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صُ البحث:  ملخّ

والثقافية  والرتبوية  والروحية  االنسانية  االبعاد  إىل  التعرف  البحث  استهدف 
االساسية  وغاياهتا  العظيمة  أهدافها  من  كانت  التي    احلسني  االمام  لثورة 
املنهج  عن  فضال  البحث،  يف  للتحليل  الوصفي  املنهج  واستخدمنا  االصالح، 
التارخيي من طريق االستقراء واالستدالل واالستنتاج لتثبيت احلقائق ومأثر واقول 
االمام احلسني ، مسرتشدين باألدبيات التارخيية والبحوث واملقاالت املكتوبة يف 

ذلك، وتوصل البحث اىل عدة استنتاجات امهها. 
والدالالت  واألبعاد  املعاين  من  الكثري  حتمل    احلسني  اإلمام  ثورة  ان   -١

والعرب والدروس. 
 االصالح واهلداية لكل البرشية من دون  ٢- جسدت ثورة االمام احلسني 

استثناء. 
يف  استشهاده  يوم  حتى  املدينة  من  خروجه  منذ  احلسني  اإلمام  سلوك  إن   -٣
كربالء كان منطوياً عىل املعنويات والعزة والشموخ و مغموراً بالعبودية والتسليم 

املطلق ألمر اهللا. 
٤-  ان ملحمة كربالء من أهم االَحداث العاملية، بل من أهمّ ما حققته البرشية 

من إنجازات رائعة يف ميادين الكفاح املسلّح ضدّ الظلم والطغيان. 

الكلامت الدالة: الثورة، االصالح، التغيري، الثقافة، االسالم. 
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Abstract
The study aims at iden�fying the human, spiritual, educa�on-

al, and cultural dimensions of the Imam’s revolu�on, which are be-
tween the greatest goals of reforma�on. There is a use to the de-
scrip�ve approach to analyze, in addi�on to the historical approach 
through induc�on, inference, and conclusion to confirm the facts. 
The research reaches several conclusions: 

1- The Imam Hussein’s Revolu�on takes many meanings, dimen-
sions, connota�ons, lessons, and lessons. 

2-The revolu�on of Imam Husain, peace be upon him, embodies 
reform and guidance for all humanity without excep�on. 

3-Imam Al-Hussein’s behavior from his departure from Madi-
nah un�l the day of his martyrdom in Karbala is of morale , pride 
and dignity and designates servitude and absolute surrender to the 
command of God. 

4- The Karbala epic is one of the most important interna�onal 
events, and indeed one of the most remarkable achievements of 
humankind in the fields of armed struggle against oppression and 
tyranny. 

Key words: revolu�on, reform, change, culture, Islam. 
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 املقدمة

نِ  نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ يَ ِ وَ َريْ ونَ إِىلَ اخلْ عُ دْ ةٌ يَ مْ أُمَّ نكُ ن مِّ تَكُ لْ قال تعاىل: {وَ
الكريمة ومن  اآلية  آية١٠٤) من هذه  } (آل عمران:  ونَ لِحُ املُْفْ مُ  هُ رِ وأولئك  املُْنكَ
مقولة سيدنا احلسنيننطلق اىل حتليل جزء من املواقف والقيم االنسانية من ثورة 
نارص  من  (هل  قال:  حينام  بقوله  مستشهدين  ومناقبه   ومآثره    احلسني  االمام 
استغاث   .(٢٠١٦ العامل،  (قناة  اهللا)  رسول  مِ  حرَ عن  يذبُّ  ذابّ  من  هل  ينرصين؟ 
الطاهرين رضوان  الطيبني  بيته  النداء بعد استشهاد مجيع أنصاره وأهل  احلسني هبذا 
اهللا عليهم مجيعا خماطبا املجتمع االنساين ليسجل التاريح اروع وابرز ملحمة عرفتها 
الظلم  بوجه  والفداء  والبطولة،  والتضحية،  والبسالة،  الشجاعة،  من  االنسانية 
واالستبداد والطغاة يف ذلك العرص ليكون بذلك طريقا ينري الدرب يف السري اىل احلق 

والشهادة من اجل املبادئ العليا لبناء االنسان. 

التاريخ،  مر  وعىل  انبثاقها  منذ  ثامرها  تؤيت  معطاءة  شجرة  احلسينية  الثورة  ان 
للحركات  املألوفة  احلدود  جاوزت  اهنا  املرشق  اخللود  هذا  يف  الكامن  والرس 
والثورات والنهضات البرشية حيث اهنا ثورة شاملة تعكس يف مكوناهتا وتداعياهتا 
فليس  واالجتامعية،  والثقافية  والسلوكية  واخللقية  العقدية  احلياة  جوانب  خمتلف 
من الغريب ان هبا حاجة اىل دراسة عنارصها التي سامهت يف تكوين هذه املنظومة 
الشاملة فقلام نجد ثورة برشية عىل مستو تغيري انظمة احلكم او الظروف االجتامعية 
هيمها االلتزام بالقيم والدفاع عن املبادئ، وهذا ينم هبادفية هذه الثورة بام اهنا مل تكن 
حركة عشوائية تنطلق من مبدأ الصدفة  وتشق طريقها عرب اسباب خارجة عن ارادة 
املقيمني هلا، بل اهنا خطة ممنهجة مجعت بني ختطيط هادف مسبق وبني املبادئ والقيم 
التي ترسم  خطوطها العريضة، اضافة اىل مكانة رائدها وقائدها فهو اهم عنرص يف 

رقي هذا التخطيط (فكري، ٢٠١٧: ص٣٤٣). 
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وعليه فان ثورة اإلمام احلسنيهي ثورة إنسانية كرب بكل أبعادها حدثت يف 
عرص معني لكن إشعاعاهتا وقيمها ومثلها وحمتواها اإلنساين الكبري يشع عىل كل أمم 
األرض مادام الظلم واالضطهاد قائمني يف هذا العامل. والبد لنا أن نستحرض قيم تلك 
الثورة اخلالدة يف كل حلظة من حلظات هذا الزمن الذي جترب فيه طواغيت األرض 
وازدادوا عتوا كبريا ومتادوا يف غطرستهم وعنجهيتهم وظلمهم لبني البرش. وحني 
املتجدد  ودفقها  الثر،  نبعها  من  لننهل  وأهدافها  املجيدة  الثورة  تلك  قيم  نستحرض 
آماله،  وصودرت  كرامته  وامتُهنت  حقه  لب  سُ من  كل  بقدرة  وعزيمة  ثقة  نزداد 
 النتزاع ذلك احلق املصادر. ألنه البد  ووضع نصب عينيه ثورة اإلمام احلسني 
أن يقول للظامل قف عند حدك ألن ساعة اخلالص آتية ال حمالة. وما دام هذا الدفق 
يتجدد كالسيل األزيل ومادام هذا الشعاع املحمدي اخلالد يظل خيرتق املسافات لينري 
طريق احلرية والكرامة لكل شعوب األرض املظلومة لذا فإن الكتابة عن احلسني

متجددة أيضا وهي كالبحر الذي ال ينتهي تدفقه وال جيف عطاؤه مادامت شعوب 
م البحث اىل عدة حماور منها:  األرض. (املهاجر، ٢٠١٢). وبناء عىل ما سبق قسّ

اشكالية البحث•

مام احلسني أبو األحرار ثورته الكرب التي أوضح اهللا هبا الكتاب  ر االِ لقد فجّ
ملحمة  ان  اجلور.  وقالع  الظلم،  حصون  هبا  فدكّ  االَلباب،  ألويل  عربة  وجعلها 
كربالء من أهم األحداث العاملية، بل من أهمّ ما حققته البرشية من إنجازات رائعة 
ت جمر تاريخ الشعوب  يف ميادين الكفاح املسلّح ضدّ الظلم و الطغيان، فقد غريّ
أهلبت هذه  لقد  والطغيان.  الظلم  د عىل  للتمرّ آفاقاً مرشقة  هلا  سالمية، وفتحت  االِ
 ، امللحمة اخلالدة عواطف االحرار، يف سبيل حترير املجتمع من نري العبودية والذلّ

وإنقاذه من احلكم غري الرشعي. 
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ان ثورة اإلمام احلسني ، مل تكن ثورة انفعالية، وال حركة عشوائية، ينقصها 
ثورة  كانت  بل  واألهداف،  الغايات  حتديد  عن  القصور  أو  الرؤية،  يف  الوضوح 
واعية، هلا رؤيتها الواضحة، وأهدافها املحددة، والتي كشف عنها مفجرها يف أول 
بيان من بياناته املتعلقة هبا، وذلك حني قال صلوات اهللا وسالمه عليه: (إين مل أخرج 
أرشا، وال بطرا، وال ظاملا، وال مفسدا، إنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي، 
أريد أن آمر باملعروف، وأهنى عن املنكر، وأسري بسرية جدي رسول اهللا، وأيب أمري 
باحلق، ومن رد عيلّ أصرب هذا، أصرب  أوىل  فاهللا  بقول احلق،  قبلني  املؤمنني، فمن 
حتى يقيض اهللا بيني وبني القوم باحلق، وهو خري احلاكمني)( قناة العامل، ٢٠١٦). 

وعليه فان املوضوع يستحق البحث والدراسة. 

تساؤالت البحث. •

تطرح ورقة البحث اسئلة عديدة من اجل اإلجابة عليها. 

يف  االصالحية    االمام  ثورة  ابعاد  ما  االمام؟.  ثورة  يف  التضحية  معاين  ما 
املفهوم االنساين املعارص؟. ما طبيعة االصالح االجتامعي يف فكر االمام احلسني؟. 
االمام  املستلهمة من ملحمة  والسياسية واالجتامعية   والثقافية  الرتبوية  اجلوانب  ما 
يف واقعة الطف يف كربالء املقدسة؟. ملاذا ال نستلهم الدروس والعرب من ثورة االمام 
 عىل الظلم؟ كيف يمكن ان نقيس ثورة االمام احلسني مع الثورات االخر احلسني
يف العامل اليوم؟. ما املبادئ واالهداف العظيمة لثورة االمام؟. ما املعطيات العاطفية 
احلسني االمام  ثورة  من  املستفادة  الدروس  ما  ؟.   االمام احلسني لثورة  والثقافية 
األمة  وحقوق  ومبادئ  قيم  هنضتها  يف    احلسني  اإلمام  ثورة  جسدت  هل  ؟. 
 املستو اىل  تأثريها  يف  تصل  ان   احلسني ثورة  استطاعت  هل  مجعاء؟.  والبرشية 

املتناسب مع حجم االهتامم هبا من جانب االئمة والعلامء والباحثني عرب العصور؟. 
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اهداف البحث. •
يسعى البحث اىل حتقيق عدة اهداف منها: 

 .١-حتديد املعاين والدالالت البطولية من ثورة االمام احلسني
٢- تشخيص اسباب ثورة االمام عىل الظلم واالستبداد. 

 . ٣- ابراز اقوال املسترشقني الغربيني يف مآثر االمام احلسني
٤- التعرف اىل االبعاد االنسانية واالجتامعية والسياسية الرئيسة لثورة االمام. 

القيم  ارساء  سبيل  يف  لإلمام  والثقافية  الوجدانية  واملالمح  املبادئ  معرفة   -٥
النبيلة يف العامل االسالمي. 

منهج البحث. •
استخدمنا يف البحث املنهج الوصفي التحلييل، فضال عن املنهج التارخيي من خالل  
االدبيات  يف  الواردة  النصوص  يف  واالستنتاج  واالستدالل  االستقراء  عىل  االعتامد 
واملقاالت العلمية املكتوبة عن سرية حياة االمام احلسني ، لتحليل موضوع البحث. 

حتديد مفاهيم البحث. •
مفهوم الثورة. .١

التعريف اللغوي للثورة: عند الرجوع اىل قاموس معجم املعاين يف اللغة العربية 
مصدر  رة:  ثَوْ  ،  :( اسم   ) رة  ثَوْ اآليت:  الشكل  عىل  الثورة  تعريف  تناول  أنه  نجد 
ة: تغيري أسايس يف األوضاع السياسية  رَ رات. والثَّوْ رات و ثَوَ ، واجلمع منها: ثَوْ ثارَ
ا. وثورة أهليّة: ثورة يقوم هبا املدنيُّون، وثورة  واالجتامعية يقوم به الشعب يف دولةٍ مّ
سلَّحة:  ق أغراضها بدون سالح أو إراقة دماء. وثورة مُ لْميَّة: ثورة حتقِّ بيضاء، ثورة سِ

 .ة: ثورة معاكسة لثورة أخر ثورة تعتمد السالحَ وسيلةً للتغيري، وثورة مُضادَّ
لسان نجد  يف  الثورة،  معنى  العربية عن  اللغة  آخر يف   البحث يف مصدر  وعند 
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العرب أن كل ما كتب حول مادة ثار  ثار اليشء هاج،  ثورة الغضب حدته،  والتأثر
الغضبان،   ويقال للغضبان أهيجَ   ما   يكون  وقد ثار ثائره وفار فائره إذا  غضب وهاج
غضبه،  وثار إليه وثب  ويربط اللسان العريب لفظ  الثورة  بذلك لغويا أو إحياءً  لغويا
ولسان املعاين  قاموس  اىل  االلتجاء  هذا  ورغم  والغضب .  االنضباط  عدم  بمعاين 
بشكل الثورة  مفهوم  عن  التعبري  عن  قارص  لدهيام  الثورة  مفهوم  أن  نجد  العرب 
جامع ومانع من كل قصور للمفاهيم السائدة حول الثورة؛ خاصة مع تعدد اشكال

الثورات واغراضها وادواهتا( االخرس، ٨١٠٢).  
القائم  احلاكم  النظام  بتغيري  «املطالبة  ن:  فيتضمّ للثورة  االصطالحي  التعريف  اما 
واستبداله  بنظام جديد»، ويقول (أرسطو) يف كتابه السياسة عند تعريف الثورة: إن مجيع 
فيها من نمطَيْ احلكم األساسيّني:  بام  للثورة واالنقالب، وذلك  أنامط احلكم معرضة 
احلكم  نظام  أو  املتوازن،  احلكم  بنظام  ى  يسمّ ما  والديمقراطية)، وهذا  األوليغاركية   )
األوليغاركية  أن  أرسطو  وجد  حني  يف  األرستقراطي،  احلكم  نظام  أو  الدستوري، 
يْهام مل يسلَام من خطر الثورة عندما  والديمقراطية مها من عنارص حتقيق العدالة، لكنّ كلَ

ال يلبّي النظام احلاكم مجيع متطلبات الشعب، ومن املمكن تقسيم الثورة إىل نوعني: 
األول: يؤدّي إىل تغيري الدستور القائم، فيستبدل نظام احلكم بشكلٍ كامل.  النوع
الثاين: هيدف إىل تغيري احلكام مع البقاء عىل نظام احلكم القائم. لذلك  والنوع
ا: «اندفاع من الشعب باملطالبة بتغيري األوضاع السياسية أو  يتمّ تعريف الثورة بأهنّ

ا»(بشارة، ٢٠١٢: ص٧-٨).  ا جذريً االجتامعية تغيريً

باندفاع  وتغيريه  الراهن  الوضع  عن  «اخلروج  يعني:  سيايس  مصطلح  والثورة 
تدرس عىل  والثورة  الغضب».  أو حتى  األفضل  إىل  التطلع  أو  الرضا  حيركه عدم 
رسعة  تشرتط  (ال  التغيري  هدفها  ما  مجاعة  أو  فئة  هبا  تقوم  اجتامعية  «ظاهرة  أهنا 
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كام  قانونية،  برشعية  ترتبط  وال  اجلامعة،  أو  الفئة  هذه  أليدولوجية  وفقا  التغيري) 
تعرب عن انتقال السلطة من الطبقة احلاكمة إىل طبقة الثوار». يف حني يعرفه اخرون 
باهنا: «هو التغيري الكامل جلميع املؤسسات والسلطات احلكومية يف النظام السابق 
لتحقيق طموحات التغيري لنظام سيايس نزيه وعادل ويوفر احلقوق الكاملة واحلرية 
والنهضة للمجتمع». واملفهوم الدارج أو الشعبي للثورة هو«االنتفاض ضد احلكم 
حركة  «هي  بالثورة:  يعني  السيايس  التاريخ  يف  جدآ  مهمة  ظاهرة  الثورة  الظامل». 
أو جمموعات أخر يف احلكومة  أو اجليش  الشعب  البلد حيث حياول  سياسية يف 
إخراج السلطة احلاكمة. يستخدم هذه املجموعات الثورية العنف يف حماولة إسقاط 
حكوماهتا. يؤسس الشعب أو اجليش حكومة جديدة يف البلد بعد إسقاط احلكومة 
السابقة. ويسمى هذا التغيري يف نظام احلكومة (أويف القيادة احلاكمة) "الثورة" ألنه 

يصبح إىل السلطة احلاكمة اجلديدة»(ويكيبيديا، د. ت). 

االجتامعي  الكيان  االثر يف  بعيد  الرسيع  املفاجئ  «التغيري  باهنا:  الثورة  وتعرف 
النظام  وبناء  تنظيم  بإعادة  وذلك  املجتمع  يف  القائمة  االحوال  استمرار  لتحطيم 
علم  (موسوعة  اىل  الذهاب  وعند   .(٢٠١٦ (عليوي،  جذرياً».  بناء  االجتامعي 
املؤسسية  البنى  يف  اجلذرية  «التغيريات  بأهنا:  الثورة  تعرف  نجدها  االجتامع) 
من  وجوهريا  ظاهريا  املجتمع  تبديل  عىل  تعمل  التي  التغيريات  تلك  للمجتمع، 
الثورة،  وأهداف  وإيديولوجية  وقيم  مبادئ  مع  يتوافق  جديد  نمط  إىل  سائد  نمط 
وقد تكون الثورة عنيفة دموية، وقد تكون سلمية، وتكون فجائية رسيعة أو بطيئة 
تدرجيية». ويستخدم املصطلح للتعبري عن تغيريات جذرية يف جماالت غري سياسية 
باملعنى  الثورة  مفهوم  واستخدم  التغيري،  تعني  الثورة  ألن  والثقافة  والفن  كالعلم 
السيايس يف أواخر القرون الوسطى، ويستخدم يف علم االجتامع السيايس لإلشارة 
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إىل التأثريات املتبادلة للتغيريات اجلذرية واملفاجئة للظروف واألوضاع االجتامعية 
والسياسية (االخرس مصدر سابق: ص١). 

عن  «اخلروج  باهنا:  ايضا  تعريفها  يمكن  سياسيا  مصطلحا  بوصفها  والثورة 
الوضع الراهن سواء إىل وضع أفضل أو اسوأ من الوضع القائم»، وللثورة تعريفات 
التقليدي القديم الذي وضع مع  معجمية تتلخص بتعريفني ومفهومني: التعريف 
وطالئع  نخب  بقيادة  الشعب  قيام  وهو«  الفرنسية  للثورة  األوىل  الرشارة  انطالق 
من مثقفيه لتغيري نظام احلكم بالقوة». وقد طور املاركسيون هذا املفهوم بتعريفهم 
للنخب والطالئع املثقفة بطبقة قيادات العامل التي سامها( الربوليتاريا). اما التعريف 
أو الفهم املعارص واالكثر حداثةً فهو« التغيري الذي حيدثه الشعب من خالل أدواته 
«كالقوات املسلحة» أو من خالل شخصيات تارخيية لتحقيق طموحاته لتغيري نظام 
احلكم العاجز عن تلبية هذه الطموحات ولتنفيذ برنامج من املنجزات الثورية غري 
االعتيادية». وقد تعني الثورة يف معنى آخر« التطور االجيايب كام هو متعارف عليه يف 
جمال التكنولوجيا والعلوم التطبيقة اذ يستخدم مصطلح (ثورة) يف اإلشارة إىل ثورة 

املعلومات والتكنولوجيا»)مفهوم الثورة، د. ت، عىل موقع فيسبوك). 

معنى  تأخذ  مفردة  باهنا  بحثنا:  حدود  يف  الثورة  ملفهوم  تعريف  حتديد  ويمكن 
ومرهون  باستمرار  متطور  حداثي  مفهوم  وألنه  واالشكال،  الدالالت  متعدد 
واحلرية  احلق  فكرة  عن  تعبريها  وادوات  االنسانية  بتطور  االزل  منذ  ومرتبط 
بحقيقة  املرتبطة   ،االخر املطلبية  االمور  وبقية  الظلم،  ودفع  واملساواة  والعدالة 
وجود االنسان وتطوره منذ نشأة اخلليقة وحتى عرصنا، فإننا نجد ان أقرب كلمة 

إىل مفهوم الثورة املعارصة هي اخلروج
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مفهوم االصالح. .٢

 ، زال فساده.  أي  الشئ  الفساد، صلح  «زال عنه  اللغوي لإلصالح:  التعريف 
الوسيط، ٢٠٠٥: ص٥٤٠).  العيب»(املعجم  والسالمة من  االستقامة  والصالح 
بانه نقيض اإلفساد( لسان العرب والصحاح )، والصالح ضد  ويعرف لغة ايضا 
وأموره،  أعامله  يف  ومصلح  صلحاء،  قوم  من  نفسه  يف  صالح  رجل  يقال  الفساد، 
ويقول الراغب يف املفردات( الصلح خيتص بإزالة النفار بني الناس, وإصالح اهللا 
تعاىل اإلنسان يكون تارة بخلقه إياه صاحلا، وتارة بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده، 

وتارة يكون باحلكم له بالصالح) (خريي، ٢٠١٦). 

تدرجيي  تغيري  املوجهة إلحداث  العامة  احلركة  فاإلصالح: هو«  اما اصطالحا 
املجتمع،  ألفراد  الواعية  اإلرادة  إىل  بالتغيري  التزامها  يف  تستند  املجتمع،  يف  بطيء 
وحتقيق  املختلفة،  املجتمع  قطاعات  يف  املنترش  والفساد  اخللل  إزالة  إىل  وهتدف 
املختلفة،  وفئاته  املجتمع  أفراد  مجيع  بني  القانون  أمام  والعدالة  الفرص  تكافؤ 
والعمل عىل تنمية أساليب املشاركة املجتمعية يف بناء املجتمع وتطويره إىل األفضل، 
والتمتع بجميع احلريات املدنية والسياسية وحقوق اإلنسان يف املجتمع». وعرف 
اإلصالح يف ابسط تعريف له بانه «حتسني وضع أو تعديل ما هو خطأ، أو الفاسد، 
لإلصالح،  االجتامعي  املعنى  اما   (٢٠١٤ اجلراح،  ذلك(  إىل  وما  املريض،  غري  أو 
التغيري  هذا  وينبع  املجتمع.  وحتديث  التقدم  وحتقيق  األحسن،  إىل  «التغيري  يعني 
فرضاً». ويشري اإلصالح  تفرضه  الصفوة وال  متليه  املواطنني، وال  احتياجات  من 
االجتامعي إىل« احلركة العامة التي حتاول القضاء عىل املساوئ التي تنشأ من خلل 
وظائف النسق االجتامعي أو أي جانب من هو يقع اإلصالح االجتامعي يف مفهومه 

وأهدافه بني اخلدمة االجتامعية واهلندسة االجتامعية». (الصاحلي، ٢٠٠٨). 
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ان املقصود باإلصالح هو« أحداث تغيري نوعي يف نمط االستجابة للمؤثرات 
النوعي يف  التغيري  وهذا  خارجية,  أم  داخلية  املؤثرات  كانت  بالفرد سواء  املحيطة 
االستجابة يتبعه تغيري يف نمط سلوك الفرد وترصفه حيال املثريات واملحذورات يف 
املوقف ويتحدد نوع هذا التغيري يف نمط االستجابة ويف نوعية السلوك يف مقاييس 
الفرد  سلوك  فإصالح  االجتامعي».  املحيط  يف  املتبعة  والسلوك  اآلداب  وقواعد 
وتقويمه يف نطاق علم اإلجرام يتحدد يف أحداث تغري يتحول يف نمط االستجابة 
ومن ثم يف نوعية السلوك, من السلوك املضاد إىل املجتمع إىل السلوك املنسجم مع 

قوانني املجتمع وقواعد السلوك واآلداب السائدة فيه(العلواين، ٢٠١٦). 

حتسني  إىل«  اخر  نظر  وجهة  من  االجتامعي  اإلصالح  مفهوم  يشري  حني  يف 
األحوال االجتامعية من طريق تعديل يف بعض النظم االجتامعية دون أن يؤدي إىل 
تغيري شامل يف البناء االجتامعي بشكل جذري»(عليوي، مصدرسابق، ص٢) بينام 
يعرف اآلخرون اإلصالح االجتامعي، بانه« تعديل غري جذري يف النظام السيايس 
واالجتامعي القائم، من دون مساس بالقواعد واألسس. وهيدف إىل إحداث تغيري 
يكون  أن  يعدو  وال  األخطاء.  من  خطأ  وإزالة  التفاصيل،  يف  وتعديل  الشكل  يف 
حماولة حتسني، أو رتق اليشء وسد ما هو موجود بالفعل؛ فاإلصالح أشبه بالدعائم 

التي حتول دون اهنيار املبنى». ( اجلراح، مصدرسابق: ص١). 

لقد وردت كلمة (صلح) ومشتقاهتا يف القرآن الكريم أكثر من مائة وثامنني مرة 
اىل االشياء ترتب عليها  نسبناها  ، وإذا  له معانٍ الصالح لإلنسان كانت  نسبنا  فإذا 
نتائج وكذلك إذا نسبناه اىل العمل، إن االصالح هو» جعل اليشء صاحلاً – أي ذا 
صالح – ويقابل االصالح الفساد واإلفساد، والفساد خروج اليشء عن االعتدال، 
وتبلغ مفردات كلمة (فسد) قرابة مخسني مفردة يف القرآن الكريم يف املايض واحلارض 
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االنخراط يف  تعريفات االصالح هو(  من  واحداً  ولعل  واملصدر»،  الفاعل  واسم 
الثبات  او(هو  وتطويره)  ثم محايته  عادل  اجتامعي  نظام  إقامة  من  متواصلة  عملية 
عىل حالة االعتدال واالستقامة او املواءمة مع الكون واالنسان)(الربيع، ٢٠١٧). 

يفِ  وا  دُ سِ فْ تُ الَ  ﴿وَ الفساد  يقابل  ما  منها:  عديدة  بمعان  ورد  اإلصالح  ان 
ًا  احلِ الً صَ مَ لَطُوا عَ ا﴾( األعراف: ٥٦)، وما يقابل السيئة﴿خَ هَ الَحِ دَ إِصْ عْ األَرضِ بَ
ينَ  ذِ الَّ َا  أَهيُّ ا  احلات ﴿يَ يِّئًا﴾ )(التوبة: ١٠٢)، وتوفيقَ اهللا لعباده لعمل الصَّ رَ سَ آخَ وَ
 ،(٧١ (األحزاب:   ﴾ مْ  لَكُ امَ أَعْ مْ  كُ لَ لِحْ  يُصْ ا  يدً دِ سَ الً  قَوْ وا  قُولُ وَ اهللاَ  وا  قُ اتَّ نُوا  آمَ
واْ  تَّقُ تَ واْ وَ ُّ أَنتَربَ مْ  نِكُ امَ َيْ ةً ألِّ ضَ رْ عُ اهللاَّ  لُواْ  عَ ْ جتَ الَ  مني:  ﴿وَ املتخاصِ بني  التباغض  وحمو 

﴾ (البقرة: ٢٢٤).  لِيمٌ يعٌ عَ مِ اهللاُّ سَ َ النَّاسِ وَ واْ بَنيْ لِحُ تُصْ وَ

وجعله  املتعددة،  بمعانيه  اإلصالح  مفهوم  إىل  النصوص  من  الكثري  أشارت  وقد 
يفِ  يْنَاهُ  طَفَ دِ اصْ قَ لَ ﴿وَ إبراهيم:  به  فوصف  الساموية،  الرساالت  جوهر  القران 
يفِ  النَّاسَ  لِّمُ  كَ يُ ١٣٠)،  وعيسى ﴿وَ (البقرة:   ﴾ نيَ احلِِ ِنَ الصَّ ملَ ةِ  رَ يفِ اآلخِ إِنَّهُ  يَا وَ نْ الدُّ
الَحَ  اإلِصْ إِالَّ  يدُ  أُرِ ﴿إِنْ  وشعيب   ، (٤٦ عمران:  (آل   ﴾ نيَ احلِِ نَ الصَّ مِ الً وَ هْ كَ وَ دِ  املَْهْ
لْتُ وإليه أنيب﴾ (هود: ٨٨) يقول الرازي  كَّ تَوَ يْهِ  لَ بِاهللاِّ عَ ي إِالَّ  فِيقِ وْ ا تَ مَ تُ وَ تَطَعْ ا اسْ مَ
ما  وقوله  ونصيحتي،  بموعظتي  أصلحكم  أن  إال  أريد  ما  واملعنى:  الكبري  تفسريه  يف 
(استطعت) فيه وجوه: األول: أنه ظرف والتقدير مدة استطاعتي لإلصالح وما دمت 
أي املقدار الذي استطعت  متمكنا منه ال آلو فيه جهدا. والثاين: أنه بدل من اإلصالح,
منه. والثالث: أن يكون مفعوال له أي ما أريد إال أن أصلح ما استطعت إصالحه. ثم 
يميز القران الكريم بني اإلصالح احلقيقي عىل الوجه السابق بيانه وادعاء اإلصالح(وإذا 
قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إنام نحن مصلحون، أال إهنم هم املفسدون ولكن 
ال يشعرون) يقول القشاين: (كانوا يرون الصالح يف حتصيل املعاش، وتيسري أسبابه، 
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وتنظيم أمور الدنيا لتوغلهم يف حمبة الدنيا) (حماسن التأويل للقاسمي، ٢٥٢/١). 

ومن ثم فان العالقة بني هذه التعريفات هى عالقه تكامل ال تناقض. والتعريف 
الذ نرجحه ملفهوم االصالح منظور اليه من زاوية منهجية، هو تعريفه بأنه: «تغيري 
تدرجيي  جزئي سلمي».  ومن ادلة اإلصالح (كتغيري تدرجيي جزئي سلمي) قوله 
( من رأ منكم منكراً فليغريه بيده إن استطاع، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل 
اإليامن يشء) (صحيح  من  ذلك  بعد  ليس  اإليامن،  أضعف  وذلك  فبقلبه  يستطع 
 ويأخذ اإلصالح كنمط للتغيري اشكاال عدة أمهها التقويم الذ مسلم رقم ٧٨). 
عرب عنه أبو بكر الصديق بقوله: (إين قد وليت عليكم ولست بخريكم، فإن أحسنت 
فأعينوين، وإن أسأت فقوموين). والتقويم يعرب عن موقف يتجاوز كل من موقفي 
الرفض املطلق والقبول املطلق إىل موقف نقدي قائم عىل  قبول الصواب، ورفض 
اخلطأ،   فهو نقد للسلطة لتقويمها أي هبدف الكشف عن أوجه قصورها عن أداء 
يا  ملن  قيل:  النصيحة،  (الدين  لقوله  النصح  اإلصالح  أشكال  ومن  دورها. 
رسول اهللا، قال: هللا ولكتابه ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم ) يقول الباقالين 
بعدما ذكر فسق اإلمام وظلمه: بل جيب وعظه و ختويفه، و ترك طاعته يف يشء ممّا 

يدعو إليه من معايص اهللا)(التمهيد ١٨٦). 
وطبقا هلذا التعريف فان لإلصالح خصائص معينة هي: 

اوال: التدرج: االصالح تغيري تدرجيي وهنا جيب التمييز بني نوعني من انواع التدرج: 
الرشعية  القاعدة  االلزام يف  بيان درجة  التدرج يف  الترشيع:  أي  التدرج يف  ا/ 

املعينة. 
يف  وليس  الرشعية  القاعدة  تطبيق  يف  التدرج  التطبيق:  أي  يف  ب/التدرج 

بيان درجة اإللزام ىف القاعدة  الرشعية. 



٧٠

أ.م.د. حمدان رمضان محمد

املوقف  هو  املعريف  االصالح  (التقويمي):  ومضمون  النقدي  املوقف  ثانيا: 
الرفض  والقبول  يتجاوز  كل من موقفي   الذ املوقف  (التقويمي)، وهو  النقدي 
هو  ما  ورفض  ورد  صواب،  هو  ما  أخذ  وقبول  عىل  قائم  موقف  إىل  املطلقني، 

خطأ(خريي، مصدر سابق: ص٨). 
اما تعريف االصالح يف حدود بحثنا فهو: النهج الفكري واالصالحي الذي قاده 
االمام احلسني النابع من ال بيت الرسول  لتصحيح املسار املنحرف الذي وقع 
فيه بنو امية عند استالهبم للسلطة بالقوة، مما دفع باإلمام  اىل مقارعة الظلم واالستبداد 
بالثورة السرتجاع هيبة االسالم يف ملحمة كربالء  املقدسة يف واقعة الطف االليمة. 

عالقة االصالح بالثورة. .٣
ال يكتمل تناول مفهوم اإلصالح إال بتناول عالقته بمفهوم الثورة بوصفه نمطا 
آخر للتغيري يتصف بالفجائية والكلية، وهنا نجد مذهبني ىف حتديد طبيعة العالقة 

بني املفهومني: 
تدرجيي  تغيري  (كنمط  اإلصالح  بني  اجلمع  عىل  اجلمع:  ويقوم  مذهب  أوال: 
(التناقض)  التعارض  يرفع  ) عىل وجه  تغيري فجائي كىل  والثورة( كنمط   ( جزئي 
بينهام، من خالل  مفهوم املفاضلة: ا من خالل تقديم اإلصالح عىل الثورة زمانيا 
به، ما  التغيري األصل، ومن ثم االلتزام  باعتبار  اإلصالح هو نمط  وقيميا، وذلك 
دامت تتوافر امكانية التزام به، بينام الثورة هي نمط التغيري الفرع، وان االلتزام هبا ال 

يكون إال يف حالة عدم توافر امكانية االلتزام باإلصالح
وهناك مذهب اإلفراد ويتضمن العديد من املذاهب التي  ثانيا: مذهب اإلفراد: 
التغيري  إلغاء نمط  الثورة) لدرجة  او  تأكيد نمط تغيري معني (اإلصالح  تتطرف ىف 

اآلخر( خريي، مصدرسابق، ٢٠١٦). 
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وانامط  شكل  يف  جذري  غري  وتغيري  حتويل  هو  اإلصالح  أن  سبق  مما  ويتبني 
العالقات االجتامعية دون املساس بأسس وقواعد اإلصالح االجتامعي واالقتصادي 
عندما  هنائيا  خيارا  وتأيت  اإلصالح  من  أعنف  تكون  الثورة  بينام  للدولة،  والثقايف 
تستعىص أدوات اإلصالح عن حتقيق اهلدف األسمى هلا يف إحداث تغيري شامل يف 
البنى االجتامعية واالقتصادية للدولة، بل يؤدي يف حال تعذرها إىل حالةٍ من التمرد 
والعصيان وتدخل البالد يف حالة حربٍ أهلية ينجمُ عنها الفوىض وقتل للمدنيني 
نتيجةً لعدم توافق صياغة نموذجية مشرتكة بني األطر السياسية حول بناء نموذج 
إصالحي توافقي خيدم أبناء املجتمع الواحد بعيداً عن التمسك بأجندات حزبية ال 
ختدم سو حزبٍ أو تنظيمٍ سيايس واحد دون اآلخذ بعني االعتبار املصلحة العليا 

للشعب (عليوي، مصدرسابق: ص٢). 

ويتميز اإلصالح عن الثورة بأن هذه األخرية تسعى للتغيري الشامل واجلذري، 
املساس  دون  واألخطاء  املشاكل  بعض  ملعاجلة  هيدف  اإلصالح  أن  حني  يف 
ق بعض العلامء بني  ولقد فرّ بأساسيات النظام. (الصاحلي، ٢٠٠٨، مصدر سابق)
القوة،  الستخدام  عديدة  أشكاالً  يُغطي  واسع  معنى  فالثورة  واإلصالح؛  الثورة 
قد ال تبدو قانونية أو رشعية باملعنى املحدود؛ ولكنها هتدف يف النهاية إىل إحداث 
فيها  تُستخدم  األحداث  من  جمموعة  إىل  تشري  فالثورة  ثَم،  ومن  الفجائي؛  التغيري 
أُطلق  الثورة  تنجح  مل  وإذا  نظام سيايس معني،  أو  بنجاح لإلطاحة بحكومة  القوة 

عليها مترداً أو عصياناً مسلحاً أو انتفاضة (اجلراح، مصدر سابق: ص٣). 
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 .والدته ونسبه ومناقبه سرية حياة االمام احلسني
نسبه: هو احلسني بن عيل بن ايب طالب بن هاشم بن عبد املناف بن قيص بن كالب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 
بن الياس بن مرض بن معد بن عدنان. (الشيباين، ٢٠٠٩: ص٣٥٧-٣٦٢). والده: سيد 
األوصياء ويعسوب الدين عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني رابع اخللفاء الراشدين عند أهل 
السنة واجلامعة، واإلمام األول عند الشيعة االثني عرشية، وابن عم النبي حممد (الشيباين 
والدته:  ص٦٣٨-٦٦٠).   :٢٠٠٣ و(الدمشقي،  ص١٥٧-١٦٧)   :٢٠٠٥ واخرون، 

البتول الطاهرة والصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء بنت النبي
اخوته: للحسني بن عيل العديد من اإلخوة واألخوات من أبيه، فقد بلغ عدد إخوته 
ا، ومن اإلناث ثامين عرشة، أما اإلخوة األشقاء من أبناء فاطمة  من الذكور قرابة عرشين أخً
الزهراء فهم: احلسن واملحسن وزينب وأم كلثوم (البغوي، ٢٠٠: ص٦٤).  واحلسني 

هو االبن الثاين لعيل وفاطمة بعد احلسن(السبحاين، د. ت: ص٤٥٨). 
تاريخ  يف  اختلف  ميالده:   .حممد النبي  الكائنات،  وأكمل  أرشف  جده: 
ميالده، وأرجح األقوال أنه ولد يف شهر شعبان سنة أربعة من اهلجرة(احلسيني، د. 
أنه ولد يف ٥ شعبان(الكندي، ١٩٩٥: ص١٦٥).  األقوال  وأكثر  ت: ص٣٨٤)، 
تذكر  يف الكايف رواية  وجاء   .(١٢١٥ احلديث:  رقم  حنبل،  شعبان(ابن  وقيل ٣ 
(اليوسف،  املنورة  باملدينة  اهلجرة،  الثالث من  العام  الثالث من شعبان،  ولد يف  انه 
ص١٩١).   :١٩٨٥ عيل(السيوطي،  أبو  واخلاص:  اهللا،  عبد  أبو  كنيته:   .(٢٠١٧
وال  طويال  يكن  فلم   ،اهللا برسول  الناس  أشبه   احلسني اإلمام  كان  صفته: 
قصريا، كث اللحية واسع الصدر عظيم املنكبني رحب الكفني والقدمني، فصفاته 
قريبة جدا من صفات اخيه اإلمام احلسن، وباجلملة كان احلسني يف غاية اجلامل ما 

راي أحد قط احسن وال أمأل للعني منه(احلسني بن عيل، ويكيبيديا، د. ت). 
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ألقابه: 
الرشيد والطيب والويف والسيد والزكي واملبارك(السيوطي، ١٩٨٥: ص١٩٢) 
تعاىل  اهللا  ذات  عىل  والدليل  اجلنة  أهل  شباب  وسيد  والسبط  اهللا  ملرضاة  والتابع 
واملنتقم  هللا  بنفسه  والثأري  اهللا  ثقات  وأفضل  واملظلوم الشهيد السعيد  والشهيد 
املرجوم  والقتيل  املحروم  واإلمام املظلوم واألسري  األرس  وأجل  اهللا  أعداء  من 
واإلمام الشهيد والويل الرشيد والويص السديد والطريد الفريد وذو النسب العيل 
مؤمن  كل  وعربة  األمة  وشافع  األمة  ومنبع  احلسني  عبداهللا  وأبو  الريض  واإلمام 
ومؤمنة وأطيب العرق وصاحب املحنة الكرب والواقعة العظمى وعربة املؤمنني 
املرتىض  عيل  واملقتول بكربالء وابن  وأوىل  أحق  باإلمامة  كان  ومن   البلو دار  يف 
وزين املجتهدين ورساج املتوكلني ومفخرة أئمة املهتدين وبضعة كبد سيد املرسلني 
ونور العرتة الفاطمية ورساج األنساب العلوية ورشف غرس األحساب الرضوية 
البدر  وأزهر  العرت  وأكرم  الرصاط  يوم  الثأر  وطالب  الربية  رش  بأيدي  واملقتول 
ومعظم مكرم موقر منظف مظهر وأمجل اخللق وأطيب العرق وجمتبى امللك الغالب 

واحلسني بن عيل بن أيب طالب. 
ومدة  سنني  مخس  عمره  كمل  وقد  وأشهراً  سنني  ست  جده  مع    عاش  إمامته: 
خالفته مخس سنني وأشهر يف آخر ملك معاوية وأول ملك يزيد، قام باألمر بعد أخيه 
احلسن مبارشة، وقد استلم مقام اإلمامة عام (٥٠) للهجرة. وفاته: استشهد مظلوما يف 
العمر(٥٨)  املحرم عام(٦١هـ) وله من  العارش من  بن معاوية يف  يزيد  يد  كربالء عىل 
مناقبه: إنه سيد شباب أهل اجلنة، ومنه  من سنة. ( املسار، ١٤٢٩، موقع االنرتنيت). 
استمر خط اإلمامة، وأحد األربعة الذين باهل هبم النبي نصار نجران، وأحد اخلمسة 
اهللا  رسول  قلده  وقد  واجبة،  مودهتم  تعاىل  اهللا  جعل  الذين  وأحد  الكساء،  حديث  يف 
أوسمة رائعة ال تقاس باملاديات منها: « حسني مني وأنا من حسني» و«اللهم اين احبهام 
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فاحبهام واحب من احبهام»(امام الوالئي، موقع/١٢، موقع االنرتنيت)و« أحب أهل 
بيتي إيل احلسن واحلسني» و«احلسن واحلسني إمامان إن قاما وإن قعدا»(سعيد، ٢٠١٢: 
وقوله : «اللهم  ص٣٣٣) و« حسني سبط من األسباط»(املجليس، د. ت: ص٩٠)

أين أحبه فأحبه»(القريش، ١٤٢٩ هجرية )، وغريها من الفضائل. 
له عدة  أمر ولعله كان  بالغ  ان اهللا  خامته:  لكل اجل كتاب، حسبي اهللا،  نقش
خواتيم هذه نقوشها (املسار، ١٤٢٩، موقع االنرتنيت). حرزه:  بسم اهللا يا دائم يا 
ديموم يا حي يا قيوم الرمحن الرحيم يا كاشف الغم يا فارج اهلم يا باعث الرسل يا 
صادق الوعد اللهم إن كان يل عندك رضوان وود فاغفر يل ومن اتبعني من إخواين 
وشيعتي وطيب ما يف صلبي برمحتك يا أرحم الرامحني وصىل اهللا عىل سيدنا حممد و 

آلة أمجعني(مركز االمام عيل االسالمي، د. ت: االنرتنيت). 
ليىل بنت أيب مرة بن مسعود الثقفي، ورباب بنت امرئ القيس، وعاتكة،  زوجاته: 
وشهربانويه أو شاه زنان بنت يزدجرد بن شهريار بن شريويه بن كرس ملك الفرس. 
الرضيع،  اهللا  وعبد  وجعفر،  األكرب،  وعىل  السجاد،  عيل  العابدين  أوالده:  زين 
ويقال له عيل األصغر، وسكينة، وفاطمة النبوية، ورقية (الغنطويس وحسن،: ص٦). 
احلسني مع جده: لقد كانت العالقة بني خاتم األنبياء وولده احلسني كالعالقة بينه 
وبني احلسن، فهي فريدة من نوعها، فإنه عىل عظمته وشموخه كان جيثو للحسنني 
فريكبان عىل ظهره ويقول: (نعم اجلمل مجلكام ونعم العدالن أنتام)، فهذا فعل سيد 
يف  موقعه  وأمهية  الوليد  هذا  عظمة  عىل  يدلل  ان  يريد  إنه  احلسني،  مع  الكائنات 
املستقبل. ويف يوم خرج رسول اهللا من بيت عائشة فمر عىل بيت فاطمة فسمع 
حسينا يبكي فمس بكاؤه شغاف قلب النبي وآمله فهرع إىل فاطمة وقال هلا: (أمل 
تعلمي أن بكاءه يؤذيني. ) فكانت العالقة روحية، ألن اهللا تعاىل قد اختزل يف احلسني 
مل يرضع احلسني من فاطمة :شامئل جده ومبادئه وقيمه، يقول اإلمام الصادق
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وال من أنثى، كان يؤتى به النبي فيضع إهبامه يف فيه فيمص منها ما يكفيه اليومني 
وثالثة فنبت حلم احلسني من حلم رسول اهللا ودمه. وبذلك صدق قول النبي(حسني 
مني) ليعرب أنه منه ماديا ومعنويا((مركز االمام عيل االسالمي، د. ت: االنرتنيت)). 
احلسني مع أبيه: أقام اإلمام احلسني مع أبيه ما يقارب سبعا وثالثني سنة أو أقل، إذ 
أقام معه يف الكوفة واشرتك معه يف حرب اجلمل ضد الناكثني، ثم اشرتك معه يف حرب 
صفني ضد الفئة الباغية التي يرأسها معاوية والتي أخرب عنها النبي عندما قال: (عامر 
تقتله الفئة الباغية)).  وكذلك اشرتك احلسني مع أبيه املرتىض يف حرب اخلوارج، 
وكان مالزما له يف السلم واحلرب ينهل منه كل يشء: العلم والتجارب ومنطق احلياة 
وهو بذلك يقتدي برسول اهللا ،وباجلملة فإنه كان يقتدي به ألن عليا نفس حممد
من فضائل اإلمام احلسني: لقد اشرتك اإلمام احلسني مع أخيه اإلمام احلسن 
يف الفضائل، فهو: أحد اخلمسة الذين نزل فيهم قوله تعاىل: {إنام يريد اهللا ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا}. (األحزاب: ٣٣)وأحد أهل املودة: 
{قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القربى}. (الشور: ٢٣) وأحد الثقلني: 
حديث  شملهم  وممن   ،(  . بيتي.  اهل  وعرتيت  اهللا  كتاب  الثقلني  فيكم  خملف  (إين 
السفينة: (مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن ختلف عنها 
الكونيات  بكته حتى  بل  املالئكة واجلن واإلنس،  بكته  الذي  غرق وهو)، وهو 
فضائل  وللحسني  مقاماهتم.  يف  واألوصياء  األنبياء  عليه  وناح  واحليتان  والطيور 
وخصائص انفرد هبا منها:  «أن األئمة األطهار من نسله» و «أن الدعاء حتت قبته 
مستجاب» و« جعل اهللا الشفاء يف تراب قربه الطاهر» و« أن اهللا ال يعد أيام زائريه 

ذهابا وإيابا من عمرهم« من بكى عليه غفر اهللا تعاىل له»(املصدر نفسه). 
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باحلسني نفتخر  أن  لنا  فيحق  مبالغة  أية  بدون  احلقيقة  نقول  أن  أردنا  وإذا 
ونباهي به األمم ونخاطبها بالعطاء احلي، فجده سيد املرسلني وأبوه بطل اإلسالم 
اخلالد وصاحب هنج البالغة العظيم، وسيد الوصيني، وإمام الغر املحجلني الذي 
نبي  بمنزلة هارون من موسى ولكن ال  مني  أنت  ياعيل   )  :فيه رسول اهللا قال 
بعدي). وأمه سيدة نساء العاملني التي قال فيها رسول اهللا : ( فاطمة بضعة مني 
وإذا كان   أال احلسني يناله  آذاين) وهو نسب وضاء ومرشق ال  فقد  آذاها  فمن 
أن تكرب  للدنيا  مثال للشموخ، وإذا كان  أروع  أمام  أن يقف وقفة إجالل  للتأريخ 
ألروع تضحية سجلها تأريخ الفداء، وإذا كان لإلنسانية أن تنحني يف خشوع أمام 
أروع أمثولة للبطولة فشموخ وتضحية وبطولة احلسنيهي أروع أمثولة شهدها 
الطهر  إرشاقات  جتللنا  أن  يمكن  وال  والبطوالت،  والتضحيات  الشموخ  تأريخ 
لتنسكب من أقباس ثورة احلسني . هذا هو نسب االمام وال بيته من يضاهيه يف 

ذلك املقام واملكانة واملنزلة يف الدنيا. 

• . اقوال بعض املسترشقني يف بطولة االمام احلسني

مثلت ثورة االمام احلسني منارا لإلنسانية تستيضء به دروب العزة والكرامة، 
بام تضمنته من دروس وعرب هنلت منها وما زالت، املجتمعات احلرة التي ال ترتيض 
لنفسها ان تبقى اسرية الظلم واجلور الذي يامرسه احلكام الطغاة املستبدون، وهلذا 
مثلت الثورة احلسينية عطاء انسانيا هنل منه املسلمون وغري املسلمون، ويشري اىل ذلك 
كثري من كتب عن ثورة االمام احلسني وتضحياته. ومتثل ثورة االمام حمطة حتول 
ليس يف حياة االمة االسالمية فحسب بل يف حياة البرشية مجعاء، فالبعد االنساين 
االنسان  عن  الظلم  رفع  استهدفت  التي  احلسينية،  الثورة  ابعاد  احد  فهو  واضح 
وحتريره من اخلوف والقهر الذي مارسه حكام بني امية، واهداف الثورة احلسينية 
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ومبادئها كانت والزالت وستبقى منارا للثائرين ضد الظلم والقهر والفساد طاملا ان 
انموذج احلكم حلاكم بني أمية القائم عىل اجلور والظلم والقهر والفساد يتكرر اىل 
يومنا هذا(االنباري، ٢٠١٧: ص٢٨٧). هبذا املعنى حتدث بعض من املفكرين غري 

املسلمني عن ثورة احلسنيعىل النحو االيت: 

قال الكاتب املسيحي( كرم قنصل) (سرية احلسني مبادئ ومثل وثورة أعظم من 
حرصها ضمن األطر التي حرصت هبا، وعىل الفكر االنساين عامة ان يعيد متثلها 
واستنباط رموزها من جديد ألهنا رس السعادة البرشية ورس سؤددها ورس حريتها 

وأعظم ما عليها امتالكه) 

ذات  كربالء  وقعة  (إن  يقول  غرونييام)  (غوستاف  األمريكي  واملسترشق 
الشجاع يف  النبيل  الرجل  ملقتل احلسني،  املحزنة  الصورة  أثّرت  فلقد  كونية،  أمهية 
املسلمني تأثرياً مل تبلغه أيّة شخصية مسلمة أخر) وقال املسترشق الفرنيس ( لويس 
ماسينيون) (اخذ احلسني عىل عاتقه مصري الروح اإلسالمية، وقتل يف سبيل العدل 
بكربالء. . )كام ان العامل االنرتوبولوجي األمريكي (ـكارلتون كون) وير(أن مأساة 
مرصع احلسني بن عيل تشكل اساساً آلالف املرسحيات الفاجعة»)(جملة املصطفى، 
عيل  مأساة احلسني بن  ((إن  فقال:  أرش)  (جون  اإلنكليزي  الباحث  اما   .(٢٠١٦

تنطوي عىل أسمى معاين االستشهاد يف سبيل العدل اإلجتامعي)).

يف حني قال اهلندويس والرئيس السابق للمؤمتر الوطني اهلندي(تامالس توندون): 
الفكر   مستو اإلمام احلسني رفعت  شهادة  قبيل  من   التضحيات الكرب ((هذه 
وقال   .(( عىل الدوام.  وتذكر  األبد،  إىل  تبقى  أن   الذكر هبذه  وخليق  البرشي، 
التي  والبطولة  الشجاعة  إن  السري بريس سايكوس): ((حقاً  اإلنجليزي(  املسترشق 
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أبدهتا هذه الفئة القليلة، عىل درجة بحيث دفعت كل من سمعها إىل إطرائها والثناء 
ال  وخالداً  عالياً  صيتاً  لنفسها  جعلت  الرشيفة  الشجاعة  الفئة  هذه  إرادياً.  ال  عليها 

زوال له إىل األبد ))(موقع harouf. com، االنرتنيت). 

وقال املسترشق (جارلس ديكنز)، الكاتب اإلنجليزي« إن كان اإلمام احلسني قد 
النساء والصبية  ملاذا اصطحب معه  أدرك  فإنني ال  دنيوية،  حارب من أجل أهداف 
املسترشق  قال  بينام  اإلسالم»  ألجل  فقط  ضحى  أنه  حيكم  فالعقل  إذن  واألطفال؟ 
األمريكي (فيليب حتي) (إن اإلمام احلسني وعصبته القليلة املؤمنة عزموا عىل الكفاح 
حتى املوت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحد إعجابنا وإكبارنا عرب القرون حتى 

يومنا هذا). (كاظم، ٢٠١٦). 

وقال املسترشق األملاين( ماربني)((قدم احلسني للعامل درساً يف التضحية والفداء 
من خالل التضحية  بأعز الناس لديه ومن خالل إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل 
اإلسالم واملسلمني إىل سجل التاريخ ورفع صيتهام. لقد أثبت هذا اجلندي الباسل يف 
العامل اإلسالمي جلميع البرش أن الظلم واجلور ال دوام له، وان رصح الظلم مهام بدا 
راسخاً وهائالً يف الظاهر، إال أنه ال يعدو أن يكون أمام احلق واحلقيقة إال كريشة يف 
مهب الريح)). اما املفكر املسيحي( انطوان بارا): فقال (( لو كان احلسني منا لنرشنا 
املسيحية  إىل  الناس  منرب، ولدعونا  له يف كل أرض  راية، وألقمنا  له يف كل أرض 
باسم احلسني)). واآلثاري االنكليزي( وليم لوفتس) قال(لقد قدم احلسني بن عيل 

ابلغ شهادة يف تاريخ اإلنسانية وارتفع بمأساته إىل مستو البطولة الفذة). 

احلسني،  اإلمام  حياة  بدقة  طالعت  لقد   )) (غاندي)  اهلندي  الزعيم  قال  بينام 
إذا  اهلند  أن  واتضح يل  كربالء  النظر يف صفحات  ودققت  الكبري،  اإلسالم  شهيد 



٧٩

ثورة االمام احلسني اإلصالحية وابعادها االنسانية يف العامل اإلسالمي: رؤية اجتامعية

((عىل  ايضا:  وقال   .(( احلسني  سرية  اقتفاء  من  هلا  بد  فال  النرص،  إحراز  أرادت 
حمرر  تأثر  وهكذا  احلسني)).  باإلمام  تقتدي  أن  فعليها  تنترص  أن  أرادت  إذا  اهلند 
اهلند بشخصية اإلمام احلسني ثائراً حقيقياً وعرف أن اإلمام احلسني مدرسة احلياة 
الكريمة ورمز املسلم القرآين وقدوة األخالق اإلنسانية وقيمها ومقياس احلق.. وقد 
ز غاندي يف قوله عىل مظلومية اإلمام احلسني بقوله: ( تعلمت من احلسني كيف  ركّ

أكون مظلوماً فانترص) (النجفي، ٢٠١٨) و(القييس، ٢٠١٤). 

احلسني  اإلمام  من  «تعلمنا  فيقول:  كاراليل)  (توماس  االسكتلندي  الكاتب  اما 
كيفية اإليامن باهللا تعاىل حني قال: أسمى درس نتعلمه من مأساة كربالء هو أن احلسني 
وأنصاره كان هلم إيامن راسخ باهللا. . والذي أثار دهشتي هو انتصار احلسني رغم قلة 
الفئة التي كانت معه». بينام يعرب املسترشق اإلنكليزي( إدوارد براون) عن تأثره العميق 
بنبل قضية اإلمام احلسني وطهارهتا فيقول: «هل ثمة قلب ال يغشاه احلزن واألمل حني 
يسمع حديثاً عن كربالء حتى غري املسلمني ال يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت 
ملشاعرها  العنان  ستارك)  (فريا  اإلنكليزية  املؤرخة  تطلق  كام  ظلها».  يف  املعركة  هذه 
عندما قرأت عن احلسني حتى تقول: إن مأساة احلسني تتغلغل يف كل يشء حتى تصل 

إىل األسس وهي من القصص القليلة التي ال أستطيع قراءهتا دون أن أبكي. 

ومدح( املطران برثلاموس) اإلمام احلسني ووصفه« بالتجسيد األروع للفداء يف 
إجالله  « عن  برنارد شو):  االيرلندي( جورج  واألديب  الكاتب  ويعرب  اإلسالم» 
لشخص اإلمام احلسني بالقول: ما من رجل متنور إال وعليه الوقوف وقفة إجالل 
امام  الشاخمة  الوقفة  تلك  الذي وقف  الفذ حفيد اإلسالم،  الزعيم  واحرتام لذلك 

حفنة من األقزام الذين روعوا واضطهدوا أبناء شعوهبم. »
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والزعيم الصيني (ماوتيس تونغ) يقول ملن ابتعدوا عن احلسني: » عندكم جتربة 
ثورية وإنسانية فذة قائدها احلسني، وتأتون إلينا لتأخذوا التجارب». ويقول املؤرخ 
ل كل الضغوط  األمريكي الشهري (واشنطن إيروينغ): » احلسني وطّن نفسه لتحمّ

واملآيس ألجل إنقاذ اإلسالم. . وبقيت روح احلسني خالدة»(قناة العامل، ٢٠١٣). 

• .الثقافة الثورية لإلمام احلسني
ال يمكن النظر إىل ثورة كربالء عىل أهنا حدث تارخيي كغريه من الوقائع التي 
سجلها التاريخ والتي نتجت عن تضافر ظروف سياسية وفكرية لتعرب عن موقف 
كل  تشهده  مل  الذي  الفريد  األسلوب  هبذا  تغيريا  اقتضت  التي  املحطة  أو  اللحظة 
جتارب األمم والشعوب السابقة والذي لن يتكرر بكل عنارصه وخصوصياته ذلك 
أن هذه النظرة ستخرج قضية كربالء عن كوهنا منهجا كامال وأسوة صاحلة لالقتداء 
هبا وإتباعها يف كل وقت ولعل اإلشارة إىل هذا املعنى كانت واضحة وتامة يف الرواية 
: «كل يوم عاشوراء وكل أرض كربالء»، فان هذه  املروية عن اإلمام الصادق 
الرسالية واإلنسانية هلذه  والقيمة  الرفيع  واملقام  العايل   املستو العبارة عربت عن 
الواقعة والتي سمت يف مضامينها ومعانيها بالدور الذي جسده سيد الشهداءمن 
موقعه كإمام معصوم هتيأ لوظيفة تكريس املنهج وتثبيت دعائم الثورات التغيريية يف 

أقىص جتلياهتا وتضحياهتا(صفي الدين، ٢٠٠٨: ص٧٣). 

ة ال خترج عن أُطر الواقعية؛ إذ ال يمكن  اذ يلتقي عنوان البحث مع املتن يف مهمّ
عدّ الدراسة يف ثورة اإلمام احلسني  جمرد حدث وقع يف إطار زمني، ثمّ مخد وحقق 
االنتصار عىل صعيد حدوث احلدث فقط.  ليس هذا ما حصل يف ثورة اإلمام احلسني، 
بل امتدّ احلدث وتوالد عرب عصور الحقة، وصوالً إىل أيامنا هذه؛ هلذا يمكن عدّ الثورة 

احلسينية رمزاً إنسانياً ينبض بالتعبري اإلجيايب وما زال إىل اليوم(التميمي، ٢٠١٨). 



٨١

ثورة االمام احلسني اإلصالحية وابعادها االنسانية يف العامل اإلسالمي: رؤية اجتامعية

وتنمية  للذوق،  وهتذيب  للذهن،  استثارة  فيه  ما  «كلّ  نا  هُ بالثقافة  فاملقصود 
واملعتقدات،  املعارف  عىل  وتشمل  املجتمع،  يف  أو  الفرد   لد واحلكم  النقد،  مللكة 
الفــــرد، أو يف جمتمعه، وهلا طرق  يُسهم هبا  التي  والفن واألخالق، ومجيع القدرات 
التي  الثورة  وتدخل  ص٥٨)  الفلسفي،:  وروحية»(املعجم  وفكرية،  عملية،  ونامذج 
رقيه وديمومته  مبدأ حافظ عىل  فهي  املعطيات،  اإلمام احلسنيضمن هذه  قام هبا 
عنرصاً  ن  يتضمّ الثقافة  «مفهوم  أنّ  رغم  اليوم  إىل  زال  وما  الثورة،  وقوع  زمن  منذ 
معيارياً»(التميمي، مصدرسابق) لكن ثقافة الثورة عند اإلمام احلسنيبعيدة عن هذا 
متاماً؛ لكوهنا قيمة معنوية خالصة، ومفهوماً جديداً للعيش احلر، جعل أهم العنارص 
م اإلمام حياته  متها (احلياة)؛ إذ قدّ التي يتشبّث هبا اإلنسان عىل املحك، وتأيت يف مقدّ
نا تدلّ عىل «جمموعة  لتثبيت الدين، وترسيخ مفهوم اإليامن احلقيقي. إذن؛ فالثقافة هُ
التي متيّز شعباً  التقنية والذهنية، وأنامط الترصف واملخالفة،  من املعارف، واملهارات 

عن سواه من الشعوب» (عبدالنور، ١٩٨٤: ص٨٠) و(املقداد، ٢٠١٨). 
ل يف حياة املجتمع لقلب النظام البايل، وإحالل  وعليه؛ تكون الثورة «نقطة حتوّ
ص يف نقل السلطة  مي جديد حملّه، وهي هبذا تتميّز عن االنقالب الذي يتلخّ نظام تقدّ
ل  من يد إىل أُخر»(املعجم الفلسفي، ، مصدر سابق: ص٥٨). والنقطة التي حتوّ
سيايس  إرث  من  للمسلمني  تركته  وما   ، الطفّ معركة  هي  اإلسالمي  املجتمع  هبا 
ما  املالءمة واحليوية  اليوم؛ ألنّه من  إىل  به   تذ انموذجا حيُ بقي  واجتامعي وديني، 
واالجتامعية،  والسياسية  الدينية  توجهاته  كانت  مهام  جمتمع،  لكلّ  أُنموذجاً  جعله 
تهم وجمتمعاهتم،  ة، واملصلحني الذين ينشدون إصالح أُمّ فهي «مدرسة لطالئع األُمّ
سبيل  إىل  تهم  أُمّ وأخذ  أهدافهم،  حتقيق  إىل  توصلهم  التي  السبل  عن  ويبحثون 
ن  لـمَ يمكن  وبصائر   رؤ من  سة  املقدّ اإلهلية  احلركة  هذه  حتويه  ملا  وذلك  اخلري؛ 
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طالعها وتأمل فصول أحداثها أن هيتدي إىل جمموعة النظم واالسرتاتيجيات التي 
العملية  معرتك  يف  هبا  يستنري  كيام  وهنضته؛  حركته  احلسنيمن  اإلمام  اعتمدها 

اإلصالحية»(السادة، ٢٠٠٧: ص١١) و(رويح، ٢٠١٦). 
عليها؛ هي  اإلنسانية  فت  وثقّ احلسينية،  الثورة  هلا  جت  روّ التي  القيم  ان هذه  وبام 
دينه،  أو  انتامئه وجنسيته،  باختالف  اإلنسان  تُالئم  التي  احلر والكرامة  العيش  لضامن 
فهي ثورة عاملية مل يشهد التاريخ مثيالً هلا. ومن هنا؛ كانت ثقافة الثورة ثقافة حسينية، 
فكانت  املوت،  خالل  من  احلياة  استنشق  ببُعد  ظهرت  فقد  اإلصالح،  اآلخر  وجهها 
ل يف هناية  نه من التمدد ليُشكّ ل مكّ ة، ولكن هل هلذا املفهوم ترهّ إصالحاً للدين واألُمّ
ج له بعض؟ قطعاً ال؛ ألنّ اإلسالمـ  ما زال  األمر معنى مغايراً حلقيقة اإلسالم عىل ما روّ
ديناً ــ مل يكن فاسداً إلجراء اإلصالح عليه من خالل الثورة التي قام هبا اإلمام احلسني

هت أبرز ملمح إسالمي، جاهد الرسول  ن شوّ ، بل كانت السلطة السياسية هي مَ
 من أجل حتقيقه يف املجتمعات، وهو العدلة االجتامعية(التميمي، مصدر سابق). 

احلسنيأصبحت  اإلمام  هبا  قام  التي  اإلصالح  ثقافة  أنّ  نكتشف  هنا؛  ومن 
ا كانت ضمن ما جاء به القرآن الكريم، فهو  ة لكلّ شعب ولكل عرص؛ ألهنّ ثقافة عامّ
«اإلصالح» من املالءمة واملناسبة ما يصلح للمجتمعات اإلنسانية، وهذا ردّ عىل 
التي  اإلسالمية  النقدية  املقاربة  إلصحاب  وانتصار  اإلسالمية،  التجربة  ينتقد  ن  مَ
هت جهدها إلظهار نجاعة التعاليم اإلسالمية للعامل اإلنساين، بغض النظر عن  وجّ
رت للحيلولة دون هذه املقاربة،  خّ الدين أو التوجه الطائفي، رغم وجود عقليات سُ
ر بني املذاهب اإلسالمية نفسها، الذي أصبح  وسيلفتنا يف هذا الصدد الرصاع املدمّ
ه وجه اإلسالم احلقيقي. وهنا يكمن االستدماج الديني الذي كان  ة تشوّ شفرة حادّ
مرّ  عىل  واالحرتام  التقدير  تنال  إسالمية  ثقافة  فأصبح   ، احلسني اإلمام  عليه 



٨٣

ثورة االمام احلسني اإلصالحية وابعادها االنسانية يف العامل اإلسالمي: رؤية اجتامعية

نّة النبي والدفاع عنها، ونقلها  العصور، فكانت هنضة عاشوراء هنضة إلحياء سُ
آنذاك، كام أنّ  أُمهلت   قد  النبي  التطبيق يف حياة املسلمني؛ ألنّ تعاليم  إىل حيّز 

البدعة قد أُحييت وظهرت(االصفهاين،: ص٤٧) و(مبلغي، ٢٠١٧). 

 .االبعاد االنسانية لثورة االمام احلسني يف العامل االسالمي والعاملي

ثورة اإلمام احلسني مدرسة ذات أبعاد وجوانب عديدة، فيها مجيع معاين البطولة 
مشاهدها  ومن  منها،  يستخلص  أن  اإلنسان  يستطيع  التي  الرسالية  والقيم  والفداء 
اخلالدة  املعاين  ومجيع  والرسالة،  اإلنسانية  القيم  دروس  مجيع  وفصوهلا،  ومراحلها 
انية والساموية(الشاهرودي، ٢٠٠٣: ص١٧).  ساالت الربَّ ت هبا الرِّ والسامية التي برشَّ

لذاعندما نتحدث عن اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب (سالم اهللا عليهم) ال 
نتحدث عن إنسان عادي عاش ثم مات، دون أن يكون له أي أثر يف احلياة، وإنام نتحدث 
عن شخصية قدسية حلّقت يف سامء املجد والعظمة، حتى وصلت إىل أسمى املراتب 
وأرفع املقامات، فلم يسبقها سابق، ولن يلحقها الحق يف مجيع املناقب والفضائل واملآثر 
واملكرمات. إهنا الشخصية الكبرية التي متثل االمتداد الطبيعي خلط النبوة والرسالة يف 
األرض، وهي الشخصية املعصومة التي هتدي للتي هي أقوم. وبناء عىل ذلك يمكن ان 

نقدم بعض االبعاد او اجلوانب االنسانية لثورة االمام احلسني، منها: 
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اوال: البعد النفيس. 

يف  اجتامعي  مصلح  أي  يقدمها  مل  تضحية  أعظم  عىل    الشهداء  أبو  أقدم 
االرض، فقد أقدم عىل  التضحية بنفسه وأبنائه وأهل بيته وأصحابه فداء ملا يراه من 
تعميم العدل واشاعة احلق واخلري بني الناس، لقد صمم عىل املوت واستهان باحلياة 
من أجل أن ترتفع راية احلق وتعلو كلمة اهللا يف االرض، فكان يشاهد الصفوة من 
أصحابه الذين هم من أنبل من عرفتهم االنسانية يف والئهم للحق، وهم يتسابقون 
العمر  غضارة  يف  وهم  وأبنائه،  بيته  أهل  من  الكواكب   وير يديه،  بني  املنية  إىل 
وريعان الشباب، وقد تناهبت أشالءهم السيوف والرماح، واهتزت الدنيا من هول 
هذه التضحية التي متثل رشف العقيدة، وسمو القصد وعظمته املبادئ التي ناضل 
من أجلها، وهي من دون شك ستبقى قائمة عىل مر القرون واالجيال، تيضء للناس 
الطريق، ومتدهم بأروع الدروس عن التضحية يف سبيل احلق والواجب(مقالة، عىل 

موقع، www. alseraj. net: ص٢٧). 

خمتلف  عىل  ودائم،  مستمر  احلسنيعطاء  اإلمام  لثورة  العطائي  الزخم  إن 
للثائرين،  الدرب  ينري  الذي  املشعل  بمنزلة  فهي  واألجيال،  والدهور  العصور 
تزال وستكون  وما  كانت  فهي  اخلالدة.  اإلسالمية  الرسالة  احلق،  يف سبيل رسالة 
املنشود  إنسان معذب ومضطهد عىل وجه هذه األرض، وهي األمل  نرباساً لكل 
فهذه  وأمان.  بسالم  العيش  يف  حقهم  عن  يدافعون  الذين  اخلريين،  الناس  لكل 
القرون تأيت وتذوب قرناً بعد قرن، وهذا احلسني اسمه باق يف القلوب ويف األفكار 
والضامئر; ألنّه عاش هللا، وجاهد يف سبيله، وقتل يف رضوانه. فهو مع اهللا واهللا معه، 

ومن كان اهللا معه فهو باق. (القزويني، د. ت). 
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ثانيا: البعد االجتامعي. 

تتميز ثورة اإلمام احلسني  عن باقي الثورات بأهنا كانت ثورة اصالح وهداية 
وإنساين  إسالمي  جمتمع  بناء  اىل    االمام  سعى  إذ  استثناء،  دون  البرشية  لكل 
العدالة واالخوة  فيه  النبيلة وتتحقق  الفاضلة والقيم  فيه االخالق  متكامل، تسود 
واحلرية واملساواة وباقي القيم االنسانية التي حتفظ حقوق وكرامة اإلنسان، لذا فقد 
أعظم  ، هي  اإلمام احلسني  ثورة  أن  املصادر،  نقلت بعض  املؤرخون وكام  أكد 
ثورة إصالحية عرفها التاريخ البرشي عىل سطح الكرة األرضية ألهنا أحيت املبادئ 
والقيم املقدسة يف نفوس وعقول األجيال املتعاقبة، وأعطت الدروس املرشقة عن 
التضحية يف سبيل القيم اإلسالمية واإلنسانية. وقد تأثر عظامء البرشية ومفكروها 
ثورة  يف  وجدوا  ألهنم  العطرة،  احلسنيوسريته  اإلمام  بشخصية  وسياسيوها 
السيايس واالجتامعي واالقتصادي والعرقي  للظلم  املطلق  الرفض  اإلمام احلسني 
والقبيل واملناطقي، وملسوا يف حركته التحررية الكرامة اإلنسانية، واحلرية الفكرية، 
والعدالة االجتامعية، والتسامح الديني، والوفاء للقيم اإلنسانية. التي تتجدد بشكل 
دائم مع حلول شهر حمرم احلرام وايام عاشوراء، حيث يسعى عشاق سيد الشهداء
املهمة  االنسانية  واملواقف  املبادرات  ببعض  القيام  اىل  املباركة  االيام  هذه  يف   

واملميزة(رويح، مصدر سابق، ٢٠١٦)(اخلرضان، ٢٠١٦)
وفكرته  معتقده  كان  مهام  فرد  لكل  تسنى  لو  التي  العامل  يف  الوحيدة  الثورة  وهي 
ان يملك دمعته وعربته، وقد  ملا متكن من  ابعادها وتفاصيلها  يقرأ مرسحيتها بكل  ان 
هلوهلا  القلوب  تتصدع  اليمة  مأساة  ألهنا  شعوريا،  ال  الصدر  رضب  اىل  احيانا  يؤدي 
الشهري(جيبون)  اإلنكليزي  املؤرخ  وصفها  كام  وذلك  ت)،  د.  ومصاهبا(القزويني، 
بقوله: ان مأساة احلسني املروعة، بالرغم من تقادم عهدها، وتباين موطنها، البد ان تثري 
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العطف واحلنان يف نفس اقل القراء احساسا وأقساهم قلبا»(عيل، ١٩٨٣: ص٧٤). 
لقد اقرتنت ثورة احلسني بالعطاء فكانت عظيمة بعطاء احلسني وشموخ احلسني 
ح  رصّ الذي  القرآن  أخالق  إهنا  وعيل،  حممد  أخالق  هي  التي  احلسني  وأخالق 
لعىل  (وإنك  الكريم:  نبيه  خماطباً  تعاىل  فقال    اهللا  لرسول  العظيمة  باألخالق 
من  أعظم  خلق  فأي    املعصومني  األئمة  أخالق  أيضاً  هي  والتي  عظيم)  خلق 
هذا اخللق، لقد مثّل اإلمام احلسني  يف وقفته يوم عاشوراء أروع القيم وأعظم 
األخالق، وقف يف ذلك اليوم أمام اجلموع ليعظهم وينبههم إىل ما هم مقدمون عليه 
من األمر الشنيع غري أن النفوس التي أغرهتا الدنيا ودناءهتا أبت إال طغياناً وكفراً، 
ة الشمر أن يتطاول عىل احلسني سيد شباب أهل اجلنة   فأراد مسلم  وبلغ من خسّ

بن عوسجة أن يرميه بسهم فمنعه احلسني  وقال: أكره أن أبدأهم بقتال.  
هذه كانت أخالق رسول اهللا  الذي كان كلام زاد أذ قريش له كان يقول: 
اللهم اهد قومي فأهنم ال يعلمون، وهي أخالق أمري املؤمنني  الذي مل يبدأ عدوه 
بالقتال يف حروبه كلها بل كان يسعى إىل حقن الدماء وهداية الناس إىل جادة احلق. 
لقد أعاد اإلمام احلسني  منهج اإلسالم احلقيقي بأخالقه العظيمة بعد أن حاول 
األمويون طمس هذا املنهج وحمو ذكر اإلسالم بسياستهم الظاملة املستبدة (ويأبى اهللا 
إال أن يتم نوره ولو كره املرشكون)، فتم نور اهللا باحلسني بعد أن بزغ بدعوة اإلسالم 

املحمدية الرشيفة. (الصفار، ٢٠١٨) . 
 التي جسدت االصالح واهلداية لكل البرشية دون  إن ثورة االمام احلسني 
استثناء، اذ سعى سيد الشهداء وصحبه االبرار بتضحياهتم السخية اىل بناء جمتمع 
النبيلة وتتحقق فيه  إسالمي وإنساين متكامل، تسود فيه االخالق الفاضلة والقيم 
العدالة واالخوة واحلرية واملساواة وباقي القيم االنسانية التي حتفظ حقوق وكرامة 
 التي تسري اىل كربالء جمددة حبها ووفاءها لصاحب الذكر اإلنسان، ان اجلموع 
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العطرة سيد الشهداء وصحبه االبرار لثورة تعد مدرسة حقيقية تستقي منها األجيال 
الالحقة كل معاين العز والرشف والكرامة اإلنسانية وإنقاذ الدين وإحياء الرشيعة 

ورفع البرشية من أدنى ما وصلت إليه إىل عامل النور والضياء(اخلالدي، ٢٠١٧). 

فثورة احلسني هي امتداد للرسالة املحمدية السمحة التي ما جاءت أال لتزيل 
نظام الرق والعبودية، وهتد رصوح الظلم والظاملني الذين نصبوا من أنفسهم آهلة تعبد 
من دون اهللا وسخروا كل يشء ألغراضهم الدنيئة املحرمة التي تتعارض مع أبسط 
املفاهيم والقيم األخالقية وأمروا شعوهبم أن تنقاد كالقطيع ملشيئتهم كام حيدث اليوم 
يف الكثري من الدول التي يزخر هبا عاملنا املعارص، واإلسالم يرفض كل مفسدة وظلم 
بالبطش والقوة  وموبقة وهتتك وانحراف، وخيمد كل صوت خيرج عليه، ويعامله 
واجلربوت. لكن اإلمام احلسني  قال تلك اجلملة القصرية البليغة بملء فمه وقلبه 
وكيانه تلك اجلملة املدوية التي مازالت ترعب الطغاة والظاملني أعداء اإلنسانية عىل 
مر العصور حني ترددها الشعوب املقهورة: ( هيهات منا الذلة )( اهلاجر، ٢٠١٢). 

رابعا: البعد االقتصادي. 

مل يفجر االمام احلسني  ثورته الكرب ارشا، وال بطرا، وال ظاملا، وال مفسدا، 
حياهتا  رشايني  هو  الذي  اهنياره  بسبب  االسالمية  االمة  اقتصاد  حترير  حاول  بل 
االجتامعية، فقد هنبت اخلزينة املركزية يف حني أن اجلوع قد هنش االمة وعمت فيها 
 املجاعة، وانترش شبح الفقر يف مجيع االقطار االسالمية وقد ثار االمام احلسني
ليحمي اقتصاد االمة ويعيد توازن حياهتا املعيشية، وقد صادر أمواال من اخلراج، 
 اكثر ما يعاين من االالم هو انه ير الفقر قد أخذ بخناق املواطنني، ومل  وكان 

ينفق يشء من بيت املال عىل انعاش حياهتم. 
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بني  االجتامعي  العدل  وحيقق  البالد،  يف  االصالح  معامل  ليؤسس  انطلق  لذا 
املسلمون يف ظل احلكم  مني هبا  التي  االليمة  النكسة  أسباب  الناس، ويقيض عىل 
االموي آنذاك، لقد انطلق االمام ليصحح االوضاع الراهنة يف البالد، ويعيد لالمة 
ما فقدته من مقوماهتا وذاتياهتا، ويعيد لرشاينها احلياة الكريمة التي متلك هبا ارادهتا 
فيه  تذاب  متوازن  حكم  ظل  يف  العامل  أمم  لقيادة  النضالية  مسريهتا  يف  وحريتها 
حكم  انه  واالخاء،  املحبة  من  صلبة  أسس  عىل  احلياة  وتقام  االجتامعية،  الفوارق 
اهللا خالق الكون وواهب احلياة، ال احلاكم الذي قاد مركبة حكومته عىل اماتة وعي 

االنسان، وشل حركاته الفكرية واالجتامعية(الغطاء، د. ت). 

فضال عن ذلك كان احد  اهم اسباب ثورة االمام احلسنيهو التدهور الذي 
املختلفة، وازداد  بأنواعه  الفساد  آنذاك، وانتشار  املجتمع االسالمي  كان سائدا يف 
الرشاء الفاحش حلكام ذلك الزمن، وهنبو اخلزينة املركزية للدولة والتي هي اموال 
ذلك  نتيجة  من  وكان  رصفها،  يف  وجاروا  االموال  بيوهتم  يف  وتكدست  املسلمني 
انتشار الفقر والبطالة وغريها من الظواهر االجتامعية غري املرغوبة والتي كانت سببا 
الفقر  الوضع االقتصادي والقضاء عىل  يثور االمام من اجل اصالح  مبارشا لكي 

وتوزيع الثروات بشكل عادل بني املسلمني(محيد، ٢٠١٤). 

لقد ضحى االمام بأمواله وضحى أيبّ الضيم بجميع ما يملك فداء لإلسالم و للقران، 
الكارسة من جيوش االمويني عىل  الوحوش  ووقاية لدين اهللا، وقد هجمت بعد مقتله 
خميمه فتناهبوا ثقله ومتاعه حتى مل يرتكوا ملحفة او ازارا اال هنبوه، ومثلوا بذلك خسة 

االنسان حينام يفقد ذاتياته، ويمسخ ضمريه االنساين من اجل اجلاه والسلطة واملال. 
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ثالثا: البعد الثقايف والرتبوي. 

استطاع اإلمام احلسني  أن يوقظ الضمري اإلنساين والعاملي ويؤثر فيه باجتاه القيم 
احلقة، واالنتصار هلا، وحتقيقها عىل أرض الواقع، الن ثورته مل حتدد بدين أو مذهب 
أو قومية معينة، بل كانت لإلنسانية مجعاء. ودعا االمام احلسنياىل ان يكون الناس 
احراراً يف دنياهم، بقوله (أال وإين مل أخرج أرشا وال بطرا وال مفسدا وال ظاملا، وإنام 
خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي رسول اهللا «ص»، أريد أن آمر باملعروف وأهنى 
عن املنكر“. ومن الواضح انه مل يشهد ثورة يف التاريخ عرفت بعقائديتها واالستشهاد من 
اجل احقاق احلق، والتفاين اىل هذه احلدود، كثورة االمام احلسني(جعفر، ٢٠١٦ ). 

يدرك املرء أن بإمكانه النظر إىل النهضة احلسينية بمنظارين يف  فضال عن ذلك
هلذه  العظيمة  األبعاد  عن  يكشف  جمموعهام  أن   سو صحيح،  وكالمها  الواقع، 
والتي   ،بن عيل للحسني  الظاهرية  احلركة  األوىل تكشف عن  فالنظرة  النهضة؛ 
قام هبا يف مواجهة حكومة فاسدة ومنحرفة وظاملة وقمعية وهي حكومة يزيد. وأما 
باطن القضية وعمقها فتكشف عنه النظرة الثانية، وهي احلركة األعظم واألعمق، 
يف  يزيد  بمقارعة  قام  احلسني  اإلمام  أن  فمع  وضاللته.  اإلنسان  جهل  ضد  ألهنا 
الذي  الفاين  الفرد  يزيد  التارخيية مل تكن ضد  الواسعة  املقارعة  الواقع، إال أن هذه 
ه، وهو ما  ال يساوي شيئاً، بل كانت ضد جهل اإلنسان وانحطاطه وضاللته وذلّ

يكافحه اإلمام احلسني يف احلقيقة (اخلامنئي، ٢٠١٨). 

 اهلد مصباح  العظيم هذا   احلسني االمام  هنضة  عن  الكثري  قيل  لقد  وعليه 
التفكري  اتّسع جمال  ر وتدبّر يف هذا املوضوع،  وسفينة النجاة، لكنّ اإلنسان كلّام فكّ
والبحث والتحقيق واملطالعة عنده، فقد بقي الكثري ممّا مل يقل عن هذه احلادثة العظيمة 



٩٠

أ.م.د. حمدان رمضان محمد

ر فيه ثمّ نقوله لآلخرين. لو نظرنا  تي ال نظري هلا. فعلينا أن نتدبّر ونتفكّ والعجيبة الّ
ة إىل أن استُشهد  ه نحو مكّ اىل احلادثة منذ أن خرج أبو عبد اهللا  من املدينة وتوجّ
ك  يف كربالء، ألمكننا أن نقول إنّ اإلنسان يستطيع عدّ مئة درس مهمّ يف هذا التحرّ
الّذي استمرّ شهراً فقط. وال أودّ القول آالف الدروس وإن أمكن قول ذلك إذ تعترب 
كلّ إشارة من ذلك اإلمام العظيم درساً، لكن عندما نقول مئة درس أي لو أردنا أن 
ندقّق يف هذه األعامل ألمكننا استقصاء مئة عنوان وفصل، وكلّ فصل يعترب درساً 

ب إىل اهللا( املصدر نفسه).  ألمة وتاريخ وبلد ولرتبية النفس وإدارة املجتمع وللتقرّ

وكانت نتيجة ثورته بقاء وحيوية اإلسالم اىل اليوم، وخلود واقعة كربالء حيّة 
وباقية ليس يف قطعة صغرية من األرض فقط، وإنّام يف مساحة مرتامية األطراف عىل 
املستو االقليمي والعاملي من حميط احلياة البرشية. إنّ كربالء موجودة يف كلّ يشء؛ 

ويف األدب، ويف الثقافة، ويف السنن واآلثار، ويف االعتقادات، ويف القلوب. 

خامسا: البعد السيايس. 

وحاولوا  اعامهلا،  فساد  واىل  الضالة  احلاكمة  الفئة  انحراف  اىل  املسلمون  انتبه 
والطغيان،  الظلم  يف  املتوغل  احلاكم  اجلهاز  تطهري  عديدة  حماوالت  خالل  من 
حتى غدت ثورة االمام انموذجا حيتذ به ملقارعة ومقاومة كل نظام يسترشي فيه 
االمة  حقوق  ومبادئ  قيم  هنضتها  يف   احلسني االمام  ثورة  جسدت  اذ  الفساد، 
السياسية  االمة  شؤون  بإصالح  االهتامم  رضورة  فيها  اكد  فقد  االصالح،  ومنها 
يسوس  الذي  بالعدل  القائم  العادل  احلاكم  بمواصفات  االمة  توعية  خالل  من 
الناس بالقران والسنة وحيرتم اراءهم ومعتقداهتم ويؤمن بالشور يف احلكم وتويل 
احلكم من هو اهل هلا، وعدم املساومة عىل احلق، وااللتزام باالتفاقيات والعهود، 
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ما  وهذا  حكمه  ومرشوعية  احلاكم  لقيمة  مقياسا  وجعلها  القانون،  سيادة  ودعم 
القائم  بالكتاب،  احلاكم  اال  االمام  ما  ولعمري  بقوله(   . احلسني  االمام  اراده 
بالقسط، الداين بدين احلق، ، احلابس نفسه عىل ذات اهللا)، وهذا ما حصل بالفعل 
يف حادثة عاشوراء، تلك احلادثة التي اصبحت رسالة لكل املسلمني واملستضعفني 

واملظلومني يف االرض(الغنطويس، وحسن، مصدرسابق: ص٤). 

كلها  للدنيا  أعلن  واملفسدين  الفساد  حماربة    احلسني  االمام  قرر  وعندما 
م  منكُ  رأ (من  يقول:  اهللا  رسول  جدي  سمعت  إين  الناس  (أهيا  قائال:  وخاطبها 
الِفاً لسنّةِ رسولِ اهللا، يَعملُ يف عبادِه  ه، خمُ هدِ ستحالً حلرم اهللا، ناكثاً بعَ لطاناً جائِراً مُ سُ
اً عىل  قّ ، كان حَ رْ (ويف رواية فلم يُغريّ ما) عليهِ بقولٍ وال بفعلٍ ، فلم يغِ باإلثمِ والعدوانِ
هم _ لمتُم أنَّ هؤالء القومَ _ ويشريُ إىل بني أميّة وأتباعِ دخلَه) وقد عَ له مَ اهللا أن يُدخِ
وا الفسادَ وعطلّوا احلدودَ  ، وأظهرُ موا طاعةَ الشيطانِ وتَولَوا عن طاعةِ الرمحنِ زِ قد لَ
، وإينّ أحقُّ هبذا األمر) (املهاجر،  هُ موا حاللَ رَّ لّوا حرامَ اهللاَِّ وحَ واستأثَروا بالفيء، وأحَ
بان االمام كان  مصدر سابق، ٢٠١٢) و(محيد، ٢٠١٧: ص٥٩). نستنج من ذلك 

هدفه من ثورته اقامة دولة العدل االجتامعي، وحماربة الظلم واالستبداد والطغاة. 

سادسا: البعد الديني. 

كانت ثورة االمام احلسني هتدف اىل حفظ الدين من انحرافات احلكام اجلائرين 
ومن سار يف ركبهم وتبعهم اىل يومنا هذا (فياض، ٢٠١٧: ص٢٥٣) لذلك انبعثت 
ثورة االمام احلسني من ضمري االمة احلي ومن وحي الرسالة االسالمية املقدسة 
محى  الذي  البيت  مجعاء،  للبرشية  االسالمية  الدعوة  منه  انطلقت  الذي  البيت  ومن 
 ،الرسالة والرسول ودافع عنها، حتى استقام عمود الدين. الن ثورة االمام احلسني
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بلغت يف عقائدها الذروة العليا يف الوعي والعمق، لد قائدها واتباعه وانصاره، فهي 
مل ختتلف وعيا يف مجيع ادوارها وعىل خمتلف املستويات الثقافية واالدراكية لرجاهلا منذ 
ان اعلنت حتى اخر نفس من حياة رجاله، لذا نجد حيمل الشيخ الكبري نفس الوعي 
للثورة احلسينية الذي حيمله الكهل والفتى واملرأة، وحتى الذي مل يبلغ احللم حيمل 

الروح نفسها لد رجاهلا وابطاهلا(الغنطويس، مصدر سابق: ص٩). 

 فضال عن ذلك محل عقائل النبوة، وكان من اروع ما خططه االمام العظيم
ما  يعلم  وهو  كربالء،  اىل  الرسالة  وشذرات  النبوة  لعقائل  محله   الكرب ثورته  يف 
سيجري عليهن من النكبات واخلطوب، وقد اعلن ذلك حينام عذله ابن عباس عىل 
موقع،  عىل  (مقالة  سبايا»  يراهن  ان  اهللا  شاء  «قد  له:  فقال  العراق،  اىل  معه  محلهن 
كان  العظيم  ذلك   احلسني اإلمام  هدف  إنّ  ص٢٧)   : www. alseraj. net
ه أحد قبله، ال النبيّ  وال  عبارة عن أداء واجب عظيم من واجبات الدين مل يؤدّ
ً يف البناء العام  أمري املؤمنني  وال اإلمام احلسن املجتبى، واجب حيتلّ مكاناً مهامّ
فقد  لذا   .(  ٢٠١٨ (السيدالسيستاين،  لإلسالم.  والعميلّ  والقيميّ  الفكريّ  للنظام 
كان الستشهاد االمام احلسني هزة لضمري االمة وعامل بعث إلرادهتا املتخاذلة 
وعامل انتباه مستمر للمنحدر الذي كانت تسري فيه بتوجيه من بني امية ومن سبقهم 

من احلكام الذين مل حيرصوا عىل وصول االسالم نقيا اىل من يليهم من االجيال. 



٩٣

ثورة االمام احلسني اإلصالحية وابعادها االنسانية يف العامل اإلسالمي: رؤية اجتامعية

اخلامتة
ان االمام احلسني سعى اىل اقامة املرشوع احلضاري التنموي الدائم، ذي البعد 
بواقعة  املتمثل  االسالمية  لالمة  االسرتاتيجية  باإلدارة  املقرتن  االصالحي  االنساين 
األمة  حقوق  ومبادئ  قيم  هنضتها  يف  اإلمام  ثورة  وجسدت  االصالحية،  الطف 
والبرشية مجعاء. فهي مل تكن ثورة يف مكان وزمان معينني بل كانت عىل امتداد التاريخ 
العدالة واحلرية، فثورته  والعامل امجع ألهنا رسمت سبيل اخلالص من الظلم وطلب 
اكدت رضورة صالح شؤون األمة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والدينية وعدم 
املساومة عىل احلق ورفض الباطل، والزيف، والفساد، والضالل وكل ألوان االنحراف 
 املَوتَ  األخالقي، والثقايف، واالجتامعي، والسيايس، فاإلمام احلسني قال«ال أرَ
ا» يف تأكيد عىل ان ثورته هي الرصخة املدوية يف  مَ رَ ع الظاملنيَ إِالَّ بَ ة واحلَياةَ مَ ادَ عَ إِالَّ سَ

مواجهة الظلم والظاملني، والبغي والباغني ومقارعة االستكبار واملستكربين. 
فقد استطاع اإلمام احلسني  أن يوقظ الضمري اإلنساين ويؤثر فيه باجتاه القيم 
احلقة، واالنتصار هلا، وحتقيقها عىل أرض الواقع، ألن ثورته مل حتدد بدين أو مذهب 
أو قومية معينة، بل كانت لإلنسانية مجعاء، ودعا االمام احلسنياىل ان يكون الناس 
احراراً يف دنياهم، بقوله (أال وإين مل أخرج أرشا وال بطرا وال مفسدا وال ظاملا، وإنام 
خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي رسول اهللا ، أريد أن آمر باملعروف وأهنى 
عن املنكر). ومن الواضح انه مل يشهد ثورة يف التاريخ عرفت بعقائديتها واالستشهاد 
من اجل احقاق احلق، والتفاين اىل هذه احلدود، كثورة االمام احلسني. وعليه فقد 

توصل الباحث اىل عدة استنتاجات منها: 
إن سلوك اإلمام احلسني منذ خروجه من املدينة وحتى يوم استشهاده يف كربالء .١

بالعبودية  مغموراً  نفسه  الوقت  ويف  والشموخ  والعزة  املعنويات  عىل  منطوياً  كان 
والتسليم املطلق ألمر اهللا، وهكذا كان دائامً ويف كل املراحل. 
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ان ملحمة كربالء من أهم االَحداث العاملية، بل من أهمّ ما حققته البرشية من .٢
 ت جمر إنجازات رائعة يف ميادين الكفاح املسلّح ضدّ الظلم والطغيان، فقد غريّ
د عىل الظلم والطغيان.  سالمية، وفتحت هلا آفاقاً مرشقة للتمرّ تاريخ الشعوب االِ
امللحمة اخلالدة عواطف االحرار، يف سبيل حترير املجتمع من نري  لقد أهلبت هذه 

، وإنقاذه من احلكم غري الرشعي.  العبودية والذلّ
ينقصها .٣ عشوائية،  حركة  وال  انفعالية،  ثورة  تكن  مل   ، احلسني  اإلمام  ثورة  ان 

الوضوح يف الرؤية، أو القصور عن حتديد الغايات واألهداف، بل كانت الثورة واعية، هلا 
رؤيتها الواضحة، وأهدافها املحددة، ومل تقترص قضيته عىل املسلمني فقط بل وصلت إىل 
كل العقول النرية التي رأت يف ثورته ومبادئها قدوة تستحق اإلجالل عىل مد العصور. 

عندما نتحدث عن اإلمام احلسني ال نتحدث عن إنسان عادي عاش ثم مات، .٤
دون أن يكون له أي أثر يف احلياة، وإنام نتحدث عن شخصية قدسية حلّقت يف سامء 
املجد والعظمة، حتى وصلت إىل أسمى املراتب وأرفع املقامات، فلم يسبقها سابق، 
الشخصية  إهنا  واملكرمات،  واملآثر  والفضائل  املناقب  مجيع  يف  الحق  يلحقها  ولن 
الكبرية التي متثل االمتداد الطبيعي خلط النبوة والرسالة يف األرض، وهي الشخصية 
والسامء،  األرض  بني  الوصل  حلقة  أهنا  كام  أقوم،  هي  للتي  هتدي  التي  املعصومة 

وباب من أبواب اهللا التي منها يؤتى. 
ان لكل ثورة أو هنضة شعارات حمددة ومميزة وعادة ما تعكس هذه الشعارات اخللفية .٥

الفكرية والسياسية واالجتامعية ملنهج وهنج الثورة وأصحاهبا لقد كانت شعارات اإلمام 
مدوية وقوية ومعربة عن معاين احلرية والكرامة والعزة والرشف، ورفض االستعباد 
املعربة عن هنجه  الشعارات  اإلمام جمموعة من  لقد رفع  واالستبداد والذل واخلنوع، 
بالدماء من  البطولة والفداء، يوم عاشوراء املصبوغ  الشجاعة يف يوم  وفكره ومواقفه 

هذه الشعارات «هيهات منا الذلة يأبى اهللا لنا ذلك ورسوله واملؤمنون». 
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تتميز ثورة اإلمام احلسني  باهنا ثورة إنسانية كرب بكل أبعادها اذ حدثت يف .٦
الكبري يشع عىل كل  عرص معني لكن إشعاعاهتا وقيمها ومثلها وحمتواها اإلنساين 

أمم األرض مادام الظلم واالضطهاد قائمني يف هذا العامل. 
ان املتتبع ملسرية اإلمام احلسني جيدها تفيض عطاءً وعظمة، فإضافة إىل مرشوعية .٧

الثورة التي اختذها  منطلقاً لرفع راية الرفض بوجه السلطة األموية املستبدة، فقد 
بوجه  الوقوف  يف  اإلسالم  مبادئ  أعظم  واالستبداد  البغي   قو مواجهته  يف  مثّل 
داً قول النبي األعظم : (أعظم اجلهاد كلمة حق عند سلطان  الباطل وجماهبته جمسّ
جائر)، وجسد يف هنضته الروح النبوية واألخالق املحمدية السمحة، فكان احلسني 

عظيامً يف كل حركاته وسكناته كام كان عظيامً يف مجيع أقواله وأفعاله. 
مل يقدم االمام عىل الثورة إال بعد ان انسدت امامه مجيع الوسائل والسبل وانقطع كل .٨

أمل له يف اصالح االمة، وانقاذها من السلوك يف املنعطفات فايقن انه ال طريق لإلصالح إال 
بالتضحية احلمراء، فهي وحدها التي تتغري هبا احلياة، وترتفع راية احلق عالية يف االرض. 

جسدت ثورة االمام احلسني  االصالح واهلداية لكل البرشية من دون استثناء، .٩
فقد سعى سيد الشهداء وصحبه االبرار بتضحياهتم السخية اىل بناء جمتمع إسالمي 
العدالة  فيه  وتتحقق  النبيلة  والقيم  الفاضلة  االخالق  فيه  تسود  متكامل،  وإنساين 
واالخوة واحلرية واملساواة وباقي القيم االنسانية التي حتفظ حقوق اإلنسان وكرامته. 

١٠.احلسني اإلمام  بشخصية  وسياسيوها  ومفكروها  البرشية  عظامء  تأثر  لقد 
واالجتامعي  السيايس  للظلم  املطلق  الرفض  ثورته  يف  وجدوا  ألهنم  العطرة،  وسريته 
واالقتصادي والعرقي والقبيل واملناطقي، وملسوا يف حركته التحررية الكرامة اإلنسانية، 
أعطت  الثورة  هذه  الن  الديني،  والتسامح  االجتامعية،  والعدالة  الفكرية،  واحلرية 

الدروس املرشفة عن التضحية يف سبيل القيم اإلسالمية والوفاء للمبادي اإلنسانية. 
تتميز ثورة اإلمام احلسني  باهنا حتمل الكثري من املعاين واألبعاد والدالالت، .١١
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فهي ليست تلك الثورة واحلركة التي حصلت أحداثها قبل ما يقرب من(١٤٠٠)
من  بد  فال  اإلنسان  هبا  يقوم  التي  املعارك  تنتهي  كام  طبيعي  بشكل  وانتهت  عام 
التوقف طويال عند النتائج واآلثار التي محلتها، والتي ما زالت مستمرة حتى يومنا 

هذا ومتجذرة يف نفوس املاليني وضامئرهتم، عاما بعد اخر. 
العميل .١٢ الدرس  وتوضيح  واالتعاظ  للعربة  هو  عاشوراء   ذكر إحياء  إنّ 

والتطبيق آليات كتاب اهللا اآلمرة بالثورة عىل احلاكم الظامل ولو من موقع إسالمه 
ه لتصحيح مسار األمور  القيام ضدّ يمنع من  العام، فمجرد كون احلاكم مسلامً ال 
عندما ينحرف هبا عن جادة االستقامة واهلداية والعدل واحلق ولذلك نر القرآن 

ح بأن من مل حيكم بام أنزل اهللا فهو الكافر والفاسق والظامل.  يرصّ
السياسية .١٣ األمة  شؤون  اصالح  رضورة   احلسني االمام  ثورة  اكدت 

الباطل،  ورفض  احلق  عىل  املساومة  وعدم  والدينية  واالجتامعية  واالقتصادية 
والثقايف،  األخالقي،  االنحراف  ألوان  وكل  والضالل  والفساد،  والزيف، 
ة واحلَياةَ  ادَ عَ  املَوتَ إِالَّ سَ واالجتامعي، والسيايس. فاالمام احلسني  قال ((ال أرَ
ا))يف تأكيد عىل ان ثورته هي الرصخة املدوية يف مواجهة الظلم  مَ رَ ع الظاملنيَ إِالَّ بَ مَ

والظاملني، والبغي والباغني ومقارعة االستكبار واملستكربين. 
جسدت ثورة اإلمام احلسني  يف هنضتها قيم ومبادئ وحقوق األمة والبرشية .١٤

مجعاء. فهي مل تكن ثورة يف مكان وزمان معينني بل كانت عىل امتداد التاريخ والعامل 
امجع ألهنا رسمت سبيل اخلالص من الظلم وطلب العدالة واحلرية. 

املحمدية والثبات عليها، .١٥ بالرسالة  تنادي  الثورة احلسينية، وخرجت  انطلقت 
ن رام السلطة وعشق التسلّط عىل رقاب الناس حتريفها، ليكون رافداً  بعد أن قام مَ
لإلمام  املوت  فكان  الظاملني،  ظلم  أمام  الدم  وانتفض  الكلمة  أبت  لكن  ملصاحله، 
اختياراً وليس خياراً؛ ألنّه أدرك املوت هبذه املعركة، كام أدرك بقاء الدين، بل كانت 

 . معركة الطفّ حفاظاً عىل منرب الرسول
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وعىل ضوء استنتاجات البحث نقرتح ونويص ما ييل: 
رضورة العمل عىل تنشئة االجيال عىل حب االمام احلسني وثقافته من خالل .١

توجيه املؤسسات الرتبوية والدينية عىل االستلهام من اهدفه ومبادئه وقيمه ابتداء 
منهاج  ليكون شعارته وكالمه  اجلامعة  اىل  باملدرسة وصوال  الروضة ومرورا   من 

عمل يف حياتنا اليومية. 
كافة .٢ يف    احلسني  االمام  وباسم  بمكانة  يليق  علمي  رصح  او  جامعة  انشاء 

التخصصات العلمية واالنسانية ليجسد روح االمام يف خدمة االنسانية. 
انشاء مركز ثقايف عاملي باسم االمام احلسني  هيتم بفكره وعلومه وعلوم ال .٣

بيته، يتضمن مكتبة وقاعات إلقامة الدورات وورش العمل واملؤمترات واملناسبات 
عن سرية حياة االمام العطرة ومأثره البطولية واالنسانية واالجتامعية. 

التواصل االجتامعي .٤ املرئية واملسموعة ومواقع  املتنوعة  توجيه وسائل االعالم 
واملراكز الثقافية وبلغات متعددة للتعريف بدور االمام احلسني يف بناء االنسان 

يف املجتمع، وإليصال رسالته االنسانية والدروس املستفادة منها لكل العامل. 
العامل .٥ لبلدان  الرسمية  وغري  الرسمية  التسهيالت  وتقديم  التعاون  باب  فتح 

وشعوبه كافة  من اجل زيارة االمام احلسني إلحياء شعائره والوقوف عىل معانيه 
االنسانية يف اسمى ملحمة  شهدها التاريخ االنساين  يف اليوم العارش من شهر حمرم 
والكوين  االزيل  االمام  وحب  عظمة  تتجسد  به   حيتذ ورمزا  منارا  ليكون  املحرم 

ليبقى خالداً ال زوال له إىل األبد. 
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املصادر واملراجع: 
القران الكريم. 

ماهي * طالل(٢٠١٨)،  مهند  االخرس، 
حمور  العدد/٥٧٦٤،  املتمدن،  احلوار  الثورة، 
www./اجلامهرية واالنتفاضات  الثورات 

m. abewar. org
األصفهاين، د. حممد عيل الرضائي(٢٠١٧)، *

املباين القرآنية لنهضة عاشوراء، جملة اإلصالح 
احلسيني: العدد /٥، موسوعة وارث االنبياء، 
مؤسسة وارث االنبياء للدراسات التخصصية 
يف النهضة احلسينية، كربالء املقدسة، العراق. 

االمري(٢٠١٧)، * عبد  امحد  د.  االنباري، 
استنهاض  يف  واثرها   احلسني االمام  ثورة 
الظلم، بحث منشور يف  للتحرر من  الشعوب 
وقائع  مؤمتر اإلمام احلسني الدويل االول، 
العتبة العباسية املقدسة، فسم الشؤون الفكرية 
للبحوث  الدويل  العميد  مركز  والثقافية، 

والدراسات، كربالء املقدسة، العراق. 
 بشارة، عزمي(٢٠١٢)، يف الثورة والقابلية *

العريب لألبحاث ودراسة  املركز  للثورة، ط١، 
السياسات، بريوت. 

للبغوي، * الصحابة  معجم  البغوي(٢٠٠)، 
والنرش  للطباعة  البيان  دار  مكتبة  ط١،   ،١ جـ 

والتوزيع، الكويت. 
واحلسني، * نِ  َسَ احلْ ائِلُ  فَضَ امحد،  حنبل،  بن 

رقم احلديث: ١٢١٥ . 
التمهيد، ١٨٦. *
ثقافة * صالل(٢٠١٨)،  نابلس  د.  التميمي، 

االصالح  جملة   ،احلسني االمام  عند  الثورة 
االنبياء  وارث  مؤسسة  العدد/١٤،  احلسيني، 
احلسينية،  للنهضة  التخصصية  للدراسات 

العتبة احلسينية، كربالء املقدسة. 
شبكة * االصالح،  حيدر(٢٠١٤)،  اجلراح، 

النبآء املعلوماتية، بتاريخ ١٠/٨ /٢٠١٤، متاح 
www. m. annabaa ,org /عىل موقع

جعفر، السيد عطااهللا(٢٠١٦)، ما الدروس *
العامل  قناة  كربالء،  واقعة  من  املستفادة 
متاح   ،٢٠١٦/١٠ بتاريخ١٠/  االخبارية، 

www. alalamtv. net/عىل موقع
احلسني * االمام  ثورة  عدي(٢٠١٥)،  احلاج، 

بتاريخ  السيف،  عىل  الدم  انتصار  ثورة   
www.  /٢٠١٥/١٠/١٨، متاح عىل موقع

�-news. com
احلسني بن عىل، ويكيبيديا، متاح عىل موقع/ *

 .www. ar. wikipedia. org
ت)،  سبيل * الدين(د.  صالح  احلسيني، 

املستبرصين، جـ ١ـ
دراسات * ناظر(٢٠١٤)،  بشري  د.  محيد، 

والنرش  للطباعة  نيبور  دار  االجتامع،  علم  يف 
والتوزيع، ط١، بغداد، العراق. 

النهضة * دور  ناظر(٢٠١٧)،  بشري  د.  محيد، 
حتليل  االجتامعي-  التغري  يف  احلسينية 
مؤمتر  وقائع  يف  منشور  بحث  سوسيولوجي، 
العتبة  االول،  الدويل   احلسني االمام 
الفكرية  الشؤون  قسم  املقدسة،  العباسية 
للبحوث  الدويل  العميد  مركز  والثقافية، 
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والدراسات، كربالء املقدسة، العراق. 
االمام * ثورة   ،(٢٠١٧) صباح  اخلالدي، 

احلسني واستلهام القيم، جريدة الزمان، بتاريخ 
www./موقع عىل  متاح   ،٢٠١٧/  ٩/٢٧

azzaman,com
اهداف *  ، عيل(٢٠١٨)،  السيد  خامنئي، 

قائد  كلامت  يف   احلسني االمام  حركة  وابعاد 
 ،٢٠١٨/  ٩/١٨ بتاريخ  العامل،  قناة  الثورة، 
wwww. alalamtv. net /متاح عىل موقع

* ،(٢٠١٦) خليل  حممد  صربي  د.  خريي، 
السيايس واالجتامعي  الفكر  مفهوم االصالح يف 
عىل  متاح  اسالمية،  دراسات  بحث  االسالمية، 
www. icp. hadaracenter. com /موقع

الدمشقي، ابن كثري(٢٠٠٣)،  البداية والنهاية، *
، ترمجة يزيد بن معاوية، جـ ١١، دار عامل الكتب. 

االصالح * مفهوم  فائز(٢٠١٧)،  د.  الربيع، 
بتاريخ  الراي،  صحيفة  الكريم،  القران  يف 
www./موقع عىل  متاح   ،٢٠١٧/٨/٩

  alrai. com
االمام * ثورة  االمري(٢٠١٦)،  عبد  رويح، 

مستدامة،  وثقافة  حقيقي  اصالح   احلسني
موقع/   عىل  متاح   ،٢٠١٦/١٠/١٣ بتاريخ 

www. m. annnabaa. org
اسرتاتيجيات * ماجد(٢٠٠٧)،  السادة، 

والتغيري  اإلصالح  يف  احلسينية  النهضة 
السيايس، ط٢. 

امللل * يف  ت)،  بحوث  جعفر(د.  السبحاين، 
والنحل، جـ ٦. 

اياد(٢٠١٥)، * زينة  وجابر،  محيد،  عىل  سعد، 
بنظم   احلسني االمام  اربعينية  زيارة  طريق 
املعلومات اجلغرافية، بحث منشور يف جملة آداب 
اآلداب،  كلية  الستة/٨،  العدد/٢٢،  الكوفة، 

جامعة الكوفة، النجف االرشف، العراق. 
الدور * املنعم(٢٠١٢)،  عبد  فاطمة  سعيد، 

بحث   ،عىل بن  احلسن  لألمام  السيايس 
العدد/١٢،  الكوفة،  آداب  جملة  يف  منشور 
الكوفة،  جامعة  اآلداب،  كلية  السنة/٥، 

النجف االرشف، العراق. ، ص٣٣٣
سورة  آل عمران / آية١٠٤. *
سورة االحزاب، اية/٧١واية/٣٣*
سورة االعراف، اية/٥٦. *
سورة البقرة، اية/٢٢٤ واية/١٣٠. *
سورة التوبة، اية/١٠٢. *
سورة الشور، اية/٢٣. *
سورة هود، اية/٨٨. *
سورة ال عمران، اية/٤٦. *
عيل(٢٠١٨)، * السيد  اهللا  اية  السيستاين، 

-االجتهاد،   احلسني االمام  ثورة  اهداف 
موقع/ عىل  متاح   ،٢٠١٨/  ٩/١٣ بتاريخ 

٥ij�hadnet. net .www
السيوطي، جالل الدين (١٩٨٥)، اخلصائص *

الكرب جـ ٢، دار الكتب العلمية، بريوت. 
حممود * السيد  اهللا  اية  الشاهرودي، 

دراسة   – احلسينية  الثورة  اهلاشمي(٢٠٠٣)، 
جملة  يف  منشور  بحث  والدوافع،  االهداف  يف 

املنهاج، السنة/٨. 
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رزان * بن  اهلادي  عبد  بن  حممد  الشيباين، 
بن  يزيد  عهد  يف  املعارضة  مواقف   .(٢٠٠٩)
للنرش  طيبة  دار  ط٢،  (٦٠-٦٤هـ)،  معاوية 

والتوزيع الرياض، السعودية. 
الشيباين، حممد بن عبد اهلادي و اخلرض، حممد *

احلسني  سرية  يف  السديد  القول   ،(٢٠٠٥) سامل 
الشهيد ، ط١، مكتبة الكويت الوطنية، الكويت. 

احلسني* االمام  عدنان(٢٠٠٨)،  الصاحلي، 
مركز  اخلري،  لفعل  ونظام  متجدده  مبادئ   
االمام الشريازي للدراسات والبحوث، شكية 
النبأ املعلوماتية، بتاريخ ١/١٥ /٢٠٠٨، متاح 

www. shrsc. com عىل موقع/
صحيح مسلم، رقم/٧٨. *
ثورة * هاشم(٢٠٠٨)،  السيد  الدين،  صفي 

االمام احلسني وتيار التغيري يف االمة، بحث 
منشور يف وقائع مؤمتر ثورة االمام احلسني
قراءة يف االبعاد والدالالت، سلسلة املؤمترات 
اخلميني  االمام  مركز  الفكرية(٧)،  والندوات 
الثقافية،  االسالمية  املعارف  مجعية  الثقايف، 

ط١، بريوت، لبنان. 
الصقار، حممد ظاهر (٢٠١٨)، اخالقية الثورة *

احلسينية  العتبة  موقع   ،احلسني االمام  عند 
عىل  متاح   ،٢٠١٨/٩/٣٠ بتاريخ  املقدسة، 

www. imamhussain. org /موقع
حسن(٢٠١٦)، * عزيز  الشيخ  الضخران، 

الثورة احلسينية مبادئ وقيم، جملة رسالة القيم، 
العدد/٣٧، بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٣، متاح عىل 

www. ralgalam. com موقع/

املعجم * جبور(١٩٨٤)،  د.  النور،  عبد 
األديب، ط٢، دار العلم املاليني، بريوت. 

احلمزة (٢٠١٦)، * العلواين، عامر سليم عبد 
علم  قسم  االصالح،  مصطلح  معنى  حتديد 
بتاريخ  بابل،  اآلداب/جامعة  االجتامع/كلية 

 .٢٠١٦/٢/١٨
العرب، * تاريخ  مري(١٩٨٣)،  السيد  عيل، 

ترمجة رياض رافت، طبعة مرص. 
االصالح * مفهوم  معاذ(٢٠١٦)،  عليوي، 

بتاريخ  العريب،  الديمقراطي  املركز  االجتامعي، 
www. democra�cac. de ،٢/١ /٢٠١٦

الغنطويس، د. عبد الرمحن وحسن، د. سالم *
انسانية  ومواقف  تأمالت  عبود(٢٠١٧)، 
واثرها   احلسني االمام  ثورة  من  وتربوية 
يف  منشور  بحث  واملجتمع،  الفرد  اصالح  يف 
املجلد/٥،  اجلامعة،  االسالمية  الكلية  جملة 

العدد/٤٣، اجلزء/٥. 
فكري، د. مسعود(٢٠١٧)، البعد االخالقي *

ومتسك  بالقيم  التزام   – احلسينية  الثورة  يف 
االمام  مؤمتر  وقائع  يف  منشور  بحث  باملبادئ، 
العباسية  العتبة  االول،  الدويل   احلسني
والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم  املقدسة، 
والدراسات،  للبحوث  الدويل  العميد  مركز 

كربالء املقدسة، العراق. 
فياض، د. حسن محيد(٢٠١٧)، منهج الرتبية *

يف  منشور  بحث  الروحية،  الرتبية  يف  احلسينية 
االول،  الدويل   احلسني االمام  مؤمتر  وقائع 
العتبة العباسية املقدسة، قسم الشؤون الفكرية 
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للبحوث  الدويل  العميد  مركز  والثقافية، 
والدراسات، كربالء املقدسة، العراق. 

القاسمي، حممد مجال الدين (١٩٩٧)، *
حممد * حتقيق،   ،٢٥٢/١ التاؤيل،  حماسن 

باسل عيون السود، دار الكتب العلمية. 
حياة * رشيف(١٤٢٩هـ)،  باقر  القريش، 

حتليلية،  دراسة   -عيل بن  احلسني  االمام 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف مكتبة العتبة 
 / موقع  عىل  متاح  ط٢،  املقدسة،  احلسينية 

www. Imamhussain-bil. com
احلسيني(د. * الكريم  عبد  سيد  القزويني، 

العاطفية  ومعطياهتا  احلسني  االمام  ثورة  ت)، 
www. موقع/  عىل  متاح  والثقافية، 

imamhussain. lib. com
* ،احلسني االمام  العامل(٢٠١٦)،  قناة 

تاريخ  والكرامة،  العزة  ودرس  احلرية  نرباس 
www. موقع/  عىل  متاح   ،٢٠١٦/١٠  /٦

alalamtv. net
اقوال * يف   احلسني العامل(٢٠١٣)،  قناة 

تاريخ  العامل،  وقادة  ومفكري  فالسفة 
www. /١١/١٤ /٢٠١٣، متاح عىل موقع

alalamtv. net
االمام * حق  يف  اقوال  عامر(٢٠١٦)،  كاظم، 

متاح   ،٢٠١٦/١٠/١٢ بتاريخ   ،احلسني
www. balagh. com /عىل موقع

الكندي، لعمر بن مظفر بن عمر بن حممد ابن *
أيب الفوارس أيب حفص زين الدين ابن الوردي 
 ،١ جـ  الوردي،  ابن  تاريخ   ،(١٩٩٦) املعري 

ط١، دار الكتب العلمية بريوت. 
* /٢٤ بتاريخ  تعريفها،  وما  الثورة-  ماهي 

www. موقع/   عىل  متاح   ،٢٠١٩/١١
razej. com

مبلغي، الشيخ امحد(٢٠١٧)، فلسفة النهضة *
القائمة،  النظريات  قراءة جديدة يف  احلسينية- 
موقع/  عىل  متاح   ،٢٠١٧/١٠/٣ بتاريخ 

www. alkawthertv. com
بحق * خالدة  اقوال  مصطفى(٢٠١٦)،  جملة 

االمام احلسني، بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٥، متاح 
www. al-mostafa. com /عىل موقع

االنوار، * بحار  ت)،  باقر(د.  حممد  املجليس، 
ت١١١١هـ، ط٢، ج /٣٩، دار احياء الرتاث، 

بريوت. 
املعجم * العربية(٢٠٠٥)،  اللغة  جممع 

مكتبة  ط٣،  ج١،  االصالح،  باب  الوسيط، 
الرشوق الدولية، القاهرة. 

جممع اللغة العربية(١٩٨٣)، املعجم الفلسفي، *
اهليئة العامة لشؤون املطابع االمريية، القاهرة. 

حياة * ت)،  االسالمي(د.  عيل  االمام  مركز 
االمام احلسني بن عيل، ستوكهومل، السويد، 
Imam Ali Islamic  ./ موقع  عىل  متاح 

center. se
مفهوم الثورة، بتاريخ ٢٠١١/٥/٢٦، متاح *

www. ar-ar. facebook/عىل موقع
عىل* بن  احلسني  مقالة،  (١٤٢٩هـ)،  املسار 

بتاريخ  املسار،  نعرفهم،  كيف  قادتنا   ،
موقع/  عىل  متاح  احلجة/١٤٢٩هـ،  ١/ذو 
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أ.م.د. حمدان رمضان محمد

wwwgadatona. org
من * كريم(٢٠١٤)،  شاكر  القييس، 

مبادئ  نستلهم   احلسني االمام  ثورة 
بتاريخ  املتمدن،  احلوار  والعدالة،  احلق 
www. /٢٠١٤/١٠/٢٢، متاح عىل موقع

m. ahewar. org
يف *  احلسني االمام  ثورة  ت)،  مقالة(د. 

اقوال املسترشقني والعلامء الغربيني، متاح عىل 
www. harouf. com /موقع

تأثري * توفيق(٢٠١٨)،  حممد  الشيخ  املقداد، 
بحث  االسالمية،  الثقافة  يف  احلسينية  الثورة 
منشور يف وقائع مؤمتر ثورة االمام احلسني
قراءة يف االبعاد والدالالت، سلسلة املؤمترات 
اخلميني  االمام  مركز  الفكرية(٧)،  والندوات 
الثقافية،  االسالمية  املعارف  مجعية  الثقايف، 

ط١، بريوت، لبنان. 
االمام * ثورة  جعفر(٢٠١٢)،  املهاجر، 

احلسنيثورة احلرية والكرامة واإلباء، وكالة 
انباء براثا، بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٩، متاح عىل 

  www. burathanews. com/موقع

حياة * عن   نبذه   ،(١٢ موقع(  الوالئي،  امام 
www. /متاح عىل موقع ،االمام احلسني

sites. google. com
اقوال * اسامة(١٤٢٧هـ)،  النجفي، 

 ،املسترشقني وعلامء العرب يف ثورة احلسني
متاح  املعلوماتية،  النبأ  شبكة  عاشوراء،  ملف 

www. annabaa. org /عىل موقع
متاح *  ،٢٠١٢-١٢-٢٩ براثاه ،  انباء  وكالة 

burathanews. com :عىل موقع
*www. /ويكيبيديا، ثورة، متاح عىل موقع

 .ar. wikipedia. org
سرية * امحد(٢٠١٨)،  عبداهللا  د.  اليوسف،   

االمام احلسنيدراسة حتليلية، قسم الشؤون 
احلسينية  العتبة  مكتبة  والثقافية،  الفكرية 

املقدسة، كربالء املقدسة، ا لعراق. 
الثورة * ت)،  كاشف(د.  االمام  الغطاء، 

السياسية  كتاب  وخمططاهتا:  اسباهبا  احلسينية 
www./موقع عىل  متاح  احلسينية، 

alrseraj. net


