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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل ملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة  التي تعنى بالتاث 

الفكري والثقايف ملدينة كربالء عىل وفق القواعد اآلتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشتط   -1
وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

-2 يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق A4، وبنسخ ثالث مع قرص مدمج 
 simplified Arabic ( بحدود )5000- 10000( كلمة وبخطCD(

عىل أن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل.

3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
من  الباحث/أو  واسم  عنوان  عىل  البحث  من  الوىل  الصفحة  حتتوي  أن   -4
شارك معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، 
والربيد االلكتوين لكل منهم مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف 

صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر  يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار   -5
تتضمن:  بأن  واإلشارة  التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  الصول  وتراعى  البحث، 
النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش،  اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم 
الكتاب،  اسم  ويذكر  مرة،  أول  املصدر  أو  املرجع  ذكر  عند  الصفحة، هذا  رقم 

ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.



د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية تجُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 
العربية، ويراعي يف إعدادمها التتيب اللفبائي لسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

أسفل  يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع   -7
الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة الوىل، 
ضمن  ينرش  مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ّدم  قجُ قد  البحث  كان  إذا  فيام  يشري  وأن 
أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع الفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة 
عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب البحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: ـ

أ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع.

جـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نرشها 
تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا للنرش.

د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
#-يشتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.



مالية  فيه بحثه، ومكافأة  الذي نرش  العدد  و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من 
قدرها )150( ألف دينار عراقي.

12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.
جـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د تنويع ماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد اللكتوين للمجلة
 ،)turath.karbala@gmail.com(

 drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 
م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التال: َسلَّ أو تجُ

ع  الكبري/ممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 
الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

تراث  ملة  تكون  الثالث  املجلد  من  الرابع  العدد  إطاللة  مع 
خالهلا  أصــدرت  عمرها  من  سنوات  ثالث  أكملت  قد  كربالء 
عرشة أعداد وثَّقْت من خالهلا جوانب مهمة، ومتعددة من تراث 
مدينة أيب الحرار اإلمام احلسني-عليه السالم- وفق برمة تراثية 
هيأتيها  قبل  من  وحكيمة  جادة  ومثابرة  مدروسة،  وخطط  هادفة، 
اهلادفة يف الوساط  العلمية  الروح  فبّثت  االستشارية والتحريرية، 
اإِلسالمي،  الــتاث  بنرش  املعنية  العلمية  واملحافل  الكاديمية، 
فاهنالت عليها البحاث من داخل العراق وخارجه، وهي إذ تواصل 
مسريهتا بخطى ثابتة وحثيثة حيدوها المل أن حيقق اهلل ما صممت 
كربالء  تراث  إحياء  وهو   ، املنشود  هدفها  حتقيق  يف  عليه  العزم 
زوايا  يف  والتنقيب   البحث  الستقصاء  الباحثني  وحث   ، املجُغّيب 
املكتبات العامة واخلاصة لتكون مرجًعا، ومصدًرا مهاماًّ ال يستغني 
الّدارس، وكّل َمن يريد أن يستضئ بنور التاث. عنه الباحث، و 

وال خيفى أّن مسرية إحياء تراث كربالء وحفظه هي مهمة ليست 
واملهتمني  الباحثني،  عىل  الكرب  العبء  ويقع  السهلة  أو  باليسرية، 
بالتاث، فِمن هنا ندعو الباحثني واملهتمني بالتاريخ والتاث  لرفد 
املجلة بالبحاث الرصينة ملواصلة مسريهتا يف توثيق وإحياء التاث.



ولقد ارتأت هيأيت املجلة أن تضيف إىل هذا العدد فهارس أعداد 
املجلة الربعة لعام 2016م، كام امتاز هذا العدد بأن يكون خمتّصا 
صفر،  شهر  يف  صــدوره  ملوافقة  السالم-  -عليه  احلسني  باإلمام 
بيت رسول  بآل  اّلتي حّلت  وما يصاحبه من الشجان والحزان 
اهلل-صىل اهلل عليه و آله-  نسأل اهلل تعاىل أن يتقبل منا هذا العمل 

الصالح بأحسن قبول. 
رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من التاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  التاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
التكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  التاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة: 
-املنفذ الهم لتعرف ثقافتها.

-املادة الدق لتبيني تارخيها.
-احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكلام كان املتتبع لتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة الول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز ساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة، بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  الكرب  التاث  مع ماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  التاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، لهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،لهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعتيه من رصاعات، ومرة،لهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
يِّب  يِّبت وغجُ املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى غجُ
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  زلت  واخجُ تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
بتاث  متخصصة  علمية  ملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الــتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  -ختصيص 

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
عن  رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  -مراقبة 
ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات 



عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  ماوراهتا،  مع  تعالقها 
حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 

-اجراء النظر إىل مكتنزاهتا: املادية واملعنوية، وسلكها يف مواقعها 
التي تستحقها، بالدليل. 

والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  -تعريف 
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

ظل  يف  بأنفسهم،  التاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  -تعزيز 
مما  الغربية،  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الــوازع  إىل  افتقادهم 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
يؤرش  مما  السابقني،  بتكة  االلتحام  وتعميق  التاثية  -التوعية 
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
-التنمية بأبعادها املتنوعة: الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، 

فالكشف عن التاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  ملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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 امللخص

املختلف  املعريف  التعاطي  عن  بمنأى   )( احلسني  اإلمام  خطاب  يكن  مل 
ثرًا  رصيدًا  جتد  قيمية  زأوية  فمن   ، الزمن  ساحة  يف  واالجتاهات  الرؤى  يف 
ينفتح به ذلك اخلطاب مقوما وموجها ملسارات اإلنسان يف عالقاته بام حوله 
، ومن نافذة معرفية  يلحظ التأسيس الفاعل يف التوجيه السياقي املعمق املثري 
لتوليد  ، توخيا  املطلق  إىل  إليه يف كدحه  للعقل يف علة وجوده وما سيصري 
به اخلالفة اآلهلية  أنيطت  ليتممها من  الوجود  أسئلة ذات وظائف يطرحها 
يف الرض. ومن خطابه )( ماكان حارضا يف التقنني لسلطة القائد رؤية 
يف  الساكنة  الرصاع  ثنائية  بعد  بمكان  المهية  من  يأيت  حمور  وهو  ـ  وسلوكا 
اخليال اإلسالمي عىل السلطة بمفهوم التسّيد والزعامة وبمفارقة املنطلقات  
العوامل  ليبحث عن  البحث ال  تولد  هنا  السلطة، من  ماتعنيه  إىل  النظر  يف 
العقل اإلسالمي وال احلفر يف  السلطة يف  الدافعة عىل مركزية الرصاع عىل 
أسباب تلك النزعة وجذورها، بل املنطلق يف أولويات البحث توخي دراسة 
أنساق حركة القيادة يف خطاب اإلمام احلسني )( سعيا يف التنميط آلليات 
ذلك املبدأ يف الواقع املعاش، فللقائد حمورية واستاتيجية التنحرص يف دائرة 
الزمن أو تتقيد بمجال حمدود ، بل البصرية والنفاذ يف تفعيل العالقة بني احلاكم 
واملحكومني وعقلنة مفهوم الزعامة بعرى استشعار املحبة ملن هم ادنى من 
رئيسة  معامل  متثل  املؤدلج،كلها  السلطة  خطاب  تزييف  عن  فضال   ، احلاكم 
تقصد البحث إبرازها من وراء النصوص الفاعلة يف سياق احلدث والواقع. 
 .)( القرائية خلطابات اإلمام وهذا ما سيكشف عنه البحث يف ممارسته 
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بخطة انتظمت من متهيد تناول ثالثة مداخل رئيسة هي : أوهلا،االستاتيجية 
ثنائية   )( احلسني  واإلمام  وثانيها،والقيادة   ، املفهوم  أوليات  والقيادة 
التجاور والتداخل، وثالثها،املهارات القيادية يف خطاب اإلمام )(، تىل 
ذلك حموران : تناول الول القيادة يف النسق ، وتناول املحور الثاين : القيادة 
يف الذات ، ييل ذلك خامتة البحث واهلوامش ومن ثم قائمة املصادر واملراجع.
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Abstract

Imam  Husain’s  )  pbuh(address  is  not  far  from  the  cognitive 

dealing  with  that  which  is  different  on  the  level  of  the 

viewpoints  and  dimensions  in  time  sphere  .  From  the  value 

angle، one notices a huge amount of this type of address where 

it  plays  its  role  in  correcting  and  directing  a  human    being’s 

way of thinking in his relations with his surroundings . From 

a  cognitive  side،one  notices  the  effective  grounding  in  the 

deep  contextual  directing  stimulant  to  the  brain  in  its  cause 

of existence and what it will look like in its travailing towards 

the  absolute  in  order  to  raise  questions  having  functions، the 

universe may raise which will be answered by the divine caliph 

on  earth  .  His  address  (  pbuh  )contained  codifications  which 

showed the way the leader ( the responsible ) behaves by word 

and deed . This is of great importance coming in value after the 

duality  of  the  struggle  on  authority  living  inside  the  Islamic 

imagination  in  the  domain  of  the  concept  of  dominating  and 

authority  ignoring  the  motions  and  prerequisites  to  which 

authority refers. 

Accordingly،  this  paper  came  into  being  not  to  research 
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the  stimulating  factors  related  to  the  struggle  on  authority 

according  to  the  Islamic  mind  and  thinking  nor  concerned 

with  the  reasons  and  roots  behind  such  inclination  .  The 

study، rather، put  as  priorities  the  study  of  the  symmetry  and 

patterning  of  the  movement  of  leadership  in  Imam  Husain’  s 

 )pbuh(address  proceeding  to  the  pattering  of  the  techniques 

of  that  principle  in  reality  .  The  leader  has  a  centrality  and  a 

strategy  not  confined  by  time  span  or  restricted  by  distance 

،but  rather  the  discernment  and  clear-sightedness  in 

activating  the  relation  between  the  ruler  and  the  citizens  in 

addition  to  rationalizing  the  concept  of  leadership  so  as  for 

the   citizens  to  feel  happy  along  with  falsifying  the  fabricated 

address of the authority . All these represent major features the 

research  intentionally  highlighted  through  the  active  texts  in 

the confeat  of the event and reality.  

   The  research  consisted  of  a  preliminary  and  three  sections:  

The  strategy  and  the  leadership، the  basics  of  the  concept،the 

leadership  and  Imam  Husain’s   )pbuh(the  duality  of 

adjacency  and  interrelatedness  and  the  skills  of  leadership 

in  Imam  Husain’s  )pbuh(address  .  Then  came  two  sections 
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 :the  first  was  on  the  leadership  in  the  symmetry  and  the 

second  was  on  the  leadership  in  the  essence  (  self  ،)This 

was  followed  by  the  conclusions  and  endnotes  together 

with a list of the.   sources  and  the  references   used
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التمهيد
أوال: االستاتيجية والقيادة أوليات املفهوم:

 يعد مفهوم )االستاتيجية( من املفاهيم احلديثة السائدة يف علوم اإلدارة  من 
دون أن يكون حمصورًا يف هذا امليدان ، فقد شهد املصطلح حتوالت كثرية من 
حيث استعامله يف ماالت شتى فتارة يستعمل يف التوظيف العسكري برؤية 
خطة لتحديد هدف ما وأخرى يستعمل كتقنية لتحديد تصورات مستقبلية 
يف مال السياسة أو غري ذلك ، فبهذا الفضاء من الداللة واحلمولة املعرفية 
اتسع نطاقه حتى استعمل يف مال دراسات اخلطاب، بحيث أجُّلف كتابا يف هذا 
مقاربة  اخلطاب  »استاتيجيات  الشهري  ظافر  عبداهلادي  للباحث  العنوان 
القيام  أو  لتناول مشكلة ما  بأهنا: »طرق حمددة  إياها   لغوية تداولية« معرفًا 
بمهمة من املهامت أو هي مموعة عمليات هتدف إىل بلوغ غايات معينة أو هي 
تدابري مرسومة من اجل ضبط معلومات حمددة والتحكم هبا « )1( ، وبذلك 
فهي رؤية تقوم عىل التخطيط ترتكز عىل تصورات واقعية تنطلق من الذهن 
القرآنية  أدل من االستاتيجية  ، وليس  املرسوم من الهداف  إىل  للوصول 
 ، املطاف  مآل يف هناية  إىل  اهنا  الكون واحلياة واإلنسان من  الراسمة حلركة 
ْنَسانجُ إِنََّك َكاِدٌح  َها اإْلِ مثال ذلك ما يقوله سبحانه وتعاىل عن اإلنسان : ياَأيُّ
اَلِقيِه﴾ فاآلية ترسم أن السري والسعي لإلنسانية بمنحى  إَِلى َربَِّك َكْدًحا َفمجُ
من التكامل واالرتقاء هدفه الوصول إىل اهلل سبحانه وتعاىل ، وكل كلامت 
النبياء والولياء نجد فيها تلك االستاتيجية القائمة عىل هدف نبيل تنشده 

الكائنات بأرسها بتنوع ذلك اهلدف ومراقيه .
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الفاعل  هبا  يتفأوت  باالستاتيجية  عنها  املعرب  الرؤية  تلك  أن  وبالشك   
الهداف  اليرون  الناس  من  فالقادة  وآخر،  شخص  بني  )املنتج(  الذهني 
الصغرية حمطة للرقي واإلصالح والسعي واليقني، بل تسمو أهدافهم بسمو 
بادية  املالزمة  كانت  هنا  من  الوجود.  حلركة  وتصور  رؤية  من  عليه  ماهم 
بإمعاٍن بني االستاتيجية والقيادة .وهذا ماسيستنتج من البحث بعد العروج 

عىل مداخل تعريف القيادة وأمهيتها.

 القيادة يف اللغة هي من : » القود وهو نقيض السوق، يقود الدابة من أمامها 
حركة  تسيري  عىل  يستول  مفهوم  هي  إذًن  فالقيادة   )2(» خلفها  من  ويسوق 
والتقدم هي حمطتان لإلرشاف   فالواجهة  اخللف  المام  ال من  الفراد من 
فأعطوا  املجال  ذلك  يف  املعنيون  استرشفه  معنى  وهو   ، االتباع  يف  والتأثري 
تعريفا للقيادة بوصفها » عملية التأثري عىل اآلخرين ليعملوا من أجل حتقيق 
هدف معني « )3( ، وعليه فالقيادة ستحقق االستاتيجية حني يرسم اهلدف 
املنشود وتتبلور الرؤية الكاملة يف كيفية التخطيط وجتاوز العقبات يف ذلك 
يف  كثرية  بمأثورات  التاث  اكتنز   ، القيادة  أي  والمهيتها  املقصود.  الطريق 
باإلمام  القائد  عن  يعرب  حيث   ، الكريم  بالقرآن  بدًء  أمهيتها  عن  احلديث 
ِذيَن  َها الَّ واخلليفة والسلطان وامللك وول المر يقول سبحانه وتعاىل : َياَأيُّ
النبي  عن  وورد   ﴾ ْم  ِمنْكجُ اْلَْمِر  َوأجُْولِي  وَل  سجُ الرَّ وا  َوَأطِيعجُ َه  اللَّ وا  َأطِيعجُ آَمنجُوا 
الِن من دون  ْم ، َوال َيَتنَاَجى َرججُ وا َأَحَدكجُ رجُ نْتجُْم َثالَثًة يفِ َسَفٍر َفَأمِّ )( : »إَِذا كجُ
دَّ لِلنَّاِس ِمْن َأِمري َبّر  َصاِحبِِهامَ« )4( وورد عن أمري املؤمنني )( : »َفإِنَّهجُ الَبجُ
َبلِّغجُ اهللجُ فِيَها الَجَل،  ، َويجُ ، َوَيْسَتْمتِعجُ فِيَها اْلَكافِرجُ أو َفاِجر، َيْعَملجُ يفِ إِْمَرتِِه املْجُْؤِمنجُ
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ِعيِف ِمَن  ْؤَخذجُ بِِه لِلضَّ ، َويجُ بجُلجُ ، َوَتْأَمنجُ بِِه السُّ وُّ َقاَتلجُ بِِه اْلَعدجُ ، َويجُ َوجيجَُْمعجُ بِِه اْلَفيءجُ
اَح ِمْن َفاِجر« )5( وغري ذلك كثري.  ْستََ ، َويجُ يَح َبرٌّ ، َحتَّى َيْستَِ اْلَقِويِّ

أما من الشعر فقال قائلهم الشاعر الفوه بن مالك الودي :  )6(.

م        وال َسـراَة إذا ُجهاهلِـم  سـادوا ال ُيصلح الناس َفوض ال رسَاَة هلٌَ

والبــــــيـُت ال ُيبَتنـى إال عل عــمٍد         وال ِعمـاَد إذا مل ُتــــرَس أوتـاُد

ثانيا: القيادة واإلمام احلسني)(ثنائية التجأور والتداخل:
باختالف  ما  هدف  نحو  الناس  حتريك  عىل  القدرة  هي  القيادة  كانت  إذا   
عند  والذات  الرؤية  يف  اهلدف  سمو  نلحظ  فإننا   ، وحجمه  ونوعه  اهلدف 
اإلمام احلسني )( يف اغلب كلامته عند عاشوراء ، فالقدرة مل تكن بمسار 
كابر  عن  كابرا  تناقلوها  صفات  فهي   )( اإلمام  عند  واحد  توجه  ذي 
مرت  التي  اجلسام  والحداث  التجارب  معتك  من  اكتسبوها  ومهارات 
الصفات  من  له   )( واحلسني   ، امجعني  السالم  عليهم  وعاشوها  عليهم 
القدرة عىل متتني سياسة االقناع وتفكيك  والسامت مايؤرش ملدخل جيل يف 
اهلدف  عن  واالختالف  التباين  إلزاحة  مستلزم  خطاب  بصناعة  املومهات 
املبتغى يف حركته اإلصالحية الثورية.حتى شكل )( ثنائية من التجأور 
والتداخل بني املفهوم للقيادة نسقا وذاتا، فكان الفاعل واملؤسس يف التأثري 
واالستاملة والتحريك ، ملن صحبه وملن أبرص بقلبه وعقله مساحة كلامته يف 

دائرة الزمن إىل يوم البعث.

 فالتجاور يف تلك املالزمة ليس نابعًا من شهوة تود امتطاء التعال والرفعة 
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والطغيان عىل الناس ، فاهلدف سام والذات منغمسة يف ذلك اهلدف الترى 
إالّ ماتوحدت به وعاشته وجدانا وسلوكا، فهو القائل )( : »اللهم إّنك 
تعلم أّنه مل يكن ما كان منّا تنافسًا يف سلطان، وال التامسًا من فضول احلطام، 
ولكن لنرى املعامل من دينك، ونظهر اإلصالح يف بالدك، ويأمن املظلومون 

من عبادك، ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك..« )7( 

:)( ثالثا: القيادة من املهارات إىل القيم عند اإلمام احلسني

 التمكن يف القيادة والقدرة عىل إدارة شؤون الناس والتاثري فيهم أمر ليس 
الرؤية  تساوت  من  إالّ  القادة،  أغلب  عند  الذهنية  اخلارطة  يف  بامليسور 
والقيمومة  آن  يف  الناس  وماتعني  السلطة  ماتعني  بمعرفة  لديه  والبصرية 
القيادة هي  أولويات  املبعث يف  الناس يف آن آخر، من هنا كان  عىل مصائر 
عالقة تكاملية بني املهارات والقيم يف التصور اإلسالمي، وهو ماجتسد يف 
يف  فاملرتكز   ، واضح  بشكل   )( احلسني  اإلمام  عند  اخلطاب  عالمات 
املهارات الفكرية واإلنسانية والفنية التنفصل عن منظومة القيم من العدالة 
والصدق والشجاعة واملحبة والوفاء وغريها ، فهام عنوانان للتكامل يف نجاح 
مسؤولية القائد ، فخروج اإلمام )( من مكة إىل كربالء ماهو إالّ مهارة يف 
التخطيط تتوخى إبعاد احلدث املتوقع عن بيت اهلل حفاظا عىل مركزية الكعبة 
مما قد حيدث من إثارة للدماء فضاًل عن كشف التباع واملخلصني ممن هم يف 
العراق يكون أكثر جدوى وحتريكا لتلك القضية مستقبال يف وجدان المة.
أما اإلدارة لألهل ولألصحاب والتباع فتجلت تارة بالخبار واالستبشار 
ملا سيكون عليه املصري تارة وبتوزيع الدوار يف معسكره وتقديم من يلقي 
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احلجج عىل العداء تارة أخرى وغري ذلك كثري.

 أما القيم فلم ختلجُ نصوصه )( من تركيز وطيدهتا يف النفوس فهو القائل: 
القوم  رسل  السهام  هذه  فإن  منه  البد  الذي  املوت  إىل  اهلل  رمحكم  »قوموا 
سبيل  هو  املوت  وكأن  صحبه  يف  الشجاعة  روح  بذلك  معززًا   )8(  » إليكم 
احلياة القادم ، يقول العقاد عن تلك القيمة : » ليس يف بني اإلنسان من هو 

أشجع قلبًا ممن أقدم عىل ما أقدم عليه احلسني يف يوم عاشوراء« )9(

 ويف مقام العزة يؤسس اإلمام )( ملبدأ الكرامة وهو املنطلق الول الذي 
النفوس  لتعلو  اتباعه  نفوس  يف  اجلذوة  تلك  يرسخ  كي  القائد  عليه  يعمل 
وتسمو باحلياة البّية ، يقول : )( : »واهلل لو مل يكن يف الدنيا ملجأ والمأوى 
ملا بايعت يزيد بن معاوية«)10( فالتقنني يتجأوز دائرة الشخص ليمثل فضاًء 

من النوع الذي جيب ان اليطاع حني يكون بخصال يزيد وأوصافه .

 أما احلكمة فتتجىل عند القائد حني يكون السري هبم إىل اهلدف املحدد واضحا 
لتحقيق  مدخال  بالقائد  القناعة  فتكون  به  ويؤمنون  التباع  يستشعره  جليا 
 )( املرجو من كل أمر أو إيعاز، وهو مابدا واضحًا يف كل حركات اإلمام
وأقواله فأغلب خطاباته  تتوخى غايًة رسمها لتباعه يف مسريهتم كي يكونوا 
عىل بصرية فيام هم سائرون إليه ، يقول : )( : » أنا ادعوكم إىل كتاب اهلل 
وسنة نبيه )( فإن السنة قد أميتت وأن البدعة قد أحيت وأن تستمعوا 
إىل  تتسلل  احلكمة  فهذه   )11(  » الرشاد  سبيل  أهدكم  أمري  وتطيعوا  قول 
الوعي القرآين فيام أراده لإلنسان بااللتزام بكتاب اهلل وسنة نبيه ملا فيهام من 
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تقويم للحياة من جانب وإحياًء لسنة النبي بعدما أميتت بالتعطيل والتغيري 
والكفر بوصايا النبي )( ، مع التأكيد عىل أمهية حمور االتباع يف ثنائيتي 
الرئيس واملرؤوس فالقائد يرسم اجلادة إىل سبيل الرشاد وهو ماتوخاه اإلمام 

)( تأكيًد يف خطابه.

املحور الول : استاتيجيات القيادة يف النسق :
القيادة  النسق هو تعدد حلمولة يف الداللة ، فالنسق يف  تعدد اإلمكانات يف 
صورة ملدارك بلورها الذهن حتى اشبعت فتحولت إىل فيض من التكثيف 
املوجه املكتنز بعمق املامرسات املعاشة والتاسياسات النظرية لذلك املنحى، 
بؤرة  )( من  اجراه احلسني  )القيادة( كنسق  املعريف لصورة  احلفر  ولعل 
املقدس )قرآنا كان أو سنة نبوية  أو جتربة( أمري املؤمنني )( وأخيه اإلمام 
قبل  النسق  باجرائية  القيادي  البعد  لتناسل  مشهدا  يعطينا   )( احلسن 
االنعكاسات بالذات ، فالرؤية القرآنية ملفهوم القيادة تقوم عىل حمورين اثنني 
ينفتحان عىل مسالك متعددة من اجلزئيات مها : اهلدفية والتوجيه، يقول عيل 
رشيعتي : إن حتليل كلمة أمة يتضمن مموعة من املفاهيم هي : االشتاك 
يف اهلدف والقبلة ،واملسري باجتاه القبلة واهلدف ، ووجوب القيادة واهلداية 
املشتكة.. إذن فالمة جامعة إنسانية يشتك مجيع افرادها يف هدف مشتك 
عىل  املرجو  هدفهم  باجتاه  يتحركوا  لكي  بعض  حول  بعضهم  التّف  وقد 
أساس قيادة مشتكة ..قيادة هلا قائد واع يتفق عليه اجلميع)12( وعليه اغلب 
القادة  من  هلا  اهلل  قيض  قد  القرآين  النص  يف  املرسومة  الهداف  ان  الرؤى 
)الرسل واالنبياء( ما جيعلها واقعا تؤمن به الناس عقيدة وترشيعا وسلوكا، 
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وكان ماكان من حتديات ودماء وكفر وتنكيل بمعاول النور التي محلها هؤالء 
املصلحون يف التوجيه والتمثل الهداف السامء املتجلية قرآنا هيدي للتي هي 

أقوم.

  أما جتربة التأصيل لقيادة النسق فتة حكم النبي حممد )( فهي حماولة 
استجمعت أموًر شتى، حكاها القرآن تارة ومتثلها النبي )( تارة أخرى ، 
فالتقويم واجلدل بالتي هي أحسن واالستدراج يف صناعة التكيف مع واقع 
جديد واإلثارة العقلية حينا والعاطفة حينا آخر واملقومات الشخصية كلها 
القائد  يكون  أن  ملعنى  احلقيقي  التفسري  جسدت  موضوعي  نسق  مقومات 
امللمح  لذلك  النبوية  التجربة  انعكستا يف  والتطبيق صفتان  فالتنظري   ، قائدًا 
فآمن من آمن وأنكر من أعمي قلبه ومل يدرك ببرص القلب حقيقة املوجهات 
والسبل املنرية لسعادة اإلنسان. يقول القرآن عن النبي ) : )ولكم يف 
مااكده  وهو   ، االتباع  يف  للتاثري  أساس  منطلق  وهو  حسنة﴾  أسوة  رسول 
الهداف  تتحقق  أن  يمكن  »وال    : القيادة  مال  يف  املعارصون  الباحثون 
 ،)13( اجلليلة واحلسنة«  القائد قدوة ملرؤوسيه يف العامل  مل يكن  إذا  النبيلة 
فقد ورد عن اإلمام الصادق )( قال: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
يقول»سريوا  ثم  يديه  بني  فأجلسهم  دعاهم  يبعث رسية  أن  أراد  إذا  وسلم 
باسم اهلل وباهلل ويف سبيل اهلل وعىل ملة رسول اهلل، ال تغلوا وال متثلوا وال 
تغدروا وال تقتلوا شيخًا فانيًا وال صبيًا وال امرأة وال تقطعوا شجرًا إال أن 
أو أفضلهم نظر إىل أحد من  املسلمني  أدنى  إليها، وأيام رجل من  تضطروا 
املرشكني فهو جار حتى يسمع كالم اهلل، فإن تبعكم فأخوكم يف الدين، وإن 
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أبى فأبلغوه مأمنه، واستعينوا باهلل«)14( ومن  سياسة أمري املؤمنني عيل بن أيب 
طالب )(  يف حل النزاعات وإشاعة ثقافة التسامح والسالم فقد أوىص 
َك و هلل فِيِه  وُّ ْلحًا َدَعاَك إليه َعدجُ )( أحد قادة جيشه قائاًل :» َو الَ َتْدَفَعنَّ صجُ
وِمَك َو َأْمنًا لِباَِلِدَك َو َلِكِن  ْلِح َدَعًة جلِجُنجُوِدَك َو َراَحًة ِمْن مهجُجُ ِرًضا َفإِنَّ يفِ َالصُّ
ْذ  َل َفخجُ لَِيَتَغفَّ َقاَرَب  امَ  بَّ رجُ وَّ  َاْلَعدجُ َفإِنَّ  ْلِحِه  َبْعَد صجُ َك  وِّ ِمْن َعدجُ َاحلََْذِر  لَّ  َاحلََْذَر كجُ
«)15( وهو نسق مؤسس تستشده المة  ْسَن َالظَّنِّ بِاحلَْْزِم َو اهِتَِّْم يفِ َذلَِك حجُ
يف  امتداده  عىل  كان  وإن   ، احلقة  النواميس  نحو  واملسرية  احلركة  أجل  من 
التاريخ يكون عرضة لرصاع اإلرادات والهواء والرغبات إالّ أنه يبقى نسقًا 

عامًا للحقيقة التي يتمثلها القائد يف رؤيته للوجود اإلنساين وكيفية قيادته.

القيادة فهي متثل  أما احلديث عن جتربة اإلمام عيل بن أيب طالب )( يف 
النموذج الكمل بعد جتربة النبي )(، من حيث اإلطار النظري واملحتوى 
االجتامعي لنظريته يف احلكم وسياسته يف إدارة المور مجلة وتفصيال، ولعل 
إدارة  يف  الناجحة  للسياسة  ومنهج  نسق  هي   )( عيل  عامل  من  حمطة  كل 
قلبك  القائل:»واشعر  فهو  التسلط  رعاية   )( عنده  فالقيادة  المور، 
الرمحة للرعية واملحبة هلم واللطف هبم« )16( موجها الوالة يف هذا املسلك 
بالشؤون والحوال من جانب  ودراية  القيادة عطف وحمبة ومعرفة  أن  إىل 
والقوة وإحقاق احلق عند الفساد واملخالفة للتعليامت من جانب آخر، يقول 
إِْنَساهنجَُا  َأمحَْاَها  َحِديَدٍة  ِمْن  َتِئنُّ  َأ   ، َعِقيلجُ  َيا  الثََّواِكلجُ  »َثِكَلْتَك   : لخيه عقيل 
َها لَِغَضبِِه ، َأ َتِئنُّ ِمَن الََْذى َو الَ َأِئنُّ ِمْن  ينِ إىل َناٍر َسَجَرَها َجبَّارجُ رُّ لَِلِعبِِه ، َو جتَجُ
َلَظى  « )17( وهو نص يف سياق يؤسس لعدالة احلاكم القائد وإن كان مع ذي 
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القربى. 

املثىل  للقيادة  الصريورة احلقيقية  التمثالت هي أساس  تلك   وبذلك تكون 
يف الواقع اإلسالمي التي استرشفها اإلمام احلسني )( من وحي مفاهيم 
املؤمنني  أمري  وأبوه   )( حممد  النبي  جده  تطبيقًا  وتنأوهلا  السامء  أرستها 
التي  والدوات  لآلليات  وتطبيقًا  رؤيًة  املعامل  واضح  مهيعًا  لتشكل   )(
يستمعون  من  عىل  والتوجيه  والتاثري  التحريك  ساحة  يف  القائد  هبا  يتسلح 

القول فيتبعون أحسنه.

 التحوالت :
1.تفكيك التأصيالت املضادة يف نسق القيادة: 

 َمّثل التحول يف مفهوم النسق القيادي زأوية واضحة يف حركة اإلمام احلسني 
)(  من خالل تصديه )( لتفكيك املرجعيات العقدية والخالقية يف 
مواجهة   أمهها  من  لعل  اعتبارات  عدة  من  وهذا  للحكم  السفيانية  الرؤية 
معاوية،  أيام  منذ  الموية  االيدولوجية  يف  يزيد  حلكم  والتاسيس  الرشعنة 
النبي  به  جاء  الذي  اآلهلي  احلكم  معادلة  عىل  انقالب  هي  الصورة  تلك 
)( بصفات تفرض عدالة احلاكم وحتق احلق وتنصف العامة من الناس. 
يف  يواجه  مل  احلسني  اإلمام  إن   «  : الدين  شمس  مهدي  حممد  املفكر  يقول 
الظلم  يتمتع بالرشعية اإلسالمية ويامرس  حكم يزيد مرد نظام سيايس ال 
السيايس واالقتصادي واالجتامعي عىل فئات من المة وإنام واجه باإلضافة 
إىل ذلك سلطة متثل خطرًا عىل اإلسالم بام هو عقيدة المة ورشيعتها « )18( 
تلك السلطة حني تتمثل بالزعامة أي القيادة فاثارها ستكون ال عىل املستوى 
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االجتامعي بضياع احلقوق فحسب أو اهنا تقترص عىل غياب كرامة اإلنسان 
الذي  اإلهلي  للدين  إهناء  الناجم هو  فاخلطر  ذلك  واكرب من  أوسع  بل  ذاتا 
جاءت به السامء وقدمت له الرواح والنفوس من النبياء والولياء فضاًل 
عن تنايف احلكمة اإلهلية من خلق اإلنسان ليكون خليفته  كام رسم له ، عند 
إحالل تلك العقائد الفاسدة التي يريد يزيد متثلها واقعا. من هنا فمقوالت 
اإلمام احلسني )( تسترشف تلك التحوالت اخلطرة يف السلوك والرؤيا 
يزيد،  مثل  براع  المة  بجُليت  إذا  الم  السَّ يقول)(: »عىل اإلسالم   ، ليزيد 
أيب  آل  عىل  حمّرمة  اخلالفة  يقول:   )( اهلل  رسول  جّدي  سمعتجُ  ولقد 

سفيان «)19(

فاسق،  رجل  ويزيد  الرسالة...  ومعدن  النبّوة  بيت  أهل  »إّنا  أيضًا:  وقال 
شارب اخلمر، قاتل النفس املحتمة، معلن بالفسق، ومثيل ال يبايع مثله«)20(

لنسق  الرفض  رسم  يف  واملنطلق  الدعامة  متثل  السلوب  أو  الطريقة  تلك 
الفئة  تلك  ضالل  حلقيقة  التاصيل  حيث  من   ، االموية  الفلسفة  يف  القيادة 
وبأهّنا التصلح إىل إدارة أمور الناس حد التحريم وهو ماتوحي إليه عبارة 
ويف   ، سفيان  أيب  آل  عىل  حمرمة  اخلالفة  بأن   )( النبي  عن  االستشهاد 
التحريم قضية وجود طرفني أحدمها اليمكن أن يكون قبلة للناس أعتقادًا 
وأخالقًا وسلوكًا وهو ماتوسم بآل أيب سفيان، أراد منه )( طرق ذاكرة 
املخاطبني وتنبيههم إىل حقيقة الرشذمة من هؤالء لعلهم يفيقون إىل سلطة 
النبي يف خطابه االبالغي املذكور، ويف النص اآلخر يعيد اإلمام منظومتني 
من التصور حماوالً رسم التشظي والبون الشاسع بني منهم اهل بيت معدن 
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إىل  املحتمة  النفس  وقاتلو  اخلمر  توكيدي ومن هم شاربو  بسياق  الرسالة 
لتجيل  مرآة  هو  التباين  هذا   ، املعلمني  بني  الفصل  يف  التامهي  من  مستوى 
ذلك  عن  فضال  اجلميع،  ويتيقنها  يعلمها  آخر  دون  من  طرف  يف  احلقيقة 
اخلمر،  شارب  فاسق،  رجل  يزيد  بأن  اخلطاب  يف  واضح  الدالل  فاملؤرش 
قاتل النفس املحتمة، معلن بالفسق، ومثيل ال يبايع مثله ، هذه الوصاف 

هي تعرية أمام اجلمهور حلقيقة من يريد أن يكون قائدًا لألمة.

2.املغادرة من االستالب إىل احلقيقة:

 ، املعنى  حمنة  والتزال  كانت  والوضوح  اخلفاء  حيث  من  احلقيقة  إشكالية   
فكل الرؤى تستبطن حقيقة تراها هي الصواب ، كام هو يف احلداثة السائدة، 
التعاطي مع فكر املعصوم فاحلقيقة  الرحيل عند  الرؤية يصيبها  أن هذه  إالّ 
التدليل والربهنة  بعد  مايراه ويثبته عقال وقلبا حيث الجدال والشك  هي 
 )( عىل املنحى املستقيم حلركة الوجود، من هنا كان منطلق اإلمام احلسني
يف مرآة نظره ليزيد )الشخص والنوع( أنه ال حق له يف استالب حقيقة فرض 
نفسه قائدا آمرا للناس ممتلكا لرقاهبم وامواهلم مسخرا مقدرات المة لنزواته 
وهلواته، فام كان منه )( إالّ أن يشعر بتلك احلقيقة جهارًا هنارًا يف كلامته 
إلزالة اللبس والتعمية املؤدجلة عىل أبصار الناس ، يقول : )( »نحن وبنو 
فنحن  اهلل،  كذب  وقالوا:  اهلل،  صدق  قلنا:  وجّل  عّز  اهلل  يف  اختصمنا  أمّية 
ْم َيا َعبِيَد المة!  ْحقًا َلكجُ وإيامها اخلصامن يوم القيامة« )21( وهو القائل : »َفسجُ
َوَنَفَثَة   ! ْصَبَة اآلَثاِم  اْلَكِلِم ! وعجُ يفِ   اْلِكَتاِب ! َوحمجَُرِّ َوَنَبَذَة   ! اَذ الْحَزاِب  ذَّ َوشجُ
من دون ؟! َوَعنَّا َتَتَخاَذلجُوَن ؟!َأَجْل  الَِء َتْعضجُ نَِن ! َأَهؤجُ ْطِفِئي  السُّ ْيَطاِن! َومجُ الشَّ
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 ! ْم  كجُ وعجُ فجُرجُ َعَلْيِه  َرْت  َوَتَأزَّ  ! ْم  كجُ ولجُ أجُصجُ إليه  َوَشَجْت   ! َقِديٌم  ْم  فِيكجُ َغْدٌر  َواهللَِ 
ِعيِّ  ِعيَّ اْبَن الدَّ نْتجُْم َأْخَبَث َثَمٍر َشجًا لِلنَّاظِِر ! َوأجُْكَلًة لِْلَغاِصِب !َأالَ َوإنَّ الدَّ َفكجُ
ةجُ !« )22( هذا التحول  لَّ ِة ؛ َوَهْيَهاَت ِمنَّا الذِّ لَّ ِة َوالذِّ لَّ َقْد َرَكَز َبنيَْ اْثنََتنيِْ : َبنيَْ السِّ
بأن  حركتها  سالف  يف  المة  قصده   ، والتخطيط  السلوك  يف  موقفا  يسجل 
شاهدة  قيمة  تكون  أن  اليمكن  واالنحراف  والغدر  الدناءة  من  الثلة  تلك 
عىل حركة الوجود ، ورساالت النبياء من جانب ومن جانب آخر تتشظى 
الداللة يف تسطيح يزيد من مؤهالت اخلالفة وقيادة الناس فقد كان يزيد : 
» يف تربيته املسيحية وثقافته الرومانية البيزنطية وعالقاته واهتامماته احلياتية 
مع أوساط املسيحني ومع اجليل الشاب من بني أمية وهو جيل اليفقه من 
اإلسالم شيئًا يمث خطرًا ان يعتربه املسلمون مرجعهم الرشعي باإلضافة إىل 
صفته باعتباره حاكاًم سياسيًا وهذا يشكل خطرا عىل اإلسالم عقيدة ورشيعة 
الناحية  من  السلطة  يف  اختالل  مرد  واليمثل  وهويتها  المة  دين  باعتبار 
العقيدة  تتلون  الرصحية  االحياءات  وبتلك   ، والسياسية«)23(  التنظيمية 
الصاحلة وتسود حني تتسمها القيادة الصاحلة ال بالعمل عىل إدارة شؤون 
الناس فحسب بل بكشف املعادل املوضوعي املزيف واملدعي الهلية القيادة 
يف كل زمان ومكان .كنسق وليس ذاتا يمثل خط االنحراف يف مسرية المة. 
اجلامعات  فيه  وتتامهى  يتبنى  حني  جوهري  مفهوم  أخطر  النسق  بوصف 
املغلف  والتمويه  واخلداع  التأويل  من  باليات  لوجودها  مرشعنة  الضالة 

لوعية الناس.
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3.النسق من الطبقية إىل اجلمهور:

 اليبدو بعيدًا نسق القبيلة املخاتل يف اجرائياته حني يعمد إىل توظيف أدوات 
البقاء واالستبداد والتاثري يف عقل املخاطب فيخلق الطبقة املمجدة احلاضنة 
املامرسة  الفعل يف  التشكيل وعند  عند  السلطة  املرشعنة لدجلة وتصورات 
احلاكمة ،لتكون بالنهاية مايسمى سلطة النخبة، وهو حقل مل يلبث أن متدد يف 
اإلسالم إىل فتة متاخرة ، فبتلك اهليمنة من النسق تسيد املهووسون بالسلطة 
وليس أدل من بني أمية حني توارثوا الزعامة وجعلوها يف عصبة منهم وكأهنا 
سلطان منح من السامء هلم. تلك الرؤية مل تكن غائبة عن واقع خطاب اإلمام 
احلسني )( ، فاستشعار اإلمام )( هبا جعله يستوقف تلك املحطة من 
فيام  املهيمن  التفكري  بعيدا عن تلك الحادية من  التصورات ليؤسس نسقا 
أن  يمكن  احلاكمة يف ملحظ جديد هو صناعة وعي لألمة  بالطبقية  يسمى 
حيدد مساحات التقويم واإلصالح يف الرؤية احلاكمة ، يقول )( : »ولقد 
سمعت جدي )( يقول : اخلالفة حمرمة عىل آل أيب سفيان«)24(، ويقول: 
فإنك  عني  إليك   ! مروان  يا  »ويلك  مروان  بن  عبدامللك  خماطبا   :  )(
رجس ، وإنا أهل بيت الطهارة الذين أنزل اهلل عز وجل عىل نبيه حممد  فقال : 
) إنام يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا ( ، فنكس 
 ! الزرقاء  بن  يا  أبرش   :)(له احلسني فقال   ، ينطق بيشء  مروان رأسه ال 
بكل ما تكره من الرسول  يوم تقدم عىل ربك فيسألك جدي عن حقي وحق 
يزيد«)25( ففي كال النصني تتحدد نمطية اخلطاب عند اإلمام )( بوصفه 
قائدا لتؤكد رفض التصورات الذهنية عن السلطة يف املخيال الموي، من 
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حيث التأسيس للقطيعة معها بام ورد عن النبي حممد )( وبام نص عليه 
القران يف ان االحق يقيادة المة هم ممن اذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم 

تطهي .

املبحث الثاين: استاتيجيات القيادة يف الذات: 
أوال: التمثل واملواجهة:

1.صناعة اخلطاب :
 اليغني االنفتاح عىل مفهوم اخلطاب وتنوع ماقيل فيه من تعريفات ،حقيقة 

تضاف إىل كونه امللفوظ املوجه إىل الغري بافهامه قصدًا معينًا )26( ، يقوم عىل 
اإلبالغ والتأثري يف متلقيه، وتلك مهارة التجُأتى ليٍّ كان يف رسالته االبالغية، 
وصناعة  اللغة  لناصية  متلكه  هو  للقائد  الذاتية  الصفات  يف  املالوف  ولعل 
اخلطاب املتفرد فاليمكن للقائد أن يكون مؤثرًا مامل يمتلك أدوات التواصل  
والقدرة عىل إجادة فن القول ، باالتساق بني الفكار واالختيار للمفردات 
وحسن السبك ومطابقة الكالم ملقتىض احلال تتبلور القيمة الفنية املؤثرة يف 
اخلطاب املوجه للمتلقي ، » فالفارق بني الكالم العادي والسلوب الديب 
اللغوية فقط بل هو فارق يف دقة االحتياز عىل  ليس فارقًا يف االستعامالت 
املعاين ومن ثم التعبري عنها« )27( ، هذه الصفة تعد من استاتيجيات  القيادة 
مباديء  يلحظ   خطاباته  اغلب  ففي   )( احلسني  اإلمام  لذات  الرئيسة 
ومعامل رئيسة يكتنز هبا اخلطاب حتى استحالت إىل حمرك من التوقد تصحو 
به اجلموع الراقدة  حتت وطأة الظاملني ، يقول : )( : »أالَ َوإِنَّ الدِعيَّ ابَن 
ة «)28( وهو  ِمنَّا الذلَّ ة، وَهْيَهات  ِة َوالذلَّ ، َبنَي السلَّ الدِعيِّ َقد َركَز َبنَي اْثنََتنيِْ
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قول تردد ومل يزل حتى اضحى شعارًا ملجاهبة الطغاة ، هذا اخلطاب يقوم عىل 
انساق تتعدى املخاطب يف النص لتشمل ساللة بأكملها تلقفها العهر فغدت 
مرتعا للبغاء والزنا من أمية إىل معاوية إىل يزيد إىل زياد بن أبيه ، فهم ادعياء 
بال شك أما السلة فهي مواجهة السيف والقتل، ولعل ذلك مايمكن تسميته 
باخلطاب االفحامي »الذي يقوم عىل مهيمنات تلفظية تتوافق واستاتيجته 
االفحامية .. حيث امتالك سلطة التلفظ وآلياته قصد إسكات املتلقي إلقناعه 
التاميز ملن  التاسيس يعطي صفة  أمتاعه «)29( ومن ثم فذلك املرسد من  أو 
أن  اليمكن  اجلمهور  عند  فالتلقي   ، اجلمهور  وخماطبة  القيادة  زمام  يمتلك 
يكون اعتباطًا مامل تكن هناك ازاحات عن املالوف يف التصور والتسديد نحو 
اهلدف وهذا ماتوخاه اإلمام احلسني )( حني وسم املخاطب بالدعي وأنه 
 ، يزيد  السيف والقتل والذلة يف اطاعة  السلة أي مواجهة  ركز بني خياري 

وهيهات أن يكون ذلك لتباع احلقيقة واحلق.

 ويف نص آخر من أنساق التمثل واملواجهة يف صناعة خطاب القائد مانلحظه 
نَي ،  وَنا َواهلِِ ْختجُمجُ تجَُها اجلَْامََعةجُ َوَتَرحًا ِحنَي اْسَترصَْ َأيَّ ْم  يف قوله )( : »َتّبًا َلكجُ
ْم ! َوَحَشْشتجُْم َعَلْينَا َنارًا  وِجِفنَي ؛ َسَلْلتجُْم َعَلْينَا َسْيفًا َلنَا يفِ  َأْيامَنِكجُ ْم مجُ ْخنَاكجُ َفَأرصَْ
ْم  ْم َعيلَ أولَِياِئكجُ َفَأْصَبْحتجُْم أْلبًا اِلْعَداِئكجُ ْم !  كجُ وِّ اْقَتَدْحنَاَها َعيلَ َعمن دونا َوَعدجُ
يرتكز  حيث   )30(» فِيِهْم  ْم  َلكجُ َأْصَبَح  َأَمٍل  َوالَ   ، ْم  فِيكجُ َأْفَشْوهجُ  َعْدٍل  بَِغريِْ 
اخلطاب هنا عىل مقومني الول: التبئري العاطفي حيث إثارة السامع يف كل 
الغدر  بل  نصيبا  للوعد  التعرف  التي  اجلامعة  تلك  غدر  عن  ومكان  زمان 
شيمتها وديدهنا ، والثاين الشحن الدعائي عىل ذلك السلوك املستهجن بقوله 
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الدعاء  القرآن يف  تبا وترحا، أي هالكا وحزنا وهو أسلوب استامله   )(
عىل قادة الضالل ومثريي الفتن، وبذلك التوسل من اخلطاب حيث العاطفة 
القائد واستاتيجته حيث الدقة يف الرصد والتعبري  والتضمني تتولد نمطية 

عن احلدث بام يناسبه وينسجم معه.

2.توليد اخليارات :

يمكن  التي  احللول  وأجزاء  املمكنة  احللول  خمتلف  »هي   : هي  اخليارات   
ماتكون  عادة   ،  )31(» اتفاق  إىل  يتوصال  أن  الطرفني  لكال  بموجبها 
كاستاتيجية عند القائد للحوار مع  املخاطبني ملا يف ذلك التوالد من تعدد 
يف مساحة احلوار والوصول إىل حلول أوال ، وسعة يف الفق الذي جيب أن 
يكون عليه القائد ثانيا ، وهذا مايمكن رصده كآلية يف خطاب اإلمام احلسني 
)( مع أصحابه وأخرى مع اعدائه ، يقول )( خماطبا اصحابه: »هذا 
الليل قد غشيكم فاختذوه مجال . ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل 
بيتي ، ثم تفرقوا يف سوادكم ومدائنكم حتى يفرج اهلل ، فان القوم انام يطلبوين 
ولو قد أصابوين هلوا عن طلب غريي . فقال له اخوته وابناءه وبنو أخيه وابنا 
عبداهلل بن جعفر : ملَِ نفعل لنبقى بعدك ؟ ال ارانا اهلل ذلك ابدا بدأهم هبذا 
 :)( القول العباس بن عيل ، ثم اهنم تكلموا هبذا ونحوه . فقال احلسني
يا بني عقيل حسبكم من القتل بمسلم اذهبوا قد أذنت لكم، قالوا : فام يقول 
الناس ؟ يقولون : انا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خري العامم ومل نرم 
معهم بسهم ، ومل نطعن معهم برمح ، ومل نرضب معهم بسيف ، وال ندري 
ونقاتل  وأهلينا  وأموالنا  أنفسنا  نفديك  ولكن  نفعل  ال  واهلل  ال  صنعوا  ما 
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معك حتى نرد موردك ، فقبح اهلل العيش بعدك «)32( فالتعدد يف اخليارات 
باختاذ الليل مجال ومرافقة كل رجل لواحد من اهل بيته )( ثم التفرق 
يف املدن ومنح االذن لبني عقيل .. صورة حية الفق التناسل فيام يكون عليه 
القائد وان كان وقت املحنة وسواد اخلطب ،رغبة يف اإلفصاح عام قد يضمره 
االتباع واليقدرون عىل التفوه به  هنا تبدا حكمة القائد يف التفوه بام يضمرون 

ويكنون.

 ويف نص آخر حيث تتوالد مموعة من اخليارات كاجرائية يف التمثل املواجهة 
يقول : )( : »ويلك يا بن سعد أما تتقي اهلل الذي إليه معادك ،أتقاتلني ، 
وأنا ابن من علمت؟  ذر هؤالء القوم وكن معي فإنه أقرب لك إىل اهلل تعإىل، 
فقال ابن سعد : أخاف أن هتدم داري ! فقال احلسني : أنا أبنيها لك ، فقال 
ابن سعد : أخاف أن تؤخذ ضيعتي ، فقال اإلمام احلسني : أنا أخلف عليك 
خريا منها من مال باحلجاز ، فقال ابن سعد : أنا ل عيال وأخاف عليهم ، 
اهلل  ذبحك  ؟  مالك   : يقول  احلسني وهو  اإلمام  عنه  فإنرصف   ، ثم سكت 
عىل فراشك ، وال غفر لك يوم حرشك ، فواهلل إين لرجو أن ال تأكل من بر 
العراق إال يسريا ، فقال ابن سعد مستهزئا من قول اإلمام : يف الشعري كفاية 
عن الرب«)33( هذا االنفتاح يف النسق من اخليارات يوافق أطروحة املهارات 
الذاتية يف القيادة من دون أن خيتنق يف أحادية من الرؤية تلزم اآلخر بالقبول 
أو الرفض ، فضاًل عن ذلك فتلك االرسالية هي مأسسة الستنفاذ احلحج 
من  مايتشح  وهو  التسامح  ال  اإلكراه  منطق  يتوىل  حني  اخلصم  مع  مجيعا 

النص يف فعل اإلمام )( بتوليد تلك اخليارات املتعددة 
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 ويف زأوية أخرى يزحزح اإلمام )( رشعية اآلخر حني يلقي عليه حجة 
تكمن يف صناعة السالم من دون إراقة قطرة دم فيخريهم بان يتكوه وشأنه 
ال استسالما بل خيارا يغلب منطق السلم ال الدماء فيقول عليه السالم: »أهيا 

الناس:إذا كرهتموين فدعوين انرصف عنكم إىل مأمن من الرض«)34(.

3.بالغة االقناع : 
اإلزاحة للمألوف من اخلطاب سمة تصطبغ لغة من أوتوا فصل اخلطاب، 
فبام تثريه من توارد لألفكار وحتوالت يف اختاق الساكن يكون النسق املقنع 
واملؤثر يف التشكيل والصريورة، من هنا يقول اجلاحظ  عن بالغة القول بأهنا 
كل : »ما تستامل به القلوب وتثنى به العناق «)35( ، فاملدخل حتريك العاطفة 
وماتستشعره  اإلنسانية  الفطرة  منطقة  إىل  الوصول  يتحقق  كي  والوجدان 
 )( من قيم يف ذاهتا، ولعله كان أسلوبا جليا يف خطابات اإلمام احلسني
بوصفه قائدًا روحيًا وعسكريًا يتامله ويستمعه ممن هو معارص له أو متحرك 
يف دائرة الزمن ، اذ يقول )( يف أحد خطبه : »َصربًْا َبنِي  اْلِكَراِم! َفامَ املَْوتجُ 
اِئَمِة.  نَاِن اْلَواِسَعِة َو النَِّعيِم الدَّ اِء اِلَ اجلِْ ْم َعِن اْلبجُؤِس َو الرضَّّ ااِلَّ َقنَْطَرٌة َتْعربجُ بِكجُ
ْم ااِلَّ َكَمْن َينَْتِقلجُ  َو اِلَعَداِئكجُ ؟َو َما هجُ ْم َيْكَرهجُ َأن  َينَْتِقَل ِمْن ِسْجٍن إىل َقرصٍْ كجُ َفَأيُّ
َو  َعَلْيِه  اهللَجُ  وِل اهللَِ َصىلَّ   َعْن َرسجُ َثنِي   َأيبِ  َحدَّ إِنَّ  َعَذاٍب.  َو  الِسْجٍن  ِمْن َقرصٍْ 
الَِء إىل َجنَّاهتِِْم،  ْنَيا ِسْجنجُ املْجُؤِمِن َو َجنَّةجُ اْلَكافِِر َو املَْوتجُ ِجرسْجُ َهؤجُ آلِِه: اِنَّ الدُّ
ِذْبتجُ «)36( فالتزواج العاطفي  ؤالَِء إىل َجِحيِمِهْم، ما َكِذْبتجُ َو الَ كجُ َو ِجرسْجُ هجُ
يتعالق بني منطقي العقل والعاطفة ، ولعل العاطفة حمور اإلثارة واالستاملة 
يف اخلطاب إذ متثل مساحة من مساحات الولوج إىل املتلقي بغية إقناعه وهو 
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أيب  الكرام، حدثني  )بني  املذكورة   )( اإلمام  تلمسه يف كلامت  مايمكن 
الغالب هي دوال حمفزة يف عملية  إذ يف   ) ، اجلحيم  اجلنة  اهلل،   عن رسول 
عقائدية  وسياقات  محولة  منها  ولكل   ، عليهم  سيأيت  بام  املخاطبني  إقناع 
واجتامعية تتفاوت فيام بينها ، فصربًا بني الكرام هي حمتوى لفضائل هؤالء 
القوم وسموهم يف دائرة العز والكرامة ، والتضمني لوعد احلديث عن ابيه 
ريّ بني دارين يف  عن جده مرآة حلقيقة العامل الذي سيكون عليه اإلنسان إن خجُ
احلياة وهكذا فهي كلها مقامات اثارة استوطنت البالغة االقناعية من زاوية 

التمثل واملواجهة لقدر النوع والشخوص يف الزمن.

 ويف نص آخر يشري خطاب اإلمام احلسني )( بسمة اقناعية  متثل مسعى 
الذات العاملة بتفاصيل الذات املحاورة فتغدو الصورة ذات ضد الذات حينا 
وذات بمعية ذات حينًا آخر باختالف املوجهات مع نوع املخاطبني ، يقول: 
الرمحن،  طاعة  وتركوا  الشيطان،  طاعة  لزموا  قد  هؤالء  إّن  أالّ   «  :  )(
اهلل،  حرام  وأحلوا  بالفيء،  واستأثروا  احلدود،  وعّطلوا  الفساد،  وأظهروا 
خالل  من  باملتلقي  غريّ«)37(،فاالنعطاف  ممّن  أحّق  وأنا  حالله.  وحرموا 
وتعطيل  الفساد  )اظهار  الرمحن(  وطاعة  الشيطان  )طاعة  املقابالت  تلك 
لتحفيز  مؤرشات  هي   ) واملنع  )االستئثار   ) والتحريم  )التحليل  احلدود( 
احلدث  هول  مريات  لتكتمل  ورؤية  واقعا  الثنائيات  تلك  ومقارنة  املتلقي 
ومايستتبعه من مأزق جتر ويالته عىل المة . ولعل هذا الوقع من التصوير 

اقوى يف احلدث والداللة عىل متلقي اخلطاب .
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ثانيا:التصور واالسترشاف: 

1.الوعي باملستقبل :
عنها،  اهلل  ريض  سلمة  أم  أتته  املدينة  من  اخلروج  عىل  عزم  ملا  احلسني  ان   

وقالت: يا بني ال حّتزين بخروجك إىل العراق، فإين سمعت جدك املصطفى 
)( يقول » يقتل ولدي احلسني بأرض العراق يف أرٍض يقال هلا كربالء، 
» فقال هلا احلسني عليه السالم: يا أماه وأنا واهلل أعلم بذلك، واين مقتوالً ال 
حمالة، وليس ل من هذا بٌد، وأين واهلل لعرف اليوم الذي أقتل فيه، وأعرف 
من يقتلني، وأعرف البقعة التي ادفن فيها، واين اعرف من يقتل من اهل بيتي 
وقرابتي وشيعتي، وإذا أردت يا اماه أجُريك حفريت ومضجعي.« )38( هذا 
حتمية  من   )( احلسني  اإلمام  به  مايؤمن  حلقيقة  استجابة  يمثل  التصور 
التمثل  هذا   ، وأصحابه  بيته  وأهل  يناله  مصري  من  ذلك  وماسيتلو  للقدر 
للمستقبل اليمثل غيبا بالدرجة الوىل بل هو استعالم حلركة تراتبية من توال 
االحداث التي بدأ مؤرشها صعودا يتواصل إىل ماسيكون بذلك املصري وهو 
الناس حني يكون هناك واقع يستجيب لنزعة  مسلك سنني جيري يف حياة 
الكرامات  فيه  تستباح  أو جياهبون ظلام  بكلمة حق  افراده  التسلط واليتفوه 

والنفوس.

 ويفيض التأمل احلقيقي يف كلامت اإلمام )( إىل تلك الصفة من الوضوح 
يف استرشاف املستقبل ملا سيجري من نسق من االحداث تتبلور يف ذاته أو 
جانبا  هناك  ولعل   ، بعد  فيام  المة  عىل  أو  وصحبه  اهله  عىل  سيجري  فيام 
، فهي   )( له املخربة عام سيحصل  الرؤى  القصدي يف تلك  من اإلحياء 
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منظار لالخر بان ماسيجري عىل القائد سيجري عىل أتباعه وهذا فيه سلوى 
وتعبئة للثبات يف تلك املواجهة من الرصاع ، فضاًل عن أن ذلك التوقع من 
االخر  الطرف  عورات  كشف  عىل  جليًا  يربهن   )( له  التالية  االحداث 
قتل  إقدامهم عىل  الكربى يف  حارضًا ومستقباًل يف أهنم سريتكبون اخلطيئة 
 : : )( معربًا عن ذلك  يقول  نبيهم وليس سواه عىل الرض،  بنت  ابن 
طَّ املوت عىل ولِد آدم خمَطَّ القالدة عىل جيد الفتاة. وما أوهلني إىل أساليف  »خجُ
ها  َقّطعجُ اشتياق يعقوب إىل يوسف . وخرٌي ل مرصٌع أنا القيه.كأين بأوصال تجُ
عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء...« إىل أن قال: »أال ومن كان باذالً 
إن  فإينّ راحل مصبحًا  نفسه فلريحل معنا،  اهلل  لقاء  فينا مهجته موطئًا عىل 
شاء اهلل تعاىل«)39(  فاملختار هو القدر الذي فيه وله إىل السالف  فاملوت 
سنة الرب يف خلقه خطت عىل بني البرش من دون أن يستثنى أحدًا منها ، ييل 
ذلك اإلمام بصورة من البيان تربهن عىل وحشية ماسيكون من فعل لتلك 

الوحوش الكارسة فيه عند ذلك املكان املوسوم بني النواوويس وكربالء.

يوٍم  حمَّيَص عن  : »ال    )( قوله  أيضا يف  يتجىل  االسترشاف  ذلك  ومثل 
أجور  ويوفينا  بالئه  عىل  ،َنصربِجُ  البيت  أهل  ِرضانا  اهلل  بالقلم.ِرضا  َط  خجُ

الصابرين«)40(

2.معوقات التغيري: 
 ، الذات  قراءة  املثرية يف  املداخل  التصور والرؤية احد  تعد االزدواجية يف   
القطيعة مع  إذ اليمكن االشتغال عىل وعي اجلمهور وهو يعيش حالة من 
الوجود يف املجتمع  القيم والرؤى ، ولعل تلك احلالة مل تعدم من  نفسه يف 
املعارص لالمام احلسني )( واضطراب رؤيتهم ونظرهم ملا هو كان دائرا 
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آنذاك ،إذ اختذ الغلب من اجلمهور تلك املعادلة من املامطلة والتمويه سبياًل 
للحفاظ عىل أنفسهم أو وسيلة للتزلف من السالطني من مرأى آخر ، من 
ليس  الدين  بأن  اخلطاب  يسمع  وممن  هؤالء  تبصري  القائد  مهمة  كانت  هنا 
جتارًة وليس أسلوبًا يتداول لتحقيق املنافع واملصالح عند الضيق أو اجلدب 
بل هو حالة من اليقني والقرار مع الذات يف االقتناع بمبادئه وماسيؤول إليه 
اإلنسان يف هناياته يقول : )( : » إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق عىل 

السنتهم حيوطونه ما دّرت معايشهم فإذا حمّصوا بالبالء قّل الّديانون « )41(

فإّن  حذر،  عىل  الدنيا  من  وكونوا  اهلل  اتقوا  اهلل  »عباد   :  )(  : ويقول   
بالبقاء،  أحق  النبياء  كانت  أحد،  عليها  بقي  أو  لحد  بقيت  لو  الدنيا 
للبالء،  الدنيا  خلق  تعاىل  اهلل  أّن  غري  بالقضاء،  وأرىض  بالّرىض،  وأوىل 
باٍل ونعيمها مضمحّل، ورسورها مكفهر،  للفناء، فجد يدها  وخلق أهلها 
واملنزل بلغة والّدار قلعًة فتزّودوا، فإّن خري الزاد التقوى، فاتقوا اهلل لعلكم 
بوصفه   )( احلسني  اإلمام  عند  تتوالد  املوجهات  وهنا  تفلحون«)42( 
مىض  من  سرية  يف  والبصرية  العقل  منطق  إىل  االحتكام  رضورة  يف  قائدا 
منطقة  يف  ساكنا  اإلنسان  من  جيعل  قد  واهم  خلود  يف  االحتباس  دون  من 
املتأمل  يمنح  ملمح  ، وهو  أبعد من ذلك  إىل مرمى  التطلع  احلياة من دون 
مهارة ال معرفة دينية فحسب ، فاالنزواء يف منطقة االرتياح واالقتناع بام هو 
موجود قد جيعل من اإلنسان سلبيًا ال فاعاًل مغريًا حلركة احلياة من حوله.

وهي  املبادرة  روح  تثوير  معاجلة  إىل   )( اإلمام  يعمد  أخرى  صورة  ويف 
من أولويات القيادة ، فاملبادرة التعني االستسالم أو النكوص بل اجلرأة يف 
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وسلطة  سياسة  لتغيري  تكون  حني  فيها  واالعظم  احللول  واقتاح  املواجهة 
تعبث بالعباد والبالد» من رأى سلطانا جائرا مستحال حلرام اهلل، ناكثا عهده 
يجُغريّ عليه  فلم  باإلثم والعدوان  اهلل  يعمل يف عباد   ، اهلل  لسنة رسول  خمالفا 

بفعل وال قول كان حقا عىل اهلل أن يدخله مدخله «)43( 

ثالثا : جتفيف منابع العنف :
1.تدعيم التسامح :

 التسامح عىل النقيض من العنف ، اليمكن ان يمثل  حلظة من احلياة احلقة 
الذي شكل ويشكل   العنف  قبضة  ينفلت من  أن  احلياة من من دون  وحق 
اشد السئلة احراجا يف املتخيل االسالمي بعد التجربة التارخيية والرصاع يف 
ثنائيتي الدين والسلطة حتى يومنا هذا ، لذا فإن ترسيم سياسة التسامح من 
شأهنا أن حتارص كل اإلشكاليات املحملة هبوى العنف والتكفري ولعل ذلك 
من أولويات القائد حني التورم بتلك السياسة البدائية من العنف واالحتاب، 
وهو مايمثل واضحًا يف الرؤية  السلوكية والنظرية عند تأمل خطابات اإلمام 
بقتاٍل«)44( لإلشارة إىل  أبدأهم  القائل : »إين أكره أن  احلسني )( : فهو 
منهج ال إىل حلظة راهنة ، فالتأسيس اإلسالمي للحرب يف وقائع االحداث 
عرص النبي حممد )صىل اهلل عليه وآله وسلم( كلها مالحظ تؤكد اهنا حروب 
دفاع ال قتال تأيت يف مال الدفاع وحفظ احلقوق ال نزوات عابرة تثري الدماء 
واالحتقان يف الناس ، وهو مااراده اإلمام احلسني )( من اعدائه، من دون 
الوغول يف ساحة من الدماء الجتف والتنتهي ،واملوقف الطبيعي املرجتى من 
القائد يف تلك اللحظة اليتعدى إال أن يكون حاماًل لتلك االستاتيجية من 
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بعد النظر والتأمل فيام جتر إليه احلروب وويالهتا.

املاء، ورشّفوا  وارووهم من  القوم  »اسقوا   :  )(  : يقول  آخر   ويف نص 
اخليل ترشيفًا« )45( مستمدا عالمات اإلنسانية والتسامح من ذلك االمتداد 
القرآين والنبوي يف التعاطي برفق وحمبة ورمحة وشفقة حتى مع احليوان ، وهي 
عالمة مضيئة لكل من  تزعم مجاعة أو توىل إدارة أمور االخرين ، فبالرفق 
والتوادد والرمحة تعلو سلطة القائد وتكون له القدرة عىل حتريك اتباعه ، ال 
تلك الصورة التي جبل عليها احلكام من الطغيان والتلذذ بام العني رات وال 

اذن سمعت يف شتى أنواع التمثيل والتنكيل .
2.تزييف السلطة:

 مل تزل السلطة يف ابجديات البحث مالزمة ملنطق القوة واهليمنة فام هي إال 
وسيلة تستعمل لالضطهاد والتشفي باخلصوم ، وهو أمر يعد واقعًا حقيقيًا 
عاشته المة اإلسالمية يف خمياهلا اجلمعي إال جتارب نادرة من تاريخ االئمة 
عليهم السالم وحماوالهتم التاسيس سلوكًا  ملفهوم السلطة احلقيقي بوصفهم 
قادة المة ومرشدهيا . هذه الصيغة من التأسيس اخذت طابعًا جديدًا عند 
اإلمام احلسني )( متثلت بكشف وهن السلطة وحقيقتها عند من يريدها 
القيادي  النسق  آليات  من  آلية  وتلك   ، والنزوات  االهواء  لتحقيق  وسيلة 
الذي جتىل بوضوح يف خطابات اإلمام )( من خالهلا يكون االيذان من 
 )( مغادرة السكون إىل االستغاثة باالحتجاج عىل ممارسة كتلك. يقول
حقًا لكم يا عبيد المة، وشذاذ الحزاب، ونبذة الكتاب، وحمّريف الكلم،  »فسجُ
تعضدون،  أهؤالء  السنن.وحيكم  ومطفئي  الشيطان،  ونفثة  اإلثم،  وعصبة 
أجُصولكم،  عليه  وشجت  قديم،  فيكم  غدٌر  واهلل  أَجْل  تتخاذلون،  وعنا 
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 )46( للغاصب«  وأكلة  للناظر،  شٍج  ثمر  أخبث  فكنتم  فروعكم،  وتأزرت 
 ، اال عبيد شذاذ مرتزقة منحرفون عن اجلادة  القوم يف حقيقتهم  فام هؤالء 
فكيف يكونوا يف حمورية السلطة ، وهم اليمتلكوا ادنى املقومات الخالقية 
والعقدية يف التصدي لقيادة أمور الناس وشؤوهنم. ويف رؤية أخرى يصفهم 
مع  واحلياة  سعادة  إال  املوت  أرى  ال  إين   «  : بقوله  بالظاملني  السالم  عليه 
اهلل  نعمة  فابدلوا  احلقيقة  اضاعوا  من  هم  والظاملون  برما«)47(  إال  الظاملني 
كفرا فاختاروا الكفر والعناد منهجا ورؤية هلم يف احلياة ، فاحلياة معهم اال 
برما أي هالكا كام يقول اإلمام )( ، وليس ادل من تلك العالقة الطولية 
التي يتبعها القائد يف تشخيص من هم معه يف دائرة احلياة وعاقبة تاثريهم عىل 
الناس حني يكونوا ظاملني مستلبني حلقوق اهلل يف انفسهم وحقوق الناس يف 
للقائد يف احلياة حني  متمعهم. ويف سياسة أخرى يطبع اإلمام )( ملسة 
يكون املعيار يف التخاطب هو الصدق وقول احلقيقة ، بام يثريه ذلك املؤرش 
عىل التاثري يف االتباع من ناحية ويمنح القوة لصاحبه من ناحية أخرى، فهو 
يقول : )( »يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الشعث، 
ويا زيد بن احلارث، أمل تكتبوا إّل أن أقدم، قد أينعت الثامر، واخرّض اجلناب، 
وإّنام تقدم عىل جند لك منّدة« )48(. متوخيا من ذلك تزييف السلطة يف هؤالء 

االدعياء حني تنكروا للوعد ومل يمنحوا قيمة الصدق للكلمة يف احلياة.

3.إزاحة التأويل :
 إزاحة التأويل تعني الرجوع إىل احلقيقة الن املؤول قد جيعل منها أي  احلقيقة 
والبقاء  االستمرار  عىل  تقوم  باليات  للسلطة   معرفة  بل  للمعرفة  ال  معرفة 
والتمويه، ومن ثم تسطيح املفاهيم وصوالً إىل املآرب والتطلعات. ومن ثم 
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التوحش والبداوة حيث  التأويل إىل سياسة يف  املنحى من  قد يتحول ذلك 
الرصاع حول حقيقة املعنى. تلك اإلشكالية غالبا مايقف عندها القادة، فليس 
بمستطاع ان تتحرك الرؤى يف عقول االتباع والتعمية والتضليل  معادالن 
موضوعيان يتنازعان مع احلقيقة ، لذلك أوىل املقاييس يف استاتيجية القائد 
كشف االهبام وإزالة امللتبس يف اخلطابات املؤدجلة ذات الصبغة االستبدادية، 
يقول : )( »ال واهلل، ال أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، وال أفّر فرار العبيد، 
عباد اهلل إين عذت بريبّ وبرّبكم إن ترمجون، أعوذ بريبّ ورّبكم من كل متكربّ 
افر   ، إعطاء  )اعطي  املكرر  والتاكيد  فالقسم  احلساب«)49(  بيوم  يؤمن  ال 
فرارا( والتوظيف القرآين  انساق فاعلة يف إزاحة املتدأول املؤدلج يف الرؤية 
والتصور بان احلسني بن عيل طالب للسلطة ، والوظيفة امللحوظة يف اخلطاب 
هي كشف املفارقة يف خميال هؤالء  حيث ال توافق أو تقارب مع هؤالء من 
جانب ومن جانب آخر هو خطاب قائد يعتمد عىل تكريس مفهوم الثنائية 
فعلوه  مما  االستعاذة  خالل  اخلصوم من  تعرية  منطقة  والباطل يف  احلق  بني 
التعبري  رؤية  عىل  الستناده  التضمني  يف  القوة  من  منطق  وهو  وسيفعلوه 
القرآين يف التربء من فعل كهذا. ويف صورة أخرى يشحن اإلمام )( خطابه 
بفيض من الدالالت لتصوير اهلدف من خروجه يف تلك الثورة بعيدًا عام قاله 
املؤولون من أصحاب السلطة ليحيل تلك اللحظة إىل شاهد حي يف تاريخ 
 « )( : المة يشهد عىل ما ارادوه من تغليب للخطيئة باسم احلقيقة يقول
إين مل أخرج أرشًا وال بطرًا وال ظاملًا وال مفسدًا إنام خرجت لطلب االصالح 
يف أمة جدي أريد أن امر باملعروف وأهنى عن املنكر وأسري بسرية جدي وأيب 
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عيل بن أيب طالب)( فمن قبلني بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق ومن ارد عيل 
هذا أصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني القوم باحلق وهو خري احلاكمني« )50( 
فبتلك الرسالة وغريها يتوالد املنحنى يف ترتيب الوليات كي تستقيم حركة 
رسالة  هو  والدوات  املنهج  يف  فالتغيري  احلقة،  مساراهتا  عىل  وتكون  المة 

الولياء ومن سار عىل هذا اهلدي فقد ادرك الفتح والنجاة.       
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اخلامتة

التي . 1 العوامل  أهم  أحد  والدولة  اإلنسان  حركة  وعي  يف  القيادة  متثل    
تسهم يف إرساء النظمة االجتامعية وسريورة الثقافة ، فوجودها تاطري 

لنمط من االستقرار والتكاملية يف السعي اإلنساين.
2 . )( مقاربة القيادة مفهوما نسقيا يف املتن اإلسالمي ويف جتربة احلسني

إنسانية  لتجربة  ــاً  وإدراك عمليا  القيادة  أصول  يف  للحفر  معلام  يمثل 
الرؤية  التواصل يف  الغاية منها  عميقة مل تزل تتدد يف الضمري اإلنساين 
والدالالت ، وهو ما أفصح عنه البحث يف املهارات )الفكرية والتنظيمية 

واإلنسانية( .و )ثنائية التجاور والتداخل(
احلسني . 3 اإلمام  عند  خطابا  امللحوظة  القيادة  مقاربة  يف  البحث  اكتشف 

املفاهيم ، وهو ماتعرى  الواقع يف  التعاطي مع  )( من حتديد سامت 
يف خطاب السلطة املضادة حيث  التفكيك والنسف لكل التحوالت يف 

الرؤية التي تدعي القيادة.
يف . 4 الـــذات  يف  للقيادة  فاعلية   )( احلسني  اإلمـــام  خطاب  شّكل 

عىل  اعتمد  باملواجهة  فالتمثل   ، النص  من  تقرأ  متعددة  استاتيجيات 
انبعاث  عند  خيارات  ويولد  الرؤية  يف  االستقامة  حيدد  خطاب  صناعة 
تنشيط  إىل  تقود  االقناع  يف  بالغة  عىل  االنفتاح  مع   ، احلرجة  املواقف 

ومتتني مركزية القيادة يف الذات.
خطاب . 5 يف  الذات  ماهية  مع  متصاًل  نسقًا  واالسترشاف  التصور  يعد   

اإلمام )( فمنه متثل احداث التأثري يف متلقيه ، وعيًا بمجريات املتوقع 
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يف صورة حتديد املستقبل وفقا حلركة السنن يف احلياة تارة وأخرى كانت 
متكني  دون  من  حتول  التي  التغيري  معوقات  لبيان  صورة  املامرسة  تلك 

طريق اخلالص للمجتمعات .
6 . )( جتفيف منابع العنف واحد من معامل القيادة يف الذات عند اإلمام

من دون مغادرة كونه نسقا ماثال يف خطابات النبي )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( وأمري املؤمنني )( وأخيه احلسن )( ، إذ وظف يف ممارسة 
والزمان  احلال  مقامات  باعتبار  املخاطب  يف  وتاثريا  جذبا  الكثر  تعد 

واملكان وكل الظروف املعاشة حينئذ .
تدعيم التسامح الية من تلك املامرسة القيادية يف الذات مل تكن حدثا عابرا . 7

إىل  باصوله إىل خطاب اليدعو  يمتد  ملنهج  بل  حمورية مركزية أسست 
أو تعالوا إىل كلمة سواء .وتلك  بالتي هي احسن  االكراه بل وجادهلم 

نزعة ترسخ القيم الفاضلة يف نفوس ممن يتوىل أمور الناس وشؤوهنم.
الربط بني تزييف السلطة وازاحة التأويل منظور فاعل يف خطاب اإلمام . 8

)( فمهمة القائد يف احدى الوظائف االزاحة ملكونات الوهم والتمويه 
يف اليات السلطة وتقديم النموذج املثال القيم عىل حركة اإلنسان وسريه 

نحو الهداف اإلهلية.
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اهلوامش

عبد اهلادي بن ظافر الشهري اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية ، ط1 دار .1
الكتب اجلديدة املتحدة بريوت لبنان ، 2004 ، ص53

املرصي .2 االفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  الفضل  منظور،أبو  ابن 
)ت711هـ( ،لسان العرب،نرش: آداب احلوزة ،قم املقدسة،حممره،1405هـ.ج 

3، ص370

ف حلمي اللوزي ،   فن القيادة  ، جملة األقىص ، العدد ،764 لسنة 1986 ، ص52..3

املحجة البيضاء 4: 58..4

حممد عبدة ، رشح نج البالغة ، دار ذي القربى ، ، ط1 ،  1427ج1، ص111..5

املزهر ف اللغة: 6.52/1

املجليس،الشيخ حممد باقر )ت1111هـ( 1403هـ،1983م،بحار األنوارمؤسسة .7
الوفاء،بريوت،لبنان،ط2 ، ج 97، ص 80

املقرم،املحقق السيد عبد الرزاق املوسوي، مقتل اإلمام احلسني تقديم: السيد حممد .8
حسني عبد الرزاق ،مؤسسة اخلرسان للمطبوعات – بريوت – ط  بال – 1426 

هـ – 2005 م ، ص 292

جاسم .9 حممد  عيل،تح:  بن  احلسني  الشهداء  العقاد،أبو  حممود  عباس 
الساعدي،ط2،1429هـ.ق-2008م،النارش: املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب 
ص46 العلمية،طهران،  والدراسات  التحقيق  الثقافية،مركز  اإلسالمية،املعاونية 

بحار األنوار: 44/ 10.329
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أبو جعفر حممد بن جرير )ت310هـ( ،تاريخ الطربي،)تاريخ األمم وامللوك( .11
تح: نخبة من العلمء،مؤسسة االعلمي للمطبوعات،بريوت،لبنان،بال ت،ط. (، 

ج3، ص280.

عيل رشيعتي االعمل الكاملة ، دار ابن طاووس ، ط3 ، 2010 ، ج 1، ص48، 12.49

إبراهيم عبد العزيز شيحا،اإلدارة العامة ، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة .13
والنرش،االسكندرية ،)ب ت( ، ص76

العاميل،حممد بن احلسن احلر )ت1104هـ(،وسائل الشيعة،تح: مؤسسة آل .14

البيت)(،إلحياء الرتاث،بريوت،لبنان،ط2،1424هـ-2003م، ج 15، ص 
.58

 نج البالغة : حممد عبدة : 15.415

نج البالغة : حممد عبده : 16.401

م.ن :  17.326

حممد مهدي شمس الدين ، فقه العنف املسلح ف اإلسالم ، مركز دراسات فلفسة .18
الدين بغداد ، ط1 بغداد 2011 ، ص128

  اخلوارزمي،أبو املؤيد املوفق بن امحد املكي اخطب خوارزم )ت568هـ( ،مقتل .19
اإلمام احلسني،مكتبة املفيد،قم املقدسة،بال ت.ط: 1 / 184.

 ابن األثري،الشيخ عز الدين أيب احلسن الشيباين )ت630هـ( الكامل ف .20
التاريخ،دار صادر،بريوت،1385هـ-1965م.ج3 ،ص 246

بحار األنوار ج21.513/31
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مقتل احلسني للخوارزمي : ج 2 ص 9 و22.10

فقه العنف املسلح ف اإلسالم : 23.129/128

بحار األنوار24.326:44

مقتل احلسني  للخوارزمي 1: 185..25

اسرتاتيجيات اخلطاب: 26.37

عزيز السيد جاسم عيل سلطة احلق ، حتقيق وتعليق صادق جعفر الروازق ، .27
منشورات االجتهاد ط1 2000، ص547

كتاب مقتل احلسني للخوارزمي : 2 ص 9 و10 .28

اسرتاتيجيات اخلطاب: 29.243

 الطربيس،أبو منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب )ت580هـ(  .30
االحتجاج،تعليقات،حممد باقر املوسوي اخلرساين،مؤسسة التاريخ 

العريب،بريوت،لبنان،ط1،1402هـ-1982م ، ج2 ، ص24 

  آرثر مارتريوسيان ،عدةاألدوات.. التفأوض بطريقة احرتافية ، ترمجة سعد .31
اخلالدي ،  منشورات املركز العراقي ملهارات التفأوض وإدارة النزاع .17

تاريخ الطربي : 32.318/317/4

مقتل احلسني للخوارزمي :ج1 ص245..33

مقتل احلسني للمقرم : 236، 34.237

 اجلاحظ ،البيان والتبيني ، مكتبة اهلالل ، بريوت ، 1423، ج1، ص14. .35

أبو خمنف،لوط بن حييى بن سعيد بن خمنف بن سليم األزدي الغامدي .36
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)ت157هـ(،مقتل احلسني،تح: حسني الغفاري،املطبعة العلمية،قم 
املقدسة،1364هـ: 243،244 

 الكامل ف التاريخ : 280:3،  .37

مقتل اخلوارزمي : 38.188/1

بحار األنوار 39.366:44

م.ن :40.378/44

بحار األنوار381:44..41

42.مقتل اخلوارزمي : 42.185/1

 حممود الرشيفي،السيد حسني سجادي بتار،السيد حممود املدين،حممود .43
امحديان،معهد حتقيقات باقر العلوم منظمة اإلعالم اإلسالمي،ط1،1425هـ) إعداد(.

موسوعة كلمت اإلمام احلسني ، ص361

بحار االنوار: 45 8..44

الكامل ف التاريخ: ج 2 ص 45.551

البالذري،أمحد بن حييى بن جابر)ت:279 هـ( فتوح البلدان تح:د0 صالح الدين .46
املنجد ،النهضة املرصية،القاهرة،ط1،1956م، ج 5 ، ص213

تاريخ الطربي: ج 4 ص 305..47

مقتل احلسني : أبو خمنف : 48.117

الكامل ف التاريخ: ج 2 ص 49.561

 الفتوح: ج 5 ص 33..50
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�سهر �سفر اخلري 1438هـ /ت�سرين االول  2016مال�سنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الرابع

املصادر واملراجع
جاسم . 1 ــح: حممد  ــيل،ت ع بــن  احلــســني  الــشــهــداء  الــعــقــاد،أبــو  حمــمــود  عــبــاس   

بني  للتقريب  العاملي  املجمع  الــســاعــدي،ط1429،2هـــ.ق-2008م،الــنــارش: 

املذاهب اإلسالمية،املعأونية الثقافية،مركز التحقيق والدراسات العلمية،طهران.

الطربيس،أبو منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب )ت580هـ(  االحتجاج،تعليقات،حممد . 2

العريب،بريوت،لبنان،ط1402،1هـ- التاريخ  اخلرساين،مؤسسة  املوسوي  باقر 

1982م.

 إبراهيم عبد العزيز شيحا،اإلدارة العامة ، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنرش . 3

،االسكندريه ،)ب ت( . 

 عبد اهلادي بن ظافر الشهري اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية ، ط1 دار . 4

الكتب اجلديدة املتحدة بريوت لبنان ، 2004.

عيل رشيعتي ، االعمل الكاملة ، دار ابن طأووس ، ط3 ، 2010.. 5

،املجليس،الشيخ حممد باقر )ت1111هـ( 1403هـ،1983م،بحار األنوارمؤسسة . 6

الوفاء،بريوت،لبنان،ط2 املصححة.

 اجلاحظ ،البيان والتبيني ، مكتبة اهلالل ، بريوت ، 1423.. 7

أبو جعفر حممد بن جرير )ت310هـ( ،تاريخ الطربي،)تاريخ األمم وامللوك( تح: . 8

نخبة من العلمء،مؤسسة االعلمي للمطبوعات،بريوت،لبنان،بال ت،ط. (

 آرثر مارتريوسيان ،عدةاألدوات.. التفأوض بطريقة احرتافية ، ترمجة سعد اخلالدي،  . 9
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ا�سرتاتيجيات القيادة يف خطاب االإمام احل�سني )(   من الن�سق اإىل الذات

منشورات املركز العراقي ملهارات التفاوض وإدارة النزاع .

10 . ، الــروازق  جعفر  صادق  وتعليق  حتقيق   ، احلق  سلطة  عيل  جاسم  السيد  عزيز   

منشورات االجتهاد ط1 2000.

البالذري،أمحد بن حييى بن جابر)ت:279 هـ( فتوح البلدان تح:د0 صالح الدين . 11

املنجد ،النهضة املرصية،القاهرة،ط1،1956م

حممد مهدي شمس الدين ، فقه العنف املسلح ف اإلسالم ، مركز دراسات فلفسة . 12

الدين بغداد ، ط1 بغداد 2011.

حلمي اللوزي ،   فن القيادة  ، جملة األقىص ، العدد ،764 لسنة 1986.. 13

ابن األثري،الشيخ عز الدين أيب احلسن الشيباين )ت630هـ( الكامل ف التاريخ،دار . 14

صادر،بريوت،1385هـ-1965م.

املرصي . 15 االفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  الفضل  منظور،أبو  ابن 

)ت711هـ( ،لسان العرب،نرش: آداب احلوزة ،قم املقدسة،املحمرة،1405هـ.

عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين )ت911هـ(  املزهر،السيوطي،تح: فؤاد عيل . 16

منصور،دار إحياء الكتب العربية،عيسى البايب احللبي ورشكاؤه،القاهرة،1282هـ.

الغامدي . 17 األزدي  سليم  بــن  خمنف  بــن  سعيد  بــن  حييى  بــن  خمنف،لوط  أبــو 

العلمية،قم  الغفاري،املطبعة  حسني  احلــســني،تــح:  ــل  ــت ــق ـــ(،م )ت157ه

املقدسة،1364هـ.

خوارزم )ت568هـ( ،مقتل . 18 اخطب  املكي  امحد  بن  املوفق  املؤيد  اخلوارزمي،أبو 
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�سهر �سفر اخلري 1438هـ /ت�سرين االول  2016مال�سنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الرابع

اإلمام احلسني،مكتبة املفيد،قم املقدسة،بال ت.ط.

السيد . 19 تقديم:  احلسني  اإلمام  مقتل  املوسوي،  الرزاق  عبد  السيد  املقرم،املحقق   

 – بال  – ط   – بريوت  للمطبوعات  اخلرسان  الرزاق ،مؤسسة  عبد  حسني  حممد 

1426 هـ – 2005 م

املدين،حممود . 20 حممود  بتار،السيد  ســجــادي  حسني  الرشيفي،السيد  حممود 

اإلسالمي،ط1425،1هـ)  اإلعالم  منظمة  العلوم  باقر  حتقيقات  امحديان،معهد 

إعداد(.موسوعة كلمت اإلمام احلسني.

حممد عبدة ،نج البالغة ، ذوي القربى ، ط1 ،  1427. 21

 العاميل،حممد بن احلسن احلر )ت1104هـ(،وسائل الشيعة،تح: مؤسسة آل . 22

البيت)عليهم السالم(،إلحياء الرتاث،بريوت،لبنان،ط1424،2هـ-2003م.



فهرس أعداد المجلة للسنة الثالثة
 The Catalog of the Journal
Volumes for the Third Year

1.فهرس املجلة بحسب املؤلفني
 The Index of the Journal According to the 

Arabic Alphabet of the Authors.

2. أبحاث املجلة باللغة اإلنكليزية.
The Articles of the Journal

3.فهرس املجلة وفق عناوين البحاث
 The Index of the Journal According to the 

Arabic Alphabet of the Themes.
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فهرس أعداد المجلة للسنة الثالثة

�سهر �سفر اخلري 1438هـ /ت�سرين االول  2016مال�سنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الرابع

فهرس اعداد المجلة للسنة الثالثة
 فهرس المجلة بحسب المؤلفين .

• أسعد محيد أبو شنة العرادي ، العدد االول / 171-147.	
كربالء يف اهلند يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش - املعامل واهلوية .

• انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثاين / 245-197.	
اآلثار واملظاهر االجتامعية ملراسيم العزاء احلسيني يف كربالء )1914-1831( 

دراسة تارخيية .

• انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثالث  / 290-255.	
ملحات اجتامعية وثقافية من حياة العشائر الكربالئية 1831-1914 دراسة تارخيية .

• بان راوي شلتاغ احلميداوي ، العدد الثالث / 63-25.	
موقف علامء كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق 1921-1914.

• يب يب حكيمة احلسينية ، العدد الرابع  /240-169.	
منهج االمام احلسني)(يف صياغة االنسان وتربيته .

• ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي ، العدد الثاين  / 386-345.	
ادارة واعامر العتبات املقدسة يف كربالء )1932-1920(.

• جنان ناظم محيد الدليمي، العدد الرابع  /  89-25.	
االستبصار باحلسني دستور حياة وسفينة نجاة .

• حازم طارش حاتم ، العدد الرابع  / 289-265  .	
التنمية البرشية يف املسرية احلسينية .

• محدية صالح ديل اجلبوري ، العدد الثاين / 97-69.	
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اجلهاد النسوي يف واقعة كربالء السيدة دهلم انموذجًا .

• حوراء كاظم جواد اخلزاعي ، العدد الرابع  /230-205	
جوانب من ثورة االمام احلسني واهدافها .

• سهاد حممد باقر جواد احللفي ، العدد الثالث  / 324-291.	
اثر فقهاء كربالء يف علم الرجال .كتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاين انموذجًا .

• رحيم حلو البهاديل ، ماجد حياب سمري ،  العدد االول / 104-85.	
اثر الرضحة املقدسة يف نشوء مدينة كربالء وعمراهنا .

• رحيم حلو البهاديل ، العدد الرابع /130-99. 	
دور السيدة زينب بنت االمام عيل بن ايب طالب )(  يف النهضة احلسينية.

• رحيم عبد احلسني عباس ، ياسني عباس محد ، العدد االول  / 337-271.	
ملحات من تاريخ الواقع الصّحي يف لواء كربالء )1958-1921( .

• زهراء رؤوف املوسوي  ، العدد الرابع  /   130-131.	
االمام احلسني)( ومقام النفس املطمئنة .

• زين العابدين موسى اجلعفر، العدد الثالث /358-325.	
كربالء .دراسة يف تشكل اهلوية وتاريخ املكان .

زمان عبيد وناس ، العدد االول /84-63 .	 
رمزية التمدن يف خطاب الثورة احلسينية .

سادسة حالوي محود ، حممد عويد غليم ، العدد االول /270-211.	 
اإلمام احلسني )( يف كتاب درر السمط يف خرب السبط إلبن اآلبار الندليس )ت 

658هـــ /1260م (.
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�سهر �سفر اخلري 1438هـ /ت�سرين االول  2016مال�سنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الرابع

سامي ناظم حسني املنصوري ، العدد الثالث / 211-163.	 
دور كربالء يف التمثيل النيايب يف ملس املبعوثان العثامين ..النائب عبد املهدي احلافظ 

انموذجًا 1877-1916م.

سالم جبار منشد االعاجيبي ، العدد الثالث  / 213- 253.	 
كربالء يف كتابات البلدانيني والرحالة العرب .

صادق ياسني احللو ، العدد االول / 61-25.	 
مالمح من الغزو النجدي الوهايب ملدينة كربالء املقدسة لعام 1801 يف املصادر 

الفرنسية .

• صباح مهدي رميض القرييش ، العدد الثاين / 285-247.	
كربالء وتوابعها يف تقارير ملة لغة العرب واخبارها )1931-1911(.

• طارق شيحان العقييل ، العدد االول / 374-339 .	
اخللفيات االجتامعية والسياسية لنواب كربالء 1958-1925.

• عبد اهلل امحد اليوسف ،العدد الثاين  / 68-25.	
االمام احلسني  )(  ومبدأ العدالة االجتامعية .

• عالء عباس نعمة الصاف ، حسن ضاري سبع ، العدد االول  / 210-173.	
موقف علامء الدين يف كربالء من االحتالل الربيطاين – السيد أبو القاسم الكاشاين 

أنوذجًا  )1920-1914( .

• عالء عباس نعمة الصاف ، العدد الثاين / 196-165.	
النظام االداري يف كربالء يف العهد العثامين املتأخر 1914-1839.

• عمد جاسم حسن املوسوي ، العدد الثاين /  140-99.	



398

فهرس أعداد المجلة للسنة الثالثة

مرقد االمام احلسني  )(  يف كتابات الرحالة واملسؤولني االجانب.

• حممد خضري عباس  ، العدد الرابع/ 347-291	
.)( مواقف الصحابة من ثورة االمام احلسني

• حممد ناظم حممد ، العدد الثالث/ 112-65.	
اجلهد االصول للعالمة الوحيد البهبهاين يف بعض مباحث االوامر والنواهي 

وتطبيقاهتا – حاشية ممع الفائدة والربهان انموذجًا- .

 عالء حسني ترف ،حممد مهدي عيل ، العدد الرابع  /   263-231.	 
واقعة كربالء يف مصنفات القايض النعامن املغريب )ت 363هـ(.

• ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد الثالث  / 161-113.	
السيد نرص اهلل احلائري ،حياته، اجازته العلمية ودوره يف مؤمتر النجف 

1156هـ/1743م .

• نـدى جواد حممد عيل ، العدد االول/ 146-105.	
أثــــر الصناعة يف التوسع العمراين ملدينة كــــربالء دراسة يف جغرافية املدن .

• نعيم عبد جودة الشيباوي ، عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي،  العدد الثاين /  343-287.	
كربالء يف التقرير الربيطاين السنوي لعام 1917.

• هادي شندوخ محيد ، العدد الرابع /391-349.	
استاتيجيات القيادة يف خطاب االمام احلسني )( من النسق اىل الذات . 

• وفاء كاظم ماض ، عالء حسني امحد ، العدد الثاين/164-141.	
حركة عيل هدلة يف مدينة كربالء املقدسة وموقف احلكومة العثامنية منها .
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�سهر �سفر اخلري 1438هـ /ت�سرين االول  2016مال�سنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الرابع

 أبحاث املجلة باللغة اإلنكليزية
•	 When the West Lapses:The Portrayal of Muharram 

Observances in E.M. Forster’s A Passage to 
India.

نور كظوم جواد  ، العدد االول  / 42-18 .

•	 Al-hussein and kerbala in the book uyun al-akhbar 
by ibn Qutayba)276higra(:A Text Analysis.

فاروق حممود احلبويب ، العدد الثاين  / 30-19.

•	 The Religious Educational Movement in Karbala 
through the Seventh up to the Ninth Centuries of 
Hegira.

زمان عبيد وناس املعموري ، نعيم عبد جودة الشيباوي ، العدد  الثالث / 47-18.

•	   A Semiotic Analysis of Textual Communication in 
Ethical Conversation.

رائد داخل كريم، العدد الرابع /  54-19.
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  فهرس المجلة وفق عناوين االبحاث
• االستبصار باحلسني دستور حياة وسفينة نجاة .	

جنان ناظم محيد الدليمي، العدد الرابع /347-291

• اسرتاتيجيات القيادة ف خطاب االمام احلسني )( من النسق اىل الذات . 	

هادي شندوخ محيد ، العدد الرابع /  391-349

• االمام احلسني  )(  ومبدأ العدالة االجتمعية .	

عبد اهلل امحد اليوسف ،العدد الثاين / 68-25.

• االمام احلسني )( ومقام النفس املطمئنة .	

زهراء رؤوف املوسوي  ، العدد الرابع /  168-131

• اثر األرضحة املقدسة ف نشوء مدينة كربالء وعمرانا .	

رحيم حلو البهادل ، ماجد حياب سمري ،  العدد االول /  104-85.

• 	. املدن  جغرافية  ف  دراسة  كــــربالء  ملدينة  العمراين  التوسع  ف  الصناعة  أثــــر 

نـدى جواد حممد عيل ، العدد االول/ 146-105.

اثر فقهاء كربالء ف علم الرجال .كتاب الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاين انموذجًا 

سهاد حممد باقر جواد احللفي ، العدد الثالث /  324-291.

• 	 )1914-1831( كربالء  ف  احلسيني  العزاء  ملراسيم  االجتمعية  واملظاهر  اآلثار 

دراسة تارخيية .

  انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثاين /  245-197.
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• ادارة واعمر العتبات املقدسة ف كربالء )1932-1920(.	

ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي ، العدد الثاين / 386-345.

• اإلمام احلسني )( ف كتاب درر السمط ف خرب السبط إلبن اآلبار األندليس ) 	

ت 658هـــ /1260م (.

سادسة حالوي محود ، حممد عويد غليم ، العدد االول /270-211.

• التنمية البرشية ف املسرية احلسينية .	

حازم طارش حاتم ، العدد الرابع /  289-265

• اجلهاد النسوي ف واقعة كربالء السيدة دهلم انموذجًا .	
محدية صالح دل اجلبوري ، العدد الثاين / 97-69.

• والنواهي 	 االوامــر  مباحث  بعض  ف  البهبهاين  الوحيد  للعالمة  االصــويل  اجلهد 

وتطبيقاهتا – حاشية جممع الفائدة والربهان انموذجًا- .
حممد ناظم حممد ، العدد الثالث/ 112-65.

• جوانب من ثورة االمام احلسني واهدافها .	

حوراء كاظم جواد اخلزاعي ، العدد الرابع  / 230-205

• حركة عيل هدلة ف مدينة كربالء املقدسة وموقف احلكومة العثمنية منها .	
وفاء كاظم مايض ، عالء حسني امحد ، العدد الثاين/164-141.

• اخللفيات االجتمعية والسياسية لنواب كربالء 1958-1925.	
طارق شيحان العقييل ، العدد االول  / 374-339 .

• عبد 	 ..النائب  العثمين  املبعوثان  النيايب ف جملس  التمثيل  دور كربالء ف 
املهدي احلافظ انموذجًا 1877-1916م.

سامي ناظم حسني املنصوري ، العدد الثالث  / 211-163 .



402

فهرس أعداد المجلة للسنة الثالثة

• دور السيدة زينب بنت االمام عيل بن ايب طالب)( ف النهضة احلسينية.	

رحيم حلو البهادل ، العدد الرابع  /   130-99

• رمزية التمدن ف خطاب الثورة احلسينية .	

زمان عبيد وناس ، العدد االول  /84-63 .

• النجف 	 مؤمتر  ف  ودوره  العلمية  اجــازتــه  ،حياته،  احلــائــري  اهلل  نــرص  السيد 

1156هـ/1743م .
ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد الثالث  / 161-113.

• كربالء .دراسة ف تشكل اهلوية وتاريخ املكان .	
زين العابدين موسى اجلعفر، العدد الثالث/358-325.

• كربالء ف التقرير الربيطاين السنوي لعام 1917.	

نعيم عبد جودة الشيباوي ، عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي،  العدد الثاين / 343-287.

• كربالء ف كتابات البلدانيني والرحالة العرب .	
سالم جبار منشد االعاجيبي ، العدد الثالث  / 213- 253.

• كربالء ف اهلند ف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش - املعامل واهلوية .	

أسعد محيد أبو شنة العرادي ، العدد االول  / 171-147.

• كربالء وتوابعها ف تقارير جملة لغة العرب واخبارها )1931-1911(.	

صباح مهدي رميض القرييش ، العدد الثاين/ 285-247.

• ملحات اجتمعية وثقافية من حياة العشائر الكربالئية 1831-1914 دراسة تارخيية.	

انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثالث / 290-255.
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• ي ف لواء كربالء )1958-1921( .	 ملحات من تاريخ الواقع الصحهّ
.337-271  / االول  العدد   ، محد  عباس  ياسني   ، عباس  احلسني  عبد  رحيم 

• مرقد االمام احلسني  )(  ف كتابات الرحالة واملسؤولني االجانب.	
     عامد جاسم حسن املوسوي ، العدد الثاين  / 140-99.

• املصادر 	 ف   1801 لعام  املقدسة  كربالء  ملدينة  الوهايب  النجدي  الغزو  من  مالمح 

الفرنسية .

صادق ياسني احللو ، العدد االول  / 61-25.

• منهج االمام احلسني )(ف صياغة االنسان وتربيته .	

يب يب حكيمة احلسينية ، العدد الرابع  / 240-169.

• 	.)( مواقف الصحابة من ثورة االمام احلسني

حممد خضري عباس  ، العدد الرابع /347-291

• موقف علمء الدين ف كربالء من االحتالل الربيطاين – الشيخ أبو القاسم الكاشاين 	

أنوذجا  )1920-1914( .
عالء عباس نعمة الصايف ، حسن ضاري سبع ، العدد االول / 210-173.

• موقف علمء كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق 1921-1914.	
بان راوي شلتاغ احلميداوي ، العدد الثالث / 63-25.

• النظام االداري ف كربالء ف العهد العثمين املتأخر 1914-1839.	
عالء عباس نعمة الصايف ، العدد الثاين  / 196-165.

• واقعة كربالء ف مصنفات القاض النعمن املغريب )ت 363هـ(.	

 عالء حسني ترف ،حممد مهدي عيل ، العدد الرابع /263-231.
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage، leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said، Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil، as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes، the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has، whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local، national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage، which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual، economic، 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above، Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral، which diagnoses، in its behaviour، as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking، it comprises، as a whole، the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their  time 
strings extend; as a consequence، they come binary: affluence and 
poverty، length and shortness، when coming to a climax.

According to what has been just said، heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race، at 
a certain time، at a particular place. By the following description،the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be، the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence، we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes، 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race، and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders، but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting، by itself، a heritage of a particular race، and together with 
its neighbours، it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence، the levels of 
injustice against Karbala' increase: once، because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala'، that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east ، the 



Fourth Issue Word

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful

     With the launch of the 4th issue of the 3rd volume, the journal 
has completed three years of its life span with its ten issues that 
documented various significant aspects of the heritage of the 
city of 'the Father of the Free', Imam Hussain (A.S.). The journal 
has issued the volumes according to a purposeful heritage 
programme, definitive plans, and persistence and due diligence 
of its advisory and editorial boards. It has also dispersed the 
fruitfully scientific spirit among the academic circles and 
scholarly forums of Islamic heritage publishing. Many researches 
and studies from inside and outside Iraq have been published 
by the journal. Moving in solid steps, the journal is filled with 
hope that its aim, reviving and revitalising the imbedded and 
hidden heritage of Karbala, is fulfilled in order to be an important 
referenced source for researchers and any who wishes to be 
enlightened by heritage. 

It is quite known that reviving and revitalising the heritage of 
Karbala is not an easy task. This is a heavy burden on researchers 
and those who are interested in heritage. Thus, we call them to 
support the journal with solid and authentic researches to keep 
the cycle of the journal moving.

The advisory and editorial have decided that this issue is 
specified for Imam Hussain (A.S.) since it coincides with Safar, 
the month of anguish and melancholy of the Household of the 
Messenger of Allah (P.B.U.H). We truthfully and sincerely ask 
Allah to accept this beneficial work.

Editor-in-Chief



vicinity، in time، the research stratification is subject to technical
priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their 

reliability for publication. No research retrieved to researchers، whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth، before 
publishing، the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher  bestowed a version in which the meant research published، 
and a financial reward of (150،000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities، as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net)، Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ ، or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center، Al-Kafeel cultural complex، Hay Al-Eslah، behind 
Hussein park the large، Karbala، Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives discreet researches and 

articles concerned with the intellectual and cultural thinkimg of the Holy 
Karbala city according to the following regylation :

1. Researches or studies to be published should strictly be according to 
the globally-agreed- on steps and standards.

2. Being printed on A4 ، delivering three copies and CD Having ، 
approximately، 5،000-10،000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts، Arabic or English، not exceeding a page،350 

words، with the research title.
4. The front page should have the title، the name of the researcher/

researchers، occupation، address، telephone number and email، and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes، and taking cognizance 
of the common scientific procedures in documentation; the title of the book، 
editor، publisher، publication place، version number، publication year and 
page number. Such is for the first mention to the meant source، but if being 
iterated once more، the documentation should be only as; the title of the 
book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes، in the case 
of having foreign sources، there should be a bibliography apart from the Arabic 
one، and such books and researches should be alphabetically ordered .

7. Printing all tables، pictures and portraits on attached papers، and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption، in time there 
should be areference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae، if the researcher cooperates with the 
journal for the first time، so it is to manifest whether the actual research 
submitted to a conference or a symposium for publication or not. There should 
be an indication to the sponsor of the project، scientific or nonscientific، if any.

9. For the research should never have been published before، or submitted 
to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors
Qur'an Al-Qasas. Verse-5
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