( َ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
242

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،

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

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
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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

256

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 *
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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 ّ
ّ
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

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

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

(ت664ه�ـ) ،حتقيق :الش�يخ فارس تربيزيان «احلس�ون» ،سلس�لة الكتب املؤلفة يف
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أهل البيت^ ( ،)42إعداد مركز األبحاث العقائدية.

