفس الرواية((( ،أ ّما املس�عودي

يمر عىل احلادثة مطلق ًا((( ،وأ ّما اليعقويب ذكر يف تارخيه ...« :وبادر القوم فاحتزوا
فلم ّ

ومحلوهن إىل
راس�ه ،وبعث�وا به إىل عبيد اهلل ب�ن زياد ،وانتهب�وا مضاربه وابتزوا حرم�ه،
ّ

الهتمت هبا املصادر املعتربة
نعتني هبا هبذا القدر ،ولو كانت الرواية صحيحة معتربة
ّ
القديمة.

الثانيةّ :
املؤرخني القريبني إىل عرص النص ،أو
أن للرواية أمهية وخطورة ممّا جعل ّ

حكام بني ُأم ّية وبني العباس يغفلوهنا ،إ ّما خوف ًا أو طمع ًا.

وملناقشة الرأيني ال بدّ أن نقدّ م مقدّ مات:
األُوىلّ :
أن القيم الداللية اللغوية والبالغية واملؤثرة عىل املخاطب واضحة ب ّينة ال

( َما َر َأ ْي ُت إِ اَّل مَجِيالً) ..دراسة يف أبعادها اإلصالحية

الكوفة ،فلماّ دخلن إليها خرجت نس�اء الكوفة يرصخن ويبكني ،فقال عيل بن احلسين:
فمن قتلنا؟»((( .وهل�ذا األمر داللتان خمتلفت�ان متام ًا عن بعضهام:
ه�ؤالء يبكني علين�ا َ
األُوىلّ :
املؤرخني ،وهل�ذا ال جيب أن
أن الرواي�ة مل تُذك�ر يف الكت�ب املعتبرة عن�د ّ

حتتاج إىل َمن يرشد إليها.

الثانيةّ :
أن تارخينا اإلسالمي ومدونات احلديث والفقه والكالم ،كانت قد دونت
ونُس�خت ووزع�ت ك ّلها بإرشاف الدولتين األُموية والعباس�ية :األُوىل يف أواخرها
والثانية يف بدايتها.

((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ الرسل وامللوك :ج ،4ص651ـ.652
((( ُانظر :ابن األثري ،عيل بن أيب الكرم ،الكامل يف التاريخ :ج ،3ص.367
((( ُانظر :املسعودي ،عيل بن احلسني ،مروج الذهب :ج ،3ص80ـ.82
((( اليعقويب :أمحد بن أيب يعقوب ،تاريخ اليعقويب :ج ،2ص.158
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الثالثةّ :
أن هاتني الدولتني وما قبلهام وما بعدمها ك ّلها كانت عىل عداء واضح آلل

البيت^.

الرابعةّ :
املؤرخون ،أو رواة السير!
أن هذه الرواية ليس�ت الوحيدة التي أخفاها ّ

وأوهلا فضل آل البيت^.
ّ

تنته�ي بن�ا النتيج�ة إىل ّ
املؤرخين ال جيرؤون عىل
أن خط�ورة هذا الن�ص جعلت ّ
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تقديمه�ا ضم�ن األحداث املذك�ورة؛ ألنهّ ا س�تقدّ م الس�يدة زينب’ هب�ذه الوقفة
الصلب�ة ،يتجلله�ا البهاء والعظمة ،فيكون مفعول كالمها س�اري ًا يف تأثريه عىل جمرى
األحداث يف تاريخ األُ ّمة العربية واإلسالمية ،األمر الذي يتناىف مع سياستهم يف دفع

الته�م عن البيت األُموي والعبايس فيام ارتكب�وه بحق آل بيت حممد‘ ،وهذا بذاته
جيعلن�ا نؤم�ن ّ
بأن ه�ذه الكلامت ال خت�رج إلاّ من فم زينب بنت علي÷ ملِا فيها من
بالغة ال تصدر إلاّ من أبناء عيل^.

يبق لنا إلاّ أن نأخذها عن طريق كتب الشيعة ،مثل :بحار األنوار للعالمة
لذلك مل َ

املجلسي ،ومثري األحزان البن نام احليل ،والله�وف يف قتىل الطفوف البن طاووس،

ثم تواىل نرش الرواية وكتابتها يف املصادر املتأخرة.
ّ

أ ّما السيدة زينب’ ،فهي ال حتتاج إىل تعريف ،ونكتفي ّ
بأن تكون الدراسة عىل

املقولة وحدها دون اخلوض يف سلسلة رواهتا؛ لذلك نقف عىل حتليلها دون اخلوض

يف مقدّ م�ات طويلة ،أو إحاطة بام حول النص ،ولكن هكذا وردت الرواية يف أغلب

الكتب التي وردتنا.
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وق�د أخذنا العم�ل عىل جزء صغري م�ن الرواية وتركنا اخل�وض يف االختالفات
الت�ي تنقل بني ٍ
ألن مقولتن�ا ال اختالف فيها مطلق ًا ،وهذا مهم جد ًا يف ّ
راو وآخر؛ ّ
أن
الن�ص ال�ذي نذكر مدى أمهيته مل نس�جل علي�ه اختالف ًا أبد ًا ،وهذا ممّا يس�هل عملية

البحث.

بعد أن ناقش�نا نس�بة النص إىل الس�يدة زينب’ ،وأنهّ ا قالتها يف حرضة وحمفل،

وقصر ،وزهو وشماتة ،وعنجهية ابن زي�اد ،وهي امرأة منكوب�ة بأوالدها وإخوهتا،

وعشيرهتا وأصحاب أخيه�ا ،وقبل كل ذلك هي مفجوعة بإم�ام زماهنا× ،ومعها

األطفال ،والنساء الثكاىل ،واإلمام العليل ،وهي ترى هلع الكبار والصغار من هول
ٍ
ٍ
ما أصاهبم من هن ٍ
وعطش يذيب الفؤاد ،وأطفال حتت ضغط اجلوع
وحرق للخيام
ب

تناولوا ش�يئ ًا من صدقات أهل الكوفة ،فتمنعهم (سالم اهلل عليها) من ذلك ،موبخة

أهل الكوفة عىل ذلك الفعل ،إذ ورد يف التاريخ« :وصار أهل الكوفة يناولون األطفال
الذين عىل املحامل بعض التمر واخلبز واجلوز ،فصاحت هبم بنت أمري املؤمنني عيل×،

وبينكم اهلل يوم فصل القضاء»(((.

تعرف الناس
ويع ّل�ق بعض الباحثني أنّه «أرادت’ من ر ّد عطايا أهل الكوفة ،أن ّ

أي الناس ،ب�ل هم آل رس�ول اهلل الذي�ن فرض اهلل
ّ
ب�أن س�بايا ه�ذا الركب ليس�وا م�ن ّ

مو ّدهتم واتّباعهم»((( .يف حني إنّنا نرى ّ
أن القضية ال تتم ّثل يف هذا فحس�ب ،بل كيف
ّ
وألن اإلمام
يصبر األطف�ال اجلياع عىل جوعه�م ،ويمتثلون لقول قائدة الرك�ب؟ ـ

( َما َر َأ ْي ُت إِ اَّل مَجِيالً) ..دراسة يف أبعادها اإلصالحية

إن الصدقة علينا حرام! وصارت تأخذ ذلك من أيدي األطفال
وقالت :يا أهل الكوفةّ ،
ثم قالتِ :صه يا أهل الكوفة ،تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم ،فاحلاكم بيننا
وأفواههمّ ،

والسـر يكمن
السجاد× ما زال عليالً ،ولو مل يكن كذلك بمشيئة اهلل ل ُقتل مع أبيه ـ
ُّ

يف األطفال وتربيتهم ،ويف ش�خص الس�يدة زينب’ ،التي تف�رض هيبتها عىل ّ
كل
يشء ،ول�و كان�ت غريها لقالتّ :
إن هذه احلالة من الرضورات ،فإن اس�تطاع الكبار
الصرب فكيف يمكن للصغار أن يتحملوا اجلوع يف رحلة الس�بي؟! وكانوا قد حتملوا

الطف.
العطش يف واقعة
ّ

ه�ذا هو الظرف املتأج�ج وامللتهب والصعب ،وال يمكن أن ننس�ى كيف تركت

((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.114
((( معهد سيد الشهداء× للمنرب احلسيني ،رحلة السبي :ص.14
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الس�يدة زينب (عليها السلام) أخاها ،إذ وصفت هي ذلك بقوهلا« :يا حممداه ،صلىّ

مرمل بالدماء ،مق ّط�ع األعضاء ،وذريتك
عليك مالئكة السماء ،هذا احلسين بالع�راءّ ،

مقتّلة ،تسفي عليها الصبا!»((( .عندها سنعلم كيف كانت احلال التي هي عليها ،وهو
كل َمن معها ممّن تركن من الشهداء مع اإلمام احلسني× ،وهو حال جيمع ّ
حال ّ
كل
أنواع األسى واحلزن ،واألذى والغضب ،إلاّ اجلامل ،فكيف كانت السيدة زينب’

تصف ّ
كل ذلك بوصف الـ(مجيل) دون غريه من األوصاف؟
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ونضع عدّ ة احتامالت وتساؤالت لنرى ملاذا اختارت وصف اجلامل ملا رأته؟
•هل كانت السيدة زينب’تريد أن تكابر أمام عدوها؟
•هل خانتها لغتها ومل جتد بدي ً
ال عن هذا الوصف؟

•هل كانت تريد أن توايس َمن معها يف ركب السبايا؟
•هل كانت ال تعني هذا بسبب الذهول أو غريه؟

•أم أنهّ �ا كان�ت تقص�د ّ
كل حرف وكلم�ة قالتهما يف تلك اجلمل�ة العظيمة يف
جواهبا.

ولل�رد عىل هذه االحتامالت ،نق�ولّ :
األول غير وارد؛ ألنهّ ا مل تكن
إن االحتامل ّ

يف ح�ال يدعو للمكابرة؛ ّ
ألن جواهبا فيه من الكربياء الكامل الذي مل يرتك ملحاورها
جم�االً ،إضاف�ة إىل أ �ا ِ
قدم�ت إىل الكوفة وتعلم ما س�يجري هل�ا؛ ّ
ألن املنطق يقول:
نهّ
ّ
إن الت�ي ج�رى عليها ما جرى يف كربالء لن يكون الطري�ق أمامها مليئ ًا بالزهور ،بل

للطف وواقعتها ،ور ّبام أكثر؛ ألنهّ ا يف كربالء كانت بحامية إخوهتا
س�يكون استمرار ًا
ّ
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وأهلها ،فهي متهيأة هلذا الظرف.

الطف
أ ّم�ا االحتمال الثاين ،فتفنّده اللغة اجلزيلة التي حتدّ ثت هب�ا عىل مدار واقعة
ّ

وم�ا بعده�ا ،وال س� ّيام يف جمالس أع�داء رس�ول اهلل ،كان منطقها منط�ق عيل بن أيب
بمجرد النظر إىل بالغة وفصاحة كالمها’.
طالب× ،فيسقط هذا االحتامل
ّ

((( ابن األثري ،عيل بن أيب الكرم ،الكامل يف التاريخ :ج ،4ص.81

أ ّم�ا احتامل املواس�اة ،فهذا بعيد أيض� ًا كون َمن معها أثبتوا أنهّ �م عىل ثبات ويقني
تا ّمني ،أ ّما االحتامل اآلخر من أنهّ ا قد تكون مذهولة أو غريه من األُمور التي تُصيب
الن�اس عند فواجع الدهر ـ وحاش�اها ـ فالنصوص تُثبت العكس ،والروايات تؤكّد

يتبق لنا إلاّ أن نُس ّلم
أنهّ ا كانت هي التي تسيطر عىل املوقف بعد احلسني× ،وعليه مل َ
أن السيدة زينب’ كانت قاصدة ّ
ّ
«ما َر َأ ْي ُت إِ اَّل جمَ ِيالً».
لكل ما قالتهَ :

املطلب الثاني :حتليل مفردات النصّ

فالس�ؤال من ابن زياد بـ (كيف) إنّام هو ـ كام يقول النحاة ـ للداللة عن الس�ؤال

ع�ن احلال((( ،أ ّم�ا (رأيت) ،فيقول الزبيدي« :أصل الراء» مع ال�واو والياء «(الرؤية)
األول (النظ�ر بالعني) التى
بالض�م إدراك املرئ�ي؛ وذل�ك أرضب بح�س قوى النف�سّ :

ه�ي احلاس�ة وما جي�ري جمراها ،ومن األخير قوله تع�اىل( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

( َما َر َأ ْي ُت إِ اَّل مَجِيالً) ..دراسة يف أبعادها اإلصالحية

بعد عرض مناس�بة النص واحلال الذي كان عليه املتحاوران ،س�نختزل التحليل
�ت صنْع اهلل بِ َأ ِخ ِ
ف ر َأي ِ
ٍ
ي�ك َو َأ ْه ِل
ُ َ
للن�ص باملوق�ف الذي يب�دأ منَ « :ق َال ا ْب ُ
�ن ِز َيادَ :ك ْي َ َ ْ
ِ
ورأيت،
َب ْيتِ ِك؟ َف َقا َل ْتَ :ما َر َأ ْي ُت إِ اَّل جمَ ِيالً» ،وهنا س�نختار من كالم ابن زياد (كيف،
وصنع اهلل) ،ونختار من كالم السيدة زينب’ (ما ،وإلاّ  ،ورأيت ،مجيالً):

فإن احلاسة ال تصح عىل اهلل تعاىل ،وعىل
ﯤ) فإنّه ممّا أجري جمرى الرؤية باحلاسةّ ،

ذل�ك قول�ه( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ) ،والثاين بالوه�م والتخيل نحو
أن زي�د ًا منطلق ،والثالث بالتفكر نح�و :إنيّ أرى ما ال ترون (و) الرابع (بالقلب)،
أرى ّ

أي :بالعق�ل ،وعىل ذلك قوله تع�اىل( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) وعىل ذلك قوله( :ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ) ،ق�ال اجلوهري :الرؤية بالعني يع�دّ ى إىل مفعول واحد ،وبمعنى العلم
تعرف أدوات االستفهام بأنهّ ا :أدوات مبهمة ،تُستعمل يف طلب الفهم باليشء ،والعلم به( .كيف):
((( ّ
اسم استفهام مبني عىل الفتح ،لتعيني احلال .نحو :كيف حالك؟ ومنه قوله تعاىل( :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) آل عمران :آية .101موقع موضوع ،قسم اللغة العربية:
.http://mawdoo3.com
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يتع�دّ ى إىل مفعولني ،يق�ال :رأى زيد ًا عامل ًا ،وقال الراغ�ب :رأى إذا ُعدّ ي إىل مفعولني

اقتىض معنى العلم وإذا عدّ ي بـ (إىل) اقتىض معنى النظر املؤدي إىل االعتبار»(((.

ويقول صاحب اللس�ان« :الرؤي�ة بالع َتتَعدّ ى إىل مفعول واح�د ،وبمعنى ِ
الع ْلم
َ ينْ
ُّ َ
تتعدّ ى إىل مفعولني ،يقالَ :
ور َاء ًة مثل را َعة ،وقال ابن
ورؤْ َي ًة َ
ور َأى َر ْأي ًا ُ
رأى زيد ًا عامل ًاَ ،

الرؤ َي ُة النَّ َظ ُر بال َعينْ وال َق ْلب»(((.
سيدهُّ :
وهب�ذا يتفق أصح�اب املعاجم عىل ّ
أن الرؤي�ة احلقيقية بالعني هل�ا مفعول واحد،
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ون�رى ّ
أن الن�ص البلي�غ الذي قالته الس�يدة زين�ب’ يف جواهبا عىل اب�ن زياد ،إنّام
يتط ّل�ب إ ّم�ا أن يك�ون بأكثر من مفع�ول؛ كون ما رأت�ه كثري من احلقائ�ق التي تُدرك

بالعني وبالقلب وبالفكر ،فالس�ائل نفسه ينتظر منها جواب ًا مليئ ًا بالكلامت املعبرّ ة عماّ
املجردة ،أو ما رأته بالقلب والفكر ـ لكن الذي يفاج ُئنا يف
رأته ـ سواء ما رأته بالعني ّ
األمر أنهّ ا ببالغتها قد ر ّدت عليه بأن يتعدّ ى الفعل بمفعول به واحد فحسب ،وتريد
ب�ه الرؤي�ة العينية والقلبية والفكرية مع ًا ،وهذا ال يتحقق إلاّ ببالغة تش�به بالغة عيل

ابن أيب طالب×؛ ألنهّ ا لو كانت تقصد اجلامل العيني ـ كام يفرتضه أصحاب معاجم

اللغ�ة ـ لتحتم عىل للس�يدة زينب’ أن تعبرّ بلفظ غير اجلامل ،وإن كانت تقصد به
املج�از ،وه�ي رؤية القلب والفكر يك�ون عليها التعبري بمفعولين أو ثالثة مفاعيل،
وهن�ا تكم�ن البالغة يف التعبير بـ (رأى) العيني�ة ،والقصد منها القلبي�ة؛ ّ
ألن اجلامل

بذاته هو أمر حيس وخيتلف من فرد آلخر ـ كام س�نبني ـ إضافة إىل ّ
أن الس�ائل ما كان
يقصد بالسؤال بـ(رأى )العينية؛ ّ
ألن السؤال بكيف أص ً
ال للداللة عىل احلال ،واحلال
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أمر معنوي ال ُيدرك باجلوارح ،بل بالقلب والعقل والفكر.

وصنْع ًا
«صن ََع
الشيء َصنْ َع ًا ُ
أ ّما س�ؤاله عن صنع اهلل ،فالصن�ع كام يقول الزبيديَ :
َ
بال َفتْ�ح والض�م ،أي :ع ِم َله فهو مصنُوع وصنيع .وقال الراغ�ب :الصنْع :إجاد ُة ِ
الف ِ
عل،
ُّ
ُ
َ ْ ٌ َ ٌ
َ
ِّ

((( الزبيدي ،حممد مرتىض ،تاج العروس :ج ،10ص.8257
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،14ص.291

ِ
يوانات َ
ب إىل َ
كل فِ ٍ
وليس ُّ
وكل ُصنْ ٍع فِ ٌ
ُّ
ب
احل
نس ُ
نس ُ
علَ ،
واجلامدات ،كام ُي َ
عل ُصنْع ًا ،وال ُي َ
إليها ِ
الف ُ
عل .انتهى»((( ،وهنا تكمن أيض ًا دقة س�ؤال ابن زياد يف اختيار لفظ (صنع)،

ويف اإلضاف�ة إىل لف�ظ اجلالل�ة ،كي ُيبّي�نّ ّ
أن ما جرى على أهل بيت النب�وة هو بأمر
اهلل ،ومنس�وب إىل اهلل ،والبالغة يف اإلجابة عىل نس�بة األمر هلل ،فلو كان السؤال عن
صنع�ه هو ،أو صنع جيش�ه ،أو صنع بني ُأم ّية ،ر ّبام ما كانت س�تُجيب هبذا اجلواب؛
ّ
رس مجاهلا كوهنا منس�وبة
ألن الصناعة التي نس�بها هلل ،والتي أراد أن حيرجها هبا ،كان ّ

هلل تع�اىل ،أض�ف إىل أنّه هنا يقصد إج�ادة الفعل ومتامه وإتقانه ،كما يقول أصحاب

اللغ�ة ،فكما حاول أن يكون س�ؤاله فيه أكرب قدر من التش�في والشماتة واللؤم عىل
آل بيت حممد^ ـ هذا فض ً
ال عن األفعال املرافقة هلا من اإلساءة هلم ـ كانت حارضة

1ـ 1اإلجياز فلو حذفنا (ما وإلاّ ) تبقى كلمتان فقط.

2ـ 2رسعة اإلجابة ،ولو تأخرت أو تلكأت لفقدت الكلمة تأثريها.

3ـ 3اس�تخدامها للفعل رأيت ،وب ّيناه قبالً ،من حيث املعنى واالستخدام ،ولكن
ردها عىل ابن زياد بنفس اللفظ الذي استخدمه هو ،كان أقوى وقع ًا

( َما َر َأ ْي ُت إِ اَّل مَجِيالً) ..دراسة يف أبعادها اإلصالحية

يف ر ّد الس�ؤال بصاعقة تزلزل عرش�ه وقصره ،و َمن كان حوله ،عندم�ا ر ّدت عليه:
«ما َر َأ ْي ُت إِ اَّل جمَ ِيالً» ،وهنا تكمن الروعة والبالغة يف قوهلا من عدّ ة ُأمور:
َ

4ـ 4اس�تخدام (م�ا وإلاّ ) أدوات احلرص التي تُفيد التوكيد كما هو معروف ،أي:
إنهّ ا حصـرت ما رأت ك ّله بصفة اجلامل.
أي إجابة حيتملها السائل أن تكون ر ّد ًا
5ـ 5استخدام أدوات احلرص (ما وإلاّ ) متنع ّ
جلوابه((( .بقي أن نفهم معنى اجلامل الذي ذكرته الس�يدة العظيمة وس�نطيل
فيه قليالً:

((( الزبيدي ،حممد مرتىض ،تاج العروس :ج ،11ص.248
((( أدوات احلرص إنّام ،إلاّ  ،وتقديم املعمول نحو( :ﭢﭣ) ،وتقديم املسند .ويف أدوات القرص ،يقول
تقدما ،واحلرص ،والقرص
األخرضي يف اجلوهر املكنون :وأدوات القرص (إلاّ  ،إنّام ،حرص وتقديم) كام َّ
سواء .موقع منتدى جممع اللغة العربية عىل الشبكة العاملية:
.http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=11191
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«واجلَم�اَ ل :مص�در َ
َ
اجل ِمي�ل ،والفع�ل جمَ ُ ل،
اجلمال يف اللغ�ة :يق�ول اب�ن منظ�ور:

وقول�ه( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ) َأي :هب�اء وحس�ن .اب�ن
اجلماَ ل :احلس�ن يكون يف الفعل َ
س�يدة َ
الرجل بالضم جمَ َ االً ،فهو جمَ ِيل
واخل ْلق ،وقد جمَ ُ ل ُ
الص َور واملعاين ،ومنه احلديث:إِ ّن اهلل جمَ ِيل حيب َ
وجمُ َ �الَ ...
اجلماَ لَ .أي:
واجلماَ ل يقع عىل ُّ

َح َسن األَفعال كامل األَوصاف»((( ،فاجلامل واضح يف اللغة من حسن األفعال وكامل
األوص�اف ،أ ّم�ا يف القرآن الكريم فقد ورد لفظ اجلمال يف قوله تعاىل( :ﯣ ﯤ

2015
هـــهـ
1437
الثالثة
السنة
عرش
احلادي
العدد
اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015مم
2017مم
2015
هـ ــ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ــ
الثالثة ـ
السنة
عرش ــ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ)((( ،ويف تفسيرها وتوضي�ح معن�ى اجلمال يق�ول

م�ن باالنتفاع هبا؛ ألنّ�ه من أغراض
«م�ن اهلل بالتجمل هب�ا كام ّ
الزخمشري يف تفسيرهّ :
ألن الرعيان إذا روحوه�ا بالعيش ورسحوها
أصح�اب املوايش ،ب�ل هو من معاظمه�اّ ،

بالغ�داة ـ فزين�ت بإراحته�ا وتس�ـرحيها األفنية وجت�اوب فيه�ا الثغاء والرغاء ـ آنس�ت
أهلها ،وفرحت أرباهبا ،وأجلتهم يف عيون الناظرين إليها ،وأكسبتهم اجلاه واحلرمة عند

الناس»((( .

أ ّم�ا مفه�وم اجلامل عند احلض�ارات القديمة قبل اإلسلام ،فق�د كان أبرزها عند

فالسفة اليونان؛ ّ
ألن اجلامل من وجهة نظرنا هي أحىل مراحل احلضارة ،وقد ترك لنا

التراث اليوناين عدد ًا م�ن اآلراء حول اجلامل ال نوردها مجيع ًا ،بل نختار منها بعض ًا،
فس�قراط مثالً :قد غلبت عليه اآلراء األخالقية يف مفهوم اجلامل ،فعدّ اجلميل مرادف ًا

للنافع((( ،أ ّما أفالطون فريى ّ
جمرد
أن «اجلامل يشء إهلي يرادف اخلري ،وأنّه معنى مطلق ّ
أن روح اإلنس�ان متتعت باجلمال األزيل يف احلياة األُوىل ،قبل أن
غير قابل للتغيري ،وقرر ّ
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حتل باألجس�ام يف ه�ذا العامل ،ومن أجل هذا إذا رأى ش�يئ ًا فيه نفخة م�ن اجلامل ،أخذته
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،11ص.126
((( النحل :آية .6
((( الزخمرشي ،حممود بن عمر ،الكشاف :ج ،2ص .571ويف املكتبة الشاملة.http://www.altafsir.com :
((( ملزيد من التفصيل يف آراء وتعاريف اجلامل عند املفكرين العرب وغريهمُ ،انظر :حسن ،ماجد حممد،
مفهوم اجلامل يف الفكر اإلسالمي ،عن موقع.http://www.rezgar.com :

أن اجلامل معنى يف الش�ـيء مس�تقل عن
الروع�ة لتذكر م�ا كان فيه .ومن رأي أفالطون ّ

حواسنا»(((.

واجلامل يف االستعامالت العربية قبل اإلسالم خيتلف عنه بعد نزول القرآن الكريم،

فقد كان العرب قبل اإلسلام يس�تعملون ألفاظ اجلامل عىل الصور املادية يف وصف

املرأة ،والس�يف ،والناقة ،واخليل ،ويف هذا الس�ياق يؤيد الدكتور شوقي ضيف هذا

الرأي« :ونراهم يقفون عند املرأة ،فيصفون جسدها ،وال يكادون يرتكون شيئ ًا فيها دون

يتعرض�ون جلبينها وخده�ا ،وعنقها وصدرها ،وعينه�ا ،وفمها وريقها،
وص�ف هلا ،إذ ّ
ومعصمها وس�اقها ،وثدهيا وش�عرها ،كام يتعرض�ون لثياهبا وزينته�ا ،وحليها وطيبها،

إىل الكامالت املادية املفاهيم واملعاين املعنوية والروحية من غري إفراط وال تفريط بني
الصورة واملعنى احلس�ـي ،ونجد هذا يف فعل الرس�ول‘ عندم�ا كان هيتم بالنظافة

ويدعو إليها ،وهيتم باملس�جد ،وأخذ الزينة عند دخول املس�جد رغم هنيه عن التربج

واملبالغة واإلرساف ،وغريها من كامالت األُمور التي متأل كتب السرية النبوية.

وق�د ع�رف الفك�ر الع�ريب وال س� ّيام فالس�فة العرب فلس�فة اجلمال ،فبدأت يف

( َما َر َأ ْي ُت إِ اَّل مَجِيالً) ..دراسة يف أبعادها اإلصالحية

وحيائها وعفتها ،(((»...بينام نجد ّ
منحى آخر ،فهو أضاف
أن اجلامل بعد اإلسالم أخذ
ً

الظه�ور يف مطل�ع القرن الثالث ،ومل تتبل�ور هنائي ًا إلاّ يف الق�رن الثامن اهلجري ،بعد
أن س�اهم فيه�ا أعلام كُثر ،م�ن أبرزه�م التوحيدي(410هـ) ،وابن س�ينا(،)428
والس�هروردي(588هـ) ،واب�ن عريب(638ه�ـ) ،واب�ن س�بعني(649هـ) ،واب�ن

الدباغ(696هـ) ،وابن اخلطيب(676هـ) .وكانت هذه الفلس�فة نتيجة ّ
لكل العلوم

العربي�ة اإلسلامية التي ظهرت بعد الفق�ه ،وهي :علم الكالم ،والفلس�فة ،والفكر
العرفاين ،يض�اف إليها ّ
كل العلوم التطبيقية األُخرى ،مرتبة ترتيب ًا زمني ًا ،ومرتبطة يف

((( املصدر السابق.
((( ضيف ،شوقي ،العرص اجلاهيل :ص212ـ.213
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ظهورها بحاجات املجتمع العريب اإلسالمي وتطوره(((.

رس الفلس�فة التي جاءت هبا الس�يدة زينب’ ،فهو هذا االنتامء إىل مدرس�ة
أ ّما ّ

عيل بن أيب طالب وفاطمة الزهراء÷ ،ومها االمتداد إىل الرسول األعظم حممد‘،
وبال ش�ك هم الطريق إىل اهلل ،واهلل هو عنوان اجلامل ،وهو الذي من أسمائه اجلميل؛

لذلك ما يأيت من اهلل عند السيدة زينب’ بال شك سيكون مجيالً.

املبحث الثاني :أثر صناعة اجلمال يف تصحيح مسار العنف
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كل ما هو غري مجيلّ ،
ما نعني بالعنف هنا هوّ :
كل ما حيتوي عىل يشء من القبح يف

وسنفصل
النفوس والطباع والسلوك ،هنا تعطينا السيدة زينب’ دروس ًا يف ذلك،
ّ

البحث بام يناسبه من املطالب التالية:

املطلب األ ّول  :أثر اجلمال يف ر ّد العدو وإصالحه

أهم املفاهيم التي جاء هبا القرآن الكريم هو إصالح اآلخر باحلكمة واملوعظة
من ّ

ّ
(ج�ل وعلا)( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ
احلس�نة ،ودفع الس�يئة باحلس�نة ،فقال

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)((( ،وق�ال( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ )((( ،وق�ال( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ)((( ،ف�كان املس�لمون ّأول َم�ن أض�اع هذا املبدأ بعد الرس�ول
الكري�م‘ ،ودخل�ت األُ ّم�ة يف ح�روب ونزاعات وعن�ف هلا ّأول ولي�س هلا آخر،
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فب�دأت ُ
من�ذ حروب ال�ر ّدة إىل حروب داعش ،ف�كان العنف يقابل�ه العنف األقوى

ليقضي عليه ،ولكن الس�يدة العظيم�ة’ يف موقفها ه�ذا أعادتنا إىل ه�ذا املبدأ من
باحلب الرشيف.
((( ُانظر :ابن اخلطيب ،لسان الدين ،روضة التعريف
ّ
((( املؤمنون :آية .96
((( فصلت :آية .34
((( النحل :آية .125

ال يف الرواية نجد ّ
جديد؛ فلو راجعنا قلي ً
وجه السؤال إىل السيدة
أن الس�ائل الذي قد ّ

زين�ب’ ،ومل يك�ن عدو ًا هل�ا وحدها ،بل هو عدو هلل ولرس�وله ،وإنّما كان يدّ عي

مف�ر اليوم من اإلسلام بع�د أن أصبح دولة ومكاس�ب ،يس�عى له
الدي�ن؛ ألنّ�ه ال ّ

املرتزق�ة ممّ�ن يدّ عون أنهّ م من محاة الدي�ن ،املهم من هذا ّ
أن الع�دو مهام كانت درجة
عنف�ه وقوته وتوحش�ه ال ب�دّ من وجود ّ
حل هل�دِّ البناء القوي ال�ذي يتحصن خلفه،
جموف ينكرس من ّأول رضبة عىل قرشته الزائفة،
هذا البناء كان يف داخله خواء وفراغ ّ

لذلك جيب مواجهته ،ال الس�كوت عنه أو تركه يعيث يف األرض فس�اد ًا؛ لذلك فقد

تصدّ ت له بكربياء احلق ،وبالصدق ،وباإليامن ،مل َ
ختش من بطش�ه وسطوته ،إنهّ ا قوة
الطف ولرحلة السبي ،وللوقوف بني يدي ابن زياد
يف مراجعة قصرية أيض ًا لواقعة
ّ

نجد ّ
أن األمر كان مهوالً عىل سيدة جليلة ،مل يكن جيرؤ أحد للنظر إىل خياهلا ،فكيف

بالوقوف يف مثل هذا املوقف املهني واملشين عىل ّ
كل املس�لمني؟! كيف وصلت هبم
األُمور من اإلس�اءة إىل بيت النبوة؟ يف الوقت الذي ينظر هلا عىل أنهّ ا س�بية خارجية
أو كما يصفها ابن حري�ث يف الروايةَ « :ف َق َال َله عمرو بن حري ٍ
ث :إِنهَّ َ�ا ْام َر َأةٌَ ،وا َمل ْر َأ ُة اَل
ُ َ ُْ ْ ُ َُْ
اخ ُذ بِشيَ ْ ٍء ِم ْن َمنْطِ ِق َها».
ت َُؤ َ

( َما َر َأ ْي ُت إِ اَّل مَجِيالً) ..دراسة يف أبعادها اإلصالحية

اجلامل احلقيقي الذي يقهر ّ
كل قوى الرش والظالم.

ّ
إن هذا املوقف الذي سجلته هذه السيدة العظيمة’ جيب أن يكون درس ًا تتع ّلمه

األجي�ال ،وهو أن يكون الرد عىل عامل العنف والتوحش والقبح ال بنفس منطقه ،بل

يك�ون باملنط�ق املعاكس ل�ه؛ ّ
ألن االس�تمرار يف العنف ال يولد إلاّ مزي�د ًا من العوامل
املوت�ورة ،من ترشيد ،ويتامى وأرامل ،وجوع وفقر ،وثارات ال متناهيةّ ،
إن الرد عىل

هذا الطاغية كان فيه من الس�لم بمقدار ما فيه من القوة التي بقيت عىل مدى الدهور
إن الصوت اخلافت اهلامس النقي الصايف ،ينترص عىل ّ
تذكرها األجيالّ ،
كل أصوات
الفوىض واهلذيان والرصاخ ،هكذا هي املسألة.
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ولع ّلنا نحن اليوم نحاول أن نتوصل إىل نظرية املقاومة بالسلم ،أو املقاومة بصناعة

اجلمال ،أو إش�اعة ثقافة اجلامل يف قبال ثقافة العن�ف ،ولتتحقق هذه النظرية جيب أن

يكون حاملها عىل قدر من اإليامن بقدر ما حتمله هذه الس�يدة ،وكثري ًا ما ُيذكر نامذج
من الذين اس�تطاعوا تغيري العامل الطاغي ،والوقوف أمام اجلبابرة ،وما كان سالحهم

س�وى الكلمة أو حت�ى الصمتّ ،
ولعل غاندي الذي انترص بثورته عىل املس�تعمرين
ال بيشء س�وى صمت�ه وصيام�ه ،ومناهضته للعن�ف ،فأصبح ممّن خيلده�م التاريخ
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ملواقفهم الس�لمية ،ونيلس�ون مانديال مل يك�ن ليصل بجنوب أفريقي�ا إىل ما وصلت

إلي�ه ،لو تعامل بمنطق السلاح والقوة املادية ،نحن الي�وم يف عامل العنف واإلرهاب
والتوحش والفوىض التي صنعها اجلهلة من املس�لمني بأمس احلاجة إىل قوة ومنطق
املثقف ،والصوت الذي يصنع السالم باجلامل ،ال بالسالح.

ولننه�ض بعاملن�ا اإلسلامي الذي دمرته احل�روب والرصاعات ،ال ب�دّ من توفر

بعض الرشوط ،والتي جيب أن يتحلىّ هبا َمن وقع عليه الظلم ّأوالً؛ لينهض بنفسه.

ّأوهل�ا أن يك�ون حكي ًام ،وأن يكون صادق ًا؛ ليكون ل�ه أثره الذي يرتكه عىل نفوس

الع�دو كام فعلت الس�يدة زينب’ ،وأن يك�ون رسيع ًا مباغت ًا قوي� ًَا ،ال مهادنة لديه

وال تقل�ب يف املواق�ف ،عنده�ا يكون كنقاط املطر التي تس�قط تباع� ًا عىل صخرة يف
ٍ
ٍ
واحد؛ لذلك نحن مل نش�اهد الس�يدة زينب’ قد تق ّلب�ت يف مواقفها بوجود
مكان
احلسين أو بعد غيابه ،إنّام املوقف واحد والقوة واحدة ،وإن تغيرّ ت املواقف ،هكذا
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نحن نحتاج إىل الثبات يف مواقفنا ،وإن كانت بس�يطة ،وأن تكون غري مس�لحة وغري

مدعومة من حماور القوة يف األرض ورشارها؛ ليكون البقاء للخري للجامل؛ ّ
الرش
ألن ّ
ي�أكل بعض�ه بعض ًا ،وال ب�دّ للقاتل من أن ُيقت�ل ،بينام َمن يزرع اجلمال حيصد اخلري،
اجلامل هو احلل الوحيد لنا يف مقابل العنف الذي يسود العامل.

املطلب الثاني :أثر القيادة يف حتقيق النصر

ّ
مرت هبا الس�يدة زينب’ هي قي�ادة ركب مفجوع،
إن م�ن أهم املواق�ف التي ّ

ّ
كل أف�راده م�ن الفاقدي�ن ،ما بني أيت�ام وثكاىل ،وما م�ن قائد هلم س�واها حيث كان
اإلم�ام الس�جاد× وقتها علي ً
ال ال يقوى على أن يقوم هو بإدارة الرك�ب ،وأ ّيام فرد

غريها قد واجه من املواقف التي واجهتها من العطش ،والقتل ،وحرق اخليام ،وهلع
الصغ�ار ،ر ّبما ال يلومه أحد ل�و كان ر ّدة الفعل عنده هي الب�كاء والعويل ،والندب
لـمن تب ّقى من بيت عيل
والنواح ،ولكن هي مل تكن امرأة وحس�ب ،ب�ل كانت قائدة َ

وفاطم�ة÷ ،وأدرك�ت أن بقوهتا بقاء هذا البيت واس�تمراره ،وباهنيارها ينهار ّ
كل

غير ال�ذي قالت�ه يف مواجهة ابن زياد ر ّبام اهنار اجلميع من نس�اء وأطفال ،س�واء من
العلويات ،أو من نس�اء األصحابّ ،
إن موقف الس�يدة زينب’ كان قد منح القوة

ّ
ل�كل َم�ن معها ،وس�لب الظفر والفوز م�ن العدو الذي بطش ببي�ت حممد‘ ،هذا

املوق�ف الرس�ايل تُع ّلمن�ا إ ّياه الس�يدة زينب’ ،ب�أن نتعاىل عىل اجل�راح ونكرب عىل
املواقف ،فننترص ونستمر ،وهيزم األعداء.

( َما َر َأ ْي ُت إِ اَّل مَجِيالً) ..دراسة يف أبعادها اإلصالحية

يشء؛ وهلذا كانت واقفة تدافع عن قضيتها ودينها واسمها ،ولو كانت نطقت بكلمة

رس بق�اء النس�اء واألطفال على مواقفهم ،رغ�م اجلوع والعطش وقس�وة
وه�ذا ّ

اجلند ووجع السياط ،ورغم قسوة رؤية الرؤوس املرفوعة عىل الرماح تتقدّ م الركب

املس�بي إىل الش�ام ،هك�ذا تق�اد اجليوش ،وهك�ذا تنتصر وال تستس�لم ،وتع ّلمنا ّ
أن
املعارك الرس�الية واأله�داف النبيلة ال تنتهي بموت أصحاهب�ا ،بل تصنع من موهتم

حي�اة هل�م ولألجيال م�ن بعدهم ،ر ّبام لو كانت قد استس�لمت الس�يدة زينب’ ملا

الطف إلاّ أن تك�ون معركة غري متكافئة ،انتهت بقتل األخيار عىل يد أرشار
بق�ي من
ّ
َ
األرض ،وطواغي�ت الظالم ،وهكذا ّ
كل املعارك هي رصاع بني إرادتني إحداها مت ّثل

الرش ،ولكن ملاذا بقيت هذه املعركة دون غريها يتجدد ذكرها
اخلري والثانية مت ّثل إرادة ّ
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ل ُيلهم النفوس صناعة النرص ،كام صنعته السيدة زينب’ ،وهي ما زالت تعلو ثياهبا
دماء ُأرسهتا من اإلخوان واألوالد واألهل واألصحاب.

إنّ�ه درس يف قل�ب اخلس�ارة ف�وز ًا ،واهلزيم�ة انتص�ار ًا ،وامل�وت حي�اةً،
وه�ذا ه�و م�ا قالت�ه بنفس�ها يف ر ّده�ا على شماتته وتش�فيهَ « :ل َع ْم ِ
�ت
�ري! َل َق�دْ َق َت ْل َ
�ذا ِش� َفاء َك َف َق ِ
كَهِل�يِ  ،و َق َطع َ ِ
َان َه َ
�د ْاش� َت َف ْي َت».
اج َت َث ْث َ
�ت َأ ْصِل�يِ َ ،ف�إِ ْن ك َ
ْ
�ت َف ْرع�يَ ،و ْ
َ ْ
َ
هكذا انترصت الس�يدة زين�ب’ ،بكلمة واحدة اس�تطاعت أن تقلب الطاولة عىل
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رأس صاحبه�ا اب�ن زياد ،واس�تطاعت أن جتعل منه قزم ًا ضئيلاً ،أمام قامة التحدي

الت�ي متلكه�ا هذه امل�رأة البالغة من العمر عىل مش�ارف الس�تني((( ،وعبث� ًا حاول أن
َان َأب ِ
ِِ
وك
�جا َع ٌةَ ،و َل َع ْم ِري َل َق�دْ ك َ ُ
�ن ِز َيادَ :هذه َس َّ
يتهمه�ا بالس�جاعة ومل ينجحَ « ،ق َال ا ْب ُ
سجاع ًا َش ِ
اعر ًا».
َ َّ
يوج�ه احل�وار إىل اجت�اه آخ�ر كما فع�ل القرش�يون قبلاً ،ب�أن يتهموا
حي�اول أن ّ

الرس�ول‘ بكون�ه ش�اعر ًا وكاهن ًا وس�احر ًا ،وهذا دي�دن أصح�اب الباطل عندما
تك�ون معهم الق�وة املادية ،يوجهون ّ
كل أس�لحتهم لش�غل الرأي الع�ام بأكاذيبهم،

وينس�بوهنا لآلخر؛ ليكس�بوا احلرب الباطلة ،وتتبعهم أصح�اب النفوس الضعيفة،
واملنافقون ،واملرتزقة ،ممن يبحثون عن املكاسب ،ولكن حني قالت له « :يا بن ِزي ٍ
اد َما
ّ
َ ْ َ َ
ِ
ِ
�جا َع َة» .هكذا وقف ّ
كل َمن كان حتت لواء السيدة زينب’ منتبه ًا يقظ ًا
الس َ
ل ْل َم ْر َأة َو َّ
متحدي� ًا؛ ّ
ألن ه�ذه الكلامت القصرية الثابت�ة ،هلا أثرها يف نفوس النس�اء واألطفال،

ّ
وألن مقايي�س النرص واهلزيمة ال تقاس بمقياس مادي؛ فام تراه انتصار ًا أو انكس�ار ًا
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ليس بالرضورة أن يكون كذلك يف نظر اآلخر املقابل ،لكن املوقف هنا واضح يف ّ
أن

مشاعر القوة والتضحية والفداء ،قد عادت من جديد إىل أصحاب الركب احلسيني،

مرة ثانية عىل يد السيدة اجلليلة ،التي استطاعت
بقي منهم ح ّي ًا ،ليشهد النرص ّ
أو َمن َ
((( ُولدت السيدة زينب’ يف السنة السادسة للهجرة يف اخلامس من مجادي ُ
األوىل .القزويني ،حممد
كاظم ،زينب الكربى’ من املهد إىل اللحد :ص.35

أن ت�زرع الثق�ة يف قل�ب ّ
كل َمن كانت منكوبة وكسيرة واس�تطاعت أن تش�بع أفواه
األطف�ال الصغ�ار من طعم الكربياء ال�ذي أطعمتهم ،أعطتهم ال�درس يف ّ
أن املوت

جوع ًا بكربياء خري من املوت عىل شبع الذل ،وهكذا قادت السيدة زينب’ الرحلة
لتكمل املسرية إىل الشام.

املبحث الثالث :اإلصالح النفسي واألخالقي يف حتقيق السلم واألمان

ّ
إن اهلدف الذي يعمل عليه البحث هو االرتفاع بالسلوك اإلنساين من العنف إىل

الس�لم والصلاح واإلصالح ،من خالل إثارة الصفات احلمي�دة املخبوءة يف الذات
اإلنس�انية ،والت�ي غطتها القس�وة الت�ي تقابل هبا احلي�اة هلذه النفوس اهلش�ة ،حماولة

املبحث عىل املطالب اآلتية:

املطلب األ ّول :البحث عن اجلمال يف إصالح اآلخر

يف املرحل�ة الثالث�ة م�ن دروس اإلصالح نج�د ّ
أن اإلصالح ال ي�أيت من اخلارج،

فكثير ًا ما يتس�اءل َمن يس�تمع إىل هذه املح�اورة ،أين اجلامل الذي تراه هذه الس�يدة

( َما َر َأ ْي ُت إِ اَّل مَجِيالً) ..دراسة يف أبعادها اإلصالحية

البحث يف داخل الذات من صفات اجلامل اإلنس�اين ،وزرعها يف املجتمع ،وسينتظم

وال يراه غريها؟ كيف ال يرى املتعاطفون مع القضية احلس�ينية سوى احلزن واألسى

والغدر والعطش والقتل؟ كيف يمكن هلذه الس�يدة أن حترص ما تراه باجلميل؟ ال بدّ

من ّ
خاصة
أن يف هذا عمق الرؤية التي تراها السيدة العظيمة ،والتي ال يراها غريهاّ ،

يف نش�وة الظفر للحاقدين عىل آل بيت الرس�ول^ ،وفورة احلزن والغضب ملحبي

آل البيت^.

غالب ًا ما تكون املواقف تُنظر من عدّ ة جهات ،وتحُ لل من عدّ ة وجهات نظر وآراء،

فالس�يدة زين�ب’ صادقة متام� ًا يف قوهلا ،ولكن لنفهم هذا الص�دق جيب أن نتحلىّ

هب�ذه ال�روح وه�ذا القلب املؤمن ،ه�ي مل َتر اخليانة م�ن أهل الكوفة كما يرى الذين
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اهتموهم ،بل رأت ّ
أن من خرية أصحاب احلسين× الذين استُش�هدوا معه هم من

أه�ل الكوفة((( ،كحبيب بن مظاهر الش�يخ اجلليل((( ،وزهير بن القني((( ،وكثري َّممن
نالوا هذا الرشف.

ّ
إن الس�يدة زين�ب’ مل تش�اهد الدماء واجل�راح ،بل كانت ترى الش�هادة وريح
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اجلنة ،واألجر الذي يناله الشهداء ،السيدة زينب’ كانت ترى معاين الوفاء واحلب
ِ
ضحت الس�يدة
ألخيه�ا احلسين× من قبل أهل بيته ،وال س� ّيام من إخوته ،وكيف ّ
ُأ ّم البنين((( بأوالده�ا لنرصة أخيهم((( ،ومن أبناء أيب طالب((( ،كانت ترى ش�جاعة
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جرار من أعداء اهلل ،كانت ترى شباب ًا يتسابقون
الفرسان وقتاهلم البطويل أمام جيش ّ
ّ
الطف ،عىل أشهر الروايات يف كتب السري والتارخ واملقاتل،
((( كان عدد أصحاب احلسني× يف واقعة
اثنان وثالثون فارس ًا وأربعون راج ً
ال .القصري ،عيل ،حياة حبيب بن مظاهر :ص.132
((( من أصحاب احلسني×ُ ،ولد يف نجد ،ونشأ يف الكوفة ،أدرك الرسول‘ ،والزم أمري املؤمنني×،
جليل القدر ،عظيم الشأن ،واس ُتشهد عن عمر مخس وسبعني سنة مع اإلمام احلسني×ُ .انظر:
املصدر السابق :ص45ـ.51
ال رشيف ًا يف قومه ،ناز ً
السيرَ أنّ زهري ًا هذا كان رج ً
((( َذ َكر ُ
ال فيهم بالكوفة ،شجاع ًا ،له يف املغازي
أهل ِّ
ُ
مواقف مشهورة ،ومواطن مشهودة .املامقاين ،عبد اهلل ،تنقيح املقال يف علم الرجال :ج ،1ص.452
((( اسم ُأ ّم البنني هو :فاطمة الكالبية من آل الوحيد ،وأه ُلها هم من سادات العرب ،وأرشافهم وزعامئهم
واسمه :حزام بن خالد بن ربيعة ،وقع اختيار عقيل عليها؛
وأبطالهِ م املشهورين ،وأبوها أبو املحل،
ُ
ألن تكون قرين َة أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب×ُ .انظر :اإلصفهاين ،عيل بن احلسني ،مقاتل
الطالبيني :ص.52
ُ
((( كان مع احلسني× من إخوته من أبناء أ ّم البنني :العباس ،وجعفر ،وعثامن ،وعبد اهلل ،أوالد عيل بن
وأما عدد أبنائه× فهم :عيل زين العابدينُ ،
وأ ّمه شاه
أيب طالبُ .انظر :املصدر السابق :ص52ـّ ،55
زنان ابنة يزدجر الثالث كرسى إيران ،وعيل األكرب الشهيد بكربالء ُأ ّمه ليىل الثقفية ،وعيل األصغر،
وهو املشهور بعبد اهلل الشهيدُ ،أ ّمه الرباب من قبيلة كندة.
((( كان جمموع أبناء أيب طالب مع احلسني× ( )21كام يف رواية احلصني بن عبد الرمحان ،عن سعد بن
اللهم أنزل نرصك ،قال:
عبيدة ،قال« :إنّ أشياخ ًا من أهل الكوفة لوقوف عىل التل يبكون ويقولون:
ّ
قلت :يا أعداء اهلل ،أال تنزلون فتنرصونه… وإن ألنظر إليهم ،وإنهّ م لقريب من مائة رجل ،فيهم لصلب
عيل بن أيب طالب× مخسة ،ومن بني هاشم ستة عرش ،ورجل من بني سليم حليف هلم ،ورجل من بني
كنانة حليف هلم ،وابن عمر بن زياد» .الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ امللوك واألمم :ج ،4ص.595

للفوز باجلنة ،وفضل االستشهاد بني يدي إمامهم ،كانت ترى النساء((( وهن يدفعن
برجاالهتن من األزواج واألبناء للقتال مع ابن بنت رس�ول اهلل ،كانت ترى كيف ّ
أن
أخاها العباس× رمى املاء من يديه عندما ّ
تذكر عطش احلسني× ،كانت ترى صرب

بنات((( وزوجات احلسني×((( ،كيف وقفن يف نرصة اإلمام وحتملن ّ
كل ما أصاهبن
م�ن األحداث األليمة واملفجع�ة ،وغريها من املعاين الس�امية واملواقف اجلليلة التي

يمكن هلا وحدها أن تراها؛ ألنهّ ا ليس�ت من النس�اء الاليت جئن ألجل النرص والفوز

بك�ريس اخلالف�ة ،أو مل�ك الكوفة ،أو غريها ،ب�ل إنهّ ا خرجت يف أمر رس�ايل يتحتّم

عليه�ا القيام ب�ه ،بوصفه واجب ًا رشعي ًا طاع ًة إلمام زماهن�ا ،وقد حققت هذا الغرض
بل كانت تبحث كيف تؤدي رسالتها عىل أكمل وجه ،فكان أن رأت اجلامل بكامله.
يف ه�ذا تُع ّلمن�ا الس�يدة زين�ب’ درس� ًا ه�و أن نترك االتكالي�ة والبحث عن

الس�قطات واهلفوات والزالت ،ونتقاعس عن أداء دورنا ،بل نحن ملزمون أمام اهلل

وأمام إمام زماننا أن نكون عىل قدر مستوى النداء ألداء الواجب الذي يتطلبه واقعنا
احلايل ،دون النظر إىل الوراء.

((( عدد النساء الاليت شاركن يف نرصة اإلمام احلسني× :ال توجد إحصائية تفصيلية عن عدد
املحدث القمي يف كتابه (نفس
كن يفكربالء يف جانب املخيم احلسيني ،غري ما ذكره
ّ
النساء الاليت َّ
املهموم) ،ناق ً
ال عن (الكامل) للشيخ البهائي ،وقد ورد فيها أنّ عددهن كان عرشين امرأة.
وغري ما ذكره يف وسيلة الدارين يف أصحاب احلسني× ،وسوف نتعرض إليه يف آخر البحث.
ّأما النساء الاليت ورد هلن ذكر رصيح يف الروايات التارخيية ،أواش ُتهر حضورهن من خالل مواقفهن
ٍ
ٍ
وواف يف املقال املنشور
بشكل موجز
مع أقارهبن (الزوج ،األب ،الولد .)..ف ُانظر ملزيد من التفصيل
يف شبكة رافد للتنمية الثقافية ،يف /29ك.2010/1
هن :سكينة ،فاطمة ،زينب ،رقية ،خولة.
((( بنات احلسني× ّ
ّ
الطف1 :ـ ليىل أو برة بنت أيب عروة بن مسعود الثقفي ُأ ّم عيل األكرب
((( كان عدد زوجات احلسني× يف
الشهيد بكربالء 2.ـ شاه زنان بنت يزدجر ُأ ّم السجاد متوفاة قبل ّ
الطف 3 .ـ الرباب بنت أمرئ القيس
ابن عدي ُأ ّم سكينة وعيل األصغر املشهور بعبد اهلل الرضيع الشهيد بكربالء.

( َما َر َأ ْي ُت إِ اَّل مَجِيالً) ..دراسة يف أبعادها اإلصالحية

كام ً
ال غري منقوص منه ش�يئ ًا ،وهلذا ما كانت لتنظر إىل س�يئات اآلخرين وإساءاهتم،
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نتع ّلم درس� ًا من الس�يدة زينب أن نرتك اآلخر لنفس�ه له ما له وعليه ما عليه ،وأن

نبح�ث ع�ن مواطن اجلمال يف اآلخر ،عن الصفات احلس�نة ،وع�ن املواقف اجليدة،

وع�ن اخلري ال�ذي يمتلكه ّ
كل إنس�ان ،فليس من املعق�ول أن يكون إنس�ان ك ّله خري
رش مطلق ،فابحث عن اخلري واجلامل واترك ما عداه.
مطلق ،وال أن يكون آخر ك ّله ّ

املطلب الثاني :اجلمال الروحي والنفسي وموقعه من إصالح الذات
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وعرجنا عىل
بدأن�ا يف رحلتن�ا مع الس�يدة زينب’ م�ن الع�دو إىل األصدق�اءّ ،

األه�ل ،ونح�ن اآلن مع النف�س ،إن مل تكن النف�س صافية مجيلة لن تش�عر باجلامل،
وهذا مصداق قول الشاعر إيليا أبو مايض:
أيهّ���ا ال��ش��اك��ي وم���ا ب��ك داء

كن مجي ً
ال َت��ر ال��وج��ود مجيال

و َم���ن ُ
ٍ
مريض
م��ر
ي��ك ذا ٍ
ف��م ٍّ

امل��ـ��اء ال���زالال
م���ر ًا ب��ه
ْ
َ
جي��د ّ

وكذلك قول املتنبي:

()1

()2

وليتحقق ما قلناه س�لف ًا ال بدّ من أن تكون النفس والروح هي األمجل؛ لتستش�عر

اجلمال املحي�ط هبا ،فلو كان�ت النفس مريضة لن تعرف الصحة ،ال بل س�تعمل عىل

إصابة اآلخر السليم بالعدوى ،وهنا دعوة من السيدة العظيمة أن يكون مذاقنا سلي ًام،

بالكلمة واإلحساس باآلخرين ،والتعامل بالطيب واحلسنى ،وقبل كل هذا ال بدّ أن
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((( ديوان إيليا أبو مايض ،املولود يف إحدى قرى لبنان يف  :1891من قصيدته الالمية (فلسفة احلياة ) التي
مطلعها:
أيهّ �ا الش�اكي وم�ا ب�ك داء
كيف ت��غ��دو إذا غ���دوت عليال
((( الواحدي ،أبو حسن ،رشح ديوان املتنبي :ج ،1ص ،113واملتنبي هو :أمحد بن احلسني بن احلسني
تسمى كندة.
ابن عبد الصمد اجلعفي الكويف أبو الطيب (303ـ 354هـ ) ،املولود يف الكوفة يف حم ّلة ّ
ومطلعالقصيدة		 :
تحِ
ِ
�م ار �اال
�ص� ِ
زَم���وا ال اجلامال
ي�س ُه ُ
َبقائ�ي ش�ا َء َل َ
َو ُح��س� َ
�ن ال� َ
بر ّ

ال مجيالًّ ،
يكون تعاملنا مع اخلالق الواهب للحياة تعام ً
ولعل هذا مصداق ما جاء عىل

لس�ان زينب’ حينام سارت إىل أخيها بعد أن سقط يف ساحة املعركة ،ووقفت عند

هم تقبل منّا هذا القربان»((( ،وهذا هو
رأس�ه ،ورفعت طرفها إىل السماء وقالت« :ال ّل ّ
عين الصف�اء مع اهلل عندما يكون اإلنس�ان يف رحاب رض�ا اهلل ،ال يفكر يف ما دونه،
أن ّ
وهك�ذا نتع ّل�م ّ
كل ما ينزل باإلنس�ان من نوازل هتون ما دام�ت يف عني اهلل ،وفيها
رضا وقرب من اهلل؛ ولذلك ال يأيت من اجلميل إلاّ اجلميل.

ّ
إن املؤم�ن إذا ما اس�تطاع أن حيافظ عىل رباطة جأش�ه يف مقاب�ل احلوادث املؤملة،

بالتأكي�د جتعل�ه متعاون ًا ومتس�احم ًا وحمب ًا ومتفائلاً ،وحياول أن ال يظل�م الناس ،وال

يف األخلاق وإصالح ال�ذات ،واملصاحلة مع النفسّ ،
وكل هذا بفضل الرضا بحكم
اهلل وقضائ�ه .هك�ذا تكون آخ�ر الدروس اإلصالحي�ة التي تكون بني املرء ونفس�ه،

وهذا هو أصعب الدروس؛ ّ
فمن صلحت
ألن الصالح يبدأ من الداخل من النفسَ ،

رسيرته يمكنه أن يتصالح مع العامل أمجع.

وهنا نؤكد ّ
أن الس�يدة زينب’ ،هي العاملة العارفة التي تعيش حاالت العش�ق

( َما َر َأ ْي ُت إِ اَّل مَجِيالً) ..دراسة يف أبعادها اإلصالحية

يؤذي خلق اهلل ،بل س�يكون مس�امل ًا أكثر منه قبل املآيس والنوازل ،وهكذا هو درس

م�ع اهلل ،فترى ّ
كل ما يأيت م�ن اهلل هو اجلامل بعين�ه ،ولع ّلك قد ال ت�رىض بأن يكون
مصاهب�ا أقل م�ن هذا املصاب ،ولو كان ما أصاهبا أقل ممّا جرى ملا عال ش�أهنا كام هو

رس صمودها وبقائه�ا العتقادها ّ
حاص�ل هل�اّ ،
إن ما أصاهبا هو م�ن عند اهلل ،وال
إن ّ
تبحث السيدة زينب’ مثل باقي الناس عن أمر يصربها؛ ألنّه عني اجلامل لدهيا.

يف هذا الدرس الروحي العظيم نتع ّلم من الس�يدة زينب’ ّ
أن التس�ليم هلل جيعل

اإلنس�ان أكرب وأقوى وأعىل ش�أن ًا ،إذا ما تقبلنا هذا األمر بالتسليم له ،وهبذا نتوصل
األئمة
((( القريش ،باقر رشيف ،حياة اإلمام احلسني× :ج ،2ص .301احلسيني ،هاشم معروف ،سرية ّ
حمدثي ،جواد ،موسوعة عاشوراء :ج ،1ص ،543وغريها كثري.
االثني عرش :ج ،2صّ .87
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أن اإلنس�ان عندما يس� ّلم ّ
إىل ّ
أن م�ا يقدّ ر له هو من اهلل بالتأكيد ل�ن يؤذي َمن حوله،
لـمن حوله ،عندما يكون القدوة يف التحدي والصرب ،فإن اهلل
وسيكون مصدر فخر َ
سبحانه وتعاىل لن خيذله ،وسيكون مصدر احرتام وتقدير لآلخر.

وم�ن نف�س الن�ص هنال�ك درس واض�ح ّ
أن التس�ليم هلل ال يعن�ي الضع�ف

واالستسلام ،بل أن يكون الصرب مغمس� ًا بنف�س املقدار من الق�وة والتحدي بوجه

الظ�امل الع�ايص هلل ولرس�وله؛ ليك�ون م�ذاق الصبر مجيلاً( :ﯰ ﯱ ﯲ *

2015
هـــهـ
1437
الثالثة
السنة
عرش
احلادي
العدد
اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015مم
2017مم
2015
هـ ــ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ــ
الثالثة ـ
السنة
عرش ــ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

ﯴ ﯵ ﯶ *ﯸ ﯹ)((( ...( ،ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)(((،

ويق�ول الزخمرشي يف تفسيره «[أنّ�ه الذي ال ش�كوى فيه» ومعناه الذي ال ش�كوى
في�ه إىل اخلل�ق] أال ت�رى إىل قول�ه( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ)[ يوس�ف ]86 :وقيل :ال أعايش�كم عىل كآبة الوجه ،بل أكون لكم
كما كنت .وقيل :س�قط حاجبا يعقوب على عينيه ،فكان يرفعهام بعصاب�ة ،فقيل له :ما

ه�ذا؟ فقال :طول الزم�ان وكثرة األحزان .فأوحى اهلل تعاىل إليه :يا يعقوب أتش�كوين؟

ق�ال :يا رب ،خطيئة فاغفرها يل (ﮍ ﮎ) أي :أس�تعينه (ﮏ) احتامل (ﮐ
ﮑ) من هالك يوسف والصرب عىل الرزء فيه»(((.

أ ّما صاحب امليزان ،فيقول« :وقوله( :ﮊ ﮋ) مدح للصرب ،وهو من َقبيل

فإن الصرب مجيل ،وتنكري
وضع السبب موضع املسبب والتقدير :سأصرب عىل ما أصابنيّ ،
الصبر وحذف صفته وإهبامها لإلش�ارة إىل فخامة أمره ،وعظم ش�أنه ،أو مرارة طعمه،
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بأن األس�باب
وصعوبة حتمله .وقد ّفرع قوله( :ﮊ ﮋ) عىل ما تقدّ م؛ لإلش�عار ّ
التي أحاطت به وأفرغت عليه هذه املصيبة ،هي بحيث ال يس�مع له معها اّإل أن يس�لك

((( املعارج :آية 5ـ .7
((( يوسف :آية .18
((( الزخمرشي ،حممود بن عمر ،الكشاف.

أن الصرب نعم الس�بيل عىل مقاومة النائبة
س�بيل الصرب (((»...ويضيف «وم�ن هنا ُيعلم ّ

وكرس سورهتا ،اّإل أنّه ليس متام السبب يف إعادة العافية وإرجاع السالمة ،فهو كاحلصن
وأما عود نعمة األمن والسالمة وحرية احلياة،
ّ
يتحصن به اإلنس�ان لدفع العدو املهاجمّ ،

فر ّبام احتاج إىل سبب آخر جير إليه الفوز والظفر ،وهذا السبب يف ملة التوحيد هو اهلل ع ّز

سلطانه ،فعىل اإلنسان املوحد إذا نابته نائبة ،ونزلت عليه مصيبة أن يتحصن ّأوالً بالصرب

ثم
حتى ال خيتل ما يف داخله من النظام العبودي ،وال يتالش�ى معس�كر قواه ومش�اعرهّ ،

يتوكل عىل ر ّبه الذي هو فوق كل س�بب ،راجي ًا أن يدفع عنه الرش ويوجه أمره إىل غاية

قوله تعاىل( :ﮰ ﮱ ﯓ) [البقرة.(((»]45 :

بينما كان صاح�ب األمث�ل يرى« :وبالرغ�م من احتراق قلبه وهليب روح�ه مل ِ
جير

عىل لس�انه م�ا يدل عىل عدم الش�كر ،أو اليأس ،أو الفزع ،أو اجل�زع ،بل قال( :ﮊ

ث�م ق�ال( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) ،وأس�أله أن يبدل م�رارة الصرب يف
ﮋ)ّ ،

التحمل أكثر أمام هذا الطوفان العظيم؛
فم�ي إىل «حالوة» ،ويرزقني القوة والقدرة عىل
ّ

( َما َر َأ ْي ُت إِ اَّل مَجِيالً) ..دراسة يف أبعادها اإلصالحية

صلاح حاله ،واهلل س�بحانه غالب عىل أم�ره ،وقد تقدّ م يشء من هذا البحث يف تفسير

لئلا أفقد زمامي ،وجيري عىل لس�اين كالم غري الئق .ومل يقل :أس�أله أن يعطيني الصرب
على م�وت يوس�ف؛ ألنّ�ه كان يعلم أن يوس�ف مل ُيقتل ...ب�ل قال :أطل�ب الصرب عىل

مفارقتي ولدي يوس�ف ...وعىل ما تصف�ون»((( ،وآراء وأقوال املفرسين يف هذا األمر
كثيرة ومجيلة يف وصف الصرب باجلامل ،وهو برأينا ّ
أن مجال الصرب إذا كان فيه مرضاة

وأن ما يتبع الصرب هو اجلامل؛ ّ
اهلل تعاىلّ ،
ألن فيه الرفعة والسلم واألمان ،الذي ينشده

اإلنسان ويسعى إليه.

((( الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن :ج ،11ص.107
((( املصدر السابق :ص.108
ُ
((( الشريازي ،نارص مكارم ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل :ج ،6ص.217
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اخلامتة

بعد هذا التجوال يف نفحة من نفحات سرية السيدة زينب’ ،يمكن أن ّ
نلخص

أهم نتائج البحث:
ّ

أن موق�ف الس�يدة العظيمة يف قرص ابن زياد يمكن أن يتكرر مع ّ
1ـ ّ 1
كل إنس�ان
ُ
الطف إىل هذه األيام ،ور ّبام يستمر أكثرَ ،من فقد األهل والدار والوطن،
منذ
ّ

م�رت هب�ا الس�يدة زينب’
والتع�رض ملواق�ف الشماتة ،واملواق�ف الت�ي ّ
ّ
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أصبح�ت تتكرر ّ
كل يوم ،وهذا جيعل النص خالد ًا ح ّي ًا ،يمكن أن يتس� ّلح به

املؤمن يف ّ
كل وقت حمزن ومؤمل.

2ـ ّ 2
أن الس�يدة زين�ب’ س�بقت األجي�ال يف فه�م اجلمال ،وصناع�ة اجلمال،
وب�ادرت به يف موقفها ضد الطغاة ،اجلمال بالكلم ،واجلامل باحلزن ،واجلامل

توصل إليه العلامء متأخرين عنها بعرشات القرون.
باملوقف ،إنّه ثقافة وعلم ّ

3ـ 3إزدياد احلاجة إىل س�يادة موقف املثقف الذي يبحث عن اجلامل ،ويفتش عنه
أي يشء يبعث
بين ركام اجلراح ،وقد يكون هذا املوق�ف بكلمة أو فعل ،أو ّ
األمل يف النفس.

4ـ 4لي�س ّ
كل عن�ف يمكن أن جياب�ه بالعن�ف؛ ّ
ألن العنف يولد آخ�ر ،فيزيد من
تأج�ج نريان احلقد بين الناس ،بل يمكن أن يقابل العنف بالس�لم القوي ال

الس�لم اخلانع؛ ّ
ألن اخلنوع خيانة للمواقف ،وبالت�ايل تؤدي إىل عودة العنف

م�ن الداخل ،بينام السياس�ة القوي�ة احلكيم�ة الثابتة الرؤي�ا واملوقف ،تكف
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احلروب وتُعيد األمان والبناء من جديد.

5ـ ّ 5
أن القوة الداخلية التي يمتلكها اإلنسان يمكن هلا أن تؤدي إىل قلب املوازين
من اخلسارة إىل الفوز ،ومن اهلزيمة إىل النرص.

6ـ 6ق�وة اجلم�ع بقوة القي�ادة ،والعك�س أيض� ًا ،لذلك على القائ�د أن يكون ذا
إمكانات عالية من القوة والصرب والتحمل.

7ـ 7ثقافة اجلامل تبدأ من الس�لوك الفردي ،ومتى كان اجلامل سلوك ًا لدى األفراد
أصبح ثقافة جمتمعية.

8ـ 8املعاين الس�امية يفيض بعضها إىل بعض ،واملفاهيم السيئة إذا ما تُركت تصبح
جرائم تؤدي إىل العنف.

9ـ ّ 9
أن اجلمال في�ه إصلاح للذات ،وإصلاح ال�ذات أهم ما يمك�ن أن خيترص
الطريق للوصول إىل السالم.

10 10األمان والسلام النفيس ينعكس عىل التعامل مع اآلخر بالسلام واألمان،
والعكس صحيح؛ ّ
ألن القلق والتوتر جيعل اإلنس�ان يعيش يف مضنّة الشك،
( َما َر َأ ْي ُت إِ اَّل مَجِيالً) ..دراسة يف أبعادها اإلصالحية

وسوء الظ ّن ،وبالتايل خلق املشاكل واألذى ،والشتائم ،والسب ،والقذف.
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فهرست املصادر
* القرآن الكريم.

1ـ 1تاريخ الرس�ل وامللوك ،أبو جعفر بن جرير الطربي (224ـ310هـ) ،حتقيق وتعليق:
عبد األمري عيل مهنا ،منشورات األعلمي للمطبوعات ،ط2012 ،2م ،بريوت.

2ـ 2األمثل يف تفسير كتاب اهلل ا ُملنزل مع هتذيب جديد ،الش�يخ نارص مكارم الشيرازي،
مؤسسة األعلمي ،ط 1مصححة2013 ،م ،بريوت.
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األئمة األطهار^) ،للعالمة الش�يخ حممد باقر
3ـ 3بح�ار األنوار ( اجلامع�ة لدرر أخبار ّ
املجلسي ،املول�ود بإصفه�ان س�نة ( ،1037ت1110ه�ـ) ،طبع�ة مؤسس�ة الوفاء،

1414هـ ،بريوت ـ لبنان.

الرزاق احلس�يني ،أبو
4ـ 4ت�اج الع�روس من جواه�ر القاموس ،حمم�د بن حممد بن عب�د ّ
الفيض ،املل ّقب بمرتىض ،الزبيدي ،املكتبة الشاملة ،اإلصدار الثاين.

5ـ 5تاري�خ اليعق�ويب ،أمح�د ب�ن أيب يعق�وب ب�ن جعفر ب�ن وهب ب�ن واض�ح ،املعروف
مهنَّا ،منشورات األعلمي ،ط2010 ،1م ،بريوت.
باليعقويب ،حتقيق :عبد األمري َ

املامقاين ،حتقيق واستدراك :حمي الدين املامقاين،
6ـ 6تنقيح املقال يف علم الرجال :عبد اهلل
ّ
ط1423 ،1هـ ،مؤسسة أهل البيت إلحياء الرتاث.

7ـ 7حي�اة اإلمام احلسين بن عيل× دراس�ة وحتليل ،الش�يخ باقر رشي�ف القريش ،ط،4
1992م ،انتشارات مدرسة اإليرواين.

	ـ 8حي�اة حبي�ب بن مظاهر ،الس�يد عيل القصري ،ط0102 ،1م ،إصدار قس�م الش�ؤون
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الفكرية يف العتبة احلسينية ـ شعبة التحقيق.

9ـ 9املجموعة الشعرية الكاملة ،إيليا أبو مايض ،مكتبة نرجس األلكرتونية.

10 10رحلة السبي ،إعداد ونرشمعهد سيد الشهداء× للمنرب احلسيني ،ط2006 ،1م.

11 11روضة التعريف باحلب الرشيف ،ابن اخلطيب ،لس�ان الدين ،حتقيق :حممد الكتاين،

ط1970 ،1م ،دار الثقافة ،بريوت.

12 12زين�ب الكبرى’ من امله�د إىل اللح�د ،حممد كاظ�م القزويني ،حتقي�ق :مصطفى
القزويني ،ط1423 ،1هـ ،منشورات دار الغدير.

األئمة االثني عرش ،هاشم معروف احلسيني ،دار التعارف للمطبوعات.
13 13سرية ّ
14 14شبكة رافد للتنمية الثقافية ،املوقع األلكرتوين.

15 15رشح ديوان املتنبي ،أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد بن عيل الواحدي ،النيسابوري،
الشافعي (ت468هـ) ،نرش مطاح ،إصدار 2013م.

16 16مفه�وم اجلمال يف الفك�ر اإلسلامي ،ماج�د حمم�د حس�ن ع�ن موق�ع:
17 17العرص اجلاهيل ،دكتور شوقي ضيف ،نرش دار املعارف بمرص.

18 18الكام�ل يف التاري�خ ،عز الدين أبو احلس�ن عيل بن أيب الكرم الش�يباين املعروف بابن
األثير (ت630ه�ـ) ،حتقي�ق :إبراهيم ش�مس الدي�ن ،ط2011 ،1م ،نرش األعلمي

للمطبوعات ،بريوت.

19 19الكش�اف ،أبو القاس�م حممود بن عمرو بن أمح�د ،الزخمرشي ،ويف املكتبة الش�املة:

( َما َر َأ ْي ُت إِ اَّل مَجِيالً) ..دراسة يف أبعادها اإلصالحية

.http://www.rezgar.com

.http://www.altafsir.com
20 20لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي ،دار صادر ،بريوت.

21 21جمم�ع البحري�ن ،الش�يخ فخ�ر الدي�ن الطرحي�ى (ت1085ه�ـ) ،املكتبة الش�املة،
اإلصدار الثاين.

22 22مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،أبو احلسن عيل بن احلسني املسعودي ( 346ـ 957هـ)،
ش :عب�د األمير عيل مهنّا ،ط2010 ،2م ،منش�ورات مؤسس�ة األعلم�ي ،بريوت.

23 23مقات�ل الطالبيين ،أبو الف�رج عيل بن احلسين اإلصفهاين (356ه�ـ) ،ط ،1ب ت،
منشورات الفجر ،بريوت.
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24 24موسوعة عاشوراء ،الشيخ جواد حمدّ ثي.

25 25موقع منتدى جممع اللغة العربية عىل الشبكة العاملية.http://www.m-a-arabia.com :
26 26موقع موضوع ،قسم اللغة العربية.http://mawdoo3.com :

27 27امليزان يف تفسير القرآن ،الس�يد حممد حسين الطباطبائي ،ط1997 ،1م ،مؤسس�ة
األعلمي ،بريوت.

28 28الله�وف يف قتلى الطف�وف ،أب�و القاس�م علي ب�ن موس�ى ب�ن جعفر ب�ن طاووس
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(ت664ه�ـ) ،حتقيق :الش�يخ فارس تربيزيان «احلس�ون» ،سلس�لة الكتب املؤلفة يف
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أهل البيت^ ( ،)42إعداد مركز األبحاث العقائدية.

وأهميتها يف غرس القيم
املؤسسة اجلامعية ّ
الرتبوية واألخالقية املستوحاة من النهضة احلسينية
م .د .ميثم عبد الكاظم هاشم الساعدي*

املق ّدمة

تُع�دّ القي�م الدينية ،وما ينبثق عنها م�ن قيم تربوية يف النظ�ام التعليمي ،رضورية

والزم�ة لنجاح سير العملية التعليمي�ة وتوجيهها نحو حتقيق أهدافه�ا النبيلة ،وهي

بناء اإلنس�ان وتعديل س�لوكه وفق ًا للنهج الديني اإلسالمي ،فالقيم مصدر رئيس يف

بناء ش�خصية الفرد وتأكيد هلويته« ،ومن هنا؛ فعىل الرتبية أن جتد القيم الالزمة لتوجيه

أفرادها نحو التعليم الصحيح»(((.

املوجه
ويعيش املجتمع اإلسلامي يف الوقت احل�ارض مرحلة من الغزو الفكري ّ
ٍ
وبش�كل مدروس من ِقبل أعداء اإلسلام ،ويف كافة املجاالت اإلعالمية والتعليمية
واالجتامعي�ة والسياس�ية؛ من أجل إضعافه وإفس�اده ،ونرش الرذيلة بين أفراده عن

املوجه عبر الفضائيات،
طريق وس�ائل التقني�ة احلديثة ،كاإلعالم املرئي والس�معي ّ
ووس�ائل االتص�ال احلديث�ة التي غ�زت كاف�ة املؤسس�ات التعليمي�ة النظامية وغري

ٍ
وبشكل
النظامية حتى املنازل ،والتي تنرش الفاحش�ة بني كافة املس�تويات االجتامعية
ٍ
ٍ
وسهل.
رخيص
يتداخل مفهوم القيم لدى العديد من املجاالت والعلوم ،كالفلسفة ،واالقتصاد،

* اجلامعة املستنرصية/ك ّلية الرتبية األساسية/قسم اإلرشاد النفيس والتوجيه الرتبوي.
((( النجيحي ،حممد لبيب ،يف الفكر الرتبوي :ص.116

واالجتماع ،وعل�م النف�س ،والرتبية ،وينظ�ر أصح�اب ّ
كل جمال إىل القي�م بمفهوم

خيتلف فيام بينهم يف املعنى ،ولكنّا س�نركز عىل القيم الرتبوية واألخالقية ،وهو حمور
هذه الدراسة.

ّ
إن القي�م الرتبوي�ة ه�ي املص�در الرئيس الش�تقاق األه�داف ،ووضع الفلس�فة

أي نظام تربوي ،والتي يف ضوئها يتحدد الس�لوك املرغوب
والسياس�ات الرتبوية يف ّ

م�ن األفراد واجلامعات حس�ب تلك الفلس�فة« ،وتق�وم نظرة علامء الرتبي�ة للقيم عىل
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أن الرتبي�ة يف جوهره�ا عملي�ة قيمية ،م�ا دام هدفه�ا تنمية الف�رد واجلامعة نحو
أس�اس ّ
األفض�ل ،واملؤسس�ات الرتبوي�ة بحك�م ماضيه�ا وحارضه�ا ،ووظائفه�ا وعالقاهت�ا
كل املجاالت ُ
باإلطار الثقايف الذي نعيش به ،تس�عى إىل بناء القيم يف ّ
اخللقية والنفس�ية،

واالجتامعية والفكرية والسلوكية»(((.

وم�ن هنا؛ نرى ّ
أن فقدان الرتبية لقيمها يعني فقدان الش�خصية لروحها وأمهيتها

املم ّي�زة هلا ،وق�د أكّد البعض ّ
أن (الرتبية يف جوهرها عملية قيمية) س�واء عبرّ ت عن
نفس�ها يف صورة واضحة أو ضمنية ،فاملؤسسة التعليمية بحكم ماضيها وحارضها،
ووظائفها وعالقاهتا باإلطار الثقايف الذي تعيشه ،مؤسسة تسعى إىل بناء القيم يف ّ
كل

جماالهتا النفسية ،واالجتامعية ،واخلُلقية ،والفكرية ،والسلوكية(((.

املتخصصني يف عدّ ة ميادين،
«وقد حظي موضوع القيم الرتبوية اهتامم ًا كبري ًا من ِقبل
ّ

ألن من
مثل :الفلسفة ،وعلم االجتامع ،والرتبية؛ إذ تُعدّ القيم من أهداف الرتبية؛ وذلك ّ
أهم وظائف الرتبية هو احلفاظ عىل الرتاث الثقايف ونقله من جيل آلخر ،فاملعرفة الثقافية

272

واالجتامعي�ة واالقتصادية ينبغي أن يتع ّلمها اجليل اجلديد يف املجتمع؛ لضامن اس�تمراره

يف احلياة .فالرتاث هو الذي حيمل عنارص األصالة ،وهو الذي يمنح الثقافة التواصل مع
املايض ،والقدرة عىل املعارصة والتطور يف املس�تقبل ،وهو الذي يمنح اإلنس�ان ُأسلوب
((( بركات ،أمحد لطفي ،القيم والرتبية :ص.32
((( ُانظر :عبد امللك ،أنور ،الفكر العريب يف معركة النهضة :ص.32

احلياة ،وأنامط السلوك والقيم ،والعادات والتقاليد»(((.

«وتعن�ي الرتبية :احلفاظ عىل امل ُثل العليا للمجتمع ،األخالقية واإلنس�انية النابعة من
تاري�خ األُ ّمة ،وم�ن حضارهتا وثقافتها ،وم�ن خرباهتا املاضية ،وم�ن دينها ،وعن طريق

تعاملها وعالقتها باألُمم األُخرى ،وعالقات األفراد فيها ،وغريها»(((.

تعود الطفل عىل التفكري الصحيح واحلياة الصحيحة ،بام تزوده من معارف
«والرتبية ّ

وتعوده العادات احلس�نة،
وتنمي ميوله ومواهبهّ ،
وجت�ارب تنفع عقله ،وتغذي وجدانهّ ،
وجتنبه العادات السيئة ،فينشأ قوي اجلسم ،حسن ُ
اخللق ،سليم العقل ،متزن الشخصية،

قادر ًا عىل أداء رسالته يف احلياة»(((.

ّ
التح�ول االجتامعي واالقتصادي والس�يايس؛ فه�ي وثيقة
كل مرحل�ة م�ن مراح�ل
ّ
الصلة بالفلس�فات واالجتاه�ات الكربى التي عرفتها اإلنس�انية عرب العصور ،وهي

تس�عى دوم� ًا إىل حتقيق غاياهت�ا ومبادئها يف ض�وء املجتمع الذي تنتم�ي إليه ،بحيث

تُعترب املصدر األس�ايس الذي يعتمد عليه التغيرّ االجتامعي إىل حياة أفضل« ،والرتبية
بمعناها الكامل :هي وس�يلة االستمرار االجتامعي للحياة ،وهي السبيل كذلك لتجديد
احلياة بمستوياهتا االجتامعية واخللقية ،وعن طريقها يكتسب الفرد املهارات واالجتاهات

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

إن ه�ذه االهتاممات التي جتتمع حول الرتبي�ة تصاحبها يف ّ
ّ
كل مكان وزمان ،ويف

التي تساعدها عىل مواكبة متطلبات احلياة»(((.

التعرف على مفهوم القيم ومفه�وم الرتبية والرتبية يف
ويس�تهدف البح�ث احلايل ّ

اإلسلام ،وما هي القيم الرتبوية يف النهضة احلس�ينية ،ودور اجلامعات يف غرس قيم
النهض�ة احلس�ينية لدى الطلب�ة ،وحتقيق ًا لذلك تم اس�تخدام املنه�ج الوصفي القائم
إن ّ
عىل التحليل والتفسير ،إذ ّ
لكل ظاهرة وصف ًا وتفسير ًا ،إذ يعمل هذا املنهج عىل
((( بركات ،أمحد لطفي ،القيم والرتبية :ص.32
((( عاقل ،فاخر ،معامل الرتبية :ص.14
ومكوناته :ص120ـ.135
((( مدكـور ،عيل أمحـد ،منهـج الرتبية أساسياته
ّ
((( عفيفي ،حممد اهلادي ،األُصول الثقافية للرتبية :ص.5
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وصف ظواهر أو أحداث أو أش�ياء معينة ،ومجع احلقائ�ق واملعلومات واملالحظات

اخلاصة هبا ،وتقرير حالتها كام توجد عليه يف الواقع(((.
عنها ،ووصف الظروف
ّ
ويشتمل البحث جمموعة من املباحث ،وهي كاآليت:

األول :مفهوم القيم.
املبحث ّ

املبحث الثاين :مفهوم الرتبية.

املبحث الثالث :الرتبية ومهمتها يف اإلسالم.
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املبحث الرابع :القيم الرتبوية يف النهضة احلسينية.

املبحث اخلامس :دور اجلامعات يف غرس قيم النهضة احلسينية لدى الطلبة.

املبحث األ ّول :مفهوم القيم

متس العالقات
تع�دّ القي�م من املفاهيم األساس�ية يف ميادين احلياة مجيعه�ا ،وهي ّ

اإلنس�انية بكاف�ة صورها؛ إذ إنهّ �ا رضورة اجتامعية ،وهي معايري وأه�داف ال بدّ أن

نجده�ا يف ّ
كل جمتم�ع منظم ،س�واء كان متأخ�ر ًا أو متقدّ م ًا ،فه�ي تتغلغل يف نفوس
األف�راد على ش�كل اجتاه�ات ودواف�ع وتطلع�ات ،وتظه�ر يف الس�لوك الظاه�ري

الشعوري والالشعوري ،ويف املواقف التي تتطلب ارتباط هؤالء األفراد ،وال يمكن

أن نفرضه�ا عىل األفراد ،وإنّام تكتس�ب من خالل تأثري املنزل واملدرس�ة واملس�جد،
ومن خالل األصدقاء واألقران والقادة خارج املنزل(((.

حتت�ل القيم الرتبوي�ة األخالقية مكان�ة ومنزلة عظيمة يف الدين اإلسلامي ،فهي
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غاية اإلسلام وهدفه ،تس�عى إىل بناء الشخصية الس�وية لإلنسان املسلم ،من خالل

التعالي�م واملبادئ اإلسلامية التي تؤكّد على االلتزام بالفضائل واألخلاق النبيلة،
واالبتعاد عن الرذيلة والفحش�اء ،وتزكية النفس وطهارهتا ،واالبتعاد عن الشهوات

((( ُانظر :سامرة ،عزيز ،مبادئ القياس والتقويم يف الرتبية :ص.138
((( ُانظر :بكر ،عبد اجلواد السيد ،فلسفة الرتبية اإلسالمية يف احلديث الرشيف :ص.81

ور َب َ
�ط اهلل تعاىل درجة اإليامن
واهلف�وات ،والفس�وق والرفث واجلدال .وتقوى اهللَ ،

بم�دى االلت�زام باألخلاق الفاضل�ة؛ لقول رس�ول اهلل‘« :أكم�ل املؤمنين إيامن ًا

أحسنهم خلق ًا».

ويقول رسولنا الكريم‘« :إنّام ُبعثت ألُمتم مكارم األخالق» .ويقول اهلل يف ح ّقه:

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)(((.

وم�ن خالل ما تق�دّ م يتضح ّ
أن القيم هلا أمهية بالغة بالنس�بة لألف�راد واجلامعات

واملجتمع عىل حدّ س�واء؛ ألنهّ ا تتصل اتصاالً مبارش ًا باألهداف التي يس�عى املجتمع

إىل حتقيقه�ا عن طري�ق الرتبية ،إذ ترتبط القيم بالرتبية ،وذل�ك من خالل أمهية القيم
املجتم�ع ،وتأيت أمهية القيم يف تعبريها عن فلس�فة جمتم ٍع ما وإط�ار حياته ،وتوجيهه

للرتبي�ة وفلس�فتها وأهدافها الت�ي تعتمد يف بلورهت�ا وصياغتها عىل وض�وح القيم؛

الختيار نوع املعارف واملهارات ،وتعيني األنامط السلوكية املرغوبة(((.

إن ّ
وبذلك يمكن القولّ :
اخلاصة ،والتي تعكس فلسفته وأهدافه
لكل جمتمع تربيته
ّ

وظروف حياته ،وألوان نشاطه ،وقيمه ومعتقداته ،أي :تعكس عموم ًا آيديولوجيته يف
فينضمون إىل محلتها من الكبار(((.
احلياة ،لتجعل الصغار يش ّبون عىل هذه اآليديولوجية،
ّ

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

يف صياغة األهداف الرتبوية املبنية عىل فلس�فة الرتبية ،والتي تنبثق أص ً
ال عن فلس�فة

وللقيم تعريفات عديدة منها:

«جمموع�ة من األحكام املعياري�ة املتصلة بمضامني واقعية ،يترشهب�ا الفرد من خالل

تفاعل�ه م�ع املواقف واخلربات املختلفة ،بشرط أن تلقى هذه األح�كام قبوالً من مجاعة

تتجس�د يف س�ياقات الفرد الس�لوكية ،أو اللفظية ،أو اجتاهاته ،أو
اجتامعية معينة؛ حتى
ّ

اهتامماته»(((.

((( القلم :آية.4
((( ُانظر :أبو العينني ،عيل خليل ،القيم اإلسالمية والرتبية :ص.36
((( ُانظر :النوري ،عبد الغني عبود ،نحو فلسفة عربية للرتبية :ص.23
((( زاهر ،ضياء ،القيم يف العملية الرتبوية :ص.24
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وتع�رف بأنهّ ا« :جمموع�ة من املعايري واألح�كام التي تتكون ل�دى الفرد ،من خالل
ّ

تفاعل�ه م�ع املواقف واخلبرات الفردي�ة واالجتامعية؛ بحي�ث متكّنه من اختي�ار أهداف

وتوجهات حياته»(((.

وتع�رف أيض� ًا بأنهّ �ا« :جمموعة من املب�ادئ والقواعد وا ُملث�ل العليا ،الت�ي يؤمن هبا
ّ

الن�اس ويتفقون عليها فيام بينه�م ،ويتخذون منها ميزان ًا يزنون ب�ه أعامهلم وحيكمون هبا

عىل ترصفاهتم املادية واملعنوية»(((.
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خصائص القيم الرتبوية

م�ن خالل ما أمكن عرضه ،نس�تطيع أن نتبينّ ّ
أن هناك بعض السمات املشتركة

ملفهوم القيمة ،وهذه السامت يمكن اإلشارة إليها عىل النحو اآليت:

1ـ مكتسبة من خالل التنشئة االجتامعية وتفاعل الفرد مع البيئة.

2ـ إنس�انية ،الرتباطه�ا باإلنس�ان دون غريه م�ن الكائنات احل ّية ،واإلنس�ان هو

الذي يعطي القيمة لألشياء.

3ـ غير خاضع�ة للقياس الدقي�ق أو املحدد؛ ألنهّ ا وجدانية تعتمد عىل الش�عور،

والذوق ،واملزاج ،واالنفعال ،وبالتايل فهي مسألة شخصية.

4ـ ترتت�ب فيام بينها هرمي� ًا ،فهي تتطلب االختي�ار والتفضيل من خالل وضعها

يف مرات�ب ودرج�ات معينة حس�ب أمهيته�ا ،ومن َث ّم تبن�ي القيم التي حتق�ق رغباته

وحاجاته.
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5ـ ّ
أن النس�ق أو الس� ّلم القيمي ليس جامد ًا ،فهي ترتفع وتنخفض وتعلو وهتبط

نموه
وتتقدّ م وتتأخر فيام بينها؛ بس�بب ظروف الفرد وأحواله واهتامماته ،أو حس�ب ّ
ونضجه العقيل ،واجلسمي ،واالجتامعي ،واالنفعايل.

((( أبو العينني ،عيل خليل ،القيم اإلسالمية والرتبية :ص.34
((( طهطاوي ،سيد أمحد ،القيم الرتبوية يف القصص القرآين :ص.42

ٍ
6ـ نس�بية وثابت�ة يف ٍ
واح�د ،فه�ي تتص�ف بالثب�ات النس�بي نظ�ر ًا للتغّي�رّ ات
آن
والتطورات يف املجتمع.

7ـ هتت�م القي�م باأله�داف البعي�دة الت�ي يضعها اإلنس�ان لنفس�ه ،ال باألهداف

الفرعية(((.

املبحث الثاني :مفهوم الرتبية

الرتبي�ة :هي عملي�ة تك ّيف ما بني الفرد وبيئته االجتامعي�ة والطبيعيـة ،باعتبار ّ
أن

اإلنس�ان مثل غريه من الكائنات احل ّية ،يس�عى دوم ًا إىل املحافظة عىل بقائه ،والبحث
ومه�ارات تفي�ده يف حياته ،فالوظيفة األساس�ية للرتبية هنا ّ
أن اإلنس�ان يصبح قادر ًا

بواس�طتها على مالءم�ة حاجاته م�ع الظ�روف املحيطة ب�ه ،وإمكانية تس�خريها بام
يس�تجيب لدوافعـ�ه ومتطلباته؛ ليحقق له النم�و املتوازن ،كما ّ
أن الرتبية هي عملية

أي :إنهّ ا تكفل للطفل نمو ًا منس�ج ًام يف جوانب خمتلفة من ش�خصيته اجلس�مية
نموّ ،
والعقلية ،والنفس�ية واالجتامعية ،من خالل ما توفره األُسـرة ،واملؤسسات الرتبوية
م�ن إمكاني�ات مادية ومعنوية من ش�أهنا أن تضمن له االرتق�اء النفيس واالجتامعي

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

على الوس�يلة التي تس�اعده على تعديل س�لوكه ،وتنمي�ة قدراته ،وتكوي�ن عادات

الرضوريني(((.

 1ـ الرتبية لغ ًة

نميته»(((.
جاء يف لسان العرب« :ربا اليشء :زاد ونام ،وربيتهّ :

وربوت يف بني فالن:
ويف القرآن الكريم( :ﮇ ﮈ)((( ،أي :يزيدها.
َ

نشأت فيهم.

((( ُانظر :حافظ ،نبيل ،علم النفس االجتامعي :ص236ـ.239
العامة :ص63ـ.65
((( ُانظر :حداد ،توفيق ،الرتبية ّ
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،14ص.304
((( البقرة :آية .276
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نمى قواه اجلس�مية،
ويف املعج�م الوس�يط« :تربى :تنش�أ وتغ�ذى وتث ّقف .ور ّب�اهّ :

والعقلية ،واخللقية»(((.

يتضم�ن العنارص
وهك�ذا؛ ف�إن املعن�ى القامويس يف لغتن�ا العربية لكلم�ة تربية،
ّ

اآلتية :النمو ،التغذية ،التنشئة ،والتثقيف.

 2ـ الرتبية اصطالح ًا

يعرفوا الرتبية تعريف ًا جامع ًا ،لكنّهم
املربني ،قدي ًام وحديث ًا أن ّ
لقد ح�اول كثري من ّ
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اختلفوا يف ذلك اختالفات كبرية؛ الختالفهم يف حتديد الغرض من الرتبية وأهدافها

يف املجتمع .ومن بني التعاريف التي يمكن اقرتاحها يف هذا الصدد:

ـ أفالط�ون( 348ـ427ق م) ،ومن آرائه« :إعطاء اجلس�م ّ
كل مجال وكامل ممكن،

ودور املع ّلم ال يقوم عىل فرض العلوم ،إنّام بتوجيه التلميذ باملناقشة واألسئلة».

ـ أرس�طو( 322ـ 384ق م) ،ومن آرائه« :الرتبية :إعداد العقل للكس�ب ،كام ت ُِعد

األرض للنبات والزرع»(((.

ـ إمانوي�ل كان�ت(1724ـ  ،) 1804وم�ن آرائ�ه« :الغرض من الرتبي�ة الوصول

ومهمة الرتبية أن حترتم حرية الفرد الطبيعية ،وتساعده عىل
باإلنس�ان إىل الكامل املمكن،
ّ

حتقيق إنسانيته».

ـ جون جاك روس�و(1778ـ  ،)1812ومن آرائه« :الغاية من الرتبية ،اّأل نحش�و

رأس الطفل باملعلومات ،إنّام ّ
هنذب قواه العقلية ،ونجعله قادر ًا عىل تثقيف نفسه بنفسه».
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ـ بيس�تالوتزي(1746ـ  ،) 1827ومن آرائ�ه« :الرتبية :هي تنمية ّ
كل قوى الطفل

تنمي�ة كاملة ومتكامل�ة» .وهو يذهب مذهب روس�وّ :
أن الرتبي�ة الناجحة تلك التي

حترتم مؤهالت الطفل.

((( جممع اللغة العربية بالقاهرة ،املعجم الوسيط :ج ،1ص.326
العامة :ص.18
((( حداد ،توفيق ،الرتبية ّ

«إن الرتبية هي انتقال تأثري
ـ جون س�تيوارت ميل(1806ـ  ،)1873ومن آرائ�هّ :

وأن هذا التأثري هو دائ ًام متجه من عقل إىل عقل ،أو من طبع
ش�خص إىل ش�خص آخرّ ،

عامة من شخصية إىل ُأخرى»(((.
إىل طبـع ،وبصفة ّ

ومهمتها يف اإلسالم
املبحث الثالث :الرتبية ّ

معنى الرتبية ،كام ورد يف القرآن هي :إنشاء الـيشء حاالً فحاالً إىل التامم ،والرتبية

يف اإلسالم منهج يستهدف صياغة كيان اإلنسان يف كليته :عق ً
ال وروح ًا ،جسد ًا ونفس ًا.

احلقيقية التي تأخذ بيد اإلنسان إىل أعىل مراتب القيم احلميدة وحسن األخالق(((.

وجاء اإلسالم بقيم ومبادئ تربوية هادئة تقصد إىل اخلري واإلحسان ،حتيي الضامئر
وتنري العقول وتبني حس املسؤولية يف اإلنسان ،فصارت من ُأصول اإلسالم كون

املوجه حلركة املجتمع ،ومصدر ّ
كل نظمه العاملة التي منها الرتبية بوسائلها
الدين هو ّ

املختلفة ،ومن هذا الوجه يتبينّ ّ
أن الدين هو روح حركة احلياة يف اإلسالم ،وروح
العلوم واملعارف ك ّلها ،وروح املجتمع(((.

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

واإلنسان ليس جدير ًا هبذه التسمية إلاّ بالرتبية ،وليست الرتبية يف اإلسالم إلاّ اتّباع
األُصول التي جاء هبا األنبياء واملرسلون من األحكام ِ
واحلكم والتعاليم ،وهي املبادئ

ّ
إن قيم الرتبية يف اإلسالم نظري ًا وعملي ًا ال جتد مرجعيتها إلاّ يف الدين ،ومفهوم

العلوم ليس مقصور ًا عىل علوم الدين ،بل يشمل ّ
كل املعارف التي كشف اهلل عنها

للبرش ،ورسيان روح الدين يف ّ
كل شعاب احلياة ،واملعارف يف املنظور اإلسالمي هو
املفهوم الصحيح للرتبية ،كام فهمه األقدمون من علامء األُ ّمة قبل نشأة بدعة تفريق

العلوم إىل ديني ودنيوي(((.

((( عبد الدائم ،عبد اهلل ،نحو فلسفة تربوية عربية :ص.23
((( ُانظر :عيل ،سعيد إسامعيلُ ،
األصول الفلسفية للرتبية :ص.22
((( ُانظر :األسمر ،أمحد رجب ،فلسفة الرتبية يف اإلسالم :ص.45
((( ُانظر :قمرب ،حممود ،نحو رؤية موضوعية للرتاث اإلسالمي :ص.99
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ومت ّثل الرتبية وقيمها يف اإلسلام منهج ًا متكام ً
ال ُيعنى باجلس�م والروح والعقل،

وم�ن أجل تكام�ل النظرة اإلسلامية إىل احلي�اة والوجود واملجتم�ع ،مجعت الرتبية
اإلسلامية بني تأديب النفس وتصفي�ة الروح ،وتثقيف العقل وتقوية اجلس�م ،فهي

ألي منها عىل حس�اب اآلخر؛
تُعن�ى بالرتبية اخللقي�ة والصحية والعقلية دون إعالء ّ

ولذلك ينش�أ املس�لم س�وي ًا ق�وي الصل�ة ب�اهلل ،حمقق� ًا لرس�الته يف احلياة ،أ ّم�ا غاية
القي�م الرتبوي�ة ،فهي بناء اإلنس�ان وصياغته بالص�ورة التي يتمكّن من محل رس�الة
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االستخالف يف األرض بالعبادة والتعمري(((.

ّ
وكأن هذا التالزم بني التقدّ م والتعقيد يف
ومع التقدّ م واحلداثة تزداد احلياة تعقيد ًا،

احلياة قاعدة عا ّمة ،هي من طبيعة هذه احلياة املعارصة ،ولع ّلها كربى مشكالهتا ،ومع

تعقي�دات احلياة املعارصة تزداد العملية الرتبوية تعقي�د ًا ،إذ تنعكس هذه التعقيدات
على الرتبي�ة ،فتجع�ل منها عملية متش�عبة املش�ارب واملج�االت ال ينحرص مهها يف
التعلي�م واملع ّلمين ،وإنّام تتعداهم إىل مجيع قطاعات العم�ل ،حتى ال يبقى قطاع من

قطاعات املجتمع إلاّ ويقوم بدور تربوي ،كرب شأنه أو صغر؛ لذلك يتحدّ ث املر ّبون
الي�وم ع�ن دور اإلعالم ،والنادي ،والس�وق ،واملصنع ،واملتج�ر ،فض ً
ال عن األُرسة
واملؤسس�ات الرتبوية ،والدعوية ،واملس�جد ،يف العملية الرتبوي�ة ،كام يتحدّ ثون عن
(املجتمع املرتيب) أي :املجتمع الذي يشارك فيه مجيع الناس يف العملية الرتبوية(((.
ّ
إن الرتبية يف اإلسلام هلا منافذ متعددة ،منها :األُرسة ،واملس�جد ،واحلس�ينيات،

واملجالس احلسينية ،واملجتمع ،إىل جانب املؤسسات الرتبوية النظامية من املدارس،
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واجلامع�ات ،والنظر إىل واقع احلياة العرصية يبينّ لنا ّ
تتعرض
أن هذه املنافذ الرتبوية ّ
اآلن لري�اح العومل�ة وحتدياهت�ا ،فاإلعلام امللوث باألفكار املس�مومة تغش�ى البيت
واملدرسة ،بل باتت معاين األُرسة يف خطر عظيم(((.
مقدمات العلوم واملناهج :ص.397
((( ُانظر :اجلندي ،أنور ،موسوعة ّ
((( ُانظر :األسمر ،أمحد رجب ،فلسفة الرتبية يف اإلسالم :ص.47
((( ُانظر :قمرب ،حممود ،نحو رؤية موضوعية للرتاث اإلسالمي :ص.115

ّ
إن الرتبي�ة يف اإلسلام لي�س نظام� ًا قائ ً
ما بذاته ،وإنّام ه�ي نظام ذو عالق�ة وثيقة

باألوض�اع السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتامعي�ة والثقافية يف املجتم�ع الذي ختدمه

تضم ّ
كل رشائح املجتمع
الرتبي�ة،
ومهمة الرتبية يف اإلسلام عملية اجتامعية ش�املة ّ
ّ
وطبقات�ه ،ابتداء بالن�شء يف األُرسة ،مرور ًا بالعوام وأرباب امله�ن ،وانتها ًء بالنخب
واملثقفني ،فقوام األُ ّمة وأساس�ها هي الرتبية اخللقية الت�ي يصفها القرآن بـ( التزكية)

(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ * ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)((( ؛ ولذل�ك فتطهير النفس وتزكيتها من

ﯖ)((( (((.

والرتبية هبذا املعنى إن هي غرس للمبادئ والقيم وأخالق الفطرة السوية ،من ٍ
عدل
ماّ
ٍ
ٍ
ٍ
خاصة ،لتُس َقى بامء
وإخالص ،يف صميم قلب اإلنسان ،والنشء
وصدق
ومساواة،
ّ

التعارف والتواصل والرتاحم بني الناس ،فتؤيت ُأكلها وثامرها سالم ًا ووئام ًا وتعاون ًا

يف املجتمع اإلنساين( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)((((.ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

أفض�ل األعمال واخلصال ،وتربيتها على الفضائل إنماّ ه�و رشط جوهري إلحداث
التغيير االجتامع�ي املن�وط ب�ه هنض�ة األُ ّم�ة (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)((( ،فالناس يف ّ
كل ُاألمم أكفاء

فيام بينهم ال يتاميزون إلاّ من جهة العقول ونوعية األخالق ،وهي ال تكتمل إلاّ

بالرتبية(((.

((( الشمس :آية 9ـ.10
((( الرعد :آية .11
((( ُانظر :كريم ،حممد أمحد ،بحوث ودراسات يف الرتبية :ص.112
((( آل عمران :آية .159
((( املائدة :آية .2
((( ُانظر :األسمر ،أمحد رجب ،فلسفة الرتبية يف اإلسالم :ص.134

281

اإلمام احلسني× هو احلل لتأصيل قيمنا الرتبوية اإلسالمية

ففي تراثنا الرتبوي نظام شامل للرتبية واإلعداد للحياة ،وتوجيه الشباب التوجيه
الرتبوي الصحيح ،وتقويم س�لوكهم الذي يرتكز عىل ُأسس تعليمية وتربوية سليمة

نابع�ة م�ن تعاليم الدين اإلسلامي احلنيف ،والذي جاء وافي ًا بمطال�ب احلياة ك ّلها،
وإنّه حلري ّ
مرب خملص أن يستبرص بجوانب الفكر الرتبوي اإلسالمي ،وإبراز
بكل ًّ

إجيابياته ،وما يزخر به من آداب وفضائل.
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وذل�ك من خالل العودة إىل تراثن�ا وتأصيل قيمنا الرتبوية لدى أبنائنا ،من خالل

الق�دوة احلس�نة واملتمثل�ة برجاالت اإلسلام ّ
الف�ذة ،والذي�ن يمثل�ون قيمها بأعىل

مس�توياهتا م�ن خالل ربطهم النظري�ة بالتطبيق الفعيل ،وعلى رأس تلك الرجاالت

قمة من قمم الرجال الذين صنعوا العظمة يف
احلسني× ،والذي ُيعدّ يف دنيا اإلسالم ّ

تاريخ اإلسالم واإلنسانية ،وسكبوا النور يف دروب البرشية ،من خالل عطائه الفكري
الف�ذ واملتمث�ل باملئات من الوصاي�ا ِ
ّ
واحلكَم ،واخلُطب واألش�عار ،واألدعية ،والتي
ملأت كتب التاريخ فض ً
ال عن الرس�ائل واخلطب والوصاي�ا واملحاورات الصادرة
عنه× ،نجد الس�لوك واملامرس�ة العملية يف حياته الش�خصية التي توضح لنا جانب ًا
وجتسد الصيغة التطبيقية ،والتي من خالهلا يمكن أن نبني منهج ًا
من الفكر والترشيع ّ

اخلاصة بنا(((.
تربوي ًا إسالمي ًا حيفظ لنا هويتنا العربية اإلسالمية ،ويرسخ قيمنا الرتبوية
ّ

املبحث الرابع :القيم الرتبوية يف النهضة احلسينية
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جتسيد اإلمام احلسني× للمفاهيم والقيم األخالقية الصاحلة

املهمة لترتجم يف الواقع
وق�د واص�ل األوصياء
واألئمة من أهل البيت^ ه�ذه ّ
ّ

يف أعامل وممارس�ات وعالقات ،وهلذا كانت القيم األخالقية هي املحور األساس يف

جسد اإلمام× يف هنضته املباركة املفاهيم والقيم األخالقية الصاحلة،
حركاهتم ،وقد ّ
((( ُانظر :اجلبوري ،حممد سعيد ،أدب احلكمة يف عرص صدر اإلسالم :ص.105

ورضب لنا وأصحابه وأهل بيته أروع األمثلة يف درجات التكامل اخللقي والرتبوي.
وأقرت تعاليم ،وهو
واإلسلام ثورة فكرية وأخالقية ،ثورة قيمية أبرزت حقائق ّ

ث�ورة إنس�انية إذا ما قيس�ت هبمجية احلياة العربي�ة الغابرة ،وضي�ق اآليديولوجيات

الدينية السابقة ،مثل :الوثنية ،واليهودية .وهذه الثورة اإلسالمية اإلنسانية تتم ّيز بأنهّ ا

ثورة مس�تمرة ومستجدة ،آية ذلك إقرارها قي ًام إنسانية تضع اإلنسان يف أسمى منزلة
عىل األرض ،وحت ّله مرتبة منفردة ال يضاهيها سواها لدى سائر الكائنات احل ّية(((.

ّ
إن الثورات واحلركات املقدّ سة ،قد ابتدأت يف احلقيقة باألنبياء العظام ،وقد ورد

إذ يذك�ر القرآن الكريم قصص موس�ى ،وإبراهيم ،ونوح ،وه�ود ،ولوط ،وصالح،
وش�عيب ،وخات�م األنبياء حمم�د (صلوات اهلل عليه�م مجيع ًا) ،بأنهّ م قاموا يف س�بيل
مكافح�ة عب�ادة األصن�ام والنض�ال ضدّ الظل�م واالس�تبداد ،واجله�ل والتعصب،
واإلرساف والتبذي�ر ،واإلفس�اد يف األرض ،والفحش�اء ،واالمتي�ازات االجتامعي�ة

الومهية.

وقد سلك اإلمام احلسني× الطريق نفسه الذي سلكه األنبياء ،لكنّه بالطبع واجه

ظروف ًا غري تلك التي واجهت األنبياء ،والسبب يف سريه عىل خط األنبياء والصاحلني

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

ذكر تلك الثورات ،واحلركات املقدّ س�ة ،وجهاد األنبياء املقدّ س يف س�ورة الشعراء؛

الذي دعا إليه اهلل سبحانه وتعاىل ونب ّيه الكريم حممد‘ ،وقدّ م نفسه الطاهرة قربان ًا،

هو االنحراف الذي حدث يف ذلك الوقت عىل يد احلكام ،والعزوف عن اتباع احلق،

واألق�وال ال�واردة يف تاريخ عاش�وراء خري دليل عىل ذل�ك؛ إذ قال× وهو خياطب
اجلم�وع من حوله ناصح� ًا هلم باتباع احلق والرجوع عن الباط�لَ :
أن احلق
«أال ترون ّ
وأن الباطل ال ُيتناهى عنه ،(((»...وأمثاهلا الكثري ،والتي تدعو إىل رضورة
ال ُيعمل بهّ ،

التمسك بالقيم اإلسالمية والعمل هبا.
ّ

ُ
اإلسالمي(األصول واملبادئ) :ص.229
((( ُانظر :العواد ،عادل ،املؤمتر الفكري الرتبوي
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،75ص.117
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يس�جل اعرتاضه وعدم رضاه ،ومطالبت�ه بالعدالة واحلق
لق�د أراد اإلمام× أن
ّ

ـ وبالتايل نرش راية اإلسلام ـ بواس�طة س�يل من الدماء التي تدفقت من بدنه وأبدان
أهله وأصحابه ،والتاريخ ُيثبت لنا ّ
تس�جل بالدم ال يمكن
أن اخلطب واألقوال التي
َّ

أن تمُ ح�ى م�ن الوجود أب�د ًا؛ ذلك أنهّ �ا تعبرّ عن خل�وص ن ّية ،وعم�ق إرادة ،وكامل
إخالص ،وصفاء فكر(((.
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وإنّنا يف هذا الزمان ـ كام كان الناس َق ْب َلنا ـ بحاجة إىل فكر نوراين ملهب ورشيد يف
ٍ
ٍ
واحد كفكر اإلمام احلسني× ،وإىل االنفتاح اإلنساين الواسع عىل شخصيته عسى
آن
ْ
أن نستفيد من خمزونه الروحي والقيمي والثقايف ،واستثامره يف معاجلة قضايانا الكؤود،

ّ
خاصة يف جمال الرتبي�ة والتعليم.
وحل إش�كاليات اإلنس�ان العميقة يف ه�ذا العرص ّ
متوهج ومتألق
فلم َي ُعد احلسني× جمرد ثورة وحركة جهادية ،بل هو مشعل نور ّ

يف ّ
كل يشء.

ح�ب احلسين× والتأث�ر بمواقف�ه السياس�ية
وإذا كان الن�اس ق�د أفرط�وا يف
ّ

واجلهادي�ة ،فإنّن�ا نطالبه�م باإلف�راط يف اخت�اذه ق�دوة هل�م يف املعرف�ة واألخلاق،
واإلصالح االجتامعي ،واألدب والرتبية ،واجلهاد واالنتصار عىل ش�هوات الذات،

واملبالغ�ة يف االرتباط ّ
بكل جانب من جوانب حياته املضيئة ،فاإلنس�ان املؤمن وغري
املؤمن بحاجة إىل معرفة احلسني الثائر ،واحلسني املصلح االجتامعي ،وبحاجة لروح
احلسين العرفاين ،واحلسين األديب ،واحلسين املريب ،واحلسين املرشد األخالقي،

واحلسني السيايس املتمكن ،واحلسني املجاهد املقاتل الذي ال يأبه املوت وال خيافه(((.
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وبذل�ك يمك�ن ْ
يتحول املنرب احلس�يني يف توظيف وتوضيح النهضة احلس�ينية
أن ّ

إىل منظومة ثقافية واس�عة ،وحركة عقالنية منظمة ّ
تطل عىل ش�خصية اإلمام× من

جوانبه�ا مجيعه�ا دون تركيز عىل (اجلانب املأس�اوي) وح�ده ،نعتز به مرياث ًا إنس�اني ًا
((( ُانظر :مطهري ،مرتىض ،امللحمة احلسينية :ص.333
((( ُانظر :العواد ،عادل ،املؤمتر الفكري الرتبوي اإلسالمي( ُ
األصول واملبادئ) :ص.28

ال فعل ً
تفح�ص تراث
ا خيتصر ش�خصية احلسين× وهيم�ش ف ّعاليتها ،ب�ل ينبغي ّ

اإلمام احلسين× يف الفكر والعلم ،والرتبية واألخالق ،والقيم ،واألدب والشعر،
والعرف�ان الروحي ،واإلصلاح االجتامعي ،والنش�اط الس�يايسْ ،
وأن تعقد حوار ًا
بني هذا الرتاث والواقع اإلنس�اين ،فتس�تنطقه األُ ّمة يف قضاياها اإلنس�انية املعارصة،
وتستمد منه معرفة مستنرية قادرة عىل مواجهة إشكاليات العرص.

أخالق اإلمام احلسني× مع نفسه ومع أصحابه

وق�د مت ّثلت أخالق اإلمام احلسين× مع نفس�ه ،التي كان حريص� ًا عليها؛ ألنهّ ا

ّ
الذلة ،يأبى اهلل لنا ذلك ورس�وله واملؤمنون» .وقال×«:واهلل ،ال ُأعطيكم بيدي إعطاء

أقر لكم إقرار العبيد»(((.
الذليل ،وال ّ

فقد كان حريص ًا عىل أن يؤكّد سمو نفسه وعظمتها ،حيث رفض أن يبيعها بثمن

بخس أو بسيط ،وإنّام بالثمن األغىل الذي تستحقه وهو اجلنّة ،وقال×« :إنيّ ال أرى
املوت اّإل سعادة ،واحلياة مع الظاملني اّإل برم ًا»((( .وهذا ما تع ّلمه من والده أمري املؤمنني

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

أمانة اهلل عنده ،من خالل حرصه عىل أن ال يعرضها للذل واهلوان ،وكان قوله اخلالد
يف كربالءَ :
إن الدّ عي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني ،بني الس ّلة ّ
والذلة ،وهيهات منّا
«أال ّ

اإلمام عيل× ،الذي قال« :ليس ألنفسكم ثمن اّإل اجلنّة فال تبيعوها اّإل هبا»(((.

كما تربز لنا ص�ورة القيم الرتبوي�ة واألخالقية لإلمام احلسين× يف عالقته مع

أصحابه ،الذين وصفهم بقوله« :فإنيّ ال أعلم أصحاب ًا أوىف وال خري ًا من أصحايب ،وال

أبر وال أوصل من أهل بيتي»(((.
أهل بيت ّ

حمرم:
ولذل�ك كان حريص ًا عىل حياهتم ،وقد خاطب أصحابه يف ليلة العارش من ّ

((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص.98
((( الذهبي ،حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء :ج ،3ص.310
((( املجليس ،حمد باقر ،بحار األنوار :ج ،70ص.133
((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص.90
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ٍ
«إن هذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجالً ،وليأخذ ّ
واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي،
كل
ّ
(((
يفرق بني جون العبد
ّ
ف�إن القوم ال يريدون غريي»  ،كما أنّه يف تعامله مع أصحابه مل ّ

األس�ود م�وىل أيب ذر الغف�اري ،وبني أصحابه م�ن الكبار يف مواقعهم وعش�ائرهم،

يف�رق بني أصحابه وأه�ل بيته ،بحي�ث كان ي�أيت إىل مصارعهم وخيفف
وكذل�ك مل ّ
عنهم ويتحدّ ث إليهم ،ويبرشهم بام يردون عليه.

م�ن خلال ذلك؛ قدّ م اإلمام الصورة احلقيقية للقائ�د الذي ال تزيده رفعة موقعه
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وعظمت�ه إلاّ تواضع� ًا وح ّب ًا ،وإخالص� ًا وحرص ًا عىل أصحابه ،وه�ذا ما نالحظه يف

«اللهم ال ترفعن�ي يف الناس درج�ة اّإل حططتني عند
دع�اء اإلم�ام زين العابدي�ن×:
ّ

نفسـي بقدرها ،وال تحُ دث يل ع ّز ًا ظاهر ًا اّإل أحدثت يل عند نفيس ذ ّلة باطنة بقدرها»(((.

وقد كان اإلمام احلسين× حريص ًا عىل أن يستشير أصحابه فيام يريد اإلقدام عليه،

وكان واضح ًا يف إبراز أهدافه وخ ّطة حركته ،فخاطبهم قائالً« :إنّه قد نزل من األمر ما

يبق منها اّإل ُصبابة كصبابة
وإن الدنيا قد تغيرّ ت وتنكرت وأدبر معروفها ،فلم َ
قد ترونّ ،
احلق ال ُيعمل به وإىل الباط�ل ال ُيتناهى عنه ،لريغب املؤمن يف لقاء
اإلن�اءَ ،أال ت�رون إىل ّ

ر ّبه حمق ًا ،فإنيّ ال أرى املوت اّإل سعادة واحلياة مع الظاملني اّإل برم ًا»(((.

أخالقه مع أعدائه
وكما جت ّل�ت أخالق اإلمام احلسين× يف عالقت�ه مع أعدائه ،من خلال تعامله
اإلجي�ايب معه�م عن�د قدوم�ه إىل كربالء ،حيث ب�ادر إىل تأمين املاء هلم حين قدموا
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ملحارصت�ه وه�م عطاش�ى ،فقدّ مه إليهم رغ�م قدرته عىل منعهم عنه ،كما فعلوا بعد
ذل�ك ،كما مت ّثل�ت رفعة أخالقه يف حزنه وأس�اه عىل ما س� ُيصيب أع�داءه من خالل

إغضاهب�م هلل أث�ر ما س�يقدمون عليه م�ن قتله ،وقد فت�ح اإلم�ام× ّ
كل قلبه وعقله
((( املصدر السابق :ص.91
((( اإلمام زين العابدين ،الصحيفة السجادية :ص.92
((( الذهبي ،حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء :ج ،3ص.310

للحدي�ث معهم ووعظه�م وهدايتهم للرجوع عن غ ّيه�مّ ،
وحذرهم من غضب اهلل

إن هم قاتلوه ،وكان كالمه ناضح ًا باإلشفاق عليهم.
ومل يصدّ ه عن ُأسلوبه األخالقي ما كانوا عليه من غلظة وفظاظة وسوء ،حتى أنّه
طل�ب منهم أن يرتك�وه يواصل طريقه أو يعود من حيث أت�ى ،لكنّهم رفضوا ذلك،
وانطل�ق اإلمام× يواج�ه حتدي هؤالء وغطرس�تهم وظلمهم مع ُث ّل�ة من أصحابه

يضحي ّ
بكل يشء من أجل الرسالة.
األوفياء ،حيث كان عىل استعداد ألن
ّ

ومت ّثلت النهضة احلسينية بقيم تربوية وأخالقية يمكن اإلشارة إىل بعضها بالنقاط

 ١ـ اإليثار

الط�ف ،واإليث�ار يعني
وه�و م�ن أب�رز املفاهيم وال�دروس املس�تقاة م�ن واقعة
ّ

لـمن
الف�داء وتقديم ش�خص آخر عىل النفس ،وب�ذل املال والنفس والنفي�س فدا ًء َ

ه�و أفض�ل من ذات�ه ،ويف كربالء ُش�وهد ب�ذل النفس يف س�بيل الدي�ن ،والفداء يف

س�بيل اإلمام احلسين× ،وامل�وت عطش� ًا ألجل احلسين× ،فأصحابه م�ا داموا
على قي�د احلياة مل يدعوا أحد ًا من بني هاش�م يربز إىل ميدان القت�ال ،إيثار ًا منهم عىل

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

اآلتية:

أنفس�هم ،ويف ليل�ة عاش�وراء ّمل�ا رفع اإلم�ام× عنه�م التكليف لينجوا بأنفس�هم،

قام�وا ـ الواح�د تل�و اآلخر ـ وأعلن�وا عن اس�تعدادهم للبذل والتضحي�ة ...يروي
ألظ�ن أنّ�ه آخ�ر ي�وم لنا من
الش�يخ املفي�د&ّ « :
أن احلسين× ق�ال ألتباع�هَ :أال وإنيّ
ّ
ه�ؤالءَ ...أال وإنيّ ق�د أذن�ت لك�م فانطلق�وا مجيع� ًا يف ٍّ
ح�ل ،لي�س عليكم منّ�ي ذمام،

ه�ذا الليل قد غش�يكم خّ
فاتذوه مجلاً .فقال له إخوت�ه وأبناؤه وبنو أخي�ه وأبناء عبد اهلل
ب�ن جعف�ر :لمِ َ نفع�ل ذلك؟! لنبق�ى بع�دك؟! ال أرانا اهلل ذلك أب�د ًا .بدأهم هب�ذا القول
العب�اس بن عيل (رضوان اهلل عليه) ،واتّبعته اجلامع�ة عليه ،فتك ّلموا بمثله ونحوه ،فقال

احلسين×:يا بن�ي عقيل ،حس�بكم من القتل بمس�لم ،فاذهب�وا أنتم فق�د أذنت لكم.
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قالوا :سبحان اهلل ،فام يقول الناس؟! يقولون :إنّا تركنا شيخنا وس ّيدنا وبني عمومتنا

ـ خري األعامم ـ ومل نر ِم معهم بسهم ،ومل نطعن معهم برمح ،ومل نرضب معهم بسيف،

وال ندري ما صنعوا!! ال واهلل ،ما نفعل ذلك ،ولكن نفديك أنفسنا وأموالنا وأهلينا،
ونقاتل معك حتى نرد موردك ،فق ّبح اهلل العيش بعدك.

وقام إليه مس�لم بن عوس�جة ،فق�ال :أنخليّ عنك و ّمل�ا نعذر إىل اهلل س�بحانه يف أداء

ح ّق�ك؟ َأم�ا واهلل حتى أطع�ن يف صدورهم برحمي ،وأرضهبم بس�يفي ما ثب�ت قائمه يف
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يدي ،ولو مل يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفته�م باحلجارة ،واهلل ال نخ ّليك حتى يعلم

ثم ُأحرق،
ثم ُأحيىّ ،
اهلل أن قد حفظنا غيبة رسول اهلل‘ فيك ،واهلل لو علمت أنيّ ُأقتلّ ،
مرة ما فارقتك حتى ألقى محامي»(((.
ثم ُأذرىُ ،يفعل ذلك يب سبعني ّ
ثم ُأحيىّ ،
ّ

ووق�ف بعض أصح�اب اإلمام احلسين× ظهرية ي�وم عاش�وراء عندما وقف

لصلاة الظهر يقونه س�هام الع�دو بصدورهم ،وخ�اض العباس هنر الفرات بش�فاه

عطشى ،وملا أراد تناول املاء تذكّر عطش احلسني واألطفال فلم يرشب منه ،وقال:
ي�ا نف�س م�ن بع�د احلسين ه�وين

ه���ذا احل��س�ين وارد امل��ن��ون

وب��ع��ده ال ك��ن��ت أن تكوين

وت��ش�رب��ي�ن ب������ارد امل��ع�ين

تـاهلل ما هــذا فعـال ديـني

ورمت زينب’ بنفس�ها يف اخليمة املش�تعلة بالنار؛ إلنقاذ اإلم�ام زين العابدين

الس�جاد× ،فدته زينب’
منه�ا ،وحينما صدر األم�ر يف جملس يزيد بقت�ل اإلمام
ّ
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بنفسها.

وهناك أيض ًا عرشات املش�اهد األُخرى التي ُيعدّ ّ
كل واحد منها أروع من اآلخر،

ّ
وكل موق�ف منه�ا ُيعط�ي درس� ًا م�ن دروس اإليث�ار لألح�رار ،ف�إذا كان املرء عىل
اس�تعداد للتضحية بنفسه يف سبيل شخص آخر ،أو يف سبيل العقيدة ،فهذا دليل عىل

((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ص91ـ.92

عمق إيامنه باآلخرة واجلنّة وبالثواب اإلهلي .قال اإلمام احلسين× يف بداية مسيره
«م�ن كان باذالً فينا مهجته ،ومو ِّطن ًا عىل لقاء اهلل نفس�ه ،فلريحل معنا ،فإنيّ
إىل كربلاءَ :

راحل مصبح ًا إن شاء اهلل تعاىل»(((.

كام أش�ارت زيارة عاش�وراء إىل صفة (اإليثار) التي يتحلىّ هبا أصحاب احلسين،

فوصفتهم بالقول« :ا ّلذين بذلوا ُمهجهم دون احلسني×»(((.
 ٢ـ الشجاعة

وهي اإلقدام عند منازلة اخلصوم وعدم هت ّيب املخاطر ،واقتحام اخلطوب ،وتُعدّ

وأه�ل بيت�ه؛ إذ نق�رأ عن االندف�اع واحلماس املنقطع النظري ،الذي ُج ّس�د يف س�وح
الوغى ،والتسابق عىل بذل األرواح رخيص ًة؛ فدا ًء للدين واملبادئ ،ورسمت ملحمة

تتجسد فيها معامل الشجاعة
كربالء ـ منذ انطالقها وحتى مراحلها األخرية ـ مش�اهد
ّ
بشتى صورها ،واألمثلة عىل ذلك كثرية ،فالتصميم الذي أبداه اإلمام احلسني× يف

معارضة يزيد ورفض البيعة له ،وعزمه الراس�خ عىل املسير نح�و الكوفة والتصدّ ي
ألنصار يزيد من أمثال ابن زياد ،وعدم اهنيار معنوياته لسامع األخبار واألوضاع التي

كانت جتري يف الكوفة ،وإعالنه عىل املأل عن االس�تعداد لبذل دمه والتضحية بنفسه

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

املهمة التي مت ّيزت هبا ش�خصية اإلمام احلسني× وأصحابه
الش�جاعة من الصفات ّ

يف سبيل إحياء الدين ،وعدم اخلوف من كثرة اجليش املعادي رغم كثرة عدده وعدّ ته،
وحمارصة هذا اجليش له يف كربالء مع عدم استسلامه ،والقتال العنيف الذي خاضه

بع�د ذلك مع جنوده وأه�ل بيته ،وصور البطولة الفردية الت�ي أبداها أخوه العباس،

وابن�ه علي األكرب ،وابن أخيه القاس�م ،وعا ّمة أبناء عيل وأبن�اء عقيل ،واخلطب التي

ألقاها اإلمام الس�جاد وزينب÷ يف الكوفة والشام ،وغريها من املواقف واملشاهد
البطولية تعكس بأمجعها عنصـر الشجاعة ،الذي ُيعدّ من ّأوليات ثقافة عاشوراء.

الغمة :ص.22
((( اإلربيل ،عيل بن أيب الفتح ،كشف ّ
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات.332:
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وعلى وجه العموم كان آل الرس�ول أمثل�ة خالدة يف الش�جاعة واإلقدام وثبات

اجلنان ،وكانت قلوهبم خالية من اخلوف من مواجهة املوت ،وكانت ساحات القتال

يف زمن الرسول‘ وحروب عيل× يف اجلمل ،وص ّفني ،والنهروان شاهد ًا يعكس

شجاعة آل البيت^.

وقد عدّ اإلمام السجاد× الشجاعة من مجلة اخلصال البارزة التي م َّن اهلل هبا عىل
ه�ذه األُرسة الكريم�ة ،وذلك ملا ق�ال يف خطبته يف قصـر الطاغي�ة يزيدُ « :ف ّضلنا أهل

2015
هـــهـ
1437
الثالثة
السنة
عرش
احلادي
العدد
اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015مم
2017مم
2015
هـ ــ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ــ
الثالثة ـ
السنة
عرش ــ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

بست خصالُ :فضلنا بالعلم ،واحللم ،والشجاعة ،والسامحة ،واملح ّبة ،واملح ّبة يف
البيت ّ
يؤت أحد ًا من العاملني من قبلنا ،فينا خمتلف املالئكة ،وتنزيل
قلوب املؤمنني ،وآتانا ما مل َ

الكتب»(((.

حتمل
وكان هلذه الشجاعة موارد خمتلفة ،فهي يف جمال القول واللسان ،وكذلك يف ّ

حتمل
أهوال املنازلة ومقاتلة العدو ،واإلغارة الفردية عىل صفوف جيشه ،وكذلك يف ّ

املصائب والش�دائد ،وعدم االهنيار والقبول بالدن ّية؛ بدليل أنّه ملا اش�تدّ القتال ،قال:
َ
خمضب بدمي،(((»...
«أم�ا واهلل ال ُأجيبه�م إىل يشء ممّا يريدون حتى ألق�ى اهلل تعاىل وأنا ّ
حت�ى ّ
أن العدو والصديق قد أثنى عىل ش�جاعة احلسين× وصحب�ه وأهل بيته ،أمل

عم�ر بن س�عد قومه بالق�ول« :الويل لكم! أت�درون َمن تب�ارزون؟! هذا ابن
خياط�ب
ُ
األنزع البطني ،هذا ابن قتّال العرب ،فامحلوا عليه من ّ
كل جانب»(((.

وم�ا أمر املجرم عمر بن س�عد باهلجوم الش�امل عىل أفراد جي�ش اإلمام ورميهم

باحلجارة ،إلاّ دليل عىل تلك الشجاعة الفريدة .وكنتيجة ملا يتحلىّ احلسني× وأرسته
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من ش�جاعة حصلوا عىل أكرب عدد من أوس�مة الشهادة ،يقول عباس حممود العقاد:
«فليس يف العامل ُأرسة أنجبت من الشهداء َمن أنجبتهم ُأرسة احلسني عدّ ًة وقدرةً ،وحسبه
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.175
((( املصدر السابق :ج ،45ص.12
((( اجلبوري ،حممد سعيد ،أدب احلكمة يف عرص صدر اإلسالم :ص108ـص.110

أنّه وحده يف تاريخ هذه الدنيا الشهيد ابن الشهيد أبو الشهداء يف مئات السنني»(((.

وم�ع ّ
أن األرقام التي تذكرها املقاتل عن ع�دد قتىل العدو نتيجة هلجوم أصحاب

اإلم�ام عليهم ق�د تكون مبالغ ًا فيه�ا ،إلاّ ّ
أن األمر الثابت ال�ذي ال يمكن إنكاره هو

الشجاعة املثرية هلذه الث ّلة املؤمنة ،التي بذلت نفسها يف سبيل اهلل ،ومل تطاوعها نفسها
برتك قائدها يف امليدان وحده.

 ٣ـ الشهامة واملروءة

تُع�دّ م�ن املعامل األخالقي�ة والنفس�ية البارزة لدى احلسين× وأنص�اره ،والتي

ويرف�ض االنصي�اع لس�لطان الظل�م ،وحي�ب احلري�ة والفضيل�ة ،ويتجنّ�ب الغدر،

يتعرض لألبرياء ،ويقبل العذر،
ونق�ض العهد ،وظلم الضعف�اء ،ويدافع عنهم ،وال ّ
و ُيقيل العثرة ،ويعرتف باحلق اإلنس�اين لآلخرين ...ه�ذه األُمور ك ّلها تُعدّ من معامل
الطف.
جتسدت عىل أرض
ّ
(الشهامة ،واملروءة) التي ّ

لقد رفض س�يد الش�هداء× عار البيعة ليزيد ،وملا واجه جيش الكوفة يف طريق

كربالء ،رفض اقرتاح زهري بن القني الذي أش�ار عليه بمحاربة هذه الفئة من َقبل أن

جيتمع إليهم س�ائر اجليش ،وق�ال×« :وما كنت ألبدأهم بالقت�ال»((( ،وهذا نموذج

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

جتس�دت يف ملحمة عاشوراء ،وهذه النفس�ية التي جتعل اإلنسان يشمئز من الطغاة،
ّ

رائع من شهامة احلسني×.

أرض هبم العطش ،أمر بس�قيهم املاء هم وخيلهم ،رغم
و ّمل�ا لق�ي جيش احلر وقد ّ

أنهّ �م جاءوا ملجاهبته وإغالق الطريق علي�ه ،وكان من بينهم عيل بن الطعان املحاريب

الذي ما كان قادر ًا عىل رشب املاء من فرط عطش�ه ،ويروي لنا القضية بنفس�ه ،قال:
ٍ
يومئذ ،فجئ�ت يف آخر َمن ج�اء من أصحاب�ه ،فلماّ رأى احلسين ما يب
«كن�ت م�ع احل�ر
ثم قال :يا بن أخي ،أنخ اجلمل .فأنخته .فقال:
وبف�ريس من العطش ،قال :أنخ الراويةّ .
((( البيايت ،جعفر ،األخالق احلسينية :ص.328
((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص.84
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ارشب .فجعلت ك ّلام رشبت س�ال املاء من الس�قاء .فقال احلسين× :اخنث الس�قاء
(أي :اعطف�ه) .فلم ِ
أدر كيف أفعل ،فقام فخنثه ،فش�ـربت ،وس�قيت فريس»((( .وهذا

مثال آخر عىل مروءته×.

و ّمل�ا عزم احل�ر الرياحي عىل مفارقة جيش عمر بن س�عد واالنضامم إىل معس�كر

احلسني× وقف احلر بني يدي احلسني× منكرس ًا ُمعلن ًا توبته واستعداده للتضحية
بنفسه قائالً« :هل يل من توبة؟ فقال له أبو عبد اهلل× :نعم ،يتوب اهلل عليك ،فانزل»(((،
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وه�ذا نم�وذج آخر عىل مروءة احلسين× ،فهو يقب�ل عذر املعت�ذر ،وال يغلق باب

التوبة يف وجهه.

ويف قيظ يوم عاش�وراء واش�تداد حر الرمضاء ،ملا رأى احلسني× هجوم اجليش

إن مل يكن لكم دين ،وكنت�م ال ختافون
على خيام عيال�ه صاح هبم يعنّفه�م« :ويلك�م! ْ

املع�اد ،فكونوا يف أم�ر دنياكم أحرار ًا ذوي أحس�اب ،امنعوا رحلي وأهيل من طغامكم

وجهالكم»((( .وهذا أيض ًا ش�اهد آخر عىل مروءته وش�هامته ،فهو ما دام ح ّي ًا مل يكن
ّ
ق�ادر ًا على رؤية العدو وهو هيجم عىل عياله ،وقد ش�وهدت هذه الغرية واحلمية من

املحرم.
اإلمام احلسني× وأنصاره يف ساحة القتال يوم العارش من ّ

وهذه الس�جية قد اس�تقاها من أبيه أمري املؤمنني× الذي غلب جيش الش�ام يف

ثم قال جلن�ده« :خ ّلوا بينهم وبينه»((( ،ولكن لؤم
ص ّفين ،وانتزع منه رشيعة الفراتّ ،
ورثه يزيد دعاه إىل منع املاء عن جيش احلسني بن عيل÷.
معاوية الذي ّ

روى الشيخ الصدوقّ +
أن عبيد اهلل بن زياد كتب إىل عمر بن سعد« :إذا أتاك كتايب
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متهلن احلسني بن عيل ،وخذ بكظمه ،وحل بني املاء وبينه»((( .فاحلسني× قد
هذا ،فال
ّ
((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص78ـ.84
((( األمني ،حمسن ،لواعج األشجان :ص.135
((( مطهري ،مرتىض ،امللحمة احلسينية :ص.32
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،32ص.443
الغمة :ص.35
((( اإلربيل ،عيل بن أيب الفتح ،كشف ّ

اخلسة عن معاوية.
ورث الشهامة عن عيل× ،ويزيد ورث ّ
 ٤ـ العزّة ورفض الذّل

هي من أهم الدروس الرتبوية واألخالقية التي م ّيزت هنضة كربالء ،ومن ّأوليات

خري من حياة يف ّذل»(((.
ثقافة عاشوراء ...قال احلسني×« :موت يف ع ّز ٌ
وق�ال× ّملا عرضوا عليه االستسلام والبيع�ة« :ال واهلل ،ال ُأعطيكم بيدي إعطاء

يكر
م�ن أن نُؤث�ر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام»((( .وعند ان�دالع معركة
ّ
الطف كان ّ
عىل صفوف العدو مرجتالً:
أوىل م�ن رك�وب الع�ار
أوىل م��ن دخ��ول النار
القت�ل ْ
وال��ع��ار ْ
الع�زة والكرامة ورفض ّ
الذل،
لق�د كانت هنضة كربالء درس� ًا عملي ًا من دروس ّ

والتحرر.
الثوار منها روح املقاومة
واستلهم ّ
ّ

دور املؤسسات الرتبوية اجلامعية يف غرس القيم لدى الشباب اجلامعي
وتلع�ب املؤسس�ات التعليمي�ة (اجلامع�ة) دور ًا مه ًام يف عملية غ�رس القيم لدى
الف�رد ،ودورها ال يق�ل أمهية عن دور األُرسة ،حيث متتاز املؤسس�ات التعليمية عن

غريها يف عملية التنمية األخالقية ،يف أنهّ ا بيئة تربوية مبسطة للمواد العلمية والثقافية،
ٍ
بشكل مبارش من خالل اخلربات الشخصية وخربات اآلخرين،
وتقوم بتعليم النشء
وه�ي موحدة مليول واجتاهات الطالب ،وتصهرهم يف ثقافة واحدة ،ممّا ييـرس عملية

التعاون والتفاهم بينهم(((.

((( اجلبوري ،حممد سعيد ،أدب احلكمة يف عرص صدر اإلسالم :ص118ـ.120
((( املصدر السابق.
((( ُانظر :أبو العينني ،عيل خليل ،القيم اإلسالمية والرتبية :ص.173

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

أف�ر ف�رار العبيد» .ويف كربلاء حينام خيرّ وه بين البيع�ة أو القتال ،قال:
الذلي�ل ،وال ّ
َ
وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني ،بني الس ّلة والذ ّلة ،وهيهات منّا الذ ّلة ،يأبى
«أال ّ
اهلل ذل�ك لنا ورس�وله واملؤمنون ،وحجور طابت وطه�رتُ ،
وأنوف محية ،ونفوس أبية،
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واجلامعة هي« :املؤسس�ة االجتامعية الرتبوية العلمية الثقافية ،التي أوجدها املجتمع

من أجل حتقيق أهدافه وغاياته ،من خالل إجياد وس�ط منظم يس�اعد عىل تنمية شخصية
الف�رد من مجي�ع جوانبها اجلس�مية ،والعقلية ،واالنفعالي�ة ،والروحية ،بش�كل متكامل

ومتوازن ،ومتكّنه من اكتس�اب القي�م واالجتاهات ،واملعارف ،واألنامط الس�لوكية التي
جتعله فرد ًا س�وي ًا ،حتميه من االنحراف والفس�اد ،واخللل القيم�ي ،التي أوجدته عوامل

اهلدم يف املجتمع»(((.

2015
هـــهـ
1437
الثالثة
السنة
عرش
احلادي
العدد
اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015مم
2017مم
2015
هـ ــ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ــ
الثالثة ـ
السنة
عرش ــ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

فاجلامع�ة ه�ي جزء م�ن املجتمع ،بل هي عنصـ�ر هام وعامل من أكبر العوامل

خاصة يف هذه املرحلة العمرية من الش�باب ،واهلمة املندفعة،
يف التأثير االجتامع�يّ ،
ويمكن أن نعترب اجلامعة امتداد ًا ل ُ
ألرسة واملدرسة ،وهي بمثابة املؤسسة التي ُأنشئت
لتوجيه نمو الش�باب ،ونمو مهاراهتم املعرفية ،وقدراهتم عىل اخرتاق س�وق العمل،
وذلك ع�ن طريق نمو الدوافع وامليول واالجتاهات ،والقي�م واملهارات االجتامعية،

باإلضافة إىل تقدير الشاب لذاته.

وقد مت ّيزت اجلامعة عن باقي احلواضن الرتبوية األُخرى بمجموعة من املم ّيزات،

منها عىل س�بيل املثال :اتس�اع البيئة املعرفي�ة ،كام أنهّ ا تقوم عىل أس�اس تنقية وغربلة

الثقافة ،ممّا قد يتخ ّللها من فساد وانحرافات ،وأيض ًا مت ّيزها باالنضباط والتنظيم(((.
ومع ذلك ال بدّ من اإلش�ارة إىل ٍ
أمر هام ،وهو ّ
أن اجلامعة ال تس�تطيع لوحدها أن

توجه املجتمع
تص�وغ حي�اة املجتمع صياغة ُخلقية قائمة عىل ُأس�س وقواعد قيمي�ة ّ
وتدع�م قواع�ده؛ إذ ّ
إن ه�ذا العم�ل هو عب�ارة عن رشاك�ة بني مجيع جم�االت احلياة
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وميادينها(((.

وحتتاج املؤسس�ات التعليمية بما فيها اجلامعات للقيام بدوره�ا الريادي يف تنمية

((( بركات ،أمحد لطفي ،القيم والرتبية :ص.121
العامة :ص.90
((( ُانظر :حداد ،توفيق ،الرتبية ّ
((( ُانظر :عفيفي ،حممد اهلاديُ ،
األصول الثقافية للرتبية :ص320ـ.321

القيم األخالقية إىل مراعاة ما ييل:

1ـ 1مراعاة القائمني عىل ختطيط املناهج ألمهية وأهداف القيم الرتبوية واإلسالمية
جتسدت يف النهضة احلسينية.
التي ّ

2ـ 2رب�ط األه�داف التعليمي�ة باأله�داف األخالقي�ة التي ج�اءت هب�ا النهضة
احلس�ينية؛ حتى يكون التعليم وسيلة للرتقية األخالقية التي تغرس قيم املثل

والرش واحلق والباطل ،والتي تساهم يف
العليا والفضائل ،والتمييز بني اخلري
ّ
احلفاظ عىل كيان املجتمع من التفكك واالنحالل.

3ـ 3توفري اجلو االجتامعي املناس�ب الذي يالئم عملية اكتساب القيم ،عن طريق
املجتمع املحيل.

4ـ 4توفري القدوة احلس�نة والصاحل�ة املمثلة يف املع ّلم أو األُس�تاذ اجلامعي القادر
على تنمية القيم؛ لذلك جيب عىل املعلم أن يكون ملتزم ًا بتلك القيم ومراعي ًا

لوظيفت�ه ،ومتمكن� ًا من ختصص�ه العلمي والرتب�وي ،وبأس�اليب التدريس
املناسبة(((.

5ـ 5امتالك املعلمني وأساتذة اجلامعات املواقف العلمية ملامرسة القيم األخالقية

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

توفير العالقة احلميمة مع مجيع العاملني يف املؤسس�ة التعليمية ومؤسس�ات

والرتبوية ،املستوحاة من قيم النهضة احلسينية ،وأن ال تتم العملية عن طريق

الوعظ واإلرش�اد أو التلقني ،فال بدّ من إتاحة الفرصة للمتعلمني للمشاركة
وحتم�ل املس�ؤولية إزاء القي�م املطلوب�ة ،وهذا حيت�اج إىل االهتامم باألنش�طة
التعليمية املتنوعة.

6ـ 6أن تُبن�ى املناهج واملقررات اجلامعية يف كليات الرتبية ،عىل جمموعة من القيم
اإلسلامية الصحيحة النابعة من فكر آل حممد‘ ،س ّيام القيم التي عبرّ عنها
آل البي�ت^ يف النهض�ة احلس�ينية م�ن أجل إكس�اب الطلب�ة املع َّلمني هلذه

((( ُانظر :حافظ ،نبيل ،علم النفس االجتامع :ص76ـ.77
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القي�م ،وبالتايل نقلها إىل املدارس ليكونوا قدوة صاحلة للطلبة يف املامرس�ات
والسلوك التعليمي.

7ـ 7أن ترتكز املقررات الرتبوية يف اجلامعات عيل تنمية وتعزيز القيم اإلسلامية
ٍ
بش�كل عميل ،والتي من خالله يس�تطيع الطالب مواجهة التأثريات
لطلبتها
والغزو الفكري للدين اإلسالمي(((.
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8ـ 8تطوير املقررات اجلامعية حس�ب املتغيرّ ات احلديثة؛ حتى تستطيع أن تواكب
وتواجه التحديات العاملية ،منها :التحديات األخالقية ،والقيمية ،والرتبوية،
يتعرض هلا الش�باب عرب وس�ائل االتصاالت الفضائي�ة احلديثة املرئية
الت�ي ّ
واملسموعة ،ومواجهتها من خالل حتصينهم بأفكار وقيم اإلسالم الصحيح،
املرشفة.
ومنهج أهل البيت^ ،وقيم النهضة احلسينية ّ

االستنتاجات

1ـ ّ 1
أن بذر القيم الرتبوية التي هي قوام منهج اإلسالم الشامل يف نفوس األفراد،
هي الضامن لتحقيق أهداف الرتبية اإلسالمية ،ومن هنا؛ فتحديـد األهـداف

ال بـدّ أن يراعي صفة الش�مول التي تكتس�بها تلك القيم ،بحيث تتكامل يف

كل نواحيه�ا العقدية والروحية واألخالقي�ة ،وتتمثل فيها ّ
ّ
كل العالقات من
حيث عالقة اإلنسان بربـّه ونفـسه وغريه.

ّ
2ـ ّ 2
فـ�إن فـصل
أن القي�م الرتبوي�ة ترتب�ط ارتباط� ًا صميمي ًا بثقاف�ة األُمـّة؛ لـذا
القـي�م الرتبوي�ة اإلسلامية ع�ن إطارهـ�ا الثقـ�ايف الـس�ليم ،ودجمهـا فـي
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منـ�اخ مـ�ن االزدواجيـ�ة الثقافي�ة ،أو تركها حت�ت طائلة الغ�زو الثقايف من

خلال التأثر بـالقيم الغربيـة ،يعرضـها للذوب�ان وينزع منهـا الفعاليـة فـي
صـياغة الش�خـصية اإلسـالمية القويـة ،وصـنع الواقـع احلضاري السليم،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
سامية ،وهي املنطلق
ونبوية
إسالمية
ألخالق
فثورة احلسين× عنوان كبري
((( الزنتاين ،عبد احلميد الصيد ،أُسس الرتبية اإلسالمية يف الس ّنة النبوية :ص.663

لبزوغ فجر األُ ّمة؛ ألنهّ ا منذ انطلقت يف التاريخ ال تزال تبعث احلياة يف نفوس
املظلومني واملستضعفني عىل امتداد الزمن.

3ـ ّ 3
أن املصدر الذي اس�تقى منه احلسين× قيمه ،هـو القـرآن الكـريم والسنّة
املطهرة ،والتي قام عليها النظـام الرتبـوي اإلس�ـالمي ،بينام العقـل
النبوي�ة ّ
رب ًأ
لوحـ�ده الذي تس�تند إليه املذاهب املادية الوضعي�ة يف ذلك ،وهو ليس م َّ
من اهلوى ،فض ً
ال عن كونه حمدود اآلفاق يف علمه بحقيقة اإلنسان واحلياة.

4ـ ّ 4
أن اهلدف من ثورة احلسني× مل يكن هدف ًا عادي ًا ،إنّام كان هدف ًا كبري ًا يتجاوز
اإلصلاح هدف ًا س�امي ًا من أهداف هنضت�ه املباركة ،وترجع فائدته لإلنس�ان
واملجتمع ّ
فإن اإلصالح ضدّ الفس�اد ،وكام نعلم ّ
ككلّ ،
أن األُ ّمة التي ُيصيب

مؤسساهتا الفساد والظلم ُأ ّمة ضعيفة أو مستضعفة ،وعىل كال التقديرين ّ
فإن
مناداة اإلمام السبط× هبذا املفهوم السامي مل يكن إلاّ ألجل اإلنسانية ورفع

الظلم عنهم.

5ـ 5ما كان للحسين× أن ينطلق لطلب اإلصالح يف ُأ ّمة جدّ ه رس�ول اهلل‘،
ٍ
جيل
إلاّ م�ن خلال تثبيت دعائ�م األخالق اإلسلامية ،التي برزت
بش�كل ٍّ
وواضح يف ّ
كل مفاصل ثورته ،من خالل عمق عالقته مع اهلل ومع أصحابه،

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

بتأثريات�ه العـرص ال�ذي حدثت فيه ،ذلك اهلدف ه�و (اإلصالح) ،فقد كان

ويف تعامله مع أعدائه ومع الناس من حوله.

6ـ ّ 6
أن سلوك سيد الشهداء× وسريته األخالقية ،تعكس سمو نفسه وتربيته يف

حجر جدّ ه حممد‘ وأبيه عيل× ،وجتسيده للقرآن الكريم يف عمله وأخالقه.

7ـ ّ 7
أن النهض�ة احلس�ينية ألغت الفوارق بين الناس يف تلك الواقع�ة ،فقاتل بني
يديه الشباب والشيوخ ،واألبيض واألسود ،واحلر والعبد ،فهي الواقعة التي

لكل شخص إنسانيته ،ور ّدت ّ
أعطت ّ
لكل واحد منهم قيمته كإنسان ،فصار
اجلميع عىل رتبة واحدة وهي الشهادة.
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التوصيات
توصل إليه الباحث من استنتاجات يورد التوصيات اآلتية:
يف ضوء ما ّ

وخاص�ة كلي�ات الرتبيـ�ة ،بتضمني مادة فلـس�فة
1ـ 1قي�ام اجلامع�ات العراقي�ة
ّ
توصـل إليـه البحـ�ث ،كتعريـف للطلبة بجانب
الرتبيـ�ة التـصنيف الـذي ّ

مهم من تراثهم الفكري الرتبوي.

2015
هـــهـ
1437
الثالثة
السنة
عرش
احلادي
العدد
اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015مم
2017مم
2015
هـ ــ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ــ
الثالثة ـ
السنة
عرش ــ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

2ـ 2تبنـّ�ي وزارتـَ�ي الرتبيـ�ة والتعلـي�م العـ�ايل والبحـ�ث العلمـ�ي املنظومـة
القيميـة فـي النهضة احلس�ينية؛ ألجـل ترس�ـيخها فـي نفـوس الطلبـة مـن

خـالل رسـمها لألهداف الرتبوية يف كال الوزارتني.

وخاصة تلك املتع ّلقة برتسيخ القيم ،مثل مادة
3ـ 3تبنّي واضعي املناهج الدراسية
ّ
الرتبي�ة اإلسلامية املنظومة القيمية للثورة احلس�ينية ،وحماولـ�ة تثبيتهـا فـي
نفوس الطلبة من خالل طرح املوضوعات التي تؤكدها ،ومـن املستحـس�ن
اقتبـاس بعض النصوص التي قاهلا اإلمام احلسين× ووضعها ش�ـعارات

داخـ�ل هـذه املناه�ج ،أو تضمينها حمتوى يف بعض الكت�ب ،مثل :املطالعـة
والنـصوص ،واألدب ،فـي املراحل الدراسية املختلفة.

4ـ 4عىل الباحثني االهتامم بإحياء نفائس الرتاث الرتبوية اإلسالمية ،التـي تغيـب
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ع�ن أذه�ان الكثريي�ن يف هذا العصر ،فاالهتامم هب�ذا اجلانب مس�ؤولية ّ
كل
مرب؛ إلبراز دور تراثنا وفضله عىل املدنية.
ٍّ

5ـ 5الدع�وة لعق�د النـ�دوات واملـؤمترات واحللقـات النقاش�ـية ،التـي يـس�هم
ٍ
بش�كل عام ،ودور الثورة
فيهـا األس�اتذة والطلبة ملناقش�ة القيم اإلسلامية
ٍ
ٍ
بشكل فعيل.
خاص ،واملناداة إلعالء هذه القيم
بشكل
احلسينية
ّ

املقرتحات

يقرتح الباحث اآليت:

1ـ 1القيام بدراس�ة مماثلة ،وذل�ك باالعتامد علـى املنهج احلـايل ،ولش�خـصيات
إسلامية ُأخ�رى مث�ل اإلمـام علـ�ي× ،واإلمـ�ام جعفـ�ر الـصادق×،
ومقارنة نتائجها بالدراسة احلالية.

2ـ 2إجراء دراسة مقارنة للقـيم الرتبويـة فـي فكـر اإلمـام احلـسني× ،وبعض
ق�ادة الفكر يف العرص احلارض مثل غانـدي علـى س�ـبيل املثـال؛ للكـش�ف

احلـسني×.

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

عـن مضامني القيم يف الفكر الرتبوي املعارص.
3ـ 3إج�راء دراس�ات ُأخ�رى تتن�اول األبع�اد املختلف�ة يف ش�خصية اإلمـ�ام
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فهرست املصادر
* القرآن الكريم.
1ـ 1أدب احلكمة يف عرص صدر اإلسلام ،حممد س�عيد مرعي اجلبوري ،رسالة ماجستري
(غري منشورة) ،كلية الرتبية ـ ابن الرشد ،جامعة بغداد.

2ـ ُ 2أس�س الرتبي�ة اإلسلامية يف الس�نّة النبوية ،عبد احلمي�د الصيد الزنت�اين ،ط ،2الدار
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العربية للكتاب ،طرابلس.

3ـ 3األُصول الثقافية للرتبية ،حممد اهلادي عفيفي ،مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة.

4ـ 4األُصول الفلس�فية للرتبية ،س�عيد إسماعيل علي ،دار الفكر الع�ريب للطباعة والنرش
القاهرة ـ مرص.
5ـ 5اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن ،مؤسسة
آل البيت^ إلحياء الرتاث.
6ـ 6بح�وث ودراس�ات يف الرتبية ،حممد أمحد كريم ،دار املعرف�ة للنرش والتوزيع ،بريوت
ـ لبنان.
7ـ 7بحار األنوار ،حممد باقر املجليس ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ـ لبنان.
8ـ 8الرتبية العا ّمة ،توفيق حداد ،دار حلب للنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان.

9ـ 9سير أعالم النبالء ،حممد بن أمحد الذهبي ،حتقيق وختريج :شعيب األرنؤوط ،حسني
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األسد ،ط1413 ،9هـ1993/م ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ـ لبنان.
10 10علم النفس االجتامعي ،نبيل حافظ ،مكتبة زهراء الرشق ،القاهرة.
11 11يف الفكر الرتبوي ،حممد لبيب النجيحي ،ط ،2دار النهضة العربية ،بريوت.
12 12فلس�فة الرتبية يف اإلسلام ،أمحد رجب األس�مر ،دار الفرقان للطباعة والنرش ،عامن
ـ األردن.

13 13فلسفة الرتبية اإلسالمية يف احلديث الرشيف ،عبد اجلواد السيد بكر ،ط ،1دار الفكر
العريب ،القاهرة ـ مرص.
14 14الفك�ر العريب يف معركة النهضة ،أنور عبد امللك ،ط ،8دار اآلداب للنرش والتوزيع،
بريوت.
15 15القيم والرتبية ،لطفي بركات أمحد ،الرياض ،دار املريخ للنرش والطباعة.
16 16القي�م اإلسلامية والرتبية ،أب�و العينني علي خليل ،مكتب�ة إبراهيم احللب�ي ،املدينة
املنورة ،السعودية.
القاهرة.
18 18القيم الرتبوية يف القصص القرآين ،سيد أمحد طهطاوي ،دار الفكر العريب القاهرة.
األئمة ،أبو احلس�ن عيل بن عيسى اإلربيل ،مكتبة بني هاشم،
الغمة يف معرفة ّ
 19 19كش�ف ّ
سوق املسجد اجلامع ،تربيز.

20 20الكايف ،حممد يعقوب الكليني ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب غفاري ،ط1363 ،5ش،
مطبعة حيدري ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران.

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

17 17القيم يف العملية الرتبوية ،ضياء زاهر ،مركز الكتاب للنرش والطباعة ،مرص اجلديدة،

21 21لسان العرب ،حممد بن مكرم (ابن منظور) ،نرش أدب احلوزة1405 ،هـ.
22 22لواعج األشجان ،حمس�ن األمني ،مطبعة العرفان ،صيدا ،منشورات مكتبة بصرييت،
 ،1331قم.
23 23موس�وعة مقدّ مات العل�وم واملناهج ،أنور اجلن�دي ،دار األنص�ار للطباعة والنرش،
القاهرة ـ مرص.

24 24مب�ادئ القياس والتقويم يف الرتبية ،عزيز سمارة ،دار الفكر لنشر والتوزيع ،عامن ـ
األردن.
25 25معامل الرتبية ،فاخر عاقل ،دراسات يف الرتبية العا ّمة والرتبية العربية ،بريوت.
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26 26املؤمتر الفكري الرتبوي اإلسالمي ،األصول واملبادئ ،عادل العواد ،املنظمة العربية
للرتبية والثقافة ،تونس.
27 27مستدرك الوس�ائل ،املريزا النوري ،مؤسسة أهل البيت^ إلحياء الرتاث ،بريوت
ـ لبنان.
ومكوناته ،عيل أمحد مدكور ،الدار الفنية ،القاهرة ـ مرص.
28 28منهج الرتبية أساسياته
ّ
29 29جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،القاهرة ـ مرص.
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30 30امللحمة احلسينية ،مرتىض مطهري ،ط ،1الدار اإلسالمية ،بريوت.
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31 31نحو فلسفة عربية للرتبية ،عبد الغني عبود النوري ،دار الفكر العريب ،ط ،1القاهرة.
32 32نحو فلسفة تربوية عربية ،عبد اهلل عبد الدائم ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط،1
بريوت.
33 33نحو رؤية موضوعية للرتاث اإلسلامي ،حممود قمبر ،دار املعرفة للنرش والتوزيع،
بريوت ـ لبنان.

دور املرجعية الدينية يف إصالح الواقع العراقي
السيد السيستاني أُمنوذج ًا

د .الشيخ أحمد علي عبود اخلفاجي*

املق ّدمة

تع�دّ املرجعي�ة الديني�ة االمت�داد احلقيقي اللازم لإلمام�ة ،التي تش�كّل بدورها

وخاصة يف ُبعدهيا العقائدي والسيايس،
للنبوة يف أبعادها املختلفة،
ّ
االمتداد الطبيعي ّ
وقد رس�م هذا االمتداد للمرجعية الطريقة التي تنتهجها وتس�لكها للتعامل مع مجيع

الظ�روف واألوض�اع ،بما فيها األوض�اع والظروف السياس�ية ،وحس�ب الرشوط
مر ُ
أهل البيت^ بمراحل وأدوار ذات
واخلط�وط التي وضعها أهل بيت^ ،فقد َّ
يترصفون مع تل�ك الظروف بام يتالءم مع رشوط
ظ�روف وعوامل خمتلفة ،جعلتهم ّ

ّ
كل مرحلة ودور.

أن املرجعية الدينية هي االمتداد الطبيعي لإلمامة؛ ّ
وبما ّ
فإن عملها جيب أن يكون

يف ّ
أئمة أهل البيت^ من أدوار ومواقف خمتلفة.
ظل ما قام به ّ

لقد تق ّلدت املرجعية الدينية وظائف وواجبات عديدة جعلتها حتمل أمانة الرسالة

املحمدية ،ومارس�ت األدوار واملواق�ف واملراحل ضدّ حرك�ة االنحراف والتدهور

أئمة أهل البيت^.
مثلام مارسها ّ

لق�د راع�ى الس�يد السيس�تاين احلكوم�ات املتعاقب�ة على الس�لطة م�ن يوم

س�قوط النظام البائد يف الع�راق وحلد وقتنا احلارض بالتوجيه والنصيحة واإلرش�اد،
* ك ّلية الدراسات اإلنسانية اجلامعة /النجف األرشف.

تصب يف مصلحة األُ ّمة والوطن ،وبام ينفع املس�ار السيايس
واملالحظات الق ّيمة التي
ّ
متر عىل البالد ،بام فيها من ٍ
مآس وأحزان،
يف هذه اللحظات السياس�ية احلاس�مة التي ّ

وخاص�ة فيما يتع ّلق برتدي الوضع األمن�ي ،فقد كان وما زال بح�ق صماّ م األمان يف
ّ
عدم انجرار البالد إىل حرب طائفية مؤملة حترق األخرض واليابس ،رغم االعتداءات
الصارخ�ة التي انصبت عىل العراقيني وباس�تمرار من التكفرييين والظالميني أتباع
ٍ
ٍ
الص ُعد ،من ٍ
ٍ
وهنب،
وس�لب
وذبح
قتل
أزالم ص�دام ،وترويع األه�ايل عىل اختالف ُ
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ٍ
األئمة والعلامء والصاحلني واألولياء ،بام
وهتجري بالقرس ،وتدمري للمساجد ،وملراقد ّ

ين�دى له اجلبني ،وكان من املمكن أن ُير ّد عىل هذه األفعال الظاملة بام يعادهلا أو أكثر،
لوال إرصار مراجعنا العظام وخصوص ًا سامحة السيد السيستاين.

وممّا ينبغي ذكره أنّه نجـح هبـذه السـياسة احلكيمة؛ إذ أفشلت خمططات املنحرفني

الذي�ن يعملون يف الليل والنهار عىل إثارة النعرات اهلدّ امة ،والتكفري الظامل ،واملروق

عن األخالق احلميدة.

مبحث متهيدي :السرية الذاتية واملالمح الفكرية للسيد السيستاني

قد ختتلف الناس عىل نوعية السلطة ومصادر مرشوعيتها ،أو عىل كفاءهتا وصالح

حاهل�ا ورجاهل�ا ،لكن رضورهتا لألمن والنظام العام هو أم�ر ال جدال فيه« ،فإنّه متى

غابت الس�لطة ّ
إن املعلوم أنّه مع
وفسدت املعايش ،بل ّ
قل الصالح ،وك ُثر اهلرج واملرجُ ،
وجود الرؤساء وانقباض أيدهيم وضعف سلطاهنم ،يك ُثر الفساد ّ
ويقل الصالح»(((.
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ويمكن القولّ :
ماس�ة جدّ ًا لس�لطة ُعليا تقوم عىل إدارة ش�ؤون
إن هنالك حاجة ّ
املجتمع وتس�يري ُأموره العا ّمة؛ وذلك لتحقيق التناس�ق بني االحتياجات االجتامعية
املتفاوتة ،وأساليب إشباع هذه االحتياجات ،وجتميع القوى الف ّعالة وتوجيهها الوجه
التي تؤهلها خلدمة املجتمع عىل النحو األكمل ،كام ّ
أن هذه السلطة رضورية إلشاعة

((( الطويس ،حممد بن احلسن ،االقتصاد فيام يتع ّلق باالعتقاد :ص.297

الع�دل بوجه الظلم واالعت�داء عىل اآلخرين وحقوقهم ،وبالت�ايل حيتاج املجتمع إىل

املوقف فيها رأي ًا موحد ًا يمتلك القاطعية والواقعية ،والقدرة عىل التنفيذ(((.

ّ
فإن الس�لطة التي جتمع بني املحافظة عىل الس�لم األهيل والعدل بني الس�كان هي

األول هلذه الس�لطة السياس�ية ،والتي تكون هي
األمث�ل بطبيعة احلال؛ ألنّه الغرض ّ

الواسطة يف إجياد احلكم الصالح(((.

ّ
إن رضورة حف�ظ النظ�ام العام يف الدول�ة ككيان جتتمع فيه األف�راد واجلامعات،

يتم إرساء مبادئ العدل والسالم ،وأح ّقية العيش الكريم ،رضورة
والذي من خالله ّ

تتفق عليها ّ
كل اآلراء واألفكار اإلسلامية من حيث النتيجة وإن اختلفت يف ش�كل
هذا البلد أو ذاك(((.

كام ّ
أن االختالف يف ش�كل النظام الس�يايس وطبيعته وجدت عىل مستوى االجتاه

الفكري (املذهبي) الواحد ،فالشيعة كفرقة إسالمية اختلف علامؤها يف هذه املسألة،

ّ
ول�كل حججه وأدلت�ه يف ذلك ،مع اتفاقه�م يف النتيجة والغاية ،وهي إفش�اء العدل
والسالم(((.

دور املرجعية الدينية يف إصالح الواقع العراقي

النظام الس�يايس السائد ،وحدود املامرسة السياس�ية ،واملعاجلة امليدانية للحوادث يف

يف ض�وء م�ا تقدّ م يمكن الق�ولّ :
إن حركة علماء الدين واملراجع عىل املس�تويني

الفك�ري وامليداين هتدف إىل اهلدف ذاته ،فهم يس�عون جاهدين إىل احلفاظ عىل حياة
الناس ّأوالً (القيم العظمى) ،فهو هدف ّ
وأول أولوياهتم عىل اختالف
كل املصلحنيّ ،
توجهاهتم ،وإذا كان اهلدف والغاية من ّ
كل دين أو نظرية إنس�انية هي حياة اإلنسان،
أن ّ
فمعنى ذلك ّ
احلرة الكريمة ،هو
كل ما يوفر لإلنس�ان واإلنس�انية السلام واحلياة ّ

((( ُانظر :احلائري ،كاظم ،املرجعية والقيادة :ص.31
((( ُانظر :السيف ،توفيق ،رجل السياسة دليل احلكم الصالح :ص.25
((( ُانظر :النرباوي ،خدجية ،حقوق اإلنسان يف اإلسالم :ص.298
((( ُانظر :املؤمن ،عيل ،سنوات اجلمر (مسرية احلركة اإلسالمية يف العراق) :ص.497
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هدف العلامء والفالسفة واألديان واألفكار(((.
ٍ
وبش�كل واضح على مرسح األحداث يف العراق
وم�ن العلامء الذين برز دورهم

بع�د س�قوط (نظام البع�ث الدم�وي) هو الس�يد السيس�تاين ،وهو من كب�ار العلامء
األول (1349هـ)،
املجتهدي�نُ ،ولد الس�يد يف مدينة مش�هد املقدّ س�ة يف ( )7ربي�ع ّ
أي :يف عام (1928م) ،وهبا نش�أ وأكمل قراءة املقدّ مات والسطوح والعلوم العقلية
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ثم هاجر بع�د ذلك إىل مدينة
واملع�ارف اإلهلي�ة لدى مجلة من أعالمها حت�ى أتقنهاّ ،

قم املقدّ س�ة س�نة (1368هـ) ،فالزم بحث العلمني الس�يد حسني الربوجردي فقه ًا
و ُأص�والً ،والس�يد حممد الكوهكمري فقه� ًا ،إىل أن هاجر س�نة (1371هـ) املوافق
ع�ام (1950م) إىل مدين�ة النجف األرشف ،فحرض فيه�ا دروس مجلة من أعالمها،
منهم :آيات اهلل العظام :الس�يد حمس�ن احلكيم ،والش�يخ حسين احليل ،والس�يد أبو

القاس�م اخلوئي (قدّ س اهلل أرسارهم) ،وبلغ الس�يد السيس�تاين مرتبة االجتهاد س�نة

ثم بدأ بإلقاء الدرس اخلارج س�نة (1381هـ) وإىل
(1380هـ) املوافق (1959م)ّ ،
اآلن مستمر يف ذلك(((.

وق�د آل�ت إلي�ه املرجعية بعد وفاة الس�يد أب�و القاس�م اخلوئي ،وكان�ت الزعامة

مقس�ومة بينه وبني الس�يد عبد األعىل السبزواري ،وبعد سنة واحدة فقط توفيّ السيد
السبزواري ،فأصبح السيد السيستاين املرجع األعىل يف العراق عام (1993م)(((.
ُع ِرف السيد برجاحة عقله ،ولديه اهتامم كبري وا ّطالع واسع عىل الفلسفة واآلراء

والنظري�ات املعارصة ،فهو يعرف الش�يوعية والرأسمالية بدقائقه�ا ،وكذلك يعرف

الوجودية بدقائقها ،وكام ّ
أن لديه ولع ًا خاص ًا باحلكمة والفلسفة ،فقد درسهام دراسة
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جمدية حتى عُدّ أحد األركان لعلم الفلس�فة يف القرن العرشين ،كذلك ُعرف سامحته

وخاصة فيام يتصل بالش�أن السيايس ،وحظي باحرتام مجيع األطراف
بنفاذ البصرية،
ّ
((( ُانظر :الصغري ،حممد حسني ،أساطني املرجعية العليا يف النجف األرشف :ص.173
املشجر الوايف يف السلسلة املوسوية :ج ،3ص.122
((( ُانظر :املوسوي ،حسني أبو سعيدةّ ،
((( ُانظر :الزبيدي ،حسن لطيف ،موسوعة األحزاب العراقية :ص.418

ال س� ّيام س�لطات االحتلال األمريكي�ة ،وجمل�س احلك�م االنتق�ايل ،رغ�م تضارب
مصاحلهم؛ ما جعل س�لطات االحتالل واألُم�م املتحدة تأخذ بمالحظاته ،وتتجنب
إث�ارة حفيظت�ه ،فقد تراجع�ت عن بعض خططه�ا بعد إصدار سماحته لفتاوى ضدّ
القرارات املتّخذة من ِقبل هذه السلطات.

وتُعدّ مرجعيته اليوم مرجعية ش�املة من حيث كثرة ُمقلديه فيام يضطلع بأعبائها

الص ُع�د االجتامعية ،من حي�ث إدارة احلوزة النجفية من إنفاق ومش�اريع
عىل ش�تى ُّ
(((
تعرض الس�يد السيس�تاين إىل مضايقات كثرية وحم�اوالت اغتيال والتي
وغريه�ا ّ .

كُت�ب هلا الفش�ل ،وكان جلهاز املخاب�رات مقر دائم أمام منزل الس�يد؛ إذ دفع النظام
حترك املرجعيات الش�يعية ،اس�تمر
احلوزوي من الداخل ،وفرض رقابة صارمة عىل ّ

هذا الوضع حتى س�قوط النظام الصدامي يف (2003/4/9م) ،والذي شكّل حدث ًا

ا يف ّ
سياس�ي ًا ودولي ًا عظي ًام وهام ًا ،وأحدث دوي ًا هائل ً
كل مكان يف العامل ،وأمهية هذا
احلدث نابعة من أمهية األزمة التي خلقها النظام الس�ابق بني العراق والدول العربية

واإلسلامية وباق�ي دول الع�امل ،من خلال حروب�ه ونزاعاته ،كاحلرب ض�دّ إيران

املحرمة ضدّ أبناء الش�عب العراقي م�ن األكراد،
والكوي�ت ،واس�تخدام األس�لحة ّ

دور املرجعية الدينية يف إصالح الواقع العراقي

البائ�د بمجموعة من األش�خاص داخل الوس�ط احل�وزوي؛ ألجل اختراق النظام

تعرض هلا شيعة العراق يف اجلنوب.
وكذلك اإلبادة اجلامعية التي ّ

كان س�قوط النظام الدكتات�وري إيذان ًا ببداية مرحلة سياس�ية جديدة ،تقوم عىل

أس�اس املس�اواة يف ش�تى جماالت احلي�اة االجتامعية والسياس�ية وغريه�ا ،لكن هذا
التغيري السيايس يف العراق رافقه احتالل عسكري ،حاول هذا االحتالل جتيري املرحلة

لصاحل�ه؛ ُبغي�ة احلص�ول عىل مكاس�ب ،وفرض قوانين وترشيع�ات وآليات حكم

وتضمن بقاء وجوده عىل أرض العراق بش�كل أو آخر(((.
تنس�جم مع آيديولوجيته
ّ
((( ُانظر :الصغري ،حممد حسني ،ال وصاية عىل السيستاين ،بحث منشور يف كتاب ُأ ّمة يف رجل :ص.429
((( ُانظر :الظاملي ،صـالح ،املرجعية واملواقف الرصحية ،السـيد السـيستاين ُأنموذجاً ،بحث منشور يف جملة
آفاق نجفية ،العدد الثاين2006 ،م :ص13ـ.14

307

املبحث األ ّول :موقف السيد السيستاني من االحتالل واألزمات الداخلية

لقد كان للس�يد السيس�تاين موقف ًا واضح ًا يف رفضه سياس�ة االحتلال ،وقد بينّ

ملرات عدّ ة؛
ذل�ك يف مواق�ف عدّ ة ،منها :رفضه اس�تقبال احلاك�م املدين بول برايم�ر ّ

لعدم وجود ما يستدعي هذا اللقاء(((؛ إذ ُأشري هلذا األمر يف ر ّد عىل أحد أسئلة صحيفة

ونص الس�ؤال هو :ما هي العالقة بني احلكومة املؤقتة وبينكم؟ هل
اس�هاي اليابانية ُّ

تتلقون الدعم منهم؟ أم ماذا؟ وكان جواب مكتب السيد ما ييل« :ال عالقة بيننا وبني
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وأما احلكومة املؤقتة ،فلم تتشكل بعدُ »(((.
السلطة املؤقتةّ ،

وبع�د س�قوط النظام واهني�ار مقومات الدول�ة وركائزها ،أصب�ح العراق يعيش

يف ف�راغ س�يايس كبري ،ال س� ّيام ّ
أن مجيع قوى املعارضة تعيش خ�ارج حدود العراق؛
تعرضوا له إبان حكم النظام القمعي السابق ،يف ّ
ظل هذه
جراء البطش والظلم الذي ّ
ّ

توجه الناس إىل املرجعية الدينية التي عاش�ت املعاناة كس�ائر أبناء العراق،
األوضاع ّ
وصمدت بوجه الظلم واحلرمان مع مجيع أبناء الش�عب ،فام كان من املرجعية وبفعل

دورها يف رعاية مصالح األُ ّمة إلاّ أن تبدي رأهيا يف األوضاع القائمة آنذاك ،إذ أوضح
الس�يد السيس�تاين ّ
أن تغيير النظ�ام كان ُيفترض أن ال يك�ون عن طري�ق االحتالل
العس�كري ال�ذي و ّلد مآيس كثيرة ،منها :اهنيار ركائز الدول�ة ،والعيش يف حالة من
انعدام األمن واالستقرار(((.
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لقد أكّد الس�يد عىل أبناء العراق الذين يمتلكون الكفاءة واملؤهالت أن يتصدّ وا
ٍ
ٍ
أجنبية ،ورفض السيستاين
سلطة
أي
إلدارة البالد ،وليس عليهم أن يفعلوا ذلك حتت ّ

ّ
كل أشكال التدخل يف الشأن العراقي ،ووجوب نيل العراق الستقالله بصورة كاملة
((( املصدر السابق :ص.14
((( اخلفاف ،حامد ،النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية :ص.44
((( ُانظر :املصدر السابق ،ص.96

غري منقوصة(((.

كما بينّ أنّ�ه ْ
إن كان هنالك حاجة إىل ق�وات االحتالل؛ ألجل إع�ادة بناء الدولة
وتوفري وضع أمني مستقر ،فيجب أن يكون هذا الوجود حتت إرشاف األُمم املتّحدة
ال قوات االحتالل العسكري.

ي�أيت هذا املوقف من الس�يد السيس�تاين جتاه االحتلال كام هو معل�وم بعد اهنيار
ٍ
بصورة دراماتيكية ،ممّا جعل
النظام القمعي الس�ابق ،إذ شهد الوضع األمني تدهور ًا

الس�يد يس�اهم يف ضبط الش�ارع العراقي عماّ يمك�ن أن تؤول إلي�ه األوضاع األمنية

وال�وزارات ،ومجي�ع الدوائ�ر احلكومي�ة ،ودع�ا إىل املحافظ�ة عىل ه�ذه املمتلكات،
بوصفه�ا ملك ًا عام ًا جلميع أفراد الش�عب العراقي ،ورفض قي�ام العوائل وإن كانت
يف عوز أن تستخدم هذه املمتلكات احلكومية((( ،من جهة ُأخرى منع السيد أن تقوم

حال�ة من االنتقام واالحرتاب الداخيل ،وس�فك الدماء بح�ق رجاالت النظام البائد

املختصة
ممّ�ن كان هلم يد يف قتل األبرياء ،إذ أوجب أن حتال هذه القضايا إىل املحاكم
ّ
يف الدولة بعد قيام حكومة مستقلة ومنتخبة تدير شؤون البالد.

دور املرجعية الدينية يف إصالح الواقع العراقي

حترم هنب ممتلكات الدولة
م�ن تدهور خطري ،إذ أصدر يف (2003/4/27م) فتوى ّ

وهب�ذه الطريق�ة احلكيم�ة من املعاجل�ة للواقع العراق�ي ّ
بكل تفاصيل�ه ،أصبحت

املرجعية متم ّثلة بش�خص الس�يد السيس�تاين مالذ ًا للقوى السياس�ية الوطنية الباحثة

عن اس�تقالل العراق ،باعتبار ّ
أن مرجعية الس�يد السيس�تاين قاعدة فكرية وسياس�ية

تنظ�م الفعل الس�يايس الوطن�ي ،وتوفق بين الفرقاء ،وتُعي�د إنتاج احلياة السياس�ية
عىل أس�اس املش�اركة والتعايش وقبول اآلخ�ر مهام كان هذا اآلخ�ر ،إذ ّ
إن مرجعية

((( ُانظر :مقابلة مع السيد حممد رضا السيستاين نجل املرجع عيل السيستاين ،جريدة احلياة :العدد
(2003/4/18 ،)14634م.
((( ُانظر:اخلفاف،حامد،النصوصالصادرةعنسامحةالسيدالسيستاينيفاملسألةالعراقية:ص357ـ.358
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يك�ون قائ ً
ما عىل حاكمية الف�رد املطلقة ،هذه احلاكمي�ة التي ك ّلفت الع�راق أكثر من
ثالث�ة عقود من احلروب واألزمات ،وقتل وتعذيب واعتقال املواطنني((( ،فمرجعية
الس�يد السيس�تاين ال تريد عودة ه�ذه الدكتاتورية حت�ت غط�اء الديمقراطية؛ لذلك

أكّدت املرجعية عىل أمهية كتابة الدستور بأيدي أبناء العراق ،وليس عن طرق آليات
توضع من ِقبل املحتل وبعض رجاالت السياسة من العراقيني ،الذين ال هتمهم مهوم
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ومطالب أبناء الش�عب العراقي ،إذ أكّدت املرجعية عىل هذا األمر من خالل العديد
أي جهة خمولة لكتابة الدس�تور ما مل يتم انتخاهبا
م�ن البيانات التي تؤكّد عدم وجود ّ

م�ن أبناء الش�عب ،ع�ن طريق آلي�ة االنتخاب�ات الديمقراطي�ة((( ،ولقد كان للس�يد
السيستاين دور بارز يف َحدَ ثني هامني عصفا بالعراق:

األول :قام سماحته بإيقاف س�يل الدماء واحلفاظ عىل أرواح األبرياء من املدنيني
ّ

يف مدين�ة النجف األرشف يف آب (2004م) ،حني دخلت إحدى اجلهات املس� ّلحة

حالة من املواجهة والرصاع واالش�تباك املس ّلح مع قوات االحتالل ،وقد اختذت من
ح�رم اإلمام علي× مقر ًا هلا ،وأرادت ق�وات احلكومة العراقي�ة الدخول إىل املدينة
املقدّ س�ة بمس�اندة الق�وات األمريكية؛ ممّا يعني ح�دوث مذبحة كبيرة ،ناهيك عن

انتهاك حرمة املدينة املقدّ س�ة وما هلا من مكانة يف نفوس املس�لمني عموم ًا والعراقيني

بوجه خاص ،بادر الس�يد إىل ّ
حل النزاع بعد لق�اءات متعددة بني األطراف املتنازعة

قام هبا ممثلون عن سامحته ،وقد أثمرت جهوده املباركة بحل األزمة بعد أن عجز عن
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ح ّلها كثريون من أهل العلم واجلاه والساسة(((.

((( ُانظر :عبد الرزاق ،صالح ،املرجعية الدينية يف العراق واالنتخابات الربملانية وتعزيز الوحدة الوطنية:
ص.53
((( ُانظر :اخلفاف ،حامد ،النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية :ص.325
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.76

الثاين :مسامهة السيد يف إمخاد فتنة كادت أن تُدخل العراق يف خضم حرب أهلية

تع�ود على العراق وأبنائه باخلراب والدمار؛ وذلك بس�بب قيام حفنة من اإلرهابيني
بتفجري ق ّبة اإلمامني العسكريني÷ يف مدينة سامراء املقدّ سة ،إذ تُعدّ العتبة العسكرية

خاصة ،وعند أغلب املسلمني
من املزارات املقدّ سة عند أبناء الطائفة الشيعية بصورة ّ
بص�ورة عا ّم�ة ،وعلى أثر ه�ذا االعت�داء اإلجرامي ،أصدر الس�يد السيس�تاين فتواه
الش�هرية بحرمة دم العراقي ّ
بكل طوائفه ،وحرمة الدم الس�نّي باخلصوص ،بل قال:
ّ
إن من واجب الشيعي أن حيمي أخاه السنّي ،كام دعا السيد وأكّد عىل مجيع العراقيني
والسلم األهيل ،فاستطاع السيد
مؤكّد ًا أمه ّية بناء جسور الثقة لتعزيز الوحدة الوطنية ِّ

بحكمت�ه ورجاحة عقله أن ُيبعد ش�بح احلرب األهلية الت�ي كادت أن تدخل العراق
يف بح�ر من الدم�اء؛ األمر الذي ُيظهر بوضوح ثقل ودور املرجع الس�يد السيس�تاين

باعتباره صماّ م أمان للعراق والعراقيني(((.

تعرضت
ُيع�دّ تطويق واحت�واء أزمة النجف من اإلنجازات الكبيرة واهلامة؛ إذ ّ

جراء العمليات العس�كرية يف (2004م) ،فقد عاد االس�تقرار
املدين�ة إىل دم�ار كبري ّ

دور املرجعية الدينية يف إصالح الواقع العراقي

األول (اإلرهاب) الذي هيدد وحدة العراق،
لعدوهم ّ
بجميع أطيافهم إىل التص�دي ّ

واألم�ن للمدينة املقدّ س�ة ،واس�تطاع الس�يد بحكمت�ه احلفاظ على أرواح املواطنني

الساكنني ،بل واملقاتلني أيض ًا ،وإيصاهلم إىل أماكن سكاهنم بعيد ًا عن اعتقال ومالحقة
الق�وات األمريكية ،هبذه الروح األبوية ومن موقع اإلحس�اس باملس�ؤولية الرشعية
واألخالقية اس�تطاع إنقاذ املدينة وأهلها ،وعىل الدوام كانت ترصحياته وبياناته ّ
حتث
ورص الصفوف ضدّ العدو املشرتك وهو (اإلرهاب)(((.
عىل السلم والوحدة
ّ

((( ُانظر :الظاملي ،صالح ،املرجعية واملواقف الرصحية السيد السيستاين ُأنموذج ًا ،بحث منشور يف جملة
آفاق نجفية ،العدد الثاين2006 ،م :ص.78
((( ُانظر :اخلفاف ،حامد ،الرحلة العالجية لسامحة السيد السيستاين وأزمة النجف :ص.94
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ّ
إن البحث يف دور املرجعية الدينية العليا يف النجف األرشف((( يف كتابة الدستور،

يقودنا بالرضورة إىل أن نسبق ذلك باآلراء السياسية لفقهاء الشيعة ونظريات الدولة

يف فقههم.

لق�د كان�ت مباحث احلكوم�ة والدولة تُط�رح غالب ًا يف قالب األح�كام ووظائف

احلاك�م ،والس�ؤالَ :م�ن يكون احلاك�م؟ ال أنّه كيف جتب ممارس�ة احلك�م؟ وما هي
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أحكام ووظائف الدولة بعنوان كوهنا مؤسس�ة وش�خصية حقوقية؟ وغالب ًا ما تعلل
ق ّل�ة العناي�ة هذه ّ
بأن الفقه الش�يعي مل جيد حاج�ة للولوج يف قضية الدولة ،بواس�طة
الفه�م اخلاص بغيبة اإلمام املهدي #ومس�ألة اإلمامة وارتباطها بالدولة ،وتصور

ّ
أن العصمة رشط للحاكم؛ ما أدى إىل توقف الفكر السيايس الشيعي وقبول الفقهاء
باالبتع�اد ع�ن ميدان احلكومة ،إلاّ أنّه ومع تويل الصفويين العرش يف إيران وإعالن
ٍ
وبشكل تقليدي ،حتت عنوان
التش� ّيع مذهب ًا رس�مي ًا فيها ،متتع الفقهاء بسلطة نس�بية

(والي�ة الفقي�ه) ،لكنّه�ا مل تكن على اإلطالق بمعن�ى نظرية دول�ة؛ إذ اقترصت عىل
القض�اء ولوازم�ه ،بينما أوجدت ُأوىل عالم�ات نظرية الدولة ل�دى املحقق الكركي
ال�ذي عَ�دّ الفقيه نائب ًا عا ّم ًا لإلمام املهدي #واتفق األردبييل معه يف ذلك ،وفس�ح
بش�كل ٍ
ٍ
التحول يف آثار الش�يخ جعفر كاش�ف
كبري ،وكان
املجال بذلك أمام الفقهاء
ّ

الغطاء واملريزا القمي ،فيام كان ّأول َمن بحث والية الفقيه تفصي ً
ال وكمسألة مستقلة
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امللا أمحد النراقي ،وقالّ :
إن مجيع وظائف الس�لطان يف رعيت�ه هي للفقهاء .وكانت
تلك ُأوىل طالئع الفكر السيايس الشيعي ،فيام نقده تلميذه الشيخ مرتىض األنصاري،

وتتابع بحث املسألة حتى كتب النائيني (تنبيه األُ ّمة وتنزيه امللة)(((.

((( املرجعية الدينية العليا :مصطلح مستحدث عند الشيعة ُيطلق عىل َمن بلغ رتبة االجتهاد واألعلمية
من الفقهاءُ .انظر :القزويني ،جودت ،املرجعية الدينية العليا عند الشيعة اإلمامية (دراسة يف التطور
السيايس والعلامء) :ص.8
((( ُانظر :كديور ،حمسن ،نظريات الدولة يف الفقه الشيعي :ص15ـ.26

وكان الش�يخ حممد حسين النائيني قد طرق فكرة الدولة الدس�تورية القائمة عىل

حتقي�ق مبدأ التوازن بني احلاكم واملحكوم ،وتقليص صالحيات احلكومة وس�لطاهتا

قمة هرمها ،وتوزيع هذه السلطات؛ منع ًا للتفرد واالستبداد ،وكانت
و َمن يقف عىل ّ

مهم�ة وخطرية للمرجعي�ة الدينية الش�يعية يف الفكر الس�يايس،
ُأطروحت�ه مش�اركة ّ
جُ
النص
وت ّس�د ُأطروحت�ه ش�كل الدول�ة العرصية م�ع تأصيلها إسلامي ًا من خلال ّ
القرآين واألحاديث النبوية وأحاديث األئمة^(((.

توصل فيها الفقه الس�يايس الش�يعي من النظري�ة إىل التطبيق يف
ويف الفترة الت�ي ّ

ّ
ظل حكومة والية الفقيه يف إيران ،والتي َن ّظ َر هلا وط ّبقها السيد اخلميني ازدهر الفقه
ع�ن نظرية الس�يد اخلمين�ي ،وهي تبتني على املرشوعية اإلهلية الش�عبية ،وتنكر عىل

أي
أي امتياز س�يايس ـ بس�بب فقاهتهم ـ عن بق ّية الش�عب ،كام تُنكر عليهم ّ
الفقهاء ّ
والية رشعية يف تدبري األُمور السياسية التي ُجعلت ـ وفق ًا لنظرياهتم ـ يف غيبة اإلمام
املعصوم يف عهدة الشعب(((.

وم�ن اجلدير بالذكر ّ
أن املرجع الس�يد السيس�تاين حيظى بتأييد واس�ع النطاق من

دور املرجعية الدينية يف إصالح الواقع العراقي

الشيعي فيام يتع ّلق بالسياسة ومسألة الدولة ،وقد قدّ م الفقهاء الشيعة نظريات خمتلفة

ِقبل مجيع الفرقاء عىل الساحة الدينية والوطنية يف العراق ،كام حيظى السيد السيستاين
بتأيي�د مجاهيري كبير ،وحتظى فت�اواه ومواقفه السياس�ية من التط�ورات يف العراق

عىل اختالف املس�تويات (سياس�ية ،واجتامعية ،واقتصادية) قبوالً وتقدير ًا من مجيع
األط�راف على املس�توى الداخيل واخلارجي مل�ا يمتاز ب�ه خطابه من واقعي�ة حتليلية

ورؤية مفعمة بالنظر بالعقالنية(((.

النص الديني وبناء الدولة السيد السيستاين ُأنموذج ًا:
((( ُانظر :السيد سلامن ،حيدر نزار ،سلطة
ّ
ص38ـ.41
((( ُانظر :كديور ،حمسن ،نظريات الدولة يف الفقه الشيعي :ص26ـ ،27وص184ـ.201
((( ُانظر :اإلمامي ،حممد عباس جعفر ،الدور السيايس للمرجعية الدينية يف العراق احلديث :ص.265
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واأله�م من ذلك :تغليب مصلحة الش�عب العراقي ّ
ب�كل أطيافه ورعاية حقوقه

وصيانة كرامته ،واحلفاظ عىل اس�تقالل أراضيه فوق ّ
كل املصالح األُخرى ،ويتضح

مهمة كتابة الدستور العراقي اجلديد(((.
مهمة وحيوية ،وهي ّ
موقف سامحته يف قضية ّ
ويف (2003/7/13م) ُأعل�ن عن تأس�يس جملس احلكم االنتق�ايل ،والذي ُولد

الص ُعد ،أمني ًا ،سياس�ي ًا ،اقتصادي� ًا ،واجتامعي ًا ،إذ
يف ظ�روف غري اعتيادي�ة عىل مجيع ُّ

تم تش�كيله من أحزاب املعارضة التي كانت يف خارج العراق ،وهي ّ
كل من (املؤمتر
ّ
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الوطن�ي العراقي ،حركة الوفاق الوطني ،حزب الدعوة اإلسلامية ،املجلس األعىل

للث�ورة اإلسلامية) إضاف�ة إىل (احل�زب الوطن�ي الكردس�تاين ،واالحت�اد الوطن�ي
لتنض�م إلي�ه فيما بع�د أربعة أح�زاب عراقي�ة ُأخرى ،وه�ي( :جتمع
الكردس�تاين)،
ّ
الديمقراطيني املس�تقلني ،احلزب الوطني الديمقراطي ،احلزب اإلسلامي العراقي،

االحتاد اإلسالمي الكردستاين)(((.

وجه من ِقبل
لقد أكّد سماحة الس�يد عىل أمهية الدستور يف معرض جواب سؤال ّ

(مجع من املؤمنني) إىل مكتب سامحته يف النجف ،وكان السؤال :السالم عليكم ورمحة
اهلل وبركاته ،أعلنت س�لطات االحتالل يف العراق أنهّ ا قررت تش�كيل جملس لكتابة

الدس�تور العراقي القادم ،وأنهّ ا س� ُتعينّ أعض�اء هذا املجلس باملش�اورة مع اجلهات

يق�ره املجلس للتصويت
ثم تطرح الدس�تور الذي ّ
السياس�ية واالجتامعي�ة يف البلدّ ،
عليه يف اس�تفتاء ش�عبي عام .نرجو التفضل ببيان املوقف الرشعي من هذا املرشوع،
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وما جيب عىل املؤمنني أن يقوموا به يف قضية إعداد الدستور العراقي.

«إن تلك السلطات
نصهّ :
وكان جواب الس�يد السيستاين بخصوص هذا األمر ما ّ

ال تتمتع بأ ّية صالحية يف تعيني أعضاء جملس كتابة الدس�تور ،كام ال ضامن أن يضع هذا
((( ُانظر :اخلفاف ،حامد ،النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية :ص.45
((( ُانظر :املصدر السابق :ص.46

املجلس دس�تور ًا يطابق املصالح العليا للشعب العراقي ،ويعبرّ عن هويته الوطنية والتي
م�ن ركائزها األساس�ية الدين اإلسلامي احلنيف والقي�م االجتامعية النبيل�ة ،فاملرشوع

عامة؛ لكي خيتار ّ
كل
املذك�ور غري مقبول من أساس�ه ،وال بدّ ّأوالً من إجراء انتخاب�ات ّ
ثم جيري التصويت
عراقي مؤهل لالنتخاب َمن يم ّثله يف جملس تأسييس لكتابة الدستورّ ،

يقره هذا املجلس ،وعىل املؤمنني كا ّفة املطالبة بتحقيق هذا األمر
العام عىل الدستور الذي ّ
املهم ،واملس�امهة يف إنجازه عىل أحس�ن وجه ،أخذ اهلل تبارك و تعاىل بأيدي اجلميع إىل ما

فيه اخلري والصالح ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته»(((.

وبلغ اجلدال ُأوجه يف أروقة جملس احلكم ،ومل يتوقع بول برايمر ّ
أن املسألة سوف

ورئي�س جملس احلك�م يف تلك الفترة (جالل الطالب�اين) ،مطلع ًا القي�ادة األمريكية

على التطورات احلاصلة ،ليعود وبجعبته خ ّطة ّ
حلل هذا الوضع؛ إذ طرح آلية لوضع
الدستور ،والتي تُعرف بآلية كوكس (التجمعات االنتخابية) كحالة وسط بني التعيني

واالنتخاب ألعضاء جملس كتابة الدس�تور ،هذا االقرتاح جاء يف حماولة من سلطات
االحتلال لتخفيف الضغ�ط املرجعي واحتوائه ،لكن الس�يد رفض ه�ذا االقرتاح،

دور املرجعية الدينية يف إصالح الواقع العراقي

تصل إىل ما وصلت إليه؛ ممّا اس�تدعى س�فره إىل واش�نطن بصحب�ة الرئيس العراقي

وق�الّ :
إن االنتخاب�ات يمك�ن أن جت�رى من خالل آلي�ة حقيقية وه�ي االنتخابات،
ليكون املجلس منبثق ًا من إرادة العراقيني ويم ّثلهم بصورة عادلة(((.

وهن�ا ُيث�ار التس�اؤل ع�ن النظرية الت�ي تبنته�ا مرجعي�ة النج�ف األرشف العليا

املتجس�دة بسامحة الس�يد السيستاين ،وهو ما ال يمكننا اإلجابة عليه من دون البحث
ّ
يف جذور عالقة املرجعيات الدينية يف النجف ُبأمور السياسة.

وجدير باإلش�ارة إىل ّ
أن كت�اب (تنبيه األُ ّمة وتنزيه امللة) ُيع�دّ ّأول عمل يف الفكر

((( املصدر السابق :ص.225
((( ُانظر :بريمر ،بول ،عام قضيته يف العراق :ص.125
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الس�يايس املعارص للمرجعية الدينية يف النجف األرشف ،ومتثي ً
ال هلا يف هنجها املتم ّثل

بالدول�ة الدس�تورية التي تفك االرتباط بني رجال الدين والس�لطة السياس�ية ،فكام

يرى النائيني ّ
أن االستبداد الديني أسوأ من االستبداد السيايس ،وهو إن ُوجد ظهري ًا
قوي ًا وداع ًام ال يقاوم للمستبد السيايس الطاغية ،إلاّ ّ
أن ذلك مل يمنع مرجعية النجف
واملحرم�ة النتخابات
من التدخل يف الش�أن الس�يايس وإصدارهم الفت�اوى املناوئة
ّ
عرض علامء الدين إىل النفي واإلبعاد من ِقبل
املجلس التأسييس لعام (1922م)؛ ما ّ
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احلكومة ،وبرغم ذلك ومنذ عام (1921م) كان الغالب هو سيادة االحرتام واحلوار
يف العالق�ة بين الطرفني ،ومتكن�ت املرجعية الديني�ة بمكانتها وهيبتها م�ن التأثري يف

احلكومة وقراراهتا ،كام متتعت املؤسس�ة الدينية باس�تقالهلا املايل واملعنوي ،وحريتها
يف ممارس�ة أنش�طتها الدينية والتعليمية واإلرش�ادية ،إلاّ ّ
أن هناية عقد الستينيات من

القرن العرشين شهد توتر ًا يف العالقة ،وساء األمر إىل حدّ مالحقة ابن املرجع السيد

تم االعتداء عىل بيت املرجع األعىل حينها
ثم ّ
حمسن احلكيم بتهمة التآمر عىل النظامّ ،
يف بغ�داد ،والتضيي�ق عىل حركة وكالئه وطلبة احلوزة ،وكان ذلك جزء ًا من سياس�ة

النظام البعثي بإخضاع اجلميع له.

وبعد وفاة املرجع احلكيم جاءت سياسة احلذر من ِقبل املرجع السيد أبو القاسم

اخلوئ�ي بابتع�اده الواض�ح ع�ن التدخ�ل يف الش�ؤون السياس�ية وانش�غاله باجلانب
الدين�ي ،إذ كان البعثي�ون ق�د نصبوا الع�داء للمرجعية الديني�ة يف النجف األرشف،
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مهمة احلفاظ
وش�نّوا محالت اعتقاالت وتسفريات لطلبة احلوزة العلمية ،فأصبحت ّ
املقربني
عىل املرجعية الدينية وحوزهتا من األولويات ،وملا كان الس�يد السيستاين من ّ

من السيد أبو القاسم اخلوئي وخلفه من بعد السيد عبد األعىل السبزواري ،إذ تصدّ ر

ع�ام (1994م) زعام�ة املرجعية الدينية العليا ،فقد اس�تمد من ُأس�تاذه التحفظ من
التدخل بالشأن السيايس يف كنف سلطة مستبدّ ة وغاشمة مل تتورع عن حماولة اغتياله

ِ
فرض حصار عىل مكتبه وسائر املراجع اآلخرين(((.
ثم
يف عام (1997م)ّ ،

وبعد عام (2003م) وس�قوط النظام الس�ابق دخلت املرجعية الدينية يف النجف

مرحلة جديدة ،فبغياب القيادات مل يكن أمام الناس إلاّ العودة للقيادة الدينية املتم ّثلة
ً
ملج�أ وراعي ًا للش�أن الع�ام ،وبدأت امل�ؤرشات واضحة
باملرجعي�ة الت�ي أصبحت
باألمهي�ة الت�ي حيظى هبا الس�يد السيس�تاين ،وما ينتظ�ره من دور يف صياغة مس�تقبل

الع�راق وتأثريات�ه القوية يف الرأي العام ،ومل يكن بمق�دور أحد جتاوز االعتبار املبني

عىل رشعية ش�عبية واس�عة؛ إذ ي ُع�د اللجوء إىل املرجعية الديني�ة يف النجف األرشف
يف أوق�ات األزمات إرث ًا وجداني ًا ،وهكذا وجد اجلميع يف الس�يد السيس�تاين اخليمة
ووصاياه وأقواله ورؤيته الفقهية والسياسية(((.

ويف تلك األثناء وعقب تش�كيل جملس احلكم يف العراق يف متوز (2003م) ،كان

املجلس قد ش�كّل جلنة دس�تورية حتضريي�ة يف (2003/8/11م) تتألف من ()25

مهمة اللجنة استطالعية عن طريق اتصاهلا بالقوى الفاعلة باملجتمع
عضو ًا ،وكانت ّ
ثم رفع توصي�ة إىل جملس احلكم لبيان اآللي�ة التي ينبغي من
واالطلاع على آرائهاّ ،

خالهل�ا صياغة دس�تور جديد للبلاد ،إلاّ ّ
أن املش�اورات العا ّمة الت�ي كانت اللجنة
قد بدأهتا أس�فرت عن قوى متصارعة ،حول ُأس�س اختيار جلنة كتابة الدس�تور أكثر

دور املرجعية الدينية يف إصالح الواقع العراقي

مفر من أخذ رأيه واالس�تئناس بتوجيهاته
التي جتتمع قوى الدولة حتت أعمدهتا وال ّ

م�ن الرتكيز عىل مبادئ الدس�تور املقب�ل ،وقد تركت تلك اللجن�ة القرارات الصعبة

ّ
لكل من جملس احلكم وس�لطة االئتالف ،واللذين كانا بدورمها حيرصان عىل معرفة
النص الديني وبناء الدولة السيد السيستاين ُأنموذج ًا:
((( ُانظر :السيد سلامن ،حيدر نزار ،سلطة
ّ
ص26ـ ،29وص38ـ .42البغدادي ،عامر ،مبادئ الدولة والقيادة لدى مراجع احلوزة العلمية
مقاربة يف رؤى اخلميني ـ النائيني ـ الصدر ـ السيستاين :ص91ـ.93
النص الديني وبناء الدولة السيد السيستاين ُأنموذج ًا :ص،33
((( ُانظر :السيد سلامن ،حيدر نزار ،سلطة ّ
وص43ـ .44البغدادي ،عامر ،مبادئ الدولة والقيادة لدى مراجع احلوزة العلمية مقاربة يف رؤى
اخلميني ـ النائيني ـ الصدر ـ السيستاين :ص.94
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موقف الس�يد السيس�تاين من طريقة تش�كيل جلنة كتاب�ة الدس�تور((( .وكان املوقف
األول الواضح الذي صدر من املرجعية الدينية العليا يف النجف األرشف أن رفضت
ّ

احلرة يف اختيار دس�تور لبالده عرب ممثلني،
بش�دّ ة إلغاء دور الش�عب ،وتعطيل إرادته ّ

ختتص بكتابة دستور جديد دائم للبالد(((.
تضمهم مجعية وطنية ّ
ّ

ويف حني كانت رؤية الس�فري (بول برايمر) تقيض بتش�كيل جلنة لكتابة الدس�تور

عرب التعيني ،فإنّه وجد نفس�ه يف موقف صعب للغاية ،وش� ّبه رأي الس�يد السيستاين
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باملش�كلة؛ ألنّه كان يرى ّ
أن االنتخابات يمكن أن تس�تغرق س�نة ،وبعد ذلك حيتاج

العراقي�ون إىل كتابة دس�تورهم ،ل ُيطرح بدوره عىل االس�تفتاء الع�ام إلقراره ،واتباع
هذه العملية يعني تأخري نقل الس�يادة حتى وقت متأخر من س�نة (2005م) ،إلاّ أنّه

وبعد تفكري قرر أن يطرح فكرة الدستور املؤقت بدالً من الدستور الدائم ،وبنا ًء عىل
قرار األُمم املتحدة رقم ( )1511يف (2003/10/16م) ُألزم جملس احلكم بوضع

ج�دول زمني ،وبرنامج لوضع مس�ودة الدس�تور املؤقت وإج�راء االنتخابات ،و ّملا
تم االتفاق بينه وبني س�لطة االئتالف عىل وضع قانون إدارة
فش�ل املجلس يف ذلك ّ

حتول املجلس الرئايس ملجل�س احلكم واملكون من ()9
الدول�ة للفترة االنتقالية؛ إذ ّ
أعضاء إىل جلنة لكتابة الدس�تور املؤقت بمشاركة س�لطة االئتالف ،وتو ّلت جمموعة

مصغ�رة من خرباء ،وحقوقيني ،وقضاة ،وضع مس�ودة قانون إدارة الدولة للمرحلة
ُ

االنتقالية لسنة (2004م)(((.
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النص الدستوري (دراسة عن دستور
((( ُانظر :عيل ،تغريد عبد القادر ،إشكالية الصياغة الترشيعية يف ّ
مجهورية العراق لسنة 2005م) ،جملة احلقوق (الصادرة عن كلية القانون اجلامعة املستنرصية) ،املجلد
( :)4العدد ( ،)18السنة (2012 ،)6م :ص.183
ُ
النص الديني وبناء الدولة السيد السيستاين أنموذج ًا :ص.44
((( ُانظر :السيد سلامن ،حيدر نزار ،سلطة ّ
النص الدستوري (دراسة عن دستور
((( ُانظر :عيل ،تغريد عبد القادر ،إشكالية الصياغة الترشيعية يف ّ
مجهورية العراق لسنة 2005م) ،جملة احلقوق (الصادرة عن كلية القانون اجلامعة املستنرصية)،
املجلد( :)4العدد( ،)18السنة(2012 ،)6م :ص .183و ُانظر :عبد اجلبار ،فالح ،العالقات األثنية
والدينية ،املوقع.https://minorityrights.org :

وقد رأى الس�يد السيس�تاين يف ه�ذا القانون بأنّه س� ُيك ّبل اجلمعي�ة الوطنية بقيود

كثرية ال تس�مح هل�ا باختاذ ما تراه مطابق ًا ملصلحة الش�عب العراق�ي ،وكان يتوقع أن
تتم االنتخابات بإرشاف األُمم املتحدة ،وهكذا يرتك للجمعية الوطنية املنتخبة حرية
إدارة البالد يف املرحلة االنتقالية ،وكتابة الدستور الدائم ،واالستفتاء عليه وفق اآللية
التي يقررها املندوبون من األُمم املتحدة(((.
ومل�ا كان قان�ون إدارة الدول�ة للمرحل�ة االنتقالي�ة ه�و خارط�ة الطري�ق لكتاب�ة

الدس�تور الدائمّ ،
ف�إن اجلمعية الوطنية رشع�ت بعد انتخاهبا باعتماد تلك اخلارطة؛
ليكون الدس�تور هو املحدد حلركة سير الدولة ومؤسس�اهتا وأفرادها ،وهي يف ذلك
السيس�تاين حينام ُسئل عن شكل احلكومة التي يريدها ،فكانت اإلجابة« :شكل نظام
عامة؛ لكي
احلك�م يف الع�راق حيدده الش�عب العراق�ي ،وآلية ذل�ك أن جتري انتخاب�ات ّ

خيتار ّ
ثم ُيطرح الدستور الذي
كل عراقي َمن يم ّثله يف جملس تأس�ييس لكتابة الدس�تورّ ،

يق�ره ه�ذا املجلس عىل الش�عب للتصويت علي�ه ،واملرجعية ال متارس دور ًا يف الس�لطة
ّ

واحلكم»(((.

دور املرجعية الدينية يف إصالح الواقع العراقي

تعتمد إلقرار مضمون الدستور عىل إدارة الشعب ،وهو الرأي الذي أشار إليه السيد

ثم يعود السيد السيستاين ليؤكّد ّ
أن شكل العراق من حيث هويته إن كانت قومية
ّ

عربية أو هوية إسالمية ،يحُ ددها الشعب العراقي بجميع قومياته ومذاهبه ،من خالل
مجعية وطنية منتخبة تكتب الدس�تور مع عدم تدخل املرجعية الدينية يف ممارس�ة دور

يف الس�لطة واحلكم ،والنأي باحلوزة العلمية عن التصدي ملامرس�ة العمل الس�يايس،

وترى أنّه عىل علامء الدين النأي بأنفسهم عن تس ّلم املناصب احلكومية.

تتضمن املوقف
((( جاء ذلك يف رسالة جوابية من مكتب السيد السيستاين إىل السيد األخرض اإلبراهيمي،
ّ
من قانون إدارة الدورة العراقية االنتقاليةُ .انظر :اخلفاف ،حامد ،النصوص الصادرة عن سامحة السيد
السيستاين يف املسألة العراقية :ص107ـ .109
((( املصدر السابق :ص ،192وص224ـ.230
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وجه له حول مدى إمكانية تطبيق فكرة (والية الفقيه يف إيران) ،يجُ يب
ويف سؤال ّ

ّ
ب�أن تش�كيل حكومة دينية غري وارد عىل أس�اس فك�رة والية الفقي�ه املطلقة ،ولكن
يفترض باحلك�م اجلديد واحلكوم�ة اجلديدة أن حتترم الدين اإلسلامي ،وهو دين

تقر ما خيالف تعليامته،
أغلبية الشعب العراقي التي انبثقت عنه ،وأن تأخذ بقيمه وال ّ
فلا بدّ م�ن أن تكون الثوابت الدينية واملبادئ األخالقية والقيم االجتامعية للش�عب

العراقي من الركائز األساسية للدستور(((.

2015
هـــهـ
1437
الثالثة
السنة
عرش
احلادي
العدد
اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015مم
2017مم
2015
هـ ــ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ــ
الثالثة ـ
السنة
عرش ــ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

والواضح لدينا ّ
أن الرشعية الشعبية التي يمتلكها السيد السيستاين إضافة إىل رؤاه

الو ّقادة ،قد أرغمت س�لطة االئتالف املؤقتة والقوى السياس�ية عىل النزول إىل آرائه،
وإنفاذ كثري منها يف آلية كتابة الدستور ويف مضمونه ،ال س ّيام ّ
أن هذه الرشعية ال يكتسبها

سامحة السيد من الطائفة الشيعية فحسب ،بل تتعدى إىل ّ
كل ألوان الطيف العراقي.
ومل�ا كان ع�ام (2005م) مليئ� ًا بالنش�اطات السياس�ية والفكري�ة التي متحورت

يتضم�ن من فقرات ومواد ،وم�ا يرتتب فيه من
ح�ول قضية الدس�تور ،وما جيب أن
ّ

ش�كل الدولة ونظامها السيايس ،فازداد اجلدل املتعدد االجتاهات بني خمتلف النخب

وخاصة العاصمة بغداد ـ
السياسية والفكرية ،فام كان إلاّ أن شهدت املدن العراقية ـ
ّ
مسيرات كربى مطالبة برضورة االس�تجابة ملطالب املرجعية الدينية ،منها :القانونية

ح�ول الدس�تور اجلديد الذي س�يحل حم�ل القانون ال�ذي وضعته س�لطة االئتالف

مهمة كتابة الدس�تور إىل اجلمعية الوطنية بعد انتخاهبا ،وكان
املؤقتة ،وهكذا ُعهدت ّ

األمر بوضوح اس�تجابة إلرادة الس�يد السيستاين بكتابة دس�تور جديد للبالد حيظى
320

بموافقة ش�عبية ،ويعبرّ عن تطلعات وآمال النسيج االجتامعي العراقي ّ
بكل تفاصيله

القومية والسياسية .
(((

((( ُانظر :املصدر السابق :ص ،192وص224ـ.230
النص الديني وبناء الدولة السيد السيستاين ُأنموذج ًا:
((( ُانظر :السيد سلامن ،حيدر نزار ،سلطة
ّ
ص46ـ.47

وهكذا ترتكز الدولة يف فهم السيد السيستاين عىل مطلب احلرية ،ففي يقني مرجع

عاش حتوالت السياس�ة لعق�ود طويلة من موقع املراقب واملجته�د العارف بأحوال

الن�اس ،تُعتبر الدولة حاضن�ة للحريات ،والقوانين حمددات إجرائي�ة؛ لذلك يويل
املرج�ع أمهية كبرية ألهداف وتطلعات اإلنس�ان يف الع�راق ،ويعمل ما أمكن اجلهد

ألن تك�ون الدول�ة بخدم�ة املجتمع ال العك�س ،وهو بذلك يدعو إىل س�يادة الدولة

ونف�وذ القان�ون وحماربة األف�كار املس�يئة ملكونات املجتم�ع العراقي .وه�و يتعامل
بذل�ك م�ع نمط الدولة الوطنية التي مل يؤس�س هلا االجته�اد الفقهي ،بل جاءت هي

إليه تس�تدعيه ألجل الدعم واإلرشاف األخالق�ي .فالدولة العراقية بعد (2003م)
السياس�ة ،كون الدولة يف هذه املرحلة ال تتعارض م�ع النجف وال ختتلف مع الفقيه

العارف ّ
بأن الزمن السيايس العراقي هو زمن الوطنية ،والسيد السيستاين يف ذلك إنّام
حيمي التجربة العراقية وصيانة حقوق الشعب العراقي دون انغالق عىل احلكم إن مل

يعلن اإلسلام كيان ًا للدولةّ ،
وأن األس�باب التي تدعوا املرجعية لدعم هذه التجربة،
هي ّ
أن السلطة أصبحت رشعية بصندوق االقرتاع وليست قهرية ،كام أنهّ ا تعمل وفق ًا

دور املرجعية الدينية يف إصالح الواقع العراقي

أفس�حت املجال أمام فقيه النجف لبلورة السياس�ات واالعتامد عليه يف دعم مسيرة

لدستور ارتضاه الشعب(((.

ولق�د كان للس�يد السيس�تاين رؤي�ة فكري�ة للبن�اء املؤسس�ايت والقان�وين للدولة

العراقي�ة ،بعد أن أصبحت املرجعية الدينية يف النج�ف العامل األكثر تأثري ًا يف احلالة

السياس�ية اجلديدة ،والتي تتطلع األنظار إليها ملعرفة رأهيا وموقفها من ّ
كل ما جيري،

فانطلق�ت املرجعي�ة من أس�باهبا الرشعية والوطني�ة واألخالقية لتق�دم أفكارها من

موق�ع حي�ادي ،وتعبرّ من خالهلا عن رؤية عرصية يف بناء دولة مدنية حديثة ،تس�تند
((( ُانظر :البغدادي ،عامر ،مبادئ الدولة والقيادة لدى مراجع احلوزة العلمية مقاربة يف رؤى اخلميني ـ
النائيني ـ الصدر ـ السيستاين :ص97ـ.113
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إىل أساس املقومات املؤسساتية الرشعية اخلاضعة لقانون عام ينظمها وينظم حركتها
وعالقاهتا ودورها االجتامعي ،وكان السيد السيستاين قد اكتسب تلك الرؤى نتيجة

اطالعه الواسع عىل شتى العلوم واملعارف من التاريخ واآلداب ،والفلسفة ،والفكر
السيايس ،إضافة إىل العلوم الدينية(((.

وهكذا كان الس�يد السيس�تاين حريص ًا عىل إجياد هوية وطني�ة واحدة ،وبناء دولة

املواطن�ة من خالل نظام س�يايس مقبول من ّ
كل املكونات املتنوعة للش�عب العراقي
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يق�ره دس�تور يرتضيه الش�عب ،فالدول�ة الدس�تورية املنظمة للعالقات بين احلاكم
ّ
تم اس�تيعاهبا يف العقل
واملحكوم بتوازن دقيق والتي طرحها النائيني مس�بق ًا كان قد ّ

السيايس للمرجعية الدينية يف النجف ،وأصبحت جزء ًا من تراثها يف الفقه السيايس،

وما حالت دونه احلكومات الس�ابقة سنحت به األحداث السياسية بعد (2003م)،

والنظري�ة التي كانت حبيس�ة العقول وغري قابلة للطرح وج�دت صداها يف التطبيق
من خالل آراء ورؤى السيد السيستاين ،ومع أنّنا ال نجد رؤية مفصلة بعنوان الدولة

للس�يد السيس�تاين ،إلاّ أنّ�ه يمك�ن مالحظته�ا يف ه�ذه اآلراء وال�رؤى وتظهر جلية

بع�د البح�ث والتمحيص فيها ،ويمكن إمجاهلا يف متكني الش�عب من ممارس�ة ح ّقه يف
ونواب�ه يف إطار انتخابات عا ّمة وضامن مش�اركة أوس�ع القطاعات
اختي�ار دس�توره ّ

من الش�عب ،والتأكيد عىل املشتركات اجلامعة لإلسلام املوحد ملجموع املس�لمني
ومحاي�ة األقلي�ات الدينية ،وضامن ح ّقها يف ممارس�ة ش�عائرها بحري�ة وتأكيد حقوق

امل�رأة واحرتام املواثيق واهليئات الدولية((( ،وهي مقومات الدولة املدنية الدس�تورية
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الوطنية التي أسبغها السيد ما أمكنه يف دستور مجهورية العراق لسنة (2005م).

النص الديني وبناء الدولة ،السيد السيستاين ُأنموذج ًا :ص،8
((( ُانظر :السيد سلامن ،حيدر نزار ،سلطة ّ
وص.36
((( ُانظر :املصدر السابق :ص38ـ .56والبغدادي ،عامر ،مبادئ الدولة والقيادة لدى مراجع احلوزة
العلمية مقاربة يف رؤى اخلميني ـ النائيني ـ الصدر ـ السيستاين :ص85ـ.95

املبحثالثالث:موقفالسيدالسيستانيمناالنتخاباتالربملانيةا ُألوىليف(2005/1/30م)
عدّ الس�يد السيستاين وجود القوات املحتلة يف العراق غري رشعي ،وهذا املوقف

ال غبار عليه عند القايص والداين يف العراق وخارجه ،ولكن الس�يد يرى ّ
أن املعركة

من أجل استقالل العراق بحاجة إىل العقالنية ،وإىل مرجعية سياسية وطنية ومرجعية
ديني�ة ،تتضاف�ر جهودهم مع ّ
كل أطياف الش�عب واجتاهاته السياس�ية واالجتامعية،

وم�ن خالل اس�تخدام األس�اليب املتحضرة والديمقراطية واملدنية س�بي ً
ال لتجنيب

الع�راق املزي�د من الدم�اء ،وطريق ًا لنيل االس�تقالل الكامل ّ
ل�كل أرض العراق ،إذ

كل املعنيني باملسألة االستقاللية وحركتها الوطنية ّ
يرى السيد وجوب أن يعمل ّ
بكل
من العراق ،وأن يبقى الس�يد عىل مس�افة واحدة متس�اوية من مجي�ع الفرقاء والقادة

واالجتاهات يف الس�احة العراقي�ة ،عىل ّ
اهلم الوطني األس�ايس تبقى املرجعية هي
أن ّ

التي حتمل أوزارهم وتعيش اس�تحقاقاتهّ ،
ألن هذه االستحقاقات والعمل من أجل
حتقي�ق كام�ل رشوطها وأجوائه�ا ،واخلروج بنتائ�ج تُعيد األمن واالس�تقرار للبالد

تعتربه مرجعية الس�يد السيس�تاين مس�ؤولية رشعي�ة ،وأداؤها من الواجب�ات امللقاة

دور املرجعية الدينية يف إصالح الواقع العراقي

الس�بل واإلمكانات ،م�ن أجل إخراج االحتالل بأقل اخلس�ائر البرشية والسياس�ية

عىل عاتق محلة الدين وقادة ألوية املسلمني ،وعىل رأسهم املراجع العظام ،إذ نالحظ
ه�ذا ال�دور من خالل اهتامم الس�يد السيس�تاين بص�ورة كبرية وملحوظ�ة بموضوع

االنتخابات الربملانية وتشكيل اجلمعية الوطنية ،وذلك االهتامم نابع من كون املجلس

يم ّثل املؤسسة األقوى يف الدولة ،وهو املم ّثل الرشعي للشعب العراقي(((.

ّ
املهمة ،وعىل رأس�ها
وألن اجلمعي�ة الوطني�ة مس�ؤولة عن العدي�د من القضاي�ا ّ

مهمة تدوين دس�تور دائم للعراق ،وهذه املس�ؤولية هي مسؤولية تارخيية ،ورشعية،
ّ
وقانونية ،وسياسية كبرية ،وال بدّ أن يتحملها األكفاء من الناس ،ومن املهام األُخرى
((( ُانظر :السيد سلامن ،حيدر نزار ،فكرة الديمقراطية عند املرجعية الدينية يف النجف األرشف ،بحث
التحول الديمقراطي يف العراق :ص.97
منشور يف كتاب إشكاليات
ّ
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مهمة وضع قانون االنتخابات الذي سوف حيدد
ستقرها اجلمعيةّ ،
ذات األمهية التي ّ

ومهمة تش�كيل حكوم�ة انتقالي�ة تدير البلاد يف املرحلة
آلي�ة االنتخ�اب مس�تقبالً،
ّ
االنتقالي�ة ،أي :م�دّ ة عام واحد ،وغريها من املهام اجلس�ام التي تق�ع عىل عاتق هذه
اجلمعية(((.

ومن هنا كان الس�يد من أش�دّ املنارصين إلجراء االنتخابات؛ وذلك ملا للجمعية

من أمهية يف رسم مالمح املستقبل السيايس للعراق اجلديد ،إذ سعى السيد السيستاين
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ّ
بكل ثقله إلنجاح االنتخابات رغم املعارضة السنّية الواسعة(((.

ولقد اس�تقبل سماحته وف�ود ًا من خمتل�ف الفئ�ات االجتامعية وممثلي األحزاب

والطوائ�ف الدينية واملذهبية يف العراق؛ ليحثهم عىل املش�اركة يف االنتخابات ،ودعا
العراقيين أن يس�ارعوا للتحق�ق م�ن إدراج أسمائهم يف س�جالت الناخبني بصورة
صحيح�ة ،بعد قيام املفوضي�ة العليا لالنتخاب�ات بفتح مراكز لتس�جيل الناخبني يف

مجي�ع أنحاء العراق وملدّ ة س�تة أس�ابيع ،اعتب�ار ًا م�ن (2004/11/1م) ،ويف أثناء

املخصصة لتس�جيل الناخبني ،أكّد الس�يد عىل
عملي�ة التس�جيل و ُقبي�ل انتهاء امل�دّ ة
ّ
املواطنني ،ممّن مل يس�جل اسمه يف الس�جالت االنتخابية أن يراجع اللجنة االنتخابية
يف منطقته ،كام دعا الس�يد السيس�تاين إىل تش�كيل جلان ش�عبية ،يرشف عليها وكالء
ومعتمدو املرجعية يف املناطق واملدن العراقية؛ لغرض مس�اعدة املواطنني عىل التأكد

من وجود أسامئهم يف سجالت الناخبني(((.

ّ
إن املرجعي�ات الش�يعية املع�ارصة ختتل�ف فيما بينها يف فق�ه الدولة ،كما تقتضيه
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احلالة الطبيعية لالجتهاد ،ومع وجود هذا االختالف ظهرت مرجعيات ش�يعية كان

هلا دور ف ّعال يف األحداث السياس�ية يف التاريخ املعارص ،فالش�يخ النائيني ،والس�يد
((( ُانظر :اإلمامي ،حممد عباس جعفر ،الدور السيايس للمرجعية الدينية يف العراق احلديث :ص.254
((( ُانظر :عبد الرزاق ،صالح ،املرجعية الدينية يف العراق واالنتخابات الربملانية وتعزيز الوحدة الوطنية:
ص.75
((( ُانظر :اخلفاف ،حامد ،النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية :ص.127

اخلمين�ي ،وغريمه�ا بين�وا مذاهبهم وآراءهم يف فق�ه الدولة وطبيعة النظام الس�يايس
( ُأس�س احلكومة اإلسلامية يف زمن الغيبة) ،أ ّما السيد السيستاين مل يبينّ رؤاه يف هذا
اخلصوص ،غري ّ
أن سامحته قام بإصدار العديد من البيانات ذات طابع سيايس يمكن

م�ن خالهلا معرفة مذهبه الس�يايس ،فالس�يد يدع�و إىل العمل الس�لمي كام يدعو إىل
الصدامي ،وهو ما د ّلت عليه مواقفه من العملية
احلرية من موقع الفعل الس�يايس ال ِّ

السياس�ية يف الع�راق بع�د ع�ام (2003م)؛ إذ ّ
يمر هبا اإلسلام يف
إن املرحل�ة الت�ي ّ

العراق ،واملنطقة العربية واإلسلامية ،والتطورات السياس�ية املتسارعة واالستثنائية
يف البالد فرضت عىل الس�يد أن ينتهج هنج ًا جديد ًا من التعامل ،انفتح فيه عىل األُ ّمة
والق�وى ومراك�ز النف�وذ وتفاوت الربامج وال�رؤى ،من دون أن يؤثر ه�ذا ك ّله عىل
اهلدف األس�مى املتم ّث�ل بإنجاز وعد االس�تقالل ،وعودة الع�راق إىل دائرته العربية
واإلسلامية ،ليلعب دور ًا مؤثر ًا ومه ًام يف التطورات عىل الصعيد اإلقليمي والدويل،
إذ نالحظ�ه يمارس دور ًا من نوع خاص ،هدفه بناء دولة مدنية ،تعددية ،ديمقراطية،

دس�تورية عرصية ،تس�تجيب لتحديات القرن احلايل وتعمل عىل استحصال احلقوق

دور املرجعية الدينية يف إصالح الواقع العراقي

ومصلحتها وقواها السياس�ية وأهدافها اإلنس�انية ،آخذ ًا بنظر االعتبار ّ
كل املؤثرات

واخلاصة ألكثرية
االجتامعية ،والسياس�ية ،واالقتصادي�ة ،وتأصيل احلريات العا ّم�ة
ّ

الشعب العراقي.

مع ّ
أن الدور الذي يامرس�ه السيد السيستاين خيتلف عن ُأطروحة (والية الفقيه)،

التي تعطي للمرجع يف زمن الغيبة صالحيات سياسية واسعة جد ًا ،إذ أوضح السيد
العامة التي
«أما الوالية فيام هو أوس�ع منها يف األُم�ور ّ
موقف�ه م�ن والية الفقيه بقول�هّ :

فلمن تثب�ت له من الفقه�اء ،ولظروف أعامهلا
يتوق�ف عليه�ا نظام املجتمع اإلسلاميَ ،

رشوط إضافي�ة ،ومنه�ا :أن يك�ون للفقي�ه مقبولية عامة ل�دى املؤمنين»((( .وهذا يبينّ

((( موقع مكتب سامحة املرجع الديني األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين ،االستفتاءات ،والية الفقيه.
.http://www.sistani.org/arabic/qa
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ّ
أن الس�يد السيس�تاين يذهب إىل نفس ما ذهب إليه كبار العلامء كالش�يخ (النائيني)،
والسيد (حممد باقر الصدر) ،وهو مبدأ حاكمية األُ ّمة.
كام ّ
أن طبيعة التنوع االجتامعي واختالف املذاهب ليس أمر ًا ه ّين ًا؛ إذ إن تش�كيل
يواج�ه باعرتاض�ات كبرية م�ن ِقبل
حكوم�ة إسلامية على غرار نماذج ُأخ�رى قد َ
األط�راف غري الش�يعية يف العراق ،ويعرقل عملية بن�اء الدولة ،وخيلق حالة من عدم

االستقرار(((.
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خـامتة

تم التوص�ل إليها ،وهي
أه�م النتائج الت�ي ّ
ويف خت�ام ه�ذا البحث ن�ود أن نذكر ّ

كاآليت:

1ـ 1م ّثلت املرجعية الدينية يف النجف األرشف صامم أمان لعموم فئات الش�عب
من�ذ ثورة العرشين إىل ما بع�د (2003م)؛ إذ قامت ّ
ُ
بحث الناس عىل اجلهاد

والقت�ال ضدّ االحتالل يف عرشينيات القرن امل�ايض ،كام أنهّ ا كانت باملرصاد

ض�دّ املامرس�ات الطائفية التي انتهجها بعض الساس�ة ،بل إنهّ �ا منعت الفتنة
الطائفية ،وذلك ما ملسناه واضح ًا يف بيانات السيد السيستاين.

2ـ ّ 2
أن املرجعي�ة الدينية وعىل طول مسيرهتا وتارخيها بقيت مس�تقلة عن الدولة
خاصة
وسياس�تها متام ًا ،فهي تس�عى لالحتفاظ بالطابع اإلسلامي للعراقّ ،
يف الوق�وف بوج�ه االحتلال وامل�دّ التكفريي؛ ول�ذا مل توافق على الوجود
األمريكي لوقت طويل ،كام ّ
أن القيادات السياس�ية كانت حتاول كس�ب رضا
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املرجعي�ة الديني�ة ومباركتها خلطواهت�ا وقراراهتا ،كام ح�دث يف االنتخابات

الس�ابقة الكتس�اب الرشعية ،كذلك رفضت أغلب هذه القيادات السياسية
تواجد االحتالل يف العراق ودعت إلخراجه.

((( ُانظر :اإلمامي ،حممد عباس جعفر ،الدور السيايس للمرجعية الدينية يف العراق احلديث:
ص244ـ.247

3ـ 3تتمتع املرجعية الدينية يف العراق بالتأييد الشعبي الواسع ومن خمتلف رشائح
تفرق بني مكون وآخر،
ومكون�ات املجتمع؛ وذلك ملواقفها الوطنية الت�ي مل ّ
وتصدهيا لدعم القيادات السياس�ية يف العراق حتقيق ًا لتوازن سيايس ،وحتقيق ًا
لس�لم اجتامع�ي لعدم وق�وع حرب طائفي�ة أو أهلي�ة ،وصوالً إىل اس�تقرار

املجتمع العراقي داخلي ًا ،فقد دعت للتهدئة يف العديد من األحداث ،ومنها:

تفجري اإلمامني العسكريني÷ ،فكان هلذا التأييد الشعبي الواسع هلا بمثابة

دعوة شعبية لتدخل املرجعية الدينية يف الشؤون العا ّمة للبالد ،وعُدّ ت امللجأ
األول واألخير للعراقيين للوقوف بوجه السياس�ة اإلدارية غير الفعالة يف
ّ

4ـ 4ت�رى املرجعي�ة ّ
أن دوره�ا يعن�ي اإلرشاف على ش�ؤون املؤمنين الروحي�ة
والعبادي�ة واالجتامعي�ة ،وهي تكلي�ف وليس ترشيف ،وه�ي قبل ّ
كل يشء

مق�ام دين�ي اجتامعي وليس�ت مركز ًا سياس�ي ًا؛ لذا ّ
ف�إن االنتخاب�ات يف نظر
املرجعية ليس ش�أن ًا سياسي ًا فقط ،بل هي شأن اجتامعي ،والشأن االجتامعي
يدخ�ل يف دائرة اهتاممات املرجعية .وبحكم تصدي الس�يد السيس�تاين ملقام

املرجعية الدينية ،فإنّه يرى نفسه ملزم ًا بالتعاطي يف قضية االنتخابات ،والتي

دور املرجعية الدينية يف إصالح الواقع العراقي

العراق.

أي جمتم ٍع
يعتقد أنهّ ا األس�اس املتني للعملية السياسية وللحياة االجتامعية يف ّ
أو ٍ
بلد ،ومن خالل التأمل يف جتارب األُمم التي تتمتع بنظم سياسية مستقرة
حرة نزهية
وبحياة هادئة ،فسلامة احلياة السياس�ية يكون بوج�ود انتخابات ّ
تعبرّ عن رأي األُ ّمة وإرادهتا.

5ـ ّ 5
أن تدخ�ل املرجعي�ة يف احلياة السياس�ية نابع من مواقفها وحرصها الش�ديد
على أن ينال ّ
كل العراقيني حقوقهم ،وأن ال يكون هنالك متييز لرشحية معينة
تفهم املرجعية الرشيدة ألمهية
عىل حساب بق ّية رشائح األُ ّمة ،وتأيت أيض ًا من ّ
أي ُأ ّمة ،وهي ترى أمهيتها يف حي�اة األُمم املتحرضة ،وهو
الدس�تور يف حي�اة ّ
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يتامشى مع ما تدعو إليه املرجعية من إحالل السلم والعدالة االجتامعية لكافة
مكونات الشعب العراقي ،وأن ال يكون ٍ
لفئة ما امتياز عىل بق ّية الفئات ،وهذا
هو موقف أبوي جتاه رشائح املجتمع العراقي ،وليس موقف ًا سياسي ًا إلزامي ًا.

6ـ 6لق�د كان الس�يد علي السيس�تاين ي�رى ّ
أن األُم�ور ستتحس�ن عن�د إج�راء
االنتخاب�ات؛ إذ س�يأخذ ّ
حق ح ّقه ،إلاّ ّ
أن ظه�ور تقصري واضح من
كل ذي ّ
ِقبل الذين تصدّ وا للعمل السيايس يف العراق من خمتلف املكونات ،من خالل
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ظه�ور التقس�يم الطائفي ـ املحاصص�ة الطائفية ـ للحك�م يف العراق ،وليس
عىل أس�اس الكفاءة واملؤهالت ،كذلك اس�ترشى الفساد املايل واإلداري يف

ّ
كل مفاص�ل الدولة ،وعىل خمتلف املس�تويات الذي مل يش�هده العراق خالل

تارخيه الس�يايس ،وأخري ًا أ ّدى هذا التناحر بني الكتل السياسية والفساد املايل
إىل س�وء اخلدم�ات ،وتزاي�د مس�تويات الفقر ورسق�ة املال الع�ام ،ودخول
املجموع�ات اإلرهابي�ة من خلال تنظيم داعش اإلرهايب ،واالس�تيالء عىل

مس�احات واس�عة من العراق ،وعىل الرغم من التحذير املس�تمر للمرجعية
الدينية للسياس�يني من خط�ورة هذه األُمور عىل مس�تقبل العراق ،ودعواهتا
املس�تمرة إىل االلت�زام بحري�ة الش�عب وتوفري العيش الس�ليم ل�ه ،واحلفاظ
أي انتخابات عىل مس�توى
على املال الع�ام ،ومطالبتها املواطنني ـ ويف بداية ّ

الن�واب أو املحافظ�ات ـ إىل االختي�ار على أس�اس الكف�اءة والنزاهة لتويل
املناص�ب العليا يف البالد ،وذلك يف حماولة لتغيري الوضع القائم ،وإهناء حالة

328

االنقس�ام والفس�اد املس�ترشي بالطرق الديمقراطية عن طريق االنتخابات،
إلاّ ّ
أن الوض�ع بق�ي على حاله ومل يتغيرّ  ،بل زاد من س�وء األُم�ور إىل األزمة

االقتصادية النخفاض أسعار النفطّ ،
كل هذا قاد املرجعية إىل تصاعد دورها
يف األُمور السياسية للبالد ،وعدم ترك األُمور بيد السياسيني احلاليني.

7ـ 7بعد وصول التنظيامت اإلرهابية إىل املناطق املقدّ سة واآلهلة بالسكان ،وقتلها
اآلالف م�ن العراقيني يف املوصل وصالح الدين عىل أس�اس طائفي ،وعدم
وج�ود قوات عس�كرية نظامية من اجلي�ش والرشطة قادرة على وقف تقدّ م

اإلره�اب ،أدركت املرجعية الدينية خط�ورة الوضع األمني احلايل ،واحتامل
انج�رار البالد للح�رب األهلية الش�املة؛ لذا جاءت دع�وة املرجعية الدينية

ّ
لكل العراقيني إىل اجلهاد الكفائي للدفاع عن الوطن واملقدّ سات ،وتشكيلها
لق�وات احلش�د الش�عبي ودعمهم باملال والسلاح؛ إذ ّ
إن ختاذل السياس�يني
واالنقس�ام بني الكتل واألحزاب السياسية ،دفعها ألن تأخذ زمام املبادرة يف
دور املرجعية الدينية يف إصالح الواقع العراقي

الدفاع عن الوطن واملقدّ سات والشعب.
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أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َك ّتمات

أ .د .محمد جواد حبيب البدراني

لقد تأ ّثر الشعر ّ
بكل أنواعه بالثورة اهلائلة التي أحدثتها النهضة احلسينية ،وامتدت

إش�عاعاهتا للحياة بأكملها ،وخري َمن عبرَّ عن ه�ذا التغيري الكبري يف الواقع األديب ما
ُع ِ
�رف بـ(القصائ�د املكتّامت) التي ظه�رت يف العرص األُموي ،خصوص� ًا بعد مقتل
مهم�ة؛ فبحث أوالً يف معنى املكتّامت من القصائد ،وما حتتويه هذه القصائد ،وكيف
ّ
الرسية ألحزاب املعارضة
الرسية ،والنرشيات التثقيفية ِّ
أنهّ ا كانت أشبه باملنش�ورات ِّ
رس ًا وبعيد ًا عن أنظار الس�لطة؛ هب�دف التحريض على الثورة،
الت�ي جي�ري تداوهل�ا ّ
للثوار.
وإيصال التعليامت ّ

ثم وقف الباحث عند ثالثة من تلك القصائد التي انترشت بني صفوف املعارضة
ّ
الش�يع ّية للسلطة األُموية بعد استش�هاد اإلمام احلسني× ،وكانت اللسان املعبرِّ عن

خالصة املقاالت باللغة العربية واإلنجليزية

اإلمام احلسين× ،من هنا بدأ الكاتب بمسيرة بحثه الذي اشتمل عىل عدّ ة عناوين

الثورة والرفض بوجه التس�لط األُموي ،والدعوة إىل إسقاط احلكم اجلائر ،كقصيدة
ابن األمحر ،وقصيدة أعشى مهدان...
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THE EFFECTS OF IMAM AL-°USAYN’S UPRISING
”ON “THE CONCEALED POEMS
Dr. Mu¦ammad J. °ab¢b al-Badr¡n¢
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Like all other fields of life، poetry with all of its genres was greatly
influenced by the overall revolution created by Imam al-°usayn’s reformative uprising whose illuminating rays were stretched so widely that
they covered the life of the entire humanity. With regard to literature، the
best to have expressed this huge changeover in the life of the Muslim
community was the poetry known as “The Concealed Poems” that were
composed during the Umayyad dynasty and، more precisely، after the
martyrdom of Imam al-°usayn.
The current essay has been written in the light of this historical fact.
It is thus divided into several chapters that cover the main topics. In
the first chapter، the writer sheds light on the meaning and contents of
the poetry known as “The Concealed Poems، ” proving that the reason
behind composing such poems and then keeping them secret and hidden
from the reach of the ruling authorities was that these poems represented secret statements and illuminating brochures secretly issued and
distributed by the oppositionist parties for the purpose of encouraging
the masses to revolt against the tyrannical ruling authorities and transferring the information necessary to the revolutionaries.
Out of these poems، the writer chooses three ones that were widely
circulated among the lines of the Sh¢ʽite party that opposed the Umayyad tyrannical authority after the martyrdom of Imam al-°usayn، since
these three poems particularly-such as the poem of Ibn al-A¦mar and
that of Aʽsh¡ Hamd¡n-acted as the voice of the revolutionaries، expressed their objection to the Umayyad tyrannical ruling authorities،
and called for dethroning this unjust rule.
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اإلمام احلسني× يف رواية بني القصرين لنجيب حمفوظ
رؤية حتليلية

أ .م .د .وسام علي محمد حسني

لق�د ط�اب للباحث�ة أن ختت�ار إح�دى رواي�ات الروائ�ي الكبري نجي�ب حمفوظ،

لتكشف عن مالمح اإلمام احلسني× وصورته يف تلك الرواية املبدعة ،وهي رواية
مقدّ مة ،ومتهيد ،وحمورين ،وخامتة.

تناول�ت يف التمهي�د تاريخ الدولة الفاطمية يف مصر ،ودورها يف نرش مذهب آل

البيت^ ،والشغف باإلمام احلسني×.

األول وقفت الكاتبة عند اإلمام احلسين× يف ذاكرة نجيب حمفوظ،
ويف املحور ّ

كام تت ّبعت شخصية اإلمام احلسني× يف رواية بني القرصين.

ويف املح�ور الث�اين تك ّلمت عن اإلمام احلسين× يف رح�اب األُرسة املرصية يف

خالصة املقاالت باللغة العربية واإلنجليزية

(بني القرصين) ،وهي واحدة من ثالثية قرص الش�وق والس�كرية ،فعقدت مقاهلا يف

رواي�ة بين القرصين ،مس�تنتجة ّ
أن نجيب حمفوظ ق�د متكّن من تصويرها ورس�مها
بريشة الفنان احلاذق! وتقديمها للقارئ ُبأسلوب مؤ ّثر للغاية.
توصلت إليه من نتائج.
أهم ما ّ
ثم أهنت الدراسة بخامتة خلّصت فيها ّ
ّ
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IMAM AL-°USAYN’S CHARACTER IN NAGUIB
;”MAHFOUZ’S “PALACE WALK
AN ANALYTICAL STUDY
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Dr. Wis¡m ‛Al¢ Mu¦ammad °usayn
The author of the essay has been determined to choose one of the
novels of Naguib Mahfouz، the famous Egyptian novelist، in order to
reveal the features and portrait of Imam al-°usayn as depicted by the
novelist in his prime novel، “Palace Walk، ” or “Bayn al-Qasrayn، ”
which is one of his trilogy known as “The Cairo Trilogy” that is considered the prime work of his literary career. The essay is thus composed
of an introduction، a preface، two main sections، and an epilogue.
In the preface to the essay، the writer sheds light on the history of
the rulers of the Fatimid Dynasty in Egypt، their roles in spreading and
promulgating for the Ahl al-Bayt Sect، and their passionate love for and
fondness of Imam al-°usayn.
In the first section، the writer follows up the picture of Imam al-°usayn
in the memory of Naguib Mahfouz and the character of the Imam in the
novelist’s Palace Walk، while the second section is dedicated to discussing the position of Imam al-°usayn in the view of the Egyptian family
as depicted in the Palace Walk. The writer then concludes that Naguib
Mahfouz succeeded to depict and portray Imam al-°usayn’s character
brilliantly and excellently through introducing the Imam’s character to
the readers in such an extremely effective and moving style.
The essay is then concluded with an epilogue that comprises that
most important results
.
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اجلمالية الف ّنية يف شعر اإلمام احلسني×

أ .م .د .مرتضى عبد النبي علي الشاوي

أهم مرتكزات البالغة العربية يف شعر اإلمام احلسني×،
س ّلط املقال الضوء عىل ّ

واجلاملية الفنّية املوجودة فيه ،وارتأى الكاتب أن يقرأ شعر اإلمام× قراءة أكاديمية

قس�م ه�ذه املرتك�زات يف كالم اإلمام× إىل عدّ ة
تطبيقي�ة من جانب حتلييل ،كام أنّه ّ
الص�ور التش�بيهية ،والصور املجازية ،واملجاز العقيل ،واملجاز املرس�ل ،والصور

مفصالً.
االستعارية ...وغريها من العناوين التي بحثها هنا بحث ًا حتليلي ًا ّ

كما أنّ�ه بحث الظواه�ر الفنّية يف عنوان مس�تقل ،وذكر ّ
أن هل�ذه الظواهر اجلاملية

الفني�ة ع�دّ ة أقس�ام :من قبي�ل التصوي�ر الغيبي ،واحل�وار القصيص ...وأهن�ى مقاله
بخالص�ة ذك�ر فيها ّ
أن اهلدف من هذه القراءة هو تس�ليط الضوء عىل جانب إبداعي
نستش�ف منه�ا ال ُبعد اجلاميل
م�ن حياة اإلم�ام× األدبية ،وه�ي وقفة بالغي�ة بيانية
ّ

خالصة املقاالت باللغة العربية واإلنجليزية

أقسام أساسية:

الذي ينضوي عليه ّ
كل نتاجه الش�عري ،عىل الرغم من ق ّلته ،وكون حياته مش�حونة
باألحداث السياس�ية التي انتهت باستشهاده ،مما يكشف أنه× كان يتمتّع باالقتدار

الفنّي يف التعبري.
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ARTISTIC BEAUTY IN IMAM AL-°USAYN’S POETRY
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Dr. Murta¤¡ A. ‛Al¢ al-Sh¡w¢
The writer of the essay sheds light on the most important pillars of
Arabic rhetoric and the artistic aspects of beauty found in Imam al°usayn’s poetry and decides to peruse the Imam’s poetry in an analytically academic and applied way، thus classifying these rhetorical pillars found in the Imam’s words into a set of basic figures of speech، such
as simile، metaphor، mental trope، synecdoche، and allegory as well as
other figures of speech that the writer discusses analytically and in details.
Discussing analytically the artistic features of Imam al-°usayn’s poetry in an independent chapter، the writer affirms that these artistic
and aesthetic features can be classified into several categories، such as
unseen imaging and narrative dialogue.
The writer then concludes the essay with a summary comprising that
the purpose behind writing this essay and re-reading Imam al-°usayn’s
poetry from this very angle is to shed light on one of the creative aspects
of Imam al-°usayn’s personality; that is، literature. Thus، the essay has
come in the form of stopping at a rhetorical and oratorical station of
the Imam’s life to infer the aesthetic aspect included in his poetic works
despite their little number، since his lifetime was full of political events
that ended up with his martyrdom، proving that Imam al-°usayn enjoyed artistic and aesthetic capability of expressiveness and articulacy.
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انعكاس القیم الثوریة يف الشعر احلسیين املعاصر
د .رقیة رستم بور ملکي

ما زالت النهضة احلس�ینیة تُعدّ من أبرز مصادر إهلام الش�عراء يف خمتلف اجلوانب

م�ر التاریخ ،وهل�ا األثر الکبیر يف تقویة روح
الفکری�ة والسیاس�یة واإلنس�انیة علی ّ
التضحی�ة واملقاوم�ة ،ومکافحة االس�تبداد؛ ذل�ك ّ
أن قضیة الثورة احلس�ینیة دخلت

يف ضمری اإلنس�ان ووجدانه ،واس�تطاع الش�عراء املعارصون تصوی�ر واقع املجتمع
اعتم�د البح�ث عل�ی املنهج االس�تقرائي التحلیيل يف ق�راءة النصوص الش�عریة
السیاسیة الثوریة ،التي تنبعث من روح مضامنی الفکر احلسیني ،واتخّ ذ نامذج شعریة

م�ن جتارب الش�عراء املعارصین ،ال س� ّیام العراقیین؛ حيث هنل الکثری من الش�عراء
واألُدباء من معنی ثورة احلسین× املجیدة ،فأبدعوا يف جتارهبم الشعریة حول تلك
القیم اخلالدة املرشقة ،وأیقظوا بذلك مهم املسلمنی.

توصل�ت الباحثة إلی بعض النتائج من هذه الدراس�ة ،منهاّ :
أن عاش�وراء
وق�د ّ
وثورة اإلمام احلسین× مت ّثل خطر ًا عىل س�لطة االس�تبداد الس�یايسّ ،
وأن الشعراء
اتخّ ذوا جانب املعارضة السیاسیة إلصالح األُمور ومکافحة الظلم والفساد ،وغريها

خالصة املقاالت باللغة العربية واإلنجليزية

باستلهام نفس اإلمام احلسنی× األب ّیة ،وتضحیته بنفسه وأصحابه.

من النتائج.

341

REFLECTION OF REVOLUTIONARY VALUES ON
THE MODERN POETRY ON IMAM AL-°USAYN
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Dr. Ruqayyah Rustam P£r-Malak¢
Characterized by universality and everlastingness، Imam al-°usayn’s
reformative uprising has always been one of the most eminent sources
of inspiration for poets in the various fields of life، including ideational،
political، and humanitarian aspects، throughout the history of humanity.
It has also played the most important part in boosting spirits of selfsacrifice and resistance and struggling against despotism and tyranny.
This is so because the reformative and revolutionary issue of Imam al°usayn has penetrated into man’s depth and conscience. Recent and
modern poets have succeeded to portrait aesthetically the community
in its most obvious and factual image، inspiring that from Imam al°usayn’s spirit of wrong-rejecting as well as his companions and his
spirits of self-sacrifice for the truth.
The current essay is written in the deductive-analytical style due to
which the writer has re-perused the political and revolutionary poetic
texts in an investigative way، proving that the revolutionary images and
spirit found in those poetic texts are all inspired and derived from the
revolutionary ideology of Imam al-°usayn along with all of its contents. The writer thus cites some poetic samples، the majority of which
are written by poets from Iraq، to prove that those poets، as well as many
other men-of-letters، have derived from Imam al-°usayn’s glorious revolution whatever they could; therefore، they have produced magnificent
poetry that revolves around the Imam’s everlasting and brilliant values embodied by him throughout the different chapters of his uprising.
Thus، those poets، through their literary works featured by a revolutionary spirit، have succeeded to awaken the Muslim nation and persuade
the masses into acquiring the values and principles of Imam al-°usayn.
The writer finally concludes a number of results، the most important
of which are that the ʽªsh£r¡' Day-i.e. the day of Imam al-°usayn’s
martyrdom-and Imam al-°usayn’s uprising stand for the most men-
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خالصة املقاالت باللغة العربية واإلنجليزية

acing danger to the despotic ruling authorities and that poets who
composed poetry about Imam al-°usayn and his uprising joined the
political opposition just for the purpose of contributing to reforming
the affairs of the community and struggling against wrongdoing and
corruption.
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استلهام الثورة احلسينية يف القصيدة العينية للجواهري
دراسة حتليلية

أ .م .د .عدنان كاظم مهدي
أ .م .د .صادق فوزي دباس
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ّ
إن للفك�ر احلس�يني بصمة عىل األجي�ال املتعاقبة ،من حيث اس�تلهام اهلمم ،وما

حيتوي�ه من قي�م نبيل�ة ومبادئ عظيم�ة ،ف�كان منطلق ًا لكثري م�ن الطاق�ات الفكرية

واألدبي�ة والنهضوي�ة ،لتكت�ب وتث�ور وتتع ّل�م م�ن الثورة احلس�نية .من هن�ا ارتأى

الباحث أن خيتار عينة ش�عرية كتبها ش�اعر العرب األكرب اجلواهري ،الذي اس�تلهم
فقرر أن يدرس قصيدة اجلواهري العينية دراسة حتليلية؛
ش�عره من الثورة احلس�ينيةّ ،
الس�تنباط واس�تظهار القيم واملبادئ التي نادى هبا اإلمام احلسني× ،فجاء البحث

مقس ًام عىل مقدّ مة وثالثة مباحث:
ّ

األول اللوحة االفتتاحية (االستذكار) ،وفيه استعرض استذكار
تناول يف املبحث ّ

الش�اعر لي�وم الط�ف وما جرى في�ه ،ووقوفه عىل القرب الش�ـريف ،ومناج�اة اإلمام
احلسني× ،واستذكار تفاصيل معركة الطف.

ويف املبح�ث الث�اين لوحة االس�تنهاض (املزاوج�ة بني املايض واحل�ارض) ،وهي
تتأجج مشاعر الثورة والدعوة لتغيري الواقع الفاسد.
مكملة للوحة األُوىل ،وهنا ّ
ّ
344

وجاء املبح�ث الثالث حتت عنوان لوحة اخلتام (اإليامن واليقني) ،وهي خالصة

االس�تلهام واالستنهاض ،ويصل الش�اعر من خالهلا إيامن ًا واعتقاد ًا إىل نتيجة مطلقة
حتمية ،وهي رضورة اإليامن بفكرة الثورة احلسينية ،والر ّد عىل َمن يشكّك يف أهدافها
وقيمها ،وإيصال ذلك إىل املتلقي.

أهم النتائج املنشودة.
تضمنت ّ
ثم أعقب تلك املباحث بخامتة ّ
ومن ّ

خالصة املقاالت باللغة العربية واإلنجليزية

INSPIRATIONS FROM IMAM AL-°USAYN’S UPRISING IN AL-JAW¡HIR¢’S POEM: “I BELIEVE IN AL°USAYN”; AN ANALYTIC STUDY
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Dr. ʽAdn¡n K¡¨im Mahd¢
Dr. ¯¡diq Fawz¢ Dabb¡s
Imam al-°usayn’s revolutionary and informational ideology has left
its impact on the successive generations، stimulating them into determination on resisting the tyrants and wrongdoers، through the noble
values and magnificent principles theoretically held by that uprising
and practically embodied in the situations، attitudes، and conducts of
Imam al-°usayn throughout the progress of his uprising. These values
and principles were the starting point of many ideological، literary، and
revolutionary energies that inspired men-of-letters to revolt، learn from،
and write about Imam al-°usayn’s reformative uprising.
The writers of the current essay have chosen as a sample Mu¦ammad
Mahd¢ al-Jaw¡hir¢’s famous poem: “I believe in al-°usayn، ” to study
it analytically in order to deduce and bring to surface the values and
principles of Imam al-°usayn’s uprising and prove that these values
have inspired the poet to compose this magnificent poem.
The essay thus comprises an introduction and three chapters. The
first chapter، which is tantamount to an exordial portrait، speaks of the
poet’s recalling the day of Imam al-°usayn’s martyrdom along with all
of its tragic events، followed by the poet’s stopping at the holy tomb of
Imam al-°usayn and speaking confidentially with him، and concluded
with recalling all the details of the Battle of al-±aff that ended with the
Imam’s martyrdom.
In the second chapter، which is supplement to the first one، the writers depict a portrait of combination of the past and the present، through
exciting revolutionary feelings and calls for changing the corrupt state
of affairs.

Entitled، “Faith and Certainty، ” the third chapter is a summary of
inspiration and calls for revolution. Through these two factors of faith
and certainty، the poet reaches at an inevitable، final result; that is، it is
necessary to believe in the ideology of Imam al-°usayn’s reformative
uprising، to refute all those spurious arguments that are raised against
the goals and values of this blessed uprising، and to convey all that to
the recipients.
Finally، the writers conclude the essay with an epilogue comprising
the most important results.
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السمو اإلنساني يف الشعر احلسيين عند شعراء القرن الرابع اهلجري
أ .م .د .سناء هادي عباس

يصور البحث جتس�يد ش�عراء القرن الرابع اهلجري ألثر واقع�ة الطف ،وموقف
ّ

أيب عبد اهلل احلسين× وأصحابه يف االرتقاء بالنفس اإلنس�انية إىل درجات الس�مو
الفك�ري والرتبوي واألخالقي ،وحماولة تغيري الذات اإلنس�انية من واقعها املنحدر،
خالصة املقاالت باللغة العربية واإلنجليزية

ومن مس�تنقع الضاللة والتيه والتكبرّ وطواعي�ة اهلوى ،إىل واقع جديد تغمره املعاين
اإلنسانية السامية اخلالدة ،ال س ّيام البعد عن اهلوى واإليثار.
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HUMAN SUBLIMITY IN THE FOURTH CENTURY POEMS ON IMAM AL-°USAYN
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Dr. San¡' H¡d¢ ʽAbb¡s
The essay depicts how the poets of the fourth century of Islam typified
in their poems the Event of al-±aff and how they expressed poetically
the attitudes of Imam al-°usayn and his companions towards exalting
human self to the highest rank of intellectual، educational، and ethical
sublimity، as well as their attempts and efforts to save humans from
their deteriorating state of affairs and from the bogs of deviation، arrogance، and submission to personal whims in which they sank، and
raise them to a new situation enfolded by the everlasting values of true
humanity، especially adoption of altruism and aloofness from following
personal caprices.
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اجملاز يف كالم اإلمام احلسني×

أ.م .د .حسن عبد اجمليد عباس الشاعر

من مواطن اجلامل التي ُيذهل هبا أهل اللغة ،من أهل الدراية بس�حر اللغة العربية

الفصحى ،ود ّقة أدائها ،ونظم كلامهتا ،استعامل املجاز بقسميه العقيل واملرسل ،وكان
هذا واضح ًا جل ّي ًا يف كالم اإلمام احلسني× عرب خطاباته الرائعة الرنانة.

مقال�ه بخط�ب اإلمام ورس�ائله ،وكلامت�ه القصرية ،الت�ي مجعها من مظانهّ �ا؛ ليكون
ثم عرض املجاز يف اخلطب الرشيفة يف مبحثني:
القارئ قريب ًا منها ،ومن ّ
ّأوهلام :خيتص بعرض املجاز يف اللغة واالصطالح.
وثانيهام :الدراسة التطبيقية.

خالصة املقاالت باللغة العربية واإلنجليزية

وم�ن هن�ا أراد الباحث عرض مواطن املج�از يف كالم اإلمام احلسين× مبتدئ ًا
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METAPHOR IN IMAM AL-°USAYN’S LANGUAGE
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Dr. °asan A. ʽAbb¡s al-Sh¡ʽir
Arab linguists and those experienced in and acquainted with the arts
and rhetorical aspects of Arabic language، which has its own idiosyncratic charm and eccentric appeal، usually marvel at the aesthetic features of this language which is distinctively characterized by fineness
and accuracy of its fluency، systematicity of its words، and frequent usage of metaphor in its two genres; namely، mental trope and synecdoche. This fact can manifestly be seen in Imam al-°usayn’s brilliant and
echoing speeches.
On the basis of this fact، the writer of the current essay attempts to
underscore the metaphor and the metaphoric statements in Imam al°usayn’s speeches، opening the essay with the Imam’s addresses، epistles، and maxims، as he quoted from their sources، so that the reader may
be as close as possible to these words.
The writer then moves to displaying metaphor in Imam al-°usayn’s
speeches through two points of discussion، the first point is dedicated to
defining metaphor lexically and terminologically، and the second is an
applied study of metaphor.
.
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املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية
م .م .سنان سعيد جاسم

ما جيري يف العامل من أزمة أخالقية ،وتأثريها يف القيم اإلسالمية ،يرجع يف الكثري

من أس�بابه إىل اختلاف البيئات االجتامعية ،وهذا االختالف أ ّدى إىل عدم انس�جام
يف املنظوم�ة األخالقي�ة القيمية ّ
لكل جمتمع ،ومن هنا ال ب�دّ أن تكون الصلة قو ّية بني
املفكّ�رون والعلماء واملر ّب�ون يتفقون عىل ّ
أن النهضة احلس�ين ّية تعدّ اهلدف األس�مى

للرتبية والتعليم.

وألج�ل ذلك عق�د الكاتب هذا املقال ليتن�اول فيه املنظوم�ة األخالقية والقيمية

يف النهضة احلس�ينية ،ودورها يف البناء الرتبوي ،وبناء اإلنس�ان املعارص ،فبحث عدّ ة

عناوين ،ليثبت أن النهضة احلسينية مت ّثل الرتبية والتعليم ،وال يأيت النضج األخالقي
احلس�يني إلاّ بالتعلي�م والتثقي�ف ،وتت ّب�ع طرق ًا تربوي�ة جديدة من ش�أهنا أن تنهض

خالصة املقاالت باللغة العربية واإلنجليزية

ألن الدين مص�در ّ
القي�م األخالقي�ة والدي�ن؛ ّ
كل القي�م الروحية واخللقي�ة ،ويكاد

بالواقع الرتبوي ،مستلهمة من الواقع احلسيني.
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THE SYSTEM OF VALUES AND ETHICS
IN IMAM AL-°USAYN’S REFORMATIVE UPRISING
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Sin¡n Saʽ¢d J¡sim
The writers of the essay deal with a purely stylistic topic that is based
on studying analytically the counteractant reference style in Imam al°usayn’s speeches and addresses. Upon discussing this topic، which
is an outlook on what is beyond Imam al-°usayn’s texts، the researchers put emphasis on a number of introductory issues، starting with
the mechanisms of reference style and proving that the very reference
mechanism discussed in the essay represents the first and most important element of literary cohesion.
Discussing the tools of reference، the writers mention a big number
of tools through which other ideas than those mentioned openly in the
texts can be understood.
The research is then focused on the counteractant reference style
in the speeches and addresses delivered by Imam al-°usayn on the
ʽªsh£r¡' Day، the day of his martyrdom. The writers، using clear-cut
demonstrations and points of evidence، prove that Imam al-°usayn
used the style of counteractant reference for expressing certain notions
and meanings that he did not want to say publicly. Thus، the counteractant reference in these addresses and speeches was of the kind of
the exophoric reference although it combined two stylistic approaches;
namely، a syntactic-grammatic approach and a pragmatic approach.
At the end of the essay، the writers conclude that the counteractant
reference style in Imam al-°usayn’s addresses and speeches acted as
duets of exophoric meanings required by the context and the situation
in which Imam al-°usayn was put; therefore، he had to adopt the style
of indirect reference and to keep himself away from a direct reference to
the messages carried by his addresses and speeches.
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النص الشعري
جتلّيات ِقيم واقعة الطف يف ّ

أ .م .د .سجا جاسم محمد
د .أنوار مجيد سرحان

ال خيفى ّ
أدب مفعم بطيف واس�ع من القيم العربية واإلسلامية،
أن أدب الطف ٌ
الت�ي تعك�س العديد من القيم واملبادئ األُخرى التي حوهتا النصوص الش�عرية؛ ممّا

النص الش�عري أداة ف ّعالة لإلفصاح عن
الش�عراء،
واس�تمرت إىل يومنا هذا ،فكان ّ
ّ
تلك القيم بوضوح ٍ
كاف ،كام أنهّ ا مصدر مهم من مصادر االعتزاز هبذه الواقعة ،وما
ٍ
معان وقيم.
حتمله من
وهلذا يرى املقال ّ
الطف قد أصبحت عند الش�عراء أساس� ًا ملادة ش�عرية
أن واقعة
ّ

خصب�ة ،جت ّل�ت ع�ن العدي�د م�ن القيم ،وق�د بينّ املق�ال بع�د عرض�ه ملجموعة من
كمية ونوعية القيم التي محلتها النهضة احلسينية عىل مدار الزمان،
النصوص الشعرية ّ

خالصة املقاالت باللغة العربية واإلنجليزية

ّ
ترسخت يف نفوس
يدل بوضوح عىل عمق هذه الواقعة ،وعىل أبعادها ومبادئها التي ّ

وقد استوحاها من تلك النصوص الشعرية.
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VALUES OF THE AL-±AFF EVENT MANIFESTED
IN POETIC TEXTS
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Dr. Saj¡ J¡sim Mu¦ammad
Dr. Anw¡r Maj¢d Sar¦¡n
Evidently، the literature written about the event of Imam al-°usayn’s
martyrdom during the Battle of al-±aff is fully replete with a wide range
of Arab and Islamic values that reflect a big variety of principles and attitudes contained in poetic texts، thus clearly indicating that the event of
Imam al-°usayn’s martyrdom has profoundly been touching the feelings of
the masses and has been characterized by many dimensions، aspects، and
principles that are deeply rooted in the mentalities of poets up to the present day. For this reason، poetic texts have always been acting as the most
effective style of expounding on these values in the most obvious way and
as one of the important sources of taking pride in that event along with all
of significances and principles it holds.
The writer of the current essay believes that al-±aff Event has in the
view of poets become the basis of any poetic productive matter that may
stand for a manifestation of a big number of revolutionary and humanitarian values.
Citing a collection of poetic texts، the writer of the essay shows obviously the quantity and quality of values held by Imam al-°usayn’s reformative
uprising throughout the history of humanity - a fact inspired by the writer
from the quoted poetic texts.
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( َما َرأَ ْي ُت إِاَّل جمَ ِ ي ًال)
دراسة يف أبعادها اإلصالحية

م .د .كواكب باقر الفاضلي

قدمت لنا الباحثة مس�توحية من عبارة س�يدتنا احلوراء’« :م�ا رأيت اّإل مجيالً»

مق�االً حاول�ت من خالل�ه أن تربط بعض ما حي�دث يف الواقع احل�ايل بواقعة الطف
اجلملة املاضية ،فكانت خ ّطة بحثها ،كاآليت:

األول :تن�اول (اجلان�ب الفنّ�ي للنص) ،وفي�ه عرضت مناس�بة النص،
املبح�ث ّ

ثم تعريف اجلامل بشكل
ومصادره التارخيية ،مع حتليل لبعض املقامات من املحاورةّ ،

موجز.

املبح�ث الث�اين :وق�د تن�اول أثر صناع�ة اجلامل يف تصحيح مس�ار العن�ف ،وفيه

عرض�ت تأثير دعوى الس�لم والعم�ل هبا يف وقف مس�ار العنف من االس�تمرار يف
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التوحش وس�يادة العنف الس�ائد على األرض عرب
العظيم�ة ،ووض�ع عالج حلال�ة
ّ

األعامل التي ال تؤ ّدي إلاّ إىل اخلراب والدمار ،واملزيد من الدماء.

املبح�ث الثال�ث :وق�د تطرق إىل اإلصلاح النفيس واألخالقي يف حتقيق الس�لم

واألم�ان ،وأثر ه�ذا النص م�ن الناحية النفس�ية واالجتامعية ،ووصل�ت الكاتبة إىل

ّ
أن ه�ذا الن�ص الرشيف هو بمثابة العالج لثقافة العن�ف واإلرهاب ،وال بدّ أن نرى

الطف زينب’؛ لتحقيق ّ
كل ما جاءت ألجله واقعة الطف.
الواقع بعيون سيدة
ّ
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Lady Zaynab’s Famous Word: “I Saw Nothing But Beauty;”
A Study Of The Word’s Reformative Outlooks
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Dr. Kaw¡kib B¡qir al-Fa¤l¢
The idea of the current essay is derived from Lady Zaynab’s famous
word، “I saw nothing but beauty، ” which she said as an answer to the
malicious question of the tyrannical ruler who tried to gloat at her misfortune of the martyrdom of Imam al-°usayn، his family members، and
his companions. The essay is thus an attempt to link between the great
events of the al-±aff Day - i.e. the day of Imam al-°usayn’s martyrdomand the current state of affairs experienced by the human communities.
The writer thus tries to impede the currently experienced state of social
savagery and the dominance of violence on the entire globe by means
of the aforesaid word of Lady Zaynab. For doing this mission، she follows a plan in writing the current essay، dividing it into three parts، as
follows:
The first part discusses the artistic and rhetorical aspects of the word
under discussion; so، the writer displays the surroundings of Lady Zaynab’s declaring this word، the historical sources and reference books
where it is mentioned، and an analysis of some features of the dialogue
within which this word was said. The writer then gives a brief definition
of the word، ‘beauty’ mentioned by Lady Zaynab.
The second part of the essay discusses the effects of beauty and the
making of it on correcting the course to violence. Thus، the writer elaborately proves the great influence of calls to peace on violence and the
big roles played by such calls in breaking down the paths to violence
and stopping its march towards more destruction، ruination، and bloodshed.
In the third part، the writer alludes to the important role of self-reformation and commitment to ethicality in the achievement of global
peace and security. She then moves to underscoring the psychological
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and sociological impacts of Lady Zaynab’s word on the issue of struggling against violence. The writer thus concludes that this word acts
as the remedy for the maladies of terrorism and violence; therefore، it
is necessary to see the actual state of affairs through the eyes of Lady
Zaynab who، through her extraordinary attitudes، contributed greatly
to achieving the goals of Imam al-°usayn’s reformative uprising and
struggle against tyranny and wrongdoing.
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املؤسسة اجلامعية وأهميتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية
املستوحاة من النهضة احلسينية
م .د .ميثم عبد الكاظم هاشم الساعدي

رأى الباح�ث ّ
أن هن�اك دور ًا مهماّ ً يق�ع عىل عاتق املؤسس�ة اجلامعية لغرس القيم
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واملبادئ الرتبوية للنهضة احلس�ينية يف نفوس الطالب يف ّ
ظل الواقع احلايل؛ ملا حتويه

تقوم الفرد واملجتمع.
النهضة احلسينة من مبادئ وأخالق ّ

من هنا انطلق الكاتب يف عدّ ة عناوين إليضاح الطرق واألساليب التي من شأهنا

أن تغرس القيم احلسينية يف اإلنسان اجلامعي وغريه.

ونتعرف ثاني ًا
نتعرف عىل مفهوم القيم ومفه�وم الرتبية،
ّ
فذك�ر أنّه ال ب�دّ ّأوالً أن ّ

عىل الرتبية يف اإلسالم ،ونعطف الكالم إىل القيم الرتبوية يف النهضة احلسينية ثالث ًا.

كام أنّه ذكر ّ
أن هناك دور ًا للجامعات يف غرس قيم النهضة احلس�ينية لدى الطلبة،

وحتقيق ًا لذلك استخدم الباحث املنهج الوصفي القائم عىل التحليل والتفسري ،ومجع
اخلاصة هب�ا ،وتقرير
احلقائ�ق واملعلوم�ات واملالحظ�ات عنه�ا ،ووصف الظ�روف
ّ

حالتها كام هي عليه يف الواقع.

مهها الدعوة لعقد
واختتم الباحث مقاله بمجموعة من النتائج والتوصيات ،من أ ّ
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النـدوات واملـؤمترات واحللقـات النقاش�ـية التـي ُيـس�هم فيهـا األساتذة والطلبة؛

ملناقش�ة القيم اإلسلامية بش�كل عام ،ودور النهضة احلس�ينية يف إحيـ�اء هذه القيم
بشكل فعيل ،وتضمينها جوانب مـن حيـاة اإلمـام احلـسني وأهل بيته وأصحابه^.
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THE KEY ROLE OF UNIVERSITY IN IMPLANTING
THE EDUCATIONAL AND ETHICAL VALUES INSPIRED FROM IMAM AL-°USAYN’S REFORMATIVE
UPRISING

359

Dr. Maytham A. H¡shim al-S¡ʽid¢
The writer of the current essays believes that university، as a faculty
of education and teaching، must undertake a key role in the significant
mission of implanting the values and principles of Imam al-°usayn’s
reformative uprising in the mentalities of the students، especially in the
present day، which is characterized by special conditions that surround
and influence not only the students of universities but also all members
of the community. This is so because Imam al-°usayn’s reformative uprising holds such a big set of principles and values that can foster both
individuals and communities.
Based on this presumption، the writer discusses several topics، intending to explain some methods and techniques through which it is
possible to implant the values and principles of Imam al-°usayn’s uprising in the mentalities of not only students of universities but also all
individuals of the society. He thus underscores the fact that it is، initially، necessary to understand the terms used in this essay، such as ethical value and education، and then get to know the features of Islamic
education، before moving to discussing the educational values in Imam
al-°usayn’s reformative uprising.
The writer also emphasizes that universities are expected to play a
very important role in the process of implanting the values and principles of Imam al-°usayn’s uprising in the mentalities of their students;
and in order to explain this idea as elaborately as possible، the writer
uses the descriptive methodology that is based on scientific analysis
and explanation after he has collected all data، facts، and notices appertained to the subject matter of the essay، described analytically the
surroundings of the issue، and reported its actual state of affairs as
exactly as they are.
The essay is then concluded with a set of results and recommendations، the most important of which is a call for holding forums، confer-

ences، and debates by the participation of both instructors and students
of universities in order to discuss the Islamic values generally and the
role of Imam al-°usayn’s reformative uprising in actively reviving these
values and to highlight Imam al-°usayn، his family members and his
followers’ putting into practice these values and practices.
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دور املرجعية الدينية يف إصالح الواقع العراقي
السيد السيستاني أُمنوذج ًا

د .الشيخ أحمد علي عبود اخلفاجي

لق�د تق ّل�دت املرجعي�ة الدينية وظائ�ف وواجبات عدي�دة ،جعلتها حتم�ل أمانة

الرس�الة املحمدي�ة ،ومارس�ت األدوار واملواق�ف واملراحل ضدّ حرك�ة االنحراف
من هنا عقد الكاتب مقاله هذا متخذ ًا من سامحة السيد السيستاين (دام ظ ّله) ُأنموذج ًا

للمرجعي�ة الديني�ة احلكيمة ،املرجعي�ة التي طاملا رعت اإلصالح يف الواقع الش�يعي

فوزع مقاله عىل متهي�د ،وثالثة مباحث وخامتة:
يف العم�وم ،والعراقي باخلص�وصّ ،
فذكر يف التمهيد السرية الذاتية واملالمح الفكرية للسيد السيستاين.

األول مواقف سماحة الس�يد من االحتالل ،وما حصل من
وعرض يف املبحث ّ

وأهم الفتاوى التي أصدرها ،من حتريم
أزمات داخلية ،وكيف تعامل الس�يد معه�ا،
ّ
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أئمة أهل البيت^.
والتدهور مثلام مارسها ّ

هنب ممتلكات الدولة ،وحتريم االنتقام ،واالحرتاب الداخيل ،وغريها...

وع�رض أيض� ًا يف املبح�ث الث�اين موقف سماحة الس�يد السيس�تاين من دس�تور

مجهوري�ة الع�راق لس�نة (2005م) ،وكيف كان ل�ه الدور الب�ارز يف تغليب مصلحة
الشعب العراقي ّ
أي مصلحة ُأخرى ،سواء كانت إقليمية أو حزبية.
بكل أطيافه عىل ّ
وذكر يف املبحث الثالث مواقف السيد السيستاين من االنتخابات الربملانية األُوىل،

كما أنّه أكّد على ّ
أن وجود القوات املحت ّلة يف العراق غري رشعي ،لكن املعركة ألجل
استقالل العراق ـ يف نفس الوقت ـ بحاجة إىل العقالنية.

توصل إليها
واختتم الكاتب مقاله بذكر جمموعة من النتائج التي ّ
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THE ROLE PLAYED BY THE RELIGIOUS REFERENTIAL AUTHORITY IN REFORMING IRAQ’S TRUE
CONDITIONS
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Dr. A¦mad ‛Al¢ A. al-Khaf¡j¢
The supreme religious referential authorities، due to the many significant and serious duties and missions they have taken upon themselves
to assume، have been entrusted with the mission of safeguarding، defending، and promulgating for the Holy Prophet Mu¦ammad’s mission;
therefore، this authority، whether represented by one person، several
persons، or a body، has played important parts and taken many decisive
attitudes towards the movements of deviation and religious deterioration. In fact، these very roles had been played by the Holy Imams of the
Ahl al-Bayt.
On the ground of this fact، the writer of the current essay has decided
to write about His Eminence the Grand Ayatollah Sayyid ʽAl¢ al-S¢st¡n¢
in his capacity as the best example of the wise religious referential authority who has always had his eyes on the conditions of the Sh¢ʽah in
general and the Sh¢ʽah of Iraq in particular and worked painstakingly
for reforming these conditions.
The essay is thus divided into a preface، three parts، and an epilogue.
In the first part، the writer shows the attitudes of Sayyid al-S¢st¡n¢ to
the 2003 American invasion of Iraq، highlighting the internal crises that
were provoked as a result of the invasion and the ways His Eminence
treated therewith. Thus، the writer refers to the most important verdicts
issued by Sayyid al-S¢st¡n¢ during that stage، such as his verdicts of forbidding looting the public properties، forbidding revenge-based retaliation، forbidding clashes between the different sects and ethnic groups
of the Iraqi people… etc.
In the second part، the writer presents Sayyid al-S¢st¡n¢’s attitude to
the 2005 Constitution of Iraq where he played the major role in preferring the public interests of the Iraqi people، along with all of their
religions، sects and ethnic groups، to the other less important interests،
be they provincial or sectarian.
His Eminence Sayyid al-S¢st¡n¢’s attitude to the first Iraqi parliamen-
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tary elections is discussed in the third part of the essay، where the writer
cites Sayyid al-S¢st¡n¢’s famous verdict of judging the existence of the
U.S. occupying forces in Iraqi to be illegal. Yet، he confirmed that any
armed struggle for the independence of Iraq needs very much rationality and contemplation.
The essay is then sealed with a set of results concluded by the writer.
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