
 تجّلي الشريعة كربالء

 هادي قبيسي

 بنو أمّية. اإلمام اخلميين، الثورة،، كربالءالشهادة،  اإلمام احلسني،  الكلمات المفتاحّية:

للهجرة، يف ظروف خاصة جتعل من احلادثة حالة  61استشهد الرمز الديين األعظم يف األمة اإلسالمية عام 
استشهد والده أمري املؤمنني عليه السالم غيلة يف املسجد، وأخوه اإلمام احلسن كذلك  قبل ذلك ،استثنائية

اجتثاث حماولة  جةنتيبالسم، لكن اإلمام احلسني عليه السالم مل يقتل غيلة أو خالل مبارزة يف معركة عاصفة، بل 
 من قبل السلطة األموية.  هل بيتهأبادة شاملة له وملناصريه و إو 

ن تلك الواقعة كان يستهدف عائلة رسول اهلل وكل م خاللذي حاول يزيد بن معاوية القيام به ستئصال الاال
ة مجاع وموافقإ، حيث حصل شبه دافع عنها يف ذلك اليوم، وهذا حدث غري عادي يف التاريخ اإلسالمي

ة العربية احلضار وسكوت من اجملتمع اإلسالمي على القضاء على عائلة الرسول صلوات اهلل عليه، وهو مؤسس 
اسم خالفته ل يتم بستئصا الدولة اإلسالمية، وكان هذا االبعد اجلاهلية، ونيب الدين الذي آمنت به األمة، وباين

 وباسم شريعته.

ثورة اإلصالح اليت بدأها اإلمام احلسني مع وصول رسائل الكوفيني إليه، كانت يف املواجهة مع سلطة قامت 
الدين الذي كان يشكل الرسول وأهل بيته صلوات اهلل عليهم خالصته ومعدنه  ،شرعيتها على أساس اإلسالم

امل، كانت تريده ك  ، لكنها كانت سلطة انتهازية ملرياث الوحي، وتعمل لإلجهاز عليه بشكلومعانيه وكل جتلياته
اشم بامللك فال ه: لعبت يد بن معاوية عند ترديده لألبياتبعد عني، وهذا ما عرب عنه رأس هذه السلطة يز  اأثر  

  خرب جاء وال وحي نزل. 

كان   ،اليت شكلت ذروة الصراع بني التيار األموي واملشروع الرسايل احملمدي وسط هذه املعركة املصريية
 القليل نتهازية، إالآخر عن مواجهة السلطة األموية االبشكل أو ب يتخلالشامل يف العامل اإلسالمي، و الذالن اخل

به الذين عن املواجهة رغم قلة أصحااحلسني عليه السالم رغم ذلك مل يرتاجع اإلمام و ممن وىف لرعاية احلق فيهم. 
 مل يتجاوزوا السبعني إال بقليل. 

نتيجة املعركة استشهاد اجلميع يف ساعة واحدة وسط احلصار والعطش يف صحراء جافة وشديدة كانت 
الشهادة اجلماعية لإلمام وأصحابه بدأ سيب نسائه وأطفاله األسارى وطاف هبم عسكر يزيد بن  وبعداحلرارة، 



ثة فلم تكن حادمن الرتاث اإلسالمي،  اخالد   امعاوية يف أرجاء الدولة اإلسالمية. وهذا ما جعل من الواقعة جزء  
 ئجها.ميكن املرور عليها مرور الكرام، سواء من حيث أسباهبا أو ظروفها أو نتا

ابه، بل  هله وأصحأاألوىل قتل اإلمام والقضاء على  لتفات إىل أن السلطة مل تكن نيتهالكن ال بد من اال
 اكانت تريد منه اخلضوع ملشروعها والرضا بتجاوز مرحلة الرسالة النبوية والعودة إىل اجلاهلية، فقد كان ممكن  

رضوخ وال ، والتعامل بطريقة مرنة يف املواجهةمن خالل املصاحلة مع السلطة السياسية تفادي كل ما حصل
، لكنه ذهب حىت النهاية يف هذا الصراع الذي مل يكن ألوامرها والتغاضي عن برناجمها التدمريي لألمة والدين

 له نتيجة غري الذي حصل.   امتوقع  

اصة باملقاييس لة خهذه الظروف واخلصوصيات جتعل من احلادثة باملقارنة مع األحداث التارخيية املختلفة حا
 ة التارخيية والقيمية املتعالية، اذ قدمت لنا املثال األقصى للدفاع عن قيم اإلسالم ورسالة السماء. الدنيوي

ف أهنا مل تكن ذات هد يؤكدانطالق اإلمام يف حركته واستمراريته رغم انفضاض أهل الكوفة من حوله، 
 يةكانت حتركها رؤية أبعد وحيفظ زمخها اليقني بقدسية القضمباشر يتحقق من خالل الصدام وهزمية العدو، بل  

تاريخ تتمايز به عن أحداث ال ، لذلك فهي حادثة ذات بعد متعال  رغم جدار املستحيل الذي وقف يف طريقها
املختلفة، اليت وإن صنفت ضمن األحداث املفصلية أو التحوالت الكربى إال أهنا من ناحية حضور املقدس تبقى 

ار كل األبعاد  ظل احسيف بأعلى جتل  له متدانية باملقارنة مع كربالء، حيث أتيح للبعد املعنوي املتعايل أن يتمظهر
 املعركة الدامية اليت انتهت برض األجساد حبوافر اخليول ورفع الرؤوس على الرماح.  املادية املباشرة وسط

نفتاح على زوايا إىل قابلية أي حدث إنساين لال استثنائية والقدسية اللتان تطبعان احلادثة بطابعهما، مضاف  اال
ملراسم عند من تشكل ا اجلوالن الفكر والنظر والتأمل، خصوص   امسرح   هذهمتعددة للنظر، جيعل من قضيتنا 

بكر للتطلع إىل ما هو  امن ثقافته والتزامه الديين، فكل عام تتفتح أسئلة جديدة وتقرتح أبواب   االعاشورائية جزء  
 خلف حشد الصور الدرامية املكثفة واملرتاكمة. 

أثر تارخيي لتوجيهات األئمة عليهم السالم، ك اوفق  مع احلادثة  اأهل البيت عليهم السالم تارخيي  شيعة تعامل 
دة إحياء ما حصل يف صحراء كربالء، وذلك ما مقدس ينبغي ختليده وتكريس ذكراه السنوية إلقامة العزاء وإعا

إىل حافز ثوري  ة حتولت احلادثةيدبعد قرون عدو  ضمن استمرارية حياة هذه احلادثة بغاياهتا وشخصياهتا وظروفها،
 رية املتفوقة. ستعماملواجهة وحتدي القوى االتبلورت حو رؤية اسرتاتيجية  قدس اهلل سره خلميينومع اإلمام ا



لب املخيلة والعاطفة الشيعية احلدث الكربالئي بإحياءاته احلزينة، ونتيجة كثافة املشاهد الرتاجيدية يغتستحضر 
، دون إغفال اميعزهلا يف دائرة واحدة إىل حد الطابع الرثائي على املراسم، حبيث يتجاوز تعددية أبعاد احلادثة و 

النص الرثائي  املختلفة يف تقدمي احلدث العاشورائي وفهمه وبلورة صورته يفاالجتاهات الثقافية التفاوت بني الدول و 
أن اخلطاب السياسي العاشورائي يفتح احلادثة على أبعادها السياسية اجلهادية، لكن بال شك و واملراسم املختلفة. 

  تزال املراسم منحصرة يف البعد الرثائي املرتكز إىل السرد والشعر إىل حد بعيد. ال

خروج احلادثة من املستوى العزائي الرتاجيدي إىل الفضاء السياسي الواقعي، وإن كان النص حبد ذاته مل يتأثر  
باملوروث السابق، إال أن هذا التطور تقدم بنا إىل موقع جديد، حيث أصبح مبقدورنا التطلع  ا، وال زال متعلق  اكثري  

إىل موقع جديد آخر، يتخطى املنظور احلايل إىل أفق أوسع، يطور النص واإلستلهام، ويسعى ملوضعة احلادثة من 
 الرسالة اإلهلية. 

هنا يف ملخيلة الشيعية قبل ثورة اإلمام اخلميين، و هل حن اآلن يف مرحلة اختزال أخرى، كتلك اليت مرت على ا
دث عن  التاريخ، ولكن لنتحنتحدث باإلمجال، إذ كان مثة استلهامات عديدة يف اهذا التحديد التارخيي طبع  

؟ أال زن والثورةشوراء يف مفردتني: احلالبارزة على صعيد اخلط البياين الشيعي، فهل حن اآلن خنتصر عا احملطات
 لى أبعاد أخرى تضاف إىل هذين البعدين املركزيني؟ تنطوي ع

ن م هنا كان ال بد من إعادة احلفر حول احلادثة وحول النص املعصوم الذي حاول تفسريها وموضعتها
مفهوم كان و  ضعها على رأس تل ال يصله السيل، ونفتحها على األبعاد املختلفة،احلوادث التارخيية األخرى، لن

اوي احلادثة وأقاصي مط هو املفتاح الرمز واملدخل للتفكري يف مع الزيارة املعروفة )زيارة وارث(، الوراثة، الذي انتقل
فإن كان قطب احلادثة هو احلسني عليه السالم يرث كل الرساالت السماوية، فكيف حصل هذا  .أنوارها

ن نذهب م باخلصوص؟ كان علينا أالتوريث؟ وملاذا ؟ وبأي ظروف ؟ وملاذا مت الرتكيز على صفة الوراثة هلذا اإلما
 على مهل، لنعرف أي دم أريق هناك، بل أي نور أريق يف تلك الصحراء.  قليال   إىل هذا الرتاب، وحفر قليال  

تستحق الدالالت الرمزية اليت قدمتها زيارة وارث وجمموعة من النصوص الشريفة عن األئمة األطهار التأمل 
أمام املراتب  اقدمت نصوص املعصومني لنا الفرصة وفتحت لنا الباب واسع   والبحث عن األبعاد الكامنة، حيث

املختلفة يف النظر إىل التاريخ الكربالئي، وعند األخذ بدالالت وإشارات تلك النصوص ميكننا تلمس البعد 
يس يكتمل إال لالتأويلي يف الظاهرة الكربالئية، حيث قدمت كاستكمال للوحي اإلهلي مبعىن  من املعاين، فالتأويل 



ومهشم  اومسبي   ال دامي  كان التأوي  ابالتطبيق الفعلي للنص ومتثيله على مسرح التاريخ، وبقدر ما كان النص متعالي  
 الضلوع. 

لذي ؟ وما هو النطاق اية تأويل النص عرب تطبيق مفرادته؟ وإىل أي حدهل تستطيع الظاهرة التارخي
باألحكام الشرعية  ؟ هل تعلقت حركة التأويل مثال  لواقعية للوحي اإلهليمتثالهتا ا استطاعت كربالء أن تظهره يف

واذا اعتربنا أن  ؟ستطاعت تظهريها بشكل أساسيوما هي اجلوانب اليت ا؟ ستدالالت العقائدية املختلفة مثال  واال
وصول إىل وكيف ميكننا ال؟ اجلزئيات املكونة هلا ذات داللة؟ أم أن الداللة عامة احلادثة ذات داللة تأويلية فهل كل

 ؟ ؟ ووفق أي منهجليل هذه الدالالتحت

ستثنائية حيتاج إىل مقاربة خاصة ومنهج يتمكن من الوصول إىل الغاية شك أن التعامل مع هذه الظاهرة االال 
و حدث، وليست نظرية وال ظاهرة سياسية، فهي خليط مما أاملنشودة من البحث، فنحن ال نتعامل مع نص 

 طمح لفهم كلي هلذه احلادثة، وال تكتفي ببعد دون آخر، بل تصب األبعاد املختلفةوالفرضية املطروحة تتقدم، 
يف رؤية واحدة يكون لكل بعد منها مكانه التكاملي فيها. هنا البحث يذهب ملنحى التطلع إىل الوجود احلقيقي 

زي للقضية، كمنهج فلسفي يف وضع احملور املر  للظاهرة، الذي منه تتفرع جوانبها املختلفة، وذلك ال بد من اعتماد
 ومن مث التفريع عليه.

للشريعة، اإلنسان الكامل، الصفات اإلهلية، يف سياق التجربة البشرية، فهي أوضح  كربالء هي أعلى جتل  
منا اتعبري عن هذه القضايا الثالث، هذا هو الطرح العام والكلي هلذا البحث. من هذه الفرضية سينفتح الباب أم

يح يف الفرادة الكربالئية على مستوى الرتاجيديا العاملية، ومن مث نذهب إىل توض لنحقق أوال  للخوض يف البحث، 
عن األبعاد  اخاص   موقع احلادثة يف التاريخ اإلسالمي والدفاع الروحاين واملعريف عن الشريعة، وبعدها نطرح مقاال  

زاء  ملقالة التالية يف أنوار البكاء العاشورائي وفلسفة الرثاء والعالقيادية يف شخصية سيد الشهداء، وندخل يف ا
كمدخل ضروري الستلهام التجلي الكربالئي، ومنها ننطلق إىل مفهوم الفتح الدامي وتوضيح التجليات اإلهلية يف 

الصفات  ارض كربالء، ومنها نفرتع إىل مقاالت ثالث، جتلي الصفات اإلهلية، والعشق والعرفان اإلهلي، وأخري  أ
 بوية والنماذج الزاكية لألصحاب.الرت 


