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  الحمد هللا رب العالمين 

  والصالة والسالم على خاتم المرسلين محمد وآله الغر الميامين

من الثوابت املسلّمة يف عملية البناء احلـضاري القـومي، اسـتناد اُألمـة إىل        
 قيمها السليمة ومبادئها األصيلة، األمر الذي مينحها اإلرادة الصلبة والعزم األكيد 
يف التصدي ملختلف التحـديات والتهديـدات الـيت تـروم خنـر كياـا وزلزلـة             
وجودها عرب سلسلة من األفكار املنحرفة واآلثـار الـضالّة باسـتخدام أرقـى              

  .وسائل التقنية احلديثة
وإن أنصفنا املقام حقّه بعد مزيد من الدقّة والتأمل، نلحظ أنّ املرجعية الدينيـة            

لت هي املنبـع األصـيل واملـالذ املطمـئن لقاصـدي احلقيقـة              املباركة كانت وال زا   
وهي اليت تعكس تعاليم الـدين احلنيـف وقيمـه املقدسـة            ! ومراتبها الرفيعة، كيف؟  

  .وأجلى مصاديقها  بأى صورهااملستقاة من مدرسة آل العصمة والطهارة
ين هذا، وكانت مرجعية مساحة آية اهللا العظمى السيد علي احلسيين السيستا  

ـ  مد ظلّهـ  هي السباقة دوماً يف مضمار الذب عـن محـى العقيـدة ومفاهيمهـا      
الرصينة، فخطت بـذلك خطـوات مـؤثّرة والتزمـت بـرامج ومـشاريع قطفـت          

  .وستقطف أينع الثمار حبول اهللا تعاىل
ومركز األحباث العقائدية هو واحد من املشاريع املباركة الذي أُسس ألجل 



 

  . وتعاليمه الرفيعةنصرة مذهب أهل البيت
 علـى خمتلـف   وهلذا املركز قسم خاص يهتم مبعتنقـي مـذهب أهـل البيـت      

 حيـث   -اجلهات، اليت منها ترمجة ما جتود به أقالمهم وأفكارهم من نتاجـات وآثـار               
 إىل -حتكي بوضوح عظمة نعمة الـوالء الـيت مـن اهللا سـبحانه وتعـاىل ـا علـيهم            

  .املمطبوعات توزع يف شىت أرجاء الع
 الذي يصدر ـ» القيم االجتماعية كما تعكسها ثورة كربالء «ـوهذا املؤلَّف 

ة مصداق حي وأثر عملي بارز يؤكّـد صـح      » سلسلة الرحلة إىل الثقلني   «ضمن  
  .هذا املدعى

على أنّ اجلهود مستمرة يف تقدمي يد العون والدعم قدر املكنة لكلّ معتنقي           
يب، مـضافاً إىل اسـتقراء واستقـصاء سـرية       املذهب احلق بشىت الطرق واألسال    

الـيت  » ستبـصرين ملموسوعة من حياة ا   «املاضني منهم واملعاصرين وتدوينها يف      
طبع منها عدة جملّدات حلد اآلن، والباقي حتت الطبع وقيد املراجعـة والتـأليف،    

  .سائلني املوىل تبارك وتعاىل أن يتقبل هذا القليل بوافر لطفه وعنايته
نتقدم جبزيل الشكر والتقدير لكلّ من ساهم يف إخراج هذا الكتاب من            ختاماً  

أعضاء مركز األحباث العقائدية، وخنص بالذكر األخ الكـرمي مساحـة الـسيد علـي            
  .، فلله درهم وعليه أجرهمتصحيحهالرضوي، الذي قام مبراجعته و

  محمد الحسون
  مركز األبحاث العقائدية

  ه١٤٣٣ذي القعدة  ١٠
  www.aqaed.com:ة على اإلنترنيتالصفح
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ما خرجت لطلب   نإو،  وال ظاملاً ،  مفسداً وال،  وال بطراً ،  شراًأ خرجأ مل   إني<

فمـن قـبلين   ،  ى عن املنكر  أو،  ن آمر باملعروف  أريد  أ،  ية جد مأُصالح يف   اإل
 أ اهللا ف بقبول احلق و،  وىل باحلق من رد ى هذا أصرب     عليوبني  بيين اهللا حيكم   حت 
  > وهو خري احلاكمني، القوم باحلق
شياء كثرية هلا مـن     أالكلمات تعين   هذه  و... × احلسني اإلمام تكلّمهكذا  

اتمع  الكلمات لتصوير حالة  هذه  الدالالت والرموز ما جيعل الباحث حيفر يف        
 أو  فحالة اتمع القـابع    .×احلسني ماماإل عنها    اليت حتدثّ  جتماعيةاالالسياسية و 

 وقد انتشر الظلم واستـشرى يف  حسن حاالًأ ليست باألموية السلطة لتأثرياخلاضع  
 تمع وعموقـد  ،  املعتـاد عليهـا    صبح شراء الذمم والنفوس من األمور     أو،   الفساد ا
 ىحتوسيلة   أو    مثن يأب تها السياسية  شرعي شراء حق  إىل   األمويةطة  لعمدت الس 

   . والتجويعواإلرهابولو كان هذا من خالل القمع والقتل 
يعـين حـضور     ،والنهي عن املنكر يف اتمـع     ،   باملعروف األمروكان غياب   

ـ اإل حاربـه  الـذي    األمـر وهـو   ،   مساوئ اتمع   واالستبداد وكلّ  اإلرهاب م ام
 فإن كان هناك فئات من اتمع قـد ، األموية السلطة  ضد ثورته يف   ×احلسني

 الصامتة األغلبيةوالبعض اآلخر من ،  يف احلكماألمويةالسلطة  استفادت من وجود
وكالمها ،  مهساًّإالالسلطة هذه واليت تعرضت للقمع والتعذيب مل جترؤ على معارضة 

   .دة املستباألمويةركان الدولة أوتثبيت  بآخر يف توطيد أو ساهم بشكل
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 همـام دور أ لوجه  وجهاً×سنياحل اإلمام هو الذي وضع   هذا الواقع الرثّ  
والنخبة مـن    لذلك كانت ثورة كربالء اليت قادها هو ؛الثورية ورسالتهالتارخيي  

جل املضطهدين أ ومن األمويةجل اجلماهري اليت استعبدا السلطة أمن  بيتهآل 
 اإلمـام غلبيـة املطحونـة كمـا ثـار     ن تثـور األ أوكان مـن املفتـرض   ،  والفقراء
غلبية اتمع واخلـوف    أصابت  أ اهلزمية النفسية اليت     نّأيبدو  ولكن  ،  ×احلسني

 مل يغيب عن بال     األمروهذا  .  حال دون ذلك   األموية والرهبة من بطش السلطة   
 اإلمامورغم ذلك مضى ، ه سوف ختذلةم األنّأ  فقد علم مسبقاً× احلسنياإلمام

دافعت   واليت.ي املنشوداالجتماعجل التغيري أومن ، ثورته يف سبيل ×احلسني
،  باملعروف والنهي عن املنكراألمرعالء قيمة السالم واحلوار وإ واحلريةقيم  عن

وحاولت تقويض ، موي وكشفت زيفهاحاربت قيم االستبداد األ نفسهويف الوقت 
   .دعائمها القائمة على الظلم واالضطهاد والكراهية والعبودية

ـ  السائدة يف جمت جتماعيةاالن كانت القيم    إو وضـاع  ل تـصويراً لأل مع ما متثّ
يف عمليـة تـشكيل     ذاتـه وتساهم يف الوقـت     ،   والثقافية والسياسية  جتماعيةاال

 جتماعيةاال السياسية و  األوضاعحيث تكون   ،  فراد اتمع ي أل االجتماعالوعي  
ي حالـة  ي نتيجة جلمود وتـرد االجتماعلعملية التغيري  أو باعثاً إلحداث الثورة 

 لتغيري مجـود هـذا الواقـع مـن          اجتماعيةكون هناك ضرورة    ومن مث ي  ،  اتمع
   . اجلائرة والسلبية يف اتمعاألوضاعخالل القيم اليت تعمل على مناهضة 

جدليـة   وهي عالقـة  ،  جتماعيةاالومن هنا تنشأ العالقة بني الثورة والقيم        
ن تنـشرها يف اتمـع يف بدايـة    أول انة حتتنطوي كل ثورة على قيم معي     حيث
 أنه كما، ياالجتماعوالعمل بعد ذلك على تطبيقها يف برناجمها السياسي و، الثورة
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 حيث   ؛  السلبية يف اتمع   األوضاعتصبح القيم مبثابة ثورة على       ذاتهيف الوقت   
وحماربة القيم الـسلبية الـيت      ،  القيم على تغيري الواقع السليب املغترب     هذه  تعمل  

  .فاجلمود والتخلّ إىل ت باتمعدأ
خالقيـات خـارج   ساس ال ميكـن فهـم ودراسـة القـيم واأل    وعلى هذا األ 

حتملـها   كما ال ميكن فهـم الثـورات خـارج القـيم الـيت            ،  جتماعيةاالالثورات  
ال يوجـد هلـا    ذإ  ؛كلمـات هوجـاء    أو   د شـعارات  والقيم ليست جمر  ،  للمجتمع
الً وفعـالً    من خالل االلتزام ا والتطبيق الفعلـي هلـا قـو           ّإالوجود   أو   حضور

صـبحت  أ فإن مل تكن كـذلك   ؛جتماعيةاالحوال والظروف   ة األ وسلوكاً يف كافّ  
   .ال تسمن وال تغين من جوع ل كلمات خاويةمتثّ

فعـال  ن القـيم هـي اختيـار بـني بـدائل األ       أد علـى    ن كان البعض يؤكّ   إو
ـ  القيم هي الـيت حتـد      نّأي  أ،   املختلفة جتماعيةاالوالسلوكيات يف املواقف     ا د لن

 اإلمـام ثورة   ل يف وهو ما متثّ  . نيف موقف معي   فيه   نوع السلوك والفعل املرغوب   
ال أ على قيمـة مركزيـة       األموية السلطة   ضد ثورته حيث استند يف     ×احلسني

القيمـة هـي    هـذه    حيث كانت    > باملعروف والنهي عن املنكر    األمر<وهي قيمة   
يف  نفـسه  حيـث وجـد       ؛  يف كـربالء   ×احلـسني  اإلمامواملرشد لثورة    هاملوج

 يف ظلمهـا    األمويـة ن يساير السلطة    أا  ن خيتار إم  أ عليهحيتم   موقف اجتماعي 
ويسكت عن الفساد   ،   الواقع األمرويتقبل  ،  واستبدادها وعدم شرعيتها السياسية   

ن يـرفض   أأو  ،  وانعكس بطبيعة احلال علـى النـاس      ،  والقمع الذي ساد اتمع   
  . اسالظلم واالستبداد الواقع على الن

 بـاملعروف والنـهي عـن       األمرك بقيمة   ن يتمس أ ×احلسني اإلمامفاختار  
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ةد قيم املنكر ليجسيرقى صورهاأيف   والعدالةاحلر.   
 عنـد   جتماعيةاال على بعض القيم     التعرفقصد  بالدراسة  هذه  وقد جاءت   

لـت رأس النظـام    الـيت مثّ األمويـة وكـذلك عنـد الـسلطة      ،  ×احلسني اإلمام
 جتماعيـة اال  وممارسـاا األمويةحماولة الكشف عن طبيعة السلطة و،  السياسي

خاص ا  ة ضدماطة اللثام عن بعض احلقائق الـيت      إوبالتايل  ،   املعارضني لسياسا
   .ن خيفيها بعض املستفيدين واالنتهازينيأحاول 

 ربعة فصول رئيسية جاءت على الـشكل  أ إىل  الراهنةةمت الدراس وقد قس
  :التايل

 حيث عرض الباحث    >طار املنهجي للدراسة  اإل< بعنوان   األولل  جاء الفص 
الباحث يف هذا   تعرض  وكذلك  ،  هدافها وتساؤالا أتها و مهيأملشكلة الدراسة و  

وجمتمع ، دوات مجع البياناتأوكذلك ، يف الدراسة  استخدمهالفصل للمنهج الذي    
سـتخدمت يف    املفـاهيم الـيت ا     الباحـث ألهـم   تعـرض    خرياًأو،  البحث والعينة 

   .الدراسة
اسـتعرض  ة  وفي،  >اإلطار النظري للدراسة  < بعنوان   اينوقد جاء الفصل الث   

ض الباحـث    حيـث تعـر     ؛ رة للقـيم   املفس جتماعيةاالالباحث بعض النظريات    
ض وكـذلك تعـر   ،  ونظريـة الـصراع   ،  للنظرية البنائية الوظيفية والنظرية املاركـسية     

ـ  التعرفيعها نظريات سامهت يف  ومج. الفينومينولوجي لالجتاهالباحث    ة علـى طبيع
وقد اختتم هذا الفصل بعـرض مـدخل نظـري          .  هلا ةن العمليات املتضم  همأو،  القيم

   .دراستهالباحث يف  تبناهتصوري 
ي والـسياسي   االجتمـاع الواقـع   <بــ    :هذا وقد جاء الفصل الثالث املعنون     
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 الفـصل لـبعض   الباحث يف هـذا تعرض   حيث   >’للمجتمع بعد وفاة الرسول   
ـ لـت يف مـؤمتر      والـيت متثّ  ،  ياالجتمـاع صور الواقع    وبعـض   ونتائجـه ،  سقيفةال

 :وممارسات اخلليفة الثالـث ، ةيان والثاألوىلحداث اليت عايشت دولة اخلالفة    األ
ناول الباحث تكما ، حداث الفتنةإثراً بالغاً يف أليت كان هلا او،  >عفّانعثمان بن   <

حـداث يف  ثري ملمـوس علـى سـري األ       أ كان هلا ت   حزاب السياسية اليت  دور األ 
حيـث  ، هليةودورها يف االضطرابات السياسية وقيام احلروب األ، داخل اتمع 

، وكذلك حلزب احملايـدين   ،  وحزب الفئة الباغية  ،  الباحث حلزب الناكثني  تعرض  
لوقوف ل × احلسني اإلمامالباحث لتحليل سوسيولوجي لثورة     تعرض   خرياًأو

   .سباب الثورة وتداعيااأ همأعلى 
 ×احلسني اإلمام عند جتماعيةاالالقيم <ا الفصل الرابع فقد جاء بعنوان مأ

 القيم اليت دافـع عنـها كـال       همض الباحث أل  عرتحيث  . >األمويةوعند السلطة   
   .جتماعيةاالجل تربير مواقفهما السياسية وأالطرفني من 

 النتائج الـيت كـشفت عنـها        همالدراسة بعرض أل  هذه  وقد اختتم الباحث    
  . )١(ةيانالدراسة امليد
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 يف  ة والـسياسي  االقتـصادية  و جتماعيـة اال لألوضـاع    نعكاسـاً اتعترب القيم   

تشكيل  يف   تساهم اليت ةمحد اجلوانب اهلا  أذات الوقت    يف   لوهى تشكّ ،  اتمع
وذلك عن طريق العمليات    ،  ة مستمر ةفراد اتمع بصف  أ لدى   ياالجتماع الوعي
 ومـدى   ة والـسياسي  جتماعيةاال ةوالتنشئ،  العادات والتقاليد  يف   ةل املتمثّ ةالثقافي

 يف  فتظهـر للمجتمع   األخرى   ةنشطأل ا ةافوهى تتشابك مع كّ   ،  اتمع يف   نضجها
 الدراسـة ولـذا تنطلـق      ...وعالقات األفراد بعضهم ببعض   ،  ادقتصواال،  ةالسياس
 تكشف لنا عن بعض     جتماعيةاال الثورات   نّإوهى  ،  ة أساسي ةم من مسلّ  ةاحلالي

  وتطبيقهـا  ة قيم جديد  نفس الوقت بثّ   يف   وهى حتاول ،  اتمع يف   ةالقيم السائد 
اطّلع  ةصيلأيم  أو ق ،   عليها اتمعيطّلع   مل   ةاتمع سواء أكانت قيم مستحدث    يف  

 سـاعدت علـى     ةدها بدأت تتالشى لظهـور عوامـل متعـد        ولكن،  عليهااتمع  
  . أخرىةالقيم مرهذه  تعود ي كةفراد اتمع للثورأتالشيها فيلجأ 

 الـسياسي النظـام    أو   ة احلاكم ة لقيم السلط  ةالقيم بالطبع تكون مضاد   هذه  و
 حتاول ة احلاليالدراسةولذا ف.، ياسالسي وكيانهة د مصاحلود، اتمع يف السائد
 قائـد   ×طالـب  أيب    احلسني بن على بـن     اإلمام على بعض القيم عند      التعرف

 التعـرف و،  وقتئٍذالسياسيلت النظام   مثّ اليت ة األموي ةوعند السلط ،   كربالء ةثور
ـ إ أو رتطـو  يف ودورهـا سلبياا  القيم من حيث    هذه   ةعلى طبيع  ـ ةعاق  ة عملي

  .ياعاالجتمالتغيري 
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يف  ه ودورالـسياسي  ياالجتمـاع  على بعـض مالمـح الواقـع       التعرف -١

 . كربالءةثورحدوث 
 احلـسني بـن     اإلمـام  عند   جتماعيةاال بعض القيم    ة على طبيع  التعرف -٢

 . كربالءةمن خالل ثور ×يعل
 .اتمع يف ةموي األالسلطة عكستها اليت بعض القيم ةالكشف عن طبيع -٣
دت مصاحل بعـض   قد هد×احلسني اإلمامكانت قيم ذا إالكشف عما   -٤

 .األموية السلطةرتباط ب ذات االجتماعيةاالالفئات 
 . باتمع×احلسني اإلمامعدم ارتباط قيم  أو  على ارتباطالتعرف -٥

 
  :ةتيالت اآل على التساؤةجاباإلحماولة  إىل الدراسةهذه تسعى 

 ةد احملـد التارخيية الفترة يف اتمع يف السياسي ياالجتماعهل كان الواقع     -١
 ؟األموية السلطة على ة للثور×احلسني اإلماميقتضى خروج 

ـ ×احلسني اإلمامد عليها   أكّ اليت بعض القيم    يه ما -٢ ة  من خالل موقف
  كربالء؟ةثور يف يالتارخي

لت وهـل شـكّ    ؟األمويـة  السلطةدت عليها    أكّ اليت بعض القيم    يه ما -٣
 لقيم اتمع؟  مباشراًالقيم ديداًهذه 

٤-  ـا      اليتالقيم   دتهل هد مـصاحل فئـات     ×احلـسني  اإلمـام  نـادى 
 ؟ة معيناجتماعية

ـ  ×احلسني اإلمامد عليها  أكّاليتهل كانت القيم   -٥ ة  جمرد مـواعظ ديني
؟جتماعيةاال ة عن احلياة ومفصولةدجمر 
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 ومـا  ×طالـب  أيب    احلسني بن علـى بـن      اإلمام ثورةيعترب احلديث عن    

 جياباًإ و فرزت نتائجها على واقع اتمع سلباً     أ اليتمن أحداث ووقائع و    أبرزته
 الـيت و،  من املوضـوعات املـسكوت عنـها      . ة الراهن التارخيية ةتلك اللحظ  حتى
نّأبزعم  ،  ب احلديث عنها واخلوض فيها    يتجن   ـ  مثل ذلك يؤج  الـيت  ةج نار الفتن

  .بدون قصد أو بقصدمهمالً   وأصبحت موضوعاًةمخدت منذ قرون عديد
من  ،تراثنايف    عنه م حاجز املمنوع واملسكوت   ن حيطّ أولذا حاول الباحث    

الدراسات اهتمام هذه  مثل ين تالقأ يأمل اليتو، ة املتواضعالدراسةهذه  خالل  
 تراثنـا  يف    عنـه  حفريـات التـاريخ واملـسكوت      يف   لتفتيشين ل الباحثني املصر

سهام إ إىل    دف الدراسةهذه   نّإلذا ف .،   منها االقترابأو  ة  احلقيق إىل   للوصول
ـ إ يف  متواضع قد يسهم   ينظر  التعـرف  وتفـسريها و ةظهار بعض احلقائق العلمي

  .الدراسة ملوضوع ةعلى بعض اجلوانب املختلف
 
 جتماعيـة اال للظروف  نعكاساًاجمتمع ما   يف  ة   السائد جتماعيةااللقيم  تعترب ا 

يف   بني األفراد واجلماعاتةالعالقة عن طبيع ذاتهالوقت  يف   روتعب،  االقتصاديةو
ـ    التعـرف  يف   الدراسـة هـذه    قد تفيـدنا     وبالتايل،  اتمع  الوجـود   ة علـى طبيع

 داخل اتمع حمل ةاملتناقض جتماعيةاال على القيم التعرفو،  لألفرادياالجتماع
،  حلقت بنسق القيم داخل اتمع     اليترات   على التغي  التعرف عن   فضالً،  الدراسة

ـ إ أو ر اتمـع تعـوق تطـو  ة رات سلبيالتغيهذه سواء أكانت     يف  تـساهم ةجيابي
ف ميكننا   بالتايلو،  هرتطوتمـع فنعمـل علـى    ةجيابي على القيم اإلالتعرداخل ا 

 ،بها والتحذير منـها   لتجنة  ورصد القيم السلبي  ،  اتمعة  ثقاف يف   غرسهاتعزيزها و 
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  .وكشف عناصرها وأضرارها على اتمع ككلّ
جياد احللول لـبعض    إيف  ة   املتواضع الدراسةهذه  من نتائج   ة  ستفادكما ميكن اال  

، الـسلطة توريـث   ة   كمـشكل  الدراسـة عكسها موضـوع    ي اليت جتماعيةاالالظواهر  
 جتماعيـة االليات والكشف عن اآل اهروع الظمن خالل تتب، ةالدولرهاب  إوعنف و 

 مـن   للحـد ة  جياد احللول واملقترحات املناسب   إ ومن مثّ ،   تنمو وتربز من خالهلا    اليت
ـ انمكإإىل ة ضافباإل،  اتمعيف  ة  الظواهر السلبي هذه   ن يكـون موضـع البحـث    أة ي
  .منها فيما بعد ستفادةاال ميكنة خرى مستقبليأ حبوث ودراسات النطالقة بداي

 
 حيث يكون الباحث على علم بأبعـاد     ؛  ة  حتليلية   وصفي الدراسةهذه  تعترب  

ـ     ،   يريد دراسـتها   اليتة  جوانب الظاهر أو   ـ  إىل   لويريـد الباحـث التوص ة معرف
 .الدراسةموضوع ة عن عناصر ظاهرة تفصيلي

 
 اإلمـام  وعنـد    األمويـة  السلطةالقيم عند    إىل   فلتعر ل الدراسةهذه  تسعى  

 الباحث نّإف، ةنمعي اجتماعيةبأحداث ة القيم مرتبطهذه وملا كانت ، ×احلسني
 هلـا  اليت جتماعيةاالبراز األحداث والقوى  إل يسوف يعتمد على املنهج التارخي    

 .نشوء بعض القيم يف دور

ـ  التارخيي املنهج   >هواييت<ف  ويعر يتنـاول بـالعرض    الـذي ملنـهج   ا< :ه بأن 
  .)١(>ما اجتماعيةة ملشكلة بالنسبة  السابقواالجتاهاتوالتحليل الوقائع واألحداث 
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ـ      وحتليـل املـشكالت    ،  ةالوقـائع واحلـوادث املاضـي     ة  فهو منهج يقـوم بدراس
 نفهم احلاضـر  يفهمها لكة  وحماول،لت احلاضر شكّاليت جتماعيةاالوالقيم  ة  ياإلنسان

ـ  أو    من التاريخ  فاحلاضر يعترب جزءً  ،  ياملاضعلى ضوء أحداث     يتـشكل مـن     هأن
ـ  التارخييوهدف املنهج   ي،  خالل املاض  ـ  يف   ل يتمثّ واملبـادئ احلقـائق   إىل  لالتوص 

  .)١(خني وكتابات املؤرتّوالسجالالوثائق ة من خالل دراسة اجلديد
 لتحليـل  ي التفـسري ياملنـهج التـارخي   دراسـته  يف   وقد اسـتخدم الباحـث    

 شـكلت   الـيت  جتماعيةاالواملشكالت والقوى   ،  جتماعيةاالاث والوقائع   األحد
حيث قـام الباحـث بتحليـل وتفـسري     ، ة املعينالتارخيية الفترة يف حاضر اتمع 

 جتماعيـة االمـن الظـواهر   ة حاطت بظـاهر  أاليتة  املختلف جتماعيةاالالظروف  
مـن  ة   املفروض الً مث >الوراثياحلكم  <ة  مبوضوع البحث كظاهر  ة  املرتبطة  املختلف
حيث ، البحثأفرادببعض  أيضاً  أحاطتاليتو،  على اتمعاألموية السلطةقبل 

، ة والـسياسي جتماعيـة اال من أجل فهم املؤثرات باملاضيربط الباحث احلاضر  
تشكيل وبناء حاضـر الظـواهر   يف ة وياألولرات األخرى ذات وغريها من املؤثِّ 

  .ياملنهج التارخي ويتيحه عمهيد وهذا ما ،ة املختلفجتماعيةاال
 األفـراد   نّأساس  أعلى   >األفراد<ة  التحليل الرئيسي ة  ختار الباحث وحد  اوقد  

 هـؤالء األفـراد   نّأساس أ وعلى  ،هم الفاعلون احلقيقيون الذين ميكن أن نالحظهم      
  لقـيمهم فون وفقـاً جيعلهم يتـصر  ماة واألغراض النفعي، وياتاألولمن القيم و   لديهم

تتحكّة  ن كانت أفعاهلم القصدي   إو،  م ومصاحلهم وأولويا  ة  م فيها عد  ة قيود مـستمد
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ـ  . جتماعيـة اال القائم كالقيم واملعايري   ياالجتماعمن النظام    األفـراد  ة وتتـيح دراس
ساسها أ على   اليت األوضاعفهم  يف   التارخيياملنهج   يف   التحليليف  ة  ساسيأة  كوحد

 للوقـائع  تـارخيي مح لنا بتقدمي تفسري وتس، جتماعيةاالم العالقات ميكن أن نقو 
  .)١(بعض جوانب البحثيف  بتطبيقهحيث قام الباحث ، واألحداث
 

ة  وذلـك لـصعوب     ؛ جلمـع البيانـات   ة  استخدم الباحث حتليل املضمون كأدا    
 :أنهف الزويل حتليل املضمون ب   وقد عر ،  ةمباشرة  موضوع البحث بطريق  ة  دراس

ويرى . )٢(وقت معني  يف    ملا يقال عن موضوع معني     يقيق واملوضوع الوصف الد 
ـ االجتماعمتكن عامل ة  ان حتليل املضمون هو طريق   اجلوهري حممد ة  من مالحظ

 .)٣(لألشياء همن خالل حتليلة غري مباشرة سلوك األفراد بطريق

تصال ميكـن الكـشف   االة من خالل ماد أنهحتليل املضمون بة يوترجع أمهّ 
 واحلاضر املاضي يف اتمع يف    تسود اليتة   الثقافي واالجتاهاتراء  قيم واآل عن ال 

  .)٤(والسياسية جتماعيةاال األوضاعتصوير يف  استخدامه وميكن، على السواء
  :للتحليلة ساسيأوحدات   هناكويرى بريلسون أنّ

                                                             


 

–
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ـ  لـه  رمـزي معـىن   إىل   وقد تـشري  ،  ةوهى تعترب أصغر وحد    :ةالكلم ة دالل
 .ةافيثقأو ة فكري

 .اقتصادياًأو  اجتماعياً  أو سياسياً معيناًأكثر تؤكد مفهوماًأو ة وهو مجل:املوضوع
 .معينهة ترسم شخصية  خلصائص ومسات معينالكمييقصد ا احلصر  :الشخصية

 .)١( واألفكاراملعايننقل  يف  يستخدمها املصدراليتوهى : املفردة
يم من خالل حتليل املضمون للتعرف على الق دراسته يف عتمد الباحثاوقد 

التحليل يف  أساسيةالباحث كوحدات استخدمها  اليت للجمل والكلمات والكيفي
  : منهااإلجراءاتحيث قام الباحث بتطبيق بعض 

  . قد تكشف عن بعض القيم وامليولاليتحتديد العبارات والكلمات  -١

 شكل خطب  يف    تظهر اليتو ،ةرصد وحتليل األقوال والنصوص املكتوب     -٢
 .×احلسني اإلمامولدى ، األموية السلطة من رسائل لدى كلّو أ

زاء إة دنظـر حمـد  ة ر عن وجه تعباليت جتماعيةاالحتليل األفعال واملواقف     -٣
وذلـك  ،  )×احلـسني  اإلمامو،  األموية السلطة( لدى الطرفني ة  نمعية  قضايا جمتمعي 

ـ املعـاين من أجل الكشف عن القيم و     حيـث   ؛ فيهـا ة نأو املتـضم ، ورائهـا ة  الكامن
   .ةين معومعاين خلف النصوص واألفعال واألقوال واملواقف قيم يفترض الباحث أنّ

 
، واألقـوال ،  هذا البحث بعـض اخلطـب والرسـائل        يف   الدراسةل جمتمع   ميثّ

 اإلمـام و،  األموية السلطة لدى   جتماعيةاال تعكس بعض املواقف     اليتواألفعال  
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وقد راعـى   ة   وصفت الواقع  اليت التارخييةالكتب   يف   ت تضمن اليتو،  ×سنياحل
حيـث اعتمـد علـى     ؛ حنياز احلياد وعدم االالدراسةتمع   اختياره يف   الباحث

علـى   أيـضاً  واعتمد،  ةواجلماعة  السن أهل    املوثوق منها لدى   التارخييةاملصادر  
مـع  ة  واملتوافق ،ةقليل للغاي بقدر  ة   ذات املصادر الشيعي   التارخييةبعض الكتابات   

ما نإ و،املصادر هذه يةوقثوأو ة وليس ذلك لعدم مصداقي ،ة للسنالتارخييةاملصادر 
ـ    يف   هحنيازاهم ب ت ي ّإالراد الباحث   أ ولـذا اسـتعان     ،ةاختيار جمتمع البحث والعين

  .يالسن االجتاهكتب يف ة نلتأكيد ووصف األحداث املتضمة الشيع أهل مبصادر
 يف  ها األفضل ألن؛  ة  العمدية  بالطريقة  غري عشوائي ة  ختار الباحث عين  اوقد  

ـ     ة   الباحث وجد مـن الـصعوب      وألنّ؛  متثيل جمتمع البحث     ة حـصر وحتليـل كافّ
ـ              أو ة  اخلطب والرسائل حيث هناك العديد من اخلطـب والرسـائل غـري معروف

ها ألن؛  ة  القصدية   العين  ولذا اختار الباحث منهجياً    ،ها مشكوك فيها  نأأو  ،  ةجمهول
  :يفة لت العينوقد مثّ.تساؤالتهختدم هدف البحث وجتيب على 

د  حتداليت و، فيما بينهماألموية السلطةفراد أبني ة بعض الرسائل املتبادل -١
 .× احلسنياإلماماملوقف من 

 × احلـسني  اإلمـام  وبـني    األموية السلطةبني  ة  بعض الرسائل املتبادل   -٢
 .باملوقفة ذات الصل

ـ مواقف معي   قيلت لتدعيم وتربير   اليتطب واألقوال   بعض اخل  -٣ سـواء  ة  ن
 ى تعكس بعض القيم لـد    اليتو،  ×احلسني اإلمامعند   أو   األموية السلطةلدى  

 . منهماكلّ
 األمويـة  السلطة من  قام ا كلّاليتواملمارسات العملية بعض األفعال    -٤

 . كربالءثورة خالل ×احلسني اإلمامو، )اجليش مثال(
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 يستعني ـا الباحـث للتعـبري عـن          اليتة  الرمزية  يعترب املفهوم هو الوسيل   

  . )١(اآلخرين إىل توصيلها يف  يرغباليت ة واألفكار املختلفاملعاين
 إىل  وقد يرجع ذلـك ،حتديد مفاهيم البحث يف  وخيتلف العديد من الباحثني   

ة أو للخـصوصي  ،  نوهـا البـاحث   ا يتبن اليتاأليديولوجيات   أو   اختالف النظريات 
 تتحـدد  الدراسـة هـذه    ويف. نو يعيش فيهـا البـاحث     اليت للمجتمعات   التارخيية
ـ    يف   حيث نتناول ؛   السلطة ـ ثورةال ـ القيم: يف الدراسةمفاهيم   ة الفقـرات التالي

 يقـوم   مثّ،  املفاهيمذه   هل االجتماعى هلا علماء     تصد اليتة  املختلف التعريفات همأ
  .ة للمفاهيم املختلفاإلجرائيةع التعريفات الباحث بوض

  :القيم) ١
  ؛ مانعـاً  جامعاًن جند هلا تعريفاًأ يصعب   اليتيعترب مفهوم القيم من املفاهيم      

 وقد يرجع ذلك   ، هلذا املفهوم  االجتماعدت التعريفات من قبل علماء      حيث تعد  
 ينطلق  اليت اختالف األيديولوجيات  :جيازها يف إ ميكن   ،العديد من األسباب  إىل  

القيم ليست ة  دراس،  نوالباحث فيه    يتواجد اليتاتمع  ة  خصوصي،  نومنها الباحث 
دراسـتها العديـد     يف   ما يشترك نإ و ، مثالً االجتماعن كعلم   على علم معي  ة  قاصر

ــسف  ــرى كالفل ــوم األخ ــن العل ــاريخ، ةم ــصادواال، والت ــنفس ، قت ــم ال ، وعل
ـ القـيم در  ة  وذلك حيتم دراس  .واألنثربولوجيا ـ ة  اس ـ     ،  ةتكاملي  يونعـرض ملـا يل

  .ملفهوم القيمة التعريفات املختلف
أويكيبديا القيم على ة ف موسوعتعرأو كانتة جيابيإة نوعيأو ة خاصي :هان 
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 .ةرغوباملغري أو ة األشياء املرغوب يف لتتمثّة سلبي
 مرغوب أو هو حق اتمع حول ما يف بشأن اعتقادات الناسة دفكار جمرأ
 .ل الصوابميثّ ماأو فيه 

هـا   ميكن أن توصف بأن    اليتقبول بعض األفراد واجلماعات لبعض األفكار       
 .ةحمافظأو ة كالسيكيأو ة مثالي

 ومرغوب فيها مـن قبـل الفـرد         ،هتمامباالة  جديرة   وقواعد معياري  مبادئ
  .يتصف ا أو  حيملهاالذي

 ضمنياًو  أ كان صرحياًدراكإ أو تصور:هي االجتماعقاموس علم  يف والقيم
ـ    حبيث يسمح لألفراد باال   ،  فيههو مرغوب    د ما حيد ة رختيار بني األساليب املتغي

  .)١(بالفعلة واألهداف اخلاص، والوسائل، للسلوك
من ة  ألمناط السلوك الصادر  ة  خالقيأدات  حمد :ي القيم ه  نّأويرى دوركامي   

تمع وتصوا الفرداليتو هراتا ٢(همناط سلوكأخمتلف  يف  يلتزم(.  
، نغـرض معـي    أو   مبدأ أو   موقف:عنة  والقيم عند جون زود روزىن عبار     

  .)٣(وصواباً فيه مرغوباًة اجلماع أو الفرد يعتربه
ـ   نّأ يكيانويرى فلوريان زن    ذات ياالجتمـاع موضـوعات الفعـل     :ي القيم ه
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  . )١(لبةوالساة املوجبة  هلا دالالا املعيارياليتو، ي والروحيوذات الطابع احلس، املعىن
 اليتة   املقصود املعاين أو   من األفعال ة  جمموع : القيم نّأر  لويرى ماكس شيل  

  .)٢(والتجربة يدراكها من خالل عملية الوعإ ميكن اليتعقول األفراد و يف توجد
 

 يقـوم ـا     الـيت ة  واألفعال املقصود ، واألفكار املبادئعن  ة   عبار يه :القيم
، هلـم ة ل معىن بالنسب متثّاليتو،  ة املختلف جتماعيةاالاملواقف  يف  ة  ماعاجل أو   الفرد

  . للحكم على األشياءوتصبح معياراً
  :السلطة) ٢

إىل ة  الفلـسفي ة  حيـث تـشري املوسـوع      :السلطةدت التعريفات ملفهوم    تعد
 لنسق مـستمد   أو   لتنظيم أو   ن لفرد معي  ياًكلّ هعتبارها النفوذ املعترف ب   ا ب السلطة
ـ    السلطةو،  ةامؤدة  نأو من خدمات معي   ،  ةنصائص معي من خ  ، ة قد تكون أخالقي

  .)٣(دينيةأو ، ةقتصادياأو ، ةأو سياسي
أعلـى   ة  شتراكياالة  املوسوع يف   يفها كامل زهري  ويعرعلـى  ة  القـدر  :هـا ن

 تعلو  اليتة   القهري السلطةة  ل الدول خرى حيث متثّ  أة  رادإما على    إراداتفرض  
ا بوسائل القهر مإ يتمة رادوفرض اإل،  اتمعيف أخرىة عمجا أو   فرد يأة  سلط
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  .)١(اإلقناعا بوسائل مإوالظلم و
ـ ة سيطر: ي هيالفكر املاركس يف  السلطةو ـ ة الطبق ـ (ة احلاكم علـى   )ةاألقلي

خضاعها هلا دف حتقيق إ و،اتمع يف )ةاألغلبي(الطبقات واجلماعات األخرى  
وذلـك  ،  اء استغالهلا للطبقات األخـرى     جر  حصلت عليها  اليتة  مصاحلها الطبقي 
ـ ،  ة كـاجليش والـشرط    يكها ألدوات القـسر املـاد     من خالل امتال   سات واملؤس

  .)٢(اتمع يف يحكام قبضتها على البناء العلوإنها من  متكّاليت و،األخرى
ـ  أو   الفردة   قدر هي: عند ماكس فيرب   السلطةو مـن األفـراد علـى      ة  جمموع
  . رغبام وضداآلخرينة رادإلو كان ذلك على حساب  وحتىرادام إحتقيق 

 اتريحـداث تغـي  إاألفراد على ة  قدر يه :السلطة نّأ جيدنز   ويرى أنتوين 
  .جمريات األحداث يف رياتيحداث تغإ أو بالفعلة قائمة حاليف 

ـ   ة  القـدر  :هـا نأ باعتبـار    الـسلطة  إىل   مـان  ويشري األهـداف  ة  علـى متابع
  . )٣(وتنفيذها

متارس بـني  ة فعل وعالق :هان أعتبارا على السلطة إىل   فوكو ويشري ميشيل 
 األفراد وحتثّ،  فعلد نطاق كلّ حتد إستراتيجيةيف  ة  العالقهذه  د  وتتجس،  طرفني

 تواجـه مل   ماة  تكون سلط   ال السلطةو،  ةنمتناع مبمارسات معي  اال أو   على القيام 
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ة  فعل سلطرد١(لهة أخرى مضاد(.  
 ،فعال األفراد األحرار أر على    تؤثّ اليت و ،لألفعالة  يالكلّ ةل البيئ  متثّ السلطةو

ر على أفعال    ميكن أن تؤثّ   اليتواألساليب  ،  اإلجراءاتو،  ن األدوات  تتضم يوه
  .اآلخرين

 
عملت على حتقيق ة نمعي اجتماعية قوى :يأ ،السلطةيقصد الباحث مبفهوم 
  ـ       اليتو ،ةأهدافها ومصاحلها اخلاص  ،اتمـع يف  ة   تعارضت مـع أهـداف األغلبي

ـ    ما اإلقناع أو   والقسر هكراومتتلك من وسائل اإل    هـدافها بـصرف   أق جيعلها حتقّ
ـ  يف القـوى هذه ل وتتمثّ،  ةهداف ومصاحل األغلبي  أالنظر عن    ، واجلـيش ، اماحلكّ

  .ورجال الدين، ورؤساء القبائل والعشائر، ةوالشرط
  :ثورةال) ٣
التغـيري  : هـا نأساس أ على ثورةمفهوم ال إىل (Littre) هيشار قاموس ليتر  أ

  .حكمهاة وطريق، ةالدولة املباغت والعنيف لسياس
ثورةويكبيديا ال ة  فت موسوع وعر: ص الـتخلّ  ه هدف ،سياسيها مصطلح   بأن

، ة شـعبي ثورةوقد تكون ال، منهسوأ أ أو وضع أفضل إىل من الوضع القائم سواء   
  .)٢(ةوممقاة أو حرك، أو انقالباً
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أعلى   :ثورةالة  املعرفة  فت موسوع وعرسـياقات   يف   ها مصطلح يـستخدم   ن
ـ  حتـو إىل  ة  شـار إفقـد تكـون     ة   عديد ومعاٍن الـبىن  يف  ة  ساسـي أوة  الت جذري

تغريات حتـدث عـن طريـق العنـف         إىل  ة  شارإ إىل   أو،  ة والسياسي جتماعيةاال
ة  الـصناعي ثورةكالة حقول العلم واملعرفيف ة ساسيأريات يتغ إىل  أو نقالباتواال
   .)١(الثقافيةأو 

ـ  الفجـائي أو الـتغري    ،  املبـادئ  قلـب    تعين ثورة ال نّأ :ويرى البعض  ة  للطبق
 ينتقــال اجلمعــاال أو  والتكنيــكالــسياسيالبنــاء  يف نقالبــاتاال أو، ةاحلاكمــ
  .)٢(السلوك والعادات يف أو تغريات، للثروات

                                                             

www.alsabaah.com/paper 


 



 

  

  يانالفصل الث

 





 

  

 
  :وحتديدها >ةالنظري<تعريف يف  االجتماعخيتلف العديد من علماء 

أعلى  ة   للنظري جيب تعريفاً  .ج م لنا يقد من األحكـام   ة  جمموع< هاساس أن
عن خصائص وفئـات غـري      ة  شكل تأكيدات جتريبي   يف    منهجياً ترابطاًة  املترابط

األشياء أو من األحداث ةدحمد<. 
  .>ةاألحكام النظري أو من القضاياة جمموع< هي ة النظرينّأويرى هيج 

ا رينولدز أم ة  ف النظري يعرة  عبار<: هابأن  من  تعترب جزءاً ة  دعن أحكام جمر 
صيغ عمليات   أو   البديهيات أو   ننيامن القو ة  سواء أكانت جمموع  ة  العلمية  املعرف

ةعلي<. 
آ نشكومب تعريفاً م لنا ست  ويقدـ ة   النظري  ويقول أنّ  خر علـى  ة  القـدر <ي  ه

 .)١( > التفسرياتإبداع
ـ  نّأويرى عبد الباسط حسن      ر عبـارة عـن إطـار فكـري يفـس          :ة النظري

دة وجمموعة من القضايا تتوافر فيها شروط متعـد       ، جمموعة من احلقائق العلمية     
 وأن تكـون القـضايا      ،دة أفكـار حمـد    إىلة  أن تكون القضايا مستند   : ها  من أمهّ 

نة للنظريـات ذات فائـدة   وأن تكون القضايا املكو   ، متسقة الواحدة مع األخرى   
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 مزيد من املالحظـات والتعميمـات لتوسـيع         حبيث ميكن أن تقود الباحثني إىل     
 .)٢)(١(نطاق املعرفة

ـ املعمة نسق من املعرف < : عند مسري نعيم   يوه ـ  تفـس ة م ة ر اجلوانـب املختلف
  .)٣(>للواقع
رشادهم عنـد  إالباحثني و بتوجيهها تقوم   نأ ة النظريات عموماً  يترجع أمهّ و

 ،كتشافها وتربط بينها  ا مت   اليتالوقائع  ة   النظري حيث تضم ،  ةمجعهم لوقائع جديد  
ـ ة  من التعميمات العام  ة   وخترج منها مبجموع   ، عليها معىن  يوتضف ممـا  ،  ةاملترابط
 جتماعيـة االبتفسري الظـواهر   ة  نظريوتقوم ال ،  وتطويرهاة   النظري إثراء يف   يسهم

 .)٤(اإلنساينتفسري خصائص الفعل ، جتماعيةاال كتفسري البين
 تناولـت   الـيت للعديـد مـن الدراسـات        استقرائهمن خالل    أنهويرى الباحث   

 جاهـات االتغري مباشر أن هناك العديد مـن         أو   موضوع القيم سواء بشكل مباشر    
ن اختلفت املنطلقات   إو،   عاجلت موضوع القيم   اليت،  ةواملعاصر الكالسيكيةة  النظري
ة عديـد ة  سهامات نظري إن هناك   أحيث  ،  ينظر جاهات لكلّة  واأليديولوجية  الفكري

ـ  يالعـضو  جـاه االت ك جتماعيـة االالقـيم   ة  حاولت تفسري وحتليل ظـاهر     ة  والبنائي
 بالتـايل و .يالفيمونولوج جاهاالتو،  يالصراع جاهاالت و ياملاركس جاهاالتو،  ةالوظيفي

  :هاتاجتاالهذه سوف يقوم الباحث بعرض 
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الأو: ةالوظيفية  البنائيـ يالعضو جاهاالت: 
 هجاتويقوم هذا ال  ،  عصر التنوير ة  فلسف إىل   ـ العضوي االجتاهتعود جذور   

مـن   لـه   مبـا  ياتمـع الكـائن احلـ      يشبهحيث  ،  ةالعضوية  املماثلة  معلى مسلّ 
ـ  هلا وظـائف معي    اليت و ،األجزاء واألعضاء  تتكامـل وتتناسـق مـع وظـائف     ة ن

 .)١( دف حتقيق استقرار اتمع واستمراريته،األجزاء األخرى
 ياالجتماعهو احلفاظ على النظام      جاهاالتومن هنا كان هدف أنصار هذا       

هربـرت  ، جست كونـت أو :جاهاالتني هلذا االجتماعرين   املنظّ ومن أهم ،  السائد
ـ ة  الوظيفية  البنائي هجال ات امييل دوركامي وميثّ  ،  سبنسر للمـدخل  ة  معاصـر ة  رؤي

الـوظيفي يف    جـاه االتت النظرية البنائية الوظيفية أصوهلا من       واستمد،  العضوي
 ومن الوظيفيـة اإلنثروبولوجيـة كمـا        ،ة النظرية اجلشطلتية   وخاص ،علم النفس 

ارات الوظيفية القدمية    ومن التي  ،راد كليف براون  و مالينوفسكي<تبدو يف أعمال    
ارات الـيت تبلـورت بـشكل واضـح يف          وهي التي  ، االجتماعواحلديثة يف علم    

  . )٢(تالكوت بارسونز< عند جتماعيةاالميدان دراسة األنساق 
 تقـوم   الـيت ة  العضوية  املماثلة  على مسلم  أيضاً ةالوظيفية   البنائي اعتمدتوقد  
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ـ جتماعيةاالالتنظيمات  ـ األفراد( اتمع إىل  حيث ينظرالنسقة على فكر  ) العامل 
ن من   يتكو فالفرد مثال  ،ةن من عدد من األجزاء املترابط     نسق يتكو  أنهساس  أعلى  

ن كذلك اتمع يتكـو  ،  اهلضمي واجلهاز   يكاجلهاز الدور ة  خمتلف األعضاء واألجهز  
 ولكلّ ... والنسق الديين  قتصادياال والنسق   السياسيمن عدد من األنساق كالنسق      

ـ  أو  النسق سوف يفىننّإ فّوإال إشباعها جيب  اليتة  الضروري احتياجاتهنسق   ر يتغي
جوهرياً راًتغي   ،النسق اعإشبتوازن من خالل    ة  حال يف    أن يكون النسق دائماً    والبد 

 حتقيـق  يف  يـسهم :ي أ، جزء من أجزاء النسق قد يكون وظيفيـاً       وكلّ .الحتياجاته
 يعمـل علـى عـدم       :ي أ  وظيفيـاً  يكون معوقاً أو   هفوتكي واستقرارهتوازن النسق   

 .)١(توازن واستقرار النسق

حـد  أها  نأ ى عل جتماعيةاال القيم   إىلة  الوظيفية   البنائي ـ العضوي جاهاالتينظر  
ي اليت تتفاعل وتتساند مع باقي عناصر النسق مبا يـساعد         االجتماعجوانب النسق   

  . )٢(ي للجماعة ككلّاالجتماعق التوازن  يتحقّبالتايلو، واستقرارهع توازن اتم
عناصر النـسق   يف رياتيتغ يتبعهنسق القيم  يف رياتيتغ أو  ختالالتا يوأ

 ،اتمع يف على نسق القيم السائدة  ن على األفراد احملافظ    يتعي بالتايلو ،األخرى
 ،ةياإلنـسان  الظـواهر  اثل كلّ  القيم مت  نّأعلى   دكّؤمييل دوركامي ي  أجعل   وهو ما 

   .)٣(ي تصدر عن اتفاق اجتماعيوه،  من صنع اتمعيفه
 اإللزامة وهلا قو ،ةواجلربية ز بالعمومي تتميفهي لذا ،وكوا من صنع اتمع
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وال ميكـن  ، ةن قيم معي  يفراد وقهرهم على تبن   جبار األ إحيث يقوم اتمع على     
 تمع برفضها ة  وضر من القيم املفر   لألفراد التحر؛ )١(التمرد عليها أو عليهم من ا 

   الباعـث علـى حـدوث    ياالجتمـاع ختالل النسق  اإىل   يألن ذلك سوف يؤد 
  .جتماعيةاالاملشكالت 

 من خرين جزءاًل مع الفاعلني اآلتشكّ،  نسق على قيم ومعايرييويرتكز أ
 شـباع مـن اإل ة  درجـ  أقصى فاعل هو احلصول على       وهدف كلّ  ،الفاعلنية  بيئ
على  خاللهخرين وحصل من    تفاعل مع اآل   يف   دخل الفاعل  ذا ما إو )بارسونز(

من ة ناستجابات معيالفاعلون  يتوقع حتىر   هذا الفعل سوف يتكر    نّإشباع ف اإل
مع  اجتماعيةل بينهم قواعد ومعايري     ومبرور الوقت سوف يتشكّ   ،  بعضهم البعض 

  .)٢(ستجابات تلك االتمرارالس القيم ضماناًهذه وتكون ، قيم متفق عليها
ـ األكثر أمهّ  هي   عام بوجهة  فالقيم واملعايري واألطر الثقافي    ملـا هلـا مـن       ،ةي

ـ  ياالجتمـاع الـضبط  ة حداث عملي إعلى  ة  القدر وتـضمن للبنـاء   ، ة مـن ناحي
كمـا   - حيث يكون اتمـع   ه ؛   فوتكي هواستمرار هوتوازن ه استقرار ياالجتماع

   .)٣(فعل هو أحد أنساق ال-يرى بارسونز
ـ     ة  الوظيفية   البنائي ـ العضوي جاهاالتد  ويؤكّ تمع هو املوجهعلى اعتبار ا 

ـ  ذ ميثّ  ؛ إ   لسلوك األفراد وتفاعالم وقيمهم    ياألساس تمع املتغير املـستقلّ ل ا، 
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 أو  اتمـع ة  رادأن يتبـع إ    عليـه  يـستلزم    الـذي ر التـابع    ل الفرد املتغي  بينما ميثّ 
فق عليهـا   ن ات إ سبق و  اليت جتماعيةاالسق القيم واملعايري    باع ن تا أو   اجلماعات

 حياتـه  غري قادر على تغيري  عنصر سليب  جاهاالتهذا   يف    فالفرد ،أعضاء اتمع 
ـ   على  تعمل  ة  جديد اجتماعية قيم   يتبن أو   تغيري الواقع أو    هريتطوير الواقع وتغ

  .)١(ن كان سلبياًإ
 القيمي اإلمجاعة على ضرورة الوظيفي ة البنائيـ العضوي جاهاالتد ولذا يؤكّ 

ـ    ه ؛ بأسـر  والثقـايف ياالجتماع يشمل البناء  الذي مـن  ة حيـث تتـوافر جمموع
 اإلمجـاع وهذا  ـ يوافق عليها معظم أفراد اتمع  اليتة  العامواملبادئاألهداف 

 األنـساق  يف   واألكثر ثباتـاً   ،ياالجتماع وأعمق مصدر للتكامل      هو أهم  يالقيم
  .)٢(ة والثقافيجتماعيةاال

  :ياملاركس جاهاالت :اًنياث
اتمـع تعتـرب   يف ة  القيم واألخالق السائدنّأ على   املاركسي جاهاالتد  يؤكّ

ة د العالق وحتد،  اتمعيف  ة   املسيطر جتماعيةاالة  خالقيات الطبق أ لقيم و  نعكاساًإ
ـ  إ.،اتمعيف  ة  وتعكس الطبقي ،  ة املختلف جتماعيةاالبني الطبقات     طـابع   نّإذن ف

 إىل ويشري كارل مـاركس ، د مضمون القيم واألخالق   حيد جتماعيةاالالعالقات  
ـ  ( ين من بناء فوق    اتمع يتكو  نّأ  وبنـاء  )ةالقيم والعقائد وأمناط الفكـر املختلف

  .)االقتصادياألساس  (يتحت
ـ  اجتماعيةة  طبقفكلّ، يحت للبناء الت  نعكاساًإوتعترب القيم    ـ ة وخاص ة الطبق
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 تنشأ اليتة  ري والتعميمات األخالقي  ير القيم واملعا   تبلور وتقر  )ةالسائد(ة  يطراملس
ا    وتتطوسـلوب  أو،  واملوضـوعي  االقتصاديووضعها  ،  ر على أساس منط حيا

ـ  تكون باعثـاً  ة  فاملصاحل املشترك ،  ةواملصاحل املشترك ،  كسب وسائل العيش    ي عل
 القـيم واملعـايري واملواقـف       اًر سلف ما على أن تقر   ة  ون طبق لألفراد الذين يشكلّ  

   .ة املشتركجتماعيةاال
 وعاداـا ،  ةطرائقهـا للحيـا    اجتماعيةة   طبق لكلّ< نّأد لينني على    كّأولقد  

  .)١(>وميوهلا
ة اخلاصـ ة ز طرائـق احليـا     تعـز  اليتو ،ةريها اخلاص يوبالطبع هلا قيمها ومعا   

م واألخالقيـات   والقـي ،  لسلوك أعضائها ة  وضابطة  ه تكون موج  اليتو،  ماة  لطبق
علـى الطبقـات    ة  املسيطرة  خالقيات الطبق أ قيم و  ي ه ياتمع الطبق يف  ة  السائد

ـ األقلّ(ة  الـسائد ة  حيث تعمل الطبق   )ةاألغلبي( األخرى بـراز قيمهـا    إ علـى    )ةي
 ،ةوأخالقياا بوصفها النموذج الفريد والوحيد للقـيم واألخالقيـات الـصحيح          

ـ      أ جيب   اليتو وذلـك بـدافع احلفـاظ علـى مـصاحلها           - هن تـسود اتمـع كلّ
 فتعمل على فـرض قيمهـا وأخالقياـا علـى     -ة  اا ومكانتها الطبقي  بومكتس
 ذلـك يف ة  مـستغلّ ،   وقسراً اًعلى أمرها جرب  ة  من طبقات اتمع املغلوب   ة  األغلبي

 ذهن أفـراد اتمـع   يف خلترس  متتلكها اليت يالغرض أدوات التأثري األيديولوج   
  .اتمع ككلّة ها من مصلحألن؛ القيم واألخالقيات هذه  يتبنة ور ضر)ةاألغلبي(

يف ة  واألخالقيات الـسائد   نيان القيم والقو  نّأ على   يساملارك جاهاالتد  ويؤكّ
ة نمعية ر عن مصاحل طبقها تعبألن؛ ال أساس هلا   ة  تعترب قيم زائف  ،  ياتمع الطبق 
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مـن خـالل    ،   األخـرى  جتماعيةاالطبقات   ا ال  الوجود لتستغلّ  إىل   برازهاإتقوم ب 
وقد هاجم كـارل مـاركس      ،  ساتني ومؤس ناشكل قو  يف   تقنني القيم واألخالقيات  

ها قيم وأخالقيـات  نأساس أ على الطبقياتمع يف ة  السائدة  قيم وأخالقيات الطبق  
هـا قـيم    نأ أيـضاً  سـاس أوعلـى    ،اتمـع يف  ة   على األغلبي   وقسراً جرباًة  مفروض

ة  الـسائد جتماعيةاال األوضاعة لشرعن، وسكونهمجود اتمع   إىل   ت متيل وأخالقيا
 .)١(ةاملسيطرة مكتسبات الطبقة ومحاي، ةوالظامل

حيـث ظهـرت   ، اتمع يف نتاج السائدوربط ماركس واجنلز القيم بنمط اإل 
  ـ  يف   نتـاج الـسائد    ارتبطت بنمط اإل   اليتمن القيم   ة  عأمناط ومناذج متنو ة العملي

من العالقات  ة   أمناط كبري   أربعة العامليالتاريخ   يف   حيث فرز ماركس  ،  يةالتارخي
 :من القيمة  أمناط كبريأربعة تناسبها جتماعيةاال

 اإلنـسان وأخالقيات  ،  ةوالالطبقي،  ة سادت القيم القبلي   ياتمع البدائ  يف   ـ١
  .ي البدائياملشاع

ـ     ياتمع العبود  يف   ـ٢ ة املباشـر ة ادوالـسي ،  ةالشخـصي ة   سادت قـيم التبعي
  .خريناألفراد آلة واخلضوع املباشر حيث ملكي

ة مـساوا  وقـيم الـال   ،  ةالشخـصي ة   سادت قيم التبعي   يقطاعاتمع اإل  يف   ـ٣
  .جتماعيةاال

،  تسود علـى األفـراد  اليتة الشيئية  سادت قيم التبعي الرأمسايلاتمع   يف   ـ٤
وقـيم  ، جهـد  أو إنتاج وبدون ،غري مشروعالكسب الوقيم ، ةيانوقيم األن 

  .ةوسادت قيم الربجوازي، ستهالكاال
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  :يالصراع جاهاالت :ثالثاً
التنـاقض بـني   نّأاليت تعتـرب  ، صوهلا من املاركسيةأالنظرية  هذه  ت  استمد 

ـ    اإلنتاج وقوى   اإلنتاجعالقات    واألساسـي للـصراعات يف      األولد   هـي املولّ
منـط اإلنتـاج     فيه   الذي يسود يف اتمع الرأمسايل     ذروتهويبلغ الصراع   . اتمع

 حيث تسخر الطبقـة املالكـة       ؛ بني من ميلكون الثروة ومن ال ميلكون      ،  الرأمسايل
، خلدمـة مـصاحلها   ... رات اتمع القانونية والثقافيـة والتعليميـة       مقد كلّة  للثرو

  .)١(السيطرةهذه  إنتاجوتدعيم سيطرا وإعادة 
يني هلذا االجتماعرين  املنظّوأهمرلويس كوز، كوملان، داهرندورف جاهاالت ،

  .مريدال
ـ    الـيت  القيمـى    اإلمجاعة  الصراع مقول  جاهاتوقد رفض     جـاه االت ه نـادى ب

 التباين بني أفراد اتمع والظلم الواقـع علـى   نّأدت على  وأكّ ،البنائي يالوظيف
 إىل ىاتمـع قـد يـؤد     يف  ة   والقو السلطةميلكون من جانب من ميلكون       من ال 
ن من مجاعـات     اتمع يتكو   ألنّ ؛ ة املختلف جتماعيةاال الصراع بني الطبقات     ظهور
تدافع عن مصاحلها وقيمهـا  ة  مجاع كلّنّإف، ةمتباينة ذات قيم ومصاحل خمتلف   ة  خمتلف

قصاء اجلماعات األخرىإما يعىن ة  جناح مجاعنّإ فومن مثّ، ةاخلاص.  
 اتمـع   احتـواء ىل   إ حيـث أشـار    >كوملـان <د على ذلـك املعـىن       وقد أكّ 

ـ  ة  هات وقيم ومعايري خمتلف   اجذات ات ة  جلماعات عديد   إىل ىن يـؤد أ أنهمن ش
، لـصراع القـيم   ة  حتمية  ويكون هذا التصادم نتيج   ،  التصادم بني تلك اجلماعات   
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ـ ، اتمعيف ة من اجلماعات املتصارعة  مجاع فكلّ ى قيمـاً تتبنـ  معي وتـسعى  ، ةن
 يف ويعكس صراع القيم  ،   تتوافق مع قيمها   اليتوتناضل من أجل خلق الظروف      

 اجلماعـات   إحـدى فعنـدما تـنجح     ،  ةز بعدم املساوا   يتمي يجتماعااتمع بناء   
 ال يتيح يجتماعاها تقوم بتشكيل نظام نإحسم الصراع لصاحلها فيف  ة  املتصارع

  .)١(للصراع معهاة فرصة للجماعات احملروم
ة مجاعة رغب إىل ر لويس كوزرشاأويكون هدف الصراع بني اجلماعات كما 

ولذلك حتاول اجلماعات ، والنفوذة والقوة ستحواذ على املكانااليف ة نمعية طبقأو 
قصاء إ و ،اآلخرين وفرض قيمها على     ،هلاة  بالنسبة  حتقيق القيم املرغوب   ةاملختلف

 حيـول   الذياتمع   يف   الصراعة  يمهّأد كوزر على    ويؤكّ،  هلاة  اجلماعات املنافس 
واحلفاظ على ة  اجلماعد على تعاضد أفرادويؤكّ ،ةعضاء اجلماعأ انسحاب دون

 علـى تنـشيط املعـايري والقـيم       الصراع يـساعد دائمـاً     نّأ عن   فضالً. )٢(كيام
ومن هنا يصبح   .ةظهور قيم ومعايري جديد    إىل   ييؤد نهإ بل،  وتدعيمهاة  السائد

ـ أو  ة   أدا ياالجتمـاع الصراع   ـ    يانميك ـ عـايري مـع ال  ف املزم يـضمن تكي روف ظ
  .)٣(اجلديدة

األهـداف  ( القيمـة مات   بـني املقـد     هنـاك صـراعاً    د مريدال على أنّ   ويؤكّ
 ر على بناء اتمع ككلّ     نطاق هذا الصراع يتسع ليؤثّ     نّإ و ، اتمع يف )واملطامح
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 متتلكهـا   الـيت ة   عـن طريـق القـو      د غالبـاً   لألحداث يتحد  ي ارى الطبيع  نّإو
  .ةاجلماعات املختلف

 الذي أشكال الصراع هو   أبرز وأهم  نّأالصراع على    هجاد أصحاب ات  كّؤوي
علـى  ة  حـول الـسيطر    أيضاً  الصراع يرتبط  نّأغري  ،  يدور حول وسائل العيش   

ة  حاالت اجلماعات املتصارع   يفف ،)القيم(األفكار   يف   مالتحكّأو  ة  الشرعية  القو
 هلا ذلك عـن  متّ ذا ماإ و،ععلى اتمة الكاملة على السيطرة واحدة  تعمل مجاع 
 ،)ةاملهزوم( ها تفرض قيمها وأفكارها على اجلماعات األخرى نإف؛  ة  طريق القو 

 ياالجتمـاع  داخل اتمع ويصري النسق      ،أفكارها وقيمها  شرعنهوتعمل على   
  ومـن مثّ ، عن قيمها ومـصاحلها   راًومعب ،ةاملسيطرة   ألهداف اجلماع   خادماً ككلّ

ـ     ة  الـشرعي هذه  نكار  إيف  ة  رضاملعاة  تبدأ اجلماع  أسـاليب   يوتعمـل علـى تبن 
  تقوم اليت الوقت   يف،  ةاملسيطرة  وقيم اجلماع ة   من قو  ن حتد أووسائل من شأا    

ـ   )ة  املسيطر(ة  احلاكمة  الطبقفيه   ، دون ايـار أفكارهـا وقيمهـا   ة علـى احليلول
  .)١(وتدعيم قوا

  ):الظاهرايت( يالفينومينولوج االجتاه :رابعاً
، ومـارتن هيـدجر  ، أدموند هوسـرل ة من فلسف  أفكاره جاهاالت هذا   تمداس
ـ   ة  علـى مفـاهيم أساسـي      جـاه االتويعتمد هذا   ،  وشوتز  والتجربـة ة مثـل املاهي
 ةوقـصدي ،  يوالـرد الظـاهر   ،  يوالتأمـل الظـاهر   ،  يواخليال الظاهر ،  ةالظاهري

ة مواملـسلّ  .يوجالفينومينول جاهاالت يف   األساسي يعترب املفهوم    الذيو .)٢(يالوع
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 مـن   م من حولنـا يـتم      فهم العالَ   أنّ :هو جاهاالت ينطلق منها هذا     اليتة  األساسي
 ما يوجـد نإو ،)الفاعل( رأس الفرد يف  ال يوجد فقط   يوهذا الوع ،  يخالل الوع 

 أو   هنا لـيس داخليـاً     يوالوع،  العامل يف   العالقات بني الفاعل واألشياء   يف   أيضاً
  .)١( تعبري أدموند هوسرلعلى حد عمالقيةة ليما هو عمنإو، باطنياً

 نّأعلـى    جاهاالتد هذا    يؤكّ يالفينومينولوج جاهاالت يف   وحول تفسري القيم  
 مـن   إدراكهـا  ويـتم ،  عقول األفراد  يف   مقاصد توجد  أو   عن معاين  :ةالقيم عبار 
 يف  حيملون )الفاعلني(  األفراد نّإذ  إ  ؛ )٢(بالعاملة   وعن طريق اخلرب   يخالل الوع 

 فنهم من التصرومفاهيم عن السلوك املالئم متكّ اجتماعيةعقوهلم قواعد وطرق 
  . )٣()شوتز( ياالجتماعحميط عاملهم يف 

عالن إبالرغم من  ـالقيم   اجتماعية على الظاهرايت جاهاالت يؤكّدومن هنا 
  الفرد يعيش دائمـاً    نّأ حيث التأكيد على     ـ ة قيم هو مصدر كلّ   )اهللا( نّأشيللر  

اجلماعـات  هـذه  و ،هوعقائـد  سـلوكياته يـف قواعـد   يتعمل على تك  ة  مجاعيف  
ـ انيعتربها شـيللر وحـدات روح      هـذه  و، وأشـخاص مـن مـستوى أعلـى    ، ةي

 ويف،  ةداملتعدة  مراكز احليا  يف   تغرس جذورها ة   هلا أفعاهلا اخلاص   اليتاجلماعات  
ـ ،  مجلتها بـدرجات مثـل اجلمهـور      يف  ة  املشتركة  احليا ـ وامل،  ةواجلماع سات ؤس
  .ةوالقيم الثقافية الثقافة ل دائر متثّاليتة  األمواتمع مثّة الديني

 جتماعيـة االة   احليـا  وتوماس لوكمان على أنّ   ،   من بيتر برجر   د كلّ كما أكّ 
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، فالبشر ميتلـك عـدد حمـدود مـن الغرائـز          ،  ةمن السليق ة   املستمد املعاينتقوم على   
ـ       نإو،  لك الغرائـز  ت إىل    ليعود جتماعيةاالة  واستقرار احليا  ة مـا هـو نـاتج عـن البيئ

 العليـا   املعـاين ل القـيم و   متثّة  البيئهذه   ويف،   خيلقها األفراد بأنفسهم   اليت جتماعيةاال
  .)١(أعضاء اتمع اجلدد فيهة  جترى تنشئالذي ياالجتماعللتنظيم ة احلقيقية البؤر

ـ ،  الوقـائع بني  ة  العالق يف   ل يتمثّ الفعلي الوجود   نّأ جاهاالتويرى هذا     يوه
 ، التمييز بني نوعني من الوقائع    وعلى هذا األساس متّ   ،  ري الزمن ير بتغ تتغية  عالق

 أو  اًينزمة  د احملد يه :ةفالوقائع الوجودي ،  ةوالوقائع املثالي ة  مها الوقائع الوجودي  
أو ة الـسياسي ة القو أو  السلطة أو   ل بناء من النوازع كاجلنس     تشكّ اليت و ،اًيانمك

 هـي  و،املعـاين ل القـيم واألفكـار و  متثّة بينما الوقائع املثالي،  قتصادياال اإلنتاج
ال  أو   عقـد تـشج   ة  والوقائع الوجودي  . دون اعتبار للزمان واملكان    دائماًة  صادق
وال  )واألفكـار ة   املستلهم املعاينالقيم و (ة  ع على استكشاف الوقائع املثالي    تشج

ـ   ن حتد أيفترض   بـشكل   )االقتـصادي  اإلنتـاج  -الـسلطة (ة  د الوقائع الوجودي
 ن تصبح شـيئاً   أ األفكار والقيم ال ميكن      نّإ و ،املقاصد أو   املعاين أو   القيم؛  مطلق

ـ  ة صـور  يف   مامل تترابط بشكل ما    واقعيوجود   له   ملموساً ويـتم   ،ةميـول مجعي
  .)٢()ماكس شيللر(ة نظمية أبني يف تضمينها

والوقـائع  ة  ائع الوجودي حول الوق  مقولتهقد استعار    جاهاالت هذا   نّأويبدو  
ـ      إ  ؛ ةاملاركسية  من النظري ة  املثالي ـ البنـاء الت  ة  ذ ميثـل الوقـائع الوجودي يف  يحت 

ة اخلاصة املاركسية  ولكن قلبت املقول  ي،بالبناء الفوق ة  والوقائع املثالي ،  ةاملاركسي
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  .ي على البناء الفوقيحتبتأثري البناء الت
 وهذا النظـام يفـرز      ، هرمياً ل نظاماً  تشكّ يالفينومينولوج جاهاالت يف   والقيم

للقيمة  درجات صاعد أربعةعلى األخص:  
  .قيم املستطاب وغري املستطاب ـ١
  .) املوتـة  احلياـ  املرضـة الصح(ة  القيم احليويـ٢
   .)ةيان قيم عرفـة  قيم حقوقيـة قيم مجالي(ة  القيم الروحيـ٣
  قيم املقدس وغري املقدسـ٤

قيم أعلى  إىل   ه املوج يفالفعل القصد ،  قيمتان متمايزتان فقيم اخلري والشر    
  .)١()شيللر(قيم أدىن مقرون بالشرإىل  ه املوجييتصف باخلري بينما الفعل القصد

واألشياء ة قنا بني القيم ذا فر إ ّإال اتمع ال يتم   يف    القيم وبروزها  ي جتلّ نّإو
ـ  ـة  حيفيها من ناة  لقبوهلا والرغبتبعاً،  توصف باخلرياليت خـرى  أة  ومـن ناحي

ـ       ينبغي  ،عـام وبـني غرائـزهم وتطلّ    ،  ةالتفريق بني األشخاص احلـاملني للقيم
ـ  يأ(وجيعلـها ،   يربز استقالل وجودها   رادم تفريقاً إو ـ  )ة القيم للوصـف  ة   قابل

  . )٢(والتعريف
هـا كيفيـات هلـا      ولكن،   ليست مثل عليـا    يالفينومينولوج جاهاالت يف   والقيم

 نّإذ  إ  ؛ ولكن بيننا وجبانبنا  ،   ال توجد فوقنا   هيف،  الواقع يف   دعلى التجس ة  القدر
وعلى ،  ةاملتناظمة  والسلبي االجيابيةمن القيم   ة  غمر يف    حتيط بنا تقع   اليتاألشياء  

د واقعات نفترضها كمـا     ليست جمر ة   توصف باخلريات الواقعي   اليتهذا فاألشياء   
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ن أفيها من غـري  ة  موجوديماًد قبل واقعات جتس، يرى املثاليون وعلماء النفس  
  .عنهاة تكون ناجت

 
 الـيت  و،اتمـع  يف القـيم ة لظاهرة راملفسة  النظريجاهاتاالت عرض   بعد أن متّ  

    يقـوم عليهـا كـلّ   اليتمات  األسس واملسلّحاول الباحث فيها عرض أهم  جـاه ات ،
 ألنّ؛ القـيم  ة ن يقوم بتفسري ظاهرأ نفرداًم  ميكنه ال ذاتهب جاهات  كلّ رأى الباحث انّ  

 العوامـل   ن متجـاهالً  ز على عامل معـي    ويركّ،  ونقاط ضعف ،  ةنقاط قو  له   جاهات كلّ
 يف  االقتـصادي ز على العامل     يركّ ياملاركس جاهاالت فمثال   ،تفسري القيم  يف   األخرى

ـ  يف الـوظي يالبنـائ  جـاه االتز  بينما يركّ ،  اتمع يف   القيمة  تفسري ظاهر  ة  علـى مقول
ـ   يالصراع جاهاالتبينما يرتكز   ،  القيمي اإلمجاع الـصراع بـني األفـراد      ة   على عملي

ـ    جاهاالتو،  واجلماعات لتفسري القيم   ـ      الفينومينولـوجى يركّ ة ز علـى عامـل التجرب
ـ  اآل إىل   مل تظهـر  نه  إ :وهذا بالطبع جيعلنا نقول   ،  ةياإلنسان ة لدراسـ ة  شـامل ة  ن نظري

يتـداخل   ذاتـه  موضوع القيم نّأ إىل وذلك يرجع، جتماعيةالاالقيم ة وتفسري ظاهر 
   .واألنثربولوجيا، والتاريخ، ةوالفلسف ،ويتشابك مع العديد من العلوم كعلم النفس

يكـون مـن      ما القيم غالباً ة  د لدراس  حمد نظري جاهات ي أ نّإإىل   باإلضافة
حـد اجلوانـب    أ علـى    شرنا سـابقاً  أ التركيز كما    حيث يتم ،  ييديولوجإمنطلق  

مع جتاهل اجلوانب األخرىالنفسي أو االقتصاديللقيم كالعامل ة راملفس .   
  ة  القيم من خالل املداخل النظري    ة  ظاهرة  دراسة  وهنا تربز أمهي ؛ ةداملتعـد  

تفسري القيم   يف    ودليل كمرشد التكاملي جاهاالتى  ن الباحث سوف يتب   نّإلذلك ف 
وليـست   ،ةدنتاج تفاعل عوامـل متعـد      )قيمال( جتماعيةاالألن تفسري الظواهر    

.ةاتمع حمـل الظـاهر  ة  خصوصياالعتبارمع األخذ بعني ، ةحاديأنتاج عوامل  
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مـور بـشكل    ن يـدفن تـسارعت األ     أوقبـل    ’األكرمالرسول  ة  بعد وفا 

 انتابـت  الـيت  فاملشاهد والـصور    ،سلفاًة  ب األمور مرت  نّأ املرء    يظن حتىمتواتر  
األحداث مـع بعـضها الـبعض       هذه  ق فقد تزامنت    املسلمني تكاد ال تصد   ة  حيا

فلـم يكـن قـد بـرد جـسد           ،ةمشهد الـسقيف  فهناك   ،ةبعيدة  بدون فواصل زمني  
 بـين ة سـقيف   يفاألنـصار نباء عـن اجتمـاع       وتواترت األ  ّإالى   املسج ’النيب

هـم   أن افقـد رأو   ،ةحون سعد بن عباد    ويرش ،للمسلمنية  الختيار خليف ؛   ةساعد
  .)١(’حممد نبيه ودعم اإلسالمانتشار  يف األولأصحاب الفضل 

لـيهم فمنحـوهم   إني عنـدما هـاجروا   ي القرشـ ستقبلواال من  هم أو نأ اوأور
 ،اإلسـالم عـداء  أقتال  يف    وكان عليهم العبء األكرب    ،واملعاش ،واألمانة  احلماي

سوأ الظروف أأو على ،املدينةعلى ة السياد يف هملوا على حقّ  ن حيص أ الذلك رأو 
 علـم   الـذي  اخلطّابعمر بن    إىل   نباءوتواترت األ .)٢(حيافظوا على استقالليتهم  

 بكر بكلمات مل يعرف معناها ومل يبخذ يهمس ألأ بكر ويبأخلرب فدخل على  با
 ’ لوفـاة الرسـول    نني فقد كان اجلميع حزي    ي، شيء غري عاد   أيحد  أيلحظ  
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 بـين ة  سـقيف إىل  معـاً   انطلقـا   و ،’ منشغل بتغسيل الرسـول    ×علي اإلمامو
دوار وتوزيـع لـأل   ة  حداث درامتيكي أ ويف ،احن اجلر بة  ومعهم أبو عبيد   ،ةساعد

 ساسـيني للحاضـرين   أواللني تكشف األحداث عن وجود منطقيني       ة  بني الشد، 
ـ يف  بأحقّيتـه خر ن يقنع اآلأ منهما حياول    كلّ ـ  ميثّاألول ’الرسـول ة خالف  هل

ـ ة  عبيـد أبـو   عمـر    ،بكر بوأ( قريش هلثّمت الثاينو ،)ةسعد بن عباد  ( األنصار ن ب
لفالفريق   )احاجلرمثّ ،سـابقاً ة  عتبـارات املـذكور   لالة  باخلالف هيتحقّأ يرى   األو 

ـ  ميثّ الـذي بفعل اشتداد اخلالفات بني الفـريقني وبـني الفريـق           ة  يتنازل درج   هل
 )املهـاجرين (  أمري ومن قـريش   األنصارن يكون من    أويرضون ب  ،ذاته األنصار

 األنصار أو   ممن ليس من املهاجرين    األمر يتوىل هذا    ّإالذلك   يف   تهم وحج ،أمري
  . ني املسلمنيفيضيع العدل ب

املهاجرين(  قريش نّأة   فقد كان منطق   ا الفريق الثاين  أم (  النـاس   هم أحـق 
 ينـازعوا   ّإال األنـصار وطلـب مـن      ،وعشريته أولياؤههم  ألن ؛   ’النيبة  خبالف

وانتـهى  ،  األنصاروالوزراء من   ،من قريش    اءاألمريكون  أن  على   األمرقريش  
وىل أ أنـه    سـاس أ علـى    اخلطّـاب بـن    عمر ه بكر حيث قدم   يبأة  املؤمتر مببايع 

الغـار   يف   ذ مهـا  إ اثـنني  وثـاين ،  اهللاصاحب رسول    هوأن،  األمراحلاضرين ذا   
 ،ةسعد بن عباد  ة   بزعام خرآورفض فريق   ،  األنصارفوافق على ذلك فريق من      

  .للمسلمنية ألىب بكر كخليف ةاملبايع وحباب بن املنذر
 املسلمني مـن  ة   وأغلبي ^البيتآل  غياب  يف   بكر أيب   ةمت مبايع وهكذا ت

 وأ، اخلليفةاختيار   يف   التعبري عن رأيهم  يف  ة  مل تتاح هلم الفرص   الذين  املهاجرين  
مل  بايعوهولئك الذين أولكن ، باإلكراه املساجديف ة عامة  بكر بيعأيب مبايعةمتت 

 ميكن حتىح ختيار أكثر من مرشالة فرص ومل تكن هناك ة  سقيفالحيضروا مؤمتر   
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غابـت   ،األقليـة  شـورى    ّإال األمرفلم يكن    ،حنيولئك من بني املرش   أتار  ن خي أ
  .ةعنها األغلبي
 اإلمـام فقد عرض علـى   ،اإلسالملضرب ة   سفيان بانتهاز الفرص   أبوويقوم  

 ش اجليوش وميالءهـا خـيالً     ن جيي أ ـ  رفض نتائج مؤمتر قريش    الذي ×علي
ـ اإلمام نّأ ّإالة  بكر بن قحاف  يبأ على   ناًوركبا ت  فـو ×طالـب  أيب بـن  ي عل
ة احلفاظ على الـدين ووحـد      اعتباره يف   واضعاً ،نصائحهورفض   ،ةالفرص عليه

ـ       ولكن ال  ،املسلمني من التشرذم   ـ  اإلمـام ة  ميكن تفسري هذا املوقف مبوافق  ي عل
ـ (ة  رفضها وبعض الصحاب   فقد ،ةعلى نتائج مؤمتر السقيف    ^آل البيت و الزبري ك

عن نتـائج  ة وبعض اجلماهري مل تكن راضي    ) ير ذر الغفا  أيب و يوسلمان الفارس 
فقـد   ،هان يـستحقّ   عم قد سرقت وذهبت بعيداً   ة   اخلالف نّأورأت  ة  سقيفالمؤمتر  
أيب على   ×علي اإلمام احتج    وقال ،األنصارعلى   هوا ب  بكر وعمر مبثل احتج : 

ـ أقريش فأنا يف ة اإلمامن كانت   إ< ـا  ح قـريش   يف تكـن  ن الإ و،ق قـريش
  .)١(>ى دعواهم علاألنصارف

ـ  أباعتباره  نفسه إىل  ينظر اإلمامفقد كان     ،’الرسـول ة وىل املـسلمني خبالف
 نّإوة خاصـ  ،واجلمـاهري ة  والعديـد مـن الـصحاب      ^آل البيت ذلك  يف   هويشارك
يف  هللمسلمني مـن بعـد    ة   وخليف ماماًإ اختاره قد   ’ الرسول نّأ يؤكّدالبعض  
غدير خ٢(م( .  

 قد اً مصدرمخسني نّأ له   نفتبية  الواقعة  داقيقام الباحث باختبار مدى مص    (
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  ).الغديرة ذكر واقع
  ا األوىلة  اخلالفة   فعل دول  وقد كان رد؛ عنيفـاً ة  الـسياسي ة  املعارضـ  جاهت  

ة شـكال مـستعين   شكل من األبأية سكات صوت املعارضإحيث عملت على   
مـر بـن   عة وحماولاإلمام علي حصار مرتل  يف   ظهر الذيو ،ة تار ياملادبالعنف  
 وفاطمة ×اإلمام علي إلرهابة داخل يف ن حيرقوا البيت مبنأ وجنده اخلطّاب
والرضـا  ة على املوافق ههكراإو إلرغامهبالقتل ان مل يبايع    ه ديد مثّ ÷الزهراء
  .)١(السقيفةبنتائج 
ـ إىل ة داء الزكـا أ رفض  الذية   اجليوش ملالك بن نوير    جتيش يف   أو ة اخلليف
 وسلطته األولة   ولكن اخلليف  ، بكر أيبة  ال يعترف بشرعي  ه   أن  على اعتبار  األول

ه   على هفتصنمـن لـيس   نّأساس أ على ـ  جيب حماربتهم  نالذيمن املرتدين    أن 
ـ قائد على اجليش، خالد بن الوليد     بهحلر أرسل   ـ معنا فهو علينا   ـ  هحلرب  هومحل

ـ ة  واالعتـراف بـشرعي   ة  على توصيل الزكا    اجلـيش   قائـد  نّأ ّإال األولة  اخلليف
 ضـارباً  مرأته با زينوي ه،سرأبعد  ة  يقوم بقتل مالك بن نوير    ة  املدعوم من اخلليف  

  .اتمع يف  القيم واملعايري املتعارف عليهاعرض احلائط بكلّ
ـ  حتاسبهوعلى الرغم من ذلك مل       ـ ة  دول ـ   ،األولة  اخلليف اى  إليـه  ه ومل توج

ة  صل يبأ إليهميت   ب ال وهو لق  اهللابسيف   ولقبته وساماً منحته بل   ماديعقاب  
 فلقد مدح الشاعر كعب من زهري       ’متاما ألن هذا اللقب هو خاص بالرسول      

ان الرسـول لنـور     < : قـال فيهـا      اليتوة  بالربدة  املسما قصيدته يف   ’الرسول
  .)٢(>مسلول اهللامهند من سيوف ....هيستضاء ب
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:  لـه طّـاب اخل توبيخ عمر بـن     ّإالاللهم   ـ خالد بن الوليد   إىل   لينتقل اللقب 
  .)١(>ألرمجنك بأحجارك اهللاو ، نزوت على امرأته مثّ مسلماًقتلت أمرءاً<

منـع   يف  ظهرالذي و،االقتصاديالعنف  األوىلة اخلالفة كما استخدمت دول 
 نّأ  مـدعياً  ،فـدك  يف   هـا  من حقّ  ’حممدبنت   ÷ةفاطم السيدة األولة  اخلليف

 >ةصـدق   تركنـاه  ث مـا  ال نور  األنبياءشر  احنن مع < حبديث له   سرأالرسول قد   
 وأفهمتـه  ،ةالبالغ ،ةباحلج جادلتهالزهراء قد   ة  فاطم السيدة نّأوعلى الرغم من    

 ّإال القرآن بنائهم وبنص أ األنبياءكيف ورث    وسألته ،اهللاشرع   يف    ذلك ليس  نّأ
احلـصار  ة ممارسـ يف ة ت الدولواستمرة  صاغيذاناًآمل جتد ة البالغة احلجهذه   نّأ

ة وعملـت سـلط  ،ةكات سياسيحترأي   ملنعهم من    ^ل البيت آ على   تصادياالق
ـ ة معارضـ منه   سفيان ملا رأت     يبأة  على استمال  أيضاً األوىلة  اخلالف  أيبة لتولي

ـ  هخـو أ ومعـه جيش الشام ة   سفيان قياد  أيبيزيد بن   ة   فتقوم بتولي  ،بكر  ةمعاوي
٢(الشامة والية وي سفيان ويتوىل معاأيب ميوت يزيد بن مثّ ،ة ادكقائد من قو(. 

 ة ساعد بينة  سقيف يف    بتقويض مبدأ الشورى املزعوم    األولة   يقوم اخلليف  مثّ
ـ     ضارباً اخلطّابعمر بن   إىل  ة  بتفويض اخلالف  ن أاتمـع   ة   عرض احلائط حبري

 شورى للناس خيتارون مـن      األمرن يترك   أ ميكنه فقد كان    ،القادمة  خيتار اخلليف 
ـ ة  تأخـذ قـضي   مثّ ، بعينه اًفرض عليهم شخص  وال ي  ،ة باخلالف حقهو األ  ة اخلالف

ة  بتعـيني سـت  اخلطّابحيث يقوم عمر بن   ة  يانالثة  اخلالفة  دول يف   منحى خطرياً 
بـن  ة  وطلحـ  ،عفّانوعثمان بن    ،× طالب أيببن  اإلمام علي   : أشخاص وهم 

                                                             

– 
 



٥٤.................................. 
 

 ،وعبـد الـرمحن بـن عـوف        ،اص وقّ أيبوسعد بن    ،والزبري بن العوام   ،عبيد اهللا 
ألى فق عوات١( للمسلمني)ةخليف (ماماًإ من بينهم ليصبح واحداًة ن خيتار الست(.  

فقطة  منوط بأولئك النفر الست   ة   اختيار اخلليف  فحق،   ة  مجاع  وليس من حق
ن يبـايعوا   أما كان عليهم فقط     نإو ، له ة واملبايع ،حاملرش اخلليفة اختياراملسلمني  

اإلمام املنصوب وهـو     حقيف   جحافإ وهو   ،رجملس الشورى املصغ   خيتارهمن  
 نّ أفلـو ،ملن ختتارهة املبايعيف املزعوم ة  األغلبييف حق    و ×علي بن أيب طالب   

 هـؤالء ن مـن بـني   ون خيتار املـسلم أة بضرورة   بالتوصي  قام مثالً  الثاينة  اخلليف
ة  الستن أفضل مـن    ألكان ذلك   ة  اخلالفإىل   األغلبية تريده مبن    وليأيت ،ننياملعي

ـ  فرض مرش يف  ة  حد الست أ ةالنهاي  يف ميتحكّ ـ  نّأكمـا   ،  هح بعين  أوصـى ة   اخلليف
 !؟هذا احلق أعطاهترى من ، بضرب عنق املخالف

 
فقد أبقـت   ،ةات عديدري تغي’الرسولة  بعد وفا  قتصادياالوشهد الواقع   

بال متييز وبغـض  العطاء بني املسلمني يف  ة   على نظام املساوا   األوىلة  اخلالفة  دول
ـ    أو اإلسالم اعتناق يف البعد أو النظر عن مدى السبق   ة القرب والبعـد مـن قراب

 ولكـن سـرعان مـا    ،’بعها الرسـول  ات اليتة   نفس السياس  ي وه ’الرسول
العطـاء يف  ة  لغـت نظـام املـساوا     أهذا النظام حيـث     ة  يانالثة  اخلالفة  لت دول بد، 

حيث ، العطاء يف  والتمايز والتفاوتخر يقوم على مبدأ التفضيل آ وأرست نظاماً 
وتفضيل املهـاجرين مـن      ،األنصارقام هذا النظام على تفضيل املهاجرين على        

وتفـضيل  ،  وتفضيل األوس علـى اخلـزرج      ،قريش على املهاجرين من غريها    
                                                             

)(  ابن قتیبیة، اإلمامة ولسیاسة)٤٠ص) مرجع سبق ذكره.  



 ................٥٥  
 

سـاس مـدى سـبقهم      أوالتمايز بني األفراد والقبائـل علـى        ،العرب على العجم  
  .’لرسوللوقرابتهم ،سالم لإل

صـبحت  أ اليتة ها بروز الفوارق الطبقي   مهّأة   عديد مساوئكان هلذا النظام    و
 بـني   يرساء مبدأ الصراع العنصر   إو ،اتمع فيما بعد   يف   يللصراع الطبق ة  مقدم

  .املسلمني العرب وبني املسلمني العجم
 

وعلى   ،الثاينة  اخلليفة   احلكم بعد وفا   عفّانالثالث عثمان بن    ة  ى اخلليف تولّ
ـ أبـدا مل تكـن   إليـه ل وتؤة  جعلت اخلالفاليتة الطريق الرغم من  وكانـت  ة  بريئ

 عبد الرمحن بن عوف دوراً     صهرهواستنكار من البعض حيث لعب       موضع شك 
ـ هـذه   يف مر املسلمنيأ هيتولّ  يف بارزاً  أفـضل مل يكـن   أنـه   عـن فـضالً  ،ةاحلقب
لعبد الرمحن بـن     وقال ،×علي اإلمامغضب  أ الذي األمر. ة  حني للخالف املرش 
 وقعت من عبد الرمحن  اليتة  ثر التمثيلي إوذلك على    >دهرة  حبوة  حبوت< :عوف

 اهللاة  علـى سـن    حكمهن يكون   أاإلمام علي   ة   على موافق  صرأ الذي بن عوف ا
  .)١() بكر وعمريبأ( الشيخنية وسن رسولهو

ـ  فرفض ـ ومل ينافق ه فيوهو حمق ـ هلذا املطلب  ×علي اإلمامرفض   اماإلم
. تهما سـن بـاع بات يطالبـه  حتى!  بكر وعمر؟يبأ على ينزل الوحأفهل   هريرب ماله  

  فما  ،احلكمة  الطباع والسلوك وطريق   يف    الرجلني خمتلفني  نّأ داًفالعاقل يعلم جي 
 الـذي  عفّـان وعرض الطلب على عثمان بن      ة   انتهاز الفرص  ّإالكان من الرجل    

سـوف يـصري     أنـه    قمل يصد ة  وكأن ...فعلأ ،منع ...فعلأ ، نعم :تكراراً جييبهكان  
                                                             

 



٥٦.................................. 
 

ـ     يؤهلـه  مـا    عفّـان ومل يكن لعثمـان بـن       ! للمسلمنية  خليف ة ألن يـصري خليف
جيب توافرها فيمن يقدم على     ة  شروط عديد  له   ة منصب اخلالف  ألنّ،  للمسلمني

ـ   جيـب ان يتحم الـيت ليات ؤومن التبعـات واملـس     هول .هذا املنصب  ة لـها اخلليف
  ).احلاكم(

ـ   اول  أ يف   فالرجل رسب . هذا د على حداث تؤكّ راء األ واستق ي ختبـار عمل
إقامةيف   فقد فشلـة  مباشرة اخلالفة عقب تولي بن عمر بن  اهللا على عبيد احلد
قتل  يف هما شاركابأنمنه  اعتقاداً؛ ة جفين وابنتهبقتل اهلرمزان   قامالذي اخلطّاب
ن أ وذلـك بعـد      ،احلد عليهقام  ين  أ زاماًلفكان  ة   ببين ومل يأتِ  ،اخلطّابعمر بن   

ـ أبدى  أ ـ  املـسلمني ة  غلبي ـ إعلـى   ة  املوافق  اإلمـام ما  والسـي  ،عليـه  احلـد ة  قام
 فلـم  داً ومترد ولكن عثمان كان متراخياً    ،عليه احلد بإقامة وطالبوه. )١(×علي
ة صـور إىل  ة  الرقيقة  املتراخي ةالضعيف صورتهرت  ولو فعل لتغي  . احلد عليهيقيم  

 رعاياهقرب أ على حتى والشرع نيانق القو يطبالذي احلازم يالقوة رجل الدول 
ـ   كثري من   بل مارس    ،لألسف مل يفعل     لكنه و ،ةالدوليف    ه،السلبيات أثناء حكم

هـذه  ص مـن  الـتخلّ ة  بـضرور ياإلسالمداخل اتمع  ة  دءات املتعد اورغم الند 
ذلك مل حيدث   نّأ ّإال اتالسلبي ، ـ    ت الـسلبيات تنمـو     واستمر  ي وتتكـاثر وتالق

 اغتيل علـى يـد      حتىة  ياإلسالمة  فراد اتمع داخل الدول   أ على   السيئبأثرها  
 :اتالسلبيهذه ومن ة املعارض
 للمهـاجرين   الـسياسي قـصاء   الثالث على التـهميش واإل    ة  عمل اخلليف  )١

                                                             


 



 ................٥٧  
 

 فلـم ميـنحهم حكـم    ،بـأمور الـدين واحلكـم   ة وخربة  ومن هلم دراي  ،األنصارو
علـى  ة  الـسياسي  نظريتـه ما فرض   نإوة  أمور الدول  يف   يستشرهمومل  ، الواليات

ـ بـين من  ة   عم بينو هومسترشدا بأهل  اتمع مستعيناً يف  ة  األغلبي غلبـهم  أو ،ة  أمي
  .)١(األنصارحداث ليس هلم من الفضل مثلما كان للمهاجرين وأوة غلم

 لـه   اً وكان مشهود  ،)أقاربهمن  (ة  الوليد بن عقب  إىل  ة  الكوفة  سناد والي  إ )٢
ملـا طلـب      عنه ودافع،   بالفاسق القرآنة   ووصف ،واون وشرب اخلمر  ة  باخلالع

 ، وهـو سـكران  ،ركعـات ة ى الصبح أربعن صلّأبعد  عليه احلدة  قامإو هعزلمنه  
 عليه ومل يقم احلد ،يعزلهفماطل ومل  !زيدكمأن شئتم   إ خلفهيني من   وقال للمصلّ 

ة عزلة عثمان بضرورة ملسلمني مطالبمن اة  وعصب×علي اإلمامصرار إ بعد ّإال
   .)٢(فرتل عثمان عن رأيه اهللا  بتعطيل حدود كان متهماًّوإال ،هوجلد
حـرق  أ و ،زيد بـن ثابـت     ةاءقر على   القرآن قراءةرغم املسلمني على     أ )٣

ـ      والقى ذلك استهجان لقر    ،خرىاملصاحف األ  اس وابـن  اء املـسلمني كـابن عب
   .اخل..مسعود
ة ثـر مـشاد   إعلى   ار بن ياسر   عم الصحايب بضرب   عفّان قام عثمان بن   )٤

 اعتـربه  وذلك   ، واوهرات من بيت املال    يخذ عثمان بعض احلل   أبينهما بسب   
 ضـرباً  سـعه وأ ّإال فما كان من عثمان      ،وتبذير لثروات املسلمني   سفهابن ياسر   

  . )٣(الفتق هار وأصاب على عمي غشحتى
 الـيت ة  بعد املعارضـ  ة  الربذ  إىل ير الغفار  ذ أيب يالثالث بنف ة  قام اخلليف  )٥

                                                             

 


 
 



٥٨.................................. 
 

 وـب بيـت مـال     املايلعفّان فقد كان سلوك عثمان بن      ، ذر لعثمان  وبأ هابداأ
مـا   بعدة  خاص،  ي ذر الغفار  أيبة  نتفاض ال ساسياًأ منطلقاً هقاربأاملسلمني لصاحل   

وقت يف  ة  يبنون القصور ويكترتون الذهب والفض     )مثالًة  معاوي(ة  رأى من الوال  
 بتأجيج نار كان كفيالً  ـاتمع تعاىن من احلرمان والفقر    يف  ة  شرائح عديد  كانت

،  يطفأاً ألرى حقّينإ اهللاو< : ذرأبوولذا كان يقول  ،وسياسته على عثمان ثورةال
  .>...بغري تقىة وأثر، باً مكذّوصادقاً ، حيياوباطالً
صالحيات ة ومنح ، له سياسياًالثالث مروان بن احلكم مستشاراًة اختذ اخلليف )٦

ة بني املعارض ةيفسد العالق وجعلته ،والقصورة  من ورائها األموال الطائلجين ةسعوا
   احلكـم  يف بوجود قصور وسـلبيات ة ن باعتراف اخلليفوعثمان بعدما بدأت تتحس، 

سـؤال  أوة  مـسأل أو  ة   حلاج ملن يريد الدخول   هص منها وفتح أبواب   د بالتخلّ وتعه، 
ـ   نإعلـى   ة  اخلالفة  مؤسس إىل    ينظر ا كان مروان  وملّ ـ ة  هـا مملك هـو   لـه    ةخاص

حاطـت  أ اليتمجوع الناس إىل  هتوجو ،بأخطائهة  ذعان اخلليف إرفض   باؤهوأقر
 إىل  أرجعـوا  !...ا ملكنـا؟  جئتم تريدون أن ترتعوا عن    < : هلم قائالًة  بباب اخلليف 
خـرى  أة  مرة  القفساءت الع . )١(>ما حنن مبغلوبني على ما بأيدينا      اهللامنازلكم فو 
  .خرىأة مرة البداية نقط إىل  ورجعت،الثالثة واخلليفة بني املعارض

د ان كان ضرب اخلليفـتني      بع( ل من ابتدع استخدام السياط    وأكان عثمان    )٧
  .)٢(ةبع األعراف والتقاليد املتضرب ظهور الناس خمالفاًيف ) ةردقبله بال
ـ    أيب   بن اهللاعبد  ة   بتولي عفّانقام عثمان بن     )٨  الـذي  مـصر ة  سـرح والي

                                                             

 
 



 ................٥٩  
 

 فقد كان يقول سأنزل مثل      ، مشركاً ما ارتد  بعد اهللاعدو   هبأن ’الرسولة  وصف
  .)١(قرآناً اهللانزل  اما

 
مـن  ة  ياإلسـالم  قامت اجلمـاهري     عفّانالثالث عثمان بن    ة  بعد مقتل اخلليف  

ـ  مامـاً إ ×طالـب   أيب بـن اإلمـام علـي     ة   مببايع األنصاراملهاجرين و  ة  وخليف
مجـاع  إ يؤكّـد   من اخلصال والسلوكيات ما    ×علي لإلمامن كان   إف،  للمسلمني

االجتماعية األوضاع نّأ ّإالمورهم دون منافس    أى  لتولّ عليهة  األم قد ة  دي املتر
 بـني طبقـات اتمـع    جتماعيـة اال فالفوارق  ،×اإلمامة  مبايعة  حتمت ضرور 
ــاً ــروات ة القرشــية راطيرســتقواال، ة وحــدتــزداد عمق اســتحوذت علــى الث
  .ةرشيدالللسياسات غري ة الثالث نتيجة عهد اخلليف يف واإلقطاعيات

 ×طالـب  أيب   بـن اإلمام علي    ي اجلماهري على تولّ   إصرارومن هنا كان    
ـ الذي و،اتمعيف ة املأمولة واملساواة   العدال ئ ملباد جتسيداًة  اخلالف ة  يعيش حال

ـ ة قبول تكليف األم يف ×اإلمامد  ترد وقد ،ةواوالالمساة  من الالعدال  فقـد  ، هل
ـ ومـدركاً ، ياالجتماع و السياسي بواقع اتمع    يكان على وع   ـ ة  لطبيع ة املرحل

ـ  يعيـشها اتمـع نظـراً   الـيت ها من أصـعب املراحـل       حيث عد ،  ةاملقبل ة  لطبيع
 يـة اجتماعلتطبيق سياسات ة   شهدها اتمع نتيج   اليتختالالت  التناقضات واال 

ـ    األمـر ل  أو يف   فرفض،  ةمتناقض دعـوين < :وخاطـب اجلمـاهري   ة   قبـول املهم 
وال ،  القلوب له   تقوم وال،  وألوان وجوه له   نا مستقبلون أمراً  إف،  غرييوالتمسوا  

                                                             


 



٦٠.................................. 
 

  . )١(>قد تنكرتة واحملج، فاق قد أغامتن اآلإو، العقول عليهتثبت 
 أمـورهم   يتـولّ  اإلمام علـي  ة  صرار اجلماهري وافتهم على موافق    إوأمام  

ـ ي لتولّ ووضع شروطاً  رأيه عن   ×علي اإلمامنزل   ـ  < :ة املهم أن يواعلمـوا أن 
ن إو، قـول القائـل وعتـب العاتـب     إىل ومل أصـغ  ،  أعلم كم ركبت بكم ما   تأجب

وأنا لكم  ،  أمركم وليتموه أمسعكم وأطوعكم ملن     يولعل،   فأنا كأحدكم  تركتموين
  .)٢(> أمرياًي لكم من خرياًوزيراً

ة حزاب سياسي أنشوء   الفترةتلك   يف   السياسي ياالجتماع شهد الواقع    وقد
حـزب    منـها ، للمجتمـع جتماعيةاالوة سري األحداث السياسي يف رتأثّة  عديد

  :وحزب اخلوارج، السياسيعتزال و حزب اال، ةالباغية وحزب الفئ، الناكثني
 

 أمـور املـسلمني بـدأ بتطبيـق         ×طالب أيب   بنمام علي   اإلى  بعد أن تولّ  
  :ها كان من أمهّجتماعيةاالوة صالحات السياسيمن اإلة جمموع
 الـيت ة  لغري رشيد ا جتماعيةاالالعطاء والسياسات    يف   لغاء مبدأ التمايز  إ) ١

 العطاء يف ة رساء مبدأ املساواإ و، تطبيقهامتّ
 ،ة النـاس سواسـي  نّأعالن إبات واحلقوق والواجيف  ة  تفعيل مبدأ العدال  ) ٢

 .فضل ألحد على أحد ال هوأن، وأسودأبيض وال ، يعجمأ وعريبفال فرق بني 
ـ   أهل   بدل منهم من هم   ة  ي وتولّ ،السابقة  اخلليفة  عزل وال ) ٣ ة للدين والعفّ

                                                             


 

 



 ................٦١  
 

 لقـريش ة قاصمة فكانت ضرب ،   ليسوا من قريش    وكانوا مجيعاً  ،فوالهم األمصار 
 .)١(نفوذها وكربيائهايف 

 الـيت  واألمـوال ،  السابقة   أقطعها اخلليف  اليت تاإلقطاعيامجيع  ة  مصادر) ٤
 .ةالقرشية األرستقراطي إىل منحها

ة القرشـي ة مصدر ملخـاوف األرسـتقراطي   ة  صالحات الثوري اإلهذه  فكانت  
ن أبـل تكـاد      ،ةدالثراء مهد  يف   عاا وأحالمها اا حيث باتت تطلّ   بعلى مكتس 

 ضـد د فأعلنوا التمـر ، اتمعيف ة صالحات الثورياإلهذه  تكون مستحيلة أمام    
، أمثال سعيد بن العـاص ة القرشية فلم تكن رموز األرستقراطي ،  ×علي اإلمام

 يوافقـون علـى ان   ،ومروان بن احلكم وغريهـم ، معيط أيب بنة والوليد بن عقب  
حيـث  ؛ مستضعف من املـسلمني   أو العطاء مع أفقر رجل  يف    منهم ي أ ىويتسا
ـ   الـيت ة  على أم من الصفوأنفسهم إىل  ا ينظرون كانو ة  جيـب أن تعامـل معامل

 اإلمامة مساومإىل ة القرشية فلجأت األرستقراطي، ةالعامة وليس كمعامل ة  الساد
 والثـروات   اإلقطاعياتمقابل أن يترك هلم     يف   ومبايعته طاعته بقبوهلم   ×علي
ـ    ال ّوإال ،عفّانعثمان بن   ة  خالف يف    حصلوا عليها  اليت الـشام  يف  ة  تحقـوا مبعاوي

 اإلمام وكان رد ،  هعزل ورفض قرار ،  ×اإلمام التمرد ضد ة  راي أيضاً  رفع الذي
ـ   تقـد  الـذي  فقد رفض العرض     ، وقاطعاً  حازماً ×علي ة األرسـتقراطي  همت ب

 اإلسالملروح  ة  صرحية  وخمالف،  ذلك ضياع حلقوق الناس    يف   حيث رأى ة  القرشي
 ها فـشلت نأة القرشية يقنت األرستقراطيأفلما ، ةوالعدالة د على املساوا   أكّ الذي
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 والتهديد جلأتة باملساوم ومكتسباااحلفاظ على ثرواا  يف حتقيق أهدافهايف 
 وتأليـب   ×علـي  اإلمـام ة  الناس لرفض بيع  ة  ودعو،  ة لنقض البيع  يالسعإىل  

  .عليهالناس 
ـ  اإلمام ضدة  الترويج للدعايات املغرض  يف  ة  وبدأت األرستقراطي   ×يعل

ـ  وطالبوا بالثـأر مـن       ،عفّانالثالث عثمان بن    ة  مقتل اخلليف  يف   شريك هبأن  ةقتل
  .)١(البالد يف د واسع النطاق ومن هنا نشأ متر،املقتولة اخلليف

 ويؤازرهـا  ،والـزبري ة  ومعها طلح ،  بكر أيب   بنتة  د عائش التمرة  وقاد حرك 
ابـن  ، وان بـن احلكـم  مثل مرة  أميبينوة القرشية  العديد من رموز األرستقراطي   

ـ   ،  عامر ل كانـت أو  ة  فعائـش .وغريهـم .....سـعيد بـن العـاص       ،  ةالوليد بن عقب
ـ   ة  فعندما علمت مبقتل اخلليف    ×علي اإلمامة  املعارضني خلالف  ة الثالـث ومبايع

ليـت  < :صـاحت   )ةسلم أيب  عبيد بن (  من أحد أخواهلا   ×علي لإلمامالناس  
تعىن ليت السماء انطبقـت علـى       (  لصاحبك األمر ن متّ إهذه  نطبقت على   اهذه  

 بن اهللاعليها عبيد    فرد. بدمه ألطلنب اهللاو ...عثمان مظلوماً  اهللاقتل و  )...األرض
 أقتلـوا نعـثالً  < وقد كنت تقـولني ، ألنت هل من أمال حرف أونّإ اهللاو :ةسلمأيب  

  . )٢(>فقد كفر
 نكثـا   همـا ولكن ×علـي  اإلماموالزبري بن العوام ممن بايعوا      ة  وكان طلح 
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، عهم قطاع عـريض مـن النـاس     واتب ،ة اخلالف ألسباب سياسي   ا وأظهر ،بيعتهما
ة هم باألموال والرجال حملارب  أمد الذي ي مع البيت األمو   وحتالف حزب الناكثني  

، اتمع يف   ق بدأت تطب  اليتة  صالحات الثوري  والقضاء على اإل   ×علي اإلمام
 مـن منـصب     ×علـي  اإلمـام ة  القإلة  شاملة  حلرب أهلي ة  ون العد فراحوا يعد 

 لإلمـام ر ا حزب النـاكثني حـرم        برة  وقد كانت هناك أسباب معلن    .ةاخلالف
 ×عليمام  اإلحتميل   و ،الثالثة   وهو الثأر ملقتل اخلليف    الأة   ونكثهم البيع  ي،عل

 شريك ه بأن وضمناًة  صراح ههاموات،  عفّانعن مقتل عثمان بن     ة  كاملة  وليؤاملس
  .)١(أخرىة تار قاتليه ييأو هوأن، ةعثمان تارة مقتل اخلليفيف 

حزب الناكثني  أظهره الذيد  الباعث على التمر   هي   األسبابهذه  ومل تكن   
ـ  اجتماعيـة وة  خرى سياسي أسباب  أما كان هناك    نإ ،وأعوام   أنّ :منـها ة  كامن

حيـث طلـب    ؛   الـسلطة يف   ×اإلمام علي ة  والزبري كانا يريدان مشارك   ة  طلح
ـ ة  وطلـب طلحـ   ،  العراقة  وام والي الزبري بن الع   اإلمـام   فـرفض    ،الـيمن ة  والي

؛ القوىلتضعيف مراكز   ذلك سوف يكون باعثاً   نّأساس  أطلبهما على    ×علي
دا فتمر، منها االستفادة يف يعكس رغبتهماة  على الوالي منهما حرصاًحيث ظهر 

ينقمان على هما كانا نأإىل ة ضافباإل، السلطة إىل والوثوب إقصائه يف أمالً عليه
العطـاء  يف  ة  تطبيق مبدأ املساوا  ة   وخاص ،جتماعيةاال ×علي اإلمامسياسات  

حيث كان الزبري بن العوام ميتلـك مـن   ؛   لثروام    مباشراً ل ديداً  كان ميثّ  الذي
ـ  يف   قطاعاتإوودور   أمالك له    وكان ،مليون درهم  ٥٢ ـ ٣٥ ، ةوالبـصر ة  املدين

  .ةسكندريوالفسطاط واإلة والكوف
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 ) ألـف  مليون ومائيت ٢(و،   دينار )لفأ ١٢٠(ميتلك   اهللابن عبد   ة  ن طلح وكا
  .)١( درهم) مليون٣٠(ة درهم وبضائع بقيم

قصاء إ والسلطةستيالء على اال إىل األساس يف د دفالتمرة وكانت حرك
، عنـدما   كما كانت مـن قبـل     ة  تيمية   تعود اخلالف  حتىة  من اخلالف اإلمام علي   

ـ  ان يتولّ يف  ة  بكر رغب  أيب   بنتة  ئشعال فقد كان    اغتصبوها أو ة  طلحـ ة  ى اخلالف
 وطبقاً، األولغاصبها  إىل  ة   تعود اخلالف  يلكة  د فرص التمرة   فكانت حرك  ،الزبري

ة بكر حرك  أيب   بنتة  عائشة  قاد حزب الناكثني بقياد   ،  ةمنوالكاة   املعلن لألسباب
ـ ة  القرشية  األرستقراطي يساندهة  البصر يف   األوىلد  التمر مثـل  ،  األمـوي ت  والبي

ـ   ،  سعيد بن العاص  ،  مروان بن احلكم   ـ إلسـقاط ة والوليد بن عقب  اإلمـام ة  خالف
ك جـيش   فتحـر ،  عفّـان عثمان بن    قتلهحتت ستار الثأر من     ة   الشرعي ×علي

من قبـل  ) عثمان بن حنيف(ة  البصريلاوأغار على مرتل و   ة  البصر إىل   الناكثني
 رجال من   ٤٠ فقتل   ، احلكم كان منهم مروان بن   ة  مجاعة  بواسط ×علي اإلمام

  .الوايلة وقاموا بنتف حلي، احلرس
ـ ة الدولة ل اعتداء على هيب ذلك ميثّنّأوبالرغم من     اإلمـام  نّأ ّإالة واخلالف

 ، والرجـوع مـن حيـث جـاءوا    ، حزب الناكثني بالـسالم إقناع حاول  ×علي
د فنو، ببيعته يطلب منهما عدم النكث  ،والزبرية  طلح إىل   وأرسل رسائل السالم  

وهـو مل  ، كما يـشيعون ة  فهو مل يغتصب اخلالف   ،  طلقوهاأ اليتاملزاعم والدعايات   
هـم  ة الطاع يف وعرض عليهم الدخول، قاتليه يومل يأو، قتل عثمان يف   يشارك

  .القتلة القصاص من  يتموعندئٍذ، عثمان ةقتل إليه خياصموا  مثّبين أمية،و
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مـا  نإ األمـر  هـذا    ها بـأنّ  ريـذكّ أيب بكـر     بنتة  عائش إىل   وأرسل خطاباً 
عثمـان بـن     ةقتل من   أعظم ذنباً  ه تقف الذي املوقف   نّإو،   وليس للنساء  ،للرجال

  فماذا كان جواب حزب الناكثني على رسائل السالم؟، عفّان
ة  واألرسـتقراطي يعـوام مـن البيـت األمـو    ألقد رفض حزب الناكثني و 

، قتتال الشمل وعدم اال ملّرادتأ اليتة  السلميي املساع وكلّ،نداء السالمة القرشي
أنت  فاقض ما <  أبداً اإلمامة  طاع يف   هما لن يدخال  والزبري بأن ة  فقد أجاب طلح  

  . )١(> والسالم، عن العقاباألمر قد جلّ< :هأنة وكتبت عائش، >قاض
 ي وفشل املـساع   ×علي اإلمامة  صرار جيش الناكثني على حمارب    إوأمام  

 لإلمامها حزب الناكثني على املوالني  كان يشناليتالغارات ة  حدوازدياد، ةالسلمي
ومل ، ةالبصر جيشهدخول ة  من ضروراً مفر×علي اإلماممل جيد ة البصر يف على

  : منهااإلمامدها حدة  لسياسما كان وفقاًنإ و،احلربة بني هيكن دخول
وتفنيـد  ،   مشـل املـسلمني    وملّ،  السالم حلـزب النـاكثني    ة  دعو يف   االستمرار

ـ يف ة البـصر  يف   جليش الناكثني املتمركز  تعرض  عدم ال ، و ةايات الباطل الدع ة حال
 . احلربيبدءواهم مل نأرفضهم السالم طاملا 

 ،من أجل الدفاع عن الـنفس      هي   مانإ و  استراتيجياً  احلرب ليس خياراً   نّإ
ـ  ، تطبيقهـا   متّ الـيت  جتماعيةاالصالحات  دفاع عن اإل  الو بـدأ جـيش    ذا مـا إ ف

 .)٢( عن السالمذن من احلرب دفاعاًإ ب فال مفرالناكثني احلر
سـتعداد  ر اال  على احلـرب قـر      ان جيش الناكثني قد أصر     لإلماما تأكد   وملّ
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  :ومنها  صواب القراريؤكّدرات ما من األسباب واملرب ه ولدي،للحرب
علـى نكـث    ة  وقيامهما بتحريض العام  ة  والزبري بنقض البيع  ة  قيام طلح ) ١
 . بالدخول فيما خرجا منهاإلماموعدم انصياعهم لطلب ، ×علي لإلمامبيعتهم 

ـ ،  ا هتبالرغم من أحقي  ،  ة على اخلالف  اًمل يكن حريص   هنإ) ٢ ـ  يفه ة  خالف
للذين ة  ملزمة   بيع يولذا فه  ،ةواخلاصة  العام بايعهفقد  . )١(ةومل تكن فلت   ،ةشرعي
 نالناكثني يعتـربو   نّإولذا ف ،  والزبري اللذان نقضا بيعتهما   ة  طلحة  وخاص ه،بايعو

 .ةخارجني عن الشرعي
 هلـم  اإلمـام  أرسلهمرفض حزب الناكثني نداء السالم والوسطاء الذين        ) ٣

ـ خمطّطـام   والرجوع عن   ،  حقن الدماء ة  ملطالبتهم بضرور   كانـت   الـيت ة  احلربي
علـى  ة  غارواإل ،ةالبصر إىل   بعد دخول جيشهم  ة  خاص،  ةسقاط اخلالف دف إل 
 .)٢( من احلرس رجالًنيتل أربعوق، ة البصريلامرتل و
 ×علـي  اإلمـام طلـب   ة  القرشية  رفض حزب الناكثني واألرستقراطي   ) ٤

وا علـى مـوقفهم    وأصر، عثماني القصاص من قاتل   يتم مثّ ،ةالطاع يف   بالدخول
ـ   يف   ×علي اإلمامط   تزعم بتور  اليتة  طالق الدعايات املغرض  إو ة مقتل اخلليف

 . يالشرعة لى اخلليفعالن حرب عإل  وذلك ميثّ،الثالث

 ، مـن احلـرب   اً مفـر  ×علي اإلمامرات مل جيد    األسباب واملرب ذه   هل وطبقاً
اإلمـام عتداء على جـيش      بدأ بالقتال واال   الذي حزب الناكثني هو     نّإوة  خاص 

حيث  )م٦٥٦(هـ  ٣٦ة اجلمل سنة يت مبعركمسة كبرية  معرك يف   فالتحم اجليشان 
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جـيش  ة  زمية  على مجل وانتهت املعرك   ة  ب راك ي وه ،تقود احلرب ة  كانت عائش 
 اإلمـام  ومثلـهم مـن جـيش    ، رجـالً )٥٠٠٠( حوايلحيث قتل منهم  ،  الناكثني

، بعد عقر اجلمـل   ة  سر عائش أ ومتّ،  والزبرية  قتل طلح ة  املعركهذه    ويف ×علي
  .)١(ومروان بن احلكم

 
 بايعتـه ن  أ تطبيقهـا بعـد    يف   ×علـي  اإلمـام  بدأ   اليتة  ستراتيجيكانت اإل 

 الـيت  القطـائع    ورد،  السابقة  اخلليفة  عزل وال  يف   لت متثّ اليتو،  مجاهري املسلمني 
 يف  رئيـسياً سـبباً  ؛ العطـاء يف  ة  وتطبيق املساوا ،  ألقاربه عفّانمنحها عثمان بن    

ةالقرشية  د وسخط األرستقراطي  متر  ،ـ   يلاد و ومتر ، سـفيان  أيب   بـن  ة الشام معاوي
ورفـض  ، ×علـي  اإلمامة خالفة  عتراف بشرعي د اال  املتمر حيث رفض الوايل  

ـ القصاص من  ة  بذريع،  الشامة  من والي  هقرار عزل  ـ  ةقتل ـ ، عثمـان ة اخلليف  يوه
بعمـرو   واستعانته بدهائهواستطاع  ،  ك ا حزب الناكثني    متس اليتة  نفس الذريع 

  .)٢(×علي اإلمام ضد عياًالشام ويكتلهم مجأهل يؤلّب بن العاص أن ا
مـا كـان    نإ و ،املقتـول ة  باحلريص على األخذ بثأر اخلليف    ة  معاوييكن  م  فل

دها  باتـت تتهـد    الـيت ة   ومـصاحل  الـسياسي  همنـصب  ة هو محاي  ياألساس ههدف
 متهيـداً ،  ×طالـب  أيب   بـن اإلمـام علـي      يقوم ـا     اليتة  صالحات اجلديد اإل

 يف  يتـساهل ي بالذ×علي اإلمامن  ومل يك ،  ذاتهة  للوثوب على منصب اخلالف   
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 الـيت  اإلسـالم لـروح  ة ذلك عود يف نّأ رأى   اليتو ،ومبادئه إستراتيجيتهتطبيق  
 ولو اإلسالم على حساب روح   اًحدأيصانع   أو   فلم يداهن ،  غابت عن املسلمني  

 والياً وأبقاهة  امللوك لداهن معاوي  ة  ن حييا حيا  أ و  سريعاً األمر له   ن يستقيم أأراد  
ـ    أنـه   أو،  ةبـن شـعب   ة  قتراح املغري الة  ستجابا،  معلى الشا  ة قـام بتطبيـق سياس
ال < يالثور شعارهرفع   لكنهو.األرستقراطيني وكبار القوم  إىل  ة  منحاز اجتماعية

  .)١(>يأمريف ة  الدنييوال أعط، ديين يف دهنأ
لتـشجيع  ،  نياملعـزل ة  والـوال ة  القرشـي ة  حتالف األرستقراطي  إىل   ىدأوذلك  

 ،×علي اإلمامة  املناهض خلالف،الشام يف سفيان أيب بنة معاويوتدعيم موقف 
هذه ا فشلت فلم، والزبرية وطلحة عائشة  قد قاموا بتمويل حركذلكوكانوا قبل 

  بينهما على بـثّ كان التحالف، ةوتدعيم موقف معاوي ة  عملوا على تقوي  ة  احلرك
 فقـام  ،×لـي ع اإلمـام حكم ة للنيل من شرعي ،  اإلمام ضدة  الدعايات املغرض 

ة  والعـود  ، كان حيلم مبلك مـصر     الذيبرام حتالف مع عمرو بن العاص       إبة  معاوي
فكـان مـن أهـم    ، عفّانالثالث عثمان بن    ة  اخلليف هن عزل أخرى بعد   أة   مر إليها

 مقابـل  ،مصرة مبنح عمرو بن العاص والي  ة  ن يقوم معاوي  أتفاق هو   بنود هذا اال  
 أبواق  فقاما ببثّ ،  ×علي اإلمامة  خالف يف   والطعنة  معسكر معاوي إىل   هاحنياز
  : أنه  إىل استندتاليتو ×علي اإلمام ضدة الكاذبة الدعاي
- عفّانالثالث عثمان بن ة ض على قتل اخلليفحر. 
 .الثالثة اخلليف قتله ييأوة نأ -
 . عفّانقتل عثمان بن  -
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- ةونشر الفتنة ق اجلماعفر. 
- ١(صحابهأهو وة  الصاليال يؤد(. 

وجعلـها شـورى بـني      ،  إقالتهم  ويتحت ،ة غري شرعي  ×علي ماإلماة  خالف
 .اخلطّابجعلها عمر بن  املسلمني على ما

 بالرد علـى    ×علي اإلماموقيام   ،ةوبالرغم من تناقض الدعايات املغرض    
ـ ، قتلهض على أو حر، مل يقتل عثمان هبأن وتأكيدهة الدعايات املغرض هذه   هوأن 

 ّوإال، ة وخدعيرفع قميص عثمان كذباًة  معاوينّأو، )٢(أبرأ الناس من دم عثمان
 حيـاكم  مثّ،  همام زمان إة  وطاع،  ةاجلماع يف    ويقوم بالدخول  ،فليثبت عكس ذلك  

 أهل حتريض يف جنحت ها أنّإالة الدعايات املسمومهذه يد ن وبالرغم من تف،القوم
وسياسته ×علي اإلمام الشام ضد.   

ة هو النيـل مـن شـرعي      ة  املغرضالدعايات  ذه   هل األساسيوقد كان اهلدف    
ـ    لال متهيدا،  ةمعاوية  مارإوتثبيت  ،  ×علي اإلمامة  خالف ، ةستيالء علـى اخلالف

ـ   ،  يها بعد ذلك  وسرقتها من مستحقّ    ـدف   ×علـي  اإلمـام  يوبالرغم من وع
يكون ة يانثة هليأ ب حرباًن يتجنأحاول ، عليهد  للتمره دفعالذي ياخلفة  معاوي

ـ  إىل رسال الوسطاء والوفـود إفعمل على ، وجيش الشامة طرفها معاوي  ة معاوي
لتحقيق الـسالم    هإستراتيجيتوارتكزت  ،  ةالطاع يف   والدخول،  على السالم  هحلثّ

  :هامن أمهّة ن معيئعلى مباد
 .هعلى قرار عزلة ن يوافق معاويأة ضرور -١
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فقد بايع املهاجرون ، ةها مل تكن فلتألن،  ةاخلالفة  بشرعية  اعتراف معاوي  -٢
ـ فهـي ولـذلك  ، رادـم إمبحـض  ،  اجلمـاهري ة  وعام،  راألنصاو للـشاهد  ة  الزم

 .الشام يف وهو تلزمهة البيعهذه ف، ةوينطبق ذلك على معاوي، والغائب
 مـن الطلقـاء الـذين ال   ه ؛ ألنة عن أطماع اخلالف ة   معاوي يختلّة  ضرور -٣

 .ةاإلمامتعقد هلم  والة  هلم اخلالفحتلّ
ـ ة همهم معاوي يتالذي و،الثالث ةهمني بقتل اخلليف  املتة  يتم حماكم  -٤ ة حماكم

 .ةالطاعيف ة ن يدخل معاويأبعد ة عادل
علي اإلمامحيث عرض على    ؛  الطلبات  هذه   على   سريعاًة   معاوي ورد× 
 قـائالً  عليهواشترط ، ةاخلالفة عتراف بشرعي مقابل اال  الشام ومصريف  هأن يولي: 

  ).اإلمامة وفاة  حاليف( ة بيعيعنقيف  ه جيعل ألحد من بعدّإال
ـ ة  معاوي هم ب  تقد الذين نتسائل هل العرض     أولنا   ـ  ميثّ ـ ة  ل رغب يف ة  حقيقي

فهـذا العـرض     ؟مكـشوفة ة  سياسـي ة  ل مناور ميثّنه  أ أم وجتنب احلرب؟ ،  الصلح
ـ ×علي اإلمام  وضعها الذي شروط الصلح     كلّ ساساًأينسف   ة  بل يضع معاوي

ذ  ؛ إ  ×علي اإلمام ةموافقة  حال يف   احلايلة   أفضل من وضع   يموقف سياس يف  
ن أاملوقف حيـث ميكـن   ة وهنا تكمن خطور  ،  مصر جبانب الشام  ة  سيضم معاوي 
ـ   ارتكاز وانطالق لال  ة  الشام ومصر لتكونا نقط   ة  يستغل معاوي  ة ستيالء علـى بقي

من ة ستيالء على اخلالف اال يف   يعالتوس هق حلم وبذلك يتحقّ ،  الواليات األخرى 
حد بعـد    يبايع أل  ّإاليف   هعلى حقّ  هصرارإو هد تشد نّإبل   ،أصحاا املستحقني 

ـ  هيكشف استعداد  ×علي اإلمامة  وفا ـ  هوختطيطات الوثـوب علـى    يف  ة  الكامن
ـ ي علـى أ د جمدداًوالتمر، الظروف فيه تسمح  وقتيأيف ة  اخلالف يـأيت  ة  خليف

  .ةتسلطية ديكتاتورية كما تكشف عن نزع، فيما بعد
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ـ ة رادإلغـاء  إة  ف يتيح ملعاوي  سو هقحتقّة  حال يف    هلذا الشرط  فطبقاً يف ة األم
ـ  ،   حسب منطق الشورى املزعومة    خليفتهااختيار   املنـشود وهـو     هلتحقيق هدف

 عاملـاً دفـه،   ×، وكان اإلمام عليةوسيل  مثن أو  يبأة  ستيالء على اخلالف  اال
 .)١(ني عـضداً لن يتخذ املـضلّ  هنأو، ةها خدعنأ داً مؤكّاألمويرفض العرض   لذا  

ًوما كنت متخذ املضلني عضدا{: قال تعاىل َّ ُُ َُ ََ ِّ ِ ُِْ َ ُ َ{)٢(.  
 الـشام علـى   يلاصـرار و إ ظـلّ يف ة يانثة هليأوأصبح املوقف نذير حرب   

وبعد  )م٦٥٧( هـ٣٦ صيف عام    يفف،  ة على موقف  ×علي اإلماموثبات  ،  هدمتر
،  املتمـرد  الـوايل جيش الشام لردع    إىل   هتوج هتعدة  ن استكمل جيش اخلالف   أ

يف  على حـدود الـشام   سفيان متمركزاً أيب بنة  معاوية  يش الشام بقياد  وكان ج 
طالئـع   انتظاره يف   كان،  ةالفرات عند الرم  ة   عبور جيش اخلالف   وإثناء،  )صفني(

ولكـن  ،   مناوشات بينـهما   أيومل حتدث   ،  احلال يف    انسحب الذي،  جيش الشام 
ـ  وميـاه  اإلمام بعض وحدات جيش الشام حالت بني جيش         نّأحدث   ، راتالف

 ×علي اإلمامالسماح جلنود  وجنودهة  ورفض معاوي،حيث استبد م العطش
  .)٣( قتل عطشاناًالذيالثالث ة حدث مع اخلليف مباة سوأالفرات  مياهبالشرب من 

 الـذي  )عمرو بن العـاص   ( العسكري هلنصائح مستشار ة  ومل يستمع معاوي  
ـ   مثل هذا الفعل غري مأمون العواقب حيث ميكـ  نّأ له   دكّأ ن أة ن جلـيش اخلالف

 هذا الفعل سـوف يعمـل علـى         نّأكما  .هومينعهم من ة  عن مكان املاء بالقو    جيلوه
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ة نفوس اجلند الذين حرموا من املـاء فيحـاربون بـشراس   يف ة  واتأجيج نار العد  
والعطش يقتلـهم ين يقف مكتوف األيدأة ومل يكن جليش اخلالف، ة معاوي ضد ، 

جالء جنـود   إة  النهاي يف   واستطاعتة  اس قاتلت بشر  اليت وحداتهفأرسل بعض   
حرـا   يف  ومل تستطع بعد ذلك استخدام سالح العطش ،عن موضع املاء  ة  معاوي
يعامل جنـود الـشام باملثـل       ّإال جعلته اإلمامة  ولكن مساح .اإلمام جيش   ضد  ،

ة وهـو موقـف يكـشف مـدى مساحـ         ،  الفـرات  ميـاه فسمح هلم بالشرب مـن      
  .خمالفيه مع اناإلنسحلقوق  هحتراما و×اإلمام

املاء  يف   ممنع جنود الشام من التحكّ     إىل    هدفت اليتة  احلملهذه  وباستثناء  
ـ   املتمـر  الـوايل  وجنود   اإلمام بني جنود    العسكري الوضع   ظلّ ـ  داًد متجم ة  طيل

  . بعض املناوشات هنا وهناكّإال اللهم  يوماًنيربعأ
ــاء    ــوم األربع ــع ي ــاق أوس ــى نط ــال عل ــدأ القت ــام  ٨وب ــفر ع ه ٣٧ص

ن أ وكاد جـيش الـشام   ، صباح اخلميسحتىة   بضراو واستمر) م٦٥٧يوليو٢٦(
جـيش   وبـدأ ، حيث ظهر أكثر تنظيمـاً ، ×اإلمام علي على جيش  حيرز نصراً 

 مل يثبـت    هنأة  جليش الشام لدرج  ة   ميدان املعرك   وينسحب تاركاً  ،ينهزمة  اخلالف
عراق باتت نبال جيش   ال أهل   ومع ارتداد  ،ةوربيعة  مكّ أهل    قبائل ّإال اإلماممع  

 ×اإلمام علـي حدهم للنيل من أم  وتقد،  ×علي اإلمام من   جداًة  الشام قريب 
  . )١(باملرصاد له ة بن احلنفيحممد ه وأخي×احلسنياإلمام فكان سيف 

ـ ة  وبدأت اجلنود املنسحب   هتوازنة  ستعاد جيش اخلالف   ا وسرعان ما  ع تتجم
تلـو  ة  على جيش الشام املـر روأخذ يك،  اجليشة   وقاد األشتر ميمن   ،من جديد 
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 اإلمـام  والح النـصر جلـيش   ،معـسكرهم  إىل  وانتـهى ـم  ، كشفهم حتىة  املر
ـ  ،  د املتمر الوايلدىن من   أ أو   قاب قوسني  جنودهصبحت  أو مـع  ة  فتشاور معاوي

ـ    يف   العـسكري عمرو بن العاص لتقييم املوقف       همـا  نأدركـا   أو ،ةميـدان املعرك
  قد رأيت أمراً  يننإ<:ملعاوية فقال عمرو    ، منها مفرال  ،  ةمروعة  قادمني على هزمي  

ن نرفـع  أ ّإالمـا أرى    ة   فرق ّإالوال يزيدهم   ،   اجتماعاً ّإالة  الساعهذه  ال يزيدنا   
ن اختلفـوا  إو،  القتـال رد إىل  هم بذلك جابوا كلّ أن  إف،  ليهاإاملصاحف وندعوهم   

   )١(.>رحيهمفشلوا وذهب ، وقائل ال جنيبهم، فيما بينهم فمن قائل جنيبهم
ـ  وقد حدث بالفعل ما    ـ      أعمـرو فبعـد      لـه    طخطّ ة ن رفعـت جنـود معاوي

ـ لكسب الوقت واإل ة  بالتحكيم خدع ة  املصاحف مطالب  انقـسم  ، ةفالت من اهلزمي
رفـع املـصاحف طلبـوا      ة  بعملي فريق اخندع  ،نفسه على   ×علي اإلمامجيش  

ة وكان حج ،اءغلبهم من القرأ وكان ،التحكيم إىل عدم استمرار القتال واللجوء
ـ  ×علـي  اإلمامن مل جيب    إو،  أيضاً هللا ويوقفونه هللاهم حاربوا   نأ هؤالء ة  معاوي

   .نبيهة وسن اهللاة  لشريعسوف يكون خمالفاً هنإالتحكيم فيف ة طلبإىل 
 يف   وطلب االسـتمرار   ،رفع املصاحف والتحكيم  ة  خر رفض خدع  آوفريق  

الـذين جيـب ردعهـم      ة   من البغا   وجيش الشام  ، معهم  احلق نّأتهم   وحج ،القتال
ـ   ي بالذ ×علي اإلمامومل يكن   ،  ظهار احلق إل ة  ينخدع برفع املصاحف واملطالب

 إىل  ستـسالم والركـون   اال يف   د للراغبني وأكّ ،ةاخلدعهذه   فقد رفض    ،بالتحكيم
 هوأخـر ة  رمح هلوأو،  عدوان وباطنه،  ميانإ ههذا أمر ظاهر  < :التحكيم أنّ ة  عملي
، وا على اجلهاد بنواجـذكم   وعض،   طريقتكم وألزموا،  ى شأنكم فأقيموا عل ،  ةندام
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  . )١(>ناعق نعق إىل وال تلتفوا
ـ ،   وقتال عدوكم  ،كم وصدقكم حقّ إىل   امضوا اهللاعباد  <: جنودهونصح    نّإف

، سرح أيب   وابن،  ةوحبيب بن مسلم  ،  معيط أيب   وابن،  وعمرو بن العاص  ة  معاوي
ـم مـنكم     أنـا   أ،  نآاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين وال قـر        والضح عـرف ،

هم نأوحيكم  ،   رجال  وشر ، أطفال  فكانوا شر  ،وصحبتهم رجاالً ،  طفاالًأصحبتهم  
  .)٢(>هم يقرأوا وال يعملون مبا فيهانإ، ةودهاء ومكيدة خديع ّإالرفعوها  ما

ـ  نّأ ّإال للموقـف    ×علي اإلماموبالرغم من استجالء     مـن  ة  كـبري ة   طائف
منـه   وطلبـوا    ،باستمرار القتـال   هاء رفضوا طلب  القر ةوعلى رأسهم طائف   هأنصار

منه بأن يرسل لألشتر يطلب  هدووهد، التحكيمة عملي إىل واللجوء، وقف القتال
ـ  وأسلموه اعتزلوه ّوإال ،التحكيم إىل   واللجوءة  من ميدان املعرك  ة  العود ، ةملعاوي

ذ األشعث  خأ و ، قد قبل التحكيم   ×علي اإلمام نّأ فيه   شاعواأ الذيىف الوقت   
قد  ×اإلمام علي   بأنّ األمر أ بد حتىبني الناس    اإلشاعةهذه  د  ن قيس يرد  با

التحكيم على  ة  صرار جبه إوأمام  ،  التحكيمة   وقف القتال وقبول عملي    قبل فعالً 
األشتر  إىل   رسوالً ×اإلمام علي أرسل  ة  ميدان املعرك  يف   وقف القتال ة  ضرور
استغراب األشتر مـن هـذا    إىل  ىدأمما   ،ووقف القتال ة  العودة  بضرور فيه   يعلنه
ـ  يف قم وتتفو تتقداإلمامفقد كان جنود  ،توقيته ومن  األمر علـى  ة ميدان املعرك

ـ  دىن فما أ أو    النصر كان قاب قوسني    نّإو،  جند الشام  ـ  ّإال يه  ،ة سـاعات قليل
 ـ  نّأالرسـول    له   د فأكّ ،دين على التسليم  ويرغم املتمر مـري  أ نّأ و،وقعـت ة   الفتن
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ن أأو بـني  ، القتال يف ستمراربني اال هروخي ،معه يعود  حتىة  منني بات رهين  املؤ
 وقبـل  ، فانـصاع األشـتر  ،نتـصار مـن اال ة  فائـد   ال  ووقتئذٍ ،املؤمننيمري  أيقتل  

  . القتالالرجوع تاركاً
 وكـشف عـن بـوادر       ،التحكيمة  موقف جبه  رجوعهر األشتر بعد    وقد صو 

 فقد خاطبـهم    ،رفع املصاحف ة  خنداعهم بعملي  بدأت تظهر ال   اليتة  النفسية  اهلزمي
رفعوا ،  كم هلم قاهرون  وا أن وظن،   والوهن أحني علومت القوم    أهل الذلّ  يا< :قائالً

أمر  تركوا ما  اهللاوقد و ،  فيها تركوا ما  اهللاوقد و ،  فيها ما إىل   املصاحف بدعوتكم 
  .>فال جتيبوهم، عليهمن أنزلت ة وسن، فيها هب اهللا

  .  فالفتح بات قريباًقليالً ميهلوهن أوطلب منهم 
ة ميـدان القتـال مـر    إىل التحكيم مطلب األشـتر بـالرجوع    ة  فرفضت جبه 

، اهللا يف   وحنن قاتلنا هؤالء  ،  صاحبك أبداً  نطيعك وال  نا ال إدعنا منك ف  < :خرىأ
وضـع   إىل   عيتمود،  فاخندعتم اهللاخدعتم و < :د هلم األشتر  فأكّ >وتركنا قتاهلم هللا  

  وشـوقاً  ،الـدنيا يف   ةزهاد صالتكم   ا نظن أصحاب السوء كن   يا،  ماحلرب فأجبت 
 )النـوق (النيب   أشباه يا،  الدنيا من املوت   إىل   ّإالفال أرى فراركم    ،  اهللالقاء  إىل  

  .)١(>فابعدوا كما بعد القوم الظاملون، ني بعدهايانما أنتم برب، ةاجلالل
الـصلح   إىل   وحوقف القتال واجلن  ة  على ضرور  التحكيمة  صرار جبه إومع  

ـ    مفراً ×علي اإلماموحماولتها فرض رؤيتها مل جيد      ة  واملسامل ة  من قبـول عملي
 راً مـرب ،هلـذا املوقـف    رفـضه رادم ورغبتهم بالرغم من     إ على   التحكيم نزوالً 

وكنـت  ، مأموراً فأصبحت اليوم قد كنت باألمس أمرياً  < :التحكيم قبولهسباب  أ
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  . >تكرهون  أن أمحلكم على ما يلفليس،  فأصبحت اليوم منهياًناهياً
  جاءيانقالب داخلأو ة مؤامر إىل ×علي اإلمامتعرض   على   يؤكّدوهذا  

مـشبوه  دور  لـه  فاألشعث بن قيس كـان ،  وأخرياًالًأوة معاوية مصلح اجتاهيف  
لطلبـات   االسـتجابة ة   ونادى بضرور  ،ل الناس عن القتال   يوم صفني حيث خذّ   

وعمـل علـى    ،  التحكـيم  إىل    واللجـوء  ، القتال وجند الشام بشأن وقف   ة  معاوي
د  للقضاء على متر لكان كافياًن يستمرأ له ر قدلو الذيستمرار القتال الة احليلول
لئن مل تقبل هذا منهم ال  اهللاو<  :×علي لإلمام وديده، يالباغ وحزبهة  معاوي

  .)١(>وال نقف معك موقفاً، وال نرمى معك بسهم وال حجر، وفاء معك
ـ    ؟ةع معاويمة سياسية ل عقد األشعث بن قيس صفق     فه ة وهـل كـان موقف
؟ ةيبعض احملادثـات الـسر    ة  وبني معاوي ة  هل دارت بين   ؟ةيعاز من معاوي  إهذا ب 

يوجـد   ال ك؟للتحرة  املناسبة  وانتظر اللحظ ة   ملعاوي جاسوساً أو   هل كان عميالً  
 أو دها نفـس الوقـت ال ميكـن اسـتبعا          ويف ،التـساؤالت هذه  دليل على صدق    

 فقد كان ، بن قيسلألشعث املشبوهد على الدور  الشواهد تؤكّألن كلّ ؛  جتاهلها  
كمـا   هد ويؤي ،بشأن استمرار القتال   ×اإلمام علي  ين حيترم رأ  أمن املفترض   
  .×علي اإلمام ي املؤيدين لرأواآلخرينفعل األشتر 

 بيت  آلو األمويقد حدث تقارب بني البيت       أنه   كما،  هدوهد خالفه لكنهو
 ّإال هذا التقـارب     وال نعرف سر  ،   وارتبطت مصاحلهما ببعض بعد ذلك     ،األشعث

 لهاييـستم  جعدهاألشعث  ة  فابن .ةملعاوية  جليلة  سدى خدم أذا كان الرجل قد     إ
وعبد الرمحن بن األشعث    ،  ‘ي احلسن بن عل   لإلمام  السم وتقوم بدس ة  معاوي
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 عن مكان اختباء مسلم بن األموية السلطةلريشد ة الكوفيف ة مارانطلق لدار اإل
ن أ  احلـسني  اإلمـام بل ويطلب مـن     ،  ةالكوف يف   × احلسني اإلمامعقيل سفري   

  .كما سنعرف الحقاً، ةيزيد بن معاوية يعترف بشرعي
الـصلح  ة   على عملي  ×علي اإلمامن وافق   أاخلوارج فبعد   ة   خيان  تأيت مثّ

حيكـم  نـه  أ ويـدعون  هونذ م يكفر؛ إ ة   على رغبتهم األساسي   والتحكيم نزوالً 
  . جنوده من ١٢٠٠٠كثر من أ واعتزله ،)١(دين اهللا يف الرجال
 ي موسـى األشـعر   علـى قبـول أيب  ×علي اإلمامرغام إة  مؤامر تأيت مثّ

 ياألشتر النخع أو بن عباس اهللا لعبد ×علي اإلمام ورفضهم ترشيح    ،للتحكيم
 هألن؛  ي موسى األشعريبأالتحذيرات بشأن اختيار ة ورفضهم لكاف ،ةاملهمذه هل

  لتثبـيط    وغريباً  سلبياً ولعب دوراً ،   فهو عثماين  ،التحكيمة  ل لعملي مل يكن باملؤه 
 اإلمـام ة وطلـب مـن النـاس عـدم نـصر     ، قتال حزب النـاكثني  يف   الناسة  مهّ

  .)٢(×علي اإلمامبايع نه أ بالرغم منة بتعاد عن الفتنواال
منـه  حذر  وقد وقع ما، ومكره دهائه  يف  لعمرو بن العاص   اًدليس نِ  أنه   كما

علـى  معاً  فقد اتفقا   ،  عمرو بن العاص  ة  شرك خديع  يف   فقد وقع  ×علي اإلمام
بـن   اهللالعبد  ة  ن تكون اخلالف  أ و ×علي اإلماموة   من معاوي  اًن يقوما خبلع كلّ   أ

موسـى   بـا أولكن يوم التحكـيم خـدع عمـرو بـن العـاص      ، اخلطّابعمر بن   
ـ أ تالتفاق وما أن عالن اال إلالًم أون يتقدأمنه  فقد طلب    ،األشعري  موسـى  وب

 اهللا وتنصيب عبـد  ،سفيان أيب بنة ومعاوي، ×طالب أيب  على بن  لإلمامة  خلع
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ـ   نـه   أ ذا بعمرو بن العاص يعلـن     إة   للخالف اخلطّاببن عمر بن    ا  ،ةيثبـت معاوي
ان وينفض مـؤمتر الـصلح بـال نتـائج           ويتشامتان ويتساب  ،وحيدث اهلرج واملرج  

ة كـثري ة  مع مكاسـب سياسـي    ة  البداية  نقطالسياسي إىل   ويرجع املوقف   ة  دحمد
شـرك   يف  ي موسى األشعر  أبوولكن كيف وقع     ،ةالباغية  من الفئ  هوحزبة  ملعاوي

  ؟العديدة بالرغم من التحذيرات ،عمرو بن العاص له ه نصبالذياخلداع 
  يف  يكن حذراًوملاذا مل عمرو بن العاص؟  خيدعهن  أب احتمال   ملاذا مل يتجن 

مـؤمتر   يف   الًبعـدم احلـديث أو     هـه مع عمرو بن العاص بالرغم مـن تنبي        هتعامل
 منها ومل اجلماهري على رضاً   انتخبته ماماًإوة  ن يعزل خليف  أ له   هل حيق  الصلح؟

بـدون  أو منـه  بـدون طلـب   ة  كان للخالفياًتنصيب أ  له   هل حيق  تطلب عزله؟ 
  .األنصارملهاجرين ومن ااملزعومة جملس الشورى ة مبايع

 ×اإلمام علـي  ن يبدأ   أ،   حدثت اليتالتحكيم  ة   بعد مهزل  الطبيعيكان من   
 ه،ن خداع عمـرو بـن العـاص وغـدر         تبي الشام بعد ما  إىل   زحفهاستكمال  يف  

كان غرضها كـسب الوقـت      ة  مكشوفة  بات لعب  ه كلّ األمر نّأوضحت األمور   أو
ـ  ن حتـد  أ كانت على وشك     اليتة  فالت من اهلزمي  لإل وهـو  ،  وجنـوده ة  ث ملعاوي

 هر حلكم احلكمني كما صـو اً ورفضنكوثاً اعتباره حال ال ميكن   موقف على كلّ  
 يف  التحكـيم  ألنّ  ؛ )١(ن أمثـال يوليـوس فلـهاوزن      واملستـشرق ة  البعض وخاص 

 إىل لاألصل مل يتوص هولكن موقف عمرو بن العاص خبداع، ن وملزماتفاق معي 
ـ   اال يف   ×علـي  اإلمامموقف  ة  هو دليل شرعي  ة  وتثبيت معاوي  ة سـتعداد جلول
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ـ  خرى من احلرب ضد   أ ـ    نفـسه الوقـت    يف   ويكـشف  ،ة معاوي يف ة طمـع معاوي
 الـيت املطالب  ة   لكاف ياًاحلكمان لكان ذلك ملب    عليهتفقا   ا فلو حدث ما  ،  ةاخلالف

ني عبد  يوتع،  ×علي اإلمامة  قالإمن   هق ما أراد  سيتحقّ هألن؛  ة  نادى ا معاوي  
ـ    ة  اخلالف يف   بن عمر  اهللا هـو   لرغبتـه  وحتقيقـاً ،  ةكتحقيق ملبدأ الشورى املزعوم

  .ةاخلالف يف الطمع لكنه و،من عمر اهللالعبد  همراسالت يف د عليهاكّأ اليت شخصياً
،  النـدم التحكـيم أشـد   ة   طالب بعملي  الذيالتحكيم ندم الفريق    ة  وبعد مهزل 

وبالرغم من ، وات األوانولكن بعد ف ه، سياست اإلمامهم أفسدوا على    نأوأدركوا  
  ومل ينهضوا،والسكونة الدعة فاستسلموا حليا، أفسدوه ما إصالحذلك مل يريدوا 

  . )١(×علي اإلمامخرى مع أة احلرب مرإىل 
 وبدأ،  اإلمام جيش   ييدأمن   وصال حيث انتزعت مصر    هوحزبة  فجال معاوي 

ى،  ةواملدينة  على الكوف ة   غارات عديد  يشنتـهم  العـراق مهّ    أهـل  ذا استجمع إ حت
م  وقوأ وكانوا على    ،خرياًأاألمـر ذ حـدث    إ ؛جيش الشام   ة  ستعداد ملالقا االة  هب 

ة صالإىل   هثناء خروج أ ي على يد ابن ملجم املراد     ×علي اإلماماجللل فقد قتل    
 ٢١ يف بعـد ذلـك    استشهدو) م٦٦١( هـ ٤٠رمضان من عام    من شهر      ١٩ يف الفجر

  . خليفة للمسلمني احلسن بن علىلإلمامعد ذلك يبايع الناس ب، لرمضانمن شهر 
 

 ،سعد بن مالـك  ،ياألنصارة   بن مسلم  حممدمنهم  (ظهر فريق من املسلمني     
 ...اخلطّـاب بن عمر بن     اهللاعبد   ،ةبن زيد بن حارث   ة  أسام ،وقاص أيب   سعد بن 
 وبني  ×طالب  أيب بناإلمام علي   عن الصراع الدائر بني      بنفسهنأى  ) وغريهم
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 أيب  بنة  معاوي(ة  الباغية  من الفئ  أو   )والزبرية  طلح( من حزب الناكثني   هخصوم
وكـان   ،ة وأثـروا الـسالم    ، من الفـريقني   أيفهم مل يقاتلوا مع      ،)جنودهسفيان و 

  .>أصلح لكمة  الفتناعتزلوا< شعارهم هو
 لتربيـر  ’الرسـول إىل ة ختراع األحاديـث املنـسوب  ا وقام هذا احلزب ب   

ـ     يف   ار عبد اجلب  يالقاض ذكرهاألحاديث ما   هذه   من   ،فهممواق ة أول كتـاب املني
 هواألمل ونص:  ـ  ني على بضع وسـبع    يتستفترق أم ـ  ،هـا أتقاهـا وأبر   ،ة فرق ة الفئ

 نّأهو   هضد أو   ×علي اإلمامرفض القتال مع    يف  ة  الفرقة هذه   وحج ،)ةاملعتزل
غري واضح مع أاحلق وقـاص   أيب ان سـعد بـن   فك،املتصارعني  من الفريقنيي

وينطق فيقـول أصـاب هـذا     ،ويبصر ، بسيف يعقل  تأتوين حتىال أقاتل   :يقول  
  . )١(!وأخطأ هذا

لقت بظالهلا على واقـع اتمـع       أقد  ة  السلبي كار هذا احلزب  ف أ نّإوالواقع  
 هـا اتمـع أمهّ  يف  ة  نشوء بعض الظواهر الـسلبي     إىل   تدأو،  فأوهنته اإلسالمي

ـ  مـن مواج ياالجتماعاب  نسحواالة  السلبي ـ  املـشكالت ة ه ما والسـي ة اتمعي
  .الثالثة اخلليفة  اعترضت املسلمني بعد وفااليتكة سياسيالة شكلامل

 يف  هم يقفون على احليـاد    نأون على   يؤكّد السياسياحلزب   هذاة  وكان دعا 
  هـو  احلياد عن احلـق نّأ ذلك  ،الواقع هبعاء يكذّ  اد شك  وهو بال  ،الصراع الدائر 
 يف  قصاء قطاع عريض من النـاس عـن القتـال         إ نّأ ذلك   ، للباطل انتصار وقيت 

ـ  ي الـشرع  اإلمام ×علي اإلمام صف ـ ة   لألم يف الوقـوف علـى احليـاد   ة حبج 
عـن   أو  ضـعفا سـواء بعلـم   ويزيد احلق ،ةن يزيد الباطل قوأ هالصراع من شأن  
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 منطقيـة غـري    ةالصراع الدائر فكـر   يف   الوقوف على احلياد  ة  ن فكر أكما  ،  جهل
 صراع حيدث بني طـرفني  يفأ ،االجتاه هذا  أصحاب ساقها   اليترات   للمرب طبقاً

  معه  حد الطرفني   أ يكون   نّأهو  ة  النهائية  لخمتلفني يكون احملصيقتـرب   أو   احلق
  . والعكس صحيح،األخرمن الطرف منه 

 الفـريقني  أي الكتـشاف  يسترشدوا بعقـوهلم    أن أولئكولذا كان حيتم على     
لوغاريتمـات   أو   عن الغاز ة  مل يكن عبار    املعاش  فالواقع ، الواضح  للحق قرمأ

ـ  انتخبته شرعي إمام كان هناك    وإنما،  يصعب حلها واكتشافها   برضـاها ة  األم، 
يطلقون ة  الباغية   جاء حزب الناكثني والفئ    مثّ ،ةحد على األم  أ هن يفرض أودون  

رافعني قمـيص عثمـان لتحقيـق      ،ه وينقلبون ضد  اإلمام ضدة  الدعايات املغرض 
ـ يف  نـه   أ ّإالعثمان   قتلههدف معلن وهو القصاص من        كـانوا يريـدون    ةاحلقيق

 يف  ×علـي  اإلمـام بـدأ    الـيت ة   والـسياسي  جتماعيـة اال اإلصالحاتتقويض  
 خيشون علـى    أولئككان  ،  ةوالعدالة   سياسات تقوم على املساوا    ي وه ،انتهاجها

 ×علـي  اإلمـام عثمـان للنيـل مـن    ة  رايفرفعوا   مناصبهم ونفوذهم وثروام  
، معانـد    أو    مكابر ّإال ينكر رؤيته  هنا واضح كعني الشمس ال       فاحلق، وسياسته

ـ   يف    عنه وا باحلياد قد ختلّ   أنفسهم ألزموان بعض الذين    أكما   ومل  ،ةظـروف مماثل
 السلطة فبعضهم وقف جبانب     ،األقوى الطرف إىل    وأنضم ،مام هذا املبدأ  أيصمد  
كمـا   ×احلسني اإلمامن هاهلا مقتل أعلى يزيد بعد    ة   املدين ثورةثناء  أ األموية

  .سنرى بعد
 ضده، االنقالب من   راًيزيد حمذّ ة   خلالف يداًؤبن عمر يقف م    اهللاهو عبد    فها

ة ميأ بين احلسني أعطت    اإلمام قتل   نّأأم    مع يزيد؟   احلق نّأفهل علم ابن عمر     
 اإلمـام ملـاذا مل ينـصف       بـن عمـر؟    اهللافـدافع عنـها عبـد       ة  السياسية  الشرعي
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وهو أضعف األميان؟ ملـاذا مل       ه، ولو بلسان  حتى األموية السلطة  ضد ×احلسني
ـ  أهل  من هما طلب  همام زمان إعندما خرج على     ةيطلب من معاوي   فـال   ؟ةاملدين

يف   راً مـؤثّ   كان عامالً  السليب االجتاه هذا   نّإ شك        ظهـور الباطـل علـى احلـق، 
  .كربالء يف احلسني اإلماموخذالن 
 

 ـ السياسيعتزال  من حزب اال  ة   خطور قلّأمل يكن    سياسيوهناك حزب   
حيـث اعتـرض هـذا     ه٣٩عـام  ة على سطح األحداث الـسياسي     أيضاً ظهرت

 أيب بـن ة  ومعاوي×طالب أيب بناإلمام علي التحكيم بني ة احلزب على عملي  
 ×علـي  اإلمـام ن يقـوم  أ ورفـضوا  >هللا ّإالال حكـم    <ورفعوا شـعار     ،سفيان

 ×اإلمام علي ذا كان    إ ،كني وتساءلوا متشكّ  احلق يف   رجلني أو   بتحكيم رجل 
  تراجع وقبل التحكيم؟ وملّ    ذا فلما ،هو صاحب احلق     نـا  ا جادهلم وحـاورهم مبي

ـ  ألنه؛   األمرة  بداي يف   كان يريد القتال ورفض التحكيم    نه  أ هلم ة سياسـي ة  خدع
؛  فقوا على وقف احلرب وقبول التحكيم       هم وا ولكنالقتـال  او وملّ اهم تراخو ألن ، 

  قـدماً  يتفاق واملض ولذا يستلزم احترام اال   ،  صرارهم على التحكيم  إفقبل حتت   
 حـق ة  هـا دعـو   نأب هللا ّإالحكم   ن ال أهلم دعواهم ب   دكما فن  ، التحكيم ةعملييف  

ـ  ،أيضاً  احلكم للرجالألنّ؛  يراد ا باطل     ـ وأورد هل ـ ة م األدلّ ـ ة العقلي  ةوالديني
ة هنـاك حاجـ   ن يكـون أال يستلزم ة املقولذه  هل طبقاًهمذهبهم ألن؛ على فساد   

وهو قـول مـردود خيـالف الـشواهد     . )١(اإلسالمياتمع  يف   سياسيزعيم  إىل  
ظهـر  (يقـودهم ويـسوسهم      ،زعيم بـر  إىل  ة  اجحبفالناس   والدينية،ة  املوضوعي
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بـن   اهللا عبـد    باختيـار  وقاموا ،عندما خالفوها ة  قولاملهذه   يف   تناقض اخلوارج 
مام تفنيـد   أو) مام اجلهاد   إ همسوأ و ،حر ب النهروان   يف    زعيما هلم  الراسيوهب  

معـسكر   إىل   وعاد هفكارأتراجع البعض عن    ة  حلججهم الواهي  ×اإلمام علي 
وا  وأصـر  ،نصياع لصوت العقـل واملنطـق     االة  ورفضت األغلبي  ،×علي اإلمام

  .ة هزميالنهروان وهزمهم شر يف فقاتلهم، ×اإلمامة تلعلى مقا
صرارهم إ يف املفاجئهل كان موقف اخلوارج  ،ه يطرح نفسالذيل ؤوالتسا

 ×علـي  اإلمـام  كانت جيوش اليتالوقت  يف بعد ذلك  ه رفض على التحكيم مثّ  
 حتـى ني  صـفّ  يف   خـر  تلو اآل  م وحترز انتصاراً   تتقد ياألشتر النخع  هوقائد جيش 

 كـان موقفـاً    ،دىن مـن التـسليم    أ أو   على قاب قوسـني    هوجنودة  معاويصبح  أ
م  أ احلـرب؟ ة  سفيان على سـاح    أيب   بنة  موقف معاوي ة   من أجل تقوي   اًمقصود

هل كان منـهم     الوقت املناسب؟  يف    تطبيقها متّة  مرسومة  ذون خطّ هم كانوا ينفّ  نأ
الباحـث ال    اخلفـاء؟ يف  ة   ملعاوي داً ومؤي ×علي اإلمام على   من كان مدسوساً  

  .التساؤالتهذه  ينف أو ثباتإ على ميلك دليالً
 بـن ة  موقف معاوي ة  تقوي إىل   ىدأ موقفهم هذا قد     نّإة   حلظ يشك ما ال نإو

اإلمـام  جلـيش  ة تعطيـل القـدرات العـسكري    فيه  متّالذيالوقت  يف   سفيانأيب  
ة القـو  هـذه    هتوجن  أ من   احلرب بدالً هذه   يف   اجليشة  واسترتاف قو  ،×علي
  .سفيان أيب بنة د معاوياملتمرإىل 

 ×طالـب  أيب   بـن اإلمام علـي    على تكفري   ة  الضالّة  الفئهذه  لقد عمدت   
 يهذا الفكر الـتكفري و، ميكن قبوهلاة منطقية دلّأ إىل   وتكفري اتمع دون استناد   

  :منهاة منحرفة سس فكريأاخلوارج يعتمد على  ها تبنالذي
 .الدينيةا لرؤاهم طبقة املطلقة احلقيق إىل االستناد
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 فهم قـد سـفكوا الـدماء        ،حتقيق أهدافهم  يف   واإلرهابتسويغ مبدأ العنف    
 ’اهللابن خباب صاحب رسـول       اهللا عبد   و فقد قتل  األرض فساداً  يف   وعاثوا

  .)١( وبقروا بطنهافذحبوهاوكانت حبلى  مرأتهوأسروا ا
 

 ،نتصار للمظلومواال ،اإلنسانحترام حقوق ااتمع ويف ة يعترب حتقيق العدالّ 
وضــبط أفعــال  ،) ياالجتمــاعالنظــام ( األخالقيــةرســاء القواعــد والقــيم إو

 يف  اإلمـام  وظـائف     مـن أهـم    إرهـاب  أو   األشخاص داخل اتمع بدون قمع    
ـ  هـذه  ق ال تطبة دولأو ة  سلطأي نّإو )السلطة ـة  الدول( اتمع  ياملعـايري فه

وتعاملـهم   ، علـى حقـوقهم    يوتعتد ،ختدع شعوا ة  مستبد ،ةديكتاتورية  لطس
إىل ة  ليؤون ترحل وتتـرك املـس     إ وعليها   ، هلا البقاء  يال ينبغ  ...عبيد   أو   كخدم

 األمويـة ة الدولة ن كانت صورإ ،وأعبائهامن يقدرها ويستطيع القيام بواجباا     
 اإلرهـاب سياسـات    مـن خـالل      اإلسـالم هت  حيث شو ة  قامتة  عهد معاوي يف  

وقتلـها للعديـد    ،×طالب أيب ابناإلمام علي ة  شيعبعتها ضد ات اليتوالتجويع  
 ي،وحجر بـن عـد  ، ي أمثال عمرو بن احلمق اخلزاع  ’اهللارسول  ة  من صحاب 

  . احلراموحتليل ،وحترمي احلالل ، وظهور الباطل على احلق،وتعطيل احلدود
وشراء ة  نتشار الفساد والرشو  كاة   اخلطري جتماعيةاالاض  األمركما ظهرت   

 ياالجتمـاع هت التركيـب  هـا شـو  نأكمـا   ،الذمم والنفوس باألموال واملناصب     
والتمييز بني  ،بني املسلمني   ة  روح الفرق ة  شاعإ إىل   نو فقد عمد األموي   ،للمجتمع

 ة بتطبيقها سياسـ ي روح التناحر القبل  وبثّ ،)املسلمني األجانب (  العرب واملوايل 
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>فقد >ق تسد فر    واهلبات ة  قبائل بعينها تشملها بالرعاي    إىل   ب عملت على التقر
  .ةهدافها السياسيأ ملصاحلها و وذلك وفقاً،قطاعات دون األخرىواال

 يقـوم   الـذي ة  واملـساوا ة   قد هدمت مبدأ العدال    األموية السلطةن كانت   إو
ن ويكرتو ،ةميتلكون الضياع الفاخر   اجتماعيةة  نت طبق  فقد تكو  ،اإلسالمعليها  

 بدأت تنمو ة   الطبق ه وهذ ، وال حيصى   يعد ال وهلم من الثروات ما   ة  الذهب والفض 
ـ   مل يطب  الذي الثاينة  عهد اخلليف يف   حيـث كانـت   ؛ العطـاء   يف  ة  أ املـساوا  دق مب

ة عهد اخلليفيف ة الطبقهذه سعت  ات مثّ،>مبدأ التفضيل< تقوم علىة املالي سياسته
 حيث أطلقـت    األمويةة  زمن الدول  يف   اعاًس وازدادت ات  عفّانالثالث عثمان بن    

  عانـت  الـذي الوقت   يف   يسالمداخل اتمع اإل   ةوالعربدة   اهليمن تباعهاأوألمرائها  
 من أجل   × احلسني اإلمام ثورة ولذا كانت    ،اتمع من الفقر واحلرمان    أغلبيةفيه  

ـ املـساواة  (اإلسالم دعمها اليتالدفاع عن القيم واألخالقيات  ـ العدالـة    ـ     )ةاحلري
ـ بتحويـل    ةمعاوي هرادأ الذي ي الكسرو اهلرقلي االجتاهة  وحمارب ـ (ة اإلمام  )ةاخلالف

  .اإلسالم فتحها اليتة  بالدول األجنبياً تأسيوراثي ي نظام ملكإىل
ـ  السلطةيف  ة  الشرعي السياسيةة   األزم وتأيت نظـر   يف   لـت  متثّ الـيت ة   احلاكم

ـ   ا ألنه؛  ان  ين سف بة  معاوية  خالفة  بعدم شرعي  املسلمنية  أغلبي ة غتـصب اخلالف
املزعومـة  بالشورى أو   نتخابباالة  اخلالف إىل    فهو مل يصل   ، السيف والقهر  حبد ، 

ـ ة هليأعقاب حرب أ ويفة بل جاء عن طريق القو  ـ  وال. )١(ةدامي ق أحكـام  يطب
 ،>توريـث احلكـم   < القـائم علـى      السياسيالنظام  ة   استحداث معاوي  مثّ ،الشرع

  . بالشورى عرض احلائطيزيد احلكم ضارباً هيث ابنعلى تورة فعمل معاوي
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لتمريـر   ،والترغيـب  ،الترهيبة  باع سياس شراء الذمم والنفوس وات    يف   وبدأ
  متّ الـيت يديولوجيتـها ورجاهلـا     إ مـن خـالل      األمويةة  فعملت الدول  ،همشروع

ـ    ة  شرائهم باألموال واملناصب على الدعاي     وحتـسني   ،ةوالترويج ليزيد بن معاوي
 املعارضـني   الـسلطة  فيـه     توعـدت  الـذي الوقـت    يف    العام يأمام الرأ  هصورت
 ؛  بن الـزبري   اهللا  وعبد ×احلسني اإلمام  وعلى رأسهم  ،يزيدة  ني خلالف يالسياس

هـذا    يـرفض اإلمـام  ذلـك جعـل   ،اتمـع ة أغلبي ه مثل هذا الوضع يرفض  ألنّ
  موقفـاً  ن يقف أ ×احلسني اإلمام مل يكن بوسع     بالتايلو ه ويثور علي  ،املشروع

ة من عقالء األم ة   بال وقف  ن متر أتوريث احلكم   ة   ويدع بدع  ، من األحداث  سلبياً
ن إو ،ذاته املتناقض مع يتمع يغلب عليها الطابع الفسيفسائاة  فصور،وعلمائها

 ،سبات عميـق   يف   صبحتأ  قد عقالئهاباستثناء بعض   ة  لألمة  العامة  كانت السم 
ة خـر اسـتكان حليـا     والبعض اآل  ،واجلملة  ناقبعضهم ال يستطيع التفريق بني ال     

 األمـر  ومـايل :يقـول    ولـسان حـاهلم   ،عينهمأ يف    وحليت الدنيا  ،والترفة  الدع
 يتخـاذل  لكنـه و ،ه وأهلخر يعلم احلقوالبعض اآل، باملعروف والنهى عن املنكر  

ـ          إو، مع الباطـل  ة  قرب مواجه أيف   عنه الة ن كـان بعـض فقهـاء وعلمـاء األم 
  .همع الباطل وأهلة الصرحية جهيريدون املوا

خيـدم  نـه   أ ييـدر  أو   ييـدر   وهو ال  ،قف على احلياد  ينه  أ وبعضهم يزعم 
ة الرافـض ة  املعارضـ ة  ن كانت ارتفعت وتـري    إو،  احلق لىعة  قو ه ويزيد ،الباطل

هـا  نإ قيـل  اليتو ،ةاملعلنة الصرحيأو ة اخلافتة سواء املعارض ة  يزيد الصوري ة  لبيع
 ×احلـسني  اإلمـام  إىل   ض أرسلوا خبطابات احتجـاج    معار) ١٨٠٠٠ (بلغت

ـ    ة  يرفضون بيع   هلـو ومح ،ىل العـراق  إءياـ منـه   ويطلبـون    ،ةيزيد بـن معاوي
ـ ة  لقيـاد  التارخييةة  وليؤاملس ـ ة  وليؤواملـس  ،والنـهوض ة  األم ذا رفـض   إة  الديني
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   .دعومإىل ة ستجاباال
ـ  موقـف  يف  قد وضع×احلسني اإلمام نّأومن هنا يرى الباحث      هال ميكن

 ،ماماأل إىل م دوماًالتقد عليهما حيتم نإو ، الوقوف عنهحتىأو منه  النكوص بداًأ
بصرف النظـر    ـ ×احلسني اإلمام إىل   وخطابتهمة  الكوف أهل   ةكانت دعو  فقد

 ×احلـسني  اإلمـام خـروج   يف   أحد العوامل  هي   ـ كذا أو   عن مدى صدقها  
 بـوازع   بـداً أ مل تكن    اليتو ،لثورتهة   الشرعي ي يعط الذي السياسيالغطاء  ة  ومبثاب
فهو سليل بيـت    .ياجتماعي،  أخالق ،ما بوازع ديين  نإو ،يمطمع شخص  أو   ذايت
  .ريوالتغية  الناس وأوالهم باملواجهوأحقوالوريث الشرعي للخالفة ة النبو

ـ   ة  منطقية   احلسني نتيج  اإلمام ثورةكانت   ـ  هلعـدم قناعت يزيـد بـن    ة  بأهلي
يزيد حيث كانت ليزيد مـن      ة   مبايع ×احلسني اإلمامفض  ور ،ةباخلالفة  معاوي

 هلـا   الـيت و ،ة منصب اخلالف  يأبعد الناس عن تولّ    ه ما جيعل  جتماعيةاالالسمات  
 وال مـن   ،يالرأ أهل    فيزيد ليس من   ،اهاجيب توافرها فيمن يتولّ   ة  نشروط معي 

 هاروـ ة  ليليفهو فىت عربيد يقض  ،راءآلا عليههو ممن تتفق     وال ،الصالحأهل  
 إىل  ليهـرع ّإالوالنـدمان  ،النـساء ة يفرغ مـن جمالـس   وال، بني اخلمور والطنابري  

 خـالل   يبايل ال ،يوالبوادة  األسبوع بعد األسبوع بني األدير     فيه   يقضيالصيد ف 
ـ     وال استطالعاً  ، على حكم  تدريباً وال ، مللك ذلك متهيداً   الـذي ة   ألحـوال الرعي

  .)١(بيهأسيتوالهم بعد 
ولـن   ،هكرابـاإل ة  املبايع عليه سوف تفرض    األموية السلطة نّأمن   هدوتأكّ

  .ن يقتل باألرض احلرامأالعراق على  إىل ل اخلروج بالقتل ففضّإال هيتركو
                                                             

– 
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 بـاملعروف والنـهى     األمر<لتنفيذ مبدأ   ة   دعو ×احلسني اإلمام ثورةكانت  
 ةالـسلط  هاوقفت ضدة   دعو يوه ،اإلسالمي جوانب اتمع     كلّ يف >عن املنكر 

ـ  بـاملعروف يقتـضى مواج     األمرو ،اتمع يف   ن تسود أ وحالت بينها    األموية ة ه
جبار احلاكم على ترك الظلم واملنكر      إالتوريث و ة  عملية  هومواج ،احلاكم الظامل 
  . عليهثورةمن خالل ال

 الـيت و ،ةالدينية اإلماماحلفاظ على    ثورته استهدفت   ×احلسنياإلمام   نّإ
وهو مل  ،ي واهلرقل يعلى النمط الكسرو  ة  ملكية  وراثىل  األموية إ ة  لتها الدول حو

 راحـت   اليتة  اإلمامما يريد   نإو ههتبأ حال من األحوال يريد امللك و      ييكن بأ 
ـ      ×احلـسني  اإلمام فالصراع بني    ،يهالغري مستحقّ  مل يكـن   ة   ويزيـد بـن معاوي

ـ ما هو صـراع بـني       نإأو عقليني و   ، بني رجلني   شخصياً صراعاً وامللـك  ة  اإلمام
  .)١(يالدنيو

 الـيت اتمع و يف  ة   على السلوكيات السلبي   ثورة ×احلسني اإلمام ثورةكانت  
 ...ةالرشـو  ـ النفاق( على انتشارها بني جوانب اتمع       األمويةة  الدولة  ساس ساهم

اب شر ، اللهوحيث كان دائمة يزيد بن معاوي ما سلوكياتوالسي )العنف..ةالعنصري
هـذه  وال مثـل   ،املسلمنية مور ال تليق خبليفأها وكلّ ،...قروديلعب مع ال   ،للخمر

حيث ال تنطبق شـروط      ؛   ةخليف أو   ن يكون أماماً  أالسلوكيات ترقى بصاحبها    
ن أ ×احلـسني اإلمـام  فأراد ، صاحب تلك السلوكيات   على )ةاسئالر(ة  اإلمام
انتشار ن مبادئها  تضماليت ثورةمن خالل ال ةالسلوكيات السلبيهذه  على ييقض

  .اتمعيف ة والفاضلة جيابيالسلوكيات اإل
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 نّوعلـم لـدني أ    ة  من خـربات سياسـي     همبا ميتلك  ×احلسني اإلماميقن  أ
 :فهو القائل  ،حياً هها لن تترك  جال وأن آ أم   عاجالً هسوف تغدر ب   األموية السلطة

   .>من جويفة العلقهذه  يستخرجوا حتى يدعوين ال اهللاو<
ن أ قبـل  ثورةالة  العراق لقياد قاصداًة  من مك  هنصارأو هل بيت آك هو و  فتحر

  .راًمبكّ قتلهو ه من الفتك بالسلطةن جهاز يتمكّ
وقـد   ،رادتـه إ جاء مبحـض     يرادإ ي فعل قصد  ×احلسني اإلمام ثورةمتثل  

ـ    عن كـلّ  بديالً ثورة طريق ال  ×اإلماماختار    الـيت ة  احللـول واملقترحـات اجلزئي
ـ  آو ه بنفس ياًمضح ،اعهاتبأ و األموية السلطة فرضتها  همهم ونفـس   قـد  نالـذي  هل بيت

ـ  املقد ثورة ال ئمن أجل مباد   اهللا إىل   قرباناً  األمـر  ارتكـزت علـى مبـدأ        الـيت ة  س
 ئ ومـن أجـل املبـاد      اإلسالمحدى مرتكزات   إ ي وه ،باملعروف والنهى عن املنكر   

  .ةيواحلرة واملساواة حتقيق العدال يف لت متثّاليت جتماعيةاال
 بـداً أتنفـصل     ال جتماعيةاال ئاملبادهذه   و ،ام الظاملني ص من احلكّ  والتخلّ
 هلـا نـادى ـا       نعكاسـاً اما تعترب   نإ و ،ثورة نادت ا ال   اليتة   الديني ئعن املباد 
 .التارخييةة  تلك املرحليف .ةاألم ه وجتاهلتاإلسالم

د فق ،كراهساس انتشار الظلم والقهر والعدوان واإل    أ على   يقام احلكم األمو  
 هممارسـت  يف   سـرف أو) طالـب  أيب   على بـن   (ي الشرع إلمامعلى ا ة   معاوي ىبغ

واسـتعمل شـرار اخللـق     ،ةحيث سفك دماء كثري ،ةعلى األم ة  يانوالعدوة  الظامل
 واخلوف بني اإلرهاب وأخذوا يشيعون ،الناس يف  موا فتحكّ ،مور احلكم أة  دارإل

كان النـاس يقولـون      )يانسف أيب   زياد بن ( هبيأزمن زياد بن     يف    فكانوا ،الناس
 فقد كان   ،على فقدان األمن وانتشار الظلم    ة  للدالل ؛   )١(أنج سعد فقد هلك سعيد    
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اضـرب املربـوط   <  وكما يقول املثـل املعاصـر     ، املظلوم بالظامل  ذ يأخ الوايلهذا  
  .ظلم احلاكمضد  ثورة ×احلسني اإلمام ثورة كانت بالتايلو >خياف السايب

ـ  من أجل النداء اإل  ثورة ×احلسني اإلمام ثورةكانت   مـن  ة  وتـضحي يهل
على من ينعت   ة   وحج ،من سباا ومن التباس األمور عليها     ة  يقاظ األم إأجل  

 له  صوات الناصحني أ خرج رغم    الًوأ فهو   ،اإلسالمي ب ي ومن قبله  احلكم األمو 
ـ ’اهللا رأى فيهـا رسـول       الـيت ة  بعدم اخلروج بسبب الرؤي     أمـرين < نّأد  وأكّ

  . )١(>ه وأنا ماض ل،أمر باهللارسول 
ـ      فيه   ه خروج نّإو ،رسولهول هللاة  فهو خرج استجاب   علـى  ة  مـن الرمـز والدالل

  رأيتينإ بين يا : لهبراهيم عندما قالإ همساعيل ألبيإثل كما امتثل تفهو ام ،ةالتضحي
  .من الصابرين اهللاشاء  نإ تؤمر ستجدين  ماأفعلأبت ا  ي: قال؟ذحبكأ ينإاملنام يف 

 حتـى وجاهـد وصـرب      ،رسولهو اهللاستجاب ألمر    أيضاً ×احلسني اإلمامو
 بـالنيب ة سوأ وهو × قتلحتىخر فصرب قتلون الواحد تلو اآل ي^آل بيتهشاهد  
 ،ثـورة  خـرج لل   احلـسني  اإلمـام و إلَهية،ة  لرؤي هن يذبح ابن  أ أراد   الذي ×إبراهيم

ـ ة وتلبية ستجابا أيضاً مانإو ه،صاحل يف   األمور ليست  نّأواستشهد وهو يعلم     ة لرؤي
 ياالجتمـاع البناء ة طبيع ×احلسني اإلمام ومل يغب عن  ،’هجد هياإ هبلغأ ةهليإ

ـ     مفصلتبالز   متي الذي ـ  جتماعيـة اال ه والتناقض بـني وحدات ـ   ة   املختلف ة وعلـى كاف
وبدون ة  وهو مل ينشأ فجأ    ،االقتصاديةوة  والثقافية  والسياسية  تماعيجاملستويات اال 

إ و،ماتمقدالرسولة لتطورات األحداث بعد وفاة ان نتيجما كن’.  
  وتناقـضاً  متفـصالً  هبعض جوانب  يف   السياسي ياالجتماعحيث شهد الواقع    
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مـن  ة   واملستمد ’ها الرسول ارسأ اليت جتماعيةاال والقيم   ئ بني املباد  واضحاً
 مت فرضـها علـى الواقـع        الـيت ة   املـستحدث  جتماعيـة االوبـني القـيم      ،اإلسالم

 بعـض القبائـل عـن    وارتداد ،ةوالعصبية القبلية  حياء الرتع إمثل   ـ ياالجتماع
تطبيق احلدود مـن بعـض رمـوز         يف   والتهاون ،ةوظهور الفسق واخلالع   ،الدين

ة  وتـأويالت مناقـض  ي، ذلك اجتـهاد شخـص  نّإساس أ على   اإلسالمياتمع  
الـيت ة   الـسياس  اإلمرباطوريـات وكذلك استرياد نظم حكم مـن        ،يهل اإل للنص 

   .اإلسالمها هزم
ـ ارتضت   وحضارتهالغالب  ة   من أن تسود ثقاف    وبدالً ـ أ وبن شـياعهم  أوة مي

ـ      ة  ثقاف ةبسياد ـ ة املغلوب باستعارا نظـم احلكـم امللكي عنـد الفـرس   ة الوراثي
 تتعارض اليتو ،ة والسياسيجتماعيةاال بالطبع نظم هلا خصوصيتها  يوه ،والروم

 ّإالتمعاـا   ة  النظم صـاحل  ه  هذن كانت   إ ف اإلسالميمع خصوصيات اتمع    
 ذلـك بفعـل الـتغريات       كـلّ  ،للمجتمـع العـريب   ة  ها قد ال تكون كذلك بالنسب     نأ

إىل  اإلسـالمي اتمع   يف   عن انتقاالت األفراد  ة  الناشئة   الدميوغرافي جتماعيةاال
  .والروم بالد فارسة وخاصة قطار البالد املفتوحأ

 بفعل اإلسالمياتمع ة تركيبيف ة عراق غري عربيأجناس وأ دخول  أيضاًو
 هو تلك العوامل  األهمنّأ ّإالاألساس يف ة  عوامل خارجيي وه،الفتوحاتهذه 

ة  عن اخلالف^آل البيتقصاء كثريين إ ة  حماول يف   مجاهلاإ ميكن   اليتو ،ةالداخلي
ـ ة  ن جيمعوا بني النبـو    أهلم   هقد كر  اهللا نّأبزعم   )ةاإلمام( وهـو زعـم     ،ةواخلالف

 ه فرضـ الـذي  ياهلرقلي   منوذج احلكم الكسرو   نّإن نقول   أميكن   عليهو .مردود
ة احلتمية  هو النتيجاإلسالمي على اتمع األمويةة بعد ذلك األسر هتوتبنة معاوي
عن   غائباً ×احلسني اإلمامومل يكن    ،ةالسياسية  سادت البني ة  رات أساسي ملتغي 
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هـذه   عاش تناقـضات     فقد ،ةياالجتماعوة  تلك التغريات والتمفصالت السياسي   
ة للخليف ه مبعىن ومدلول كلمات   فهو كان واعياً  ،  أحداثها ومأساا  وخرب،  ةاملرحل
  . )١(>أبيكمنرب  إىل وأذهب أيب أنزل عن منرب< : عندما قال لهالثاين

ـ  يف    بـارزاً  ولعـب دوراً  ،  ةحداث الفتن أ عن   ومل يكن غائباً   حـزب  ة  مواجه
لون الذين كانوا خيـذّ    هوواج،  السياسياملوقف   ة فقد شرح للناس طبيع    ،الناكثني

قنـع  أ و، للناكثنييالتصديف  هبيأ يب رأ وصو،  هبيأنضمام جليش   الناس عن اال  
 اإلمامحروب   يف    وشارك ،×علي اإلمامة  جبه إىل   نضمامالعديد منهم من اال   

فراج عن مروان بن احلكم بعـد  اإليف  هبيوتوسط أل، ني اجلمل وصفّ  يف ×علي
 يف وشارك قبـل ذلـك  ، النهروان يف  اخلوارجفحارب ضد، اجلملة وقعيف   هسرأ

ـ ي وقائد عـسكر   سياسي فهو   ،فريقياإ فتح   الذي اإلسالمياجليش   ن أ ه ال ميكن
 مـن   فكان البـد  ،  ةيتلقفوا كالكر ة  ميأ بين يين يد ة  مور املسلمني دول  أيترك  

 .  داخل اتمعصالح التمفصل والتناقضاتإل، األموية السلطةة القيام مبواجه
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ة كـضرور  ،ياالجتمـاع  والتغـيري    ثورة على قيم ال   ×احلسني اإلمام يؤكّد

تمعات التقليدييف ة قصوى وملح؛ ستبدادستغالل واال تعاىن من االاليتة ا هألن 
هذه ر تطو يف ملأ ي لن يكون هناك أالتغيري االجتماعيبدون التأكيد على قيم 

 ×احلـسني  اإلمـام  ويطرح   ي،املاد أو   ياتمعات سواء على املستوى الروح    
 مـن   الـيت  و ،ياالجتمـاع  من أجل التغيري     ثورةم بال يقو ه جعلت اليتة  األسباب امللح 

ـ  وضـح ،  هل بيت آوروح   هأجلها ضحى بروح   ـ أ هى مع يقـوم   فهـو ، الـشرفاء   هتباع
 هـذا الواقـع كـان       نّأ على   يؤكّدو،  هعصر يف   السياسي و ياالجتماعبتحليل الواقع   

زمن   يف    كان عليها  اليتالنقاء والصفاء   ة   ومل يعد حبال   وزائفاً ،ياًمتدنفالقيم ،  ’النيب
صـفحات الكتـاب   يف ة حمفـور  والزالـت  اإلسـالم  دعمهـا  اليتة  جيابيواألفكار اإل 

ا ، اينالربالسلطةقد نبذ وجعلتها وراء ظهورهاةاألموي .  
 طاملا حارا   اليتة  والقيم واألفكار اجلاهلي  ،  البدع وأحيواة  فقد أماتوا السن  

قد دأبوا علـى     ة أمي بينهم من   أمور املسلمني ومصائر   يف   منيفاملتحكّ ،اإلسالم
 ،اتمـع يف  ة   الفـساد والرشـو     عم نّأة  والنتيج .ةالبدع والقيم اجلاهلي  هذه  نشر  
ـ  ه،بيت يف  غريباً وأصبح احلق  ،)احلدود(، نيانلت القو وتعطّ والباطـل   ه،ال يعمل ب

بني ة  اتمع دول ة  صبحت ثرو أو ،اتمعيف  ة  مميزة  صبح مس أبل   ه،يتناهى عن  ال
 ،الغىن والترف ة   عاشت حيا  اليتة   وعائالا احملظوظ  األموية السلطةمن  ة  قلياأل
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  .الفقر واحلرمان والتهميش والقمعاتمع يعانون يف ة بينما األغلبي
 ، لـه  الواقـع والتـسليم   ة  جماراة   بضرور األموية السلطةورغم ذلك تطالبهم    

مبا هلا ة ألرستقراطياة تساندها الصفو ـ األموية السلطةن فرضت  أ بعد   خصوصاً
 وانتزعت من ،هلمة خليفة على اتمع يزيد بن معاوي    ـ سياسي و من نفوذ ديين  
ة  مـستند  ،خرىأة  والنفاق تار ة  وبالرشو ،ة السيف والقهر تار   حبدة  البعض املبايع 

اليت هي باطلة أيضاً     الشورى   ئعرض احلائط مبباد  ة  ضارب،  ةأدواا القمعي إىل  
يزيد  يلتولّة  الواسعة  باملعارض ةوغري مكترث  ،يار خليفتهم اخت يف   الناسة  يوحر 

شخص غري نه أ فيه  وترى،يزيدة العظمى ترفض بيع  ة  فقد كانت الغالبي   ،ةاخلالف
 اهم قد رأو  نأ على   فضالً ،ة اخلالف يشروط تولّ  عليهوال تنطبق   للخالفة،  مؤهل  

 ه استندت سياستالذي يص من حكم البيت األموالتخلّ  يفأمالًة معاوية وفايف  
وتصفيتهم  ،املعارضني السياسيني ة  ومالحق،  والتجويع،  ةعلى القهر والديكتاتوري  

أخـرى  ة  هم صـدموا مـر    ولكن أمواهلمة  ومصادر،  وقطع األرزاق عنهم  ،  جسدياً
  .عليهمة بفرض يزيد بن معاوي

ـ  مل ا ياالجتماعالبناء  ة  حال هي   تلك  فعلـى  ،املـستويات ة تدهور علـى كافّ
 إىل  نظـام احلكـم الـسائد      يف   وتغيري ةوريتديكتا ـ رهابإ( سياسيالاملستوى  
ـ  (ي  االجتماعوعلى املستوى    ،)ي وراث ينظام ملك  ـ أ شـديد    يتفاوت طبق ة قلي

الفقر ة  مرها تعيش حال  أعلى  ة  مغلوبة   وأغلبي ،متتلك الثروات والقصور والضياع   
 يوى القيم وعلى املست  ـ )ةأمور الدول يف    وال يأخذ برأيها   ،والكفاف والتهميش 

قاربـت   أو   اتمع كانت قد اختفت    يف   ظهرتة  مستحدث اجتماعيةقيم  (  الثقايف
 الـسلطة  وحب ،الترف ،ةواألثر ،ةحياءها من جديد كالعصبي   إ مت   االختفاءعلى  

والفـساد وانتـشار القـيم      ة  انتشرت كالرشـو  ة  خطري اجتماعيةمراض  أوظهور  
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ة املنـسوب ة  ووضع األحاديث الكاذب،الدين يف  وانتشار البدع  ...)والنفاقة  السلبي
هـات  ا وظهـور اجت   ،السلطةعلى   هصراع يف   استخدمها البعض  ’الرسولإىل  
  .)ةواجلربية القدري( رت الدين مبا يتناسب مع هوى احلاكمفسة ديني

    أصـالح هـذا البنـاء       ×احلـسني  اإلمـام  أولويات   ومن هنا كان من أهم
وذلك من   ،اتمعيف  ة  تغيري شامل ة  حداث عملي إمن خالل    ، املنهار ياالجتماع

مـن   ه عن املنكر وقد استخدمي باملعروف والنه  األمر وهو   ي،خالل منهج تطبيق  
 ،األموية السلطةمع   ه سلمى أقتصر على حماورات    األولسلوبيني خمتلفني   أخالل  
 على فرض يزيد على اتمع      السلطةهذه  ثناء  إل ه وحماوالت ،يزيدة  لبيع هورفض

 ،فرض يزيـد علـى اتمـع   يف  ة  طلالسة  ي عندما علم جد   ي ثور لثايناو ،اإلسالمي
 األمويـة  السلطة بأنّ هوعلم ،يزيد بطرق غري شرعيه  ة  انتزاع اعتراف الناس بشرعي   

 ثـورة  اليفكان من الضرور ، وقسراًيزيد قهراًة  ذا اعترف بشرعي  إ ّإال اًحي هلن تترك 
ول عن ايـار    ؤ املس يكم األمو  واحل السلطةرئيس   هعتبارابة  على يزيد بن معاوي   

 ،هـذا التغـيري   ة   بقياد املسلمني أوىلهو   هوباعتبار ’الرسولة   لسن وخمالفاً ،اتمع
ري ي سوف تأتى بـالتغ    اليت و ،ثورةالقيام بال  عليهمان   حيت ياالجتماع و الديين هفواجب

ت املنكر  ن ترك أ بعد   ياريار احلض االة  من حال ة  وانتشال األم  ،اتمع يف   جيايباإل
ـ . وضـمريها  ،وختلت عـن عقلـها     ، باملعروف األمروتراخت عن    هيعمل ب  ة فعملي

 الـيت  و ،قهـا ن حيقّ أ ×احلـسني  اإلمـام  حاول   اليتة   الشامل ياالجتماعالتغيري  
مـا كـان يهـدف مـن        ن إ ) باملعروف والنهى عن املنكر    األمر( ترتكز على منهج  

 يف  العدل هيسود جمتمع و ن قهر وبدوة  ي حبر اإلنسان فيه   جمتمع يعيش  إىل   ورائها
 ويـسمح ،  اإلنـسان حقـوق    فيـه    وتـصان ،  جتماعيةاالة  ق العدال حيقّ،  مكان كلّ

، وال للجبـارين   ،ةللطغا فيه   جمتمع ال مكان  ، ةاختاذ القرارات املصريي  يف   هألفراد
  .وال للجالدين ،وال للظاملني
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ـ  ×احلسني اإلمامأنّ وعلى الرغم من    ـ  هيواجـ  هكان على علم بأن ة لطس
ـ        ة  يمكانات املاد متتلك من اإل  ة  غامش التغـيري  ة  والنفوذ ما ميكنـها مـن وأد عملي

وعواقبـها   ، على القيام ا بصرف النظر عـن نتائجهـا         أصرنه  أ ّإال ياالجتماع
فقـد   ،ىندالوقـت األ   يف   ها لن جتـىن مثارهـا     نأ ×اإلمام كان يعلم    اليتوة  يناآل

ولكن  ،ةن حتقيق األهداف والقيم املرغوبدوة  املختلفجتماعيةاال األوضاعحتول  
وهلذا كانت كلمـات    ،  األهداف والقيم ذه   هل يمام الباعث احلقيق  أ له   ةذلك ال قيم  

   :اتمعي على أرض الواقع ه لقيم اخلالدة جتسيداً×احلسني اإلمام
 ،ناءاإلة كصبابة  صبابّإالومل يبق منها   ،وأدبر معروفها ،رت   الدنيا قد تغي   نّإ<

 والباطـل ال   ، ال يعمـل بـه      احلق نّأال ترون    أ ،عيش كاملرعى الوبيل  وخسيس  
ـ  ،حقاً اهللالقاء   يف   لريغب املؤمن  ،يتناهى عنه   ،ةسـعاد  ّإالأرى املـوت      ال ينإف

  .)١(> برماًّإالمع الظاملني ة واحليا
ما خرجت لطلـب    نإو،  ظاملاً وال ،مفسداً وال بطراً وال ،شراًأخرج  أ مل   ينإ<

 .>مر باملعروف وأى عن املنكرآن أ أريد ،’يجدة مأ يف صالحاإل
  خمالفـاً لـسنة      اهللا،   عهـد لناكثـاً    ،اهللا   حلرام الً سلطاناً جائراً مستح   ى رأ  من<
  كان ،  وال قول بفعل عليه يغير   فلم،  والعدوان مثباإل اهللا عباد    يف  يعمل ،اهللا  رسول

 ،  الـشيطان    هـؤالء قـد لزمـوا طاعـة         نّإأال و ،  همدخل ه يدخل  أن اهللا ىحقّاً عل 
، ء   بـالفي  واسـتأثروا ،   وعطّلـوا احلـدود    د،ظهروا الفسا أو،    الرمحن  وتركوا طاعة 
  .ي غري  من وأنا أحق، حاللهوحرموا  اهللا  وأحلّوا حرام
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 ×احلسني اإلمامد عليها  أكّ اليتبرز القيم   أتعترب قيم السالم والتسامح من      

 املظلـوم ضـد   ة  ومناصـر  ،مواجهة الشر  يف   فقد دافع عن اخلري    ، كربالء ثورة يف
 األموية السلطة حني كانت    يف ،من أجل الفقراء واملساكني    ثورتهوكانت   ،الظامل

ـ يفـضل و ،م النـاس الآويزيدون مـن     ،يقتلون الناس ويشيعون اخلوف    ة وا املنفع
ة  اخلاص  ن أويريـد   ،ة الفتني يبتغ×احلسني اإلمامفلم يكن   . ةعلى مصاحل األم

ـ    أ أو   ،يضرب الناس بعضها ببعض    كمـا   ة  ن يقطع أواصر األم ـ  رتهصـو ة الدعاي
مـن أفـضل احملـاربني      نـه   أ حـرب علـى الـرغم مـن       ة  ومل يكن داعي  ، األموية

ـ خرج حتقيقاً هولكن ،حتالهلاجبيش الة الكوف إىل فهو مل خيرج   ،شجعهمأو ة  لرغب
ـ إو ،هونـصر ، وا على مبايعتـه   الذين تعاهد ة  الكوف أهل   ومطالب وبلغـت   ه،يوائ

 ×احلـسني  اإلمـام يطلبون فيهـا مـن   ة لف رسالأعشر ة  يان مث رسائلهم حوايل 
  .ةالكوف إىل ايءة سرع

فهو مل يبدأ بقتـال جـيش    ،ةالنبيل هفعالأصدى يف  ه صوت السالم نسمع   نّإ
 الذي طالئع جيش يزيد  ة   ورفض اقتراح زهري بن القني مبحارب      األموية السلطة

:  وكان جوابـه   ، ولو كان حارم ألبادهم مجيعاً     ،العراقإىل   هطريق يف   وهو هقابل
  .)١( بقتالألبدأهمنت ك ما

اد اجليش  أحد قو  ين يرم أراد  أ الذية  مسلم بن عوسج  ة  كما رفض حماول  
ـ    )اجلوشـن ذي  مشر بـن    (ي  األمو  اإلمـام ما وقـف أمـام معـسكر        دبـسهم عن

 بـذلك   اإلمـام  له   فلم يأذن  ،×احلسني ماإلما  وأخذ يشتم ويسب   ×احلسني
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 األموية السلطةليات آ وهو مل يستخدم >ن أبدأهمأة  أكريفأن هال ترم<:  لهقائالً
واملكـر وقتـل    ة   واخلوف واخلديع  اإلرهابة  شاعإهدافها من   أ إىل   الوصوليف  

ـ    ، باجلور لفعل ذلك   األموية السلطةن ينتصر من    أراد  أولو   ،الناس  ه ولكـن قيم
ـ  يف   فهـو ، حيول بني ذلك    منيعاً كانت سداً  ومبادئه العـراق مل يهـاجم     إىل   هطريق

 ومل يقطع ، واحداً نساناًإومل يقتل    .القبائل وال القوافل ومل يروع األطفال والنساء      
كما فعل  ، الناس ضد هكراستخدام العنف واإلاومل يأمر ب ،أحرق زرعاًأو ة  شجر

ـ  ملّ )مسلم بن عقيل  ( سفريه  إىل هووصيت هما كانت أوامر  نإ ،السلطةجيش   ة ا بعث
وقد نفذ مسلم بـن عقيـل        >واللطف بني الناس   اهللابتقوى  <ة  أن أمر ة  الكوفإىل  
ـ إ يف بغري ذلك لكـان  ه احلسني أوصا  اإلمام نّأولو   هي    كما اإلمامة  وصي  همكان

ولـو فعـل ذلـك       ،ةالفرصـ  لـه    عندما سـنحت  ة  بن زياد غيل   اهللان يقتل عبيد    أ
ميان اإل ه ولكن ،تهارت األحداث برم  ولتغية  الكوفيف  ة  مارإلستوىل على قصر ا   ال

  .الدين  الفتك ضدنّأ حالت دون ذلك على اعتبار اليتوالقيم 
 األمـوي اجليش ة ألحد قاد حيث قام بتقدمي املاء ه مع أعدائ وكان متساحماً 

)ـ  وا جـاء  الذي)  مقاتل ١٠٠٠( وجنوده) ي بن يزيد الرياح   احلرا   اإلمـام ة 
بعـد  ، ليهـا إمن الولوج    هومنع ،هعلية  للكوفة  يغالق الطرق املؤد  إ و ×سنياحل

 ،تقـدمي املـاء هلـم فقـط       بومل يقتصر    ،العطشة  عياء من شد  ن الحظ عليهم اإل   أ
رسى مبدأ هـام هـو   أ وهو بذلك قد ،ن تسقى خيوهلم من املاء    أ أيضاً ما أمر نإو
ـ  أيـضاً  ن يكونـا  أ ما جيـب  نإ و ، للبشر فقط   السالم والتسامح ليس حق    نّأ  اًحقّ

ـ   ×احلسني اإلمامد ذلك  وقد أكّ  ،للحيوان سـقوا  أ<: أن هعندما أصـدر تعليمات
  .)١(>فوا اخليل ترشيفاًورش ،القوم وأروهم من املاء
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 مينعوا مـن شـرب      ّإال يف   احلق أعدائه منحت   ×احلسني اإلمام فإنسانية 
 هذا الـسالح  نّأمن على الرغم  ،ةالسلط جيش كسالح ضد  ه ومل يستخدم  ،املاء

  ءمـن شـرب مـا    ه ومنعـو ،بعد ذلك تباعهأو ^هل بيت وآهو   هقد استخدم ضد 
للخنـازير والكـالب وسـائر امللـل         فيه    كانوا يسمحون  الذيالوقت   يف   الفرات

ذا إ هستخدامال هعدم تقدمي املاء وختزين    همكانإ لقد كان ب   .ةاألخرى بالشرب من  
  . أعدائه مع وتساحماًنه ة ممل يفعل رمح هولكن ،ةاقتضت احلاج

 ،للحـق  هر انـضمام ن قـر أ بعـد  ي الريـاح مـع احلـر    أيـضاً  وكان متساحماً 
 ،الـسلطة ئمني مـن جـيش       لوم الال  تاركاً ،نقالب على جيش عمر بن سعد     واال

ـ  اال  اهللا و،والنارة   بني اجلن  ير نفس  أخي ينإ اهللاو<:  هلم داًومؤكّ ة ختار علـى اجلن
  . )١(>عت وحرقت ولو قطّ،غريها

ة بالتـضحي  هواستعداد هواعتذار ه توبت معلناً×احلسنيمام أ  وقف احلر فقد
ـ  هر وبش ، نعم :×احلسني اإلمام ه؟ فأجاب ة من توب   هل يل  ومتسائالً ه،بنفس هبأن 
خرةالدنيا واآل يف احلر.   

تعامـل مـع      فهـو  .هوقبـل اعتـذار    هوجه يف   ومل يغلقها  ،ةباب التوب  له   فتح
 يجيـشها أ  أو األمويـة  الـسلطة  من يحيمل أل  وملة  ياننسإ و  حب بكلّ هعدائأ

بعاد أ حال من األحوال ذات يبأ هومل تكن قضيت  ، أعمى هكر حقد أو أو  ة  ضغين
ـ ،ولئك احلقأبع  ن يت أهو   هفقضيت ،ةحلسابات قدمي ة  تصفيأو  ة  شخصي ن أبـوا  إ ف

 وليس انتقامـاً  ،احلقة واخلري ونصرة  يقاتل من أجل العدال ،ع احلق ِبما هو مت  نإف
  .ذاتهل
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  :ةقيم الشجاعة واحلري
منـذ   ه صـادفت  اليتة  داملتعدة  اختبارات الشجاع  يف   × احلسني اإلمامجنح  

م أكـرب التـضحيات    حيـث قـد    ،كـربالء إىل   ه وصـول  حتىة  من املدين  هخروج
عالء إسبيل   يف   ^ل بيته آوأرواح   ،هى بروح حيث ضح  ،الوجوديف  ة  ياإلنسان

 ينتقل  حتى املنشود   ياالجتماع سبيل حتقيق التغيري     ويف ،رهوأفكا هومبادئ هقيم
 األمويةة  الدول ه فرضت الذي السياسياخلوف والظلم والفساد    ة  باتمع من حال  

  .ةيواحلرة والعدالة املساواة حال إىل  وقهراًعلى اتمع جرباً
 والتـصميم علـى   يالصمود والتصد يف   ×احلسني اإلمامة  ى شجاع وتتجلّ

، ةاخلالفيف  ة  يزيد بن معاوي  ة  عتراف بشرعي  وعدم اال  ،السياسيلتوريث  رفض ا 
ـ  آ التصميم على الزحف ب    ويف ـ إىل   هل بيت  ويف، لطلـب أهلـها   ة  اسـتجاب ة  الكوف

هن تفرضـ  أ األمويـة  الـسلطة  حاولت   اليت يللقدر األبد ة   شجاع  بكلّ يالتصد 
ن خالل الترويج م، واستبدادها، طغيااو ةعلى اتمع لتربير شرعيتها السياسي  

قـد   اهللا نّأو، اهللامـن قبـل   ة  ضـ ها مفو بأنة  يهام العام إوة  والقدري،  ةللقيم اجلربي 
ن أن يطيعـوا و   أولذلك جيـب علـى النـاس         ،ةختارها على العاملني لتقود األم    ا

   .عليهم اهللاة يرضوا مبا كتب
. فكـشف زيـف دعـواهم      لـه    ى وتـصد  ×احلسني اإلمام هرفض وهذا ما 
هـم طغـاة    نأو،  هم ال حيكمون بالشرع   نأ يف،  األموية السلطة يممثل ةوأظهر حقيق 

ـ ويـستحلّ  هن يقتلـو أعوا على  ولن يتور ،  يسومون الناس العذاب   بـدون   هوا دم
 هل كان ميثّالذي ياالجتماع وعرف بالرغم من الرمز الديين أو رادع هلم من دين

   .نذاكآاتمع يف 
  مالزمـاً  ظـلّ الـذي  ي النفـس تـزان االيف ة ن نـرى قـيم الـشجاع    أوميكن  
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ثـر مقتـل   إعلـى  ة  بالكوفة   اجلديد األوضاعاألخبار ب  هن جاءت أ بعد   ×اإلمام
الـذين  وخـذالن   ) ة بـن عـرو    وهاين،  مسلم بن عقيل  (ة  الكوف يف   ثورةطالئع ال 

بل  ه،تراجع عن موقفي أو، أو جينب،  ةالنفسي هفلم تنهار معنويات  ،  هلطلبوا قدومه   
 داًمؤكّة الكوفإىل  هبآل بيت هد على استمرار زحف  وأكّ اً وصمود صراراًإذلك   هزاد

  .)١(>العيش بعدمها يف ال خري< :نهأ للجميع على
ة  بشجاع×احلسني اإلمامى وتصد، هلتراجع عن موقفة ولو كان أحد غري

ـ   ة  على املبايع  هجبارإو ،قتله ب السلطةباء لتهديدات   إو وانتـزاع  ة  ليزيد بن معاوي
ة الثوري ه حيول دون حتقيق مبادئن يكون عائقاًأ يف ى املوتفتحد .قسراً هشرعيت

 يوالتصد، ةيزيد بن معاوية عتراف بشرعيورفض اال، السلطةرفض توريث يف  
ـ ة  وحمارب،  األمويةة  الدولة  امن ولّ ة  للطغا ـ  االسـتبدادية ة  الرتع ة للـسلط ة  املطلق

 السلطةملطالب ة حنناء والطاعمن اجلماهري على االة  أجربت األغلبياليت األموية
يف داً ومؤكّ.ةاملستبد تمعيف ة والعدالة واملساواة ذات الوقت على احلريا ،واحلق 

  .ين املستبداألموية السلطةة  لدى والالسياسيستبداد االة مقاوميف 
ـ  هعند حـصار   له   يقد رفض ديدات احلر بن يزيد الرياح       هفنجد  هومنع

ل املوت علـى    يفضنه  أ على ،د له فأكّ ،ملوتبا هوختويف ،ةالكوف إىل   من الدخول 
ة  فهو من ناحي،والسندانة ن أصبح بني رحى املطرقأ هومل يهاب ن يعيش مرغماً أ

ـ إأخـرى ف ة  ومن جه ،  هوخذالم ل ة  الكوف أهل   ةكتشف خيان اقد   هسـيواج  هن 
ـ   بكلّ األموية السلطةجيش   ـ  ه جربوت هـذه  ورغـم  ،  والعتـاد ة  العـد يف   هوتفوق

ـ  ه فرضـو الـذي وال احلصار ، السلطةمل خيش جيش ة  قعياحلقائق الوا  وال ، هعلي
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وانتـزاع  ، معنوياتـه  للنيـل مـن      األموية السلطة ه استخدمت الذيسالح العطش   
فحـني  وإبـاء،   ة   شـجاع  ى هلـم بكـلّ    فتـصد  ،ةمعاوي يزيد بن ة  بشرعي اعترافه

 ةاألموي السلطةة عتراف بشرعياالمنه طلبت ، كربالء يف  السلطةجنود   حاصرته
،  املـوت  ّإالفهـل هـو     ،  أبـداً ذلـك    إىل   أجيب ابن زياد    ال <: هنأ داًفرفض مؤكّ 

  . )١(>ه بفمرحباً
ـ  آو هلينجـو بنفـس    منه   هرادوأما   إىل   جابتهمإ همكانإوقد كان ب   راد أن  إ هل بيت

ة سـلط ة  وال يعتـرف بـشرعي    ،  ن خيتار املوت  أ ّإالبت  أ هبائإو هولكن شجاعت ،  ذلك
الذين ليس   ،ءّاألذالما هم العبيد    نإعتراف  ى مثل هذا اال   فالذين يقدمون عل   ،ةباطل

 ،جبارحتت سلطان القهر واإلة حيث وقعت نفوسهم الضعيف، من شيءة رادهلم من اإل
 يف  رافـضها  ستسالم ألمور هو   جتربهم على احنناء الرؤوس واال     اليتوأدوات القمع   

 × احلـسني  مـام اإل هرفـض  وذلـك مـا   ،  اراألحرار والثو  هيرفض وهو ما ،  األساس
 عالء احلـق  إسبيل  يف  ة   الناس لدي  وروح أعز  هن تصرع روح  أل   حيث فض  ،بالفعل
ال أعطيهم   ،اهللاال و < :حيث أقسم ،  ةن يرضخ لتعليمات وأوامر الطغا    أعلى  ة  والعدال

ن ال أ وعمالئها السلطةة  لطغااًد ومؤكّ،>قرار العبيدإ وال أقر، عطاء الذليلإ يبيد
ا وق  تغترجبربو ا وأدوات قهرها  و  ،   أوال تعتقدـ أها ممكن   ن  هن حتول بني مبادئ
 نّإ< و.هأتباعة وقلالذين طلبوا قدومه،  يؤمن ا رغم خذالن اليت هوأفعال هوقيم
ـ ، ةوالذلّة  بني السلّ ،  ثنتنياز بني    قد ركّ  ي بن الدع  يالدع ال  أ...ةوهيهات منا الذلّ

  .)٢(>وخذالن الناصر، العدوة ثروك، العددة على قلة األسرذه  زاحف ينإو
ـ األمويـة  الـسلطة   ضد×احلسني اإلمامة  فشجاع  هعـدم انكـسار   يف ت جتلّ
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ـ   ماعزأو هيرى أوالد  وهو،السلطةلشروط   هواستسالم  وقـد  ،قـون أملـاً  يتحر هلدي
 وهـم   رآهمومل ينهار عندما    ،   املاء عنهم  السلطةن منعت جنود    أبعد  ،  قتلهم العطش 

 الـذي الرضيع   همشهد طفل  هابهوال  ،  خرالواحد تلو اآل   هني يدي ويذحبون ب ،  يقتلون
مل ،  مقـداماً  جريئـاً  ه ملك زمـام نفـس     ،بل كان رابط اجلأش   ،  عطشاناً هقتل بني يدي  

مـا  نإو،  ةوالنجـا ة   للـسالم   آمن ا طلباً   اليت والقيم   املبادئتنازل عن   ي أو   يستسلم
ـ  علـى اغ  ن رأى منهم حرصـاً    أى هلم و قاتلهم بعد      تصد ة فبـارزهم بـشجاع   هتيال

وكـان يهجـم علـى      ،  ه من يبـارز    لكلّ اراً بت اقاًسب هحيث كان سيف  ،  هذهلت أعدائ أ
  .ةت من قسورفرة هم محر مستنفرمذعورين كأنمنه ون  فيفرالسلطةجنود 

ـ من  ة  خر قطر آ حتى ه مبفرد السلطة يقاتل جنود    وظلّ  وصـرب بكـلّ   ،  هدم
  .)١(وطعن الرماح ، السهاميورم، على ضرب السيوفة شجاع

فعندما حاول أحد جنود     هنفوس قاتلي  يف    زرع الرعب واخلوف   الذيوهو  
 هاهللع والفزع وارتعدت يدا هأصاب، ه رأسأن حيز ) بن يزيدخويل (األموية السلطة

 ي اجلندن يكون ذلكأفهل كان مبعث اهللع والفزع  .)٢( الرأسن حيزأمل يستطع و
يقـن بعـد فـوات األوان       أوة  اللحظهذه  يف   له   تدبعد أن جتس  ة  قد عاين احلقيق  

نـه  أ أم ! وأعواـا؟  األمويـة  السلطةمن قبل    ه خداع قد متّ  هوأن،  ه أفعال نبطالب
  ليه؟ إل ومل نتوص هخر مل يبح لنا بآ شاهد شيئاً

 يف اًياننـس إ كـربالء رمـزاً  يف  ة   الـشجاع  ×احلـسني  اإلماملقد كانت مواقف    
 هافتحد،  هعلي ه أن تفرض  األموية السلطة حاولت   اليت ياملوت والقدر األبد  ة  مواجه
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   .ةيواحلرة واملساواة حياء العدالإسبيل  يف األمويوانتصر على املوت والقدر 
 جربوا وعنفهـا   بكلّ األموية السلطةن  ومل تتمكّ ،  مل متت  هوأفكار هفدعوت

أحدثت  و،نفوس األحراريف ة وذلك جعلها حي، اعتراف بشرعيتهامنه ن تنتزع أ
 وشـعاراته  ثورته مبادئ تصبحأحيث   هاتمع بعد استشهاد   يف    جذرياً اًريتغي

 بل و أصـبحت  ،األموية السلطة استبداد ري ضديتغة حركأو ة  انتفاض لكلّ علماً
ون األول ا   ي مكان وزمان يقتد   كلّ يف   ار واألحرار  للثو نرباساً هومبادئ هأفكار
 .خرونواآل

 
العديـد مـن املواقـف       يف   اإلقناع على قيم احلوار و    ×احلسني اإلمامد  أكّ

،  وجنودها األموية السلطةفقد حتاور مع بعض رجال      ،   صادفها اليت جتماعيةاال
ومع ،  العراقإىل   هومع الذين عارضوا خروج   ،  ^ل بيته آو هوحتاور مع أصحاب  

 مـع   اإلمـام فقـد حتـاور      .ه نكثوا وانقلبوا ضد   املواثيق والعهود مثّ   هعطوأالذين  
، العـراق  إىل   اخلـروج  يف   عبعـدم التـسر    هالعديد من الشخصيات الذين نصحو    

نبـذ   أو فلـم يتجاهلـهم  ،  هنـاك  ه ينتظـر  الذيمن املصري اهول     عليهمشفقني  
ـ نّأد هلم   ما شكر هلم نصائحهم وأكّ    نإو ه،نصائحهم وراء ظهر   عتبـارات  االة  كاف

ـ ، هعارضتهم خلروج م يف   ليهاإ استندوا   اليتواحلجج   ـ ة ليس خبافي وعمـل   ه،علي
ـ   حتـت  اليتة   هناك من األسباب املنطقي    نّأقناعهم على   إعلى   ـ أ هم علي ل ن يتعج

فهنـاك العديـد   ، هخلروجة بصرف النظر عن النتائج املالزم،  العراق إىل   للخروج
، اخلروج اليوم قبل الغد    عليه يمتلة  والدينية   والسياسي جتماعيةاالمن األسباب   

 يف  األمويـة  الـسلطة بأسـلوب    هوحسن درايت  وعلمه اللدين ،  ةالسياسي هربتفخ
علـى يقـني     هجتعل،  ’ل بيت الرسول  آوموقفها من   ،  تعاملها مع املعارضني هلا   
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ـ    السلطة من أنّ  ـ ،   أم آجـالً   عـاجالً  ه سوف تقوم باغتيال  ال اهللاو< : هلـم  داًومؤكّ
عليهم  اهللا ذلك سلط    ذا فعلو إف،  من جويف ة  العلقهذه    يستخرجوا حتى يدعوين
  .)١(>ةرم األمق من  يكونوا أذلّحتى، هممن يذلّ

  .)٢(احلرميقتل يف  ّإالل يفض هنإف،  القتل هو املصري احملتوموطاملا أنّ
ـ أمـن املنطـق    هنإوعلى ذلك ف   إىل ل بـاخلروج ن يعج   يف يالعـراق وال يتـأن 

 األسـباب    من أهـم   نّأوشرح هلم    .ةالتو واللحظ  يف   ل لقتل لو مل يعج   هألنّ؛  الرحيل  
 يف ’اهللاقابل رسـول  نه أ هوة ل باخلروج جبانب األسباب السابق   يعج ه جعلت اليت
ـ هلَإة  رسال هبلغأ هوأن همنام ـ ، تنفيـذها  لـه  ى يتـسن الـيت وبعـض األوامـر   ة ي  ةفرؤي

 :املنـام يف   هجـد   لـه  بلغهاأ اليت اهللاة  ذ رسال ن ينفّ أ ه ولذا جيدر ب   ،حق ’الرسول
وملـا   .>له  وأنا ماضٍ  ، فيها بأمر  وقد أمرين ،  املنام يف   ’اهللا رأيت رسول    ينإ<

ال < : هلـم لـيهم بلطـف قـائالً     إأعتذر  ة  هلياإلة  ثهم بأمر الرسال  ن حيد أمنه  طلبوا  
  .)٣(> وجلّ عزيلقى ربأ حتى، اًأحدث ا أحد

ـ  يف األمويـة  السلطة مع نائب × احلسنياإلماموحتاور   عمـرو بـن   (ة مكّ
ـ     إليـه  رسـل أفحينما  ،  ت بينهما  متّ اليتمن خالل املراسالت     )يدسع ة نائـب مك

  :يقول فيهاة برسال
ك قـد  نأ بلغين، ا يرديكن يصرفك عمأو،  أن يلهمك رشدك    أسأل اهللا  ينإ<

  كنت خائفـاً   نّإف  ؛ عيذك من الشقاق  أ ينإو،  العراق إىل   عزمت على الشخوص  
                                                             

 
 
– 
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   .>ةلصل وا األمان والربيفلك عند، يلّإفأقبل 
ـ إو،  لتوضيح احلقـائق  ة   برسال ×احلسني اإلمام لهفأرسل   ة بـسالم  هقناع

ن كـان اهلـدف منـها       إ،  هلرسالت هوامتنان هشكر هفأبلغ،  ه ال ريب في   الذي هموقف
ن إو، أواصر القرىب وحتقيق اخلري للمـسلمني ة  وتقوي،  هوالتوجي رشادالنصح واإل 

ـ     الت،  على سبيل التخويف والتـشكيك    ة  كانت الرسال   األمـر ة  خويـف مـن عاقب
ـ ،  واجلمـع ة  ق الكلم سوف يفر  هوالتشكيك بأن ،  العراق إىل   باخلروج  األمـر  نّإف

 ، ويريد أن يـأمر بـاملعروف  ،ويعمل صاحلاً اهللا إىل    من يدعوا  ألنّ؛  ليس كذلك   
الشذوذ عـن   أو  ة  تقطيع أواصر األم   هن يكون هدف  أميكن    ال ،وينهى عن املنكر  

  .ةاجلماع
ـ ، ةاألمة ما يريد وحدنإ، ن ذلكبل على العكس م    .ةوحتقيق مصاحل اجلماع

ـ    ة  ن كان نائب مكّ   إو ـ ،  أمـان اخلـائف    هن مينحـ  أ هقد عـرض علي  اإلمـام  نّإف
ـ  ،ال أمـان لـسلطان     هبأن،  ةمقنعة  بثق ه علي  يرد ×احلسني ن كـان ال   إة   وخاص 

 هحكماألمان ملن يعارضون  ن مينح السلطان اجلائر   أفهل يعقل    ،حيكم بشرع اهللا  
ـ ينأيبعـث علـى الطم   الـذي ،  هو أمـان اهللا ما األمان احلقن إ!؟يشرعالغري  ال  ةن

 الـسر يف   ميان ملن خيـشى اهللا    ما اإل نإ و ،ميان ملن خيشى السلطان   إال   هنأو،  ةوالثق
  .والعلن
، ةخـر الـدنيا واآل  يف فجزيت خـرياً ،  وصليتين كنت أردت بكتابك بر    إ<

إ وقال   عمل صاحلاً و اهللا إىل   امل يشاقق من دع    هوأنوخـري  ،   مـن املـسلمني    ينن
ـ  فنسأل اهللا، الدنيايف  همن مل خيف ومل يؤمن باهللا، األمان أمان اهللا  الـدنيا  يف ة خماف
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  .)١ (>هعندة  يوم القيامتوجب لنا أماناً
عنـدما   )عبد الرمحن بن األشـعث    ( األموية السلطةوحتاور مع أحد عمالء     

 ،ةالشخـصي  همقابـل ضـمان سـالمت     يفيزيـد ة ن يعتـرف بـشرعي    أمنـه   طلب  
 ، ميكن خداعه  الذيليس الرجل   نه  أ لهفأوضح  ،  ةمناسبة  واحلصول على ترضي  

يقـوم بتـسليم     لـه خداع مسلم بن عقيل وجع     يف   قد جنح  خوهأن كان   إ هوأفهم
ن كنـت   إو ،لـه ك سـتنجح مث   نأ ذلك   فال يعين ،  ةالكوف يف   األمويةة  للسلط هنفس

 هقناعإ وعمل على    ، تقوم مبثل هذا الدور    ّإالك  ولذا فمن األفضل ل   ،  أخو أخيك 
 فرعـون   يزيد هـو أنّ   ة  عتراف بشرعي يرفض اال  ه جعلت اليتوتوضيح األسباب   

وهى ،  ال يقرها الشرع والعرفاليتمن السلوكيات والصفات  لهر  املتكبة   أمي بين
  ة  ل صاحبها خلالف  بالطبع ال تؤهاالعتـراف ميكن   وعلى هذا األساس ال   ،  ةاألم 

 ال ّ متكربّكم من كلّ وربّ عذت بريبّينإ {: حال من األحوالبأييزيد ة رعيبش
   .)٣)(٢(}يؤمن بيوم احلساب

ـ إ حماوالً )اصوقّ أيب   بن عمر بن سعد  ( األمويوحاور أمري اجليش      هقناع
وكان احلـوار مـع     ،  لهوعدم قتا   إليه واالنضمام،  األموية السلطةمع   حتالفهبترك  

 ال الـذي الـشريف   هنـسب  لـه  أوضـح  الًفهو أوة دتعد مبعادأعمر بن سعد ذات  
ـ انث ذاته ال جيهلها ابن سعد اليتو،   يدافع عنها  اليت تهقضية  وعدال،  أحد لهجيه ، اًي

خياف من   أنه   من ه موقف راً مرب ×احلسني اإلمامعندما رفض ابن سعد عرض      
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مل ، هارودم د، هوضياع لهن تصادر أموا أحيث ميكنها    ه ب األموية السلطةبطش  
ليخترب ـا مـدى      ةل بدي وضع حلوالً  هولكن ، معه  احلوار ×احلسني اإلمامينه  

ـ     ،لهأفعا يف   صدق عمر بن سعد     همـداد إسـوف يقـوم ب    نـه   أ ،هفقد عـرض علي
ـ    إة  باألموال الالزم  ـ إ هديـار  لـه  بينوسـي ، ين كان ذلك هو السبب احلقيق ا ذا م

 فأمتّ ×احلسنياإلمام   أفهمهولكن عندما    . على هدمها  األموية السلطةقدمت  
ـ أو،  الـسلطة ة  شهو ه قد غلبت  )عمر بن سعد  ( هنأاحلجة عليه    حـريص علـى     هن

ـ  يطـرح أسـباباً    وبدأ،   احلق حنياز ضد آثر اال  هنأو،   وجرجان يالرة  مارإ ة  واهي
توقـف احلـوار بـني    له، من أن يقتل أطفا  ه كخوف األمويةة  للسلط هلتربير احنياز 

 ووصـل   ، معـىن  يذ مل يعـد للحـوار أ      إ ، بن سعد  وبني عمر  .×احلسني اإلمام
ـ املختالق عمر بن سعد للحجج والذرائع الغـري  اضوء  يف   لطريق مسدود   ،ةنطقي

 هشباع شهوت إ من أجل    األمويةة  للسلط ه واحنياز ،عن احلق  هنكوص ر ترب اليتو
 الـسلطة  ه وعدما ب  اليت وجرجان   يالرة   احلكم لوالي  ياجللوس على كرس  يف  

  .األموية
 نّأوأيقـن   ،  ×احلـسني  اإلمام على   األموي حصار اجليش    بعد أن اشتد  و

أن ، ) عقيلبين(  عمومته بينوة  قناع أصحاب إحاول   ،له سوف يغتا  السلطةجيش  
ـ ، ن أرادوا ذلـك إبالدهـم    إىل   وينـصرفوا  هيتركو ن اآلة  الفرصـ نّإ هلـم  داًمؤكّ

منـه  نت ن متكّإ و،فقط هما يريد رأسنإ األموي اجليش   ألنّ،  هلمة  أصبحت ساحن 
لوا حتـت جـنح   ن يتـسلّ أولذا جيب عليهم    ،   ولن تطاردهم  ، بذلك يها ستكتف نإف

 من < :د على أنّ  فهو أكّ ،  ن ينجوا بأنفسهم  أذا أرادوا   إاألرض   يف   قالظالم والتفر
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فلوا ،  منا القوم يريدوين  إفله،  فقد أذنت    هذه   هليلتيف   لهأه إىل   أحب أن ينصرف  
  . )١(>ي هلوا عن طلب غريأصابوين
ـ    السيدة ها أيقنت أخت  وملّ  علـى   قـد أصـر    ×اإلمـام   أنّ يزينب بنت عل
ـ  ة  ها مواجه نأ تعلم   ي وه ،األموي السلطةجيش   همواجه لطمـت  ،  ةغري متكافئ

 علـى   ×احلـسني  اإلمامفعمد  ،  ةاملواجهة  ت جيبها من هول نتيج    وجهها وشقّ 
  .)٢(.استشهاده ةلحا يف الصربة قناعها بضرورإ

 ومل ،هـم حقّ يف رمل يقص بأنه هلم  داًمؤكّ له الناكثني احلسني مع    اماإلموحتاور  
 ينقذهم من ظلم واسـتبداد    يلك الم باحلضور رغبام وتوس ة   عن تلبي  يتواين
 هعلى أعدائ  له  وسيفاً ويداً له  من أن يكونوا عوناً    هم بدالً نأ ّإال األموية السلطة

ونـصروا   هفخـذلو ،  نفسهمأطعوها على    ق اليتواملواثيق   نكثوا العهود ،  عدائهمأو
هـذه  رهم من نتائج    وحذّ،  هعدائأال على    ه علي  وأصبحوا سيفاً  ،األموية السلطة

ـ    ة  ملطواغيت األ ة   ستجعلهم أذلّ  اليتاألفعال   ام من أمـويني وغريهـم مـن احلكّ
ـ   لعلّة وحاول جتريب الصدمات النفسي ،  املستبدين فعلـهم ة هم يفيقـون مـن مغب ،

صـوهلم  أ م وعرى نفوسهم أمام أعينهم عندما كشف هلم أنّ        فكشف عن حقيقته  
وهـم  ،  من أخبث النـاس    صبحواأ ولذلك   ،وفروعهم مشهورين باخلذل والنكث   

ن يراجع هؤالء النـاكثني أنفـسهم       أوكان من املفترض    .ون اللعنات بذلك يستحقّ 
هم مل   ولكـن  ، بصرف النظـر عـن النتـائج       حنياز لصوت احلق  ويرغموها على اال  

 . لهوا يستجيب
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 >فأصـرخناكم  ،  وهلـني   أحني استصرختمونا  وبرحاً ةيتها اجلماع أ لكم   اًتب
 أقتدحناها على وحششتم علينا ناراً، أمياننا يف  كان شحذمت علينا سيفاً،نيفموج
عدو عدائكم بغري عـدل   عليهم ألويداً،  على أوليائكملباًأفأصبحتم ، وناكم وعد

وتداعيتم  ...اومن غري حدث كان من    ،  يهمأصل أصبح لكم ف    وال،  ةوتر هرأيتمو
ـ  ، الفراش قيحاً  يلينا كتداع إ ـ  وذوهلوعـاً ة   وحكّ ـ لطواغيـت األ  ةلّ وشـذاذ  ، ةم

  .)١(>على الناكثني اهللاة ال فلعنأ...اخلذل فيكم معروف   واهللا،أجل ...حزاباأل

                                                             


– 
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 الواقع و استالب السلطة     األمرة   على ترسيخ سياس   األمويةعملت السلطة   

غلبية اتمـع للحكـم     أ معارضة   ظلّ يف   اإلسالميو فرض حكمه على اتمع      
توريـث  ( طالبتهم بنبـذ فكـرة     اليتصوات العاقلة   ذعان لأل ورفضوا اإل . األموي
 الـذي  ه وحـد  ×احلـسني  اإلمام مل يألفها اتمع وقتها فلم يكن        اليت) احلكم  

 ومل تنطبق ، هلاهالًأفلم يكن يزيد . غلبية ما األ نإ و ،طةرفض فكرة توريث السل   
  هذا فـضالً   ،مجاع الغالبية العظمى من املسلمني    إب) اخلالفة( ةاإلمامشروط   هعلي

 سـفيان  أيب    بعدم شرعية خالفة معاوية بن     مقتنع متاماً تياراً كبرياً    هناك   عن أنّ 
  .ومن قبله خالفة أيب بكر وعمر وعثمان

 اختذت السلطة ،على اتمع هوفرض) توريث السلطة(ر مبدأ  متري يتم يولك
 يواملـساومات والرشـاو   ،  شروعة كاالغتيـاالت  املة الوسائل الغري     كافّ األموية

، مـوال ببـذخ   نفـاق األ  إو،  بنـاء الـصحابة   أستمالة  إو،  السياسية لرؤساء القبائل  
قيـق  جـل حت أ وذلـك مـن     ،والوعد والوعيد ،  باع سياسة الترهيب والترغيب   تإو

  :ساسنيأهدفني 
ك بالسلطة واحلكم وحتديـد مبـدأ التوريـث ونـزع           التمس يف   ل يتمثّ :األول

  .ةاألساليب الغري مشروعة بكافّ اعتراف الناس بشرعية حكم يزيد بن معاوية
عـن   اجلمـاهري  قـصاء إو ×احلـسني  اإلمامص من  التخلّ يف   ليتمثّ :الثاين

على  ه ال يستهان ب   ديداً أو   ل خطراً صبح ميثّ أ الذيو . إليه االنضمامأو   هيديتأ
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 نّأة و خاص،جتماعيةاال وعلى مكاسبها و مكانتها ، ذاااألمويةوجود السلطة 
ن أراد أ و > باملعروف والنـهى عـن املنكـر       األمر< : رفع شعار  ×احلسني اإلمام

داحمل(ق النموذج   يطبتمع يف   )ي العلو يمةاملساوا،   يقوم على العدالة   الذي و ،ا ،
  .واحلوار، لتسامحا

ـ  األمويـة السلطة   يف   وهناك مناذج عديدة   ا و   يف   خت ترسفعاهلـا  أوجـدا
  :النماذجهذه  السلطة ومن ة وحبيانناأل

  :سفيان أيب منوذج معاوية بنـ ١
ـ   وأ فهو   ،تثبيت حكم يزيد   يف    بارزاً دوراً فقد لعب معاوية   س نظامـاً  ل من أس 

عند أكرب دولـتني  ة   بنظم احلكم السائد   ياً تأس ياً ملك ـ ياًوراث لهاحلكم جع  يف   جديداً
  . من نوعهاة سابقة فريد يف )الفرس والروم( اإلسالمنتشار ا العامل قبل نكانا يسودا

 وقد عمل معاويـة     ،اإلسالم يف   أوة  اجلاهلي يف   مل يعتاد عليها اتمع العريب    
النـداءات   علـى رفـض كـلّ    هصـرار إعلى تأكيد عملية التوريث مـن خـالل    

 شـورى بـني املـسلمني       األمرو ترك    ه،بالعدول عن موقف   ه طالبت اليت النصائحو
 يزيـد يفتقـد    نّإو ةخاص ،حسب زعمهم وإن كانت الشورى عندنا باطلة أيضاً       

ـ  ،ن يكون حاكمـاً   أ لهالشخصية ال تؤه   هالشرعية فسريت   الـيت ءات  ا النـد  ي وه
ـ  امل أو   دينكانوا من املؤي  أسواء  ة  صوات العاقل طلقتها األ أ ة عارضني حلكم معاوي

 ،األمـوي  داخل البيت   ياًجعل احلكم وراث  ة  لقد كانت فكر   .همن بعض حلفائ  أو  
السيف ة  بالقهر وقو ة  قد حاز اخلالف   هفهو نفس  ،ةمعاوية  نفسية  تتماشى مع طبيع  
  .ي كما اغتصبها اآلخرون من قبلهوبدون سند شرع

يف  هبقـا أحيـث   ةاملغـرية بـن شـعب    إىل م رشوة سياسية معاوية قد نّأكما  
ا رأى املغرية هوى و موافقة على عمليـة         ملّ له على الكوفة و مل يعز     والياً همنصب
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  .)توريث احلكم(
،  احلسنياإلمامة  و خاص، املعارضني حلكم يزيدالعنف ضد ة  ومارس معاوي 

ن أ هلـم و  واحد منهم مالزمـاً ن يبقى كلّأ ه وطلب من جنود  ،بن الزبري  عبد اهللا 
وهم معاوية العامـة    أ وهناك   ، ودخلوا معهم املسجد   ،ى رؤوسهم يبقى السيف عل  

ن الزبري قد بـايعوا ليزيـد ليـضمن    ب عبد اهللا و ،×احلسني اإلمام نّأمن الناس   
  .)١(ليزيد ة العامة مبايع

  :منوذج يزيد بن معاويةـ ٢
ضـفاء  إ حيـث عمـل علـى      يءشيف  أبيه  ة   مل يكن خيتلف عن سياس     الذي

 لو كان الثمن هو اغتيال حتى مثن يسك بالسلطة بأ  والتم ،حكمهالشرعية على   
يزيد بن معاوية ة  مبوافق× احلسنياإلمامل ِت فقد قُ،^ احلسني وآل بيته   اإلمام
بـن زيـاد    اح عبيد اهللا الكوفة السفّخضر لوايل عطى الضوء األ  أ حيث   ه ؛ ورغبت

  ؤو مس مسئوول فهو   ،العملية القذرة ذه  للقيام احلـسني   اإلمامة عن قتل    لية تام 
ـ ين يكون برأحوال  حال من األ ي وال ميكن بأ   ،^آل بيته و  اإلمـام  مـن دم  اًئ

 األمـر عطـى  أعاقب من  وأ احلسني  اإلمام ةلمل يعاقب قت  نه  أ  بدليل ×احلسني
  .هاالقتصاص من أو سواء بالعزل لهمباشرة بقت

ـ  هجيـش  ه هو استباح  اإلمام بعد مقتل    ي العمل هبل كان رد   ـ (ة  للمدين ة واقع
أة   ثالث )ةاحلرو يغتصبون النساء بكلّ   ،  و يذحبون الرجال و الشيوخ    ،  ام يقتلون ي 

ت بفاجعـة   اهتـز  اليت هركان عرش أن من تثبيت     يتمكّ ي وذلك لك  ،قسوة وعنف 
 أي تـردعهم  الـذي ب ه فلم يكن يزيد بن معاوية وبطانت   ×احلسني اإلماممقتل  
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  .ةياننسإ أو مبادئ دينية
ـ بـن الـزبري اتم   ة لقمع ثورة عبد اهللا   مكّ إىل   خرآرسل يزيد جيش    أو ة ع

حرق البيـت   أو ،قين فضربت الكعبة باملنج   ،ةمكّ هوش فهامجت جي  ،بالبيت احلرام 
وتـضرب الكعبـة رمـز     ،سة بأن تنتهك احلرمات املقد  يساومشهد مأ  يف   احلرام

ـ  ،منـه  وعلـى مـسمع و مـرأى        ، جيش يزيد بن معاوية    ييدأب )١(اإلسالم  يفه
 الـدين   ياًحاميكون  ن  أ فيه   كل فكيف يقوم من كان يفترض     مفارقة غريبة الش  

 يف   فهـل كـان    !؟األمرصدار مثل هذا    إب هو قدسيت  هبانتهاك حرمات  هواملدافع عن 
  !ذلك؟يف ة برهأن فشل أبعد ة الشريفة يزيد هدم الكعبة ني

  :اصوقّ أيب  عمر بن سعد بناألمويمري اجليش أمنوذج  -١
ـ  الذيلع   ذلك الو  ،كان دائم الولع بالسلطة    ن يقـف مـع الثـورة       أمـن    ه منع

فهـو مل  ، ه وعدم حماربتها واالنـسحاب جبيـش    ،على احلياد  أو   احلسينية ومبادئها 
 بطبيعـة الدولـة     وال جـاهالً   ،له وفـض  ×احلـسني  اإلمامة  يكن باجلاهل مبكان  

ـ الـذي ن يفوز باملنـصب  أراد  أالبداية   يف   فالرجل.  واستبدادها ،األموية  ه وعدت
ـ     يية الر  وهو وال  ،مويةاألالسلطة   هايإ الوقـت  يف  و ،د كثمن لتثبيت شرعية يزي

 ظن ه،مثإ ال يبوء ب   حتى ^آل بيته  احلسني و    اإلمامراد عدم الصدام مع     أ هنفس
نفس الوقت يتجنب الصدام مع     يف   و األمويةرضاء السلطة   إ يف   سوف ينجح نه  أ

 ستبداديةخرى ا أ سلطة   ي مثلها كأ  ـ األموية ولكن السلطة    ،×احلسني اإلمام
 نّأ أيقنـت  ،مـستقل  وأموقف حمايـد   يف  فرصة لعمالئها بأن يكونوا أيال تدع   

 ياً سـلم يريـد حـالً   نـه   أ و ×احلـسني  اإلمـام مواجهة   يف   عمر بن سعد مياطل   
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 وهـو   × احلـسني  اإلمـام بشأن  منه  بضرورة تنفيذ ما طلب      ه فهددت ،للمشكلة
  .يلر فقد والية اّوإال هاملواجهة العسكرية والقضاء علي

 اإلمـام  إىل    واالنـضمام  األمويـة وكان ميكن لعمر بن سعد رفض الوصاية        
ولكن متثيل الـسلطة     ه،ن يعمل بوازع من ضمري    أو هعدم حماربت  أو   ×احلسني
 هومنصب، الشخصية همبصاحل هكومدى متس، يالداخل ه يكشف عن مكنوناألموية

ن يفقـد   ألـى   ع ×احلـسني  اإلمـام   وخيتار املواجهة العسكرية ضد    ،السياسي
 وعدم ،احلق إىل الرجوعمنه  وطلب   ×احلسني اإلمام هوملا حاور . يوالية الر 

رهاا ـدم   إ و األمويةخيشى انتقام السلطة     هال بأن  ومتعلّ اًئفخا هجابأ همواجهت
 اإلمـام و علـى الـرغم مـن عـرض          . )١(خـذ ممتلكاتـه   أو لـه قتل عيا أو  ،  هدار

ـ  للـس  هن شـهوت  أال  إ بتعويض ذلـك     ×احلسني ن أخيتـار   هلطة و القـوة جعلت
 اإلمـام  من رمـى     أول هنأميدان القتال ب   يف    و يفتخر  ×احلسني اإلمامحيارب  
  .)٢(سهمأب هنصارأ و×احلسني

 
 كان مـن    اليتقيم التغري و املبادئ الثورية      ة   على حمارب  األمويةعملت السلطة   

 :سفيان أيب دم شرعية خالفة معاوية بنع اإلسالمياتمع  يف اا شعارهمأ
 رفض التوريثـ ١
 صالحاإلـ ٢
  باملعروف و النهى عن املنكراألمرـ ٣
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البنـاء   يف   ن حتـدث تغـريات    أاملبـادئ الثوريـة مـن شـأا         هذه  وكانت  
 و  األمويـة ن تفقـد الـسلطة      أة  يانمكإ بالتايل و ،اإلسالمي للمجتمع   ياالجتماع

ـ  ، الـسياسية   و جتماعيـة االحلفائها مواقعهـا      املتربعـة علـى قمـة اهلـرم         ي فه
 ولذا  ، على عقب  ريات قد تقلب هذا اهلرم رأساً     ي تغ أي و السياسي و يجتماعاال

بقـاء  إجـل   أمـن   ،   وعملت على حماربتها   ،املبادئهذه   األمويةرفضت السلطة   
ـ أو  ،  عليـه الوضع القائم على ما هـو         و بعـض فقهـاء      األمويـة دت الـسلطة    كّ

 كانت من اليت و،األمويةنصار السلطة أة احلال من حلفاء و   وهم بطبيع  ،املسلمني
ـ  أيحـداث   إ وعـدم    ،السلطة يف   نياألمويمصلحتهم بقاء     ،اجتماعيـة ريات  ي تغ

ما هـو تقليـد   نإة معاوية من توريث للسلط ه ما أحدثنّأعلى  دواكّأ ـسياسية  
  .هللسلف السابق و اقتداء ب

 ا إىل بو بكر حيث أفعل  كما   ،اخلالفة ه معاوية تولية ابن   فمن حق عمـر  أدىل
 فهـو يـسري    ،وائلمن املسلمني األ  ة  ستيف   هوصى عمر مبن خيلف   أو حينها   ،  اخلطّاب
 ج هؤالء اخللفاء من   ة  على سنـ جل مصلحة األأو ا مة ووحـد ،عـى فقهـاء   واد
 رفـض خالفـة   نّإو) مـع اجلماعـة    ن اهللاإ) (اجلماعة خري ( يف   نّأ األمويةالسلطة  
أريـد   ،حقة وهى كلم ،ةم عصا اجلماعة و وحدة األ    شق ه معاوية من شأن   يزيد بن 

 االنقسام الناشئة عن عدم االعتراف      ةل حا ×احلسني اإلماما باطل حيث محلوا     
اجلماعـة و   يف بـأن يـدخل   هو طـالبو  ،  بشرعية يزيد بن معاوية كخليفة للمسلمني     

  . لى ج السلفهو خروج ع ه اخلروج علينّأل؛ قرار بشرعية يزيد اإل
خـرى بـصورة   أ مـرة  ينتـاج املاضـ  إعـادت  أ وعمالئها األمويةفالسلطة  

 ،×احلـسني  اإلمـام  ا   ي ناد الذي ورفضوا مبادئ التغري     ،)هةمشو(ممسوخة  
بدون قـصد   أو ف ممسوخ مبحاكاة السلف متجاهلني بقصدتقليد مزي  إىل   وركنوا
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 يكونـوا مبنـأى   حتى ةهلآ  السلف فالسلف ليسواأفعال يف بعض القصور و النقد   
متجاهلة شخصية احلاكم و الشروط     ،  ذا ثبت ذلك عليهم   إخطاء  األ أو   عن النقد 

ـ    أ جيب   اليت  هعمـى ترفـض   والتقليـد األ ياملاضـ  إىل فـالركون  ه،ن تنطبـق علي
  . اتمعأوضاع مل يتوافق ذلك مع إذاو العقل  )١(الشريعة

 
القيمـة مـن    هـذه   دت على   كّأ و ،ة السياسية  الرشو األمويةمارست السلطة   
جـل تـدعيم احلكـم      أموال مـن    املناصب السياسية واأل  ،  خالل تقدميها الوعود  

سفيان  أيب م معاوية بن  فقد ، شرعية يزيد للخالفة   واحلصول على صك  ،  األموي
مـن   همـن منـصب    لهن يعز أ ي كان ينو  الذي ،املغرية بن شعبة   إىل   رشوة عاجلة 

مقابل حصول معاويـة علـى تأييـد و مـساندة            همنصبيف   هقاوالية الكوفة فأب  
 اإلمـام  معاويـة حـاول رشـوة        نّإبـل    ،املغرية بن شعبة لتولية يزيـد اخلالفـة       

مبايعـة يزيـد   علـى  بن الزبري حيث طلب منهما املوافقة     عبد اهللا و،  ×احلسني
ولة ون الدؤدارة شإ يف   نافان احلقيقي ن يكونا مها املتصر   أعلى  خليفة للمسلمني   

اء فـاحلكم  األمـر وة  وتعيني وعزل الـوال   ،  وتوزيعها،  موالواحلكم من جباية األ   
ـ أ،  بن الزبري   وعبد اهللا  ×احلسني لإلمام سوف يكون    يالفعل فـسوف   ا يزيـد  م

 ن أجـل   أ فمعاويـة مـن       شـيئاً  األمرال متلك من    ! ةواجه أو   د صورة يصبح جمر
ناك دولة داخل دولـة   ن تصبح ه  أراد  أ األمويالبيت   يف   يضمن توريث السلطة  

رادة اتمع الرافضة   إ أو   )اخلليفة  ( فال يهم شرعية احلاكم     ،  م للعرض املقد  طبقاً
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  .تعارض ذلك مع مبادئ الشرع و العرفأو ، املصاحل العامةأو ، لعملية التوريث
و ،  خوكمأيزيد  [ فـ   :ة هرم السلطة  على قم  هن بعد ن يصبح يزيد و م    أاملهم  
وجتبون ، وتكونوا انتم تعزلون، سم اخلالفةاموا يزيد بن تقدأردت أو، ابن عمكم 

  .)١(]همونوتقس، املال
 وذلك بسبب   ،×احلسني اإلماموقد قوبل هذا العرض بالرفض التام من قبل         

 وهـو مـا   ، على العرض سوف تدعم شرعية التوريث  ×احلسني اإلمام موافقة   نّأ
   .×احلسني اإلماميتعارض مع قيم و مبادئ 

ـ ا ف ،السلطة على رشـوة زعمـاء القبائـل       وعملت   مـوال  قت علـيهم األ  دغ
حملاصـرة الثـورة    ،  والنفـوذ ،  واإلقطاعيات ووعدم باملزيد من العطايا      ،الطائلة

 ذلك حيـث    يف   األموية وقد جنحت السلطة     ،نصارهاأ من زيادة    احلسينية واحلد
يـث  استقطبت العديد من زعماء القبائل والعشائر من خالل سـالح الرشـوة ح            

دهم بقطـع العطايـا   د ه الوقت نفس ويف،قطاعيات واألموالخذت تغريهم باإل  أ
 يف  ويتـسع الـذي بـدأ يعلـو        ه وأنصار ، لنفوذ مسلم بن عقيل    اًن مل يضعوا حد   إ

 فكـان لزعمـاء     ،القبض علـى مـسلم بـن عقيـل        ة  وطلبوا منهم ضرور   ،العراق
 عـن مـسلم بـن عقيـل         ختذيل النـاس   يف    بارزاً  سياسياً العشائر والقبائل دوراً  

 األمـوي حيث أشاعوا بني الناس اخلوف و الرهبة من اجلـيش       ه ؛ وتفريقهم عن 
 ،واألخ وراء أخيـه    ،وراء زوجهـا  ة  وكـانوا يرسـلون الزوجـ      ،القادم من الشام  

ـ  واال ،ترك مسلم بن عقيل   منه  ليطلب    ،بـن زيـاد    جـيش عبيـد اهللا     إىل   مامضن
فأشـاع ذلـك   .  الناس يكفونك>لبيت ا إىل ارجع< :ةل ابنها قائم تأيتفكانت األ 
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 وبدأ الناس يتخاذلون عـن مـسلم بـن    ،ثورةط من محاس أنصار ال   وثب ،ةالسلبي
 ليسة  سكك الكوف  يف    أصبح مسلم وحيداً   حتىلون من الصفوف     ويتسلّ ،عقيل
  .)١(على الطريق هلّمن يدمعه 

 هرست مااليتموال  وشراء الضمائر باملناصب واأل،سلوب الرشوة السياسيةأف
 فقدان املعـايري واضـطراب      < األنومىة  حلال نعكاساًإ قد تكون    األمويةالسلطة  

ساليب غري مشروعة   أاستخدام   إىل   فلجأت،  األمويةداخل السلطة    >نسق القيم 
هـدافها  ألتحقيق   ةوغريها من األساليب الغري مشروع     ،سلوك الرشوة  يف   لتمتثّ

و حـصرها داخـل   ،  اخلالفـة  عـن ^آل البيت قصاء  إ يف   لت متثّ اليتالسياسية  
  .األمويالبيت 

 
 مبدأ عاماًة منها واملعنوية  املادياألخرىالعنف وأدوات القمع ة يعترب ممارس

سـتراتيجيات  إو،وسياسـات ،ليات  آ تستعني ب  اليتو.ةوالدول االستبدادي ، للطغاة
ة فالطغا، ةكن واألزمنن تباينت األماإو، وكذلك األهداف،  ةا قد تكون متماثل   رمب

واالستـسالم   ،الشعوب على الركوع واالحننـاء     هكراإجبار و إ إىل    يسعون دائماً
 ، ظـامل يمن خالل فرض نظـام اجتمـاع   ،  ة القائم األوضاعوالرضا ب  ،ألطماعهم
 مع أو متعارضاً ، ولو كان غري عادلحتى ،وطاعته لهعلى اخلضوع   هجيرب أفراد 

 ياالجتمـاع ق نوع من الـضبط  وبذلك يتحقّ، تمعأفراد اة  قيم أغلبي  أو   مصاحل
 أو  فـراد  يـضمن عـدم خـروج األ       الـذي و ،ةولويات الطغا أخاضع لسياسات و  

ة ليات العنـف وأدوات القـو   آمن خالل    ، تعرضت للعقاب  ّوإال ه،اجلماعات علي 
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  .ةالدول االستبداديأو ة  ميتلكها الطغااليت
ـ أ و ×احلـسني  اإلمـام  ضد العنف   األموية السلطةوقد مارست    بكـل  ،  هتباع

  .هكراإو ،وحرق وحصار وتعذيب ،وجرح قتل، رهابإمن  ،ةواملعنوية املادي همناطأ
ـ جل حتقيق مصاحلها وأهدافها املتمثّ    أمن   ،ةشكال القو أرت كل   وسخ يف ة  ل

ـ   ة  خالفة  انتزاع االعتراف بشرعي    يف  لـضمان توريـث احلكـم      ،ةيزيد بن معاوي
على ة  احلسينيثورة ورموز ال×احلسني اإلمامجبار إمن خالل   ،األمويالبيت  

 عـن   ي باملعروف والنه  األمر<  ل يف املتمثّ ،ة احلسيني ثورةووأد شعار ال   االعتراف
  .األموي على مستقبل البيت  حقيقياًل ديداً بات ميثّالذيو >املنكر

ـ  بات فيه وتطرفت ،العنف  على تسويغ مبدأ  األموية السلطةفعملت   ة بـاع سياس
 األموية السلطةفقد عملت   ،  هدافهاألتحقيق   !ةاجلسدية  التصفية  وسياس ،رخنبذ اآل 
ـ    ة   على املبايع  ×احلسني اإلمامجبار  إعلى   ـ وهد هكرابـاإل ة  ليزيد بـن معاوي  هدت
مـروان بـن    ( األمويـة  الـسلطة حملسوب على   ا و األمويهو أحد البيت     فها،  بالقتل
ـ    إ ×سنياحلـ  اإلمامن يقتل   أة   وبدون موارب  يطلب جهراً  )احلكم ة ذا رفـض البيع

  .)١(ةعلى البيعمنه فيها للحصول  ه استدعائمتّاليت ة اللحظيف ة ليزيد بن معاوي
ـ املتربة وأرسل يزيد بن معاوي    إىل األمـوي البيـت   يف الـسلطة ة ع على قم

ـ ( بـن زيـاد   عبيد اهللا   اإلمـام قتـل سـفري   منـه  يطلـب   )ةوالبـصر ة واىل الكوف
  .)٢(نفيهأو  هالقبض علية حال يف ـ قيلمسلم ابن ع ـ العراق يف ×احلسني

ـ  بقو متفـاخراً  بن زياد  وقف عبيد اهللا  ة  يزيد بن معاوي    لتعليمات وتطبيقاً  هت
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ـ قت لـه سوف يقت بأنه ، عليه القبض د ملسلم بن عقيل بع داًومؤكّ ، هوجربوت مل  ةل
فضربت عنق مسلم بن     ،ه العراق ديد  ذ وايل وبالفعل نفّ  ،يقتلها أحد من الناس   

 وعلى مـرأى    يمشهد مأساو  يف   على القصر أمن   هوجسد هلقيت رأس أو ،يلعق
ة اسـتنكار خـشي  أو ة  معارضأيحد منهم  أن يعلن   أومسمع من الناس وبدون     

 ن يرسل مسلم بـن عقيـل  أبن زياد   لقد كان ميكن ال   ،  األمويمن انتقام اجليش    
ـ ة  لو مل يكن هناك اتفاق مسبق بينهما على ضـرور          هيسجن أو   يزيدإىل   ة صفيت

 نّأعلـى الـرغم مـن        ،نفسه × احلسني اإلماممبا فيهم   ،ة   احلسيني ثورةرموز ال 
ن إ كان مؤمناً  ألنه؛  ة  غيل لهن يقت أرفض   لكنهو لهغتياالة  الفرص هتتأمسلم قد   

  .)١( الفتكميان وقيم الدين ضداإل
قـيس  (ة   بالكوف ×احلسني اإلمامل   ذبح ممثّ  األموية السلطةد جنود   وتعم

  .)٢()ي الصيداوبن مسهرا
 ×طالـب  أيب   بـن اإلمـام علـي      بسب له السلطةطلب   هوذلك بعد رفض  

فلـم ميـت    ،مـن أعلـى القـصر    هفألقو ،ابني ووصفهما بالكذّ ×احلسني اإلمامو
هرت عظام وتكس ، ه فقـام بذحبـ    األموية السلطةحد جنود   أ  إليه مفتقد  ، راًمـرب 

  .)٣(! األملمن هن يرحيأأراد  بأنه ، فخر بكلّاإلرهايب لهفع
كـراههم علـى    إالعـراق و   يف   رهاب النـاس  إ على   األموية السلطةوقامت  
فون ويتخلّ ،هم يراوغون نأا رأوا منهم    ملّ .هنصارأو ×احلسني اإلمامة  اخلروج حملارب 
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 أهل حد املواطنني األبرياء من أ حيث قبضت على     ،×احلسني اإلمامقتال  ة  كراهي
ـ  إىل    حضر الذيالشام   ـ   ة  الكوف وقامـت خبـداع النـاس       ،ض األعمـال  لقـضاء بع

، بال ذنـب     هرت ضرب عنق   وقر ،×احلسني اإلمامممن يرفض قتال    نه  أ وأومهتهم
ـ ة  هم علـى ضـرور    رهام وحثّ على مسمع ومرأى من الناس إل       ،الـسلطان ة  طاع

فاخندع النـاس   ،   فسيكون مصريهم القتل   ّوإال ،×احلسني اإلمامة  واخلروج حملارب 
  .)١(×احلسني اإلمام ةل فخرجوا ملقات،عليهمة وانطليت اللعب

 اإلرهاب األمويأشاع اجليش ، كربالء يف ×احلسني اإلماموأثناء حصار 
ة ووحـشي ة  وعاملتـهم بقـسو   ) والنـساء والـشيوخ    الصغار( والفزع بني املدنيني  

   .×احلسني اإلمامبينهم وبني احملاربني من أنصار ة  تفرقيوبدون أ
 فيه فصاح له وقت×احلسني اإلمامتراب من قحينما حاول أحد اخلبثاء اال

 وحمـاوالً األطفـال    هءابرب ، منتهره ×احلسنيل  آمن  ) بن احلسن  عبد اهللا ( غالم
  ة  بن اخلبيث  ا  يا يأتقتل عم < :هالدفاع عن عم<. فأرسـل   ،له قت السلطةد جيش   فتعم

ة  الغالم الـضرب    فصد ،بالسيف ه وضرب ، على الغالم  فكر) أجبر بن كعب  ( أحد جنوده 
  .)٢( جبراحهراً فاستشهد الغالم متأثّ، وتعلقت جبلدهاً،نقطعتاف هبيد

  حينما استخدمت سالح العطش ضد   كبرياً جرماً األموية السلطةرتكبت  او
 هـذا الـسالح     بـل امتـد    ،ومنعتهم من شرب املـاء     ،تباعهأو ×احلسني اإلمام

عـن العنـف   ة شفكا ةواملرؤة ياإلنسانمن ة دمتجر ، أيضاً ليشمل حرمان الصغار 
ـ أ و× احلـسني اإلمـام تعاملها مع يف ة  والشراس  يف للتـأثري  ،احملاصـرين  هتباع

ة خالفة  واالعتراف بشرعي،السلطةجبارهم على الرضوخ ملطالب  إو ،معنويام
                                                             

 
 



................١٢٥  
 

وذلك يستلزم ، العراق يف بن زياد والرتول على حكم عبيد اهللا     ،ةيزيد بن معاوي  
كـون  بنزع هذا االعتراف  يف السلطةن فشلت إو، نفسهم كأسرى حرب أتسليم  

 حيـث يقـوم      منفرداً السلطة إىل   ×احلسني اإلمامتسليم  ة  يانمكإالرهان على   
  .ءااملوحرمام من شرب  ،العطشة حتت وطأ هبتسليم هأتباع

 حيـث  األمـوي  الـسياسي املطـبخ   يف  واستصدار القرار  ،هكذا كان الرهان  
 أيب عمر بن سعد بـن  إىل  قراراً)ةصروالبة   الكوف وايل(بن زياد    أصدر عبيد اهللا  

  . )١(>عفّانعثمان بن ب بينهم وبني املاء كما فعل ن حلّأ< :ةاص يقضى بضروروقّ
 قتل  مثّمن املاء أوالً أنصاره و ×احلسني اإلمامحلرمان  ة  كانت مبيت ة  فالني

ن يكـون قـد     أبعد  ة  يانثة  د كخطو صرار والترص  مع سبق اإل   ×احلسني اإلمام
من أجل حتقيق مـا     ) اجليش ( جهداً األموية السلطة افلم تألو  .فعالً العطش لهقت

 اإلمـام يزيـد مـن   ة عتـراف بـشرعي   نـزع اال   يف   ن فـشلت  أفبعـد   ، طت له خطّ
 ×احلسني اإلمام أتباعبعض   استمالةحاولت  ، العطشة  حتت وطأ  ×احلسني

 ءمـن مـا    والـسماح هلـم بالـشرب        ، احلصار واشترطت عليهم فك   ،جانبهاإىل  
ها فـشلت   ولكن ، ودعوته ×احلسني اإلمامة   عن نصر  ي مقابل التخلّ  يف ،الفرات

 ،ومنعوا األطفال ،تباعهأ و×احلسني اإلمام فأحكمت احلصار حول  ذريعاًفشالً
  فقد كانت،المومل يهتموا بصرخام وتوس ،املياهوالشيوخ من شرب  ،والنساء 

 م تتلوةليهم بال مباال  إ ينظر   ةالسلط وكان جيش    ،العطشة   من شد  ملاًأى  بطو، 
وكأن هم صم بكم  إبـل  ،  فهـم ال يبـصرون   عمـياإلمـام رفـضت نـداءات    هـا ن 

 وهو طفل ء،املابالشرب من ) بن احلسني اهللا عبد( هبن هلم بالسماح ال×احلسني
أو ة   صاغي ذاناًآ منهم   فلم يلق  ،ن يقتله أو كاد   ، العطشة   من شد  ملاًأكان يتلوى   
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ـ  ،العطـش  هن أوهن أبعد   ه على يدي  داً ممد ×اإلمام هلفحم،  ة ناظر عيوناً ه وكأن 
١(>فينا ن مل تتقوا اهللا إ،الطفليف   اهللاتقوا<:  فيهم صارخاًقرباناً هميقد(.   

 لـه لـها    كفّ اليتن يراعى حقوق الطفل     أ السلطةوكان باألحرى من جيش     
ـ  ،  طفـل   وأخـرياً  الًفهـو أو  ... ةد حقوق متعد  ي وه ،الشرع والعرف   لـه أن  ال ش

ومل  ،رحمـاً  أو    بـسيف  مل يكن ممسكاً  نه  أ ةضافباإل ،حيدث  ما يوال يع ، ةبالسياس
   .عنه املياه مبنع السلطة ه تعاقبحتى،  عليهال خطراًيشكّ

 صـرخات  ومساعة  ذها برؤي  وسطوا وجربوا وتلذّ   السلطة عنف   نّأ ّإال
دت من  بل جتر ، احلقة  العطش جعلها ال تستجيب لدعو    ة  بني من شد   املعذّ نينأو

 كلّ يف    على األمويني وأنصارهم    عاراً قدمت على فعل سوف يظلّ    أو ،ةياإلنسان
فقـد  ،  يقدم على مثل هذا الفعل املـشني        مستبد سياسي نظام   ي أل  وعاراً ،زمان

 هأطلق سهماً له   متوقد،  للطفل املسكني  ءاملاالسماح بتقدمي   ة   خس رفضت بكلّ 
 هسـق أخذ  < واستهزاءة   سخري  بكلّ ×احلسني املإلم  قائالً السلطةحد جنود   أ

 أيبـدون   شـهيداً  ه الطفل حتفيفلق ،قهحلق الطفل فمز يف    السهم  فأستقر >هذا
ـ ( لقـب    تستحق األموية السلطةوهكذا أصبحت   ، رتكبهاذنب   ) األطفـال ة  قاتل

جرا وتعناء عنفها وجربوالصغارتها ضد .  
، رهـام إاء حيـث حاولـت    النـس ضـد نـف   الع األموية السلطةومارست  

مانع حيول  ة   كان مبثاب  اليتبعض اجلهات    يف   شعال النريان إوأصدرت تعليماا ب  
 أخذت اليتخان فتصاعدت النريان والد ،أنصاره و×احلسني اإلمامبينهم وبني 

  .تتطاير هنا وهناك
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مشر بـن   النساء حينما حاول   يف    أكثر اإلرهاب بثّ األموياجليش   وحاول
ـ  يف   شعال الـنريان  إ  اجلوشن يذ  ، علـى مـن فيهـا      ×احلـسني  اإلمـام ة  خيم

 القـى اسـتهجان     الـذي  يجرامأمام هذا الفعل اإل    فتصاحيت النساء مذعورات  
  .ذاته األمويبعض من داخل اجليش ال

ـ  الـسلطة جيش  مارسه يذالللعنف  أخرىة  وصور  ، النـساء ضـد  ةاألموي
ـ     (السلطةركان  أصدر أحد   أجندها عندما    ألحـد   هأوامـر ) نمشر بن ذى اجلوش

علـى رأسـها    ة  فضرا بقـو   ،ةال حول هلا وال قو    ة  مسكينة  بضرب امرأ  جنوده
 اإلمـام أعانت أنصار    أو   قتال يف   مل تشارك  ة فاملرأ ،بعمود فشدخ رأسها نصفني   

هـا جلـست عنـد رأس زوجهـا     نأفجل ذنبها  ، السلطةعلى جيش    ×احلسني
  .)١(أسه ومتسح التراب عن ريتبك ،السلطةجيش  قتله الذي

 ،×احلـسني  اإلمـام  ضـد العنف  ة   على ممارس  األموية السلطةلقد أصرت   
    من زرع عمالئهـا    وخططت لذلك بدءاً  ،  عليهة  بوكانت على علم بالنتائج املترت  

 ثـورة الة  ء لقيـاد  ياـ  هوناشـدو  ،× احلسني اإلمامبني صفوف الذين طالبوا     
ن األحداث حيـث ينقـل   مة مقرب  تكون على حتى األمويعلى النظام   ة  باملرتقّ

 وفقـاً ة   ميكن اختاذ القـرارات املناسـب      بالتايلوة  وصغرية   كبري ليها عمالئها كلّ  إ
دون ة   واحليلول ،العراقيف   أنصارهعن   ه وعزل ×اإلمامحصار   إىل   لسري األحداث 

 اإلمـام اسـتحالل دم     يف   وارتكاب اجلرم األعظم   ،ة   املواجه مثّ  إليه أنصارهخروج  
 اإلمــامتها كــربى راح ضــحية مذحبــيف  أنــصارهو ه بيتــلآ ةبــادإ و×احلــسني
علـى  ( آنـذاك    املريض هبنا من الذكور باستثناء   بيتهل  آ وكلّ ،أنصاره و ×احلسني
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 وطفـل  ،قتلـه  املرض كفيل بأن ي     بأنّ األموية السلطةت  حيث ظن ) ×بن احلسني ا
  . )١(زيد واحلسن هوأخوت ×طالب أيب  احلسن بن على بناإلمامبن اهو عمر 

 حرصـاً ، وأنـصاره  ×احلـسني  اإلمامعلى قتل   ة   حريص السلطةقد كانت   ف
وهذا احلرص جعلها  ،بالسيف والقهر تبوءوها اليتمنهم على مناصبهم وثروام 

  حيـث  ؛ نـصاره  ا و×احلسني اإلمام باهلجوم على معسكر    الًتصدر أوامرها أو
ـ    هب سهام باهلجوم فصو ة  شار ليعطى اإل  السلطةوقف قائد جيش     سكر حنـو مع

 عنـد وايل  لـه    ن يـشهدوا  أ جنوده  ومطالباً متفاخراً أنصاره و ×احلسني اإلمام
  .)٢(ل من رمىأو بأنه) بن زياد اهللاعبيد ( العراق

 اإلمـام  ّإالومل يبـق     ،ة احلـسيني  ثورةنصار ال أ قتل فيها    اليتة  وبدأت املذحب 
كلت تاو ،لهقتل  إليهممل جيرؤ أحد للتقد    .بيتهل  آ هو ونفر من      وحيداً ×احلسني

 ، نـادى فـيهم األبـرص      حتى قتلههم استعظموا   وكأن .)٣(خرىعلى األ ة   قبيل كلّ
مـاذا تنتظـرون     !وحيكـم  : اجلوشـن  ذي مشـر بـن      األموياجليش  ة  قائد ميسر 

  .ثكلتكم أمهاتكم هفاقتلو بالرجل؟
 اإلمـام  فـسقط    ،بالـسيوف  نـه بالـسهام ويطعنو   هيرشـقون  عليـه  فتكاثروا

 بكـلّ  رأسـه  فحز )يشبل بن يزيد األصبح   ( حد اجلند أ  إليه م فتقد ×احلسني
ـ   أو سيفة ني طعنيرهاباإل هؤالء يفقد كان يكف ،  ةوحشي صوا مـن  رمـح ليتخلّ
 وحقدهم األسود أصـام ـسترييا القتـل         إرهام ولكن   ،×احلسني اإلمام
 نأال بعـد    إة  فارق احليـا  نه  أ  ومل يدروا  ،تقتيالً قتله يف   وننخذوا ميع أهم   أن حتى

                                                             

 
 
 



................١٢٩  
 

 حيث وطأت اخليل جسد     ،هتوالتمثيل جبثّ  همن مالبس  هوجتريد ، رأسه قاموا حبز
 مات عمر بن سـعد وبتوجيهـات مـن وايل          لتعلي تنفيذاً،  اباًيإ و ذهاباً ×اإلمام

  .بن زياد اهللالعراق عبيد 
ومل يكتفوا  .)١(ع األعضاءمقطّ ،ل بالدماءمرم ،بالعراء ×احلسني اإلماموتركوا 

ة سنأ فوق  ^ل بيته آو هورؤوس الشهداء من أصحاب    رأسهقاموا برفع   ما  نإبذلك و 
تـصهرهم  ، ةروخدودهم معفّ  ،ةلوثيام مرم  ،ةدالشهداء جمر   وتركوا أجساد  ،الرماح

وأخذوا يطوفون  .)٢(ووفودهم الرخم ،ارهم العقبانزو ، عليهم الرياحيتسف، الشمس
ـ ـاالنتـصار   ة ووشوارعها شامتني وفرحني بنشة الكوفة أزق يف ا ة  وقـدو ياً تأس

ة عرب اجلاهلي ه مل يألف  الذيرسى دعائم هذا الفعل     أ الذي. )٣(سفيان أيب   بنة  مبعاوي
  . )٤(اإلسالموال 

 ، وقد هتكت سـتورهن    ، سبايا ×احلسنيل بيت   آيسوقون نساء   وشرعوا  
ومز نقت ثيا،  ب مصاغهومقهـوراً  ×احلـسني ومعهم على بـن      ن   الً مكـب 

 وصـلوا  حتـى بلد  إىل سائرين م من بلد ه،وعنق هيدييف ة ل احلديدي بالسالس
 اإلمـام  ضـد  العنـف    األمويـة  الـسلطة وكما مارست    ،ةيزيد بن معاوي   إىل   م

                                                             

 
 


 


 



١٣٠................................ 
 

هو يزيـد يقـوم بـضرب       فها ه،بعد أن ذحبو   أيضاً همارست هحيات يف   ×احلسني
 متهاحرة بقضيب من حديد دون مراعا   ه بني يدي  يوه ،× احلسني اإلمامرأس  
 .)١(ىعرببن الز اهللا بقول عبد الًومتمثّ

ـ    ×احلسني اإلمامبوضع رأس   ة   الكوف قد قام وايل  ة  وكان من قبل    ه بـني يدي
ـ ( قـد مشـط    اهللاأرى أبا عبد     : نفسه ثاً منه حمد  ساخراً  دون  ،)٢()ةالـشيخوخ  هأدركت

 ×احلـسني  اإلمام بعد استشهاد    األموية السلطة وواصلت   . الرأس الشريف  ةحرم
ـ  هللنيل من شخـصيت   ة  حماوليف   هضد يالعنف اللفظ ة  سممار ومـن دالالت    هومبادئ

خـارج مـن     ،اباب ابـن كـذّ    كـذّ : ه بأن ×احلسني اإلمامها وصفت   نأهذا العنف   
يـضرب النـاس بعـضهم       ،مارق من الـدين    ، وظلوم عاق، ومفارق هلا  ،ةاجلماع
قتـل   هنأ،شاق،همثري للفتن  ،مام زمانه إخارج عن    ،املسلمنية  ق كلم مفر،  ببعض
  .هالفققليل  ،نفسه
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) األمـوي املعارضـني للحكـم     (خر  اآلة   على كراهي  األموية السلطةدت  كّأ

ل بيت الرسول  آة  وخاص’ ة  وا العد نّأما   والسي وهلا جذورها   ،ةلبينهما متأص
  :  قال البعضحتى اإلسالم وأثناء وبعد ،اإلسالمقبل 

   ...يشيب منها الوليد ... هاشمبين لضرمت حرباًأ عبد مشس قد نّإ
  .يوابن هند لعل ...فابن حرب للمصطفى

  .)١()ياملقريز( وللحسني يزيد
ـ  ’ آلل بيت الـنيب األموية السلطةة  فكراهي  ×احلـسني  لإلمـام وة عام

له  ة خاص  مستشاراً ،)٢(ييستعني بسرجون الروم  ة  جعلت يزيد بن معاوي   ة  خاص 
ة الكوفة واليعلى بن زياد  اهللاتعيني السفاح عبيد   ة  ربضرو هويستجيب لنصائح 

 ×احلـسني  اإلمـام  ثـورة  علـى    ين يقـض  أراد   أ ذا ما إة  البصرة  لوالية  ضافإ
 وقـام  ،ع يزيد الوقت وبالفعل مل يضي  ،  ة اخلالف يالعراق وحيتفظ بكرس  يف   هوشيعت

 ×سني احلـ  اإلمامع  تتب يف   واحلذرة  اليقظمنه   وطلب   ،بن زياد  اهللابتعيني عبيد   
ـ    أ و ،العراق مـسلم ابـن عقيـل      يف   هوسفري، وشيعته جـراءات  اإلة  ن يتخـذ كافّ

ـ  بأنـه  عليهد   بل وأكّ  ،من القضاء عليهم  ة  حتياطات والوسائل املمكن  واال  يينبغ
 ، واجتثـاثهم مـن الوجـود      ،طالـب كليـاً    أيب   بناإلمام علي   القضاء على نسل    

 ه كان مصريّوإال ، لهةاملرسلمن التهاون وعدم تنفيذ التعليمات واألوامر  هروحذّ
ـ  إىل  قد سار حسيناً نّأ بلغين هنإ< : كما كان  ن يعود عبداً  أ وقـد ابتلـى    ،ةالكوف
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 ،النت من بني العم   أ هوابتليت ب  ،وبلدك من بني البلدان    ،زمانك من بني األزمان   
  .)١(> العبيد وتعبد كما ترقتعود عبداً أو وعندها تعتق

واطلب مسلم بـن     ،طالب أحداً  أيب    على بن   وال تبق من نسل    ،جتهداأن  <
  .)٢(>رأسه بوابعث يل قتلهعقيل فا

 يالـداخل  هعن مكنون ) بن زياد  اهللاعبيد  (العراق   يف   السلطة ويكشف وايل 
 اإلمام عندما قام بذبح نسل ^آل البيت احلسني واإلمام ضد كرهاً  ينفثالذي
 احلسني  اإلمام مبقتل   يوالتشفّة  كربالء وعندما أظهر الفرح والشمات    يف   ×علي

 ،ن خيتلقـون األحاديـث    وكاذب ،ةمرد ،ةعصا ،ةهم طغا فوصفهم بأن  ،^ بيته لآو
وهذا اخليـال املـريض   ، وأظهر أكاذيبهم  ،قتلهم اهللا املريض أنّ  هخيال له   روصو ، 

 العقد وايل ، العراق خليالهوايلة على عبودي   يدلّ  فهو بال شك   ء على شي  ن دلّ إ
ن أحيث خشى  )ة فوبيا العبودي(  نت لديهصاب ا فقد تكو كان ماليتة  النفسي

ة باستئصال شأف  هذ تعليمات ذا مل ينفّ  إالعبيد  ة  طبقإىل   هبرجوع هذ يزيد ديد  ينفّ
 اإلمـام  هـو  األول ه عـدو نّأاملريض   هخيال له   ل من الوجود فخي   ^آل البيت 
 والعار  والذلّالعبيد  ة  حياإىل   هعودت يف    السبب نيكونوس .^آل بيته احلسني و 

ـ فجد ةعاىن من عقـد نفـسي     نه  أ كما ،كرههم وحقدهم  يف    فأمعن ،أخرىة  مر  هت
)ة عاهر )ةمسي،  وطاملا عا هر وأبو ي، بينمـا   ، فيه  عاش الذي رمز للمدنس    ي فه

 فاسـتيقن   ،والنبل والنـسب  ة   حيث الطهار  ،س رمز املقد  ×احلسني اإلمامل  ميثّ
 ّإالد ـا  املهـد ة العبودية  ن هذا املدنس وحيا   ال خروج م  نه  أ بن زياد  اهللاعبيد  
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بـن   اهللاعبيد ة وكراهي، ةذ تعليمات يزيد بن معاوي   فنفّ ،ساملقدة  بتحطيم وكراهي 
ة ياإلنسانوالقيم  ، ةوالعدال، باحلق ه لكفر  شديداً نعكاساًإ  تعد ^ل البيت زياد آل 

ابن زياد   اهللاعبيد   هقال  ملا وذلك مصداقاً ،  ^ احلسني وال بيته   اإلماملها   مثّ اليت
  :^طالبيأيب أزينب بنت على بن ة للسيد
  >وأكذب أحدوثتكم ، وقتلكم ، فضحكمالذي هللاحلمد <
  .)١(>بيتك أهل منة والعصا ، من طاغيتكينفس اهللا يقد شف<
  ة املؤمنني يزيد بن معاويونصر أمري ه، أظهر احلق وأهلالذي هللاحلمد <

  .)٢(>هاحلسني بن على وشيعتاب اب بن الكذّوقتل الكذّ ،هوحزب
  جعلـت وايل اليت هي ^ل بيتهآ احلسني و  لإلمام األموية السلطةة  وكراهي

 اإلمـام مبقتل  ة  يظهر الفرح والشمات   )عمرو بن سعيد بن العاص     (األموية  املدين
 خرب  ن فجعهن أ بعد   ن هاشم تصرخ  بيننساء   ه ويضحك عند مساع   ،×احلسني
   .×احلسني اإلماممقتل 

 عفّانقد أدرك ثأر عثمان بن  هوكأن .)٣(عفّانعثمان بن ة بواعية واعيهذه : قائالً
 إلماما نّ أتباعهم كان يرىأوهو كدأب األمويني و، ×علي احلسني بن اإلماممبقتل 
 مـن  ^ل بيتـه آ واإلمامة  الثالث بالرغم من براء   ة  مقتل اخلليف  يف   دور له   ×علي

حوار قصاء والال ىل النبذ واإل  إة  ل الكراهي  أن تؤو  يومن الطبيع  .ههام املشبو تهذا اال 
تباعها مل يقتنعـوا بـاحلوار مـع        أ و األموية السلطةف )ةالسياسية  املعارض(اآلخر  مع  

                                                             

 


 
 



١٣٤................................ 
 

 ،ودستورهم األوحد هو العنف والدم    ة  ما كانت لغتهم الوحيد   نإوة  السياسية  املعارض
 فيـه   أوضح الذي و ،×احلسني اإلماممعهم   هجراأ الذياحلوار  ة  فلم يقتنعوا بنتيج  

يـستول علـى    أو اًفهو مل يقتل أحـد  ، قتلهة  وحرم، وعلو قدره ، نسبهة  وعظم هفضل
  .)١(قصاص منهأو ة  وال يوجد ألحد ديحد ظلماًأموال أ

الرجوع من أو  هشيعتإىل  ها دخولمإة ويستوجب ترك ، قتلهحيلّ  البالتايلو
 بـن زيـاد    اهللاومل يستطع عبيـد     ،  قتلهموا على   هم رفضوا وصم   ولكن ،حيث أتى 

خطب ابن زياد على     فقد ه، حينما حاور  يبن عفيف األزد   اهللالصرب على عبد    
ق ن يفـر أراد أ الـذي  ×احلـسني  اإلمامرهم بقتل   مجوع املصلني وذكّ  يف  املنرب  
 بن عفيـف مبينـاً     اهللاعبد   هفحاور ،امللكة  ميأ بينبني املسلمني ويسلب    ة  الكلم

عمر بن سـعد     إىل   صدار األوامر إب النكراء ه وجرميت ،على الناس  هوتدليس هكذب
 ون بكالم الصديقني؟ تكلّموت ،كيف تقتلون أوالد النبيني    ه وسأل ×احلسنيبقتل  

ه صلبومثّ هفقتلو جنودهبن زياد اأمر ،  وعجز عن الردا مل جيد كالماًفلم.  
ـ  آونـساء  ،  من الـشام ووفداً  يزيد جملس يضم ويف  ىسـار أ هل البيـت لدي
 ينتصار وقف رجل شـام الفرح واالة  نشويف   هما كان يزيد ووفد   وبين ،مقهورين

زينـب بنـت     السيدة هفحاورت ،×احلسني تبنة  فاطم هن يهب أيطلب من يزيد    
 حتـى وال   ،هوليس من حقّ   له   جيوز  ذلك ال  نّأة  ح موض ×طالب أيب   على بن 

 يزيـد   عليهـا  فرد، تستخدمأو  ة   وال متتهن احلر   ،م حرائر ألّ؛   نفسهجيوز ليزيد   
 ،لو أراد ذلك لفعلنه  أ  هلا داًمؤكّ  واجلربوت مثاالبوة  العز هخذتأوقد  ة  بن معاوي ا

دة ولكنه  أ يقنتأن  أبعد   هفحمت أ ÷زينب السيـ إىل   يـستند ن ـ  هقوت  هوجربوت
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 هتذا خرجت من ملتنا وحتد    إ ّإالمل جيعل ذلك لك      اهللان   إ : له   دتكّأو ،وسلطانه
ـ فلـم يـستطع يزيـد اإل      ،  واملروق من الدين   ،ةأن جياهر باخلروج من املل     ، ةجاب

   .هقد صفع على وجهة وكأن فاستشاط غضباً ،هوضعفت حيلت
 ×علـي واحلـسني بـن    ،اإلمام علـي متهما   نفسهيف   ه مبا كان خيبئ   تكلّمو

 فقد ابتعد يزيد عن صـلب       ،خلط واضح لألوراق   يف   ،من الدين  بالكفر واملروق 
ـ  ة  حج له   ولو كان  ،ةاملطروحة  القضي ـ  هلفند أقوال  الـسيدة هـم   ات لكنـه و هوأدلت
 ويقهـر   ،ط يشتم ظاملاً   فهو مسلّ  ،ها وأخاها بالكفر  ابأ ورمى   ، بالكذب ÷زينب

  .)١(> وأخوِكما خرج من الدين أبوِكن إ! تستقبلني ذا؟يياإ<: هبسلطان
 

ـ      األموية السلطةعملت    نّأفأشـاعوا   ، اتمـع   يف  ة   على شيوع القـيم اجلربي
 ، هو اهللا  ي الفاعل احلقيق  ألنّ؛  أفعاهلم  يف  ة  رادواإلة  ياحلر اتمع ليس هلم   يف   األفراد

ـ  ولـيس هلـم احلر   ،ما هم جمبورون عليهـا    نإ يقوم ا البشر     اليت األفعال   وكلّ يف ة ي
 علـى  اً حكمهم جربنّإ فبالتايل و ، على العباد   مقدوراً ن كل شيء قدراً   إو ،ختياراال

ن يرضـوا  أو،  البالين يكونوا قانعني مبا لديهم ومسترحي   أفعلى األفراد    ولذا   ،الناس
 ،ختار يزيـد  اقد   اهللا ألنّ؛   عليه ثورةال أو   نظام احلكم  وال يعملوا على تغري   ، بالواقع

  .هاوعلى بطون قريش كلّ ’ل بيت النيبآلهم على وفض ،للحكمة  أميبينو
 ،السلطة يف    وجودها مع بأنّ يهام ات إ على   األموية السلطةعملت   من هنا 

 حتـى  عنـها    يـسألون وال  ، ما هم جمبورون عليهـا    نإمن أفعال    هقترفت ا  ما وكلّ
 حـق  يف جرائمهم وتربير،  ابتدعوهالذي ييتمكنوا من تربير نظام احلكم الوراث  
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  .ةخاص’ل بيت الرسولآوة  عاماإلسالمياتمع 
ـ   وتانـاً  ولذلك ادعى يزيد كـذباً      اإلمـام  مل يقتـل     مـوي األ اجلـيش    نّأ ب

 واخلروج على  ثورةعلى ال  له   عقاباً اهللاهو   قتله الذيما  نإو ه، ورفاق ×احلسني
 أن يقبـل    ×احلـسني فكان علـى     ،ةوليؤاملسذه  هل اهللا هختارا الذي همام زمان إ
احلكـم و أراد    ة  مل يعترف بشرعي   لكنه و ،واستكان ه غري األمر الواقع كما رض   با

؟ وهذا !ذنإ األوضاع على ثورة الذامن يشاء فلما ه ملكؤيتي هللا فا.ه ليس لاًحقّ
ـ  أمـا   نإدعاء الكاذب   اإل ـ أ األمويـة  الـسلطة رئـيس   هراد ب  هوليتؤ مـس ين خيلّ

ـ ×احلسني اإلمامعن مقتل ة   والديني التارخيية  اإلمـام قـد قتـل    اهللا نّأ ه بزعم
م  بـسال  × احلـسني  اإلمـام  حـق  يف    جرميتهم النكراء   متر بالتايل و ،×احلسني

إىل  ة  رسال أيضاً يوه.  تكن ها مل وكأنة الذين استـشعروا فداحـ   والثائرينة األم
 >يالثارات احلـسني  < ورفعوا شعار  ×احلسني اإلمامكربالء وخطأ قتل    ة  مذحب

 ه،موا قاتلي وال جتر  ×احلسني اإلمامتغضبوا وال تستعظموا قتل       تثوروا وال  الأ
هـم  ألن؛    و نـساءً   تل املدنيني أطفاالً  وقة   ارتكب املذحب  الذيوال تلوموا اجليش    
  .قتله الذيهو  هللاهذا الفعل فا كانوا جمبورين على

ـ  اليتبعض احلوارات    يف   األموية السلطةرئيس   هد أكّ الذيوهذا   ت بعـد   متّ
 يف  سـبايا ×ل بيـت احلـسني   آ ووصول الناجني من     ،×احلسني اإلماممقتل  
 ، سـلطاين  ونازعين ،يهل حق وج ،ي أبوك قطع رمح   ي،عل يا< :فهو القائل  هقصر

  .)١(>قد رأيت ما هب اهللافصنع 
 له وما احلامل ؟ةأتدرون من أين أتى ابن فاطم     <: وقال يزيد لعنه اهللا أيضاً    
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ـ     ن إ ...هفيما وقع في   ه أوقع الذيوما   فعل؟ على ما   ...مل يقـرأ   ،فقـه ة  مـا مـن قل
َ يؤيت ملكه من يشاءَواهللاُّ{ ََ َ ُ ُُ ْ ِ ْ{)٢(>)١(.  

 الـسلطة  يف   الثـاين الرجـل    أيضاً عليه يؤكّد، يف املز يالفكر االجتاهوهذا  
ـ ة   أكد على ضـرور    ياتمع العراق إىل  ة   خطاب يفف )بن زياد  اهللاعبيد  (  ،ةالطاع

 الذي حكمهو ،حكم يزيد ة   والتسليم بشرعي  ، الواقع األمر والقبول ب  ثورةوعدم ال 
ـ  له   يهلإما هو تفويض    نإ حكم يزيد    ألنّ؛  منه    ال مفر  اًأصبح واقع  ـ  بينول ة  أمي

د مقـوالت  أخـذ يـرد   أنـه  كما ،األرضيف  اهللاة ها سلطألن؛ ة مطلقة  سلط يوه
حـدث مـن      ما نّأو ×علي احلسني بن    اإلمامقتل   اهللا نّ أ أيضاً يع ويد ،يزيد

 صنع كيف رأييت<.يهلإما حدث بتخطيط   نإ ^ل بيته آرهاب للحسني و  إقتل و 
  .؟>بأهل بيتكم اهللا

 .)٣(>وأكذب أحدوثتكم ، فضحكم وقتلكميالذ احلمد هللا<
 لتربيـر    على انتشار مثل هـذا الفكـر الـسليب         األموية السلطةفلقد عملت   
مـن خـالل أدوات القمـع        ،على اتمـع  ة  والسيطر، احلكم يف   جرائمها وبقاءها 

ومـن   ،املناصـب  أو باملـال ة  وأسلوب الرشوواإلرهابالعنف يف  ة  لاملمثّة  املادي
ومل  ،يشيوع مثل هـذا الفكـر اجلـرب      متثلت يف  اليتة  ع الفكري خالل أدوات القم  

ما نإو ةاألفكار السلبي هذه  نشر مثل    يف    أن تنجح لوحدها   األمويةة  يكن للسلط 
ـ             ت استعانت ببعض فقهاء الظالم من رجال الدين الـذين بـاعوا ضـمائرهم ومتّ

ـ    .األموية السلطةرشوم وتالقت أهدافهم مع أهداف     ذين أو رجـال الـدين ال
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   .ة احلاكمالسلطةمع أهداف ة  السياسيأيديولوجيامتالقت 
قد عمال على نشر     )رجال الدين املتعاونني معها    ،ة احلاكم السلطة( وكالمها
ـ  يف    توظيف الـدين   وبذلك متّ  .ةاخلاص ه بطريقت يالفكر اجلرب   ،ةالـسياس ة  خدم

ض للواقـع  فكـر منـاق    عنهد للدين يتولّسياسيستخدام اأصبح هناك نه  أ مبعىن
تزييـف وعـي     إىل    يهـدف  .ذاتـه لتعـاليم الـدين      أيضاً بل ومناقضاً  ،ةللحقيقو

 .)١(جتماعيةاالومشاكلهم   ،ملعاشا ياالجتماعزاء الواقع   إ، وخداعهم ،اجلماهري
 ـه   أ علـى أسـاس    )السياسي و ياالجتماع(  تزيني هذا الواقع   حيث يتمواقـع ن، 

،  ألفراد اتمع على هذا الواقعيسضفاء نوع من الرضا النف  إ ويتم ،مرغوب فيه 
ـ ة  األساسية  ومن هنا يتم غرس اللبن     ـ     ة  لعملي  ، الواقـع  األمرالتـسليم والرضـا ب

 جتماعيةاال  الشرور وقبول كلّ  ،والنصيبة  والقبول بالقسم  ،ةستكانوالصرب واال 
 صـك ) األمويـة ( الـسلطة  تنتـزع    بالتايل و وقضاء وقدراً ة  هليإة  ها جربي نأعلى  

  : لوجودهاجتماعيةاالوة دينيالة الشرعي
تعـاون رجـال الـدين مـع     ة  وذلك مثـر ، عليهاثورةومن هنا تضمن عدم ال    

 ،للـدين ة  طالق الفتـاوى املناقـض    إ ب ياجلرب االجتاه حيث قاموا بتدعيم     السلطة
ـ  ، واخلروج على احلاكمثورة على عدم ال   حتثّ اليتو  حتـى  لـه  ةوالصرب والطاع

   .فاسقاً أو ولو كان ظاملاً
وتثبـت  ، األموية السلطةمن قدر   ترفع   اليتواخترعوا بعض األحاديث    * 

 األمـر ة  تفريغ دعـو واجلهاد ومتّة  ضعفت روح املقاوم  بالتايل و ،حكمهمة  شرعي
 أصـبح  حتـى   والـديين ياالجتمـاع  عن املنكر من مضموا  ي والنه ،باملعروف
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وأبرزهـا قـضايا     ،صـالح  تستلزم اإل  اليتة  ألساسياالقضايا   هجاتا اتمع رخواً 
 الـسلطة هـداف   أ بعـضهم خـدم      نّأكمـا    .ةواحلري ،ياالجتماعوالعدل   ،احلكم

ة مزيفة للمجتمع بصور، وثورته ×احلسني اإلمامعندما قاموا بتصوير  ،األموية
 :هانأعلى  هرت ثورت فقد صو،للواقعة وغري مطابق

  .)١(ة يزيد بن معاويي الشرعاإلمام خروج على ـ
  .)٢(وهدفها ضرب الناس بعضهم ببعض ،للفنتة  مثريـ
  .)٣(نقسامواالة الفرق إىل يوتؤد ،ة شذوذ عن اجلماعـ

وقـف   ه،ن خيلعو أ اوأرادوة   يزيد بن معاوي   ضدة  املدين يف   ا ثار الناس  ملّ *
لـواء   لـه   الغادر ينصبنّإ< : يقول’اهللامسعت رسول   :بن عمر يقول   اهللاعبد  

شـراك   يكـون اإل   ّإال ـ  من أعظم الغدر   نّإو ،فالنة  غدرهذه  يقال   ،ةيوم القيام 
 قال ابن   مثّ ـ >ه ينكث بيعت  مثّ ،لهورسو اهللا على بيع    ن يبايع رجل رجالً   أ ـ باهللا
 فيكون الفيصل ،األمرهذا  يف  أحد وال يسرفن، أحد منكم يزيد فال خيلعن  :عمر

ـ     نّإغري صحيح ف  و  وهذا احلديث باطل ومزور    .)٤(وبيين هبين ف  ابن عمر قد وظّ
مل باطلـة أ ة وهـى شـرعي    ،ةيزيد بن معاوي  ة  هذا احلديث من أجل تأكيد شرعي     

قدمنا مـن عنـد      ؟..من عند يزيد ماذا قالوا     هعند عودت  ةوفد املدين  يسمع قول 
ـ  إالقينات و هوتعزف عند  ، يشرب اخلمر  ،دين له   رجل ليس  ا قـد  نا نـشهدكم أن
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ـ ة  طبيعاًدن ابن عمر يعرف جي أعلى الرغم من    . )١( بيعتنا خلعنا  األمويـة ة الدول
مام إسفيان على    أيب   بنة  عند خروج معاوي   نفسه ومل يقف املوقف     ،واستبدادها

ـ ة  هنا واضح تثبيت شـرعي     ه وهدف ،×طالب أيب   بناإلمام علي    هزمان ة خالف
  .ةيزيد بن معاوي

 مل تكن أبـداً    ه وثورت ،×احلسني اإلمامت ا    نع اليتة  الصور السلبي هذه  و
 نفـوس كـلّ    يف   واخلنوعة   السلبي ما هدف قائليها بثّ   نإ و ، املعاش للواقعة  مطابق

ليزيد ة  واكتساب شرعي،غتصبهاا اليت السلطةقصاء يزيد عن إو رييمن يريد التغ
ـ     مثّ ،اإلمامب هبنعتة  بن معاوي ا خـروجهم مـن خـالل      ة   ختويف الثائرين من مغب
ـ    متّ ’رووها عن النيب  مزورة  حاديث  أ ل املوقـف    مـن خـال    داً توظيفهـا جي

ة األقوال تعكـس شخـصي    هذه  و ،اتمع يف   ياجلرب االجتاهمما يدعم   ، السياسي
ـ أيومل تعـد هلـم      ،ةالنفـسي ة   فاؤلئك قد أصابتهم اهلزمي    ،قائليها  األمـر يف ة  رغب

فركنـت   ،األمـوي  بني اخلبز والسيف    ى فهم حيار  ، عن املنكر  ي والنه ،باملعروف
   .ظاملنيالة والسكون ومسايرة الدع إىل نفوسهم

                                                             

 



 

 

كشفت الدراسة عن تعارض بني القيم االجتماعية اليت أكد عليهـا اإلمـام             
 واليت ظهـرت   ،دت عليها السلطة األموية    والقيم االجتماعية اليت أكّ    ×احلسني

دت قيم السلطة األموية على ترسيخ األمر الواقع        حيث أكّ ،يف حالة صراع معها   
 × بينما كانت قيم اإلمام احلسني،شرعيةال الغري سلحتهاأ بكلّ وقاومت التغيري

 ه الذي يعيش  السيئرفض الواقع   األمر باملعروف والنهي عن املنكر و     قائمة على   
هذا  ضت على تغيريوحر، وعارضت عملية توريث السلطة ،ر له ومل ترب،اتمع

 . دينالواقع من خالل الثورة للفكاك من سيطرة السلطة األموية على اتمع وال
وبني ) اخلليفة(شكالية مدى شرعية العالقة بني احلاكم إكشفت الدراسة عن 

 فهـل   ، من ناحية أخرى   هاد وبني احلاكم وبعض قو    ،من ناحية  )الشعب( احملكوم
ل إىل معارضة يف  هذه العالقة تتحونّأأم  ؟ةتكون العالقة بينهما عالقة والء أبدي

جبواز مبدأ × إىل موقف اإلمام احلسنياداًدت الدراسة استنفقد أكّ، ةنفترة معي 
ذا مل تتوافر فيه الشروط املؤهلة للخالفة    إ) اخلليفة( شرعية اخلروج على احلاكم   

 ،أو ديكتاتوراً ،داً أو مستبن كان ظاملاًإ مبعىن ، شرط من شروطهايخل بأأذا إأو 
 هوال حريت حيترم حقوق اإلنسان     أو كان ال   ، بأموال الشعب  ه وبطانت مستأثراً أو

ن خيرج  أ حيث ميكن    هادحد قو أكذلك احلال يف العالقة بني احلاكم و       .يف اتمع 
ذا ما تعارضت إ صفة أبدية العالقة القائمة على الوالء يالقائد على احلاكم وتنتف

  . هفعال احلاكم مع قيم وضمري قائدأ
ـ       القيم السلبية اليت أكّ    نّأدت الدراسة   أكّ ة كـان   دت عليهـا الـسلطة األموي
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ضفاء الـشرعية الدينيـة والـسياسية       إو ،هدفها السيطرة على احلكم من ناحية       
  .على نظام حكمها من ناحية أخرى

كشفت الدراسة يف ضوء حتليل بعض القيم علـى أمنـاط مـن الشخـصيات      
 النظر عـن  ك ما بغض   وعملت على التمس   ،النفعية اليت شغفت بالسلطة واملال    

  .  القيم أو األعراف املتبعة  أوئتعارض ذلك مع املباد
 ،والتـدهور االجتمـاعي    ،كشفت الدراسة عـن انتـشار الفـساد الـسياسي         

تعاليم الدين ه الذي رمستيحنراف عن املسار احلقيقواال ،ي اخللقي القيميوالترد 
    القيم السلبية واملتعارضـة مـع      بك السلطة األموية    يف جمتمع البحث نتيجة لتمس

حداث عملية التغري االجتماعي والثـورة      إى إىل ضرورة    دمما أ  ،مصلحة اتمع 
  .على هذه القيم

 بعض القيم االجتماعية اليت كانـت ركيـزة اإلمـام         نّأدت الدراسة على    أكّ
أو تلـك الـيت       مع السلطة األموية سـواء الـيت حارـا         ه يف صراع  ×احلسني

ت السلطة واليت عمل ،ةجلها من أجل استعادة هوية اإلسالم الضائعأحارب من  
ليـات العنـف والقهـر والتـضليل     آاألموية على طمس هذه اهلوية مـن خـالل        

   . ضد أفراد اتمعهي مارستذواخلداع ال
 أفراد السلطة األموية كانت هلـم قـيم وأولويـات           نّأكشفت الدراسة على    

فعال واألنـشطة النفعيـة بـني أفـراد         اختالفات يف األ   يمماثلة حيث ال توجد أ    
  فقد حرصت السلطة األموية بكافة مستوياا القياديـة علـى          ،ويةالسلطة األم 

عمر ( اجليش األموي ، وان كان قائد جسدياًهوتصفيت ×حصار اإلمام احلسني  
ـ        ×قد حارب اإلمام احلسني   ) بن سعد   ه لترسيخ قيم الـسلطة لتحقيـق أحالم

 نّإة ف السلطة األمويهياإ ه واليت وعدت، وجرجانيالسياسية يف الفوز بوالية الر
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حيث عمد إىل حماربـة اإلمـام       ) عبيد اهللا بن زياد   (حاكم العراق ال خيتلف عنه      
 من بطش الـسلطة      وخوفاً ، كحاكم أوحد للعراق   همن تدعيم سلطت   ×احلسني

ع على قمة الـسلطة األمويـة        التعليمات، حتى من يترب    هاألموية يف حالة خمالفت   
الضوء األخضر   ين يعط أن على    احلكم مل يتوا   يحتفاظ بكرس  يف سبيل اال   هفأن 
ة  فجميعهم كان هلم نفس األولويات واملصاحل اخلاص       ×غتيال اإلمام احلسني  ال

   .نةمعيئ اليت دافعوا عنها دون مراعاة ملباد
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ـ     ،طالـب  أيب    بن ي عل لإلمامة  ثبات الوصي  إ ،املسعودي ـ ٨ ة دار األضـواء للطباع
 .١٩٨٢ ٢ط ،بريوت ،والتوزيع والنشر

العــصور  يف  للــشرق األوسـط ياالجتمـاع  واالقتــصاديالتـاريخ  ، أشـتور .أ ـ ٩
 .١٩٨٥، دمشق، ةدار قتيب، ة عبلياهلاد عبدة ترمج، الوسطى

ـ   ،  اجلزائر،  الفكر املعاصر  يف   القيمة  نظري،  ربيع ميمون ال ـ ١٠ للنـشر  ة  الـدار الوطني
 .١٩٨٠ـ والتوزيع



١٤٦................................ 
 

، ةلقصور الثقاف ة  العامة  اهليئ،  ه عبد حممدشرح  ،  ةج البالغ ،  الرضيالشريف   ـ ١١
 .٢٠٠٤، ةالقاهر، ١٢٩، ١٢٨ العدد، الذخائرة سلسل

ـ جم ،اإلسـالمي سوسـيولوجيا التـاريخ     ،  توبيين ،شرف منصور أ ـ ١٢ يات حتـد ة  ل
 .٢٠٠١ ،٢٤ع ،ةالقاهر،ةافيقث

ـ  حتـد  ةجمل،  ة وتكتيك األقلي  السلطةة  ستراتيجيإ،  شرف منصور أ ـ ١٣ دار ،  ةيات ثقافي
٢٠٠٢، السابع العدد، ةسكندرياإل، للنشر والتوزيعة يات ثقافيحتد. 

ـ ،  محد أبـو زيـد    أ ـ ١٤ ـ  االجتمـاع علـم   ة  نظري ـ ة   رؤي ـ ة  نقدي ـ ،  ةراديكالي ة جامع
 .٢٠٠٢، ةسكندرياإل

عـالم   احلـسني لإل اإلمـام مركز  ،×على خطى احلسني ،راسم النفيس محد  أ ـ ١٥
 .ت د ،ةاملنصور ،والنشر

، ميـان للنـشر والتوزيـع   اإل، ×علـى خطـى احلـسني     ،  محد راسم النفـيس   أ ـ ١٦
 .ت.د، ةاملنصور

مركـز  ، ياتمـع القطـر   يف    وقـيم العمـل    جتماعيةاالالت  التحو،  محد زايد أ ـ ١٧
 .١٩٩٤، قطرة ياإلنسانالوثائق والدراسات 

ـ   ،  هابرمـاس  إىل   من بارسونز ة  جتماعياالة  النظري،  يان كريب أ ـ ١٨ ، ةعـامل املعرف
 .الكويت، ٢٤٤عدد

الس الـوطىن  ، هابرماس إىل    من بارسونز  جتماعيةاالة  النظري،  أيان كريب  ـ ١٩
 .١٩٩٩، ةعامل املعرفة سلسل، الكويت، دابوالفنون واآلة للثقاف

، مريفـت يـاقوت  ة ترمج، فوكو إىل   من هوبز  السلطةخطابات  ،   هندس يبار ـ ٢٠
 ،١٩٨٧، ةالقاهر، ةالس األعلى للثقاف

، يبراهيم فتحـ  إة  ترمج ـ املنهج يف   ثورةفوكو   ـ التارخييةة  املعرفة  زمأ،  بول فينيا  ـ ٢١
 .١٩٩٣ة القاهر، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع
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 .١٩٩٠، موسكو، مدار التقد، علم األخالق، خرونآبكشتانوفسكى و ـ ٢٢

 ي اجلوهرحممدة ترمج ـ جتماعيةاالة النظرييف  ة  ساسيأمشكالت   ـ جون ركس  ـ ٢٣
 .ت. دة سكندرياإل ـ املعارفة منشأ ـ خرونآو

 ×احلـسني  اإلمـام مقتـل    ،بو صاحل أ اهللا حسن عبد    ـ أبو صاحل  اهللاحسان عبد    ـ ٢٤
 .بريوت ،والنشرة للطباعة دار اهلداي ،يتاريخ الطرب يف كربالءة وواقع

مركـز الغـدير للدراسـات       ،ة احلسني قبس من نبو    ماماإل ،حسن عباس نصر اهللا    ـ ٢٥
 .١٩٧٧،بريوتة ياإلسالم

، وعبـاس الـشربيىن   ،  عاطف غيث ة  ترمج ـ االجتماعتاريخ علم   ،  جاستون بول  ـ ٢٦
 .١٩٦٣ة القاهر، والنشرة للطباعة الدار القومي

  .٢٠٠١، ةالقاهر، مصرة مكتب، تاريخ اخللفاء، يجالل الدين السيوط ـ ٢٧

  سعيد فـرح   حممدة  ترمج ـ جتماعيةاالة  النظري يف   متهيد ـ جراهام كينولوتش  ـ ٢٨
 .٢٠٠١ةسكندرياإل ـة اجلامعية دار املعرف ـ

عويـدات للنـشر    ،بـريوت ، عادل العواة ترمج، القيمة  فلسف ،جان بول رزفرب   ـ ٢٩
 .٢٠٠١، ةوالطباع

ـ    ،   الـديين  االجتمـاع علـم   ،  يزيدان عبد الباق   ـ ٣٠ ، والنـشر ة  دار غريـب للطباع
 .١٩٨١القاهره

 يف  رهـا لها وتغي مالحمها وظروف تـشكّ    ـ جتماعيةاالانساق القيم   ،  نعيم مسري ـ ٣١
العدد ،  الكويت،  والنشرة  ذات السالسل للطباع  ،  جتماعيةاالالعلوم  ة  جمل،  مصر

 .١٩٨٢،  والعشرونثاينلا

عني ة جامع ـداب  اآلة كلي، جتماعيةاالالبحوث  يف ياملنهج العلم، مسري نعيم ـ ٣٢
 .ة القاهر، مشس



١٤٨................................ 
 

 .١٩٨١، شبني الكوم، ن.د، االجتماععلم يف ة النظري، مسري نعيم ـ ٣٣

 .١٩٧٧ ـ ةالقاهر ـ عني مشسة جامع ـ االجتماععلم يف ة النظري، مسري نعيم ـ ٣٤

ـ   ،  االجتماععلم  يف  ة  النظري،  مسري نعيم  ـ ٣٥ ، شـبني الكـوم   ،  ةمطابع الوالء احلديث
١٩٨١ 

ـ دار املعر ،  العائليـة ة  سرة واحليا األ،  سناء اخلويل  ـ ٣٦ ، كندريةسـ اإل، ة اجلامعيـة  ف
٢٠٠٣. 

ـ ة  الفتن،  سيف بن عمر الضيب    ـ ٣٧ محـد راتـب    أمجـع وتـصنيف     ،  اجلمـل ة  وواقع
 .١٩٨٦بريوت ، دار النفائس، عرموش

ـ - االجتماعاغتراب علم ة  شكاليإ و جتماعيةاالاملشكالت  ،  يقناوة  شادي ـ ٣٨ ة  رؤي
 .ت .د، ةالقاهر، عني مشسة جامع، من العامل الثالث

ـ  ،   املعاصر الفكريف  ة  القيمة  نظري ،ةصالح قنصو  ـ ٣٩ للنـشر والتوزيـع   ة  دار الثقاف
 .١٩٨٧، ةالقاهر

 .٢٠٠٦ ،١ ج١٤ط، ةالقاهر ،دار املعارف، الكربىة الفتن، حسني هط ـ ٤٠

 - ووظائفهـا ة بنـاء األسـر   يف   هثـار آصراع القيم و  ،  يعبد الباسط عبد املعط    ـ ٤١
 شـراف مـصطفى   إ، ماجسترية رسال، نتني من الريف واحلضربالتطبيق على عي

١٩٦٩، ةالقاهرة عجام، اباخلش. 

 .ت .د، ةالقاهر، دار اهلالل ـعمر ة عبقري، اداس حممود العقّعب ـ ٤٢

 .ت.د، ةالقاهر، دار اهلالل ـبو الشهداء أاحلسني ،اد اس حممود العقّعب ـ ٤٣

 .٢٠٠٧ ـ ٢٥ج ـة القاهر ـة يمد احملالليايل ـ  احلسيينيعبد احلليم العزم ـ ٤٤

ـ ة سلـسل  ،فـيهم قرآنـاً    اهللانـزل   أرجـال ونـساء      ،ةعبد الرمحن عمري   ـ٤٥ ة مكتب
 .الثاينالد  ،ةالقاهر ،للكتابة العامة املصرية اهليئ ،ةاألسر
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  .٢٠٠١ن.د، جتماعيةاال واملشكالت االجتماععلم ، خرونآ وي السمرعديل ـ ٤٦
ـ ،  ياالجتمـاع تصميم البحث   ،  محدأد   سي حممدغريب   ـ ٤٧ ـ ،  داباآلة  كلي ة جامع

 .٢٠٠٧، ةسكندرياإل

 كمـا تعكـسها قـصص وحكايـات         جتماعيـة االة  شئقيم التن ،  القليينة  فاطم ـ ٤٨
 .١٩٩٦ .ةالقاهرة جامع، هدكتوراة رسال، طفالاأل

ـ   ،  براهيمإمحد عباس   أ،  محد مصطفى أفاروق   ـ ٤٩ وتطبيقاـا  ة  املنـاهج األنثربولوجي
 .٢٠٠٨ة، سكندرياإل، ةاجلامعية دار املعرف، ةيانامليد

 .١٩٨٣، الكويت، تماعيةجاالالعلوم ة جمل، شكاليات حتليل املضمونإ، ساملة ناديـ ٥٠

 .، ند، ةالقاهر، دار اهلالل، ةشتراكياالة املوسوع،  وآخرونيكامل زهري ـ ٥١

ة دراسـ  ـي    واملاركـس اإلسـالمي الفكـرين   يف الـسلطة ، حممدكمال صالح  ـ ٥٢
 .١٩٨٧، ةالقاهر، ةالعربية دار النهض، ةمقارن

مسـري  ة مجـ تر،  بريوتة  دار الطليع ،  ةالفلسفية  املوسوع،  بودين.ـ  ب،  روزنتال.م ـ ٥٣
 .١٩٨٧، كرم

دار ،  زينـهم حممـد حتقيـق   ،  قيد الشريد مـن أخبـار يزيـد       ،   بن طولون  حممد ـ٥٤
  .١٩٨٦، ةالقاهر، للنشرة الصحو

ـ ة من البعث  ـ اإلسالمالعرب و ،   أمني صاحل  حممد ـ٥٥ ـ حتـى ة النبوي ـ ة  اي ة الدول
 ١٩٨٢، ةالقاهر، الشرقة ضة مكتب، األموية

ـ ،   التـارخيي  االجتمـاع  وعلـم    عقالينختيار ال االة  نظري،  ميشيل هيشتر  ـ٥٦ ة ال
  .١٣٣عدد١٩٨٢ة القاهر، اليونيسكو، جتماعيةاالللعلوم ة الدولي

ــد ـ ٥٧ ــثحمم ــم ،  عــاطف غي ــاموس عل ــاعق ــ، االجتم ــة دار املعرف ، ةاجلامعي
 .١٩٧٩، ةسكندرياإل



١٥٠................................ 
 

اجتاهات نظرية وحبوث   ،  احلضرية التنمية والعشوائيات ،  إبراهيماس   عب حممد ـ ٥٨
 .٢٠٠٣، اإلسكندرية، املعرفة اجلامعيةدار ، تطبيقية

ـ  ٣١ ص١٩٩٨، ةالقـاهر ، دار الشروق ،  مسلمون ثوار ،  ة عمار حممد ـ ٥٩  حممـد  ٣٢ ـ
 .طالب رابع اخللفاء الراشدين أيب بناإلمام علي  ـ رضا

 يعرض نقـد ، ةالبالد النامي يف االجتماعلعلم  ة  جتهات النظري اال،  حممود جاد  ـ ٦٠
 .ةالقاهر ،دار العامل الثالث، ةنظرية ورؤي

ـ ،  اإلسـالمي التـاريخ   يف  ة  ياإلسـالم النظم واحلركـات    ،  ة اجلعب ينظم ـ ٦١ ة جامع
 .ت .د، ةفلسطني احملتلّ، بريزيت

ـ ،  طالب رابع اخللفاء الراشـدين     أيب   بناإلمام علي   ،   رضا حممد ـ ٦٢ نـزار  ة  مكتب
 .١ط٢٠٠٥، والرياضة مك، مصطفى الباز

 ،األزهـر ة  جامع ،لراشدينتاريخ اخللفاء ا   ،ةسعد  جرب أبو  حممد ، زيتون حممد ـ ٦٣
 .ت، د ،ةالقاهر

، ةياإلنـسان ثارهـا   آ و جتماعيـة اال احلسني ظروفها    ثورة مشس الدين    مهدي حممد ـ ٦٤
 .١٩٨١، بريوت، دار التعارف للمطبوعات

ـ ة  يوليوس فلهاوزن تاريخ الدول   ـ ٦٥ ـ  إىل اإلسـالم  منـذ ظهـور   ة  العربي ـ ة اي ة الدول
 .٢٠٠٥، ةالقاهر، ةالس األعلى للثقاف، ه ريدأبو اهلادي عبد حممدة ترمج، األموية
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