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إ اُششظ٤خ ٓٞػٞع اُجذش,ششظ٤خ ربع٣ش٤خ  -1

 ) ٤ُـذ د٤خ االٕ (.
اٜٗب ششظ٤خ اؿال٤ٓخ , رطغح ك٢ ػٖٓ ُْ ٣وضّ  -2

ٚ ُِؼبُْ ػ٠ِ اٗٚ ص٣ٖ اٗـب٢ٗ ك٤ٚ االؿالّ ٗلـ

٣ضػٞ ُِلؼبئَ ٝاالسالم , ثَ هضّ ٗلـخ )رذض٣ضا 

كئخ ٖٓ االؿالّ  (ػ٠ِ اٗٚ ص٣ٖ ٣ٌ٘غ ا٥سغ 

٣ٝضػٞ ُوزَ االسغ ٣ٝزجبَٛ اُلؼبئَ ٝاالسالم 

. 
ُْ ٣ٌٖ ٛ٘بى اٛزٔبّ ًبف ثبُلؼبئَ االٗـب٤ٗخ  -3

ػ٠ِ ٓـزٟٞ ػِْ اُ٘لؾ دز٠ اُظٜٞع اٝ 

زخ اُظ١ رْ ػ٠ِ ٣ض ػِْ االٗؼطبكخ اٌُج٤غح أٝ اُل

اُ٘لؾ اال٣جبث٢ اُظ١ اٛزْ ثشٌَ ًج٤غ ثبُلؼبئَ 

االٗـب٤ٗخ ٝرظ٤٘لٜب ٝأًض ػ٠ِ ػب٤ُٔزٜب , ٓٔب 

ٝكغ أُضسَ اُ٘ظغ١ ٝاُـب٣ٌٞٓزغ١ ُضعاؿخ 

 ششظ٤خ االٓبّ ثٜٔ٘ج٤خ ٝاؽبع ٗظغ١ ػ٤٤ِٖٔ .
اُظٞد اُ٘شبػ ٖٓ صاسَ االؿالّ اُظ١ دبٍٝ إ  -4

َ االٓبّ اُز٢ ٣شٞٙ أٝ ٣وَِ ٖٓ ه٤ٔخ ٝكؼبئ

رجِذ ثبُزذض٣ض ك٢ ٓٞهؼخ اُطق ثـجت ا٤ُٜٔ٘خ 

ػ٠ِ اُـِطخ اٗظاى ٝاؿزٔغ ٛظا اُظٞد ُالؿق 

 ا٠ُ ٣ٞٓ٘ب ٛظا.

ٓب٢ٛ طلبد أٝ سظبٍ االٓبّ اُذـ٤ٖ ) ع (  -1

 ًٔب ٝعصد ربع٣ش٤ب ٝص٤٘٣ب . 
لبد رزـن ٓغ اُوٟٞ ٝاُلؼبئَ َٛ ٛ٘بى ط -2

االٗـب٤ٗخ ٝاالهزضاع االٗـب٢ٗ أُظ٘لخ ك٢ ػِْ 

 اُ٘لؾ اال٣جبث٢ .
َٛ ٣ٌٖٔ رو٤٤ْ ششظ٤خ االٓبّ اُذـ٤ٖ )ع( ك٢  -3

ػٞء ػِْ اُ٘لؾ اال٣جبث٢ , ثذ٤ش ٣زْ رو٤٤ٜٔب 

ػ٠ِ ٝكن ٓؼ٤بع ػ٢ِٔ ٓ٘ؼٝع اُزٞجٚ اُضوبك٢ 

 اُ٘ـج٢ . 

Positive Psychology

Seligman&Peterson,2005,P.103 
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Seligman&Csikszentmihalyi,2000, p. 
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Gable&Haidt,2005,pp.103-116)    

 Human strengths) 



 
 االقتدار االنساني يف شخصية االمام احلسني )ع(                                                               أ.م.د. علي تركي نافل القريشي

  

 م2015/ 1عشر: العدد  الثامناجمللد                                                                     نسانية  جملة القادسية للعلوم اإل

 

(Augustine)
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(Humanistic psychology)           
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C . Dahlsgard

 : ٓوبعثبد ك٢ االهزضاع االٗـب٢ٗ 
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ؽغدذ "٤ُؼا اؿج٤٘ٞاٍ "ٝ"اٝعؿٞال 

( ػضح رـبؤالد دٍٞ ٝاهغ 2003ؿزبٝصٗـغ")

اٗت االهزضاعاد االٗـب٤ٗخ , رذ٤ؾ ثبُؼض٣ض ٖٓ جٞ

أُٞػٞع . ٣زٔضَ اُزـبؤٍ االٍٝ ك٢ ٓب اطا 

ًبٗذ االهزضاعاد ؿٔبد ٝسظبئض هبئٔخ ك٢ 

اُششظ٤خ ٝٓـزوِخ ػٖ اُـ٤بم , أّ اٜٗب ػ٤ِٔبد 

رشٌَ ٓذظِخ اُزلبػَ اُجض٢ُ ُالٗـبٕ 

أُ٘ـغؽ ك٢ اؽغ اجزٔبػ٤خ ٝا٣ٌُٞٞج٤خ ؟ طُي 

إ أُوبعثبد أُٜ٘ج٤خ ُِٔٞػٞع رزٞػع ػبصح 

ٖ .ٝرزج٠٘ اُجبدضزبٕ ٓ٘ظٞع ث٤ٖ ٛظ٣ٖ أُذٞع٣

اُـ٤بم اط رإًضإ رأص٤غٙ ػ٠ِ رج٢ِ أٝجٚ 

االهزضاع : إ ثؼغ اُـ٤بهبد ر٤ـغ االهزضاع 

, 2012ث٤٘ٔب أسغٟ رؼطِٚ )دجبػ١ ,

( . ٝعؿْ رج٢٘ اُجبدضزبٕ ٓوبعثخ  191 -190ص

اُـ٤بم اال إ اُجذش اُذب٢ُ ٣زج٠٘ ٓوبعثخ 

ض٢٘٣ اُـٔبد أُـزوِخ ًٜٞٗب رزـن ٓغ أُ٘بر اُ

اُظ١ ٣جغ١ اُجذش صاسِٚ ًٕٞ اُششظ٤خ اُز٢ 

ٗجذضٜب ششظ٤خ ص٤٘٣خ , ًٝظُي ًٜٞٗب ششظ٤خ 

ربع٣ش٤خ ٣ظؼت رذض٣ض اُـ٤بم ثضهخ ػب٤ُخ ًٔب 

 ُٞ ًبٗذ ششظ٤خ دبػغح ا٤ُّٞ .

 

ًبٕ ؿ٤ِجٔبٕ ٝػ٤ِٓٚ ث٤زغؿٕٞ أٍٝ ٖٓ ؽٞع هبئٔخ 

د اُششظ٤خ ٝٝػغ ٓذٌبد ك٢ ٓجبٍ االهزضاعا

(. هبٍ 2002ُزذض٣ض أٝجٚ االهزضاع ُضٟ اُششض )

ٛظإ اُجبدضبٕ  ثـزخ اهزضاعاد ششظ٤خ اٗطالهب ٖٓ 

صعاؿبد ٝؽ٤٘خ ٝػجغ صوبك٤خ آزضد ُؼضح ؿ٘ٞاد 

٣ٝؼزوضإ ثأٜٗب ٓشزغًخ  ث٤ٖ اُؼض٣ض ٖٓ اُضوبكبد إ 

ُْ ٣ٌٖ ًِٜب . ٣ٝزؼٖٔ ًَ ٜٓ٘ب اُؼض٣ض ٖٓ أٌُٞٗبد 

 سظبٍ( . )طلبد ٝ

ٝرزؼٖٔ اًزـبة أُؼغكخ ٝاؿزؼٔبُٜب . 

ٝرزٔضَ ػ٘بطغٛب ك٢ ًَ ٖٓ االثضاع ٝاُلؼٍٞ ) 

االٗلزبح ػ٠ِ اُجض٣ض ٝاُجذش ػ٘ٚ ٝاُشٞع ك٤ٚ 

ٝٓبعؿزٚ ( , ٝاالٗلزبح اُظ٢٘ٛ ) رو٤ِت ا٧ٓٞع ػ٠ِ 

ٝٓٔبعؿخ اُزل٤ٌغ اُ٘وض١ ( , أٝجٜٜب أُشزِلخ , 

ٝدت اُزؼِْ ) اًزـبة ٜٓبعاد ٝٓؼبعف جض٣ضح ( , 

ٝأُ٘ظٞع٣خ ) اُوضعح ػ٠ِ روض٣ْ أُشٞعح ٦ُسغ٣ٖ , 

ٝاُ٘ظغ ا٠ُ اُؼبُْ ثطغم طاد ٓؼ٠٘ ُِظاد ُِٝـ٤غ ( 

. 

رزؼٖٔ ًَ  -: اهزضاعاد اُشجبػخ :ثانيهما

ٖٓ : اُجـبعح ) أُجبثٜخ , ٝٓٞاجٜخ اُزذض٣بد , 

اُزشبطٍ أٓبّ اُظؼبة أٝ أُؼبٗبح , ٝسظٞطب ٝػضّ 

اُزٔـي ثبُو٘بػبد اُظار٤خ ُٝٞ رؼبعػذ ٓغ اُؼغف 

اُشبئغ( , ٝأُضبثغح ك٢ ٓزبثؼخ أُٜٔبد ٝاُـب٣بد 

دز٠ اُٜ٘ب٣خ , ٝاالؿزوبٓخ ) االٓبٗخ ٝاُٞكبم ٓغ 

اُظاد , ٝرذَٔ أُـإ٤ُٝخ اُظار٤خ , ٝاُظضم ك٢ 

, ٝاُطبهخ ,  روض٣ْ اُظاد (, ٝاُذ٣ٞ٤خ ) اُذٔبؿخ

 ٝٓوبعثخ اُذ٤بح ثبُذ٣ٞ٤خ ٝاُؼؼّ ( .

٣ٝزؼٖٔ     -: اهزضاع اُذؾ االٗـب٢ٗ: ثالثها

 ًال ٖٓ : اُذت , ٝاُغهخ , ٝاُظًبء االجزٔبػ٢ .

: اهزضاع اُؼضاُخ :٣ٝزؼٖٔ االهزضاعاد  رابعها

أُض٤ٗخ ) اُذؾ أُض٢ٗ , ٝأُٞاؽ٘خ , االٗظبف ك٢ 

 اُزؼبَٓ , ٝاُو٤بصح ( .

( Temperanceهزضاع االػزضاٍ ):اخامسها

:  ٣ٝزؼٖٔ اُزـبٓخ ٝاُغكن , ٝاُزٞاػغ , ٝاُزؼوَ 

ٝاُزأ٢ٗ ٝاُؼجؾ اُظار٢ ) اُزٞج٤ٚ اُظار٢, ٝاُزذٌْ 

ثبُظاد ٝاصعاًٜب , ٝٓٞاػٗخ أُشبػغ ٝاالكؼبٍ (, 

 ٝػجؾ اُشٜٞاد ٝاالٗلؼبالد . 

 Transcendence:اهزضاعاُزـب٢ٓ سادسها

ُجٔبٍ ٝاُز٤ٔؼ ك٢ ( : ٣ٝزؼٖٔ ًال ٖٓ روض٣غ ا

االٗجبػ ٝاُشظبٍ , ٝػغكبٕ اُج٤َٔ , ٝاالَٓ 

ٝاُزلبؤٍ , ٝدؾ اُلٌبٛخ ٝاُضػبثخ , ٝاُغٝدب٤ٗخ ) 

اال٣ٔبٕ , ٝاُزض٣ٖ , ٝاُـبئ٤خ ك٢ اُذ٤بح (, ٝاؿجبؽ 

 –ٓؼ٠٘ ػ٠ِ اُذ٤بح ٝاُٞجٞص ) اُزٞج٤ٚ اُظار٢ 

اُزذٌْ ثبُظاد ٝٓٞاػٗخ أُشبػغ ٝاالكؼبٍ ( , 

, 2011ٗلؼبالد ) دجبػ١ , ٝػجؾ اُشٜٞاد ٝاال

 (.194 -193ص ص

اصعى " ؿ٤ِجٔبٕ " ٛظٙ االهزضاعاد اُز٢ 

رشَٔ جَ ا٣جبث٤بد اُذ٤بح االٗـب٤ٗخ ػٖٔ ٓشغٝػٚ 
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اُوبئَ ثبُذ٤بح طاد أُؼ٠٘ ٝاُذ٤بح ا٤ُِٔئخ . ك٢ اُٞاهغ 

إ ر٤ٔ٘خ ٛظٙ اُشظبٍ ك٢ ػ٤ِٔبد اُز٘شئخ 

.  ٝٓ٘ظاُطلُٞخ ا٠ُٝ٧ رؼغ ا٧ؿؾ ُِذ٤بح ا٤ُِٔئخ

أُْٜ ك٢ االٓغإ ٛظٙ االهزضاعاد ٤ُـذ ٓؼط٤بد 

ٝعاص٤خ هض رزٞكغ أٝ الرزٞكغ , ٝاٗٔب ٢ٛ رج٠٘ ٝر٠ٔ٘ 

ك٢ ٓشغٝع ث٘بء االٗـبٕ ُٞجٞصٙ . ٝثبُطجغ ال٣ٌٖٔ 

اؿلبٍ أصغ اُغط٤ض اُٞعاص٢ اُظ١ ٣ذَٔ آٌبٗبد 

أُ٘بػخ ٝاُوٞح . أُْٜ ك٢ ا٧ٓغ ٛٞ دـٖ رٞظ٤ق 

ٓشغٝع ث٘بء اُٞجٞص ٛظٙ االٌٓبٗبد اُٞعاص٤خ ك٢ 

اُظ١ ٣ٞكغ رلزخ اُطبهبد ٝاؽالم د٣ٞ٤زٜب , ٢ٛٝ 

 (.194,ص2011ا٣جبث٤خ ك٢ أؿبؿٜب  ) دجبػ١ , 

 ٛظٙ إٔ ئ٠ُ ٝث٤زغؿٕٞ ؿ٤ِجٔبٕ ٣ٝش٤غ

 ربع٣ش٤خ ٖٓ ٓـٞح ئ٤ُٜب اُزٞطَ رْ اُـذ اُلؼبئَ

 ؿجب٣ب أٝ سظبئض اُ٘بؽ ٣ؼزجغٙ ٓب ػٖ ٝػب٤ُٔخ

 ٝرزؼٖٔ .ٓؼْٜ ٣زؼبِٕٓٞ ك٤ٖٔ طاد ه٤ٔخ أٝ ٓوضعح

 .أساله٤خ عاه٤خ ه٤ٔب اُلؼبئَ ٛظٙ ٖٓ كؼ٤ِخ ًَ

 عاه٤خ ئٗـب٤ٗخ ٤ٓؼح أُضبٍ, ؿج٤َ ػ٠ِ اُذت ٝكؼ٤ِخ

 ٖٓ ػٜ٘ب ٣ؼجغ إٔ ٣ٌٖٝٔ اُزوجَ ٝاإلهجبٍ رزؼٖٔ

 ٝأٌٖٓ. االجزٔبػ٢ ٝاُظًبء اُزؼبؽق, اُزٞاص, سالٍ

 أُشبع اُـذ اُلؼبئَ ك٢ ٓزؼٔ٘خ ه٤ٔخ 24 رؼ٤٤ٖ

 ٖٓ اُؼض٣ض ثإٔ ٝث٤زغؿٕٞ ِجٔبٕؿ٤ ٣ٝؼزغف .ئ٤ُٜب

 اُشِن ٣شٌَ صه٤وخ ٓب ثظٞعح طبؿٞا أُلٌغ٣ٖ

 ٓذبُٝخ أػٔبُٜٔب ك٢ ٓشزِق ٛٞ ٓب ٌُٖٝ اُذـٖ

 اإل٣جبث٢ اُز٤ٔؼ ٝجٞاٗت اُوٞح ٝه٤بؽ ٌٓبٖٓ رؼغ٣ق

 .(65,ص2014)اثٞ دالٝح, اُجشغ ُضٟ

ػ٘ض ٓؼغكخ ٝرذض٣ض ٝرظ٤٘ق ٤ٓؼاد أٝ 

ُششظ٤خ ٝٗوبؽ هٞرٜب , رغًؼ اُجٜٞص ػ٠ِ كؼبئَ ا

 ٤ًل٤خ ه٤بؿٜب . ٣ٌٖٝٔ ٝػغ اُشطٞاد ا٥ر٤خ  : 

ٝػؼذ اؿزج٤بٗبد ٓ٘لظِخ ُِشجبة  –أوال 

ٝاٌُجبع, دضص اُزؼغ٣ق االجغائ٢ ٌَُ ٗوطخ هٞح ك٢ 

اُششظ٤خ ٖٓ سالٍ ٓ٘بهشبد ٓغ اُجبدض٤ٖ 

أُزٔغؿ٤ٖ أُشزغ٤ًٖ ك٢ أُشغٝع ,ٝػؼذ ٗوبؽ 

ُشبص ثبٌُجبع أٝال ٝرالٙ ٝػغ ٝٓلغصاد أُـخ ا

 اُ٘وبؽ اُشبطخ ثبالؽلبٍ ٝاُشجبة .

اجغاءاسزجبع اؿزطالػ٢ ُٔـخ ٗوبؽ   -ثانيا 

اُوٞح , ٢ٛٝ سطٞح رْ اُو٤بّ ثٜب ػضح ٓغاد ٓغ ٓئبد 

ٖٓ اؽلبٍ أُضاعؽ ٝثبُزضع٣ج ؽٞعد ٖٓ أُوب٤٣ؾ 

ثبالثوبء ػ٠ِ اكؼَ اُ٘وبؽ ٝاؿزجضاٍ اهِٜب كبئضح . 

ُ٘وبؽ اُز٢ أصبعد ٓؼضالد أػ٠ِ ٖٓ ُظُي رْ رذض٣ض ا

أُزٞؿؾ  اٝ اهَ ٖٓ أُزٞؿؾ ٖٓ أُـزج٤ج٤ٖ 

اُظـبع ًٝظُي اُ٘وبؽ اُز٢ رْ رجبٝػٛب . صْ 

اؿزشِظذ أُؼِٞٓبد ٖٓ أُـزج٤ج٤ٖ , ًٔب رٔذ 

صعاؿخ ٓضٟ رغاثؾ ًَ ٓو٤بؽ ػٖ ؽغ٣ن دـبة 

ادظبءاد أُلب أُ٘بؿجخ ٝاعرجبؽبد أُلغصح اٌُبِٓخ  

. 

" اُو٤ْ اُؼبِٓخ " ٌُِجبع ٖٓ )  ٣زٌٕٞ ٓو٤بؽ

صه٤وخ  40(ٓلغصح ٣ٌٖٝٔ اٜٗبؤٙ ك٢ دٞا٢ُ 240

,ٝٗظغا الٕ اُشجبة ال٣زـٕٔٞ ثبُظجغرْ رو٤ِض 

ٓلغصح , ثبُغؿْ ٖٓ أُـخ  200أُو٤بؽ ٤ُظَ ا٠ُ 

ا٧ؽٍٞ هض ٣زٔزغ ثضجبد اكؼَ . ٌُٖٝ اُٜضف ًبٕ 

رو٤٤ْ ًَ ٗوبؽ اُوٞح اُششظ٤خ االعثؼخ ٝاُؼشغ٣ٖ ك٢ 

" اُو٤ْ اُؼبِٓخ" ك٢ جِـخ ٝادضح ٓغ ٓـخ  ٓشغٝع

 (.122,ص   2011طار٢ اُزوغ٣غ)٣ٞٗؾ,

إ اؿزشضاّ االٗزغ٤ٗذ ٛ٘ب جؼَ ٖٓ أٌُٖٔ 

أُوبعٗخ ث٤ٖ اُجشغ ك٢ ج٤ٔغ اٗذبء اُؼبُْ . ػ٠ِ 

 111, 626ؿج٤َ أُضبٍ رٔذ ٓوبعٗخ صعجبد ٖٓ 

صُٝخ ٝاُٞال٣بد ا٧ٓغ٤ٌ٣خ  54ٓـزج٤ت ثبُؾ ٖٓ 

٤٘ٔب أهَ اُ٘وبؽ اٗزشبعا كٌبٗذ رزؼٖٔ ٝرلزخ اُؼوَ , ث

اُزٞاػغ ,اُز٘ظ٤ْ اُظار٢ ٝاُزضثغ . ٝك٤ٔب ػضا 

ٓب٣شزض ثبُزض٣ٖ , ُْ رجض أُوبعٗبد ث٤ٖ أكغاص ػ٤٘خ 

اُٞال٣بد أُزذضح أ٣خ كغٝم ثـجت اُٞال٣خ اٝ اُذضٝص 

اُجـغاك٤خ . هض رٌشق ٛظٙ اُ٘زبئج ش٢ءٓبدٍٞ 

ُششظ٤خ اُطج٤ؼخ اُجشغ٣خ اُؼب٤ُٔخ اٝ ٓزطِجبد ا

اُالػٓخ ُٔجزٔغ طذ٢ . ٝرْ ر٘بٍٝ ٓؼبٓالد 

االعرجبؽ اُض٣ٔٞؿغاك٤خ ُ٘وبؽ اُوٟٞ ك٢ " اُو٤ْ 

اُؼبِٓخ " ك٢ ػ٤٘خ اُٞال٣بد أُزذضح, ٝٝجضد كغٝم 

ٓزٞاػؼخ , ٝٓؼوُٞخ , ػبصح ٓب رـجَ االٗبس 
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صعجبد اػ٠ِ ٖٓ اُظًٞع ثبُ٘ـجخ ُ٘وبؽ اُوٞح 

جخ , ٝاُذت اُششظ٤خ اُضاس٤ِخ ٓضَ االٓز٘بٕ , ٝاُط٤

. آب اُجبُـ٤ٖ ا٧ًجغ ؿ٘ب ك٤ـجِٕٞ صعجبد أػ٠ِ ٖٓ 

اُجبُـ٤ٖ ا٧هَ ؿ٘ب ك٢ ٗوطخ االػزضاٍ أٝ ػجؾ اُ٘لؾ 

. ٝظٜغ إ أُـزج٤ج٤ٖ ط١ٝ ٓـزٟٞ اُزؼ٤ِْ اٝ 

اُضوبكخ ا٧هَ. ٝأُزؼٝج٤ٖ ٣ٌٕٞٗٞ أًضغ رـبٓذب ٖٓ 

ؿ٤غ أُزؼٝج٤ٖ . ٝاالٓغ٤٤ٌ٣ٖ ٖٓ أطَ أكغ٣و٢ 

ض٣٘ب ٖٓ ا٧ٓغ٤٤ٌ٣ٖ ٖٓ أطَ ٝآؿ١ٞ٤ ْٛ أًضغ ر

 ( . 180 -129, ص2011أٝعث٢ )٣ٞٗؾ , 

إ اُؼض٣ض ٖٓ اُجبدض٤ٖ ٖٓٔ ؿبعٝا ػ٠ِ 

صعة ؿ٤ِجٔبٕ ٝث٤زغؿٕٞ ٝػؼٞا أصٝاد ُزؼؼ٣ؼ 

سظبئض االهزضاع رٔضِذ ك٢ ػغع هبئٔخ ٖٓ 

اُظلبد اُششظ٤خ ٝاُـ٤ًِٞخ اال٣جبث٤خ ٓـزٔضح ٖٓ 

ٜٓ٘ب اُوٞا٤ٓؾ , ٣ٝطِت ا٠ُ أُلذٞص إ ٣شزبع 

ٓب٣٘طجن ػ٠ِ ٝػؼٚ , صْ ًزبثزٚ ك٢ هبئٔخ ٝاُؼٞصح 

ا٤ُٜب رٌغاعا ُزغؿ٤ز ٝػ٤ٚ ثٜب ٝطٞالا٠ُ رٔضِٜب . 

ٝثؼض اُٞطٍٞ ا٠ُ اُو٘بػخ اُظار٤خ ثٜب ٣٘زوَ ا٠ُ 

سطٞح ٓٔبعؿزٜب, ٝارشبطٛب ص٤ُالٛبص٣ب ك٢ ؿًِٞبرٚ 

ٝػالهبرٚ . ٝػ٘ضٛب ؿ٤وضّ طارٚ ٦ُسغ٣ٖ ٖٓ سالُٜب , 

ػ٠ِ  ٠ُ اه٘بػْٜ ثبُزؼبَٓ ٓؼٚٓٔب ٣ٜٔض اُـج٤َ ا

 (195, ص 2011اؿبؿٜب  ) دجبػ١ , 

ُوض ًبٕ اُذـ٤ٖ ػ٤ِٚ اُـالّ أدت اٗـبٕ ا٠ُ 

هِٞة أُـ٤ِٖٔ , ٝأجضع اٗـبٕ إ ر٘ؼطق ا٤ُٚ 

(. ُٝوض ًبٗذ 188,ص 1924اُوِٞة ) اُؼوبص , 

ي اُظٞعح دو٤وخ اُذـ٤ٖ )ع( اُششظ٤خ ًلإا ُزِ

اُغٓؼ٣خ اُز٢ ٗـجزٜب دُٞٚ االج٤بٍ أُزؼبهجخ هجَ إ 

٣غٟ ٓ٘ٚ اث٘بء ج٤ِٚ ؿ٤غ رِي اُذو٤وخ كٌبٕ َٓء 

اُؼ٤ٖ ٝاُوِت ك٢ سِن ٝسِن , ٝك٢ أصة ٝؿ٤غح , 

ًٝبٗذ ك٤ٚ ٓشبثٚ ٖٓ جضٙ ٝأث٤ٚ .. اال اٗٚ ًبٕ ك٢ 

 ( . 190, ص1924شضرٚ أهغة ا٠ُ أث٤ٚ )اُؼوبص , 

ٍ : ًبٕ عؿٍٞ هللا ٝػٖ اؿبٓٚ ثٖ ػ٣ض هب

)ص( ٣أسظ ث٤ض اُذـٖ ٝاُذـ٤ٖ صْ ٣وٍٞ :اُِْٜ ا٢ٗ 

(. ٝال٣زـغ 9ادجٜٔب كأدجٜٔب )اثٖ ػـبًغ ,ثال , ص

أُوبّ ٛ٘ب ُظًغ ًَ اُغٝا٣بد اٝ أُٞاهق اُز٢ رش٤غ 

ا٠ُ طلخ اٝ سظِخ ٓب ٖٓ سظبٍ االٓبّ اُذـ٤ٖ 

 )ع( ُظُي ؿٌ٘زل٢ ثظًغ ثؼؼٜب ٗٔٞطجب ٌَُ طلخ :
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ثؼض اُؼغع اُظ١ هضٓٚ  -ٗزبئج اُجذش : -1

اُجبدش دٍٞ طلبد االٓبّ اُذـ٤ٖ )ع( 

ًٔب ٝعصد ربع٣ش٤ب ٝص٤٘٣ب ك٢ اُلظَ 

اُضب٢ٗ , كوض رٔذ االجبثٚ ػ٠ِ اُٜضف 

صفات االمام  االٍٝ أُزٔضَ  ثزذض٣ض

 حسٌن )ع( مثلما وردت تارٌخٌا ودٌنٌا .ال

}{
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ان االقتدار االنسانً حاضر وبقوة فً شخصٌة  -1
االمام الحسٌن )ع( وعلى جمٌع االقتدارات 

 الستة الكبرى . 
ان شخصٌة االمام )ع( بأقتدارها االنسانً فهً  -2

المٌة بمعٌار عالمً منزوع الصبغة شخصٌة ع
 الثقافٌة .

ان شخصٌة االمام الحسٌن )ع( شخصٌة  -3
اٌجابٌة , فقد طبق االمام )ع( علم النفس 
االٌجابً فً ذلك الزمن اي قبل اكثر من 

( عام وبذلك فقد سبق االمام)ع( علماء 1411)
النفس االٌجابً بأربعة عشر قرنا عبر تطبٌقه 

 لهذا العلم .
االمام )ع( متوازنة النمو على  ان شخصٌة -4

مستوى الوظائف والسمات االنسانٌة , بدلٌل ان 
صفاته متوزعة على االقتدارات الستة الكبرى 

 جمٌعها . 
وجود الفضائل االنسانٌة بهذا االقتدار الرائع  -5

لدى االمام الحسٌن )ع( , ٌثبت ان آل بٌت 
الرسول )ص( لم ٌعتمدوا على النسب والوراثة 

ن رسول هللا , بل انهم اعتمدوا والقرب م
التنشئة والتربٌة لٌس على االٌمان والتدٌن 
فحسب بل على الفضائل االنسانٌة التً تعد 
مثاال لكل البشر , اذ لم تأتً فضائل االمام )ع( 
فً كبره بل انه تربى علٌها منذ صغره ) زقوا 
العلم زقا ( حتى غدت فً كبره اقتدارا قل 

وبالتالً كان أهل البٌت نظٌره فً التارٌخ , 
حق )ع( فً حٌن ان عدوهم باطل كان ٌفكر 
بطرٌقة النسب والوراثة فً عقله المرٌض 
والذي طبقه عملٌا بالبٌعة لٌزٌد بعد معاوٌة , 

 والذي ٌتجسد فً قول ٌزٌد :

نً ان اثبتت فضائل االمام )ع( واقتداره االنسا -6
الدٌن واالٌمان جوهرهما وصنواهما الفضائل 
االنسانٌة , وان الدٌن واالٌمان ٌجب ان 
ترافقهما قوى وفضائل انسانٌة تثّبتهما 

 وتنصرهما على الظلم والبغً والظالل .

ان الفضائل االنسانٌة بروحانٌاتها وقٌمها  -7
االنسانٌة هً األبقى وهً المنتصرة دائما حتى 

 السٌف حٌنا من الزمن .وان انتصر علٌها 
ان موقف االمام الحسٌن )ع( فً ثورته لم ٌكن  -8

ناتجا العن موقف سٌاسً أو رغبة بالسلطة وال 
موقفا دٌنٌا فحسب , بل كان نابعا من موقف 
أخالقً مبدأي لتمتعه بالفضائل االنسانٌة 
واالقتدار االنسانً الذي شحن موقفه بهذا 

 الشموخ الراقً . 
لمسلمٌن لالمام الحسٌن )ع( لم ٌكن تمجٌد ا  -9

كونه احد رجال آل بٌت الرسول )ص( , بل 
لكونه رجل ٌشع الفضائل االنسانٌة بجملتها 
فكان بحق رجل االقتدار االنسانً العربً 

 واالسالمً على مر التارٌخ .
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