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قواعد النرش يف جملة تراث كربالء
اآلتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

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

2 . )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
)simplified Arabic( عىل أن ترقم  بحدود )10000-15000( كلمة بخط 

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
يف . 3 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود )350( كلمة.

أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4
والربيد  املحمول،  أو  اهلاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  واملراجع هبا  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

األوىل، وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش 
ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل 

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
ة وسيلة نرش أخرى.. 9 أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

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

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

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

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



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

إعدادها هنائيًا للنرش.
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.د. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.ه. 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية.و. 
يراعى يف أسبقية النرش:. 12
البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.- 
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.- 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.- 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.- 
ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة )turath@alkafeel.net(، أو . 13

ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: )العراق/كربالء املقدسة/
الثقايف/مركز  الكفيل  ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  حي 

تراث كربالء(.





كلمة رئيس التحرير

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة عىل سيدنا حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين.
والتجريبي  العلمي  البحث  وسائل  تويل  الراقية  املجتمعات  فإّن  بعد  أما 
املستلزمات  كّل  توفري  مع  تطويرها  يف  وجاهدة  جادة  وتسعى  كبريًا،  اهتاممًا 
واخلدمات التي حيتاجها الباحثون يف خمتلف الدراسات والبحوث، مما أدى إىل 
استمرارية التقّدم العلمي يف تلك املجتمعات، وكان أحد األسباب الفاعلة يف 
رقيها، وألجل املسامهة يف نرش املعارف الرتاثية واحلضارية وإحياء تراث مدينة 
اإلمام احلسني الذي يشكل ذاكرة األّمة وتارخيها احلضاري والثقايف الذي 
ة عرب  تأثرت به مجيع احلضارات اإلنسانية بصورة عامة واإلسالمية بصورة خاصَّ
اء األفاضل  م للباحثني والقرَّ أْن يقدِّ َيُسُّ مركز تراث كربالء  األجيال املتعاقبة، 
تي أخذت  ل من املجلد األول للسنة األوىل ِمن جملَّة تراث كربالء الَّ العدد األوَّ
مة علميًّا ِمن قبل األساتذة  هيأهتا الكفوءة عىل عاتقها نرش البحوث األصيلة املقوَّ
وفاعلة  راقية  علميَّة  مادًة  كاتبًا  أو  كان  قارئًا  فيها  الباحث  ليجد  املتخصصني، 
ة بقسميهام اإلبداعي واجلاميل، وهذا  العلميَّة واحلضاريَّ ُتسهم يف تطوير املسرية 
ما تطمح إليه املجلة من خالل نرش بحوثكم األصيلة فيها، ونسأل اهلل تعاىل أن 

يوفقنا خلدمة العلم واملعرفة بام يرضاه ليكون ذخرًا لنا يوم القيامة.



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

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

ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
املادية  الرتكة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف 

يكون تراث أي ساللة:
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.- 
املادة األدق لتبيني تارخيها.- 
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.- 

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق 
طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َتَقّصَد 



دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف 
املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله.
كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراهتا 
وهبذا  والــرشق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه املستويات 
واُخزلت  تراثها،  وُغيِّب  ُغيِّبت  حتى  تراثها،  عىل  احليف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربالء  وبناًء عىل ما سبق 

مهومًا  لتحمل  كربالء؛  برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة 
متنوعة، تسعى إىل:

ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة: - 
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق - 
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جماوراهتا، 
ومعرفيًا. ثقافيًا  حركيتها؛  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس 



ــة، -  ــويـ ــنـ ــعـ واملـ ــة  ــ ــاديـ ــ املـ ــا:  ــزاهتـ ــنـ ــتـ ــكـ مـ إىل  ــر  ــظـ ــنـ الـ اجــــــــراء 
بـــالـــدلـــيـــل. ــا؛  ــه ــق ــح ــت ــس ت الـــتـــي  ــا  ــهـ ــعـ ــواقـ مـ وســـلـــكـــهـــا يف 

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

تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم؛ يف ظل افتقادهم إىل - 
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع 

مسؤولية رشعية وقانونية.
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء - 

يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
التنمية بأبعادها املتنوعة : الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف - 

عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.
فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.



تراث كربالء
للشاعر عيل الصفار

ادرِة عن مركز  مة الصَّ ِة ُتراِث كربالء الفصليِة املحكَّ ُخ صدوَر جَمَلَّ َقصيدٌة ُتؤرِّ
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العباسيِة املقدسِة وذلك يف سنة 1435هـ.

ــا ُمـــنَـــاَهـــا ــ ــَه ــ ــوُف ــ ــُف ــ ــٌة ُط ــ ــ ــلَّ ــ ــ جَمَ
ــال ــرَب ــِق ك ــ ــُأْف ــ ــو بِ ــم ــُس ــٌة َت ــيَّ ــل ــص َف
ــا ــه ــَل ــا أمَج ــ ــُة َم ــَسـ ــْمـ ــا اخَلـ ــ ـ ــواُبَ ــ َأْبـ
ــَا ــ ـ ــوُل إِنَّ ــصـ ــُفـ ــا الـ ــ ــْت َك ــ َع ــوَّ ــ ــنَ ــ َت
ــدا ــوِر َبـ ــل ــك ــل ــف ــال ــاُب ُتــــــراٍث بِ ــ بـ
ــى بِـــَتـــاريـــخ َمـــَى ــن ــع وآَخـــــــٌر ُي
ــاٍد َأْيــنَــَعــْت ــَضـ ــصَّ لِـ ــ َوثـــاِلـــٌث ُخ
ــــــــاٌل، ُصـــــَوٌر ، مَجَ ورابِــــــــٌع َفــــــنٌّ
ــى ــن ــَت ــِم فــيــِه جُمْ ــل ــع ــل وَخــــاِمــــٌس لِ
ــاٍت َأرَشَقـــــْت ــح ــف ــْن ص ــ ــا ِم ــاهل ــي َف
ــٍب ُمـــغـــَرٍم ــل ــَق ُث الـــَعـــْقـــَل ب ــــــدِّ ُتَ
ــًة ــَم ــْت ــبِّ ُع ــِحـ ــِر امُلـ ــك ــْن ف ــ ُتــيــُط َع
َشــمــُســَهــا ــنِي  ــَسـ ــاحُلـ وبِـ وكــيــَف ال 
ــا بِـــاْســـِم الــكــفــيــل ُمــقــِمــر ــَه ــُل ــي َول
ــا َفـــاْرَتـــَوْت ــاَب ظــَاَه ــَس بِـــُجـــوِدِه اْن

ــا ُخــطــاَهــا ــَه ــلِ ــي ــف ــا ك ــطـ َعــــى ُخـ
ــنَـــاَهـــا وِمــــــْن َســـنَـــا ُتـــراثِـــهـــا َسـ
ــاِب الــَعــبــا َنـــراهـــا ــ ــح ــ َكـــَعـــدِّ َأص
ُرَبــــاَهــــا يف  َهــــــلَّ  َربــــيــــٌع  ُكــــــلٌّ 
ــا ــ ــ ُساَه يف  ــاَر  ــ ــ َسـ جُمْـــَتـــَمـــِعـــيَّـــًا 
ــا ــَراَهـ ــاَر ِمــــْن َثـ ــ ــ َويــــُـــْخـــِرُج اآلث
َجـــنَـــاَهـــا ملَِــــــْن  طـــوبـــى  َأدٍب  يف 
َنـــاَلـــْت ِمــــَن اإلْبـــــــداِع ُمــبــَتــغــاهــا
ــا ــاَه ــس ــِه َك ــتـ ـ ــلَّ ــْن ُحـ ــ ــُم ِمـ ــلـ ــِعـ والـ
بِـــــَا َمـــــى؛ َفـــــَا َمــــى َهـــواَهـــا
ــا ــ ــواَه ــ س أبــــــــدًا  َأرادا  َوَمــــــــا 
ــْن ُدَجـــاَهـــا ــ ــَس ِم ــ ــُف ــ ـــــــِرُج األَْن َوُتْ
ــا ــاَه ــي ِض َســـاطِـــٌع  َســـطـــٍر  ُكــــلِّ  يف 
ِرَضـــاَهـــا أحــــــــَرَزْت  َهــــــواُه  ويف 
ــا ــاَهـ ــقـ َسـ ــِه  ــنـ ــيـ عـ ــَض  ــ ــي ــ ف ألنَّ 
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ــَســَقــْت واتَّ ــْت  ــَم َن يِه  كفَّ فــضــِل  ِمـــْن 
ــا ــ ــه ــ ــاٌء دائِـــــــُم َوإرُث ــ ــط ــ ــَي َع ــ ــْه ــ َف
خـــًا: ُمـــَؤرِّ ــْل  ــ َوُق منها  ــًة  ــَع َســب ــْذ  ُخـ

ــا ــداَهـ َيـ امَلــــــَدى  إىل  وانـــَطـــَلـــقـــْت 
ــا ــ ــَراَه ــ ِق دائِـــــــٌم  َأرٍض  ُتـــــــراُث 
ــا أحـــالهـــا( ــ )ُتـــــــراُث كـــربـــالَء َم
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امللخ�ص

النظر يف ثورة اإلمام احلسني مهم ورضوري، وذلك أن أي  إن امعان 
 ،احلسني اإلمام  ثورة  ماحققته  البحثي  واإلهتامم  العناية  من  حتقق  مل  ثورة 
الذي  اإلنساين  مرشوعها  من  نابع  اختالفها  وسبب  خمتلفة،  نعم  خمتلفة،  ألهنا 

يغطي جوانب اإلنسانية مجعاء.
وألن هذه الثورة هبذه الصفة، وألن الدراسات تالقفتها واحتفت هبا، رغبت 
هذه الدراسة يف النظر يف واقعة الثورة احلسينية من صميم هذا التميز، فخصصت 
وظاهري.وقد  واقعي،  تكليفني  من  منطلقة  اإلنسان(  )حقوق  بمنظور  حقلها 
رابطة  تلك احلقوق،  بتنوع  املتنوعة  تلك اجلسور بني مفاصلها  أن متد  حاولت 

املايض احلي باحلارض.
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وقائع ثورة االمام احلسني )عليه السالم( دراسة يف ضوء حقوق االنسان

Abstract

Studying the revolution of Imam Hussein is strikingly important.

This revolution was unparalleled by any other revolution.The difference 

between this revolution and any other revolution stems from the fact that 

it deals with a humanitarian agenda covering the main aspects of humanity 

in general.

The revolution was so distinctive and celebrated by a number of 

studies.For this reason، this study tried to look at this revelation in terms 

of this distinction taking into considerations two directions; realistic and 

theoretical.It also tried، as part of its human rights perspectives to bridge 

the gap between the part and the present.
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املقدمة

يف دراسة وقائع الثورة احلسينية ينبغي ان نستحرض ما قاله بعض العلامء من 
ان لإلمام احلسني تكليفني: واقعي، وظاهري:

وتعريض  املوت،  عىل  لإلقدام   احلسني اإلمام  دعا  الذي  الواقعي  اما 
عياله لألرس، واطفاله للذبح، مع علمه بذلك، فالوجه فيه: ان عتاة بني امية قد 
صوروا انفسهم اهنم عىل احلق، وان عليًا واوالده وشيعتهم عىل الباطل، حتى 
جعلوا سبه من اجزاء صالة اجلمعة، فبلغ احلال ببعضهم انه نيس اللعن يف خطبة 
اجلمعة فذكره وهو يف سفره فقضاه! فلو بايع اإلماُم احلسني يزيَد، وسلم 
األمر اليه، مل يبق من احلق أثر، فإن كثريًا من الناس يعتقد بأن مهادنة بني امية 
دليل استصواب رأهيم، وحسن سريهتم، وأما بعد ثورة اإلمام احلسني، فقد 

تبني ألهل زمانه، واألجيال املتعاقبة، أحقيته باألمر، وضالل من بغى عليه.
واما التكليف الظاهري فألنه سعى يف حفظ نفسه، وعياله بكل وجه، 
فلم يتيّس له، وقد ضيقوا عليه األقطار، حتى كتب يزيد اىل عامله عىل املدينة 
ان يقتله فيها، فخرج منها خائفًا يرتقب، فالذ بحرم اهلل الذي هو أمن اخلائف، 
وكهف املستجري، فجدوا اىل إِلقاء القبض عليه، او قتله غيلة، ولو وجد متعلقا 
اىل  فتوجه  باحلج،  التمتع  وترك  مفردة،  عمرة  إحرامه  فجعل  الكعبة،  بأستار 
إلنفاذهم  اليهم،  املسري  رضورة  وأكدوا  وبايعوه،  كاتبوه،  ألهنم  الكوفة،  أهل 
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وقائع ثورة االمام احلسني )عليه السالم( دراسة يف ضوء حقوق االنسان

إمتاما  موافقتهم  اىل  احلال  ظاهر  بحسب  التكليف  فألزمه  االمويني،  رشور  من 
للحجة عليهم، لئال يعتذروا يوم احلساب بأهنم جلأوا اليه، واستغاثوا به من ظلم 
اجلائرين، فاهتمهم بالشقاق ومل يغثهم، مع انه مل يرجع اليهم فإىل أين يتوجه، وقد 
ضاقت عليه االرض بام رحبت وهو معنى قوله البن احلنفية: لو كنت يف حجر 
هامة من هذه اهلوام ال ستخرجوين حتى يقتلوين! وقال أليب هرة االزدي: ان بني 
امية اخذوا مايل فصربت وشتموا عريض فصربت، وطلبوا دمي فهربت)1(. لذا 

سنراعي يف دراستنا املتواضعة هذه التكليفني معًا.
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)احلق( يف اللغة:

الواقع  والقول  للفعل  رابعها:  معاٍن،  أربعة  للحق  االصفهاين  الراغب  ذكر 
حق،  فعلك  كقولنا:  جيب  الذي  الوقت  ويف  جيب،  ما  وبقدر  جيب  ما  بحسب 
حقًا)2(. بكونه  حكمت  او  حقًا،  اثبّته  أي  كذا  أحققت  ويقال  حق...  وقولك 

يلحظ انه: البد من طرفني احدمها: له احلق، واآلخر: مكلف، عليه احلّق، فهام 
سواء  للحق،  مرجعّية  من  والبد  اآلخر،  دون  من  احدمها  يعقل  ال  متضايفان 

اكانت هذه املرجعية للعقل احلاكم باألدلة، أم هلا حق الترشيع.

احلقوق يف احلياة اإلنسانية:

أفاض امري املؤمنني عيل يف احلديث عن احلقوق يف احلياة اإلنسانية يف 
خطبة له، فقال:

ا َبْعُد َفَقْد َجَعَل اهللَُّ ُسْبَحاَنُه يِل َعَلْيُكْم َحّقًا بِِواَلَيِة َأْمِرُكْم َوَلُكْم َعيَلَّ ِمَن احْلَقِّ  َأمَّ
ِذي يِل َعَلْيُكْم َفاحْلَقُّ َأْوَسُع اأْلَْشَياِء يِف التََّواُصِف َوَأْضَيُقَها يِف التَّنَاُصِف اَل  ِمْثُل الَّ
جَيِْري أِلََحٍد إاِلَّ َجَرى َعَلْيِه َواَل جَيِْري َعَلْيِه إاِلَّ َجَرى َلُه َوَلْو َكاَن أِلََحٍد َأْن جَيِْرَي 
ِعَباِدِه  َعىَل  لُِقْدَرتِِه  َخْلِقِه  ُدوَن  ُسْبَحاَنُه  َذلَِك َخالِصًا هللَِِّ  َلَكاَن  َعَلْيِه  جَيِْرَي  َواَل  َلُه 
ُه َعىَل اْلِعَباِد  وُف َقَضاِئِه َوَلِكنَُّه ُسْبَحاَنُه َجَعَل َحقَّ َولَِعْدلِِه يِف ُكلِّ َما َجَرْت َعَلْيِه ُصُ
عًا باَِم ُهَو ِمَن  اًل ِمنُْه َوَتَوسُّ َأْن ُيطِيُعوُه َوَجَعَل َجَزاَءُهْم َعَلْيِه ُمَضاَعَفَة الثََّواِب َتَفضُّ
َعىَل  النَّاِس  لَِبْعِض  َضَها  اْفرَتَ ُحُقوقًا  ُحُقوِقِه  ِمْن  ُسْبَحاَنُه  َجَعَل  ُثمَّ  َأْهُلُه.  امْلَِزيِد 
َبْعٍض َفَجَعَلَها َتَتَكاَفُأ يِف ُوُجوِهَها َوُيوِجُب َبْعُضَها َبْعضًا َواَل ُيْسَتْوَجُب َبْعُضَها 
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ِعيَِّة  َض ُسْبَحاَنُه ِمْن تِْلَك احْلُُقوِق َحقُّ اْلَوايِل َعىَل الرَّ إاِلَّ بَِبْعٍض. َوَأْعَظُم َما اْفرَتَ
ِعيَِّة َعىَل اْلَوايِل َفِريَضٌة َفَرَضَها اهللَُّ ُسْبَحاَنُه لُِكلٍّ َعىَل ُكلٍّ َفَجَعَلَها نَِظامًا  َوَحقُّ الرَّ
ِعيَُّة إاِلَّ بَِصاَلِح اْلُواَلِة َواَل َتْصُلُح اْلُواَلُة  أِلُْلَفتِِهْم َوِعّزًا لِِدينِِهْم َفَلْيَسْت َتْصُلُح الرَّ
َها َعزَّ  ُه َوَأدَّى اْلَوايِل إَِلْيَها َحقَّ ِعيَُّة إىَِل اْلَوايِل َحقَّ ْت الرَّ ِعيَِّة َفإَِذا َأدَّ إاِلَّ بِاْستَِقاَمِة الرَّ
َأْذاَلهِلَا  َعىَل  َوَجَرْت  اْلَعْدِل  َمَعامِلُ  َواْعَتَدَلْت  يِن  الدِّ َمنَاِهُج  َوَقاَمْت  َبْينَُهْم  احْلَقُّ 
ْوَلِة َوَيِئَسْت َمَطاِمُع اأْلَْعَداِء.َوإَِذا  َماُن َوُطِمَع يِف َبَقاِء الدَّ نَُن َفَصَلَح بَِذلَِك الزَّ السُّ
ِعيَُّة َوالَِيَها َأْو َأْجَحَف اْلَوايِل بَِرِعيَّتِِه اْخَتَلَفْت ُهنَالَِك اْلَكِلَمُة َوَظَهَرْت  َغَلَبِت الرَّ
نَِن َفُعِمَل بِاهْلََوى َوُعطَِّلِت  يِن َوُتِرَكْت َمَاجُّ السُّ ْدَغاُل يِف الدِّ َمَعامِلُ اجْلَْوِر َوَكُثَر اإْلِ
اأْلَْحَكاُم َوَكُثَرْت ِعَلُل النُُّفوِس َفاَل ُيْسَتْوَحُش لَِعظِيِم َحقٍّ ُعطَِّل َواَل لَِعظِيِم َباطٍِل 
اُر َوَتْعُظُم َتبَِعاُت اهللَِّ ُسْبَحاَنُه ِعنَْد اْلِعَباِد)3(. ُفِعَل َفُهنَالَِك َتِذلُّ اأْلَْبَراُر َوَتِعزُّ اأْلرَْشَ

هي  إذ  احلقوق،  مسألة  يف   املؤمنني امري  رؤية  تتضح  اخلطبة  هذه  ومن 
رؤية االسالم وهذه فحواها:

ان احلقوق جمعولة من اهلل تعاىل، فله وحده حق ترشيعها.
إلجحاف . 1 غريزي  ميل  االنسان  يف  الكالم،  يف  احلق  حالوة  من  الرغم  عىل 

التَّنَاُصِف. يف  وَأْضيُقَها  التَّواُصِف  يف  االْْشَياِء  اوَســُع  َفاحلقُّ  غريه،  حقوق 
تضايف احلقوق سنة إهلية مطردة ال يستثنى منها خملوق، فمن وجب له حق عىل احد . 2

وجب عليه حق جتاهه )ال جيري ألحد إالّ جرى عليه وال جيري عليه إالّ جرى َلُه(.
مل يستثِن اهلل تعاىل ذاته املقدسة من هذه السنة املّطردة، اذ جعل لنفسه حقوقًا . 3

عىل خلقه، وجعل خللقه حقوقًا عليه، تفضاًل منه ورمحة.
وقد جاء يف احلديث الرشيف عن معاذ بن جبل: "يا معاذ بن جبل هل تدري ما 
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حق اهلل عىل عباده، وما هو حق العباد عىل اهلل؟ فإنَّ حق اهلل عىل العباد: ان يعبدوه 
به شيئًا" )4(. العباد عىل اهلل: ال يعذب من ال يرشك  به شيئًا، وحق  وال يرشكوا 

لو كان احلق جيري ألحد وال جيري عليه لكان االجدر بذلك هو اهلل تعاىل، . 4
لسببني:

األول: انه القادر املطلق، فال يعجزه يشء، يستطيع ان يقهر عباده عىل حقوقه، 
وحيملهم عليها، وال يعطيهم شيئًا.

الثاين: انه لو مل جيزهم بأعامهلم، ومع ذلك كّلفهم هبا لكان عادال، الن له من 
النعم عىل العباد ما لو عبدوه مدى الدهر مل يوفوه حّق نعمة واحدة منها")5(.

مزدوجة . 5 حقوق  فهي  بعض،  عىل  الناس  لبعض  حقوقًا  حقوقه  اهلل  جعل 
لنفسه،  افرتضه  الذي  اهلل  حق  احدمها  ني،  حقَّ انتهك  انتهكها  من  اجلانب، 

واآلخر للطرف الذي افرتض اهللُ له احلق.
واحلقوق . 6 اهلل،  حق  احلقوق،  برعاية  إالّ  وتصلح  االنسانية  احلياة  تستقيم  ال 

املتبادلة بني البرش، والتي هي من وجه آخر حقوق هلل.

)حقوق اإِلنسان( يف التاريخ القديم:
إذا كانت الدعوة اىل احرتام حقوق االنسان، بمصطلحها هذا، وليدة النهضة 
املعاصة، فإن جذورها متتد عميقًا يف التاريخ اإلنساين، فالتنازع يف العيش عىل 
هذه االرض، يقتيض العداوة، املنصوص عليها يف ثالث آيات من كتاب اهلل)6(، 
فال  العدل،  االجتامعي، وحكم  التعاون  أثر  آخر ضعف  انسان عىل  قوي  فكلام 
يومنا  اىل  التاريخ  احداث  جرت  ذلك  وعىل  الضعيف،  حق  يف  القوي  يراعيه 



78 َمٌةتراث كربالء ٌة َفْصليٌة ُمكَّ َمَلَّ

وقائع ثورة االمام احلسني )عليه السالم( دراسة يف ضوء حقوق االنسان

من  الغالب  وانتفع  يفيده،  مما  اكثر  الضعيف  من  يستفيد  القوي  ...فصار  هذا، 
مغلوبًا  ضعيفًا  دام  ما  املغلوب  الضعيف  ويقابله  ينفعه،  ان  غري  من  املغلوب 
باحليلة واملكيدة واخلدعة، فإذا قوي وغلب قابل ظامله بأشد االنتقام، فكان بروز 
االختالف مؤديًا اىل انتهاك حقوق االنسان، وفناء الفطرة، وانتفاء السعادة.وهذا 
االختالف رضوري الوقوع بني افراد املجتمع االنساين بالنظر لطبيعة حياة البرش 
من جانب، والفروق الفردّية بني البرش من جانب آخر، وظهور هذا االختالف 
هو الذي استدعى ترشيع قوانني كلّية يوجب العمل هبا ارتقاع االختالف، ونيل 
كل ذي حق حقه، وفرضها عىل الناس، ولرفع االختالف بني الناس من طريق 

ترشيع القوانني، ثالث طرائق، هي:)7(
املعارف  إلغاء  مع  االجتامعية  االعراف  عىل  املبنّية  القوانني  سيادة  االوىل: 
الدينية من التوحيد واالخالق الفاضلة، فاألخالق تابعة للتطور االجتامعي، فام 

وافق حال املجتمع من االخالق فهو اخللق الفاضل.
إلغاء  الرتبية االخالقية، مع  املجتمع عن طريق  القوانني عىل  فرض  الثانية: 

املعارف الدينية ايضًا.
الدينية  املعارف  فإغفال  االنسان،  سعادة  حتقيق  يف  فاشلة  الطريقتني  وكلتا 

اغفال للغاية التي خلق ألجلها اخللق وللمصري الذي سيؤولون اليه.
الثالثة: الترشيع اإلهلي املبني عىل عقيدة التوحيد التي بعث هبا النبّيون، هذا 
الترشيع قائم عىل اساس ان لإلنسان حياة باقية بعد االرحتال من هذه الدنيا، حياة 
طويلة االمد، وهي مرتتبة عىل هذه احلياة الدنيوية، وكيفية سلوك االنسان فيها، 
نفسه. فقد أهلك  نسيان توحيد اهلل،  الدنيا عىل  بنى االنسان حياته يف هذه  فإذا 
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عىل  اي  التوحيد،  اساس  عىل  الرشائع  من  رشعه  ما  سبحانه  اهلل  رشع  لذا 
اساس تعليم الناس وتعريفهم حقيقة امرهم من مبدئهم اىل معادهم، واهنم جيب 
ان يسلكوا يف هذه الدنيا حياة تنفعهم يف غد ويعملوا يف العاجل ما يعيشون به 
من اآلجل، وقرن سبحانه بعثة االنبياء بالتبشري واالنذار، بإنزال الكتاب املشتمل 
اإلهلي  الترشيع  رفضوا  فالذين  الختالفهم،  الرافعة  والرشائع  االحكام  عىل 
ْنيا َنُموُت  رفضوا االيامن باملعاد، قال تعاىل عىل لساهنم: ﴿إِْن ِهَي إاِلَّ َحياُتنَا الدُّ
َوَنْحيا َوما َنْحُن بَِمْبُعوثنَِيَ ﴾)8(، فاهنم إنام كانوا يرصون عىل قوهلم ذلك، ال لدفع 
اليه يقتيض طاعة قوانني  باملعاد والدعوة  القول  باملعاد فحسب، بل ألن  القول 
دينية مشتملة عىل احكام ترشيعية: من العبادات واملعامالت، والسياسات، اي 
بالدين، واّتباع احكامه يف احلياة، ومراقبة  التدين  باملعاد كان يستلزم  القول  ان 

النفس يف مجيع االحوال واالعامل.
التنازع  هذا  باحلق،  اإلهلي  الكتاب  انــزال  بعد  جديد  تنازع  ظهر  وبذلك 
خلق انتهاكا حلقوق االنسان، ابتداء من قتل قابيل هابيل، ومرورًا بكل اشكال 
الظلم والعدوان التي غّصت، وتغص هبا احلياة البرشية، نتيجة االنحراف عن 
الناس عليها، قال  التي فطر  الّسليمة  الفطرة  تلبي حاجات  التي  رساالت اهلل، 
لِق  يِن حنيفًا فِْطَرَة اهللِ اّلتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيها اَل َتْبِديَل ِلَ تعاىل: ﴿َفَأِقْم َوْجَهَك للِدَّ

يُن اْلَقيَُّم َوَلكّن َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾)9(. اهللِ َذلَِك الدَّ
القهر  من  ألوانا  االرض  الطاغوت عىل  ان ظهر  منذ  االنسانية  "عانت  لقد 
طغيان  خالل  من  حلرياته،  واملصادرة  ــه،  إلرادت والسحق  االنسان،  لكرامة 
الطواغيت، وجور السالطني، إذ كثريًا ما كان يأخذ ابعادًا مأساوية دموية ينتهي 
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عىل  والغارة  اعراضهم،  وهتك  ضعافهم،  وترشيد  البرش،  من  اآلالف  قتل  اىل 
االخرض واليابس من مقومات معاشهم وممتلكاهتم")10(.

هذه  وعي  ولكن  بحقوقه،  الفطري  الّشعور  معه  وولد  االنسان،  ولد  وقد 
احلقوق، والّتمتع هبا، واجلهاد السرتدادها حينام تستلب، شهد مسرية طويلة يف 
الّتاريخ البرشي وضع أساسها األنبياء ، وستبقى مسرية املطالبة هبا مستمرة 
طاملا وجد ظامل ومظلوم عىل هذه األرض، وطاملا عطلت حاكمّية رشيعة اهلل، 

حتى إقامة دولة العدل املهدوّية.

مفهوم )حقوق اإلنسان( يف العرص احلديث:
درج مؤرخو حقوق االنسان عىل تغافل ما قّدمته الّرسالة اإلسالمية يف هذا 
صدر  إذ  احلقوق،  هذه  مسرية  يف  انطالقة  عرش  الّثامن  القرن  فأرخوا  امليدان، 
من  والعرشين  الّثامن   )1789/8/28( يف  اإلنسان  حلقوق  الفرنيس  اإلعالن 
شهر آب سنة تسع وثامنني وسبعمئة وألف، إذ أصبح جزءًا من الّدستور الفرنيس 

يف )1791/9/3( الّثالث من أيلول سنة إحدى وتسعني وسبعمئة وألف)11(.
وألــف  وتسعمئة  وأربــعــني  ثامنية  ــام  ع األول  كــانــون  مــن  الــعــارش  ويف 
اإلعالن  املتحدة  األمم  هيأة  إقرار  البرشي  الّتاريخ  شهد   )1948/12/10(
العاملي حلقوق اإلنسان إثر تعاظم الّدعوة البرشّية العارمة املطالبة بتلك احلقوق 

بعد معاناة طويلة استمرت قرونا متطاولة)12(.
األساسّية  الطبيعّية  احلقوق  تلك  اليوم:  اإلنسان(  )حقوق  مصطلح  يعني 
فهي  اإلنسان«)14(  بني  مجيع  فيها  ويستوي  آدميًّا)13(  بوصِفِه  بشخصه  املتصلة 
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امتيازات يستحقها اإلنسان من حيث إنه إنسان.هذه احلقوق تتسم بسمتني:
إحدامها: أّن بني اإلنسان ينالوهنا بالّتساوي، بال تفاضل بينهم.

أعضاء  املتأصلة يف مجيع  بالكرامة  »ملا كان االعرتاف  العهد:  ديباجة  جاء يف 
والّسالم  والعدل  احلرية  أساس  هو  الّثابتة  املتساوية  وبحقوقهم  البرشّية  األرسة 
أعامل مهجّية  إىل  أفضيا  قد  اإلنسان وازدراؤهــا  تنايس حقوق  العامل.وملا كان  يف 
آذت الضمري اإلنساين، وكان غاية ما يرنو إليِه عامة البرش انبثاق عامل يتمتع فيه 
الفرد بحرّية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة، وملا كان من الرضوري 
أن يتوىل القانون محاية حقوق اإلنسان لكيال يضطر املرء آخر األمر إىل الّتمرد عىل 
االستبداد والظامل.وملا كانت شعوب األمم املتحدة قد أكدت يف امليثاق من جديد 
إيامهنا بحقوق اإلنسان األساسّية وبكرامة الفرد وقدره وبام للرجال والنساء من 
حقوق متساوية وحزمت أمرها عىل أن تدفع بالّرقي االجتامعي قدمًا وأن ترفع 
الّدول األعضاء قد تعهدت  أفسح، وملا كانت  احلياة يف جو من احلرّية  مستوى 
واحلريات  االنسان  حقوق  مراعاة  اطراد  ضامن  عىل  املتحدة  األمم  مع  بالّتعاون 
األمهّية  واحلريات  احلقوق  هلذه  العام  لإلدراك  كان  وملا  واحرتامها،  األساسّية 
العاملي  العامة تنادي هبذا االعالن  الّتعهد فإن اجلمعية  الّتام هبذا  الكربى للوفاء 
حلقوق االنسان عىل انه املستوى املشرتك الذي ينبغي ان تستهدفه كافة الشعوب 
واالمم حتى يسعى كل فرد وهيأة يف املجتمع، واضعني عىل الّدوام هذا االعالن 
التعليم  طريق  عن  واحلريات  احلقوق  هذه  احــرتام  توطيد  اىل  أعينهم،  نصب 
والرتبية واختاذ اجراءات مطردة، قومية وعاملية، لضامن االعرتاف هبا ومراعاهتا 
بصورة عاملية فعالة بني الدول االعضاء ذاهتا وشعوب البقاع اخلاضعة لسلطاهنا.
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اشتدت الدعوة اىل احرتام هذه احلقوق والتزامها اثر احلرب العاملية الثانية، 
والنساء  الرجال  من  املاليني  ضحيتها  ذهب  وحشية،  جمازر  من  شهدته  وما 
عن  فضاًل  اخلانقة،  السامة  بالغازات  قتاًل  او  بالرصاص،  رميَا  واالطفال، 
استعامل خمتلف اساليب التعذيب الوحيش كالكي بالنار، ونزع األظفار، وفرض 

االشغال الشاقة)15(.
وال يتسع البحث لالستطراد يف تفاصيل املواثيق الدولية يف املوضوع، ال بد 

من تأكيد اآليت:
ان انبياء اهلل وخلفاءهم يبلغون عن اهلل، وان الرساالت اإلهلية ستبقى حجاًم 
عىل الفكر الوضعي، قديمة وحديثة، مهام بدا سائغًا، فحقائق اهلل مطلقة، متحررة 
من قيدي الزمان واملكان، وحقائق االنسان نسبية، مقيدة بقيدهيام، وهي وليدة 

احلضارة التي افرزهتام.
الغموض، . 7 من  كثري  ينتاهبا  بلغة فضفاضة  الدولية صيغت  املواثيق  ان 

لعدم استنادها اىل رؤية كونية شاملة للعامل، مددة املعامل، واضحة األسس، 
الرؤية االسالمية اىل أسس واضحة قوامها عبودية االنسان  يف حني تستند 
هلل وحده وقد خلق ملسرية تكاملية تنتهي بلقاء اهلل، وهو مسؤول عام يعتقد 

ويفعل، مالٍق جزاءه يف حياة ابدية خالدة.
تتحّدث املواثيق الدولية عن حقوق االنسان ومل تتحدث عن واجباته)16(، . 8

ينبغي  التكوين، وعليه  نظام  يقوم  التوازن  متوازنة، وعىل  معادلة  اىل  فافتقرت 
ان يقوم نظام الترشيع السليم، فاإلنسان الذي يمكن ان نتصور له حقوقًا هو 
املوجود الذي يمتلك بطبيعته عناص فطرية، تولد معه وتبقى معه، وهي تتطلب 
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يف الواقع مسرية معينة اذا خرج عنها خرج عن الصفة االنسانية ﴿واَل َتُكوُنوا 
َكالَّذيَن َنُسوا اهلل فأنَساُهْم َأنُفَسُهْم ُأْوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾)17( ﴿ُأْوَلئَِك كاألْنَعاِم 
﴾)18(. واذا عومل معاملة ختالف فطرته كانت تلك املامرسة ممارسة  َبْل ُهْم َأَضلُّ

انسانية)19(.
نستطيع . 9 ال  وجدانية  حقائق  الدولية  املواثيق  ضوء  يف  االنسان  حقوق 

االستدالل عليها اال هبا... فبالوجدان نصل اىل ما نقطع من احكام عقلية 
به مجيعًا من حسن  ما نؤمن  اىل  أيضًا نصل  تشكل اسسًا ملعرفتنا كلها، وبه 

االفعال، او)20( قبح فيها، لتبنى عليها كل البنى االخالقية واالجتامعية.
االجابة: . 10 عن  عاجزة  الدولية،  املواثيق  تلك  امام  قائاًم  السؤال  يبقى 

اهلل  احلق وأصله؟ وجواب االسالم:  منشأ  وما  يثبت حق لشخص؟  كيف 
منشأ احلقوق، اذ له وحده حق الترشيع، وافعاله ناشئة من احلكمة والرعاية 
للمصالح الواقعية، وقد خلق االنسان ليصل بسلوكه االختياري اىل سعادته 
االبدية، وكامله، بالقرب من ربه الكريم، فرشع ماله من احلقوق، وما عليه 

من الواجبات)22(.

اإلمام احلسني وحقوق اإلنسان:
ألعدائه  معاملته  يف  االنسانية  يف  أعىل  مثال   احلسني اإلمام  رضب  لقد 
وألوليائه بل جتاوز ذلك يف معاملته فرسه، فقد روي: ان احلسني محل عىل 
عىل  رجل  آالف  أربعة  يف  وكانا  الزبيدي  احلجاج  بن  وعمرو  السلمي  األعور 
 :الرشيعة، واقحم الفرس عىل الفرات، فلام اولغ الفرس برأسه ليرشب قال
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الفرس  سمع  فلام  ترشب،  حتى  املاء  ذقت  ال  واهلل  عطشان  وانا  عطشان  انت 
كالم احلسني رفع رأسه ومل يرشب كأنه فهم الكالم فقال احلسني: فأنا 
تتلذذ  ابا عبداهلل  يا  فقال فارس:  املاء  يده فغرف من   ارشب، فمد احلسني
برشب املاء وقد هتكت حرمك.فنفض املاء من يده ومحل عىل القوم، فكشفهم 

فإذا اخليمة ساملة)23(.

االول: حق احلياة
اال  منهم  يستلبها  ان  ألحد  ليس  خللقه،  الرحيم  الرمحن  الرب  هبة  احلياة 
 امري املؤمنني باحلق، الذي تقرره رشيعته سبحانه، وحني سأل الرسول
)ما اول نعمة بالك اهلل وانعم عليك هبا؟ قال: ان خلقني جل ثناؤه. ومل أُك 
شيئًا مذكورًا.قال صدقت، فام الثانية؟ قال: ان احسن يب اذ خلقني فجعلني حيًا 
ال ميتًا()24(، فلو انتفى هذا احلق لكان خلق اهلل االنسان عملية عبثية ال حكمة 
حركة  ولتوقفت  كبريًا﴾)25(،  ُعُلّوًا  َيُقوُلوَن  َعمَّ  وَتَعاىَل  ﴿ُسْبحاَنُه  ورائها،  من 

االنسان يف مسريته التكاملّية)26(.
كلها،  االنسانية  عىل  اعتداء  البرشية  النفس  قتل  ان  الكريم  القرآن  قرر  لذا 
َم َقَتَل النَّاَس  فقال سبحانه: ﴿َمن َقَتَل َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف األَْرِض َفَكَأنَّ

َم َأْحَيا النَّاَس َجِيًعا﴾)27(. َجِيًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ
ومن حقوق االنسان ان يشعر باألمان عىل حياته، بل ليس ما هو أهم من هذا 
االنسان  قدرات  وتتعطل  الفردية  بالسعادة  الشعور  ينتفي  دونه  ومن  الشعور، 

عىل األداء السليم ألعامله يف حياته اليومية)28(.
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لقد حفظ اإلمام سيد الشهداء حق حياة االنسان يف وقائع منها:

ساقي عطاشى االعداء وخيوهلم
حني كان موكب الثورة يغذ سريه اىل العراق، جاء القوم، وهم ألف فارس 
مع احلر بن يزيد التميمي، حتى وقف هو وخيله مقابل اإلمام احلسني يف 
حر الظهرية، فقال اإلمام احلسني لفتيانه: اسقوا القوم وارووهم من املاء، 
املاء  االواين من  يملؤون  واقبلوا  ارووهم  ففعلوا حتى  ترشيفا،  اخليل  ورشفوا 
ثم يدنوهنا من الفرس حتى سقوا اخليل كلها.ومل يكتِف سيد الشهداء بذلك بل 
سقى بيده الرشيفة فارسًا متأخرًا من االعداء يقال له عيل بن الطعان املحاريب)29(.
املاء يف هذا املوقف يعني احلياة، اذ كاد احلّر وجيشه ان هيلكوا عطاشى  ان 
يف الصحراء، ومّلا وهب املاء ألعدائه يعني أّنه وهب احلياة هلم، وخليوهلم ايضًا.

رجل السالم. 1
مل يبدأ اإلمام أعداءه بالقتال عىل الرغم من خمتلف صور العداء منهم، فحني 
استقبله احلر بفرسانه األلف قال له زهري بن القني: انه ال يكون واهلل بعد ما ترون 
علينا من  أهون  الساعة  قتال هؤالء  وان  اهلل،  ابن رسول  يا  منه  اشد  ما هو  اال 
قتال يأتينا من بعدهم، فلعمري ليأتينا من بعدهم ما ال قبل لنا به؛ فأجابه اإِلمام 

احلسني: ما كنت ألبدأهم بالقتال)30(.
ويف صبيحة عاشوراء، واملعركة تكاد تبدأ إذ اقبل القوم جيولون حول بيوت 
والقصب  احلطب  يف  تضطرم  والنار  ظهورهم  يف  اخلندق  فريون   احلسني
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يا  صوته:  بأعىل  اللعنة  عليه  اجلوشن  ذي  بن  شمر  فنادى  فيه  ألقي  كان  الذي 
كأنه  هذا؟  »من   :احلسني فقال  القيامة؟  يوم  قبل  النار  أتعجلت  حسني 
شمر بن ذي اجلوشن« فقالوا: نعم، فقال له يا ابن راعية املعزى، انت اوىل هبا 
صليًا. ورام مسلم بن عوسجة ان يرميه بسهم فمنعه احلسني من ذلك، فقال له: 
دعني حتى ارميه فإن الفاسق من عظامء اجلبارين، وقد امكن اهلل منه. فقال له 

احلسني: ال ترمه، فإين اكره ان ابدأهم)31(.
ان لإلنسان، من زاوية حقوق االنسان، حق الدفاع عن نفسه، فإذا ما قوتل 
كان دفاعه عن نفسه رشعيًا واالمام احلسني مل يمنح اعداءه هذا احلق ابدًا، 

بل احتفظ به لنفسه فكان قتاله دفاعًا رشعيًا عن النفس واملال والعرض.

رجل املساواة يف االنسانية. 2
البرش نظائر يف اخللق. بال متييز فهم سواسية اخوة من حيث إهنم برش، وقد 
ان  الواقعة  رواية  اذ جاء يف  بأهبى صوِرِه،  احلق  اإلمام احلسني هذا  جّسد 
اإلمام احلسني وقف عىل ولده عيل االكرب بعد استشهاده )ووضع خده عىل 
خده وقال قتل اهلل قومًا قتلوك ما اجرأهم عىل اهلل وعىل انتهاك حرمة الرسول 

عىل الدنيا بعدك العفا()32(.
وحني قتل أسلم بن عمرو وهو موىل اإلمام احلسني، وهو غالم تركي، جاءه 

احلسني ووضع خده عىل خده ففتح عينه ورآه فتبسم، وفارق احلياة)33(.
يا له من موقف عظيم يتدفق انسانية ونبال فهذا اإلمام سيد الشهداء يضع 
انسانية  اهنا  تركي..  غالم  خد  عىل  واخــرى  االكــرب،  ولده  خد  عىل  مرة  خده 
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.االسالم، املدرسة التي ختّرج فيها اإلمام احلسني
ومما جاء يف املادة االوىل من االعالن العاملي حلقوق االنسان انه: يولد مجيع 
الناس أحرارًا متساوين يف الكرامة واحلقوق، وقد وهبوا عقاًل وضمريًا، وعليهم 
ان يعامل بعضهم بعضًا بروح االخاء، »ومما جاء يف املادة الثانية منه: لكل انسان 
اي  دون  من  االعالن،  هذا  يف  الواردة  واحلريات  احلقوق  بكل)34(  التمتع  حق 
الرأي  او  الدين  او  اللغة  او  اجلنس  او  اللون  او  العنرص  بسبب  كالتمييز  متييز، 
السيايس، او االصل الوطني او االجتامعي او الثروة او امليالد او اي وضع آخر، 
من دون أي تفرقة بني الرجال والنساء، وال زيادة فيه عام جاء يف العهد سوى 

التفاصيل.

الثاين: حق الكرامة
ْلنَاُهْم يف اْلَبَّ واْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهم  ْمنا َبنِي آَدَم َوَحَ قال ربنا سبحانه: ﴿َوَلَقْد َكرَّ
ِّن َخَلْقنَا َتْفِضياًل﴾)35( تشري اآلية الكريمة اىل  ن الطَّيََّبات وفّضْلناهم عىل َكثرٍي مِّ مَّ

ثالثة اقسام من املواهب اإلهلية التي حباها اهلل لبني البرش)36(:
﴾، ربام قدم اهلل تعاىل موهبة احلركة يف الرب  ْلنَاُهْم يِف اْلَبِّ َواْلَبْحِرِ اوالً: ﴿َوَحَ
والبحر عىل املواهب االخرى، ألن اإلفادة من الطيبات ال حتدث حركة، وحركة 
االنسان عىل االرض تستلزم وسيلة نقل، او ان السبب هو اظهار سلطة االنسان 
عىل االرض كلها فلكل نوع من انواع املوجودات سلطة عىل جزء مدود منها، 

اما االنسان فإنه حيكمها َبرّبها وبحرها وهوائها.
)الطيب(  مفهوم  سعة  اىل  االلتفات  مع  الطَّيَّباِت﴾،  َن  مَّ ﴿َوَرَزْقناُهم  ثانيًا: 
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الذي شمل كل موجود طاهر تتضح عظمة وشمولية هذه النعمة اإلهلية الكبرية.
َّْن َخَلْقنا َتْفضياًل﴾. ْلناُهْم َعىل َكثرٍِي مَّ ثالثًا: ﴿َوَفضَّ

املوروثة  املواهب  اىل  اشــارة  )كّرمنا(  ان  و)فّضلنا(  )كّرمنا(  بني  الفرق 
لإلنسان، يف حني )فضّلنا( اشارة اىل الفضائل املكتسبة، وان كانت بتوفيق من 
اهلل، وان )كّرمنا( اشارة اىل اجلوانب املادية، اما )فّضلنا( فهي اشارة اىل املواهب 

املعنوية، ألن كلمة )فّضلنا( غالبا ما تأيت يف القرآن هبذا املعنى.
اآلية الكريمة تثبت كرامة تكوينية لإلنسان، ملاذا؟ بعض املفسين يعزو سبب 
التكريم لقوة العقل، وتعدد االستعدادات وحرية االرادة، وبعضهم يعزوه اىل 
جسم املتزن العمودي، وبعضهم يعزوه اىل االصابع التي متكن االنسان من القيام 
بوساطتها بمختلف االعامل الدقيقة، ومنها القدرة عىل الكتابة، وبعضهم يعزوه 
اىل االنسان هو الكائن الوحيد الذي يأكل طعامه بيده.او لتسلطه عىل الكائنات 

االرضية مجيعا.او اىل قدرة االنسان عىل معرفة اهلل، وعىل اطاعة اوامره.
وال مانع من القول: ان التكريم يتجىل من خالل مجيع هذه املواهب وغريها.
االمتيازات  عىل  ففضال  املخلوقات،  باقي  عىل  كثرية  امتيازات  لإلنسان  ان 
مسرية  لطي  تؤهله  التي  الكبرية  والقدرات  االستعدادات  لإلنسان  اجلسمية، 

التكامل عىل نحو غري مدود.
مادية ومعنوية،  قوى خمتلفة،  يتكون من  الذي  الوحيد  الكائن  االنسان هو 
جسمية وروحية، ينمو وسط املتضادات، وله استعدادات غري مدودة للتكامل 
والتقدم.قال امري املؤمنني: »ان اهلل عز وجل ركب يف املالئكة عقال بال شهوة، 
وركب يف البهائم شهوة بال عقل، وركب يف بني آدم كلتيهام فمن غلب عقله شهوته 
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فهو خري من املالئكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو رش من البهائم«)37(. ولكن هل 
البرش مجيعا افضل من املالئكة، بني البرش الكفار واملجرمون والظاملون، وهم من 
بالقوة واالستعداد،  افضل، ولكن  البرش  نعم، مجيع  اهلل... اجلواب:  اسوأ خلق 
يعني ان اجلميع يملكون القابلية ليكونوا افضل، ولكنهم اذا مل يفيدوا منها سقطوا 

يف اهلاوية.
تفوق  بيان  مقام  الكريمة يف  اآلية  ان  اليزدي  تقي مصباح  اهلل ممد  آية  يرى 
االنسان يف القوة واالستعداد الوجودي بالنسبة لسائر املوجودات، وليس إلثبات 
حق لإلنسان، بل العكس فإهنا بصدد بيان هذه النقطة املهمة، وهي: اننا قد وهبنا 
لإلنسان كثريًا من النعم، فعليه ان يؤدي وظيفته يف العبودية هلل تعاىل واذا فرضنا 
امكانية استنباط حق قانوين لإلنسان من هذه الكرامة، فذلك ال يعني حفظ كرامته 
أسوأ  االجرامية  بترصفاته  احيانًا  االنسان  يصبح  اذ  اجلرائم،  افظع  ارتكب  وان 
من اي حيوان آخر)38( وخيلص اىل القول: »ان الكرامة التي وهبها اهلل لإلنسان 
ال توجب الفخر والرشف جلميع الناس، وان ما يوجب الفخر والرشف يتوقف 
عىل افعال وترصفات اإلنسان)39( االختيارية، وكيف يستفيد)40( من النعم اإلهلية 

لتحقيق الكامل االنساين)41(.
يثبت لإلنسان  الكريم  القرآن  ان  العّدة،  الباع وقلة  الباحث عىل قرص  يرى 
﴿ بالتقوى، قال تعاىل  كرامتني: احدامها: تكوينية موروثة، واالخرى مكتسبة 
ا َخَلْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنثى َوَجَعْلناُكْم ُشُعوبًا َوَقبائَِل لَِتعاَرُفوا إِنَّ  ا النَّاُس إِنَّ َ يا َأيُّ
َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللِ َأْتقاُكْم إِنَّ اهللَ َعلِيٌم َخبرٌِي﴾)42( فإذا أضاع الثانية حرم األوىل كام 

حيرم حق احلياة بقتل غريه ظلام، أو اإلفساد يف األرض.
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أّلذ  من  موقفه   احلسني اإلمام  عند  اإلنسان  كرامة  حفظ  مظاهر  ومن 
 احلسني أصحاب  عىل  وقف  حتى  جاء  إذ  اجلوشن  ذي  بن  شمر  اعدائه 
فقال   أبناء عيل العباس وجعفر وعبداهلل وعثامن  يعني  أختنا  بنو  أين  فقال 
احلسني أجيبوه وإن كان فاسقا... فقال له: ماذا تريد؟ فقال له: أنتم يابني 
أختي آمنون فال تقتلوا أنفسكم مع أخيكم احلسني وألزموا طاعة يزيد.فقالوا له: 

لعنك اهلل ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول اهلل ال أمان له؟!)43(.
الرأي  الرأي، وحرية  التعبري عن  أيضا يف حق حرية  املوقف  وينضوي هذا 

تعني: ))حق الشخص بإبداء رأيه أو عدمه(()44(.
هذه صور مرشقة من وقائع ثورة اإلمام احلسني جسد فيها اإلمام سيد 
الشهداء مثال أعىل يف اإلنسانية والنبل وال غرابة فرساالت اهلل التي خترج احلسني 

يف أكملها هي التي أعطت اإلنسانية حقوقه املرشوعة.
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