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محمد شقير *
ّ
أهمية الخطاب الحسيني ودوره
ال ريب في
فــي بـنــاء الــوعــي ال ـعــام والـثـقــافــة املجتمعية
في شتى املجاالت ،باعتبار أن هذا الخطاب
ي ـل ـقــى انـ ـتـ ـش ــارًا ك ـب ـي ـرًا ،س ـ ـ ـ ً
ـواء ف ــي امل ــواس ــم
ال ـعــاشــورائـ ّـيــة أم فــي غـيــرهــا مــن املـنــاسـبــات
املختلفة طــوال الـعــام ،إذ تجد عناية خاصة
ب ــه ف ــي امل ـن ـتــديــات الـحـسـيـنـ ّـيــة وف ــي غـيــرهــا
ّ
التلفزيونية ،بل
مــن األمــاكــن ،وفــي الـقـنــوات
فــي مختلف وســائــل اإلعـ ــام الـ ّـديـنـ ّـيــة وغير
ً
ً
الـ ّـديـنـ ّـيــة ،حـيــث تلحظ ّ إق ـبــاال عــامــا وتـفــاعــا
كبيرًا من قبل ّ
عامة الناس مع هــذا الخطاب
ومنتدياته ومناسباته .وه ــذا مــا يستدعي
ّ
الــتــأمــل والـبـحــث الــدائـمــن فــي ه ــذا الخطاب
بـهــدف تـجــديــده وت ـطــويــره ،بـمــا ينسجم مع
أهداف ثورة الحسني وقيمها ،واملبادئ التي
قامت من أجلها.
ّ
األهمية بمكان البحث في
ومن هنا نجد من
أه ــم تـلــك املـقــومــات أو امل ـي ــزات ،الـتــي ينبغي
أن يــراع ـي ـهــا ال ـخ ـطــاب ال ـح ـس ّـي ـنــي ،ويـنـبـنــي
ع ـلــى أس ــاس ـه ــا ،ح ـتــى ي ـت ـســنــى ل ــه أن يـقــوم
بدوره بشكل أفضل ،وأن ّيؤدي إلى مقاصده
ّ
ّ
الت ّ
ربوية
التي تحقق أهدافه
بالطريقة
األمثلّ ،
ّ
ّ
واالجـتـمــاعــيــة والــثـقــافــيــة وغـيــرهــا ،فــي بناء
اإلنسان ووعيه ،واملجتمعات وثقافتها ،وفي
تحقيق اإلصالح وإقامة العدالة.
أهم تلك ّ
وقبل البحث في ّ
املقومات وامليزات،
التي ينبغي أن ينبني عليها ذلــك الخطاب،
ال ب ــد م ــن اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن امل ـ ــراد بــالـخـطــاب
ال ـح ـس ـي ـن ــي هـ ــو م ـج ـم ــل ذل ـ ــك الـ ـبـ ـي ــان الـ ــذي
(ع) وثورته ،ويكون
يرتبط باإلمام الحسني ّ
م ــوض ــوع ــه أحـ ـ ــداث ت ـلــك الـ ــثـ ــورة وس ـيــرت ـهــا،
ودالالت ـهــا ،وفلسفتها ،ونتائجها ،وقيمها،
ورسالتها ،واملـبــادئ التي ترتكز عليها ،بل
واملدرسة التي تنتمي إليها.
أما أهم تلك املقومات ،أوامليزات ،التي ينبغي
أن تـ ــراعـ ــى فـ ــي بـ ـن ــاء الـ ـخـ ـط ــاب ال ـح ـس ـي ـنــي
وتشكيله ،فهي ما يلي:
 -1ف ـضــائ ـلـ ّـيــة ال ـخ ـط ــاب وت ـكــام ـل ـي ـتــه :املـ ــراد
ّ
بفضائلية الخطاب أو الخطاب الفضائلي،
هو ذلك الخطاب الذي يتمحور حول فضائل
أهـ ــل ال ـب ـي ــت (ع) وم ـن ــاق ـب ـه ــم .ومـ ــن امل ـع ـلــوم
أه ـمـ ّـيــة ه ــذا الـبـعــد الـفـضــائـلــي ،ال ــذي يـعــرف
بــأهــل ال ـب ـيــت وم ـقــام ـهــم ،ومــرات ـب ـهــم وجـمـلــة
مــن خـصــائـصـهــم ...وه ــو يـعـ ّـبــر عـمــا ج ــاء في
تــراث أهل البيت من أحاديث تؤكد على هذا
الجانب من فضائلهم ،وهــو مما ال شـ ّـك فيه
وفي جدوائيته ،ومطلوبية العناية به.
ل ـكــن م ــا يـنـبـغــي اإلش ـ ـ ــارة إلـ ـي ــه ،ه ــو أن هــذا
ّ
الـبـعــد الـفـضــائـلــي أو امل ـنــاق ـبــي ،ال ــذي يــؤكــد
ع ـلّــى أف ـض ّـلـ ّـي ـت ـهــم وت ـق ـ ّـدم ـه ــم ع ـل ــى غ ـيــرهــم،
املرجعية ّ
ّ
ّ
واملعنوية
الدينية
وأنـهــم يمثلون
وال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة ّب ـعــد رس ـ ــول ال ـل ــه (ص)؛ إنـمــا
جــاء لـيـقــول لـلــنــاس إل ــى أي ــن يـجــب أن ترجع
في دينها ،وأخالقها ،وسلوكها ،ومعارفها،
وقـيـمـهــا وب ـن ــاء مـجـتـمـعــاتـهــا ...م ــن أج ــل أن
ّ
ّ
وتستمد من تراثهم كل
تأخذ منهم كل ذلك،
مــا تـحـتــاج إل ـيــه ،فــي ثـقــافـتـهــا ،واجـتـمــاعـهــا،
ّ
املعنوية
وسياستها ،وتربيتها ،وحياتها
ّ
والدينية.
ّ
ّ
أي إن الـقـضــيــة هـنــا تـحـتــوي عـلــى شطرين:
ّ
األول هــو مــن يجب أن نــرجــع إلـيــه؟ وهـ ّـو ما
ّ
يتوله البعد الفضائلي واملناقبي .والثاني
هو ما الذي يجب أن نأخذه ممن نرجع اليه،
ّ
ّ
لنتعرف
ومــا ال ــذي ينبغي أن نتعلمه مـنــه،
ّ
ّ
عليه ،ونعمل بــه؟ وهــو مــا يـتــوله التعريف
ب ـع ـلــوم أهـ ــل ال ـب ـي ــت ،وأخ ــاقـ ـه ــم ،وم ـحــاســن
ومجمل ما يتصل بهم...
كالمهم ،ومعارفهمّ ،
الشطر ّ
األول ،ال يوصل
واالقتصار هنا على
إلى املقصود .ألنه إذا كان املطلوب أن نعرف
عمن يجب أن نــأخــذ ،فــذاك مــن أجــل أن نأخذ
عنه ،ونعمل به .أما إذا علمنا عمن نأخذ معالم
ديـ ّنـنــا وم ــن أي ــن نــأخــذ مـعــارفـنــا وأخــاق ـنــا؛
ّ
لكننا لــم نــأخــذهــا ،ولــم نتعلمها ،ولــم نعمل
ب ـهــا؛ فـمــا ال ــذي ن ـكــون قــد فـعـلـنــاه؟ أال يكون
حالنا كحال من علم من ّأين ينبع املاء الزالل،
ّ
يستق منه،
لكنه لم يذهب إلى ذلك النبع ،ولم
ِ
يرتو من عذب مائه ،شرابًا سائغًا رويًا؟
ولم
ِ
أال يمكن القول إن مشكلة أغلب مجتمعاتنا،
ّ
ليس في كونها ال ّ
بمرجعية أهل البيت
تقر
في دينها ،وأخالقها ،وقيمها ،وسلوكها ...
بل تكمن املشكلة في كونها تجهل الكثير من
تراثهم ،وال تعلم الكثير من قيمهم وأخالقهم،
وال تفقه الكثير من محاسن كالمهم ،وغاب
عنها الكثير من علومهم وفكرهم وثقافتهم؟
أليس هــذا هــو جوهر املشكلة التي نعيش؟

وعـلـيــه ،هــل يـصـ ّـح االكـتـفــاء بتعريف الناس
من أين يأخذون ثقافتهم ،دون التعريف بتلك
ّ
الثقافة ومحتواها؟
ّ
وهـ ــل م ــن ال ـح ـك ـمــة ت ـعــريــف ال ــن ــاس م ــن أيــن
ّ
ي ــأخ ــذون أخــاقـهــم وقـيـمـهــم ،دون الــتـعــريــف
بتلك األخالق ،وتلك القيم؟ وهل من الصحيح
ت ـع ــري ــف ال ـ ـنـ ــاس مـ ــن أي ـ ــن ي ـ ــأخ ـ ــذون م ـعــالــم
دينهم ،دون تعريفهم بتلك املعالم ،واملعارف
والسنن؟
نـعــم رب ـمــا يـحـتــاج ظ ــرف مــا إل ــى الـتــأكـيــد أو
االقتصار على البعد الفضائلي واملناقبي،
ألسـ ـب ــاب ومـ ـ ـب ـ ــررات ع ــدي ــدة ـ ـ ـ ق ــد يـخــرجـنــا
الخوض فيها عن حــدود هــذا البحث ـ وهذا
ّ
صـحـيــح ،لـكــن مــا ينبغي الــتــأكـيــد عـلـيــه ،هو
ض ــرورة أن نتناول البعد الفضائلي بشكل
هادف ،وأال نتناوله بشكل منفصم عن أهدافه
ومقاصده .كما ينبغي التأكيد على أن تعليم
الناس محاسن كــام أهــل البيت ومعارفهم،
ّ
مرجعيتهم .مثلما أن
يساعد أيضًا في إثبات
ّ
املرجعية ،يدعو إلى ّ األخذ عنهم،
إثبات تلك
ّ
وتعلم علومهم ،واالستنان بسنتهم.
 -2ت ــاريـ ـخ ـ ّـي ــة الـ ـخـ ـط ــاب ومـ ـع ــاص ــرت ــه :مــن
ال ــواض ــح أن جــان ـبــا م ــن م ــوض ــوع الـخـطــاب
الحسيني ،هو ما حصل مع اإلمــام الحسني
ً
وخ ــروج ــه ،وص ـ ــوال إل ــى ش ـهــادتــه .وهـ ــذا قد
ّ
ّ
حصل فــي الــتــاريــخ ،فمن الطبيعي أن يكون
هناك بعد تاريخي فــي الخطاب الحسيني.
ّ
لكن مــا ينبغي التأكيد عليه ،هــو أن أهــداف
ث ــورة اإلمـ ــام الـحـســن وقـيـمـهــا ،ورســالـتـهــا،
ّ
تتعدى
وجميع دروسـهــا؛ هي مفاهيم وقيم
ّ
املاضي إلى الحاضر ،وتتجاوز التاريخ إلى
املستقبل .بل هي في مدياتها متعالية على
الــزمــان وامل ـكــان وال ـح ــدود .ومــن هنا ينبغي
ّ
متضمنًا لذلك البعد
أن يكون ذلــك الخطاب
ً
املعاصر ،غير مقتصر على املاضي ،وشامال
ّ
مكتف بالتاريخ .بل
لذلك البعد الحاضر ،غير
ٍ
ينبغي في ذلك الخطاب الوصل بني املاضي
ّ
والحاضر ،بني التاريخ واملستقبل .وذلك بأن
ّ
ّ
التاريخية بشكل هادف،
يتم تناول الوقائع
يصل بينها وبني الحاضر ،من خالل جسور
ّ
القيم واألهــداف .أي إن أهــداف ثورة الحسني
وقـيـمـهــا ورســال ـت ـهــا ،يـنـبـغــي أن تـلـعــب ذلــك
ّ
الــدور الــذي يربط بني ما حصل في التاريخ
مــع اإلم ــام الحسني وأئـ ّـمــة أهــل الـبـيــت ،وبني
ما يحصل اليوم في عصرنا ودهــرنــا .وهذا
ً
ال ــوص ــل ي ـجــب أن ي ـك ــون وص ـ ــا ه ــادف ــا إلــى
تـحـفـيــز االلـ ـت ــزام بـتـلــك ال ـق ـيــم ،وال ـع ـمــل بتلك
الـ ّـرســالــة ،وتحقيق تـلــك األه ـ ــداف ،مــن خــال
ّ
االستعانة بــأحــداث التاريخ ،ومــا حصل في
ّ
امل ــاض ــي .أم ــا ت ـنــاول أحـ ــداث الــتــاريــخ بشكل
منفصم عن الحاضر ،واالستغراق في املاضي
دون ربـطــه مــع الـحــاضــر ،فـعــدا عــن كــونــه قد
حاضرها وغريبة
يبني ثقافة منفصمة عن ّ
ّ
الحسينية،
عنه ،هو يتجاهل أهــداف الثورة
ً
ّويهمل قيمها ،ويتجاوز رسالتها .فضال عن
ّ
أنــه يعطل دور الخطاب الحسيني ،ويبعده
عن مقاصده التي يسعى لتحقيقها.
البعد
تناول
من هنا ،يجب التأكيد على أن
ّ
ً
ينبغي أن يكون فعال هادفًا .وأنه
التاريخي ّ
بمقدار ما يحقق تلك األهداف واملقاصد ،في
زرع القيم ،وتثمير العبر؛ بمقدار مــا يكون
ّ
ناجحًا في دوره ،ووظيفته .وإال فــإن عجزه
عــن تحقيق أي مــن تلك األه ــداف واملـقــاصــد،
ّ
تاريخيًا بحتًا
ســوف يجعل منه مــوضــوعــا
بعيدًا عن أهداف ثورة الحسني ،وغريبًا عنها
وعن رسالتها.
رب ـم ــا ي ـجــد املـ ــرء إم ـت ــاع ــا خ ــاص ــا ف ــي ت ـنــاول
ّ
التاريخية ،بل وتحقيقًا لجملة
املوضوعات
من الفوائد ـ وهذا صحيح ـ لكن ما ال ينبغي
إغـ ـف ــال ــه ،هـ ــو أن ت ـ ـنـ ــاول ت ـل ــك امل ــوض ــوع ــات
يجب أن يـكــون منتظمًا فــي سـيــاق الخطاب
الـحـسـيـنــي ،وأه ــداف ــه ،وم ـيــزاتــه ،ومـقـ ّـومــاتــه،
وجميع وظائفه.
 -3العاطفة والفكر :أو ما ّ
يتم البحث فيه تحت
عنوان العبرة َ
والعبرة ،أو ّ
الدمعة والفكرة ،أو
ِ
القلب والـعـقــل...؛ وامل ــراد البحث في البعدين
العاطفي والـفـكــري فــي الـخـطــاب الحسيني،
وطبيعة العالقة بينهما.
بــدايــة ال بـ ّـد مــن اإلق ــرار بــأن البعد العاطفي
والوجداني هو بعد حاضر ّ
بقوة في الخطاب
ّ
ّ
الحسيني ،بل وفي القيم الحسينية املؤسسة
لــذاك الخطاب .وهــو يقوم بأكثر من دور من
خالل تموضعه في ذاك الخطاب ومطاويه:
ً
أوال :هو يحفر عميقًا في القلوب ّ
محبة اإلمام
ّ
ّ
الحسني ومودته ،ومودة أهل البيت.
ّ
ّ
مظلومية
ثانيًا :يستثير مشاعر التعاطف مع
الحسني وأهله.

ً
التغافل عن تحقيق اإلصالح في مجتمعنا المعاصر ،يعني تعطيال للخطاب
الحسيني عن دوره وغاياته (أ ف ب)

ّ
ثالثًا :يستولد النقمة على املشروع الذي قتل
الحسني ورموزه ،ورجاله.
راب ـ ـعـ ــا :ي ـع ــد ال ـن ـف ــوس ل ـت ـل ـقــف ق ـي ــم الـ ـث ــورة
الحسينية ،ومعانيها ورسالتها.
خامسا :يهيئ القلوب لتقبل جميع املعاني
الدينية والعمل بها.
وبــال ـتــالــي ،ال ب ــد م ــن ال ـق ــول إن ــه ال غـنــى عن
هذا البعد العاطفي والوجداني في الخطاب
الحسيني ،لكن مــا يجب التأكيد عليه ،هو
أن ه ــذا الـبـعــد الـعــاطـفــي هــو بـعــد ه ــادف في
جملة من مقاصده ،وهــو ما يتطلب الوصل
بني ذلك البعد واألهــداف التي يسعى اليها،
وعدم االكتفاء بإشباع البعد الوجداني ،دون
االلتفات الــى املقاصد التي ينبغي الوصول
اليها.
فـ ـ ـ ــإذا كـ ـن ــا نـ ـ ــرى أن مـ ــن وظـ ــائـ ــف ال ـخ ـط ــاب
الـحـسـيـنــي زرع الـقـيــم الــديـنـيــة األصـيـلــة في
النفوس ،وإذا كان البعد العاطفي يسهم في
تهيئة تلك النفوس لتقبل تلك القيم والعمل
بها ،فهل سوف يكون من الصحيح أن نعمل

مشكلة أغلب مجتمعاتنا
تكمن في كونها تجهل
الكثير من تراث أهل البيت

على تهيئة تلك النفوس ،من دون االستفادة
مـ ــن ت ـل ــك الـ ـف ــرص ــة ،ل ـ ــزرع ال ـق ـي ــم ال ـصــال ـحــة
والهادفة فيها؟ أال يكون حالنا عندها ،كمن
هـيــأ أرض ــا ل ـلــزراع ــة ،وب ــذل ج ـه ـدًا فــي إع ــداد
تربتها ،لكنه لــم ي ــزرع ال ـبــذور املنتجة ،ولم
يغرس فيها األشجار املثمرة؟
إن امل ـط ـل ــوب ب ـيــانــه ف ــي هـ ــذه امل ـع ــال ـج ــة ،هو
الـتــأكـيــد عـلــى إي ـج ــاد الـتـكــامــل ف ــي الـخـطــاب
ال ـح ـس ـي ـنــي ب ــن ال ـع ــاط ـف ــة والـ ـفـ ـك ــر ،أي بــن
ال ــدم ـع ــة والـ ـفـ ـك ــرة ،بـ ــأن نـ ـ ــدرك بــأن ـه ـمــا مـعــا
ي ــؤدي ــان أك ـث ــر م ــن دور ف ــي تـحـقـيــق أه ــداف
ومـقــاصــد ذل ــك ال ـخ ـطــاب ،و ب ــأن لـكــل منهما

فعله وأثره ،الذي ـ وإن كان يتكامل مع اآلخر
ـ قد يختلف منسوبه ،والجرعة املطلوبة منه،
تبعًا لـظــروف الــزمــان وامل ـكــان ،وخصوصية
املخاطب واملتلقي .مع التأكيد على أن يبقى
الخطاب مشدودًا إلى الجانب الهادف فيهما،
ومــا قد يقتضيه ذلــك من مقاربة كل منهما،
وكيفية تناوله ،أو تكامله مع اآلخر.
الواقع أم االنفصام عنه:
-4
ّ
لقد بينا أن الخطاب الحسيني ،يهدف إلى
ّ
الحسينية ومقاصدها،
تحقيق قيم الـثــورة
ّ
ف ــي اإلص ـ ـ ــاح ،والـ ـع ــدال ــة ،وم ــواج ـه ــة الــظ ـلــم
والفساد ...وعليه ســوف يكون من الطبيعي
أن يسعى إلى تحقيق تلك القيم ومقاصدها
ّ
يتوجه إليه ،ويتفاعل معه.
في الواقع الــذي
وأن يـعـمــل ع ـلــى ال ــوص ــول إل ــى أه ــداف ــه ،في
امل ـج ـ ّت ـم ـع ــات الـ ـت ــي ي ـق ـص ــده ــا وي ـخــاط ـب ـهــا،
وتتلقى هي مضمونه ومحتواه.
وه ـ ــذه امل ـج ـت ـم ـعــات ق ــد تـخـتـلــف م ــن نــاحـيــة
طبيعتها ،وظروفها ،وأزماتها ،ومشاكلها،
أو طبيعة الـفـســاد واالن ـح ــراف ال ــذي تعاني
ّ
تعاني
املجتمعات
فلربما تجد بعض
منه.
ّ
ّ
من الفساد االقتصادي أو املالي ،وأنــه يمثل
ج ــوه ــر املـشـكـلــة ال ـت ــي ت ــرض ــخ ت ـحــت ثـقـلـهــا.
ّ
يتوجه
وعليه سوف يكون من املنطقي جدًا أن
الخطاب اإلصالحي إلى معالجة تلك املشكلة
ّ
ّ
بالدرجة األولى ،بأن يغلب عليه التركيز على
اإلص ـ ــاح امل ــال ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي ،وأن يسعى
إلى حشد املفاهيم التي تشدد على مواجهة
الفساد في جانبه املالي واالقتصادي.
ولـ ـ ّ
ـرب ـ ـمـ ــا تـ ـج ــد م ـج ـت ـم ـع ــات أخـ ـ ـ ــرى ت ـعــانــي
مـ ــن الـ ـفـ ـس ــاد ال ـق ـي ـم ــي واألخ ـ ـ ــاق ـ ـ ــي ،أو مــن
ال ـف ـســاد ال ـس ـيــاســي ،أو م ــن ال ـف ـســاد اإلداري
وامل ــؤسـ ـس ــات ــي .فـ ـس ــوف يـ ـك ــون ع ـن ــده ــا مــن
الـطـبـيـعــي ،أن ي ـتـ ّ
ـوجــه ذل ــك ال ـخ ـطــاب بشكل
أساس إلى مواجهة ذلك الفساد املستشري في
تلك املجاالت وامليادين املذكورةّ .
ولربما تجد
مجتمعات تـعــانــي بشكل أس ــاس مــن غياب
ّ
ّ
االقتصادية،
االجتماعية ،أو العدالة
العدالة
أو الـ ـع ــدال ــة ف ــي ت ــوزي ــع الـ ـف ــرص وال ـ ـثـ ــروات
ّ
ّ
السياسية ،وأن الظلم
واألمـ ــوال ،أو الـعــدالــة
(الالعدالة) قد استشرى بشكل أكبر في هذا
ّ
االجتماعية أو ذاك؛ فهنا،
الجانب من الحياة
ّ
الطبيعي ّ
ّ
جدًا أن يتوجه الخطاب
سيكون من
الـحـسـيـنــي إل ــى مــواج ـهــة طـبـيـعــة األزم ـ ــة أو
املشكلة كما هي عليه في املجتمع ،فــإن كان

