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 ...ملخص البحث ...
اخلطاب احلسيني كان حيمل وما يزال أبعاد ًا اجتامعية،وإنسانية ،ودينية،

واقتصادية ،وفكرية وحيمل داللة وعمق ًا كبريين ،فهو خياطب أمة متهالكة عىل

االستسالم واخلنوع للحاكم الظامل.

هذا اخلطاب كانت كلامته حارض ًا مادي ًا ومستقب ً
ال منظور ًا ،وبعد ًا تارخيي ًا اولد

احلادثة وقد مىض ،وحارض ًا يستعيدها بشخوصها ومواقفها .وكان الباحث يف

موضوع بحثه يسعى إىل أن يرسم صورة العدالة االنسانية يف جمتمعه وفق اخلطاب
احلسيني وتوظيفه حلل الرصاعات الفكرية املنحرفة يف عراق اليوم من أجل أن يرسم

صورة ليوتوبيا العدالة لتكون عنوان هوية االنتامء للوطن مع احلفاظ عىل االنتامءات
املذهبية األخرى ،وجعل االنتامء للوطن واقع ًا يعلو عىل كل االنتامءات من طريق
ثقافة السلم االجتامعي التي تبلورت أفكارها وأهدافها يف اخلطاب احلسيني.
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ABSTRACT
Such a discourse takes hold of words with moment to moment
visions, future scopes, a historical extent begetting the past and the
present reviving it with its figures and incidents. The research, here,
endeavours to portray his society in line with the Husseinist discourse and
employs it to unknot the derailing intellectual conflicts in Iraq today. As
such he exploits the justice utopia to the identity of the land in regard to
other denominations and elevates the loyalty to the land into the peerage
via the culture of the social peace that finds existence in the Husseinist
discourse.
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 ...املقدمة ...
إن النظام اإلسالمي مر بتجربة من أروع جتارب النظم االجتامعية وأنجحها،

ثم عصفت به العواصف بعد أن خال امليدان من القادة املبدئيني ،وبقيت التجربة

حتت رمحة أناس مل ينضج اإلسالم يف نفوسهم ،ومل يمأل أرواحهم ظروفه وجوهره،
نظامه فكرة يف ذهن األمة اإلسالمية ،وعقيدة يف
فتقوض الكيان اإلسالمي وبقي
ُ

قلوب املسلمني،وأم ً
ال يسعى اىل حتقيقه دعاة احلق واملجاهدون.

يف الوقت الذي ظهر حكم بني أمية اإلسالم بمظهر احلكم الطاغويت وحاول

أن يشوه منهج حممد  ،وقد فعلوا األفاعيل ضد اإلسالم وارتكبوا ما مل يرتكبه
جنكيز خان يف العراق وايران ،وحاولوا طمس معامل الدين وتشويه صورته الناصعة،
فقادهتم كانوا يرشبون اخلمر ويؤمون املصلني يف الصالة ،وكانت جمالسهم من

جمالس اللهو والطرب ومتارس فيها كل االنحرافات اخللقية ،ثم تقام بعد ُه صالة
اجلامعة ،فيتقدمون إلمامة تلك اجلامعة ،ويرتقون منرب اخلطابة ،فقد كان التلون

واالزدواجية من سامت شخصياهتم.

وقد وصلت حالة األمة يف حكم معاوية وابنه يزيد إىل حالة من الفوىض

واالنحطاط األخالقي والظلم وكانت خرق ًا واضح ًا ومترد ًا عىل رشوط احلاكم

ومواصفاته التي وضعها اإلمام عيل وهي مواصفات وحمددات علمية ملن
يمسك زمام السلطة خشية من عواقب انحرافها وال سيام احلرية السياسية وسبل

التعبري عن الرأي انطالق ًا من الرشيعة اإلسالمية ،فقد قال يف أمهية الوطن «ليس
بأحق بك من ِ
َ
ِ
بلدُ
محلك»( .)1فكل بلد هو وطن لكل فرد ،ينبغي
ري البالد ما
بلد ،خ ُ
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أن يعمل إلنعاشه ،وحتقيق العدالة فيه ،وليس خري البالد وأفضلها بلد ًا ولدت فيه،
وضم أجدادك وآباءك بل أفضلها ما يقدم لك أسباب احلياة من العيش واألمن
واحلرية والكرامة.

كل هذه األسباب والدوافع التي كتب الباحثون واملفكرون عنها مئات الكتب

واألبحاث دعت اىل أن ينهض رجل عظيم تغذى من عصارة الوحي اإلهلي وتربى

يف أحضان سيد الرسل حممد املصطفى ،وسيد األولياء عيل املرتىض ،

وترعرع يف أحضان الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  فانتفض ثائر ًا ليصنع
بتضحيته الفذة وهنضته اإلهية أكرب ملحمة جهادية يف التاريخ منطلق ًا من عدالة
صحيحة جيب أن يكون عليها وضع األمة.

وال خيفي عىل أحد ما كان للخطاب احلسيني من صدارة يف سجل احلركات

اإلصالحية ،وللنهضة احلسينية من مكانة عند الثائرين ،فهي من أعظم احلركات
التي عرفها التاريخ اإلنساين عىل اإلطالق وذلك ألهنا اشتملت عىل كل املبادئ
والقيم اإلنسانية وجتسدت فيها أمجل صور الشجاعة والصرب و أروعها.

لقد افهمنا سيد الشهداء  وأهل بيته وأصحابه،أن عىل األحرار أن ال خيافوا

يف مواجهة حكومة اجلور والظلم ،وكان يأمل من الناس وهو خياطبهم ليذكرهم
بقيمة احلرية والعدالة ،وهكذا هو األمر اليوم يف بلدنا فإن اخلطاب احلسيني قد حدد

تكليفنا وواجبنا الرشعي واألخالقي والوطني فكلام عظم هدف اإلنسان وسمت
غايته كان عليه أن يتحمل املشاق أكثر بنفس النسبة ،فنحن ربام مل ندرك بعدُ جيد ًا
حققه
حجم االنتصار الذي حققناه ،وسيدرك العامل فيام بعد عظمة النرص الذي
ُ

الشعب العراقي.
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وال بد أن نقف عند نقطة جوهرية أن التنوع يف الفهم اخلاص باخلطاب احلسيني

وحركته وثورته املباركة وبعدها اليوتويب ،وما أنتج عن ذلك من تراث فكري حتول

اىل عقيدة ومنهج للثائرين أفرز واقع ًا إسالمي ًا أصي ً
ال وهم الثلة القليلة ،وآخر واقع ًا
إسالمي ًا متلون ًا ودخي ً
ال امتدت جذور ُه اىل يومنا هذا.

إن هذا البحث هو من البحوث التحليلية الذي احتوى عىل سبعة مباحث

وعدد من املطالب وكان يناقش موضوعات ذات داللة اجتامعية ثقافية – إنسانية
هتدف يف أبعادها مدلوالت امتدت من عام ( )#61او قبل ذلك بعرش سنوات اىل

يومنا هذا حتمل ما ُ
حتمل من تراث فكري عظيم أصبح عقيدة ومنهج ًا للثائرين.
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املبحث األول

الرتاث النظري للدراسة
املطلب األول

موضوع الدراسة
لو أخذنا البعد األخالقي واالجتامعي للخطاب احلسيني والذي كانت لغته

متجددة عرب هذه املدة الطويلة من الزمن ،وثقافته ومفرداته التي تواكب وحتاور

ثقافة اليوم بكل أبعادها ،ال بل هي أهبى صور يوتوبيا التعايش والتسامح مع اآلخر

بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه.

ولكن املشكلة يف املوضوع أن اإلمام احلسني  كان حياور اآلخر ويدعوه
بمخيلته وثقافته التي تعلمها من مدرسة ِ
جده الرسول حممد  وهي ثقافة قليل من

يتعامل هبا يف عرص متادت فيه األنساب واأللقاب عىل الثوابت والقيم األخالقية،

وأصبح التعدي عىل حقوق اآلخر وانتهاكات حرماته مظهر ًا من مظاهر التفاخر
والشهرة ،ولألسف كانت توجد هلذه املظاهر قاعدة اجتامعية واسعة ربام يسيطر

عليها دافع اخلوف من السلطان ،وأحيان ًا أخرى تسيطر ثقافة التلون ،او الثنائية

الثقافية كام يسميها عيل الوردي عىل العامة من الناس أو أفراد احلاشية واملقربني
خوف ًا عىل منزلتهم الوظيفية واالجتامعية ،ومن ثم فإن املجتمع املتخيل يف آنذاك

أبن من؟ وجدّ ه من؟
يعرتف بأهداف اإلمام احلسني  وبشخصه املقدس وهو ُ

كل تلك االعرتافات كانت ظاهرية شكلية حيددها املكان والزمان (أي املوقف)،
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ومن ثم كان املجتمع يتفق عىل أن األمام احلسني  كانت أهدافه التي اتصفت هبا
هنضته املباركة أهداف ًا إصالحية هتدف أول األمر إىل حفظ الدين ورسالته السامية
واىل بناء اإلنسان وحفظ حقوقه اإلنسانية ،وقد عرفها اإلمام  بأهنا اإلصالح

وذلك ببيانه الذي أذاعه عىل أصحابه قائ ً
ال(( :وإين مل أخرج أرش ًا وال بطر ًا وال مفسد ًا
وال ظامل ًا ولكن خرجت يف طلب اإلصالح يف امة جدي أريد أن آمر باملعروف وأهنى

عن املنكر وأسري بسرية جدي وأيب)).

ولننعم النظر بعمق كيف كان األمام احلسني  خياطب جمتمع زمانه يف خطبته

ألنه
االوىل ونقف عند حيثيات تلك االفكار االصالحية التي هتدف اىل بناء االنسان ُ

صريورة عظمى خلقت يف أحسن تقويم وأفضل صورة ،فكان االمام احلسني 

يقول يف خطبته االوىل ((الناس عبيد الدنيا والدين لعق عىل السنتهم ،حيوطون ُه ما

درت معائشهم فإذا ُ ِ
حمصوا بالبالء َ
قل الديانون)) ،ثم محد اهلل وأثنى عليه وصىل
ّ
عىل حممد وآله وقال(( :أما بعد  ...فقد نزل بنا من األمر ما قد ترون ،وإن الدنيا

قد تغريت ،وأدبر معروفها ،ومل َ
يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء ،وخسيس عيش
كاملرعى الوبيل ،أال ترون أن احلق ال يعمل به ،وأن الباطل ال يتناهى عن ُه ،لريغب
املؤمن يف لقاء اهلل ،فإين ال أرى املوت إال سعادة واحلياة مع الظاملني إال برما))(.)2

وبتحليل متواضع نجد أن اخلطاب احلسيني له داللة وعمق ًا كبريان وهو كان

خياطب أمة عاكفة عىل االستسالم واخلنوع للحاكم الظامل ،وهذه الكلامت كأهنا

حارض مادي ومستقبل منظور يستميح الزمن عذر ًا أن جيعل أحد أبعاده ترتاوح بني
زمن أولد احلادثة وقد مىض وزمن يستعيدها بشخوصها ومواقفها.
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املطلب الثاين

 ...أمهية البحث ...
 .1تكمن أمهية البحث يف أن الثورة احلسينية وأهدافها كانت حتمل ابعاد ًا اجتامعية
وانسانية ودينية وسياسية واقتصادية وفكرية ،وهي تدعو املجتمع التضحوي،
املجتمع االنساين اىل التحرر والبناء وفق النظرية االسالمية.

 .2دخلت الثورة احلسينية يف غوامض النفس االنسانية وحققت طموحاهتا التي
مل حتققها احلركات اإلصالحية األخرى وانترص الدم عىل السيف الذي ال
يعرف إال لغة العنف والوحشية ويتجرد عن أي مفهوم لإلنسانية والتحاور
مع اآلخر.

 .3للمعاين السامية واملوضوعية أمهية يف اخلطاب احلسيني تضمنتها رسالته التي
وجهها اىل بني هاشم حينام خرج من مكة متوجه ًا نحو العراق ،وبكل شفافية
ورصاحة قال (( من احلسني بن عيل بن أيب طالب اىل بني هاشم ،أما بعدُ
 ...فإن ُه من حلق يب منكم استشهد معي ،ومن ختلف مل يبلغ الفتح))(.)3

 .4تكوين ثقافة اجتامعية دينية مؤثرة يف نمو اإلدراك الصحيح واملسلك السليم يف
نواجهه من حرب مدمرة حتاول استهداف مكامن القوة الفكرية واملادية
ظل ما
ُ
يف جمتمعنا .ألن فهم الظروف املوضوعية التي عارصها اإلمام احلسني 

إبان حركته وما جرى بعده من إحداث تارخيية جتعلنا نفهم بوضوح السرية

املتعرجة بني االرتفاع واالنخفاض يف مستوى الشعائر وتأثريها يف األحداث،
وكيف أثر الرصاع السيايس للحكومات التي تلت شهادة اإلمام احلسني 
وحماولة إخضاع أتباع آل البيت  ومعاملتهم بأقىص العقوبات من أجل

تركهم املنهج او اخلطاب.
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املطلب الثالث

 ...أهداف البحث ...
 .1ترمجة اخلطاب احلسيني إىل واقع عمل من طريق استحقاق العدالة اإلنسانية يف
جماالت احلياة اليومية.

 .2حماولة التثقف باخلطاب احلسيني يف تعاملنا مع أفراد أرستنا ومع اآلخر يف
جماالت اعاملنا املختلفة.

 .3منح األسس الفكرية الصحيحة للشباب من خالل اخلطاب احلسيني لرسم
صورة أمجل ليوتيوبيا العدالة.

 .4بناء اإلنسان وحماورة اآلخر بغض النظر عن قوميته ،وجنسه ولونه وموقعه
وفق نظرية اخلطاب احلسيني.

 .5أن يكون اخلطاب بني العاممة واألفندي خطاب ًا حسيني ًا بنا ًء توحد ُه العدالة،
وينبذ ثقافة تسقيط اآلخر.

 .6توحيد هوية االنتامء مع احلفاظ عىل االنتامءات املذهبية االخرى ،وجعل
االنتامء للعراق واقع ًا يعلو عىل كل االنتامءات بإشاعة ثقافة السلم االجتامعي
التي تبلورت أفكارها وأهدافها يف اخلطاب احلسيني.
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املطلب الرابع
من خالل جمموعة من األهداف يضع الباحث تساؤالت البحث عىل النحو

اآليت:

 .1ما مستوى منهج العدالة اإلنسانية يف جمتمعنا وفق مبادئ نظرية اخلطاب
احلسيني؟

 .2ما صورة التعامل مع أفراد أرستنا واآلخرين وفق نظرية اخلطاب احلسيني؟
 .3كيفية وضع األسس الفكرية الصحيحة للشباب من خالل اخلطاب احلسيني
لرسم أمجل صورة ليوتوبيا العدالة؟

 .4ما مستوى اخلطاب بني العاممة واألفندي وفق نظرية اخلطاب احلسيني؟
 .5ما مدى تأثري اخلطاب احلسيني عىل بناء اإلنسان بغض النظر عن قوميته،
وجنسه ولونه،وموقعه؟

 .6كيف نوحد هوية االنتامء مع احلفاظ عىل االنتامءات املذهبية األخرى ،وجعل
االنتامء للعراق واقع ًا يعلو عىل كل االنتامءات باتباع ثقافة السلم االجتامعي
التي تبلورت أفكارها وأهدافها يف اخلطاب احلسيني.
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املبحث الثاين

 ...مفهومات البحث ...
املطلب األول

 ...اإلمام احلسني ... 
يف حقيقة األمر ال يريد الباحث أن حيدد شخصية اإلمام احلسني  يف هذه

السطور وهو  ال حيتاج إىل تعريف ولكن املنطق العلمي يتطلب منا تقديم
بعض املفهومات للتعريف ،فاحلسني  نشأ يف أحضان طاهرة وحجور طيبة
ومباركة أم ًا وأب ًا وجد ًا ،فتغذى من صايف معني جد َه املصطفى وعظيم خلقه
ووابل عطفه ،وحظي بوافر حنانه ورعايته حتى إنه ورثه أدبه وهديه وسؤدد ُه

وشجاعته ،مما أهلهلإلمامة الكربى التي كانت تنتظره بعد إمامة أبيه املرتىض وأخيه

املجتبى وقد رصح بإمامته للمسلمني يف أكثر من موقف بقوله (( :احلسن

واحلسني إمامان قاما أو قعدا))( .)4فهو اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب 
اهلاشمي القرييش ،ثالث األئمة االثني عرش ،وخامس أصحاب الكساء ،وخامس

املعصومني األربعة عرش.

ألقاب ُه :سيد الشهداء ،ثار اهلل ،الوتر املوتور ،أبو األحرار سيد شباب أهل اجلنة.
كنيت ُه :أبو عبد اهلل ،سبط رسول اهلل.
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والدته :كانت والدته  بعد عشية يوم اخلميس ليلة اجلمعة من شهر شعبان

من السنة الرابعة املوافق 626/1/9م ،بحسب ما توصل اليه املحقق العالمة الشيخ
حممد صادق الكرباتيس ،لكن املشهور هو أن والدته يف الثالث من شهر شعبان من

تلك السنة يف املدينة املنورة ،وكان مدة عمره ( )56عام ًا ومخسة أشهر ومخسة أيام،

ومدة إمامته كانت عرشة أعوام وعرشة أشهر وأيام ًا ،وذلك من شهر صفر ()50

هجرية وحتى اليوم العارش من شهر حمرم ( )61هجرية(.)5
نقش خامته :إن اهلل بالغ أمره.

زوجاته :شاه زنان بنت يزدجرد ملك ايران ،وهي أم السجاد  ،وهي أمرية

فارسية ،وليىل بنت عروة ابن مسعود الثقفي ،وهي أم عيل األكرب ،والرباب بنت

أمريء القيس بن عدي ،وهي أم سكينة ،وعيل األصغر املشهور بعبد اهلل الرضيع،
وله ستة أوالد :أربعة من
وأم إسحاق بنت طلحة بن عبد اهلل ،وهي أم فاطمةُ ،

فهن سكينة وفاطمة ،وأما الذكور فهم عيل األكرب،
الذكور وبنتان ،فأما اإلناث ُ

وعيل األصغر ،وجعفر الذي مات يف حياة أبيه ،ومجيع الذكور قتلوا يف واقعة الطف

باستثناء زين العابدين وهو العقب من الذكور ،فجميع احلسنني عىل وجه األرض
من ابن واحد وهو عيل بن احلسني(.)6

صفاته يف واقعة كربالء :برزت جمموعة من الصفات من أيب عبد اهلل احلسني

 هي :الشجاعة البدنية ،قوة القلب والشجاعة الروحية (املعنوية) اإليامن

الكامل باهلل وبالنبي واإلسالم ،الصرب والتحمل العجيبان والرضا والتسليم،
واملحافظة عىل التعادل وموازنة احلركة واملواقف ،وعدم بروز اي موقف مترسع
منه أو من أصحابه ،والكرم والنبل والسامحة والتضحية والفداء واإليثار.
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املطلب الثاين

 ...اخلطاب احلسيني ...
عندما توجه اإلمام احلسني  من مكة اىل الكوفة يف اليوم الثامن من ذي

ومعه أهل بيته ،وقد سبقه ابن عمه مسلم بن عقيل الذي اخربه بإمجاع الناس
احلجة
ُ

عنه ،ويبدو أن األمور بدأت تتغري يف الكوفة واجتاهات
يف الكوفة عىل بيعته والدفاع ُ
الناس أخذت تضعف نحو تأييد اإلمام  وليس هي كام نقلها مسلم بن عقيل

لإلمام احلسني.)7(

خيربونه
فالذين رحبوا بمقدم احلسني والدفاع عنه هم الذين كتبوا اىل يزيد
ُ

بأن النعامن بن بشري األنصاري وايل الكوفة ضعيف وال قدرة لديه يف مواجهة

املواقف ويطالبون بعزله ،كام أخربه بأن الناس جيتمعون حول مسلم بن عقيل

رسول االمام احلسني بن عيل ويف نيتهم تويل االمام احلسني والي ًا عليهم،
لذلك طلبوا عزل النعامن ورسعان ما استجاب يزيد هلذا الطلب ووقع اختياره عىل
عبيد اهلل بن زياد ليكون والي ًا عىل الكوفة الذي دخلها متنكر ًا وألقى خطبته املشهورة

بـ (البرتاء)( )8يف مسجد الكوفة والتي توعد وهدد فيها كل من خيالف أمره إذ قال

يف مقدمتها(( :يا أهل الكوفة ،اين واهلل ألمحل الرش بحمله ،وأحذو ُه بنعله ،وأجزيه

بمثله ،واين ألرى أبصار ًا طامعة وأعناق ًا متطاولة ،ورؤوس ًا قد أينعت وحان قطفها

وإين لصاحبها وكأين أنظر إىل الدماء يسن العامئم واللحى ترتقرق ))...اىل آخر
اخلطبة ،حيث استعمل أساليب خمتلفة لتغيري أفكار أهل الكوفة ورصفهم عن بيعة

األمام احلسني بالتهديد حين ًا وبالرتغيب واخلداع حين ًا آخر ،حتى وصل هبم احلال

إذ أصبحوا يقولون مالنا والدخول بني السالطني(.)9
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وقد دخل اإلمام  وهو ال يعلم ما جرى يف الكوفة حتى لقي هالل بن

نافع ،وعمرو بن خالد فأخرباه بمقتل مسلم ،وهاين وانقالب الناس يف هذه املدينة،

وقد أجابا حني سأهلام عن حال الناس بقوهلام« :أما األغنياء فقلوهبم مع بن زياد،

وأما باقي الناس فقلوهبم اليك» ،وقيل إهنم «قلوهبم معك وسيوفهم عليك»(.)10

وحقيقة األمر وقف احلسني متفكر ًا يف هذه التحوالت الرسيعة ويف

انقالب نوايا الناس وما اخلطاب الذي خياطبهم به ،وكيف يواجه هذه التحديات
اخلطرية التي تواجه مسريته  ثم يتخذ قراره احلاسم بأن ما حدث هو حتول
خطري يف الكوفة وكل ما حصل فيها ال يمكن أن يثنيه عن إكامل مسريته وما بدأ

ألنه يسري اىل مسري وعد ُه اهلل به ورسوله  ،ويواصل رسالته التي خرج
به ُ
من اجلها وإكامل فصوهلا اىل ان يصل اىل املكان املوعود اىل موضع يقال ُله (ذو
ومعه
احلسم) ،ويف هذا املوقع يلتقي االمام احلسني باحلر بن يزيد الرياحي
ُ

ألف فارس أرسلهم عبيد اهلل بن زياد ملالقاة اإلمام احلسني وحتدث معه اإلمام
احلسني وبعدها أمر احلر بأن يسقى أصحاب احلسني املاء وعند الظهرية

أذن مؤذن االمام احلسني ثم صىل اإلمام بالطرفني وملا فرغ اإلمام من الصالة
اتكأ عىل سيفه وألقى خطابه األول يف مرحلة السري ،وبعد أن محد اهلل تبارك وتعاىل
ألقى خطاب ًا بأسلوب بسيط وسهل التعبري وواضح الداللة حيث قال (( أهيا
الناس إهنا معذرة اىل اهلل عز وجل وإليكم إين مل آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت

عيل رسلكم ،أن أقدم علينا فإن ُه ليس لدينا أمام لعل اهلل جيمعنا بك عىل اهلدى ،فإن
كنتم عىل ذلك جئتكم وإن مل تعطوين ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم
انصفت عنكم اىل املكان الذي أقبلت
مصكم ،وإن مل تفعلوا وكنتم ملقدمي كارهني
ُ

من ُه إليكم))( .)11وقد أوضح اإلمام احلسني يف هذا اخلطاب أسلوب الرشط

وترك هلم اختيار أحد االمرين وهو «إن كنتم عىل ما ورد يف كتبكم وعىل لسان
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رسلكم وأعطيتموين ما يثق به قلبي دخلت معكم ،وإن كرهتم قدومي وتغريت

منه» وكان االمام  يف كل مكان يؤم
أفكاركم أنرصف إىل املكان الذي
ُ
أقبلت ُ
الناس وخياطبهم مبين ًا يف ذلك أهداف هنضته إىل أن يصل إىل مكان يقال ُله «عذيب
خيربونه بمقتل رسوله
ومعه رجال حيث
اهلجانات» وفيه يلتقي الطرماح بن عدي
ُ
ُ

وسلمه اىل
اىل الكوفة قيس بن مسهر الصيداوي الذي قبض عليه احلصني بن نمري
ُ

عنقه ،ويقف االمام  ويسرتجع كثري ًا ويرتحم عىل
عبيد اهلل بن زياد ليرضب ُ

شهداء املسرية احلسينية ،ثم يواصل مسريه فيجتاز الركب منطقة تسمى «أقساس
مالك» ثم «الرهيمة» ويصل اىل قرص بني مقاتل ويلتقي هناك بعبيد اهلل بن احلر
اجلعفي وهو من فرسان العرب ويدعوه اإلمام  إىل نرصته فلم يستجب اىل

فرسه وهي من اجلياد الفريدة ،فريد عليه اإلمام
دعوته وعرض عليه أن يعطيه
ُ
احلسني(( إذا بخلت علينا بنفسك فال حاجة لنا بفرسك))(.)12

وهنا ال بد من وقفه مع املفكر الدانامركي )1855 - 1813( kierke geared

حيث يقول ال يستطيع املجتمع املؤلف من فئات خمتلفة أن يقرر باإلمجاع معاين
فإنه غري قادر كذلك عىل أن يقرر باإلمجاع وباتفاق اآلراء ما
اخللق واحلياة واإلنسان ُ

جيب أن نعرفه عن الذنب ،واليأس ،واخلالص ،والوحدة املوحشة املريرة ،فال يقدم

اللجوء اىل الذات عن هذه اخلطوط عون ًا حقيقي ًا ،ما عدا ذلك الشخص الذي يغمر

يف نفسه ،يف ذاته بأسلوب ال حيطم وال يقيض عىل عنارص املعنى الشخيص والقيمة

يكون يف مركز خيوله أن جيد أجوبة عن أسئلة تتضمن املعنى(.)13
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املطلب الثالث

 ...اليــــــــــــــــــــــوتوبيا ...
يسود الفهم واالعتقاد بأن أصل كلمة يوتوبيا يعود اىل الفيلسوف اإلغريقي

أفالطون ،ولكن ما هو مؤكد وثابت أن الكاتب توماس مور هو أول من استخدم
مصطلح يوتوبيا الذي ورد عام 1515م ،يف تسمية روايته املتعلقة باجلزيرة اخليالية،

وتشري داللة مصطلح يوتوبيا  utopiaاىل العديد من املفاهيم واملعاين املتعلقة بأحكام

القيمة املطلقة والنسبية ،ويشري املعنى العام اىل اليوتوبيا باعتبارها احلالة الصحيحة

التي ينبغي أن يكون عليها الوضع السائد حالي ًا(.)14

ارتبطت اليوتوبيا بحركة الفكر اإلنساين ،وتعد اليوتوبيا النموذج األمثل

الذي تسعى اإلنسانية اىل حتقيقه،فقد حاول الكثري من الفالسفة واملفكرين عىل مر

التاريخ أن يبنوا يوتوبيات فلسفية وفكرية ودينية واقتصادية ،ويمكن تقسيم هذه
اليوتوبيات اىل:

 .1يوتوبيا الفلسفة :تقوم عىل االفرتاض الفلسفي الذي يستند إىل حركة الذهن
التجريبية يف بناء النامذج االفرتاضية ،ومن أبرزها :مجهورية افالطون ،دولة
املدينة ألرسطو ،واملدينة الفاضلة للفارايب.

 .2يوتوبيا الدين :تقوم عىل الربط بني الوسيلة والغاية ،بحيث تكون طاعة الدين
هي الوسيلة االهلية اخلالية ،ومتثل فكرة (اجلنة) اليوتوبيا الدينية التي يسعى
الوصول اليها كل املتدينني يف هذا العامل.

 .3اليوتوبيا األيديولوجية :تقوم عىل الربط بني الوسيلة والغاية ولكن بشكل
مادي ومن أبرزها (املجتمع الشيوعي) الذي برشت به األيديولوجية الليربالية.
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وعموم ًا فإن اليوتوبيات ليس حكر ًا عىل اليهودية ،أو املسيحية ،أو اإلسالم،

فهناك أكثر من ( )100كتاب مقدس يف العامل ،وكل كتاب من هذه الكتب
يبرش أتباعه (بجنة خاصة) وخيريهم بني حياة الشقاء وحياة النعيم ،ومن هذه
الكتب ،كتاب الفيدا اهلندويس ،واألفيست االزرادشتي ،وغريها الكثري(.)15
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املطلب الرابع

املجتمع املتخيــــــــــــــــل
حلم اإلنسان بعامل يسوده العدل واملساواة وترتكز فيه قيم اخلري واحلرية

منه بعض من
وتعطى فيه احلقوق ألصحاهبا ،وتنقشع فيه سحابة الظلم وتزول ُ
أشكال احليف ،هو حلم مرشوع وجتربة يتوق إليها كل كائن برشي ،مثال تطمح
إليه كل طبقة ناشئة ،ولكن قد يتحول اىل نوع من اخليال العلمي ويصطدم بواقع

مرير وبوضع تارخيي صعب.

التخيل :هو االبتكار ،وذلك باالنفصال عن الواقعي سواء بالزعم أو بالكذب،

عنه( .)16وأما العالقة بني املتخيل والرمزي هي عالقة
أو بالقص واحلكاية الروائية ُ
غامضة وملتبسة وترتاوح بني السيطرة والتقاطع(.)17

إذن ينبغي للمتخيل أن يستخدم الرمزي من أجل التعبري عن وجوده ،كام إن

أنه
الرمزية تفرتض القدرة التخيلية( .)18ويتجىل مفهوم املتخيل لدى نجيب حمفوظ ُ

شكل قاعدة ثورية واستعارية رمزية وختيلية ،حيث ضمت بني صفوفها معاين عدة

أهله للسيطرة
تؤمن بالتأويل ،والتحويل ،منحت للمتخيل متاسكه الداخيل الذي ُ
والتوظيف والتوليد(.)19
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املبحث الثالث
مفهوم التسامح يف نظرية اخلطاب احلسيني
قال أمري املؤمنني(( من نصب نفسه للناس إمام ًا فليبدأ بتعليم نفسه قبل

ِ
ومعلم نفسه ومؤدهبا ،أحق
تعليم غريه ،وليكن تأديبه بسريته قبل تأديبه
بلسانهُ ،

باإلجالل من معلم الناس ومؤدهبم))(.)20

وهكذا حني تتعارض األمزجة واألذواق ،وتشتبك األحاسيس بني اإلقبال

منه ،ألن طريق احلياة
واإلدبار ،واالنرشاح والنفرة يكون العفو والتسامح ال بد ُ

فيه مضايق ال يفسح فيها إال األخالق الطيبة ومنها التسامح والصرب والعفو وكظم
الغيظ ،ويف آفاق احلياة رياح غرباء ال يقشعها إال األخالق الفاضلة ومنها السامحة
والتسامح ،والعفو ،والصفح اجلميل.

إننا نعيش يف عرص تندمج فيه مجيع البلدان يف حميط متعدد الثقافات نتيجة

للتداخل املتسارع لالقتصاديات ،وظهور وسائل االتصال احلديثة وثورة

املعلومات ،ويف الوقت الذي خييل الينا أن العامل يتجه نحو التقارب ،تربز بوضوح
العديد من التناقضات واالختالفات القومية واألثنية والدينية والعنرصية ،وال

تقترص امهية التسامح عىل املستوى العاملي فحسب ،بل متتد كذلك لتشمل العالقات
بني اجلامعات الثقافية املختلفة داخل الدولة الواحدة(.)21

وعىل هذا املستوى القومي لن يستطيع املجتمع حتقيق تعايش وممارسة

ديمقراطية سليمة وتفاعل خصب مع العامل إال إذا سادته قيم التسامح ،لذلك يضع
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املجتمع العاملي يف أجندته االجتامعية قيود ًا عىل جتاهل قيم التسامح عىل املستوى
الوطني ،ألن التسامح عىل املستوى املحيل والقومي هو الذي يتيح إمكانيات

التعايش الفعال عىل املستوى العايل(.)22

لذلك كانت نظرية اخلطاب احلسيني حتمل أهداف ًا قيمة يف طياهتا كل أنواع

ثقافة التسامح وفهم اآلخر ،وهي املدرسة الرتبوية الكربى ،واجلامعة األخالقية
العظمى للخلق الكريم ،وكريم األخالق ،وكل من أراد االتصاف بالصفات

احلسنة والسجايا الطيبة التي حيبها اهلل تعاىل ويندب اليها االسالم ،وحيكم بحسنها

العقل ،مما تؤدي اىل طيب احلياة والفوز بالنجاة ،وتثمر رشف النفس ،والضمري
النفيس ،وتوفر خري الدنيا وسعادة اآلخرة.

اخلطاب احلسيني كان دعوة لضم أهل الفرقة ،أي مجع املنفصلني سواء باألبدان،

أو القلوب ،واملستظهر هنا هم املتفرقون بقلوهبم ،فمن حلية الصاحلني وزينة املتقني

التأليف بني أرباب القلوب املتناظرة وإيقاع املحبة بني االنفس املتباغضة وجعل

القوم جمتمعني متحابني(.)23

ويفرتض للتسامح االجتامعي والثقايف أن هناك تنوع ًا وتعدد ًا يف املجتمع

أي ًا كانت طبيعته( .)24إن هذا التنوع تتم ترمجته يف صور وآراء وأفكار وممارسات
خمتلفة ،ويكمن أساس هذه الفكرة يف ارتباط النشأة التارخيية للتسامح بتعدد الفرق

والطوائف الدينية والرصاع فيام بينهم ،وحماولة إجياد طريقة بمقتضاها تتمكن هذه
الطوائف والشيع املختلفة واملتناحرة من التعايش مع ًا.

ويستند مبدأ التسامح اىل أصلني أساسيني :األول :معريف ،ويرتبط بالتسليم

بأنه ما من أحد حيتكرها أو يمتلكها كاملة ،وانطالق ًا من
بنسبة املعرفة ،والتسليم ُ
هذا التسليم يصبح حق االختالف بني الناس مقبو ً
كونه الزمة حتددها طبيعة
ال
ُ
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العيش وتنوع املعارف وتداخلها وتعددها ،واختالف وسائلها وادواهتا التي
تتباين بتباين احلقيقة التي ال حيتكرها ،وال يعرفها طرف إال بحدود النسبية القابلة

للتغري والتطور ،وهذه النسبية تقرن املعرفة باحرتام العقل الذي ال يعرف لنفسه
حد ًا ،أو حقيقة هنائية يف اكتشاف العامل ،واحرتام العلم الذي ال يكف عن التقدم،
وتأكيد نسبيته املعرفة العقلية يف الوقت نفسه( .)25وهناك بعض املفاهيم ذات الصلة

بمفهوم التسامح الذي يتداخل معها ،واالختالف حول معنى التسامح يمكن أن
يفهم باعتباره رصاع ًا بني هذه املفاهيم ،ومن هذا املنطلق يمكن حتديد عدة مفاهيم
للتسامح يمكن أن توجد يف أي جمتمع منها:
التساهل pirmission

يذكر الرحياين ،وإسحاق أديب أن التسامح هو التساهل ،أي االعتقاد بوجود ما

خيالفك ،وأما التسامح الديني ،فيعني إجازة العقائد والطقوس الدينية التي ختالف
العقائد والطقوس املألوفة ،وهو االعتبار واالحرتام الواجب اظهارمها نحو املذاهب

التي متسك هبا اآلخرون ،حتى ولو كانت هذه املذاهب مناقضة ملذاهبنا ،والتساهل
ينجم عن التعصب وهاتان الكلمتان ضدان ،ومها يمثالن ثنائية متقابلة كاخلري
والرش ،والعدل والظلم ،فلوال أحدمها ما كان اآلخر ،فالتعصب يولد التساهل،
والتساهل يولد السالم ،والسالم يولد النجاح ،والنجاح يولد السعادة( .)26عالو ًة

عن مفاهيم اخرى كثرية منها التعايش  ،toexistenceوالسالم االجتامعي ،وقبول
اآلخر  ،the other renessواالحرتام والتقبل وغريها الكثري.

لذا نستطيع القول إن التنوع حيتاج اىل وجود قدر وافر من التسامح بني الفئات

املختلفة ،أي من القدرة عىل قبول اآلخر برغم االختالف ،وليس هنا التسامح الذي

ينطوي عىل ضعف واستصغار اآلخر ،الذي يعد غري ٍ
كاف لقيام عالقات تقوم عىل
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التكافؤ واملساواة بني الشعوب واجلامعات ،فاآلخر العرقي أو الثقايف ،أو االجتامعي

معه ،ومثل هذا النوع يقوم عىل
ليس طرف ًا ناقص االهلية أو النضج لكي تتسامح ُ

ادعاء ضمني بالتفوق عىل اآلخر.

من هذا يمكن القول بأن اخلطاب احلسيني لبني أمية كان خطاب ًا حيمل األهداف

التي جاء هبا جد ُه املصطفى عليه وعىل آله الصالة والسالم ،فاحلسني  مل خيرج

عىل سلطان زمانه أرش ًا وال بطر ًا وال مفسد ًا وال ظامل ًا إنام خرج لطلب اإلصالح
يف دين جده حممد  ،لذا ليس من املنطق أن يقابل االمام احلسني  بثلة من

املؤمنني غري متكافئة يف عدهتا وعددها وغري مهيئة مطلق ًا للحرب ،لذلك فاخلطاب
رصيح وواضح يدعو اىل وعي األمة من غفلتها يف أعامهلا وأقواهلا ويذكر بالقرآن من
خياف وعيده .بمعنى إن اخلطاب احلسيني كان رمحة ورساج ًا ييضء الطريق ورمحة

للعاملني ،وهو رمحة عامة ال ختص بفرقة او مجاعة وإنام هي شاملة لكل العاملني،
أنه حينام كانت الرمحة فال كراهية وال إكراه،عىل حني الرفق والعدل
ومما الشك فيه ُ

والعطف والرأفة واإلحسان من لوازم الرمحة ،فلامذا يتغافل عنها أولئك الذين

خيترصون اإلسالم بالقتل واملوت وينصبون أنفسهم ناطقني باسم اهلل يف األرض
من دون أن يتدبروا آيات اهلل ويفقهوا كتابه كتاب املحبة والرمحة(.)27
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املبحث الرابع
هوية االنتامء وتقبل اآلخر
اليوم ونحن نكابد جراح الوطنية إثر موجات الكوارث الداخلية من تقاتل

وارهاب تشهد ُه األرض العراقية عىل مدى سنني ،وموجات خارجية شهدت تآمر
املنطقة وتصدير قوافل من اإلرهابيني عرب احلدود حلامية طائفة عىل حساب اخرى،

هذه املوجات التي جعلت إنساننا ووطننا العراقي بأمس احلاجة لتحديد هذا االنتامء

وترسيم مساحات هذا التجذر للهوية الوطنية عىل أرضية عقولنا ونفوسنا وفعلنا

احلضاري ،فاهلوية العنوان الوجودي لألنا الوطنية ألن وعي اإلنسان واالنتامء

والتجذر ال يتم إال باهلوية ووضوحها ومتاسكها وفاعليتها تستنتج رصاع ًا وفع ً
ال
إنساني ًا يستعيص عىل التشبث أو املصادرة،

إن من أخطر األرضار التي أصابت كينونتنا العراقية طوال العقود الثامنية

املاضية إنام متثلت باألرضار التي أصابت هويتنا سوا ًء يف الوعي أو االستحقاق أو
الفاعلية ،فنحر االنسان وتدمري املجتمع واستالب الوطن ما هي إال مظاهر اخللل

البنيوي والتطبيقي لوعي اهلوية الوطنية واستحقاقها وفعاليتها( .)28فاهلوية هي وجه

الذات ومكنون األنا املشكل لوجودك ووجودي ووجودنا وإن وعيها ومتكنها
وفعلها هو الشخصية اخلارجية املعاكسة هلذا الوجود الذايت(.)29

إن الفعل التارخيي املرتاص واملتواصل انتج االنتامء والتجذر التارخيي املتميز

لصورة الصريورة العراقية ،فكيف لبعض العابثني والفاشلني أن يمحوا هوية
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االنتامء الذي هو عصارة وجودنا التارخيي وفيه كل فعل يربطنا باألرض ونتاجنا

لبواكري احلضارة من خالل سلسلة من التضحيات والنشاطات االنسانية املتواصلة
من احلقب السومرية واألكدية مرور ًا باآلشوريني والكلدانيني والعرب واالسالم
اىل يومنا هذا.

لذلك فعرص االنتامء وجتذر اهلوية طويل ،وال يقرتن بوالدة العراق احلديث

عام  1921م عىل يد اإلنكليز عىل أساس اننا كيان مصطنع ال جذور وانتامء ومتييز
ُله ...وهل إسقاط بابل ونينوى وبغداد والكوفة والبرصة قدي ًام ...وإسقاط نينوى

واألنبار وصالح الدين ملدة من الزمن ...هو إسقاط حمور التاريخ ...أم هو إسقاط

هوية وحمو كينونة ،وما يزالون مستمرين حماولني وأد جتذر اهلوية بقطع انتامء الوجود
العراقي وانقطاعه التارخيي الضارب يف أعامق التاريخ ،واالدعاء بحداثته وتلفيقه
وشكله املقرتن بإدارة أصوات خارجية وداخلية وهو مسخ هلويتنا وإنساننا(.)30

ولكي نحافظ عىل صدق االنتامء وعمق جتذر اهلوية علينا أن نؤمن بأن اآلخر حاجة

كام تقتيض حكمة اخللق يف اإلنسان كي يسري باختياره نحو اخللود األبدي يف رمحة
اهلية غري متناهية تتناسب مع كرم اهلل تبارك وتعاىل.

معه واحرتام
إن االختالف يف الرؤية ال يمنع من تقبل اآلخر وفتح احلوار ُ

حقوقه اإلنسانية ،ومهام بلغت درجة االختالف يف الرأي ،وحتى لو صدرت

اهتامات وأصوات من هنا وهناك من املستضعفني ،بل ال يصلح قطع احلوار حتى
لو دقت اجراس احلرب و ُقرعت طبوهلا ،كام حصل يف مدرسة الشهادة يف كربالء،

حيث بقي اخلطاب احلسيني فاع ً
ال متحاور ًا اىل آخر حلظات املعركة بل حتى يف

أوقاهتا ،فإن اإلمام احلسني كان يرى املوعظة واجبة عليه هلؤالء الذين قدموا
عىل قتله وسبي عياله ،حني قال  يف خطبته األوىل ((ياأهيا الناس اسمعوا قويل
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وال تعجلوين حتى أعظكم بام حيق لكم ع َ
يل ،وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم،
فإن قبلتم عذري وصدقتم قويل وأعطيتموين النصف كنتم بذلك أسعد))(.)31

إن هذا الكالم ليس عن ضعف ،بل عن حكمة وفيه من مظاهر اإلنسانية ما

يعجز الكالم عن وصفه ،والقلم عن بيانه ،فيه بالغة وحكم تصدر من القائد امللهم
عىل ِ
قاتله اجلاهل املغرور العابد ألمريه ،كيف ال وهو ابن عيل املرتىض القائد واملفكر

والعامل يف أغلب العلوم وهو مؤهل إهلي ًا ،فهو يمتلك قوة استثنائية فهو ال يكذب

علمه موروث من علم النبي  ،وعلم النبي  الذي هو من
وال ُمكذب ألن
ُ

علم اهلل ،وهذا املوقف فيه مشهد إنساين ال يتحمله اال نبي مرسل ،وفيه مشهد آخر

ينعى اإلنسانية ويدين برشيعة الغاب ،أما املشهد األول ،سيد من أسياد االنسانية
يعرتف لقاتله بأن له عليه حق ًا انساني ًا وهو اشادته وهدايته ووعظه،واملشهد الثاين

ألنه أراد إنقاذهم من
قوم يأرسون قائدهم وابن نبيهم ويستبيحون كل حرمة له ُ
براثن جالدهم ،وآرس حريتهم ،فأراد افرتاش قلبه هلم و ّمل شملهم ،ولكن أجابوه
ّ
إنه العجب(.)32
بفري أوداجه
ورض أضالعه بحوافر خيوهلم وشتتوا شملهُ ...

من هذه الثقافة احلسينية يف طبيعة التعامل مع اآلخر من دون التنازل عن

كينونتي وإنسانيتي من املمكن أن أتعايش معه ،قال االمام عيل(( الناس أعداء
ما جهلوا)) حيث املراد من فهم اآلخر هو األخذ بعني االعتبار مشاعره ومزاياه

الغالبة يف شخصيته ،فللطفل وضعه اخلاص به الذي خيتلف عام عليه الكبري ،وطبائع
املرأة وأحاسيسها ختتلف عن طبائع الرجل.

وتنطبق حاجة التعايش لفهم اآلخر عىل اجلامعة ،ألن اجلامعة ختتلف يف

عاداهتا وتقاليدها ،واملتعارف فيام بينها عن مجاعة اخرى ،فإن ثقافة املدينة ختتلف

عن ثقافة القرية ،لذلك فإن الفرد يف عيشه املشرتك يتنازل يف كثري من خصوصيته
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وبالتدريج تصبح عادات املجتمع هي عاداته،إما لالضطرار اىل ذلك وإما إلعجابه

وارتياحه .ومن صور التعايش وتقبل اآلخر والدفاع عنه يف وقت املحن هو البعد
الفكري والوطني الذي يرتجم الدور البطويل ملقاتيل احلشد الشعبي الذين لبوا نداء
املرجعية ودافعوا عن العراق ،واخرتقوا بل مزقوا احلدود الوامهة التي رسمها بعض
املتخاذلني والتابعني ملخططات اقليمية ودول جوار لتزييف اللحمة العراقية وقتل

الروح الوطنية بالفتنة الطائفية.

لقد تكونت منظومة احلشد الشعبي بنا ًء عىل أمر من املرجعية الدينية العليا يف

العراق بفتوى اجلهاد الكفائي ،وهذه املنظومة اجلامهريية تضم عنارص أغلبها مدربة
عىل القتال ونزهية يقتلون بروح العقيدة ويؤمنون بالروح اجلهادية طالبني الشهادة

أو النرص عىل مجاعات قذرة تعيش لغري زماهنا ال تتعايش مع اآلخر ،حتكمهم لغة
الكهوف ويعيشون عىل دماء البرش ،ويؤازرهم ،ويساندهم ،ويأوهيم بعض املتآمرين
من العراقيني مؤيدين طوع ًا أو كره ًا ،وهبذا التصور استطاع املقاتلون أن حيافظوا عىل
هوية االنتامء وأن يتقبلوا اآلخر وحياوروه رغم كوهنم كانوا ضيوف ًا ثقالء عىل بعض

أصحاب النفوس املريضة رغم التضحيات التي قدموها ،ويفندوا كل األكاذيب

واالفرتاءات وغريوا كل الصور التي صورها وغرسها العدو يف أذهان اآلخرين من
هنا وهناك .لذلك فإن تعدد اآلراء واالختالفات فيام بيننا هي من عالمات السالمة

يف املجتمع ،ومن عالمات النجاح مادام األمر حمكوم ًابالضوابط العقلية والرشعية
وهذا مما يولد لنا اكتشاف الرأي اخلفي الذي مل يكن باحلسبان ،ومعرفة وجه القبح

يف بعض االحتامالت بسبب كشف بعض اآلراء له.
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املبحث اخلامس
اخلطاب احلسيني واستقالل الشخصية االسالمية وتبلورها
إن شهادة االمام احلسني مل تكن قصة أو واقعة كارثية انتهت هبدر دم

شخصية من الشخصيات االجتامعية ارتكبها عدد من الظاملني واجلناة ،ولو كانت

هي كذلك ،ربام ستكون واقعة يسجلها التاريخ فحسب وتنتهي.

إن اخلطاب احلسيني والنهضة التي جاء هبا واستشهد من أجلها أعطت لإلسالم

روح ًا جديد ًا ،إهنا تعبري عن حركة الدماء وغلياهنا يف األبدان وخروج األجسام

من حالة الكسل اىل عامل آخر مناهض متام ًا عامل النشاط والفعالية وعدم السكوت
عىل الظلم والقصاص عىل الظاملني ،واحلقيقة هناك عمليات كثرية تستنزف فيها

الدماء ولكن ال حتمل يف أبعادها إال بعد ًا واحد ًا هو ُبعد النزيف الدموي وخيلف

أثر ُه الرعب واخلوف يف نفوس الناس وإضفاء املزيد من الوحشية عليهم ،وخنق

األنفاس يف الصدور وسلب للقوة ،يف حني إن هناك عمليات استشهاد يف الدنيا

ختلف معها وتولد رونق ًا من الضياء والصفاء للمجتمع.

وهذا ما حصل بعد استشهاد االمام احلسني ،حيث انبعث اإلسالم برونق

جديد وأعيدت صياغة الشخصية للمجتمع االسالمي ،ألن السامت الدنيا يف ظل

انعدام األمن تكون متهجمة ألهلها ،عابسة يف وجه طالبها ،ثمرها الفتنة وطعامها

اجليفة ،وشعارها اخلوف ودثارها السيف(.)33
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لذلك بتقديرنا املتواضع إن اخلطاب احلسيني كان خطاب ًا يوتوبي ًا يف عدالته

يسمو بقيمة احلرب يف احلياة واملجتمع وجيعله هدف ًا وغاية للرسالة االسالمية ويريد
به أن ينقذ الناس من النار اىل دار القرار وينتشلهم من العبودية ويلحقهم بخيار
األحرار ،وكان اإلمام احلسني يف خطبه للمجتمع الكويف حيذرهم من ذوبان
شخصياهتم يف شخصية احلاكم ،أو اآلخر ،وحيثهم عىل امتالك الشخصية املستقلة.

ويف هذا املجال يذكر العالمة الدكتور مرتىض مطهري «إن األملان قد اعرتفوا

بخسارة كل يشء يف احلرب العاملية الثانية ما عدا يشء واحد متسكوا به هو شخصيتهم
املستقلة ،وملا كنا والقول لألملان مل نفقد هذه الشخصية فإننا استطعنا احلصول عىل

كل يشء مرة واحدة ،وقد صدقوا بالفعل ،ولكن لو حصل أن أمة ما ظلت متتلك

عىل كل يشء وخرست شخصيتها فإهنا لن تستطيع احلفاظ عىل كل يشء مما متتلك
وسيكون مصريها الذوبان يف األمم االخرى شاءت ذلك أم أبت»(.)34

كذلك احلال بالنسبة للهنود واليابانيني مل يستسلموا للعادات واللغات

واحلركات األجنبية بقدر ما نحن نستسلم هلا ،وهذا (هنرو) الشخصية السياسية
بأنه هندي وال يمكن لطول اللباس
منه ُ
الكبرية كان جيول العامل بلباسه اهلندي إيامن ًا ُ

أو قرصه أو لون البرشة أن يؤثر يف شخصية االنسان وهو تعلم الكثري من مدرسة

االمام احلسني.
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املبحث السادس
اخلطاب احلسيني وأولوية عوامل النهضة وفاعليتها
يذكر الدكتور مرتىض مطهري بخصوص قول رسول اهلل (( لتأمرن

يسلطن اهلل عليكم رشاركم فيدعو خياركم فال
باملعروف ولتنهونَّ عن املنكر ،أو
ّ
ُيستجاب هلم)) رأي ًا للغزايل وهو رجل درويش (صويف) ال يربز اسمه يف بحوث
املسائل االجتامعية وهو يرى غري ما يراه املفرسون اآلخرون ،إذ يقول يف تفسريه

اللطيف هلذه الرواية إن معنى احلديث «فيدعوخياركم فال ُيستجاب هلم ليس أهنم
أنه عندما ترك
كلام يدعون اهلل ال يستجيب هلم ،بل يفيد مع الرواية الرشيفة هنا ُ

الناس األمر باملعروف والنهي عن املنكر فأهنم سيصبحون منحطني ومرعوبني
وأذالء وخنوعني اىل درجة أهنم عندما يذهبون ليستجدوا الرمحة من الظاملني
بالوقوف عىل أعتاهبم ،فإن هؤالء الظلمة سوف لن يعريوهم أي اهتامم ،وهذا

يعني أن غياب األمر باملعروف والنهي عن املنكر سوف يفقدكم عزتكم واحرتام

اآلخرين لكم»(.)35

وهذا ينسجم ويتناسب مع املبادئ املؤكدة التي عىل ضوئها حترك االمام احلسني

 من املدينة املنورة اىل كربالء حتى يبني لألمة مبادئ حتركه والتي استندت اىل

ثالثة عوامل كام يراها الشهيد مرتىض مطهري(.)36

العامل االول :نظر ًا لدعوة أهل الكوفة وارضية االنتصار والتأييد الذي وصل

اىل ( )%50أو أقل بقليل ومن الرسائل التي تصل اىل املدينة والتي يطلبون فيها
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من احلسني بن عيل  بتوليه أمري ًا عليهم ،وكل تلك العوامل دفعت االمام 

بالتوجه اىل كربالء.

العامل الثاين :نظر ًا ألن السلطة طالبت اإلمام احلسني بالبيعة فواجهها

أنه لو كان سبب التحرك هذا وحده فإنه يمكن القول
 بالرفض والتحرك أي ُ
بأنه عدم مطالبة حكومة ذلك العرص بالبيعة من احلسني فإن ذلك يعني أنه
ُ

 مل يكن وراء االصطدام بتلك احلكومة ،ومن ثم فإن النظر اىل حركة االمام
 من هذا العامل وحد ُه كان يكفي عدم مطالبة االمام  بالبيعة حتى ينتفي
التحرك احلسيني وهيدأ بال احلسني وال حيصل كل ما حصل يف التاريخ.

العامل الثالث :إن االمام احلسني كان يستند اىل حديث جده املصطفى

 بقوله ((من رأى سلطان ًا جائر ًا مستح ً
ال حلرام اهلل ،ناكث ًا لعهد اهلل ،خمالف ًا لسنة
رسول اهلل ،يعمل لعباد اهلل باإلثم والعدوان ،فلم يغري عليه بفعل وال قول ،كان حق ًا

عىل اهلل أن يدخله مدخله  ،))...وكان احلسني يف حتركه املناهض ليزيد مستند ًا لقول
املصطفى الذي ال لبس فيه ،وهو يف ذلك رجل ثائر ،ورجل ثورة اجيايب فاعل
يف األحداث.

ومن الالفت لالنتباه أن هذه العوامل الثالثة لكل منها وظائف ومسؤوليات

تعلو عىل العامل اآلخر ،فلو اخذنا بنظر االعتبار دعوة أهل الكوفة لقدوم احلسني

 فقد رأينا أن قيمة تأثريه حمدودة بحدود معينة ،بينام لو نظرنا اىل العامل الثاين
وهو امتناع االمام احلسني عن بيعة يزيد لرأينا أن قيمة األثر عند االمام 

أكرب وأعظم من تأثري العامل األول ،وإذا ما أخذنا عامل األمر باملعروف والنهي
عن املنكر بعني االعتبار لوجدنا أن تأثري ُه أكرب وأهم بعرشات املرات عن العاملني

السابقني.
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 ...اخلامتة ...
النتائج
كانت النهضة احلسينية واخلطاب الذي خاطب به اإلمام احلسني

املجتمع الكويف أحيط هبالة عظيمة وشعور بالتقديس وأصبحت النهضة معيار ًا

لسائر احلركات االخرى كوهنا حركة ما فوق املادة والطبيعة ،لذلك كان الناس
ينظرون اليها نظرة احرتام وتقدير عالية ،ومن الدراسة التحليلية للخطاب احلسيني
للمجتمع املتخيل وهو املجتمع الكويف نخرج بعدد من النتائج:

منه عدم
 .1بني اخلطاب احلسيني عىل أساس وجود أصل يف اإلسالم يتطلب ُ
السكوت مقابل الظلم وانتشار الفساد وهو مبدأ األمر باملعروف والنهي عن
املنكر.ونشهد اليوم املجتمعات اإلسالمية والعربية ومنها العراق عىل وجه

اخلصوص يعيش ظواهر خطرة من التفرقة الطائفية والتصفية اجلسدية وأصبح

مرسح ًا لإلرهاب وال يؤمن فيه الفرد عىل يومه ،مما جيعلنا نقول إن الباحث مل
حيقق أهدافه وتساؤالته بخصوص الفقرات (.)6 ،1

 .2أكثر من ثامنية عرش ألف كتاب ًا أو رسالة أرسلت من أهل الكوفة لإلمام احلسني

 ومبايعتهم لسفريه مسلم بن عقيل وتشوقهم لقدوم اإلمام  وهذا

يعني أن مدينة الكوفة كانت ذات الثقل السيايس والفكري والتجاري مهيأة
ملنارصة وموازرة األمام احلسني ومبايعته.
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 .3إن مبايعة احلسني ليزيد تعني إظفاء الرشعية عىل حكم يزيد الذي كان
يساوي املصادقة عىل القضاء عىل اإلسالم ومن ثم فإن اخلطر موجه إىل

اإلسالم وليس لشخص احلسني.

 .4أفرز اخلطاب احلسيني الذي خاطب به املستضعفني واملحرومني يف جمتمع
الكوفة وغريهم أفرز جمموعة التساؤالت فيام إذا كان الدين املحمدي قوة

أم ضعف ًا ،قيد ًا أم حرية ،أفيون ًا للشعوب أم قوة دافعة هلا ،ونعتقد أن مفهوم
احلوار والتسامح تأخذ به أغلب الشعوب املحبة للسالم ومنهم شيعة حممد

وآل حممد  .وقد حيقق الباحث تساؤالته يف الفقرات ( )4 ،3 ،2وخصوص ًا

هذا الطيف املذهبي يف كل أرجاء املعمورة.

 .5أشارت الدراسات والبحوث حول االنتفاضة احلسينية أن األمام احلسني 
كان يعرف بنتائج عمله ،وكان من دوافع انتفاضته عامل األمر باملعروف والنهي

عن املنكر وكان يامرس منطق الثورة ومنطق الشهيد ،وصاحب مرشوع رسالة

أراد أن يكتبها بحرب ال جيف أبد ًا وهو الدم .وتأكيد ًا لذاك ماذكر ُه ابن األثري يف
كتابه الكامل اجلزء الثالث الذي نقله الريايش حيث يقول األمام احلسني
((إن هؤالء خانوين وهذه كتب أهل الكوفة وهم قاتيل ،وإذا فعلوا ذلك ومل

يدعوا هلل حمرم ًا إال انتهكوه بعث اهلل اليهم من يقتلهم حتى يكونوا أذل من فرار
املرأة))( .)37كام قال لعمر بن سعد خماطب ًا ((واهلل إن ملك الري لن يدوم لك،

وإين ألرى فتيان الكوفة يروم احلجارة عىل رأسك كام يروم ثامر الشجرة هبا)).

 .6إن دعوة أهل الكوفة تأيت حجة تارخيية عىل االمام احلسني كون الكوفة
كانت بمثابة معسك ٍر للعامل االسالمي والكتب التي وجهها ارشاف الكوفة

وزعامؤها كانت كتب ًا موثوقة ال غبار عليها ،وكانت تنتهي هذه الرسائل
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والكتب بعد رشح حال أهلها وشكواهم من الظلم والفساد وعىل لسان

«إنه
ارشاف أهل الكوفة وزعامئها كانت ختتم هذه الرسائل والكتب بعبارة ُ
ليس علينا أمام فأقبل لعل اهلل جيمعنا بك عىل احلق» ،ولذلك يكون االمام

احلسني يف هذا السياق يكون وضعه كوضع أبيه عيل بعد مقتل عثامن
إذ اعترب اجتامع األمة عىل مبايعته إمتام ًا للحجة عليه بالرغم من عدم رغبته

الباطنية يف تسلم أمور اخلالفة.

 .7إن اجلوانب األيديولوجية والسيكولوجية للخطاب احلسيني قد تغريت بعد
يأس االمام  من منارصة الكوفيني له ،وبعد أن أطلع عىل اوضاع الكوفة
عن قرب وعلم باستشهاد سفريه مسلم بن عقيل  ،وقيس بن مسهر ،وعبد

اهلل بن يقطر وغريهم الكثري أخذ يردد اآلية الكريمة ِ
ني ِر ٌ
﴿م َن ْ ُاملؤْ ِمنِ َ
جال
َص َد ُقوا ما عاهَ دُ وا َ
اهلل َع َل ْي ِه َف ِم ْن ُه ْم َم ْن َقىض َن ْح َب ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْنت َِظ ُر َوما َبدَّ ُلوا

َت ْب ِدي ً
ال﴾ [األحزاب  ،]23حيث حتول اخلطاب احلسيني اىل خطاب احلامسة

وشد العزم وخاص ًة بعد أن واجه جيش احلر بن يزيد الرياحي وقادته.

 .8إن حسن الظن والثقة وتقدير املوقف لدى االمام احلسني بأهل الكوفة
كان يشوبه احلذر مقابل ذلك كانت املواقف لدى الكوفيني سليمة يف بادئ
األمر ،لكن تغري األوضاع الفجائية هناك والتي مل يكن باإلمكان التنبؤ هبا

بالقنوات العادية والسبل الطبيعية كان هو السبب يف وقوع اهلزيمة ،حيث

سبب خطأ رماة اجلبل تلك اهلزيمة املعروفة ،وحتى اإلمام  يف رده عىل
الفرزدق كان يقول ((إننا نشكر اهلل أن جاءت النتائج وفق مرادنا ،ولكن وإن
حال القضاء دون الرجاء فلم َ
يتعد [يعتد] من كان احلق نيته والتقوى رسيرته))

وايض َا مقولته (( إن لك درج ًة عند اهلل لن تناهلا إال بالشهادة)) عالوة عىل
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ذلك فإن االمام  ومن خالل البعد اآلخر يف شخصيته وهو البعد املعنوي

بأنه سيحل بكربالء يف النهاية وسيستشهد هناك.
لإلمامة ،أن يكون عارف ًا ُ

 .9إن مقتل احلسني كان رصخة مدوية تقيض مضاجع بني أمية وربام
قضت عليهم يف النهاية ،حيث يعتقد املسترشق األملاين ماريني أن األمام

احلسني أراد بخروجه النرص اآلجل الذي يأيت بعد املوت ،فاحلسني
قد أدرك صعوبة النرص العاجل يف حياته فآثر أن يستشهد لكي ينال النرص بعد

وفاته( .)38وبذلك فقد كان مقتل االمام احلسني من اقوى العوامل التي

قوضت دعائم الدولة األموية يف الرشق.

التوصيات

انطالق ًا من كون البحث قد عني بمفردات مواضيعه بأمهية اخلطاب والتحاور

مع اآلخر وافرتاض أن املتحاور يمتلك ثقافة احلوار بغض النظر عن جنسيته ولونه

وقوميته وطائفته كون العرص يشهد اندماج مجيع البلدان يف حميط متعدد الثقافات

نتيجة للتداخل املتسارع لالقتصاديات وظهور وسائل االتصال احلديثة وثورة
املعلومات ويف الوقت الذي خييل الينا فيه أن العامل يتجه نحو التقارب تربز الينا
حزمة من التناقضات واالختالفات القومية واألثنية والطائفية والدينية ،وهذه

التناقضات متتد لتشمل العالقات بني اجلامعات الثقافية املختلفة داخل الدولة
الواحدة ،ولكي يستطيع حتقيق تعايش وممارسة ديمقراطية سليمة وتفاعل خصب

عليه أن يشيع قيم التسامح عىل املستوى املحيل والوطني.

لذلك يتقدم الباحث ببعض التوصيات التي تتحرر فيها ثقافة التسامح وفهم

اآلخر ،وهي واردة ومسموعة ومقروءة وليس انتاج ًا فكري ًا ما بعد ُه انتاج ولكن
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طبيعة املرحلة التي يمر هبا بلدنا احلبيب تتطلب منا دائ ًام أن نواكب احلدث ونتصدى

بالدراسة والبحث لتحليل املواقف كل حسب ختصصه لعل ذلك خيدم يف البناء
الفكري السليم وروح املواطنة للفرد العراقي الكريم.

 .1يؤدي مفهوم التسامح دور ًا أساسي ًا يف املناقشات املعارصة حول مشكالت
املجتمع متعدد الثقافات ،وتتعدد معاين هذا املصطلح ،فهو عند بعضهم حالة
مرغوبة من االحرتام أو اإلدراك املتبادل ،يف حني هو عند بعض آخر يمثل

عالقة برامجاتية عىل افضل تقدير ،وعالقة قمع وكبت عىل أسوأ تقدير ،إال أن
أنه يعد فضيلة اخالقية وقيمة
األطروحة الرئيسية التي يتضمنها هذا املفهوم ُ
للعدالة ومطلب ًا للرشد والعقل.

 .2تقوم قيمة التسامح عىل مبادئ اخالقية معينة ،هذه املبادئ تعتمد عىل عدم
انتهاك البعد االنساين لآلخرين ،وتتطلب من الفرد احرتام ًا مطلق ًا العتقاد

اآلخر حتى إذا مل يكن هناك مبادئ مشرتكة بني هذا الفرد واآلخر ،وهذا هو

األساس احلقيقي للحقوق االنسانية ،وهو أساس التسامح احلق الذي ال
يرفض السعي اىل احلقيقة والبحث عنها.

 .3إن من أهم ركائز بناء املجتمع السليم هو أن نبدأ ببناء اإلنسان وبناء االنسان
يبدأ بفهم اآلخر والتحاور معه بغض النظر عن لونه وجنسيته وقوميته وطائفته.

 .4أصبحت النهضة احلسينية انموذج ًا احتذت به ثورات التحرر يف العامل
ومث ً
الأعىل يف القيم السامية التي ثارت من اجلها.

 .1هنج البالغة ،احلكمة (.)435
 .2السيد حممد عيل احللو ،الظاهرة احلسينية ،قسم الشؤون الفكرية والثقافية ،كربالء املقدسة،
 ،2011ص.32-31
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 .3الشيخ أكرم بركات ،برقية االمام احلسني ،كلمتان ختترصان الثورة ،ط ،2بريوت،
 ،2011ص.5
 .4املجمع العاملي ألهل البيت  ،اإلمام احلسني سيد الشهداء ،املعاونية الثقافية ،الطبعة
السادسة ،2009 ،ص .19
 .5من هو احلسني ،مركز اإلشعاع االسالمي للدراسات والبحوث االسالمية ISLAM4U.
COM

وكيبيديا املوسوعة احلرة ،احلسني بن عيلUP.WIKIPEDIA،ORG،WIKI ،

.6
 .7السيد حسني آل بحر العلوم ،الثورة احلسينية ،دار الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع ،ط،1
ج ،2بريوت ،لبنان ،بدون تاريخ ،ص.250
 .8سميت باخلطبة البرتاء ألن عبيد اهلل بن زياد مل يبتدئ باحلمد وذكر اهلل.
 .9د .عبد الكاظم حمسن اليارسي ،اخلطاب احلسيني يف معركة الطف ،دراسة لغوية وحتليل،
(بحث منشور) قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة ،ط ،1كربالء،
العراق ،2009 ،ص.13
 .10د .عبد الكاظم حمسن اليارسي ،نفس املصدر ،ص .73
 .11د .عبد الكاظم حمسن اليارسي ،املصدر السابق ،ص .76
 .12د .عبد احلسني كاظم اليارسي ،تأمالت مهمة حول لقاء االمام احلسني مع احلر بن يزيد
الرياحي ،العتبة احلسينية املقدسة .2014/11/4 ،موقع عىل االنرتنيت.
 KIERKE GEAReD 1813- 1855 .13مفكر ديني دانامركي ،يؤيد املتشائمني االجتامعيني ،كان
فردي ًا وعاطفي ًا وشخصية مريضة متأملة تشكو من كبت شديد.
 .14أنتوين غدنز ،علم االجتامع ،ترمجة الدكتور فايز الصياغ ،مركز دراسات الوحدة العربية،
ط ،2005 ،4ص .251
 .15كارل منهايم ،األيديولوجيا واليوتوبيا ،ترمجة عبد اجلليل الطاهر ،مطبعة األرشاد ،بغداد،
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