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 1 الدوافع النفسية للتغيري عند اإلمام احلسني
 
 

ىي سّنة من سنن التاريخ اإلنساين ادلتحركة داخل الوجود اإلنساين يف عناصره ادلؤثرة يف الواقع، حىت أن اآلالم اليت تعرض 
وىذا ما جاء لإلنسان، سبثل النتيجة العميقة ألعمالو، فليست رلرد قضاء وقدر مفصولني عنو، بل ىي واقع منبثق عنو، 

﴿وضرب هللا مثاًل قرية كانت آمنة مطمئنة أيتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت أبنعم هللا فأذاقها هللا : يف قولو تعاىل
﴿ظهر الفساد يف الرب والبحر دبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم  [.112/النحل]لباس اجلوع واخلوف دبا كانوا يصنعون﴾ 

 [.41/الروم]ن﴾ بعض الذي عملوا لعلهم يرجعو
وقد نستوحي من اآليتني، أن هللا أراد خلصائص االحنراف العملي السليب أن تفًتس وجود اإلنسان يف أمنو وراحتو 

وطمأنينتو، ليكون ذلك حافزاً مؤثراً يف انطالق إرادة التغيري لديو، شلا قد يؤدي إىل اخلروج من دائرة االىتزاز إىل دائرة 
حنراف إىل ساحة االستقامة، بطريقة ذاتية على مستوى الفرد واجملتمع، من خالل وعي النتائج االستقرار، ومن ساحة اال

. يف حركة ادلقدمات
ىذا كلو، ابإلضافة إىل احلوافز األخرى اليت تدفع اإلنسان إىل التغيري اإلجيايب، وىي مسألة العقاب والثواب على مستوى 

، ويف أجواء اجلنة حيث النعيم اخلالد، وأجواء النار حيث العذاب اخلالد، الدنيا واآلخرة، يف نطاق رضوان هللا وسخطو
فإن اإلنسان يبقى يف حركتو سائراً يف خط الًتغيب والًتىيب، حبيث يكفل لو ذلك إمكانية الثبات على قاعدة االستقامة 

على اختيارات اإلنسان اإلجيابية من عنصر ضاغط « الضمري الروحي»أو « الوازع الديين»والبعد عن االحنراف، دبا ديثلو 
يف اذباه التقوى اليت سبثل االنضباط يف طاعة هللا فال يفقده هللا، حيث أمره، وال جيده حيث هناه، سواء كان ذلك يف 

. عالقتو بنفسو أو ابلناس أو يف ارتباطو اب يف مواقع رضاه
ئج السلبية واإلجيابية يف الدار اآلخرة يوم يقوم الناس لرب وىذا ىو ما يتمثل يف كل اآلايت القرآنية اليت تتحدث عن النتا

ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾ * العادلني، فال سبلك نفس لنفس شيئاً واألمر يومئذ  ﴿فمن يعمل مثقال ذر ة خرياً يره
وما أدراك ما ىي $ ةوأما من خّفت موازينو فأمو ىاوي* فهو يف عيشة راضية* ﴿فأما من ثقلت موازينو [.112/الزلزلة]

﴿يوم ذبد كل نفس ما عملت من خري زلضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينو  [.11/القارعة]انر حامية﴾ 
[. 30/آل عمران]أمداً بعيداً وحيذركم هللا نفسو وهللا رؤوف ابلعباد﴾ 
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حسني فضل هللا  العالمة ادلرجع السيد دمحم  -وإمكانية التعايش يف القرآن السلطة واالستقامة  
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إننا نرى األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر، فإذا ذباوزان اإلنسان يف ذاتو إىل الواقع االجتماعي يف حركة ادلسؤولية، ف
كعنوانني كبريين شاملني لكل خطوط االستقامة واالحنراف يف القضااي العامة واخلاصة، ووسيلتني من وسائل إجياد الرقابة 

لقانون، االجتماعية يف كل رلاالت الواقع، ال سيما يف قضااي احلق والباطل، والعدل والظلم، على صعيد احلكم واحلاكم وا
ويف ساحة الناس الذين يتحّملون مسؤولياهتم يف سلوكهم الذايت، ويف موقفهم من الشأن العام، فيكون اجملتمع رقيباً على 

ألهنا زبضع بعضو البعض يف نطاق اإلحساس ابدلسؤولية، ابلطريقة اليت ال تتحول فيها األمور إىل ما يشبو الفوضى، 
، ألن حفظ النظام الذي تستقيم بو أمور الناس واجب على اجلميع، فال الناس العام لضوابط الشرعية اليت ال زبل بنظام

 .جيوز ألي فرد أو مجاعة شلارسة احلرية الذاتية دبا يؤدي إىل اختالل النظام، فإن ذلك قد يكون يف موقع اخلطيئة الكربى
 

مراتب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
عن ادلنكر ديثل الفريضة احلركية ادلنفتحة على كل مواقع االحنراف واالستقامة يف حركة  إن واجب األمر ابدلعروف والنهي

. اجملتمع، حبيث يتعرض اتركها للعذاب األليم من هللا، وىذا ما جاء بو القرآن الكرمي يف أكثر من آية
 [.104/آل عمران]فلحون﴾ ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري وأيمرون ابدلعروف وينهون عن ادلنكر وأولئك ىم امل

﴿ُلعن الذين  [.110/آل عمران]﴿كنتم خري أمة أخرجت للناس أتمرون ابدلعروف وتنهون عن ادلنكر وتؤمنون اب﴾ 
كانوا ال يتناىون عن منكٍر فعلوه * كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرمي ذلك دبا عصوا وكانوا يعتدون

[. 79-78/ادلائدة]لبئس ما كانوا يفعلون﴾ 
لتأُمرّن ابدلعروف أو لتنُهّن عن ادلنكر أو ليسلطّن هللا شراركم على »: أنو قال( ص)وقد ورد يف احلديث عن رسول هللا دمحم 

فمنهم ادلنِكر للمنكر بيده »: أنو قال( ع)عن اإلمام علي « هنج البالغة»وقد جاء يف  .«خياركم فال يستجاب ذلم
دلستكمل خلصال اخلري، ومنهم ادلنِكر بلسانو وقلبو والتارك بيده فذلك متمسك خبصلتني من ولسانو وقلبو، فذلك ا

خصال اخلري ومضّيع خصلة، ومنهم ادلنكر بقلبو والتارك بيده ولسانو، فذلك الذي ضّيع أشرف اخلصلتني من الثالث 
وما أعمال الرب كلها واجلهاد يف حياء، وسبسك بواحدة، ومنهم اترك إلنكار ادلنكر بلسانو وقلبو ويده، فذلك ميت األ

وإن األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنِكر ال يقّرابن . سبيل هللا، عند األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر، إال كنفثة يف حبر جليّ 
لن تقدس أمة ال يؤخذ للضعيف »، و«من أجل وال ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كلو كلمة عدل عند إمام جائر

. «ا حقو من القوي غري متعتعفيو
توحي أبن اجملتمع كلو مسؤول عن تغيري الواقع ادلنحرف بكل الوسائل  -من الكتاب واحلديث  -إن ىذه النصوص 

العملية، ولو ابلعنف يف نطاق الضوابط الشرعية ادلرسومة، أو على مستوى الثورة على احلاكم الظامل، والقانون الكافر، 
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فعال اجلزئية اليت يًتك فيها الناس واجباهتم الفردية أو يرتكبون فيها واحلكم ادلنحرف عن احلق والعدل، فال يقتصر على األ
. ارمات الذاتية، بل يشمل الواقع العام كلو

قد جعل األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر مضمون ( ع)وقد جاء يف حديث السرية احلسينية، أن اإلمام احلسني 
إين مل أخرج أشراً وال بطراً وال ظادلاً »: ، فقد جاء يف خطبتو ادلعروفةهاإلصالح يف أمة جده، الذي ىو سّر الشرعية حلركت

. «وال مفسداً، ولكن خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي أريد أن آمر ابدلعروف وأهنى عن ادلنكر
، انكثاً من رأى منكم سلطاانً جائراً، مستحاًل حلرم هللا: قال( ص)أيها الناس، إن رسول هللا »: وجاء يف خطبة أخرى لو

، يعمل يف عباد هللا ابإلمث والعدوان، فلم يغرّي عليو بفعل وال قول، كان حقاً على هللا  (ص) بعهده، سلالفاً لسّنة رسول هللا
أن يدخلو مدخلو، أال وإن ىؤالء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرمحن وأظهروا الفساد وعطّلوا احلدود 

 .«لوا حرام هللا وحّرموا حاللو، وأان أحق من غرّي واستأثروا ابلفيء وأح
إن ىذا النص احلسيين ادلًتكز على النص النبوي، يعين انفتاح األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر على اخلط التغيريي يف 

دلواجهة ، لتكون ىذه ادلسؤولية يف امواجهة السلطة غري الشرعية دلصلحة السلطة الشرعيةالقضااي العامة على مستوى 
. ابلقوة ىي الضمانة احلادة النسجام السلطة احلاكمة يف خط االستقامة

ىي أن اإلسالم يف عقيدتو وشريعتو ومنهجو، ىو الدين الذي أنزلو هللا  -ابختصار  -وخالصة الفكرة اليت نريد إاثرهتا 
أن يتحول إىل واقع حي متحرك يف  وادلسلمون من بعده يف الدعوة إليو واجلهاد يف سبيلو، من أجل( ص)ليتحرك رسولو 

. احلياة العامة لإلنسان، فيكون قاعدة للفكر والعاطفة واحلياة
وقد أاثر القرآن الكرمي، كما انطلقت السرية النبوية، األحاديث ادلتنوعة يف زبطيط اخلطط، وتشريع الشرائع، وربريك 

من أجل إجياد األرضية الصاحلة النطالق احلكم اإلسالمي التحدي، وأتكيد ادلسؤولية، وتربية الناس وتعليمهم وتوجيههم، 
. وسالمتو واستمراره، وهتيئة األجواء، وتعبئة األفكار من أجل ذلك كلو

 
 أحكام اإلسالم والسلطة

فإن ذلك مل وإذا كان التاريخ اإلسالمي قد عاش بعض االحنرافات يف السلطة، أو بعض االىتزاز يف اجملتمعات اإلسالمية، 
، ليتحدث بعض الناس أبن اإلسالم شئاً من فقدان اإلمكاانت العملية الواقعية الستقامة السلطة يف خط اإلسالميكن ان

ال ديلك واقعية التطبيق الصحيح يف حركة الواقع السياسي على صعيد احلكم الشامل للحياة، بل ألن الظروف ادلوضوعية 
ال خطتو، وتنفيذ أحكامو، ولكن اجلو العام للواقع كان جواً اليت أحاطت ابإلسالم وادلسلمني مل تسمح لو ابستكم

إسالمياً، فال يزال ادلسلمون يتحركون يف اخلطوط اإلسالمية يف عباداهتم ومعامالهتم وعالقاهتم حىت يف خارج الدولة، وال 
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التحدي يف خط  تزال التطلعات اإلسالمية السياسية تفرض نفسها على حركة ادلسلمني يف ساحات الصراع على مستوى
. ادلواجهة، ورد التحدي يف الدفاع ضد العدوان

يف عصران احلاضر، أن يؤسس الدولة اإلسالمية، وأن يثبت واقعية الطرح اإلسالمي يف ( قده)وقد استطاع اإلمام اخلميين 
. نطاق الدولة، وأن يؤكد اخلطوط العامة لالستقامة يف ذبربتو وذبربة تالميذه ومساعديو

ىناك أخطاء وىفوات واحنرافات شلا يتحدث عنو بعض الناس يف التجربة، فإهنا سبثل النتيجة الطبيعية للظروف  وإذا كانت
القاسية اليت عاشت فيها الثورة والدولة معاً، ابإلضافة إىل فقدان العصمة، وعدم استكمال العملية التغيريية يف اجملتمع، 

. مهورية اإلسالمية اجلديدةواحلصار الذي يفرضو االستكبار الكافر على اجل
. إن اإلسالم أثبت واقعيتو يف أكثر من ذبربة يف التاريخ، وىو ال يزال يتحرك من أجل تركيز ىذه الواقعية يف ذبارب جديدة

فإن ادلنطق ادلوضوعي يفرض عليهم االلتفات وإذا كان أعداء اإلسالم يتحدثون عن بعض التجارب الفاشلة أو ادلنحرفة، 
، ولكن ابلوسائل اإلنسانية الواقعية، وبذلك فإن اإلسالم يتحرك كما  مل يرد لإلسالم أن يؤكد وجوده ابلغيبإىل أن هللا

يتحرك غريه من األفكار والتيارات وادلبادئ األخرى، يف خضوعو للقوانني ادلوضوعة يف احلياة من السنن التارخيية يف حركة 
ذلا مساحة زلدودة يف عامل  هتيئالساحة على الفكرة وقد تغلقها عنها، وقد اجملتمعات، والظروف ادلتنوعة اليت قد تفتح 

واحلمد  رب  [.140/آل عمران]﴿وتلك األايم نداوذلا بني الناس﴾ : وصدق هللا حيث يقول .النظرية والتطبيق
. العادلني
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