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فلسفة النهضة 

 الحسٌنٌة

 
 اءةٌ جدٌدة فً النظرٌات المابمةلر

 

 الشٌخ أحمد مبلّؽً
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 الممدمة

تتكفّل هذه الممالة، فً رسالتها التً ترمً إلٌها، بعمد الممارنة بٌن النظرٌّات المطروحة فً 

 ة:مجال النهضة الحسٌنٌة فتسعى إلى تحمٌك النماط التالٌ

أّوالً: أن تضع كّل ما لٌل وطرح فً هذا المجال ضمن بنٌة ممارنة منسجمة ومنظَّمة نتوّصل  

 منها إلى معرفة منزلة كّل نظرٌّة بالمٌاس إلى النظرٌّات األخرى، ونسبتها إلٌها. 

ثانٌاً: أن تفتح الطرٌك ـ ولو بنسبة معٌّنة من النجاح ـ أمام المسابل والتحلٌالت الجدٌدة 

روحة فً جمٌع المٌادٌن، وبالنسبة لكافّة النظرٌّات الممترحة؛ من أجل دراسة هذه المط

 النهضة، والبحث حولها فً المستمبل.

دت بها فمد جذبَْت نحوها العدٌد   نظراً لما تتوفّر علٌه النهضة الحسٌنٌة من أبعاد خاّصة تفرَّ

ع من الدراسات والرؤى من النظرٌّات عبر التارٌخ ، وهً تنتظم فً طٌٍؾ متنّوع وواس

 التارٌخٌّة والكالمٌّة والسٌاسٌّة والفمهٌّة وؼٌرها.

ولد انتهى هذا التنّوع والتعدُّد فً طرح النظرٌات حول تلن النهضة التارٌخٌّة إلى توفّر نتاج 

وافر وثرّي ٌتناولها. ؼٌر أنّه رؼم كّل ذلن ال ٌزال ٌظهر على ضوبها جوانب وتساؤالت تنتظر 

 ال تتٌّسر اإلفادة من هذا النتاج ما لم ٌعدّ لذلن خٌر إعداد، بما ٌرفع عنه اإلبهام.الجواب. و

والعمل على الممارنة بٌن النظرٌّات المطروحة فً هذا المجال، وإعادة لراءتها فً هذا 

 السٌاق، هو جهد كفٌل بالنهوض بهذه المهّمة إلى حدٍّ كبٌر. 

واألهداؾ التً ترمً إلٌها نظرٌّات عدٌدة،  ولد طرحت فً مجال فلسفة النهضة الحسٌنٌة

 أهّمها:

 ـ إلامة الحكومة.ٔ

 ـ طلب الشهادة.ٕ

 ـ الفرار من الموت.ٖ

 ـ األهداؾ المتوازٌة.ٗ

 ـ مواجهة حالة االنؽالق السٌاسً السابدة فً عصر ٌزٌد.٘

دة )نظرٌّة جدٌرةٌ بالبحث(  – ٙ  نظرٌّة األهداؾ ذات المستوٌات المتعدِّ

 إلى بحث كّلِ واحدة من هذه النظرٌّات على ِحدَة: وسنسعى هنا

 

 

 



  3 
 

 

، ولكْن «إلامة الحكومة هً هدؾ اإلمام الحسٌن»كثٌرون هم الذٌن تبنّوا النظرٌّة المابلة بأّن 

كلُّ واحٍد نظر من زاوٌة تؽاٌر زواٌا نظر اآلخرٌن. وسنعمد هنا إلى المرور فً عجالة على 

 تلن النظرٌّات:

 :الطوسً خالشٌ نظرٌّة أـ

استناداً إلى رؤٌة خاّصة انتهى الشٌخ الطوسً فً دراسته لعصر اإلمام الحسٌن)علٌه السالم( 

إلى أّن حركته نحو الكوفة كانت خطوةً فً طرٌك تأسٌس الحكومة. فمد ارتكز إلى أّن اإلمام إذا 

 ما لَِوَي فً ظنّه تأثٌر فعٍل ما فً تشكٌل الحكومة وجب علٌه اإللدام علٌه.

ٌمول فً هذا الصدد: لد علمنا أّن اإلمام متى ؼلب على ظنّه أنّه ٌصل إلى حمّه، والمٌام بما و

  إْن كان فٌه ضرٌب من المشمّةفُّوض إلٌه، بضرٍب من الفعل وجب علٌه ذلن، و
ٔ
. 

ففً دراسة تارٌخٌّة خاّصة لظروؾ العصر الذي انبثمت فٌه والعة كربالء رأى أّن العوامل 

طة بتلن الحادثة كانت تحتمل احتماالً ٌعتدّ به فً أن تكون أعمال التحرٌض والظروؾ المحٌ

ًّ ضدّ ٌزٌد، والجهود المبذولة فً سبٌل تأسٌس حكومة، أعماالً وجهوداً مثِمرة؛ ومن  السٌاس

ب الظفر هنا ؼلب الظّن على اإلمام الحسٌن بحصول النصر. وفً هذا الصدد ٌمول: إّن أسبا

 باألعداء كانت البحة
ٕ
. 

وٌمول أٌضاً: وأبو عبد هللا)علٌه السالم( لم ٌِسْر طالباً الكوفة إالّ بعد توثٍُّك من الموم وعهود 

 …وعمود، وبعد أن كاتبوه)علٌه السالم( طابعٌن ؼٌر مكرهٌن

 :آبادي النجؾ صالحً الشٌخ نظرٌّة ـ ب

على دراسة النهضة ٌعَدّ الشٌخ صالحً النجؾ آبادي من المحمّمٌن المعاصرٌن الذٌن انكبّوا 

الحسٌنٌة )علٌه السالم( انطاللاً من رؤٌة خاّصة. ولد انتهى إلى أّن هدؾ اإلمام من النهضة 

 هو إلامة الحكومة.

ً التّسام بحثه بالحّرٌّة فمد حرص منذ البداٌة على عدم الخوض فً المبنى الكالمً  وتحمٌما

بل بضرورة دراسة نهضة اإلمام المابل بعلم اإلمام، وانطلك فً دراسته من المبدأ الما

الحسٌن)علٌه السالم( مع ؼّض النظر عن مسألة علم اإلمام بالؽٌب، والتً أدّت إلى انمسام 

  العلماء إلى فبتٌن متمابلتٌن
ٖ
. 

 

 

                                                           
 8ٕٔ: ٗ الشافً تلخٌص الطوسً، - ٔ
 .السابك المصدر - ٕ
 .ٔٔ(: الخالد الشهٌد) جاوٌد شهٌد آبادي، النجؾ الصالحً - ٖ

 الحكومة نظرٌة إلامة  ـٔ
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 ولد لّسم حركة اإلمام الحسٌن فً نهضته إلى مراحل عدّة:

ازات الحكومة وأطماعها اعتبر بأّن المرحلة األولى تكمن فً صمود اإلمام فً وجه استفز

الزابدة. فباعتماده أّن اإلمام كان ٌهدؾ فً هذه المرحلة إلى تمٌٌم الظروؾ المحٌطة به، 

 وتحلٌل األوضاع السابدة حوله، شأنه فً ذلن شأن أّي سٌاسً آخر.

وبعبارة أخرى: إّن الهّم األساسً الذي كان ٌشؽل اإلمام الحسٌن)علٌه السالم( فً هذه 

تمٌٌم األوضاع فً سبٌل إلامة الحكومة. وتبدأ هذه المرحلة من حٌن خروج اإلمام المرحلة هو 

 الحسٌن)علٌه السالم( وتستمّر إلى زمان إلامته بمّكة.

وتتألَّؾ المرحلة الثانٌة من صمود اإلمام وولوفه فً وجه تجاوزات حكومة ذلن العصر من 

زمة لذلن من جهة أخرى. جهة، وعمله على الوصول إلى الحكم وتهٌبة الظروؾ الال

 وتستؽرق هذه المرحلة الفترةَ الوالعة بٌن خروج اإلمام من مّكة وبٌن مواجهته لجٌش الُحّر.

وتشرع المرحلة الثالثة بدورها من حٌن المجابهة مع الُحّر، وتستمّر فً داخل الفترة التً 

وّصل إلى صلحٍ ٌحفظ بدأت منها، حٌث سعى فٌها اإلمام الحسٌن إلى تجنّب ولوع الحرب، والت

 له شرفه. ولد بلػ اإلمام فً سعٌه هذا إلى حدّ إلناع عّمال الحكومة بالصلح.

وأّما المرحلة الرابعة والنهابٌّة فتبدأ من حٌن هجوم لوات العدّو. وما لام به اإلمام الحسٌن فً 

 هذه المرحلة كان عبارة عن دفاع مستمٌت، ٌبعث على الفخر، فً ممابل هجوم دمويّ 

 ًّ  دفاع اختتم بشهادته)علٌه السالم(.… ووحش

ومن أجل إثبات مدّعاه الماضً بتشكُّل النهضة الحسٌنٌة من أربع مراحل فإنّه لام بإٌراد أدلٍّة 

  على كّل مرحلة بشكٍل تفصٌلً
ٗ
. 

وخالصة المول: لم ٌكن اإلمام الحسٌن، وفماً لهذه النظرٌّة، ٌسعى نحو هدؾ واحد من البداٌة 

ض لتعٌٌن االستراتٌجٌة، وتحدٌد الهدؾ، حسب الوضعٌّة التً حتّى ال نهاٌة، بل كان ٌتعرَّ

ٌتواجد فٌها. وعلٌه تعتمد هذه النظرٌّة بأّن هدؾ اإلمام الحسٌن كان ٌرتبط فً المرحلة األولى 

بالحكومة، وفً المراحل الالحمة بمسابل أخرى، من لبٌل: العودة إلى المدٌنة، والشهادة. وفً 

 حالة ستترن شهادته )علٌه السالم( مع أهل بٌته تأثٌراً أعمك.هذه ال

 :الشواهد المؤٌّدة للنظرٌّة، واإلشكاالت المشهورة الواردة علٌها

ه  هنان العدٌد من الشواهد والمؤّشرات التً تُمّوي االدّعاء المابل بأّن اإلمام شدّ أمتعته وتوجَّ

 ث كان هدفه ٌتعلّك بالمٌام بهذا الفعل.نحو الكوفة عازماً على إلامة نظام للحكم، بحٌ

ؼٌر أّن هذه النظرٌّة تُعانً فً نفس الولت من بعض اإلشكاالت، التً ٌلزم حلُّها علمٌّاً؛ لكً 

 نمول بتمامٌّتها.

 

                                                           
  .ٖٓٗ ـ ٕٙٗ: شهٌد جاوٌد) الشهٌد الخالد(  - ٗ
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وفً ما ٌلً سنشٌر أّوالً إلى الشواهد المؤٌِّدة للنظرٌّة، وبعد ذلن سنتعّرض لإلشكاالت 

 المشهورة الواردة علٌها:

 : الشواهد المؤٌِّدة للنظرٌّةأوالً 

الشواهد التالٌة تدّل على اعتبار إلامة الحكومة بمثابة الهدؾ من نهضة اإلمام الحسٌن)علٌه 

 السالم(:

 :ـ لّصة مسلمٔ

ً من لِبل اإلمام، تُعبّر من عدّة جهات عن سعٌه)علٌه  فحكاٌة ذهاب مسلم إلى الكوفة، مبعوثا

 لتً شٌّد دعابمها بنفسه:السالم( للحكم، من خالل النهضة ا

 :أـ أصل بعثه إلى الكوفة

 وٌوجد لدٌنا رأٌان حول هدؾ اإلمام)علٌه السالم( من إٌفاد مسلم إلى الكوفة:

الرأي األّول: ومفاده أّن إرسال مسلم كان بهدؾ تمٌٌم الظروؾ العملٌّة المساِعدة على إلامة 

لمد أرسل مسلم لكً ٌدعو الناس إلى  الحكومة. وٌتبنّى اإلمام الخمٌنً هذا الرأي، فٌمول:

  لمضاء على ذلن الحكم الفاسدالبٌعة؛ من أجل إلامة الحكومة، وا
٘
 . 

الرأي الثانً: وٌمول بأّن إٌفاد اإلمام الحسٌن)علٌه السالم( لمسلم كان من أجل اختبار دوافع 

الكوفٌٌّن أهل الكوفة. وعلٌه ٌكون الهدؾ من إرساله هو تمٌٌم مدى صّحة وصدق ادعاءات 

وتمارٌرهم. ولد تّم الحدٌث بشكٍل صرٌح عن هذه الوظٌفة ـ التً ٌمول بها الرأي الثانً ـ، 

ً إلى  وذلن فً لسٍم من الرسالة التً بعثها اإلمام)علٌه السالم( إلى الكوفة عند إٌفاده مسلما

ًَّ أَنَّهُ لَِد اْجتَمَ  َع َرأُْي َملبُكْم وذَِوي اْلِحَجا واْلفَْضِل تلن الدٌار، حٌث كتب لهم ما ٌلً: فَِإْن َكتََب إِلَ

ٌُْكمْ    َوِشٌكاً إِْن َشاَء هللا ِمْنُكْم َعلَى ِمثِْل َما لَِدَمْت بِِه ُرُسلُُكْم، ولََرأُْت فًِ ُكتُبُِكْم، أَْلِدُم َعلَ
ٙ
  . 

ى طلب لو لبلنا بأّي واحد من الرأٌٌن السابمٌن فٌنبؽً علٌنا أّن نعدّ إرسال مسلم عالمةً عل

اإلمام الحسٌن) علٌه السالم( وسعٌه للحكم. وبعبارة أخرى: إّن دراسة الرأٌٌن السابمٌن تدلّنا 

 على أنّه باستطاعة كّل واحد منهما أن ٌكون شاهداً على رؼبة اإلمام الحسٌن فً الحكم.

فبحسب الرأي األّول ٌكون مسلم لد سار نحو الكوفة من أجل توجٌه الناس وتحفٌزهم أكثر 

 على مسألة إلامة الحكومة.

ه اإلمام الحسٌن  كما أّن الرأي الثانً ـ بضمٌمة حدٍث تارٌخً آخرـ ٌُعدّ بدوره تأكٌداً على توجُّ

ونزوعه نحو الحكم. وٌكمن هذا الحدث فً بعث مسلم لرسالة إلى اإلمام الحسٌن ٌطلب منه 

ل المدوم إ   لى الكوفة؛ ألّن الناس معهفٌها أن ٌتعجَّ
7
  . 

                                                           
 .7ٗٔ: ٔ النور صحٌفة الخمٌنً، - ٘
 .ٖٓ: ٘ الفتوح األعثم، ابن ؛9ٖ: ٕ اإلرشاد المفٌد، - ٙ
7
  .7ٕ٘: ٗ الطبري تارٌخ - 
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ول الرسالة، ومن ؼٌر عجٌب فً األمر أّن اإلمام الحسٌن توّجه نحو الكوفة بمجّرد وصوال

 انتظار
8
 . 

فلو لم تُرَسل الرسالة، وٌُِجب اإلمام الحسٌن عنها عملٌاً، لكان من المحتَمل أن نعتبر مهّمة 

ً مسلم مجّرد حركة سٌاسٌّة؛ من أجل تمٌٌم الظروؾ الممّهدة للحكم، ال مهّمة مشّخصة ف

سبٌل تهٌبة األرضٌّة للحكم، وتمدٌم تمرٌٍر ٌؤّسِس لمسألة تشكٌل الحكومة والخطوات 

السٌاسٌّة التالٌة، إالّ أنّه ومع وجود هذه الرسالة، وجواب اإلمام العملً عنها، فإّن هذا 

 االحتمال ٌعدّ مردوداً.

، منذ توّجه مسلم وعلى أّي حال فإّن المتواجدٌن فً للب األحداث السٌاسٌّة كانوا على علمٍ 

نحو الكوفة، بعزم أهلها على مواجهة ٌزٌد، وإلامة نظام للحكم على ٌد اإلمام الحسٌن؛ فٌكون 

 بعث مسلم فً مثل هذه الظروؾ بمثابة تأٌٌٍد لرؼبتهم.

 :ب ـ فهم السفٌر للمهّمة الملماة على عاتمه، وتصّرفاته وفك ذلن

م الحسٌن)علٌه السالم( عن المهّمة المسندة إلٌه فالفهم الذي كان ٌحمله السفٌر الخاّص لإلما

هو مؤّشر جدٌد على حاكمٌّة ذلن الفهم على األجواء السابدة فً المجتمع آنذان، والذي مفاده 

أّن اإلمام الحسٌن ٌسعى نحو إلامة نظام للحكم. وٌتبلور فهم السفٌر للمهّمة المناطة به من 

سة اإلجراءات التً اتّخذها مسلم ـ ومن جملتها: خالل الخطوات التً لام بها؛ حٌث إّن درا

أخذه للبٌعة؛ بعثه برسالة إلى اإلمام؛ وكذلن بالنسبة للرسالة المعبِّرة عن خٌبة أمله، والتً 

أرسلها إلى اإلمام الحسٌن بعد إعراض الناس عنه، وطلبه منه عدَم المجًء إلى الكوفة ـ تدّل 

بون من اإلمام الحسٌن عن موالفه.على الفهم والرؤٌة التً كان ٌحملها ال  ممرَّ

 :ج ـ ردّة الفعل التً أبداها الكوفٌّون ونُخبة الموم حٌال السفٌر

حٌث ٌدّل ذلن بشكٍل واضح على نظرتهم للخطوات التً اتّخذها اإلمام الحسٌن. والظاهر أّن 

ل اإلعداد إللامة جمٌع َمْن كان فً الكوفة كان ٌعتمد بأّن مسلماً لم ٌضع لدمه هنان إالّ من أج

نظام للحكم. فمن المتٌمّن أنّه فً الولت الذي عبر فٌه مسلم بّوابة الكوفة اطمأّن أهل الكوفة 

 اّصاً؛ تأٌٌداً لرؼبتهم تلنإلى أّن اإلمام الحسٌن لد استجاب لمطالبهم، وأرسل مبعوثاً خ
9
 . 

الحاكم على الكوفة فً ذلن  من المحتمل أنّه لو عثرنا على طرٌك ٌُمّكننا من التسلّل إلى الجوّ 

العصر، بحٌث ٌكون فً استطاعتنا العٌش فً تلن الظروؾ ـ مع عدم االّطالع على عالبة 

ً لمطالبات الكوفٌٌّن، ولد  ً لاطعا دعوة الكوفٌٌّن ـ، لحكمنا على ورود مسلم بأنّه ٌُشّكل جوابا

ًّ من طرؾ اإلمام، إالّ أّن تراجعهم صار سبباً فً  حدوث والعة كربالء. وصلهم جواب عمل

وعلى هذا فكلُّ ما لام به الكوفٌون، سواٌء عندما ذهبوا الستمبال مسلم بكّل حفاوة وترحاب، 

وا عنه، وتركوه وحٌداً فرٌداً، كلُّ ذلن ٌدّل على ذلن  وفتحوا له أبواب المدٌنة، أم حٌن تنحَّ

التؽٌٌر، وفً حالة أخرى الفهم. ففً حالٍة ٌكون موضع تأٌٌد كبٌر؛ بسبب الرؼبة فً عملٌّة 
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ٌتعرَّض للطرد بمسوة؛ بسبب الخوؾ من العماب، أو لبواعث أخرى، من لبٌل: بروز مصالح 

ره فً حّك أّي سفٌر، إالّ إذا كان ٌرؼب فً تؽٌٌر نظام الحكم.  جدٌدة. هذا ما ال ٌُمكن تصوُّ

 :وإجراءاتهم ـ ألوال أعداء اإلمام الحسٌن)علٌه السالم(، وموالفهم، وردود أفعالهم،ٕ

من الالزم التحّري عن بعض الشواهد فً ضمن كلمات أعداء اإلمام الحسٌن)علٌه السالم(، 

وموالفهم، وردود أفعالهم، واإلجراءات التً اتّخذوها. فتجهٌز جٌش كبٌر وضخم، وإثارة 

 الناس بشكل واسع، وإرسال لّوات عظٌمة؛ من أجل حماٌة ابن زٌاد من الكوفٌٌّن، واألهّم من

ذلن كلّه إطالق اسم الخوارج ـ وهو مصطلح سٌاسً بمعنى الخروج عن النظام الحاكم ـ على 

اإلمام الحسٌن وأصحابه، كلُّ ذلن ٌفضً بنا إلى المول بأّن الناس، النخبة منهم والصدٌك 

والعدّو وكّل َمْن تحدّث عن هذا األمر أو ترن حوله بصماته على صفحات التارٌخ، ٌُشٌرون 

م كانوا ٌعدّون الحركة التً لام بها اإلمام الحسٌن)علٌه السالم( حركةً فً اتجاه إلامة إلى أنّه

 الحكومة.

 :ـ اختٌار مدٌنة الكوفةٖ

تُشٌر مسألة اختٌار مدٌنة الكوفة إلى فترة خالفة اإلمام علً)علٌه السالم(. والظاهر أنّها 

من أجل استالم اإلمام الحسٌن للحكم،  المدٌنة الوحٌدة التً كانت تتهٌّأ لها األرضٌّة المناسبة

بحسب الظروؾ السابدة فً ذلن العصر. فٌكون الرجوع إلٌها فً حدّ ذاته عالمةً على 

 رؼبته)علٌه السالم( فً إلامة نظام للحكم.

 :ـ االستفادة من آلٌّة البٌعة طوال مدّة الحادثةٗ

ً فً مّكة، ولبل فاالستفادة من آلٌّة البٌعة عبر المدّة التً استؽرلتها الح ادثة ـ وخصوصا

الرحٌل إلى الكوفة ـ تُعدّ من الشواهد التً ٌصّح لنا االستناد إلٌها. والبٌعة هً آلٌّة وعملٌّة 

ٌتجلّى معناها فً تعٌٌن الخلٌفة وإلامة الحكومة. وعلى الرؼم من أنّنا كنّا نحسب أٌضاً تودٌع 

سً والعاطفً علٌه، بٌعةً، إالّ أّن مثل هذه اإلمام ألصحابه فً اللٌلة األخٌرة، وردّهم الحما

فات فً الوالع وحمٌمة األمر ال تُعدّ كذلن بحسب األعراؾ السٌاسٌّة. على أنّه باإلمكان  التصرُّ

التعّرؾ على بعض مظاهر مباٌعة اإلمام الحسٌن من خالل متابعته)علٌه السالم( لرسابل 

ٌنة الكوفة فً إلامة نظام حكٍم جدٌد. كما أّن الكوفٌٌّن، وهً رسابل تُفصح عملٌّاً عن رؼبة مد

التمارٌر األّولٌة التً بعثها مسلم، والمعبِّرة عن مٌل شدٌد ألهل الكوفة تجاه األمر، وعن 

هات لد تنتهً إلى إلامة حكومة  ل دلٌالً واضحاً على تبلور توجُّ تمدٌمهم لبٌعات متواصلة، تُشّكِ

 فً حالة النصر.

 :ذلن العصر ـ الثمافة السابدة فً٘

حٌث تدلّنا دراسة الظروؾ المتمدّمة على حادثة كربالء على تبلور ثمافة تؽٌٌرٌّة وسط النخب 

االجتماعٌّة والسٌاسٌّة، تسعى لإلطاحة بحكومة ٌزٌد. وتشّكل النماذج التً سنعرضها فً ما 

ؾ ٌلً لسماً مهّماً من األجواء السٌاسٌة السابدة فً ذلن العصر، والتً ٌُمكننا م ن خاللها التعرُّ

 بشكل أفضل على منشأ المرارات التً اتّخذها اإلمام الحسٌن.
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على أنّه ال ٌنبؽً نسٌان أّن الثمافة السٌاسٌّة ـ االجتماعٌّة التؽٌٌرٌّة السابدة فً كّل عصر ال  

ه تُبرز لنا إالّ لطعة من صورة التحّوالت الجارٌة فٌه، ولسماً من الشواهد التً تستند إلٌها هذ

 التحّوالت.

رات األخرى هو  فالشًء الذي ٌعطً للثمافة واألدبٌّات صموداً أكبر فً ممابل الشواهد والمؤّشِ

حكاٌتها عن المحتوى الداخلً للموالؾ السٌاسٌّة والسلوكٌّات االجتماعٌّة، وعن العادات 

 واألفكار التً تُشّكلها.

ً عن النظرة الساذجة التً  وفً هذه الحالة سٌكون اإلفراط فً تضخٌم صورة الثمافة ناتجا

ٌُنظر بها إلى المسابل االجتماعٌّة. فأصالة الثمافة وصّحتها من جهة، وتعّهدُنا بشكل أكبر 

بتمدٌم فهم أصّح عن هذه الثمافة من جهة أخرى، كّل ذلن سٌُفضً بنا إلى االعتماد على 

اث السٌاسٌّة، وسعٌنا نحو الثمافة واألدبٌّات، وجعلها مورداً للبحث، عند مواجهتنا لألحد

 معالجتها.

ولذلن علٌنا أن نضع فً ضمن جدول أعمالنا مسألة التجوال فً الثمافات واألدبٌّات السابدة 

 فً كّل عصر، وفً التحّوالت السلوكٌّة الطاربة على ذلن العصر، وعمد ممارنة بٌنها.

لثمافة، فإنّها ستعّمك نظرتنا فباإلضافة إلى أّن هذه المنهجٌّة ستضفً ؼنًى أكبر على فهمنا ل

إلى السلوكٌّات واألسالٌب العملٌّة المتّبعة. ومع االلتفات إلى هذه النمطة فإّن لضٌّة االستفادة 

فً هذه الممالة من األدبٌّات السٌاسٌّة السابدة فً عصر اإلمام الحسٌن)علٌه السالم( ستحمل 

وحتّى لو تّم اعتبارها بمثابة نمطة على عاتمها عبء لسم من االستدالالت والمرابن فمط. 

 ارتكاز فإنّها لن تستطٌع أبداً التكفُّل لوحدها بإثبات المدَّعى.

ً ٌنمدح معناه من  وبعبارة أخرى: ستكون مجّرد شاهٍد، ال أكثر، على أّن اإلمام لد اختار هدفا

من خالل بٌن تطلّعات الناس وتولّعاتهم فً ذلن العصر. وسنحاول استشراؾ هذه الوضعٌّة 

 المرابن التالٌة:

 :الثمافة الحاكمة على مّكة حٌن خروج اإلمام من الكوفةالمرٌنة االولى: 

 سنتعّرض هنا إلى ذكر نموذجٌن:

ه اإلمام نحو الكوفة   أـ كالم الفرزدق عند توجُّ

لمد حذَّر الفرزدُق وآخرون اإلماَم)علٌه السالم( من الذهاب إلى الكوفة. وفً ضمن ذلن أماطت 

بارة الفرزدق المشهورة اللثاَم عن الذهنٌّة العاّمة الحاكمة على نخب ذلن العصر؛ حٌث لال ع

للوبهم معن،  فٌها، لاصداً صرؾ اإلمام الحسٌن)علٌه السالم( عن الذهاب إلى الكوفة:

 وسٌوفهم علٌن
ٔٓ . 

 

                                                           
  .8ٗٗ: الحسٌن اإلمام كلمات موسوعة المؤلِّفٌن، من مجموعة - ٓٔ
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كم، واإلطاحة فبالنظر إلى كون السٌؾ ٌُعدّ مظهراً بارزاً لمسألة إحداث تؽٌٌرات فً أسلوب الح

ن، ٌُمكننا المول بأّن الفرزدق كان ٌنظر إلى اإلمام الحسٌن كشخٍص ٌُناضل من  بالحاكم المتمّكِ

أجل إسماط حكومة ٌزٌد، وإلامة حكومة جدٌدة. وبعبارة أخرى: كان الفرزدق ٌُنبا فً تلن 

ه فٌها اإلمام نحو الذٌن دَعْوه إلى إلامة الحكومة ـ وهم أ هل الكوفة ـ عن أّن الظروؾ التً توجَّ

السٌؾ )العامل المساِعد على تأسٌس الحكومة( لٌس مع اإلمام، بل هو علٌه. وبناًء علٌه، 

ومن خالل نفٌه الستعداد الناس عملٌّاً، ٌُفصح لنا الفرزدق ـ بصفته واحداً من نخب المجتمع ـ 

 عن تولُّعه الخاّص من هجرة اإلمام الحسٌن)علٌه السالم(.

 

ه اإلمام نحو الكوفة  ب ـ كالم ابن  :عبّاس عند توجُّ

فعند تحّرن اإلمام فً اتّجاه الكوفة حاول ابن عبّاس صرفه عن ذلن المرار. وفً ضمن حدٌثه 

واكتب إلى أهل الكوفة وأنصارن بالعراق …. معه لال: وإْن أبٌَت إالّ محاربة هذا الجبّار

 . ٔٔ بها أحدٌ ٌعادٌن، أتٌتَهم ا، ولم ٌُكنْ فلٌُخرجوا أمٌرهم، فإْن لََوْوا على ذلن، ونفَْوه عنه

وتُعدّ نصٌحة ابن عبّاس هذه لإلمام الحسٌن)علٌه السالم( شاهداً على رؤٌته الخاّصة 

لهدفه)علٌه السالم(. والظاهر أنّه كان ٌعتمد، كالفرزدق، بأّن الهدؾ والؽاٌة من هجرة اإلمام 

وثوق بأهل الكوفة، وعدم المدوم إلٌها، إالّ هً إلامة الحكومة. فمد كان ٌطلب من اإلمام عدم ال

بعد إخراجهم لوالً المدٌنة ومندوب ٌزٌد علٌها. وإخراج والً الكوفة ـ الذي ٌُعدّ مظهراً 

 للسلطة السٌاسٌّة آنذان ـ ال معنى له إالّ إلامة الحكومة، وتحدّي السلطة الفعلٌّة.

 

 :حٌطة بالذٌن دَعْوا اإلمام)علٌه السالم( الثمافة الحاكمة على األجواء المالمرٌنة الثانٌة : 

رسالة الكوفٌٌن إلى اإلمام الحسٌن هً عالمةٌ أخرى تُشٌر إلى طبٌعة الظروؾ التً انبثمت 

منها نهضة اإلمام، وإلى كٌفٌّة نظرتهم إلى مٌول اإلمام الحسٌن وتطلّعاته وموالفه. فمد ورد 

ٌَْس  ٌْنَا إَِماٌم، فَأَْلبِْل لَعَلَّ هللاَ أَْن ٌَْجَمعَنَا بَِن َعلَى فً بعض هذه الرسابل ما مضمونه: إِنَّهُ لَ َعلَ

. والنُّْعَماُن ْبُن بَِشٌٍر فًِ لَْصِر اإِلَماَرِة لَْسنَا نَجتمُع َمعَهُ فًِ ُجُمعٍَة، وال نَْخُرُج َمعَهُ إِلَى  اْلَحّكِ

ٌْنَا أَخْ   الشَّاِم إِْن َشاَء هللاُ َرْجنَاهُ َحتَّى نُْلِحمَهُ بِ ِعٌٍد. ولَْو لَْد بَلَؽَنَا أَنََّن أَْلبَْلَت إِلَ
ٕٔ
ونطالع كذلن فً  

 لن ها هنا مابة ألؾ سٌؾ نفس هذه الرسابل: إنَّ 
ٖٔ
. 

 

 

 

                                                           
 .ٗ٘: ٖ الذهب مروج المسعودي، - ٔٔ
 ٖٙ:   ٕاالرشاد   - ٕٔ
 8ٖ:  ٕاالرشاد  - ٖٔ
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 :ثانٌاً: اإلشكاالت المشهورة الواردة على اعتبار الحكم هدفاً من نهضة اإلمام)علٌه السالم( 

لحكومة هً الهدؾ فإّن هذه النظرٌّة تُواجه رؼم وجود شواهد تساعدنا فً إثبات أّن إلامة ا

 عدّة إشكاالت جادّة، تتطلّب منّا تمدٌم حلوٍل علمٌّة؛ من أجل الحكم بمطعٌّة النظرٌّة وتمامٌّتها.

  اإلشكال األّول:

كون الشهادة هً »ٌُشٌر مؤٌّدو نظرٌّة « نزوع اإلمام الحسٌن نحو الحكم»فً ردّهم لنظرٌّة 

ام الحسٌن)علٌه السالم( فً الٌوم السابع أو الثامن من ذي الِحّجة، حٌث إلى كالم اإلم« الهدؾ

ٌُبرز)علٌه السالم(، ضمن خطبة ألماها فً ذلن الٌوم، استعدادَه الكامل للشهادة. والشًء الذي 

ٌُؤدّي بنا إلى ترجٌح هذا الشاهد التارٌخً فً ممابل بمٌّة كلمات اإلمام الحسٌن، الدالّة على 

شهادة، هو زمان ولوعه. فاإلمام الحسٌن نطك بهذا الكالم حٌن وصلت دعوة رؼبته فً ال

وهو الكوفٌٌّن إلى أوجها، ولم تكن لد وصلته بعدُ رسالة مسلم المفصحة عن تخاذل الكوفٌٌّن، 

 ما حدث بعد ذلن بالفعل
ٔٗ
. 

ّن نحن نعلم بأ«: كون الشهادة هً الهدؾ»وٌمول الدكتور آٌتً، وهو أحد المؤمنٌن بفكرة 

اإلمام الحسٌن)علٌه السالم( ألمى هذه الخطبة لبل الٌوم الثامن من ذي الِحّجة، وربما فً الٌوم 

 السابع من ذلن الشهر، وذلن فً المسجد الحرام، وسط حشد من الحّجاج وزّوار بٌت هللا.

اهر، ولد كانت األوضاع السٌاسٌّة التً ٌعٌشها اإلمام الحسٌن فً ذلن الٌوم مناِسبةً بحسب الظ

وكان أؼلب الناس ٌعتمدون بتنّحً ٌزٌد وسموط خالفته فً المرٌب العاجل، لٌتربّع بذلن اإلماُم 

ًّ الخالفة، التً هً حمّهعلى كر  س
ٔ٘
 . 

 

                                                           
ً  المرحلنننة هنننذه فنننً الحسنننٌن اإلمنننام ٌكنننون أن المحتمنننل منننن - ٗٔ  الصنننورة منننن جعلنننت وأخبنننار أنبننناء علنننى مّطلعنننا

ً  أكثننر لشننهادته العاّمننة  مننع وعلٌننه،. النخننب مننن الكثٌننر عننن خافٌننةً  تكننون لنند وأنبنناء أخبننار وهننً وجننالء، وضننوحا
 سنننتحتلّ  المرحلنننة هنننذه منننن ابتنننداء لكننننْ  الحسنننٌن، لإلمنننام األّول الهننندؾ هنننو اآلن حتّنننى كنننان الحكنننم نحنننو الننننـزوع أنّ 

 األوضننناع إنّ : أوضنننح وببٌنننان( . السنننالم علٌنننه) تفكٌنننره فنننً مهّمنننة مكاننننةً  ـننن األساسنننٌّة الخٌنننارات كأحننند ـننن الشنننهادة
 تأسننٌس أجننل مننن المبذولننة المسنناعً نجنناح علننى الدالّننة الشننواهد تؤٌّنند المرحلننة هننذه لبننل مننا إلننى كانننت السٌاسننٌّة

 .لحكومةا
 لنند الكوفننة فننً أمٌّننة بنننو بننذلها التننً المكثّفننة الجهننود بعنند اإلمننام إلننى وصننلت التننً التمننارٌر تكننون أن المحتمننل ومننن

 أولننى جهننة مننن( السننالم علٌننه)الحسننٌن اإلمننام بممنندور ٌكننون لننن السننبب ولهننذا. النصننر أجننواء تكنندٌر فننً نجحننت
 منننن لحشننند مواجهتنننه وبسنننبب أخنننرى؛ جهنننة ومنننن ؛عننننه وٌتخلّنننى بنفسنننه، اختننناره النننذي للطرٌنننك ظهنننره ٌُننندٌر أن

. المنننذكورة للخطبنننة إلمابنننه عنننند الثنننورة أدبٌّنننات مسنننتوى علنننى تؽٌٌنننر إحنننداث علنننى سنننٌعمل فإنّنننه المرٌنننرة، األنبننناء
 مننننن حالننننةٍ  عننننن األٌّننننام تلننننن فننننً تحنننندّثوا والناصننننحٌن المشننننفمٌن مننننن العدٌنننند أنّ  النننندعوى هننننذه علننننى والشنننناهد
 .وفةالك تعٌُشها واإلخفاق االضطراب
 أوضننناع تبلنننور علنننى عالمنننةً  كاننننت مّكنننة فنننً لإللامنننة األخٌنننرة األٌننناّم أنّ  علنننى المبٌنننل هنننذا منننن شنننواهد وتحكنننً
 الممالنننة هنننذه فنننً وطرُحهنننا وتارٌخٌّنننة، تحمٌمٌّنننة دراسنننة إلنننى تحتننناج مسنننألة هنننو الفكنننرة هنننذه إثبنننات لكننننّ . مختلفنننة
 هنننذه مثنننل وتحلٌنننل بٌنننان فنننً جهتننننا منننن ضوسننننخو. فمنننط الجنننادّة التحمٌمٌّنننة بالدراسنننات المهتّمنننٌن علنننى ٌمتصنننر

 .والتحمٌك البحث من جدٌد فصل فتح لمجّرد وذلن وتأكٌد؛ إصرار دون من االحتماالت
ً  وٌمول - ٘ٔ  ـ والدٌنً االجتماعً الفساد إصالح أنّ  إلى اإلمام ٌُشٌر «آدم ُولد على الموتُ  ُخطّ : »عبارة خالل فمن: أٌضا

 هذه فً حدٌثه كلّ  كان ولد. والشهادة الموت طرٌك عن إالّ  ٌتٌّسر ال ـ هللا رسول بنت ابن: مثل شخٍص  ٌد على كان ولو
 إبراهٌم دمحم. )الجابعة كربالء لذباب فرٌسةً  والولوع والموت، الشهادة حول ٌدور مّكة مؽادرة لبل ألماها التً الخطبة
 (.8ٗ: عاشوراء تارٌخ حول دراسة) عاشورا تارٌخ بررسً آٌتً،
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وأمام «: كون الشهادة هً الهدؾ»وٌمول الدكتور شرٌعتً ـ وهو من المعتمدٌن كذلن بفكرة 

ن سابر األلالٌم اإلسالمٌّة ٌُعلن بأنّه متَّجهٌ نحو كّل ذلن الجمع الؽفٌر من الحّجاج الذي أتَْوا م

الموت: ُخّط الموت على ُولد آدم مخّط المالدة على جٌد الفتاة. إّن َمْن ٌرٌد أن ٌموم بنهضة 

على العدّو؛ سٌاسٌّة ال ٌتحدّث بهذا النحو، بل ٌمول: سنضرب، سنمتل، سننتصر، سنمضً 

  وأّما الحسٌن
ٔٙ
 . 

  اإلشكال الثانً:

شكال اآلخر الذي ٌُمكننا إضافته إلى لابمة دعاوى المابلٌن بنظرٌّة الشهادة ـ فً ممابل اإل

المعتمدٌن بنظرٌّة الحكومة ـ هو ما ٌرتبط بالوضعٌّة السٌاسٌّة السابدة فً عصر اإلمام 

الحسٌن؛ حٌث ٌحكً لنا التارٌخ بشكٍل واضح عن أّن الجمٌع ـ ومنهم العدٌد من أصحاب اإلمام 

ومحبٌّه ـ كان ٌرى بأّن الظرؾ لٌس مناسباً لالستجابة لدعوة الكوفٌٌّن. وعلٌه ٌبدو  الحسٌن

أّن تمٌٌم نخب المجتمع للظروؾ الزمنٌّة كان مبنٌّاً على أّن الظروؾ الموجودة ال تُساعد على 

ًّ للنخبة، والتمٌٌم الذي لدّمه عامّ  ة إلامة الحكومة. وبناًء على هذا التحلٌل ٌدّل العمل الجمع

 الخبراء السٌاسٌٌّن، على عدم توفّر الظروؾ المناسبة لتأسٌس الحكومة.

وٌدور الحدٌث هنا حول السبب فً جعل اإلمام الحسٌن مسألة إلامة الحكومة فً ضمن 

 برنامج أعماله، خصوصاً مع مالحظة الظروؾ اآلنفة.

ا أخذنا بعٌن االعتبار أنّه وٌُمكننا أن نحمل هذا الدلٌل على محمل الجدّ بشكٍل أكبر، وخاّصةً إذ

متى ما تّم الحدٌث عن اتّخاذ لرارات سٌاسٌّة فإّن الرسل واألبّمة كانوا عادةً ما ٌتمسَّكون 

بالشورى، واتّخاذ لرارات جماعٌة. ومع كّل هذا نرى بأّن اإلمام لد عمل فً هذا المورد 

اس. ففً هذه الحالة بخالؾ نصٌحة الجمٌع ومشورتهم، ومنهم ألرب محبٌّه، نظٌر: ابن عبّ 

ٌكون تؽاضً اإلمام عن العمل بما كان ٌُصّر علٌه الجمٌع عالمةً وشاهداً على نزوعه نحو 

 الشهادة، ال على رؼبته فً الحكم.

وفً الجواب عن هذا اإلشكال ٌمول الشٌخ الطوسً ـ الذي ٌُعدّ من أوابل المدافعٌن عن فكرة 

ل أن ٌكون أشخاٌص من لبٌل: ابن عبّاس وؼٌره من سعً اإلمام نحو الحكم ـ بأنّه من المحتم

الناصحٌن ؼٌَر مّطلعٌن على الرسابل التً كتبها الكوفٌّون لإلمام، وأّن تمٌٌم اإلمام المختلؾ 

 للظروؾ ٌعتمد فً الوالع على توفّره على معلومات أكثر.

خاّصة بحسب ما وعلى هذا فإّن اإلمام لد عمل فً الحمٌمة ِوْفك ظنّه، ولام برسم سٌاسته ال

ره، الماضً بإمكانٌّة تأسٌس الحكومة. وفً هذا الصدد ٌمول الشٌخ الطوسً:  أماله علٌه تصوُّ

فأّما مخالفة ظنّه لظّن جمٌع َمْن أشار علٌه من النصحاء، كابن عباس وؼٌره، فالظنون إنّما 

ٌِمْؾ على  تؽلب بحسب األمارات، ولد تموى عند واحد وتضعؾ عند آخر. ولعّل ابن عبّاس لم

مراسالت والعهود ما كوتب به)علٌه السالم( من الكوفة، وما تردَّد فً ذلن من المكاتبات وال

  والمواثٌك
ٔ7
 . 

                                                           
  .ٕ٘ٔ: آدم وارث الحسٌن تً،شرٌع علً - ٙٔ
 .87ٔ: ٗ الشافً تلخٌص - 7ٔ
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 اإلشكال الثالث:

بعد أن َعِلم فً منتصؾ الطرٌك بمصٌر مسلم لم ٌمتنع اإلمام عن إكمال الرحلة، واستمّر فً  

ً من سف ره إلامة الحكومة لكان ٌنبؽً علٌه العدول سفره. فلو كان)علٌه السالم( ٌمصد والعا

عنه بمجّرد االّطالع على الحالة التً آل إلٌها مسلم، وانتفاء األرضٌّة المساِعدة على تأسٌس 

 الحكومة، ال أن ٌستمّر فٌه.

  كال، حٌث ٌُستفاد من كالمهولد أجاب الشٌخ الطوسً عن هذا اإلش
ٔ8
أّن اإلمام الحسٌن   

المرحلة، بعد علمه بخبر مسلم، وٌأسه من الكوفٌٌّن. لكْن فً نفس هذه اختار العودة فً هذه 

ً ـ على الرؼم من جزبٌتها ـ فً صنع  األثناء تبلورت حالة روحٌّة جدٌدة، لعبت دوراً مهّما

األحداث التالٌة. ولد نتجت هذه الحالة عّما حصل ألسرة مسلم، الذٌن تأثَّروا بشدّة عند 

، حٌث ألسموا على األخذ بثأره، فما كان من اإلمام الحسٌن بعد سماعهم خبر شهادته المؤلم

تبلور هذه الوضعٌّة الجدٌدة، واألجواء المنبثمة عنها، إالّ أن لال: ال خٌر فً العٌش بعد 

 هؤالء.

وتحلٌالً لهذا الجواب نمول: إّن التوّجه الخاّص الذي تّم تبنٌّه فً هذه المرحلة ناتٌج عن حاالت 

ة معٌَّنة، أكثر من أن ٌكون حصٌلةً الستراتٌجٌّة محدَّدة. وفً نفس الولت، روحٌّة وعاطفٌّ 

ومع أّن المافلة لم تختَْر سبٌل العودة، ؼٌر أنّها كانت تأمل من خالل إٌكال األمور إلى المستمبل 

 فً أن تُفتح أمامها خٌاراٌت أفضل.

الحسٌن لو لَِفل راجعاً من سفره عالوةً على ذلن من الممكن تمدٌم جواب آخر، مفاده أّن اإلمام 

ً على  بعد خبر شهادة مسلم ألدّى ذلن إلى إبطال جمٌع الجهود التً بذلها سابماً، وُحكم عملٌّا

العدٌد من التمهٌدات األولٌّة التً لام بها بالفشل، إْن لم نمُْل بانتهابها فً األخٌر إلى بروز 

 ردود أفعال معاكسة.

متناع عن المٌام بالعدٌد من الخطوات السٌاسٌّة التمهٌدٌّة ـ من وبالتالً كان ٌنبؽً علٌه اال

لبٌل: مسألة عدم إكمال مراسم الحّج، والعدٌد من الخطب المناهضة للظلم، التً أُلمٌت ضدّ 

حكومة ٌزٌد ـ، والمحافظة علٌها، ومتابعتها، بانتظار حلول اللحظة التارٌخٌّة لكً تثمر وتؤثِّر. 

ً من إلامة الحكومة لكان ٌنبؽً علٌه ـ وبعبارة أخرى: لو كا ن اإلمام فً هذه المرحلة آٌسا

بحسب المنطك ـ أن ال ٌعمد إلى تخرٌب أُُسسها فً الحدّ األدنى؛ ألّن هذا العمل لد ٌُفضً إلى 

 تموٌة حكومة ٌزٌد الالشرعٌة والمزاجٌّة.

ٌْنا على المطالب السابمة مسحةً من المرابن التارٌخٌّة فس هة وإذا أضفَ تتشّكل لدٌنا صورة مشوَّ

عن تراجع اإلمام الحسٌن من بٌن حّجاج المدٌنة، وخصوصاً إذا كان تراجعاً عن مراسم الحّج. 

ً لمشورة عاّمة النخبة والعدٌد من  فمد خطا اإلمام الحسٌن فً هذا الطرٌك بإصرار، وخالفا

متنع حتّى عن االستمرار فً محبٌِّه، كما أبدى ثباتاً فً عزمه على المواصلة، إلى درجة أنّه ا

 مراسم الحّج بصورتها المعهودة.

 

                                                           
  .الكٌفٌّة بهذه المسألة هذه ٌستعرض لم أنّه مع - 8ٔ
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ففً مثل هذه الظروؾ ال ٌبدو أّن أهالً مّكة كانوا مطَّلعٌن على األوضاع، أو أنّهم التمَْوا 

بمافلة اإلمام الحسٌن؛ لكً ٌعلموا بأنّه اختار سبٌل العودة، وتراجع عن مسٌره، مع أنّه ال 

من االدّعاءات الكبٌرة. وبناًء علٌه، وباإلضافة إلى الجوانب  ٌزال ٌحمل على عاتمه ُرزمة

النفسٌّة للمضٌّة ـ وهً على درجة من األهمٌّة، وتشّكل روح جواب الشٌخ الطوسً ـ، ٌُعدّ 

 تبلور هذه الوضعٌّة عالمةً من الناحٌة الثمافٌّة على ضعؾ اإلدارة والتردُّد فً اتّخاذ المرار.

 اإلشكال الرابع:

كه. ولم لمد أظ  هر اإلمام الحسٌن مخالفته للحكم السابد فً ذلن العصر لبل شهور من تحرُّ

تمتصر هذه المخالفات على إبداء السخط وعدم الرضا، بل ترافك ذلن مع بروز مجموعة من 

ن سٌاسً ضدّ حكومة ٌزٌد. ولو كان اإلمام الحسٌن ٌسعى والعاً  رات على وجود تحرُّ المؤّشِ

لكان من الالزم علٌه التكتُّم على نٌّته إلى أن تتوفَّر لدٌه المؤّهِالت الالزمة نحو إلامة الحكومة 

 للسلطة.

ًّ لتذّمره من حكومة ٌزٌد،  ً أّن اإلمام الحسٌن، ومن خالل إبرازه العمل فمن الواضح تماما

ة وإفصاحه عن أوضاع ثورته ـ سواٌء فً المدٌنة أو فً مّكة ـ، لد هٌّأ لٌزٌد األرضٌّة المناسب

لتوفٌر اإلمكانٌّات الالزمة وتجهٌز المّوات. ونحن نعلم بأّن المٌام بخّطة انمالبٌّة ضدّ الحكومة 

مسألة تحتاج إلى التكتُّم، ولو فً مراحلها األولى كحدٍّ أدنى. وبدالً من إلماء تلن الخطب 

ه نحو الكوفة ب طرٌمة سّرٌة، الساخنة والحماسٌّة فً مّكة كان بإمكان اإلمام الحسٌن أن ٌتوجَّ

وال ٌطرح فكره السٌاسً على المأل إالّ بعد التعببة العملٌّة لمّواته، والتوفُّر على مستوى 

 معمول من المدرة العسكرٌّة.

بالضبط فً أوابل البعثة؛ إذ لو تحدَّث  -صلى هللا علٌه وآله - وهو نفس ما لام به الرسول

ٌثرب، وسلن طرٌك المدٌنة برفمة أهله الرسول عن مسألة إلامة الحكومة لبل الهجرة إلى 

ً أن ٌسمط شهٌداً على ٌد أعدابه لبل الوصول إلى  وأصحابه ومحبٌّه، لكان من المحتمل جدّا

ه نحو المدٌنة فً اللٌل سّراً، ومع مراعاة المسابل األمنٌّة، من لبٌل: اختٌاره  هنان، لكنَّه توجَّ

 ألشّك طرٌٍك ممكن.

ً ففوجبوا بعدم تواجد  وفً هذا الصدد ٌمول الدكتور شرٌعتً: لو أّن الناس استٌمظوا صباحا

الحسٌن بٌنهم، ولو أّن الحسٌن خرج من المدٌنة وحده متستِّراً لٌلتحك ببعض المبابل، ولو أنّه 

ًُّ عندما هاجر من مّكة إلى المدٌنة، وبعد مدّة  هاجر من المدٌنة إلى الكوفة ُخفٌةً مثلما فعل النب

دون بأّن وجٌزة ٌُفاجا الح كم المركزي بوجوده فً الكوفة، فحٌنبذ سٌعلم المعارضون والمتمّرِ

 الحسٌن ما تحّرن إالّ بعنوان النهضة ضدّ النظام الحاكم.

ؼٌر أّن هٌبة المافلة التً خرج بها اإلمام الحسٌن، وشكل الحركة التً اتّخذها، تدّل على أنّه 

ن وهدفُه المٌام بعمل آخر. ولم ٌكن ذلن  ً وال تحرَّ العمل فراراً وال انزواًء، وال خضوعا

 ًّ ًّ والفمه استسالماً، وال اعتزاالً للكفاح السٌاسً بُؽٌةَ الخوض فً النضال الفكري والعلم

ًّ والمٌام باألعمال الخٌرٌّة، و ً واألخالل   لم ٌكن كذلن عمالً عسكرٌّا
ٔ9
 . 

                                                           
  .ٖ٘ٔ: آدم وارث الحسٌن - 9ٔ
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ى دراسة أعمك، لكْن بإمكاننا المول على الرؼم من أّن اإلشكال المذكور مثٌٌر للتأّمل، وٌحتاج إل

بأّن الدعوى ال ترتبط بمسألة أّن اإلمام الحسٌن كان لاصداً منذ البداٌة ـ أي من حٌن خروجه 

من المدٌنة متوّجهاً إلى الكوفة ـ تأسٌس نظام للحكم؛ لكً ٌرد علٌها ذلن اإلشكال ـ الذي مفاده 

إلى التكتُّم على جهوده ومساعٌه؛ من أجل  أنّه فً هذه الحالة لماذا لم ٌلجأ)علٌه السالم(

تحمٌك هدؾ من هذا النوع ـ؛ إذ إّن دعوى لٌام اإلمام ببعض اإلجراءات فً سبٌل إلامة 

الحكومة ترتبط بالمرحلة التً تلمّى فٌها رسابل من الكوفٌٌّن. وبما أنّه فً هذه المرحلة لم 

ً من الطرٌك بصورة  ٌبَك أيُّ مجال إلخفاء العمل، حٌث كان اإلمام لد طوى فً الوالع لسما

علنٌّة، فلن ٌتمكَّن)علٌه السالم( ابتداًء من هذه المرحلة فما بعدها أن ال ٌبمً على علنٌّة 

 حركته.

وبعبارة أخرى: ٌكفً أن نتصّور الوضعٌّة التً كان علٌها اإلمام الحسٌن فً مّكة لكً نُذعن 

. ومن بعدم تهٌّؤ الظروؾ له)علٌه السالم( من أجل ال ًّ ن السٌاسً الخف عمل السّري والتحرُّ

جملة هذه الظروؾ مرافمة األهل واألوالد للمافلة، واّطالع عاّمة الناس ـ ومنهم الموالون 

لحكومة ٌزٌد ـ على خروجه)علٌه السالم(. وٌبدو أّن الظروؾ فً هذه المرحلة لم تكن 

ًّ.تستدعً من اإلمام الحسٌن)علٌه السالم( التخطٌط للعمل الس ًّ السّري والخف  ٌاس

 

 

تبنَّت العدٌد من الشخصٌّات نظرٌّة النزوع نحو الشهادة، مع فارٍق، وهو أّن كّل واحد من هذه 

الشخصٌّات نظر إلٌها من منظار خاّص. نعم، توجد نمطة مشتركة بٌن هذه اآلراء، وتكمن فً 

 ادّعابها جمٌعاً بأّن هدؾ اإلمام كان الشهادة.

 الستعراض هذه النظرٌّات فً ما ٌلً:وسنسعى من جهتنا 

 :أـ نظرٌّة اللهوؾ 

ٌعتمد ابن طاووس بأّن اإلمام الحسٌن كان على علم بعالبة أمره، وإنّما كان ٌتعبّد بهذا 

 نفسه مكلَّفاً بما لام به الموضوع؛ أّي إنّه كان ٌرى
ٕٓ
 . 

 :ب ـ نظرٌّة فداء النفس، فً سبٌل العفو عن ذنوب الشٌعة

نظرٌّة بأّن شهادة اإلمام الحسٌن هً عالمة على تضحٌته بنفسه فً سبٌل العفو تعتبر هذه ال

ل فدٌةً عن الخطاٌا التً سٌرتكبها أتباعه فً المستمبل. وتعتمد  عن ذنوب الشٌعة، وبأنّها تُشّكِ

هذه النظرٌّة على نوعٍ من الفهم نعثر على نظٌٍر له فً الفكر المسٌحً، حٌث ٌُمدّم العدٌد من 

ٌٌّن تفسٌراً لمسألة صلب عٌسى)علٌه السالم(، ٌُشبه إلى حدٍّ بعٌد التفسٌر الذي لدَّمته المسٌح

 هذه النظرٌّة.

 

                                                           
  .8ٔ: اللهوؾ طاووس، ابن - ٕٓ

 الشهادة نحو النزوع نظرٌّة ـٕ
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 :ج ـ نظرٌّة طلب الشهادة، فً إطار حركة وأهداؾ تارٌخٌّة

وٌعدّ شرٌعتً هو َمْن طرح هذه النظرٌة، حٌث سعى من منظار علم االجتماع التارٌخً، ومن 

األوضاع االجتماعٌّة الحاكمة على ذلن العصر، إلى حصر هدؾ اإلمام خالل تمدٌم مخطَّط عن 

 مالحسٌن من الشهادة فً التندٌد بالظل
ٕٔ
، وفضح ممارسات ٌزٌد، وضّخ دم جدٌد من الحٌاة  

 الثانً من الثورة النبوٌّة والجهاد فً عروق الجٌل
ٕٕ
 . 

ً لرأٌه ٌُحاول الدكتور شرٌعتً تمدٌم مخطٍَّط عن األوضا ع االجتماعٌّة السابدة فً وتوضٌحا

عصر اإلمام الحسٌن، من خالل إلماء نظرة على المسٌرة التارٌخٌّة للمواجهة بٌن الحّك 

 والباطل.

وإلثبات مدّعاه، الماضً بأّن اإلمام الحسٌن كان ٌهدؾ من انتخابه لطرٌك الشهادة إلى فضح 

متلن علم الؽٌب، ولم ٌكن مطَّلعاً على ٌزٌد، ٌُشٌر إلى أنّه حتّى لو فرضنا بأنّه)علٌه السالم( ال ٌ

خٌانة الكوفٌٌّن فً طرٌك المواجهة، فإّن المرابن والشواهد المتوفّرة فً ذلن الولت، عالوةً 

على النظام السلطوي إلمبراطورٌة بنً أمٌّة، الذي كان متماسكاً إلى درجٍة كبٌرة، كّل ذلن كان 

علم الؽٌب ـ إلى التسلٌم بعدم وجود أّي  سٌدفعه من وجهة نظر سٌاسٌّة ـ وبؽّض النظر عن

فرصة للظفر على األموٌٌّن بهذه العُدّة الملٌلة وهذا الجٌش المعدود. وبالتالً فإنّه كان ٌعدّ 

ً الشهادة مبد  أً أساسٌّاً وهدفاً نهابٌا
ٕٖ
 ، ولٌس كهدٍؾ مال إلٌه فً منتصؾ الطرٌك. 

ل لسماً من مشروعه الكبٌر حول إّن الرؤٌة التً لدَّمها شرٌعتً عن نهضة اإلمام ال حسٌن تُشّكِ

 تارٌخ التشٌُّع وفلسفته. فشرٌعتً هو من المعتمدٌن بأّن التشٌّع ـ على خالؾ المذاهب األخرى

 ـ ٌعتمد على فلسفة التارٌخ
ٕٗ
الت المتعالبة   ، التً تتبلور وتصل إلى مرحلة الفعلٌّة إثر التحوُّ

د لام باستعراض حادثة كربالء فً إطار فلسفة تارٌخ والمتسلسلة التً تحدث بمرور األٌّام. ول

التشٌّع. وعلٌه، ومن جهة دابرة المخاَطبٌن، فإنّه ال ٌمتصر على ربط اآلثار واألصداء التً 

ً أوسع من تارٌخ التشٌّع  خلّفتها حادثة كربالء بنطاق عصرها، بل ٌُعدّي ذلن لٌشمل نطالا

 والتحّوالت الطاربة علٌه.

ً مع النتابج المتولّعة على ومن جهة أخرى ف ً ومنسجما إنّه ٌُعطً لإلمام الحسٌن دوراً واعٌا

ضوء هذه الفلسفة. ومن هنا فإّن اإلمام الحسٌن، وبالنظر إلى الدور الذي أُنٌط به عبر 

التارٌخ، ألدم على العمل بمضمون الرسالة التً تحدَّثت عن عالبة أمره. وفً الوالع فمد كان 

 المعالم، نحو هدٍؾ معلوم، وبنتابج محدَّدة. ٌسٌر فً طرٌك واضح

                                                           
  .ٕٕٗ: آدم وارث الحسٌن - ٕٔ
ً  الموت سوى ٌملن ال أنّه إذ لٌموت؛ ٌثور: …الصدد هذا فً وٌمول - ٕٕ  وفضح المواجهة، أجل من به سلَّحٌت سالحا

 الحٌاة من جدٌدة دماء ضخّ  أجل ومن الحاكم، للنظام الكرٌه الوجه أخفت التً والخدٌعة، المكر ألنعة وتمزٌك العدّو،
ًّ  ثورة من الثانً الجٌل الجٌل، لهذا المٌّت الجسد فً والجهاد ً  ٌملن ال أعزل، وحٌدٌ  إنّه. محّمد النب  وفً لّوة، وال سالحا

: آدم وارث الحسٌن. )األحمر الموت اختٌار من له مناص وال الموت، إالّ  له سالح فال بالجهاد، مكلَّؾٌ  الولت ذات
ٔ9ٕ.) 

. واحد مخّطط ضمن فً الكوفة، إلى مّكة من والهجرة مّكة، إلى المدٌنة من الهجرة ٌعدّ  كان شرٌعتً فإنّ  هنا ومن - ٖٕ

 (.ٕ٘ٔ: آدم وارث الحسٌن: راجع)
 .7ٖٕ: سٌن وارث آدم الح - ٕٗ
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فمن وجهة نظر شرٌعتً تؤّسس العاللة الجدلٌّة المابمة بٌن هذٌن األمرٌن للتحّوالت الطاربة 

على المجتمع، وتنفخ فٌها الروح، وتمدّها بالدافع، وتجعلها فً األخٌر لابلةً للتمٌٌم. وعلٌه ال 

ً إالّ إذا كان موافم ً لمنهج التوحٌد. وفً نفس الولت ٌُشٌر شرٌعتً إلى ٌكون الفعل صحٌحا ا

صعوبة هذه المسألة وتعمٌدها، وال ٌعدّها بسٌطة، وال سطحٌّة. وفً اعتماده أّن الشرن ٌتلبّس 

 بلباس التوحٌد فً العدٌد من الموالع، فٌصعب علٌنا بذلن اكتشافه، والتعّرؾ علٌه.

تماعٌّة اإلٌجابٌّة والتمدّمٌة، وٌنزعج كثٌراً من وٌرى بأّن التوحٌد ٌُشّكل روح التحّوالت االج

الظاهرٌٌّن، الذٌن صٌػ وجودهم فً جوهره على أساس الشرن. وتمثِّل حادثّة كربالء من 

منظار شرٌعتً مظهراً خالصاً، بدون رتوش، وبعٌداً كّل البعد عن أّي شاببة من التظاهر، 

به ـ هً رواٌة صادلة وخالصة، تحكً للحرب المابمة بٌن الشرن والتوحٌد. وكربالء ـ بحس

 عن الصراع الدابر بٌن التوحٌد والشرن.

فما عرفته كربالء من اصطفاؾ حمٌمً، وبُْعد عن المظاهر الخدّاعة بجمٌع أنواعها، كان سبباً 

فً ارتفاع معٌار اإلخالص التوحٌدي فً هذه الحادثة إلى درجٍة صارت معها وإلى األبد محّكاً 

ن الباطل. وتزداد األهّمٌة التً تحظى بها كربالء من ناحٌة أنّها فً عٌن لتمٌٌز الحّك م

حصولها على رلم لٌاسً ٌأبى التكرار فً الصفاء واإلخالص فإنّها تحتشد فً ممابل الشرن، 

 الذي ٌرى نفسه خلٌفة هللا، ومظهراً للتوحٌد.

هر الخدّاع والتوحٌد فأخذ هذٌن المطبٌن األساسٌٌّن للتوحٌد والشرن ـ أي الشرن ذو المظ

الخالص ـ بعٌن االعتبار هو الدلٌل الذي جاء به شرٌعتً العتبار كربالء تُمثّل لّمة المواجهة 

 بٌن الشرن والباطل، وذروتها.

رٌن الذٌن  ً للعدٌد من المنّظِ وما ٌلفت نظرنا حول شرٌعتً هو مستوى تحلٌله لألمور. وخالفا

الداخل، ومن خالل مجرى التحّوالت الطاربة علٌها، خاضوا فً البحث حول حادثة كربالء من 

فمد كان ٌنظر إلى كربالء من خالل مولعها فً وسط التارٌخ، وكفرع من فروع فلسفة تارٌخ 

الشٌعة. ولد منحه هذا المستوى من التحلٌل لدرةً جنَّبته االلتهاء بجزبٌّات الوالعة، ومكَّنته من 

الدور الذي لعبته الجزبٌّات، والتً مثّلت أحٌاناً الهّم  عرض رؤٌته الخاّصة لكربالء، فً ممابل

 األساسً للنظرٌّات األخرى.

كما أّن هذه النظرة المتعالٌة والواسعة لد وهبته المابلٌّة للبحث حول ماهٌّة الحوادث فً ضمن 

 الهدؾ النهابً للتارٌخ. ونظراً ألّن طبٌعة وماهٌّة كّل حادثة جزبٌّة من هذه النهضة ال تجد

معناها إالّ فً إطار هدؾ نهابً فإنّه ٌلجأ وبكّل بساطة إلى تفسٌرها من خالل رؤٌته التارٌخٌّة 

الخاّصة. وبناًء علٌه فإنّه ٌعدّ مؽادرة مّكة فً أثناء مراسم الحّج والعةً ٌعلن اإلمام من خاللها 

المٌادة ـ بجسٍد فالد بأّن الهدؾ والؽاٌة لد تبدَّال بتبدُّل النظام، لٌُعاض عن ذلن ـ مع فمدان 

 للروح
ٕ٘
 . 

 

 

                                                           
 .8ٕٗ الحسٌن وارث آدم : - ٕ٘
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 :د ـ نظرٌّة الشهرستانً 

ومفادها أّن اإلمام الحسٌن)علٌه السالم( كان ٌعلم بأنّه سٌُمتل، سواٌء باٌع أم لم ٌُباٌع، مع 

فارٍق، وهو أنّه إذا باٌع فإنّه سٌمتل باإلضافة إلى اندثار مجده وآثار جدّه، بٌنما إذا لم ٌُباٌع 

ة، وحصوله على الشرؾ مع تحمُّك آماله، وحفاظه على الشعابر الدٌنٌّ  فسٌمتل فمط، لكنْ 

 األبدي
ٕٙ
 . 

 :هـ ـ نظرٌّة الدكتور آٌتً

سنسعى إلى توضٌح نظرٌّة آٌتً من خالل استعراض بعض كلماته، حٌث ٌمول فً موضع من 

ًّ ـ هو أنّه ب دون شهادتً كتابه: ٌرٌد أن ٌمول: إّن تمٌٌمً للمسألة ـ بصفتً أنا الحسٌن بن عل

 أّي عمل مفٌد ونافع وإٌجابًأنا وأصحابً ال ٌُمكن الوصول إلى أّي نتٌجة، وال المٌام ب
ٕ7
 . 

وٌمول أٌضاً: إّن هذا االنحراؾ الشدٌد الذي تعرَّض له نظام الخالفة اإلسالمٌّة فً المرحلة 

 عالج له إالّ األولى، ثّم تؽلؽل بعد ذلن فً جمٌع الشؤون والنواحً االجتماعٌة للمسلمٌن، ال

 ء والثورة العارمة والجادّةبالشهادة والفدا
ٕ8
 . 

وٌمول كذلن فً موضع آخر: لم ٌُؽادر اإلماُم مّكة فراراً من المتل، بل ؼادرها لكً ٌستفٌد 

 ألبد من شهادته إذا ما لُتلاإلسالم إلى ا
ٕ9
 . 

ٌُشٌر اإلمام إلى أّن إصالح  «ُخطَّ الموُت على ُولد آدم»وٌمول آٌتً أٌضاً: فمن خالل عبارة: 

الفساد االجتماعً والدٌنً ـ ولو كان على ٌد شخٍص مثل ابن بنت رسول هللا ـ ال ٌتٌّسر إالّ 

عن طرٌك الموت والشهادة. ولد كان كّل حدٌثه فً هذه الخطبة التً ألماها لبل مؽادرة مّكة 

 عةٌدور حول الشهادة والموت، والولوع فرٌسةً لذباب كربالء الجاب
ٖٓ
 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .ٕٗ: الحسٌن نهضة الشهرستانً، الدٌن هبة - ٕٙ
  .8٘(: عاشوراء تارٌخ حول دراسة) عاشورا تارٌخ بررسً - 7ٕ
  .79: السابك المصدر - 8ٕ
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 :ممارنة عاّمة بٌن مختلؾ اآلراء المطروحة حول نظرٌّة النزوع نحو الشهادة 

بحسب تمسٌٍم عاّم وكلًّ ٌُمكننا أن نصنِّؾ اآلراء المنطوٌة تحت لواء هذه النظرٌّة إلى 

 مجموعتٌن:

 وهً المجموعة التً تعدّ الشهادة بمثابة الهدؾ من النهضة، بالنحو الذي ٌكون فٌه األولى:

ًْ ابن طاووس  لتلُه َ ً وحتمٌّاً؛ ومثال ذلن ما تّم طرحه فً نظرٌّت بحسبها أمراً لطعٌّا

 والشهرستانً.

لد مال  أمام اإلمام، مع اعتمادها بأنّه وهً المجموعة التً ارتأت وجود خٌارات أخرى الثانٌة:

 ن: شرٌعتً؛ وآٌتً.إلى الشهادة من بٌن جمٌع هذه الخٌارات. ومثالها ٌتجلّى فً نظرٌّة كّلٍ م

وأّما النمطة التً تشترن فٌها كلتا المجموعتٌن فتكمن فً إٌمانهما معاً بأّن اإلمام الحسٌن لد 

 اختار الشهادة هدفاً لنفسه.

إلى طابفتٌن: طابفة « النزوع نحو الشهادة»وبلحاظ آخر ٌُمكننا تمسٌم المعتمدٌن بنظرٌّة 

رّكزت على الجوانب النفسٌّة والفردٌّة لكربالء؛ وطابفة أخرى اهتّمت باالنعكاسات االجتماعٌّة 

 لتلن الوالعة، وبمستوٌات أعمك من الجوانب الفردٌّة.

إلى ربط المجاالت التً تهتّم بها ببعض االنعكاسات  وتسعى كّل واحدة من هاتٌن الطابفتٌن

 الخاّصة التً خلّفتها حادثة كربالء.

 :ى مجموعتٌن: المدماء؛ والمعاصرٌنوبإمكاننا تمسٌم هاتٌن الطابفتٌن الربٌسٌّتٌن إل

 المدماء: 

شهادة وهم الذٌن لم ٌهتّموا ـ عند اعتبارهم الشهادة بمثابة هدؾ ـ باالنعكاسات التً خلّفتها 

اإلمام الحسٌن ـ نظٌر صاحب اللهوؾ ـ، واكتفوا بمجّرد عرض الشهادة كهدؾ؛ أو أنّهم 

اهتّموا بذلن، لكنّهم التصروا على بحث انعكاسات هذه النهضة بلحاظ الرواٌات التً جعلت 

فضالً كبٌراً للبكاء على اإلمام الحسٌن. وٌعتمد هؤالء بأّن هذه الشهادة الدامٌة والمأساوٌة 

مت بعض األوضاع التً فتحت للناس ـ عند التوّسل بها، والبكاء علٌها ـ أبواب المؽفرة إلى خل

 األبد.

وَهمُّ هذه المجموعة هو الحصول على العفو والؽفران اإللهً، من خالل عرض ولابع 

ًّ على الدور الذي لعبه البكاء  زون بشكٍل أساس مأساوٌة، وباعثة على البكاء، كما أنّهم ٌُرّكِ

ى اإلمام الحسٌن عبر التارٌخ. وٌعتمد هؤالء بأّن البكاء على اإلمام الحسٌن هو نافذةٌ عل

 مفتوحة على الجنّة.

 المعاصرون:

وٌمؾ هؤالء فً ممابل المدماء؛ حٌث ٌرون بأّن االنعكاسات التً خلّفتها والعة كربالء تشمل  

ًّ دابرة المجتمع، أكثر من استٌعابها لدابرة الفرد . وٌنتمً إلى هذه الفبة أفرادٌ من بشكٍل أساس

النزوع نحو »لبٌل: شرٌعتً، وآٌتً، والشهرستانً. وٌرى المعتمدون الجدد بنظرٌّة 
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بأّن المخلَّفات األساسٌّة لحادثة كربالء تكمن فً تشكُّل طٌؾ من األحداث المختلفة، « الشهادة

ٌرات اإلصالحٌة عبر تارٌخ التً من جملتها موت ٌزٌد، والثورات الدموٌّة، وتبلور بعض المس

التمٌٌز بٌن الحّك والباطل، وخلك نموذج مثالً ومثل أعلى ٌفصل بٌن هذٌن االثنٌن، والمٌام 

رٌن التمّسن بأحد العوامل السابمة، أو … بإصالحات، و ولد حاول كّل واحد من هؤالء المفّكِ

 ببعٍض منها، وكذلن ببمٌّة العوامل االجتماعٌّة لوالعة كربالء.

ز لدامى المعتمدٌن بنظرٌّة وٌُ  على دور البكاء والجوانب الفردٌّة. « النزوع نحو الشهادة»رّكِ

وحتّى إذا ما ترلَّْوا وأبدعوا فً مجال البحث حول كربالء من ناحٌة اآلثار االجتماعٌّة فإّن 

ً ؼاٌة ما ٌُشٌرون إلٌه هو تشكٌل المجالس العمومٌّة عبر التارٌخ، واستمرار هذا المسار ف

ز المعتمدون الُجدد بنظرٌّة  « النزوع نحو الشهادة»دابرة الحٌاة االجتماعٌّة الشٌعٌّة. بٌنما ٌُرّكِ

بشكٍل أساسً على الهموم االجتماعٌّة، وٌَرْون بأّن معٌار تأثٌر كربالء هو أعلى من أن 

 تنحصر لٌمتُه فً إحٌاء المناسبات الفردٌّة.

 

 :«الشهادة هً الهدؾ كون»اإلشكاالت المشهورة على نظرٌّة 

ز لهم تبنًّ  إذا كان هؤالء األشخاص ٌَرْون بأّن علم اإلمام الحسٌن بالمستمبل بمثابة دلٌل ٌُجّوِ

هذه النظرٌّة فٌنبؽً أن ٌُمال ـ جواباً لهم ـ بعدم وجود أّي تالزم بٌن العلم بالشهادة واتّخاذها 

إلمام الحسٌن فهذا ال ٌعنً بأنّه هدفاً. وبتعبٌر أفضل: إذا كان من المفروض أن ٌُستشهد ا

 سٌتّخذ الشهادة هدفاً سٌاسٌّاً له.

وعالوة على ذلن تحكً لنا دراسةُ ردود أفعال اإلمام الحسٌن، والمرارات التً تبنّاها فً 

، ٌضمن له الحضور الفعّال على  ًّ مختلؾ الموالؾ، عن سعٌه نحو طرح برنامج سٌاس

ع أهمٌّته بلحاظ أّن مسألة طرح برنامج وخّطة فً الساحة السٌاسٌّة. وٌكتسب هذ الموضو

ًّ تُعبّر عن التمتُّع بهدٍؾ ٌحتاج بلوُؼه إلى التخطٌط.  العمل السٌاس

 اإلشكال األّول: 

عند ُمتابعة مسٌرة األحداث والتمدُّم لخطوات فً اتّجاه األٌّام الماسٌة سٌبرز أمامنا سلوٌن 

سجم كثٌراً مع الموالؾ التً اتّخذها فً الممطع ُمؽاٌر صدر عن اإلمام)علٌه السالم(، ال ٌن

المبحوث عنه. فعندما منع الُحرُّ وِمن بعده ابُن سعد، اإلماَم الحسٌن)علٌه السالم( من المسٌر، 

 . ٖٔ مته فً المدٌنةإلى محّل إلاطلب منهم أن ٌسمحوا له بالرجوع 

النزوع نحو الشهادة، بحٌث لد ٌُعدّ  ومن الطبٌعً أن ٌكون التعبٌر بمثل هذا الكالم متنالضاً مع

 ذلن فً إطار التبرٌر لمسألة الرؼبة فً الحكم.

لكّن هذا الجواب ٌحتاج  وجواباً عن هذا اإلشكال ٌُمكننا المول بأّن اإلمام كان ٌرٌد إلامة الحّجة.

 إلى دراسٍة وتحمٌك أكثر.

                                                           
 .8ٗٔ: 8 والنهاٌة البداٌة كثٌر، ابن ؛78: ٕ اإلرشاد - ٖٔ
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 :اإلشكال الثانً

ٌْنا بها سابماً من أجل  ـ والتً من أهّمها « النزوع نحو الحكم»دعم نظرٌّة  إّن الشواهد التً أتَ

أخذ البٌعة، وإرسال مسلم ـ تُمثّل فً حدّ ذاتها أشهر اإلشكاالت المطروحة على نظرٌّة 

 «.النزوع نحو الشهادة»

وعند هبة الدٌن الشهرستانً كالٌم حول الجواب عن هذا اإلشكال، ٌحتاج إلى بحٍث وتحمٌك. 

فٌه؛ لمجّرد فتح الباب أمام دراسات مستمبلٌّة إذا ما أُتٌحت  وسنسعى من جهتنا للخوض

 الفرصة لذلن الحماً.

ٌنظر هبة الدٌن الشهرستانً إلى كربالء من زاوٌة مختلفة، وٌرى أّن توّجه اإلمام)علٌه 

 السالم(نحو الكوفة كان فً سبٌل إلامة الحّجة.

ًّ نبؽً عدّ وفً تفسٌر هذا الكالم وتحلٌله ٌُمكننا المول بأنّه ٌ  المطالبات المتراكمة ألبناء عل

عامالً مهّماً فً ولوع حادثة كربالء. فلو أّن اإلمام الحسٌن لم ٌستِجْب لدعوة الناس ألدّى ذلن 

ًّ بٌن الذٌن دعوه للمجًء وعاّمة الناس؛ ألنّه لد مّرت  ًّ والسٌاس إلى انتشار الٌأس االجتماع

 لدعوة الناس إللامة الحكومة.سنوات طوال دون أن ٌستجٌب أهل البٌت 

ً إلى إبراز مدى التزامه  ومن خالل االستجابة لدعوة الكوفٌٌّن فإّن اإلمام الحسٌن، مضافا

بمسألة تأسٌس نظام جدٌد للحكم، سعى إلى إتمام الحّجة علٌهم. ولد بٌَّن)علٌه السالم( أّن أهل 

ًّ لم ٌمتنعوا عن االستجابة لدعوة الناس؛ بسبب للّة سعٌهم، بل إّن ذلن  البٌت وأبناء اإلمام عل

 نتٌجةٌ لعجز الناس، وفتور هّمتهم، وتملّبهم.

إذا ما درسنا نظرٌّة إتمام الحّجة، التً جاء بها الشهرستانً، بشكٍل أعمك فإنّنا سنمؾ على 

التولُّع الثنابً الذي تبلور من خالل هذه الحادثة؛ فمن جهة أولى لو أّن األبّمة لم ٌستجٌبوا 

دعوة الناس ألدّى ذلن إلى ظهور إحساٍس وفهم كاذب بٌنهم، وهو ما ٌعنً فً الوالع إلامة ل

الحّجة على األبّمة؛ ومن جهة أخرى فإّن اإلمام الحسٌن سعى إلى إلامة الحّجة على الناس من 

خالل الرضا بالشهادة، ولو أنّه)علٌه السالم( لم ٌفعل أّي شًء فإّن ذلن سٌترن ـ مضافاً إلى 

ً لدى الناس بأّن األبّمة كانوا ٌرفضون دعوتهم فً كّل مّرة ا إلحباطات االجتماعٌّة ـ انطباعا

، وجعل فً أذهان الناس عن أدابهمخاطبة  بنحٍو من األنحاء، وسٌؤدّي ذلن إلى تبلور أحكام

 الظروؾ االجتماعٌّة المساعدة على اتّخاذ موالؾ سٌاسٌّة من لِبل األبّمة باهتة وضبٌلة.

باإلضافة إلى ما لام به اإلمام الحسٌن ـ عندما اختار طرٌك الشهادة ـ من إعادة تشكٌل لذهنٌّة ف

الكوفٌٌّن فمد لام بتمهٌد األرضٌّة المناسبة لبمٌّة أعضاء أهل البٌت من أجل اتخاذ إجراءات 

 سٌاسٌّة فً المستمبل. وبذلن سعى اإلمام الحسٌن عن طرٌك إتمام حّجته إلى تجفٌؾ منابع

التشاؤم التارٌخً، الذي تشكَّل لسٌم منها فً زمان صلح اإلمام الحسن. فلو لم ٌتَّخذ اإلمام 

 الحسٌن أّي مولؾ فمن المحتمل أن ال تتهٌّأ أّي فرصة مناسبة لبالً األبّمة بشكٍل مطلك.
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 اإلشكال الثالث:

هو ما ال ٌنسجم مع كان اإلمام الحسٌن ٌصّر على الرجوع بعد عرللة الُحّر وابن سعد إٌّاه، و 

 فكرة كون الشهادة هً الهدؾ بالنسبة إلى اإلمام.

ً عن ذلن: إنّما عبّر اإلمام عن مٌله إلى العودة بعد ممانعة الُحّر وابن  وٌُمكننا المول، جوابا

سعد من دخول الكوفة؛ لعدم إفضاء ذلن إلى حصول أّي انعكاسات أو آثار سلبٌّة، مّما عدَّدناه 

ة االّطالع على خبر شهادة مسلم، نظٌر: نمض األهداؾ، وتموٌة حكومة ٌزٌد سابماً فً مرحل

الالشرعٌة. وها هو اإلمام الحسٌن لد سعى حثٌثاً حتّى شارؾ أبواب الكوفة، وبمً ثابتاً على 

موالفه، على الرؼم من تلبُّد آفاق المواجهة. ومضافاً إلى ذلن فمد ُسلب منه فً تلن الظروؾ 

.الطاربة عنصر اال ًّ  ختٌار، وُسدّ فً وجهه طرٌك الكوفة بشكل عمل

وفً هذه الحالة لن تكون عودته اختٌارٌّة، بل ستكون إجبارٌّة، وشاهدةً على لجوء الٌزٌدٌٌّن 

 إلى استعمال العنؾ. اللهّم إالّ أن نعدّ فعل اإلمام شكالً من أشكال إلامة الحّجة فً تلن الظروؾ.

 

 

د أٌضاً بعض اآلراء التً تعتمد بأّن هجرة اإلمام الحسٌن لم تكن بهدؾ معانمة الموت، بل توج

ً منه. فبحسب هذا الرأي كان اإلمام الحسٌن)علٌه السالم( ٌُعانً فً المدٌنة من  كانت هروبا

بعض األوضاع التً أدّت فً النهاٌة إلى استشهاده؛ ولهذا السبب اختار)علٌه السالم( الهجرة 

 الكوفة. إلى

وٌمكن الدفاع عن هذا الرأي باإلشارة إلى تشتُّت الموالٌن لإلمام الحسٌن، الذٌن كانوا بشكل 

عاّم فً الكوفة، بحٌث إّن المدٌنة كانت تفتمد مثل هذه المكانة. فبالنظر للظروؾ التً كان 

اصرٌن: لمد كان ٌعٌشها من المنطمً جدّاً أن ٌُفّضل اإلمام الكوفة على المدٌنة. وٌمول أحد المع

خروج اإلمام الحسٌن)علٌه السالم( من المدٌنة إلى مّكة، ومن مّكة باتجاه العراق؛ من أجل 

ً ضدّ العدّو، وال بهدؾ إلامة نظام  المحافظة على روحه، ولم ٌكن تمّرداً، وال ثورةً، وال حربا

 للحكم
ٖٕ
 . 

ه إلى هذه النظرٌّة   :اإلشكال الموجَّ

ٌّة الفرار من الموت مسألة ؼامضة. وٌكمن هذا الؽموض فً أنّه بإمكاننا ألّول وهلة تبدو نظر

عرض الموت بنحوٌن: األّول: موٌت باهت، وذو أثر ضعٌؾ، والثانً: موٌت مؤثِّر، وممارن 

لتحّوالت اجتماعٌّة عمٌمة. فإذا كان الممصود من الموت هو النحو األّول فإّن الشواهد 

تحكً بشكٍل واضح عن إهمال هذه النظرٌّة وضعفها؛ حٌث إّن  التارٌخٌّة، التً بٌن أٌدٌنا،

 اإلمام الحسٌن سعى فً حاالت معٌَّنة إلى الهروب من هذا النوع من الموت.

 

                                                           
 .9ٗٔ ـ 9ٖٔ(: السبع؟ السنوات استصرخت لماذا) آورد؟ در صدا چرا ساله هفت اشتهاردي، پناه علً - ٕٖ

 الموت من الهروب نظرٌّة ـٖ
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وكمثال على ذلن: السٌاسة الواضحة التً تبنّاها فً المدٌنة، والتً كان الهدؾ منها الفرار 

ٌر بالذكر أّن هذا النحو من الفرار ٌُعدّ من الموت الهادئ والمكتوم على ٌد ٌزٌد. ومن الجد

جزءاً من مشروع أكبر كان ٌسعى من خالله اإلمام الحسٌن إلى بلوغ أهداؾ أخٌرة، لد ٌكون 

 أحدها عبارة عن موٍت نبٌل، ذي آثار بالؽة، أو تأسٌس حكومة.

خلً بحسب هذا التفسٌر لنظرٌّة الهروب من الموت ستعانً هذه النظرٌّة من التعارض الدا

واالنؽالق؛ ألنّه ال ٌمكننا بحاٍل من األحوال أن نعدّ هذا النحو من الفرار من الموت هدفاً 

ر نهضة اإلمام الحسٌن ـ من خالل اإلصرار على هذا األمر ـ بأنّها كانت سعٌاً  للثورة، وأن نفّسِ

 «.التملُّصً»وراء الموت 

داً لموٍت أوسع دابرة وأكبر تأثٌراً وهذا النوع من الفرار والهروب إذا لم ٌكن فً حدّ ذات ه ممّهِ

 فمد كان ـ على األلّل ـ وسٌلة للوصول إلى أهداؾ أخرى، من لبٌل: تأسٌس الحكومة.

وأّما إذا كان الممصود من الموت هو النحو الثانً فٌنبؽً علٌنا التأّمل فً المسألة بشكٍل أكبر. 

من الموالؾ التً اتّخذها اإلمام الحسٌن،  وتدّل المشاهد المهّمة من والعة كربالء، والعدٌد

على طلبه وسعٌه للشهادة. وٌبدو أنّه تّم التركٌز على رؼبة اإلمام الحسٌن فً الفرار من 

الموت العَبَثً. هذا على الرؼم من حضور ثمافة استشهادٌّة ؼنٌّة على مستوى كربالء. لكّن 

نحو الشهادة. فما ٌظهر من ذلن هو هذا ال ٌعنً بأنّه)علٌه السالم( كان ٌسعى بالضرورة 

مجّرد أّن اإلمام الحسٌن لم ٌكن فً صدد الهروب من موٍت نبٌل، وذي أثٍر بالػ، مع أنّه من 

إلٌه  الممكن أن ٌكون لاصداً إحدى هاتٌن الحالتٌن: إّما الشهادة ـ التً تمؾ فً ممابل ما تهدؾ

 ؛ وإّما إلامة الحكومة.نظرٌّة الفرار من الشهادة 

 

 

فً الولت الذي ٌمكننا تصنٌؾ النظرٌّات المطروحة حول حادثة كربالء من خالل التركٌز على 

النماط المشتركة بٌنها، فإّن نظرٌّة مطّهري تفتح آفالاً جدٌدة أمام دراسة عاشوراء. ولبل أن 

خاً، ً فً المضاٌا الدٌنٌّة، كان فٌلسوفاً، ٌنظر  ٌكون مطّهري عالم اجتماع، مؤّرِ فمٌهاً، وباحثا

ً كان  إلى المسابل االجتماعٌّة بذهنٌّة فلسفٌّة، وباالستفادة من لدرات تحمٌمٌّة هابلة، وعموما

 ٌُخضع نظرته تلن إلى إطار منضبط ومنظَّم.

عارؾ المرتكزة على هذا السعً الدابم من لِبَل مطّهري نحو االهتمام فً مختلؾ المجاالت بالم

المنطك والعمل أدّى به على مستوى التحلٌل لنهضة اإلمام الحسٌن)علٌه السالم( إلى المٌام 

بدراسة جذرٌّة حولها، وإنجاز تحمٌك لم ٌنَحْز فٌه إلى أّي نظرٌّة من النظرٌّات األخرى، وإلى 

 عرض اإلشكالٌّات العاّمة المطروحة على تلن النظرٌّات.

ن العدٌد من االحتماالت المطروحة حول تحلٌل والعة كربالء ـ والتً ٌشتمل علٌها فبعد أن ٌُبٌِّ  

ي تُعانً منه جمٌع هذه لسم مهّم من النظرٌّات األخرى ـ ٌُشٌر مطّهري إلى الخلل الربٌسً الذ

 النظرٌّات.

 (مطّهري الشهٌد نظرٌّة) المتوازٌة األهداؾ نظرٌّة ـٗ
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ن والنمطة األساسٌّة التً ٌتعّرض لها مطّهري تكمن فً عجز هذه النظرٌّات عن التوفٌك بٌ

المبادئ التً تؤمن بها وبٌن حمٌمة حادثة كربالء؛ حٌث اكتفت كّل واحدة منها باإلشارة إلى 

أجزاء الوالعة التً تحكً عن صّحة دعواها، من ؼٌر أن تعطً صورةً كاملة عن الوالعة 

بتمامها. ولد برز ضعؾ النظرٌّات المطروحة حول عاشوراء حٌن تّمت ممابلتها مع مختلؾ 

 تخلَصة من تلن الحادثة.الشواهد المس

ً إلحدى النظرٌّات، ُعدّت  ففً الولت الذي شكَّلت فٌه هذه الشواهد نمطة لّوة، ومرتكزاً أصلٌّا

 عالمةً على ضعؾ نظرٌّة أخرى وعجزها.

ولهذا السبب اهتّم لسٌم من المساعً التً بذلها مطّهري ببٌان هذا النوع من الضعؾ الذي 

 ةعانت منه النظرٌّات السابم
ٖٖ
. ومن خالل تجاوز مسألة النزوع فً عاشوراء نحو هدٍؾ  

 مطلك فمد سعى مطّهري إلى استبدال الهدؾ الواحد بمجموعة من األهداؾ.

وفً اعتماده فإّن عاشوراء لم تنتج من خالل السعً نحو هدٍؾ واحد، بل هً حصٌلة 

كن أن ٌختلؾ مجال الستمصاء مجموعة من األهداؾ المتوازٌة والمتعدّدة، التً من المم

ى المرافمٌن عملها وظرؾ تأثٌرها. فبعض هذه األهداؾ عاجٌل جدّاً، وإلسكات الناس، أو حتّ 

 لإلمام الحسٌن
ٖٗ
 األوضاع السٌاسٌّة المعاصرة، وبعضها للتأثٌر فً  

ٖ٘
، وبعضها إلحداث  

 مدآثار تارٌخٌّة وطوٌلة األ
ٖٙ
 . 

 

 :عرٌض وتحلٌل لنظرٌّة الشهٌد مطّهري 

 عند المٌام باستعراض نظرٌّة الشهٌد مطّهري وتحلٌلها ٌجدر بنا االلتفات إلى النماط التالٌة:

  االولى:النمطة 

ال ٌعنً تعدّد األهداؾ عند مطّهري اإلٌمان بأهداؾ بدٌلة، كما اعتمدت بذلن بعض النظرٌّات  

ً تتحمّك فً مرح لة السابمة. فاألهداؾ التً ٌُؤمن بها مطّهري هً فً الوالع لٌست أهدافا

معٌّنة، ومماطع زمانٌّة منفصلة، وإْن أمكن مشاهدة تأثٌرها فً مماطع معٌّنة. ولد سعت 

النظرٌّات التً تعتمد باألهداؾ البدٌلة ـ وخصوصاً نظرٌّة صالحً النجؾ آبادي ـ إلى الخوض 

الت من جهة واإلجراءات والموالؾ التً اتّخذها  فً بٌان التضادّ الحاصل بٌن األحداث والتحوُّ

اإلمام الحسٌن من جهة أخرى. وعلٌه ٌكون اإلمام الحسٌن عند اتّخاذه للمرارات ـ بحسب 

نظرٌّة األهداؾ البدٌلة ـ متأثِّراً بالظروؾ، ووالعاً تحت تأثٌر التحّوالت الطاربة، ومنفعالً بها، 

 شأنه فً ذلن شأن أّي فاعٍل حكٌم آخر.

                                                           
 .7ٖٓ ـ 7ٔٙ: 7ٔ اآلثار مجموعة مطّهري، الشهٌد - ٖٖ
 .ٕ٘ٔ ـ ٙٗٔ: 7ٔ السابك المصدر - ٖٗ
  .نفسه المصدر - ٖ٘
 المصدر نفسه. - ٖٙ
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السالم( هو فً منتهى الفعالٌّة. وإذا ما  وأّما من وجهة نظر مطّهري فاإلمام الحسٌن )علٌه

ُوجدت شواهد على خالؾ ذلن فألنّه كان عازماً منذ البداٌة على تحمٌك أهداؾ مختلفة، ال أنّها 

 نشأت مع األحداث وتؽٌُّر األوضاع.

وٌعتمد الشهٌد مطّهري أّن اإلمام الحسٌن كان ٌصبو فً والعة كربالء نحو تحمٌك أهداؾ 

 ثالثة، وهً:

األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر: ٌعتبر الشهٌد مطّهري أّن أّول أهداؾ اإلمام الحسٌن  الً:أوّ 

 وأهّمها وأبرزها هو العمل على األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر.

التملّص من مباٌعة ٌزٌد: كان مطّهري ٌرى بأّن التهّرب من مباٌعة ٌزٌد هو أحد  ثانٌاً:

مام من الهجرة إلى مّكة؛ ألّن أجواء البٌعة والرضو  لسلطة ٌزٌد األهداؾ التً سعى إلٌها اإل

 كانت هً الحاكمة على المدٌنة فً ذلن الولت.

االستجابة لدعوات أهالً الكوفة: ٌعتمد الشهٌد مطّهري بأّن ثالث تلن األهداؾ ٌكمن فً  ثالثاً:

 وة الناساإلمام الحسٌن لدع استجابة
ٖ7
لهدؾ ٌُبرز الدور العرفً . وفً الوالع فإّن هذا ا 

 الذي ٌلعبه اإلمام الحسٌن فً المجتمع.

وتحتوي نظرٌّة مطّهري على نوعٍ من الممارنة بٌن األهداؾ، حٌث تُمٌّم هذه األهداؾ الثالثة 

 بطرٌمٍة ٌكون فٌها الهدؾ األّول أهّم من الثانً، والثانً أهّم من الثالث.

  الثانٌة:النمطة 

ن أهداؾ اإلمام التمّرد على بٌعة ٌزٌد. وٌبدو أنّه من الممكن ٌعتمد مطّهري ـ كما أشرنا ـ أّن م 

 االستعانة بأحد هذٌن الدلٌلٌن من أجل اإلثبات المنطمً لهذه الدعوى:

 األّول: الدلٌل

تُعدّ مسألة مؽادرة مّكة، واالستعجال فً الخروج منها، عالمة واضحة على التمّرد على أمر  

ن حاكم المدٌنة أن ٌرسل له واحداً من اثنٌن: إّما ٌزٌد بالمباٌعة؛ إذ إّن ٌزٌد كان لد طلب م

رأس اإلمام الحسٌن؛ وإّما عمد بٌعته. وحٌن ٌصدر أمر بهذه الصراحة من الطبٌعً أن ٌُعدّ 

الخروج عن دابرة طاعة ممثِّل الخلٌفة دلٌالً واضحاً وعالمةً بٌِّنة على رفض البٌعة. فمن خالل 

 لمبادرة الالزمة لصنع الوضعٌّة التً ٌرؼبون فٌها.هذا العمل لام أعداء اإلمام بتوفٌر ا

وبٌان ذلن: إّن ٌزٌد ـ خالفاً لمعاوٌة ـ لم ٌكن مطَّلعاً على التعمٌدات السٌاسٌّة، ولم ٌكن ٌسعى 

ؾ بسطحٌّة فً  إلى تحمٌك أهدافه من خالل وضع برامج مرحلٌّة؛ ولهذا السبب كان ٌتصرَّ

 ر فً عوالب ذلن وتبعاته.أؼلب لراراته السٌاسٌّة، دون أن ٌفكّ 

 

 

                                                           
 .ٙٗٔ ـ ٔٗٔ: 7ٔ اآلثار مجموعة مطّهري، الشهٌد - 7ٖ
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 الثانً: الدلٌل 

لم ٌكتِؾ اإلمام الحسٌن من خالل مؽادرته للمدٌنة، وتوّجهه إلى مّكة ـ وخصوصاً عندما تحّرن 

باتّجاه الكوفة ـ، بردِّ بٌعة ٌزٌد، بل ألدم كذلن على الثورة ضدّ حكومته. وفً الولت الذي طلب 

حو األمام، فإضافة إلى عدم إجابته إلى البٌعة ٌزٌد البٌعة من اإلمام الحسٌن خطا اإلمام خطوة ن

 لام بطلب البٌعة لنفسه، وأعلن الخروج على حكومة ٌزٌد.

من المدٌنة خروجاً على الحاكم المستبدّ وحكومته، بحٌث شّكل ذلن  وعلى هذا فمد كان خروجه

ذه الظروؾ الخروُج َمظهراً لرفضه بٌعة ٌزٌد. واألمر الذي ٌحوز على أهمٌّة لصوى فً مثل ه

د ضدّ حكم ٌزٌد، ال مؽادرة المدٌنة. هذا مع أّن الخروج من المدٌنة ٌُعدّ الشرارة  هو التمرُّ

د على أوامر ٌزٌد وإرادته.  األولى التً أشعلت نار التمرُّ

 الثالثة:النمطة 

عندما نتحّرن على مسار األهداؾ التً تعّرض لها الشهٌد مطّهري نصطدم بحصول تؽٌّر  

فٌّة إلى الحالة اإلجرابٌّة، إالّ أّن هذا ال ٌمنع من أن تتمتّع األهداؾ ملموس من الحالة الوظٌ

 األولى ـ من حٌث المٌمة ـ بأهّمٌة أكبر بالنسبة إلى األهداؾ الالحمة.

رٌة واعتمادٌّة صرفة، فً الولت الذي  وبٌان ذلن: إّن الهدؾ األّول ٌحتوي على جنبة تصوُّ

مع العمل فً إطار العرؾ وظروؾ الحٌاة السٌاسٌّة. ٌتالءم فٌه الهدؾ الثانً بشكٍل أكبر 

وتبلػ أهمٌّة هذا العامل درجتها المصوى على مستوى الهدؾ الثالث، حٌث ٌُنظر إلى اإلمام 

الحسٌن ـ بؽّض النظر عن معتمداته السٌاسٌّة ـ بمثابة عنصر فاعل على الساحة السٌاسٌّة. 

بعض الجوانب العملٌّة؛ ألّن األمر بالمعروؾ  ومع هذا كلّه فال ٌخلو الهدؾ األّول بدوره عن

 والنهً عن المنكر كان ٌمتلن باستمرار نتابج وأدواراً اجتماعٌّة.

 

 

  ً ٌمكن طرحها فً هذا المجالالفرضٌّة األخرى الت
ٖ8
هً التً ترى بأّن الهدؾ األساسً  

كمن فً مواجهة حالة االنؽالق السٌاسً وانسداد األفك فً عهد ٌزٌد. لإلمام الحسٌن ٌ

وبحسب هذا الرأي فإّن اإلمام الحسٌن كان ٌعلم بأنّه سٌسمط شهٌداً على ٌد ٌزٌد، سواٌء كان 

ذلن فً المدٌنة أو فً مكان آخر، ؼاٌة األمر أنّه)علٌه السالم( سعى إلى إحٌاء نهج المماومة 

 من خالل سحب مشهد شهادته إلى ساحة المجتمع. ضدّ ٌزٌد فً المجتمع،

وفً هذا اإلطار ٌستطٌع المؤٌِّدون لهذا الرأي االستناد إلى المصٌر الذي آلت إلٌه حكومة ٌزٌد 

إثَْر شهادة اإلمام الحسٌن)علٌه السالم(. ولد تأثَّر هذا المصٌر بصورٍة واضحة بتفالم لدرة 

 ن فً شهادته)علٌه السالم(.المجتمع على الثأر ومعالبة المتسبِّبٌ

                                                           
ض لننند أحنننداً  أنّ  اآلن حتّنننى أرَ  لنننم - 8ٖ د هنننو المجنننال هنننذا فنننً ٌوجننند ومنننا. الفرضنننٌّة هنننذه لطنننرح تعنننرَّ  تعلٌمنننات مجنننرَّ

منننة فنننً العلمننناء أحننند أوردهنننا  آٌتنننً، الننندكتور تنننألٌؾ منننن ،(عاشنننورا تنننارٌخ بررسنننً) كتننناب علنننى كتبهنننا التنننً الممدِّ
ً  نعدّ  أن الممكن من حٌث  .الفرضٌّة تلن من لرٌبةً  التعلٌمات هذه من بعضا

 ٌزٌد عصر فً السابدة السٌاسً االنؽالق حالة مواجهة ـ٘
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ً لمعاوٌة الذي كان ٌمتاز بالتأنًّ والبرمجة، واللجوء إلى الكّر والفّر، والتمدّم ببطء  وخالفا

وهدوء، فإّن ٌزٌد كان ٌفتمد لحّس االّطالع على األوضاع، والمرونة فً التخطٌط. وما كان 

ً فً ٌتطلَّب من معاوٌة سنواٍت طواالً، ملٌبة بالمشمّة والصبر و التأنًّ، كان ٌراه ٌزٌد سابؽا

لٌلة واحدة. وتتضافر عوامل مختلفة ـ من جملتها: الروحٌّة المتعجرفة، وعدم امتالن الفطنة 

ل األصل والسبب فً النظرة األحادٌة التً كانت عند ٌزٌد.  الالزمة لمعرفة الظروؾ ـ لتشّكِ

لطالة واالستعداد ـ، والخطأ فً وعلى أّي حال، عند السعً نحو الحكم ـ مع أنّه هدؾ فوق ا

. ولد  ًّ ًّ وسٌاس تمدٌر المدرات واإلمكانٌّات، فإّن ذلن ٌمّهد األرضٌّة لحصول اختناق اجتماع

حصل فعالً هذا االختناق فً عهد ٌزٌد، حٌث دعا الجمٌع إلى مباٌعته والتسلٌم له. وفً نفس 

اع السابدة فً المجتمع كان ٌُحّب الولت الذي كان ٌتصّرؾ فٌه علناً بشكٍل مناؾ للدٌن واألوض

 أن ٌطلك علٌه اسم )أمٌر المؤمنٌن(.

كّل هذه األمور أدّت إلى رسو  شكٍل من أشكال السنن الخاطبة، وشٌوعها فً المجتمع. ومع 

، إالّ أّن أحداً لم ٌكن ٌعتبر حلّت بالمجتمع بعد وفاة الرسولد أّن العدٌد من التجارب المــُضنٌة ل

ًّ للخمر. نفسه أمٌراً   للمؤمنٌن مع احتسابه العلن

ووفماً لهذا التحلٌل ٌنبؽً النظر إلى مسألة إزالة حالة االحتمان، وإظهار حالة العجز الوالعً 

ًّ لإلمام الحسٌن. ولد كان اإلمام ٌسعى إلى فضح  التً ٌعانً منها حكم ٌزٌد، بمثابة هدٍؾ نهاب

ر هذه الحكومة  حكومة ٌزٌد، التً تشكَّل بناؤها الداخلً على أساس الظلم؛ لٌنملب بذلن تهوُّ

ً من الحكومات التً جاءت بعد ٌزٌد لم تستطع تحطٌم  وباالً علٌها. ونتٌجةً لهذا األمر فإّن أٌّا

الرلم المٌاسً الذي وصل إلٌه حكُمه، ولم ٌُرَؼب فً ذلن، مع أّن العدٌد منها لد سلن سبٌل 

ًّ والضالل.  الؽ

ًّ الذي كان ٌصبو إلٌه اإلمام الحسٌن. « الم السالمعلى اإلس»وتدّل عبارة  على الهدؾ النهاب

ولد كان اإلمام الحسٌن ٌخشى من استمرار السٌاسات المبتنٌة على االنؽالق، كما بذل لصارى 

جهده فً سبٌل كسر شوكة خّط االنؽالق، والمضاء على لدراته. فرؼم أّن الخطوات التً لام 

، بها اإلمام الحسٌن لم تُؤمّ  ًّ ًّ واالجتماع ن اإلسالم تارٌخٌّاً من بروز أجواء االختناق السٌاس

لكْن من المتٌمّن أنّها ضمنت محافظة الحّكام الالحمٌن على درجة معٌَّنة من الظاهر، 

 واستجابتهم لمطالب الناس العاّمة.

ً إلى ذلن، إذا كنّا ال نروم الخوض فً تمٌٌمات بعٌدة المدى، وكتابة وصفة  جاهزة ومضافا

للتارٌخ، أو حتّى طرح آراء مؽاٌرة لهذا النوع من الرؤى، ٌنبؽً علٌنا أن نعدّ تفادي حصول 

االنهٌار االجتماعً كأحد األهداؾ التً سعى إلٌها اإلمام الحسٌن. وفً الوالع فإّن اإلمام)علٌه 

ث أزمات السالم( تمكَّن بهذا العمل من إنماذ مجتمعٍ كان ٌسٌر فً اتّجاه االنهٌار، وحدو

إللٌمٌّة، وانفصال الفبات االجتماعٌة عن بعضها البعض فً نهاٌة المطاؾ. وٌشهد التارٌخ 

 بأّن الطالبٌن بثأر اإلمام الحسٌن هم وحدهم الذٌن سحموا ٌزٌد وحكومته.
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 :اإلشكال المشهور على هذه النظرٌّة 

نمت وبرزت فٌه هذه تشٌر األوضاع التً تبلورت من خاللها حادثة كربالء، والمجتمع الذي 

الوالعة، إلى ظهور مجتمع منؽلك، لد انحدر من الناحٌة السٌاسٌّة إلى عصر االختناق. ومع 

أّن هذا االختناق واالنؽالق له سابمةٌ من نوعه، لبل إمسان ٌزٌد بأزّمة الحكم، لكّن حكومة 

بة المجتمع ٌزٌد هً الحكومة الوحٌدة التً دفعت به إلى أعلى مستوٌاته، وأدّت إلى إصا

بهّزات عنٌفة، ومعاناته من االحتمان السٌاسً، وذلن من خالل إلؽاء الجوانب الظاهرٌّة التً 

كانت تتَّصؾ بها حكومة معاوٌة. وعلٌه مع إثمار هذه الحركة االجتماعٌّة والتحّول السٌاسً 

 فمد اتَّجهت حالة االحتمان نحو االنخفاض إلى أن اضمحلّت.

مة على والعة كربالء، فً الحمٌمة، وضمن ن تٌجة عاّمة وكلٌّة، بإمكاننا دراسة األوضاع المتمدِّ

، وبٌان أّن التخفٌض من مستوى  ًّ رة عنها، فً عاللتها مع حالة االنؽالق السٌاس والمتأّخِ

 االحتمان ٌُعَدّ على األلّل من أهّم اآلثار التً نتجت عن هذه الحادثة.

حدٍّ ٌُمكننا اعتبار النضال من أجل الوصول بهذه الوضعٌّة إلى لكّن الكالم هنا فً أنّه إلى أّيِ 

ً ـ لحادثة كربالء؟ وبعبارة أخرى: هل أّن الخروج  حالة اإلثمار أحدَ األهداؾ ـ أو هدفاً محورٌّا

ً ـ من أهداؾ تلن الوالعة، بحٌث كان  من حالة االحتمان، وإٌجاد انفراج فٌها، هو ـ مبدبٌّا

 اعٌة، أم ال؟ٌُسعى لتحمٌمه بصورة و

وجواباً عن ذلن ٌنبؽً المول: إّن دراسة الشواهد التارٌخٌّة تحكً عن عدم امتالن أّي دلٌل ـ 

أو أدلّة ـ على كون الخروج من حالة االنؽالق هدفاً لإلمام)علٌه السالم(. وبالتالً ٌجب عدّ هذا 

الحسٌن األخرى. وإلى  األثر المهّم من جملة اآلثار التً تحمَّمت ضمن تحمُّك أهداؾ اإلمام

جانب هذه الرؤٌة ٌمكننا فتح آفاق جدٌدة من البحث، نستطٌع ـ إذا ما أخذناها بعٌن االعتبار ـ 

ً منظوراً، وذلن على الرؼم من عدم وجود شواهد  أن نعدّ الخروج من حالة االنؽالق هدفا

 خاّصة على هذا األمر.

لبحث تعتمد فً داخلها على رؤٌة كالمٌّة، وتجدر اإلشارة إلى أّن هذه اآلفاق الجدٌدة من ا

مفادها أّن األبّمة؛ وبسبب امتالكهم لعلم الؽٌب، وولوفهم على اآلثار التً تخلِّفها التحّركات 

والمبادرات السٌاسٌة وؼٌر السٌاسٌّة الصادرة عنهم، فإنّهم ٌتَّخذون من هذه اآلثار هدفاً 

فون بطرٌمة مدروسة بدلّة،  وعن وعً بجمٌع االنعكاسات واآلثار وؼاٌة، وهم ٌتصرَّ

 المحتملة، خالفاً لعاّمة الناس، الذٌن تتمٌَّز طرٌمة عملهم بنحٍو من الفوضى.
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عند استعراضنا لهذه النظرٌّة سنسعى بشكٍل أكبر إلى تحدٌد اإلطار الخاّص، الذي ٌعطً 

ً لهذه النظرٌّة، وسنؽّض الطرؾ عن الخوض فً الجانب  تفسٌراً لمعنى نهضة اإلمام وفما

ًّ المرتبط بتلن النهضة. وبطبٌعة الحال لو تّم التوافك على هذا اإلطار فإّن الجوانب  التارٌخ

التارٌخٌّة ـ التً مّرت معنا عند عرض النظرٌّات السابمة ـ ستحتّل مكانها المناسب فٌه، بحٌث 

 ن تفتمر بعد ذلن ألّي توضٌحٍ زابد.ل

 

 وفً ما ٌلً سنتعّرض لبٌان هذه النظرٌّة:

ٌْن: ظاهر؛ ومستور. ولد تخفى علٌنا  بعض األحٌان تكون أهداؾ األبّمة فً فً مستوٌَ

المستوٌات السفلى من هذه األهداؾ، مع أنّها تترن تأثٌرها على طرٌمة تفكٌرنا أو منهجنا فً 

ً لد نتنفّس فً داخل أجواء الفهم أو أسلوب حٌ اتنا الدٌنٌّة. وبعبارة أفضل نمول: إنّه أحٌانا

ناتجة عن جهود األبّمة ومساعٌهم، مع أنّنا ال نملن أدنى اّطالع على ماهٌّة هذه الجهود 

 وطبٌعتها.

ؾ على هذا النوع من األسالٌب، التً كان ٌتَّبعها األبّمة فً عملهم، ال ٌتسنّى لنا إ الّ إّن التعرُّ

من خالل المٌام بعملٌّة تشرٌح للفهم التارٌخً، ودراسة التطّورات التً عرفها الفكر التارٌخً. 

فإذا لم تترافك نظرتنا إلى الماضً مع بعض االستنباطات التأوٌلٌّة فمن المتٌمَّن أنا سنسمط فً 

 انحرافات وأخطاء فً الفهم.

 وكمثال على ذلن: 

ألبّمة التً ال تنسجم من جهة مع علمهم بالؽٌب، وال تتالءم لد نواجه أحٌاناً بعض تصّرفات ا

من جهة أخرى مع سٌرة بمٌّة األبّمة. ففً مثل هذه الموارد علٌنا أن نربًّ أنفسنا على المٌام 

بدراساٍت أعمك عند التعامل مع الوالع، وأن نسعى إلى الكشؾ عن العاللة والتوازن الداخلً 

مد والنتابج اآلنٌة ـ أو األهداؾ الظاهرة ـ المنبثمة عن الموالؾ الحاصل بٌن النتابج طوٌلة األ

 التً كان ٌتخذها األبّمة)علٌهم السالم(.

وإذا أمعنّا النظر فً العبارات المستعملة فً نهضة اإلمام الحسٌن)علٌه السالم( سنمؾ على 

ستور. حمٌمة مفادها أّن هدؾ اإلمام ٌتألّؾ من مستوٌٌن: ظاهرّي ومكشوؾ؛ وباطنً وم

فالمستوى الظاهري هو ذلن األسلوب الذي تّم طرحه على شكل سٌاسة إعالمٌّة، وفً إطار 

 السعً نحو هدٍؾ مطلوب ومرؼوب.

 وكمثال على ذلن:

ٌُمكننا اعتبار دعوة اإلمام الحسٌن)علٌه السالم( إلى عزل ٌزٌد، وإلامة نظاٍم عادل للحكم،  

 ُختمت فً األخٌر بعاشوراء.بمثابة مستوى ظاهرّي لبعض الموالؾ، التً 

دة المستوٌات ذات األهداؾ نظرٌّة ـٙ  (بالبحث جدٌرةٌ  نظرٌّة) المتعدِّ
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ً لد ٌكون التارٌخ وحده المادر على كشؾ النماب عن تلن المستوٌات الباطنٌّة. ولذلن  وأحٌانا

 فمد كشفت لنا عاشوراء فً هذا العصر عن خصوصٌّاتها.

 ولتوضٌح هذه النظرٌّة بشكل أكبر ٌجدر بنا االلتفات إلى مسألتٌن:

  األولى:

دة» بإمكاننا أن نعدّ نظرٌّة جسراً ٌربط بٌن نظرٌّة األهداؾ « األهداؾ ذات المستوٌات المتعدِّ

المتوازٌة ـ للشهٌد مطّهري ـ ونظرٌّة األهداؾ المرحلٌّة ـ التً تبنّاها صالحً النجؾ آبادي 

وعدّة آخرون ـ. فعلى الرؼم من أّن هذه النظرٌّة تمتلن هوٌّة مستملّة عن كلتا النظرٌّتٌن، ؼٌر 

عتبارها نمطة اشتراٍن بٌنهما؛ وذلن بسبب لربها من بعض العناصر التً تؤلِّؾ أنّه ٌمكننا ا

 النظرٌّتٌن.

وجودَ أهداؾ جلٌّة، وأخرى خفٌّة، فً « األهداؾ ذات المستوٌات المتعدّدة»فباعتماد نظرٌّة 

صلب الوالعة تكون لد التربت من نظرٌّة األهداؾ المتوازٌة لمطّهري، والتً تعتمد بتعدُّد 

ً لنظرٌّة األهداؾ المتوازٌة، لم ٌأِت الحدٌث فً هذه النظرٌّة عن األ هداؾ أٌضاً. لكْن، وخالفا

الت البدٌلة. فاإلٌمان بحدوث التؽٌٌر على مستوى  أهداؾ صمدت حتّى النهاٌة فً وجه التحوُّ

ً األهداؾ ـ وخصوصاً فً المراحل األخٌرة لحادثة كربالء، وباألخّص بعد مواجهة الُحّر ـ ٌفض

دة»إلى حصول تمارب أكثر بٌن نظرٌّة  األهداؾ ذات »وفكرة « األهداؾ ذات المستوٌات المتعدِّ

 «.المراحل المختلفة

ومع هذا، وخالفاً لنظرٌّة صالحً النجؾ آبادي، فمد تّم التأكٌد هنا على أّن االعتماد باألهداؾ 

 المتوازٌة هو شكٌل من أشكال التنّوع فً األهداؾ.

 الثانٌة:

ز نظرٌّة تر  دة»ّكِ على التعامل مع األهداؾ بشكٍل عملً. « األهداؾ ذات المستوٌات المتعدِّ

وتوضٌحاً لهذا األمر ٌنبؽً لنا أن نمول بأّن من الممكن اعتبار أسلوبٌن: التفصٌل العملً بٌن 

 األهداؾ؛ والتعامل العملً مع األهداؾ.

مجاالً وإطاراً خاّصاً، كان اإلمام ومرادنا من األسلوب األّول هو أن نعٌِّن لكّل هدؾ 

 الحسٌن)علٌه السالم( ٌأمل من خالله فً الوصول إلى اآلثار والنتابج المرجّوة.

وممصودنا من األسلوب الثانً هو أن نصّوِر تلن األهداؾ بحٌث تكون فً خدمة بعضها 

حوز على أهّمٌٍة البعض، وٌكّمل بعُضها البعض اآلخر. ووفماً لهذا الرأي ٌُنظر إلى كّل هدؾ ٌ

د أو مساعد على تحمُّك الهدؾ األعلى أو الهدؾ األساسً.  ألّل بٌن األهداؾ كممّهِ

وفً هذا الصدد نستطٌع أن نُخفّض مسألة استجابة اإلمام الحسٌن لدعوة الكوفٌٌّن من 

لو  مستوى األهداؾ الوالعٌّة إلى مستوى األهداؾ االستراتٌجٌّة أو الخطط التنفٌذٌّة. وبالتالً

كان الحسٌن)علٌه السالم( ٌملن أمامه استراتٌجٌّة أو خّطة تنفٌذٌّة أخرى؛ من أجل بلوغ 

د شكٍل من أشكال  أهدافه، الستعان بها. وبعبارة أخرى: تُعتبر مسألة االستجابة للكوفٌٌّن مجرَّ
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اؾ االستفادة من الظروؾ االجتماعٌّة؛ فً سبٌل تهٌبة األرضٌّة المناسبة للوصول إلى األهد

 المهّمة والربٌسٌّة، وال تحظى بأهّمٌة ذاتٌّة فً ولوع حادثة كربالء.

وهكذا فإّن كّل هدٍؾ من األهداؾ ال ٌُلؽً الشواهد التً تسعى للعثور على أهداٍؾ أخرى فً 

للب الحادثة، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإّن كّل هدٍؾ ٌحمل على عاتمه جزءاً من 

 حمٌك أهداؾ أعظم وأهّم.مسؤولٌّة تمهٌد األرضٌّة لت

وأّما مطّهري فلم ٌتحدَّث حول هذا الموضوع، وبالتالً ٌنبؽً علٌنا أن نرى أّي واحٍد من 

 األسلوبٌن ٌُمكننا حمل كالمه علٌه، وهو ما ٌتطلَّب دراسةً أعمك.

 

 هلل رب العالمٌنوالحمد 
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