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اإلشراف العام:
�شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي

)املتولي الشرعي لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة(



 �سيا�سة الن�سر في جملة ال�سبط: 
احلسينية  العتبة  يف  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  عن  تصدر  حمّكمة،  فصلية  جملة  السبط  جملة 
املقدسة، احلائز عىل شهادة اإلعتامد الدويل من منظمة الثقافة والعلوم )اليونسكو- برنامج الذاكرة العاملية( 
اإلرث  يف  تبحث  التي  واإلنسانية  العلمية  االختصاصات  خمتلف  يف  والدراسات  البحوث  وتستقبل 

احلضاري والثقايف ملدينة كربالء املقّدسة لتكون مرجعًا علميًا حلفظ تراث املدينة وهويتها الدينية. 

إرث  يف  والتحقيق  للكتابة  واإلنسانية  العلمية  االختصاصات  خمتلف  يف  الباحثني  مجيع  تدعواملجلة 
هذه املدينة العريقة وحضارهتا، ببحوث ذات قيمة علمية ضمن إطار موضوعي بعيدًا عن التحّيز وامليول 

والتطرف والطائفية، لتحقيق الفائدة العامة ملجتمعنا. 

جميع الآراء الواردة في املجلة تعرب عن اآراء كاتبيها ولي�ض بال�شرورة اأن تعك�ض 
وجهة نظر املجلة. 

مالحظات عامة:
خيضع ترتيب البحوث يف املجلة العتبارات فنية تتعلق هبوية املجلة.  •

إشعار الباحث بقبول بحثه خالل مدة أقصاها شهر من تأريخ تسليم البحث، وخيطر  •
الباحث يف حال عدم املوافقة عىل النرش، من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. 

التحرير إالألسباب  • للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة  الجيوز 
تقتنع هبا هيأة التحرير ويتم ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنرش. 

ال تعاد البحوث إىل أصحاهبا سواء نرشت أم مل تنرش.  •



تعليمات الن�سر في املجلة:
عرب  بحوثهم  بنرش  وتقوم  وخارجه،  العراق  داخل  من  الباحثني  السادة  بنتاجات  السبط  جملة  ُترّحب 

االختصاصات اإلنسانية املختلفة وفقًا للقواعد اآلتية:

خمتلف . 1 يف  األساتذة  من  كبري  ومجع  التحرير،  هيأة  قبل  من  العلمي  للتقويم  ختضع  كّلها  البحوث  إن 
اإلختصاصات العلمية. 

أن يكون البحث املراد نرشه متميزًا وجديدًا يف موضوعه، ومستوفيًا لرشوط املنهج العلمي املعتمدة. . 2

أن ال يكون البحث منشورًا يف جملة داخل العراق وخارجه، أومستالً، أومقتبسًا من كتاب، أو أطروحة، أو . 3
رسالة جامعية، أو منقوالً من شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(، عىل أن يقّدم الباحث تعهدًا خطيًا بذلك 

ُيرفق مع البحث. 

أن يكون البحث سلياًم من األخطاء اللغوية والنحوية مع مراعاة الدّقة يف األسلوب بشكل صحيح. . 4

يلتزم الباحث بالرشوط الفنية املتبعة يف كتابة البحوث العلمية من حيث الرتتيب وتنظيم البحث بمصادره . 5
وهوامشه يف هناية البحث، كام جيب مراعاة وضع اخلرائط والصور واجلداول يف مكاهنا أينام وردت يف متن 

البحث. 

ُيسلَّم البحث إىل هيأة التحرير مطبوعًا عىل نظام )word( ورق )A4( مع قرص مدمج )CD( يتضمن . 6
مادة البحث ونمط اخلط )Times new roman( وحجم اخلط )14( للبحوث العربية و )12( للغة 
الباحث دفع  يتحّمل  البحث عن )25( صفحة وما زاد عىل ذلك  تزيد صفحات  االنكليزية عىل أن ال 

مستحّقاته املالية، وال تقّل عن )10( صفحات. 

كتابة . 7 يف  عليها  املتعارف  الطرق  ترتيبها  يف  ُيّتبع  أن  عىل  البحث  هناية  يف  واملصادر  اهلوامش  وضع  جيب 
اسم  الطبعة،  رقم  حمققًا(،  الكتاب  كان  )إذا  املحّقق  اسم  الكتاب،  اسم  املؤلف،  اسم  العلمية،  املصادر 

املطبعة، مكان النرش، سنة النرش. 

عىل الباحث أن يرفق مع بحثه نبذة خمترصة عن سريته العلمية، إذا كان الباحث يتعامل مع املجلة ألول مرة. . 8

أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل املعلومات االتية: عنوان الباحث واسمه، وجهة عمله، ورقم . 9
اهلاتف والربيد االليكرتوين، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف متن البحث أو أي إشارة 

اىل ذلك باللغتني العربية واالنكليزية.

تسلم البحوث مبارشة اىل مقر املجلة عىل العنوان اآليت: العراق - كربالء املقدسة - حي البلدية- . 10
مركز كربالء للدراسات والبحوث. أو أن ُترسل البحوث عىل الربيد االلكرتوين ملجلة السبط 

alssebt_k.center@yahoo.com :املحكمة





شهادة االعتماد الدولي 
لمركز كربالء للدراسات والبحوث

من منظمة اليونسكو )برنامج الذاكرة العالمية( 
تأريخ األعتماد: 28/ 10/ 2014م
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الكلمة الفتتاحية

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على النبي الهادي األمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين 
الطاهرين، وصحبه المنتجبين

 وبعد.. 
لقد حظيت زيارة أربعينية اإلمام الحسين  باهتمام بالٍغ على مدى تأريخها الطويل لما فيها من دالالت 
الصور  من  مجموعًة  جسدت  كونها  خاصة،  العراقي  الشعب  وأبناء  عامة،  المسلمين  نفوس  في  كبيرة  ومعاٍن 
التالحم  ومدى  الفكرية،  وإنتماءاتهم  ثقافاتهم  بمختلف  الزائرين  بين  السلمي  التعايش  مبدأ  كإشاعة  االنسانية 
األربعين(،  )مجتمع  شرائح  مختلف  لدى  الخدمات  تقديم  في  والتسابق  الذات  ونكران  والمجتمعي،  الثقافي 
حتى أضحت هذه الزيارة هوية ثقافية وحضارية لشعبنا العراقي المعطاء، األمر الذي دعا مركز كربالء للدراسات 
العالمية  اليونسكو  منظمة  في  الزيارة  لتسجيل هذه  الحثيث  السعي  الى  المقدسة  الحسينية  العتبة  في  والبحوث 
كشعيرة دينية، وممارسة إجتماعية ضمن الئحة التراث العالمي غير المادي، بعد إكمال كافة اإلجراءات المتعلقة 

بملف التسجيل الذي ُقدم الى المنظمة الدولية للتصويت عليه مطلع العام القادم بإذنه تعالى.
 وإيمانًا من مركز كربالء للدراسات والبحوث بأهمية دراسة زيارة األربعين المباركة شرع بتأسيس مجلس 
علمي يعنى بدراسة وتحليل مظاهر هذه الزيارة، ومتطلباتها، وأبعادها، برؤية علمية تعتمد البحث العلمي سبياًل 
لمعالجة المتغيرات المتعلقة بها، فانبثق هذا المجلس تحت عنوان )المجلس األكاديمي العلمي لزيارة األربعين 
المليونية( الذي ضمَّ في عضويته عددًا كبيرًا من الباحثين والمفكرين من جامعات العراق المختلفة الحكومية منها 
واألهلية، وبتعاون مثمر وبنّاء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كي يكون منبرًا علميًا لتقديم الدراسات 

والبحوث والتوصيات المتعلقة بهذه الزيارة المباركة. 
الثانية،  بنسخته  المباركة(  االربعين  لزيارة  الدولي  العلمي  )المؤتمر  المجلس هو  ُأولى منجزات هذا  ومن 
الذي رّكز على مجموعة من المحاور المتعلقة بالزيارة، لما فيها من انعكاسات على تهذيب السلوك الجمعي، 

وإعادة قراءته من زوايا متعددة. 
العراق وخارجه، توزعت على  الـ)85( بحثًا وورقة عمل، من داخل  يناهز  ما  العلمية  اللجنة  لقد تسلَّمت 
المحاور الرئيسة للمؤتمر، وبعد عرضها على عدٍد من الخبراء في المجلس األكاديمي العلمي لزيارة األربعين، 
تم قبول )52( بحثًا، وورقة عمل، في ما تم رفض البحوث األخرى لعدم انسجامها مع المحاور الرئيسة المؤتمر.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

اللجنة العلمية للمؤتمر

23
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المعطيات الدينية والجتماعية لزيارة الأربعين 

اأ. م. د. خليل خلف ب�سري 

جامعة البرصة - كلية اآلداب

الملخ�ض

مّرت عىل ثورة احلسني يف كربالء قرون عديدة، ونحن نشاهدها كل يوم تزداد رسوخًا وشمولية حتى 
تسري وفق  بل هي قضية  ليست صدفة  واملسألة  كافة،  الُصُعد  بقوة عىل  نفسها  عاملية فرضت  أصبحت قضية 
الرعاية  تلك  تفاصيلها، واختذت  الثورة بكل  الربانية كانت ومازالت ترعى هذه  فاإلرادة  ختطيط إهلي دقيق، 
الربانية لصالح القضية احلسينية املباركة من خالل ربط اجلامهري باحلسني وثورته بواسطة غرس احلب احلسيني 
التي أحاطت هبا، وقد  القضية احلسينية فضاًل عن دفع كافة األخطار  الطاقات لصالح  القلوب، وتسخري  يف 
رأيت أن أبحث يف زيارة األربعني - تلك الزيارة التي أقضت مضاجع الغرب وأذناهبم - مفهومها وأبعادها 

ومعطياهتا.

وقد جتلت معطيات هذه الزيارة املليونية املباركة واملؤيدة إهليًا من خالل اآليت:

ثقافة الوالء والرباءة: وُتعّد ثقافة الوالء والرباءة من أعظم ثقافات عاشوراء وكربالء، وهي ثقافة أساسية . 1
يف بناء الشخصية اإلسالمية فال نجد يف غري اإلسالم ثقافة بمثل قوهتا ومتانتها وإحكامها، وهذه الثقافة 
مبثوثة يف زيارات أهل البيت عامة ويف زيارات اإلمام احلسني خاصة عىل أن هذه الثقافة هي ثقافة 
توحيدية منحدرة عن أصل التوحيد، وتأيت يف امتداده الطويل، وكل والء مرشوع يأيت يف امتداد الوالء له 

سبحانه.
معهد . 2 أكرب  هي  املليونية  الزيارة  هذه  بأّن  املرتصدون  الدوليون  املراقبون  يقّر  املؤمنة:  القوى  استعراض 

ومعسكر لتدريب النفس البرشية عىل التضحية والفداء والعطاء بحيث لو أرادت أي دولة كربى أن تعبئ 
شعبها، ولو لرشائح قليلة استعدادًا حلرب أو حرب طوارئ فال تستطيع أن جتند إال القلة القليلة وبالرتغيب 

والرتهيب يف حني أننا نجد املاليني من البرش يف زيارة األربعني يزحفون بشكل طوعي.
العمل التطوعي: راقب الغربيون هذه الظاهرة واملظاهرة احلسينية عرب األقامر االصطناعية ملدة أسبوع أو . 3

أكثر وبث مبارش فانبهروا واعرتفوا بأّن الشيعة أكثر حترضًا باملقايسة مع األحداث التي تقع يف نيويورك أو 
باريس.
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اإلحساس العبادي الطويل: تتيح ممارسة زيارة األربعني فرصة الشعور العبادي املتواصل َمَثُلها َمَثُل احلج، . 4
وصيام رمضان إذ تنتظم هذه املامرسات ضمن شوط عبادي طويل وتتآزر نشاطاهتا لتمنح املامرس وعيًا 
والعقيل،  القلبي  باحلضور  يشعر   احلسني اإلمام  اىل  املايش  فالزائر  مستمرًا  عباديًا  وتفاعاًل  وإحساسًا 
ويعيش حالة من الوعي املستمر ملا يقوم به، فقد تعهدت له النصوص الرشعية بأن ُيثاب عىل كل خطوة 
من  لالستزادة  وتعب  كلل  دونام  اخلطى  اجلميع حيّث  جتد  هلذا  احلسني؛  اهلل  عبد  أيب  طريق  يف  خيطوها 

اقتطاف األجر الذي أملحت إليه النصوص الرشعية.
الراحة النفسية والعقلية: تعد ظاهرة امليش يف أثناء زيارة األربعني فرصة حقيقية ملعاجلة األمراض التي أرشنا . 5

إليها، والسيام األمراض النفسية مثل الكآبة واخلوف، ويتميز عالج امليش يف هذه الزيارة بعنارص ال تتوفر 
خارج نطاقه إذ يؤدي السلوك اجلمعي دورًا ملحوظًا يف فاعلية العالج فال شك أن مشاركتك للماليني 
من الناس يف أداء هذه املامرسة سوف ختتلف طبيعتها ونتائجها عن ممارستك للميش بنحو فردي ومنعزل 
عن اآلخرين فامليش ضمن هذه املسرية املليونية يزيد من ألفة املامرسة، ويمنح الشعور باألمن، ويرفع من 
الصحة  عىل  وانعكاساته  اجلامهريي  الزخم  معطيات  عن  فضاًل  املضاعف  اجلهد  ببذل  املامرس  معنويات 
النفسية إذ تعزز مشاركة امليش مع اآلخرين شعور االنتامء االجتامعي، واأللفة، والقرب من اآلخرين بدالً 
من االنطواء عىل الذات، والرصاع مع مشاعر الوحدة والعزلة والوحشة، وعادة ما ينجم عن مشاركة امليش 
مع ذلك اجلمهور الكبري صداقات محيمة، وحوارات قصرية ترتك آثارًا طيبة يف النفس ما ينعكس عىل الفرد 

بأحاسيس الرضا والسعادة.
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Religious And Social Results For The Arbaeen Pilgrimage

Prof. Dr. Khalil Khalaf Bashir

University of Basra - Faculty of Literatures

Abstract
It's had been many centuries since the revolution of Hussein "pbuh" in Karbala, as we see it 

becomes every day even more entrenched and comprehensive so it has become a global issue 
that strongly imposed itself at all levels. However, this wasn’t a matter of coincidence, but an 
issue that goes according to an accurate divine plan. The heavenly will has been and still takes 
care of this revolution in all its details, therefore, this heavenly will has pushed the blessed Hus-
seiniya issue even further by linking the masses with Al-Imam Al-Hussein and his revolution by 
instilling his love in the people's hearts , and harnessing the energies in favor of the Husseiniya 
issue as well as for repelling all the dangers surrounding it.

I saw that it's necessary to look into the concept and dimensions of the Arbaeen pilgrimage 
that shocked the West and its agents, as its data resulted in the walk made by millions of pil-
grims from all around the world through the following milestones:

1. The culture of loyalty and repudiation: This culture is one of the greatest cultures of Ashu-
ra and Karbala, it is a basic culture in the construction of the Islamic personality, there is no 
culture but in Islam with such a strength, resistance and rigor. This culture is built within the 
pilgrimages of Imam Hussein "pbuh" and other Ahlul-Bayt "peace be upon them", in addition 
that this culture is a unified culture descended from the origin of monotheism, and comes in its 
longitudinal extension, and in every legitimate project comes in the extension of allegiance to 
Allah Almighty.

2. Review of believing powers: International observers acknowledge that this million-person 
pilgrimage is the largest institute and camp to train the human soul for sacrifice, redemption and 
giving, so that if any major country wanted to mobilize its people, even among few segments in 
preparation for a war, it can recruit only a few by intimidation or greed, while in the Arbaeen, 
we find millions of people trekking toward Karbala voluntarily.

3. Volunteerism: Westerners have observed this phenomenon via satellites for a week or 
more, as they were impressed and forced to admit that Shiites are more urbanized by compari-
son with events occurred in New York or Paris.
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المقدمة 

عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وعىل  األمني،  الصادق  حممد  للعاملني  رمحة  املبعوث 
ثورة  عىل  مّرت  فقد  وبعد:  الطاهرين،  الطيبني  آله 
احلسني يف كربالء قرون عديدة، ونحن نشاهدها 
كل يوم تزداد رسوخًا وشمولية حتى أصبحت قضية 
عاملية فرضت نفسها بقوة عىل الُصُعد كافة، واملسألة 
إهلي  ختطيط  وفق  تسري  قضية  هي  بل  صدفة  ليست 
ترعى  ومــازالــت  كانت  الربانية  ــاإلرادة  فـ دقيق، 
الرعاية  تلك  واختذت  تفاصيلها،  بكل  الثورة  هذه 
خالل  من  املباركة  احلسينية  القضية  لصالح  الربانية 
بواسطة غرس احلب  باحلسني وثورته  ربط اجلامهري 
لصالح  الطاقات  وتسخري  القلوب،  يف  احلسيني 
التي  األخطار  كافة  دفع  فضاًل عن  احلسينية  القضية 

أحاطت هبا.

تلك  األربعني -  زيارة  أبحث يف  أن  رأيت   وقد 
 - وأذناهبم  الغرب  مضاجع  أقضت  التي  الزيارة 
يوفقنا  أن  اهلل  نسأل  ومعطياهتا،  وأبعادها  مفهومها 
َينَْفُع  َل  ﴿يَوَْم  يوم  حسناتنا  ميزان  يف  وجيعله  فيه 
َسلِيٍم﴾  بَِقلٍْب  اهلل  َت 

َ
أ َمْن  إِلَّ  َبُنوَن ٨٨  َوَل  َماٌل 

)الشعراء/89-88(.

المدخل: 

زيارة الأربعين مفهومها، واأبعادها

يوم   احلسني بزيارة  امليش  اختصاص  رس  لعل 
األربعني يعود اىل ثالثة أمور هي)1(:

نة احلسنة هو الصحايب . 1 إّن أول من سّن هذه السُّ

والناس  األنصاري،  اهلل  عبد  بن  جابر  اجلليل 
هبذا  تأسيًا  اليوم  هذا  يف   احلسني يزورون 
استحباب  يف  العلة  ))ولعل  اجلليل،  الصحايب 
اهلل  عبد  بن  جابر  أن  هو  اليوم  هذا  يف  الزيارة 
األنصاري ريض اهلل عنه وصل يف مثل هذا اليوم 
من املدينة إىل قربه الرشيف وزاره بالزيارة التي مر 
ذكرها، فكان أول من زاره من اإلنس ظاهرًا - 
فلذلك يستحب التأيس به(()2(، وسميت بزيارة 
صفر،  من  العرشين  يوم  وقتها  ))ألّن  األربعني 

.)3())وذلك ألربعني يومًا من مقتل احلسني
اليوم، . 2 هذا  يف  الزيارة  عىل   األئمة حّث 

اإلمام  قال  املؤمن.  عالمات  من  وجعلوها 
احلسن العسكري: ))عالمات املؤمن مخس: 
األربعني،  وزيارة  واخلمسني،  اإلحدى  صالة 
ببسم  واجلهر  اجلبني،  وتعفري  باليمني،  والتختم 

اهلل الرمحن الرحيم(()4(.
3 . العابدين زين  اإلمام  التقى  اليوم  هذا  يف 

األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  اجلليل  بالصحايب 
بعد رجوع آل البيت من الشام اىل كربالء والقوا 
الشديد  والظلم  والعناء  العذاب  من  القوه  ما 
يف   احلسني اإلمام  يزورون  إنام  فاملواسون 
هذا اليوم مشيًا عىل األقدام مواساة ملا جرى عىل 

.عيال احلسني

الصادق  توجهها  يف  املاليني  تلك  أثبتت  وقــد 
الوجود،  حممدي  )اإلســالم  الشهرية  املقولة  صدق 
أطلقها  البقاء(، وهي عبارة حّب وعاطفة  وحسيني 
املسرية  كانت  فقد   ،احلسني اإلمام  وحمبو  عشاق 
املؤمنني قد اختذت  االسالمية بعد استشهاد أمري 
التي أراد هلا اهلل  طابعًا وراثيًا وانحرفت عن مبادئها 
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أراذل  املسلمني  رقاب  عىل  وتــواىل  تعاىل،  سبحانه 
اخللق وأرشارهم، بيد إن اإلمام احلسني بخروجه 
وثورته املباركة أثبت حيوية اإلسالم وتصديه للظلم 
الثامن من  ورفضه للطاغوت، ولعل خروجه يف 
اجلهاد  اىل  للتوجه  اإلحرام  ثياب  ذي احلجة وخلعه 
احلسيني  النهج  أمهية  عىل  داللة  أبلغ  احلق  ونرصة 
املحمدية يف حني  القيم  أرّص عىل  ثورته  فاحلسني يف 

أرص أعداء االسالم عىل النهج الطاغويت)5(. 

بالتنوع   احلسني ــام  اإلم ــارة  زي تفردت  وقــد 
بزيارات  مقارنة  هلا  شبيه  ال  التي  والكثرة  والتعدد 
املوسمية  الزيارات  أّن من  املعصومني مجيعًا، عىل 
التي يصل عدد الوافدين فيها اىل املاليني مثل زيارة 
عاشوراء، وزيارة األربعني، وزيارة األول من رجب، 
من  النصف  وزيــارة  رجــب،  من  النصف  وزيــارة 
شعبان، وزيارة ليايل القدر يف شهر رمضان، وزيارة 
األضحى  عيد  ــارة  وزي عرفة،  ــارة  وزي الفطر،  عيد 
فضاًل عن الزيارات العامة)6(، ولعل لزيارة األربعني 
العامل  بقاع  خمتلف  من  الوافدين  كثرة  يف  خصوصية 
املهرجان  هــذا  اىل  الدوليون  املراقبون  ينظر  لــذا 
ألن  وخوف؛  وجل  عىل  التعبوي  الروحي  العبادي 
والسنوية  املليونية  التعبئة  يف  والقدرة  الوفود  هذه 
أخرى  وال  وسطى  وال  عظمى  دولة  أي  متتلكها  ال 
وال اإلسالمية بل حتى النظم الشيعية ال متتلك هذه 
والوميض  القدرة  هذه  يمتلك  الذي  وإنام  القدرة، 
بال  طوعي  بشكل   احلسني اإلمــام  هو  واملحرك 
واملال  بالنفس  التضحية  فيه  بل  ترهيب  وال  ترغيب 
السيام والزائرون املشاة يف حتدٍّ خطري جتاه اإلرهاب 

احلاقد األعمى البغيض)7(.

يقرب  ما  قبل  استشهد  الذي   احلسني فاإلمام 
من أربعة عرش قرنًا مازال مسيطرًا عىل النظم البرشية 

يف  نظام  أي  سيطرة  من  أقــوى  البرشي  واملجتمع 
ويكون  الدولة،  يد  من  األمر  زمام  خيرج  إذ  العامل 
بيد احلسني، وهو ما قاله بعض املسؤولني من أّن 
احلسني حيكم العراق خالل زيارة األربعني، ولو 
لرأيناهم ينجذبون  الفضاء للشعوب األخرى  ُأطلق 
وقيمه  احلسني  مبادئ  متليه  وما  للحسني  وينقادون 
يف  البرشية  لعاشت  الشهداء  لسيد  الرتبوي  واجلو 
الصفاء،  اىل  القلوب  حيكم   احلسني ألّن  اجلنان، 
وليست البرشية وحدها تنقاد له بل حتى املالئكة)8( 
فعن اإلمام الصادق أنه قال: ))...وليس من ملك 
وال نبي يف الساموات وال يف األرض إال ويسألون اهللَّ 
أن يأذن هلم يف زيارة قرب احلسني ففوج ينزل وفوج 

يعرج(()9(.

الشعائر  يف  واجلالل  العظمة  يظهر  ما  أبرز  ولعل 
احلسينية بعدان مها:

احلسينية . 1 الشعائر  ألّن  ذلك  العقائدي:  البعد 
لقوله ))حسني  النبيني  بسيد  متصلة  حممدية 
أحب  من  اهلل  أحّب  حسني  من  وأنا  مني 
قرآين  منطق  بالرسول  واالتصال  حسينًا(()10(، 
إذ يقول اهلل تعاىل ﴿َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل فَُخُذوهُ 
تكون  وبذا  فَانَْتُهوا﴾)11(،  َعنُْه  َنَهاُكْم  َوَما 
فعاًل  ومتثل  إهلية،  حممدية  احلسينية  الشعائر 
سياق  يف  القلوب  توحيد  اىل  هيدف  اسرتاتيجيًا 
عوملة توحيد اهلل. قال تعاىل ﴿ِلُْظِهَرهُ َعَ ادّلِيِن 

ُكِّهِ﴾)12(.
ينفك . 2 بعد ال  الوجداين: وهو  أو  العاطفي  البعد 

احلركة  وهذه  العقل،  خط  يف  القلب  حركة  عن 
اإلمام  قال  احلب.  وهي  العقيدة،  هي  العقالنية 
إال  الدين  وهل  احلب  إال  الدين  ))وهل  الباقر 
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اإِليماَن  إَِلُْكُم  ﴿َحبََّب  تعاىل  اهللَّ  قال  احلب 
ُكنُْتْم  ﴿إِْن  وقال  قُلُوبُِكْم﴾)13(  ِف  َوَزيََّنُه 
﴾)14( وقال  ُ اهللَّ ُيْبِبُْكُم  فَاتَّبُِعوِن  اهلل  ُتِبُّوَن 

﴿ُيِبُّوَن َمْن هاَجَر إَِلِْهْم﴾)15((()16(.

أو  والعاطفي  )العقائدي  البعدان  هذان  ويتجىل 
الذكر  من  بالتنقل  احلسينية  الشعائر  يف  الوجداين( 
اللهج،  اىل  واملعرفة  القلب،  يف  واحلــرارة  والفكر، 
حدود،  بال  واجلــزع  والنحيب،  والنشيج  والدمع، 
والتوثب يف ساحات )يا ليتنا كنّا معك( وصوالً اىل 

لقاء اهلل بتاج الشهادة، ووسام السعادة)17(.

معطيات زيارة الأربعين

يمكن أن نقف عىل أبرز معطيات زيارة األربعني 
عىل النحو اآليت:

اللفظتان  هاتان  تتقابل  إذ  والرباءة:  الوالء  أوالً: 
يف أكثر زيارات اإلمام احلسني، ومن ذلك زيارة 
أين ويل  ُاشهدك  إين  اللهم!   ،...(( قوله  األربعني يف 
تقابل  وهو  ــاداه،...(()18(،  ــ ع ملن  وعدو  وااله  ملن 
املؤمن  يفصح بشكل واضح ورصيح عن ))موقف 
يف ساحة الرصاع التي امتدت عرب العصور اىل اليوم 
ألعدائهم،  وعــداء  ــراءة  وب اهلل  رســول  آلل  والء   -

وليس بعد هذا الوضوح وضوح(()19(. 

ولعل مشاهد الوالء يف زيارة األربعني تتحدد يف 
ثالثة هي)20(:

التسليم: ويمثل السالم واألمن واملحبة، والثقة . 1
املطلقة باهلل، واملوقف جتاه حمور الوالية يف قوله 
))السالم عىل ويل اهلل وحبيبه، السالم عىل خليل 

وابن صفيه،  اهلل  السالم عىل صفي  اهلل ونجيبه، 
السالم عىل احلسني املظلوم الشهيد، السالم عىل 

أسري الكربات وقتيل العربات(()21(.
وابن . 2 اهلل  ويل  هو  احلسني  اإلمام  بأّن  الشهادة 

بالكرامة  الفائز  وأنه  صفيه،  وابن  وصفيه  وليه، 
السادة  من  وأنه سيد  الوالدة،  والسعادة وطيب 
ُمعطى  وأنه  الذادة،  من  وذائد  القادة  من  وقائد 
يف  اخللق  عىل  حجة  وجمعوٌل  األنبياء  مواريث 
أنه وليك وابن وليك  ! إين أشهد  قوله ))اللهم 
أكرمته  بكرامتك  الفائز  صفيك  وابن  وصفيك 
بطيب  واجتبيته  بالسعادة  وحبوته  بالشهادة 
من  وقائدًا  السادة  من  سيدًا  وجعلته  الوالدة 
القادة وذائدًا من الذادة وأعطيته مواريث األنبياء 

وجعلته حجة عىل خلقك من األوصياء(()22(.
وأمري . 3 سلم  لقلبكم  ))وقلبي  قوله  يف  املوقف: 

يأذن اهلل  متبع ونرصيت لكم معدة حتى  ألمركم 
لكم، فمعكم معكم ال مع عدوكم...(()23(.

وضمن هذه املراحل الثالث يعرّب الزائر عن والئه 
لإلمام احلسني يف املعركة الكربى التي وقف فيها 
سيد الشهداء يف مواجهة الطاغية يزيد ينطلق فيها من 

جذور هذه املعركة التارخيية اىل يومنا هذا.

متثل  املرشكني  من  الـــرباءة  ممارسة  كانت  وإذا 
َذاٌن 

َ
﴿أ تعاىل  لقوله  املهمة،  احلج  ممارسات  إحدى 

نَّ 
َ
أ ْكَبِ 

َ
اْل اْلَّجِ  يَوَْم  انلَّاِس  إَِل  َورَُسوِلِ   ِ اهللَّ ِمَن 

اهلل بَرِيٌء ِمَن الُْمْشِكنَِي َورَُسوُلُ فَإِْن تُبُْتْم َفُهَو َخْيٌ 
ُمْعِجزِي  َغْيُ  نَُّكْم 

َ
أ فَاْعلَُموا  ُْتْم  تََولَّ ِإَوْن  لَُكْم 

ِلٍم﴾ )التوبة/3( 
َ
ِيَن َكَفُروا بَِعَذاٍب أ ِ الَّ ِ َوبَّشِ اهللَّ

فإّن ممارسة زيارة األربعني متثل أكرب تظاهرة إسالمية 
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فنهضة  والظاملني،  املرشكني  من  الرباءة  عن  للتعبري 
اإلمام احلسني إعالن رافض للرشك واملرشكني، 
تلمس  ويمكن  والظاملني)24(،  للظلم  واضح  وحتدٍّ 
األربعني  ــارة  زي ألفاظ  يف  واللعن  الــرباءة  مظاهر 
الواردة عن اإلمام الصادق يف قوله: ))... اللهم! 
اهلل  فلعن  ألياًم،...  لعنًا وبياًل وعّذهبم عذابًا  فالعنهم 
من قتلك ولعن اهلل من ظلمك ولعن اهلل أمة سمعت 

بذلك فرضيت به...(()25(.

وطوائف  أمم  ثالث  الزيارة  يف  ُلِعن  من  ولعل 
هي)26(:

اإلمام . 1 قتال  بارشت  التي  األوىل  الطائفة 
احلسني يف قوله ))... فلعن اهلل من قتلك((.

من . 2 اهلل  ))...ولعن  قوله  يف  الثانية  والطائفة 
 احلسني اإلمام  ظلمت  التي  ظلمك(( 
فهي طائفة شملت  منه  ومّكنت  عليه،  وجارت 
كل أولئك الذين ظلموه وجاروا عليه بأية طريقة 

كانت. 
والطائفة الثالثة )الرشحية الراضية( يف قوله ))... 3

به...((،  فرضيت  بذلك  سمعت  أمة  اهلل  ولعن 
 وهي طائفة سمعت استنصار اإلمام احلسني
سامعة  طائفة  فهي  تنرصه  ومل  العافية،  فآثرت 
الستنصاره راضية بقتله لذا هي رشيكة يف قتله؛ 

.ألهنا رضت بفعل يزيد يف قتله للحسني

ثقافات  أعظم  من  ــرباءة  وال الــوالء  ثقافة  وُتعّد 
بناء  يف  أساسية  ثقافة  وهــي  وكــربــالء،  عــاشــوراء 
الشخصية اإلسالمية فال نجد يف غري اإلسالم ثقافة 
بمثل قوهتا ومتانتها وإحكامها، وهذه الثقافة مبثوثة 
اإلمام  زيارات  ويف  عامة   البيت أهل  زيارات  يف 

ثقافة  هي  الثقافة  هــذه  ان  عىل  خاصة   احلسني
توحيدية منحدرة عن أصل التوحيد، وتأيت يف امتداده 
له  الوالء  امتداد  يف  يأيت  مرشوع  والء  وكل  الطويل، 
َورَُسوُلُ   ُ اهللَّ َوِلُُّكُم  َما  ﴿إنَّ تعاىل  قال  سبحانه. 
َكةَ  الزَّ َوُيْؤتُوَن  َلةَ  الصَّ يُقِيُموَن  ِيَن  الَّ آََمُنوا  ِيَن  َوالَّ
املقوالت  أّن كل  )املائدة/55( عىل  َراكُِعوَن﴾  َوُهْم 
الثقافية الداخلة يف الوالء والرباءة من مقولة التوحيد 
فهي مجيعًا هلل تعاىل فاحلب مثاًل من مقوالت الوالء، 
مرشوعًا  يكون  ال  ولكن  احلب،  دون  من  والء  وال 
إن  ذلك  عن  فضاًل  اهلل،  ويف  هلل  كان  إذا  إال  مقبوالً 
فأينام  الرباءة  وهو  قط،  يفارقه  ال  آخر  وجهًا  للوالء 
حتقق الوالء حتققت الرباءة بإزائه: الرباءة من أعداء 
لقضية  وجهان  ومها  وأوليائه،  رسوله  وأعــداء  اهلل 
لعمري هو  بالرباءة  يقرتن  الذي ال  واحدة، والوالء 

الوالء الساذج السطحي غري املقاوم)27(.

إن ثقافة الوالء والرباءة تعمق ارتباط اإلنسان باهلل 
تعميق  ذلك  ومن  وأوصيائه،  ورسله  وأنبيائه  تعاىل 
ثقافتنا برسول اهلل وأهل بيته، وبقدر ما يتم يف 
نفوس املؤمنني تعميق الوالء يف هذه الزيارات، يتعمق 
باملقابل النفور والكراهية والعداء للظاملني واجلبابرة 
هبم،  والتشهري  ومقاطعتهم  منهم  والرباءة  والطغاة، 
واجلبابرة  الطغاة  استشعار  ولعل  عليهم،  والتمرد 
اهلائلة  احلشود  ناحية  من  لسلطاهنم  والتهديد  اخلطر 
الزائرة، ومن ناحية جمالس العزاء والنياحة مل يأِت من 
فراغ بل جيدون يف القيم التي ختتزهنا القضية احلسينية 
نصوص  حتملها  التي  ــرباءة  والـ الــوالء  ومفاهيم 
للجمهور  وحركية  واسعة  سياسية  توعية  الزيارات 
املستضعف املضطهد املغلوب عىل أمره الذي جيد يف 
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هذه القيم واملفاهيم الوعي املطلوب الذي من شأنه 
من  واخلــروج  والقرار،  املوقف  اختاذ  من  يمكنه  أن 
نفوذ االستكبار والقهر واالستبداد السيايس للحكام 
اجلمهور  الذي حيجز  الرعب  وإزالة جدار  الظاملني، 
عن املطالبة بحقوقه وعن حقه يف تقرير مصريه، وهذا 
من  واألمراء  والرؤساء  وامللوك  السالطني  خيافه  ما 
الزيارات احلسينية وجمالس العزاء والنياحة التي تقام 
يف خمتلف بقاع العامل إحياء لذكرى سيد الشهداء)28(.

أن  املعروف  املؤمنة:  القوى  استعراض  ثانيًا: 
الكثري من الدول واألحزاب واملؤسسات االجتامعية 
واالقتصادية قد اعتادت أن تظهر إمكاناهتا وقدراهتا 
أو  مجاهريي  استعراض  بواسطة  واملادية  البرشية 
ذلك،  غري  أو  صناعية  أو  عسكرية  نشاطات  بشكل 
فيبذل العاملون عىل تنظيم مثل هذه االستعراضات 
عىل  منهم  حرصًا  واجلهد  والوقت  املال  من  الكثري 
أجل  من  واألعـــداء  األصــدقــاء  اىل  رسائل  إيصال 
أتباعهم  نفوس  يف  الثقة  وتعزيز  واإلعالن  التعريف 
الرتويح  ملجرد  أو  ملناوئيهم  املبارش  غري  والتهديد 
معنيون  واملؤمنون  احلديثة،  ملنتجاهتم  والدعاية 
 - األرض  عىل  املــوجــودة  القوى  من  كغريهم   -
عرب  املعنوية  وطاقاهتم  البرشية  قوهتم  إظهار  يف 
وقد  اإلسالمية،  الرشيعة  مع  املنسجمة  ممارساهتم 
أسست الرشيعة اإلسالمية بنفسها لبعض املامرسات 
واجلامعة،  اجلمعة  ــالة  وص ــج،  احل مثل:  العبادية 
هذه  بني  ومن  خاصة،  أوقــات  يف  الزيارة  وممارسة 
الدور  هذا  تستبطن  التي  األربعني  زيارة  املامرسات 
املؤمنني  اهلادفة اىل إظهار إمكانات  بإيصال رسالتها 
واملعنوية  املادية  املسلمني  غري  من  السالم  وعشاق 

حيث نلمس تزايدًا ملحوظًا يف أعداد الزائرين فمثاًل 
 5 بينهم  زائر  ماليني   10 العدد  بلغ   2014 سنة  يف 
بشكل  العدد  ويتصاعد  العراق،  خارج  من  ماليني 
واضحًا  استعراضًا  يشّكل  مما  مّطرد  وازدياد  مستمر 
للقوى املؤمنة من أتباع أهل البيت ومن يشاركهم 
وصفت  فقد  املباركة  املامرسة  هذه  بمبادئ  االهتامم 
احلشد  الربيطانية يف عام 2013م هذا  ال يب يب يس 
املليوين املبارك بـــــ )التنني األسود( املمتد من البرصة 
اىل كربالء، وذلك الرتداء املشاركني اللباس األسود 
حزنًا عىل سيد الشهداء والتصال حركة السري دون 
ترك فواصل مكانية ما يرسم لوحة مجاهريية متالمحة 
جتسيدها  عن  والفن  التصوير  وسائل  كل  تعجز 
عىل  الغربيني  أحد  عّلق  حتى  عليه  هي  بام  ومتثيلها 
))لو  بالقول:  االجتامعي  التواصل  شبكات  إحدى 
– يقصد اإلمام احلسني– أن ينهض  القائد  ر هلذا  ُقدِّ
احتّل  قد  لكان  املتحمسة  املليونية  اجلامهري  هبــذه 
الدوليون  املراقبون  يقّر  وهلــذا  ــه(()29(؛  ــل ك العامل 
أكرب معهد  املليونية هي  الزيارة  بأّن هذه  املرتصدون 
التضحية  عىل  البرشية  النفس  لتدريب  ومعسكر 
والفداء والعطاء بحيث لو أرادت أي دولة كربى أن 
أو  استعدادًا حلرب  قليلة  ولو لرشائح  تعبئ شعبها، 
القليلة  القلة  حرب طوارئ فال تستطيع أن جتند إال 
من  املاليني  نجد  أننا  حني  يف  والرتهيب  وبالرتغيب 
طوعي  بشكل  يزحفون  األربعني  ــارة  زي يف  البرش 

ومتواصل ومتزايد)30(.

التطوعي  العمل  حيتل  التطوعي:  العمل  ثالثًا: 
به  االهتامم  يقل  املتطورة حيزًا كبريًا، وال  البلدان  يف 
عىل  يرتتب  بحيث  الرسمي  بالعمل  اهتاممهم  عن 
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واجتامعية  اقتصادية  مكاسب  املتطوعني  إسهامات 
عمل  األربعني  ــارة  زي يف  أنــه  بيد  ضخمة  وصحية 
يد  هناك  تكون  أن  دون  ذاتية  ــع  دواف عن  ــادر  ص
لسيد  املقدس  حبهم  يدفعهم  اخلارجية  للمحفزات 
الشهداء فكلهم يتنافسون عىل بذل أقىص اجلهد من 
أجل حب احلسني، واهلدف هو نيل رضا اهلل فليس 
هناك مكافئات، وال شهادات تقديرية، وال إعفاءات 
خلدمة  املتطوعني  حتفز  التي  الواجبات  بعض  من 
سيد الشهداء غري االعتبارات األخروية املذكورة يف 

.)31(روايات أهل البيت

للرشق  املسلحة  القوات  مسؤول  أّن  ــروى  وي
الظاهرة  هــذه  راقــب  األمريكية  ــإلدارة  ل ــط  األوس
ملدة  االصطناعية  األقــامر  عرب  احلسينية  واملظاهرة 
أنا أعرتف  قائاًل:  فانبهر  أكثر وبث مبارش  أو  أسبوع 
أنتم - الشيعة - أكثر حترضًا باملقايسة مع األحداث 

التي تقع يف نيويورك أو باريس)32(.

ممارسة  تتيح  الطويل:  العبادي  اإلحساس  رابعًا: 
املتواصل  العبادي  الشعور  فرصة  األربعني  زيــارة 
تنتظم  إذ  رمضان  شهر  وصيام  احلــج،  َمَثُل  َمَثُلها 
وتتآزر  طويل  عبادي  شوط  ضمن  املامرسات  هذه 
وتفاعاًل  وإحساسًا  وعيًا  املــامرس  لتمنح  نشاطاهتا 
 احلسني اإلمام  اىل  املايش  فالزائر  مستمرًا  عباديًا 
من  حالة  ويعيش  والعقيل،  القلبي  باحلضور  يشعر 
الوعي املستمر ملا يقوم فيه فقد تعهدت له النصوص 
ُيثاب عىل كل خطوة خيطوها يف طريق  بأن  الرشعية 
أيب عبد اهلل احلسني؛ هلذا جتد اجلميع حيّث اخلطى 
دونام كلل وتعب لالستزادة من اقتطاف األجر الذي 
مثاًل  ذلك  من  الرشعية)33(  النصوص  إليه  أملحت 

فاختة،  أيب  بن  ثوير  بن  احلسني  عن  الواردة  الرواية 
أبو عبد اهلل: ))يا حسني من خرج من  قال  قال: 
منزله يريد زيارة قرب احلسني بن عيل إن كان ماشيًا 
كتب اهلل له بكل خطوة حسنة وحمى عنه سيئة، حتى 
املنجحني،  املفلحني  من  اهلل  كتبه  احلائر  يف  صار  إذا 
حتى  الفائزين،  من  اهلل  كتبه  مناسكه  قىض  إذا  حتى 
 إذا أراد االنرصاف أتاه ملك فقال: إّن رسول اهلل
يقرؤك السالم ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر 

لك ما مىض(()34(.

ظاهرة  إّن  والعقلية:  النفسية  الراحة  خامسًا: 
اإلجيابية  النفسية  العنارص  من  بالعديد  حافلة  امليش 
النفسية  التي يمكن اإلفادة منها يف عالج األمراض 
الصعبة إذ تقي من أمراض القلب واألوعية الدموية، 
أثبتت  ومرض السكر، واأللزهايمر، والسمنة، وقد 
عىل  خــاص  بنحو  املــيش  تأثري  النفسية  الــدراســات 
وأعصاب  الكآبة،  أمراض  ومعاجلة  املزاج،  اعتدال 
بعض  توليد  عىل  اجلسم  مساعدة  خالل  من  اخلوف 
العنارص الكيميائية املعروفة بالناقالت العصبية التي 
تعد ظاهرة  لذا  والفرح؛  بالراحة  الشعور  عنها  ينتج 
ملعاجلة  حقيقية  فرصة  األربعني  زيارة  أثناء  يف  امليش 
ــراض  األم والسيام  إليها،  ــا  أرشن التي  األمـــراض 
النفسية مثل الكآبة واخلوف، ويتميز عالج امليش يف 
يؤدي  إذ  نطاقه  تتوفر خارج  بعنارص ال  الزيارة  هذه 
العالج  فاعلية  يف  ملحوظًا  دورًا  اجلمعي  السلوك 
أداء  يف  الناس  من  للماليني  مشاركتك  أن  شك  فال 
عن  ونتائجها  طبيعتها  ختتلف  سوف  املامرسة  هذه 
ممارستك للميش بنحو فردي ومنعزل عن اآلخرين 
ألفة  من  يزيد  املليونية  املسرية  هذه  ضمن  فامليش 
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املامرسة، ويمنح الشعور باألمن، ويرفع من معنويات 
معطيات  عن  فضاًل  املضاعف  اجلهد  ببذل  املامرس 
النفسية  الصحة  عىل  وانعكاساته  اجلامهريي  الزخم 
االنتامء  شعور  اآلخرين  مع  امليش  مشاركة  تعزز  إذ 
االجتامعي، واأللفة، والقرب من اآلخرين بدالً من 
الوحدة  مشاعر  مع  والرصاع  الذات،  عىل  االنطواء 
والعزلة والوحشة، وعادة ما ينجم عن مشاركة امليش 
مع ذلك اجلمهور الكبري صداقات محيمة، وحوارات 
قصرية ترتك آثارًا طيبة يف النفس ما ينعكس عىل الفرد 

بأحاسيس الرضا والسعادة)35(.

الخاتمة 

الزيارة  هــذه  معطيات  البحث  هــذا  يف  جتلَّت 
املليونية املباركة واملؤيدة إهليًا من خالل اآليت:

ثقافة الوالء والرباءة: وُتعّد ثقافة الوالء والرباءة . 1
وهي  وكربالء،  عاشوراء  ثقافات  أعظم  من 
فال  اإلسالمية  الشخصية  بناء  يف  أساسية  ثقافة 
ومتانتها  قوهتا  بمثل  ثقافة  اإلسالم  غري  يف  نجد 
وإحكامها، وهذه الثقافة مبثوثة يف زيارات أهل 
 احلسني اإلمام  زيارات  ويف  عامة   البيت
توحيدية  ثقافة  هي  الثقافة  هذه  ان  عىل  خاصة، 
امتداده  يف  وتأيت  التوحيد،  أصل  عن  منحدرة 
الطويل، وكل والء مرشوع يأيت يف امتداد الوالء 

له سبحانه.
استعراض القوى املؤمنة: يقّر املراقبون الدوليون . 2

أكرب  هي  املليونية  الزيارة  هذه  بأّن  املرتصدون 
عىل  البرشية  النفس  لتدريب  ومعسكر  معهد 
التضحية والفداء والعطاء بحيث لو أرادت أي 
قليلة  لرشائح  ولو  شعبها،  تعبئ  أن  كربى  دولة 

تستطيع  فال  طوارئ  حرب  أو  حلرب  استعدادًا 
والرتهيب  وبالرتغيب  القليلة  القلة  إال  جتند  أن 
يف حني يف زيارة األربعني نجد املاليني من البرش 

يزحفون بشكل طوعي.
العمل التطوعي: راقب هذه الظاهرة واملظاهرة . 3

ملدة  االصطناعية  األقامر  عرب  الغربيون  احلسينية 
واعرتفوا  فانبهروا  مبارش  وبث  أكثر  أو  أسبوع 
األحداث  مع  باملقايسة  حترضًا  أكثر  الشيعة  بأّن 

التي تقع يف نيويورك أو باريس.
زيارة . 4 تتيح ممارسة  الطويل:  العبادي  اإلحساس 

املتواصل  العبادي  الشعور  فرصة  األربعني 
تنتظم  إذ  رمضان  وصيام  احلج،  مثل  مثلها 
طويل  عبادي  شوط  ضمن  املامرسات  هذه 
املامرس وعيًا وإحساسًا  لتمنح  نشاطاهتا  وتتآزر 
وتفاعاًل عباديًا مستمرًا فالزائر املايش اىل اإلمام 
والعقيل،  القلبي  باحلضور  يشعر   احلسني
ويعيش حالة من الوعي املستمر ملا يقوم فيه فقد 
تعهدت له النصوص الرشعية بأن ُيثاب عىل كل 
خطوة خيطوها يف طريق أيب عبد اهلل احلسني؛ 
وتعب  كلل  دونام  اخلطى  حيّث  اجلميع  جتد  هلذا 
إليه  أملعت  الذي  األجر  اقتطاف  من  لالستزادة 

النصوص الرشعية.
امليش . 5 ظاهرة  تعد  والعقلية:  النفسية  الراحة 

ملعاجلة  حقيقية  فرصة  األربعني  زيارة  أثناء  يف 
األمراض  والسيام  إليها،  أرشنا  التي  األمراض 
عالج  ويتميز  واخلوف،  الكآبة  مثل  النفسية 
خارج  تتوفر  ال  بعنارص  الزيارة  هذه  يف  امليش 
نطاقه إذ يؤدي السلوك اجلمعي دورًا ملحوظًا يف 
العالج فال شك أن مشاركتك للماليني  فاعلية 
ختتلف  سوف  املامرسة  هذه  أداء  يف  الناس  من 
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بنحو  للميش  ممارستك  عن  ونتائجها  طبيعتها 
فامليش ضمن هذه  اآلخرين  ومنعزل عن  فردي 
ويمنح  املامرسة،  ألفة  من  يزيد  املليونية  املسرية 
املامرس  معنويات  من  ويرفع  باألمن،  الشعور 
ببذل اجلهد املضاعف فضاًل عن معطيات الزخم 
إذ  النفسية  الصحة  عىل  وانعكاساته  اجلامهريي 
االنتامء  اآلخرين شعور  مع  امليش  تعزز مشاركة 
االجتامعي، واأللفة، والقرب من اآلخرين بدالً 
مشاعر  مع  والرصاع  الذات،  عىل  االنطواء  من 
ينجم عن  ما  الوحدة والعزلة والوحشة، وعادة 
مشاركة امليش مع ذلك اجلمهور الكبري صداقات 
يف  طيبة  آثارًا  ترتك  قصرية  وحوارات  محيمة، 
الرضا  بأحاسيس  الفرد  عىل  ينعكس  ما  النفس 

والسعادة.
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زيارة الأربعين

- قراءة في الأبعاد الروحية والثورية-

اأ. م. د. ب�سرى حنون حم�سناأ. م. د. اأنوار �سعيد جواد
كلية العلوم االسالمية/ جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/ جامعة كربالء

الملخ�ض 

يومنا هذا وسيستمر، وبعدًا مكانيًا  امتد من سنة )61هـ( وإىل  اخلالدة حجاًم زمانيًا  الطف  فاجعة  احتلت 
الباطل حتى  احلق وقوى  بني قوى  تشهد رصاعًا  امتد عىل كل أرض  وإنام  يقف عند حدود أرض كربالء  مل 
أصبحت )كل أرض كربالء وكل يوم عاشوراء( كام نلحظ ذلك يف الساحة واملشهد اليومي لألحداث. كان 
حريًا أن حيفظ التاريخ هذه الذكرى وأن جيددها كل عام، بل أن الباري عزَّ وجلَّ قد خصها هبذه الكرامة، جزاًء 
ملا قدمته لإلنسانية من تضحيات يف سبيل الرسالة املحمدية، فكانت مثاالً تطبيقيًا ملبادئ الرسالة االسالمية، 

فكانت بحق مصداقًا ملقولة: )االسالم حممدي الوجود، حسيني البقاء(. 

ومن مالمح هذا البقاء هو خّص االمام احلسني بزيارة األربعني من دون سائر األئمة واألوصياء، ملا تتضمنه 
واقعنا  يف  وملموس  واضح  بشكل  نتائجها  اثبتت  جسدية  وحتى  ونفسية  روحية  أبعاد  من  اخلصوصية  هذه 

الراهن اليوم يف مقارعة قوى الظلم متمثال بالفكر التكفريي لداعش.

وسيحاول هذا البحث أن يقف عند تلك االبعاد ويسلط الضوء عليها من خالل:

•  .الوقوف عند مفهوم األربعني وداللته، وخصوصية زيارة األربعني لإلمام احلسني
التحديات  • مواجهة  يف  وأثرها  األربعني  زيارة  من  املستقاة  والروحية  واالنسانية  الدينية  والعرب  الدروس 

الراهنة.
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The Arbaeen Pilgrimage  - A Reading in the spiritual and revolutionary di-

mensions 

Prof. Anwar Saeed Jawad             Prof. Bushra Hanoun Mohsen

College of Islamic Sciences / Karbala University

Abstract

The immortal tragedy of Karbala took on a temporal dimension extended from (61 
Hijri) until the present day and will continue for the unseen future, and a spatially dis-
tance that did not stand at the borders of the land of Karbala, but extended on every land 
witnessing a struggle between the forces of good and the forces of evil, so it had earned 
the slogan of "Every land is Karbala and every day is Ashura", which we observe in the 
daily arena of events. 

History should’ve kept this tragedy and renew it every year; it should be noted that 
Allah Almighty has singled it out with this dignity as a reward for the sacrifices made 
in it for the sake of the Muhammadiyah message; so it was an applied example for the 
principles of the Islamic message, and a live proof for the saying "Islam existed by Mo-
hammadi, survived by Hussein".

One of the features of this survival, is that Imam Hussein was distinguished by the 
Arbaeen pilgrimage rather than the rest of Imams, due to what this feature has in spiri-
tual, psychological and even Physical dimensions that proved their results in a clear and 
tangible way in our current reality during the fight against the forces of injustice repre-
sented by the Takfiri idiology of ISIS. 

This search will try to stop by those dimensions and highlight them by explaining the 
concept of Arbaeen and its significance, and the position occupied by the Arbaeen pil-
grimage to Imam Hussein "pbuh", and the religious, humanitarian and spiritual lessons 
learned derived from this pilgrimage and their impact on the confrontation of the current 
challenges.



41

حمور األبعاد الفكرية والعقائدية لزيارة األربعني

المقدمة

عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
املؤمنني،  قلوب  حبيب  واملرسلني  اخللق  أرشف 
املبعوث رمحة للعاملني أيب القاسم حممد صىل اهلل عليه 
األخيار  وصحبه  الطاهرين  الطيبني  بيته  آل  وعىل 

املنتجبني.

مل تكن حادثة الطف حدثًا تارخييًا عابرًا شأنه شأن 
األحداث التي عصفت بتاريخ االنسانية منذ وجود 
اهلل  يرث  أن  إىل  وستستمر  هذا،  يومنا  وإىل   آدم
األرض وَمْن عليها، وإنام متيزت هذه الواقعة باخللود 
ذلك  أجله،  من  وقعت  وملا  به،  خصت  ملا  والبقاء 
عتبات  وشخوصها  وأحداثها  بوقائعها  ختطت  اهنا 
زمان  يف  وقع  عابرًا  تارخييًا  حدثًا  تعد  فلم  التاريخ، 
ابعادها ونتائجها اىل  امتدت  معني ومكان حمدد، بل 
واقعنا اليومي املعارص لتشمل االنسانية بكل ابعادها 
ومراميها مسطرة بذلك أروع الصور يف التضحية من 
والطغيان  للظلم  التصدي  يف  وأنبلها  املبادئ،  أجل 

بجميع أشكاله وتنوع صوره عرب التاريخ.

وملا كانت هذه الفاجعة هبذا احلجم الزماين املمتد 
من سنة )61هـ( وإىل يومنا هذا -وسيستمر-، وهبذا 
البعد املكاين الذي مل يقف عند حدود أرض كربالء 
وإنام امتد اىل كل أرض تشهد رصاعًا بني قوى احلق 
وقوى الباطل حتى اصبحت )كل أرض كربالء وكل 
واملشهد  الساحة  يف  ذلك  نلحظ  كام  عاشوراء(  يوم 
التاريخ هذه  أن حيفظ  اليومي لألحداث. كان حريًا 
الذكرى وأن جيددها كل عام، بل ان الباري عزَّ وجلَّ 
لإلنسانية  قدمته  ملا  جزاًء  الكرامة،  هبذه  خصها  قد 

فكانت  املحمدية،  الرسالة  سبيل  يف  تضحيات  من 
مثاالً تطبيقيًا ملبادئ الرسالة االسالمية، فكانت بحق 
حسيني  الوجود،  حممدي  )االسالم  ملقولة:  مصداقًا 
أْن خّص االمام  البقاء هو  البقاء(. ومن مالمح هذا 
األئمة  سائر  دون  من  األربعني  بزيارة   احلسني
أبعاد  من  اخلصوصية  هذه  تتضمنه  ملا  واألوصياء، 
روحية ونفسية وحتى جسدية اثبتت نتائجها بشكل 
اليوم يف مقارعة  الراهن  واضح وملموس يف واقعنا 

قوى الظلم متمثاًل بالفكر التكفريي لداعش.

وسيحاول هذا البحث أن يقف عند تلك األبعاد 
ويسلط الضوء عليها من خالل:

وداللته، . 1 األربعني  مفهوم  عند  الوقوف 
وخصوصية زيارة األربعني لإلمام احلسني.

والروحية 2.  واالنسانية  الدينية  والعرب  الدروس   
مواجهة  يف  وأثرها  األربعني  زيارة  من  املستقاة 

التحديات الراهنة.

مفهوم الأربعين ودللته

مما ال خيفى عىل القارئ أو الباحث أو املتلقي ان 
ملا  بمكان  اخلصوصية  من  محلت  )األربعني(  لفظة 

حتمله من دالالت تشري إىل كامل اليشء ومتامه. 

يف  الكريم  القرآن  يف  ذكرها  ورد  املفهوم  وهبذا 
اإِلنَساَن  يَْنا  ﴿َوَوصَّ تعاىل:  قوله  يف  كام  آية،  من  أكثر 
ُكرْهاً  َوَوَضَعتُْه  ُكرْهاً  ُه  مُّ

ُ
أ َحَلَتُْه  إِْحَساناً  يْهِ  بَِوادِلَ

هُ َوَبلََغ  ُشدَّ
َ
وََحْلُُه َوفَِصاُلُ ثَلثُوَن َشْهراً َحتَّ إَِذا بَلََغ أ

ْشُكَر نِْعَمَتَك قَاَل 
َ
ْن أ

َ
ْوزِْعِن أ

َ
ْرَبعِنَي َسَنًة قَاَل َرّبِ أ

َ
أ

َّ َوَعَ  نَْعْمَت َعَ
َ
ْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّت أ

َ
ْن أ

َ
ْوزِْعِن أ

َ
َرّبِ أ

ْصلِْح ِل ِف ُذّرِيَِّت 
َ
ْعَمَل َصاِلاً تَرَْضاهُ َوأ

َ
ْن أ

َ
يَّ َوأ َوادِلَ
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إِّنِ ُتبُْت إَِلَْك ِإَوّنِ ِمْن الُْمْسلِِمنيَ﴾)1( يف إشارة منه 
إىل وصول االنسان ))حد الكامل(()2(.

ليلًة  أربعني  ربه  واعــده  حيث  موسى  قصة  ويف 
﴿ِإَوذْ  تعاىل:  قال  حيث  منه،  التوراة  يتلقى  حتى 
ِمْن  الْعِْجَل  َْذُتْم  اتَّ ُثمَّ  َلْلًَة  ْرَبعِنَي 

َ
أ ُموَس  َواَعْدنَا 

قال  ثالث  موضع  ويف  َظالُِموَن﴾)3(،  نُْتْم 
َ
َوأ َبْعِدهِ 

تَْمْمَناَها 
َ
َوأ َلْلًَة  ثَلثنَِي  ُموَس  ﴿َوَواَعْدنَا  تعاىل: 

ُموَس  َوقَاَل  َلْلًَة  ْرَبعِنَي 
َ
أ َرّبِهِ  ِميَقاُت  َفَتمَّ  بَِعْشٍ 

تَتَّبِْع  َول  ْصلِْح 
َ
َوأ قَْوِم  ِف  اْخلُْفِن  َهاُروَن  ِخيهِ 

َ
ل

َسبِيَل الُْمْفِسِديَن﴾)4( يف إشارة منه إىل متام اليشء أو 
امليقات.

وكذلك يف إخباره عز وجل ملوسى )عليه الصالة 
))اجلبارين  بلد  قومه  دخول  حتريم  من  والسالم( 
َها  فَإِنَّ ﴿قَاَل  تعاىل:  قوله  يف  كام  سنة(()5(،  أربعني 
فَل  رِْض 

َ
ال ِف  يَتِيُهوَن  َسَنًة  ْرَبعِنَي 

َ
أ َعلَيِْهْم  َمٌة  ُمَرَّ

َس َعَ الَْقوِْم الَْفاِسقِنَي﴾)6(.
ْ
تَأ

ونصوصهم   األئمة أحاديث  إىل  وبالرجوع 
القرآن  من  مستمدة  خصوصية  لألربعني  أن  نجد 
الكريم يف الداللة عىل كامل اليشء ومتامه، فقد ورد 
بلغ  ))إذا  قــال:  انه   الصادق جعفر  االمــام  عن 
بلغ  وإذا  أشــده،  بلغ  فقد  سنة  وثالثني  ثالثًا  العبد 
آخر  موضع  ويف  منتهاه(()7(.  بلغ  فقد  سنة  أربعني 
بعثه  حديثًا  أربعني  شيعتنا  من  حفظ  ))من   :قال
يعذبه(()8(،  فقيهًا ومل  عاملًا  القيامة  يوم  اهلل عز وجل 
ويف رواية ))من حفظ من أحاديثنا....(()9(. بل نجد 
)لألربعني(  جعلت  خصوصية  من  ذلك  من  أبعد 
عندما جِعلت من عالمات املؤمن، كام يف نص اإلمام 

املؤمن  قال: ))عالمات  العسكري حيث  احلسن 
مخس: صالة االحدى واخلمسني، وزيارة األربعني، 
اهلل  ببسم  واجلهر  اجلبني،  وتعفري  باليمني،  والتختم 
للفظة  ان  نلحظ  هذا  ومن  الرحيم(()10(.  الرمحن 
األربعني أبعادًا داللية وخصوصية سواء عىل مستوى 
القرآن أو احلديث، وهذا ما نجده يف زيارة األربعني، 

وما هلا من خصوصية وتفرد.

لماذا الإمام الح�شين؟ 

من االمور املعروفة واملتداولة اجتامعيًا واملتوارثة 
يومًا  أربعني  بعد  الفقيد  زيارة  هي  التاريخ  سنن  من 
من وفاته تأسيًا بآل بيت الرمحة )صلوات اهلل وسالمه 
عليهم( عند زيارهتم قرب سيد الشهداء، فكانت أول 
زيارة له. بل انه خص بالزيارة يف كل مناسبة دينية، 
املخصوصة  زيارته  يف  كام   ،األئمة سائر  دون  من 
شعبان،  من  النصف  ويف  رجب  ويف  عرفة،  يوم  يف 
وغريها  األربعني  زيارة  عن  فضاًل  عاشوراء  وزيارة 

مما ورد ذكرها يف كتب الزيارات املعروفة)11(.

بني  محلته  ومــا  الطف  فاجعة  مأساة  أن  ويبدو 
طياهتا من مآيس وآالم فاقت كلَّ فاجعة، فضاًل عن 
التي  والكيفية  وبالطريقة  فيها   االمام استشهاد 
هي  كانت  نظريًا،  هلا  يعرف  ومل  التاريخ  يشهدها  مل 
السبب يف خص االمام احلسني باإلحياء والزيارة 
األربعينية من دون بقّية أهل البيت وتفرده بذلك، 
الساموية  الرسالة  ملا لقضيته من ميزة يف احلفاظ عىل 
 ،نبيه هبا  بعث  وكام  وجل  عز  الباري  أرادهــا  كام 

دي وبقاؤه حسينّي(. ولذا قيل: )اإلسالم بدؤه حممَّ

فضال عن ذلك ))أّن قضّية سّيد الّشهداء هي التي 
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فام قاساه سّيُد  مّيزت بني دعوة احلّق والباطل،..... 
أشواِك  واكتساح  اإلسالم  أسِس  لتوطيد  الّشهداء 
عىل  األجيال  وتنبيه  الرّشيعة  رصاط  عن  الباطل 
جرائم أهل الّضالل هو عني ما هنض به نبيُّ اإلسالم 
أئمُة  الّدعوة اإلهلّية. فمن أجل هذا كّله مل جيد  لنرش 
األنظار  لفت  إالّ  مندوحة  الّرسول  آل  من  الدين 
فجائع  عىل  اشتملت  ألهنا  الكريمة  النهضة  هذه  إىل 
، وعلموا أّن املواظبة عىل إظهار  ُتَفطُِّر الصخَر األصمَّ
وتوجب  العواطَف  تستفزُّ  احلسني  اإلمام  مظلومّية 
الِعرب  استلهام  عن  فضاًل  األفــئــدة(()12(،  اسرتقاق 
البد  كان  لذا  األليمة،  الفاجعة  هذه  من  والدروس 
من اكامل دورها وتأثريها يف نفوس الناس من خالل 

إحيائها وإعادة استذكارها بعد مرور أربعني يومًا. 

))ومن هنا مل يرد التحريض من األئّمة عىل إقامة 
منهم  واحــٍد  كّل  شهادة  من  األربعني  يوم  يف  املأتم 
حتى نبّي اإلسالم لكون تذكار كارثته عاماًل قويًا يف 
إبقاء الرابطة الدينية، وأّن لفت األنظار نحوها حاجٌة 
ُمِلّحٌة يف إحياء أمر املعصومني...... ألّن مصيبته 
أعظم املصائب بل تصغر كل مصيبٍة أمام مصيبته((

.)13(

خ�شو�شية زيارة الأربعين لالإمام الح�شين

وحييطها  ــعــني  االرب ــارة  زيـ يميز  مــا  أبــرز  لعل 
باخلصوصية هو ما حتمله من معاين استذكار اآلالم 
 احلسني باإلمام  حلَّت  التي  واملحن  واملصائب 
من  السبايا  رجوع  من  ابتداًء   ،الكرام بيته  وأهل 
الشام إىل العراق يف العرشين من صفر من أجل دفن 
الرأس الرشيف مع اجلسد، وما قاسته من آالم السبي 

فكان  واضطهادها.  السلطة  وظلم  اإلمام  وفقدان 
احلزن  مشاعر  لكل  وإحياًء  رمزًا  يمثل  التاريخ  هذا 

واألسى واستذكارًا هلذه الواقعة األليمة.

حث  يف  والروايات  األحاديث  جاءت  هنا  ومن 
مجيع  يف  زيارته  عىل  الشهداء  لسيد  واملوالني  املحبني 
عىل  األربعني  يف  زيارته  وعىل  عام  بشكل  األوقات 
توطيد  يف  أمهية  من  الزيارة  هلذه  ملا  اخلصوص  وجه 
واستذكارًا  الشهيد  للحسني  والوالء  املحبة  مشاعر 
جده  رسالة  تعاليم  عىل  احلفاظ  أجل  من  بذله  ملا 

.املصطفى

وخصها  األربعني  زيارة  متيز  يف  أسهم  ما  ولعل 
 الصادق االمام  عن  زرارة  رواه  ما  األمهية  هبذه 
قال: ))قال أبو عبد اهلل: يا زرارة إن السامء بكت 
عىل احلسني أربعني صباحًا بالدم، وإن االرض بكت 
أربعني  بكت  الشمس  وإن  بالسواد،  صباحًا  أربعني 
تقطعت  اجلبال  وإن  واحلمرة،  بالكسوف  صباحًا 
بكت  املالئكة  وإن  تفجرت،  البحار  وإن  وانتثرت، 

أربعني صباحًا عىل احلسني(()14(.

بن  عيل  املعصوم  ــام  اإلم عمل  عن  فضاًل  هــذا 
والّسبايا  اهلاشمّينَي  وعقيلة   ّجاُد ))السَّ احلسني 
اإلماِم  فزيارُة  األربعني،  يوَم  املظلوَم  اإلمــاَم  زاروا 
االستحباب،  عىل  دليٌل  األربعنِي  يوَم   ّجاِد السَّ
وما  ترصفاته  فكل  اخلطأ  عن  معصوم  اإلمــاَم  ألّن 
وتقريُرُه  وقوُلُه  فِفْعُلُه  وصواب،  حكمة  عنه  يصدر 
َفَعَلُه  ملا  ُمسَتَحّبًا  األربعنِي  يوُم  يُكن  مل  ولو  ٌة،  ُحجَّ
اُد وعقاِئُل الوحِي والطَّهارِة صلوات اهلل  جَّ اإلماُم السَّ

عليهم أمجعني؟!(()15(.
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العسكري فقد خص زيارة  أما اإلمام احلسن 
إياها  جعله  خالل  من   الشهداء لسيد  األربعني 
املؤمن، حيث قال: ))عالمات  واحدة من عالمات 
وزيــارة  واخلمسني،  اإلحــدى  صالة  مخس:  املؤمن 
واجلهر  اجلبني،  وتعفري  باليمني،  والتختم  األربعني، 
ببسم اهلل الرمحن الرحيم(()16(. نلحظ يف هذا احلديث 
كيف ان االمام ربط بني األعامل العبادية الواجبة 
كالصالة الواجبة واملستحبة وتعفري اجلبني الناتج عن 
كثرة السجود للباري عز وجل وبني زيارة األربعني 
لإلمام احلسني، مما يشري إىل ان هلذه الزيارة - وبام 
ترسيخ  أمهية خاصة يف  أبعاد ومضامني-  حتمله من 
املحمدية  للرسالة  وإحياء  االسالمي  الدين  دعائم 
اخلامتة. ومن هنا نجد تأكيد األئمة عىل إحياء شعرية 
وكام  وجل،  عز  الباري  أرادهــا  كام  األربعني  زيــارة 
فضل  يف  االئمةوأحاديثهم  نصوص  عليها  حثت 
عالمة  ))من  ْت  ُعدَّ أهنا  حتى  املباركة،  الزيارة  هذه 
إيامهنم ووالئهم لسيد شباب أهل اجلنة املنحور عىل 
من  األربعني  يوم  يف  املثول  اإلهلية  الشهادة  جمــزرة 
شهادته عند قربه األطهر إلقامة املأتم وجتديد العهد 
الفوادح  من  وصحبه  بيته  أهل  وعىل  عليه  جرى  بام 
متمثاًل  والكفر  الظلم  قوى  يد  عىل  العظيمة(()17( 

باألمويني ومن تابعهم.

ُتَعدُّ من عالمات اإليامن ألن  الزيارة  ان هذه  كام 
ملا  الزيارات  من  غريها  من  أكثر  هبا  ينفعل  االنسان 
عىل  جرت  التي  والوقائع  األحداث  من  فيها  يتمثله 
قلب  يف  يعيش  بذلك  وكأنه   ،النبوة بيت  أهل 
الواقعة، ومعنى هذا ان االنسان سيعيش جو الدموع 
ُيعدُّ  وهذا  البيت.  آل  مصاب  عىل  واحلزن  واآلالم 

.مظهرًا من مظاهر التودد والتقرب ألهل البيت

وفيها  اآلالم  وفيها  الدموع  فيها  الزيارة  فهذه 
احلزن أكثر من غريها الن املؤمن ينغمر بقلبه وكيانه 
اجلو  هو  وهذا  املأموم،  بمآيس  وعواطفه  ووجدانه 
تستشعر  ألهنا  ومتثله  الزيارة  تتضمنه  الذي  العبادي 
أبعادها  بكامل  الواقعة  أحداث  مؤمن  كل  قلب  يف 
وولده  اجلنة  أهل  شباب  بسيد  حلَّ  وما  ومآسيها 

وأصحابه وأهل بيته من قتل وسبي.

االمام  ها  خصَّ أن  األربعني  بزيارة  االهتامم  وبلغ 
أنفسهم  جياهدون  الذين  للزائرين  بالدعاء  الصادق 
يف إحيائها، وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل أن 
ولطفه  وجل  عز  الباري  رعاية  حتت  يكون  الزائر 
بن  معاوية  نصه:))عن  يف  نقرأه  ما  وهــذا  ورمحته، 
وهب قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل وهو يف مصاّله 
فجلست حتى قىض صالته فسمعته وهو يناجي ربه 
الشفاعة  ووعدنا  بالكرامة،  خّصنا  من  »يا  ويقول: 
ومّحلنا الرسالة، وجعلنا ورثة األنبياء، وختم بنا االمم 
السالفة وخّصنا بالوصية وأعطانا علم ما مىض وعلم 
ما بقي، وجعل أفئدة من الناس هتوي إلينا، اغفر يل 
وإلخواين وزوار قرب أيب احلسني بن عيل صلوات اهلل 
عليهام الذين أنفقوا أمواهلم وأشخصوا أبداهنم، رغبة 
يف برنا، ورجاء ملا عندك يف صلتنا، ورسورًا أدخلوه 
وغيظًا  ألمرنا،  منهم  وإجابة   ،حممد نبيك  عىل 
أدخلوه عىل عدونا، أرادوا بذلك رضوانك. فكافهم 
وأخلف  والنهار،  بالليل  واكألهم  بالرضوان،  عنا 
عىل أهاليهم وأوالدهم الذين خلفوا بأحسن اخللف، 
واصحبهم واكفهم رش كل جبار عنيد، وكل ضعيف 
واجلن  اإلنس  شياطني  ورش  شديد،  أو  خلقك  من 



45

حمور األبعاد الفكرية والعقائدية لزيارة األربعني

لوا منك يف غربتهم عن أوطاهنم  وأعطهم أفضل ما أمَّ
اللهم  وقراباهتم.  وأهاليهم  أبنائهم  عىل  آثرونا  وما 
ذلك  ينههم  فلم  خروجهم  عليهم  عابوا  أعداءنا  إن 
عن النهوض والشخوص إلينا خالفًا عليهم، فارحم 
تلك  ــم  وارح الشمس،  هتا  غيَّ التي  الوجوه  تلك 
وارحم   ،اهلل عبد  أيب  قرب  عىل  تقلب  التي  اخلدود 
وارحم  لنا،  رمحة  دموعها  جرت  التي  األعني  تلك 
تلك القلوب التي جزعت واحرتقت لنا وارحم تلك 
تلك  أستودعك  إين  اللهم  لنا،  كانت  التي  الرصخة 
األنفس وتلك األبدان حتى تروهيم من احلوض يوم 
العطش«. فام زال صلوات اهلل عليه يدعو هبذا الدعاء 
وهو ساجد، فلام انرصف قلت له: ُجعلُت فداك لو أن 
هذا الذي سمعته منك كان ملن ال يعرف اهلل لظننت 
أين  متنيت  لقد  واهلل  أبدًا،  شيئًا  منه  تطعم  ال  النار  أن 
كنت زرته ومل أحج، فقال يل: ما أقربك منه فام الذي 
قلت:  ذلك،  تدع  ال  معاوية  يا  زيارته؟  من  يمنعك 
جعلت فداك فلم أدِر أن األمر يبلغ هذا كله. فقال: 
يا معاوية ومن يدعو لزواره يف السامء أكثر ممن يدعو 
هلم يف األرض، ال تدعه خلوٍف من أحد، فمن تركه 
بيده،  كان  قربه  أن  يتمنى  ما  خلوف رأى من احلرسة 
أما حتب أن يرى اهلل شخصك وسوادك فيمن يدعو 
له رسول اهلل؟ أما حتب أن تكون غدًا ممن تصافحه 
املالئكة، أما حتب أن تكون غدًا فيمن يأيت وليس عليه 
ذنب فيتبع به؟ أما حتب أن تكون غدًا فيمن يصافح 

 .)18())رسول اهلل

الضوء  يسلط  إنــام  طوله  مــن  بالرغم  والــنــص 
األربعني  يف   احلسني االمـــام  زيـــارة  أمهية  عــىل 
وخصوصيتها واألبعاد الدينية والروحية املرتتبة عىل 

الصعوبات  اىل  بذلك  مشريًا  الزيارة،  هبذه  االهتامم 
حبه  اثبات  يف  الزائر  يتحملها  التي  املادية  واملشاق 
ووالئه آلل بيت النبوة والسري عىل هنجهم. فطريقهم 
الطريق إىل اهلل سبحانه وتعاىل. ومن هنا جاءت  هو 
مراحل  عرب  الشعرية  هذه  حفظ  يف  االهلية  الرعاية 
التاريخ املختلفة ملا حتمله من دروس وعرب وضحها 
وهب.  بن  معاوية  مع  حديثه  يف   الصادق االمام 

وهذا ما سنحاول أن نقف عنده.

الدرو�ض والعبر الدينية والن�شانية والروحية 
الم�شتقاة من زيارة الأربعين واأثرها في مواجهة 

التحديات الراهنة: 

تارخييًا عابرًا سطرت  الطف حدثًا  مل تكن حادثة 
أرض  تكن  ومل  وأسطره،  الزمن  صفحات  وقائعه 
البلدان،  جغرافية  يف  حمــددة  مكانية  بقعة  كربالء 
سلطة  عــن  يبحث  شخصًا   احلسني يكن  ومل 
واملكان  التاريخ  كان  وإنام  دنيوي،  وحكم  وقيادة 
هنا  ومن  إهلية.  إلرادة  خاضعة  مجيعها  والشخوص 

كسبت رس وجودها وبقائها وخلودها.

ــامم وهــذه  االهــت ــذا  ه لنا  يفرس  مــا  ــذا  ه ولــعــل 
اخلصوصية إلحياء شعرية زيارة األربعني عىل مدى 
املقدسة  اإلهلية  الشعائر  من  تعد  أهنا  ذلك  التاريخ، 
التي جاءت نتيجة الصدق يف العمل والغاية التي من 
كربالء  عاشوراء  يف   احلسني االمام  خرج  أجلها 
من   حممد النبي  جده  أمة  يف  االصــالح  وهو  أال 
وما  واخلطأ  الزلل  يف  والوقوع  والفساد  االنحراف 
النهج  عن  اخلروج  من  الساموية  الرسالة  إليه  آلت 

الرباين الذي خط هلا عىل يد السلطة األموية.
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ومن هنا نالت هذه الزيارة الثواب العظيم واالجر 
وعرب  دروس  من  تضمنته  ملا  الرفيعة  واملنزلة  الكبري 

شملت االبعاد املادية والروحية، منها:

تجديد العهد ل�شيد ال�شهداء:

االعــداد  توافد  من  كربالء  مدينة  تشهده  ما  ان 
االربعني  زيارة  مراسم  ألداء  الزائرين  من  الكبرية 
العذاب عىل مر  ألوان  الرغم مما تتعرض له من  عىل 
واالضطهاد  القتل  اساليب  بتنوع  متمثاًل  التاريخ، 
اال  هي  ما  البيت،  أهــل  ــداء  أع قبل  من  والتفجري 
مسريات تأييد وتضامن هدفها تأكيد الوالء للمسرية 
والقيم  باملبادئ  النفوس  وتذكري  اخلالدة  احلسينية 
اجلها  مــن  التي  االسالمية  والتعاليم  الرسالية 
االربعني  زيارة  فكانت   .احلسني االمام  استشهد 
تعبريًا صادقًا الستذكار هذه التضحيات والسري عىل 
الدرب الذي عبَّده هلم سيد الشهداء بدمائه الزاكية. 

بن  جعفر  االمام  إليه  أشار  أن  سبق  البعد  وهذا 
الدعاء هلم: ))اغفر  قال يف  الصادق عندما  حممد 
يل وإلخواين وزوار قرب أيب احلسني بن عيل صلوات 
أنفقوا أمواهلم وأشخصوا أبداهنم،  الذين  اهلل عليهام 
ورسورًا  صلتنا،  يف  عندك  ملا  ورجاء  برنا،  يف  رغبة 
ألمرنا،  منهم  وإجابة   ،حممد نبيك  عىل  أدخلوه 
وغيظًا أدخلوه عىل عدونا، أرادوا بذلك رضوانك. 

فكافهم عنا بالرضوان(()19(. 

أيب  لزوار  فيه  يدعو  الذي  الوقت  يف   فاإلمام
زيارة  إحياء  بذلوه يف  ملا  باملغفرة   اهلل احلسني عبد 
األربعني والتمسك هبا ألثرها يف التمسك بعرتة أهل 
 ،البيت وإدخال الرسور عىل قلب الرسول حممد

الظاملني  إخافة  من  االخــرى  ابعادها  إىل  يشري  نراه 
الوعي  من  العربة  وهــذه  الــدرس  وهــذا  وغيظهم، 
العام يف شيعة العامل واتباع أهل البيت وهم خيرجون 
من  والشهادة  واالرهــاب  املوت  متحدين  باملاليني 
والكفر.  الظلم والضاللة  أمية وقوى  بني  أتباع  قبل 
موسم  وكل  أربعينية  زيارة  كل  يف  نشهده  ما  وهذا 
الظاملني  ضد  والصمود  التحدي  نجد  إذ  عاشورائي 
الذين  الزائرين  عــدد  ازديـــاد  خــالل  من  والطغاة 
يقدمون األموال واألرواح من اجل نرصة قضية سيد 
ووسائل  الكفر  قوى  كل  بذلك  ُمَتَحّديَن  الشهداء، 
عىل  السري  أجل  من  وتفخيخ  تفجري  من  االرهــاب 

هنج الرسالة املحمدية متمثلة بالقضية احلسينية. 

املليوين  الزحف  وهذا  األربعيني  السري  هذا  إن 
وهذه العزيمة يف مواجهة الظلم كان هلا صدًى واسع 
وهو  الداعيش  والضالل  الكفر  قوى  مواجهة  يف 
حياول ان يفرض نفوذه عىل أرض املقدسات، فكان 
ألبناء احلسني السائرين عىل دربه املتبعني هنجه أثر 

يف الوقوف بوجهه والتصدي له.

تذكير النفو�ض بالتعاليم ال�شالمية

تعد شعرية زيارة األربعني لسيد الشهداء ركيزة 
أساسية من ركائز التمسك بالتعاليم االسالمية، فأهل 
االسالمي  الدين  اىل  املــؤدي  السبيل  هم   البيت
الرتمجان احلقيقي لإلسالم قوالً وعماًل، وهذا  وهم 
ما نقرأه يف الزيارة اجلامعة لألئمة: ))السالم عىل 
فقد  عاداهم  وَمْن  اهلل،  واىل  فقد  واالهم  َمْن  الذين 
عادى اهلل، وَمْن عرفهم فقد عرف اهلل، وَمْن جهلهم 
باهلل،  اعتصم  فقد  هبم  اعتصم  وَمْن  اهلل،  جهل  فقد 



47

حمور األبعاد الفكرية والعقائدية لزيارة األربعني

وَمْن ختىل منهم فقد ختىل من اهلل عز وجل(()20(.

معرفة  إىل  املؤدي  والطريق  السالكة  السبل  فهم 
االمام  إليه  أشــار  أن  سبق  ما  وهــذا   ، وجــلَّ عزَّ  اهلل 
وهب،  بن  معاوية  مع  حديثه  يف   الصادق جعفر 
عنا  فكافهم  رضوانك.  بذلك  ))أرادوا  قال:  عندما 
واتباع  البيت  أهل  حمبة  ان  ومعلوم  بالرضوان(()21( 
إىل  املؤدي  الطريق  هو  خطاهم  عىل  والسري  هنجهم 
البيت-  -أهــل  مدرسة  فهم  ومعرفته،  اهلل  توحيد 
اهلل  معرفة  إىل  يؤدي  الطريق  وان  التوحيد،  يمثلون 
يمر  إنام  بعبوديته  والتمسك  بوحدانيته  واالقــرار 
التي رسم معاملها  البيت  اتباع هنج مدرسة أهل  عرب 
ويف  هنضته  يف   احلسني االمــام  هنجها  ــح  ووض
استشهاده، وان ختليد زيارة االربعني إنام هو السبيل 
للتمسك هبم والسري إىل اهلل فـ)َمْن عرفهم فقد عرف 

اهلل وَمْن جهلهم فقد جهل اهلل(. 

النفوس  لتذكري  االربعني  زيارة  جاءت  هنا  ومن 
االسالم  وتعاليم  اهلل  بوحدانية  بالتمسك  وتعزيزها 
معاوية  إســـالم  مــواجــهــة  يف  األصــيــل  املــحــمــدي 
به  أرادوا  ممن  هنجهم  عىل  ســار  ومــن  واالمــويــني 
وتروجيًا  ملصاحلهم  خدمة  والتضليل  االنــحــراف 
الواقع  شهده  ما  وهذا  الضالة،  املنحرفة  ألفكارهم 

االسالمي من حتديات يف الفكر والعقيدة.  

منا�شبة لتعزيز وحدة المة

 إن إحياء شعرية زيارة األربعني لإلمام احلسني
إنام هي مناسبة لتعزيز وحدة االمة االسالمية، بكل 
 طوائفها ومذاهبها، ذلك ان قضية االمام احلسني
حمددة،  طائفة  أو  معينة  لفئة  تكن  مل  وثورته  وهنضته 

مرشوعه  وإن  عامة،  اسالمية  ألهداف  كانت  وإنام 
بأكملها أال وهو )إصالح األمة  أمة  إنام هو مرشوع 
االسالمية( وهذا ما رصح به يف قوله: ))أين مل أخرج 
خرجت  وإنام  ظاملًا  وال  مفسدًا  وال  بطرًا  وال  أرشًا 
آمر  أن  ــد  اري  ،جدي امــة  يف  االصــالح  لطلب 
باملعروف وأهنى عن املنكر، وأسري بسرية جدي وأيب 
فاهلل  احلق  بقبول  قبلني  فمن   طالب أيب  بن  عيل 
ردَّ عيل هذا أصرب حتى يقيض اهلل  باحلق، ومن  أوىل 

بيني وبني القوم باحلق وهو خري احلاكمني(()22(. 

ــًا  درس متثل  ــعــني  األرب ــارة  زيـ كانت  هنا  ــن  وم
السري  هذا  وان  واإلصــالح،  الصالح  دروس  من 
أجل  إنام هو من  املناسبة  املقدس يف هذه  الكربالئي 
باملعروف  ــر  واألم واالصـــالح  ــاد  واالرشـ النصح 
من  للنفس  حتصينًا  متثل  فهي  املنكر،  عن  والنهي 
عن  االبتعاد  خالل  من  وذلك  الضالل  يف  الوقوع 
وانحراف  االمة  فساد  إىل  يؤدي  ان  شأنه  من  ما  كل 
والضالل  الكفر  قوى  إليه  تسعى  ما  وهذا  املجتمع. 
من أجل هدم االمة االسالمية واضعافها من خالل 
اشاعة مظاهر الفساد فيها بشكل أو بآخر وكذلك من 
أجلها  من  التي  املبادئ  والتشكيك يف  الطعن  خالل 
استشهد سيد شباب أهل اجلنة، موظفة من اجل 
مادية  امكانيات  من  أوتيت  ما  كل  اهدافها  حتقيق 
وإعالمية من أجله، وهذا ما نستطيع أن نتلمسه من 
أن  حتاول  التي  والفضائيات  االعالم  وسائل  بعض 
تبث روح التفرقة املذهبية والطائفية بني أبناء املجتمع 
وحمبيهم  البيت  أهل  مدرسة  اتباع  أن  غري  الواحد، 
ينههم ذلك عن االلتحاق  والسائرين عىل هنجهم مل 
وربام  األربعني،  زيارة  يف  املقدس  احلسيني  بالزحف 
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عندما   الصادق االمام  إليه  أشار  أن  سبق  ما  هذا 
قال: ))اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم 
خالفًا  إلينا  والشخوص  النهوض  عن  ذلك  ينههم 

عليهم(()23(.

تجديد معاني الت�شحية والفداء

لعل من أبرز الدروس والعرب املستمدة من زيارة 
االمام  خطى  عىل  بالسري  العهد  جتديد  هو  األربعني 
أجل  من  والنفيس  بالغايل  والتضحية   احلسني
 ،املبادئ والقيم الرسالية التي جاء هبا النبي حممد
زيارة  لتاريخ  واملتتبع   .اإلمام أجلها  وضحى من 
ولقائهم   البيت أهل  سبايا  وصول  منذ  االربعني 
صفر  من  العرشين  يف  االنصاري  اهلل  عبد  بن  بجابر 
عام 61هـ، واىل يومنا هذا يلحظ كيف ان الوالة من 
الطغاة والظاملني حاولوا أن يمنعوا اقامة هذه الشعرية 
ادراكًا منهم ملا حتمله من مضامني وما تبعثه يف النفوس 
من رفض لكل أشكال الظلم والقهر االنساين وخوفًا 
من زيارته ألنه يمثل اجلذوة والقبس الذي يشعل 
ابتداًء من  التاريخ  مر  الطغاة عىل  الثورة ضد هؤالء 
فعله  وما  العبايس  بالعرص  مــرورًا  االمــوي  العرص 
ملنع هذه  القتل وقطع األيدي واالرجل  املتوكل من 
فضاًل  املالية  والغرامات  الرضائب  وفرض  الزيارة 
عن العقوبات، وصوالً إىل يومنا هذا حيث التفجري 
مظاهر  من  وغريها  ــاب  واالره والقتل  والتفخيخ 
العنف من أجل اضعاف هذه املسرية املليونية وهذه 

الشعرية املقدسة.

لقد تناسى هؤالء الطغاة ان هذه الزيارة هي حتت 
عني الباري عز وجل ويف رعايته، وهذا ما رسمه لنا 

حديث االمام الصادق عن شيعة احلسني وحمبيه، 
والنهار،  بالليل  واكألهم  بالرضوان،  عنا  ))فكافهم 
واخلف عىل أهاليهم وأوالدهم الذين خلفوا بأحسن 
اخللف، وأصحبهم واكفهم رش كل جبار عنيد، وكل 
اإلنس  أو شديد، ورش شياطني  ضعيف من خلقك 
واجلن وأعطهم أفضل ما أملوا منك يف غربتهم عن 
أوطاهنم وما آثرونا عىل أبنائهم وأهاليهم وقراباهتم. 
اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم 
ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خالفًا عليهم((
يف  احلسني  االمــام  زوار  أن  إىل  منه  اشــارة  يف   .)24(

املوت يف خروجهم، وهذه هي  األربعني حتدوا  يوم 
مالمح مدرسة أهل البيت ، وهذه هي تربية االمام 
احلسني. وما هذه الروح يف التضحية والفداء التي 
جماهدي  من  واخواننا  ابنائنا  نفوس  يف  اليوم  نجدها 
يقارعون  وهم  جيشنا  أبطال  ومن  الشعبي  احلشد 
هلذه  انعكاس  إال  الــداعــيش  والكفر  الظلم  قــوى 
واالبناء  االهل  تركوا  لقد  االصيلة،  احلسينية  الرتبية 
ورسوله،  اهلل  طاعة  مؤثرين  ديارهم  عن  وابتعدوا 
الشهداء،  سيد  هلم  رسمه  الذي  الدرب  يف  سائرين 

متحدين بذلك الطغاة يف كل زمان ويف كل مكان. 

التم�شك بالمبادئ والقيم الثورية النبيلة:

الوقت  يف  األربعني  ــارة  زي بإحياء  التمسك  ان 
فانه  التضحية والفداء  النفوس حب  الذي يلهب يف 
النبيلة  الثورية  باملبادىء والقيم  ذاته يذكر  الوقت  يف 
وهذا  أجلها،  من  التضحية  إىل  االنسان  تبعث  التي 
ما جتسده زيارة األربعني فهي حمطة استذكار وجتديد 
يتمتع هبا  أن  التي جيب  باملبادئ والقيم اخللقية  عهد 
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اتباع مدرسة أهل البيت وكذلك التذكري باملبادئ 
هذه  أن  يعني  ال  هذا  ان  عىل  النبيلة.  الثورية  والقيم 
الزيارة  يف  فقط  تظهر  الثورية  واملبادئ  اخللقية  القيم 
االربعينية لسيد الشهداء، وإنام نعني هبا ان هذه الزيارة 
هي حمطة جتديد عهد ووالء للمسرية احلسينية اخلالدة. 
ذلك ان الدنيا بمغرياهتا حتاول أن تبعد االنسان -يف 
معظم االحيان- عن نفسه ومبادئه وقيمه، وأن جتعله 
عبدًا لرغباته ونزواته وشهواته الدنيوية، فتأيت مناسبة 
زيارة االربعني كل سنة لتجدد متسك االنسان بالقيم 
فيه  يقع  قد  الذي  االنحراف  عن  واالبتعاد  واملبادئ 
ما  وهذا  الدنيوية.  احلياة  مظاهر  يف  االنغامس  نتيجة 
احلشد  أبطال  من  املجاهد  شبابنا  يف  اليوم  نشاهده 
الشعبي فقد وظفوا كل طاقاهتم الشبابية وامكاناهتم 
أي  من  البلد  ارض  عىل  احلفاظ  اجل  من  اجلسدية 
اعتداء تعرض له، وخدمة للدين واملذهب احلسيني 
الشباب  هؤالء  ترك  لقد  عليه،  ونشأوا  تربوا  الذي 
اجل  من  ومغرياهتا  الدنيوية  احلياة  نعيم  األبطال 
احلفاظ عىل الدين االسالمي ومن اجل احلفاظ عىل 
ومعلمهم  قائدهم  فعل  كام  االسالمية  املقدسات 

االمام احلسني من قبل.

لقد كانت ملحمة األربعني رافدًا معطاًء بكل معاين 
التضحية وااليثار من اجل احلفاظ عىل املبادئ والقيم 
الرسالية النبيلة، هنل منه مجيع حمبي أهل البيت يف 
رشف  ينالوا  أن  بغريب  وليس  األرض،  أرجاء  كل 
ينظر اىل صورهم ويطالع  املعصوم هلم، وكأنه  دعاء 
متخطني  الشمس  اشعة  احرقتها  التي  وجوههم 
حتقيق  اجل  من  والصعوبات  العقبات  كل  بذلك 
الذكرى  صاحب  أجلها  من  جاهد  التي  األهــداف 

العطرة، حيث نقرأ قوله: ))فارحم تلك الوجوه 
التي  ــدود  اخل تلك  ــم  وارح الشمس،  غريهتا  التي 
األعني  تلك  وارحم   ،أيب عبد اهلل قرب  تقلب عىل 
القلوب  تلك  وارحم  لنا،  رمحة  دموعها  جرت  التي 
الرصخة  تلك  وارحــم  لنا  واحرتقت  جزعت  التي 
التاريخ واألزمان وهي  التي كانت لنا(()25( عىل مر 
إىل  صداها  يمتد  مدوية  رصخة  حسني(  )يا  تصيح 
آخر الدنيا، وكأن االمام أراد من شيعته وحمبيه أن 
يرصخوا بملء وجودهم وأن يرفعوا رايات احلسني 
يا حسني( حتى ظهور  )لبيك  الذلة( و  منا  )هيهات 

.موالنا االمام القائم املنتظر

عن  الدفاع  ساحات  يف  اليوم  نشاهده  ما  وهذا 
خفاقة  ترفرف  احلسني  رايات  حيث  الوطن،  أرض 
االمام  أبناء  فيه  وقف  موضع  كل  ويف  ناحية  كل  يف 
احلسني، وما هذا الصمود وما هذه التضحية وما هذا 
االيثار يف احلفاظ عىل القيم واملبادئ إال ثمرة من ثامر 
زيارة األربعني، ودرسًا من دروسها. فال عجب بعد 
ذلك ان تشملهم العناية اإلهلية وحتيط هبم الدعوات 
ليس يف األرض فقط من ِقبل األئمة وإنام املالئكة 
 أيضًا تدعو هلم يف السامء، وهذا نص حديث االمام
ملعاوية بن وهب يؤكد ذلك: ))فقال: يا معاوية ومن 
يدعو لزواره يف السامء أكثر ممن يدعو هلم يف األرض، 

ال تدعه خلوف من أحد(()26(.

يف  احلسني  ــام  االم ــارة  زي رشف  نــال  ملن  فهنيئًا 
التي  واملبادئ  بالقيم  متسك  ملن  وهنيئًا  األربعني، 
االلتحاق  شمله  ملن  وهنيئًا  احلسني،  االمام  خطها 

بمدرسة أهل البيت وركب سفينة النجاة.
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الخاتمة

بعد هذه الرحلة يف رحاب أبعاد ومضامني زيارة 
األربعني لسيد الشهداء احلسني نوجز أبرز ما تم 

التوصل إليه:

عىل  • وداللة  مفهومًا  )االربعني(  لفظ  محل   
التكامل والتامم يف اليشء كام ورد ذلك يف القرآن 

.الكريم وأحاديث األئمة املعصومني
االجتامعية  • األعراف  جاءت  املنطلق  هذا  من 

املتوارثة لتحث عىل زيارة املتوىف بعد أربعني يومًا 
من تاريخ وفاته.

األئمة  • سائر  من   احلسني االمام  متيز 
لتاريخ  األربعني  زيارة  بخلود  واملعصومني 
استشهاده. كام جاء يف االحاديث عن استحباب 

إحياء شعرية )زيارة األربعني(.
محلت زيارة األربعني لإلمام احلسني دروسًا  •

يف  باقية  وآثارها  مضامينها  الزالت  وأبعادًا 
مواجهة التحديات.

إحياء  • هو  إنام  األربعني  زيارة  شعرية  إحياء  إن 
النفوس  وتذكري  عهد  وجتديد   احلسني لثورة 

باملبادئ االسالمية والقيم االنسانية النبيلة.
ان هذه الشعرية املقدسة كانت ومازالت مصدر  •

مقابل  يف   البيت أهل  مدرسة  التباع  قوة 
أن  التاريخ  مدى  عىل  حاولوا  الذين  أعدائهم 
بشتى  بآخر مستعينني  أو  بشكل  حيرفوا مسارها 

الوسائل والسبل.
قوى  • بني  رصاع  من  اليوم  الواقع  يشهده  ما  ان 

هو  احلق  قوى  وبني  الداعيش  والضالل  الكفر 
امتداد لثورة احلسني وهنضته، ومن هنا كانت 

معاين  لكل  معطاًء  رافدًا  األربعني  زيارة  شعرية 
عن  الدفاع  أجل  من  وااليثار  والتضحية  القوة 

أرض الوطن.
تزايد يف أعداد  • ان ما تشهده زيارة األربعني من 

بسبب  هو  إنام  أماكنهم  واختالف  الزائرين 
 .املعصومني بدعاء  املسددة  الرعاية االهلية هلا 
حتى  السامء  عنان  جتوب  خفاقة  راياهتا  وستظل 

.يبعث اهلل االمام القائم

الهوام�ض 

األحقاف: 15.( 1)

التبيان يف تفسري القرآن/ تأليف شيخ الطائفة أيب جعفر ( 2)
حتقيق  460هـ(،   -385( الطويس  احلسن  بن  حممد 
دار  بريوت:  العاميل،  قصري  حبيب  أمحد  وتصحيح 

احياء الرتاث العريب. املجلد التاسع: 275.

البقرة: 51.( 3)

األعراف: 142.( 4)

التبيان يف تفسري القرآن: املجلد 490/3.( 5)

املائدة: 26.( 6)

السيد حممد حسني ( 7) العالمة  القرآن /  امليزان يف تفسري 
للمطبوعات.  األعلمي  مؤسسة  بريوت:  الطباطبائي. 

الطبعة األوىل: 1427هـ -2006م ج18/ 449.

األطهار/ ( 8) األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 
الشيخ  املوىل  االمة  فخر  احلجة  العالمة  العلم  تأليف 

حممد باقر املجليس. ج153/2.

م. ن.( 9)

م. ن: ج82/ 75- 76.( 10)

بريوت ( 11) القمي.  عباس  الشيخ   / اجلنان  مفاتيح  ُينظر: 
 .2003 األوىل:  الطبعة  العريب.  الرتاث  إحياء  دار 

ص:462- 493.
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مركز ( 12)  /احلسني االمام  الشهداء  سيد  أربعني  زيارة 
العرتة الطاهرة للدراسات والبحوث.

م. ن.( 13)

بحار األنوار: ج45/ 206( 14)

أدلتها...أرسارها.. ( 15)  احلسني اإلمام  أربعني  زيارة 
أهدافها / عيل القطبي احلسيني / مؤسسة النور للثقافة 

واإلعالم، مقاالت: 2009/2/15 م. 

م. ن: ج82/ 75- 76.( 16)

مركز ( 17)  /احلسني االمام  الشهداء  سيد  أربعني  زيارة 
العرتة الطاهرة للدراسات والبحوث.

بحار األنوار: ج9-8/89.( 18)

م. ن.( 19)

مفاتيح اجلنان: 564.( 20)

بحار األنوار: ج9-8/89.( 21)

م. ن: ج44/ 330.( 22)

م. ن: ج 8/89.( 23)

م. ن.( 24)

م. ن.( 25)

م. ن.( 26)

الم�شادر والمراجع

القرآن الكريم. . 1

األئمة األطهار/ . 2 أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 
تأليف العلم العالمة احلجة فخر االمة املوىل الشيخ 

حممد باقر املجليس.

أيب . 3 الطائفة  شيخ  تأليف  القرآن/  تفسري  يف  التبيان 
جعفر حممد بن احلسن الطويس )385- 460هـ(، 
حتقيق وتصحيح أمحد حبيب قصري العاميل، بريوت: 

دار احياء الرتاث العريب.

أدلتها...أرسارها.. . 4  زيارة أربعني اإلمام احلسني
النور  مؤسسة   / احلسيني  القطبي  عيل   / أهدافها 

للثقافة واإلعالم، مقاالت: 2009/2/15 م.

زيارة أربعني سيد الشهداء االمام احلسني/ مركز . 5
العرتة الطاهرة للدراسات والبحوث.

دار . 6 بريوت  القمي.  عباس  الشيخ  اجلنان/  مفاتيح 
إحياء الرتاث العريب. الطبعة األوىل: 2003.

حممد . 7 السيد  العالمة  القرآن/  تفسري  يف  امليزان 
األعلمي  مؤسسة  بريوت:  الطباطبائي.  حسني 

للمطبوعات. الطبعة األوىل: 1427هـ - 2006م.
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البعاد الفكرية والعقائدية لزيارة الأربعين

اأ. م. د. وليد عبد جرب اخلفاجي

كلية اآلداب - جامعة واسط

الملخ�ض 

ومنعزلة عن  عابرة  نتاج لحظات  وليست  الحاضر  وليدة  ليست  األربعين كظاهرة  زيارة  في  البحث  ان 
الظروف والشروط االجتماعية التي انتجتها، وانما هي وليدة ارهاصات تراكمت عبر واقع موضوعي امتد 
عمقًا في التاريخ العربي - االسالمي وتجذرت في الذاكرة الشعبية وتداخلت فيها عوامل المكان والزمان 
بحيث كونت وعيًا جمعيًا تكوينيًا امتد الى عمق الحاضر المعيشي لتظهر في شعائر وطقوس ومراسيم عبرت 
ومازالت تعبر عن عمق المأساة في ذاكرة المسلمين. فضاًل عن ان البنية االجتماعية هي بنية دينية والزالت 
الناس في حياتهم  بها  يفكر  التي  الطريقة  يزال  الديني وما  التفكير  كذلك. ومن منظور علم االجتماع، كان 
بعض  مع  كذلك،  وبقي  دينية  برؤية  تأسس  الذي  -االسالمي  العربي  المجتمع  في  وبخاصة  االجتماعية، 

االختالفات الجزئية على مستوى الممارسة التي ال تقلل من اهمية الرؤية وفاعليتها في المجتمع.

 احتلت ظاهرة الزيارة االربعينية لإلمام الحسين في العشرين من صفر من كل عام اهمية بارزة كشعيرة 
دينية تمثل رمزًا يرتبط بالرسالة االلهية لخاتم االنبياء والمرسلين النبي االكرم ابي القاسم محمد وكطقس 
موروث باهتمام المختصين في العلوم الدينية واالنسانية وخصوصًا علماء االنسان واالجتماع المعاصرين، 
كون الظاهرة آخذة باالتساع المضطرد ألنها خرجت من النطاق المحلي الى النطاق العالمي، وخصوصًا بعد 
سقوط النظام الشمولي في العراق عام 2003 وانهيار مؤسساته وأدوات حكمه، برزت ظاهرة أداء الزيارة في 
االربعينية بشكل الفت للنظر، أذ أخذت بالتطور واتساع نسبة المشاركة المليونية في هذه الظاهرة، أذ تتداخل 
واجتماعي  ديني  بطابع  الظاهرة  اتسمت  أذ  واضحًا.  تداخاًل  الزيارة  مراسيم  تأدية  اثناء  المختلفة  الثقافات 
وسياسي واقتصادي وأيضًا ثقافي، ومن الطبيعي أن تتسع دائرة االهتمام بدراسة هذه الظاهرة ومعرفة دوافعها 
واألسباب التي أدت إلى اتساعها بهذا الشكل الكبير. ودراستها بشكل يوفر جانبًا من اإلحاطة بتلك الدوافع 

واألسباب.

إن الهدف األساسي من البحث هو دراسة الظاهرة وقراءتها من الداخل على وفق منهج تحليلي لمعرفة 
العالقات  واستقصاء   ،2003 عام  النظام  سقوط  بعد  واتساعها  تفاقمها  إلى  أدت  التي  واألسباب  العوامل 
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العادات  تنتقل  حيث  شاسعة،  لمسافات  السير  عملية  وممارسة  المشاركة  أثناء  عنها  ينجم  وما  االجتماعية 
والقيم االجتماعية والثقافية بين المجتمعات الفرعية المشاركة، كما يمكن التعرف على التوظيف السياسي 
ظاهرة  أكبر  لتشكل  الظاهرة  هذه  تدعم  التي  واألحزاب  والحركات  المؤسسات  قبل  من  للظاهرة  والديني 
الموروثات  بأن  )االنثروبولوجيون(  األناسة  علماء  يعتقد  أذ  العصور.   مر  على  العراق  في  جمعي  سلوك 
الشعبي وال  المخيال  في  وتقاليد شعبية موروثة وراسخة  لعادات  تقليد ومحاكاة  )الفولكلور( هي  الشعبية 
انها  خصائصها  من  الن  واالقتصادية،  االجتماعية  والنظم  االجيال  تغيرت  لو  حتى  بسهولة،  تغييرها  يمكن 
المعطيات  تغير وتطور وتبدل، حسب  اي  فيها  الى آخر. وإذا حدث  أو ال شعوريًا من جيل  تنتقل شعوريًا 
والحاجات والمؤثرات الداخلية والخارجية، فإنها ال تفقد خصوصياتها ومعانيها ونكهتها الشعبية، أو تغير 
مسارها وحركتها، أو أن تستغل بقوة، كونها راسخة في المخيال الشعبي، وبخاصة إذا كانت شعائر وطقوسًا 

مرتبطة بمشاعر دينية ووطنية واجتماعية.
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The Intellectual And Ideological Dimensions Of The Arbaeen Pilgrimage   

Prof. Walid Abd Jabur Al-Khafaji

Faculty of literatures / Wasit University

Abstract
The research on the Arbaeen pilgrimage as a phenomenon is not a product of the 

present, neither a product of transient moments isolated of the social conditions and cir-
cumstances it produced, rather a result of arithmetic accumulated through an objective 
reality that has deepened in Arab-Islamic history and was rooted in the popular memory 
as well as it overlapped with time-space factors, so it created a collective consciousness 
that extended to the depth of the present life to appear in rituals, ceremonies and decrees 
that expressed and still express the depth of the tragedy in the memory of Muslims. 

From the perspective of sociology, religious thought was and still is the way people 
think in their social life, especially in the Arab-Islamic society that was founded with 
a religious vision and remained so, with few partial differences in practice that do not 
underrate the importance of the vision and its effectiveness in society.

The phenomenon of the Arbaeen pilgrimage of Imam Hussein "pbuh" on the 20th 
of Islamic month of Safar each year, has assumed prominence as a religious ritual rep-
resenting a symbol associated with the divine message of the last prophet Mohammed 
"pbuh", and as an inherited ritual that subjected to the attention of the contemporary 
specialists of religious and human sciences, as this phenomenon is steadily increasing 
as a result of its emergence from the local scope into the global one, especially after 
the fall of the totalitarian regime in Iraq in 2003 and the collapse of its institutions and 
tools of governance, so the Arbaeen pilgrimage has emerged remarkably, and has grown 
and participated by increasing number of beleivers on yearly basis, not to mention how 
different cultures are overlapping during the practicing of its ceremonies as this phe-
nomenon has been characterized by a religious, social, political, economic and cultural 
nature, so it is natural that the circle of interest to study this phenomenon and knowing 
its motives and the reasons that led to its expansion, to be grown in such a large format, 
while studying it in such way will provide some of the knowledge neccesary for those 
motives and reasons.
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The main objective of the research is to study this phenomenon and to read it from 
the inside according to an analytical approach to figure out the factors and reasons that 
led to its aggravation and expansion after the fall of the Baath regime in 2003, and to 
investigate the social relations and the result they produce during the participation in 
the Arbaeen walk from large distances, as the social and cultural traditions are exchang-
ing among the different communities practicing this walk, as well as the ability to use 
the political and religious form of the phenomenon by the institutions, movements and 
parties that support this phenomenon to constitute the largest phenomenon of collective 
behavior in Iraq throughout the ages. 

Anthropologists believe that folklore is an imitation to the traditions and of popular 
customs rooted in folk imagination and cannot be easily changed even if generations, 
social and economic systems were changed, because their characteristics are transmit-
ting sensually or unconsciously from generation to another, and if there is any change or 
development according to the results, needs and influences, then they do not lose their 
specificities and meanings or even their popular flavor, because they are firmly rooted 
in the popular imagination, especially if they were rituals and ceremonies linked to reli-
gious, patriotic and social feelings.
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المقدمة

ليست  كظاهرة  األربعني  ــارة  زي يف  البحث  ان 
ومنعزلة  عابرة  حلظات  نتاج  وليست  احلارض  وليدة 
انتجتها،  التي  االجتامعية  والــرشوط  الظروف  عن 
تراكمت عــرب واقــع  إرهــاصــات  ــام هــي ولــيــدة  وان
موضوعي امتد عمقًا يف التاريخ العريب - االسالمي، 
وجتذرت يف الذاكرة الشعبية وتداخلت فيها عوامل 
نت وعيًا مجعيًا تكوينيًا امتد  املكان والزمان بحيث كوَّ
لتظهر يف شعائر وطقوس  املعييش  احلارض  اىل عمق 
املأساة يف  تعرّب عن عمق  ت ومازالت  ومراسيم عربَّ
 - االجتامعية  البنية  إن  عن  فضاًل  املسلمني.  ذاكرة 
وما زالت كذلك - هي بنية دينية. ومن منظور علم 
االجتامع، كان التفكري الديني وما يزال الطريقة التي 
يف  وبخاصة  االجتامعية،  حياهتم  يف  الناس  هبا  يفكر 
برؤية  تأسس  الــذي  -االســالمــي  العريب  املجتمع 
اجلزئية  االختالفات  بعض  مع  كذلك،  وبقي  دينية 
الرؤية  امهية  من  تقلل  ال  التي  املامرسة  مستوى  عىل 

وفاعليتها يف املجتمع )1(.

 احتلت ظاهرة زيارة األربعني لإلمام احلسني
ــارزة  ب أمهية  عــام  كــل  مــن  صفر  مــن  العرشين  يف 
كشعرية دينية متثل رمزًا يرتبط بالرسالة اإلهلية خلاتم 
 القاسم حممد النبي االكرم أيب  األنبياء واملرسلني 
وكطقس موروث باهتامم املختصني يف العلوم الدينية 
واالجتامع  االنسان  علامء  وخصوصًا  واالنسانية 
املضطرد  باالتساع  آخذة  الظاهرة  كون  املعارصين، 
العاملي،  النطاق  اىل  املحيل  النطاق  ألهنا خرجت من 
وخصوصًا بعد سقوط النظام الشمويل يف العراق عام 

2003 واهنيار مؤسساته وأدوات حكمه.

بشكل  األربعينية  يف  الزيارة  أداء  ظاهرة  برزت 
نسبة  واتساع  بالتطور،  أخــذت  إذ  للنظر،  الفــت 
تتداخل  إذ  الظاهرة،  هــذه  يف  املليونية  املشاركة 
الثقافات املختلفة أثناء تأدية مراسيم الزيارة تداخاًل 
ديني واجتامعي  بطابع  الظاهرة  اتسمت  إذ  واضحًا، 
وسيايس واقتصادي وثقايف، ومن الطبيعي أن تتسع 
دائرة االهتامم بدراسة هذه الظاهرة ومعرفة دوافعها 
واألسباب التي أدت إىل اتساعها هبذا الشكل الكبري، 
بتلك  اإلحاطة  من  جانبًا  يوفر  بشكل  ودراستها 

الدوافع واألسباب.

ــة  دراس هــو  البحث  مــن  ــايس  األسـ اهلـــدف  إن 
الظاهرة وقراءهتا من الداخل وفق منهج حتلييل ملعرفة 
العوامل واألسباب التي أدت إىل تفاقمها واتساعها 
بعد سقوط النظام عام 2003، واستقصاء العالقات 
وممارسة  املشاركة  أثناء  عنها  ينجم  وما  االجتامعية 
عملية السري ملسافات شاسعة، حيث تنتقل العادات 
الفرعية  املجتمعات  بني  والثقافية  االجتامعية  والقيم 
املشاركة، كام يمكن التعرف عىل التوظيف السيايس 
واحلركات  املؤسسات  قبل  من  للظاهرة  والديني 
أكرب  لتشكل  الظاهرة  هذه  تدعم  التي  واألحــزاب 
العصور،  مر  عىل  العراق  يف  مجعي  سلوك  ظاهرة 
بأن  )االنثروبولوجيون(  األناسة  علامء  يعتقد  إذ 
وحماكاة  تقليد  هي  )الفولكلور(  الشعبية  املوروثات 
املخيال  موروثة وراسخة يف  وتقاليد شعبية  لعادات 
الشعبي وال يمكن تغيريها بسهولة، حتى لو تغريت 
من  ألن  واالقتصادية،  االجتامعية  والنظم  االجيال 
خصائصها اهنا تنتقل شعوريًا أو ال شعوريًا من جيل 
وتبدل  وتطور  تغري  اي  فيها  حدث  وإذا  آخــر،  اىل 
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الداخلية  واملؤثرات  واحلاجات  املعطيات  حسب 
ومعانيها  خصوصياهتا  تفقد  ال  فإهنا  واخلارجية 
أن  أو  وحركتها  مسارها  تغري  أو  الشعبية  ونكهتها 
الشعبي،  املخيال  يف  راسخة  كوهنا  بقوة،  تستغل 
وبخاصة إذا كانت شعائر وطقوسًا مرتبطة بمشاعر 

دينية ووطنية واجتامعية)2(.

وتعد مراسيم زيارة األربعني من أهم املوروثات 
يف  فــعــاالً  دورًا  تلعب  كوهنا  الــعــراق  يف  الشعبية 
وثقافية  دينية  أجــواًء  ختلق  إذ  الروحية،  املعتقدات 
األداء  وهبذا  وسياسيًا،  اجتامعيًا  تسخريها  يمكن 
الشعائري  الديني  طابع  ذات  ظاهرة  كوهنا  من  متتاز 
هلا  طقوسية   - سياسية   - اجتامعية  ظاهرة  كوهنا  إىل 
خصوصية عىل املستوى املحيل والعاملي، وقد ارتبط 
أفراد املجتمع العراقي ارتباطًا روحيًا بمأساة كربالء 
الشخصية  سامت  أحد  والعزاء  احلــزن  أضحى  إذ 

العراقية وخصوصًا ألبناء الوسط واجلنوب.

أعظم  اسرتاتيجية   احلسني االمام  عرض  وقد 
ثورة وهنضة مصريية، يف خروجه العظيم من املدينة 
االمام  اىل كربالء واستشهاده، وانعكست عىل حياة 
واقتطاف  باملقاومة  مليئة  كانت  التي   السجاد
 احلسني االمام  صنعها  ومحاسة  عظيمة  ثورة  ثامر 
الذي  زمانه  طاغية  فيها  وحتدى  أجلها  من  وضحى 
كانت نشوة انتصاره ظاهرية، وكان يتامدى يف حاالت 

االستبداد والقهر التي اصطنعها ضد خمالفيه)3(.

استمرار  لنا  يؤكد  السوسيولوجي  والتحليل 
شكاًل  تعد  كوهنا  األربعني  ــارة  زي ظاهرة  واتساع 
ــرفــض واالحــتــجــاج ضــد الــرؤيــة  مــن أشــكــال ال

التي  العصور  مر  عىل  احلاكمة  الدينية  االيديولوجية 
أصل  ُيعدُّ  ــذي  ال االجتامعي  الواقع  يف  ترسخت 
تكوينها، إذ حتولت اىل رصخة حق أجلمها السلطان 
اىل  أدت  التي  األسباب  أحد  يشكل  وهذا  اجلائر. 

اتساع نطاق زيارة األربعني. 

الإطار المنهجي: ويت�شمن الآتي: 

م�شكلة البحث

ومذاهبها  أدياهنا  اختالف  عىل  املجتمعات  متلك 
غريها  عن  هبا  تتميز  للحياة  وأساليب  معتقدات 
الذي  األساس  املنبع  الدين  ويعترب  وتشكل هويتها، 
حتاكي  وهي  املعتقدات  هذه  املجتمعات  منه  تستمد 
الذي  األســاس  وتعد  واالجتامعي،  الثقايف  الواقع 
حيدد من خالله ما هو مقبول ومرفوض يف السلوك 

اإلنساين. 

الواقع  متزج  أهنا  املعتقدات  هذه  خصائص  ومن 
من  مكوناته  بكل  للفلكلور  متثياًل  فتكون  باخليال 
يعرف  ال  قد  شعبية  وحكايات  وخرافات  أساطري 
لكنه  بصلة  للدين  متت  ال  وقــد  منشأها  املجتمع 
مستوحاة  طقوسًا  خالهلا  من  ويؤسس  هبا  يتمسك 
من الرتاث القديم ويشكل بذلك نسقًا خاصًا للتدين 
والثقافة الشعبية ينتقل بصورٍة شفاهيٍة بواسطة كبار 
املامرسة  وتقوية  ترسيخ  يف  أثرًا  يرتكون  الذين  السن 
وارتباطها  ألمهيتها  ونظرًا  املعتقدات،  هلذه  الفعلية 
بالواقع الثقايف واالجتامعي والديني لإلنسان، سعى 
اىل  تدعو  التي  االسباب  عن  والكشف  فيها  البحث 

إعادة إنتاجها عرب مراحل زمنية خمتلفة.  
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إن تراكم هذه اخلربات اإلنسانية ُيظهر خصائص 
وأصالة املجتمع الذي يتبناها وإن متسك األفراد هبا 
يثبت مدى جتذرها بالسلوك ويظهر خواص روحية 
وثقافية مكونة نسقًا غيبيًا معنويًا وقد أحاطها املجتمع 

هبالة من القداسة ليدعمها ويعزز قوهتا.

يتناول هذا البحث ظاهرة زيارة األربعني لإلمام 
احلسني عند الشيعة من خالل حتليل جزيئاهتا بكل 
أبعادها االجتامعية والسياسية والدينية واالقتصادية 
واملراحل  التارخيية  جذورها  إىل  بالظاهرة  والرجوع 
السياسية  بــالــعــوامــل  وعالقتها  هبــا  ــرت  م الــتــي 
مشكلة  تكمن  وعليه  واالقتصادية،  واالجتامعية 
البحث بعدة تساؤالت يسعى الباحث اإلجابة عنها 

هي كاآليت:

ماهي األسباب املوجبة للمسلمني إلحياء ذكرى 
عاشوراء منذ قرون وحلد الوقت احلارض؟

حجم  اتــســاع  اىل  أدت  التي  االســبــاب  ماهي 
الظاهرة وخصوصًا بعد سقوط النظام الشمويل عام 

2003 مقارنة باحلقب السابقة؟

ما هي الدوافع التي تدعو ماليني الناس لتحمل 
مناسك  ألداء  شاسعة  ملسافات  والسري  السفر  عناء 

هذه الشعرية؟

هل ساعدت قوة التأصيل الفقهي الديني للظاهرة 
ورمزيتها يف ترسيخها كظاهرة غلبت تأثري املوروثات 

الشعبية من قيم وعادات وتقاليد؟ 

وتارخيية  وعقائدية  فكرية  أبعاٌد  للظاهرة  هل 
وانعكاسات اقتصادية عىل الواقع االجتامعي؟

اأهداف البحث:

حتقيق  اىل  يسعى  علمي  بحث  أو  دراسة  كل  إن 
جيعلها  ما  وهــذا  األهــداف  من  جمموعة  أو  هــدٍف 
احلايل  والبحث  التخصص،  ميدان  يف  علمية  إضافة 

حدد أهدافه باآليت:

الفكرية . 1 الظاهرة  أبعاد  عىل  الضوء  تسليط 
الواقع  عىل  وانعكاساهتا  والتارخيية  والعقائدية 

االجتامعي والسيايس واالقتصادي والثقايف.  
وخصوصًا . 2 الظاهرة  حجم  اتساع  أسباب  بيان 

مقارنة   2003 عام  الشمويل  النظام  سقوط  بعد 
باحلقب التي سبقتها.

للظاهرة . 3 الديني  الفقهي  التأصيل  قوة  توضيح 
بشكل  ترسيخها  يف  سامهت  كظاهرة  ورمزيتها 
غلب تأثري املوروثات الشعبية من قيم وعادات 

وتقاليد. 
تعضيد . 4 تساهم يف  اىل وضع مقرتحات  التوصل 

مراسيم الظاهرة املدروسة.

منهجية البحث 

نظام من القواعد الرصحية الواضحة واإلجراءات 
العلمية  باملنهجية  يــراد  البحث،  عليها  ُيبنى  التي 
وتقّوم ادعاءات املعرفة بناًء عليها. كام ُيّعرف اإلطار 
من  تتألف  البحث  طرائق  من  طريقة  بأنه  املنهجي 
بحسبها  املنتظم  العلمي  البحث  يسري  عدة،  مراحل 
عند بحثه أي مشكلة أو مسألة أو فرضية، واستخدم 
الباحث عدة مناهج علمية لإلحاطة بمشكلة البحث 

وهي كاآليت: 
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اأوًل: المنهج التاريخي: 

يف  بكثرة  املستخدمة  املهمة  املناهج  من  وهــو 
يستخدم  الــذي  والباحث  االجتامعية،  االبحاث 
هذا املنهج ينطلق من املبدأ الذي ينص عىل ان لكل 
بل  اليوم  ليست وليدة  تارخيها فهي  اجتامعية  ظاهرة 
هلا تاريخ موغل يف القدم)4(. لذا يعتقد علامء التاريخ 
وهيجل  وتوينبي  ماركس  وكارل  خلدون  ابن  مثل 
بأننا ال نستطيع ان نفهم احلارض دون دراسة املايض، 
وفهم املايض واحلارض يساعدنا عىل تنبؤ املستقبل)5(، 
الظاهرة  مسرية  تفرس  عامة  قوانني  اشتقاق  وبالتايل 

املدروسة )6(.

مراجعة  تستدعي  اجتامعية  ظاهرة  أّي  دراسة  إّن 
وابتعاد  تغريها  أو  تطورها  عوامل  لتحديد  تارخيها 
الطريقة  واعــتــامد  الــتــارخيــي،  ــرسد  ال عــن  الباحث 
املنظور  وفهم  السوسيولوجي  خياله  وفق  التحليلية 
الكيل للصورة التارخيية للفرد واملجتمع عىل ضوء ما 

تنطوي عليه من دالالت تارخيية.  

يعتمد املنهج التارخيي عىل تتبع احلوادث التارخيية 
املعلومات  مجع  أي  ودراســتــهــا،  تسلسلها  وســري 
واملصادر  والسجالت  الوثائق  خالل  من  واحلقائق 

التارخيية املتاحة لتتبع الدراسة موضوع البحث. 

واملنهج التارخيي يوصف ويعرف بأنه الطريقة التي 
اىل  بالرجوع  االجتامعية  الظواهر  تفسري  عىل  تساعد 
خلفياهتا التارخيية لتتبع نشأهتا وتطورها التارخيي)7(.

ثانيًا:المنهج الو�شفي التحليلي: 

بانه  يعرف  االثنوجرايف  الوصفي  االسلوب  إن   
تلك الصيغة البحثية التي تستهدف الوصف الكمي 

او الكيفي لظاهرة اجتامعية، او جمموعة من الظواهر 
املرتابطة، من خالل استخدام االدوات املعرفية جلمع 
البيانات)8(. ويعترب بعض العلامء إن املنهج الوصفي 
يف  الظواهر  ببحث  خمتصًا  او  قارصًا  يكون  ان  جيب 
الوقت احلارض)9(، وان الباحث من خالل استخدامه 
الداللة  ذات  السلوك  املنهج يسجل ويصف مظاهر 
قضاء  يتطلب  هذا  وإن  الدراسة،  جمتمع  يف  الثقافية 
فرته طويلة يف الدراسة العميقة كام يتطلب االقامة يف 

املجتمع املدروس ومعرفة لغته)10(.

تغني  ان  تستطيع  باهنا  الوصفية  الدراسة  تتميز 
املعلومات والبيانات املتوفرة عن موقف اجتامعي، او 
املالئم  العلمي  الظرف  توفر  اجتامعية بحيث  ظاهرة 
واتساع  بشموليتها،  وتتميز  عمقًا،  أكثر  لدراسة 
حول  املمكنة  امللومات  مجع  عىل  وتركيزها  إطارها 
موقف معني وفق إطار حمدد، وهذا يعني إنه يستطيع 
ينّمي االُطر  أن يفرز مشكالت جديدة للبحث وأن 

النظرية واملفاهيم القائمة.

ثالثًا: المنهج المقارن:

بني  املــقــارنــة  ــة  دراسـ يف  املنهج  ــذا  ه يستعمل 
املجتمعات املتباينة أو اجلامعات املختلفة التي تعيش 
الشبه واالختالف  أسباب  لتوضيح  واحد  يف جمتمع 
هذا  استعمل  من  وأول  واجلامعات  املجتمعات  بني 
املنهج علامء اللغة يف القرن الثامن عرش عندما قاموا 
والتوصل  بينها  املقارنة  بغية  لغات  عدة  بدراسة 
إىل  تشري  والتي  تربطها  التي  املشرتكة  الصفات  إىل 
هذا  واستعمل  واحــد،  لغوي  أصل  من  اشتقاقها 
لتوضيح  عرش  التاسع  القرن  خــالل  االصــطــالح 
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بني  الشبه  أوجــه  استخراج  تستطيع  التي  الطريقة 
املؤسسات االجتامعية القتفاء جذورها املشرتكة)11(. 
الــرضوري  ويميز  وحيــدد  يقارن  املنهج  هذا  إن  كام 
والرضورية  الكامنة  العوامل  واكتشاف  غريه  من 
مقارنة  يف  املنهج  هــذا  ويستخدم  إلحــداثــهــا)12(. 
عرب  ولكن  نفسه  املجتمع  يف  االجتامعية  الظاهرة 

مراحل زمنية خمتلفة)13(. 

نبذة تاريخية:

ومكان  زمــان  كل  يف  احلسيني  العزاء  جتديد  ان 
يف  هو  وانام  اخلالف،  وتكرار  املايض  إعادة  يمثل  ال 
ما  الذي  والباطل  احلق  بني  للرصاع  جتسيد  حقيقته 
منه.  وواضح  ثابت  موقف  اختاذ  وعلينا  قائاًم،  زال 
بقيت  ملا  ورشعيتها  احلسينية  الثورة  مصداقية  ولوال 
والعقيدة،  املبدأ  لصدق  رمزًا  وأضحت  الذاكرة  يف 
وليست  املبدأ،  أجل  من  والفداء  للتضحية  ومثاًل 

بداية االحزان والعزاء. 

إىل  النهرين  بني  ما  بالد  يف  العزاء  تاريخ  يعود  إذ 
العصور القديمة التي سبقت واقعة كربالء إذ كانت 
طقوس املوت واحلزن والبكاء معروفة يف املجتمعات 
النهرين،  واألديان الرشقية، وال سيام يف بالد ما بني 
إذ إَن تراتيل البابليني ومناحاهتم عىل خرائب سومر 
وأكد وكذلك مناحات عشتار عىل فقيدها إله الربيع 
زينب  بنواح  تذكرنا  القديمة،  املقتول متوز يف سومر 
عىل أخيها احلسني وليىل عىل ولدها عيل األكرب يف 

كربالء)14(.   

وليس غريبًا أن تنتقل طقوس البكاء بني األجيال 
لتجعل من الشخصية العراقية ميالة للعزاء والنواح، 

فهذه الطقوس هلا جذور تارخيية يف العراق قبل واقعة 
عاشوراء واستشهاد اإلمام احلسني.

منذ  العراقي  باإلنسان  مرتبطة  البكاء  ثقافة  إن 
القدم، وإَن واقعة كربالء شكلت عودة هذا الفرد إىل 
طقوسه التي اعتاد عليها يف العصور البابلية التي كان 
ما  وهذا  اجلوهري،  طابعها  يشكالن  والبكاء  احلزن 
يؤكده ايردمنس »يف املقارنة التي أجراها بني طقوس 
املوت والبكاء عىل اإلله متوز« )ادونيس( التي كانت 
تقام سنويًا يف سومر وبابل وبني طقوس العزاء عىل 
إَن  العراقية.  املــدن  أغلب  يف  عــام  كل   احلسني
يف  املوكب  شارع  يف  جتري  كانت  التي  االحتفاالت 
بابل من أجل متوز تلقي - بحسب »ايردمنس ضوءًا- 
يساعد عىل مقارنتها بام كان جيري أيام عاشوراء من 
»ايردمنس«  أكد  وقد  حزينة،  وتراتيل  ونواح  بكاء 
التي  الربيع  لطقوس  استمرار  الطقوس هي  أن هذه 
يف  استمرت  وأهّنا  متوز،  اإلله  أجل  من  تقام  كانت 
وكذلك  عرش  احلادي  القرن  حتى  واملوصل  حران 
الثالث عرش امليالديني يف شامل العراق بشكل بسيط 
ر)15(. كانت االحتفاالت بذكرى معركة كربالء  وحموَّ
قد انطلقت منذ قرون طويلة ومرت بمراحل التطور 
الرغم  وعىل  النهائي،  شكلها  بلغت  حتى  والبلورة 
التي  التارخيية  احلقبة  معرفة  يف  التدقيق  صعوبة  من 
شهدت نشوءها، إال انه من املمكن اقتفاء آثار بعض 
التارخيية  احلقبة  عىل  الوقوف  خالل  من  الشعائر 
يف  احلسني،  اإلمــام  الستشهاد  التأسييس  للحدث 
حني يعود نشوء صور العزاء بشكلها احلايل إىل حقب 

تارخيية خمتلفة. 
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ُتَعدُّ املآتم احلسينية اليوم من أكرب الشعائر الدينية 
يف العامل، منذ تأسيس األئمة للمآتم احلسيني بوصفه 
شعرية دينية، وذلك عرب توفري األرضية املناسبة لسن 
املآتم من اإلمام زين العابدين وبناء أركان املآتم يف عهد 
اإلمامني الباقر والصادق، واتساع دائرة العزاء يف 
عهد اإلمامني الكاظم والرضا، وبناء عىل التقاليد 
املتبعة يف املجتمعات البرشية تقيم أرسة القتيل املآتم 
استثناء   احلسني اإلمام  بيت  أهل  يكن  ومل  عليه، 
 احلسني اإلمام  مآتم  دائرة  اتسعت  بل  ذلك،  من 
ملا له من صلة بالنبي ومكانة اجتامعية، حتى أقام 
له الناس وال سيام الصحابة والتابعني املآتم، وُسّمَي 

عام استشهاده عام احلزن)16(. 

يروى أَن أول مآتم للعزاء عىل اإلمام احلسني بعد 
واقعة  يف  وأصحابه  بيته  أهل  من  ونخبة  استشهاده 
شمس  غــروب  عند  القتال  ساحة  يف  كــان  كربالء 
 احلسني اإلمــام  وجــدوا  بعدما  حمرم  من  العارش 
وأصحابه مرضجني بدمائهم، ثم أقيم املأتم الثاين يف 
 بيت اإلمام الشام عند وصول األرسى من أهل 
من  السبايا  عودة  وبعد  بيته)17(  إىل  يزيد  جملس  إىل 
 احلسني بن  عيل  اإلمــام  برفقة  املدينة  إىل  الشام 

أقامت عائلة اإلمام احلسني مأمتًا آخر.

نزل  املدينة  قربنا من  ملا  قال:  عن بشري بن حذمل، 
عيل بن احلسني فحّط رحله ورضب فسطاطه، وانزل 
شاعرًا  كان  لقد  أباك،  اهلل  رحم  برش  يا  وقال  نساءه 
بىل  قلُت:  الشعر«؟  »يعني  منه  يشء  عىل  تقدر  فهل 
وانَع  املدينة  ادخل  قال:  إين شاعر  اهلل  ابن رسول  يا 
أبا عبد اهلل احلسني قال برش: فركبت فريس وركضت 
رفعت  النبي  مسجد  بلغت  فلام  املدينة  دخلت  حتى 

صويت بالبكاء وأنشأُت:
ــام لــكــم هبا ــق ــرب ال م ــث ي يـــا أهـــل 

ــي مــــدراُر ــع ــأدم ــني ف ــس ــَل احل ــتِـ  ُقـ
ــالء مـــرج ــربـ ــكـ اجلـــســـم مـــنـــه بـ

ــداُر)18( ــ ُي القناة  عــىل  منه  والـــرأس 

اإلمام  عىل  حزنًا  تقام  العزاء  مآتم  بدأت  وهكذا 
البنني  بني هاشم وام سلمة وام  قبل  احلسني من 
عبد  آل  وبكاء   طالب أيب  بن  عيل  اإلمــام  زوجة 
املطلب وحداد أهل البيت وبكاء التوابني ونواحهم 
الشام،  أهل  قتال  إىل  طريقهم  يف  احلسني  قرب  عىل 
وغري ذلك من مراسم للعزاء)19(. وكان أول من سّن 
 البكاء والعزاء شعريًة دينية هو اإلمام عيل السجاد
الذي سكن املدينة بعد استشهاد أبيه احلسني، وانتهز 
فكان  كربالء،  واقعة  ذكرى  إلحياء  الفرص  مجيع 
يبكي آملًا إذا أراد رشب املاء، وكان بكاؤه عىل مرأى 
الناس ومسمعهم، حتى طلبوا منه الكف عن البكاء 
خوفًا عىل صحته، كام كان يدعو اآلخرين للبكاء عىل 
احلسني، وعّد ذلك سبياًل لدخول اجلنة ونيل األمان 
 من اهلل سبحانه، وحني بدأت إمامة اإلمام الباقر
كان قد مر عىل واقعة كربالء ثالثة عقود، وظهر يف 
الساحة جيل جديد مل يذكر شيئًا عن واقعة كربالء، 
العقود،  هذه  يف  أخرى  ووقائع  ثورات  حدثت  كام 
مثل ثورة التوابني، وثورة الزبري، وثورة املختار، إال 
يد  قتلة احلسني عىل  املؤملة ومقتل  تلك احلوادث  أَن 
املختار، مل تؤِد إىل ترِك اإلمام الباقر واقعة كربالء 
إلحياء  فرصة  كل  انتهز  كأبيه،  بل  النسيان،  يطوهيا 
ذكرى سيد الشهداء وواقعة كربالء، ويعني ذلك انه 
سعى لسن املأتم احلسيني شعرية دينية)20(. إذ يعتقد 
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االرضحة  وزيارة  العبادة  طقوس  بأن  »باسرتوف« 
الكهان  كان  التي  احلزينة،  الدينية  والرتاتيل  املقدسة 
ما  بعيد  حد  اىل  تشبه  القديمة،  بابل  يف  هبا  يقومون 
تقوم أساسًا عىل  التي  احتفاالت عاشوراء  جيري يف 
توالت جمالس  ثم  واالنقاذ)21(.  الشفاعة  فكرة  نفس 
عىل  احلسني  ولد  من  األئمة  يقيمها  كان  التي  العزاء 
اهلبات  وهيبون  اهلدايا  يعطون  كانوا  إذ  العصور،  مر 
ويوجد  احلسني،  اإلمام  جدهم  يرثوا  لكي  للشعراء 
عنهم  الـــواردة  ــات  ــرواي وال األحــاديــث  مــن  كثرٌي 
مقابل  بيته  وأهــل  احلسني  عىل  البكاء  باستحباب 
مجيعها  لذكرها  جمال  ال  واألجر،  بالثواب  ضامنات 
بوصفه  العزاء  لكن  البحث،  إلطالة  تالفيًا  هنا، 
طقسًا أخذ شكله وطابعه الرتاجيدي يف االحتفاالت 
الشعائرية الرمزية يف القرن السابع امليالدي بعد قيام 
األموي  احلكم  ضد  مقاومة  حركة  بأول  »التوابني« 
الكوفة  أهل  شعر  أن  بعد  احلسني«  »بثارات  لألخذ 
وفاطمة  وعيل  اهلل  رسول  سبط  ملقتل  املرير  بالندم 
أغلب  -عــىل  كّونت  التي  احلركة  تلك  الــزهــراء، 
نواة لالحتفال بذكرى استشهاد  االحتامالت - أول 
املنارصين  بعض  كــان  إذ  عــاشــوراء،  يــوم  احلسني 
قرب  حول  للتجمع  كربالء  إىل  يذهبون  البيت  ألهل 
لتقاعسهم عن  املغفرة  الندم وطلب  احلسني إلظهار 
تارخيية  مصادر  وهناك  كربالء)22(.  واقعة  يف  نرصته 
قاد حركة  الذي  الثقفي  بن يوسف  املختار  أَن  تؤكد 
»التوابني« ورفع شعار »يا لثارات احلسني« كان أول 
بمناسبة  الكوفة  يف  داره  يف  تأبينيًا  احتفاالً  أقام  من 
يوم عاشوراء وانه أرسل بعض النادبات إىل شوارع 
الرصاعات  ولعل  احلسني)23(،  عىل  للندب  الكوفة 

الثورية  الشيعية  التنظيامت  بني  وقعت  التي  الدامية 
من جهة، واحلكم األموي والعبايس من جهة اخرى، 
سامهت ببلورة ونشأة شعرية العزاء، إذ أخذ الشيعة 
الستشهاد  األوىل  السنوات  يف  التوابني  زمرة  بقيادة 
احلسني مواجهة السلطة وحتدهيا، كذلك بدأت محلة 
محالت  عىل  ردًا  كربالء  يف  احلسني  قرب  إىل  الزيارة 
السلطات، وقد حتولت  تلك  التي شنتها  االضطهاد 
كبري  يأتيه عدد  مــزار)24(  إىل  احلني  ذلك  منذ  كربالء 
العزاء يرتسخ يف  أخذ  الشيعة، وهكذا  املسلمني  من 
املجتمع الشيعي عامًا بعد آخر مارًا بانعطافات مهمة 
العديد  َسّجلت  إذ  به،  والسامح  املنع  بني  تراوحت 
العزاء وكانت أول مسرية  السنوات منعًا إلقامة  من 
عزاء بعد هذا االنتعاش هو موكب الشيخ حممد باقر 
أسد اهلل )املتوىف عام 1840 م( يف الكاظمية، أما يف 
البالغي  جواد  حممد  الشيخ  اهلل  آية  كان  فقد  كربالء 
املواكب احلسينية  أقام  )تويف عام 1846م( أول من 
يوم عاشوراء وعنه أخذت حتى توسعت ووصلت 

إىل ما هي عليه اليوم)25(. 

عام  الــعــراق  يف  العثامين  احلكم  اهنيار  بعد  أمــا 
1917م فقد اتبع احلكام اجلدد )حقبة احلكم امللكي( 
سياسة التحبيب والرتغيب، إذ أخذوا برعاية املواكب 
أغلقت  الــذي  احلــد  إىل  خاصة،  بصورة  احلسينية 
احلكومة االنكليزية ملهى ليليًا يقع بالقرب من مرور 
املواكب احلسينية احرتامًا حلرمة عاشوراء، كام حرض 
امللك فيصل األول بنفسه جملس عزاء أُقيم باسمه أكثر 
من مرة. لكن سياسة احلكم امللكي مل تستمر طوياًل إذ 
رسعان ما انتبهت إىل خطورة بعض الشعائر الدينية، 
ففي  بشأهنا،  احتياطية  إجراءات  اختاذ  عىل  فأقدمت 
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عام 1928 منعت احلكومة إقامة املواكب احلسينية، 
ورجعت  الــتــوايل،  العام  يف  املنع  رفعت  أهنــا  غري 
مواكب  فمنعت   ،1932 عام  عليه  أقدمت  ما  إىل 
الكاظمية من أداء مراسيمها خالل عرشة حمرم، غري 
نقطة  مثلت  السبعينيات  وبداية  الستينيات  هناية  أن 
العزاء احلسيني حيث  تاريخ مراسيم  حتول مهمة يف 
واالنتشار  واالزدهار  بالتطور  االحتفاالت  أخذت 
إذ  للنظر، ال سيام عام 1968  بشكل واسع والفت 
العزاء  العراقية تساحمًا مع مراسيم  أظهرت احلكومة 
احلسيني. ويف بداية السبعينيات وصلت االحتفاالت 
يف شهري حمرم وصفر إىل ذروهتا، حتى أخذت طابعًا 
شعبيًا تسبب يف إثارة حفيظة احلكومة ودفعها الختاذ 
حول  االلتفاف  خالهلا  من  حاولت  عدة  إجــراءات 
وتقييد  هبا  القائمني  عىل  للضغط  احلسينية  املواكب 
حركتها ومراقبتها، بل استغالهلا. ومع بداية احلرب 
انحسار  تاريخ  بدأ   ،1980 عام  اإليرانية  العراقية 
العزاء احلسيني، إذ تم منع مجيع أنواع مراسيم العزاء 

ويف مجيع أنحاء العراق)26(.

الأبعاد الفكرية والعقائدية لزيارة الأربعين

وثيقًا  ارتباطًا  والعقائدية  الفكرية  األبعاد  ترتبط 
أمرين،  إىل  العزاء احلسيني وُتعزى  بمراجعة رشعية 
 احلسني ولد  من  باألئمة  التأيس  هو  منهام  األول 
الفقهاء  موقف  هو  الثاين  واألمر  الطف،  واقعة  بعد 
الفقهية  النصوص  وتقديمهم  الظاهرة  من  الشيعة 
حتى  واجتامعيًا،  رشعيًا  الظاهرة  هلذه  تؤصل  التي 
الفقهية،  الواجبات  من  الناس  من  العوام  ها  عدَّ
ال  إذ  الروائي،  التأصيل  األول  أمرين:  يف  وتكمن 

عن  الواردة  الروايات  من  هائاًل  كاًم  هناك  أَن  خيفى 
بقية  وممارسة  والنواح  العزاء  ثواب  يف  الشيعة  أئمة 
وبحسب  كربالء،  بواقعة  املتعلقة  احلسينية  الشعائر 
روايات  يف  أوىص  قد   النبي فإَن  الروايات  تلك 
عديدة بإقامة املآتم عىل اإلمام احلسني والبكاء عليه، 
وُعدَّ هذا األمر من أهم العبادات، وموجبًا للتقرب 
إىل اهلل عز وجل. ويمكننا مالحظة ذلك بوضوح من 
األئمة وفقهاء  املنقولة عن  الروايات  خالل مراجعة 
 ،الدين مثل الروايات الواردة عن اإلمام الصادق
قبل   السجاد اإلمام  وكلمة   ،الرضا واإلمــام 
لصاحب  املقدسة  الناحية  ــارة  وزي املدينة،  دخــول 
الزمان. يقول اإلمام جعفر الصادق يف رواية 
منقولة عنه: »كل اجلزع والبكاء مكروه، سوى اجلزع 
 :والبكاء عىل احلسني«، ويقول اإلمام عيل الرضا
وأذلَّ  دموعنا  وأسبل  أقرح جفوننا  احلسني  يوم  »ان 
عزيزنا بأرض كرب وبالء«)27(. كام روّي عن اإلمام 
الصادق قال: وانه - يعني اإلمام احلسني - لينظر إىل 
من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه االستغفار له ويقول 
أكثر  لفرحت  لك  اهلل  أعّد  ما  علمت  لو  الباكي  أهيا 
مما حزنت وانه ليستغفر له من كل ذنب وخطيئة)28(. 
والثاين هو التأصيل الفقهي، إذ مل ُيشَبع أمٌر مستحٌب 
ُأشبَِع  كام  الفقهاء،  بفتاوى  اإلسالمية  الرشيعة  يف 
البحوث  ُكتبت  فقد   ،احلسني اإلمام  عىل  العزاُء 
والدراسات والفتاوى من أجل استمرار هذه الشعرية 
املهمة  األمور  من  أهنا  الشيعة  يرى  التي  اإلسالمية 
ومواجهة  وديمومته  الدين  استمرار  إىل  تودي  التي 
علامء  كبار  أحد  املفيد  الشيخ  يقول  والباطل.  الظلم 
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الشيعية  املعتقدات  تدوين  يف  كبري  دور  وله  الشيعة 
يتجدد يف  فيها:  العزاء  إقامة  عن عاشوراء ورضورة 
الشيعة  البيت وشيعتهم، وعىل  اليوم حزن أهل  هذا 
أئمتهم،  بذلك  فيه، كام أوىص  امللذات  االمتناع عن 

وأن يقيموا املآتم، ويأكلوا كام يأكل أهل العزاء)29(.
تؤصل  التي  الرشعية  الفتاوى  من  مجلة  هناك  إَن 
منها  بعضًا  اختيار  الباحث  وارتــأى  الطقس،  هلذا 
لتأصيل  الفقهي  االشتغال  فكرة  لتدعيم  شواهَد 
خمترصة  دراسة  لتقديم  دينية،  شعرية  بوصفِه  العزاء 
عن دالالهتا وتوظيفها هلذه الشعرية، ومن أهم هذه 
الفتاوى: هي الفتوى الشهرية آلية اهلل العظمى الشيخ 
مريزا حسني النائيني إىل أهايل البرصة وهو حيرضهم 
عىل العزاء، اذ يعتمد كثرٌي من فقهاء الشيعة عىل هذه 
يف  الرشعية  أحكامهم  عليها  يؤسسون  التي  الفتوى 
نورد  لفتاواهم،  مهاًم  منطلقًا  ويعدوهنا  العزاء  جواز 
بعضًا مما جاء فيها من دالالت تؤكد عىل استحباب 
عرشة  يف  العزائية  املــواكــب  ــروج  »خ ــزاء)30(:  ــع ال
الطرق والشوارع مما ال شبهة  إىل  عاشوراء ونحوها 
يف جوازه ورجحانه وكونه أظهر مصاديق ما يقام به 
عزاء املظلوم وأيرس الوسائل لتبليغ الدعوة احلسينية 
الشعار  تنزيه هذا  الالزم  إىل كل قريب وبعيد، لكن 
استعامل  او  مثله من غناء  بعبادة  يليق  العظيم عام ال 
أهل  بني  والتأخر  التقدم  يف  والتدافع  اللهو  آالت 
حملتني ولو اتفق يشء من ذلك فذلك احلرام الواقع 
املوكب  إىل  حرمته  ترسي  وال  املحرم  هو  البني  يف 
العزائي ويكون كالنظر إىل األجنبية حال الصالة يف 

عدم بطالهنا«)31(. 

تعد هذه الفتوى مفتاحًا رشعيًا من املريزا النائيني 
الدعوة،  لتبليغ  املصاديق  أظهر  بوصفه  للعزاء 
وبالرغم من توقعه برسيان بعض األخطاء وترسهبا 
إىل ظاهرة العزاء إال أَن ذلك ال يمنع اجلواز، بل يربر 
املفتي الشيعي ذلك، إذ يعد العزاء أكرب وأهم من كل 
داللة  الكالم  هذا  ويف  بظله،  ترتكب  التي  األخطاء 

واضحة عىل أمهية العزاء عند الفقهاء الشيعة. 

وينتقل املريزا النائيني إىل نقطة أخرى من الفتوى 
عىل  باأليدي  اللطم  جواز  يف  إشكال  »ال  يقول:  إذ 
اخلــدود والــصــدور حــّد اإلمحـــرار واإلســـوداد بل 
األكتاف  عىل  أيضًا  بالسالسل  الرضب  جواز  يقوى 
والظهور إىل احلد املذكور، بل وإن أدى كل من اللطم 

والرضب إىل خروج دم يسري عىل األقوى«)32(.

النائيني  املريزا  عند  تفاصيله  العزاء  يأخذ  هكذا 
اآلراء  ضمن  الفقهي  الرأي  هذا  ويقع  اإلدماء  حّد 
ذكرها  عىل  وسنأيت  متطرفة  البعض  يعدها  التي 
اندفاعًا  أقّل  أخرى  آراء  وتقابلها  الحٍق،  بحث  يف 
ودعوة إىل اإلدماء، وإذ كان اخلطاب الفقهي الشيعي 
هبذا الشكل من الدعوة إىل إقامة العزاء فإَن استمرار 
هذه الظاهرة سيكون متواصاًل ينبع من هذه الفتاوى، 
يف  أخرى  فتوى  إىل  ننتقل  حينام  املعنى  ذلك  ويتأكد 
السياق نفسه، إذ َيعدُّ علامء الشيعة أَن فتوى النائيني 
الفقهية عىل  توقيعاهتم  توالت  لذلك  فقهٌي هلم  سنٌد 
الفتوائي، يقول املريزا الشريازي ما نصه  النص  هذا 
إىل  إشارة  الورقة -  النائيني يف هذه  املريزا  »ما ذكره 

فتواه - صحيح إن شاء اهلل تعاىل«)33(. 
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حممود  السيد  املرجع  املعنى  هذا  من  أكثر  ويؤكد 
شيخنا  حــرره  »ما  فتواه:  يف  يقول  إذ  الشاهرودي 
العالمة - أي النائيني - يف هذه الصحيفة، هو احلق 

املحقق عندنا« )34(. 

أمضوا  الذي  الشيعة  الفقهاء  أسامء  رسد  ويمكن 
اذ تشرتك فتاواهم مجيعها  الفتوى جتنبًا للتكرار  هذه 

فيام ذهب إليه املحقق النائيني وهم: 

حممد  والشيخ  احلاممي  املوسوي  حسني  السيد 
الشيخ حممد حسن  املظفر  الغطاء  آل كاشف  حسني 
الدين  مجال  والسيد  الشريازي  كاظم  حممد  والشيخ 

الكلبايكاين وغريهم من فقهاء الشيعة. 

هو  الشيعة  املراجع  من  التسلسل  هلذا  ذكرنا  إَن 
لتأكيد التأصيل الفقهي للعزاء، فهذه الظاهرة ليست 
فقرية فقهيًا وإنام تستند إىل عرشات الفتاوى الفقهية 
التي متنحها الرشعية وجتعلها قابلة للبقاء والتواصل، 
النائيني وما  السابق للشيخ  الفقهي  النص  إذ مل يكن 
هذا  يف  وحيدًا  الشيعة  ملراجع  فقهية  آراء  من  تبعه 
املجال بل هنالك العديد من النصوص التي رشعنت 
العاّلمة  املصلح  كتبه  ما  منها  بقاءه،  وأّصَلت  العزاء 
الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء يف كتابه »اآليات 
املصائب مهام  والبكاء يف  »اجلزع  يقول:  إذ  البينات« 
الفقيد،  عىل  اجليوب  كشق  مكروه  قبيح  عظمت 
األشــهــر ولكن صــادق  ٌم يف  الــوجــوه حمـــرَّ ــش  ومخ
حديث  يف  الصادق(  جعفر  اإلمام  )أي  البيت  أهل 
اجليوب)35(،  فلتشق  احلسني  مثل  »عىل  يقول  وثيق 
أغلب  ويستند  اخلدود«  ولتلطم  الوجوه  ولتخمش 
أئمة  عن  واردة  وأحاديث  سري  إىل  الفقهاء  هؤالء 

أهل البيت بتحبيذ هذا النوع من الشعائر والطقوس، 
علامء  أكرب  من  الغطاء وهو  الشيخ كاشف  يروي  إذ 
الشيعة يف النجف »أن اإلمام احلجة الغائب يقول يف 
وألبكينّك  ومساء  صباحًا  فألندّبنك  الناحية:  زيارة 
ه االمام زين  بدل الدموع دما، وقد سبقه إىل ذلك جدُّ
املجليس  العاّلمة  روايــات  بعض  ففي   العابدين
ببايل من زمن متقادم )والكالم للشيخ  عىل ما يعلق 
إذا  أحيانًا  كان  العابدين  زين  أنَّ  الغطاء(،  كاشف 
ُقدم اليه قدح فيه ماء بكى حتى يمأله دما وعىل هذه 
هبا  يؤتى  التي  األعامل  سائر  وجر  فاسحب  الوترية 

بقصد احلزن والتوجع لفاجعة الطف«)36(. 

كل  يف  والطقوس  الشعائر  هذه  رشعّية  وتستمر 
العصور املتأخرة للمرجعية الدينية لعلامء الشيعة، إذ 
ال جمال لذكرها مجيعها بل نكتفي ببعض اإلشارات 
ذات الداللة عىل موضوع البحث، فاملرجع الشيعي 
هبذه  العزاء  يرشعن  السبزواري  األعىل  عبد  السيد 
أسباب  وأوثق  النجاة  وسائل  أهم  من  إنَّ  الفتوى:« 
وإدامتها  وتعظيمها  احلسينية  الشعائر  إقامة  التوسل 

فإهّنا من شعائر اهلل جّلت عظمته)37(.

أما املرجع السيد حممد صادق الروحاين فهو يرى 
أبعد من أسالفه الفقهاء اذ يعتقد بالوجوب الكفائي 
بشتى  الشعائر  إقامة  فتواه:  يف  فيقول  الشعائر  هلذه 
أنحائها من أفضل القربات اإلهلية والوسائل املطلوبة 
إىل الفوز العظيم بل هي من الواجبات الكفائية)38(. 

ولو أجرينا قراءة رسيعة ملجمل اخلطاب الفقهي 
مل  مما  وغريها  الدينية  الفتاوى  هذه  أشاعته  الــذي 
البحث،  جوهر  عن  واخلروج  لإلطالة  تالفيًا  نذكره 
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اخلطابات  هذه  كل  بني  املشرتك  العامل  أّن  لوجدنا 
هذه  إلقامة  الوجوب  إىل  القريب  االستحباب  هو 
الشيعة  املسلمني  جيعل  ما  وهذا  والطقوس  الشعائر 
التي  الشعائر  هــذه  مثل  إلقــامــة  ــم  دائ تــواصــل  يف 
ترسبت إىل عقائدهم عن طريق هذه الفتاوى املتكئة 
عرش.  اإلثني  األئمة  وأحــاديــث  ــوال  وأق سري  عىل 
ألهنا  الطقوس  هذه  عىل  تشجع  العلمية  احلوزة  إّن 
الشيعية، لذلك جيمع فقهاء  الثقافة واهلوية  جزء من 
من  بسلسلة  احلسينية  الشعائر  مساندة  عىل  الشيعة 
عىل  الناس  عامة  حتث  التي  والفتاوى  األحاديث 

القيام بمامرستها. 

وفيام خيص الرمزية يف زيارة األربعني، يرى علامء 
للرمز  تعريفه  يف  أكد  الذي  »ترينر«  ومنهم  االجتامع 
أنه يمثل أو  العام عىل  بأنه يشء متفق عليه باإلمجاع 
امتالك  يستدعي شيئًا آخر بشكل طبيعي من خالل 
او  الواقع  يف  االرتباط  خالل  من  او  مماثلة،  صفات 

الفكرة)39(.

الطقوس والشعائر عن  أثمر عمل ترينر يف جمال 
جتاوز االخفاقات العلمية للعلامء الذين سبقوا يف هذا 
املجال كان الفعل االسايس عند ترينر هو التعامل مع 
الرموز الشعائرية واملامرسات الشعائرية وبالتايل مجع 
فرصة  منحته  آخر  بمعنى  د  واملجسَّ د  املجرَّ بني  ما 
مالحظة االفعال وأن يرصد آراء األفراد وتأويالهتم 
التأثري  كشف  وهلــذا  الشعائرية  رموزهم  خيص  ما 
املتبادل بني الرموز بوصفها أفكارًا والشعائر بوصفها 
التأثري  ممارسات وهذا تم عن طريق حتليل مضمون 
مهيمنة  اىل  املدروسة  الرموز  وتصنيف  اإلثنني  بني 

ووسيلة لكي حيدد نوع التأثري ومضمونه)40(. 

فالرمز يف الذاكرة الشيعية مكانة مقدسة لشخص 
ويمثل  االيـــامين  البعد  مهــا  ُبعدين  ضمن  االمـــام 
والتارخيي، وهذا ما جيعلنا نكتشف ان هناك نوعًا من 
الشيعية  والذاكرة  الشيعي  التاريخ  بني  قائٌم  التقابل 
اجلامعة  عند  العامل  رؤية  مفهوم  خصوصية  من  ينبع 
الشيعية، وهو مفهوم اختزايل يدل عىل جممل املعتقدات 
التي  املتكلمني  من  مجاعة  هبا  االيامن  يف  تشرتك  التي 
تتصل بالعامل، وبعالقتهم به، لذلك تظهر داللة هذا 
املفهوم )رؤية العامل( ارتباطه العضوي باملعنى الذي 
يف  دالالته  تتمثل  والذي  نفسها،  عن  اجلامعة  حتمله 
طقوسها وشعائرها ومعتقداهتا، وهذا ما يشري اىل ان 
األيقونة تنجز ألجل استخدامها يف التعزيز التارخيي 

خلصوصية اجلامعة الشيعية. 

عن  ومتاسكها  اجلامعة  وحــدة  عىل  واملحافظة   
طريق التغذية الرسدية التي تدعم قوة االيديولوجيا 
التي تستمد خصائص بنائها االجتامعي من الطقوس 
وبالذات من معنى طقوس التشابيه وليس التصاوير، 
ينحو  الشيعية  اجلامعة  أفــراد  سلوك  أن  نجد  وهلذا 
يأخذ  اليومية  احلياة  يف  أهنم  نالحظهم  إذ  منحيني، 
الطقوس  تأدية  يف  اما  الــفــرداين،  الطابع  سلوكهم 
والشعائر فهم ذي سلوك مجاعايت، السيام ان التاريخ 
ينظر له كأسلوب هيتم بتنظيم املايض من أجل عدم 
نواجه  وهنا  االنسان،  كواهل  ترهق  أثقال  اىل  حتوله 
املايض  الشيعية،  اجلامعة  تاريخ  ينّظم  َمْن  التساؤل: 
ينّظم احلارض أم احلارض ينّظم املايض؟ هذه االشكالية 
ثقايف  رمز  اىل  يتحول  ان  من  الرمز  منعت  التارخيية 
الفني  باجلانب  وهيتم  االيديولوجي  البعد  من  خاٍل 
الرمز  الشيعية عندما تبرص  واجلاميل، لذلك فاجلامعة 
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اىل  ذهنيًا  تتحول  هي  انام  الفني  موضوعها  تتخطى 
الواقعة التارخيية املرتبطة هبا. 

وهبذا يتم جتاوز الذاكرة وتكريس النزعة التارخيية 
البرش  ملعتقدات  التارخيي  التحليل  ان  تــرى  التي 
معيشتهم  واساليب  االخالقية  ونظمهم  وافكارهم 
هو الوسيلة الوحيدة لتفسري مثل هذه الظواهر لذلك 
حقائق  بوجود  التارخيية  النزعة  صاحب  يؤمن  ال 
حتمية او رضورية غري تارخيية تتعلق برتكيب احليوية 

االنسانية)41(. 
الذاكرة  مفهومي  بني  االســايس  االختالف  ان 
معنى  خــالل  من  الشيعية  اجلامعة  عند  والتاريخ 
مع  االنتقائية واالختيار  تعتمد  الذاكرة  ان  الرمز هو 
القصدية  يــامرس  غائٌي  فهو  التاريخ  اما  التعديل. 
هذا  االيديولوجيا،  حتملها  التي  املعاين  طريق  عن 
اغلب  يف  تركز  الشيعية  الرمزية  جعل  االختالف 
حتويل  مع  العلم  دون  الراية  ايقونة  عىل  االحيان 
)العلم( اىل راية كون أن الراية مرتبطة بمعنى اجلامعة 
اما العلم فهو خمتص بالتعبري عن معنى الدولة، وهنا 
نالحظ ان معاين الرمزية الشيعية تعاملت مع الذاكرة 
الفني  كجزء ضامر يستخدم فقط يف تكوين الشكل 
لصور االيقونة. اما التاريخ فلقد جعلته اإلطار العام 
الذي تصاغ يف اثناء سريته معامل الطقوس والشعائر، 
وهذا التباين من قبل الرمزية الشيعية عزز االختالف 

ما بني الذاكرة الشيعية والتاريخ.
ويرتبط الرمز بطقوس العزاء أذ ال يمكن اكتامل 
فهم وحتليل  املتنوعة دون  بأشكاله  الرمز  معنى  فهم 
االول:  بعدين،  اىل  ينقسم  الــذي  الشيعي  الطقس 
)التشابيه(  يسمى  والذي  ملموس  مادي  جتسيدي 

تصاوير  عليه  يطلق  متخيل  صوري  الثاين:  والبعد 
مراجعة  عند  الثاين  البعد  يف  االيقونة  وتقع  االئمة 
كام  معني  جمتمع  وتقاليد  عادات  تعني  طقس  كلمة 
تعني كل انواع االحتفاالت التي تستدعي معتقدات 

خارج اإلطار التجريبي)42(.
من هنا ال يمكن مالحظة الطقس لذاته كونه غري 
استيعاب  يمكننا  ولكن  التجريبي  للجانب  خاضع 
التي  واآلثار  حركته  رصد  خالل  من  الطقس  معاين 
به  القيام  قبل  التهيؤ  استحضارات  من  عليه  ترتتب 
منه،  االنتهاء  وبعد  ممارسته  اثناء  تظهر  وسلوكيات 
تؤدى  إذ  اجلسد  هو  الطقس  تأدية  يف  الفعل  ومركز 
من  العديد  عليه  ومتــارس  الفعاليات  من  الكثري  به 
الطقس  بني  ما  التداخل  هذا  الطقوسية  النشاطات 
جانب  إىل  تنحو  الطقوس،  أغلب  جعل  واجلسد 
ينتج  التي  التضحية األوىل  يامثل فعل  الذي  القرباين 
عنها الطقس وتكرست عليها ممارسته وعليه تكمن 
التارخيي  احلدث  استمرارية  إثبات  يف  الطقس  قوة 
خالل  من  واملعلن  الشيعية  اجلامعة  عند  املعروف 

طقوسها وشعائرها الدينية.
فالطقس يميل أساسًا من خالل تكرار واستدامة 
احلدث  ديمومة  تكريس  اىل  تثبته  التي  القواعد 
االجتامعي او االسطوري الذي أوجده، فهو استنادًا 
غالبًا،  غامض  ملاض  وحتسني  خلق  إعادة  ذلك  اىل 
لكنه يأخذ معناه عند الذين يستخدمونه عىل انه فعل 

ديني)43(. 
إذ   ،لالئمة الرئيسة  الرموز  ان  التايل  نالحظ 
يمتلك  مهيمنًا  رمــزًا  متثل  عيل  اإلمــام  رمزية  كانت 
منها  والذي  الشيعية  الثقافة  نمط  يف  فاعاًل  حضورًا 
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بتأثري  ولكن  ونامذجه،  الثقايف  السلوك  صياغة  تبدأ 
هبا  مرت  التي  واالجتامعية  السياسية  التحوالت 
اجلامعة الشيعية انتقلت ايقونة االمام عيل من النمط 
العكس من  الوسييل عىل  النمط  اىل  املهيمن  الرمزي 
النمط  بثبات  امتاز  الــذي   احلسني ــام  االم رمــز 
الرمزي املهيمن، أما رمزية العباس فهي ثابتة عىل 
ذات   الرضا االمام  رمزية  كذلك  الوسييل  النمط 
املهدي عن  االمام  وانفردت رمزية  نمط وسييل، 
باقي الرموز ما عدا رمزية االمام احلسني يف محلها 

النمط الرمزي املهيمن.

محاولت تقوي�ض الظاهرة

عاشوراء  مراسيم  تشويه  حماوالت  اوىل  جاءت 
يف  الربيطانية  السياسة  ممثيل  قبل  من  واستغالهلا 
العراق هبدف الوقوف أمام تيار االفكار االشرتاكية 
ضابط  كتب   1949 عام  ففي  الشيوعية،  واملبادئ 
االستخبارات الربيطانية مسرت راي يف رسالة وجهها 
بأن  فيها  قال  العراق  يف  الرسية  الرشطة  مدير  اىل 
البوليسية  بالطرق  جذورها  من  تقتلع  ال  الشيوعية 
بينها  من  تصحيحية  اجراءات  بتطبيق  وإنام  وحدها 
اصاًل،  للدين  معادية  فالشيوعية  الدينية،  املعاجلة 
جهدهم  بذلوا  العراق  يف  الشيوعيني  ان  من  بالرغم 
احلكومة،  يفيد  ذلك  فان  الدين،  مسألة  إثارة  بعدم 
ومن اجل التقرب من الشيعة الذين يشكلون أكثرية 
السكان، وكذلك االستفادة قدر االمكان من العزاء 

احلسيني)44(.

التدخل  هو  االنجليز  هدف  ان  واضحًا  وكــان 
العزاء احلسيني ومترير بعض  غري املبارش يف مراسيم 

جانب،  من  هذا  رسموها  التي  السياسية  االهداف 
عىل  القائمني  بعض  ود  كسب  آخــر  جانب  ومــن 
والظهور  الناس  من  البسطاء  املراسيم وكذلك  تلك 
والطقوس  الشعائر  هلــذه  والــداعــم  املؤيد  بمظهر 
قبل عدد  من  منعها  تكرر  ان  بعد  الدينية، خصوصًا 
ومن  العراق،  حكموا  الذين  العثامنيني  الــوالة  من 
خلق  نفسه،  الوقت  يف  الشيعة  وثقة  تأييد  كسب  ثم 
وطائفية  واجتامعية  سياسية  ورصاعــات  خالفات 
ايضًا، وحتويل وجهة النضال الوطني املشرتك لعموم 

فئات املجتمع باجتاه أهداف ُاخرى. 

ظاهرة  ــة  أي فــإن  سوسيولوجي،  منظور  ومــن 
تستمر  أن  هلا  يمكن  ال  دينية،  أم  كانت  اجتامعية 
الظروف  وتوفر  فيها،  تنمو  خصبة  تربة  هلا  جتد  مامل 
االجتامعية والسياسية والنفسية التي تغذهيا لتمكنها 

من البقاء واالستمرار أجياالً متتابعة أيضًا.

وعىل مّر احلقب الزمنية حاولت تيارات مناهضة 
ومراسيمها،  الشعائر  هذه  تشويه  احلسينية  للثورة 
من خالل إثارة البلبلة حول بعض طقوس املواكب 
وبخاصة ممارسات التعذيب واجللد الذايت، وقد تنبه 
واملصلحون  الكبار  واملجتهدون  املتنورون  العلامء 
تغيري  رضورة  اىل  دعــوا  الذين  املثقفني  من  وعــدد 
وتطوير وتطهري ما دخل اىل مراسيم العزاء احلسيني 
فكرية  تظاهرات  اىل  وحتويلها  سلبية  ممارسات  من 

ومهرجانات حضارية متقدمة)45(.

ضد  احلسيني  الــعــزاء  مراسيم  حتصنت  ومهام 
تقع  ان  التشويه واالستغالل فالبد هلا من  حماوالت 
مجاعات،  او  افراد  قبل  من  التجاوزات  بعض  فيها 
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مع ما متلكه من صاممات أمان داخلية جتعلها قادرة 
عىل التقليل من توظيفها واستغالهلا بشكل يسئ اىل 

اهدافها النبيلة. 

النتائج: 

متثل . 1 كوهنا  مقدسة  شعرية  األربعني  زيارة  متثل 
وإهنا  الشيعية  الثقافة  مباين  يف  فاعل  أثر  ذا  رمزًا 
للطقس  العامة  املالمح  إلمتام  تكميلية  وسيلة 

الشيعي.
يدخل الرمز يف سياق دعم الزخم املعنوي ملعنى . 2

الطقس بمعنى إهنا تضيف تعزيزًا تارخييًا ونفسيًا
دفع فعل الطقس وشموليته اىل إظهار قوة زيارة . 3

التعبري عن  مقدسًا يف  رمزًا  متثل  األربعني كوهنا 
إحدى معاين الثقافة الشيعية.

التامسك . 4 روح  زيادة  يف  األربعني  زيارة  سامهت 
العراقي بمختلف  املجتمع  افراد  االجتامعي بني 
أطيافه، وانفتاحها نحو املجتمع االنساين األكرب 

ألصالة رمزها املقدس.
عىل . 5 االنفتاح  يف  كبري  دور  األربعني  لزيارة  كان 

اىل  املحلية  وانتقاهلا من صفة  االخرى  الثقافات 
صفة العاملية.

نتيجة . 6 اقتصاديًا  بعدًا  األربعني  زيارة  اكتسبت 
يف   البيت آل  حمبي  بني  االجتامعي  التكاتف 
والصحية  الغذائية  االحتياجات  كل  توفر  اهنا 

واللوجستية التي حيتاجها الزائرون.
وديني . 7 اجتامعي  بطابع  األربعني  زيارة  اتسمت 

االبعاد  وهذه  وثقايف،  واقتصادي  وسيايس 
املختلفة هلذه الظاهرة ُتعزى للتأييد االهلي كوهنا 

ثورة ضد الظلم والظاملني عىل مر العصور. 

اىل . 8 املحلية  نطاق  من  األربعني  زيارة  خروج 
النطاق العاملي عىل املستوى االنساين حيررها من 

قيود الوصف بأهنا عادات وتقاليد موروثة.
النظام . 9 سقوط  بعد  األربعني  زيارة  حجم  اتساع 

ثورة  كوهنا  السبل  بشتى  حارهبا  الذي  البائد 
ضد الطغيان وهذا االتساع يشكل دافعًا ملاليني 
ملسافات  والسري  السفر  عناء  لتحمل  الناس 
الشعرية كوهنا حتمل  شاسعة ألداء مناسك هذه 
التأييد االهلي الستمرارها قرون من الزمن وهذا 

خري مصداق عىل هذا التأييد.
الظاهرة . 10 حجم  يف  املضطرد  التزايد  هذا  يفرس 

كوهنا تعد أحد وسائل اخلالص يف اليوم اآلخر 
اىل  املراسيم  هذه  تتحول  إذ  الشفاعة،  وطلب 
 البيت اهل  من  االئمة  اىل  للتقرب  وسيلة 

املقربني اىل اهلل تعاىل.
حققت زيارة األربعني كوهنا ظاهرة مل يشهد هلا . 11

التاريخ مثياًل، مبدأ التكافل االجتامعي وحتقيق 
الدولة  خزينة  يف  املالية  االيرادات  يف  فائض 

حسب رأي املختصني يف علم االقتصاد.

المقترحات:

وآخر . 1 موكب  بني  املسافة  ُبعد  تقليص  رضورة 
وكربالء  النجف  بني  الرابط  الطريق  طول  عىل 

لتوفري خدمة اوسع للزائرين.
حتصني . 2 عىل  احلسينية  املنابر  قبل  من  الرتكيز 

مراسيم  وخصوصًا  احلسيني  العزاء  مراسيم 
التشويه  حماوالت  من  ومحايتها  األربعني  زيارة 

واالستغالل واالنحراف عن اهدافها السامية.
الدينية . 3 التوعية  مواكب  من  أكرب  أعداد  نرش 
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واالرشادية للرجال والنساء واهلدف من الزيارة 
عىل طول الطريق اثناء اداء الزيارة اىل كربالء.

السامية . 4 باألهداف  االعالم  وسائل  دور  تفعيل 
لزيارة األربعني كوهنا متثل ثورة ضد الباطل عىل 

مر العصور.
رسيني . 5 خمربين  نرش  عىل  العمل  املسؤولني  عىل 

او  الزوار  تستهدف  التي  احلاالت  ملراقبة 
السلوكيات التي تسئ ملراسيم الزيارة وقدسيتها.

العمل عىل بث ثقافة عاملية زيارة األربعني وإهنا . 6
ثورة  كون  اخرى  دون  طائفة  عىل  مقترصة  غري 
االنحراف  لتصحيح  جاءت   احلسني االمام 
والدين  املحمدية  الرسالة  اصاب  الذي 

االسالمي. 
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ال�شعي الى التكامل الن�شاني وا�شالح المة في فل�شفة زيارة الربعين

م. م. فاطمة ح�سني العبيدياأ. م. د. اأحمد بهاء عبد الرزاق
كلية الرتبية-جامعة اإلمام جعفر الصادقكلية الرتبية للبنات-جامعة الكوفة

الملخ�ض

ان ثورة االمام احلسني هي ثورة تغيريية ألهنا انطلقت من اجل تغيري االنسان يف مفاهيمه وفقًا لتعاليم 
االسالم واهدافه، وهذا ما دعا االمام احلسني اىل ان يقوم خطيبًا من مراحل رحلته اىل كربالء وهو يواجه 
اجليوش التي جاءت ملقاتلته ليحذرهم ويرشدهم لتغيري مفاهيمهم منطلقًا من كالم االمام عيل: )ال تكن 
انحرف  والتي  الناس،  اذهان  يف  انحرفت  التي  املفاهيم  تصحيح  اجل  من  حرًا(،  اهلل  خلقك  وقد  غريك  عبد 

.نُْفِسِهْم
َ
واْ َما بِأ ُ ُ َما بَِقْوٍم َحَتّ ُيَغِيّ الواقع من خالهلا، باعتبار قوله تعاىل: إَِنّ اهللَّ َل ُيَغِيّ

ال يمكن ربط زيارة اربعينية اإِلمام الُحَسين بسياقاتها التاريخية حصرًا، مثلما ال يمكن فك ارتباطها 
عن ذلك التاريخ، فهي الثورة اإلصالحية الحية التي تفجرت لتصحح مسار االنحراف في األمة اإلسالمية، 
القرون  يتخطى  والعبر، واستمر صداها  للدروس والموعظة  االنساني، ورافدا حيًا وحقيقيًا  للعطاء  ومنهال 

عابرًا اآلفاق نحو المستقبل.
كما ال يمكن ربطها باإلسالم حصرًا، مثلما ال يمكن فك ارتباطها عنه وهي جاءت حاملة لمبادئه، باذلة 
التضحيات في سبيله. فهي ثورة إنسانية لكل أبناء البشرية، منبثقة عن اإلسالم الذي هو دين اإلنسانية المنزل 

من رب العالمين جميعًا، وإليهم جميعًا، في كل زمان ومكان.
إن تاريخية زيارة اإِلمام الُحَسين في االربعين ال تعني ارتباطها بالماضي حصرًا، وإن كانت قد حدثت 
فيه فعاًل ضمن مفهومنا المعاصر، بل إن تاريخيتها تعني أزلية استمرارها. كما هي أزلية وجود الظلم والفساد، 
السعي نحو اإلصالح والتكامل االنساني  تعني ضرورة وحتمية  ثوريتها  أن  مثلما  وأزلية تحقيق اإلصالح. 

حتى وإن بلغت التضحيات ذروتها.
اإلنساني  الكمال  إلى  آدم  ببني  السير  مقدمتها  في  جليلة  وأهداف  غايات  المقدسة  المحمدية  للشريعة 
والسعي الحثيث إلصالح االمة التي غلبها الظلم ومظاهر االضطهاد  وقد أوجدت لذلك سبل بينتها وطرائق 
أوضحتها منها التمسك بالثقلين الكتاب العزيز والعترة الهادية صلوات الله عليها كما نص على ذلك حديث 
الثقلين المتواتر ومنها كذلك ما ورد في الزيارات الشريفة إن األئمة المعصومين سالم الله عليهم أبواب الله 
تعالى التي منها يؤتى، وإنهم سفن النجاة فمن اقتفى أثرهم واتبع نهجهم وتمسك بهم أمن من الغرق والهالك 

ووصل إلى بر األمان حيث السعادة األبدية والرضا اإللهي.
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The Pursuit for Human Integrity and Reforming The Nation in The Philos-

ophy of The Arbaeen Pilgrimage

Abstract

The revolution of Imam Hussein is a revolutionary uprising because it was launched to 
change the concepts of the human being according to the teachings and objectives of Islam, 
which is what drove Imam Hussein "pbuh" to be a preacher through the stages of his journey 
to Karbala facing the armies that came to fight him while he was warning and guiding them 
to change their concepts based on the words of Imam Ali "pbuh" like "Do not be a slave when 
Allah has created you free", in order to correct the wrong concepts in the minds of people ac-
cording to the Koranic phrase "Allah Almighty does not change the condition of a people until 
they change what is in themselves." 

The Imam Hussein's Arbaeen pilgrimage cannot be linked to its historical contexts only, 
just as it cannot be disassociated from that history, for it the reform revolution that broke out to 
correct the path of deviation in the Islamic Ummah, and the source for humanitarian giving, as 
well as its effect as a real and living guide for lessons and exhortations that passes the horizons 
towards the future.

The Arbaeen pilgrimage cannot also be linked exclusively to Islam, just as it cannot be dis-
associated from it as it came with its purest principles, and sacrificed everything in its path. It 
is a humanitarian revolution for all human kind, emanating from Islam that is the religion of 
humanity from Allah Almighty to them all, in every time and place.

The historic form of Imam Hussein's Arbaeen pilgrimage does not mean its association with 
the past exclusively, even thourg it has occurred within it according to our contemporary con-
cept, but its historic form means its eternity of continuity, just like the eternity existence of 
injustice and corruption in the world, and the eternity of pursuit for reformation and human 
integration even if it came with maximum sacrifices.

The Islamic commandments delivered by prophet Muhammad, has great goals and objec-
tives, foremost of which are the quest to take human kind into perfection and to reform the 
nation that has been overcome by injustice and oppression, which I created ways to explain 
these purposes through the adherence to two supreme beacons: The holy Quran and Ahl al-Bayt 
"peace be upon them" as they are the gates to Allah, and the lifeboats that save whoever board 
them.

Lecturer. Fatima Hussein Al-Obeidi

College of Education / Imam Jaffar Al-Sadiq 

University

Prof. Ahmed Baha'a Abdul-Razzaq

College of Education / Kufa University
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المقدمة

ان ثورة االمام احلسني هي ثورة تغيريية ألهنا 
وفقًا  مفاهيمه  يف  االنسان  تغيري  أجل  من  انطلقت 
االمام  دعا  الذي  وهذا  وأهدافه،  اإلسالم  لتعاليم 
احلسني اىل أن يقوم خطيبًا يف مرحلة من مراحل 
جاءت  التي  اجليوش  يواجه  وهو  كربالء  اىل  رحلته 
ملقاتلته ليحذرهم وليعظم ويرشدهم ألن املسألة أنه 
الذي  احلرية  ومفهوم  مفاهيمهم،  يغري  أن  يريد  كان 
انطلق من كالم االمام عيل: ))ال تكن عبد غريك 
وقد خلقك اهلل حرًا((، فانطلق به االمام من أجل 
الناس،  أذهــان  يف  انحرفت  التي  املفاهيم  تصحيح 
والتي انحرف الواقع من خالهلا، باعتبار قوله تعاىل: 
نُْفِسِهْم﴾ 

َ
وا َما بِأ ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّ ُيَغّيِ ﴿إِنَّ اهلل َل ُيَغّيِ

الرعد: 11.

 احلَُسني اإِلمام  أربعينية  زيارة  ربط  يمكن  ال 
فك  يمكن  ال  مثلام  حـــرصًا،  التارخيية  بسياقاهتا 
الثورة اإلصالحية  التاريخ، فهي  ارتباطها عن ذلك 
احلية التي تفجرت لتصحح مسار اإلنحراف يف األمة 
ورافدًا  االنساين،  للعطاء  منهاًل  وغدت  اإلسالمية، 
واستمر  والعرب،  واملوعظة  للدروس  وحقيقيًا  حيًا 

صداها يتخطى القرون عابرًا اآلفاق نحو املستقبل.

ال  مثلام  حــرصًا،  باإلسالم  ربطها  يمكن  ال  كام 
يمكن فك ارتباطها عنه وهي جاءت حاملة ملبادئه، 
لكل  إنسانية  ثورة  فهي  سبيله،  يف  التضحيات  باذلة 
دين  هو  الــذي  اإلســالم  عن  منبثقة  البرشية،  أبناء 
اإلنسانية املنزل من رب العاملني مجيعًا، وإليهم مجيعًا، 

يف كل زمان ومكان.

األربعني  يف   احلَُسني اإِلمام  زيارة  تارخيية  إن 
قد  كانت  وإن  حــرصًا،  باملايض  ارتباطها  تعني  ال 
إن  بل  املعارص،  مفهومنا  ضمن  فعاًل  فيه  حدثت 
تارخييتها تعني أزلية استمرارها. كام هي أزلية وجود 
أن  مثلام  اإلصــالح.  حتقيق  وأزلية  والفساد،  الظلم 
ثوريتها تعني رضورة وحتمية السعي نحو اإلصالح 
التضحيات  بلغت  وإن  حتى  االنساين  والتكامل 

ذروهتا.

وأهدافًا  غايات  املقدسة  املحمدية  للرشيعة  إن 
جليلة يف مقدمتها السري ببني آدم إىل الكامل اإلنساين 
الظلم  غلبها  التي  االمة  إلصالح  احلثيث  والسعي 
ومظاهر االضطهاد، وقد أوجدت لذلك سبل بينتها 
الكتاب  بالثقلني  التمسك  منها  أوضحتها  وطرائق 
العزيز والعرتة اهلادية صلوات اهلل عليها كام نص عىل 
ذلك حديث الثقلني املتواتر، ومنها كذلك ما ورد يف 
الزيارات الرشيفة إن األئمة املعصومني أبواب اهلل 
عليهم سفن  اهلل  وإهنم سالم  يؤتى،  منها  التي  تعاىل 
هبم  ومتسك  هنجهم  واتبع  أثرهم  اقتفى  فمن  النجاة 
بر األمان حيث  الغرق واهلالك ووصل إىل  أمن من 

السعادة األبدية والرضا اإلهلي.

العظيمة  النجاة  سفينة   احلسني اإلمــام  ان 
اهلل  بل هو سالم  الرشيفة  والرسيعة وفق األحاديث 

عليه سفينة الكامل.

إىل  املسلمني  بعثت  طاملا  املقدسة  الرشيعة  ان 
الصعوبات  وحتمل  املاديات  عرب  املعنوي  التكامل 
اهلل  بيت  حلج  السفر  لذلك  مثال  وكأفضل  واملشاق 
احلرام كفرض واجب عىل كل مستطيع واستحباب 
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احلج ملن حج سابقًا، وجعلت لذلك الثواب العظيم 
وذات األمر نجده يف زيارات مراقد املعصومني سالم 
اهلادي  اإلمام  حتى   اهلل برسول  ابتداء  عليهم  اهلل 
الروايات  استقراء  عند  نجد  لكننا   ،والعسكري
وثوابًا  خاصًا  متُيزًا  الشهداء  سيد  لزيارة  أن  الرشيفة 
اإلنساين  التكامل  إىل  إشــارة  فيها  بل  اجلميع  فاق 

موضع البحث.

يف   الشهداء سيد  ــارة  زي ان  بالذكر  واجلدير 
االربعني - وهي هبذا الثواب العظيم - البد هلا من 
الشخص  يوفق  حتى  ذايت  واستعداد  أويل  تكامل 
لزيارته، فنالحظ ان الرواية الرشيفة هدفت اىل مجع 

.املؤمنني عىل حب احلسني

املقدسة  كربالء  يف  كان  من  إنَّ  األمر  وخالصة 
الظرف املكاين ويف يوم األربعني الظرف الزماين فقد 
املسبق  املنشود رشط االستعداد  التكامل  مجع عاميل 
للتكامل السيام حب اهلل ورسوله وأهل بيته وكذا أن 
يكون عارفًا بحقهم أي اجلانب العلمي، فَمْن يكون 

له ذلك يكون قاب قوسني من التكامل املقصود.

في  واأثره  الح�شينية  للثورة  ال�شالحي  العقل  اأوًل: 

التكامل الن�شاني:

لقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل العقل األساس فيام 
يمكن أن يدركه من قاعدة القضايا ومن تفاصيلها، 
الباقر: ))ان اهلل خلق  فقد روي عن االمام حممد 
العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم 
إيلَّ  أحب  هو  خلقًا  خلقُت  ما  وجاليل  وعزيت  قال 
منك، وال أكملك إال فيمن أحب، أما إين إياك آمر، 

وإياك أهنى، وإياك أثيب(()1(.

فالعقل يمثل الطاقة الفطرية الروحية التي تنفتح 
عىل كل القضايا يف منطق الفطرة بحيث إن االنسان 
اليها،  يصل  فإنه  بفطرته  القضايا  عىل  ينفتح  عندما 
هو  وهــذا  اليقني  موقع  يف  باحلقيقة  يلتقي  وبذلك 
يف  للعقل  حركة  وهناك  خلقه)2(،  عىل  هلل  احلجة 
موقع آخر وهو من خالل الثقافة، ومن الطبيعي إن 
هذا العقل التجريبي الثقايف يرتك مساحة بني اليقني 
به  التي حيصل عليها ال تصل  الوسائل  والظن، ألن 
عىل  نفسه  يفرض  سؤال  هناك  يبقى  فال  احلقيقة  اىل 

العقل)3(.

يذكره  كام  العقل  فإن  األمهية  هذه  من  وانطالقًا 
النبي،  العباد  عىل  اهلل  ))حجة   :الصادق االمام 
فهو  العقل(()4(،  اهلل  وبني  العباد  بني  فيام  واحلجة 
ورسالة  تعاىل  اهلل  ــود  وج هبــا  ــدرك  ت التي  احلجة 
خالل  من  احلياة  حقائق  من  والكثري   ،رسوله
من  احلقيقة  عىل  تنفتح  التي  الصافية  العقلية  الفطرة 
وبني  اهلل  بني  فيام  التفصيلية  واحلجة  الطرق،  أقرب 
النبي ألنه يبلغهم ما ال يملك العقل  العباد وهو 
اىل  وما  الترشيع  تفاصيل  من  فيه  واخلوض  معرفته 
العقل  يدعو  ومما  ذاته  يف  العقل  يرفضه  ال  مما  ذلك 
لاللتزام به من خالل ما يدركه من وجود اهلل ورسالة 

.)5(الرسول

العقل  ــني  ب وثــيــقــة  عــالقــة  فثمة  ــك  ش ودون 
عندما  فهو   ،احلسني االمـــام  عند  ــالح  واالصـ
استقامة  اساس  عىل  الواقع  تغيري  أجل  من  انطلق 
الواقع انحرف فأراد االمام ان يرسم  اخلط، ألن 
معاملة لالمة االسالمية، حيث قال: ))أهيا الناس ان 
مستحاًل  جائرًا  سلطانًا  رأى  من  قال   اهلل رسول 
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باالثم  اهلل  عباد  يف  يعمل  اهلل  لعهد  ناكثًا  اهلل  حلرم 
والعدوان، ثم مل يغري بقبول وال فعل كان حقيقًا عىل 
بإسم االسالم  فالذي حيكم  يدخله مدخله(()6(،  ان 
ال يمكن ان يكون ظاملًا للناس: »ان اهلل يأمر بالعدل 
واالحسان«)7(، وال يمكن ان يكون ناكثًا بعهده ألن 
اهلل يقول: »وأوفوا بعهد اهلل اذا عاهدتم وال تنقضوا 
سنة  خيالف  ان  يمكن  وال  توكيدها«)8(،  بعد  االيامن 
الرسول  آتاكم  »وما  يقول:  اهلل  ألن   اهلل رسول 
ان  يمكن  وال  فانتهوا«)9(،  عنه  هناكم  وما  فخذوه 
يرفض  اهلل  ألن  والعدوان  باالثم  اهلل  عباد  يف  يعمل 
يقول   اهلل رســول  كــان  ولذلك  لعباده،  الظلم 
حاولوا ان تغريوا احلاكم الذي يتصف هبذه الصفات 
ان  ذلك  قواعد االسالم يف حكمه  ألنه سوف هيدم 
يف  تقف  احلكم  يف  تتمثل  التي  العناوين  هذه  مثل 

الضد من عناوين االسالم احلقيقية)10(.

ويوجه االمام االنظار اىل الواقع يف تلك الفرتة 
إلحداث عملية مقارنة بني اخلط والواقع: ))أال إن 
الشيطان وتركوا طاعة  لزموا طاعة  قد  القوم  هؤالء 
الرمحن، وأظهروا الفساد وعطلوا احلدود واستأثروا 
حالله(()11(،  وحرموا  اهلل،  حرام  وأحلوا  بالفيء 
فاالمام هو من حيمل االسالم عقاًل وقلبًا وحركة 
له  اهلل  يريد  به عىل قضايا االنسان مما  انفتح  ومنهجًا 
للواقع  شاملة  تغيري  عملية  أجل  من  فيه  يتحرك  ان 

الراهن.

عنه  قــال  ــذي  ال التحرك  تفرض  فــاالمــور  إذن 
االمام: ))مل أخرج أرشًا وال بطرًا وال مفسدًا وال 
جدي  أمة  يف  االصــالح  لطلب  خرجت  وانام  ظاملًا 
أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر(()12(، وهذا 

عىل  التحرك  هذا  نوعية  حيدد   احلسني أن  يعني 
ذاتية  مواقع  من  منطلقة  تكون  أن  األول  شكلني: 
ومن خالل طموح ذايت، أو أن تنطلق لتؤكد الظلم يف 
مواجهة العدل، وتركز الفساد يف مواجهة االصالح، 
رشعية،  غري  ألهنا   االمام يرفضها  حركة  وهذه 
ليست  اهنا  حركته  عنوان  يف  يضع  ان  أراد  ولذلك 
لظلم القيادة او الشعب وليست إلفساد الواقع بخلق 
الفرقة والتمزق يف مواقع احلق، وال هي ذاتية تنطلق 
عىل  الذات  يريض  ان  يريد  وطموح  طمع  حالة  من 

حساب الرسالة )13(.

ــم أكـــد نــوعــيــة حــركــتــه فــمــن خـــالل عــنــوان  ث
))االصالح يف أمة جدي(( يوحي بأن قضية أْن يعيش 
املجتمع االسالمي الفساد يف كل جماالته تفرض أن 
تكون هناك حركة من أجل االصالح، ولذلك حترك 
عىل أساس هذا الواجب الرشعي يف أنه إذا كان هناك 
فساد يف الواقع فال بد أن تنشأ حركة يف مواجهة هذا 
التجميد  للواقع وال  التخدير  نعيش  الفساد، وان ال 
حلركتنا وطاقتنا، وان يشعر كل من يعيش يف املجتمع 
الواقع من  تغيري هذا  الرشعية حركة  قياداته  ال سيام 

الفساد اىل االصالح)14(.

الدين  تقويض  اىل  ــؤدي  ي ان  يمكن  فالفساد 
البدعة قد  نَّة قد اميتت، وان  السُّ وحمو معامله: ))فإن 
عرصه  عىل  شاهد  هو   فاحلسني احييت(()15(، 
بمقتىض اآلية الكريمة التي يكون فيها أظهر أفرادها: 
عىل  شهداء  لتكونوا  وسطًا  أمًة  جعلناكم  »وكذلك 
وذلك  شهيدًا«)16(،  عليكم  الرسول  ويكون  الناس 
 ،الرسول اقتفاء  عىل  يعتمد  االســالم  قوام  ألن 
الرسول  آتاكم  »وما  تعاىل:  قوله  به  جاء  بام  والعمل 
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فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا«)17(، وقال أيضًا »لقد 
كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة«)18(.

نَّة كام يف احلديث: ))ما  فانتشار البدع وتعطيل السُّ
أحد ابتدع بدعة إال ترك هبا ُسنة(()19( تؤدي كام قال 
أهواء  الفتن  بدء وقوع  ))إنام   :املؤمنني أمري  عنها 
تتبع، وأحكام ُتبتدع، خيالف فيها كتاب اهلل، يتوىل فيها 
رجال رجاالً، فلو أن الباطل خلص مل خيف عىل ذي 
أنَّ احلق خلص مل يكن اختالف، ولكن  حجة، ولو 
فيمزجان  ضغث،  هذا  ومن  ضغث،  هذا  من  يؤخذ 
فيجيئان معًا، فهنالك استحوذ الشيطان عىل أوليائه، 

ونجا الذين سبقت هلم من اهلل احلسنى(()20(.
الدين  عن  واخلروج  االبتداع  حالة  تصل  وحينام 
قام  التي  الرشعية  السنن  يعطل  أن  يمكن  ــدًا  ح
املجتمع،  يف  وترسيخها  ارسائها  أجل  من  االسالم 
تلك  مواجهة  الرشعي  واجبه  من  يكون  املسلم  فإن 
يقول:   اهلل رسول  فهذا  عليها،  والقضاء  البدع 
علمه،  العامل  فليظهر  امتي،  يف  البدع  ظهرت  ))إذا 
لعنة اهلل(()21(، ذلك ألن حفظ  فمن مل يفعل، فعليه 
انطالقًا  الرشعية  الواجبات  أهم  من  ومحايته  الدين 
احلديث  اليه  يشري  الذي  العامة  املسؤولية  مبدأ  من 
عن  مــســؤول  وكلكم  راِع،  ))كلكم  الــرشيــف: 
آلت  الذي  االنحراف  مدى  فإن  وهلذا  رعيته(()22(، 
كان  للحكم  معاوية  بن  يزيد  تويل  بعد  االمور  اليه 
منه  سلبت  املستهرتة  وسلوكياته  صفاته  ألن  كبريًا 
قيادة  خالهلا  من  يمكنه  التي  الصالح  صفات  أدنى 
االمة، فهو رجل فاسق، فاجر، شارب للخمر، قاتل 
للنفس املحرتمة)23(، إذن السامح لشخص حيمل هذه 

االســالم،  عىل  القضاء  بالرضورة  يعني  الصفات 
بقوله:  رصاحــًة   احلسني االمــام  أعلنه  ما  وهو 
مثل  براِع  االمة  ابتليت  إذا  السالم  االسالم  ))عىل 

يزيد(()24(.
وبال ريب فإّن سكوت احلسني ومبايعته ليزيد 
 سيعترب مسامهة منه يف هدم االسالم، ألن الرسول
يقول: ))من أتى ذا بدعة فعظَّمه، فإنام يسعى يف هدم 
 االمام من  يكون  ال  هذا  ومثل  االســـالم(()25(، 
 املؤسس، وابن االمام عيل ألنه سبط الرسول
املستحيل  فمن  الشامخ،  الكيان  هلذا  واملشّيد  الباين 
االهلية،  االمام ضياع االسالم والشعائر  يقبل  أن 
لذلك أقدم عىل حركته بمقاومة يزيد وهو القائل: 
الظاملني  مع  واحلياة  اال سعادة،  املوت  ارى  ))إين ال 

إال برمًا(()26(.
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  واجب  كان 
أهم  من  وُيعدُّ   ،االمام ثــورة  مقومات  أهم  من 
الرشيف:  احلديث  بتعبري  بل  االسالمية  الفرائض 
االمويون  سلب  أن  بعد  الفرائض(()27(،  ))أسمى 
الناَس حريتهم وعطلوا االمر باملعروف والنهي عن 
خيص  فيام  رأيه  ابداء  يستطيع  أحد  يعد  فلم  املنكر، 
صالح املجتمع وأوضاعه، فعندما طلب معاوية بن 
رأيه  يبدي  أن  قيس(  بن  )األحنف  من  سفيان  أيب 
))نخافكم  معربة:  مجلة  قال  يزيد  عهد  والية  بشأن 
إن صدقنا، ونخاف اهلل إن كذبنا(()28(، وهلذا انطلق 
ان  بعد  االســالم  يف  الكريمة  احلياة  لبناء   االمام
أصبح  فقد  االمــوي،  احلكم  أيام  دعائمها  اهنــارت 
ومما  معروفًا،  واملنكر  منكرًا  عهدهم  يف  املعروف 
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يوم  بيته  وأهل  أصحابه  أمام  املجال  هذا  يف   قاله
الطف: ))اال ترون اىل احلق ال يعمل به، واىل الباطل 

ال يتناهى عنه، لريغب املؤمن يف لقاء ربه(()29(.
ومل يكن االمام يطمع بالنرص او االستيالء عىل 
مقاليد احلكم والسلطة والنفوذ، بل أراد من خروجه 
احلفاظ عىل معامل الدين االسالمي وإصالح املجتمع 
ونرصة املظلوم بقوله: ))اللهم انك تعلم انه مل يكن 
التامسًا من فضول  تنافسًا يف سلطان وال  منا  ما كان 
احلطام ولكن لنرد املعامل من دينك ونظهر االصالح 
ويعمل  عبادك  من  املظلومون  ويأمن  ــالدك  ب يف 
تنرصونا  مل  فــإن  واحكامك،  وسننك  بفرائضك 
اطفاء  عىل  وعملوا  عليكم  الظلمة  قوي  وتنصفونا 
نور نبيكم، وحسبنا اهلل وعليه توكلنا، واليه أنبنا واليه 

املصري(()30(.
االمة  رسالة  صيانة  بمسؤولية  قــام  ع  إنــه  اذن 
قيامه  النبي)31(، اضافة اىل  التي اوجدها وخلفها 
اهلداية  خالل  من  املجتمع  إصــالح  أعباء  بتحمل 
واخرويًا  وانسانيًا  ومعنويًا  دينيًا  للبرش  والرعاية 
بمقتله وشهادته، فكان النرباس االفضل الذي ييضء 

لالجيال طريقهم باستمرار)32(.
هم   البيت أهل  وبقية   احلسني االمام  كان 
اول من فهم حقائق االسالم ونطق هبا وكانوا األقدر 
عىل جتسيد هذه املفاهيم وحتويلها اىل واقع وانموذج 
يف وقت كثر فيه املتكلمون وقل فيه الفاعلون: ))إن 
اجلوانب  تغيري  اىل  هتدف  تكن  مل  الكربالئية  الثورة 
واالجتامعي  الفكري  البنيان  تغيري  بل  فقط،  املادية 
الكثري من  والسيايس واالقتصادي بأرسه، وإذا كان 

املسلمني قد قتلوا يف احلروب والفتن التي جرت يف 
البلدان االسالمية فإن ذلك مل يؤثر يف املسلمني مثلام 

أثرت شهادة احلسني(()33(.
القضايا   احلسني ــام  االمـ ثــورة  استهدفت 
املصريية جلميع الشعوب، فلم ينشد يف ثورته اخلالدة 
استهدف  وانــام  ــادي،  م نفع  او  سيايس  مطمع  أي 
ليوفر  مجيعًا  الناس  بأمر  واهتم  االجتامعية  املصلحة 
خلدت  لذلك  واالجتامعي،  السيايس  العدل  هلم 
قصته واخذ الناس يقيمون له الذكرى مقتبسني منها 
االيامن باهلل والعرب والعظات التي تنفعهم يف ميادين 

حياهتم مجيعها)34(.

ومبادئ  قيم   احلسني ــام  اإلم ثــورة  جسدت 
وحقوق األمة ومنها اإلصالح، حيث أكد فيها عىل 
السياسية  األمــة  شــؤون  بإصالح  االهتامم  رضورة 
توعية  خالل  من  والدينية  واالجتامعية  واالقتصادية 
بالعدل  القائم  العادل  احلاكم  بمواصفات  األمــة 
آراءهم  بالقرآن والسنة وحيرتم  الناس  الذي يسوس 
ومعتقداهتم ويؤمن بالشورى يف احلكم وتويل احلكم 
من هو أهٌل هلا، وعدم املساومة عىل احلق، وااللتزام 
باالتفاقيات والعهود، ودعم سيادة القانون، وجعلها 
ما  وهــذا  حكمه  ومرشوعية  احلاكم  لقيمة  مقياسًا 
احلاكم  إال  اإلمــام  ما  ))ولعمري  بقوله:   أراده
بالكتاب، القائم بالقسط، الداين بدين احلق، احلابس 

نفسه عىل ذات اهلل(()35(.

أوارص  متتني  النهضة  تلك  معامل  تضمنت  كام 
باملعتقدات من خالل طرح الصحيح منها إىل  الثقة 
األمة، والتأكيد عىل وحدة األمة ومنع إثارة التفرقة 
كأساس  والقومية  والقبلية  والطائفية  والعنرصية 
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للتمييز بني الناس)36(، وقد وضع االمام رشوط 
وتسيري  األمة  شؤون  تويل  يف  واالستقامة  الكفاءة 
فيها، فضاًل عن ممارسة حق  مهام احلكم والسياسة 
سياسة  ومناقشة  والتوجيه  والنصح  والبيعة  النقد 
احلاكم، وهذا ما أكده احلسني عندما قال: ))إنا 
املالئكة،  وخمتلف  العلم،  ومعدن  النبوة،  بيت  أهل 
شارب  فاسق،  رجل  ويزيد  خيتم،  وبنا  اهلل  فتح  بنا 
ومثيل  بالفسق،  معلن  املحرمة،  النفس  قاتل  اخلمر، 

ال يبايع مثله(()37(.
الضمري  يوقظ  أن   احلسني اإلمام  واستطاع 
اإلنساين ويؤثر فيه باجتاه القيم احلقة، واالنتصار هلا، 
أو  بدين  حتّدد  مل  كوهنا  الواقع،  أرض  عىل  وحتقيقها 
مذهب أو قومية معّينة، بل كانت لإلنسانية مجعاء)38(.
وقد اكد اإلمام عىل أمهية طريق احلرية وعدم 
االسباب،  كانت  مهام  الظامل  احلاكم  وراء  االنسياق 
يكون  ان  اىل   دعا بل  كالعبيد،  العيش  وعدم 
هذه  بأهدافه  انطلق  وقد  دنياهم،  يف  احرارًا  الناس 
أخرج  مل  ))أال وإين  بقوله  الظلمة  احلرب عىل  معلنًا 
خرجت  وإنام  ظاملًا،  وال  مفسدًا  وال  بطرًا  وال  أرشًا 
أن  أريد  اهلل،  رسول  جدي  أمة  يف  اإلصالح  لطلب 
بان  مذكرًا  املنكر(()39(،  عن  وأهنى  باملعروف  آمر 
دعواته اإلصالحية هي ليست للتنافس عىل اخلالفة 
وإنام إلجياد أرضية لعمل احلق مقابل الباطل جاهرًا 
قوله »اللهم إنك تعلم إنه مل يكن ما كان منا تنافسًا يف 
سلطان، وال التامسًا من فضول احلطام، ولكن لنرى 
املعامل من دينك، ونظهر اإلصالح يف بالدك، ويأمن 
وسنتك  بفرائضك  ويعمل  عبادك،  من  املظلومون 

وأحكامك«، من هنا فإن ثورته جاءت من أجل 
ورفض  اإلنسانية،  كرامتهم  وصيانة  الناس  حرية 
يف  وأتباعهم  األمويني  من  الطغاة  اتبعها  التي  الذلة 

تعاملهم مع الناس)40(.
السلطة  زمام  توليهم  منذ  أمية  بنو  دأب  فقد 
هو  ما  كل  انتهاك  عىل  اإلسالمية  األمة  يف  السياسية 
بالقيم  مقدس بموازين الرشع اإلسالمي واستهانوا 
أسوء  من  حكمهم  وكان  اإلسالمية،  قبل  اإلنسانية 
أنظمة احلكم يف كل اجلوانب السياسية واالقتصادية 
احلاكم  هو  فها  والدينية،  والثقافية  واالجتامعية 
بعد  السلطة  زمام  يمسك  معاوية  بن  يزيد  األموي 
أبيه ليذيق األمة خالل ثالث سنوات الويالت ويأمر 
بقتل مجيع من يعارض حكمه وسلطانه ويف مقدمتهم 
اإلمام احلسني وسبي عياله وتعمد اإلساءة له وألهل 
لإلصالح   احلسني اإلمام  ثورة  جاءت  لذا  بيته، 
واالجتامعي  والسيايس  واالقتصادي  السيايس 

والديني يف الدولة اإلسالمية)41(.
وينبغي عىل املنصف أن يفرق بني اإلسالم وتطبيقه 
األرض،  يف  السامء  خليفة  املعصوم  يد  عىل  السليم 
واالنحراف الذي حصل بعد تويل بني أمية السلطة، 
واحلريات  احلقوق  عىل  عدوان  من  ذلك  رافق  وما 
عي زورا اإلسالم، وال يلومن أحد  حتت راية من يدَّ
إال نفسه بعد العارش من املحرم سنة 61هـ لتقصريه 
الذين  الرسول  آل  وجنب  احلق  جنب  الوقوف  يف 
أرادوا لألمة ان تنهض من غفوهتا وتثور عىل احلكم 
االستبدادي املغتصب املتمثل بيزيد ومن سار يف فلكه 
إىل قيام الساعة، فقد حاول اإلمام احلسني استنهاض 
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األمة من سباهتا إال انه اصطدم بالغدر واملكر وإنكار 
أبسط احلقوق اإلسالمية بل أنه واجه يوم العارش من 

املحرم عدوًا ال يمت لإلنسانية بصلة)42(.
وقد شحنت كربالء إرادة االمة بالعزيمة الراسخة 
ذلك  االنسان،  اخلرية يف  االحاسيس  بلورت من  بام 
واالرادة  العقل  من  كبريًا  خمزونًا  االنسان  هلذا  ألن 
والعاطفة، وهو غالبًا ما يرحل عن هذه الدنيا قبل ان 

يستفيد من هذا املخزون الضخم)43(.

ومصلحي  الــســامء  ــاالت  رسـ ــداف  اهـ مــن  ان 
االرادة  وحتريك  وشحذ  العقول  دفائن  إثارة  البرش 
اىل  االنسان  باطن  من  واستخراجهام  والعاطفة، 
فقد  بالضبط،  كربالء  ملحمة  فعلته  ما  وهذا  واقعه، 
الطليعة والقدوة جلهد االنسان يف تفجري  كانت هي 

خمزونه االرادي والعقيل والعاطفي)44(.

 واحلسني حكيم  ــام  واإلم إمــام   فاحلسني
تلميذ النبوة، فهو ذو دراية واسعة، إمام حمنك مسدد 
واخلسارة،  الربح  وأدرك  االمــور،  وحّلل  خّطط 
للدنيا  واعطاها  ذهنيته،  يف  االوىل  اخلطوط  وسجل 
لتقرأ هذه الصحائف احلمراء عنواهنا هؤالء بنو أمية 

الذين أباحوا املحرمات)45(.

ان االمام احلسني إمام حلل خصومه ومقاتليه 
طباعهم،  االجيال  وعّرف  وكشفهم  صعبًا،  حتلياًل 
بالدولة  أطاح   احلسني االمام  ان  نقول:  ال  نحن 
ومن  منها  االمــة  وأراح  عروشها  وهــدم  االمــويــة 
جربوهتا، وانام نقول: ان االمام احلسني االنطالقة 
االوىل والتجربة االوىل للكفاح واالصالح والنهضة 
هلذه االمة، فقد وضع االمة يف مسار ثوري، وأشار هلا 

لتسلك ذلك الطريق الذي يوصلها اىل الوجود الدائم 
فهو النذير الذي أنذر احلكام االمويني، واعطى لالمة 
جرعة اىل الطريق السوي إن هي أرادت أن تبقى امة 

ويكتب هلا النجاح يف دنيا االمم)46(.

ال�شالمية  القيم  وتج�شيد  الربعين  زيارة  ثانيًا: 

والن�شانية:

حكم  معارضة  يف   احلسني االمام  قدمه  ما  إن 
حكومته  وفضح  اهلل،  لعنهم  معاوية  موت  بعد  يزيد 
قائاًل »إين مل أخرج أرشًا، وال  الزائفة بخروجه عليه 
لطلب  خرجت  وإنام  ظاملًا،  وال  مفسدًا،  وال  بطرًا 
االصالح يف أمة جدي، أريد أن آمر باملعروف وأهني 
باحلق،  أوىل  فاهلل  احلق  بقبول  قبلني  فمن  املنكر  عن 
وبني  بيني  اهلل  يقيض  حتى  أصرب  هذا  عيل  رد  ومن 
موقفًا  يعدُّ  احلاكمني«)47(،  خري  وهو  باحلق،  القوم 
تارخييًا جيب ان خيلد لكونه حجة بالغة يف اثبات ظلم 
وهناك  ذلك،  عىل  هلم  مهد  ومن  وأتباعهم  امية  بني 

ثالثة عوامل رئيسة ختلد هذه الواقعة وهي:

بعدم   احلسني ــام  االم موقف  فضل  األول: 
انحراف االسالم عن جادته جمردًا عن مظلوميته وما 

جرى عليه من أحداث مهولة.

اىل   احلسني ــام  االمـ قضية  تــعــرض  ــاين:  ــث ال
التأريخ،  مر  عىل  وتشويه  وتضليل  تعتيم  حماوالت 
 البيت اهل  لشيعة  والتعذيب  والتهجري  والقتل 

عىل مر العصور.

التي   احلسني االمــام  مصيبة  عظمة  الثالث: 
واجه فيها ما أبكى السامء دمًا وما اعظمها من مصيبة 

تلك التي وصفتها الروايات بـال يوم كيومها)48(.
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الذين   البيت ــل  أه شيعة  يتوافد  ولــذلــك 
اىل  احلسينية  الشعائر  هذه  عالماهتم  من  اصبحت 
انتباه  وإثارة  ذكراه  إلحياء   احلسني االمام  زيارة 
الناس ملا قدمه االمام احلسني فضاًل عن جتديد العهد 
معه سالم اهلل عليه واستثامر هذا التحشد املليوين يف 
العنف  نبذ  عىل  تأسست  التي  احلسينية  الثقافة  نرش 
القيم واملبادئ االنسانية  والذل، وشجعت عىل رفع 

السامية)49(.
اال  يفهمه  ال  رسًا  األربعني  وزيارة  لعاشوراء  ان 
ذو حٍظ عظيم، فها هي متر علينا موساًم بعد موسم، 
فينا  االيــامن  فتجدد  معينها،  من  ننهل  مدرسة  فهي 
وحتفزنا عىل العمل، وهي مدرسة يتعلم فيها اجلميع 
رجاالً ونساًء، شبابًا وأطفاالً وشيوخًا الدروس تلو 
الدروس، وما أكثر دروس كربالء التي ال تنتهي. فهذا 
هو رس زيارة االربعني التي كانت والزالت مدرسة 
لتكون  التاريخ  عبق  من  الينا  جاءت  للزمن  عابرة 
االصيلة،  االسالم  لتعاليم  ومبني  ومعني  دليل  خري 
هلذا كلام انتمينا اىل مدرسة عاشوراء، متثل هذا تعلقًا 

باالسالم وحبًا بالقرآن والتزامًا بالطاعات)50(. 
يوم  يف  احلسينية  الشعائر  إقامة  خصوصية  تأيت 
العرشين  يف  املــصــادف   احلسني ــام  االم أربعني 
احلسني  االمام  لنهضة  إحياًء  تشكل  كوهنا  صفر  من 
فإن  النبوية  ومبادئه  االخالقية  وتعاليمه  االصالحية 
قضية سيد الشهداء هي التي ميزت بني دعويت احلق 
الظلم  بوجه  ووقوفه  احلسني  هنضة  ولوال  والباطل 
قيل:  حتى  يندثر  االسالم  لكاد  االموي  والطغيان 
قام  وما  البقاء،  حسيني  الوجود  حممدي  االســالم 
امتدادًا  كان  االصالحية  احلسني يف هنضته  االمام  به 
االمتداد  وهــو  ــالم  االس لنرش   الرسول لدعوة 

الطبيعي للنبي بنص حديث الرسول: حسني مني 
وانا من حسني)51(.

الفاجعة  استذكار  يف  أيضا  خصوصيتها  وتــأيت 
التي جرت عىل أهل البيت  يف يوم عاشوراء وما 
بجور  الناس  وتعريف  واآلالم  املآيس  من  صاحبها 
بني امية وأذناهبم. كام تتزامن إقامة الشعائر احلسينية 
الرشيف  الرأس  رجوع  ذكرى  مع  االربعني  يوم  يف 
من الشام اىل العراق، ودفنه مع اجلسد الطاهر يف يوم 
العرشين من صفر كام جاء يف الروايات، وتسمى هذه 
الذكرى ))َمَرد الراس(( فتقام الشعائر استذكارًا هلذه 
احلادثة االليمة فتتجدد األحزان)52(، ومنذ ذلك اليوم 
وهو العرشين من صفر أصبح هذا التاريخ مشهودًا 
فتتوافد مئات اآلالف من الزائرين اىل كربالء لزيارة 
الذكرى  الشعائر وجتديد هذه  وإقامة  االمام احلسني 

املؤملة)53(.

يقطعون  زالـــوا  وال   البيت أهــل  حمبو  قطع 
من  وأكثر  ألفًا  حتى  بل  مئات  أو  عــرشات  مسافة 
اهلل  عبد  أيب  لزيارة  األقدام  عىل  مشيًا  مرتات  الكيلو 
أكدهتا  العامل  يف  مسرية  أكرب  مشكلني   ،احلسني
من  التحديات  وواجهت  املحايدة  اإلعالم  وسائل 
قدرة   - املسرية   - وافقدت  املخالف  اإلعــالم  قبل 
الساحة  اكتسح  شيوع  من  هلا  ملا  عليها  التضليل 

االعالمية)54(.

هذه  قطع  مــن  املــغــزى  مــا  السائل  يسال  وهنا 
لزيارة احلسني مشيًا عىل االقدام؟ فهم  املسافات 
التي قد تودي بحياهتم من قبل  يتحملون املصاعب 
املجازفة  عن  ناهيك  املقدسة  الشعرية  هلذه  املعادين 
االحتياجات  واصحاب  وامُلسن  املريض  قبل  من 
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اخلاصة وغريهم، ما بعث احلرية يف العقل يف مصدر 
هذه االرادة)55(.

من  عىل  يصعب  ال  السؤال  هذا  عىل  واجلــواب 
الن  سطحيًا،  ولو  التارخيية  كربالء  واقعة  عىل  اطلع 
ورضبة  انسانية  مبادئ  منها  يلتمس  عليها  املطلع 
عن  االســالم  حرف  املبتغي  احلــراك  شلت  تارخيية 
تلك   احلسني االمام  غرس  وقد  ال  كيف  جادته، 

 .)65(املبادئ وسقاها بدمائه ودماء أهل بيته

وعليه فإن املسري مشيًا عىل االقدام ملسافات طويلة 
جدًا وحتمل املشقة والصعاب، اهلدف منه تثبيت هذه 
من  جبهة  تعترب  االربعني  زيارة  فإن  ولذلك  املبادئ 
اجلبهات املدافعة عن االنسانية التي تعتمد عىل سالح 

املسرية السلمية لنقل تلك الرسالة االنسانية.

والخالقية  والتربوية  الن�شانية  الم�شامين  ثالثًا: 

في م�شيرة زيارة الربعين

خالـدة  وملحمـة  زيـارة  علينـا  هتـل  سـنة  كل  يف 
مـن مالحـم العشـق احلسـيني وهـي ملحمـة عظيمـة 
التـي  األربعـني  زيـارة  وهـي  أال  املضامـني  وعاليـة 
متثـل قمـة العشـق احلسـيني، وهـذا العشـق احلسـيني 
ليـس خاصـًا باملوالـني فقـط بـل أصبـح عشـقًا يمتـد 
مـن املوالـني ألهـل البيـت إىل ديننـا اإلسـالمي ليعـم 
كل البرشيـة ولتصبـح رايـة اإلمـام احلسـني رايـة 
واألديـان  واملذاهـب  الطوائـف  كل  حوهلـا  تلتـف 
ولتغـدو هـذه الرايـة السـامية والرشيفـة رايـة إنسـانية 
توحـد العـامل كلـه مـن مرشقـه إىل مغربـه ومـن شـامله 
اهلـادر وكل  الصـوت احلسـيني  إىل جنوبـه ولريتفـع 

هـذه  ولتتخـذ  أمجـع  العـامل  يف  ومقوالتـه  شـعاراته 
لـكل  عمـل  ومنهـج  دليـاًل  واملقـوالت  الشـعارات 
إنسـان يؤمـن بقيـم ومنطـق العدالـة واحلـق ولتصبـح 
شـعارات إنسـانية ترفـع من قبل املظلـوم عىل كل ظامل 
ومتجـرب وطاغـي ولتمثـل أعـىل قيـم االنتصـار لقيـم 

العدالـة واحلـق عـىل قيـم الظلـم والباطـل)57(.

مـن هنـا فـإن زيـارة األربعـني زيـارة إيامنية سـامية 
نورانيـة املضامـني يف كل قيمهـا النورانيـة ومتثـل لكل 
زائـر مؤمـن إضافـات وإفاضـات إهلية عظيمـة تعطيه 
زمخـًا عاليـًا يف التزود باأليـامن والتوحيد وهي مسـألة 
وقتنـا  املؤمـن يف  العبـد  منهـا  يتـزود  أن  مهمـة جيـب 
العبـاد  وكل  املسـلم  يواجهـه  مـا  ضـوء  يف  احلـارض 
وحرفـه  العبـد  إيـامن  مـن  النيـل  تريـد  حتديـات  مـن 
عـن وجهـة ديننـا احلنيـف، الديـن املحمـدي الذي ال 
لبـس فيـه وال غمـوض وهـو ديـن احلـق واإلنسـانية 
لتصبـح زيارة األربعـني حمطة توقف مهمـة للمؤمنني 
بالعـروة  والتمسـك  اإليامنيـة  بالنفحـات  التـزود  يف 
الوثقـى التـي ال انفصـام هلـا، ولتصبح غايـة الوصول 
إىل الرضيـح الرشيـف أليب األحـرار سـيدي وموالي 
 وأخيه أيب الفضل العباس أيب عبد اهلل احلسـني
ومسـري السـبايا ألهـل بيـت النبـوة ومـا ارتكبـت فيـه 
ألرشف  الطيبـة  الذريـة  هلـذه  وفواجـع  مـآيس  مـن 
خلـق اهلل هـي )ِعـربة وَعـربة( وتذكـر مسـري مواكـب 
اإلبـاء لـذراري أهـل بيـت النبـوة وما القـوه من ظلم 
وإجحـاف بحـق هـذا البيـت السـامي وكذلـك تذكـر 
الطالبيـني  لعقيلـة  والشـجاعة  اخلالـدة  املواقـف  كل 

.)58(سـيديت ومـواليت العقيلـة زينـب
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األربعني  لزيارة  اخلالدة  امللحمة  هــذه  ولتكن 
ولتمثل  التاريخ  مدى  عىل  بتألقها  تشع  مضيئة  نقطة 
حمطة مهمة من املحطات اإليامنية يف الفكر اإلنساين 
ولتشكل بؤرة من بؤر وحدة الفكر اإلنساين بمختلف 
أطيافه وأفكاره ولتبقى نقطة يف الدين باعتباره حمطة 
أراد  احلنيف  ديننا  عىل  املحافظة  حمطات  من  مهمة 
من  جاء  ومن  العباس  وبني  أمية  بني  من  الطلقاء 
هذا  حيرفوا  أن  واحلارض  القديم  تارخينا  عرب  بعدهم 
الدين  ذلــك  ويشوهوا  مساره  عن  العظيم  الدين 
العظيم الذي أتى به خري خلق اهلل نبينا األكرم سيدنا 
وعظيمة  سامية  حممدية  برسالة   حممد وموالنا 
املعاين يف اإلنسانية والفكر لذا حاول كل النواصب 
واملبغضني ألهل البيت من سالالت جمرمة حمو هذه 
قيم  أعىل  وممارسة  والسبي  والذبح  بالقتل  الرسالة 
ولكن  وقذارة  ولؤم  خسة  بكل  والوحشية  اإلجرام 

يأبى اهلل إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون)59(.

بقيت »فاجعة كربالء« خالدة  إىل يوم القيامة،  عند كّل 
جمتمع يمتاز بالوعي واإلدراك، وفهم املفاهيم والقيم 
عىل  أقبل  وَفهاًم  ُنضجًا  البرش  ازداد  وكّلام  اإلنسانية، 
دراسة وحتليل هذه الفاجعة بصورة أوسع، والتفكري 
أكثر. بتفصيل  عنها  والكتابة  أشمل،  بشكل   حوهلا 
امللّف مفتوحًا لدى  يبقى هذا  وقد شاء اهلل تعاىل أن 
العقالء املؤمنني، وجُيّدد فتحه يف كل عام، بل يف كل 

يوم، لتحليل ودراسة جزئّيات هذه الفاجعة.

الزيارة  ومن هنا نالحظ إن مشاية األربعني هلذه 
اخلالدة يف ازدياد وقد حاول كل الطواغيت عىل مر 
القمع  خالل  من  الزيارة  هذه  جذوة  إطفاء  التاريخ 
للزوار وقتلهم والتمثيل هبم بأسلوب التهديد املجرم 

من  وبرشية  إنسانية  مضامني  إي  من  خيلو  والــذي 
يزيد ومعاوية  الطواغيت يف األولني واآلخرين ألن 
وما  ومكان  ــان  زم كل  يف  مــوجــودون  أمية  وبني 
حيدث من فواجع وإرهاب وقتل عىل اهلوية من قبل 
اإلرهابيني من داعش القاعدة وَمْن َلفَّ لفهم هلو خري 
دليل عىل ما نقول. وهلذا كان من الرضوري التأكيد 
عىل إيامنية هذه الزيارة وإنسانيتها وأهنا زيارة سلمية 
بحتة تدعو إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأن 
العقائد  غايتها ترسيخ قيم اإليامن والتوحيد وتركيز 

اإلسالمية للرسالة املحمدية الصحيحة)60(.

ممثلة  الرشيدة  مرجعيتنا  توجيهات  جاءت  ولذا 
السيستاين  عيل  السيد  اهلل  آية  األعىل  املرجع  بسامحة 
والتسامح  املحبة  إىل  تدعو  التي  الوارف(  ظله  )دام 

والتي نقتبس جزًء منها حيث أكد سامحته:

»وعليه فإّن من مقتضيات هذه الزيارة: مضافًا إىل 
اهلل  سبيل  يف   احلسني اإلمام  تضحيات  استذكار 
احلنيف من  الدين  تعاليم  بمراعاة  االهتامم  تعاىل هو 
الصالة واحلجاب واإلصالح والعفو واحللم واألدب 
وحرمات الطريق وسائر املعاين الفاضلة لتكون هذه 
الزيارة بفضل اهلل تعاىل خطوة يف سبيل تربية النفس 
عىل هذه املعاين تستمر آثارها حتى الزيارات الالحقة 
يف  احلضور  بمثابة  فيها  احلضور  فيكون  بعدها  وما 

.)61(»جمالس التعليم والرتبية عىل اإلمام

يف  جاء  كام  فإهنا  الصالة  يف  اهلل  فاهلل  أيضًا:  وأكد 
إن  املؤمنني  ومعراج  الدين  عمود  الرشيف  احلديث 
ُقبِلت ُقبَِل ما سواها وإن ُرّدت ُردَّ ما سواها، وينبغي 
اإللتزام هبا يف أول وقتها فإّن أحّب عباد اهلل تعاىل إليه 
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أرسُعهم استجابة للنداء إليها، وال ينبغي أن يتشاغل 
املؤمن عنها يف اول وقتها بطاعٍة أخرى فإهنا أفضل 
شفاعتنا  تنال  )ال   :عنهم ورد  وقد  الطاعات، 
 احلسني اإلمام  عن  جاء  وقد  بالصالة(.  مستخّفًا 
شّدة عنايته بالصالة يف يوم عاشوراء حتى إّنه قال ملن 
ذكرها يف أول وقتها: )ذكرت الصالة جعلك اهلل من 

املصّلني الذاكرين()62(.

جيب  التي  أألمور  اهم  من  الصالة  كانت  وهلذا 
متثل  ألهنا  زياراتنا  من  زيــارة  كل  يف  عليها  الرتكيز 
الوسيلة التي تقربنا إىل اهلل سبحانه وألهنا كانت من 
األمور التي أكد علينا أهل بيت بدءًا من نبينا األكرم 
وكانت   املعصومني أئمتنا  باقي  وإىل   حممد
ووجــوب  الصالة  عىل  التأكيد  يف  وصاياهم  من 
بــادرت  وهلــذا  وبرشوطها،  وقتها  يف  إقامتها  عىل 
مرجعيتنا الرشيدة بإقامة حمطات إيامنية للجواب عىل 
التي ختص  الزوار وتعلميهم كل األمور  استفتاءات 
وأمهها  الرشيدة  مرجعيتنا  هبا  وجهت  والتي  الزيارة 
الصالة وحتى قام املبلغون بتلقني الزائر كيفية إقامة 
الصالة وكذلك قراءة سورة الفاحتة وقسم من السور 
ُقبَل ما سواها وان  لكي تقبل صالته ألهنا إن قبلت 
ردت رد ما سواها، وهذه من أبلغ الدروس واملواعظ 
اإليامنية يف أن مذهب أهل البيت هو قائم عىل الدين 
أئمتنا  جتسيد  خري  جسده  الذي  األصيل  املحمدي 

املعصومون واملوالون)63(.

التعبري  فرصة  املباركة  الزيارة  ان ظاهرة وممارسة 
والتي  االمة  تواجهها  التي  واملآيس  اهلموم  عن  احلر 
وال  العاملي.  االعالم  قبل  من  جتاهلها  يتم  ما  غالبًا 
حتظى بتفاعل املجتمع الدويل نتيجة النفاق السيايس 

وجفاف املبادى االنسانية داخل منظوماهتا احلاكمة. 
ان الظلم الذي تتعرض له االمة االسالمية والسيام 
املتطاير  الرش  من  طوفانًا  يشبه   البيت أهل  اتباع 
من  مرسبًا  يرتك  مل  ظلٌم  واخلبث.  واملكر  بالعدوان 
مسارب احلياة اال وخنقه مما حيتم عىل االمة ان تعرب 
من  ذلك  كان  وان  هبا  ماحلَّ  بحجم  ظالمتها  عن 
التعبري،  نطاق  خارج  ظلم  من  حلَّ  فام  املستحيل. 
وليس ثمة وسيلة للتعبري اجلامهريي عن مهوم األمة 
املباركة حيث  االربعني  زيارة  مثل وسيلة  وشكواها 
بنحو  الشكوى  اطالق  ولالفراد  للشعوب  يتسنى 

مجاهريي يسمعه العامل)64(. 

عن  تكشف   احلسني االمــام  أربعينية  فزيارة 
أهل  أتباع  جسد  الكبري يف  االجيايب  التعايف  من  حالة 
أمكن  حتى  االجتامعي  السلوك  حقل  يف   البيت
ان ظاهرة زيارة االربعني متثل عاماًل اخالقيًا  القول 
النتاج السلوك االيثاري، وخمتربات عظيمة لفحص 
بالبذل  املتعلق  االنساين  السلوك  ودراســة  واختبار 
والتعاون وتقديم املساعدة اىل االخرين. ومتثل زيارة 
احلضاري  للتالقي  عظياًم  انسانيًا  مهرجانًا  االربعني 
والتعارف الثقايف اإلجيايب، سواء كان بني احلضارات 
والثقافة الواحدة أو بني حضارات وثقافات متنوعة، 
تتدخل  وال  بنفسها  املؤمنة  اجلامهري  تنظمه  مهرجانًا 
نشاطاته  يف  والفئوية  العرقية  واالنتامءات  السياسة 
عىل االطالق، وإن أغلب املشاركني يف ممارسة زيارة 
عىل  تصنف  التي  الثقافة  أصحاب  من  هم  االربعني 
اهنا ثقافة مجعية شديدة الرتابط بني اعضائها، ويالحظ 
بان الناس والسيام املتطوعني خلدمة الزائرين يسعون 
لتقديم املساعدة اىل الغرباء بالدرجة االوىل ويتفانون 
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ان  دون  الطيبة  االنسانية  واالستجابات  البذل  يف 
يلتفتوا اىل هوية االخرين. 

السلوك االجتامعي  إن حالة االنغالق يف ممارسة 
األربعني  ــارة  زي مجهور  سلوك  يف  متمثلة  ــايب  االجي
اجلمهور  هذا  عند  اآلخرين  مساعدة  عىل  فاالنفتاح 
فيها من حقائق  ملا  مستقلة،  دراسية  مقاربة  اىل  حالة 
ومعطيات هامة. وبام ان السياق قد وصل بنا اىل هذه 
بربكة  الذنوب  غفران  اىل  اجلميع  تطلع  مع  املسألة 
وعدت  موضوعي  تطلع  وهو  الشهداء  سيد  زيارة 
لزيارة  النصوص الرشعية، واملحصلة  العديد من  به 
ممارسة  اطــار  ضمن  امليش  عملية  ان  هي  االربعني 
الزيارة تتضمن العنارص واالبعاد النفسية التي هي يف 
غاية االمهية وهي يف اجلملة من املامرسات التفاعلية 
حركة  عىل  تعتمد  صامتة  جسمية  عملية  وليس 
العقلية  العنارص  تشرتك  حيث  واليدين،  الرجلني 
يف  واالخرين  اهلل  مع  التواصل  عن  املتانة  والنفسية 
بطهر  السامء ومكسو  بمناجاة  تفاعل مستظل  مشهد 
بأنفاس  ن  ومضمَّ الزائرين  ألقدام  املالمس  الرتاب 
الوالئي  الندب  موسيقى  تــردد  مع  كربالء  عشاق 
تلك  كل  تشرتك  بـ)ياحسني(.  أجوائه  يف  ــادرة  اهل
متميزًا  روحيًا  طابعًا  املامرسة  هذه  لتمنح  االشياء 
ما  عليه  تعرض  وال  واالستنساخ  للتقليد  قابل  غري 
االشباع  قبل  من  احلياتية  املــامرســات  عىل  تعرض 
وامللل والقدم، وهي يف الوقت نفسه وصفة عالجية 

جمربة للعديد من امراض الروح.

قد  االربعني  لزيارة  االرث  هذا  معطيات  وابرز 
حانت مع حلظة انطالق الفتوى املقدسة حيث وجدنا 
احلشد  من  املتطوعني  معظم  ان  الدرايس  التتبع  عرب 

مجهور  والسيام  احلسيني  اجلمهور  من  هم  الشعبي 
ثقافة زيارة االربعني املباركة فان احلشد الذي نشهده 
احلشد  نفس  هو  العظيمة  االربعني  زيارة  مرسح  يف 
الذي استجاب لنداء املرجعية الرشيفة فقد انعكست 
احلشد  أبناء  حتشيد  عىل  بالذات  الزيارة  هذه  بركات 
ومواصلة تدفق الزخم املعنوي واملادي لدهيم بنحو 

ملفت للغاية)65(.

الخاتمة

املجالس متثل  الشعائر احلسينية وتقوية  إحياء  إن 
والنفيس  االخالقي  االستقرار  لبناء  الناجح  الطريق 
منيعًا  حصنًا  تشكل  أهنا  كام  االنسانية،  للشخصية 
للحفاظ عىل اهلوية االسالمية أمام عواصف العوملة 
اخلالد  وامامنا  سيدنا  فعل  كام  العاتية،  ورياحها 
االموي  الظلم  ضد  وقف  حني   عيل بن  احلسني 
قربانًا  األكرمني  وصحبه  ذويه  وأرواح  روحه  وقدم 

عىل مذبح احلرية يف سبيل اهلل.

يشء  كل  تعاىل  هلل   احلسني االمام  اعطى  فقد 
التاريخ  يشهد  مل  التي  التضحيات  وبال حدود وقدم 
وبال  حدود  بال  عطاؤه  فكان  هلا،  مثياًل  يشهد  ولن 
 هناية فكان علينا ان يكون عطاؤنا لالمام احلسني
نكون  وحتى  ــدود  ح بــال  ومواساتنا  ومشاركتنا 

بمستوى احلب والوالء للعظمة احلسينية.

ال   احلسني االمام  يف  نجدها  التي  العظمة  ان 
وهذه  التاريخ،  مر  عىل  آخر  شخص  أي  يف  نجدها 
 العظمة انام جاءت ألن االمام احلسني تفانى يف اهلل.
وان هذه العظمة هي عظمة اهلية لذا تكون باقية. إذن 
عظمة سيد الشهداء االمام احلسني هي من عظمة 
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باهلل  أنفسنا  نربط  ان  فعلينا  وتعاىل(  )سبحانه  اهلل 
وهبؤالء االطهار الذين ارتبطوا باهلل سبحانه وتعاىل.

عىل  االربعني  ــارة  زي انشطة  تأثري  آثــار  ملسنا  قد 
االكرب  املصداق  وانام  الشك  يقبل  ال  بنحو  املشاركة 
ونشاطاهتا  فشعاراهتا  املتقدمة  املضمون  لرتمجة 
وتداعياهتا التي متأل زمان ومكان املامرسة تعمل عىل 
حتذير الوالء يف وجدان وعقل االنسان املوايل وهتبه 

زمخًا هائاًل من االرصار والثبات واملقاومة.

احلياة  يف   البيت اهــل  اتباع  مجهور  بقاء  ومــا 
اال  دوره  بقوة  االخر  واعــرتاف  الفاعل  وحضوره 
بركات حزمة من االرسار االهلية والتخطيطات  من 
املقدسة  االربعني  وزيــارة  التشيع  لقادة  احلكيمة 
التي  العظيمة  االهلية  االرسار  تلك  بني  من  واحدة 

جسدت مجيع من اثار وبركات.

هذه  بــان  القول  اىل  تقودنا  االربعني  ــارة  زي ان 
موسمي  استعراض  اىل  حتولت  قد  املباركة  املامرسة 
للعزة والعدل واحلرية، استعراض يفصح عن احلالة 
بنحو   الشهداء سيد  لعشاق  والفدائية  الثورية 
والتحريض،  والكراهية  للعنف  فيه  اثر  ال  سلمي 
مستفيدة  انسانية  سلمية  وشعاراته  ــه  أدوات أن  بل 
بوسائل  وملتزمة  والقانونية  الرشعية  بالضوابط 
يمكن  ال  اخالقية  ــورة  ث اهنــا  املتحرضة.  التعبري 
احصاؤها من شأهنا ان تسعف االنسان املعارص من 

أخطار األزمة االخالقية التي تعصف به منذ قرون.

التي  األرواح  وعىل  اهلل  عبد  أبا  يا  عليك  السالم 
ويوم  ــدت  ول يــوم  عليك  السالم  بفنائك،  حلت 

استشهدت ويوم تبعث حيًا.
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 مفاهيم ثورية في اأربعينية المام الح�شين

م. اإ�سراء مهدي �سهيدد. نابل�س �سالل التميمي
 كلية العلوم اإلسالمية -  جامعة كربالء كلية العلوم اإلسالمية - جامعة كربالء

الملخ�ض

تتطلع خمتلف الديانات إىل املدونة العلوية عىل أهنا منهج ثوري، والتزام نادر باملبدأ، لذا كانت الثورة احلسينية 
عىل الظلم ثورة ثقافية برهنت للعامل أن املوت بداية للحياة، ومرشوع للبقاء، فقد مهدت الثورة النتصار أعظم 
عمره بعمر التاريخ، ألن السالم الذي حققته الثورة فيام بعد سالم متفرد ال يتحقق ال بحل شفرة املوت تلك 

الشفرة التي كانت مع ثورة اإلمام وأصحابه ممن رفضوا معادلة املوت/ السلطة.

هلذا جاء البحث رحلة امتنان وانتامء اىل أصل احلياة مع سيدي أيب عبد اهلل احلسني، كام أعده خطوة يف طريقي 
فيهاـ  البحث عن احلقيقة ألن املوت  باملشاركة يف رحلة  الطويل نحو معركة الطف عرب زمن رمزي سمح يل 

معركة الطف ُيعدُّ عاماًل متكاماًل يف وجود احلياة ألنه كان متوقعًا ومقبوالً بأمانة ورغبة.

لذا جاء البحث عىل ثالثة مباحث، اختص املبحث األول بمعنى الثورة اإلصالحي، أما املبحث الثاين فقد 
عرض التمَثل واالستدماج الديني يف معركة الطف، أما املبحث الثالث فقد وقف عىل البعد االسترشايف للثورة.
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Revolutionary Concepts in The Imam Hussein's Arbaeen 
Dr. Nablus Sallal al-Tamimi                Lecturer. Asra'a Mahdi Shahid

Faculty of Islamic Sciences / Karbala University

Abstract

The various religions are looking to the Alawite code as a revolutionary approach and as 
a one-of-the-kind commitment to principle, so the Hussein revolution against injustice was a 
cultural revolution showed the world that death was only the beginning of life and a project for 
survival. 

This revolution paved the way for a greater victory that aged as the history itself, because 
the peace achieved by the revolution afterward, was a unique peace that can be achieved only 
by cracking the code of death. The code that was carried within the revolution of Imam Hussein 
and his companions.

For those reasons, this research has come as a journey of gratitude and belonging to the 
origin of life with Imam Hussein "pbuh", as we also consider it as a step in our long journey 
towards the battle of Karbala in a symbolic time that allowed us to participate on the quest for 
the truth.

Therefore, the research came on three topics, the first one concerned the reformist meaning 
of the revolution, and the second one has presented the religious reincarnation and integration 
in the battle of Karbala, while the their topic has reviewed the supreme dimension of the revo-
lution.
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المقدمة 

فِتَْنٌة﴾  تَُكوَن  َل  َحتَّ  ﴿َوقَاتِلُوُهْم  تعاىل  قال 
ٌة  مَّ

ُ
أ ِمنُْكْم  البقرة: 193، كام قال تعاىل ﴿َوْلَُكْن 

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن 
ْ
يَْدُعوَن إَِل اْلَْيِ َوَيأ

ولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾ آل عمران: 104.
ُ
الُْمنَْكرِ َوأ

من هذا املنطلق كانت الثورة احلسينية، وخرجت 
تنادي تأكيدًا للرسالة املحمدية وثباتًا عليها، بعد أن 
التسلط عىل رقاب  قاموا من راموا السلطة وعشقوا 
أبت  لكن  مصاحلهم،  يف  رافدًا  ليكن  حتريفه  الناس 
الكلمة وانتفض الدم أمام ظلم الظاملني، فكان املوت 
هبذه  املوت  أدرك  ألنه  خيارًا،  وليس  اختيارًا  لإلمام 
املعركة، كام ادرك بقاء الدين، بل كانت معركة الطف 

حفاظًا عىل منرب الرسول.

لذا جاءت هنضة اإلمام احلسني هنضة صادقة فيها 
استشعر املسلم روح اإليامن الصادق وعزة النفوس 
قيام  أسباب  من  مهم  جانب  وهو  األهــل  وكرامة 
حتت  العيش  يف  متثل  فقد  حينها  الواقع  أما  الثورة، 
الضيم والظلم وتقويض اهلوية اإلسالمية واستبداهلا 
هبويات كانت تتصارع من أجل الوصول إىل السلطة 
اهلوية  عىل  تأثريًا  وأشدها  االسباب  أكرب  من  وهذا 
اإلسالم  حارهبا  التي  القبلية  اهلوية  وهي  اإلسالمية 
وحاول إذابتها فام كان من قريش إال االنتفاض عىل 
اهلوية  بقيت تلك  تعنتًا وظلاًم، فقد  اهلوية اإلسالمية 
ترتبص  عدة  تسميات  حتت  مقنَعة  بصمت  تصارع 
تستولد  كانت  وكأهنا  أخرى،  مرة  للظهور  الفرص 

تسمية مالئمة وظرف أكثر مالئمة لتنمو من جديد.

نمو  منعت  فاصاًل  حدًا  كانت  اإلمام  ثورة  لكن 

الفساد يف اهلوية اإلسالمية األصلية فرًشعت املوت 
من أجل احلياة وهو مفهوم استوعبته العامة واخلاصة 
مزلق  من  خمرجًا  يتطلب  كــان  احلــدث  ألن  حينها 
الظلم الذي ساق الناس كاألنعام وتسلط عىل رقاهبم 

وضامئرهم.

مفهوم  عن  للكشف  خطوة  البحث  هذا  فكان 
أجله  من  هنضت  الذي  االسترشايف  والبعد  الثورة 
ملتمسني  ملرضاته  اهلل  يوفقنا  أن  عسى  اإلمام،  ثورة 

عفوه ونعمته.    

التمهيد: 

في معنى الثقافة الثورية 

عن  خترج  ال  مهمة  يف  املتن  مع  العنوان  يلتقي 
ُأطر الواقعية، إذ ال يمكن عًد البحث يف ثورة اإلمام 
احلسني جمرد حدث وقع يف إطار زمني ثم مخد وحقق 

االنتصار عىل صعيد حدوث احلدث فقط.

 ،احلسني اإلمام  ثورة  يف  حصل  ما  هذا  ليس 
وصوالً  الحقة  عصور  عرب  وتوالد  احلدث  امتد  بل 
رمزًا  احلسينية  الثورة  عَد  يمكن  هلذا  هذه،  ايامنا  إىل 

إنسانيًا ينبض بالتعبري االجيايب وما زال اىل اليوم.

ما  ))كــل   :Revolation ُهنا  بالثقافة  فاملقصود 
مللكة  وتنمية  للذوق  وهتذيب  للذهن  استثارة  فيه 
املجتمع،وتشمل  يف  أو  الفرد  لدى  واحلكم  النقد 
ومجيع  واالخــالق  والفن  واملعتقدات  املعارف  عىل 
جمتمعه  يف  او  الفــــرد  هبا  يسهم  التي  الــقــدرات 
ــة(()1(   وروحــي وفكرية  عملية  ــامذج  ون طــرق  وهلــا 
ضمن  احلسني  اإلمــام  هبا  قام  التي  الثورة  وتدخل 
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وديمومته  رقيه  عىل  حافظ  مبدأ  فهي  املعطيات  هذه 
ان  رغم  اليوم  اىل  زال  وما  الثورة   وقوع   زمن  منذ 
لكن  معياريًا(()2(  عنرصًا  يتضمن  الثقافة  ))مفهوم 
ثقافة الثورة عند اإلمام احلسني بعيدة عن هذا متامًا، 
لكوهنا قيمة معنوية خالصة ومفهومًا جديدًا للعيش 
اإلنسان  هبا  يتشبث  التي  العنارص  أهم  جعل  احلر. 
عىل املحك ويأيت يف مقدمتها ))احلياة(( إذ قَدم اإلمام 
حياته لتثبيت الدين وترسيخ مفهوم اإليامن احلقيقي.

املعارف  من  )جمموعة  عىل  تدل  ُهنا  فالثقافة  إذن 
الترصف  ــامط  وانـ والذهنية  التقنية  واملــهــارات 
واملخالفة التي مُتيز شعبًا عن سواه من الشعوب()3( 
املجتمع  حياة  يف  حتول  ))نقطة  الثورة  تكون  وعليه 
لقلب النظام البايل وإحالل نظام تقدمي جديد حمّله، 
وهي هبذا تتميز عن االنقالب الذي يتلخص يف نقل 
السلطة من يد إىل ُاخرى(()4( والنقطة التي حتول هبا 
تركته  وما  الطف،  معركة  هي  اإلسالمي  املجتمع 
بقي  وديني  واجتامعي  سيايس  أرث  من  للمسلمني 
نموذجًا حُيتذى به إىل اليوم ألنه من املالئمة واحليوية 
توجهاته  كانت  مهام  جمتمع  لكل  نموذجًا  جعله  ما 
))مدرسة  فهي  واالجتامعية،  والسياسية  الدينية 
إصالح  ينشدون  الذين  واملصلحني  األمة  لطالئع 
أمتهم وجمتمعاهتم ويبحثون عن السبل التي توصلهم 
اخلري،  سبيل  اىل  أمتهم  وأخــذ  أهدافهم  حتقيق  اىل 
وذلك ملا حتويه هذه احلركة اإلهلية املقدسة من رؤى 
أحداثها  فصول  وتأمل  طالعها  ملن  يمكن  وبصائر 
التي  واالسرتاتيجيات  النظم  جمموعة  اىل  هيتدي  أن 
كيام  وهنضته  حركته  من   احلسني االمام  اعتمدها 
العملية االصالحية(()5( وهذه  يستنري هبا يف معرتك 

وثقفت  احلُسينية  الثورة  له  رُوجت  التي  القيم  هي 
التي  والكرامة  احلر  العيش  لضامن  عليها  االنسانية 
ُتالئم االنسان باختالف انتامئه وجنسيته أو دينه فهي 

ثورة عاملية مل يشهد التاريخ مثيلها إىل اليوم. 

المبحث الأول

التجاه الإ�شالحي للثورة 

ال يمكن عَد الثورة االصالحية التي قام هبا االمام 
احلسني ثورة نوعية، بل شمولية يف أصدق وصف هلا، 
الثورة  احتضنت  التي  الفرتة  القول  ومما يصدق هذا 
يكن  مل  شموليًا  بعدًا  الثورة  اعطى  مما  هلا،  ومهدت 
حمصورًا يف االسالم أو العرب، بل االنتشار الواسع 
التي  الثورة حققت هذه الشمولية  الذي كانت علية 
أن ظرفها وزمن والدهتا جعالها  ثم  نتحدث عنها، 
أكثر عمقًا، فهي ــ الثورة ــ كانت تنمو وتتكامل منذ 
احلسني  االمام  عارص  فقد  إعالهنا،  قبل  بعيد  زمن 
وقبل  يزيد،  زمن  عارص  كام  وسياسته،  معاوية  زمن 
هذه الفرتة كان لديه وعيًا عميقًا باملعنى الرشعي 
الرسول يف طفولته  للثورة، فقد عاش االمام مع 
وصباه وكان مشهد املعارضة حارضًا أمامه وما كان 
ُيعانيه الرسول من املرشكني أيضًا معارصته حلكم أيب 
بكر، وأيام اخلليفة عمر بن اخلطاب وعثامن واإلمام 
يف  نجح  الذي  احلسن)6(  اإلمام  عهد  ثم   عيل
هذا  احلسني،  اإلمام  أخيه  لثورة  السيايس  التخطيط 
دليل اليقظة السياسية املبكرة لذا كان اإلمام احلُسني 
متابعًا اإلمام احلسن بكل خطوة، هذه املتابعة هيأت 
حني،  بعد  ولو  النظام  من  لالنتقام  املسلم  الشعب 
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بصنع  كفيلة  وحدها  احلسن  اإلمام  يقظة  وكانت 
القرار السيايس)7(.

من  كثريًا  غريَّ  ثورٌي  ربيٌع  األرض  عىل  هَب  لقد 
املفاهيم وأقلق كثريًا من الثوابت يف التاريخ احلديث 
التاريخ  يشهد  قديمة  تأرخيية  وقفة  للمسالة  أن  إال 
الطف،  معركة  هي  تلك  احلسني  لإلمام  بريادهتا 
األمة  يف  اإلصــالح  لطلب  خرج  ))إنــام   فاإلمام
واإلصالح  النهضة  يف  فسريته  النبوة،  ربيب  وهو 
هادية  معامل  تشكل  ومواقفه  وخطابه  ُيقتدى،  منهج 

لكل ُحر غيور عىل مصلحة أمته وجمتمعه(()8(.

 ومن هنا كانت ثقافة الثورة ثقافة ُحسينية وجهها 
احلياة  استنشق  ببعد  ظهرت  فقد  اإلصالح،  اآلخر 
من خالل املوت، فكانت إصالحا للدين واألمة... 
نه من التمدد ليشكل  ولكن هل هلذا املفهوم ترهل مكَّ
ما  عىل  اإلسالم  حلقيقة  مغايرًا  معنى  األمر  هناية  يف 

رَوج له البعض؟

قطعا ال، ألن اإلسالم -بعده دينًا- مل يكن فاسدًا 
إلجراء اإلصالح عليه من خالل الثورة التي قام هبا 
السياسية هي من  السلطة  كانت  بل  احلُسني،  اإلمام 
من   الرسول جاهد  إسالمي  ملمح  أبرز  شوهت 
أجل حتقيقه يف املجتمعات وهو العدالة االجتامعية، 
الثورة  يف  )اإلصالح(  مفهوم  توضيح  يمكن  وعليه 
الذي  التأرخيي  للسياق  وفقا  نقاط  بعدة  احلُسينية 
فيام  عليها  توافرت  التي  والنتائج  الثورة  به  جاءت 

بعد: 

الفهم، . 1 إصالح  أو  )الفهم(،  باالصالح  نقصد 
فهاًم  احلُسينية  للثورة  فهمنا  يكون  أن  جيب  إذ 

حقيقيًا ألهدافها ودوافعها، وهذا الفهم سيجعل 
وواقعيًا،  واسعًا  مفهومًا  اإلصالح  مفهوم  من 
وضمن أكرب وأهم األهداف التي سعى هلا اإلمام 
يف ثورته ونادى هبا )تثبيت دين اهلل( وليس متردًا 
بعض  له  روجت  كام  هبا  طمعًا  أو  السلطة  عىل 
يدُع  مل  اإلمام  أن  ذلك  عىل  يدل  ومما  اجلهات، 
املدينة  لبيعته عندما خرج من مكة ونزل  الناس 

بل ثورة ورفضًا للظلم والطغيان)9(.
توجب . 2 احلُسني  باإلمام  تتعلق  رشعية  مسألة 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 ِ اهللَّ ــاَلِت  رَِس ُيَبّلُِغوَن  ــَن  ِي ﴿الَّ تعاىل  فقوله 
 ِ بِاهللَّ َوَكَف  اهلل  إِلَّ  َحًدا 

َ
أ َيَْشْوَن  َوَل  َوَيْخَشْونَُه 

َحِسيًبا﴾)10( فرسالة اهلل التي ُتشري هلا اآلية الكريمة 
وعدم  للعامل  احلرية  وتأسيس  للظلم،  اخلضوع  عدم 
اإلمام  عهد  يف  معاوية  خرج  فقد  للظامل،  اخلضوع 
واكمل  اإلسالمية  الرشيعة  ضوابط  عن   احلسن
وجب  وهنا  السلطة  تسلم  عندما  يزيٌد  اخلرق  هذا 
آمن  بمفاهيم  الثقة  وإعادة  للظلم  فاصٍل  حّد  وضع 
رفض  لــذا  العدالة،  أمهها  اإلسالمي  املجتمع  هبا 
مبايعته  ألن  باميعته  ليزيد  اخلضوع  احلسني  اإلمــام 
تعني القبول باخلرق الذي أصاب املفاهيم اإلسالمية 

وتثبيته.

اجلانب . 3 يف  والسيام  اصحاهبا  إىل  األدوار  إناطة 
لإلصالح  احلقيقية  النواة  كان  الذي  السيايس، 
الرجوع  وجب  وهنا  بقادهتا  مرتبطة  األمة  ألن 
من  السياسية  السلطة  وتسلم  الرشعي  للجانب 
االسالمي  املنهج  وتطبيق  احلسني  االمام  قبل 
متسكه  يكن  مل  احلسني  االمام  عنه  دافع  الذي 
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قال:  إذ  فيها،  أحقيته  خالل  من  إال  باخلالفة 
ومن  باحلق  أوىل  فاهلل  احلق  بقبول  قبلني  ))فمن 
رَد عيلَّ هذا أصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني القوم 
باحلق وهو خري احلاكمني(()11( فاإلمام كان 
مرصًا كل اإلرصار عىل تصحيح الفهم، فحديثه 
يدل عىل أنه ترك أمر خالفته هلل وحده حيكم بينهم 

باحلق ومل يتعنت أو يتوعد أو يستبد برأيه)12(.

حينها  للحكم  املعارض  اخلط  يشكل   كان إذ 
ومما يدلل عىل ذلك عدم استظهار النية لثورة مسلحة 
إلسقاط  العامة  من  جيش  إعداد  أو  األمر  بادئ  يف 
جواز  بعدم  التامة  القناعة  يمتلك   انه مع  احلكم 
وبحتمية  اإلسالمية  لألمة  امية  بني  حكم  استمرار 
من  وذلك  الرشعية  مراحلها  وفق  ولكن  املواجهة 
خالل الكثري من األحاديث التي وردت عنه، فقد 
ردد حديث رسول اهلل كثريًا، إذ ذكر عن جده 
قوله: ))إذا بلغ بنو العاص ثالثني رجاًل اختذوا دين 

اهلل دغاًل، ومال اهلل دوالً، وعباد اهلل خوالً(()13(.

فقد كان عىل  آخر،  هذا من جانب، ومن جانب 
اإلمام مسؤولية دينية حتمية مل يستطع دون إبالغها 
األموي  املرشوع  شكل  فقد  سكوته  ثمن  كان  مهام 
الواجب  من  كــان  وهنا  لإلسالم  حقيقيًا  هتــديــدَا 
وإيقافه  املرشوع  هذا  مواجهة  اإلمام  عىل  الرشعي 
كام  السالم  اإلســالم  فعىل  مواجهة  بال  استمر  وإن 
قال يف كلمته املشهورة ملروان بن احلكم: ))وعىل 
ُبليت األمة براِع مثل يزيد(( مما  إذا  اإلسالم السالم 
اإلمام  ُيظهرها  التي  املتفردة  املبدئية  مالحظة  يمكن 
يف التمسك بالدين وقواعده ودقائقه وهو القائل يف 
إعطاء  بيدي  ُأعطيكم  ال  واهلل  ))ال  الطف:  معركة 

الذليل، وال أفر فرار العبيد((، فقد نشأ اإلمام احلُسني 
مل  وقائدًا  هلا  ــدًا  رائ منه  وجعلت  املدرسة  هذه  عىل 
يشهد له التاريخ زلة يقف عندها مبغضوه، فقد جسد 
للتأريخ أروع ما كانت اإلنسانية تتفاخر به، والسيام 
يعلم  كام  الطف،  معركة  يف  بموته  يعلم  كان   انه
بقضية السبي التي ذكرها فقال: ))شاء اهلل أن يراُهن 
خري  ثورته  يف  القصوى  املبدئية  جسد  فقد  سبايا((، 
باإلسالم  حلق  الذي  الفهم  إصالح  أجل  من  جتسيد 
جراء متسك بني أمية ومن لفَّ لفهم باحلكم تشوهيًا 
باجلور    الرسول منرب  وحلقيقية  اإلسالم  لتعاليم 

والظلم.

تعرية  يف  الواضح  األثــر   احلُسني ملبدأ  وكــان 
ونمذجتها  جتربتها  تنامي  ومنع  األموية  السلطة 
العامل  يف  والسياسية  الدينية  السلطة  مستوى  عىل 
كانت  ))اخلــطــورة   اإلمام رأى  إذ  اإلســالمــي، 
أهنا  أساس  عىل  األموية  التجربة  ُتقدم  أن  يف  تتمثل 
السياسة  مستوى  عىل  اإلسالمية  للتجربة  نموذج 
واالجتامع واالقتصاد... بحيث تصبح تلك التجربة 
اهنا  أساسه  عىل  وتندرج  اإلسالم  فهم  أبواب  أحد 

صفحة من صفحات كتابه(()14(.

ومن هنا نكتشف ان ثقافة اإلصالح التي قام هبا 
اإلمام احلسني أصبحت ثقافة عامة لكل شعب ولكل 
الكريم،  القرآن  به  جاء  ما  ضمن  كانت  ألهنا  عرص 
واملناسبة  املالئمة  من   - اإلصــالح   - فهو  وبالتايل 
اإلنسانية وهذا ردًا عىل عىل  للمجتمعات  ما يصلح 
ألصحاب  وانتصارًا  اإلسالمية،  التجربة  ينتقد  من 
جهدها  وجهت  التي  اإلسالمية  النقدية  املقاربة 
اإلنساين  للعامل  اإلسالمية  التعاليم  نجاعة  إلظهار 
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رغم  الطائفي،  التوجه  أو  الدين  عن  النظر  بغض 
املقاربة  وجود عقليات ُسخرت للحيلولة دون هذه 
ويستلفتنا يف هذا الصدد الرصاع املدمر بني املذاهب 
اإلسالمية نفسها الذي أصبح شفرة حادة تشوه وجه 

اإلسالم احلقيقي. 

المبحث الثاني

ال�شتدماج الديني

مل تكن الثورة احلسينية بعيدة عن الدين اإلسالمي 
حفظ  أهدافها  أعظم  من  بل  معه،  متوافقة  غري  أو 
عرضه  ملا  خالفًا  وبتعاليمه  به  والتمسك  الدين 
اجلانب املناهض للثورة، لذا لو أمعنا النظر يف املفاهيم 
ثرائها  عىل  نجدها  الثورة  عكستها  التي  اإلسالمية 
والسيايس  احلــريب  الظرف  مع  جــدًا  نــادرة  وعمقها 
الذي عاشه اإلمام، كام ال ننسى أن اجلانب املناهض 
وأتباعه  احلسني  اإلمام  تسقيط  غايته  كانت  للثورة 
دينيًا وسياسيًا واجتامعيًا، لذا كانت أساليبه مغالطية 
يمكننا عرضها يف خضم احلديث عن الظروف التي 
االستدماج  عمق  عن  والكشف  الثورة  هبا  مــَرت 

الديني الذي شكلته الثورة بقائدها وأتباعه.

للرأي  إغفاهلا  يمكن  ال  بمرحلة  الثورة  مرت 
العام، وهي مرحلة العلن التي خاض غامرها اإلمام 
مع أتباعه لوصول األمر اىل أشده يف الفساد الذي أخذ 
يبعث حالة التدهور الفكري واالجتامعي يف املجتمع 
النبي، فكان احلكم حتت أشد  بعد عرص   العريب 
اإلسالم،  بقيم  واستهتارًا  وعنجهية  فسادًا  الناس 
ت مضاجع  حينها كانت كلمة اإلمام الفصل التي قضَّ
وهي  بتخبطم  وأخذت  عروشهم  وهزت  املفسدين 

أمة  يف  ــالح  اإلص لطلب  خرجت  ــام  ))إن  :قوله
إليه  أشار  الذي  الفساد  إذن   ،)جدي )رسول اهلل
اإلمام كان ساريًا يف األمة نفسها ال احلكم فقط، لذا 
ناجعًا لإلمام يف حتشيد  الدينية خمرجًا  التعبئة  جاءت 
الناس وترغيبهم يف الثورة عىل الظلم والفساد وبيان 
اجتامعيًا وفكريًا وسياسيًا وعقائديًا، ومن هذا  آثاره 

االستدماج ما نالحظه يف خطابه ألعدائه وأتباعه.

مسار  تغيري  إىل  هــادفــًا  ألعــدائــه  خطابه  فمن 
الذي  للفساد  الذي أصاهبم ووضع حدًا  االنحراف 
أخذ ينخر مفاصل املجتمع بسبب جهلهم وتعنتهم، 
قوله حينام أخذت الثورة بمرحلتها األخرية وأخذ 
وحرق  اإلمــام  معسكر  عىل  باهلجوم  االمــام  أعــداء 
-وهو  النار  بسسب  باإلنحسار  أخذت  التي  اخليام 
بيت  حول  جيولون  القوم  )فأقبل  حــرج-:  موقف 
والنار تضطرم  اخلندق يف ظهورهم  احلسني، فريون 
يف احلطب والقصب الذي كان ُألقي فيه، فنادى شمر 
أتعجلت  ُحسني  يا  صوته:  بأعىل  اجلوشن  ذي  بن 
هذا  من   :احلُسني فقال  القيامة؟  يوم  قبل  بالنار 
له:  فقال  نعم،  فقالوا:  اجلوشن؟  ذي  بن  شمر  كأنه 
مسلم  ورام  صليا  هبا  َأوىل  أنت  املعزى  راعية  ابن  يا 
من   احلُسني فمنعه  بسهم  يرميه  أن  عوسجة  ابن 
ذلك. فقال دعني حتى أرميه فأن الفاسد من أعداء 
له  فقال  منه،  اهلل  أمكن  وقد  اجلبارين،  وعظامء  اهلل 

احلسني: ال ترمه فأين أكره أن أبدأهم بقتال()15(.

تقديم  أجل  من  يتصارعان  معجامن،  النص  يف 
الذي  التارخيي  الواقع  عىل  خيمت  إنسانية  رؤيــة 
احتضن احلدث،  األول يتمثل يف اجلهة السالبة التي 
تتمثل يف السلطة األموية وبشاعة اساليبها يف احلفاظ 
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اجلهة  يف  فيتمثل  األخــر  اجلانب  أما  السلطة،  عىل 
وأتباعه   احلسني اإلمام  بشخص  متمثلة  املوجبة 
املقاتلة  رشف  ونيل  املشاركة  يف  احلظ  هلم  كان  ممن 
هذا  يف  احلدث  الطف،  واقعة  يف   اإلمام بجانب 
النص يدور يف الواقع بني الرش واخلري لذا مل ختتف من 
النص مؤرشاهتم، بل هي من أكدت عمق االستدماج 
األول  اجلانب  ُيقدم  الثورة،  أظهرت  الذي  الديني 
احلسني  اإلمام  دخول  وهي  مغالطية  بنتيجة  احلدث 
النار ــ كام أفرزه النص عىل لسان اجلانب السالب ــ 
واقعة  يف  للمخاطبني  واستفزاز  مكر  فيه  حكم  وهو 
مع  املحاورة  برشوط  يلتزم  مل  حوار  أنه  كام  الطف 
تناقض اطرافه، فام اجلريمة التي أدت اىل احلكم عىل 
اإلمام بالنار يوم القيامة كام جاء عىل لسان شمر بن 
ذي اجلوشن يف النص؟ حماربة الفئة الضالة وإصالح 
للسلطة  خانعة  مطيعة  تنصاع  أخــذت  التي  األمــة 
حوهلا  يدور  التي  الشخصية  اىل  وبالنظر  األموية، 
احلدث ــ شخصية اإلمام احلسني شخصية واقعية 
يمكن للعامة احلكم عليها بالنقيض ملا جاء عىل لسان 
التي  النفسية  الوظيفة  لكن  اجلوشن،  ذي  بن  شمر 
مستوى  عىل  ناجعة  تكن  مل  املخاطب  هدف  كانت 
املحادثة ألهنا مل جتر املحادثة اىل مستوى مغالطي كام 
مل  فاشاًل  االفتتاح  فكان  املخاطب،  من  متوقعًا  كان 
يؤد التفاعل املرجو الذي يأخذ باملحادثة مأخذًا جادًا 
فالفعل  النص،  كام يف دور شمر بن ذي اجلوشن يف 
الكالمي الذي قصد انجازه شمر بن ذي اجلوشن بدأ 
القتال وقتل اإلمام لكن مل ُينجز هذا الفعل بفضل 
االستدماج الديني الذي جعل عملية التواصل فاشلة 
املوجب  السالب يف احلوار وناجعة للطرف  للطرف 

أي اإلمام، وألن هناك عالقة بني الفعل الكالمي 
مستوى  عىل  التفاعل  يكن  مل  االجتامعي  والفعل 
انجاح عملية التواصل )فكل فعل اتصايل يتطابق اىل 
حد كبري مع اهلدف منه()16( للرد الذي جاء عىل لسان 
رمي  عوسجة  بن  مسلم  رام  عندما  احلسني  اإلمــام 
بقتال،  أبدأهم  ان  أكره  أين  اجلوشن:  ذي  بن  شمر 
مع اعتداء شمر بن ذي اجلوش عىل اإلمام والتجاوز 
الذي ذكره شمر بن ذي  الديني  اللفظي والعقائدي 
اجلوش، لكن رد اإلمام كان حد فاصال يشهد بزيف 
اآلراء التي تبناها معاوية ومن كانوا معه للحفاظ عىل 
السلطة، إذا مل حيمل خطابه هوية فردية تفرز غاية 
شخصية أو توجه خاص بل كل ما دار عليه اخلطاب 
هو تفنيد رأي شمر بن ذي اجلوش والرجوع يف أمره 

إىل الرشيعة اإلسالمية مع اعتدائه وجتاوزه.

للفئة   خطاباته مجيع  يف  املبدأ  هذا  ونالحظ 
الدين وجرف  التي حاربت من أجل تشويه  الضالة 
فجر  قبل  الناس  يقود  كان  الذي  الرتدي  اىل  الناس 
أخالق  املرحلة  تلك  يف  يمثل   ألنه اإلســـالم، 
اإلسالم يف عقائده وترشيعاته التي تبغي إىل هتذيب 
إىل  باألخالق  والرقي  املجتمع  ــالح  وإص النفس 
املستويات واملنازل وأكرمها، وهذا ما ظهر يف  أرفع 
ممارساته)17( ومن ذلك قوله وهو خياطب الناس 
اسمعوا  الناس  ــا  ))إهي اإلســـالم:  نــرصة  أجــل  من 
عيَل،  لكم  حلق  بام  أعظكم  حتى  تعِجلوين  وال  قويل 
قبلتم  فإن  عليكم،  مقدمي  من  إليكم  أعتذر  وحتى 
النصف، كنتم  عذري، وصَدقتم قويل، وأعطيتموين 
بذلك أسعد، ومل يكن عيل سبيل، وإن مل تقبلوا مني 
العذر، ومل تعطوا النصف من أنفسكم أمجعوا أمركم 
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ورشكاءكم ثم ال يكن أمركم عليكم ُغمة ثم اقضوا 
الكتاب  نــَزل  الــذي  اهللُ  ولَيي  إن  ُتنظروين  وال  إيَل 
التي كانت  وهو الذي يتوىل الصاحلني(()18( املعركة 
بانتظار اإلمام مل تكن معركة متكافئة بل من كان 
معه من أهل بيته وصحابته ال يتجاوز املئة كام ذكرت 
كان  معاوية  جبهة  يف  كــان  ما  بينام  املصادر  بعض 
الذي  الديني  االستدماج  نلمح  ذلك  ومع  باآلالف 
املهيمنة  هي  القوة  لغة  تكن  ومل   اإلمام عليه  كان 
 عىل املوقف عىل حرجة وحدته، فقد أوكل اإلمام
الظاملني ومل يتخذ  القوم  بينه وبني  أمره إىل اهلل حيكم 
الناس من ضاللتهم  لتحرير  أخرى يف خطابه  ُسباًل 
التي كانت مسيطرة عىل عقوهلم يف الوقوف بجانب 
معاوية ونرصة البيت السفياين، بل كان موقف اإلمام 
أو  للمناقشة  قابل  غري  واضحًا  موقفًا  يزيد  بيعة  من 
ذلك،  عىل  للدليل  كافية  املشهورة  وقولته  املهادنة 
فعله  ما  مع  مثله(()19(  ُيبايع  ال  ))ومثيل   :قال إذ 
يزيد بسائر معارضيه من التنكيل والقتل، مضافًا اىل 
ذلك ما قام به من فضائع مل يستطع التاريخ إنكارها 
الناس  وسبي  احلسني  قتل  من  عنها  التغايض  أو 
ووصــوالً  باملنجنيق  الكعبة  رمــي  الــنــاس،إىل  أمــام 
الذي  بن   ملسلم  قيادهتا  أوكل  التي  احلرة  واقعة  إىل 
واملال  العرض  فيها  يستبيح  أيام  ثالثة  املدينة  احتل 
أرشف  احتضن  ــذي  ال البلد  هــذا  حرمة  وانتهاك 
اخللق ))النبي حممد(( بشكل مل يسبق له مثيل)20( 
بأن طال  تعدى إجرامه وخبثه وحقده عىل اإلسالم 
احلرة  واقعة  يف  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  الرسول 
ُيذكر)21( يف خرب  أن  بأن قال: واهلل ألحمو اسم حممد 
صاحب  لنا  ينقل  اإلسالم  عن  وخروجه  يزيد  تعهر 

تذكرة اخلواص عندما خرج أهل املدينة عىل يزيد مع 
احلُسني: )وبايعوا - أي أهل املدينة - عبد اهلل بن 
ما  يا قوم واهلل  يقول:  الغسيل، وكان حنظلة  حنظلة 
باحلجارة من  ُنرمى  أن  يزيد حتى خفنا  خرجنا عىل 
واألخوات  والبنات  األمهات  ينكح  رجل  السامء 
النبيني( أوالد  ويقتل  الصالة  ويدع  اخلمر  ويرشب 
اإلمام  وجــود  مع  باحلكم  يزيد  أهلية  ولعدم   )22(

احلُسني رفضه اهل املدينة كام قامت مكة هبذا بعد 
يف  والقتل  اخلراب  املدينة  عىل  معاوية  جيش  جَر  أن 
أن  من  يردعهم  مل  ومعاوية  يزيد  فحش  لكن  أهلها، 
يفعلوا بمكة ما فعلوه باملدينة فخرج جيش بأمر من 
ـ لعنه اهلل  معاوية وكان حينها حيترض من مرض أصابهـ 
ــ بقيادة جمرمه السفاح مسلم بن عقبة، ومات معاوية 
بعد أن استخلف احلصني بن نمري عىل قيادة اجليش 
ورمى  احلــرم،  يف  وهو  الزبري  اهلل  عبد  ناوش  الذي 
الكعبة بالنريان حتى احرتقت الكعبة)23( هذا ما كان 
من  الناس  بني  نرشوه  وما  ويزيد  معاوية  دين  عليه 
الناس  أغلب  خوف وتردي فكري وعقائدي جعل 
ُمسريين ملا يرده حتى لو كان خمالفا لإلسالم، عكس 
التيار املناهض للسلطة األموية املتمثل بحركة اإلمام 
الذلة واخلنوع  املوت عىل  آثروا  وأتباعه ممن  احلسني 
شكل  بل  ينتظرهم،  كان  الذي  باملوت  يقينهم  مع 
التي  الثورة  هذه  مظاهر  من  مظهرًا  بالدين  التمسك 
ولإلسالم  هيبته  للدين  حيفظ  كان  ما  بكل  التزمت 
التي  األحداث  من  الكثري  يف  واضح  وهذا  روحه،  
رافقت الثورة منها عندما رام اإلمام احلُسني اخلروج 
وفادهتم  الكوفة  اهل  له  بعث  العراق  إىل  مكة  من 
اخلروج  اإلمام  قرر  حينها  عليهم،  إمامًا  ينصبوهنم 
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من  بأنه  البعض  تظاهر  وهنا   العراق،  إىل  مكة  من 
الناصحني لإلمام فدعاه لإلقامة يف مكة ومنهم عبد 
اهلل بن الزبري، إذ ُيروى أن رجاًل كان يطوف بالكعبة 
ويرسه  ــام  اإلم ُينادي  الزبري  بن  اهلل  عبد  سمع  أنه 
بيشء، فالتفت اإلمام  إىل الناس وقال: ))أتدرون 
ما يقول ابن الزبري؟ فقلنا ال ندري، جعلنا اهلل فداك! 
فقال: قال: أقم يف هذا املسجد امجع لك الناس، ثم 
ُأقتل خارج منها بشرب أحب  قال احلسني: واهلل ألن 
إيل من أن ُأقتل داخال منها بشرٍب، وأيم اهلل لو كنت يف 
جحر هامة من هذه اهلوام الستخرجوين حتى يقضوا 
اليهود يف  يَف حاجتهم، واهلل ليعتُدَن عيَل كام اعتدت 

السبت(()24(. 

الذي  الفساد  مدى  يظهر  اخلرب  هذه  يف  اإلمــام 
صار إليه احلكم كام ُيظهر فضاعة احلال التي وصلت 
حرم  من  الكعبة  ألن  االموي،  البيت  بحكم  الدولة 
اهلل يأمن هبا كل من عىل هذه األرض وال جيوز ألحد 
استباحة هذه احلرمة، لكن الرتدي االخالقي جعلت 
ويزيد  معاوية  قبل  من  احلرمة  هذه  خرق  اليقني  من 
احلرة،  واقعة  يف  الكعبة  حرق  ذلك  عىل  يدلل  ومما 
يف  عظيم  معسكر  يف  سعد  بن  عمرو  يزيد  أمر  كام 
 احلُسني ُيناجز  أن  اإلمام  ثورة  قبل  احلج  موسم 
أن  األمر  جتاوز  بل  غيلة،  قتله  وإال  متكن  أن  ويقتله 
أتباعه أمرهم  دس يف ذلك املوسم ثالثني رجاًل من 
متعلقًا  كان  لو  حتى  متاحة  وسيلة  بكل  اإلمام  بقتل 
بأستار الكعبة)25(، واالمام وسط كل هذه الدسائس 
أولوياته  ثاين  الدين  أو  مل جيعل اإلسالم  واملؤامرات 
اإلسالم  أجل  من  للموت  وأهــل  نفسه  عرض  بل 
هذا  حــرمــة  عــىل  حفاظًا  مكة  يف  البقاء  ورفـــض 

كان  الذي  الديني  االستدماج  يكمن  وهنا  املقدس 
تنال  إسالمية  ثقافة  فأصبح  احلُسني،  اإلمــام  عليه 
هنضة  فكانت  العصور،  مر  عىل  واالحرتام   التقدير 
النبي والدفاع عنها،  ُسنة  عاشوراء هنضة إلحياء 
ونقلها إىل حيز التطبيق يف حياة املسلمني، ألن تعاليم 
النبي  قد ُأمهلت آنذاك، كام أن البدعة قد ُأحييت 

وظهرت)26(.

المبحث الثالث

ال�شت�شراف في الثورة الُح�شينية

أديب  جنس  بأنه  االسترشاف  نفهم  أن  اخلطأ  من 
اخلطابات  مجيع  يف  تدخل  آلية  هو  بل  خمصوص، 
احلُسني  اإلمام  وُيعد  نوعيتها،  أو  توجهها  كان  مهام 
الثقايف اإلسالمي، لذا رأت  من مرجعيات اخلطاب 
أهم  عىل  تقفا  أن  بمكان  ــرضورة  ال من  الباحثتان 
لفهم  منعطفًا   - تأرخييًا   - مثلت   التي  استرشافاته 
للثورة  حُيسب  إعجازي  ودليل  العلوية  املدرسة 
وأهلمتهم  هبا  لإلقتداء  الكثري  دفعت  التي  احلسينة 
الوعي اجلاد املثمر من أجل فهم الواقع والوقوف عند 
أهم مفاصله إشكاالً، لكن االسترشاف الذي وقف 
عنده اإلمام احلسني استرشاٌف مل يكن تنبؤيًا، بل كان 
استرشاف يقيني ُمسند بام قاله الرسول، إذن كان 
التأزم  من  الثورة  ومنع  الواقع  دفع  غايته  علم  عن 
االسترشاف  ماهية  إىل  بالنظر  املــوت،  دائــرة  داخل 

الذي هو نوع من الفعل اإلجيايب)27(. 

فقد  احلقيقة،  غاية  كان  الثورة  يف  شهدناه  وما 
املوت  وجعل  وقوعه  قبل  احلدث  اإلمام  استرشف 
معارضيه  أرعب  تكنيك  وهو  احلياة  اجل  من  غاية 
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متكافئة  اإلمام يف معركة غري  فقتل  وأربك سريهم، 
سيخلق منه بطاًل ُينصفه التاريخ وتركه يعني انتصارًا 
لذا  العامة،  عند  قبول  من   له كان  ملا  له  حقيقيًا 
قل  أو  خارسًا  خيارًا  ليزيد  البيعة  موضوعة  جاءت 
البيت  روقة ترصح بمدى اخلرسان الذي يشكو منه 

االموي إزاء البيت العلوي. 

معركة  قبيل  لإلمام  جرت  التي  ــداث  األح كل 
عكست  التي  ألقواله  واإلهتامم  النظر  حتيل  الطف  
مع  والسري  املوقف،  استرشافية  وهي  فريدة  ظاهرة 
املوقف  اإلمام  معه  استثمر  بشكل  االسترشاف  هذا 
لصالح املعركة، وأول مظاهر هذا االسترشاف أقوال 
الرسول التي كانت حارضة مع احلسني، ومنها 
والكيفية  مقتله  عىل  تؤكد  كانت  التي  االقوال  تلك 
ال  موقف  أزاء  هنا  ونحن  املعركة،  هبا  جترت  التي 
ألهنا  بتفاصيلها  استيعاهبا  البرشية  حكمتنا  تستطيع 
وقدرة  االمــام  شخص  عظمة  من  بالدهشة  تصيبنا 
ليكن مفهوما جديد  املوت  فقد قلب مفهوم  صربه، 
هائلة وحكمة  اىل طاقة  بالفعل حيتاج  للحياة، وهذا 

تفرد هبا اإلمام. 

ومــن أهــم اســترشافاته ملوتــه مــا جــاء عــىل لســان 
ــام  ــني ف ــع احلس ــا م ــجاد: ))خرجن ــام الس اإلم
بــن  حييــى  ذكــر  إال  منــه  ارحتــل  وال  منــزالً  نــزل 
زكريــا وقتلــه، وقــال يومــًا: ومــن هــوان الدنيــا عــىل 
اهلل أَن رأس حييــى بــن زكريــا ُأهــدي إىل بغــيٍّ مــن 

ــل(()28(. ــي إرسائي ــا بن بغاي

 ،اإلمام موت  يسترشف  خطورته  عىل  النص 
الرأس  محل  هو  الطف  واقعة  يف  مفصيل  حدث  مع 

العراق  مدن  بني  به  والطواف  الرماح  عىل  الرشيف 
االسترشاف  هذا  أن  القول  يمكن  ال  وهنا  والشام 
تنبؤي بل هو واقعي كان هدف اإلمام من ذكره هتيئة 
نفسها، وتكاد تكون  لقتله وللمعركة  بيته وأصحابه 
املقاربة التي طرحها اإلمام بينه وبني حييى بن زكريا 
التأريخ  هلا  خضع  الذي  والباطل  احلق  بني  مقاربة 
الشهادة  حقق   احلُسني لكن  أطرافها  وقــَرب 
فلسفة  ))إن  إذ  وترهبهم  أعداءه  ختيف  كانت  التي 
الوقت  يف  كانت،  والعقيدة  املبدأ  سبيل  يف  الشهادة 
ذاته، توكيدًا للكرامة اإلنسانية، التي أدت يف األخري 
بالرفض والتحدي واختاذ  إىل جمازفة أخالقية متثلت 
موقف ثوري أعاد إىل اإلنسان املهان. ومن هنا، فإذا 
احلقيقة  يف  كسب،  فإنه  بقتله،  الرهان  احلُسني  خرس 
واالرصار  التضحية  يف  رغبته  عرب  الرهان  والواقع، 
حتى  ومــىض،  بيده  قــدره  محل  حيث  تنفيذها،  عىل 
الشهادة(()29( فقد حتولت الشهادة مع اإلمام احلسني 
إىل فلسفة للحياة ألهنا كانت نزاع بني احلق والباطل، 

انترص احلق حمررًا معه اإلنسان عىل مر العصور.

 :األكرب عيل  البنه  قوله  أيضًا  استرشافه  ومن 
))يا بني، إين خفقُت برأيس خفقة، فعَن يل فارٌس عىل 
فرسه وهو يقول: القوم يسريون واملنايا تسري إليهم، 

فعلمت أهنا أنفسنا ُنعيت إلينا(()30(.

من  قريبة  النفس  تكون  عندما  سايكولوجيا 
الثورة  املوت ال تكون قوية لكن هذه املعادلة قلبتها 
االسترشاف  خالل  من  جدًا  واضح  وهذا  احلسينية 
الذي رافق الثورة من بداياهتا مع اإلمام احلسن حتى 
من  ألحد  يمكن  فال  احلسني،   اإلمــام  مع  اعالهنا 
وجدنا  ما  نحو  عىل  له  والتهيئة  املوت  انتظار  البرش 
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فلسفة  االسترشاف  محل  هلذا  عليه،  احلسني  اإلمام 
رموزًا  هلم  وقدمت  األجيال  رافقت  للموت  خاص 
والضياع،  الرتاخي  من  ومحايتها  الذات  للتعبريعن 
فمقولة احلُسني : ))ال أرى املوت إال سعادة، وال 
هذا  ساعد  وربام  برما(()31(   إال  الظاملني  مع  احلياة 
ليزيد وأعوانه  االسترشاف عىل خلق معركة جديدة 
مل تكن باحلسبان لإلجرام الذي كان يسيس كل يشء 
بالدولة هو ظهور شخصيات انقالبية خالل املعركة 
أو ُقبيلها مثل شخصية احلر الرياحي)32( الذي رجع 
إلنسانيته رافضًا ما كان عليه معسكر يزيد من جرم 
متحررًا من هذا الظلم فثمة مقاربات عديدة حدثت 
بفعل استرشايف مل ختتف آثاره يف معركة الطف كقوله 
السابق مقرنًا املوت بالسعادة، واحلياة بالذلة واهلوان 

الشتامهلا عىل الباطل. 

عىل  الــقــالدة  خمط  آدم  ولــد  عىل  ــوت  امل ))ُخــط 
يعقوب  اشيتاق  أساليف  إىل  أوهلني  وما  الفتاة،  جيد 
بأوصايل  أنا القيه، كأين  إىل يوسف وخري يل مرصع 
وكربالء،  النواويس  بني  الفلوات،  عسالن  تقطعها 
فيمألَن مني أكراشا جوفًا، وأجربًة ُسغبًا، وال حميص 
البيت،  أهل  رضانا  اهلل  رضا  بالقلم،  ُخط  يوم  عن 

نصرب عىل بالئه  ويوَفينا أجور الصابرين(()33(.

حتمل  واقعية  ثنائية  النص  يف  ويعقوب  يوسف 
عليها  اشتمل  التي  واملقاربة  لإلنتظار،  إجيايب  معنى 
وأهله   احلُسني  واإلمام  ويعقوب  يوسف  بني  النص 
الظلم الذي  )جده وأبيه( تقع يف عدة حماور، األول 
أبيه، قرصًا وحقدًا من  بأبعاده عن    حلق بيوسف
به  يتحىل  كان  الذي  اإليامن  كذلك  وطمعًا،  أخوته 
يوسف واإلمام احلُسني، وكان سالحه أرعب معاديه 

وقض مضاجعهم، إذ متثل يف الصرب واخلضوع ألمر 
اهلل عَز وجَل... أما أهم حمور هو انتصار احلق واملبدأ 
 ،يف النهاية لكل من اإلمام احلُسني والنبي يوسف
وإن كان بموت احلُسني ذلك ألن موته حقق شهادة 
لصدق  رمــزًا  فحققت  املمكن  فوق  قفزت  نوعية 
ملا  ورشعيتها  مصداقيتها  ولــوال  والعقيدة،  املبدأ 
املسلمني وجتذرت يف  املسلمني وغري  دخلت قلوب 

خمياهلم)34(.

الخاتمة والنتائج

لقد وقف البحث عىل مجلة من النتائج أمهها:

وكيف . 1 احلُسينية  للثورة  اإلصالحي  املعنى 
مل  إذ  للمسلمني،  ثقافيًا  مدخاًل  الثورة  شكلت 
فاسدًا مما تطلب إجراء اإلصالح  يكن اإلسالم 
بالبيت  املتمثلة  احلاكمة  الفئة  خرجت  بل  عليه، 
ال  بات  حتى  اإلسالم  تعاليم  عن  السفياين 
الذي  للفساد  اسمه  إال  اإلسالم  من  ُيعرف 
االخالقي  وللرضر  واملجتمع  بالدولة  استرشى 
حلقه  الذي  ))العقائدي((  والديني  واالجتامعي 

يزيد ومعاوية واتباعهم باإلسالم.

الفساد  تنامي  ملنع  ناجعًا  سالحًا  الثورة  فكانت 
وتعرية  املفسدين  عــىل  لإلنتفاض  الــنــاس  ــع  ودف
صلحت  عامة  ثورة  الثورة  كانت  هلذا  أساليبهم... 

لكل أمة ولكل شعب.

بل . 2 إسالمية،  خارج  أساليب  أية  للثورة  يكن  مل 
  مع حراجة املوقف وصعوبته ما زال احلُسني
أعدائه  مع  حتى  وتعاليمه  باإلسالم  متمسكًا 
الثورة  رافق  الذي  الديني  لإلستدماج  وذلك 
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اإلسالم  أجل  من  مظاهرها  أهم  أحد  وشكل 
ونرصته. 

ومن مظاهر الثورة االسترشاف الذي كان له بعد . 3
القوة  واصحابه   احلُسني منه  استمد  روحي 
والوقوف  الطغيان  أهل  مقاومة  عىل  واإلرصار 
لصاحلهم،  املوت  معادلة  وقلب  بوجههم 
عىل  تؤكد  جديدة  فلسفة  إىل  الشهادة  فتحولت 

كرامة اإلنسان وحريته. 
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دور المبّلغ الديني في بّث التعاليم الدينية بين الزائرين خالل زيارة الأربعين

)درا�شة ميدانية(

م. �سمانة عزيز ال�ساعدي

كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء  

الملخ�ض

إن قضية االرشاد وهداية الناس ودعوهتم اىل اهلل تعاىل كانت من االسس التي قامت عليها مناهج ورساالت 
االنبياء، وقد أكد القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة عىل أمهية تبليغ الدين االسالمي والعمل به يف كل زمان 
ومكان باعتباره مسؤولية املسلمني عمومًا واملتخصصني يف العلوم الدينية بشكل خاص، الذين إن أخلصوا يف 
عملهم التبليغي كان هلم موقع االنبياء واملبّلغني لرساالت اهلل. وعن االمام الصادق: »من تعّلم العلم وعمل 

به وعلمُه هلل دعي يف ملكوت الساموات عظياًم«.  

فيه  تزداد  الذي  العرص  هذا  يف  خصوصًا  هبا،  االستهانة  يمكن  ال  ثقيلة  ومسؤولية  رشيفة  وظيفة  والتبليغ 
احلاجة اليه، وينتظر من املبّلغ الديني ان يبذل قصارى جهده يف تبيني املبادئ االسالمية وتثبيتها والدفاع عنها 
تفويت  بلغ أقىص مداه، فيجب  قد  املضاد  التي خترتقه ألن اإلعالم  اخلارجية  املؤثرات  املجتمع من  لتحصني 
الناس  به جيعل  العمل  اخلبيثة. وأن عدم  املشؤومة وخمططاهتم  أهدافهم  اىل  الوصول  الفرصة عىل االعداء يف 

تعمل املنكر وال تردع عنه من قبل العلامء مما يؤدي اىل تدمري املجتمع. 

احلجة،  إقامة  هو  فاهلدف  اهلدف،  هم  وليسوا  التبليغية  العملية  وموضوع  ميدان  هم  والناس)الزائرون(، 
واملبّلغ لديه الرغبة يف هدايتهم ويعتربها قضية ال تنفصل عن وجدانه، بل تزداد عنده كلام ازداد التحامًا معهم 

وحبًا هلم.

املقدسة برز اىل املجتمع جمموعة من  بالعتبات  الدينية متمثاًل  السنوات االخرية، وبفضل دور املرجعية  يف 
املبّلغني الفضالء وكان هلن دور متميز يف بث التعاليم الدينية خالل الزيارات املليونية )األربعينية(. 

ولبيان دور املبّلغ الديني يف بث التعاليم الدينية بني الزائرين خالل زيارة األربعني تم استخدام أحد االساليب 
االحصائية )اسلوب التحليل العاميل( وذلك باالعتامد عىل نتائج استامرة استبيان بلغ عددها )200( استامرة 
وتم توزيعها عىل الزائرين خالل زيارة األربعني للسنة املاضية 1439هـ، حيث خلصت البيانات يف ستة عوامل 

رئيسة وكان هلا تأثري مبارش وغري مبارش. 
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The role of the preacher in spreading the religious teachings among pilgrim-

ages during the arbaeen )field study(

Lecturer. Samana Aziz Al-Saadi

Faculty of Management and Economics / Karbala University

Abstract

The guidance of people and calling them for Allah Almighty, was of the foundations on 
which the teachings and messages of the prophets were stood for, the Holy Quran and Hadiths 
emphasized the importance of delivering those teachings and working by them at all times and 
places as a responsibility to Muslims in general and to the clerks in particular, those who done 
their part in preaching, would have the status of prophets who delivered the word of Allah 
before. As Imam al-Sadiq "pbuh" once said: "Whoever learns knowledge and works by it and 
teaches it to others, they will be named in the kingdom of heaven as a great individual".

The preaching is a noble task and a heavy responsibility that cannot be underestimated, es-
pecially in this age where it needed the most. The preacher is required to put every efforts they 
have to clarify the Islamic principles and to prove them in order to immunize the society from 
external influences trying to penetrate it. So, the enemies shouldn’t be given the opportunity to 
reach their evil goals.

The pilgrims are the field and the subject of the preaching process, but they aren’t the goal. 
The goal is to establish the argument, as the preacher has the desire to guide them as an issue 
that is not separated from their conscience, but it even increases within them whenever they 
came together.

In recent years, and thanks to the role of the supreme religious authority represented by the 
holy shrines in Iraq, a group of pious preachers emerged in the community and had a distinct 
role in the dissemination of religious teachings during the Arbaeen pilgrmage.

To illustrate the role of the religious preacher in spreading the religious teachings among 
pilgrims during the Arbaeen walk, a statistical method (Factor Analysis Method) was used, 
depending on the results of a special statistical questionnaire that its data was collected during 
the Arbaeen of last year (1439 Hijri), where the data were summarized in six main factors that 
had a direct and indirect impact in the illustration of the role of the preacher in delivering the 
religious teachings among pilgrims during this walk.
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الف�شل الول

 المقدمة

من  تعترب  ال  وتعاىل  سبحانه  اهلل  إىل  الدعوة  أن 
الساحة  يف  حتريكها  يمكن  التي  البسيطة  املسائل 
هي  بل  ــاذج،  وس بسيط  بشكل  والفكرية  العلمية 
متنوعة  إسالمية  ثقافة  اىل  حتتاج  التي  املسائل  من 
مؤهالت  واىل  واقعية  واجتامعية  سياسية  ومعرفة 
ومشاعر  أفكار  تغيري  قضية  ألن  معينة،  شخصية 
عىل  السيطرة  يتطلب  حياهتم  اىل  والدخول  الناس 
االسلوب  خالل  من  الذات  وعي  يف  التأثري  مواقع 
بالواقع  املحيطة  املوضوعية  والظروف  واملضمون 
ومن خالل الرصد الدقيق للمؤثرات التي يمكن ان 
وبام  أيضًا.  املجال  هذا  يف  اجيابية  عنارص  اىل  تتحول 
اإلنسان  هيدد  الذي  واالنحراف  والفساد  الرش  إن 
كان واليزال موجودًا عىل مرِّ العصور، فإن امُلنِذرين 
ٍة  مَّ

ُ
أ ّمِْن  كانوا موجودين دائاًم، قال اهلل تعاىل: ﴿ِإَون 

إِلَّ خَل فِيَها نَِذيٌر﴾)1(.
اخللق،  عىل  وحّجة  مبّلغ  أول   آدم كان  وقد   

.وأن آخر احلجج هو االمام املهدي

م�شكلة البحث

يعترب التبليغ الديني من القضايا اهلامة يف عامل اليوم 
من  املسلم  حياة  يف  دوره  وخطورة  أمهيته  ويكتسب 
حيث أنه يعترب العامل االسايس يف تكوين الشخصية 
االسالمية للفرد املسلم ولألرسة وكذلك للمجتمع 
االسالمية  املفاهيم  بإيصال  وذلك  والدولة،  املسلم 

واألحكام الرشعية من خالل الرتبية والتعليم إضافة 
اىل االعالم وأساليبه احلديثة. 

ترك  يعني  الديني  التبليغ  بأمر  االهتامم  عدم  وأن 
االمر باملعروف والنهي عن املنكر مما يؤدي اىل تدمري 
عنه  ُيردعون  وال  املنكر  الناس  يفعل  حيث  املجتمع 

من قبل العلامء فيكون مصريهم الدمار واهلالك.

هدف البحث 

الديني  املبّلغ  دور  بيان  اىل  البحث  هذا  هيدف 
زيارة  خالل  الزائرين  بني  الدينية  التعاليم  بث  يف 
االحصائية  االساليب  أحــد  باستخدام  األربعني 
نتائج  عىل  وباالعتامد  العاميل(  التحليل  )اسلوب 
خالل  إجــراؤه  تم  بذلك  خاص  احصائي  استبيان 

زيارة األربعني للسنة املاضية 1439هـ.

الف�شل الثاني

 الجانب النظري

ن هذا الفصل ثالثة مباحث: وتضمَّ

المبحث الول

 التبليغ الديني 

وهو  تبليغًا،  أي  بالغًا،  بلغ  بمعنى  لغة:  التبليغ 
رسالة  يف  يذاع  بيان  والبالغ:  الغاية.  به  يتوصل  ما 

ونحوها)2(. 

التعاليم  وإيــصــال  عــرض  اصطالحًا:  التبليغ 
تعاىل:  اهلل  قال  الناس)3(،  اىل  الساموية  واالرشادات 
ّبَِك ِإَون  إَِلَْك ِمن رَّ نزَِل 

ُ
أ َما  بَّلِْغ  الرَُّسوُل  َها  يُّ

َ
أ ﴿يَا 



108

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

ِمَن  َيْعِصُمَك  َواهللُّ  رَِساَلَُه  بَلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل  َّْم  ل
انلَّاِس﴾)4(. 

تاريخ التبليغ الديني

ــل  االوائ املبلغني  أن  عىل  الكريم  الــقــرآن  أكــد 
)االنبياء()5( عندما جاءوا لتبليغ رساالت اهلل، كانوا 
بون وُيقَتلون فكانوا حيتسبون  يعلمون بأهنم سوف ُيعذَّ
اهلل يف ذلك، فبعض األنبياء حتمل عبء هداية قومه 
منهم  البعض  واجــه  فيام  صابر،  وهو  طويلة  سنني 
الظلامت  من  قومه  إلخراج  والفراعنة  امللوك  أعتى 
إىل النور، متمثاًل بنبي اهلل موسى، والبعض اآلخر 
إىل  اإلهلية  الكلمة  إيصال  ساح يف األرض من أجل 
رسول  اما   .عيسى اهلل  بنبي  متمثاًل  الناس  مجيع 
اهلل فقد ُبعث يف جمتمع عبثت فيه اجلاهلية، وحتمل 
من  إلخراجها  األمة  تعليم هذه  أعباء  عديدة  لسنني 
اجلهل، فتعلم منه الكثري وانترشوا يف البالد االخرى 
وقاموا بنرش الدين اإلسالمي بينهم وهدايتهم، وإىل 
املبّلغون بالصرب والتوكل عىل اهلل  يومنا هذا يستعني 

إلنجاح عملية التبليغ. 

أن أول من قام بعملية التبليغ، اهلل تعاىل عندما بّلغ 
آدم بتعاليمه وحّذره من الشيطان، الذي قام فيام 
تبليغًا كاذبًا خيالف تعاليم  بالتبليغ املضاد وبّلغُه  بعد 
اهلل تعاىل. وقد عمل آدم عىل تبليغ أوالده مما عّلمه 
الشيطان، ثم قام أوالده من  اهلل تعاىل وحّذرهم من 
بعده هبذه املهمة اجلسيمة، واستمر التبليغ من قبلهم 
وال   .حممد بالنبي  مسريهتم  تعاىل  اهلل  ختم  أن  اىل 
يزال مستمرًا باألئمة والعلامء الذين هم ورثة االنبياء. 

 وعليه فقد مرَّ التبليغ الديني بمراحل تارخيية تطور 

فيها وفقًا ملقتضيات الظروف البرشية زمانية ومكانية 
وكذلك وفقًا لإلمكانات البرشية من حيث مستوى 
الطاقات  حيث  ومن  التفكري،  ومستوى  اإلدراك 

البدنية والقدرات اآللية ويف حدود املتاح)6(.

التبليغ الديني في ن�شو�ض القراآن الكريم 

مرة   )27( منها  اشُتق  وما  التبليغ  كلمة  ُذكرت 
هلا  أخرى  وهنالك مصطلحات  الكريم)7(  القرآن  يف 

عالقة بمعنى التبليغ وهي:
َدَعوُْت أ.  إِّنِ  َرّبِ  ﴿قَاَل  تعاىل:  اهلل  قال  الدعوة: 

قَْوِم َلًْل َوَنَهاًرا﴾)8(.
الرُّْشِد ب.  إَِل  ﴿َيْهِدي  تعاىل:  اهلل  قال  اإلرشاد: 

فَآَمنَّا بِه﴾)9(.
ا ج.  ً التبشري: قال اهلل تعاىل: ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ ُمَبرشِّ

َوَنِذيًرا﴾)10(.
ِيَن ُيَبّلُِغوَن رَِساَلِت د.  التبليغ: قال اهلل تعاىل: ﴿الَّ

َحًدا إِلَّ اهلل﴾)11(.
َ
ِ َوَيْخَشْونَُه َوَل َيَْشْوَن أ اهللَّ

حقيقة  إيصال  يعني  القرآين  التبليغ  فإن  وعليه   
الناس واخراجهم من  اذهان  اىل  التوحيد واالسالم 

ظلامت اجلهل. 
الدين  احكام  الناس  تعليم  يعني  التبليغ  عمومًا 
ونَِعم  باجلنة  وتبشريهم  االهلية  واملعارف  االسالمي 
رضاه  عىل  للحصول  وترغيبهم  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
وحتذيرهم من خمالفة أوامره باإلضافة اىل دعوهتم اىل 

االعتقاد بأصول الدين والعمل بفروعه)12(.

التبليغ الديني في الأحاديث ال�شريفة

  اهلل رسول  عن  الروايات  من  العديد  وردت 
وأكدت  الدين  تبليغ  عىل  حتث   الكرام بيته  وأهل 
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هبا  يتمتع  التي  الرفيعة  املنزلة  عىل  الروايات  هذه 
حيث  من  كاألنبياء  واعتربهتم  العمل  هلذا  املتصدي 
الوظيفة يف التبليغ، حيث قال رسول اهلل : »رحم 
خلفاؤك؟  من  اهلل،  رســول  يا  فقيل:  خلفائي،  اهلل 

قال: الذين حييون سنّتي ويعّلموهنا عباد اهلل«.

عن أمري املؤمنني أنه قال: ملا كلَّم اهلل عز وجل 
موسى بن عمران، قال موسى: إهلي ما جزاء من 
دعا نفسًا كافرة إىل اإلسالم؟ قال: يا موسى آذن له يف 

الشفاعة يوم القيامة ملن ُيريد.

أيب  سمعت   :اهلل رسول  عن   الزهراء عن 
من  عليهم  فُيخلع  حُيرشون  شيعتنا  علامء  إن  يقول: 
يف  وجّدهم  علومهم  كثرة  قدر  عىل  الكرامات  خلع 

إرشاد عباد اهلل)13(.

عن الصادق أنه قال: إذا كان يوم القيامة بعث 
اهلل عز وجل العامل والعابد فإذا وقفا بني يدي اهلل عز 
وجل قيل للعابد: انطلق إىل اجلنة، وقيل للعامل: قف 

اشفع للناس بحسن تأديبك هلم.

من  كــان  فمن  أال  ــال:  ق أنــه   العسكري عن 
املنقطع  برشيعتنا  اجلاهل  وهذا  بعلومنا  عاملًا  شيعتنا 
عن مشاهدتنا يتيم يف حجره، أال فمن هداه وأرشده 

وعلمه رشيعتنا كان معنا يف الرفيق األعىل)14(.

ال�شتدلل على وجوب التبليغ الديني

أن  ُيمكن  عامة  مسؤولية  الديني  التبليغ  يعترب 
اآلخرين،  عن  تسقط  وبذلك  الناس  بعض  حُيققها 
الكفائي،  بـالواجب  فقهيًا  عليه  يصطلح  ما  وهذا 
الكفاءة  لدهيم  )ممــن  الناس  من  فئة  تتقدم  حيث 

للتعلم وهبم الكفاية للتبليغ( اىل إيصال صوت احلق 
اىل  أحكامها  وبيان  الساموية  الرسالة  معامل  وإيضاح 
يف  شعب  ألي  أو  كانت  ارض  أي  يف  مجيعًا  الناس 
وحققت  الناس  من  الفئة  هذه  تقدمت  فإذا  العامل، 
أنجزت  قد  )التبليغ(  املطلوبة  املهمة  تكون  ذلك 
القرآن  عليه  أكد  ما  وهذا  اآلخرين.  عن  وسقطت 
الكريم، قال اهلل تعاىل: ﴿َوَما َكَن الُْمْؤِمُنوَن ِلَنفُِرواْ 
ُهواْ  ََتَفقَّ ِ فِْرقٍَة ّمِنُْهْم َطآئَِفٌة ّلِ

َكآفًَّة فَلَْوَل َنَفَر ِمن ُكّ
لََعلَُّهْم  إَِلِْهْم  رََجُعواْ  إَِذا  قَْوَمُهْم  َوِلُنِذُرواْ  ادّلِيِن  ِف 

َيَْذُروَن﴾)15(.
وتسمى آية النفر التي منها يمكن االستدالل عىل 
اجل  من  االسالمية  االحكام  وتعليم  تعلم  وجوب 
عىل  كفائيًا  وجوبًا  يعلمون  ال  الذين  الناس  ارشاد 
 الدوام. ويعترب التبليغ الديني واجبًا عينيًا لألنبياء
من  هنجهم  مواصلة  بمهمة  يضطلع  مــن  ولكل 

.)16(االوصياء واالئمة

وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم، قال اهلل تعاىل: 
ّبَِك﴾)17(. نزَِل إَِلَْك ِمن رَّ

ُ
َها الرَُّسوُل بَّلِْغ َما أ يُّ

َ
﴿يَا أ

اأهداف التبليغ الديني

هيدف التبليغ الديني اىل ايصال الناس اىل الكامل 
اجل  ومن  املجتمع،  أو  الفرد  صعيد  عىل  االنساين 
الساموية.  الكتب  وأُنزلت  االنبياء  ُبعث  اهلدف  هذا 
جمموعة  خالل  من  التدرج  من  البد  ذلك  ولبلوغ 
نابعة  العملية  الناحية  من  وحمددة  مشخصة  أهداف 

من تعاليم الدين االسالمي ومنها:

الدعوة اىل التوحيد: قال اهلل تعاىل: ﴿َولََقْد َبَعثَْنا أ. 
َواْجَتنُِبواْ  اهللَّ  اْعُبُدواْ  ِن 

َ
أ رَُّسوًل  ٍة  مَّ

ُ
أ  ِ

ُكّ ِف 
اُغوَت﴾)18(. الطَّ
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نََّما ب. 
َ
أ فََحِسبُْتْم 

َ
باملعاد: قال اهلل تعاىل: ﴿أ التذكري 

نَُّكْم إَِلَْنا َل تُرَْجُعوَن﴾)19(.
َ
َخلَْقَناُكْم َعَبًثا َوأ

َها ج.  يُّ
َ
إحياء القلوب واالرواح: قال اهلل تعاىل: ﴿يَا أ

ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعُكم  ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ هلِلّ الَّ
لَِما ُيْيِيُكْم﴾)20(.

َها انلَِّبُّ د.  يُّ
َ
أ التبشري واالنذار: قال اهلل تعاىل: ﴿يَا 

َوَداِعًيا   * َونَِذيًرا  ا  ً َوُمبَّشِ َشاهًِدا  رَْسلَْناَك 
َ
أ إِنَّا 

نًِيا﴾)21(. اًجا مُّ ِ بِإِذْنِهِ َوِسَ إَِل اهللَّ
إضافة اىل أهداف أخرى كاألمر باملعروف والنهي 
والتعليم  والعقل  الفطرة  وإثارة  وايقاظ  املنكر،  عن 

والتزكية)22(.

المبحث الثاني

المبّلغ الديني

للتعليم  املستعد  الشخص  هو  الديني)23(:  املبّلغ 
بالتبليغ  للقيام  العلمية  ــوزات  احل يف  والتحصيل 

الديني عىل اختالف شؤونه:

تبليغ األصول باألدلة العقلية والنقلية عن طريق . 1
البيان والكتابة.

مداركها وعرضها . 2 من  باستنباطها  الفروع  تبليغ 
للعمل.

الناس . 3 اىل  الدين  وابالغ  البالد  اىل  بالنفر  التبليغ 
بواسطة ارتقاء منابر اخلطابة والوعظ.

التبليغ بواسطة وسائل االتصال السمعية واملرئية . 4
واالنرتنت والفضائيات.

وتأليف . 5 واملجالت  النرشات  بواسطة  التبليغ 
الكتب والرسائل واالطروحات. 

عوامل نجاح المبّلغ الديني 

إن نجاح أو فشل املبّلغ يف حتقيق اهلدف من التبليغ 
يعتمد عىل العوامل التالية:

1. دافع المبّلغ

عملية  ملامرسة  املبّلغ  منه  ينطلق  الذي  الدافع  إن 
اىل  إضــافــة  باملسؤولية  الشعور  هــو  التبليغ)24( 
االستفادة من اخلربات والوسائل املتاحة والتي هتّون 
أمامه املصاعب، وكلام كان الدافع اقوى كان االمل 
وجود  الدافع  ذلك  يقوي  والــذي  أكــرب،  بالنجاح 
النصوص القرآنية واحلديثية التي تعترب التبليغ واجبًا 
اهليًا واملبّلغ مندوبًا عن اهلل وتبني بركات ذلك العمل 

عىل املبّلغ وعىل الناس عمومًا. 

2. محتوى التبليغ

املوازين  مع  منسجمة  املبّلغ  رسالة  كانت  كلام 
فكري  بثراء  يتمتع  املبّلغ  وكان  والفطرية،  العقلية 
التقنيات  من  واستفادة  واسعة  اسالمية  وثقافة 
نفوس  عىل  وتأثريه  نجاحه  كان  احلديثة،  والوسائل 

الناس وإفادهتم اكرب)25(.
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3. �شفات المبلغ

يرى االسالم رضورة توفر جمموعة من الصفات 
احلقيقية  املكانة  يتبوأ  هبا  والتي  الناجح  املبّلغ  يف 
تعاىل  اهلل  اىل  الدعوة  يف   االنبياء لطريق  كامتداد 

والقيم االنسانية واالسالمية، ومنها:

الصفات االخالقية أ. 

إن ميزان الشخصية االسالمية هو االخالق وبه 
يمكن نرش الدين االسالمي ومن هذه الصفات)26(.

باألسباب  • يأخذ  أن  املبّلغ  عىل  اهلل:  عىل  التوكل 
يف  أهدافه  لتحقيق  الظاهرية  والوسائل  الطبيعية 
يمده  أن  منه  ويطلب  اهلل  عىل  يتوكل  ثم  التبليغ 

بالتوفيق والعناية الغيبية. 
وظيفة  • من  املبّلغ  به  يقوم  ما  إن  االخالص: 

تعاىل  هلل  خالصة  تكون  أن  جيب  مقدسة  رشعية 
وخالية من شوائب الرياء. 

الشجاعة: عىل املبّلغ أن يكون شجاعًا يف طرحه  •
عملية  ايقاف  اىل  يؤديان  واهلوان  الضعف  ألن 

التبليغ.
ومن الصفات االُخرى للمبّلغ: الصرب، الصدق،  •

التواضع والصدر الواسع الذي به يواجه اصنافًا 
خمتلفة من الناس.

الصفات العلمية ب. 

الصفات  من  بمجموعة  يتحىل  أن  املبّلغ  عىل 
العلمية ومنها: 

من  • واٍف  قدر  عىل  يكون  أن  الدين:  يف  التفقه 
العقائد،  كالفقه،  متعّددة:  جماالت  يف  العلم 
االسالم  ويبلغ  العربية،  وعلوم  الكريم،  القرآن 

الصحيح بحيث ال يسلك طريق أصحاب البدع 
واجلهل. 

دوام التحصيل العلمي: أن يستمر يف التحصيل  •
العلمي لزيادة قدرته العلمية والعملية ألن العلم 

يف تطور مستمر.
املعرفة بالزمان واملكان: أن يتطرق إىل املوضوع  •

املناسب يف الزمان واملكان املناسبني، ألن أغلب 
الناس يعتمدون عىل املبّلغني يف مواسم التبليغ يف 

أخذ العلوم واملعارف والتوجيهات)27(.

الصفات العمليةج. 

عىل املبّلغ أن يراعي جمموعة من الصفات العملية 
ومنها)28(: 

وأن  • وفعله،  قوله  يتوافق  أن  احلسنة:  القدوة 
يمتلك التأثري عىل الناس وأن تكون كلمته نافذة 

اىل القلوب.
الدنيا  • حطام  يستهويه  ال  أن  الدنيا:  يف  الزهد 

والتطلع اىل ما يف أيدي الناس، وانام يرجو ثواب 
اهلل والدار االخرة.

نقله  • يف  دقيقًا  يكون  أن  الرشيعة:  عىل  األمانة 
وإبالغ  األداء  يف  والنصح  الرشعية  لألحكام 
التساهل  عن  بعيدًا  وجه  بأحسن  األمانة 

والتسامح والتهاون.

4. و�شائل التبليغ

تساهم  مناسبة  ووسائل  أساليب  اىل  املبّلغ  حيتاج 
حرصها  يمكن  ال  والتي  التبليغ،  عملية  نجاح  يف 
بكيفية واحدة، وال سيام يف عرص التطور التكنولوجي 

والتقنيات اإلعالمية واإللكرتونية ومنها:
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وسائل شفوية تقدم بشكل مبارشأ. 
االهــداف  لتحقيق  وسيلة  اقــوى  الكالم  يعترب 
التاريخ  امتداد  عىل  واالجتامعية  والسياسية  الثقافية 
وبأشكال  الناس  اىل  رسالته  املبّلغ  يوصل  هبا  والتي 

متنوعة منها)29(:
املحارضات، الندوات واملؤمترات. •
املواعظ والقصص. •
احلوار التلفزيوين واإلذاعي أو يف اإلنرتنت. •
السينام واملرسح. •

وسائل تقدم بالكتابة وبشكل غي مبارشب. 
البحوث واملقاالت والرسائل العلمية. •
الكتب واملوسوعات والدراسات التخصصية. •

االتصال  وشبكات  اإلعــالم  وسائل  اىل  إضافة 
الثقايف واملعريف احلديثة)30( التي هي اليوم أكثر تأثريًا 

من االساليب العسكرية واالقتصادية ومنها: 
الربامج واملضامني اإللكرتونية )االنرتنت(. •
احلمالت اإلعالمية واإلعالنية. •

الذي  البارع  الفنان  هو  الناجح  فاملبّلغ  وعليه 
ويتجنب  ــرة  واملــؤث الفاعلة  االساليب  يستخدم 
اىل  احلقيقية  الرسالة  ايصال  يف  العقيمة  االساليب 
مقابل  يف  شيئًا  متثل  ال  الكالم  فاعلية  ان  ثم  الناس، 
عىل   البيت أهل  أئمة  أكد  وقد  العمل،  فاعلية 
التبليغ بالعمل أكثر من التبليغ بالقول ملا له من تأثري 
والقيم  االســالم  نحو  الناس  اجتذاب  يف  اعجازي 

االسالمية)31(.
بغري  الــنــاس  دعــاة  »كــونــوا   :الصادق ــال  ق
والصالة  واالجتهاد  الــورع  منكم  لريوا  ألسنتكم، 

واخلري فإن ذلك داعية«. 

المبحث الثالث

 الم�شمون التبليغي

التي  الدينية  املــادة  هو  التبليغي)32(:  املضمون 
ليعّرفهم  الناس  اىل  ليقدمها  الديني  املبّلغ  يعّدها 
باألحكام الرشعية وتوجيههم بطريقة صحيحة بغية 
التأثري  خالل  من  والسلوكي  اإليــامين  التغيري  خلق 
ومن  وثقتهم  حمبتهم  وكسب  فيهم  والفّعال  االجيايب 

ثم التزامهم االختياري باألحكام الرشعية.

اأهمية الم�شمون التبليغي

تربز أمهيته من خالل كونه حلقة وصًل بني املبّلغ 
والناس فهو ميزان صالح املجتمع وفساده باعتباره 
الفكري والسلوكي للمسلم  البناء  العنرص األهم يف 
اهلداية  بمبدأ  مبارش  بشكل  يرتبط  أنه  اىل  باإلضافة 

والتزكية.

�شوابط الم�شمون التبليغي

عمله  يستصغر  ال  أن  الديني  املبّلغ  عىل  جيب 
فهو  االخــرى،  كالنشاطات  اليه  ينظر  وال  التبليغي 
اىل  يؤدي  فيه  انحراف  أّي  وأن  عمل جاد وحساس 
من  النفور  اىل  باملخاطب  يــؤدي  مما  عكسية  نتائج 
الدين بدالً من ُحبه والعمل به. وعليه هنالك بعض 

االمور الرضورية التي جيب مراعاهتا ومنها:

يف . 1 اإلتقان  ويتحقق  وإحكامه  الكالم  إتقان 
التبليغ يف ظل التفرغ واملطالعة.

اإلقناع عىل املدى الطويل والسعي إلطالة مدى . 2
تأثريات العمل التبليغي.

إدراك . 3 خالل  من  الزمان  مقتضيات  مواكبة 
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وفق  وتلبيتها  وتشخيصها  اآلنية  املتطلبات 
التكليف الديني. 

أن . 4 )االولوية(، إي جيب  املهم  ثم  األهم  مراعاة 
الفورية  احلاجات  مع  الكالم  مضمون  يتطابق 

واألولية للناس.
اجتاه . 5 أي  يف  اإلفراط  وتفادي  االعتدال  مراعاة 

كان سوى كان يف اجلهات األخالقية أو اجلهات 
السياسية. 

عن . 6 واالبتعاد  اللني،  التحاور  إسلوب  إعتامد 
التكفري واالهتام.

 التبليغ الح�شيني

االساليب  أنجح  مــن  احلسيني  التبليغ  يعترب 
االفكار  ايــصــال  يف  نفعًا  واكثرها  التبليغية)33( 
حيث  املسلمني  ــان  اذه يف  وترسيخها  االسالمية 
التحريف  من   البيت أهل  خط  حيفظ  ان  استطاع 
له من صعوبات،  أو االندراس رغم كل ما تعرض 
كتقديم  املبّلغ  قبل  من  االخفاقات  بعض  اىل  اضافة 
أو  االسطورة  من  تقرتب  علمية  غري  تبليغية  مــادة 
وكذلك  واملناسبة،  واملكان  الزمان  مع  تتناسب  ال 
للتبليغ  السامي  اهلدف  عن  املبّلغني  بعض  خروج 

والبحث عن املكاسب الدنيوية الزائلة.

خالل  الدينية  التعاليم  بث  في  الح�شيني  المبّلغ  دور 

زيارة الأربعين

أن الناس عمومًا والزائرين خصوصًا، هم ميدان 
اهلــدف،  هم  وليسوا  التبليغية  العملية  وموضوع 
فقد  بالفعل  هدايتهم  أما  احلجة،  إقامة  هو  فاهلدف 
تتحقق وقد ال تتحقق، لكن املبّلغ الديني يعترب الرغبة 

يف هداية الناس )الزائرين( هي قضية ال تنفصل عن 
معهم  التحامًا  ازداد  كلام  عنده  تــزداد  بل  وجدانه، 
وحبًا هبم فهم عيال اهلل وعباده. واملبّلغ احلسيني ال 
ناحية  من  آخر  اسالمي  مبّلغ  أي  عن  كثريًا  خيتلف 
اىل  إضافة  والثقافية،  العلمية  للمؤهالت  امتالكه 
الثقافات،  متعدد  املخاطبني  من  مجهورًا  امتالكه 
تتمثل يف  املبّلغ احلسيني  وهنالك خصوصية حيملها 
 األئمة فكر ومنهج  املخاطبني من  يعرضه عىل  ما 
عامة ومنهجية االمام احلسني يف طلب االصالح، 
خطهم  واىل  اليهم  ينتمي  انه  عىل  نفسه  يقدم  أنه  ثم 
تتضاعف  أن  اىل  يــؤدي  وهــذا  ومضمونًا،  شكاًل 
املتمثل  االصيل  االسالم  يعرض  عندما  مسؤوليته 
وحماسن  علومهم،  وهــدهيــم،   االئمة بصفات 
قال:  اهلروي،  صالح  بن  السالم  عبد  عن  كالمهم. 
أحيا  عبدًا  اهلل  »رحم  يقول)34(:   الرضا سمعت 
يتعلم  قال  أمركم؟  حييي  وكيف  له:  فقلت  أمرنا، 
علومنا ويعّلمها الناس، فإن الناس لو علموا حماسن 

كالمنا التبعونا«.

الف�شل الثالث

الجانب العملي

امليداين  املصدر  عىل  االعتامد  تم  عّينةالدراسة: 
املبّلغ  »دور  املدروسة  الظاهرة  عن  البيانات  جلمع 
خالل  الزائرين  بني  الدينية  التعاليم  بث  يف  الديني 
زيارة األربعني«، حيث تم مجع البيانات يف فرتة زيارة 
األربعني للعام املايض 1439هـ أثناء مرور الزائرين 
 )225( مجع  أمكن  حيث  هلــم،  املخصصة  باملدن 
مكتملة  غري  االســتــامرات  استبعاد  وبعد  استامرة، 
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كانت  استامرة،   )25( عددها  كان  والتي  االجابة 
الصاحلة للتحليل )200( استامرة.

البيانات  جلمع  الالزمة  االستبيان  استامرة  وأن 
الــدراســة  موضوعة  الظاهرة  حــول  واملعلومات 
بعد  هلــا  التوصل  تــم  اسئلة  عــدة  مــن  تكونت  قــد 
االستشارات من جهات متعددة هلا عالقة باملوضع.

استامرة  يف  االسئلة  هذه  وضع  عند  روعي  وقد 
عملية  لتسهيل  واضح  بشكل  تكون  ان  االستبيان 

فرزها وتبويبها واستخالص نتائج الدراسة منها.

وقد بلغ العدد اإلمجايل لألسئلة 25 سؤاالً مثلت 
عّينة الدراسة وكالتايل: 

اجلنس •
التحصيل العلمي  •
املرشدين  • أو  املبّلغني  بأحد  التقيت  أن  هل سبق 

الدينيني؟
هل تعتقد بأن التبليغ الديني أمٌر أسايٌس هاٌم؟ •
به  • يقوم  أن  جيب  الديني  التبليغ  بأن  تعتقد  هل 

شخص معني؟
يراعي  • أن  الديني  املبّلغ  عىل  بأن  تعتقد  هل 

املستوى املعريف للمتلقني؟ 
عىل  • تعتمد  الديني  للمبّلغ  الناس  استجابة  هل 

حبهم له؟
هل باعتقادك أن كبار السن أكثر استجابة للتبليغ  •

من الشباب؟
هلا  • االجتامعي  التواصل  وسائل  بان  تعتقد  هل 

دور يف بث التعاليم الدينية القّيمة؟
هل املبّلغ الديني له دور يف التأثري باملجتمع؟  •

هل يصاب املبّلغ الديني باإلحباط لعدم استجابة  •
الناس له؟

باألحداث اآلنية  • الديني االهتامم  املبّلغ  هل عىل 
وبيان احكامها الرشعية؟

هل تعتقد بان الناس هيتمون باإلصغاء ملا يطرحه  •
املبّلغ الديني؟ 

املبّلغ  • حول  اشاعات  من  يثار  بام  تصدق  هل 
الديني؟

ارشاد  • اىل  هتدف  دينية  فضائية  قنوات  هنالك 
وتوعية اجليل اجلديد، هل تعتقد بأهنم يستجيبون 

لذلك؟ 
هل يتعرض املبّلغ الديني لإلهانة من قبل بعض  •

الناس؟ 
يف  • معّينة  طائفة  او  فئة  الديني  التبليغ  خيص  هل 

املجتمع؟
من  • عامل  الناس  مودة  كسب  بان  تعتقد  هل 

عوامل نجاح املبّلغ الديني؟
عن  • والنهي  باملعروف  االمر  أساليب  اتباع  هل 

املنكر يساعد يف نجاح رسالة التبليغ؟
هل باعتقادك ان عىل املبّلغ الديني اتباع اسلوب  •

التدرج إليصال الرسالة التبليغية؟
اللغات  • لبعض  الديني ومعرفته  املبّلغ  ثقافة  هل 

عامل أسايس يف نجاح عمله التبليغي؟
هل هنالك عدد كايف من املبلغني الدينيني لتغطية  •

طريق الزائرين؟
فئة  • عىل  يركز  الديني  املبّلغ  ان  باعتقادك  هل 

الشباب أكثر من باقي الفئات؟ 
التوجيه  • يف  الديني  املبّلغ  تعصب  ان  تعتقد  هل 

واإلرشاد ينفر املتلقي؟
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هل تعتقد بان املبّلغ الديني حيقق هدفه من خالل  •
عملية التبليغ؟

مفهوم التحليل العاملي
التحليل العاميل)35( هو أحد انواع حتليالت متعدد 
املتغريات  من  جمموعة  بدراسة  تقوم  التي  املتغريات 
وتفسري العالقة بينها من خالل االرتباطات بني تلك 
املتغريات، وذلك باالعتامد عىل ارجاع مسببات تلك 
من  يتم  التي  العوامل  من  عدد  اقل  اىل  االرتباطات 
وذلك  ووضوح  ببساطة  املشاهدات  وصف  خالهلا 
إن  اخلطية  العالقات  تعدد  مشكلة  من  للتخلص 

وجدت بني املتغريات املدروسة.

النموذج العاملي
 )p( يتكون النموذج الريايض للتحليل العاميل من
من املتغريات لعّينة حجمها )n( عىل اساس دالة خطية 
 )p(و )k<p( من العوامل املشرتكة حيث )k( مؤلفة من
الوحيدة  العوامل  من   )p( املتغريات  متوسطات  من 

لكل متغري اي ان:
X=AF+U+µ

•  )p×1( متجه عشوائي باملتغريات ومن الرتبة X
•     )p×1( متجه اوساط املتغريات ومن الرتبة µ
F متجه العشوائي للعوامل املشرتكة ومن الرتبة  •

  )k×1(

الرتبة  • الوحيدة ومن  للعوامل  U متجه عشوائي 

 )p×1(

العوامل وهي من درجة  • A: مصفوفة حتميالت 

 )p×k(

الفر�شيات ال�شا�شية للتحليل العاملي

الفرضية االوىل: 

من  جمموعة  بــني  ــبــاطــات  ارت وجـــود  تــفــرتض 
املتغريات ناجتة عن وجود عوامل مشرتكة فيام بينها، 
التحليل العاميل اىل تفسري هذه االرتباطات  وهيدف 
وأن  املستخدمة  املتغريات  من  أقل  تكون  بعوامل 
املعيارية يف حالة  بالقيمة  العوامل يمكن متثيلها  هذه 

افرتاض )k( من العوامل كام يف العالقة التالية:
 Zji = aj1 F1i + aj2 F2i + ... + ajk Fki + Uji

حيث أن:

بالنسبة  •  )i( للمشاهدة  املعيارية  القيمة   :Zji

)j( للمتغري
• )j( بالنسبة للمتغري )k( حتميل العامل :ajk

Fki: القيمة املعيارية للمفردة )i( بالنسبة للعامل  •

)k( املشرتك
Uji: القيمة املعيارية للمفردة )i( بالنسبة للعامل  •

)j( الوحيد اخلاص باملتغري

هو  تباينها  فــان  املعيارية  بالصيغة   Zji ان  وبــام 
الواحد، ويتكون من ثالث تباينات هي:

املشاع(: هو ذلك . 1 )التباين  العامة  العوامل  تباين 
اجلزء من التباين الذي يرتبط مع بقية املتغريات 
وحيسب من معامالت العوامل العامة ويرمز له 

hj ويمثل:
بالرمز 2

• hj
2 = aj1

2 + aj2
2 + ... + ajk

2

•  0 ≤ hj2 ≤ 1

التباين اخلاص: هو ذلك اجلزء من التباين الذي . 2
ال يرتبط مع أي متغري ويرمز له بالرمز  bj2 وهو 
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جزء من تباين العامل الوحيد ويمثل:
• bj2 + pj2 = uj2

حيث أن:

• )j( التباين اخلاص باملتغري bj2:

pj2:تباين اخلطأ •

uj2: تباين العامل الوحيد •

تباين اخلطأ: هو ذلك اجلزء من التباين الناتج من . 3
خالل حدوث أخطاء يف سحب العّينة أو قياسها 

أو أي تغريات اخرى تؤدي اىل عدم الثبات.

يف  اخلاص  والتباين  العام  التباين  من  كل  يشرتك 
تكوين التباين املعتمد ويمثل:

bj
2 + hj

2 = vji
2

الفرضية الثانية:

ويمكن  متغريين  بني  ارتــبــاط  ــود  وج تفرتض 
حسابه عىل أساس طبيعة وتأثري حتميالت وتشبعات 
االرتباط  مصفوفة  تقدير  ويمكن  املشرتكة  العوامل 

بني املتغريات كالتايل:
R = AA ́

حيث أن: 

R: مصفوفة االرتباط. •
A: مصفوفة حتميالت العوامل. •

طرق التحليل العاملي

هنالك عدد من طرق التحليل العاميل، منها:

الطريقة القطرية. 1
الطريقة املركزية. 2
الطريقة املركزية باستخدام متوسط االرتباطات. 3

طريقة املكونات األساسية . 4

املكونات  االعتامد عىل طريقة  تم  البحث  هذا  يف 
العاميل  التحليل  طــرق  أكثر  من  وهــي  الرئيسة، 
الطرق. ومن  ببقية  باملقارنة  نتائجها  شيوعًانظرًالدقة 
املصفوفة  وأن  دقيقة  تشبعات  إىل  تؤدي  أهنا  مزاياها 
االرتباطية ختتزل إىل أقل عدد من العوامل املتعامدة 

غري املرتبطة.

للبيانات  االرتباط  مصفوفة  حساب  يتم  حيث 
ثم التشعبات التي تبدأ بحساب املتجه الذايت املقابل 
ألكرب قيمة والذي يمثل مقدار مسامهة العامل االول 
التباين،  عن  يعرب  الذاتية  القيم  جمموع  ان  حيث 
حسب  آلخــر  عامل  من  الذاتية  القيمة  وتتناقص 
الرتتيب، فالعوامل االوىل تكون ذات قيم ذاتية أكرب 
مما يليها، فاذا كانت أكرب من واحد فتقبل كعامل واال 

فرتفض كعامل. 

ان تفسري العوامل مهم يف التحليل العاميل حيث 
املوجهات  وهــذه  خطيًا  مستقلة  موجهات  تشكل 
تشكل نظام املحاور املتعامدة حيث تنترش املتغريات 
متمثلة بنقاط احداثيات تشري اىل تشبعات العوامل، 
أفضل  اىل  التوصل  يتم  املتعامد  التدوير  وبطريقة 
املرجح  التباين  قيمة  خالل  من  للعوامل  تشبعات 

بواسطة مقدار التباين املفرس. 
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نتائج التحليل العاميل

البحث،  عّينة  عىل  املــيــداين  املسح  اجــراء  بعد 
استخدم  حيث  االلكرتوين  احلاسب  استخدام  تم 
الربنامج اجلاهز )SPSS(، وملا كانت متغريات البحث 
مصنفة فقد تم وضع رمز لكل مستوى من مستويات 
أتفق،   -)4( بشدة،  أتفق   -)5( وكااليت:  املتغريات 

)3(- حمايد، )2(- ال أتفق، )1(- ال أتفق بشدة. 
باختبار  االستامرة  وصدق  ثبات  اختبار  تم  وقد 
 .)0.84( قيمتها  بمصداقية  الفا(   - باخ  )كــرون 
وعليه تم استخدام اسلوب التحليل العاميل لتحديد 
مبارشة  غري  او  مبارشة  بصورة  تؤثر  التي  املتغريات 
يف بيان دور املبّلغ الديني يف بث التعاليم الدينية بني 
الزائرين خالل زيارة األربعني، وبعد حتليل مصفوفة 
االرتباط املختزلة باملتغريات بواسطة طريقة املكونات 
الرئيسة فقد ظهر ان هنالك ستة عوامل رئيسة مؤثرة 
متثلها عدد القيم القاعدية التي هي أكرب من واحد كام 

يف اجلدول رقم )1(.

جدول رقم )1(

القيم القاعدية ون�شب التباين للعوامل

النسبة 

الرتاكمية

نسبة تباين 

العوامل
العواملالقيم القاعدية

15.18515.1853.3411

28.84313.6583.0052

40.12111.2782.4813

49.5069.3852.0654

57.8718.3651.8405

65.2627.3911.6266

املستخلصة  العوامل  هذه  ان  من  الرغم  وعىل 

التباين لكنها مهمة يف تأشري  تشكل نسبة خمتلفة من 
العوامل  هذه  معرفة  ولغرض  املؤثرة.  املتغريات 
من  املتغريات  هذه  وتقييم  فيها  املؤثرة  واملتغريات 
يتم  ســوف  عامل،  كل  يف  حتميالهتا  درجــة  خــالل 
تفسري كل عامل من هذه العوامل من خالل مصفوفة 

حتميالت العوامل املدورة كام يف اجلدول رقم )2(.

جدول رقم )2(

م�شفوفة تحميالت العوامل المدورة

املتغي
العامل

1 2 3 4 5 6
x4 .426 .660 -.030 .066 .148 .016
x5 .216 .776 .001 .071 .016 .082
x6 .059 .856 .180 .050 .057 -.015
x7 .052 .827 .169 .100 -.060 .139
x8 .468 .184 .104 .412 -.036 -.385
x9 .734 .283 .064 -.071 .024 .005

x10 .735 .287 .100 -.082 .088 -.049
x11 .218 .090 -.044 .674 .198 -.279
x12 .676 .202 .259 .014 .106 -.013
x13 .170 .441 .150 -.289 .299 .376
x14 -.092 .133 .064 .626 .347 .259
x15 .391 .127 .141 -.097 .194 .652
x16 .018 .009 .128 .818 .069 .091
x17 .002 .153 .268 .168 -.148 .755
x18 .757 -.129 .177 .171 .149 .148
x19 .643 .041 .125 .148 -.002 .235
x20 .153 .058 .096 .127 .889 -.028
x21 .097 .035 .178 .381 .764 .040
x22 .106 .082 .671 .060 .052 .217
x23 .094 .057 .780 .086 -.043 .154
x24 .135 .094 .731 .025 .269 -.075
x25 .236 .101 .715 .008 .064 .060
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العامل الول 

يعد هذا العامل من العوامل الرئيسة التي تساهم 
الدينية  التعاليم  بث  يف  الديني  املبّلغ  دور  بيان  يف 
يقوم  انه  حيث  األربعني  زيارة  خالل  الزائرين  بني 
بتفسري)15.185( من التباين الكيل ويطلق عىل هذا 
العامل عامل )دور املبّلغ الديني يف التأثري باملجتمع( 
مالحظة  املمكن  ومــن  مبارش،  بشكل  يؤثر  الــذي 
بتشبع عايل  الذي يظهر  الناس(  املتغري )كسب مودة 
)0.757( مما يؤكد عىل عالقته القوية بعامل )دور 
التأثري باملجتمع( أي كلام كان املبّلغ  املبّلغ الديني يف 
نجاح  اىل  ذلك  ادى  الناس  مودة  كسب  عىل  قــادرًا 
دوره يف التأثري باملجتمع وبالتايل بث التعاليم الدينية. 
االجتامعي(  التواصل  )وسائل  للمتغري  بالنسبة  اما 
الذي يظهر بتشبع مقداره )0.734( فهو يؤكد عىل 
عالقته بعامل )دور املبّلغ الديني يف التأثري باملجتمع( 
تستخدم  الناس  من  الكثري  هنالك  ان  يظهر  حيث 
أو  املراجع  )مواقع  االجتامعي  التواصل  وسائل 
عن  االجابة  عىل  للحصول  الفضالء(  الدين  رجال 

تساؤالهتا. 

اآلنية(  باألحداث  )اهتاممه  للمتغري  بالنسبة  اما 
الذي يظهر بتشبع مقداره )0.676( حيث يظهر انه 
كلام كان املبّلغ هيتم باألحداث اآلنية التي يتعرض هلا 

املجتمع أثر ذلك يف نجاحه يف عمله التبليغي.

االمــر  اســالــيــب  ــاع  ــب )ات للمتغري  بالنسبة  ــا  ام
بتشبع  يظهر  الــذي  املنكر(  عن  والنهي  باملعروف 
)دور  بعامل  عالقة  له  ان  نجد   )0.643( مقداره 

ان  نجد  حيث  باملجتمع(  التأثري  يف  الديني  املبّلغ 
دور  له  سيكون  االسلوب  هلذا  باتباعه  الديني  املبّلغ 
يف التأثري يف املجتمع وبالتايل بث التعاليم الدينية بني 

الناس.

العامل الثاني 

التباين الكيل  العامل )13.658( من  يفرس هذا 
ويأيت باملرتبة الثانية من حيث االمهية النسبية ويشمل 
للمتلقني  املعريف  املستوى  املتغريات: مراعاة  كل من 
حب  مدى  واملتغري:   ،)0.856( مقداره  وبتشبع 
أن  ويمكن   ،)0.827( مقداره  وبتشبع  له  الناس 
تأثريه(  وقــوة  املبّلغ  )شخصية  عامل  عليه  يطلق 
دور  بيان  مبارش يف  مبارش وغري  بشكل  يؤثر  والذي 
الزائرين  بني  الدينية  التعاليم  بث  يف  الديني  املبّلغ 
املبّلغ  لشخصية  أن  حيث  األربعني  ــارة  زي خــالل 
املتلقي  عىل  التأثري  قوة  يف  دورًا  والعملية  العلمية 
وبالتايل بث التعاليم الدينية بني أفراد املجتمع بصورة 

عامة والزائرين بشكل خاص.

العامل الثالث 

التباين الكيل  العامل )11.278( من  يفرس هذا 
ويأيت باملرتبة الثالثة من حيث االمهية النسبية ويشمل 
وبتشبع  الشباب  فئة  الرتكيز عىل  املتغريات:  كاًل من 
التوجيه  اسلوب  اتباع  واملتغري:  مقداره )0.780(، 
أن  ويمكن   ،)0.731( مقداره  وبتشبع  واالرشــاد 
بشكل  يؤثر  والذي  املبلغ(  )رؤية  عامل  عليه  يطلق 
مبارش وغري مبارش يف بيان دور املبّلغ الديني يف بث 
األربعني  زيارة  خالل  الزائرين  بني  الدينية  التعاليم 
عىل  الرتكيز  خالل  من  دورًا  املبّلغ  لرؤية  أن  حيث 
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الشباب  فئة  اكثر من غريها وخصوصًا  الفئة عمرية 
لتحقيق  معهم  ــاد  واالرش التوجيه  اسلوب  واتباع 

اهلدف من عملية التبليغ بشكل عام.

العامل الرابع 

الكيل  التباين  من   )9.385( العامل  هذا  يفرس 
ويأيت باملرتبة الرابعة من حيث االمهية النسبية ويشمل 
قبل  من  لإلهانة  املبّلغ  تعرض  املتغريات:  من  كل 
واملتغري:   ،)0.818( مقداره  وبتشبع  الناس  بعض 
وبتشبع  له  الناس  استجابة  لعدم  باإلحباط  اصابته 
االشاعات  تصديق  واملتغري:   ،)0.674( مقداره 
 ،)0.626( مقداره  وبتشبع  املبّلغ  حول  تثأر  التي 
ويمكن أن يطلق عليه بعامل )تقييم املجتمع للمبلغ( 
دور  بيان  مبارش يف  مبارش وغري  بشكل  يؤثر  والذي 
الزائرين  بني  الدينية  التعاليم  بث  يف  الديني  املبّلغ 
أن  العامل  هذا  يظهر  حيث  األربعني  زيــارة  خالل 
املبّلغ  حول  اشاعات  من  يثار  ما  يرفض  املجتمع 
وكذلك يرفض تعرض املبّلغ لإلهانة من قبل بعض 
االفراد مما يؤدي اىل عدم احباط املبّلغ والقيام بعمله 

التبليغي بدافع معنوي عايل من املجتمع. 

العامل الخام�ض 

الكيل  التباين  من   )8.365( العامل  هذا  يفرس 
النسبية  االمهية  حيث  من  اخلامسة  باملرتبة  ويــأيت 
إسلوب  املبّلغ  اتباع  املتغريات:  من  كل  ويشمل 
مقداره  وبتشبع  التبليغية  الرسالة  ايصال  يف  التدرج 
املبّلغ بعدد من اللغات  )0.889(، واملتغري: معرفة 
عليه  يطلق  أن  ويمكن   ،)0.764( مقداره  وبتشبع 
مبارش  بشكل  يؤثر  الذي  التبليغ(  )اسلوب  بعامل 

وغري مبارش يف بيان دور املبّلغ الديني يف بث التعاليم 
حيث  األربعني  زيــارة  خالل  الزائرين  بني  الدينية 
يظهر هذا العامل األسلوب الذي يتبعه املبّلغ الديني 
كأسلوب التدرج يف ايصال الرسالة التبليغية اىل أفراد 
املجتمع بصورة عامة وكذلك مقدار ما يتمتع به من 
ثقافة عالية ومعرفة بعدد من اللغات التي من خالهلا 
ايام  وخصوصًا  الزائرين  اسئلة  عىل  االجابة  يمكن 
زيارة األربعني حيث يتوافد الكثري من الزائرين ومن 

دول خمتلفة وبلغات خمتلفة.  

العامل ال�شاد�ض 

الكيل  التباين  من   )7.391( العامل  هذا  يفرس 
النسبية  االمهية  حيث  من  السادسة  باملرتبة  ويــأيت 
ويشمل كل من املتغريات اختصاص التبليغ بفئة معّينة 
واملتغري:   ،)0.755( مقداره  وبتشبع  املجتمع  من 
 ،)0.652( مقداره  وبتشبع  الفضائية  القنوات 
ويمكن أن يطلق عليه عامل )اعالم التبليغ( والذي 
الديني يف بث  املبّلغ  بيان دور  يؤثر بشكل مبارش يف 
األربعني  زيارة  خالل  الزائرين  بني  الدينية  التعاليم 
وتوعية  بإرشاد  االهتامم  العامل  هذا  يظهر  حيث 
منها  املجتمع وذلك عن طريق وسائل عديدة  أفراد 
القنوات الفضائية وما تقدمه من برامج موجهة عامة 
اجلديد  واجليل  الشباب  فئة  ختص  خاصة  واخــرى 
اثناء  ويف  فكرية،  هجامت  من  له  يتعرض  ملا  وذلك 
زيارة األربعني تنشط القنوات الفضائية يف ذلك من 
خالل النقل احلي املبارش وبث اللقاءات مع املبلغني. 
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الف�شل الرابع

ال�شتنتاجات والتو�شيات

 ال�شتنتاجات:

من . 1 جمموعة  أظهر  العاميل  التحليل  اسلوب  إن 
عنها  الكشف  يصعب  التي  الكامنة  العنارص 
بيان  يف  مبارش  وغري  مبارش  تأثري  هلا  كان  والتي 
بني  الدينية  التعاليم  بث  يف  الديني  املبّلغ  دور 

الزائرين خالل زيارة األربعني.
طرق . 2 )احد  االساسية  املكونات  طريقة  خلصت 

التحليل العاميل(، البيانات اىل ستة عوامل رئيسة 
تفرس )65.262( من نسبة التباين.

والذي . 3 االول  العامل  هو  الرئيس  العامل  أن 
باملجتمع(،  التأثري  يف  الديني  املبّلغ  )دور  يمثل 
والذي  الثاين  العامل  فكان  الثانوي  العامل  أما 
حيث  تأثريه(،  وقوة  املبّلغ  )شخصية  عن  يعرب 
الديني  املبّلغ  دور  بيان  يف  مبارش  تأثري  هلام  كان 
يف بث التعاليم الدينية بني الزائرين خالل زيارة 

األربعني. 
والذي . 4 الثالث  كالعامل  اخرى  عوامل  هنالك 

ويعرب  الرابع  والعامل  املبلغ(،  )رؤية  عن  يعرب 
اخلامس  والعامل  للمبلغ(،  املجتمع  عن)تقييم 
السادس  والعامل  التبليغ(  )اسلوب  عن  ويعرب 
هذه  لكل  كان  التبليغ(،  )اعالم  عن  ويعرب 
دور  بيان  يف  مبارش  وغري  مبارش  تأثري  العوامل 
املبّلغ الديني يف بث التعاليم الدينية بني الزائرين 

خالل زيارة األربعني. 

التو�شيات:

من . 1 اليه  التوصل  تم  بام  املعنية  اجلهات  اهتامم 
العملية  ختدم  والتي  البحث  خالل  علمية  نتائج 

التبليغية.
دعم املبّلغ الديني من قبل اجلهات املعنية ملا يقوم . 2

املجتمع بصورة عامة  به من دور مهم يف توعية 
واجليل اجلديد بشكل خاص.

توفري الوسائل االعالمية احلديثة التي تساعد يف . 3
حتقيق اهلدف من عملية التبليغ الديني كالقنوات 
عامة  موجه  برامج  من  تقدمه  وما  الفضائية 
واخرى خاصة ختص فئة الشباب واجليل اجلديد 
ويف  فكرية،  هجامت  من  له  يتعرض  ملا  وذلك 
اثناء زيارة األربعني جيب أن تنشط هذه القنوات 
وبث  املبارش  احلي  النقل  خالل  من  الفضائية 

اللقاءات مع املبلغني والزائرين. 
مجيع . 4 بيانات  حتوي  الكرتونية  مكتبة  عمل 

الباحثني لالستفادة منها يف البحوث املستقبلية.

الملحق

بسم اهلل الرمحن الرحيم

أعزاءنا الزائرين

نرجو منكم تعبئة االستبيان ادناه ليتسنى لنا دراسة 
دور املبّلغ الديني يف بث التعاليم الدينية بني الزائرين 
خالل زيارة األربعني، من خالل وضع عالمة )√( يف 
املربع املناسب. شاكرين تعاونكم ومقدرين دعمكم 

من اجل الوصول اىل رضاكم.

الباحثة: سامنة عزيز

تدريسية يف جامعة كربالء



121

حمور األبعاد الفكرية والعقائدية لزيارة األربعني

اجلنس: ذكر◻ انثى◻ . 1
اعدادي◻   . 2 ابتدائي◻  العلمي:  التحصيل 

جامعي◻    عليا◻ 
هل سبق وان التقيت بأحد املبلغني أو املرشدين . 3

الدينيني؟
نعم◻             كال◻  •

هل تعتقد بأن التبليغ الديني أمٌر أسايٌس هاٌم؟. 4
موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •

غري موافق بشدة◻ 
به . 5 يقوم  ان  جيب  الديني  التبليغ  بأن  تعتقد  هل 

شخص معني؟
موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •

غري موافق بشدة◻ 
يراعي . 6 أن  الديني  املبّلغ  عىل  بأن  تعتقد  هل 

املستوى املعريف للمتلقني؟
موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •

غري موافق بشدة◻ 
عىل . 7 تعتمد  الديني  للمبلغ  الناس  استجابة  هل 

حبهم له؟
موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •

غري موافق بشدة◻ 
استجابة . 8 اكثر  السن  كبار  ان  باعتقادك  هل 

للتبليغ من الشباب؟
موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •

غري موافق بشدة◻ 
هلا . 9 االجتامعي  التواصل  وسائل  بان  تعتقد  هل 

دور يف بث التعاليم الدينية القيمة؟

موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •
غري موافق بشدة◻ 

هل املبّلغ الديني له دور يف التأثري يف املجتمع؟ . 10
موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •

غري موافق بشدة◻ 
لعدم . 11 باإلحباط  الديني  املبّلغ  يصاب  هل 

استجابة الناس له؟
موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •

غري موافق بشدة◻ 
هل عىل املبّلغ الديني االهتامم باألحداث اآلنية . 12

وبيان احكامها الرشعية؟
موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •

غري موافق بشدة◻ 
ملا . 13 باإلصغاء  هيتمون  الناس  بان  تعتقد  هل 

يطرحه املبّلغ الديني؟ 
موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •

غري موافق بشدة◻ 
املبّلغ . 14 حول  اشاعات  من  يثار  بام  تصدق  هل 

الديني؟
موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •

غري موافق بشدة◻ 
ارشاد . 15 اىل  هتدف  دينية  فضائية  قنوات  هنالك 

بأهنم  تعتقد  هل  اجلديد،  اجليل  وتوعية 
يستجيبون لذلك؟ 

موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •
غري موافق بشدة◻ 

هل يتعرض املبّلغ الديني لإلهانة من قبل بعض . 16
الناس؟ 
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موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •
غري موافق بشدة◻ 

هل خيص التبليغ الديني فئة او طائفة معّينة يف . 17
املجتمع؟

موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •
غري موافق بشدة◻ 

من . 18 عامل  الناس  مودة  كسب  بان  تعتقد  هل 
عوامل نجاح املبّلغ الديني؟

موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •
غري موافق بشدة◻ 

والنهي عن . 19 باملعروف  االمر  اساليب  اتباع  هل 
املنكر يساعد يف نجاح رسالة التبليغ؟

موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •
غري موافق بشدة◻ 

هل باعتقادك ان عىل املبّلغ الديني اتباع اسلوب . 20
التدرج إليصال الرسالة التبليغية؟

موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •
غري موافق بشدة◻ 

هل ثقافة املبّلغ الديني ومعرفته لبعض اللغات . 21
عامل ٌأسايٌس يف نجاح عمله التبليغي؟

موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •
غري موافق بشدة◻ 

الدينيني . 22 املبّلغني  من  كايف  عدد  هنالك  هل 
لتغطية طريق الزائرين؟

موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •
غري موافق بشدة◻ 

فئة . 23 عىل  يركز  الديني  املبّلغ  ان  باعتقادك  هل 
الشباب اكثر من باقي الفئات؟ 

موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •

غري موافق بشدة◻ 
التوجيه . 24 الديني يف  املبّلغ  ان تعصب  تعتقد  هل 

واإلرشاد ينفر املتلقي؟
موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •

غري موافق بشدة◻ 
من . 25 هدفه  حيقق  الديني  املبّلغ  بان  تعتقد  هل 

خالل عملية التبليغ؟
موافق بشدة◻  موافق◻  حمايد◻  غري موافق◻   •

غري موافق بشدة◻ 
مالحظات:

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

الهوام�ض 

سورة فاطر، اآلية: 24. ( 1)
انظر: الشامي: معجم االسامي: ص75.( 2)
مضمونه، ( 3) مفهومه،  الديني  التبليغ  نون:  م.  انظر: 

أساليبه: ص18.
سورة املائدة، اآلية: 67.( 4)
انظر: النابليس: حاجة املبّلغني: ص8-6.( 5)
الضوء ( 6) عىل  الديني  التبليغ  وآخرون:  الفضيل  انظر: 

نة: ص18، ص50-49. الكتاب والسُّ
نة: ص15.( 7) انظر: الري شهري: التبليغ يف الكتاب والسُّ
سورة نوح، اآلية: 5.( 8)
سورة اجلن، اآلية: 2. ( 9)
سورة االرساء، اآلية: 105.( 10)
سورة االحزاب، اآلية: 39.( 11)



123

حمور األبعاد الفكرية والعقائدية لزيارة األربعني

مضمونه، ( 12) مفهومه،  الديني  التبليغ  نون:  م.  انظر: 
أساليبه: ص19.

انظر: املصدر السابق: ص23-20.( 13)
مضمونه، ( 14) مفهومه،  الديني  التبليغ  نون:  م.  انظر: 

أساليبه: ص22،24.
سورة التوبة، اآلية: 122. ( 15)
الضوء ( 16) عىل  الديني  التبليغ  وآخرون:  الفضيل  انظر: 

الكتاب والسنة: ص23-22.
سورة املائدة، اآلية: 67. ( 17)
سورة النحل، اآلية: 39.( 18)
سورة املؤمنون، اآلية: 115.( 19)
سورة االنفال، اآلية: 24.( 20)
سورة االحزاب، اآلية: 46-45.( 21)
مضمونه، ( 22) مفهومه،  الديني  التبليغ  نون:  م.  انظر: 

أساليبه: ص40-39.
الضوء ( 23) عىل  الديني  التبليغ  وآخرون:  الفضيل  انظر: 

الكتاب والسنة: ص22.
واالساليب ( 24) الدوافع  اهلادف..  التبليغ  احلكيم:  انظر:   

والتحديات: ص 51. 
انظر: الري شهري: التبليغ يف الكتاب والسنة: ص19.( 25)
مضمونه، ( 26) مفهومه،  الديني  التبليغ  نون:  م.  انظر:   

أساليبه: ص61.
مضمونه، ( 27) مفهومه،  الديني  التبليغ  نون:  م.  انظر:   

أساليبه: ص64.
انظر: املصدر السابق: ص68-65.( 28)
مضمونه، ( 29) مفهومه،  الديني  التبليغ  نون:  م.  انظر: 

أساليبه: ص74.
والسنة: ( 30) الكتاب  يف  التبليغ  شهري:  الري  انظر: 

ص21-20.
انظر: املصدر السابق: ص22-21.( 31)
مضمونه، ( 32) مفهومه،  الديني  التبليغ  نون:  م.  انظر:   

أساليبه: ص89-73.

واالساليب ( 33) الدوافع  اهلادف..  التبليغ  احلكيم:  انظر:   
والتحديات: ص 58-57.

واالساليب ( 34) الدوافع  اهلادف..  التبليغ  احلكيم:  انظر: 
والتحديات: ص 62. 

العوامل ( 35) أهم  لبيان  احصائية  دراسة  الساعدي:  انظر: 
املؤثرة لإلصابة بمرض الربو عند االطفال: ص9-4.

الم�شادر والمراجع
القرآن الكريم

اهلادف-الدوافع . 1 التبليغ  رياض،  احلكيم: 
احلسيني،  اإلصالح  جملة  والتحديات،  واألساليب 

العدد 7، السنة 2، 2014م-1435هـ.
والسنة، . 2 الكتاب  يف  التبليغ  حممد،  شهري:  الري 

املقدسة،  قم  والنرش،  للطباعة  احلديث  دار  ط/2، 
1385هـ.

أهم . 3 لبيان  احصائية  دراسة  سامنة،  الساعدي: 
العوامل املؤثرة لإلصابة بمرض الربو عند االطفال، 

جملة كلية االدارة واالقتصاد/ اجلامعة املستنرصية.
الشامي: حييى، معجم األسامي، ط/1، دار املحجة . 4

البيضاء، لبنان، 2002م-1423هـ.
احلائري: . 5 إبراهيم،  بدوي:  اهلادي،  عبد  الفضيل: 

والسنة،  الكتاب  ضوء  عىل  الديني  التبليغ  أيوب، 
لبنان،  بريوت،  للنرش،  الوالء  دار  ط/1، 

2007م-1428هـ. 
النابليس: عفيف، حاجة املبلغني، ط/1، دار اهلادي . 6

للنرش،  بريوت، لبنان، 2005م- 1426هـ.
مركز نون للتأليف والرتمجة، التبليغ الديني مفهومه، . 7

مضمونه، أساليبه، ط/2، مجعية املعارف االسالمية 
والثقافية للنرش، 2011م-1435هـ.  

8 ..SPSS برنامج





125

حمور األبعاد الفكرية والعقائدية لزيارة األربعني

زيارة الأربعين اإثبات للتوحيد ونفي لل�شرك

الباحثة اأزهار جرب هادي

العتبة العلوية املقدسة - النجف االرشف

الملخ�ض

 حتديدا هو وجود أهل البيت من نعم اهلل الكربى عىل امتنا اإلسالمية وعىل إتباع أهل البيت وحمبيهم
يف حياتنا، ومن هذا الوجود املشع باخلري واليمن والربكة ما يكمن يف زيارة مراقدهم املقدسة، وبخاصة زيارة 
سيد الشهداء أيب عبد اهلل احلسني التي ركز عليها مجيع أهل البيت وأولوها عناية فائقة للغاية، واحلديث 
عن هذا اجلانب من الوضوح بمكان عظيم، ومن بني هذه الزيارات احلافلة باملعطيات واملرتكزات هي )زيارة 
األربعني املباركة( التي هي بصدد دراستنا، فقد حفلت هذه الزيارة بعنارص عقائدية وفكرية وأخالقية يف منتهى 
الفاعلية، ومل تقترص آثارها عىل رشحية حمددة، ال من حيث العمر وال من حيث اجلنس، وال من حيث املستوى 
فتوجد هناك شبهات  مبادئها صغارا وكبارا، رجاال ونساء. ومع ذلك  أن يرتبى عىل  له  متاح  فالكل  الثقايف، 
حول زيارة املؤمنني لإلمام احلسني وال سيام يف يوم األربعني، فهناك األصوات الناصبيه، التي تكيل التهم 
الزيارة الرشيفة وتكفري أصحاهبا بل وزج الشباب املسلم املغرر هبم جهال إىل تفجري  واإلشكاالت عىل هذه 
أتى، هل من اإلسالم  أين  من  اإلرهاب  امر  السؤال عن  ويبقى  اهلل ورسوله،  إىل  تقربا  أنفسهم بني صفوفها 

املحمدي؟ أم من الكفر والنفاق األموي؟

وعىل أساس ذلك جاء هذا البحث حول األربعني والذي أسميته: )زيارة األربعني إثبات للتوحيد ونفي 
للرشك( واقتضت طبيعة الدراسة ان تقسم عىل مقدمة، ومبحثني، وخامتة، وقائمة املصادر واملراجع. اشتمل 
املبحث األول عىل ثالث مطالب، كرس املطلب األول لتعريف زيارة األربعني يف اللغة واالصطالح، وذكرت 
يف املبحث الثاين استحباب زيارة القبور بصورة عامة و زيارة اإلمام احلسني يف األربعني بصورة خاصة مع 
ذكر الرويات الدالة عىل ذلك، اما املطلب الثالث فكان إلثبات ان زيارة األربعني شعرية من شعائر اهلل فضال 
عن تعريف الشعرية يف اللغة واالصطالح، اما املبحث الثاين فكان عن دور زيارة األربعني يف إثبات التوحيد 
التوحيد والرشك لغة واصطالحا، والثاين عن  ونفي الرشك وحيتوي عىل ثالث مطالب، األول كان لتعريف 

زيارة األربعني وإهنا امتداد للتوحيد، اما املطلب الثالث فتناولت فيه دور زيارة األربعني يف نفي الرشك. 
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وقد اعتمدت يف بحثي هذا عىل جمموعة من املصادر واملراجع والتي من أبرزها مؤلفات الشيخ حممد السند 
الزيارات البن قولوية،  األنوار، وكتاب كامل  باقر أملجليس وكتاب بحار  بالشعائر احلسينية، وحممد  اخلاصة 
القرآن،  السبحاين وهي مفاهيم  العالمة جعفر  ألتسرتي، فضال عن كتب  وكتاب اخلصائص احلسينية جلعفر 

ومباحث قرآنية يف التوحيد والرشك، وكتاب دروس العقيدة اإلسالمية ملحمد تقي مصباح اليزدي.
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Arbaeen Pilgrimage is a Proof of Unification and Denial to Atheism 

Researcher: Azahar Jabr Hadi 

The holy shrine of Imam Ali "pbuh"

Abstract

One of Allah's blessings to the Islamic nation is the presence of Ah-l al-Bayt "peace be upon 
them all" in our lives. From this presence radiating with good and blesses, is what lies in the 
pilgrimage to their holy shrines, especially to the master of martyrs Abu Abdullah al-Hussein 
"pbuh", which all of Ahl al-Bayt have stressed on practicing it.

Among these pilgrimages full with basics and outcomes, is the Arbaeen pilgrimage that will 
be studied in this research. This pilgrimage is filled with ideological, intellectual and moral 
elements in the most effective manner, and its effects are not limited to a specific segment in 
terms of age, gender or the educational level, as everyone of all ages is welcome to grow on its 
principles despite the Nasibi (Hostile) voices, that aim to spread rumors about the Arbaeen, and 
even to drive the ignorant youth to blow themselves up among ranks of pilgrims as a sacrifice 
to Allah and his Messenger, which present the ultimate question about the terrorism issue, is it 
from the true Muhammad's Islam? Or from the Umayyad's disbelief and hypocrisy?

On the basis, this research on the Arbaeen has come, which I named it : (Arbaeen Pilgrimage 
is a Proof of Unification and Denial to Atheism), where the nature of the study required to be 
divided into an introduction, two chapters, a conclusion, and a list of sources and references.

The first chapter deals with the definition of the Arbaeen pilgrimage visit in the language 
and terminology.  While the second and third chapters will deal with the role of Arbaeen in the 
unification and the denial to Atheism.
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المقدمة

عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
أرشف األنبياء واملرسلني، وعرتته الطاهرين امليامني، 
أعدائهم  عىل  الدائم  واللعن  املنتجبني،  وصحبه 

أمجعني، من اآلن إىل يوم الدين وبعد:
وعىل  اإلسالمية  امتنا  عىل  الكربى  اهلل  نعم  من 
أهل  وجود  هو  حتديدًا  وحمبيهم   البيت أهل  أتباع 
باخلري  املشع  الوجود  هذا  ومن  حياتنا،  يف   البيت
واليمن والربكة ما يكمن يف زيارة مراقدهم املقدسة، 
 وبخاصة زيارة سيد الشهداء أيب عبد اهلل احلسني
وأولوها   البيت أهل  مجيع  عليها  ركز  التي 
من  اجلانب  هذا  عن  واحلديث  للغاية،  فائقة  عناية 
الزيارات  هذه  بني  ومن  عظيم،  بمكان  الوضوح 
األربعني  )زيارة  هي  واملرتكزات  باملعطيات  احلافلة 
املباركة( التي نحن بصدد دراستها، فقد حفلت هذه 
الزيارة بعنارص عقائدية وفكرية وأخالقية يف منتهى 
الفاعلية، ومل تقترص آثارها عىل رشحية حمددة، ال من 
حيث  من  وال  اجلنس،  حيث  من  وال  العمر  حيث 
املستوى الثقايف، فالكل متاح له أن يرتبى عىل مبادئها 
فتوجد  ذلك  ومع  ونساًء.  رجاالً  وكبارًا،  صغارًا 
 هناك شبهات حول زيارة املؤمنني لإلمام احلسني
وال سيام يف يوم األربعني، فهناك األصوات الناصبية 
الزيارة  هذه  عىل  واإلشكاالت  التهم  تكيل  التي 
املسلم  الشباب  وزج  بل  أصحاهبا  وتكفري  الرشيفة 
املغرر هبم جهاًل إىل تفجري أنفسهم بني صفوفها تقربًا 
إىل اهلل ورسوله، ويبقى السؤال عن امر اإلرهاب من 
الكفر  من  أم  املحمدي؟  اإلسالم  من  هل  أتى،  أين 

والنفاق األموي؟  

حول  البحث  هذا  جاء  ذلك  أساس  وعىل 
إثبات  األربعني  )زيارة  أسميته:  الذي  األربعني 
للتوحيد ونفي للرشك( واقتضت طبيعة الدراسة ان 
تقسم اىل: مقدمة، وخامتة، ومبحثني، وقائمة املصادر 
واملراجع. اشتمل املبحث األول عىل ثالث مطالب، 
كرس املطلب األول لتعريف زيارة األربعني يف اللغة 
استحباب  الثاين  املبحث  يف  وذكرت  واالصطالح، 
 اإلمام احلسني القبور بصورة عامة وزيارة  زيارة 
الدالة  الروايات  يف األربعني بصورة خاصة مع ذكر 
عىل ذلك، اما املطلب الثالث فكان إلثبات ان زيارة 
تعريف  عن  فضاًل  اهلل  شعائر  من  شعرية  األربعني 
الثاين  املبحث  اما  واالصطالح،  اللغة  يف  الشعرية 
التوحيد  إثبات  يف  األربعني  زيارة  دور  عن  فكان 
األول  مطالب،  ثالث  عىل  وحيتوي  الرشك  ونفي 
واصطالحًا،  لغة  والرشك  التوحيد  لتعريف  كان 
والثاين عن زيارة األربعني وإهنا امتداد للتوحيد، اما 
يف  األربعني  زيارة  دور  فيه  فتناولت  الثالث  املطلب 

نفي الرشك. 
من  جمموعة  عىل  هذا  بحثي  يف  اعتمدت  وقد 
الشيخ  مؤلفات  أبرزها  من  التي  واملراجع  املصادر 
حممد السند اخلاصة بالشعائر احلسينية، وكتاب بحار 
األنوار ملحمد باقر املجليس، وكتاب كامل الزيارات 
جلعفر  احلسينية  اخلصائص  وكتاب  قولويه،  البن 
السبحاين  جعفر  العالمة  كتب  عن  فضاًل  التسرتي، 
التوحيد  يف  قرآنية  ومباحث  القرآن،  مفاهيم  وهي 
ملحمد  اإلسالمية  العقيدة  دروس  وكتاب  والرشك، 

تقي مصباح اليزدي.

وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني
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المبحث الأول
�شعيرة زيارة الأربعين في الروايات ال�شريفة

لغة  وال�شعيرة  الأربعين  زيارة  الأول:  المطلب 

وا�شطالحًا:
اللغويني  كلامت  جمموع  من  اللغة:  يف  الزيارة 

واملفرسين حتصل أن الزيارة هي القصد واملالقاة. 

زائر  فهوا  قصده  وزورا،  زيــارة،  زاره،  زور، 
و)زور( وقوم )زور( وزاور مثل سافر وسفر وسفارة 
ونسوه )زور( أيضًا و)زور( وزائرات واملزار يكون 
العرف  يف  و)الــزيــارة(  )الزيارة(  وموضع  مصدرًا 

قصد املزار إكرامًا له واستئناسًا به)1(.

العرب  لــســان  كتابه  يف  منظور  ــن  اب ــر  ذك كــام 
كرامة  والتزوي:  بعضًا.  بعضهم  زار  )تـــزاوروا(: 
الزائر وإكرام املزور للزائر، والتزوير: أن يكرم املزور 
زائره ويعرف له حق زيارته)2(. والزور)الزائر( وهو 
إن  احلديث  ويف  زور،  رجــل  يقال  ــزورك:  ي الــذي 
لزوارك عليك حقا، وهو يف األصل مصدر، وضع 

االسم كصوم ونوم، بمعنى صائم ونائم)3(.

يكاد  ال  فأنه  للزيارة  االصطالحي  املعنى  وأما 
زيارة  هو  املتبادر  كان  وان  اللغوي  املعنى  عن  خيرج 

القبور غالبا)4(.

من  باملوتى  واالهتامم  القبور  ــارة  زي ظاهرة  إن 
البرشية  املجتمعات  تاريخ  يف  املتكررة  الظواهر 
الديني  باملجتمع  ختتص  ال  أهنا  سيجد  هلا  واملتتبع 
اختالف  عىل  اهتامم  موضع  هي  بل  باملسلمني،  وال 
هذا  عن  وسنتحدث  ومعتقداهتا)5(.  مشاريعها 
الــزيــارات  تعد  الــالحــقــة.  املباحث  يف  املــوضــوع 

إحياء  يف  الوسائل  أهــم  من  ــدة  واح عامة  بصورة 
زيارة  هي  شعائره  مظاهر  وأبرز  النفوس  يف  الدين 
الشخصيات الفذة التي أسست هذا الدين وحفظته 
وفدت أرواحها وأمواهلا من اجل عزته ومن بني هذه 
الشخصيات العظيمة اإلمام احلسني. أما ما خيص 
بحثنا هو زيارة األربعني التي هي عبارة عن مهرجان 
إهلي تعبوي يتم فيه نوع من دخول البرش إىل النور، 
وبالتايل يدربون عىل التضحية يف سبيل القيم واملبادئ 

ومن ثم رفع معدن الذات والطينة اإلنسانية)6(.

إن يوم األربعني هو ذكرى رجوع الرأس الرشيف 
من الشام إىل العراق، ودفنه مع اجلسد الطاهر يف هذا 
إىل  مليونية  وبأعداد  اليوم  املؤمنني  مسري  وما  اليوم، 
كربالء مشاة ومن مجيع أنحاء العامل إال تذكرة بمسرية 
)مرد  العراق  يف  اليوم  هذا  ويسمى  اخلالدة،  كربالء 
الرأس( وهو العرشين من صفر )7(. ومرد الرأس كام 
رصح به الكثري من العلامء: هو اليوم الذي رد رأس 

احلسني إىل جثته حتى دفن مع جثته)8(.

وهو  األربعني  يــوم  هو  صفر  من  العرشين  إن 
موضع وفاق اجلميع، إال ما ذكره الشيخ البهائي يف 
عرش  التاسع  يوم  جعل  فأنه  املقاصد،  توضيح  كتابه 
من صفر يوم األربعني، وهو املتفرد يف قوله، وذلك 
أو  عاشوراء  يوم  احتساب  عن  ناشئ  االختالف 
ميض  املقصود  الن  احتسابه،  عدم  والظاهر  عدمه، 
ذلك املقدار من بعد الشهادة فيكون يوم احلادي عرش 

من حمرم ميض يوم عنها وهكذا)9(. 
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كيف  قيل:  ــإن  »ف طــاووس  ابــن  السيد  ــال  وق
كان  إذا  األربعني،  يوم  صفر  من  العرشين  يكون 
قتل احلسني صلوات اهلل عليه يوم عارش من حمرم، 
فيكون يوم العارش من مجلة األربعني، فيصري واحد 
أو  ناقصًا،  كان  الشهر  إن  لعل  فيقال   )10( وأربعني« 
حمسوب  غري   اإلمام قتل  يوم  ويكون  تامًا  يكون 
ألن قتله كان أواخر النهار، فلم حيسب من العدد. 

تفد  إذ  األربعني،  زيــارة  تكونت  املناسبة  وهبذه 
املواكب العزائية وآالف الزائرين إىل كربالء املقدسة 
يوم العرشين من صفر فأهنم يقومون بدور االستقبال 
لإلمام السجاد وبنات الرسالة العائدين من الشام 
جيددون  نفسه  الوقت  ويف   احلسني رأس  ومعهم 
شهادة  عىل  يومًا  أربعني  مــرور  بذكرى  االحتفال 

.اإلمام

األدلــة  من  مجلة  واملحدثون  العلامء  ذكــر  ولقد 
 والروايات التي تشري إىل استحباب زيارة احلسني
بصورة عامة، وزيارة األربعني بصورة خاصة وذكر 
األربعني،  زيــارة  مرشوعية  عىل  الــدالــة  الــرباهــني 
ونحاول أن نشري بنحو اإلمجال إىل بعضها يف املبحث 

الثاين. 

المطلب الثاني: ا�شتحباب زيارة الأربعين في الروايات 

ال�شريفة

عن  يتحدث  الذي  املطلب  هذا  يف  الولوج  قبل 
وقبل  الرشيفة،  الروايات  يف  األربعني  زيارة  حقيقة 
 ذكر الروايات الدالة عىل استحباب زيارة احلسني
يف يوم األربعني، سنتحدث عن زيارة القبور بصورة 

عامة، وعن زيارة احلسني بصورة خاصة. 

اإلسالم  أقرها  التي  األساسية  األمــور  أحد  إن 
وان  املوت،  بعد  احلياة  وجود  هو  والنقل،  بالعقل 
واآلخرة،  الدنيا  بني  برزخي  عامل  يف  تعيش  األرواح 
قال:  مسلم  بن  حممد  فعن  العذاب.  وفيه  النعم  فيه 
قلت أليب عبد اهلل: »املوتى تزورهم؟ قال: نعم، 
قلت: فيعلمون بنا إذا آتيناهم؟ فقال: إي واهلل، إهنم 

ليعلمون بكم، ويستأنسون إليكم«)11(.

األحياء  بني  مفتوح  باب  هناك  أن  عىل  ذلك  دل 
إىل طرقه،  الناس  الرشيعة  واألموات، وقد أرشدت 

لغايات وأهداف نبيلة ورشيفة)12(.

إن زيارة القبور تنطوي عىل آثار أخالقية وتربوية 
هامة، وتعد من األمور التي أمجعت األمة اإلسالمية 
عليها وعىل استحباهبا، بال فرق بني مذاهبها املختلفة، 

ومارس ذلك كبريهم وصغريهم. 

تشكل زيارة القبور بصورة عامة وسيلة لالتعاظ 
مهام  بأن مصريه  للقبور  الزائر  يدرك  والعربة، حيث 
)زوروا   :الرسول عن  روي  الفناء،  فهو  طال 
تعميق  يف  تساهم  كام  املوت()13(.  تذكر  فإهنا  القبور 
أصول  من  أصل  هو  الذي  اآلخر  باليوم  االعتقاد 
عن  هنيتكم  )كنت   :الرسول عن  روي  الدين، 
اآلخـــرة()14(. تذكر  فإهنا  فزوروها  القبور،  زيــارة 
وحب  اخلري  مشاعر  تنمية  إىل  القبور  زيارة  وتؤدي 
الفضيلة، فأهنا تعترب وسيلة لرتبية اإلنسان املسلم عىل 
أن يكون ذا قصد اجيايب يف فعله، هذه بعض الفوائد 

التي تؤدهيا زيارة القبور.

ــأن األحــاديــث  ــارة احلــســني ف ــا مــا خيــص زيـ أم
فيها  والرتغيب  احلرص،  حد  تفوق  فيها  والروايات 
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ال يضاهيه ملحظ آخر، واهلل ينظر إىل زوار احلسني، 
مقيض  الذنب،  مغفور  الدعوة،  مستجاب  والزائر 
والتوسل  واحلــزن،  اهلــم  تفرج  والــزيــارة  احلاجة، 
األمــراض،  ويشفي  الدين،  يقيض  احلسني  قرب  عند 
عىل  تقترص  ال  أهنا   احلسني زيــارة  يف  والطريف 
شهر.  وكل  أسبوع،  وكل  يوم،  كل  يزار  فهو  وقت 
وقد تقترص زيارة عىل زمن معني خمصوص، فيه من 
املخصوصة  الزيارات  تعددت  وقد  فيه،  ما  الفضيلة 
اعتبار  ذات   اإلمام زيـــارة  وان   ،للحسني
تعرضت  معينة،  ومراسم  مرعية  آداب  وهلا  خاص، 

هلا كتب األدعية والزيارات)15(. 

لقد تواترت الروايات يف فضل زيارة احلسني بن 
اإلمام  عن  روي  اإلجياز:  سبيل  عىل  ومنها   ،عيل
فان   احلسني قرب  بزيارة  شيعتنا  »مــروا   الباقر
مواقع  ويدفع  العمر  يف  ويمد  الرزق،  يف  يزيد  إتيانه 
السوء، وإتيانه مفرتض عىل كل مؤمن يقر له باإلمامة 
من اهلل«)16(. وعن أيب عبد اهلل، قال: من أتى قرب 
أيب عبد اهلل عارفًا بحقه غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه 

وما تأخر)17(.

وعن أم سعيد األمحسية، عن أيب عبد اهلل قالت: 
قال يل: يا أم سعيد تزورين قرب احلسني، قالت: قلت: 
نعم، فقال يل: زوريه فإن زيارة قرب احلسني واجبة عىل 
الرجال والنساء)18(. كام ورد يف روايات كثري اآلثار 
املرتتبة عىل تارك زيارة اإلمام احلسني ويعترب من 
العمر بنحو  اجلفاء للحسني، وكذلك ينقص من 
 ال ختلف فيه)19(. وورد يف احلديث عن أيب جعفر
قال: قال: من مل يأت قرب احلسني من شيعتنا كان 
اجلنة  دخل  من  وان  الدين،  منتقص  اإليامن  منتقص 

كان دون املؤمنني يف اجلنة)20(. ويستحب أيضًا زيارة 
فان ذلك  استقباله،  أو  القدوم  زائر احلسني حني 
مما حيصل به ثواب الزيارة كام دلت عليه األخبار)21(. 
معىل  عن  أصحابنا،  من  املؤلفني  بعض  ذكــر  فقد 
إذا  يقول:   اهلل عبد  أبا  سمعت  قال:  خنيس،  بن 
زيارة  أو  زيارتنا  من  إخوانكم  من  الرجل  انرصف 
قبورنا فاستقبلوه وسلموا عليه، وهنئوه بام وهب اهلل 
له، فأن لكم مثل ثوابه، ويغشاكم ثواب مثل ثوابه من 
رمحة اهلل، وأنه ما من رجل يزورنا أو يزور قبورنا اال 

غشيته الرمحة وغفرت له ذنوبه)22(.

اإلمام  يزور  فأنه  شقته  وبعدت  داره  نأت  ومن 
احلسني من بعيد، قال أبو عبد اهلل: إذا بعدت 
عليك الشقة ونأت بك الدار فلتعل عىل أعىل منزلك 
ولتصل ركعتني، فلتؤم بالسالم إىل قبورنا فان ذلك 
 اإلمام ــارة  زي بخصوص  هــذا  إلــيــنــا)23(.  يصل 

العامة.

الزيارة  هذه  فإن  اخلاصة   احلسني زيــارة  أما 
تزيد فضيلتها بخصوصية الوقت عىل أصل الفضيلة 
معلومة،  األجــر  ــادة  زي يف  وخصوصيتها  املطلقة، 
خاصة،  وفضيلة  خاصًا  أثرًا  أيضًا  واحدة  لكل  وان 
يغني  بحيث  الكثرية  األحاديث  فيها  وردت  وقد 
التارخيية  األسبقية  عن  البحث  عن  هبا  االستشهاد 
زيارة  مثال  التارخيي،  التوثيق  يف  مهمة  كانت  وان 
ويومه  الفطر  عيد  وليلة  عرفة  يوم  يف   احلسني
عيد  وليلة  األربعني  وزيارة  ويومها  عاشوراء  وليلة 
األضحى ويومها وليلة اجلمعة ويومها وليلة النصف 
معها  يقدر  مل  التي  األوقات  من  وغريها  شعبان  من 
الزيارة  فيمكن  الرشيف  القرب  إىل  احلضور  يف  الزائر 
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املشرتك  أن  إذ  املبحث  بداية  يف  ذكرنا  كام  بعد،  من 
تعاىل،  اهلل  إىل  القربة  بعد هو  أو  الزيارة من قرب  يف 
البحث(  هذا  من  الثاين  املطلب  يف  تفصيله  )وسيأيت 
واملواساة   ،األكرم النبي  ملحبة   احلسني وحمبة 

 .)24(من خالل زيارة احلسني ألهل البيت

ملا كان لزيارة أيب عبد اهلل احلسني ذلك الفضل 
بوجوهبا  يقال  قد  بل  األكيد  واالستحباب  العظيم 
من  األئمة  روايات  جاءت  فقد  األقل  عىل  الكفائي 
خاصة،  أوقاتًا  هنالك  ان  لنا  لتبني   احلسني ولد 
صفر  من  العرشين  يف  زيارته  ــات  األوق تلك  ومن 

)زيارة األربعني(.

ذكر العلامء واملحدثون مجلة من األدلة والروايات، 
التي تشري إىل استحباب زيارة األربعني، منها الدليل 

:األول رواية اإلمام العسكري

 العسكري روي عن أيب حممد احلسن بن عيل 
إحدى  املؤمن مخــس: صــالة  )عــالمــات  ــال:  ق أنــه 
ومخسني وزيارة األربعني والتختم يف اليمني وتعفري 
أورد  الرحيم()25(  الرمحن  اهلل  ببسم  واجلهر  اجلبني 
بعضهم إشكاال عىل محل كلمة )األربعني( يف رواية 
زيارة  خصوص  عىل   العسكري احلسن  اإلمــام 
ما  إن  اإلشكال،  هذا  عىل  واجلواب  مؤمنا،  أربعني 
العلامء يف زمن صدور احلديث وما بعده وإىل  فهمة 
خصوص  األربعني  زيــارة  من  املــراد  إن  هذا  يومنا 
زيارة احلسني، وسار عىل هذا الفهم عموم شيعة 
عىل  والالم  األلف  دخول  وكذلك   ،البيت أهل 
كلمة أربعني وال شك إن املراد من هذه األلف والالم 
الكلمة  العهد ال غريها، وان دخوهلا عىل  خصوص 

عند  معروفة  مشخصة  معرفة  إىل  نكرة  من  حتوهلا 
زيارة  إىل  اإلرشاد  هو  الغرض  كان  ولو  املخاطب، 
أورد  أربعني.  اإلمام: وزيارة  لقال  أربعني مؤمن 
املقرم يف كتابه مقتل احلسني: )والترصف يف هذه 
أربعني  زيارة  عىل  باحلمل  األربعني(  )زيارة  اجلملة 
االستنتاج  يف  ومتحل  احلديث  فهم  يف  التواء  مؤمنًا 
الدالة  القرينة  عن  خلوه  مع  السليم  الــذوق  يأباه 

عليه()26(.

إن  عىل  تــدل  قرينة  توجد  ال  حيث  واحلــاصــل: 
تفيد  الالم  ان  وحيث  مؤمنًا،  أربعون  هو  األربعني 
ــالم  واألع للفقهاء  العملية  الــســرية  وان  العهد، 
واملتدينني حييون يوم العرشين من صفر وهذه السرية 
 العابدين زيــن  ــام  اإلم بعمل  ومتصلة  مرتبطة 
كجابر،   النبي صحابة  وبعض  الوحي  وعقائل 
األربــعــني  ــارة  زيـ ومــرشوعــيــة  استحباب  يتضح 
 احلسينية، وال يقصد من حديث اإلمام العسكري

ما تومهه بعضهم)27(.

اجلامل  مهران  بن  صفوان  روايــة  الثاين  الدليل 
تزور عند  األربعني  زيارة  الصادق يف  اإلمام  عن 
وحبيبه  اهلل  ويل  عىل  السالم  فتقول:  النهار  ارتفاع 
السالم عىل خليل اهلل ونجيبه السالم عىل صفي اهلل.. 
بام  الزيارة وتدعوا  الزيارة، ثم صّل ركعتي  إىل هناية 

أحببت)28(.

الدليل الثالث هو ما يروى عن جابر وهي انه روى 
عن عطا قال: كنت مع جابر بن عبد اهلل األنصاري 
يوم العرشين من صفر فلام وصلنا الغارضية اغتسل 
قال  ثم  طاهرًا،  معه  كان  قميصًا  ولبس  رشيعتها  يف 
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سعد  قلت:  عطا؟  يا  الطيب  من  يشء  أمعَك  يل: 
حافيًا  مشى  ثم  جسده  وسائر  رأسه  عىل  منه  فجعل 
حتى وقف عند رأس احلسني وكرّب ثالثًا ثم خرَّ 
مغشيًا عليه فلام أفاق سمعته يقول »السالم عليكم يا 
آل اهلل السالم عليكم يا صفوة اهلل السالم عليكم يا 
خرية اهلل من خلقه.... إىل هناية الزيارة ثم انحنى عىل 
القرب ومرغ خديه عليه وصىل أربع ركعات.....« الخ 

الزيارة )29(.

يف ضوء ما تقدم، تبني أن أحاديث األئمة حثت 
عىل زيارة احلسني يف يوم األربعني وجعلتها سنة 

متبعة.

المطلب الثالث: زيارة الأربعين �شعيرة من �شعائر اهلل

حترير  عىل  يتوقف  للشعائر  اإلمجــايل  احلكم  ان   
ولذا  اللغوي،  الوضع  يف  الشعائر  او  الشعرية  معنى 
يقتيض األمر قبل الولوج إىل غامر املطلب بيان املراد 

من مفهوم الشعائر او الشعرية. 

الشعرية يف اللغة: ان لفظ الشعائر او الشعرية كام 
الفعل  من  مشتقة  كلمة  اللغوية،  املعاجم  يف  وردت 
معجم  كتابه  يف  زكريا  ابن  أورد  )شعر(،  الثالثي 
أصالن  والراء  والعني  الشني  )شعر(  اللغة  مقاييس 
معروفان، يدل أحدمها عىل ثبات، واآلخر عىل علم 
وعلم، فاألول الشعر معروف، واجلمع إشعار، وهو 
واحدة  والشعرية  شعرية،  والــواحــدة  اجلمع،  مجع 
الشعرية  ويقال  وأعامله،  احلج  إعالم  الشعائر، وهي 

أيضا البدنة هتدى)30(.

قوهلم  ألن  به  تعبد  مما  علم  لكل  شعائر  وقيل 
التي  األعـــالم  سميت  فلهذا  علمته،  بــه  شعرت 

مواضع  واملشاعر:  شعائر،  تعاىل  اهلل  متعبدات  هي 
املناسك)31(.

أو  الشعرية  هبــا  حتيا  التي  الطقوس  املشاعر: 
الشعائر، ومشاعر احلج: املناسك واإلعامل التي يتم 
النفس  يف  تتولد  واألحاسيس،  واحلــواس  احلج  هبا 

جتاه املوجودات واألحداث، واحدها مشعر)32(.

من خالل كالم اللغويني، يمكن اخلروج بنتيجة، 
ان مورد استخدام مفردة الشعرية والشعار هي موارد 
اإلعالم احليس بمعنى من املعاين الدينية، وان جعلها 

بعض اللغويني مرتبطة بمناسك احلج خاصة. 

تعني  »والشعائر  االصــطــالح:  يف  الشعائر  أمــا 
ألحكامه  عناوين  تضم  وهي  وأدلته،  اهلل  عالمات 
وتعاليمه العامة، وأول ما يلفت النظر يف هذه املراسم 

مناسك احلج التي تذكرنا باهلل سبحانه وتعاىل«)33(.

)اهلل(،  اجلاللة  لفظ  إىل  الشعائر  تضاف  وقــد   
َوَمْن  فنقول: )شعائر اهلل( كام يف قوله تعاىل: ﴿ذلَِك 
الُْقلُوِب﴾)34(،  َتْقَوى  ِمْن  فَإِنَّها  اهللِ  َشعائَِر  ْم  ُيَعّظِ
املذهب،  شعائر  فيقال  املذاهب،  إىل  تضاف  وقد 
احلسينية،  بالشعائر  فتسمى   احلسني إىل  وتضاف 
وقد تضاف إىل الدين، فتعرف باسم شعائر الدين أو 

شعائر اإلسالم)35(.

إن  احلسينية:  الشعائر  هي  البحث  خيص  ما  أما 
الشعائر احلسينية إحدى اخلطوط اهلامة التي اعتمدها 
كام  عمومًا،  الصاحلة  اجلامعة  بناء  يف   البيت أهل 
حتركهم  عليها  يرتكز  التي  اهلامة  القاعدة  كانت  أهنا 
هلذه  العام  التصميم   األئمة وضع  وقد  األمة،  يف 
الدينية، بحيث تنسجم  أبعادها  الشعائر ورسموا هلا 
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أهل  وأتباع  املأساة  ظــروف  مع  الشكل  ناحية  من 
البيت، ومن ناحية املضمون مع األبعاد السياسية 

والروحية والثقافية والعقائدية)36(.

إن املراد من الشعائر احلسينية هي تلك العالمات 
الدالة عىل قضية احلسني يف اجلملة، وهذه الشعائر 
يف  كام  مشرتكة  عامة  بــدالالت  بينها  فيام  تشرتك 
اشرتاك مجيع الشعائر بأهنا عالمات داله عىل مظلومية 

.)37(احلسني

ويمكن تقسيم الشعائر احلسينية إىل)38(:

القسم األول: التي وجد فيها نص رشعي وتشمل . 1
)الزيارة، املجالس، البكاء، إبراز السواد(. 

رشعي . 2 نص  فيها  يوجد  مل  التي  الثاين:  القسم 
وتقسم إىل: 

ما يكون فيها احتامل الرضر اجلسمي وتشمل أ. 
)اللطم، املشعل، التطبري، الزنجيل(.

اجلسمي ب.  الرضر  احتامل  فيها  يكون  ال  ما 
الرايات  والتمثيل،  )التشبيه  وتشمل 

والالفتات، املواكب(. 

ــارة  زي ان  هــل  فــيــدور حــول  البحث  أمــا حمــور 
األربعني تعترب شعرية من شعائر اهلل:

 إن مفردة الشعائرــ كام هو واضح قد وردت يف 
ِيَن آَمُنوا  َها الَّ يُّ

َ
آيات عديدة يف القرآن الكريم ﴿يا أ

الَْهْدَي  َوَل  اْلَراَم  ْهَر  الشَّ َوَل  اهللِ  َشعائَِر  ُتِلُّوا  ل 
َوَل الَْقلئَِد َوَل آّمِنَي اْلَيَْت اْلَراَم﴾)39(.

َلُ  َخْيٌ  َفُهَو  اهللِ  ُحُرماِت  ْم  ُيَعّظِ َوَمْن  ﴿ذلَِك 
ْم َشعائَِر اهللِ فَإِنَّها  ِعنَْد َرّبِهِ﴾)40(، ﴿ذلَِك َوَمْن ُيَعّظِ
ِمْن َتْقَوى الُْقلُوِب﴾)41(، ﴿َواْلُْدَن َجَعلْناها لَُكْم 

فا  ﴾)42(، ﴿إِنَّ الصَّ لَُكْم فِيها َخْيٌ ِمْن َشعائِرِ اهللِ 
ِمْن َشعائِرِ اهللِ﴾)43(، وهناك بعض اآليات  َوالَْمْرَوةَ 
العلامء  بعض  ان  إال  الشعائر  لفظ  فيها  يرد  مل  التي 
مل  منها،  الشعائر  استفادة حكم  إىل  واملفرسين ذهبوا 

نذكرها لالختصار.

أورد الشيخ حممد السند يف كتابه ان يف بداية كل 
بحث ال بد ان يعثر الفقيه او املجتهد عىل أدلة معينة 
الفقه  قواعد  حسب  األدلــة  وهذه  البحث،  لعنوان 
واألصول هي: املوضوع، واملحمول، واملتعلق. ومن 
َوَمْن  ﴿ذلَِك  املطلوب،  إثبات  عىل  اآليات  أوضح 
الُْقلُوِب﴾)44(  َتْقَوى  ِمْن  فَإِنَّها  اهللِ  َشعائَِر  ْم  ُيَعّظِ
حيث تدل عىل حمبوبية ورجحان التعظيم لشعائر اهلل 

حسب التقسيم الثالثي)45(. 

القرآنية  اآليــات  هذه  مضامني  عىل  نقف  حينام 
نجدها تشري وبوضوح إىل استحباب إحياء الشعائر 
الدينية، والشعائر الدينية: عبارة عن عبادات وسنن 
وزماين  مكاين  مزيج  من  تتشكل  ومراسم،  وآداب 
وسلوكي وخطايب، وقيمتها تربز حني إحيائها، فعدم 
إحيائها يلغي مربر وجودها أصاًل، وهذا اإلحياء ال 
اآليات  هذه  يف  احلديث  سياق  وكان  عبثًا)46(  يكون 
جعل  مما  به  يرتبط  وما  وأفعاله  احلج  مناسك  عن 
خمتصة  الشعائر  ان  إىل  يذهب  السنة  علامء  بعض 
بقية  تشمل  وال  مجيعها،  أو  احلج  مناسك  ببعض 
الرأي خطأ، الن جمرد  الفقهية، ولكن هذا  األبواب 
ما  فيام لو وجد  دلياًل  السياق ال تصلح  قرينة  وجود 
يعارضها من أدلة واستظهارات، ولذلك ذهب علامء 
القاعدة، كالشيخ  البيت إىل عمومية  مدرسة أهل 
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إىل  ذهب  الذي  رسه(  )قدس  الغطاء  كاشف  الكبري 
ان قبور األئمة قد شعرت، فهي من الشعائر، فتجري 

عليها أحكام املساجد)47(.

القول  ترجيحه  عند  املستمسك  صاحب  وأورد 
باستحباب الشهادة الثالثة قال كام انه ال بأس باإلتيان 
االحتجاج،  من  فيه  ملا  املطلق  االستحباب  بقصد  به 
إذا قال أحدكم ال اهلل إال اهلل حممد رسول اهلل فليقل 
عيل أمري املؤمنني، بل ذلك يف هذا األعصار معدود 
من شعائر اإليامن ورمز التشيع فيكون من هذه اجلهة 
اجلزئية  بعنوان  واجبًا ال  يكون  قد  بل  راجحًا رشعًا 

من األذان)48(.

ختتص  ال  الشعائر  بأن  تثبت  العلامء  ــوال  أق ان 
لكل  شمول  هلا  ــام  وإن والعبادات  احلــج  بمناسك 
الشعائر  معنى  وان  الدينية،  ــور  واألمـ األحــكــام 
ووجودها اختاذي واعتباري، اي حسب اختاذ العرف 
واعتباره، فقبل ان يتواضع عليها العرف واملترشعة، 
ان  بعد  شعريهتا  تتخذ  بل  ومشاعر  شعرية  تكون  ال 
بشكل  وتصبح  استعامهلا،  ويتداول  وتتفشى  تنترش 

رسمي شعرية وشعائر)49(.

ان الشعائر او املراسم احلسينية من ابرز مصاديق 
وأفراد وتطبيقات الشعائر الدينية فهي تستمد أساسها 
ومها  للترشيع،  األساسيتني  الدعامتني  من  الرشعي 
املطلب  بداية  يف  وذكرنا  املطهرة(  والسنة  )القرآن 
وتأكيد  الشعائر  كلمة  تتضمن  التي  القرآنية  اآليات 
الشعائر  ان  تبني  تقدم  ما  هــدي  وعــىل  استحباهبا 
األمور  من  ألهنا  تعاىل،  اهلل  شعائر  من  تعد  احلسينية 
خري  وتعد  ربه،  إىل  العبد  هبا  يتقرب  التي  العبادية 

وسيلة للتذكري بأوليائه، وامتثاالً ألوامر اهلل سبحانه 
قال  إذ  قرابة رسول اهلل ومودهتم،  بحفظ  وتعاىل 
ةَ  الَْمَودَّ إِلَّ  ْجراً 

َ
أ َعلَيْهِ  ْسَئلُُكْم 

َ
أ ل  ﴿قُْل  تعاىل 

والروايات  األحاديث  تواترت  ولقد  الُْقْرىب﴾  ِف 
القربى  من  املقصود  ان  اآلية  هذه  تفسري  يف  الواردة 

.)50(هم أهل البيت

الرشيفة  النبوية  السنة  فتعد  املطهرة:  السنة  اما يف 
املصدر الثاين يف التدرج اإلسالمي بعد القرآن الكريم 
)والسنة تعّرف بأهنا قول املعصوم أو فعله أو تقريره( 

فتشمل طريقة األئمة االثني عرش.

هم  البيت  أهل  أن   ،النبي لسان  عىل  وجــاء 
عدل القرآن، وهم اإلدالء عىل مرضاة اهلل واملظهرين 

ألمره وهنيه)51(.

ذكر الشيخ كاشف الغطاء: »اما واهلل لوال تعظيم 
التوجع  واستدامة  املنابر،  أعواد  وقيام  الشعائر  هذه 

والتفجع، النطمست أعالم التشيع«)52(.

ومن املعلوم ان مصيبة اإلمام احلسني هي من 
أعظم املصائب عىل أهل البيت إذ قال اإلمام أبو 
عبد  أبا  يا  كيومك  يوم  »ال   املجتبى احلسن  حممد 

اهلل«)53(.

يف  شحة  مــن  تــعــاين  ال  احلسينية  الشعائر  ان 
رجحاهنا  عىل  الدالة  واألدلة  الرشعي  الغطاء  جمال 
ومرشوعيتها، وان للنهضة احلسينية أهدافًا وغايات 
بعد،  يدركوها  مل  الباحثون والعلامء وأخرى  يدركها 
وإبقاءها  السامية  األهداف  تلك  عىل  املحافظة  وان 
وشعائر  وطقوس  مراسم  ظل  يف  يتحقق  إنام  خالدة 
)الزيارة،  هي  الشعائر  هذه  أهم  ومن  واعية،  خمتلفة 
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واطعام  الــســواد  ولبس  واللطم،  املــأتــم،  وإقــامــة 
البيت كام  أمر أهل  الطعام(، فهي وسائل إلحياء 

يف احلديث »رحم اهلل من أحيا أمرنا«)54(.
تعد الزيارة من أهم الشعائر احلسينية ملا ورد من 
احلث املؤكد عليها من قبل الرسول الكريم وأهل 
الزيارات،  هذه  ومن  الظروف،  خمتلف  يف   بيته
وذكرنا  األربــعــني،  يــوم   احلسني اإلمــام  زيــارة 
زيارة  الواردة يف فضل  والروايات  األحاديث  سابقًا 
األربعني، وجعلها من عالمات املؤمن كام جاء عىل 
لسان موالنا احلسن بن عيل العسكري)55(. وقد أفرد 
أسامه  هلا  بابًا  الشيعة  العاميل يف وسائل  احلر  العالمة 
)باب التأكيد عىل زيارة احلسني يوم األربعني من 

مقتله وهو يوم العرشين من صفر()56(.
اما بالنسبة لزيارته مشيًا وهو ما يقوم به املوالون 
املخصوصة  الزيارات  يف  وخاصة   ،البيت ألهل 
أليب عبد اهلل احلسني كزيارة األربعني، فقد وردت 
يف ذلك روايات تدل عىل استحباب هذا العمل، فعن 
تدعه،  وال  احلسني  ُزِر  عيل  »يا  قال:   اهلل عبد  أيب 
أتاه  من  قال:  الثواب؟  من  أتاه  ملن  ما  قلت:  قال: 
له بكل خطوة حسنة وحما عنه سيئة  ماشيًا كتب اهلل 
يكتبان  ملكني  به  اهلل  ل  وكَّ أتاه  فإذا  درجه  له  ورفع 
ما خرج من فيه من خري وال يكتبان ما خيرج من فيه 
من يسء وال غري ذلك، فإذا انرصف ودَّعوه وقالوا: 
وحزب  اهلل  حزب  من  أنت  لك،  مغفور  اهلل  ويل  يا 
رسوله وحزب أهل بيت رسوله، واهلل ال ترى النار 

بعينك أبدًا وال تراك وال تطعمك أبدًا«)57(.
من  مستمدة  األربعني  لزيارة  املرشوعية  إن  إذن 
كالم األئمة مبارشة وعليه عمل املشهور من علامء 
الطائفة، فلامذا ُيالم الشيعة عىل زيارة احلسني وهو 

سيد الشهداء وأبو األحرار الذي أنقذ أمته من خطر 
املحو والزوال؟ يف احلقيقة إن األعداء أجهدوا أنفسهم 
األربعني،  زيــارة  أمام  منيعًا  سدًا  يقفوا  لكي  كثريًا 
وكانت يف كل األدوار معرضة للعدوان، فمن عهد 
العدوان،  القمة يف  الذي كان يمثل  العبايس  املتوكل 
ثم  النفس،  ويقتل  واألرجــل  األيدي  يقطع  كان  إذ 
هدم حرم اإلمام احلسني وأغرقه لكي يمحو أثره، 
إىل رضا خان، إىل صدام اللعني والوهابيني وأمثاهلم 
التاريخ مستهدفني  الذين جاءوا يف أدوار خمتلفة من 
حتمل  ال  الزيارة  هذه  كانت  فلو  األربعني،  ــارة  زي
مضمونًا دينيًا وثقافيًا وسياسيًا واجتامعيًا ملا تعرضت 
هلذا املقدار من العدوان، ولرُتكت كام ُتركت الصوفية 
ما  مكان  يف  جيلسون  فهم  معينة،  شعائر  تقيم  التي 

ويؤدون طقوسهم املعينة)58(.
االربعني  زيارة  اختذت  2003م  عام  بعد  ولكن 
منحى آخر فقد أقيمت عىل الطرقات اخلدمات التي 
يف  حيتاجونه  بام  كربالء  إىل  السائرين  الزائرين  جتهز 
هوية  لبناء  وسيلة  تعترب  الزيارة  هذه  إن  مسريهتم. 
تشمل مجيع الشيعة يف العامل، وان الذي يتحمل هذه 
أثناء  يف  الطريق  مصاعب  وحتمل  واملعاناة  املشقات 
الديني  ــوازع  ال عمق  عىل  داللــة  ذلك  يف  إنام  السري 
لدى هؤالء وإيامهنم بقضيتهم وامتثاهلم ملا حث عليه 
األئمة يف هذا السياق متأملني ان تقىض حوائجهم 

وان ينالوا الشفاعة.
خلود  حــول  كــالم  يوجد  ال  انــه  الباحث  يــرى 
شعائر سيد الشهداء واهنا من شعائر اهلل، وزيارة 
قبسه  من  توهجها  تستمد  ألهنــا  حتديدًا  األربعني 
املقدس، كام رصحت بذلك العرشات بل املئات من 

الروايات عند الفريقني. 
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المبحث الثاني: 
دور زيارة الأربعين في اإثبات التوحيد ونفي لل�شرك

الزيارة  تعريف  عن  األول  املبحث  يف  حتدثنا 
ذكرنا  وكذلك  واالصــطــالح،  اللغة  يف  والشعرية 
واستحباب  مطلقة،  بصورة  القبور  زيارة  استحباب 
وباألخص  خاصة  بصورة   احلسني اإلمام  زيارة 
زيارته يف يوم األربعني، وأهنا شعرية من شعائر اهلل، 
أما يف هذا املبحث سوف نسلط الضوء عىل تعريف 
زيارة  أن  وإثبات  واصطالحًا  لغة  والرشك  التوحيد 
األربعني هي امتداد للتوحيد ونفي للرشك. ذلك من 

اهلل التوفيق. 

يف  اإلهلية  الدعوات  كل  أســاس  التوحيد  يعد   
التوحيد  أن  يف  شك  ثمة  فليس  األنبياء  تاريخ  طول 
جلميع  الرسل  منه  انطلق  الذي  الوحيد  األصل  هو 
الديانات،  هــذه  من  واحــد  واإلســـالم  الديانات، 
اهلل،  إال  اهلل  ال  أن  شهادة  اإلســالم  حقيقة  فكانت 
الشهادة،  هذه  حقيقة  دون  حيول  رشيك  أي  ونفي 
ثم إن مسألة التوحيد والرشك من املسائل التي اتفق 
فيها مجيع املسلمني، ومل خيتلف يف أصوهلا أحد منهم، 
فهم يوحدون اهلل سبحانه من حيث الذات، والفعل، 

والصفات، والعبادة. 

وهذا املبحث حيتوي عىل املطالب التالية:

لغة  • والرشك  التوحيد  تعريف  األول:  املطلب 
واصطالحًا.

املطلب الثاين: زيارة األربعني امتداد للتوحيد.  •
املطلب الثالث: زيارة األربعني نفي للرشك. •

لغة  وال�شرك  التوحيد  تعريف  الأول:  المطلب 

وا�شطالحًا

التوحيد لغة: مصدر)وحد(، والوحدة: االنفراد، 
يقال رأيته وحده، أي منفردًا)59( والواحد اول عدد 
فإن  عرشة  إىل  وثالثة  واثنان  واحد  تقول  احلساب، 

زاد قلت أحد عرش جيري أحد جمرى واحد)60(.

يف  »والواحد  األصفهاين،  الراغب  العالمة  ذكر 
احلقيقة هو اليشء الذي ال جزء له البتة«)61(.

له.  رشيك  ال  وحده  باهلل  اإليامن  هو  والتوحيد، 
وقيل  والتوحد،  الوحدانية  ذو  األحد،  الواحد  واهلل 
الواحد هو الذي ال يتجزأ وال يثنى وال يقبل االنقسام 
وال نظري له وال مثيل وال جيمع هذين الوصفيني إال 

اهلل عز وجل)62(.

 :اهلل رسول  قال  االصطالح:  يف  التوحيد  اما 
التوحيد ظاهره يف باطنه وباطنه يف ظاهره موصوف 
ال يرى وباطنه موجود ال خيفى ويطلب بكل مكان 
حمدود  غري  حارض  عني،  طرفة  مكان  منه  خيل  ومل 

وغائب غري مفقود)63(.

بالوحدانية  القول  »يعني  بأنه  التوحيد  عّرف  كام 
اهلل  بوحدانية  القول  هو  االصطالح  ويف  عمومًا، 
مبدأ الوجود، واالعتقاد بأنه الواحد األحد من مجيع 
وجهة  اخللق،  جهة  ومن  الذات  جهة  من  اجلهات، 
إدارة الوجود وجهة الربوبية والعبادة، وجهة التوسل 

إليه، وجهات أخرى كثرية« )64(.

الرشك  أغــالل  وحتطيم  العبادة  يف  التوحيد  ان 
حتتل  التي  الساموية  التعاليم  أهم  من  كان  والوثنية 
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األنبياء  كأن  حتى   األنبياء رساالت  يف  الصدارة 
دعائم  تثبيت  هو  واحد  هلدف  إال  يبعثوا  مل  والرسل 

التوحيد وحماربة الرشك. 

ِن 
َ
أ رَُسوًل  ٍة  مَّ

ُ
أ  ِ

ُكّ ِف  َبَعثْنا  ﴿َولََقْد  تعاىل  قال 
َهَدى  َمْن  فَِمنُْهْم  اُغوَت  الطَّ َواْجَتنُِبوا  اهلَل  اْعُبُدوا 
ِف  فَِسُيوا  للَُة  الضَّ َعلَيْهِ  ْت  َحقَّ َمْن  َوِمنُْهْم  اهلُل 
بنَِي﴾)65(. رِْض فَانُْظُروا َكيَْف كَن عقَِبُة الُْمَكّذِ

َ
ال

التوحيد هو األصل األول من أصول الدين عند 
يف  تعاىل  اهلل  توحيد  بوجوب  يعتقدون  وهم  الشيعة 
توحيد  أقسام:  أربعة  عىل  ويشمل  اجلهات،  مجيع 

الذات، والصفات، واألفعال، والعبادة)66(.

إن  واملــفــرسيــن،  اللغويني  ــالم  ك مــن  تقدم  ممــا 
التوحيد هو اإليامن باهلل، فاهلل يف اإلسالم واحد أحد 
، قال تعاىل ﴿قُْل ُهَو  فرد صمد، ال رشيك له وال ندَّ
َمُد ٢ لَْم يَِلْ َولَْم يُودَلْ ٣ َولَْم  َحٌد ١ اهلُل الصَّ

َ
اهلُل أ

َحٌد ٤﴾)67(.
َ
يَُكْن َلُ ُكُفواً أ

ال�شرك لغة: 

أصالن،  والكاف  والراء  الشني  فارس:  ابن  قال 
أحدمها يدل عىل اقرتان وعدم إفراد...، وهو ان يكون 
اليشء، بني اثنني ال ينفرد به أحدمها، ويقال شاركت 
فالنًا  وأرشكت  رشيكه،  رصت  إذا  اليشء،  يف  فالنًا 
امتداد  عىل  يدل  واآلخر  لك....،  رشيكًا  جعلته  أذا 

واستقامة)68(.

ــردات، الــرشكــة  ــفـ ــاب املـ وذكـــر صــاحــب كــت
ان يوجد يشء  امللكني، وقيل: هو  واملشاركة: خلط 

إلثنني فصاعدًا عينًا كان ذلك اليشء أو معنى)69(.

والرشك  واملشارك،  الرشيك  آخــرون:  فه  وعرَّ
كالرشيك، واجلمع إرشاك، ورشكاء كام يقال رشيف 

وإرشاف ورشفاء)70(.

اإلشــرتاك  عىل  يطلق  الــرشك  إن  تبني  تقدم  مما 
املطلق، فالرشك يف اهلل بحسب األصل اللغوي يكون 

باختاذ الند معه.

الرشك اصطالحًا: يرى مجلة من علامء الشيعة إن 
بحسب  معاين  عدة  االصطالحي  املعنى  يف  للرشك 
الرشك  إىل  ويقسم  الرشك  اليها  يوصل  التي  النتيجة 
إىل  العلامء  بعض  مه  وقسَّ األصغر،  والرشك  األكرب 

أكثر من قسمني. 

الرشك ضد التوحيد وهو ان جيعل اإلنسان هلل ندًا 
يف ربوبيته أو إلوهيته أو أسامئه وصفاته.

وأرشك باهلل: كفر فهو مرشك ومرشكي، واالسم 
االستقالل،  )رشك  أنواع  والرشك  فيهام،  )الرشك( 
التقليد،  رشك  التقريب،  ورشك  التبعيض،  ورشك 

ورشك األسباب، ورشك اإلغراض()71(.

الرشك  عن  يتحدث  عندما  الكريم  القرآن  ان 
املرشكني  بأولئك  خمتص  اخلــطــاب  ان  يــرصح  ال 
يف  بحثنا  فإذا  أيضًا،  لنا  موجه  اخلطاب  ان  بل  قدياًم 
)الرشك(،  لكلمة  الدقيق  املعنى  عن  الكريم  القرآن 
باإلضافة  الكريمة  اآليات  ذات  من  معرفته  يمكن 
إىل أحاديث أهل البيت فنصل إىل ان الرشك: هو 

تقديس غري اهلل بغري اهلل)72(.

يف  الــرتدد  كثرية  املصطلحات  من  الــرشك  يعترب 
الرشيعة اإلسالمية بل حتى يف الرشائع األخرى التي 

جاء هبا األنبياء.
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المطلب الثاني: زيارة الأربعين امتداد للتوحيد

التوحيد«  »كلمة  كلمتني:  عىل  اإلســالم  بني 
والشهادة عىل أنه ال إله اال اهلل ونفي إلوهية وربوبية 
واالعتصام  الكلمة«  و»توحيد  سواه،  موجود  كل 
وراء  والتشتت  التفرق  عن  والنهي  املتني  اهلل  بحبل 
فأن  ــالم)73(.  اإلسـ جوهر  متس  ال  هامشية  مسائل 
القرآن املجيد عند قراءته لآليات الكريمة  املتدبر يف 
التوحيد ورفض  نرية حول  آية بصرية  جيد وراء كل 
من  الرشك  ونبذ  التوحيد  مسألة  فإن  لذلك  الرشك، 
املسائل املهمة التي تعد اهلدف األسمى لألنبياء وكبار 
يعترب  وعزته.  اإلســالم  رمز  فالتوحيد  املصلحني، 
التوحيد( هو األصل  التوحيد )كام ذكرنا يف تعريف 
يعتقدون  وهم  الشيعة  عند  الدين  أصول  من  األول 
بوجوب توحيد اهلل تعاىل يف مجيع اجلهات، ويشمل 
والصفات،  الـــذات،  )توحيد  أقــســام:  أربعة  عىل 

واألفعال، والعبادة(.

األمة،  ضمري  يف  الدين  إحياء  عىل  املحافظة  إن 
ولضامن بقائه يف املجتمع، إنام يتحقق يف ظل مراسم 
والشعائر  املراسم  أهم  واعية، ومن  وطقوس خمتلفة 
مبارشة  وبصورة  حافظة  التي  احلسينية  الشعائر  هي 
أهم  إحدى  احلسينية  الشعائر  فإن  الدين،  معامل  عىل 
ان  لــألفــراد.  الديني  لاللتزام  املحفزة  األساليب 
إلبقاء  هي  هو،  أعلن  وكام   احلسني اإلمام  هنضة 
يف  وترسيخها  وجل  عز  اهلل  شعائر  وإحياء  اإلسالم 
قلوب الناس فهو الذي رسم قدسية العبادة وقدسية 
يقال  كام  اإلسالم  كان  وهبذا  واحد،  آن  يف  الشهادة 

حممدي الوجود حسيني البقاء)74(.

املعصومني  أئمتهم  من  وبتوجيه  الشيعة  يقوم 
بإحياء الشعائر احلسينية عن طريق استخدام أدوات 
تتمثل  وهي  اإلحيائية  املامرسة  لب  تشكل  ووسائل 
الذكر، والشعر..  )الزيارة، وجمالس  أمور منها  بعدة 
التي  الزيارات  هي  األدوات  هذه  وأهم  وغريها(، 
وأبرز  النفوس  يف  الدين  إحياء  وسائل  أهم  من  تعد 
مظاهر شعائره هي زيارة الشخصيات العظيمة التي 
بشكل  تتمحور  والتي  وحفظته،  الدين  هذا  أسست 
عام حول رسول اهللوأهل بيته)75( ولوال تلك 
مر  عىل  البيت  أهل  شيعة  هبا  متسك  التي  الزيارات 
كام  الطف،  وأخبار  كربالء  معامل  لضاعت  القرون 
التي  السلطات  من  املقربون  وكّتابه  التاريخ  ضيع 
حاولت وال تزال حتاول طمس أي أثر يدل عىل أهل 
العرص  هذا  خوارج  اليوم  يامرسه  ما  وهو   البيت

الوهابية اللقيطة. 

وهي  الذهن،  يف  شبهة  حتظر  أن  يمكن  ولكن 
استعانة  عدم  يستلزم  كان  إذا  الكامل  التوحيد  أن 
وال  نزور  ال  أن  علينا  فيلزم  إذن  اهلل،  بغري  اإلنسان 
فالتوسل هبم غري صحيح، وقد  اهلل،  بأولياء  نتوسل 
رد عىل هذه الشبهة العالمة اليزدي قائاًل: أن التوسل 
وزيارة األولياء إذا كان بمعنى: أن يستجيب األولياء 
اهلل  إذن  اىل  حيتاج  ان  وبدون  املتوسل،  هلذا  أنفسهم 
بل  التوحيد  مع  يتالءم  ال  التوسل  هذا  فأن  ومدده، 
ينافيه، وأما لو كان التوسل بمعنى: ان اهلل تعاىل جعل 
تعاىل  أمر  وقد  تعاىل  رمحة  اىل  للتوصل  وسيلة  الويل 
َها  يُّ

َ
أ ﴿يَا  تعاىل:  قال  الويل،  هبذا  يتوسلوا  ان  الناس 

ِيَن آََمُنوا اتَُّقوا اهلل َوابَْتُغوا إَِلْهِ الْوَِسيلََة وََجاهُِدوا  الَّ
ِف َسبِيلِهِ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن﴾)76( املائدة: 35. فهذا 
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التوسل كام انه ال ينايف التوحيد، فأنه يعترب أيضًا من 
شؤون التوحيد والعبادة والطاعة إذ أنه يتم بأمر اهلل 

تعاىل)77(.

ذكر الشيخ حممد السند: إن معسكر األربعني هو 
وهذا  الفاضلة،  واملدينة  املجتمع  جتسيد  عن  عبارة 
التجسيد يتجدد يف كل عام من قبل املؤمنني، وأحد 
تفسريات املدينة الفاضلة التي فرست من قبل احلكامء 
حتتاج  ال  التي  هي  االجتامعية  العلوم  وأصحاب 
إىل  وصلوا  قد  فيها  البرش  فكأنام  وموجه،  رئيس  إىل 
والعميل،  والروحي واإلداري  العقيل  البلوغ  مرحلة 
النظر إىل زيارة األربعني كطقوس عبادية  فال يمكن 
ثاقبة  بناء جمتمع وبناء رؤية  حمضة بقدر ما هو عبادة 
معسكر  يف  دخــل  إذا  املؤمن  نــرى  وهلــذا  للبرشية، 
النوري  املجتمع  هــذا  حياة  يعيش  األجـــواء  هــذه 

الفاضل)78(.

حول  ــواف  ط جمــرد  ليس  فهو  احلــج  يف  كذلك 
األحجار، او حلق الرأس والسعي بني جبلني بل هو 
عمل سيايس أخالقي اجتامعي اقتصادي ديني، فهو 
ديني دنيوي مادي معنوي، وان هذه الفوائد العظيمة 
عطفت  لذلك   النبي زيــارة  يف  مــوجــودة  كلها 
الروايات احلج عىل زيارة مرقد الرسول وذكرت 

ان ذلك من متام احلج)79(. 

من تلك الروايات عن أيب جعفر قال: »إنام أمر 
يأتونا  ثم  هبا  فيطوفوا  األحجار  هذه  يأتوا  ان  الناس 

فيخربونا بواليتهم ويعرضوا علينا نرصهم«)80(.

 وإذا ثبت ذلك لرسول اهلل ولقربه الرشيف فأنه 
بصورة  الطاهرة  وملراقدهم   البيت ألهل  يثبت 
هم  إذ  خاصة،  بصورة   الشهداء ولسيد  عامة 

هنا  من  وأهدافه،  ولشعاراته   اهلل لرسول  امتداد 
قال رسول اهلل: »حسني مني وأنا من حسني«)81(.

هلل  والتذلل  للعبودية  إظــهــار  احلــج  يف  يتضح 
من  رشعية  عبادية  طقوس  هي  اذ  وتعاىل،  سبحانه 
صالة ودعاء وذكر وقراءة قرآن، فإن حال الزائر يف 
زيارة اإلمام احلسني يف األربعني ال خيال من أحد 

هذه األمور)82(.

فقد  هنجه  وهنج   احلسني درب  عىل  سار  فمن 
سار يف درب رسول اهلل، فأهنام عىل طريق واحد، 
واحد  رصاط  هو  بل  خمتلفان  طريقان  يوجد  وال 

مستقيم، والرصاط املستقيم ال يمكن ان يتعدد.

يف   احلسني ــارة  ــزي ل العقائدية  ــاد  ــع األب ان 
األربعني، تتجسد يف نواحي خمتلفة من الزيارة، فتارة 
النفيس  االستعداد  من  الزيارة  مقدمات  إىل  بالنظر 
إىل حمل  الثياب، والوصول  اطهر  واالغتسال ولبس 
الزيارة هبيبة وخشوع، فأن يف تلك اخلطوات التقرب 
اىل حمال ذكر اهلل تعاىل والذي هو تقرب اىل اهلل تعاىل 
باهلل  اإليامن  لدعائم  تقوية  اهلل ويف هذا  أولياء  بزيارة 
تعاىل واإليامن بالرسل واألنبياء، وتارة أخرى بالنظر 
الشهادة  فصول  عىل  تشمل  التي  الزيارة  فحوى  إىل 

بالوحدانية للباري عز وجل)83(. 

زيارة  يف  والعقائدية  الدينية  الفوائد  ومن 
األربعني: 

واليتنا . 1 الدين  »كامل   :الرضا اإلمام  يقول 
والرباءة  الوالية  فأن  عدونا«)84(،  من  والرباءة 
من  مشتق  وهو  الدين،  فروع  أهم  من  يعترب 

اإلمامة التي هي أصل من أصول الدين)85(.
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 فأن تأكيد مبدأ الوالية والرباءة يتجسد يف زيارة 
األربعني، فالزائر يميش إىل احلسني ولسانه يلهج 
يف زيارته )إين سلٌم ملن ساملكم وحرب ملن حاربكم(.

زيارة . 2 يف  والعقائدية  الدينية  املواقف  ومن 
 البيت ألهل  والطاعة  التسليم  هو  األربعني 
حيث  وجل  عز  اهلل  نداء  اىل  بذلك  مستجيبني 
ِطيُعوا 

َ
ِطيُعوا اهلل َوأ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها الَّ يُّ

َ
يقول: ﴿يَا أ

ِف  َتَنازَْعُتْم  فَإِْن  ِمنُْكْم  ْمرِ 
َ
اْل وِل 

ُ
َوأ الرَُّسوَل 

ِ َوالرَُّسوِل إِْن ُكنُْتْم تُْؤِمُنوَن  وهُ إَِل اهللَّ ٍء فَُردُّ َشْ
النساء: 59. وال شك  اْلِخرِ﴾)86(  َواْلَوِْم   ِ بِاهللَّ
هذه  كل  يعيش   احلسني اإلمام  زائر  بأن 
التي نحتاجها  املهمة  والدينية  العقائدية  املفاهيم 

يف حياتنا اليومية)87(. 
3 . وكذلك فإن هذه املاليني الزاحفة نحو احلسني

يف  وتقرأ  الرشيف  قربه  أمام  وتقف  ستنتهي 
األصالب  يف  نورًا  كنت  أنك  »أشهد  زيارته، 

الشاخمة واألرحام املطهرة....«)88(.

التي  العصمة  ملبدأ  تأكيد  الشهادة هي  ومثل هذه 
حتدث عنها القرآن حول أهل البيت يف آية التطهري 
َعنُْكُم  ِلُْذهَِب   ُ اهللَّ يُرِيُد  ﴿إِنََّما  يقول:  حيث 
ْهَل اْلَيِْت َوُيَطّهَِرُكْم َتْطِهًيا﴾ االحزاب: 

َ
الرِّْجَس أ

33)89(. وهذا األمر دين وعقيدة، وان القول بعصمة 
»احلسن   الرسول بقول  ــامن  إي هــو   احلسني
قعدا«)90(  أو  قاما  إمامان  السالم  عليهام  واحلسني 
املشبوهة  األقالم  عىل  الرد  هو  احلديث  هذا  ويعترب 

التي تيسء إىل اإلمام وهنضته)91(.

4 . للحسني السنوية  املليونية  األربعني  زيارة  ان 
تؤكد اهلوية اإلسالمية احلقة عىل وفق عقيدة أهل 

البيت، ال سيام بعد أن شوهت صورة اإلسالم 
واإلرهاب  القتل  بأعامل  اجلميل  املحمدي 
سيد  ونرصة  الدين  باسم  واالجتار  والتفجري 
صار  درجة  إىل  األمر  بنا  وصل  حتى  املرسلني، 
العامل ينظر إىل إسالمنا عىل انه دين إرهايب، داعي 
استبدال  من  بد  فال  األوصال،  وتقطيع  للقتل 
العطوف  الرحيم  اإلسالم  بصورة  الصورة  هذه 
املوالني  وجهد  عمل  يأيت  وهنا  الوصول،  الرب 
ليؤكدوا  درهبم  عىل  والسائرين   البيت ألهل 
للعامل إن اإلسالم األصيل عندنا، ألننا ننتمي اىل 
أئمة طاهرين، ألننا ننتمي إىل احلسني)92( فإذا 
العقائدية  الفوائد  هذه  األربعني  لزيارة  ان  ثبت 
العظيمة، فهي تعترب امتدادًا للتوحيد، فأن هنضة 
أعلن هو - هي إلبقاء  اإلمام احلسني - كام 
اإلسالم وإحياء شعائر اهلل عز وجل وترسيخها 
العبادة  الذي رسم قدسية  فهو  الناس  قلوب  يف 
وقدسية الشهادة يف آن واحد، وهبذا كان اإلسالم 

كام يقال حممدي الوجود حسيني البقاء)93(.

زيارة  مرسح  يف  اليوم  نشهده  الــذي  احلشد  ان 
األربعني املباركة هو نفس احلشد الذي استجاب لنداء 
املرجعية الرشيفة، فام أروع هذا التالحم والرتابط بني 
االلتزام بقيادة املرجعية الرشيفة وبني الذوبان يف حب 
شعائره،  إحياء  يف  الكبري  والوعي   الشهداء سيد 
وقد انعكست بركات االلتزام بالقيادة الرشعية، كام 
عىل  بالذات  املباركة  الزيارة  هذه  نفحات  انعكست 
املعنوي  الزخم  تدفق  ومواصلة  احلشد،  أبناء  حتشيد 
هذه  فإن  للغاية)94(.  ملفت  بنحو  لدهيم  ــادي  وامل
املاليني تبعث برسالة مهمة فأهنا ترفع صوهتا اىل كل 
وإهنا  العراق وخارجه،  داخل  حاكم جائر وظامل يف 
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متثل أبواق وعيدة للحكومات الظاملة. لكل ما تقدم 
 .نقول هنيئًا ملن أخلص واهتدى اىل حمبة احلسني

المطلب الثالث: زيارة الأربعين نفي لل�شرك

املسائل  مــن  ــرشك  ال ونبذ  التوحيد  مسألة  ان 
والتعاليم  املفاهيم  تصدرت  التي  اهلامة  العقائدية 
الساموية والتي تعد اهلدف االسمى لألنبياء واملرسلني 
وكبار املصلحني، فاملسلمون ملة واحدة جيمعهم إله 
واحد،  ودين  واحد،  وكتاب  واحد،  ورب  واحد، 

ورشيعة واحده فام جيمعهم أكثر مما يفرقهم. 

يف  احلسينية  النهضة  هي  ذلك  عىل  مثال  وخري 
كربالء، لقد كان األساس العقائدي الديني من أهم 
أدرك  ألنه   احلسني اإلمام  عند  الفكرية  األسس 
ان الدين اإلسالمي ُحّرَف حتريفًا واسعًا وأدرك بأن 
التصحيح وحفظ الرسالة ال يمكن أن يكون بالوعظ 
عىل   احلسني اإلمام  تركيز  فإن  لذلك  واإلرشاد، 
التوحيد يف اإلسالم يف عهد معاوية ويزيد كان له بعد 
عن  األمة  فكر  زعزعة  حاول  يزيد  ألن  مهم،  ديني 
طريق إجياد خطوط فكرية دخيلة عىل الفكر القرآين.

 وان من أهم العقائد التي انطلق منها احلسني 
التغيريية  بحركته  القيام  عىل  صمم  حينام  ثورته  يف 
ذلك  بتوضيح  وبدأ  وقتها،  اإلسالمي  املجتمع  يف 
منه،  انطلق  الــذي  اإلسالمي  العقائدي  األســاس 
العقائد  هذه  كانت  إذ  عليه،  وأهدافه  منهجه  وحدد 
 عيل بن  حممد  ألخيه  وصية  يف  متجسدة  الفكرية 
املعروف بمحمد بن احلنفية »..إن احلسني يشهد أن 
عبده  حممدًا  وان  له،  رشيك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال 
ورسوله، جاء باحلق من عنده، وان اجلنة حق، والنار 

حق، وان الساعة آتيه ال ريب فيها، وان اهلل يبعث من 
مفسدًا  وال  بطرًا  وال  أرشًا  أخرج  مل  واين  القبور،  يف 
امة  يف  ــالح  اإلص لطلب  خرجت  وإنــام  ظاملًا،  وال 
املنكر،  عن  وأهنى  باملعروف  آمر  أن  أريد   جدي
وأسري بسرية جدي وأيب عيل بن أيب طالب فمن قبلني 
بقبول احلق، فاهلل اوىل باحلق، ومن ردَّ عيلَّ أصرب حتى 
يقيض اهلل بيني وبني القوم باحلق وهو خري احلاكمني 
وهذه وصيتي يا أخي إليك وما توفيقي إال باهلل عليه 

توكلت وإليه أنيب«)95(.

عظيم  باب  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  فاألمر 
الواجبات  أعظم  من  وهو  بالغة:  أمهية  وذو  وواسع 
إِّنِ  فِرَْعْوُن  يَا  ُموَس  ﴿َوقَاَل  تعاىل  اهلل  قال  الدينية. 
 .)96(104 عمران:  آل  الَْعالَِمنَي﴾  َرّبِ  ِمْن  رَُسوٌل 
هذه  إحياء  ومنها  األبـــواب،  كل  يشمل  املعروف 
هلل  التوحيد  نفس  تشمل  ان  اىل  ترقى  التي  الفريضة 
وأساسيات العقائد األخرى، اذ هي أوضح مصاديق 
التوحيد  شأن  شأهنا  هبا،  األمــر  فيجب  املعروف، 
الرشك  يتناول  واملنكر  واملعاد....  واإلمامة  والنبوة 

وما دونه)97(.

لدى  الواجبات  هــذه  بثبوت  االعـــرتاف  ومــع 
الفريقني ألهنا تعترب من املسلامت، يوجد هناك بعض 
لالختالف  ذريعة  صــارت  التي  اهلامشية  املسائل 
الشبهات  هــذه  إحــدى  ومــن  للتشتت،  ووسيلة 
للشعائر  العقائدية  ــعــاد  األب هــي  ــاالت  ــك واإلش
آثار  هي  العقائدية  باألبعاد  واملقصود  احلسينية، 
وخاصة  املختلفة  األصعدة  عىل  وامتدادها  العقيدة 
فإن  املتنوعة)98(  االجتامعية  والظواهر  املامرسات  يف 
يف  معروفة  جذور  هلا  اجتامعية  ظاهرة  هلم  الوهابية 
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اخلوارج، وهي ظاهرة  إىل  ترجع  التاريخ اإلسالمي 
املسلمني  من  بــالــرأي  خيالفهم  من  لكل  التكفري 
أو  القبور  املثال يف حكم زيارة  بالذات، وعىل سبيل 
أهنم  الصاحلني،  واألولياء  باألنبياء  اهلل  إىل  التوسل 
مرشكني  فيكونوا  اإلســالم،  حظرية  عن  خارجون 
هذه  التكفري  ظاهرة  عىل  ترتتب  وبالتايل  بنظرهم، 
أحكام القتل للرجال وحّلية النساء وهنب األموال، 
وهم هبذه األعامل يتقربون إىل الباري عز وجل، وإذا 
ما ماتوا فأهنم سيحضون بتحية النبي )صىل اهلل عليه 
سبب  ويرجع  الدموية)99(  أعامهلم  عىل  وسلم(  وآله 
ذلك -حسب فهمهم- ان كل من خيالف أفكارهم 
من  يكون  فأنه  التوحيد،  مفهوم  يف  ــددوه  ح ومــا 
الرشك. وقد جاء عىل لسان العالمة جعفر السبحاين 
»ولو كان التوسل والتربك والزيارة مالزما لالعتقاد 
جرت  الذين  املسلمني  عىل  ذلك  خفي  ملا  باإللوهية 
عملهم  يكون  حتى  ــك  ذل عــىل  العملية  سريهتم 
خمالفًا العرتافهم بإله واحد«)100( واحلاصل ان ترك 
التوسل باألولياء والتربك بآثارهم وزيارة قبورهم لو 
والصائن  للرشك  املقابل  اإليامن  لتحقيق  رشطًا  كان 
ذلك  اشرتاط  اإلسالم  نبي  عىل  لوجب  واملال  للدم 
عىل  القبائل  وفود  عند  األمــور،  تلك  ترك  أي  كله، 
اإلسالم، وقد تواترت األخبار عن النبي وآله )صىل 
اهلل عيهم أمجعني( بأن اإلسالم حيقن به الدم ويصان 
به العرض، واملال وتؤدى به األمانة إىل غري ذلك من 

األحكام املرتتبة عىل اإلسالم. 

الزيارة  ان  أيضًا،  الوهابية  ــوال  أق بعض  ومــن 
جائز  حياهتم  حال  يف  واألولياء  باألنبياء  والتوسل 
دون مماهتم، أي ان املعيار للتوحيد والرشك هو احلياة 

منها:  أقوال  بعدة  ذلك  عىل  يستدلون  ــوت)101(  وامل
الدنيا  يف  جائز  »وهــذا  الوهاب  عبد  بن  حممد  قول 
كام  اهلل  ادع  له:  تقول  تأيت رجاًل صاحلًا  ان  واآلخرة 
كان أصحاب رسول اهلل يسألونه يف حياته، وأما 
بل  ذلك،  سألوا  يكونوا  أن  وكال  فحشا  مماته  بعد 
أنكر السلف عىل من قصد دعاء اهلل عند قربه فكيف 
بدعاء بنفسه«)102(. ذكر جعفر السبحاين يف املفاهيم، 
يمتاز احدمها  للتوحيد والرشك معاير خاصة هبا  ان 
املعايري  تلك  حتديد  يرتك  مل  اإلسالم  وان  األخر  عن 
ألينا، بل حدد كل واحد بحد خاص، وانه ال توجد 
او  الرشك  حتديد  يف  ومماته  املستغاث  حلياة  مدخلية 

التوحيد مطلقًا)103(.

لياًل  يرصخون  فراحوا  فقط  هذا  عند  يقفوا  ومل 
تقدم  تعرقل  وإهنا  حمرمة  األربعني  زيارة  بأن  وهنارًا 
وها من الرشك  املسلمني وتشوه سمعة اإلسالم، وَعدُّ
كام أرشنا سابقًا. ولكن السؤال هنا: إذا كنتم تريدون 
اإلسالم،  نزاهة  عىل  واحلفاظ  املحرمات  مكافحة 
التي مل خيتلف فيها  بقية املحرمات  فلامذا ال حتاربون 
ناحية  من  أما  ناحية،  من  هذه  املسلمني،  من  اثنان 
ليست ساكتة عن مسألة  الرشعية  األدلة  فأن  أخرى 
إباحتها،  وتدل عىل  بل هي واضحة  األربعني  زيارة 
فكل ما ال يوجد له يف الرشع حكم باملنع والتحريم 
القرآن، والسنة، والعقل،  فهو مباح لألدلة األربعة: 

واإلمجاع)104(.

 لقد حارب الظاملون واإلرهابيون بكل قوة وعنف 
اإلسالم وخاصة الشعائر احلسينية، وبالتحديد زيارة 
القضاء  رجاء  األربعني،  يوم  يف   احلسني اإلمام 
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هنضة  إحياء  يف  الكبري  األثر  هلا  ألن  وذلك  عليها، 
العاملية  اإلنسانية  أهدافه  وإبقاء   احلسني اإلمام 

حية تتفاعل يف النفوس)105(.

رضب  الرشك  من  وإهنا  بتحريمها  القول  فيكون 
من الوهم واخليال، بل ال يدل إال عىل سقم صاحبه 
كالم  يوجد  فال  عقائده.  وانحرافه  رسيرته  وخبث 
حول خلود شعائر سيد الشهداء، وزيارة األربعني 
كام  املقدس،  قبسه  من  توهجها  تستمد  ألهنا  حتديدًا 
الروايات  من  املئات  بل  العرشات  بذلك  رصحت 
عند الفريقني، روي عن اإلمام الصادق يف زيارة 
فيك  مهجته  »وبذل   احلسني حق  يف  األربعني 
الضاللة«)106(  وحرية  اجلهالة  من  عبادك  ليستنقذ 
وليس هذا إال ألن اإلمام احلسني كان ممثل دعوة 
التوحيد اخلالص، الذي افرغ قلبه هلل، فليس فيه فكر 
يف  األمر  إليه  توجه  فحني  هلل،  إال  هم  وال  ذكر  وال 
الصحيفة اإلهلية بخطاب »إرش نفسك هلل »امتثل هلذا 
األمر متقربًا بجميع ما سيقع عليه، فلام بذل يف اهلل قلبه 
الظاهري ومهجته، ومجيع عالئق قلبه متخض القلب 
اهلل  بيت  وصار  غريه،  عن  خاليًا  وصار  هلل،  املعنوي 
النقية  التوحيد  فيه مظاهر  تتجىل  الذي  احلقيقي)107( 
نتأمل  بعيدًا عن الرشك والكفر والنفاق، ومن ذلك 
قول األئمة املأثور: »َمْن زار احلسني كان كمن زار 

اهلل يف عرشه«)108(.

ممارسة  بــأن  التذكري  جيــدر  هــذا  بحثنا  ختام  يف   
إسالمية  تظاهرة  أكرب  متثل  املباركة  األربعني  زيارة 
الظاملني،  ومــن  املرشكني  من  الـــرباءة  عن  للتعبري 
رفضويًا  إعالنًا  يعد   احلسني اإلمام  نحو  فاالجتاه 

ويعرب  والظاملني،  والظلم  واملرشكني  للرشك  رصحيًا 
الشوائب،  من  النقي  للتوحيد  احلقيقي  االنتامء  عن 
هي  واإلمامة  اإلمامة،  مفهوم  إىل  توجه  ألنه  وذلك 
هي  بل  له،  وامتداد  التوحيد  أركان  من  أصيل  ركن 
اإلهلي،  للتوحيد  العملية  واملامرسة  الواقعي  االلتزام 
فهي جتسيد حي ملعنى الوالء الذي أكد عليه الكتاب 
الكريم والسنة الرشيفة، وال يكتمل التوحيد يف حياة 
ُ َورَُسوُلُ  َما َوِلُُّكُم اهللَّ املسلم بدونه، قال تعاىل ﴿إِنَّ
َكةَ  الزَّ َوُيْؤتُوَن  َلةَ  الصَّ يُقِيُموَن  ِيَن  الَّ آََمُنوا  ِيَن  َوالَّ

َوُهْم َراكُِعوَن﴾ سورة املائدة: 55)109(. 

الخاتمة

حاولت عرب هذا البحث إبراز اهم النقاط التالية:

1 . إننا وان مل ندرك حمرض األئمة من أهل البيت
اهلل  ان  إال  أيدهيم  عىل  ونرتبى  منهم  لنتعلم 
زيارة  إىل  ورغبنا  ومواقفهم  تعاليمهم  لنا  حفظ 

مشاهدهم.

إحياء . 2 وسائل  أهم  من  واحدة  الزيارات  تعترب 
هي  شعائره  مظاهر  وإبراز  النفوس  يف  الدين 
هذا  أسست  التي  العظيمة  الشخصيات  زيارة 
الدين وحفظته وفدت أمواهلا ونفوسها من اجل 

عزته.

جيتمع . 3 فضاء  يمثل  املقدسة  العتبات  مركز  ان 
وحدة  يف  يشرتكون  الذين  املؤمنني  مجيع  حتته 
فيام  الرتابط  ليمدوا جسور  املبدأ ووحدة اهلدف 
إنسانية يقف عندها كل  بينهم، فهي تعترب حمطة 
أصحاهبا  ويقدس  الروحية  للقيم  ينترص  من 
يف  واضحًا  ذلك  ويتجىل  اجلها،  من  واملضحني 
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زيارة األربعني، التي متثل امتدادًا للتوحيد ونفي 
للرشك.

 ان الشعائر احلسينية ال تعاين من شحة يف جمال . 4
رجحاهنا  عىل  الدالة  واألدلة  الرشعي  الغطاء 
أهدافًا  احلسينية  للنهضة  وان  ومرشوعيتها، 
مل  وأخرى  والعلامء  الباحثون  يدركها  وغايات 
يدركوها بعد، وان املحافظة عىل تلك األهداف 
ظل  يف  يتحقق  إنام  خالدة،  وإبقاءها  السامية 
ومن  واعية،  خمتلفة  وشعائر  وطقوس  مراسم 
املأتم،  وإقامة  )الزيارة،  هي  الشعائر  هذه  أهم 
فهي  الطعام(،  واطعام  السواد  ولبس  واللطم، 
وسائل إلحياء أمر أهل البيت كام يف احلديث 

»رحم اهلل من أحيا أمرنا«.
املسائل . 5 من  الرشك  ونبذ  التوحيد  مسألة  ان 

العقائدية اهلامة التي تصدرت املفاهيم والتعاليم 
لألنبياء  األسمى  اهلدف  تعد  والتي  الساموية 
ملة  فاملسلمون  املصلحني،  وكبار  واملرسلني 
واحدة جيمعهم إله واحد، ورب واحد، وكتاب 
واحد، ودين واحد، ورشيعة واحده فام جيمعهم 

أكثر مما يفرقهم. 
مزعزعة . 6 ثورة  إهليًا  ة  امُلَعدَّ األربعني  زيارة  تعترب 

لكل طواغيت العرص يف كل زمان ومكان لكوهنا 
بزيارة  ذكراها  عىل  ليعتاد  وتعاد  تعود  حينام 
الذكرى  إحياء  يف  تساهم  والتي   صاحبها
وإبقائها وأدامتها، والتصدي لكل طاغوت ظامل 
شعار  حتت  معاوية  بن  يزيد  يشبه  بمن  وكافر، 

هيهات منا الذلة.

زيارة . 7 مرسح  يف  اليوم  نشهده  الذي  احلشد  ان 
األربعني املباركة هو نفس احلشد الذي استجاب 

التالحم  هذا  أروع  فام  الرشيفة،  املرجعية  لنداء 
الرشيفة  املرجعية  بقيادة  االلتزام  بني  والرتابط 
وبني الذوبان يف حب سيد الشهداء والوعي 
بركات  انعكست  وقد  شعائره،  إحياء  يف  الكبري 
االلتزام بالقيادة الرشعية، كام انعكست نفحات 
أبناء  حتشيد  عىل  بالذات  املباركة  الزيارة  هذه 
املعنوي واملادي  الزخم  احلشد، ومواصلة تدفق 

لدهيم بنحو ملفت للغاية. 
وهو . 8 املهدي  لولده  النارص  هو   احلسني ان 

الذي يعّد العّدة له ألن هذا التدريب الروحي 
الروحي  البناء  وهذا  الروحية  الرتبية  وهذه 
اإلنساين ألجيال املؤمنني يتم بيد احلسني فهو 
 ،املهدي ولده  ولنرصة  للظهور  يوطئ  الذي 

اذن املرشوع املهدوي قائم باملرشوع احلسيني. 
نقول أخريًا أن العزة هلل، والعظمة هلل، والكربياء . 9

يقرأ  عندما  لذلك  له،  وفضيلة  خري  وكل  هلل، 
عىل  حتتوي  أهنا  جيد  األربعني  زيارة  اإلنسان 
ملاذا...الن  »اهلل«  كلامت  من  ممكن  عدد  أكرب 
فضل األئمة إنام هو من اهلل، فعندما يكرم األئمة 
وإداّلء  إليه  وداعون  اهلل  عباد  ألهنم  يكرمهم 
عليه، فان اإلسالم حممدي احلدوث علوي البناء 

حسني التمهيد حسيني اخللود والبقاء. 
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التهذيب، ج6، 114. االصطهباين، نور العني، مصدر 
الشيعة،  وسائل  العاميل،  احلر  ص370.  سابق، 
ويليه  اجلنان  مفاتيح  القمي،عباس،  ج14، ص478. 
الباقيات الصاحلات، ط2، )بريوت: مؤسسة االعلمي 

للمطبوعات، 2009م(، ص541. 
املجليس، بحار االنوار، الباب 25،ج101، ص 329. ( 29)

احلر العاميل، وسائل الشيعة ج14، ص479. 
بن زكريا، ابن احلسني امحد بن فارس )395ه(، حتقيق ( 30)

للطباعة  االسالمية  الدار  )د.م:  هارون،  السالم  عبد 
والنرش، 1990م( ج3، ص365. 

ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص136. الفراهيدي، ( 31)
املجزومي،  مهدي  حتقيق  )175هـ(  امحد  بن  اخلليل 
االعلمي  )بريوت:  ط1،  السامرائي،  وابراهيم 
للمطبوعات، 1988م( ج1، ص251. الرازي، حممد 
)مرص:  خاطر،  حممود  رتبه  القادر،  عبد  البكر  ايب  بن 
ص339.  للكتاب،1976م(،  العامة  املرصية  اهليئة 
الفريوز، آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب )817هـ( 
تقديم حممد عبد الرمحن املرعشيل، ط22، )بريوت: دار 
احياء الرتاث،2003م(، ص388م. النراقي، امحد بن 
مهدي، عوائد االيام يف بيان قواعد استنباط االحكام، 
ط1، )بريوت: دار اهلادي للطباعة والنرش،2000م(، 

ص42 ــ50. 
عبد ( 32) سعدي  وضناوي،  سليم،  بن  امحد  احلميص، 

للكتاب،  احلديثة  املؤسسة  )بريوت:  اللطيف، 
2015م(، ص560. 
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اهلل ( 33) كتاب  تفسري  يف  االمثل  مكارم،  نارص  الشريازي، 
االعلمي،1992م(،  مؤسسة  )بريوت:  ط1،  املنزل، 

ج10، ص307. 

احلج: 32 ( 34)

االصالة ( 35) بني  احلسينية  الشعائر  رياض،  املوسوي، 
حممد  الشيخ  االستاذ  سامحة  )حمارضات  والتجديد 
ص22.  2003م(،  الغدير،  دار  )قم:  ط1،  السند(، 
البخايت، حاتم، الشعائر الدينية وانطباقها عىل املراسم 
قسم  كربالء،  احلسيني،  االصالح  )جملة  احلسينية، 
1434هـ(،  العدد،  االوىل،  السنة  الفكرية،  الشؤون 

ص30 ــ31. 

ط2، ( 36) احلسينية،  الشعائر  باقر،  حممد  احلكيم،  ظ: 
)النجف: العرتة الطاهرة، 2005م(، ص7. 

ظ: احلبويب، حممد قاسم، االبعاد العقائدية يف الشعائر ( 37)
احلسينية، )د، م: مطبعة الرائد، 2009م(، ص29. 

وفيه ( 38) ص77.  العقائدية،  االبعاد  املصدر،  نفس  ظ: 
تفاصيل عن كل قسم من االقسام. 

املائدة:2( 39)

احلج: 30 ( 40)

احلج:32 ( 41)

احلج: 36( 42)

البقرة:  158 ( 43)

احلج: 32( 44)

عند ( 45) الدينية  الشعائر  اسرتاتيجية  صادق،  جعفر،  ظ: 
للطباعة  جيكور  )بريوت:  ط1،  االمامي،  الشيعة 

والنرش، 2016م(، ص91. 

نفس املصدر.( 46)

الغطاء ( 47) كشف  خرض،  بن  جعفر  الغطاء،  كاشف  ظ: 
عن مبهامت الرشيعة الغراء، حتقيق: عباس التربيزيان، 

كتاب،  بوستان  مؤسسة  )قم:  ط2،  وآخرون، 
1430هـ(، ج2، ص147. 

الطباطبائي، حمسن احلكيم، مستمسك العروة الوثقى، ( 48)
1969م(،  اآلداب،  مطبعة  االرشف:  )النجف  ط3، 

ج5، ص545. 
(49 ) .36 سابق،  مصدر  الدينية،  الشعائر  حاتم،  البخايت، 

بترصف. 
مصدر ( 50) احلسينية،  الشعائر  فاضل،  امحد  الصفار،  ظ: 

سابق، ص56. 
تارك ( 51) »اين   النبي عن  املروي  الثقلني  حديث  وهو 

فيكم الثقلني ما ان متسكتم هبام لن تضلوا بعدي أبدًا، 
كتاب اهلل وعرتيت اهل بيتي، وأهنام لن يفرتقا حتى يردا 

عيل احلوض«. 
كاشف الغطاء، حممد احلسني النجفي، اآليات البينات ( 52)

املرتىض،  دار  )بريوت:  والضالالت،  البدع  قمع  يف 
1345هـ(، ص28. 

)( الصدوق، ابو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن ( 53)  53
بابويه القمي )381ه(، االمايل او املجالس، ط1، )قم: 

مؤسسة البعثة، 1996م(، ص117. 
(54 ) ،)460 )ت:  احلسن،  بن  حممد  جعفر  ابو  الطويس، 

االمايل، )حتقيق: قسم الدراسات االسالميةــ مؤسسة 
البعثة(، ط1، )قم: دار الثقافة،1414هـ(، 135. 

ظ: اىل الصفحات، 12ـــ13، من هذا البحث. ( 55)
العاميل، وسائل الشيعة، ج14، ص478.( 56)
نفس املصدر، ج14، ص439.( 57)
سابق، ( 58) مصدر  احلسينية،  الشعائر  باقر،  حممد  احلكيم، 

ص75. بترصف 
ص306. ( 59) املحيط،  القاموس  آبادي،  الفريوز  ظ: 

خمتار  الرازي،  ص650.  املنري،  املصباح  الفيومي، 
الصحاح، ص711.
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البقاعي، ( 60) يوسف  حتقيق:  العرب،  لسان  منظور،  ابن 

للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة  )بريوت:  ط4، 

2005م(، ج4، ص4232.

االصفهاين، الراغب )420هـ(، مفردات الفاظ القرآن، ( 61)

حتقيق: صفوان عدنان داوودي، ط4، )بريوت: الدار 

الشامية، 1425هـ(، ص857.

ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص4234.( 62)

القمي، ( 63) بابويه  الصدوق، حممد بن عيل بن احلسني بن 

السيد  مهدي  حممد  قدمه:  االخبار،  معاين   ،)381(

حسن اخلرسان، )النجف: مطبعة احليدرية، 1971م(، 

ص10. 

البهشتي، حممد احلسيني، التوحيد يف القرآن، تعريب، ( 64)

البعثة،  اخللييل، ط1، )طهران: مؤسسة  جعفر صادق 

1454هـ(، ص8. 

النحل: 36 ( 65)

ظ: الشريازي، االمثل، ج1، ص ( 66)

سورة االخالص. ( 67)

ظ: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج3، ص256.( 68)

ظ: االصفهاين، الراغب، املفردات، 451.( 69)

االزهري، ابو منصور حممد بن امحد، )370هـ(، هتذيب ( 70)

اللغة، تقديم فاطمة حممد اصالن، ط1، )بريوت: دار 

ظ:  ص12.  ج10،  2001م(،  العريب،  الرتاث  احياء 

ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص2022.

ظ: الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني )ت: ( 71)

1683م(، »الكليات معجم يف املصطلحات والفروق 

اللغوية »، حتقيق عدنان درويش، حممد املرصي، ط2، 

)د.م، د.مط،1992م(، ج3، ص70. 

والرشك، ( 72) التوحيد  بني  اإلنسان  تقي،  حممد  املدريس، 

18ـــ20،  اإلعداد  الثالث،  املجلد  املعارج،  )جمله 
1994م(. ص156. بترصف. 

السبحاين، جعفر، بحوث قرآنية يف التوحيد والرشك، ( 73)
1424م(،   ،الصادق اإلمام  مؤسسة  )قم:  ط2، 

ص7.

ظ: معاش، مهدي، مرشوعية الشعائر احلسينية، ط1، ( 74)
)بريوت: دار العلوم، 2009م(، ص26. 

ظ: جعفر، صادق، إسرتاتيجية الشعائر، مصدر سابق، ( 75)
ص103. 

املائدة: 35 ( 76)

العقيدة ( 77) يف  دروس  مصباح،  تقي  حممد  اليزدي، 
سيهري،  م:  )د.  حممد(،  هاشم  )ترمجة:  االسالمية، 

1997م(، ص157. بترصف. 

ظ: السند، حممد، ارسار زيارة االربعني، مصدر سابق، ( 78)
ص14. 

ظ: اسود، امحد كريم، زيارة عاشوراء يف القرآن، ط1، ( 79)
)كربالء: مؤسسة العاملية، 2016م(، ص50.

الكليني، اصول الكايف، ج4، باب اتباع احلج بالزيارة، ( 80)
ص 549. 

رسول ( 81) حب   ،14 الباب  الزيارات،  كامل  القمي، 
اهلل، احلسن واحلسني، ص117. 

اسود، امحد كريم، زيارة عاشوراء، ص60. ( 82)

احلبويب، حممد قاسم، االبعاد العقائدية، مصدر سابق، ( 83)
 .85

املجليس، بحار االنوار، باب وجوب مواالة اوليائهم، ( 84)
ج27، ص58.

سابق، ( 85) مصدر  عاشوراء،  زيارة  كريم،  امحد  اسود، 
ص56. 

النساء: 59 ( 86)
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الصمياين، االربعني، مصدر سابق، ص117. ( 87)

القمي، مفاتيح اجلنان ص463.( 88)

االحزاب: 33 ( 89)

الصدوق، علل الرشائع، ج1، ص211. ( 90)

ظ: الصمياين، حيدر، األربعني وفلسفة امليش، مصدر ( 91)
سابق، ص113ــــ118. 

نفس املصدر، ص121. ( 92)

ظ: معاش، مهدي، مرشوعية الشعائر احلسينية، ط1، ( 93)
)بريوت: دار العلوم، 2009م(، ص26. 

الساعدي، زيارة األربعني، ص316. ( 94)

املجليس، بحار األنوار، باب 37 )باب ما جرى عليه ( 95)
بعد بيعة الناس ليزيد اىل شهادته(، ج44، ص329. 

آل عمران: 104 ( 96)

ظ: املوسوي، رياض الشعائر احلسينية، ص203. ( 97)

مصدر ( 98) العقائدية،  األبعاد  قاسم،  حممد  احلبويب،  ظ: 
سابق، ص19. 

ظ: املصدر نفسه، ص25. ( 99)

ج1، ( 100) القرآن،  مفاهيم  جعفر،  السبحاين،  ظ: 
ص537.

ج1، ( 101) القرآن،  مفاهيم  جعفر،  السبحاين،  ظ: 
ص526. 

العاميل، حمسن االمني احلسيني، كشف االرتياب يف ( 102)
اتباع حممد بن عبد الوهاب، )بريوت: د.م،1991م(، 

ص215. 

ج1، ( 103) القرآن،  مفاهيم  جعفر،  السبحاين،  ظ: 
ص256. 

ظ: نفس املصدر، ص30. ( 104)

معاش، مهدي، مرشوعية الشعائر احلسينية، ط1، ( 105)

ص100.  2009م(،  للطباعة،  العلوم  دار  )بريوت: 
بترصف. 

الطويس، هتذيب االحكام، ج6، 113. ( 106)

التسرتي، اخلصائص احلسينية، 398-396. ( 107)

ابن قولويه، كامل الزيارات، ص147. ( 108)

املائدة: 55 ( 109)

الم�شادر والمراجع

القرآن الكريم.
ابن منظور)711ه(، لسان العرب، ط1، )بريوت: . 1

دار إحياء الرتاث العريب، 1988م(. 

ابن منظور، لسان العرب، حتقيق: يوسف البقاعي، . 2
للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة  )بريوت:  ط4، 

2005م(.

)370هـ(، . 3 امحد،  بن  حممد  منصور  أبو  االزهري، 
ط1،  اصالن،  حممد  فاطمة  تقديم  اللغة،  هتذيب 

)بريوت: دار احياء الرتاث العريب، 2001م(.

اسود، امحد كريم، زيارة عاشوراء يف القرآن، ط1، . 4
)كربالء: مؤسسة العاملية، 2016م(.

امليش . 5 يف  العني،  نور  حسن،  حممد  االصطهبانايت، 
الرافد  مؤسسة  )قم:  ط1،   ،احلسني زيارة  اىل 

للمطبوعات، 2011م(.

الفاظ . 6 مفردات  )420هـ(،  الراغب  االصفهاين، 
ط4،  داوودي،  عدنان  صفوان  حتقيق:  القرآن، 

)بريوت: الدار الشامية، 1425هـ(.

عىل . 7 وانطباقها  الدينية  الشعائر  حاتم،  البخايت، 
احلسيني،  اإلصالح  )جملة  احلسينية،  املراسم 
االوىل،  السنة  الفكرية،  الشؤون  قسم  كربالء، 

العدد، 1434هـ(. 
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أحكام . 8 جامع  الطباطبائي،  حسني  الربجوردى، 
الشيعة، )قم: مؤسسة الواصف، 1381ش(. 

فارس )395هـ(، . 9 بن  امحد  ابن احلسني  بن زكريا، 
حتقيق عبد السالم هارون، )د. م: الدار االسالمية 

للطباعة والنرش، 1990م(. 

بن شهر اشوب، رشيد الدين ابو عبد اهلل حممد بن . 10
طالب،  أيب  آل  مناقب  )588هـ(،  املازندراين  عيل 

ط1، )قم: رشيعت، 1431هـ(.

بن . 11 موسى  بن  عيل  القاسم  أبو  طاووس،  ابن 
جعفر بن حممد احلسني احلسيني )664هـ(، إقبال 
اإلعامل، )حتقيق حسني االعلمي(، ط1، )بريوت: 

مؤسسة االعلمي، للمطبوعات، 1996م(. 

القرآن، . 12 يف  التوحيد  احلسيني،  حممد  البهشتي، 
)طهران:  ط1،  اخللييل،  صادق  جعفر  تعريب، 

مؤسسة البعثة، 1454هـ(. 

اخلصائص . 13 )1303هـ(،  جعفر،  التسرتي، 
أنوار  م:  )د،  احلسني،  جعفر  حتقيق  احلسينية، 

اهلدى، د، ت(. 

عند . 14 الدينية  الشعائر  اسرتاتيجية  صادق،  جعفر، 
للطباعة  جيكور  )بريوت:  ط1،  االمامي،  الشيعة 

والنرش، 2016م(. 

احلبويب، حممد قاسم، اإلبعاد العقائدية يف الشعائر . 15
احلسينية، )د، م: مطبعة الرائد، 2009م(. 

تأكد . 16 الباب)37(  الشيعة،  وسائل  العاميل،  احلر 
 .استحباب زيارة احلسني بن عىل

ط2، . 17 احلسينية،  الشعائر  باقر،  حممد  احلكيم، 
)النجف: العرتة الطاهرة، 2005م(. 

عبد . 18 سعدي  وضناوي،  سليم،  بن  امحد  احلميص، 

للكتاب،  احلديثة  املؤسسة  )بريوت:  اللطيف، 
2015م(. 

الرازي، حممد بن ايب البكر عبد القادر، رتبه حممود . 19
للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة  )مرص:  خاطر، 

1976م(.

العروس، . 20 تاج  احلسيني،  مرتىض  حممد  الزبيدي، 
صادر،  دار  )بريوت:  ط1،  اجلراح،  نواف  حتقيق 

.)2011

التوحيد . 21 يف  قرآنية  بحوث  جعفر،  السبحاين، 
 ،الصادق اإلمام  مؤسسة  )قم:  ط2،  والرشك، 

1424م(.

)النجف: . 22 اخلواص،  تذكرة  اجلوزي،  ابن  سبط 
منشورات املكتبة احليدرية، 1964م(. 

السيوطي، جالل الدين، سنن النسائي، )بريوت: . 23
دار إحياء الرتاث العريب، 1930م(. 

شبع، مياسة مهدي، زيارة األربعني فوق الشبهات، . 24
والنرش،  للطباعة  طالب  أبو  دار  )النجف:  ط1، 

د:ت(. 

تفسري . 25 يف  االمثل  مكارم،  نارص  الشريازي، 
مؤسسة  )بريوت:  ط1،  املنزل،  اهلل  كتاب 

االعلمي،1992م(. 

بن . 26 احلسني  بن  بن عيل  ابو جعفر حممد  الصدوق، 
بابويه القمي )381هـ(، االمايل أو املجالس، ط1، 

)قم: مؤسسة البعثة، 1996م(. 

بابويه . 27 بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد  الصدوق، 
حممد  قدمه:  االخبار،  معاين   ،)381( القمي، 
مطبعة  )النجف:  اخلرسان،  حسن  السيد  مهدي 

احليدرية، 1971م(. 
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28 . احلسني اإلمام  عيل،  حسني  حممد  الصغري، 
واملسار،  املنهج  يف  دراسة  الثوري  الفكر  عمالق 

ط1، )بريوت: مؤسسة البالغ، 2012م(. 

العروة . 29 مستمسك  احلكيم،  حمسن  الطباطبائي، 
الوثقى، ط3، )النجف االرشف: مطبعة اآلداب، 

1969م(. 

الورى . 30 اعالم  احلسن،  بن  الفضل  ابو  الطربيس، 
املكتبة  منشورات  )النجف:  ط3،  اهلدى،  بأعالم 
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من  الربعين  لزيارة  والخالقية  الجتماعية  بالبعاد  وعالقتها  ال�شرية  البيئة 

وجهة نظر طالبات الجامعة

اأ. د. �سعاد �سبتي ال�ساوي

كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - جامعة بغداد

الملخ�ض

لزيارة  واالخالقية  االجتامعية  واالبعاد  االرسية  البيئة  يف  الفروق  حقيقة  عىل  التعرف  اىل  البحث  هيدف 
االربعني من وجهة نظر طالبات اجلامعة.والتعرف إىل العالقة بني البيئة االرسية واالبعاد االجتامعية واالخالقية 
البيئة  النظرية اىل مفهوم  الدراسات  الباحثة يف  لزيارة االربعني من وجهة نظر طالبات اجلامعة. وقد تطرقت 
وعرض   ،احلسني االمام  لزيارة  امليش  عن  تأرخيية  ونبذة  واالخالقية،  االجتامعية  االبعاد  ومفهوم  االرسية 
بعض الروايات الدالة عىل استحباب امليش لزيارة االمام احلسني للرجال والنساء. وقداستخدمت الباحثة 

املنهج الوصفي املقارن االرتباطي باعتباره انسب املناهج لتحقيق اهداف البحث وفرضياته.

تكون جمتمع البحث من طالبات كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة للبنات / جامعة بغداد والبالغ عددهن 
)387( طالبة للمراحل االربعة وبواقع )97( طالبة للمرحلة االوىل، و)150( طالبة للمرحلة الثانية، و)91( 
طالبة للمرحلة الثالثة، و)49( طالبة للمرحلة الرابعة للعام الدرايس 2017- 2018، تم اختيارهم بالطريقة 
و)10(  واالخالقية،  االجتامعية  االبعاد  استبيان  بناء  لعينة  طالبة   )100( اىل  قسموا  وقد  العشوائية،  الطبقية 
طالبة لعينة التجربة االستطالعية و )277( طالبة لعينة التطبيق الرئيسة ملقياس البيئة االرسية واستبيان االبعاد 
االجتامعية واالخالقية. لقد استخدمت الباحثة مقياس البيئة االرسية املعد من قبل )موس،1974( واملعرب 
من قبل )فتحي عبد الرحيم وحامد الفقي،1980(، و نظرا لعدم وجود استبيان لالبعاد االجتامعية واالخالقية 
حسب علم الباحثة لذا تطلب اعداد استبيان لذلك، فقد قامت الباحثة بأعداد ه وقد اتبعت اخلطوات الالزمة 

يف ذلك.

الطالبات  بني  االرسية  البيئة  يف  حقيقية  فروق  توجد  ال  منها:  االستنتاجات  من  مجلة  الباحثة  واستنتجت 
االجتامعية  االبعاد  يف  حقيقية  فروق  توجد  ولكن  الرابعة(.  الثالثة،  الثانية،  )االوىل،  املرحلة  متغري  حسب 
واالخالقية لزيارة االربعني من وجهة نظر طالبات كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة للبنات بجامعة بغداد 
ولصالح املجموعة الثالثة، فضال عن ذلك وجود عالقة ارتباط حقيقية بني البيئة االرسية واالبعاد االجتامعية 
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واالخالقية لزيارة االربعني من وجهة نظر طالبات كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة للبنات / جامعة بغداد.

ويف ضوء استناجات البحث تويص الباحثة بامييل:

رضورة تعزيز وحفاظ األرسة عىل مستوى الرعاية األرسية لألبناء لينمو يف بيئة أرسية سليمة.. 1
رضورة حث وحدات اإلرشاد النفيس والرتبوي لدى اجلامعة للقيام بدور فعال يف توعية الطالباتبااللتزام . 2

بالقيم االخالقية.
رضورة تضمني املناهج التعليمية للمراحل الدراسية املختلفة بامهية االخالق والقيم وااللتزام هبا.. 3
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The family environment and its relation to the social and moral dimensions 

of the Arbaeen pilgrimage from the prospective of college students

Prof. Suad Sabti al-Shawi

College of Physical Education and Sports Science for Girls / Baghdad University 

Abstract

The research aims to identify the reality of differences in the family environment and the so-
cial / moral dimensions of the Arbaeen pilgrimage from the prospective of college girls, and to 
learn about the relationship between the family environment and the social / moral dimensions 
of the Arbaeen pilgrimage from the prospective of those students. 

The researcher dealt in her theoretical studies, with the concept of the family environment, 
the concept of social and moral dimensions, and a historical profile of the Arbaeen walk to the 
holy shrine of Imam Hussein "pbuh", in addition to a demonstration to several narrations about 
the necessity of walking toward the holy shrine of Imam Hussein by men and women alike. 

The researcher used the descriptive comparative method as the most appropriate method to 
achieve the research objectives and hypotheses.

The research team consists of students from the College of Physical Education and Sports 
Science for Girls / Baghdad University, with a total number of (387) students from the four 
classes, divided by 97 students from the first class, 150 students from the second class, 91 stu-
dents from the third class, (49) students from the fourth class, which they were all chosen in a 
random stratified way. (100) students were chosen for the sample of social / moral dimensions 
questionnaire, while another (10) students were chosen for the exploratory experiment, and ) 
the remaining (277 ) students were chosen for the main application of the family environment 
measurement and the questionnaire of social / moral dimensions.

The researcher used the family environment scale prepared by Moss (1974), and due to 
the absence of a questionnaire of the social / moral dimensions according to the researcher's 
knowledge, it was required to make such questionnaire by the researcher, which she has done 
according to the necessary steps
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الباب الول:

1. التعريف بالبحث

1-1. مقدمة البحث وأمهيته: جاءت روايات كثرية يف 
 فضل زيارة اإلمام احلسني  بل يف وجوهبا، منها:
بَعد  السنَي  َزاَر  ﴿َمْن   :اهلل رسول  قال   

َموتِه فَلَُه اجَلنَّة﴾ )هتذيب األحكام(.
أن الزيارة األربعينية املاراثونية قد شكلت ظاهرة 
اجتامعية اخالقية وانسانية مؤثرة تركت ابعادا اجيابية 
بعد  عندها  والتوقف  والبحث  الدراسة  تستحق 
أن  شأهنا  من  اجيابية  وأبعادا  رائعة  حلاالت  فرزها 
مصاف  اىل  بمجتمعنا  للنهوض  قويا  دافعا  تشكل 
اىل  وتصبو  تتجه  احلشود  وأن  املتقدمة،  املجتمعات 
ومن  واألمصار،  األقطار  شتى  ومن  واحدة،  حمطة 
والكل  املتنوعة،  وأاللوان  املختلفة،  اجلنسيات  مجيع 
حيث السري صوب قبلة األحرار وملهم الثوار بذلك 
العطاء السخي و الذي أذهل العامل الغريب، وال يزال 

عطاؤه يتجدد عىل مر العصور واألزمان.

لزيارة  ــام  ع كــل  تسري  التي  اجلــمــوع  تلك  إن 
األربعني مشيا عىل األقدام وبمرأى من العامل بأرسه 
ألهل  الــوالء  مظاهر  أبــرز  من  هلي  مكان  كل  ومن 
البيت عليهم السالم، واهنا تظهر بحق انتصار اإلمام 
يوم  التاريخ وإىل  الطغاة وعىل مدى  احلسني عىل 
عام  كل  يف  تتجىل  التي  الشعرية  هذه  وإن  القيامة، 
خالل  من  املخالفني  عقول  وأدهشت  حــريت  قد 
الوعي  أحــداث  وأوهلــا  املطلوبة  لالهداف  حتقيقها 
تغيري  اىل  املامرسات  هذه  حتويل  وكيفية  العقائدي 
املامرسات  هذه  جعل  وثانيهام  ممارسها  شخصية  يف 

الرشعية  االحكام  مع  وتنسجم  تتناغم  الشعائرية 
الرشعية  املامرسات  بعض  مع  وتتصادم  تتناىف  وال 
الثالث  اهلدف  وأما  وغريها  والعقائدية  واالخالقية 
خالل  من  وذلــك  والوطنية  العقائدية  التعبئة  هو 
قلوب  عىل   البيت والــوالءالهــل  أدخاهلااحلب 
اجلامعية. املرحلة  يف  الطلبة  ومنهم   املوالينكافة 
بناء  يف  املهمة  املراحل  من  تعد  اجلامعية  املرحلة  أن 
شخصية الطالبات عرب سنني الدراسة ليكن قادرات 
حتقيق  اىل  الــوصــول  سبيل  يف  انفسهن  قيادة  عىل 
مؤسسة  اجلامعة  تعد  كام  ولآلخرين،  هلن  السعادة 
كأداة  االجتامعي  الكيان  يعززها  أجتامعية،  تعليمية 
نامذج  لتطور  الثقافية،  اهلوية  عىل  للمحافظة  فعالة 
تنهض  التي  واملنهجية  والتقنية  واملعرفة  الثقافة 

بمتطلبات احلياة االنسانية داخل املجتمع.

وتعد االرسة اللبنة االساسية يف تكوين املجتمع، 
اخللية  وأهنــا  املجتمع،  صالح  من  صالحها  أن  أذ 
وتصقل  فــرد  كل  شخصية  تبنى  التي  االجتامعية 
سلوكاته، أذ أن اآلرسة بمثابة احلقل الذي توجد فيه 
والنفسية  العلمية  اليومية  احلياة  نجاح  مقومات  كل 
االسالمي  املنهج  ضوء  ويف  فشلها،  أو  واالجتامعية 
حتقيق  عن  مسؤولة  تكون  التي  هي  اآلرسة  فــأن 
وتنشئتهم  والرمحة  واملودة  واألمن  السكن  وظائف 
عن  فضال  االفــراد،  حاجات  وأشباع  صاحلة  تنشئة 
كوهنا املسؤولة عن غرس العقائد الصحيحة والقيم 
يف نفوس االبناء، فتهديف نوازع االنسان وترصفانه 
وزرع بذور الكامالت االخالقية واخلصال االنسانية 

السامية يف أعامق روح االنسان.
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يف  تتجىل  لعاشور  االخــالقــيــة  الــبــالغــات  أن 
والعزة  والوفاء  والقدوة  وااليثار  الصرب  مثل  قضايا 
والتوكل  الدنيا  تعلقات  من  والتحرر  والشجاعة 

وجماهدة  النفس واملؤاساة والنبل وغريها.

عىل  الضوء  لتسليط  حماولة  احلالية  والــدراســة 
عالقة البيئة االرسية باالبعاد االجتامعية واالخالقية 
لزيارة االمام احلسني يف االربعني من وجهة نظر 

طالبات كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة للبنات.

1-2. مشكلة البحث: يمكن بيان مشكلة الدراسة 
من  يتبعه  وما  التايل  السؤال  صورة  يف  احلالية 

اسئلة فرعية عىل النحو التايل:

ما العالقة بني البيئة االرسية واالبعاد االجتامعية 
نظر طالبات  االربعني من وجهة  لزيارة  واالخالقية 
اجلامعة؟ ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت التالية:

البيئة االرسية من وجهة نظر . 1 الفروق يف  ما هي 
الرياضة  وعلوم  البدنية  الرتبية  كلية  طالبات 
املرحلة  ملتغري  تبعا  بغداد  جامعة   - للبنات 

الدراسية )االوىل، الثانية، الثالثة، الرابعة(؟
ماهي الفروق يف االبعاد االجتامعية واالخالقية . 2

كلية  طالبات  نظر  وجهة  من  االربعني  لزيارة 
الرياضة للبنات - جامعة  البدنية وعلوم  الرتبية 
)االوىل،  الدراسية  املرحلة  ملتغري  تبعا  بغداد 

الثانية، الثالثة،الرابعة.

1-3. أهداف البحث: هيدف البحث احلايل:
االرسية . 1 البيئة  يف  الفروق  حقيقة  عىل  التعرف 

واالبعاد االجتامعية واالخالقية لزيارة االربعني 
من وجهة نظر طالبات اجلامعة.

البيئة االرسية واالبعاد . 2 التعرف إىل العالقة بني   
من  االربعني  لزيارة  واالخالقية  االجتامعية 

وجهة نظر طالبات اجلامعة.

1-4. فروض البحث:
واالبعاد . 1 االرسية  البيئة  يف  حقيقية  فروق  توجد 

من  االربعني  لزيارة  واالخالقية  االجتامعية 
وجهة نظر طالبات اجلامعة.

 توجد عالقة ارتباط بني البيئة االرسية واالبعاد . 2
من  االربعني  لزيارة  واالخالقية  االجتامعية 

وجهة نظر طالبات اجلامعة.

1-5. جماالت البحث:
الرتبية  • كلية  طالبات  البرشي:  املجال   .1-5-1

البدنية وعلوم الرياضة للبنات - جامعة بغداد.
الدرايس  • الزماين:العام  املجال   .2-5-1

.2018 -2017
يف  • النظرية  الزماين:القاعات  املجال   .3-5-1

 - للبنات  الرياضة  وعلوم  البدنية  الرتبية  كلية 
جامعة بغداد.

الباب الثاني: 

2. الدرا�شات النظرية والم�شابهة:

2-1. الدرا�شات النظرية:

2-1-1. البيئة ال�شرية:

يعيش  الذي  االطار  هي  البيئة  أن  البيئة:  مفهوم 
فيه االنسان، أي كل ما هو خارج عن كيان االنسان 
مما حييط به ويرتبط نجاح االنسان يف تعامله وتعايشه 
واستثامره  فيها  وحتكمه  فهمهلها  قدر  عىل  البيئة  مع 
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من  نافع  هو  بام  فيها،واالستفاده  املوجوده  للموارد 
هذه املوارد والعمل جاهدا للتخلص مما ينغص عليه 

حياته يف اطار تلك البيئة)1(.

احلــال  بمعنى  البيئة  كلمة  اســتِــعــامل  تــم  ــد  وق
املعنى  تقريبا  الراهنللمكان املحيط باإلنسان - وهو 
املستعمل اليوم - مل يكن اخلياراألول والوجه األكثر 
استعامال عند العرب، وعىل كل فاملصطلح قطع هذه 
أن  ذلك  ووضوح؛  بسالسة  مستعمال  املرحلةوبات 
بالبيئة عند أكثر املتحدثني هباهو: املكان أو  املقصود 

احليز املحيط باالنسان)2(.

تعرف البيئة يف االصطالح العلمي املعارص بأهنا: 
صحته  عىل  تؤثر  أشياء  من  باإلنسان  حييط  ما  »كل 
أهنارها،  شوارعها،  مساكنها،  مدينتي،  فتشمل 
آبارها،شواطئها، كام أهنا تشمل كل ما َيتناوله اإلنسان 
من طعام ورشاب، وما يلبسه من مالبس،فضال عن 

العوامل اجلوية والكيميائية... الخ)3(.

وأن للبيئة مفهومني يكمل بعضهام اآلخر: »أوهلام 
اإلنسان  بحياة  ماخيتص  كل  وهي  احليوية؛  البيئة 
التي  والنباتية  احليوانية  احلية،  باملخلوقات  وبعالقته 
موارد  تشمل  أذ  الطبيعية،  وثانيهام:البيئة  َتعيشمعا، 
واحلرشاتوتربة  منها،  والتخلص  والفضالت،  املياه، 
األرض، واملساكن، ونقاوة اجلو أو تلوثه، والطقس، 
البيئة  تعرف  بينام  وغري ذلك من اخلصائصالطبيعية، 
بمفهومها الواسع فاهنا تشمل عدة أبعاد؛تكنولوجية، 
من  بعد  وكل  ثقافية،  تارخيية،  اقتصادية،  اجتامعية، 
هذه األبعاد يتفاعل مع األبعاداألخرى، ويلعب دورا 
حيويا يف توازن هذا الكل، فعندما نقول البيئة، فنحن 

وتتفاعل  باالنسان  حتيط  التي  العنارص  نقصدمجيع 
معه من خالل قيامه بنشاطاته احليوية. 

الناحية العلمية بأهنا:  البيئة من  وهناك من عرف 
جمموع العنارص الطبيعية التي تكيف حياةاإلنسان)4(.

اللغوي لألرسة مأخوذ  إناملفهوم  مفهوم األرسة: 
واألرسة  والشدة،  القوة  بمعنى  األرس،  كلمة  من 
يشد  الواحدة  األرسة  فأعضاء  احلصينة،  الدرع  هي 
الدرع  بمثابة  منهم  فرد  كل  ويعد  البعض،  بعضهم 
واألرس،  القيد  بمعنى  االرسة  لفظ  يأيت  كام  لآلخر، 
أيضًا  اللغوية  الناحية  من  األرسة  تعريف  ويمكن 
وعشريته  رهطه  بمعنى  الرجل  فــأرسة  بالعشرية؛ 
لألرسة  االصطالحي  املفهوم  اما  هِبم)5(  يقوى  ألّنه 
فقد تعدد باختالف تعريفاهتا وتعدد انامطها،أذ يرى 
بعض العلامء أّن األرسة هي تنظيم اجتامعي، ويرى 
وتتحددهذه  اجتامعّية؛  مجاعة  أهنا  اآلخــر  البعض 
التعريفات االصطالحية لألرسة بأهنا بِناء عىل طبيعة 

املجتمع وعاداته وثقافته.

التعريفات  مــن  جمموعة  اســتِــعــراض  ويمكن 
املختلفة لألرسة، منها: )6(.

أهنا رابطة اجتامعّية تتكون من الزوج، والزوجة، 
تتوسع  وقد  أطفال،  بدون  تكون  قد  و  واألطفال، 
أفــرادا  تشمل  فقد  ذلــك،  من  أكــرب  لتكون  األرسة 
بيت  يف  يشرتكون  واألحــفــاد،  كــاألجــداد  آخرين 
بالزواج  أركاهنا  يرتبط  التي  واحد،أو هي املجموعة 
الرشعي الذي أقره الدين اإلسالمي، وتلتزم بجميع 

احلقوق والواجبات التي تم حتديدها. 

كام تعرف باهنا مجاعة من األفراد تربطهم روابط 
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عىل  ويتفقون  التبني،  أو  الدم،  أو  كالزواج،  معينة 
واملهام،  األدوار  فيه  يوزعون  مستقل  بيت  تكوين 

وخيلقون ألنفسهم ثقافة متيزهم عن غريهم.

البيئة  بأهنا  االرسية  البيئة  تعرف  االرسية:  البيئة 
التي  والوسيلة  الطفل  لتنشئة  الصاحلة  االساسية 
كام  االجيال،  عرب  وحيقظ  الــرتاث  ينقل  بواسطتها 
يف  فرد  لكل  العاطفي  واالشباع  األمان  مصدر  أهنا 

املجتمع)7(.

املناخ  هي  االرسية  البيئة  أن  فريى  القريطي  أما 
الذي ينمويف أطاره الطفل واستثارة طاقاته وتنميتها، 
التطبيع  لعملية  الطفل  يتعرض  املناخ  هــذا  ويف 
والتنشئة االجتامعية وفق أساليب معينة، ويف مناخها 
االوىل  حماوالته  جتاه  املبارشة  االفعال  بردود  يشعر 
القوالب  عىل  خروجه  وجتاه  والتجريب،  للكشف 

النمطية للتقكري)8(.

بينام يعرفها السيد بأهنا املجال املادي واالجتامعي 
هذا  ويرتبط  الواحدة  األرسة  أفراد  فيه  يعيش  الذي 
صاحلة  بيئة  منه  جتعل  رشوط  أو  أبعاد  بعدة  املجال 
لنمو األرسة كوحدة متكاملة هتدف اىل احياء نقسها 

وخدمة جمتمعها)9(.

2-1-2. البعاد الجتماعية والخالقية:

له  اىل أجتامع، أي  أن أجتامعي هو أسم منسوب 
فطره متيل اىل معارشة الناس يف املجتمع واالختالط 

هبم وأن األنسان كائن أجتامعي.

وأن البعد االجتامعي يقوم عىل ان التكيف عملية 
املجتمع،  ملعايري  الفرد  مسايرة  عىل  تقوم  اجتامعية 
عىل  القدرة  خالل  من  ذلك  الثقافية،  وملواصفات 

املختلفة  املواقف  تالئم  متنوعة  بأستجابات  القيام 
وتشبع رغباته وحاجاته)10(.

بالفرد  بعالقة  خيتص  االجتامعي  البعد  أن  كام 
فيه  يعيش  الذي  االجتامعي  باملحيط  أي  باجلامعة، 
بأنه  يعني  والذي  االجتامعي  بالتوافق  يتمثل  والذي 
االلتزام  االجتامعي،  االتزان  اآلخرين،  مع  السعادة 
االجتامعية  املعايري  ومسايرة  املجتمع  بأخالقيات 
واالساليب  االجتامعي  والتغري  الضبط  وقواعد 
السليم  والتفاعل  املجتمع  يف  السائدة  الثقافية 
نقدهم  وتقبل  االخرين،  مع  الناجحة  والعالقات 
مع  العادي  والسلوك  معهم،  االختالط  وسهولة 
أفراد اجلنس اآلخر واملشاركة يف النشاط االجتامعي 

مما يؤدي اىل حتقيق الصحة االجتامعية)11(.

أن االخالق تشكل ركنا مهام من أركان الوجود 
حياة  نسيج  يف  حيويا  نسقا  تشكل  فهي  االجتامعي، 
الفرد، لذا فأن االخالق تعد نظام من القيم يقوم عىل 
توجيه حياة الفرد والنهوض هبا اىل أرقى مستويات 
االنسانية، وأن االنسان ال يستطيع ان حيقق جوهره 
االنساين اال يف صورته االخالقية وذلك النه الكائن 
وميوله  برغباته  بالتضحيه  يقوم  ــذي  ال البرشي 
قيم  جتسيد  أجل  من  االخالقي  السمو  اىل  للوصول 
والتسامح  واجلامل،  والكرامة  والرشف  زاخلري  احلق 

وااليثار فضل عن الشجاعة.

تستقيم  أن  تستطيع  ال  البرشية  املجتمعات  أن 
احليوي  النسيج  تشكل  فهي  االخالقية  القيم  بدون 
لوجود الفرد وجمتمعه يف آن واحد، وأن تدهور القيم 
واهنيارها  املجتمعات  تصدع  اىل  يؤدي  واالخــالق 
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يف  ــة  رضوري االخالقية  القيم  فــأن  لــذا  وتداعيها، 
احلضارة  وتندثر  تذهب  االخالق  فبغياب  املجتمع 

االنسانية ويفقد الفرد صامم اآلمن واألمان.

  هناك تعريفات خمتلفة لالخالق منها:

واملعايري  القيم  من  منظومة  بأهنا  وطفة  عرفها 
السلوكية التي يرتضيها املجتمع لنفسه وأفراده، وهي 
ما جيب عليهم  اىل  االفراد  توجه  من حيث وظيفتها 
املواقف  خمتلف  يف  جتنبه  جيب  عام  وتنهي  به  القيام 
جمموعة  اىل  وظيفتها  يف  تركز  أهنــا  كام  االنسانية، 
االنساين  السلوك  توجه  التي  االخالقية  القيم  من 
توجيها غائيا يتسم باحلكمة ويتشح بالفضيلة، واهنا 
احلق  وبني  والرش  اخلري  بني  التمييز  اىل  الفرد  توجه 
حممود  ماهو  وبني  والصحيح  اخلطأ  وبني  والباطل 
ينري  وجدانيا  منهجا  تشكل  أهنا  أي  مذموم،  وماهو 
واحلق  اخلري  رصاط  اىل  املجتمع  يف  ــراد  االف طريق 

واجلامل)12(.

ويف  االولني  عادات  أو  العادة  باهنا   )13( ويعرفها 
التنزيل ﴿َوإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق َعظِيٍم﴾ القلم: 4.

مستقرة  صفة  هي  لالخالق  اخر  تعريف  وهناك 
السلوك  يف  أثار  ذات  مكتسبة  أو  فطرية  النفس  يف 

املحمود او املذموم)14(.

التي  القيمية  االحكام  باهنا  اجلرجاين  عرفها  وقد 
تنصب عىل االفعال االنسانية من ناحية أهنا خري أو 

رش)15(.

جمموعة  هي  عامة  بصورة  االخالقيات  وتعرف 
أي  حتديد  يف  ترشدنا  التي  واملــبــادئ  املفاهيم  من 
السلوكيات تساعد الكائنات احلساسة، وأهيا يرضها، 
والنموذجي  العقالين  القرار  فهو  العام  املعنى  أما 

.)Elder( .واملثايل القائم عىل أساس احلس السليم

أقسام األخالق: هناك العديد من أقسام لألخالق 
منها:

: األخالق من حيث املصدر وتقسم اىل: أوالً
األخالق الغريزية:أي األخالق التي ُفطر عليها . 1

اإلنسان. 
عليها . 2 حيُصل  التي  امُلكتسبة:األخالق  األخالق 

اإلنسان عن طريق التعودوالتعّلم.

ثانياً: األخالق من حيث املعامالت وتقسم اىل: هي:
من . 1 النوع  وجّل:ُيقصدهبذا  عز  اهلل  مع  اخلُلق 

حتُكم  التي  والقواعد  األسس  تلك  األخالق 
التي  اآلداب  عن  فضال  بربه،  اإلنسان  عالقة 
يتحىل هبا اإلنسان، وممارساته الباطنة والظاهرة.

اخلُلق مع النفس:وهو كل ما يلتزم هباإلنسانمع . 2
نفسه من أخالقوآداب.

من . 3 اإلنسان  به  يلتزم  كل  اخلْلق:وهو  مع  اخلُلق 
القواعد  أخالقه وسلوكياته مع اآلخرين، وهي 
من  مع  اإلنسان  عالقة  تضبط  التي  األخالقية 
حوله، وتتمّثل هذه القيم يف اخلُلق مع الوالدين، 
واخلُلق  الكّفار،  مع  واخلُلق  معاألنبياء،  واخلُلق 

مع املؤمنني.
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الإمام  لزيارة  الم�شي  عن  تاريخية  نبذة   .3-1-2

. الح�شين

 احلسني اإلمــام  لزيارة  امليش  شعرية  ترجع    
الصحايب  إىل  الــروايــات  بعض  يف  جاء  كام  تارخييًا 
اجلليل جابر بن عبد اهلل األنصاريريض اهلل عنه حيث 
إّنه زار احلسني يف يوم األربعني مشيًا عىل األقدام، 

وكان قادما من املدينة)16(.

وأن شعرية امليش لزيارة احلسني موجودة منذ 
زمن األئّمة عليهم السالم؛ وذلك ألّن وسائل النقل 
عن  عبارة  كانت  السالم  عليهم  زمنهم  يف  الدارجة 
أمرين: أوهلام: ركوب اخليل واجلامل والبغال واحلمري 

وثانيهام: امليش عىل األقدام.

وبام أّن مجلة من الناس ال يمتلك تلك الوسائل، 
فاهنم ينتقلون من مكان إىل آخر عن طريق امليش عىل 
قرب  أتى  َمن  يقولون:   األئّمة كان  ولذا  األقــدام، 
فله  راكبًا  كان  وإن  كذا  فله  ماشيًا  كان  فإن  احلسني 
لزيارة  امليش  وجود  عن  يكشف  التقسيم  فهذا  كذا. 

اإلمام احلسني يف تلك الفرتة أيضًا.

اإلمــام  يقصدون  الــقــدم  منذ  العراقيني   وأن 
معينة  مناسبات  يف  ــدام  األق عىل  مشيًا   احلسني
زيارة  هي  املناسبات  تلك  وأوضح  احلايل،  اليوم  إىل 
هذه  فمنع  البائد  البعث  نظام  جاء  أن  إىل  األربعني، 
الشعرية طيلة حكمه، ولكنهم مل يرتكوا هذه الشعرية، 
من  الرس  أن  باخلفاء.   زيارته إىل  يمشون  فكانوا 
العرشين  يوم  االربعني  يف  االقدام  عىل  امليش  شعرية 

من صفر يرجع إىل أمرين مها:

يوم . 1  احلسني اإلمام  مرقد  زار  َمن  أول  إّن 

األربعني مشيًا عىل األقدام هو الصحايب اجلليل 
فان  لذا  اهلل  رمحه  األنصاري  عبداهلل  بن  جابر 
االربعني  يوم   احلسني االمام  يزورون  الناس 
تأّسيًا هبذا الصحايب اجلليل، فضال عن ذلك فان 
وقد  اليوم  هذا  يف  الزيارة  عىل  حثوا   األئّمة
الشيخ  املؤمن، وقد روى  جعلوها من عالمات 
يف التهذيب واملصباح عن االمام أيب حممد احلسن 
صالة  مخس:  املؤمن  )عالمات   :العسكري
يف  والتخّتم  األربعني،  وزيارة  ومخسني،  إحدى 
اليمني، وتعفري اجلبني، واجلهر ببسم اهلل الرمحن 

الرحيم( )الطويس(.
2 . احلسني اإلمام  بيت  أهل  رجع  اليوم  هذا  يف 

العذاب  ذاقوا  ما  بعد  كربالء،  إىل  الشام  من 
زين  اإلمام  التقى  وقد  والظلم،  الشديد  والعناء 
العابدين بالصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل 
األنصاري الذي جاء لزيارة احلسني مشيًا عىل 
يزورن  إّنام  الشيعة  من  املوالني  فان  لذا  األقدام، 
اإلمام احلسني يف هذا اليوم مشيًا عىل األقدام 

.مواساة ملا جرى عىل عيال احلسني

2-2-2. بع�ض الروايات الداّلة على ا�شتحباب الم�شي 

.لزيارة المام الح�شين

امليش  استحباب  عىل  تنّص  التي  الروايات  من 
:لزيارة االمام احلسني

)عن جعفر بن حممد: أّنه ُسئل عن الزائر لقرب . 1
ثمَّ  الفرات،  يف  اغتسل  َمن  فقال:   ،احلسني
مشى إىل قرب احلسني كان له بكّل قدم يرفعها 

ويضعها حّجة متقبَّلة بمناسكها( )17(.
بن . 2 حمّمد  عن  الّرّزاز،  جعفٍر  بن  حمّمد  )وعن 
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احلسني بن أيب اخلّطاب، عن أمحد بن بشرٍي، عن 
عبد  أيب  عىل  دخلت  قال:  القايض،  سعيٍد  أيب 
قرب  أتى  من  يقول:  فسمعته  له  غرفٍة  يف   اهلل
احلسني ماشيًا كتب اهلل له بكّل خطوٍة وبكّل قدٍم 
يرفعها ويضعها عتق رقبٍة من ولد إسامعيل()18(.

عبد . 3 بن  سعد  عن  بإسناده،  احلسن  بن  )حمّمد 
وأمحد  جعفٍر  بن  اهلل  وعبد  حييى  بن  وحمّمد  اهلل 
بن إدريس مجيعًا، عن احلسني بن عبيد اهلل، عن 
اجلّبار  عبد  عن  عثامن،  أيب  بن  عيّل  بن  احلسن 
احلسني  عن  إسامعيل،  أيب  عن  النّهاوندّي، 
أبو  قال يل  قال:  فاختة،  أيب  بن  ثوير  بن  عيّل  بن 
عبد اهلل: يا حسني، من خرج من منزله يريد 
كان  إن   طالٍب أيب  بن  عيّل  بن  احلسني  زيارة 
هبا  وحّط  حسنًة  خطوٍة  بكّل  له  اهلل  كتب  ماشيًا 
عنه سّيئًة، وإن كان راكبًا كتب اهلل له بكّل حافٍر 
إذا صار باحلائر  حسنًة وحّط عنه هبا سّيئًة حّتى 
كتبه  مناسكه  قىض  وإذا  الّصاحلني،  من  اهلل  كتبه 
أتاه  االنرصاف  أراد  إذا  حّتى  الفائزين  من  اهلل 
يقرئك  رّبك  اهلل،  رسول  أنا  له:  فقال  ملٌك، 
ما  لك  غفر  فقد  استأنف  لك:  ويقول  الّسالم، 

مىض( )19(.
)وعن أبيه عن سعٍد وحمّمد بن حييى، عن حمّمد . 4

إسامعيل، عن صالح  بن  احلسني، عن حمّمد  بن 
 ،بن عقبة، عن بشرٍي الّدّهان، عن أيب عبد اهلل
قال: إّن الّرجل ليخرج إىل قرب احلسني فله إذا 
خرج من أهله بأّول خطوٍة مغفرة ذنبه، ثّم مل يزل 
يقّدس بكّل خطوٍة حّتى يأتيه، فإذا أتاه ناجاه اهلل 

فقال: عبدي سلني أعطك، ادعني أجبك)20(.
عن . 5 ومجاعٍة،  بابويه  بن  احلسني  بن  عيّل  )وعن 

عبد  بن  عيّل  بن  احلسن  عن  اهلل،  عبد  بن  سعد 
عامٍر، عن جابٍر  بن  العّباس  املغرية، عن  بن  اهلل 
أبا  سمعت  قال:  الّصامت،  أيب  عن  املكفوف، 
احلسني  قرب  أتى  من  يقول:  وهو   اهلل عبد 
الف حسنٍة وحما  بكّل خطوٍة  له  اهلل  كتب  ماشيًا 
عنه الف سّيئٍة، ورفع له الف درجٍة، فإذا أتيت 
حافيًا  وامش  نعليك  وعّلق  فاغتسل  الفرات 
وامش ميش العبد الّذليل، فإذا أتيت باب احلائر 
فكرّب أربعًا، ثّم امش قلياًل، ثّم كرّب أربعًا، ثّم ائت 
أربعًا وصّل عنده وسل  رأسه فقف عليه، فكرّب 

اهلل حاجتك)21(.
»وعن أبيه، عن احلسني بن احلسن بن أباٍن، عن . 6

حمّمد بن أورمة، عن رجل، عن عيّل بن ميموٍن 
زر  عيّل،  يا  قال:   ،اهلل عبد  أيب  عن  الصائغ، 
احلسني وال تدعه. قلت: ما ملن زاره من الثواب؟ 
خطوة  بكل  له  اهلل  كتب  ماشيا  أتاه  من  قال: 
حسنة، وحما عنه سّيئة وترفع له درجة« ويف رواية 
ما  يكتبان  ملكني  به  اهلل  وّكل  أتاه  »فإذا  ُأخرى: 
فيه من خري، وال يكتبان ما خيرج من  خيرج من 
فيه من رّش وال غري ذلك، فإذا انرصفوا وّدعوه، 
أنت من حزب  اهلل، مغفور لك،  ويّل  يا  وقالوا: 
رسوله،  بيت  أهل  وحزب  رسوله  وحزب  اهلل 
وال  تراك  وال  أبدًا،  بعينك  النار  ترى  ال  واهلل، 

تطعمك أبدًا( )22(.
أمحد . 7 عن  واحلمريّي،  سعٍد  عن  أبيه،  )وعن 

العظيم  عبد  عن  أبيه،  عن  خالٍد،  بن  حمّمد  بن 
عن  النّخعّي،  احلكم  بن  احلسني  عن  احلسنّي، 
أيب  عن  الّصرييّف،  سديٍر  عن  األعرايّب،  مّحاٍد  أيب 
جعفٍر يف زيارة احلسني، قال: ما أتاه عبٌد 
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عنه  وحّط  حسنًة  له  اهلل  كتب  إاّل  خطوًة  فخطا 
سّيئًة( )23(.

وعن سعد بن عبد اهلل وحممد بن حييى وعبد اهلل . 8
بن جعفر اجلمريي وأمحد بن أدريس مجيعا، عن 
أيب  بن  عيل  بن  احلسن  عن  اهلل  عبد  بن  احلسني 
عثامن، عن عبد اجلبار النهاوندي، عن أيب سعيد، 
عن احلسني بن ثوير بن أيب فأخته، قال: قال   ابو 
يريد  منزله  من  خرج  من  ياحسني   :اهلل عبد 
زيارة قرب احلسني بن عيل أن كان ماشيا كتب 
اهلل لكل خطوة حسنة وحمى عنه سيئه، حتى أذا 
املنجحني،  املفلحني  من  اهلل  كتبه  احلائر  يف  صار 
حتى أذا قىض مناسكه كتبه اهلل من الفائزين حتى 
رسول  أن  فقال:  ملك  أتاه  االنرصاف  أراد  أذا 
أستانف  لك:  ويقول  السالم  يقرؤك   اهلل

العمل فقد غفر لك ما مىض)24(.
وقال عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه ومجاعة . 9

رمحهم اهلل، عن سعد بن عبد اهلل عن احلسن بن 
عيل بن عبد اهلل أبن املغرية، عن العباس بن عامر، 
قال:  الصامت،  أيب  عن  املكفوف،  جابر  عن 
قرب  منأتى  يقول:  وهو   اهلل عبد  أبا  سمعت 
ألف  خطوة  بكل  له  اهلل  كتب  ماشيا   احلسني
حسنه وحما عنه ألف سيئه ورفع ألف درجة)25(.

وذكر حممد بن جعفر الرزاز قال:حدثني حممد . 10
بن احلسني عن ايب داود املسرتف عن أم سعيد 
األمحسية، عن ايب عبد اهلل قالت: قال يل: يأم 
نعم،  قالت: قلت:  تزورين قرب احسني،  سعيد 
فقال يل: زوريه فأن زيارة قرب احلسني زاجبة 

عىل الرجال والنساء)26(.

2-2. الدرا�شات الم�شابهة:

2-2-1. درا�شة عيا�ض ليلى، 2015

العصاب  االرسيـــة،  البيئة  ــة:  ــدراس ال عــنــوان 
والتحصيل الدرايس لدى تالمذة التعليم الثانوي.

هدفت الدراسة اىل الكشق عن العالقة بني البيئة 
االرسية والعصاب والتحصيل الدرايس لدى تالمذة 

التعليم الثانوي.

وقد شملت عينة الدراسة عىل جمموعة من طالب 
املرحلة الثانوية.

ذو  الوصفي  املنهج  الباحثة  أستخدمت  لقد 
العالقات االرتباطية.

ل  األرسيــة  البيئة  مقياس  الباحثة  وأستخدمت 
قائمة  حسب  العصاب  ومقياس  ومــوس(  )مــوس 

أيزنك للشخصية. وقد توصلت الدراسة اىل ماييل:

عدم وجود فروق دالة أحصائيا يف البيئة اآلرسية . 1
ألفراد العينة.

بني . 2 أحصائيا  دالة  أرتباطية  عالقة  وجود  عدم 
البيئة اآلرسية والتحصيل الدرايس لدى تالمذة 

التعليم الثانوي)27(.
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2-2-2. درا�شة اأحمد محمود المر�شومي، 2018

متغريات  لبعض  مقارنة  دراسة  الدراسة:  عنوان 
وفقا  سريا  االربعني  لزيارة  التنفيس  الدوري  اجلهاز 

للجنس والعمر واملسافة.

هدفت الدراسة اىل التعرف عىل اثر امليش يف زيارة 
االربعني عىل بعض متغريات اجلهاز الدوري التنفيس 

لبعض املتغريات وفق اجلنس واالعامر واملسافة.

التحلييل  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم 
باالسلوب املسحي.

وقد شملت عينة البحث عىل )412( فرد تضمن 
السن(  البالغني،كبار  )اليافعني،  عمرية  فئات  ثالث 
بواقع )57( يافعني و )214( بالغني و )141( كبار 

السن.

االستنتاجات  من  مجلة  الدراسة  اظهرت  وقد 
منها: أن للميش خالل الزيارة االربعينية دوره الكبري 
باالجتاه  التنفيس  الدوري  اجلهاز  تغري مؤرشات  عىل 
االجيايب لدى كل من املسنني والبالغني وحتسني اللياقة 
العامة، وان ظهور التعب لدى كافة املجاميع ال يثبط 
من عزيمتهم عىل االستمرار هبذه املناسبة الكبرية اذ 

يزيدهم ارصارا وحتدي عىل االستمرار)28(.

الباب الثالث

3. منهجية البحث واأجراءاته الميدانية:
3-1. منهج البحث 

املقارن  الوصفي  املنهج  الباحثة  استخدمت 
اهداف  لتحقيق  املناهج  انسب  باعتباره  االرتباطي 

البحث وفرضياته. 
3-2. مجتمع البحث وعينته 

الرتبية  كلية  طالبات  من  البحث  جمتمع  يتكون 
بغداد  جامعة   - للبنات  الرياضة  وعلوم  البدنية 
االربعة  للمراحل  طالبة   )387( عددهن  والبالغ 
وبواقع )97( طالبة للمرحلة االوىل، و)150( طالبة 
الثالثة،  للمرحلة  طالبة  و)91(  الثانية،  للمرحلة 
و)49( طالبة للمرحلة الرابعة للعام الدرايس 2017 
- 2018، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، 
استبيان  بناء  لعينة  طالبة   )100( اىل  قسموا  وقد 
لعينة  طالبة  و)10(  واالخالقية،  االجتامعية  االبعاد 
التطبيق  لعينة  طالبة  و)277(  االستطالعية  التجربة 
االبعاد  واستبيان  ــة  االرسي البيئة  ملقياس  الرئيسة 

االجتامعية واالخالقية، وكام مبني يف اجلدول )1(.
الجدول )1( يبين توزيع اأفراد العينة على المراحل ون�شبها 

المئوية

املرحلةت
عينة 

التطبيق
عينة 
البناء

العينة 
العدد االستطالعية

الكيل
النسبة 
املئوية

طالبةطالبةطالبة
25،06%6530297االوىل1
38،75%107403150الثانية2
23،51%6720491الثالثة3
12،66%3810149الرابعة4

100%27710010387املجموع
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3-3. و�شائل جمع المعلومات

املصادر واملراجع •
مقياس البيئة االرسية •
أستبيان االبعاد االجتامعية واالخالقية •

 3-4. اإجراءات البحث الميدانية

3-4-1. مقيا�ض البيئة الآ�شرية:
املعد  ــة  االرسي البيئة  مقياس  الباحثة  اعتمدت 
)فتحي  قبل  من  واملعرب   )1974 )موس،  قبل  من 
يناسب  ألنه   )1980 الفقي،  وحامد  الرحيم  عبد 
من  املقياس  ويتكون  احلايل،  البحث  وأغراض  عينة 
فرعية  مقاييس  من  يتكون  املقياس  وهذا  فقرة   90
لقياس ُبعد العالقة بني األشخاص والنمو الشخيص 
قياسات  العالقة  ُبعد  النظامويتضمن  وصيانة 
والــرصاع،  التعبري  عىل  والقدرة  التامسك  مستوى 
من  املقدمني  والدعم  االلتزام  درجة  هو  والتامسك 
عىل  والقدرة  البعض،  لبعضهم  العائلة  أعضاء  ِقبل 
التعبري  العائلة عىل  التعبري هي مدى شجاعة أعضاء 
مقدار  هو  والــرصاع  مبارش،  بشكل  مشاعرهم  عن 
الغضب الذي يتم اإلعراب عنه مبارشة بني أعضاء 
النمو  إىل  فرعية تشري  مقاييس  العائلة، وهناك مخسة 
والتوجه  والتوجه  واإلنجاز  االستقالل  الشخيص: 
النشط والرتكيز  الرتفيهي  الفكري والثقايف والتوجه 
والديني. ويقيم مقياس االستقالل مدى  األخالقي 
جزم أعضاء األرسة واكتفائهم ذاتًيا واختاذ قراراهتم 
األنشطة  مقدار  اإلنجاز  توجه  ويعكس  بأنفسهم، 
التي مُتارس يف اإلطار املوجه نحو اإلنجاز أو اإلطار 
مستوى  والثقايف  الفكري  التوجه  ويقيس  التنافيس. 

والثقافية.  والفكرية  السياسية  األنشطة  يف  االهتامم 
يف  املشاركة  مقدار  النشط  الرتفيهي  التوجه  ويقيس 
والديني  األخالقي  والرتكيز  الرتفيهية.  األنشطة 
األخالقية  والقيم  القضايا  عىل  الرتكيز  مدى  يقيس 

والدينية.

التنظيم  فهام  ــران  اآلخ الفرعيان  املقياسان  أما 
وأهتــام  الــنــظــام،  صيانة  خيــصــان  والتحكم،فاهنام 
ألنشطة  وضعه  تم  الذي  التخطيط  مقدار  يقيسان 
واإلجراءات  القواعد  ومقدار  األرسة  ومسؤوليات 
احلياة  لتسيري  استخدامها  يتم  التي  عليها  املنصوص 
أعطيت  )نعم، ال(  بدائل االجابة فهي  أما  األرسية، 
هلا الدرجات عىل التوايل )1، صفر(، وان أعىل درجة 
كلية حيتمل ان حتصل عليها الطالبة عىل املقياس هي 
)90( درجة، وأدنى درجة كلية حمتملة هي )صفر( 
درجة، واملتوسط الفريض للمقياس هو )45( درجة.

البيئة  لمقيا�ض  ال�شتطالعية  الدرا�شة   .2-4-3

الآ�شرية:

املقياس  تعليامت  وضــوح  من  التأكد  اجل  من 
الوقت  عىل  والتعرف  للطالبات  فقراته  ووضــوح 
ظروف  عىل  التعرف  وكذلك  إلجاباهتن،  املستغرق 
عينة  عــىل  املــقــيــاس  تطبيق  تــم  املــقــيــاس،  تطبيق 
استطالعية مؤلفة من )10( طالبة من طالبات كلية 
الرتبية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - جامعة بغداد 
ان  التجربة  هذه  من  اتضح  وقد  عشوائيا،  اختريوا 
تعليامت املقياس وفقراته واضحة وان متوسط الزمن 

املستغرق يف اإلجابة بلغ )22( دقيقة.



170

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

3-4-3. �شدق مقيا�ض البيئة الآ�شرية:

لقد تم التحقق من ذلك باستخدام مؤرش الصدق 
من  جمموعة  عىل  املقياس  عرض  حيث  الظاهري، 
الرتبوي  النفس  علم  جمال  يف  واملختصني  اخلــرباء 
رضا  عىل  الفقرات  مجيع  نالت  وقد  )ملحق)2(( 

اخلرباء بنسبة )%100(.

3-4-4. ثبات المقيا�ض:

الباحثة  املقياساستخدمت  ثبات  من  للتحقق 
طريقة االختبار واعادة االختبار: 

تطبيق  االختبار:تم  وإعـــادة  االختبار  طريقة 
املقياس عىل عينة قوامها )10( طالبة )عينة الدراسة 
عىل  املقيايس  تطبيق  أعيد  ثم  نفسها(،  االستطالعية 
العينة ذاهتا بعد مرور أسبوعني. وتم حساب معامل 
بني  بريسون  ارتباط  معامل  إجياد  خالل  من  الثبات 
معامل  بلغ  وقــد  والــثــاين،  األول  التطبيقني  نتائج 

الثبات ملقياس )0،85(.

البعاد  اأ�شتبيان  اأعداد  اإجراءات   .2-4-3

الجتماعية والخالقية:

االجتامعية  لالبعاد  استبيان  وجــود  لعدم  نظرا 
اعداد  تطلب  لذا  الباحثة  علم  حسب  واالخالفية 
يف  اآلتية  اخلــطــوات  اتبعت  وقــد  لذلك،  استبيان 

أعداده:

3-4-2-1. اعداد ال�شيغة الأولية لال�شتبيان:

تطلب اعداد الصيغة األولية للالستبيان إجراءات 
عدة وفيام ييل وصف لتلك اإلجراءات:

اوًل: اعداد الفقرات:

االجتامعية  لالبعاد  النظري  التعريف  ضوء  يف 
األدبيات  عىل  االطــالع  خالل  ومن  واالخالقية، 
القريبة  باملقاييس  واالستعانة  السابقة  والدراسات 
من املوضوع، تم صياغة )32( فقرة الستبيان االبعاد 
ثالثة  عىل  االستبيان  حيتوي  واالخالقية  االجتامعية 
اىل  موافق  موافق،  جدا،  )موافق  هي  لإلجابة  بدائل 
أذ   ،)3-1( من  الدرجات  هلا  أعطيت  وقد  ما(  حد 
صياغة  يف  املطور  ليكرت  اسلوب  عىل  االعتامد  تم 

فقرات االستبيان.

ثانيًا: تحديد �شالحية فقرات ال�شتبيان

قياس  يف  الفقرات  صالحية  من  التأكد  هبدف 
هلا،  اإلجابة  بدائل  مالئمة  ومدى  لقياسه  أعدت  ما 
)امللحق)1((  األولية  بصورته  االستبيان  عرض 
اخلــرباء  من  جمموعة  عىل  فقرة   )32( من  املكون 
الدينية  والرتبية  العربية  اللغة  جمال  يف  واملختصني 
عددهم  البالغ  النفس  وعلم  الرتبوي  النفس  وعلم 
منهم  وطلب   ))2( )امللحق  وخمتصني  خرباء   )5(
قياس  يف  فقراته  من  فقرة  كل  صالحية  مدى  بيان 
اىل  حتتاج  كانت  ان  وكذلك  االستبيان،  مكونات 
تعديل، ويف ضوء آراء اخلرباء واملختصني تم تعديل 
اخرى  فقرات  ودمج  واختصارها،  الفقرات  بعض 
لعدم  الفقرات  بعض  حذفت  كذلك  لتشاهبها، 
 )29( ان  التحكيم  عملية  من  واتضح  صالحيتها. 
فقرة حازت عىل تأييد أكثرية اخلرباء واملختصني عىل 

صالحيتها يف قياس االبعاد االجتامعية واالخالقية.

الفروق  حقيقة  لتحديد  كاي  مربع  استخدم  وقد 
الفروق  كانت  اذ  اخلرباء.  من  واألقلية  األكثرية  بني 
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 ،)0.05( داللة  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  بينهام 
باستثناء )3( فقرة تم استبعادها وكام مبني يف اجلدول 

.)2(
الجدول )2( يبين اآراء الخبراء في فقرات المقيا�ض وقيم مربع كاي للموافقين وغير الموافقين

الفقرات
عدد 

الفقرات
قيمة كاي املحسوبةغي املوافقوناملوافقون

داللتها 

اإلحصائية
 ،20 ،7،8،9،12،13،15،17،18 ،1،3،4

 29،31 ،21،24،25،27
دالة8صفر  5  18

 ،14،19 ،11 ،10 ،5،6

22،26،28،30،32
دالة4،5  1  4  11

غي دالة2 3  2  23، 16، 23
قيمة كاي الجدولية =3.84  درجة الحرية = 1 مستوى الداللة = 0.05

ثالثًا: �شالحية الفقرات من الناحية اللغوية:

املقياس  فقرات  صياغة  من  االنتهاء  تم  ان  بعد 
اللغة  يف  متخصصة  عىل  مجيعها  الفقرات  عرض  تم 
العربية من اجل ان تكون سليمة وخالية من األخطاء 
والتعديالت  باملالحظات  األخذ  تم  وقد  اللغوية. 
التي أبدهتا، وهبذا يكون املقياس خاليا من األخطاء 

اللغوية.

رابعًا: اعداد تعليمات المقيا�ض:

تم اعداد التعليامت اخلاصة باملقياس التي توضح 
يف  روعي  وقد  فقراته،  عن  اإلجابة  كيفية  للطالبة 
وسهلة  واضحة  تكون  ان  التعليامت  هــذه  ــداد  اع
الفهم، فضال عن ذلك فقد تم االشارة يف التعليامت 
اىل انه ليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة بل 
الطالبة  عىل  تنطبق  التي  االستجابة  اختيار  هو  املهم 
رضورة  الطالبات  من  طلب  كام  غريها.  من  اكثر 

اإلجابة عن مجيع فقرات االستبيان بكل صدق ودقة 
عىل  والتأكيد  فقط،  العلمي  البحث  ألغراض  وهي 

عدم كتابة االسم.

3-4-2-2. الدرا�شة ال�شتطالعية ل�شتبيان البعاد 

الجتماعية والخالقية:

ااالستبيان  تعليامت  وضوح  من  التأكد  اجل  من 
الوقت  عىل  والتعرف  للطالبات  فقراته  ووضــوح 
املستغرق إلجاباهتمن، والتعرف عىل ظروف تطبيق 
االستبيان وما يرافق ذلك من صعوبات او معوقات، 
استطالعية مؤلفة من  تطبيق االستبيان عىل عينة  تم 
البدنية وعلوم  الرتبية  كلية  )10( طالبة من طالبات 
عشوائيا،  اختريوا  بغداد  جامعة   - للبنات  الرياضة 
االستبيان  تعليامت  ان  التجربة  هذه  من  اتضح  وقد 
يف  املستغرق  الزمن  متوسط  وان  واضحة  وفقراته 
دقيقة.   )16( بلغ  االستبيان  فقرات  عن  اإلجابة 
وبذلك أصبح أستبيان االبعاد االجتامعية واالخالقية 
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الـبالغة )29( فقرة جاهزا للتطبيق  بتعليامته وفقراته 
عىل عينة البناء.

وتطبيق  الإح�شائي  التحليل  عينة   .3-2-4-3

ال�شتبيان:

البناء هبدف إجراء  تم تطبيق االستبيان عىل عينة 
الختيار  ــك  وذل لفقراته  إحصائي  حتليل  عملية 
الصاحلة  غري  الفقرات  واستبعاد  الصاحلة  الفقرات 

استنادا اىل قوهتا التمييزية. 

والثبات  الصدق  مؤرشات  الستخراج  وكذلك 
البالغ  البناء  عينة  عىل  املقياس  طبق  فقد  للمقياس. 

عددها )100( طالبة يف 2018/4/25م.

3-4-2-4. ت�شحيح المقيا�ض:

االبعاد  استبيان  عىل  العينة  إجابات  صححت    
التصحيح  مفتاح  باستخدام  واالخالقية  االجتامعية 
الكلية  الدرجة  حسبت  فقد  الغرض.  هلــذا  املعد 
فقرات  عىل  اإلجابات  أوزان  جمموع  أســاس  عىل 
االستبيان البالغة )29( فقرة، وان الدرجات الكلية 
املتوسط  وان   )117-29( بني  تــرتاوح  للطالبات 

احلسايب لالستبيان مقداره )73( درجة.

3-4-2-5. تحليل الفقرات:

اتبعت الباحثة أسلوب القوة التمييزية:

القوة التمييزية:

لفقرات  التمييزية  القوة  عن  الكشف  لغرض 
استبيان االبعاد االجتامعية واالخالقية تم استخدام 
اسلوب املجموعتني املتطرفتني، اذ يعد هذا األسلوب 
رتبت  وقد  الفقرات،  لتمييز  املناسبة  االساليب  من 
الطالبات بعد  التي حصلت عليها  الكلية  الدرجات 
تصحيح االستبيان تنازليا، ثم اختريت نسبة )%27( 
املجموعتني  لتمثال  الدرجات  من  والدنيا  العليا 
وقد  الوسطى،   )%46( نسبة  واستبعاد  املتطرفتني 
تضمنت املجموعة العليا )27( طالبة و)27( طالبة 
متييز  معامل  حساب  ولغرض  الدنيا،  للمجموعة 
فقرة   )29( البالغة  الالستبيان  فقرات  من  فقرة  كل 
مستقلتني  لعينتني   )t-test( التائي  االختبار  استخدم 
 )spss( بواسطة احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتامعية
وقد عدت القيمة التائية الدالة إحصائيا مؤرشا لتمييز 
قوة  متتلك  ال  فقرات   )7( ان  تبني  وقد  الفقرات، 
املحسوبة  التائية  قيمها  ان  اذ  رفضها،  تم  لذا  متييزية 
 )52( حرية  درجــة  عند  اجلدولية  قيمتها  من  اقل 
ومستوى داللة )0،05( واجلدول )3( يبني ذلك.                      
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الجدول )3( يبين القيم التائية ومعامل الت�شاق الداخلي لفقرات ا�شتبيان البعاد الجتماعية والخالقية لدرجات عينة البناء

القيمة رقم الفقرة
التائية

معامل 
القيمة رقم الفقرةاالرتباط

التائية
معامل 
معامل القيمة التائيةرقم الفقرةاالرتباط

االرتباط
15،120.32114،530،37214،770،59
24،660،33123،260،62223،310،35
34،380،39131،250،40231،51*0،54
41،51*0.54144،150،47243،270،59
51،38*0،42153،870،42251،830،43
64،590،46163،300،32262،310،61
72،090،44171،03*0،36271،38*0،42
86،470،56182،390،36282،090،44
91،83*0،43193،190،56291،03*0،34

101،38*0،43201،83*0.43
القيمة التائية الجدولية تساوي 2،01 عند درجة حرية )52( ومستوى داللة = 0،05    

)*( الفقرة غير مميزة.   

3-4-2-6. �شدق المقيا�ض:

األساسية  واملفاهيم  املــؤرشات  من  الصدق  أن 
وقد  والتقويم،  القياس  أدوات  تقويم  يف  املهمة 
من  للتأكد  الصدق  من  نوعني  الباحثتان  اعتمدت 

صدق االستبيان ومها:

اأوًل: ال�شدق الظاهري:

تم  عندما  الصدق  هذا  من  الباحثتان  حتقق  لقد 
عرض االستبيان بمكوناته وفقراته عىل جمموعة من 
والرتبية  العربية  اللغة  جمال  يف  واملختصني  اخلــرباء 

الدينية علم النفس الرتبوي وعلم النفس.

ثانيًا: �شدق التكوين الفر�شي:

وقد تم حتقيقه من خالل استخراج القوة التمييزية 
املتطرفتان، فضال عن  املجموعتان  بطريقة  للفقرات 
بالدرجة  املجال  درجة  ارتباط  معامالت  استخراج 

الكلية للمقياس.

3-4-2-7. ثبات المقيا�ض:

االجتامعية  االبعاد  استبيان  ثبات  من  للتحقق 
وأعادة  االختبار  طريقة  استخدام  تم  واالخالقية 

االختبار: 

أن هذه الطريقة تقوم عىل فكرةتطبيق االختبار عىل 
عينة من الطالبات ثم إعادة تطبيقه عىل العينة نفسها 
يتم  ثم  الظروف،  نفس  وحتت  الزمن  من  مدة  بعد 
حساب معامل االرتباط بني نتائج االختبارين األول 
والثاين،وقد تم تطبيق االستبيان بصيغته النهائية عىل 
عينة قوامها )10( طالبة )عينة الدراسة االستطالعية 
نفسها(، ثم أعيد تطبيق املقياس عىل العينة ذاهتا بعد 
الثبات من  معامل  تم حساب  وقد  أسبوعني،  مرور 
خالل إجياد عالقة االرتباط بني نتائج التطبيقني األول 
والثاين وذلك باستخدام معامل ارتباط بريسون، وقد 

بلغ معامل الثبات )0،89( وهو معامل ثبات عال.

أستبيان  أعداد  إجراءات  استكملت  قد  وبذلك 



174

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

النهائية  بصورته  واالخالقية  االجتامعية  االبعاد 
)ملحق)3((، الذي بلغ جمموع فقراتــه )22( فقرة، 
وهو جاهزًا للتطبيق عىل أفراد عينة البحث األساسية. 

3-5. التجربة الرئي�شة:

تم تطبيق مقياس البيئة االرسية واستبيان االبعاد 
البالغة  البحث  عينة  عىل  واالخالقية  االجتامعية 
عليهن  االستامرات  توزيع  خالل  من  طالبة   )277(
عن  واإلجــابــة  منهن  مطلوب  هو  ما  توضيح  بعد 
تم تصحيحها  استفساراهتن، وبعد مجع االستامرات 
معاجلتها  ثم  هبا  اخلاصة  التصحيح  مفاتيح  عىل وفق 

إحصائيا الستخراج النتائج.

3-6. الو�شائل الح�شائية:

خمتلفة  إحصائية  وسائل  الباحثة  استخدمت   
الستخراج نتائج البحث من خالل استخدام احلقيبة 
اإلحصائية( والوسائل االحصائية هي:spss )الوسط 
االختبار  كاي،  مربع  املعياري،  االنحراف  احلسايب، 

التائي لعينتني مستقلتني، معامل ارتباط بريسون.. 

الباب الرابع:

4. عر�ض النتائج وتحليلها ومناق�شتها:

4-1. عر�ض وتحليل نتائج الهدف الول:

4-1-1. عر�ض نتائج الفروق في البيئة ال�شرية من 

وجهة نظر طالبات الجامعة.

بعد حتليل استجابات أفراد عينة البحث إحصائيا 
توصلت   SPSS اجلاهز  احلاسوب  نظام  طريق  عن 

الباحثات إىل ماييل:

جدول )4( يبين الأو�شاط الح�شابية والنحرافات 

المعيارية لمتغيرات البحث وللمراحل الأربعة لطالبات كلية 

التربية البدنية وعلوم الريا�شة للبنات / جامعة بغداد

االنحراف 
املعياري

الوسط 
احلسايب املتغي املرحلة

1،09 64،4 البيئة االرسية
االوىل

1،73 14،5 االبعاد االجتامعية 
واالخالقية

6،35 51،5 البيئة االرسية
الثانية

3،46 15 االبعاد االجتامعية 
واالخالقية

0،5 65،75 البيئة االرسية
الثالثة

0،57 16،5 االبعاد االجتامعية 
واالخالقية

10،39 57 البيئة االرسية
الرابعة

3،46 15 االبعاد االجتامعية 
واالخالقية

درجة احلرية =376 ومستوى الداللة =0،05

يف  نجد  االوىل  البحث  فرضية  حتقيق  ولغرض 
بني  االرسية  للبيئة  التباين  حتليل  نتائج   )5( اجلدول 

طالبات املراحل االربعة 
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جدول )5( يبين تحليل التباين للبيئة ال�شرية بين طالبات 

المراحل الربعة

املصدر
جمموع 

املربعات

درجة 

احلرية

متوسط 

جمموع 

املربعات

f قيمة

املحسوبة
الداللة

بني 

املجاميع
0،8530،283

غي 0،006

معنوية

داخل 

املجاميع
745،627346،6

املجموع 

العام
746،45276

f املحسوبة بلغت  نرى من اجلدول )5( أن قيمة 
البالغة  اجلدولية  القيمة  من  أصغر  وهي   )0،006(
حرية  ودرجتي   0،05 داللة  مستوى  عند   )8،53(
ونرفض  الصفرية  الفرضية  نقبل  لذا   ،)3،273(
بني  فــروق  توجد  ال  بمعنى  أي  البديلة  الفرضية 
نظر  وجهة  من  االرسيــة  البيئة  يف  االربعة  املجاميع 

طالبات كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة للبنات.

الخالقية  البعاد  وتحليل  نتائج  عر�ض   .2-1-4

والجتماعية لزيارة الربعين من وجهة نظر طالبات 

الجامعة.

لالبعاد  التباين  حتليل  نتائج   )6( جدول  يف  نرى 
الرتبية  كليات  طالبات  بني  واالخالقية  االجتامعية 

البدنية وعلوم الرياضة للبنات للمراحل األربعة.

جدول )6(يبين تحليل التباين لالبعاد الجتماعية 

والخالقية بين طالبات المراحل الربعة

جمموع املصدر
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
جمموع 
املربعات

f الداللةقيمة

بني 
171،35334،27املجاميع

9،34
معنوية

داخل 
18،3327312،07املجاميع

املجموع 
189،68276العام

املحتسبة 9.34   f قيمة  إن  من جدول )6( نجد 
مستوى  عند  معنوية  فــروق  وجــود  عىل  يــدل  وممــا 
الفروق  عىل  وللتعرف  املجاميع  بني   0.05 معنوية 
جدول  يف  مبني  وكام   L.S.D استخدام  تم  للمجاميع 

.)7(

جدول )7( يبين نتائج الفروق في الأو�شاط الح�شابية بين 

المراحل الأربعة لالبعاد الجتماعية والخالقية

مرحلة املرحلة
أوىل

مرحلة 
ثانية

مرحلة 
ثالثة

مرحلة 
رابعة

مرحلة 
أوىل

الوسط 
64،851،565،7557احلسايب

64،8-*13،30،95-7،8
مرحلة 

-5،5--51،513،3ثانية

مرحلة 
8،75-14،25*65،750،95ثالثة

مرحلة 
--5،58،75-577،8رابعة

االوساط  فرق  أن  تبني  أعاله  اجلدول  من خالل 
والبالغ  والثانية  األوىل  املجموعة  بني  احلسابية 
البالغ  والثانية  الثالثة  بني  الفرق  وكذلك   )13،3(
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)14،25( مها أكرب من قيمة أقل فرق معنوي البالغة 
املجاميع  بني  املعنوي  الفرق  عىل  يدل  مما   )12،02(
وسطها  كون  الثالثة  املجموعة  لصالح  هي  االربعة 

احلسايب أكرب من بقية األوساط.

4-2. عر�ض نتائج الهدف الثاني وتحليلها:

البيئة  بني  العالقة  تعرف  اىل  الثاين  اهلدف  يرمي 
لزيارة  واالجتامعية  االخالقية  واالبعاد  ــة  االرسي

االربعني.

لتحقيق ذلك تم استخدام معامل ارتباط بريسون 
واالجتامعية  االخالقية  واالبعاد  االرسية  البيئة  بني 
ارتباط  عالقة  وجود  النتائج  خالل  من  تبني  حيث 
االرسية  للبيئة  الكلية  الدرجة  بني  إحصائيا  دالــة 
القيمة  كانت  إذ  واالجتامعية،  االخالقية  واالبعاد 
البالغة  اجلدولية  قيمتها  من  اكرب  املحسوبة  التائية 
داللة  ومستوى   )276( حرية  درجة  عند   )1،96(

)0،05(. واجلدول )7( يبني النتائج.

الجدول )7( يبين دللة الرتباط بين البيئة ال�شرية 

والبعاد الخالقية والجتماعية 

املعامل 
اإلحصائية

 املتغي
معامل العدد

االرتباط

القيمة التائية
الداللة 

اإلحصائية اجلدوليةاملحسوبة

البيئة 
االرسية 
x االبعاد 
االخالقية 

واالجتامعية 

دالة2770،3407،5661،96

درجة احلرية =  276 مستوى الداللة = 0،05

دالة  اجيابية  ارتباط  عالقة  وجــود  النتائج  تبني 

االخالقية  واالبــعــاد  ــة  االرسي البيئة  بني  إحصائيا 
واالجتامعية.

4-3. مناق�شة النتائج: 

التوجد  بانه   )7()6()5()4( اجلداول  من  يتبني 
البيئة االرسية، وقد يرجع  العينة يف  افراد  فروق بني 
السبب يف ذلك اىل أن ملوسسة األرسة أمهية بالغة يف 
صياغة الشخصية االنسانية وتنشئتها وتنميتها معرفيا 
تنشئة  يف  يسامهان  الوالدين  وأن  نفسيا  وصياغتها 
االبناء من خالل تقديم احلب والرعاية هلم بوصفهام 
بمعظم  االبــنــاء  ــزود  وت للتقمص  ــة  رضوري ــامذج  ن
لدهيم،  الذات  مفهوم  تطور  يف  واملشاركة  خرباهتم 
الوالدين واالبناء مبنية عىل  وكلام كانت العالقة بني 
سويا  نموا  الفرد  نمو  عىل  ساعدت  والقبول  الثقة 
عىل  ينعكس  الذي  األمر  اجلوانب  كافة  بني  متوازنا 
توافقه الشخيص واالجتامعي داخل وخارج األرسة 
وأختاذ  النفيس  باألمن  الشعور  ازديــاد  اىل  يؤدي  مما 
واالعتامد  املسؤولية  حتمل  عىل  وتدريبهن  القرار 
يسوده  املجتمع  فان  ذلك  عن  فضال  النفس،  عىل 
األرس  وأهتامم  االسالمي  الدين  بتعاليم  االهتامم 
االبناء  نفوس  يف  واالخالقية  الدينية  القيم  بغرس 
منذ الصغر والتمسك بالعادات والتقاليد واالعراف 
مدى تشجيع األرسة واىل نمط التفاعل داخل اأرسة 
الذي يدعم وينمي أحساس الفرد بامليل االجتامعي 

والضبط االجتامعي واالنفعايل.
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الباب الخام�ض:
5. ال�شتنتاجات والتو�شيات والمقترحات:

5-1. ال�شتنتاجات:
بني . 1 االرسية  البيئة  يف  حقيقية  فروق  توجد  ال 

الثانية،  الطالبات حسب متغري املرحلة )االوىل، 
الثالثة، الرابعة(.

االجتامعية . 2 االبعاد  يف  حقيقية  فروق  توجد 
نظر  وجهة  من  االربعني  لزيارة  واالخالقية 
الرياضة  وعلوم  البدنية  الرتبية  كلية  طالبات 
للبنات بجامعة بغداد ولصالح املجموعة الثالثة.

االرسية . 3 البيئة  بني  حقيقية  ارتباط  عالقة  توجد 
واالبعاد االجتامعية واالخالقية لزيارة االربعني 
من وجهة نظر طالبات كلية الرتبية البدنية وعلوم 

الرياضة للبنات - جامعة بغداد.

5-2. التو�شيات والمقترحات:

مستوى . 1 عىل  األرسة  وحفاظ  تعزيز  رضورة 
أرسية  بيئة  يف  لينمو  لألبناء  األرسية  الرعاية 

سليمة.
رضورة حث وحدات اإلرشاد النفيس والرتبوي . 2

توعية  يف  فعال  بدور  للقيام  اجلامعة  لدى 
الطالباتبااللتزام بالقيم االخالقية.

للمراحل . 3 التعليمية  املناهج  تضمني  رضورة 
والقيم  االخالق  بامهية  املختلفة  الدراسية 

وااللتزام هبا.
القيام بدراسات مشاهبة عىل الطلبة اجلامعيني . 4
ملتغري . 5 تبعا  الطلبة  اراء  بني  مقارنه  دراسة  اجراء 

والتخصص)علمي  واناث(  )ذكور  اجلنس 
وأنساين(.

الهوام�ض 

نرش . 1 يف  والتلفزيون  الراديو  يف  االطفال  برامج  دور 
الوعي البيئي لدى االطفال يف مرص، ناهد أمحد.

بن . 2 ط1،عمر   ، االسالمي  الفقة  يف  البيئة  أحكام 
حممد القجطاين .

عبد . 3 ،أسامة  االنرتنت  شبكة   ، البيئة   ماهية  مقالة 
العزيز.

الوجيز يف قانون البيئة ،ط1، عبد املجيد السماليل .. 4
االرسة وعوامل نجاحها ، ط1 ، نبيل حليلو .. 5
النفسية . 6 بالدوافع  وعالقتها  االرسية  البيئة   

أطفال  من  عينة  ميدانية عىل  دراسة   ، واالجتامعية 
الشوارع ، سلوى عبد السالم عبد الغني .

االرسية . 7 البيئة  يف  مشكالهتم   : عقليا  املتفوقون 
 ، رعايتهم  يف  النفسية  اخلدمات  ودور  واملدرسية 

عبد املطلب أمني القريطي .
 رشوط البيئة األرسية املؤثرة يف التحصيل الدرايس . 8

لدى االطفال، نبيل السيد .
لغري . 9 واالقتصادي  واالجتامعي  النفيس  البعد   

الناطقني بالعربية ، حممد الطاهر املحمودي .
 املرجع يف الصحة النفسية ، ط2 ، أديب حممد عيل . 10

اخلالدي .
 يف مفهوم االخالق : قراءة فلسفية معارصة ، عيل . 11

أسعد وطفة .
القاموس ،حممد مرتىض . 12 العروس من جواهر  تاج 

الزبيدي .
سورة القلم ،آية 14. 13
الوجيز يف االخالق االسالمية، عبد الرمحن حسني . 14

امليداين .
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 بحار اآلنواراجلامعة لدرر أخبار األئمة اآلطهار، . 15
حممد باقر املجليس .

احلسن . 16 بن  حممد  جعفر  ايب   ، األحكام  هتذيب 
الطويس .

 وسائل الشيعة ، مؤسسة ال البيت الحياء الرتاث . 17
،حممد بن احلسن العاميل .

 كامل الزيارات ، مؤسسة النرش االسالمي، جعفر . 18
بن حممد أبن قولوية .

وسائل الشيعة ، مصدر سبق ذكره.. 19
وسائل الشيعة ، املصدر السابق .. 20
كامل الزيارات ، مصدر سبق ذكره .. 21
وسائل الشيعة مصدر سبق ذكره .. 22
بحار اآلنواراجلامعة لدرر أخبار األئمة اآلطهار ، . 23

مصدر سبق ذكره.
بحار اآلنواراجلامعة لدرر أخبار األئمة اآلطهار ، . 24

املصدر السابق.
بحار اآلنواراجلامعة لدرر أخبار األئمة اآلطهار ، . 25

املصدر السابق .
البيئة االرسية والعصاب والتحصيل الدرايس لدى . 26

تالمذة التعليم الثانوي ،ليىل عياش . 
الدوري . 27 اجلهاز  متغريات  لبعض  مقارنة  دراسة 

التنفيس لزيارة االربعني سريا وفقا للجنس والعمر 
واملسافة ،أمحد املرسومي .

 مقياس البيئة االرسية والتفاعل بني اعضاء االرسة . 28
،فتحي عبد الرحيم وحامد الفقي .
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المالحق:

ملحق )1( مقيا�ض البعاد الخلقية لزيارة الربعين 

موافق اىل حدما موافق موافق جدا
الفقرات

ان زيارة االريعني هلا ابعاد هي:
ت

جتديد العهد وتذكي النفوس بالتعاليم اآلهلية. 1

األلتزام بمعاين التضحية والفداء. 2

القتداء بمبادىء الثوار الرشفاء. 3

تكريس ثقافة املساؤاة والتواضع. 4

التذكي باألخوة االنسانية واالسالمية. 5

الشعور بحالة من الصحة والعافية بعد ممارسة امليش. 6

احلصول عىل فرصة للحوار مع الذات. 7

تعزيز القناعة باملكانيات الذاتية. 8

الشعور باملسؤولية االخالقية. 9

ترسيخ وجتديد االستعداد الكامل للتضحية والفداء. 10

تأصيل وترسيخ القيم واملبادىء واالداب والصفات احلميدة.  11

بث ونرش روح االخاء واملحبة والتعاون مع اآلخرين.  12

أحياء الشعائر واالفكار الرسالية التي متثل العطاء والصمود. 13

احلصول عىل راحة الضمي والوجدان. 14

أجتامع املؤمنني وتزاورهم وتواصلهم. 15

ترويح النفس من خالل البكاء واالستعبار. 16

تكوين عالقات قائمة مع الصحبة وروح الفريق.  17

التأيس بمصائب أهل البيت 18

مواصلة التعايش بني االفراد. 19

أشعاع النور يف احلياة والتخلص من شوائب الطبيعة.  20

أزدياد معرف الزائر وعلومة الدينية.  21

التأكيد عىل أحقاق حقوق اجلامهي.  22
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ملحق )2( مقيا�ض البيئة ال�شرية
ال نعم الفقرات ت

حير افراد ارسيت كثي من االجتامعات واملسابقات الدينية 1

نادرا مايؤدي افراد االرسة الصالة يف مواعيدها  2

كثي ما يدور نقاش بني افراد االرسة حول املغزى الديني للمناسبات الدينية 3

نحن النعتقد يف وجود اجلنة والنار يف ارستنا 4

يعتنق بعض افراد ارسيت افكار صارمة عن الصواب واخلطأ 5

يف ارستنا نعتقد بوجود بعض االشياء التي جيب ان تؤخذ يف االعتبار ملجرد رأي الدين 6

لكل فرد يف ارسيت افكار خمتلفة عن اآلخر فيام يتعلق بالصواب واخلطأ 7

القران الكريم كتاب بالغ االمهية يف منزلنا 8

نعتقد يف ارسيت ان الفرد الذي خيطأ جيب ان يعاقب
9

يتم التخطيط لالنشطة املختلفة التي تقوم هبا االرسة بطريقة جيدة    

حيافظ كل فرد يف االرسة عىل ترتيب االشياء ونظافتها 10

نواجه صعوبة كبية يف احلصول عىل االشياء التي نحتاج اليها يف املنزل 11

املحافظة عىل املواعيد من االمور التي هتتم هبا ارسيت اهتامما كبيا 12

يتحول افراد ارسيت من رأي اىل اخر بكثرة 13

حيرص افراد ارسيت عىل التاكد من ان غرفهم نظيفة ومرتبة 14

واجبات كل فرد ومسؤولياته حمدده بوضوح يف حميط ارسيت 15

الترصف يف النقود ال يتم بعناية ارسيت 16

يقوم افراد ارسيت بتنظيف املائدة واالطباق بعد االنتهاء من تناول الطعام 17

نادرا ما يلتزم افراد االرسة بالرتتيب والنظام 18

يوجد قدر قليل من القواعد واالنظمة التي يتبعها افراد االرسة 19

فرد واحد يف االرسة هو الذي يتخذ القرارات  20

توجد طرق تقليدية معرفة ال تتغي لعمل االشياء يف املنزل 21

يوجد تأكيد شديد عىل اتباع القواعد وعدم اخلروج عنها يف حميط ارسيت 22

كل فرد يف االرسة له احلق يف اختاذ القرارات املتعلقة باالرسة  23

كل فرد من ارسيت يستطيع ان يفعل ما حيلة له 24

ليست هناك مرونة يف القواعد واالنظمة غي حميظ االرسة 25

يفرتض يف افراد ارسيت ان يلتزموا التزاما صارما بالتعليامت والتقاليد 26
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طقو�ض الحداد في زيارة الأربعين »المفهوم والوظائف« 

مقاربة انثروبولوجية وظيفية
اأ. م. د. نور�س اإبراهيم عبد الهادي

  كلية العلوم اإلسالمية - قسم اللغة العربية - جامعة كربالء

الملخ�ض

عىل  يومًا  أربعني  مرور  بمناسبة  وخارجه  العراق  يف  الشيعة  يقيمها  التي  السنوية  احلداد  طقوس  حتظى 
استشهاد اإلمام احلسني بأمهية وتقديس كبريين عىل األصعدة الدينية والسياسية واالجتامعية والنفسية، مما 
يؤكد عىل الدور الذي تلعبه هذه الطقوس يف توحيد صفوفهم كجامعة واحدة، فضاًل عن أمهيتها يف بناء هويتهم 
الثقافية ضد اهلجامت واملخاطر اخلارجية التي يواجهوهنا. وقد أفدنا يف هذه الدراسة من املنهج االنثروبولوجي 
التي تنهض هبا هذه الطقوس،  الدينية منها، وحتديدًا الوظائف  العبور،  املتنوعة فيام يتعلق بطقوس  ومعطياته 
فعل  من  تتحقق  الوظيفة  هذه  األربعينية،  لطقس  حتليلنا  يف  منه  انطلقنا  أساسًا  الكامنة  الوظيفة  من  متخذين 
املنخرطني يف الطقس دون وعي أو قصد منهم، وقد متثلت يف زيارة األربعني وظائف كامنة منها، وظيفة املقدس 

والتأسيس، وجتييش الذهن اجلمعي وتعبئته، وعرضنا ذلك من زاوية نظر سوسيو انثروبولوجية. 
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Rite of mourning in the visit of the forty-concept، functions

«Functional Anthropological Approach»

Dr. Nawres Ibrahim Abdel Hadi

 University of KarbalaIslamic Sciences College - Department of Arabic Language

Abstract

The annual mourning rituals held by Shiites in Iraq and abroad on the occasion of the 40th 
anniversary of the martyrdom of Imam Hussein (peace be upon him) are of great importance and 
reverence on the religious، political، social and psychological levels، which emphasizes the role 
played by these rituals in unifying their ranks as a single group. Building their cultural identity 
against external attacks and threats they face. In this study، we deduced from the anthropological 
approach and its various data regarding the rituals of transit، religious، and specifically the 
functions performed by these rituals، taking from the inherent function basically starting from 
it in our analysis of the weather of the quadrature. This function is realized by the actions of 
those involved in the weather Of them، the fourteenth visit was represented in three functions، 
the sacred function، the foundation، the mobilization and mobilization of the collective mind، 
and we presented it from a sociological perspective.  
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المقدمة

عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
سيدنا حممد، وآله الطيبيـن الطاهـرين.

أما بعد...

إىل  احلديثة  الغربية  ــات  ــدراس ال اجتهت  فقد 
بدائية  كانت  سواء  والشعوب  باملجتمعات  االهتامم 
دراسة  عن  فضاًل  واملعارصة،  احلديثة  الشعوب  أو 
حيث  من  واإلنسانية  البرشية  واألعــراق  األجناس 
مثل  وتقاليد،  عادات  من  حتمله  وما  وثقافتها  قيمها 
األساطري واخلرافات والطقوس الدينية ونظام تقسم 
االنثروبولوجيا  كانت  وقد  ذلك.  وغري  الطبقات 
الثقافية واالجتامعية، أو ما يسمى »بالنزعة الثقافية« 
أو  والقيم  العادات  تلك  عن  للكشف  معني  خري 
قبل  مــن  الــكــايف  باالهتامم  حتــظ  مل  التي  الطقوس 
الدارسني، فقد كان ينظر إىل تلك الطقوس وغريها 
من  فارغة  ممارسات  أهنا  عىل  والتقاليد  العادات  من 
املعنى ومل تعد مالئمة هلذا العرص الذي شهد حتوالت 
والتكنلولوجيا  العلمي  التقدم  مستوى  عىل  كبرية 
عليها حتى  بالضوء  يلق  ومل  املادية،  واالجتاه صوب 

العرشينات من القرن احلايل. 

وبام أن الزيارة األربعينية التي تقام بمناسبة ذكرى 
استشهاد اإلمام احلسني مع أهل بيته وأصحابه يف 
واقعة الطف بكربالء سنة 61 هـ متثل وثيقة تارخيية 
والنفسية  والدينية  السياسية  األصعدة  عىل  مهمة 
واالجتامعية بالنسبة للشيعة داخل العراق وخارجه، 
فهي  واسعة،  جغرافية  رقعة  شمل  اجتامعيًا  ونشاطًا 
الوعي  يف  ترسخ  ما  يعكس  القدم  يف  موغل  طقس 

وأمهيته  الطقس  هــذا  رمزية  من  للشيعة  اجلمعي 
هلم  روحيًا  وملهاًم  اإلنساين  للسلوك  موجها  لكونه 
اإلفــادة  الــدراســة  اقتضت  لــذا  مجعاء،  ولإلنسانية 
زيارة  عىل  وتطبيقه  املعريف  احلقل  هذا  معطيات  من 
األربعني فيام يتعلق بطقوس العبور، والوظائف التي 
الكامنة  الوظائف  حتديدًا  الطقوس،  هذه  هبا  تنهض 
الزيارة  هذه  معتنقي  ممارسات  خلف  تتخفى  التي 
تفرس  الثقافية  فاالنثروبولوجيا  منهم،  وعي  دون 
الظواهر الثقافية من خالل وظيفتها، أي الدور الذي 
أفدنا  وقد  االجتامعية  احلياة  يف  الظواهر  هذه  تلعبه 
أعالم  أبرز  أحد   - مريتون«  »روبرت  تنظريات  من 
لتطبيق هذا  الوظيفية هبذا الصدد- كمقاربة  البنيوية 

املعطى الثقايف عىل زيارة األربعني. 

البحث عىل حمورين تسبقهام  انقسمت خطة  وقد 
مقدمة، األول: تضمن التعريف باملفاهيم الواردة يف 

هذا البحث، الطقس واحلداد وزيارة األربعني. 

حول  بتوطئة  له  قدمنا  فقد  الثاين  املحور  أمــا 
دراسة  مع  االنثروبولوجيا  علم  يف  الوظيفة  مفهوم 
ألهم الوظائف الكامنة لزيارة األربعني، هي وظيفة 
أما  والتأسيس.  اجلمعي  الذهن  وجتييش  املقدس 
إليها  توصلت  التي  النتائج  بأبرز  كانت  فقد  اخلامتة 

هذه الدراسة. ومن اهلل التوفيق.

المحور الأول: المفاهيم 

البحث  يف  الــواردة  املفاهيم  أهم  تعريف  يمكن 
كاآليت: 
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1. الطق�ض 

ممارسات  هبا  تنتظم  التي  القواعد  من  جمموعة 
اجلامعة، إما من خالل أداء شعائرها التي تعد مقدسة 
والرمزية  االجتامعية  أنشطتها  تنظيم  خالل  من  أو 
واملكان)1(.  الزمان  يف  منتظمة  شعائر  وفق  وضبطها 
وهي بحسب تعريف فيكتور تورنر: )تلك الطقوس 
أشخاص  جمموعة  أو  شخص  انتقال  عن  تعرب  التي 
ُاخرى  اجتامعية  مكانة  إىل  معينة  اجتامعية  مكانة  من 
فيها  تتغري  حلظة  كل  عند  تتم  فهي  أيضًا()2(  معينة 

مكانة الفرد يف املجتمع. 

 “Rits” لفظة  تتأتى  اللغوي  األصل  حيث  ومن 
األنشطة  جمموع  ويعني   “Ritus” من  الالتينية  يف 
خالل  ما  مجاعة  تتخذها  التي  املنظمة  واألفــعــال 
احتفاالهتا)3(. كام ترتجم كلمة ”Rites“ بأهنا طقوس 
كلمة  إن  اىل  ــارة  اإلشـ مــن  بــد  وال  شــعــائــر)4(.  أو 
»طقوس« ال توجد يف املعاجم العربية القديمة، وإنام 
دينية خاصة  قريبة حتمل دالالت  ألفاظ  بدهلا  توجد 
مثل »الشعائر« و»املناسك« تشرتكان يف الداللة عىل 
أفعال العبادة والتقرب إىل اهلل. وان مصطلح »شعائر« 
هو التعبري اإلسالمي عن مفهوم »الطقوس«، وتعني 
ألمر  استجابة  املؤمن  هبا  يقوم  التي  العبادة  أفعال 
والصوم  الصالة  مثل  رشعًا  وواجٍب  مقدٍس  دينيٍّ 
هبا  يشار  احلديثة  املعاجم  ويف  واحلــج)5(.  والزكاة 
الشعائر  به  تتم  الذي  النظام  إىل  املسيحية  الديانة  يف 

واالحتفاالت الدينية املقدسة)6(. 

الدينية  اجلوانب  يشمل  ال  الطقوس  جمــال  إن 
األنشطة  ذلــك  جانب  إىل  يتضمن  بــل  وحــســب، 

األنشطة  ــك  ذل يف  بــام  الدينية  غــري  واملـــامرســـات 
التواصل  وأفعال  والرياضية  والسياسية  االقتصادية 
اليومي)7(.  األفراد يف عيشهم  تتم بني  التي  والتبادل 
وقد أوىل »ايرفينغ كوفامن« لطقوس التفاعل يف احلياة 
السوسيولوجية  مقارباته  يف  أساسيًا  اهتاممًا  اليومية 
للمامرسات البسيطة يف حياة الناس اليومية، مبينًا ما 
يقع فيها من انتظام، وما ختتفي من ورائها من رمزية 
اإلفراد  بني  شيوعًا  األكثر  التواصل  عمليات  تسري 
»كوفامن«  أعــامل  فائدة  وتكمن  اليومية.  احلياة  يف 
اليومية  املامرسات  »فوىض«  وراء  عام  كشف  أنه  يف 
ويتقيدون  الناس  فيها  ينخرط  منتظمة  أنشطة  من 
انتظام رمزي. كام  هبا دون أن ينتبهوا إىل ما فيها من 
بامتياز  طقوسية  كائنات  الناس  أن  »كوفامن«  بني 
تنتظم  طقوس  بواسطة  إال  معًا  العيش  يمكنهم  وال 

مبادالهتم الرمزية املختلفة)8(.  

أو  فردية  سلوكات  هي  والطقوس  والشعائر 
عدد  مراعاة  وتستلزم  األجيال  عرب  تنتقل  مجاعية 
السهولة  من  ليس  التي  والثابتة  الدقيقة  القواعد  من 
القولية  اجلامعة  رموز  ترتمجها  حتويرها،  أو  تغيريها 
منها واحلركية، وتتحقق من خالهلا غايات التواصل 
وتشبع حاجات رمزية أساسية. وبدون هذه القواعد 
وفاعليتها  قيمتها  والطقوس  الشعائر  تفقد  الثابتة 
الطقيس  بالسلوك  وترتبط  الرتاثية)9(.  وخصائصها 
املــامرســات  باقي  عــن  متيزه  اخلــاصــيــات  مــن  مجلة 
اجلامعية، أمهها انتظامه وفق تراتيب وضوابط ال يتم 
مضمونه  التواصل  فقد  وإال  هبا  إال  الرمزي  التبادل 
من  مجلة  إىل  الطقوس  ممارسة  وختضع  الــرمــزي. 
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وفق  طقس  كل  وجيــري  املعقدة  واملراسم  الشعائر 
باختالف  ختتلف  متكررة  درامــيــة  سيناريوهات 

وضعيات التفاعل، واألنظمة الثقافية)10(. 

العصور  مّر  عىل  االنثروبولوجيون  درس  وقد 
طقوس العبور هذه يف أشكاهلا املتنوعة ويف جمتمعات 
دراسته  من  جيب«)11(  »فان  استنبط  حتى  متعددة، 
وحيدًا.  نموذجًا  املختلفة  الطقوس  هــذه  ملظاهر 
ثالثة  من  عبورًا  طقس  كل  يتكون  نظريته  فحسب 
أجزاء أو ثالث مراحل)12(. هي املرحلة االنفصالية 
حالته  من  الفرد  ينفصل  حيث  الفراق  مرحلة  أو 
الوالدة والوفاة، واملرحلة  مثال ذلك طقس  السابقة 
العابر  يقضيه  انتقال  طور  وهي  اهلامشية  أو  الكامنة 
عىل هامش املجتمع، وهي حالة وسط بني املرحلتني 
السابقة والالحقة. ويف هذه املرحلة ال يملك العابر 
أي مكانة اجتامعية معينة بل يعيش خارج املجتمع. 
هذه  يف  العابر  أن  وأتباعه  تورنر«  »فيكتور  ويؤكد 
وغري  ثابتة  غري  ــني«،  ب »بــني  مرحلة  يعيش  الفرتة 
معينة بني مرحلتني ثابتتني معينتني، ولذلك نجد ان 
الرموز املسيطرة عىل هذا اجلزء من الطقس تعرب عن 
غري  سلوك  إىل  تشري  كام  االستقرار  وعدم  الغموض 
طقوس  أمثلتها  ومن  املجتمع)13(.  ضد  أو  اجتامعي 
الثالثة  املرحلة  أما  التكريس،  وطقوس  احللم  بلوغ 
الفرد  ينضم  التي جترى عندما  االندماج  هي مرحلة 
إىل مجاعة جديدة، أو إىل فرد آخر ليكون معه مجاعة 

جديدة مثل طقوس الزواج، أو التبني)14(. 

االنتقالية  الطقوس  أن  ــريار«  ج »رينيه  ــرى  وي
الديني  النظام  عىل  للحفاظ  عظيمة  أداة  »تشكل 
عىل  الغابرة  األجيال  سيطرة  بضامهنا  واالجتامعي، 

لضامن  مهم  دور  ذات  فهي  الطالعة«)15(.  األجيال 
واملجتمع.  الفرد  بني  العالقة  يف  االجتامعي  التوازن 
سيام  ال  شتى،  جماالت  يف  النظرية  هذه  وظفت  وقد 
أن جينيب دعا القارئ إىل تطبيق املخطط املفاهيمي 

لطقوس العبور عىل معطيات حقل دراسته)16(. 

الطقوس  منها  أنــواع،  حسب  الطقوس  تصنف 
طقوس  ومنها  الروحية،  باحلياة  املرتبطة  الدينية 
العبور املتنزلة يف الواقع االجتامعي املعيش واملتصلة 
أو  املكانية  التحوالت  أو  البيولوجية  التغريات  بأهم 
طوال  اإلنسان  عىل  تطرأ  التي  االجتامعية  أو  الزمنية 

حياته)17(. 

الشعائر  أو  الطقوس  فإن  تقدم  ما  اىل  استنادًا 
التي  احلسينية، هي جمموعة من األعامل واملامرسات 
يقوم هبا أتباع أهل البيت استجابة ملا دعا إليه رسول 
بعده)18(.  من  املعصومون  األئمة  عليه  وأكد   اهلل
به  يقومون  أو  البيت  أهل  شيعة  به  قام  طقس  فكل 
إنام مرجعه سنة رسول اهلل وهو خاضع للضوابط 
الرشعية املستقاة من كتاب اهلل وسنة نبيه. ولقد أكد 
األئمة عىل كون هذه الشعائر والطقوس خاضعة 
للموازين والقيم الدينية لكوهنا ترتبط بشعار من أهم 
الشعارات اإلسالمية أال وهي اإلمامة، وقد جاءت 
أوىل تلك الوصايا عىل لسان اإلمام احلسني حينام 
املحرم،  من  العارش  يف  الكربى  زينب  ُاخته  أوىص 
الفعلية  للشعائر  مرتكزًا  كانت  الوصية  تلك  ولعل 
من حيث توجيه اإلمام هلا، ووضعها باألطر الرشعية 
الشيطان...ُاخيَّه  يذهبنَّ بحلمك  »ُاخيَّه ال  قائاًل هلا: 
إن أهل السامء ال يبقون، وأن كل يشء هالك إال وجه 
قسمي،  فأبري  عليك  أقسم  إين  أختاه  يا  تعاىل..  اهلل 
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ال تشّقي عيلَّ جيبًا وال ختميش عيّل وجهًا وال تدعي 
بالويل والثبور إذا أنا هلكت«)19(.

أن اإلمام  السابق  الوصية  يتضح من خالل نص 
احلسني قد أرسى اللبنات األوىل ملامرسة الشعائر 
الرشعية  واألطر  اإلسالمية  التعاليم  مع  ينسجم  بام 
العاطفة  تلك   زينب العقيلة  عىل  ينكر  ال  فهو 
الطبيعية يف إظهار احلزن واجلزع ألهنا بمصيبة اإلمام 
اإلمام  وأخيها  وأمها  بأبيها  عزاءها  جتدد  احلسني 
احلسن)20( وأن انبعاث تلك األشجان، ينسجم مع 
الطبيعة البرشية، وهو مظهر من مظاهر الرمحة وهي 
بل سبط رسول اهلل ورحيانته،  فقط  أخًا  تبكي  ال 
وجه  لذا  املعصوم،  واإلمام  اجلنة  أهل  شباب  وسيد 
يف  الرشعية  باالُطر  بااللتزام  ُاخته  احلسني  اإلمــام 
القيام بالشعائر ببكائها وندبتها حتى تكون منسجمة 

مع اخلط العام)21(. 

2. الحداد 

احلزن  يتشكل بسب  العزاء طقس  أو  احلــداد)22( 
أشياء  أو  ألشخاص  روحيٍّ  أو  فيزيائيٍّ  فقداٍن  عىل 
يرتبط معها اإلنسان بعالقات ختتلف بحسب طبيعة 
الصلة بينه وبينها، وبذلك يكون الفقدان هو العنرص 
إذن  تتولد عنه عملية احلداد)23(. فهو  الذي  الرئيس 
بصورة  وفاة  حدوث  عند  احلزن  يف  ومواساة  عزاء 
عامة)24(. ويرتبط هذا الطقس ارتباطًا وثيقًا باملوت، 
فال يوجد حداد إن مل يكن هناك فقٌد بسبب املوت. 
ألن اإلنسان إن فقد شخصًا فقدانًا روحيًا لن يكون 
الذي  احلــزن  بمقدار  الفقد  هذا  عن  املتولد  احلــزن 
بفقده جسديًا ألن املوت هو  سيتولد عند موته، أي 

خمتلف  عند  اجلمعي  املتخيل  يف  منها  عودة  ال  رحلة 
الشعوب والثقافات. 

العبور،  احلداد هي جزء من طقوس  إن طقوس 
عن  االنفصال  إىل  تــؤدي  خمتلفة  بمراحل  متر  فهي 
بموت  الفرد  تصيب  التي  الفقد  حالة  جراء  الواقع 
أحد أفراد عائلته، أو املقربني منه. فالشخص الفاقد 
عنه  فينفصل  اجلديد  بالواقع  باالعرتاف  يرغب  ال 
ويشعر »باضطراب عقيل هلويس« لذلك تظهر نزعة 
قوية لدى الشخص الفاقد إىل ترك الواقع والتمسك 
من  سلسلة  يف  الفاقد  يدخل  ثم  املفقود.  باملوضوع 
النفسية واالجتامعية يكون لطقس احلداد  العمليات 
من  احلداد  طقوس  أن  ذلك  توجيهها،  يف  كبري  دور 
وجهة نظر نفسية متثل حالة صحية إجيابية طبيعية يف 
من  عزيز  فقد شخص  أو  خسارة  آثار  من  التخلص 
ظروفه  ضمن  العيش  أجل  من  نفسيًا  إعداده  خالل 
وسيلة  لتوفر  تأيت  احلداد  عميلة  فإن  وهلذا  اجلديدة. 
لإلفالت من تأثري الفقدان وهيمنته عىل نفس الفاقد 
إىل  والعودة  الفقدان  هذا  العتياد  كوسيلة  وأيضًا 
احلالة الطبيعية السابقة، أي إىل حالة ما قبل الفقدان. 
طويلة  عملية  طريق  عن  إال  العودة  هذه  تتم  وال 
كبرية  أمهية  هلا  ان  كام  احلــداد.  طقوس  من  ومعقدة 
عىل الصعيد االجتامعي فهي جتعل األفراد يشرتكون 
بعالقات وثيقة وروابط عاطفية حيث يصبح فقدان 
أحد إفراد اجلامعة مسألة مؤثرة تساهم يف مجع األفراد 
مع بعضهم بعضًا من أجل توثيق عالقاهتم وكذلك 
يساعدهم  ما  وهو  مشرتكة،  عاطفية  بحالة  ربطهم 
عىل حترير مشاعرهم وحتقيق بعض السلوى كنوع من 
فقدوه)25(.  الذي  الشخص  عن  واملكافأة  التعويض 
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طقوس  يف  الوجداين  التواصل  هذا  أن  عن  فضاًل 
الفرد  ألن  املجتمع،  بناء  يف  كثريًا  يساهم  ــداد  احل
يف  يشرتك  الذي  املجتمع  هذا  من  جزءًا  نفسه  يرى 
احلزن من أجل جتاوز اخلسارة والفقدان. وبعد هذه 
السلسلة الطويلة من طقوس احلداد يصل الفاقد إىل 
مرحلة إعادة االندماج يف املجتمع والعودة إىل الواقع 

من أجل التعايش مع الواقع اجلديد. 

هلا  شعائرية   - دينية  ظاهرة  العزاء،  أو  احلداد  إن 
واإلسالمي،  العريب  العاملني  يف  وفــرادة  خصوصية 
ومن  عامة.  بصورة  وفــاة  حــدوث  حالة  يف  تتجىل 
إىل  اإلنسان  دعا  الدين اإلسالمي  أن  عليه  املتعارف 
أحبائه، ألنه الحق هبم  كثريًا عىل موت  أْن ال حيزن 
املفقود  الشخص  عىل  احلــزن  وان  قــريــب)26(،  عن 
جيب أن يكون فرتة قصرية ال تتجاوز أكثر من ثالثة 
املفقود  بالدعاء والرتحم عىل  املعزون  أيام، يستغلها 
الشديد  اجلــزع  إظهار  أو  النياحة  ممارسة  دون  من 
الزمن  بمرور  ــذت  اخت التعزية  ان  غري  عــلــيــه)27(. 
يف  واألسى  احلزن  إظهار  وهي  وخصوصية،  معنى 
اليوم  شهري حمرم وصفر من كل عام، وبخاصة يف 
عــاشــوراء،  بيوم  املــعــروف  حمــرم  شهر  من  العارش 
إذ  كربالء)28(.  يف  احلسني  اإلمام  استشهاد  يوم  وهو 
ـــ(،  )80-148ه الصادق  جعفر  اإلمام  عن  يروى 
ما  جزع  ما  كل  يف  للعبد  مكروه  واجلزع  البكاء  »إن 
البكاء واجلزع عىل احلسني بن عيل، فإنه فيه  خال 
ومظاهر  البكاء  أنَّ  عىل  يدلل  وهــذا  مــأجــور«)29(، 
والتي  املكروهة  املامرسات  من  هي  الشديد  اجلزع 
كثريًا  خيتلف  األمر  لكن  اإلسالم،  عليها  يشجع  ال 
فاملوت كام يرى  العزاء عىل احلسني،  يف حالة إظهار 

علامء االنثروبولوجيا قد يؤثر بشكل مبارش يف توازن 
بشخصية  تعلق  إذا  عمومًا،  املجتمع  أو  املجموعة 
شخصية  يكن  مل  احلسني  واإلمام  املجتمع،  يف  مهمة 
استشهاده  يكن  ومل  األمة،  نبي  بنت  ابن  فهو  عادية، 
لتحصيل مطلب دنيوي، بل انتصارًا للحق واملبادئ 
ارتبطت  فقد  اجلمعية  الذاكرة  يف  اإلسالمية  والقيم 
ثورة احلسني وشخصيته ومبادئه وبطولته وتضحيته، 
باإلنقاذ واخلالص النهائي وبذلك أصبح االستشهاد 
احلسني  اإلمــام  أصبح  واخلــالص،  الشفاعة  طريق 
فعاش  ألجلهم  بنفسه  ضحى  ألنه  النجاة«،  »سفينة 
وأصحابه  بأهله  وتضحيته  وإرادته  بصربه  الشهادة 
الظلم  مــن  ونــجــاهتــم  املسلمني  ــقــاذ  إن أجــل  مــن 
اإلمام  عىل  احلــداد  طقس  فإن  لذا  والطغيان)30(. 
املاليني  يتمثلها  التي  له خصوصيته  احلسني ال شك 
ال  مجاعي  حداد  فهو  العامل،  بقاع  كل  يف  الناس  من 
يرتبط بجوانب فردية أو بقضية معينة، بل يشرتك فيه 
كل الناس بمشاعر يتوحد هبا كل من سار عىل خطى 

 .أهل البيت

عىل  احلــداد  طقوس  كانت  األســاس  هذا  وعىل 
احلسني كل عام رمزًا ثوريًا اختذته اجلامعات املغلوبة 
واالقتصادية  السياسية  الظروف  ملواجهة  واملظلومة 
واالجتامعية التي ال يمكن مواجهتها بصورة طبيعية 
أو التغلب عليها إال من خالل ممارسة هذه الطقوس. 
تعد  الشيعية  احلــداد  طقوس  فان  ذلك  عن  فضاًل 
نوعًا من الثقافة الشعبية التي تسعى إىل توظيف األمل 

سياسيًا)31(. 

زيارة  يف  واضح  بشكل  احلــداد  طقس  ويتجسد 
كربالء  يف   احلسني اإلمــام  قرب  بزيارة  األربعني 
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بقاع  كل  من  املــوالــون  يقطعها  مليونية  رحلة  يف 
تعد من  القبور  زيارة  أن  األرض. وكام هو معروف 
املامرسات املستحبة عند املسلمني، ال سيام زيارة قرب 
من  هذه  القبور  زيارة  كانت  وقد  والصاحلني.  النبي 
ولكنه  األمر  بادىء  يف  النبي  عنها  هنى  التي  األمور 
أمحد  األمام  ويروي  بعد)32(.  فيام  بمامرستها  سمح 
بن  عيل  عن  مسنده  يف  )164-241هـــ(،  حنبل  بن 
أيب طالب عن النبي أنه قال: »كنت هنيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها، فان يف زيارهتا عظة وعربة«)33( فإن 
للتذكر واالعتبار،  القبور مستحبة عىل اجلملة  زيارة 
مع  التربك  ألجل  مستحبة  الصاحلني  قبور  ــارة  وزي
عىل  واحلصول  القبور  زيــارة  ان  كام  االعتبار)34(. 
وفعاالً  مؤثرًا  دورًا  تلعب  ما  غالبًا  أصحاهبا  شفاعة 
واألولياء  األنبياء  قبور  ــارة  زي طقوس  ممارسة  يف 
عن  يعرب  كام  عام،  بشكل  املسلمني  عند  والصاحلني 
ذلك احلديث املروي عن النبي »من زار قربي وجبت 
أهل  عن  املرويات  أن  عن  فضاًل  شفاعتي«)35(.  له 
احلسني  اإلمام  لقرب  الزيارة  هذه  عظم  تؤكد  البيت 
هلذا  ممارسته  من  الزائر  يناله  الذي  والثواب  واألجر 
من  وغريه  واللطم  والبكاء  باحلزن  املمزوج  الطقس 

مراسيم احلداد كام سنبني الحقًا. 

3. زيارة الأربعين 

زيارة األربعني، هي زيارة مرقد اإلمام احلسني يف 
يوم 20 صفر من التاريخ اهلجري اإلسالمي من كل 
عام، أي بعد أربعني يومًا عىل ذكرى استشهاده. وتأيت 
خصوصية يوم األربعني يف كربالء إىل ذكرى رجوع 
رأس احلسني من الشام إىل العراق ودفنه مع اجلسد 

األربعني  يوم  العراقيون  الشيعة  ويسمي  كربالء.  يف 
بيوم )مرد الرأس()36(. 

من  يومًا  أربعني  بعد  باجلسد  ــرأس  ال احتــاد  إن 
مقتل احلسني يكون يف احلقيقة أساس موضوع هذه 
الذكرى األليمة، فضاًل عن زيارة قرب احلسني والتربك 
به، الذي أصبح من التقاليد اإلسالمية العريقة التي 
هلا أمهية كبرية يف العراق. ويأيت يوم األربعني بعد يوم 
عاشوراء يف أمهيته حيث تقام االحتفاالت بأربعينية 
إذ  املدن،  من  غريها  دون  كربالء  يف  احلسني  اإلمام 
تقوم أعداد كبرية من الشيعة العراقيني وغري العراقيني 
بامليش إىل مرقد اإلمام احلسني لغرض زيارته والتربك 
تتخللها  أسابيع  أو  أيام  عدة  تستغرق  رحلة  يف  به، 

بعض الطقوس اخلاصة هبذه املناسبة. 

بواقعة  األربعني  يوم  يف  احلداد  طقوس  وترتبط 
رجع  حني  احلسني  بن  عيل  اإلمام  بأن  تقول  تارخيية 
مع قافلة السبايا من الشام إىل العراق، وقبل توجهه 
أبيه  قرب  لزيارة  كربالء  إىل  تــوا  ذهــب  املدينة،  إىل 
يومًا  أربعني  بعد  كربالء  إىل  وصوله  وكان  احلسني. 
من استشهاده، فوجدوا جابر األنصاري )ت78هـ(، 
أحد كبار الصحابة، ومعه عدد من بني هاشم الذين 
وهذه  عليه)37(.  والرتحم  احلسني  قرب  لزيارة  جاؤوا 
طقوس  انطالق  بداية  إىل  تارخيي  مــؤرش  احلــادثــة 
واللطم  البكاء  ان  يظهر  حيث  احلسني،  عىل  احلداد 
واحلزن كانت العالمة املميزة ملامرسة طقوس احلداد 
أن  دون  ولكن  مبارشة،  استشهاده  بعد  احلسني  عىل 
الزيارة هذه مورست فعاًل بعد  لنا أن طقوس  يتأكد 
تقترص  وال  احلسني)38(.  استشهاد  من  يومًا  أربعني 
يوم  احلسني  اإلمــام  استشهاد  بذكرى  االحتفاالت 
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الدول  من  كثري  تقام يف  وإنام  العراق،  عاشوراء عىل 
التاريخ  يف  اليوم  هذا  ألمهية  واإلسالمية  العربية 
وتركيا  واهلند  وإيران  العراق  يف  خاصة  اإلسالمي، 

ومرص وسوريا ودول اخلليج العريب)39(. 

طقوس  يف  ــارزة  بـ عــالمــة  ــيش  امل طقس  ويــعــد 
التي  احلسينية  الرحلة  خطى  عىل  وهي  األربعني، 
بدأت حني رفض اإلمام احلسني أخذ البيعة ليزيد 
بن معاوية، ثائرًا عىل اخلالفة الفاسدة الغاصبة فرحل 
العراق،  صوب  رحل  ثم  ومن  مكة  إىل  املدينة  عن 
من  الكثري  طياهتا  يف  محلت  اجلهادية  الرحلة  وهذه 
متثلت  كافة،  األصعدة  عىل  السامية  والقيم  املعاين 
بقول اإلمام احلسني: »إيّن مل أخرج أرشًا وال بطرًا 
وال مفسدًا وال ظاملًا، وإنام خرجت أطلب اإلصالح 
باملعروف وأهنى  آمر  أن  أريد   امة جدي حممد يف 
عن املنكر، وأسري بسرية جدي حممد، وسرية أيب عيل 

بن أيب طالب، وسرية اخللفاء الراشدين«)40(. 

إن زيارة مرقد اإلمام احلسني يف كربالء هو جزء 
بمعزل  بمامرستها  الزائر  يرغب  مقدسة  رحلة  من 
ألن  التنقل،  يف  التقليدية  بالوسائل  االستعانة  عن 
امليش يتيح للمامرسني استثامر عنرص احلركة اجلسدية 
الروحي  التطهري  عىل  احلصول  لغرض  وتوظيفها 
امليش  يوفر  كام  اجلاحمة.  والرغبات  الشهوات  ونبذ 
يف طقس الزيارة حالة من املعرفة اجلديدة للمامرس، 
فهو يف رحلته هذه إنام يكتشف أو يعيد اكتشاف العامل 
وعالقات  جيدة،  أماكن  اكتشاف  مثل  حوله،  من 
هذه  خالل  كثرية  بشخصيات  لقائه  نتيجة  جديدة 
الرحلة، فضاًل عن إحساسه باملشاركة واالندماج مع 
جمتمعه والذي ال يمكن أن يتحقق إال خالل رحلته 

الطقس  ليس  امليش  وان  هذا  الطقس)41(.  هذا  يف 
أخرى  طقوس  ثمة  بل  األربعني،  زيارة  يف  الوحيد 
تتم ممارستها يف هذه املناسبة، مثل استعراض مواكب 
ورضب  اللطم  مواكب  استعراض  وكذلك  الظعن، 
الظهور بالسالسل احلديدية بالقرب من مرقد اإلمام 
احلسينية  واملجالس  املواكب  عن  فضاًل   ،احلسني

وزيارة القرب الرشيف وغريها من الطقوس)42(.

زيارة  في  الطقو�ض  وظائف  الثاني:  المحور 

الأربعين 

توطئة: مفهوم الوظيفة في علم النثروبولوجيا 

تقدمها  التي  املسامهة  عىل  الوظيفة،  مفهوم  يدل 
عرف  أي  فوظيفة  شاملة.  فعالية  إىل  جزئية  فعالية 
االجتامعية  للحياة  يؤدهيا  التي  املسامهة  هي  مثاًل، 
يف  مسامهته  هي  اجتامعي،  نظام  أي  ووظيفة  كلها، 
الصلة  وثيقة  الوظيفة  وفكرة  ككل.  املجتمع  حياة 

بفكرة البناء االجتامعي)43(. 

نمت  قد  ومنهجيًا  علميًا  تيارًا  الوظيفية  وتعد 
االجتــاه  بينها  من  خمتلفة،  اجتــاهــات  يف  وتــطــورت 
الثقايف)44(.  االنثروبولوجي  واالجتــاه  البيولوجي، 
رواد  من  براون«  كليف  وراد  »مالينوفيسكي  ويعد 
الوظيفية أو املذهب الوظيفي، وقد ظهر هذا املصطلح 
يف وقت مبكر جدًا يف سياق بعض الكتابات العلمية. 
أول  فوضع   1895 عام  دوركايم«  »إميل  جاء  ثم 
حتديد علمي منظم هلذا املفهوم، ومؤدى تعريفه هذا 
وبني  بينها  التوافق  هي  االجتامعي  النظام  وظيفة  أن 

احتياجات الكائن العضوي االجتامعي)45(. 
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إن االنثروبولوجيا الثقافية تفرس الظواهر الثقافية 
ارتباطها  كيفية  خــالل  »مــن  وظيفتها؛  خــالل  من 
وكيفية  الواحد  الثقايف  النسق  داخل  ببعض  بعضها 
ارتباط هذا النسق بالبيئة الطبيعية«)46(. ويوضح »راد 
كليف براون« مفهومه للوظيفة عىل النحو اآليت: »إن 
هذا  يلعبه  الذي  الدور  هو  متواتر  نشاط  أي  وظيفة 
النشاط يف احلياة االجتامعية ككل. ومن ثم املسامهة 
يف احلفاظ عىل استمرار البناء.. فمدلول الوظيفة يف 
التي يقدمها نشاط جزئي  التعريف هو املسامهة  هذا 

للنشاط الكيل الذي هو جزء منه«)47(. 

التي  النظرية  هي  األســاس،  هذا  عىل  الوظيفية 
حيث  من  الثقافية  الظواهر  دراســة  بوجوب  تقول 
األخرى  التعريفات  ومن  تؤدهيا)48(.  التي  الوظيفة 
تعريف »مالينوفسكي« الذي يقول إن الوظيفة »هي 
نظرية ماهية الطبيعة البرشية، وكيفية عمل املؤسسات 
اإلنسانية، وما تفعله الثقافة من أجل اإلنسان يف مجيع 
مفهوم  »مــوس«  رشح  وقد  التطور«)49(..  مراحل 
الوظيفة عندما صاغ نظريته عن »الظواهر االجتامعية 
 - هو  املجتمع  يف  يشء  كل  إن  يقول  حيث  الكلية« 
وكذلك  وظيفة،  ويؤدي  وظيفة،  األوىل-  بالدرجة 
عندما أكد أنه ليست هناك ظاهرة اجتامعية ال تكون 

جزءًا ال يتجزأ من الكل االجتامعي)50(.

الوظيفي،  البنائي  باالجتاه  وقد عرف هذا االجتاه 
وبنائيًا،  وظيفيًا  باحثًا  براون«  كليف  »راد  كان  وقد 
لزيم  هو  والبناء  بالبناء،  عالقتها  يف  الوظيفة  عرف 
الوظيفة)51(. يف حني تفهم نظرية »مالينوفسكي« عن 
الوظيفية يف ضوء االحتياجات، إذ يرى أن الوظيفة 

تعني دائاًم إشباع احتياج معني)52(. 

العالقة بني مفهومي  يشري أنصار هذا االجتاه إىل 
البناء والوظيفة، فالبناء هو العالقات النمطية الثابتة 
إي  هي  الوظيفة  بينام  االجتامعية،  للوحدات  نسبًيا 
وأجزائه  االجتامعي  للبناء  يقدم  اجتامعي  نشاط 
الثابتة. أي أن البناء نسق من األنامط املستمرة نسبيًا. 

والوظيفة هي العملية الدينامية يف ذلك البناء)53(.

بعد  االجتامعي  الفكر  يف  االجتــاه  هذا  ظهر  وقد 
فاستخدام  البيولوجية.  املفهومات  بعض  استعارة 
االجتاهات البنائية يكون هبدف تفسري الدور والوظيفة 
يف  معني  نظام  أو  ظاهرة  هبا  تقوم  التي  االجتامعية 
البناء أو النسق الكيل. وقد أسهم »إميل دوركايم« يف 
للوقائع  معينة  إذ حدد خواصًا  االجتاه،  تأسيس هذا 
ويقرر  والعقاب.  واجلريمة،  كالشعائر،  االجتامعية 
يف  يكمن  االجتامعية  الواقعة  سبب  عن  البحث  أن 

الوقائع االجتامعية األخرى)54(. 

ومن بني أنصار هذا االجتاه »تالكوت بارسونز«، 
و»روبرت مريتون« الذي مّيز بني الوظيفة الظاهرة، 
الوظيفة  »مريتون«  ويعرف  الكامنة)55(،  والوظيفة 
ــار  واآلث النتائج  تلك  هي  الوظائف  »أن  قــائــاًل: 
املالحظة التي تعمل من أجل تكيف أو توافق نسق 
املوضوعية  اآلثار  بنظره:  كذلك  وهي  معني«)56(. 
للفعل االجتامعي وما هلا من قدرة يف تكييف الناس 

ملستجدات الفعل)57(.

وقد اهتم »مريتون« بمفهومي الوظائف الظاهرة، 
النتائج  إىل  تشري  فـــاألوىل  الكامنة،  والــوظــائــف 
ثقافية  أو  اجتامعية  سمة  حتدثها  التي  املوضوعية 
تبنيها  األفراد  عىل  تفرض  التي  النتائج  تلك  معينة، 
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والتكيف معها، فهي إذن نتائج متوقعة، أما الكامنة 
املتوقعة)58(.  وغري  املقصودة  غري  النتائج  إىل  فتشري 
القبائل  بعض  عند  اجلامعي  الرقص  لذلك:  وكمثال 
الوظيفة  أن  إذ  املطر،  جتلب  أهنا  معتقدين  البدائية 
لكن  املطر،  الرقص اجلمعي هو جلب  الظاهرة هلذا 
الوظيفة املسترتة )الكامنة(، هي التضامن االجتامعي 
اجلفاف  مــن  خوفهم  بسبب  القبيلة  ــراد  أفـ بــني 
االستهالك  بقصد  الشموع  إيقاد  كذلك  واملجاعة، 
جلب  هي  الظاهرة  وظيفتها  أن  حيث  الظاهري 
املسترتة هي اجلانب  الوظيفة  الضوء لكن  أو  اإلنارة 
اجلاميل وتقليد بعض السلوكية االرستقراطية والتعبري 
عن املكانة االقتصادية لألرسة، ولقد استعار مريتون 
والباطن« من »سيغموند  »الظاهر  املصطلح  شطري 
الصورة  بيكون« عندما تكلام عن  فرويد وفرانسيس 
هدف  وكــان  اإلنسان  لسلوك  والباطنية  الظاهرية 
بني  مواصٍل  جرٍس  بناء  الشطر،  ذلك  من  مريتون 

النظرية والبحث االمربيقي)59(. 

عن  »مريتون«  مفهوم  البحث  هذا  يف  وسنتبنى 
اعتبارها  عىل  احلسينية  فالشعائر  الكامنة،  الوظيفة 
الوظائف،  من  بجملة  تنهض  اجتامعيًا  دينيًا  طقسًا 
وما هيمنا يف الظاهرة الطقوسية لزيارة األربعني هي 
التي تتحقق يف حياة ممارسيها دون  الكامنة  وظائفها 
نظر  زاوية  من  لذلك  وسنعرض  منهم.  سابق  وعي 

سوسيوانثروبولوجية أساسًا.  

المقد�ض بين التمثالت والممار�شات . 1

كونه  من  أساسًا  وفعاليته  أمهيته  الطقس  يستمد 
وال  الطقوس  كانت  لقد  والدين،  بالقداسة  يرتبط 

الدين  عن  مفصولة  غري  منها،  كبري  جانب  يف  تزال 
بكل  طقويس  فعل  الديني  فالفعل  املقدس.  وعن 
امتياز، بل لن يتخذ الفعل الديني فعاليته إال بواسطة 
هبا)60(.  ويملؤه  الرمزية  الشحنة  يولد  الذي  الطقس 
يف  دوركايم«  »إميل  يقول  كام  الدينية  فاملعتقدات 
بني  متييز جوهري  تقوم عىل  واملعقد  البسيط  شكلها 
فاملقدس يتضمن  ما هو مقدس وما هو مدنس)61(. 
أشياء جيري عزهلا وحتاط بشتى أنواع التحريم، وكل 
يشء ما عدا ذلك فهو مدنس، بمعنى أي يشء ليس 
اليومية  احلياة  جوانب  مثل  املجتمع،  ضمن  مقدسًا 

العامة، النفعية، الدنيوية. 

مقدسًا،  دينيًا  طقسًا  تعد  األربعني  زيارة  أن  وبام 
بــاألمــام  ممثلة  دينية  شخصية  ــول  ح تـــدور  ــا  ألهن
فمن  لذا   ،حممد األكــرم  النبي  سبط   احلسني
للجامعات  والديني  الروحي  اجلانب  ان  الطبيعي 
مستويني:  عىل  يتشكل  الطقس  هذه  يف  املنخرطة 
وعي  يف  املاثلة  والــتــصــورات  التمثالت  مستوى 
الناس واملتصلة باألشياء املقدسة، واملستوى اآلخر، 
الناس  أفعال  يف  تظهر  التي  املــامرســات  مستوى 
الوعي  يف  املاثلة  املعتقدات  تلك  عن  ترتجم  والتي 
من  وغريها  الطقوس  خالل  من  والفردي  اجلامعي 
املامرسات. فعىل صعيد املستوى األول، أي مستوى 
هذه  تقترص  ال  الذهنية،  والتصورات  التمثالت 
الدينية  املكانة  عىل  مقدسًا  طقسًا  باعتبارها  الزيارة 
من  اجلمعية  الذاكرة  يف  احلسني  اإلمام  حيتلها  التي 
كونه ابن بنت املصطفى وسليل النبوة، بل تتمثل يف 
ثورته عىل النظام الفاسد، ومن اجل تطبيق الرشيعة 
وأصحابه  بيته  وأهل  نفسه  عّرض  حيث  اإلسالمية 
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املقدس، وقد متثل ذلك  اهلدف  للقتل من أجل هذا 
بقول اإلمام احلسني: »إيّن مل أخرج أرشًا وال بطرًا 
وال مفسدًا وال ظاملًا، وإنام خرجت أطلب اإلصالح 
باملعروف واهني  آمر  أن  أريد   أمة جدي حممد يف 
عن املنكر، وأسري بسرية جدي حممد، وسرية أيب عيل 
مل  إذ  الراشدين«)62(.  اخللفاء  وسرية  طالب،  أيب  بن 
انتهت  التي  ورحلته   احلسني اإلمام  خروج  يكن 
سيادة،  أو  منصب  لطلب  دنيوية  رحلة  باستشهاده 
والفساد،  البغي  ُأمة  ضد  جهادية  رحلة  كانت  وإنام 
األمة  جسد  يف  إصالحية  رحلة  كوهنا  عن  فضاًل 
يقترص  ومل  والفساد.  الظلم  نري  حتت  يقع  كان  الذي 
يف  اإلمام  زيارة  مثلت  بل  وحسب،  هذا  عىل  األمر 
ينضب لألجر  منهاًل ال  البيت  املوالني ألهل  نفوس 
قال  ــر.  واآلخ الدنيا  يف  الفضل  وحيازة  والثواب 
رسول اهلل  ألمري املؤمنني عيل: »يا أبا احلسن 
إن اهلل تعاىل جعل قربك وقرب ولدك بقاعًا من اجلنة، 
نجباء  قلوب  جعل  اهلل  وان  عرصاهتا،  من  وعرصة 
املذلة  وحتتمل  إليكم  حتن  عباده  من  وصفوته  خلقه 
زيارهتا  ويكثرون  قبوركم  فيعمرون  فيكم،  واألذى 
يا  أولئك  لرسوله،  منهم  ومودة  اهلل  إىل  منهم  تقربًا 
حويض،  والــواردون  بشفاعتي  املخصوصون  عيل 
وهم زواري وجرياين غدًا يف اجلنة، يا عيل، من عّمر 
قبوركم وتعاهدها فكأنام أعان سليامن بن داود عىل 
مودة  ونيل  اهلل  إىل  فالتقرب  املقدس«)63(.  بيت  بناء 
قرب  زائر  نصيب  من  هي  وشفاعته  األكرم  الرسول 
قول  املسلمون  يتمثل  أن  الطبيعي  فمن   ،احلسني
النبي ألنه صادر عن شخصية مقدسة يف الذاكرة 
اخلري  جزيل  فيه  فعل  عىل  حتث  للمسلمني،  اجلمعية 
والثواب، ومصدر هذا األجر والثواب هو زيارة قرب 

اإلمام احلسني. وال تعد زيارة قرب اإلمام احلسني 
واجبة لكل من أقّر للحسني باإلمامة، إنام كانت أيضًا 
بل هي حق من   معانيها، نرصة للحسني أحد  يف 
حقوق رسول اهلل عىل األمة، وحق من حقوق اهلل 
تعاىل أيضًا. فعن أيب محزة الثاميل أنه قال: »سألت عيل 
كل  زره  فقال:   احلسني زيارة  عن   احلسني بن 
يوم، فان مل تقدر فكل مجعة، فان مل تقدر فكل شهر، 

.)64(»فمن مل يزره فقد استخف بحق رسول اهلل
شيعته  ــؤال  س قــرن   الصادق اإلمــام  إن  كام 
الزيارة  فضل  بيان  من   احلسني اإلمام  زيارة  عن 
كم  قال:  عامر  بن  معاوية   الصادق اإلمام  »سأل 
قال حج أخرى  قال: تسع عرشة حجة،  حججت؟ 
تكون كمن زار قرب احلسني فقال معاوية بن عامر: 
فقلت أليب عبد اهلل وإن من زار قرب احلسني له من 
نعم،  اإلمام:  قال  حجة؟  عرشين  حج  كمن  األجر 
حج  كمن  األجــر  من  له  احلسني  قرب  زائــر  إن  واهلل 
عرشين، وعرشين حجة، حتى عد مخس مرات، فأنا 
ال أزال أزوره، يف كل سنة ثالث مرات منذ سمعت 
اهلل  عبد  عن  روي  كام  ذلــك«)65(.  يقول  اهلل  عبد  أبا 
اهلل  عبد  أليب  »قلت  قــال:  ــاري)66(،  ــب االن عبيد  بن 
الصادق: جعلت فداك إنه ليس كل سنة يتهيأ يل 
ما أخرج به إىل احلج؟ فقال: إذا أردت احلج ومل يتهيأ 

.)67(»..لك فائِت احلسني
كام أشار العلوي عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن 
  ملا ُسئل عن زيارة قرب احلسني عيل بن أيب طالب 
اهلل،  إال  يريد  ال   احلسني قرب  زار  »مــن  فقال: 
فتفطرت قدماه يف ذهابه إليه كان كمن تفطرت قدماه 
أمهية  إىل  بوضوح  النص  يشري  اهلل«)68(.  سبيل  يف 
امليش  من  القدم  فتفطر   احلسني اإلمام  قرب  زيارة 
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يدل داللة واضحة عىل رحلة يقطعها الزائر مشيًا عىل 
اإلقدام وملسافات طويلة، فهي رحلة جهادية أجرها 

كبري عند اهلل. 
الزيارة  ثقافة  زرع  يف  الدعوات  تلك  أّثرت  لقد 
عند شيعة أهل البيت وقد بات الشيعة، يتوجهون 
أن  منهم  البعض  دفع  مما   احلسني اإلمــام  لزيارة 
هي  وما  وزماهنا،  الزيارة،  كيفية  عن  األئمة  يسأل 
األفعال املندوبة، وعن فضلها، ويف حال اخلوف من 
السلطان، فقد سأل اإلمام الصادق أحُد أصحابه 
اإلمام  قرب  زيارة  أراد  إذا  يقول  وكيف  يصنع  كيف 
احلسني فقال له اإلمام الصادق: »اغتسل عىل 
امش  ثم  الطاهرة،  الثياب  وتلبس  الفرات،  شاطئ 
حافيًا فإنه يف حرم من حرم اهلل تعاىل، وحرم رسول 
زيارة  العسكري  اإلمــام  جعل  كام   .)69(»..اهلل
اإلمام احلسني عالمة من عالمات املؤمن: »عالمات 
املؤمن مخس: صالة إحدى ومخسني، وزيارة األربعني 
والتختم يف اليمني، وتعفري اجلبني، واجلهر ببسم اهلل 

الرمحن الرحيم«)70(.
وقد بنّي األئمة األطهار ثواب من أتى قرب اإلمام 
اإلمام  إليه  أشار  ما  وهذا  وماشيًا)71(،  راكبًا  احلسني 
»من خرج من منزله يريد زيارة  الصادق حينام قال: 
قرب احلسني بن عيل إن كان راكبًا كتب اهلل له بكل 
 :وقوله سيئة«)72(.  عنه  هبا  وحــطَّ  حسنة  حافر 
هبم  فُكفئت  سفينة  يف   احلسني قرب  أتــى  »ومــن 
لكم  وطابت  طبتم  السامء  من  مناٍد  نادى  سفينتهم 
يقطعها  كان  التي  الرحلة  أن  يعني  وهذا  اجلنة«)73(. 
الوقت  ذلك  يف  كانت   احلسني اإلمام  لقرب  الزائر 
طريق  عن  رحلة  أو  األقدام  عىل  مشيًا  أو  ركوبًا  إما 

البحر بواسطة السفينة. 

القدمني  عىل  امليش  بوسيلة  الرحلة  ان  ويظهر 
 احلسني اإلمام  قرب  إىل  وصوالً  طويلة  وملسافات 
 كانت من الوسائل التي أكد عليها أئمة آل البيت
 لعظم ثواهبا وهذا ما ورد عىل لسان اإلمام الباقر
قوله: »من خرج من منزله يريد زيارة قرب احلسني بن 
عيل إن كان ماشيًا كتب اهلل له بكل خطوة حسنة 

وحمى عنه سيئة..«)74(.
أهل  عن  الصادرة  املرويات  تلك  عكست  لقد 
لذلك  وثواهبا،  وأجرها  الزيارة  هذه  عظم   البيت
عامة  للمسلمني  اجلمعي  املتخيل  يف  جتسد  ما  فإن 
والشيعة خاصة من تصورات ومتثالت مقدسة تتصل 
مستوى  عىل  انعكس  الطقس  وهذا  الشخصية  هبذه 
خالل  من  األربعينية  طقس  يف  واألفعال  املامرسات 
يقطعها  التي  الطويلة  السري  ورحلة  العزاء  مراسيم 
ولذلك  الطقوس  من  وغريها  الزائرين  من  آالف 
احلسني  باإلمام  املتعلقة  الدينية  الطقوس  تستحيل 
رمزية  فعالية  واىل  باملقدس،  لالتصال  وسيلة  إىل 
تتسم  مجاعية  ذهنية  حالة  يف  الدخول  بواسطتها  يتم 
ممارسة  يف  اجلامعة  تنخرط  عندما  وتتجىل  بالقداسة، 
وصلوات  ميش  من  هبا  املتعلقة  واألنشطة  الشعائر 
ومواكب ومراسيم حداد وغري ذلك يف رحاب مكان 
كوهنا  القداسة  تلك  كربالء  اكتسبت  إذ  مقدس، 
شهدت ذلك احلدث التارخيي، وضمت قبور شهداء 
التي أضفت  املكان  الواقعة، فضاًل عن قدسية  تلك 
كربالء  من  وجعل  الطقوس  لتلك  روحانيًا  طابعًا 
مدينة مقدسة يقصدها املاليني كل عام من كل بقاع 

األرض.
وسيلة  املعنى  ــذا  هب األربعينية  طقس  يصبح 
هذه  وبواسطة  اجلمعي،  الوعي  حــاالت  لتنشيط 
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الرمزية،  اإلحاالت  تتم  املقدسة،  الدينية  الطقوس 
»الطقس  قائاًل:  ذلك  عن  فروم«  »إيريك  عرب  وقد 
ومشاعر  أفــكــار  عــن  ــزي  رم تعبري  ــر  األم هناية  يف 
معاين  فهم  ان  بحيث  الفعل«)75(.  بواسطة  تتحقق 
عمليات  خالل  من  ودالالهتا  الطقوسية  املامرسات 
املتخيل  عمق  يف  ترضب  التي  الرمزية  اإلحالة  من 
اجلامعي والديني وحتيل إىل أعامق الالوعي اجلمعي 
غوستاف  »كارل  تعبري  حسب  الكامنة  و»اركتيباته« 

يونغ«)76(. 

العصور هذا  مر  الذاكرة اجلمعية عىل  لقد متثلت 
الفضل وتلك املزايا لزيارة األربعني وأعادت إنتاجها 
كل عام عىل مستوى التمثالت واملامرسات وتناقلتها 

عرب األجيال وصوالً لعرصنا الراهن.

2. تجيي�ض الذهن الجمعي وتعبئته 

حتتاج املجتمعات مهام كانت بدائية أو متطورة إىل 
حمددة  مناسبات  خالل  وتثبيته  اجلمعي  وعيها  تقوية 
يتجمع فيها الناس يف ظالل طقس يوحدهم ويقوي 
اإلحساس بعمق انتامئهم وهويتهم التي قد ال جيدوها 
يعيشون  ــرادًا  أف كوهنم  بحكم  الطقس  هذا  خــارج 
احلياة وبالروتني  بمطالب  الفردية منشغلني  لذواهتم 
خاصة   - الطقوس  تلك  إىل  انتامءهم  لكن  اليومي. 
اإلحساس  فيهم  يولد  مجاعي  بشكل  منها-  الدينية 
املصاحبة  اجلياشة  والعواطف  والغليان  باحلامسة 
اإلسالمي  الــعــامل  صعيد  وعــىل  الطقوس.  لتلك 
من  يرافقها  وما  التجمع  من  حاالت  هكذا  تتجسد 
اهلياج واحلامس يف بعض املامرسات الدينية اجلامعية، 

والعارش من حمرم وزيارة  اجلمعة  مثل احلج وصالة 
األربعني.

فيه  يتجمع  طقسًا  باعتبارها  األربعني  زيارة  إن 
يف  تساهم  األرض  بقاع  خمتلف  من  الناس  ماليني 
الطقس،  هذا  يف  للمنخرطني  اجلمعي  الوعي  تقوية 
النظام  إىل  ــراد  األفـ انــتــامء  تدعم  ذلــك  عــن  فضاًل 
 -البيت أهــل  أخــالق   - متثله  الــذي  األخالقي 
وحالة  باحلامسة  الشعور  خالل  من  ذلك  ويتمثل 
النشاط  هلذا  املصاحبة  اجلياشة  والعواطف  الغليان 

الديني اجلامعي. 

املصاحبة  الغليان  وحالة  باحلامسة  الشعور  يتولد 
هلذا الطقس من جانب أسايس، هو مأساة استشهاد 
احلسني، ويف اجتامع آالف من الناس وتوحدهم 
قد  الزيارة  طقس  أن  أي  الطقوس،  هذه  ممارسة  يف 
ينخرطون بشكل  الناس وجعلهم  املاليني من  وحد 
كانوا  ما  بخالف  الديني  الطقس  هذا  داخل  مجاعي 
عليه قبل الدخول فيه، فخارج هذا الطقس يعيشون 
يف  دخوهلم  بمجرد  لكن  الفردية،  لذواهتم  كأفراد 
فإن  الدينية،  اجلامعية  للطقوس  االحتفالية  األنشطة 
واحلس  الضمري  تنشيط  ويعاد  تتقد  اجلامعية  الروح 
اجلمعي، وينتقل األفراد من كوهنم أفرادًا )منفردين( 
إىل أفراد )مجاعيني(. وقد أكد »إيميل دوركايم« ذلك 
حضورهم  خالل  من  األفراد  لدى  »يتشكل  بقوله: 
ال  اجلياش  اجلمعي  الشعور  من  رضب  اجلامعي 
فاألفراد  الــفــرديــة«)77(.  حالتهم  يف  وهم  يدركونه 
خارج الطقس ينشغلون باحلياة ومتطلباهتا ويدخلون 
الطقوسية  املامرسات  وحدها  لكن  يومي،  روتني  يف 
الذي يغرقون  الفراغ  التي ستجيشهم ومتأل  اجلامعية 
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فيه وتدخلهم يف احلالة اجلامعية، بحيث يشعر الفرد 
كونه  من  أكرب  كائن  بأنه  الكبري  التجمع  هذا  داخل 
خالقة  قوة  اجلامعي  االحتفال  وحييي  ومفرد،  واحد 
جتعله يتجاوز حدود فرديته ويشعر بالزمن والفضاء 
بشكل خيتلف عام يشعر به يف حال فرديته. فثمة حرارة 
تدخل  اجلامعي  الطقويس  الفعل  يولدها  وعاطفة 
األفراد يف حالة من اجليشان وتوحد حسهم اجلمعي 
كام تدخلهم يف زمنية خاصة)78(. وهكذا تثبت زيارة 
األربعني أن يف عمق الذات الفردية ذاتًا مجاعية كامنة 

جتعلها هذه املامرسات الطقوسية اخلالقة تستفيق. 

إن مأساة كربالء جمسدة باإلمام احلسني ومقتله 
املشاعر  اتقاد  يف  سامهت  الطف  يوم  يف  بيته  وأهل 
صفوف  توحيد  عن  فضاًل  مجعي  بشكل  وهياجها 
ماليني الناس من خمتلف البلدان والقوميات يف هذا 
الطقس، فلم يعد هناك فرق بني عراقي أو إيراين أو 
هندي، أو تركي..الخ داخل حدود هذا الطقس، بل 
ساهم هذا الطقس املقدس يف توحيد صفوف الزوار 
وإحساسهم  وإثارته،  هلم  اجلمعي  الوعي  تعبئة  ويف 
هذا  خارج  سيستشعروهنا  يكونوا  مل  التي  هبويتهم 
هذه  تعارف  خــالل  من  انــفــرادي  بشكل  الطقس 
وثقافية.  اجتامعية  عالقات  وإقامة  بينها  فيام  املاليني 
الفوارق  وكذلك  اجلغرافية،  احلواجز  اختفت  فقد 

الطبقية االجتامعية. 

املقدسة  الطقوسية  املامرسة  االنخراط يف هذه  إن 
هذه  أن  ذلك  التطهريي«.  »العالج  من  نوعًا  يعد 
املامرسات الطقوسية إنام تتخذ وسيلة ناجعة خلوض 
جتربة وجدانية مجاعية خاصة يلوذ إليها األفراد مللء 
ولذلك  اجلامعية  جتربتهم  يف  خلل  عن  ناجم  فراغ 

تواصليًا  فعاًل  اعتبارها  عىل  األربعني  زيــارة  حتقق 
داللتها  تــدرك  مقدسة  جتربة  إحياء  خالله  من  يتم 
من  رضبًا  باجلامعة  اخلاصة  املعتقدية  املنظومة  ضمن 
التوازن الوجداين الذي يمكن أن يفتقدوه يف جتربتهم 

وحياهتم اجلامعية اليومية. 

إن الساحات العامة أصبحت ساحات لالحتفال 
والرتاتيل  الطعام  وموائد  املواكب  حيث  الطقويس، 
الشعبية  ــج  ــازي واأله احلسيني  واملـــرسح  الدينية 
الزائرين  أجساد  تتحول  ذلك  عن  فضاًل  اجلامعية، 
إىل نصوص / أجساد جمللة بالرموز، اللون األسود 
وبال  احلسينية.  والرايات  اخلرض  واألعــالم  املوحد 
االحتفالية  الطقوسية  املــامرســات  هــذه  فــإن  شك 
احلديثة،  للمجتمعات  املوجه  دورهــا  هلا  اجلامعية 
تعرف  يوم  »سيأيت  الصدد:  هبذا  »دوركايم«  يقول 
من  تنبثق  اخلالقة  الفوران  من  حلظات  جمتمعاتنا  فيه 
خالل  صاحلة  صيغ  وتتبلور  جديدة  أفكار  خالهلا 

الزمن لتكون موجها لإلنسانية«)79(.

3. التاأ�شي�ض المتخيل للمجتمع 

العبور  أو  الــتــحــول  طــقــوس  أن  وبــيــنّــا  سبق 
اإلفراد  حياة  يف  يقع  نوعي  بتحول  احتفاال  تتضمن 
باكتامل  احتفاالً  العبور  طقس  يتم  وقد  واجلامعات، 
أو  األفـــراد،  حياة  يف  بيولوجية  تغيريات  حصول 
أن  يعني  وهذا  األفــراد.  مكانة  يف  تقع  حتوالت  عن 
أخرى  إىل  مرحلة  من  لالنتقال  تقام  التي  الطقوس 
التأسيس  غايتها  تكون  ــرى  أخ إىل  مكانة  من  أو 
رمزية  عمليات  جتري  ذلك  وخــالل  الــرمــزي)80(، 
ترتمجها األقوال وجمموعة من املامرسات لكنها فائقة 
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فثمة  للطقس،  الزمة  بروتكوالت  لكوهنا  الداللة 
التأسيس  يتم  رمزي  واعرتاف  إضفاؤها  يتم  رشعية 
له ومتريره ضمنيًا جلعل الفواصل واالمتيازات حتظى 
التأسيس  فعل  يتم  وقد  واالعــرتاف)81(.  بالرشعية 
خصائص  ــم  أه فمن  الــتــكــرار،  طــريــق  عــن  ــذا  ه
من  واالستمرارية،  التكرار  إىل  متيل  أهنا  الطقوس 
أجل ديمومة الطقس وإعادته يف كل مناسبة كام كان 
يف املايض)82(. وعىل هذا األساس فالطقوس سلوك 
نمطي متكرر)83(. فالطقوس هلا آلية هي »االسرتجاع 
اجلامعي« الذي يعيد إىل الذاكرة أصول الدين والقيم 
للتذكري  مجاعية  أدوات  املعنى  هبذا  وهي  واألساطري 
بام جرى باملايض واحلفاظ عليها من الضياع، وكذلك 
هبا  املرتبطة  املوروثة  والتقاليد  والعادات  القيم  عىل 
وديمومتها  الطقوس  واستمرار  بقاء  يفرس  ما  وهو 
عىل  األمر  هذا  وينطبق  والعصور)84(.  األجيال  عرب 
التأسيس  ففعل  األربعني  كزيارة  الدينية  الطقوس 
الطقوس  تكرار  خالل  من  الزيارة  هذه  يف  يتحقق 
الشعائر  بتلك  اإلتيان  فتكرار  هلا،  املرافقة  الدينية 
بزمن معني هو مرة يف كل عام حسب هذه الطقوس 
التصورات  مستوى  عىل  املعتقد  ترسيخ  يف  يساهم 

واملامرسات. 

إن هذا التكرار السنوي لطقوس األربعني له دور 
وأمهيتها  الطقوس  تلك  عىل  الصغار  تنشئة  يف  كبري 
شاكلة  عىل  معًا،  والديني  االجتامعي  الصعيد  عىل 
االستعدادات  ألن  التطبع،  بورديو«  »بيار  يسميه  ما 
والطباع ترتسخ تباعًا عرب عمليات التكرار والتطويع 
املستمر، خاصة تلك املصحوبة بالشحنات الروحية 
التي  بالعمليات  الطقس  فتكرار  والــوجــدانــيــة، 

واالكتساب  التنشئة  عمليات  يدعم  إنام  تصاحبه 
يف  وامليول  القناعات  ترسيخ  يف  ويساهم  الثقايف، 
اجلسد والذهن معًا)85(. وهكذا تشهد كربالء تكرار 
تعد  فكربالء  ذاته،  واملكان  الزمان  يف  الطقس  هذا 
موقعًا رئيسًا الستذكار واقعة الطف، وإعادة إحيائها 
والتطابق مع أحداثها بصورة مادية ومعنوية، لذا فهي 
يستشعر  التي  والدينية  الثقافية  الرموز  من  رمزًا  تعد 
الستحياء  املايض  فيها  يرتد  انه  الطقس  يف  املنخرط 
وهبذا  والصورة،  بالصوت  التارخيية  الواقعة  تلك 
تتيح طقوس العبور »للمنتسبني اجلدد حتصيل خربة 
املحظورات  انتهكوا  حال  يف  ينتظرهم  بام  متهيدية 
وأمهلوا الطقوس وأعرضوا عن الديني، وبفضل هذه 
ألعامل  باالحرتام  املتعاقبة  األجيال  تتشبع  الطقوس 
بالتقوى  الدينية  احلياة  يف  فتشارك  الرهيبة  املقدس 

الواجبة وجتند قواها لرتسيخ النظام الثقايف«)86(.

إن اإلمام احلسني مل يكن شخصية دينية ورمزًا 
ثوريًا وحسب، بل هو حامل للقيم واملبادئ اإلسالمية 
التي توارثها كونه سليل النبوة. وعىل هذا األساس، 
لنضال  تأسيسًا  ليس  هو  األربعني  طقس  تكرار  فإن 
بطويل بني اخلري والرش، وبني احلق والباطل، إنام هو 
يساهم  الذي  احلّقة  اإلسالمية  واملبادئ  للقيم  دعم 
هذا الطقس مرارًا وتكرارًا يف زرعها عرب األجيال يف 
كل عام مما يمدُّ اجليل الواعد بشحنات رمزية ذهنية 
إذ  املجتمع.  تعم  نبيلة  أخالقية  ممارسات  يف  تتجسد 
أصيلة  إسالمية  قضية  إال  احلسينية  الشعائر  تكن  مل 
جسدت  حيث  اإلسالم،  فرائض  من  فريضة  مثلت 
للرسالة  والتفاين  واحلب  اإلخالص  الشعائر  تلك 
ملا جسده اإلمام احلسني من مقام اإلمامة  اإلهلية 
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اإلهلية يف األمة، وإن رس بقاء الشعائر إهنا مستمرة يف 
خط الرسالة التي اختط منهجها رسول اهلل عندما 

خاطب األمة »حسني مني وانا من حسني«)87(. 

الوقت  يف  جمتمعاتنا  تعانيها  أساسية  قضية  وثمة 
ووسائل  الربجميات،  منظومة  طغيان  بسبب  الراهن 
واملادية  النفعية  صوب  املجتمعات  واجتاه  االتصال، 
يف  كبري  تدهور  يرافقها  االجتامعية،  العالقات  يف 
العوملة  بفعل  اإلسالمية  واملبادئ  القيم  منظومة 
العربية  ملجتمعاتنا  املضادة  اآلخر  ثقافة  واجتياح 
بان  الذهن  يف  يولد  قد  مما  العراقي،  املجتمع  ومنها 
أصبحت  احلديثة  جمتمعاتنا  يف  الطقوسية  األنشطة 
املعنى وال رضورة هلا يف ضوء  ممارسات مفرغة من 
أمهية  ان  إال  املادي.  والربح  العقالنية  النزعة  سيادة 
الطقوس، خاصة الدينية منها يف الوقت احلايل تكمن 
حارض  يرتبط  إذ  املايض،  إىل  عبور  حمطات  بكوهنا 
املخرطني يف الطقس بامضيهم، إي احلقيقي باملتخيل 
وتستفيق الذاكرة ويشحن الوجدان اجلمعي، وهو ما 
جيعل ممارسة الطقوس واالحتفاالت التي تصاحبها 
املعنى  بشحنات  النفس  فيها  يتزود  حمطات  بوصفها 
اليومي  والزمن  هبا  يعيشون  التي  الرتابة  وتكرس 
يف  وروحها  ألقها  واملبادئ  القيم  وتسرتد  املعتاد)88( 
املنخرطني من خالل إحياء األصول والعود  نفوس 
ما  وهذا  الياد«)89(.  »مريسيا  يقول  كام  هلا  األبدي 
فاملجتمع  عام،  كل  وحتققه  األربعني  زيارة  حققته 
العراقي يعيش حالة من فوىض القيم واضطراهبا يف 
نفوس الصغار والكبار عىل حد سواء، وبال شك فان 
الشباب الواعد هم القدوة والنخبة يف هذا املجتمع، 
هو  اجليل  هذا  يتطلبه  الذي  التطهريي  العالج  فان 

بإحياء هذه املامرسة الدينية التي تقوم بإيقاظ وصحوة 
تقف  قوية  موجة  يشكل  مما  عام  كل  واملبادئ  القيم 
واخللق  واملبادئ  للقيم  املضادة  التيارات  هذه  بوجه 

اإلسالمي. 
الطقوس  تناول  فيها  يتم  التي  العمليات  إن 
تنشيط  تعيد  أوالً  فهي  مزدوجة،  وظيفة  ذات  هي 
إىل  بالعودة  اإلحساس  وتغذي  الدينية،  التصورات 
بأنه  االجتامع،  علامء  ويعتقد  ثانيًا.  األصلية  اجلذور 
من املمكن رد مثل هذه احلاالت إىل القلق واالنفصام 
التي  التناقضات  إىل  ردها  يمكن  مثلام  االجتامعي، 
يعاين منها أفراد جمتمع رسيع التغري، كان قد فقد شيئًا 
الراكدة  املايض  قيم  بني  الرصاع  بسبب  توازنه،  من 
وقيم احلارض املتحركة؛ بمعنى آخر، من املمكن ردها 
إىل حماوالت محاية الذات من الذوبان واحلفاظ عليها 
والتوتر  القلق  وحاالت  االجتامعية  التغريات  من 
لإلنسان  يمكن  ال  والتي  عنها  الناجتة  واالستالب 
الوظيفة  تظهر  هنا  من  عنها)90(.  التفريج  العادي 
اهلوية  اسرتداد  للطقوس،  النفسية   - االجتامعية 

املفقودة بفعل التغيريات التي مست املجتمع.

الخاتمة 

الشعوب  تراث  من  مهاًم  جانبًا  الطقوس  متثل 
التاريخ  بعيدًا يف عمق  وتقاليدهم ترضب  وعاداهتم 
ممارسات  من  اجلمعية  الذاكرة  يف  يدور  ما  تعكس 
متس اجلانب الروحي خاصة لتلك اجلامعات مما يمثل 
عودة إىل اجلذور واألصول األوىل لإلنسان بمختلف 
حد  عىل  املتحرضة  أو  البدائية  الشعوب  عند  جتلياته 

سواء. 
التطور العلمي والتكنولوجي وتقدم  بالرغم من 
يامرسه  الذي  اخلاص  سحره  للطقس  يبقى  األمم، 
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هذه  أن  يــرى  من  بخالف  املعتنقني،  نفوس  عىل 
املعنى وال دور هلا يف  فارغة من  الطقوس ممارسات 
جمتمعاتنا احلديثة، مما دفع الدارسني إىل احلفر عميقًا 
الشعائر  أو  الطقوس  هذه  به  تنهض  الذي  الدور  يف 
الشعوب،  أو  األمم  خمتلف  عند  اجلمعي  املتخيل  يف 
اإلنسان  بعلم  اختصت  التي  الدراسات  اجتهت  لذا 
املامرسات  بتلك  االهــتــامم  إىل  )االنثروبولوجيا( 
عرب  وبقائها  ديمومتها  رس  عن  الكشف  وحماولة 
العصور واألجيال، وما متارسه من دور عىل الصعيد 
االجتامعي والديني والنفيس للجامعات التي متارسها 
تلك  جماهل  من  مزيد  عن  الكشف  يف  يساهم  مما 

الشعوب أو املجتمعات. 

إىل  املجتمعات  نظرة  الدينية  الطقوس  تعكس 
اجلانب املقدس منها، إذ حتاط هبالة من القداسة عن 
املقدس  التي تعزل ذلك  الشعائر  طريق جمموعة من 
زيارة  يف  اتضح  ما  وهذا  الدنيوي،  أو  املدنس  عن 
يف  موغاًل  مقدسًا  دينيًا  طقسًا  باعتبارها  األربعني 
بطقوس  املعتنقون  أحاطها  الشيعة،  نفوس  يف  القدم 
عىل  بالغني  وتقديس  بأمهية  حتظى  جعلها  ومراسيم 
املاليني  استقطبت  واملامرسات،  التصورات  مستوى 

كل عام من كل بقاع األرض. 

بعيدًا  إن زيارة األربعني ظاهرة طقوسية ترضب 
يف املتخيل اجلمعي عن الشيعة يف العراق وخارجه، 
 ،البيت آلل  وحبهم  الديني  تراثهم  تعكس  كوهنا 
وسياسية  اجتامعية  أبعاد  من  الزيارة  هلذه  عام  فضاًل 
النشاط اإلنساين عىل  ونفسية كان هلا دور يف توجيه 

مر العصور. 

احللقة  انثروبولوجية  نظر  املوت من وجهة  يمثل 
يؤدي  وقد  العبور،  طقوس  حلقات  من  األخــرية 
تعلق  إذا  اضطراب  أو  اختالل  إىل  كثرية  أحيان  يف 
مراسيم  كانت  هنا  من  املجتمع.  يف  مهمة  بشخصية 
بخصوصية  حتظى   احلسني ــام  اإلم عىل  ــداد  احل
عادية،  يكن شخصية  مل  اإلمام احلسني  وفرادة، ألن 
 فهو فضاًل عن كونه سليل النبوة، كان استشهاده
والظلم  البغي  امة  ضد  والعدل  احلق  لقيم  نرصة 
بيته  بنفسه وأهل  دنيويًا، بل ضحى  فلم يكن مطلبه 
والبكاء  احلزن  فان  لذا  اجلامعة،  سبيل  يف  وأصحابه 
وغريها من مراسيم العزاء كانت مطلبًا مجاعيًا حث 

عليه أهل البيت يف روايات كثرية.

زيارة  الكامنة  الوظائف  عن  البحث  كشف  وقد 
األربعني ودورها يف توجيه املاليني من معتنقي هذا 
الطقس الديني دون وعي سابق منهم، فاملاليني من 
بقاع األرض تسري بخطى ثابتة صوب القرب الرشيف، 
يوحدهم هذا الطقس بغض النظر عن املوقع اجلغرايف 

أو الطبقة االجتامعية. 

يرتبط  كونه  من  وفعاليته  أمهيته  الطقس  يستمد 
طقويس  فعل  الديني  فالفعل  والــديــن،  بالقداسة 
هبالة  الشيعة  أحاطها  األربعني  وزيارة  امتياز،  بكل 
ما  فكل  واملامرسات،  التمثالت  قدسية عىل مستوى 
هو  التمثالت  مستوى  عىل  اجلمعية  الذاكرة  يف  يقبع 
ملن  العظيمني  والثواب  واألجر  الطقس  هذا  قدسية 
املروية  النصوص  تدعمه  الرشيف،  القرب  هذا  زار 
املتخيل  هذا  الشيعة  متثل  وقد   ،البيت أهل  من 
عام  كل  املــامرســات  مستوى  عىل  إنتاجه  وأعـــادوا 
اجلمعي  املتخيل  محله  ما  جسدت  وشعائر  بمراسيم 
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ملحبي احلسني وآل البيت بشكل تطبيقي كل عام 
وبالطريقة نفسها. 

والغليان  الفوران  من  حالة  األربعني  زيارة  توّلد 
واملشاعر اجلياشة ملعتنقي هذا الطقس مرجعها مأساة 
الطقس  هذا  وحدَّ  فقد   ،احلسني اإلمام  استشهاد 
املاليني من الناس وجعلهم فردًا واحدًا بعدما كانوا 
منفصلني منشغلني بحياهتم خارج هذا الطقس. فلم 
هذا  بل ساهم  هندي،  أو  تركي  أو  إيراين  هناك  يعد 
اجلمعي  الوعي  وتعبئة  الصفوف  توحيد  يف  الطقس 
يكونوا  مل  التي  هبويتهم  وإحساسهم  وإثارته،  هلم 
يف  ذلك  يتجسد  الطقس،  هذا  خارج  يستشعروهنا 
واألهازيج  الدينية  والرتاتيل  املواكب  يف  اجتامعهم 
ورفع  احلداد  لون  يف  توحدهم  عن  فضاًل  الشعبية، 
والعرقية  الطبقية  الفوراق  ختتفي  وهبــذا  األعــالم، 

واحلدود اجلغرافية. 

عام  كل  يتكرر  سنوي  طقس  األربعني  زيارة  إن 
التأسيس  بمثابة  يعد  التكرار  هذا  عينه،  الوقت  يف 
هذه  عىل  الشعائر  هبذا  اإلتيان  فتكرار  الطقس،  هلذا 
مستوى  عىل  املعتقد  ترسيخ  يف  يساهم  الطريقة 
التمثالت والتصورات والعودة إىل اجلذور واألصول 
يتزود هبا معتنق الطقس بشحنات رمزية  كمحطات 
ذهنية تتجسد يف ممارسات أخالقية نبيلة تعم املجتمع. 
وبال شك أن له فوائد قيمية تتبناها اجلامعات الناشئة 
الصغر عىل  التطبع منذ  يتيح هلم  إذ  الطقس،  يف هذا 
هذا الطقس الديني وعىل منظومة القيم السامية التي 
يتيح  متكاملة  قيمة  منظومة   البيت فأهل  حيملها، 
الناشئة  تدريب  عىل  الطقس  هلذا  السنوي  التكرار 
والعدل  التضحية  مفاهيم  وعىل  عليها،  معتنقيه  من 

والوالء للمعتقد الديني وغري ذلك.
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لطفي ( 4) النفسية،  املصطلحات  رشح  موسوعة  ينظر: 
الرشبيني، 319. 
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الشيخ حممد الّسند،50-48. 
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األديب، مادة »طقس«. 

ينظر: الطقوس وجربوت الرموز، 4.( 7)

ينظر: املرجع نفسه، 4.( 8)

اخلطاب ( 9) سوسيولوجيا  كربالء،  تراجيديا  ينظر: 
الشيعي، ابراهيم احليدري، 83. 

ينظر: الطقوس وجربوت الرموز، 4.( 10)

فان جيب: عامل فرنيس من اصل هولندي قدم اسهاما ( 11)
فرنسا،  يف  واالنثولوجيا  الفولكلور  لعلم  متميزا 
شعائر  عن  لدراسته  هبا  يدين  االساسية  ولكن شهرته 
كبري  تاثري  هلا  كان  التي   ،1909 العبور،  أو  االنتقال 
علم  موسوعة  ينظر:  االنثروبولوجية.  الدراسات  يف 
االنثروبولوجية(،  واملصطلحات  )املفاهيم  االنسان 
شارلوت سيمور-سميث، ترمجة: جمموعة من اساتذة 

عىل االجتامع، 411-410. 
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سليم، 824-825.  وينظر: التاريخ اجلديد، ارشاف: 
جاك لوغوف، ترمجة وتقديم: حممد طاهر املنصوري، 
441-442. و القصيدة العربية وطقوس العبور، 59. 

 القصيدة العربية وطقوس العبور، 59. ( 13)

معجم ( 14) وينظر:   .825 االنثروبولوجيا،  قاموس  ينظر: 
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ريشا، 479. 
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قرامي، 521.
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تاريخ الطربي، 3/ 316. مقاتل الطالبيني، أليب الفرج ( 19)
األصفهاين، 113. 

ينظر: علل الرشائع، الصدوق، 225.( 20)
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 .127-126

جتتنب ( 22) ان  االصطالح:  ويف  املنع،  اللغة:  يف  اإلحداد 
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نكاحها ورغبة اآلخرين فيها من طيب وكحل ولبس 
وغري ذلك. ينظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس، 

.239

ينظر: تطور طقوس احلداد الشيعية يف العراق احلديث، ( 23)
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يف جملة الكوفة، السنة 2، ربيع 2013، 168. 

ينظر: تراجيديا كربالء، 96. ( 24)

ينظر: تطور طقوس احلداد الشيعية، 169- 170.( 25)

ينظر: احياء علوم الدين، للغزايل، 1827. ( 26)

ينظر: تطور طقوس احلداد الشيعية، 172.( 27)

ينظر: تراجيديا كربالء، 96.( 28)

(29 )-201 القمي،،  قولويه  بن  جعفر  الزيارات،  كامل 
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ينظر: تراجيديا كربالء، 308. ( 30)

ينظر: تطور طقوس احلداد الشيعية، 174. ( 31)

ينظر:احياء علوم الدين، 1872.( 32)
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القادر عطا، مج9، 421.

ينظر: احياء علوم الدين، 1872. ( 34)
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 .531
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ينظر: قاموس االنثروبولوجيا، 376. ( 43)

ينظر: معجم االنثولوجيا واالنثروبولوجيا، 998. ( 44)

والفولكلور، ( 45) االنثولوجيا  مصطلحات  قاموس  ينظر: 
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الشامي، 366.

قاموس مصطلحات االنثولوجيا والفولكلور، 367.( 46)

املرجع نفسه، 369.( 47)

والفولكلور، ( 48) االنثولوجيا  مصطلحات  قاموس  ينظر: 
.370
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.372
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وايل، 380. 
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عمر، 80. 
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املعارصة، د. حممد عيل حممد، 460. 

كان ( 59)  .80-79 االجتامعي،  املصطلح  انشطار  ينظر: 
هو  كام  التنظري  عىل  يعتمد  االنثروبولوجي  البحث 
أصبح  بواس«  و«فرانسس  »مورغان«  عن  احلال 
ابحاثهم  تطبيقه عىل خمتلف  امربيقيا جتريبيا، من أجل 
عىل املجتمعات البدائية باخلصوص. ينظر: مدخل عام 

يف االنثروبولوجيا، مصطفى تيلوين، 102. 

ينظر: الطقوس وجربوت الرموز، 5. ( 60)

املرجع نفسه، 5. ( 61)

مقتل احلسني، 1/ 273.( 62)

املزار، للمفيد، 228. ( 63)

فضل زيارة احلسني، الشجري، 43-42.   ( 64)

املصدر نفسه، 64. ( 65)

(66 ) .عبد اهلل بن عبيد االنباري، من أصحاب الصادق
ينظر: الرجال، الطويس، 231. 

كامل الزيارات، 294. ( 67)

فضل زيارة احلسني، 68. ( 68)

كامل الزيارات، 363. ( 69)

املزار، 53. ( 70)

ينظر:الشعائر احلسينية يف العرصين االموي والعبايس، ( 71)
 .273-272

ثواب األعامل، الصدوق، 91. ( 72)

كامل الزيارات، 257. ( 73)

املصدر نفسه، 253. ( 74)

الطقوس وجربوت الرموز، 6. ( 75)

مصطلح ( 76) يشري   .6-  5 الرموز،  وجربوت  الطقوس 
يف  املاثلة  األولية  اجلامعية  البنى  جمموع  »األركتيب« 
الالشعور اجلمعي العميق وتعرب عن نفسها من خالل 
الدينية والفنية  األساطري والطقوس وخمتلف األنشطة 
فردي.  أو  مجاعي  شكل  يف  سواء  الناس  ينجزها  التي 

ينظر: الطقوس وجربوت الرموز، 6، هامش )24(. 

املرجع نفسه، 7. ( 77)

ينظر: املرجع نفسه، 7. ( 78)

املرجع نفسه، 7. ( 79)

ينظر: املرجع نفسه، 8. ( 80)

ينظر: املرجع نفسه، 8. ( 81)
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ينظر: تراجيديا كربالء، 83. ( 82)

ينظر: بنية الرحلة يف القصيدة اجلاهلية، 38. ( 83)

ينظر: تراجيديا كربالء، 85. ( 84)

ينظر: الطقوس وجربوت الرموز، 9. ( 85)

ينظر: العنف واملقدس، 479. ( 86)
مسند امحد بن حنبل، 4/ 172.   ( 87)
ينظر: الطقوس وجربوت الرموز، 5. ( 88)
ينظر: املرجع نفسه، 4. ( 89)
ينظر: تراجيديا كربالء، 85. ( 90)
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م. د. جبار حممد ها�سم املو�سوياأ. م. د. اأمل �سهيل عبد احل�سيني
كلية االداب-جامعة الكوفةكلية الرتبية املختلطة-جامعة الكوفة

الملخ�ض

كافة  من  البرشية  والنفس  الروح  عىل  نوعها  من  فريدة  انعكاسات  املليونية  األربعني  زيارة  أحدثت  لقد 
النواحي، ملا تلهمه هذه الشعرية املقدسة من االنجذاب الروحي لصاحب الذكرى اإلمام احلسني)عليه السالم( 
خاصة ولصحابته األفذاذ عامة، حتى صار اإلنسان املؤمن يعيش من خالهلا حالة الصفاء الروحي مع املحيط 
الساحة  انعكس بصورة اجيابية عىل  الكبري  الذي يعيشه ويتعامل معه بكل حب وود إهليني، وهذا االنعطاف 
الدولية ملذهب الشيعة االمامية، فصارت الدول الكربى تراقب كل عام هذه امللحمة احلسينية اخلالدة، وأخذت 
تبثها عرب األقامر الصناعية، نظرًا ألمهيتها وخطورهتا عىل الوضع العام يف منطقة الرشق األوسط بصورة خاصة 
والعامل أمجع بصورة عامة، وقد ُسجل ذلك باعرتافات الساسة الدوليني عرب قنوات التواصل االجتامعي، ال 
سيام مسألة العمل التطوعي التي شغلت القنوات الفضائية، فوقفت أمامه وقفة إجالل وتقدير مّرة، وخوف من 

اتساعه مرة أخرى، ملا له من تأثري عىل مصاحلهم يف العامل االسالمي. 

ونظرا هلذه األمهية ولوجل الدول الكربى منه، نسلط األضواء عىل ظاهرة العمل التطوعي، هذه الثقافة التي 
تعد دلياًل عىل يقظة املجتمعات البرشية وشعورها بأمهية دورها البنّاء جتاه أبنائها، إذ أن نرشها بني أفراد املجتمع 
ُيعدُّ من الركائز األساسية لتامسك هذا املجتمع وغرس القيم النبيلة فيه، ملا هلا من انعكاسات إجيابية عىل بناء 

عقيدة األمة وآثار تربوية عىل القيم واألخالق والفضائل، وهذا ما أّرَق الدول.
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Social dimensions of the Arbaeen Pilgriamge - voluntary work as example

Abstract
The million people-Arbaeen Pilgriamge has made unique repercussions on the human spirit 

and soul in all aspects, due to the spiritual attraction inspired by this ritual toward the honorable 
Imam Hussein "pbuh" and his great companions, so the believer can live through it a state of 
spiritual purity with the environment and deal with it through love and compassion.

This great turn has reflected positively on the international arena of Imamate Shiites, as 
the major countries started to watch this immortal Husseiniah epic every year, and transmit it 
through their by satellites due to its importance and impact of the overall situation in the middle 
east region and the in the world in general.

This global attention was formally recorded based on quotes of foreign politicians through 
social media outlets, especially the cases related to the voluntary work, because of they have as 
an impact to major powers' interests in the Islamic world, which made shoot the light on these 
cases that considered as a sign of the awakening culture of human societies and sense of the 
importance of their constructive role towards their members, as spreading this culture among 
the members of society is one of the fundamental pillars of solidarity in society and a way to 
implant the noble values in it, for the positive implications they have on the construction of the 
nation's doctrine and its educational effects on values, ethics and virtues.

Lecturer. Jabbar Mohammed Hashim al-Moussawi

College of Literatures - University of Kufa

Prof. Amal Suhail Abed al-Husseini 

Faculty of Education - Kufa University
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لزيارة  الإجتماعية  الأبعاد  الأول:  المطلب 

الأربعين:

يتميز  الذي  الوحيد  الدين  هو  االسالمي  الدين 
عن باقي األديان بشمولية قوانينه للدين والدنيا معًا، 
وسننه  وآرائــه  قوانينه  يف  تكمن  الدنيوية  فشموليته 
تعاىل  اهلل  ه  أعــدَّ ما  يف  تكمن  االخروية،  وشموليته 
للعاملني  عظيم  وأجر  وعقاب  ثواب  من  للصاحلني 
اإلسالمية  والسنن  القوانني  وفــق  الدنيا  هــذه  يف 

الصحيحة.

التأكد من هذا الكالم نأخذ مثاالً عىل  ولو أردنا 
لةَ  ذلك الصالة مثاًل التي قال عنها تعاىل: ﴿إِنَّ الصَّ
 ُ ْكَبُ َواهللَّ

َ
ِ أ َتنَْه َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمنَكرِ َوَلِْكُر اهللَّ

الصالة  فهذه  العنكبوت:45،  تَْصَنُعوَن﴾  َما  َيْعلَُم 
تتعلق  إحدامها  أساسيتني،  جنبتني  طياهتا  يف  حتمل 
وطريقة  العالقة  هذه  وكيفية  بربه  اإلنسان  بعالقة 
عىل  العالقة  هذه  بآثار  فتتعلق  االُخرى  أما  إقامتها، 
جنسه،  أبناء  من  اآلخرين  مع  تعامله  أثناء  اإلنسان 
وعليه فبقدر طاعته والتزامه بأوامر اهلل ونواهيه تكون 
احلائري  عيل  مري  السيد  يقول  مقبولة.  العبادة  هذه 
الطهراين يف تفسري اآلية أعاله: )يف اآلية داللة عىل أنَّ 
فعل الصالة لطٌف للمكلف يف ترك القبيح واملعايص 
التي ينكرها الرشع والعقل، فإذا كان أثرها أهنا تنهى 
بمنزلة  الصالة  أن  وقيل:  توفيقيًا،  يكون  القبيح  عن 
واملنكر،  الفحشاء  تفعل  ال  قال  إذا  بالقول  الناهي 
وذلك ألن فيها التكبري والتسبيح والقراءة والوقوف 
وكل  العبادة،  صنوف  من  ذلك  وغري  اهلل  يدي  بني 
ذلك يدعو إىل شكله ويرصف عن ضده؛ ألن شبيه 

والناهي  اآلمر  يكون  فحينئذ  إليه،  ينجذب  اليشء 
الذي ضده()1(،  الرش  اخلري وصارفًا عن  اىل  مؤديًا 
فهي إذن تنهى عن كل قبيح يستشنعه الذوق السليم 
وقتل  اليتيم  مال  كأكل  الديني،  التزامه  من  النابع 
الفواحش  م اهلل إال باحلق وارتكاب  التي حرَّ النفس 
وقــد حث  ذلــك.  ــواط...... وغــري  ــل وال الزنا  مثل 
رسول اهلل وآله الكرام عىل جمموعة من العبادات 
والشعائر التي تقرب العبد اىل ربه زلفى، ومن تلك 
العبادات زيارة قبور أولياء اهلل من النبيني والشهداء 
الفريقني  كتب  عليه  أكــدت  ما  وهــذا  والصاحلني، 
الواقع،  أرض  عىل  وترمجته  به  وعملت  وشيعة  سنة 
والصاحلني  األنبياء  قبور  يتعاهدون  املسلمون  فصار 
حوائجهم،  لقضاء  أرضحتهم  يف  والدعاء  بالزيارة 
فهذه أرض سوريا تضم أرضحة شتى، منها رضيح 
السيدة زينب بنت عيل ورضيح السيدة رقية بنت 
نَّة والشيعة،  االمام احلسني ولكليهام منزلة عند السُّ
وكذلك مرص العربية تضم أرضحة شتى، منها مقام 
رأس احلسني ومقام السيدة زينب بنت عيل ومقام 
واألردن  السعودية  يف  كذلك   ،نفيسة السيدة 
هذا  كل  ويف  االســالمــي،  العامل  بقاع  من  وغريها 
الشخصيات  هلذه  املسلمني  احرتام  عىل  دليل  وذاك 
من  مرقد  لكل  إن  فنجد  العراق  يف  أما  االسالمية. 
والتعظيم  االحرتام  من  ومبلغًا  قصة  املقدسة  املراقد 
وشيعة،  ُسنَّة  العراقي  الشعب  نفوس  يف  والتقديس 
وسيبقى  زال  ومــا   احلسني ــام  االم ملرقد  وكــان 
موضع الصدارة والعلو والرفعة من قبل املسلمني يف 
شتى بقاع العامل، يتسابقون يف الوصول إليه ال سيام يف 
للوفاء  عنوانًا  الزيارة  هذه  فصارت  االربعني،  زيارة 
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الذي ضحى  العظيم  االمام  والتضحية هلذا  والوالء 
بكل يشء من أجل إعالء كلمة احلق واملبادئ والقيم 
واالخالق وألجل أن يرفع كلمة التوحيد عاليًا؛ لذا 
البقاء(،  الوجود حسيني  اإلسالم حممدي  )إن  قيل: 
ليس  البرش،  من  املاليني  نفوس  يف  خلد  البقاء  فهذا 
هم  وشدَّ املسلمني  غري  حتى  جذب  بل  فقط  الشيعة 
هو  ما  منها  مجــة،  أبعاٌد  الشعرية  هلــذه  فكان  إليه، 
أخالقي، ومنه ما هو إنساين، ومنه ما هو إقتصادي، 
البعد االجتامعي أهم  ومنه ما هو سيايس. وقد كان 
تلك األبعاد، ملا له من أثر عىل شخصية املرء املسلم، 
الشباب  عند  نّمى  الــذي  التطوعي  العمل  سيام  ال 
وإعادة  والتعاون  والصرب  كاإليثار  االجيابية،  القيم 
ويعيشه  اليوم  نعيشه  مما  )فبالرغم  بالنفس،  الثقة 
شبابنا معنا يف جمتمع ميلء بالتناقضات واالزدواجية، 
فقر ويف  زيادة  مقابل عري،  ديني  مثاًل: تطرف  منها 
حاجات  اشباع  عدم  استهالك،  زيادة  الوقت  نفس 
أساسية مع زيادة ترف ومظهرية، إال أن هناك فئات 
من الشباب استطاعت التغلب عىل تلك التناقضات 
بعيدًا عنها موجهة طاقتها وجهدها ووقتها  وقفزت 
اجتامعيًا  وتنميته  املجتمع  خلدمة  هتدف  أعــامل  اىل 
واقتصاديًا دون انتظار عائد مادي أو حتقيق مصلحة 
شخصية()2(. ومن هذا املنطلق سوف نسلط الضوء 
عىل أهم فوائد البعد االجتامعي هلذه الزيارة املليونية:

 البعد الإجتماعي للزيارة المليونية:

االمــام . 1 مظلة  حتــت  وتعارفهم  الــنــاس  التقاء 
إِنَّا  انلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ ﴿يَا  تعاىل:  قال   :احلسني

نَث وََجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا 
ُ
َخلَْقَناُكم ّمِن َذَكٍر َوأ

 ِ اهللَّ ِعنَد  ْكَرَمُكْم 
َ
أ إِنَّ  ِلََعاَرفُوا  َوَقَبائَِل 

تَْقاُكْم إِنَّ اهلل َعلِيٌم َخبِي﴾ احلجرات: 13، 
َ
أ

واختالف  اخلليقة  لوجود  األول  اهلدف  فكان 
هو  الثقافات  واختالف  واألشــكــال  ــوان  األل

ألجل التعارف. 

هي  شعوب  كلمة  )إن  املفرسين:  بعض  قــال 
اىل  فإشارة  القبائل  وأما  العجم،  طوائف  اىل  إشارة 
السامي  اهلدف  هذا  حتقق  وقد  العرب()3(،  طوائف 
املليونية احلسينية بفضل اهلل علينا نحن  املسريات  يف 
بصورة  ــر  اآلخ والــعــامل  خاصة  بصورة  العراقيني 
الشعب  منه  عانى  الذي  واجلور  الظلم  فبعد  عامة، 
قبل  الذي كان مفروضًا عليه من  العراقي والسجن 
عليه  فرض  انه  إذ  اهلل،  لعنه  حسني  صدام  الطاغية 
خيرج  وال  العامل  بشعوب  يلتقي  ال  إجبارية  إقامة 
إليهم، حتى الفضائيات كان حمرومًا منها، فلم يّطلع 
بعد  لكنه  بشعب،  الشعوب، ومل خيتلط  ثقافات  عىل 
وتعرف  العامل  اىل  وخرج  الصعداء  تنفس  السقوط 
خيتلط  نراه  فمثاًل  وتقاليدها،  وعاداهتا  ثقافاهتا  عىل 
عنده  خلق  التنوع  وهذا  والعريب،  واهلندي  بااليراين 
بصامت  الشعب  لدى  تركت  وقد  متعددة،  ثقافات 
النظافة واحلرص  حممودة، فمثاًل تعلمنا من االيراين 
العريب  ومن  البلد،  قوانني  واحرتام  النظام  واحرتام 
االول  هو  كــان  العراقيني  كــرم  ان  ولــو   - الكرم 
شعب  أكرم  اعتربته  التي  غينيتز  موسوعة  بشهادة 
املحمودة  العادات  من  ذلك  اىل  وما  األرض-  عىل 
التي أخذناها عن غرينا، حصل كل هذا ونحن نفتقد 
للعراقيني  ُقّدر  فلو  الوطن،  هذا  أرض  عىل  األمان 
ما  غري  الوضع  لكان  والطمأنينة  األمان  سبل  توفر 
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موطيء  وجــود  عــدَم  ولوجدَت  اليوم،  عليه  نحن 
املاليني عىل  الزائرين، ولرأيَت  لكثرة  ترابه  قدم عىل 
عىل  وتتدافع  تتزاحم  وانتامءاهتم  جنسياهتم  اختالف 
العراق أرض املقدسات، أرض كربالء، أرض الفداء 

والقيم والبطوالت والتضحيات واالخالق.

2 . :الوقوف صفًا واحدًا أمام أعداء أهل البيت

ِف  ُيَقاتِلُوَن  ِيَن  الَّ ُيِبُّ  اهلل  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قال 
الصف:4،  رُْصوٌص﴾  مَّ بُنَياٌن  نَُّهم 

َ
َكأ ا  َصفًّ َسبِيلِهِ 

يف  يقف  من  كل  عىل  اليوم  ينطبق  هذا  تعاىل  وقوله 
خندق أعداء أهل البيت، فنحن نعيش اليوم عرص 
التي  املؤامرات  ناهيك عن  الطائفية،  الفتنة والتفرقة 
نكون  أن  فعلينا  بنا،  اإليقاع  ألجل  األعداء  حييكها 
أمامهم كالبنيان املرصوص، ليس يف جبهات القتال 
املختلفة، ويكون  فحسب، بل يف كل جماالت احلياة 
وحدة  فيه  تتجسد  راسخًا  قويًا  العدو  )أمام  شبابنا 
والتصميم  احلديدية  والعزائم  واألرواح  القلوب 
فيه  ليس  مرتاص  صٌف  أهنم  تعكس  بصورة  القوي 
زيارة  يف  حتقق  املصداق  وهذا  ختلخل()4(،  او  صدع 
بعض،  بجانب  بعضهم  املؤمنني  فنجد  االربعني، 
نحو  يسريون  ونسائهم  كبريهم وصغريهم، رجاهلم 
هاهبم  العدو  رآهــم  إذا  ثابتة،  بخطًى   احلسني
أو  تفتيتها  له  يمكن  ال  واحدة  كتلة  ألهنم  وخافهم؛ 
ثنيها عن عزمها؛ ألن حبَّ احلسني هو الذي مجعهم، 
فصاروا يف حّبه كالبنيان املرصوص؛ لذا نرى أن الذين 
تعرضوا هلم بالقتل والتنكيل واملالحقة واإلعدام يف 
مر  وعىل  األربعني-  -زيــارة  بالذات  الشعرية  هذه 
عدائهم  عىل  شاهد  خلري  التاريخ  ومراحل  العصور 

ألهل البيت وشيعتهم، فذاك املتوكل العبايس، وهذا 
يفجرون  الذين  األرهابيون  وهؤالء  حسني،  صدام 
ويقتلون اىل غريها من القضايا االجرامية التي تفتك 
املجرمني  هــؤالء  لكن   ،احلسني اإلمــام  بمحبي 
اإلرهابيني مل يستطيعوا ولن يستطيعوا بكل ما اوتوا 
من قوة أن يثنوا عزيمة ذلك العشق والتطلع اىل سيد 
ليتنا  يا  ينادي:  الكل  الشهداء االمام احلسني، بل 
كنا معك فنفوز فوزًا عظياًم، وهبذا فهم قصموا ظهر 
االرهاب وكرسوا شوكة املجرمني ولقنوهم دروسًا 
 ِ ْوِلَاء اهللَّ

َ
ل إِنَّ أ

َ
لن ينساها التاريخ وال االجيال، ﴿أ

َل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن﴾ يونس: 62.
أضف  الواحدة،  الطائفة  ألبناء  كله  هذا  حيدث 
إليه التالحم والرتاص الذي حيصل يف هذه الشعرية 
واملسيحيني  واألكراد،  والعرب  والشيعة،  نَّة  السُّ بني 
واملسلمني، وبني الصابئة والشيعة أيضًا، حتى وصل 
احلد أننا شاهدنا مواكب إخواننا أهل السنة، ومواكب 
مسيحية وكردية وصابئية وغريها، اجتمعوا حتت راية 
احلسني وألجل احلسني، وهبذا نكون قد جتاوزنا 
الفتنة الطائفية التي حاول أعداء اإلسالم واالنساتية 
سعى  إذ  العراقي،  الشعب  فئات  بني  يزرعوها  أن 
وبكل ما يملك من قوة وإمكانيات جلعلها ورقة رائجة 
ورابحة ينال من خالهلا من وحدة هذا الشعب، )وقد 
مارسوا استخدام هذه الورقة يف أوقات كثرية وبالد 
إسالمية كثرية، فتمكنوا من إحداث اخرتاقات كثرية 
يف الفكر والثقافة االسالمية()5(، لكن زيارة األربعني 
بني  للوحدة  مدعاة  فكانت  أحالمهم  مجيع  حطمت 

صفوف الشعب العراقي.
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إبراز ظاهرة التكافل االجتامعي بصورة جلية: . 3

التاريخ  يف  فريدة  قدوة   احلسني اإلمــام  صار 
لنا  )رضب  فقد  عامة،  والعاملي  خاصة  االسالمي 
أرقامًا قياسية يف كل الفضائل، ما جعل عامة املسلمني 
يعتزون هبذه النهضة اجلبارة التي علمتهم دروسًا يف 
األخالق، ومؤمترًا يتفاهم فيه عامة البرش الذين رأوا 

فكره من ناحية العقيدة والشعور احلي()6(.

ومن هذه الفضائل التي أفرزهتا هذه الثورة العرمرم 
ال  األربعني،  زيارة  أثناء  االجتامعي  التكافل  ظاهرة 
املليونية  الزيارة  اىل  زحفوا  فهؤالء  املشاة،  عند  سيام 
يف  العراقيون  فاجتهد  واألوطــان،  األمــوال  تاركني 
أن يكونوا األهل والوطن واألموال، فقدموا هلم كل 
يشء باملجان، فلم نسمع بأحد الزائرين بانه بقي بال 
طعام وال رشاب وال منام وال اىل أي يشء قد يفكر 
أن  هبم  والسخاء  الكرم  وصل  بل  الزائر،  ذلك  به 
األطعمة  من  ويأكلوه  يعرفوه  مل  ما  للزائرين  قدموا 
يف بلداهنم، مما حدا بأحدهم أن قال: )إننا يف مسرية 
احلسني يوم األربعني وقبل ذلك وبعده كنا نأكل 
ونرشب ونرتع بأنواع النعم واخلريات ما مل يتيرس لنا 

مثلها يف سائر أيام وشهور السنة()7(.

من  الشعب  أبناء  كافة  من  األمــوال  مجعت  وقد 
خدمية  مؤسسات  وانشئت  وخارجه  العراق  داخل 
هذه  نفس  يف  املــعــوزيــن  املــؤمــنــني  شـــؤون  تــرعــى 
أيتام  برعاية  تقوم  وكذلك  صفر،  شهر  من  االيــام 
التفجريات  حــوادث  يف  استشهدوا  الذين  املؤمنني 
اىل  مرضاهم  إرسال  وكذلك  الزيارة  أثناء  اإلرهابية 
املستشفيات لغرض العالج داخل العراق وخارجه، 

وعىل أمثال هؤالء ينطبق مفهوم احلديث املروي عن 
اإلمام احلسن العسكري الذي قال فيه: )أشدُّ من 
عن  انقطع  يتيم  يتم  أبيه  عن  انقطع  الذي  اليتيم  يتم 
يدري كيف  إليه، وال  الوصول  يقدر عىل  إمامه وال 
حكمه فيام يبتيل به من رشائع دينه، أال فمن كان من 
املنقطع  برشيعتنا  اجلاهل  وهذا  بعلومنا  عاملًا  شيعتنا 
عن مشاهدتنا يتيم يف حجره أال فمن هداه وأرشده 

وعلمه رشيعتنا كان معنا يف الرفيق األعىل()8(.

افتخار املؤمنني بإنتامئهم احلسيني:. 4

)عالمات   :العسكري احلسن  اإلمــام  يقول 
وزيــارة  واخلمسني،  اإلحــدى  صالة  مخس:  املؤمن 
واجلهر  اجلبني،  وتعفري  باليمني،  والتختم  األربعني 
ببسم اهلل الرمحن الرحيم()9(، فها هي)زيارة األربعني 
كأكرب  تبلورها  طريق  يف  الــعــراق  ــدود  ح تتجاوز 
مظاهرة مليونية لقطع أطول مسافة سريًا عىل األقدام 
التزام االمة اإلسالمية كلها شيعة وسنة  للتعبري عن 
التزموا  البيت مقابل من  اىل اإلمام احلسني واهل 

طاعة الشيطان وآل أيب سفيان()10(. 

اإلفتخار  شعور   - الشعور  هــذا  يظل  وســوف 
يوم  اىل  حمبيه  بدماء  يرسي   - احلسني  اىل  باإلنتامء 
ِي  الَّ  ِ هلِلّ ﴿اْلَْمُد  يقول:  حاهلم  ولسان  القيامة 
 ﴾ ُ ْن َهَدانَا اهللَّ

َ
أ نِلَْهَتِدَي لَْول  َوَما ُكنَّا  لَِهـَذا  َهَدانَا 

االعراف: 43؛ ألن مدرسة اإلمام احلسني قامت 
إذ  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  أساس  عىل 
وأرفع  صورة  بأهبى  فأداها  مهمة،  بأصعب   قام
مستوى؛ ليكون حيًا خالدًا يف ضامئر الناس، وحجة 
عىل األولني واآلخرين، ففخر الكل يكمن يف انتامئهم 
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يوم  عــذاب  من  للنجاة  الشفاعة  منه  طالبني  إليه، 
القيامة وقضاء حوائجهم يف الدنيا؛ مما حدا هبؤالء اىل 
كالبكاء  إمامهم  اىل  تقّرهبم  التي  األعامل  هبذه  القيام 
واللطم املربح، بل تعدى األمر اىل الرضب بالسيوف 
عىل الرؤوس بل كل عمل يعتقدون به القربة اىل اهلل 

.معتربين ذلك ترمجة حلب احلسني

تعميق روح التضامن بني األفراد الذين ينتمون . 5
اىل طائفة معينة:

يف  أساسيًا  دورًا  تــؤدي  العقيدة  أو  )الدين  إنَّ 
الطائفة  أبناء  التآزر والتضامن االجتامعي بني  حتقيق 
الواحدة()11(، فشيعة العراق -وعىل مدى التاريخ- 
لإلخاء  األمثال  ومــرضب  عنوانًا  تضامنهم  صــار 
اخلالفات  بعض  ــود  وج مــن  بالرغم  والــتــالحــم، 
زيارة  يف  جيتمعون  نراهم  ذلك  ومع  بينهم،  اجلانبية 
الشهداء وحتت منصته،  لواء سيد  األربعني حتت 
متجاوزين كل العقبات، وكدليل عىل ذلك نشري اىل 
زيارة  يف  1348هـ  العام  يف  خالفات  من  حصل  ما 
األربعني بني النجفيني والكاظميني ثم بني النجفيني 
احلضور  عن  النجف  مواكب  وامتناع  والكربالئيني 
يف كربالء كسريهتا االوىل، األمر الذي أحدث رشخًا 
كبريًا وانشقاقًا ال يستهان به بني االخوة املتجاورين 
وجفوة،  نفرة  بينهام  وحدثت  املقدستني،  والعتبتني 
فام كان من املصلحني إال املبادرة والتدخل حلل هذا 
كاشف  حسني  حممد  الشيخ  العالمة  فقام  اخلالف، 
الشمل  ملَّ  بحنكته  واستطاع  فيهم،  خطيبًا  الغطاء 
هذه  بنقل  العرفان  جملة  قامت  وقد  األزمة.  وجتاوز 
احلادثة يف عددها الصادر يف العام 1350هـ يف املجلد 
احلادثة  هبذه  النظر  أمعنّا  ولو  والعرشين)12(.  الثاين 
هذه  جتاوز  استطاعوا  قد  اإلخــوان  هؤالء  لوجدنا 

أفراد  بني  التضامن  بوجوب  الشعور  بروح  األزمة 
من  العقبات  كل  جتاوز  ورضورة  الواحدة  الطائفة 
ضحى  الذي   احلسني اإلمام  الشهداء  سيد  أجل 

بكل يشء من أجل املبادئ واجتامع الكلمة.

االجتامعية . 6 الطبيعية  واحلواجز  الفوارق  إختفاء 
بني خمتلف الفئات:

الظلم  رفض  عن  تعبري  األربعني  زيارة  إن  وكام 
بالشعب  حلق  الذي  السيايس  واالستكبار  والقهر 
العراقي من حكوماته املتعاقبة أو الدول املستعمرة له 
كذلك فإن هلا بعدًا آخر، إذ أهنا )متثل مكسبًا عظياًم عىل 
اإلسالمي  للعامل  والتنمية  واالجتامع  الثقافة  صعيد 
بنحو عام وللعراق الذي حيتضن هذه املامرسة بنحو 
خاص، فضاًل عن كوهنا رسالة عاملية تدعو ملد جسور 
التواصل بني الشعوب والثقافات ونرش قيم التسامح 
واملودة والسالم()13(، وكذلك صارت مكانًا إلختفاء 
كل الفوارق واحلواجز الطبيعية واالجتامعية، ففقراء 
فالكل  واحــد،  بلباس  يظهرون  واغنياؤهم  الناس 
والكل  املصيبة،  صاحب  عىل  حزنًا  السواد  يرتدي 
املعييش،  مستواه  كان  مهام  البسيطة  املالبس  يرتدي 
املواقع  يتبادلون  والفقراء،  االغنياء  فالكل سواسية، 
من أجل خدمة الناس يف املواكب، وكذلك يف املسري 
ال تكاد متيز بني فقريهم وغنيهم، فالكل يقصد رضا 
إمامه احلسني، وقد شاهدنا بأم أعيننا أغنياء البلد 
وهم يرتدون السواد ويقفون يف وسط الطريق املؤدي 
بالزوار من أجل  اىل كربالء وهم حياولون اإلمساك 
واستحامم  وراحة  أكل  من  اخلدمات  هلم  يقدموا  أن 
العليا  الشهادات  محلة  من  الحظنا  وكم  وغريها، 
والعالجات  املساجات  يعملون  وهم  أساتذة  من 
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الطبيعية للزوار املشاة طلبًا للثواب دون أي ملل أو 
كلل أو توقف، وهذه الظاهرة تسمى يف علم النفس 
حبًا  وأنكرها  ذاته  نيس  فالكل  ــذات(،  ال بـ)نكران 
 ،الرسول آلل  تقربًا  خيدم  والكل   ،للحسني
وهذه الظاهرة ال نجدها عىل مدى العام كله وإنام يف 
أيام األربعينية فقط، وهذا إْن دلَّ عىل يشء فإنام يدلُّ 
بالرغم  املجتمع،  يف  وذاب  انصهر  قد  الكل  أنَّ  عىل 
وانصهر  شهادته  الشهادة  صاحب  ونيس  غناه،  من 

وذاب يف حب سيد الشهداء وطلبًا لرضاه.

الشعور باإلخوة اإليامنية املوالية:. 7

تلده  مل  لــَك  أٍخ  )ُربَّ   :عيل االمـــام  يقول 
اإلخوة  اىل  الكلمة  هبذه   اإلمام )يشري  ُامــك)14(، 
اإليامنية واإلخوة التكوينية بحيث أن هذا األخ بكل 
 البيت فأهل  االُم()15(،  تلده  مل  أنه  إال  تعنيه،  ما 
ــادات  واإلرش النصائح  عرب  أتباعهم  يدعون  دائــاًم 
ورضورة  األخــويــة  العالقات  عــىل  املحافظة  اىل 
برضورة  نصائحهم  بعض  جاءت  وقد  استمرارها، 
األعامل  جمموعة  -أي  اإلجيايب  اجلانب  املؤمن  إلزام 
التي يقوم هبا املؤمن جتاه أخيه املؤمن يكون هلا دور يف 
بقاء االخوة اإليامنية واستمرار العالقة األخوية- أما 
اإلرشادات االُخرى التي دعوا شيعتهم هلا فتتمخض 
يف رضورة اإلمتناع عن بعض األعامل التي ترض تلك 
من  بالتورع  املؤمنني   البيت أهل  )فنصح  العالقة 
عالقة  تؤذي  التي  السلبية  االمــور  هذه  يف  الوقوع 
العمل  ذلك  خالل  ومن  وتكّدرها،  باملؤمن  املؤمن 
االجيايب الذي يؤكد هذه العالقة وُيبقي املودة بينهام، 
ومن خالل التورع عن الوقوع يف هذه االمور املؤذية 
هذه  عىل  حيافظ  أن  لالنسان  يمكن  العالقة،  هلذه 

العالقة ويستمر فيها()16(. ولكي نفّعل هذه النصائح 
البد من توفري جو إيامين وعالقات دينية بحتة، وهذه 
فالسائرون  األربعني،  زيارة  يف  توفرت  كلها  االمور 
اىل اإلمام احلسني يعيشون هذه االحاسيس بأعىل 
صورها وأشكاهلا، إذ احلب واألمن واألمان والسالم 
وكلامت االخوة املعربة عن عمق القضية اإليامنية يف 
ومبادؤه   احلسني حب  جيمعهم  فكّلهم  نفوسهم، 
اإلنصياع  ألجل  جهودهم  ويبذلون  به  فيتمثلون 
بيت  أهل  هبا  أوىص  التي  االُخــرى  واملبادئ  ملبادئه 
الرمحة، وقد وردت عنهم أحاديث كثرية ُاخرى 
تبني رضورة شعور املؤمن بإخوته اإليامنية لآلخرين. 
من ذلك ما رواه جابر اجلعفي قال: تنفسُت بني يدي 
من  أهتم  اهلل  رسول  ابن  يا  قلت:  ثم   جعفر أيب 
غري مصيبة تصيبني أو أمر نزل يب حتى تعرف ذلك 
أهيل يف وجهي ويعرفه صديقي، قال: )نعم يا جابر. 
قلت: وممَّ ذلك يا ابن رسول اهلل؟ قال: وما تصنع 
إن  جابر  يا  فقال:  أعلَمه.  أْن  أحبُّ  قلت:  بذلك؟، 
اهلل خلق املؤمنني من طينة اجلنان، وأجرى فيهم من 
وأمه،  ألبيه  املؤمن  أخو  املؤمن  فلذلك  روحه،  ريح 
يشء  البلدان  من  بلد  يف  األرواح  تلك  أصاب  فإذا 
أيد صحة  حزنت عليه األرواح ألهنا منه()17(، وقد 
هذا احلديث ما روي عن االمام الصادق أنه قال: 
بنور  وعجنوا  طينتنا  فاضل  من  خلقوا  منّا  )شيعتنا 
قال:  عباس  ابن  عن  روي  ما  وأيضا  واليتنا()18(، 
قال رسول اهلللعيل: )يا عيل شيعتك هم الفائزون 
يوم القيامة فمن أهان واحدًا منهم فقد أهانك، ومن 
أهانك فقد أهانني، ومن أهانني أدخله اهلل نار جهنم 
روحك  منك  وأنا  منّي  أنت  عيل  يا  املصري،  وبئس 
من روحي وطينتك من طينتي وشيعتك خلقوا من 



215

حمور األبعاد االجتماعية واألخالقية لزيارة األربعني

أبغضهم  ومن  أحبنا  فقد  أحبهم  فمن  طينتنا  فاضل 
فقد أبغضنا ومن عاداهم فقد عادانا ومن وّدهم فقد 

نا()19(. ودَّ

زيارة  في  التطوعي  العمل  معاني  الثاني:  المطلب 

الربعين:

توطئة:
املجتمعات وبث روح  بناء  املهمة يف  الركائز  من 
التامسك االجتامعي بني أفراده هو العمل التطوعي؛ 
كونه ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بكل معاين 
اخلري والصالح، ليس يف جمتمع من املجتمعات، بل 
صار شعارًا عند كل املجموعات البرشية منذ اخلليقة 
اىل يومنا هذا، لكن االختالف وقع يف حجمه وشكله 
فرتة  من  بل  آخر،  اىل  جمتمع  من  واجتاهاته  ودوافعه 
متتلك  التي  املجتمعات  يف  وازداد  فعظم  ُاخرى،  اىل 
فة، وقل يف املجتمعات  دساترَي إهلية غري حمّرفة وال مزيَّ
قليل يف  االهلي، كذلك هو  اخلط  انحرفت عن  التي 
ــدوء،  واهل واالستقرار  األمــن  فيها  حل  جمتمعات 
واحلروب  الكوارث  هبا  حلَّت  جمتمعات  يف  وازداد 
والنكبات، وهبذا نستطيع القول: إن زيارة األربعني 
قد فرضت عىل البلد ظروفًا استثنائية نجم عنها بروز 
ما  وهذا  مثيل،  هلا  يسبق  مل  بصورة  التطوعي  العمل 
اإلجالل  من  عظياًم  قــدرًا  عينها  الزيارة  اىل  أضاف 
واالنسانية  احلضارية  إسهاماهتا  بسبب  واإلكبار 

اجلادة.

اأوًل: تعريف العمل التطوعي:

ما  وهو  الفعل)طوع(،  من  مأخوذ  التطوع  لغة: 
تربع به الفرد من ذات نفسه مما ال يلزمه فرضه)20(. 

إصطالحًا: )وهو عمل إجتامعي إرادي غري ربحي 
دون مقابل أو أجر مادي يقوم به االفراد واجلامعات 
وتنمية  أو مساعدة  اجل حتقيق مصالح مشرتكة  من 
مستوى معيشة اآلخرين من جرياهنم أو املجتمعات 
البرشية بصفة مطلقة، سواء كان هذا اجلهد مبذوالً 

بالنفس أو املال()21(.

ُعّرف  فقد  املتحدة  االمم  منظور  من  تعريفه  اما 
معلوم،  أجر  نظري  م  يقدَّ ال  ربحي،  غري  )عمل  بأنه: 
وهو عمل غري وظيفي مهني يقوم به األفراد من أجل 
مساعدة وتنمية مستوى معيشة اآلخرين من جرياهنم 

أو املجتمعات البرشية بصفة مطلقة()22(.

أو  نشاط  أي  يرادف  التطوع:  مفهوم  فإن  وعليه 
جهد يبذله الفرد دون انتظار عائد مادي، لذلك فإن 
التطوعية  األعامل  يامرس  عندما  احلسيني  الشباب 
فهو يضحي بالوقت واجلهد واملال من أجل شفاعة 
انتظار  اإلمام احلسني وألجل زوار احلسني دون 

أي عائد مادي مبارش.

وقد اقرتن مفهوم ثقافة التطوع هنا بمفهوم العمل 
التطوعي، ألننا إذا أردنا تعريف تلك الثقافة نشري إىل 
واملعايري  واألخالقيات  واملبادئ  القيم  )منظومة  أهنا 
الذي  اخلري  بعمل  املبادرة  عىل  حتض  التي  والرموز 
بجلب  أو  مفسدة  بدرء  أما  الغري،  اىل  نفعه  يتعدى 

منفعة تطوعًا من غري الزام ودون إكراه()23(. 

العمل  ثقافة  بنرش  املتقدمة  الــدول  اهتمت  وقد 
وذلك  جمتمعاهتا،  أفراد  بني  كبرية  بدرجة  التطوعي 
وتعزيز  الوثيقة  الــروابــط  بناء  يف  أمهيته  إلدراكــهــا 
االجتامعية  العالقات  بناء  يف  الذات  وإثبات  اإلنتامء 
يف تلك املجتمعات، وقد وضعوا النظريات النفسية 
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واإلجتامعية يف تفسري أعامل التطوع، منها:

الرؤية الفرويدية.. 1

نظرية التفاعل االجتامعي.. 2

املعرفية . 3 الرؤية  او  االجتامعي  التعلم  نظرية 
السلوكية.

الرؤية اإلريكسونية للتطوع.. 4

الرؤية اإلنسانية لروجرد ماسلو.. 5

نظريات الشخصية.. 6

نظرية العدالة االجتامعية)24(.. 7

نظرية التبادل االجتامعي: وهذه النظرية هي أهم . 8
النظريات، كوهنا تتناسب مع موضوع دراستنا، 
وهذه النظرية تقول: )إن الناس ال يقدمون عىل 
بأن  اعتقادهم  حالة  يف  إال  اآلخرين  مساعدة 
املقدمة  املساعدة  الذي حيصلون عليه من  الربح 
ال  املذكورة  فالنظرية  املبذولة،  التكلفة  من  أكرب 
شخص  عن  يصدر  حقيقي  إيثار  بوجود  تعتقد 
فمساعدة  الشخصية،  مصلحته  حساب  عىل  ما 
اآلخرين تأيت -فقط- يف حالة توقعهم احلصول 

عىل نفع أكرب من اجلهد املبذول()25(. 

ويف معرض الرد عىل أصحاب هذه النظرية نقول: 
إذا كنتم تعتقدون أن وراء كل ما يقدمه االشخاص 
هي مصالح شخصية فبامذا تفرسون ما يقوم به بعض 
الناس من تقديم حياهتم من أجل اآلخرين، فام هو 
أن  بعد  اآلخرين  من  تعويضه  يمكن  الذي  )الربح 
سوف  الــذي  التثمني  وهل  حياته؟  االنسان  يفقد 
حيصل عليه من الناس ينفعه بعد موته؟ أو هو أغىل 

ثمن من احلياة؟()26(.

إن التصور اإلسالمي يؤكد عىل أن اإلنسان ُجبل 
عىل حب اخلري فطريًا، وهذا ما أكد عليه قوله تعاىل: 
ِ الَِّت َفَطَر انلَّاَس َعلَيَْها ل َتبِْديَل ِلَلِْق  ﴿فِْطَرةَ اهللَّ
َعَ  ﴿َوُيْؤثُِروَن  تعاىل:  وقوله   ،30 الــروم:   ﴾ِ اهللَّ
بِِهْم َخَصاَصٌة﴾ احلرش: 9، وهذه  َكَن  َولَْو  نُفِسِهْم 

َ
أ

إليه  ذهبوا  ما  بطالن  دليل عىل  أكرب  وغريها  اآليات 
اخلالص، )فسلوك هذا  اإليثاري  للسلوك  إنكار  من 
فهو  ــوده،  وج عىل  ناصع  دليل  العريض  اجلمهور 
سلوٌك إيثارٌي حمٌض ال يضع يف حسبانه مبادئ الربح 
واخلسارة مطلقًا()27(، ونحن شخصيًا نعرض جتربتنا 
مع هؤالء الزوار الغرباء ونرحب هبم ونتعامل معهم 
حجم  فإن  اإليرانيني،  ــزوار  ال أمثال  نعرفهم،  وال 
الربح  مع  أبدًا  ينسجم  ال  قبلنا  من  املبذول  اإلنفاق 
النفعي  للتبادل  تطلع  وجود  ختيلنا  لو  حتى  املتوقع، 
حسب ما تقرره النظرية، وبالتايل فنحن نأمل ونتطلع 
ــروي  االخ واجلـــزاء  الربح  اىل  ونقدمه  قدمناه  مما 
تعاىل:  قال   ،احلسني اإلمــام  من  الشفاعة  ونيل 
َخْشَيتِهِ  ّمِْن  َوُهم  اْرتََض  لَِمِن  إِلَّ  يَْشَفُعوَن  ﴿َول 
ل  ﴿يَوَْم  تعاىل:  وقــال   ،28 االنبياء:  ُمْشفُِقوَن﴾ 
َت اهلل بَِقلٍْب َسلِيٍم﴾ 

َ
يَنَفُع َماٌل َول َبُنوَن إِلَّ َمْن أ

الشعراء: 89-88.

الفرويدية- الرؤية  -عدا  النظريات  هذه  وكل 
للنهوض  حضارية  ظاهرة  التطوعي  العمل  تعترب 
فهذه  أنــاين،  هو  ما  كل  عن  واإلبتعاد  باملجتمعات 
وتقوية  املــودة واإلحــرتام  ــادة  زي تسهم يف  األعــامل 
منافعه  ألن  البرشية،  املجتمعات  يف  املحبة  أوارص 
التطوعية  عامة وليست فردية، علاًم أن هذه األعامل 
معها  املجتمع  تفاعل  دون  تنجح  أن  يمكنها  ال 
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وهذا  عليها،  القائمني  وتشجيع  بل  فيها،  واملشاركة 
كله يستدعي تعميم ونرش )ثقافة العمل التطوعي( يف 
البيئة اإلجتامعية، بل املشاركة فيه. ويمكننا أن نقف 
عىل أهم أنواع املشاركة يف األعامل التطوعية فيام يأيت:

املشاريع . 1 دعم  عن  عبارة  هي  املعنوية:  املشاركة 
التطوعية معنويًا من خالل الوقوف املعنوي مع 
املرشوع اخلريي، سواء بالتشجيع أو الدفاع عنه 

أو التعريف به يف املحافل العامة.
املشاريع . 2 دعم  عن  عبارة  هي  املادية:  املشاركة 

املقومات  أحد  يمثل  بإعتباره  باملال؛  اخلريية 
سمى  وقد  خريي،  عمل  أي  نجاح  اىل  الداعية 
باجلهاد،  املشاركة  من  النوع  هذا  الكريم  القرآن 
 ِ بِاهللَّ آَمُنوا  ِيَن  الَّ الُْمْؤِمُنوَن  َما  ﴿إِنَّ تعاىل:  قال 
ْمَوالِِهْم 

َ
بِأ وََجاَهُدوا  يَْرتَابُوا  لَْم  ُثمَّ  َورَُسوِلِ 

ادِقُوَن﴾  ْولَئَِك ُهُم الصَّ
ُ
ِ أ نُفِسِهْم ِف َسبِيِل اهللَّ

َ
َوأ

احلجرات: 15.
كون . 3 عن  عبارة  هي  العضوية:  املشاركة 

التطوعية  األعامل  فعالني يف  أعضاء  االشخاص 
اخلدمة  مؤسسات  إلحدى  انتساهبم  عرب 
االجتامعية، وهذا النوع من املشاركة يتطلب بذل 
ألجل  الفكر  وإعامل  بالوقت  والتضحية  اجلهد 
الوصول اىل أعىل املراتب يف خدمة املجتمع)28(.

عمل . 4 ألي  يكتب  الثالثة  األنواع  هذه  وبتظافر 
تطوعي النجاح، ويف زيارة األربعني نجد أن هذه 
وآتت  واجتمعت  تظافرت  قد  الثالثة  األلوان 
أكلها، وهذا ما زاد هذه الشعرية قدرًا عظياًم من 
التقدير واالكبار، بل سّبب هذا العدد اهلائل من 
املتطوعني دهشة العامل واستغرابه ليقف مذهوال 

ويتساءل: كيف تسنى هلؤالء مجيعا أن يأتوا يف آن 
واحد دون إشارة او قرار أو موعد مسبق.

ثانيًا: العمل التطوعي في الثقافة الإ�شالمية:

قد يتساءل البعض: هل ورد مصطلح التطوع يف 
أنه  واجلواب  والسنة؟،  كالقرآن  اإلسالمية  املصادر 
الكريم  القرآن  ففي  متعددة،  أماكن  يف  ورد  قد  نعم 
ا  َع َخْيً ورد هذا املصطلح يف قوله تعاىل: ﴿َوَمن َتَطوَّ
يف  ورد  فقد   ،158 البقرة:  َعلِيٌم﴾  َشاكٌِر  اهلل  فَإِنَّ 
للخري  املتطوعني  عباده  يشكر  اهلل  )ان  تفسريها: 
فاْستَبُِقوا   ..( تعاىل:  وقوله  خــريا()29(،  جيازهيم  بأن 
اَلْيَاِت....( املائدة: 48، فهذه اآلية الكريمة تدعو 
تبذير  بدل  اخلريات  فعل  يف  )التسابق  اىل  املسلمني 

الطاقات()30(.

العمل  ملفهوم  الكريم  القرآن  أسس  فقد  وعليه 
يف  حيمل  دينًا  كونه  املسلمني؛  نفوس  يف  التطوعي 
العبادات  لكل  شامل  وهذا  االختيار،  روح  طياته 

واملعامالت ومساعدة اآلخرين.

نَّة النبوية وُسنَّة أهل البيت عليهم السالم  اما السُّ
فإذا  التطوع،  فقد طفحت بام دلت عليه يف موضوع 
ال  املسلم،  أخو  )املسلم   :النبي قول  مثاًل  أخذنا 
يظلمه وال يسلمه ومن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف 
ج اهلل عنه كربة  ج عن مسلم كربة فرَّ حاجته، ومن فرَّ
من كرب يوم القيامة، ومن سرت مسلاًم سرته اهلل يوم 

القيامة()31(.

وقد ورد عن اإلمام الصادق قوله: )املؤمنون 
إذا  اجلسد  كمثل  وتعاطفهم  وترامحهم  تباّرهم  يف 
اشتكى منه عضٌو تداعى له سائره بالسهر واحلمى(
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)32(، وكذلك ما روي عن االمام الصادق عندما 

أخيه  عىل  املؤمن  حق  عن  خنيس  بن  املعىّل  سأله 
املؤمن، فأجابه بكالم طويل، من ضمنه انه قال: 
وال  قضائها،  إىل  مبادرة  تبادر  حاجة  له  كانت  )وإن 
كثرية  ُاخــرى  وأحاديث  يسألكها()33(،  أن  تكلفه 
املجتمع  يف  التطوعي  العمل  ثقافة  ترسيخ  اىل  دعت 
املجتمع  بناء  اىل  داعية  خمتلفة،  وبأساليب  املسلم 
والتعاطف  ــاء  واألخ املحبة  من  أسس  عىل  املسلم 
والتكافل  الفرقة  روح  ونبذ  والرتاحم  والتواصل 
جسدًا  املؤمنون  املسلمون  يكون  حتى  والتضامن، 
واحدًا، ورغم كل هذه الدعاوى إال أن أغلب الدول 
العربية عزفت عن هذا املرشوع اإلنساين اإلسالمي؛ 
والسبب يعود اىل ختيل احلكومات العربية عن دورها 

الريادي يف هذه املجاالت.

ثالثًا: عوامل ن�شاأة العمل التطوعي واأهدافه و�شماته:

متى نشأ العمل التطوعي؟أ. 

ان العمل التطوعي كان موجودًا يف كل املجتمعات 
اإلنسانية وعىل مر التاريخ البرشي، فقد ُفطر اإلنسان 
عىل حب اخلري منذ أن وطأت قدماه األرض، وجاء 
االنسان،  عند  الشعور  هذا  ليقويا  والرشيعة  الدين 
معاين  بكل  وثيقًا  ارتباطًا  الشعور-  -أي  ارتبط  فقد 
البرشية  املجموعات  عند  الصالح  والعمل  اخلري 
وسيلة  خريي-  -كعمل  زال  وال  وكان  األزل،  منذ 
املجبولة  البرشية  النفس  وراحة  باالعتزاز  للشعور 
األفراد  عند  تقّوي  فعالية  صار  لذا  اخلري،  حب  عىل 
واجلامعات الرغبة باحلياة، بل يزيد الثقة بالنفس، بل 
وصل  حتى  واعد،  مستقبل  يف  طمعًا  مجيعها  باحلياة 

املصابني  ملرضاهم  وصفوا  االطباء  بعض  أن  احلد 
باالكتئاب والضيق النفيس وامللل املشاركة باالعامل 
التي  النفسية  املحن  جتاوز  منها  الغرض  التطوعية، 
حميط  يمس  الذي  اخلري  نحو  والتسامي  منها  يعانون 
تقدم  يف  ودوره  بأمهيته  فيشعر  وعالقاته،  الشخص 
أماًل  يعطيه  بدوره  وهذا  فيه،  يعيش  الذي  املجتمع 
العمل  يزداد  الزمن  مر  وعىل  سعيدة.  بحياة  جديدًا 
األرض  هبا  متر  التي  العسرية  الظروف  يف  التطوعي 
-نتيجة  ظهر  وقــد  االعتيادية،  ــاالت  احل يف  وتقل 

لذلك- شكالن من أشكال العمل التطوعي مها:

هو  ــذي  ال التطوعي  السلوك  األول:  الشكل 
الفرد  يامرسها  التي  الترصفات  )جمموعة  عن  عبارة 
وتنطبق عليها رشوط العمل التطوعي، ولكنها تأيت 
استجابة لظرف طارئ أو ملوقف إنساين أو أخالقي 
حمدد()34(، ومثاله: عند حدوث عمل إرهايب- وما 
أكثر األعامل اإلرهابية يف بلدنا العراق- نجد أن كل 
الناس املوجودين يف مكان احلادث هيرعون -وبدون 
نداء أحد أو استنجاده- اىل املشاركة يف إنقاذ اجلرحى 
مشفى،  أقــرب  اىل  ونقلهم  وتطبيبهم،  وإسعافهم 
إنسانية  غايات  عن  ناجتة  ونخوهتم  هذا  وترصفهم 
أو دينية، وهو  أو إجتامعية  إما أخالقية  نبيلة رصفة، 
وهذا  العمل،  ذلك  جراء  منفعة  أية  يتوقع  ال  بدوره 

دليل آخر عىل بطالن نظرية التبادل االجتامعي.

)الذي  التطوعي  الفعل  ويشمل  الثاين:  الشكل 
تدّبر  نتيجة  يأيت  بل  طارئ،  لظرف  استجابة  يأيت  ال 
وحقوق  االرسة  تنظيم  بفكرة  اإليامن  مثاله  وتفكر، 
يتطوع  الشكل  فهذا  وآمنة،  مستقرة  بأرسة  األطفال 
وال  جلسة،  وكل  جمال  كل  يف  فكرته  عن  للحديث 
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ينتظر إعالن حمارضة ليقول رأيه بذلك()35(.

ما هي أهداف العمل التطوعي؟ب. 

ذلك  بقدر  أهــداف  الدنيا  هــذه  يف  عمل  لكل 
أهدافهم  تكون  العظيمة  اإلعامل  فأصحاب  العمل، 
نبيلة عظيمة وسامية، بينام أصحاب االعامل الوضيعة 
تكون أهدافهم وضيعة ودنيئة، يطمعون من خالهلا 
العمل  أما  هلا.  قيمة  ال  دنيوية  مآرب  اىل  للوصول 
هدفها  يكون  التي  النبيلة  األعامل  من  فهو  التطوعي 
إسعاد اآلخرين وإدخال الرسور يف قلوهبم، وإن من 
يقوم هبا فإنه يضحي بوقته وماله وراحته طائعًا غري 
أهم  أما  أهدافه.  وتسمو  عمله  يسمو  وهبذا  مكره، 

أهدافه فهي:

سيام . 1 ال  املجتمع،  أفراد  لدى  اإلنتامء  روح  تنمية 
رشحية الشباب منهم، إذ يشعرون بنشوة اإلنتامء 
املشاركة  خالل  من  جنسهم  ألفراد  والوالء 

الفعلية معهم يف أفراحهم وأتراحهم.
أن . 2 إذ  املتطوعني،  لدى  اإلجيابية  احلوافز  إثارة 

سوف  التطوعي-  عمله  تأدية  -وأثناء  املتطوع 
يعتاد عىل رفع مستوى االداء والرسعة واالنجاز، 
وهذا ما سيؤدي اىل زيادة معدل إنتاجية عمله يف 

املستقبل.
ملامرسة . 3 خصبًا  جماالً  يعد  التطوعي  العمل 

بالعمل  يقوم  الذي  فالشخص  االختيار،  حرية 
التطوعي الذي يتناسب مع ميوله وأهوائه يكون 

خمتارًا وليس جمبورًا عىل االختيار.
تنظيم أوقات الفراغ: إن وجود أوقات الفراغ يف . 4

حياتنا يعد أمرًا قاتاًل قد يتطور مستقباًل ليشكل 
عقدة نفسية أو مرضا ال سمح اهلل، لكن العمل 

فراغه  ملء  عىل  االنسان  يعّود  سوف  التطوعي 
بام هو مفيد ونافع، ليس له فحسب، بل لصالح 
يصبح  سوف  وهبذا  إليه،  ينتمي  الذي  املجتمع 
لديه فضاًء رحبًا، ليامرس -هذا اإلنسان- والءه 

وانتامءه لوطنه.

االنسان . 5 يكتسب  التطوعية  األعامل  خالل  من 
االصدقاء  من  رصيده  ليزيد  اجتامعية،  صحبة 

واملعارف الذين سيأخذ منهم ويأخذون منه.

األنا . 6 عىل  التغلب  بواسطته  االنسان  يستطيع 
وجتنب القضايا الشخصية غري املرغوب هبا عن 

الذات.

تعزيز الذات: إذ أن املتطوع يقدم عىل تقدير ذاته . 7
ثقته  تعزز  التي  ومواهبه  مقدراته  عىل  والتعرف 
الذي  عمله  يف  يبدع  قد  التي  الدرجة  اىل  بنفسه 

وكل إليه أو يكون متميزًا فيه.

صنعة . 8 عىل  التعرف  أو  اخلربات  عىل  احلصول   
اخرى قد يامرسها مستقباًل تساعده عىل االلتحاق 

بسوق العمل من خالل تطوير سريته الذاتية.

عن . 9 افضل  فهم  بناء  اىل  املتطوع  يسعى  سوف 
العامل الذي يعيش فيه؛ وذلك من خالل اختالطه 
وارد  اهلدف  وهذا  بلده،  غري  من  واناس  بنامذج 
جدًا يف الزيارة األربعينية، فقد تعرفنا عىل أخالق 
وعادات وتقاليد الشعوب من خالل هذه الزيارة 
املباركة، واكتسبنا خربات مل نكن نعرفها من قبل.

عىل . 10 تعتمد  االهداف  وهذه  ُاخروية:  أهداف 
اعتقاد االنسان، فهناك من يمتلك الدين، وهو 
نجد  بينام  االخروي،  وبالثواب  باهلل  يؤمن  ممن 
من ال دين له ال يؤمن بذلك، فهذا هدفه إنساين 
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حب  عىل  جمبولة  البرشية  النفس  ألن  بحت، 
اخلري ومزودة بمعرفته فطريًا.

حتقيقها  اىل  يسعى  التي  ــداف  األهـ ــم  أه ــذه  ه
تكون  قد  أهنم  مع  التطوعية،  األعامل  يف  املشاركون 
هلم أهداف اخرى - قد تكون شخصية بحتة- ونحن 

غفلنا عنها.

هيدف  اللتني  الرفعة  وهذه  السمو  هذا  كل  ومع 
 - بالنا  يف  نجد  مل  لكننا  التطوعي،  العمل  اليهام 
ولالسف الشديد - من يقوم هبذه االعامل التطوعية، 
بنا  يفرتض  إذ  األربــعــني،  ــارة  زي يف  حيــدث  ما  عــدا 
-كمسلمني- القيام هبا مثلام كان املسلمون يف القرون 
والتطوعية،  اخلريية  لألعامل  الناس  أسبق  االوىل 
بمن  والتشكيك  بالتشنيع  فقمنا  هبذا  نكتف  مل  بل 
يقومون هبا وزرع روح االحباط واليأس يف املحيط 
هذه  مسرية  تاخري  يف  سيسهم  ما  وهذا  االجتامعي، 

االعامل التطوعية.

ج. ما هي سامت العمل التطوعي؟

له  بأن  االعامل  باقي  عن  التطوعي  العمل  يتميز 
سامت نبيلة يمكن الوقوف عىل أمهها:

الغائية: فاملتطوع يسعى اىل حتقيق غاية جليلة.. 1
دائاًم، . 2 نفسه  عىل  اآلخرين  يؤثر  املتطوع  اإليثار: 

فنراه يضحي بوقته وجهده وماله وأحيانا بخربته 
دون أن ينتظر عائدًا ماديًا يوازي حجم التضحية 

املبذولة.
الطوعية: فهو عمل قائم عىل الفعل االرادي احلر . 3

للفرد.
االستقاللية: بام أن الفرد يعمل بعيدًا عن تدخل . 4

احلكومية،  غري  االخرى  املؤسسات  او  الدولة 
يصبح  بحيث  باالستقاللية  يتمتع  هذا  فعمله 

قادرًا عىل تنظيم شؤونه بمفرده.
االلتزام االخالقي والسلوكي: العمل التطوعي . 5

التزام أخالقي من الفرد جتاه جمتمعه أو املجموعة 
البرشية التي ينتمي اليها وبأعىل الدرجات)36(.

انعكاسات العمل التطوعي: د. 

أمهية  تقل  انعكاسات جليلة ال  التطوعي  للعمل 
الدول  يف  سيام  ال  الرسمي،  العمل  انعكاسات  عن 
املتقدمة، ويرتتب عىل اسهامات املتطوعني مكاسب:

أوالً: مكاسب اقتصادية:

لصالح  اقتصادية  مكاسب  التطوعي  للعمل 
البلدان التي يوجد فيها هكذا نوع من االعامل، إذ أن 
هؤالء املتطوعني ال يتقاضون أجورًا عىل ما يقدمونه، 
فهم  التبجيل،  ويستحق  جليل  يقدمونه  ما  أن  رغم 
وكبار  العجزة  كمساعدة  تطوعية،  بأعامل  يقومون 
عىل  واإلرشاف  املحارضات  تقديم  وكذلك  السن، 
املشهورة،  العاملية  اجلامعات  يف  العليا  الدراسات 
لو  تتصور  أن  َفَلَك  مقابل،  دون  تطوعًا  كله  وهذا 
ستكلف  فكم  ذلك  عىل  اجورًا  يتقاضون  هؤالء  أن 
باآلالف،  أعدادهم  وان  سيام  ال  أموال؟  من  الدولة 
وهذا الشعور نابع من شعورهم باملواطنة، وغرضهم 
الشديد  لالسف  الشعور  وهذا  بلداهنم،  تتقدم  ان 
االربعني-  زيــارة  -باستثناء  العراقيون  اليه  يفتقر 
فالكل قد نيس تاريخ وجمد امته، ونيس مايض االمة 
كيف كانت وكيف أصبحت اليوم، وإذا كنا قد نسينا 
جمد امتنا فلنا يف الشعب االملاين اسوة حسنة كام يقول 
مالك بن نبي الذي ذّكر االمة بامضيها التليد يف هذا 
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املجال، وكيف أن عليها أْن تستغل الوقت والزمن؛ 
الزمن واصفًا  فيتحدث عن  يعود،  اذا ذهب ال  النه 
أننا ننساه أحيانًا وننسى  إياه بأنه )هنر صامت، حتى 
الغفلة او نشوة احلظ وقيمته  احلضارات يف ساعات 
التي ال تعوض)37(، ثم لينعى عىل االمة عدم اهتاممها 
فيقول:)وحّظ  املتحرضة  للشعوب  قياسًا  بالوقت 
أي  كحظ  الساعات  من  االسالمي  العريب  الشعب 
شعب متحرض، ولكن..... عنام يدق الناقوس مناديًا 
الرجال والنساء واالطفال اىل جماالت العمل يف البالد 
املتحرضة...... اين يذهب الشعب االسالمي؟ تلك 
هي املسالة املؤملة....فنحن يف العامل االسالمي نعرف 
اىل  ينتهي  الذي  الوقت  )الوقت( ولكنه  شيئًا يسمى 
عدم؛ ألننا ال ندرك معناه وال جتزئته الفنية؛ ألننا ال 
ندرك قيمة أجزائه من ساعة او دقيقة، ولسنا نعرف 

اىل اآلن فكرة الزمن()38(.

وأخريًا ينقل لنا جتربة الشعب االملاين الذي اعاد 
احلرب  تلك  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  دولته  بناء 
التي خّلفت وراءها املانيا عام 1945 قاعًا صفصفًا، 
بناء  يعيد  أْن  وجيزة  مدة  وخــالل  شعبها  استطاع 
عام  احلكومة  فرضت  تطوعية،)فقد  بأعامل  دولته 
ورجاالً  وأطفاالً  نساًء  االملاين،  الشعب  عىل   1948
عمله  عىل  فرد  كل  يؤدهيا  يوميًا،  ساعتني  التطوع 
فقط....  العام  الصالح  أجل  من  وباملجان؛  اليومي 
وقد عادت احلياة االجتامعية واالقتصادية لشعب مل 
يبق لديه من الوسائل إثر احلرب الثانية اال العنارص 

الثالثة: االنسان والرتاب والزمن()39(. 

وعليه فإن استيحاء أمثال تلك التجارب االنسانية 
االسالمية؛  شعوبنا  يف  احلياة  يبعث  سوف  الناجحة 
يكون  وهبذا  لدهيم،  التطوعي  السلوك  تنمية  ألجل 

املشكالت  حل  يف  الطوىل  اليد  التطوعي  للعمل 
االقتصادية. 

ثانيًا: مكاسب اجتامعية: 
حتققها  التي  االجتامعية  املكاسب  اىل  نظرنا  واذا 
املادية؛  املكاسب  تفوق  نجدها  التطوعية،  االعامل 
ألهنا تسهم يف تعزيز الشعوب باملسؤولية االجتامعية 
وتنبذ السلوك الال ابايل أو ما يدعى باالغرتاب داخل 

الوطن، فنجده حيقق املكاسب التالية:

أفراد أ.  بني  والتعاطف  التعاون  روح  إشاعة 
املجتمع.

يسمى ب.  ما  أو  )الغرية  باآلخر  الشعور  تنمية 
»االيثار«(.

الشعور باملسؤولية جتاه املجتمع الذي ينتمي اليه.ج. 

إشغال أوقات الفراغ بام ال يدع جماالً لألشخاص د. 
الدراسات  ألن  االخرى؛  باملشاكل  بالتفكري 
لديه  يكون  سوف  العاطل  االنسان  ان  أثبتت 
الطالق  مثل  االرسية،  للمشاكل  استعداد 
والعنف االرسي وازدراء اآلخرين، ويف حياتنا 
أمثلة كثرية عىل ذلك، فنجد يف حميطاتنا العائلية 
نامذج لرجال عاطلني عن العمل تسببوا بمشاكل 

مع أرسهم مجيعًا.

ويف جمتمعاتنا العربية واالسالمية ال يوجد اهتامم 
الــدول  يف  بينام  العاطلني،  هبــؤالء  الدولة  قبل  من 
الغربية خيتلف االمر متامًا، فهذه الدول لدهيا مشاريع 
العمل  يف  إسهامهم  بغية  هؤالء  تستقطب  متعددة 
هذه  وتسمى  الدولة،  ومصلحة  ملصلحتهم  حتقيقًا 
املشاريع بـ )إعادة االدماج(، إذ أن هذه الدول تنفق 
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كوهنا  والربامج؛  املشاريع  تلكم  عىل  طائلة  أمــواالً 
تسهم يف ختليص جمتمعاهتم من املشاكل.

ثالثًا: مكاسب صحية:
العاطلني  الناس  تصيب  التي  االمراض  أكثر  إن 
هبا،  يمرون  التي  النفسية  احلالة  سببها  العمل  عن 
فالعمل التطوعي -بام فيه من حركات- يكون سببًا 
مصاديق  أحد  العمل  كون  اجلسمية،  الصحة  لتوفر 
والنشاط؛  احليوية  إجياد  عىل  قوي  ومؤرش  احلركة 
ألن جسم االنسان فيه طاقات كثرية فائضة ال يمكن 
التخلص منها اال بالعمل، أضف اىل ان التخلص من 
االمالح الزائدة والسكريات املرضة للجسم ال يكون 
إال باحلركة بغية جتنب االصابة بأمراض كثرية، منها: 
بعض  وتعطل  الرشايني،  وتصلب  األوعية  انسداد 

الغدد اهلامة عن أداء وظيفتها بصورة صحيحة.

فحّدث  الذهنية  النشاطات  عىل  العمل  تأثري  أما 
تأثري  له  العمل  يصاحب  الذي  فالتفكري  حرج،  وال 
الدماغ عضلة  الدماغ عىل حيويته؛ كون  عىل حمافظة 
استخدامها،  عدم  نتيجة  باخلمول  لالصابة  قابلة 
وصدق رسول اهلل إذ يقول: )ان القلوب لتصدأ 
عىل  العمل  تأثري  أما  ــد......()40(،  احلــدي يصدأ  كام 
نفسية االنسان فهذا ايضًا مما اثري يف موضوع العمل 
التطوعي، إذ أن العمل يمنح الثقة بالنفس من خالل 
االجتامعي  التواصل  خالل  من  أو  ما  صنعة  اتقان 
التطوعي أحد األسباب  مع اآلخرين، فصار العمل 
التي من خالهلا يمكن القضاء عىل الشعور بالوحدة 
والكآبة واخلوف من املستقبل، وغريها من األمراض 

النفسية االجتامعية.

رابعًا: زيارة الأربعين والعمل التطوعي: 

)عالمات   :العسكري احلسن  االمــام  قــال 
وزيــارة  واخلمسني  ــدى  اإلح صــالة  مخــس:  املؤمن 
واجلهر  اجلبني  وتعفري  باليمني  والتختم  األربعني 
له  احلديث  وهــذا  الرحيم()41(،  الرمحن  اهلل  ببسم 
مداليل كثرية أمهها: أنَّ َمْن زار االمام احلسني يوم 
االربعني ُعدَّ من املؤمنني، ملا هلذه الزيارة من أثر رئيس 
يف بناء املجتمع املوايل ألهل البيت، فهي عبارة عن 
نفسها كعقل  املعزين تطرح  جتمع حاشد ملاليني من 
اجتامعي ال يمكن جتاوزه، فهي)حتمل آالف الرسائل 
والدعوات املوجهة اىل آالف املراكز والنواحي، ففي 
املتواصلة  االعالمية  والثورات  التكنولوجيا  زمن 
القنوات  يف  متأللئة  األربعينية  الزيارة  مشاهد  بدت 
املشاهد  لتضع  املؤثرة  املشاهد  تنقل  التي  الفضائية 
وهو:  كبري  تساؤل  أمام  املجتمع  أطياف  مجيع  ومن 
هبذا  تزحف  املليونية  اجلموع  هذه  جيعل  الــذي  ما 
االرصار نحو قبلة االحرار والثائرين؟، فيأيت اجلواب 
مدويًا: إنه احلسني وعظمة التضحية التي قدمها(
املسؤولني  كل  اهتامم  الزيارة  هذه  نالت  وقد   ،)42(

إن  املصادر  بعض  )ذكرت  فقد  املعمورة،  انحاء  يف 
مسؤول القوات املسلحة يف الرشق االوسط لإلدارة 
عرب  احلسينية  الظاهرة  هذه  يراقب  كان  االمريكية 
وبشكل  أكثر  أو  اسبوعني  ملــدة  الصناعية  ــامر  االق
أكثر  الشيعة  أنتم  أعرتف  أنا  قال:  وبعدها  مبارش، 
حترضًا باملقايسة مع األحداث التي تقع يف نيويورك أو 
باريس()43(، كذلك يقال: ان جريدة القبس الكويتية 
ما   2013/12/15 يوم  الصادر  عددها  يف  نقلت 
الذي  الفاتيكان  وفد  أعضاء  من  عدد  )شارك  ييل: 
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يزور العراق يف مسرية عىل األقدام أمس تتوجه من 
االمام  أربعني  لذكرى  إحياًء  كربالء  اىل  النارصية 
لريبرييو  املونسيور  برئاسة  الوفد  وسار   احلسني
اندرياتا رئيس مؤسسة احلج التابعة للفاتيكان بنحو 
اىل  عراقيني  مسيحيني  دين  رجــال  برفقة  مرت  كيلو 
جانب الزوار الشيعة من النارصية حيث يقيمون)44(، 
ذكره؛  عن  احجمنا  الذي  الكثري  وأمثاله  هذا  وكل 
َلدليل عىل ان هذه الزيارة املليونية قد أخافت هؤالء 
هبذه  إعجاهبم  يبدون  وجعلتهم  املليوين  بزحفها 
اجلموع املليونية ضامرين يف قلوهبم حنقهم عىل هذا 
هذه  ان  عن  متغافلني  بالذات،  املذهب  وهذا  الدين 
الزيارة هي برعاية ربانية وإدارة إهلية،ألنه تعاىل قال: 
فْئَِدةً ّمَِن انلَّاِس َتْهوِي إَِلِْهْم َواْرزُْقُهم ّمَِن 

َ
﴿فَاْجَعْل أ

كنا  واذا   ،37 ابراهيم:  يَْشُكُروَن﴾  لََعلَُّهْم  اثلََّمَراِت 
نفخر هبذه اجلموع املليونية الذاهبة اىل كربالء احلسني 
فلنا أْن نفخر هبذا املرشوع اجلامهريي الذي ال نظري له 
يف حقل املامرسة والتشجيع عىل العمل التطوعي؛ إذ 
أن هذا الزحف املليوين بحاجة خلدمة طعام ورشاب، 
فمن يا ترى يوفر هلم هذا ماديًا وخدميًا؟ وللجواب 
يتوفر  املوسم  هذا  يف  إن  نقول:  السؤال  هذا  عىل 
املتطوعني يتوزعون عىل عرشات  مئات اآلالف من 
يصطلح  ما  او  امليدانية  واهليئات  الفرق  من  اآلالف 
الطرق  كافة  عىل  )املواكب(  بـ  الزيارة  ثقافة  يف  عليه 
املؤدية اىل كربالء، ومن كافة احلدود العراقية،ال سيام 
الطرق التي تربط حمافظات جنوب العراق بكربالء 
النخوة  )طريق  بـ  يسمى  ان  جيب  الــذي  املقدسة 
احصاء  يمكن  ال  الطريق  هذا  ويف  العراقية()45(، 
وقد  خمتلفة،  نشاطات  من  املتطوعون  به  يقوم  ما 

وتسمى  مأدبة-  أقاموا  املتطوعني  هؤالء  ان  علمنا 
ُيبسط  ما  املسافر  طعام  عن  عبارة  ُسَفر:  مجع  سفرة: 
عليه األكل)46(- عىل طول الطريق الرابط بني حمافظة 
موسوعة  يف  دخلت  وقد  املثنى،  وحمافظة  البرصة 
املوسوعة  هذه  أدخلت  وكذلك  العاملية،  غينيتس 
برشي  جتمع  اكرب  باعتبارها  فيها؛  األربعني  زيــارة 
هلا  الدعوة  يف  أحد  يتدخل  مل  عفوي،  تلقائي  مليوين 
وإنام  لتجمعها  مسبق  موعد  وال  تنظيمها  ادعى  أو 
موسم  كل  يف   احلسني حب  وجيمعهم  مجعهم 
لكل  مظلوميته  واعــالن  الزيارة  هو  واحد  وهلدف 
العامل، وقد جتسدت هذه الزيارة بأهنا )زيارة للشهامة 
واالخالص والتضحية والدين ولكل فضيلة عرفها 
الفضيلة جتسدت يف احلسني كأنبل ما  االنسان؛ ألن 
يمكن ان تتجسد يف شخص()47(، اهنا منهل ومغنم 
التاريخ  عرب  والنبل  واإليثار  التضحية  معاين  لكل 

.املقدس والذكريات املقدسة أليب األحرار

إن هؤالء املتطوعني بذلوا جهودًا مضنية وكبرية، 
الواقعي،  الوصف  هبــذا  وصفناهم  أن  نبالغ  وال 
فهؤالء أبناء البرصة -مدينة واحدة من مدن العراق- 
مواكبهم  ووصــفــوا  البذل  يف  مثال  أروع  ــوا  رضب
مع  رحاهلا  تشد  الّرحل  كالبدو  مواكبنا  )إن  فقالوا: 
حركة الزائرين.... وهلم الف موكب حسيني ملسافة 
كيلو مرت، وتلك خاصية متيزت هبا  تتجاوز )500( 
الرائع  املثل  وهذا  غريها()48(،  دون  البرصة  حمافظة 
ليس فيه ادنى مبالغة إذا قارناه بأمثلة اخرى وقصص 
ان نرسد  لنا  أمامها مبهورًا، والبد  الفرد  كثرية يقف 
بعض تلك القصص النبيلة التي تكشف مدى حجم 

التضحية والبذل:
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ما . 1 عن  الرشيعة(  موكب)حامي  صاحب  يروي 
حيدث يف مواكب الزائرين يف البرصة- وهذا ما 

امتازت به املواكب البرصية بالذات- يقول:

مجيع  يف  احلسينية  املواكب  عمل  ينتهي  )حينام 
سري  توقف  حال  كربالء  اىل  املتوجهة  املحافظات 
وتنتقل  رحاهلا  البرصة  مواكب  تشد  بينام  الزائرين، 
بعد السابع من شهر صفر من البرصة وحسب حركة 
والديوانية  والساموة  قار  ذي  حمافظات:  اىل  الزائرين 
املواكب  وهذه  كربالء،  اطراف  اىل  وبابل  والنجف 
نحو ألف موكب ينتقل بكامل عدته وعدده من اخليم 
الكهربائية  واملستلزمات  الطبخ  وأدوات  والكرايس 
عىل  خيامها  لتنصب  الزائرين  مع  والفرش  واملؤونة 
اخرى  مرة  لتستقبلهم  مسريهم  من  أبعد  مسافات 
الطعام والرشاب واملبيت والدواء وهتيئة  وتقدم هلم 
أمكنة الصالة والعبادة يف جو من املامرسة اخلدمية ال 
يوجد نظريها يف العامل، إذ جيند اآلالف انفسهم خلدمة 
ماليني من الناس يسريون نحو حمافظة كربالء ليس 
واالنتصار  احلسني  حب  اال  سابقة  معرفة  أي  بينهم 

لقضيته العاملية العادلة()49(.

الصبية . 2 من  كبري  عدد  يتجمع  املواكب  أحد  يف 
ترتاوح أعامرهم بني 8-14 سنة، وعند السؤال 
من  جمموعة  )إننا  أحدهم:  قال  وجودهم  عن 
عماًل  ننفذ  أْن  عىل  اتفقنا  واالصدقاء  االقارب 
واملواكب  املوكب  واجهة  تنظيف  هو  واحدًا 
االمام  هدف  ان  مبينًا  العام،  والشارع  املجاورة 
االصالح،  هو  العظيمة  وثورته   احلسني
والنظافة تعكس حترض الشعوب وتطورها()50(.

بعمل . 3 اختصت  اخرى  جمموعة  هناك  ونجد 

احد  يقول  متطور،  باسلوب  والتدليك  املساج 
بنا جمموعة من اخلدام عىل عمليات  هؤالء: )درَّ
وعىل  واالرجل  لالقدام  واملساج  التدليك 
بفك  اخلاصة  املراهم  من  جمموعة  استخدام 
ومنها  والرشايني  االوردة  ومعاجلة  التشنجات 
خدمتنا  يف  ونحن  والروماجلني،  الزيتون  زيت 
نركز عىل كبار السن واالطفال والصبيان؛ كوهنم 
أجسامهم  لغضاضة  خاصة  خدمة  اىل  حيتاجون 
وضعف أبداهنم، الن العاملني استندوا لنصائح 

طبية من اطباء ومعاجلني خمتصني()51(.
ينقل الكاتب فرج احلطاب- الذي سار مشيًا عىل . 4

االقدام مع زوار االربعينية معايشًا إياهم الكامل 
طقوس  »تطور  بعنوان  التي  املاجستري  رسالته 
احلداد الشيعية يف العراق احلديث« طقوس زيارة 

االربعني- يقول: 

النجف  يف  الكرامة  حي  منطقة  اىل  وصولنا  عند 
االرشف أمسك يب احد الشباب قائاًل: تفضل معي 
انت ومجاعتك لنخدمكم هذه الليلة، وقد أشار عيلَّ 
وعند  ففعلت،  لدعوته  استجيب  بأن  مرافقيي  احد 
قائاًل: )اهاًل  بإستقبالنا والده  اىل منزله كان  وصولنا 
منا  واعتذر  احلسني(  بزوار  اهاًل  اهلل،  عبد  ايب  بزوار 
بسبب  يعمل  ال  املــاء  سخان  ألن  ــذروين  اع قائاًل: 
لكم  املاء  سنسخن  لكننا  الكهربائي،  التيار  انقطاع 
ان  منا  ثم طلب  الغاز كي تستحموا،  بواسطة طباخ 
)بأنه  بنفسه؛ معلاًل ذلك  يغسلها  نخلع جواربنا كي 
وان   احلسني زوار  جوارب  بغسل  رشفًا  سيزداد 
عمله هذا ال يساوي شيئًا امام األقدام التي ستواصل 
لنا  قدموا  ثم   ،احلسني قرب  لتزور  املبارك  مشيها 
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هذه  الكاتب  نقل  وقد  والسكائر(  والشاي  العشاء 
القصة مطولة لكننا اخترصنا جتنبًا لالطالة، والكاتب 
ينقل قصصًا  ثم  املسرية،  ملا حيصل يف هذه  يف دهشة 
اخرى يقف أمامها مذهوالً مل يصّدق ما شاهده معلنًا 
ان ما حصل له لو انه روي له من قبل أحد الناس مل 
يصدقه؛ النه ال يوجد شعب يقدم مثلام قدمه الشعب 

العراقي الغيور()52(. 

هذه بعض من قصص الشهامة العراقية أو طريق 
التمثل  االجانب  ببعض  حدا  مما  العراقية؛  النخوة 
بالعراقيني وانشاء املواكب احلسينية، فقد نقلت جملة 
)قامت  1432هـــ:  حمرم  يف  الصادر  عددها  يف  النبأ 
رشكات  إحدى  يف  العاملني  الصينيني  من  جمموعة 
التسوق يف مدينة النارصية )300( كيلو مرت جنوب 
كربالء املقدسة بتقديم اخلدمات للزائرين الكرام اىل 
أحد  ليون  السيد  ورصح  الشهداء.....  سيد  مرقد 
قررنا   :)NEN( الصينية  التسوق  رشكة  يف  العاملني 
 زوار احلسني النارصية خلدمة  أهايل  مع  املشاركة 
نصب  خــالل  من  هلم  والـــرشاب  الطعام  وتقديم 
عىل  دلَّ  إن  وهذا  كصينيني()53(،  بنا  خاص  موكب 
 يشء فانام يدل عىل ان ثورة وزيارة االمام احلسني
قد استقطبت حتى غري املسلمني وجعلتهم يسريون 
يف ركبه، باالضافة اىل ان زيارة األربعني )متثل انتصار 
ولتخلق  الظامل،  السيف  رهاقة  عىل  الصادق  الشعار 
من  جمموعة  اجتامع  فإن  واإللتئام،  التوافق  روح 
سيولد  العقيدة  بدافع  ما  عمل  يف  واحتادهم  الناس 
العالقات  ويعزز  االفراد  بني  وثيقة  وشائج  حمالة  ال 
)دورًا  يامرسون  املتطوعون  هؤالء  االجتامعية()54(. 
انفسهم من دون ان يعّولوا كثريًا عىل  مهاًم يف تنظيم 
الدور احلكومي، سواء يف جمال التنظيم أو اخلدمات 

الزيارة  هذه  تنظيم  يف  ينجحون  ما  وغالبا  املختلفة، 
الذي  االجيايب  واالستعداد  العايل  االنضباط  بسبب 
وقد  الــزيــارة()55(،  اثناء  املشاركني  معظم  به  يتحىل 
يف  الناس  من  لآلالف  الفرصة  املناسبة  هذه  أتاحت 
العمل واكتساب املهارات التي استطاعوا – بعد هذه 
الزيارة- اإلتكاء عليها يف احلصول عىل عمل بربكة 

هذه اخلدمة امليمونة.

الزيارة  هــذه  ان  نجزم  ان  نستطيع  ال  اننا  عىل 
يرصفه  ما  ألن  مالية،  مكاسب  للعراق  جلبت  قد 
باملجان دون مقابل، وهذا وان كان  انام هو  العراقي 
يشكل حركة اقتصادية، اذ بواسطتها يتحرك السوق 
بالنسبة  لكنه  املجاورة،  الدول  اسواق  بل  العراقي 
ألهل العراق ال يعني شيئًا ما دام الكل يعمل باملجان 
والكل يقدم ما يعمله بدون مقابل، اال اذا استثنينا ما 
حتصل عليه الدولة العراقية من مكاسب من جمموعة 
تأشريات الدخول التي حيصل عليها الزوار االجانب 
السوق  اىل  تدخل  التي  النقدية  العمالت  اىل  اضافة 

العراقي.

بالعمال  الح�شيني  التطوعي  العمل  مقارنة  خام�شًا: 

التطوعية الخرى لغير الح�شين: 

اننا اذا ما حاولنا تتبع هذا املوضوع نجد ان هناك 
فروقًا بني االعامل التطوعية احلسينية وغري احلسينية، 
وبني  األربعني  زيارة  أثناء  املؤمنون  به  يقوم  ما  أي 
التي   - الفروق  تلك  ومن  املتطوعني.  من  غريهم 

سنقف عليها بعجالة - هي:

الدوافع الذاتية: . 1

 ان ما يقوم به املتطوع خلدمة زوار االمام احلسني 
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يكون عن دوافع ذاتية بحتة دون ان يكون هناك حمفز 
خارجي، بينام نجد ما يقوم به املتطوعون يف البلدان 
مالية،  مكافآت  عىل  ــه  ورائ من  حيصلون  االخــرى 
تقدم هلم  التي  املرصوفات  النقل وبعض  اجور  مثل 

كالطعام والرشاب املجاين.

حرية اختيار العمل التطوعي:. 2

عىل  التطوعي  العمل  ــدول  الـ بعض  تــفــرض 
العمل  أفرادها عىل هذا  اهنا تشجع  مواطنيها بحجة 
التطوعي، بينام نجد ان من يعمل للحسني يكون 

عمله طواعية وبدون الزام.

التنافس الرسايل:. 3

إلنجاح  الغرب  دول  يف  الناس  يتطوع  عندما 
مرشوع ما، يتصارع الكل من أجل انجاح مرشوعه 
التوتر  يسبب  بــدوره  وهذا  اآلخرين،  حساب  عىل 
أثرا  نجد  ال  بينام  أنفسهم،  األفــراد  بني  والكراهية 
 ،لذلك عند املتطوعني خلدمة زوار االمام احلسني
احلسينية  املــواكــب  أصــحــاب  كثرة  مــن  فبالرغم 
والقبلية  العرقية  وانتامءاهتم  توجهاهتم  واختالف 
متآلفني  مجيعًا  أهنم  إال  والثقافية  واملذهبية  والدينية 
متحابني يتنافسون عىل مبدأ واحد ليس فيه بغض او 

حتاسد، فال رصاعات وال مشاكل بينهم.

احلالة التعبوية:. 4

عام  بعد  عامًا  ــزدادون  يـ  احلسني ــدام  خ ان 
مؤسسات،  ضمن  يندرجوا  أن  دون  هائلة  بأعداد 
البلدان االُخرى،  بينام ال نجد ذلك يف املتطوعني يف 
بل قد حيصل عندهم نقص يف عدد املتطوعني، وهذه 
احلسني  االمام  خدام  به  يقوم  ما  عظم  تبني  املقارنة 

الذين يستحقون وقفة اجالل وإكبار، فهؤالء مفخرة 
االنسانية يستحقون إشادة دولية، ومن املؤكد أن هذا 
مل حيدث ومل يشجع عليه أحد من الدول؛ كون هؤالء 

شيعة ينتمون اىل احلسني رجل االنسانية اخلالد.

الخاتمة والنتائج: 

لزيارة  االبعاد االجتامعية  بعد هذه االطاللة عىل 
األربعني ال بد من وقفة مع أهم ما توصلنا إليه من 

نتائج:

وجودها . 1 مدى  وعىل  األربعني  زيارة  استطاعت 
من حتقيق مكاسب اجتامعية واخالقية وسياسية 

واقتصادية.
استطاعت هذه الزيارة أن تستقطب كل رشائح . 2

توحد  أن  واستطاعت  وشيعة،  سنة  املجتمع 
الطائفية  أدران  من  قلوهبم  وغسل  املسلمني 
فيه  اجتمع  آخر  حج  فهي  اجلاهلية،  واالحقاد 

الناس من كل حدب وصوب.
إن األعامل التطوعية التي يقوم هبا املؤمنون أيام . 3

دعمهم  عن  خالهلا  من  يعرّبون  انام  األربعينية 
واستنكارهم  واحلق،  والعدل  للخري  وتأييدهم 

وكرههم للظلم والباطل.
احلسينية . 4 والشعائر  االربعني  شعرية  تعترب 

إذا ما قورنت  االخرى شعارات حضارية راقية 
وقد  املسلمني،  عند غري  املوجودة  الشعائر  ببقية 
أثبتت أهنا أرقى الشعائر وأكثرها فاعلية وتأثريًا 
وثورية، ويدل عىل ذلك ديمومتها واستمراريتها 
اىل  األحرار  أيب  استشهاد  منذ  جذوهتا،  وتوقد 

يومنا هذا. 
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االهتامم البالغ لوسائل االعالم املرئية واملسموعة . 5
هذه  واحداث  لفعاليات  ومواكبتها  واملقروءة 
االعالم  وسائل  سيام  ال  الكبرية،  الشعرية 
من  الغربية،  باحلكومات  ترتبط  التي  االجنبية 
اجل متابعتها وحتليل مضامينها واحلذر منها من 
انسانية  وهزة  كربى  ثورة  إحداث  اىل  تؤدي  ان 

تؤدي اىل ما ال حيمد عقباه.
إن للعمل التطوعي فوائد وعائدات اجيابية عىل . 6

الفرد املامرس هلذا العمل خصوصًا وعىل املجتمع 
عمومًا قد تكون مادية او معنوية حيصلون عليها 
قضية  خلدمة  التطوعي  العمل  أما  عدة،  بطرق 
واملشاركني  له  املامرسني  فان   احلسني االمام 
إمامهم  من  والرضا  الشفاعة  إال  يبغون  ال  فيه 

ونوال الثواب واالجر االخروي. 
االنسان . 7 وطأة  قدم  قديم  التطوعي  العمل  ان 

وضعفًا  قوًة  خيتلف  لكنه  االرض،  وجه  عىل 
من  الدول  تواجهها  التي  الطبيعية  احلاالت  يف 
الكوارث واألزمات، فيزداد- العمل التطوعي- 
قوًة عند حلول تلك الكوارث ويقل عند وجود 

االمن واالمان.

الخاتمة والتو�شيات

الشعائر . 1 القامة  خاصة  وزارة  إنشاء  رضورة 
والعمرة  احلج  وزارة  غرار  عىل  احلسينية 
واإلعداد  التنسيق  منها  اهلدف  السعودية، 
من  اىل  حتتاج  الهنا  احلسينية  الشعائر  ملراسم 
يديرها وخيطط هلا بام يتناسب مع حجمها وكثرة 
املشاركني فيها وحتديد رسومها وتكاليفها ودقة 

ولطف شعائرها.

خطباء . 2 من  واملنفذين  للمخططني  طريقة  إعداد 
وقراء للمراثي واملصائب واملواعظ واللطميات 
وتصفية املوروث الشيعي مما ادخل فيه، ودراسة 
بني  وتتداول  تقرأ  التي  الروايات  ومتحيص 
اخلطباء واخراج ما هو ليس منها وادخال ما كان 

منها.
بام ان ما تقدم يتطلب مهارة خاصة وتدريبًا وفنًا . 3

اجلانب  هبذا  واخلرباء  الفنيني  ارشاك  جيب  لذا 
كون هذه الشعائر تتسم بالقداسة.

واملواطنني . 4 الدولة  بني  مشرتكة  ميزانية  اجياد 
والتبذير  االرساف  عدم  بغية  بينهام  والتنسيق 

الذي نشهده يف زيارة االربعني.
تثقيف الناس عىل هذه الشعائر تالفيًا ملا نرى من . 5

املعزين  تتالئم ووضع  بعضهم من ترصفات ال 
.آلل الرسول

الفني . 6 للذوق  للعزاء  الشكلية  املراسيم  اخضاع 
واحلضاري  الثقايف  والبعد  الرمزية  والقدرة 

ملختلف الناس املقيمني هلذه املراسم.
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الأبعاد الإجتماعية وال�شيا�شية للزيارة الأربعينية 

وموقف الحكومة العراقية الملكية منها

م.د. اأركان مهدي عبد اهلل ال�سعيدي

باحث - مديرية تربية ذي قار

الملخ�ض

 تعد زيارة األربعني من أهم الطقوس الدينية التي يقوم هبا شيعة أهل البيت يوم 20 صفر من كل سنة 
عىل املستويني الديني والعبادي، كام أن هلذه الزيارة أبعادًا اجتامعية وسياسية أثبتنا أمهيتها التارخيية عىل املستوى 
الفكر  يف  الزيارة  أصالة  أمهية  هي:  مواضيع  عدة  اىل  ُقّسم  الذي  البحث  هذا  خالل  من  واحلكومي  الشعبي 
الشيعي وزيارة اإلمام احلسني يوم األربعني عىل وفق املوروث الروائي ألئمة أهل البيت، كذلك أوضحنا 
سرتاتيجية الزيارة األربعينية يف تربية املجتمع عىل املبادئ اإلنسانية والقيم الروحية واألخالق اإلسالمية، من 
جانب آخر بينّا األبعاد السياسية للزيارة األربعينية واملتمثلة بخشية احلكومة منها ألهنا أداة احتجاج سياسية، 
كذلك تناول البحث موقف احلكومة العراقية يف العهد امللكي من الزيارة األربعينية الذي أخذ بالتصاعد بعد 

عام 1935 إىل درجة املنع وفرض القيود والتعهدات عىل املواكب احلسينية.
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The social and political dimensions of the Arbaeen pilgrimage and the posi-

tion of Iraqi government toward it

Dr. Arkan Mahdi al-Saidi

Dhi Qar Governorate's Directorate of Education 

Abstract

The visit of forty of the most important religious rituals carried out by Shiites Ahl al-Bayt 
peace be upon him on 20 Safar of each year on the religious level and worship، and the visit has 
social and political dimensions proved historical importance at the grassroots and government 
through this research، which was divided into several topics: The importance of the visit to the 
Shiite thought and the visit of Imam Hussein )peace be upon him( on the fortieth day according 
to the inherited heritage of the people of the House of the House (peace be upon them)، and also 
explained the strategy of the visit to the fourteenth in the education of the community on the 
principles of humanity and spiritual values   and Islamic ethics، on the other hand، The visit also 
dealt with the position of the Iraqi government in the royal era of the fortieth visit، which began 
to escalate after 1935 to the point of prevention and the imposition of restrictions and pledges on 
the Husseini processions. 
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المقدمة

أمهية   البيت أهــل  أئمة  ــة  أرضح لــزيــارة  إن 
عند  والسياسية  واالجتامعية  الدينية  احلياة  يف  كبرية 
وقد  الكبرية،  اإلسالمية  املعامل  من  ُتعدُّ  فهي  الشيعة 
جاء يف الرتاث الشيعي ما يدلل عىل قدسيتها وحيث 
عباديًا  جانبًا  تشكل  أصبحت  ولذلك  زيارهتا،  عىل 
أهل  بأئمة  والوجداين  العقيل  االرتباط  يقوي  مهاًم 
استلهام  يعني   قبورهم عىل  فالوقوف   ،البيت
املواقف  من  اإلنسانية  والقيم  احلضارية  التجارب 

.اإلسالمية التي قام هبا األئمة

اإلمام  موقف  وأمهها  املواقف  هذه  أبــرز  ومن 
حينام  األمــوي،  والظلم  االستبداد  جتاه   احلسني
سطر أروع ملحمة يف كربالء شهدها التاريخ انتهت 
الدم  وانترص  والكافرين  املنافقني  زيــف  بكشف 
الطاهر عىل سيوف الظاملني، ومنذ ذلك اليوم أصبح 
سيد الشهداء قبلة الثائرين، حيج إىل قربه املؤمنون ال 
كل  من  صفر(  من  )العرشين  األربعني  يوم  يف  سيام 

عام.

باقي  لزيارة األربعني خصوصية عىل  أن  ال شك 
كثرة  من  به  متيزت  ملا   احلسني ــام  اإلم زيــارات 
لزيارة  العامل  دول  خمتلف  من  الوافدين  الزائرين 
أبعادًا  الزيارة  هذه  ضمت  وقد  الشهداء،  سيد  قرب 
البحث  هذا  خالل  من  بيناها  وسياسية  اجتامعية 
أصالة  أمهية  منها:  مواضيع  عــدة  تضمن  ــذي  ال
 احلسني اإلمام  وزيارة  الشيعي  الفكر  يف  الزيارة 
الروائي  املوروث  ما ورد يف  وفق  األربعني عىل  يوم 
سرتاتيجية  أوضحنا  كذلك   ،البيت أهل  ألئمة 

الزيارة األربعينية يف تربية املجتمع، حينام تكون هذه 
تعطى  لألجيال  تدريبي  معسكر  عن  عبارة  الزيارة 
والعطاء  والبذل  اإليثار  من  العملية  الــدروس  فيه 
والتضحية يف سبيل املبادئ اإلنسانية والقيم الروحية 
من  وبّينّا   ،احلسني اإلمام  اجلها  من  ضحى  التي 
األربعينية  للزيارة  السياسية  األبعاد  آخر  جانب 
واملتمثلة بخوف احلكومة منها ألهنا رسخت املبادئ 
اجلهادية عند املؤمنني لتشكل بذلك - عىل مر التاريخ 

- أداة احتجاج سياسيًة ضاغطة ضد السلطات. 

َن البحث كذلك موقف احلكومة العراقية يف  تضمَّ
العهد امللكي من الزيارة األربعينية وكيف كان موقفًا 
وقت  األمنية  اإلجـــراءات  وتكثيف  باحلذر  اتسم 
بالتصاعد بعد  انه أخذ  بداية األمر، إال  الزيارات يف 
عام 1935 إىل درجة املنع وفرض القيود والتعهدات 

عىل املواكب احلسينية.  

اأوًل: اأ�شالة الزيارة في الفكر ال�شيعي

تعد زيارة أرضحة أئمة أهل البيت من الشعائر 
الدينية املهمة يف الفكر الشيعي نتيجة ملا هلا من مقاصد 
تعود عىل  وآثار أخالقية وتربوية  عقائدية وإسالمية 
املجتمع، ولذلك وردت أحاديث كثرية يف هذا الباب 
أمام  فلكل   ،األئمة زيارة  أمهية  عىل  وحتث  تؤكد 

منهم زيارة خمصوصة ذكرهتا كتب الزيارات)1(.

ان مجيع هذه الزيارات هلا آثارها الدينية وفوائدها 
االجتامعية وردت يف كتب احلديث ورشحها العلامء 
من   لذكراهم وإحياًء  لشأهنم  تعظيم  منها:  لعل 
فهم  والسلوك،  السري  عامل  يف  هبم  االرتباط  أجل 
القدوة واألسوة احلسنة التي أكد الباري تبارك وتعاىل 
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االقتداء هبا، قال تعاىل: ﴿ لََقْد َكَن لَُكْم ِف رَُسوِل 
اْلِخَر  َواْلَوَْم  يَرُْجو اهلل  َكَن  لَِّمن  َحَسَنٌة  ْسَوةٌ 

ُ
أ  ِ اهللَّ

هي   زيارهتم فإن  كذلك  َكثًِيا﴾)2(،  اهلل  َوَذَكَر 
جزء من التعبري عن حمبتهم عليهم السالم التي أوجبها 
لُُكْم 

َ
ْسأ

َ
أ َلّ  ﴿قُل  تعاىل:  قال  عباده،  عىل  تعاىل  اهلل 

﴾)3(، كام ان زيارهتم  ةَ ِف الُْقْرىَبٰ ْجًرا إَِلّ الَْمَوَدّ
َ
َعلَيْهِ أ

 :الصادق اإلمــام  قال  معهم،  العهد  جتديد  هي 
وإّن  وشيعته،  أوليائه  عنق  يف  عهدًا  إماٍم  لكّل  ))إّن 
ِمن متام الوفاء بالعهد وُحسن األداء زيارة قبورهم، 
رغبوا  بام  وتصديقًا  زيارهتم،  يف  رغبًة  زارهم  فَمن 
فيه، كانت أئّمُتهم شفعاَءهم يوَم القيامة(()4(، كام ان 
مرتتبة  كثرية  ومادية  ومعنوية  روحية  آثارًا  لزيارهتم 
العيان  بواقع  الشيعة  ملسه  ما  وهذا   زيارهتم عىل 
ورأوه بعني اليقني وبشكل ال يقبل الشك، فضاًل عن 
يصيل  للعبادة  أماكن  عن  عبارة   قبورهم ان  ذلك 
ألهنا  رهبم،  ويدعون  القرآن  ويقرئون  املؤمنون  فيها 
أماكن يستجاب فيها الدعاء فتقىض احلاجات وتغفر 
ُبُيوٍت  الذنوب ويكسب الثواب)5(، قال تعاىل: ﴿ِف 
ْن تُرَْفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه يَُسّبُِح َلُ فِيَها 

َ
ُ أ ذَِن اهللَّ

َ
أ

بن  عيل  اإلمام  عن  ورد  كام  َواْلَصاِل﴾)6(،  بِالُْغُدّوِ 
احلسني أنه قال: قال احلسني صلوات اهلل عليه يا 
أبتاه ما ملن زارنا؟ قال يا بني من زارين حيًا وميتًا ومن 
زار  ومن  وميتًا  حيًا  زارك  ومن  وميتًا  حيًا  أباك  زار 
أخاك حيًا وميتًا كان حقيق عيلَّ أن أزوره يوم القيامة 

وأخلصه من ذنوبه وأدخله اجلنة)7(.

املحور  يمثل   بأئمتهم الشيعة  ارتــبــاط  إن 
األساس والركيزة األساسية يف بناء التفكري العقائدي 
عندهم ألهنم عدل القرآن، لذلك فإن االرتباط هبم 

الرشيعة، وتعد زيارة  لفهم متطلبات  قرآنية  رضورة 
أرضحتهم جزءًا من هذا االرتباط وهي من أهم 
هلا،  املؤكد  بل  الشيعية  هويتهم  عىل  الدالة  الطقوس 
وقد دافع الشيعة فكريًا وعقديًاوعىل مر التاريخ عنها 

ضد من ال يؤمن هبا كالوهابية السلفية)8(. 

لقد تعهد شيعة أهل البيت طوال السنني املتعاقبة 
بذلوا  وقد  السنة،  مدار  عىل  أئمتهم  أرضحة  بزيارة 
الغايل والنفيس يف سبيل ذلك من تقديم املهج وتقطيع 
لذلك  ــوال،  األم وبــذل  األعــداء  قبل  من  األعضاء 
السياسية  السلطات  لتحدي  رمزًا  زيارهتم  شكلت 
التي   التاريخ السيام زيارة اإلمام احلسني عىل مر 
أداة  إىل  مبارشة  كربالء  واقعة  بعد  ذاهتا  يف  حتولت 
لتأكيد الوالء  احتجاج سياسية، ثم أصبحت وسيلة 
لتصبح  ونرشها  الشيعية  املعتقدات  وترسيخ  الديني 
يف النهاية ركنًاثقافيًاوأساسيًايف بناء الطقوس الشيعية 

وما بلورته من هوية مذهبية عىل مدى التاريخ)9(. 

ال�شالم(   )عليه  الح�شين  الإمام  زيارة  اأهمية  ثانيًا: 

يوم الأربعين

مبدأ  هو  الشيعة  عند  األيــام  ببعض  االهتامم  ان 
اذُْكُروا  لَِقوِْمهِ  ُموَس  قَاَل  ﴿ِإَوذْ  تعاىل:  قال  قراين 
فِرَْعْوَن  آَِل  ِمْن  ْنَاُكْم 

َ
أ إِذْ  َعلَيُْكْم   ِ اهللَّ نِْعَمَة 

بَْناَءُكْم 
َ
أ ُوَن  َوُيَذّبِ الَْعَذاِب  ُسوَء  يَُسوُمونَُكْم 

َويَْسَتْحُيوَن نَِساَءُكْم َوِف َذلُِكْم بََلٌء ِمْن َرّبُِكْم 
إال  هلل  خملوقة  هي  األيام  كل  إن  ومع  َعِظيٌم﴾)10(، 
وتعظيمه  ترشيفه  عىل  يدل  اهلل  إىل  ما  أمر  نسبة  أن 
)شهر  عليه  يطلق  حينام  اهلل  إىل  رمضان  شهر  كنسبة 
اهلل( وكنسبة بعض األمكنة إىل هلل تعاىل، مثل املسجد 
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ان  يرى  من  وهناك  اهلل(،  )بيت  عليه  يطلق  الــذي 
عظيم  حدث  فيه  حصل  يوم  كل  اهلل  بأيام  املقصود 
عند اهلل ومصريي يف تاريخ البرشية أو تاريخ جمتمع 
ة،  اهلل  أيام  من  يعد  اليوم  ذلك  فإن  املجتمعات  من 
وذلك ملا يف هذه املناسبات واأليام من عرب ودروس 
الشعوب  منها  وتتعظ  اإلنسان  منها  يتعلم  ومواعظ 

واملجتمعات)11(. 

اهلل  رســول  ))كــان  يقول:   املؤمنني أمري  كان 
ان  الطبيعي  ومن  اهلل(()12(،  بأيام  فيذكرنا  خيطبنا 
فوائد  له  اهلل  عند  معلومة  أيــام  يف  والذكر  التذكري 
بتارخيها  البرشية  املجتمعات  ربط  منها:  لعل  مهمة 
يف  حصلت  التي  والعرب  التجارب  من  لالستفادة 
بطولية  مواقف  من  ختلو  ال  والتي  السابقة  الوقائع 
وأخالقية وإنسانية تكون عظة ملن يسمعها أو يقرأها، 
لذلك جيب ختليدها وإحياؤها لإلستفادة منها السيام 
فعنرص  اهلل،  شعائر  من  شعرية  تعد  األيام  هذه  وان 
الزمن له أثر مهًم يف إقامة هذه الشعائر إذ متتاز بعض 
يوم  األيام  هذه  ومن  ني  خاصَّ ومعنى  بأمهية  األيام 
تراجيدية  دينية  واقعة  ألعظم  ذكرى  فهو  عاشوراء 
لدى املسلمني، إن تلك احلادثة تتكرر مرات ومرات 
هذه  ولعظم  عام  كل  من  املحرم  من  العارش  يوم  يف 
مدار  عىل  يوم  كل  يف  التعزية  جمالس  تعقد  املصيبة 
ملشهد  يتزلزل  فيه  ما  بجميع  اخللق  عامل  وكأن  السنة 

هذه احلادثة.

يوم  ))ان   النبي عن  ورد  اليوم  هذا  وحلرمة 
عاشوراء يوم من أيام اهلل(()13(، وتأيت زيارة األربعني 
واستكامالً  عاشوراء  ليوم  امتدادًا  البحث  موضوع 
 احلسني اإلمــام  ابتدأها  التي  احلسينية  للمسرية 

عليهم  زينب  وعمته  العابدين  زين  اإلمام  وأكملها 
االنتصارات  لكل  وتتوجيًا  والسالم  الصالة  أفضل 
حيث  اإلنسانية  لألمة  احلسيني  الركب  حققها  التي 
جاءت عائلة احلسني لقرب احلسني لتؤسس بذلك 
لكل  متكاماًل  تربويًا  وإنسانيًا  إسالميًا  مرشوعًا 

البرشية ينطلق من واىل كربالء. 

صفر  من  العرشين  يوم  إن  الطويس  الشيخ  ذكر 
من   احلسني اهلل  عبد  أيب  سيدنا  حرم  رجوع  كان 
بن  جابر  فيه  ورد  الذي  اليوم  وهو  املدينة  إىل  الشام 
عبد اهلل األنصاري صاحب رسول اهلل من املدينة 
فكان   احلسني الشهداء  أيب  قرب  لزيارة  كربالء  إىل 
يوم   اإلمام الناس)14(، ولزيارة  زاره من  أول من 
األربعني أمهية يف املوروث الروائي الشيعي فقد ورد 
استحباهبا يف رواية عن اإلمام الصادق ينقلها صفوان 
زيارة  يف   الصادق موالنا  يل  قال  قال:  مهران  بن 
ذكر  ثم  فتقول:  النهار  ارتفاع  عند  تزور  األربعني: 
نص الزيارة)15(، كام عدت هذه الزيارة من عالمات 
الشيعة)16(،  الكثري من علامء  املؤمن وقد روى ذلك 
السيام وان زيارته مشيًا عىل األقدام هلا خصوصية 

ذكرت فضلها الروايات)17(.
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تربية  في  الأربعينية  الزيارة  �شتراتيجية  ثالثًا: 

المجتمع 

دينية  كشعرية  األربعينية  الزيارة  عن  احلديث  إن 
حديث عن مرشوع وختطيط إهلي الغاية منه هو تربية 
املجتمع وهذا املرشوع يشرتك فيه الدين واإلنسان معًا 
يف عملية تفاعلية، فمن جهة قابلية الشعرية الدينية يف 
ترويض اإلنسان وإعداده روحيًا وفكريًا، ومن جهة 
أخرى تفاعل اإلنسان مع الدين حتى ينعكس ذلك 
من  التي  األهــداف  حتقيق  يف  وفاعليته  سلوكه  عىل 
أجلها رشعت هذه الشعرية، وبذلك فإننا بني نظرية 
وتفاعلية  عملية  تطبيقات  وبني  ربانية  وصياغة  إهلية 
يتوقف  املعادلة  هذه  نجاح  ومدى  اإلنسان  هبا  يقوم 

بطبيعة احلال عىل اإلنسان نفسه.

ان مرشوع النهضة احلسينية هو مرشوع إسالمي 
هيدف إىل إصالح املجتمع وتربيته وقد عمل به كل 
األئمة من خالل حماربة الظلم وإقامة العدل، وقد 
عرّب عن هذا املعنى أمري املؤمنني بقوله: ))اللَُّهمَّ 
ِذي َكاَن ِمنَّا ُمنَاَفَسًة يِف ُسْلَطاٍن  ُه مَلْ َيُكِن الَّ إِنََّك َتْعَلُم َأنَّ
لِنَِرَد  َوَلِكْن  احْلَُطاِم  ُفُضوِل  ِمْن  يَشْ ٍء  اْلتاَِمَس  َواَل 
َفَيْأَمَن  باَِلِدَك  يِف  ْصاَلَح  اإْلِ َوُنْظِهَر  ِدينَِك  ِمْن  امْلََعامِلَ 
ُحُدوِدَك(( ِمْن  َلُة  امْلَُعطَّ َوُتَقاَم  ِعَباِدَك  ِمْن  امْلَْظُلوُموَن 

.)18(

وإذا جئنا إىل زيارة األربعني وهي أحدى حمطات 
فأننا نجدها عبارة عن معسكر تدريبي  النهضة  هذه 
عىل  يعمل  البرشية  األنفس  من  املاليني  يضم  كبري 
ترويضها وتدريبها عىل التضحية والبذل والفداء من 
أجل املحافظة عىل القيم اإلنسانية والروحية التي جاء 

أجلها  من  وضحى   احلسني ومحلها  اإلسالم  هبا 
األربعينية  الزيارة  ان  كام  وأصحابه،  بيته  وأهل  هو 
والتنظيم  العفوية  بني  مجعت  قد  شعائرية  كمامرسة 
الزائرين  من  الزيارة  مراسيم  بجميع  يقوم  من  ألنَّ 
والباذلني خلدمة الزائرين هم الناس العاديني وليس 
ذلك  ومع  الرسمية  احلكومية  اجلهات  من  غريهم 
إرباك  فأن عمل هؤالء يسري بشكل منتظم دون إي 
احتياجاهتم  كل  هلم  ن  تؤمَّ الزائرين  مجيع  ان  لدرجة 
أثناء  حيتاجونه  ما  وكل  واملنام  واملرشب  املأكل  من 
مسريهم إىل كربالء، وكل ذلك يتم بإمكانيات ذاتية 
هبذا  تسيريها  دولــة  أية  تستطيع  ال  ربام  وشخصية 
الشكل من التنظيم واإلمكانية، وإذا أردنا ان نبحث 
عن رس نجاح الزيارة األربعينية عىل مستوى املامرسة 

كشعرية حسينية يمكن إرجاعها إىل عدة أمور: 

إنجاح  يف  اإلهلية  والعناية  الربانية  الرعاية  أوالً: 
قال  مقدس  عبادي  عمل  ألنه  األربعينية  الزيارة 
اِلَاِت َفُيَوّفِيِهْم  ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ا الَّ مَّ

َ
تعاىل: ﴿فَأ

ِيَن اْستَنَْكُفوا  ا الَّ مَّ
َ
َوأ ُجورَُهْم َوَيزِيُدُهْم ِمْن فَْضلِهِ 

ُ
أ

لَُهْم  َيُِدوَن  َوَل  ِلًما 
َ
أ َعَذابًا  ُبُهْم  َفُيَعّذِ وا  َواْسَتْكَبُ

ِ َوِلًّا َوَل نَِصًيا﴾)19(. ِمْن ُدوِن اهللَّ
ثانيًا: اإليامن العقائدي عند اجلميع بقدسية اهلدف 
اهلل  مرضاة  هو  اهلدف  كان  فإذا  الطريق،  واستقامة 
 تبارك وتعاىل والطريق املوصل للهدف هو احلسني

فإن النتيجة حتاًم هي نجاح العمل.

واهليئات  باملواكب  املتمثل  اجلامعي  العمل  ثالثًا: 
للزوار  اخلدمة  تقديم  يف  مجاعي  بشكل  تعمل  التي 
يكون  إسالمي  مجاعي  عمل  وكل  األربعني،  يوم  يف 
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ناجحًا ومباركًا لقول النبي: ))يد اهلل مع اجلامعة(( 
و))يد اهلل عىل اجلامعة(()20(. 

رابعًا: دافع احلب والعشق احلسيني الكبري الذي 
هنار  ليل  تعمل  وّقادة  شعلة  النفوس  تلك  من  صريَّ 
ويبدو  احلسينية،  للقضية  خدمة  كلل  أو  ملٍل  دون 
الصالح  والعمل  اإليامن  أساس  اهلل هو  أن احلب يف 
بل هو القوة املحركة احلقيقية جتاه العمل قال تعاىل: 
دِينِهِ  َعْن  ِمنُْكْم  يَْرتَدَّ  َمْن  آََمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿يَا 

َعَ  ذِلٍَّة 
َ
أ َوُيِحبُّونَُه  ُيِبُُّهْم  بَِقْوٍم   ُ اهللَّ ِت 

ْ
يَأ فََسوَْف 

َسبِيِل  ِف  ُيَاهُِدوَن  الَْكفِرِيَن  َعَ  ٍة  ِعزَّ
َ
أ الُْمْؤِمننَِي 

ِ َوَل َيَافُوَن لَوَْمَة َلئٍِم﴾)21()22(، كذلك ورد عن  اهللَّ
اجلنة حتى  بيده ال تدخلوا  النبي ))والذي نفيس 
اإلمام  تؤمنوا حتى حتابوا..(()23( وعن  تؤمنوا، وال 

الصادق قال: ))وهل الدين إال احلب(()24(.

إن ما تقدم من عوامل ساعدت عىل نجاح الزيارة 
مبادئ  تكون  أن  تصلح  احلقيقة  يف  هي  األربعينية 
ناجحة يف العمل االجتامعي، كام ان تطبيقها يف ميدان 
الشعائر احلسينية اثبت مصداقيتها لتكون جتربة عملية 
ناجحة يمكن اعتامدها من قبل املجتمعات اإلنسانية، 
من  املستفادة  الــدروس  أبرز  من  هي  النتيجة  وهذه 
الزيارة األربعينية يف إنجاح إي عمل يف مجيع نواحي 

احلياة.

سوسيولوجيًا،  األربعينية  الزيارة  يدرس  من  إن 
أي دراسة النشاط االجتامعي الذي يقوم به الزائرون 
أشكاهلا  بكافة  اخلــدمــات  يقدمون  ممــن  ــدم  واخلـ
أن هؤالء  اجلميع جيد  بني  التعامل  للزائرين وطبيعة 
يف  عالية  عملية  تكامالت  إىل  يصلوا  أْن  استطاعوا 

بناء العالقات االجتامعية تقرتب من أن تكون مثاالً 
حيًا عن الدولة املثالية التي نادى هبا إفالطون)25( يف 
الفاضلة  مدينته  يف  الفارايب)26(  بعده  ومن  مجهوريته 
من  وغريهم  مــور  وتوماس  أوغسطني  والقديس 
الفالسفة، ولكن ال بنظرة مثالية بل بواقع عميل أثبت 
ان اإلنسان إذا جترد من مصاحله الشخصية وأهوائه 
اإلنسانية  وفطرته  العقلية  بحكمته  وعمل  األنانية 
السليمة وعىل ضوء هدى الدين والعقيدة فإنه يصل 

إىل مبدأ العدالة بل يرتقى إىل مبدأ املحبة.

الزيارة  يف  ونشاهده  نــراه  ما  كل  فإن  وبالفعل 
اإلمــام  أشاعها  التي  املحبة  عىل  قائم  األربعينية 
يف  يتعامل  فاجلميع  حمبيه،  قلوب  يف   احلسني
هي  املحبة  وهــذه  ــالص،  وإخ بمحبة  الزيارة  هذه 
حتى  يتنازل  اجلميع  أن  فنجد  اإليثار  أورثت  التي 
خدمة  أجل  من  هبا  ويضحي  املرشوعة  حقوقه  عن 
وجيوع  غريه  لريتاح  نفسه  يتعب  فنشاهده  اآلخرين 
بل  واطمئنان  هبدوء  غري  لينام  ويسهر  غريه  ليشبع 
يموت ليحيى غريه، وهذا ما شاهدناه وشاهده العامل، 
احلسينيني  العشاق  أحد  ان  كيف  كثرية  مواقف  ويف 
يمسك اإلرهايب حماوالً منعه ليتفجر معه فداًء لزوار 
اإلمام احلسني، ولعمري أن هذه هي أقىص درجات 

التفاين واملحبة هلل ويف اهلل.

رابعًا: الأبعاد ال�شيا�شية للزيارة الأربعينية

كانت وال زالت زيارة األئمةبشكل عام لصيقة 
واستهدافها  سياسية  والدهتــا  أن  حتى  بالسياسة، 
وطقوس  شعائر  فهناك  األوىل،  بالدرجة  سيايس 
مدى  عىل  تثر  مل  أهنا  إال  املسلمون،  يامرسها  كثرية 
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والصدام،  والعنف  واالحتجاج  اللغط  التاريخ 
يامرسون  املسلمني  مــن  وغــريهــم  فاملتصوفة)27( 
طقوسًا تشابه يف كثري منها طقوس الشيعة فيام يتعلق 
بالزيارات لبعض األرضحة املقدسة، إال أهنا ال تثري 
جدالً سياسيًاوبالتايل مل تشكل مشكلة عقائدية ذلك 
ألن االختالف العقائدي يف كثري منه قائم عىل دوافع 
سياسية، أما ما يقوم به الشيعة من زيارات ألئمتهم 
طابع  ذات  كانت  أهنا  إال  ديني  جوهرها  كان  وإن 
يكتب  فلم  والدوافع،  الوجود  مستوى  عىل  سيايس 
التاريخ أن زيارة قرب شخصية دينية مهام كانت عظيمة 
القدر قد سببت مشكلة لزائرهيا كام هو احلال لزيارة 

.)28(قرب اإلمام احلسني

عند   األئمة لزيارة  السياسية  األبعاد  تتجىل 
بوجه   احلسني اإلمــام  زيــارة  طقوس  يف  الشيعة 
السلطات  لتحدي  ــزًا  رمـ شكلت  ــا  ألهن خــاص، 
السياسية عىل مر التاريخ وحتولت يف ذاهتا بعد واقعة 
كربالء مبارشة إىل أداة احتجاج سياسية، ثم أصبحت 
املبادئ  وترسيخ  الديني  الــوالء  لتأكيد  وسيلة 
ركنًاثقافيًا  النهاية  يف  لتصبح  الظاملني  ضد  اجلهادية 
من  بلورته  وما  الشيعية  املعتقدات  بناء  يف  وأساسيًا 

هوية مذهبية)29(.

إن ما محلته زيارة اإلمام احلسني يف كل األوقات 
يف  متأصل  ثورية  معاين  من  األربعني  يوم  والسيام 
األيديولوجية  البيئة  حتليل  فعند  الزيارة،  هذه  أصل 
يكن  مل  هلا  السيايس  اجلانب  أن  نجد  الشعرية  هلذه 
عارضًا من عوارضها يتأثر بالظروف املحيطة ويقوم 
عىل أساس رغبة أو طموح سيايس معني وإنام هو يشء 
للزيارة  والعقائدية  الثورية  الرتكيبة  يف  متأصل  ذايت 

احلسينية  الثورة  مضامني  عن  للتعبري  جاءت  التي 
القائمة عىل اإلصالح والتغيري السيايس واالجتامعي 
يف الشعوب، فهذه الثورة مل تكن رهينة زماهنا ومكاهنا 
األجيال  جلميع  مفجروها  أرادهــا  دعوى  هي  وإنام 
الفاسدة  األنظمة  بتغيري  للقيام  العصور  مر  وعىل 
وما زيارة اإلمام احلسني يف يوم األربعني إال صياغة 
نتائج  عظمة  من  وبالرغم  الدعوة.  هذه  عن  تعبريية 
ثورة اإلمام احلسني عىل مستوى الواقع السيايس 
واالجتامعي ويف جمال رسم صور املثال واملقتدى إال 
فكل  دائم  جتديد  إىل  بحاجة  كانت  احلركة  هذه  أن 
جيل حيتاج إىل أن يشهد كربالء لكي ترتسم يف ذهنه 
اإلهلية  األهداف  سبيل  يف  والتضحية  الفداء  صورة 
بحيث ختلق   ،)30(اإلمام احلسني عنها  أعلن  التي 
جاء  لذلك  الواقع،  أرض  عىل  تطبيقها  دوافع  لديه 
املوروث الشيعي حيمل أسلوبًا يسمح بتجديد الواقعة 
احلسينية دون أن يستشهد إمام األمة مرة ثانية، متثَّل 
اإلمام  مع  الروحية  العالقة  بتمتني  األسلوب  هذه 
الذاكرة  يف  الثورية  حركته  بعث  وإعادة   احلسني
اجلامعية لألجيال الشيعية وجتديدها عن طريق زيارته 
وجتديد العهد به، وبذلك تكون الثورة احلسينية من 
السيايس  خالل متظهرها شعائريًا قد كرست االجتاه 

حلركة التشيع عىل مدى التاريخ)31(.

مدى  ــىل  وع الظاملة  احلــكــومــات  أدركـــت  لقد 
بالنسبة  كبريًا  حتديًا  يمثل  احلسني  اإلمام  إن  التاريخ 
هلم حتى بعد موته السيام بعد أن أصبح قربه مأوى 
أفئدة املؤمنني من املظلومني واملضطهدين فهو عنواٌن 
للشهادة ورمٌز للكرامة وكل من أراد ان يستمد منه 

هذه املعاين يأيت لزيارة قربه.
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وقد كان أول الثائرين والالئذين بقرب احلسني هم 
مقتل  بعد  األموي  الظلم  ضد  ثاروا  الذين  التوابون 
سليامن  ان  املؤرخون  ذكر  حيث   ،احلسني اإلمام 
سنة  وأصحابه  هو  ثار  حينام  اخلزاعي)32(  رصد  بن 
65هـ جاء إىل قرب اإلمام احلسني وهم يرصخون 
فأقاموا  منه،  باكيًا  أكثر  كان  يوم  شوهد  فام  ويبكون 
ان  ابو خمنف  ليلة ويوم يصّلون ويدعون، وذكر  فيه 
أنا عىل دينهم  إنا نشهدك  سليامن كان يقول ))اللهم 
وإنا  حمبيهم..  وأولياء  قاتليهم  ــداء  وأع وسبيلهم 
وما  عليه..((،  قتلوا  ما  مثل  عىل  أنا  رب  يا  نشهدك 
ركبوا  ثم  قربه  عند  الغداة  صّلوا  حتى  الناس  انفك 
فكان الرجل ال يلتحق بسليامن وأصحابه حتى يأيت 
قرب االمام احلسني ليزوره حتى ازدمحوا عىل القرب 
وكان سليامن يقول: ))احلمد هلل الذي لو شاء أكرمنا 
فال  معه  حرمتناها  إذ  اللهم  احلسني  مع  بالشهادة 

حترمناها فيه بعده(()33(.

حمطة   احلسني ــام  اإلمـ قــرب  أصــبــح  وبــذلــك 
اإلمام  زيــارة  كانت  هنا  ومن  الثائرين،  لتطلعات 
لذلك  عــروشــهــم،  ــز  وهت الــظــاملــني  تقلق  احلــســني 
ذلك  فعل  من  وأول  أثره،  وحمو  هدمه  عىل  عمدوا 
هبدم  أمر  حينام  العبايس  هــارون  هو  العباسيني  من 
التي يستظل  السدرة  قرب اإلمام واملسجد وأن تقطع 
املتوكل هبدم  أمر  الزوار)34(، ويف سنة 236هـ  حتتها 
املنازل  من  حوله  ما  وهــدم   احلسني اإلمــام  قرب 
وان  قربه  موضع  ويسقى  ويبذر  حيرث  وأن  والدور 
عند  وجد  من  كل  ويعاقب  إتيانه،  من  الناس  يمنع 
انه  املؤرخني  من  وغريه  عساكر  ابن  وذكر  قربه)35(، 
ملا أجري املاء عىل قرب احلسني نضب بعد أربعني يومًا 

بني أسد فجعل  إعرايب من  القرب فجاء  أثر  وانمحى 
يأخذ قبضة ويشمه حتى وقع عىل قرب احلسني وبكى 
وقال بأيب وأمي ما كان أطيبك وأطيب تربتك ميتًا ثم 

بكى وأنشأ يقول:
عـــدوه عـــن  ــربه  قـ لــيــخــفــوا  أرادوا 

القرب)36( عىل  دل  القرب  تراب  فطيب 

وقد تأمل املسلمون لذلك، وكتب أهل بغداد شتم 
الشعراء  وهجاه  واملساجد،  احليطان  عىل  املتوكل 

ومنهم عيل بن أمحد البسامي حني قال:
أتــت قـــد  ــة  ــيـ أمـ ــانـــت  كـ إن  بــــاهلل 

ــيــهــا مــظــلــومــا ــب ــت ن ــن ــل ابــــن ب ــت ق

ــو أبـــيـــه بــمــثــلــه ــنـ فــلــقــد أتــــــاه بـ

ــرك قـــــربه مـــهـــدومـــا ــمـ ــعـ هـــــذا لـ

شاركوا يكونوا  ال  أن  عــىل  أســفــوا 
رمــــيــــام)37( ــوه  ــع ــب ــت ــت ف ــه  ــل ــت ق يف 

الحكومة  وموقف  الأربعينية  الزيارة  خام�شًا: 

العراقية الملكية منها

العراقية  احلكومة  تشكيل  قبل  بريطانيا  كانت 
تعلم أمهية الشعائر احلسينية عند الشيعة السيام زيارة 
اإلمام احلسني، كام أهنا تعلم أيضًا ما هلذه الزيارة 
أحد  يف  جــاء  ولذلك  خطرية  سياسية  أبعاد  من 
الطائفة  عقائد  1920))أن  لعام  السياسية  تقاريرها 
حكومة(()38(،  ألي  حمتمل  صعوبة  مصدر  الشيعة 
املعنى  هذا  أدركت  وأن  سبق  بريطانيا  وأن  السيام 
كانت  حينام  املحرم  أيــام  يف  العراق  احتالهلا  عند 
خالل   احلسني لإلمام  الوافدة  األنصار  مواكب 
ومقارعة  اجلــهــاد  عــىل  حتــث  وصفر  حمــرم  شهري 
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الــدور  هلا  كــان  املواكب  هــذه  أن  كام  الــظــاملــني)39(، 
الكبري يف الكاظمية بتحشيد الطاقات السياسية ضد 
والسيد  اخلاليص)40(  مهدي  للشيخ  وكان  االحتالل 
فكان  ذلك  يف  كبري  دور  الكاشاين)41(  القاسم  أيب 
بإرشاف  احلسينية  املواكب  تنظيم  عىل  يعمل  األخري 
الشيخ اخلاليص وتسيريها إىل كربالء بمناسبة أربعني 
املطالبة  شــعــارات  ترفع  وهــي   احلسني اإلمــام 

باالستقالل)42(.

الزيارة  يف  جتد  العراقية  احلكومة  كانت  ولذلك 
التي  الشيعة  لتظلامت  العاكسة  الصورة  األربعينية 
يغرّي  أن  يريد  من  قبل  سياسيًامن  تستثمر  أن  يمكن 
الرافضة  األجــواء  استغالل  بعد  السياسية  املعادلة 
اجلامهري  حتشيد  بعد  الطائفية)43(  احلكومة  لسياسة 
ــالق  وإط ــعــزاء  ال مراسيم  يف  للمشاركة  املعزية 
الشعارات الرافضة هلذه السياسة، لذلك فان السلطة 
العراقية كانت حتذر من التجمعات وما تقوم به من 
مسريات حاشدة ختلق يف أحيان كثرية أجواء انفعالية 
وان  السيام  بوجهها  الوقوف  يمكن  ال  وعاطفية 
احتجاجات  إىل  املواكب  حتويل  يستطيعون  العلامء 

ثورية ضد احلكومة.

تأسيسها)44(  بداية  يف  العراقية  احلكومة  تعاملت 
بحذر مع زيارة اإلمام احلسني فهي مل تقم بمنعها 
أحد  وجدنا  وقد  كثب،  عن  تراقبها  كانت  أهنا  إال 
التقارير الربيطانية وهو يصف ويقّيم زيارة األربعني 
2/ترشين  صــادفــت  والــتــي  ـــ  1339هـ صفر   20
من  املتميزة  الزيارات  من  أهنا  كيف  الثاين/1920 
حيث العزاء وتنسيق املواكب التي كانت تسري بانتظام 
املقدس،  الرضيح  نحو  كربالء  مدينة  خترتق  وهي 

وكان من بني املواكب املتميزة املوكب الكبري ألهايل 
موكب  يمثل  الذي  النجف  أهايل  وموكب  كربالء 
واملمثلني  واجلامل  الفرسان  من  يتكون  وهو  السبايا 
عياالت  يصور  تراجيدينا  مشهد  يقدمون  الذين 
إىل  الشام  دمشق  من  جميئها  عند   احلسني اإلمــام 
املشهد  وكان  احلسني،  اإلمــام  زيــارة  حيث  كربالء 

يبعث عىل اللوعة واحلزن يف قلوب املعزين)45(.

ويف كتاب صادر من مديرية بغداد بمناسبة زيارة 
األربعني 20 صفر 1348 والتي كانت تصادف 27/
اإلجراءات  تكثيف  رضورة  تضمن  متــوز/1928، 
للقوات  العام  القائد  وكيل  من  وطلب  األمنية، 
املسلحة ان يصدر أوامر إىل وحدات اجليش ان يمنع 
األربعينية  الزيارة  مراسيم  يف  االشرتاك  من  اجلنود 

سواء كانوا بمالبسهم العسكرية أو املدنية)46(.  

تعقيدًا  تزداد  البلد  السياسية داخل  كانت األمور 
أخذت  ــايض  امل القرن  ثالثينيات  منتصف  ومنذ 
شهر  يف  العزاء  مراسيم  إقامة  متنع  العراقية  احلكومة 
حمرم وصفر وقد ظهر ذلك ولربام ألول مرة يف عام 
1935، بسبب أحداث الفرات األوسط عام 1935 
احلسيني  العزاء  مراسيم  إقامة  احلكومة  منعت  حينام 
يف املدن املقدسة طيلة العرشة األيام األوىل من املحرم 
بحجة أن الشعائر الدينية تثري البغضاء ضد احلكومة، 
فرضت   1935 عــام  مــن  األربــعــني  زيـــارة  وقبيل 
احلكومة قيودًا عىل املواكب التي خترج من الكاظمية 
والبرصة إىل كربالء يف العرشين من صفر، ومن أجل 
املوكب  يف  املشاركة  عن  الكاظمني  شيعة  تثني  ان 
كربالء  يف  األربعني  مراسيم  يف  يشارك  الذي  الكبري 
أبلغت الرشطة منظمي شعائر حمرم ان مجع التربعات 
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املالية للموكب الكبري ممنوعًا منعًا باتًا )74(، كام كانت 
تفرض احلكومة مضابط يوقع عليها أصحاب املواكب 
الداخلية، ومع  املنع ويقدموهنا إىل وزارة  التزامًابأمر 
يلتزمون  ال  واملعزين  املواكب  أصحاب  كان  ذلك 
خيرجون  كانوا  العلامء  بعض  من  وبتشجيع  باملنع 
وحينام  العزاء  بمراسم  يقومون  مجاعات  شكل  عىل 

تدامههم الرشطة يتفرقون)84(.

وقد كانت احلكومة تستنفر كل طاقاهتا العسكرية 
يف األماكن املقدسة وكان كل مسؤول يف هذه املدن 
فيها  يقّيم  الداخلية  وزارة  إىل  فورية  برقيات  يكتب 
احلكومة  كانت  كام  األوىل،  العرشة  خالل  األوضاع 
السيام  طــارئ،  حتسبًاألي  الرشطة  أعــداد  من  تزيد 
الزوار كان يزداد يف زيارة األربعني ))20  وان عدد 
1943إىل  عام  وصل  انه  حتى  كربالء  إىل  صفر(( 

300 ألف زائر)49(. 

قامت احلكومة العراقية يف حمرم 1948 بالتضييق 
إىل  الذهاب  من  العراقية  املدن  مواكب  بعض  عىل 
فصل  بذلك  حماولة  الزيارة  مراسيم  ألداء  كربالء 
زيارة  العاشورائية يف  الشعائر  كربالء كمركز إلقامة 
األربعني عن بقية األلوية)50(، مل تستطع احلكومة أن 
متنع مجيع املواكب يف األلوية العراقية من الذهاب إىل 
كربالء يف زيارة األربعني وكإجراء احرتازي طلبت 
مترصفية كربالء يف صفر 1950 من رؤساء املواكب 
هي  ما  أي  املواكب  هذه  بمنهاج  تزويدها  احلسينية 
الفعاليات التي تقوم هبا هذه املواكب عند اشرتاكها يف 
العزاء احلسيني، كام طلبت تعهدات من أهل املواكب 
بعدم استغالل الشعائر ألمور سياسية)51(، كام منعت 

احلكومة من محل السالح يف مدينتي النجف وكربالء 
عىل اختالف أنواعه نارية كانت أم جارحة جمازة أم 
غري جمازة وذلك خالل املدة من 15 صفر لغاية 30 

صفر واملخالف يعاقب وفق القانون)52(.

لزيارة األربعينية  السياسية األخرى  ومن اإلبعاد 
ان بعض األحزاب السياسية حاولت تسييس الزيارة 
األربعينية وتوظيفها لصالح أغراضها السياسية ومن 
أنه حزب  فمع  الشيوعي  بني هذه األحزاب احلزب 
اإلسالمي  الدين  عن  البعد  كل  بعيد  احلادي  علامين 
أيضا  انه  إال  احلسينية،  بالشعائر  يتعلق  ما  كل  وعن 
املواكب  واخـــرتاق  الشعائر  هــذه  تسييس  ــاول  ح
احلسينية، وقد كشفت جريدة احلزب كفاح السجني 
آيار   30 يف  الصادر  عددها  يف  النوايا  هذه  الثوري 
1954 حينام دار جدل حول ما يتعلق بشعائر زيارة 
مقالة  يف  الصحيفة  ذكرت  صفر،   20 يف  األربعني 
عنواهنا ))ما هو موقفنا جتاه املسريات احلسينية(( فيام 
إذا كان الواجب حماربة هذه الشعائر ووضع حد هلا أم 
الواجب السعي لتحويلها سالح يف أيدي الشيوعية، 
وقد رجح صاحب املقال أفضلية حتويل هذه الشعائر 
ألسباب  الثورية((  للحركة  ))سالح  إىل  واملسريات 
احلسينية  املــســريات  اجتثاث  يستحيل  انــه  أمهها: 
الشيوعية  لصالح  استغالهلا  األفضل  فمن  ولذلك 
الكبرية  اجلامهريية  التجمعات  من  االستفادة  بعد 
وكام يقول لينني ))افعل حيث توجد اجلامهري((، كام 
التجمعات  فيه  القوانني  متنع  العراق  مثل  بلد  يف  أن 
جيب  لــذلــك  دينية  ألغـــراض  إال  والــتــظــاهــرات 
لصالح  القانونية  اإلمكانيات  هذه  من  ))االستفادة 

احلركة الديمقراطية(()35(.
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الشيعية  التجمعات  الشيوعيون  استغل  وبالفعل 
شعاراهتم  لرفع  األربعني  وزيارة  عاشوراء  زيارة  يف 
وتوزيع  السياسية  وأفكارهم  قضاياهم  وترويج 
وأنصار  الشيوعيون  وكــان  السياسية  منشوراهتم 
بأهنم  يتظاهرون  والطلبة  الشبيبة  ومنظامت  السالم 
استشهد  التي  الثورية  احلسني  اإلمام  أفكار  يتبنون 
من أجلها وهبذا االخرتاق كان الشيوعيون يشاركون 
يف  ثورية  شعرية  وقصائد  محاسية  خطب  إلقاء  يف 

الندوات التي تقام بمناسبة عاشوراء)54(.

كام أن هناك بعض مواكب العزاء تتخللها بعض 
شعرية  مقطوعات  طريق  عن  الشيوعية  الشعارات 
استغلوا  وبذلك  املواكب  وقــراء  اجلمهور  يرددها 
أفكارهم  خالهلا  من  ليبثوا  للشيعة  احلاشدة  اجلموع 
حتى إهنم نجحوا يف رصف تلك الشعائر عن هدفها 
إن  الرفاعي)56(  طالب  السيد  وذكر  احلقيقي)55(، 
كانت  العزاء  مراسم  يف  القصائد  بعض  ))ردات(( 
شيوعية قد اختطفت هذه املراسم وحولتها إىل دعاية 
املعسكر  مع  رصاعــه  يف  الرشقي  املعسكر  لصالح 
الغريب ومن هذه الردات قول احدهم: ))احتاد فدرايل 
صداقة سوفيتية مع الصني الشعبية أيزهناور)57( ينهار 

يا حيدر يا كرار(()58(.

الخاتمة

توصل الباحث إىل عدة استنتاجات هي:

دينية  • منظومة  من  جزء  هي  األربعني  زيارة  ان 
قائمة يف ترشيعها عىل قاعدة املصالح واملفاسد يف 
الرشيعة اإلسالمية والتي ال يعلمها إىل اهلل، إال 
أن ما ملسناه من أبعاد اجتامعية هلذه الزيارة متثلت 

بمصالح ال يستطيع املجتمع تركها والتفريط هبا، 
لعل من أمهها: بناء املجتمع عىل القيم اإلنسانية 
اإلنسان  بتعامل  واملتمثلة  اإلسالم  هبا  جاء  التي 
تنطلق  التي  املحبة  قاعدة  عىل  اإلنسان  أخيه  مع 
التويل ألهل  ثابتة وهي  من حمور أساس وقاعدة 
معنى  هو  وهذا  أعدائهم،  من  والتربي   البيت
احلب يف اهلل والبغض يف اهلل الذي جيب أْن نّتبعه 
إِْن  تعاىل ﴿قُْل  قال  أجله  أساسه ومن  تعاىل عىل 
ُ َوَيْغفِْر  ُكنُْتْم ُتِبُّوَن اهلل فَاتَّبُِعوِن ُيْبِبُْكُم اهللَّ

ُ َغُفوٌر رَِحيٌم﴾.  لَُكْم ُذنُوَبُكْم َواهللَّ
يشء  • هي  األربعينية  الزيارة  أن  املعروف  من 

الفكر الشيعي ويمكن أن  مهم وأصيل يف واقع 
نلمس ذلك عىل مستوى املوروث الشيعي وعىل 
الشعرية  هذه  إقامة  يف  والفعيل  العميل  املستوى 
السنني  مئات  عرب  الشيعة  قبل  من  وإحيائها 
يمكن  ال  املذهب  ثقافة  من  جزء  بذلك  وهي 
التنازل عنها بأي شكل من األشكال، إال أنه ويف 
أمهية  عىل  التأكيد  أن  معرفة  جيب  نفسه  الوقت 
الزيارة األربعينية ال ملجرد إقامتها لتكون تقليدًا 
ُتِقيمها  التي  التقاليد  عن  خيتلف  ال  فلكلوريًا 
االستفادة  أجل  من  وإنام  األخرى،  املجتمعات 
من أبعادها وغاياهتا العبادية والسياسية التي من 
أمهها حتشيد طاقات األمة للقيام بحركة تغيريية 
إلصالح املجتمع اجتامعيًاوسياسيًا وفق املبادئ 
اإلمام  عليها  أكد  التي  واإلنسانية  اإلسالمية 

.احلسني
تبنيَّ  • العراق  األربعينية يف  للزيارة  دراستنا  وبعد 

مها  سياسيني  بعدين  أخذت  الشعرية  هذه  أن 
السيايس  اجلانب  ألنَّ  وجودها،  يف  متأصل  بعد 
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هلا مل يكن عارضًا من عوارضها يتأثر بالظروف 
طموح  أو  رغبة  أساس  عىل  ويقوم  املحيطة 
يف  متأصل  ذايت  يشء  هو  وإنام  معنيَّ  سيايس 
جاءت  التي  للزيارة  والعقائدية  الثورية  الرتكيبة 
القائمة  احلسينية  الثورة  مضامني  عن  للتعبري 
واالجتامعي  السيايس  والتغيري  اإلصالح  عىل 
زماهنا  رهينة  تكن  مل  الثورة  فهذه  الشعوب،  يف 
إهلي  وقصد  ساموي  ترشيع  هي  وإنام  ومكاهنا 
للقيام  العصور  مر  عىل  األجيال  لكل  ودعوة 
لت الزيارة  بتغيري األنظمة الفاسدة، وبذلك شكَّ
السياسية  للسلطات  واضحًا  حتديًا  األربعينية 
وسيلة  أصبحت  ألهنا  التاريخ،  مر  عىل  احلاكمة 
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البعاد الجتماعية والخالقية لزيارة الربعين

د. جناة مطرد. وفاء كاظم
مركز االرشاد االرسي - العتبة احلسينية املقدسةكلية الكفيل - النجف األرشف

الملخ�ض

الزائرين عليها باستمرار، ومثلت  اضخم زيارة يف  اشارت االخبار العاملية ان زيارة االربعني يتزايد عدد 
تاريخ العراق وربام يف العامل، وان هذه الزيارة تنمو سنويا باضطراد، اذ بلغ عدد الزائرين املشاركني يف زيارة 

أالربعينية للعام املايض، 13 مليونًا و800 ألفًا و800 شخص.

وان  عدد املواكب احلسينية املشاركة بلغ اكثر من 10 آالف موكب داخل مدينة كربالء املقدسة فقط، أما 
العتبة  الزيارة االربعينية بلغ نحو 13 الف منتسب. ويف  العتبة احلسينية املشاركني يف خدمة  املنتسبني يف  عدد 
العباسية بلغ 6 االف منتسب، أما عدد املتطوعني لدى العتبة احلسينية للمشاركة يف تأمني الزيارة بلغ 10 آالف 
أمني واعداد  الف عنرص  بلغ 50  الزيارة  تأمني  املشاركة يف  االمنية  القوات  ان عدد  البيان،  متطوع. وأضاف 

منتسبي الفرق الصحية املشاركة يف الزيارة بلغت 12 ألف منتسب. 

وحتمل  الزيارة االربعينية بعدًا عقائديًا لدى شيعة أهل البيت  الذي جاء عن جمموعة النصوص الواردة عن 
أئمتهم و التي حتث وتأكد عىل أمهية الزيارة االربعينية ، يروى أن اإلمام الصادق قال: ))حٌق عىل الغني أن 
يأيت قرب احلسني يف السنة مرتني وحق عىل الفقري أن يأتيه يف السنة مرة(( ويقول ))مروا شيعتنا بزيارة  قرِباحلسني 
فأن إتيانه يزيد يف الرزق ويمد يف العمر ويدفع السوء، وإتيانه مفرتض عىل كل مؤمن يقر للحسني باالمام من 

اهلل(( وكلمة مفرتض تشري اىل الوجوب،  كل ذلك يؤكد من الناحية العقائدية عىل مرشوعية الزيارة 

ونلحظ انه مل تعد هذه الزيارة حمصورة بالشيعة املسلمني، وانام حتولت اىل مناخ ايامين ديني حر يشمل مسلمي 
العامل امجع وربام اديان ساموية  اخرى  الذين اخذوا بالسري باجتاه هذه الزيارة العاملية.
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The social and moral dimensions of the Arbaeen pilgrimage

Abstract

Global broadcasting outlets has pointed out that the number of pilgrims practicing the Ar-
baeen are continuously increasing. It is the largest public gathering in the history of Iraq, or 
probably the world. This pilgrimage is growing substantially as the number of pilgrims prac-
ticed this event last year has reached 13,800. 800 people.

The number of processions participated in this annual ceremony was amounted to more than 
10 thousand processions inside the holy city of Karbala only, while the number of employees 
of the holy shrine of Imam Hussein "pbuh" who provided different services in the Arbaeen was 
about 13 thousand members, and for the holy shrine of Abbas "pbuh", was 6,000 members, 
backed up with more than 10 thousand volunteers, as well as 50 thousand security personnel 
and 12 thousand members as medical teams.

We noticed that this pilgrimage is no longer confined to the Shiite Muslims, but rather has 
become a free religious environment that includes all the Muslims of the world and other reli-
gions followers who took the path in this global event..

Dr. Najat Matar

Family Guidance Center

The holy shrine of Imam Hussein

Dr. Wafa Kazem

Al-Kafeel University

The holy city of Najaf
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الف�شل الأول

الم�شكلة 

أشارت األخبار العاملية ان زيارة االربعني يتزايد 
عدد الزائرين فيها باستمرار، ومثلت اضخم زيارة يف 
تنمو  الزيارة  العامل، وان هذه  العراق وربام يف  تاريخ 
يف  املشاركني  الزائرين  عدد  بلغ  اذ  باضطراد،  سنويًا 
ألفًا  و800  مليونًا   13 املايض  للعام  االربعني  زيارة 

و800 شخصًا.

 10 بلغ  املشاركة  احلسينية  املواكب  عدد  وان 
فقط،  املقدسة  كربالء  مدينة  داخــل  موكبًا  آالف 
يف  املشاركني  احلسينية  العتبة  يف  املنتسبني  عدد  أما 
منتسب،  الف   13 نحو  بلغ  األربعني  زيارة  خدمة 
عدد  أما  منتسب،  آالف   6 بلغ  العباسية  العتبة  ويف 
تأمني  يف  للمشاركة  احلسينية  العتبة  لدى  املتطوعني 
البيان،  وأضاف  متطوع.  آالف   10 بلغ  فقد  الزيارة 
ان عدد القوات االمنية املشاركة يف تأمني الزيارة بلغ 
50 الف عنرص أمني واعداد منتسبي الفرق الصحية 

املشاركة يف الزيارة بلغت 12 ألف منتسب)1(.

شيعة  لدى  عقائديًا  بعدًا  االربعني  زيارة  وحتمل 
أهل البيت حيث جاءت جمموعة النصوص الواردة 
ــارة  زي أمهية  عــىل  وتــؤكــد  حتــث  التي  أئمتهم  عــن 
))حٌق  قال:   الصادق اإلمام  أن  يروى  االربعني، 
عىل الغني أن يأيت قرب احلسني يف السنة مرتني وحق 
))مروا  ويقول  مرة((  السنة  يف  يأتيه  أن  الفقري  عىل 
الرزق  يف  يزيد  إتيانه  فأن  قرِباحلسني  بزيارة  شيعتنا 
عىل  مفرتض  وإتيانه  السوء،  ويدفع  العمر  يف  ويمد 
وكلمة  اهلل((  من  باالمامة  للحسني  يقر  مؤمن  كل 

من  يؤكد  ذلــك  كل  الــوجــوب،  اىل  تشري  مفرتض 
الناحية العقائدية عىل مرشوعية الزيارة. 

ونالحظ انه مل تعد هذه الزيارة حمصورة باملسلمني 
الشيعة، وانام حتولت اىل مناخ ايامين ديني حر يشمل 
اخرى  ساموية  أديان  من  وربام  امجع،  العامل  مسلمي 
قد اخذوا بالسري ألداء تلك الزيارة التي تكاد تصبح 

عاملية.

االربعني  لزيارة  العام  الطابع  ان  علينا  خيفى  وال 
الدراسات  هو طابع اسالمي ولكن قد تغفل بعض 
وهو  فيها  مهم  جانب  تناول  عن  االخــرى  العلمية 
اجلانب النفيس، فنتساءل هل هو شوق وجداين؟ ام 

اجتاه معريف وجداين؟

تفوق  التي  النفسية  القوة  هذه  ماهي  ونتساءل 
خالل  من  منه  بعضًا  الحظنا  ما  وهذا  املادية؟  القوة 
هلم  السابقة  احلكومة  عدوان  رغم  الزائرين  مسرية 

لكنهم أرصوا عىل مواصلة مسرية االربعني.

وهل يمكن لزيارة االربعني أن تعطينا طاقة نفسية 
املشاركني  عند  للدافعية  حمركة  تعد  بحيث  مستمرة 
السلوك  حترك  التي  الدافعية  هذه  هي  وما  فيها؟ 

وتستمر يف حتريكه باجتاه معني؟

معني  باجتاه  معني  عمل  كل  ان  ــدرك  ن ولعلنا 
نتساءل  لذلك  به،  أبعاد خاصة  ينطوي عىل  ان  البد 
كالبعد  معينة  نفسية  ابعادًا  الزيارة  هذه  تتضمن  هل 
هلذه  يمكن  وهــل  االجتامعي؟  والبعد  االخالقي 
الزيارة ان تسهم يف بناء االبعاد االخالقية واالجتامعية 
للمجتمع، بحيث يمكنها ان توظف هذه االبعاد بام 

خيدم االنسانية مجعاء.
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الضوء  تسليط  واجب  امام  انفسنا  نجد  لذلك 
ملا  واالخالقية(  )االجتامعية  النفسية  ابعادها  عىل 
االمة  بناء  يتوقف عليه  االبعاد من معنى  حتمل هذه 

او انحالهلا.

أمرًا رضوريًا من  املعاين  التوقف عىل هذه  وبات 
جهتني: 

جهة تفعيل مضامينها املقدسة وتنقية ما يلحق هبا . 1
من اشكاالت يف هذه االبعاد. 

املشكالت . 2 من  كثريًا  ان  قلنا  إذا  نبالغ  ال  قد 
اجتامعية  او  ارسية  كانت  سواء  االجتامعية 
عن  وتعرب  صميمها  يف  اخالقية  مشكالت  هي 
اجلانب  فاذا ضعف  النمو األخالقي،  قصور يف 
الشخصية  بنية  عىل  سلبًا  يؤثر  فانه  االخالقي 
االجتامعي  البناء  عىل  سلبًا  سيؤثر  بدوره  وهذا 
الي جمتمع، وقد ُعدَّ الضعف يف البعد األخالقي 
مظهرًا من مظاهر مشكالت جمتمعنا الراهنة التي 
فمظاهر  صميمها،  يف  أخالقية  مشكالت  هي 
أزمة  تعرّبعن  مجيعًا  هي  إنام  الشباب  انحرافات 

أخالقية وعن قصور يف النمو األخالقي)2(.

الأهمية 

األربعني  زيــارة  ان  السابقة  األيــام  أثبتت  ولقد 
عصّية عىل االندثار بوصفها عنرصًا تبليغيًا أسهمت 
إسهامًا كبريًا يف نقل البعد االخالقي عن أهل البيت 
نرصة  سبيل  يف  وتضحياهتم  مآثرهم  ذكر  طريق  عن 
اإلسالم، بام يتناسب وفهم املخاطبني من أتباع بيت 
 النبوة، وحتى غري األتباع ممن يدرك هنضة احلسني

وخلودها.

لذلك ينبغي ان يفتح باب من الدراسات خاص 
تربوية  منهجية  قيمة  من  هلا  ملا  املليونية  الزيارة  هبذه 
شخصية  بناء  يف  تدخل  اجتامعية  نفسية  اخالقية 

اإلنسان املفكر احلر.

أي  يستطيع  فال  بأخالقه،  جمتمع  اي  تطور  ان 
حتكمه  أن  دون  املستمر،  والبقاء  االستمرار  جمتمع 
بعضهم  ــراده  أفـ عــالقــات  تنّظم  اخالقية  قــوانــني 
ببعض، وتكون هلم بمثابة املعايري املعتمدة يف توجيه 
اعتبار  يمكننا  لذلك  انحرافاهتم  وتقويم  سلوكهم 
البعد األخالقي من أهم ميادين البحث التي حظيت 

باالهتامم من قبل املربني.

بنية  يف  هامًا  جانبًا  يمثل  األخالقي  البعد  ولعل 
واملعايري،  القيم  عىل  الحتوائه  السوية،  الشخصية 
أمهية  تربز  ملا  السوي،  السلوك  مع  اتساقه  ومــدى 
السلوكية  املظاهر  من  املجتمع  حفظ  يف  األخــالق 
احلق  قيم  تسوده  قويًا  جمتمعًا  جيعله  مما  الفاسدة، 
والفضيلة واإلحسان، وحتارب فيه قيم الرش والفساد. 

األخالقي  بالبعد  االهتامم  أمهية  من  يزيد  ومما 
قرية  إىل  حتول  من  اليوم  البرشي  املجتمع  يشهده  ما 
صغرية، حيث ال حواجز حتول دون امتزاج الثقافات 

وتداخلها بكل عنارصها االجيابية والسلبية. 

والتكنولوجيا  االتصال  وسائل  تعدد  إىل  إضافة 
األمر  والضار،  واملفيد  والطيب،  للخبيث  ونقلها 
عىل  تؤثر  هدامة  سلوكيات  ترسب  إىل  يؤدي  الذي 

بناء املجتمع األخالقي.

وبام ان لألخالق تأثريًا مهاًم عىل سلوك اإلنسان، 
البرشية،  النفس  وتصقل  هتذب  كوهنا  يف  تأيت  فهي 
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فصالح الفعل نابع عن النفس الصاحلة، فهناك ترابط 
بني نفس اإلنسان وبني سلوكه)3(.

ــزان  الت ــًا  رضوريـ شيئًا  متثل  األخـــالق  أن  كــام 
فيتعلم  اإلرادة،  وبناء  وتكاملها،  الفرد  شخصية 
التمييز بني احلسن والقبيح، وخيتار الفضيلة ويتجنب 

الرذيلة.

واعيًا  فكرًا  حتمل  املليونية  االربعني  ــارة  زي ان 
فقد  االجتامعية،  احلياة  يف  مهاًم  ودورًا  للزائرين 
بوعي  واملعرفة  ذاته  ملراجعة  للزائر  فرصة  اعطت 
ماهي وظيفته يف تقدم املجتمع ونرصة االسالم معًا 
)النضوج الفكري االخالقي االجتامعي الفعال()4(.

اضافة اىل امهيتها املعرفية الفكرية املتمثلة يف هنضة 
حضورًا  الطف  لذكرى  فجعلت   احلسني اإلمام 
الوعي  حيث  من  الزائرين  اذهان  يف  قويًا  وجدانيًا 
واالدراك يف جتسيد النبل االخالقي االنساين وأعطته 
تأثريًا نموذجيًا عامليًا، اضافة اىل حتويل املعرفة الفكرية 
التي اكتسبت من ثورة اإلمام احلسني اىل موقف 

فكري عقائدي واجتامعي.

ولزيارة األربعني ابعاد اجتامعية تربوية واصالحية 
التعامل االجتامعي  الزائرين كطريقة  تؤثر يف سلوك 
عيل  اإلمام  عن  ورد  فقد  تربوية،  ومعاين  الصحيح 
بن موسى الرضا قوله )رحم اهلل من أحيا أمرنا، 
الناس لو علموا  فان  الناس،  يتعلم علومنا ويعّلمها 

حماسن كالمنا التبعونا()5(. 

)ما   احلسني اإلمــام  لقول  نظرًا  واصالحية: 
وانام  ظاملًا،  وال  مفسدًا  وال  بطرًا  وال  أرشًا  خرجت 
آلمر  جـــدي،  ــة  ام يف  ــالح  االصـ لطلب  خــرجــت 

باملعروف واهنى عن املنكر(.

تاريخ  الثقافية يف  ْت من أهم الرصوح  ُعدَّ لذلك 
النفس،  هتذيب  فشملت  االجتامعية  احلــركــات 
هيدد  حتديًا  ته  وعدَّ الواعي  الفكر  بحرية  ومتيزت 
لالبعاد  مستمرًا  ــدًا  راف فكانت  واجلبابرة،  الطغاة 

االخالقية والنبل االنساين)6(.

التفاعل  عىل  تأكيدها  خــالل  من  ثقافية  وهــي 
مشاركة  نتيجة  يتحقق  الذي  االجتامعي  والتواصل 
معاين  االربعني  زيارة  يف  ألن  الزيارة)7(،  يف  االفراد 
عظيمة وقياًم ال يفهمها إال من يامرسها ممارسة عملية 

ويدرك مفاهيمها كسلوك عىل أرض الواقع.

الدراسة تسلط الضوء عىل أمهية  لذلك فإنَّ هذه 
النفسية واالخالقية  االبعاد  تنمية  االربعني يف  زيارة 

واالجتامعية. 

الأهمية التطبيقية: 

تنموية . 1 برامج  تبني  برضورة  املربني  تبصري 
لدى  األخالقي  البعد  لتنمية  تربوية  ومناهج 

الشباب.
املؤسسات . 2 الدراسة  تفيد هذه  أن  الباحثة  تتوقع 

يف  احلسينية  واملجالس  كاجلامعات  املجتمعية 
األخالقي  النمو  لعملية  النفيس  الدخول  كيفية 
والربامج  الندوات  خالل  من  للشباب، 
واملقررات الدراسية واألنشطة، وإتاحة الفرص 

ملناقشة املواضيع والقضايا األخالقية.
وسائل . 3 الدراسة  هذه  تفيد  ان  الباحثة  تتوقع 

باجلانب  العناية  جمال  يف  بدورها  للقيام  اإلعالم 
ختصيص  خالل  من  املجتمع  ألفراد  األخالقي 
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والتشجيع  األخالقية  االبعاد  لتنمية  برامج 
عليها، ملا لإلعالم من دور هام وفعال يف ذلك.

تعريف الم�شطلحات:

االبعاد االخالقية واالجتامعية: 

الُبعد لغًة: اتِّساع امَلَدى. واجلمع: أْبعاد. 

اصطالحًا: البعد االجتامعي: هو املظاهر العملية 
االجتامعية. 

أخالق  مجع  وضمها  الالم  بسكون  لغة:  اخللق 
ويعني املروءة، العادة، السجية، أو الطبع)8(.

قال ابن منظور: اخلُْلق واخلُُلق: سِجّية. 

ٌء اثقل يِف امْلِيزان ِمْن ُحسن  َويِف احْلَِديِث: َلْيَس يَشْ
َوِهَي  اْلَباطِنَِة  اإلنسان  لِصورة  َأنه  َوَحِقيَقُته  اخلُُلق 

نْفسه وَأوصافها َوَمَعانِيَها املختصة هِبا)9(.

االخالقية،  العملية  املظاهر  االخالقي:  البعد 
مكتسبة  وهي  السلوك،  قواعد  علم  هي  فاألخالق 

متعلمة من العادات الصاحلة النافعة)10(.

من  االالف  مئات  توافد  هي  االربعني:  ــارة  زي
كربالء  اىل  العامل  انحاء  كافة  من  واملوالني  الشيعة 
اإلمام  أربعينية  ذكــرى  إلحياء  ــدام  االق عىل  مشيًا 

.)11(احلسني

اهداف البحث: 

التعرف عىل البعد االخالقي يف زيارة األربعني . 1
التعرف عىل البعد االجتامعي يف زيارة االربعني. 2
والبعد . 3 االخالقي  البعد  بني  العالقة  أمهية  إبراز 

االجتامعي لزيارة األربعني 

تقديم تصور علمي يمكن اإلفادة منه يف دراسات . 4
جديدة للتواصل االجتامعي البناء 

لزيارة  الخالقية  البعاد  الول:  المطلب 

الربعين

مقدمة عن زيارة الأربعين 

يعتقد  االجتامعية  الشعائر  اشكال  من  شكل  هي 
وتعد  سبحانه،  اهلل  اىل  خالهلا  من  يقرتب  بانه  الفرد 
بمثابة وسيلة لطلب احلاجات من اهلل سبحانه ومتثل 
البيت، ملا تتضمن  مظهر من مظاهر الوالء الهل 
اتسمت  انسانية شاملة)12(  من اهداف دينية ومبادئ 
بالرصانة والقوة يف البناء يف كل زمان ومكان، وهذا 
يعني اهنا ال تتأثر بالتغريات السياسية يف كل البلدان 

ألهنا ذاتية نابعة من الناس وغري تابعة للسلطة.

الفلكلوري  االجتامعي  الرتاثي  ببعدها  ومتيزت 
فهي متناقلة عرب االجيال، واختذت من االجتاه نحو 
التي  الفكرية  احلرية  للبحث عن  هدف معني عملية 

.يستمدها الزائرون من قيم اإلمام احلسني

التي  املليونية  احلشود  اكرب  من  واحدة  متثل  فهي 
حب  االنسجام  أو  التشابه  من  جامع  بينها  جيمع 
اإلمام احلسني والعقيدة ورغبتهم يف تقديم العزاء 
والتعبري عن أمل الفاجعة، فكل هذه احلشود من كبار 
االطفال  وحتى  والشباب  والنساء  والرجال  السن 
عىل  يسريون  جامعيًا  استاذًا  او  أميًا  منهم  كان  ومن 
أقدامهم جنبًا اىل جنب وملسافة تتجاوز االيام، يسري 
حسيني  تواصل  وبينهم  االشخاص  هــؤالء  فيها 

يتضمن االخالق احلسينية احلرة. 
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التعلمية  مستوياهتم  اخــتــالف  مــن  وبــالــرغــم 
واالجتامعية إال اهنا مل تؤرش عىل وجود اي نوع من 
املشكالت االخالقية أو حتى التفوه بكلامت فيها نوع 

من التوبيخ أو التقريع أو التعنيف. 

مقدمة عن الخالق 

عىل  نحدد  التي  النفسية  الصفات  هي  األخالق 
نترصف  وكيف  نــكــون،  أن  ينبغي  كيف  ضوئها 
ونتعامل يف حياتنا االجتامعية، وكيف يترصف بعضنا 

مع البعض اآلخر. 

األخــالق  يف  تبحث  فــاألخــالق  عــام  وبشكل 
االبعاد  اىل  وسنتطرق  السيئة،  ــالق  واألخ احلسنة 

االخالق احلسنة. 

سلوك  تتصدر  شخصية  صفة  هي  فــاالخــالق 
قلنا  فــاذا  لــه،  نفسية  ملكة  تصبح  حتى  الشخص 
سمة شخصية بمعنى اهنا تدعو اىل سلوك معني من 
بأهنا  الطباطبائي:  وصفها  وقد  تدبر  او  تفكر  غري 
العلم الباحث عن امللكات اال نسانية املتعلقة بقوى 
اإلنسان ليميز الفضائل منها عن الرذائل ويستكمل 
بالتحيل هبا سعادته فيصدر عنه من االفعال ما جيلب 

الثناء اجلميل من املجتمع االنساين)13(.

اهلل  كالم  يف  جاء  فقد  االخالقي  البعد  والمهية 
لََعىل ُخلٍُق  سبحانه خماطبا به رسوله االمني ﴿ِإَونََّك 

َعِظيٍم﴾ القلم: 1.
نبيه  وتعاىل  تبارك  اهلل  وصــف  ــة  اآلي هــذه  ويف 
يرد  مل  وصف  وهو  األخالقية،  بالعظمة   حممدًا
إلنسان آخر هبذه الصورة، مما يدل عىل عظمة منزلة 

هذه  بمقتىض  املسلمني  وعىل  اإلسالم،  يف  األخالق 
يتخذوه أسوة  الكريم أن  القرآن  النابعة من  الشهادة 

حسنة ألنه بلغ القمة يف الكامل اإلنساين. 

الناس  لتحث  الساموية  الرساالت  جاءت  وقد 
بعثة  من  الغاية  واعتربهتا  باألخالق،  االلتزام  عىل 
االنبياء ملا فيها من اصالح وصالح املجتمع ولذلك 
قال الرسول )انام بعثت المتم مكارم االخالق(. 

لذلك ان اهلدف من االخالق هو بناء الشخصية 
 ِ اهللَّ ِعنَْد  ْكَرَمُكْم 

َ
أ ﴿إِنَّ  تعاىل:  فقال  االسالمية 

تَْقاُكْم﴾ احلجرات: 13.
َ
أ

تتغري  ال  ثابتة  اهنا  االخالقية  القيم  صفات  من 
بتغري الزمان واملكان، وما جاء به القرآن من توضيح 
انزله  انه  عىل  تدل  التي  السامية  االخالقية  للمبادئ 
)اكمل   الرسول قــال  ولذلك  للعاملني،  رمحــة 
مع  االيامن  ربط  هنا  أخالقًا(  أحسنهم  إيامنًا  املؤمنني 

االخالق.

ثمرة  فهي  أخالقها،  خالل  من  امة  كل  فتقدم 
عقيدهتا ومقوم جمتمعها، وسعادة املجتمعات ليست 
اسلحتها  بقوة  وال  امواهلا  بكثرة  وال  الفاخر  ببنائها 
إسهام  من  لالخالق  ملا  ابنائها  باخالق  وانام  الفتاكة 
كبري يف بناء وتطور اي جمتمع واملحافظة عىل وحدته، 
ويف ذلك قال )كانت( )ان نقص االخالق يف اي جمتمع 

أشد وطأة وأرض باإلنسان من نقص التعليم()14(.

ملا لالخالق دور مهم يف بناء الشخصية، وكام ان 
فهم الطبيعة اإلنسانية وفهم القيم واملعايرياألخالقية 

يعتمد كل منهام عىل اآلخر.
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ال تتضمن األخالق أي مبدأ علوي، ولكنها بعد 
الذي  املجتمع  يف  باإلنسان  يتعلق  ونفيس  اجتامعي 
القيم األخالقية جيب أن ترتجم إىل  فيه، وأن  يعيش 
حياة  يف  العاملة  القوى  وإىل  الواقعية  الظروف  لغة 

الناس)15(.
متاسك  يف  كبري  دور  من  االبعاد  هلذه  ملا  وذلــك 
التكيف  وحتقيق  املجتمع  ومتــاســك  الشخصية 
فهي  االخــالقــي،  ــامل  اجل اىل  وصـــوالً  االجتامعي 
املجتمع  افراد  لدى  الديني  الوازع  تطوير  تعمل عىل 
وهتذيب النفس االنسانية، وتبعد اإلنسان عن األنانية 

الشخصية.
الهنا  الشخصية  يف  اصيلة  أبعاد  ْت  ُعــدَّ ولذلك 
تتفق مع الفطرة االنسانية ومبادىء الدين اإلسالمي.

المطلب الثاني: ويق�شم الى ق�شمين:

اوًل: قواعد البعد الأخالقي في بناء المجتمع 
تــواّدهــم  يف  املــؤمــنــني  )مــثــل   الرسول ــال  ق
وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى 

منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى(. 
عندما  الواحد  باجلسد   الرسول مّثله  وقــد 
فيه  عضو  يمرض  عندما  او  يريده  يشء  عىل  يتعاون 
فإن مجيع االعضاء تشتكي من املرض رغم انه ليس 
فيها مرض، فلو أحس الشخص بأمل يف رضسه فإنه 
سيرتك النوم من األمل ويقلل الطعام اىل أن يشفى من 
امل الرضس، فاحلديث يبني جسد األمة الواحد عىل 

ثالث قواعد اخالقية اساسية هي:
التوادد. 1
الرتاحم . 2
التعاطف. 3

طابعًا  فيها  لرأينا  األساسية  القيم  هذه  تأملنا  لو 
الين  تعاىل: ﴿ان  نفسيًا وهو حب اآلخرين، وقال 
آَمُنوا وََعِملُوا الصاِلَاِت َسَيْجَعُل لَُهُم الرْحَُن ُوّداً﴾. 
الناس  بني  وجيمع  القلوب،  بني  يؤلف  واحلب 
))أن   :فقال الساعة،  عن  ورد  وقد  املتحابني، 
الساعة؟،  متى  فقال  الساعة  عن  النبي  سأل  رجاًل 
قال: وما أعددت هلا؟ قال: ال يشء إال أين أحب اهلل 
ورسوله، فقال: أنت مع من أحببت فام فرحنا بيشء 

فرحتنا بقول النبي()16(.  

كيفية تكون الأخالق 

أن اإلنسان مزود بقوة يستطيع هبا أن يفعل احلسن 
أو القبيح وهذه القوة فطرية اصيلة فيه، ثم يمر بعد 
ذلك بوسائل الرتبية املعرفية وقوة اإلرادة أو ضعفها 
يتمكن معها من االنحياز إىل أحد اجلانبني يف السلوك 
أو سلوك رشير  فقط،  ذا سلوك خري  يكون  وعندئذ 

فقط)17(.

البعد  تكوين  يف  تدخل  التي  النفسية  العمليات 
االخالقي 

نفسية  عمليات  االخالقي  البعد  تكوين  تسبق 
حتدده ومنها: 

اخلاطر: وهو أول ما يرد عىل قلب اإلنسان من . 1
حديث نفيس ذايت، ونفس اإلنسان حتدثه بأمور 

كثرية، قد يميل إىل أحدها.

خواطره . 2 من  خلاطر  اإلنسان  توجه  هو  امليل: 
املرتتبة  والغاية  منه،  الغرض  ويدرك  يتصوره 
ميول  بقية  سائر  عىل  ميل  تغلب  فإذا  عليه، 

اإلنسان صار هذا امليل رغبة.
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الرغبة: هي تغلب ميل عىل بقية امليول املوجودة . 3
هذه  يف  اإلنسان  فكر  فإذا  اإلنسانية  النفس  يف 
الرغبة واعتقد بمضموهنا، وعزم عليها، صارت 

هذه الرغبة إرادة.

اإلرادة: هي قوة نف. 4
سية داخلية ختصص رغبة من رغبات التي مالت . 5

إليها النفس لكي تتحقق وتوجد، فإذا ما تكررت 
اإلرادة صارت عادة.

العادة: هي اإلرادة التي تتكرر وتصدر عن حالة . 6
راسخة يف النفس، وهي اخللق.

وهذه هي مراحل تكوين اخللق( اخلاطر، فامليل، 
فالرغبة، فاإلرادة، فالعادة()18(.

البعاد الخالقية لزيارة الأربعين 

ويعتقد كولربج عامل النفس أن األخالق ال تنمو 
مرة واحدة، بل هي مكتسبة عرب مراحل احلياة، لذلك 
يعد نمو البعد األخالقي نتاجًا لتفاعل عوامل التنشئة 
االجتامعية واألخالقية مع النمواملعريف العقيل، فيقوم 
بنيته  بتعديل  االجتامعي  تفاعله  خالل  من  الفرد 
املعرفية األخالقية وذلك بإحالل بنى جديدة تبعًا ملا 

يتعرض له من خربات جديدة)19(. 

ويتضمن البعد االخالقي: 

المر بالمعروف والنهي عن المنكر:. 1

تعرفه  ما  وكل  االفعال  من  يستحسن  ما  وهو 
االسالم  دعوة  وهو  اليه،  وتطمئن  اخلري  من  النفس 
الباطن  الشعور  بتحويل  املسلمني  لالشخاص 
االرشــاد  من  واقعية  سلوكية  حركة  اىل  بالعقيدة 

فريضة  ُه  وَعدَّ القرآن،  عليه  حث  ما  وفق  والتوجيه 
وذلك إذا ُاديت وُاقيمت استقامت الفرائض االخرى 
هينها وصعبها، وهو من انبل االخالق التي بعث هبا 
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس  االنبياء، فقال تعاىل: ﴿ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمَّ
عمران:  آل  امْلُنَْكِر﴾  َعِن  َوَتنَْهْوَن  بِامْلَْعُروِف  َتْأُمُروَن 

.110

خرجت  )انــام   احلسني اإلمــام  قال  ذلك  ويف 
لطلب االصالح يف امة جدي، اريد ان امر باملعروف 
اوىل  فاهلل  احلق  بقبول  قبلني  فمن  املنكر،  عن  واهنى 
بيني  اهلل  باحلق، ومن رد عيّل هذا اصرب حتى يقيض 

وبني القوم باحلق وهو خري احلاكمني(.

عن  والنهي  بــاملــعــروف  االمــر  مضامني  ــن  وم
املبادئ  من  وهو  االجتامعي،  الفساد  اصالح  املنكر 
من  واملجتمع  الفرد  وقاية  تتضمن  التي  االسالمية 
املنحرف  السلوك  إلهنائه  ذلك  السلوكي  االنحراف 

او التقليل منه واضعافه.

قال تعاىل ﴿ِإَوَذا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكَن َذا قُْرىَب﴾ 
ُمُر بِالَْعْدِل َواإْلِْحَساِن 

ْ
االنعام: 152، و ﴿إِنَّ اهلل يَأ

َوالُْمنَْكرِ  الَْفْحَشاءِ  َعِن  َوَينَْه  الُْقْرىَب  ذِي  ِإَويَتاءِ 
 النحل: 90،  لذلك انطلق اإلمام احلسني ﴾ َواْلَْغِ
لتحقيق  ذلك  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  لالمر 
فقط  االسالمي  وليس  االنساين  املجتمعي  االمــن 
ما كان  مل يكن  انه  تعلم  انك  )اللهم   ولذلك قال
منا تنافسًا يف سلطان وال التامسًا من فضول احلطام، 
يف  االصــالح  ونظهر  دينك  من  املعامل  لنُرَي  ولكن 
بالدك ويأمن املظلوم من عبادك، ويعمل بفرائضك 

وسننك وأحكامك()20(.
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من رشوط هذا البعد: 

ان يكون الشخص اآلمر باملعروف والناهي عن  •
املنكر عارفًا به ومميزًا له 

)فن  • اآلخرين  عىل  التأثري  قابلية  له  تكون  ان 
االقناع()21(.

2.البعد المعرفي الفكري لالخالق في زيارة الأربعين: 

املعرفة  الفكري عملية حتصيل وربط  البناء  يمثل 
تؤهله  خربة  اىل  ليؤدي  احلالية،  املعرفة  مع  السابقة 
 canter دراســـة  ــارت  واشـ املحيط،  مــع  للتفاعل 
خلطط  متيزًا  يمثل  املعريف  الفكري  البناء  ان   1990
مفاهيم  ثالثة  خالل  من  املستقبلية  االهداف  انجاز 
)التخطيط واالسرتاتيجية املعرفية ومهام احلياة()22(.

القانون  يف  هامة  معلومة  عن  البعض  يغفل  وقد 
منذ  االنسانية  النفس  يف  طبعت  االنساين  االخالقي 
لَْهَمَها 

َ
فَأ اَها ٧  َسوَّ َوَما  تعاىل ﴿َوَنْفٍس  فقال  نشاهتا 

فُُجورََها َوَتْقَواَها﴾ وهنا اشارة اىل ان العقل البرشي 
كام  القبيحة،  واالخالق  احلسنة  االخالق  بني  يميز 
الفكر  ويتفاعل  والقبيح،  اجلميل  السلوك  بني  يميز 
احلسن  السلوك  فيمدح  القانون  هذا  مع  االنساين 

ويستهجن السلوك القبيح.

وهو  متعددة  أبعاد  له  األخالقي  القانون  ان  وبام 
تدخل  الشخصية  ان  وبام  الشخصية،  مع  يتعامل 
قد  لذلك  والتعليم،  والبيئة  كالوراثة  ابعاد  فيها 
القانون  البعض صعوبة يف كيفية احلفاظ عىل  يواجه 
االخالقي يف مجيع الظروف، لذلك بعث سبحانه اىل 
الناس يف ازمنة متعددة نفوسًا متميزة ملهمة بالوحي 
الرباين هلا القدرة عىل ايقاظ الضمري البرشي وصقل 

هلا  امتدادًا  سبحانه  أوجد  كام  االنسانية،  االخــالق 
يف  ومصلحة  للبرشية  مرشدة  متاميزة  شخصيات 
الوقت نفسه كشخصية اإلمام احلسني الذي يمثل 

املثل االعىل يف االخالق االنسانية. 

3.البعد التربوي الخالقي:

وتربية  االنسانية  النفس  لتزكية  االخالق  جاءت 
اإلنسان وصوال اىل الشخصية، ويف آيات ُاخرى قال 
 ُ سبحانه ليبني أمهية الرتبية االخالقية ﴿لََقْد َمنَّ اهللَّ
نُْفِسِهْم َيتْلُو 

َ
َعَ الُْمْؤِمننَِي إِذْ َبَعَث فِيِهْم رَُسوًل ِمْن أ

َواْلِْكَمَة  الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  َوُيَزّكِيِهْم  آيَاتِهِ  َعلَيِْهْم 
ِإَوْن َكنُوا ِمْن َقبُْل لَِف َضَلٍل ُمبنٍِي﴾ البقرة: 164، 
وايضًا تربية اإلنسان لنفسه ويف ذلك قال تعاىل ﴿قَْد 
اَها﴾ الشمس:  َها ٩ َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّ فْلََح َمْن َزكَّ

َ
أ

.10-9

4.البعد الوجداني الخالقي: 

مكان  ال  وهــي  وجدانية  حقيقة  عن  نغفل  ال 
لالخالق بدون عقيدة وذلك التصال العقيدة بذاتية 
كحقيقة  باالخالق  االيامن  ذلك  ومعنى  االخالق، 
نفسها  وتفرض  الشخصية  عىل  تسمو  بذاهتا  قائمة 
ولذلك  ورغباهتا،  اهوائها  عن  النظر  بغض  عليها 
للمعبود  الداخيل  النداء  تعرف  املؤمنة  فالشخصية 
فهي متزج الوجدان )العاطفة( مع العقل، وهنا خيضع 
اإلنسان لالبعاد االخالقية التي رسمتها السامء لتؤكد 
االجتاه  اىل  باإلنسان  يؤدي  الذي  االخالقي  االلتزام 

نحو االفضل)23(.
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الخالق التي ينبغي اتباعها في زيارة الأربعين 

الَْعْهَد . 1 إِنَّ  بِالَْعْهِد  ْوفُوا 
َ
﴿َوأ بالعهد:  الوفاء 

تعاىل:  وقوله   ،34 االرساء:  َمْسُئوًل﴾  َكَن 
َراُعوَن﴾  وََعْهِدهِْم  َمانَاتِِهْم 

َ
ِل ُهْم  ِيَن  ﴿َوالَّ

املؤمنون: 32. 

َما . 2 َتْقُف  ﴿َوَل  علم:  بغري  القول  عن  النهي 
َوالُْفَؤاَد  َواْلََصَ  ْمَع  السَّ إِنَّ  ِعلٌْم  بِهِ  لََك  لَيَْس 
ولَئَِك َكَن َعنُْه َمْسُئوًل﴾ االرساء: 36، 

ُ
ُكُّ أ

لِْسنَُتُكُم 
َ
وقال تعاىل ﴿َوَل َتُقولُوا لَِما تَِصُف أ

 ِ وا َعَ اهللَّ الَْكِذَب َهَذا َحَلٌل َوَهَذا َحَراٌم ِلَْفَتُ
ِ الَْكِذَب َل  وَن َعَ اهللَّ ِيَن َيْفَتُ الَْكِذَب إِنَّ الَّ

ُيْفلُِحوَن﴾ النمل: 116.
يِف . 3 مَتِْش  )َواَل  التبخرت والتاميل  النهي عن مشية 

اأْلَْرِض َمَرًحا إِنََّك َلْن خَتِْرَق اأْلَْرَض َوَلْن َتْبُلَغ 
َباَل ُطواًل( االرساء: 37. اجْلِ

دافعية العطاء: هي جمموعة من القوى النفسية . 4
نحو  وتعضده  وتوجهه  السلوك  حترك  التي 
حق  ذي  كل  اعطاء  االهداف)24(.  من  هدف 
ُه  حقه والنهي عن التبذير ﴿َوآِت َذا الُْقْرىَب َحقَّ
َتبِْذيًرا﴾  ْر  ُتَبّذِ َوَل  بِيِل  السَّ َوابَْن  َوالِْمْسِكنَي 
يََدَك  َتَْعْل  ﴿َوَل  تعاىل:  وقال   .26 االرساء: 
الْبَْسِط  ُكَّ  تَبُْسْطَها  َوَل  ُعُنقَِك  إَِل  َمْغلُولًَة 

َفَتْقُعَد َملُوًما َمُْسوًرا﴾ االرساء: 29.
النهي عن العدوان: فقال تعاىل ﴿َوَتَعاَونُوا َعَ . 5

ثِْم َوالُْعْدَواِن﴾  ِ َوالَّْقَوى َوَل َتَعاَونُوا َعَ اإْلِ الِْبّ
املائدة: 2. 

االسامء . 6 يف  والتالمز  السخرية  عن  النهي 
ِيَن آََمُنوا َل يَْسَخْر قَوٌم  َها الَّ يُّ

َ
وااللقاب: ﴿يَا أ

َوَل  ِمنُْهْم  ا  َخْيً يَُكونُوا  ْن 
َ
أ َعَس  قَْوٍم  ِمْن 

ِمنُْهنَّ  ا  َخْيً يَُكنَّ  ْن 
َ
أ َعَس  نَِساٍء  ِمْن  نَِساٌء 

لَْقاِب 
َ
بِاْل َتَنابَُزوا  َوَل  نُْفَسُكْم 

َ
أ تَلِْمُزوا  َوَل 

لَْم  َوَمْن  يَماِن  اإْلِ َبْعَد  الُْفُسوُق  اِلْسُم  بِئَْس 
الُِموَن﴾ احلجرات: 11. ولَئَِك ُهُم الظَّ

ُ
َيُتْب فَأ

متثل . 7 األربعني  زيارة  ان  والالعنف  التسامح 
للعامل االسالمي واالنساين تكشف عن  رسالة 
السلمي،  والتعايش  كالتسامح  جوهرية  افكار 
ويف ذلك قال اإلمام عيل )العفو تاج املكارم(، 
افضل  عن  سئل  عندما   الباقر اإلمام  وقال 

االخالق قال )الصرب والسامحة()25(.

االخــالق  مكارم  من   الصادق اإلمــام  قــال 
)العفو عمن ظلمك، ووصلك من قطعك، واعطاء 

من حرمك، وقول احلق ولو عىل نفسك()26(. 

التواضع يف املسرية االربعينية: ويف ذلك رواية . 8
عن اخالق التواضع، قال النبي )ان أحبَّكم 
أحسنكم  جملسًا  القيامة  يوم  منّي  وأقربكم  إيلَّ 

خلقًا، وأشدكم تواضعًا()27(. 
بذل . 9 )ان   عيل اإلمام  قال  بالتحية:  البدء 

التحية من مكارم االخالق(. 
وهو . 10 احلقيقة،  والتزام  احلق  قول  هو  الصدق: 

َا  َأهيُّ ﴿َيا  تعاىل  قال  لذلك  االخالق  سامت  من 
اِدِقنَي﴾  الصَّ َمَع  َوُكوُنوا  اهلل  ُقوا  اتَّ َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ

التوبة: 119.
اجلميل . 11 باجلزاء  سبحانه  اهلل  ووعدهم  الصرب: 

َساءِ 
ْ
اْلَأ ِف  ابِرِيَن  ﴿َوالصَّ وجل(:  )عز  فقال 

َصَدقُوا  ِيَن  الَّ ولَئَِك 
ُ
أ ِس 

ْ
اْلَأ وَِحنَي  اءِ  َّ َوالضَّ

ولَئَِك ُهُم الُْمتَُّقوَن﴾ البقرة: 177. 
ُ
َوأ
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االيثار عىل النفس: كشفت زيارة األربعني عن . 12
فرتى  النفس،  عىل  وااليثار  بالعطاء  التسامي 
من  بذل  فيام  يشعر  ال  األربعني  زيارة  يف  الزائر 
فراق  او  امليش  بسبب  جهد  او  مال  او  وقت 

االهل)28(.
االمانة: هي مدى التزام الفرد يف املحافظة عىل . 13

احلق  واعطاء  اتالفها  وعدم  الغري  ممتلكات 
لصاحبه.  

االنفعايل . 14 االتزان  امهية  ان  االنفعايل:  االتزان 
ان  وبام  للفرد  الذايت  التكامل  اىل  الوصول  هو 
فان  لذلك  االفراد  خمتلف  من  يتكون  املجتمع 
يؤثر  االنفعايل  باالتزان  يتسمون  الذين  االفراد 
بعضهم عىل بعض ذلك ان الواقع النفيس للفرد 

ال يمكن ان ينفك عن سلوكه االجتامعي. 
االساسية . 15 االركان  من  العمل:  يف  االخالص 

االخالص  هي  األربعني  زيارة  يف  االخالقية 
سبحانه  هلل  خملصًا  الزائر  يكن  مل  فان  العمل  يف 
يف مسرية االربعينية وانام يتباهى أمام اآلخرين 
العمل  فان هذا يؤدي اىل فقدان االخالص يف 

هلل تعاىل)29(.
ُيكتب . 16 أن  يمكن  ال  والتعاون:  اإلحساس 

للمسؤولية املجتمعية عنارص السالمة والنجاح 
اجتاه  الذايت  واإلحساس  الشعور  توافر  بدون 
أي حدث طارئ أو مشكلة ما، وهلذا يستوجب 
املجتمعي  البناء  إطار  والتعاون يف  املبادرة  دائاًم 
واالهنيار  التفكك  عوامل  عن  بعيدًا  املتامسك 

املجتمعي)30(.

التنافس  حالة  من  املجتمع  افراد  العقيدة  نقلت 
والرصاع اىل حالة التعارف والتعاون.

َخلَْقَناُكْم  إِنَّا  انلَّاُس  َها  يُّ
َ
أ القران ﴿يَا  وجاء يف 

نَْث وََجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل ِلََعاَرفُوا 
ُ
ِمْن َذَكٍر َوأ

تَْقاُكْم﴾ احلجرات:13. 
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَّ

َ
إِنَّ أ

َعَ  ﴿َوَتَعاَونُوا  التعاون  عىل  الناس  حث  كام 
َوالُْعْدَواِن﴾  ثِْم  اإْلِ َعَ  َتَعاَونُوا  َوَل  َوالَّْقَوى   ِ الِْبّ
التعاون  ان يف  البرشية  اثبتت جتارب  وقد  املائدة:2. 
الوحيد  الضامن  كونه  التقدم  اىل  يــؤدي  ــه  وان قــوة 
والسبيل االمثل القامة بناء اجتامعي متامسك تغيب 
فيه عوامل الرصاع والتناحر وتسود فيه عوامل الود 

وااللفة.

املجتمع . 17 افراد  حتسس  بمعنى  التضامن:  روح 
للتعاون  البعض  بعضهم  باحتياجات  الواحد 

من اجل الوصول اىل احلضور الوجودي.

التضامن  مفهوم  االربعينية  زوار  ترمجوا  فقد 
التضامن  مفهوم  معنى  ــاق  ف بحيث  االجتامعي 
االنساين العاملي، حيث ان الكل هيتم بالكل، ويويف 

له)31(.

مميزات الأبعاد الأخالقية لزيارة الأربعين 

ال  واحد  يشء  مها  األخــالق  ومكارم  الدين  إن 
بعض،  عن  بعضهام  يفرتق  وال  االنفصال،  يقبل 
وجود  ال  غاندي   Gandhi تتجزأ(:  ال  وحــدة  فهام 
لألخالق دون اعتقادات ثالثة: وجود اإلله، وخلود 

Kant:)32()الروح، واحلساب بعد املوت

عىل . 1 تقوم  هبذا  وهي  العقيدة:  عىل  مبنية  أهنا 
أساس صلب يمكن االعتامد عليه يف التمييز بني 
اخللق احلسن واخللق السيئ، واإليامن هو أساس 
االلتزام بكل خلق حسن، والبعد عن كل خلق 
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فان  بالعقيدة،  فإن االخالق مرتبطة  سيئ. ولذا 
فقد ضيعنا كل يشء،  العقيدة اإلسالمية  ضيَّعنا 
عرضنا  فقد  اإلسالمية  أخالقنا  ضيعنا  وإن 

عقيدتنا اإلسالمية إىل الضياع)33(. 
أهنا موافقة للعقل غري متأثرة باألهواء والشهوات . 2

ومراعية املنطق العقيل السليم  لتفاوت الناس يف 
اإلمكانات والقدرات.

الفرد . 3 جيد  ال  لذا  )إنسانية(  للفطرة  موافقة  أهنا 
صعوبة يف االلتزام هبا، لكوهنا تالئم ما جبل عليه 
من حب الفضيلة والبعد عن الرذيلة، وقد فطر 

اهلل سبحانه وتعاىل الناس عىل حب اخلري.
أهنا وسطية: تتسم باالعتدال البعيد عن اإلفراط . 4

والتفريط، ومما يدل عىل اعتدال األخالق، فمثاًل 
بني  وسط  وهو  رشعًا،  حممود  خلق  السخاء 

التبذير والتقتري.
احلياة . 5 عن  منفصلة  ليست  واقعية:  مثالية  أهنا 

اليومية التي يعيش فيها)34(.
وتتميز األخالق لزيارة األربعني بأهنا اجيابية، ملا . 6

هلا من قوة نفسية اليملكها اي نظام مادي آخر، 
ومتثلت يف خشية اهلل سبحانه وطلب رضاه 

لة تفصياًل . 7 وتتميز األخالق يف اإلسالم بأهنا مفصَّ
وأقواله،  اإلنسان  أفعال  كل  تسع  بحيث  كبريًا 
ما  القرآن  آيات  يف  ونجد  أفعاله.  كل  وحتكم 
مبدأ  صورة  يف  األخالق  إىل  عامة  دعوة  يشكل 
كام، وإن اهنيار األخالق مرّده إىل ضعف اإليامن 

أو فقدانه)35(.
والسجايا . 8 الفاضلة  األخالق  أصحاب  أن  كام 

يوم  جملسًا  النبي  إىل  الناس  أحب  هم  الكريمة 

من  »إن  والسالم:  الصالة  عليه  فقال  القيامة، 
القيامة  يوم  جملسًا  مني  وأقربكم  إيل  أحبكم 
وأبعدكم  إيّل  أبغضكم  وإن  أخالقًا  أحاسنكم 
واملتشدقون  الثرثارون  القيامة  يوم  جملسًا  مني 
العبد  ميزان  يثقل  اخللق  وحسن  واملتفيقهون« 
وخيفف  حسناته  من  ويكثر  اآلخرة  يف  املؤمن 
أثقل  يشء  من  )ما   اهلل رسول  فقال  سيئاته، 
ليدرك  املؤمن  )إن  اخللق(،  امليزان من حسن  يف 
)اضمنوا  القائم(،  الصائم  درجة  خلقه  بحسن 
اصدقوا  اجلنة:  لكم  أضمن  أنفسكم  من  ستًا  يل 
إذا  وأدوا  وعدتم،  إذا  وأوفوا  حدثتم،  إذا 
أبصاركم،  ائتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا 
وكفوا أيديكم وأكثر ما يدخل الناس النار الفم 

والفرج()36(.

ثانيًا: النظريات الخالقية 

نظرية اإلمام عيل  يف االخالق . 1

العقل  ان  يف  والفالسفة  املنظرون  العلامء  تناقش 
هو الذي يؤدي اىل فهم االخالق احلسنة واالخالق 

غري احلسنة. 

ويف ذلك أشار اإلمام اىل مجلة مقومات أساسية 
ان  يمكن  االخالقي  االجتامعي  التعامل  يف  بدهيية 

تكون بمثابة ركائز اخالقية عملية.

ثامر  املحمود  )اخللق  املنظرين  العلامء  سيد  فقال 
العقل واخللق املذموم ثامر اجلهل()37(.

وقال )أطهر الناس أعراقًا أحسنهم أخالقًا(
احلسنة،  األخالق  عىل  الناس  )رّوضوا  وقال   .)38(

القائم  درجة  خلقه  بحسن  يبلغ  املسلم  العبد  فإن 
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مكارم  سبحانه  اهلل  )جعل   وقال الصائم()39(. 
أن  بينه وبني عباده، فحسب أحدكم  االخالق صلة 

يتمسك بخلق متصل باهلل سبحانه()40(.

وتلتقي االخالق مع الضمري فالعالقة بينهام عالقة 
تآزرية، ويلتقي الضمري مع الدين يف املبادئ واألحكام، 
ومما يدل عىل الصلة الوثيقة بني الضمري والدين قول 
اإلمام عيل: )من مل يعن عىل نفسه حتى يكون له 
منها واعظ وزاجر مل يكن له من غريها زاجر وواعظ( 

واملقصود بالواعظ الضمري األخالقي )41(.

إذا  إال  انسانًا  اإلنسان  نعدَّ  أن  يمكن  ال  لذلك 
كان حيمل أخالقًا إنسانية وإال فهو متجرد عن معنى 
االنسانية، مهام كان حيمل من ذكاء او علم فإذا جترد 
كارسًا  وحشًا  يصبح  أن  يمكن  فإنه  االنسانية  من 
نفسه  خلدمة  ذكائه  استخدام  خالل  من  املجتمع  يف 

املريضة نفسيًا، ومقابل مصلحته الشخصية االنانية.

وعندما تعد االخالق قيمة إنسانية فهي تسهم يف 
تنقية االفكار من الشوائب الضارة باملجتمع البرشي 
مؤدية اىل حياة راقية حتمل معنى االنسانية والتقرب 
يعدل من  ان  من اهلل سبحانه، وهلذا يمكن لإلنسان 
أخالقه جتاه املصلحة االجتامعية حيث يقول )ما 
من يوم يمر عىل ابن آدم اال قال له أنا يوم جديد وأنا 
عليك شهيد، فقل يفَّ خريًا، واعمل خريًا، فأِنك لن 
تراين بعد أبدًا( وهذا يعرب بوضوح أن اإلنسان ما أن 

يموت ينتهي عمله. 

كام أشار اىل املسارعة يف عمل اخلري بقوله )ما 
الشهر  يف  األيــام  وأرسع  اليوم  يف  الساعات  أرسع 
العمر(  يف  السنني  وأرسع  السنة  يف  الشهور  وأرسع 

الرياضية  أو  الفيزيائية  الرسعة  اىل   اليشري وهنا 
فقط، بل اىل ما ينجزه اإلنسان يف فرتة زمانية حمددة 
عىل  يعتمد  إنجازه  يمكن  ما  فان  عليه،  وحمسوبة 
بشكل  هي  الزمن  اىل  اإلمام  نظرة  ولكن  اإلنسان، 

نسبي لرسعة الزمن وبمقدار ما ينجز فيه.

وان العمر الزماين اإلنساين موضوع حتت ترصف 
اإلنسان وكيفية استعامله يعود لإلنسان، وهو يرتبط 
باالرادة والتفكري وقدرة استيعاهبام للحياة وتعقيداهتا 
نــورًا  تــورث  )الفكرة   اإلمام يقول  وتطورها، 
 بأنه ذلك  تفسري  تورث ظلمة(، ويمكن  والغفلة 
وال  عقلك  استعمل  اإلنسان  أهيا  اإلنسان:  خياطب 
تطور  هي  فالفكرة  هلا  اعمل  بل  الفكرة  من  ــْف  خَتَ
نسبيًا  الفيزيائي  الزمان  إطالة  تسطيع  فهي  احلياة 
اىل  املايض  اليوم من  نظرنا  الواقع، ولو  تنجزه يف  بام 
كان  وما  األمور  هبا  تنجز  التي  والرسعة  حارضنا، 
نستطيع  أوساعات  بأيام  ينجز  أصبح  بأشهر  ينجز 
أن نفهم فكر اإلمام عيل يف فكر الزمان الريايض 

الفيزيائي ونسبيته.

ما كان باألمس وما عليه اليوم وما يمكن أن يكون 
اليه  العقل والرجوع  عليه غدًا وأمهية اإلستفادة من 
عىل  )العقل  يقول  حيث  احلياة  أمور  مع  التعامل  يف 
تفاخروا  )ال  قوله  ثم  ومن  قاطع(  حسام  حال  كل 
باآلباء، فالعاقل من كان يومه خريًا من أمسه(، يشري 
فيها اإلمام عيل إىل أمهية استعامل العقل والرجوع 
إليه يف التعامل مع أمور احلياة، ودور العقل يف تطوير 
أحوال املجتمع، وأن حياة اإلنسان عىل هذه األرض 
عرب  اإلنسان  عمر  ولكن  حمــدودة  عمره  طال  مهام 

املجتمع مستمر)اإلنسانية()42(.
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 :قال االجتامعي  االخــالقــي  التعامل  ويف 
)احِللم غطاء ساتر، والعقل حسام قاطع، فاسرت خلل 
خلقك بحلمك، وقاتل هواك بعقلك(. قال )عليكم 
الصرب من اإليامن كالرأس من اجلسد،  فإن  بالصرب، 
وال خري يف جسد ال رأس معه، وال يف إيامن ال صرب 
عليه  هانت  نفسه  عليه  كرمت  )َمْن   :وقال معه( 
جتنب  عن  نفسه  يكرم  أن  اإلنسان  فعىل  شهواته(. 
الشهوات وأن يكبح نفسه عنها، ذلك باحرتامه نفسه 

واحرتام اآلخرين له. 

إن اإلسالم دائاًم ينصحنا بأدب احلديث واملوعظة 
العمل  يرفع  الذي  هو  ألنه  الطيب  والكالم  احلسنة 
يف  تعاىل  يثبته  حتى  وجّل(  )عز  الباري  إىل  الصالح 
زيارة  يف  نسري  ونحن  ذلك  فكيف  احلسنات،  ميزان 
األربعني فاألَوىل بنا التمسك بذلك وقال يف جتنب 
العورة ما استطعت،  كشف أرسار اآلخرين )فاسرت 

يسرت اهلل منك ما حتب(.
وقال: )إين أكره لكم أن تكونوا سبابني()43(. 
وقال: )وبالتواضع تتم النعمة()44(.  )فاعفوا: أال 
حتبون أن يغفر اهلل لكم(. وقال )َمن استبد برأيه 
من  ليس  من  خاب  )فقد  األمانة  أداء  عن  هلك(. 
أهلها(. ويف النهي عن البخل قال: )البخل جامع 
ملساوئ العيوب( ألن البخيل ييسء الظن باهلل تعاىل، 
يرزقه،  أن  عىل  قادر  غري  مرة  أول  رزقه  الذي  وكأن 
وهو خيشى الفقر مع وجود هذه النعم الكثرية عنده 
املنَّ  .. فإن  أيضًا. )إياك واملنَّ التي هي من اهلل تعاىل 

يبطل اإلحسان()45(.

نستنتج ان نظرية اإلمام عيل يمكن أن تكون لنا 

بمثابة دستور اخالقي اجتامعي يمكن االستفادة منه 
يف زيارة األربعني بل يف مجيع مواقف احلياة اليومية. 

نظرية الوفاء بالواجب:

فرنيس  نفس  عــامل  وهــو  برجسون  هنري  أشــار 
األعىل  باملثل  اإلنسان  يفكر  عندما  انه  معًا،  وكاتب 
لعملية  سيتعرض  فيه  ويفكر  ضمريه  يف  ــده  وجي
نضوج حقيقية من التفكري خيرج فيها بمخرج جديد 
يقوهيا  أخالقية  قانونية  مبادئ  عىل  قائم  العادة،  عن 
ويفرضها العقل حمكومة بنوع من االحساس باجلامل 

ورد اجلميل)46(.

الف�شل الثاني:

مميزات الأبعاد الجتماعية لزيارة الأربعين 

دورًا  األربعني  لزيارة  االجتامعي  البعد  يمثل 
مهم يف املجتمع، ألنه يسهم يف االتصال بني االفراد 
والتوجيه  االرشاد  يف  دور  وله  االجتامعية  والتنمية 
التغيري االجتامعي، لذلك متيز  الديني، كام يدخل يف 

بجوانب متعددة منها: 

اإلثبات الوجودي: . 1

إن الزائرين يف زيارة األربعني كأنام يرسلون رسالة 
موجودون  اننا  مضموهنا  اخلارجي  العامل  اىل  تبليغية 
نتكاثر  اننا  بل  إفناءنا  دكتاتور  أيُّ  يستطيع  وال  هنا 
باملالييني اختذوا من الوجود ليس جوابًا وانام سؤال:

 is not answer but a question 

املحققني  ــراد  األف عن  املسيح  السيد  قال  ولذلك 
ألنفسهم )وجودهم( قال: )من ثامرهم تعرفوهنم()47(. 
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ُبعد التوحد الشيعي العاملي: . 2

من  ليس  االربعني  ة  زيار  يف  الزائرين  وجود  ان 
العراق فقط، وانام من خمتلف الدول العربية والعاملية.

اننا ندرك ان قوافل احلجاج اىل مكة املكرمة تقوي 
املسلمني  بني  العالقات  تعزز  كام  االسالمي  الدين 
ولو كانوا من جنسيات خمتلفة، كذلك زيارة االربعني 
حتظى  ان  ينبغي  عاملية  شيعية  كقوة  للعامل  تظهر 

باالهتامم والتقدير)48(. 

لذلك يمكن القول ان زيارة األربعني هي رسالة 
فيها ذوبان  ان يكون  االبعاد يفرتض  عاملية واضحة 
الشخصية املنفردة يف مجوع الزائرين بحيث يوحدهم 
حضور وجود مهيب يؤدي اىل اندماج الزائرين نفسيًا 
االجتامعية  مسؤولياهتم  تاركني  الزيارة  بموضوع 

االخرى.

العمل بروح الفريق حتت كلمة )نحن( . 3

إن فكرة العمل بروح اجلامعة قد أسهمت يف بناء 
بلداننا  فام أحوج  احلديثة وتقدمها  الدول  الكثري من 

إىل تفعيل هذه الثقافة.

فكرية  دينية  خلفية  من  هلا  بام  األربعني  ــارة  وزي
العمل  عىل  واخلارجية   الداخلية  الدافعية  من  متلك 
التطوعي الفرادها، وكذلك اإليثار عىل النفس قدرًا 
العاملية  االجتامعية  املؤسساتية  اإلمكانات  كل  يفوق 
يف هذا املجال، فعىل مدى آالف الكيلو مرتات ومن 
جتد  أيام  ولعدة  كربالء  إىل  املؤدية  االجتاهات  مجيع 
الشيبة والشباب، والنساء يف حركة متواصلة يبذلون 
قناعة  عن  هلم  خاصة  طائلة  وأمواالً  جبارة،  جهودًا 
هبم  كان  ولو  النفس  عىل  يؤثرون  بحيث  وإخالص 

أجر  أي  إحباط ودون  أو  تذمر  أدنى  خصاصة دون 
من  تستمده  بام  يبذلونه،  ما  قبال  يف  دنيوي  مــادي 
إنسانية  ومبادئ  دينية  قيم  من   احلسني اإلمــام 

ورصيد فكري حر.  

واالنسانية  املساواة  ثقافة  يكرسون  بذلك  وهم 
احلشود  بني  العنرصية  الفوارق  مجيع  ــة  وإذاب عامة 
شتى  فيهم  جتــد  إذ  كــربــالء  اىل  الزاحفة  املليونية 
واالجتــاهــات  ــان  ــ واالدي والــقــومــيــات  اجلنسيات 
الفكرية، كام جتد الفقري والغني وقد تساوى اجلميع يف 
)املطعم، املجلس، اخلدمة....الخ( بل يسري بعضهم 
واملحبة  باالخوة  املتمثل  الــوجــداين  التواصل  اىل 
ختلوا  وكأهنم  اآلخــر  مع  والتامهي  الــذات  ونسيان 
بمجرد  قلوهبم  من  الغل  وانتزع  الفوارق  مجيع  عن 
يبلغ  حتى  كربالء  طريق  عىل  أقدامهم  وضعوا  أْن 
القوميات واألعراق  ذلك ذروته عندما جتد أن هذه 
لآلخر  خادمًا  يكون  بأن  يفتخر  منها  كل  واأللــوان 

بروح ملؤها املحبة والعطاء.

يف  ان  العقالء  عند  ثبت  اجلمعي:  الشعور  تنمية 
اخلري  فيه  تعاىل  اهلل  جعل  فقد  وَمنََعًة،  قوة  االجتامع 
والربكة، ويف ذلك قال الرسول )يد اهلل مع اجلامعة 

والشيطان مع من خالف اجلامعة يركض()49(.

اجتامعي  دين  االســالم  ان  عىل  دليل  ذلك  ويف 
حياول ربط الفرد باجلامعة ما استطاع اىل ذلك سبيال.

بعد املسؤولية االجتامعية . 4

املسؤولية  بني  عالقة  هنالك  بأن  القول  يمكن 
احد  هي  التي  الشخصية  واملسؤولية  االجتامعية 
داخل  من  نابٌع  عمل  وهي  االجتامعي  البعد  اركان 
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من  وإنــام  شخص  أي  هبا  يكلف  وال  نفسه،  الفرد 
باألعامل  القيام  تلزمه يف  التي  الكاملة  باحلرية  يتمتع 
امللقاة عىل عاتقه حتى يستشعر حجم  واملسؤوليات 

املسؤولية التي ُكلّف من أجلها)50(.

الفردي وعقيدته،  فرد مسؤول عن سلوكه  فكل 
قال  الشخصية(  )املسؤولية  لآلخرين  راعــي  وهو 
عن  مسؤول  وكلكم  راٍع  )كلكم   اهلل ــول  رس

رعيته()51(.

خلقه  سائر  دون  اإلنسان  عىل  سبحانه  اهلل  أنعم 
والفهم  والتعليم  اإلدراك  من  يمّكنه  الذي  بالعقل 
باإلرادة  عليه  أنعم  كام  الصائبة،  األحكام  ومعرفة 
اخلري  طريق  أي  النجدين  وهــداه  االختيار  وحرية 
أو الضالل، وهذا كله حيّمل  أو الرش وسبيل اهلدى 

اإلنسان مسؤولية سلوكه)52(.

البعد  يف  مهاًم  عاماًل  االجتامعية  املسؤولية  ومتثل 
أن  حيث  املجتمع،  بناء  يف  لدخوهلا  االجتامعي 
حيقق  االجتامعية  املسؤولية  بتحمل  املتسم  الفرد 
املجتمع من خلل  يلمسه  ما  ان  فائدة للمجتمع. كام 
إىل  منه  كبري  جانب  يف  يرجع  نموه  هيدد  واضطراب 

النقص يف نمواملسؤولية الشخصية عند أفراده. 

ويف ذلك قال اإلمام احلسني حول حسن اخللق 
)اهيا الناس من جاد ساد، وإن أجود الناس من أعطى 
من ال يرجوه، وإن أعفى الناس من عفى عن قدرة، 
واالُصول  قطعه،  من  وصل  من  الناس  أوصل  وأن 
ألخيه  تعّجل  فمن  تسمو،  بفروعها  مغارسها  عىل 
تبارك  اهلل  أراد  ومن  غدًا،  عليه  قدم  إذا  وجده  خريًا 
حاجته،  وقت  هبا  كافأه  أخيه  اىل  بالصنيعة  وتعاىل 

ورصف عنه من بالء الدنيا ما هو أكثر منه، ومن نفَّس 
ج اهلل عنه كرب الدنيا واآلخرة، ومن  كربة مؤمن فرَّ

أحسَن أحسَن اهلل اليه، واهلل حيب املحسنني()53(.

هي  االربــعــني  لــزيــارة  االخالقية  األبــعــاد  ومــن 
الثقة  بني  ب  مركَّ شعور  وهي  الشخصية،  املسؤولية 
واملثابرة  والصرب  والتحمل  عليها  واالعتامد  بالنفس 

أثناء زيارة األربعني.

كل  جيعل  الشخصية  باملسؤولية  الشعور  أن  كام 
مع  التعامل  يف  وسلوكه  نفسه  عن  مسؤول  ــر  زائ
اآلخرين، كام يف قوله تعاىل ﴿ُكُّ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت 
الشخصية  املسؤولية  وتوصل   ،38 املدثر:  رَهِيَنٌة﴾ 

اىل التكامل االنساين)54(.

النظريات المف�ّشرة لالأبعاد الجتماعية 

نظرية الدور. 1

عندما نحلل زيارة األربعني من وجهة نظر نفسية 
سلوك  وان  اجتامعية  أدوارًا  هناك  ان  نرى  اجتامعية 
يف  أدواره  عىل  تعتمد  االجتامعية  وعالقاته  الفرد 
املجتمع. فيقوم أفراد املجتمع بتطبيقها، وختتلف هذه 

االدوار باختالف الظروف االجتامعية. 

نظرية االعتقاد. 2

اعتقد االشخاص الذين ذهبوا اىل زيارة األربعني 
سواء كانوا مشيًا ام بواسطة، أن هذه الزيارة تقرهبم 

من اهلل سبحانه، والرغبة يف رضاه.

متثل  االربعني  زيــارة  ان  النفسية:  الناحية  ومن 
واالمــن  النفيس،  االطمئنان  الزائرين  اعتقاد  يف 

الفكري)55(.
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الف�شل الثالث: 

وت�شمن مطالب 
فْلََح َمْن 

َ
أوالً: إمكانية تغي االخالق: قال تعاىل ﴿قَْد أ

اَها﴾ الشمس:9. َها ٩ َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّ َزكَّ
ذلك  والثبات  متعلمة،  مكتسبة  ــالق  االخ ان 
االخــالق(،  مكارم  المتم  )بعثت   الرسول قول 
وقوله )ختلقوا باخالق اهلل( فهي خري شاهد عىل 

امكانية تعديل سلوك اإلنسان اىل احلسن.

والعلم يقول اذا بإمكاننا ان نغري الفرس اجلامح 
السالسة واالنقياد فكيف ال تستطيع  اىل  من اجلامح 
تغيري سلوك اإلنسان اىل السلوك احلسن؟ ذلك الن 
إذا  السيام  لالرشاد  ويستجيب  عقل  لديه  اإلنسان 

كان نفسيًا. 

صريورة  )يمكن  ارسطاطاليس:  قال  ولذلك 
االرشار أخيارًا بالتأديب، إال أن هذا ليس كليًا، فربام 
أثر يف بعضهم بالزوال، ويف بعضهم بالتقليل، وربام 

مل يؤثر أصاًل يف بعضهم اآلخر(.

وربام السبب يف ذلك ان لكل فرد شخصية معينة 
وهذه الشخصية تدخل فيها اجلوانب النفسية املعرفية 
بام فيها االعتقاد، والسامت االصلية واملكتسبة، وهذه 
والتغيري  لالستقبال  قابل  بعضها  االصلية  السامت 

والبعض اآلخر غري قابل لذلك.

ان التغيري البد ان يوائم كل شخصية ولذلك قال 
تعاىل: ﴿قُْل ُكٌّ َيْعَمُل َعَ َشاِكَتِهِ﴾ االرساء: 84. 

يف  واللئيم  الكريم  موقف  يتساوى  هل  قلنا  واذا 
االنفاق رغم اهنم ينفقون ظاهرًا نفس املبلغ؟ 

قال اإلمام الصادق )ال يثبت االيامن اال بالعمل(، 
احلسنة  اىل  أخالقه  يغري  أن  اإلنسان  أراد  إذا  لذلك 
عليه أن يصحح اعتقاده جتاه هذه االخالق أوالً، وأن 
اإلمام  قال  ولذلك  اخالقه،  يف  حتى  مرائيًا  اليكون 
اليقني افضل  الدائم عىل  القليل  الصادق )ان العمل 
عند اهلل من العمل الكثري عىل غري يقني(، ألنه إذا كان 
عىل غري يقني يكون لغاية )الثناء او اجلزاء الدنيوي( 
وهذه  باطنه،  ال  العمل  ظاهر  عىل  يتوقف  هنا  النه 
بعض  ان  بمعنى  دنيوية،  اعتبارية  امور  هي  االمور 
أعامهلم  نتائج  عىل  يرتتب  ان  يتوقعون  االشخاص 
ومل  العمل  ترك  ذلك  يتحقق  مل  فاذا  اجلميل،  الثناء 
الذين  االشخاص  بعض  عكس  وهذا  عليه،  يداوم 
اآلية  هبذه  املوصوفون  وهم  يقينية  أخالقهم  تكون 
نُرِيُد ِمنُْكْم َجَزاًء  َل   ِ اهللَّ لِوَْجهِ  ُنْطعُِمُكْم  َما  ﴿إِنَّ
َوَل ُشُكوًرا﴾ الدهر: 9، وهنا تدخل النية يف العمل 
غريه  وفعله  به  الشخص  نوى  وان  حتى  الصالح، 

)ونية املرء خري من عمله(.

لذلك البد ان يعمل الشخص بروح الـ )نحن( ال 
بروح األنا، ويف ذلك قال السيد اخلميني )لو اجتمع 
االنبياء مجيعًا يف مكان واحد ملا اختلفوا، النه ال أحد 
و)هو(  )هو(،  يقول  منهم  كٌل  بل  أنا(،  يقول  منهم 
االختالف  يقع  بل  بينهم  االختالف  يقع  فال  واحد 
فان  متعددة،  وهــي  ــا(  )أن للـ  ــامل  االع تصري  حينام 
اإلنسان مهام  تسقط وحيبط كل عمل عمله  قد  األنا 
امتدت سنواته، لذلك ان االخالص يف العمل يؤثر 
عىل اآلخرين، ويأيت من املعرفة والعلم ولذلك قال 
بكر  أبو  ويوضح  معرفته(،  الدين  )اول  عيل  اإلمام 
الرازي أن طرق إصالح أخالق النفس يتم عن طريق 



269

حمور األبعاد االجتماعية واألخالقية لزيارة األربعني

اهلوى،  يف  العقل  حتكم  رضورة  مها:  هامني  مبدأين 
مغالبة  أن  الرازي  ويذكر  والشهوات.  اهلوى  وقمع 
اهلوى وقمع الشهوات أمر صعب كثري املشقة، لكنه 

حيتاج إىل مترين النفس عىل ذلك وتدرجيها عليه.

ويرى أن اإلنسان لكي يستطيع أن يقوم بإصالح 
أن  غري  يعرفها،  أن  عليه  جيب  فإنه  السيئة،  أخالقه 
معرفة عيوب نفسه ليست أمرًا سهاًل، إذ أن اإلنسان 
عادة ال يعرف عيوب نفسه، وما دام اليعرفها فانه ال 

يمكنه اإلقالع عنها.

الأربعين وتاأثيرها على  زيارة  الثاني:  المطلب 

الزائرين 

ضعف  من  الرتبوية  املؤسسات  بعض  تشكو  قد 
تأثريها االجيايب عىل سلوك بعض افراد املجتمع.

يف  اجلامعي  لالرشاد  الطرق  بعض  فشلت  وربام 
االجتامعية.بينام  االخالقية  املشكالت  بعض  معاجلة 
أثبتت بعض الدراسات العلمية ثأثري زيارة االربعني 

وبفاعلية عىل سلوك املامرسني هلذه الزيارة.

أشد  الــوجــداين  التاثري  ان  الــدراســات  واثبتت 
افكار  تصحيح  خالل  من  السلوك  تغيري  يف  فاعلية 
املضطربة،  السلوكية  العادات  من  والتخلص  الفرد 
من  االجتامعي  القبول  اىل  العزلة  سلوك  تغري  مثل 
خالل بناء عالقات طيبة مع اآلخرين، وتغري سلوك 
اىل  السوي  غري  السلوك  وتغري  العطاء،  اىل  البخل 
سلوك سوي من خالل التعلم باملالحظة وذلك من 

خالل مالحظة نامذج الزائرين يف زيارة األربعني. 

المطلب الثالث: ثمار زيارة الأربعين 

ظاهرة  فيها  جيد  الزيارة  هلذه  واملتابع  املتامل  وان 
)احلسني )اإلمام  الروحي  القيادي  للرمز  الوفاء 

ووالئهم هلذه الشخصية العظيمة.

كقيمة  املسلمني  بني  الوالء  اهلل سبحانه  ذكر  وقد 
﴿َوالُْمْؤِمُنوَن  سبحانه  فقال  عليا  اجتامعية  اخالقية 

ْوِلَاُء َبْعٍض﴾ التوبة:71. 
َ
َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

ومن ثامرها: 

وذلك . 1  ، وجلَّ عزَّ  وربه  الفرد  بني  ما  إصالح 
استقامته  وبناء  وعالنيته،  رسيرته  بإصالح 
تعاىل،  هلل  الدائمة  املراقبة  عىل  األخالقية 

وإحساسه بحضوره الدائم معه.
تكوين الرقيب األخالقي الذايت النابع من ضمري . 2

لترصفاته  والضابط  لسلوكه  واملوجه  الفرد، 
واملحاسب له عىل أخطائه وذنوبه.

الذاتية . 3 بمسؤوليته  وإحساسه  الفرد  إرادة  تقوية 
يف هتذيب غرائزه، وضبط انفعاالته.

للقيم . 4 جمساًم  وجعله  اإلنساين،  السلوك  ترقية 
واملبادئ واملثل الدينية واألخالقية.

ترقية النفس البرشية وتقوية عفتها وحتصينها من . 5
االنسياق يف تيار امللذات ومهاوي الشهوات.

غرس األخالق الكريمة والصفات احلميدة. . 6

ال�شتنتاج 

متيزت  أخالقيًا  بــعــدًا  األربــعــني  زيـــارة  قدمت 
بمامرسته من بني الزيارات االخرى العاملية.

 ولو تأملنا هذا األمر سنراه حيتاج اىل وقفة تأمل ملا 
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حتمله هذه الزيارة من ابعاد اخالقية واجتامعية سامية 
االنسانية  اذهلت  إجبار(  أو  إكراه  أو  )ضغط  دون 
تندثر  كادت  أن  بعد  األصيلة  قيمها  اعتبار  فأعادت 

وتضعف.

يف  مؤثرة  روحية  موجهة  شخصية  هناك  وكأنام 
املحافظة  اىل  توجهها  إهلية  بقوة  الكثري  اجلامهري  هذه 
متابع  أو  زائــر  أي  يسع  وال  االخالقية،  القيم  عىل 
أن  إال  االتصال  قنوات  عرب  كان  وان  حتى  للزيارة 

يستجيب هلا ويتأثر بدالالهتا.

ولذلك عندما نتطرق اىل البعد االخالقي نجد ان 
زيارة األربعني متثل ثروة اخالقية ال يمكن احصائها 
املعارصة  االخالقية  األزمات  تعالج  ان  شأهنا  ومن 
باملنظومة األخالقية عرب أعامل منظمة  التي عصفت 

وخمطط هلا.

البعد  لزيارة االربعني دورًا مهاًم يف تفعيل  ان  كام 
احلوار  وتبني  النفيس  األمن  واستتباب  االجتامعي 

االخالقي بني مجيع رشائح املجتمع. 

االخالقية  أبعادها  يف  األربعني  زيــارة  وتفردت 
واالجتامعية االنسانية فلم نجد بمعلوماتنا املتواضعة 
حدثًا تارخييًا ُيعنى بإحياء )القيم االخالقية وتطبيقها 

عىل أرض الواقع تطوعًا( أليام مستمرة ومتتالية. 

الفرد  عند  ختلق  الزيارة  هذه  ان  نستنتج  لذلك 
الداخيل،  النفيس  الضبط  من  عالية  حالة  الــزائــر 
ختلق  كام  اآلخر،  مع  واالنسجام  املسؤولية  وحتّمل 
للفرد،  واجلامعة  للجامعة،  الفرد  بانتامء  عاليًا  شعورًا 
فضاًل عن حالة فريدة من العطاء والتسامي واإليثار 
واخلدمة لآلخر، وحالة عالية من التواصل االجتامعي 

ذكر  الذي  وهذا  واخلارجي،  الداخيل  واحلضاري، 
به وتشتمل عليه  انام يشكل غيضًا من فيض، تسهم 
التي تستحق تسمية  املليونية،  هذه املسرية األربعينية 

مسرية »احلب احلسيني«. 

التو�شيات:

زيادة االهتامم البحثي التحلييل يف زيارة االربعني . 1
وكيفية توظيفها يف االرشاد اجلامعي.

بالقيم . 2 لرتبيتها  الشبابية  الفئات  عىل  الرتكيز 
.االخالقية الهل البيت

لتنمية . 3 ورفدها  الفكرية  بالطاقات  االرتقاء 
املجتمع.
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اأثر زيارة الأربعين في اإ�شالح المنظومة الأخالقية للمجتمع الإن�شاني

م. م. رنا فرحان طاهر الكاظمي

كلية االمام الكاظم للعلوم االسالمية اجلامعة / الديوانية

الملخ�ض

إنَّ أهل البيت هم ُخّزان علم اهلل، وترامجة وحيه، وصفوته من خلقه، ومحلة رساالته، وحججه عىل خلقه 
يف تثبيت كل ما فيه خري وصالح ورقّي املجتمع االنساين وصالح العباد وكامل اإلنسانية. 

عىل  وتظافرت  تسابقت  التي  الروايات  وبحسب  شّددوا   البيت أهل  أنَّ  نجد  احلق  املنطلق  هذا  ومن 
رضورة مواظبة املجتمع االنساين وليس االسالمي وحسب، عىل زيارة اإلمام احلسني يف يوم األربعني أي 
ُه قال: )عالماُت املؤمِن  يف العرشين من صفر من كل عام هجري، حيث ورد عن اإلمام احلسن العسكرّي أنَّ
حيم والتَّختُُّم باليمني وتعفرُي اجلبني( محِن الرَّ مَخْس: صالُة إحدى ومخسني وزيارُة األربعني واجلَْهُر ببْسِم اهللِ الرَّ
)1(. ومن هنا فان زيارة اإلمام احلسني يوم األربعني من أهم عالمات املؤمن بشكل خاص والفرد االنساين 

وإجالالً  إكبارًا  اجلبال  تنحني  عظيمة  معاٍن  من  الكربى  احلسينية  الشعرية  تلك  حتمله  ملا  وذلك  عام،  بشكل 
لقدرها وهيبتها. 

زيارة  وثواب  فضل  معرفة  رشف  ألن  العظيم،  والفضل  القيمة  من  الزيارة  هلذه  ما  تعرف  ال  البرشية  إن 
احلسني قد ُخصت فقط بمحمد وآل حممد عليهم أفضل التحية والسالم ألهنم خالصة األنبياء واملرسلني 
وصفوة رب العاملني من األولني واآلخرين، فهي ثورة طرقت أعامق التاريخ االنساين ليصل دوهيا ومداها إىل 
مسمع كّل األجيال لتخطب فيهم وتنادي بأّن احلّق كان وال يزال حيتاج اىل وقفة عزٍّ وفداٍء وبذٍل وعطاٍء كالذي 
فعله اإلمام احلسني، وأّن هناك طريقني لن يلتقيا إىل يوم القيامة حيث يفصل اهلل تعاىل بني عباده أال مها طريق 

احلق واهلدى وطريق الباطل والضاللة. 

للمجتمع االنساين ألنه  املنظومة األخالقية  بناء األجيال وإصالح   ثورة االمام احلسني لقد كان هدف 
يعلم أنه سيقتل وعياله ستسبى ولكنه أرصَّ عىل البذل والعطاء من أجل حتقيق اهلدف السامي يف إيقاظ الضامئر 
وإصالح النفوس البرشية وهذا ما نراه متجددًا يف كل عام من زيارة اإلمام حيث أنَّ األعداد تزداد سنة بعد 

أخرى رغم أنوف الظاملني.

الذي  والطغيان  الظلم  الكبري يف دحر  األربعني ودورها  زيارة  ماهية  بواجهة خمترصة لرشح  الدراسة  تبدأ 
أوجده أئمة الكفر عرب التاريخ. بعدها ومن خالل املبحث االول تتم مناقشة التأثري االجيايب والدور األخالقي 
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لزيارة األربعني يف بناء اجليل الواعي للفرد أّيًا كان توجهه أو انتامؤه للداللة عىل اتساع القضية احلسينية وعظم 
واآلثار  األربعني  لزيارة  األساسية  األبعاد  الثاين  املبحث  يتناول  حني  يف  أمجع،  لإلنسانية  واحتواؤها  شأهنا 
اجلوهرية هلذه األبعاد يف املجتمع اإلنساين ومنها البعد العقائدي والبعد الفقهي والبعد الروحي والبعد الرتبوي 
واألخالقي. أما املبحث الثالث فيهتم بدراسة زيارة األربعني كمناسبة لإلصالح، ويتشعب من هذا املبحث 
عدة حماور مهمة منها تكريس املثل والقيم اإلنسانية، واالهتامم باإلنسان واملجتمع، وإرجاع احلقوق اإلنسانية 
اىل مستحقيها، ورفض املحرمات وإزالة املنكرات. يف حني ان موضوع عاملية االمام احلسني يف زيارة االربعني 

تتم مناقشته يف املبحث الرابع. وأخريًا تتناول اخلامتة أهم النتائج التي متخض عنها البحث. 

وآخر دعوانا أِن احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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The effect of Arbaeen in the reform of the human society's moral system 

Lecturer. Rana Farhan Tahir Al - Kadhimi

College of Imam Kadhim - Shiite endowment directorate

ABSTRACT

In the name of Allah most gracious most merciful and most peaceful and prayerful upon our 

master and prophet Mohammad and his virtuous family.

Ahlulbait was and still the keeper of Allah knowledge and the interpretation of his prophecy، 

his elite among his beings ،the bearers of his massages ،and the disproof upon his beings in con-

firmation all the goodness of human society and people righteousness. Therefore ،they (Ahlulbait) 

focused on the pilgrimage of Imam Hussain in the twentieth of Safar of each migratory year by 

the human world not only by Muslim world. Whereas Imam Al Askari said that ‘’the believer’s 

signs are five; the fifty-one pray ،the pilgrimage of Arbai’n ،the confession by the name of Allah 

most gracious most merciful ،right ringing ،and earthen the forehead. So ،the pilgrimage of Imam 

Hussain in Alarbai’n is the most important sign ،especially of the believer and generally of the 

human being ،because this great shaeira (ritual) bears great meanings that even mountains bow 

homage and aggrandizement for its status and magnitude.

As such  ،the humanity does not know the great virtue of this shaeira since the honor of the 

grace of such pilgrimage is acknowledged by Ahlulbait only for their status as being the inheritor 

of all prophets and messengers and the elite of Allah among the headmost and the utmost. It is a 

revolution that knocked the human history to peak its manual and amplitude for all generations to 

declaim and speak that the right needs honor pause and sacrifice as Imam Hussain did. Moreover، 

there are two ways that cannot meet together till judgment day  ،whenever Allah differentiates 

between his beings ،the right way and aberrance way. The aim of Imam Hussain’s revolution was 

to build the generations and reform the ethic system of the social society because he knew about 

his assault and his family’s captivity ،and so he insisted on sacrifice for achieving his supreme
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aim in reveling the consciousness and reform the human souls. Thus ،this truth is continuous in 

Al Hussain’s pilgrimage of each year and the numeral of pilgrims increase every year ،regardless 

of oppressive people.    

The study begins with a brief impression about the big role of Al Arbai’n pilgrimage in de-

feating the oppression and injustice that are found by the oppressors cross history. Furthermore، 

the ethic and the positive role of Al Arbai’n pilgrimage are discussed in the first dimension that 

is contributed in building the intellectual generation regardless their pertinence or root which 

represents the greatness of Imam Hussain’s matter. The second dimension deals with the basic 

aspects of Al Arbai’n pilgrimage and the essential impacts of these aspects in the social society 

that are ،the doctrine aspect ،spiritual aspect ،and the ethical aspect. While the third dimension، 

it studies Al Arbai’n pilgrimage as a reformation occasion and this dimension is classified into 

different aspects as devotion of apotheosis and human virtues ،the interest with the human being 

and society ،the restoration of rights for their owners ،refusal of forbidden and remove of taboo. 

Whereas the matter of universality of Al Arbai’n pilgrimage is dealt with in the fourth dimension. 

Then ،the conclusion sums up its main findings.

Finally ،praise be to Allah and peace be upon our prophet and his virtuous family.
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المقدمة

زيارة الأربعين ثورة �شد الظلم والطغيان 

الظواهر  مــن  املــبــاركــة  األربــعــني  ــارة  زيـ تعترب 
باملنازل  الشيعي  املذهب  عــززت  التي  االجتامعية 
الفرد  مستوى  عــىل  أشــدهــا  عــىل  وبــانــت  الرفيعة 
وطبقات  ــراد  أف كل  فيها  يشارك  حيث  واجلامعة، 
الفكرية  انتامءاهتم  خمتلف  وعىل  العراقي  املجتمع 
من  واألكرب  األضخم  يعد  إنساين  جتمع  يف  والدينية 
حيث العدد واألطول مدة عىل مّر التاريخ اإلنساين. 

االهلي  االعجاز  هذا  أنَّ  نرى  الزمان  مرَّ  وكلام 
يزداد عامًا بعد عام حيث بدأت هذه الزيارة ببضعة 
لكننا  البعث  نظام  فيها  سقط  التي  السنة  يف  ماليني 
نرى اليوم أن عدد الزائرين قد بلغ العرشين مليونًا، 
االمام  بمعاجز  ارتبط  قد  إهلٌي  إعجاٌز  لوحده  وهذا 
ما  وبكل  يشء  بكل  ضحى  اإلمام  ألن   ،احلسني
يملك يف سبيل اهلل حتى بالطفل الرضيع فأعطاه اهلل 

كل يشء.

الطويلة  املسافات  هلذه  امليش  بأن  املعروف  ومن 
جدًا حيتاج اىل قابليات جسدية جسيمة واستعدادات 
مواصلة  خالهلا  من  الفرد  يتمكن  كي  هائلة  نفسية 
اجلدير  ومن  مستمر.  وبشكل  ثابتة  وبخطى  السري 
بالذكر ان الزائر ماشيًا عىل االقدام حيتاج إىل املؤونة 
من الطعام والرشاب واملنام والراحة وهذا كله مهيأ 
وبركات  اهلل عز وجل  عناية  أنَّ  إذ  االهلي  باإلعجاز 
أهل البيت عليهم السالم مّكنت احلسينيات واملواكب 
هذه  استيعاب  من  الزائرين  خدمة  عىل  واملسؤولني 
ومرشب  مأكل  من  حيتاجونه  ما  كل  وتوفري  املاليني 

من  التي  املتكاملة  الصحية  الرعاية  توفري  وكذلك 
شأهنا أن تعالج كل ما يتعرض إليه الزائر املايش من 
العوارض الصحية الطارئة أو ما كان من األمراض 
املزمنة التي أصيب هبا بعض الزائرين يف وقت سابق 
اخلوف  عامل  اىل  باإلضافة  بامليش،  ــرشوع  ال قبل 
االختالف  حيث  الرحلة  هلذه  املصاحب  والرعب 
والثورة  الراجلة  املسرية  هذه  ملثل  املعارض  املذهبي 
الكربى التي يذعر هلا كل قلب خاٍل من املحبة ألهل 
نحو  الكبري  الزحف  هذا  ويشعره  وأتباعهم  البيت 
الذي  االمر  واحلنق  والغيظ  باخلوف  العاشقني  قبلة 
يقود احلقد االموي الوهايب اىل ارتكاب أبشع اجلرائم 
اخلارجة عن العرف اإلنساين والتي يعتقد أهنا ستمنع 
والعامل  الالهوتية.  احلسينية  املسرية  هذه  من  حتد  أو 
القتل  من  الــزائــرون  ويلقاه  القــاه  ما  يعلم  بأكمله 
التكفري  عصابات  أيــدي  عىل  والرعب  والتفجري 
والضالل الوحشية املرتزقة التي باعت ذممها بالدينار 
والدرهم ليعرتضوا سبيل الزائرين ومنعهم من هذه 

الشعائر املقدسة التي تزلزل عروش الطغاة.

قبلة  نحو  بالتدفق  اجلامهريي  السيل  استمر  لذا 
زيــارة  ألداء   احلسني ــام  االم رضيــح  العاشقني 
والعبايس  األمـــوي  احلقد  مــن  بالرغم  األربــعــني 
والسلطات املتعسفة املتعاقبة عىل امتداد التاريخ التي 
حاولت بكل السبل منع هذه البّينة وقطع الصلة بني 

األّمة واحلسني عرب قطع األيدي والرؤوس.

الظاملة  وبالرغم من تسلط وجربوت احلكومات 
التعلق الوثيق، بل كان  التاريخ مل يمنع من بقاء  عرب 
عاماًل يف تعزيز ومتتني االرتباط واإلرصار عىل زيارة 
احلسني، وهذا يشري اىل وجود حقيقة غيبية إذ إهّنا 
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إهلية  ألطاف  هي  بل  اعتيادية،  أرسارًا  ليست  قطعًا 
شملت أولئك األحرار الذين عشقوا احلسني ومل 
الفاسدة  الرشحية  تلك  جنس  من  يكونوا  أْن  يقبلوا 
التي امتدت سيوفها نحو نحر احلسني، فرصحت 
واملنهج  النمط  لذلك  ورفضها  امتناعها  وأعلنت 

 .األموي احلاقد عىل الرسول وآل بيته امليامني

ومن هنا فقد وضعنا التاريخ عىل علم بالقرارات 
الزائر  يد  بقطع  العبايس  املتوّكل  أطلقها  التي  الظاملة 
احلسينية  احلرضة  إىل  بالدخول  هيّم  عندما  احلسيني 
املقدسة حيث ُيطاَلب بمّد يده لقطعها فيعطيهم اليد 
اليرسى فيقولون له: نروم لقطع اليد اليمنى، وإذ به 

يباغت القوم: لقد قطعتموها يف العام املايض.

لزيارة  الإيجابية  الآثار  الأول:  المبحث 

الأربعين )الدور الأخالقي لزيارة الأربعين في 

بناء الجيل الواعي(.
أثمرت زيارة األربعني عىل مدى األعوام املاضية 
عيل  حسني  د.  الراحل  العاّلمة  مقولة  جتسيد  عن 
حمفوظ »الدين هو احلب واحلب هو الدين«)2( بشكل 
العامل  جيسد  احلُــبَّ  أنَّ  حيث  وملموس،  حقيقي 
الروحية  الشعرية  هلذه  االســاس  واملحّرك  املشرتك 
والنفسية بدءًا بحب اهلل سبحانه وتعاىل، حّب القرآن 
 ،احلسني وحفيده  األكــرم  النبي  حّب  الكريم، 
العليا،  واملبادئ  القيم  اإلنسانية، حّب  البرشية  حّب 
حّب التعايش السلمي بني الناس، حّب احلياة احلرة 

الكريمة، وحّب الغد املرشق.

ألكثر  املاراثونية  األربعني  زيارة  شّكلت  هنا  من 

ماليني  عدة  مع  عراقي  انسان  مليون  عرشين  من 
دولة،  ستني  من  القادمني  األجانب  الضيوف  من 
وفعالة  مؤثرة  وإنسانية  أخالقية  اجتامعية  ظاهرة 
والبحث  باملراقبة  إجيابية جديرة  وآثارًا  أبعادًا  تركت 
فرزها  بعد  عندها  والتوقف  والدراسة  والتحقيق 
أن  شأهنا  من  إجيابية  وأبعاد  رائعة  وظروف  حلاالت 
مصاف  اىل  بمجتمعنا  للنهوض  قويًا  حافزًا  تشكل 
آخَر  واقعًا  تنتج  فإهنا  وبذلك  املتقدمة.  املجتمعات 
عىل عكس الواقع املرير من أوضاع وحاالت التدهور 
والنكوص وتفيش الفساد االداري واملايل يف إدارات 
الدولة التي ابتلينا هبا والتي اصطنعتها جهات معادية 
كانوا  الذين  واملفسدين  الفاسدين  وجمموعة  للعراق 

وراء فشل املرشوع العراقي الشامخ.

من هنا نجد أنَّ الثورة احلسينية املعارصة املتمثلة 
الدروس والعرب  العديد من  انتجت  بزيارة األربعني 
بمظهر  بالظهور  املتمثلة  املبهرة  االجيابية  والعوامل 
أمجع،  العامل  أمام  وحضاري  مدين،  سلمي،  انساين، 
التضليل  بالرغم من  املتابعني واملسترشقني  أذهل  مما 
بيت  آل  لفكر  املعادي  الــدويل  االعالمي  والتعتيم 
وأهنا  والــســالم،  الصالة  أفضل  عليهم  الــرســول 
والوئام  واملحبة  اإلخاء  مشاعر  شيوع  يف  ساعدت 
اآلخر،  سبيل  يف  والتضحية  احلياة  وحب  والتعايش 
والتفاين  العطاء  من  إجيابية  حاالت  وانتشار  وبروز 
والتضحية وااليثار والكرم والضيافة، كام إهنا أبرزت 
الصحة  من  بحالة  واالحساس  الشعور  وانتجت 
هبا  يويص  التي  امليش  رياضة  ممارسة  بعد  والعافية 

أطباء العرص احلديث. 



281

حمور األبعاد االجتماعية واألخالقية لزيارة األربعني

هذا وقد سامهت هذه الرحلة الروحية يف مغادرة 
بسياحة  واالنطالق  احلياة،  وضجيج  القلق  حالة 
االنفصال  حيث  الطلق  اهلــواء  فضاءات  يف  فطرية 
والتغيري  اليومي  العمل  ــني  روت عــن  االخــتــيــاري 
وهذا  املستبرشة،  الوجوه  من  اجلديد  للقاء  االجيايب 
السري  يف  بالقوة  الشعور  اىل  يقود  ــال  احل بطبيعة 
اجلامعي نحو هدف أعىل يف احلياة، نحو القيم الشاخمة 
القدوة  ونحو  االهلي  واالنموذج  االنسانية  والقمم 
اىل  أضف  العامة،  احلياة  يف  نادرة  باتت  التي  احلسنة 
ذلك ان هذه الرحلة الروحية تساهم يف احلصول عىل 
فرصة للحوار مع الذات البرشية ومراجعة النفس يف 
اليومية خالل  العامة املهمة وحتديات احلياة  القضايا 
ساعات السري الطويلة وتعلم فن صناعة السعادة من 

امور بسيطة ودون تكاليف باهظة. 

الذي  العراقي  للمجتمع  الرائع  الدور  ننسى  وال 
الذين اجتذبوا  العراقيني االباة  افرز نامذج رائعة من 
األقــالم  وأنطقوا  الكامريات  وعدسات  ــالم  االع
الصامتة مما ساعد يف الشعور بالطمأنينة التي مل تأت 
من امتالك املال والثروة ما يثبت بأن ليس كل األغنياء 
سعداء وال كل الفقراء تعساء، كام أن هذه الرحلة تعزز 
الثقة بالنفس والقناعة باإلمكانيات الذاتية وترويض 
االنساين  الشعور  وتنتج  بالسوء،  ــارة  األّم النفس 
متنوعة  برشية  بكتل  يموج  بحر  يف  بالتنوع  املتأجج 
بالعدالة  الشعور  فان  هنا  ومن  والثقافات.  االعراق 
الوزير واألجري وال  االنسانية يف فضاء ال يفرق بني 
هذه  أنَّ  يعني  ما  حد  اىل  والفقري  األمري  بني  يفاضل 
فهم  بأفق  النظر  إلعادة  ذهبية  فرصة  وفرت  الزيارة 

العنف  وحماربة  حياته  يف  املطلوب  لدوره  االنسان 
واالرهاب من خالل التالحم وااللتحاق يف صفوف 
السلمي وقبول اآلخر، حيث  والتعايش  املحبة  لواء 
العالقة  النفسية  العقد  نبذ  عىل  الرحلة  هذه  تساعد 
والظلم  اجلهل  من  املوروثة  الثقافة  يف  اخللل  نتيجة 
االخالقية  باملسؤولية  الشعور  وتعزز  والضاللة 

والوطنية لبناء الوطن والعمل عىل طرد املفسدين.

تساهم  الشعرية  هــذه  فــإن  تقدم  ما  اىل  اضافة 
عىل  الغربيني  متكني  يف  للنظر  وملفت  كبري  بشكل 
املسترشقني  عرشات  توافد  خالل  من  اإلسالم  فهم 
ــرتاث  ــذه املــســرية، فــدرســوا ال وانــخــراطــهــم يف ه
رسموا  أساسها  وعىل  الدينية  واملعامل  والنصوص 
املسلمني، حيث  معينة عن اإلسالم وأحوال  صورة 
البقاع  قادهم بحثهم اىل دراسة احلج وبحثوا يف أمر 
واألحــاديــث  الكريم  الــقــرآن  طريق  عن  املقدسة 
مما  واألدب  واملعرفة  العلم  مصادر  وسائر  الرشيفة 
مع  للتعامل  األفضل  الطريقة  إجياد  عىل  ساعدهم 
وهذا  املسلم،  االنسان  وحتديدًا  االسالمية  الشعوب 
الزمان  بان عهد االسترشاق قد طواه  ينايف االعتقاد 
تشري  احلايل  الواقع  معطيات  ألنَّ  أغراضه  واستنفد 
احلضارة  رعاة  أنفسهم  يرون  الذين  الغربيني  أنَّ  اىل 
املعارصة ما يزالون يبحثون عن ما خفي عليهم من 
حقائق تتعلق باحلضارة واإلنسانية، وإْن مل يكن حتت 
أخرى  عناوين  يأخذ  ربام  فإنه  االسترشاق،  عنوان 

جديدة. 

الكبرية  احلقائق  أبرز  من  احلسينية  النهضة  وُتعدُّ 
التي مل يتوصلوا بعُد اىل صورة متكاملة هلا حيث اهنا 
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باعتقادهم متثل احلدث التارخيي األهم ذا الدالالت 
يف  واسعة  رشحية  تتبناه  وفكرًا  ثقافة  ومتثل  العميقة 
األمة يتجىل يف إحياء ذكرى االمام احلسني ضمن 
شعائر وطقوس خاصة يف أيام عاشوراء وأيام زيارة 

األربعني.  

الروحية  والشعرية  الثقافية  الظاهرة  هــذه  ان 
تكشف هلم حقيقة عاملية النهضة احلسينية ألن البعد 
صها  اإلنساين يف القضية كان العالمة االوىل التي شخَّ
الغربيون رسيعًا من أول يوم سمعوا فيه بخرب الواقعة 
وربام قبل أكثر من ألف عام، لكن اجلديد يف القضية 
احلسينية هو األبعاد الواسعة هلذه العاملية، ففي املايض 
كانت القضية يف طيات الكتب املخطوطة ويف أدمغة 
املسترشقني وأهل العلم واملعرفة وهم معدودون يف 
بريطانيا أو فرنسا، يف حني ان النهضة احلسينية اليوم 
والنساء  االطفال  مشاعر  خترتق  االنسانية  وأبعادها 
وتفاصيل حياة االنسان الغريب، بل أي إنسان يف العامل 

بفضل النمو يف تقنية االتصاالت ووسائل األعالم.

شيوع  أمر  يف  اجلديد  التطور  هذا  فان  هنا  من   
املعمورة  بقاع  مجيع  يف  وانتشارها  احلسينية  النهضة 
االنتشار  هذا  ملواكبة  جديد  استحقاق  أمام  يضعنا 
بالوعي الكامل بكل تفاصيل القضية اجلوهرية، ألن 
احلسينية  النهضة  من  تنعكس  التي  اجلديدة  اللوحة 
يف  للزائرين  املليوين  الزحف  مشاهد  معها  ستحمل 
احلسينية  املواكب  مشاهد  ومنها  احلسيني،  األربعني 
واملعّوق  واملــرأة  للطفل  املثري  والتفاعل  اخلدمية 
سبيل  عىل   - املايض  ففي  الزيارة.  هذه  مع  وغريهم 
يسمع  عندما   - امليالدي  السابع  القرن  يف  املثال 
 االنسان الغريب عن حادثة استشهاد االمام احلسني

جيدون  الغربية  البالد  يف  الثقافة  بأمر  املعنيني  فإنَّ 
أنفسهم مطالبني بملء هذا الفراغ الذهني اجلديد بام 
يرونه مناسبًا هلم، واإلجابة عن التساؤالت وتقديم 
للدين  بالنسبة  متامًا  حدث  كام  جرى  ملا  التفسريات 
من  الغربية  املجتمعات  اىل  وصل  عندما  االسالمي 
وانتشار  العامة  واملطبوعات  املرتمَجَة  الكتب  خالل 
و)فيلم  السينام  دور  جاء  ثم  من  وغريهم،  املبلغني 
الرسالة( لتقريب الصورة أكثر اىل االذهان، اما االن 
فان الصورة الواقعية حارضة يف كل بيت وال حتتاج 
ما  بكل  امجع  لإلنسانية  الوعي  درجة  عىل  دليل  اىل 

يتعلق بالنهضة احلسينية.

لزيارة  الجوهرية  الأبعاد  الثاني:  المبحث 

الأربعين المليونية

ليس من الغريب ان تكون هذه الثورة االصالحية 
العظيمة إحدى العالمات التي ختص املؤمن والفرد 
بالدم  اإلنسان  يناهلا  وعالمة  داللة  فهي  االنساين، 
احلّب  عن  تعبري  أصدق  اهنا  كام  والتضحية  والفداء 
والسالم  الصالة  افضل  عليه  النبي  لعرتة  والــوالء 
آل  وطاعة  الشيطان  طاعة  والتزموا  أبروا  من  مقابل 
أيب سفيان. لذا كانت هذه الزيارة وما زالت واحدة 
ديمومة  مسار  ــت  وأرس حفظت  التي  ــور  األم من 
ال  ونــورًا  نرباسًا  توهجه  وأدامــت  احلسيني  الطريق 

ينطفئ إىل يومنا هذا. 

املناضلون  منه  هنل  الــذي  الصايف  املعني  إهنا  اذ 
فبذلوا  والتضحية  والعطاء  الفداء  روح  والشهداء 
االرواح واملهج واألنفس لدوام وحفظ دين اهلل تعاىل 
ورسالة النبي حممد بن عبد اهلل وهنج أهل البيت 
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املعصومني، من هنا فان لعرفان فضل زيارة اإلمام 
عديدة  وأبــعــادًا  ــارًا  آث االربعني  يوم  يف   احلسني

ومتنوعة منها:

اأوًل - البعد الروحاني

 االمام احلسني فان  الروحاين  البعد  من حيث 
العامل والعارف باهلل تعاىل، وهو الذي انصهر يف  هو 
حب اهلل تعاىل فوهب هلل تعاىل كل ما يملك حتى طفله 
والكرامات  األجماد  بكل  تعاىل  اهلل  مه  فكرَّ الرضيع، 
اجلليلة يف الدنيا واملنازل الرفيعة يف اآلخرة، وبذلك 
له  فه  يعرِّ كام  تعاىل  اهلل  سيعرف  احلسيني  الزائر  فان 
لدينه  وتضحيته  فدائه  خالل  من   احلسني اإلمام 
وأفعاله  املنرية  كلامته  خالل  ومن  يملك،  ما  بكل 
ان  حيث  الصحيح،  وهنجه  الرفيعة  وسجاياه  البهية 
الزيارة  ان  بل  السنني  مئات  عرب  يتوافدون  املوالني 
 متتد إىل ذات السنة التي قتل فيها احلسني بن عيل
أن  عىل  دّلت  األخبار  أن  حيث  هجرية-   60 -سنة 
من  مجع  هم  األوىل  األربعينية  بالزيارة  قام  الــذي 
اجلليل - جابر  الصحايب  املسلمني كان يف مقدمتهم 
معروف  الرجل  ــذا  وه ــصــاري-  األن اهلل  عبد  بن 
بشكل  وللحسني   البيت ألهــل  ووالئـــه  بحبه 
غري  حتى  بل  واملسلمون  احلني  ذلك  ومنذ  خاص. 
يف  الرشيف  الرضيح  هذا  عىل  يتوافدون  املسلمني 
يوم األربعني، والغرض من ذلك هو تكوين عالقة 
بصورة  واملسلمني  عامة  بصورة  الناس  بني  وطيدة 
خاصة وبني صاحب هذا الرضيح الرشيف باعتباره 
أمام مفرتض الطاعة حسب مذهب أهل البيت ألنه 
الثائر  وباعتباره  أوالً،   الكساء أصحاب  خامس 

األول عىل طاغية زمانه وبذل يف هنضته وثورته هذه 
كل أهل بيته وأصحابه وأوالده ونفسه وعّرض عياله 
إىل السبي ثانيًا. وليس هذا وحسب وانام طيف برأسه 
بني البلدان هو وأهل بيته وأصحابه بمسرية امتدت 
النبوية  العائلة  خالهلا  ذاقت  يومًا  أربعني  من  ألكثر 

الكريمة كل ألوان اخلوف والقمع واحلرمان.

ثانيًا - البعد العقائدي والفقهي

الزائر  فإن  والفكري  العقائدي  للبعد  وبالنسبة 
احلسيني وإن مل يكن مسلاًم فهو سيبحث عن اإلمام 
اإلمام  وسرية  هنج  عن  سيبحث  أنه  أي   احلسني
ومبادئه،  عقائده،  أخالقه،  حيث  من   احلسني

السيام يف التوحيد. 

حيملها  التي  احلقة  العقائد  اىل  يتوصل  وعندما 
ألنه  هبا  االعتقاد  اىل  ذلك  يقوده   احلسني اإلمام 
إليامنه  واحلــق،  بالصدق  إال  يعتقد  ال  بمن  يعتقد 
بعقائد  اعتقاد  هنالك  يكون  وبذلك  بذلك،  املطلق 
تنافر  عقيدة  كل  ونبذ   البيت اهل  شيعة  ومبادئ 
الفكر  يعتمدها ويتبناها  التي  التجسيم  ذلك كعقيدة 
سيد  لزيارة  الفقهّي  البعد  إن  كام  املقيت،  الوهايب 
هو  الذي  الفقه  وحقيقة  الفقه،  يتضمن   الشهداء
 مكنون عند النبي وآله اهلداة املعصومني ألن النبي
للقرآن  واملفرس  الشارح  وهو  تعاىل  اهلل  من  علمه 
من  هي   البيت اهل  ومعرفة  علوم  وإنَّ  الكريم 
النبي الذي عّلم اإلمام عيل بن أيب طالب ألف 
باب من العلم يفتح له من كل باب ألف باب بحسب 
تعبري الروايات واألحاديث الواردة ومن هذه العلوم 



284

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

املطابق  الفقه. لذا فإن احلكم الرشعي األصيل  علم 
 النبي إال عن  يكون  الواقعي ال  احلقيقي  للحكم 
وآله، ومن هنا فان الزائر احلسيني سيأخذ احلكم 
وهبذا   واألئمة احلسني  اإلمام  من  املنبثق  الفقهي 
رأي  خالف  فقهي  رأي  كل  عن  ختىل  قد  سيكون 
وتعليل   ،البيت اهل  من  واألئمة  احلسني  اإلمام 
بأن ال رأي  الزائر يؤمن  هذه احلقيقة يكمن يف كون 
املنهج  سينمحق  لذا   ،البيت أهل  رأي  أمام  يقف 

الفاسد املعزو اىل الفقه كمنهج القياس والرأي.

ثالثًا - البعد الخالقي والتربوي

الزيارة  أثر  بيان  هو  الدراسة  هذه  جوهر  ان  وبام 
املنظومة االخالقية للمجتمع،  االربعينية يف إصالح 
يأخذ حيزًا كبريًا  البعد األخالقي والرتبوي  فإن  لذا 
يف إرساء دعائم هذه الشعرية املقدسة، ألن األخالق 
ما  أول  وأهنا  االسالمي  الدين  وعاء  ُتعدُّ  االنسانية 
له،  احلقيقي  اجلامل  ومتثل  االنسان  ميزان  يف  يوضع 
فاملجتمع االنساين البد له من األخالق كي يعيش يف 
أمان وسلم، ولكي يرعى بعضه البعض إذ ان الفرد 
ألهنا  االخالق  اىل  حيتاج  بأكمله  واملجتمع  واألرسة 

االساس يف التعامل والتعايش السلمي للبرش. 

التعرف  هي   احلسني اإلمــام  زيــارة  ثامر  ومن 
الزائر  لينظر   احلسني اإلمام  وسجايا  أخالق  عىل 
امليسء،  عن  يعفو  كان  كيف   االمام من  ويتعلم 
وأغضبه،  أغاظه  من  عىل  وحلمه  صربه  كان  وكيف 
عن  النظر  بغض  الناس  عىل  سخاؤه  كــان  وكيف 
ومروءته،  شجاعته  كانت  وكيف  دينهم،  او  لوهنم 

وكيف كان حفظه للرس، وكيف كان أداؤه لألمانة، 
وكيف كان إكرامه للضيف، وكيف كان يرد الكلمة 
اخلبيثة بالكلمة الطيبة والفعل البذيء بالفعل اجلميل 

احلسن. 

سيحاول  فإنه  السجايا  هــذه  الــزائــر  عــرف  إذا 
النبيلة  الراقية  ــالق  واالخ السامت  بتلك  التخلق 
واملجتمع  واألرسة  الفرد  يسمو  وهبــذا  العظيمة، 
متكاملة  منظومة  ضمن  أخالقيًا  تكاماًل  ويتكاملون 
الصواب  من  إطار  يف  النبيلة  والصفات  املزايا  من 
احلقة.  العقائدية  واملعرفة  والفكر  والعلم  والوعي 
عظمى  ونتائج  األربعني  لزيارة  أخرى  أبعاد  وهناك 

سنتوصل ملعرفتها من خالل البحث.

منا�شبة  الأربعين  زيارة  الثالث:  المبحث 

لالإ�شالح:

اأوًل - تكري�ض الُمُثل والقيم الن�شانية

الرفد  موسَم  زالــت  وما  االربعني  زيــارة  كانت 
والعطاء الساموي وموسم الفضيلة والتقى واألخالق 
العلم  موسم  هو  العطاء  عاشوراء  ان  كام  احلميدة. 
واملعرفة وآية النتصار مبادئ احلق عىل جيوش التيه 
غاندي  بَلَغ  قد  وعطاؤه  رفده  كان  وإذا  والضالل، 
يكون  كيف   احلسني من  تعلَم  الذي  اهلند  ر  حمرِّ
 مظلومًا لينترص، فإّن املسلمني عامة وشيعة اإلمام
مجعاء  فاإلنسانية  والعطاء،  الرفد  هبذا  أجدر  خاصة 
تدرك نعمة املطر الذي ينزل من السامء ليحيي اهلل به 
الوجه  عىل  منُه  االستفادة  إن  اذ  موهتا،  بعَد  األرَض 
األكمل متّكن االنسان من احلصول عىل خمتلف الثامر 
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والقلوب  باحلدائق  األرض  متتيلء  حيث  واألزهــار 
بالبهجة، فإذا هبطت نسبة االنتفاع من املطر هبطت 
يستفد  مل  فإن  أيضًا  نيلها  ُيتوّقع  التي  املكاسب  نسبة 
يضّيع  وبذلك  األرض  جوف  إىل  يترّسب  فإّنه  منه 
جتمع  ورّبــام  إليه  اهلل  أعطاها  التي  النعمَة  اإلنسان 
حيمُل  وراكد  آسن  ماء  إىل  ليتحّول  املنخفضات  يف 
التي تكون موردًا لكثري من  األمراض وامليكروبات 
 احلسني كربالء  ملحمة  يف  احلال  كذلك  األوبئة. 
فهي كاملطر الذي قد حيّول العصاة والطغاة بربكات 
احلسني وزيارة احلسني اىل نامذج تفتخر هبم االمم 
احلسني  ــارة  زي أهــداف  نقيض  إىل  يتحولون  قد  أو 
الناس  لقتل  الشعرية  هذه  تنتهز  حينام  وذلك  املثالية 
واملنشآت  واحلسينيات  املساجد  وحــرق  األبــريــاء 
وتكريس  العزائية  املواكب  عىل  والتعدي  املدنية 
املجموعات  بعض  تفعله  كام  واالختالف  الفرقة 

ق َتُسد(. االرهابية تنفيذًا ملخطط االستعامر )فرِّ

االربعينية  الزيارة  من  ُيستفاد  اآلخر  اجلانب  ويف 
من  هبا  حيفُّ  وما   الشهداء سيد  ذكــرى  إلحياء 
من  الشعرية  هذه  أّن  يف  شك  وال  املعهودة،  السامت 
أبّر وأقرب القربات املوجبة لصالح الدنيا واآلخرة، 
بِأْحَسنِها..﴾)3(  اهلل سبحانه: ﴿يَأُخُذوا  قول  ان  كام 
أفضل  املقدسة  الشعرية  هذه  من  االنتفاع  يستوجب 
انتفاع وأتم توظيف ويف شّتى جماالت وأبعاد احلياة، 
وهذا يكمن يف قوله سبحانه وتعاىل يف باب التمثيل: 
اَلراِم  الَمْسِجد  وَِعماَرةَ  الاّج  ِسَقايََة  ﴿أَجَعلُْتْم 
َسبيِل  ف  وَجاَهَد  الِخرِ  والَوْم  بِاهللِ  آَمَن  َكَمْن 
أفضل  من  و)العامرة(  )السقاية(  فإّن  لذا  اهللِ..﴾)4( 
القربات عند اهلل سبحانه، يف حني ان تكريس اإليامن 

وفق  والعمل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  سبيل  يف  واجلهاد 
والعامرة  السقاية  من  وأقرب  أرجح  وسننه  أعرافه 

بمنازل ودرجات كبرية عند اهلل تعاىل. 

كام ان هذه الدراسة هتدف إىل بيان السبيل األمثل 
عىل  وتوظيفها  الفرصة  هذه  من  لالنتفاع  واألشمل 
وإلنقاذ  والبرشية  الدين  خلدمة  األحسن  الوجه 
وبذلك  والضاللة،  والتخلف  اجلهل  من  اإلنسانية 
يكون من واجب كل إنسان حّر االستفادة من ألطاف 
لرتكيز  األربعني  زيارة  يف  املكنونة  تعاىل  اهلل  ورمحة 
السامية  األخالقية  واملثل  والورع  والعفاف  اإليامن 
كان  سواء  االنسان  حتيل  وإن  اإلنساين  املجتمع  يف 
املناعة  يمنحه  العالية  النفسية  بالصفات  ال  أم  مسلاًم 
من األمراض النفسية التي شاعت يف الكون املادي، 
وموسم الريع احلسيني وما يصاحبه من شعائر عزائية 
تقود اىل توسعة دائرة امُلُثل االخالقية الرفيعة والقيم 

احلسينية السامية الحتوائها عىل منازل ورتب. 

ومن الرضوري أن جيعل هذا املوسم العبادي نقطة 
االنطالق للتوجيه والتبليغ ونرش أحكام اهلل سبحانه 
التعايش  إىل  الداعية   الرسول وتعاليم  وتعاىل 
األخّوة  روح  وتوطيد  املجتمع  افــراد  بني  السلمي 
باملعروف  األمــر  مبدأ  وتطبيق  والسالم  اإلنسانية 
والنهي عن املنكر وجتّسد هذا املفهوم يف قول اإلمام 
أو  الدين  يف  لك  أخ  إّما  صنفان:  )الناس   :عيل
 نظري لك يف اخللق()5(، حيث ان الرسول األعظم
واإلمام عيل أمري املؤمنني واإلمام احلسن جاهدوا 
االنسانية  والقيم  املفاهيم  هــذه  تطبيق  أجــل  من 
 احلسني االمــام  ــان  وك املجتمع،  يف  وتركيزها 
خليفته  وهنج   الرسول لنهج  الطبيعي  االمتداد 
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امري املؤمنني من بعده يف ثورته امليمونة وهنضته ضد 
هذا  وكان  والنفاق  الرشك  وقوى  والطغيان  الظلم 
بطرًا  أخرج أرشًا وال  مل  )إيّن  املشهور:  قوله  جليًا يف 
وال مفسدًا وال ظاملًا وإنام خرجُت لطلب اإلصالح 

 .)6(يف أّمة جّدي وشيعة أيب عيل بن أيب طالب

أمّية اختصمنا يف اهلل  قال: )نحن وبنو   انه كام 
عّز وجّل قلنا: صدق اهلل، وقالوا: كذب اهلل، فنحن 
 أقواله ومن  القيامة()7(.  يوم  اخلصامن  وإيامها 
أيضًا: )اللهم إّنك تعلم أّنه مل يكن ما كان منّا تنافسًا 
ولكن  احلطام،  فضول  من  التامسًا  وال  سلطان،  يف 
بالدك،  يف  اإلصالح  ونظهر  دينك،  من  املعامل  لنرى 
بفرائضك  ويعمل  عبادك،  من  املظلومون  ويأمن 

وسننك وأحكامك..()8(.

وعىل  وصفرـ  حمّرم  املباركني  الشهرين  فان  وهبذا 
من  العبادي  األربعني  زيارة  موسم  اخلصوص  وجه 
التشّيع  ومذهب  لإلسالم  للدعوة  األوقات  أفضل 
نه  ونرش مبادئ احلق، قيمه، واعتباراته، وهذا ما تضمَّ
اجلّهال  عىل  اهلل  أخذ  )ما  الرشيف:  النبوي  احلديث 
يعّلموا()9(.  العلامء أن  وقد أخذ عىل  يتعّلموا إالّ  أن 
وقال الرسول األكرم: )إذا ظهرت البدع يف أّمتي 
واملالئكة  اهلل  لعنة  فعليه  وإالّ  علمه  العامل  فلُيظهر 
قال:  انه   عيل االمام  وعن  أمجعني()10(،  والناس 
)وما أخذ اهلل عىل العلامء أن ال يقاّروا عىل كظة ظامل 

وسغب مظلوم()11(.

ثانيًا - الهتمام بالإن�شان والمجتمع 

الذي  االهلي  الرفد  موسم  األربعني  زيارة  تعترب 
يتجسد  وهــذا  امجــع  االنسانية  عــىل  رمحــاتــه  ينرش 

احلسينية  واملجالس  الدينية  املؤسسات  دور  يف 
والنساء  بالشباب  باالهتامم  العزائية  واملــواكــب 
عامد  الشباب  يمثل  حيث  واألطفال،  السن  وكبار 
عن  انحرافهم  اىل  يؤدي  عنهم  والتغافل  املستقبل، 
مع  وانخراطهم  السليمة  واألفكار  الصحيح  املنهج 
اإلحلاد  مصائد  يف  وسقوطهم  املريضة  التوجهات 
القوى  تلك  تتحول  وبذلك  واإلفــســاد،  والفساد 
الشبابية اخلرية إىل معاول للهدم واخلراب. فاالهتامم 
بتنشئتهم  االهتامم  يف  يتجسد  الشبابية  بالطاقات 
هلم  الرشيف  العمل  وتوفري  وتثقيفهم  وتأهيلهم 
وتزويج عّزاهبم الخ. كذلك النساء كان هلن نصيب 
معّرضات  فإهنّن  وجدانيات  فلكوهنّن  االهتامم،  من 
املحظورة  األمور  يف  املفسدين  قبل  من  لالستغالل 
واملنافية للطهر والعفاف واملبادئ االجتامعية فتكون 
ومن  للفاسدين،  املال  الستدرار  بضاعة  أنوثتهّن 
ألن  عوانس  يرتكن  لئال  النساء  تزويج  الواجب 
العنوسة توجب العلل النفسية واجلسدية فضاًل عن 
االجتامعية، ومن الواجب إرشادهن وإرشاد آبائهّن 
الزوجني  بني  الرتابط  يكون  لكي  أيضًا  وأزواجهّن 
تضمن  التي  اإلســـالمية  للضوابط  وفقًا  إنسانيًا 
املرفهة،  احلياة  للجانبني  وتوفر  املرشوعة  حقوقهّن 
ضعفهّن  اهلل  )َعِلَم  الرشيف:  احلديث  يف  ورد  كام 
()12(. كام ان كبار السن أوىل بالعطف والرمحة  فرمحهنَّ
يتسول:  نرصاين  رجل  يف   عيل اإلمام  قال  حيث 
تركتموه()13(  وعجز  كرب  إذا  حّتى  )استعملتموه 
فإمهال العجزة وكبار السن خلق املجتمع املتخّلف، 
العجزة  من  يكون  ألن  مرشح  الشباب  ان  وحيث 
السن  العجزة وكبار  يراِع وحيرتم  مل  فانه  املستقبل  يف 
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فمعناه أنه مل يوقر وحيرتم نفسه.

أْحَسنُْتْم  : ﴿إْن  وهذا مصداق قول اهلل عزَّ وجلَّ
فَلَها..﴾)14(  أَسأُتْم  وإْن  لنُْفِسُكْم  أْحَسنُْتْم 
األمم  ألن  األطفال،  لفئة  بالنسبة  احلــال  وكذلك 
أن  هلا  بّد  ال  ومستقبلها  سعادهتا  عن  تبحث  التي 
تلتفت وهتتم بجيلها املستقبيل وذلك بأن يكون سليم 
النفسية كون األطفال عون  اجلسم، خاليًا من العقد 
لآلباء واألّمهات وما يتناولونه ويأخذونه من آبائهم 
أعوام و)من  بعد  وارسهم وجمتمعهم يسرتد عربهم 
الُيمنى  بيدك  أعطيته  و)ما  إليه(  حُيسن  ال  حيسن  ال 

تأخذه بيدك اليرسى(.

ثالثًا - اإرجاع الحقوق الإن�شانية الى م�شتحقيها

لتنظيم  مهاًم  درسًا   احلسني االمام  ثورة  تعترب 
الواقع السيايس لإلنسانية إذ يستفاد من واقعة الطف 
األمم،  منها  تعاين  التي  السياسية  املعضالت  يف حل 
ومنها مشكلة الظلم واالستبداد والدكتاتورية الغالبة 
ذوا  يف العامل الثالث، وفضح احلكام الطغاة الذين اختَّ
إن  كام  دغاًل،  ودينهم  وأمواهلم دوالً  اهلل خوالً  عباد 
تستوجب وجود  السياسية  للطبقة  الشخصية  املنافع 
فاإلمام  الناس،  بني  واالستعباد  والفرقة  التحيز 
الظلم  هذا  عىل  للقضاء  وناضل  جاهد   احلسني
لطلب  خرجُت  )إنام  القائل:  هو  أليس  والطغيان، 
ة جّدي وشيعة أيب عيل بن أيب طالب  اإلصالح يف أمَّ
كام  املنكر..()15(.  عن  وأهنى  باملعروف  آمر  أن  أريد 
براع  األّمة  ُبليت  إذا  الم  السَّ اإلسالم  )عىل  قال  إنه 
مثل يزيد، ولقد سمعُت جّدي رسول اهلل يقول: 
 وقوله سفيان()16(.  أيب  آل  عىل  حمّرمة  اخلالفة 

أيضًا: )إّنا أهل بيت النبّوة ومعدن الرسالة... ويزيد 
املحرتمة،  النفس  قاتل  اخلمر،  شارب  فاسق،  رجل 

معلن بالفسق، ومثيل ال يبايع مثله()17(. 

القويم  واالخالقي  االنساين  الــدرس  هذا  ويف 
فكرًا   احلسني لإلمام  الطغاة  حماربة  رّس  يكمن 
وشعائَر  ــارًة  وزيـ وحــرمــًا  وبــلــدًا  وهنجًا  ومسلكًا 
 :وطقوسًا دينية ومصابًا وبكاًء وذكرًا. حيث قال
بني  اثنتني،  بني  رّكز  قد  الّدعي  بن  الّدعي  وإّن  )أال 
لنا ذلك  اهلل  يأبى  الذّلة،  منّا  والذّلة، وهيهات  السّلة 
وطهرت،  طابت  وحجور  واملــؤمــنــون،  ورســولــه 
وأنوف محّية ونفوس أبّية من أن نؤثر طاعة اللئام عىل 

مصارع الكرام()18(. 

يوم األربعني  ان ثورة االمام احلسني وزيارته 
تعاين  التي  العرقية والعنرصية  تعد رصخة حق ضد 
نفسها  التي تطلق عىل  العامل حتى  بلدان  منها أغلب 
اللغوية  والفروق  العرقي  فالتمييز  املتمدنة،  البلدان 
املتسلطة  هي  والعنرصية  والقومية  واجلغرافية 
 واحلاكمة يف العامل لذا جاءت ثورة االمام احلسني
اخالقيًا  درسًا  لتكون  األربعني  زيارة  يف  املتجسدة 
نقض  عىل  االمم  وتعليم  لرتبية  وتربويًا  واجتامعيًا 
زيارة  من  ويستفاد  املتخلفة،  الدخيلة  الثقافات  هذه 
أيب الشهداء يف إطفاء نار الفتن الطائفية واحلروب 
وقوى  االستعامرية  الدوائر  أرضمتها  التي  االهلية 
 %80 ان  حيث  بعيد،  أمد  منذ  بالدنا  يف  الضالل 
الدول  مرسحها  اخلارجي  العامل  رصاعات  من 
اإلسالمية. ولقد ساعدت زيارة االربعني واستذكار 
إلنقاذ  اإلنسانية  املنظامت  إجياد  يف  احلسينية  النهضة 
البرشية من اجلوع والفقر واملرض ويتم حل املشاكل 
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بأداء  اخلطباء  قيام  طريق  عن  املجتمع  تواجه  التي 
اإلدارية  واهليئات  املؤسسات  وقيام  الديني،  دورهم 
الرتبوية  الكتب  بتوزيع  واحلسينيات  للمساجد 
اإلعالم  وسائل  قيام  وكذلك  والتثقيفية،  والتوعوية 
سبحانه  اهلل  لقول  تنفيذًا  احلقيقية،  بأدوارها 
يَن  والَّ ِمنُْكْم  آَمُنوا  يَن  الَّ اهلُل  ﴿يَْرفَع  وتعاىل: 
أوتُوا العِلَْم َدرَجاٍت...﴾)19(. وتنفيذًا لقوله تعاىل: 
َوَجَعلْناُكْم  نْث 

ُ
وأ َذكٍر  ِمْن  َخلَْقناُكْم  ﴿إنّا 

اهللِ  ِعنَْد  أْكَرَمُكْم  إنَّ  ِلَعاَرفُوا  َوقَبائَِل  ُشُعوباً 
الرضوري  من  اصبح  هنا  ومن  أتْقاُكْم...﴾)20(. 
 احلسني االمام  ثورة  من  االنتفاع  دائرة  توسيع 
العظيمة  ودروسها  االربعني  زيارة  يف  املتجسدة 
ومن  العامل،  يف  الم  السَّ وإلحراز  اإلنسانية  خلدمة 
سريًا  تسري  املناسبة  هذه  نرتك  ال  أن  أيضًا  الواجب 
بعض  عند  املعتاد  هو  كام  كامل  انتفاع  وبدون  بطيئًا 

املتصدين للمجالس خطيبًا كان أو هيئة إدارية.
رابعًا - رف�ض المحرمات واإزالة المنكرات

احلسني  لزيارة  الكبرية  والعرب  الدروس  من 
التي  والقبائح  املنكرات  إزالة  عاشوراء  وموسم 
من  املجتمع  وأمن  السلمي  التعايش  عىل  تؤثر 
عليها  والضغط  بل  احلكومات  من  الطلب  خالل 
وهو  للمحّرمات  املبيحة  املنكرة  القوانني  إللغاء 
االمر الشائع يف بالد اإلسالم، كام ان من الرضوري 
بقدر  املنكرات  إلزالة  الفردي  أو  اجلامعي  االهتامم 
املستطاع - فمثاًل جتمع األموال لتزويج الاليت أجربن 
احلاجة، وشبه ذلك، حيث ورد  أو  الفقر  للبغاء من 
من  وكذلك  مومسة،  زّوج   عيًل املؤمنني  أمري  أن 
الرضوري مجع األموال لتحويل حانات اخلمور إىل 

بدفعها  ولو  املحللة،  والبضائع  السلع  لبيع  حمالت 
ألصحاهبا تشويقًا هلم عىل تغيري املهنة. وبالرغم من 
اآلثار  تعطي  ال  اجلزئية  األعامل  بأن  البعض  توّهم 
والنتائج املطلوبة لذا جيب عىل االنسان أن يستوعب 
بأنَّ ما ال يدرك كله ال يرتك جلُّه لرفع هذا التوّهم، 
وامليسور  رشعية،  تكون  أن  قبل  عقلية  قاعدة  وهذه 
والعرب  الدروس  هناك  ان  كام  باملعسور.  يسقط  ال 
تتضمن  التي  األربعني  لزيارة  الكبرية  االخالقية 
اإلرشادي  العمل  وقيمة  الفائدة  عظم  عىل  الداللة 
الرسول  لقول  مصداق  وهذا  وقداسته.  والتوجيهي 
خرٌي  واحدًا  رجاًل  بَك  اهلل  هيدي  )لئن   :االعظم
يكمن  والسبب  الشمس()21(،  عليه  طلعْت  مما  لك 
إلغاٌء  وإلغاؤها  ملحقات  هلا  اجلزئيات  هذه  أنَّ  يف 
للمعروف  هام  وملحق  امتداد  وهو  أيضًا  مللحقاهتا 

وهو واجب. 
املرأة  ومنع  اخلمر  حانة  غلق  املثال  سبيل  فعىل 
ويف  األرسة  يف  امتدادات  له  البغاء  عن  الباغية 
وبمالحظة  الزمن.  عمق  يف  وعموديًا  أفقيًا  املجتمع 
كثرة اجلزئيات الفاسدة املنحرفة وتدمريها كحاصل 
املوسم  توظيف  أن  نجد  للمجتمع  وجمموع 
يشء  دوهنا  للحيلولة  احلسينية  والزيارة  العاشورائي 
عظيم وذو فائدة كبرية مرجوة. فإلغاء ألوف املقامـــر 
واملراقص  واملالهي  واحلانات  واملباغي  واملخامر 
إىل  يقود  اجلنيس  الشذوذ  وأندية  االختالط  ومراكز 
ثم  كبرية،  درجة  إىل  وسالمته  املجتمع  وعفة  طهارة 
فضاًل  املؤمنني  وصالح  ورسوله  اهلل  حيُبه  عمل  إنه 
الرشعية  والوظيفة  الرشعي  باملنصب  عمل  أّنه  عن 
يف االمر باملعروف والنهي عن املنكر. ومن الواجب 
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إىل  الشباب  إلرجاع  اجلهود  وتتظافر  تتنارص  أن 
عن  وصدهم  والتقوى،  والفضيلة  العفاف  حجور 
من  ونحومها  التدخني  عن  وحتى  بل  املخدرات 
العادات الضارة صحيًا، واملوجبة هلدر املال والصحة 
ومن ثم هدر الُعمر، وكذلك ترك العادات الداخلة 
يف عنوان اللعب واللهو والّلغو سواء بدرجة احلرمة 

أم الكراهة.
في  الح�شين  المام  عالمية  الرابع:  المبحث 

زيارة الربعين 
سميت زيارة االربعني موسم احلج االكرب الذي 
جلميع  االسالمي  والتوجيه  التبليغ  خالله  من  يتم 
فالدين  اجلامهري،  من  املسلمني  غري  ليشمل  الناس 
الرسول  طبقه  الذي  القرآين  بمعناه  اإلسالمي 
يرمي   عيل اإلمام  هنجه  عىل  وسار   االعظم
والطغيان  العبودية  براثن  من  اإلنسان  لتخليص 
والطمع  واملرض  والفقر  واالســـتغالل  واجلهل 
ُيييْكم﴾)22(،  لِما  َدعـــاُكْم  ﴿إذا  والفوىض: 
وأكثر البرش وبسبب نأهيم عن أحكام السامء وتعاليم 
السالم  عليهم  حممد  بيت  وآل  حممد  وهنج  األنبياء 
ذِْكري  َعْن  أْعَرَض  املعضالت. و﴿َمْن  ابتلوا هبذه 
مرور  من  وبالرغم  َضنْكً..﴾)23(.  َمعيَشًة  َلُ  فَإنَّ 
 أكثر من أربعة عرش قرنًا عىل بعثة الرسول األكرم
ال زالت اجلاهلية والوثنية شائعة يف الكرة األرضية، 
كام يف اهلند والصني واليابان وكوريا بقسميها وبعض 
بالد افريقيا وال زالت الصنمية املغّلفة تسود يف أرض 
اهلل كالذين يقولون أن املسيح ابن اهلل أو عزير ابن اهلل 
أو الذين يؤمنون بإهلني اثنني مع أن املنطق العقالئي 
مع وحدة اإلله وخواصه الثبوتية والسلبية املشهورة 
والطبيعة  البرشية  الفطرة  إن  اذ  الكالم،  علم  يف 
الصحيحة جمبولتان عىل موافقة احلق واقتفاء مناهجه 

﴿فطرة اهللِ اّلت َفَطَر انلّاس َعلَيْها﴾)24( واملعارض 
اهل  اتباع  عىل  فالواجب  لذا  عادًة.  ومنحرف  قليل 
املجالس  وإقامة  الساموية  القيم  ينرشوا  أن   البيت
بسبب  أنه  لنا  يروي  التاريخ  ان  حيث  احلسينية، 
ألف  قرابة  اهلند  يف  اإلسالم  ساد  واإلرشاد  التبليغ 
وكبار  احلكام  وجهل  لتخلف  نتيجة  ولكن  عام، 
واحلروب  الداخلية  باملخاصامت  وانغامسهم  القوم 
الذاتية، ونتيجة لتقاعس من كانت  األهلية واألمور 
الديـــن  انتشار  ضـــعـــف  التبليغ  مهّمة  عليهم  تقع 
اإلسالمي يف الـــهند، فلم تتعـــد نسبة املسلمني فيها 
من   )%20( الباكستان  باستثناء  احلارض  الوقت  يف 
الديني  والتوجيه  واالرشاد  التبليغ  وبسبب  الشعب 
ونرش فكر أهل البيت عليهم السالم انترش اإلسالم يف 
اجلملة يف أوربا وأمريكا واسرتاليا وبقية دول العامل. 
كام ان التاريخ اإلسالمي حافل بالقصص والشواهد 
التي تبنّي دور التّجار والعلامء يف نرش اإلسالم وهداية 
الناس، ويف وقتنا احلايل يتكّرر هذا الدور الرسايل يف 
موسم زيارة االربعني وبشكل واسع. وبذلك أصبح 
من الواجب عىل الشيعة املسامهة الفعلية ومحل الدور 
الرسايل يف إبالغ رسالة اإلمام احلسني الداعية إىل 
اإلنسانية  إلنقاذ  اإلصالح  وطلب  احلق  معامل  إحياء 
الفكرية  واملتاهات  والرشك  اجلهل  غياهب  من 

والعملية.
الزيارة  الشعائر احلسينية وخصوصًا  لقد شكلت 
ثار من أجلها  التي  املبادئ  بإحياء  املتمثلة  األربعينية 
الكثري  لدى  العلمي  للبحث  مادة   احلسني اإلمام 
فقد  الغرب.  واملسترشقني  والباحثني  الدارسني  من 
والتنقيب،  البحث  تستحق  وآثارًا  مادة  فيها  وجدوا 
لذا عمدوا إىل البحث عن املعنى احلقيقي وراء هذه 
املعجزة واالسباب اخلفية والداللة االهلية الغيبية هلا، 
املظاهر  امكانياهتم من أجل توصيف  بكل  فانطلقوا 
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السطحية إىل الغور يف عمق املعاين املتجلية من هذه 
ملفكرين  ودراسات  كتبًا  نرى  ما  وكثريًا  الشعائر، 
وعن  اإلسالم  عن  بعيدين  ومسترشقني  وباحثني 
التشيع ولكنهم تكلموا بلسان من يفهم هذه القضية 
ويعيش جتلياهتا الغيبية ويعاين عمق معانيها السامية، 
 الغريب فثورة اإلمام احلسني وليس ذلك باألمر 
عىل  حكرًا  وليست  أمجع  لإلنسانية  ورسالة  عاملية 
فئة أو طائفة وإنام هي ثورة أممية وعاملية انطلقت من 
مدينة كربالء وامتدت عىل طول خط الزمان واملكان 

حيث أن كل ارض كربالء وكل يوم عاشوراء. 
من هنا فإهنا لعبت دورًا كبريًا ومؤثرًا يف الكثري من 
منعطفات التاريخ ومستجداته، وكان احلكام الظلمة 
الساطع  النور  ألهنا  عديدة  حسابات  هلا  حيسبون 
كل  يف  االحرار  درب  يضئ  الذي  الوهاج  والرساج 

زمان ومكان.

الخاتمة

زيارة  يف  املتجددة   احلسني االمام  ثورة  اٍن 
املبادئ  من  الكثري  حوت  عام  كل  من  األربعني 
التي  املهمة  والدينية  واالخالقية  الرتبوية  والصور 
تلك  اإلنساين،  واملجتمع  الفرد  خدمة  يف  تصب 
باي حال من األحول  يمكن  بدوهنا ال  التي  املبادئ 
اٍن  حتقيق االهداف املنشودة للمجتمع اإلنساين. كام 
املنهج  مقدمة  يف  كانت  والرتبوية  اخللقية  اجلوانب 
والربنامج الرتبوي لإلمام احلسني واهنا تأيت كأحد 
االهداف للثورة احلسينية املباركة ألن هذه الزيارة هي 
الرتبوية  للجوانب  تناوٌل  فيها  التي  الزيارات  إحدى 
بعرض مثري وحمرك يشد السامع ويلفت انتباهه عىل 
ان نتخذ منها منهجًا وبرناجمًا أخالقيًا لرتبية هذا اجليل 

انسان حسني  أفراده لنجعل من كل  بتهذيب سلوك 
يف الطبع واالخالق واملنهج االصالحي القويم. 

يعترب  املعريف  والرتابط  الفكري  التالقح  إن  وبام 
أحد أهم الركائز التي بنيت عليها احلضارات يف رشق 
األرض وغرهبا وسبب أساس يف التعايش السلمي، 
مرشوع  املقدسة  الشعرية  هذه  أوجدت  فقد  لذا 
التالقح الفكري والثقايف واملعريف واالخالقي حيث 
أهنا فرصة اللتقاء شتى احلضارات الرشقية والغربية 
خيرج  أن  موكب  صاحب  أو  زائر  لكل  يكفل  بام 
ففيها  املراجع  متنوعة  واخالقية  معرفية  بمحصلة 
واملذاهب  األديان  شتى  ومن  والغريب  الرشقي  جتد 
والتعايش،  التوائم  من  حالة  يف  الفكرية  والتيارات 
الشيعة  بني  التقاء  نقطة  متثل  أهنا  ذلك  إىل  أضف 
أنفسهم ومن شتى بقاع العامل وبني مبادئهم اإلنسانية 
التي تم اختصارها بنقطة تدعى طف كربالء. وتعني 
وختليد  الشعرية  هذه  وإحياء  إقامة  األربعني  زيارة 
حيدها  ال  التي  واألخالقية  والرتبوية  الدينية  مزاياها 
مكان او زمان، من هنا فإن إقامة املجالس واملواكب 
احلسينية يف زيارة األربعني من كل سنة تشكل إحياًء 
لنهضة اإلمام الثائر والتعريف بالظروف القاسية التي 
أحاطت هبا، وخصوصًا تلك التعديات واالنتهاكات 
الرسول  سبط  بحق  األمويون  احلكام  ارتكبها  التي 
مراسم  وتعترب  أمجعني.   وصحبه وذويه  األكرم 
والطغاة  الظاملني  مدوية ضد  األربعني رصخة  زيارة 
املقدسة من  اىل كربالء  املجيء  للزائرين عىل  وحمفزًا 
أجل جتديد البيعة لإلمام احلسني، وهذه عالمات 
املعامل  واضحة  رسالة  وهي  كبرية  ومدلوالت  كثرية 
اىل كل الطغاة للكف عن أساليبهم يف انتهاك حقوق 
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العليا  املثل  وتنمية  بناء  عىل  تساعد  اهنا  كام  األمة، 
ممن   احلسني اإلمام  يريده  بام  امللتزم  املسلم  للفرد 
إنسان قد  ينارصه كي ُيصنَع الضمري احلي لدى كل 
اخلطباء  أمعن  وكلام  واألهواء.  الدنيا  حب  جيرفه 
والشعراء احلسينيون يف رثاء اإلمام احلسني وذكروا 
مصيبته وأهل بيته تفتح هلم ولزوار اإلمام أبواب 
العفاف والشفاعة واملغفرة، وهلذا باتت هذه الزيارة 
من  الشهداء  سيد  مع  العهد  لتجديد  مستدامًا  سياقًا 
سنة،  كل  من  األربعني  يوم  يف  الكرام  الزوار  قبل 
كافة،  العامل  أصقاع  من  القادمون  الزوار  هؤالء 
متجشمني عناء السفر واملشقة والتعب واملخاطر التي 
تتمثل بتهديد حياهتم من قبل املتطرفني واإلرهابيني 

كالدواعش الوهابيني. 

الشعرية متثل أعظم وأكرب جتمع ديني يف  إن هذه 
العامل، لذا فإن أردنا أن نتعرف عىل اإلسالم احلقيقي 
لتعضيد  عظيمة  مناسبة  ألهنا  األربعني،  بزيارة  علينا 
حتمل  الزيارة  هذه  من  نتعلم  أننا  كام  واملثل.  القيم 
وكذلك  يشء  كل  مفتاح  ألنه  والصرب  الصعاب 

الوقوف ضد اإلرهاب والتكفرييني.
والوالئي  اجلهادي  العزم  هذا  نالحظ  هنا  ومن 
واإلرصار  املليوين  امليش  خالل  من   النبي لسبط 
زيارة  مراسم  ألداء  املقدسة  كربالء  اىل  التوجه  عىل 
ألوان  الزائرون من  له  يتعرض  بالرغم مما  األربعني، 
كربالء  اىل  املسري  أثناء  األمنية  والتهديدات  العذاب 

املقدسة.
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الُبعد الأخالقي الإجتماعي لزيارة الأربعين بين النظرية والتطبيق

نادين يحفويف

 جامعة املصطفى العاملية - ايران

الملخ�ض

يتناول هذا البحث أمهية زيارة أربعني اإلمام أيب عبد اهلل احلسني، ويبنّي دورها يف اإلصالح اإلجتامعي 
واألخالقي، ويعرض ما هلا من أبعاد عىل املستويني من خالل ذكر األبعاد وحتليلها حتلياًل موضوعيًا، مستعينًا 
باآليات القرآنية واألحاديث والراويات الرشيفة، ومرّكزًا عىل اجلانب التطبيقي العميل من خالل ذكر مصاديق 

ونامذج عملية لكل ُبعد من األبعاد. 

ومن حيث كونه بحثًا يدور حول األبعاد اإلجتامعية، فلقد تّم ذكر العوامل اخلمسة التي حتّدد االختالف 
بني املجتمعات والشعوب عند عامل اإلجتامع األملاين »هوفستيد« ملا هلا من أمهية عىل الصعيد النظري وتطبيقها 
عمليًا عىل الزيارة املليونية. واعتمد املنهج الوصفي - التحلييل يف تبيان مفاصله. كام أّنه خُلص إىل نتائج عملية 

مهمة للزيارة وبعض التوصيات.

.الكلامت املفتاحية: أبعاد، إجتامع، زيارة األربعني، أخالق، اإلمام احلسني
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The social and moral dimension of the Arbaeen pilgrimage between theory 

and practice

Researcher: Nadine Yhafofy

PhD student in Comparative Jurisprudence

Islamic Republic of Iran

Abstract

This research deals with the importance of the visit of the forty Imam Abu Abdullah Al-Hus-
sein, and shows its role in social and moral reform, and presents its dimensions at both levels by 
mentioning the dimensions and analyzing them objectively, using the Quranic verses, Hadiths 
and honest narratives, and focusing on practical practical aspects through male Paddles and 
practical models for each dimension.

In terms of research on social dimensions, the five factors that define the difference be-
tween communities and peoples in the German sociologist Hofstead have been mentioned be-
cause they are theoretically important and practically applied to the millionth visit. The de-
scriptive-analytical approach was adopted in detail. He also concluded with important practical 
results of the visit and some recommendations.

Keywords: dimensions, meeting, visit forty, morals, Imam al-Husain.
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المقّدمة
فهي  خاصة  عناية  بــاألخــالق  ــالم  اإلس إعتنى 
تشكل إىل جانب العقائد واألحكام ركائزه الثالث. 
وتعترب القيم األخالقّية احلميدة والترصفات احلسنة 
اهلدف  إّنام هي  بل   ،األنبياء بعثة  أهداف  أهّم  من 
 حمّمد األعظم  الرسول  عن  ورد  فقد  األســاس، 
ــالق«)1(. ــ األخ مــكــارم  ــم  بعثُت ألمتّ »إّنـــام   قــولــه: 
فتهذيب نفس اإلنسان، والسعي لتحصيل الكامالت 
يف  الغايات  أهم  من  اإلنسانّية  واخلصال  األخالقّية 
 املعصوم قول  وإن   ،واألئّمة  النبّي رسالة 
ونتعّلم  عنه  نتلّقى  الــذي  األســاس  املصدر  وفعله 
األخالق منه، ذلك ألّن املعصومني هم »األسوة« 
والقدوة جلميع البرش عىل َمر العصور. وُحسن اخللق 
ليس من خالل التعّلم واملعرفة النظرية، بل حيتاج إىل 
تربية وتطبيق عميل ومواظبة. وبام أّن اإلنسان فرد من 
أفراد املجتمع الذي ينتمي إليه فإّن أخالقه ستنعكس 
عىل ذلك املجتمع، فكّل إنسان يولد عىل فطرٍة سليمة 
ويكون لديه القابلية ملعرفة احلّق والباطل، فيميل إىل 
حيتاج  الفطري  االستعداد  هذا  ولكن  واخلري.  احلّق 
والتعليم،  والتهذيب  الرتبية  إىل  وتنميته  إظهاره  يف 
الدور  الصاحلة  غري  واإلجتامعية  البيئية  وللمؤثرات 
إىل  فيميل  السليمة،  فطرته  عن  انحرافه  يف  األبــرز 

الباطل والرش.

اإلجتامعية  املدرسة   احلسني عاشوراء  وتعترب 
بأكمل  األخالق  مكارم  فيها  جتّلت  التي  األخالقية 
صورها يف أقوال وأفعال اإلمام احلسني، ويف أقوال 
 وأفعال أهل بيته وأنصاره  الذين كانوا عىل خطاه. 

بيان املوضوع.

اإلمام  زيــارة  مواصلة  عىل   املعصومون أكــّد 
املؤمنني  التي حتّث  لرواياهتم  املتّتبع  فإن   ،احلسني
حيث  من  يضاهيها  ال   احلسني اإلمام  زيارة  عىل 
باقي  زيارة  عىل  احلث  يف  أخرى  روايات  أي  العدد 
كزيارة  املخصوصة  الزيارات  السيام   ،املعصومني
األربعني التي هي إحدى عالمات املؤمن اخلمس، ملا 
هلذه الزيارة من أبعاد عىل شتى األصعدة، اإلجتامعية، 
ويمكن  وغريها.  الثقافية  العقائدية،  األخالقية، 
إستنباط عّدة أسباب دعت هبم إىل ذلك منها: إظهار 
 رمٌز ملظلومية األئمة أّن مظلومية اإلمام احلسني
 :الرضا بن موسى  اإلمام عيل  مجيعًا كام ورد عن 
»يا بن شبيب إن كنت باكيًا ليش ء فابك للحسني بن 
عيل فإنه ذبح كام يذبح الكبش وقتل معه من أهل 
بيته ثامنية عرش رجاًل ما هلم يف األرض شبيهون، ولقد 
بكت الساموات السبع واألرضون لقتله)2(. ومنها 
وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  جعلها  التي  الكرامات  كثرة 
للحسني ولزائره، وكذلك ما له من دور مهم 
التعّلم  عرب  البرشية  واملجتمعات  األمــم  إحياء  يف 
يرتبط  الذي  فاملجتمع  الكريمة،  العزيزة  احلياة  منه 
 يكون جمتمعًا حّيًا حييا بمبادئ احلسني باحلسني
أحياء  الشهداء  فإّن  )تعاىل(  اهلل  عند  حيٌّ  هو  الذي 
قال   ،الشهداء بسّيد  فكيف  يرزقون  رهّبم  عند 
قُتِلُوا ِف  ِيَن  الَّ اهلل )سبحانه وتعاىل(: ﴿َوَل َتَسَبَّ 
 * يُْرزَقُوَن  َرّبِِهْم  ِعنَْد  ْحَياٌء 

َ
أ بَْل  ْمَواتاً 

َ
أ  ِ اهللَّ َسبِيِل 

الزيارة  ويف  فَْضلِهِ﴾)3(  ِمْن   ُ اهللَّ آتَاُهُم  بَِما  فَرِِحنَي 
املعنى  هذا  عىل  تأكيد   الشهداء لسيد  الشعبانية 
»أشهد َانََّك ُقتِْلَت َومَلْ مَتُْت، َبْل بَِرٰجآِء َحياتَِك َحِيَيْت 

ُقُلوُب شيَعتَِك«)4(. 
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تصدى  الــذي  األصــيل  السؤال  البحث:  أسئلة 
اإلجتامعية  األبعاد  هي  ما  عنه:  اإلجابة  البحث 

األخالقية لزيارة األربعني؟ 

أما األسئلة الفرعية فهي: 

ما هي أّدلة إستحباب زيارة اإلمام احلسني؟ . 1
اإلمام . 2 أربعني  زيارة  إستحباب  أّدلة  هي  ما 

احلسني؟ 
هل هناك ثواب يف قصد اإلمام احلسني مشيًا . 3

عىل األقدام؟ 
ما هي أمهية زيارة األربعني؟ . 4
لزيارة . 5 واألخالقية  اإلجتامعية  األبعاد  هي  ما 

األربعني؟ 

املنهج املّتبع: بام أّن البحث يتطلب عرض األبعاد 
وعرض  األربعينية،  للزيارة  واألخالقية  اإلجتامعية 
أّننا  وحيث  مرشوعيتها،  عىل  الدالة  األدلــة  بعض 
مارسنا التحليل فكان املنهج املّتبع هو املنهج الوصفي 

– التحلييل.

اإلجتامعية  ــاد  ــع األب بــيــان  الــبــحــث:  فــرضــيــة 
 .واألخالقية لزيارة أربعني اإلمام احلسني

أنَّ اإلصالح  البحث: هو خطوة لتوضيح  هدف 
احلسيني اإلجتامعي األخالقي حيٌّ متجّدد. 

1 . اأّدلة اإ�شتحباب زيارة الإمام الح�شين

إستحبابًا   احلسني اإلمـــام  زيـــارة  تستحب 
مؤّكدًا ويمكن تقسيم الروايات حسب ما وردت يف 

مصادرها إىل طائفتني: 

اأوًل - طائفة دّلت على اإ�شتحباب زيارته مطلقًا: 

واملراد باإلطالق أي إستحباب زيارته يف كّل يوم 
ا يِف ُكلِّ َشْهٍر َفِلاَم َورد َعِن  ويف كل شهٍر من السنة. َأمَّ
 يِف ُكلِّ َشْهٍر  اإلمام الّصاِدِق: )من َزاَر احْلَُسنْيَ
ا  َكاَن َلُه َثَواُب ِماَئِة َأْلِف َشِهيٍد ِمْن ُشَهَداِء َبْدٍر()5(. َوَأمَّ
َقاَل   اِدَق الصَّ َأنَّ  روي  َفِلاَم  َيْوٍم  ُكلِّ  يِف   ِزَياَرُتُه
 يِف ُكلِّ  لَِسِديِر ْبِن َحِكيٍم: )َيا َسِديُر َأَتُزوُر احْلَُسنْيَ
َيْوٍم ُقْلُت اَل َقاَل َما َأْجَفاُكْم َأَفَتُزوُرُه يِف ُكلِّ َشْهٍر ُقْلُت 
اَل َقاَل َأ َفَتُزوُرُه يِف ُكلِّ َسنٍَة ُقْلُت َقْد َيُكوُن َذلَِك َقاَل 
 أَما َعِلْمَت َأنَّ هللَِِّ )َتَعاىَل( َأْلَف  َما َأْجَفاُكْم بِاحْلَُسنْيِ
وَن  َيْفرُتُ َوَيُزوُروَنُه َواَل  َيْبُكوَنُه  ُغرْبٍ  َمَلٍك ُشْعٍث  َأْلِف 
َيْوٍم  ُكلِّ  يِف    احْلَُسنْيَ َتُزوَر  َأْن  َسِديُر  َيا  َعَلْيَك  َوَما 
ًة َقاَل َفُقْلُت ُجِعْلُت فَِداَك َبْينَنَا َوَبْينَُه َفَراِسُخ  َكثرَِيٌة  َمرَّ
ًة ُثمَّ  َفَقاَل إْصَعْد َفْوَق َسْطِحَك ُثمَّ اْلَتِفْت َيْمنًَة َوَيرْسَ
َوَتُقوُل  اْلَقرْبِ  َنْحَو  َتنُْحو  ُثمَّ  اَمِء  السَّ إىَِل  َرْأَسَك  اْرَفْع 
اَلُم َعَلْيُكْم وَرمْحَُة اهللَِّ  اَلُم َعَلْيَك َيا َأَبا َعْبِد اهللَِّ السَّ السَّ

َوَبَرَكاُته()6(.

في    زيارته  اإ�شتحباب  على  دّلت  طائفة   - ثانيًا 

ة منها الأربعين:  منا�شبات خا�شّ

الدينية  املناسبات  أي  اخلاصة  باملناسبات  واملراد 
العظيمة مثل ليلة اجلمعة، ليلة القدر، شهر رمضان، 
يف  ويومه،  عرفة  ليلة  واألضحى،  الفطر  عيد  ليلة 
النصف من رجب، يف النصف من شعبان، يف العارش 

من حمرم، ويف العرشين من صفر وغريها)7(.

2. الأّدلة الدالة على اإ�شتحباب زيارة الأربعين

إستحباب  تأكد  عىل  دّلت  التی  الروايات  ومن 
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زيارته يوم األربعني ما ييل: منها: ما دّل عىل أهّنا 
ٍد احْلََسِن ْبِن َعيِلٍّ  من عالمات املؤمن. ورد عْن َأيِب حُمَمَّ
ُه َقال: )َعاَلَماُت امْلُْؤِمِن مَخٌْس َصاَلُة   َأنَّ اْلَعْسَكِريِّ
َوَتْعِفرُي  باْلَيِمنِي  َوالتََّختُُّم  اأْلَْرَبِعنَي  َوِزَياَرُة  اخْلَْمِسنَي 

ِحيِم()8(. مْحَِن الرَّ اجْلَبنِِي َواجْلَْهُر بِبِْسِم اهللَِّ الرَّ

األربعني  يوم   زيارته كيفية  يف  ورد  ما  ومنها: 
ِل َقال: )َقاَل يِل  اجْلَامَّ عند ارتفاع النهار. َعْن َصْفَواَن 
اِدُق يِف ِزَياَرِة اأْلَْرَبِعنَي- َتُزوُر اْرتَِفاَع  َمْواَلَي الصَّ
َوَذَكــَر  َوَحبِيبِِه  اهللَِّ  َويِلِّ  َعىَل  اَلُم  السَّ َوَتُقوُل  النََّهاِر 
َياَرَة إىَِل َأْن َقاَل َوُتَصيلِّ َرْكَعَتنْيِ َوَتْدُعو باَِم َأْحَبْبَت  الزِّ

ُف()9(. َوَتنرَْصِ

عىل   زيارته إستحباب  من  ورد  ما  ومنها: 
املفيد  الشيخ  ذكر  الطائفة.  علامء  قدماء  كبار  لسان 
)قّدس رّسه( يف كتابه مسار الشيعة يف خمترص تواريخ 
الرشيعة، والشيخ الطويس )قّدس رّسه( يف مصباحه، 
أّنه يف اليوم العرشين من شهر صفر كان رجوع حرم 
سّيدنا أيب عبد اهلل احلسني بن عيل بن أيب طالب  من 
الشام إىل مدينة الرسول وهو اليوم الذي ورد فيه 
جابر بن عبد اهلل بن حرام األنصاري صاحب رسول 
اهلل وريض عنه من املدينة إىل كربالء لزيارة قرب أيب 
عبد اهلل فكان أول من زاره من الناس، ويستحب 

زيارته فيه وهي زيارة األربعني)10(.

3. في ثواب الم�شي اإلى زيارة الإمام الح�شين

الثواب  أّكــدت  التي  الكثرية  الروايات  وردت 
واألجر اجلزيل عىل القصد ماشيًا إىل كربالء املقّدسة 
َأيِب  عــْن  منها:   .احلسني اإلمــام  رضيــح  حيُث 
اِمِت َقاَل: )َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهللَِّ َوُهَو َيُقوُل  َمْن  الصَّ

َأْلَف  ُخْطَوٍة  بُِكلِّ  َلُه  اهللَُّ  َكَتَب  َماِشيًا  احْلَُسنْيِ  َقرْبَ  َأَتى 
َفإَِذا  َدَرَجٍة  َأْلَف  َلُه  َوَرَفَع  َسيَِّئٍة  َأْلَف  َعنُْه  َوحَمَا  َحَسنٍَة 
َحافِيًا  َواْمِش  َنْعَلْيَك  ْق  َوَعلِّ َفاْغَتِسْل  اْلُفَراَت  َأَتْيَت 
 ْ لِيِل َفإَِذا َأَتْيَت َباَب احْلَاِئِر َفَكربِّ َواْمِش َميْشَ اْلَعْبِد الذَّ
ْ َأْرَبعًا ُثمَّ اْئِت َرْأَسُه َفِقْف  َأْرَبعًا ُثمَّ اْمِش َقِلياًل ُثمَّ َكربِّ
َحاَجَتك ( اهلل  َوَسِل  ِعنَْدُه  َوَصلِّ  َأْرَبعًا   ْ َفَكربِّ َعَلْيِه 

 .)11(

ومنها: َعْن َأيِب َسِعيٍد اْلَقايِض َقاَل: )َدَخْلُت َعىَل 
 يِف ُغْرَفٍة َلُه َفَسِمْعُتُه َيُقوُل َمْن َأَتى َقرْبَ  َأيِب َعْبِد اهللَِّ
َقَدٍم  وبُِكلِّ  ُخْطَوٍة  بُِكلِّ  َلُه  اهللَُّ  َكَتَب  َماِشيًا  احْلَُسنْيِ 
إِْساَمِعيَل()12(.  ُوْلِد  ِمْن  َرَقَبٍة  ِعْتَق  َوَيَضُعَها  َيْرَفُعَها 
كربالء  إىل  ماشيًا  القصد  يستحب  أّنه  تبنّي  سبق  مما 
األجر  زاد  كّلام  اخلطوات  زادت  فكلام   احلسني
دنيوية  آثارًا  املباركة  اخلطوات  هلذه  وأّن  والثواب، 

وأخروية عىل قلب القاصد.

4. اأهمية زيارة الأربعين 

إحدى  فهي  عظيمة،  أمهية  هلا  األربعني  زيارة  إن 
يف  أيضًا  أمهيتها  وتكمن  اخلمس.  املؤمن  عالمات 

أمور عديدة منها: 

أوالً: هي عبارة عن جتديد الَعهد والَوالء وإظهار 
 :فقد ورد عن اإلمام الرضا ،املحبة آلل الرسوِل
َأْولَِياِئِه َوِشيَعتِِه َوإِنَّ ِمْن  )إِنَ  لُِكِل إَِمام َعْهدًا يِف  ُعنُِق  
مَتَاِم اْلَوَفاِء بِاْلَعْهِد َوُحْسِن اأْلََداِء ِزَياَرَة ُقُبوِرِهْم َفَمْن 
َكاَن  فِيِه  َرِغُبوا  باَِم  َوَتْصِديقًا  ِزَياَرهِتِْم  يِف  َرْغَبًة  َزاَرُهْم 
ُتُهْم ُشَفَعاَءُهْم َيْوَم اْلِقَياَمة()13(. ومن خالل جتديد  َأِئمَّ
العهد لإلمام احلُسني عند قصده يف أجواء األربعني 
هناك بركات وفيوضات حتُصل للزائر احلسيني وهي 
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يِف  َتزيد  فإّن زيارته  دنيويٍة وأخروية.  آثار  عبارة عن 
ْوء)14(. َوتْدَفُع  ْزِق َومتدُّ يِف اْلُعُمِر َوتْدَفُع َمَدافَِع السَّ الرِّ
ُتغفر  كام  ُبِع)15(.  السَّ َوَأْكــَل  ــَرَق  َواحْلَ َواْلَغَرَق  اهْلـَـْدَم 
حوائَجه)16(  وُتقىْض  حسناَته  وُتزاد  زاَره  مْن  ذنوب 
وُيكتب له ثواب ألف حّجة وألَف عمرة ويكون يف 
رمحِة اهلل )تعاىل()17(. وحيظى زائره بدعاء األئمة له 
الفزع  يوم  ويأمن   )18(والرسول  الزهراء مع 

األكرب)19(.

وهذا اخلري الكثري الريب فيه لكّل من زائر املوىل 
أيب عبد اهلل يف أي وقت من األوقات وتتأكد هذه 
األجــواء  كثرة  بسبب  األربعني  ــارة  زي يف  الربكات 
وكثرة  املباركة  الشعائر  وتعدد  احلزينة  الروحية 

األدعية اجلامعية. 

ثانيًا: إّن زيارَة األربعني عبارٌة عن أكرب إمثتال عميّل 
ادق إلحياء أمر  زمايّن ألمِر اإلمام أيب عبد اهلل الصَّ
ادق: »أحيوا  الصَّ اإلمام  البيت. ورد عن  أهل 
إحياء  فإهّنا  ــا«)20(.  ــرن أم أحيا  من  اهلل  رحــم  أمرنا 
 ،لألهداف التي إسُتشهد من أجلها اإلمام احلسني
املقّدسة  إىل كربالء  تفد  التي  املليونية  احلشود  وتلك 
بأّن  أمجع  للعامل  صــورة  تعطي  األربعني  موسم  يف 
 األهداف التي من أجلها إستشهد اإلمام احلسني

ما زالت حّية.

من  غريها  عن  األربعني  زيارة  يمّيز  ما  إّن  ثالثًا: 
أحزان  شهر  وهو  صفر،  شهر  يف  تأيت  أهّنا  الزيارات 
بعد  مبارشًة  يأيت  فإّنه   ،الرسول آل  عىل  الشيعة 
احلسينية  املجالس  إحياء  شهر  ــرام،  احل حمــّرم  شهر 
جرى  وما   احلسني اإلمــام  مصاب  عىل  والبكاء 

عىل حرائر الرسالة )عليهن أفضل السالم(، فتكون 
يزور  ألْن  املؤمن  قلَب  هيأت  قْد  حمّرم  شهر  بركات 
من  هذا  ومظلوميته،  بحّقه  عارًفا   احلسني اإلمام 
الزيارة  يرافق هذه  ما  فإّن  ناحية أخرى  ناحية، ومن 
املليونية يف شكلها احلايل من أجواء روحانية خاصة 
من حني نزوله أرض العراق حتى وصوله إىل داخل 
الفريدة  األجــواء  وهــذه   .احلسني ــام  اإلم حــرم 
كالزيارة  الفِرحة  األخــرى  املناسبات  يف  تعاش  ال 

الشعبانية وغريها.

وما  احلالية  بصورهتا  األربعني  زيــارة  إّن  رابعًا: 
يرافقها من مواكب، جمالس، وشعائر متعّددة السيام 
إىل  املــؤديــة  الطرقات  عىل  احلاصلة  املــيش  شعرية 
كربالء املقّدسة، ومن خالل التنظيم واألمن املتواجد 
الذي تقوم به اجلهات القيمة عىل الزيارة من عتبات 
مقّدسة وغريها، أعطت صورة للعامل أمجع أّن اإلمام 
احلسني هو الوحيد يف العامل الذي استطاع أْن جيمَع 
هذه املاليني يف آٍن واحد، يف مكاٍن واحد، حتت شعاٍر 
واحد وهو »لبيك يا ُحسني« دون نزاعات وخالفات 

وبشكل حضاري وسلمي.

الفيوضات  بــالــربكــات،  مليئة  إهّنـــا  خــامــســًا: 
فكرية،  أبعاد  وهلا  األصعدة،  شّتى  عىل  واخلــريات 

عقائدية، إجتامعية، أخالقية، إعالمية وغريها.



299

حمور األبعاد االجتماعية واألخالقية لزيارة األربعني

لزيارة  والأخالقية  الإجتماعية  الأبعاد   .5
الأربعين

مقّدمة
ال يمكن لإلنسان أن حييا يف عزلة عن اآلخرين، 
ينتمي  جمتمٍع  يف  حييا  إجتامعيٌّ  خملوٌق  هو  فاإلنسان 
يمكن  أفراده ومكوناته. كذلك ال  أحد  إليه ويكون 
مع  تواجده  دون  لوحده  اإلنسان  أخالق  نرى  أن 
معزوٍل  مكاٍن  يف  إنسانًا  وضعنا  فلو  آخرين،  أناٍس 
أو  بالصادق  نصفه  أن  نستطيع  ال  اآلخــريــن  عن 
الكريم؛  أو  بالبخيل  املتكرب،  أو  باملتواضع  الكاذب، 
فيها  يتحىل  التي  األخالقية  والقيم  الصفات  أّن  إْذ 
وبينه  نفسه،  وبني  بينه  عالقة  عن  عبارة  اإلنسان 
وبني اآلخرين. فاألخالق ال توجد إاّل داخل جمتمع 
الُبعد  ــة  دراس عند  لــذا  بينهم؛  فيام  ــراده  أف يتفاعل 
اإلجتامعي  الُبعد  فإّن  األربعني،  لزيارة  األخالقي 
بناء  أّن  إىل  يعود  ذلــك  يف  والسبب  عنه،  الينفك 
الشخصية املؤمنة يف ُبعدها األخالقي الروحي هدفه 
الرشعية جتاه  بوظيفتها  للقيام  الشخصية  تأهيل هذه 
عن  عزهلام  يمكن  وال  جمتمِعها،  وجتاه  نفِسها  رهّبا، 

بعضهام البعض.

لزيارة  واألخالقية  اإلجتامعية  األبعاد  ومن 
األربعني:

اأوًل: التفاعل الفكري والمعرفي بين الح�شارات 

والمجتمعات
ثقافية  بميزات  اإلنسانية  املجتمعات  تتمّيز 
يف  وختتلف  بعضها  يف  تشرتك  متنّوعة،  وحضارية 
وعــادات  قيم  تعكس  املختلفة  واملــيــزات  ــرى.  أخ

يولد يف  فاإلنسان عندما  إنساين.  كّل جمتمع  وتقاليد 
أو  أو أرسته  لونه،  له يف حتديد  اختيار  الدنيا ال  هذه 
البلد الذي ينتمي إليه. فيجد نفسه ضمن جمتمع حييطه 
ُوجد  الذي  املجتمع  ذلك  حتكم  وتقاليد  وعــادات 
الدراسات  ومن  ثقافته.  نتاج  هو  جمتمع  وكّل  فيه. 
بني  االختالف  وجماالت  عوامل  بيان  حاولت  التي 
»جربيت  اسمه  أملاين  إجتامع  لعامل  دراسة  الشعوب 
إليها  توصل  التي  الدراسة  نتائج  وأبرز  هوفستد«، 
تتمثل يف أّن هناك مخسة عوامل حتّدد االختالف بني 

األمم والشعوب.

اأ - العوامل الخم�شة التي تحّدد الختالف بين الأمم 

والمجتمعات ح�شب نظرية »هوف�شتد«

هتتم . 1  :)Power Distance( االجتامعية  املسافة 
خمتلف  بني  العالقة  بمقدار  اإلجتامعية  املسافة 
بعض  أّن  حيُدث  إْذ  املجتمع،  يف  األفراد 
األشخاص  لبعض  كبريًا  وزنًا  تقيم  املجتمعات 
بناًء عىل قدرهم اإلجتامعي بحكم السّن أو املركز 
اآلخر ال  والبعض  املالية،  القدرة  أو  اإلجتامعي 
اإلجتامعية.  العوامل  هذه  ملثل  كبريًا  وزنًا  يقيم 
خاصة  والعربية  الرشقية  املجتمعات  هتتم  مثاًل 
باإلختالف يف السّن وتظهر احرتامًا كبريًا لألكرب 
سنًّا، يف حني أّن جمتمعات أخرى مثل املجتمعات 
إعطاء  وحتاول  ذلك  تفعل  ال  اإلسكندنافية 
اجلميع األمهية نفسها والتقدير ذاته بغض النظر 

عن السّن واملكانة واملركز والقدرة املالية.
2 . :)Group Attachment( واجلامعية  الفردية 

التاّم  االنفراد  عىل  األفراد  ُقدرة  بقياس  وهتتم 
بأفعاهلم بغِض النظر عن اآلخرين، وبالتايل فإّن 
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األفراد  يكون  بالفردية  تتميز  التي  املجتمعات 
فيها قادرين عىل فعل ما ُيريدون بغضِّ النظر عاّم 
التي  املجتمعات  أّن  حني  يف  اآلخرون،  يعتقده 
غالبًا  أفرادها  يتجه  اجلامعية  الروح  فيها  تنترش 
إىل االهتامم كثريًا بمحيطهم اإلجتامعي، ما يؤّثر 
يف قراراهتم وأفعاهلم، فمثاًل إن جمتمعات أمريكا 
الالتينية تسّجل أقل النقاط يف الُبعد الفردي نظرًا 
إىل كوهنا تعطي القيمة األكرب لقيمة اجلامهري، بينام 
تسّجل الواليات املتحدة أعىل النقاط يف هذا البعد 
درجات  أقىص  الشخص  ومنح  الفردية  لناحية 
الفردية، لذا يعرف املجتمع األمريكي لدى عند 
يف  شّك  وال  فردي،  جمتمع  بأّنه  اإلجتامع  علامء 
أّن املجتمعات امُلسلمة هي جمتمعات مجعية ألّن 
ثقافتها اإلسالمية قائمة عىل ذلك، مثل الصالة 
مجاعة واحلّج وصلة الرحم والتكاتف والتكافل 

اإلجتامعيني.

3 . :)Gender Association( واألنوثة  الذكورة 
عىل  ترّكز  الذكورية  املجتمعات  أن  واملقصود 
والتفّوق  النجاح  مثل  الرجولية  النجاح  معايري 
األنثوية  املجتمعات  أّن  حني  يف  الثروة،  وزيادة 
اإلجتامعية  بالعالقات  النجاح  معايري  تعّرف 
وجودة احلياة، وتظهر اليابان بكوهنا أكثر الدول 
أنثوية، وال شّك  الدول  أكثر  والسويد  ذكورية، 
جمتمعات  معظمها  يف  العربية  املجتمعات  أّن  يف 
بالعالقات  نفسه هتتم  الوقت  لكنها يف  ذكورية، 
اإلجتامعية وجودة احلياة وتعترب املرأة أهم عنرص 

داخل البيت، مع االختالف بني أرسة وأخرى.

4 . :)Uncertainty Avoidance( املجهول  جتنّب 

قدرهتا  بحسب  املجتمعات  تقويم  يتم  وهنا 
ناحية،  من  والتغيري  التجديد  مع  التعامل  عىل 
باملغامرات أو جتنبها من ناحية أخرى،  والقبول 
مراعاة  وجوب  عىل  التأكيد  يف  واالختالف 
مع  والتعامل  والعملية،  اإلجتامعية  القواعد 
الغريب واألجنبي، وقد احتلت جمتمعات البحر 
األبيض املتوسط واليابان مركز الصدارة بحسب 
األّمة  أّن  ُيثبت  التاريخ  أّن  والواقع  املعيار،  هذا 
التي حتب املغامرة وارتياد املجهول هي يف الغالب 
األّمة التي يمكن أن تتقّدم وتبني حضارة، وكان 

ذلك ديدن املسلمني يف عصورهم الزاهية.

5 . Time( البعيد  واملدى  القريب  املدى  إىل  النظر 
االهتامم  تعكس  خاصية  وهذه   :)Orientation

ومدى  باملايض  مقارنة  واملستقبل  باحلارض 
تنترش  جمتمعات  وثمة  القرارات،  يف  ذلك  تأثري 
يومك  عش  مثل  وعبارات  »اآلنية«  ثقافة  فيها 

وارصف ما يف اجليب يأتك ما يف الغيب)21(. 

حتى  املجتمعات،  أّن  إىل  ختلص  الدراسة  وهذه 
وقيمها،  وتقاليدها  عاداهتا  ختتلف  الواحد،  البلد  يف 
الشعوب  إىل  يتعرف  أن  اإلنــســان  عــىل  وبــالــتــايل 
معها  ليتعايش  وقيمها  وتقاليدها  وعاداهتا  األخرى 
الروابط  يمكنه من حتسني  ويفهم سلوكها عىل نحو 
إليهم عىل نحو حضاري  وتقويتها معهم والوصول 
ومقبول، وبشكل ال يتعارض مع األحكام الرشعية 
والقيم األخالقية التي وضعها اهلل )سبحانه وتعاىل( 

للبرشية.
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ب- تطبيق نظرية »هوف�شتد« على زيارة الأربعين 

زيارة  عىل  اخلمسة  عواملها  تطبيق  ــا  أردن وإذا 
األربعني:

تفاعل  الزيارة  أثناء  حيصل  االجتامعية:  املسافة   .1
املجتمعات  بــني  وإجتامعي  فكري  وتــالقــح 
إىل  ينتمون  األربعني  زوار  فــإّن  والشعوب، 
عاداهتم  فتتعّدد  خمتلفة،  وبــلــدان  جمتمعات 
فمنهم  تعاطيهم.  وكيفية  وأعرافهم  وتقاليدهم 
الغربيون.  ومنهم  الرشقيون  ومنهم  العرب، 
وختتلف طريقة تعامل كل منهم بحسب جمتمعه، 
ولكن الذي يوحدهم هو قصد كربالءاملقّدسة 

 .وزيارة املوىل أيب عبد اهلل

األولوية  يعطون   - جمتمعهم  حسب   - فالذين 
رؤيتهم  خالل  من  سيتعلمون  السن  لكبار  واألمهية 
جيب  الصغري  بــأّن  الصغار  بالزوار  يعتنون  ألفــراد 
إعطاء  يف  احلرية  من  ونوعًا  أمهية  وإعطاؤه  إحرتامه 
فالزائر   .لإلمام وقصده  تعبريه  وطريقة  ــه  رأي
ينسى  ولن  كبريًا  ويصبح  ما  يومًا  سيكرب  الصغري 
معاملة الزائرين له، أو املضيفني... والعكس صحيح 
أيضًا، فاملجتمع الذي يساوي بني مجيع الفئات دون 
إعطاء األولوية لفئة عىل أخرى سيالحظ أّنه يف كثري 
الفئات  لبعض  األولوية  تقديم  جيب  األحيان  من 
ككبار السّن لعجزهم، أو لرضورة ما تقتيض ذلك.. 
الذي  املجتمع  حقيقة  عىل  والتعّرف  التبادل  وهذا 
ينتمي إليه املقابل ال حيصل فقط عرب املناقشة وتبادل 
من  األحيان  من  كثري  يف  حيصل  قد  بل  األحاديث، 
خالل املواقف التي يراها الزائر أو يقوم هبا أثناء مشيه 
وقطعه للمسافة، أو أثناء إسرتاحته يف مضيف ما أو 

...حسينية أثناء السري والعروج إىل كربالء احلسني

آثارًا  األربعني  زيارة  تعطي  واجلامعية:  الفردية   .2
إجيابيًة عىل الصعيدين الفردي واإلجتامعي.

)زائــرًا،  الزيارة  يف  املشارك  اإلنسان  تعّلم  فهي   
خادمًا، وغري ذلك( أّن الزيارة هي زيارة مجاعية جيب 
كبرية  أعداد  تواجد  مع  خاصّة  فيها  اجلامعة  مراعاة 
وماليني من األفراد الوافدين إىل كربالء املقّدسة بل 
عىل  الزيارة  هذه  مجالية  ومن  فيها.  املتواجدين  حتى 
ألهايل  عالية  أخالقيات  هناك  أّن  اجلامعي  الصعيد 
العراق نشأوا عليها وما زالوا متمسكني فيها، ومنها 
فمنهم  أنفسهم،  عىل  اآلخرين  الزوار  يؤثرون  أهّنم 
الوافدين  بيته إفساحًا للمجال أمام  من ال خيرج من 
ومنهم  املواكب،  ويف  الطرقات  عىل  اخلدمة  فيفّضل 
من ينتظر هدية من اهلل )تعاىل( يرسلها إليه وهي عبارة 
عن استضافة لزوار يف بيته أو خدمة توصيل زائر من 
مكان إىل مكان... بل جتد أّن أفراد العائلة الواحدة أو 
العشرية الواحدة يدًا واحدًة صغارًا وكبارًا، خيدمون 
 زوار املوىل أيب عبد اهلل وأخيه أيب الفضل العباس
عيون  يف  تراه  ال  عشقًا  عيوهنم  يف  وترى  فيهام،  حبًا 
اآلخرين...عشقًا هلل يتجّسد صورًا حية وعملية عرَب 
الصور  وهذه  اجلامعية  اخلدمة  يف  والسباق  التكاتف 
ال ينساها كّل من يراها بل ُتعّلم من انتمى إىل جمتمع 
يف  والعطاء،  القوة  اجلامعة  يف  أن  الفردية  عىل  قائم 
اجلامعة البذل والتفاين، يف اجلامعة الرسعة واملرّوة... 
يعطى  ال  أن  يعني  ال  اجلامعي  العمل  أّن  العلم  مع 
بأعامل  البعض  خيتص  قد  بل  اهتاممًا  الفردي  العمل 
كالطبيب  وقدراهتم،  اختصاصاهتم  حسب  فردية 
حيافظ  الذي  احلسيني  اخلادم  أو  الزوار،  خيدم  الذي 
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أو  املقّدسة  كربالء  إىل  املؤدية  الطرقات  نظافة  عىل 
تطوعًا...ولكن  سيارته  عرب  الزائرين  ينقل  الذي 
فردّي  بشكل  خيدمون  الذين  هؤالء  حتى  الزيارة  يف 
متني  إىل  بتفاٍن  خيدمون  يراهم  الذي  الزائر  يدفعون 
تصدى  زائــر  من  فكم  ذلــك.  أمكن  إن  مساعدهتم 
تسهياًل  الطريق  ينّظف  الذي  اخلادم  ملساعدة  تطوعًا 
قّدم جلاره  املشاية، وكم من صاحب مضيف  حلركة 
صاحب املضيف اآلخر ما ينقصه من عّدة لتحضري 
االزدحام  بسبب  املواد  وصول  تعثر  بسبب  الطعام 

وهكذا... 

تعلم  أهنا  الزيارة  أبعاد  من  واألنوثة:  الذكورة   .  3
الزائر أّن اإلمام احلسني هو قبلة للعاشقني، 
أراد أن يصل إىل حمرض احلق )تعاىل(،  قبلة ملن 
قبلة ملن أراد أن يتعرف عىل جنّة اهلل )تعاىل( عىل 
 األرض.. فاإلمام وأخوه أبو الفضل العباس

مل يميزوا يومًا ما بني الزائر رجاًل أو إمرأة. 

فقلب  استثناء.  دون  من  للجميع  هي  الزيارة  إّن 
فــالــزوار-  وأراده.  قصده  ملــن  مفتوح   اإلمام
رشعًا  والقصد  امليش  يف  احلق  هلم   - ورجــاالً  نساًء 
املقّدستني  العتبتني  إىل  الدخول  يف  احلق  هلم  وعرفًا، 
قبل  من  ــع  رائ تنظيم  عرب  الشباك  إىل  والــوصــول 
القيمني عىل العتبتني، والتقسيم بني مداخل كل من 
الرشعية.  والناحية  للتنظيم  مراعاة  والنساء  الرجال 
اإلمام  خّدام  فإن  احلسينية،  اخلدمة  جمال  يف  كذلك 
احلسينيات  يف  ســواء  الصنفني  من  هم   احلسني
املفتوحة  البيوت  أو يف  العتبتني  أو يف  املضيف  أو يف 
العامرة حبًا الستقبال الزائرين... نعم، هناك مراعاة 
للمسائل الرشعية من حجاب وغريه ممّا جيب مراعاته 

إستشهد   احلسني اإلمام  فإّن  املطلوب،  هو  وهذا 
واحلفاظ عىل  الصالة  وإقامة  باملعروف  األمر  ألجل 
رغم   زينب العقيلة  موالتنا  وُاخته  اإلسالم... 
كّل ما جرى عليها من مصائب قّدمت للمرأة دروسًا 
يف العفة والطهارة عرب العصور حّتى يومنا هذا وأن 
أرادها اهلل )تعاىل(... لذلك جتد يف  زينبية كام  تكون 
لو كانت من دين  الزائرة حتى  املرأة  أن  الزيارة  هذه 
إحرتامًا  زيارهتا  أثناء  احلجاب  تضع  كاملسيحية  آخر 
وخلصوصية  عــام  بشكل  الــزيــارة  حلرمة  وتقديسًا 

احلرمني بشكل خاص. 

4. جتنّب املجهول: طبيعة اإلنسان يتجنّب املجهول 
بل خيافه حّتى أّن الكثري من الناس خيافون من 
القيام بأمٍر ما ألهّنم مل يقوموا به سابقًا أو بسبب 

األعداد الكبرية. 

بني  االختالفات  رغم  األربعني  زيارة  يمّيز  وما 
الشعوب أّن ال وجود فيها للمجهول أو خلوٍف من 
اطمئنانًا  تعطي  بالذات  الزيارة  هذه  ألّن  ما،  جمهول 
أناس  الزائر عند  فينام  فيها،  يشارك  لكّل من  عجيبًا 
اإلمام  حّب  عىل  استضافوه  قد  قبل  من  يعرفهم  ال 
مل  الطرقات  يوّزع عىل  ويأكل من طعاٍم   ،احلسني
يف  ويميش  ويرشب  حمتواه،  يعرف  أو  قبل  من  يذْقه 
طريق مل يسلكها من قبل، ويتكّلم مع شعوب مل يرها 
حركة  أو  إبتسامة  إشارة،  عرب  يتواصل  بل  قبل،  من 
البرش،  بني  عادًة  يتم  ال  ما  وهذا  سابقة  معرفة  دون 
ممارستها  له  يسبق  مل  أـشياء  يامرس  البعض  أّن  حّتى 
كاجللوس عىل األرض حتت أشعة الشمس احلارقة. 
كّل هذه األمور كانت جمهولة لديه قبل مشاركته يف 
اهلل  عبد  أيب  حّب  ولكن  مرة  ألول  األربعني  زيــارة 
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احلسني دفعه ألن حيب هذا املجهول الذي ال يراه 
وكل  به...  والقيام  ممارسته  يف  لذة  هناك  بل  جمهوالً 
الزيارة  هبذه  املحيطة  املعنوية  الربكات  بسبب  ذلك 
سواء َعِلَم هبا الزائر أم مل يْعَلم، وحقيقة هي عبارة عن 
موسم  يف  تواجد  من  بجميع  حتيط  حسينية  نفحات 
وتعطي  اجلميع،  إىل  تصل  النفحات  هذه  الزيارة، 
آثارها وجتعل من اخلوف اطمئنانًا، ومن التعب راحًة 

ولذة، ومن املسري معراجًا...

5. النظر إىل املدى القريب واملدى البعيد: إن للزيارة 
بل  والبعيد،  القريب  امَلَدَينْي  عىل  آثارًا  املليونية 
إهّنا تعكس املايض، احلارض واملستقبل، فاإلمام 
رّس  هو  والنهار،  الليل  بقي  ما  باٍق   احلسني
الوجود، فإّن اإلسالم حممدي الوجود حسيني 
موجودًا   احلسني اإلمــام  دام  وما  البقاء... 
الصعوبات  كــّل  رغــم  وزائـــرون  ــارة  زي هناك 
اإلقتصادية  املتعددة  العوامل  رغم  واملشقات، 

واملعيشية، ُبعد املكان، املرض وغريه.. 

إّن املشاركة يف هذه الزيارة املقّدسة تعكس اآلنية 
)املدى القريب( واملستقبلية )املدى البعيد( معًا. فكم 
من باذٍل بَذل كّل ما لديه ورَصف ما يف جيبه عىل حمبة 
قرّت  بغده، وكم من فقري  يفّكر  اإلمام احلسني ومل 
عىل نفسه خالل العام وحَرم نفسه لكي جيمع ما تبقى 
من معاشه بغية املشاركة يف إطعام الزائرين، وكم من 
يف  وأكثر  شهر  ملدة  وأقــام  جتارته  ترك  وتاجٍر  غنّي 
وربحه  أعامله  وراءه  تاركًا  الزائرين  خيُدم  حسينيٍة 
وجتارته...وكم من مريٍض قصد ماشيًا رغم أوجاعه 
ناسيًا هلا قاصدًا حبيبه، وكم من جريٍح مقّطع اليدين 
مواساًة  نسيها  بل  جراحاته  عىل  تعاىل  الرجلني  أو 

الصور  هذه  كّل   ...والعباس اإلمــام  جلراحات 
حاصلة بسبب ُقدسية اهلدف املقصود واملنشود، أال 
صحيح   .احلسني اإلمام  حرم  إىل  الوصول  وهو 
أهّنا حسب الظاهر ترصفات آنية وقتية إاّل أّن حقيقتها 
والعشق  واحلب  املعرفة  عمق  عن  نابعة  ترصفات 
املستويات  كــّل  عىل  ــاٌر  آث هلا  تــرّصفــات  احلسيني، 
العارف  فإّن  واألخروية،  الدنيوية  والبعيدة،  القريبة 
نظره،  يف  مادية  مــعــادالت  ال   احلسني بــاإلمــام 
فكل  الغيب.  يف  ما  يأتيك  اجليب  يف  ما  إرصف  نعم 
وغريمها،  واخلــادم  الزائر  نظر  يف  تسقط  املعادالت 
والعطاء  احلب  وهي  أال  واحــدة  معادلة  هناك  ألّن 
املادية  املعادالت  تسقط  احلــّب  ومع  والتفاين.... 
وعجز....  فقر،  غنى،  مرض،  تعب،  وجع،  سواء 
أما عىل املستوى البعيد، فإّن هلذه الزيارة بركات ولو 
الربكات  هذه  وتفانى.  وتعب  ضّحى  من  يعلمها  مل 
عىل نوعني دنيوية )مادية ومعنوية( وأخروية وكّلها 
بإذن اهلل )تعاىل( حتمية الوقوع. من بركاهتا الدنيوية 
يف  احلفظ  املرىض،  وشفاء  الرزق،  يف  الزيادة  املادية 
إىل  التقّرب  املعنوية،  ومن  واملال.  والصحة  العيال 
وغريها.   ،باإلمام اإلرتباط  تقوية  )تعاىل(،  اهلل 
شفاعة  نيل  العذاب،  من  فاألمان  األخروية،  أّمــا 
القاصد  سيناهلا  هذه  كّل  اجلنّة.  ودخول   االمام

والوافد إىل حرم العشق اإلهلي...

ثانيًا: ن�شر ثقافة العمل التطوعي

امُلهّمة  املصادر  أحد  من  التطوعّي  العمل  يعترُب 
عن  إجيابّية  ــورٍة  ص عكِس  يف  يساهُم  ــه  ألّن للخري 
األخالق  وانتشار  ــاره  ازده مدى  توضُح  املجتمع 
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التطوعّي  العمل  يعدُّ  لذلك  ــراده،  أف بني  احلميدة 
أهّم  أحد  ومن   ، ُمهاّمً إنسانّيًا  ونشاطًا  إجيابّيًة  ظاهرًة 
حضارّي  سلوٌك  فهو  الّسليمة،  اإلجتامعّية  املظاهر 
ُيساهُم يف تعزيِز قيم الّتعاون ونرش الّرفاه بني ُسّكان 
له  به اإلنسان  يقوُم  الواحد)22(. وكّل عمٍل  امُلجتمع 
دافعية، ودافعية العمل التطوعي هي إما اإلنسانية أو 
الدين. فهو عمٌل يقوم به املرء بكامل إرادته واختياره 
دون إلزام أوفرض من أحد. ويقّسم العمل التطوعي 
والعمل  الفردّي  التطّوعي  العمل  مُها:  قسمني،  إىل 

التطّوعي املؤسسايت. 

العمل التطّوعي الفردّي: هو ما يقوم به شخص أ. 
بذاته وبرغبة منه، مثل امُلعّلم الذي خُيّصص من 
املحتاجني  الطلبة  بعض  دروس  ملراجعة  وقته 
لُيعالج  وقته  من  يمنح  الذي  والّطبيب  جمانًا، 
الفردّي:  التطوعي  العمل  أقسام  جمانًا.  الفقراء 
ُيقّسم العمل الّتطوعي الفردّي إىل مستويني، مُها: 

مستوى السلوك التطّوعي: وهو زمرة الترّصفات . 2
الّشخص استجابًة ورّد فعل ألمر  التي يقوم هبا 
طارئ، أو ملوقٍف إنسايّن حصل، كأْن هيرع املرء 
ُيرِسع  أو  حصل،  حادٍث  إثر  ُمصاٍب  إلسعاِف 
املرء هبذه  إلنقاذ غريق، ويف هذه احلاالت يقوم 
األفعال نتيجَة مبادئ وغاياٍت أخالقية أو إنسانيٍة 

أو غريها، دون التفكري بمقابٍل مادّي.
به . 3 يقوم  ما  وهو  التطّوعي:  الفعل  مستوى 

يكون  أن  دون  تفكرٍي  بعَد  منه  برغبٍة  الّشخص 
أعامل  يف  يشرتُك  كمن  طارئ،  ألمٍر  استجابًة 
حمو  يف  كالتطّوع  باالستمرارّية،  متتاز  تطوعّية 
يترّبع  كمن  أو  مثاًل،  السن  كبار  وتعليم  األمّية 

أو  السّن  بكبار  ُتعنى  خريية  مجعياٍت  لصالح 
احلديث  ألجل  فِكره  يطّوع  كمن  أو  األيتام، 

الدائم عن قضّية معينة للتوعية هبا.
متاسٍك ب.  ذا  وُيعدُّ  املؤّسسايت:  التطّوعي  العمل 

الفردي،  التطّوعي  العمل  من  أعىل  واستمراٍر 
منترشًا  تأثريه  جيعُل  مما  تنظياًم  أكثر  غالبًا  ويكون 
عىل مدى كبري يف امُلجتمع، حيُث يتطّوع األفراد 
ضمن إطاٍر مؤسيس خريي أو تطّوعي لُيشاركوا 
فيه  يرون  الذي  املجال  يف  جمتمعهم  خدمة  يف 

رغبتهم وخربهتم)23(.       
وإذا نظر الباحث إىل ما جيري يف زيارة األربعني، 
التطّوعي  العمل  كبرٍي وضخٍم  بشكٍل  تفّعل  أهّنا  جيد 
أسباب  من  بل  ركائزها  ــرز  أب هو  التطوع  إّن  بل 
وراء  والسبب  احلــايل.  عرصنا  يف  وفعاليتها  متّيزها 
هذه  أّن  التطّوع  عىل  له  مثيل  ال  الذي  اإلقبال  هذا 
اخللفية  وهي  أساسية  خلفية  متتلك  املباركة  الزيارة 
الدينية، ويرتبط هبذه اخللفية عّدة عوامل منها العامل 
اإليامين الروحي الغيبي، واملراد به العالقة مع اإلمام 
هو  ما  به  واملراد  الفكري  العامل  ومنها   ،احلسني
مرتكز عند املشاركني حول اخلدمة احلسينية وفضلها 
وآثارها الدنيوية واألخروية عىل كّل من يقّدم خدمة 
لوجه اهلل )تعاىل( عىل حمبة اإلمام احلسني، ومنها 
املجتمع  فــإّن  التعبري،  صّح  إن  املجتمعي  العامل 
العراقي بالذات لديه هذه اخلاصية وهذا إن دّل عىل 
بأهل  املجتمع  هذا  ارتباط  مدى  عىل  يدلُّ  فإنه  يشء 
فُينشئون  سبيلهم  يف  تضحياهتم  البيتومدى 
سبيل  يف  والتطوع  البذل  عىل  الصغر  منذ  أطفاهلم 
الواقع  يف  تشّكل  املتعّددة  العوامل  وهذه   .اإلمام

الدافع األسايس يف حتريك الناس عىل التطّوع. 
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جيد  األربعينّي،  التطّوع  أشكال  إستقراء  وعند 
امُلستقرئ أّن مجيع أشكال العمل التطّوعّي موجودة، 
العمل  إىل  بمستوييه  الفردّي  التطوعي  العمل  من 

التطوعّي املؤسسايّت.

نماذج من العمل التطّوعي في زيارة الأربعين

اأ - العمل التطّوعّي الفردي

عىل مستوى السلوك التطوعي: جتد الزائر ُيرسع . 1
إلنقاذ شخص مغمى عليه من تعب امليش بشكل 
تلقائي، وآخر يقّدم خدمة توصيل الزوار بسيارته 
املقّدسة،  كربالء  إىل  املوصلة  األعمدة  أحد  إىل 
وشخص يرشد زائرًا إىل مكان الوضوء، وهكذا. 

كثرية . 2 فالنامذج  التطوعي:  الفعل  مستوى  عىل 
املجالس  لقراءة  يتصدى  الذي  العزاء  كقارئ 
سريه،  أثناء  فيها  ليسرتيح  نزل  التي  احلسينية  يف 
وكأصحاب املواكب الذين يقّدمون خدماهتم من 
املبيت  ولوازم  واخليم  احلسينيات،  تأمني  خالل 
واألطعمة واألرشبة، وكاألفراد الذين يتطّوعون 
املرشوبات  لتجهيز  واألطعمة،  الوالئم  لطبخ 
كالعصائر والشاي والقهوة وغريها، ولتوزيعها 
عىل الزوار، وكاألفراد الذين يتطوعون ملساعدة 
شتى  يف  العراقية  والعوائل  وإرشادهم،  الزوار 
املحافظات التي تقّدم بيوهتا للزائرين وتبذل هلم 

كل ما حيتاجونه... 
العمل التطّوعّي املؤسسايّت: إّن العتبات املقّدسة ب. 

هلا الدور األكرب واألبرز، فهي التي فتحت باب 
وقدرته  اختصاصه  حسب  كّل  للجميع  التطوع 
بغية املشاركة يف اخلدمة احلسينية، السيام العتبتني 
احلسينية والعباسية اللتني تقومان بجهود جّبارة 

مدينة  عىل  تقترص  ال  وأعامهلام  املجال،  هذا  يف 
املؤدية  الطرقات  عىل  تتوزع  بل  املقّدسة  كربالء 
فعالة  مشاركة  هناك  كذلك  أيضًا.  كربالء  إىل 
يف  وخارجه  العراق  داخل  من  للجمعيات 
األعامل التطّوعية عرب أفراد ينتمون إليها يقّدمون 
إىل  باإلضافة  للزائرين.  اخلدمات  أنواع  خمتلف 
العمل التطوعي اإلرشادي للمرجعيات الدينية 
يقدمون  ومبلغني  عنها  ممثلني  تواجد  خالل  من 
اإلرشادات واإلجابة عىل أسئلة الزائرين الفقهية 

والعقائدية وغريها. 

ثالثًا: تفعيل مبداأ التكافل الجتماعي

الدين  إليه  دعــا  مبدأ  هو  االجتامعي  التكافل 
حمكم  يف  وتعاىل(  )سبحانه  عليه  وأّكد  اإلسالمي، 
قال   .األطهار ــه  وآل  نبيه لسان  وعــىل  كتابه 
)تعاىل( يف حمكم كتابه: ﴿َوَتَعاَونُواْ َعَ الّْبِ َوالَّْقَوى 
َوَل َتَعاَونُواْ َعَ اإِلثِْم َوالُْعْدَواِن َواتَُّقواْ اهللَّ إِنَّ اهللَّ 
آخر:  مورد  يف  )تعاىل(  وقال  الْعَِقاِب﴾)24(.  َشِديُد 
الَْمْشِِق  قَِبَل  وُُجوَهُكْم  ُّواْ  تَُول ن 

َ
أ الِْبَّ  ﴿ليَْس 

َواْلَوِْم الِخرِ  بِاهلّلِ  آَمَن  َمْن  الِْبَّ  َولَِكنَّ  َوالَْمْغرِِب 
َوالَْمآلئَِكةِ َوالِْكَتاِب َوانلَّبِّينَِي َوآَت الَْماَل َعَ ُحّبِهِ 
بِيِل  السَّ َوابَْن  َوالَْمَساكنَِي  َواْلََتاَم  الُْقْرىَب  َذوِي 
َكةَ  الزَّ َوآَت  لةَ  الصَّ قَاَم 

َ
َوأ الّرِقَاِب  َوِف  آئِلنَِي  َوالسَّ

َساء 
ْ
ابِرِيَن ِف اْلَأ َوالُْموفُوَن بَِعْهِدهِْم إَِذا َعَهُدواْ َوالصَّ

ولَئَِك 
ُ
ِيَن َصَدقُوا َوأ ولَئَِك الَّ

ُ
ِس أ

ْ
اء وَِحنَي اْلَأ َّ والضَّ

ُهم المّتُقون﴾)25(. 
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مشاركة  اإلجتامعي  والتعاون  بالتكافل  واملــراد 
العامة  املصالح  عىل  املحافظة  يف  املجتمع  أفــراد 
واملعنوية  املادية  واألرضار  املفاسد  ودفع  واخلاصة، 
بحيث يشعر كّل فرد فيه أّنه إىل جانب احلقوق التي 
ليس  الذين  وخاصة  لآلخرين  واجبات  عليه  أن  له 
وذلك  اخلاصة  حاجاهتم  حيّققوا  أن  باستطاعتهم 
بإيصال املنافع إليهم ودفع األرضار عنهم. فاملجتمع 
الذي يسوده التكافل والتعاون واإلنفاق يف سبيل اهلل 
األخوة  عالقات  فيه  وتشتد  املحبة  ستسوده  )تعاىل( 
 ،اإلسالمية ويكون جمتمعًا كام أراده اإلمام احلسني
بينام املجتمع الذي ال تكافل فيه سيسيطر عليه الفقر 
والرذيلة.  الفساد  أبواب  يفتح  ممّا  واملرض  واجلهل 
هلذا  وقيمة  أمهية  تعطي  التي  املجتمعات  وتعترب 
اإلنسان  حييا  التي  الناجحة  املجتمعات  من  املفهوم 
التي  املجتمعات  هي  وكثرية  مكرمًا.  عزيزًا  فيها 
تفتقر لتطبيق هذا املفهوم واملبدأ اإلسالمي اإلنساين. 
إىل  تدعو  أهّنا  األربعني،  زيارة  وأبعاد  ميزات  ومن 
عمليًا،  وتطبيقه  العظيم  اإلسالمي  املفهوم  هذا  نرش 
وذلك عرب كثرة أشكال التكافل اإلجتامعي احلاصل 
يف  السري  أثناء  الطرقات  عىل  املليونية  الــزيــارة  يف 
املواكب واحلسينيات يف كربالء املقدسة، يف العتبات 
املقّدسة لألئمة وأحفادهم ومن خالل اجلمعيات 
واملبادرات الفردية. فإّن للتكافل اإلجتامعي أشكال 
املــادي  التكافل  يف  تنحرص  وال  متعّددة،  ــور  وص
املعييش بل تتعّداه إىل كّل تكافل وتعاون يف كّل خري 
يف  احلاصل  التكافل  صور  ومن  لآلخرين.  وبــذل 

الزيارة املليونية:

التكافل األديب: ويقصد به تبادل مشاعر التواصل أ. 
بني  احلسنة  واملعاملة  الرمحة  احلب،  اإلجيايب، 

الناس. 

وهذه األمور ظاهرة بشكل جيّل يف األربعينية لدى 
كّل من ُيشارك فيها، بل هي من ركائزها. فيجد الزائر 
يتبادلون  وغريهم(  زّوار  قّيمون،  )َخَدٌم،  اجلميع  أّن 
فتسقط  والتعاون.  الرمحة  احلب،  االحرتام،  مشاعر 
مشاعر  اجلميع  عند  وتطغى  والغيظ  احلقد  مشاعر 
الود والتسامح يف اهلل )تعاىل( ومتنّي اخلري لآلخرين. 
فيّطبقون بأفعاهلم وصّية أمري املؤمنني وسّيد الوصيني 
َيا َبنِيَّ بِالتََّواُصِل َوالتََّباُذِل َوالتََّبارِّ  عيل: »َوَعَلْيُكْم 
َق  َوَتعاَوُنوا َعىَل  اْلرِبِّ  اُكْم َوالتََّقاُطَع َوالتََّداُبَر َوالتََّفرُّ َوإِيَّ

ْثِم َواْلُعْدواِن«)26(. َوالتَّْقوى  َوال َتعاَوُنوا َعىَل  اإْلِ

العامل ب.  تعليم  به  ويقصد  العلمي:  التكافل 
للجاهل من دون مقابل من خالل إرشاده ونقل 

املعلومات الصحيحة وإزالة آثار اجلهل عنه. 

 .أّنه هدف األنبياء واألئمة وحقيقة هذا األمر 
ولقد ذكر اهلل )سبحانه وتعاىل( ذلك يف حُمكم كتابه: 
نُْهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم  يِّنَي رَُسوًل ِمّ ِمّ

ُ
ِي َبَعَث ِف اْل ﴿ُهَو اَلّ

َواْلِْكَمة﴾)27(.  الِْكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َوُيَزكِّ آيَاتِهِ 
من  العلمي،  التكافل  أشكال  كّل  الزيارة  يف  فتجد 
كاملبلغني  األفــراد  صعيد  عىل  شخصية  مــبــادرات 
والعلامء وأصحاب البصائر واملعرفة، إىل مؤسساتية 
كالعتبات  التوعوية  الدينية  املؤسسات  صعيد  عىل 
عرب  والعباسية  احلسينية  العتبيتني  خاصة  املقّدسة 
القّيمني عليها وإرشاداهتم والربامج املخصصة لرفع 
اجلهل ونرش علوم أهل البيت وكممثيل املرجعيات 

الدينية ووكالئهم.
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التكافل العبادي: ويقصد به التعاون عىل صعيد ج. 
اجلمعة واجلامعة،  العبادات مجاعة كصالة  إقامة 
جمالس  من  املختلفة  احلسينية  الشعائر  وإقامة 
املأثورة  األدعية  وإقامة  وغريها،  حسينية  عزاء 
للمؤمنني  والدعاء   البيت أهل  أئمة  عن 
واملؤمنات والدعاء لتعجيل فرج موالنا صاحب 
تقام  العبادات  هذه  وكّل   .والزمان العرص 

بأعداد ضخمة يف أجواء زيارة األربعني.

املجتمع د.  كفالة  به  ويقصد  املعييش:  التكافل 
واملحتاجني،  املرىض  األيتام،  للفقراء،  ورعايته 
ومسكن  وكساء  طعام  من  بمعيشتهم  واالهتامم 

واستشفاء وحاجات اجتامعية. 

يُنفُِقوَن  َماَذا  لُونََك 
َ
قال )سبحانه وتعاىل(: ﴿يْسأ

قَْربنَِي َواْلََتاَم 
َ
يِْن َوال نَفْقُتم ّمِْن َخْيٍ فَلِلَْوادِلَ

َ
قُْل َما أ

فَإِنَّ  ِمْن َخْيٍ  َتْفَعلُواْ  َوَما  بِيِل  السَّ َوابِْن  َوالَْمَساكنِِي 
عن   الصادق اإلمام  ُسئل  َعلِيٌم﴾)28(.  بِهِ  اهللَّ 
امْلُْؤِمِن  َحقِّ  ِمْن  »إِنَّ  قال:  املؤمن  عىل  ّاملؤمن  حق 
َمالِِه  يِف  َلُه  َوامْلَُواَساَة  َصْدِرِه  يِف  َلُه  َة  امْلََودَّ امْلُْؤِمِن  َعىَل 
األربعني  زيارة  وتعترب  َأْهِلِه..«)29(.  يِف  َلُه  َواخْلََلَف 
الناحية خرَي نموذج عميل للتكافل  املليونية من هذه 
املالية  املساعدات  هي  فكثرية  به.  يقتدى  املعييش 
املعيشية التي توزع عىل املحتاجني والفقراء واملساكني 
حبًا لإلمام احلسني وتقًربًا إىل اهلل )تعاىل(، كذلك 
األفعال  وهــذه  واملحتاجني.  األيتام  تكّفل  عملية 
فئات  هناك  أّن  بالزيارة  شارك  من  كّل  تعّلم  احلسنة 
من املجتمع اإلسالمي جيب كفالتها ورعايتها رعاية 
خاصة عىل الصعيد املعييش اإلقتصادي، خاصًة من 
خالل تواجد ممّثلني عن اجلمعيات اإلنسانية والدينية 

الذين يقيمون محالت توعوية يف هذا اجلانب، كذلك 
كّل  االجتامعية.  الرعاية  املقّدسة يف  العتبات  محالت 
ذلك يؤدي إىل نرش ثقافة التكافل اإلجتامعي املعييش 
عىل مستوى مجيع املتواجدين يف الزيارة سواء داخل 

العراق وخارجه. 

ب  رابعًا: اإنعدام العن�شرية والتع�شّ

وأعراق  شعوب  إىل  ينتمون  األربعني  زوار  إّن 
وديانات متعددة، فمنهم ذو البرشة البيضاء ومنهم ذو 
البرشة السمراء الداكنة، ومنهم الناطق باللغة العربية 
واالنجليزية،  والفارسية  بالالتينية  الناطق  ومنهم 
النرصاين...  ومنهم  والسني،  الشيعي  املسلم  ومنهم 
وهذه التعددية بلحاظ القوميات، البلدان والشعوب 
اهلل  عبد  أيب  »زوار  عنوانه  واحـــد  لـــواء  جيمعها 
بالعكس  بل  متييز،  وال  تعصبات  فال   .»احلسني
واحرتام،  حب  بكّل  جنب  إىل  جنبًا  يميش  فاجلميع 
الدول  عنه  عجزت  ما  وحضارّي،  سلمّي  وبشكٍل 
االتفاقيات  وكذلك  العنرصية،  عدم  إىل  الداعية 
حقوق  حول  املتّحدة  األمم  وضعتها  التي  والبنود 
اإلنسان يف هذا الشأن. ويف احلقيقة إن هذا االنسجام 
والتآلف بني الزّوار إّنام يعرّب عن مدى الوعي املوجود 
عندهم وأّن الناس إما أٌخ لك يف الدين أو نظرٌي لك 
َها  يُّ

َ
يف اخللق. وهذا ال يتناىف مع قوله )تعاىل(: ﴿يا أ

نَْث وََجَعلَناُكْم 
ُ
َوأ َذَكٍر  ِمْن  إِنَّا َخلَْقَناُكْم  انلَّاُس 

 ِ اهللَّ ِعنَْد  ْكَرَمُكْم 
َ
أ إِنَّ  ِلََعاَرفُوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا 

تَْقاُكْم إِنَّ اهلل َعلِيٌم َخبٌِي﴾)30(، فإّن اآلية تدعو 
َ
أ

إىل قبول اآلخر والتعارف بني الشعوب عىل أساس 
لألتقى  أفضلية  ذكــر  مع  اإلسالمية  األخالقيات 

وذلك نتيجة لتقواه. 
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والأخالقية  المعنوية  القيم  اإنت�شار  خام�شًا: 

على الماديات  

أّن  يعني  السيف  عىل  ــدم  ال انتصار  معنى  إّن 
فكانت   ،احلسني اإلمام  بشهادة  حصل  االنتصار 
شهادة مفعمة بالبقاء واخللود، شهادة ال مثيل هلا عرب 
تاريخ االنسانية وحارضها ومستقبلها. شهادة ترمجت 
الزهوق.  والباطل هو  املنترص  احلّق هو  بأّن  للبرشية 
فانترصت املبادئ والقيم اإلسالمية احلّقة عىل التعّلق 
الدنيوي باملال والعيال والسلطة. وهذا األمر أخربت 
عنه السيدة زينب يف قسمها الشهري ليزيد عندما 
قالت: »فواهلل ال متحو ذكرنا، وال متيت وحينا، وال 
تدرك أمدنا، وال ترحض عنك عارها، وهل رأيك إال 
فند، وأيامك إال عدد، ومجعك إال بدد، يوم يناد املناد 
أال لعنة اهلل عىل الظاملني«)31(. وهذا ما يراه املشارك 
البقعة  إىل  للماليني  حّج  فإهّنا  األربعني،  زيــارة  يف 
فرتكوا   ،األطهار أجساد  احتضنت  التي  املباركة 
وراءهم ضوضاء احلياة وضجيجها، أعامهلم، جتارهتم 
وبحثوا عن تقوية العالقة واالرتباط العميق باإلمام 
املدّوية  امللبية  ونــداءاهتــم  زيارهتم  عرب   احلسني
إّنام هو جتسيد عميّل  كّل هذا  كّله.  العراق  أرجاء  يف 
النتصار القيم املعنوية واألخالقية عىل املاديات، لذا 
للرتبية  عمليًا  منهجًا  األربعني  زيارة  إعتبار  يمكن 
كّل عام  استمرارها  املتجّددة عرب  املعنوية  األخالقية 
يف عطاءاهتا. ومن أبرز تلك األمور املعنوية األخالقية 

التي تتجىل فيها:
ُحسن اخللق: ورد َعن اإلمام زين العابدين َعيِلِّ أ. 

ْبِن احْلَُسنْيِ أّنه قال: )َقاَل َرُسوُل اهلل  َما ُيوَضُع 
ُحْسنِ   ِمْن  َأْفَضُل  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  اْمِرٍئ-  ِميَزاِن  يِف 

أخرب  فقد  اخللق،  ُحسن  حّد  أّما  اخْلُُلِق()32( . 
ادق هو: )أن تلني َجانَِبَك وُتطِيُب  اإلمام الصَّ

َكاَلَمَك َوَتْلَقى َأَخاَك بِبرِْشٍ َحَسٍن()33(.

والصعوبات  بالضغوط  املليئة  احلياة  هذه  ويف 
والتحديات املادية، جتد الكثري من الناس يصِدر منها 
الترصفات املزعجة لآلخرين كالتذّمر عليهم، القول 
وغريها.  اللني  عدم  التعامل،  يف  القسوة  الــيسء، 
فمثاًل جتد بعض املوظفني يف حياهتم العملية اليومية 
يتذمرون من أمور تزعجهم كتذّمرهم من زمحة السري 
اخلانقة عىل الطرقات، وجتد الزوج يتذّمر من زوجته 
يف حال تأخرت يف حتضري الطعام، وجتد األم رسيعة 
كّل  ولكن  وهكذا...  أخطأ  إن  ولدها  عىل  االنفعال 
هذه األشكال ال جتدها يف الزيارة املليونية. فبالرغم 
يف  الناس  جتد  املليونية  الكبرية  األعــداد  تواجد  من 
مطار النجف األرشف رغم االنتظار يتحّلون بأخالق 
بالصرب واهلدوء  يتحىل  االنفعال  حسنة، وجتد رسيع 
الذي  الرجل  وجتد  املقدسة،  كربالء  إىل  مسريه  أثناء 
الطعام  حتى  املسري  خالل  يأكل  طعام  أي  يعجبه  ال 
الذي ال يتناوله يف بيته... كّل هذا يدل عىل أن زيارة 
األربعني  يف  السيام   احلسني اهلل  عبد  أيب  اإلمــام 
 احلسني لإلمام  فداء  يشء  كل  أّن  اجلميع  تعّلم 
اإلمام  أصحاب  بأخالقيات  يتحّلوا  أن  عليهم  وأّن 
املقصود أسمى من  اخلُلق ألّن  فيتحسن   ،احلسني
أي يشء، وذلك خالل مدة الزيارة من حني اخلروج 
يسعى  حيث  ديارهم  إىل  العودة  حّتى  املنزل  من 
اجلميع زائرون وخدامًا أن يتحلوا باألخالق احلسنة 
سجل  يف  أسامئهم  وتسجيل  للزيارة  التوفيق  بغية 

الزائرين. 
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العطاء والسخاء وحسن الضيافة: ما يشهده املرء ب. 
األربعني  زيارة  يف  وسخاء  وكرم  عطاءات  من 
ال جيده يف مكان آخر عىل وجه الكرة األرضية، 
فال مؤمترات وال مهرجانات وال احتفاالت وال 
مناسبات وال مجعيات خريية مهام كانت عظيمة 
تضاهي  عطاءات  فيها  جتد  وضخمة  وسخية 

عطاءات الزيارة املليونية. 

واجلود  للكرم  متعددة  صور  من  فيها  يقّدم  فام 
دون  من  العطاء  يف  عاملّيًا  ــم  األه ــدث  احل جيعلها 
مقابل. اجلميع يبذل، كبارًا، صغارًا، شيوخًا، رجاالً 
من  املال  يّدخرون  الذين  كثريون  هم  فكم  ونساًء. 
عام إىل عام لكي يقيموا املجالس والوالئم، كم هي 
موسم  يف  العراقيني  السيام  املؤمنني  عطاءات  كثرية 
كسوة  مال،  من  والسخاء  العطاء  فإّن  األربعني.. 
طعام، مساكن، مسح أحذية، تقديم خدمة االنرتنت 
هي   احلسني اإلمام  ضيوف  بالضيوف،  واهتامم 
اإلمــام  عن  ورد  والسخاء.  اإلحسان  مظاهر  من 
ْساَلَم  اإْلِ َلُكُم  اْرَتىَض  الصادق: )إِنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ 
اخْلُُلِق()34(.  َوُحْسِن  َخاِء  بِالسَّ ُصْحَبَتُه  َفَأْحِسنُوا  ِدينًا 
كم من مشهد يبكي الزائر حينام يرى أثناء مسريه إىل 
املواكب  أصحاب  أّن  األرض  عىل  )تعاىل(  اهلل  جنة 
تتزاحم الستقباله واستضافته، بل البعض منهم تراه 
يدعوك بدموع العشق احلسيني لتناول وجبة الطعام 
»هال  عبارة  الزائر  يسمع  حينام  أو  الشاي،  كوب  أو 
شيخ  من  »خادمك«  عبارة  أو  السجاد«،  أبو  بزوار 
راقية  نامذج  عبارة عن  كّل هذا هو  السن.  طاعن يف 
األخــالق  مكارم  عىل  وداّلــة  الضيافة،  حسن  من 
وعالمات اإليامن. ورد عن الرسول األكرم: )اَل 

ْيَف إاِلَّ ُكلُّ ُمْؤِمٍن َوِمْن َمَكاِرِم اأْلَْخاَلِق  ُيِضيُف الضَّ
َفْوَق  َكاَن  َفاَم  اٍم  َأيَّ َثاَلَثُة  َيافة  الضِّ َوَحدُّ  ْيِف  الضَّ ِقَراُء 
من  هي  الضيف  قراء  فإّن  َصــَدَقــٌة()35(.  َفُهَو  َذلـِـَك 
سامت الصاحلني أليس كّل تلك عطاءات عىل حب 
أثبتت  العاملية  الزيارة  هذه  إّن   ...احلسني اإلمام 
للعامل أمجع أن كّل الدول عاجزة عن فعل ما يقوم به 

 .املوالون واملحبون لإلمام احلسني

بشكلها ج.  األربعني  زيارة  ميزات  من  التواضع: 
احلايل أهنا تعّلم الزائر التواضع. 

فالتواضع صفة مطلوبة عند مجيع الديانات وهي 
َتْرىض   َأْن  التواضع   فمن  والعظامء،   األنبياء سمة 
َتْلقى ،  َمْن  َعىل   ُتَسّلم  َوَأْن  امْلَْجِلس،  ُدوَن  بِامْلَْجِلس 
َمَد َعىَل  ّقًا، واَلحُتِبَّ َأْن حُتْ ك امْلَِراء َوإِْن ُكنَْت حُمِ َوَأْن َترْتُ
التَّْقوى)36(، ومن التواضع َأْن َيْعِرَف امْلَْرُء َقْدَر َنْفِسه، 
َأَحٍد  إىِل   َيْأيِتَ  َأْن  اَلحُيِبُّ  َسِليم،  بَِقْلٍب  َمنِْزَلَتَها  َفُينِْزهَلَا 
بِاحْلََسنَة،  َدَرَأَها  َسيَِّئة  َرأى   إِْن  إَِلْيِه،  ُيْؤتى   َما  ِمْثَل  إاِلَّ 
التواضع  وإنَّ  النَّاِس)37(.  َعن  َعاٍف  اْلَغْيظ،  َكاظُِم 
يزيُد صاحَبه رفعًة، فمْن تواضَع هلل )تعاىل( رفعه)38(. 
أّن الكبري ورئيس العشرية خيدمه  الزائر  فعندما يرى 
جيد  أخرى  خيمة  ويف   ،احلسني اإلمام  حّب  عىل 
أن من قّدم له الشاي هو كبري العشرية، وهناك أثناء 
لو  حّتى  تأّفف  دون  من  خيدم  اجلميع  جتد  العروج 
صدر من بعض الزوار بعض األخطاء بسبب التعب 
الكثري  يعلم  التواضع  هذا  ذلك.  غري  أو  احلرارة  أو 
هذه الصفة مهام عال شأنه ويتعلَّم أْن يطّبَقه يف حياته 

عند عودته إىل دياره.

اإليثار صفة ال يتحىّل هبا إال د.  اإليثار والتضحية: 
بإيثار  فإّن  العالية.  واألخالق  الفْضل  صاحب 



310

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

اإلنسان  يناُل  النفس  عىل  وتفضيلهم  اآلخرين 
أعىل مراتب الكرم)39(. 

الزيارة  يف  صورها  أروع  يف  تتجىل  الصفة  وهذه 
األربعينية. ال تفكري يف النفس، بل كّل ما هُيم املتواجد 
يف هذه الزيارة من مشاية إىل كربالء املقّدسة وخّدام 
 احلسني اإلمام  رضا  املقّدسة،  والعتبات  املواكب 
الذي هو رضا اهلل )عّز وجّل(. فيبذلون كّل ما عندهم 
تراجع  أو  تفكري  أدنــى  دون  لآلخرين  طاقات  من 
مبيته،  مكان  اآلخرين يف  يؤثر  من  فمنهم  تأّفف.  أو 
التي  اخلدمات  تقديم  يف  ومنهم  طعامه،  يف  ومنهم 
ُتسعد قلب الزائر، حّتى أّن البعض يؤثر اآلخرين يف 
الزوار  مرور  فيفّضلون  املبارك  الشباك  إىل  وصوهلم 
قبة  حتت  للوصول  شوقهم  شّدة  رغم  أنفسهم  عىل 

.اإلمام احلسني أو رضيح املوىل العباس

هـ. العّفة واحلياء:إّن الغزو الثقايف يف اآلونة األخرية 
يسعى يف الدرجة األوىل لرضب مفاهيم العّفة واحلياء 
وباألخص  املسلمة  املرأة  عند  السيام  الناس،  عند 

الشيعية. 
فيسعى عرب زرع األفكار املرّضة بالقيم اإلسالمية ويف 
مقّدمتها رضب احلياء ونرش ثقافة االنفتاح والتحّرر 
من مجيع القيود السيام احلجاب الرشعي عند املرأة. 
عن  احلديث  يف  ورد  كام  باإليامن  مقرون  احلياء  إّن 
ياَمُن َمْقُروَناِن يِف َقَرن  اإلمام الصادق: )احْلََياُء َواإْلِ
َتبَِعُه َصاِحُبُه()40(. واحلياء حقيقة  ا  َأَحُدمُهَ َفإَِذا َذَهَب 
العفة)41(.  تكون  احلياء  قدر  فعىل  العفة،  سبب  هو 
يف  فعاالً  دورًا  تلعب  األربعني  زيارة  أّن  ويالحظ 
املحافظة عىل احلياء والعفة، عىل احلجاب اإلسالمي 
الصحيح، من خالل تعريف الناس والزوار من هي 

رشيكة  هي   زينب السيدة  فإّن  هاشم،  بني  عقيلة 
املصائب  أم  هي  عاشوراء،  يف   احلسني اإلمام 
التي ما رأت إاّل مجياًل ألن كل ما جرى كان بعني اهلل 
العامل،  إمرأة حّرة يف  القدوة لكل  املرأة  )تعاىل(. هي 
العّفة  يف  والعرب  الدروس  البرشية  أعطت  التي  هي 
واحلياء رغم الصعوبات واملآيس التي جرت عليها، 
املجالس  عرب  الزيارة  يف  حتصل  إنام  املعرفة  وهذه 
املرئي  اإلعالم  عرب  اللطميات،  عرب  واملحارضات، 
املقدسة  العتبات  به  تقوم  ما  خالل  ومن  واملسموع، 
من إرشادات للمرأة حول عفتها وحيائها وحجاهبا، 

ومن خالل الربامج التوعوية وغريها من الوسائل.

زيارة  يف  يتأمل  من  وجّل(:  )عّز  اهلل  يف  احلب  و. 
األربعني بشّتى أبعادها جيد أن املرجع يف كّل مميزات 

وعطاءات هذه الزيارة املباركة هو احلّب. 

من  والصرب  تضحيات  وال  إيثار  وال  عطاء  فال 
دون حب. فاحلب هو منبع اخلريات والربكات. ورد 
ادق: »وهل الدين إال احلب«)42(.  عن اإلمام الصَّ
أخيه  وحــّب  احلسني  اهلل  عبد  أيب  ــام  اإلم حــّب  إّنــه 
إىل  بالناس  يدفعان  اللذْين   العباس الفضل  أيب 
جتسيد أمجل وأقدس صور العطاءات واألخالقيات 
الرفيعة، إىل ترك التعّلق بالدنيا والسعي إىل التكامل 
أيب  عن  ورد  وسيئاهتا.  شوائبها  من  النفس  وتطهري 
َقَذَف يِف  اخْلرَْيَ  بِِه  َأَراَد اهلل  ادق: )من  عبد اهلل الصَّ
 َوُحبَّ زيارته()43(. فهذا احلب  َقْلبِِه ُحَب  احْلَُسنْيِ
املقّدس يورث املرء حب اهلل )سبحانه وتعاىل(. وورد 
عن الرسول األكرم: »حسني مني وأنا من حسني، 
أحب اهلل من أحب حسينا«)44(. هذا هو طريق اإلمام 
لديه  ما  بذل )سالم اهلل عليه( كّل  فلقد   ،احلسني
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ألجل احلّق، ألجل رضا اهلل )تعاىل(، فأعطاه )تعاىل( 
 ،زيارته حّب  إليه،  الوفود  حّب  له،  الناس  حّب 
وغريهم،  مسلمني  احلّية  الضامئر  أصحاب  حب 
وهذا  عليه.  جرى  وما  قصته  عرف  من  كّل  فأحبَّه 
يسعوا  أْن  قاصديه  يعّلم   احلسني لإلمام  احلّب 
به  حتــىّل  بام  يتحلوا  وأن  أرادهـــم،  كام  يكونوا  ألْن 
أصحاب اإلمام )عليه وعليهم السالم(. ومن رزقه 
اهلل )سبحانه وتعاىل( حّب األئمة فقد أصاَب خرَي 
 :األكرم الرسول  عن  ورد  فقلد  واآلخرة،  الدنيا 
»َفإِنَّ يِف ُحبِّ َأْهِل َبْيتِي عرشون َخْصَلًة َعرْشٌ ِمنَْها يِف 
ْهُد  ْنَيا َفالزُّ تِي يِف الدُّ ا الَّ ْنَيا َوَعرْشٌ ِمنَْها يِف اآْلِخَرِة َأمَّ الدُّ
يِف  ْغَبُة  َوالرَّ يِن  الدِّ يِف  َواْلــَوَرُع  اْلَعَمِل  َعىَل  ْرُص  َواحْلِ
ْيِل  اللَّ ِقَياِم  يِف  َوالنََّشاُط  امْلَْوِت  َقْبَل  َوالتَّْوَبُة  اْلِعَباَدِة 
َوهَنِْيِه  اهللَِّ  أِلَْمِر  ْفُظ  َواحْلِ النَّاِس  َأْيِدي  يِف  مِمَّا  َواْلَيْأُس 
َخاُء،  السَّ ُة  َواْلَعارِشَ ْنَيا  الدُّ ُبْغُض  َوالتَّاِسَعُة  َوَجلَّ  َعزَّ 
تِي يِف اآْلِخَرِة َفاَل ُينرَْشُ َلُه ِديَواٌن َواَل ُينَْصُب َلُه  ا الَّ َوَأمَّ
َبَراَءٌة ِمَن النَّاِر  َلُه  بَِيِمينِهِ  َوُيْكَتُب  ِميَزاٌن َوُيْعَطى  ِكتاَبُه 
َوَيْبَيضُّ َوْجُهُه َوُيْكَسى ِمْن ُحَلِل اجْلَنَِّة َوَيْشَفُع يِف ِماَئٍة 
ُج  مْحَِة َوُيَتوَّ َبْيتِِه َوَينُْظُر اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ إَِلْيِه بِالرَّ ِمْن َأْهِل 
بَِغرْيِ ِحَساٍب  اجْلَنََّة  َيْدُخُل  ُة  َواْلَعارِشَ اجْلَنَِّة  تِيَجاِن  ِمْن 

َفُطوَبى ملُِِحبِّي َأْهِل َبْيتِي()45(.

�شاد�شًا: زيارة الأربعين معراج لالإ�شالح الإجتماعي 

المجّدد

اإلجتامعي  لإلصالح  معراٌج  األربعني  زيارة  إن 
ــام  تــوّجــه اإلم مــن  اهلـــدف األّول  فـــإّن  املــتــجــّدد، 
أمة  يف  اإلصــالح  طلب  هو  العراق  إىل   احلسني
عبداهلل  أيب  ــام  اإلم وصّية  يف  ورد  فلقد   ،جّده

احلسني ألخيه حممد املعروف بابن احلنفية ما ييل: 
ْ  َأْخُرْج  َأرِشًا َواَل َبطِرًا َواَل ُمْفِسدًا َواَل َظاملًِا  »...َأينِّ مَل
ي  ُأِريُد  ِة َجدِّ ْصاَلِح يِف ُأمَّ اَم َخَرْجُت لَِطَلِب اإْلِ َوإِنَّ
ي  َأْن آُمَر بِامْلَْعُروِف َوَأهْنَى َعِن امْلُنَْكِر َوَأِسرَي بِِسرَيِة َجدِّ
َوَأيِب  َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب َفَمْن َقبَِلنِي بَِقُبوِل احْلَقِّ َفاهللَُّ 
َأْوىَل بِاحْلَقِّ َوَمْن َردَّ َعيَلَّ َهَذا َأْصرِبُ َحتَّى َيْقيِضَ اهللَُّ َبْينِي 
َوَبنْيَ اْلَقْوِم بِاحْلَِق  َوُهَو َخرْيُ احْلاِكِمنَي()46(. وال إصالح 
فاملعروف  املنكر،  عن  وهني  باملعروف  أمر  دون  من 
يشمل كّل ما هو حسن، واملنكر كّل ما هو قبيح يف 
واملنكر شاملة  املعروف  ودائرة  والرشع.  العقل  نظر 
أيضًا جلميع األبعاد يف حياة اإلنسان، فتشمل أفعاله، 
وعالقته  أخالقه،  عقيدته،  معاملته،  عبادته،  أقواله، 
اعتبارها  يمكن  األربعني  زيارة  فإّن  لذا  بمجتمعه؛ 
جتسيدًا عملّيًا حلركة اإلصالح التي دعا إليها أبو عبد 
اهلل احلسني، فإّن حركة اإلصالح احلسيني املتمثلة 
عام،  كــّل  يف  تتجّدد  حركة  هي  املاليني  زحــف  يف 
فتعرف البرشية مجعاء أّن اإلمام احلسني وأهل بيته 
وأصحابه أحياء ما زالوا يبذلون عطاءاهتم للناس، 
ملحبيهم، لقاصدهيم، وما زال احلسني وسيبقى ما بقي 
للهدى، سفينَة  للهداية، مصباحًا  نورًا  الليل والنهار 
القدوة  بمبادئه وأخالقه واختاذه  االلتزام  النجاة عرب 

احلسنة لكل جمتمٍع أراد أن حييا حياًة كريمًة عزيزة. 

الخاتمة

شّكلت واقعة كربالء عرب العصور مصدرًا فياضًا 
يف تعّلم األخالق واإلقتداء باألسوة احلسنة يف طريق 
واالجتامعّي  الفردي  الصعيدين  عىل  النفس  تزكية 
احلسني  اإلمــام  فــامزال  اإلنسانّية.  الكرامة  لتحقيق 
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عليها  ويفيض  كرمه،  من  البرشية  تنهل   الشهيد
السيام  عــام  كــّل  ويف  حلظة  كــّل  يف  فيوضاته،  من 
فيوضات وبركات زيارته يف العرشين من صفر، 
خاصة بنموذجها احلايل حيث تستقطب املاليني من 
الوافدين من خمتلف بقاع األرض عىل خمتلف فئاهتم 
والثقافية  العلمية  ومستوياهتم  وثقافاهتم  وطوائفهم 
وتوجههم سريًا عىل األقدام بشكل سلمي حضاري 

 .إجتامعي إىل كربالء اإلمام احلسني

عملية  يف  العملية  وآثارها  فعاليتها  أثبتت  ولقد 
كافة  عــىل  متجّددة  مستمرة  احلسيني  اإلصـــالح 
األخالقي.  اإلجتامعي  ــالح  اإلص منها  األصعدة 
فحسب  مليوين  جتّمع  عن  عبارة  الــزيــارة  فليست 
أخالقيًا  حضاريًا  جمتمعًا  تشّكل  حقيقتها  يف  هي  بل 
حياة  يف  معتمدًا  منهجًا  يكون  ألن  يصلح  إسالميًا 
املجتمعات والشعوب التي تسعى إىل الرقي والكامل 
لإلنسانية،  )تعاىل(  اهلل  يرضاها  أفضل  حياة  نحو 
وذلك عرب ما تقّدمه للبرشية من نامذج ومصاديق حّية 

لإلنسان احلسيني احلّر وللمجتمع احلسيني العزيز.
ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث:                                        

كافة . 1 يف  رشعًا  مستحبة   احلسني اإلمام  زيارة 
األوقات. 

زيارة أربعني اإلمام احلسني مستحبة إستحبابًا . 2
مؤكدًا وهي إحدى عالمات املؤمن اخلمس. 

ثوابًا . 3  احلسني اإلمام  زيارة  إىل  امليش  يف  إّن 
وأجرًا عظياًم. 

إّن لزيارة األربعني أمهية عظيمة تتجىل فيام ييل: . 4
ــوالء  وال للعهد  جتديد  عــن  عــبــارة  هــي  أوالً:   

 .وأهل بيته للرسول

أمر  إلحياء  زماين  علمّي  إمتثال  أكرب  هي  ثانيًا: 
 .أهل البيت

وآلــه  النبي  عــىل  ــزان  األحـ شهر  يف  تــأيت  ثالثًا: 
األطهار وما له من آثار عىل قلب املؤمن.

الذي  أمجع  العامل  يف  الوحيد  احلدث  إهّنا  رابعًا:   
لواء واحد وشعار  الناس حتت  أكرب عدد من  يوّحد 

واحد هو )لبيك يا حسني(.  

والنفحات  بالربكات  مليئة  زيارة  أهّنا  خامسًا:   
اإلهلية ومتتاز بتعّدد أبعادها عىل شّتى األصعدة.

لزيارة األربعني أبعاد أخالقية وإجتامعية عديدة، . 5
اإلسالمي  املجتمع  رقي  عملية  يف  سويًا  تساهم 
واملحمودة  عقاًل  احلسنة  املفاهيم  حتويل  عرب 
رشعًا إىل مصاديق تطّبق يف حياة اإلنسان. ومن 

تلك األبعاد: 

احلضارات  بني  واملعريف  الفكري  التفاعل  أوالً: 
واملجتمعات. 

املستويني  عىل  التطوعي  العمل  ثقافة  نرش  ثانيًا: 
الفردي واملؤسسايت. 

ثالثًا: تفعيل التكافل اإلجتامعي يف شّتى املجاالت 
التكافل  العلمي،  التكافل  األديب،  التكافل  منها 

العبادي، والتكافل املعييش االقتصادي.

الشعوب  بني  والتعصب  العنرصية  إنعدام  رابعًا: 
بينهم  فيام  االختالف  رغم  واألعــراق  واملجتمعات 

باللون، اللغة والبلد. 

عىل  واألخالقية  املعنوية  القّيم  إنتصار  خامسًا: 
للرتبية  عمليًا  منهجًا  اعتبارها  يمكن  لذا  املاديات 
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حسن  فيها:  املتجلية  القيم  أبــرز  ومن  األخالقية. 
العطاء والسخاء وحسن الضيافة، التواضع،  اخللق، 
اهلل  يف  واحلــب  واحلــيــاء،  العفة  والتضحية،  اإليثار 

)تعاىل(. 

مــعــراج لإلصالح  ــني  ــع األرب ــارة  زيـ ــًا:  ــادس س
اإلجتامعي املتجّدد. 

وهناك بعض التوصيات التي يمكن أخذها بعني 
االعتبار: 

زيارة . 1 يف  املرأة  بشؤون  يعنى  خمتص  مركز  إنشاء 
األربعني )مفاهيم الزيارة، الرتكيز عىل احلجاب 

اإلسالمي وأبعاده الروحية(.
برتمجة . 2 خمتص  جمازي  إسالمي  مركز  إستحداث 

وتأليف املقاالت والبحوث باللغات االنجليزية 
وإظهار  األربعني  بزيارة  خيتص  بام  والفرنسية 

 .مظلومية أهل البيت

التي  األرواح  وعىل  اهلل  عبد  أبا  يا  عليك  السالم 
حّلت بفنائك عليك مني سالُم اهلل أبدًا ما بقيت وبقي 
الليل والنهار وال جعله اهلل آخر العهد مني لزيارتكم 
السالم عىل احلسني وعىل عيل بن احلسني وعىل أوالد 
رّب  هلل  واحلمد  احلسني،  أصحاب  وعــىل  احلسني 

العاملني.
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اأثر زيارة الأربعين في ن�شوء وتطور الم�شتقرات الب�شرية 

)GIS درا�شة جغرافية با�شتخدام(

م. م. حمزة عبا�س حمداأ. د. ح�سني عليوي نا�سر الزيادي
مديرية تربية حمافظة املثنىكلية اآلداب - جامعة ذي قار

الملخ�ض

دأب الشيعة منذ استشهاد اإلمام احلسني عىل جعل الصلة نابضة وحية ومستمرة بينهم وبني كربالء، وهو 
أمر يشري اىل حيوية األمة، وان الواقعة رسمت بأنامل املأساة فكانت اكثر وقعًا وأشد تأثريًا، فال يمكن لعوادي 
الزمن وجور احلكام ان متحو ذكرها فلم يزل مرقد اإلمام سالم اهلل عليه منذ استشهاده ملهم االحرار وكعبة 

الوفاد ومهوى القلوب.

تناول البحث بعدًا جغرافيًا مهاًم لزيارة االربعني وهو نشوء املستوطنات البرشية عىل الطرق الرابطة ملدينة 
كربالء. وقد استعانت الدراسة بوسائل خمتلفة من األساليب اإلحصائية والتمثيل الكارتوكرايف املتمثل بالتقنيات 
الطريق  الواقعة عىل  الزائرين وأحجامهم السكانية واملسافات والقرى  GIS هبدف حتديد اجتاهات  الـ  احلديثة 

والتي تفصل املدينة املقدسة عن املراكز االستيطانية االخرى املتمثلة بمراكز املحافظات واالقضية االخرى.

تتمثل املشكلة الرئيسة للبحث بالتساؤل اآليت: ما هو تأثري زيارة االربعني يف عملية نشوء القرى عىل الطرق 
الربية التي تربط املحافظات بمركز كربالء املقدسة؟ 

وهل هناك مناطق بحاجة اىل خدمات ألهنا تعاين من انخفاض يف اعداد املراكز الصحية واخلدمية. 

وقد تبني من خالل البحث ان هناك مراكز ومستوطنات مل يكن هلا وجود قبل عام 2005، وقد أسهمت 
تتباين  كام  اجلغرايف،  املوقع  بحسب  القرى  اعداد  وتباين  املستوطنات،  تلك  وتطور  نشوء  يف  االربعني  زيارة 

احجامها تبعًا لعدد السكان، علاًم ان بعض تلك القرى تفتقر اىل اخلدمات الالزمة.
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The Effect of the Arbaeen pilgrimage on the emergence and development of 

human settlements )GIS-based Geographical study(

Abstract

Since the martyrdom of Imam al-Husayn, the Shiites have always made the connection vi-
brant and continuous between them and Karbala, which indicates the vitality of the Ummah, 
and the fact that the incident was painted with the hopes of the tragedy was more striking and 
more effective. He has since his death inspired the free and Kaaba al-Wafad and Mahwah hearts.

The research dealt with an important geographical dimension to the 40th visit, namely the 
emergence of human settlements on the roads connecting the city of Karbala. The study used 
different methods of statistical methods and representation of the cartography of modern tech-
niques GIS to determine the direction of visitors and their sizes and distances and villages lo-
cated on the road, which separate the holy city from the other settlement centers represented by 
the centers of the provinces and other districts.

The main problem of the research is the following question: What is the impact of the visit 
of the forty in the process of establishing villages on the roads linking the provinces to the holy 
center of Karbala?

Are there areas in need of services because they suffer from a decline in the number of health 
and service centers.

The survey found that there were centers and settlements that did not exist prior to 2005. The 
visit of forty people contributed to the development and development of these settlements. The 
number of villages varied according to geographical location. The size of the villages varied 
according to the population. Some of these villages lack the necessary services. .

Prof. Hussein Aliwi Nasser

Faculty of Literature - Dhi Qar University

 Lecturer. Al-Zayadi M. Hamza Abbas Hamad

Directorate of Education Muthanna province
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المقدمة

احلسينية  الشعائر  أهم  من  األربعني  زيــارة  ُتَعدُّ 
وتفاصيلها  وحجمها  آثــارهــا  حيث  من  املقدسة 
فيها  يشرتك  إنسانية  مناسبة  فهي  زوارها،  ومصادر 
من  متخذين  وطوائفهم  دياناهتم  باختالف  الناس 
احلسني رمزًا ثوريًا ونرباسًا للتحرر من الطغيان، 
اليوم  متثل  فهي  عميٌق  فلسفٌي  بعٌد  الزيارة  وهلــذه 
ورفض  احلرية  إىل  اإلنسانية  لتشوق  حية  صــورة 
حب  من  املليونية  اجلموع  حتمله  عام  فضاًل  الظلم، 

منقطع النظري البن الرسول االعظم سالم اهلل عليه.

ومادية  روحية  وفوائد  آثــار  االربعني  ولزيارة 
مناسبة  فهي  منها،  بالظاهر  اال  اإلحاطة  يمكن  ال 
املسلمني،  بني  املعريف  والتواصل  الفكري  للتالقي 
شتى  من  أنفسهم  الشيعة  بني  تالق  نقطة  متثل  وهي 
بقاع العامل يف تظاهرة دينية تتجىل فيها مشاعر اإلخاء 
يف  والتضحية  وااليثار  والتعايش  والوئام  واملحبة 
بروز  االربعني  ــارة  زي شهدت  وقــد  ــر،  اآلخ سبيل 
حاالت اجيابية من العطاء والتفاين والتضحية والكرم 

والضيافة.

تتمثل املشكلة الرئيسة للبحث بالتساؤل اآليت: ما 
القرى عىل  نشوء  االربعني يف عملية  زيارة  تأثري  هو 
كربالء  بمركز  املحافظات  تربط  التي  الربية  الطرق 
خدمات  اىل  بحاجة  مناطق  هناك  وهل  املقدسة؟ 
الصحية  املراكز  اعداد  يف  انخفاض  من  تعاين  ألهنا 

واخلدمية. 

هيدف هذا البحث إىل بيان دور زيارة األربعني يف 
نشوء وتطور املستقرات البرشية عىل الطرق الرابطة 

الطرق  وهي  كربالء  ومدينة  العراق  حمافظات  بني 
التي يتخذها الزائرون مسارًا هلم للوصول اىل مدينة 

كربالء املقدسة.

املنهج  عىل  االعتامد  تم  فقد  البحث  منهجية  اما 
التمثيل  بخرائط  باالستعانة  التحلييل  الوصفي 
عىل  البرشية  املستقرات  حجم  لبيان  الكارتوكرايف 
اىل  الواقعة  املدن  وبقية  كربالء  بني  الرابط  الطريق 

جنوب املدينة. 

من  العديد  هناك  ان  البحث  نتائج  أظهرت  وقد 
التي  الطرق  عىل  نشأت  البرشية  واملستقرات  القرى 
تشهد كثافة عددية للزوار، فضاًل عن ذلك شهدت 
الزائرين  طريق  من  القريبة  واملساكن  العقارات 

ارتفاعًا ملحوظًا يف أسعارها)*(.

جنوبي  ومدن  كربالء  بين  البرية  النقل  طرق 

العراق 

إن احلركة والتنقل من أهم األعامل التي مارسها 
االوىل  بالدرجة  الغذاء  بحثًا عن  كان  االنسان سواء 
او للتنقل والرتحال من مكان آلخر بسبب الظروف 
الربية  الطرق  نشأة  تاريخ  ويعود  غريها)1(  او  اجلوية 
يف العراق إىل عهد الوركاء عند اخرتاع العجلة ألول 
وبحكم  ق.م(،   3500( عام  البرشية  تاريخ  يف  مرة 
وظهور  الرافدين  وادي  لسكان  احلضاري  التطور 
احلركة التجارية دعت احلاجة إىل إنشاء طرق جديدة 

صنعها السومريون)2(.

وازدهارها  الطرق  لنشأة  الرئيسة  االسباب  ومن 
يف العراق جتارة )احلبوب، التمور، االقمشة واحليل(، 
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ونمو العالقات التجارية املتبادلة بني العراق والبلدان 
الشام  وبالد  واالناضول،  فــارس،  كبالد  املجاورة 
كواسطة  االبل  واستخدمت  العربية  اجلزيرة  وشبه 
العراق  بني  الواسعة  الصحراء  عرب  للنقل  رئيسة 
واجلزيرة العربية، ومناطق العامل القديم،)3(، وكانت 
قوافل التجارة اثناء سفرها حتتاج اىل بعض املتطلبات 
فكان  املسافرين،  ولراحة  واملاء  كالطعام،  الرضورية 
من الطبيعي أن تنشأ بعض القرى واملدن كمحطات 
السرتاحة القوافل عىل امتداد الطرق يف اماكن مناسبة 

لتقديم املتطلبات واخلدمات)4(.

 - )البرصة  بني  الرابطة  الطرق  أمهية  وتتجىل 
كربالء( يف املناسبات الدينية، إذ ان هذه الطرق تعد 
الرشيان الرئيس يف نقل زوار سكان مدن املحافظات 
إىل  ذهابًا  املقدسة  املراقد  إىل  والوسطى  اجلنوبية 
الزيارات وابرزها زيارة  كربالء والنجف يف مواسم 

 .أربعينية اإلمام احلسني

خالل  كبريًا  حتسنًا  الربية  النقل  طرق  شهدت 
للطريق  حمكم  نظام  ُانــيشء  فقد  االسالمي،  العهد 
وبناء  الطريق  عىل  احلجرية  العالمات  بوضع  ممثل 
املنازل )اخلانات(، كام متكنوا من انشاء طرق جديدة 
بوضع  تقوم  الدولة  وكانت  الدولة،  أجــزاء  لربط 
والستتباب  حلراستها  الطرق  امتداد  عىل  احلــراس 
والقضاء عىل االضطرابات، واقيمت اجلسور  االمن 
والقناطر وتعددت حمطات االسرتاحة )اخلانات()5( 
التي كانت تقف عندها وسائط النقل القديمة لتأدية 
وتوفري  السفر  استمرار  عىل  تساعد  خمتلفة  اعــامل 
او  الطريق  عند  تقع  إذن  فهي  للمسافرين.  الراحة 
قريبًا منه لذا كان يراعى ببنائها بأن تكون املسافة بني 

خان وآخر حوايل الـ 20 كم، حيث انه هبذه املسافة 
هلم  الراحة  يتطلب  ما  وحيواناهتم  املسافرون  يتعب 
فيلجأون اىل اخلان ومن هنا تنشأ اخلانات عند هناية 
مثل هذه املسافة، ومن اخلانات التي كانت قد شيدت 

يف حمافظة كربالء هي)6(: 

1. خان العطي�شي: 

يف  كربالء  مدينة  من  الرشقي  الشامل  اىل  ويقع 
كربالء-  الثانوي  الطريق  عىل  احلسينية  ناحية  مركز 
عن  م   )875( مسافة  ويبعد  اهلندية،  سدة  حسينية- 

مركز اإلمامني بام توضحه اخلريطة )1(.
وهلذا اخلان مدخل واحد يقع يف منتصف الواجهة 
دفنت  قد  احلالية  اخلان  أرضية  إن  الغربية.  اجلنوبية 
بالرتبة وفضالت احليوانات مما أدى اىل ضياع الكثري 
الزاوية  من  بالقرب  فتقع  البئر  اما  اخلان،  معامل  من 
اجلنوبية الغربية للصحن ومدفونة باألتربة، أما املواد 

املستخدمة يف بناء هذا اخلان فهي اآلجر واجلص.

2. خان الربع اأو خان النخيلة: 

مدينة  مركز  عن  كم   )17.6( مسافة  ويبعد 
ربع  يمثل  ألنه  االســم  هذا  عليه  وُاطلق  كربالء، 
املسافة تقريبًا بني كربالء - والنجف. ويسمى ايضًا 
بخان آل سمسة، ويقع اىل اجلنويب الرشقي من مدينة 
الرئيس كربالء - نجف  كربالء، ويبعد عن الطريق 
النجف وهذا اخلان  الذاهب اىل  )226م( عىل يسار 
عن  ترتفع  جــدران  به  وحتيط  تقريبًا  الشكل  مربع 

مستوى سطح االرض احلالية مخسة أمتار)7(. 

عرب  القوافل  تسلكها  كانت  التي  الطرق  اهم  أما 
مرورها يف العراق ومنطقة الدراسة هو طريق البرصة 
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- كوفة - كربالء وطريق بغداد - كوفة - كربالء - 
عرعر - مكة املكرمة. 

الخريطة )1(
موقع الخانات من مدينة كربالء

املصدر: الباحثان باالعتامد عىل: 

1-وزارة املــوارد املائيــة، اهليــأة العامــة للمســاحة، قســم إنتــاج اخلرائــط، خريطــة كربــالء، 
بمقيــاس 1:50000، بغداد،1989.

2-القمر االمريكي كويك بيد، مرئية مدينة كربالء، 2012.

وقد اضمحلت الطرق الربية بني كربالء - بغداد 
عىل  وبقيت  النجف   - وكربالء  احللة   - وكربالء 
إضافة  لرصفها  االحجار  وجود  لقلة  ترابية  حاهلا 
العربات  لسري  نتيجة  فيها  واملطبات  احلفر  كثرة  اىل 
عليها وهي حمملة بالبضائع واملسافرين خالل العهد 

العثامين)8(. وعندما زار الرحالة االنكليزي )موسبيل 
ألوا( منطقة الدراسة عام 1915 أشار اىل أمهية هذه 
احلركة  كثرة  خــالل  من  الطرق 
اىل  الزوار  )حركة  عربها  والتنقل 
شاهد  انه  كام  املقدسة(  العتبات 
عىل طريق نجف - كربالء حمطات 
خان  مثل  )اخلــانــات(  االســرتاحــة 
العطييش  وخــان  )الربع(  النخيلة 
الــزوار  عندها  يتوقف  كان  حيث 
العتبات  اىل  املتجهون  املسافرون 

املقدسة يف كربالء والنجف)9(. 

-1950( عامي  بني  املــدة  أمــا 
الــطــرق  ــدت  ــه ش فــقــد   )1957
الطرق  بإنشاء  متيز  كبريًا  تــطــورًا 
عامليًا  معتمدة  هندسية  بمواصفات 
يف  إنــشــاؤه  تــم  طريق  أول  وكــان 
 - كربالء  طريق  الدراسة،  منطقة 
ذو  وهو  42كم،  بطول  النجف)10( 
ثم  دينار.   )1953( بكلفة  ممرين 
انجز طريق كربالء - اهلندية- عام 
وبكلفة  ــم(  )52ك بطول   1957
)894( دينار وأصبح هذا الطريق 
ذات  والرئيسة  املهمة  الطرق  من 
حمافظة  يــربــط  والـــذي  املــمــريــن 

كربالء بمدينة احللة. 

الت�شنيف العام للطرق: 

الدولية  الطرق  ختطيط  يف  املختصون  يستخدم 
وتبعًا  الطرق،  تصنيف  يف  خمتلفة  ومعايري  ُاسسًا 
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لذلك فقد تصنف عىل أساس احتساب عدد ممرات 
الطريق، أو تصنف عىل أساس حركة املرور اليومية 
صفاهتا  حسب  تصنيفها  يمكن  أو  حجمها  ومدى 
عىل  أو  االقتصادية)11(  أمهيتها  حسب  أو  النقلية 
التصانيف  هذه  من  الغرض  إن  استعامالهتا.  أساس 
هو الوصول اىل انسيابية حركة املرور واالنتقال بأقل 

مدة زمنية، وعىل وفق رشوط اقتصادية معقولة..
وبالرغم من هذا التباين التصنيفي للطرق بشكل 
عام إال أنه يمكن اعتامد تصنيف أسايس يمكن عىل 
أساسه تصنيف الطرق يف العراق، هو تصنيف دليل 
تصاميم الطرق لعام 1982، وهو التصنيف املعمول 

به حاليًا يف العراق عند اهليئة العامة للطرق واجلسور، 
استخدامها  طبيعة  أســاس  عىل  الطرق  تصنف  اذ 

ودرجة أمهيتها يف العراق وكام يأيت: 
املهمة، . 1 الدولية  الطرق  وهي  الرئيسة:  الطرق 

تربط  الكفاءة،  عالية  قياسات  وفق  عىل  تصمم 
مراكز املدن الرئيسة ببعضها، لغرض ربط أجزاء 
العراق من جهة، وربط العراق بالبلدان املجاورة 
من جهة اخرى يوضح أبعاد ومواصفات الطرق 
دليل تصاميم  العراق ضمن  أصنافها يف  حسب 

الطرق لعام 1982. 

الخريطة )2(

الطرق الرئي�شة والثانوية

املصــدر: الباحثــان باالعتــامد عــىل مجهوريــة العــراق، اهليــأة العامــة للمســاحة، قســم إنتــاج اخلرائــط، خريطــة العــراق اإلداريــة بمقياس 
1000000:1، بغداد، 2011.
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املدن . 2 تربط  التي  الطرق  وهي  الثانوية:  الطرق 
ألغراض  وخدمتها  أمهية،  أقل  بمدن  الرئيسة 
مراكز  اىل  عادة  الطرق  هذه  وتؤدي  حملية، 
والصناعية  الزراعية  املناطق  وتربط  االقضية 

والتجارية واملواقع السياحية واالثارية املهمة. 
من . 3 تتفرع  التي  الطرق  وهي  الرشيانية:  الطرق 

االقضية  اىل  وتؤدي  والثانوية،  الرئيسة  الطرق 
هذه  تؤدي  الغالب  ويف  والقرى،  والنواحي 

الطرق خدمات حملية. 
الطرق الرسيعة: تصمم هذه عىل وفق مواصفات . 4

عالية السعة والكفاءة، اذ تصل بالطرق اخلارجية 
يف  املرور  الطرق  هذه  معظم  وتتجنب  الدولية 
حول  تدور  اذ  بالسكان،  املزدمحة  املدنية  قلب 
الثانوية  اجلانبية  الطرق  بعض  هبا  متصلة  املدينة 
)االقليمية( العاملة عىل تنظيم وانسياب احلركة 
الطرق  هذه  وتتفرد  وخارجها  املدينة  داخل  اىل 
حلركة  كبرية  مديات  استيعاب  منها  بخصائص 
بحيث  والرسعة  االمان،  نسبة  وارتفاع  املرور، 
متنع السيارات من السري برسعة اقل من )40كم، 
املركبات،  واحجام  انواع  ملختلف  ساعة()12( 
وتكون مسيجة ملنع دخول احليوانات عىل طول 
املسافة التي تتجاوز أحيانًا أكثر من )1000كم( 
للطريق الواحد. وجتهيزها باخلدمات الرضورية 
الوقود،  تعبئة  وحمطات  االسرتاحة  كساحات 
وورش التصليح والصيانة التي تنترش عىل طول 
الرسيع  املرور  طريق  وأبرزها  الرسيعة  الطرق 
سفوان  من  ويبدأ   ،1987 عام  انجز   )1( رقم 
احلدود  وحتى  الكويتية  العراقية  احلدود  عند 

االردنية بطول 1190كم. 

العالقة بين توزيع ال�شكان والطرق القليمية

تعد طرق النقل واملواصالت من العوامل البرشية 
املهمة املؤثرة يف تطور النشاط االقتصادي للسكان، 
ونشاطهم،  السكان  حركة  يف  مهم  عنرص  وهــي 
وبذلك يظهر تأثريها عىل توزيع املستقرات البرشية ملا 
هلا من دور يف طبيعة النشاط االقتصادي واالجتامعي 
لسكان الريف، ويظهر هلا دور بالغ األمهية خاصة يف 
املستقرات البرشية التي تتميز بصغر حجمها السكاين 

وانتشارها بشكل خطي. 

السكان وكثافة  الوثيق بني كثافة  يرجع االرتباط 
اقتصادي  نشاط  وجود  إىل  املختلفة  النقل  شبكات 
عىل  ســواًء  واحلركة  التبادل  إىل  احلاجة  أوجد  كبري 
شكل سلع أو أشخاص اعتامدًا عىل شبكات الطرق، 
املتغريات،  هذه  بني  العالقة  طردية  يفرس  ما  وهو 
االقتصادي  بالنشاط  تتسم  السكان  كثيفة  فاألقاليم 
لتسهيل  النقل  لشبكات  احلاجة  وبالتايل  الكثيف 
الكثافة  ذات  لألقاليم  بالنسبة  والعكس  احلركة 

السكانية املنخفضة.    

يتضح من خالل اخلريطة )2( وجود كثافة عالية 
الديوانية  حمافظة  من  تبدأ  املختلفة  النقل  لشبكات 
التناقص  يف  وتبدأ  بابل،  يف  أوســع  بشكل  لتتفرع 
بني  الرابط  الرئيس  الطريق  جانبي  عن  ابتعدنا  كلام 
كثافة  تقل  حيث  كربالء  جنوب  الواقعة  املحافظات 
شبكات  إىل  لتتحول  البرشية  املناطق  باجتاه  السكان 
وينطبق  زراعية،  طرق  وربام  فرعية،  وطرق  ثانوية 

ذلك أيضًا عىل طريق )بغداد كربالء(.

أعداد  بزيادة  وتتوسع  العمرانية  املراكز  تنمو 
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السكان وتتخذ من مسارات الطرق جماالً لتوسعها، 
وانتشار  العمرانية  املراكز  نمو  توسع  بعد  السيام 

املحال التجارية عىل جانبي الطريق.

ارتباط  ذو  االقتصادي  النشاط  حركة  ازدهار  إن 
ذات  املناطق  تتميز  إذ  السكان  بحجم  الصلة  وثيق 

اقتصادي  نشاط  بوجود  العالية  السكانية  الكثافات 
كثيف يعتمد بالدرجة األوىل عىل توافر عامل النقل 
ذلك  ــالف  وخ التجاري  التبادل  حركة  ونــشــاط 
السكاين  التواجد  ذات  املناطق  خيص  فيام  صحيح 
السكان  كثافة  بني  طردي  فاالرتباط  لذا  الضعيف، 

وكثافة شبكات النقل. 

الخريطة )3(

الم�شافة بين محافظات العراق ومركز مدينة كربالء

املصــدر: الباحثــان باالعتــامد عــىل مجهوريــة العــراق، اهليــأة العامــة للمســاحة، قســم إنتــاج اخلرائــط، خريطــة العــراق اإلداريــة بمقيــاس 
1000000:1، بغــداد، 2011.
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الخريطة )4(
التوزيع الجغرافي للقرى القديمة

ــأة العامــة للمســاحة، اخلرائــط  ــة، اهلي ــان باالعتــامد عــىل وزارة املــوارد املائي املصــدر: الباحث
ــاس  ــالء، بمقي ــل وكرب ــة، باب ــى، الديواني ــار، املثن ــرصة، ذي ق ــات الب ــة ملحافظ الطبوغرافي

1:50000، بغــداد.
الخريطة )5(

التوزيع الجغرافي للقرى عام 2018

املصدر: الباحثان باالعتامد عىل املرئية الفضائية ملنطقة الدراسة لعام 2018.



328

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

للمستقرات  ــرايف  ــغ اجل الــتــوزيــع  دراســـة  إن 
أنواع  تساعد يف ختطيط  املستقبيل هبا  والتنبؤ  البرشية 
وكذلك  املستقبلية  األرض  استخدام  أنامط  ومواقع 
والنشاطات  التحتية  البنية  خلدمات  بالنسبة  احلال 
من  يتبني  بام  املختلفة)13(  واخلدمية  االقتصادية 

اخلريطة )3( واجلدول )1(.

الجدول )1(

الم�شافات بين مدينة كربالء ومحافظات العراق

املسافة كماملحافظات

505.518دهوك وكربالء

429.375املوصل وكربالء

407.416أربيل وكربالء

228.379صالح الدين وكربالء

327.949كركوك وكربالء

366.737السليامنية وكربالء

96.317بغداد وكربالء

187.002دياىل وكربالء

103.657االنبار وكربالء

94.007النجف وكربالء

137.964القادسية وكربالء

76.096بابل وكربالء

193.187واسط وكربالء

199.867املثنى وكربالء

288.157ذي قار وكربالء

328.713ميسان وكربالء

428.028البرصة وكربالء

 Arc املصــدر: حســابات الباحثــني باســتخدام برنامــج
GIS V.10.5.

مما ينعكس بالتايل عىل توزيع املستقرات وتطورها 
اجلانب  السكان  ُيعد  حيث  الوظيفي  وتركيبها 
التنمية  وحتقيق  التطور  ذلك  جمــاالت  يف  األســاس 

االجتامعية واالقتصادية.

التوزيع الجغرافي لحجوم الم�شتقرات الب�شرية 

سكاهنا  عدد  البرشية  املستوطنة  بحجم  يقصد 
ارتباطه  عن  يكشف  باعتباره  املعيار  هلذا  والركون 
التي  واملرحلة  جهة  من  املحلية  البيئية  بالظروف 
الوظيفة  ونوع  االقتصادية  التنمية  يف  الدولة  هبا  متر 
والطريقة  البرشية  املستوطنة  تؤدهيا  التي  االقتصادية 

التي يتم فيها استخدام األرض من جهة أخرى.

طرق  عىل  البرشية  املستقرات  حجوم  وتتباين 
الزائرين تبعًا الختالف الظروف الطبيعية والبرشية، 
كام  الوظيفي،  تركيبها  تباين  عىل  ذلك  ينعكس  مما 
وفق  البرشية  للمستوطنات  اجلغرايف  التوزيع  إن 
وأخــرى  زمنية  مــدة  بني  خيتلف  السكاين  احلجم 
بالعوامل  املتمثلة  البرشية  الظروف  الختالف  نظرًا 
االقتصادية واالجتامعية فضاًل عن الظروف الطبيعية 
حيث نجد تباين توزيع املستقرات البرشية يف منطقة 
الدراسة لسنوات سابقة بلغت )1323( قرية ضمن 
بام  كم()**(   5( بمسافة  الطرق  عن  جغرافية  حدود 

توضحها اخلريطة )4(.

قرية   )6647( اىل  القرى  أعــداد  ازدادت  بينام 
من   2018 لغاية  الطريق  عن  املسافة  نطاق  لنفس 

خالل مالحظة اخلريطة )5(.
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إذ أن الكثافة السكانية تزداد بشكل ملحوظ بني 
حتليل  خالل  من  ويالحظ  والنجف،  بابل  حمافظتي 
حمافظة  من  يكون  الزائرين  اجتــاه  إن   )6( اخلريطة 
من  يتخذون  وهؤالء  قار  ذي  حمافظة  باجتاه  البرصة 
مسارًا  اجلبايش  املدينة-   - القرنة  عرب  املار  الطريق 
اخلدمات،  وتوفر  املسافة  بقرص  تتعلق  ألسباب  هلم 
تتمثل  صعوبات  من  خيلو  ال  الطريق  هــذا  أن  إال 
لذلك  جانبي  رصيف  وجود  وعدم  الطريق  بضيق 
أعداد  لكثافة  الزيارة  يغلق خالل وقت  الطريق  فان 

الزائرين. 

مسارين،  الــزائــرون  يتخذ  القرنة  مدينة  وعند 
 - باجلبايش  ــرورًا  م قــار  ذي  حمافظة  باجتاه  األول 
املقدمة  اخلدمات  نسبة  تقل  حيث  الفهود،   - احلاّمر 
عن  فضاًل  سكاهنا،  وقلة  ــة  اإلداري النواحي  لصغر 
ازدياد أعداد الزائرين ووجود زائرين من اجلمهورية 
االسالمية اإليرانية، األمر الذي يتطلب توفري وتركيز 
اخلدمات ضمن هذه املناطق، وما أن ينتهي الزائر من 
ناحية الفهود ويدخل ناحية كرمة بني سعيد وقضاء 
عىل  تكون  مة  املقدَّ اخلدمة  نسبة  فإن  الشيوخ  سوق 
وتنترش  احلجم  كبرية  احلرضية  املراكز  ألن  أشدها 
إن  عن  فضاًل  الطريق  طول  عىل  البرشية  املستقرات 
نسبة من الزائرين اختذوا من طريق الفهود االصالح 

سيد دخيل مسارًا هلم لدخول مدينة النارصية.

وقــرى  استيطان  مــراكــز  هــنــاك  ان  واملــالحــظ 
قضاء  بني  الرابط  الطريق  طول  عىل  نشأت  جديدة 
هذه  اسهمت  وقد  النارصية  ومدينة  الشيوخ  سوق 
للزائرين،  اخلدمة  انواع  خمتلف  توفري  يف  املستقرات 
بني  كرمة  بني  الواصل  الطريق  عىل  ينطبق  واألمــر 

سعيد وقضاء سوق الشيوخ.

الخريطة )6(
محطات الزائرين من الب�شرة الى كربالء

املصــدر: الباحثــان باالعتــامد عــىل: وزارة املــوارد املائيــة، اهليــأة العامــة للمســاحة، قســم 
أنتــاج اخلرائــط، اخلرائــط الطبوغرافيــة ملحافظــات البــرصة، ذي قــار، املثنــى، الديوانيــة، 

بابــل وكربــالء، بمقيــاس1:500000، بغداد.

الذين  الــزائــرون  يلتقي  النارصية  مدينة  وعند 
ارتفاع  ويلحظ  للمدينة  للوصول  طريقني  سلكوا 
املقدمة  اخلدمات  مستوى  ــادة  وزي املواكب  نسب 
ضمن مدينة النارصية ألسباب تتعلق بارتفاع احلجم 

السكاين للمحافظة.

املستقرات  كثافة  إن   )7( اخلريطة  من  يتضح 
تتفق  اهنا  كام  الرئيسة  النقل  طرق  مع  تتفق  البرشية 
ان  ويتضح  والفرات،  دجلة  هنري  اجتــاه  مع  أيضًا 
البرشية  املستقرات  كثافة  فيها  تــزداد  مناطق  هناك 
ان  فيالحظ  اخرى  مناطق  يف  كثافتها  تنخفض  بينام 
املنطقة الواقعة بني حمافظتي ذي قار واملثنى متتاز بقلة 
املوجودة غري  القليلة  القرى  البرشية وان  املستقرات 
قادرة عىل توفري ما يكفي من خدمات للزوار ضمن 
هذا املقطع، ومتتاز هذه املسافة بوجود ناحية البطحاء 
واملسافة  النارصية  مدينة  عن  كم   45 يفصلها  التي 
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الفاصلة يف أغلبها عبارة   عن مناطق صحراوية، اما 

والساموة  البطحاء  ناحية  بني  الفاصلة  املنطقة 
اخلرض  وقضاء  الــدراجــي  ناحية  فيها  فتقع 
كم   )30( بحدود  بينهام  الفاصلة  واملناطق 
وهي مدن ال تستطيع استيعاب الزخم البرشي 
قضاء  وبعد  الزيارة.  موسم  خالل  احلاصل 
املقدمة باالزدياد بسبب  تبدأ اخلدمات  اخلرض 
اغلب  وجميء  املثنى  حمافظة  مركز  من  القرب 
الساموة  مدينة  من  املواكب  واصحاب  اخلََدَمة 

لنصب خيمهم يف هذه املنطقة.
التي  الطرق  تتفرع  الساموة  مدينة  وبعد 
يسلكها الزوار اىل فرعني رئيسني االول باجتاه 
الرميثة بمسافة  القادسية مرورًا بقضاء  حمافظة 
مدينة  مركز  اىل  الساموة  مدينة  من  كم   )93(
الديوانية بينام يتخذ الفرع الثاين من طريق عبد 
النجف  حمافظة  باجتاه  له  مسارًا  نجم  بن  اهلل 
األرشف بطول )129( كم من مدينة الساموة 
بقلة  الثاين  الطريق  ويمتاز  صخري،  أيب  اىل 
اخلدمات املقدمة للزائرين ألنه عبارة عن منطقة 
صحراوية ختلو من وجود املستقرات البرشية، 
وتزداد مشكلة قله اخلدمة باالبتعاد عن مركز 
مدينة الساموة إضافة عن كونه طريق باجتاهني 
ذهابًا وإيابًا قد يكون خطريًا عىل الزائرين. أما 
الطريق اآلخر املتجه نحو الديوانية فهو بالرغم 

املستقرات  ألن  حاالً  أفضل  أنه  إال  طوله  من 
هييء  الذي  األمر  ضفتيه،  عىل  تنترش  البرشية 

للزائر سبل الراحة.اخلريطة )7(

اأنماط توزيع القرى بالقرب من الطرق

املصدر: الباحثان باالعتامد عىل اخلرائط )5،4(.

الم�شتقرات  انت�شار  لأنماط  الجغرافي  التوزيع 
الب�شرية

سطح  عــىل  البرشية  املستقرات  امــتــداد  يتخذ 
حصيلة  وهي  خمتلفة  وأشكاالً  أنامطًا)***(  األرض 
األرض  بطبوغرافية  تتمثل  وبرشية  طبيعية  عوامل 
إىل  باإلضافة  ُاخرى  طبيعية  وعوامل  املائية  واملوارد 
املختلفة  االقتصادية  والنشاطات  والتقاليد  العادات 

التي تؤدي إىل تباين أنامط املستقرات البرشية. 
منطقة  يف  البرشية  املستقرات  تتباين  لذلك  وتبعًا 
الدراسة بأحجامها وصور انتشارها تبعًا للعالقة بني 
وعوامل  البرشية  املستقرات  وتوزيع  االنتشار  نمط 

توطنها أو استقرارها)14(. 
البرشية  املستقرات  ــامط  أن عن  الكشف  ويتم 
حتليل  واالُخرى  املبارشة  املالحظة  منها  طرق  بعدة 
البرشية  باملستقرات  املتعلقة  واإلحصاءات  البيانات 
وإن هذه الطريقة تم االعتامد عليها يف الدراسة حيث 
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 Neighbor األقــرب  اجلــار  حتليل  طريقة  اعتمدت 
Analysis وهي من الطرق الشائعة االستخدام حيث 

يتم قياس املسافة الفاصلة بني النقطة األوىل وأقرب 
نقطة جماورة هلا مع أقرب خط مستقيم. 

تاأثير طرق النقل والموا�شالت 

ويقترص النقل يف منطقة الدراسة عىل الطرق الربية 
املنطقة  بالسيارات حيث تغطي  النقل  املتمثلة بطرق 
الطرق  وتعمل  والثانوية  الرئيسة  الطرق  من  شبكة 
بعضها  مع  البرشية  املستقرات  ربط  عىل  الرئيسة 
البعض فضاًل عن ربطها مع املراكز احلرضية القريبة 
النارصية- الرئيس  الطريق  يف  احلال  هو  كام  منها، 

الساموة الذي يمر بمناطق )اخلرض والدراجي(. 

وظائف  فيها  تقدم  املستقرات  هذه  معظم  وأن 
خدمية حيث تنترش املواكب عىل جانبي الطريق. لقد 
اخلدمة  فرص  توفري  يف  عامرة   - بغداد  طريق  أسهم 

لسكان املستقرات البرشية القريبة منه.

املــيــدانــيــة أن  الــدراســة  لنا مــن خــالل  وتــبــني 
نسبة  فيها  ترتفع  ــزوار  ال هبا  يمر  التي  املقاطعات 
املتسوقني ونسبة السكان وبذلك ازداد إنتاجهم بينام 
تقل نسبة املتسوقني يف املقاطعات البعيدة من الطرق 
تغري  يف  تأثري  هلا  ــزوار  ال حركة  أن  عىل  دليل  وهــذا 
الوظيفية  الفعاليات  مجيع  أن  إذ  الوظيفي،  الرتكيب 

للمستوطنات البرشية تتعلق بوجود النقل. 

العوامل الجتماعية 

سكان  تــوزيــع  يف  دور  االجتامعية  للعوامل 
إذ  النقل  ــرق  ط ــول  ط عــىل  الــبــرشيــة  املــســتــقــرات 

أو  واحدة  عشرية  إىل  ينتمون  الذين  السكان  يميل 
األرس  به  متتاز  ملا  معينة  منطقة  يف  للسكن  عشريتني 
عىل  ينعكس  وهــذا  اجتامعي،  متاسك  من  البرشية 
السكنية،  الوحدات  ونمط  الريفي  املسكن  شكل 
ظهور  يف  سببًا  تكون  ما  غالبًا  العشائرية  فالعالقات 
ويؤدي  املشرتك  واخلري  لألمن  طلبًا  املجمعة  القرى 
هؤالء  يقوم  كبرية)15(.  سكنية  جتمعات  ظهور  إىل 
طبيعة  وأن  مجاعي.  بشكل  للزوار  اخلدمات  بتوفري 
االجتامعي  الرتكيب  يف  أثرت  االجتامعية  الظروف 
انعكس  وبذلك  عاداهتم  ويف  البرشية  للمستوطنات 
يتعلق  ما  وخاصة  االقتصادي  نشاطهم  جمــال  يف 
ينتمون إىل أرسة  الذين  فالسكان  الزراعي،  بالنشاط 
االجتامعي  التامسك  إىل  يميلون  أرستني  أو  واحدة 
بني أفراد العشرية بينام السكان الذين ينتمون إىل أكثر 
من عشرية تضعف العالقات وهياجرون من مناطق 

سكناهم وعدم استقرارهم يف املنطقة. 

ال�شتنتاجات والتو�شيات:

تتزايد نسبة املستقرات البرشية بالقرب من املدن . 1
الرئيسة وتنخفض أعدادها كلام ابتعدنا عن تلك 

التي تؤجر لفرتة طويلة جدًا.
التي . 2 الطرق  من  بالقرب  االرايض  اسعار  ترتفع 

ابتعدنا  كلام  باالنخفاض  وتبدأ  املشاة،  يسلكها 
عن تلك الطرق، وهذا ما أثبتته الدراسة امليدانية 

للباحثني.
ُبعد املستقرات البرشية عن الطريق . 3 أظهر عامل 

يف  السكني  البناء  نمط  عىل  مهاًم  تأثريًا  الرئيس 
الريف، ويعود السبب يف ذلك اىل أمهية سهولة 
الوصول اىل املراكز احلرضية أو غريها من مناطق 
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اخلدمة التي حتتاجها املستقرات.
البرشية . 4 املستقرة  ُبعَد  ان  البحث  نتائج  أظهرت 

غري  عكسية  بعالقة  يرتبط  احلرضي  املركز  عن 
من  املبنية  السكنية  الوحدات  نسبة  مع  معنوية 
مواد البناء الثابتة وهو ما قد يعود اىل توفر وسائل 
وطرق النقل التي تقلل من عامل البعد او القرب 

عن املركز احلرضي.
السكاين . 5 احلجم  بني  بالرضورة  عالقة  توجد  ال 

املمثل  العمراين  وتطورها  البرشية  للمستقرة 
البناء  مواد  من  املبنية  السكنية  الوحدات  بنسبة 

الثابتة.
العّينة . 6 مستقرات  معظم  يف  اخلدمات  طبيعة  إن 

اجلانب  يف  االختالفات  من  بالرغم  متشاهبة 
السكاين والعمراين هلذه املستقرات. 

طريق . 7 عىل  الواقعة  البرشية  املستقرات  ختطيط 
توسعة  اىل  يؤدي  الذي  بالشكل  الزائرين 
إلنشاء  خاصة  ساحات  وترك  مستقباًل،  الطرق 

اخلدمات.
من . 8 وغريها  واخلدمية  الصحية  اخلدمات  توفري 

اخلدمات بام يتالءم مع وضع املستقرات البرشية 
من الناحية السكانية واالقتصادية والعمرانية.

تلك . 9 )وبخاصة  البرشية  املستقرات  تنظيم  جيب 
البعيدة عن املركز احلرضي( بام يتوافق مع قاعدة 
الرتاتل اهلرمي إلجياد حالة من التفاعل والتأقلم 

فيام بينها.

الهوام�ض والم�شادر والمراجع

الشخصية  املقابالت  خالل  من  ذلك  من  التأكد  تم   )*(
للباحث مع أصحاب حمالت العقار يف مدن النارصية 

والساموة 

جامعة ( 1) الدولية،  والتجارة  النقل  رسول،  حبيب  أمحد 
بغداد، مطبعة احلوادث، 1981، ص13.

العراق، ( 2) يف  الربي  النقل  جغرافية  غالب،  عيل  سعدي 
اآلداب،  كلية  منشورة(،  دكتوراه )غري  أطروحة  ج1، 

جامعة القاهرة، 1978، ص 129.

بشار حممد عويد القييس، طرق النقل الربي يف حمافظة ( 3)
كربالء دراسة يف جغرافية النقل، رسالة ماجستري، كلية 

اآلداب، جامعة بغداد، 2006

ابن خرداذبة، ابو قاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل، املسالك ( 4)
واملاملك، ليدن، مطبعة برل، 1886، ص200.

برهان نزر حممد عيل، عامرة وختطيط اخلانات العراقية ( 5)
كلية  ماجستري،  رسالة  املزارات،  طريق  عىل  القائمة 

اآلداب، جامعة بغداد، 1976، ص52.

بشار حممد عويد القييس، طرق النقل الربي يف حمافظة ( 6)
كربالء دراسة يف جغرافية النقل، مصدر سابق.

برهان نزر حممد عيل، املصدر السابق، ص54.( 7)

دار ( 8) العامل االسالمي،  الشامي، جغرافية  الدين  صالح 
املعارف، االسكندرية، 1960، ص48.

بشار حممد عويد القييس، طرق النقل الربي يف حمافظة ( 9)
كربالء دراسة يف جغرافية النقل، مصدر سابق.

مرشوع ( 10) واملواصالت  النقل  دائرة  التخطيط،  وزارة 
املتبعة  االساليب  الربية،  الطرق  عىل  النقل  دراسة 
حاليًا يف انشاء الطرق يف العراق، بغداد، كانون االول، 

1972، ص )99-96(.
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العراق ( 11) يف  الربي  النقل  جغرافية  غالب،  عيل  سعدي 
اطروحة دكتوراه، جـ1، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

1978، ص120.

حممد عيل حسن االنباري، دور شبكة الطرق الرسيعة ( 12)
التنمية االقليمية، رسالة ماجستري، مركز التخطيط  يف 

احلرضي واالقليمي، 1985، ص61-60.

 ARC برنامج  باستخدام  القرى  أعداد  استخراج  تم   )**(
GIS

الريفي ( 13) األرض  استخدام  ختطيط  غنيم،  حممد  عثامن 
األردن،  والتوزيع،  للنرش  الصفاء  دار  واحلرضي، 

2001، ص203.

للداللة  يستخدم  مصطلح  هو   :)Pattern( النمط   )***(
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اأثر زيارة اأربعينية المام الح�شين  في مقاومة  نظام البعث 

-اأحداث �شفر 1977 انموذجًا-

اأ. م. د. �سيف عدنان ارحيم القي�سي

كلية اآلداب - اجلامعة العراقية

الملخ�ض

منذ استشـهاد االمام الحسـين في العاشـر من محرم 61هـ، والمسـلمون الشـيعة ملتزمون 
يمثـل  محـرم  وأصبـح شـهر  الحسـينية  بالشـعائر  عرفـت  والتـي  الدينيـة  المناسـبة  تلـك  بأحيـاء 
شـهرًا للحـزن، وأصبحـت قصـة استشـهاد الحسـين تمثـل رمـزًا للثـورة علـى الظلـم ونصـرة 

للمظلوميـن.

وبمـرور السـنوات أصبحـت هـذه الذكـرى تشـكل تهديـدًا وتحديـًا كبيـرًا لألنظمـة الحاكمـة 
فـي العـراق، بـل عملـت علـى التضييـق عليهـا ومنعهـا خوفـًا مـن الجمـوع الزائـرة المتوجهـة الى 
كربـالء المقدسـة والتـي تشـمل انحاء العـراق المختلفة، والتـي ربما تثور بوجه تلـك الحكومات 
بسـبب سياسـتها تجـاه الشـعب، وهـذا مـا حدث فـي احداث ماعـرف بإحـداث صفـر او انتفاضة 

صفـر 1977.

لقـد حـاول البعـث منـذ مجيئـه للسـلطة فـي عـام 1968 الغـاء تلـك المراسـيم الدينيـة التـي 
يتمسـك بهـا المسـلمون الشـيعة منـذ قـرون عديـدة، وتغييـر تلـك المناسـبة الى ايـام فـرح، والتي 
مأسـاة  مـع  العاطفـي  شـعورهم  يتحملهـا  وال  لمشـاعرهم  اسـتفزازًا  الشـيعة  المسـلمون  عدهـا 

.الحسـين

أن اول مـا بـدأه نظـام البعـث هـو العمـل على تحجيـم دور المرجعيـة الدينية محـاوالً إحداث 
شـرخًا فـي صفوفهـا، والعمـل على اضعافها وزعزعـة مكانتهـا الدينية في نفـوس اتباعها وجعلها 
تنـأى بنفسـها عـن الوقـوف بوجـه النظـام وهـذا مـا حـدث عندمـا وجهـت اصابـع االتهـام للسـيد 
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فـي عـام  بالجاسوسـية  الحكيـم واتهامـه  السـيد محسـن  الدينـي  المرجـع  ابـن  الحكيـم  مهـدي 
1969م.

وعلـى الرغـم مـن وضـوح الهدف مـن تلك الفبركـة من قبل البعـث ومحاولته اضعـاف مكانة 
المرجعيـة الدينيـة والزيـارة االربعينيـة التـي تعد فـي حقيقتها تجديدًا لوحدة المسـلمون الشـيعة، 

تفجـر ذلك الموقـف في احداث صفـر 1977م.

والغريـب ان نظـام البعث فـي اجراءاته هذه اعتمد على المؤازرة من حليفة الحزب الشـيوعي 
العراقـي والـذي يعـود تحالفهـم الـى ايـام الجبهـة الوطنيـة والقوميـة التقدميـة التـي انبثقـت عـام 
1973م محاوليـن اعتمـاد المنهـج العلمانـي للوقـوف بوجـه التيـار الدينـي وهو ما سـتبينه اوراق 

البحث.
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The effects of Imam Hussein's Arbaeen in the resistance against the Baath 

regime – Suffr's uprising 1977 as an example

Prof. Saif Adnan Arheem Al-Qaisi

Faculty of Literatures – Al-Iraqia University

Abstract

Since the martyrdom of Imam Hussein on the tenth of the Islamic month of Mu-
harram 61 Hijri, the Shiite Muslims are committed to the revival of the religious rituals 
known as "Al-Sha'air al-Husseiniya", as the Islamic month of Muharram has become a 
time of sadness, while the story of the martyrdom of Hussein "pbuh" became a symbol 
of revolution against injustice and a major support for the oppressed.

Over the years, this anniversary has become a threat and a major challenge to the 
ruling regimes in Iraq, who worked to prevent it for fear of crowds heading the holy city 
of Karbala, which could arise against these governments because of its policies towards 
the people. This fear has become true in the uprising known as "Suffar 1977".

Since its coming to power in 1968, the Baath regime has tried to abolish these reli-
gious decrees held by Shiite Muslims for many centuries, and to change them into days 
of joy, which considered by Shia Muslims as a provocation to their feelings and intoler-
ance of their emotional feelings with the tragedy of Hussein.
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التمهيد

من  العارش  يف   احلسني االمــام  استشهاد  منذ 
بإحياء  ملتزمون  الشيعة  واملسلمون  61هـــ،  حمرم 
احلسينية  بالشعائر  عرفت  التي  الدينية  املناسبة  تلك 
وأصبحت  للحزن،  شهرًا  يمثل  حمرم  شهر  وأصبح 
قصة استشهاد احلسني متثل رمزًا للثورة عىل الظلم 
ونرصة للمظلومني. وبمرور السنوات أصبحت هذه 
الذكرى تشكل هتديدًا وحتديًا كبريًا لألنظمة احلاكمة 
ومنعها  عليها  التضييق  عىل  عملت  بل  العراق،  يف 
التي  كربالء  اىل  املتوجهة  الزائرة  اجلموع  من  خوفًا 
تشمل انحاء العراق املختلفة، والتي ربام تثور بوجه 
تلك احلكومات بسبب سياستها جتاه الشعب، وهذا 
ما حدث يف ما عرف بأحداث صفر أو انتفاضة صفر 

.1977

لقد حاول البعث منذ جميئه للسلطة يف عام 1968 
إلغاء تلك املراسيم الدينية التي يتمسك هبا املسلمون 
الشيعة منذ قرون عديدة، حماولني تغيري تلك املناسبة 
ها املسلمون الشيعة استفزازًا  اىل أيام فرح والتي عدَّ
ملشاعرهم وال يتحملها شعورهم العاطفي مع مأساة 

.احلسني

عىل  العمل  هــو  البعث  نظام  ــدأه  ب مــا  اول  أن 
رشخ  إحداث  حماوالً  الدينية  املرجعية  دور  حتجيم 
يف صفوفها، والعمل عىل إضعافها وزعزعة مكانتها 
عن  بنفسها  تنأى  وجعلها  أتباعها  نفوس  يف  الدينية 
الوقوف بوجه النظام وهذا ما حدث عندما وجهت 
املرجع  نجل  احلكيم  مهدي  للسيد  االهتــام  أصابع 
عام  يف  باجلاسوسية  واهتامه  احلكيم  حمسن  الديني 

.1969

وبالرغم من وضوح اهلدف من تلك الفربكة من 
قبل البعث وحماولته إضعاف مكانة املرجعية الدينية 
وزيارة األربعني التي تعد يف حقيقتها جتديدًا لوحدة 
أحداث  يف  املوقف  ذلك  تفجر  الشيعة،  املسلمني 

صفر 1977.

عىل  إجراءاته  يف  اعتمد  البعث  نظام  إن  الغريب 
حيث  العراقي  الشيوعي  احلزب  حليفه  من  املؤازرة 
والقومية  الوطنية  اجلبهة  ــام  أي اىل  حتالفهم  يعود 
اعتامد  حماولني   1973 عام  انبثقت  التي  التقدمية 
ما  وهو  الديني  التيار  بوجه  للوقوف  العلامين  املنهج 

ستبينه أوراق البحث.

بدايات المواجهة
الطائفي يف  تتبع بداية جذور الرصاع  ال يراد هنا 
العراق، السيام موقف الشيعة املعارض ألنظمة احلكم 
لسياسة  نتيجة  حقوقهم  هضمت  بأهنا  عّدوها  التي 
احتامالً  الشيعية  املعارضة  فبقيت  بحقهم،  اإلمهال 
قائاًم، السيام بعد وصول حزب البعث للسلطة يف 17 
ولكن  مواجهة  للمرجعية  كانت  فلقد   ،1968 متوز 
من نوع آخر هذه املرة اتسم بالعنف عندما بدأ البعث 
يتخذ من استخدام العنف جتاه خصومهم املعارضني، 
والبداية تعود انه تم االتصال املرجعية الدينية من قبل 
البعث قبل االنقالب والسؤال ماذا)تريدون(؟ وهبذا 
كانت املرجعية قد هتيأت للحدث، وكان لدهيا تصور 
يبقى،  لن  عارف  الرمحن  عبد  اجلمهورية  رئيس  بأن 
لقاءات  ومتت  مساملة،  وال  حماربة  ال  املوقف  وكان 
والرئيس  بغداد  يف  الديني  املرجع  وكيل  بني  مجعت 
امحد حسن البكر، حول مرشوع جامعة الكوفة الذي 
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تبنته احلوزة الدينية يف النجف، ولقاءات أخرى حول 
عدم شمول طلبة احلوزة الدينية باخلدمة العسكرية، 

وكان جواب البكر أهنم يعدوهنم للجهاد)1(.

القاه  الذي  والرفض  للشكوك  نظرًا  أنه  والواقع 
يف  االخرى  السياسية  القوى  قبل  من  البعثي  النظام 
البداية فإن إحساسه باهلشاشة، دفعه اضافة اىل ذلك 
كسب  عىل  العمل  أو  خصومهم  ترويع  عىل  العمل 
كان  املعارضة  ترويع  ولكن  املواطن،  لدى  شعبية 
هو الطاغي عىل ما يبدو، والتزام جانب اخلشونة يف 
حتطيم ما عرف بمصطلحهم بـ»املؤامرات«، و»كرس 
املرجعية  منه  نالت  ما  وذاك  التجسس«،  حلقات 

الدينية نصيبًا وافرًا )2(.

نادرة،  ممارسة  ليست  أعاله  املطولة  االمثلة  أن 
عنرصين  اىل  املستند  البعث  هنج  يف  متأصلة  هي  بل 

أساسيني كام دلت االحداث عىل ذلك وهي:

خلق سيناريوهات خيانة وغدر ومهية.. 1
مع . 2 والتحليل  التعامل  يف  شوفينية  جذور 

اخلصوم)3(. 

وأن بداية الرصاع بني احلكومة واملرجعية الدينية 
احلكيم  السيد  بدأ  عندما   1969 حزيران  اىل  يعود 
الدينية  املرجعية  بممثيل  واللقاء  بغداد  اىل  بزيارة 
لتوجه  ضدهم  موجهة  بأهنا  البعث  ها  عدَّ والتي 
التهمة هذه املرة اىل نجل املرجع االعىل السيد مهدي 
احلكيم واهتامه بالتجسس لصالح الواليات املتحدة 

االمريكية وإرسائيل)4(.

ساعات  وقبل  احلكيم  مهدي  السيد  ان  املفارقة 
التلفاز كان يف زيارة للقرص  من اهتامه عىل شاشات 

وأن  سبق  مذكرة  عىل  بالرد  للمطالبة  اجلمهوري 
النظام  ترصفات  عىل  هبا  حيتج  والتي  للنظام  مها  قدَّ
الرئيس  له  قال  وقد  بشأهنا  حمددة  مقرتحات  ويقدم 
عليه  ســـريّدون  أهنــم  البكر،  حسن  امحــد  العراقي 
غدًا)5(، ويبدو ان الرد جاء رسيعًا للتخلص من النقد 

الذي كان يوجهه هلم.

ومما حفز النظام عىل خلق جبهة معارضة للقوى 
العلامنية  أساس  عىل  تقوم  سياسة  تبنيه  هو  الدينية 
السياسية، وبداية حتجيم نفوذ الدور الديني، هذا من 
التقدمية  والقومية  الوطنية  اجلبهة  أن  ويبدو  جانب 
1973 بني احلزبني املتحالفني البعث - الشيوعي قد 
أعطت تصورًا أكثر وضوحًا بأن احلزب الشيوعي هو 
بقراءة  كربالء  أحداث  فتناول  الدين  يناقض  اآلخر 
لألحداث،  العميق  الفهم  وعدم  التشويش  يشوهبا 
ربام يعود هليمنة السلطة عىل مقاليد احلكم من جهة 
جهة  من  الشيوعي  لـلحزب  احلزيب  اجلهاز  وضعف 
أخرى يف ظل سياسة تقليم دوره اجلامهريي، إضافة 
لدور اإلعالم احلكومي يف بلورة ضبابية لتصوير تلك 
بداية النحسار  اجلبهة كان  أن عقد  يبدو  األحداث، 
الديمقراطية،  احلزبية  والقوى  ع(  ش.  )ح.  نفوذ 
تلك  نفوذ  حتجيم  من  البعث  حزب  بدأه  ما  السيام 
القوى، فيصف أحد الكتاب املهتمني بالشأن العراقي 
بأنه »أنتج فراغًا بدأ اإلسالميون بملئه«)6(،حيث بدأ 
لثني  احلكومة  جلهود  نتيجة  بالسطوع  الديني  النفوذ 
الدولة  أمام  عائقًا  تشكل  التي  الدينية  املؤسسة  دور 
ونشاطها وهبذا فإن ما حدث أبان أحداث صفر مثَّل 

قوة جماهبة للبعث وللشيوعيني عىل حد سواء.

بالرغم من حماولة حزب البعث تقليص حليفهم 
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من  ليس  لذا  مجاهرييًا،  الشيوعي  احلزب  اجلبهة  يف 
الغريب أنه حينام يثار التحدي اإلسالمي ضد الدولة 
خالل عقد السبعينيات اختار احلزب الشيوعي مرة 
يبدو يمثل  البعث كونه عىل ما  أخرى جانب حزب 
ضة  املحرِّ السياسية  احلركات  فكانت  العلامين،  التيار 
يف  وكان   ،1957 عام  منذ  رّسي  بشكٍل  تعمل  دينيًا 
مقدمة تلك املجاميع حزب الدعوة الذي أسسه حممد 
املد  ملناهضة  فعل  كرّد  تُأسس  وقد  الصدر)7(،  باقر 
احلزب  قيادة  فشعرت  العلامنية،  ومقاومة  الشيوعي 
ما  لشجب،  حان  قد  الوقت  أن  العراقي  الشيوعي 

تسميها بـ»الرجعية« السياسية الدينية)8(.

الشيوعي  احلزب   - البعث  احلليفني  فان  وهلذا 
بقوى  املتمثلة  الدينية  القوى  جتاه  املرة  هذه  اصطّفا 
بأهنا  للشيوعيني  بيان  وصفها  التي  الدينية  املرجعية 
قوى »رجعية«، وهلذا أصدر توجيهًا داخليًا أكد فيه 
بأن الوضع الداخيل »يشهد حاليًا تفاقاًم يف النشاطات 
اإلمربيالية  األوســاط  قبل  من  هبا  املوحى  التآمرية 
والرجعية، أن هذا التفاقم يف الوقت احلارض يستغل 
حتت  إستفزازية  بأعامل  والطائفية  الدينية  املشاعر 
 ،الواجهات بمناسبة أربعينية اإلمام احلسني هذه 
ويبدو من الوقائع التي جرت خالل األيام السابقة أن 
النشاط »الديني الطائفي« املعادي للسلطة الوطنية، ما 
هو إال ستار ملؤامرة رجعية إمربيالية تستهدف املسرية 
يقف  العراقي  الشيوعي  حزبنا  إن  لبالدنا،  الثورية 
البعث  وحزب  الوطنية،  السلطة  جانب  إىل  بحزم 
احلليف، ويعترب هذه النشاطات التآمرية املعادية حتت 
أي صورة ظهرت موجهة اىل جمموع شعبنا املناضل 
املكتب  إن  التقدمية،  ومكتسباته  الكادحة  ومجاهريه 

اىل  كافة  والرفاق  حزبنا،  منظامت  يدعو  السيايس 
واالتصال  التآمرية  النشاطات  ومراقبة  اليقظة  رفع 
احلليف،  االشرتاكي  العريب  البعث  حزب  بمنظامت 
التقدمية  والقومية  الوطنية  اجلبهة  جلان  وتنشيط 
التآمر  ضد  مشرتكة  بأعامل  للقيام  التنسيق  لغرض 

وإعامل التخريب واالستفزاز«)9(.

الشيعة  نقمة  اشتداد  أن  املتوفرة،  املعطيات  من 
زيارة  عىل  املفروضة  املتشددة  القيود  ان  اىل  يعود 
العتبات املقدسة واملزارات الدينية، أدت إىل حصول 
نفوذ  تقليص  اىل  احلظر  أدى  فقد  اقتصادية  أرضار 
وبوجه  احلسينية،  الشعائر  قيادة  تتوىل  التي  العوائل 

خاص يف النجف، وهي يف: 

منع زيارة الأربعين

حقيقة األمر تعدُّ أكرب حتد حلكومة البعث التي 
إبعاد  عىل  والعمل  الدولة  لعلمنة  تعمل  بدأت 
أي دور لقوى أخرى تعمل لتقويض قوة ونفوذ 
سلطة البعث، فكان من ضمن االختبارات التي 
حماولة  اجلامهري،  مستوى  عىل  احلكومة  بدأهتا 
وراءهــا  ــأن  ب خلوفهم  احلسينية  املــواكــب  منع 
تلك  وبدأت  الدولة،  قوة  تقوض  دوافع سياسية 
 1977 عام  يف  االربعني  زيــارة  ملنع  املحاوالت 

وهي العادة املتوارثة عن اآلباء واألجداد )10(.

حسب  الــزيــارة  عىل  احلظر  لفرض  ــربر  امل كــان 
عىل  القبض  إلقاء  عن  قيل  ما  احلكومي  اإلدعــاء 
مؤامرة  بوجود  اعرتف  بأنه  مزعوم  سوري  عميل 
كربالء  يف   العباس رضيح  يف  موقوتة  قنبلة  لزرع 
وحّذرت األجهزة األمنية قادة املواكب والزوار من 
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مغبة املجيء، غري أن شعورًا بالتحدي كان يلوح يف 
جمموعة  التحدي  ذلك  وقاد  الــزوار،  حشود  أجواء 
النجف وكان قائد املجموعة  الشبان من حمافظة  من 
البالغي، وكانت  النجف ويدعى حممد  أحد شباب 
املجموعة تتألف من حوايل إثني عرش شابًا ينحدرون 
وكان  والــعــامرة،  ــرباق  ال حملتي  من  رئيسة  بصورة 
معظمهم طلبة أو جنودًا يف العرشينيات من أعامرهم 
وينتمون اىل عوائل من صغار التجار، فإن املجموعة 
شكلت مركزًا عفويًا للقيادة)11(،إضافة لدور رجال 
الصدر،  باقر  حممد  ومنهم  الزوار  مهم  لشحذ  الدين 

وتقديم األموال للمواكب احلسينية)12(. 

ألسباب  آخر  تصورًا  بطاطو  حنا  يعطي  حني  يف 
مياه  تدفق  نقص  بسبب  كانت  باهنا  للشيعة  النقمة 
عىل  فرضت  التي  والقيود  ألراضيهم،  الــفــرات 
ــراءات  واإلج الدينية  احلــوزة  يف  الدراسة  حلقات 
التي فرضتها احلكومة عىل زيارة االربعني خوفًا من 

اضطراب االوضاع هناك )13(.

تفجر النتفا�شة

ويبدو أن سياسة التحريض تعكس املزاج السائد 
15صفر  املــصــادف  اجلمعة  يــوم  ويف  النجف.  يف 
النجفيني  حتث  اليد  بخط  مناشري  املجموعة  وزعت 
اىل  األربــعــني  مــواكــب  يف  املشاركة  عــىل  والـــزوار 
النجف  من  مسريهتا  الزوار  جماميع  فبدأت  كربالء، 
التحذيرات  من  الرغم  عىل  كربالء  إىل  طريقها  يف 
لكنها  املسرية  متنع  أن  احلكومة  وحاولت  احلكومية 
الف   )30( حلوايل  البرشي  التدفق  إيقاف  تستطع  مل 
شخص، غري أن الصدامات يف بدايتها كانت حمدودة 
ويف اليوم التايل وصلت اىل خان النص، وهنا فتحت 

قوات األمن النار عىل الزائرين الذين بدورهم بدأوا 
قرب  الــنــص)14(،  خان  رشطة  مركز  عىل  باهلجوم 
منطقة احليدرية، وهم هيتفون »يا صدام شيل إيدك، 
شعب العراق ما يريدك«)15(، وعىل أثر ذلك حارص 
املروحيات  تعززه  للجيش  السادس  املدرس  اللواء 
مجوع الزائرين)16(،هكذا عرف أهايل اجلنوب يومني 

أسودين لتأديتهم زيارة االربعني.

بني  حدثت  التي  املــواجــهــات  نتيجة  وكــانــت 
الطرفني، وقتلت القوات احلكومية من جانبها عددًا 
غفريًا من الزوار، وتم اعتقال ألفي مواطن من بينهم 
السيد حممد باقر احلكيم. ويبدو من جمرى األحداث 
الفعيل أن النظام استخدم تلك احلادثة ذريعة لثني أي 
جتمهر قد يكون يف املستقبل قوة رئيسة هتدد احلكومة 
سياستها  أن  جانبها  من  احلكومة  وربطت  العراقية، 
التي اتبعتها تعود ملخاوفها ان يستغل النظام السوري 
التجمعات لصاحله،  تلك  العراق  للبعث يف  املناوئ 
فبدأ حزب البعث يف العراق يكثف محلته ضد نظرائه 
السوريني، حيث كان النظام مشتبكًا معهم بخالف، 
الفرات  مياه  مشكلة  فإن  الفكري  للخالف  إضافًة 
كانت من ضمن املشاكل التي طفت عىل السطح بعد 
األحداث  هذه  الطبقة)71(.يف  لسد  السوريني  تشييد 
برزت القوى الدينية من جديد، بعد حماولة حكومة 
واهتام  املؤسسة  تلك  ثني  للسلطة  جميئها  منذ  البعث 
بعض رموزها بالعاملة، كام حدث مع مهدي احلكيم 

نجل املرجع الديني حمسن احلكيم.

يف حني يعطي رشيد اخليون حتلياًل آخر للحادث: 
حصل ذلك الصدام وفيام يعرف بـ»خان النص« شباط 
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األربعني  زيارة  أثناء  كربالء  اىل  الطريق  يف   1977
مسؤول  ترصف  بسبب  الزائرون،  جتمع  أو  وتظاهر 
والنجف  وكربالء  )احللة  األوســط  الفرات  منطقة 
والديوانية( وعضو القيادة القطرية حسن العامري بام 
آثار الزائرين، فقد جترأ عىل قلب قدور الطعام وإهانة 
أصحاهبا فحصل ما يشبه التمرد والعصيان، ورددت 
االحزاب  انتفاضة،استغلته  ذلك  فحسب  شعارات 

الدينية من جانبها)18(. 

القوى  بعض  فإن  السابق،  التوصيف  ضوء  يف 
إثارة  الدينية  الطقوس  غطاء  حتت  أرادت  املعارضة 
أجهزة النظام كي يتدخل يف قضايا اإليامن بأسلوب 
البعث  عزل  أمل  عىل  عقالين  وغري  منضبط،  غري 
املتداخلة حيث من  عن اجلامهري بخلق حالة اخلناق 

الصعب التمييز بني الصديق والعدو)19(.

ويف خضم التصدي للمتظاهرين، يذكر عامر عبد 
أحداث  البعث عن  الشيوعي يف حكومة  الوزير  اهلل 
املسرية  ــذه  ه خــرب  وصــول  »لــدى  بــالــقــول:  صفر 
بأقرب  باالتصال  عجلت  عواقبها  من  والتوجس 
من كان متيرسًا وجوده من أعضاء املكتب السيايس 
العاين، حيث  ثابت حبيب  الشيوعي، وهو  للحزب 
توجهنا اىل دار العضو اآلخر زكي خريي، وأعطيت 
ملن يف داري رقم تلفون بيته، وخالل أقل من ساعة 
اتصل يب عىل التليفون عزة الدوري الذي بدا يل من 
الشيوعي  باحلزب  يستنجد  وكان  متطرٌي  أنه  صوته 
التليفون لصدام  أعطى  ثم  احلرجة،  اللحظة  يف هذه 
أن  بإعالمي  اخلاصة  طريقته  عىل  بادر  الذي  حسني 
منهم،  املئات  عىل  القبض  وألقي  شتت  قد  املسرية 
الرشيد،  معسكر  يف   )1( رقم  سجن  يف  اآلن  وهم 

واشتغلت اخليزرانات عىل ظهورهم عىل حد تعبريه، 
قلت له: ليس هذا هو األسلوب الصحيح، وليست 
هذه املسرية حادثة اعتيادية ألهنا معبأة بمشاعر دينية، 
مثل هذه احلاالت تتطلب أقىص درجة من االحرتاس 
فــورًا  نلتقي  أن  نقرتح  فنحن  وبالتايل  والـــرتوي، 
ويفضل اليوم لياًل أو غدًا صباحًا، فأجاب باملوافقة، 
العليا  اللجنة  إجتامع  عقد  التايل  اليوم  يف  تم  وقد 
للجبهة وَأحرض إىل االجتامع رئيس املخابرات آنذاك 
سعدون شاكر لكي يروي للحارضين وقائع املسرية، 
احلادثة  هذه  مع  بحذر  التعامل  رضورة  عىل  أكدنا 
املقدسة  املدن  يف  متفاقم  وضع  من  مقطعًا  باعتبارها 
وبني مجهور الشيعة، وهكذا توجهت انا وطارق عزيز 
اىل مبنى وزارة اإلعالم وهناك دار بيننا نقاش طويل 
امتد اىل ما بعد منتصف الليل، واستكملناه يف داره، 
أثار دهشتي وفزعي ذلك القدر من النقمة والقسوة 
أنه جيب أن جيري  يف نظرته إىل هذه احلادثة، وبينت 
تساءل:  والتعقل  بالتسامح  احلادثة  هذه  مع  التعامل 
احلزب  نظر  وجهة  أو  نظرك،  وجهة  هي  هذه  هل 
الشيوعي؟ أجبته بل هي وجهة نظر احلزب، قال إذن 
سأنقل ذلك اىل السيد النائب فوافقته عىل ذلك«)20(، 
وهذا يتناقض مع بيان )ح.ش.ع(. يف السياق نفسه، 
األوسط  الفرات  جلنة  مسؤول  عباس  عدنان  يذكر 
عن موقف احلزب »استجابت قيادة احلزب الشيوعي 
عىل الفور لذلك وجرى اتصال هاتفي مع أحد ممثيل 
احلزب آنذاك بالوزارة املرحوم عامر عبد اهلل مع مقر 
اليوم، وإستدعاء  بابل مساء ذلك  الفرات يف  منطقة 
وإبالغه  املقر  إىل  مــبــارك)12(  حسن  حممد  املرحوم 
البعث«)22(،  لطلب  استجابت  التي  احلزب  بوجهة 



343

احملور التارخيي واجلغرايف يف زيارة األربعني

يواكب  جانبه  من  العراقي  الشيوعي  احلــزب  بدأ 
ما  أهــم  وبياناته،  صحافته  خــالل  من  التطورات 
الداخلية:  جاء يف صحافته »قال ناطق بلسان وزارة 
اخلامس  يومي  حاولت  مــأجــورة  خائنة  زمــرة  إن 
استعداد  استغالل  ــاري  اجل شباط  من  والــســادس 
اإلمام  ملرقد  األربعني  زيارة  مراسيم  لتأدية  اجلامهري 
لتنفيذ  الراجلة  املواكب  أحد  يف  فاندست  احلسني 
املجرمة  الزمرة  إن  الناطق:  وأضاف  الدنيئة،  مآرهبا 
صارت هتتف هتافات معادية للثورة وترفع شعارات 
الصهيونية  الدوائر  من  وتوجيه  بتخطيط  مشبوهة 
واالستعامرية، وحترض عىل التخريب«)23(. يف حني 
عرّب البيان الرسمي للحزب عن تلك األحداث »بأن 
بعض  إليها  جلأت  التي  والتخريب  االستفزاز  أعامل 
الرجعيني  من  بأسيادها  املرتبطة  الرجعية  القوى 
املاضية  ــام  األي خالل  احلــدود  وراء  واإلمربياليني 
والتي أعلن عنها بيان الناطق الرسمي، جاءت هذه 
األحداث لتسجل مرحلة ال ينبغي التقليل من خطرها 
األساسية،إن  ومصاحله  لشعبنا  املعادي  النشاط  يف 
النشاط اإلستفزازي املشبوه الذي أقدمت عليه هذه 
الزمرة موجه ضد شعبنا وضد مكتسباته ويف مقدمتها 
سوى  والخيــدم  التقدمي،  ونظامه  الوطنية  سيادته 

أعداء شعبنا من اإلمربياليني والصهيونيني«)24(.

ويف البيان الصادر من اجتامع اللجنة العليا للجبهة 
الوطنية والقومية التقدمية إلدانة احلادث وقد أكدت 
التي متت  التخريبية  اللجنة يف إجتامعها »إن األعامل 
األرشف  النجف  حمافظة  يف  شباط  من   )6-5( يوم 
والرجعية  اإلستعامرية  الدوائر  صنع  من  هي  إنام 
الديمقراطية  ومكتسباهتا  الثورة  مسرية  عىل  احلاقدة 

والتقدمية مما يطلب فضح أغراضها والقوى الرجعية 
مثل هذه  وراءها ومواجهة  تقف  التي  واإلستعامرية 
األعامل واملخططات بحزم، استنكرت اللجنة بشدة 
املحاولة املجرمة التي حاولت اجهزة النظام السوري 
الثالثاء  يوم  اإلمام احلسني  لتفجري صحن  القيام هبا 
بحياة  ألودت  حتققت  لو  والتي  شباط  من  الثامن 
بمناسبة  هناك،  املتجمعني  الشعب  ابناء  من  اآلالف 

زيارة األربعني...«)25(.

محاكمة الزائرين

حمكمة  الثورة  قيادة  جملس  شكل  حال،  أية  عىل 
وكانت  كربالء،  بمسرية  املتهمني  ملحاكمة  خاصة 
وفليح  عيل،  حسن  وعضوية  مصطفى  عزة  برئاسة 
حسن اجلاسم)26(، ولكن عزة الدوري عضو جملس 
بعد رفض عزة  املحكمة اخلاصة  ترأس  الثورة  قيادة 
املسبقة  األحكام  بسبب  املحكمة،  رئاسة  مصطفى 
بحق املعتقلني، فيذكر عامر عبد اهلل عن ذلك املوقف 
املوقف  هــذا  عىل  وهنأته  مكتبي  من  به  »اتصلت 
املوقف  هذا  ولكن  بــه«)27(،  التمسك  عىل  وشجعته 
يف  ش.ع(  )ح.  لـ  مؤيد  دور  عن  الغموض  يشوبه 
العلن واتصاالت رسية لقادته ملواقف، ومنها موقف 
للمحكمة  املسبقة  للقرارات  الرافض  مصطفى  عزة 

بحق املنتفضني.

والقومية  الوطنية  اللجنة  ثمنت  وذاك،  هذا  من 
زوار  جتاه  احلكومة  اختذهتا  التي  القرارات  التقدمية 
ودعت  كربالء،  أحداث  إزاء  وموقفها  االربعينية، 
اىل رضورة وقوف القوى الوطنية والقومية التقدمية 
املؤتلفة حتت راية اجلبهة »صفًا واحدًا وإرادة واحدة يف 
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مواجهة كل شكل من أشكال التخريب والتآمر ضد 
مسرية العراق الثورية، ونظامه التقدمي«)28(، وناقش 
االعتيادي  االجتامع  يف  العراقي  الشيوعي  احلزب 
للجنة املركزية تطورات األوضاع بعد أحداث خان 
املعادية«،  »بالتآمرية  النشاطات  هذه  وسمى  النص، 
تسرتت«،  شعار  وبــأي  ظهرت،  صــورة  أي  وحتت 
تسرت  الذي  الديني  الغطاء  بذلك  املقصود  أن  يبدو 
القوى  أن  اىل«  ذاته  الوقت  يف  مشريًا  املنتفضون،  به 
تنظيم ودعاية  تبتكر أساليب عمل وأشكال  املعادية 
فئات  مشاعر  باستغالل  وهتتم  باستمرار،  جديدة 
وهذا  الشبيبة،  فئات  بينها  ومن  املجتمع،  من  خمتلفة 
األساليب  هذه  مواجهة  الثورة  قوى  عىل  يفرض 
وإحباط  منها،  تنفذ  التي  الثغرات  وردم  اجلديدة 
والطائفية  الدينية  املشاعر  الستغالل  مساعيها 
وخصوصًا  اجلامهريية،  بالتعبئة  واالهتامم  والقومية 
النشاط  ضد  احلزم  إجراءات  اختاذ  إن  الشباب.  بني 
التآمري حق من حقوق الثورة«)29(، وهو هبذا خيول 
احلكومة باختاذ ما يلزم من إجراءات بحق املنتفضني.

حماولني  الــواقــع  عــن  بعيدة  التقارير  ــذه  ه ان 
إعطاءها بعدًا حزبيًا وهو ما ينفيه املجتهد اللبناين آية 
اهلل السيد عيل األمني بام حدث يف خان النص وكان 
من ضمن من تم القبض عليهم ذكر بأن »ما حدث يف 
خان النص كان عماًل عفويًا مل يكن من صنع حزب 
الدعوة وال غريه، وليس للسيد حممد باقر الصدر وال 
لغريه يٌد فيه، وكان ماشيًا مع مواكب املشاية منطلقًا 
بأن  علم  النخيلة  خان  وعند  كربالء  اىل  النجف  من 
يعتقلون  وكانوا  النص،  خان  يف  ما  مشكلة  هناك 

عشوائيًا«)30(.

املحاكامت  إجراء  خضم  ويف  نفسه،  السياق  ويف 
التي أجريت طلب صدام حسني من مكرم الطالباين 
إخبار  يف  ويــســارع  اجللسات،  ــدى  إح يغادر  »أن 
بأننا قد اخذنا بوجهة نظرهم وقد  احلزب الشيوعي 
تبني يل أن األخذ بوجهة النظر هذه كان ختفيض عدد 
وهو  عــرشة)31(،  اىل  من)46(  باإلعدام  املحكومني 
رساح  إلطالق  ونسعى  لتداركه  بجهد  نعمل  ُكنّا  ما 
جاء  قد  يبدو  كام  املحكمة  قرار  وكان  اجلميع«)32(، 
وفقًا لرغبات احلزب الشيوعي العراقي كي ال تتوسع 
موجة االستياء والغضب الشعبي، فاختذت املحكمة 

قرارًا باحلكم بإعدام ثامنية أشخاص)33(.

وبصدد تلك األحداث وتعامل احلزب الشيوعي 
مع حيثيات املوضوع بعد ان فقد رصيده بني صفوف 
صاحب  الشيوعي  الكادر  فيذكر  الكادحة،  الطبقة 
احلزب  موقف  كان  األحــداث«  تلك  احلكيم  جليل 
مع األسف الشديد مهادنًا للسلطة بإجرائها القمعي، 
وقد وصف القيام هبذه الشعائر الدينية وهبذه الصورة 
اجلامهريية الواسعة، بأهنا مؤامرة عىل السلطة الوطنية 
املوقف  هذا  وكان  واقعي،  غري  وصف  أنه  وأعتقد 
البيان  وطبع  البعث،  وحزب  السلطة  لرغبة  مسايرًا 
ووزع عىل املنظامت احلزبية، وبعد عدة أيام من إعدام 
الشهداء من أبناء مدينة النجف قمت بزيارة للمدينة، 
واهنالت عيّل األسئلة كيف يقدم احلزب عىل إصدار 
الرفاق:  بعض  وسألت  للحقائق،  املنايف  البيان  هذا 
الصعوبة  من  الرفاق  أجاب  البيان؟  وزعتم  وهل 
اجلامهري  أطلعت  وإذا  بيان،  هكذا  توزيع  بمكان 
عىل هذا البيان فستلعن احلزب وتبتعد عنه عىل أقل 

تقدير«)34(.
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املوقف  ذلــك  موسى  جميد  محيد  يعزو  حني  يف 
وكان  حدثت  األحـــداث  »هــذه  بالضبابية  املتسم 
جتسدت  وهنا  البعث،  حزب  مع  حتالف  يف  احلزب 
فكان  اجلــبــهــوي،  النشاط  إدارة  أوضـــح  بشكل 
بالرضورة ومطلوب من احلزب الشيوعي أن يتصدر 
ظهر  الذي  أن  بدليل  أحداثها  مبينًا  األحــداث  هذه 
ولكنه  للتحالف  جماراة  هو  اجلريدة  صفحات  عىل 
طالب  الذي  للحزب  العميل  السلوك  مع  يتطابق  مل 
الثورة،  قيادة  جملس  وأعضاء  اجلمهورية،  رئيس 
بالتعامل القانوين املرن مع املنتفضني«)35(، وهو عىل 
املوقف  لنفي  )ح.ش.ع(  قــادة  من  حماولة  يبدو  ما 
التي  الرسمي هلم وعىل صفحات »طريق الشعب«، 

هي لسان حال احلزب واملعربة عن موقفه الرسمي.
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�شتراتيجية حل م�شكلة النقل في الزيارة الأربعينية

)درا�شة في جغرافيا النقل(

م. د. حيدر عبود كزار 

كلية اآلداب - جامعة القادسية

الملخ�ض

العراق  الزوار من داخل  توافد ماليني  العرشين من شهر صفر  أربعينية اإلمام احلسني يف  تشهد زيارة 
يف  بكثري  احلالية  االعداد  تتجاوز  سوف  أهنا  تؤكد  التي  والتوقعات   - الكبري  العدد  هذا  وبسبب  وخارجه، 
املستقبل - ومن أجل تسهيل عملية إيصال الزوار اىل مناطق سكناهم بسهولة وانسيابية وجتنب االختناقات 
واالزدحامات املرورية التي تعيق حركة السري، وتقديم اخلدمات هلذه األعداد الغفرية بصورة تتالءم وقدسية 
الزيارة، كان من الرضوري أن تكون هناك سرتاتيجية تعمل عىل فك تلك االختناقات وحتّمل األعداد التي من 

املتوقع أن تصل اىل مدينة كربالء مشيًا عىل األقدام، وهذا ما سوف يعمل عليه البحث.
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The strategy to solve the transportation problem in the Arbaeen pilgrimage- 

a study in the geography of transportation

Dr. Haidar Aboud Igzar

Faculty of literatures  / Al-Qadisiyah University 

Abstract

Attest visit the death of Imam Hussein (AS) on the twentieth of the month of 
Safar influx of millions of visitors from inside and outside Iraq، and because so 
many expectations and confirms that it is in the future will far exceed the current 
setup، In order to facilitate the process of sending visitors to their home areas and 
easily streamline and avoid traffic jams and congestion that hinder traffic and pro-
viding services to these large numbers are fit and the sanctity of the visit، It was 
necessary to have a strategy of working to decode those bottlenecks and carrying 
numbers which are expected to arrive in the city of Karbala on foot، and this is 
what will work the search.
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المقدمة

توجيه  يف  كبريًا  دورًا  اجلغرايف  يؤدي  أن  يمكن 
صورة  يرسم  أن  املخطط  ودفع  التنموي  التخطيط 
باخلصائص  بموجبه  يلتزم  اجلغرايف  للمرسح  ُاخرى 
عليها  والتعديالت  التحويرات  وإجــراء  اجلغرافية 
حتى تتناسب مع طبيعة وكفاءة ووظيفة هذه اخلدمة 
أو تلك، ومن هنا انطلقت هذه الدراسة حماولًة بناء 
مزمنة  تكون  تكاد  مشكلة  حلل  متكاملة  سرتاتيجية 
يف ظل عجز احلكومات املتعاقبة عىل حّلها رغم اهنا 
متتلك مفاتيح تلك احللول، إال أنَّ ابتعادها عن األخذ 
برأي أصحاب اخلربة واالختصاص حال دون ذلك.

م�شكلة البحث: 

جاءت مشكلة البحث كاآليت: كيف يمكن وضع 
سرتاتيجية متكاملة قصرية وبعيدة املدى لتنظيم قطاع 
الستيعاب  املقدسة  كربالء  مدينة  داخــل  يف  النقل 
خمتلف  من  إليها  القادمني  للزوار  املليونية  األعــداد 

أنحاء العامل وخاصة يف الزيارة األربعينة؟

فر�شية البحث:

مشكلة  حلل  املوضوعة  االسرتاتيجيات  تعتمد 
املقدسة  كربالء  مدينة  يف  واخلارجي  الداخيل  النقل 
عىل جمموعة من اخلطوات واملراحل والسيناريوهات، 
واألعداد  أوالً،  املدينة  قدسية  عىل  بنائها  يف  تستند 
اجلغرافية  واإلمكانات  ثانيًا،  ــزوار  ال من  الغفرية 

املتوفرة فيها ثالثًا.

اأهمية البحث:

عىل  الضوء  يسلط  كونه  يف  البحث  أمهية  تــأيت 
 احلسني االمــام  زوار  يواجهها  كبرية  مشكلة 
فيها  النقل  كفاءة  ضعف  من  واملغادرون  القادمون 
وعدم قدرهتا عىل أداء دوره بانسيابية وسهولة، وهذا 
يرجع اىل سوء التخطيط واإلدارة للمؤسسات ذات 

العالقة. 

هدف البحث:

خيارات  تطوير  إىل  املقرتحة  السرتاتيجية  هتدف 
قابلة  وأهــداف  ــرّي،  ب نقل  لسياسة  األمــد  طويلة 
اخليارات،  هذه  تطبيق  لدى  حتقيقها  ينبغي  للقياس 
حلل  شائعة  مقاربة  النقل(  عىل  الطلب  )إدارة  وُتعد 
مشاكل النقل، تستند عىل استعامل القدرات املوجودة 
حركة  هذا  خيّفف  أن  ويمكن  فعاليًة،  أكثر  استعامالً 
السري اىل حّد كبري، مما يؤدي اىل حل فّعال إذا ما تّم 
التفكري بكل التأثريات، كام هيدف البحث اىل وضع 
التغلب  بغية  واالسرتاتيجيات  اخلطط  من  جمموعة 
التوسع يف طرق  تواجه عملية  التي  الصعوبات  عىل 
من  املتزايدة  األعــداد  استيعاب  يف  وكفاءهتا  النقل 

الزوار سنويًا.

منهج البحث:

معرفة  يف  واالصويل  التحلييل  املنهج  استعامل  تم 
الوظيفة  تلك  حكمت  التي  والقوانني  األسباب 

وحددت مدى كفاءهتا.

الحدود الزمانية والمكانية البحث:

دائــريت  ــني  ب ــا  م فلكيًا  الــدراســة  منطقة  تقع 
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عرض)º 32¯50 - º 32¯8 ش( وما بني خطي 
بذلك  وهي  ق(،   44º  ¯19  °  –43¯10( طول 
إقليم  الغريب من  الشاميل  اجلزء  العراق يف  تقع وسط 
من  الغريب  اجلــزء  يف  وحتديدًا  ــط*،  األوس الفرات 
أما  الصحراوية،  اهلضبة  ورشق  الرسويب  السهل 
الشامل  من  فتحدها  الدراسة  ملنطقة  اإلدارية  احلدود 
بابل،  حمافظة  الرشق  ومن  األنبار،  حمافظة  والغرب 
فيام حتّدها من اجلنوب حمافظة النجف األرشف، أما 
تشكل)%5،1(  إذ  كم2   )5034( فتبلغ  مساحتها 
من إمجايل مساحة حمافظات الفرات األوسط البالغة 
)98870( كم2، وهي تتكون إداريًا من ثالثة أقضية 
املقدسة  كربالء  قضاء  تضم  فهي  نواحي،  وثالث 
وقضاء  احلر،  وناحية  احلسينية  ناحية  إداريــًا  ويتبعه 
اهلندية ويتبعه إداريًا ناحيتا اجلدول الغريب واخلريات، 

وقضاء عني التمر، خريطة )1(.

اأوًل:�شتراتيجية النقل والمخططات المقترحة

مفاهيم  خالل  من  التخطيطية  العملية  تنطلق 
يتم  لذلك  واسرتاتيجياته،  النقل  لسياسات  حمددة 
بالنقل  اخلاصة  واالسرتاتيجيات  السياسات  حتديد 
كانت  سواء  هلا،  نقل  خمطط  عمل  املراد  املنطقة  جتاه 
الرئيس  التأثري  أن  إذ  عامة،  أو  خاصة  سياسات 
وحتسني  توسيع  يف  فقط  تكمن  ال  النقل  لسرتاتيجية 
نظام  وحتسني  العمراين  النمو  ملواكبة  الطرق  شبكة 
النقل وتوسيع مسامهته يف التنقل، بل تركز سرتاتيجية 
االساسية  للتجهيزات  أفضل  إدارة  عــىل  النقل 
أفضل عوضًا عن  بشكل  منها  املوجودة واالستفادة 
رئيسة  فعل  كــردة  االستيعابية،  الطاقة  زيــادة  جمرد 

لالزدحام املروري ولزيادة الطلب عىل التنقل، ويتم 
يوضحه  كام  حمددة  كمراحل  النقل  متطلبات  ختطيط 

الشكل )1(.

أمام  كبريًا  حتديًا  االربعينية  زيارة  موسم  يشكل 
النقل، ذلك  قطاع  الدولة وخصوصًا  كافة قطاعات 
تلك  مقتضيات  تتطلب  البرش  من  عظيمة  كتلة  ان 
املدينة،  مركز  وخــارج  داخــل  بني  حتركها  الشعرية 
ضمن وقت حمدد ويف أماكن حمدودة ما يتطلب إدارة 
عالية الكفاءة لتنظيم هذا النوع من النقل الذي تكاد 
تنفرد به مدينة كربالء دون غريها من املدن وال يوجد 
عرب  تكون  الــزوار  حركة  أن  كام  العامل،  يف  شبيه  هلا 
من  اجلهات  كافة  ومن  رئيس  بشكل  الربية  الطرق 
وخاصة  العراق  حمافظات  كافة  من  قدومهم  خالل 
اجلنوبية ومن خارجه أيضًا وبأعداد تتجاوز املاليني 
قطاع  أن  يف  والشك  مستمر،  بازدياد  وهي  سنويًا 
وتتحول  ذلك  الكربى يف  املسؤولية  عليه  تقع  النقل 
تدخاًل  تتطلب  مشكلة  اىل  سنويًا  ــزوار  ال مغادرة 
مبارشًا من قبل كبار املسؤولني يف وزارة النقل وتقديم 
من  الكثري  استعامل  وحتويل  التسهيالت  من  الكثري 
بوزارات  اخلاصة  منها  الكبرية  وخاصة  السيارات 
نقل  املختلفة تساهم يف  آليات اجليش  الدولة وحتى 
تنقلهم  سيارات  تواجد  مناطق  اىل  وإيصاهلم  الزوار 

اىل حمافظاهتم ومناطق سكناهم. 
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خريطة )1( 

الموقع الجغرافي والفلكي والوحدات الإدارية لمحافظة كربالء

املصدر:

مجهورية العراق، وزارة املوارد املائية، املديرية العامة للمساحة، خارطة كربالء اإلدارية، مقياس 500000/1، سنة 2007 .. 1

عذراء طارق خورشيد البيايت، حمافظـة كربـالء دراسة تطبيقية يف اخلرائط اإلقليمية، اجلزء األول، رسالة ماجستي، كلية الرتبية 2. 
للبنات / جامعة بغداد، 2009، ص2.



354

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

ومن أجل تذليل تلك املشكلة واجياد حلول جذرية 
متكاملة  سرتاتيجية  هناك  تكون  أن  األمــر  تطلب 
األركان  هتدف اىل استحداث نظام نقل عاملي متميز 
متكاملة  بالفعالية وتقنيات  تتسم  ومستدام خلدمات 
عىل  النظام  هذا  ويعمل  عامليًا،  مبتكرة  وسياسات 

دعم االحتياجات االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
والبيئية من خالل:

واجلودة  • بالفعالية  تتسم  نقل  خدمات  توفري 
العالية لكل من الركاب والبضائع.

�شكل )1(

تطوير �شتراتيجية النقل في محافظة كربالء

املصدر: وائل محيدان، اخليارات السرتاتيجية الوطنية للنقل الربّي يف لبنان، مجعية اخلط األخرض، بريوت، لبنان، 2010، ص9.
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زيادة معدالت السالمة وإتاحة الفرص للجميع. •
من  • واحلد  مسؤولة  بطريقة  املوارد  استعامل 

حيفظ  وبام  الفريدة  البيئة  عىل  واحلفاظ  التلوث 
قدسية املكان ملنطقة الدراسة.

األنامط  • مجيع  يشمل  متكامل  نقل  قطاع  توفري 
الدراسة  ملنطقة  املستقبلية  االحتياجات  ملواكبة 

بالسالمة والفاعلية والكفاءة والتطور التقني.
والقدرة  • االقتصادية  التنمية  وتعزيز  تشجيع 

التنافسية عىل املستوى الدويل، كام يضمن توفري 
بيئة صحية وآمنه ألفراد املجتمع)1(.

هي  السرتاتيجية  وراء  من  احلقيقية  الفلسفة  إن 
السامح لكل نمط من أنامط النقل بأن يلعب دوره يف 
النظام من أجل تلبية الطلب ضمن إطار عمل يضمن 

االستدامة االجتامعية واالقتصادية واملالية والبيئية.

إّن السرتاتيجية املقرتحة هي مزيج من اإلجراءات 
البنية  ومشاريع  واألنظمة(  )الترشيعات  التنظيمية 
وهي  التحديات،  هذه  ملواجهة  املصممة  التحتية 
واملقارنات  التقييامت  من  مطولة  ــامل  أع حمصلة 
حتديات  وملواجهة  متعددة،  جهات  مع  والتشاور 
هنجًا  ذلك  يتطلب  القادمة  السنوات  يف  النقل  قطاع 
املسامهة  نمط  كل  يستطيع  بحيث  الوسائط،  متعدد 
يف حتقيق اهلدف النهائي، وهو إجياد نظام نقل يدعم 
بالذكر  واجلدير  واحــد،  آن  يف  واملواطن  االقتصاد 
كافة  بني  وترابطًا  تنسيقًا  يتطلب  الوسائط  تعدد  أن 
األنامط وتعاونًا بني سلطات النقل املختلفة، ولذلك 

عىل السرتاتيجية حتقيق اهلدفني اآلتيني:

كل  • تكون  بحيث  متناسق  عمل  إطار  صياغة 
بينها وتسهم بأكرب قدر  النقل مرتابطة فيام  أنامط 

ممكن يف تكوين نظام نقل منسجم ومرتابط.
البنية  • يف  االستثامرات  من  دقيق  مزيج  وضع 

تساهم  بحيث  التنظيمية  واإلجراءات  التحتية 
يف تطوير أداء املرافق واخلدمات املوجودة مسبقًا 
وحتسني استخدامها واستغالهلا مستقباًل بأفضل 
االجتامعية  الكلف  لتقليل  وذلك  ممكن  شكل 
املالية  واملتطلبات  املادية  غري  والعقبات  والبيئية 
أن  وينبغي  امليزانية،  بقيود  االلتزام  أجل  من 
السياق  مع  لتتأقلم  مرنة  السرتاتيجية  تكون 

اإلقليمي)2(.

السرتاتيجيات  إعتامد  النامية  الــدول  يف  ل  يفضَّ
تشّجع  التي  تلك  عىل  املادية  اجلــدوى  إىل  املستندة 
حمدودية  بسبب  وذلك  متوّفرة،  تكنولوجيا  أفضل 
حلوالً  النقل  عىل  الطلب  إدارة  تقدم  لذا  ــوارد،  امل
عملية تشّجع عىل سلوك تنّقل فّعال وتقّدم جمموعة 
إن  والبيئية.  واالجتامعية  االقتصادية  الفوائد  من 
النقل  قطاع  يستخدمها  التي  الطاقة  إمجايّل  تقليص 
هتدف  للتنفيذ  قابلة  إدارية  خطة  وضع  عرب  الربّي، 
إىل حتويل الطلب اىل وسائل نقل مستدامة، ويمكن 
وسائل  وتفعيل  استعامل  بتسهيل  ــك  ذل حتقيق 
السيارات  عدد  بتقليص  أو  وتشجيعها  معينة  نقل 

الصغرية.

األمثل  الطريقة  ليست  هي  كهذه  سرتاتيجية  إن 
أيضًا  بل  فحسب،  الــربّي  النقل  تأثريات  لتخفيف 

األكثر فعالية عىل الصعيد املادي والبيئي)3(.

ركائز  أربعة  عىل  املقرتحة  السرتاتيجية  تستند 
أساسية هي:
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1 . The ــًا ــف ــاًم وكــي تــطــويــر الــنــقــل اجلــامعــي كـ
 development of mass transit in quantity

and quality وتتضمن:

بناء وتوسيع شبكة نقل باحلافالت الكربى ذات  •
الكفاءة العالية وعىل مدار 24 ساعة.

استيعابية  • قدرات  ذات  خطوط  وتطوير  إنشاء 
االستيعاب(  مرتفعة  حافالت  )خطوط  كبرية 
واختيار  واملرتو  للرتام  خطوط  واستحداث 

حمطاهتا بعناية كبرية.
استعامل الباصات الصغرية كوسيلة تكميلية. •
امتيازات وأولويات يف استعامل بعض الطرقات  •

للرفع يف الرسعة واالنتاجية.
واالستثامر  • التشغيل  يف  اخلاص  القطاع  ارشاك 

اخلاص  القطاع  جلذب  مناسبة  وسياسة  )حوافز 
الرسمي(.

ووقــوف . 2 املــرور  إدارة  خطط  وتنفيذ  حتديث 
 Update and املدينة  ــط  وس يف  الــســيــارات 

:implement traffic management plan

 خطة مرور لوسط مدينة كربالء وضواحيها من  •
اإلزدحامات.

 حتديث إشارات املرور وتصميم جديد لقطاعات  •
النقل املختلفة.

وإدارهتا  • وتسعريها  السيارات  لوقوف  خطط 
بمشاركة القطاع اخلاص.

3 . Disable the ــي  ــؤس امل ــون  ــك امل تــعــديــل 
 :institutional component

املدينة  • يف  للنقل  عليا  إرشافية  جلنة  تأسيس   
املقدسة.

تأسيس هيئة نقل يف املدينة املقدسة خاصة بزيارة  •
ذات  املديريات  مجيع  فيها  تشرتك  األربعينية 

العالقة.
باملدينة  • العام  النقل  هيئة  يف  إصالحات  تنفيذ 

وفصل التشغيل عن التنظيم.
تدرجييًا  • احلافالت  مسارات  لتشغيل  عقود  منح 

إىل الرشكات العامة أو اخلاصة.
تأسيس وتقوية أقسام إدارة حركة املرور وأقسام  •

انتظار السيارات عىل مستوى املحافظات )مجيع 
املدن الكربى(.

تأسيس هيئة الطرق الرسيعة التي يتطلب املرور  •
عليها دفع رسوم.

أثناء  • القواعد  تطبيق  يف  املرور  رشطة  مساعدة 
احلركة.

4 . Sustainable للقطاع  املــســتــدام  التمويل 
:finance sector

وللدعم  للتسعري  جديدة  سياسة  بوضع  وذلك 
ومصادر متويل جديدة لالستثامر والدعم والتشغيل 
مالئمة  اكثر  بوسائل  االشخاص  ونقل  احلاجة  عند 
حتسينات  عىل  مبارشة  بصورة  ينعكس  مما  للبيئة، 
التحتية، إضافة اىل تطوير وسائل نقل مجاعية  بالبنية 
الطاقة)4(. استخدام  يف  كفاءة  واكثر  للبيئة  مالئمة 
الناجحة التي تنفذ  هنالك الكثري من السرتاتيجيات 
حاليًا يف كثري من املدن املكتظة باملركبات يدور جلُّها 
االمد  الطويلة  وترتكز  متشاهبة،  سياسات  حول 
العمل  أمهها  عدة  رئيسة  حماور  عىل  خصوصًا  منها 
عىل تفاقم االزدحام املروري جلميع فئات املجتمع، 
هذه  عليها  تقوم  رئيسة  عنارص  ثالثة  هنالك  إنَّ  كام 

السرتاتيجية وهي: 
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االستخدام األمثل لشبكات النقل احلالية.. 1
تطوير نوعية وسائل النقل العام.. 2
البينة . 3 يف  مستدامة  استثامرات  استهداف 

التحتية)5(.

احلالية  النقل  لشبكات  األمثل  االستخدام   .1-1
 Optimum use of existing transport

:networks

يتأتى ذلك من خالل تركيز اجلهود عىل سبعة عنارص 
هي:

البد   :smart choices الذكية  اخليارات   .1-1-1
يتمكنوا  كي  للناس  الدقيقة  املعلومات  توفري  من 
بالقيمة  العالقة  ذات  الصحيح  الوسط  اختيار  من 
املادية للرحلة، كام إن اإلجراءات التي هي يف صالح 
تشجيع استعامل وسائل النقل العامة وحتسني كفاءة 
السرتاتيجية  وهذه  نوعي،  بشكل  النقل  شبكات 
تسعى اىل زيادة الوعي لدى مجيع الفئات من الزوار 
قادرة  غري  تكون  قد  النقل  وسائط  ان  عىل  والسياح 
من  جمموعة  هناك  وانام  واحدة  دفعة  استيعاهبم  عىل 

اخليارات ينبغي اإلهتامم واألخذ هبا.
الطرق  هي   :Red roads احلمراء  الطرق   .1-1-2
يسمح  فال  كامل  بشكل  التوقف  عليها  يمنع  التي 
ان  أدق  وبمعنى  عليها،  الركاب  صعود  أو  بإنزال 

تكون هناك حمطات )STATIONS( معينة وحمددة.
فيها  والتحكم  املرور  حركة  إدارة  تطوير   .1-1-3
 Develop traffic management and املدن   داخل 
control within cities: إن أدوات التحكم يف السري 

كاإلشارات الضوئية والدوارات وعالمات التوقف 
وغريها من أجهزة التحكم يف السري تؤثر عىل كفاءة 

شبكات النقل داخل املدن بشكل واضح، كام أن من 
شأهنا زيادة حجم امللوثات التي تنطلق يف اهلواء، من 
أجل تطوير كل ذلك البد من تطوير الربامج املتعلقة 
الكفاءات  التي تسريها وزيادة  هبا وكذلك األجهزة 
واخلصائص  األدوات  وإجياد  تديرها  التي  البرشية 

الالزمة لقياس كفاءة أدائها.
 Provide للسيارات  مواقف  توفري   .1-1-4
وسائل  استعامل  تيسري  أجل  من  وذلك   :parking

النقل العامة وتقليص أعداد املركبات التي تدخل يف 
دائرة املناطق املزدمحة.

 Support transport 5-1-1. دعم معلومات النقل
املستخدمني  مجيع  أن  من  للتأكد   :information

وال  للنقل،  املتوافرة  املختلفة  اخليارات  يستوعبون 
اليها  يتحقق ذلك ما مل تعرض يف املواقع التي يصل 

عامة الناس.
 Transport networks 6-1-1. إدارة شبكات النقل
بشكل  النقل  شبكات  إدارة  إن   :administration

وصيانة  وتشغيل  املتوافرة  باملوارد  وعلمي  عقالين 
أدائها  للطرق، من شأنه حتسني  التحتية  البنية  ودعم 
للطرق  اجليدة  الصيانة  أن  كام  والتنافيس،  التشغييل 
القيمة  مقارنة  من  البد  إذ  امليش،  عىل  الناس  تشجع 
بالبدائل  للطرق  جديدة  حتتية  بنية  ألية  اإلنشائية 
االخرى للنقل، ألهنا قد تكون أقل كلفة عىل املدى 

البعيد من القيمة احلالية املراد رصفها عىل الطرق. 
 :Traffic management 7-1-1. إدارة حركة السري
التنقالت  قيمة  أو خفض  تقليص  يمكن هبذه االداة 
للرحالت التي هي يف غري أوقات الذروة، كام يمكن 
يمكنها  بحيث  واجلامعات  املدارس  أوقات  تعديل 
املسامهة يف خفض أعداد املركبات يف أوقات الذروة.
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 Supporting العام  النقل  نوعية وسائل  دعم   .2-1
:quality public transport

دورًا  • اجلامعي  النقل  وسائل  تؤدي  أن  ينبغي 
ُاريد  ما  إذا  احلديثة،  االسرتاتيجيات  يف  بارزًا 
حتويل جزء من مستخدمي السيارات الشخصية 
ترك  ذلك  أهداف  أبرز  من  ولعل  نحوها، 
حد  دونام  احلايل  وضعه  عىل  املروري  االزدحام 
المتداد تأثرياته، ومن هنا كان البد لوسائل النقل 
العامة واجلامهريية من استيعاب الزيادة احلاصلة 
يف أعداد الرحالت، ومن أجل أن تكون منافسًا 
ينبغي  املستخدمني،  استقطاب  يف  للطرق  قويًا 
جتاه  اجلودة  عالية  خدمة  وتوفري  نظافتها  مراعاة 
والتأكيد  فيها  التدخني  منع  ودعم  مستخدميها 
عىل اجلوانب األمنية فيها وأن تكون ذات جاذبية 
معينة، كام البد من توفري املعلومات التي حيتاجها 
من  البد  وكذلك  ميرس،  بشكل  املستخدمون 
توفري معايري عالية لدى املشتغلني، كام ال بد من 
العمل عىل التكامل بني احلافالت ووسائل النقل 

اجلامهريية كالقطارات.

:Buses 1-3. احلافالت

تركز هذه السرتاتيجية عىل زيادة ثقة املستخدمني 
رحالهتا،  ورسعة  مواعيدها  دقة  وعىل  احلافالت  يف 
البنية  يف  االستثامر  السرتاتيجية  هذه  ستحاول  لذا 
واملسارات  احلديثة  املواقف  مثل  للحافالت  التحتية 
الذي يعطي  املروري  باحلافالت والتخطيط  اخلاصة 
اىل  الــوصــول  يتم  كــي  للحافالت  السري  أولــويــة 
األهداف التي تركز عليها السرتاتيجية، كام البد من 

.)Express( استعامل حافالت النقل الرسيعة

:Metro 1-4. املرتو
مغايرة  • دفعة  )املرتو(  اخلفيفة  القطارات  توفر 

التوسع  وُيعدُّ  واجلاذبية،  والكفاءة  النوعية  يف 
يف  اهلامة  العنارص  من  الوسائل  هذه  مثل  يف 
ودعم  حتويل  أجل  ومن  السرتاتيجيات، 
يكون  أن  البد  الوسائط  تلك  نحو  االستعامل 
بعض  وتعطى  استعامهلا  الناس  عامة  بمقدور 

االولويات وحتمل مطالب التغيري باستمرار.

:Heavy trains 1-5. القطارات الثقيلة
للمسافات  • كبرية  أمهية  الثقيلة  القطارات  تظهر 

توفري  من  والبد  وطويلة،  متوسطة  هي  التي 
الستعامهلا  الشخصية  للسيارات  كبرية  مواقف 

فيام بعد )6(.

 Intelligent الذكية  النقل  نظم   -2

:Transportation Systems

ُيعدُّ االرتقاء بمستوى قطاع النقل واملواصالت يف 
الوقت احلارض أحد أهم املعايري أو املؤرشات الدالة 
التنمية العمرانية والتطور احلرضي، إذ  عىل مستوى 
يتم قياس تقدم الدول بتقدم وسائل ونظم النقل فيها 
ال سيام إذا اعتمدت عىل تطبيقات تكنولوجية وأنظمة 
ذكية حديثة، وقد برز مؤخرًا استعامل مصطلح نظم 
د ملا كان يعرف سابقًا  النقل الذكية )I.T.S( كلفظ موحَّ
تعني  والطرق، وهي  للمركبات  الذكية  النظم  باسم 
تلك النظم التي تعتمد عىل استعامل تقنيات احلاسب 
بغية  والتحكم  واالتصاالت  وااللكرتونيات  اآليل 
النقل،  مرافق  بأداء  تتعلق  معلومات  عىل  احلصول 
بغية  والبيئية  اجلوية  والظروف  الطقس  عن  وأحيانًا 
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تواجه  أن  يمكن  التي  التحديات  من  العديد  جماهبة 
الذي  األمر  وهو  الربي،  النقل  عملية  أثناء  الــزوار 
السالمة  مستويات  حتسني  يف  يساهم  أن  شأنه  من 
واإلنتاجية واحلركة العامة، كام تعرف عىل أهنا النظم 
التي تعمل عىل تطبيق خمتلف التكنولوجيات احلديثة 

يف النقل من أجل التوصل إىل حتقيق: 

املواقع،  • وحتديد  املركبات  قيادة  يف  املساعدة 
اجلغرافية  املواقع  حتديد  نظام  استعامل  خاصة 

.)GPS(
تدفقات  • انسياب  وتسهيل  املرور  حركة  تيسري   

يف  التحكم  طريق  عن  وذلك  املرورية  احلركة 
اإلشارات الضوئية املرورية.

إرسال  • طريق  عن  املرورية  السالمة  إدارة 
إرسال  مثل  الطريق،  ملستعميل  معلومات 
كالضباب  اجلوية  األحوال  حول  معلومات 

واالمطار أو احلوادث املرورية... الخ()7(.
النقل الذكي إىل عدة أنظمة فرعية  • يصنف نظام 

للمركبات  األوتوماتيكي  املوقع  نظم  أمهها: 
للراكبني  األوتوماتيكي  التعداد  ونظم   )AVL(
)APC( ونظم مجع املرور مستندة عىل البطاقات 
خالل  من  التحديد  ونظم   )CAP( الذكية 
التخطيط  ونظم   )RFID( الراديوية  الرتددات 
 )GIS( اجلغرافية  املعلومات  ونظم  الزمني 
هذه  تستخدم  ما  وعادة  املسافرين،  ومعلومات 
)GPS( من  العاملي  املوقع  نظم حتديد  مع  النظم 

أجل عرض املعلومات ذات الطابع املكاين)8(. 

2-1. ختفيف االزدحام املروري:
نرش إرشادات اإلزدحام املروري من خالل: -

وجود إذاعة متخصصة للمرور. •
 توفري خدمة إستعالمية عن املرور عرب التليفون  •

املحمول.
 تطبيق نظام GPRS لتوفري إرشادات مرورية. •
توفري أماكن لالنتظار )الكراجات(: -
باملناطق  • لالنتظار  تصلح  التي  األماكن  حتديد 

املزدمحة وإسنادها للقطاع اخلاص. 
إنشاء أماكن لالنتظار خارج املدينة جتاور حمطات  •

نقل الركاب.
املرور  • وفقًا إلشارات  الطرق  بعبور  املشاة  إلزام 

بني  تتنوع  اآلليات  من  عدد  تبني  خالل  من 
باعتبارها  فورية  غرامات  فرض  وبني  التحذير 

إعاقة حلركة املرور.

 Integrated road متكاملة  طرق  شبكة   .2-2
:network

تشجيع مشاركة القطاع اخلاص يف إنشاء الطرق  •
الرسيعة بـ)رسوم(.

مراجعة وحتديث العالمات االرشادية بالشوارع  •
والطرق.

تطبيق برامج للصيانة الدورية للطرق. •
املتابعة الدورية حلالة الطرق. •
املواطنني  • شكاوي  لتلقي  مستقلة  وحدة  إنشاء   

واملجتمع املدين.

 تنويع مصادر متويل صيانة الطرق)9(. •

:Sustainable Transport 3- النقل الم�شتدام

هنـاك العديـد مـن االجتاهـات واملحـاوالت لضم 
أهـم العنـارص املتعلقـة هبذا املصطلـح، إذ عرفت جلنة 
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االحتـاد االوريب لـوزارات النقـل نظام النقل املسـتدام 
عـىل أنه:

يسـمح بتحقيـق التنقـالت األساسـية ومتطلبات  •
التنميـة لـكلٍّ من االفـراد واملؤسسـات وبظروف 
الشـخصية  الصحـة  مـع  يتفـق  بشـكل  آمنـة 
بـني  العدالـة  يوفـر  أنـه  كـام  البيئيـة  والسـالمة 

بينهـا. فيـام  املتعاقبـة  األجيـال 

التكلفـة  • مـن حيـث  املتنـاول  املسـتدام يف  النقـل 
والقـدرة عـىل االسـتغالل والفعاليـة، فهـو يوفـر 
خيـارات أنـامط النقـل املختلفة ويدعم التنافسـية 
اإلقتصاديـة فضـاًل عـن دعمـه ملوازنـة )تقـارب( 

التنميـة بـني املناطـق املختلفـة.

نظـام  • فهـو  اهلـدر،  ومـن  االنبعاثـات  مـن  حيـد 
املسـتوى  نفـس  يف  املتجـددة  املصـادر  يسـتعمل 
أو أقـل مـن مسـتوى إصدارهـا، كام أنه يسـتعمل 
تتطلبـه  ملـا  أدنـى  بمسـتويات  النابضـة  املصـادر 
األرايض  اسـتعامل  مـن  االثـر  حـد  مـع  التنميـة 

الضوضـاء)10(. وانتشـار 

النقـل  حتقيـق  اىل  الداعيـة  السـرتاتيجية  تشـمل 
املسـتدام يف العمـوم جمموعـة كبـرية مـن املجهـودات 
احلكوميـة واملؤسسـاتية للتأثـري عـىل الوفـرة واجلـودة 
والبضاعـة،  االفـراد  بتنقـالت  اخلاصـة  والتكلفـة 
ولعـل مـن أبرز املبـادئ الختيـار السياسـات املعتمدة 
املتقدمـة  الـدول  يف  النقـل  السـتدامة  دفعـًا  األكثـر 
النمـوذج املعـروف )الربحيـة املزدوجـة حلـل مشـكلة 
 ،)Win-Win Transportation Solutions النقـل 
االقتصاديـة  األبعـاد  كل  اإلعتبـار  يف  يأخـذ  الـذي 
واالجتامعيـة والبيئيـة ملعاجلـة مشـكالت النقـل عـىل 

مسـتوى واحـد مـن األمهيـة أو عـىل األقـل يعمل عىل 
عـدم التأثـري عـىل حـل تـم اختيـاره لفائـدة بعـد معني 

عـىل حسـاب بعـد آخـر أو البعديـن اآلخريـن.

النقـل  سياسـات  لتحقيـق  الرئيسـة  العوامـل   .1-1
:Sustainable transport policies املسـتدام 

التـي  العوامـل  مـن  العديـد  احلقيقـة  يف  يوجـد 
تسـتطيع سياسـات النقـل مـن خالهلـا حتقيـق التنميـة 
مقاييـس  أربعـة  مراعـاة  مـن  البـد  إذ  املسـتدامة، 
املسـتدام  النقـل  التفكـري يف سياسـات  عنـد  أساسـية 

بـاآليت: متمثلـة 

 Provide 3-1-1. توفـي بدائـل ذات جـودة عالية
 high quality alternatives:

بتوفـري  املتعلقـة  واخليـارات  الـرشوط  حتسـني  إن 
خدمـات النقـل أمـر مهـم مـن أجـل جعـل النقـل يف 
عـىل  العمـل  وتشـجيع  املجتمـع  فئـات  كل  متنـاول 
توفـري البدائـل ألنـامط النقل املختلفـة رشط أن تكون 
أكثـر رفقـًا بالبيئة، ومـن األمثلة لسياسـات يمكن من 
خيـارات  وعـرض  النقـل  خصائـص  زيـادة  خالهلـا 

لتنقـالت أكثـر مثاليـة:

تطويرهـا  • أو  متديدهـا  أو  جديـدة  هيـاكل  إنشـاء 
 )Mass- transit( احلشـود  نقـل  أنـامط  خاصـة 

والـرتام)11(. وامليـرتو  األنفـاق  كقطـار 

إنشـاء هيـاكل قاعديـة ختـص تنقـالت الراجلـني  •
والتنقـالت بـذوي العجلتـني.

دعم النقل العمومي. •

دعـم سياسـات تكميليـة فيـام خيـص إدارة نظـام  •
املعتمديـن. السـيارات  حظـرية  وإدارة  النقـل 
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3-1-2. هتيئة أنظمة نقل اكثر فعالية

:Create more efficient transport systems 

جعـل  اىل  النقـل  نظـام  إدارة  يف  التطويـر  هيـدف 
النظـام املعتمـد وهياكله القاعدية أكثـر فعالية، وذلك 
دون  مـن  خدمـات  جـودة  أو  أعـىل  مسـتوى  بتوفـري 
احلاجـة اىل إنشـاء هيـاكل جديـدة، إذ أن السياسـات 
مصالـح  طـرف  مـن  العمليـات  تطويـر  يف  تتمثـل 
النقـل، ومـن بـني هـذه السياسـات يمكن ذكـر اآليت:

ضبـط وتغيـري توقيتـات إشـارات املـرور بشـكل  •
املروريـة  احلركـة  طبيعـة  مـع  متاشـيًا  مسـتمر 

الذكيـة(. املـرور  )إشـارات 

إعطـاء أولويـة عنـد تغيري توقيت إشـارات املرور  •
إنشـاء  عـىل  والعمـل  اجلامعـي  النقـل  ملركبـات 

ممـرات خاصـة هبـا.

إنشاء ممرات خاصة باملركبات اخلاصة باحلشود •

إرساء معدات أنظمة النقل الذكية. •

إحرتام حدود الرسعات املقّدرة. •

 Effective 3-1-3. إدارة فعالـة السـتعامل املركبات
:management of the use of vehicles

الشخصية  املــركــبــات  اســتــعــامل  إدارة  تسعى 
االنبعاثات  ونسبة  التأخري  فرتة  تقليل  اىل  والتجارية 
عن طريق مراقبة عدد ونوع ومدة رحالت املركبات 
داخل املناطق احلرضية، إذ أن ختفيض نسبة االنبعاثات 
يتوقع أن يتم عن طريق تقليل عدد املركبات يف تيار 
احلركة املرورية، كام أن تسهيل حركتها يعود اىل تقليل 
االزدحام وهلذا فإن سياسات منع املركبات )وخاصة 

اىل  الرحالت حتتاج  أو سياسات منع  منها(  القديمة 
لألفراد  تضمن  الئقة،  خصائص  ذات  بدائل  توفري 
والبضائع من البلوغ اىل حتقيق إحتياجاهتم من النقل، 

ومثال ذلك:

أو  • اخلاصة  السيارات  استعامل  من  احلد  أو  منع 
التجارية خالل فرتات الزيارة ويف أوقات معينة.

فرض تراخيص للتنقل يف مناطق معينة )كمركز  •
املدينة( أو يف املنطقة التجارية )CBD( القريبة من 

منطقة احلرمني.
املنطقة  • خارج  اىل  والكراجات  املواقف  نقل 

التجارية ورفع تسعرية الوقوف لتقليل الرغبة يف 
اقتناء أو التنقل بالسيارات الشخصية.

املتسببة  • السيارات  عىل  معينة  غرامات  حتديد 
باإلزدحام)12(.

:Reduce emissions 3-1-4. احلد من اإلنبعاثات

تسعى سياسات النقل املستدام باإلضافة اىل تقييد 
عدد املركبات ومراقبة اإلزدحام يف مراكز املدن، اىل 
جعل حظائر املركبات أكثر رفقًا وصداقًة للبيئة وذلك 
بتفضيل املركبات األقل افرازًا للغازات الدفيئة، مثل 

هذه السياسات تتجسد من خالل:

 ترشيع قوانني ختص انبعاثات الغازات الدفيئة. •
 حتفيز التكنولوجيات اخلرضاء )الصديقة للبيئة(. •
 فرض رسوم عىل تسجيل السيارات. •
استهالك  • كيفية  ختص  وحتفيزات  رسوم  فرض   

الوقود)13(.

 Traffic وتخطيطها  المرور  اأنظمة  اإدارُة   -  4
:management systems and planning
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هي عمليُة التخطيط والتشغيل خلطِة املواصالت 
وتتلخص  القصري،  املدى  عىل  احلرضية  املناطِق  يف 
لشبكِة  األفضل  االستخداِم  يف  الرئيسة  أهدافها 
كفاءة  ورفِع  ممكنة،  كلفٍة  بأقِل  املوجودة  املواصالت 
قابلية احلركة والتنقل  الشبكة من حيُث حتسني  هذه 
خصوصيِة  عىل  احلفاِظ  مع  ممكْن،  حــٍد  أقــىص  إىل 
أنظمة  إدارة  خطط  وتشتمل  احلرضية.  املنطقة  وبيئِة 
املرور عىل كافِة أنواع املركبات بام يف ذلك املركبات 
فيام  التنسيق  يتم  حيث  واملشاة  والتاكسيات  العامة 
واملمرات  املركبات  مواقف  وكذلك  مجيعًا،  بينها 
اإلدارية  األموِر  إىل  باإلضافة  الرئيسة،  والتقاطعات 

والسياسات املتعلقة بأنظمِة املرور.

وما يميز التخطيط قصري األمد عن طويِل األمد، 
هو أن التخطيط قصري األمد مدته الزمنية )5( سنوات 
تتشكل  إذ  باملرونة،  ومتتاز  أقل  رأســامٍل  إىل  وحتتاج 
حتديدًا  أكثَر  وتكون  األمد،  طويلِة  اخلطِة  عن  بدائُل 
التنفيذ  بسهولة  كذلك  ومتتاز  وحلها،  للمشاكل 
والتطبيق، يف حنِي أن اخلطط الطويلُة األمد تصل إىل 
مدِة 15 سنة، وحتتاج إىل رأسامٍل أكرْب وهي أقل مرونة 
وأصعب يف التنفيذ، ويعترب خمطط قصري األمد عبارة 
للمخطط طويل األمد للوصول  عن خطط مرحلية 

إىل تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات التنموية)14(.

ختطيط النقل هو عملية تعاونية هتدف إىل تشجيع 
املشاركة من مجيع املستخدمني لنظام النقل كاهليئات 
التخطيط  عملية  هبــا  املــنــاط  املختصة  احلكومية 
رجال  وجمتمع  البيئية  واملنظامت  املحلية  واملجالس 
واجلمهور،  الشحن  ورشكات  واملسافرين  األعامل 
وذلك من خالل املشاركة العامة يف عملية االستبيان 

التي تقوم هبا هيئات ختطيط املدن الكربى والتنسيق 
العابر.  النقل  القومية، ومتعهدي  النقل  مع وزارات 
الرؤية  حتقيق  يف  أســايس  دور  النقل  ولتخطيط 
الذي  واملجتمع  الدولة  يف  النقل  لنظام  املستقبلية 
يتضمن دراسة شاملة لالسرتاتيجيات املمكنة وتقييم 
التعاونية  الناجتة عن املشاركة  النظر  خمتلف وجهات 
واملنظامت  الوكاالت  وبني  النقل  ختطيط  هيئات  بني 
جهة  من  العامة  واملشاركة  جهة  من  الصلة  ذات 

ُاخرى )15(.

متعددة  قضية  احلرضي  النقل  ختطيط  عملية  إن 
وضع  منها  ــدف  واهل املــراحــل  ومتعددة  اجلــوانــب 
القواعد الالزمة لضامن االستقرار الدائم لنظم النقل 
لربامج  وفقًا  املستمر  احلرضي  التطور  عملية  لتالئم 
وأهداف حمددة تلبي قدر اإلمكان رغبات السكان يف 
التنقل بسهولة ويرس وأمان وبمستوى خدمة مناسب

النقل . 1 وسائل  لتطوير  السرتاتيجي  التخطيط 
)اخلطط الطويلة األجل( وعادة ما بني 40-20 

سنة يف املستقبل.
العمل . 2 خطط  أو  النقل  وسائط  حتسني  خطط 

التي  الربامج  حمددة  مشاريع  لتحديد  التنفيذية 
ستنفذ يف غضون بضع سنوات.

خطط النقل اخلاصة بإنشاء مسار معني أو حتديد . 3
املشاريع والربامج التي ستنفذ عىل ممرات حمددة، 
مثل طول أحد الطرق الرسيعة اخلاصة، جرس أو 

طريق)16(.

4-1. بدائل وسائط النقل العام:

ضمن  عامليًا  املستخدمة  البدائل  معظم  تقويم  تم 
احلديد  السكة  قطارات  وهي  العام،  النقل  وسائط 
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الثقيلة واخلفيفة ومرتو األنفاق واحلافالت بمختلف 
النقل  وعربات  تشغيلها  طــرق  وخمتلف  أنواعها 
الصغرية عالية التواتر، وذلك من خالل تطبيق عدد 
الطاقة  من  كاًل  تشمل  التي  األساسية  املعايري  من 
املعايري  بعض  جانب  إىل  والــرسعــة،  االستيعابية 
معلومات  تقنية  استخدام  إمكانية  مثل  ــرى  األخ
وقابلية  أخرى  مواقع  يف  التشغيل  وإمكانية  متقدمة 
املكانية  والتغطية  االستيعابية  الطاقة  يف  التوسع 
التقنية  ومالءمة  احلرضي  التطوير  سرتاتيجية  ودعم 
التحتية  التنفيذ  مدة  وطول  املستخدمني  ملتطلبات 

املطلوبة. 

االعتبار  بعني  أخذها  يتعني  التي  التقنيات   .2-4
)لكن تتسم ببعض القيود(:

األحادية . 1 احلديد  السكة  بواسطة  النقل  أنظمة 
األوتوماتيكية.

أنظمة قطارات األنفاق.. 2
ذات . 3 للعربات  األولوية  مسارات  عىل  النقل 

الطاقة االستيعابية العالية واحلافالت.
4-3. األنظمة التي يتعني دراستها فورًا:

4-3-1. النقل بواسطة السكة احلديد اخلفيفة: 
من  مستوى  اخلفيفة  احلديد  السكة  أنظمة  توفر 
ملعظم  الالزمة  باملتطلبات  لاليفاء  كافيًا  يعد  اخلدمة 
املدن التي يتوقع أن يكون حجم الركاب فيها متوسط 
تفصل  ــادة  ع أهنــا  تشغيلها  مميزات  ومــن  احلجم، 
أو  وسطي  فاصل  بواسطة  العربات  سري  حركة  عن 
بواسطة تشغيلها عىل حرم طريق خاص هبا، ولكن 
عندما  خاصة  نفسه  الشارع  عىل  بعضها  تشغيل  يتم 
اخلفيفة  القطارات  وتتكون  ضيقة.  الشوارع  تكون 

 80 طوهلا  يتعدى  ما  نــادرًا  لكن  وحــدات  عدة  من 
أو عالية  العربات منخفضة  مرتًا، وقد تكون أرضية 
اعتامدًا عىل تصميم حمطات الوقوف وحجم املساحة 

املتوفرة للمواقف. 

4-3-2. النقل بواسطة احلافالت واألنظمة املرتبطة 
هبا:

تعد األنظمة املبنية عىل احلافالت التقليدية من بني 
كافة أنظمة النقل العام األكثر مرونة ويمكن أن توفر 
درجة عالية من إمكانية الوصول، إذ أن معظم الطرق 
إعطاء  يمكن  عليه،  العربات  تستوعب  أن  يمكن 
احلافالت  تتطلب  طرق.  بعدة  للحافالت  األولوية 
ة ومسارات احلافالت املوجهة فصاًل ماديًا بني  املسريَّ
احلافالت  يتطلب مسار  بينام  األخرى،  املرور  حركة 

التقليدية فرض قانون احلركة املرورية لتنفيذه.

هنالك العديد من أنظمة تقنية املعلومات املتوفرة 
التوقف  حمطات  يف  باملعلومات  الركاب  متد  التي 
الطرق،  تقاطعات  عند  األولوية  احلافالت  وتعطي 
وتعد رسعة احلافالت واملسافات بينها متامثلة تقريبًا 
مع الرتام، إال أنه قد تكون يف بعض األحيان أكرب إذا 

كانت احلافالت تعمل بدون توقف. 

أحجامها  يف  كبريًا  تفاوتًا  احلــافــالت  تتفاوت 
ويف  الداخيل،  والتصميم  لدهيا  الطاقة  ــدات  ووح
العادة تكون حمطات توقف احلافالت عىل الرصيف، 
املسرية  للحافالت  تكون  أن  املهم  مــن  ــه  أن غــري 
بالقرب  املوجهة حمطات توقف منفصلة  واحلافالت 

من مسار التوجيه.
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4-3-3. نظم التخطيط الزمني: 
للمشاكل  حلوالً  الزمني  التخطيط  نظم  تولد 
م  املزمنة واملرتبطة باستغالل شبكات النقل، وقد قسَّ
اىل  النقل  قطاع  يف  التخطيط  عملية  الباحثني  أحد 

مخس مراحل هي:
تصف . 1 مرحلتني،  يف  ذلك  ويتم  الطرق،  إنشاء 

حساب  يتم  الثانية  املرحلة  ويف  الطرق  االوىل 
تكرار حركة املرور.

حتديد تواتر املرور.. 2
تطوير اجلدول الزمني وهيدف اىل ختفيض الوقت . 3

للراكبني.
تعدد . 4 للحافالت،  الزمني  اجلدول  ختفيض 

املرائب وطريقة الفصل والتقييم التدرجيي.
ختطيط أوقات عمل السائقني وتطوير سرتاتيجية . 5

عمل  أوقات  لتخطيط  املحيل  والتقييم  للفصل 
السائقني)17(.

توسيع شبكة مرتو األنفاق لتغطي مساحة أوسع . 6
من املدينة وأطرافها، ألن املرتو ال يزال املرشوع 
وألنه  والبعيد،  املتوسط  املدى  عىل  كلفة  االقل 
متحرض  وضع  اىل  اجلامعي  النقل  بخدمة  يرقى 
يدر  اقتصاديًا  مرشوعًا  باعتباره  قيمته  تزداد  كام 
عائدًا جمزيًا قد ال يظهر يف موازنة احلكومة ولكن 
مساحة  وتقليص  قصري  وقت  يف  تظهر  نتائجه 
التي  الراحة  وحجم  الصفر  حدود  اىل  الشارع 
تتحقق للراكب، فضاًل عن ذلك فإن خط املرتو 

الواحد يعادل )12( طريقًا بطول خط املرتو.

الخاتمة
يعود السبب األكرب يف تعاظم مشكلة نقل الزوار 
الزيارات  أيام  يف  املقدسة  كربالء  مدينة  وإىل  من 
وخاصة زيارة األربعينية اىل سوء التخطيط وعشوائية 

املوضوعة عن فهم جوهر  القرارات  التنظيم وعجز 
ضمن  من  وهي  السرتاتيجية،  وأبعادها  املشكلة 
لكوهنا  والتفكري  املناقشة  تستحق  التي  القضايا 
تتكرر سنويًا وليس هنالك من حل يضع احلد هلذه 
يف  متس  كوهنا  كبريًا  شعبيًا  استياًء  تثري  التي  املشكلة 
 ،البيت أهل  أتباع  من  واسعة  رشحية  الصميم 
يف  الشهداء  سيد  اىل  الوصول  يف  جياهدون  الذين 
يوم أربعينيته ويتحملون مشاق الطريق ومفخخات 
اإلرهاب، ويف الوقت الذي تشكل فيه هذه الشعرية 
عرتة  اىل  واالنتساب  الوالء  أركان  من  مهاًم  ركنًا 
رسول اهلل، كان من الواجب عىل األكاديميني أن 
تكون هلم مسامهة يف وضع احللول والسرتاتيجيات 
مناسبة  اىل  الشعرية  هذه  وحتويل  العقدة  هذه  لفك 
التي يقدمها  املطلق والتضحيات  الوالء  عاملية تظهر 

أتباع أهل البيت سنويًا.
التو�شيات: 

يف . 1 النقل  ومرافق  الطرق  شبكة  عنارص  تطوير 
وإضافة  القائمة  العنارص  كفاءة  برفع  املدينة، 
يف  التطوير  أولويات  وحتديد  جديدة  عنارص 
وذلك  للمدينة  الشامل  التطوير  سرتاتيجية  ظل 
القائمة  التنقل  بمتطلبات  اإليفاء  يف  للمسامهة 

واملتوقعة.
 زيادة خيارات النقل وتوفري بدائل فاعلة للتنقل . 2

عىل  اإلعتامد  من  تقلل  املجتمع  فئات  جلميع 
املركبات اخلاصة وتساهم يف احلفاظ عىل سالمة 
البيئة من خالل تطوير وتفعيل نظام النقل العام 
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ُا�ش�ض النه�شة في الثورة الح�شينية

 
اأ. م. د. عمار با�سم �سالحاأ. د. حممد جواد حممد �سعيد الطريحي

كلية العلوم االسالمية - جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية - جامعة بغداد

)ما أقول يف حقِّ رجٍل أخفى أعداؤه فضائله بغيًا وحسدًا، وأخفى أحباؤه فضائله خوفًا ووجاًل فخرج ما 
بني الفريقني ما مأل اخلافقني(. 

حممد إدريس  الشافعي)1(.

الملخ�ض

إن املرحلة احلرجة التي نعيشها ويعيشها بلدنا جتعل احلديث عن املوضوعات اللصيقة بالرقي باملجتمعات 
نَّة وسرية آل البيت األطهار،  والسيام اإلسالمية منها، حديثًا رضوريًا، ألنه تطبيق عميل ملا تقرر يف الكتاب والسُّ
واملنهجية  الفكرية  االُسس  تضع  كوهنا  يف  تكمن   احلسني ثورة  يف  النهضة  أسس  عن  احلديث  أمهية  وإن 
الدراسة  أنَّ موضوع  إذ ال خيفى  للكون واحلياة واإلنسان.  التصور اإلسالمي  األمة عىل وفق  الالزمة حلركة 
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأهم قضية، وهي الغاية من وجودنا، وإنَّ هنضة هذه األمة وإصالح حاهلا، وإخراجها مما 

أصاهبا من تراجٍع حضاري، هو يف ذاته توفري لرشوط التمكني واالستخالف يف األرض.

الرسول  التي خاضها سبط  التأرخيية  امللحمة  نقارع اإلرهاب من استذكار تلك  اليوم ونحن  وما أحوجنا 
األكرم وما أحوجنا إىل أخالقه يف املعركة تلك، الشك أن عنوان االرهاب يف عرصنا انام يستمد رشعيته من 
تلك النصوص نفسها التي قام الطغاة يف زمن احلسني بتأويلها وحرفها من أجل رشعنة مسريهتم بعد أن 
كشف اإلمام سوأة نظامهم املنحرف وممارساته الشاذة، واإلرهاب كام كان يف القديم حياول إلغاء اآلخر ورفض 
أي حماولة للتصحيح فهو اليوم حياول ذلك بقوة، فاملعركة القديمة هي نفسها ومن أراد أن ينترص يف هذه املعركة 
فعليه استلهام جتربة االمام احلسني وأن يقف عىل مالمح تلك الثورة ويرسمها يف ذهنه ويرسخها يف وجدانه 
ويعيشها يف واقعه بعيدًا عن شعارات االنتامء من غري اقتداء حقيقي هبا، وهذا يعني حماربة االرهاب بجرأة ومن 
غري رياء، وال سمعة، حماربة تأيت عليه يف هيكله الكثيب لتسقطه وتزيله من الوجود من خالل عمل مدروس 
يقوم عىل تغيري املنكر ما استطعنا إىل ذلك سبياًل. وُتعدُّ الثورة احلسينية أكرب وأنجح ثورة عىل مر التأريخ، كوهنا 

نجحت يف حتقيق النهوض لألمة وإيقاظها من الغفلة التي سدرت فيها حينًا من الزمن. 
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وقد نجحت الثورة احلسينية يف إبراز اإلسالم املحمدي وتنقيته من املخالفات التي رسخها احلكام الطغاة. 
وقد  املختلفة،  احلياة  جوانب  تأثري يف  من  له  ملا  عليها  فحثت  تعاىل  احلاكمية هلل  احلسينية  الثورة  وقد رسخت 
حرص اإلمام احلسني عىل مؤسسة احلكمأ، تسري وفق اخلط اإلسالمي الصححيح ملا يف ذلك من صالح 
احلكم  رأس  اىل  باالساس  موجه  إصالح  أي  اإلصــالح،  هو  النهضة  سامت  أبرز  كان  وقد  والعباد.  البالد 
فبصالحه صالح الرعية وبفساده فسادهم. كام ُيعدُّ الفرد )اإلنسان( حمورًا لعملية اإلصالح احلسيني، وهلذا فقد 
كان هدفًا أساسًا ملن يريد النهوض بأي أمة، وهذا ما حفلت به الثورة احلسينية وأكدت عليه. أخريًا نجحت 
الثورة احلسينية يف التأكيد عىل التجديد واإلحياء يف منظومة املسلمني احلياتية، وجتىل ذلك من حرص اإلمام 
احلسني يف إسباغ الطابع الشمويل عىل ثورته؛ فهي ليست خاصة بشيعته بل هي عامة لألمة التي من شأن 

متسكها بمنظومة القيم لالمام يف ثورته أن تعود حياهتا صافية نقية كام كانت يف عهد الرسالة االول.
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Renaissance foundations in the Husseiniya revolution

Prof. Mohammed Jawad Mohammed Saeed Al-Turaihi 

Prof. Ammar Bassem Saleh

College of Islamic Sciences / Baghdad University 

Abstract
The critical stage in which we live and live our country makes to talk about topics in-

herent sophistication communities، particularly Islamic ones، newly necessary; because 
it is my job to decide in the Quran and Sunnah and the biography of Al al-Bayt pure 
application، and the importance of talking about the foundations of the Renaissance in 
Hussein revolution “p” lies in being put intellectual foundations and methodology nec-
essary for the movement of the nation according to the Islamic concept of the universe، 
life، and human. It is no secret that the subject of the study is closely related to the most 
important issue، which is the purpose of our existence، and the renaissance of the nation 
and the reform of the same، and thus remove them hit by the decline of civilization، it 
is in itself provide the terms of empowerment and succession in the ground And much 
need today and we Ngara terrorism recalling that historical saga fought by the tribe of 
the Prophet Muhammad، “p” and much need to morals in the battle of that، no doubt 
that terrorism address in our time but derives its legitimacy from those same texts by the 
tyrants in the time of Hussein، “p” Ptooelha and crafts in order to correct their careers 
after they revealed Imam Saah their system deviant and practices anomalies، and terror-
ism، as it was in the old trying to cancel the other and to reject any attempt to correct it 
today is trying so hard old battle are the same and wanted to win in this battle he must 
draw inspiration from the experience of Imam Hussein and stands the features of that 
revolution and painted in his mind and Arschha in his conscience and live in an incident 
away from the slogans of loyalty from non-real by following the example، this means 
fighting terrorism boldly it is hypocrisy، not reputation، fight comes in the structure of 
the dune to drop a drive and remove it out of existence through the thoughtful work of 
the to change the evil that we have been able to afford it.

Hosseinieh revolution and is the largest and most successful revolution Throughout 
history، they have succeeded in achieving the advancement of the nation and Aigadha 
of negligence that Sdrt the neighborhood of time. Hosseinieh revolution has succeeded 
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in projecting Islam Mohammadi and purified from the irregularities that entrenched 
dictators.

Hosseinieh revolution has carved governance to God she urged them because of its 
impact on different aspects of life، Imam Hussein، “p” is keen on the ruling establish-
ment is going according Asahhih Islamic calligraphy because of the goodness of the 
country and its people.

The most prominent features of the Renaissance was to reform، any reform directed 
mainly to the head referee Vbeslaha Salah parish and Pfsadh corruption

It is also an individual (human) the focus of the reform process Husseini، but this was 
mainly a target for anyone who wants the advancement of any nation، and this is what 
their catalog Hosseinieh revolution and confirmed it

Finally Hosseinieh revolution succeeded in emphasizing the renewal and revival in 
the life of Muslims system، as evidenced by the keenness of Imam Hussein، “p” in Giv-
ing the holistic nature of the revolution; it is not a private Bshiath but is a general of the 
nation which would adherence to system values   forward in his revolution to return her 
life net pure as it was in the era of the first letter.
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المقدمة

يعلم،  مل  ما  اإلنسان  علََّم  الذي  األكــرم،  هللِ  احلمُد 
التكليف  أمانة  األمانة،  بحمل  ونّوطُه  خليفًة  وجعلُه 
احلضارة،  لبناء  األرض  يف  االستخالف  بأعباء  والقيام 
علَّمنا  الذي  اخلري،  الناس  معلِّم  عىل  والسالم  والصالة 
املجاهدة بالقرآن، وأرشدنا إىل أن تكون حياتنا يف القرآن 
وبالقرآن، وصلِّ اللهم عىل أهل بيت الطاعات، آل حممد 
احلسني  اإلمام  منهم  أخص  السعادة،  وحمل  سادة،  خري 
ونعوذ  عنه،  بالكتابة  القلُم وصاحُبه  ف  الشهيد من ترشَّ
بك اللهم أن نكون ممن رغب عن طريق هو هلا سالك، 

وقال: هلك الناس وهو يف مجلتهم هالك. 

وبعـد... 

فلعلَّ املرحلة احلرجة التي نحياها، جتعل احلديث 
باملجتمعات  بالرقي  اللصيقة  املوضوعات  عن 
والسيام اإلسالمية منها، حديثًا رضوريًا، ألنه تطبيٌق 
عميٌل ملا تقرر يف الكتاب والسنة، وإنَّ أمهية احلديث 
عن أسس النهضة يف ثورة احلسني تكمن يف كوهنا 
حلركة  الالزمة  واملنهجية  الفكرية  األســس  تضع 
واحلياة  للكون  اإلسالمي  التصور  وفق  عىل  األمة 
يرتبط  الدراسة  موضوع  أنَّ  خيفى  ال  إذ  واإلنسان، 
الغاية من وجودنا،  بأهم قضية، وهي  وثيقًا  ارتباطًا 
وإنَّ هنضة هذه األمة وإصالح حاهلا، وإخراجها مما 
أصاهبا من تراجٍع حضاري، هو يف ذاته توفري لرشوط 
الذي  فاملجتمع  األرض،  يف  واالستخالف  التمكني 
حيقق العمران والنهوض احلضاري، يعني أنُه جمتمع 
خلقه  من  الغاية  وحقق  االستخالف  بواجبات  قام 

التي فرضها عليه اإلسالم.

لألفكار  رؤيــة  تقديم  دراستي  اعتمدت  وقــد   
اإلصالحية والنهضوية لدى شخصية عظيمة حافلة 
بالعطاء اإلنساين هي شخصية اإلمام احلسني، فقد 
كان اإلمام احلسني عنوانًا مضيئًا يف حياة اإلنسانية، 
اإلنسانية،  واملسرية  التاريخ  حركة  يف  شاخمًا  ومعلاًم 
ومقاماته  بفضائله  ونطق  الوحي،  بتطهريه  نطق 
النبي، وهلج بذكره املسلمون من مجيع املذاهب، وهو 
واحلكمة  بالعلم  ُعرف  املّتقني،  وقدوة  اهلدى  علم 
واإلخالص والوفاء والصدق واحللم وسائر صفات 

الكامل يف الشخصية اإلسالمية. 

وعــاش  صــبــاه،  منذ  للحق  مــســانــدًا   وقف
البيت  آل  عىل  السلبية  وتداعياهتا  السياسية  األجواء 
احلرص  كل  حريصًا  كان  ذلك  كل  ومع  الطاهر، 
جراحاته،  عىل  متعاليًا  ه  وسموِّ اإلســالم  رفعة  عىل 
سياسته  يف  العليا  املنزلة  اإلســالم  مصلحة  جاعاًل 
قاده ذلك إىل أن  واحلاكمة عىل مجيع خطواته، حتى 
يكون الشجى املعرتض يف حلق القائمني عىل السلطة 
فاستشهد«ع«  وقتله،  لتغييبه  خّططت  التي  الغاشمة 
مظلومًا بعد أن أّدى مسؤولّياته يف بناء قاعدة شعبية 
تواصل مسرية التكامل والسمّو، وبعد أن رسم لوحة 
النرص والنهضة بمداٍد من دمه الطاهر الزكي لريوي 
الذي  اليوم  ذاك  وخيلد  باسمه  فتخلد  كربالء  أرض 
ارتفعت فيه النفس الزكية اىل بارئها لصدق قول من 

قال: »ال يوم كيومك أبا عبد اهلل«.

صاحبه  وملِّ  تعتعته  عىل  البحث  هــذا  جــاء  لقد 
بذكر   احلسني عن  احلديث  رشف  لنيل  حماولة 
شأهنا  من  والتي  منها  اخلروج  يمكن  التي  االسس 
عىل  ويعمل  اليسء  األمة  بواقع  بالنهوض  تسهم  أن 
تضميد جراحها باستذكار عظم التضحية التي بذهلا 
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من  وتفيق  سباهتا،  من  األمــة  لتستيقظ   اإلمام
غفلتها بسريها عىل خط االنحراف والبعد عن جادة 

احلق.    

فهو  صواب  من  فيه  فام  امُلِقل،  جهد  هذا  أخــريًا 
فيه من خطأ وتقصري  اهلل، وما كان  حمض فضٍل من 

فهو مني، واهلل من وراء القصد.

المبحث الأول:
تحديد م�شطلحات البحث

المطلب الأول: الأ�ش�ض لغًة وا�شطالحًا
وقواميسها  اللغة  مظان  بتتبع  اللغة:  يف  األسس 
نجد بأن األساس يتمحور حول عدة معان تكاد ال 

خترج عنها:

املعنى األول: أصل اليشء ومبتدؤه)2(. •

املعنى الثاين: البناء)3(. •

املعنى الثالث: القدم والوجه)4(. •

اليومي  االستعامل  كثرة  مع  اصطالحًا:  األسس 
إنه من  إال  املختلفة  احلياة  مناحي  لكلمة األسس يف 
الغريب أالّ نقف عىل حتديد مصطلحي هلذه املفردة، 
املختلفة  العلوم  أصحاب  بني  اتفاقًا  نجد  نكاد  وال 
عىل تعريف واحد متفق عليه بينهم، فقد اعترب االُس 
مفرد األسس يف املنطق الكالسيكي يدل عىل قضيـة 
عمليات  عـدة  أو  إستنتاجية  عـملية  تشتـرط  ُأولـى 
يقوم  األرسطي  املنطق  أن  ذلك:  ومثال  إستنتاجية، 
هي  األصــول  وهــذه  لإلستنتاج،  أصــول  ثالثة  عىل 
هي  واألســـس  األصـــل  هــو  األس  إذن  األســـس، 
الرياضيات؛  علامء  أما  الفريق)5(،  هذا  عند  األصول 
إليه  املقدار الذي جيب أن يرفع  فريون أن االًس هو 

عىل  احلصول  يتم  )حتى  »األس«  يسمى  معني  عدد 
األساس  األصــيل  العدد  فيسمى  املطلوب؛  العدد 
واملقدار املرفوع األس()6(، وال شك أن املعنى األخري 
غري مراد لنا يف بحثنا هذا بل املراد هو املعنى األول 

وهو اعتبار املصطلح ذي داللة عىل األصل)7(.

مما سبق نستنتج أن مفهوم االُسس مفهوم واسع، 
قدياًم  له  العلامء  إستعامل  خالل  من  مالحظ  وذلك 
وحديثًا كون األساس أصل البناء الصحيح وهذا هو 

املعنى املستنتج من املفاهيم السابقة.

وهو ما نعنيه هنا يف بحثنا، إذ أن املقصود بُاسس 
عليها  انبنت  التي  واملرتكزات  النهضة هي األصول 
احلسينية  الثورة  خالل  من  عنارصها  بكافة  النهضة 

ويف رحاب الشهادة احلسينية. 

المطلب الثاني: مفهوم النه�شة لغًة وا�شطالحًا 

أوالً: مفهوم النهضة لغًة

الثالثي  الفعل  من  اللغة  يف  مــأخــوذة  النهضة 
الكلمة،  أصل  من  والضاد  واهلاء  والنون  )هنض(، 
من  والــنُــهــوض  والعلو،  احلــركــة  عــىل  ــدل  ت وهــي 
النَبْت، َأي استوى  مكان ما: أي القيام عنه، وهَنُض 
ِجناَحيِه  وفر  الذي  الطائر  أي  والناِهُض:  واستقام، 

وهتيأ للنُهوْض والطريان)8(. 

ثانيًا: معنى النهضة اصطالحًا

الفكر  يف  التداول  حديـث  الـنهضة  مفـهوم  ُيعـدُّ 
فعندما  ولذلك  خاصة،  بصورة  واإلسالمي  العريب 
فنحن  اليوم  احلضارية  النهضة  مفهوم  يستعمل 
الكلمة  إليها  تشري  كانت  دالالت  به  نستعيد  بذلك 
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اجلديدة«  »الوالدة  وتعني   »renaissance« األوربية 
عىل  للداللة  املصطلح  هذا  األوربيون  استعمل  وقد 
فرتة معينة من تاريخ أوربا، وما عرفته تلك الفرتة من 
حتوالت فكرية وسياسية وإقتصادية وإجتامعية، وما 
واكب هذه التحوالت من إجتاهات جمددة يف جماالت 
مايراد  وغالبًا  وغريها،  والفلسفة  والعلم  الدين 
انتعاش  أو  انبعاث  حالة  اىل  النهضة  بلفظ  اإلشاره 
أو  ما  يشء  عــودة  تعني  كام  الفرنسية،  اللغة  يف  كام 
شخص معني اىل الظهور من جديد، وهذه الدالالت 
مجيعها استعملها األوربيون لفرتة معيـنة من تـارخيهم 

الفكري واالجتامعي كام مر ذكره سابقًا )9(.

ــوالدة  ــ ــاء والـ ــيـ ــم اإلحـ ــاس ــا ب ــض وتـــعـــرف أي
)RINASCIMENTO(، ألهنا أحيت الرتاث اليوناين 
أو  ــامن  اإلي خالف  ولــو  حتى  به  ما  عىل  وانفتحت 
الفلسفة بأسلوب  الكنيسة، وقد متثل ذلك يف إحياء 
النهضة:  كلمة  عىل  نطلق  أن  يمكن  لذلك  حديث 
»بأهنا احلركة الثقافية التي بدأت يف إيطاليا يف منتصف 
القرن الرابع عرش امليالدي وانتهت يف القرن السابع 

عرش وامتدت من إيطاليا اىل بقية أوربا«)10(.

اسُتعمل  فقد  واإلسالمي  العريب  الفكر  يف  أما 
النهضة احلضارية بمعاٍن ومفردات عديدة  مصطلح 
وغريها،  والتمدن  واإلحياء  التجديد  النهضة  منها: 
»نظرية  تعني:  احلضارية  النهضة  بأن  بعضهم  ويرى 
إسامعيل  فها  وعرَّ أعــىل«)11(.  اىل  درجة  من  الصعود 
احلضارة  مستوى  اىل  العرب  إيصال  »بأهنا  صربي: 

الكونية«)12(.

المطلب الثالث: ُا�ش�ض م�شطلح النه�شة

بمعاٍن ومرادفات  النهضة  اسُتعمل مصطلح  لقد 
عديدة منها: اإلصالح، التجديد، اإلحياء وغريها.

ضد  اللـغة  فــي  اإلصـالح   :reform اإلصالح:   .1
صلوحًا،  يصلح  اليشء  »صلح  يقال:  الفسـاد، 
الفساد؛  نقيض  الصلح وهو  تدل عىل  ومجيعها 
فيقال صلحت حال الرجال، أي أزيـل الفساد 

عنه«)13(.

اصطالحًا: »هو إعادة تشكيل اليشء وجتميعه من 
جديد، أو هو حتسني احلالة أو تصليحها وبنائها، أو 
هو تعديل غري جذري يف شكل احلكم، أو العالقات 
سوى  ليس  وهو  بُاسسها،  املساس  دون  االجتامعية 
دون  القائم  اإلجتامعي  السيايس  النظام  يف  حتسني 

املساس بُاسس هذا النظام«)14(.

نَّة  وقد اسُتعمل مصطلح اإلصالح يف القرآن والسُّ
القرآنـية  النـصوص  تدبرنا  لو  إننا  حيث  النبوية 
منـها  املصطلح  هذا  إستعامل  فـي  رصيـحة  نجـدها 
قَالُوا  رِْض 

َ
اْل ِف  ُتْفِسُدوا  َل  لَُهْم  قِيَل  قـوله: ﴿ِإَوَذا 

إِنََّما َنُْن ُمْصلُِحوَن﴾)15(.
وقول النبي حممد: ))أال َوإَِن يف اجٌلََسْد ُمْضَغًة 
َفَسَد  َفَسَدْت  َوإِذا  ُكلُه  اجٌلََسُد  َصُلَح  َصُلَحْت  إِذا 

اجٌلََسُد ُكله أال َوِهي اٌلَقلْب(()16(.

فاإلصالح يف اإلسالم جاء مصطلحًا عامًا وملاّمً 
 فالنبي واالجتامعية؛  الفكرية  النواحي  بجميع 
جعل حمور رسالته هو اإلصـالح الـذي مـن خاللـه 
اجلامدة؛  واألفــكــار  الــعــادات  يمحي  أن  استطـاع 
فأخرج من اإلندثار اإلصالح ومن اجلمود النامء)17(.
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مـن  اإلحـياء  مصطلـح  ُيعدُّ  اإلحياء:   .2
املصطلحـات البارزة فـي الفكر اإلسالمي وهو 
أحد املصطلحات التي تدّل أو تعرّب عن النهضة؛ 
وذلك لكونه اسـتهدف التفـكري الذي ُيعدُّ مـن 

املحاور األساسية التي تقوم عليها النهضة. 
وقد شاع هذا املصطلح يف العقدين األخريين من 
القرن العرشين، ومن أبرز العـلامء الـذين استـعملوا 
علوم  )إحياء  كتابه  يف  الغـّزايل  هـو  املصطلـح  هذا 
والعبادات  العقائد  عن  فيه  حتدث  الذي  الدين( 
وغريها بأسلوب عرصي، وقد أثنى عليه الكثري من 
َأَجّل الكتب التي تناولت  ه البعض من  العلامء وأعدَّ
جاء  وقد  تفصيليًاحديثًا،  تناوالً  اإلسالمية  املسائل 
النبوية  نَّة  والسُّ الكتاب  يف  املصطلح  هذا  استعامل 
الرشيفة ومنها قوله )سبحانه وتعاىل( يف حمكم كتابه 
ِ َولِلرَُّسوِل  ِيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا هلِلَّ َها الَّ يُّ

َ
العزيز: ﴿يَا أ

َيُوُل  اهلل  نَّ 
َ
أ َواْعلَُموا  ُيْيِيُكْم ۖ  لَِما  َدَعُكْم  إَِذا 

وَن﴾)18(، أي إحياء  نَُّه إَِلْهِ ُتَْشُ
َ
َبنْيَ الَْمرْءِ َوقَلْبِهِ َوأ

قوانينها  وتوضيح  اإلسالمية  واألحكام  التعاليم 
من  جزءًا  جعلها  خالل  من  العملية  وأحكامها 
إحياء  معناه  اإلسالمي  الفكر  يف  فاإلحياء  السلوك، 
العقيدة والرشيعه  اىل  يستند  الذي  الصحيح  التفكري 

النقية الصحيحة.

3. التجديد واالستمرارية: يعد مصطلح التجديد 
العرص  يف  استعامالً  املصطلحات  أوسع  من 
كام  والتجديد  النهضة،  عىل  تدل  التي  احلديث 
وصفه بعض العلامء بأنه: جعل اليشء جديدًا، 
ورونقه  نضارته  إعادة  »يعني  الدين:  فتجديد 
ومعامله  سننه  من  اندرس  ما  وإحياء  وهبائه، 

ونرشه بني الناس«.

كون  من  األمة  به  متر  بام  ارتبط  التجديد  فمفهوم 
دائم  وسعي  لإلصالح  مستمرة  ــوة  دع التجديد 
التواصل  ســامت  من  سمة  وهــو  األفضل،  نحـــو 
التجديد  كان  وإذا  واألمم  الثقافات  بني  احلضاري 
أكثر  تكون  إليه  احلاجة  فإن  اإلصــالح  عنوان  هو 
األمم  تاريخ  يف  حصلت  التي  األزمات  أبان  إحلاحًا 

واحلضارات«)19(.

المطلب الرابع: الح�شين  وواجبات الإمامة

بثورته  قام   احلسني االمام  بأن  احلديث  تقدم 
غفلتها  من  األمــة  إيقاظ  وهــو  مهم،  أمــر  لتحقيق 
بسبب انرصافها عن طريق املصطفى؛ ليعيد لالمة ما 
فقدته من مقوماهتا وذاتياهتا، ويعيد لرشايينها احلياة 
مسريهتا  يف  وحريتها  إرادهتا  هبا  متلك  التي  الكريمة 
النضالية لقيادة ُامم العامل يف ظل حكم متوازن تذاب 
فيه الفوارق االجتامعية، وتقام احلياة عىل ُاسس صلبة 
للقيام هبذه  املحبة واألخاء، وقد اضطلع اإلمام  من 
ينوء  أن  املستحيل  من  بل  صعبة  بواجبات  املهمة 
بحملها غري الوارثني ملرياث النبوة، وهلذا فقد انترص 
احلسني يف عرف كل العقالء؛ فهو إن كان قد خرس 
التاريخ  املعركة لكنه ربح احلرب، واأليام منذ ذلك 
كلامت  الكون  صامخ  يف  تردد  هذا  الناس  يوم  واىل 

 .النور لالمام احلسني

قد  الدنيا  وإن  تــرون،  ما  بنا  نزَل  فقد  بعُد؛  )أما 
إال  منها  يبَق  ومل  معروُفها،  وأدبر  وتنكرت  تغريت، 
صبابًة كصبابِة اإلناِء، وخسيَس عيٍش كاملرعى الوبيل 
أال ترون إىل احلق ال ُيعمُل به، وإىل الباطل ال ُيتناهى 
عنه؛ لريغب املؤمن يف لقاء اهلل، فإيّن ال أرى املوت إال 
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برما()21(، وقد عاش  الظاملني إال  سعادًة واحلياة مع 
أيضًا  ومبغضوه  شانئوه  ومات  مات،  إن  يوم  اإلمام 
يوم أن مات، والدنيا مّلا تذكر اإلمام ومنارصيه، فهي 
والسؤدد،  والــرشف  الرفعة  صفات  بكل  تذكرهم 
واللؤم  النقص  صفات  بكل  مبغضيه  تذكر  بينام 
إن  األوىل  للنظرة  يبدو  قد  وهلذا  والنذالة،  واخلسة 
الظاهر  املعنى  املسلمني،  عند  تعني  )احلسني(  كلمة 
عيل  بن  احلسني  ذلك  عند  لتقف  داللتها  وإن  منها، 
وشخصه... ولكن رسعان ما تتحول هذه النظرة إىل 
الذات والشخصيات لدى  معنى أشمل وأكمل من 
الناقد البصري، ويؤمن إيامنا ال يشوبه ريب بأن كلمة 
وان  الــذات،  ونكران  الفداء  مبدأ  تعني  )احلسني( 
)احلسني( ما هو إال مظهر ومثال هلذا املبدأ يف أكمل 
معانيه... ودليل األدلة عىل هذه هو هذا االدب الذي 
نحن بصدد دراسته، استجالء معانيه وصوره، فلقد 
كان األدب وما زال الصورة احلية التي تنعكس عليها 

عقلية األمة وعقيدهتا وعاداهتا وبيئتها)22(. 

بكل  الــثــورة  ــورة،  ــث ال يعني   احلسني فاسم 
الزمن  منذ  واجلــور،  والطغيان  الظلم  عىل  معانيها 
الذي استشهد فيه واىل عرصنا هذا، فالظلم هو هو، 
واجلور هو هو. ))ان هنج أيب عبد اهلل احلسني ال 
هنج  وإن  أفق،  كل  يف  النور  من  شالالً  يبعث  يزال 
الشهادة،  سـبيل  يعارض  يــزال  ال  الظاملني  أعدائه 

واهنام هنجان ال يلتقيان(()23(.

ــرســول  ال ــني  ع ــىل  ع مــصــنــوع   احلسني إن 
تعليمه  وتوىل  صغريًا  به  اعتنى  من  فهو   االكرم
وتربيته فكان خريج مدرسة النبوة وما كان يصح له 
أن يزل وخيطأ، فمن أراد احلق واستوىص به فلينظر 

قال: جاء  فعن جماهد   ،أي جانب هو احلسني يف 
رجل إىل احلسن واحلسني، فسأهلام، فقاال: إنَّ املسألة 
مثقلٍة،  حلاملة  أو  جُمحفة،  حلاجة  لثالثة:  إال  تصحُّ  ال 
أو دين ٍ فادح؛ فأعطياه ثم أتى ابن عمر؛ فأعطاه ومل 
ك؛ فسأالين؛  يسأله؛ فقال له الرجل: أتيُت إبني عمِّ
 اهلل رسول  ابنا  عمر:  ابن  فقال  تسألني؛  مل  وأنت 

ام كانا ُيغّران بالعلم غّرًا)24(. إهنَّ

كثريًا  عليه  ويثني  حيّبه  األكــرم  النبي  كان  وقد 
عىل  ليوقفهم  موضع  من  أكثر  يف  الصحابة  أمــام 
عن  جاء  فقد   ،حرمته من  وأهنا  حرمتهم  عظيم 
سلامن املحمدي قال: سمعت رسول اهلل، يقول: 
أحبني،  فقد  أحبهام  ومن  ابناي،  واحلسني  ))احلسن 
اجلنة،  أدخله  اهلل  أحبه  ومن  اهلل،  أحبه  أحبني  ومن 
أبغضه  أبغضني  ومن  أبغضني،  فقد  أبغضهام  ومن 

اهلل، ومن أبغضه اهلل أدخله النار(()25(.

الكثرية  بالروايات  الفريقني  كتب  حفلت  وقد 
اخلدري  سعيد  أيب  فعن  املعنى،  هذا  عىل  تدلل  التي 
واحلسني  ))احلسن  قال:  أنَّه  النبي؛  عن  )رض( 

سيدا شباب أهل اجلنة(()26(. 

إال  احلسني  رأيــت  ما  قــال:  هريرة،  أبو  وحــّدث 
فاضت عيني دموعًا، وذلك أن رسول اهلل خرج 
عيّل،  واتكأ  بيدي  فأخذ  املسجد،  يف  فوجدين  يومًا، 
قال  قنيقاع،  بني  ســوق  جــاء  حتى  معه  فانطلقُت 
فجلس  معه،  ورجعت  رجع  ثم  فطاف  كّلمني  وما 
فأتى  لكاع،  يل  ادع  يل:  قــال  واحتبى  املسجد،  يف 
احلسني يشتّد حتى وقع يف حجره، ثم أدخل يده يف 
فم  يفتح   اهلل رسول  فجعل   ،اهلل رسول  حلية 
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احلسني، فيدخل فاه يف فيه، ويقول: ))اللهم إين أحبُّه 
فأحبَّه(()27(. 

فإهنا  يشء  عىل  دلت  إن  وغريها  الروايات  هذه 
املدرسة  فابن   ،احلسني فعل  صوابية  عىل  تدل 
بيته  أهل  أن خيطأ ويسوق  النبوية وخرجيها اليمكن 
ه  التي جعلت جدَّ للموت املحتم لوال أهنا التضحية 
له،  وظلمها  قريش  أذى  حيتمل   األكرم النبي 
أهم  أوجــز  يأيت  وفيام  بعض،  من  بعضها  ذريــة  هم 
لينترص يف معركة  االمام  التي اضطلع هبا  الواجبات 

الوجود مع مناوئيه.

1 . الواجبات الدينية:

لقد تربى احلسني الشهيد يف حجر الرسول وخترج 
يف مدرسته، وهلذا فهو أصغى بسمعه الرشيف ملا ظهر 
وبرز من فم جده، حني يقول: )كلكم راع، وكلكم 
مسؤول عن رعيته( وهكذا نظر احلسني اىل االمة 
ه وهو أكثر الناس يستشعر  هبذا اللحاظ فهي أمة جدِّ
بأهنم رعية له لذا فهو مسؤول أمام اهلل عن رعايتهم، 

والسهر عىل مصاحلهم، والدفاع عنهم.

االمام  ناهض  الكربى  املسؤولية  هذه  ضوء  ويف 
جور االمويني، وناجز خمططاهتم اهلادفة اىل استعباد 
االمة واذالهلا، وهنب ثرواهتا، وقد أدىل أمام احلر 
حلكم  اجلهاد  من  عليه  االسالم  حُيّتمه  بام  وأصحابه 
رسول  إن  الناس:  أهيا  )يا   :فقال يزيد،  الطاغية 
اهلل، قال: )من راى سلطانًا جائرًا مستحاًل حلرم 
يعمل   لسنة رسول اهلل اهلل، خمالفا  لعهد  ناكثًا  اهلل 
يف عباد اهلل باالثم والعدوان، فلم يغري عليه بقول وال 

فعل كان حقًا عىل اهلل أن يدخله مدخله(.

بوجه  القيام  عليه  حيّتم  الديني  الواجب  كان  لقد 
ونكث  اهلل،  حرمات  استحل  الذي  االموي  احلكم 

.عهوده وخالف سنة رسول اهلل

من أجل ذلك مل جيد املسلمون وغري املسلمني يف 
احلسني،  قصة  من  اساًم  أنبل  قصة  الطويل،  تارخيهم 
يف  احلسني  الستشهاد  شبيها  التأريخ  يسجل  فـ))مل 
كربالء(()28(، فهل للحسني الشهيد وأيب الشهيد 
لتضحيات  وهــل  التضحية؟  يف  شبيه  وسيدهم 
ضحاه  بام  شبه  وحديثهم  قديمهم  الديانات  أرباب 
النبي؟ ال يف استشهاده وال يف جمايل بطوالهتم  سبط 
من  بوجه  إليها  يدنو  أو  منها  يقرب  ما  ورجوالهتم 
وجوه الشجاعة التي مجعت صفتي الوداعة والقوة، 
فقد خلصت قصة احلسني يف شخصه من أحداث 
الغالبني،  االبطال  من  كثري  هبا  يتسم  التي  الرضاوة 
من  كثري  هبا  يتسم  التي  الرضاعة  روح  عن  جترَد  كام 
حمببًا  مزاجًا  بذاهتا  وكانت  املغلوبني،  املستضعفني 
ورد  مثله،  ظلم  بغري  الظلم  دفع  يعنيها  نفس  لكل 
العادية بدون استخذاء هلا، وهو سبيل ندر أْن سلكه 

غالب أو مغلوب. 

2 . الواجبات االجتامعية:
بنت  ابن  األرض  وجه  عىل  يكن  مل  بأنه  الشك 
  اكتسب فقد  وهلذا   احلسني االمام  غري  رسوٍل 
وحتى  املسلمني،  مجيع  عند  وحمرتمة  مرموقة  مكانة 
العداء  النبوة  بيت  وألهــل  له  والناصبني  مبغضيه 
يتسللون من  فيه  ثلمة  أن جيدوا  يستطيعون  كانوا  ما 
كان  ما  وكثريًا  منه،  واالنتقاص  فيه  للطعن  خالهلا 
نفوس  يف  املكانة  هذه  بثقل  يستشعر  احلسني  االمام 
االمة، وكان كثريًا ما يستشعر بمسؤوليته أمام االمة 
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عام ُمنيت به من الظلم واالضطهاد من قبل االمويني، 
َوَمْن هو أوىل بحاميتها ورّد االعتداء عنها غريه فهو 
جّدِه،  ديُن  والديُن  ورحيانته،   اهلل رسول  سبط 
بالدرجة االوىل عن  أمُة جّدِه، وهو املسؤول  واالمُة 

رعايتهام.

لقد رأى االمام أنه مسؤول عن هذه االمة، وأنه 
االجتامعية  ــاع  األوض تغيري  يف  حال  بأي  جيدي  ال 
التزام جانب الصمت، وعدم الوثوب يف وجه احلكم 
االموي امليلء باجلور واآلثام، فنهض بأعباء هذه 
وإخالص،  بأمانة  رسالته  وأدى  الكربى،  املسؤولية 
وضحى بنفسه وأهل بيته وأصحابه ليعيد عىل مرسح 
ثورته   فثار القرآن؛  وحكم  اإلسالم  عدالة  احلياة 
الزاكي  دمه  فكان  اهلل،  دين  هبا  فدى  التي  الكربى 
وقد  الدين،  هلذا  البلسم  هو  الرسالة،  بشذى  املعطر 
واستشفَّ  الغيب  وراء  من   النبي نظر  أن  سبق 
األمة  به  مُتنى  ما  اليقني،  بعني  فرأى  امته،  مستقبل 
الفتن  من  يصيبها  وما  الدين،  عن  اإلنحراف  من 
أن  ورأى  قريش،  من  ُاغيلمٍة  أيدي  عىل  واخلطوب 
  فقال  احلسني هو  االسالم  بحامية  يقوم  الذي 
كلمته اخلالدة: »حسني مني وأنا من حسني«)29( فكان 
وقاية  كانت  احلسني ألن تضحيته  النبي حقًا من 
االسالم  شجرة  يروي  الزكي  دُمه  وسيبقى  للقرآن، 
نفس  ذهبت  وهكذا  ــاد.  واآلبـ األحــقــاب  ممر  عىل 
االمام احلسني أسًى عىل ما عانته األمة من رضوب 
املحن والبالء، فقد أمعن الوالة األمويون يف ظلمهم 
وإرهاقهم وفتكوا هبم فتكًا ذريعًا، وراح يقول لالمام 
أبيك  قتلنا شيعة  أنا  اهلل علمَت  عبد  أبا  »يا  احلسني: 
ودفناهم«)30(  عليهم  وصلينا  وكفناهم  فحنطناهم 
وقد بذل قصارى جهوده يف تصفية احلساب معهم، 

وكانت أبرز ممارساته تتمثل يف اآليت:

بن . 1 وعمرو  عدي،  بن  كحجر  أعالمهم  إعدام 
احلمق اخلزاعي وصيفي بن فسيل وغريهم.

صلبهم عىل جذوع النخل.. 2
دفنهم أحياء. . 3
هدم دورهم. . 4
عدم قبول شهادهتم.. 5
حرماهنم من العطاء.. 6
ترويع السيدات من نسائهم.. 7
إىل . 8 أوساطهم.  مجيع  يف  واخلوف  الذعر  إذاعة 

غري ذلك من صنوف اإلرهاق الذي عانوه. لقد 
احلكم  اختذها  التي  القاسية  اإلجراءات  كانت 
فهبَّ  ثورته  أسباب  من  الشيعة  ضد  االموي 
إلنقاذهم من واقعهم املرير، ومحايتهم من اجلور 

والظلم)31(.

أبو  أجلها  مــن  ــار  ث التي  األســبــاب  ــع  أمل ــن  وم
الشهداء هو أن احلكم االموي قد جهد عىل حمو 
ذكر أهل البيت واستئصال مآثرهم ومناقبهم وقد 
استخذم معاوية يف هذا السبيل أخبث الوسائل وهي:

إفتعال األخبار يف احلط من شأهنم.. 1
النشئ . 2 لرتبية  والتعليم  الرتبية  أجهزة  إستخدام 

عىل بغضهم.
معاقبة َمْن يذكر مناقبهم بأقىص العقوبات.. 3
سّبهم عىل املنابر واملآذن وخطب اجلمعة.. 4

وقد عقد اإلمام احلسني مؤمتره السيايس الكبري 
باالجراءات  علاًم  املسلمني  وأحاط  املكرمة  مكة  يف 
يتحرق   وكان معاوية)32(،  اختذها  التي  اخلطرية 
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شوقًا إىل اجلهاد، ويود أن املوت قد وافاه وال يسمع 
سبَّ أبيه عىل املنابر واملآذن)33(. 

المطلب الخام�ض: الثورة الح�شينية نبرا�ٌض لمحاربة 

التطرف والرهاب

 احلسني لالمام  األبية  الزاكية  النفس  انتقلت 
إألى بارئها يف يوم اجلـمعة العارش من حمرم من سنة 
كرَب  وتوىل  كربالء)34(،  اهلجرة يف  من  إحدى وستني 
األثم بقتله أنس بن سنان النخعي، وقيل شمر بن ذي 

اجلوشن، وجاء برأسه خويل بن يزيد)35(.

أن  بالتأكيد  احلسني؟  قصة  انتهت  فهل 
ال  أننا  عليه  والدليل  بالنفي،  هي  ذلك  عن  اإلجابة 
وما  مناسبة،  كل  يف  ذكراه  ونستدعي  نستذكره  زلنا 
استذكار  من  اإلرهاب  نقارع  ونحن  اليوم  أحوجنا 
الرسول  سبط  خاضها  التي  التأرخيية  امللحمة  تلك 
تلك،  املعركة  أخالقه يف  إىل  أحوجنا  وما   األكرم
يستمد  انام  عرصنا  يف  ــاب  االره عنوان  أن  الشك 
الطغاة  قام  التي  نفسها  النصوص  تلك  من  رشعيته 
يف زمن احلسني بتأويلها وحرفها من أجل رشعنة 
مسريهتم بعد أن كشف اإلمام سوأة نظامهم املنحرف 
القديم  يف  كان  كام  ــاب  واإلره الشاذة،  وممارساته 
للتصحيح  حماولة  أي  ورفــض  اآلخــر  إلغاء  حيــاول 
هي  القديمة  فاملعركة  بقوة،  ذلك  حياول  اليوم  فهو 
فعليه  املعركة  هذه  يف  ينترص  أن  أراد  ومن  نفسها 
يقف عىل مالمح  وأن  االمام احلسني  استلهام جتربة 
الثورة ويرسمها يف ذهنه ويرسخها يف وجدانه  تلك 
ويعيشها يف واقعه بعيدًا عن شعارات االنتامء من غري 
اقتداء حقيقي هبا، وهذا يعني حماربة اإلرهاب بجرأة 

ومن غري رياء، وال سمعة، حماربة تأيت عليه يف هيكله 
الكثيب لتسقطه وتزيله من الوجود من خالل عمل 
املنكر ما استطعنا إىل ذلك  مدروس يقوم عىل تغيري 

سبياًل.  

اهلجرة  من  اخلمسني  العام  يف   احلسن تويّف  ملَّا 
الشيعة  فاجتمعت  للحسني؛  باإلمامة  أوىص 
وكان  وترحاهلم،  حّلهم  يف  إليه  يرجعون  حوله، 
للسلطة الغاشمة عيون يف املدينة يكتبون إليه ما يكون 
السلطة  هوى  توافق  ال  التي  املهّمة  األحــداث  من 
تشكل خطرًا جديًا عىل  قد  والتي  املنحرفة،  األموية 
السلطة  هذه  همُّ  كان  ولقد  املرشوع،  غري  وجودها 
ال  موقف  من  عنه  يعرفونه  ملا   احلسني اإلمام  هو 
يلني وال هيادن يف احلق، ومن هنا فقد كتب مروان بن 
إّن رجاالً  املدينة:  احلكم - وكان عامل معاوية عىل 
إىل  خيتلفون  احلجاز  أهل  ووجــوه  العراق  أهل  من 
احلسني بن عيل وأّنه ال يأمن وثوُبه، ولقد بحثت عن 
يومه هذا، ولست  يريد اخلالف  أّنه ال  فبلغني  ذلك 
الكتاُب  بلغ  وملا  بعده،  ملا  أيضًا  هذا  يكون  أن  آمن 
أّما بعد:  معاوية كتب رسالة إىل احلسني هذا نّصها: 
فقد انتهت إيلَّ أمور عنك إْن كانت حقًا فإيّن أرغب 
بك عنها، ولعمر اهلل إّن من أعطى اهلل عهده وميثاقه 
يف  كان  من  بالوفاء  الناس  حّق  وأّن  بالوفاء،  جلدير 
خطرك ورشفك ومنزلتك التي أنزلك اهلل هلا...، وملا 
إليه رسالة  وصل الكتاب إىل احلسني بن عيل، كتب 
وعهده،  ميثاقه  ونقضه  جرائمه  فيها  ذكر  مفّصلة 
عدي  بن  حجر  قاتل  )ألسَت  يأيت:  ما  منها  نقتبس 
أخا كندة وأصحابه املصّلني العابدين، الذين ينكرون 
باملعروف،  ويأمرون  البدع،  ويستفضعون  الظلم، 
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الئم،  لومة  اهلل  يف  خيافون  وال  املنكر،  عن  وينهون 
ثّم قتلتهم ظلاًم وعدوانًا من بعد ما أعطيتهم األيامن 
تأخذهم بحدث كان  املؤّكدة، وال  واملواثيق  املغّلظة 
بعهده. واستخفافًا  اهلل  عىل  جــرأة  وبينهم،   بينك 
أَو لسَت قاتل عمرو بن احلمق صاحب رسول اهلل، 
العبد الصالح الذي أبلته العبادة فنحل جسمه واصفّر 
لونه، فقتلته بعد ما أمنته وأعطيته العهود ما لو فهمته 
عي  املدَّ لسَت  أَو  اجلبال.  شعف  من  لنزلت  العصم 
ثقيف  بن  عبيد  فــراش  عىل  املولود  سمّية  بن  زيــاد 
فزعمت أّنه ابن أبيك، وقد قال رسول اهلل الولُد 
 للفراش وللعاهر احلجر، فرتكَت سنّة رسول اهلل
سّلطته  ثّم  اهلل،  من  هدى  بغري  هواك  وتبعت  تعّمدًا 
عىل أهل اإلسالم يقتلهم، ويقطع أيدهيم وأرجلهم، 
وُيسمل أعينهم، ويصلبهم عىل جذوع النخل، كأّنك 
لست من هذه األّمة وليسوا منك، أَو لسَت صاحب 
احلرضميني الذين كتب فيهم ابن سمية أهّنم عىل دين 
ّمْن  اقتل كلَّ  أن  إليه:  عيل صلوات اهلل عليه فكتبت 
وديُن  بأمرك،  هبم  ومّثل  فقتلهم  عيّل،  دين  عىل  كان 
عيل هو دين ابن عمه الذي كان يرضب عليه أباك 
ويرضبك، وبه جلسَت جملسك الذي أنت فيه، ولوال 
الرحلتني  جتّشم  آبائك  ورشف  رشفك  لكان  ذلك 

رحلة الشتاء والصيف()36(.

الخاتمة

عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
سيد املرسلني وآله الطاهرين أمجعني.

خالصة،  حديث  ولكل  هناية  بداية  فلكل  وبعد؛ 
والبد من وقفة تأمل واستذكار ملا حققه البحث من 

الرحلة  هذه  بعد  نتائج  من  اليه  توصل  وما  مقاصد 
املباركة يف رحاب الشهادة، وعىل النحو االيت: 

إن الثورة احلسينية تعد أكرب وأنجح ثورة عىل مر . 1
التأريخ، كوهنا نجحت يف حتقيق النهوض لألمة 
فيها حينًا من  التي سدرت  الغفلة  وإيقاظها من 

الزمن. 
اإلسالم . 2 إبراز  يف  احلسينية  الثورة  نجحت  لقد 

رسخها  التي  املخالفات  من  وتنقيته  املحمدي 
احلكام الطغاة. 

له . 3 ملا  اإلسالم  عليه  مبدأ ساٍم حث  احلاكمية  إن 
من تأثري يف جوانب احلياة املختلفة، وقد حرص 
تسري  أ،  احلكم  مؤسسة  عىل   احلسني اإلمام 
وفق اخلط اإلسالمي الصححيح ملا يف ذلك من 

صالح البالد والعباد. 
الثورة . 4 يف  النهضة  أسس  أبرز  اإلصالح  يعد 

اىل  باألساس  موجه  إصالح  وهو  احلسينية 
وبفساده  الرعية  صالح  فبصالحه  احلكم  رأس 

فسادهم.
ُيعدُّ الفرد )اإلنسان( حمور عملية االصالح وهلذا . 5

فقد كان هدفًا أساسًا ملن يريد النهوض بأي أمة 
وهذا ما حفلت به الثورة احلسينية وأكدت عليه.

نجحت الثورة احلسينية يف التأكيد عىل التجديد . 6
وهلذا  احلياتية،  املسلمني  منظومة  يف  واإلحياء 
الطابع  إسباغ  يف   احلسني اإلمام  حرص 
بشيعته  خاصة  ليست  فهي  ثورته  عىل  الشمويل 

بل هي عامة لألمة.
مقبٌل ــُذ  ــأُخـ يـ ــال  ــيـ االجـ اىل  ــر  ــظ ان

الــشــهــداء أيب  ــرى  ــ ذك ذاهــــٍب  عــن 
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أهنـــــــــــا إال  الــــوّهــــاج  ــل  ــع ــش ــامل ك
ــن اطـــفـــاِء)37(  نـــور اإللــــــــه جيـــلُّ ع
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الم�شار التاريخي لزيارة الأربعين

)الن�شاأة والتطور(

د. حممد حميد ال�سلمان

باحث - مملكة البحرين

)من أحب أن يكون مسكنه اجلنّة، ومأواه اجلنّة، فال يدع زيارة املظلوم، صاحب كربالء()1(

اإلمام الصادق                                 

الملخ�ض

يف كل عام هجري نقف مع مجوع تلك الزيارة املليونية التي حتث اخلطى إىل كربالء يف العرشين من شهر 
م احلرام من العام  صفر الذي ُيصادف ذكرى مرور أربعني يومًا عىل استشهاد اإلمام احلسني يف العارش من حمرَّ
61هـ )680م( وهي، فيام ُاصطلح عىل تسمية )زيارة األربعني(، التي ُتعد من أعظم الزيارات احلسينية. ففيها، 
تضم كربالء، عىل الرغم من صغر حجمها، يف هذه الزيارة؛ ماليني من البرش الذين يشدون الرحال إىل أرضها 
من خمتلف البالد اإلسالمية القريبة من العراق أو النائية عنه، وفيها، يتوافد مئات اآلالف من الناس من كافة 
أنحاء العامل لزيارة قرب احلسني. حيث يتوجه هؤالء الزوار إىل كربالء بعاطفة جياشة، ووالء ملحوظ وهم يف 
حالة ميش عىل األقدام بأطفاهلم، وشيوخهم، كبارًا وصغارًا، ونساًء ورجاالً، من مدن العراق البعيدة، وبعض 
مدن الدول املجاورة، حاملني الرايات تعبريًا عن النرُصة لإلمام احلسني. يقطع بعضهم ما يزيد عىل )500( 
كيلومرت مشيًا، تضمهم مواكب يرتاوح عدد الزوار هبا بني اخلمسامئة واأللف نسمة. ويسري موكب املعزين بكل 
سكينة ووقار يف مظهر من احلزن العميق، مرتدين املالبس السوداء عالمًة عىل احلداد، وبعضهم يبكي ويلطم 
عىل الصدور تعزية للنبي بمقتل سبطه اإلمام احلسني بن عيل. كام يقوم أهايل املدن والقرى املحاذية 
لطريق الزائرين بنصب اخليام بأحجامها املختلفة، أو يفتحون بيوهتم السرتاحة الزّوار وإطعامهم معتربين ذلك 

تقربًا إىل اهلل وتربكًا وثوابًا.
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The historical path of the Arbaeen pilgrimage – the emergence and devel-

opment

Dr. Mohammed Hamid Al-Salman

The kingdom of Bahrain

Abstract
In every Hijri year, we stand with the million-people masses that trek toward  Karbala on the 

20th of the Islamic month of Safar, which marks the 40th day anniversary of the martyrdom of 
Imam Hussein on the Muharram 10,  61 Hijri / 680 AD, which was named later as "Arbaeen" 
that considered as one of the biggest pilgrimages ever.

Despite its small size, the holy city of Karbala includes millions of people who travel to it 
from various Islamic countries close to or far from Iraq, as many of them walk for more than 
500 Km on foot, accompanied by processions that include between five hundred and one thou-
sand people.

The processions of the mourners walk with humility and sadness in a look of deep sorrow, 
wearing black clothes as a sign of mourning, while some of them weeping and banging on their 
chests in condolence to the Prophet for the death of his grandson Imam Hussein bin Ali "peace 
be upon them", as the people of the cities and villages nearby are erecting tents of different siz-
es, or open their homes for the pilgrims and providing them with comfort and food, considering 
all of these services as a blessing from Allah Almighty.
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مدخل 

الزيارة  تلك  مجوع  مع  نقف  هجري  عام  كل  يف 
املليونية التي حتث اخلطى إىل كربالء يف العرشين من 
يومًا  أربعني  مرور  ذكرى  ُيصادف  الذي  صفر  شهر 
م  العارش من حمرَّ اإلمام احلسني يف  استشهاد  عىل 
العام 61هـ )680م( وهي، فيام ُاصطلح  احلرام من 
أعظم  من  ُتعد  األربــعــني(،  ــارة  )زي بـ  تسميته  عىل 
الزيارات احلسينية ففيها، تضم كربالء - عىل الرغم 
من صغر حجمها- ماليني من البرش الذين يشدون 
اإلسالمية  البالد  خمتلف  من  أرضها  إىل  الرحال 
القريبة من العراق أو النائية عنه، وفيها، يتوافد مئات 
قرب  لزيارة  العامل  أنحاء  كافة  من  الناس  من  اآلالف 
كربالء  إىل  الــزوار  هؤالء  يتوجه  حيث   احلسني
ميش  حالة  يف  وهم  ملحوظ  ووالء  جياشة،  بعاطفة 
عىل األقدام)2( بأطفاهلم وشيوخهم، كبارًا وصغارًا، 
وبعض  البعيدة،  العراق  مدن  من  ورجــاالً،  ونساًء 
عن  تعبريًا  الرايات  حاملني  املجاورة،  الدول  مدن 
يزيد  ما  بعضهم  يقطع   ،احلسني لإلمام  النرُصة 
يرتاوح  مواكب  تضمهم  مشيًا،  كيلومرت   500 عىل 
عدد الزوار هبا بني اخلمسامئة واأللف نسمة. ويسري 
من  مظهر  يف  ــار  ووق سكينة  بكل  املعزين  موكب 
احلزن العميق، مرتدين املالبس السوداء عالمًة عىل 
تعزية  الصدور  عىل  ويلطم  يبكي  وبعضهم  احلداد، 
 .)3(اإلمام احلسني بن عيل بمقتل سبطه   للنبي
كام يقوم أهايل املدن والقرى املحاذية لطريق الزائرين 
بنصب اخليام بأحجامها املختلفة، أو يفتحون بيوهتم 
الزّوار وإطعامهم معتربين ذلك تقربًا إىل  السرتاحة 

اهلل وتربكًا وثوابًا.

عىل  اعــتــامدًا  املناسبة،  هبــذه  الشيعة  اعتنى  وقــد 
الزيارة  روايات وأحاديث رشيفة وردت حول هذه 
ذكرى  مع  األربعني  يوم  يف  احلسينية  الشعائر  إلقامة 
 عيل بن  احلسني  لإلمام  الرشيف  الــرأس  رجوع 
يف  الطاهر  اجلسد  مع  ودفنه  العراق،  إىل  الشام  من 
يوم العرشين من صفر كام جاء يف األثر)4(. ويسمى 
الراس  ردود  حتديدًا  واخلليج  العراق  يف  اليوم  هذا 
)أي رجوع أو عودة الرؤوس(، حيث ُتقام الشعائر 
األحزان عىل  فتتجدد  األليمة  احلادثة  استذكارًا هلذه 

مصاب أهل البيت الكرام.

 وبداية، لسنا بصدد بحث لعرض كافة املناقشات 
متت  زيارة  أول  أقدمية  حتديد  يف  التارخيية  والــرؤى 
األحــرار  أيب  استشهاد  بعد  صفر  من  العرشين  يف 
العام  من  صفر  يف  كانت  وهل   ،عيل بن  احلسني 
61هـ)680م(، أم يف صفر التايل لسنة موقعة كربالء 
فيه  ُنــرشت  املبحث  فذلك  62هــــ)681م(،  العام 
العديد من الدراسات العلمية، والرؤى واملناقشات 
واحلوارات املتباينة واملرتبطة بمناسبة زيارة األربعني 

عىل مدى السنوات املاضية.

التوقف عند حمطات مضيئة  هنا  ولكن سنحاول 
تارخييًا مرت هبا زيارة األربعني يف العديد من احلقب 
 والعصور يف فرتة ما بعد استشهاد اإلمام احلسني
اإلمكان،  بقدر  فيه  متتبعني  احلديث،  العرص  وحتى 
املصادر  بطون  يف  متفرقة  معلومات  من  توافر  ما 
واملراجع، أو افرتاضات بحصول زيارة األربعني يف 
بعض السنوات واحلقب بني سطور تلك املعلومات.

وافية  إجابات  عىل  العثور  حثيثًا  سنحاول  كام 
حلقيقة تأصل وتواصل زيارة األربعني بشكل موسمي 
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بعد الزيارة األوىل التي قام هبا الصحايب اجلليل جابر 
ملوقع  العويف)5(  عطية  وتابعه  األنصاري  اهلل  عبد  بن 
قرب أيب عبد اهلل احلسني يف العرشين من صفر بعد 

موقعة كربالء مبارشة. 

رقمية  متابعات  أو  إحصائيات  أية  ترد  مل  حيث 
حمددة، أو حتى كمية شبه مقربة، يف املصادر واملراجع 
والطريقة  هبا،  املشاركني  والناس  الزيارة  هذه  ملثل 
التي متت من خالهلا مراسيم الزيارة بعد سنة احلادثة 
الزيارة  أن  أي  هلــا.  التالية  والــقــرون  السنوات  أو 
مل   ،احلسني اإلمام  ملرقد  األربعني  يوم  يف  اخلاصة 
متكررة  تأخذ زمخها وديمومتها وظهور إحصائيات 
حوهلا بشكل رقمي بنّي وبشكلها احلايل إال يف القرن 

العرشين امليالدي تقريبًا)6(.

ويمكن مالحظة، أن ثبات زيارة األربعني بشكل 
الطغيان  كل  رغم  الغابرة،  القرون  تلك  خالل  عام 
السلطات  وجترب  عسف  وحتت  والعبايس  األمــوي 
إهلي  إعــالٌم  هَلـُـَو  قرون  طوال  أعقبتهم  التي  اجلائرة 
اإلعالم  أشكال  كل  أمام   احلسني لقضية  مستمٌر 
املضاد املتطور تقنيًا عىل مر العصور والدهور. إعالٌم 
والظلمة  الطغاة  ليفضح  وسيبقى  بقي  ُحسينٌي  إهلي 
أبدًا، ولتبقى ذكرى كربالء وجور بني أمية مسبَّة هلم 

يف التاريخ ال تنتِهي بل تتجدد حتى يوم القيامة.

وتارخييًا، كان املسار االجيايب لزيارة األربعني هو 
ل العاطفة البكائية يف تلك الزيارات عمومًا  الذي حوَّ
إىل غضب يتفجر ضد أولئك الذين صنعوا املأساة يف 
ومآيس  األمة  مآيس  يصنعون  الذين  وضد  التاريخ، 
الشعوب يف كل زمان ويف كل مكان. وطوال مسرية 
مضموهنا  يف  األليمة  الواقعة  واستذكار  األربعني 

ل رصخة غاضبة يف وجه كل يزيد يتجدد  الواعي شكَّ
يف  الطاغية  هذا  أمثال  يتكرر  ما  فبقدر  التاريخ.  عرب 
مر  عىل  اإلهلية  احلكمة  اقتضت  ومكان،  زمان  كل 
آلخر  وتتواصل  األربعني  زيارة  تتكرر  أن  العصور 
كربالء  دروس  ألهم  شاخمًا  عنوانًا  لتبقى  الزمان، 
الواعي من  احلسني، وهو درس احلرية واملوقف 
  احلسني اإلمام  كتب  حيث  أبدًا.  والطغاة  الظلم 
رسالة  أعظم  أصحابه  من  اخلريين  ثلة  ودماء  بدمه 
اإلنساين  التاريخ  يف  واإلصالح  التغيري  يف  حضارية 
املدججة  اجليوش  اعتى  كانت  حتديدًا،  واإلسالمي 
لتقف  املدونة  والفلسفات  األفكار  وأقوى  بالسالح 

عاجزة عن بلوغها عىل مر الدهور.

إيقاف  ينبغي  ال  أنه  عىل  التأكيد  من  البد  ولذا، 
زيارة األربعني أو عدم استدعاء التاريخ وإسقاطه عىل 
عي البعض، ألن ذاك  الواقع املعارص، بحسب ما يدَّ
التاريخ قد مىض بأحداثه ورجاله وال حاجة إلعادة 
اخلالف والرصاع حوله. وهنا ينربي أحد العلامء يف 
الرد عىل هؤالء املعرتضني الذين يطالبون بالسكوت 
عميقة  بكلامت  الــتــاريــخ،  يف  اجلريمة  ــوز  رم عــن 
ن القرآن  موضحًا إن كان الوضع كذلك: ”فلامذا دوَّ
الرصاعات التي حدثت يف التاريخ؟ وملاذا حتدث عن 
املستضعفني  وعن  الطواغيت؟  وخط  األنبياء  خط 
وملاذا  والفاسقني،  الصاحلني  وعن  واملستكربين، 
حتدث القرآن عن املؤمنني واملنافقني، وعن أولياء اهلل 

وأولياء الشيطان؟“ )7(. 

الشيعة  ثبات  كان  هــؤالء،  كل  عىل  ردًا  أنه  كام 
املوالني لبيت النبوة عرب التاريخ عىل أن تبقى مراسيم 
زيارة األربعني والعزاء احلسيني رغم كل التحديات 
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والشعرية  املناسبات  هــذه  حلفظ  والصعوبات، 
العقائدية طوال حقب التاريخ، وإن كلفهم يف بعض 
أرواحًا ودماًء وسجونًا ومالحقات  التاريخ  مراحل 
حاربوا  كام  األربعني  ــارة  زي حاربوا  ــْن  َم ِقبل  من 
ُهزمت  وقد   .احلسني لإلمام  األخرى  الزيارات 
 احلسني اإلمــام  خط  أمــام  املحاوالت  تلك  كل 
التي  األصيلة  املحمدية  للعقيدة  والوالء  الصادق، 
أن  بعد   ،الشهداء سيد  جديد  من  رسمها  أعاد 
حاول يزيد بنظامه املنحرف عن الدين أن يلوي تلك 

العقيدة ويفسدها بمجونه وحتلله السافر.

الحث على الزيارة عقائديًا: 

قال اإلمام أبو عبد اهلل جعفر الصادق: )زوروا 
احلسني وال جتفوه، فإنه سيد شباب أهل اجلنّة من 

اخللق وسيد الشهداء()8(.

وعن أيب جعفر الباقر قال: )مروا شيعتنا بزيارة 
يف  ويمد  الرزق،  يف  يزيد  إتيانه  فإن   ،احلسني قرب 
العمر ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفرتض عىل كل 

مؤمن ُيقّر له باإلمامة من اهلل()9(.

أتى قرب  وعن أيب عبد اهلل الصادق، قال: )من 
احلسني ماشيًا كتب اهلل له بكل خطوٍة ألَف حسنٍة، 

وحما عنه ألَف سيئٍة، ورفَع له ألَف درجٍة()10(.

مثل هذه األحاديث وغريها بالعرشات يف فضل 
املؤمن  لإلنسان  وأمهيتها   احلسني اإلمــام  زيــارة 
سيد  ــزار  ُي أن  استحباب  لتؤكد  جــاءت  حياته،  يف 
الشهداء بشكل عام يف كل األوقات واملناسبات، 
أننا  إال  غريمها.  أو  صفر  أو  حمرم  شهري  يف  ســواء 
خصوصية  عىل  الشيعة  وتأكيد  إرصار  بــأن  نــرى 

زيارة األربعني يف العرشين لشهر صفر من كل عام، 
التي جاءت بعد أربعني يومًا  الزيارة األم  ونعني هبا 
العصور  مر  عىل  تواصلت  إنام  استشهاده؛  من 
منذ فاجعة كربالء، إلحياء دروس النهضة احلسينية 
الثورة  لشعائر  الزمن  ــرة  ذاك يف  وحفرًا  وتأصياًل 
احلسينية، وجتديدًا الستمرارها وحيويتها يف الوجدان 

الشيعي. 

ويبدو أن قضية الرقم أربعني الذي تكرر يف القرآن 
الكريم يف مواضع عدة أيضًا، كام يف قوله تعاىل: ﴿ِإَوذْ 
ِمن  الْعِْجَل  َْذُتُم  اتَّ ُثمَّ  َلْلًَة  ْرَبعِنَي 

َ
أ ُموَس  َواَعْدنَا 

َها  فَإِنَّ ﴿قال  قوله:  ويف  َظالُِموَن﴾)11(،  نُتْم 
َ
َوأ َبْعِدهِ 

فََل  رِْض 
َ
ال ِف  يَتِيُهوَن  َسَنًة  ْرَبعِنَي 

َ
أ َعلَيِْهْم  َمٌة  ُمَرَّ

قوله:  يف  وكذلك  الَْفاِسقِني﴾)12(،  الَْقوِْم  َعَ  َس 
ْ
تَأ

بَِعْشٍ  تَْمْمَناَها 
َ
َوأ َلْلًَة  ثََلثنَِي  ُموَس  ﴿َوَواَعْدنَا 

ِخيهِ 
َ
ل ُموَس  َوقَاَل  َلْلًَة  ْرَبعِنَي 

َ
أ َرّبِهِ  ِميَقاُت  َفَتمَّ 

َسبِيَل  تَتَّبِْع  َوَل  ْصلِْح 
َ
َوأ قَْوِم  ِف  اْخلُْفِن  َهاُروَن 

له  الرقم  هذا  بأن  للعيان  لتبدو  الُْمْفِسِديَن﴾)13(، 
خصوصية ورسًا ال يمكن اكتشاف مكنونه بتفكرينا 
البرشي البسيط، كام هي تلك اخلصوصية التي تتميز 
هبا زيارة األربعني وبرتكيز شديد يف الوجدان الشعبي 
الشيعي الذي حافظ عليها طوال عصور التاريخ منذ 

حدوثها وحتى اليوم.

يذكر  كام   - األربعني  خصوصية  جاءت  ولربام 
السيد املقّرم - ألن النواميس املطردة تتوجه لالعتناء 
بإسداء  وذلك  وفاته  من  يومًا  أربعني  بعد  بالفقيد 
ُتعقد،  مناسبات  يف  مزاياه  وتعداد  وتأبينه  إليه  الرب 
وذكريات تدون ختليدًا لذكراه)14(. ويؤيد هذا الرأي 
النبي  عن  عباس  وابن  الغفاري  ذر  أيب  عن  ورد  ما 
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املؤمن  عىل  لتبكي  األرض  »بأن  قال:  أنه   ،حممد
أربعني صباحًا«)15(. وما ورد عن زرارة عن أيب عبد 
بكت  السامء  )إن  قاله:  ما  بعض  يف   الصادق اهلل 
عىل احلسني أربعني صباحًا بالدم، واألرض بكت 
عليه  بكت  والشمس  بالسواد،  صباحًا  أربعني  عليه 
بكت  واملالئكة  واحلُمرة،  بالكسوف  صباحًا  أربعني 

عليه أربعني صباحًا()16(.

هي  وغريها،  والروايات  األحاديث  هذه  ومثل 
وحتديدًا   ،احلسني اإلمــام  قرب  زيــارة  دّعمت  من 
العقيدة ونرباسًا  زيارة األربعني، وجعلتها جزءًا من 

لطريق الوالء عرب الزمن.

ن�شاأة زيارة الأربعين: 

تشييد  مع  تبدأ  مل  األربعني،  زيــارة  إن  الواقع  يف 
اإلمام  قرب  عىل  واجلص  اآلجر  من  صغرية  قبة  أول 
68هـ  أو  )684م(  65هـــ  العامني  يف   ،احلسني
عندما  الثقفي  عبيد  أيب  بن  املختار  يد  عىل  )687م( 
إنام  الــتــاريــخ)17(،  أحــداث  تذكر  كام  الكوفة  حكم 
هبا،  خاصة  شعائر  هلا  معتربة  كزيارة  نفسها  سجلت 
منذ وطئت أقدام الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل 
األنصاري وخادمه عطية العويف أرض كربالء)18( يف 
استشهاد اإلمام 61هـ )680م(. ونرجح  نفس عام 
نفس  يف  حلدوثها  يميل  الــذي  الــرأي  املقام  هذا  يف 
هذا العام، إذا تتبعنا ذات سياق العناية الربانية التي 
حتى  العليل  وهو   ،العابدين زين  اإلمام  مكنت 
زياد  ابن  جملس  السبايا  مع  ودخوله  السبي  حلظات 
األجساد  لدفن  أيام  ثالثة  بعد  العودة  الكوفة، يف  يف 
حالة  يف  أنه  أي   .زينب عمته  علم  دون  وحتى 

األمر،  هذا  يف  الغيبي  باجلانب  اإليــامن  إىل  الركون 
عودة  يف  أيضًا  حدث  ذلك  بأن  االطمئنان  يمكن 
ركب آل البيت بعد أربعني يومًا بالضبط إىل كربالء، 
يف ذات الوقت لوجود الصحايب جابر األنصاري، إذ 
الركب احلسيني يف زيارة ملفتة  إليه  رسيعًا ما انضم 
التاريخ،  كتب  سجلتها  الرشيف  للقرب  جدًا  ومؤثرة 

فغدت تلك الزيارة مجاعية منذ ذاك الوقت)19(. 

العرشين من صفر مشهودًا  يوم  وبناًء عليه، غدا 
من  اآلالف  مئات  فتتوافد  الناس،  لكل  معروفًا 
الزائرين عىل كربالء لزيارة اإلمام احلسني وإقامة 

الشعائر وجتديد هذه الذكرى األليمة.

كربالء  نمو  بداية   - الواقع  يف   - جعل  ما  وهذا 
دم  سفك  بتأثري  مقدس،  مــدين  حضاري  كمعلم 
وحمط  شاخمة  ولتصبح  تربتها،  عىل  الطاهر  احلسني 
ذلك  منذ  العامل  أصقاع  كل  من  القلوب  وملفى 
ومن  األرض  اهلل  يرث  أن  واىل  اليوم  واىل  التاريخ 
 احلسني اإلمــام  قرب  وجــود  بربكة  وذلــك  عليها. 
وأهل بيته وأصحابه الذين استشهدوا دونه يف واقعة 
السامء منذ ولد اإلمام  التاريخ وخلدهتا قبله  خلَّدها 
هبذه  املؤمنة  النفوس  رسختها  وبالتايل   ،احلسني

القضية إىل اليوم.

الوالء  سامت  من  حتمله  بام  األربعني  ــارة  زي إن 
التاريخ،  عصور  مر  عىل  البيت  وألهــل  للعقيدة 
واستمرارها تنحو ذات اخلط الذي قدمت فيه قوافل 
املحمدي  الوالء  خط  عىل  رخيصة  دماءها  الشهداء 
الصدر  باقر  حممد  السيد  أعطى  ما  وبقدر  األصيل. 
والسيد  اهلــدى،  بنت  وكذلك  الــوالء،  خط  يف  دمه 
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الثاين، والسيد حممد  مهدي احلكيم، والسيد الصدر 
دستغيب،  والسيد  مطهري،  والشيخ  احلكيم،  باقر 
العراق. وكام قدم الشيخ  املقابر اجلامعية يف  وشهداء 
وشهداء  املــوســوي  عباس  والسيد  حــرب  ــب  راغ
كل  وأرايض  أرضنا  وأعطت  دمــاءهــم،  املقاومة 

الرشفاء دمًا عزيزًا عىل طريق الوالء املحمدي)20(.

تطور زيارة الأربعين عبر التاريخ:

متسلسلة  متواترة  إحصائيات  هناك  ليست 
أربعني اإلمام احلسني عىل  للزوار يف مناسبة يوم 
أساسًا  بذلك  يقوم  كان  َمْن  لعدم وجود  التاريخ  مر 
ت عىل العراق اجلريح حيث أن  من األنظمة التي مرَّ
ويمنعها  بل  الزيارة،  هذه  مثل  حيارب  كان  معظمها 

كام فعل املتوكل العبايس أو النظام الصدامي البائد. 

كل  يتقيص  أن  للباحث  يمكن  ال  عليه،  وبناًء 
احلائر  أو  كــربــالء،  إىل  األربــعــني  مناسبة  زيـــارات 
للمشهدين  أو  سابقًا؛  عليه  ُيطلق  كان  كام  احلسيني 
بفرتات  ــرورًا  م هبا،  املقدسني  والعبايس  احلسيني 
التاريخ كافة، ألهنا واقعًا مل ُتذكر هبذا التحديد ضمن 
القرون  منذ  ومناسبة  وقت  كل  يف  املعتادة  الزيارات 
اهلجري  اخلامس  القرن  من  بــدءًا  والسيام  الغابرة، 
بعكس احلال يف تتبع الفرتات التارخيية لتعمري وبناء 
املرقد احلسيني الرشيف، أو كربالء بشكل عام التي 
زيارات ملوك  أكثر وضوحًا وحتديدًا. وحتى  كانت 
ومسؤوليها  الــدول  وحكام  ورؤســـاء  وسالطني 
وسواهم، طوال العهود السابقة، ال نستطيع اعتبارها 
تم  قد  معظمها  أن  حيث  األربعني،  زيــارات  ضمن 
إما قبل شهر حمرم، ما عدا القلة النادرة، أو بعد شهر 

صفر، وغالبًا يف شهري ربيع األول والثاين أو مجادى 
األوىل والثانية)21(.

ولكن يف خالل تتبع حركة تعمري كربالء واملرقد 
الرشيف وازدياد مكانته وعظمته يف نفوس املسلمني 
شيعة وسنة وغريهم، يمكننا غالبًا تتبع أطوار زيارة 
حمطات  عدة  عرب  ضمنيًا  الرشيفة  للمراقد  األربعني 
والعودة  متامًا  والتوقف  والسامح،  املنع  بني  وفرتات 

بزخم كبري، بحسب املراحل اآلتية:

حقب الزيارات بشكل غي متتابع:
العام 61هـ . 1 البيت  زيارة جابر األنصاري وأهل 

بقية  مع  الرشيف  الرأس  وعودة  )680م(، 
الرؤوس إىل كربالء ودفنها مع األجساد عىل يد 

.)22(اإلمام زين العابدين
68هـ . 2 أو  )684م(  65هـ  العام  القبة  ُشيدت 

هناية  حتى  الثقفي  املختار  عهد  يف  )687م(، 
دولته.

193هـ . 3 العام  العبايس  املأمون  اخلليفة  عهد  يف 
وأقيم  الرشيف  القرب  موضع  ُأعيد  )809م(، 

احلائر احلسيني)23(.  
العام . 4 املتوكل،  ابن  العبايس  باهلل  املنترص  زمن 

املرقد  ببناء وعامرة  أمر  الذي  247هـ، )861م( 
واملباين حوله)24(. 

)فنا . 5 الدولة  عضد  قام  البوهيية  الدولة  عهد  يف 
الديلمي(،  بويه  بن  الدولة  ركن  بن  خرسو 
العام  وكربالء  النجف  مشهدي  وجتديد  بعامرة 
369هـ)979م( وأكرم سكان كربالء، وجماوري 

احلرم، والزوار)25(. 
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بعد بناء سور احلائر العام 407هـ، )1016م()26(، . 6
ابن سهالن  البوهيي  الدولة  وزير سلطان  يد  عىل 
واحرتقت  النار  فيه  شبت  أن  بعد  الرامهرمزي 
القبة، ساعد ذلك عىل استقرار الزيارة أكثر لتوافر 
بعض األمان حول البقعة املباركة. وأصبح هذا 
املقدس  واملشهد  لكربالء  حصينًا  حصنًا  السور 

يقيه من غزوات األعداء)27(.
ضمن . 7 افرتاضًا  األربعني،  زيارة  وزادت  عادت 

بقية الزيارات، يف عهد البوهييني، حني ازدهرت 
وزاد  ملحوظًا،  ازدهارًا  عهدهم  يف  كربالء 
الفتنة  فرتة  عدا  ما  املناسبات،  كل  يف  هبا  الزوار 
)1030-1050م( 422-442هـ  أعوام  يف 
وبالذات  )1134م(،  529هـ  العام  ويف   .)28(

الزوار يف كربالء، كام  زاد عدد  يف حمرم وصفر، 
التاريخ ونحسب أن زيارة األربعني  تذكر كتب 
من ضمنها. حيث يذكر ابن اجلوزي بأنه “مىض 
 ،يف هذه األيام إىل زيارة عيل ومشهد احلسني
خلق ال حيصون”، وأضاف مجلة لطيفة جدًا بقوله 

“وظهر التشيع”، كدليل عىل كثرة الزوار)29(. 

أيام . 8 يف  كربالء  سور  تعمري  ُأعيد  وكذلك 
السابع  القرنني  يف  السالجقة(  )اجلالئريني 
والساكنني  الزوار  حلامية  اهلجريني  والثامن 

هبا)30(.
مناسبة الوفود الزائرة يف العام 442هـ )1050م(، . 9

الشيعة  طائفتي  من  وفد  رافقها  والتي  لكربالء 
خارج  من  املسري  يف  بغداد  أهايل  من  والسنة 
كربالء إىل حدود احلرم املقدس، بعد أن انقطعت 
الزيارة من العام 422هـ )1030م(، أي حوايل 
عرشين عامًا. حيث قام هؤالء الزوار من خارج 

عىل  والدراهم  األموال  بتوزيع  يبدو  كام  العراق 
.)31(الفقراء واملساكني بجوار قرب احلسني

اهلل . 10 لدين  النارص  عهد  يف  الزيارات  ازدادت 
عليهم  البيت  ألهل  حمبًا  كان  ألنه  العبايس)32( 
عهده  يف  عادت  لذا  أسالفه.  بخالف  السالم 
صندوقًا  بوضع  وقام  الزيارة،  يف  الشيعة  حرية 
من اخلشب عىل قرب اإلمام احلسني يف العام 

620هـ )1223م()33(.
11 .-907 بني  ما  الفرتة  يف  الصفوي  العهد  يف 

مدينة  شهدت  )1501-1722م(،  1135هـ 
عندما   - )1508م(  914هـ  العام  يف  كربالء 
 - منترصًا  الصفوي  إسامعيل  الشاه  دخلها 
الزوار، ومنهم  توسعًا عمرانيًا ربام زاد يف عدد 
زوار األربعني. فقد أرسع الشاه لزيارة العتبات 
إليها  جتلب  التي  األهنر  أحد  وأصلح  املقدسة 
ومنه  العراق  ومتتع  الشاه”،  “هنر  فُسمّي  املياه 
واهلدوء،  السلم  من  بحقبة  املقدسة  العتبات 
1524م.  العام  حتى  لونكريك،  يصفها  كام 
األول  الكبري  عباس  الشاه  عهد  إبان  وكذلك 
بعد  إذ  )1588-1629م(  1038هـ   -996
عام  الصفوية من جديد  السيطرة  دخوهلا حتت 
وعناية  بأمان  املقدسة  العتبات  متتعت   ،1623

ملحوظة مل حتدث هلا من قبل)34(.
سليامن . 12 السلطان  عهد  يف  العثامين،  العهد  بداية 

)1520-1566م(  926-974هـ  القانوين 
حيث زار كربالء يف العام 941هـ، )1534م(، 
وأبدى اهتاممًا كبريًا باملدينة وعمراهنا وتشجيع 
إصالح  بعد  وخصوصا  هبا،  والسكن  زيارهتا 
إلرواء  وذلك  هبا  يمر  كان  الذي  املاء  جدول 
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بـ)هنر  فُسمي  بساتينها،  زراعة  وإعادة  كربالء 
اليوم  ويسمى  السلطان،  إىل  نسبة  السليامنية( 
بنهر احلسينية. وباملثل حدث يف عهد السلطان 
982-1003هـ.  العثامين،  الثالث  مراد 
بغداد  وايل  أمر  أنه  ذلك  )1574-1595م(، 
احلائر  برتميم  )1583م(،  991هـ  العام  يف 

احلسيني وإعادة تعمريه للزوار)35(.
القرن . 13 وحتى  العرشين  القرن  عرشينيات  ومنذ 

وتطورت  الزيارة  وُنظمت  زادت  احلايل، 
لتحسن  نتيجة  أحيانًا  بشكل ملحوظ ومسجل 
الديني  الدور  وبروز  واخلدمات،  املواصالت 
ملدينة  واالقتصادي  واالجتامعي  الطليعي 

كربالء بسبب وجود املرقدين الرشيفني هبا.

حقب تعثر الزيارات أو انقطاعها:
فرتة الدولة األموية: مل تكن هناك زيارة منتظمة . 1

بشكل  األربعني  زيارة  حتى  وال  للحسني 
فاجعة  بعد  األموية  الدولة  عهد  طوال  علني 
العام  األموية  الدولة  اهنيار  وحتى  كربالء 
لزيارة  الناس  اهنال  عندها  132هـ)749م(، 
نظام  اهنيار  بعد  حدث  كام   احلسني اإلمام 

البعث الديكتاتوري العام 2003م.
الزيارة عمومًا . 2 العبايس: انحرست  املتوكل  عهد 

يف فرتة املتوكل العبايس الذي ناصب أهل البيت 
أمر  )850م(،  236هـ  عام  ففي  السافر.  العداء 
املتوكل هبدم قرب احلسني بكربالء وتم حرث 
من  الناس  وُمنع  باملاء،  وُأغرقت  حوله  األرض 
الزيارة حتت هتديد العقاب قرسًا. ونودي أن كل 
أيام يتم  من وجد عند قرب احلسني بعد ثالثة 
سجنه، فهرب الناس وتركوا الزيارة فأدى ذلك 

أيضًا لتدهور الزراعة وإمهال عمران كربالء زمنًا 
ليس بالقصري)36(. 

العام 422 وحتى 442هـ، توقفت وتعثرت . 3 يف 
بسبب  األربعني،  زيارة  ومنها  لكربالء  الزيارة 
العراق  سادت  التي  والشغب  الفتنة  أعامل 
حينها)37(، وبالذات يف املناطق الشيعية واملزارات 
فيام  املتعصبني  من  جمموعة  هبا  وقامت  املقدسة. 
سبب  مما  بالبارحة،  الليلة  أشبه  ما  قوله  يمكن 
رعبًا للزوار، فاثر ذلك سلبًا عىل مواسم الزيارة 
كربالء  مدينة  إىل   - بالطبع  األربعني  ومنها   -

والعتبات املقدسة بشكل خاص.
كام تعطلت الزيارة يف العام 489هـ )1095م(، . 4

مشهد  عىل  خفاجة)38(  عشرية  هجوم  خالل 
هذه  اجلوزي  ابن  يدون  حيث   ،احلسني
املسجد  إىل  “أتوا  خفاجة  بني  أن  بقوله  احلادثة 
سيف  إليهم  فوجه  باملنكر،  فتظاهروا  باحلائر 
وأخذوا  باملشهد،  فكبسوهم  عسكرًا  الدولة)39( 
الرضيح”،  عند  خلق  منهم  وُقتل  أبوابه،  عليهم 
املشهد  يف  وأهنم  ذلك،  األثري  ابن  يؤكد  كام 

احلسيني “تظاهروا بالفساد واملنكر”)40(.
ومنها . 5 يبدو،  كام  عمومًا  الزيارات  تعطلت 

األربعني لبعض الوقت عام 656هـ )1258م(، 
والعراق  العباسية  الدولة  املغول  هاجم  حني 
العاصمة  عىل  هجومهم  وأن  خصوصًا  حتديدًا. 
وصفر  احلرام  حمرم  شهري  بني  كان  العباسية 
للعام 656هـ، بعد فتنة مذهبية حدثت بني السنة 
بغداد عىل جاري عادهتم، كام يذكر  والشيعة يف 
اخللفاء  آخر  بتصفية  املغول  وقام  الفداء.  أبو 
وأشاعوا  باهلل)41(،  املستعصم  وهو  العباسيني، 
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وما  بغداد  كل  يف  واخلراب  والقتل  الدمار 
احللة  أهل  وقام  يومًا)42(.  أربعني  ملدة  جاورها 
والكوفة لدفع القتل والسبي عن أنفسهم، بجمع 
فرتاجع  هوالكو  إىل  أعطوه  املال  من  كبري  مبلغ 
عن قتلهم)43(. وليس هناك معلومات موثقة عام 
حدث يف زيارة األربعني يف فرتة تواجد املغول يف 
العراق وما أحدثوه من قتل وتدمري ملعظم املواقع 
باعتبارها  بالذات  وبغداد  العراق،  يف  احليوية 

كانت عاصمة اخلالفة العباسية)44(. 
6 .-1426( 830-835هـ  بني  ما  الفرتة  يف 

الرتكامنية  احلكومات  سيطرة  خالل  1431م( 
حروب  وقعت  العراق،  يف  األمور  مقاليد  عىل 
الذي  اخلراب  نتيجتها  من  كان  متفرقة  داخلية 
عم العراق، ومنه غالء األسعار وانتشار األوبئة 
وبالتأكيد  وغريها.  كالطاعون  واألمراض 
الزوار  قدوم  عىل  كثريًا  أثَّر  الوضع  هذا  إن 
لألرضحة املقدسة ومنها زيارة األربعني لكربالء 

املقدسة)45(. 
يف العام 857هـ )1453م(، دخل السلطان عيل . 7

بن حممد بن فالح املشعشعي)46( احللة فأحرقها 
عىل  وجتارس  املقدسة،  املشاهد  وهنب  وخرهبا، 
ودخلها  بكربالء،  املقدسة  والعتبات  النجف 
البرصة  إىل  أمواهلا  نقل  ثم  فعل  ما  وفعل  عنوة 
الزيارة بسبب هذه  تتم  مل  وبالتايل  واحلويزة)47(. 
التايل 858هـ )1454م(،  العام  األحداث حتى 
بإرسال  بوداق(  )پير  الوضع  هذا  أهنى  حني 
توجه  بغداد، ومن هناك  إىل  عساكره من شرياز 
إىل احللة واسرتدها، وأعاد بناء سوقها واملشهد، 

وعّمر هبا قلعة)48(. 

للميالد، . 8 عرش  والثامن  عرش  السابع  القرنني  يف 
تأثرت  العثامين،  الصفوي  الرصاع  فرتة  خالل 
تلك  بسبب  وجزر  مد  بني  وزياراهتا  كربالء 
الرصاعات وما خلفته من حروب ودمار وعدم 
األمان)49(. فمثاًل يف العامني 1035- 1036هـ 
خالل  الزيارة  تعطلت  )1625-1626م( 
حصار بغداد من قبل العثامنيني يف عهد السلطان 
احللة،  عىل  االستيالء  تم  وقد  الرابع،  مراد 
فيها  ُقتل  دامية  حروب  وقعت  حيث  وكربالء، 

اآلالف)50(.
اهلجوم عىل كربالء يف الفرتة الوهابية، خالل شهر . 9

ذي القعدة من العام 1216هـ هـ)1801م(، مما 
وهنب  األسوار  هدم  بعد  الزيارة  النقطاع  أدى 
الرشيفني  املرقدين  يف  النفائس  ورسقة  املدينة 
وحرقهام. كام وصفها بن برش: ”وقصدوا أرض 
كربالء، تسوروا جدراهنا ودخلوها عنوة وقتلوا 
غالب أهلها يف األسواق والبيوت، وهدموا القبة 
املوضوعة بزعم من اعتقد فيها عىل قرب احلسني، 
حوهلا  وما  القبة  يف  ما  رسقوا[  ]أي  واخذوا 
ومجيع ما يف البلد من األموال والسالح واللباس 
الثمينة  واملصاحف  والفضة  والذهب  والفرش 
وغري ذلك مما يعجز عنه احلرص. ومل يلبثوا فيها إال 
ضحوة، وخرجوا منها قرب الظهر بجميع تلك 

األموال، وقتل من أهلها نحو ألفي رجل)51(.
هجمت . 10 حني  )1807م(،  1222هـ  العام  يف 

وعاثت  والرولة  والظفري  اجلرباء  عشائر 
وكربالء،  احللة،  شمل  فسادًا  بالقصبات 
والنجف، وكان هناك حوايل أربعني ألف زائر 
من إيران يف كربالء تعرضوا للحصار، وكانت 
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وبعض  القاجاري  عيل  فتح  الشاه  حرم  فيهم 
اخلانات يف عهد الوزير سعيد باشا. وقد نذرت 
اإليوان  تكيس  منهم  نجت  إن  الشاه  حرم 
احلسيني ذهبًا. وفعال نجت من احلصار ووفت 
بنذرها. ولعلها كانت تلك زيارة األربعني)52(.

1258هـ . 11 العام  األربعني  زيارة  تعطلت   
)1842م(، يف عهد الوايل العثامين حممد نجيب 
شهرًا  حوايل  كربالء  حارص  الذي  باشا)53(، 
باملدفعية،  أسوارها  دمر  أن  بعد  عنوة  ودخلها 
راح  مروعة  بمجزرة  وقام  جنوده،  واستباحها 
آخر  قول  يف  آالف   9 أو  آالف   4 ضحيتها 

أكثرهم من النساء واألطفال)54(.
القنصل . 12 قرر  )1904م(،  1322هـ  العام  يف 

الرتكي يف العراق، منح 23 ألف جواز سفر كل 
اخليول  عىل  العراق  إىل  املسافرين  للزوار  عام 
من  )املشاية(  املشاة  أما  احلمري،  أو  البغال  أو 
النساء واألطفال فليسوا بحاجة إىل جواز سفر. 
طريق  يسلكون  الذين  الزوار  عدد  ُيقدر  وكان 
ألف   100 إىل   50 بني  العراق  إىل  “كرمنشاه” 

إىل  الزوار  هؤالء  بقي  وربام  عام)55(.  كل  زائر 
إىل  للعودة  املسافة  ألن  ذلك  األربعني،  زيارة 
الرجوع  من  يتمكنون  ال  وقد  بعيدة  ديارهم 
األربعني  زيارة  إىل  فيبقون  حمرم  شهر  نفس  يف 

والبد. 

الرحالة وزيارة الأربعين:

احلائر  أو  كربالء  زاروا  الذين  الرحالة  حتى 
احلسيني حتديدًا طوال التاريخ، مل يذكروا لنا لألسف 
أي شئ عن مناسبة زيارة األربعني، ال من حيث عدد 

أو حتى جمرد ذكر هلا.  أية أحداث عنها،  أو  الزوار، 
ولربام غالبًا مل يكونوا متواجدين يف رحالهتم خالل 
املظهر  هبذا  تكن  مل  الزيارة  هذه  أن  أو  صفر،  شهر 

املميز الذي نشاهده هبا اليوم. 

الثامن  والقرن  السابع  القرن  بني  الفرتة  ففي 
الرحالة  مثل  الرحالة  بعض  أسامء  نجد  اهلجريني، 
الطنجي،  ذكره  ما  وكذلك  اهلــروي)56(.  احلسن  أبو 
727هـ  عام  كربالء  مدينة  زار  الذي  بطوطة،  ابن 

)1326م()57(.

تكسريا(  )بــيــدرو  الربتغايل  الرحالة  ذكــر  بينام 
)سبتمرب  1013هــــ  للعام  األوىل  ــادى  مج شهر  يف 
منهم  ربام  للزوار،  خانات  هبا  أن  وذكر  1604م(، 
بالطابوق  حمكاًم  بناًء  مبنية  وأسواقها  األربعني،  زوار 
وهبا العديد من السلع التجارية، وشاهد فيها أكثر من 

4 آالف بيت معظمها من الطني املجفف)58(.

يف  كربالء  زار  نيبور(  )كارستن  الرحالة  وحتى 
ديسمرب العام 1765)1179هـ.()59(.

العامل  وكذلك ما ُسجل عن كربالء ضمن رحلة 
 )60()John Ussher( االنجليزي جون أرش  اجلغرايف 

العام 1862م.)1279هـ()61(.

عنها  وكتب  كربالء  البغدادي  املنشئ  زار  كام 
العام  يف  البغدادي”)62(  املنشئ  “رحلة  كتابه  ضمن 

 .)63(1822

وُيــدعــى  الفرنسيني  الصحفيني  ــد  أح أن  كــام 
القرن  مطلع  يف  كربالء  زار  بــابِــن.(،  )غوستاف. 
العرشين عام 1326هـ )1908م(، وذكر معلومات 
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اإلشارة  دون  فقط،  حمرم  شهر  يف  الــزوار  عن  قّيمة 
لشهر صفر ولزيارة األربعني. ولعلها مل تكن ملحوظة 
آنذاك أو بذاك الزخم والتنظيم كام هي اليوم بالطبع. 
جاء ذلك يف املجلة الفرنسية املسامة )االلسرتسيوان( 
“الكعبة  عنوان  حتت  بمقالة  باريس  يف  الــصــادرة 
هلا.  الزائر  الفرنيس  الُصحفي  هذا  نقاًل عن  الثانية”، 
حيث كتب أن زوار كربالء يكثرون يف الشهر امُلحرم، 
حيث تأيت إليها من كل صوب القوافل مئاٍت مئات، 
واألدعية  الصلوات  شهر  هو  امُلحرم  شهر  فيكون 

والتوبة)64(.

كام زارها يف العام 1328هـ )1910م(، الرحالة 
اهلندي حممد هارون اهلندي امللقب بالزنـگـي پوري، 
يقترصون  اإلمام احلسني، ال  بأن زوار قرب  وذكر 
ــراب  األع من  إهنــم  بل  كــربــالء،  مدينة  ــايل  أه عىل 
والسند  اهلند  وأهــل  واألكــراد  واألتــراك  والفرس 
وأهل  ورومــة  روسيا  وأهــل  والتتار  الصني  وأهــل 
وصفًا  وقدم  وآسيا.  أوروبا  وأهل  وأمريكا  أفريقيا 
وصلوات  وأدعية  وكيفيتها  للزيارة  ومطوالً  دقيقًا 
1329هـ  العام  يف  رحلته  كتاب  وأصدر  الزائرين. 
الدقيق  وصفه  يف  للنظر  امللفت  أن  إال  )1912م(. 
لكافة أنواع زيارات املرقد الرشيف، أنه مل يذكر زيارة 
األربعني حتديدًا رغم أمهيتها. فام هو الرس يف ذلك؟ 
أم  الناس؟  عند  ومشهورة  مستمرة  كانت  أليست 
خيش الرحالة اهلندي املسلم ذكر زيارة األربعني من 
باب التقية يف بالده التي تشيع منها ديانة الوثنية، فقال 
“هلا زيارات خمصوصة”؟ إذ يقول الرحالة: ”منذ أمد 

العباسية  وكذا  احلسينية  احلرضة  أبواب  كانت  بعيد 
حمرم  شهر  وليايل  رمضان  شهر  ليايل  طوال  مفتوحة 

األضحى  الثالثة  واألعياد  اجلمعة،  وليايل  احلــرام 
املناسبات  ليايل  إىل  باإلضافة  والغدير،  والفطر 
الدينية كأول رجب ونصفه، ونصف شهر رمضان، 
زيارات  هلا  التي  املناسبات  من  وغريها  عرفه  ويوم 
خمصوصة، أما سائر الليايل فُتغلق األبواب بعد ميض 

ثلث الليل”)65(. 

اإح�شائيات زيارة الأربعين في التاريخ المعا�شر:

يف تقرير كتبه املسؤول السيايس االنجليزي باحللة 
عدد  أن  فيه  يذكر   1920 العام  من  أبريل  شهر  يف 
العام من النجف فقط بلغوا  زوار األربعني يف ذلك 
عرشون  يتقدمهم  شخص  آالف  سبعة  إىل  ستة  بني 
حوايل  أي  شخص  مئة  من  أكثر  ضم  للعزاء  موكبًا 
البقية،  أما  مبارشة  العزاء  يف  شاركوا  شخص   200
الفرسان  من  “فرقة  فشكلوا  التقرير،  فيصفهم  كام 
لوزام  حاملة  اجلــامل  من  كبري  عدد  يليهم  العرب، 
عائلة احلسني  التي متثل  الشخصيات  منزلية وبعض 
يف  دمشق  من  وصلوا  أهنم  ويقال  أفرادها  ُأرس  التي 
مناسبة كهذه. وكان ييل هذا موكب كبري من الطبقات 
اآلتية: أوالً السادة، ثانيًا رجال الالهوت واملنورون 
الدينيون وثالثًا، كبار التجار والوجهاء، ثم الالطمون 

عىل الصدور واملتسوطون بالسالسل”)66(. 

اإلحصائيات  تتبع  من  يبدو  ذلــك،  إىل  أضــف 
املتوافر بعضها للفرتة من أربعينيات القرن العرشين 
وحتى اليوم أن هناك تطورًا ملحوظًا يف ازدياد وتنوع 
والنائية  القريبة  الدول  وزوار  األربعني،  زوار  عدد 
تشري  حيث  العراق.  كربالء  إىل  منها  يفدون  الذين 
للعام 1365هـ  األحد 23 صفر  بتاريخ  اإلحصائية 



395

احملور التارخيي واجلغرايف يف زيارة األربعني

جريدة  أوردتـــه  ما  بحسب  )1946/1/27م(، 
»يوم  عنوان  حتت  هلا  تغطية  يف  البغدادية  األخبار 
األربعني  زوار  عدد  أن  إىل  كربالء«؛  يف  األربعني 
كان  بينام  نسمة)67(.  املليون  أربــاع  ثالثة  إىل  وصل 
1387هــــ)1968م(،  للعام  األربعني  يوم  عددهم 
أكثر من نصف مليون زائر، ثم عاد لريتفع من جديد 
ويصل يف بداية السبعينات إىل حواىل مليون زائر)68(. 
وهلذا بدأت سلطات النظام البائد بسياسة قمع الزوار 

ومنعهم من تلك الزيارة املليونية.

أما يف السبعينيات من القرن العرشين، فيذكر أحد 
الزوار، وكان شاهدًا عىل زيارة األربعني يف العامني 
1977 و 1978، إنه يف الستينيات والسبعينيات من 
القرن العرشين، كان أهل العراق يتوجهون إىل زيارة 
أنني  أتذكر  »ومل  ويضيف:  بالسيارات،  األربعني 
مشيًا،  األربعني  لزيارة  تذهب  كثرية  أعــدادًا  رأيت 
تذهب  التي  األعداد  وحتى  منهم،  اليسري  النزر  ربام 
لزيارة األربعني مل تكن كبرية ألن املوظفني واملرتبطني 
اليسري  النزر  إال  منهم  يذهب  ال  احلكومي  بالدوام 
الذين يأخذون إجازة، وال أظن أن زوارًا من مناطق 
أعداد  هنالك  ربام  مشيًا.  يذهبون  كربالء  عن  بعيدة 
من املدن القريبة من كربالء«. وقد كان العام 1977 
صعبًا ودمويًا عىل زوار األربعني يف ظل النظام البائد 
ومن  كربالء.  زيــارة  ملنع  املتكررة  حماوالته  بسبب 
زيارة األربعني متت  أن  املظلمة،  الفرتة  تلك  غرائب 
يف يوم 28 صفر من العام 1978، أي يف ذكرى وفاة 
بسبب  متامًا  األربعني  يوم  وليس   ،حممد الرسول 

إجراءات السلطات البعثية ضد الزوار)69(. 

العام 1417هـ )1997م(، ورغم كل  أنه يف  إال 

إجراءات نظام صدام األمنية بمنع الزيارة، بلغ عدد 
الزوار 7 ماليني نسمة تقريبًا)70(.

عىل  توافد  )2000م(،  1420هـــ  العام  أنه  كام 
أربعة ماليني  بمناسبة األربعني حوايل  مدينة كربالء 
دخول  ــذاك،  آن احلكم  سلطات  منعت  وقــد  ــر.  زائ
الناس إىل مركز املدينة من عىل ُبعد سبعة كيلومرتات 
من  اهلائل  العدد  هذا  عن  الناتج  االزدحــام  بسبب 

الزائرين.

ـــ)1991م(،  ــ 1412ه العام  من  صفر   20 ويف 
من  الزائرين  بمنع  السابق،  النظام  سلطات  قامت 
وأطلقت  األربــعــني،  يــوم  يف  كربالء  إىل  الوصول 
كل  من  باملدينة  أحاطت  أن  بعد  عليهم  الرصاص 
1422هـــ  عــام  أربعني  مناسبة  يف  أمــا  جــانــب)71(. 
)2001م(، فقد بلغ عدد الزائرين بني 7 و8 ماليني 
نسمة)72( يف أول أربعني لشهر صفر العام 1424هـ 
بلغ عدد  البائد  )2003م(، بعد سقوط نظام احلكم 
العدد  هذا  وجــاء  زائــر.  ماليني   8 من  أكثر  ــزوار  ال
أوالً إحياًء لذكرى األربعني، وثانيًا، ابتهاجًا بسقوط 
النظام البائد وتلبية لنداء القيادات السياسية من أتباع 
الشيعة  بحقوق  املطالبة  هبدف  البيت  أهل  مدرسة 
انتظام  عــدم  وبسبب  األمريكي.  املحتل  ورحيل 
قام  فقد  املضطربة  الفرتة  تلك  يف  احلامية  أساليب 
املواكب  سري  وتنظيم  األمن  عىل  باملحافظة  األهايل 

احلسينية)73(.

)2004م(،  ـــ  1425ه العام  أربعني  يف  أنه  إال 
سلطات  حتذير  رغم  نسمة،  مليوين  الزوار  عدد  بلغ 
أنه  مع  حينها،  الزيارة  هذه  من  األمريكي  االحتالل 
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كان املفرتض أن يصلوا إىل حوايل 10 ماليني نسمة، 
لوال تردى الظروف األمنية آنذاك)74(.

تلت  التي  السنوات  يف  الزيارة  هذه  حتولت  ثم 
سقوط نظام البعث سنة 2003م، إىل تظاهرة مليونية 
يتحرك فيها شيعة العراق من مجيع النواحي والقرى 
واملدن الصغرية والكبرية ويشكلون شبكة برشية - ال 
مثيل هلا يف العامل - وصلت إىل أكثر من عرشة ماليني 
ضد  منظور  بزخم  شعبية  فعل  ردة  وكأهنا  نسمة. 
الذي صّب جام  البائد  يزيد والعهد  كل طغاة عرص 
غضبه عىل الشعائر احلسينية طيلة فرتة حكمه خوفًا 
من تأثرياهتا السلبية عليه ألنه يعترب تلك االجيابية يف 
سوف  حتديدًا،  األربعني  يف  احلسيني  الشارع  حراك 

ينعكس سلبًا عىل نظامه. 

وعندما حتسنت النواحي األمنية يف العام 1435هـ 
بحسب  األربعني،  زوار  عدد  وصل  )2013م(، 
زائر  مليون   17 إىل  كربالء  حمافظة  جملس  تقديرات 
تقريبًا من مجيع الدول، ويف العام 1436هـ )2014م( 
ازداد العدد إىل أكثر من 20 مليون زائر)75(. كام تم يف 
نفس العام إقامة أكرب صالة مجاعة يف العامل للزوار، يف 
الطريق الرابط بني حمافظتي كربالء والنجف بتوجيه 
من املرجع الديني سامحة آية اهلل العظمى السيد عيل 
بمشاركة  كم   30 لنحو  امتدت  حيث  السيستاين، 

آالف املصلني والزائرين)76(.

1438هـــ  العام  يف  األربــعــني  زوار  عــدد  وبلغ 
دولة   70 من  أكثر  من  زائر  مليون   22 )2016م( 
حول العامل، بينام قدرهم تقرير إذاعة اهلدى اإلسالمية 

بحوايل 27 مليونًا)77(.

العام 1439هـ )2017م(، بلغ عدد  وأخريًا، يف 
زوار األربعني من 29 بلدًا، 15،385000 بحسب 
إحصائيات رسمية أصدرها مركز كربالء للدراسات 
األربعني  لزيارة  السنوية  نرشته  ضمن  والبحوث 

املباركة للعام 1439هـ)78(.

الخاتمة:

وهلا  مهمة   ،احلسني اإلمــام  زيــارات  كافة  إن 
أن  إال  املسلم،  الشيعي  والوجدان  العقيدة  يف  موقع 
احلارض-  العرص  يف  وخصوصًا   - األربعني  زيــارة 
النفوس، كثورة أيب األحرار  تطبيقيًا يف  غدت عماًل 
يوم كربالء. وهي لشديدة اإلثارة وهلا من الدالالت 
والعاطفي  الروحي  املوقف  حتويل  يف  وجــوه  عدة 
بنمط  وليست  اجيابية  وحركة  مسلك  إىل  والفكري، 
اليومية  فقط، يف حياتنا  وبناء  ُخلقي وسلوكي كريم 
الوالء  طريق  عىل  احلرية  جذوة  تبقى  أن  أجل  من 
وآله،  عليه  اهلل  صىل  حممد  الطاهرة،  الرسول  لعرتة 
خفاقًة يف فضاء الروح، وبني حروف الفكر، وفلسفة 

العقل، ما بقي الزمان. 
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السلب والنهب وإحداث الشغب يف الكوفة وكربالء، 
الكوفة وعىل  أعوام 391- 417هـ يف  بني  كام حدث 
أسباب  من  صار  حتى  متفرقة،  أخرى  سنوات  مدى 
ابن  الرحالة  يذكر  كام  الدائم،  هنبها  الكوفة  خراب 
ال  فهي  هلا،  املجاورة  خفاجة  »قبيلة  يد  عىل  جبري، 
وتارخيها:  القبيلة  حول  للمزيد  انظر  هبا«.  ترّض  تزال 
القلقشندي، أبو العباس أمحد بن عيل، قالئد اجلامن يف 
التعريف بقبائل عرب الزمان، حتقيق إبراهيم األبياري، 
ط 2 )القاهرة، 1982(، ص 122- 123؛ ابن األثري، 
أبو  ابن جبري،  التاريخ، ج 2، ص 1883؛  الكامل يف 
احلسن حممد بن أمحد، رحلة ابن جبري )بريوت، د.ت(، 

ص 153.

بن ( 39) منصور  بن  صدقة  هو  األسدي:  الدولة  سيف 
دبيس االسدي، حاكم اإلمارة املزيدية يف العراق بعد 
والده دبيس االسدي، يف الفرتة ما بني 478-501هـ. 
ينتمون  العراق  وهؤالء هم ساللة ملجموعة حكام يف 
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مرثد  بن  مزيد  إىل  وُينسبون  خزيمة  بن  أسد  قبيلة  إىل 
القادسية  بصحراء  منترشين  هؤالء  وكان  الديان.  بن 
)صحراء النجف( عىل الضفة الغربية لنهر الفرات بني 
بغداد والكوفة. بدأ ظهور املزيديني كقوة سياسية زمن 
معز الدولة أبو احلسن بن بويه عندما عهد إىل مزيد بن 
مرثد يف منتصف القرن الرابع اهلجري ببعض األعامل 
العسكرية يف محاية بعض املدن املهمة من هجامت أعداء 
الدولة ومنهم قبيلة خفاجة كثرية الشغب. أما تأسيس 
اإلمارة املزيدية فكان عىل يد عيل بن مزيد األسدي يف 
دعاًم  تلقى  وقد  احللة،  بمنطقة  )998م(  388هـ  عام 
بغداد،  يف  احلكم  مقاليد  عىل  املسيطرين  البوهييني  من 
بشكل  اإلمارة  صفة  املزيديني  قوة  عىل  أضفوا  حيث 
وفاعل  مهم  دور  الشيعية  اإلمارة  هلذه  وكان  رسمي. 
من  ونصف  قرن  نحو  دام  العباسية  الدولة  تاريخ  يف 
الزمان. انظر: احليل، أبو البقاء هبة اهلل، املناقب املزيدية 
القادر  عبد  حممد  حتقيق  األسدية،  امللوك  أخبار  يف 
2000م(،  )العني،  درادكه  موسى  وصالح  خريسات 
273-278؛  ص   ،12 لوحة   ،26-18 ص  ج1، 
احللة  يف  األسدية  املزيدية  اإلمارة  اجلبار،  عبد  ناجي، 

)قم، 1431هـ(، ص 101-90.

اجلوزي، ( 40) حممد  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج،  أبو 
املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، ج 17، ص 31؛ ابن 

األثري، الكامل يف التاريخ، ج 2، ص 2173.

املستعصم باهلل بن املستنرص باهلل بن حممد الظاهر باهلل: ( 41)
وآخرهم،  العباسيني  حكام  من   37 الرقم  حيمل  وهو 
املغول  غزو  حتى  640هـ  العام  يف  السلطة  توىل  وقد 
فكانت  656هـ،  العام  يف  أيدهيم  عىل  ومقتله  للعراق 
مدة حكمه حواىل 17 سنة. مل يكن املستعصم شخصية 
يشري  كام  للحكم  بارزة  وكفاءة  وإدارة  حكمة  ذات 
العديد من املؤرخني والكتاب. فقد أمهل أمور األمة، 
يف حني كان ُينفق عىل املظاهر واحلفالت اخلاصة وعىل 

شديدًا  بخاًل  ويبخل  واجلواري،  واملطربات  املطربني 
األعداء  ضد  الدولة  وحتصني  اجليش  نفقات  عىل 
وأمههم يف تلك الفرتة املغول، وهم عىل أطراف الدولة 
ببناء القصور واإلنفاق  العباسية رشقًا. كام كان مولعًا 
عليها بسخاء واقتناء التحف النفيسة، ورضب الفساد 
والقادة  األمراء  أغلب  فصار  عهده  يف  الدولة  أركان 
رُساقًا. ويذكر املؤرخ بن واصل يف مفرج الكروب بأن 
وقد  دولته،  أرباب  اخلالفة  بتدبري  “استبد  املستعصم 
الطائفة  له: هذه  الترت وقالوا  له أصحابه مساملة  ن  حسَّ
قد ملكوا معظم بالد اإلسالم ومل يقف أحد من امللوك 
قدامهم، فاحلزُم مهاداهتم ومهادنتهم، وأن حُيمل إليهم 
وينكفوا”.  ليكفوا  ُيرضيهم  ما  املال  من  سنة  كل  يف 
مفرج  سامل،  بن  حممد  الدين  مجال  واصل،  بن  انظر: 
حممد  حسنني  حتقيق  أيوب،  بني  أخبار  يف  الكروب 
ربيع، )القاهرة، 1953م(، مج 5، أحداث سنة أربعني 
الفوطي،  ابن  321-322؛  ص  )1242م(،  وستامئة 
كامل الدين أبو الفضل عبدالرزاق أمحد الشيباين، جممُع 
اآلداب يف معجم األلقاب، حتقيق حممد الكاظم، ط1 
)طهران، 1416هـ(، مج 1، ص 18؛ اهلادي، يوسف، 
أنموذجًا،  للعراق  املغويل  الغزو  التاريخ:  كتابة  إعادة 

ط2 )طهران، 2012م(، ص 47-36.

أبو الفداء، عامد الدين إسامعيل، خمترص تاريخ البرش، ( 42)
جمهول،  193-194؛  ص   ،3 ج  ت.(،  د.  )القاهرة، 
كتاب احلوادث، حتقيق بشار عواد معروف وعامد عبد 

السالم رؤوف، )قم، 1383هـ(، ص 359.

وعامد ( 43) معروف  عواد  بشار  حتقيق  احلوادث،  جمهول، 
عبد السالم رؤوف، ص 360؛ اهلمذاين، رشيد الدين 
فضل اهلل، جامع التواريخ: تاريخ املغول، تعريب حممد 
 2 مج   ،)1960 )القاهرة،  وآخرون،  نشأت  صادق 
كتابة  إعادة  يوسف،  اهلادي،  295-296؛  ص  ج1، 

التاريخ: الغزو املغويل للعراق أنموذجًا، ص247.
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ط1، ( 44) احتاللني،  بني  العراق  تاريخ  عباس،  العزاوي، 
بروكلامن،  195-198؛  ص   ،)2004 )بريوت، 
أمني  نبيه  تعريب  اإلسالمية،  الشعوب  تاريخ  كارل، 
1979م(،  )بريوت،   8 ط  البعلبكي،  ومنري  فارس 

ص390.
احتاللني، ( 45) بني  العراق  تاريخ  عباس،  العزاوي،   

ص83-77.
إمارة املشعشعني العربية: عندما ضعف سلطان املغول ( 46)

إىل  تنتسب  عربية  أرسة  متكنت  العراقني،  منطقة  عىل 
إقليم  )األحواز(  منطقة  الكاظم، يف  اإلمام موسى 
عربستان، من إنشاء إمارة بقيادة حممد بن فالح بن هبة 
اهلل املشعشع أو املشعشعي، حافظت عىل وجودها نحو 
 -1439( هـ   1141  -843 أعوام  بني  قرون  ثالثة 
العربية،  املشعشني  إمارة  باسم  عرفت  1729م(، 
وعاصمتها مدينة احلويزة. ومن أمراء اإلمارة األوائل 
الذين أسسوا كياهنا وحافظت عىل استقالهلا حتى دانت 
إلحدى القوتني الصفوية والعثامنية بعد العام 914هـ 
حممد،  بن  وحمسن  فالح،  بن  حممد  سيد  )1508م(، 
وعيل بن حمسن. ثم ظهر جيل آخر من املشعشعني حني 
يف فرتة الرصاع الصفوي- العثامين، حني أكملت هذه 
اإلمارة سيطرهتا عىل باقي )األحواز( واملناطق املجاورة 
بن  عبداملطلب  بن  مبارك  حكامها  أقوى  عهد  يف  هلا 
عاشت  وقد  )1588-1616م(.  املشعشعي  بدران 
هذه اإلمارة بني مد وجزر وهي جتاور قوى عسكرية 
أمثال  والعراق،  إيران  يف  الزمان  ذلك  يف  وسياسية 
والقاجاريني،  والزنديني،  واالفشاريني،  الصفويني، 
وحكام العراق يف الفرتة العثامنية. كام عارصت وصول 
الربتغاليني  مثل  للمنطقة  الغازية  األوروبية  القوى 
انتهى  وأخريًا  والفرنسيني.  واالنجليز  واهلولنديني 
قامت  عندما  1729م،  عام  املشعشعية  الدولة  حكم 
اإلمارة  أي  كعب،  بني  إمارة  هي  ثانية  أحوازية  دولة 

الكعبية، التي اعرتفت هبا الدولتان الصفوية والعثامنية 
كلها.  عربستان  نواحي  عىل  نفوذها  مد  واستطاعت 
انظر: الغياث، عبد اهلل بن فتح اهلل البغدادي، التأريخ 
الغياثي، الفصل اخلامس، حتقيق طارق نافع احلمداين، 
 ،390  ،276-273 ص  املقدمة،  1975م(  )بغداد، 
394،؛ الزبيدي، حممد حسني، إمارة املشعشعني أقدم 

إمارة عربية يف عربستان، )بغداد، د.ت(.
الكليدار، تأريخ كربالء وحائر ( 47) آل طعمة، عبد اجلواد 

احلسني، ص 203-206؛ الزبيدي، حممد حسني، 
ص  عربستان،  يف  عربية  إمارة  أقدم  املشعشعني  إمارة 

.47
التأريخ ( 48) البغدادي،  اهلل  فتح  بن  اهلل  عبد  الغياث، 

الغياثي، ص 308-309؛ العزاوي، عباس، موسوعة 
تاريخ العراق بني احتاللني، ج 3، ص 154-153.

مهسيل، ( 49) ستيڤن  لونـگريك،  الفرتة:  هذه  حول  أنظر 
أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث؛ السيد، كامل، 
2005م(؛  )قم،  الصفوية  الدولة  وسقوط  نشوء 
-905 زوال  تا  ظهور  از  صفوية  رسول،  جعفريان، 
اهلل،  نرص  فلسفي،  1378هـ(؛  )طهران،  1135هـ. 
زندكاين شاه عباس أول )طهران، 1358هـ.( ج4-5؛ 
ط8؛  اإلسالمية،  الشعوب  تاريخ  كارل،  بروكلامن، 
)استانبول،  العثامنية  الدولة  تاريخ  يلامز،  أوزتونا، 
ابراهيم بك، تاريخ الدولة العثامنية  1988م(؛ حليم، 

العلية )بريوت، 1988م(؛
 Kunt، Metin، and Woodhed، Christine، Süleyman 
the Magnificent and His Age (New York، 1995)

تاريخ ( 50) من  قرون  أربعة  مهسيل،  ستيڤن  لونـگريك، 
العراق احلديث؛ ص 81-84؛ أوزتونا، يلامز، تاريخ 
عباس،  العزاوي،  468-469؛  ص  العثامنية،  الدولة 
موسوعة تاريخ العراق بني احتاللني، ج 4، ص228-

.241
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يف ( 51) املجد  عنوان  برش،  بن  اهلل  عبد  بن  عثامن  النجدي، 
تاريخ نجد، ط 4، )الرياض، 1982(، ج 1، 257-

.258

قسم ( 52) املقدسة:  العتبات  موسوعة  جعفر،  اخللييل، 
كربالء، ج 8، ص 125.

العاصمة ( 53) يف  معروفة  أرسة  من  باشا:  نجيب  حممد 
الرتكية استانبول، وكان من املقربني للسلطان العثامين 
1842-1849م.  بني  بغداد  حكم  توىل  الثاين.  مراد 
كان يتميز بروح قومية تركية بحته يف نظرته لآلخرين 

من العرب واألجانب.

بني ( 54) العراق  تاريخ  موسوعة  عباس،  العزاوي، 
احتاللني، ج 7، ص 81-78.

احلسينية: ( 55) املعارف  دائرة  صادق،  حممد  الكربايس، 
تاريخ املراقد، ج2، ص 211.

ومؤرخ، ( 56) رحالة  اهلروي:  عيل  بن  بكر  أيب  بن  عيل 
»هرات«  منطقة  من  اسمه،  من  واضح  هو  كام  أصله 
وتويف  العراقية،  املوصل  مدينة  يف  ومولده  األفغانية، 
رباط.  فيها  له  وكان  )1214م.(  611هـ  عام  بحلب 
يف  مرحتاًل  حياته  قىض  ألنه  اهلروي،  بالسائح  ُعرف 
أنحاء املرشق واملغرب اإلسالمي واهلند وغريها. ذكر 
يف كتابه اإلشارات، بأن كربالء »قرية هبا جسد اإلمام 
احلسني بن عيل بن أيب طالب )ريض اهلل عنه(، ورأسه 
بمرص، عمره ست ومخسون سنة، ولد باملدينة، وعنده 
ابو احلسن  اهلروي،  قتلوا معه هناك«.  أهله  مجاعة من 
عيل بن أيب بكر، اإلشارات إىل معرفة الزيارات، حتقيق 
عيل عمر )القاهرة، 2002م(، ص 68-69؛ الزركيل، 
الدين، األعالم، ط17 )بريوت، 2007(، ج4،  خري 

ص 266.

ابن بطوطة ( 57) اللوايت، رحلة  الطنجي، حممد بن عبد اهلل 
وعجائب  األمصار  غرائب  يف  النظار  حتفة  املسامة 

وصف   .104  ،)1991 )بريوت،   1 ط  األسفار، 
الطنجي كربالء، بأهنا مدينة صغرية ومل يقل قرية، و”هبا 
النخيل،  حدائق  هبا  حتف   .عيل بن  احلسني  مشهد 
داخله،  املقدسة  والروضة  الفرات،  ماء  ويسقيها 
والرضيح املقدس عليه قناديل الذهب والفضة، وعىل 
بابه احلجاب والقومة ال يدخل أحد إال بإذهنم فيقّبل 
مشهد  بأن  ويبدو  الفضة”.  من  وهي  الرشيفة  العتبة 
اإلمام قد تطور مع الزمن، فبدت بجانبه مدرسة دينية 

عظيمة وزاوية كريمة.

(58 ) The Travels of Pedro Teixeira، trans. W. F.  
 Sinclair (Nendeln/Liechstenstein، 1902)، pp.

15-53.

وإىل ( 59) العربية  اجلزيرة  شبه  إىل  رحلة  كارستن،  نيبور، 
بالد أخرى جماورة هلا، ط 1 )بريوت، 2007(، ج 2، 
ص219- 220. وصف نيبور أسوار كربالء وعامرهتا 
ومساكنها، وقال إهنا كثرية ومعظمها مبني من اآلجر 
)الطني املشوي(، واألسوار هبا مخس بوابات رئيسة إنام 
قد اهنار بأكمله. وأن كربالء أكرب من مشهد اإلمام عيل 
بن أيب طالب التي زارها قبل ذلك يف نفس الشهر، 
وأكثر سكانا آنذاك، وتم جر مياه الفرات إليها وتكثر 

هبا النخيل )مكان اجلنائن(.

أصل ( 60) من  انجليزي  ورحالة  جغرايف  أرش:  جون 
بمنطقة  الغرب  يف  ُيعرف  ما  إىل  برحلة  بدء  ايرلندي. 
العام  الصادر  كتابه  يف  عنها  وكتب  األوسط  الرشق 
 A Journey from London( عنوان  حتت   1865
to Persepolis(، وترمجه املرتجم العراقي عيل يوسف 

البرصي عام 1958م. من الفارسية إىل العراقية حتت 
 .1874 عام  )أرش(  تويف  العراق(.  إىل  )رحلة  عنوان 
عطية، جليل، )إعداد(، نظرة املسترشقني والرحالة إىل 

الروضة احلسينية )بريوت، 2007م(، ص 68-67.



403

احملور التارخيي واجلغرايف يف زيارة األربعني

وقد زار )أرش( كربالء وقال إهنا مدينة يف ذاك الزمن، ( 61)
املقدس  بالرضيح  املحيطة  الصحن  ساحة  وصف  كام 
حينها ومل تكن مبلطة، واملحاطة هي األخرى بالبيوت 
املرتاصة بجانب بعضها البعض. وشاهد مجوعًا غفرية 
وقال  لزيارته.  تتقاطر   احلسني اإلمام  زوار  من 
موتاهم يف  لدفن  باهظًا  ثمنًا  يدفعون  القوم  أثرياء  بأن 
داخل  امليت  لدفن  ذلك  وأضعاف  الرشيف،  الصحن 
أرض  يف  موتاهم  يدفنون  الناس  عامة  وأن  احلرم. 
يوم  وجاهة  له  هناك  ُيدفن  من  بأن  لالعتقاد  كربالء 
كل  عىل  رضيبة  تفرض  العثامنية  واحلكومة  القيامة. 

تابوت يدخل كربالء.انظر:
 U.، John، A Journey from London to Persepolis

(London، 1865)، pp. 453-460.

السيد حممد ابن السيد أمحد احلسيني: املعروف باملنشئ ( 62)
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