
 1 

 األسرة المسلمة في الثقافة العاشورائية
 أميرة برغل

عكس ما  ،يف شىت جماالت احلياة امن أهم ما مييز مدرسة كربالء وعاشوراء أننا نستطيع أن نستفيد منها دروس  
 ،ميكن أن يتصوره اإلنسان بأن دروس عاشوراء منحصرة يف جانب من جوانب احلياة أو يف اجلانب الثوري

 ابه.اجلهادي أو ما ش

ومن  ،وبعدها ،قبل املعركة ،من خالل التأمل يف النصوص اليت وردت عن املتحدثني يف كربالء أثناء املسرية
حول األسرة وارتأيت أن  اخالل التأمل يف السرية للمشاركني يف هذه املسرية املقدسة استطعت أن أستفيد أفكار  

 أقدمها حتت عنوانني:

 ربالئية .األول: ميزات األسرة املسلمة الك

 )تربية األبناء(. فيدها للعمل الرتبوي داخل األسرةالثاين: القواعد اليت ميكن أن نست

 ميزات األسرة المسلمة الكربالئية

ألن هذه امليزات اليت رأيتها من خالل مسرية عاشوراء هل هي احلد  ،آثرت وضع األسرة املسلمة الكربالئية
هنا شيء متيزت به أُسر الذين شاركوا يف هذه املسرية الكربالئية ويبقى ب من مجيع األسر اإلسالمية أم أو املطل

 استطعت أن أتلمَّس أربعة ميزات لألسرة الكربالئية:  ،علينا أن نقرتب قدر اإلمكان

فالحظت أن اهلدف من تأسيس األسرة الكربالئية يتم  ،هي على صعيد اهلدف من تأسيس األسرةاألولى: 
أي شاب وأي فتاة هلم دافع حنو  ،بشكل عام ،األهداف الفطرية الغرائزية االعتياديةمن أجل أهداف أعلى من 

احلاجات املتصلة بالغريزة اجلنسية واليت تدفع   تأسيس األسرة بدافع احلاجات الغرائزية املباشرة اليت نقصد هبا مثال  
حب البقاء وحب االمتداد واليت  اأيض   ،كل شاب وكل فتاة للتفتيش عن الشريك واالقرتان به من اجلنس اآلخر

ميكن أن ختتلط ببعض جوانبها حبب التملك وكلها حاجات فطرية أولية عند اإلنسان يشرتك حىت فيها يف بعض 
 تدفع كل فرد وكل زوج إلجناب األبناء من أجل إكفاء هذه احلاجة. ،جوانبها مع احليوان

لى من هذه األهداف مع أين ال أقصد أن الحظت أن األسرة الكربالئية تأسست من أجل أهداف هي أع
 ااألهداف اليت ذكرهتا ال مسح اهلل هابطة أو ال تستحق أن حترتم. ولكن هناك أهداف من مستوى أعلى وهي أيض  
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أهداف فطرية تتعلق باحلاجة للتكامل وباحلاجة للخالفة اإلهلية حينما تتضارب هاتني احلاجتني تستطيع األسرة 
 يف كربالء. اجد   اوهذا الشيء كان واضح   ،غرائزية املباشرة لصاحل األهداف الفطرية العاليةأن تضحي باألهداف ال

عليه  على نصرة اإلمام احلسني االذي كان مصمم   رضي اهلل عنه، ومثال لنا نأخذه أسرة حبيب بن مظاهر
يب مل يأت ومل يتحدث هبذا وامللفت بأن حب ،ولكنه مل يفصح يف هذا األمر لزوجته كما تروي لنا السرية السالم،

من الكوفة ومن الغريب  ااألمر مع زوجته ولكن هي اليت بادأته باحلديث فسألت: مسعت بأن احلسني نزل قريب  
ولكنه أجاب زوجته بأنه إن أنا ذهبت يتيتم أوالدي وتفتقدينين فتجيبه: دعنا  ،أنك مل جتهِّز العدة لنصرة احلسني
هذه اإلنسانة كان هلا طموح حلاجات فطرية من  ،ب لنصرة ابن بنت رسول اهللمنتص احلصى ونأكل الرتاب واذه

كانت مستعدة أن تضحي حباجتها الغرائزية الفطرية لوجود الشريك اآلخر جبانبها ومن يعيل أوالدها   ،نوع أعلى
 وحيفظهم ضحت بذلك لصاحل حاجات هي من مستوى أعلى.

بعد  ،هلا ولد امسه عمر مل يكن قد جتاوز اإلحدى عشر سنةكان   ،ومثال آخر: أم عمر بن جنادة اخلزرجي
ختطت حاجة عليه السالم هي اليت نادته وطلبت منه أن يذهب ليقاتل بني يدي اإلمام احلسني  ،استشهاد والده

االستئناس بالولد واالمتداد بالولد يف سبيل حاجة من مستوى أعلى وهو الذي ميَّز األسرة الكربالئية عن األسرة 
ال تثكلين وال تيتم  ،عندما كانت كل زوجة تذهب وتطالب زوجها بأن دعنا ما لنا والسالطني ،لكوفية العاديةا

 أوالدي...

وتعترب امتداد طبيعي هلا  ،امليزة الثانية اليت أالحظها من خالل السرية العاشورائية وهي مرتبطة بامليزة األوىل
فقد مت اختيار مؤسسيها بعد تفكري ودراسة ودراسة ال عن طريق  وهي على صعيد اختيار املؤسسني هلذه األسرة.

 املزاجية والصدفة وما نسميه باالستلطاف.

كذلك املرأة عندها هذا االستعداد لكن من   ،لكل شاب دافع فطري الستلطاف فتاة ما لتكون شريكته
 خيتار؟

االختيار يتجه حنو من يعتقد اإلنسان  ،إذا كان اهلدف من تأسيس األسرة هو جمرد األهداف الفطرية الغرائزية
وإذا كان حيب  ،بأنه يشبع هذه احلاجة عنده مبستواه األعلى فإن كان هو حيب حياة مرتفة ميكن أن يفكر باملال

اجلمال ميكن أن يفكر باجلمال سوف يتجه باجتاه املقاييس واالستلطاف حيصل نتيجة إحساسات سابقة موجودة 
أول فتاة يعتقد بأهنا جتسد فتاة أحالمه سوف يعتقد بأنه أحبها وسوف يتجه باجتاه بناء عندما يلتقي ب ،يف الرأس

على مستوى  ،ولكن عندما تكون املسألة تتعلق بتكوين أسرة لتحقق أهداف أعلى ،وكذلك العكس ،أسرة معها
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ياراهتم بطريقة ف سوف يدرسون خو الفتاة املوجود عندهم هذا اهلدفالشاب أ ،خالفة اهلل على مستوى األرض
 وعما يسمى باحلب وغريه. ،أدق بكثري وبعيدة عن املشاعر األولية

كزوج وانتقاء   صلى اهلل عليه وآلهلرسول اهلل  عليها السالم كانتقاء السيدة خدجية  احسيني   اوسوف آخذ شاهد  
مل يتم على أساس النظرة  ،ؤمننيأو انتقاء أمري املؤمنني للزهراء أو انتقاء الزهراء ألمري امل ،الرسول خلدجية كزوجة

أما عن السرية الكربالئية فيمكننا أن  ،إمنا كان بعد تفكري ودراسة ،األوىل أو االستلطاف أو مبحض الصدفة
عندما أوصى عمه وأقربائه بانتقاء له امرأة من  عليها السالم من أم البنني عليه السالم نستشهد بزواج أمري املؤمنني

  ،يف كربالء عليه السالم لولدي احلسني ايكون ناصر   اقال أريد أن أجنب منها ولد   ،عينةقوم يتصفون بصفات م
 كان االنتقاء مدروس وبعد تأمل وتفكر.

والتعامل داخل هذه  ،امليزة الثالثة اليت أعتقدها أهنا تظهر من خالل املسرية العاشورائية هي على صعيد األداء
 سع فيه.األسرة. وهذا املوضوع الذي أحب التو 

أعتقد أن مؤسسي األسرة العاشورائية ينظرون إىل األسرة على أهنا الساحة األوىل اليت ميكنهم من خالهلا بدء 
على  اأو فلنقل الساحة األساسية اليت ميكنهم أن يتدربوا فيها عملي   ،سريهم التكاملي حنو اهلل سبحانه وتعاىل

 التقوى.

كتطبيق ال ميكن أن يتم إال من خالل امتحان وعالقات. عندما ولكن   ،التقوى كشعار ميكن التحدث عنها
ْم ِعْنَد ِإنَّ َأْكَرَمكُ  وب ا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوايَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشعُ }يقول اهلل سبحانه: 

إشارة حقيقية على أنه اختبار التقوى ال يتم إال من خالل احلياة اإلنسانية  1{ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ  اللَِّه أَتْ َقاُكمْ 
يَا أَي َُّها النَّاُس }يقول اهلل سبحانه وتعاىل:  اأيض   ،والتعامل اإلنساين الذي يبدأ بالعائلة ويتدرج إىل اجملتمع بأكمله

ُهمَ ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقكُ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي  ا رَِجاال  َكِثري ا َوِنَساء  م مِّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
م حة إىل أن السري التكاملي باختبار التقوى ال يتإشارات واض 2{َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيب ا

والشهيد مطهري يقول أن الزواج هو ركن أساسي يف السري التكاملي إىل اهلل  ،إال من خالل احلياة األسرية حقيقة  
سبحانه وتعاىل. لذا جيب أن ينظر إليه بإجيابية مقابل الرهبنة وهي ليست السري احلقيقي التكاملي باجتاه اهلل 

 سبحانه وتعاىل.
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ومسألة  ، بالواجب اجتاه اآلخر أكثر من التفكري بواجب اآلخر اجتاهيما أعتقده أن التقوى تقتضي التفكري
ما أريد قوله أن  ،)خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهله( ،التقوى تقتضي التفكري بالواجب قبل التفكري باحلق

ونوا ممدوحني يف وال ميلك إال أهله" اجلبابرة مل يك ااحلديث الذي يقول: "قد يكتب اإلنسان جبار   ،هناك ثقافتان
وثقافة أخذ  ،إذا كانت الثقافة ثقافة العطاء أو ثقافة األخذ االقرآن. النظرة إىل األداء داخل األسرة خيتلف متام  

احلق عرب املبادرة بإعطاء احلق وليست ثقافة التمّنع عن إعطاء احلق إال بعد أخذه. من الطبيعي أن حيصل 
وأن امتنع عن إعطاء  ،آخذ حقي عرب إعطاء حق اآلخر شيء أن اإلنسان على حقه ولكن كيف أحصل عليه؟

 حق اآلخر قبل أن آخذ حقي شيء آخر.

الزوج الذي ينظر للقيومية على أهنا فرصة إلدارة أسرة ُيسعدها فرق عن إدارة أسرة ُتسعده فرق كبري. العالقة 
يت نستطيع أن نفهم من خالهلا كيف هذه هي األرضية الوحيدة ال ،عندما تكن تنافس بني من ُيسعد اآلخر أكثر

أَنْ ُفِسُكْم  ِمنْ  َأْن َخَلَق َلُكمْ  َوِمْن َآيَاتِهِ }تصبح احلياة الزوجية إحدى الرباهني على وجود اهلل سبحانه 
ا َها أَْزَواج  َنُكْم َمَودَّة  َوَرْْحَة  ِإنَّ  لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ  .3{َفكَُّرونَ َذِلَك آَلَيَاٍت ِلَقْوٍم يَ ت َ  يف  َوَجَعَل بَ ي ْ

عندما يكون عندما مستوى  ،أنا أجد بأن األسرة الكربالئية العاشورائية جتلت فيها هذه املسألة بأعلى صورها
من العطاء والتفاين من أجل األسرة بعضها البعض هذا الشيء مل يصبح عادة وسجية وسعادة إال ألن هذا  عال
 اء أمام األوالد.هذا العط سان ترىب يف ظل قطبني والدين جسداإلن

تفاىن يمل يروا أمامهم أب  ،أنا أتصور أننا مل نعطهم احلب الكايف ،حنن نشتكي بأن أوالدنا يقسون علينا
ومشاعر التفاين والعطاء حبب مل تتولد وتبىن وتؤسس داخل هذا القلب عند  ،وأم تتفاىن إلسعاد أب ،إلسعاد أم

والقلوب باجتاه القسوة والذي وّلدها ثقافة السؤال عن  ،املستقبل أب املستقبل وأم الولد والذي سيصبح مستقبال  
عندنا اليوم  ،يفرتض أن يُعطى للزوجة حقها وللزوج حقه ليتولد التفاين والعطاء ،احلق وليس السؤال عن الواجب

ء  جيل من البنات متمرد على سلوك أمه ويقول هلا أنت من جعلت أيب يفعل فيك كذا وكذا. ألهنم يرون عطا
وهي  ،أعتقد بأن املرأة هي إنسان جيسد املظاهر اجلمالية هلل عز وجل ،حبب ء  ناتج من قهر واستغالل مل يروا عطا

وبالقهر تتحول من مظهر  ،إذا كان احرتم هذا اجلمال عندها وهذه األحاسيس عندها امستعدة أن تعطي كثري  
كال اجلنسني الرجل واملرأة وألن   اطلوب واملسؤول طبع  جلمال اهلل إىل مظهر جلالله وهذا خالف فطرهتا وخالف امل

 فله القيومية هلذه األسرة. ،الرجل هو رأس األسرة فاملبادرة جيب أن تأيت من عنده
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مع احلسني والعباس حب غري طبيعي أن يصل  عليها السالم ذاك احلب الذي تتبادله زينب ،يف عاشوراء
 ايا نفس من بعد احلسني هوين" وليس تكليف  املاء مث يرميه ويقول: "ة وحيمل إىل املشرع عليهم السالم العباس

الستقوى على مقاومة األعداء لو أنه شرب  اكنت لفرتة طويلة أقول أن هذا التصرف مل يكن صحيح    ا،شرعي  
هو مل يصطنع هذا العمل فهو ال يستطيع الشرب وأخيه  ،أكثر ولكين مل أكن أفهم ذلك احلب املوجود داخله

كذلك عندما   ،فهو جمبول على احلب. لكن من أين أتى هذا احلب؟ من مشاهد أروع رآها وتعّلم منها اان  عطش
وهو مل يبلغ احلادية عشر من عمره وتروي الرواية أنه آخر من استشهد عليهما السالم نرى أن عبد اهلل بن احلسن 

أن يُعطى  ايأخذ اإلذن بالرباز ومل يكن وارد   هذا الفىت كان مع النساء ومل أن ،عليه السالم من اإلمام احلسني
فخرج ليصد عنه حبركة  ،يتعرض للقتل مل يتحمل ذلكعليه السالم اإلذن بالرباز لكنه عندما رأى عمه احلسني 

األسرة العاشورائية أعضاؤها يتصرفون من خالل إسعاد اآلخر.  ،تلقائية ناجتة عن حب حقيقي مبين على العطاء
 ايقول: عندما كنت أجلس حبضور والديت مل أكن أجترأ أن أمدَّ يدي آلكل شيئ   عليه السالم بديناإلمام زين العا

من أمامها لعلها كانت تنوي أن متد يدها إىل الشيء نفسه. هل ختتلف هذه الرتبية عما عندنا يف األحاديث 
املشكلة وبالتايل  املسألة ُحلَّتلزوج والزوجة هذه )أحب ألخيك ما حتبه لنفسك(؟ إذا طبق كل واحد يف األسرة ا

 سيتحلون هبذه املسألة. ااألوالد أيض  

العملية الرتبوية  ،بأن عناصرها يتقنون إدراك فن العملية الرتبوية ،النقطة األخرية من ميزات األسرة الكربالئية
الشيء بالنماذج اليت  وقد جتلى هذا ،من ال ميلك الصرب ال حيتاج إىل أن يربه ،حتتاج إىل آليات ومبادئ وإعداد

النماذج اليت وجدت يف كربالء كانت بذروة العلم  ،وجدت يف كربالء ألهنا مل تكن فقط تتحلى باحلب والشجاعة
خربات القتال  ،كانت متتلك خربات يف شىت خربات احلياة اليت كانت موجودة يف حياهتم  ،املوجود يف عصرهم

كانوا   عليهم السالم اقة وفيها بعد عن األوطان. أصحاب احلسنيوالسفر والتعاون يف احلياة االجتماعية الش
على العكس. مبا   ،وغري مدرك مبا يفعل ا وجاهال  معروفني بأهنم أصحاب القرآن والعلوم مل يكن أحد فيهم غوغائي  

كان بأنه ال نفقه ما تقول. لقد   عليه السالم كان يف معسكر عمر بن سعد الذين كانوا جييبون اإلمام احلسني
  مؤسسي األسرة الكربالئية يدركون أسرار وقواعد العملية الرتبوية. أعتقد أن هذا هو ما مييز األسرة الكربالئية.

 


