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ملخص البحث
يتناول هذا البحث مفهوم الالمعيارية (األنوميا) الذي ُيعد حالة من حاالت

اختالل القيم واملعايري ونمطا من أنامط السلوك املنحرف  ،وقد تعني انعدام الثقة أو

الشك وترتقي يف بعض احلاالت لتصل اىل مستوى االضطراب وعدم اليقني ،وهي
مصداق الهنيار املعايري االجتامعية التي حتكم السلوك.

والنتشار الالمعيارية يف جمتمع من املجتمعات عدّ ة مؤرشات ف ُيعد معدهلا عالي ًا

عىل مستوى النظام االجتامعي عندما يسود املجتمع نقص يف اإلمجاع عىل املعايري،
وعندما تسوده عالقات تبنى عىل الشك وعدم تصديق اآلخرين ،وتدين حالة األمن

واألمان ،واذا وصل معدل الالمعيارية اىل املستوى الذي ال يستطيع الناس أن

يتفقوا بدرجات كافية يف أن يكون سلوك اآلخرين مطابق ًا للمعايري املرشوعة ،فإن

هذا يعني أن أزمة الالمعيارية هي أزمة اجتامعية وليس أزمة ختص مجاعة حمددة من

أعضاء املجتمع.

إن نظرية الالمعيارية تصلح لتفسري جمال واسع من أنامط السلوك املنحرف،

وعليه يمكن أن تبذل حماولة لالستفادة منها يف تفسري األسباب التي جتعل مناهيض

اإلمام احلسن يلجؤون اىل وسائل غري اخالقية للوصول اىل أهدافهم ،وقيام
أفراد كانوا قريبني من اإلمام  وحيتلون مراكز اجتامعية مرموقة باستغالل هذه
املراكز للوصول اىل املال والتشكيك بإمامهم الذي يفرتض أن يكون معصوما من

الزلل.
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ونظرا ألمهية هذا املفهوم يف تفسري هكذا سلوكيات ؛ لذا رشع الباحث بتتبعه

ً  فض،والوقوف عنده ومعرفة اآلراء النفسية التي تفرسه
ال عن أن هذا البحث يساهم
 سواء من املناهضني أو من أصحابه املشككنييف إبراز مظلومية اإلمام احلسن

 التي مل تشبع وكذلك تسليط الضوء عىل تلك احلقبة من الزمن التي عاشها
.بحث ًا وتقصي ًا عىل حد علم الباحث

ABSTRACT
The present study tackles the concept of anomie fraught with all
the sorts of deviation from principles, standards and patterns and the
lack of confidence, skepticism, sometimes it reaches the highest state of
confusion and unfaith and could be a tocsin to the deterioration of the
social decorum dominating the behavior.
The more the state of anomie prevails in any society the more the
social chaos rises to being. Besides such a theory could be a means to
analyse the human conducts in specificity to dissect the mere motives
of the opponents and skeptics of the imam Al-Hasan into their real facts,
so the importance of such a locus calls itself to have the current paper
elucidate the psychological opinions and the acts of injustice the imam
Al-Hasan suffers from.
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أمهية البحث
1 .1أمهية احلقبة الزمنية قبل صلح اإلمام احلسن وبعده وما يشوهبا من
غموض مما يدفع الباحثني ملعرفتها.

2 .2قدرة النظرية الالمعيارية عىل تفسري السلوكيات املنحرفة التي استعملها
مناهضو اإلمام احلسن ،والتربيرات غري املنطقية للمشككني يف حصافة
االمام احلسن وكياسته فض ً
ال عن تشكيك بعض من أصحابه بإمامته.

3 .3أتاح يل هذا البحث أن أتعرف مواقف الفرق التي عارصت إمامته  ،وأن
أوازن بني تلك اآلراء.

4 .4أتاح يل هذا البحث أن أدرس واحد ًا من أهم الشخصيات اإلسالمية وهو
اإلمام احلسن.

منهج البحث
اتبع الباحث املنهج الوصفي التحلييل وذلك بتحليل الروايات الواردة

وتفسريها عىل وفق النظرية الالمعيارية .وانسجام ًا ومنهج البحث التارخيي فقد
قسمت بحثي هذا عىل املقدمة وأربعة مباحث وخامتة.

شمل املبحث األول تعريف ًا مقتضب ًا بصلح اإلمام احلسن والظروف

التي أدت اليه ،فيام جاء املبحث الثاين ليقف عند مفهوم الالمعيارية .أما املبحث

الثالث فهو لتفسري األساليب الالقيمية لدى املناهضني لإلمام احلسن قبل
الصلح بحسب مفهوم الالمعيارية .وخصص املبحث الرابع لتفسري نمط السلوك
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التشككي والتربيرات الالمنطقية وغري املتسقة لدى املشككني به  بعد الصلح.
وخلص البحث اىل أن االساليب والسلوكيات التي اتبعها املناهضون واملتشككون
قبل الصلح وبعدهاعىل حد سواء كانت متثل انحرافا قيميا وأخالقيا ودينيا بامتياز
وتفتقر اىل قاعدة أو معيار أو ضابطة اجتامعية .وقد ذكر الباحث جمموعة من
التوصيات واملقرتحات الستكامل متطلبات البحث.

إطار نظري
ً
أوال :تعريف مقتضب بصلح اإلمام احلسن  والظروف التي أدت اليه
بعد مقتل أبيه عيل بن أيب طالب  تس ّلم اإلمام احلسن اخلالفة التي

كانت ّ
تغطي أقسام ًا واسع ًة من العامل اإلسالمي ،تشمل فارس وخراسان ،واليمن
واحلجاز ،والكوفة والعراق .وكانت هناك مناطق يسودها القلق واالضطراب ،عىل

أن أهلها يدينون له ّ
الرغم من ّ
بالطاعة ،وكان عليه أن يواجه أسوأ القادة الذين كانوا

ٍ
سنوات
أمية ،وقد كانوا منذ
قد تس ّلموا مناصبهم يف ذلك احلني ،وج ّلهم من بني ّ
الربيع .ودامت
طويلة يف انتظار هذه املناصب ،ليخضموا مال اهلل خضم اإلبل نبتة ّ

خالفته نحو سبعة أشهر [ابن األثري.]491 ،2012 :

وعند احلديث عن سرية اإلمام احلسن ،فإنّه يتبادر مبارشة للذهن ُصلحه،

ّ
وكأن حياته
أو املعاهدة التي أبرمها يف ظل ظروف صعبة مع معاوية بن أيب سفيان،
 ك ّلها تخُ تزل يف هذا الصلح.
السوء ويستعدّ
أدرك اإلمام  منذ األ ّيام األوىل خلالفته أن معاوية يضمر له ّ
ٍ
بعدد من ُرسله إىل ّ
حكام املدن والواليات ،يطلب منهم االستعداد
حلربه .فبعث
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احلجة ،وينصحه ويبصرّ ه
ّ
والتأهب للقتال ،وأرسل إىل معاوية كتاب ًا يلقي عليه فيه ّ

بعواقب أعامله ،ويبينّ فيه ح ّقه وجدارته باخلالفةّ ،
وأن احلرص عىل اإلسالم ووحدة
املسلمني يقتيض البعد عن احلرب واخلصام ،ويدعوه إىل أن يستجيب لدواعي العقل
الطاعة ،وأ ّ
وفروض ّ
العزة باإلثم ،فيورد نفسه موارد اهلالك ،ويورد األ ّمة
ال تأخذه ّ

يتوعده أخري ًا بالقتال إن مل يستجب ،ح ّتى
ثم ّ
اإلسالمية موارد الفتنة واخلالفّ ،
حيكم اهلل بينهم .فقد ك ُثرت الرسائل املتبادلة بني اإلمام  ومعاوية ،وكان أ ّ
مهها
كتاب اإلمام  له بوجوب التخليّ عن انشقاقه واالنضواء حتت لوائه الرشعي،

إ ّ
ال ّ
أن معاوية رفض ذلك ،وكان جوابه األخري لرسوليَ احلسن إليه ،أنّه قال هلام
«ارجعا فليس بيني وبينكم إ ّ
ال السيف».

جهز اإلمام  بعد أن يئس من اصالح معاوية جيشا كبريا ،ب َلغ بحسب
بعض الروايات أربعني ألف ًا أو أكثر ،ولك ّنه ضعيف يف معنوياته متشتتُ ،
وأصيب

 بخيبة أمل كبرية حينام انكشف له واقع اجلامهري التي يقودها ،التي أ ّثرت فيها
الدسائس والدعايات ُ
األ َموية ،فقد ّ
متكن معاوية من ّ
بث اإلشاعات املض ّللة يف

طغت عىل السطح ّ
صفوف جيش اإلمام  ،ومل يمضِ وقت طويل حتى َ
كل
ِ
الع َلل ،التي تفشّ ت يف معسكر اإلمام  فشاعت الفتن واالضطرابات والتمزق
وتآمر عىل القيادة ذاهتا نتيجة االهنيار النفيس واملعنوي الذي أصاب صفوف اجليش.
إن املجتمع املتناقض الذي عارص اإلمام املجتبى كان يشمل عىل:
1 .1املنارصين للحزب األموي.

2 .2اخلوارج الذين يوجبون حماربة الفريقني.

3 .3املسلمون املَوايل الذين وفدوا إىل العراق من مناطق ُأخرى إذ بلغ عددهم
العرشين ألف ًا.
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4 .4مجاعة ّ
شكاكون بال عقيدة ثابتة يتأرجحون بني تأييد هذا التيار وذاك.
5 .5القلة من ُ
اخل ّلص.

بقوة السالح ال يعطيها الصبغة
وقد أيقن معاوية أن استيالءه عىل السلطة ّ

وترك
الرشعية ،ما دفعه إىل التقدّ م َبعرض فكرة الصلح عىل اإلمام احلسنَ ،
بأن مثل هذه الفكرة ستثري ِ
لإلمام  أن يشرتط ما يريد ،وكان معاوية عارف ًا ّ
الفتَن

بني صفوف أنصار اإلمام  ،بل سيفضلوهنا عىل الذهاب إىل احلرب والقتال،
وقد أثمرت فكرة الصلح نتائجها ،فقد ذكر الشيخ املفيد يف إرشادهّ :
«أن أهل العراق

السري نحوهم ،وضمنوا له تسليم
كتبوا إىل معاوية السمع والطاعة ،واستحثّوه عىل َ
احلسن إليه إذا شاء ،عند ُد ّنوه من معسكرهم ،أو الف ْتك به» [املفيد.]190 :1995 ،
َ

إن اإلمام احلسن مل ّ
يفكر ّ
قط بالصلح مع معاوية أو مهادنته ،غري أنّه بعد أن

تكاثرت لديه األخبار عن ّ
قرر
تفكك جيشه ،وانحياز أكثر القادة إىل جانب معاويةّ ،
أن يدفع بأعظم َ
الرض َرين:

 1 .1االستمرار بحرب خارسة فيها فناؤه ،وفناء أهل بيته وبقية الصفوة الصاحلة.
 2 .2القبول بالصلح وحقن دماء أهل بيت النبوة والعصمة وبقية الصفوة الصاحلة
من شيعتهم ،لي ّتصل حبلهم بحبل األجيال الالحقة ،وليصل إليها معامل الدين.

اضطر اإلمام احلسن اىل الصلح ،يف حماولة ناجحة لكشف حقيقة
وهكذا
ّ
معاوية ،الذي انفرد باحلكم واستأثر بإدارة شؤون ُ
األ ّمة التي ساندته فرأت طبيعته

وحكمه .فهو  مل يسالمِ معاوية رض ًا به ،وال َترك القتال ُجبن ًا وخوف ًا من املوت،
وال جتاىف عن الشهادة طمع ًا باحلياة ،ولك ّنه  صالح حني مل يبقَ يف ظرفه احتامل
الصلح .ووقع الصلح يف سنة األربعني للهجرة.
لغري ُ
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أن اإلمام  وجد ّ
والذي ينعم النظر يف بنود الصلح سريى ّ
أن مصلحة اإلسالم

تكمن يف الصلح ،فصالح معاوية ،وح َقن دماء أنصاره وأتباعه وسائر املسلمني،
ومل يدخل يف معركة خارسة ال تحُ سم ملصلحة الوجود اإلسالمي ،وقد كان هدف

اإلمام املجتبى تأسيس حكومة إسالمية للمستقبل القريب ،فقوله « :ما
ندري لع ّله فتنة لكم ومتاع إىل حني» يف جوابه للمسيب بن نجيه وآلخرين عندما

سألوه عن سبب سكوته ،هو خري دليل وإشارة إىل هذا املستقبل [اخلامنئي،2002:
 .]146 -143ومن أبرز بنود صلح اإلمام احلسن  مع معاوية:

األول :تسليم األمر (اخلالفة) إىل معاوية عىل أن يعمل بكتاب اللهّ وس ّنة
1 .1البند ّ
رسوله.

2 .2البند الثاين :أن تكون للحسن اخلالفة من بعده ،فإن حدث به حدث
فألخيه احلسني ،وليس ملعاوية أن يعهد هبا إىل أحد.

3 .3البند الثالث :أن يرتك سب أمري املؤمنني والقنوت عليه يف الصالة ،وأن ال يذكر
علي ًا إ ّ
ال بخري.

4 .4البند الرابع :استثناء ما يف بيت املال وهو مخسة ماليني درهم وتكون بحوزة
اإلمام احلسن ،وأن ّ
يفضل بني هاشم يف العطاء والصالت عىل بني ُأمية،
يفرق يف أوالد من قتل مع أمري املؤمنني يوم اجلمل وصفني مليون درهم.
وأن ّ

5 .5البند اخلامس :الناس آمنون حيث كانوا من أرض اللهّ يف شامهم وعراقهم
وحجازهم ويمنهم.

وجدير بالذكر أن معاوية كتب مجيع ذلك بخطه وختمه بخامته ،وبذل عليه

العهود املؤكدة واأليامن املغ ّلظة ،وأشهد عىل ذلك مجيع رؤساء أهل الشام.
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ثاني ًا :مفهوم الالمعيارية (نظرية األنومي )Anomie
يعد إميل دوركايم  E.Durkheimأول من وضع هذا املصطلح عام 1893يف

كتابه «تقسيم العمل» فقد أظهر دوركايم جيد ًا اهتاممه بمشاكل ضعف األخالق
العامة ،وهو يرى أن األنومي حالة طارئة تعرب عن فقدان املعايري االجتامعية،
ويواجه األفراد الالمعيارية عندما ال تكون هنالك قيود أخالقية كافية ،أي عندما

ال يكون لدهيم مفهوم واضح عن ما هو صحيح ومقبول كسلوك وما هو غري

ذلك .وتعد الالمعيارية من أبرز إسهامات عامل االجتامع الفرنيس إميل دوركايم
Durkheim

) ،)Émileفقد كان يرى يف تفسريه للسلوك املنحرف بأنه نابع عن

فهمه للفرد واملجتمع وتفاعل األفراد داخل املجتمع وما ينتج عن ذلك من خلل
باملعايري االجتامعية التي تسري املجتمع ،ومن خالل توجيه األفراد اىل انامط معينة

من السلوك عالية التقدير توصل الفرد اىل املرتبة االجتامعية املرموقة أو من خالل
توجيهها اىل السلوك املسموح به اجتامعي ًا ،فإذا ما اختلت هذه املعايري وصل الفرد

أو املجتمع اىل حالة سامها دوركهايم أنومي ،واشار دوركهايم اىل مفهوم العقل
اجلمعي الذي يمثل الضابط لسلوك األفراد داخل املجتمع آيل التضامن وهو جيسد

املعايري االجتامعية [الطخيس.]43 :1983 ،

وتعنى األنومي لدى (دوركاهيم) انعدام قواعد ومعايري السلوك الواضحة.

تعني الال قانون والال قاعدية وتشري مجيعه ًا اىل الرتكيب الذي يؤدي إىل حالة

الالنظام أو الالقانون وإىل افتقار مفهوم السلوك إىل القاعدة واملعيار التي يمكن هبا

وبناء قياس عليها أو متيز السلوك السوي من السلوك غري السوي.

وقد جاء من بعده «روبرت مريتن»  R.Mertonسنة 1957فطور هذا املفهوم

يف سياق النظريات املفرسة للظواهر االجرامية ،وقد طرح مريتن نظريته يف األنومي
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من خالل جمموعة من كتاباته حول البناء االجتامعي واألنومي واالنحراف وقد

ظهر أول مقال له يف ذلك عام [ 1938خليفة .]65 :1413 ،ويرى روبرت أن
األنومي حالة ذهن الفرد الذي انتزع من اصوله االخالقية ،إذ يصبح االنسان

األنومي يف حالة عقم روحي مستجيب ًا لنفسه فقط غري مسؤول عمن سواه .وقد
استعمل (هاولد السول) التفسري االجتامعي لألنومي فهو يرى بأنه يتقص يف تفقد
يف حتقيق التوحيد أو التوافق يف جانب (األنا احلقيقة) االساسية للفرد مع اآلخرين

أي أنه يشعر بالعزلة النفسية ،وذلك ناتج عن املفهوم اخلاطئ للذات وعدم تقديره
لذاته فيشعر أنه غري مقبول وغري مرغوب فيه وغري ذي قيمة [شتا.]1977 ،

فمصطلح (األنوميا احلديث) يعني بشكل عام «انعدام املعايري» وهو يرتبط

مبارش ًة بالنظم املعيارية التي تنبني عليها خمتلف مظاهر التنظيم االجتامعي ،التي
تسري جمتمع ًا برشي ًا معين ًا ،والتي تتجسد يف خمتلف املؤسسات أو اهليئات التي

ترتبط مبارش ًة بذلك املجتمع الذي توجد فيه ومن خالله ،من طريق نوع من العقد
االجتامعي القائم عىل أساس الثقة والتقبل والتفويض الذي حتصل عليه تلك
املؤسسات ،من أجل تسيري شبكة العالقات واملصالح املتشعبة داخل املجتمع أو

الدولة يف إطار النظام والقانون ،والذي بدوره يكفل للجميع حقوقهم ويوزع

عليهم واجباهتم بشكل عادل ومنصف يضمن هلم حتقيق أهدافهم يف احلياة ،بحسب
وضع كل فرد ومكانته ومؤهالته ،إذ يكون ذلك هو املبتغى النهائي لتلك املنظومة
املعيارية [غيث.]1995 ،

ويمكن النظر اىل البناء االجتامعي عىل أنه جمموعة من القيم املعيارية التي

تضبط السلوك املتعارف عليه لدى مجيع أفراد املجتمع ،وعليه يمكن النظر اىل

األنومي عىل أنه حتطيم املجتمع أو تفككه ،وحيدث األنومي عندما يكون هنالك

265

عىل وجه اخلصوص متيز حاد بني األهداف والقيم االجتامعية وبني قدرات أفراد
املجتمع ملراعاة هذه القيم واألهداف ،ومن هذه الزاوية يمكن النظر اىل أن األهداف
الثقافية نفسها ربام تساعد عىل انتاج السلوك املتعارض مع ما تقره القيم االجتامعية

نفسها [اخلليفة.]66 :1413،

إن املعايري االجتامعية حتدد ما جيب أن يكون وما جيب أن ال يكون ،وما هو

صحيح وما هو خطأ ،وما يكون وما ال يكون ،واملعيار »اطار مرجعي ينبع من

التفاعل بني األفراد ،وحتكم بواسطته ويف ضوئه عىل السلوك يف املجتمع» [شفيق،

 .]13 :2000وتعرف الالمعيارية

Anomie

بأهنا غياب منظومة أو نسق قيمي

منسجم ومتكامل نتيجة لتعدد املؤسسات وتناقض املفاهيم واملعاين الرمزية التي

متررها عرب خطاباهتا والتي تتسم باالختالف إىل درجة التناقض ،فيصعب إدراك
الصواب من اخلطأ ،والقبول من الالقبول ،واحلسن من السيئ ،من الالمنطقي

والالمعقول ،أي تضارب مقاييس االستحسان واالستهجان كمقومات لعملية
الضبط االجتامعي غري الرسمي ،فأي خلل قد يصيب هذه املنظومة املشكلة للمعايري
التي تنظم و تسري املجتمع ،يؤدي مبارشة إىل اختالل البناء االجتامعي كله و من ثم

ظهور األنوميا [شتا.]65 :1977 ،

إن مفهوم الالمعيارية (األنوميا) ُيعد حالة من حاالت اختالل القيم واملعايري

ونمطا من أنامط السلوك املنحرف وقد تعني انعدام الثقة أو الشك وترتقي يف بعض

احلاالت لتصل اىل مستوى االضطراب وعدم اليقني ،وهي مصداق الهنيار املعايري

االجتامعية التي حتكم السلوك.

إن تعريفات الالمعيارية تبني أن النسق االجتامعي يكون عىل رصاع مع النسق

الثقايف ،ومع هذا الرصاع ينتج لدينا ما يسمى (باألنومي) لدى األفراد الذين ال
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يستطيعون التوافق مع هذا الرصاع الثقايف االجتامعي الدائم فينخرطون يف السلوك

االنحرايف .وال خيفى أثر العوامل البيئية والثقافية ،واحتامل أن يقوم الشخص
بسلوك حمرم اجتامعي ًا يف غياب أي من املقيدات االجتامعية معتمد ًا عىل الظروف

املحيطة به ،ولكن الفرد يمكن أن يضبط ويسيطر عىل سلوكه ،بالعودة اىل معايري

السلوك الصحيحة التي تتسق مع املنظومة القيمية ،فكل املجتمعات برصف النظر
عن مستوى تعقيدها وتطورها ،تعد بعض أنواع السلوك حمطورة أو ممنوعة [حسان،
.]273-1989:272

يشري االنحراف اىل السلوكيات والترصفات والتوجهات واملعتقدات واالنامط

التي تكرس أي جمتمع وقواعده واعرافه واخالقياته إن علامء االجتامع وتوقعات
اعتربوا االنحراف خاصية للوضعية االجتامعية والبنى االجتامعية ،وسلطوا الضوء

ليس عىل عمليات كرس القواعد وانام كذلك عىل صناعة القواعد وتعزيزها ونقلها.

وال يوجد اتفاق ثابت عىل جوهر االنحراف ،ففي الواقع يرى علامء االجتامع الذين
بحثوا االنحراف أن حتديد معناه وردة الفعل املجتمعية ازاءه يعتمدان عىل سياق
كالم الشخص وسريته وهدفه .ويعرف االنحراف لغوي ًا بأنهُ :
جاد ِة
روج َع ْن ًّ
«اخل ُ

االجتِ ِ
الص ِ
عاد َع ْنهاَ ،واالن ِْحراف ُم ْص َط َل ٌح يف ِع ْل ِم ال َّن ْف ِ
امع ِّي َي ْعنِي
واب ،اال ْبتِ ُ
َّ
س ْ
اخلروج َع ْن ما ُه َو ْ
َعار ٌف َع َل ْي ِه ِم ْن عا َد ٍ
ُ
مأ ٌ
ات َو ُسلوك».
لوف َو ُمت َ

ومن وجهة النظر النفسية فإن املنحرف هو من يعاين اضطرابات و رصاعات

نفسية يفصح عنها بأشكال من السلوك املنحرف ،وبأسلوب يؤذي نفسه أو غريه،
وهو بذلك ال خيتلف عن املريض نفسيا ،ويمثل االنحراف عادة حماولة حلل مشكلة

خطرية أو بعيدة األثر يف نفسية املنحرف ،وبعبارة أخرى فإن علامء النفس ينظرون
إىل شخصية املنحرف ،وليس إىل الفعل نفسه ،ولذلك فهم يفرقون بني املنحرفني
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املرىض واملنحرفني األسوياء ،عىل اعتبار أن االنحراف يف احلالة األخرية مرده إىل
املجتمع وظروفه ،وليس إىل الفرد نفسه ،كالذي يقتل أو جيرح شخصا ،مثال ،دفاع ًا

عن عرضه ألن األعراف أو القيم املحلية تدفعه لذلك الفعل ،فاالنحراف يف مثل
هذه احلالة هو من وجهة نظر القانون ،أو من وجهة نظر املجتمع العام ،وليس من
وجهة نظر التكوين النفيس املضطرب أو املختل وهلذا نجد علامء النفس ال هيتمون

باملنحرفني أو املجرمني الذين ال تعرب جرائمهم عن هذا االضطراب أو اخللل أو
املرض النفيس ،ألهنم جمرمون بدون شخصية إجرامية.

ويمكن تعريف االنحراف عىل أنه «اعتداء عىل قوانني املجتمع ،ونظمه بسلوك

يعرب عن اضطراب الشخصية (اجتامعي ًا ،ونفسي ًا) يدفع إىل الفعل الالسوي ،ويقيض

بمعاقبة مرتكبه ،ليتم إيداعه بفعل سلوكه ذاك داخل مؤسسة إعادة الرتبية إلعادة

تأهيله».

وترتفع نسب السلوك املنحرف بني األفراد الذين ال يعطيهم املجتمع الفرص

الكافية والظروف املساعدة عىل حتقيق أهدافهم وطموحاهتم خصوص ًا عندما يطلب
منهم الوصول إىل األهداف االجتامعية العليا التي يثمنها املجتمع ،واالنحراف أمر

نسبي أي خيتلف من جمتمع إيل آخر باختالف قيم الثقافة ،فالسلوك الذي يعد

منحر ًفا يف جمتمع ما قد ال يعد منحر ًفا يف جمتمع أخر ،واالنحراف أمر نسبي ً
أيضا

يف ضوء املوقف الذي حيدث فيه؛ فالقاتل يعد منحر ًفا ولكن اجلندي الذي يقتل يف

دفاعا عن الوطن ال ُيعد منحر ًفاً ،
وأيضا مدمن املخدرات يعد منحر ًفا
عدوا ً
معركة ً
ولكن املريض الذي يعالج بعقاقري خمدرة لتخفيف آالمه ال يعد منحر ًفا.

والنتشار الالمعيارية يف جمتمع من املجتمعات عدّ ة مؤرشات ف ُيعد معدهلا عالي ًا

عىل مستوى النظام اجلتامعي عندما يسود املجتمع نقص يف اإلمجاع عىل املعايري،
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وعندما تسوده عالقات تبنى عىل الشك وعدم تصديق اآلخرين ،وتدين حالة األمن

واألمان ،واذا وصل معدل الالمعيارية اىل املستوى الذي ال يستطيع الناس أن
يتفقوا بدرجات كافية يف أن يكون سلوك اآلخرين مطابق ًا للمعايري املرشوعة ،فإن
هذا يعني أن أزمة الالمعيارية هي أزمة اجتامعية وليس أزمة ختص مجاعة حمددة من

أعضاء املجتمع.

إن حالة الالمعيارية السلوكية هذه حتدث نتيجة لعوامل نفسية واجتامعية

تتسم بأمل نفيس ناتج عن فقدان قيمي واقعي أو ذهني ،جيعل الفرد عرضة للشعور
باالغرتاب النفيس والثقايف معا ،هذه اخلربة النفسية املؤملة تشكل كام أثبتته العديد

من الدراسات جو ًا خصب ًا لتفاقم الالمعيارية بأشكاهلا ودرجاهتا املختلفة .ومن
آثارها التمرد عىل القيم ،والعنف اللفظي واجلسدي ،وأعامل الشغب ،وختريب

األشياء ،واإلرهاب واإلجرام ،فتلك الظروف املجتمعية تعجز عن قيادة األفراد
إىل مواقعهم املناسبة يف املجتمع ،فتنشأ عنها صعوبات التوافق االجتامعي ،وهذا
يؤدي إىل اإلحباط وعدم الرضا عن املنظومة االجتامعية ،ومن ثم يكون فاحتة لتطور

تدرجيي – تراكمي ملفاهيم جديدة ذات مضامني «رصاعية أو ثأرية» تؤدي يف النهاية
إىل انتشار الفوىض وذلك سعي األفراد بل تسابق إىل حتقيق أهدافهم املرشوعة

بطرق غري مرشوعة.

وملا كانت مؤسسات املجتمع عاجزة عن تنظيم أدوارهم – و هو ما يؤدي إىل

االنحراف والتمرد عىل القانون ،الذي يأخذ عادة طابع التربير لتلك السلوكيات
املنحرفة من وجهات نظر شخصية ذاتية ،بعيدة عن النضج االجتامعي أو الثقايف

أو السيايس للفرد األنومي ،الذي ُيعرب يف هذا النموذج النظري عن شذوذ فكري

وسلوكي ،يتكون ويظهر بسبب خلل يف البناء االجتامعي أو الثقايف املهيمن وليس
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بسبب الفرد يف حد ذاته .ويجُ مع علامء االجتامع و اإلجرام عىل أن ظاهرة األنوميا
أو أزمة غياب املعايري ،تنشأ وتتطور داخل أي جمتمع يف عدة حاالت ترتبط بالتطور

السيايس واالجتامعي والثقايف لذلك املجتمع ،و يف العادة تكون بسبب أحداث
طارئة وكربى أو تغريات رسيعة و جذرية يتعرض هلا املجتمع.

وبالرغم من أن النظريات املفرسة ألزمة األنوميا ترجع اسباهبا إىل حالة النظام

االجتامعي وليس إىل الفرد يف حد ذاته ،إال أن الفرد النافذ أو املجموعة الصغرية
النافذة عندما يعتديان عىل املعايري ا ُملتفق عليها ،فقد ُيمهد ذلك للوضع الذي

ستتشكل بسببه احلالة األنومية مستقبال.

إن امتناع الفرد عن ممارسة سلوك حمرم عىل الرغم منتوافر الظروف املناسبة

ووجود احلاجة البيولوجية هي التي حتدد مدى ممارسة الفرد ضبطه ذاته ،وابتعاده

عن السلوك الالمعياري فالنظام البيولوجي للفرد وما يرتبط به من حاجات هي
التي حتدد مدى قدرة الفرد عىل ضبط ذاته ،وإن قناعة الفرد الذاتية بأن لديه الكفاءة

املطلوبة لكي يغري سلوكه ،تعد عام ً
ال مه ًام يف ضبط الذات وسلوكه ضمن املعايري
والنظم واالعراف السائدة [محدي.]42 :1992 ،

وقدرة الفرد عىل التخطيط وممارسة السلوك الفاعل الذي حيقق النتائج املرغوبة

يف موقف ما والتحكم يف األحداث واملواقف املؤثرة يف صيانة النشاط النفيس

وفاعليته (والذي نعني به السلوك السوي) فتحدد السلوك املتوقع الذي يقوم به
الفرد يف مواجهة املشكالت والتقلبات واإلغراءات النفسية واملادية وهي بذلك ال

حتدد نمط السلوك فحسب ولكنها حتدد أيض ًا أنامط السلوك األكثر فاعلية واألكثر
اتساق ًا مع املعايري [عبد الرمحن.]637 :1998 ،
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إن السلوك السوي هو السلوك الذي ُيعد هدف ًا مثالي ًا ،والذي يامرس فيه الفرد

قدراته وإمكاناته ومسؤوليته يف اختياراته املقبولة اجتامعي ًا التي يسعى من خالهلا إىل

حتقيق ذاته والتوحد معها ،الذي يتصف بالشجاعة يف مواجهة املستقبل مهام كان
مؤمل ًا ،وعزمه عىل اختاذ القرارات املهمة ،وقدرته عىل السيطرة والضبط يف تعبريه

عن انفعاالته وامتالكه توافق ًا مع اآلخرين قائام عىل احلب والتفاعل الذي ال يلغي
خصوصيته وتفرده معهم [سيدين.]36 :1988 ،

إن الفرد الذي يملك سلوكا معياريا مطابقا ملا هو سائد يف جمتمعه يكون ملتزما

بام يمليه ضمريه ويتقيد بالقيم األخالقية برصامة .وإن هذا اجلانب يقوم به؛ ألنه

يتحسس بالواجب .واألفراد من هذا النوع يلتزمون عىل نحو صارم بمبادئهم

األخالقية ،وينجزون بدقة التزاماهتم وتعهداهتم األخالقية .أما اآلخرون فيكونون
غري مبالني أكثر بمثل هذه األمور ويمكن أن يكونوا إىل حد ما ال يعتمد عليهم أو

غري موثوق هبم.

ثالث ًا .صفات األفراد ذوي السلوك الالمعياري
وعىل وفق ما جاءت به النظرية الالمعيارية (األنومي) يف تفسريها للسلوك

املنحرف فقد استخلص الباحث جمموعة من الصفات لألفراد الذين يمتلكون

سلوكا غري معياري يمكن امجاهلا بام يأيت:

1 .1غري ٍ
مبال بام يميل عليه ضمري وال يعتمد عليه أو غري موثوق به.
2 .2سلوك غري مطابق ملا هو سائد يف جمتمعه وال يكون ملتزما  flhبام يمليه ضمريه

وال يتقيد بالقيم األخالقية ،واألفراد من هذا النوع ال يلتزمون عىل نحو صارم
بمبادئهم األخالقية ،وال ينجزون بدقة التزاماهتم وتعهداهتم األخالقية.
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3 .3شخصية وصولية وغري متكاملة وغري قادرة عىل استثامر قيمها يف الوصول اىل
أهدافها.

4 .4التمرد عىل القيم سواء كانت هذه القيم مطابقة للواقع الرشعي أو كانت قيام
سائدة.

5 .5يميل اىل التمرد عىل القانون ،الذي يأخذ عادة طابع التربير لتلك للسلوكيات
املنحرفة من وجهات نظر شخصية ذاتية ،بعيدة عن النضج االجتامعي أو

الثقايف أو السيايس للفرد األنومي.

6 .6لدهيم شذوذ فكري وسلوكي ،يتكون ويظهر بسبب خلل يف البناء االجتامعي
أو الثقايف املهيمن.

7 .7لديه قابلية عىل التخيل عن املبادئ واملثل التي يؤمن هبا ويظهر خالف ذلك.
8 .8غري واع بذاته وغري مدرك ملدى االنحراف عن اخلط السوي يف السلوك مع
اآلخرين.

9 .9يسعى إىل حتقيق أهدافهم املرشوعة (من وجهة نظره) بطرق غري مرشوعة.
1010يشعر نتيجة لوعيهم بأسلوبه املنحرف وطرقه يف تضليل الرأي العام بعكس ما
يضمرون وما يعتقدون وحياولون طمس احلقائق وتزيني األحداث.

يف ضوء العرض السابق لإلطار النظري تبني للباحث مدى أمهية إلقاء الضوء

عىل متغري الالمعيارية (األنومي) وعن الكيفية التي يتم فيها تفسري السوك عىل وفق

هذه النظرية ،وكذلك املؤرشات الدالة عىل تنامي وانتشار ظاهرة األنومي .وبناء
عىل ما تقدم عرضه فقد أصبح واضح ًا لدى الباحث آلية تفسري السلوك املنحرف

واخلارج عن الضوابط النفسية واالجتامعية والنفسية واملعايري التي حتكم املجتمع
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وعليه فإن البحث حياول الكشف عن الالمعيارية يف سلوك املناهضني لإلمام
احلسن واملشككني به قبل الصلح وبعده ليتم من خالله الكشف عن دوافع

هذا النوع من السلوك لدى هاتني الفئتني.

األساليب الالقيمية لدى املناهضني لإلمام احلسن
قبل الصلح بحسب مفهوم الالمعيارية

إن معاوية بن أيب سفيان مل يكن ند ًا رشيف ًا لإلمام احلسن سواء من اجلانب

االخالقي أو اجلانب الديني أو اجلانب العسكري فهو مل يستعمل اآلليات املتعارف

عليها لدى العرب يف إدارة الرصاع فقد كان للعرب حتى يف اجلاهلية قوانني
وقواعد وأعراف تتبعها يف احلروب والرصاعات والغزوات مستمدة من قيمهم

وأعرافهم ومن خيرج عام هو مألوف لدهيم ُينبذ و ُيعزل وينظر اليه بنظرة دونية ،اال

أن معاوية الذي ال يتط ّلع إ ّ
والرئاسة ،وال يرت ّدد -يف سبيل الوصول
ال إىل احلكم ّ
ال وبعيد ًا عن احلقّ  .وبد ً
أي عمل ،مهام كان عمله باط ً
ال من
إليهام -من اإلقدام عىل ّ

أن يستجيب لنصائح اإلمام  ،فقد أرسل جواسيسه إىل الوالة والقادة ،يم ّنيهم

باألموال والعطايا ،واجلاه واملناصب ،إن هم ابتعدوا عن اإلمام ووقفوا إىل جانبه،

وقد قبل الكثريون منهم عروض معاوية وإغراءاته ،ونقضوا عهودهم مع اإلمام

وانضم بعضهم علن ًا إىل معسكر معاوية ،وعرض عليه بعضهم
الرشعي،

ّ
ّ
لكن معاوية الدّ اهية
اآلخر أن يلقوا القبض عىل اإلمام  ويرسلوه إليه أسري ًا ّ

املخادع ،طلب إليهم أن يبقوا كام هم عليه ،حتى إذا اندلع القتال ،انقلبوا عىل اإلمام
 وخذلوه .ومضت شهور اشرتى معاوية فيها بأمواله وهداياه كثري ًا من زعامء

والرشاوي ،وممّن هو عىل استعداد لبيع نفسه
القبائل ،ممّن اعتاد عىل قبول األموال ّ

الزعامء ّ
ٍ
ٍ
أن طريق اإلمام  هو
بثمن
ودينه وضمريه
بخس .لقد أدرك أولئك ّ
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طريق أبيه أمري املؤمننيّ ،
وأن الطريق اآلخر هو طريق املغانم والكسب الوفري،
فاختاروه ،وباعوا دينهم بدنياهم ،وبأبخس األثامن رغم علمهم «أن معاوية شارك

يف حماربة رسول اهلل  يف بدر وأحد واألحزاب ،وهو من الطلقاء ،وقد كان من
األحزاب الذين حاربوا الرسول يف معركة اخلندق ،وأنه من امللعونني يف القرآن

الكريم عىل لسان الرسول حممد [ املعتزيل.]12 :2007 ،

نالحظ إذن أن حالة الفوىض و الرداءة و الفكر الرصاعي التي متيز مظاهر حياة

التشوه و التفتت
اإلنسان األموي اليومية وعىل مجيع األصعدة تقريب ًا ،تؤرش إىل حالة
ّ

التي يعانيها البناء االجتامعي كله ،فاملنظومة املعيارية أضحت عاجزة عن قيادة
األفراد إىل أماكنهم املناسبة يف املجتمع بالطرق السليمة والنزهية ،وهو ما يعزز أكثر

فأكثر حالة عدم التوافق واالغرتاب داخل املجتمع واإلحباط ،التي تعزز جمموعة
التصورات والقيم التي ال تزال تأخذ مكاهنا بقوة يف الوعي اجلمعي لألمويني بعد

مقتل االمام عيل وهي قيم ليست سليمة ،ولكنها تلقي بثقلها الشديد لتصوغ
شك ً
ال حمدد ًا من العالقات اإلنسانية داخل املجتمع ،يتسم بسلوكيات منحرفة،

تسيطر عليها قيم سلبية كقيم استغالل القوة والنفوذ والسلطة للهيمنة ،أو االحتيال

عىل القانون والغش وثقافة الرشوة وغريها ،كطرق وأساليب غري مرشوعة لتحقيق
األهداف والطموحات لدى خمتلف الرشائح يف املجتمع األموي .من الطبيعي أن
ينجح معاوية بمثل هؤالء التافهني احلريصني عىل الدنيا يف حتقيق أهدافه غري املتسقة

مع النظم االسالمية واخللقية.

فلقد كان معاوية بن أيب سفيان يستحوذ عليه هوس احلكم وجنون السلطة وهو

ال يملك سوى التحكم برقاب الناس وراثة عن أبيه الذي كان يعطي احلق لنفسه
حاكام عىل قريش وسيدها دون منازع ،وقد نسى أنه وأباه طليق عفو رسول اهلل ،
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فهم ال حيتمالن من أمرمها غري الطاعة والسكون ملا تؤول اليه أمور املسلمني وما
يقرره أهل احلل والعقد أو حاكمية اخلليفة الرشعي [الطربي.]33-32 :1992،
قام معاوية بن أيب سفيان بقتل الزاهد حجر بن عدي وسبعة من أصحابه ،وقتل

حممد بن أيب بكر ومالك األشرت بالسم [الفرايت ،]11 :2001،ومل يكن هذا السلوك

سائد ًا فقد كان املسلمون يبجلون الصحابة ويضعون هلم منزلة عظيمة اال أنه اقدم
عىل قتلهم بدم بارد ِ
خال من املشاعر واالحاسيس االنسانية.

وإن أمره أهل الشام والكوفة بشتم عيل بن أيب طالب  يف قنوت الصالة

وخطبة اجلمعة وهو يعلم والشاميون أيض ًا يعلمون أنه صحايب وخليفة فض ً
ال عن

قربه من رسول اهلل  وقد قال بحقه الرسول ما قال و خصه بالفضائل مامل

خيص أحد هبا غريه وعىل الرغم من معرفتهم بل يقينهم بكل خصاله احلميدة اال

أهنم امتثلوا ألمر معاوية وانحرفوا عن اخلط املحمدي بتقبلهم الشتم دونام تردد
فاالنحراف عن الثوابت اإلسالمية واالدعاء بأهنم مسلمون ُيعد تناقضا سلوكيا،

فهم يسلكون بام متليه عليهم رغباهتم وشهواهتم وأهدافهم ال كام يمليه عليهم

الشارع املقدس والسرية النبوية الرشيفة وهذا قطع ًا يمثل خروجا عن املألوف ومتردا
عىل القانون اإلهلي الذي نستمد منه القوانني الوضعية يف إدارة شؤون املجتمع .ويف

رسالة معاوية اىل حممد بن أيب بكر ذكر فيها «كان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه
-يريد بذلك االمام عيل -وخالفه عىل أمره ،عىل ذلك اتفقا واتسقا ثم أهنام

دعواه اىل بيعتهام فأبطأ عنهام وتلكأ عليهام» [الفرايت ،]41 :2001،ويف ذلك نرى
معرفة ويقني معاوية بأحقية عيل يف خالفة رسول اهلل  ولكنه خالف احلق

وخالف معرفته به ومعرفة احلق واالبتعاد عنه ُيعد سلوكا ال معياري مبنيا عىل خمالفة
احلقيقة وحتريفها وتسويف األمور بام تتمنى النفس وليس بام حيفظ احلق ألهله.
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إن احلقد والبغض الدفني يف دماغ معاوية جتاه احلسن وأبيه  الشك أنه

مما حدث يف معركة بدر واخلندق وفتح مكة فروح العصبية والقبلية والثأر ليس

من الصفات التي ينادي هبا اإلسالم بل هنى عنها فكيف لرجل يتمسك بام هني
عنه ويرص عليه ويزهق األرواح ويقطع األرزاق عن بني هاشم وعن شيعة عيل
بن أيب طالب  ويصعد منرب املسلمني ويعظ الناس وحيثهم عىل أن يتقوا اهلل
بل كيف يبيح لنفسه أن يكون خليفة لرسول اهلل  رغم علمه وقناعته بأن ما
يقوم به من سلوك هو ال يعدو كونه متثيال إلقناع السذج واملتعاشني عىل دنانريه
ودرامهه ،وهذا يمثل ازدواجية املعايري ،وقد استثمر معاوية الطابور اخلامس يف
حتريك اجلبهة الداخلية وأبرزهم اخلوارج ومل يكن ذلك سائد ًا يف طبيعة احلروب
وادارة الرصاعات لدى العرب.

وكام هو معلوم أن حب اإلمام احلسن واجب رشعي يف اإلسالم لقوله
تعايل ﴿ ُق ْل ال َأ ْس َئ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا إِ َّال المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْربى﴾ فقد حرص اهلل تعاىل يف حمكم

كتابه أجر الرسالة يف حب قربى الرسول األعظم حممد  وهم أهل بيته واحلسن
[ الفرايت .]8 :2001،وقد ورد يف تاريخ الطربي ملا نزلت هذه اآلية الكريمة

سئل املسلمون من قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا مودهتم؟ قال « :عيل
وفاطمة وابنامها» ،كام قال رسول اهلل  يف مورد آخر «من أحب احلسن واحلسني

فقد أحبني ،ومن أبغضهام فقد أبغضني» [الطربي ،]75-74 :1992،فكيف ملن
يبغض رسول اهلل  يكون خليفة له وحيكم بحكمه ،فلم يكن معاوية من اخللفاء

وإنام من ملوك بني أمية .فيام كان اإلمام احلسن من اخللفاء باتفاق املسلمني،
ولذا تراهم يدرجونه يف ضمن قائمة خلفاء رسول اهلل  ،وقد بايعه املسلمون

اختيار ًا منهم دون إكراه أو إجبار كأبيه املرتىض عيل[ الفرايت.]11،9 :2001،
فتقمص دور اخلالفة وهو ليس منها بيشء سلوك ال معياري ،وحماربة خليفة بايعه
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املسلمون واخلروج عليه سلوك المعياري هو اآلخر فتجلت الالمعيارية لدى معاوية
يف خروجه عن احكام السامء .تستند املعايري االجتامعية اىل القيم والتعاليم الدينية

واالخالقية وتشكل االطار واخللفية ملا يسمى عادات املجتمع وتقاليده ،وتشكل

غالب ًا املرجعيات التي حتكم من خالهلا عىل السلوك يف كونه مسموح ًا أو غري مسموح
ولذلك تقف عادات املجتمع وتقاليده املجسدة لتعاليم الدين واألخالق يف وجه

أي فرد تسول له نفسه االنزالق فيام يرفضه املجتمع أو فيام تقوده اليه الغرائز أو
األهواء.

فر بغوغاء
ومل يكن معاوية يف حسابات احلسن بن عيل اال صعلوك ًا قد َّ

أهل الشام عن طاعة اخلالفة فلم يتح له التفكري يف أن يستقل ومتادى بغيه [احللو،

 ]56 :#1425وال شك أن تشخيص االمام  مستند اىل املبادئ والقيم الساموية

فهو مؤرش عىل انحراف سلوك معاوية واحلزب األموي وتقمصهم حالة الالمعيارية
بامتياز.

نمط السلوك التشكيكي والتربيرات الالمنطقية

لدى املشككني به  بعد الصلح

البد من اإلشارة قبل البدء باحلديث عن املشككني باإلمام احلسن اىل

تركيبة جشيه  فهو يتكون من الفئات األتية:

1 .1بعضهم شيعة له وألبيه ،وهم أتباع وحمبو اإلمام عيل وأهل بيته بإخالص.
2 .2بعضهم كارهون لإلمام عيل ولعثامن وهم اخلوارج الذين يؤثرون قتال
معاوية ّ
بكل حيلة بغض ًا بمعاوية ال حب ًا باإلمام احلسن.
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3 .3وبعضهم أصحاب فتن وطمع يف الغنائم ،أصحاب املطامع ا ّلذين خرجوا
طمع ًا بغنائم احلرب.

4 .4وبعضهم ّ
شكاك ال يرون للحسن أي أفضلية عىل معاوية.
5 .5وبعضهم أصحاب عصبية اتّبعوا رؤساء قبائلهم ال يرجعون إىل دين أولئك
ا ّلذين شاركوا يف احلرب ،إطاعة لرؤساء عشائرهم ،وليس هلم باعث ديني.

عندما قال قسم من أصحابه « كفر احلسن كام كفر أبوه من قبل» وهم

يعلمون بأنه امام مفرتض الطاعة وقد بايعوه كام بايعوا أباه  من قبل جتسد
لدهيم ازدواجية السلوك وانحرافهم عن املعايري اخللقية ودفعتهم أهواؤهم عن

عهودهم التي قطعوها عىل أنفسهم ولكنهم خذلوه وشدّ وا عليه ورسقوا متاعه
وقالوا إنه ُمذل املؤمنني.

مل يكن معاوية قد نيس مرارة حرب ص ّفني ،وال تزال ذكرى سيوف أصحاب

ع ّ
يتوسل احليلة واخلداع يف حربه
صمم عىل أن ّ
يل تصيبه باالرجتاف ،لذا فقد ّ

درهم (مليون درهم)،
هذه ،فأرسل موفد ًا إىل عبيد اهلل خفية يعرض عليه ألف ألف
ٍ

إن قبل أن ينفض يديه من هذه احلرب ،عىل أن يدفع له نصف املبلغ يف معسكره إذا
أتى إليه ،والنصف اآلخر يف الكوفة ،بقي عبيد اهلل أ ّيام ًا وهو حائر يف أمره ،فهو يعلم

ّ
أن ق ّل ًة من الناس قد استجابوا لدعوة اإلمام  ،بينام يقود معاوية جيش ًا جلب ًا،
وتصور ّ
فلم الرت ّدد؟ والعرض فيه إغراء كبري؟
أن جيش معاوية سينترص ال حمالةَ ،
ّ

صمم عبيد اهلل أخري ًا ،واتخّ ذ قرار ًا ملؤه اخلجل والعار ،ويف منتصف تلك الليلة.
ّ
ٍ
جمموعة من أعيان اجليش وقادته نحو معسكر معاوية ،لقد اختار أن
انسحب مع
ٍ
يبيع اهلل ورسوله وإمامه ودينه ٍ
رخيص ،وأن يفوز بوصمة عا ٍر لن تفارقه إىل
بثمن

األبد.
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الصبح وانتظروا عبيد اهلل كي يؤ ّمهم يف الصالة،
ثم اجتمع الناس لصالة ّ

املقرر أن ينطلقوا بعد الصالة إىل القتال ،فقد استسلم عبيد اهلل ومعه ثامنية
اذ من ّ

آالف جندي اىل معاوية ومن قبلهم احلكم ،حتى سمعوا منادي ًا من معسكر

تفرقوا وعودا إىل بيوتكم ّ
فإن عبيد اهلل وأنصاره
أهل الشام يقول :أيهّ ا الناس ّ
الصلح عىل احلرب فال خري يف قتال اإلخوة
يف معسكر معاوية وقد اختاروا ّ

األول بعد اإلمام يف إمرة اجليش ،وكانت خيانة هذا الرجل
وقد كان عبيد اهلل الرجل ّ
يتفرقون
باعث ًا عىل ختاذل الكثريين ،كام ُخ ِدع آخرون بدعوة السالم الكاذبة ورشعوا ّ

كل يف اتجّ ٍ
ّ
اه .وهؤالء اشرتاهم معاوية بأموال مل يكونوا حيلمون هبا مع اإلمام 

فحركت الدنيا وعيهم وأسدلوا الستار عىل ايامهنم ،وهذا السلوك الذي يبتعد عن
املثل والقيم واملبادئ وطاعة من أوجب اهلل طاعته ال شك أنه سلوك ال سوي

وسلوك ال معياري كام أشارت اىل ذلك نظرية الالمعيارية.

لقد وصل احلال باإلمام احلسن أن اقتحم بعض الذين اهتموه يف صلحه

مع معاوية خيمته وعاثوا فيها حتى أهنم شدوا ما كان يصيل عليه .ثم هجموا عليه
ولكن جمموعة من خلص شيعته أحاطوا به و محوه منهم .واهتمه رجل من بني أسد

بالرشك اسمه (اجلراح بن سنان) بعد أن أمسك بزمام بغلته وطعنه يف فخذه حتى

العظم.

إن اخلوارج مل يكتفوا باالنسحاب من احلرب بل ترى هذه اجلامعة قتل اإلمام

 واجب ًا ألهنم أرادوا اإلمام  من أجل قتل معاوية وإذا هبم يسمعون أن

اإلمام  قد صالح معاوية ،ف ُيعد هذا تعبريا عن مدى ختليهم عن العهد وجتردهم

من املصداقية التي تنادي هبا ابسط املعايري اإلجتامعية من أجل اهداف رسموها
ألنفسهم ويرمون الوصول اليها بغض النظر عن الوسائل سواء أكانت مطابقة
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للنظم اإلجتامعية أم ال ،ومؤكد هذا السلوك يصنف عىل أنه سلوك ال معياري ،فقد

استطاع معاوية أن حيرك اخلوارج حتى طعنوا اإلمام يف فخذه.

إن رسعة تأثر املشككني باإلشاعات التي أثارها معاوية بن ايب سفيان

وانصياعهم هلا بل ساعد بعض عىل انتشارها مما يدل عىل عدم ثقتهم وقناعتهم

«وهي احدى أبرز ركائز السلوك الالمعياري» وأن عدم تفاعلهم مع خطط اإلمام

 الذي يقول الرسول األعظم  أيض ًا يف ح ّقه « :لو كان العقل رج ً
ال

لكان احلسن» [اخلراساين :ج ،2ص  .]68وانسياقهم وراء األكاذيب وعدم

توطني نفوسهم عىل العمل حتت راية األمام املعصوم  ،دليل عىل نكثهم العهد
وتنصلهم من املسؤولية الرشعية وإبتعادهم عن القيم اإلسالمية والثوابت الرشعية

التي تأمرهم بالطاعة كون اإلمام  معصوما من الزلل والواجب طاعته وعدم
الرد عليه ،اال أهنم اختاروا ألنفسهم هذا السلوك الالمعياري متاشي ًا مع أهواء
النفس وطموحات وأهداف مبهمة ال يستطيعون حتقيقها لو متعنوا النظر يف جمريات
األحداث ،وفعال مل حيققوا سوى الذل واخلرسان ونالوا ما نالوا من احلزب األموي

بعد أن متكن من رقاهبم .فقد خان بعض رؤساء القبائل والشخصيات املنحدرة

من عوائل كبرية اإلمام احلسن وراسلوا معاوية وأعلنوا عن محايتهم حلكمه
رس ًا واعدين إ ّياه أن يس ّلموه احلسن حي ًا أو
وشجعوه عىل املسري نحو العراق ّ
ميت ًا إذا ما وصل هو إليهم ،فأرسل معاوية نفس تلك الرسائل إىل اإلمام ،وقال له:

كيف تقاتلني وأنت تثق وتعتمد عىل هؤالء؟

فقد ذكر ذلك اإلمام احلسن يف بعض اجاباته ملن حوله فقد قال« واللهّ

لو كنت قاتلت معاوية لسلمني الناس إليه» [املجليس ،]44 :1983 ،وقال 
ايض ًا «واللهّ ما سلمت األمر إليه ،إ ّال أنيّ مل أجد أنصار ًا ،ولو وجدت أنصار ًا لقاتلته
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لييل وهناري حتى حيكم اللهّ بيني وبينه ،ولك ّني عرفت أهل الكوفة وبلوهتم ،وال
يصلح يل منهم من كان فاسد ًا ،انهّ م ال وفاء هلم وال ذمة يف قول وال يف فعل ،انهّ م

ملختلفون يقولون لنا انّ قلوهبم معنا وانّ سيوفهم ملشهورة علينا» [الطربيس،1981:

.]151

التوصيات
1 .1تشكيل ورش ارشادية وتعبويه تساهم يف التخلص من بعض السلوكيات
الالمعارية.

2 .2توعية أفراد املجتمع بالقيم واملعايري التي يصنف من خالهلا السلوك عىل أنه
معياري أم غري معياري.

3 .3تعاون خطباء املنرب احلسيني وأساتذة الرتبية اإلسالمية عىل إبراز املثل العليا
والسلوكيات املتسقة مع منظور األئمة األطهار واملطابق اىل الرشيعة احل ّقة،

التي متثل السلوك املتسق واملطابق للرشيعة اإلسالمية.

4 .4تفعيل دور وسائل اإلعالم املرئي واملسموع من خالل عقد ورش العمل
واللقاءات اإلعالمية لتوكيد نبذ السلوك املنحرف والالمعياري وحث املجتمع

عىل االلتزام باملبادئ والقوانني السائدة.

5 .5تضمني املناهج الدراسية القيم اخللقية واملبادئ الرتبوية احلسينية التي تسهم يف
بناء اجلوانب اخللقية والنفسية جنب ًا إىل جنب مع اجلوانب املعرفية ،ورضورة
االنتباه إىل أمهية غرس القيم الفاضلة واخلصائص اإلجيابية منذ الصغر داخل

األرسة واملدرسة واجلامعة كي تصبح سامت مميزة لشخصية األبناء ،والتي من

شأهنا ترسيخ السلوكيات السوية.
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املقرتحات
1 .1دراسة الالمعيارية لدى معتنقي الفكر التكفريي.

2 .2بناء برنامج ارشادي لتعديل السلوك الالمعياري.

3 .3اجراء دراسات مماثلة للسلوك الالمعياري لدى املناهضني لبقية األئمة .
4 .4اجراء دراسة عن دور املجالس احلسينية يف ابتعاد الشباب عن الالمعيارية.

5 .5إجراء دراسة عن تقمص األدوار يف انتشار السلوكيات الالمعيارية لدى
الشباب.

6 .6اجراء دراسة عن آليات تنشيط دور املؤسسات الرتبوية يف ابتعاد الطلبة عن
السلوك الالمعياري.
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